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O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA FUMEC/MG 
E A REALIZAÇÃO DO CONPEDI 

  
 

A Fundação Mineira de Educação e Cultura, mantenedora da Universidade FUMEC, 

constitui-se em pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, tem uma história de 

empreendedorismo e sucesso que permeia o desenvolvimento da própria cidade de Belo 

Horizonte, polo de produção de cultura e conhecimento no Brasil. Fundada em 1965 por 

educadores empenhados em contribuir para a melhoria e a difusão do ensino em Minas 

Gerais, trabalhou continuamente a fim de produzir sólida base pedagógico-institucional, bem 

como para a construção de infraestrutura diferenciada, a qualificação de seu corpo docente e o 

acolhimento e formação de alunos compromissados com seus ideais. Seus esforços bem 

sucedidos foram reconhecidos pela comunidade acadêmica em várias ocasiões, como na 

instituição do Centro Universitário FUMEC, em 2000, e principalmente com o 

credenciamento da FUMEC como Universidade, em 2004. 

O Curso de Direito da Universidade FUMEC reflete toda a profusão de 

conhecimentos que são parte desta instituição ao conjugar a seus atributos a 

interdisciplinaridade essencial à reflexão teórica hodierna de forma a constituir a 

“universidade” de ideias na universalidade democrática. Com o estabelecimento do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da FUMEC, seu papel tornou-se ainda mais 

relevante, visto que este programa espelha este perfil institucional. Sua aprovação pela 

CAPES em 2009 mais uma vez comprova que a FUMEC cada vez mais contribui para a 

excelência acadêmica brasileira.  

O Programa de Mestrado em Instituições Sociais, Direito e Democracia  possui como 

linhas de pesquisa: “Regulação e autonomia privada” e “Esfera pública, legitimidade e 

controle.” Tem como finalidade não só a formação de Mestres, mas também de operadores e 

pensadores jurídicos com qualificação condizente com a exegese científica de princípios, 

institutos, dogmas e inovações da ciência do Direito. Seus alunos são conduzidos, por meio de 

apuradas análises críticas, a incrementar e a solidificar seus conhecimentos, além de serem 

instigados a avaliar o impacto de suas ações nas relações sociais da atual sociedade 

multifacetada. Desta forma, são preparados para o enfrentamento das iminentes 

transformações nas regulações sociais da contemporaneidade, pois o programa visa, como 

objetivo geral, a reconstruir as relações entre as esferas pública e privada, realinhando suas 

referências mútuas. As linhas de pesquisa e respectivos projetos são complementares e 

dialógicos, e enfocam especialmente a questão da legitimidade do direito em sociedades pós-

convencionais (multiculturais e descentradas). Foram sistematizados no sentido de servirem 
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de base para a procura de respostas consistentes para o problema da coesão social nessas 

sociedades contemporâneas sem que se recorra, contudo,  a visões republicanas ou 

comunitaristas da sociedade. 

Mais especificamente, o programa busca: 

a) Oferecer uma instrumentalização teórica e metodológica diferenciada para que os 

profissionais do Direito produzam conhecimentos avançados e criem alternativas de 

compreensão e ação balizadas por novas conquistas das ciências humanas e jurídicas; 

b) Provocar reflexões acerca da sociedade hiper-complexa em que vivemos para 

reconstrução da normatividade jurídica no contexto de uma cultura cujo próprio conteúdo e 

terminologia está também por ser estabelecida (pós-moderna, hiper-moderna, de uma 

secularização radical ou mesmo moderna, considerando que o próprio esgotamento da 

modernidade ainda não foi alcançado); 

c) Proporcionar aos atores envolvidos no curso (docentes e discentes notadamente) 

ferramentas para (des)construir certos padrões que estruturaram o pensamento moderno nas 

suas origens, tais como a dicotomia entre a esfera pública e a esfera privada e, 

consequentemente, direito público e do direito privado; 

d) propiciar aos atores envolvidos no curso condições de vivenciar práticas 

educativas oportunizadoras de produção de conhecimento, visando à compreensão do objeto 

de estudo como causalidade complexa, integrada a outros campos do saber proporcionados no 

âmbito das diversas faculdades que integram a Universidade FUMEC; 

e) Fomentar o intercâmbio com instituições similares e profissionais de reconhecida 

competência no contexto nacional e internacional, promovendo adivulgação e interação da 

referida área de concentração e sua contribuição às ciências sociais aplicadas, e, em especial, 

à ciência do Direito; 

f) Promover a compreensão da articulação entre teoria e prática, por intermédio da 

pesquisa e das relações sociais, contribuindo para o desenvolvimento e avanços na construção 

de uma sociedade em que as diferenças sejam assimiladas com alteridade, preservando-se a 

igualdade e a dignidade da pessoa humana; 

g) Estimular atividades de extensão universitária com o objetivo de integrar a 

comunidade acadêmica às múltiplas instituições sociais visando retroalimentar informações, 

visões de mundo, necessidades humanas etc. 

h) Proporcionar, no ambiente universitário e de aprofundamento de estudos, a 

integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como a integração entre a 

graduação e a pós-graduação. 
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Imbuídos do espírito de colaboração e difusão de nosso curso perante a comunidade 

acadêmica brasileira, tivemos a ousadia e a honra de sediar o XX Encontro Nacional do 

Conselho Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Direito – CONPEDI, no período de 22 a 

25 de junho. Recebemos com a hospitalidade mineira mais de mil pessoas, entre docentes, 

pesquisadores, discentes, de todas as regiões do país e do exterior. Durante todo o processo de 

preparação e condução dos trabalhos, buscamos atender a diferentes expectativas, propiciando 

os meios e instrumentos necessários ao sucesso do evento, o que nos parece alcançado pela 

grande participação e debate nos grupos de trabalho e nas palestras tradicionais. Também 

demos prioridade às experimentações, como bem cabe a um Programa de Pós-Graduação, na 

propositura de novas formatações, como apresentações teatrais, oficinas e mini-curso. 

Incentivamos a participação de discentes de graduação envolvidos com a iniciação científica e 

priorizamos as novas mídias na divulgação e acompanhamento ao vivo do evento, pela 

primeira vez presente nas redes sociais. Tentamos também incrementar o congraçamento 

social dos participantes, certos de que o estreitamento das relações pessoais colabora para que 

os laços acadêmicos sejam mais permanentes e duradouros.   

Enfim, aproveitamos essa oportunidade para agradecer a visita de todos os 

participantes, cuja presença colaborou para a grandeza do evento e o nosso aprendizado com 

experiências múltiplas de trabalho, cujo maior resultado é agora compilado, expressando-se 

na riqueza e pluralidade dos textos publicados. Desejamos a todos uma excelente leitura, e 

que sempre retornem à Minas Gerais e à FUMEC, uma instituição comprometida com o 

ensino, a pesquisa e a extensão de qualidades, conforme nossa missão constitucional.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, XX Encontro Nacional do CONPEDI 
 
 

Prof. Antonio Carlos Murta 
Coord. do PPGD/FUMEC 
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Caríssimo(a) Associado(a), 

 

É com prazer que apresento, mais uma vez, os significativos resultados dos trabalhos 

de pesquisadores, docentes e discentes em Direito no Brasil. O XX Encontro do Conselho 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI) teve lugar na acolhedora 

cidade de Belo Horizonte, entre os dias 22 e 25 de junho de 2011, sob os auspícios da 

Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC). Nesse encontro foram realizados grupos 

de trabalho, painéis e fóruns, duas mesas-redondas, quatro oficinas e um minicurso, sempre 

alinhados ao eixo central Democracia e reordenação do pensamento jurídico: 

compatibilidade entre a autonomia e a intervenção estatal. 

Os quatro dias do evento foram repletos de ideias e estudos, fruto do desenvolvimento 

da Pesquisa e da Pós-Graduação em Direito no Brasil. Redigidos por pesquisadores, doutores 

e pós-graduandos dispostos a executar uma tarefa árdua e dúplice, mais de mil artigos foram 

submetidos aos trinta e um grupos de trabalho. Tarefa dúplice e árdua porque, num primeiro 

momento, exigiu unir forças para enfrentar os paradoxos e dificuldades da Ciência do Direito 

por meio da participação efetiva e incondicionada nas discussões coletivas. Num segundo 

momento, porque implicou engajar-se na reflexão e avaliação do contexto atual da Pós-

Graduação em Direito, atentos para identificar as estruturas e condicionantes a ser repensadas, 

modificadas ou aprimoradas. 

Num contexto de renovação e confiança, o XX Encontro ocorreu algumas semanas 

após a nomeação do professor doutor Martonio Mont’Alverne Barreto Lima como novo 

coordenador da área de Direito na CAPES. Reiteramos, outrossim, nossas felicitações ao 

experiente professor pela importante e justa nomeação à nobre função, na qual temos certeza 

de que não poupará esforços para promover uma qualificada Pós-Graduação em Direito no 

Brasil. Nesse sentido o CONPEDI apresenta-se, de plano, como constante e fiel colaborador – 

praxe adotada em relação a todas as autoridades vinculadas ao ensino e à pesquisa.  

Particularmente no que respeita à publicação na área de Direito, buscamos demarcar 

no XX Encontro uma série de tarefas a que pesquisadores, docentes, discentes e autoridades 

governamentais devem atentar. Dentre outras: (1) o aumento da produção em periódicos; (2) 

uma melhor qualificação e indexação de nossas revistas; (3) o aumento da publicação em 

revistas de impacto no exterior; (4) a ampliação do diálogo com universidades e grupos de 

pesquisa estrangeiros; (5) a construção e ampliação da publicação em periódicos eletrônicos; 

(6) a criação de novas métricas de avaliação tanto para o qualis periódicos como para a 

classificação de livros. A responsabilidade sobre a consecução dessas tarefas deve ser 
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compartilhada por todos, e o CONPEDI coloca-se como incansável parceiro em tal 

desiderato. 

O XX Encontro também foi marcado, no plano institucional, pelo lançamento da 

proposta da Brazilian Journal of Law, periódico que será editado por nossa associação com o 

escopo de divulgar a produção jurídico-acadêmica brasileira no vernáculo e nas línguas 

inglesa e espanhola, contribuindo para a necessária internacionalização e expansão do papel 

desempenhado pela comunidade acadêmica brasileira de Direito tanto no país quanto no 

exterior. Já em fase de execução, acreditamos apresentar brevemente os resultados deste 

projeto, que esperamos profícuos e constantes. A Brazilian Journal of Law traduz uma 

tentativa do CONPEDI e de muitos apoiadores para expandir a pesquisa jurídica brasileira a 

outros países por intermédio de uma publicação bilíngue e online. Seja no idioma espanhol, 

predominante no mundo ibero-americano, seja na língua inglesa, a mais internacional da 

academia, os pesquisadores do Brasil terão muito a contribuir e a ganhar. 

Os trabalhos e debates realizados no XX Encontro, na grande maioria, revelaram um 

posicionamento crítico dos pesquisadores, docentes e discentes em Direito no Brasil – algo de 

que é carente o cotidiano forense. O eixo central Democracia e reordenação do pensamento 

jurídico: compatibilidade entre a autonomia e a intervenção estatal convidou os 

pesquisadores a refletir em diversas searas do Direito, originando um conjunto de trabalhos de 

ratificada qualidade. 

Infelizmente, contudo, não têm estes Anais o condão de registrar todas as minúcias do 

caloroso debate e o aprofundamento teórico presentes nos grupos de trabalho e painéis. 

Também é impossível captar a emoção de uma “teatraula” ou a celebração das ideias vivas e 

originais de um querido amigo não mais presente entre nós – e cabe-nos agradecer ao 

professor Warat por tudo o que fez e pelo que continua a representar para os que, como nós, 

acreditam numa educação jurídica emancipatória.  

Por fim, frise-se que os artigos aqui apresentados foram rigorosamente aprovados 

segundo a regra do double blind peer review, processo do qual fizeram parte distintos e 

gabaritados colegas. Aliás, essa prática é condição sine qua non, já há alguns anos, para a 

aprovação de artigos nos nossos eventos. Com efeito, esforçamo-nos para converter os Anais 

do CONPEDI, bem como do Brazilian Journal of Law, em modelos de publicação em 

Direito, possíveis somente com a contribuição de colegas de todo o Brasil e exterior. A todos 

os que participaram desta solidária e necessária tarefa, nossos agradecimentos. 

Embora vantajoso, o resultado alcançado ainda é insatisfatório, pois sabemos que são 

muitos os desafios a ser enfrentados pela Pesquisa e Pós-Graduação em Direito no Brasil. 

Como já manifestado em outras edições, o CONPEDI posiciona-se como um “veículo 
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possível para o estabelecimento de um diálogo compacto e, ao mesmo tempo, constante e 

producente”. Assim, comprometidos com a maturidade necessária para a discussão dos 

assuntos da Pesquisa e Pós-Graduação em Direito no nosso país, os próximos encontros e 

congressos do CONPEDI buscarão uma abordagem científica, teórica e coletivamente ainda 

mais aprofundada, objetivando configurar um salto qualitativo de significância ainda maior na 

produção acadêmica brasileira em Direito. 

Boa leitura! 

 

 

 

 

Belo Horizonte, Junho de 2011. 

Vladmir Silveira 

Presidente do CONPEDI 
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SUMÁRIO: 
 
1. Introdução. 2. Evolução da jurisdição e do processo. 3. Do devido processo legal 

ao processo justo. 4. O processo justo e a reforma do Código de Processo Civil brasileiro. 5. 
Direito cívico de acesso à Justiça (direito de ação). 6. Processo e direito fundamental. 7. 
Processo justo, segurança e justiça. 

 
1. Introdução 
 

Quando o direito começou a se manifestar como o grande mecanismo civilizatório da 
convivência humana pacífica, o gênio romano concebeu um processo em que as grandes 
máximas seriam fixadas e consolidadas pelas decisões tomadas pelo praetor, ou pelo judex 
sob credenciamento do primeiro. Dessa maneira, um ordenamento jurídico incipiente e 
incompleto iria se formar, aperfeiçoar e se impor tendo como fonte primordial a jurisdição. 

 
Só mais tarde, a história da humanidade registraria a formação do Estado de Direito e, 

mais recentemente, do Estado Democrático de Direito, em que as funções soberanas seriam 
divididas entre órgãos diferentes, cujas atuações haveriam de ser independentes, mas 
harmônicas entre si: a um órgão soberano do Estado caberia a função de criar as normas de 
direito, a outro, incumbiria a sua aplicação no desempenho da gestão dos serviços públicos, e 
a um terceiro, tocaria a tarefa de compor os conflitos jurídicos, mediante interpretação e 
aplicação das normas legisladas ao caso concreto. 

 
Assim, no Estado de Direito, a máxima fundamental seria a prevalência da lei, em 

todas as esferas do poder organizado e legitimado sob o império do ordenamento jurídico, do 
qual não escapariam os indivíduos nem o próprio Estado responsável por sua edição e 
manutenção. 

O modo, entretanto, de dimensionar e avaliar a essência das funções soberanas do 
Estado, não se estabeleceu de uma só vez, nem se estabilizou de forma rígida e definitiva. Ao 
contrário, o que a história da humanidade sempre registrou foi uma inquietude e uma 
insatisfação constante com o produto obtido na concretização do Estado de Direito, de modo 
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que sua missão e seus valores fundantes sempre se submeteram a profundas críticas e sempre 
foram postos à prova de inevitáveis remodelações, segundo diferentes forças ideológicas e 
políticas. 

 
De um Estado de Direito, passou-se a um Estado Social de Direito, até chegar-se ao 

Estado Democrático de Direito, em que a simples observância da lei e a posterior introdução 
da tutela do coletivo e do social foi superada por um regime constitucional em que os valores 
jurídicos passaram a conviver com valores éticos, numa simbiose integrativa e aperfeiçoadora 
da ordem jurídica e das políticas públicas, a serem desempenhadas por todos os órgãos 
detentores das funções soberanas do Estado. 

 
É claro que a jurisdição e seu instrumento de atuação - o processo - não puderam 

evitar os efeitos profundos da modernização operada pelo Estado Democrático de Direito. 
 
2. Evolução da jurisdição e do processo 
 

Nas origens remotas do direito ocidental, o praetor romano não contava, para 
solucionar os litígios, com um ordenamento jurídico amplo e completo, como hoje se verifica 
no Estado moderno, em que as funções soberanas são nitidamente repartidas entre os órgãos 
do poder, e permitem aos tribunais procurar no programa normativo traçado pelo legislador a 
norma adequada à solução do conflito deduzido em juízo. O praetor, por isso, tinha, 
freqüentemente, de atuar como juiz e como legislador. 

 
Sua função pacificadora dos litígios, justamente por falta de um sistema completo de 

norma adrede definido pelo Estado, realizava-se por meio de “compromisso com as forças 
[sociais] preexistentes: absorvia normas consuetudinárias, emitia decisões fundadas em 
sentimentos populares ainda não formulados, mas latentes na consciência comum. 
Gradualmente, ia insinuando sua vontade institucionalizada. Por isso - conclui TERESA 
ARRUDA ALVIM WAMBIER - é que, historicamente, se fala antes em jurisdição e depois 
em legislação”. 

 
O direito, portanto, nascia, na Roma antiga, mais das sentenças do que das leis. Dizer 

o direito - obra da jurisdição àquele tempo - tinha um sentido diverso do que hoje se passa nos 
julgamentos dos tribunais, visto que se tratava de criar, quase sempre, a solução do litígio, de 
forma originária. 

 
A evolução deu-se no sentido de especializar-se a função de cada órgão da soberania. 

Ao legislativo coube, no Estado moderno, a tarefa de criar e implantar o ordenamento jurídico 
e ao judiciário ficou afetada a missão de aplicá-lo em sua função pacificadora específica. 
Dessa maneira o Estado de Direito se concebeu como sendo aquele em que “ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (CF, art. 5°, II) 
(princípio da legalidade). 

 
Mas o atual Estado Democrático não se contenta com uma pacificação formal em que 

a aplicação da lei se dê por meio de processo de subsunção fria e automática da norma geral 
ao caso concreto, como se chegou a imaginar ao tempo do positivismo exacerbado do Século 
XIX. 

 
O nível de civilização que se alcançou no Século XX impôs a supremacia da 

Constituição e, conseqüentemente, a imperiosidade de que a leitura e aplicação de todo o 
ordenamento jurídico positivo tivessem que ser feitas a partir, antes de tudo, da observância 
preferencial dos princípios e valores assegurados pela Constituição. 

46



Qualquer contraste entre a lei ordinária e a Constituição passou a provocar o 
afastamento da norma inferior, para prevalecer o mandamento da lei maior. 

 
Como, no Estado Democrático de Direito os grandes valores sociais e éticos são 

agasalhados pela ordem jurídica fundamental, como por exemplo, igualdade, justiça, 
segurança, solidariedade e dignidade humana, o processo jurisdicional contemporâneo teve de 
afeiçoar-se a essa postura institucional. As sentenças não mais poderão limitar-se a aplicar o 
direito positivo, mas deverão fazê-lo de modo a que se cumpram, também, os princípios e 
valores constitucionais. O processo não deve ser só fonte de legalidade, mas também de 
justiça (princípio da supremacia e efetividade dos direitos fundamentais). 

 
3. Do devido processo legal ao processo justo 
 

A primeira visão do processo dentro do constitucionalismo foi a que o encarou como 
um instrumento de tutela rotulado de "devido processo legal", em que as partes contariam 
com um procedimento traçado em lei para assegurar o contraditório, com um juiz natural, 
imparcial e confiável, e com um julgamento segundo a lei preexistente. 

 
Nesse sentido é importante lembrar a lição de a CmOVENDA um dos construtores do 

direito processual científico, nos princípios do Século XX: 
 

“O processo ( ... ) visa ao escopo geral e objetivo de fazer atuar 
a lei, e o escopo do autor e o do processo coincidirão só no caso em que 
seja fundada a demanda. A sentença, porém, é sempre atuação da lei, 
seja a demanda fundada ou infundada”. 

 
A reorganização do Estado Democrático moderno não se contentou com o princípio 

constitucional da legalidade, no seu sentido procedimental e de subsunção do fato litigioso à 
regra da lei material. Exigiu-se que em nome de outros princípios constitucionais, a própria 
regra de direito material fosse submetida a um juízo crítico, para conformá-la ao sentido mais 
harmônico possível com os valores consagrados pela Constituição. 

 
Assim, em vez de assegurar um resultado legal (compatível com a norma aplicada ao 

caso), o processo foi incumbido de proporcionar um resultado justo (mais do que apenas 
legal). E a garantia constitucional de tutela jurisdicional passou a ser não mais a do devido 
processo legal, mas a do processo justo. 

. 
Nesse sentido, a Constituição italiana foi alterada para proclamar: “La giurisdizione si 

attua mediante il giusto processo regulado dalla lege" (art. 111). 
Na idéia de processo justo - anota COMOGLIO - insere-se, além das tradicionais 

figuras do juiz natural imparcial, do contraditório, da legalidade das formas, e do 
compromisso com a ordem jurídica substancial, “uma afirmação, não menos categórica, da 
efetividade dos meios processuais e das formas de tutela obteníveis junto ao juizo”, aos quais 
se agrega, ainda, o compromisso com os valores de “correção”, “equidade” e “justiça 
procedimental”. 

 
Nossa Constituição não adotou ainda, expressamente, uma declaração similar à do 

atual art. 111 da Carta italiana. O processo justo, porém, impõe-se entre nós como uma 
decorrência natural e obrigatória dos valores agasalhados nos princípios fundamentais que dão 
estrutura à nossa ordem constitucional. Vale a pena recordar que já no preâmbulo da 
Constituição brasileira atual ficou declarado que a justiça, como outros valores igualmente 
relevantes e supremos (como liberdade, bem-estar, igualdade e segurança), integraria as metas 
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a serem atingidas pelo Estado Democrático de Direito. E o seu art. 3° reafirmou que, entre os 
“objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil”, aparece em primeiro lugar o de 
“construir uma sociedade livre, justa e solidária”. 

 
Dúvida não há, de tal sorte, que nossa Constituição assenta o Estado Democrático de 

Direito brasileiro sobre o valor supremo e fundamental da justiça. Desse modo a concepção 
da garantia de devido processo legal, expressa em seu art. 5º, n° LIV, não pode ter outro 
sentido senão o de um processo justo. 

 
Aplicam-se, pois, ao direito brasileiro, com total pertinência, as lições constitucionais 

elaboradas pela doutrina italiana. Ou seja, como já registramos anteriormente, “como justo, 
para efeito da nova garantia fundamental, não se pode aceitar qualquer processo que se limite 
a ser regular no plano formal. Justo, como esclarece TROCKER, é o processo que se 
desenvolve respeitando os parâmetros fixados pelas normas constitucionais e pelos valores 
consagrados pela coletividade. E tal é o processo que se desenvolve perante um juiz 
imparcial, em contraditório entre todos os interessados, em tempo razoável, como a propósito 
estabelece o art. 111 da Constituição (italiana)”. 

 
Já muito antes do grande movimento de constitucionalização do processo, 

CARNELUTTI defendia que sua finalidade não era simplesmente a de realizar a aplicação da 
vontade concreta da lei e, sim, a de encontrar e efetivar a justa composição do litígio. Ou seja, 
o grande processualista italiano ensinava que o processo correspondia a “um método para 
formulação ou para aplicação do direito que tende a garantir a excelência do resultado, vale 
dizer, uma tal regulação do conflito de interesses que consiga realmente a paz e, portanto, seja 
justa e certa”. 

 
Superando a antiga visão do processo como meio de fazer atuar a vontade da lei, o 

direito processual moderno convergiu para atribuir-lhe um papel bem maior, em que se 
reconhece e se valoriza acima de tudo, a "instrumentalidade positiva do processo”. Por meio 
dessa instrumentalidade atribui-se ao processo a missão de realizar os “escopos da jurisdição”, 
que se confundiriam com os “escopos do próprio Estado”, uma vez que a jurisdição não é 
outra coisa senão "uma das manifestações do poder estatal soberano”. 

 
Dentro dessa nova maneira de encarar a instrumentalidade do processo, a prestação 

jurisdicional ganha maior força e enriquece. Vai além da simples e fria aplicação das regras 
do direito material, para tomar-se “uma garantia de tutela adequada e efetiva das posições 
jurídicas de vantagem”. 

 
Os escopos da jurisdição que configuram a instrumentalidade positiva do processo são 

de três ordens, segundo o magistério de CÂNDIDO DINAMARCO, esposado integralmente 
por ALEXANDRE FREITAS CÂMARA: sociais, jurídicos e políticos. A primeira conclusão 
que disso se pode extrair é que a moderna ciência processual se fez consciente de que o 
processo não é um fenômeno que se esgote no plano jurídico, de maneira que seu estudo não 
pode deixar de levar em conta também suas aplicações sócio-políticas. 

 
Merece ainda ser destacada, nesse rumo, a lição de ADA PELLEGRINI GRINOVER: 

 
“Desse modo, as garantias constitucionais do devido 

processo legal convertem-se, de garantias exclusivas das partes, em 
garantias da jurisdição e transformam o procedimento em um 
processo jurisdicional de estrutura cooperatória, em que a garantia de 
imparcialidade da jurisdição brota da colaboração entre partes e juiz. 
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A participação dos sujeitos no processo não possibilita apenas a cada 
qual aumentar as possibilidades de obter uma decisão favorável, mas 
significa cooperação no exercício de jurisdição. Para acima e para 
além das intenções egoísticas das partes, a estrutura dialética do 
processo existe para reverter em beneficio da boa qualidade da 
prestação jurisdicional e da perfeita aderência da sentença à situação 
de direito material subjacente”. 

 
4. O processo justo e a reforma do Código de Processo Civil brasileiro 
 

No momento, o processo civil brasileiro tem sido palco de sucessivas emendas e 
reformas, todas inspiradas e justificadas pelo anseio de tomá-lo mais célere e mais efetivo. 
Existe, como é notório, um projeto de novo Código de Processo Civil já aprovado no Senado 
e que ora tramita pela Câmara dos Deputados (PL 8.046/2010). A tônica do projeto centra-se 
sobre os princípios e valores constitucionais, de modo a valorizar a política processual de 
tomar o processo um instrumento importante, senão o mais importante, de defesa e realização 
dos direitos fundamentais, nas crises da convivência jurídica, entre os particulares e entre 
estes e o Poder Público (CF, art. 5°; Projeto, art. 3°). Desse Projeto constam, por exemplo, o 
princípio não apenas do contraditório formal, mas de um contraditório efetivo (arts. 7°, 9° e 
10), baseado na participação e cooperação real das partes na atividade preparatória do 
provimento judicial, o que importa o poder de influência dos litigantes na solução do conflito 
e na sujeição do próprio juiz ao debate dialético do contraditório, até mesmo quando exerça 
poder de apreciação de oficio de certas questões de fato e de direito. Vedam-se, nesse aspecto, 
as decisões-surpresa, e sujeita-se o julgador a responder com lealdade e adequação a todos os 
fundamentos das pretensões e defesas produzidos pelos litigantes dentro do contraditório 
pleno e efetivo (CF, art, 93, IX; Projeto, art. 11). 

 
5. Direito cívico de acesso à Justiça (direito de ação) 
 

Tão próxima se acha a figura do direito de ação às garantias fundamentais que 
COUTURE o qualifica como um direito cívico, integrante da ordem constitucional. Dentro 
desta ótica o direito de ação integra, conforme pensa COUTURE, o campo amplo do direito 
cívico de petição, com a peculiaridade de ser exercitável especificamente em face dos órgãos 
encarregados da prestação jurisdicional. Em consonância com esse mesmo entendimento, 
aduz o autor que o fim da jurisdição, exercida através do processo, por provocação do direito 
de ação, não é só atingir um resultado definitivo e imutável para o conflito. É, sobretudo, “la 
justicia, la paz, el orden, la seguridad, es decir, los valores a los cuales el derecho accede y 
sirve. La función jurisdiccional en sua eficacia es, pues, un medio de asegurar la necesaria 
continuidad del derecho. Y el derecho, a su vez, es un medio de acceso a los valores que son, 
ésos si, los que merecen la tutela del Estado”. 

 
6. Processo e direito fundamental 
 

Quer se aplique, quer não se aplique algum direito constitucional para definir o litígio, 
o processo estará sempre organizado para desempenhar uma garantia constitucional: a tutela 
jurisdicional a que se acha obrigado pelo art. 5°, nº XXXV, da Constituição, e que deverá ser 
a justa composição do conflito, no sentido procedimental e substancial, como deflui da 
garantia do devido processo legal, constante do inc. LIV do mesmo dispositivo constitucional. 

 
O dever de encontrar uma justa composição para o litígio, nessa ordem de idéias, é 

dever constitucional do Estado, qualquer que seja a norma utilizada para resolver o conflito. 
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A garantia de um processo justo, sob o prisma das garantias constitucionais, retrata, 
além de outros atributos, “a eficiência e a celeridade das decisões judiciais”, assim como “a 
efetividade da tutela jurisdicional”. É por essas possibilidades interpretativas da cláusula do 
devido processo legal, em todos os planos em que seu desenvolvimento reflete, que assume as 
proporções de um verdadeiro “standard de justiça”, capaz de limitar a atuação estatal, 
proteger os direitos fundamentais e concretizar a democracia. 

 
Permanece, pois, sempre atual a lição de COUTURE que qualifica como 

inconstitucional a lei processual que atrita com o primado da Constituição no tocante às 
garantias da tutela jurisdicional, privando o jurisdicionado da possibilidade de propor a ação, 
de defender-se, de produzir provas, de alegar, de impugnar a sentença, de ser julgado por 
juízes idôneos e em prazos razoáveis. 

 
Há, no ordenamento jurídico, como reconhece a doutrina comprometida com o 

moderno processo justo uma grande ponte de ligação de um direito fundamental abstrato do 
texto constitucional com um direito fundamental concreto, ou seja, a transformação do direito 
declarado pela Constituição em direito efetivo e garantido opera-se pela obra dos tribunais, 
através do processo. 

 
É assim - preleciona ADA PELLEGRINI GRlNOVER - que “o processo se 

transforma, de simples instrumento de justiça, em garantia de liberdade”. É assim que o 
processo justo proporciona "a vinculação cada vez mais próxima do processo com o Direito 
Constitucional", segundo SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA: “a uma, porque é no 
Direito Constitucional que o processo vai buscar seus princípios mais nobres. A duas, porque 
é no processo que o Direito Constitucional encontra o instrumento eficaz para assegurar as 
garantias da cidadania e a realização coativa da ordem jurídica”. 

 
7. Processo justo, segurança e justiça 
 

O processo justo conducente a julgamento ético inspirado nos princípios 
constitucionais suscita esperanças e apreensões. Se se tem um juiz que domina, com 
amplitude, o sistema jurídico, e que compreende a função otimizadora dos princípios, pode-se 
confiar em julgamentos mais justos, mais humanos, mais rentes ao drama do caso concreto. 
Mas, se o julgador compreende julgamento equitativo como aquele que não leva na devida 
conta as normas legisladas e que atende apenas ao seu conceito ético pessoal, o risco de 
graves comprometimentos aos princípios da legalidade e da segurança jurídica é evidente. 

 
Reconhece-se uma criatividade presente na formulação da norma do caso concreto por 

obra do juiz. Mas não pode ele esquecer-se de que o Estado Democrático é também, e acima 
de tudo, um Estado de Direito, no qual o poder de normatização cabe ao legislador e não aos 
juízes. Portanto, o limite de criação, no juízo de ponderação, não é tão largo que possa ignorar 
as regras legisladas. A lei positiva é o ponto de partida para o estabelecimento da norma 
concreta da sentença. A justiça do caso concreto tem que respeitar a justiça contida na norma 
ditada pelo poder legisferante. Uma lei somente pode ser recusada pelo juiz se evidentemente 
se apresentar como inconstitucional, já que, com essa mácula, não será válida. 

 
Existindo, então, lei válida, o juízo de equidade lastreado nos princípios 

constitucionais tem de ser exercido com cautela e adequação, visando apenas interpretá-la da 
forma que melhor corresponda à sua necessária harmonização com a ordem constitucional. Os 
valores e interesses em jogo no caso concreto hão de ser ponderados para, dialeticamente, se 
encontrar a otimização da lei aplicável à espécie. Criar ex novo uma regra diversa, contrária à 
do legislador, é obra que não se comporta na área de atuação da Justiça. 

50



Não se esqueça nunca o juiz de que está a serviço de um povo que confia na segurança 
jurídica própria do Estado de Direito, valor fundamental que a Constituição coloca ao lado da 
Justiça, para que ambos configurem, conjugadamente, os pilares de nossa República. É sobre 
esse suporte que também se terá de construir o processo justo, em que os princípios éticos 
desempenham papel relevante, mas sem comprometimento da ordem jurídica estabeleci da 
pelo Poder político competente. Humanize-se o julgamento, mas não se substitua a norma 
legal pela vontade arbitrária do julgador. 

 
Enfim, e conforme já defendemos em sede de doutrina, 

 
“O juiz, no Estado Democrático de Direito, está obrigado a 

decidir aplicando as regras (leis) e os princípios gerais consagrados 
pela Constituição. Mas não pode ignorar a lei para decidir somente em 
função dos princípios. A influência das regras é diferente da influência 
dos princípios. quando se trata de submeter o conflito à solução 
processual: (i) os princípios também funcionam como normas, mas 
são primariamente complementares e preliminarmente parciais, isto 
é, abrangem “apenas parte dos aspectos relevantes para uma tomada 
de decisão” e, portanto, “não têm a pretensão de gerar uma solução 
específica, mas de contribuir, ao lado de outras razões, para a tomada 
de decisão; (ii) “já as regras [leis propriamente ditas] consistem em 
normas preliminarmente decisivas e abarcantes”, no sentido de 
abranger todos os aspectos relevantes para a tomada de decisão. Seu 
papel não é complementar, é principal e imediato, revelando a 
pretensão de gerar uma solução específica para determinado conflito. 

 
É por isso que o julgamento da causa não pode provir apenas 

da invocação de um princípio geral, ainda que de fonte constitucional. 
Somente na lacuna da lei o juiz estará autorizado a assim decidir. 
Havendo regra legal pertinente ao caso, será por meio dela que o 
decisório haverá de ser constituído. Os princípios constitucionais nem 
por isso deixarão de ser observados. Isto, entretanto, se dará pela via 
da complementariedade, no plano da interpretação e adequação da lei 
às peculiaridades do caso concreto, de modo a fazer com que a 
incidência da regra se dê da forma mais justa possível, vale dizer: de 
maneira que a compreensão da regra seja aquela que mais se afeiçoe 
aos princípios constitucionais”. 

 
Em suma, o processo justo conquistado pelo Estado Democrático de Direito recorre 

aos princípios constitucionais não para afastar as regras legais, mas para otimizá-las em sua 
concretização judicial, iluminando-as com os valores presentes nos direitos fundamentais. 

 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, fevereiro de 2011. 
 

Humberto Theodoro Júnior 
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 A DEFENSORIA PÚBLICA E A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM 
ALAGOAS 

THE PUBLIC DEFENSORY AND THE HEALTH JUDICIALISATION IN ALAGOAS 
 
 
 

Othoniel Pinheiro Neto 
 

RESUMO 
O presente artigo relata a situação da judicialização da saúde em Alagoas, especialmente, o 
trabalho desenvolvido no núcleo de saúde da Defensoria Pública de Alagoas, responsável por 
grande parte das ações judiciais de medicamentos, cirurgias, internamentos, dentre outros. O 
aumento do número de processos relativos ao direito à saúde está despertando discussões, 
debates doutrinários e jurisprudenciais poucas vezes visto na história jurídica do Brasil. De 
um lado, os que defendem a intervenção do judiciário nas políticas públicas de saúde. De 
outro, os que entendem que a situação deve ser resolvida dentro do âmbito do Poder 
Executivo. Nossa pesquisa empírica relata dados colhidos em nossa rotina diária de trabalho 
como coordenador do núcleo de saúde. Exporemos os argumentos encontrados nos processos 
judiciais de maneira mais objetiva possível, ou seja, com imparcialidade, porém, sem se 
afastar da realidade da saúde em Alagoas que, todos sabem, não é boa. Serão expostos alguns 
casos práticos, indicando, sempre que possível, a fonte processual. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À SAÚDE; ALAGOAS; DEFENSORIA PÚBLICA. 
 
ABSTRACT 
This article describes the health judicialisation situation in Alagoas, especially the work 
developed in the health center of the Public Defensory of Alagoas which is responsible for 
most of the lawsuits over drugs, surgery, hospitalization, and so forth. The Increased number 
of cases concerning the right to health is raising doctrinal and jurisprudential debates which 
have rarely been seen in the legal history of Brazil. On one hand, there are those who 
advocate judicial intervention in public health policies. On the other, the ones who understand 
that the situation should be resolved within the executive scope. Our empirical research 
reports on data collected in our daily routine as coordinator of the health center. We will 
expose the arguments found in court proceedings in the most objective way possible, i.e. 
being impartial without, however, departing from the reality of health in Alagoas which 
everyone knows is not good. Some practical cases will be exposed indicating, whenever 
possible, the procedural source. 
KEYWORDS: RIGHT TO HEALTH; ALAGOAS; PUBLIC DEFENSORY. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

A Administração Pública sempre está vinculada aos ditames legais e constitucionais, e, 
principalmente, ao interesse público. Nesse mister, muito se discute a respeito dos limites da 
atuação do administrador, tanto no que diz respeito a sua ação, ou sua omissão, de forma que 
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surgem debates fervorosos na doutrina e na jurisprudência acerca do ativismo judicial, que vai 
transformar o juiz em verdadeiro criador de políticas públicas, adquirindo papel de 
administrador público e legislador, suprindo as omissões inconstitucionais ocorridas. 

Com o agigantamento das necessidades crescentes de uma sociedade consciente de seus 
direitos, passou-se a exigir cada vez mais da Administração Pública uma efetiva prestação de 
serviços de sua responsabilidade. 

Ao legislador cobra-se uma efetiva fiscalização de toda gerência administrativa do Poder 
Executivo e a feitura de leis que alavanquem e ponham em prática os direitos constitucionais 
garantidos. Acontece que o Poder Legislativo não desempenha de maneira convincente suas 
funções, o que leva a um enorme descrédito perante a sociedade brasileira, aliado a inúmeras 
denúncias de corrupção e compras de votos em eleições. 

O Poder Executivo também não presta de forma satisfatória seus serviços de caráter social, 
especialmente aqueles decorrentes de direitos fundamentais consagrados na Constituição 
Federal, como saúde, educação, segurança, etc. 

Hodiernamente, muitos passaram a acreditar que o Poder Judiciário é o verdadeiro 
responsável pela condução e transformação radical do conteúdo e alcance dos direitos 
constitucionais fundamentais. Nesse passo, sabe-se que o Judiciário somente se manifesta 
quando provocado por algum interessado, seja através de seu advogado ou por alguma 
instituição (Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, etc), as quais também foram 
atribuídas responsabilidades por mudanças radicais no controle das políticas públicas. 

À Defensoria Pública foi atribuída uma responsabilidade de ser a verdadeira patrocinadora 
judicial dos interesses dos economicamente carentes, que correspondem à maioria da 
população. São pessoas sem um necessário conhecimento e que, muitas vezes, vêem a 
totalidade de seu pequeno patrimônio envolvida em uma só lide judicial, passando a depositar 
exclusivamente suas esperanças no defensor público para a defesa de seus direitos. 

Sob outro enfoque, é cediço que o atendimento dos serviços públicos de saúde no Brasil há 
muitos anos está abaixo da linha de qualquer satisfação. E foi com relativa surpresa que se 
constatou na Defensoria Pública de Alagoas, há aproximadamente 7 (sete) anos atrás, que a 
população alagoana passou a procurar a instituição para reclamar seu direito constitucional de 
acesso à saúde pública. No início eram 1 (uma) ou 2 (duas) ações por mês; hoje, são 25 (vinte 
e cinco) a 30 (trinta) por dia. Como conseqüência, houve um acentuado aumento no número 
de processos em trâmite no Judiciário alagoano, sem que se houvesse um proporcional 
crescimento no número de varas, o que despertou preocupação por parte de juízes das varas 
da fazenda estadual (16ª, 17ª e 18ª) e municipal (14ª) e da própria Corregedoria do Tribunal 
de Justiça de Alagoas. 

Alguns dos processos que ocupavam as prateleiras eram de medicamentos simples e que 
poderiam ser imediatamente disponibilizados acaso o paciente procurasse o posto de saúde 
correto, ou seja, em alguns casos, era perfeitamente desnecessário o ajuizamento de ação. 

Diversas reuniões, convenções, propostas e acordos foram realizados entre a Defensoria 
Pública, secretaria estadual e municipal de saúde, juízes da fazenda pública e a Corregedoria 
do Tribunal, no sentido de tentar diminuir e simplificar o montante de ações ingressadas. A 
intenção é evitar que o administrado ingresse com ação judicial, seja pela solução 
administrativa de seu problema, seja pela mudança do receituário médico por um produto 
genérico similar. 
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Nessa conjectura, percebeu-se que o problema do aumento do número de processos relativos à 
saúde pública espalhava-se por todos os Estados brasileiros, e que o tema já se tornou grande 
preocupação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. 

Diante disso, o presente artigo realiza uma pesquisa empírica da realidade da judicialização da 
saúde no Brasil, especialmente em Alagoas, para só com base em dados de conhecimento 
científico, usar os dados como forma de melhor servir ao controle social (SOUTO, 2003, p. 
289). Analisa também, objetivamente e honestamente, dados teóricos encontrados nos 
processos, observando os argumentos da Defensoria Pública e dos réus. Também irá explicar 
as dificuldades e as boas práticas da Defensoria Pública nesta seara, relatando casos ocorridos 
e apontando alguns possíveis caminhos para minimizar os intermináveis problemas 
encontrados. 

Destarte, frise-se que o nosso tipo de investigação se ateve a uma "observação participante", 
que Treves (1999, p. 70) revela como "aquela em que o pesquisador se insere no grupo social 
que estuda e toma parte da vida do grupo", pois como coordenador do núcleo de saúde, 
vivemos diariamente todo o cenário descrito nesta pesquisa. 

É necessário repisar que tentaremos no presente artigo ser o mais imparcial possível, 
relatando os fatos de maneira objetiva para que possa ser criado um trabalho mais científico. 
Para tanto, utilizamos dados encontrados em petições iniciais e relatórios da Defensoria 
Pública de Alagoas, pesquisando também informações de processos judiciais e processos 
administrativos das secretarias de saúde, dentre outros. 

1 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL 

  

Nos últimos anos, no Brasil, notou-se um crescimento no número de ações judiciais em que se 
buscam medicamentos, cirurgias e outras prestações que envolvem o direito à saúde. Tal 
situação despertou diversos debates jurídicos a respeito do tema. As discussões giram em 
torno dos limites de atuação do juiz sobre as políticas públicas administrativas e se realmente 
"a justiça faz bem à saúde[1]", já que os gestores públicos estão vendo seus orçamentos cada 
vez mais comprometidos com decisões judiciais. 

Não faz muito tempo que a jurisprudência brasileira considerava o direito à saúde desprovido 
de efetividade judicial, pois entendia que seria uma espécie de discricionariedade do poder 
público e não um verdadeiro dever jurídico decorrente da Constituição. 

Nada obstante, forçoso recordar que a atual moldura do princípio da separação dos poderes 
remonta a idéia de independência e harmonia, preceituando que todos têm poderes específicos 
desdobrados nas funções legislativa, administrativa e judicial. Nesse patamar, é cediço que 
existem regras que preceituam a interferência entre os poderes. Deveras, particular função 
está desempenhando o Judiciário no que diz respeito à interferência nas políticas públicas 
inerentes ao Poder Executivo, pois a omissão inconstitucional do administrador em efetivar 
alguns direitos básicos constitucionalmente garantidos, faz com que o Judiciário desempenhe 
papel especial, criando políticas públicas para atender aos reclamos da sociedade. 

Desta sorte, uma enxurrada de livros, artigos e precedentes jurisprudenciais está debatendo até 
onde pode ir a interferência do Poder Judiciário em ações do Executivo. As controvérsias são 
intermináveis, principalmente, no que diz respeito à judicialização da saúde. Para alguns, a 
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conduta do juiz ativista está totalmente amparada em preceitos constitucionais. Cunha Junior 
(2009, p. 204), leciona que: 

Nesse sentido, exige-se desse também novo Judiciário uma maior e mais intensa participação 
para a construção da sociedade do bem-estar, haja vista que a efetivação dos novos direitos 
sociais exige mudanças nas funções clássicas dos juízes, que se tornaram, sem dúvida alguma, 
co-responsáveis pela realização das políticas públicas dos outros Poderes. 

  

Ademais, o autor (2009, p. 202), defende uma verdadeira criação judicial do direito, em que o 
juiz é chamado a substituir o legislador e criar direito novo, consolidando um verdadeiro 
ativismo judicial:   

A criação judicial do Direito, como conseqüência da expansão e do crescimento do Judiciário, 
e da nova interpretação constitucional, afigura-se como uma autêntica revolta contra o 
"formalismo" que imperava nos Estados de inspiração liberal, época em que a atividade do 
juiz cingia-se tão-somente a declarar mecanicamente o direito, valendo-se apenas dos 
instrumentos da lógica dedutiva, sem envolver, nessa declaração, sua impressão ou valoração 
pessoal. 

  

Assim, estaria o magistrado autorizado a criar políticas públicas de saúde diante da inércia da 
Administração Pública e dos legisladores em não fazer cumprir a Constituição Federal. 

Importa registrar que o ativismo judicial inerente à judicialização da prestação dos serviços 
públicos de saúde surgiu na medida em que a população passou a procurar as vias judiciais 
para satisfazer um direito que lhe estaria sendo negado. Assim, alguns magistrados e parte da 
doutrina passaram a defender a intervenção e fiscalização judicial nas políticas de saúde, com 
fundamento na máxima efetividade da Constituição e dos direitos da pessoa humana. À vista 
disso, o Judiciário já obrigou, diversas vezes, os órgãos estatais a fornecer medicamentos a 
pessoas carentes (STF, 2000a), inclusive medicamento de alto custo (TJPE, 2009) e a custear 
tratamentos, como transplante de medula óssea (TRF4, 2010), tratamento psiquiátrico ou 
psicológico a menor carente (STJ, 2007), eletroencefalograma (TJRS, 2010a), fornecimento 
de aparelhos auditivos (TJDFT, 2008), UTI em hospital particular (TJDFT, 2008), implante 
de prótese (TJRS, 2010b), custeio de transporte para tratamento médico em outra localidade 
(TJRJ, 2011), exame de ressonância magnética (TJRS, 2011) e implantação de aparelho 
desfibrilador ventricular (TRF4, 1999). 

Dessa forma, a realidade brasileira atualmente pode fazer do Poder Judiciário um importante 
articulador das políticas governamentais, interferindo na compra e distribuição de 
medicamentos. 

Para uns, o ativismo judicial esbarraria em equívoco, pois ao se criar uma verdadeira ditadura 
dos juízes estar-se-ia retirando do administrador público ou do legislador, que são os 
legítimos criadores das políticas públicas, a sua verdadeira função. 

Sem dúvidas, constitui um sistema especial aquele em que as normas gerais não são criadas 
pelo legislador. Todavia, atente-se para o importante fato de que é compreensível que o 
sistema de criação judicial do direito tenha se desenvolvido melhor nos países de sistema 
consuetudinário, pois a adaptação do direito às circunstâncias em mutação é característica de 
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direito costumeiro (KELSEN, 2006, p. 282), o que faz com que atividade judicial seja mais 
intensa e talvez mais próxima dos anseios da comunidade, por isso o sistema da "common 
law" é favorável a formação de precedentes com maior força e criadores do direito, o que não 
ocorre no Brasil. 

Impende assentar que Mello (2008, p. 25), não concorda com a ideia de que o juiz cria a 
norma, explicando que, nos sistemas de direito consuetudinário, há apenas uma revelação das 
normas jurídicas através dos precedentes: 

Nos sistemas de direito consuetudinário, diferentemente, as normas jurídicas são elaboradas, 
de ordinário, pelos órgãos judiciais que, analisando os costumes e as tradições do 
comportamento social, as revelam nas decisões de casos concretos. Essas decisões se tornam 
precedentes judiciais que, na seguida reiteração, passam a consubstanciar as normas de direito 
positivo daquele povo. 

Também encontramos, nas palavras de Kelsen (2006, p. 283), entendimento a respeito da 
criação do direito. Eis seus ensinamentos: 

A teoria, nascida no terreno da common law anglo-americana, segundo a qual somente os 
tribunais criam Direito, é tão unilateral como a teoria, nascida no terreno do Direito legislado 
da Europa continental, segundo a qual os tribunais não criam de forma alguma Direito, mas 
apenas aplicam Direito já criado. Essa teoria implica a ideia de que só há normas jurídicas 
gerais, aquela implica a de que só há normas jurídicas individuais. A verdade está no meio. Os 
tribunais criam Direito, a saber - em regra - Direito Individual; mas, dentro de uma ordem 
jurídica que institui um órgão legislativo ou reconhece o costume como fato produtor de 
Direito, fazem-no aplicando o Direito geral já de antemão criado pela lei ou pelo costume. A 
decisão judicial é a continuação, não o começo, do processo de criação jurídica. 

  

Porém, diante desse contexto, não entendemos que a discussão sobre a judicialização da saúde 
se resolva em saber se há ou não a criação judicial do direito, pois caso se admita que o juiz 
não cria o direito, não seria motivo para se negar judicialmente a medicação pretendida pelo 
paciente, pois seu direito à saúde já está criado pelas normas estatais devidamente aprovadas 
pelo legislativo. 

O direito humano à saúde está previsto nos principais tratados internacionais, dentre eles a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (art. XXV, 1), a Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 (art. XI) e o Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (art. 12, 1). 

Em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, não há como se pensar do 
direito à saúde como um mero protocolo de intenções, pois o processo de absorção e evolução 
dos direitos fundamentais constitui verdadeira positivação, cuja exigência se impõe. 

O direito à saúde também foi incluído em diversos artigos da Constituição Federal brasileira, 
bem como em vários instrumentos normativos nacionais, como a Lei 8.080/90 (Lei Orgânica 
da Saúde), que criou o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei 9.787/99, que dispõe sobre o 
medicamento genérico. 

A Constituição Federal preceitua que a República Federativa do Brasil tem como um dos 
fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Também elenca os fundamentos 
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básicos do direito à saúde no Brasil nos arts. 196 a 200.  Especificamente, o art. 196 dispõe 
que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

A positivação do direito à vida e à saúde é fruto de um processo evolutivo da organização 
social, Luhmann (1985, p. 117), diz que o direito positivo é um mecanismo de conquista 
evolutiva do sistema social, "na medida em que o direito é positivado [....] apresenta-se uma 
nova perspectiva, e ela mesma deve ser avaliada como conquista evolutiva". 

Consoante destaca Sarlet (2007, p. 2-3), o direito à saúde tem dupla fundamentalidade, uma 
formal, de caráter positivista, e a outra material, destacada pela sua inafastabilidade da tutela 
social e jurídica. 

Elevado à categoria de direito fundamental com a Constituição de 1988, o direito à saúde foi 
alavancado com diversas cláusulas que vinculavam recursos públicos para sua efetivação. 
União, Estados e municípios passaram a ter recursos vinculados para atender a população (§ 
2º do art. 198 da CF), sob pena de intervenção (art. 35, III e art. 34, VII, (e) da CF). 

Analisando a jurisprudência, chega-se à conclusão de que quase todas as decisões dos 
Tribunais manifestam-se condenando os entes públicos, exemplo disso é o agravo regimental 
no recurso especial nº 1136549, do Superior Tribunal de Justiça, onde claramente se percebe 
que os argumentos são favoráveis aos cidadãos. Na decisão, da lavra do Ministro Humberto 
Martins, observamos que o direito à saúde tem sido incluído no conceito de mínimo 
existencial, não existindo "empecilho jurídico para que o judiciário estabeleça a inclusão de 
determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não 
houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal". 
Ademais, não pode o princípio da separação de poderes ser usado contra a população, como 
bem destacou o relator da matéria: 

  

Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de 
fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade 
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, 
originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser 
utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais 
(STJ, 2010). 

  

Os gestores públicos reagiram ao argumento de que os juízes poderiam criar políticas 
públicas. Argumentam que os magistrados não têm preparo técnico para decidir acerca de 
toda complexidade que envolve o tratamento médico, assim como os gastos financeiros que 
traduzem o princípio da reserva do possível. Só que tais alegações são desprovidas de uma 
melhor pesquisa empírica, pois ao se analisar os processos judiciais, percebe-se que as 
decisões (não todas) são favoráveis se os pedidos vierem acompanhados de documentos 
expedidos por médico ou outro profissional da saúde. 

Nessa esteira, observa-se que outra alegação dos gestores consiste na vinculação que o juiz 
teria aos medicamentos constantes nas tabelas do SUS expedidas pelo ministério da saúde. 
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A Defensoria Pública não entende dessa forma, pois doenças novas sempre aparecem e 
tratamentos inovadores são usados de modo que as regras escritas e emanadas pelo 
Legislativo não acompanham o ritmo das mutações sociais, pois consoante ensina Souto 
(2003, p. 290), "nenhum sistema de regras, por mais pleno que possa ser, abarcará uma 
realidade social complexa em constante mudança". Então, diante desse quadro, não poderia o 
Judiciário ficar vinculado a uma simples tabela estagnada de medicamentos expedida pelos 
próprios réus. 

Nessa conjectura, cumpre dar relevo a uma importante exposição: 

No mesmo sentido, Geertz também chama atenção para a necessidade do direito se aproximar 
dos fatos. O antropólogo critica a simplificação dos fatos subsumíveis a uma esquematização 
jurídica, a clássica relação "ser/dever ser", apresentando o direito um mundo no qual suas 
próprias descrições fazem sentido, tratando basicamente não do que aconteceu, mas sim do 
que acontece aos olhos do direito. O autor sugere, então, uma reviravolta interpretativa, de 
modo que o direito deixe de ser visto como "um simples apêndice técnico acrescentado a uma 
sociedade moralmente (ou imoralmente) pronta", para se tornar uma parte ativa dessa 
sociedade, o direito não mais como princípio abstrato, mas construindo a realidade social, ao 
invés de meramente refleti-la (LIRA. 2009). 

  

Todavia, já que estamos fazendo uma pesquisa empírica, é necessário observar os argumentos 
contrários, utilizados pelos entes públicos para defender a tabela, pois a lista do SUS seria um 
parâmetro objetivo de uma política prévia e cuidadosamente estudada e estabelecida pelo 
Ministério da Saúde, não sendo salutar que o Estado seja obrigado a fornecer judicialmente 
qualquer medicação. Assim, nossa coleta de dados também constatou algumas decisões que 
negaram o direito à saúde, como nos autos 0000257-11.2011.8.02.0001 da 14ª vara da 
fazenda pública municipal (TJAL, 2011a), que, inclusive, reportou-se ao seguinte trecho de 
decisão do Ministro Gilmar Mendes: 

  

Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a 
observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de 
saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos 
(naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar 
toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa 
e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento 
médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em 
geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção 
diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a 
impropriedade da política de saúde existente. (BRASIL, STF, 2000b). 

  

  

Outro aspecto a se destacar é que a teoria da reserva do possível, importada do direito alemão, 
também tem sido usada nas contestações e recursos, contra os argumentos das petições 
iniciais e das decisões judiciais. 
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Destarte, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de maneira indiscriminada 
de forma que se negue efetivação aos direitos sociais, notadamente aqueles que são 
classificados no conjunto do mínimo existencial. Ademais, devemos ter cautela ao importar 
institutos jurídicos de outros países, pois podem causar efeitos diversos em diferentes 
sociedades, e é com a Sociologia do Direito que "deve-se analisar o real funcionamento e 
efeito das decisões jurídicas - como os Direitos Fundamentais - no diferentes ambientes 
sociais, as quais, de longe, podem parecer muito semelhantes" (KRELL, 2002, p. 42). 

Krell (2002, p. 54) afirma que não se pode copiar imediatamente doutrinas e princípios de 
outro país, em que a sociedade e os costumes são totalmente diferentes, indiscriminadamente. 
Eis as palavras do professor: 

O mundo "em desenvolvimento" ou periférico, de que o Brasil (ainda) faz parte, significa 
uma realidade específica e sem precedentes, à qual não se podem descuidadamente aplicar as 
teorias científicas nem as posições políticas transladadas dos países ricos. Assim, a discussão 
européia sobre os limites do Estado Social e a redução de suas prestações e a contenção dos 
respectivos direitos subjetivos não pode absolutamente ser transferida para o Brasil, onde o 
Estado Providência nunca foi implantado. 

  

Por isso, o princípio da reserva do possível deve ser utilizado com ponderações e cuidados 
para que não inviabilize todo o tipo de reivindicação de direitos básicos por parte da 
população. 

Ainda leciona o professor que os direitos sociais prestacionais estão sujeitos a reserva do 
possível, no sentido daquilo que o indivíduo de maneira racional pode esperar da sociedade 
(KRELL, 2002, p. 42). 

Desta sorte, somente após a efetivação de todos os direitos elencados no conjunto do mínimo 
existencial é que se poderá discutir a destinação de recursos para outras áreas não tão 
essenciais.        

Ainda nesse prisma analítico, percebe-se que outro tipo de alegação bastante levantada na 
defesa dos réus, diz respeito à falta de critério judicial para aferir qual ente estatal deve ser 
responsabilizado pela entrega de cada medicamento. À nível administrativo, sempre ficou 
consignado, como regra geral, que ao Estado caberia operacionalizar o tratamento de média e 
alta complexidade, já os municípios ficariam com os de atenção básica. Já à nível judicial, não 
pode existir essa divisão, pois a Constituição Federal atribui responsabilidade solidária a 
todos os entes estatais, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos referidos entes, 
conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal. 

Por conseguinte, existem decisões judiciais contra o Estado de Alagoas determinando 
procedimentos que são administrativamente disponibilizados pelos municípios, e vice e versa, 
o que pode tornar o caminho dos pacientes ainda mais árduo. À vista disso, mesmo sabendo 
da responsabilidade solidária dos entes políticos nas prestações de serviços de saúde, a 
Defensoria Pública de Alagoas não ajuíza indiscriminadamente a ação, pois farmacêuticos, 
que trabalham junto à instituição, opinam preliminarmente em cada caso. Através de prévio 
parecer, eles indicam qual será o réu adequado para cada tipo de medicação, cirurgia, etc. Isso 
mostra que a Defensoria Pública quer colaborar com a solução dos problemas levantados 
pelos próprios réus. 
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Outro problema, encontramos nos preços dos insumos, pois pesquisas apontam que o Brasil 
tem pago um valor excessivo pela medicação. Segundo dados passados pelo CONECTAS - 
Direitos Humanos (ALMEIDA, 2009), atualmente, no Brasil, o sistema de propriedade 
intelectual possibilita às empresas a prática de monopólio de preços extremamente elevados. 
Segundo dados do próprio ministério da saúde, o Brasil chega a pagar 10 (dez) vezes a mais 
pelo medicamento de empresas detentoras de patentes do que versões genéricas 
comercializadas no mercado internacional. No que se refere ao medicamento "Imatinib - 
Glivec", que é utilizado no tratamento de câncer, o Brasil pagou em 2008, U$ 29.612,00 
(vinte e nove mil e seiscentos e doze dólares) em média por paciente, enquanto o custo médio 
do genérico vendido no mercado internacional foi de U$ 1.642,00 (mil e seiscentos e quarenta 
e dois dólares) em média por paciente, ou seja, o nosso país pagou 18 (dezoito) vezes mais 
caro comprando dentro do próprio Brasil. 

Porém, faz-se imperioso destacar que a presente pesquisa também constatou que muitas são as 
decisões que condenam a Administração Pública e os planos de saúde a custear diversos 
serviços de prestações de saúde, medicamentos de alto custo não registrados no país, algumas 
vezes experimentais e tratamentos médicos, inclusive no estrangeiro, conforme apelação nº 
0186160-18.2009.8.26.0100 do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP, 2011) e processo nº 
0044346-56.2010.8.02.0001 da 18ª vara cível de Maceió (TJAL, 2010a). 

Em novembro de 2010, foi discutido no Estado de São Paulo a problemática da judicialização 
da saúde no I Encontro do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (CAVALCANTI, 
2010). O encontro envolveu vários operadores do direito e gestores públicos relacionados 
diretamente com o tema. Mais uma vez, ficou evidenciado que os problemas estão longe de 
serem resolvidos, pois sem vontade política no efetivo controle governamental sobre os 
recursos públicos não há como garantir um mínimo de atendimento satisfatório.  

 2 A AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

  

Devido a inúmeros pedidos de suspensão de liminar pelos entes públicos perante o Supremo 
Tribunal Federal e de toda a controvérsia que envolve a judicialização da saúde no Brasil, o 
então presidente, ministro Gilmar Mendes, convocou, em 5 de março de 2009, audiência 
pública para a oitiva de especialistas com experiência na área. A audiência pública convocada 
pelo STF para discutir o sistema público de saúde no Brasil buscou encontrar caminhos para a 
atuação judicial nessa matéria. Em decorrência das inscrições, foram habilitados 33 (trinta e 
três) profissionais da área de saúde, além de mais 13 (treze) convidados pelo tribunal. 

Juristas apontaram, na audiência pública, diversas soluções, entre elas, a de que a 
judicialização não seria o caminho adequado para a solução dos problemas da saúde pública 
no Brasil. À guisa de exemplo, destaca-se a seguinte passagem: 

O caminho para um sistema público de saúde que "realiza a condição humana" não se resume 
a transformar as demandas individuais em ações judiciais, imperando o individualismo em 
detrimento da coletividade. É preciso que haja uma reflexão de forma aprofundada e 
responsável das omissões e falhas do sistema, para então se buscar soluções (LIRA. 2009). 

  

Em decorrência da audiência púbica realizada no STF, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
editou resolução nº 31/2010 de 30 de março de 2010, recomendando aos Tribunais que 
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dotassem seus magistrados de equipe técnica para a apreciação de dúvidas em concessão de 
liminares nas ações de saúde. Tal equipe teria a atribuição de avaliar diversas situações, 
observando se o medicamento tem registro na ANVISA, se há genérico à disposição na rede, 
se há tratamento alternativo, dentre outras funções. 

Nesse ponto, entendemos que o CNJ não atentou para a realidade alagoana, pois a Defensoria 
Pública do Estado já detém todo esse aparato desde novembro de 2009. Atestados, relatórios e 
receitas médicas fornecidas pelos pacientes são analisados por médicos e farmacêuticos que 
trabalham junto à Defensoria Pública e são acostados nas petições iniciais enviadas ao 
Judiciário, junto com outros documentos elaborados pelos próprios funcionários das 
secretarias de saúde. Assim, entendemos que a orientação do CNJ foi expedida para todos os 
Tribunais sem atentar para a realidade específica de cada Estado, já que, em Alagoas, a 
própria Defensoria Pública já possui especialistas referidos pelo CNJ, sendo desnecessário o 
judiciário alagoano montar outra equipe e burocratizar ainda mais o acesso à saúde em 
Alagoas. O próprio Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento 
nº  2011.000059-2,  reconheceu, o trabalho da Defensoria Pública na análise criteriosa dos 
pleitos de medicamentos e procedimentos cirúrgicos: 

É sabido que a Defensoria Pública realiza análise criteriosa dos casos concretos que patrocina, 
buscando só utilizar o Poder Judiciário diante do insucesso nas vias administrativas e, 
principalmente, quando se demonstra claramente necessário. Dessa forma, revela-se 
indiscutível que a agravante, ao recorrer à Defensoria Pública, buscou solucionar 
administrativamente o problema relativo à realização do procedimento, contudo, diante do 
insucesso, foi obrigada a buscar a via judicial (TJAL, 2011b).      

  

Doutra banda, a nossa pesquisa não atentou se as petições iniciais que não são originárias da 
Defensoria Pública contêm essas documentações. 

Assim, a realização da audiência pública perante o Supremo Tribunal Federal, ocorrida nos 
dias 27, 28 e 29 de abril, e 4, 6 e 7 de maio de 2009, poderá apontar caminhos muito 
genéricos na solução dos problemas, pois a enorme extensão territorial brasileira e seus 
milhares municípios revelam que se deve observar a particularidade de cada região. É 
evidente que o serviço público de saúde prestado em um município do interior de Alagoas é 
muito diferente do prestado em São Paulo, sendo salutar a realização de audiências públicas 
em cada Estado e em cada município, envolvendo os diversos organismos locais da sociedade 
civil, para só então trabalhar de forma diferenciada a fim de se encontrar soluções específicas 
para cada problema. 

  

3 O DESEMPENHO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 

  

A história da defesa jurídica dos hipossuficientes no Estado de Alagoas começou quando 
houve a criação da Procuradoria de Assistência Judiciária, que era vinculada à Procuradoria 
Geral do Estado (PGE). Assim, o primeiro concurso foi realizado em 1986, quando 
ingressaram no serviço público do Estado de Alagoas vários procuradores de Estado, tendo 
por missão a defesa jurídica dos mais carentes que não detinham recursos suficientes para 
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pagar um advogado. Nessa época, não há registros de ações que pedem medicamentos, 
cirurgias ou qualquer outra prestação que envolva o direito à saúde 

Com o advento da Constituição de 1988, os Estados e a União passaram a ter a 
responsabilidade de criar um órgão próprio, sendo tal desiderato consolidado em Alagoas, 
através da lei estadual 6.258 de 20 de julho de 2001, que criou a Defensoria Pública do 
Estado, incorporando, de forma transitória, os antigos agentes públicos que faziam a função 
de defensor público na PGE, quais sejam, alguns procuradores de Estado, advogados de 
fundação e procuradores autárquicos. 

O primeiro concurso para defensor público foi realizado em 2003, com a contratação imediata 
de 40 (quarenta) novos defensores públicos para trabalhar no interior. Acontece que, nos 
últimos anos, a Defensoria Pública perdeu grande parte de seus agentes, visto que os 
procuradores de Estado, advogados de fundação e procuradores autárquicos retornaram a seus 
órgãos de origem e outros tantos deixaram a instituição, ficando somente 30 (trinta) 
defensores públicos para cuidar do Estado de Alagoas inteiro. 

A criação do núcleo de saúde da Defensoria Pública, em agosto de 2009, foi decorrência do 
repentino crescimento do número de petições iniciais que pleiteavam medicamentos, 
cirurgias, transferências, fornecimento de materiais, etc. 

Enorme problema é a falta de defensores públicos no interior, que gera o inchamento da 
demanda do núcleo de saúde da capital, pois a maioria das comarcas não possuem defensores 
públicos, o que leva a muitos cidadãos a se deslocarem do interior para buscar atendimento na 
capital. Até o início de 2011, as cidades que contavam com a presença de defensores públicos 
eram apenas Maragogi, Porto de Pedras, Colônia Leopoldina, Igreja Nova, Porto Real do 
Colégio, Penedo, Arapiraca e Maceió. Com o ingresso de novos defensores públicos, em abril 
de 2011, outras cidades passaram a contar com a presença desse importante serviço. 

No dia a dia de trabalho é fácil constatar que falta da prestação adequada de serviços públicos 
de saúde em Alagoas decorre de certa desorganização do sistema, da ausência de protocolos 
clínicos para algumas doenças como câncer e diabetes, da falta de alguns medicamentos, da 
omissão de prefeituras que não prestam o serviço, de órgãos de saúde com enorme 
interferência política, da baixa remuneração dos servidores, dentre outras causas. 

Particular situação ocorre com o Município de Maceió que possui um órgão chamado CORA 
(Central de Regulação de Serviços de Saúde) o qual foi atribuída a responsabilidade de 
gerenciar os procedimentos cirúrgicos de cidadãos de Maceió e de outros municípios de 
Alagoas. É que algumas prefeituras do interior referenciam Maceió como a gestora e 
executora de procedimentos cirúrgicos de seus munícipes, para tanto, repassam, todos os 
meses, recursos públicos para a prefeitura da capital alagoana. Com efeito, o CORA é 
responsável pela organização do número de cirurgias a que cada município tem direito, além 
de apontar o hospital em que será realizada a cirurgia. Só que tal serviço está longe de atingir 
o mínimo de satisfação, pois ingerências políticas causam uma verdadeira desorganização no 
órgão. Com interferência de vereadores da base aliada do prefeito de Maceió, a lista de espera 
dos procedimentos cirúrgicos do CORA vive desorganizada. 

Já a superlotação do Hospital Geral do Estado (HGE) é decorrência de problemas pontuais em 
alguns órgãos que prestam serviços públicos em Alagoas, sejam eles federal, estadual ou 
municipal. À título de exemplo, vários pacientes com câncer são encaminhados ao HGE, 
quando, na verdade, eram para ser encaminhados aos CACONS (Centros de Assistência de 
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Alta Complexidade em Oncologia), que são responsáveis por todo o tratamento de questões 
oncológicas (câncer) de qualquer paciente. 

No Estado de Alagoas existem 2 (dois) CACONS que, atendendo pelo SUS, funcionam no 
Hospital Universitário (HU) e na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Só que no primeiro, 
faltam médicos especialistas e, no segundo, por ser instalado dentro de um hospital particular, 
seus gestores querem tratá-lo como não-público, impedindo e negando acesso da população 
quando ocorre um mínimo de lotação no hospital. Destarte, cumpre frisar que essas são 
apenas algumas das circunstâncias pelas quais o HGE vive superlotado. 

Dessa forma, diversos motivos fazem a população procurar todos os dias a Defensoria Pública 
a fim de reclamar da prestação de tais serviços. Por conseguinte, inúmeras ações são 
ajuizadas, sendo concedidas liminares em ações ordinárias e ações civis públicas (individuais) 
contra o Município de Maceió e o Estado de Alagoas. 

Como conseqüência, o Município de Maceió e o Estado de Alagoas estão abarrotados de 
processos judiciais e com comprometimento de boa parte de seus orçamentos, o que levou aos 
gestores públicos a abrir canal direto com a Defensoria Pública na tentativa de encontrar uma 
solução para o alto número de ações judiciais. 

Em 05 de outubro de 2009, durante reunião na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado 
de Alagoas, representantes das secretarias municipal e estadual de saúde e Defensoria Pública 
do Estado de Alagoas firmaram um termo de cooperação técnica, que tem vigência por prazo 
indeterminado, buscando dar maior efetividade, pela via administrativa, ao fornecimento de 
medicamentos e insumos para os pacientes da rede pública (SANTOS, 2009). Em termos 
gerais, ficou estabelecido que as secretarias deveriam resolver definitivamente o problema de 
pacientes com risco de morte num prazo de 72 (setenta e duas) horas e, caso não envolvesse 
tal risco, o prazo seria de 30 (trinta) dias. Além disso, as secretarias se obrigaram a elaborar, 
num prazo de 90 (noventa) dias, protocolos de diretrizes terapêuticas para tratamento de 
diabetes, glaucoma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), hipertensão pulmonar, 
hepatite, câncer e demais demandas recorrentes. Ocorre que, em relação aos protocolos 
clínicos, até os dias atuais, nenhuma das secretarias cumpriu com o acordado e não fez 
expedir qualquer protocolo, especialmente os de maiores demandas, que são diabetes e 
câncer, sendo um ponto negativo. Por outro lado, ponto positivo foi que o Estado e o 
município também se comprometeram a enviar dois farmacêuticos e um médico para 
trabalhar na Defensoria Pública na tentativa de solucionar os casos pela via administrativa e 
evitar o ajuizamento de ação judicial, o que foi cumprido. 

Tudo isso foi feito, por que os cidadãos, algumas das vezes, procuravam diretamente a 
Defensoria Pública sem saber que a medicação poderia ser fornecida imediatamente pelo 
SUS, pois estavam guiados pela falta de informação, tão comum nos órgãos públicos. 

Destarte, é inequívoco que frutos positivos renderam a parceria entre a Defensoria Pública e 
as secretarias de saúde do Estado e do município de Maceió. Com dois farmacêuticos 
trabalhando diariamente no núcleo de saúde da Defensoria Pública evitou-se, através de 
encaminhamentos diretos para as secretarias de saúde, o ajuizamento de 253 (duzentos e 
cinqüenta e três) processos somente em 2010, o que poupou o Judiciário de um aumento 
desnecessário de demandas a julgar, já que os casos foram resolvidos dentro da Defensoria 
Pública e sem o acionamento das vias judiciais. Tudo isso tornou mais fácil e mais ágil a 
solução dos problemas e menos custoso para os cofres públicos, pois, poupa-se o dinheiro 
despendido nos processos judiciais e na defesa judicial do Estado. Importante ressaltar que, 
em 2010, o maior número desses encaminhamentos diretos para as secretarias foi de 
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portadores de diabetes, chegando a somatória de 144 (cento e quarenta e quatro) pacientes 
(57% do total). 

Nesse mister, frise-se que o maior problema enfrentado pela Defensoria é a falta do 
cumprimento do acordo por parte das duas secretarias de saúde, no que diz respeito aos 
protocolos clínicos de câncer. Dessa forma, é difícil fazer encaminhamentos administrativos 
quando se trate de câncer, pois nem o Estado e nem os municípios são dotados de sistemas 
eficientes para o fornecimento desses medicamentos. Como conseqüência, não resta outra 
saída a não ser o ajuizamento de ações buscando forçar os entes públicos a tratar esses 
pacientes, gerando um índice alarmante, pois só com ações de câncer em 2010, o gasto 
estimado do Estado e do município de Maceió foi na ordem de R$ 10.584.707,09 (dez 
milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e setecentos e sete reais e nove centavos), o que 
representou um percentual de 73% do total dos custos dos medicamentos de todas as ações 
ajuizadas pela Defensoria Pública em 2010, valor que poderia ser bem menor se ambas as 
secretarias cumprissem com o acordado em outubro de 2009, criando protocolos de 
atendimentos em favor dos pacientes com câncer. 

Outrossim, é necessário destacar que o núcleo de saúde da Defensoria Pública atende aos 
usuários do SUS. Todavia, quando se trata de usuário de planos de saúde privados, a relação 
jurídica é modificada, passando a ser relação de consumo entre o consumidor-paciente e o 
fornecedor. Nesse caso, o cidadão é atendido pelo núcleo do consumidor da Defensoria 
Pública, que também recebe todos os dias reclamações das mais diversas ordens a respeito da 
negativa de atendimento de seus respectivos planos privados. 

Ainda sob esse enfoque, no núcleo de saúde da Defensoria Pública, localizado na avenida 
Comendador Leão, no bairro do Poço em Maceió-AL, as pessoas são atendidas de forma 
imediata. Estando com a documentação completa, como prescrição de seu médico contendo a 
doença (com CID) ou o procedimento cirúrgico e atestado informando a doença, o paciente é 
encaminhado para os farmacêuticos da Defensoria Pública. Acaso a medicação ou a cirurgia 
esteja sendo disponibilizada imediatamente pelo poder público, o paciente é encaminhado às 
vias administrativas para solução do problema no prazo máximo de 30 (trinta) dias ou de 
forma imediata se for caso de urgência. Doutra banda, se for constatado a não disponibilidade 
administrativa do que foi solicitado pelo médico do paciente, a ação judicial é interposta no 
dia seguinte para que o Judiciário decida sobre a questão, ordenando o fornecimento imediato 
ou bloqueando os valores na conta do respectivo ente público. 

É importante esclarecer que a Defensoria Pública não encontra muitas dificuldades para 
conseguir as liminares nas varas da fazenda estadual, já que as liminares são concedidas 
favoravelmente, pois no processo já se encontram documentos expedidos por funcionários das 
secretarias que trabalham junto à Defensoria Pública, atestando a não-disponibilidade da 
medicação nas vias administrativas. Ocorre que, na 18ª vara, e mais recentemente na 17ª, 
dificuldades surgem, pois a grande maioria dos pedidos liminares é indeferida sob a alegação 
de que o autor não procurou previamente os órgãos públicos de saúde antes de entrar com a 
ação. O pedido é negado mesmo com atestados de que não existe a prestação pelas vias 
administrativas. Felizmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas reforma esse tipo de 
decisão, através de recursos interpostos contra os despachos que negam o direito à saúde sob a 
alegação do necessário esgotamento das vias administrativas. Exemplos disso são os agravos 
de instrumento nº 2010.004601-4 (TJAL, 2010b), 2010.004236-0 (TJAL, 2010c), 
2010.004240-1 (TJAL, 2010d ) e 2010.004235-3 (TJAL, 2010e). 

No cumprimento das ordens judiciais, uma conduta peculiar acontece. É que, ao receber a 
intimação da concessão da liminar para o fornecimento imediato de medicamentos, ambas as 
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secretarias abrem um processo administrativo para iniciar o procedimento de entrega. E 
quando um cidadão sem influência política procura diretamente a secretaria, é informado que 
certas medicações somente são fornecidas exclusivamente através de liminares judiciais, não 
estando disponível ao público em geral. Em outras palavras, nas secretarias de saúde existe 
uma prática de condicionar o fornecimento de serviços públicos, através de aberturas de 
processos administrativos, a prévio processo judicial com liminar favorável. Tal praxe leva a 
total descrédito as decisões judiciais, aliado ao fato de que, até os dias atuais, os magistrados 
não tomaram providência alguma, mesmo sendo constantemente alertados pela Defensoria 
Pública, consoante se observa em processos nº 001.10.045748-8 (TJAL, 2011c), 
001.10.040249-7 (TJAL, 2010f) e 001.09.016830-6 (TJAL, 2010g) da Justiça estadual 
alagoana. 

Nesse diapasão, na presente pesquisa faz-se imperioso relatar casos em que a decisão judicial 
é perfeitamente cumprida, como no processo nº 001.10.054773-8 (TJAL, 2010h) também da 
Justiça estadual, dentre outros. 

Analisando outros processos, verifica-se que existe uma ação civil pública na Justiça Federal 
interposta pela Defensoria Pública do Estado contra o município de Maceió e o Estado de 
Alagoas no processo nº 0006124-35.2007.4.05.8000 (TRF5, 2010), em que foi concedida a 
liminar obrigando os réus a comprarem leitos de UTIs neo-natais nos hospitais privados toda 
vez que faltar vaga nas UTIs públicas. Nessa demanda, a Defensoria Pública tem enfrentado 
inúmeras dificuldades para a efetivação da decisão, pois o município de Maceió, vez por 
outra, não arca com sua responsabilidade de repassar os valores para os hospitais privados. A 
UNIMED e o Hospital Arthur Ramos já recorreram à Defensoria Pública diversas vezes para 
reclamar dessa inadimplência e ameaçando fechar as portas para os recém-nascidos carentes 
que precisarem do serviço, sob a alegação de falta de verbas para pagar os altos custos de uma 
diária de UTI. Nesse caso, a Defensoria Pública tem informado a situação à Justiça Federal, 
que sempre tem determinado o bloqueio dos valores municipais ou o cumprimento em curto 
prazo de tempo. 

Há casos também que o Judiciário protege o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, 
mesmo diante de altos custos de alguns pleitos. Um jovem internado na Santa Casa de 
Misericórdia de Maceió, que está dotado de paralisia geral em seu corpo, necessitou de um 
aparelho respirador importado num valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para 
sobreviver. Ao ser procurada pela família do paciente, a Defensoria Pública imediatamente 
ingressou com uma ação civil pública contra o Estado de Alagoas e, utilizando-se da 
legitimação extraordinária, já que o paciente não podia manifestar sua vontade, conseguiu a 
liminar no processo nº 0044346-56.2010.8.02.0001 (TJAL, 2010i), no plantão do recesso 
judiciário estadual de junho de 2010, sendo concedida pela juíza da 16ª vara de Maceió. 

Então, para os casos em que o paciente está internado e sem condições de expressar sua 
vontade, o caminho a ser percorrido é o uso da legitimação extraordinária da Defensoria 
Pública, casos em que a instituição é a própria autora, substituindo a legitimação ordinária do 
autor interessado. 

Nessa conjectura, calha salientar que a jurisprudência sempre vem admitindo a legitimação 
extraordinária do Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis. Tal 
situação também está começando a acontecer com a Defensoria Pública, particularmente no 
Estado de Alagoas. 

A Lei Complementar nº 132/2009 conferiu a Defensoria Pública a função de proteger e 
promover os direitos humanos, assegurada ainda a legitimidade para a propositura de ação 
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civil púbica. Analisando tal contexto percebe-se que estão corretas as decisões que aceitam a 
Defensoria Pública como legitimada extraordinária para a defesa individual indisponível dos 
necessitados, através do instrumento da ação civil pública, já que se a Defensoria Pública é 
protetora dos direitos humanos não há razão para lhe negar qualquer espécie de tutela que 
envolva o direito à saúde, mesmo quando o autor não puder manifestar sua vontade, como é o 
caso da legitimação extraordinária. 

Registradas essas questões, salutar trazer à baila alguns outros números no núcleo de saúde da 
Defensoria Pública em 2010. Os números são alarmantes, pois foram ajuizadas 1230 (mil e 
duzentas e trinta) ações somente em 2010, envolvendo casos como diabetes (178); câncer 
(68); AIDS (2); osteoporose (19); paralisia cerebral (44); linfoma não hodgkin (21); mieloma 
(11); nefrolitiase direita (26); neoplasias (diversas) (15); alergia a proteína de leite de vaca 
(6); alzheimer (18); aneurisma cerebral (3); angina instável (3); artrose (11); asma (4); cálculo 
complexo de rim (10); carcinoma (4); cardiopatia (5); cifose e lordose (1); cirrose (9); 
demência (3); depressão (1); desnutrição grave (2); distrofia muscular (6); doença pulmonar 
(5); embolia pulmonar (3); encefalopatia (7); epilepsia (7); esquizofrenia (10); fratura (7); 
glioblastoma (5); hepatite (diversas) (12); hipertensão (diversas) (10); insuficiência renal 
crônica (13); leucemia (1); osteoartrose (7); paralisia infantil (2); paraplegia (9); tumor 
cerebral (5); dentre outros. 

Concernente aos dados dos legitimados passivos das ações, 700 delas foram contra o 
município de Maceió e 530 contra o Estado de Alagoas. 

CONCLUSÃO 

  

A pesquisa realizada utilizou dados empíricos colhidos na Defensoria Pública do Estado de 
Alagoas e em processos judiciais, além de diversas argumentações utilizadas no debate a 
respeito da judicialização da saúde no Brasil e em Alagoas. 

Quem vive o dia a dia trabalhando com a judicialização da saúde em Alagoas percebe que o 
Judiciário pouco pode fazer para solucionar o problema da saúde como um todo. Os próprios 
magistrados nada fazem ao serem informados que suas ordens judiciais não são cumpridas, e 
se o fizessem, pouco adiantaria, pois prender secretários ou bloquear valores não mudará em 
nada uma praxe administrativa generalizada há décadas. 

É necessário ressaltar que o Judiciário pode resolver problemas pontuais através de processos 
individuais. Porém, muitas vezes, os réus não cumprem as ordens judiciais, acarretando a 
morte de pacientes pela falta de cumprimento da decisão liminar. 

Ao observar o histórico do controle judicial das políticas públicas de saúde no Estado de 
Alagoas, chega-se à conclusão de que o sistema precisa mudar. Não é a judicialização da 
saúde, através de ações civis públicas ou individuais, que irá por fim ao problema. Novas 
medidas devem ser adotadas no que diz respeito aos protocolos clínicos de câncer e ao 
funcionamento do CORA, dos COCONs e do HGE. Infelizmente, existe uma malversação 
dos recursos públicos, causada por ingerências políticas ou por antigas culturas de furtar 
verbas públicas. 

Entretanto, não há como afastar o controle judicial das políticas públicas relativas à saúde, até 
por que, a prática administrativa evidencia omissões do poder publico, e o Poder Judiciário, 
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que tem parcela da soberania, exerce papel importante na efetividade dos direitos 
fundamentais. 

Excluindo a participação do Judiciário poderemos incorrer em erros gravíssimos, pois se a 
situação já é precária, pode piorar ainda mais. Dessa forma, o fim da judicialização da saúde, 
como muitos desejam, não seria o caminho correto. Muito pelo contrário, o Judiciário deve 
ficar mais solidificado nesse cenário, inclusive fazendo cumprir suas próprias decisões que 
são constantemente descumpridas. Além disso, a teoria da reserva do possível não é levantada 
contra gastos supérfluos, pois ao mesmo tempo em que se nega o mínimo existencial a 
pessoas humanas, gastam-se milhões com propaganda institucional. 

Porém, a judicialização da saúde traz um problema para o SUS, na medida em que as 
liminares somente beneficiam as poucas pessoas que conseguem ter acesso ao Judiciário, em 
detrimento da maioria da população que nem sequer tem acesso a um defensor público em sua 
cidade. 

Importante repisar que, bons frutos está rendendo a parceria estabelecida entre a secretaria de 
saúde do município de Maceió e do Estado de Alagoas e a Defensoria Pública, pois com a 
ajuda de 1 (um) médico e de 2 (dois) farmacêuticos, que agora trabalham junta à Defensoria 
Pública, agiliza-se a entrega de medicamentos e evita-se ajuizamento de algumas ações. O 
paciente é encaminhado (se quiser) às vias administrativas para receber o medicamento num 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. Acontece que a Defensoria Pública encontra enorme 
dificuldade em obstaculizar qualquer tipo de vontade do cidadão carente em ingressar 
imediatamente (e sem processo administrativo) com ações judiciais, pois a vontade do 
interessado é que deve prevalecer quando o mesmo procura a Defensoria Pública, já que acaso 
o mesmo fosse dotado de recursos suficientes, seu advogado ajuizaria a ação imediatamente. 
Porém, quase todos aceitam esperar os 30 (trinta) dias para receber a medicação, ao invés de 
ingressar com ação judicial. 

Diante disso tudo, constata-se que o que deve ser feito, é um verdadeiro controle (popular, 
administrativo e judicial) nos orçamentos públicos, redistribuindo, por exemplo, o elevado 
orçamento da Assembléia Legislativa, que está acima de qualquer limite de razoabilidade 
pois, só para 2011, os deputados pleiteiam um orçamento de 126 milhões de reais, superando 
em 7 milhões o ano de 2010, que foi de 119 milhões (RIBEIRO, 2009). 

Ademais, o controle também deve ser feito com recursos destinados às secretarias de saúde de 
todas as prefeituras e do Estado de Alagoas, dando maior publicidade e evitando-se o 
desperdício de dinheiro público. 

Interessante destacar que, em Alagoas, caso os entes estatais criassem políticas públicas 
voltadas para os medicamentos de câncer e diabetes, a demanda judicial cairia em mais da 
metade. Tal situação é do conhecimento dos secretários, porém nada é feito. 

Enfim, percebemos que os processos ainda são muitos e os problemas cada vez mais 
crescentes, e talvez não será através do Direito que encontraremos a solução, mas só através 
de conhecimentos científicos empíricos e testados, tão importantes na Sociologia do Direito 

. 
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A IMPORTÂNCIA DA ARBITRAGEM COMO MEIO ALTERNATIVO 
DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS TRABALHISTAS À LUZ DOS 

PRINCÍPIOS DO AMPLO ACESSO À JURISDIÇÃO E DA 
IRRENUNCIABILIDADE 

L´IMPORTANCIA DELL´ARBITRATO COME MEZZO ALTERNATIVO DI 
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DEL LAVORO ALLA LUCE DEI PRINCIPI 
DELL´AMPLIO ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE E DELL´IRRENUNCIABILITÀ 

 
 
 

Ana Cristina Ravaglio Lavalle 
Marco Antônio César Villatore 

 

RESUMO 
A arbitragem não vem sendo utilizada como alternativa de solução de litígios, infelizmente, 
por falta de esclarecimento da sociedade e uma questão cultural não só brasileira, mas sim 
mundial, tendo em vista a sua importância na resolução rápida e eficaz de litígios. No que 
tange aos conflitos individuais trabalhistas, apenas a legislação espanhola e a do México 
vedam, expressamente, a sua adoção como forma optativa de solucioná-los. Em outros países, 
a exemplo do Brasil, somente as controvérsias que possam ser objeto de transação podem ser 
solucionadas por meio do juízo arbitral. Por outro lado, a Lei 9.307/96 extirpou os principais 
entraves à adoção do instituto, notadamente a inexecutoriedade da cláusula compromissória e 
a necessidade de homologação judicial do laudo arbitral, visando estimular a cultura 
alternativa de solução de conflitos, mais ágil, além de técnica, pouco onerosa e informal. 
Considerando que a infraestrutura do Poder Judiciário Trabalhista, em que pese o sacrifício 
dos seus Magistrados, não vem sendo capaz e acompanhar a evolução da demanda social, 
mormente em razão da globalização, que fragilizou, ainda mais, a situação do trabalhador 
brasileiro, aumentando, por conseguinte, o número de demandas judiciais, a arbitragem 
representa eficiente meio alternativo de solução de conflitos trabalhistas. 
PALAVRAS-CHAVE: CONFLITOS TRABALHISTAS; ARBITRAGEM; SOLUÇÃO 
ALTERNATIVA; DIREITOS INDISPONÍVEIS 
 
RIASSUNTO 
L'arbitrato non è stata utilizzato come forma di risoluzione alternativa delle controversie, 
purtroppo, per mancanza di consapevolezza della società e una questione culturale non solo in 
Brasile ma nel mondo, in raggione della sua importanza nella risoluzione rapida ed efficace 
delle controversie. Per quanto riguarda i conflitti individuale di lavoro, solo le leggi spagnole 
e messicane proibiscono, espressamente, per la sua adozione come un modo facoltativo per 
risolverli. In altri paesi, come il Brasile, solo le controversie che possono essere oggetto di 
transazione può essere risolto attraverso l'arbitrato. D'altra parte, la Legge 9.307/96 há tolto le 
principali barriere per l'adozione dell'istituto, in particolare l´inesecutorietà della clausola 
compromissoria e la necessità di approvazione della corte di aggiudicazione, a stimolare la 
cultura della risoluzione alternativa delle controversie, più agile, técnica, economica e 
informale. Considerando che le infrastrutture della Magistratura del Lavoro, nonostante il 
sacrificio dei loro Magistrati, e non è stato in grado di seguire l'evoluzione della domanda 
sociale, soprattutto a causa della globalizzazione, che ha indebolito ancora di più la situazione 
dei lavoratori brasiliani, aumentando pertanto, il numero di cause, l'arbitrato è un'alternativa 
efficace mezzo di risoluzione dei conflitti del lavoro. 
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PAROLE CHIAVE: CONTROVERSIE DE LAVORO; ARBITRATO; SOLUZIONE; 
DIRITTI INDISPONIBILI 
 
 

1 Introdução  

                        Desde os tempos mais remotos, a existência de conflitos sempre foi inerente ao 
ser humano. Para a sua solução, no entanto, nas diversas áreas de relacionamento humano, a 
doutrina aponta as seguintes formas: a autodefesa, a autocomposição e a heterocomposição. 

                        Na autodefesa, as próprias partes promovem a defesa dos seus interesses, 
sendo que a solução do conflito se dá pela imposição da vontade de uma delas e a 
consequente sujeição da outra. De regra proibida pelo Direito pátrio, já que substituída pela 
autoridade do Estado, é, em alguns raros casos expressamente autorizada, como na legítima 
defesa e no estado de necessidade, que caracterizam meios excludentes da ilicitude do ato, ex 
vi dos artigos 23 e 24 do Código Penal, valendo salientar que o mesmo diploma legal veda, no 
artigo 345, o exercício arbitrário das próprias razões. 

                        No âmbito do Direito do Trabalho, podemos citar como exemplos de 
autodefesa a greve e o lock-out, sendo este expressamente proibido pelo artigo 17 da Lei 
7.783/899. Já a greve, desde que observados os limites impostos pela referida lei, conforme 
salienta MARTINS, Sergio Pinto[1], nem sempre constitui forma de solução, “mas meio de 
pressão”. 

                        A autocomposição caracteriza-se quando as próprias partes encontram a 
solução do conflito, com ou sem a intervenção de um terceiro, podendo ser unilateral ou 
bilateral. Será unilateral quando houver renúncia por parte do autor, ou ainda, reconhecimento 
do direito deste por parte do réu; será bilateral, quando a solução se der em razão de 
transação, ou seja, pelas concessões recíprocas (art. 840 do CCB). 

                        Assim, no Direito brasileiro, verifica-se a autocomposição pela conciliação, 
judicial ou extrajudicial, ou ainda, pela mediação. 

                        DE LAVOR, Francisco Osani[2], conceitua a conciliação como sendo “forma 
pacífica de se dirimirem as controvérsias tanto individuais quanto coletivas”. Esta pode ser 
apontada como o primeiro meio de solução de conflitos de interesses: voluntariamente as 
partes chegam a um acordo, prescindindo da intervenção de um terceiro. Já na mediação, não 
logrando êxito as partes em encontrar a solução, designam um terceiro, denominado 
mediador, o qual tentará aproximá-las, propondo soluções, ouvindo e interpretando seus 
desejos, para que se chegue a um termo que lhes seja satisfatório. Diferentemente da 
arbitragem, que se limita a direitos patrimoniais disponíveis (art. 852 do CCB), a mediação 
pode ter por objeto conflitos que versam sobre direitos de qualquer natureza, públicos ou 
privados. 

                        A heterocomposição, por sua vez, ocorre quando a solução do conflito se dá 
através da decisão de uma terceira pessoa. Como exemplos dessa modalidade de solução de 
litígios, temos a arbitragem e a tutela –  ou jurisdição –, valendo ressaltar a divergência 
doutrinária no que tange à classificação da mediação. Uma corrente doutrinária classifica-a 
como forma de heterocomposição de litígios. Concluímos, no entanto, tratar-se de 
autocomposição, na medida em que o mediador não impõe às partes a solução do conflito, 
mas apenas propõe alternativas, as quais podem ou não serem aceitas. 
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                        O objetivo do presente estudo é a análise da arbitragem como forma de solução 
de conflitos individuais trabalhistas na legislação brasileira e estrangeira. O grande desafio 
que se apresenta é a análise do instituto à luz do princípio da irrenunciabilidade e seu alcance. 

  

2 Histórico  

                        O procedimento arbitral, na Grécia, coexistiu com o processo judicial até o 
século II a.C.. O entendimento era de que o árbitro visava à eqüidade, enquanto que o juiz 
deveria ater-se à legislação vigente. 

                        Ensina VENOSA[3] que em Roma, o compromisso possuía as mesmas feições 
atuais, sendo considerado, entre particulares, um pacto contratual. Registre-se, no entanto, que 
somente na época de Justiniano a decisão do árbitro tornou-se obrigatória. 

Giuliano Crifò[4] complementa afirmando que o árbitro denominado “iudex”, por ser 
nomeado pelo magistrado, pronunciava a sua decisão de acordo com as regras determinadas 
por este, enquanto o árbitro denominado “arbiter” era vinculado apenas aos limites definidos 
pelas partes que o escolheram. 

  

3 A arbitragem no Direito brasileiro 

                        As raízes da arbitragem são encontradas nas Ordenações do Reino de Portugal 
do século XVII, em que se distinguia os juízes árbitros – os quais deveriam conhecer, além 
das coisas e razões, do Direito – dos arbitradores – que apenas conheciam das coisas. 
Qualquer alegação de Direito era remetida aos juízes da terra. 

                        A Constituição de 1824 apontava para a arbitragem como solução de questões 
civis, em seu artigo 160, in verbis: 

 “Nas cíveis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes nomear Juízes Árbitros. 
Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas 
Partes”. 

                        A obrigatoriedade da arbitragem para as demandas concernentes a seguro e 
locação foi instituída em 1831, sendo que o Código Comercial de 1850 mencionava-a em seus 
artigos 245 (na locação mercantil) e 294 (litígios entre os sócios da empresa). 

                        O Código Civil brasileiro de 1916 disciplinava o instituto da arbitragem dentre 
os “efeitos das obrigações”, nos artigos 1.037 a 1048 e o Digesto Processual Civil, nos artigos 
10.72 a 1.102, dentre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Todavia, a Lei 
9.307 de 23 de setembro de 1996 derrogou expressamente estes dispositivos legais (artigo 
44), regulando a matéria sob o prisma processual e material, com o intuito de inserir 
definitivamente o instituto no meio negocial brasileiro. 

                        A Lei em comento resultou da conversão do Projeto n. 4.018/93, de iniciativa 
do Senador Marco Maciel. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, acerca 
do aludido PLSS (78/92), revela que a nova lei foi produto “do estudo e empenho dos setores 
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mais interessados da própria sociedade em levar adiante as novas idéias para a implantação de 
uma justiça, em sentido amplo, ágil, segura e técnica, além de pouco onerosa e formal”. 

                        O Código Civil, de 2002, disciplina o instituto nos artigos 851 a 853, 
limitando-se a admiti-lo para a solução de questões de caráter estritamente patrimoniais para, 
posteriormente, reportar-se à legislação específica. 

                        Insta salientar, pois, que a arbitragem pode ter por objeto apenas questões 
patrimoniais e disponíveis (que podem ser objeto de transação), ou seja, direitos sobre os 
quais as partes podem dispor com certa liberdade, mediante um negócio jurídico. Assim, 
questões de estado, capacidade das pessoas, direito de família, questões falimentares, etc., não 
poderão ser submetidas à arbitragem. 

                        Dispõe o artigo 1º da Lei 9.307/96: “As pessoas capazes de contratar poderão 
valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 

                        Conforme leciona VENOSA, Silvio de Salvo[5], “pelo instituto, pessoas 
plenamente capazes podem atribuir a decisão de suas pendências e controvérsias à decisão 
de árbitros por ela escolhidos, furtando-se assim de recorrer diretamente ao Poder 
Judiciário”. Esclarece, de plano, o referido autor, que a arbitragem privada destina-se 
exclusivamente aos litígios que versam sobre direitos disponíveis, sendo que os direitos 
indisponíveis são afetos ao Poder Judiciário. 

                        Diferentemente do sistema anterior, no qual, além de inexecutável, a cláusula 
compromissória deveria ser homologada pelo Poder Judiciário (art. 1.045 do CCB/16), a nova 
lei procurou conceder ampla autonomia ao Juízo e à sentença arbitral. Esta constitui título 
executivo judicial (art. 584, III, do CPC, com a nova redação dada pelo artigo 41 da Lei de 
Arbitragem), prescindindo, segundo artigo 18 da Lei 9.307/96, de homologação, e não está 
sujeita a recurso. Já os atos executórios, no entanto, são privativos do Estado, eis que 
coercitivos. Da mesma forma, qualquer medida cautelar que implique em atos coercitivos 
deverá, necessariamente, ser apreciada pelo Poder Judiciário. 

                        Para Silvio de Salvo Venosa, o Juízo arbitral que se instala pelo compromisso 
constitui exceção à regra segundo a qual nenhuma causa pode ser suprimida do Poder 
Judiciário, não se confundindo, todavia, com um Tribunal de Exceção. Note-se que ninguém é 
obrigado a pactuar o juízo arbitral, exigindo a lei que os contratantes sejam pessoas capazes e 
que o compromisso verse sobre direitos disponíveis. Salienta o referido autor que a intenção 
do legislador foi de incentivar no direito interno a arbitragem, de largo espectro e aceitação no 
direito comparado e no campo internacional. 

                        Também TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio[6], não obstante entenda 
inaplicável o instituto na solução dos conflitos individuais trabalhistas, conclui pela 
inexistência de violação ao princípio inserto na Carta Magna (art. 5o, XXXV), que consagra a 
inafastabilidade da jurisdição, na medida em que a arbitragem, como forma de solução 
extrajudicial de conflitos de interesses, é meramente facultativa, salientando que o art. 1o. da 
Lei estabelece que as partes poderão fazer uso da arbitragem, ou seja, não é compulsória. 

                        Com muita propriedade, afirma, ainda, o referido autor que, “sob certo 
aspecto, a arbitragem contém quase todos os elementos que compõem o conceito de 
jurisdição, quais sejam: a) nocio (cognição); b) vocacio (chamamento); c) coercio (coerção); 
d) iudicium (julgamento); e) executio (execução)”. 
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                        Ademais, impende salientar que o controle jurisdicional, no que tange à forma 
e estrutura, pode ocorrer por ocasião da execução do laudo arbitral, sendo que a lei da 
arbitragem prevê expressamente a possibilidade de a parte postular a sua nulidade em caso de 
graves vícios. Com efeito, além da sentença arbitral poder ser executada judicialmente (art. 
584, III), a lei remete as partes contratantes ao Poder Judiciário competente para julgar 
originariamente a causa em diversas situações, como por exemplo, na hipótese em que se 
reconhece a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, ou a nulidade, invalidade ou 
ineficácia da convenção de arbitragem (art. 20, par. 1o.); ou quando a testemunha recusar-se a 
comparecer à audiência para prestar depoimento, a fim de ser conduzida (art. 22, par. 2o); 
havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares (art. 22, par. 4o); sobrevindo, no 
curso da arbitragem, controvérsia acerca de direitos indisponíveis (art. 25, caput); quando as 
partes pretenderem obter a decretação de nulidade da sentença arbitral (art. 33, caput), etc. 

                        Na mesma linha de raciocínio, da análise da lei da arbitragem, não se constata 
violação ao princípio do devido processo legal, inserto no inciso LIV do art. 5o da CF (due 
process of law).  Este, conforme leciona TEIXEIRA FILHO[7], teve origem na Magna 
Charta Libertarum, do Rei João Sem Terra, de 1215 (art. 39). Inicialmente era chamado 
“julgamento regular”, sendo que mais tarde, foi substituída por Eduardo III, no Statute of 
Westminster of the Liberties of London, de 1354, por due process of law. 

                        Tampouco se vislumbra ofensa ao princípio da ampla defesa, insculpido no 
inciso LV do art. 5o. da Constituição, o qual foi devidamente assegurado pela Lei 9.307/96, 
pois, consoante disposto no caput do artigo 21, as partes contratantes podem determinar, na 
convenção de arbitragem, o procedimento a ser observado pelo árbitro ou pelo tribunal 
arbitral. Assegurados restaram, pois, os princípios do contraditório, da imparcialidade do 
árbitro e da igualdade das partes. 

  

4 Considerações específicas acerca da Lei 9.307/96 

                        A escassa adoção do instituto no sistema anterior à Lei 9.307/96, conforme já 
frisado anteriormente, podia ser atribuída à inexecutoriedade da cláusula compromissória, 
bem assim à necessidade de homologação do laudo arbitral pelo Poder Judiciário, já que tais 
fatores eliminavam as principais vantagens do instituto, quais sejam, a celeridade, a economia 
e o sigilo. Pelo novo sistema, os árbitros, pessoas de confiança dos contratantes e especialistas 
na matéria objeto de discussão, asseguram decisões mais céleres, justas e técnicas. 

                        Outro fator, de inegável relevância, é o alívio do Poder Judiciário tão 
sobrecarregado de reclamatórias trabalhistas, cuja estrutura não foi capaz de acompanhar a 
evolução da demanda social, mormente em razão da globalização, a qual veio fragilizar ainda 
mais a situação do trabalhador em nosso país, e da cultura pátria, no sentido de sempre 
buscar-se a solução estatal para os conflitos de interesses, em detrimento de outra formas 
negociadas. 

                        O compromisso que se instala pelo juízo arbitral é, segundo o artigo 9o. da Lei 
9.307/96 “a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou 
mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial”. Dispõe o artigo 2o. da Lei 9.307/96: “a 
arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes”. 

                        Diferentemente do processo judicial, no qual incumbe ao magistrado a 
aplicação da lei ao caso concreto submetido à sua cognição, podendo decidir por eqüidade 
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apenas nos casos previstos em lei (art. 127 do CPC), na arbitragem, se as partes assim o 
pactuarem de forma expressa e escrita, o ábitro poderá decidir por eqüidade, ainda que 
inexista lacuna na lei. Assim, poderá o árbitro até mesmo decidir contra legem, em busca da 
solução mais justa para o caso concreto, pois nem sempre a decisão proferida com estrita 
observância da técnica jurídica será a mais apropriada para a situação analisada. 

                        Estabelece, igualmente, a lei, que a arbitragem pode se realizar com base nos 
princípios gerais do direito, nos usos e costumes, e nas regras internacionais de comércio, ou 
seja, tratados, acordos, convenções, pactos, etc., que se celebram no âmbito internacional, 
desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública (art. 2o., caput e §§ da Lei 
9.307/96). 

                        No que tange à natureza jurídica do instituto, não obstante parte da doutrina 
negue o seu caráter contratual, considerando-o apenas como uma forma de dirimir questões e 
não um meio de criar, modificar ou extinguir direitos, é fato que o Código Civil de 2002 
inseriu o compromisso dentre os contratos, logo após a transação. 

                        Pela cláusula compromissória (art. 4o. da Lei), comprometem-se as partes a 
submeter-se, em caso de eventual conflito de interesses, a um futuro julgamento arbitral. 
Note-se que ainda não se estabeleceu o compromisso, ou seja, trata-se de contrato preliminar, 
de uma promessa de contratar, sendo que a relação que se sujeita à arbitragem pode ser 
denominada de contrato-base. A promessa de contratar a arbitragem pode ser anterior, 
concomitante ou posterior ao contrato-base. 

                        Todavia, conforme já salientado anteriormente, pela nova sistemática da Lei 
9.307/96 – ao invés de redundar tão-somente em perdas e danos em caso de sua inobservância 
–, a cláusula compromissória é executável e, salvo a hipótese de ressalva expressa em sentido 
contrário, tal convenção é unilateralmente irretratável. 

                        Note-se que o compromitente, ao estabelecer a cláusula compromissória, 
transige sobre os direitos em discussão, renunciando, pois, à jurisdição estatal. 

                        Se as partes, contudo, já estabelecem todo o conteúdo da arbitragem no 
momento da elaboração do próprio contrato-base (fixam número de árbitros, estabelecem o 
procedimento a ser adotado para a produção de provas, a possibilidade de utilização de 
princípios gerais de direito, eqüidade, usos internacionais, etc.), ambos os contratos – o 
contrato-base e o compromisso arbitral –  devem ser considerados negócios jurídicos perfeitos 
e acabados. 

                        Conforme leciona VENOSA[8], normalmente a cláusula compromissória é 
genérica, preparatória e precursora do compromisso; já o compromisso arbitral (art. 9o. da Lei) 
que se pode seguir é mais específico, delineando os limites do litígio e o procedimento de 
julgamento. 

                        Note-se que a expressão “convenção arbitral” é ambígua, porquanto abarca 
noções de cláusula compromissória e, ao mesmo tempo, do compromisso. 

                        A lei exige a forma escrita para a cláusula compromissória, sendo que nos 
contratos de adesão deve haver concordância expressa do aderente. 

                        Assim como ocorre com a transação, o compromisso poder instaurar-se com 
processo judicial em andamento, podendo as partes firmá-lo por termo nos autos, ocasião em 
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que a capacidade decisória do juiz cessa, sendo transmitida aos árbitros. O Magistrado, no 
entanto, remanesce com a competência para a adoção das medidas privativas da atuação do 
poder estatal, as coercitivas ou cautelares, consoante salientado alhures. 

                        Já o compromisso extrajudicial, pode ser celebrado por instrumento particular, 
com duas testemunhas, ou por instrumento público (art. 9º., § 2º.), sendo que o artigo 10 da 
Lei 9.307/96 enuncia os requisitos obrigatórios, e o 11, os requisitos acidentais. 

                        Em relação aos contratos internacionais, é deveras importante que se 
estabeleça qual ordenamento jurídico será aplicável, sendo que, em caso de omissão, 
entendemos que deva ser considerada a vontade presumida das partes, segundo as regras de 
Direito Internacional Privado. 

                        A autorização para os árbitros decidirem por equidade segue tradição histórica 
no campo da arbitragem. 

                        Em relação ao árbitro, estabelece o artigo 18 da Lei em comento que este é juiz 
de fato e de direito da causa, podendo ser qualquer pessoa capaz, que tenha a confiança das 
partes (art. 13 da Lei). Assim como o magistrado inserido no órgão estatal, o árbitro deverá 
agir com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição (art. 13, par. 6o.). 

                        Segundo o artigo 13 da Lei 9.307/96, podem ser eleitos um ou mais árbitros, 
desde que em número ímpar, cabendo às partes o custeio do juízo arbitral. Sendo juízes de 
fato e de direito da causa, submetem-se os árbitros, consoante artigo 14 da lei, a idênticas 
restrições de impedimento e suspeição estabelecidas no CPC. Nada obsta, no entanto, que 
mesmo cientes de eventual impedimento ou suspeição, as partes admitam o árbitro. 

                        Uma vez aceita a nomeação pelo árbitro, a cláusula compromissória converte-
se imediatamente em arbitragem, valendo ressaltar que é facultado às partes fazerem-se 
representar através de advogado na arbitragem, cabendo-lhes sempre a possibilidade de 
designar representante, nos termos do § 3o. do art. 21 da Lei da Arbitragem. 

                        A atividade dos árbitros é finalizada com a sentença arbitral, a qual põe termo 
ao compromisso. A fase executória, seja ela judicial ou extrajudicial, não mais pertence à 
arbitragem. 

                        A sentença arbitral estrangeira, nos termos do artigo 35 da lei, deve ser 
homologada pelo Supremo Tribunal Federal, observadas, conforme o caso, as disposições 
constantes dos artigos 483 e 484 do Código de Processo Civil. 

                        O prazo para pleitear-se a nulidade, invalidade ou ineficácia do laudo arbitral – 
o que não se confunde com a nulidade ou anulabilidade do compromisso – é decadencial, de 
90 dias, conforme estabelece o parágrafo 1o. do artigo 33 da Lei 9.307/96. 

  

5 A arbitragem como meio alternativo de solução dos conflitos trabalhistas 

5.1 No Brasil 

                        Ressalta PACHECO, Iara Alves Cordeiro[9] que no âmbito da Justiça do 
Trabalho, quando ainda pertencente ao Poder Executivo, na hipótese em que não se verificava 
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acordo entre as partes, as Juntas de Conciliação e Julgamento transformavam-se em juízo 
arbitral, como consta, ainda, da redação do artigo 764, § 2o. da CLT, in verbis: 

 “Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, 
proferindo decisão na forma prescrita neste Título”. 

                        Esclarece a referida autora que até 1946 a Justiça do Trabalho ainda não 
integrava o Poder Judiciário, sendo que suas decisões assemelhavam-se mais a laudos 
arbitrais do que a pronunciamentos de órgãos jurisdicionais, e que o termo “arbitral” 
constante do dispositivo acima transcrito constitui verdadeiro resquício daquela época, 
devendo ser entendido, hoje, como sinônimo de “judicial”. 

                        O art. 114, § 1o., da Constituição de 1988 admite expressamente a arbitragem 
como forma facultativa e alternativa de solução dos conflitos coletivos, estabelecendo que, 
frustrada a negociação coletiva, poderão as partes eleger árbitros. Recusando-se estas à 
negociação coletiva ou à arbitragem, é, então, facultado o ajuizamento do dissídio coletivo. 

                        No entanto, é notório que as entidades sindicais não têm recorrido, na prática, 
ao instituto da arbitragem como alternativa à solução dos conflitos coletivos, em que pese as 
dificuldades suportadas pelo Poder Judiciário Trabalhista, que nem sempre pode prestar da 
forma mais célere a tutela jurisdicional. Atribuímos tal fato ao descrédito no instituto, 
revelado pela história do Direito pátrio, o qual tem origem principalmente nos entraves que se 
verificavam anteriormente à edição da Lei 9.307/96, quais sejam, a inexecutoriedade da 
cláusula compromissória e a necessidade de homologação do laudo arbitral por parte do Poder 
Judiciário. 

                        No que tange aos dissídios individuais, algumas leis ordinárias já admitem a 
arbitragem. A Lei 8.630/93, que trata do trabalho dos portuários, em seu artigo 23 estabelece a 
arbitragem de ofertas finais para dirimir litígios do trabalhador avulso, decorrentes da 
aplicação das disposições constantes dos artigos 18, 19 e 21. A Lei 10.101/2000 também 
prevê expressamente a arbitragem de ofertas finais para a solução da controvérsia sobre 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados (art. 4o., II). A Lei de Greve (Lei 
7.783/89, arts. 3o. e 7o.) permite a solução de conflitos por arbitragem. Por fim, podemos citar 
a Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar 75/93), a qual estabelece, 
em seu artigo 83, que os seus membros poderão atuar como árbitros, havendo solicitação das 
partes nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho. 

                        Resta-nos analisar, pois, a viabilidade da adoção do instituto como forma 
alternativa de solução de controvérsias individuais trabalhistas, diante do silêncio do artigo 
114 da Constituição de 1988 e da própria Lei 9.307/96, mormente em face do que dispõe o 
seu artigo 1o., que só admite a arbitragem quanto a direitos patrimoniais disponíveis, e do 
princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. 

                        A mencionada omissão do artigo 114 da Carta Magna, bem como da Lei 
9.307/96, por si só, não tem o condão de afastar a possibilidade de serem os conflitos 
individuais trabalhistas submetidos à análise de juízo arbitral, notadamente em face do que 
dispõe o artigo 769 da CLT. 

                        Por outro lado, conforme leciona RODRIGUES, Silvio[10], dentre os direitos 
subjetivos, podemos distinguir duas espécies: uns que são destacáveis da pessoa de seu titular 
– são os denominados direitos patrimoniais – e outros, que são inerentes à pessoa humana e, 
portanto, a ela ligados de maneira perpétua – são os direitos da personalidade. 
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                        Os direitos personalíssimos, assim como os direitos de família puros são 
extrapatrimoniais e, portanto, inalienáveis, intransmissíveis, imprescritíveis e irrenunciáveis 
(art. 11 do Código Civil). 

                        Por outro lado, qualquer lesão a interesses não patrimoniais da pessoa física ou 
jurídica, caracteriza dano moral e, portanto, ato ilícito, ex vi do artigo 186 do Código Civil 
Brasileiro, ficando obrigado, o autor do dano, a repará-lo, conforme disposto no artigo 927 do 
referido diploma legal. 

                        A reparação do dano moral, ante a impossibilidade do jus vindicatae, é 
pecuniária, e objetiva não indenizar o ofendido, mas compensar, neutralizar a dor moral, a 
mágoa, a tristeza, ou seja, atenuar o seu sofrimento. 

                        Logo, não é possível negar-se que os reflexos desses direitos personalíssimos, 
quando violados, são patrimoniais e, portanto, disponíveis, valendo salientar, ainda, que por 
expressa previsão legal, podem ser objeto de transação. 

                        No Direito do Trabalho, o princípio da irrenunciabilidade, segundo PLÁ 
RODRIGUEZ, Américo[11], traduz-se “na impossibilidade jurídica de privar-se 
voluntariamente de uma ou mais vantagens concedidas pelo direito trabalhista em benefício 
próprio”. Esclarece, ainda, o referido autor, que a sua vigência e importância é unanimemente 
aceita pela doutrina, havendo, no entanto, divergência no tocante ao seu alcance, 
fundamentação e significado. 

                        Outro aspecto relevante concerne ao momento em que se opera a renúncia: ela 
pode ocorrer anteriormente aos fatos que dão origem ao direito, durante ou após o término da 
relação de emprego. 

                        No que tange à renúncia antecipada, concernente a benefícios e prestações 
futuras, a doutrina é unânime ao afirmar que, salvo raríssimas exceções, é nula de pleno 
direito, assim como não poucas vezes ocorre no âmbito do direito civil. A presunção de vício 
que se verifica é jure et de jure, ou seja, não admite prova em contrário. 

                        Também em relação à renúncia efetuada durante a relação de emprego, a 
doutrina é praticamente uníssona ao negar a sua possibilidade, mormente em razão do que 
dispõe o artigo 444 da CLT, até mesmo porque a verdadeira liberdade contratual do 
empregado sucumbiria diante da dependência econômica e hierárquica existente durante o 
pacto laboral. 

                        Já no tocante à renúncia que se opera posteriormente à rescisão contratual, não 
obstante divirjam os autores a respeito, uma corrente doutrinária afirma que, a exemplo do 
que ocorre com os reflexos dos direitos da personalidade, abarca, em sua maioria, direitos já 
outorgados e convertidos em verdadeiros direitos de crédito. 

                        Salienta o mesmo autor[12] que “de qualquer modo é indubitável que existe 
uma tendência para admitir, com muito maior benevolência e amplitude, as renúncias 
apresentadas posteriormente ao término do contrato”. 

                        Por outro lado, segundo o artigo 841 do Código Civil, a transação, muito 
comum no foro trabalhista, só pode ocorrer em relação a direitos patrimoniais de caráter 
privado. Nesse contexto, entendemos que, uma vez rescindido o contrato de trabalho, os 
direitos trabalhistas incontroversos comportam pagamento, podendo ser objeto de transação 
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apenas os reflexos dos direitos patrimoniais duvidosos. Os reflexos dos direitos da 
personalidade eventualmente violados em razão do extinto contrato de trabalho também 
podem ser objeto de transação. 

                        Ressaltamos, ainda, a questão da prescrição. Segundo o artigo 194 do Código 
Civil, o Juiz não pode suprir, de ofício, a alegação da prescrição. Por sua vez, o artigo 219, 5o., 
do CPC preceitua que: 

 “não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e 
decretá-la de imediato”. 

                        PACHECO, Iara Alves Cordeiro salienta[13], igualmente em relação à revelia 
que, ex vi do artigo 319 do CPC, a não-atuação do réu não influi no ônus da prova 
relativamente aos direitos indisponíveis; e que a confissão é ineficaz e, portanto, inadmissível, 
quando dela resultar a perda de direito ao qual o confitente não pode renunciar ou transigir, 
consoante artigo 351 do CPC. 

                        Por outro lado, esclarece a referida autora que “os direitos trabalhistas são de 
três ordens: direitos derivados de normas dispositivas, decorrentes da autonomia privada 
individual e da autonomia privada coletiva; direitos decorrentes de normas de ordem pública 
relativa, cuja flexibilização foi autorizada pela Constituição Federal (art. 7o., VI, XIII e XIV); 
e os direitos decorrentes de normas de ordem pública absoluta. Estes são de natureza 
cogente, não sendo facultado às partes a possibilidade de optar pela sua aplicação ou não. 
Porque as normas de ordem pública criam direitos inderrogáveis à vontade das partes, a 
conseqüência lógica é a irrenunciabilidade”[14]. 

                        Nesse contexto, entendemos que, uma vez extinto o contrato de trabalho, é 
possível a adoção do juízo arbitral como forma alternativa de solução de conflitos individuais 
trabalhistas, em relação aos direitos decorrentes de normas dispositivas, de normas de ordem 
pública relativa e aos reflexos patrimoniais dos direitos duvidosos oriundos de normas de 
ordem pública absoluta, bem como aos reflexos patrimoniais dos direitos da personalidade do 
empregado eventualmente violados. 

                        Na mesma linha de raciocínio, importa salientar a inviabilidade da adoção de 
cláusula compromissória nos contratos individuais de trabalho, a qual implicaria em renúncia 
prévia do empregado à jurisdição estatal e, por conseguinte, violação ao princípio da 
irrenunciabilidade, um dos pilares do Direito do Trabalho. 

  

5.2 Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

                        Conforme VILLATORE[15], regras sobre a conciliação e a arbitragem são 
encontradas em alguns instrumentos da OIT, como a Recomendação 92, convocada em 6 de 
junho de 1951 (adotada em Genebra no dia 29 de junho de 1951); e a Convenção 154, 
convocada em 3 de junho de 1981, adotada em Genebra no dia 19 de junho de 1981. 

                        Salienta o referido autor que a Recomendação 92 é o primeiro documento da 
OIT que trata especificamente da conciliação e da arbitragem voluntárias, sendo a orientação, 
no sentido de se estabelecer organismos para tal finalidade, no intuito de contribuir com a 
prevenção e solução dos conflitos trabalhistas. No item II-6, a Recomendação estabelece que 
se um conflito de interesses for submetido à arbitragem, com o consentimento de todas as 
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partes interessadas, deve-se estimulá-las a que se abstenham de recorrer à greve e lock out 
enquanto durar o procedimento de arbitragem, e para que aceitem o laudo arbitral. 

                        Já a Convenção 154 – ratificada pelo Brasil em 10 de julho de 1992 – 
regulamenta a negociação coletiva e, em seu artigo 4o., preceitua que a suas disposições 
deverão ser aplicadas por meio de legislação nacional dos países membros, se não o forem 
pelos contratos coletivos ou laudos arbitrais. 

  

5.3 Comunidade Europeia 

                        A Carta Social europeia, documento base da Comunidade Econômica 
Europeia, adotada em Turim em 18.10.61 e ratificada pela Itália através da Lei 929, de 3.7.65, 
também menciona a arbitragem como forma de solução de conflitos trabalhistas 

                        Igualmente a Carta Comunitária dos direitos sociais fundamentais dos 
trabalhadores – firmada em Estrasburgo no dia 9 de dezembro de 1989 – estimula a adoção 
dos procedimentos de conciliação, mediação e arbitragem para a composição das pendências 
de trabalho. 

  

5.4 MERCOSUL 

                        A arbitragem privada para a solução de controvérsias no MERCOSUL, 
conforme salienta VILLATORE[16], vem sendo objeto de razoável número de normas e 
artigos doutrinários. 

                        O Tratado de Assunção para a constituição de um mercado comum entre a 
Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, firmado em Assunção em 1991, determina as 
primeiras normas para a solução de controvérsias. 

                        Foi no Protocolo de Brasília, no entanto, que se deu o passo decisivo para a 
formulação de um sistema de solução de conflitos obrigatório para ambas as partes: a decisão 
do procedimento arbitral será realizada pelo Tribunal Arbitral, com participação de três 
árbitros, um nomeado por cada Estado envolvido e um terceiro não pertencente a nenhum dos 
dois países. Igualmente o acordo firmado com o Chile abriu novas idéias para a solução de 
conflitos. Em 12.6.98 foi firmado um acordo sobre arbitragem comercial internacional do 
MERCOSUL, ratificando os anteriores Protocolos. 

                        O mesmo autor aponta, ainda, um estudo para a aplicação da arbitragem no 
setor privado dos Estados Partes, como é o caso da proposta de protocolo da delegação 
brasileira, segundo a qual a arbitragem se aplicaria à solução de controvérsias privadas, cíveis 
e comerciais, inclusive quanto à área financeira que versem sobre direitos patrimoniais 
disponíveis. A proposta é bastante similar às disposições constantes da Lei 9.307/96. 

  

5.5 Alemanha 
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                        A exemplo de outros países, o processo do trabalho alemão visa a estimular a 
adoção do instituto da arbitragem, como forma alternativa e facultativa de solução de 
conflitos trabalhistas. 

                        Esclarece PACHECO, Iara Alves Cordeiro[17] que a convenção de arbitragem, 
no Direito alemão, não afasta a possibilidade do tribunal competente ordenar, a pedido da 
parte, medidas provisórias ou garantidoras concernentes ao objeto litigioso, ante ou após o 
início do procedimento arbitral. 

                        Os efeitos da sentença arbitral entre as partes são os mesmos de uma sentença 
judicial válida. 

  

5.6 ESPANHA 

                        Na Espanha uma das formas de heterocomposição de conflito coletivo de 
trabalho se manifesta através da arbitragem, onde o terceiro (árbitro) decide a controvérsia 
que enfrentam as partes mediante um laudo, que deverá obrigá-las. A legislação espanhola, no 
entanto, veda, taxativamente, que se adote a arbitragem como forma de solução de conflitos 
individuais trabalhistas. 

                        O artigo 37 da Constituição Espanhola de 1978 estabelece que “a lei garantirá 
o direito à negociação coletiva laboral entre os representantes dos trabalhadores e 
empresários, assim como a força vinculante das convenções”. O item II do referido artigo 
reconhece, por sua vez, o direito dos trabalhadores e empresários de adotarem medidas em 
relação a um conflito coletivo. 

                        Esclarece VILLATORE[18] que pelo do Real Decreto-Lei 5, de 1979, foi 
criado na Espanha o Instituto de Mediação, Arbitragem e Conciliação, órgão específico que 
previa como formas de soluções de conflitos coletivos a mediação, a conciliação e a 
arbitragem, com caráter de organismo autônomo adstrito ao Ministério do Trabalho. 

                        O Título III do Estatuto dos Trabalhadores (Lei 8/1980), aprovado pelo Real 
Decreto Legislativo 1/1995, alude à negociação coletiva, bem como às convenções coletivas, 
estabelecendo que os laudos arbitrais terão a mesma eficácia e tramitação que os acordos nos 
períodos de consulta. O artigo 91 do Estatuto também menciona a arbitragem para a solução 
de conflitos coletivos decorrentes da aplicação e interpretação das Convenções Coletivas. 

                        

5.7 Bélgica 

                        O Código Judiciário Belga[19] estabelece que podem ser objeto de juízo 
arbitral todos os litígios que versam sobre direitos e relações que admitem a transação. 
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                        Nos termos do artigo 1.700 do referido código, a sentença arbitral, fundada em 
regra de direito, terá autoridade de coisa julgada, não mais podendo ser atacada perante o 
árbitros.[20] 

  

5.8 Portugal 

                        Regras sobre a arbitragem facultativa, como forma de heterocomposição de 
conflitos em Portugal, são encontradas no Capítulo VIII, artigos 30º e seguintes do Decreto-
Lei 519, de 1979. 

                        A arbitragem facultativa é realizada por três árbitros, dentre os quais dois são 
escolhidos por cada uma das partes, sendo o terceiro determinado pelos dois árbitros 
anteriores. 

                        Não obstante a prática revele a tendência dos árbitros a defender os interesses 
da parte que os nomeou, a lei portuguesa procurou estabelecer mecanismos visando a garantir 
sua imparcialidade. 

                        Os árbitros poderão ser assistidos por peritos e têm total liberdade de requerer 
e obter das partes ou de qualquer órgão público todas as informações que entendam 
necessárias. A decisão arbitral, a qual será tomada por maioria, deverá observar os requisitos 
do artigo 23 da Lei 31/86, com a redação introduzida pelo Decreto-Lei 209, de outubro de 
1992[21]. 

                        A exemplo de diversos outros países, a arbitragem facultativa é praticamente 
inexistente na prática, em razão da ausência de uma tradição cultural sólida, no sentido de 
serem os conflitos laborais dirimidos através de formas alternativas que não a jurisdição. 

                        Temos, ainda, em Portugal, além da arbitragem facultativa, a obrigatória, que 
se verificaria, em tese, na hipótese em que, não surtindo efeito a conciliação ou mediação, as 
partes não acordassem em submeter o conflito a uma arbitragem voluntária em um prazo de 
dois meses a contar do resultado negativo dos dois anteriores processos. 

                        Segundo a legislação portuguesa, a arbitragem obrigatória deve ser 
determinada pelo Ministro do Emprego e da Segurança Social, devendo os árbitros serem 
nomeados pelas partes no prazo de 48 horas após o recebimento da notificação. A 
comunicação da escolha do árbitro à outra parte, ao Ministério do Emprego e da Segurança 
Social e ao Secretário-Geral do Conselho Econômico e Social deve ocorrer no prazo de 24h, 
sendo o terceiro árbitro definido pelos dois anteriores, sob pena de designá-lo o Secretário-
Geral do Conselho Econômico e Social, mediante sorteio dos nomes que deveriam ser 
encontrados em uma lista com nomes indicados pelas partes trabalhadora e empregadora do 
Conselho Econômico Social, publicada no Boletim do Trabalho e Emprego[22]. 

  

5.9  França 

                        O Código do Trabalho francês regulamenta a arbitragem nos seus artigos L. 
525-1 a 525-9, R. 525-1 a 525-18 e artigo L. 526-1, como forma de solução alternativa de 
conflitos coletivos trabalhistas. 
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                        Tais dispositivos legais encontram-se atualmente obsoletos. Os autores 
franceses PÉLISSIER, SUPIOT e JEAMMAUD reputam inapropriada a  arbitragem como 
forma de solução alternativa de conflitos trabalhistas coletivos e individuais[23]. 

.                       Esclarecem, ainda, os referidos autores que a Lei de 11 de fevereiro de 1950 
conferiu à arbitragem, como forma de solução de conflitos coletivos trabalhistas, caráter 
facultativo, o qual foi mantido pela Lei de 13 de novembro de 1982. Pode, assim, o juízo 
arbitral ser instaurado em razão de cláusula compromissória constante da convenção coletiva 
de trabalho, ou firmando-se o compromisso após o aparecimento do litígio. 

                        Tal procedimento difere da arbitragem do direito comum francês: a sentença – 
a qual deverá ser devidamente fundamentada – produz os mesmos efeitos de uma convenção 
coletiva, inclusive quando inobservada pelas partes, não constituindo, pois, título executivo 
extrajudicial. 

                        A legislação francesa permite ainda, às partes, em caso de excesso de poder ou 
violação da lei perpetrada pelas partes contra as sentenças arbitrais, a interposição de recurso 
junto ao Tribunal Superior de Arbitragem (art. L. 525-5), o qual é composto, nos termos do 
artigo L. 525-6 do um vice-presidente do Conselho de Estado ou um presidente de seção para 
o Conselho de Estado em atividade ou honorário; de quatro conselheiros de Estado em 
atividade ou honorários e de quatro altos magistrados da ordem judicial em atividade ou 
honorários. 

                        VILLATORE[24] esclarece que a arbitragem, muito utilizada no século 
passado, na década de 30, não possui hoje boa aceitação nas relações profissionais na França, 
nem por parte de empregadores, nem tampouco por parte das entidades sindicais, até mesmo 
porque a legislação encontra-se completamente desatualizada. 

  

5.10 Itália 

                        A Lei 533, de 11 de agosto de 1973, estabeleceu a arbitragem como forma 
alternativa de dirimir conflitos coletivos de trabalho. 

                        O instituto já era regulado pelo Código de Processo Civil italiano, o qual 
estabelecia que as controvérsias que possam ser objeto de transação podem ser solucionadas 
através de juízo arbitral, excepcionando de forma expressa as questões de estado, de família, 
previdenciárias, bem como as afetas aos dissídios individuais trabalhistas. Em relação a estes, 
no entanto, houve alteração por parte do Decreto 80, de 31 de março de 1998, permitindo-se 
às partes, após tentativa obrigatória de conciliação em sede administrativa ou sindical, confiar 
a árbitros por elas escolhidos a solução da controvérsia. 

                        Esclarece VILLATORE[25] que, à luz do artigo 825 do Código de Processo 
Civil Italiano, o laudo adquire poder de uma sentença através de um decreto de homologação 
elaborado pelo pretor. 

                        Por outro lado, além da arbitragem ora analisada, denominada ritual, há 
também, na Itália, a arbitragem denominada não ritual, ou arbitragem livre. Esta ocorre 
quando as partes remetem ao árbitro a resolução convencional da controvérsia, hipótese em 
que o laudo respectivo terá natureza e efeitos contratuais, sendo admitida nos casos previstos 
em lei e, nos contratos e acordos coletivos de trabalho. 
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                        Também o Estatuto italiano dos trabalhadores (Lei 300, de 20 de maio de 
2970) estabelece a prerrogativa ao trabalhador que sofreu sanção disciplinar de promover um 
colégio de conciliação e arbitragem, hipótese em que a penalidade permanecerá suspensa até 
final decisão do colégio. 

                        O laudo arbitral pode ser impugnado e executado, de acordo com as regras 
insertas no artigo 412-quarter do Código de Processo Civil italiano. 

  

5.11 Argentina 

                        A Lei 24.635/96, que regulamenta a arbitragem voluntária na Argentina, veda 
a sua adoção, de forma expressa, no que tange aos direitos que não podem ser objeto de 
transação. 

                        O laudo proferido pelo árbitro pode ser objeto de recurso junto à Câmara 
Nacional de apelações do trabalho até o quinto dia do recebimento da notificação das partes, 
sendo que o laudo aceito será executável perante os Juizados nacionais de primeira instância 
do trabalho. 

                        A legislação argentina procurou estimular a adoção do instituto, estabelecendo 
preferência de acesso aos programas de emprego e formação profissional gestionados pelo 
Ministério do Trabalho e Seguridade Social aos empregadores que celebrarem acordos 
conciliatórios ou que se submetam à instância arbitral (artigo 57 da Lei 24.635/96). 

  

5.12 Estados Unidos da América 

                        Diversas leis norte-americanas regulamentam a matéria, estabelecendo a 
possibilidade de sua adoção para as questões que envolvam direitos disponíveis. As restrições 
que se verificam, são concernentes às normas de ordem pública, questões de natureza penal, 
bem como aquelas que já foram objeto de análise por parte do poder judiciário, com decisão 
já transitada em julgado[26]. 

                        É relevante salientar que, diferentemente do que ocorre nos outros países cuja 
legislação foi analisada, o árbitro, ou tribunal arbitral, possui poderes para conceder tutelas de 
urgência ou medidas cautelares, sendo que das respectivas decisões – as quais poderão 
fundamentar-se em dispositivos da common law ou em regras de equidade – não caberá 
recurso, exceto em caso de argüição de nulidade. A execução é condicionada à homologação 
por parte do Poder Judiciário, cuja análise é restrita aos requisitos legais extrínsecos. 

  

5.13 México 

                        A legislação mexicana, a exemplo da espanhola, veda expressamente a adoção 
da arbitragem para solucionar conflitos individuais trabalhistas, questões de estado, de 
família, dentre outras. 
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                        Assim, no Direito do Trabalho, o instituto somente pode ser adotado em 
relação aos conflitos coletivos, sendo regulamentado pelos artigos 609 a 636 do Código de 
Processo Civil mexicano. 

                        As questões submetidas à análise dos árbitros devem ser decididas segundo as 
regras do direito, podendo, no entanto, à luz do artigo 628, a convenção de arbitragem 
recomendar a amigável composição ou decisão segundo a sua consciência. 

  

6  Conclusão 

                        Constatamos que não apenas no Brasil, mas também nos demais países cuja 
legislação foi objeto de análise do presente estudo, que a arbitragem não é muito utilizada 
como forma alternativa de solução de litígios. 

                        No que tange aos conflitos individuais trabalhistas, apenas a legislação 
espanhola e a do México vedam expressamente a adoção da arbitragem como forma optativa 
de solucioná-los. Nos demais países, a exemplo do Brasil, somente as controvérsias que 
possam ser objeto de transação podem ser solucionadas através de juízo arbitral. 

                        Por outro lado, a Lei 9.307/96 extirpou os principais entraves à adoção do 
instituto, quais sejam, a inexecutoriedade da cláusula compromissória e a necessidade de 
homologação judicial do laudo arbitral, visando estimular a cultura alternativa de solução de 
conflitos, mais ágil, além de técnica, pouco onerosa e informal. 

                        Considerando, ainda, que a infra-estrutura do Poder Judiciário Trabalhista, em 
que pese o sacrifício dos seus magistrados, não foi capaz de acompanhar a evolução da 
demanda social, mormente em face da globalização, a qual fragilizou ainda mais a situação do 
trabalhador brasileiro, aumentado, por conseguinte, de forma considerável o número de 
reclamatórias, a arbitragem pode ser adotada como meio alternativo de solução de conflitos 
individuais trabalhistas. 

                        Ressaltamos, no entanto, que tal possibilidade restringe-se aos direitos 
decorrentes de normas dispositivas, de normas de ordem pública relativa, e aos reflexos 
patrimoniais dos direitos duvidosos oriundos de normas de ordem pública absoluta, bem 
como aos reflexos patrimoniais dos direitos da personalidade do empregado eventualmente 
violados, e tão-somente após o rompimento do vínculo empregatício. Na mesma linha de 
raciocínio, importa salientar a inviabilidade da adoção de cláusula compromissória nos 
contratos individuais de trabalho, a qual implicaria em renúncia prévia do empregado à 
jurisdição estatal e, por conseguinte, violação aos princípios da proteção e da 
irrenunciabilidade. 

                        Por derradeiro, concluímos ser de extrema relevância a adoção de mecanismos 
pelos quais os direitos dos trabalhadores possam ser resguardados no curso da relação de 
emprego, a fim de que não se reduzam a meros reflexos patrimoniais. Não se pode admitir 
que o mundo esteja impulsionado tão somente pelas leis do mercado capitalista, em 
detrimento e flagrante subversão das garantais mínimas legais e constitucionais do trabalhador 
brasileiro. 
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A MEDIAÇÃO TRANSFORMADORA: APONTAMENTOS PARA UMA 
PROPOSTA EMANCIPATÓRIA DA CIDADANIA E DE 

DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA E DO DIREITO 
LA MÉDIATION TRANSFORMATEUR: NOTES POUR UNE PROPOSITION 

ÉMANCIPATRICE DE LA CITOYENNETÉ ET DEMOCRATISATION DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 

 
 
 

Tássio Túlio Braz Bezerra 
 

RESUMO 
O presente trabalho pretende analisar como a dupla crise da atuação do poder judiciário no 
Estado Democrático de Direito, a crise estrutural do sistema judicial e a crise do paradigma 
dominante do conhecimento, a ciência, conforme apresentadas por Boaventura de Sousa 
Santos (2007a), abrem as possibilidades de novas formas de regulação dos conflitos. Nesta 
perspectiva, busca-se apresentar a mediação, conforme proposta apresentada Luis Alberto 
Warat (2004), como um instrumento transformador das relações sociais, na medida em que 
possibilita o surgimento de novos espaços democráticos de reafirmação de uma cidadania 
ativa e elaboração de um direito emancipatório que possibilite uma plena democratização do 
acesso à justiça. Tomaremos, a título de ilustração, como referência desta atuação o trabalho 
de mediação desenvolvido pelo Juspopuli no Estado da Bahia. Apresenta-se assim uma ponte 
teórica entre as percepções de Santos quanto à transição paradigmática e as propostas de 
Warat de outra subjetividade, tomando a mediação transformadora como ponto de 
convergência para a abertura de novas possibilidades para o direito. 
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO. DIREITO. CIDADANIA. CRISE DO PODER 
JUDICIÁRIO. PLURALISMO JURÍDICO. 
 
RESUME 
Le présent document vise à examiner comment la double crise de la performance du pouvoir 
judiciaire dans un Etat Démocratique de Droit, la crise structurelle du système judiciaire et la 
crise du paradigme dominant de la connaissance, la science, telle que présentée par 
Boaventura de Sousa Santos (2007a), augmenter les possibilités de nouvelles formes de 
règlement des conflits. Cette perspective, nous cherchons à fournir une proposition de 
médiation comme Luis Alberto Warat (2004), comme un instrument pour transformer les 
relations sociales, car elle permet l'émergence de nouveaux espaces démocratiques d'une 
réaffirmation de la citoyenneté active et le développement de un droit d'émancipation 
permettant une pleine démocratisation de l'accès à la justice. Nous prenons, à titre 
d'illustration, de cette action comme une référence du travail de médiation mis au point par 
Juspopuli l'Etat de Bahia. Il est présenté comme un pont théorique entre les perceptions de 
Santos combien le changement de paradigme et le propositions de Warat pour une autre 
subjectivité, prenant la médiation transformatrice comme un point focal pour l'ouverture de 
nouvelles possibilités pour le droit. 
MOT-CLES: MÉDIATION. DROIT. CITOYENNETÉ. CRISE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE. PLURALISME JURIDIQUE. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
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              Este trabalho tem por finalidade, a partir de um curto esforço teórico, discutir as 
novas possibilidades de resolução de conflitos que emergem da dupla crise enfrentada pela 
atividade jurisdicional do Estado, conforme apresentada por Boaventura de Sousa Santos: a 
crise estrutural do poder judiciário e a crise paradigmática do próprio direito. Debate este que 
tem contribuído para ampliar a discussão dos mecanismos de suposta regulação social. 

              O desgaste da estrutura do judiciário que não consegue atender a demanda popular, 
seja no campo quantitativo quanto qualitativo, dá impulso ao surgimento de instrumentos de 
resolução de conflitos a margem da estrutura estatal, dentre eles a mediação. Este mecanismo, 
por sua vez - na perspectiva transformadora de Luis Alberto Warat - tem o poder de, a partir 
da ressignificação de interesses contrapostos, prover uma maior participação social na 
administração da justiça, inclusive propiciando o surgimento de maneiras diversificadas e 
cada vez mais plurais de apaziguamento social. 

              Oportunamente, faremos uma breve análise sobre o trabalho desenvolvido pelo 
Juspopuli, haja vista a percepção de que sua prática tem como intuito a construção de uma 
proposta transformadora de mediação, conforme apresentada por Warat. 

              Neste sentido, teremos aqui a pretensão - desafio - de apresentar a 
complementaridade das ideias de Boaventura de Sousa Santos e Luis Alberto Warat na 
propositura de um novo modelo de gestão dos conflitos alicerçado numa maior emancipação e 
autonomia dos indivíduos enquanto coletividade. 

  

  

2 O CONTEXTO DA DUPLA CRISE 

 

2.1 A crise estrutural do Poder Judiciário 

 

              O desenvolvimento histórico do Estado Moderno em sua atual feição de Estado 
Democrático do Direito levou a um deslocamento do centro de decisões do poder legislativo 
(Estado Liberal) e executivo (Estado Social) para o judiciário (Estado Democrático de 
Direito). 

              O judiciário passou a ser o último recurso dos cidadãos para garantir a efetivação de 
direitos previstos na Constituição, porém não realizados pela atuação dos outros poderes. 
Consequentemente, passou-se a se firmar enquanto espaço de resistência contra retrocessos 
sociais, haja vista que proteje direitos fundamentais do indivíduo quanto a eventual ingerência 
legislativa ou executiva (STRECK, 2001). 

              Ao poder judiciário no Estado Democrático de Direito é posto o papel de garantidor 
da efetividade dos direitos constitucionalmente assegurados e não cumpridos pelo legislativo 
e executivo, colocando deste modo o direito não apenas como trincheira, mas também como 
mecanismo transformador da sociedade (STRECK, 2001), na medida em que a busca da 
efetivação material daquilo que apenas formalmente é garantido se constitui em um front de 
luta e atuação dos novos sujeitos coletivos de direito[1]. 
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              Por outro lado, o retorno de uma lógica neoliberal de mercado - pós-queda do muro 
de Berlim e do Bloco Soviético[2] - e a consequente precarização dos direitos econômicos e 
sociais têm levando a um grande aumento das demandas ao poder judiciário (SANTOS, 
2007b, p. 16). 

              O deslocamento da legitimidade dos poderes legislativo e executivo para o judiciário, 
esperando-se que este resolva problemas que o sistema político não consegue resolver, cria 
um excesso de expectativas que por si só geram enorme frustração quando não atendidas, 
levando à própria descrença no papel do direito na construção democrática (SANTOS, 2007b, 
p. 10, 19). 

              A principal reação do poder judiciário à sua própria crise se instala sobre o lema da 
celeridade. As reformas são direcionadas sempre em uma ideia de rapidez a privilegiar quase 
exclusivamente a liquidez e segurança jurídica de interesses econômicos[3]. A terceira onda 
de acesso à justiça - designada como processual - conforme prognosticada por Cappelletti 
(1992, p. 87-88) não está aqui garantida, haja vista que uma justiça célere não implica, 
necessariamente, em uma justiça mais cidadã. O combate à morosidade sistêmica do 
judiciário - definida por Santos (2007b, p. 42) como "[...] aquela que é decorrente da 
burocracia, do positivismo e do legalismo" - ultrapassa questões de celeridade, refletindo na 
realidade a necessidade de uma revolução democrática da justiça que seja correlata com a 
própria democratização do Estado e da sociedade. 

              Quanto ao aspecto econômico do problema a dificultar o acesso à justiça, podemos 
constatar a existência de uma dupla vitimização das camadas pobres, na medida em que o 
custo judicial de uma ação, apesar de ser caro de um modo geral, é proporcionalmente mais 
alto nas causas de pequeno valor, penalizando os segmentos sociais economicamente mais 
débeis (SANTOS, 2008, p. 168). Assim, aos direitos de reduzido valor econômico, não é 
dispensado valor algum. 

              Um elemento conhecido, porém pouco debatido - talvez até intencionalmente - a 
obstar o acesso da população ao judiciário são suas barreiras simbólicas. São os Edifícios 
labirínticos de presença esmagadora, uma maneira cerimoniosa de vestir e inadequada ao 
clima tropical, além de uma linguagem incompreensível e uma presença por vezes arrogante, 
transforma o poder judiciário, aos olhos populares, em um monstro estranho e imponente que 
pouca relação guarda com a função jurisdicional do Estado decorrente da própria soberania 
popular. 

              Aos problemas estruturais da atividade judicial soma-se uma crise do próprio 
paradigma epistemológico dominante da modernidade[4] que se reflete diretamente no campo 
do direito. 

 

2.2 A crise paradigmática do direito 

 

              O paradigma jurídico vigente, normativista-liberal-individualista, sustentado pela 
atuação de atores em um campo jurídico[5] hermético às mudanças da viragem lingüística[6], 
entende o direito em sua objetividade técnica e científica que busca ainda em verdades pré-
definidas a essência das coisas. É necessário uma ressignificação da própria concepção 
hermenêutica do direito, a partir de uma compreensão que possa extrair da constituição e das 
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demais leis as regras e princípios necessários a efetivação dos direitos (STRECK, 2001, p. 59-
61). 

              Segundo Boaventura de Sousa Santos, vivemos hoje um período de transição 
paradigmática. Um processo de construção de um novo modo de pensar, perceber e interagir 
com o mundo a partir de um outro paradigma, pelo mesmo intitulado de um conhecimento 
prudente para uma vida decente (2007b, p. 74). Emerge tal referencial teórico das 
representações mais inacabadas e abertas da modernidade, sendo elas no campo da regulação 
a comunidade e no da emancipação a racionalidade estético-expressiva (SANTOS, 2007a, p. 
74-76). 

              No paradigma cognitivo vigente, no domínio da regulação, a racionalidade cognitivo-
instrumental colonizou os pilares do mercado e do Estado. O elemento restante, a 
comunidade, resistiu a sua cooptação sendo relegada à marginalização e ao esquecimento. 
Pelo seu próprio afastamento do paradigma científico, mostra-se hoje mais apta, devido a sua 
própria fluidez, ao desenvolvimento de novas formas de regulação. Destacamos aqui duas 
dimensões do princípio da comunidade, a participação e a solidariedade, visto que mais 
adiante, ambos os valores, constituirão alicerce teórico para a construção de um outro 
mecanismo de regulação e tradução dos conflitos. 

              A racionalidade estético-expressiva representa por sua vez a busca do prazer, da arte, 
da autonomia e da construção do diálogo enquanto forma de conhecimento e emancipação, ao 
contrário da lógica performático-utilitária da ciência, calcada quase sempre em uma ótica 
instrumental do saber. 

              Estamos aqui a demonstrar a salutar abertura de uma verdadeira caixa de Pandora[7], 
visto que no plano teórico, vislumbra-se a possibilidade de uma inversão paradigmática na 
epistemologia ocidental. Nas palavras de Boaventura de Sousa Santos: 

Todo o conhecimento implica uma trajectória, uma progressão de um ponto ou estado A, designado por 
ignorância, para um ponto ou Estado B, designado por saber. As formas de conhecimento distinguem-se pelo 
modo como caracterizam os dois pontos e a trajectória que conduz de um ao outro (2007a, p. 78). 

 

              O conhecimento-regulação é uma trajetória entre um estado de ignorância, o caos, 
para um estado de saber, a ordem. Por sua vez o conhecimento-emancipação progride da 
ignorância, o colonialismo, para o saber, designado pela solidariedade. A relação dinâmica 
entre as formas de conhecimento e a prevalência da lógica da racionalidade cognitivo-
instrumental permitiu o domínio da regulação sobre a emancipação e a recodificação desta 
última sobre os termos da primeira. Quanto a esta questão Boaventura de Sousa Santos afirma 
que: 

Assim, o estado de saber no conhecimento-emancipação passou a estado de ignorância no conhecimento-
regulação (a solidariedade foi recodificada como caos) e, inversamente, a ignorância no conhecimento-
emancipação passou a estado de saber no conhecimento-regulação (o colonialismo foi recodificado como ordem) 
(2007a, p. 79). 

 

              A dupla face da crise - estrutural e paradigmática - propiciou dentro do próprio 
judiciário o surgimento de uma crítica ao formalismo jurídico - seja ele substantivo ou 
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procedimental - impulsionando, em uma de suas direções, a retomada dos métodos 
alternativos de resolução de conflitos. 

 

 

3 A CONSTRUÇÃO DE UMA ALTERNATIVA TRANSFORMADORA 

 

 

              Os métodos alternativos de resolução de conflitos são assim definidos devido a uma 
faculdade de escolha, por parte do jurisdicionado, frente à jurisdição estatal. Os meios mais 
comumente utilizados são a negociação, a conciliação, a arbitragem e a medição. Apesar da 
nomenclatura ADR (Alternative Dispute Resolution) ser relativamente nova, surgida por volta 
da década de oitenta do século passado nos Estados Unidos, o registro de utilização de seus 
métodos são antiquíssimos. Tem-se notícia, apenas a título de exemplo, de registros de 
utilização da arbitragem por volta de 3.000 a.C. na Babilônia (MEDINA, 2004, p. 18-19). 

              Por sua vez, a mediação tem uma longa e variada história que perpassa as culturas 
jadaicas, cristãs, islâmicas, hinduístas, budistas, confucionistas e diversas culturas indígenas. 
Desde os tempos bíblicos comunidades judaicas utilizavam da mediação que era praticada 
tanto por lideranças religiosas quanto políticas, para dirimir conflitos de idêntico teor. 
Posteriormente, tais práticas foram incorporadas pelas comunidades cristãs emergentes que 
perceberam Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens, papel este assumido em 
sequência pelo clero, o que tornou a Igreja Católica na Europa Ocidental e a Igreja Ortodoxa 
no leste Mediterrâneo as principais organizações de mediação e administração de conflitos no 
mundo ocidental, apenas para citarmos exemplos da comunidade judaico-cristã (MOORE, 
1998, p. 32)[8]. 

              Deve-se recordar que o monismo jurídico estatal é bastante recente no mundo 
ocidental e que a resolução privada dos conflitos sempre se constituiu a regra ao longo da 
história. 

              Dito isto, faz-se necessário ressalvar que o impulso dado aos meios alternativos, em 
especial a mediação, possibilita não só uma melhor solução do ponto de vista procedimental, 
como também material, como afirma Cappelletti: 

Primeiro, há situações em que a justiça conciliatória (ou coexistencial) é capaz de produzir resultados que, longe 
de serem de "segunda classe" são melhores, até qualitativamente, do que os resultados do processo contencioso. 
A melhor ilustração é ministrada pelos casos em que o conflito não passa de um episódio em relação complexa e 
permanente; aí, a justiça conciliatória, ou - conforme se lhe poderia chamar - a "justiça reparadora" tem a 
possibilidade de preservar a relação tratando o episódio litigioso antes como perturbação temporária do que 
como ruptura definitiva daquela; (2001, p. 74). 

 

              Do quanto exposto, se depreende que não basta apenas possibilitar o acesso à justiça, 
visto que mais urgente e necessário ainda é mudar a justiça a que se tem acesso. 
Consequentemente, não se pode ou deve esquecer que "uma ordem jurídica será mais estável 
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e eficiente, quando animada pelas qualidades humanas afetivas, pscicológicas e morais" 
(BEZERRA, 2008, p. 25) 

              A partir de agora adentraremos na análise da mediação, encarando-a em sua 
perspectiva transformadora dos sujeitos envolvidos no conflito e as possibilidades que abre a 
uma ressignificação do mesmo e à preponderância ativa dos indivíduos envolvidos de modo a 
se tornar uma prática emancipatória da cidadania e promovedora de autêntica democratização 
do acesso à justiça. 

              O termo mediação se origina do latim mediare tendo por significação repartir em 
duas partes iguais ou dividir ao meio (VELOSO, 2009, p. 67). Ainda assim, cumpre 
primeiramente conceituar o tipo de mediação de que estamos a falar, nas palavras de Luis 
Alberto Warat: 

[...] uma forma ecológica de resolução dos conflitos sociais e jurídicos; uma forma na qual o intuito de satisfação 
do desejo substitui a aplicação coercitiva e terceirizada de uma sanção legal. A mediação é uma forma 
alternativa (com o outro) de resolução de conflitos jurídicos, sem que exista a preocupação de dividir a justiça ou 
de ajustar o acordo às disposições do direito positivo (1998, p. 5). 

 

              A mediação waratiana se diferencia da negociação direta por ser uma 
autocomposição assistida. Constitui-se em um trabalho de reconstrução simbólica do conflito 
a partir da significação dos sujeitos envolvidos, de modo a dotá-los de autonomia para dar-lhe 
solução. 

              Tem-se por finalidade não o mero acerto de um acordo - em distinção da mediação 
acordista -, e sim um reencontro com o outro, um resgate do ser humano e a preocupação das 
implicações futuras que aquela decisão irá trazer. Nesta direção, "a mediação é um trabalho 
sobre afetos em conflito, não um acordo entre partes, exclusivamente patrimonial, sem marcos 
afetivos" (WARAT, 1998, p. 8). 

              A mediação, neste modelo, busca a ressignificação do conflito, visto que muitas 
vezes o problema não se encontra no conflito em si, porém no significado que lhe é dado. 

              Deste modo, faz-se importante distinguir o conflito aparente do conflito real, 
deixando de lado a lógica competitiva do perde-ganha, para uma perspectiva de cooperação, 
tirando o foco do individual para o coletivo, saindo da negatividade do conceito de culpa para 
o reconhecimento da responsabilidade (SALES, 2007, p. 25-28), percebendo os reflexos da 
disputa e suas implicações na relação de todos os envolvidos. 

              Neste contexto, compete ao mediador estabelecer a comunicação entre as partes, 
ouvir no silêncio, buscar nas entrelinhas o significado interior das coisas, enfim, ter a 
sensibilidade de trazer a realidade do problema à tona, em um autêntico processo de tradução, 
como lembra Boaventura de Sousa Santos: 

Diz-nos o sábio Kierkegaard: "A maioria das pessoas são subjetivas a respeito de si próprias e objectivas - 
algumas vezes terrivelmente objectivas - a respeito dos outros. O importante é ser-se objectivo em relação a si 
próprio e subjectivo em relação aos outros" (2007a, p. 17). 
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              Cabe ao mediador buscar intervir enquanto terceiro no conflito de modo que os 
envolvidos possam ter um outro olhar sobre a desavença, enxergando-a como espaço de 
reconstrução e aprendizado, de construção de sua autonomia e de um outro direito. 

              A linguagem da mediação está longe do linguajar hermético do direito. Deve ser a 
língua dos sentimentos e do amor. A mediação deve andar junto com este, visto ser o amor 
meio do indivíduo poder enxergar seu próprio interior e principalmente ao outro. "O amor é o 
religamento com a natureza e com os outros" (WARAT, 2004, p. 43). 

              Podemos claramente denotar a dificuldade de grande parte da população de 
compreender o "mundo jurídico" - haja vista que é apresentado como um plano distinto da 
realidade concreta - pelo fato de este conter uma linguagem, ritos e procedimentos 
ininteligíveis para o senso comum. Serve como ótima ilustração deste fato a busca incansável 
de Josef K. - ao longo de sua trajetória narrada na obra de Franz Kafka, O Processo - para 
entender de que se tratava o processo do qual era acusado. Anseio este que permaneceu 
insolúvel até sua condenação prática, apesar de tratar-se aqui de indivíduo com grau de 
intelecção bastante acima de um homem médio. 

              A distinção entre a percepção popular e erudita da atividade jurídica em nada é 
ocasional, sendo bastante precisas as palavras de Pierre Bourdieu ao afirmar: 

O desvio entre a visão vulgar daquele que se vai tornar num judiciável, quer dizer, num cliente, e a visão 
científica do perito, juiz, advogado, conselheiro jurídico e etc., nada tem de acidental. Ele é constitutivo de uma 
relação de poder, que fundamenta dois sistemas diferentes de pressupostos, de intenções expressivas, numa 
palavra, duas visões do mundo (2005, p. 226, grifo do autor). 

 

              Neste sentido, ainda segundo o referido autor, se produz o efeito de hermetismo no 
direito que se manifesta no fato de: 

[...] as instituições judiciais tenderem a produzir verdadeiras tradições específicas e, em particular, categorias de 
percepção e apreciação perfeitamente irredutíveis às dos não especialistas, gerando os seus problemas e suas 
soluções segundo uma lógica totalmente hermética e inacessível aos profanos (BOURDIEU, 2005, p. 226). 

 

              O espaço judicial funciona como um lugar onde ocorre um processo de neutralização 
dos conflitos por meio de sua transmutação em termos jurídicos. Deste modo, há um processo 
de distanciamento da partes em conflito, sendo agora o litígio operado mediante procuração 
por profissionais habilitados que tem como pressuposto o conhecimento do direito e dos 
procedimentos jurídicos (BOURDIEU, 2005, p. 227-232).     

              Não é difícil se constatar que diversos são os atos cotidianos realizados pelos 
indivíduos, com reflexos no direito, nos quais não há a consciência de sua natureza jurídica. 
Tal fenômeno pode ser definido, segundo conceituação de Carlos Maria Cárvova, como 
opacidade do direito. Segundo o mencionado autor: 

Existe, pois, uma opacidade do jurídico. O direito, que atua como uma lógica da vida social, como um livreto, 
como uma partitura, paradoxalmente não é conhecido, ou não é compreendido, pelos atores em cena. Estes 
realizam certos rituais, imitam condutas, reproduzem certos gestos, com pouca ou nenhuma percepção de seus 
significados e alcances (1998, p. 14) 
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              A visão da mediação transformadora[9] sobre o conflito percebe-o como uma 
situação-problema comum ao convívio e que deve servir de oportunidade ao amadurecimento 
das relações. Contrariamente, o poder jurisdicional percebe no conflito a lide judicial a qual 
deve ser posta termo, visto que reflete algum distúrbio ou quebra da ordem social. A 
aborgagem judicial dos conflitos representa sua passagem do domínio privado para o público 
ocasionando a perda do controle de seu desfecho por ambos os disputantes (MOORE, 1998, 
p. 24). Assim, a decisão autoritária põe fim à lide processual, permanecendo ou até mesmo 
piorando o conflito, pois na maioria dos casos a determinação judicial trabalha de forma 
binária com a ótica maniqueísta de vencedores e perdedores, não satisfazendo muitas vezes o 
resultado a nenhuma das partes. A restrição do conflito a sua dimensão judicial acaba por fim 
prejudicando os próprios indivíduos sujeitos à sua tutela (RABELO; SALES, 2009, p. 84) 

              Neste sentido, são eficazes as palavras de Tércio Sampaio Ferraz Júnior ao afirmar 
que "[...] as decisões, portanto, absorvem insegurança, não porque eliminem o conflito, mas 
porque o transformam" (2007, p. 327). Mais adiante, vai discorrer o referido autor sobre a 
relação das decisões judiciais com os conflitos: 

A institucionalização do conflito e do procedimento decisório confere aos conflitos jurídicos uma qualidade 
especial: eles terminam. Ou seja, a decisão jurídica é aquela capaz de lhes pôr um fim, não no sentido de que os 
elimina, mas que impede sua continuação (2007, p. 328). 

 

              Consequentemente, se pode inferir que um dos grandes diferenciais da mediação 
waratiana dos métodos tradicionais (sentenças judiciais) e alternativos de resolução de 
conflitos está no fato de que naquela modalidade de mediação há uma reconstrução simbólica 
do conflito a partir do discurso e uma busca da satisfação da real necessidade dos indivíduos 
com base no sentido que dão à desavença. Analisa ainda a dimensão afetivo-conflituosa, 
buscando as origens, as causas e conseqüências do conflito. 

              A mediação transformadora, ao contrário das modalidades anteriormente citadas, não 
resume o conflito a sua dimensão legal, muito menos processual, conforme se extrai desta 
passagem: 

A mediação não se preocupa com o litígio, ou seja, com a verdade formal contida nos autos. Tampouco, tem 
como única finalidade a obtenção de um acordo. Mas, visa, principalmente, ajudar os interessados a 
redimensionar o conflito, aqui entendido como conjunto de condições psicológicas, culturais e sociais que 
determinaram um choque de atitudes e interesses no relacionamento das pessoas envolvidas (WARAT, 2004, p. 
80-81).          

 

              Diferentemente de uma perspectiva acordista da mediação - que concebe o acordo 
como o fim último do processo - em que o mediador trabalha a busca do consenso, como o 
mercador negociando a mercadoria, a mediação transformadora se preocupa na construção de 
uma relação dialógica que possibilite o entendimento de sentidos, a partir da determinação da 
autonomia dos indivíduos. A simples facilitação do diálogo já manifesta por si só o êxito da 
mediação, pois mesmo que não leve a um acordo, resulta em entendimento e respeito com o 
outro (RABELO; SALES, 2009, p. 82). 
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4 DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA E PLURALISMO JURÍDICO 

 

 

              Um ponto de inflexão da teoria waratiana que a difere de grande parte das 
concepções vigentes de mediação é a sua desvinculação do direito positivo. Valoriza-se aqui a 
autodeteminação dos indivíduos enquanto sujeitos ativos do conflito e capazes de livremente 
conceber-lhe solução, construindo concretamente uma justiça cidadã e participativa. 
Radicaliza-se aqui o que foi relativizado por Cappelletti: 

A componente normativa do direito não é negada, mas encarada como um elemento, e com grande freqüência 
não o principal, do direito. O elemento primário é o povo, com todos os seus traços culturais, econômicos e 
psicológicos (2001, p. 83). 

 

              Abre-se aqui, de modo concreto, a possibilidade de um verdadeiro pluralismo 
jurídico, a partir do uso alternativo do direito[10] ou da aplicação de um outro modo de 
regulação das relações comunitárias diverso do ordenamento estatal. Segundo afirmação de 
Antônio Carlos Wolkmer: 

Trata-se de explorar, mediante o método hermenêutico (interpretação de cunho libertário), as contradições e as 
crises do próprio sistema oficial e buscar formas legais mais democráticas superadoras da ordem burguesa estatal 
(1994, p. 271). 

 

              De modo a legitimar a prática de uma mediação transformadora das relações 
jurídicas podemos utilizar dos próprios espaços do ordenamento jurídico estatal, conforme 
afirma o referido autor: 

No amplo quadro da legislação estatal brasileira subsistem vários dispositivos que viabilizam não só explorar as 
lacunas da lei e as antinomias jurídicas, como, igualmente, exercer uma interpretação flexível e menos rígida, até 
mesmo fora das regras formais, fundada na equidade, na justiça social e na socialização do Direito (WOLKMER, 
1994, p. 272). 

 

              Segundo o conceito durkheimeano, o estado de anomia não se verifica apenas pela 
inexistência de normas, como como também por sua inadequação (BEZERRA, 1998, p. 47). 
Consequentemente, a escolha entre as distintas alternativas interpretativas deve estar voltada 
para o alcance social que a aplicação do sentido normativo assim possa ter, visto que nem 
todos os sentidos se prestam à organização da comunidade, alguns inclusive podendo levar à 
própria desagregação social (FALCÃO, 2009, p. 3552). Busca-se, deste modo, a legitimação 
do direito pelo discurso e pela sua possibilidade de consenso social. 

              A afirmação ideológica liberal da "[...] igualdade de todos os cidadãos perante a lei 
passou a ser confrontada com a desigualdade da lei perante os cidadãos" (SANTOS, 2008, p. 
165). Neste sentido, percebe-se que "quanto mais caracterizadamente uma lei protege os 
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interesses populares e emergentes, maior é a probabilidade de que ela não seja aplicada" 
(SANTOS, 2008, p. 178). Não se deve esquecer a grande afinidade - quando não identidade - 
dos intérpretes e aplicadores do direito com os detentores do poder político e econômico, o 
que faz com que pretensões que consubstanciem interesses, valores e visões antagônicas 
tenham poucas probabilidades de desfavorecer os extratos dominantes da sociedade 
(BOURDIEU, 2005, p. 242). 

              A autoridade judiciária manifesta-se como poder de violência simbólica, na medida 
em que utiliza de um discurso forjado de técnica e neutralidade para legitimar a dominação, 
perante os dominados, internalizando-a, sem o recurso expresso à violência física - ao menos 
inicialmente (BOURDIEU, 2005, p. 211, 243). 

              Assim, a luta pelo direito perpassa tanto a efetividade daquilo que já foi conquistado, 
quanto sua própria mudança enquanto instrumento de transformação social. 

              De fato, o próprio exaurimento das estruturas centralizadoras do Estado possibilita o 
desenvolvimento de limitações ao seu poder, abrindo oportunidade à expansão de uma 
democracia de base que participe de maneira ativa na tomada de decisões, na solução dos 
conflitos comunitários e na perspectiva de elaboração de uma justiça cidadã. 

              O próprio fato de a mediação ser um procedimento não regulamentado dentro de 
nosso ordenamento jurídico, longe de ser concebido como um prejuízo a sua prática, 
possibilita uma maior flexibilidade em seu exercício, na medida em que garante a 
possibilidade de fluidez[11]. Daí advém o medo de alguns de que a regulação desta 
atividade[12] possa sufocar muitas de suas principais características: seu caráter não 
decisionista, e não autoritário no tratamento de conflitos (MORAIS, 2008, p. 152). 

              Uma das mais significativas resistências a larga utilização da mediação é o 
argumento segundo o qual não possui um arcabouço teórico que possa garantir a 
previsibilidade dos acordos e sua conseqüente segurança jurídica. 

              Tal crítica carece de fundamento teórico e representa em verdade um enfoque 
ideológico do problema, na medida em que pressupõe a necessidade de o direito se manifestar 
enquanto técnica científica na solução de situações-problema. Acredita-se, nesta perspectiva, 
que se possa extrair das regras jurídicas uma verdade inconteste para a resolução do conflito. 
Não se pode deixar de perceber, nas palavras de Paulo Cesar Santos Bezerra, que: 

[...] a segurança jurídica não significa inflexibilidade da norma. A certeza e a segurança não impedem uma 
atitude interpretativa mais ampla do que o texto expresso na lei, desde que revestida de certa razoabilidade 
(2008, p. 13). [...] Crer na existência de valores, na presença de valores no mundo social e mesmo jurídico, leva a 
que se busque na própria normatividade, algo mais que a expressão normativa (2008, p. 16). 

 

              A desconsideração deste posicionamento tem como base a utilização da filosofia do 
sujeito cognoscente[13] que tem as normas e os fatos jurídicos como objeto de análise 
apartados do homem e deles pode extrair uma solução objetiva para o caso concreto. O erro 
epistemológico nesta abordagem se dá na premissa de não compreender o próprio direito 
enquanto linguagem e de descartar a possibilidade de se utilizar desta ferramenta para 
construir soluções muito mais criativas e garantidoras da paz social. 
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              Devidamente refutados os problemas de ordem teórica, percebe-se ainda na oposição 
manifestada, especialmente por alguns advogados, contra a adoção do processo 
mediativo,  um receio corporativista no sentido de tentar reter o monopólio na condução da 
solução de conflitos (BEZERRA, 2008, p. 83-84). Comportamento este que não mais se 
coaduna com o amplo sentido que se tem dado ao acesso à justiça, tanto no campo judicial, 
como extrajudicial[14]. 

 

 

5 UMA EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA: A ATUAÇÃO DO JUSPOPULI NO 
ESTADO DA BAHIA 

 

 

              No atual contexto brasileiro são diversas as experiências jurídicas que tem como 
intuito a construção de formas não adversariais de     resolução dos conflitos, podendo citar 
dentre elas: no campo governamental os programas Justiça Comunitária do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios e Justiça Comunitária Intinerante do Tribunal de 
Justiça do Acre, citando como experiência não-governamental o Juspopuli na Bahia 
(SANTOS, 2007b, p. 52-54). 

              Passaremos agora a analisar como um pouco mais de atenção a atuação do Juspopuli. 
Tal recorte arbitrário se deve, dentre outras razões, à expressa inclinação teórica, refletida na 
prática da referida instituição, em buscar compreender o conflito como algo inerente a 
condição humana e sua própria diversidade, tomando o processo de mediação em sua 
perspectiva transformadora, na medida em que visa, a partir do empoderamento dos sujeitos 
envolvidos, a construção de uma autonomia necessária ao exercício da cidadania. O referido 
enfoque teórico guarda grande lastro com a proposta de mediação defendida por Warat - 
ressalvadas pontuais divergências a serem oportunamente destacas -, merecendo, inclusive, 
expressa menção deste como exemplo de caráter popular e transformador do processo de 
mediação que realiza[15]. Assim, abordaremos a atuação do Juspopuli enquanto ilustração de 
uma proposta transformadora de mediação, de modo a melhor referenciar o que até aqui tem 
sido exposto. 

              O Juspopuli Escritório de Direitos Humanos foi fundado em 2001, no município de 
Salvador-BA, a partir da reivindicação de lideranças populares de bairros periféricos da 
cidade, tendo como objetivo: 

[...] socializar o conhecimento jurídico e trazer para as comunidades uma escolha de resolução de conflitos que 
preze pela participação ativa dos envolvidos [...] o objetivo pedagógico de resgatar e fortalecer a autonomia das 
pessoas abrindo trincheiras de acesso ao conhecimento e da conscientização sobre a sua identidade como 
cidadãos aptos ao exercício do protagonismo no equacionamento de seus conflitos, ainda que sem a facilitação 
de um terceiro (VELOSO, 2009, p. 102).   

 

              Deste modo, na persecução de sua missão institucional de construir uma cultura de 
direitos humanos indispensável ao alcance da justiça social (AMORIM; LEONELLI, M; 
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LEONELLI, V, 2007, p.11) são desenvolvidas prioritariamente duas atividades centrais: a 
mediação de conflitos e a orientação sobre direitos. Pelo desiderato deste trabalho, nos 
adentraremos apenas na primeira. 

              Para uma análise daquilo que caracteriza de particular a prática dos Escritórios 
Populares de Mediação, podemos vislumbrar três dimensões de sua atuação: o espaço, os 
protagonistas e o processo, além de avaliar as dificuldades e limites encontrados, bem como 
os resultados observados. 

 

5.1 O espaço 

 

              Os Escritórios Populares de Mediação estão sediados em comunidades situadas na 
periferia de Salvador e no distrito de Acupe, no município de Santo Amaro da Purificação - 
sua simples localização por si só muito já diz, na medida em que sua estruturação próxima da 
população a que pretende se dirigir manifesta expressamente um espaço de diálogo e 
aproximação. Na maior parte dos casos, são utilizados prédios pertencentes a associações 
comunitárias, bem como religiosas. 

              Uma proposta de atuação para além dos postos fixos franqueados permanentemente à 
população é a realização de atendimentos intinerantes em outras comunidades, a partir da 
articulação com entidades representativas de tais localidades.[16] 

              Esta singular percepção da questão territorial representa um dos principais 
diferenciais da prática do Juspopuli, visto que aproxima fisicamente o acesso à justiça 
daqueles que dela necessitam, rompendo ainda, mesmo que parcialmente, com a barreira 
simbólica que distancia à população da estrutura do judiciário. 

 

5.2 Os protagonistas 

  

              No espaço dos escritórios, além do trabalho dos mediadores, percebe-se a atuação de 
estudantes de direito, além de outros parceiros. 

              Entidades parceiras do Juspopuli são aquelas que, além de exercerem protagonismo 
na comunidade em que atuam, gozam do respeito e da confiança da população de modo a 
possibilitar a construção de uma ambiente de confiabilidade para os Escritórios Populares, a 
fim de que estes possam servir como um mecanismo de atendimento das demandas locais. 
Como se pode denotar é uma relação que em muito supera a simples oferta de espaço, 
perpassando, na verdade, por um alinhamento estratégico numa proposta de empoderamento 
dos sujeitos, em nada similar a práticas assistencialistas (VELOSO, 2009, p. 88). 

              Nos Escritórios Populares de Mediação também atuam estudantes da área jurídica, os 
quais exercem como principal função a orientação sobre direitos, seja assessorando o processo 
de mediação, como também informando sobre questões jurídicas que afetam diretamente o 
cotidiano das pessoas da comunidade. Esta atuação tem um importante aspecto a ser 
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considerado, pois põe os estudantes em contato direto com a realidade diária de grande parte 
da população brasileira, o que além de promover uma maior sensibilização social, propicia um 
maior estímulo ao estudo crítico da realidade, construindo uma ponte entre a teoria e a prática 
muitas vezes tão ausente naqueles que mergulham no universo do "mundo jurídico". Não se 
deve esquecer que é reconhecida como uma das principais dificuldades para a efetiva 
utilização dos meios alternativos de resolução de conflitos no Brasil (WATANABE, 2007, p. 
6) - mais especialmente ainda no caso da mediação - a própria formação acadêmica dos 
juristas, calcada numa cultura eminentemente individualista, formalista e advesarial do direito 
e da gestão dos conflitos. 

              Por fim, falamos do mediador. Quem seria esse ser capaz de causar este despertar de 
consciência em partes praticamente beligerantes? Vai aqui mais um ponto que singulariza a 
mediação realizada pelo Juspopuli, visto que todo o processo é conduzido na comunidade por 
pessoas a ela pertencentes, pois o mediador é liderança comunitária do próprio local. Esta 
perspectiva busca reafirmar nos indivíduos envolvidos no conflito que uma pessoa comum, 
assim como eles próprios, é plenamente capaz de resolver de forma autônoma e pacífica os 
próprios dilemas de sua vida. O exercício de tal prática promove uma verdadeira articulação 
entre o discurso teórico, dito científico, e aquele emanado do senso comum. Retira-se por sua 
vez o monopólio de legitimidade exclusiva das autoridades previamente constituídas, como 
únicas detentoras da possibilidade de resolver pacificamente os conflitos, para construir um 
processo de empoderamento das partes envolvidas na desavença. (VELOSO, 2009, p. 8). 

              Considerando-se que a mediação é um saber prático, cotidiano, o bom mediador deve 
assim ser em todas as situações do dia-a-dia, nas palavras de Warat: "Para formar um 
mediador é preciso levá-lo a um estado de mediação, ele deve estar mediado, ser a mediação" 
(WARAT, 2004. p. 38). Por conseguinte, podemos de modo sucinto considerar como 
características indissociáveis de um mediador, dentre muitas outras: a sensibilidade, a ética 
para a supremacia dos direitos humanos, o conhecimento básico da legislação nacional, 
capacidade comunicativa e de escuta, o sigilo, a criatividade, bem como o estilo cooperativo 
(AMORIM; LEONELLI, M; LEONELLI, V, 2007, p. 35-37). 

 

5.3 O processo 

 

              No cotidiano do trabalho dos Escritórios Populares de Mediação são identificados 
como tipos de conflitos mais comuns: os familiares (pensão alimentícia e dissolução 
conjugal), os de vizinhança (a dificuldade de se perceber no lugar do outro), os trabalhistas 
(relações de trabalho informal entre indivíduos igualmente pobres), os de relações de 
consumo (comércio local e informal), dentre tantos outros, dadas as mais variadas relações 
humanas e sua diversidade. 

              Ao se dirigirem a um dos escritórios as partes são instruídas sobre o papel do 
mediador enquanto facilitador do diálogo para a ressignificação do conflito e que devem ser 
elas próprias responsáveis por construir uma solução. Este é o momento em que o mediador 
deve buscar estabelecer uma relação de confiança e tranqüilidade para com as pessoas 
envolvidas, além de prestar os esclarecimentos quanto à confidencialidade de todo o 
procedimento, bem como a indispensável voluntariedade das partes em participar da 
mediação. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 105



              Neste contexto, a construção do processo de mediação é baseada a partir da análise 
de três elementos do conflito: as pessoas envolvidas, o problema e o processo. Busca-se assim 
verificar quais pessoas estão envolvidas no conflito, quais tem interesses direitos e se existem 
pessoas que podem ajudar na sua composição. No tocante ao problema, a idéia principal é 
esclarecer qual o real motivo do conflito e o que de fato querem as partes. Quanto ao 
processo, vislumbra-se perceber em que fase se encontra o conflito, como se comunicam as 
partes e como se manifestam as relações de poder existentes. 

              Para a consecução do referido diagnóstico, deve o mediador promover uma escuta 
ativa, buscar sentir aquilo que se ouve e o que não é falado. A escuta busca dar dignidade a 
uma experiência humana (VELOSO, 2009, p. 65). A intervenção do mediador deve focar a 
busca do real significado do conflito, identificando as posições publicamente manifestadas, 
bem como os interesses desejados implicitamente. Deve propiciar às partes a transformação 
de suas percepções negativas, buscando fazê-las se reconhecer no lugar do outro. Neste 
processo deve o mediador fazer uso de perguntas abertas e circulares. Não se pode perder de 
vista que a mediação tem como escopo "recuperar vínculos, empoderar pessoas, tentar 
(re)pensar e (re)construir uma nova mentalidade sobre conflitos e relações entre humanos" 
(VELOSO, 2009, p. 99). 

              Quanto ao período de duração da mediação, pode-se afirmar que está atrelado ao 
tempo dos sentimentos de cada um (VELOSO, 2009, p. 68), sendo recomendável que seja 
realizada em vários encontros, podendo ser suspensa, encerrada e retomada a qualquer 
momento, dentro do interesse dos mediandos. 

              Deve-se destacar que ao final do processo de mediação o acordo é apenas um dos 
resultados possíveis. Há que se ter em mente que a formalização do acordo, por si só, não é 
garantia seja do êxito como do fracasso do processo de mediação. Deste modo, na perspectiva 
aqui abordada, o acordo é um elemento secundário da mediação, na medida em que esta 
realmente busca um ponto de equilíbrio entre a razão e o sentimento (VELOSO, 2009, p. 67), 
visando "[...] a sensibilização dos sujeitos envolvidos no conflito e a restauração dos vínculos 
antes existentes" (VELOSO, 2009, p. 75). 

 

5.4 Dificuldades 

 

              Uma das principais dificuldades no exercício da mediação pelo Juspopuli reside no 
fato de que busca construir um modelo de gestão dos conflitos bastante distinto do padrão 
referencial da sociedade, qual seja, o poder do judiciário. Deste modo, a mediação 
transformadora visa, a partir um campo de relações horizontalizadas, construir um espaço 
propício ao empoderamento dos indivíduos, a fim de que possam se sentir hábeis para 
resolver suas divergências. 

              A par da constatação da limitação das próprias partes para lidaram de forma 
autônoma com o conflito, temos ainda a grande dificuldade de que o mediador renuncie a 
qualquer autoridade na relação para com os mediandos e se abstenha de propor diretamente 
qualquer solução à contenda, cedendo à armadilha de uma suposta falsa autoridade - e até 
mesmo atendendo a expectativa das partes - promovendo assim a deturpação de seu poder 
enquanto facilitador da construção do diálogo no conflito. 
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              Outras questões a também dificultar o trabalho dos mediadores - segundo a 
percepção deles próprios - é sua insuficiência de conhecimentos jurídicos, bem como o 
limitado conhecimento em psicologia (VELOSO, 2009, p. 68). No que se refere ao primeiro 
aspecto, este é parcialmente solucionado com a presença de estudantes de direito auxiliando o 
processo. Quanto ao segundo item, este parece em aberto, pois apesar da compreensão da 
importância do saber da psicologia para a ressignificação dos conflitos, não há 
permanentemente nos Escritórios Populares de Mediação profissionais com tal capacidade, 
apesar de serem realizados periodicamente treinamentos neste sentido com os próprios 
mediadores. 

 

5.5 Limites 

 

              Um ponto de divergência a se destacar da prática do Juspopuli com a proposta 
waratiana reside no fato de que aquela compreende como impedimento ao processo de 
mediação sempre que estão em jogo direitos indisponíves, bem como casos de criminalidade e 
violência física. A justificativa para tal comportamento consiste no fato de que tais situações 
quebrariam um elemento básico da mediação que é a igualdade entre as partes, dado que 
situações como estas ensejam por si só posições de grande vulnerabilidade. Partindo de uma 
análise crítica, pode-se aqui ainda perceber um significativo atrelamento ao direito positivo. 
Em nada se faz acreditar que a incidência do direito penal, a última ratio, será de melhor 
proveito do que uma solução mediada, mesmo que se trate de conduta dita criminosa. Desde 
que estejamos falando de pessoas capazes de fato, fica difícil vislumbrar óbice a uma 
composição que atenda ao interesse mútuo das partes, mesmo que expressamente contra 
legem. Vejamos, a título de exemplo, o caso de brigas dentro do seio familiar[17], fruto de 
desentendimento, de pequenos furtos realizados na comunidade ou de uma partilha de bens 
entre um casal homossexual. Referidas situações podem ser compostas com melhor proveito 
para todos se solucionadas fora dos muros de confinamento dos dogmas jurídicos. 

 

5.6 Resultados 

 

              Dentre os resultados observados pela mediação promovida pelo Juspopuli, por meio 
dos Escritórios Populares de Mediação, nas comunidades atendidas, pode-se perceber a 
contribuição para uma melhor percepção da dimensão coletiva das dificuldades diuturnamente 
enfrentados pelos indivíduos que a compõem, além da própria satisfação das pessoas 
atendidas de verem seus problemas solucionados por elas mesmas, refletindo diretamente em 
sua auto-estima. 

              Outra constatação marcante foi que a mediação contribuiu de forma significativa para 
prevenir situações de violência, haja vista que o conflito não solucionado poderia propiciar a 
sua resolução privada de modo agressivo. A perspectiva da alteridade adotada pela mediação 
transformadora pode em muitos casos desvelar o conflito de sua face destrutiva e apresentá-lo 
como possibilidade de nova harmonização de relações porventura desfeitas ou fragilizadas. 
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6 A PERCEPÇÃO DE UM NOVO SENTIDO 

 

 

              Partindo do pressuposto da crise paradigmática, conforme anteriormente exposta por 
Boaventura de Sousa Santos, Warat vai realizar um exercício de verdadeira antecipação do 
futuro, daquilo que concebe enquanto "sinais do novo" para a percepção de um paradigma 
emergente. Tais apontamentos circulam em torno de três questões centrais: a ecologia, a 
cidadania e a subjetividade, as quais se encontram na base de toda uma discussão da 
ressignificação das escalas individuais e coletivas (WARAT, 2004, p. 250). 

              Deste modo, o autor argentino vai debater em torno do que convencionou chamar de 
ecocidadania, a qual define: 

[...] como referência globalizante de uma resposta emancipatória sustentável, baseada na articulação da 
subjetividade em estado nascente, da cidadania em estado de mutação e da ecologia no conjunto de suas 
implicações (WARAT. 2004, p. 251). 

 

              Um verdadeiro trabalho cartográfico sobre o desejo, no sentido de que concebe este 
como fator de propulsão da autonomia e da vontade, na busca de novas maneiras de entender 
e viver com o outro (WARAT, 2004, p. 252). 

              As preocupações modernas da verdade, da objetividade, da ideologia e do poder 
foram suplantadas pela problemática do sentido da vida, pela necessidade de redescobrimento 
consigo mesmo e com o outro. 

              Por conseguinte, vai defender Warat que o fim da modernidade, e o conseqüente 
esgotamento do estilo de vida por ela proposto, vai redundar em um vazio existencial que 
cotidianamente se reflete na ausência de satisfação. Deste modo, a busca de novos valores que 
darão um ressignificação ao sentido da vida passa, necessariamente, pelo cuidado consigo 
mesmo, com os outros e sobre o próprio desejo. O amor como cuidado que em sua dimensão 
política passa pela necessidade de impor limites à atuação do poder que nos maltrata. A idéia 
de um poder com limites é o que dá fundamento à proposta da ecocidadania (2004, p. 253-
255) 

              Não se pode conviver como uma forma de organização social que embora 
formalmente democracia, manifesta-se totalitária, sem cidadãos e sem cidadania, na qual a 
participação política popular, passiva e inativa, se baseia em um modelo de democracia 
representativa (de conotação teatral), aonde os cidadãos são meros telespectadores (WARAT, 
2004, p. 255). 

              Pode-se claramente perceber como a proposta waratiana de mediação transformadora 
se coaduna com a perspectiva de busca de novos paradigmas para o direito, alicerçada na 
construção de um novo sujeito, tanto no plano individual quanto no coletivo. Um cidadão 
impulsionado pelo desejo que lhe dá sentido a vida, ao mesmo tempo em que comprometido 
com a coletividade e o futuro. 
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              Neste sentido, concebe-se o direito enquanto limitação à atividade estatal, na medida 
em que se defende a diferença, a satisfação, a liberdade e a emancipação. A democracia não 
pode constituir-se em um formalismo representativo e autoritário, e sim como exercício pleno 
e efetivo da cidadania e da própria diversidade. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 

              A falência do Estado, tanto teórica quanto prática, em gerir os conflitos sociais abre 
irremediavelmente a porta para a perda de seu monopólio jurisdicional e para o surgimento de 
novas formas de regulação dos conflitos. 

              Nos termos em que foi exposta, a proposta waratiana de mediação quebra o 
paradigma do direito moderno, monista, se coadunando com a perspectiva apontada por 
Boaventura de Sousa Santos de um direito emancipatório, plural e originário da auto-
regulação da comunidade. 

              O novo paradigma de conhecimento introduzido pelo pensador português como um 
conhecimento prudente para uma vida decente é de certo modo aprofundado pela perspectiva 
libertária do jurista argentino. Da crítica estruturalista de Santos ao paradigma epistemológico 
dominante, segue-se de modo concatenado - porém em nada linear - uma proposta surrealista 
de conhecimento e auto-regulação pautada na subjetividade e no desejo, conforme delineada 
por Warat. Assim, a mediação transformadora se transmuta de um mero procedimento de 
resolução de conflitos para se converter em um verdadeiro instrumento de exercício da 
cidadania, na medida em que possibilita a criação de um direito inclusivo, rompendo com o 
normativismo jurídico estatal e possibilitando concretamente o surgimento de um direito 
plural, capaz de absorver as expectativas de uma maior variedade de sujeitos sociais, em 
especial aqueles oriundos de segmentos mais marginalizados da sociedade. 

              A mediação transformadora de Warat perfeitamente se coaduna com as perspectivas 
apresentadas por Santos como uma nova política judiciária que deve estar "comprometida 
com a democratização do direito e da sociedade" (2008, p. 177). 

              Acredito que a mediação transformadora proposta por Warat - e já posta em prática 
por algumas experiências, a exemplo do Juspopuli - guarda consonância com as 
manifestações daquilo que se poderia chamar de um novo paradigma jurídico emergente, 
conforme exposto por Santos. A mediação transformadora, como aqui apresentada, representa 
um campo de convergência prática entre os postulados teóricos dos dois referidos grandes 
pensadores. A mediação ressurge como elemento decorrente da própria crise estrutural do 
poder judiciário, como também aponta como uma saída à crise paradigmática do direito, 
possibilitando construir, a partir da comunidade e do diálogo com o outro, um direito 
emancipatório, diferenciado, focado nas relações subjetivas entre os seres humanos. 

              Pode então o direito transformar a sociedade? Penso de forma otimista a tal assertiva, 
na medida em que além de guiar as coletividades na defesa daquilo que foi ao menos 
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formalmente conquistado, o debate jurídico, enquanto manifestação do político, possibilita a 
ampliação do campo de luta pela afirmação de identidades - sejam elas individuais ou 
coletivas - e a conquista do reconhecimento e legitimação da pluralidade, em um verdadeiro 
exercício de emancipação da cidadania e democratização da sociedade. Concluindo, fazendo 
uso das palavras de Roberto Lyra Filho, o direito deve ser compreendido como a enunciação 
de princípios de uma legítima organização social da liberdade (2006, p. 86). 
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[1] Por volta da década de 70 do século passado, emergem no contexto brasileiro os novos 
movimentos sociais que buscam, a partir de uma identidade e atuação coletiva, construir 
novas formas de reivindicação e intervenção na busca de seu reconhecimento e conquista de 
direitos (SOUZA JÚNIOR, 1991, p. 256-259). 

[2] A queda do muro de Berlim em 1989 e a esfacelamento do Bloco Soviético em 1991 
foram acontecimentos que enredaram no mundo ocidental o sentimento da vitória final do 
capitalismo sobre o solicialismo, levando os países capitalistas a reavaliarem suas políticas na 
área social, desmantelando o welfare state, onde este existiu, haja vista a inexistência de 
modelo econômico alternativo que pudesse servir de referencial a nortear a luta da classe 
trabalhadora. 

[3] Cumpre ressalvar o eterno descompasso entre o tempo do mercado e o tempo do direito. O 
primeiro dinâmico e inovador, o segundo diferido e tendente à estabilização, ou seja, sempre 
resistente e posterior aos movimentos de mudança. 

[4]Para um conceito amplo de modernidade são expressivas as palavras Marshall Berman ao 
declarar que: "Existe um tipo de experiência vital - experiência de tempo e espaço, de si 
mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida - que é compartilhada por homens e 
mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei este conjunto de experiências como 
'modernidade'. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas ao redor - mas ao mesmo 
tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A 
experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de 
classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a 
modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de 
desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, 
de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo 
no qual, como disse Marx, 'tudo o que é sólido se desmancha no ar'" (1986, p. 15). 

[5] "O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, 
quer dizer, a boa administração (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes 
investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste essencialmente na 
capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos autorizada) um corpus de 
textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social" (BOURDIEU, 2002, p. 212).   
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[6] A viragem (reviravolta) lingüística do pensamento filosófico do século XX vai centralizar 
justamente "na tese fundamental de que é impossível filosofar sobre algo sem filosofar sobre a 
linguagem, uma vez que esta é momento necessário e constitutivo de todo e qualquer saber 
humano, de tal modo que a formulação de conhecimentos intersubjetivamente válidos exige 
reflexão sobre sua infra-estrutura lingüística" (OLIVEIRA, 1996, p. 13 apud STRECK, 2001, 
p. 171). 

[7] Conta o mito grego que Pandora fora a primeira mulher, criada por Zeus como castigo aos 
homens por terem recebido contra suas ordens o fogo do Titã Prometeu. Antes de enviá-la a 
terra, entregou-lhe uma caixa e recomendou-lhe que em hipótese alguma a abrisse. Tentada 
pela sua curiosidade, Pandora abriu a caixa e libertou vários males que lá haviam sido 
depositados para a humanidade. 

[8] Para a consulta a exemplos históricos e contemporâneos da prática da mediação em outras 
sociedades ver MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a 
resolução de conflitos. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 32-47. 

[9] Termo utilizado por Warat (1998, p. 16) em contraposição ao modelo acordista de 
mediação. 

[10] O uso alternativo do direito consiste em uma estratégia de desenvolver procedimentos 
político-jurídicos capazes de utilizar o ordenamento jurídico estatal em uma direção 
emancipadora, a fim de realizar os interesses de segmentos sociais mais desfavorecidos 
(WOLKMER, 2001, p. 41). 

[11] Não se pode deixar de aqui registrar que por ocasião da apresentação de trabalho 
preparatório desta pesquisa no 31º ENED - Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, 
realizado em Brasília-DF, a qual contou com a presença do Prof. Dr. Benedito Cerezzo 
Pereira Filho, professor da USP, membro da comissão de juristas responsável por elaborar o 
anteprojeto do novo Código de Processo Civil, foi afirmado por este, em suas considerações, 
a manifesta intenção de manter sem regulamentação legal expressa o procedimento de 
mediação no novo CPC, de modo a permitir uma maior liberdade em sua prática. 

[12] Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei Nº 4.827/1998 que institucionaliza e 
disciplina a mediação como método de prevenção e solução consensual de conflitos. A 
referida matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados e após receber proposta 
substitutiva no Senado Federal retornou à casa de origem para nova apreciação. 

[13] "Predominantemente, ainda vigora na dogmática jurídica o paradigma epistemológico 
que tem como escopo o esquema sujeito-objeto, onde um sujeito observador está situado em 
frente a um mundo, mundo este por ele 'objetivável e descritível' [...] Acredita-se, pois, na 
possibilidade da existência de um sujeito cognoscente, que estabelece, de forma objetificante, 
condições de interpretação e aplicação" (STRECK, 2001, p. 90). 

[14] É importante mencionar que, ao contrário do que parece, a adoção da mediação não 
implica, necessariamente, na redução das atividades da advocacia, conforme bem pode 
demonstrar o exemplo dos Estados Unidos e do Canadá, onde tal procedimento se expande 
pelas mais distintas áreas (MOORE, 1998, p. 34-41). 

[15] Declaração proferida pelo Prof. Luiz Alberto Warat, por ocasião de sua participação no I 
Congresso Princesa do Sertão, realizado na UEFS - Universidade Estadual de Feira de 
Santana-BA, no dia 13 de outubro de 2008. 
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[16] No final do ano 2010 foram realizados atendimentos intinerantes em algumas 
associações no município de Feira de Santana-BA, com vista à implantação de um escritório 
permanente nesta cidade. 

[17] No relatório N.º 54/01 de 16 de abril de 2001, do caso Maria da Penha, a CIDH - 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos formulou, dentre outras, recomendação ao 
Estado brasileiro para que efetue "O estabelecimento de formas alternativas aquelas judiciais, 
rápidas e efetivas  de solução de conflito intra-famíliar, bem como de sensibilização a respeito 
de sua gravidade e das consequências penais que gera;" (2001). 
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A POLITIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO FACE AOS INTERESSES 
TRANSINDIVIDUAIS 

THE POLITICIZATION OF JUDICIARY IN FACE OF TRANSINDIVIDUAL INTERESTS 
 
 
 

Indianara Pavesi Pini Sonni 
Luiz Fernando Bellinetti 

 

RESUMO 
No âmbito da República Federativa do Brasil, as funções foram imputadas aos três órgãos 
(Legislativo, Executivo e Judiciário), por meio da separação tripartite de Poderes, que 
exercem as suas respectivas parcelas de atividades de forma independente, mas harmônica 
entre si. Ao Poder Judiciário foi atribuído o exercício jurisdicional, que consiste, 
sinteticamente, em um conjunto de atos direcionados a subsunção dos preceitos normativos e 
principiológicos ao caso concreto, com escopo de consagrar a Justiça em substituição a 
vontade das partes. Nessa esteira, tendo em vista a delimitação de funções, o desempenho 
jurisdicional vem sendo objeto de debates: algumas vezes, para que o Judiciário possa 
cumprir o seu papel, delimitado constitucionalmente, para ser um verdadeiro coadjuvante a 
serviço da Justiça, tal Poder requer uma performance mais incisiva, que, em algumas 
circunstâncias, exorbite a sua parcela de competência. Assim, muito embora esse exercício 
extrapole os preceitos constitucionais, tal excesso quando visa à consecução da própria Justiça 
e de seus consectários, premissas fundamentais e, em alguns casos de natureza coletiva, 
revela-se plenamente justificado, de maneira que não perdura qualquer inconstitucionalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS; 
POLITIZAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
As part of the Federative Republic of Brazil, the functions have been attributed to the three 
organs (Legislative, Executive and Judiciary), through the tripartite separation of powers, 
which carry out their respective shares of activities independently, but harmoniously together. 
For the Judiciary has been assigned the court exercise, which consists, briefly, in a series of 
acts aimed at subsuming of normative precepts and set of principles to this concrete case, in 
order to enshrine the Justice instead the will of the parties. On this track, in view of defining 
the functions, the court performance has been the subject of debate, sometimes, so that the 
judiciary can fulfill its role, constitutionally defined, to be a true coadjuvant in the service of 
Justice, this power requires a more effective performance, which in some circumstances, falls 
outside its share of responsibility. Thus, although this exercise goes beyond the constitutional 
principles, such excess when targeted to the achievement of the own justice and their 
consequences, fundamental premises, and in some cases of collective nature, it is fully 
justified, so that will not last any unconstitutionality. 
KEYWORDS: JUDICIARY; TRANSINDIVIDUAL INTERESTS; POLITICIZATION. 
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Considerações Iniciais 

A deusa grega Temis, em seu aspecto estrutural, possui uma venda nos olhos, que representa a 
imparcialidade, face aos litigantes. A atuação do Poder Judiciário não visa o regozijo das 
partes, mas a edificação da própria Justiça. 

O Judiciário foi incumbido do exercício jurisdicional, o que implica em uma atividade, função 
e poder, direcionada a aplicação de todo o aparato normativo ao caso concreto, pacificando os 
conflitos em sociedade. É essa a função típica do Poder Judiciário.  

A atividade atribuída ao Poder Judiciário, por meio da concepção tripartite de Poderes, 
sedimentada na Constituição da República, suscita alguns dissensos na ordem jurídica. Isso 
porque cabe ao Judiciário, dentre outras coisas, o controle dos demais Poderes, fazendo com 
que as suas respectivas atuações estejam em total harmonia com os postulados 
constitucionais. 

Ademais, o encargo de efetivar e sedimentar o exercício de todas as premissas fundamentais, 
dentre elas os interesses de cunho coletivo, cujos contornos e peculiaridades, diferenciadas, 
por abranger uma ampla gama de indivíduos representa, de modo mais ostensivo, a aplicação 
da Justiça, cabe, igualmente, ao Poder Judiciário, o que também suscita problemas no que 
tange à sua atuação. 

Platão, no seu livro "A República", define a justiça como "a virtude que consiste em dar a 
cada um o que é seu" (PLATÃO, 2007). No plano individual, trata-se da relação harmônica 
das 3 (três) virtudes fundamentais que devem regular a alma: a temperança, que representa a 
sensibilidade regulamentada segundo a justiça, a coragem que é a justiça do arbítrio (da 
vontade), e a sabedoria, isto é, a justiça do espírito.      

Essa complexidade que gira em torno da expressão Justiça, que por sua vez é o sustentáculo 
da atuação do Poder Judiciário, elemento precursor do desempenho jurisdicional, demanda de 
tal Poder uma atuação incisiva e contundente, o que, por sua vez, gera controvérsias sobre a 
sua performance, algumas vezes intitulada como ativismo ou politização.   

  

1 - Performance Jurisdicional 

Ultrapassada a fase remota da autotutela, período marcado pela ausência de um órgão estatal 
soberano, apto a proceder à subsunção da lei ao caso concreto, onde a decisão era imposta por 
uma das partes à outra, o Estado assumiu para si o ônus de desempenhar a função 
jurisdicional, isto é, cabe somente ao poder estatal, através do Judiciário, o dever de 
solucionar as lides (conflitos) postos à sua análise, aplicando todo o aparato normativo 
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pertinente em substituição à vontade das partes, dotado de coercitividade. A função 
jurisdicional é, pois, monopólio do Estado. 

Assim, sem se ater às fases evolutivas no âmbito do direito, surge a Jurisdição: o Estado, 
representado pelo juiz, dotado da função jurisdicional, intervém no conflito posto à sua 
análise pelas partes, aplicando a Justiça, fazendo incidir, coercitivamente, a lei em detrimento 
e substituição a vontade dos litigantes, por meio de um processo, respeitados todos os direitos 
e garantias constitucionais a ele inerentes. O Estado, por meio da jurisdição, adquiriu para si, 
o poder (dever) de declarar qual o direito material a ser aplicado ao caso concreto, e o faz 
seguindo as regras instituídas pelo direito processual. 

A função jurisdicional foi imputada ao Poder Judiciário por meio da denominada separação de 
poderes, estatuída pela Constituição da República, com supedâneo no sistema de "freios e 
contrapesos,"[1] proposto por Montesquieu. Essa divisão de Poderes, de acordo com 
Alexandre de Moraes, "consiste em distinguir três funções estatais, quais sejam, legislação, 
administração e jurisdição, que devem ser atribuídas a três órgãos autônomos entre si" 
(MORAES, 2010, p.410), que as exercerão com preponderância. 

Essa divisão de competências está prevista pela Lei Maior para consolidar um equilíbrio 
entres os três Poderes instituídos, os quais são independentes, porém, harmônicos entre si: 
cada Poder detém a sua típica função estatal, que pode ser desempenhada com prerrogativas e 
imunidades, além de que, há a instituição de mecanismos de controle recíprocos, garantindo, 
assim, que nenhum órgão exorbite em sua típica parcela funcional. Dessa forma, a repartição 
de Poderes tem como escopo consolidar o próprio Estado Democrático de Direito. 

A separação de Poderes, além de ter como supedâneo a manutenção do próprio Estado 
Democrático de Direito, está intimamente relacionada com as garantias fundamentais, isto é, a 
Constituição da República instituiu essa divisão de funções, com as prerrogativas e 
imunidades a ela imanentes, com o escopo de preservar e efetivar as garantias e os direitos 
fundamentais, espargidos em toda a Carta Magna, com guarida de cláusula pétrea. 

Essa separação tripartite de Poderes foi formulada na Declaração Francesa dos Direitos do 
Homem (1789), e, desde então, "passou a ser adotado pelo Estado Constitucional", 
transformando-se "esse princípio no cerne na estrutura organizatória do Estado, com caráter 
de verdade axiomática" (TAVARES, 2005, p. 164). 

Pois bem, no âmbito dessa separação de Poderes, cujo termo etimológico implica em uma 
divisão de funções, não absoluta, vez que, os respectivos Poderes da República interagem, por 
meio do sistema de controle, o Judiciário ficou encarregado do exercício da função 
jurisdicional; a sua função típica, peculiar, é o exercício da jurisdição, que deve ser 
desempenhada com independência e imparcialidade. Sobre o Poder Judiciário, declina José 
Afonso da Silva (2000, p.27): 

Um Poder Judiciário independente e imparcial constitui a garantia das garantias dos direitos 
fundamentais do Homem. Mas, para que possa cumprir a sagrada missão, é mister se lhe 
dêem condições materiais e recursos humanos, que lhe possibilitem a prestação jurisdicional 
igualmente a pobres e ricos. É, pois, função de uma Constituição democrática abrir caminhos 
largos para que os poderes tenham acesso fácil à Justiça. 

Há de se perquirir, para o tema que ora se propõe a elucidar, qual foi, exatamente, a parcela de 
função delimitada ao Poder Judiciário, cuja atribuição não se limita apenas a aplicar a 
conjuntura de preceitos jurídicos integrantes do ordenamento jurídico, mas, também, "ser o 
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verdadeiro guardião da Constituição, com a finalidade de preservar, basicamente, os 
princípios de legalidade e igualdade, sem os quais os demais se tornariam vazios" (MORAES, 
2010, p.504). 

No Estado Democrático de Direito, no âmbito da tripartição de Poderes, onde os três órgãos 
estatais (Executivo, Legislativo e Judiciário) exercem a função delimitada e imposta pela 
Constituição, não com rigidez, mas com equilíbrio, harmonia e independência, como já 
ressaltado, ao Poder Judiciário cabe o desempenho da jurisdição. Nesse sentido ressalta José 
Afonso (SILVA, 2000, p.158) que a "organização judiciária é meio institucional preordenado 
para o exercício da prestação jurisdicional, que o Estado tem que pôr a serviço da cidadania." 

Nos dizeres de Grinover e outros (GRINOVER; CINTRA e DINAMARCO, 2002, p.20), 
jurisdição é, ao mesmo tempo, poder (manifestação do poder estatal de impingir decisões), 
função (encargos dos entes estatais de promover a pacificação dos conflitos, mediante a 
realização do direito justo, através do processo) e, por fim, é também uma atividade, isto é, 
conjunto de atos dos juízes no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que lhe 
compete. 

Tutela jurisdicional significa, transcrevendo o posicionamento de Bellinetti, "a proteção do 
Estado com base no Direito, para esses direitos e atividades lícitas, quando envolvidos em um 
conflito jurídico de interesses" (BELLINETTI, 1999, p.98). A jurisdição é desempenhada 
pelo Poder Judiciário, de maneira que a tutela jurisdicional é o resultado do exercício da 
jurisdição. 

Como pondera José Afonso (SILVA, 2000, p.158), "as instituições judiciárias, como qualquer 
instituição, constituem organizações fundadas numa idéia de obra a realizar-se." Desta feita, 
desponta a relevância do Poder Judiciário: trata-se do órgão responsável pelo exercício da 
jurisdição, do Poder que tem como precípuo imediato a solução do conflito, com a subsunção 
da Justiça ao caso concreto, e, como escopo mediato, a efetivação dos princípios e garantias 
fundamentais, o que é um supedâneo ao próprio Estado Democrático de Direito. 

  

2 - A Catalogação dos Direitos. Os Interesses Transindividuais: Conceito e Extensão  

  

Os interesses transindividuais são oriundos da sociedade de massa, reinante no século XXI, 
que se caracteriza por ser mais competitiva, padronizada e globalizada. Assim, faz-se 
imprescindível tutelar os interesses que podem sofrer lesões decorrentes dessa sociedade 
moderna. Nesse mister, afirma Marinoni  (2006, p.719) que "o surgimento dessa nova 
categoria de direitos exigiu que o processo civil fosse remodelado para atender 
adequadamente as necessidades da sociedade contemporânea." 

Diante da "proliferação ou multiplicação dos direitos," fenômeno constatado por Norberto 
Bobbio (2004, p.83), a catalogação dos direitos, inserindo-os em seu devido enquadramento, 
de acordo com as suas peculiaridades, é indispensável. Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
determina que "cabe procurar estabelecer a classificação desses direitos, de acordo com as 
características jurídicas que neles se manifestam". E termina dizendo que, "de um modo geral, 
essas características estão ligadas à geração em que eles surgem reconhecidos" (FERREIRA, 
2000, p.100). 
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Pondera Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 54): 

Desde o seu reconhecimento nas primeiras constituições, os direitos fundamentais passaram 
por diversas transformações, tanto no que diz com o seu conteúdo, quanto no que concerne à 
sua titularidade, eficácia e efetivação. Costuma-se, neste contexto marcado pela autêntica 
mutação histórica experimentada pelos direitos fundamentais, falar da existência de três 
gerações de direitos, havendo, inclusive, quem defenda uma quarta geração e até mesmo uma 
quinta e sexta geração. 

  Os interesses são agrupados "em planos diversos de titularização, isto é, eles aparecem 
ordenados pelo critério de sua atribuição a um número maior ou menor de sujeitos 
concernentes" (MANCUSO, 2004, p.86). Assim, sob esse aspecto, conforme a titularidade, os 
interesses caminham desde os individualmente considerados até os entendidos como difusos, 
enquadrando-se em suas devidas gerações (ou dimensões). 

Os direitos de primeira geração, adotando-se os dizeres de Paulo Bonavides (2001, p.517), 
"são os direitos da liberdade - direitos civis e políticos, cujo titular é o individuo, e são 
oponíveis ao Estado". Ainda, para o referido autor, "traduzem-se como faculdades ou atributo 
da pessoa, e ostentam uma subjetividade, que é seu traço mais característico, enfim, são 
direitos de resistência ou de oposição perante o Estado." 

Os direitos de primeira dimensão abrangem aqueles referidos nas declarações de Direitos das 
Revoluções Americana e Francesa. São os que "se fundam numa separação entre Estado e 
sociedade, que permeiam o contratualismo individualista dos Séculos XVIII e XIX" 
(SAMPAIO, 2004, p.260) dos quais são titulares os indivíduos, singularmente considerados. 

Já os de segunda geração fogem da esfera individualista. Trata-se dos direitos sociais, frutos 
de uma socialização, "representado pelo anseio dos indivíduos de participar do processo 
político-econômico, esse anseio veio acompanhado da consciência do coletivo, isto é, 
percepção de que o indivíduo isolado pouco ou nada pode" (MANCUSO, 2004, p.38), 
conforme pondera Mancuso. Dominaram o século XX assim como os de primeira geração 
dominaram o século XIX. Tiveram "seu nascedouro nas reflexões ideológicas e no 
pensamento antiliberal desse século" (BONAVIDES, 2002, p.519). 

Por fim, os direitos de terceira geração, são os interesses transindividuais, que ultrapassam a 
órbita do individual. Tal categoria se destaca "por um alto índice de desagregação ou de 
"atomização" que lhes permite referirem-se a um contingente indefinido de indivíduos e a 
cada qual deles, ao mesmo tempo," como pondera Mancuso (2004, p.87). 

Assim, surge essa nova categoria de direitos, a qual, devido aos seus contornos diferenciados, 
que transcendem a esfera do particular e se caracterizam pelo seu caráter pluralístico, vêm 
exigindo do ordenamento jurídico uma tutela cada vez mais apropriada e eficaz, devido à 
relevância que imperam no mundo atual, e do Poder Judiciário, uma atuação mais incisiva, 
que se coaduna com as extensões e repercussões desses interesses. 

Os interesses transindividuais estão disciplinados pelo Código de Defesa do Consumidor (lei 
n.°8078/1990). O artigo 81 desse aludido diploma capitula os interesses transindividuais, 
dividindo-os conforme as suas peculiaridades, em seus respectivos incisos: os de caráter 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato 
são considerados como difusos, com a sua previsão no inciso I. Por seu turno, os interesses, 
também de natureza indivisível, dos quais o grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
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entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base são detentores, são os 
intitulados como coletivos stricto sensu, catalogados no inciso II.     

Já no que tange aos interesses disciplinados pelo inciso III do artigo em análise, denominados 
como interesses individuais homogêneos, os quais despontam de um acontecimento comum, 
calcados na existência de relação jurídica base com a parte contrária, que lhes atribuiu um 
caráter uniforme, importante tecer o posicionamento de Bellinetti, que, muito embora seja 
diverso da concepção que predomina na doutrina, consistente na hipótese de substituição 
processual para a sua defesa em juízo, revela-se bastante coerente com o aparato da tutela 
coletiva. 

Para o referido autor, os interesses individuais homogêneos são "interesses divisíveis de 
pessoas determináveis, que o ordenamento permite serem tratados englobadamente e de forma 
indivisa, por se derivarem de origem comum" (BELLINETTI, 2005, p.666/671). O que se 
pleiteia é a recomposição do dever jurídico, que consiste no restabelecimento "dos interesses 
transindividuais de todos os prejudicados pela atividade danosa." Trata-se assim, de um 
autêntico interesse transindividual, cuja legitimidade para agir decorre da lei. 

Os interesses individuais homogêneos, na visão do autor, são dotados de indivisibilidade, vez 
que, embora "existam varias ofensas, são elas visualizadas englobadamente - daí a 
indivisibilidade, porquanto um único provimento a todos aproveita" (BELLINETTI, 2005, 
p.666/671), e a partir dele, cada um pode particularizar o seu direito em demandas 
específicas.    

3 - A Atuação do Poder Judiciário Face aos Interesses Transindividuais: A Busca da 
Efetividade  

A busca da efetividade, não só dos interesses transindividuais, mas de todos os direitos, objeto 
dos litígios, postos em apreciação ao Poder Judiciário, é a força motriz que tem conduzido as 
marcantes reformas processuais, cujo escopo precípuo é transformar o processo, instrumento 
da jurisdição, ou melhor, mecanismo de consecução dos fins jurisdicionais, em uma estrutura 
célere e eficaz. 

Esses períodos de reformas são fracionados por Zavascki (2008, p.15) em duas fases ou 
ondas, sendo a primeira com inicio em 1985, caracterizada pela "introdução no sistema de 
instrumentos até então desconhecidos do direito positivo", ressaltando, nessa fase, a tutela dos 
interesses transindividuais, e a segunda, cujo desencadeamento se deu em 1994, teve como 
escopo não o de inaugurar outros mecanismos, mas sim, "o de aperfeiçoar os já existentes no 
Código de Processo, de modo adaptá-lo às exigências dos novos tempos."  

Tal processo de renovação encontra-se em vigor não só no âmbito da tutela coletiva, mas no 
direito processual como um todo, como se assevera nas recentes alterações legislativas, a 
exemplo, do advento das leis n.°11.232/2005, 11.187/2007, 11.383/2006, 12.016/2009, dentre 
outros diplomas inaugurados com o fito de preterir a morosidade no trâmite processual, e 
afastar todas as conseqüências dela advindas, a fim de efetivar um processo célere, que é um 
pressuposto do acesso à Justiça. 

Como bem assevera Dinamarco (2001, p. 21): 

A segunda metade do século XX caracterizou-se, na doutrina internacional do processo civil, 
como um tempo de mudanças. O monumental esforço dos idealistas portadores da bandeira da 
efetividade do processo abriu espaço para a consciência da necessidade de pensar no processo 
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como algo dotado de bem definidas destinações institucionais e que deve cumprir os seus 
objetivos, sob pena de ser menos útil e tornar-se socialmente ilegítimo. 

Assim, todas as modificações legislativas são introduzidas no ordenamento jurídico para que 
o Poder Judiciário possa desempenhar, com êxito, o seu papel, delineado por meio da 
separação de Poderes, ressaltando que tal atividade, é de extrema relevância no âmbito do 
Estado Democrático de Direito, vez que envolve a proteção e efetivação de direitos e 
garantias fundamentais, que não podem estar vulneráveis a qualquer arbitrariedade. 

Diante do desempenho da atividade jurisdicional, no que concerne a efetivação do extenso rol 
de premissas fundamentais, previstos não só no artigo 5°, mas em toda Carta Constitucional, 
muito embora o próprio parágrafo 1° do aludido dispositivo determine a aplicação (eficácia) 
imediata de tais direitos e garantias, o que denota a idéia de que a tripartição de Poderes deve 
atuar de forma a consubstanciá-los, de pronto, cabe ao Poder Judiciário a incumbência de 
repelir qualquer óbice, porventura existente, quanto ao exercício dessas prerrogativas 
fundamentais. 

No âmbito desse extenso rol de postulados fundamentais, os quais, de acordo com as suas 
peculiaridades estão catalogados em suas respectivas gerações (dimensões), remanescem os 
interesses transindividuais, cujos contornos e características diferenciadas exigem do Poder 
Judiciário uma atuação, também, apropriada. 

Ressalte-se, ainda, que a efetivação dos interesses transindividuais implica, com mais ênfase e 
intensidade, em uma forma de perpetuar alguns princípios constitucionais, destacando, nesse 
momento, o primado da ação, do impulso oficial, da universalidade da jurisdição, da 
economia e do acesso à Justiça, sendo que, acerca deste último, ressaltam os autores 
(GRINOVER/MENDES e WATANABE, 2007, p. 12): 

Percebe-se, assim, que o acesso à justiça para a tutela dos interesses transindividuais, visando 
à solução de conflitos que, por serem de massa, têm dimensão social e política, assume feição 
própria e peculiar no processo coletivo. O princípio que, no processo individual, diz respeito 
exclusivamente ao cidadão, objetivando nortear a solução de controvérsias limitadas aos 
círculos de interesses da pessoa, no processo coletivo transmuda-se em princípio de interesse 
de uma coletividade, formada por centenas, milhares e às vezes milhões de pessoas. 

Acerca dessa necessidade de desempenho jurisdicional condizente com as exigências dos 
interesses transindividuais, surge um dissenso sobre o as delimitações do papel do Poder 
Judiciário. A função jurisdicional pode ser ampliada, dilatada, ou seja, ser mais ostensiva a 
fim de concretizar os direitos fundamentais, indispensáveis para a dignidade da pessoa 
humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil (artigo 1°, III, CF), e para a 
manutenção do próprio Estado Democrático de Direito, ou deve se conter nas limitações de 
sua competência, estatuída pela separação tripartite de Poderes?      

Preceitua José Afonso que (SILVA, 2000, p.159) sobre a consciência da necessidade de 
profunda reforma para o Judiciário que, "talvez precise mais ainda de ser repensado, para que 
possa exercer novo papel histórico, desencastelando-se, para ir fartar a fome de justiça àqueles 
que não têm condições de ir às suas salas e palácios." 

Sem dúvida, qualquer das posturas adotadas pelo Judiciário acarretará em inobservância de 
algumas das premissas constitucionais: se a função jurisdicional tornar-se mais incisiva, 
poderá configurar uma preponderância de Poder, invadindo a esfera de funções típicas das 
outras vertentes (Legislativo e Executivo). Por outro ângulo, se o Judiciário quedar-se inerte, 
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quando alguns direitos urgirem por uma performance mais incisiva, poderá infringir e até 
preterir relevantes interesses fundamentais. 

Nessa esteira, pode-se concluir que a atuação jurisdicional requer uma análise sob a ótica de 
conflitos de preceitos fundamentais, que não se excluem, mas se complementam. O objeto 
que proclama uma proteção em caráter fundamental é de tamanha relevância que os direitos 
fundamentais co-existem, incidindo de acordo com as peculiaridades da situação em concreto. 
Esse é o pensamento de Norberto Bobbio (2007, p. 41), que refuta a tese de caráter absoluto 
das premissas fundamentais: 

Pois bem: dois direitos fundamentais, mais antinômicos, não podem ter, um e outro 
fundamento absoluto, ou seja, um fundamento que torne um direito e o seu oposto, ambos, 
inquestionáveis e irresistíveis. Aliás, vale a pena recordar que, historicamente, a ilusão do 
fundamento absoluto de alguns direitos estabelecidos foi um obstáculo a introdução de novos 
direitos, total ou parcialmente incompatíveis com aqueles. Basta pensar nos empecilhos 
colocados ao progresso da legislação social pela teoria jusnaturalista do fundamento absoluto 
da propriedade: a oposição quase secular contra a introdução de direitos sociais foi feita em 
nome do fundamento absoluto dos direitos de liberdade. O fundamento absoluto não é apenas 
uma ilusão; em alguns casos, é também um pretexto para defender posições 
conservadoras.       

Os direitos fundamentais não se contrapõem, eles se complementam em busca da subsunção 
da maior premissa, que deve ser o sustentáculo de qualquer desempenho jurisdicional: a 
Justiça. Essa interação (e não supressão) pode ser auferida por meio do princípio da 
proporcionalidade, que, nos dizeres de Bonavides (2006, p. 395) é uma forma "de limitação 
ao poder legítimo", bem como, fornece "critérios de limitações à liberdade individual." 

Assim, não se pode argumentar a transgressão da separação tripartite de Poderes como óbice 
para o alargamento da atividade jurisdicional. O Poder Judiciário tem que desempenhar o 
papel imputado pela própria Carta da República, sob pena de infringir premissas de relevância 
ainda maiores, e de suprimir direitos proeminentes, frutos de todo um processo histórico. 

4 - A Politização do Poder Judiciário: A Ampliação da Atividade Jurisdicional 

Nesse contexto, de dilatamento da atuação do Poder Judiciário, com o escopo de conservar e 
efetivar os direitos já consagrados pela Carta da República, destacando os interesses 
transindividuais, cuja concretização implica na eficácia de outras premissas constitucionais e 
processuais, como, por exemplo, o já mencionado acesso à Justiça, surge um fenômeno, 
intitulado como a politização do Poder Judiciário, com intensas discussões concernentes a sua 
constitucionalidade ou ausência dela. 

O artigo 5° consagra no inciso XXXV o direito ao acesso à Justiça, prelecionando que "toda 
lesão ou ameaça de lesão a direitos pode ser levada ao Poder Judiciário." A Lei Maior 
prescreve um amplo acesso ao Poder Judiciário, ou seja, qualquer direito, uma vez violado ou 
ameaçado, pode requerer uma atuação jurisdicional, o que deve ser efetuado a luz da 
Constituição. 

A "judicialização da política", cujo significado implica em uma ampliação das atribuições 
imputadas ao Poder Judiciário, como descreve José Adonis (SÁ, 2002, 108/109), importa em 
conferir ao Judiciário "decisões acerca das questões que tradicionalmente estavam afetas 
apenas ao Executivo e ao Legislativo, segundo uma visão clássica de separação de poderes." 
O autor entende que, diante das reais e atuais necessidades da sociedade, há um "novo 
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traçado, um novo dimensionamento das parcelas de poder a serem exercidas pelos órgãos em 
que se repartem as funções do Estado." 

Sobre tal fenômeno, acentua Mancuso (2007, p.64) que o "Judiciário vai deixando sua 
tradicional postura discreta e reativa, para vir ao proscênio, muita vez como protagonista no 
palco dos debates envolvendo temas de grande interesse nacional", proferindo decisões que 
influenciam e afetam o cotidiano da sociedade, nas mais distintas vertentes. 

Todos os Poderes, e não somente o Judiciário, tem a sua atuação vinculada e atrelada aos 
preceitos constitucionais. Todavia, é imputado ao Poder Judiciário o dever de fiscalizar o 
legislador e o administrador público, e quando as suas condutas estiverem discrepantes ao 
texto constitucional, adequá-las a tais premissas. Por isso, o dissenso atinente a função 
jurisdicional. 

Acerca da atuação do Judiciário com relação aos demais poderes, descreve Eduardo Cambi 
(2009, p. 212): 

Portanto, o juiz constitucional pode censurar o legislador ordinário na medida em que está 
vinculado à Constituição, independentemente do mérito ou demérito das soluções legislativas 
ou administrativas em causa. Uma vez verificado que o legislador ou o administrador violou a 
Constituição, não resta ao juiz constitucional senão tirar a conseqüência da 
inconstitucionalidade, independentemente da natureza "política" ou não das questões 
envolvidas.       

Assim, toda a esfera política, bem como o exercício de alguns interesses fundamentais, está 
sob o crivo da função jurisdicional. Não se trata de uma atividade jurisdicional política, mas 
sim, de uma política judicializada pelo próprio Direito Constitucional. Como entende o autor 
acima aludido (CAMBI, 2009, p.211), o Direito Constitucional "judicializou a política, uma 
vez que a política representada pelos conflitos sociais e pelos direitos fundamentais, 
historicamente sonegados, passaram a ser temas de direito público. Pode-se dizer que há uma 
relação de complementariedade entre o direito constitucional e a política." 

Como já enfatizado, a preponderância da atividade jurisdicional vem despertando dissensos 
no ordenamento jurídico como um todo. Segundo assevera Antoine Garapon, "governo de 
juízes, ativismo jurídico, protagonismo judiciário, tentação de uma justiça redentora...Palavras 
não faltam para designar os novos perigos que a justiça pode fazer a democracia correr" 
(GARAPON, 2001, p.55). Em todas as expressões, constata-se o liame entre política e Justiça. 

A despeito de todos os comentários referentes à atuação do Judiciário, não há o que se falar 
em contraposição à democracia. Quando o magistrado, eventualmente, acentua as suas 
funções para efetivar um direito fundamental, ele está agindo com o objetivo de preservar o 
próprio Estado Democrático de Direito. É a própria democracia que suplica pela subsunção 
dos preceitos de Justiça ao caso concreto, o que é feito por meio do Judiciário, e que, algumas 
vezes, requer um papel mais contundente de tal órgão. 

A atuação incisiva do Judiciário permite a edificação da democracia, porque torna este um 
importante canal de acesso do cidadão às instâncias do Poder. Um exemplo de participação 
democrática na seara dos interesses transindividuais, sendo nos dizeres de Marinoni e 
Arenhart (2006, p.745), "uma homenagem louvável a democracia participativa," é a ação 
popular, cuja legitimidade cabe ao cidadão, que pode levar a análise do Judiciário, a anulação 
de "ato lesivo ao patrimônio público, ou de entidade que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente, e ao patrimônio histórico e cultural, ficando autor, salvo 
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comprovada a má fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência" (artigo 5°, 
LXXIII). Ao aumentar o canal de acesso ao Judiciário, por óbvio, intensifica a atuação de tal 
Poder. 

Eduardo Cambi (2009, p. 215/216) assevera que, em países periféricos como o Brasil, onde 
perduram problemas quanto à efetivação dos direitos fundamentais, vez que o "Estado não 
assegura o mínimo essencial ao desenvolvimento das pessoas", e ainda diante do "estado atual 
do capitalismo globalizado que se revela perverso como meio de incrementar a produção 
competitiva," o qual acarreta em uma ampliação das desigualdades sociais, o alargamento da 
atuação do Poder Judiciário se revela de suma importância para assegurar o exercício dos 
interesses fundamentais, inerentes a existência digna e, principalmente, a democracia. 

Reflita-se, nesse momento, sobre as palavras de Paulo Bonavides (2004, p. 195), ao ser 
congratulado com o título de "Presidente Emérito do Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional", excerto extraído da obra "A Constituição aberta:" "É hora de apagar os 
ressentimentos, pôr termo a transição, fazer navegar o barco constitucional. Faz-se mister 
chegar ao porto da democracia com a Sociedade pluralista, sob a égide do Estado de Direito." 

Trazendo os dizeres do autor ao objeto desse trabalho, para se chegar ao ápice da democracia 
é indispensável a atuação do Poder Judiciário, a fim de consubstanciar um amplo exercício 
dos direitos fundamentais, ressaltando os interesses transindividuais. O alargamento da 
atividade jurisdicional se torna legitimo quando tem como supedâneo a garantia e efetivação 
dos postulados fundamentais. Nesse caso, não há o que se falar em inconstitucionalidade, ao 
contrário, trata-se de um desempenho judiciário em mais completa harmonia com a 
Constituição da República. 

De acordo com Bellinetti, fundamentado em Kauffman, "o direito somente se legitima por 
meio de que a cada qual se garanta o que lhe corresponde como pessoa, sobretudo por meio 
de uma garantia dos direitos humanos e fundamentais" (BELLINETTI, 2006, p.08). E essa 
legitimação do direito se perfaz através da atuação do Judiciário, cujo desempenho encontra 
limites apenas na Constituição da República. 

Uma atuação jurisdicional dinâmica, enérgica, é uma exigência da sociedade contemporânea, 
marcada por novas categorias de direitos, os quais, quando colocados à apreciação do 
Judiciário, exigem deste uma postura adequada, apta a efetivar esses novos interesses de 
dimensões distintas. Nesse sentido, reflete a autora em artigo específico (YOSHIDA, p.07): 

É com essa percepção da complexidade e das perplexidades da sociedade contemporânea, 
considerada, entre outros epítetos, sociedade de risco, e marcada pela cultura da incerteza, que 
se colocam os desafios à exigência de prestação de tutela jurisdicional adequada e efetiva aos 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. 

Por outro ângulo, o Poder Judiciário, ao efetivar os interesses fundamentais, mesmo diante de 
lacunas legislativas, ou mesmo frente a uma omissão do Poder Executivo, não estará 
preterindo o âmbito de atuação de tais poderes, mas, tão somente, desempenhando a sua 
função, qual seja, a entrega da prestação jurisdicional. Como salienta Flavia Piovesan (1998, 
p. 151), cabe ao Poder Legislativo editar normas de caráter geral e abstrato, ao passo que a 
edição de determinações pelo magistrado objetiva apenas viabilizar o exercício de direitos e 
garantias constitucionais, no caso concreto. "O Poder Judiciário assume, assim, embora em 
dimensões mais alargadas, sua função típica e própria, qual seja, a função jurisdicional, 
respondendo, satisfatoriamente ao caso concreto." 
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No mesmo sentido, é o posicionamento de Gebran Neto (2002, p. 188), o qual aduz que "além 
de não significar usurpação de poder, não se pode perder de vista que o Poder Judiciário é, 
com certeza, o mais democrático dos poderes do Estado, porquanto sujeito a um sem-número 
de controles," destacando o preceito do contraditório e ampla defesa, além das inúmeras 
possibilidades de recurso, o que leva a decisão proferida a análise das instâncias superiores. 

O ativismo judicial é uma decorrência da própria sociedade que, diante dos contornos 
intrínsecos do complexo social contemporâneo, no qual remanescem os interesses 
transindividuais, proclama por um desempenho judicial mais incisivo, direcionado a eficácia 
dos direitos fundamentais como um todo. Frise-se que esse ativismo judicial pode extrapolar 
os limites da legislação ordinária, contudo, tem que se ater às balizas da Lei Maior. A 
Constituição Federal é o limite, não só do Poder Judiciário, mas de todos os demais órgãos e 
Poderes da República Federativa do Brasil. 

Nesse sentido, Bellinetti, ao qualificar o processo como instrumento do poder, que deve ser 
visto como "um dos elementos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa," 
entende que, esse exercício do poder "somente será legitimo se seguir os princípios 
democráticos da Constituição Federal" (BELLINETTI, 2006, p. 20). 

Como prescreve José Afonso (SILVA, 2000, p.160), "o Poder Judiciário deve ser mesmo a 
sede da cidadania e jurisdição." Assim, o que se quer afirmar, com este trabalho, é que se a 
atuação jurisdicional, mesmo exorbitante aos limites legais, estiver direcionada a afirmar os 
interesses fundamentais, não há o que se falar em discrepância com a ordem democrática, mas 
sim, em efetivação da própria democracia. Não se quer apregoar um contínuo e injustificado 
ativismo jurídico, mas sim, uma performance séria, direcionada e concentrada no próprio 
Estado Democrático de Direito e em seus consectários, valores axiológicos e normativos, 
quais sejam, as garantias e direitos fundamentais, ressaltando os interesses coletivos.  

Considerações Finais 

O desempenho jurisdicional, em razão dos seus fins precípuos, que se consubstancia em 
aplicar os preceitos pertinentes no caso em análise, amoldando as condutas conforme o 
arsenal do direito, é de relevância impar e incontestável no âmbito do Estado Democrático, 
previsto pela Constituição da República. 

É bem verdade que o Judiciário possui a sua parcela de poder delimitado pela Lei Maior, que 
instituiu a concepção tripartite de Poderes, ou seja, os órgãos da República Federativa do 
Brasil (Executivo, Legislativo e Judiciário) atuam, em suas respectivas funções típicas, de 
forma independente e harmônica, para concretizar um equilíbrio em todas essas vertentes. 

A atuação jurisdicional, em razão de suas dimensões e contornos, haja vista se tratar da 
função consistente em assegurar o exercício de todas as premissas fundamentais, rechaçando 
qualquer empecilho porventura existente, inclusive com a supressão de lacunas legislativas, o 
que exige uma postura atuante e dinâmica, vem sendo objeto de análise sob ótica da 
exorbitância de funções e/ou de materialização dos postulados concernentes a dignidade da 
pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Essa postura torna-se mais evidente e inconteste na seara dos interesses transindividuais, os 
quais são direitos fundamentais, porém, mais abrangentes, pois, de titularidade ampla. Dessa 
forma, a repercussão do desempenho jurisdicional no âmbito de tais interesses possui 
repercussões ainda mais ostensivas. 
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Assim, a constitucionalidade ou não no ativismo do Judiciário, na politização da atividade 
jurisdicional deve ser analisada sob a ótica do conflito de premissas fundamentais, onde 
inexiste a supressão, mas perdura a convergência das mesmas em prol de efetivar os 
consectários do Estado Democrático de Direito. 

Sob esse aspecto, conclui-se que a atuação jurisdicional, mesmo quando exuberante, se estiver 
direcionada a proteger e efetivar os postulados de suma relevância para a ordem democrática, 
em consonância com a Carta da República, não há o que se falar em inconstitucionalidade, ao 
contrário, o Judiciário estará desempenhando, exatamente, o seu papel constitucional. 

Como frisou Aristóteles, cujo pensamento ficou para a posteridade: "A base da sociedade é a 
justiça; o julgamento constitui a ordem da sociedade: ora o julgamento é a aplicação da 
justiça." Julgamento e Justiça são importantes alicerces da sociedade, de forma que a 
performance jurisdicional é o instrumento desses postulados. 
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[1] Essa divisão de competências, como ressalta Alexandre de Moraes, foi esboçada pela 
primeira vez, por Aristóteles, na obra "Política". Posteriormente, John Locke, também, 
reconheceu três funções distintas, na obra, Segundo tratado de governo civil, e por fim, 
Montesquieu, em Espírito das Leis, também adotou a tríplice divisão de funções estatais. 
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TO SUBSTANTIAL ACCESS TO JUSTICE 
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RESUMO 
O acesso à justiça no Brasil ganhou importante ferramenta com a criação do mandado de 
injunção pela Constituição Federal de 1988, instrumento este que visa a conferir efetividade 
aos direitos fundamentais sociais garantidos aos cidadãos pela carta constitucional e não 
implementados pelo legislador infraconstitucional. Não obstante tal relevante inovação, a 
referida ação constitucional durante anos não se desincumbiu do seu propósito teleológico. 
Somente há pouco é que o Supremo Tribunal Federal lhe concedeu o mister idealizado pelo 
legislador constituinte. A apresentação de projeto de lei visando a lhe atribuir regramento 
processual próprio gera a expectativa de que tal ação possa, realmente e de modo expresso, 
garantir aos cidadãos o exercício dos direitos fundamentais, constituindo-se, ao final, em 
instrumento de verdadeiro acesso ao modelo de justiça que se propugnará. Examinar-se-á, 
então, a qual modelo de acesso à justiça serviu o mandado de injunção e a qual deveria servir, 
e de que modo poderá auxiliar à democracia e à reordenação do pensamento jurídico. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA; MANDADO DE 
INJUNÇÃO; CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE; OMISSÃO LEGISLATIVA. 
 
ABSTRACT 
The access to justice in Brazil was improved as the Brazilian Federal Constitution of 1988 
created the injunction relief. The first objective of this instrument is to guarantee efficacy to 
the basic social rights contemplated in the Constitution and not yet implemented and 
regulated by the authorized legislative representatives. Even though the injunctive relieve can 
be considered a relevant improvement, for years this procedure has not been used to its full 
teleological concept. Only recently the Brazilian Supreme Court recognized the meaning of 
injunction relief intended by the original legislator. A bill of act presented to establish a 
unique procedural path increases the expectations that the injunction relief will, in fact, 
guarantee the citizens fundamental rights, and will, at last, configure a true instrument to 
allow access to intended the model of justice. Therefore, this paper will examine which model 
of justice was intended with the creation of the injunction relief, and by which means it can 
assist a democracy development, and the reorientation of juridical theories. 
KEYWORDS: KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; INJUNCTION RELIEF; 
CONSTITUTIONALITY CHECKS; LEGISLATIVE OMISSION. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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A discussão acerca do direito de acesso à justiça recebeu destaque na ordem jurídica com a 
publicação dos resultados do Projeto de Florença, realizado em 1973, na obra Acesso à 
Justiça, de Mauro Cappelleti e Bryant Garth.[1] Referida obra além de enumerar os problemas 
que obstavam o direito dos cidadãos ao recebimento da tutela jurisdicional, também 
apresentou as soluções destinadas a garantir o dito acesso. 

A investigação realizada provocou uma reflexão atenta por parte dos diversos ordenamentos 
jurídicos culminando na evolução das normas processuais.  No Brasil, com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, dotada de caráter nitidamente dirigente, à exemplo da tendência 
mundial contemporânea, inovou-se ao criar a ação de mandado de injunção como meio hábil a 
tutelar os direitos fundamentais sociais previstos na referida Carta e não emplementados em 
razão de omissão legislativa do Poder Legislativo infraconstitucional, ressaltando-se, neste 
ínterim, ser a referida omissão um significativo obstáculo à consecução do modelo de acesso à 
justiça que se propugnará ao final deste trabalho. 

Desta feita, não obstante a relevância da inovação trazida pelo legislador constituinte de 1988, 
o mandado de injunção durante anos não cumpriu seu mister e deixou, portanto, de garantir 
aos cidadãos o efetivo exercício dos direitos fundamentais sociais assegurados, o que ensejou 
grande discussão na comunidade jurídica brasileira, culminando, posteriormente, na evolução 
do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicabilidade do instrumento. 

O presente trabalho científico presta-se a discutir a importância do mandado de injunção na 
tutela dos direitos fundamentais sociais, questionando a qual modelo de acesso à justiça tem 
servido e a qual deveria servir, visando a contribuir para o aprimoramento da utilização desse 
importante mecanismo, genuinamente brasileiro, de garantia de acesso à justiça. 

  

1) ACESSO À JUSTIÇA  

  

1.1) PANORAMA MUNDIAL E BRASILEIRO 

  

Os sistemas jurídicos dos países costumam ser alvo de críticas no que diz respeito à garantia 
do acesso à justiça, conceito este que sofreu alteração no decorrer do tempo. 

Primeiramente, durante os Séculos XVIII e XIX, na época dos Estados Liberais burgueses, o 
acesso à justiça consistia apenas em um direito formal de propositura e contestação das ações, 
de modo que a justiça somente seria provocada por aqueles que tinham condições de arcar 
com os custos do processo. 

Não havia, portanto, por parte do Estado a preocupação de garantir efetivamente o acesso de 
todos à justiça. Era a época do laissez-faire. Neste período, o acesso à justiça correspondia à 
igualdade que todos tinham de provocar o poder judiciário a dizer o direito ameaçado, sem, 
contudo, ter o Estado obrigação de garantir meios para este efetivo acesso.  Havia assim um 
acesso formal, mas não efetivo à justiça.[2] 

Os estudos jurídicos não se preocupavam com esta realidade e por isso os juristas, durante 
bom tempo, dedicaram-se apenas à dogmática, com a construção abstrata de sistemas 
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judiciais.  Este panorama sofreu alterações com a mudança do papel do Estado na sociedade 
moderna, que gerou, por conseguinte, alteração na forma de pensar o acesso à justiça.  

Assim, com o surgimento do modelo de Estado do Welfare States deu-se grande produção 
legislativa, sobretudo na área da política social com acréscimos de direitos trabalhista, de 
saúde, segurança social.  Há com este novo modelo um crescimento do papel do Estado em 
geral e da função legislativa em particular.  Surgem então desafios que precisavam ser 
controlados e não podia o Estado confiar que a lei do livre comércio, do laissez-faire, 
resolvesse os problemas. 

Para intervir em todos os domínios necessários, os Estados Modernos, caracterizados como 
Estados Sociais ou Welfare States, utilizaram com sucesso uma gama de métodos e 
instrumentos. 

Com o Welfare States - Estado Social ou État Providence - surge um novo tipo de legislação 
diferente da legislação tradicional que se limitava a fixar regras de conduta.  A nova 
legislação destinava-se a produzir transformações.  As leis indicavam certas finalidades ou 
princípios, deixando a especificação para normas subordinadas.  A legislação se dedicava a 
prescrever programas de desenvolvimentos futuros, promovendo-lhes sua execução gradual. 

O papel do Estado deixou de ser apenas de proteção e repressão para ser de promoção e isso 
se deu porque os direitos sociais garantidos pelo Estado Providência dependiam para sua 
execução da intervenção ativa do Estado.  Referidos direitos exigiam permanente ação do 
Estado com vistas a financiar subsídios, remover barreiras sociais e econômicas, para, enfim, 
promover a realização dos programas sociais. 

Vê-se,então, que a idéia de acesso à justiça deixou de ser compreendida apenas no seu aspecto 
formal e passou a ser compreendida no seu aspecto material.  A leitura formal correlacionava-
se ao Estado Liberal e se mostra atualmente insuficientemente, pois somente poderiam 
instaurar procedimentos jurisdicionais aqueles que tivessem condições de arcar com os altos 
custos.  Não se preocupava também esta leitura formal com a aptidão ou não de uma pessoa 
para reconhecer seus direitos e defendê-los adequadamente na prática. 

Assim, a ruptura do Estado Liberal para o Estado Social contribuiu para a mudança de aspecto 
da idéia de acesso à justiça, pois o Estado passou a adotar uma postura mais ativa a fim de 
efetivar os direitos fundamentais, assumindo o Poder Judiciário um papel de destaque na 
implementação destes direitos.  Sua função deixa de ser de apenas aplicação do direito para 
ser também de materialização da norma jurídica.  Liga-se a idéia de Jurisdição com escopos 
metajurídicos. 

No Brasil, seguindo tendência mundial, promulga-se em 1988 Constituição Federal com 
característica nitidamente dirigente, na qual foram assegurados os direitos fundamentais 
sociais dos cidadãos e, inclusive, insculpido como garantia constitucional o acesso à justiça 
no artigo 5º, incisos XXXIV e XXXV.  Preocupou-se, ainda, o legislador constituinte, por 
conseguinte, em criar instrumentos adequados à efetiva implementação destes direitos, quais 
sejam as ações constitucionais do mandado de injunção, a ação popular, a ação civil pública, o 
mandado de segurança etc. 

Destaque-se, aqui, o mandado de injunção, mecanismo processual importante que visa a 
coibir a omissão legislativa, que consiste em grave empencilho à efetiva implementação e 
gozo dos direitos fundamentais sociais pelos cidadãos. 
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1.2) MODELOS DE ACESSO À JUSTIÇA 

  

Antes de examinar o mandado de injunção como instrumento de garantia ao acesso à justiça, 
importante identificar os modelos de acesso surgidos no decorrer da história deste importante 
movimento. Tal investigação é importante visto que a depender do modelo adotado o 
mandado de injunção terá conotação prática diversa. 

Retomando em certa medida a digressão histórica feita no item anterior, é sabido que em um 
primeiro momento, em reação ao Estado Absolutista da Idade Média, surge o Estado Liberal 
detentor de funções mínimas.  Era uma época de afirmação dos direitos políticos e 
individuais, outrora sacrificados pelo Absolutismo.  

No período do Estado Liberal a justiça era formalmente acessível a todos que pudessem arcar 
com as custas processuais. Havia, assim, apenas um ACESSO FORMAL À JUSTIÇA 
identificado por obstáculos de várias ordens, a citar: o alto custo da contratação dos 
advogados e não obrigatoriedade do vencido em arcar com os honorários despendidos pela 
parte vencedora; o custo alto para o processamento de causas envolvendo somas 
relativamente pequenas, gerando, assim, desestímulo à tutela dos respectivos direitos; o 
pequeno número de pessoas detentoras de condições financeiras suficientes para arcar com as 
custas processuais, com os honorários advocatícios, com a demora do litígio; a falta de 
aptidão das pessoas para reconhecer seus direitos e propor as respectivas ações judiciais; a 
vantagem manifesta em favor dos litigantes habituais em desfavor dos litigantes eventuais, 
dentre outras. 

Em seguida, advém o Estado Social que passou a assumir encargos visando a superação das 
desigualdades e a promoção dos direitos sociais.  Ele chegou ao final do século amplamente 
questionado na sua eficiência, tanto para gerar e distribuir riquezas como para prestar serviços 
públicos.  Em tal período o acesso à justiça caracterizou-se por ser um ACESSO 
QUALITATIVO À JUSTIÇA em que, juristas como Mauro Cappelletti, Bryant Garth, 
Cândido Rangel Dinamarco e Carlos Alberto Álvaro de Oliveira propuseram soluções práticas 
para extirpar o problema.  Cita-se, aqui, novamente as soluções propostas por Cappelletti e 
Garth e denominadas de ondas de acesso, sendo elas: a primeira onda correspondente à 
assistência judiciária para os pobres; a segunda onda correspondente à representação dos 
interesses difusos e a terceira e última onda relativa ao acesso à representação jurídica.  Em 
síntese, pode-se afirmar que o mencionado modelo preocupa-se com a efetividade da decisão. 

Para outro modelo, o do ACESSO À JUSTIÇA FORMAL pelo procedimentalismo, restará 
assegurada a justiça desde que sejam cumpridas as "regras do jogo".  Nele, verifica-se uma 
desconsideração ética do resultado porque, no fim, as partes terão que aceitar um eventual 
resultado ainda que injusto ante a impossibilidade de se fazer uma crítica ética do resultado 
alcançado.  Podemos citar como teóricos deste modelo Jürgen Habermas e Niklas Luhmann, 
sendo este o primeiro procedimentalista, cuja importante obra "Legitimação pelo 
Procedimento" foi publicada em 1969. 

Para Habermas, o papel da Jurisdição Constitucional seria a de garantir condições processais 
de política deliberativa, ficando em um ponto intermediário entre o ativismo e a restrição da 
atividade judicial.  Em resumo, o acesso à justiça depende mais dos meios utilizados do que 
dos fins alcançados.  Em outras palavras, observando-se as "regras do jogo" tem-se um 
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processo justo.  Enfim, o que importa é o respeito às regras processuais, sendo justa a decisão 
que atendê-las. Desta feita, o resultado não se submete a critérios valorativos ou morais. 

Já no modelo do ACESSO Á JUSTIÇA SUBSTANCIAL, diferentemente do anterior, o 
acesso à justiça não se dá apenas através do processo, mas preocupa-se também com o 
conteúdo das normas e com o resultado ético delas.  Em outros termos, este modelo preocupa-
se com a justiça da decisão. Avalia-se o conteúdo decisório para aí se definir se o resultado é 
justo ou não. 

Neste sentido é o entendimento de Ada Pellegrini Grinover, para quem a idéia de acesso à 
justiça não se limita ao mero acesso aos tribunais, não bastando possibilitar o acesso à justiça 
enquanto instituição estatal, mas sim garantir o acesso à ordem jurídica justa.[3]  

É preciso destacar que a expressão acesso à justiça aqui utilizada não tem o sentido de acesso 
ao Poder Judiciário, mas sim o sentido axiológico de ingresso a uma determinada ordem de 
valores e direitos fundamentais para o ser humano. 

Nesta linha de raciocínio, Clèmerson Merlin Clève sustenta que não basta haver Judiciário, 
sendo necessário, pois, haver um Judiciário que decida, sendo ainda importante que tal 
decisão judicial seja justa.[4] 

Há que se mencionar ainda que a doutrina faz menção à terminologia "acesso à justiça 
quantitativo" e "acesso à justiça qualitativo".  A primeira, muito presente nos discursos dos 
processualistas, concentra-se na busca pela superação numérica, estatística, do problema da 
"crise do judiciário", sem, contudo, considerar a dimensão da legitimidade subjacente à 
prática jurisdicional.  A segunda, em contrapartida, não considera apenas o resultado, mas, 
também, se as decisões proferidas pelo Poder Judiciário foram proferidas com base na 
racionalidade comunicativa (participação das partes na elaboração do ato decisório). 

Visto o movimento de acesso à justiça e os seus modelos, passa-se a investigar a qual 
paradigma de acesso esteve relacionada a ação de mandado de injunção e a qual modelo 
deveria servir efetivamente. 

  

2) MANDADO DE INJUNÇÃO A SERVIÇO DO ACESSO À JUSTIÇA: INOVAÇÃO 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

  

Inovação da Carta Constitucional de 1988, o mandado de injunção tem sua previsão no artigo 
5º, inciso LXXI, e será concedido "[...] sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania". 

Junto com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de injunção tutela 
direitos em razão da omissão do ente legiferante, tendo, portanto, como objeto o não-
cumprimento do dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta os direitos 
constitucionalmente assegurados.   
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Consoante já destacado, repita-se, esta omissão legislativa inconstitucional constitui-se em 
grande empencilho ao acesso à justiça, já que impede aos cidadãos o exercício dos direitos 
que lhes foram reconhecidos pela Carta Constitucional.  

Diga-se, de passagem, que a referida omissão pode ter caráter absoluto ou total ou, de outro 
lado, materializar-se de forma parcial.  Naquela a omissão do legislador impede totalmente a 
implementação da norma constitucional, ao passo que nessa há execução incompleta ou 
parcial do dever de legislar. 

Tão logo foi criado, surgiram questionamentos acerca da ausência de regras processuais 
próprias a discipliná-lo, também em relação ao seu significado e aos seus efeitos, levando o 
Supremo Tribunal Federal a decidir sobre isso. 

Mesmo sem lei específica disciplinando o mandado de injunção, o Supremo Tribunal 
Federal[5] entendeu ser tal ação auto-aplicável e, para tanto, deveria ser observado, no que 
coubesse, o procedimento previsto na Lei n.º 1.533/1951 que trata do mandado de segurança, 
vez que ambas as ações tem em comum o fato de obrigarem os agentes públicos a praticarem 
determinadas providências fixadas judicialmente. 

A inexistência de regras processuais específicas exigiu também que o Tribunal examinasse, 
preliminarmente, se a ação seria aplicada nos exatos termos da disposição constitucional, em 
outras palavras, se a decisão do mandado de injunção supriria a ausência legislativa ou não. 

A resposta a essa dúvida dependia da definição da natureza e do significado desse novo 
remédio constitucional. 

Havia o entendimento de que o Tribunal, ao proferir decisão no mandado de injunção, poderia 
editar uma regra geral.  Esse posicionamento sofreu repreensão ao argumento de que se 
estaria violando o princípio da separação dos poderes e de que não havia norma autorizando o 
judiciário a legislar, ainda que provisoriamente. 

Somando-se a esses argumentos, dizia-se que a edição de normas gerais pelo Tribunal 
afrontaria o princípio da reserva legal, pois a regulamentação poderia redundar na imposição 
de obrigações que só mediante a lei ou com base nela poderiam ocorrer. 

Essas duas posições receberam a denominação pela doutrina de posição concretista e não-
concretista dos efeitos da decisão proferida no mandado de injunção. 

Para a posição não-concretista a decisão proferida nessa ação limita-se a reconhecer a mora 
legislativa e comunicá-la ao órgão legislativo inerte.  Como já dito, é uma posição fundada no 
princípio da separação dos poderes e que pode frustrar a expectativa do impetrante de lograr 
uma tutela efetiva do direito cujo exercício é obstado pela ausência de norma 
regulamentadora. 

De outro lado figura a posição concretista para a qual a decisão no mandado de injunção tem 
natureza mandamental, pois, além de reconhecer a inércia, integra efetivamente a norma 
incompleta. 

A própria posição concretista subdivide-se em concretista geral e concretista individual e esta, 
por sua vez, em concretista individual direta e concretista individual intermediária. 
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Para os adeptos da posição concretista geral a decisão proferida produz efeitos para além das 
partes do processo - efeito erga omnes -, enquanto para aqueles que advogam a tese da 
concretista individual a decisão produz efeitos apenas "inter partes".  Na individual direta não 
há fixação de prazo para o legislativo suprir a lacuna e na individual intermediária sim. 

Essa classificação foi resumida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Néri da Silveira. 

Apesar de grande parte da doutrina defender a posição concretista[6], a jurisprudência que se 
firmou no Supremo Tribunal Federal entendia que a decisão no mandado de injunção deveria 
limitar-se a declarar a omissão inconstitucional e comunicá-la ao órgão competente, sendo 
este entendimento consagrado no Mandado de Injunção n.º 107.[7] 

Após o Mandado de Injunção n.º 107, paulatinamente, o Supremo Tribunal Federal foi 
mudando de entendimento acerca dos seus efeitos como ocorreu no Mandado de Injunção n.º 
232[8], no qual fixou prazo de seis meses para que o Congresso Nacional adotasse as 
providências legislativas necessárias sob pena do autor da ação gozar da imunidade requerida. 

No Mandado de Injunção n.º 283[9] o Tribunal foi mais além e fixou prazo total de sessenta 
dias para que fosse editada a lei requerida sob pena do titular do direito ajuizar ação de 
reparação de danos em face da União. 

Percebe-se que o Tribunal se distanciou do entendimento inicial que só admitia o 
reconhecimento da inércia legislativa e sua comunicação ao Poder Legislativo. 

A ruptura com tal entendimento deu-se efetivamente, em 25 de outubro de 2007, ao julgar os 
Mandados de Injunção n.º 670[10], n.º 712[11] e n.º 708[12] que versavam sobre a matéria 
greve do servidor público, tema de destaque na jurisprudência do Tribunal em sede de 
mandado de injunção. 

Importante ressaltar que a mudança de paradigma quanto à posição relativa aos efeitos da 
decisão do mandado de injunção começou a ser visualisada antes mesmo, ou seja, já no 
Mandado de Injunção n.º 721, julgado em 30 de agosto de 2007[13], cujo objeto era matéria 
diversa da de greve. 

De todo o exposto, observa-se que o mandado de injunção, desde sua criação pela Carta 
Constitucional de 1988, serviu apenas ao modelo de acesso à justiça formal, ao colocar à 
disposição de todos os cidadãos um instrumento para tutelar a omissão legislativa impeditiva 
da implementação dos direitos fundamentais sociais, sem, contudo, garantir a decisão judicial 
que efetivasse o direito reconhecido pela Constituição. 

Assim, imperioso reconhecer que, não obstante valiosa a iniciativa de criação do mandado de 
injunção, a referida ação ensejava apenas um acesso à justiça formal já que bastava para a 
idéia de justiça a simples aplicação das regras processuais, sem se preocupar com o alcance de 
uma decisão justa no sentido de assegurar o gozo efetivo dos direitos fundamentais sociais.  

Desta feita, limitando-se o Supremo Tribunal Federal a reconhecer a mora e deixando de 
colmatar a lacuna legislativa, esteve-se diante de um acesso que não garantiu justiça 
efetivamente. 

Posteriormente então, e de forma progressiva, o Supremo Tribunal Federal foi dando nova 
roupagem ao mandado de injunção de modo a garantir o acesso à justiça substancial.  Viu-se 
que era insuficiente os cidadãos terem à sua disposição um mecanismo de controle da omissão 
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legislativa, sendo necessário, sobretudo, a implementação do direito tutelado, tal como se deu 
nos mandados de injunção que analisaram a omissão legislativa acerca do exercício do direito 
de greve do servidor público civil. 

Tem-se assim que o julgamento dos mandados de injunção versando sobre a greve dos 
servidores públicos civis constituem os leadings cases do acolhimento da posição concretista 
pelo Tribunal e indicativo da mudança de modelo de acesso à justiça que se pretende 
assegurar no Brasil, qual seja o do acesso à justiça substancial. 

  

3) PROJETO DE LEI DO MANDADO DE INJUNÇÃO: OPORTUNIDADE DE 
ADOÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA SUBSTANCIAL 

  

Não obstante tenha o Supremo Tribunal Federal sedimentado entendimento[14] acerca da 
auto-aplicabilidade do artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal de 1988, que dispõe 
acerca do mandado de injunção, oportunamente foi apresentado o Projeto de Lei nº 6.128, de 
2009, de autoria do Deputado Federal Flávio Dino, em tramitação perante a Câmara dos 
Deputados. 

Referido projeto de lei foi apresentado em atendimento às diretrizes do II Pacto Republicano 
de Estado por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, e tem por objetivo propor a 
regulamentação do Mandado de Injunção que atualmente segue o rito do Mandado de 
Segurança. 

A necessidade de sua regulamentação justifica-se ante ao fato de ser remédio constitucional 
que provoca delicada tensão entre o princípio da separação de poderes e a garantia da 
efetividade da jurisdição, tema afeto ao acesso à justiça.  Desta feita, a principal questão que 
exsurge da sua regulamentação não é o rito a ser adotado, mas sim os limites da jurisdição 
constitucional na decisão em sede de mandado de injunção, de outro modo, que acesso à 
justiça se quer realmente garantir aos jurisdicionados. 

De acordo com a proposta de regulamentação, uma vez reconhecida a mora legislativa, o 
mandado de injunção será deferido para determinar prazo razoável para que o impetrado 
promova a edição da norma regulamentadora ou para estabelecer condições em que se dará o 
exercícios dos direitos, liberdades ou prerrogativas reclamados.[15] 

Tem-se, pois, que o Projeto de Lei nº 6.128/2009 poderá representar uma mudança no modelo 
de jurisdição constitucional a ser praticado no Brasil, bem como na espécie de tutela 
jurisdicional que deverá ser concedida às omissões legislativas. 

Se a sanção presidencial se der nos termos acima propostos, a lei nova autorizará 
expressamente o Supremo Tribunal Federal a colmatar a lacuna legislativa, permitindo um 
papel intervencionista da Corte Constitucional a fim de dar efetividade aos direitos 
fundamentais, o que evidentemente significa a adoção do modelo de acesso à justiça 
substancial, vez que não basta ter à disposição ação que não se preste ao final a tutelar o 
direito pretendido.  
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4) CONCLUSÃO  

  

O mandado de injunção, como importante inovação da Constituição Federal de 1988 no 
combate à omissão legislativa, durante anos não atendeu satisfatoriamente aos ditames que lhe 
foram prescritos pela Lei Maior, já que o Supremo Tribunal Federal limitava-se a reconhecer 
a mora do Poder Legislativo infraconstitucional. 

Referida realidade foi sendo alterada com a evolução do entendimento do Supremo Tribunal 
Federal que, aos poucos, foi aproximando tal ação de um modelo de acesso à justiça que 
efetivamente garantisse o exercício dos direitos tutelados, qual seja o acesso à justiça 
substancial.  

Diz-se isso porque a Corte Constitucional passou a adotar uma posição mais concretista no 
julgamento dos mandados de injunção sobre greve do servidor público civil, pois não apenas 
reconheceu a mora como também colmatou provisoriamente a lacuna legislativa. 

Para além da citada evolução do Supremo Tribunal Federal, deposita-se significativa 
expectativa na regulamentação normativa que advirá da sanção ao projeto de lei nº 
6.128/2009, em andamento no Congresso Nacional e que versa sobre as normas processuais 
do mandado de injunção.  

Ao conferir regramento próprio ao remédio constitucional, poderá a futura lei, a depender do 
texto que será ao final aprovado e sancionado, representar uma expressa e efetiva mudança no 
paradigma do acesso à justiça até então adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
constituindo-se, outrossim, em notável avanço democrático e de reordenação do pensamento 
jurídico brasileiro, compatibilizando a autonomia dos poderes e a necessidade de intervenção 
judicial quando necessária. 

Diante de todos os avanços notados e aguardados, tem-se que o mandado de injunção 
finalmente se prestará a garantir um acesso à justiça substancial, e não apenas formal, que 
permita aos cidadãos gozar efetivamente dos direitos fundamentais sociais garantidos pela 
Constituição Federal de 1988, dando vida àquelas normas constitucionais que asseguravam 
tais direitos, mas que até então eram tidas como mortas. 
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RESUMO 
O presente artigo discute, sob o viés hermenêutico, o acesso à justiça a partir da refundação 
do direito processual, destacando os limites da dogmática às tutelas preventivas e às tutelas 
coletivas e ainda os desafios trazidos pela virtualização do judiciário. A concretização do 
acesso à justiça no contexto do Estado Democrático de Direito, exige o tratamento adequado 
às demandas de uma sociedade complexa e conflituosa. Nesta primeira década do século XXI, 
é possível detectar, ainda, resistências às tutelas preventivas, insuficiência das tutelas 
coletivas e um custo democrático à virtualização do judiciário. A discussão aqui proposta não 
explora estes três pontos, mas vale-se deles para evidenciar a necessidade de olhar para a 
estrutura do direito processual para além de sua função, valendo-se das discussões já trazidas 
por Baptista da Silva neste aspecto.  
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA. REFUNDAÇÃO DO PROCESSO. 
DEMOCRATIZAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. TUTELAS PREVENTIVAS. TUTELAS COLETIVAS. 
VIRTUALIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO. 
 
ABSTRACT 
This article discusses, under hermeneutic, the access to justice from the rebuilding (review) of 
procedural law, highlighting the limits of dogmatic to urgent and preventive guardianships 
and to collective judicial guardianships and also the challenges brought by the virtualization 
of the judiciary. The implementation of the access to justice in the context of the Democratic 
State of Law, requires the treatment appropriate to the demands of a complex society and 
conflictual. The discussion does not explore these three points, but draws on them to highlight 
the need to look at the structure of procedural law in addition to its function, drawing upon the 
discussions that have already brought by Baptista da Silva in this regard.  
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE. REBUILDING OF THE PROCEDURE. 
DEMOCRATIZATION OF THE PROCEDURE. CONSTITUTIONAL GUARANTEES. 
URGENT AND PREVENTIVE GUARDIANSHIPS. COLLECTIVE JUDICIAL 
PROTECTION. VIRTUALIZATION OF THE JUDICIARY 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O CARRO DE JAGRENÁ E A INSENSATEZ 

NO/DO DIREITO PROCESSUAL 

A metáfora do carro de Jagrená para explicar as consequências da modernidade parece 
bastante adequada na contemporaneidade[1]. O carro de Jagrená é "[...] uma máquina em 
movimento de enorme potência que, coletivamente como seres humanos, podemos guiar até 
certo ponto, mas que também ameaça escapar de nosso controle e poderia se espatifar. O carro 
de Jagrená esmaga os que lhe resistem, e embora ele às vezes parece ter um rumo 
determinado, há momentos em que ele guina erraticamente para direções que não podemos 
prever"[2]. Na verdade, Giddens vale-se desta metáfora para explicar a insensatez do mundo 
moderno. A modernidade resultou em um mundo perigoso, como um veículo desgovernado, 
que não pode ser controlado por aqueles que nele estão e tampouco pode ser abandonado. O 
efeito Jagrená é, portanto, inerente à modernidade: por mais que se tente minimizar 
consequências e reduzir probabilidades, elas não desaparecerão do mundo moderno. Talvez 
seja improvável a plena dirigibilidade do carro de Jagrená, mas por outro lado, em alguma 
medida, seja possível dosar sua velocidade. 

A modernidade traz em sua complexidade a problemática do acesso à justiça e da 
concretização dos direitos, em especial dos direitos fundamentais. Na rota do carro de 
Jagrená, no contexto da crise do judiciário, está o direito processual, com os desafios que as 
tutelas preventivas, as tutelas coletivas e a virtualização do judiciário lhe impõem, em especial 
após esta primeira década do século XXI. 

Nessa perspectiva, a atual situação problemática do direito é o ponto de partida para 
compreender (e, então, superar) os obstáculos que o paradigma racionalista impõe ao direito 
processual civil na modernidade, pois, conforme já observara Pontes de Miranda, o direito 
processual é o "ramo das leis mais rente à vida" que, como tal, merece ser levado a sério.[3] 
Exatamente por isso, o direito processual não se resume a simples procedimento ou mero 
instrumento técnico. Não só o direito material, mas também o direito processual é fenômeno 
histórico-cultural, ou seja, é uma experiência histórico-cultural, é um processo hermenêutico. 
O direito processual civil, como bem observa Baptista da Silva, "é o setor do direito mais 
comprometido com seu sentido hermenêutico", tendo como missão "tornar possível a 
realização do direito material".[4] 

Há, portanto, uma dimensão do Direito, que não é (descritivamente) explicável, mas 
(reflexivamente) compreendida. No entanto, a formação do direito processual civil, como 
ciência, na doutrina do século XIX, como bem observava Baptista da Silva, está fundada na 
revelação do pressuposto de que o direito deveria ser uma ciência explicativa, não uma 
ciência da compreensão, como as correntes contemporâneas da Filosofia do Direito o 
consideram. A conclusão, com base neste pressuposto - fiel ao paradigma racionalista - é de 
que o direito (e não a ação) nasce da violação da norma e a tarefa judicial resume-se a 
descobrir e verbalizar a vontade da lei.[5] Ou seja, a aplicação da lei, nesta perspectiva, serve-
se do mesmo raciocínio lógico com que o matemático demonstra a correção de um teorema 
qualquer.[6] No entanto, a superação da visão dogmática pressupõe a compreensão 
hermenêutica, ou seja, que o direito material e o direito processual civil sejam pensados como 
uma ciência hermenêutica. Ao contrário das matemáticas, os conceitos jurídicos têm história, 
logo não podem ser explicados, mas apenas compreendidos para serem adequadamente 
aplicados. De outro modo, tem-se que o problema do direito é o da determinação de seu 
sentido "para nós" e não apenas o da definição de um seu hipotético sentido "em si", pois só 
pode definir-se o que não tem história.[7] 
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A oposição ao normativismo-legalista, mas também às modalidades de funcionalismo 
jurídico, bem como às concepções puramente procedimentais do direito e aos ideais liberais-
iluministas, é condição de possibilidade para a realização dos direitos e para a recuperação do 
sentido da jurisdição. Por esta via, é possível ultrapassar a concepção reducionista do direito à 
legislação, bem como superar os discursos fundacionais acerca da interpretação jurídica e 
conduzir a jurisdição para além da função repressiva e da tutela de interesses individuais, 
abrindo espaço para as ações genuinamente preventivas e também alargando as demais às 
questões coletivas, com a participação e construção da cidadania no processo. A resposta, 
portanto, virá através dos princípios pela via da compreensão hermenêutica, corroborando a 
afirmação de que se está diante de um problema hermenêutico (compreensão) e não de um 
problema analítico-procedimental. Há, portanto, que se transformar o direito em um saber 
prático. 

O direito processual hoje busca uma nova racionalidade contra o racionalismo/irracionalidade, 
o que passa pela necessária revisão das fontes do direito e da separação dos poderes, 
consequentemente, pela revisão dos institutos processuais, propriamente dito, que merecem 
ser iluminados pelo sentido de Constituição. 

A par disso, o presente artigo tem sua base metodológica e teórica alicerçada nas seguintes 
hipóteses: 

a) vivemos em uma época de transição paradigmática, onde os modelos jusnaturalistas e 
positivistas são insuficientes para dar conta dos desafios da emergência dos novos direitos e 
da complexidade da sociedade de massa; 

b) o Estado Democrático de Direito não se consolidou como esperado, resultando em um 
Estado contemporâneo inesperado; 

c) a superação do déficit de democracia exige o incremento dos mecanismos de acesso à 
justiça sem deslocar o problema da concretização dos direitos como responsabilidade 
exclusiva do Poder Judiciário; 

d) as pressões e expectativas crescentes transferidas para o Poder Judiciário deixam a 
descoberto seus limites para a resolução de problemas que exigem respostas de ordem 
executiva e administrativa ou legislativa; 

e) a crise paradigmática e o déficit democrático impõem uma renovada compreensão (uma 
refundação) do direito processual, seus princípios e sua dogmática, seja no contexto 
processual civil, penal ou trabalhista, seja no que tange ao direito processual constitucional; 

f) os princípios constitucionais processuais são essenciais para a reconstrução e refundação 
democrática da Jurisdição, sem esvaziar ou superdimensionar o papel do Judiciário ou o papel 
das partes, valorizando a busca de uma efetividade jurídica e jurisdicional na democratização 
do direito processual. 

Estas hipóteses partem de uma perspectiva neoconstitucionalista e antineoliberal com vistas a 
superar a crise paradigmática atual e a defender, no âmbito do direito processual, uma 
"parceria de singularidades" como alternativa ao "monólogo articulado" que (pre)dominou até 
então[8]. 

Entre as alternativas do ceticismo e do dogmatismo, o desajustamento sócio-político da 
Jurisdição contemporânea (e as insuficiências e as ineficiências do direito processual) 
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coloca(m) em xeque o direito processual, evidenciando uma dificuldade: conhecemos as 
causas da crise da jurisdição ou, apenas sofremos seus sintomas no direito processual, sem 
identificar as causas? 

A resposta terá como balizador a democratização do processo, a defesa da concretização dos 
direitos fundamentais e a cidadania democrática e participativa. 

Não é suficiente reformar os códigos ou substituir os atuais por novos para que essa 
democratização aconteça. Um novo movimento de codificação não basta, não resolve os 
problemas (de estrutura[9]) ligados ao acesso à justiça, à concretização dos princípios e 
garantias constitucionais, à exclusão social e concentração de riquezas, para citar alguns. A 
refundação do direito processual e sua democratização envolve a edificação de novas 
estruturas políticas, jurídicas e sociais mais adequadas aos desafios impostos pela sociedade 
deste Século XXI. As respostas não se apresentam para o curto ou médio prazo, haja vista 
tratar-se de um projeto (de refundação) à longo prazo, de uma "revolução silenciosa", como 
tantas vezes sugeriu Ovídio Baptista da Silva. 

É a partir destas constatações e destas premissas que se organiza este ensaio em duas partes: 
Uma primeira parte "Estado, Jurisdição e Processo". E uma segunda parte "O papel do juiz e 
das partes na refundação do processo". Não se trata aqui de uma abordagem pontual (a) das 
tutelas preventivas, (b) das tutelas coletivas ou (c) da virtualização do judiciário. Estes três 
aspectos do direito processual contemporâneo são destacados para fins de verificar as 
insuficiências do paradigma atual e a necessidade de um paradigma emergente refundador do 
direito processual, eis que (a) a função repressiva/reparadora não dá conta de emergência do 
sentido do direito, ou ainda, dos novos direitos, (b) igualmente o trato individualista da 
codificação não alcança as particularidades destes novos direitos, em especial os direitos 
sociais e coletivos, e por fim (c) no que tange a virtualização do judiciário e sua 
informatização há que se avaliar o custo democrático disto e seu impacto no que se refere às 
garantias constitucionais do processo. Estes aspectos são aqui apontados e continuarão sendo 
alvo da presente pesquisa. Dentro dos limites deste artigo, dá-se atenção especial, sob as bases 
teóricas apontadas, a uma releitura do passado do direito processual civil rumo a uma 
projeção para um possível futuro, conforme a estrutura apresentada. 

2  ESTADO, JURISDIÇÃO E PROCESSO: A MEMÓRIA CHEIA DE 

ESQUECIMENTO 

Tratar sobre Jurisdição, sua concepção e sua função, é antes de mais nada discutir sobre o 
perfil do Estado. Antes de se defender um sentido de Jurisdição, é preciso observar o modelo 
de Estado que se experimenta na modernidade. Não é por coincidência que as reflexões sobre 
o Estado e suas implicações na modernidade consistem em temática recorrente, em especial, 
no contexto de um mundo globalizado. As mudanças estruturais da política nacional e 
internacional provocaram e continuam provocando profundas transformações no Estado, seja 
no que diz respeito às funções estatais, aos arranjos institucionais, à base social, à 
legitimidade política, à autonomia seja no que diz respeito à promoção e proteção de direitos, 
o que impacta o direito processual. 

É preciso ter-se claro o sentido de jurisdição para a efetiva construção de um Estado 
Democrático de Direito. 
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A passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, com a formação de um Estado de 
Direito, significou não só uma profunda alteração na roupagem do Estado, mas também 
implicou transformações nas concepções de direito e de jurisdição e, por consequência, na 
compreensão do sentido do princípio do "acesso à justiça".[10] 

Considerando os degraus da história, vê-se que, na tradição romano-canônica, "a jurisdição é 
judicial, e não jurisdicional, no sentido autenticamente romano".[11] Quando se busca 
compreender o sentido moderno da jurisdição e se indica esta como herdeira do legado de 
direito romano, não se pode desconsiderar que a própria história do direito romano conheceu 
várias fases. Não há uma correspondência absoluta entre a jurisdictio romana e a jurisdição 
moderna! No entanto, é irrefutável que as instituições processuais contemporâneas 
reproduzem princípios, categorias e institutos praticados no direito romano decadente.[12] 
Portanto, questiona-se o que há de efetivamente romano na jurisdição moderna de tradição 
romano-canônica. 

Lançar esse olhar sobre o direito e a cultura jurídica de Roma Imperial, nos limites propostos, 
longe de significar um apego ao conceitualismo puro e à cronologia de fases históricas com 
ênfase à evolução linear do tempo, é, antes de mais nada, uma alternativa para fugir do 
anacronismo de compreensões que tomam instituições do mundo antigo como categorias 
modernas, desconsiderando por completo uma historicidade do próprio direito, ocultando os 
verdadeiros compromissos dessas categorias. Como bem referia Baptista da Silva, "o sinal 
mais aparente do dogmatismo - a razão da formação do dogma - é a perda da perspectiva 
histórica por parte daqueles que lidam com o sistema". E mais, "obscurecida a historicidade 
do direito, perde-se a capacidade de elucidar o 'porquê'".[13] 

Quando se lança o desafio de investigar o grau de fidelidade entre a jurisdição moderna e a 
jurisdictio romana, assume-se o risco de abalar a estrutura da compreensão aceita 
contemporaneamente de que a superação da influência do direito germânico medieval fez com 
que a tradição jurídica retornasse às bases do direito romano.[14] Trata-se, portanto, da 
introdução de um problema essencialmente hermenêutico. 

Assim, importante observar que durante a história do direito romano, que cobriu não só o 
mundo antigo como também o medievo, é possível notar uma mudança no caráter do direito 
de acordo com a evolução da civilização romana, com as alterações políticas, econômicas e 
sociais que a caracterizavam[15]. 

A "jurisdictio do direito romano clássico diverge da jurisdição que nosso direito recebeu 
como herança". É nesta trilha que seguia Baptista da Silva,[16] acrescentando, ainda, que o 
caráter privado - ou seja, não estatal - da jurisdição romana do período clássico também se 
distingue do perfil da jurisdição moderna. Falar em privado, em sede de direito romano, não é 
opor-se ao público, mas sim ao estatal.[17] Assim, se a jurisdição moderna é uma função do 
Estado, a jurisdictio romana (expressão do imperium romano) estava desligada das funções 
estatais e isso vai ser muito mais acentuado na tradição romano-canônica do que na tradição 
common law.[18] 

É verdade que o direito moderno é o herdeiro, seja nos seus conceitos, seja nos seus institutos 
ou mesmo na sua linguagem, daquela longa tradição que os textos de direito romano tiveram 
lugar. No entanto, não se deve ignorar que, ao longo desta tradição, os textos romanos 
sofreram (re)interpretações contínuas e, simultaneamente, aqueles que protagonizavam o 
discurso jurídico iam sucessivamente mudando. Trata-se da contínua alteração silenciosa do 
direito romano invocado pela tradição romanística! É claro que, não fossem essas mutações, o 
direito romano talvez não sobrevivesse às transformações culturais e sociais da sociedade 
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européia durante mais de dois milênios. Exatamente por isso que é preciso ter-se claro que 
cada instituto jurídico ou cada conceito de direito faz parte de um contexto, do qual recebe o 
seu sentido. Mudado o contexto, os sentidos das peças isoladas recompõem-se, nada tendo a 
ver com o sentido que elas tinham no contexto anterior.[19] 

A memória da jurisdição moderna está ocupada pelo esquecimento do sentido da jurisdictio 
romana. "O nosso conceito de jurisdição não coincide com o romano de jurisdictio".[20] O 
juiz moderno está submetido à idéia de uma jurisdição caracterizada, sobretudo, pela 
atividade declarativa e pela ausência de imperium. 

A confusão que se faz entre jurisdictio romana e jurisdição moderna implica a perda da 
sensibilidade jurídica para distinguir a função do juiz privado (iudex) e a função do pretor 
(praetor).[21] Aquele julgava, aplicava o direito, mas não estava investido do poder 
jurisdicional. Esse, por sua vez, era quem exercia a autêntica jurisdição (jurisdictio). Assim, 
pode-se afirmar que a função do iudex identifica-se com a função dos magistrados do direito 
moderno: aplicar o direito. A função do pretor significava, no sentido moderno, uma atividade 
análoga a do legislador: legislar para o caso concreto, praticando a jurisdictio no caso 
concreto. Assim, a jurisdição moderna "é 'judicial', não jurisdicional, no sentido 
autenticamente romano". A função que os romanos atribuíam ao pretor, conferindo-lhe o 
exercício da jurisdictio, ou seja, o poder de dizer e fazer o direito (dicere ius), não se 
identifica com a compreensão moderna de jurisdição.[22] 

Ora, assumir a defesa da jurisdição e do Estado democrático de direito, primando pelo acesso 
à justiça e por um processo jurisdicional democrático, impõe que se discuta o perfil de 
jurisdição e seus compromissos históricos e ideológicos. Desvelados seus compromissos com 
o perfil liberal, com os valores individualistas e racionalistas, bem como o esquecimento que 
a história da tradição romana canônica operou, retirando da construção moderna da jurisdição 
a forte influencia do precendente, verifica-se que não houve uma jurisdição romana, mas 
diversas facetas da jurisdição romana. A lei só assume o lugar de destaque no direito romano 
tardio. Antes disso o direito era criação da jurisdictio pretoriana, não uma norma abstrata, tal 
qual as leis do direito moderno. Era um vínculo jurídico concreto entre as partes litigantes. 

Outro aspecto importante é traçar uma análise entre Jurisdição e Estado. E, neste sentido, 
Mirjan Damaska[23] destaca o perfil reativo do Estado liberal e o perfil ativo desejado para o 
Estado democrático. Contrapondo modelos hierárquicos a modelos paritários (ou 
coordenados) de organização do poder do Estado, Damaska faz imaginar dois perfis de 
jurisdição: uma jurisdição cujo principal objetivo é a resolução de conflitos; e outra, cujo 
objetivo primeiro é a implementação de políticas do Estado, ou seja, a concretização dos 
princípios constitucionais[24]. O Estado liberal corresponderia a um Estado reativo, enquanto 
o Estado social e o Estado democrático[25], a um Estado ativo, cada um deles delineando um 
perfil diferente para a jurisdição e, consequentemente, para a construção do seu edifício 
processual e de sua compreensão e amplitude do acesso à justiça. 

Em um Estado cujo perfil seja ativo, a exemplo do Estado social e do Estado democrático de 
direito, a resolução de conflitos subjetivos é pretexto para que seja possível encontrar a 
melhor solução para um problema social. Deste modo, antes de investigar sobre que tipo de 
jurisdição se pretende para uma determinada sociedade, inevitável observar qual o perfil do 
Estado que se possui. Isso implica dizer que o direito, para além do simples texto de lei, tem 
sua substância moldada pela Constituição e que o juiz, para além de um funcionário público e 
do objetivo de resolução de um conflito intersubjetivo, é um agente de poder que, através da 
interpretação/hermenêutica da lei e do controle da constitucionalidade, faz valer os princípios 
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constitucionais e o todo o conteúdo inerente ao Estado democrático de direito que estão 
sempre por trás de toda e qualquer lei. 

Nesta perspectiva, toda e qualquer decisão deve partir dos princípios constitucionais e da 
implementação de direitos fundamentais, exercendo, o judiciário, papel de extrema 
importância para a consolidação do Estado democrático de direito. Resta, portanto, a 
conclusão de que a função nitidamente jurisdicional não se contenta com o modelo de solução 
de controvérsias - de matriz eminentemente privada e individualista - tampouco com uma 
jurisdição judicial (não jurisdicional) mas ultrapassa esses modelos para atender o Estado 
democrático de direito, garantindo o acesso à justiça e a proteção e promoção dos direitos 
fundamentais. 

Não se pode negar, com isso, a (re)aproximação que se tem verificado entre as tradições 
jurídicas ocidentais da common law e a romano-canônica. A abordagem que Owen Fiss 
promove, embora feita no contexto da common law, é bastante compatível com os anseios (e 
problemas) da sociedade moderna, guardadas as diferenças entre as tradições jurídicas. O 
autor afirma, com propriedade, que "the function of a judge is to give concrete meaning and 
aplication to our constitucional value",[26] ou seja, ao judiciário incumbe a atribuição de 
sentido e significado aos princípios constitucionais ("give meaning to our public value"). Não 
se trata, por óbvio, de tornar o judiciário parte ativa na política de grupos de interesse ou o 
advogado das minorias, mas também não há que se imaginar um judiciário silente, "neutro" 
ante ameaças aos valores constitucionais.[27] A tarefa da jurisdição não é declarar o 'certo' ou 
o 'errado' ou simplesmente atribuir significado à lei, mas sim realizar, no caso, o que foi 
prometido pela Constituição. 

Há que se registrar que assumir a jurisdição na perspectiva da implementação do sentido de 
um Estado democrático de direito para além de um modelo de solução de controvérsias 
(arraigado a uma visão liberal e individualista), é refutar o modelo do normativismo-
legalista,[28] bem como o modelo do funcionalismo jurídico, em nome de uma perspectiva 
polarizada no homem-pessoa, sujeito da prática problemática-judicanda e assumido como a 
reafirmação/recuperação do sentido da prática jurídica como iuris-prudentia. Daí falar-se da 
importância do papel e da delicada atuação do juiz para a concretização da Constituição e dos 
Direitos Fundamentais.[29] 

3. O PAPEL DO JUIZ E DAS PARTES NA REFUNDAÇÃO DO PROCESSO: A 

CONSTRUÇÃO DE UMA PARCERIA DE SINGULARIDADES E A RUPTURA 

COM O MONÓLOGO ARTICULADO NA ATUAÇÃO DA JURISDIÇÃO 

Destacado o vínculo da Jurisdição com os valores liberais e individualistas, bem como com o 
direito romano tardio, que ocultaram o poder das decisões judiciais enquanto construção da 
justiça para o caso, é preciso destacar também as escolhas que o direito processual civil fez ao 
longo da sua trajetória. Estas escolhas precisam ser delicadamente (re)examinadas e postas 
diante do Estado democrático de direito e tudo que ele implica. 

O direito processual civil hoje busca uma nova racionalidade contra o 
racionalismo/irracionalidade, o que passa pela necessária revisão das fontes do direito e da 
separação dos poderes e, consequentemente, pela revisão dos institutos processuais, 
propriamente dito, que merecem ser iluminados pelo sentido de Constituição. 
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A ciência processual foi construída sobre sólidos pressupostos teóricos e metodológicos que 
lhe atribuíram um forte compromisso com os grandes sistemas filosóficos que alimentaram as 
idéias e sistemas políticos desenvolvidos na Europa a partir da Revolução Francesa.[30] Deste 
modo, qualquer desconstrução, crítica ou reflexão sobre a ciência processual acaba por 
invadir domínios que não são exclusivamente do direito, mas que pressupõem enveredar-se 
pelos caminhos da Filosofia. No entanto, é preciso alertar que essa investigação não se 
pretende filosófica, mas antes uma investigação jurídica que busca auxílio na perspectiva 
filosófica, sem a qual o direito não pode aceitar o convite para refletir sobre suas próprias 
escolhas ao longo da história.[31] 

Dentre as diversas escolhas assumidas pelo direito processual civil e pela ciência processual, 
seis delas destacam-se para o enfoque que se pretende dar. A primeira escolha foi pela 
ocultação das ações e pretensões de direito material, com a consequente construção da teoria 
trinária das ações, abrigando as sentenças condenatórias e desconsiderando a existência de 
sentenças mandamentais e executivas lato sensu, resistindo, sobremodo, ao reconhecimento 
da pretensão à segurança e das tutelas preventivas. A segunda escolha, assumida ao longo da 
história, foi pela ordinarização do processo, privilegiando a cognição exauriente, fruto da 
idealização de um juiz passivo, mero "boca da lei". Escolha essa que hoje se coloca como 
obstáculo à criação de uma genuína tutela preventiva, haja vista a imprescindibilidade da 
sumarização do processo e da sumarização da cognição. A terceira escolha assumida foi pelo 
princípio da separação dos poderes e concepção de uma magistratura imparcial e neutra. A 
quarta escolha foi pela plenitude de defesa e redução do princípio do contraditório, erigindo-
os a garantias constitucionais e restringindo as situações de contraditório diferido ou de 
contraditório eventual. A quinta escolha foi pela cisão entre fato e direito (enquanto norma), 
exigindo que as atividades executivas fossem necessariamente precedidas por atividades 
cognitivas, evidenciando, desse modo, o valor atribuído à certeza e à segurança jurídica. A 
sexta escolha, praticamente imbricada nas escolhas anteriores, foi a opção feita pela busca de 
certeza jurídica, balizada pela necessidade (humana) de segurança e de segurança jurídica e 
pela sede (humana) por verdades absolutas. 

Todas essas escolhas fizeram-se, não aleatoriamente, mas por tributo ao vínculo genético 
ainda existente entre a ciência processual e os sistemas políticos e filosóficos de um tempo 
que já não é mais o tempo do direito processual. Consequentemente, tais escolhas são o 
reflexo de uma perda de sentido do direito, são sintomas de uma falta de significado. A 
ciência processual, assim, transformou-se numa grande feira de repetição de receitas, 
sobretudo, no campo da construção das tutelas preventiva e coletiva. O direito processual civil 
reduziu-se a uma simples estrutura lógica vazia de sentido, meramente abstrata e conceitual. 
O direito processual, responsável pela concretização jurisdicional do sentido do direito e da 
dignidade humana, está prenhe do vazio. 

O estado da arte atual da ciência processual é marcado pela conquista da autonomia científica 
do processo em relação ao direito material. Desde então a beleza da arquitetura conceitual que 
envolveu o direito processual capturou os processualistas para o interior de uma estrutura 
estética.[32] O desenvolvimento exagerado da concepção de autonomia do direito processual, 
como sustentado, desenhou os contornos da concepção procedimentalista na ciência 
processual, eliminando a ação de direito material e a pretensão. 

A concepção ideológica por traz disso sugere que a natureza científica do direito deve 
corresponder a um método procedimental igualmente científico, independentemente do direito 
material. Seguindo essa trilha, o sistema processual dos países de tradição romano-canônica, 
sobretudo o Brasil, foi concebido eminentemente para a busca da verdade sobre o direito 
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controvertido e, assim, para alcançar um sentido unívoco. Diante disso, é inegável o 
compromisso com os ideais racionalistas de unidade e plenitude do sistema jurídico. 

No caso do direito brasileiro, a caricatura do racionalismo é o processo de conhecimento, 
através do qual se imagina ser possível alcançar a verdadeira vontade da lei, pois esta encerra 
um sentido unívoco a ser revelado pelo juiz através do método científico adequado. Nesses 
termos, para o paradigma dominante é o processo de conhecimento (ordinarizado) a condição 
de possibilidade para a revelação do sentido unívoco da lei, sendo o procedimento e o método 
científico as garantias de que o cientista atingirá essa verdade única e definitiva. 

Esse palco ideológico, com base naquelas seis escolhas feitas pela ciência processual, 
sobretudo no contexto nacional, acaba denunciando a separação absoluta entre as funções 
declarativa e criativa do direito[33]. Esses compromissos da ciência processual resultam em 
uma tendência a reduzir a importância do direito material bem como mitigar a própria função 
jurisdicional. 

Cada uma dessas seis escolhas do sistema, que foram movidas por razões históricas e 
ideológicas, funcionam, de certo modo, como entraves do sistema, obstáculos à concretização 
da Constituição e ao desvelamento do sentido do direito hoje. Seis obstáculos que precisam 
ser, portanto, superados. Seis desafios para a construção de um novo processo civil atento ao 
princípio do acesso à justiça, ao Estado democrático de Direito. Seis compromissos que 
impedem o completo desvelamento das tutelas preventivas e das tutelas coletivas, pois 
ancorados no paradigma racional-liberal-individualista. 

Esses obstáculos deverão ser superados, mas, para tanto, há que se ter em mente que tipo de 
jurisdição se pretende construir e, em última análise, que tipo de Estado se tem (ou se quer 
ter). Por certo, estamos a falar de uma jurisdição imersa no contexto do Estado Democrático 
de Direito e, portanto, a Constituição é o fluido nutriente no qual os juristas deverão banhar-
se.[34] É ela o "caminho a ser caminhado".[35] 

Ao lado das resistências às tutelas preventivas e às tutelas coletivas - que faz concluir os 
limites de um processo civil eminentemente normativista-liberal-individualista, verifica-se 
que o direito processual vem cedendo aos cantos da modernidade no que se refere a 
informatização. 

No contexto do Poder Judiciário, as tecnologias de informação e comunicação vêm sendo 
utilizadas com o intuito de implementar melhorias de gestão no Estado, atendendo ao cidadão 
e impactando a produtividade/efetividade (quantitativa/qualitativa) na prestação jurisdicional 
e na prestação de serviços. O desenvolvimento destas tecnologias é inegavelmente vertiginoso 
e apresenta-se como uma nova etapa da sociedade contemporânea. Aqui também é preciso 
atenção para a relação entre virtualização/informatização do judiciário e a preservação das 
garantias constitucionais do processo. Se de um lado temos a pressão imposta pela revolução 
tecnológica - com todos os seus benefícios de economia de tempo - , de outro temos a pressão 
imposta pela exigibilidade/concretização/realização dos direitos e pelas garantias 
constitucionais do processo que coabitam essa arquitetura virtual. 

Cabe indagar, portanto, o custo democrático da virtualização/informatização do Poder 
Judiciário, especialmente no que tange às garantias constitucionais do processo - conquista do 
Estado Democrático de Direito. É necessário compreender o fenômeno da informatização do 
judiciário rompendo com o senso comum segundo o qual as novas tecnologias de informação 
e comunicação são um avanço para a sociedade e suas instituições, tornando a vida mais 
produtiva e dinâmica. É inegável que são um incremento formal à atividade humana, mas que 
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precisam ter a dose adequada para que não impliquem em declínio da qualidade e da 
confiabilidade da prestação jurisdicional, obstaculizando o acesso à justiça ou lesando outras 
garantias constitucionais. 

Na rota do carro de Jagrená, estão as tutelas preventivas, as tutelas coletivas e a virtualização 
do processo. Três aspectos extraídos dos avanços da modernidade que desafiam o direito 
processual. Para as bases teóricas aqui empregadas, há que se pensar em uma refundação do 
processo, atendendo às conquistas do Estado democrático de direito. 

Desse modo, mais que reformar o direito processual, é preciso repensar. Quiça, refundá-lo. E 
só é possível repensar algo, não partindo do acervo das certezas já dadas e das questões e 
princípios que as produziram, mas a partir do questionamento. Só assim o direito processual 
poderá despertar do sono dogmático e ver-se para além de mera técnica, simples 
procedimento, ver-se para além das suas escolhas e de seus compromissos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: SUPERANDO OS VESTÍGIOS DO PASSADO E AS 

MENTIRAS SOBRE O FUTURO (TENTANDO CORRIGIR A ROTA E A 

VELOCIDADES DO CARRO DE JAGRENÁ) 

A construção de um processo civil atento ao paradigma do Estado Democrático de Direito e 
para a concretização dos direitos e o "acontecer" da Constituição[36] precisa, portanto, 
superar o peso cultural do paradigma racionalista, sem escorregar para as teses positivistas 
(hoje vitaminadas sob outras vestes) nem para as teses da funcionalização do direito. A 
tradição jurídica romano-canônica, à qual o direito processual civil brasileiro se vincula, 
eliminou os conceitos de pretensão e ação de direito material, dificultando o convívio com as 
formas de tutela preventiva e de tutela coletiva[37]. O direito processual civil é tomado como 
um instrumento jurídico puramente formal, abstrato, descomprometido com a história 
(consequentemente com o próprio homem), mantendo-se, nessa ótica, perene como uma 
figura geométrica. "Concebe-se o direito processual civil como algo dotado da mesma 
eternidade que se vangloriam as matemáticas".[38] 

Essa concepção mostra-se absolutamente incompatível com a necessidade que se tem de o 
direito processual atender aos desígnios do direito material, mantendo-se sempre atento à 
realidade social, superando os "conceitos-em-si-mesmos" dos textos normativos. 

Nessas bases, a jurisdição vem sendo orientada pelo normativismo e liberada de assumir 
responsavelmente suas decisões, reputando-as ao legislador. A jurisdição sofre o impacto das 
patologias da burocratização:[39] o excesso de rigidez normativa e o isolamento das 
experiências intelectuais críticas e a diluição da responsabilidade pelas decisões proferidas. E 
é essa burocratização que vai provocar o esquecimento da jurisdição romana no contexto da 
jurisdição moderna, transformando-a em espécie de jurisdição meramente declaratória. 

O processo civil, portanto, funda-se sobre o paradigma de uma jurisdição meramente 
declarativa, que oculta as especificidades das relações entre direito material e direito 
processual. O direito, lamentavelmente, é visto como algo posto, algo pré-dado, 
absolutamente pressuposto que, em juízo, é meramente declarado ou, então, como resultado 
exclusivo de um procedimento, produto da decisão judicial. 
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Por tudo isso, é compreensível a dificuldade enfrentada para a construção de uma "tutela 
processual que tenha natureza puramente preventiva", como afirma Baptista da Silva.[40] O 
paradigma racionalista presente na formação da ciência jurídica moderna, somado ao 
princípio da separação dos poderes e à concepção da jurisdição como declaração bem como às 
teorizações acerca da autonomia do direito processual relativamente ao direito material, 
exigem que o juiz descubra a única 'vontade da lei' para só então declará-la, somente podendo 
atuar mediante a violação do direito. A função do juiz, nessa concepção, seria apenas revelar 
o que está posto, o direito já pré-dado ou, de outro lado, o resultado da decisão do juiz é 
sempre o direito. Tem-se aí os dois extremos das arbitrariedades resultantes de uma 
perspectiva normativista ou de uma concepção meramente procedimentalista (funcionalista) 
do direito. Ambas merecem ser refutadas para que se possa ter uma "mentalidade alargada" 
acerca da função judicial. 

Se a função do juiz é descobrir a vontade da lei para só então aplicá-la ao caso concreto, então 
não se imagina possível que o juiz trate sobre fatos ainda não ocorridos, sobre um direito 
ainda não violado. A compreensão da tutela preventiva no direito processual civil brasileiro 
parte necessariamente das mudanças iniciadas no século XX e presentes neste século que 
desgastaram conceitos e visões de mundo outrora utilizados como paradigmas. No entanto, o 
direito à segurança, à prevenção faz parte da história do direito e da história das instituições 
processuais. 

As antigas imagens construídas ao longo da história no que diz respeito ao Estado, à 
jurisdição, ao direito material e ao direito processual transformaram-se, redefiniram-se e 
redimensionaram-se na modernidade. Vivencia-se, hoje, o declínio de velhos paradigmas 
estatais e a insuficiência/ineficiência da ciência jurídica ante a complexidade social. 

Emerge, assim, a necessidade de encontrar um novo paradigma que não incorpore no seu 
discurso qualquer forma de dogmatismo e de autoridade. Faz-se imprescindível questionar a 
estrutura do sistema processual civil na tradição romano-canônica, sobretudo, no cenário 
nacional após a emergência da Constituição e do paradigma do Estado Democrático de 
Direito. A crise do sistema processual é, portanto, um problema estrutural e não funcional, 
fruto do racionalismo que tiraniza a experiência judiciária, conforme já anunciado por 
Baptista da Silva. 

Esse problema estrutural do sistema processual brasileiro guarda raízes na concepção de 
jurisdição moderna que acabou por distanciar-se da compreensão que se tinha da jurisdictio 
romana bem como na autonomização do direito processual responsável pela ocultação das 
pretensões e das ações de direito material. Assim, o processo civil, tal qual no século XIX, 
considerado como ciência, não sofreu o impacto de toda a filosofia da segunda metade do 
século XX e formou-se um hiato entre o direito e a práxis. 

É exatamente esse o contexto da humanidade atual: um tempo de mudanças, marcado pela 
tentativa de superar o paradigma racionalista iluminista e de revisar a racionalidade jurídica. 

A importância desta discussão para a compreensão e construção das tutelas preventivas e 
coletivas no contexto da tradição romano-canônica, por exemplo, destaca-se à medida que se 
pretende a transposição da racionalidade jurídica do normativismo-liberal-individualista, 
opondo-se às diversas modalidades de funcionalismo jurídico, bem como às concepções 
puramente procedimentais do direito e aos ideais liberais-iluministas. A superação destes é 
condição de possibilidade para que se possa pensar as tutelas preventivas e coletivas e estas, 
condição de possibilidade para a concretização dos direitos e para a recuperação do sentido da 
jurisdição. Por esta via, é possível ultrapassar a concepção reducionista do direito à legislação, 
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bem como superar os discursos fundacionais acerca da interpretação jurídica e conduzir a 
jurisdição para além da função repressiva e reparatória e da perspectiva individualista, abrindo 
espaço para as ações (de direito material). A resposta, portanto, virá através dos princípios 
pela via da compreensão hermenêutica, corroborando a afirmação de que se está diante de um 
problema hermenêutico (compreensão) e não de um problema analítico-procedimental. Há, 
portanto, que se transformar o direito em um saber prático, rompendo com a objetificação dos 
textos legais. 

A convocação dos juristas para lidar com a realidade e a sua formação eminentemente 
dogmática dos juristas causa o acirramento desta situação problemática, revelando o hiato que 
existe entre o discurso e a prática do direito.[41] As respostas do direito não são obtidas 
mediante experiências laboratoriais ou mediante pronunciamentos universais. 

O modelo objetificante do direito e da jurisdição de perfil eminentemente repressivo (e 
declaratório) e o núcleo de resistência oferecido pelo direito processual civil às mudanças 
estruturais guarda suas raízes naquele contexto histórico-ideológico já exposto (racionalismo, 
individualismo, filosofias liberais, direito romano tardio) e na compreensão que a 
modernidade fez da memória do direito, vivendo um eterno presente. Ocorre que a 
complexidade social, a emergência de novos direitos (especialmente a partir do período do 
segundo pós-guerra e da abertura democrática dos Estados), a (não) realização dos direitos e a 
intensificação do fenômeno da globalização, temperados pela crise paradigmática, provocam 
um verdadeiro abismo entre o pensamento jurídico (pretensamente) moderno e a realidade 
social. São os contornos da situação problemática do direito que emergem, cujas raízes estão 
na crise da razão moderna (na irracionalidade do racionalismo). 

As soluções para a celeuma que encobre a realização do direito não se resume a um simples 
ajuste legislativo. Uma superação de paradigmas se faz imprescindível e, igualmente, a 
compreensão da dimensão histórica e cultural do direito. 

Por certo, o Estado ocupa importante lugar em relação ao Direito, mas a coincidência 
tendencial entre a estadualidade e a juridicidade é historicamente acidental e não essencial, 
como registra Pinto Bronze.[42]  "A equiparação entre a ordem normativa do direito e a 
ordem política do Estado não é, portanto, exacta". Desse modo, parece correto afirmar (a) que 
direito e Estado não necessariamente se identificam, (b) que o direito não é exclusivamente 
criado pelo Estado e ainda (c) que o poder político do Estado não é o fundamento da ordem 
jurídica - é a juridicidade que fundamenta materialmente o Estado. Assim, direito e Estado 
distinguem-se culturalmente, possuindo histórias diferentes. O Estado é uma 'invenção' 
recente, tendo nascido na modernidade![43] 

Discutir a crise do direito e da jurisdição contribui para uma releitura do direito processual 
civil visando ao desvelamento da função jurisdicional preventiva, ou seja, para a construção 
das tutelas preventivas, não enquanto preocupação dogmática, mas enquanto superação de 
uma dogmática que preocupa e não atende a um futuro possível. Em tempos de "novos 
direitos" não se pode mais ocultar o tempo como fonte do direito e, nessa perspectiva, não se 
pode falar em promoção e proteção de direitos fundamentais e consolidação de um Estado 
Democrático de Direito, sem uma refundação do direito processual. 

Desde o último século, em especial a partir do segundo pós-guerra, é flagrante um enorme e 
diversificado esforço intelectual de reflexão sobre as características e as implicações dos 
fenômenos e das transformações que se processam no âmbito das sociedades humanas e, 
especialmente, no âmbito do direito. A constatação de que as mudanças e os novos problemas 
vividos pela humanidade indicam uma situação histórica sem precedentes, desenhando a 
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moldura de uma crise inédita, tornou-se praticamente um lugar-comum[44] tanto para o senso 
comum como para o senso crítico. Assim, uma compreensão desta memória cultivada e de um 
futuro projetado permite deslocar o olhar e pensar, quiçá, outra(s) via(s) de cura para a atual 
problemática jurídico-jurisdicional, em especial no que se refere ao direito processual. 

O pensamento filosófico ocidental delineou a Jurisdição e o Direito Processual modernos. A 
força do paradigma racionalista, com o respaldo da firme presença do princípio da separação 
dos poderes, do normativismo-legalista e dos ideais liberais-iluministas, revela o perfil da 
ciência jurídica e a sua resistência para conceber tutela que tenha natureza puramente 
preventiva, para além da função ressarcitória, reparadora e repressiva, voltada eminentemente 
à atuação de direitos privados violados. Não há dúvidas de que tal resistência denuncia a 
distância abissal entre dizer o direito e fazer o direito, ou seja, entre a dogmática jurídica e a 
práxis jurídica, tão insistentemente denunciada por Baptista da Silva.[45] 

As reformas processuais não raro comprovam a força de uma ciência processual moderna e de 
seus compromissos. Há que se ir além para compreender o seu núcleo de resistência, bem 
como os alicerces sobre os quais estão construídos o poder judicial e o direito processual para, 
só então, refletir sobre as condições de possibilidades para a realização do direito e 
recuperação de seu sentido. 

Só a partir da superação de um modelo de (re)produção do direito/lei será possível ultrapassar 
a concepção de uma jurisdição eminentemente repressiva e individualista, voltada para a 
reparabilidade (e patrimonialidade) dos direitos. 

A crise de que se fala é uma crise que, na perspectiva de Antonio Castanheira Neves,[46] "não 
traduz apenas o aspecto negativo circunstancial, a quebra anômica que se sofre e lamenta, 
mas, sobretudo, a consumação histórico-cultural de um sistema, a perda contextual de sentido 
das referências até então regulativas - o paradigma que vigorava esgotou-se, um novo 
paradigma se exige". Exatamente por isso uma perspectiva do contexto filosófico e de alguns 
aspectos da história do pensamento jurídico são imprescindíveis para uma reflexão crítica (e 
autônoma) da crise do direito e da jurisdição, vez que não há como superar a crise sem 
crítica.[47] Abdicar deste olhar é esquecer que o caminho é tão importante quanto a chegada, 
é permitir que o sentido do direito se oculte diante da reprodução de sentido: um passado que 
se esvai, um presente que se transforma em repetição vazia e um futuro que se restringe (esta 
é a caricatura da dogmática do direito). 

REFERÊNCIAS: 

ARENDT, Hannah.  A condição humana. 10. ed. Reimpressão. São Paulo: Forense 
Universitária, 2001. 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 5. ed. Reimpressão. São Paulo: Perspectiva, 
2001. 

ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e a globalização. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. 

ARNAUD, André-Jean. O Direito traído pela filosofia. Porto Alegre: Safe, 1991. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 155



BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. "Direito material e processo". In: Gênesis Revista de 
direito Processual Civil, n. 33, Curitiba, jul./set., 2004, p.615-635. 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001. 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Do processo cautelar. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Jurisdição e execução na tradição romano-
canônica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Jurisdição, direito material e processo. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007. 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Sentença e coisa julgada. 4. ed. revista e ampliada. 
Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Verdade e significado. In: Constituição, sistemas 
sociais e hermenêutica. Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: Mestrado e 
Doutorado / orgs. Leonel Severo Rocha, Lenio Luiz Streck; José Luis Bolzan de Morais [et 
al.]. Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: UNISINOS, 2005. 

BOBBIO, Norberto.  Dicionário de política. Brasília: UnB, 1987. 

BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. Lições de filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 
1999. 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 

BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Do direito social aos interesses transindividuais. O 
Estado e o direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. 

BOLZAN DE MORAIS, José Luis. STRECK, Lenio Luiz. Ciência política e teoria geral do 
Estado. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 5ed. São Paulo: Malheiros, 1994. 

BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial. A derrubada da 
Constituição e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001. 

CADEMARTORI, Sérgio. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem garantista. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 

CALERA, Nicolas M. López. Derecho y Teoria del Derecho en el contexto de la sociedade 
contemporánea. In: OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades. O novo em Direito e política. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 156



CALERA, Nicolas M. López. Yo, el Estado. Madrid. Editorial Trotta, 1992. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Lisboa: Almedina, 1992. 

CAPPELLETTI, Mauro. El proceso civil italiano em el quadro de la contraposicion "civil 
law" - "commonn law -. In: Processo, ideologías, sociedade. Buenos Aires: Ediciones 
Jurídicas Europa-América, pp. 315-361. 

CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Safe, 1988. 

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes irresponsáveis? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de 
Oliveira. Porto Alegre: Safe, 1989. 

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores. Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. 
Porto Alegre: Safe, 1999. 

CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Volume I. Tradução e notas Elicio 
de Cresci Sobrinho. Porto Alegre: Safe, 2008. 

CASTANHEIRA NEVES, António. "Entre o "legislador", a "sociedade" e o "juiz" ou entre 
"sistema", "função" e "problema": os modelos actualmente alternativos da realização 
jurisdicional do direito". In: Boletim da Faculdade de direito da Universidade de Coimbra. 
Vol. LXXIV [separata], 1998, p.1-44. 

CASTANHEIRA NEVES, António. A crise actual da filosofia do direito no contexto da crise 
global da filosofia: tópicos para a possibilidade de uma reflexiva reabilitação. Coimbra: 
Coimbra, 2003. 

CASTANHEIRA NEVES, António. Coordenadas de uma reflexão sobre o problema 
universal do direito - ou as condições da emergência do direito como direito. In: RAMOS, 
Rui Manuel de Moura [et all] (org). Estudos em homenagem à Professora Doutora Isabel de 
Magalhães Collaço. Coimbra: Almedina, 2002, p. 837-371. 

CASTANHEIRA NEVES, António. Digesta: escritos acerca do direito, do pensamento 
jurídico, da sua metodologia e outros. Vol. 1 e 2. Coimbra: Coimbra, 1995. 

CASTANHEIRA NEVES, Antônio. Questão-de-facto - Questão-de-direito ou O problema 
metodológico da juridicidade. Coimbra: Almedina, 1967. 

CASTORIADIS, Cornelius. Feito a ser feito. As encruzilhadas do laberinto V. Rio de 
Janeiro: DP&A Editora, 1999. 

CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva. Elementos da filosofia 
Constitucional Contemporânea. 2. ed. Rio de Janeiro: lúmen Júris, 2000. 

COMELLA, Víctor Ferreres. Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. 1997. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. 

DOWBOR, Ladislau. IANNI, Octávio. RESENDE, Paulo-Edgar (Orgs.). Desafios da 
globalização. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 157



DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000. 

FERRAJOLI, Luigi. O Direito como sistema de garantias. In: OLIVEIRA JÚNIOR, José 
Alcebíades (Org). O novo em direito e política. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, 
pp. 89-112. 

GARCÍA, Eloy. El Estado Constitucional ante su "Momento Maquiavélico". Madri: Civitas, 
2000. 

GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Alianza 
Editorial. 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 

GÓMEZ, José Maria. Política e democracia em tempos de globalização. Petrópolis: Vozes, 
2001. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. Entre a faticidade e a validade. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1997. 

HELLER, Ágnes. Más allá de la justicia. Barcelona: Editorial Crítica, 1990. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

MACRIDIS, Roy C. Ideologias políticas contemporâneas. Brasília: UnB, 1982. 

MERRYMAN, John Henry. "Lo 'stile italiano': la doctrina". Tradução de Diego Corapi e 
Giuseppe Marziale. In: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Milano, 1966. 

MERRYMAN, John Henry. La tradicion jurídica romano-canônica. 2. ed. 5. reimpressão. 
México: Fondo de cultura económica, 2000. 

MERRYMAN, John Henry. Lo 'stile italiano': l'interpretazione". In: Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile. Milano, 1968. 

OST, François. O tempo do Direto. Lisboa: Instituto Piaget. 

ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado-Providência. Goiania: UnB, 1997. 

SICHES, Luis Recasens. Nueva filosofia de la interpretación del derecho. México: Editorial 
Porrúa, 1980. 

SILVA DE ALMEIDA, Custódio Luís. FLICKINGER, Hans-Georg. ROHDEN, Luiz. 
Hermenêutica filosófica. Porto Alegre: EDIPURS, 2000. 

SOUZA, Jessé (Org.). Democracia hoje. Novos desafios para a teoria democrática 
contemporânea. Brasília: UnB, 2001. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 158



STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. Porto Alegre: EDIPUC, 1996. 

STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007. 

STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 
2. ed. rev e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

STRECK, Lênio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 
2. ed. rev e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

TARZIA, Giuseppe. Presente e futuro delle misure coercitive civile. Esecuzione forzata e 
procedure concorsuali. Padova: Cedam, 1994. 

TOYNBEE, Arnold. O desafio do nosso tempo. Tradução Edmond Jorge. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1968. 

TROCKER, Nicolo; VARANO, Vincenzo. The reforms of civil procedure in comparative 
perspective. Torino: Giappichelli Editore, 2005. 

WARAT, Luiz Alberto. Introdução Geral ao Direito. V. I. Porto Alegre: Fabris, 1994. 

ZAGREBELSKI, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madri: Editorial Trotta, 
1992. 

ZIZEK, Slavoj; DALY, Glyn. Arriscar o impossível: conversas com Zizek. Tradução Vera 
Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

  

  

 

[1] A metáfora é utilizada por Giddens (GIDDENS, Anthony. As consequências da 
modernidade. São Paulo: UNESP, 1991, p. 133.) 

[2] GIDDENS, Anthony (1991). As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 
1991, p. 133 e 140. 

[3] Pontes de Miranda, afirma o seguinte: "Sempre levei a sério o direito processual. É o ramo 
das leis mais rente à vida. Por ele poder-se-iam classificar os povos. Trai, às vezes, o que está 
na alma dos estadistas. Mas a vida mesma, o século, afeiçoa-o às correntes mais profundas, 
que independem da nossa transitoriedade" (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Comentários ao código de processo civil. Tomo I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 
XIII, prólogo). A obra de Pontes de Miranda será de grande importância para a concepção de 
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preventiva. In: ___. Sentença e coisa julgada. 4. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 263-284. 

[38] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Racionalismo e tutela preventiva. In: ___. 
Sentença e coisa julgada, op. cit., p. 263. Em sentido semelhante, Elaine Harzheim Macedo 
afirma que "sob uma ótica positivista [...] o processo civil surgiu como método ou sistema de 
atuação da jurisdição, visando exatamente a afastar qualquer orientação discricionária da 
parte dos órgãos ou agentes jurisdicionais, isso é, os tribunais e juízes, traduzindo-se essa 
forma de agir em juízo como procedimento judicial, representativo da movimentação do 
processo, mas que com ele não se confunde. [...] Arqueia-se o método para alcançar a 
verdade, que deve ser perquirida além do processo" (MACEDO, Elaine Harzheim. 
Jurisdição e processo: crítica história e perspectiva para o terceiro milênio, op. cit., p. 171). 

[39] Sobre a burocratização weberiana e a burocratização arendtiana ver Owen Fiss. 

[40] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Racionalismo e tutela preventiva. In: ___. 
Sentença e coisa julgada, op. cit., p.265. 

[41] Por certo uma análise aprofundada da situação problemática do direito, com a 
investigação de todos os fatores culturais, nos limites desta pesquisa, poderia levar ao 
distanciamento dos objetivos deste ensaio. No entanto, algumas perspectivas são assumidas 
como ponto de partida. 

[42] BRONZE, Fernando José Pinto. Lições de introdução ao direito. 2. ed. Coimbra: 
Coimbra, 2006, p. 158. 

[43] Nesse sentido, ver: STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência 
política e teoria do estado, op. cit.; HELLER, Herman. Teoria del estado. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 1990; AYUSO TORRES, Miguel. ¿Después del Leviathan? 
Sobre el estado y su signo. Madrid: Speiro, 1996; ___ ¿Ocaso o eclipse del Estado? Las 
transformaciones del derecho público en la era de la globalización. Madrid: Marcial Pons, 
2005. 

[44] Sabe-se da ambigüidade do sentido da expressão "lugar-comum", eis que atualmente 
desvinculou-se de seu sentido original para indicar a trivialização do discurso ou uma fórmula 
banalizada e repetida gasta pelo uso. Seu sentido original, utilizado pela retórica clássica 
como fonte de argumento, é desconsiderado pelo uso moderno. Assim, pretende-se criticar o 
discurso que faz da "crise" do modelo de direito e de jurisdição um discurso banal, trivial e 
utilizar a construção desta mesma crise, como um discurso eficaz para a compreensão da 
problemática jurídica-jurisdicional contemporânea. A reflexão sobre a crise consiste não na 
retomada de um discurso já batido, desgastado, mas na retomada de elementos constitutivos 
da atual problemática jurídico-jurisdicional, carregada de sentido. Se, de fato, a crise do 
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modelo de racionalidade para o direito e a jurisdição fosse um discurso desgastado, perder-se-
ia o interesse. No entanto, ela marca a individualidade de um discurso. Portanto, quando se 
diz que as mudanças e os novos problemas vividos pela humanidade indicam uma situação 
histórica sem precedentes tornou-se um lugar-comum, quer-se sinalizar um ponto de partida 
(lugar-comum) para a formulação de uma análise individual (lugar-especial), conforme 
distinção feita por Roland Barthes e Jean-Louis Bouttes: "originariamente, os lugares são 
formas privadas de sentido, mas que servem para se encontrar sentido", sem, contudo, 
escorregar-se para um lugar-nenhum ("Luogo comune", Enciclopédia, vol 8, Torino: Einaudi, 
1979). 

[45] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Processo e ideologia: o paradigma racionalista, 
op. cit. 

[46] CASTANHEIRA NEVES, António. Entre o "legislador", a "sociedade" e o "juiz" ou 
entre "sistema", "função" e "problema": os modelos actualmente alternativos da realização 
jurisdicional do direito. In: Boletim da Faculdade de direito da Universidade de Coimbra, op. 
cit., p. 2. 

[47] Ver que não se trata de uma qualquer crítica, mas de uma crítica a partir do direito como 
ciência da compreensão e não como ciência da explicação. É preciso registrar que a própria 
crítica à dogmática jurídica está em crise (é a crítica em crise) na medida em que falar em 
crise do direito, em crises de paradigmas é, muitas vezes, um exemplo de retórica vazia. Não 
é difícil, hoje, testemunhar a "crítica pela crítica", flagrar uma crítica que prega a inovação, 
mas não consegue inovar-se. Na verdade, como já alerta Michael Moore, os modismos 
intelectuais são como metáforas, tem um ciclo vital simples, nascem de novos discernimentos 
a respeito de uma similaridade despercebida, definham com o uso excessivo e morrem quando 
se tornam tão familiares que passam a ser tratadas como sentidos estabelecidos das palavras. 
Assim, ainda que possam iniciar a vida frescos e cheios de promessas, acabam por tornar-se 
os gastos contrapontos de um jargão que impede o discernimento em vez de transmiti-lo 
(MOORE, Michael S. Interpretando e interpretação. In: MARMOR, Andrei. Direito e 
interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 03-04). 
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RESUMO 
A importância da conciliação para uma cultura de paz reforça a necessidade de se pesquisar 
este instituto, sobretudo diante de um visível incremento das políticas públicas que a 
direcionam como um mecanismo eficaz de acesso à justiça, desafogando o judiciário e 
tornando-o mais eficiente. A prática judicial da conciliação, através de mutirões, por exemplo, 
estimula a questão de saber, aqui particularmente no âmbito de Sergipe, como as diretrizes 
nacionais estão impactando a prestação jurisdicional. Este artigo apresenta os resultados da 
pesquisa desenvolvida em iniciação científica, com o objetivo de levantar quantitativamente 
os números da conciliação em Sergipe na justiça estadual, no período de 2006-2010, bem 
como de avaliar qualitativamente os impactos do Movimento pela conciliação do CNJ no 
âmbito deste Estado. Após a análise dos dados, é possível verificar como os efeitos de 
propagandeados em torno de metas e efetividade, mutirões e transparência podem encobrir o 
esvaziamento dos procedimentos de conciliação e os resultados pouco confiáveis de uma 
ampliação de acesso que garanta justiça para todos, reforçando os projetos de um 
neoliberalismo que faz dos números um fim em si mesmo. 
PALAVRAS-CHAVE: CONCILIAÇÃO; CNJ; JUSTIÇA SERGIPANA 
 
ABSTRACT 
The importance of reconciliation for a culture of peace reinforces the need for research in this 
institute, especially before a noticeable increase in public policies that drive as an effective 
mechanism for access to justice, releasing the judiciary and making it more efficient. The 
judicial practice of conciliation, through joint efforts, for example, stimulates the question, 
particularly here in the context of Sergipe, as national guidelines are impacting the 
adjudication. This article presents the results of research developed in scientific research, 
aiming to raise quantitatively the numbers of conciliation in Sergipe state courts in the period 
2006-2010, as well as qualitatively evaluate the impacts of the Movement for the 
Reconciliation of CNJ under this state. After analyzing the data, you can see how the effects 
of advertised around goals and effectiveness, transparency and collaborative efforts may mask 
the emptiness of the conciliation proceedings and the results unreliable for broadening access 
to ensure justice for all, strengthening the projects a neoliberalism that makes the numbers an 
end in itself. 
KEYWORDS: CONCILIATION; CNJ; SERGIPE JUSTICE 
 
 

1 Introdução 
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Com a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil, os últimos cinco anos 
assistiram, a partir da Emenda Constitucional nº45/2004, conhecida como reforma do 
judiciário, a um incremento de discussões e ações em torno deste poder, na busca de um 
efetivo acesso à justiça. Estas ações e estratégias que tornaram o judiciário um protagonista 
privilegiado da República, estão ligadas a um movimento mundial de ampliação dos espaços 
de realização do direito e dos compromissos com a efetividade dos direitos. Há que se 
pontuar, entre outros elementos, a crescente judicialização de direitos promovida pelo perfil 
garantista de nossa Constituição, além de um ativismo judicial, que torna o judiciário o grande 
concretizador de garantias, reforçando, por contraponto, as insuficiências dos demais poderes. 

Por outro lado, a experimentação do pluralismo e de uma sociedade democrática acendeu a 
crença e a um só tempo a necessidade de procedimentos mais comunicativos e não-violentos 
de condução de nossas vidas. Nesse sentido, voltou-se com muita ênfase o olhar para os 
sistemas autocompositivos de conflitos, como uma alternativa mais viável de resolução de 
lides, por exemplo, a conciliação. 

Tendo em vista que a importância da conciliação para uma cultura de paz e justiça 
restaurativa reforça a necessidade de se pesquisar este instituto, sobretudo diante de um 
visível incremento das políticas públicas que direcionam como um mecanismo eficaz de 
acesso à justiça, desafogando o judiciário e tornando-o mais eficiente. A prática judicial da 
conciliação, através de mutirões, por exemplo, estimula a questão de saber, aqui 

particularmente no âmbito de Sergipe, como as diretrizes nacionais estão impactando a 
prestação jurisdicional. 

Desse modo, o presente artigo apresenta os resultados de pesquisa desenvolvida em iniciação 
científica, com o objetivo de levantar quantitativamente os números da conciliação em 
Sergipe na justiça estadual, no período de 2006-2010, bem como de avaliar qualitativamente 
os impactos do Movimento pela conciliação do CNJ no âmbito deste estado. 

A delimitação da pesquisa envolveu coleta de dados acerca das conciliações ocorridas na 
justiça comum estadual sergipana no período de 2006 a 2010, além da utilização de pesquisa 
bibliográfica, documental e observação não participante durante a semana de Conciliação 
Nacional no referido Estado em 2010. 

Após a análise dos dados, é possível verificar como os efeitos de festim em torno de metas e 
efetividade, mutirões e transparência podem encobrir o esvaziamento dos procedimentos de 
conciliação e os resultados pouco confiáveis de uma ampliação de acesso que garanta justiça 
para todos, reforçando os projetos de um neoliberalismo que faz dos números um fim em si 
mesmo. 

  

2 Interfaces entre acesso à justiça e conciliação 
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Diante da importância da celeridade e eficácia das ações judiciais no sistema judiciário, a 
conciliação foi incorporada como um mecanismo de viabilizar a resolução de conflitos de 
forma mais efetiva e com melhor aproveitamento ao acesso à justiça numa sociedade cheia de 
conflitos sociais, sejam eles individuais ou coletivos. 

Conforme Costa (2004, p.162), a visão clássica identificava o conflito como algo negativo 
que precisava ser combatido, como se anulando o conflito a sociedade pudesse se tornar 
harmônica. 

Simplificada de maneira quase grosseira, essa é uma descrição do direito moderno e de sua 
articulação com o individualismo moderno: os indivíduos têm interesses pessoais, esses 
interesses entram em choque, esses choques devem ser anulados mediante a aplicação de 
regras previamente definidas e aplicadas por juízes imparciais. Nessa visão de mundo, que 
papel pode ser reservado ao conflito? Nenhum, obviamente, a não ser o de vilão da história 
(COSTA, 2004, p,162). 

Os debates em torno da ampliação do acesso à justiça também fomentaram um alargamento 
na visão do conflito, o que permitiu que se lhe pudesse reconhecer um caráter transformador e 
pedagógico, ao lado da visão tradicional do conflito como destruição. 

Em uma perspectiva muito larga, portanto, conflito é dissenso. A complexidade e diversidade 
de arranjos sociais, com seus encontros e desencontros, a pluralidade de valores, a 
possibilidade de exercitar em graus diferentes a própria liberdade, gozando de oportunidades 
sempre contingentes, irão multiplicar em demasia as formas, objetos e maneiras de relações, 
que poderão assumir uma tensão conflituosa. Por outro lado, equiparar o conflito a uma 
disputa é também reduzir suas potencialidades. 

Quanto às questões que ensejam conflitos, basicamente Morton Deustch (2004, p.39-40) 
sintetiza: (i) controle sobre recursos, como propriedade, poder, bens de consumo, ou espaço; 
(ii) preferências e incômodos, que implicam em uma exposição da sensibilidade, das 
suscetibilidades, do próprio modo de agir cotidiano; (iii) valores, ou conflitos sobre o que 
deveria ser, marcando os conflitos de natureza política, ética, ideológica, cada vez mais 
abundante em contextos de sociedades diversificadas, plurais e democráticas; e (iv) crenças, 
ou sejam, conflitos sobre as percepções da realidade, sobre fatos, informações, 
conhecimentos. 

Nesse sentido, mesmo com o reconhecimento antigo do dever do Estado de garantir igual 
acesso à justiça às partes em conflito por parte dos ordenamentos jurídicos em todo o mundo, 
a exemplo do Código Austríaco de 1895 (CAPPELLETTI, 1988, p.11), alguns fatores foram 
durante longo tempo obstáculos práticos que dificultaram o acesso à justiça, como os custos 
judiciais, o tempo de litígio, os requisitos para litigar, imposições financeiras, entre outros. 

Os debates em torno de um Estado de bem estar social em meados do século passado 
fomentaram o que Mauro Cappelletti (1988) denominou de ondas de acesso, divididas em 
fases estratégicas. A primeira onda, entre as décadas de 50 e 60, refere-se à assistência 
judiciária gratuita, tendo como objetivo levar a assistência jurídica à massa mais pobre, 
cabendo ao Estado o pagamento dos honorários advocatícios. No Brasil, a lei 1.060 de 1950 
foi um marco regulatório importante para a concessão de assistência judiciária aos 
necessitados. Além desta, a criação de varas de assistência judiciária especializadas, embora 
bastante polêmica quanto ao respeito ao princípio da igualdade, contribuiu para que a 
realidade brasileira acompanhasse as iniciativas experimentadas em outros países do ocidente. 
Os esforços, no entanto, não obtiveram o êxito esperado, já que "a contradição entre o ideal 
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teórico do acesso efetivo e os sistemas totalmente inadequados de assistência judiciária 
tornou-se cada vez mais intoleráveis" (CAPPELLETTI, 1988, p.33). 

A segunda onda renovatória, própria das reformas processuais das décadas de 70 e 80, cuidou 
de garantir um tratamento diferenciado aos direitos difusos, através de 

representações que pleiteassem coletivamente a titularidade de direitos como a saúde ou o 
meio ambiente. Neste caso, a ação civil pública brasileira é um exemplo deste movimento que 
inclui não só a indicação de representantes e legitimados a acionarem em nome da 
coletividade, mas também, a criação de instituições e órgãos de controle e promoção de tais 
direitos. Tais reformas na direção dos direitos difusos e coletivos provocaram uma mudança 
necessária do papel do juiz, forçando-o a reconhecer uma dimensão diferente dos conflitos 
(CAPPELLETTI, 1988, p.50). 

A terceira onda renovatória busca dar efetividade ao processo e preocupa-se com seu modo de 
ser. Ela alinha-se com a fase instrumentalista do direito processual, focando as implicações 
sociais e econômicas do processo. Se o processo não se impõe por si mesmo, como o 
exercício de um direito em si, mas busca atender aos escopos de uma ordem justa, livre e 
solidária, estabilizando atritos ou harmonizando diferenças, percebe-se que o acento da fase 
instrumentalista dialoga com a teoria constitucional contemporânea e com as estruturas da 
ordem jurídica democrática. Neste cenário, é compreensível que a questão do acesso à justiça 
encontra-se ligada ao desenvolvimento dos direitos humanos, sendo por vezes eleito como 'o 
mais básico? de todos eles (MORAIS e SPENGLER, 2008, p. 30). 

De qualquer sorte, é também no seio desta onda que busca dar efetividade ao processo que se 
reintroduziu ou gestou outros sistemas de resolução de conflitos, que se apresentaram, 
inicialmente, como uma alternativa ao sistema judicial. Por um lado, os outros sistemas de 
resolução servem como procedimentos incorporados ao sistema judicial, como se pode 
verificar com a conciliação, no caso da realidade brasileira. Por outro lado, a criação de 
espaços extrajudiciais de resolução, incrementando notadamente a esfera privada, permite um 

alívio na demanda por justiça direcionada ao poder Judiciário. 

É certo que há outros motivos muito contundentes que levarão o mundo privado a fomentar 
espaços de autogestão de seus conflitos, nas ondas do neoliberalismo de mercado, como 
veremos no tópico a seguir, para além das limitações impostas pelos contingentes Estados 
nacionais. Mas, por outro lado, o reconhecimento de uma certa crise no modelo judicial de 
resolução de conflitos vai obrigar a se pensar em mecanismos de modernização da máquina, 
em uma reengenharia dos poderes e uma rediscussão do próprio papel do juiz. 

Na perspectiva de Christopher Moore (1998, p.168), "a conciliação é essencialmente uma 
tática psicológica aplicada que visa corrigir as percepções, reduzir medos irracionais e 
melhorar a comunicação a tal ponto que permita a ocorrência de uma discussão razoável e, na 
verdade, possibilita a negociação racional". 

Nesta perspectiva não se trabalha mais com a ideia de vencedores e vencidos, ou outros 
maniqueísmos decorrentes (vítima/agressor, certo/errado, culpado/inocente). Assim, sobressai 
o caráter pacifista do método que se baseia na ideia de complementaridade "[...]que 
pressupõe, em todo conflito, a presença ativa de dois opositores responsáveis pela sua 
manifestação e manutenção. Ativa aqui não é sinônimo de violência, como passiva tampouco 
é sinônimo de vitimização" (MUSZKAT, 2003, p.35). 
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O campo generalista de definições em torno da conciliação e também da mediação sugere a 
Riskin (2002, p.31) a organização de um quadro de intensidade tanto das metas quanto das 
posições que o terceiro ocupa em relação ao conflito. Quanto às metas, ou ao foco em relação 
aos conflitos, a resolução pode ser restrita ou ampla. Quanto ao terceiro que intervém, é 
possível variar entre um papel avaliativo ou facilitador. 

O cruzamento destes parâmetros permite identificar a conciliação a partir de uma postura 
avaliativa, seja restrita ou ampla. "O mediador avaliador, ao prover avaliações, prognósticos e 
rumos, retira a responsabilidade sobre a tomada de decisões das partes e seus advogados. Em 
alguns casos, isso facilita o alcance do acordo"(RISKIN, 2002, p.50). 

Uma outra abordagem que diferencia mediação e conciliação é aquela que associa: (i) quanto 
aos vínculos, a conciliação à atividade judicial, portanto, seria um momento consensual no 
seio de um processo adversarial, deixando a mediação para as tentativas espontâneas; (ii) 
quanto à finalidade, a conciliação focada no conflito conforme as disposições apresentadas 
pelas partes envolvidas, assumindo a mediação uma tarefa mais abrangente; e (iii) quanto ao 
método, aquela de uma participação mais ativa e propositiva do conciliador, deixando ao 
mediador um papel de comunicação, de facilitação e gestão da resolução do conflito (PINHO, 
2008, p.256-257). 

Sobre a conciliação como um procedimento inserido no processo judicial, entendemos que a 
força institucional de hierarquização que a própria jurisdição contempla impediria 
estruturalmente a crença, por parte das partes, de que o juiz, que tem o poder de decidir, possa 
abandonar suas prerrogativas e assumir uma postura de igualdade em relação aos 
jurisdicionados. Também questionamos se o próprio juiz será capaz desta transformação de 
certa forma contraditória, porque consideramos que a composição dos conflitos é oposta em 
um sistema adversarial em comparação ao consensual. A própria relação jurídica processual 
coloca o autor contra o réu e não simplesmente coordena partes. 

O conciliador judicial cumpre seu papel institucional e burocrático quando o acordo é 
assinado e, por isso, muitas vezes utiliza todos os meios de pressão disponíveis para fazer 
com que as partes aceitem algum acordo. E mais grave ainda é a distorção do papel dos juízes 
que, para „agilizar? o seu próprio serviço, pressionam as partes, afirmando expressamente (ou 
quase expressamente) a uma das partes que ela deveria 

aceitar uma certa proposta, pois o acordo lhe seria mais vantajoso que a decisão que ele 
tomaria se tivesse que resolver o conflito. O mais grave é que essa supressão da autonomia é 
revestida por um discurso de garantia da própria liberdade das partes (COSTA, 2004, p.181). 

Mas, para além de uma perspectiva que encara a conciliação apenas no espaço estatal, 
entendemos a conciliação como um sistema que pode ser realizado, como a negociação e a 
arbitragem, fora dos espaços judiciais. 

Estando direcionada para o acordo, a conciliação tem que se preocupar com os desvios 
estratégicos que a imposição de um acordo pode representar. Ela não pode perder a sua 
legitimação de sistema autocompositivo e desejar impor um acordo a qualquer custo. A 
imposição de uma solução é próprio dos sistemas heterocompositivos, como no sistema 
judicial e na arbitragem. 

Portanto, o foco no acordo não pode reduzir a ação do conciliador a um agir meramente 
estratégico e descomprometido com a autonomia das partes e a satisfação de uma resolução 
conflitiva. Mas o que se observa é a dificuldade dos juízes realizarem a conciliação 
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conferindo às partes essa liberdade própria desse método alternativo de resolução de 
controvérsias, até porque estão habituados às amarras típicas dos processos judiciais e, em 
rigor, em sua grande maioria, não apresentam o treinamento técnico necessário para o 
exercício dessa função, confundindo acentuadamente a função judicante com a função 
conciliatória (BENVINDO, 2003). 

De qualquer sorte, a conciliação seja dentro do sistema judicial ou fora dele, representa uma 
tentativa de resolução de conflito consensual que, por si só, já tem o mérito, ainda que em 
tese, de um tratamento harmonioso do conflito. Ela permite um incremento nas políticas de 
acesso à justiça, seja pela capacidade de efetivar acordos que serão construídos e partilhados 
pelas partes, seja pela escolha de caminhos mais céleres e efetivos de resolução, seja pelo 
potencial democrático e de empoderamento das partes envolvidas. 

Resta-nos a seguir, antes de verificar em Sergipe os impactos das políticas do CNJ pela 
conciliação, refletir sobre as estratégias institucionais e implementadas e em que medida 
podem assegurar que os discursos e vantagens da conciliação sejam refletidos na prática 
judicial brasileira. 

  

3 Modelo de prestação jurisdicional no marco neoliberalismo: o exemplo do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

  

A percepção de que o Judiciário havia saído de um papel apenas reativo de violação da ordem 
jurídica para outro de protagonista de direitos e políticas públicas acende o debate em torno de 
um controle externo deste poder, redundando, na experiência brasileira, na criação do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja missão constitucional destina-se, mediante ações de 
planejamento, coordenação e controle administrativo, a aperfeiçoar o serviço público de 
prestação da Justiça. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é um órgão voltado à reformulação de quadros e meios 
no Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e 
processual. O CNJ foi instituído em obediência ao determinado na Constituição Federal, nos 
termos do art. 103-B, inovação trazida pela emenda 45/2004. 

Criado em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, o CNJ é um órgão do 
Poder Judiciário com sede em Brasília/DF e atuação em todo o território nacional, que tem 
como missão contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, 
eficiência e efetividade, em benefício da sociedade. (CNJ, 2011). 

Conforme o discurso institucional, as diretrizes do CNJ compreendem, em linhas gerais: (i) 
planejamento estratégico e proposição de políticas judiciárias; (ii) modernização tecnológica 
do Judiciário; (iii) ampliação do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade social; e (iv) 
garantia de efetivo respeito às liberdades públicas e execuções penais. 

No campo das ações, as dez metas traçadas para o ano de 2010 são muito representativas 
deste momento de busca de eficiência e modernização da jurisdição estatal. Incluem: Meta 1: 
julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do 
estoque,com acompanhamento mensal; Meta 2: julgar todos os processos de conhecimento 
distribuídos (em 1º grau,2º grau e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, quanto 
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aos processos trabalhistas, eleitorais,militares e da competência do tribunal do Júri, até 31 de 
dezembro de 2007; Meta 3: reduzir a pelo menos10% o acervo de processos na fase de 
cumprimento ou de execução e, a 20%, o acervo de execuções fiscais(referência: acervo em 
31 de dezembro de 2009); Meta 4: lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dia após a 
sessão de julgamento; Meta 5: implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de 
processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau; Meta 6: 
reduzir a pelo menos 2% o consumo per capita com energia, telefone, papel, água e 
combustível (ano de referência: 2009); Meta 7:disponibilizar mensalmente a produtividade 
dos magistrados no portal do tribunal; Meta 8: promover cursos de capacitação em 
administração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados; Meta 
9:ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre o Tribunal e 100% das unidades 

judiciárias instaladas na capital e, no mínimo, 20% das unidades do interior; Meta 10: realizar, 
por meio eletrônico, 90% das comunicações oficiais entre os órgãos do Poder Judiciário. 

Em dezembro de 2010, as metas para 2011 foram lançadas compreendendo 4 metas nacionais 
(Meta 1. Criar unidade de gerenciamento de projetos para auxiliar a implantação da gestão 
estratégica; Meta 2. Implantar sistema de registro audiovisual de audiências em pelo menos 
uma unidade judiciária de primeiro grau em cada tribunal; Meta 3. Julgar quantidade igual a 
de processos de conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do estoque, com 
acompanhamento mensal; e Meta 4. Implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao 
público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer 
espaços públicos) além de metas por segmentos de justiça: na trabalhista, Meta 5. Criar um 
núcleo de apoio de execução; na eleitoral, Meta 6. Disponibilizar nos sites dos Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) até dezembro de 2011 o sistema de planejamento integrado das 
eleições e Meta 7. Implantar e divulgar a "carta de serviços" da Justiça Eleitoral em 100% das 
unidades judiciárias de primeiro grau (Zonas Eleitorais) em 2011; na Militar, Meta 8. 
Implantar a gestão de processos em pelo menos 50% das rotinas administrativas, visando a 
implementação do processo administrativo eletrônico e na Justiça federal, Meta 9. Implantar 
processo eletrônico judicial e administrativo em 70% das unidades de primeiro e segundo 
grau até dezembro de 2011 (CNJ, 2011). 

Recentemente, as metas para 2011 foram transformadas em uma campanha publicitária com o 
slogan "Compromissos da justiça com você em 2011", no reforço dos ideais de transparência 
e eficiência, compreendendo: 1- Julgar mais processos do que a quantidade que entrou na 
Justiça este ano; 2- Julgar o estoque de processos propostos até 31 de dezembro de 2006 e, 
quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e de competência do tribunal do júri até 
31 de dezembro de 2007; 3- Após as sessões de julgamento, publicar os acórdãos em até dez 
dias; e 4- Publicar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do tribunal (CNJ, 
2011) 

Assim, compreende-se que o CNJ surge no bojo de uma crise do judiciário por 
reconhecimento, ora como o resultado de uma exigência social por um controle externo ao 
poder menos transparente da república, ora como mecanismo de adequação deste poder a um 
jogo de mercado que há muito tinha deixado apenas os espaços econômicos. As estabilizações 
da democracia no Brasil e o incremento dos espaços de cidadania nos idos dos anos 90 
encontraram, paradoxalmente, um mercado global em franco projeto neoliberal. Assim, se de 
um lado as lutas e críticas se dirigiam à construção de um judiciário mais atuante e 

democrático, mais cônscio de um projeto de justiça social, por outro, o ambiente econômico, 
já aquecido pelo fomento de um mercado financeiro assumidamente neoliberal, engendrava 
mecanismos de retraimento do Estado e abandono das ideologias de uma justiça social em 
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nome de uma razão de mercado. Talvez por isto, haja na comunidade jurídica um misto entre 
euforia e frustração na atuação do CNJ. E não se pode esquecer que qualquer análise atual do 
judiciário deve ser vista"num contexto marcado por fortes desigualdades sociais e culturais, 
graves limitações fiscais e transformações radicais nos modos de funcionamento da 
economia"(FARIA, 2009, p.2). 

Em que consiste então este novo modelo de justiça a partir do qual a atuação do CNJ parecem 
se estruturar? As linhas principais estão desenhadas a partir de uma proposta de Antoine 
Garapon (2008, p.98-122) sobre um novo modelo neoliberal de justiça, focado na ideia de 
eficácia, atuação estratégica e segurança. Garapon parte da ideia de neoliberalismo como uma 
extensão do paradigma econômico a todos os domínios da sociedade e da vida individual, 
para evidenciar um tal juiz-objeto, como uma tecnologia a serviço do mercado, a permitir 
julgamentos úteis, eficientes e seguros. Para o autor, a eficácia é erigida como um metavalor, 
incontestável, sobre todos os demais domínios e junto com a efetividade e a formalização, são 
transformados nos grandes desafios. Se o ato de julgar pode ser capatado em números, a 
atuação do juiz se mede não pela qualidade de suas sentenças, pela potencialidade de 
resolução de conflitos, mas pela quantidade e celeridade de seus atos que permitem a criação 
de uma verdadeira competição entre os magistrados e os tribunais. Formalização, eficácia e 
competição são valores fundamentais ao neoliberalismo, sem que a questão de fundo, da 
qualidade destas decisões, possa ser enfrentada. 

Neste ponto, Garapon (2008, p.101) aponta que há uma preocupação menor com a regra do 
que com suas condições de aplicação, fazendo com que o neoliberalismo passe a ter como um 
de seus instrumentos favoritos a ideia de boas práticas, como padrões de comportamento a 
que devem se conformar os profissionais. Esta perda de foco na regra reflete num direito 
menos como vontade geral, com foco no emissor, e mais como mecanismo direcionado a seus 
destinatários, adaptável a pontos de vista em função de sua aplicação prática. O direito, 
portanto, torna-se um instrumento de fazer negócios e os vários ordenamentos jurídicos, antes 
vistos do ponto de vista da soberania dos Estados, passam a ser concorrentes atrativos para 
um mercado global (GARAPON, 2008, p.102). 

Nesta perspectiva, « la forme optimale de la justice est, pour les néolibéraux, la transaction, 
c'est-à-dire l'accord entre les parties » (GARAPON, 2008, p.105) o que explica a ênfase que 
a conciliação encontrou no formato do CNJ como instrumento de ação. 

Assim, do ponto de vista simbólico, a teoria e a própria previsão normativa apontam para um 
quadro geral mais protetor e democrático - como nos pode sugerir o slogan de uma 
Constituição cidadã - enquanto a prática resta conduzida por uma razão instrumental que 
exige metas, números e estatísticas de julgamentos. E o Judiciário, como espaço hegemônico 
de resolução de conflitos, tende a perder força em um modelo de economia calcada na 
minimização de gastos públicos e na maximização da liberdade. Em sociedades complexas, 
multiplicam-se as potencialidades de conflitos. A tendência é sempre um aumento da 
demanda por resolução, onerando substancialmente o sistema judicial, o próprio Estado. E, ao 
mesmo tempo, agravando as condições anacrônicas de um direito esvaziado em seu potencial 
transformador e amplamente reduzido a questões apenas processuais, "o Judiciário acaba 
sendo indigente na produção de respostas para seus problemas" (FARIA, 2009, p.07). 

Outro ícone deste modelo de justiça é a ideia de celeridade. A celeridade é o argumento que, 
de tão contrastante, acaba por confundir finalidade e consequência. Se pensarmos em acesso à 
justiça, a finalidade não seria desafogar, mas garantir direitos, resolver conflitos, 
harmonizando e pacificando a sociedade. Se o Judiciário consegue dar respostas com 
qualidade em um tempo adequado, um tempo em que cada vez mais se otimiza a prestação 
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jurisdicional, a celeridade faz do desafogar uma consequência. Mas parece que, na ânsia de 
atingir números, desafogar torna-se a própria finalidade, um objetivo esvaziado de direito. 

Todas estas observações podem ser identificadas na forma como a conciliação tem se 
desenvolvido nos espaços forenses brasileiro, provavelmente também em realidades 
estrangeiras. Do ponto de vista legal, as modificações da última década indicam a conciliação 
como um momento de destaque no processo judicial. As impossibilidades estruturais de sua 
realização são, contudo, camufladas por acordos precipitados e impostos, com o argumento 
estratégico e cínico do „mas pior seria? ou por um discurso que enuncia que a tentativa de 
conciliação restou frustrada pelas partes. Assim, as consequências de um acordo empurrado 
ou a culpa por um processo moroso, caro e inacessível é transferida para as partes que, afinal, 
frustraram a conciliação. Relatos que corroboram esta percepção da realidade brasileira 
podem ser extraídos da pesquisa empírica empreendida por Artur Stamford junto ao Judiciário 
em Pernambuco, objetivando "um estudo teórico e empírico sobre a ação social que prevalece 
na construção de acordos judiciais", com suporte na teoria da ação comunicativa de 
Habermas, avaliando a propensão estratégica ou comunicativa dos acordos realizados 
(STAMFORD, 2003, p.79). 

Algumas evidências sugestionam que, por detrás do estímulo para conciliar, do slogan de uma 
cultura de paz, há uma diferenciação econômica que fortemente marca uma prestação 
jurisdicional na „primeira? classe e uma outra na classe „econômica?. A primeira evidência é 
pelo espaço: salas menores, às vezes localizada em aposentos visivelmente menos cuidados da 
estrutura do Fórum, com cartazes infantilizados que reduzem a própria conciliação a um 
encontro de boas intenções. A segunda evidência recai no conciliador: às vezes, os tribunais 
escalam técnicos concursados de sua própria estrutura, agregando-lhe um cargo 
comissionado; outras, recrutam entre bacharéis de direito, indicados por conhecimento ou 
trânsito no próprio Judiciário. O certo é que, em todo o caso, a formação do conciliador, sua 
importância no processo, sua remuneração, seu apreço, é sempre muito menor do que um juiz 
pode ser, assumir e representar dentro da estrutura do poder Judiciário, o que seria uma 
grande contradição, frente ao discurso preponderante de que „conciliar é legal„. 

Quando Auerbach (2007, p.59) analisa as possibilidades de uma justiça sem direito, o que 
seria de certa forma a explicitação deste modelo neoliberal, diagnostica com precisão este 
paradoxo de um discurso que o próprio sistema judicial encampa em prol de sistemas mais 
informais e menos onerosos como exercício de uma autonomia dos sujeitos, apontando como 
um certo cinismo do Estado e uma visível tendência de elitização do litígio, submetendo as 
causas de pequeno valor a procedimentos menos rigorosos. 

Assim é que este modelo neoliberal de prestação jurisdicional reserva ao judiciário um papel 
mais dinâmico de restauração da ordem espontânea - leia-se o mercado - via decisões 
judiciais, descabendo qualquer pretensão finalística, como a ideia de justiça social (ROSA, 
2008, p.33). 

  

4 Movimento pela Conciliação do CNJ e seus impactos na justiça estadual sergipana. 

  

A seguir, passamos a explicitar os dados colhidos durante o período de março de 2010 a 
fevereiro de 2011 junto à justiça estadual sergipana, no intuito de verificar os impactos do 
movimento pela conciliação do CNJ no período. É preciso registrar que logo que o Tribunal 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 173



de Justiça, através de sua corregedoria, foi contatado, houve uma receptividade grande à 
pesquisa, não se colocando nenhum óbice ao levantamento de dados. No entanto, ficou 
igualmente perceptível que no decorrer dos anos compreendidos de 2006 a 2010, não havia 
uma padronização na maneira como os dados eram registrados, detalhe este que também 
transparece na forma como os relatórios foram disponibilizados pelo próprio CNJ. Neste 
ponto, face à recente implantação e construção deste modelo estatístico, compreende-se a 
variabilidade dos registros, ainda em aperfeiçoamento. 

  

A justiça estadual sergipana traduziu as estratégias de celeridade e desobstrução judicial na 
criação de uma central de conciliação em 2007, que passou a deslocar o momento da 
conciliação do juiz da causa para seus conciliadores. Esta central, além das atividades 
rotineiras durante todo o ano, também se encarrega de gerenciar a Semana Nacional de 
Conciliação promovida pelo CNJ em todas as esferas do judiciário. Os gráficos a seguir 
indicam os números alcançados no período estudado em Sergipe e no Brasil como um todo. 

Perfil da Semana Nacional de Conciliação na Justiça Estadual em Sergipe 

  

   Fonte: Tribunal de Justiça - Sergipe 

Perfil da Semana Nacional de Conciliação na Justiça Estadual em todo Brasil 

  

 Fonte: Conselho Nacional de Justiça - CNJ (2008 a 2010) 
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A amostragem deixa claro que em Sergipe, 2007 é o ano de maior êxito numérico da 
campanha, que não pode ser comparado com o Brasil já que o CNJ apenas disponibiliza em 
seu sítio na internet entre os anos de 2008 e 2010. Uma outra assimetria na comparação 
Sergipe-Brasil ocorre em 2010, em queda linear no período comparado, enquanto Sergipe 
contraria o padrão nacional e volta a crescer em suas metas. O impacto é sentido 
sensivelmente em 2009 que, acompanhando uma tendência nacional de decréscimo nas 
conciliações, encontra nos números sergipanos seu menor patamar. 

Um dos impactos que renderam destaque à justiça sergipana no quadro competitivo dos 
tribunais foi sem dúvida a adoção do Programa Conciliação Itinerante - Programa 
executado a partir de setembro de 2009, englobando as Varas Cíveis privativas na capital e no 
interior do Estado, que pode explicar de certa forma o decréscimo na semana de conciliação, 
também esta desafogada pela adoção do programa descentralizado durante meses, e não 
apenas em uma semana. 

  

CONCILIAÇÃO 
ITINERANTE 

AUDIENCIAS 
MARCADAS 

AUDIENCIAS 
REALIZADAS 

ACORDOS 
EFETUADOS 

PERCENTUAL 
DE ACORDOS 

1ª Vara Privativa 136 87 84 96,55% 
2ª Vara Privativa 98 52 41 78,85% 
4ª Vara Privativa 67 39 36 92,31% 
6ª Vara Privativa 117 70 68 97,14% 
Barra dos Coqueiros 188 121 84 69,42% 
Privativa de São 
Cristovão 

133 82 77 93,9% 

Vara Cível de S. 
Cristovão 

48 33 12 36,36% 

------------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------- ------------------------ 
------------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------- ------------------------ 

Fonte: Central de Conciliação - Sergipe (setembro/2009 a dezembro/2009) 

  

  

CONCILIAÇÃO 
ITINERANTE 

AUDIENCIAS 
MARCADAS 

AUDIENCIAS 
REALIZADAS 

ACORDOS 
EFETUADOS 

PERCENTUAL DE 
ACORDOS 

1ª Vara Privativa 312 189 178 94,18% 
2ª Vara Privativa 297 166 147 88,55% 
4ª Vara Privativa 207 114 97 85,09% 
5ª Vara 
Privativa* 

44 26 25 96,15% 

6ª Vara Privativa  253 155 141 90,97% 
7ª Vara 
Privativa** 

50 24 20 83,33% 

Barra dos 
Coqueiros 

692 356 286 80,34% 
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Privativa de São 
Cristovão 

353 216 164 75,93% 

Vara Cível de S. 
Cristovão 

----------------------- ---------------------------- ---------------------------- --------------------------

Maruim*** 287 177 158 89,27% 
Laranjeiras**** 131 68 58 85,29% 

Fonte: Central de Conciliação - Sergipe (janeiro/2010 a dezembro/2010) 

*5ª Vara (a partir de agosto/2010 a novembro/2010) 

**7ª Vara (só agosto/2010) 

***mutirão de Maruim (junho/2010 a novembro/2010) 

****mutirão de Laranjeiras (setembro/2010 a dezembro/2010) 

  

Apesar do acesso aos dados acima expostos, pouco se pode comparar, por falta de um maior 
detalhamento e metodologia em registro dos dados junto aos órgãos da administração 
judiciária, faltando identificar um total de conciliações anuais no Estado como um todo, por 
exemplo. A recente implantação das Metas de 2011, com especial ênfase para a possibilidade 
de publicar a produtividade do magistrado mensalmente no site do tribunal, permitirá, quiçá, 
uma maior precisão dos dados, que não pôde ser auferida no período pesquisado. Não ficou 
claro também como a própria central de conciliação procede ao controle dos seus números, 
restando com mote para futuras pesquisas o estudo das metodologias de aferição de 
produtividade trabalhadas pelo judiciário brasileiro. 

Um segundo momento da pesquisa foi o acompanhamento como observador não participante 
da Semana Nacional de Conciliação em 2010. Das dez audiências acompanhadas, sete delas 
tinham no pólo passivo ou ativo pessoas jurídicas, acompanhadas de seus advogados ou 
representadas por prepostos. No entanto, em apenas uma delas houve acordo. As ações eram 
de natureza mais simples na esfera cível, geralmente com um conflito já quantificado em 
termos monetários, verificando-se ações de cobrança, em fase de execução ou cumprimento 
de sentença. No geral, as audiências eram rápidas e não envolveram grande debate por parte 
dos envolvidos, explorando-se muito pouco os potenciais procedimentais da conciliação como 
um mecanismo de resolução de conflito. 

  

5 Considerações finais 

  

Diante dos estudos efetuados, percebe-se que o Movimento pela Conciliação do CNJ, no 
período de 2006 a 2010, ainda está definindo suas estratégias e metodologias, faltando um 
sistema metodológico padrão a todos os tribunais envolvidos no país que garanta maior 
compreensão de suas estatísticas, facilitando um diagnóstico acerca das dificuldades 
encontradas, que justifiquem o decréscimo ou o acréscimo do instrumento de conciliação. 
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Dentre os impactos positivos encontramos em Sergipe a criação do Programa Conciliação 
Itinerante (2009) e a Central de Conciliação (2007), mas que não puderam ser aprofundados 
no tocante a qualidade da prestação jurisdicional, tendo em vista a fragilidade dos dados. 
Assim, fica evidente o distanciamente entre o carater publicitário das campanhas do CNJ e a 
possibilidade de auferir seus resultados e mais, de discutir seus resultados, quantitativo ou 
qualitativamente. 

Por outro lado, as empreitadas para conciliar em mutirões, a acelerar o 'processômetro' 
instalado para a contagem de processos julgados, indicam que atingir as metas numéricas é 
muito mais evidente do que garantir uma justiça de qualidade e, por conseguinte, a resolução 
efetiva dos conflitos, o que conferiria à palavra resolução alguma denotação substancial e não 
meramente formal. O slogan -  "bater recordes é garantir direitos" - passa ao largo de qualquer 
perspectiva de mudança que redunde em qualidade e que não renda, ao discurso neoliberal, 
todas as loas. 

Nesta perspectiva, não se pode creditar aos procedimentos de conciliação o insucesso de seus 
números. No nosso entender, não é uma questão de inadequação do procedimento. Se bem 
explorada, a conciliação poderá estimular uma cultura do acordo e da responsabilização das 
partes na condução de seus conflitos, o que é um estímulo à democracia e a participação 
consciente. Mas quando a adoção faz parte de uma política explicitamente direcionada para 
desafogar o judiciário, através de metas audaciosas que pretendem resolver em tempo recorde 
processos que se arrastam no judiciário, não se pode esperar o tempo e atenção necessários 
para fazer da conciliação um procedimento vitorioso. 

É preciso, portanto, para além das metas, que possamos discutir a qualidade da prestação 
jurisdicional e exigir, no cenário jurídico, que a perspectiva do mercado não seja 
predominante sobre a justiça social. 
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ACESSO À JUSTIÇA PELA MEDIAÇÃO: A BUSCA PELA 
IDENTIDADE ENTRE A JUSTIÇA QUE SE ESPERA E A JUSTICA 

QUE SE PRESTA 
ACCESS TO JUSTICE BY MEDIATION: THE QUEST FOR IDENTITY BETWEEN 

EXPECTED JUSTICE AND RENDERED JUSTICE  
 
 
 

Rúbia Mara Possa Pereira 
 

RESUMO 
O trabalho questiona a eficácia do aparato judicial tradicional como porta de acesso, à justiça 
brasileira. Utiliza como base de estudo, pesquisas e discussões acerca da crise do Poder 
Judiciário, que abrange críticas a respeito do excessivo formalismo, da morosidade, dos 
elevados custos, da qualidade e efetividade da sentença judicial na realidade social, da 
engessada burocracia, entre outros. Estas críticas abrem espaço para a discussão de novos 
métodos de resolução de conflitos, que inclua os cidadãos na realização da justiça, de modo a 
garantir a validade e a efetividade esperadas para a solução de seus problemas. Para abordar o 
problema sob a ótica da inclusão social, este estudo faz uma breve exposição sobre a maneira 
na qual os envolvidos em um conflito devem enxergá-lo. E com o fim de auxiliar a promoção 
dessa visão, propõe a mediação, método não adversarial de resolução de conflitos, como meio 
facilitador da despolarização da disputa em questão e da utilização do método de processo 
construtivo. Ressalta, dessa forma, o caráter pedagógico da mediação, que busca incluir novas 
culturas sociais ao provimento jurisdicional: as culturas da intercompreensão, da relação 
tríplice, da alteridade, da autonomia crítica, e do redimensionamento do conflito como algo 
positivo à vida em sociedade. Destaca ainda, como êxito da mediação, o resgate da 
comunicação com o outro e a conscientização do poder decisório dos participantes, que irão, 
efetivamente, promover o acesso à justiça. 
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA; LEGITIMIDADE-EFETIVIDADE; 
MEDIAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
In this paper, the author questions the effectiveness of the traditional judicial courts as a 
passport to access to justice in Brazil. The work is based on studies, research and discussions 
on the crisis of the Judiciary, which present criticisms on the excess of formalities, the delay, 
the high costs, the quality and effectiveness of judicial decisions in social reality, the rigid 
bureaucracy, among others. These criticisms make room for the discussion of new methods of 
conflict resolution that include citizens in the consolidation of justice, to ensure the validity 
and effectiveness expected to solve their problems. For approaching the problem under a 
social inclusion perspective, the author exposes shortly the way in which those involved in a 
conflict must see it. And in order to encourage this vision, she suggests the mediation, non-
adversarial method of conflict resolution as a facilitator of depolarization of the dispute and 
application of the method of constructive process. Thus, she highlights the pedagogical nature 
of mediation, which seeks to include new social cultures to court ruling: the cultures of 
mutual comprehension, of the threefold relation, of otherness, of critical autonomy, and of re-
dimensioning of the conflict as something positive to life in society. In this paper, the author 
emphasizes the successful rescue, by means of mediation, of the communication and 
awareness of decision-making of the parties of a conflict, which will effectively enhance 
access to justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

  

Divergências são essenciais e inerentes a toda relação humana e, a partir delas, nascem novas 
perspectivas e soluções para os conflitos que porventura as causaram. Destarte, o conflito 
deve ser encarado como um fenômeno natural e inevitável dos relacionamentos. 

À primeira vista, e de forma superficial, encara-se o conflito sob uma perspectiva negativa, 
como algo que resulta em perdas materiais e desgastes emocionais para pelo menos um dos 
envolvidos. Os mesmos se enxergam, intuitivamente, como adversários. 

E diante da dificuldade, ou até mesmo, da ausência de comunicação, faz-se necessário a 
presença de um terceiro para a solução do conflito em questão. Esse terceiro pode ser tanto 
neutro e destituído de poder decisório - hipótese na qual ele irá estimular a compreensão e 
construção da solução pelos envolvidos (autocomposição[1]) - como pode ser imparcial e 
munido de autoridade decisória. Neste último caso ele mesmo irá investigar o conflito em 
questão e impor uma solução para as partes a ele vinculadas (heterocomposição[2]). Sendo 
assim, nota-se que o papel desse terceiro é definido em função da forma de resolução de 
conflito adotada. 

No modelo de prestação jurisdicional brasileiro foi historicamente predominante a 
heterocomposição como forma de resolução de conflitos, por força do ideário liberal do 
Estado de Direito. Essa idéia de um terceiro impor uma decisão perante os envolvidos 
sacralizou a concepção de o Estado revelar a Justiça, reflexo da cultura judaico-cristã, que 
concebeu um Estado Paternalista capaz de solucionar todos os conflitos à semelhança de 
"Deus". 

Conforme explicita Nathane Silve, "[...] com o surgimento do Estado, a solução de conflitos 
passou a figurar sob sua tutela, consolidando, então, o seu monopólio sobre a jurisdição. 
Grande parte dos Estados adotou um modelo em que o provimento jurisdicional é dado pelo 
juiz, no tribunal." [3] 

Porém, esse modelo de prestação jurisdicional proporcionou apenas um acesso formal, e não 
efetivo, à justiça. Várias são as razões que dificultam o alcance dessa efetividade, dentre as 
quais destacam-se: o excesso de formalismo, a lentidão, os custos elevados, a própria aptidão 
da sociedade em geral para reconhecer um direito e propor uma demanda, a dificuldade da 
mesma para compreender a dinâmica do procedimento, o surgimento de "novos direitos" 
antes não tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, dentre outros. Segundo José Eduardo 
Romão: 

O eixo para pensar criticamente a acesso à justiça é, portanto, a noção de efetividade. Em uma 
sociedade complexa, é impossível localizar o "justo" em um conjunto de valores 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 180



compartilhados por todos em razão de uma identidade nacional autêntica ou um sentimento de 
pertencimento geral. A marca das sociedades contemporâneas é a diferença, a pluralidade.[4] 

  

Consoante a essa pluralidade da sociedade deve a justiça também se mostrar diversificada, a 
fim de oferecer aos cidadãos alternativas para a solução de seus conflitos, de modo que cada 
conflito se encaixe a um procedimento que lhe seja compatível. 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth, em obra clássica sobre o tema, afirmaram que "O acesso à 
justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental - o mais básico dos direitos 
humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos." [5]. E a noção de efetividade relaciona-se diretamente ao grau 
de identidade entre a justiça que se espera e a justiça colocada à disposição dos cidadãos. 

Diante destas questões apresentadas, o objetivo do presente artigo é analisar e refletir a 
efetividade do acesso à prestação jurisdicional, à luz da identidade entre a justiça que se busca 
e a justiça que se presta, por meio de um dos métodos de resolução não adversarial de 
conflitos: a mediação. 

  

  

2 A CRISE DO PODER JUDICIÁRIO    

  

  

A crise do Poder Judiciário já é uma constatação assentada perante doutrinadores e 
estudiosos. Constatação essa crucial para o presente estudo, uma vez que concede abertura 
para o questionamento da atual prestação jurisdicional, e consequente, investigação de novos 
modelos de solução de controvérsias. Como mostra Maria Tereza Sadek e Rogério Arantes: 

Tem-se tornado cada vez mais freqüentes as críticas ao Judiciário. Sua morosidade, suas 
deficiências na aplicação da Justiça são questões presentes nos noticiários, impulsionam 
movimentos populares e têm até aberto espaço para o surgimento de outros canais para a 
solução de conflitos. Estes traços não singularizam o Brasil e nem tampouco os países que 
recém entraram na rota democrática, embora aí sejam mais evidentes. [6] 

  

No referido estudo, os autores tratam a crise do Poder Judiciário brasileiro sob três aspectos: a 
crise institucional, a relativa aos procedimentos e a estrutural. 

            A primeira reporta-se ao Judiciário enquanto instituição inserida na tripartição dos 
poderes, analisando a relação com os outros dois e sua posição constitucional independente. 
Ressaltam que, apesar da Constituição Federal de 1988 reconhecer a independência e a 
autonomia do Judiciário - reconhecimento esse que implica em um grande avanço frente ao 
regime jurídico vigente na Ditadura Militar -, ela sobrecarregou a responsabilidade de cunho 
político desse poder, ao adotar o regime de separação de poderes atrelado ao 
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presidencialismo. E paradoxalmente, do Judiciário "[...] exige-se que as decisões não sejam 
"políticas" e sim meramente jurídico-formais." [7] 

            A crise relativa aos procedimentos considera as excessivas formalidades dos ritos 
processuais, que contribui para os elevados custos e para a morosidade da prestação 
jurisdicional. Além disso, é difícil a compreensão do rito processual pelas partes envolvidas, 
que se acham distantes de seu próprio conflito e da resolução deste. Tais obstáculos 
evidenciam a necessidade de repensar os procedimentos sob uma ótica mais humana e menos 
formal, bem como a inevitabilidade da reforma do aparato judicial. 

O último aspecto, a crise estrutural, refere-se à burocrática organização do Judiciário, que se 
apresenta engessada e restrita ao acolhimento de novas dinâmicas, dificultando, assim, o 
funcionamento ágil e capaz de dar respostas suficientes à volumosa demanda por justiça. 

Será sob esse último aspecto da crise que este trabalho irá se ater. Como já dito anteriormente, 
trata-se de compreender uma nova sociedade, de cunho diversificado e multifacetário. E o 
Poder Judiciário, enquanto instituição competente para garantir os direitos fundamentais, 
também deve buscar semelhança e identidade com a sociedade na qual está inserido. Sua 
estrutura deve abranger a "[...] organização de um sistema integrado de resolução de 
problemas, pelo qual os cidadãos possam escolher participar mais ou menos de acordo com 
suas necessidades e as características do conflito." [8] 

E é exatamente a abertura da estrutura do Poder Judiciário a esse sistema integrado de 
resolução de conflitos, que irá conferir identidade entre a justiça colocada à disposição dos 
envolvidos e a justiça reconhecida como válida por eles. 

  

  

2.1 O paradoxo entre a justiça que se busca e a justiça que se presta 

  

  

É preciso reconhecer que há uma preocupação dos tribunais quanto a efetividade do acesso à 
justiça no Brasil. Nos últimos anos, a estrutura do Poder Judiciário e o próprio sistema 
procedimental passaram por reformas que visavam, na verdade, solucionar os entraves 
trazidos pela processualística tradicional. 

            Porém, ainda que avanços tenham ocorrido no alcance do provimento jurisdicional, o 
reconhecimento da justiça como instituição que, realmente, promova a garantia de decisões 
justas e válidas pelas partes e pela sociedade em geral, ainda necessita de significativas 
mudanças. 

            Os resultados da pesquisa de opinião realizada em 2010 pelo Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas - IPEA[9] no âmbito do Sistema de Indicadores de Percepção Social 
(SIPS) - na qual foi estudada a percepção social da Justiça - indicam significativamente que os 
cidadãos possuem uma avaliação geral desfavorável sobre a justiça, conforme dados da 
Tabela 1: 
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Fonte: Sistemas de Indicadores de Percepção Social - IPEA (BRASIL, 2010) 

  

Em uma escala de 0 a 10, a média das respostas dos entrevistados foi de 4,55, considerada 
aquém da média da escala adotada.[10] Várias são as suposições que se pode fazer tendo 
como base essa avaliação. Uma delas é de que a sociedade, de fato, possui uma opinião crítica 
em relação à justiça, seja porque não confia no Poder Judiciário, seja porque os elevados 
custos e a excessiva burocracia afastam ou até assustam os cidadãos. Outra hipótese é a de 
que há uma grande demora em se conseguir uma decisão definitiva. Em uma análise mais 
aprofundada, há também a possibilidade de que os cidadãos não reconhecem na justiça a 
validade e a efetividade que buscam para a solução de seus problemas. 

             A fim de uma compreensão mais detalhada sobre essa visão geral, desfavorável, da 
justiça brasileira, em um segundo momento da pesquisa, investigou-se também as avaliações 
específicas dos entrevistados. Segundo o IPEA: 

Na tentativa de distinguir entre os vários aspectos que informam a percepção geral dos 
entrevistados, a pesquisa solicitou a avaliação de dimensões específicas que a literatura sugere 
serem relevantes na formação de juízos sociais sobre a justiça. São elas: i) a rapidez na 
decisão dos casos; ii) a facilidade no acesso; iii) o baixo custo, para que todos os cidadãos 
possam defender os seus direitos; iv) a capacidade de produzir decisões boas, que ajudem a 
resolver os casos de forma justa; v) a honestidade dos integrantes da justiça e a capacidade 
desta em punir os que se envolvem em casos de corrupção; e vi) a imparcialidade da justiça, 
decorrente de sua capacidade de tratar ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, 
enfim, todos de maneira igual. Para tanto, solicitou-se aos entrevistados que avaliassem como 
a justiça está em cada uma dessas dimensões: se muito mal; mal; regular; bem; ou muito bem. 
[11] 

  

Esses dados são relevantes para corroborar as hipóteses feitas com a análise da Tabela 1, 
tendo sido levantadas, ainda, novas considerações surpreendentes àquelas anteriormente feitas 
neste trabalho, a partir da análise dos dados da Tabela 2. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 183



 

  

 Fonte: Sistemas de Indicadores de Percepção Social - IPEA (BRASIL, 2010) 

  

Constatou-se que, considerando a escala de 0 a 4, a percepção mais desfavorável da pesquisa 
foi quanto à honestidade dos integrantes da Justiça, que recebeu pontuação média de apenas 
1,17. Seguem-se com média de 1,18, as percepções do tratamento das pessoas de maneira 
geral e a celeridade na decisão dos casos. Esses dados refletem uma compreensão crítica dos 
entrevistados sobre a justiça prestada, colocando em xeque dois importantes princípios 
processuais norteadores da jurisdição: o princípio da imparcialidade e o princípio da razoável 
duração do processo. Aquele é considerado pressuposto para que o juiz possa exercer a função 
jurisdicional dentro do processo, e para que a relação processual seja válida. E este assegura 
às partes celeridade na tramitação dos processos.[12] Em seguida, tem-se a percepção quanto 
ao custo e facilidade do acesso, com médias de 1,45 e 1,48, respectivamente. Essas duas 
percepções enquadram-se exatamente em dois dos pontos mais criticados quanto ao acesso à 
justiça: os custos elevados e a morosidade da prestação jurisdicional. A avaliação mais 
favorável foi atribuída à capacidade de produção de boas decisões e de resolução dos conflitos 
de forma justa, com uma média de 1,60. Apesar de esta ter sido a dimensão mais bem 
avaliada pelos entrevistados, ainda encontra-se abaixo da média da escala utilizada (de 0 a 4), 
sugerindo que as decisões judiciais carecem de reconhecimento da própria sociedade, seja 
pelo sentimento de insatisfação que porventura possam ter os envolvidos, seja pela ausência 
de efetividade e validade na realidade social. 

Há ainda outra vertente da presente pesquisa, que considera a experiência dos entrevistados 
com o aparato jurisdicional tradicional, conforme dados da Tabela 7. 
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Fonte: Sistemas de Indicadores de Percepção Social - IPEA (BRASIL, 2010) 

  

A análise preocupou-se em classificá-los em três grupos: aqueles que têm ou já tiveram uma 
experiência como parte ré, aqueles que têm ou já tiveram experiência com parte autora, e 
aqueles que não possuem ou nunca tiveram essa experiência. Ressalta-se que não foram 
considerados os entrevistados que tem ou já tiveram experiência tanto no pólo passivo como 
no pólo ativo. Paradoxalmente, numa escala de 0 a 10, "[...] verifica-se que os autores de 
ações na justiça (média=3,79) fazem uma avaliação pior da justiça que os réus (média=4,43) e 
que os que nunca tiveram experiência na justiça (média=4,96)." [13] Esse dado possui grande 
relevância para a compreensão do acesso à justiça brasileira, porque demonstra que o modelo 
de prestação jurisdicional possui uma avaliação pior em relação aqueles que ativamente 
propuseram uma demanda, seja para a solução incidental de um litígio, como para reclamar a 
garantia de um direito assegurado pelo ordenamento constitucional. 

Ao avaliar mais profundamente esta pesquisa, principalmente em relação a este último dado 
apresentado, ficou evidente a ausência de correspondência entre a justiça que se presta e a 
justiça que se busca. Isso porque os cidadãos encontram-se à margem do Poder Judiciário, do 
procedimento burocrático por ele adotado e até mesmo da realização e conquista dos direitos 
e garantias fundamentais. 

Esse distanciamento dos cidadãos na realização do Direito e da Justiça é, sem dúvida, uma das 
razões da falta de efetividade do atual ordenamento jurídico processual, porque um conflito 
não deve ser solucionado por mera aplicação da técnica de subsunção dos fatos à norma 
positiva. A valoração dos envolvidos como seres humanos, encontra-se acima desta 
subsunção. Ou seja, ainda que haja uma sentença, se a mesma não for reconhecida pelos 
envolvidos como "legítima" para a solução do conflito, ela não terá efetividade e, portanto, o 
conflito persistirá. Nessa linha, faz-se necessário a análise entre a efetividade e legitimidade 
da prestação jurisdicional. 

  

  

2.2 A bivalência legitimidade-efetividade 
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Como constatado no estudo anterior, em meio a pluralidade das demandas sociais 
contemporâneas, encontra-se uma expressiva lacuna entre o ordenamento jurídico posto pelo 
Estado e sua efetiva aplicação à realidade social. Como colocado por José Eduardo Romão: 

Desta forma, estamos considerando, em princípio, que não pode existir uma Justiça abstrata à 
qual recorremos para solucionar situações reais. Porque, se a justiça decorre de uma relação, 
só se pode admitir a existência de decisões justas - aquelas que colocam fim ao problema ao 
responderem (sim ou não) às pretensões que o constituem. Decisões justas são, dessa 
perspectiva, soluções efetivas para os problemas. Evidentemente, produzidas e processadas no 
âmbito do sistema legal, do denominado Ordenamento Jurídico.[14] 

  

  

Contudo, quem confere efetividade à justiça são os próprios cidadãos; o Estado apenas possui 
sua titularidade e lhe concede legitimidade. Logo, ambos, cidadãos e Estados devem trabalhar 
em cooperação para a justiça alcançar a bivalência legitimidade-efetividade. 

Tal como dito anteriormente, sob a influência da cultura judaico-cristã, concebeu-se um 
Estado Paternalista capaz de solucionar todos os conflitos à semelhança de "Deus". 
Entretanto, é necessário dessacralizar essa crença para que os cidadãos se reconheçam como 
parte criadora do processo de justiça ao lado do Estado. 

Não há como pensar o Estado Democrático de Direito afastado da tutela e criação do 
ordenamento jurídico brasileiro. Sem dúvida, o Direito é a linguagem especializada para a 
solução de problemas. E nesse sentido, surge como um pacificador social, porém, o mesmo 
não pode criar um monopólio, mas sim uma integração com a sociedade. 

Mais uma vez José Eduardo Romão leciona que a institucionalização deve ocorrer à direção 
de uma via de mão dupla, e não apenas na direção do Estado: 

[...] é preciso salientar que o paradigma do Estado Democrático de Direito conduz à descrição 
de um procedimento de aplicação do Direito obrigatoriamente público, mas não 
necessariamente estatal. [...] não se pode conceber a institucionalização como uma via de mão 
única: ao conduzir conflitos da periferia para o centro do sistema de direitos, o sistema 
adequado para o paradigma vigente configura-se como uma via ou canal de mão dupla [...] 
[15] 

  

Assim, a institucionalização é necessária e para ser legítima deve ter como escopo o Estado, 
mas não somente ele. Para alcançar a efetividade deve também expressar a participação dos 
cidadãos na realização do Direito. 

Para repensar o Direito posto pelo Estado, é preciso focalizar outra maneira de lidar com os 
conflitos sociais, com o objetivo de compreender como se dará a participação social, tanto na 
criação do Direito, quanto no próprio papel dos cidadãos como integrantes dessa criação. E 
para tanto, torna-se necessário repensar o conflito sob uma ótica positiva, como será 
desenvolvido a seguir. 
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3 REPENSANDO O CONFLITO SOB UMA ÓTICA POSITIVA 

             

  

Não há como conceber o "viver em sociedade" sem pensar nos eventuais conflitos que esse 
viver implicará. Segundo Nathane Silva, "O conflito move a sociedade, instiga a procura por 
novos caminhos, novas soluções. Por isso ele não deve ser visto apenas de um modo negativo. 
O conflito é um convite à superação humana." [16] 

            Em função da cultura beligerante já estar presente na sociedade de uma forma 
estigmatizada, as pessoas envolvidas no conflito possuem um olhar individualista, de modo 
que não se preocupam em enxergar os interesses e anseios do outro. No modelo adversarial, o 
outro é visto apenas como seu inimigo. Nele os envolvidos no conflito tendem a reagir à ação 
antecedente de seu "adversário", de modo que essa reação revela-se mais agressiva que àquela 
que a originou. O Professor André Gomma de Azevedo assim demonstra essas ações-reações: 

Esse modelo, denominado de espirais de conflito, sugere que com esse crescimento (ou 
escalada) do conflito, as suas causas originárias progressivamente tornam-se secundárias a 
partir do momento em que os envolvidos mostram-se mais preocupados em responder a uma 
ação que imediatamente antecedeu sua reação. [17] 

  

Devido a essa maneira - talvez até natural - de reagir às pretensões negativas do outro, há uma 
certa dificuldade de perceber o conflito com algo positivo. E consequentemente, também se 
torna difícil a identificação do real problema, o cerne do conflito. 

            O professor Morton Deutsch, considerado o mais renomado autor em Teoria do 
Conflito, delimitou uma relevante diferença ente processos construtivos e processos 
destrutivos, interpretando os efeitos da resolução do conflito sob a relação social preexistente 
em função da maneira na qual se enxerga o conflito. 

Segundo ele, em processos destrutivos, em razão da incompatibilidade de se construir 
interesses coexistentes, a relação entre os envolvidos tende a se tornar cada vez mais 
colidente, de modo a debilitar, ou até mesmo consumir, os laços da mesma. Acentua-se a 
competitividade entre os conflitantes, que muitas vezes, perdem o real foco do problema. E 
ainda há o risco de ambos os envolvidos saírem insatisfeitos dessa disputa, com o fator 
agravante de terem piorado ainda mais a relação entre eles. 

            De maneira diametralmente oposta, processos construtivos tendem a valorar a relação 
preexistente ao conflito. Já que os envolvidos irão trabalhar com a finalidade de se chegar a 
uma solução que atenda aos interesses de ambos. Nesse processo busca-se valorar as pessoas, 
o ser humano e não apenas os fatos incidentais ao conflito. 

            Porém, o brocado "tudo depende do olhar que se enxerga as coisas" encaixa-se muito 
bem nessa maneira de encarar o conflito, que por ser um fenômeno natural e inevitável da 
relação humana, deve ser visto como uma força positiva para o crescimento interpessoal e até 
mesmo coletivo. Como bem explicitado pelo Professor Morton Deutsch: 
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O conflito previne estagnações, estimula interesse e curiosidade, é o meio pelo qual os 
problemas podem ser manifestados e no qual chegam as soluções, é a raiz da mudança pessoal 
e social. O conflito é freqüentemente parte do processo de testar e de avaliar alguém e, 
enquanto tal, pode ser altamente agradável, na medida em que se experimenta o prazer do uso 
completo e pleno da sua capacidade. De mais a mais, o conflito demarca grupos e, dessa 
forma, ajuda a estabelecer uma identidade coletiva e individual; o conflito externo geralmente 
fomenta coesão interna.[18] 

  

            Consoante a esse entendimento, faz-se necessário a despolarização do conflito em 
questão, que é "[...] o ato ou feito de não perceber um diálogo ou um conflito como se 
houvesse duas partes antagônicas ou dois pólos distintos." [19] 

            E quem irá auxiliar os envolvidos no conflito a alcançarem essa despolarização, e 
utilizarem do processo construtivo para a resolução do mesmo será a figura do mediador, um 
terceiro neutro e destituído de poder decisório. 

            A fim de analisar esse papel do mediador, faz-se necessário um estudo da mediação 
enquanto método de emancipação social, que ensina aos envolvidos a possuírem uma outra 
ótica do conflito e, a se enxergarem como participantes no processo de realização da justiça. 
Essa análise será feita a seguir. 

  

  

4 O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIAÇÃO  

             

  

De modo geral, a mediação é definida como uns dos métodos autocompositivos de resolução 
de conflitos. Caso as pessoas envolvidas em um conflito não conseguirem resolver por si 
mesmas suas divergências [20], serão auxiliadas por um terceiro, neutro e destituído de poder 
decisório, a identificarem seus interesses, compreenderem um ao outro e construírem juntos 
uma solução que satisfaça ambos envolvidos. 

Ainda que a sociedade esteja imersa na cultura beligerante, a mediação se propõe a adotar 
outras culturas sociais: a cultura da intercompreensão e da relação tríplice. Através da 
presença de um terceiro, os envolvidos aprenderão a ouvir um ao outro, a expressarem seus 
sentimentos e anseios e encontrarem um ponto comum para a solução do conflito. 

Camila Silva Nicácio e Renata Camilo de Oliveira colocam a mediação sob uma perspectiva 
interessante, que permite compreender a abrangência do objeto em estudo: 

A mediação implica uma catálise na dinâmica das relações interpessoais ou intergrupais, vez 
que, como um catalisador, sem se desnaturar, altera os componentes e o conflito final de uma 
determinada solução, acelerando seu processo de transformação. O que se espera como 
resultado de tal processo não é outra coisa senão o estabelecimento ou a retomada da 
comunicação.[21] 
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Assim, pode-se afirmar que a mediação ensina duas compreensões fundamentais acerca das 
relações humanas: a alteridade e a autonomia. A alteridade, através da percepção do outro no 
processo de medição, e, consequentemente, compreensão de seus sentimentos e interesses. A 
autonomia dos envolvidos, por meio do estímulo do autoconhecimento e da percepção de seus 
próprios anseios e desejos. 

Logo, percebe-se que a valoração dos envolvidos como seres humanos encontra-se acima da 
subsunção dos fatos à norma positiva, razão pela qual o provimento jurisdicional tradicional 
não consegue alcançar o mesmo grau de efetividade do que a mediação. Aquele simplifica por 
demais complexidades que não podem ser ignoradas e, que não são atingidas pela mera 
investigação dos fatos. 

Além do resgate da autonomia crítica e da alteridade, a mediação preocupa-se em promover o 
processo construtivo nas relações de conflito, estimulando os envolvidos a se enxergarem 
mutuamente como vencedores do conflito. E consequentemente, haverá um aprimoramento da 
relação social preexistente. 

            E ainda que eles não consigam elaborar uma solução satisfatória para ambos, "[...] os 
litigantes podem ter uma postura diferente frente ao processo judicial, visto que já podem se 
sentir diretamente responsáveis pela solução de seus conflitos." [22] 

            Outro ponto a destacar é que, mesmo que no processo tradicional prepondere a cultura 
da sentença a "qualquer custo", na mediação o acordo é mera consequência. O êxito da 
mediação não é este, e muito menos se restringe à resolução de uma questão incidental. Luis 
Alberto Warat assim evidencia esse entendimento: 

A mediação não se preocupa com o litígio, ou seja, com a verdade formal contida nos autos. 
Tampouco, tem como única finalidade a obtenção de um acordo. Mas, visa, principalmente, 
ajudar as partes a redimensionar o conflito, aqui entendido como conjunto de condições 
psicológicas, culturais e sociais que determinaram um choque de atitudes e interesses no 
relacionamento das pessoas envolvidas.[23] 

  

O redimensionamento do conflito irá proporcionar a aproximação dos envolvidos, o resgate 
da comunicação, ponto primordial para que eles possam solucionar não só esse conflito, mas 
também outros que virão em virtude do próprio viver social. 

Portanto, a proposta da mediação está além da prevenção do litígio judicial e do 
"descongestionamento" do Judiciário e acima da obtenção do acordo. Ela possui, sobretudo, 
um caráter pedagógico, que possui como êxitos: o resgate da comunicação com o outro, a 
conscientização do poder decisório dos participantes e a aplicação de um Direito válido, que 
segundo José Eduardo Elias Romão, "[...] tanto propicia, por um lado, a eficiência e a eficácia 
administrativa na resolução de problemas, como, por outro, proporciona a efetividade 
democrática do ordenamento posto pelo Estado." [24] 
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5 CONCLUSÃO 

  

  

Nenhum sistema judicial é isento de críticas. Porém, no contexto político do Estado 
Democrático de Direito, em que se espera a realização dos direitos e garantias proclamados na 
Constituição, essa crítica se torna cada vez mais corrente e alarmante. 

            No Brasil, tem-se como fonte primordial de resolução de litígios o sistema processual 
tradicional. Este fato promove a cultura adversarial na nossa sociedade, que intuitivamente, 
torna-se dependente do provimento jurisdicional posto pelo Estado, na figura do juiz. 

            Mesmo que essa seja, legitimamente, a única forma de obtenção de uma decisão 
definitiva, esta se encontra repleta de "falhas", que são apontadas pela própria sociedade 
brasileira. Isso porque, o sistema processual tradicional não possui um caráter pedagógico, 
que promove a intercompreensão e autonomia crítica dos litigantes. Pelo contrário, 
marginaliza os envolvidos no conflito e restringe a participação destes na busca de uma 
solução, que muitas vezes não expressa a efetividade esperada por eles. 

            Partindo do pressuposto de que a sociedade tem se tornado cada vez mais complexa e 
plural, deve-se também criar um aparato judicial à semelhança dessa sociedade, com mais 
alternativas de resolução de conflitos, de modo que cada conflito se encaixe a um método de 
resolução que lhe seja compatível. 

            Diante da proposta de se garantir um acesso, efetivo, à justiça, surge a mediação, 
como um método não adversarial de conflitos, capaz de inserir os envolvidos no conflito na 
própria construção de uma solução, que será por eles reconhecidas como efetiva e válida à 
realidade social subjacente. 

            Assim, a mediação atua como um instrumento democrático, que retira o monopólio do 
Estado na produção da justiça e confere à sociedade autonomia para a solução de seus 
próprios conflitos ao lado daquele. 

            Logo, a mediação deve ser vista com um enfoque pedagógico, na medida em que 
equaliza o poder decisório entre os participantes, mostra-lhes sua capacidade em solucionar 
suas próprias controvérsias e a tornarem-se responsáveis pelos compromissos por eles 
assumidos. 

A mediação, portanto, educa os cidadãos para se enxergarem como participantes da realização 
da justiça. O reconhecimento da efetividade desta vem, automaticamente, com a construção 
da solução por eles esperada. É exatamente a restauração dessa sincronia entre a pretensão do 
cidadão e a prestação do serviço judicial que a medição se propõe a efetivar. E dessa forma, 
por meio dela, se alcança a identidade entre a justiça que se espera e a justiça que se presta. 
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RESUMO 
No momento em que o número de ações cresce diuturnamente, e os recursos para 
aparelhamento do judiciário não crescem na mesma proporção – ou até mesmo reduzem – é 
necessário que os recursos disponíveis sejam empregados da maneira mais eficiente possível. 
No emprego mais eficiente dos recursos é que surge a contribuição da análise econômica do 
direito, em particular na utilização das ações coletivas para a solução dos processos de massa. 
De forma a maximizar os bens e serviços colocados no mercado, sobremaneira de forma a 
maximizar a prestação jurisdicional, seja do ponto de vista de sua eficiência, seja do ponto de 
vista da certeza do direito, necessária a utilização dos instrumentos processuais, ou sua 
alteração, para a efetiva prestação da tutela jurisdicional, à qual pode contribuir a tutela 
coletiva de direitos e a tutela de direitos coletivos. A partir do momento que os recursos são 
empregados de forma a solucionar uma lide ao invés de milhares, os recursos, limitados, são 
utilizados de forma a garantir a eficiência econômica e o bem-estar coletivo. 
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA; ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO; 
AÇÕES COLETIVAS 
 
ABSTRACT 
Since the number of lawsuits grows incessantly, and the resources to equip the Judiciary do 
not grow at the same rate – or even get reduced – it is necessary that the available resources 
be used as efficiently as possible. For that matter, it is possible to use the contributions from 
the economic analysis of law, particularly by using class actions to solve mass processes. In 
order to maximize the goods and services on the market, mainly to maximize the adjudication, 
whether from the point of view of its efficiency, or in terms of certainty of law, it is required 
the use of legal instruments or their change to the effective adjudication, to which can 
contribute both the collective protection of rights and protection of collective rights. From the 
moment that the resources are employed in the way of solving one conflict instead of 
thousands, the limited resources are used to guarantee the economic efficiency and the 
collective welfare. 
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; ECONOMIC ANALYSIS OF LAW; CLASS 
ACTION 
 
 

1        INTRODUÇÃO 

Um dos problemas da atualidade é o gerenciamento da massa de processos 

(CAPONI, 2010) . O aumento da litigiosidade e, ainda, o aumento da complexidade das 
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questões processuais e de mérito, tem origem na interpenetração dos interesses de ordem 

privada, de ordem pública – a partir do momento de maior intervenção estatal –, e de ordem 

difusa – a partir do momento em que interesses não são mais individualizados mas 

pertencentes a uma coletividade de sujeitos indeterminados e de duração contingencial, 

efêmera e mutável (YOSHIDA, 2005, p.113-115). 

Não é necessário ser sociólogo de profissão para reconhecer que a sociedade 
(poderemos usar a ambiciosa palavra: civilização?) na qual vivemos é uma 
sociedade ou civilização de produção em massa, de troca e de consumo de massa, 
bem como conflitos ou conflitualidades de massa (em matéria de trabalho, de 
relações entre classes sociais, entre raças, entre religiões etc.). Daí deriva que 
também as situações de vida, que o Direito deve regular, enquanto, por sua vez, a 
tutela jurisdicional – a “Justiça” – será invocada não mais somente contra violações 
de caráter individual, mas sempre mais frequente contra violações de caráter 
essencialmente coletivo, enquanto envolvem grupos, classes e coletividades. Trata-
se, em outras palavras, de “violações de massa”. (CAPPELLETTI, 1977, p. 130) 

A busca de maior celeridade e efetividade à tutela jurisdicional motivou as reformas 

do Código de Processo Civil de 1973 e também o projeto do novo código de processo civil[1], 

que aguarda no momento aprovação pela Câmara de Deputados. Neste é previsto, 

particularmente, o princípio da eficiência, incluso no capítulo dos princípios e das garantias 

fundamentais do processo civil.[2] 

Embora a efetividade possa ser levantada como um princípio a ser vislumbrado na 

atuação jurisdicional, é necessário que esse princípio seja definido e passível de 

concretização, e não apenas enunciado.[3] Por essa razão, o projeto de código de processo civil 

elaborado na Itália por Andrea Proto Pisani enuncia, no artigo 0.8, a efficienza del processo 

civile: “é assegurado um emprego proporcional dos recursos judiciários em relação ao escopo 

da justa composição da controvérsia em um prazo razoável, tendo em conta a necessidade de 

reservar recursos aos outros processos”. 

Dentre os diferentes ângulos que a questão pode ser analisada, uma delas é a análise 

econômica do direito, método que possui como hodierno precursor Richard Posner. 

No momento em que o número de ações cresce diuturnamente, e os recursos para 

aparelhamento do judiciário não crescem na mesma proporção – ou até mesmo reduzem[4] – é 

necessário que os recursos disponíveis sejam empregados da maneira mais eficiente possível. 

No emprego mais eficiente dos recursos é que surge a contribuição da análise econômica do 

direito, em particular na utilização das ações coletivas para a solução dos processos de 

massa[5]. Ademais, pessoas que se encontram na mesma situação fática ou jurídica devem ser 

tratadas da mesma forma, o que se enquadra no conceito de segurança jurídica; não há 

justificativa jurídica para tratamento diferenciado de pessoas que estejam na mesma posição e 

para que não seja respeitado princípio da igualdade. 
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Assim, como aponta Luciano Benetti Timm (2011, p. 17),  “a demanda individual é o 

pior e mais injusto caminho para a implementação de um direito social”. O judiciário, última 

alternativa, segundo o autor, para a afirmação de direitos sociais, não deve ficar inerte quanto 

estão em jogo direitos da sociedade. Ainda, a massificação da sociedade caminha para uma 

perspectiva coletiva da tutela de interesses, ao oposto da proliferação de demandas individuais 

(GAVRONSKI, 2005, p. 17). 

O Direito não é uma disciplina autônoma em relação às realidades sociais e, por 

conseguinte, autônoma em relação a outras ciências sociais, como a política e a economia[6]. 

A partir da análise econômica do Direito, a ciência econômica é posta como pressuposto de 

avaliação e de interpretação da norma, bem como é posta em discussão a eficiência do direito, 

seja em relação ao custo dos instrumentos jurídicos na persecução de seus fins (objeto deste 

trabalho), seja em relação às consequências econômicas das intervenções jurídicas.[7] 

A análise econômica do direito, além de analisar os efeitos das normas do ponto de 

vista econômico, seus custos e seus efeitos no mercado, por meio de uma fundamentação 

econômica à teoria do direito, permite analisar a eficiência das normas (ALVAREZ, 2011, 

p.58). 

Os obstáculos impostos pelo sistema jurídico de caráter individualista, sobretudo 

para as pequenas causas e para os autores individuais de pouca capacidade econômica, podem 

ser analisados sob o enfoque da análise econômica do direito, justificando-se a utilização de 

instrumentos coletivos de tutela de direitos para a redução dessas barreiras. Qualquer 

comportamento humano, a partir do momento em que é influenciado ou refreado por recursos 

limitados e escassos, pode ser analisado sob a perspectiva econômica: 

It follows from this, therefore, that in so far as it presents this aspect, any kind of 
human behavior falls within the scope of economic generalizations. […] Every act 
which involves the relinquishment of their use for the achievement of another. It has 
an economic aspect. (ROBINS apud HARNAY; MARCIANO, 2009, p.10) 

2        DIREITO E ECONOMIA E ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

A análise econômica do direito consiste na aplicação de categorias e instrumentos da 

microeconomia na explicação e avaliação das instituições e realidades jurídicas (PACHECO, 

1994, p. 27), e tem como origem trabalhos do economista Ronald Coase[8] e do jurista Guido 

Calabresi[9]. 

O trabalho de Coase é o ponto de partida da análise econômica do direito, com a qual 

adquire relevância o conceito de efeitos externos para uma teoria das instituições e o lugar 
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central que deve ter o custo do direito na análise da realidade jurídica. Conforme aponta Pedro 

Mercado Pacheco, 

 [...] la introducción del análisis coste-beneficio en el proceso de toma de decisiones 
jurídicas significaba para la teoría jurídica la posibilidad de hablar un lenguaje 
compartible con los economistas y de recurrir al aparato analítico de estos para 
examinar y cuantificar los efectos del derecho. (PACHECO, 1994, p. 28) 

O desenvolvimento da análise econômica do direito ganhou impulso como disciplina 

em 1993 com a publicação Economic Analysis of Law de Richard Posner. Por meio de um 

estudo sistemático da maioria dos setores do sistema jurídico americano do ponto de vista 

econômico, desde propriedade, contratos, responsabilidade civil e penal, legislação fiscal e 

leis antitruste, processo judicial e aspectos constitucionais. De acordo com Posner, a análise 

econômica é uma teoria pela qual é possível uma explicação geral dos diversos aspectos de 

um ordenamento jurídico.[10] 

No entanto, embora a princípio direito e economia e análise econômica do direito 

pareçam sinônimos e, dessa forma, utilizados intercaladamente em alguns textos, cumpre 

fazer uma distinção, a qual pode esclarecida por meio dos trabalhos iniciais de Richard Posner 

e seus trabalhos a partir da década de 1970. Durante a fase inicial, o autor adota uma definição 

padrão de economia – vista como uma disciplina focada em atividades – e a análise dos 

problemas econômicos sob a ótica legal. Em sua segunda fase, a economia passa a ser uma 

ferramenta de análise de problemas legais, com a ênfase na tomada de decisões por parte dos 

magistrados (HARNAY; MARCIANO, 2009). 

A economia e a teoria econômica são referencias constantes na teoria jurídica 

contemporânea: em primeiro lugar, como objeto de estudos interdisciplinares entre economia 

e direito, a fim de alagar o campo de atuação do discurso jurídico além dos limites do 

formalismo; em segundo lugar, para tratar das consequências da regulação jurídica do sistema 

econômico, isto é, a consequência nos setores econômicos da legislação e regulação estatais 

(PACHECO, 1994, p. 34). 

Todavia, a análise econômica do direito não significa o estabelecimento do direito 

como objeto de estudo da ciência econômica, mas sim, primeiramente, como interpretação e 

avaliação da norma do ponto de vista econômico, e, em segundo lugar, como forma de 

racionalidade das normas e do sistema jurídico, de modo a reformular o direito a partir desse 

ponto de vista. 

Esta reformulación económica del derecho significa colocar en el centro de los 
estudios jurídicos los problemas relativos a la eficiencia del derecho, el del coste de 
los instrumentos jurídicos en la persecución de sus fines o el de las consecuencias 
económicas de las intervenciones jurídicas. Este replanteamiento se realiza mediante 
la aplicación en el estudio de los diversos sectores del ordenamiento jurídico de una 
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metodología o enfoque económico que pertenece a la peculiar forma de trabajar del 
economista. (PACHECO, 1994, p. 34-35) 

Toda forma de análise do direito procura determinar como as regras jurídicas afetam 

o comportamento das pessoas, bem como avaliar as regras de acordo com algum critério de 

bem social, entendido como produto ou serviço que beneficia um maior número de pessoas da 

melhor forma possível. Entretanto, três são as características que diferenciam a análise 

econômica do direito de outras formas de análise: 

[…] First, economic analysis emphasizes the use of stylized models of statistical, 
empirical tests of theory, whereas other approaches usually do neither. Second, in 
describing behavior, economic analysis gives much greater weight than other 
approaches to the view that actors are rational, acting with a view toward the 
possible consequences of their choices. And third, in normative evaluation, 
economic analysis makes explicit the measure of social welfare considered, whereas 
other approaches often leave the criterion of the social good unclear or substantially 
implicit. (SHAVE, 2004, p. 4) 

Para a análise económica do direito, o direito possui uma racionalidade econômica, 

isto é, o direito responde a uma lógica da eficiência econômica. Dessa forma, sob esse ponto 

de vista, se toda norma ou instituição jurídica refletem uma norma econômica, se a última 

ratio de todo o conflito jurídico é econômica, não há motivo para não analisar o sistema 

jurídico em termos econômicos.[11] 

Como forma de regulação da conduta humana, sob o aspecto econômico, o direito 

influi na conduta do individuo ao fixar preços a determinadas condutas e ao impor custos a 

um sujeito em uma relação jurídica. Ainda, ao tutelar determinados direitos de determinada 

forma, a conduta dos indivíduos é influenciada e os recursos de uma sociedade são aplicados 

de formas distintas: por exemplo, um regime de propriedade pública ou de propriedade 

privada tem influência direita no uso dos recursos afetados por esse regramento jurídico. 

Sob a perspectiva do indivíduo, unidade básica da teoria de análise econômica do 

direito, todo fenômeno social pode ser reduzido à tomada de decisão do próprio indivíduo; o 

objeto é a lógica interna da ação individual diante de determinadas situações. Como somente é 

possível prever a conduta do indivíduo com base em um modelo de comportamento, o padrão 

de conduta assumido pela teoria econômica é aquele do homo oeconomicus, que consiste na 

atuação racional para maximizar o bem-estar de forma egoística e a fim de atender os 

interesses particulares.[12] 

Dessa conduta racional do homo oeconomicus em sempre melhorar sua situação 

individual, derivam os três conceitos básicos da teoria econômica do direito: (i) a relação 

inversa entre o preço e a quantidade demandada, isto é, a lei da demanda (oferta e da 

procura), a qual, para alguns autores, é de aplicação imediata na previsão do comportamento 
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dos indivíduos em face da norma jurídica[13]; (ii) o custo de oportunidade, de acordo com o 

qual o custo de determinado recurso é o valor de seus usos alternativos nos quais o recurso 

poderia ser empregado, ou seja, o real custo de uma coisa é o sacrifício da utilidade das 

demais coisas que poderiam ser obtidas se os recursos não fossem utilizados na atividade 

realizada e [14]-[15]; (iii) a tendência dos recursos a gravitar em torno de seu uso mais valioso, 

ou seja, o indivíduo, enquanto agente racional, tenderá a mudar sua situação atual quando 

exista a possibilidade de realizar uma mudança que permita maximizar seu bem-estar. 

Los conceptos económicos de maximización, equilibrio y eficiencia son categorías 
fundamentales para explicar la sociedad, especialmente la conducta de los agentes 
racionales ante las normas jurídicas. Por tanto, el ámbito de análisis económico del 
derecho es tan amplio como el ámbito de la conducta racional de los funcionarios e 
individuos sujetos al derecho. (COOTER; ULLEN apud PACHECO, 1994, p. 44)  

3        TUTELA COLETIVA DE DIREITOS E TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS 

A principiologia privatística que vigora no direito processual concebe o individuo 

como detentor de direitos. Consequência natural dessa concepção é o individualismo 

processual, de acordo com o qual somente o titular ou pretenso titular do direito material 

possui legitimidade para propor uma ação que vise a tutela jurisdicional de seu direito. Assim, 

o direito de ação é compreendido como propriedade individual e privada, o que se reflete nos 

efeitos das sentenças, os quais não podem ultrapassar a pessoa da parte.[16] 

Os interesses não pertencentes somente a um individuo, mas difusos em 

coletividades passíveis ou não de determinação, ensejam um sistema jurisdicional que não 

seja fundado na exclusividade pessoal do interesse. Em outras palavras, o titular do interesse 

juridicamente tutelado pode não necessariamente coincidir com o autor da ação. Evoluiu-se, 

na atualidade, para um sistema no qual o critério da relevância social adquire importância e 

constitui fundamento para que determinados interesses comportem tratamento judicial 

coletivo (MANCUSO, 1998, p. 24). 

O direito processual, ao admitir a tutela coletiva de direitos e a tutela de direitos 

coletivos, permitiu que interesses transindividuais e de grupos sejam tutelados por órgãos de 

representação, em vistas do acesso efetivo à justiça, e redefinido os limites dos efeitos das 

decisões proferidas.[17] Três são os grupos de justificativas apresentadas para a mudança de 

racionalidade: (i) necessidade de racionalização do processo judicial; (ii) massificação da 

sociedade e o surgimento da necessidade de tutela de interesses de natureza grupal ou 

coletiva; (iii) existência de uma nova natureza do direito social. 
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A necessidade de racionalização do processo judicial resolve-se na necessidade de 

implementação de meios mais econômicos e céleres para a prestação da tutela jurisdicional. É 

possível que, no lugar de diversas demandas individuais, uma demanda atenda às 

necessidades de prestação jurisdicional de diversos interesses semelhantes como, por 

exemplo, no caso de uma ação em favor de interesses individuais homogêneos proposta por 

um substituto processual na defesa de milhares de interessados. 

A massificação da sociedade resulta na existência de interesses que não mais 

pertencem a somente um individuo, mas a um conjunto muitas vezes indeterminável de 

sujeitos, o que pode ser verificado, por exemplo, nas questões ambientais. 

Por fim, a existência de um novo direito social significa a existência de direito das 

desigualdades, garantias de uma categoria ou grupo de indivíduos; um direito essencialmente 

contraditório e polêmico de natureza efêmera.[18] 

A noção de interesse difuso aproxima-se e por vezes se confunde com o interesse 
público ou geral. Convocado a decidir sobre os interesses difusos e coletivos, o juiz 
fará do interesse público uma apreciação direta, que não lhe era permitida no seu 
papel tradicional. Com efeito. A jurisdição se ocupava principalmente dos litígios 
individuais; mesmo quando considerava sobre o interesse público, era muitas vezes 
no intuito de proteger um direito individual, como na teoria do desvio do poder. 
(FONTES, 2005, p. 472) 

No direito brasileiro, a tutela coletiva é possível por um sistema composto em seu 

núcleo pela Constituição Federal e por leis especiais. O núcleo é constituído, além da 

Constituição Federal (artigos 5o, XXI, LXIII, 8o, III, e 129, III), complementarmente pelo 

Código de Processo Civil (artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 19 da Lei 

7.347/1985, artigo 22 da Lei 4.717/1965), pela Lei 4.717/1965 (Ação Popular) pela Lei 

7.347/1985 (Ação Civil Pública), pela Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).[19] 

Em uma mesma ocorrência social ou econômica, é possível a propositura de 

diferentes ações objetivando a tutela de interesses situados em qualquer dos planos do 

universo coletivo – difusos, coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos.[20] 

Diante do surgimento de novos interesses – que não são restritos a somente um 

titular – e a necessidade de sua tutela, não deve prevalecer o individualismo processual. Cada 

vez deve ser maior a ênfase na solução de conflitos – bem como alteração do status quo – de 

forma coletiva[21]. 

[...] as velhas regras e estruturas processuais em questão de legitimação e interesse 
de agir, de representação e substituição processual, de notificação, e em geral, de 
direito ao contraditório, de limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, caem 
como um castelo de cartas. Tais regras e estruturas, desenhadas em vista de um 
processo civil de conteúdo individualístico – o regulamento de fixação de limites 
entre Ticio e Caio, a restituição de uma soma de Ticio a Caio, o ressarcimento de um 
dano pessoalmente adviondo a Ticio por um ato ilícito de Caio ... – revelam sua 
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impotente incongruência diante de fenômenos jurídicos coletivos como aqueles que 
se verificam na realidade social econômica morderna. (CAPPELLETTI, 1977, p. 
147) 

Como já apontado por Mauro Cappelletti (1977, p. 135), não são somente os 

“interesses públicos” que admitem legitimação extraordinária para sua defesa em juízo. Como 

nem sempre os “interesses coletivos” coincidem com os “interesses públicos”, “[o] antigo 

ideal da iniciativa processual monopolística centralizada nas mãos de um único sujeito, a 

quem o direito subjetivo ‘pertence’, se revela impotente diante de direitos que pertencem, ao 

mesmo tempo, a todos e a ninguém.” 

4        ANÁLISE ECONÔMICA DA TUTELA COLETIVA DE DIREITOS E DA 

TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS 

Assim como a Justiça pode ser invocada no caso de violação ou ameaça a interesse 

individual, também o é no caso de violação ou ameaça a interesse coletivo (artigo 5o, XXXV, 

da Constituição Federal). Problemática particular surge quando o interesse individual de uma 

grande quantidade de indivíduos sofre ameaça ou violação, dando origem à massa de 

processos pela qual o Judiciário é responsável.[22] 

Uma vez que os recursos necessários para o gerenciamento dessa massa de processos 

são escassos – sem deixar que os interesses individuais sejam tutelados –, mecanismos 

processuais podem e devem ser utilizados para tanto, tarefa na qual pode auxiliar a análise 

econômica do direito. 

[...] a study can be considered an economic one when based on certain concepts 
rather than focused on certain topics: ‘when used in sufficient density these concepts 
make a work of a scholarship ‘economic’ regardless of its subject matter or its 
author’s degree. In other words, it is not the nature of the problem analysed that does 
or does not trigger the use of economic tools. On the contrary, the use of economic 
tools is possible to analyse any kind of problem, including legal ones. (HARNAY; 
MARCIANO, 2009, p. 14) 

Em primeiro lugar, a coletivização das demandas possui como justificativa a 

economia processual. Ademais, consequência do julgamento de somente uma ação ao invés 

de milhares que tratam do mesmo objeto é a uniformização da jurisprudência, dado que 

muitas vezes essas ações são julgadas de forma divergente e abalam a segurança jurídica dos 

jurisdicionados. 

Ainda, Mauro Cappelletti (1998, p. 12), ao identificar os obstáculos de acesso à 

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

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de 
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todos”, aponta problemas que, do ponto de vista da análise econômica do direito, podem ser 

resolvidos por meio da tutela coletiva de direitos e da tutela de direitos coletivos: (i) custas 

judiciais; (ii) diferentes possibilidades das partes e; (iii) problemas especiais dos interesses 

difusos. 

As custas judiciais, sejam as próprias custas para ingresso em juízo e para a 

interposição de recursos, sejam as custas indiretas (gastos com advogados, tempo para manter 

uma causa etc.), adquirem especial relevância nas causas de baixo valor. Em causas que 

envolvam pequeno valor, os custos de ingresso e manutenção do processo podem exceder o 

montante da controvérsia, desmotivando o ingresso em juízo. 

É evidente que o custo do processo constitui um grave empecilho para boa parte da 
população brasileira, pois todos conhecem as dificuldades financeiras que a assolam. 
Na verdade, as custas processuais, as despesas para a contratação de advogados e as 
para a produção de provas dificilmente poderão ser retiradas das disponibilidades 
orçamentárias das partes, e assim terão de obrigá-las a economias sacrificantes. 
(MARINONI, 2006, p. 185) 

Mesmo com a possibilidade de isenção de pagamento das custas processuais, ou o 

pagamento das custas processuais ao final do processo, possibilitando a propositura de ações 

cujo valor em discussão é pequeno,  deve-se lidar ainda com o fato da quantidade de ações 

que assolam o judiciário. As ações coletivas, de um lado, permitem a redução dos gastos com 

o litígio e, de outro, permitem a utilização mais eficaz dos recursos empregados na resolução 

da controvérsia, quais sejam, magistrados e todo o aparelhamento estatal para o 

funcionamento do serviço judicial. 

Desde hace mucho tiempo han existido técnicas para reunir varias reclamaciones 
pequeñas en una reclamación suficientemente grande para justificar los costos del 
juicio; o, dicho de otro modo, para obtener las economías de escala en los litigios. 
Una tienda departamental desempeña esta función en lo tocante a las peticiones de 
sus clientes para los fabricantes cuyos productos se venden allí. Quizá al cliente que 
compra una mercancía defectuosa no tenga suficiente interés en juego para 
demandar al fabricante, pero no vacilará en quejarse ante la tienda departamental, la 
que repondrá la mercancía o devolverá o dinero al cliente, y, si varios clientes se 
quejan, reunirá tales quejas y se las presentará al fabricante. Si este último se resiste 
a reparar a la tienda los costos en que incurrió para responder a las quejas de los 
clientes, la tienda podrá formular una amenaza creíble de demandar al fabricante. 
La acción clasista moderna generaliza esta técnica. Supongamos que los fabricantes 
de cepillos de dientes han conspirado para cobrar un precio monopólico. Millones de 
consumidores se ven perjudicados; el costo total podría ser sustancial; pero el 
perjuicio de cada consumidor puede ser de unos cuantos centavos. Si todas estas 
reclamaciones se suma en una acción clasista, los intereses en la acción será 
suficientemente grandes para pagar los costos del juicio. (POSNER , [s.d.], p. 534-
535) 

As diferentes possibilidades das partes desmembram-se em recursos financeiros, 

uma vez que as grandes empresas e o Estado – maiores litigantes –, possuem mais recursos 

financeiros que os demandantes individualmente, a aptidão em reconhecer um direito e 
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propor uma ação em sua defesa e a diferença entre litigantes habituais e ocasionais, uma vez 

que aqueles contam com maior experiência e possibilidade de planejamento do litígio, além 

de possuírem maior contato com a autoridade responsável pela decisão judicial, diminuindo, 

assim, os riscos da demanda. 

Os problemas especiais dos interesses difusos são aqueles nos quais o resultado de 

uma demanda individual é insuficiente para justificar uma ação.[23] 

Diante desses obstáculos, a tutela jurisdicional coletiva é a alternativa diante da 

orientação individualista do código processual civil para a garantia do acesso à justiça. Para 

tanto, algumas questões são levantadas, como: (i) a legitimação para a defesa em juízo desses 

direitos, com a necessidade de eleição de um representante adequado para agir em nome da 

coletividade; (ii) a ampliação dos efeitos subjetivos da coisa julgada, de modo a abarcar 

aqueles que não integraram a lide e não participaram do contraditório e; (iii) o incremento do 

poder dos magistrados, de modo a permitir a utilização de medidas adequadas para a tutela 

preventiva e ressarcitória desses interesses.[24] 

Em relação à legitimação para as ações coletivas, há cinco modelos que podem ser 

apontados (MENDES, 2005, p. 32): (i) legitimidade de órgãos governamentais, como o 

Ministério Público e agências governamentais, ou mesmo a criação de órgãos públicos 

especializados para tanto; (ii) legitimidade de particulares indicados pelo poder público 

(relator action ou parentes patriae); (iii) legitimidade de organizações e associações não 

governamentais (entidades de defesa do meio ambiente ou dos direitos dos consumidores, por 

exemplo); (iv) legitimidade de indivíduos, como partes representativas, tal qual no modelo 

das class actions norte americanas; (v) legitimação concorrente, ampla e pluralista. com a 

combinação ou a composição de diversos modelos[25]. 

Como já exposto, as ações coletivas são uma forma de permitir o acesso à justiça 

àqueles que, embora detentores de interesses juridicamente relevantes, em virtude de 

impossibilidade financeira ou falta de conhecimento, não o fazem. Por outro lado, 

disponibilizar o acesso à juízo sem levar em consideração os recursos necessários ao 

funcionamento dessa função estatal não significa o aumento da prestação jurisdicional – pelo 

contrário. Para tanto, a fim de fomentar o uso das ações coletivas para uma gestão mais 

racional dos recursos disponíveis, é preciso também repensar a legitimação dos substitutos 

processuais para ingressar em juízo, alargando a relação de legitimados e decidindo, no caso 

concreto, se efetivamente possuem condições necessárias para estar em juízo e defender os 

interesses de terceiros. 

Ademais, a demora da prestação judicial e, por conseguinte, sua falta de efetividade, 

como apontado por Richard Posner ([s.d.], p. 543), não é consequência inevitável do excesso 
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de demanda e da quantidade de recursos necessários para o julgamento (tempo limitado dos 

juízes). O preço do “serviço judicial”, ao contrário de outros bens e serviços que seguem a 

regra da oferta e da demanda, não cresce à medida que maior é a quantidade de pessoas em 

busca de tutela jurisdicional. A princípio, em virtude do aumento da demanda de trabalho, a 

resposta seria o aumento do número de juízes e do número de serventuários a fim de atender 

essa necessidade. Entretanto, sob o ponto de vista econômico, embora essa solução possa 

produzir efeitos a curto prazo, a demora judicial em pouco será influenciada por essa medida. 

Como argumenta Richard Posner, 

[a]l aumentar la calidad del remedio legal, por lo menos para quienes aprecian la 
justicia expedita, un incremento del número de jueces inducirá a algunas personas, 
que antes habían sido disuadidas por la demora, a acudir a los tribunales. Se 
establece una analogía con la construcción de una nueva carretera urbana para 
aliviar el congestionamiento del tráfico. La nueva carretera podría inducir, a quienes 
antes usaban otros medios de transporte a causa del costo del congestionamiento, a 
ponerse a conducir hasta que la carretera esté casi tan congestionada como las calles 
que sustituyó. En ambos ejemplos, al aumentar la oferta de modo que reduzca el 
precio ajustado por la calidad, el gobierno aumenta simultáneamente la cantidad 
demandada. (POSNER, [s.d.], p. 543) 

Duas soluções econômicas para o problema da demanda e da carga de trabalho 

seriam o mínimo legal para demandar em juízo ou o aumento dos custos para ingressar com 

uma ação de forma a racionalizar o acesso aos tribunais. Todavia, essas duas soluções 

possuem como crítica justamente a limitação do acesso à justiça, uma vez que parcela da 

população não teria condições econômicas de ingressar em juízo, ou mesmo que determinadas 

demandas individuais financeiramente não justificariam os custos judiciais envolvidos. Uma 

terceira solução, que do ponto de vista econômico procura maximizar a utilização dos 

recursos escassos, é a utilização de ações coletivas. 

Com essas ações, em primeiro lugar, a quantidade de demandas judiciais não 

cresceria na mesma proporção que a quantidade de interesses juridicamente relevantes 

carentes de tutela jurisdicional. Em segundo lugar, o custo de manutenção de uma demanda 

judicial, que é inviável para muitas pessoas individualmente consideradas, seria repartido e 

distribuído entre aqueles que de fato possuem condições para tanto. Em ambos os casos não 

haveria o problema de restrição do acesso à justiça. 

Ao lado da legitimação dos substitutos processuais, outra grande questão do processo 

coletivo é a coisa julgada, ou melhor, a extensão dos efeitos da sentença proferida na ação 

coletiva àqueles que não fizeram parte da lide (limites subjetivos da coisa julgada). Conforme 

a doutrina clássica e a racionalidade privatística do processo, os limites subjetivos da coisa 

julgada somente valem para as partes, a favor ou contra, salvo expressa previsão em contrário 

(artigo 472 do Código de Processo Civil). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 206



A coisa julgada secundum eventum litis, opção da legislação brasileira, assim como 
a produção dos efeitos erga omnes no caso das class actions do direito norte 
americano são uma realidade muito mais adequada à sociedade de massa que, 
rompendo a grande barreira do acesso à Justiça, necessitava, também, de um 
processo mais eficiente, fazendo com que não só os efeitos das sentença 
extrapolassem os autos, como também e, essencialmente, a autoridade da coisa 
julgada. (LENZA, 2008, p. 219) 

Economicamente, de nada adiantaria uma ação coletiva se seus efeitos não 

beneficiassem àqueles cujo interesse está em jogo, isto é, àqueles que estão adequadamente 

representados em juízo. A imposição de barreiras à extensão dos efeitos da sentença, como é 

fato notório do atual artigo 16 da Lei 7.347/1985[26], é um contrassenso do ponto de vista da 

análise econômica do direito. 

A partir do instante em que a ação coletiva é utilizada como instrumento de 

otimização dos recursos judiciais disponíveis, obrigar a propositura de uma ação coletiva em 

cada unidade da federação, como é o caso atual brasileiro[27], significa em verdade beneficiar 

os maiores prejudicados com as ações coletivas na atualidade, quais sejam, o Estado e as 

grandes empresas. Além do desperdício de recursos, essa opção legislativa permite a 

existência de decisões divergentes em ações coletivas acerca da mesma matéria em cada 

estado, reduzindo a segurança jurídica dos jurisdicionados. 

Outro apontamento acerca das ações coletivas é que, do ponto de vista político, para 

o magistrado, mais cômodo é o julgamento de uma lide individual do que uma lide coletiva, a 

qual por vezes questiona a clássica divisão de poderes (rectius: funções) quando é 

questionado em juízo determinada política pública em face da Constituição ou o 

desatendimento dos direitos sociais legalmente previstos (GAVRONSKI, 2005, p. 31). 

Ademais, a atual cobrança pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de metas de julgamento 

somente leva em consideração o número de processos julgados por determinado magistrado – 

sem levar em consideração ainda, se essa decisão é mantida ou posteriormente revertida –, e 

não a relevância social de suas decisões. Na atualidade, ainda é mais valorizado o trabalho de 

julgar dez causas iguais a uma ação coletiva, mesmo que esta seja a solução daquela dezena e 

de outras milhares de ações que tramitam no Judiciário. 

Cumpre ressaltar que esses estudos estatísticos devem avaliar o direito em razão do 

êxito na consecução de seus fins, e não somente com base em critérios quantificativos de 

quantidade de recursos e quantidade de julgamentos, os quais não refletem verdadeiramente a 

eficiência da prestação jurisdicional. 

A análise da eficácia do direito na sociedade de ser realizada do ponto de vista 

externo ao sistema jurídico, focalizando o discurso jurídico nas consequências das normas e 

das decisões jurídicas, sejam essas consequências políticas, sociais ou mesmo econômicas.[28] 
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A atual análise da eficiência judicial, qual seja, a quantidade de processos julgados e a 

quantidade de recursos admitidos, predominante na realidade, sobretudo no sistema jurídico 

brasileiro, não faz qualquer consideração acerca das consequências das tomadas de decisões. 

Ainda, sob essa ótica, a tutela coletiva de direitos significaria em verdade uma redução da 

eficácia dos magistrados, uma vez que estariam julgando menos causas comparativamente às 

milhares de ações individuais que tramitaram e que ainda tramitam.[29] 

No obstante la relevancia de este tipo de análisis de los efectos económicos de las 
normas jurídicas […] en este aspecto, el AED no es nuevo o no aporta nada especial 
más allá de sus propias técnicas, la estadística y la econometría, para la medición de 
los efectos del derecho. Lo nuevo del AED es el intento de dar un fundamento 
económico a la teoría del derecho; una teoría del impacto legal, un análisis de los 
efectos económicos de las normas jurídicas, es sólo una parte de ese giro teórico más 
general. Para expresarlo en los términos de la metodología de la economía positiva, 
la aportación fundamental del AED está más en la novedad de las hipótesis sobre la 
naturaleza, el carácter y la función económica del sistema jurídico que en la 
contrastación empírica de los efectos de las normas jurídicas vigente en objeto de 
verificar las hipótesis de partida. (PACHECO, 1994, p. 49) 

A mudança da função estatal (atuação estatal interventiva ao invés de uma atuação 

liberal) e o conflito social (surgimento de novos interesses, fragmentados, e em permanente 

conflito) determinou a mudança dos critérios de atribuição de distribuição de recursos. O 

reconhecimento da função do direito como mecanismo de atribuição e distribuição de 

recursos significa fundamentar esse mecanismo de decisão com base na eficiência econômica, 

seja em suas consequências, seja na utilização dos recursos disponíveis para seu 

funcionamento. 

Como a justiça diz respeito à distribuição, a igualdade constitui-se no critério 
aferidor de justiça. A propósito, adverte Dworkin, nenhum governo é legítimo a 
menos que demonstre igual consideração pelo destino de todos os cidadãos. A 
consideração igualitária é a virtude soberana da comunidade política – sem ela o 
governo não passa de tirania – e, quando as riquezas da nação são distribuídas de 
maneira muito desigual, como o são as riquezas das nações muito prósperas, então 
sua igual consideração é suspeita, pois a distribuição de riquezas é frito de uma 
ordem jurídica. Quando o governo promulga ou mantém um conjunto de leis e não 
outro, não é apenas previsível que a vida de alguns cidadãos piore devido a essa 
escolha, mas também, em um grau considerável quais serão esses cidadãos. 
(ALVAREZ, 2011, p. 65) 

Por fim, de nada adianta ganhar em eficiência com a utilização de ações coletivas ao 

passo que as pretensões individuais ainda remanescem independentemente da pretensão 

coletiva. Para solucionar esse problema, deve haver a possibilidade de transportar a decisão da 

ação coletiva para as demandas individuais subsistentes. 

Nesse sentido, como exemplo de ativismo judicial, adotou-se pelo Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul[30] a suspensão de ofício das ações individuais que discutem os 

expurgos inflacionários creditados nas cadernetas de poupança (direito individual 
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homogêneo) – e posterior conversão, de ofício, em liquidação –, apesar do disposto no artigo 

104 do Código de Defesa do Consumidor [31]. 

Buscou-se com essas medida, ao encontro da racionalidade na utilização dos recursos 

e da adequada prestação da tutela jurisdicional, a melhor ordenação dos processos, 

privilegiando-se a sua solução uniforme e simultânea, otimizando a atuação do judiciário e 

possibilitando o desafogamento de sua estrutura, ou seja, possibilitando-se a distribuição da 

justiça de maneira mais célere e uniforme. 

Na fundamentação dessas decisões, encontra-se o voto vitorioso do Ministro Sidnei 

Beneti, já no julgamento do recurso no Superior Tribunal de Justiça, o qual optou pelo 

“interesse público da preservação da efetividade da Justiça”, que se “frustra se estrangulada 

por processos individuais multitudinários”: 

No atual contexto da evolução histórica do sistema processual relativo a? efetividade 
da atividade jurisdicional dos Tribunais Superiores e nos próprios Tribunais de 
origem, as normas processuais infraconstitucionais devem ser interpretadas 
teologicamente, tendo em vista na?o so? a realizac?a?o dos direitos dos 
consumidores mas tambe?m a pro?pria viabilizac?a?o da atividade judicia?ria, de 
modo a efetivamente assegurar o disposto no art. 81 do Co?digo de Defesa do 
Consumidor [...]. 
[...] 
A suspensa?o do processo individual pode perfeitamente dar-se ja? ao ini?cio, assim 
que ajuizado, porque, diante do julgamento da tese central na Ac?a?o Civil Pu?blica, 
o processo individual podera? ser julgado de plano, por sentenc?a liminar de me?rito 
(CPC, art. 285-A), para a extinc?a?o do processo, no caso de insucesso da tese na 
Ac?a?o Civil Pu?blica, ou, no caso de sucesso da tese em aludida ac?a?o, podera? 
ocorrer a conversa?o da ac?a?o individual em cumprimento de sentenc?a na 
ac?a?o coletiva. 
[...] 
O direito ao ajuizamento individual deve tambe?m ser assegurado, no caso de 
processo multitudina?rios repetitivos, porque, sena?o o fosse, o autor poderia sofrer 
consequ?e?ncias nocivas ao seu direito (...) Mas a faculdade de suspensa?o, nos 
casos multitudina?rios, abre-se ao Jui?zo, em atenc?a?o ao interesse pu?blico de 
preservac?a?o da efetividade da Justic?a, que se frustra se estrangulada por 
processos individuais multitudina?rios, contendo a mesma e u?nica lide, de modo 
que va?lida a determinac?a?o de suspensa?o do processo individual, no aguardo 
julgamento da macro-lide trazida no processo de ac?a?o coletiva. 

Dessa forma, a eficaz utilização do processo coletivo perpassa por sua correta 

aplicação pelo Judiciário, de forma a consagrar inclusive o valore constitucional da razoável 

duração do processo. Por vezes, essa aplicação eficaz vai além da interpretação pura e simples 

do texto legal, a qual pode encontrar fundamentação na análise econômica do direito. 

5        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há o interesse público na gestão racional do conjunto de processos, seja na utilização 

de mecanismos que acelerem a tutela jurisdicional individual, seja na utilização de 
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mecanismos que busquem uma maior eficiência dos recursos disponíveis, no que se enquadra 

a solução de controvérsias de forma coletiva.[32]-[33] 

A atuação judicial mais ativa levanta a questão da legitimidade do juiz para a tomada 

de decisões. Dentro da democracia representativa, os membros das demais funções estatais – 

Executivo e Judiciário – são eleitos para representar a sociedade, o que não ocorre, no caso 

brasileiro, com os membros do corpo judiciário. Dessa forma, advém a necessidade de outra 

justificativa para a legitimidade dos juízes em alterar até mesmo decisões anteriormente 

tomadas por outros membros do Estado. Owen Fiss, exemplificadamente, defende que essa 

legitimidade advém da realização dos valores constitucionais. 

Não obstante, o exercício do poder estatal, em um regime democrático de direito, 

deve ser constantemente objeto de controle social dos cidadãos e de fiscalização no âmbito 

jurídico-constitucional do corpo judiciário.[34] 

Ressalte-se que a racionalidade econômica e política não deve prevalecer a 

racionalidade ética. Em outras palavras, os princípios fundamentais de dignidade humana não 

devem ser esquecidos por uma posição econômica ou política. O Estado e a economia não 

existem por si só, mas em função do homem, motivo pelo qual as instituições estatais e 

econômicas devem sempre atender à dignidade do homem. 

[...] la eficiencia no es el único valor social, y por ello debe ceder cuando otros 
valores se consideren como prioritarios, o lo que es lo mismo, que la eficiencia es un 
componente de la idea de la justicia pero no el único ni el más importante. Esta serie 
de matizaciones abren camino a que en el diseño de la reglas jurídicas se tomen en 
cuenta no sólo criterios eficientistas sino criterios de redistribución o igualdad. 
(PACHECO, 1994, p. 58) 

A partir do momento em que a ninguém é dado defender em juízo direito alheio se 

não autorizado por lei (artigo 6o do Código de Processo Civil), e diante das novas 

necessidades do Judiciário, embora já haja alguma previsão legal nesse sentido (por exemplo, 

o artigo 5o da Lei da Ação Civil Pública), é necessário ampliar os autores que são legitimados 

a ingressar com demandas coletivas. Na falta de previsão legal, a exemplo do sistema norte-

americano, caberia ao juiz verificar, no caso concreto, se há representação adequada, ou seja, 

se o sujeito que ingressou com a ação representa adequadamente os interesses em litígio, seja 

tecnicamente (conhecimento), seja monetariamente (com a possibilidade de produção de 

provas e de arcar com as custas do processo durante sua tramitação). Na ausência de 

representação adequada, ao invés da extinção do processo sem julgamento de mérito, como 

ocorreria normalmente, o juiz deve intimar outros legitimados adequados para o caso para 

que, querendo, assumam a titularidade da ação coletiva, algo que faz parte da proposta do 

Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos.[35] 
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De nenhuma forma o direito de ação deve ser obstaculizado, inclusive para a tutela 

jurisdicional de direitos que não se resumem a um indivíduo em particular [36]. O processo e o 

procedimento devem adequar-se e aprimorar-se conforme as necessidades de tutela do direito 

material violado ou ameaçado de violação. O processo coletivo, como não poderia deixar de 

ser, é uma resposta às modificações da sociedade, a qual eleva determinadas categorias de 

direito a um interesse acima do interesse individual. 

Diante do fenômeno da litigiosidade contida (WATANABE, 1985), muitos daqueles 

que possuem seu interesse lesado desistem ou não perseguem a tutela de seu direito 

individualmente. Neste contexto, novos instrumentos processuais devem ser criados e os 

instrumentos já existentes devem ser adequados à tutela coletiva de direito individuais e à 

tutela de direitos coletivos. 

A autonomia e a instrumentalidade do processo não significam que ele deva ser 

neutro e indiferente às diferentes situações de direito substancial merecedoras de tutela [37], 

inclusive dos direitos que não se resumem a um indivíduo particular, mas sim à 

coletividade.[38] 

Ronald Dworkin (2005, p. 405-408), ao diferenciar as teoria da conciliação e a teoria 

igualitária em relação ao conceito de igualdade, elabora a sua própria teoria, de acordo com a 

qual “os indivíduos são tratados como iguais quando uma parcela igual dos recursos da 

comunidade, medida abstratamente – isto é, antes que esses recursos sejam confiados a 

qualquer rota de produção específica –, é dedicada à vida de cada um”. 

De forma a maximizar os bens e serviços colocados no mercado, sobremaneira de 

forma a maximizar a prestação jurisdicional, seja do ponto de vista de sua eficiência, seja do 

ponto de vista da certeza do direito, necessária a utilização dos instrumentos processuais, ou 

sua alteração, para a efetiva prestação da tutela jurisdicional, à qual pode contribuir a tutela 

coletiva de direitos e a tutela de direitos coletivos. A partir do momento que os recursos são 

empregados de forma a solucionar uma lide ao invés de milhares, os recursos, limitados, são 

utilizados de forma a garantir a eficiência econômica e o bem-estar coletivo. 

Sem efetividade […] de pouco serve uma lei à sociedade, cabendo àqueles que 
foram legitimados pelo legislador a fazer uso desses instrumentos e ao Poder 
Judiciário a missão de garanti-la. Para tanto, não basta apenas manejá-los 
efetivamente, sendo igualmente importante garantir a idoneidade dos mesmos para 
gerar provimentos judiciais dotados de utilidade prática [...]. (GAVRONSKI , 2005, 
p. 30) 

O emprego mais racional dos recursos disponíveis significa também uma prestação 

jurisdicional mais célere no gerenciamento da massa de processos. A duração excessiva do 
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processo é fonte de injustiças para aqueles que mais necessitam da prestação jurisdicional, 

isto é, para aqueles que mais dependem da função judicial para garantir um bem da vida. 

Ademais, a morosidade do processo atinge de modo muito mais acentuado os que 
têm menos recursos. A demora, tratando-se de litígios envolvendo patrimônio, 
certamente pode ser compreendida como um custo, e esse é tanto mais árduo quanto 
mais dependente o autor é do valor patrimonial buscado em juízo. Quando o autor 
na dependente economicamente do valor em litígio, ele obviamente não é afetado 
como aquele que tem o seu projeto de vida, ou o seu desenvolvimento empresarial, 
vinculado à obtenção do bem ou do capital objeto do processo. (MARINONI, 2006, 
p. 187) 

Ainda, a existência de uma técnica processual para a tutela coletiva de direitos e para 

a tutela de direitos coletivos, além de outras razões – como o acesso à justiça e a aplicação 

voluntária e autoritativa do direito material –, visa a promover a economia e eficiência 

processuais. 

O objetivo mais imediato das ações coletivas é o de proporcionar eficiência e 
economia processual, ao permitir que uma multiplicidade de ações individuais 
repetitivas em tutela de uma mesma controvérsia seja substituída por uma única ação 
coletiva. [...] a necessidade de promover economia processual é um objetivo que está 
nas origens das ações coletivas do sistema inglês da Equity, sendo um dos principais 
motivos para o surgimento das Bill of Peace. (GIDI, 2007, p. 25-26) 

A análise econômica do direito surge como uma proposta de “realista” análise legal, 

no sentido de ressuscitar uma ciência do direito interdisciplinar com rigor científico e 

racionalidade na análise do sistema jurídico.[39] A teoria jurídica deve ser adaptada às novas 

realidades, as quais não compartilham os pressupostos do consenso político, otimismo na 

resolução dos problemas do sistema jurídico com técnicas legislativas e judiciais tradicionais, 

visão técnica e pacífica do direito. 
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[1] “Um sistema processual que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, 
ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, não se harminiza com as garantias constitucionais 
de um Estado Democrático de Direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa 
a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a 
garantia de sua correlata realização, no mundo empírico, por meio do processo.” Exposição de motivos do 
anteprojeto de Código de Processo Civil. 
[2] Artigo 6o. Ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, 
observando sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. 
[3] “É evidente que este enunciado [princípio da eficiência] contém um elemento que deve ser esclarecido, ou 
seja, qual é o resultado, qual é o objetivo que se pretende conseguir com o desenvolvimento da atividade? Esta é 
uma incógnita que se deve determinar imediatamente, em via preliminar, com o máximo de clareza, ou então se 
correrá o risco de que escassos recursos destinados à justiça civil (ao menos na Itália) constituam justificativa 
para abaixar o nível dos objetivos que se quer conseguir com a administração da justiça.” (CAPONI, 2010). 
[4] “A OAB SP revelou preocupações com o corte da proposta orçamentária do Judiciário Paulista, dentro do 
projeto de lei que consolida o orçamento estadual, votado pela Assembleia Legislativa na noite dessa terça-feira 
(21/12). Inicialmente, o orçamento previsto era de R$ 12,3 bilhões, mas sofreu uma redução para R$ 5,7 bilhões. 
‘A não aprovação do orçamento do Judiciário, com um corte histórico de 54% da proposta original do TJ-SP 
deixa um sentimento de frustração diante do estado caótico em que se encontra a Justiça paulista, onde 200 
Varas criadas não foram instaladas, a informatização não está concluída, não há recursos para modernizar a 
gestão, aumentar o quadro de juízes e remunerar adequadamente os servidores’, avalia o vice-presidente da OAB 
SP e presidente da Comissão de Assuntos do Poder Judiciário, Marcos da Costa.” (OAB/SP, 2011). 
[5] “[…] a análise econômica do Direito […] aponta para o caminho da ações coletivas, se eventualmente o 
objetivo for a garantia de direitos sociais via atuação da magistratura em situações excepcionais de correção do 
processo democrático […]”. (TIMM, 2011, p. 16.) 
[6] “El derecho es un medio para conseguir una finalidad social […] cualquier sector del derecho debe ser 
examinado desde el punto de vista de sus objetivos y de sus efectos, y debe ser juzgado a luz de ellos.” 
(PACHECO, 1994, p. 183). 
[7] “Nenhum aspecto de nossos sistemas jurídicos modernos é imune à crítica. Cada vez mais pergunta-se como, 
a que preço e em benefício de quem estes sistemas de fato funcionam. [...] Através da revelação do atual modo 
de funcionamento de nossos sistemas jurídicos, os críticos oriundos de outras ciências sociais podem, na 
realidade, ser nossos aliados na atual fase de uma longa batalha histórica – a luta pelo ‘acesso à Justiça’.” 
(CAPPELLETTI, 1988, p. 7-8). 
[8] (COASE, 1960). O trabalho de Coase trata dos efeitos externos produzidos pelas atividades econômicas a 
terceiros externos à atividade econômica, isto é, o custo ou o benefício econômico que provoca uma atividade 
econômica e que recai a terceiros estranhos a essa atividade. 
[9] (CALABRESI, 1961). Calabresi ressalta a aplicação da teoria econômica na tarefa de definir os objetivos que 
deve perseguir o direito de responsabilidade. Enquanto Calabresi adota um tipo de enfoque normativo uma vez 
que seu enfoque é mostrar, por exemplo, como a sociedade pode controlar de forma mais eficiente a quantidade 
de acidentes adotando normas e instituições com base em princípios econômicos, Posner apresenta uma estrutura 
analítica para explicar o efeito das normas existentes e se esses efeitos podem ser explicados por algum critério 
econômico. 
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[10] “La consideración del AED [análisis económico del derecho] como tal [teoría institucionalizada] significa 
que se trata de un movimiento de pensamiento que está lejos de ser un fenómeno accidental o transitorio, en 
tanto que su difusión se ha realizado a través de una serie de canales institucionales que han permitido adquirir 
una gran influencia, tanto teórica como práctica, en ámbitos académicos, jurídicos y políticos, a la vez que la 
misma existencia de esos canales autoriza la hipótesis de esa influencia seguirá desarrollándose.” (PACHECO, 
1994, p. 31). O autor trata da institucionalização acadêmica, a partir do desenvolvimento do estudo e da criação 
de grupos de estudo em universidades sobretudo americanas; da institucionalização teórica, com a adoção de um 
linguajar próprio pelos juristas e com a criação de canais específicos de divulgação dos trabalhos, como o 
Journal of Legal Studies, criado por Posner, o Journal of Law and Economics, publicado com a ajuda de Coase e 
a International Review of Law and Economics; e da institucionalização prática, com a adoção pelos tribunais de 
fundamentações econômicas – efeitos externos, análise do custo-benefício e princípio da maximização da 
riqueza – e a nomeação de representantes da escolha para cargos de magistratura, como foi o caso do próprio 
Richard Posner, juiz da Corte de Apelação do Sétimo Circuito dos Estados Unidos. 
[11] “[...] el AED [análisis económica del derecho] convierte a la teoría económica en el único saber que puede 
realizar un estudio científico del derecho. Todos los demás saberes son secundarios. Esa exclusividad de la teoría 
económica convierte a ésta en una nueva teología que prescribe y mediatiza el estudio del derecho. Asumiendo 
sus dogmas fundamentales, esto es, el paradigma del homo oeconomicus, el sistema de mercado como modelo 
de decisión óptima y la eficiencia económica como único valor social, la economía se convierte en principio de 
explicación y justificación última de toda decisión. Esta mediación normativa de la economía sobre el derecho 
reduce el análisis de la cuestión jurídica a criterios exclusivamente económicos u, desde este punto de vista, todo 
problema jurídico tendría una traducción y, por tanto, una solución en sede exclusivamente económica.” 
(PACHECO, 1994, p. 36).  Pedro Mercado Pacheco coloca que a análise econômica do direito coloca a teoria 
econômica como única fonte de conhecimento relevante para o estudo do direito, relegando a segundo plano as 
outras fontes de estudo. Todavia, assim como a ciência jurídica não pode desvencilhar totalmente de outras 
ciências, sobretudo as sociais, não pode a teoria econômica ser a única fonte informadora do estudo do direito. O 
sistema jurídico como instrumento que produz e reproduz uma racionalidade material do tipo econômico é alvo é 
um ponto de controvérsia na teoria da análise econômica do direito. 
[12] “Los individuos tratan racionalmente de maximiza su bienestar. La maximización y la racionalidad en el 
comportamiento significa solamente que los individuos tienen la capacidad de ordenar sus preferencias y de 
elegir la que más le satisfaga.” (PACHECO, 1994, p. 40). 
[13] Exemplo conhecido, apresentado por Posner em Economic Analysis of Law, é a análise da criminalidade. A 
partir da perspectiva econômica, considerando que a pena é o preço social do delito, um aumento na pena terá 
como consequência um aumento no preço do delito (aumento da severidade da pena ou aumento da 
probabilidade de sua aplicação) e, de acordo com a lei da demanda, é possível prever a redução no número de 
delitos cometidos. O indivíduo, na busca de maximizar seu bem-estar, elegerá uma ação alternativa, que nesse 
caso é a uma ação lícita. Por conseguinte, a teoria econômica pode ajudar a elaborar regras jurídicas que 
prevejam ou reduzam a um nível ótimo a quantidade de delitos cometidos. Ao inverso, do ponto de vista da 
criminologia crítica, o que cria a criminalidade é a produção de leis penais (criminalização primária) e a 
intervenção estatal e sua seletividade (criminalização secundária). 
[14] Por exemplo, no caso de inadimplemento de uma obrigação, o devedor responde o devedor por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária, além dos honorários de advogado (artigo 389 do Código Civil). Sob a 
perspectiva econômica, os valores a que se refere o artigo estabeleceriam o custo de oportunidade do 
inadimplemento da obrigação. Se o inadimplemento for mais vantajoso para o individuo de forma a maximizar 
sua riqueza e bem-estar de forma mais eficiente, a racionalidade do agente optará por essa alternativa. 
[15] “Toda norma jurídica y toda decisión pueden ser referidas a un problema económico (aunque sólo sea porque 
su adopción y puesta en práctica implica el uso de recursos) que expresa la elección de una alternativa entre las 
posibles en la situación jurídica concreta. Toda norma jurídica fija el precio, el coste de oportunidad, del 
comportamiento que se ajuste a la norma o que se aleje de su cumplimiento. El coste de comportarse de acuerdo 
a derecho es el coste de oportunidad de su posible violación, el coste de conducir prudentemente es la 
indemnización que en caso de producir daños en un accidente habría que pagar, el coste de oportunidad de 
adquirir una mercancía mediante un contrato es la pena que se impondría en el caso de robarla…” (PACHECO, 
1994, p. 43). 
[16] “Para este direito processual civil liberal vigoram algumas regras básicas que serão postas em cheque com a 
ampliação da tutela coletiva, a saber: 1. o princípio dispositivo, que ‘enseja ao autor a definição da lide, como 
desejar’, ou dito melhor, entregando ‘a sorte do processo, em certos aspectos, à vontade dos litigantes; 2. o 
princípio da demanda, significando que a inovação da tutela jurisdicional é um direito de cunho individual, 
dependendo no resguardo dos interesses em conflito, à própria e exclusiva iniciativa (livre) do sujeito-titular, 
vedada, salvo casos extremados, a atuação ex officio do juiz; 3. o princípio da isonomia (paridade processual), 
segundo o qual, na fórmula constitucional clássica, as partes são consideradas iguais perante o juiz, não podendo 
autor e réu ter tratamento desigual; 4. a regra de ‘nul ne plaide par procureur’, pelo qual a ninguém é lícito, 
normalmente, postular em seu próprio nome direito alheio, ressalvadas, a conta-gotas, algumas exceções de 
legitimação anômala; 5. princípio da autoridade limitada da coisa julgada, determinando que a decisão judicial, 
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como regra, só atinge as partes processualmente representadas, não afetando terceiros estranhos ao processo.” 
(JÚNIOR, 2005, p. 560). 
[17] “Decir, tan solo, que la acción colectiva es aquella propuesta para la defensa de los derechos difusos, 
colectivos o individuales homogéneos es incurrir en un grave error. Es posible  que la presentación de una acción 
en defensa de tales derechos sea en su estructura una acción individual. Es posible pensar por ejemplo que todos 
los asociados de una pequeña empre de asistencia médica presenta una acción contra los aumentos ilegales en 
sus mensualidades. El derecho material o deja de ser colectivo (o individual homogéneo), sin embargo es 
tutelado por una acción individual.” (GIDO, 2004, p. 14). 
[18] Os instrumentos processuais de defesa coletiva são instrumentos de luta política e influência na gestão de 
políticas públicas. Mais acerca do direito social e seu caráter normativo: (JÚNIOR, 2005, p. 562-565). 
[19] O entorno desse núcleo é formado por outras leis, as quais são voltadas à tutela judicial de interesses difusos 
e coletivos mais particularizados como, por exemplo, Lei 7.853/1989 (ação civil pública em defesa dos 
interesses dos deficientes físicos – artigos 3o, 4o, 5o, 6o e 7o), Lei 7.913/1989 (ação civil pública por danos 
causados a investidores no mercado imobiliário – artigo 3o), Lei 8.069/1990 (ação civil pública fundada no 
estatuto da criança e do adolescente – artigos 210 a 224), Lei 8.429/1992 (ação civil pública objetivando 
sequestro e perda de bens em caos de enriquecimento indevido – artigo 17), Lei 6.766/79 (nulidade de registro 
de loteamento), Lei 8.884/1994 (defesa da ordem econômica), Lei 8.974/1995 (segurança e fiscalização das 
técnicas de engenharia genética), Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso – artigos 80, 81, 82, 83, 85, 91, 92 e 93),. 
[20] “Figure-se o caso da fabricação e comercialização de certo produto farmacêutico: a) se a premissa é que ele é 
nocivo à saúde humana, e como tal se pede sua interdição e o recolhimento das unidades postas no mercado, o 
interesse será difuso, dado se absoluta tanto a indeterminação dos sujeitos concernentes como a indivisibilidade 
do objeto, já que todos os cidadãos, indistintamente, se beneficiarão dessas medidas – CDC, art. 81, I, c/c o art. 
102; b) se se trata de medicamento indispensável ao segmento da população representado pelos idosos – por 
exemplo, um fármaco indispensável para combater a osteoporose – e o pedido é no sentido de que os hospitais o 
forneçam gratuitamente aos idosos desprovidos de recursos, então o interesse será coletivo em sentido estrito, 
posto que afeto ao segmento da população, agregado pelo fator faixa etária, estando subjacente a relação jurídica 
de aquisição do medicamento, que relaciona esse grupo com a contraparte, no caso o laboratório fabricante – 
CDC, art. 81, II; c) se o que se busca é, simplesmente, o ressarcimento pelos danos decorrentes de certos efeitos 
colaterais insuspeitados, causados por tal medicamento, então, dada a extraordinária dispersão dos lesados, tal 
interesse pode receber trato processual coletivo, configurando interesses individuais homogêneos (CDC, art. 81, 
III, c/c o art. 91 e s.), porque a origem dos males terá sido comum (a ingestão do medicamento pelos idosos).” 
(MANCUSO, 1998, p. 11). 
[21] “[...] à medida que se passa de um para outro dos grupos de instrumentos processuais hoje oferecidos pelo 
sistema do processo civil, mais ênfase se dá à solução de conflitos em sua dimensão coletiva. É o reflexo dos 
novos tempos, marcados por relações cada vez mais impessoais e mais coletivizadas. O conjunto de instrumentos 
hoje existentes para essas novas formas de tutela jurisdicional, decorrentes da primeira onda de reformas, 
constitui, certamente, um subsistema processual bem caracterizado, que se pode, genérica e sistematicamente, 
denominar de processo coletivo. Mas, sem a tradição dos mecanismos da tutela individual dos direitos 
subjetivos, os instrumentos de tutela coletiva, trazidos por leis extravagantes, ainda passam por fase de adaptação 
e de acomodação, suscitando, por isso mesmo, muitas controvérsias interpretativas. O tempo, a experimentação, 
o estudo e, eventualmente, os ajustes legislativos necessários sem dúvida farão os mecanismos de tutela coletiva 
uma via serena de aperfeiçoamento da prestação da tutela jurisdicional.” (ZAVASCKI, 2008, p. 23-24) 
[22] “[…] a revolução industrial e a produção em série que ela viabilizou desde o final do século passado, 
somadas a um incremento populacional nunca antes visto na história da humanidade, ocasionado principalmente 
pelo desenvolvimento da medicina e pela melhoria das condições básicas de vida das populações, deram origem 
às relações de massa. As transações comerciais e os contratos passaram a não mais resultar de contratos diretos 
entre os envolvidos. Os bens (e mais modernamente os serviços) de consumo, produzidos em série, deixaram de 
ser elaborados para atender necessidades individualizadas. O capital avançou sobre a sociedade e fez-se 
necessário que o Estado garantisse direitos sociais sob pena de desagregação social. A incessante procura pelo 
lucro imediato mostrou-se perigosamente ameaçadora contra a natureza e contra o próprio homem.” 
(GAVRONSKI, 2005, p. 18-19). 
[23] “Um exemplo simples pode mostrar por que essa situação cria especiais barreiras ao acesso. Suponhamos que 
o governo autorize a construção de uma represa que ameace de maneira séria e irreversível o ambiente natural. 
Muitas pessoas podem desfrutar da área ameaçada, mas poucas – ou nenhuma – terão qualquer interesse 
financeiro direito em jogo. Mesmo esses, além disso, provavelmente não terão interesse suficiente para enfrentar 
uma demanda judicial complicada. Presumindo-se que esses indivíduos tenham legitimação ativa (o que é 
frequentemente um problema), eles estão em posição análoga à do autor de uma pequena causa, para quem a 
demanda judicial é anti-econômica.” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988. p. 26-27). 
[24] “As regras determinantes da legitimidade, as normas de procedimento e a atuação dos juízes não eram 
destinadas a facilitar as demandas por interesses difusos [interesses fragmentados ou coletivos] intentadas por 
particulares.” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988. p. 50). 
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[25] “Assim, por exemplo, em termos de Poder Público, a legitimação pode ser conferida tanto aos entes políticos 
(União, Estados, Províncias, Municípios), a outros entes da Administração Pública (como autarquias, fundações 
públicas e empresas públicas), bem como a órgãos sem personalidade jurídica integrantes também da 
Administração Pública (como Comissões de Defesa do Consumidor, Departamentos de Proteção ao Meio 
Ambiente etc.) ou instituições com autonomia funcional (como o Ministério Público ou o Defensor do Povo).” 
(MENDES, 2005, p. 33). 
[26] “Na verdade, a restrição pretendida pela lei não diz respeito à coisa julgada. Limitar a abrangência da coisa 
julgada é impossível, sob pena de deixar ela de ser coisa julgada. O objetivo do dispositivo é limitar a 
abrangência dos efeitos da sentença (dentre os quais, certamente, não se encaixa a coisa julgada). Mas nem por 
isso ele se presta. Os efeitos concretos da decisão (que se operam no mundo real) operam em sentidos 
imprevisíveis e não podem ser contidos pela vontade do legislador. [...] Os efeitos da sentença, enfim, 
acompanham os sujeitos da controvérsia e do processo, bem como a relação jurídica deduzida e examinada 
judicialmente, pouco importando onde essa relação tenha sido formada ou extinta, ou onde estejam seus sujeitos. 
Em especial, considerando-se que os direitos difusos são, por sua própria natureza, transindividuais, outorgar 
limites à coisa julgada ou aos efeitos da sentença seria, inquestionavelmente, dar a um só direito a possibilidade 
de dois tratamentos diferentes.” (MARINONI; ARENHART, 2009, p. 331). 
[27] Conforme a atual interpretação dada pelos Tribunais ao artigo 16 da Lei 7.347/1985. 
[28] “La importancia de estos trabajos de evaluación de efectos reside en introducir en la teoría jurídica un 
enfoque consecuencialista en el proceso de toma de decisiones y en su evaluación. En efecto, significa evaluar el 
derecho en las consecuencias económicas de las normas y decisiones jurídicas. En este sentido, el AED [análisis 
económica del derecho] entroncaría con la tradición realista y antiformalista del sistema jurídico, como es la de 
la dogmática jurídica, al análisis de la eficacia del derecho en la sociedad.” (PACHECO, 1994, p. 49). 
[29] Em princípio, quando se trata de eficiência, o primeiro critério considerado é o critério paretiano ou Ótimo de 
Pareto, de acordo com o qual uma decisão social é ótima se não existe outra decisão diferente que seja preferida 
de forma unânime, isto é, uma decisão é ótima se alguém pode melhorar sua situação sem piorar a situação de 
outro. Enquanto esse critério é adotado por Guido Calabresi na análise econômica do direito como análise 
normativa, Posner entende eficiência como maximização da riqueza, isto é, explorar os recursos econômicos de 
tal forma que seu valor seja maximizado, à semelhança do critério de Kaldor-Hicks. 
[30] Esse entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 
1.110.549/RS em 28 de outubro de 2009, quanto à suspensão de ofício dos processos individuais, e no 
julgamento do Recurso Especial n. 1.189.679/RS em 24 de novembro de 2010, em relação à conversão de ofício 
das ações individuais em liquidação de sentença. 
[31] A suspensão da ação individual depende do requerimento da parte interessada, no prazo de trinta dias, a 
contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 
[32] “Há que se ter sempre presente os escopos das ações coletivas, que podem ser sistematizados basicamente em 
quatro objetivos principais: a) a ampliação do acesso à Justiça, de modo que os interesses da coletividade, como 
o meio ambiente, não fiquem relegados ao esquecimento; ou que causas de valor individual menos significantes, 
mas que reunidas representam vultosas quantias, como os direitos dos consumidores, possam ser apreciados pelo 
Judiciário; b) que as ações coletivas representem, de fato, economia judicial e processual, diminuindo, assim, o 
número de demandas ajuizadas, originárias de fatos comuns e que acabam provocando acúmulo de processos, 
demora na tramitação e perda na qualidade da prestação jurisdicional: ao invés de milhões ou milhares de ações, 
sonhamos com o tempo em que conflitos multitudinários possam ser resolvidos mediante uma única demanda e 
um único processo; c) com isso, as ações coletivas poderão oferecer, também, maior segurança para a sociedade, 
na medida que estaremos evitando a prolação de decisões contraditórias em processos individuais, em benefício 
da preservação do próprio princípio da igualdade: o processo, sendo coletivo, servirá como instrumento de 
garantia da isonomia e não como fonte de desigualdades; e d) que as ações coletivas possam ser instrumento 
efetivo para o equilíbrio das partes no processo, atenuando as desigualdades e combatendo as injustiças 
praticadas em todos os nossos países ibero-americanos.” (MENDES, 2005, p. 46). 
[33] “[...] o princípio da proporcionalidade pode ser ambientado na experiência processual italiana como aspecto 
do valor constitucional da eficiência na disciplina do processo, que se deduz da afirmação da duração razoável 
[também presente do artigo 5o, LXXVIII, da Constituição brasileira] [...]. Na experiência jurídica que mais o 
desenvolvei, ou seja, a alemã, o princípio da proporcionalidade exige a adoção de certa medida para [que] a 
obtenção de um certo escopo seja apropriada (geeignet, ou seja, apta a realizar o escopo ou, ao menos, de 
acelerar de forma concreta a sua realização), necessária (erforderlich, vale dizer, que não haja nenhum outro 
meio melhor para atingir o resultado) e adequada (angemessen, ou ainda proporcional em sentido estrito, a saber, 
que os efeitos colaterais negativos decorrentes da medida não sejam desproporcionais em relação às vantagens 
obtidas, o que exige uma valoração comparativas das vantagens e das desvantagens).” (CAPONI, 2010). 
[34] “É preciso advertir que as razões de Estado - quando invocadas como argumento de sustentação da pretensão 
jurídica do Poder Público ou de qualquer outra instituição - representam expressão de um perigoso ensaio 
destinado a submeter, à vontade do Príncipe (o que é intolerável), a autoridade hierárquico-normativa da própria 
Constituição da República, comprometendo, desse modo, a ideia de que o exercício do poder estatal, quando 
praticado sob a égide de um regime democrático, está permanentemente exposto ao controle social dos cidadãos 
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e à fiscalização de ordem jurídico-constitucional dos magistrados e Tribunais.” Superior Tribunal Federal, 
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 236.546, relator Ministro Celso de Mello, publicado em 
01/10/1999. 
[35] “O juiz deverá certificar-se, em particular, de que o autor seja membro de uma ‘classe’ de pessoas cujo 
interesse é levado a Juízo, que age, portanto, no interesse dessa classe, sendo um ‘adequado representante’ sem 
estar formalmente investido de tal representação. Diante de tais requisitos, os efeitos (positivos e negativos) da 
pronúncia poderão valer a todos os membros da classe, mesmo na ausência de Juízo.” (CAPPELLETTI, 1977, p. 
146). 
[36] “O direito de ação cobre a multifuncionalidade dos direitos fundamentais, ou seja, pode ser utilizado 
conforme as necessidades funcionais dos direitos fundamentais. Portanto, é um direito que se coloca sobre todas 
essas funções e, na verdade, sobre todos os direitos fundamentais materiais. É que os direitos fundamentais 
materiais dependem, em termos de efetividade, do direito de ação. Mesmo quando se pensa em ação como 
conduto de participação, e se considera que a participação, e se considera que a participação pode se dar por 
outros diversos meios, não há como deixar de concluir que sem ela (a ação coletiva) a participação do cidadão na 
reivindicação dos direitos fundamentais ficaria severamente prejudicada.” (MARINONI, 2006, p. 204-205). 
[37] “A circunstância de o processo ser um instrumento não torna possível deixar de ver a influência que o direito 
material tem sobre o adequado funcionamento do procedimento e das técnicas processuais. Afinal, tanto o 
procedimento quanto as técnicas processuais só existem para atender aos direitos.” (MARINONI; ARENHART, 
2009, p. 24). 
[38] “[…] o lado negativo da instrumentalidade do processo é já uma conquista metodológica da atualidade, uma 
tomada de consciência de que ele não é um fim em si mesmo e portanto as regras não têm valor absoluto que 
sobrepuje as do direito substancial e as exigências sociais de pacificação de conflitos e conflitantes.” 
(DINAMARCO, 1996, p. 266). 
[39] “El AED [análisis económico del derecho] puede ser visto como la resurrección de la vertiente del realismo 
jurídico ‘as science’, pero también como su superación al proponer una teoría sistemática del sistema jurídico 
capaz de dotar de una visión racional u unificada del ordenamiento […], capaz de proporcionar un fundamento, 
la lógica racional de al eficiencia económica, a un sistema jurídico deslegitimado en el momento presente. En 
este sentido, el AED es la ‘promesa feliz’ de una teoría del derecho y de la justicia, ‘realista’ en su adaptación al 
mundo de la escasez, ‘científica’ en la descripción de derecho, ‘segura’ en la justificación de las decisiones 
judiciales apelando a un criterio ‘técnico e neutral’ como la eficiencia económica.” (PACHECO, 1994, p. 210). 
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RESUMO 
O presente trabalho propõe o tema do acesso à justiça a partir do viés crítico, partindo da 
problematização da temática, passando pela democratização da administração da justiça e o 
reconhecimento de um contexto de pluralismo jurídico de tipo comunitário participativo. 
Assim, exemplificativamente utilizamos as experiências de justiça comunitária de países 
andinos como Colômbia e Peru, nas facetas dos conciliadores em equidade, ronderos, 
comuneros e as práticas dos juízes de paz. Tais atividades inseridas em um contexto de 
reflexão crítica sobre as formas de acesso à justiça, diga-se juridicidade estatal em crise, numa 
perspectiva insurgente de quebra de paradigmas do direito tradicional moderno. Partindo do 
pluralismo jurídico comunitário participativo, problematizar o acesso à justiça no seu âmago, 
ou seja, trabalhando para a descolonialidade do pensamento de base eurocêntrica, pensando o 
direito para a realidade latino americana. Vamos destacar a importância além do acesso aos 
tribunais e da resolução dos conflitos, numa convergência que vise acesso à participação 
popular, tomada de consciência política e justiça social, num processo de recomposição dos 
laços sociais e da (re)criação de identidade e do sentimento de pertença dentro do espaço 
geopolítico de perda da mesma num contexto de desigualdade material e de poder. 
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA; PLURALISMO JURÍDICO; JUSTIÇA 
COMUNITÁRIA; ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
 
ABSTRACT 
This paper proposes the issue of access to justice from the critical bias, from the questioning 
of the subject, through the democratization of the administration of justice and recognition of 
a context of legal pluralism in participatory community type. Thus, we used to exemplify the 
experiences of community justice in the Andean countries like Colombia and Peru, the facets 
of the conciliators in equity, Ronderos, comuneros and practices of the justices of the peace. 
Such activities within a context of critical reflection on the ways of access to justice, be said 
juridical state in crisis, with a view insurgent break traditional paradigms of modern law. 
From the legal pluralism participatory community, discuss access to justice at its core, ie, 
working for the Decolonization of basic Eurocentric thought, thinking the right for the Latin 
American. We will also highlight the importance of access to courts and conflict resolution, a 
convergence that seeks access to popular participation, political awareness and social justice 
in a process of recomposition of social ties and the (re) creation of identity and feeling of 
belonging within the geopolitical space of loss of the same material in a context of inequality 
and power. 
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; LEGAL PLURALISM; COMMUNITY JUSTICE; 
ADMINISTRATION OF JUSTICE 
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INTRODUÇÃO 
O presente estudo pretende explorar de forma crítica através da temática do acesso à 

justiça, as experiências de justiça comunitária em contexto como dos países andinos, em 

destaque para Colômbia e Peru. Tal trabalho consiste em uma pesquisa teórica que irá debater 

as formas, tipos e mecanismos de justiça comunitária e sua inserção na discussão com 

tradicionais formas de juridicidade. 

Dessa forma, vamos problematizar a temática proposta partindo da lógica de crise da 

cultura jurídica monista e do racionalismo positivista estatal, traçando um viés de acesso 

desde o âmbito de ingerência estatal até os modelos comunitário, explorar a crise de 

juridicidade embasados pela teoria de um pluralismo jurídico de tipo comunitário 

participativo, intentar destacar as categorias em que se produz o empoderamento popular 

através da democracia participativa comunitária e a produção de um direito insurgente na 

busca de (re)criação da identidade e de um sentimento de pertença comunitária. 

Enfim, dialogar de forma reflexiva sobre a situação de interação entre Estado, 

mercado e cidadão e sua influência na administração da justiça, buscando salientar a 

necessidade de ampliar os espaços de participação na mesma, para através da justiça 

comunitária intentar a reconstrução de uma identidade emancipatória e a recomposição dos 

laços comunitários esfacelados pelo individualismo exacerbado e concorrencial das 

concepções políticas neoliberais; uma busca pela democratização de um espaço 

historicamente negado aos populares e as comunidades periféricas em relação aos poderes e 

as instituições centrais que hoje se encontram em crise. 

  

Problematizando o acesso à justiça: da ordem estatal plural ao poder comunitário, 

empoderamento popular e criação de resistência  

Inicialmente cabe referir que este estudo comporta uma análise crítica do processo de 

acesso à justiça, entendida aqui, a partir de uma ordem justa e igualitária de acesso aos bens 

materiais e imateriais de vivência digna, diga-se vivência dentro das condições sanitárias, 

morais, educacionais, habitacionais somada a um contexto de participação política efetiva 

numa democracia de alta intensidade (Santos, 2005). 

Torna-se inegável a necessidade de explorar o contexto de crise do direito como 

resultado da insuficiência do mesmo dentro de sociedades e realidades como a latino 

americana, fazendo aporte a uma crítica mais ampla ao sistema capitalista e sua redução 

humanitária às relações de consumo, para estudar e mesmo criticar o direito e o sistema de 

justiça tradicional precisamos ter claro essa situação, para a qual Wolkmer dirá, 
As atuais sociedades de massa integrantes do centro e da periferia 

capitalista passam por novas e flexíveis modalidades de produção do capital, por 
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radicais contradições sociais e por instabilidades continuadas que refletem crises, 
tanto em nível de legitimidade, quanto de produção e aplicação da justiça. Ademais, 
importa enfatizar que o esgotamento do modelo jurídico tradicional não é a causa, 
mas o efeito de um processo mais abrangente que reproduz a transformação 
estrutural por que passa o sistema produtivo do Capitalismo global, quanto expressa 
a crise cultural valorativa que atravessa as formas de fundamentação dos diferentes 
setores das ciências humanas. (2001, p. 70) 

  
Dessa forma, para além da concepção tradicional de acesso aos meios jurídicos 

estatais, pugnamos por outra leitura, uma leitura crítica da temática, problematizando o 

próprio acesso à justiça no seu âmago, a busca de produção de outro direito, de concepções 

pluralistas comunitárias e participativas em processos de produção de autonomia e identidade, 

num sentido de descolonizar o pensamento jurídico de base eurocêntrica.  

Assim, a partir do pensamento de um acesso à participação e a formação de uma 

justiça comunitária discutir o direito, a política e a sociedade por um viés que conduza a 

revolução nos “cânones hegemônicos” político e jurídico, por entender que o próprio processo 

de reforma que passam os países latino americanos, principalmente o Brasil, são apenas 

amenizadores dos reais problemas sociais que estes vivem, maquiar a crise do direito ou 

mesmo sustentar seus mitos (Grossi, 2004), não fazem parte da agenda crítica e insurgente. 

Contudo, não podemos esquecer que o nosso objetivo é a busca de uma “revolução 

democrática da justiça”, parafraseando o título da obra de Boaventura S. Santos, na qual 

menciona que tradicionalmente os tribunais não foram feitos para atender demandas da 

camada pobre da população e, nem mesmo essa vê nos tribunais um meio confiável para 

resolver suas demandas, por quê? 
Porque os tribunais não foram feitos para julgar para cima, isto é, para 

julgar os poderosos. Eles foram feitos para julgar os de baixo. As classes populares, 
durante muito tempo, só tiveram contacto com o sistema judicial pela via repressiva, 
como seus utilizadores forçados. Raramente o utilizaram como mobilizadores ativos. 
A questão da impunidade está inscrita na própria matriz do Estado liberal que, como 
se sabe, não é um Estado Democrático em sua origem. (SANTOS, 2007, p. 22) 

  
Apesar da situação, os movimentos sociais e as camadas populares a partir das 

reformas judiciais e da proliferação de juizados especiais, começaram na busca por suas 

demandas abandonar a ilegalidade e utilizar as ferramentas jurídicas, o que de 

imediato  instaura outro problema, ao qual Boaventura S. Santos (2007) denomina “demanda 

suprimida”, e esta não pode ser resolvida nos tribunais, pois faz parte de um processo de 

transformação e não de reforma, o autor menciona que tal demanda suprimida, 
É a procura daqueles cidadãos que têm consciência dos seus direitos, mas 

que se sentem totalmente impotentes para os reivindicar quando são violados. (...) 
Ficam totalmente desalentados sempre que entram no sistema judicial, sempre que 
contactam com as autoridades, que os esmagam pela sua linguagem esotérica, pela 
sua presença arrogante, pela sua maneira cerimonial de vestir, pelos seus edifícios 
esmagadores, pelas suas labirínticas secretarias etc. (SANTOS, 2007, p.31) 
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Na sequência da leitura, o mesmo autor irá mencionar que para atender esta 

exigência suprimida, necessitamos de um processo de revolução cultural no direito, e 

colocamos que esse processo de pensar uma nova cultura jurídica para de fato acessarmos 

uma ordem justa, um acesso à justiça social, passa pela formação de uma nova mentalidade 

jurídica, descolonizada e liberta dos dogmas e mitos jurídico iluministas burgueses (Grossi, 

2004), Santos propõe que, 
Mas, é preciso termos a noção da exigência que está pela frente. Para 

satisfazer a procura suprimida são necessárias profundas transformações do sistema 
judiciário. Não basta mudar o direito substantivo e o direito processual, são 
necessárias muitas outras mudanças. Está em causa a criação de uma outra cultura 
jurídica e judiciária. (SANTOS, 2007, p. 32) 

  
Diante disso, analisar e destacar as peculiaridades das políticas de justiça comunitária 

de países como Colômbia e Peru, traduz uma maneira diferenciada e que talvez possa trazer 

uma leitura também diferenciada da temática. Estudiosos como Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth (1988), autores do famoso livro “Acesso à Justiça”, trazem o histórico de prestações 

jurisdicionais no cabresto do direito e das instituições moderno-iluministas. Para um projeto 

de emancipação latino americana devemos antes de pensar em acessar o direito posto, 

questionar a própria legitimidade da produção desse direito e da justiça, ponderando pelas 

exigências de justiça que advém das comunidades periféricas (do poder hegemônico).  

Assim, Boaventura S. Santos nos demonstra a inadequação de um acesso à justiça 

que não tenha uma leitura intercultural, que venha dessa idéia engessada de direito na 

realidade plural latino americana, mencionando um caso ocorrido em sala de aula na 

Colômbia: 
Era indígena e freqüentava o primeiro ano da Faculdade de Direito da 

Universidade Nacional da Colômbia em Bogotá. Numa aula de direito civil, em que 
o professor leccionava que a terra é um objecto de propriedade, que se compra e se 
vende, ela pediu pra falar e disse: “mas professor, na minha comunidade não é 
assim, nós não podemos possuir a terra porque nós somos parte da terra, a terra não 
nos pertence, nós é que pertencemos à terra”. Ao que o professor respondeu 
rispidamente: “eu estou aqui a ensinar o código civil, não me interessam outras 
concepções”. Ela chegou ao meu gabinete a chorar porque o conhecimento jurídico 
oficial que ela estava aprendendo esta a torná-la ignorante  a respeito do seu próprio 
direito indígena. Ao aprender o direito oficial, estava a esquecer activamente o 
direito indígena, e, portanto, o processo de conhecimento era também um processo 
de desconhecimento. (SANTOS, 2007, p.76) 

  
Dessa maneira, a busca por justiça dentro dos marcos legais estatais deve ser 

problematizado por um processo local e comunitário de reconhecimento de uma identidade e 

de uma produção autônoma, tais realidades periféricas não se sentem voluntariamente 

abrangidas em suas necessidades pelo direito posto, a busca dentro das lógicas positivas é um 

jogo complexo e de difícil compreensão para os núcleos populares, suas facetas, detalhes e 
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arquitetura são algo longe de suas realidades. Vale novamente mencionar o professor 

Wolkmer no sentido,  
Delante de esto, las prácticas democráticas han adquirido mayor 

legitimidad comunitaria, reflejando los intereses y los conflictos de las diversas 
fuerzas sociales del cotidiano local. Se trata de la práctica de la justicia marcada por 
la fluidez y porosidad porque, al estar en permanente cambio, aglutina alredor de las 
cuestiones específicas y “en el momento exacto, los intereses que son sentidos por la 
comunidad”. (2002, p. 139) 

  
Finalizando esta parte inicial, destacamos que empoderamento popular consiste na 

tomada de consciência da capacidade e articulação que os núcleos populares possuem para 

dominar e resolver suas próprias desavenças, em muitos casos à ingerência estatal provocaria 

maiores danos, ao contrário, se a divergência fosse resolvida pelos mecanismos e agentes 

intermediários1 da própria comunidade a situação teria um trabalho de resolução mais eficaz. 

Por fim, problematizar o acesso à justiça significa nos libertarmos inicialmente das 

concepções monistas e entender que a justiça também se faz fora dos âmbitos estatais e de 

forma mais eficaz, também reconhecer que o direito e suas facetas liberais se encontram em 

crise e não traduzem, quiçá nunca traduziram, os anseios dos povos daqui. Como muita coisa 

na América Latina o direito e as instituições jurídicas também são de origem do colonizador 

europeu. As questões referentes ao empoderamento e o surgimento de um direito insurgente1 

dentro do contexto de pluralismo jurídico, passa pela leitura crítica de nossa sociedade, pela 

releitura da cidadania submetida à tríade Estado-Mercado-Cidadão, culminando pela 

democratização da administração da justiça, numa percepção de uma produção normativa 

advinda dos próprios núcleos comunitários, estas formas iremos encontrar nos fortes 

movimentos de justiça comunitária de países andinos como Colômbia e Peru, práticas que 

vamos estudar com mais detalhes na segunda parte deste trabalho. 

  

– Encontro de vetores: o diálogo entre Estado, Mercado e Comunidade, para 
qual cidadania?  

Neste ponto do trabalho, necessário se faz alguns apontamentos do contexto moderno 

em que se insere a América Latina, entre o mercado e um Estado que atua a partir de densa 

dinâmica heterônoma.  

Assim, insta trazer alguns vetores que confluem para o desmanche do diálogo 

intercultural e identitário, vital para a manutenção e defesa da cultura e alteridade 

propriamente latino americana, bem como de uma potencialidade insurgente acompanhada de 

uma vida digna de ser vivida. 

Gostaríamos de apresentar alguns vetores que envolvem e permeiam a sociedade e a 

sua cultura, o mercado e algumas de suas dinâmicas modernas e o Estado e sua Juridicidade 
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ainda estes três vetores legitimados e ontologizados por um paradigma científico que o 

justifica, hegemoniza e assim, legitima os envolvidos nessa lógica, a sociedade. 

No plano da sociedade e sua carga cultural, importante frisar que a historicidade 

latinoamericana é marcada por processos de colonização e saber-poder hegemônico que 

desintegra e brutaliza a cultura típica e própria dos povos locais; que sofreram e sofrem 

histórica e constantemente um processos de desconstituição identitária. Uma das estratégias 

modernas para tal tarefa/propósito é a homogeneização dos saberes/identidades/discursos que 

se fundem em prol da dinamização do capital e de suas necessidades de demanda 

consumidora, que não é meramente material, mas também de identidades e ideologia, uma 

subjetivação moderno-capitalista comprada e a alto custo. 

No mesmo sentido, seguindo no plano do mercado, deve-se pontuar uma das 

principais características que possibilitam a perpetuação deste paradigma ocidental global, 

que é a fragmentação social e o consequente enfraquecimento do processo de contestação 

político-social; que culmina ou favorece com a manutenção da dinâmica estruturada e 

estruturante ocidental burguesa. Somando-se a redução drástica das relações humanas às 

relações de consumo, onde legalizadas pelas normatividades humanitárias sofrem a redução 

às lógicas mercadológicas que impõem sua hegemonia; na contramão disso, nos pautamos por 

uma filosofia transformadora, problematizamos o sujeito coisificado e imerso nessa lógica 

hegemônica, 
A lógica da constituição do sujeito, da liberdade do contrato, da 

autonomia da vontade, da igualdade entre os contratantes, tendo por início a 
necessidade própria circulação mercantil capitalista, ilumina a explicação a respeito 
da origem dos direitos humanos. Antes de serem conquista da bondade humana ou 
da revolução do espírito, são necessidades práticas da exploração capitalista, razão 
pela qual tais instâncias jurídicas tendem a se afirmar universalmente – como 
universalmente se apresenta a reprodução da circulação mercantil. (MASCARO, 
2010. p. 299) 

  
Na mesma linha, aborda-se o Estado, que, permeado pela mesma dinâmica de 

universalidade e homogeneização, atua a partir de um ideário importado e a um alto custo 

político-social e cultural-identitário e que se produz através da diminuição ou estratificação 

dos espaços políticos de diálogo, deliberação e troca de saberes, que se tornam meros espaços 

ou comitês políticos de um pequeno grupo detentor do poder discursivo e decisório. A isso 

que Bauman (2001) propõe como sendo a política vida que destrói os laços de intersecção 

entre a sociedade e a política.  

No plano da juridicidade que é produzida ou que em parte é produtora desta 

dinâmica eurocêntrica, se verifica um processo de invisibilização de identidades e 

necessidades que se dá pela procedimentalidade kafkiana do Poder Judiciário e do Poder de 

dizer o direito de forma autoritária e com uma pretensa idéia messiânica de resolução de 
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conflitos, ao menos discursiva e ficticiamente. Não respeitando ou levando em conta as vozes 

e saberes, dos direta e indiretamente envolvidos no conflito, que ficam imersos e sufocados 

pelas decisões abstratas e desinteressadas da Justiça hegemônica e seu ideário 

descontextualizado e dissociado da realidade em que se insere e deforma. 

E por fim, todo este ideário político-social-cultural é justificado e legitimado, 

construído e sedimentado por e sobre um paradigma epistemológico positivista que é 

artificialmente naturalizado, deificado, ontologizado. Paradigma este que é a história da 

construção de uma cientificidade hegemônica e burguesa, mas também é a trajetória da 

desconsideração e invisibilização da história, cultura, saberes e poderes de povos que foram 

definidos como bárbaros, incivilizados e tornados meros repositórios da cultura e da Justiça 

dos outros, sem vez e voz, e não podendo tomar parte na resolução dos próprios conflitos e na 

direção da própria vida. Nesta linha é elucidativa a colocação de Walter Mignolo:  
A cumplicidade entre a modernidade e o conhecimento, auto-definida 

como um ponto de chegada planetário, foi ao mesmo tempo colonialidade enquanto 
negação epistêmica planetária. Hoje, a descolonização já não é um projecto de 
libertação das colônias, com vista à formação de Estados-nação independentes, mas 
sim o processo de descolonização epistêmica e de socialização do conhecimento. A 
diversidade epistêmica será o horizonte para o qual convergem o paradigma da 
transição (MIGNOLO, 2006, p. 668) 

Para tentar romper com está epistemologia eurocêntrica e hegemônica é que este 

trabalho propõe a retomada de um pensamento e ação latino americano, remontando um 

processo de sociabilidade calcado na produção e valorização identitária. Nesse sentido, vale 

trazer a contribuição de Boaventura de Sousa Santos, a partir de uma analise de topói 

indígena: 
Al contrario, desde la visión indígena, la sociedad es una sola, la 

economía es una sola y la lógica política es igualmente una sola. Para los indígenas, 
la cultura es todo y por eso el diálogo intercultural no es imaginable si no se respeta 
la diversidad en lo que la cultura eurocéntrica llama lo económico (la vida) y lo 
político (el control del territorio) (SANTOS, 2010, p. 123) 

  
Pautando-se na fuga dessa lógica, que engole a sociedade globalizada, os núcleos de 

justiça comunitária buscam reafirmar seus laços de sociabilidade a partir da administração de 

sua própria justiça como forma de enfrentamento e resistência. Reinventando o conceito de 

cidadania individualista liberal que rege este contexto de isolamento do conflito na esfera da 

judicialidade estatal, para uma cidadania calcada na participação comunitária e no conflito 

como interesse de todos.  

Assim, também na busca de superar a crise epistemológica do Estado moderno, 

voltando-se para uma leitura plural, de descentralização poder a partir da crítica insurgente e 

não das exigências mercadológicas. Elementos que serão trabalhados em seguida. 
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– Pluralismo jurídico comunitário participativo e descentralização da 
administração da justiça 

As diversidades culturais e jurídicas geram em contextos como latino americano 

somado a crise do ideal jurídico iluminista a necessidade de produção insurgente as margens 

do direito oficial, um direito e uma justiça autônoma, voltada aos interesses e as 

particularidades de comunidades historicamente negadas em suas necessidades fundamentais 

e sonegadas em seus direitos, assim, devemos somar o ímpeto participativo e comunitário na 

produção de emancipação, fator que pode ser embasado num pluralismo jurídico comunitário 

participativo (Wolkmer, 2001). 

Tal acepção está no interior da crítica jurídica, o modelo jurídico tradicional e 

obsoleto não encontra mais guarida na realidade social e suas instituições representam o 

objeto da revolução democrática participativa da justiça, a administração da justiça passa pela 

problematização do contexto de crise, opções tomadas deverão mexer nas bases do Estado 

moderno, e nas raízes da colonização latino americana, para Wolkmer a situação é posta da 

seguinte forma, 
Ora, a problematização no que diz respeito se há ou não “Direito sem 

positividade”, e/ou se a “positividade só resulta do Estado”, encontra respostas 
diferentes em duas tendências tradicionalmente antagônicas: o monismo e o 
pluralismo jurídico. Não obstante algumas interpretações mais atenuantes, a rigor o 
monismo jurídico consagra que todo o Direito é a criação do Estado e, por 
conseguinte, todo Direito Estatal é Direito Positivo. A positividade, enquanto 
processo de formulação, generalidade e validade objetiva, é o traço essencial do 
Direito Estatal. Por outro lado, o pluralismo jurídico não só deixa de associar o 
Direito com o Direito positivo, como, sobretudo, admite a existência do Direito sem 
Estado (...). (2001, p.63) 

Dessa forma, nos interessa explorar a crise da juridicidade, como forma de 

descentralizar a administração da justiça, retirando o privilégio de controle das mãos do 

Estado para dividir com a comunidade à ingerência em tais procedimentos, isso representa a 

quebra de paradigmas no direito moderno e passa a questionar a própria postura do Estado 

frente a um contexto de emergente democracia em alta intensidade (Santos, 2005), onde a 

participação comunitária torna-se um novo marco político, e as exigências de sociedades 

plurais põe em questão a superação do velho modelo dogmático jurídico e sua crise 

epistemológica (Wolkmer, 2001). 

Nesse contexto emerge a necessidade da leitura do pluralismo jurídico, destacar sua 

importância em sociedades como a nossa, o reconhecimento de tal situação pelo Estado, 

quando da constitucionalização de meios alternativos de resolução de conflitos como ocorre 

na Colômbia, é nada mais que a busca de alternativas frente à situação de crise do direito e da 

justiça, a pluralidade dividida em estatal e comunitária, sendo a primeira o reconhecimento e 

execução de uma justiça alternativa pelo Estado e a segunda de origem e desenvolvimento 
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pelos agentes da comunidade, representa um importante passo para contornar os velhos 

paradigmas em crise. 

Optar pela segunda, parte da própria escolha política por um contexto de refundação 

das instituições democráticas, que para o contexto latino americano é parte de um processo de 

descolonização; assim, a agenda política pluralista é bastante ampla, fator que nos põe o risco 

de cair em engodos (neo)liberais ou falsos paradigmas reformistas, para manter dentro do 

mesmo projeto em crise e de racionalidade hegemônica. Novamente afirmamos o pensamento 

de Wolkmer, 
Afirma-se, deste modo, a proposta de um novo pluralismo jurídico 

(designado de comunitário-participativo) configurado através de um espaço público 
aberto e compartilhado democraticamente, privilegiando a participação direta de 
agentes sociais na regulação das instituições-chave da Sociedade possibilitando que 
o processo histórico se encaminhe por vontade e sob controle das bases 
comunitárias. (2001, p. 78) 

Em razão destes fatores devemos ficar atentos a ingerência do Estado, já referimos 

acima que para pensarmos uma nova idéia de direito e justiça necessariamente devemos nos 

libertar das velhas doutrinas jurídicas, a ruptura na mentalidade monista e positivista é um 

importante obstáculo a ser superado,  
Naturalmente, na advertência de Yrigoyen Fajardo, “a resistência da 

mentalidade monista, monocultural e racista dos operadores jurídicos e políticos (...) 
constitui uma barreira importante para a efetiva vigência do reconhecimento do 
pluralismo legal e da construção de um Estado pluricultural”. De qualquer forma, 
urge “a superação do conceito individualista, monocultural e positivista dos direitos 
humanos para, sobre a base da igual dignidade das culturas, abrir caminho para uma 
definição e interpretação intercultural dos direitos humanos”. (YRIGOYEN 
FAJARDO apud WOLKMER, 2010, p. 47) 

Com tais afirmações é primordial dialogar sobre as formas de administração da 

justiça1, numa busca de democratizar este espaço para uma convergência ou ingerência 

popular participativa, o direito vem da rua, assim como a sua exigência por Justiça; a questão 

da segurança jurídica não é mais apenas assunto do Estado, bem como a ampliação da 

cidadania que deve ser questionada junto ao mesmo. 

Dessa forma, se anuncia qual objeto deve ser atacado na reivindicação de espaço 

para administrar justiça de forma democrática e participativa, a centralização jurídica do 

Estado é o ponto de diálogo e, em razão disso novamente alertamos para os perigos do 

pluralismo jurídico de base estatal, nesse processo de discussão as ingerências estatais e suas 

bases reformistas irão intentar a introdução de soluções pelas velhas e tradicionais culturas e 

instituições jurídicas. No entanto o momento é propício para a busca incansável de novos 

espaços e novos horizontes de um direito insurgente e voltado aos interesses das coletividades 

historicamente sonegadas em suas demandas pelas necessidades fundamentais de 

sobrevivências, grupos excluídos e criminalizados. 
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Nesse processo de descentralização, apresentamos a justiça comunitária como 

alternativa, ainda que a mesma possua formas muito próximas de cooptação pelo Estado, esta 

representa em cenários como colombiano e peruano, elementos substancialmente 

revolucionários que demonstram haver possibilidades de rompimento com velhos paradigmas 

jurídicos e criticar de forma construtiva, numa empreitada de buscar o novo a partir de um 

pensamento filosófico de base latino americana. 

Pautamos que a segurança jurídica só se justifica na confiança das comunidades nas 

práticas de justiça legitimadas não pela coação e sim por laços culturais de identificação e 

pertença comunitária. Estas práticas que privilegiam a normatividade social e o contexto de 

vivência dos sujeitos envolvidos, com mais detalhes será explorada na segunda parte deste 

estudo, importa destacar que a utilização política de tais experiências representa um 

instrumento eficaz na busca de alternativas a insuportável crise do direito e da justiça, para 

Wolkmer, 
Um conjunto de vestígios confirmam a implementação crescente de novos 

mecanismos de auto-regulação dos conflitos e de resolução dos interesses 
emergentes. O alargamento de fórmulas jurídicas mais flexíveis e eficazes permite 
segundo Celso Campilongo, deixar de lado “uma concepção meramente legalista da 
justiça” que identifica Direito com lei, possibilitando que a solução dos conflitos se 
efetive “através de formulas inteiramente novas de negociação, mediação e 
arbitramento. Valendo-se de mecanismos informais, essas técnicas abandonam, de 
um lado, a racionalidade formal dos ordenamentos de inspiração liberal, e, de outro, 
recuperam uma práxis orientada pela racionalidade material dos interesses e valores 
em jogo”.  (CAMPILONGO apud WOLKMER, 2001, p. 77) 

  
Dito isso, passaremos a analisar a importância da normatividade social e seu diálogo 

com a normatividade estatal para a construção de uma nova democracia da justiça. 

  

–Democratização da justiça: da normatividade estatal a normatividade social 
Na busca de democratizar o hierarquizado e burocratizado espaço jurídico estatal, 

pautamos por um diálogo normativo em que o direito e a justiça possam iniciar uma 

caminhada de confluência e transformação radical. Ou seja, o reconhecimento da produção 

normativa além do Estado não basta, temos de ter sua efetividade levada para além da tutela 

estatal, isso não significa o abandono imediato da normatividade do Estado, isso traria o caos, 

pelo contrário, pugnamos pela interrelação de uma normatividade estatal e uma normatividade 

social. 

Nesse sentido, a difícil tarefa visa uma convergência de política jurídica participava e 

comunitária que busca debater com o Estado a legitimidade de suas ações em determinados 

contextos periféricos, de tal forma já mencionamos acima o caso em que Boaventura de Sousa 

Santos destacou o desencontro de normatividades que vivenciou em sala de aula a menina 

indígena na faculdade de direito da Colômbia. 
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Diante de tal situação, o caso da estudante de direito seria mais eficaz a compreensão 

do direito a partir de um diálogo intercultural1 entre a normatividade social da comunidade 

indígena e o direito tradicional. Administrar a justiça é uma competência que cabe 

especificamente as comunidades em seus núcleos de justiça comunitária, quando existe 

normatividade em determinados contexto sociais existe ali a possibilidade para que tais 

comunidades exerçam a administração de seus conflitos e suas demandas, isto se dá quando 

organizados em núcleos comunitários, fomentam e exercitam a participação democrática e a 

organização política. Sendo assim, mais uma vez vamos destacar as palavras de Edgar Ardila 

que referendam nossas idéias, 
Dos tipos de reglas son reconocibles en la administración de justicia 

comunitaria. En primero lugar, las reglas generales que rigen los comportamientos 
de la comunidad. Son el marco referencial para la toma de decisiones comunitarias. 
Desde ella se toman decisiones de fondo. En segundo lugar están las normas que 
regulan las instituciones que gestionan las controversias. Son las reglas que 
establecen las figuras llamadas a tramitar los asuntos y los procedimientos mediante 
los cuales actúan y deciden. En la mayoría de las comunidades, carecen de texto 
escrito pero están presentes en los modos de vivir, en las costumbres, las tradiciones, 
los relatos y los mitos. (ARDILA AMAYA, 2010, p. 87) 

  
Após expressarmos os pressupostos do pluralismo jurídico comunitário participativo 

nos marcos de um processo insurgente de democratização do acesso à justiça e da 

administração da justiça pelos núcleos populares através da justiça comunitária, vamos 

intentar delinear as especificidades de tais experiências no contexto latino americanos dos 

Andes, em especial as práticas de países como Colômbia e Peru, para o qual destacaremos os 

tipos, mecanismos e a importância da justiça comunitária para uma nova perspectiva (crítica) 

do acesso à justiça e a democratização da administração da justiça para um contexto de 

descolonialidade. 

  

1 Justiça comunitária: os tipos, mecanismos e experiências do 

contexto andino  

Após problematizarmos o contexto de crise do direito e da justiça, afirmando nosso 

embasamento teórico no pluralismo jurídico comunitário participativo como forma de 

democratizar a administração da justiça, vamos trabalhar a justiça comunitária e suas formas 

de manifestação na realidade andina. 

Sendo assim, cabe destacar que aos núcleos comunitários importa além da satisfação 

das partes e a resolução do conflito, reativar as relações comunitárias feridas, a questão 

envolve uma noção de abrangência de toda a comunidade, na medida em que uma parte da 

mesma esta fraturada e, esta deve ser resolvida para além do simples individualismo da 

questão. Ou seja, não basta dizer quem tem razão, não basta atribuir culpabilidade ou ordenar 
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indenização a uma das partes, importa também que essas partes reatem suas relações 

amistosas e de sociabilidade, o autor colombiano Edgar Ardila nos fala que,  
Cuando las parte sólo están relacionadas por el objeto de litigio, una 

decisión judicial puede ser un buen mecanismo para poner fin a un conflicto. Pero 
cuando las partes tienen un conjunto de relaciones que desbordan el objeto de la 
controversia, lo más posible es que un proceso judicial o una sentencia no sea 
realmente eficaz y que cauterizado uno de los focos del problema este haga 
metástasis en otros niveles. (ARDILA AMAYA, 2000, p.73) 

Para quem trabalha com justiça comunitária a origem da discussão se traduz em que 

“o problema não somos nós. O problema esta no lugar onde sempre esteve desde seu 

nascimento, esta na justiça liberal, seus saberes e suas práticas perversas indolentes frente ao 

sofrimento alheio. Ai esta a questão inicial de uma ampla luta pela Justiça”1 (Chivi Vargas, 

2010, p.10), fator que reforça a idéia de descolonizar e politizar a luta por um acesso à justiça 

de base comunitária e participativa num contexto plural. Usando novamente as palavras do 

advogado boliviano Idón Moisés Chivi Vargas, sobre a jurisdição ordinária de um ponto de 

vista crítico, 
Bolivia esta enfrentando un nuevo tiempo político, sin recetas de por 

medio, sabiendo que un Nuevo Estado es la base de un Nuevo Derecho y una Nueva 
institucionalidad. Bolivia esta enfrentando el reto de Descolonizar el Estado desde el 
Estado; Descolonizar el Derecho y la justicia. O se mantiene al “sistema judicial 
formal y ordinario” en calidad de rehén de los otros poderes o enfrentamos 
sinceramente el reto de su verdadera independencia política (CHIVI VARGAS, 
2010, p. 9) 

  
            Nessa empreitada, ao falarmos de justiça comunitária, nos utilizamos das 

palavras de seu maior expositor, 
Concluimos, entonces, que se entiende por justicia comunitaria a un 

conjunto de instancias y procedimientos mediante los cuales, para situaciones de 
controversia, se regulan los comportamientos legítimos a partir de normas propias de 
una de una comunidad o contexto cultural específico. Es administración de justicia 
desde la comunidad, a partir de sus propias reglas y principios. (…) Es comunitaria 
en tanto su capacidad regulatoria deriva de dinámicas de identidad y pertenencia a lo 
mismo. La existencia de ese sentimiento de pertenencia es el puente que permite que 
los actos procedimentales y decisorios de estas instituciones de justicia interpelen de 
manera presente o diferida a los miembros de una comunidad. Tal sentimiento puede 
ser ocasionado por afectos o tradición. (ARDILA AMAYA, 2010, p.82) 

  
Fica evidente na exposição acima o protagonismo dos agentes da própria 

comunidade, nessa denominação a participação comunitária em termos de justiça e direito é 

de um tipo de pluralismo jurídico que já delineamos anteriormente, assim, trabalhar este 

conceito nos remete a outra mentalidade jurídica voltada aos nossos interesses e nossas 

características históricas em América Latina, repensar a justiça a partir da comunidade põe em 

crítica os modelos tradicionais de acesso à justiça. 

O autor Edgar Ardila demonstra a importância não só da resolução dos conflitos 

através da normatividade social determinada pela comunidade, mas também que num 

processo de ruptura social, como é a situação de uma desavença individual ou uma 
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indisposição coletiva em termos comunitários, pode gerar identidade e sentimento de 

pertença; o Estado olha a desavença como litígio, fator negativo ao que se deve “calcular” 

leis, multiplicar por súmulas e entendimentos jurisprudenciais e resultar numa sentença para 

sanar a problemática jurídica. 

Ou ainda, quando muito treinar sujeitos que serão agentes da justiça (tradicional) 

para operar através do diálogo e da mediação em suas próprias comunidades levando em 

conta as regras do Estado, novamente de maneira alguma atribuímos descrédito a estas 

práticas, mas, como a proposta é critica e reflexiva em busca de um resgate de identidade 

autônoma, emancipada num contexto de secular colonização, nos pautamos pelos projetos que 

contenham em seu âmago a marca indelével de um pluralismo jurídico com participação 

popular comunitária. 

Nessa linha de identificação do que pugnamos por justiça comunitária, vamos trazer 

a definição do que seja comunidade,  
Podemos definir la comunidad como un conjunto complejo de relaciones 

sociales basadas en un sentimiento común de pertenencia al mismo grupo. Ese 
sentimiento se expresa y materializa mediante la orientación de los comportamientos 
según las normas sociales que son comunes al mismo. Tal sentimiento puede ser 
ocasionado por afectos o tradición. (…) Nos valemos de un concepto de comunidad 
como el conjunto que nos permita recoger las dinámicas actualmente existentes en la 
realidad social de nuestra época. (ARDILA AMAYA, 2006, p. 92) 

  
Contudo, torna-se importante destacar que determinadas práticas não se coadunam 

com justiça comunitária, como a título de exemplo linchamentos, frequentemente identificado 

com a mesma, nos alerta Edgar Ardila que “Los linchamientos son un fenómeno presente en 

distintos contextos sociales. (...) Justicia comunitaria es normatividad y los linchamientos son 

lo contrario, porque, precisamente, omiten y violan las normas y las instituciones” (Ardila 

Amaya, 2010, p.89). No caso, mencionamos acima que justiça comunitária parte do 

pressuposto de que haja uma normatividade social, uma organização comunitária em um 

esquema de institucionalização através de lideranças num processo político de democracia 

participativa. 

Com estas afirmações, novamente vale mencionar de forma expressiva e 

esclarecedora por Edgar Ardila que não haverá justiça comunitária se não houver 

comunidade, administração democrática da justiça e processos de identidade e pertença, logo, 
Dicho de un modo simple: para que haya justicia comunitaria es necesario 

que haya administración de justicia y que haya comunidad. Si falta alguna de las 
dos, estaremos frente a otro tipo de situación. No será justicia comunitaria si se 
gestionan conflictos sin obligatoriedad derivada del ámbito social específico. No 
será justicia comunitaria si el ámbito social en el  que se inscribe la gestión no 
considera dinámicas de identidad y pertenencia. (ARDILA AMAYA, 2010, p. 94) 
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O autor mencionado elabora três vetores de desenvolvimento de justiça comunitária, 

que estão intimamente ligados com o processo da “tríade” trabalhado na primeira parte, em 

ambos ficam claros os objetivos a que se pretende chegar, bem como a idéia final de uma 

justiça comunitária voltada aos interesses da própria comunidade.  
(…) proponemos tres grandes vetores en los procesos de desarrollo de la 

justicia en equidad en los ámbitos sociales: (1) como agentes del Estado, portadores 
de un discurso del derecho oficial, al cual se encuentran totalmente subordinados; 
(2) como oferentes de un servicio de gestión de conflictos, comprometidos en su 
calidad y en la satisfacción de una demanda sometidos a las normas del mercado y; 
(3) como miembros de una comunidad y parte de sus estructuras de autoridad, 
vinculados culturalmente al ámbito social cuyas reglas son reconocibles. (ARDILA 
AMAYA, 2010, p.138) 

  
Dessa maneira, as dinâmicas colocadas por membros da comunidade e sua 

normatividade social superam a tradicional dificuldade cultural calcada no acesso a justiça 

tradicional (Cappelletti, 1988), se há diferenças em relação às retóricas, normatividades 

abstratas, vestes, palavreados e a imponência silenciosa dos prédios e das autoridades estatais, 

se apresenta a justiça produzidas pelos próprios atores do bairro, feita na sua linguagem, 

dentro do seu cotidiano e em seu território, naquilo que identificam como símbolo de sua 

união política: a associação de bairro ou sede da comunidade. Em razão disso, nossa crítica ao 

modelo tradicional de acesso à justiça, e suas facetas estatais, parte daquilo que dirá Dussel, 

Os excluídos não devem ser incluídos (seria como introduzir o Outro no 
Mesmo) no antigo sistema, mas devem participar como iguais em um novo 
momento institucional (a nova ordem política). Não se luta pela inclusão, mas sim 
pela transformação (...). A democracia crítica, libertadora ou popular (porquanto 
povo é o ator principal), põe em questão o grau anterior de democratização 
alcançado; já que a democracia é um sistema a ser reinventado perenemente. 
(DUSSEL, 2007, p. 111) 

  
Na mesma linha de entendimento político, pautamos nossa análise por dinâmicas na 

busca pela transformação e superação da crise do modelo de juridicidade moderna para um 

contexto diferenciado. 

As propostas dos países andinos estão justificadas em seu contexto social de 

identificação e conscientização política pela luta, bem como pela necessidade de buscar a 

satisfação de seus direitos, numa proposta insurgente ao contexto histórico de colonização, 

submissão e opressão. Diante de tais afirmações, o ponto de diferenciação em relação aos 

modelos estatais, está “onde se produz”, “por quem é produzida” e “como se produz justiça”, 

ainda, com qual “finalidade tal produção jurídica”. Enfim a busca pela própria transformação 

do espaço de administração da justiça de uma forma democrática, em que a conquista da paz 

pelo diálogo e os sentimentos de identidade e pertença sejam exaltados, Edgar Ardila nos 

apresenta que, 
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Hay una fuerte armonía cultural con los procedimientos y los criterios de 
decisión que enmarcan la labor del juez de paz: “El juez de paz es parte de la 
comunidad, es la comunidad misma, interactúa con sus vecinos, y por eso, de 
acuerdo a la forma como se identifique con ellos y resuelva los conflictos, los 
vecinos acudirán a él” (Guerra, 2005:158). Son los usos, las costumbres y las 
tradiciones locales los referentes con los que corrientemente administran justicia 
(GUERRA apud ARDILA AMAYA, 2006, p.146) 

  
Assim, torna-se importante segundo o autor, 

Desde esta perspectiva sustentaremos que los procesos de desarrollo 
comunitario no son sólo el terreno de la gestión pacífica y comunitaria de los 
conflictos sino de transformación de las propias dinámicas de regulación social y en 
esa medida, de desarrollo político de la comunidad y de democratización de la 
sociedad. (ARDILA AMAYA, 2006, p.149) 

  
Entendemos que as principais características da justiça comunitária andina que é 

gerar identidade e pertença, é um importante caminho para resgatar uma história que foi 

sufocada, encoberta (Dussel, 1994), dizimada. Em razão disso a leitura é para a construção de 

uma nova cultura jurídica, plural, popular, comunitária e participativa, onde a refundação das 

instituições sejam na base do poder popular, de protagonismo dos movimentos sociais, das 

coletividades oprimidas em um contexto latino americano de luta, ao qual Edgar Ardila 

menciona, 
Regiones enteras de América Latina han sido escenario de predominio del 

derecho estatal, implantado por los europeos en desmedro de los pueblos sometido. 
La juridicidad impuestas por élites descendientes del poder colonial rara vez ha 
dialogado con las estructuras culturales propias, ni con las tradicionales ni con las 
que han derivado de fuertes dinámicas, por tanto, cabe pensar que imponer formas 
rígidas a contextos sociales diferentes sólo puede ser a costa de sacrificar los 
universos de sentido intervenidos desde fuera de mestizaje entre las tres vertientes 
que nos constituyen: la amerindia, la afroamericana y la europea-criolla. Así, la 
juridicidad estatal en un amplio espectro de la vida social escasamente logra revestir 
con sus formalidades, prácticas sociales fuertemente arraigadas en las culturas indias 
y mestizas. (ARDILA AMAYA, 2010, p.90) 

  
Portanto, após a análise acima passaremos a delinear as práticas de justiça 

comunitária em países como Colômbia e Peru, onde vamos constatar as características de 

identidade, pertença e fortes ralações comunitárias em busca da justiça e da produção da vida 

de forma igualitária em termos materiais. 

  

- Os Ronderos e Comuneros peruanos 
Em comunidades peruanas indígenas e/ou campesinas surgem duas figuras que são 

legalmente reconhecidas pelo Estado, são os ronderos e os comuneros. Sujeitos que 

representam formas de organização para proteção comunitária e administração da justiça, 

assim, as chamadas rondas campesinas são organizações de grupos para proteção das terras de 

uso comum contra roubos, furtos e outros tipos de violência, ao passo que os comuneros é 

uma designação que explica o sujeito participativo na vida da comunidade, a lei geral de 

comunidades campesinas (Ley nº 24656, Art. 5º), establece que “son comuneros los nacidos 
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en la comunidad, los hijos de comuneros y las personas integradas a la comunidad”; essas 

figuras citadas na lei tem direito a fazer uso comum de bens e serviços. 

Os chamados comuneros se dividem em algumas categorias que identificam sua 

participação e condição dentro das comunidades, estas condições estão especificadas em 

estatuto comunitário “Los comuneros de las comunidades de Cusco y Puno conocen 

perfectamente cuáles son los requisitos para la condición de comunero, establecidas en los 

estatutos. Diferencian entre comuneros ‘en calificación’, comuneros ‘calificados’, comuneros 

‘no residentes’ y comuneros ‘descalificados”. (Brandt, Valdivia, 2007, p.51). A principal 

vantagem de ser comunero é após solicitar a inscrição se tem o acesso a terra e aos pastos, 

participação nas decisões das assembléias e também, dar em contraprestação para comunidade 

o trabalho comunal. Deste modo, qual a capacidade jurídica, os direitos e deveres dos 

comuneros e em que consiste essa comuna, 
La organización de base principal es la Comuna, que constituye un 

conjunto de familias que viven en el territorio y se identifican como parte de un 
pueblo indígena. Son comuneros los residentes del lugar – sin diferenciación de 
género-, que son anotados en el “Registro de habitantes de la comuna” o “Registro 
de Cabildo”. Este libro es llevado por el presidente y el secretario del Cabildo (que 
es el órgano oficial de la comuna, integrado por cinco miembros). Los hijos de 
comuneros, cuando cumplen la mayoría de edad, tienen obligación de afiliarse. El 
beneficio es, que con la inscripción en el registro se convierten en sujetos de 
derechos de la comuna. A partir de este momento pueden demandar y tienen que 
cumplir con las obligaciones como las mingas. (BRANDT; VALDIVIA, 2007, p.55) 

  
Diante das colocações, resta comprovado que as práticas comuneras visam à 

autonomia e emancipação das comunidades em termos de organização política e jurídica, com 

seus estatutos comunitários e consciência de prática solidária e comunal; ademais, resta 

destacar que as exigências para ser comuneros somadas às demais qualificações geram um 

sentido de identidade do grupo, no trabalho comunal feito em benefício da comunidade tem o 

sentido de pertença, ambos já destacados acima, assim, 
Se puede observar, que la organización comunal es fundamental para la 

identidad. El comunero se define como parte de la comunidad. Elementos 
constituyentes de la comunidad son “la tierra”, una visión cultural de trabajo que se 
expresa en la reciprocidad (hago algo por mi compañero, porque sé que él hará algo 
por mi) y en el trabajo comunitario. Su obligación es mantener la unidad, participar 
en las actividades y trabajos comunales y llevar a la comunidad hacia delante. Frente 
al mundo externo sólo la organización comunal tiene la capacidad de demandar y 
gestionar, de conseguir “beneficios”. (BRANDT, VALDIVIA, 2007, p.56) 

  
Quanto aos ronderos campesinos não há uma denominação exata dos tipos, suas 

qualificações, classificações são confusas pelas denominações populares das comunidades, ao 

revés seus objetivos são bem delineados e suas condutas comunais e direitos1 igualmente, 

“Los varones opinan que todos os habitantes de la localidad de la ronda campesina son 

ronderos (no mencionan una inscripción formal como requisito)”. (Brandt, Valdivia, 2007, 

p.54) 
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En cambio las mujeres afirman que sólo los varones son ronderos, porque 
las mujeres no realizan el “servicio da ronda” desde las siete de la noche hasta las 
cinco de la mañana. Aunque se llaman “ronderas” o integrantes de rondas 
femeninas, no se consideran propiamente como ronderas. Dicen que brindan sólo un 
apoyo a la ronda en algunas gestiones y en la resolución de conflictos, especialmente 
cuando los varones no pueden solucionar el problema. (BRANDT, VALDIVIA, 
2007, p.54) 

  
Entretanto, como em toda a comunidade, existem figuras que se recusam a ingressar 

na lógica de vivência comunitária, assim, os ronderos denominam “los morosos”, pessoas que 

após várias citações das autoridades ronderas ignoram o chamado a cumprir as obrigações 

para com o todo. Diante disso, os ronderos oferecem uma ferramenta de integração, chamada 

“La ley del hielo”, significa ignorar tais pessoas, formando uma espécie de pressão social para 

que estes tomem consciência de sua inserção na comunidade, na realidade consiste em aceitar 

o isolamento social de tais indivíduos, ademais  “los campesinos que no quieren formar parte 

de la ronda están expuestos a la desprotección: la ronda advierte a los rebeldes que ellos 

mismos tendrían que cuidar sus bienes y que no pueden contar con el apoyo de la ronda en un 

caso de daño o robo”. (Brandt, Valdivia, 2007, p.54) 

Sendo assim, destacamos o que se convenciona justiça para estas comunidades 

campesinas e indígenas, segundo discussões em oficinas realizadas pelos autores Brandt e 

Valdivia,  
‘Justicia’ es percibido por las autoridades campesinas, en primer lugar, 

como proceso orientado a la resolución de un conflicto. El objetivo principal es 
superar el problema mediante la reflexión y el entendimiento de las partes y lograr 
una ‘conciliación’ o ‘reconciliación’. (…) segundo, debe haber equidad e igualdad 
en el procedimiento; (…) tercero, el procedimiento debe ser gratuito, participativo, 
democrático y transparente; (…). (2007, p.80) 

  
Destacadas as peculiaridades das práticas de ronderos e comuneros no Peru, 

seguiremos pelas experiências de justiça comunitária voltando nossa atenção para Colômbia e 

suas atividades de juízes de paz, justiça em equidade e justiça restaurativa. 

  

– Justiça em equidade e Juízes de paz colombianos  
Iniciamos esta parte do trabalho destacando que talvez as propostas de juízes de paz 

e a justiça em equidade sejam as de justiça comunitária que mais dialogam e se aproximam de 

uma transformação da juridicidade tradicional em diálogo com o Estado. Assim, o viés que 

esse diálogo acontece acaba confundindo as matrizes normativas e tem às vezes demasiada 

ingerência estatal nos núcleos e em suas atividades. 

Porém, com estas ressalvas feitas começaremos destacando os marcos legais que 

embasaram a desjudicialização, ou seja, o deslocamento da judicialidade do Estado para os 

núcleos comunitários. Na Colômbia o movimento da Constituinte de 1991 no tocante a 

administração da justiça pautou-se pela tarefa de descongestionar os aparatos judiciais do 
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Estado abarrotados em demandas, logo após em 1996 surge a Lei 270, que em seu art. 8 

instaura o princípio da alternativade e possibilita o maior desenvolvimento da justiça 

comunitária (Santamaría, 2000). 

Assim, temos os conciliadores em equidade, figuras que legalizadas com a lei 23, 

1991, conhecida como lei da descongestão judicial, embasadas no art. 116 da constituição 

colombiana, “(...) estando por tanto vinculada desde sus inicios como un mecanismo de 

economía procesal, y es que ésta constituye una institución procesal en la medida en que es 

una vía para solucionar un conflicto que ha surgido con ocasión de una relación de derecho, 

más no necesariamente de derecho legislado” (Santamaría, 2000, p. 53). A conciliação em 

equidade é desenvolvida na comunidade por lideres comunitários, aos quais devem ter alguns 

requisitos preenchidos e os seguintes objetivos: 
Ser miembro activo al interior de la comunidad, con un oficio y domicilio 

reconocido; ser elegido y legitimado mediante nombramiento por un juez de la 
república, más la obtención de un certificado de aptitud suscrito por el Ministerio de 
Justicia y de Derecho; y por último, ejercer sus funciones de manera gratuita, y que 
promuevan dentro de sus respectivos sectores acuerdos conciliatorios que produzcan 
soluciones pacíficas, con un ingrediente peculiar, que la regulación del conflicto no 
se hace a través de la ley, sino que se recurre para ello a los valores, costumbres y 
conceptos de equidad y justicia imperantes en cada comunidad. (SANTAMARÍA, 
2000, p. 55) 

  
Importa destacar, que apesar de advir de uma atividade de descongestão judicial 

estatal, este modelo se propõe a resolver questões locais, por pessoas da própria comunidade e 

que esteja em interesses a resolução para harmonia social. Ainda, o conciliador deve passar 

por treinamento junto às instituições do Estado, mas pode na sua atuação utilizar a 

normatividade social para solucionar e legitimar sua atuação.  

Diante disso, vale mencionar que se compreende por conciliação e equidade no 

âmbito da justiça comunitária da seguinte forma, “La conciliación. El modelo conciliatorio, 

que busca la mutua satisfacción de las partes es el fundamento de las actuaciones, contrario a 

la justicia estatal en la que el modelo adjudicatorio busca la determinación de un vencedor” 

(Ardila Amaya, 2000, p. 74); e por equidade “La equidad. La solución de un conflicto está 

más dirigida a la recomposición de la vida comunitaria que a la aplicación de una ley, por 

tanto lo que prima es que las decisiones se sometan a una concepción de justicia aceptable en 

cada contexto comunitario” (Ardila Amaya, 2000, p. 75). 

Apesar da idéia contar com forte influência do Estado na formação dos agentes, nada 

obsta reconhecer que seus objetivos são centros produtores de autonomia, participação e 

solidariedade, o advogado, professor universitário e integrante da “Red de Justicia 

Comunitaria” de localidade de Santander na Colômbia, Rosembert Ariza Santamaría, nos 

demonstra quais são o reais objetivos do conciliador, pelo olhar da comunidade, 
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El conciliador en equidad representa el interés de la comunidad en el 
conflicto, por lo que no es completamente ajeno al mismo, aspecto que no riñe con 
la imparcialidad que debe asumir, pues su interés no es concreto sino general, 
debido al cual, no sólo debe limitarse a buscar un acuerdo entre las partes, sino debe 
promover soluciones que beneficien la convivencia y abran caminos de desarrollo en 
la comunidad. (SANTAMARÍA, 2000, p. 56) 

  
Os juízes de paz surgem no mesmo contexto de reformas na administração da justiça 

colombiana junto à constituição de 19911. Tais figuras estão mais próximas da lógica estatal 

devido aos instrumentos com os quais operam no contexto comunitário, e também vai de 

proximidade de sua atuação estar semelhante ao do juiz togado, na medida em que pode 

emitir decisão sobre o caso concreto, “sentenças do juiz de paz” que tem reconhecimento pelo 

Estado como no mesmo valor que uma decisão dos juízes de um tribunal estatal constituído, 

valendo inclusive como coisa julgada (Ardila Amaya, 2000).  

Dessa forma, o juiz de paz, se convenciona em um “braço” ou prolongamento do 

Estado instrumentalizado em meio alternativo de resolução de conflitos, utilizando-se dos 

mesmos aparatos de elegibilidade dos conciliadores, na medida em que também recebe 

treinamento e é submetido a eleições populares, fazendo uso das normatividades sociais, só 

que com diferencial dos conciliadores que é a ingerência em certo grau de coercibilidade 

autorizado pelo Estado, ao passo que os conciliadores em equidade não disponibilizam de tal 

aparato,  
La diferencia central radica en que los Jueces de Paz disponen de un 

mayor nivel de coercibilidad derivada del aparato estatal. Pueden valerse de una 
velocidad más en su caja de cambios. Mientras que el conciliador no está facultado 
por la ley para hacer comparecer a las partes o imponer una decisión a alguna de 
ellas, el juez de paz tal vez sí. Con ello se le da una herramienta de eficiencia como 
operador de justicia que, por lo dicho, sólo será aplicada en condiciones 
excepcionales. (ARDILA AMAYA, 2000, p. 82) 

  
Entretanto, nada obsta mencionar que os conciliadores não ficam despossuídos de 

alguma formalidade ou ritualística em suas reuniões conciliatórias, existe uma ata de acordo 

entre os envolvidos, porém como a idéia é mais ampla, esta acaba nem sempre por 

obrigatoriedade sendo utilizada, pois, como menciona Edgar Ardila o objetivo é uma solução 

pacífica e de interesse geral da comunidade e não mera redação de uma ata, seu desempenho 

consiste em algo como uma liderança de promoção da conscientização comunitária para o 

espaço de paz e harmonia, assim, 
Muchas actuaciones del conciliador, la mayoría en muchas comunidades, 

llegarán a una solución pero no a un acta. El papel do conciliador es prolongado en 
el tiempo y no se puede reducir a un momento procesal como una audiencia. Por el 
contrario, el conciliador tiene que ser visto como alguien que acompaña a las partes 
en un camino de búsqueda de una solución satisfactoria para ellas y justa en el 
contexto comunitario específico en el que se está actuando. (ARDILA AMAYA, 
2000, p. 79) 
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Acrescentamos, ainda, que ambas as figuras representam novos paradigmas de 

acesso à justiça, no âmbito de administração da mesma com fulcro comunitário, participativo; 

sob a égide de uma democracia de participação, seja na escolha dos juízes, conciliadores ou 

até mesmo na participação em reuniões dos núcleos de justiça comunitária, tais projetos 

reconhecidos e apoiados pelo Estado são o espaço que se abre para discussão do acesso à 

justiça para além da juridicidade formalizada e burocratizada pelas instituições do direito 

tradicional. Seguimos abaixo explorando uma forma de justiça alternativa que assim como as 

experiências acima se propõe a valorização dos sentimentos, cultura e história comunitária 

como normatividade na resolução dos conflitos e recomposição dos laços comunitários de paz 

e harmonia. 

  

       2.3 Justiça restaurativa e recomposição social 

Neste ponto, a abordagem se centra na Justiça Restaurativa. Mas necessário 

se faz um apontamento primordial, no sentido de basilar a concepção de Justiça 

Restaurativa adotada para o presente trabalho.  

Assim, trabalha-se com a concepção de Justiça Restaurativa no sentido 

atribuído em sociedades denominadas de primitivas, tanto no oriente quanto no 

ocidente, entretanto, sempre vinculando a uma ideia de Justiça Comunitária.  

O que quer dizer que este paradigma de Justiça Restaurativa possui 

elementos essenciais já apontados acima, como a sua intima vinculação com a 

comunidade em que está inserida, desinstitucionalização e principalmente 

desjudicialização.  

Nesse sentido esclarece Milène Jaccoud: 

Em virtude de seu modelo de organização social, as sociedades comunais 
(sociedades pré-estatais européias e as coletividades nativas) privilegiavam as 
práticas de regulamento social centradas na manutenção da coesão do grupo. Nestas 
sociedades, onde os interesses coletivos superavam os interesses individuais, a 
transgressão de uma norma causava reações orientadas para o restabelecimento do 
equilíbrio rompido e para a busca de uma solução rápida para o problema. Embora 
as formas punitivas (vingança ou morte) não tenham sido excluídas, as sociedades 
comunais tinham a tendência de aplicar alguns mecanismos capazes de conter toda a 
desestabilização do grupo social. (JACCOUD, 2005. p. 163) 

Diferentemente do sentido atribuído à Justiça Restaurativa que tem 

preponderado no Brasil e que, ainda que possua alguns elementos progressistas em 

relação à Justiça Retributiva e ordinária, mas ainda mantém as amarras inerentes ao 
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poder público estatal e o seu Poder Judiciário com as suas respostas prontas e 

gerais, abstratas e seu código de normas universais.  

Interessante fazer uma breve análise, que, o paradigma que se denomina de 

epistemologia ocidental se atribui a capacidade de ter produzido toda a grande 

carga racional de seu mundo ocidental, e que com essa carga racionalista e seu 

mapa cognitivo, foram colonizando e dominando os povos bárbaros, indígenas, 

desconhecidos, não socializados. Entretanto, verifica-se que este paradigma de 

Justiça precária, simplista e monista faz parte deste mapa cognitivo moderno-

ocidental incompreensivo. E que o paradigma alternativo de Justiça, parte 

justamente das bases aniquiladas por este processo colonizador aniquilador de 

culturas e práticas, dentre as quais se incluem as restaurativas e comunitárias, que 

eram largamente utilizadas em povos indígenas, grupos tidos como bárbaros ou 

naturais1. Ou seja, as capacidades modernas Ocidentais permitiram aos indivíduos 

dominarem a natureza e a tudo a que se atribui esta naturalidade passível de 

dominação e domesticação (SANTOS, 1987). 

Assim, tendo-se delimitado a concepção de Justiça Restaurativa a partir de 

uma ideia de Justiça Comunitária, passa-se então a análise e justificação desta 

dinâmica ético-dialogal da alteridade de empoderamento verdadeira e 

substancialmente cidadão. 

Neste sentido, inicia-se esta abordagem através de uma colocação 

questionadora/propositiva de Afonso Konzen (2007, p. 103): 

Por quê? O que fazer? A massa dos encarcerados, a (dês)organização 
produzida a partir da falência do Estado-aprisionador, a incapacidade resolutiva das 
políticas de segurança, os reclamos por mais e mais investimentos em repressão, a 
insuficiência das políticas sociais, as explicações para o fenômeno, tudo leva ao 
desespero pela retórica esvaziada dos discursos sem efetiva repercussão no campo 
das soluções. Não se estaria depositando expectativas demasiadas na real capacidade 
de responder dos sistemas estatais encarregados de responder? Não seria demasiada 
a expectativa na eficácia das respostas de natureza penal? Não estaria em crise a 
crença na resolução da violência pelo uso de respostas também violentas? Não 
estaria em crise a própria condição humana, pela forma como o homem, 
notadamente a partir da modernidade, passou a sentir-se proprietário absoluto da 
natureza e do outro ser humano, tudo a seu servir, fonte inesgotável de exploração, 
tudo para o acumular e para o prazer?  

            Em um esforço de tentar subsidiar algumas respostas às indagações 

de Konzen (2007), ou simplesmente reforçando a necessidade de reflexão sobre tais 
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questões que reside a importância da Justiça Restaurativa. Assim, o primeiro bloco 

de questões formuladas por Konzen se dirigem e se pode dizer que são o grande 

objetivo da Justiça Restaurativa, já no que diz respeito ao segundo bloco de 

questões, verifica-se que as respostas servem ao mesmo tempo de legitimação da 

Justiça Restaurativa, dado que também se mostram como um atestado de ineficácia 

do paradigma punitivista propugnado pela Justiça Ordinária. 

Nesse sentido, a partir de uma Justiça Restaurativa Comunitária, a 

resolução de conflitos se pautaria por algumas questões que simplesmente passam 

despercebidas pelo Poder Estatal, ou sequer fazer parte de sua concepção de 

conflito.  

Questões como: possibilitar e instigar o diálogo entre os envolvidos, 

inclusive rompendo com a dinâmica de atribuir papéis de agressor e agredido; para 

que com esse diálogo se viabilize a reconstrução do laço rompido pelo conflito. 

Ademais, possibilita-se com este diálogo, que cada indivíduo tome conhecimento 

das razoes do outro e do impacto sofrido com o conflito e suas causas, o que 

proporciona uma retomada da ideia de uma relação que preconiza pela 

solidariedade pelos sofrimentos, razoes e consequências que são mútuos. 

Acrescente-se ainda, a importância de representantes da sociedade em meio 

a este diálogo, pessoas ligadas à cada uma das partes, tendo em vista que os 

conflitos não atingem somente os diretamente envolvidos, mas sim aos indivíduos a 

eles próximos, que podem e devem trazer seus discursos e contribuir com este 

processo restaurativo comunitário e alternativo. 

E por fim, um representante da comunidade, como sendo um todo 

autônomo, ainda que heterogêneo, mas representando os interesses da comunidade 

como uma terceira figura, e que longe está de ser neutra, mas que pretende sim 

reatar este conflito, vez que a comunidade também é afetada e agredida pelo 

conflito, desta feita, é em proveito também da comunidade a restauração deste laço 

comunitário e de solidariedade. 

Saliente-se, que a Justiça Comunitária, como se pode claramente perceber 

propugna por um processo alternativo e sem qualquer regra ou receita predefinida, 

e sim que se desenvolve de acordo com o avanço dos diálogos, dos discursos e 
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pretensões apresentadas e suas necessidades. E assim, preocupa-se com o futuro da 

comunidade e das relações que a envolvem, e não em reconstituir o status quo ante 

ou produzir uma verdade artificial como pretende a processualidade ordinária 

estatal, com vistas a culpar um, ou (re)vitimizar o outro – ou ainda ambos ao 

mesmo tempo e independente da decisão final. 

Nesta linha vale a colocação de Marcos Rolim:  

É muito difícil compreender que o paradigma que consideramos tão 
natural, tão lógico, tem, de fato, governado nosso entendimento sobre o crime e 
justiça por apenas alguns poucos séculos. Nós não fizemos sempre da mesma forma 
e, ao invés desse modelo, as práticas de Justiça Comunitária acompanharam a maior 
parte de nossa história. Por todo esse tempo, técnicas não-judiciais e formas não-
legais de resolução de conflitos foram amplamente empregadas. As pessoas, 
tradicionalmente, eram muito relutantes em apelar para o Estado, mesmo quando o 
Estado pretendia intervir. De fato, quem apelasse ao Estado para a persecução penal 
poderia ser estigmatizado por isso. Por séculos, a intervenção do Estado na área de 
persecução criminal foi mínima. Ato contínuo, era considerado um dever das 
comunidades resolver suas próprias disputas internas1  

Nesta esteira, trabalhando a procedimentalidade adotada por um paradigma 

de Justiça Restaurativa e Comunitária, necessário trazer um elemento fulcral nesta 

dinâmica dialogal e que se pauta, não pelo Direito legislado, mas por topos ou 

topoi, ou seja, um corpo de valores que sejam comuns e comunitariamente aceitos e 

que permitam aos indivíduos transitarem em seus discursos, saberes e necessidades 

de recomposição, não ficando atrelados a uma receita ou procedimentalidade 

determinada hegemônica e legitimada pela sua oficialidade. Como bem propõe 

Boaventura de Sousa Santos:  

Esta falta de uniformidad, que puede sorprender lo mismo que 
escandalizar a quien vea con los ojos etnocéntricos del derecho oficial, no es, sin 
embargo, caótica. Es determinada por las exigencias normativas y de seguridad, que 
se van definiendo a lo largo del proceso de prevención o resolución de los 
conflictos. En Pasárgada, las formas y los requisitos procesales mantienen un 
estricto carácter instrumental y como tal son usados sólo en la medida en que pueden 
contribuir para una decisión justa de la causa […] se desarrolla así, a partir del 
formalismo elaborado del sistema jurídico estatal, un formalismo popular 
(SANTOS, 2007, p. 220-21) 

Assim, a título ilustrativo, permite-se trazer o topoi de ubuntu que serve que 

elemento guia para Justiça Comunitária em povos africanos, utilizando-se 

novamente da contribuição de Rolim1. 

Por estas razões que se preconiza um paradigma de juridicidade alternativa, 

verdadeiramente democrático e que possibilite a representação comunitária e 
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manutenção dos interesses desta comunidade em que os conflitos se inserem, assim 

como também reapropriar os envolvidos e seus contextos na resolução dos próprios 

conflitos, de forma dialogal e a partir de relações horizontalizadas. 

Desta feita, entende-se e se procura teorizar a Justiça Restaurativa 

Comunitária como sendo o percurso que possa dar conta das complexidades 

relacionais modernas, bem como ainda, possibilite um rompimento com este 

paradigma de Justiça eurocêntrico, calcado em relações hierarquizadas e que 

invisibiliza as dores em prol de uma fictícia verdade real e que apenas produz 

legitimação para um Estado Dominador através de seu Judiciário Opressivo. 

  

CONSIDERAÇÕES 

Intentamos através deste estudo, refletir sobre o acesso à justiça a partir dos marcos 

de uma juridicidade em crise, que hegemoniza, ritualiza e se distancia da sociedade. Assim, 

problematizamos o monismo estatal e a mitologia jurídica moderna reconhecendo a existência 

de um contexto de pluralismo jurídico: estatal e comunitário, num sentido de pautar por um 

específico modelo teórico denominado pluralismo jurídico comunitário participativo exposto 

no trabalho nas experiências de justiça comunitária andina. 

Nesse sentido, tal reflexão marca as linhas de um rompimento na cultura jurídica 

monista latino americana, em que através da democratização da justiça pela descentralização 

da administração da mesma, num espaço geopolítico historicamente de isolamento das 

camadas populares pelas instituições estatais. Espaço negado, onde estas camadas podem 

insurgir-se, tendo a oportunidade de impor suas demandas num processo político 

participativo. Ao qual, através de suas práticas de juridicidade alternativa, irrompe uma nova 

cultura jurídica, em que o diálogo intercultural, a identidade e a comunidade são suas 

principais características. 

Contudo, não ignoramos o contexto de hegemonia estatal envolvido e/ou 

comprometido política, economia e juridicamente com as relações de mercado, onde os 

sujeitos reduzidos em suas condições vulneráveis às relações consumeristas. Ao 

apresentarmos as experiências de justiça comunitárias andinas, nos pautamos por uma leitura 

histórica do contexto de dominação cultural eurocêntrica, onde as características de gerar 

identidade e pertença, problematizam as instituições modernas e suas relações na sociedade 

globalizada. 

Ao apresentarmos estas experiências, destacamos o diálogo com a normatividade 

estatal através das ingerências comunitárias e sua normatividade social, demonstrando que 
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além de resolver conflitos, as demandas sociais devem ser pautadas pela identificação social e 

um sentimento de reatar os laços de sociabilidade, para este fato se faz necessário a atuação de 

sujeitos envolvidos na própria cotidianidade da comunidade.  

Ao trabalharmos o programa reformista do Estado, nossa proposta visa além de 

exigir a ingerência participativa dos novos sujeitos sociais, propugnar pela transformação de 

um contexto político em crise, de uma modernidade esgotada epistemologicamente, em que 

seus mitos jurídicos não se sustentam na realidade complexa e diversificada. Pelo exposto, de 

forma crítico-reflexiva e por estas temáticas e elementos que reafirmamos as bases teóricas a 

as atividades práticas para uma práxis cotidiana de refundação e contrahegemonia política e 

jurídica na América Latina. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparada da funcionalidade e da 
utilização do sistema de processo eletrônico no âmbito dos Juizados Especiais Federais, 
conhecido em algumas regiões como sistema E-proc. Descrevendo brevemente o 
funcionamento do sistema em cada um dos Tribunais Regionais Federais, elencando suas 
principais características. As dificuldades encontradas em obter informações claras e precisas 
nos sites dos Tribunais reforça a idéia de que é necessário e premente o desenvolvimento de 
um sistema unificado a ser implantado nos Juizados, sendo conseqüência a uniformização de 
todos os sistemas de processo eletrônico. Medida essencial ao bom funcionamento do 
Judiciário brasileiro que necessita de um modelo funcional de processo eletrônico e não de 
vários modelos, nem sempre eficazes. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS; 
PROCESSO ELETRÔNICO; SISTEMA E-PROC; UNIFORMIZAÇÃO. 
 
RESUMEN 
RESUMEN 
Este trabajo pretende realizar un análisis comparativo de la funcionalidad y el uso de sistema 
de tramitación electrónica en la Justicia Federal Especial, conocido en algunas regiones, como 
lo E-proc. Describir brevemente el funcionamiento del sistema en cada una de las Cortes 
regionales, enumerando sus principales características.Las dificultades encontradas para 
obtener información clara y precisa en los sitios web de los tribunales refuerza la idea de que 
es necesario y urgente desarrollar un sistema unificado que se desplegarán en las Cortes, y por 
lo tanto la normalización de todos los sistemas electrónicos. Medida esencial para el buen 
funcionamientodel sistema judicial brasileño, que necesita un modelo de trabajo del proceso 
electrónico y no muchos modelos no siempre son eficaces. 
PALABRAS-CLAVE: PALAVRAS-CHAVES: ESPECIAL TRIBUNALES FEDERALES; 
PROCESO ELECTRÓNICO; SISTEMA DE E-PROCESOS; NORMALIZACIÓN. 
 
 

  

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Informatização do processo brasileiro. 3. Descrição dos 
sistemas. 4. Modelo ideal. 5. Considerações Finais.  6. Anexos. 7. Referências.  

  

  

1. INTRODUÇÃO 
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Com o crescimento do uso da Internet na rotina das pessoas para os mais variados fins, tais 
como pagamento de contas bancárias, relacionamento entre pessoas, mensagens eletrônicas, 
aquisição de objetos e serviços de consumo torna-se premente analisar formas pelas quais este 
modelo social, calcado na tecnologia e na informação, relaciona-se com o Direito e em que 
medida implica a atuação do Poder Judiciário Brasileiro. 

  

A Lei nº 10.259/2001 que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais no âmbito da 
Justiça Federal já previa em seu artigo 8º, § 2, a possibilidade dos tribunais organizarem um 
serviço de intimação e peticionamento eletrônico, foi o primeiro passo para a informatização 
do judiciário brasileiro. Processo este, que resultou na Lei nº 11.419/2006, esta sim, com 
disposições especificas a informatização dos processos judiciais. 

  

O sistema de processo eletrônico, conhecido nos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 4ª 
região, como sistema E-proc, foi implantando inicialmente nos Juizados Especiais Federais. A 
informatização do Judiciário como um todo, estendendo o processo eletrônico às Varas 
Federais, e à Justiça Cível, Trabalhista e Criminal, é um fenômeno recente, e ainda não 
implantado por completo em todas as regiões, razão pela qual o presente artigo tem como 
tema de estudo o processo eletrônico no âmbito dos Juizados Federais. 

  

Não obstante a expansão da informatização, as dificuldades encontradas por advogados e 
servidores são inúmeras, o que se deve principalmente a diferenças gritantes entre os sistemas 
utilizados. Se há discrepâncias consideráveis entre a práxis do processo eletrônico entre os 
Juizados Especiais Federais, o que dizer da utilização de um sistema diferente ainda, em cada 
região, e em cada jurisdição. 

  

O presente artigo visa, portanto, descrever os sistemas de peticionamento eletrônico utilizado 
nos Juizados Especiais Federais de cada região, analisando semelhanças e diferenças, em uma 
análise comparada, a fim demonstrar a importância e a necessidade premente da criação de 
um sistema de processo eletrônico unificado. 

  

  

1. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO BRASILEIRO 

  

A normatização do processo eletrônico foi, sem dúvida, um grande avanço para o Judiciário 
nacional, que há tempos se via abarrotado de demandas. Está claro que a implementação do 
processo eletrônico, não só nos Juizados Especiais Federais, como nas demais esferas 
judiciais, irá melhorar as condições de trabalho dos operadores do direito. 
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Além de proporcionar mais celeridade processual, outras são as vantagens do processo 
eletrônico, como por exemplo a premente e considerável economia de papel, segurança 
quanto a origem e autenticidade dos documentos e economia de espaço físico. 

  

A busca por melhorias, por novas práticas, que levem à facilitação do acesso à justiça e à 
celeridade processual é sempre incentivada. A Constituição Federal de 1988, alterada pela 
Emenda Constitucional n. 45, de 2004, incentiva essa atitude, dispondo, no Art. 5º, inciso 
LXXVIII, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Seguindo essa 
diretriz fundamental, o legislador vem sistematicamente editando leis que ampliam o acesso à 
justiça e reduzem o tempo de tramitação dos processos. A mais recente trata do processo 
eletrônico, instituído pela Lei 11.419, de 19/12/2006, já em vigor.[i] 

  

  

Muito embora a Lei nº 10.259/2001 que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais no 
âmbito da Justiça Federal, já previsse  a possibilidade dos tribunais organizarem um serviço 
de intimação e peticionamento eletrônico, foi com o advento da Lei 11.419/2006 dispôs sobre 
a informatização do processo judicial estabeleceu que os órgãos do Judiciário poderiam 
desenvolver sistemas eletrônicos, sem dar maiores diretrizes: 

  

Art. 8o  Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de 
processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, 
preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e 
externas. 

  

  

Veja-se que entre a entrada em vigor de uma lei e outra, um período de tempo razoável 
transcorreu, permitindo ao jurisdicionado se adaptar paulatinamente às novidades do processo 
eletrônico utilizado nos Juizados Especiais Federais. 

  

Ocorre, porém,  que com a Lei 11.419/2006, e a conseqüente extensão do processo eletrônico 
a outros órgãos, os sistemas foram se diversificando amplamente, o obsta parcialmente a 
funcionalidade do processo eletrônico. A utilização de diferentes sistemas e a implementação 
em alguns deles, da chamada assinatura digital, trouxeram caos os escritórios de advocacia 
por todo o país, e congestionaram as linhas de atendimento dos Fóruns. 
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Informatizar a Justiça não é apenas comprar equipamentos, e, sim, desenvolver e alcançar 
soluções sistêmicas, buscar a capacitação e adesão de servidores, magistrados, advogados, 
representantes do MP, peritos, jurisdicionados e outros tantos que freqüentam os 92 órgãos do 
Poder Judiciário Brasileiro diariamente, de modo a minimizar as resistências naturais que 
envolvem a mudança cultural e quebra de paradigmas que são enfrentadas neste momento de 
transição. É imprescindível que as mudanças sejam apresentadas aos usuários de maneira que 
não encarem os impactos dela advindos de forma negativa, fazendo com que percebam e 
vivenciem os consistentes e infindáveis aspectos positivos da implantação da nova tecnologia. 
Tecnologia existe para causar conforto. A adoção pelos Tribunais de práticas processuais 
distintas para um mesmo rito, determinadas rotinas sistêmicas em desconformidade com a 
legislação e diferentes padrões tecnológicos para acesso a informação tem causado muito 
desconforto aos militantes da Justiça.[ii] 

  

Evidente que toda novidade gera dúvidas e necessita de tempo até chegar ao ponto idealizado. 
O processo eletrônico é uma realidade necessária, e embora traga inúmeras dúvidas e 
discussões a cerca de seus pontos negativos, já tem os aspectos positivos claramente 
delineados. 

  

Enquanto o processo físico leva aproximadamente cem dias para ser distribuído, o processo 
eletrônico chega ao gabinete do relator em apenas seis dias. A celeridade ocorre porque são 
eliminadas as chamadas fases mortas do processo, como transporte, armazenamento, carimbos 
e outros. "A remessa física dos processos tradicionais e, em muitos casos, a sua localização 
implicava em perda de tempo que hoje pode ser aproveitada em sua análise, permitindo 
melhor controle e, também, melhor qualidade técnica das próprias decisões", afirma o 
ministro Castro Meira. A facilidade na consulta das peças também ajuda. O ministro 
Sanseverino observou que nas sessões de julgamento, durante a sustentação oral, quando o 
advogado aponta algo que deixa o relator em dúvida, em muitos casos não é mais necessário 
interromper o julgamento com pedido de vista regimental. "É possível ir direto ao ponto no 
processo. Tiro as dúvidas imediatamente e profiro o voto", afirma o ministro. Houve 
expressiva redução de atestados médicos de servidores, principalmente em decorrência 
alergias, problemas respiratórios e dores da coluna provocadas pelo manuseio e transporte de 
pilhas de processos em papel. Diminuiu a fabricação de armários e conserto de portas que 
eram danificadas pelos carrinhos que transportavam processos..[iii] 

  

Com o crescimento do uso da Internet na rotina das pessoas para os mais variados fins, tais 
como pagamento de contas bancárias, relacionamento entre pessoas, mensagens eletrônicas, 
aquisição de objetos e serviços de consumo tornou-se premente proporcionar ao direito sua 
inserção tecnológica. Este, que historicamente vem acompanhando as evoluções sociais, para 
com isso, também evoluir. Não poderia ser diferente em relação ao avanço tecnológico da 
informática e a explosão da internet. 

  

A implementação do processo eletrônico é prova de que as novas tecnologias, se bem 
utilizadas, só contribuem para o avanço das sociedades. Privar o direito de novas 
possibilidades, mais do que extremo  conservadorismo, seria uma estagnação extremamente 
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prejudicial. A tecnologia está posta, e a todo o momento se renovando, cabe aos órgãos 
competentes, avaliar a melhor maneira de implantá-la, e aos operadores do direito adaptar-se 
as novas técnicas e pleitear a implementação do que for melhor ao exercício da profissão e ao 
atendimento do jurisdicionado. 

  

1. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

  

Conforme já exposto, o presente trabalho tem por meta analisar o sistema de processo 
eletrônico dos Juizados Especiais Federais, em algumas regiões denominado sistema E-proc. 
As diferenças entre os referidos sistemas já se verifica pela sua nomenclatura, E-proc, Creta, 
ou simplesmente sistema de peticionamento eletrônico. 

  

Ocorre, porém,  que as diferenças não cessam neste aspecto. Embora implantado há algum 
tempo, o sistema de peticionamento eletrônico dos Juizados Especiais Federais apresenta 
discrepâncias impares entre as cinco regiões da Justiça Federal, sendo que as regiões não se 
equiparam em questão de funcionalidades de seus sistemas. 

  

A fim de verificar semelhanças e diferenças foi realizada uma coleta de dados junto aos sítios 
dos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões a fim de entender a utilização do sistema 
de processo eletrônico utilizado nos Juizados Especiais Federias em cada uma das regiões. 
Visando levantar os aspectos positivos e negativos, a fim de analisar a funcionalidade de cada 
sistema. Com o intuito de sistematizar os dados coletados foi elaborada uma tabela 
comparativa com os pontos mais relevantes, constante nos Anexos deste trabalho. 

  

•            Tribunal Regional Federal da 1ª Região:   

  

O sistema do Tribunal Regional Federal da 1ª Região é bastante operacional e de fácil acesso 
ao usuário. Já na página inicial do Tribunal é possível encontrar o link que direciona ao 
sistema E-proc. Ao acessá-lo o usuário pode realizar o credenciamento, alterar a senha de 
acesso, peticionar e consultar as petições realizadas em seu cadastro. 

  

Após a realização do cadastro no próprio site, o usuário tem acesso ao sistema usando o CPF 
como login e a senha previamente cadastrada. Ainda não está em uso a certificação digital. 
Sendo que todos os arquivos anexados devem estar em formato PDF. 
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Para distribuir uma nova ação o usuário deve escolher em uma lista a subseção a que a petição 
será encaminhada, e ainda esclarecer se há distribuição por dependência e prioridade na 
tramitação, intervenção do Ministério Público. Posteriormente, é necessária a inclusão das 
partes para posterior anexação das peças. Já para o procedimento de protocolo de petição 
incidental, basta acusar o número do processo e o tipo de peça e anexá-la. 

  

Tanto para iniciais, quanto para as petições incidentais o modelo de anexação de documentos 
é o mesmo. O usuário deverá clicar no link correspondente, procurar o arquivo que deseja 
anexar e anexá-lo. 

  

Conforme são recebidos, os arquivos aparecerão na tela e o usuário poderá visualizar o 
conteúdo do arquivo anexado ou removê-lo se desejar. Feito isto, basta clicar no link que 
finaliza a petição e a envia ao sistema. Finalizada a petição aparecerá na tela uma mensagem 
de confirmação apontando o número do protocolo provisório. 

  

Com este número de protocolo o usuário poderá consultar a petição encaminhada. Resta-lhe 
também a opção de logado no sistema, verificar todas as petições por ele apresentadas em 
determinada subseção, podendo ser feito acompanhamento pela data do protocolo e pela 
subseção. 

  

•            Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

  

A pesquisa referente ao sistema do Tribunal Regional Federal da 2ª Região restou 
prejudicada, visto que esta região não tem um sistema unificado de processo eletrônico. Os 
estados que a compõem têm sistemas próprios e os processos ao subirem ao 2º grau não 
tramitam eletronicamente. 

  

Deste modo, a coleta de dados foi realizada com o sistema utilizado na seção do Rio de 
Janeiro, por ter mais processos em tramite nos Juizados Especiais Federais e, por conseguinte, 
mais varas utilizados este sistema, são 27 varas contra apenas 8 varas no Espírito Santo. 

  

O sistema de peticionamento utilizado nos Juizados do Rio de Janeiro aceita arquivos em 
formato PDF e DOC até a versão 2000 do MSWord. Sendo necessário ter instalado o 
programa JAVA. O certificado de assinatura digital ainda não está sendo aceito pelo sistema. 
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Para peticionar e ter acesso às peças é necessário realizar o cadastro e fazer a validação 
presencial em uma das subseções. Não é possível a distribuição de iniciais pelo sistema. 
Somente o protocolo de petições incidentais. 

  

Para protocolar petições o usuário deve informar o número dos autos e o tipo de peça a ser 
anexada para só então anexar os arquivos. Conforme forem sendo anexados, os arquivos 
aparecerão na tela e o usuário poderá visualizar o conteúdo do arquivo anexado ou removê-lo 
se desejar. Feito isto, basta clicar no link que finaliza a petição e a envia ao sistema. 
Finalizada a petição aparecerá na tela uma mensagem de confirmação apontando o número do 
protocolo provisório. 

  

O sistema do estado do Rio de Janeiro não permite ao usuário ter um controle de petições 
protocoladas e de acompanhamento de prazos. Logado no sistema só é possível enviar 
petições, alterar dados do cadastro e visualizar as peças do processo. 

  

•            Tribunal Regional Federal da 3ª Região:  

  

O sistema do Tribunal Regional Federal da 3ª Região é unificado nos estados membros e 
oferece vários recursos ao usuário. Para ter acesso ao sistema é necessário fazer o cadastro no 
site e a validação presencial, o que permitirá ao usuário acesso com login e senha. Visto que 
ainda não utiliza a certificação digital. 

  

A distribuição de iniciais ainda deve ser realizada em papel, o sistema só aceita petições 
incidentais. Uma vez logado, para peticionar, o usuário deve informar o número do processo, 
o tipo da peça e anexar o arquivo. Só é possível anexar um arquivo por peticionamento. O 
sistema não dá a opção de utilizar anexos à petição no mesmo login. Restando a opção de 
colocá-los no corpo da petição antes de transformá-la em PDF - único formato aceito pelo 
sistema - ou colocar por varias vezes o número dos autos e informar na descrição que se 
tratam de anexos. 

  

Ao usuário é possível ainda no login do peticionamento alterar dados cadastrais e visualizar as 
petições protocoladas escolhendo um lapso temporal de amostragem. No mesmo site, em 
outro link, há a opção de acompanhar os processos, visualizando-os por subseção. É possível 
ainda visualizar as peças anexadas, verificar audiências marcadas, e dados das partes. 

  

•            Tribunal Regional Federal da 4ª Região:   

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 254



O sistema do Tribunal Regional Federal da 4ª Região parece o mais completo. Realizando o 
cadastramento é possível ter acesso ao sistema com login e senha e ainda peticionar, verificar 
os prazos em aberto e ter acesso às peças do processo. 

  

Para distribuir uma nova ação o usuário deve escolher em uma lista a subseção a que a petição 
será encaminhada, e ainda esclarecer se há distribuição por dependência, prioridade na 
tramitação, intervenção do Ministério Público. Posteriormente, é necessária a inclusão das 
partes para posterior anexação das peças. Já para o procedimento de protocolo de petição 
incidental, basta acusar o número do processo e o tipo de peça e anexá-la. 

  

Tanto para iniciais, quanto para as petições incidentais o modelo de anexação de documentos 
é o mesmo. O usuário deverá clicar no link correspondente, procurar o arquivo que deseja 
anexar e anexá-lo. O sistema permite anexar documentos na mesma sessão. 

  

Conforme são recebidos, os arquivos aparecerão na tela e o usuário poderá visualizar o 
conteúdo do arquivo anexado ou removê-lo se desejar. Feito isto, basta clicar no link que 
finaliza a petição e a envia ao sistema. Finalizada a petição aparecerá na tela uma mensagem 
de confirmação apontando o número do protocolo provisório. 

  

•             Tribunal Regional Federal da 5ª Região:   

  

O sistema do Tribunal Regional Federal da 5ª Região possui um sistema bastante 
desenvolvido e semelhante ao da 4ª Região. Realizado o cadastro o usuário recebe login e 
senha, que lhe propiciam ter acesso ao sistema denominado Creta. Por meio deste é possível o 
envio de peças nos seguintes arquivos: PDF, JPG GIF, PNG, RTF, XLS, DOC. 

  

O sistema permite o envio de iniciais, procedimento no qual o usuário deverá incluir as partes 
e informar se há distribuição por dependência, prioridade na tramitação, intervenção do 
Ministério Público e posteriormente anexar a petição e os documentos. 

Para o protocolo de petições incidentais o usuário deve estar logado no sistema, ingressar na 
página de acompanhamento do processo e clicar sobre o sinal de soma, anexando a peça 
desejada e finalizando a petição. 

  

O sistema Creta, como é chamado, permite ainda a visualização de todas as peças dos autos e 
o acompanhamento dos prazos em aberto e por abrir. Bem como, possibilita a visualização 
dos processos por fase de acompanhamento. 
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1. MODELO IDEAL 

  

Compulsando-se os sites dos  Tribunais Regionais Federais e verificando os sistemas de 
processo eletrônico utilizado por cada um, foi possível delinear qual seria o modelo ideal. O 
cadastro de partes é o elemento que menos causa embate entre os sistemas atuais. Seria 
interessante, como aprimoramento, que o sistema solicitasse o preenchimento de dados 
completos da parte, tal qual a qualificação inicial em papel. 

  

O envio dos arquivos em formato PDF é o que vem se consolidando, e de fato, parece ser o 
sistema mais adequado, pois pode ser protegido antes do envio, e tem sido utilizado tanto 
quando o sistema de peticionamento é via login e senha, quanto por certificação digital, em 
outras esferas do Judiciário. 

  

Restou bastante claro, que o sistema deve permitir a anexação da peça e dos documentos da 
ação sucessivamente, de modo, que sejam inseridos em um mesmo protocolo, mas que 
possam ser visualizados em separado. O modelo do Tribunal Regional da 3ª região, que 
permite o envio de somente um anexo, é bastante deficitário, pois faz com que o usuário do 
sistema tenha que alocar em um  mesmo arquivo, a petição e os mais variados documentos. 

  

Outrossim, também não se mostra eficaz o modelo de Kb utilizado pelo referido órgão. 
Delimitar um tamanho por página, ainda mais em um sistema que só permite o envio de um 
arquivo, é muitas vezes, obstar o protocolo de documentos que não se adequam ao tamanho 
delimitado. A delimitação deve ser feita, como na maioria dos sistemas, por arquivo anexado, 
o que permite o ajuste dos mesmos mais facilmente ao tamanho máximo. 

  

 O registro do protocolo da petição, como já ocorre nos sistemas dos Tribunais Regionais 
Federais, continuaria gerando o número de protocolo, essencial para o acompanhamento da 
peça nos autos eletrônicos. 

  

No tocante ao acompanhamento das peças enviadas, o Tribunal Regional Federal da 1ª região 
tem o melhor sistema, o qual deveria ser amplamente implantado. É possível realizar o 
acompanhamento da petição pela subseção, pelo número do protocolo, pela data de envio, 
pelo número do processo e pelo status da mesma no processo. 
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O procedimento de acompanhamento processual é sem duvida, o que merece maior destaque. 
Os Tribunais Regionais Federais da 4ª e da 5ª têm sistemas bastante semelhantes, e que 
possibilitam maior comodidade ao advogado para a realização do acompanhamento rotineiro 
das ações.  O sistema da  4ª região faz uma seleção previa por subseção e posteriormente 
utiliza outros critérios. Critérios estes, também constantes no sistema da 5ª região. 

  

A 5ª região, de fato, tem o sistema mais claro e funcional no que tange ao acompanhamento 
processual. É possível verificar o andamento dos processos pelos mais variados critérios: 
número dos autos, CPF da parte, subseção, por fase, com pendência de intimação, com 
audiência e perícias agendadas, com RPV expedida, e por pauta recursal. O que permite ao 
operador do direito, não só verificar os andamentos processuais, mas ter a real noção das fases 
em que os processos se encontram, mas principalmente quantas ações têm em determinada 
fase. 

  

  

  

  

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Após a pesquisa junto aos sites dos Tribunais Regionais Federais foi possível perceber que há 
grandes diferenças entre os sistemas de processo eletrônico utilizado nos Juizados Especiais 
Federais. Diferenças estas que por certo se entenderão ainda mais por ocasião da 
implementação do processo eletrônico nas Varas Federais e nas outras esferas do Judiciário. 

  

A divergência de modelos, com a implementação ampla do processo eletrônico, chega ao 
ponto crítico de fazer com que operador do direito tenha que se adequar à vários sistemas 
diferentes, mesmo atuando em um mesmo estado: sistema de processo eletrônico da Justiça 
Federal, sistema de processo eletrônico da Justiça do Trabalho, sistema de processo eletrônico 
da Justiça Estadual  e sistema de processo eletrônico dos Tribunais Superiores. 

  

Como já visto, o processo eletrônico, tem como função, dentre outras, ser um facilitador da 
práxis jurídica, promovendo a tão discutida celeridade processual. Com a multiplicação de 
sistemas de envio de petições e acompanhamento processual, o sistema de processo eletrônico 
não está atingindo suas funções basilares.  

  

Os Juizados Especiais Federais, pioneiros na implementação do processo eletrônico no Brasil 
são o retrato do funcionamento do sistema e do futuro funcionamento do Judiciário nacional. 
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A unificação dos sistemas de processo eletrônico é não só necessária e premente, como 
imprescindível para o sucesso do processo eletrônico. 

  

A uniformização dos sites, e principalmente dos sistemas dos Tribunais Regionais Federais é 
o primeiro passo para uma unificação futura de todos os sistemas utilizados nas esferas do 
Judiciário. 

  

1. ANEXOS 

  

Tabela comparativa dos sistemas de processo eletrônico utilizados nos Juizados 
Especiais Federais. 

    

Tribunal 
Regional 
Federal da 1ª 
Região 

  

  

Tribunal 
Regional 
Federal da 2ª 
Região 

  

Tribunal 
Regional 
Federal da 3ª 
Região 

  

Tribunal 
Regional 
Federal da 4ª 
Região 

  

Tribunal 
Regional 
Federal da 5ª 
Região 

Usa senha 

  

  

SIM 

  

SIM 

  

SIM 

  

SIM 

  

SIM 
Precisa 
certificação 
digital 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

Pode usar 

  

Pode usar 
Precisa Java 

  

  

NÃO 

  

SIM 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

NÃO 
Tem manual do 
usuário 

  

  

SIM 

  

SIM 

  

NÃO 

  

SIM 

  

SIM 

Tem telefone de 
duvidas 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

SIM 

  

NÃO 
Quantos Kb têm 
de limite 

***** 2 MB cada 
arquivo 

100 KB por 
folha do anexo 

350 KB por 
arquivo 

*** 

  
Quantos 
arquivos é 
possível anexar 

Até atingir o 
limite de kbs 

Até atingir o 
limite de kbs 

  

SOMENTE 1 

Até atingir o 
limite de kbs 

Até atingir o 
limite de kbs 

Tem sistema 
para 
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acompanhar as 
petições 
enviadas 

SIM NÃO SIM NÃO NÃO 

Tem sistema 
para ver os 
prazos 
pendentes e 
abertos 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

SIM 

  

SIM 

Precisa validar o 
cadastro na 
subseção 

  

SIM 

  

NÃO 

  

SIM 

  

NÃO 

  

NÃO 
Usa nas Varas 
também 

  

  

NÃO 

  

SIM 

  

  

NÃO 

  

SIM 

  

SIM 

Tem intimação 
eletrônica via 
email 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

NÃO 

  

SIM 

  

SIM 
Tem sistema 
que dê pra 
acompanhar os 
processos pela 
senha 

  

SIM 

  

SIM 

  

SIM 

  

SIM 

  

SIM 

*** resposta não encontrada no respectivo site 

**** dados coletados até janeiro de 2011. 
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RESUMO 
O presente ensaio tem por objetivo estudar o movimento efetivista no processo civil 
brasileiro. Esse movimento corresponde à desburocratização do acesso à justiça e, por outro 
lado, a atuação conjunta do agente juiz, dos órgãos judiciais e das reformas do sistema 
processual, atendendo as garantias mínimas de funcionamento da jurisdição, no sentido de 
cumprir a promessa constitucional dos direitos fundamentais. Para isto, incluir-se-á o direito à 
jurisdição efetiva entre os direitos fundamentais. O direito processual vem sofrendo alterações 
em razão das diversas reformas do Código de Processo Civil. E, é a partir dessa evolução, que 
os processualistas devem adequar certos institutos à realidade, a fim de alcançar a efetividade 
da jurisdição. Com o surgimento dos Estados sociais, passaram a existir novos direitos 
fundamentais, dentre os quais, a prestação de proteção e a viabilização da participação no 
poder e na organização social. Com a autonomia processual, a ação surge como direito de 
exigir do Poder Judiciário uma resposta diante das pretensões a ele dirigidas, independente da 
existência do direito material. Posteriormente, a ação é vista como o direito a uma resposta de 
mérito. No entanto, tais conceitos devem ser revistos. O direito abstrato de ação está previsto 
no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois a lei não poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito. Isto significa que 
todos têm direito a uma prestação jurisdicional efetiva. Para isto, é imprescindível que o juiz 
tenha consciência dessa realidade, a fim de aplicar a técnica processual mais adequada às 
necessidades do direito material, em decorrência do direito fundamental à jurisdição efetiva, 
destacando-se a concepção de ação como o direito fundamental à jurisdição efetiva. 
PALAVRAS-CHAVE: EFETIVISMO ?? DIREITO DE AÇÃO - DIREITO 
FUNDAMENTAL ?? JURISDIÇÃO EFETIVA. 
 
ABSTRACT 
This essay aims to study the motion effected in Brazilian civil procedure. This movement 
corresponds to cutting red tape and access to justice, on the other hand, the joint action of the 
agent judge of the judiciary and reform of the procedural system, meeting the minimum 
guarantees for the functioning of jurisdiction in order to fulfill the promise of constitutional 
law fundamental. For this, it will include the law to the effective jurisdiction of the 
fundamental law. Procedural law has been changing because of several reforms of the Code of 
Civil Procedure. And, it is from this evolution, the processualistas some institutions must 
adapt to reality, in order to achieve the effectiveness of the jurisdiction. With the emergence 
of welfare states, came into being new fundamental rights, among which, the provision of 
protection and facilitation of participation in power and social organization. With the 
procedural autonomy, the action appears to be entitled to require the judicial branch for a 
response to the claims addressed to him, regardless of the existence of substantive law. 
Subsequently, the action is seen as the right to merit a response. However, these concepts 
should be reviewed. The abstract right of action provided for in art. 5º, XXXV, of the Federal 
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Constitution, as the law can not be excluded from review by the judiciary of any injury or 
threat of injury to the right. This means that everyone is entitled to an effective adjudication. 
For this, it is essential that the judge is aware of this reality, in order to apply the procedural 
technique best suits the requirements of substantive right, due to the fundamental right to 
effective jurisdiction, applying the concept of action as a fundamental right to a court 
effective. 
KEYWORDS: LAW OF ACTION - FUNDAMENTAL LAW - EFFECTIVE 
JURISDICTIONAL. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

O direito brasileiro passa por movimentos reformistas, com a finalidade de estabelecer 
mecanismos capazes de atender de forma satisfatória ao direito em tempo razoável. Não basta 
celeridade no procedimento, é imprescindível a efetividade no resultado. 

Diante deste contexto, verifica-se o movimento efetivista no direito como um todo, que tem 
por escopo cumprir a promessa constitucional dos direitos fundamentais. 

O presente estudo visa apresentar a jurisdição efetiva como direito fundamental, destacando 
sua imprescindibilidade para a tutela dos direitos na sociedade contemporânea. 

A Constituição Federal dispõe, no artigo 5º, XXXV, que "a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", garantindo o direito de ação, isto é, o direito ao 
acesso a uma atividade jurisdicional do Estado, bem como o direito a devida resposta do 
judiciário. 

Portanto, este dispositivo constitucional é, ao mesmo tempo, fonte dos princípios 
fundamentais da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da jurisdição, de tal forma que 
para que se tenha efetividade é necessário que no menor espaço de tempo, o processo confira 
a quem tem direito tudo àquilo que faz jus. 

Com isso, todas as normas processuais devem ser submetidas à efetividade, nos termos do art. 
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, podendo ser considerado cláusula geral processual, 
já que constitui o direito fundamental à jurisdição efetiva. 

Diante disto, o processo deve ser estruturado de modo a permitir a prestação das formas de 
tutela prometidas pelo direito material. Para isto, entre as tutelas dos direitos e as técnicas 
processuais deve haver uma relação de adequação. 

Isto significa que diante da dinâmica da sociedade, o juiz está autorizado a encontrar a técnica 
processual mais adequada às necessidades do direito material. E, estas técnicas, devem ser 
subordinadas ao direito fundamental à jurisdição efetiva. Não existe técnica única para servir 
a todos os perfis do direito material.   

Para isso, procurar-se-á, com o presente ensaio, estudar o movimento efetivista no processo 
civil brasileiro para demonstrar a necessidade da adequação das técnicas processuais ao 
direito material como resposta ao direito fundamental à jurisdição efetiva. Pois, atualmente, a 
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finalidade do processo é a prestação da tutela jurisdicional efetiva, de modo que os 
procedimentos tornam-se menos importantes.               

2. Movimento efetivista no processo civil brasileiro  

  

O direito brasileiro passa por movimentos reformistas a fim de procurar atender as 
necessidades sociais decorrentes da evolução social. Essas alterações não se referem apenas 
aos instrumentos que visam celeridade, mas respostas satisfatórias ao direito em tempo 
razoável. 

O movimento efetivista corresponde a aplicações éticas e tempestivas do direito[1]. No 
processo civil brasileiro, destacam-se as ondas renovatórias tratadas por Mauro Cappelletti[2], 
caracterizadas pelo despertar de interesses em torno do acesso efetivo à justiça. A primeira 
onda desse movimento é voltada à assistência judiciária aos necessitados; a segunda, tendente 
a atender pretensões à tutela coletiva e a terceira, denominada de "o enfoque do acesso à 
justiça", centra sua atenção no conjunto de instituições e mecanismos, pessoas e 
procedimentos, utilizados para processar e prevenir disputas nas sociedades modernas, 
inclusive, através de reformas internas das técnicas processuais. 

Verificam-se, há alguns anos, diversas reformas nos procedimentos judiciais como, por 
exemplo, procedimentos especiais para pequenas causas; racionalização dos recursos; 
previsões de tutelas de urgência; alterações nos processos de execução, dentre outras medidas 
tendentes a garantir o funcionamento da jurisdição, no sentido de efetivar os direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal. 

Antonio Rulli Júnior[3], afirma que: "A jurisdição deve permitir a garantia dos princípios 
constitucionais, como forma de bem decidir, assegurando a realização de seus fins". 

Antonio Rulli Neto[4] destaca que o movimento efetivista irradia-se em todos os ramos do 
direito. Explica que: 

Esse movimento a que entendemos por bem denominar efetivista corresponde a uma onda 
renovatória no direito como um todo e uma quarta onda renovatória no processo civil, pois 
engloba a participação de outros campos jurídicos e, mesmo, estruturas de Estado, dando 
seguimento à desburocratização da terceira onda, do acesso à justiça e das demandas 
coletivas, mas com meios possíveis para tanto e mecanismos de melhoria institucional. Se se 
fala em melhoria, quer-se dizer adequação para permitir atendimento ao número de feitos a 
ser apreciados, e apreciados de maneira a conscientizar a população de seus direitos. A quarta 
onda sai do âmbito interno do processo (como ocorre na terceira onda) e é o funcionamento 
conjunto do processo, das instituições e do agente juiz, os três elementos formadores do Poder 
Judiciário. 

E, ainda, esclarece: 

Esse conjunto de comportamentos (juiz + instituições + reformas legislativas) inaugura essa 
nova fase que tem os resultados como objetivos, dentro de: (a) ética; (b) transparência; (c) 
legalidade; (d) tempestividade, nesse sentido visando a um efeito de tutela de confiança. Eis 
um instrumento de legitimação democrática e de pacificação com justiça. 
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Assim, o movimento efetivista tem por finalidade cumprir a promessa constitucional dos 
direitos fundamentais. Dentro deste contexto, a tutela jurisdicional, que é a proteção prestada 
pelo Estado quando provocado por meio de um processo, gerado em razão de lesão ou ameaça 
de lesão a um direito material, é voltada para o direito material, daí ser correta a expressão 
"tutela jurisdicional de direitos materiais[5]". 

Com isso, das garantias constitucionais, da ação e da inafastabilidade do controle jurisdicional 
deve se extrair, formas de tutela ou tipos de provimento aptos a solucionar, efetiva e 
adequadamente, todas as situações de violação ou ameaça de violação de direitos e interesses 
protegidos no plano substancial. Isto significa que é preciso extrair das aludidas garantias e do 
sistema processual que as regulamenta, efeitos aptos à tutela de todos os direitos fundamentais 
violados ou sujeitos a ameaça de violação. 

Para isto reconhece-se a atipicidade da tutela jurisdicional, no sentido de que não há um rol 
previamente estabelecido de provimentos aptos à proteção de todos os direitos e interesses 
materiais. Essa atipicidade é um desdobramento da atipicidade das ações[6]. 

As formas de tutela ou os tipos de provimento são estabelecidos com base na situação 
substancial, que estabelece não apenas qual o bem da vida a ser proporcionado ao autor, mas 
também a eficácia jurídica apta a conduzir a esse bem[7]. Portanto, a tutela jurisdicional deve 
ser buscada primeiramente no direito material, indagando-se, depois, qual o provimento apto à 
produção de tais ou quais efeitos substanciais autorizados pelo direito material[8]. 

A atipicidade atende à exigência de universalidade da tutela jurisdicional, no sentido de que o 
sistema deve estabelecer modelos de provimento (resultados) aptos à efetividade de todo e 
qualquer direito ou interesse material, com o que se obtém pleno acesso à justiça[9]. 

Nesse sentido, afirma Flávio Yarshell[10]: 

A aceitação desses modelos de provimentos não deve, ao menos como regra[11], operar como 
fator limitativo do acesso ao Poder Judiciário. Pelo contrário: a extensão desses modelos é 
ditada pelo direito material, a quem incumbe determinar quais os efeitos substanciais que 
podem e que não podem ser produzidos. Sob esse aspecto, o estabelecimento de modelos - 
idôneos à efetivação de direitos e interesses - pode ser interpretado como uma superação da 
rigidez da actio romana e fator de universalização da tutela jurisdicional. 

A garantia de ingresso em juízo ou "direito de demandar"[12] consiste em assegurar às 
pessoas o acesso ao Poder Judiciário, com suas pretensões e defesas a serem apreciadas, 
somente lhes podendo ser negado o exame de casos perfeitamente definidos em lei. Hoje, 
cada vez mais, prega-se a universalidade da jurisdição, no sentido de evitar que conflitos 
fiquem à margem do Poder Judiciário. 

Para Antônio Rulli Júnior[13], a finalidade do processo é "permitir a universalidade da tutela 
jurisdicional. Instrumento da Justiça não pode conotar empecilho de nenhuma ordem, como 
prática pacificadora voltada para o restabelecimento da harmonia social". E completa: "torna-
se indispensável a função jurisdicional para qualquer grupo da nação". 

Com isso, a universalidade do processo e da jurisdição reside no primeiro significado da 
garantia constitucional do controle judiciário e, por conseqüência, no primeiro passo para o 
acesso à justiça[14].  
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3. Jurisdição, ação e processo 

O direito processual, ao longo da história, sofreu profundas alterações. E é a partir dessa 
evolução que os processualistas devem adequar certos institutos processuais à realidade, a fim 
de alcançar a efetividade da jurisdição. 

O homem satisfaz suas necessidades através dos bens. Ao se posicionar frente aos bens para 
satisfazer suas necessidades surge o interesse. É possível que várias pessoas possuam 
interesse sobre o mesmo bem, o que pode resultar no conflito de interesses. 

Nos primórdios da civilização, quando o Estado ainda não estava consolidado, vigorava o 
regime da autotutela (ou autodefesa ou justiça privada), no qual as próprias pessoas resolviam 
entre si os seus conflitos de interesses. 

Esse regime caracterizou-se pela imposição da decisão do mais forte sobre o mais fraco, o que 
resultava em injustiças, pois nem sempre aquele que estava em situação regular tinha o seu 
direito tutelado. 

Em dado momento da história, surge à necessidade da intervenção estatal. O Estado, 
suficientemente fortalecido, avoca para si o monopólio da solução dos conflitos de interesses, 
passando a prestar, com exclusividade, a denominada atividade jurisdicional. 

A jurisdição é exercida em relação a uma lide[15], que o interessado deduz perante o Estado-
juiz, inerte por sua natureza. Ao ser provocado, através da ação, o Estado, por meio de um 
processo, aplicará a lei ao caso concreto, buscando solucionar o conflito e atingir a paz social. 
Daí ser nítida a relação entre jurisdição, ação e processo[16], conhecidos como institutos 
fundamentais do processo civil. 

Para Cândido Rangel Dinamarco, os institutos fundamentais do processo são quatro: 
jurisdição, ação, processo e defesa[17]. 

Entretanto, pensamos como o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire[18], no sentido de 
que: 

a defesa deve ser estudada no contexto do processo, como manifestação do princípio da 
bilateralidade da audiência, também conhecido como princípio do contraditório. Não se pode 
localizá-la, portanto, ao lado de conceitos absolutamente interdefiníveis como a jurisdição, a 
ação e o processo. 

  

Assim, consideraremos como institutos fundamentais do processo civil, a jurisdição, a ação e 
o processo. 

A jurisdição é a função estatal, exercida por intermédio do juiz, de resolver os conflitos na 
sociedade, restabelecendo a pacificação social e as relações jurídicas. E, se o Estado possui 
esta atividade, todas as pessoas têm o direito de exigir dele a prestação do exercício da 
jurisdição. Esta função é exercida através da ação. 

De acordo com Ada Pellegrini Grinover; Cândido Rangel Dinamarco e Antonio Carlos de 
Araújo Cintra[19]: 
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jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. Como poder, é manifestação do 
poder estatal, conceituado como capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. 
Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a pacificação de 
conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do processo. E 
como atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo 
a função que a lei lhe comete. O poder, a função e a atividade somente transparecem 
legitimamente através do processo devidamente estruturado (devido processo legal).    

  

Ação é o direito de todos de cobrar do Estado o exercício da jurisdição. E o método ou técnica 
pela qual se realiza a jurisdição é o processo, ou seja, este é o instrumento da jurisdição, 
responsável por estabelecer as relações jurídicas entre as partes, e entre elas e o juiz. Enquanto 
o procedimento é uma sequência de atos processuais, isto é, a parte visível do processo.   

Com isso, conclui-se, que jurisdição, ação e processo, são conceitos dependentes, constituindo 
os três elementos fundamentais do direito processual. 

  

4. O direito de ação como direito fundamental 

  

Os direitos fundamentais na época do Estado Liberal clássico, eram vistos apenas como 
direitos de liberdade ou de defesa. Nesta época não existia separação entre a ação e o direito 
subjetivo material, vigorava a teoria clássica, civilista ou imanentista, aceitando-se a definição 
romana de Celso, no sentido de que: "actio autem nihil aliud est quam ius persequendi in 
iudicio quod sibi debetur (ação nada mais é do que o direito de alguém perseguir em juízo o 
que lhe é devido)[20]". 

Desta forma, essa ação não era dirigida contra o Estado-juiz, mas contra o réu. 

No final do século XIX, surgiu a teoria da ação como direito concreto, na qual foi identificada 
a autonomia da ação diante do direito material. Entretanto, seus adeptos sustentavam que só 
tinha ação aquele que fosse titular efetivo do direito postulado, ou seja, só havia exercício do 
direito de ação se o resultado fosse favorável ao demandante. 

Neste momento, o cidadão tinha um direito de defesa contra o Estado, mas ainda não se 
admitia que dos direitos fundamentais decorressem direitos a prestações. Os direitos 
fundamentais continuavam sendo vistos como direitos de defesa ou de liberdade[21].       

Com o surgimento dos Estados sociais, passaram a existir novos direitos fundamentais. 

O Estado social fez com que os direitos fundamentais fossem vistos também como direitos a 
prestações, classificados como direitos: a prestações sociais; a prestação de proteção e a 
prestações destinadas a viabilizar a participação no poder e na organização social[22].  

Com isso, a autonomia do processo resultou na substituição da teoria concretista para a teoria 
abstratista. A ação surge como direito de exigir do Poder Judiciário uma resposta diante das 
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pretensões a ele dirigidas, independente da existência do direito material. Para os abstratistas, 
terá havido exercício do direito de ação ainda que o resultado seja a improcedência do pedido, 
pois sua existência não está condicionada a do direito.  

Ressalta-se que na atualidade, vem prevalecendo entre os processualistas contemporâneos, a 
idéia de que a ação é um direito abstrato, embora ainda seja objeto de discussões[23]. 

Procurando estabelecer uma adaptação à teoria abstrata, Liebman elaborou a teoria eclética 
(ou mista), segundo a qual a ação consiste no direito a uma sentença de mérito. Assim, só 
existirá ação quando houver o direito a uma resposta de mérito, o que depende do 
preenchimento de determinados requisitos denominados de condições da ação. 

Nesse sentido, Liebman firma que: "ação é um direito ou poder subjetivo processual de 
promover o processo, provocando o efetivo exercício da jurisdição, desde que presentes as 
condições da ação[24]". 

Conforme esta teoria, não há exercício do direito de ação quando o juiz extingue o processo 
sem julgamento do mérito. Nesse caso, foi movimentada a máquina judiciária em razão do 
direito de demandar, que é garantia inerente ao princípio constitucional do acesso à justiça, 
mas não houve ação[25]. 

No entanto, as condições da ação não são requisitos para a existência da ação, mas para seu 
exercício. Por isso, ainda que falte um dos requisitos da ação, haverá atividade jurisdicional. 

Nesse sentido, afirma Luiz Guilherme Marinoni[26]: 

  

a falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da afirmação de lesão ou ameaça, mas 
não exclui o direito de pedir essa apreciação. A sentença que reconhece a ausência de uma das 
condições da ação apenas impede que a ação continue a se desenvolver, mas não nega que a 
ação foi exercida. O direito de ação e a ação são exercidos ainda que não ocorra a apreciação 
da afirmação da violação ou da ameaça do direito material, mas apenas a resposta 
jurisdicional - que também é uma tutela jurisdicional - de que essa apreciação está impedida 
em razão da ausência de condições da ação. 

  

Com isso, segundo Rodrigo da Cunha Lima Freire[27]: 

  

ação é um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato de agir em juízo, expondo uma ou 
mais pretensões, que podem ser fundadas ou infundadas, exigindo a prestação jurisdicional. É 
a ação um direito público, porquanto exercida contra o Estado, que é obrigado a realizar a 
jurisdição, por meio de seus órgãos competentes, embora, de certa forma, exista uma 
coincidência entre os interesses do autor e do Estado; subjetivo, pois qualquer pessoa detém 
tal faculdade ou poder, podendo exercê-lo, autorizada que está pelo direito objetivo; 
autônomo, visto que é desvinculado do direito material, podendo existir direito sem ação, no 
caso da prescrição da ação, e ação em direito; na hipótese de pedido julgado procedente em 
ação declaratória negativa, bem como, em qualquer outra ação, quando o pedido for julgado 
improcedente - declaração de inexistência do direito material afirmado; e abstrato por não se 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 268



tratar de um direito a uma sentença favorável, mas do direito de expor pretensão ou 
pretensões e obter uma prestação jurisdicional, favorável ou desfavorável. 

Este direito abstrato está previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois a lei 
não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a 
direito. 

Destaca-se que a ação, independe da efetiva lesão ou ameaça de lesão ao direito subjetivo 
material, é consagrada pelo texto constitucional, na medida em que este veda qualquer 
limitação infraconstitucional ao acesso à justiça[28]. 

Afirma Canotilho que: "a partir da garantia constitucional de certos direitos se reconhece, 
simultaneamente, o dever do Estado na criação dos pressupostos materiais indispensáveis ao 
exercício efetivo desses direitos, e a faculdade de exigir, de forma imediata, as prestações 
constitutivas desses direitos[29]". 

Assim, a tutela dos direitos de liberdade ameaçados ou lesados; a realização dos direitos 
fundamentais sociais; a satisfação dos direitos fundamentais de proteção, enfim, a 
reivindicação dos direitos fundamentais e de todos os direitos, em termos de efetividade, 
depende do direito de ação. 

O direito de ação é um direito fundamental processual, e não um direito fundamental material, 
como são os direitos de liberdade; à educação; ao meio ambiente, podendo ser considerado o 
mais fundamental de todos os direitos, já que imprescindível à efetividade de todos eles[30]. 

Portanto, o direito fundamental de ação obriga o Estado-juiz, diante de qualquer direito que 
possa ter sido violado ou ameaçado, a prestar tutela jurisdicional efetiva. 

  

5. Direito fundamental à jurisdição efetiva 

  

A Constituição Federal brasileira dispõe, no artigo 5º, XXXV, que "a lei não excluirá do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Isto significa que todos têm direito a uma 
prestação jurisdicional efetiva, ou seja, a ação é um direito fundamental a uma jurisdição 
efetiva. 

Embora o destinatário principal desta norma seja o legislador[31], o acesso à justiça atinge a 
todos indistintamente, não podendo o legislador, assim como o administrador e o julgador, 
impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir uma pretensão[32]. 

Assim, seja nos casos de controle jurisdicional indispensável, seja quando uma pretensão 
deixou de ser satisfeita por quem podia satisfazê-la, torna-se necessário à atuação do Estado 
na prestação da tutela jurisdicional, através do instrumento processual, a fim de propiciar às 
partes "acesso à ordem jurídica justa[33]". 

Isto quer dizer que o acesso à justiça não significa apenas a possibilidade de ingresso em juízo 
ou a mera admissão ao processo[34]. É necessário que se tenha efetivo acesso à justiça, ou 
seja, todos possuem direito a uma devida resposta do judiciário. 
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Nesse sentido, Kurt Eichenberger[35] assegura que: 

o direito de ação não é apenas o direito de afirmar um direito material em juízo ou o direito de 
formular um pedido de tutela do direito material com base em fundamento de fato e direito. A 
ação não se resume ao ato que invoca a jurisdição. Não é um ato solitário, como se o direito 
de ação pudesse ser restringido a um requerimento de tutela jurisdicional. 

  

Portanto, o disposto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição é, ao mesmo tempo, fonte 
dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da jurisdição[36]. 

É importante esclarecer que a tutela jurisdicional efetiva não pode ser confundida com a 
celeridade processual, prevista no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 

Não há dúvida de que um dos grandes problemas da justiça atualmente está na morosidade da 
prestação jurisdicional. Entretanto, a efetividade jurisdicional não se resume a isto, pressupõe, 
de um lado, o equilíbrio entre a celeridade processual ou duração razoável do processo (art. 
5º, LXXVIII) e segurança processual e, do outro, a denominada máxima coincidência ou 
processo de resultados[37]. Esta máxima coincidência é demonstrada na fórmula de 
Chiovenda, para quem "Il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi há um 
diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire[38]". 

Com isso, a simples celeridade é insuficiente para alcançar a almejada efetividade. O penoso 
tempo entre o exercício da ação e a satisfação do direito material não pode servir de desculpa 
para o detrimento de outras garantias constitucionais, tais como a segurança processual, o 
contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), visto que a celeridade é apenas mais uma das 
garantias que compõem o devido processo legal (art. 5º, LIV)[39], pois, caso contrário, 
estaríamos diante da insegurança jurídica.  

Nesse sentido, o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, com quem concordamos, entende 
que: "só existe jurisdição efetiva quando esta é, ao mesmo tempo, tempestiva e eficaz no 
plano material. Portanto, a efetividade da jurisdição exige que, no menor espaço de tempo 
possível, o processo confira a quem tem direito tudo aquilo e precisamente aquilo a que faz 
jus[40]". 

Diante disto, Luiz Guilherme Marinoni[41] assevera que a norma constitucional prevista no 
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, significa, de uma só vez, que: 

  

i) o autor tem o direito de afirmar lesão ou ameaça a direito; ii) o autor tem o direito de ver 
essa afirmação apreciada pelo juiz quando presentes os requisitos chamados de condições da 
ação pelo art. 267, VI, do CPC; iii) o autor tem o direito de pedir a apreciação dessa 
afirmação, ainda que um desses requisitos esteja ausente; iv) a sentença que declara a 
ausência de uma condição da ação não nega que o direito de pedir a apreciação da afirmação 
de lesão ou de ameaça foi exercido ou que a ação foi proposta e se desenvolveu ou for 
exercitada; v) o autor tem o direito de influir sobre o convencimento do juízo mediante 
alegações, provas e, se for o caso, recurso; vi) o autor tem o direito à sentença e ao meio 
executivo capaz de dar plena efetividade à tutela jurisdicional por ela concedida; vii) o autor 
tem o direito à antecipação e à segurança da tutela jurisdicional; e viii) o autor tem o direito 
ao procedimento adequado à situação de direito substancial carente de proteção.      
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Desta forma, fica categoricamente demonstrado que a ação, longe de ser um simples ato de 
invocar a prestação jurisdicional, constitui o direito fundamental à jurisdição efetiva. Pois de 
nada adiantaria a Constituição Federal prever o direito à prestação jurisdicional, sem garantir 
sua efetividade. 

Com isso, todas as normas processuais devem ser submetidas à efetividade, nos termos do art. 
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, podendo tal dispositivo ser considerado cláusula 
geral processual[42], já que constitui o direito fundamental à jurisdição efetiva. 

Adverte Enrico Tullio Liebman[43], "é necessário evitar, tanto quanto o possível, que as 
formas sejam um embaraço e um obstáculo à plena consecução do escopo do processo; é 
necessário impedir que a cega observância da forma sufoque a substância do direito". 

Por isso, a partir da tutela prometida pelo direito material é que vai se estruturar o formalismo 
processual. 

Cabe esclarecer que nem sempre as partes possuem interesse em uma tutela jurisdicional 
dirigida à reparação do dano, pois, muitas vezes, o que se pretende é impedir a lesão do 
direito, de forma a concretizar os direitos fundamentais e invioláveis do cidadão. Assim, o 
jurisdicionado tem direito de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada[44], 
seja preventiva ou reparatória. Não basta o direito à tutela jurisdicional. 

É imprescindível que o juiz tenha consciência dessa realidade, a fim de aplicar o 
procedimento adequado ao caso concreto como decorrência do direito fundamental à 
jurisdição efetiva[45]. 

  

6. Técnica processual e tutela dos direitos  

  

O processo, conforme já elucidado, é técnica, meio, método de trabalho, pelo qual se realiza a 
jurisdição. Tal técnica processual deve ser adaptada ao perfil do direito material, a fim de se 
obter a jurisdição efetiva, ou seja, a tutela dos direitos. 

Nesse sentido, dispõe Luiz Guilherme Marinoni, "os institutos do processo dependem da 
estrutura não apenas das normas que instituem direitos, mas também das formas de proteção 
ou de tutela que o próprio direito substancial lhe confere[46]". 

Afirma Sérgio Cruz Arenhart[47]: 

  

A sociedade evolui, trazendo novos paradigmas do Direito, novos direitos a serem 
reconhecidos e novas situações a serem enfrentadas. Justamente com esta evolução, o 
processo é sempre conclamado a adaptar-se às circunstâncias e a oferecer formas de tutela 
adequadas a tais novas situações.  
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É imprescindível a adaptação do Direito as mudanças sociais, uma vez que sua atuação 
depende do conhecimento da realidade para poder ordenar as relações entre os cidadãos. O 
papel do jurista é tornar o abismo que separa a realidade, o direito e o processo o menor 
possível, dotando o sistema jurídico de soluções às novas situações reais, de forma mais breve 
possível[48]. 

Portanto, a transformação da sociedade e o surgimento de novas relações jurídicas exigem que 
o processo civil seja adaptado às novas realidades e à tutela das várias, e até então 
desconhecidas, situações de direito substancial, uma vez que sua principal função é o dever de 
atender aos desígnios do direito material e estar atento à realidade social, a fim de propiciar a 
efetividade jurisdicional. Pois, o processo é uma técnica processual que deve estar sempre a 
serviço da efetividade. 

Isto significa que diante da dinâmica da sociedade, o juiz está autorizado a encontrar a técnica 
processual mais adequada às necessidades do direito material. E, estas técnicas, devem ser 
subordinadas ao direito fundamental à jurisdição efetiva. Não existe técnica única para servir 
a todos os perfis do direito material.    

Esclarece Luiz Guilherme Marinoni[49]: 

No Estado constitucional, pretender que o processo seja neutro em relação ao direito material 
é o mesmo que lhe negar qualquer valor. Isso porque ser indiferente ao que ocorre no plano 
do direito material é ser incapaz de atender às necessidades de proteção ou de tutela reveladas 
pelos novos direitos e, especialmente, pelos direitos fundamentais.   

  

Para dar efetividade aos direitos fundamentais, inclusive, à tutela jurisdicional efetiva, é 
imprescindível outorgar à jurisdição a tutela dos direitos. 

  

Ensina o professor Luiz Guilherme Marinoni[50]: 

  

Se as tutelas dos direitos (necessidades no plano do direito material) são diversas, as técnicas 
processuais devem a elas se adaptar. O procedimento, a sentença e os meios executivos, 
justamente por isso, não são neutros às tutelas (ou ao direito material), e por esse motivo não 
podem ser pensados a sua distância. 

  

O processo deve ser estruturado de modo a permitir a prestação das formas de tutela 
prometidas pelo direito material. Para isto, entre as tutelas dos direitos e as técnicas 
processuais deve haver uma relação de adequação. 

O professor Rodrigo da Cunha Lima Freire[51], dentre as técnicas processuais, destaca: a 
admissibilidade; as tutelas jurisdicionais e os procedimentos, fruto do direito fundamental à 
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jurisdição efetiva, capazes de atender às novas situações jurídicas, em que se concretizam os 
direitos fundamentais do cidadão. 

Desta forma, o juiz deve adaptar as técnicas processuais ao perfil do direito material para 
atender os novos direitos. 

Atualmente, a finalidade do processo é a prestação da tutela jurisdicional efetiva, de modo 
que os procedimentos tornam-se menos importantes. 

  

Explica o professor José Roberto dos Santos Bedaque[52]: 

  

O sistema processual não deve ser concebido como uma camisa-de-força, retirando do juiz a 
possibilidade de adoção de soluções compatíveis com as especificidades de cada processo. As 
regras do procedimento devem ser simples, regulando o mínimo necessário à garantia do 
contraditório mas, na medida do possível, sem sacrifício da cognição exauriente. (...) É 
preciso, todavia, que o processualista não perca de vista a função indiscutivelmente 
instrumental desse meio estatal de solução de controvérsias, para não transformar a técnica 
processual em verdadeiro labirinto, em que a parte acaba se arrependendo de haver 
ingressado, pois não consegue encontrar a saída. O mal reside, portanto, no formalismo 
excessivo. 

   

Portanto, o direito processual deve proporcionar mecanismos adequados à efetivação do 
direito, ou seja, não basta o reconhecimento formal de um direito, é preciso reconhecer este 
direito de forma efetiva através da tutela adequada, caso contrário, significa não oferecer 
tutela ao direito em questão. Por isso, as tutelas dos direitos materiais devem ser pensadas nas 
perspectivas das técnicas processuais adequadas, para, a partir daí, se extrair a máxima 
efetividade do processo, ou seja, o direito fundamental à jurisdição efetiva. 

  

7. Considerações finais 

  

O direito processual vem sofrendo profundas alterações, em razão das diversas reformas do 
Código de Processo Civil. Essas modificações não se referem apenas aos instrumentos que 
visam celeridade, mas respostas satisfatórias ao direito em tempo razoável. 

Verifica-se o movimento efetivista, que corresponde à desburocratização do acesso à justiça e, 
por outro lado, a atuação conjunta do agente juiz, dos órgãos judiciais e das reformas do 
sistema processual, atendendo as garantias mínimas de funcionamento da jurisdição, no 
sentido de cumprir a promessa constitucional dos direitos fundamentais. 

A transformação da sociedade e o surgimento de novas relações jurídicas exigem que o 
processo civil seja adaptado às novas realidades jurídicas, uma vez que sua principal função 
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consiste no dever de atender aos desígnios do direito material e estar atento à realidade social, 
a fim de propiciar a efetividade jurisdicional. 

Hoje a visão do processo é diferente daquela em que se exigia procedimentos específicos. 
Acreditava-se que através destes procedimentos se alcançaria um melhor resultado. 

Entretanto, atualmente, a tendência é o desaparecimento de tais procedimentos, já que 
vigoram no processo as cláusulas gerais processuais, diante do direito fundamental à 
jurisdição efetiva. Isto porque a finalidade do processo é a prestação da tutela jurisdicional 
efetiva, de modo que os procedimentos tornam-se menos importantes. 

A Constituição Federal dispõe, no artigo 5º, XXXV, que "a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", garantindo o direito de ação. 

Este dispositivo constitucional é, ao mesmo tempo, fonte dos princípios fundamentais da 
inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da jurisdição, pois o acesso à justiça não 
significa apenas a possibilidade de ingresso em juízo ou a mera admissão ao processo. É 
necessário que se tenha efetivo acesso à justiça, ou seja, uma devida resposta do judiciário. 
Assim, para que se tenha efetividade é necessário que no menor espaço de tempo, o processo 
confira a quem tem direito tudo àquilo que faz jus. 

Isto significa que todos têm direito a uma prestação jurisdicional efetiva. Para isto, é 
imprescindível que o juiz tenha consciência dessa realidade, a fim de aplicar a técnica 
processual mais adequada às necessidades do direito material, em decorrência do direito 
fundamental à jurisdição efetiva, surgindo a nova concepção de ação como um direito 
fundamental a uma jurisdição efetiva. Pois não existe técnica única para servir a todos os 
perfis do direito material.   

Daí a necessidade do presente estudo que teve por finalidade demonstrar o direito 
fundamental à jurisdição efetiva, como resposta aos desafios da sociedade contemporânea, 
capaz de atender todos os direitos estabelecidos pela ordem jurídica, nos termos do artigo 1º, 
III, da Constituição Federal, que assegura, além de direitos patrimoniais, uma série de direitos 
não patrimoniais, como tutela de direitos coletivos, individuais e também os direitos da 
personalidade. 

Com isso, verifica-se a transformação do processo conceitual em processo de resultado, 
visando flexibilizar, senão libertar com reservas, a atuação dos juízes e operadores do direito 
na adaptação do processo ao direito material, diante do direito fundamental à jurisdição 
efetiva. 
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Isaac Costa Reis 
 

RESUMO 
O presente artigo trata do problema da legitimidade da jurisdição constitucional e da 
tendência de judicialização da política por meio da ampliação de uma atividade dos tribunais 
constitucionais. Para tanto, utiliza-se de duas metáforas ligadas ao significado do tempo para 
os gregos (Cronos e Kairos), analisando os pressupostos de teoria democrática utilizados 
pelas partes que debatem os possíveis conflitos entre constitucionalismo e democracia. Por 
fim, analisa os argumentos expostos pelo jurista espanhol Juan Carlos Bayón em resposta à 
teoria procedimentalista de Jheremy Waldron, exposta na obra “Law and Disagreement”, 
concluindo pela necessidade da prevalência da esfera política e da auto-restrição da atividade 
das cortes constitucionais. 
PALAVRAS-CHAVE: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ?? LEGITIMIDAE ?? 
DEMOCRACIA ?? TEMPO 
 
RESUMEN 
En este trabajo se aborda el problema de la legitimidad de la jurisdicción constitucional y la 
tendencia de judicialización de la política por la expansión de la actividad de los tribunales 
constitucionales. Para ello, se recurre a dos metáforas relacionadas con el concepto del tiempo 
que tenian los griegos (Kronos y Kairos), mediante el examen de los supuestos de teoría 
democrática utilizados por quienes debaten los posibles conflictos entre el constitucionalismo 
y la democracia. Por último, se analizan los argumentos presentados por el jurista español 
Juan Carlos Bayón en respuesta a la teoría procedimentalista de Jheremy Waldron, expuesta 
en la obra “Law and Disagreement”, concluyendo por la necesidad de la prevalencia de la 
política y de la auto-restricción de la actividad de los tribunales constitucionales. 
PALABRAS-CLAVE: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ?? LEGITIMIDAD ?? 
DEMOCRACIA - TIEMPO 
 
 

  

1 Introdução 

Este artigo tem como objeto o debate acerca do papel do constitucionalismo e, 
especificamente, da jurisdição constitucional em sociedades democráticas, visto a partir de um 
conjunto de reflexões sobre tempo e democracia. 

Tem como hipótese a ideia de que uma revalorização da política e da esfera democrática pode 
funcionar como resposta adequada aos dilemas produzidos pela Teoria Constitucional nas 
sociedades complexas, nas quais é praticamente impossível se obter consenso acerca de temas 
essenciais. 
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Por conta de seus limites, o artigo passará ao largo de questões fundamentais, tais como 1) as 
reais dificuldades de efetivação dos processos de tomada autônoma de decisão pelos cidadãos, 
sobretudo em contextos periféricos com baixo índice de satisfação de necessidades humanas 
básicas; 2) os empecilhos na instauração de uma democracia direta ou participativa, paralela 
aos mecanismos tradicionais da representação política no Legislativo e nos demais poderes do 
Estado. 

O artigo tem como hipótese secundária a afirmação de que a jurisdição constitucional, mesmo 
ampliada por institutos como audiências públicas e amicus curiae, criados no Brasil pela L. 
9.868/99, jamais pode pretender substituir ou mesmo igualar-se ao Parlamento como locus de 
representação da vontade majoritária dos cidadãos. Com isso, pretende deixar claro que 
posturas ativistas, adotadas pelo órgão encarregado do controle concentrado de 
constitucionalidade, não obstante sejam toleradas ou mesmo defendidas por boa parte da 
comunidade jurídica (pelo menos no Brasil), vinculam-se a uma determinada concepção de 
democracia que não é acolhida neste artigo. 

Para tanto, utilizará como marco teórico e ponto de partida algumas ideias do jusfilósofo 
neozelandês Jeremy Waldron, defendidas na obra Law and Disagreement (1999), sem que 
isso signifique adesão a elas. 

Duas dessas ideias serão particularmente relevantes ao presente trabalho: 

1. Todos os cidadãos são capazes de tomar decisões mais ou menos autônomas, bem 
como deliberar, em situações de desacordo, sobre as melhores soluções para 
problemas comuns. 

2. Em contextos de desacordos sobre questões fundamentais, o direito de participação - e 
todos os demais direitos que o tornam realizável - é o direito mais importante. 

O trabalho tem o objetivo de chamar a atenção para o fato de que, numa realidade na qual os 
direitos mais elementares carecem de efetivação, é natural a tendência a depositar fortes 
esperanças em órgãos contra-majoritários. 

Assim, ao contrário de Waldron, este artigo estará mais preocupado em demarcar os limites 
da atuação do Poder Judiciário do que propriamente descrever ou mesmo resgatar a 
importância e a "dignidade" do trabalho parlamentar. E o fará de tal modo não por supor 
qualquer hierarquização entre os poderes, mas por entender que, de todos, é o Judiciário o 
que, sendo controlador de todos os demais, não é por ninguém controlado. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: num primeiro momento, de cunho exploratório, 
tentará colocar o problema da legitimidade da jurisdição constitucional e dos perigos do 
ativismo judicial para a democracia, buscando as origens histórias da ampliação do poder dos 
tribunais ao longo do tempo. Num segundo tópico, utilizará as metáforas de Cronos e Kairos 
para analisar, a partir de uma perspectiva filosófica, as origens do argumento de que algumas 
decisões podem ser retiradas do tempo e, consequentemente, do jogo democrático. Por fim, no 
último tópico, o artigo analisará alguns argumentos de Waldron contra o modelo hegemônico 
de constitucionalismo e o debate feito entre ambos. 

A esta altura, já é possível perceber que o artigo não avoca para si qualquer pretensão de 
neutralidade analítica. Coloca, desse modo, a democracia como aporia fundamental de 
qualquer teoria constitucional, ainda que possamos discordar sobre o que ela significa. 
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2 Apresentação do problema: jurisdição constitucional e democracia 

O debate sobre a jurisdição constitucional e sua legitimidade não é propriamente algo novo. 
Desde a primeira metade do séc. XX, ele foi colocado no debate entre Hans Kelsen e Carl 
Schmitt, de modo a tornar explícito o pano de fundo ideológico sobre o qual estava assentado 
cada debatedor. Mas é no segundo pós-guerra na Europa, quando ocorreu uma forte 
vinculação dos Estados à noção de direitos humanos e os Tribunais Constitucionais avocaram 
para si a função de proteger e concretizar a nova ordem imposta pelas forças aliadas à 
destruída Alemanha que o problema da legitimidade da jurisdição constitucional se coloca de 
forma mais veemente. A ascensão do nacional-socialismo ao poder pelas vias legais gerou 
não apenas uma má-consciência nos positivistas, mas também uma forte desconfiança em 
relação à democracia e aos Parlamentos. Como salienta Oscar Vilhena Vieira, a ascensão do 
nazi-fascismo despertou os juristas para a necessidade de proteção da democracia contra os 
efeitos da própria regra da maioria sobre a qual estava fundada.1 

No entanto, esse deslocamento conjuntural do poder, dos Parlamentos para os Tribunais, 
somente pode ser compreendido a partir de uma retomada, ainda que breve, das origens da 
Constituição e de suas raízes liberais. 

Não obstante as inúmeras variantes nacionais, o constitucionalismo tem a sua origem na 
Revolução Francesa de 1789, de onde ele extrai um profundo otimismo na razão e na 
capacidade de autodeterminação humanas. Essa "revolução democrática" coloca um fictício 
consenso racional entre os cidadãos como fator básico de legitimação do poder estatal, em 
lugar do recurso ao poder divino dos reis.2 

Não obstante - e isso motivou as aspas no parágrafo anterior - é já nas suas origens 
revolucionárias que as tensões, ressaltadas neste artigo, entre constitucionalismo e 
democracia, terão lugar. Hobsbawm, num dos mais interessantes estudos realizados sobre a 
Revolução Francesa, faz questão de anotar: 

  

...as exigências do burguês foram delineadas na famosa Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 1789. Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de 
privilégios nobres, mas não é um manifesto a favor de uma sociedade democrática e 
igualitária (...). Uma monarquia constitucional baseada em uma oligarquia possuidora de 
terras era mais adequada à maioria dos liberais burgueses do que a república democrática que 
poderia ter parecido uma expressão mais lógica de suas aspirações teóricas (...). Mas no geral, 
o burguês liberal clássico de 1789 (...) não era um democrata mas sim um devoto do 
constitucionalismo, um Estado secular com liberdades civis e garantias para a empresa 
privada e um governo de contribuintes e proprietários.3(grifei) 

  

Embora essa visão do constitucionalismo como um movimento histórico conservador e pouco 
à vontade com uma perspectiva democrática radical quase nunca seja mencionada pelos 
juristas e estudiosos do direito constitucional, ela pode ajudar a compreender o receio, 
denunciado por Waldron, das mal-faladas "maiorias de ocasião".4 

A lei escrita, fundamentada nesse "poder soberano do provo", fruto de um procedimento 
caracterizado pela discussão e pela publicidade, é tida como o mais racional instrumento de 
limitação do poder do Estado e garantia dos direitos individuais. É esse aspecto da 
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racionalidade que justifica e fundamenta a vinculação geral à lei tanto por parte da 
Administração e da Jurisdição, como de todos os cidadãos.5 No entanto, ressalta Rogério 
Gesta Leal, para que a lei possa vincular o Estado, deve ela ter um status difenciado, 
hierarquicamente superior: o de Lei Constitucional.6 

Nesse momento, na Europa continental7, o Parlamento passa a ser um locus privilegiado de 
atuação, cabendo-lhe a construção do edifício normativo, enquanto que, ao Judiciário, resta 
uma função bastante restrita: buscar, nos textos, a vontade racional do legislador, fazendo-a 
descer ao mundo dos fatos. 

Nesse modelo, a constituição é vista apenas como uma lei, só que de grau hierárquico 
superior. Do mesmo modo, o papel de controle de constitucionalidade pelo Judiciário é visto 
simplesmente como aplicação dessa lei hierarquicamente superior. 

Essa concepção somente começará a ser alterada a partir das mudanças históricas ocorridas no 
séc. XX, que colocarão em debate a competência para controle e conservação das 
constituições e culminarão com o surgimento das Cortes Constitucionais e do modelo 
concentrado de controle de constitucionalidade na maioria dos países ocidentais.8 

A ascensão do Welfare State traz mudanças significativas não apenas nos textos, mas no 
próprio conceito de constituição e no peso atribuído aos órgãos encarregados de protegê-la. 

A constituição do Estado Social deixa de ser um documento jurídico que disciplina a 
organização do Estado e traça limites aos seus poderes para tornar-se um texto programático, 
no sentido da realização de determinados direitos, cuja efetivação tinha por objetivo abrandar 
as desigualdades de fato causadas, dentre outros fatores, pela abstenção do Estado na 
regulação das relações materiais entre capital e trabalho. 

Paulo Bonavides ressalta que essa programaticidade terminou por tornar o texto constitucional 
uma mera "carta de intenções" política, destituída de força normativa, de modo a provocar um 
novo debate sobre a eficácia das normas constitucionais.9 

A abertura semântica e o alto grau de abstração dos textos contribuíram para tornar as 
constituições desse período "meras folhas de papel"10, destituídas de efetividade porquanto 
dependentes da vontade política do Executivo e do Legislativo. 

Nesse processo, com o Estado Democrático de Direito, o Judiciário ocupa um papel cada vez 
mais central, cabendo a ele resguardar os direitos fundamentais e a noção de dignidade 
humana, elevada a pedra de toque do constitucionalismo até os dias atuais. 

Esse período assistirá então a um agigantamento do Poder Judiciário e do seu papel político. 
Desconfiada das maiorias parlamentares, a teoria constitucional entregará aos juízes a função 
de guardiães da constituição, deles dependendo as condições de implementação do seu 
conteúdo textual. 

Nesse contexto, retoma importância o mencionado debate em torno dos modelo concentrado 
de controle de constitucionalidade entre entre Carl Schmitt, com o texto "O Guardião da 
Constituição"11, e Kelsen, cuja resposta consistia adredemente em uma pergunta: "Wer soll 
der Hüter der Verfassung sein"? (Quem deve ser o guardião da constituição?)12 

Na leitura de Mônia Leal, o germe do debate era em torno da questão sobre a quem melhor 
caberia a função de zelar pela constituição. Para Schmitt, o defensor da constituição deveria 
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ser o Führer do Reich, pois somente ele teria poder e legitimidade para a manutenção da 
unidade política. A tarefa da jurisdição deveria limitar-se à subsunção de fatos a normas. 
Como o controle de constitucionalidade envolve uma atividade política, e como o Judiciário 
não possui legitimidade para tal, não pode ser ele o guardião da constituição.13 

Kelsen sustentará que todo ato de interpretação é um ato de poder político e que, portanto, 
esse não é um argumento contra o controle de constitucionalidade por um órgão específico. 
No entanto, a atividade de controle não é vista como concorrente com o parlamento, mas 
como seu complemento lógico, derivada diretamente da supremacia da constituição. Assim, a 
atividade da corte constitucional não consiste em fazer uma apreciação conteudística das leis, 
mas tão-somente analisar a validade delas. A atividade do tribunal constitucional, assim, seria 
de natureza legislativa (negativa) e não judicial. É por esta razão que, na Alemanha, a questão 
do controle difuso nem sequer chegou a ser posta. 

No entanto, após as experiências do nazi-fascismo, as constituições européias se afastaram do 
modelo proposto por Kelsen, e a atuação dos tribunais constitucionais, concebidos como 
verdadeira jurisdição (concentrada), permitiu um ainda maior desvirtuamento, representado 
pelo forte ativismo judicial que se desenvolveu a partir de então. 

Parece, entretanto, que o marco determinante do problema que ora se estuda advém da 
ascensão dos direitos fundamentais, dentre eles a dignidade da pessoa humana14, colocados 
pela teoria constitucional hegemônica como "trunfos contra-majoritários", muitas vezes com 
claro fundamento jusnaturalista. 

Ao contrário do modelo liberal, os direitos são concebidos como valores objetivos que 
contaminam todo o ordenamento jurídico. Toda a ordem jurídica passa então a ser 
compreendida através das bases principiológicas da Constituição, concebida não mais apenas 
como um instrumento de limitação do poder do Estado (como no modelo liberal), ou como 
mecanismo de direção política (como no modelo do Welfare State), mas sim como expressão 
m máxima dos valores de uma determinada comunidade, isto é, como materialização de um 
contrato social numa ordem democrática, de acordo com o modelo do Estado Democrático de 
Direito. 

Importante marco jurisdicional dessa fase é o caso Lüth (1958), no qual o 
Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal Alemão) - doravante BVerGe, ao 
revogar decisão do Tribunal Estadual de Hamburg, permite a Erich Lüth convocar o público 
alemão a boicotar o filme "Unsterbliche Geliebte" do cineasta nazista Veit Harlan. Embora o 
mérito não pareça, à primeira vista, dotado de maior importância, foi por meio dessa decisão 
que o BVerGe deu início ao desenvolvimento de uma série de teorias e institutos que depois 
se tornariam lugar-comum na Teoria Constitucional. No dizer de Martins: 

  

Trata-se da decisão mais conhecida e citada da jurisprudência do TCF [Tribunal Federal 
Constitucional]. Nela, foram lançadas as bases, não somente da dogmática do direito 
fundamental da liberdade de expressão e seus limites, como também de uma dogmática geral 
(...) dos direitos fundamentais. Nela, por exemplo, os direitos fundamentais foram, pela 
primeira vez, claramente apresentados, ao mesmo tempo, como direito públicos subjetivos de 
resistência, direcionados contra o Estado e como ordem ou ordenamento axiológico 
objetivo.15 
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Para Mônia Leal, a decisão do caso Lüth abriu espaço para três aspectos importantes: a) a 
noção dos direitos fundamentais como ordem objetiva de valores; b) a ideia de que os direitos 
fundamentais vinculam os três poderes como princípios e c) a noção de que tais valores 
podem entrar em colisão.16 

Com efeito, depois do caso Lüth, o BVerGe passa a desenvolver uma série do que se poderia 
chamar de "instrumentos hermenêuticos de manipulação" do texto constitucional, dos quais as 
ideias de sopesamento de princípios, depois desenvolvidas por Dworkin17 e aplicação das 
máximas da proporcionalidade18, seriam apenas a ponta de um iceberg. 

Essa ampliação das competências e poder do tribunal, praticamente realizada manu proprio, 
abre a discussão e o questionamento acerca da legitimidade da jurisdição constitucional. Isso 
porque, para dar conta da sua tarefa de dizer o que a constituição diz, o tribunal possa realizar 
uma verdadeira alteração judicial do ordenamento, convertendo-se assim em legislador 
positivo, sem no entanto, gozar da legitimação do procedimento democrático. 

Abre-se, a partir daí, ao menos prima facie, uma clara oposição entre, de um lado, a 
representatividade do parlamento e, do outro, as constituições rígidas, com suas cláusulas 
pétreas, rol de direitos e controle concentrado de constitucionalidade. 

A questão que se coloca então é a de como os juízes, não eleitos pelo voto popular, possam 
anular decisões políticas, cristalizadas em forma de lei pelo legislador eleito para esse fim? 
Como é possível que a ideia de supremacia constitucional se sobreponha ao princípio da 
maioria, sobre o qual se funda a ideia de democracia representativa? 

Ingeborg Maus critica o paternalismo no qual se funda essa ampliação dos poderes do 
Judiciário. Para ela, essa judicialização acaba por provocar uma "erosão da juridicidade", 
traduzida por uma crescente incerteza, decorrente do uso indiscriminado de expressões 
genéricas, o que acaba tornando os membros do Tribunal concorrentes do legislador 
democrático. Ela mostra também, como o discurso de degradação da política foi utilizado 
pelos juízes ligados ao Terceiro Reich, por meio da conservadora Associação dos Juízes 
Alemães, postulando uma flexibilização da necessidade de os magistrados fundamentarem na 
lei as suas decisões.19 

Se por um lado, esse discurso correu em paralelo a uma desvalorização da imagem do 
Legislativo - o deficit jurídico do Parlamento, a estrutura negociada de suas decisões, a falta 
de coerência e unidade das diversas leis, tudo isso em contraponto à função do Judiciário de 
organizar o sistema jurídico de forma neutra, distante das disputas partidárias, de forma a 
garantir a unidade do Direito - por outro lado, atribuiu aos juízes, na Alemanha de Hitler, a 
responsabilidade de "levar uma concepção saudável do direito ao um povo doente."20 

Como afirmado na introdução, esse paternalismo utiliza como fundamento a necessidade de 
proteger os cidadãos contra si mesmos. Apostando-se num Kairos21, metáfora que usarei 
nesse artigo para significar um momento do passado que, por suas características, pretende-se 
excluir do tempo (Cronos), que tudo devora, quer-se colocar os tribunais no papel de 
"proteger os mortos dos vivos", os "racionais dos irracionais", o passado do presente. 

É por meio dessa metáfora do tempo que serão abordados os pressupostos político-filosóficos 
da legitimidade da jurisdição constitucional no tópico seguinte. 
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3 Kairos vs. Cronos 

São poucos os trabalhos no Brasil que lidam com as relações entre a teoria constitucional e o 
tempo.22 Neste tópico, pretendo apresentar a tensão entre o momento constituinte e o 
momento que lhe sucede como uma tensão temporal, representada pelas metáforas gregas de 
Kairos e Cronos, duas formas diferentes de conceber o tempo. 

Os gregos antigos tinham duas palavras para o tempo: Cronos e Kairos. Enquanto o primeiro 
refere-se ao tempo cronológico, ou seqüencial, o tempo que se mede, esse último é um 
momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece, a experiência do momento 
oportuno. O artigo usará esses termos como metáforas dos tempos constitucionais para, ao 
final, afirmar que defender a democracia é "fazer as pazes" com Cronos.23 

Cronos, depois de ter destronado o pai (Uranos), obteve de seu irmão mais velho, o favor de 
assumir o trono do pai. Esse Titã impôs, no entanto, uma condição a Cronos: que fizesse 
perecer toda a sua descendência masculina, para que o trono de Uranos fosse herdado pelos 
filhos do primogênito. Após casar-se com Réia, Cronos exigia que ela lhe entregasse todos os 
filhos que tinham, para que fossem devorados. Réia, no entanto, conseguiu salvar Zeus que, 
escapando à fome devoradora do pai, consegue derrotá-lo. 

Após tal vitória, conta-se que Zeus teria dominado Cronos que, exilado e mortal, estabeleceu 
um reinado no qual todos eram iguais e nenhum homem estava a serviço de outro. 

Como chama a atenção P. Commelin, de onde extraí a versão do mito, Cronos é o tempo, e a 
alegoria da fábula é transparente: o Tempo é esse deus que devora seus filhos e que consome 
todos os anos que passam. 

Na metáfora que utilizarei, é preciso que Zeus, o rei dos deuses e dos homens, vença o tempo 
mas, ao invés de destruí-lo, permita-lhe viver, instaurando a igualdade entre os homens.24 

Kairos, cujo significado entre os gregos é complexo, refere-se ao tempo certo, à oportunidade 
que é irrepetível. Ao contrário de Cronos, Kairos não pode ser medido. Conforme Freier, "...é 
o tempo perfeito, o tempo qualitativo, o momento perfeito, o 'agora'. Kairos traz um valor 
transcendente ao tempo de kronos."25 

Kairos representa uma oportunidade que não se deve deixar passar, pois é irrecuperável. É um 
tempo significativo, decisivo. Kairos é o momento que define o futuro, depois dele. Perder 
Kairos é perder a oportunidade de uma vida, é perder "o bonde da história". 

A metáfora de Kairos será utilizada nesse artigo para representar o Poder Constituinte 
originário e o seu produto, o texto constitucional. 

Stephan Kirste, em artigo traduzido no Brasil, faz uma análise da estrutura das constituições 
no tempo.26 

Segundo o autor, a autodeterminação através de decisões atuais pode ser prejudicada por meio 
de um domínio do futuro ou por meio de um domínio do passado. Com a necessidade de 
coordenar expectativas sociais, o direito pretende subtrair-se à condição de insegurança do 
homem e da sociedade para abrigar-se num direito imutável. As normas controlam o 
problema da incerteza do futuro, uma vez que não podem ser alteradas pelos atos que têm por 
objeto. Por meio da vigência das normas, o passado domina o presente e, de algum modo, o 
direito domina o tempo, reduzindo o nível de incerteza do futuro.27 
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Para Kirste, as Constituições tem que resolver o problema do regresso ao infinito do problema 
da validade, pois 

  

...se o estabelecimento de uma assimetria temporal ('temporalização do direito') exige o 
estabelecimento prévio de uma outra assimetria temporal para valer como direito, então não 
haveria início do direito e, por isso, não haveria, absolutamente, direito. Já que existe direito, 
contudo, tem que haver também um início.28 

  

Para isso, a teoria, com reflexos na dogmática e na técnica constitucionais, coloca o poder 
constituinte originário como símbolo do Kairos, como ator de um momento que, pela sua 
importância, deve ficar escapar a Cronos, ao cotidiano das forças políticas, às mudanças no 
mundo dos fatos sociais, políticos e morais. O texto, filho de Cronos, precisa resistir a ele. 

Esse momento kairótico do Poder Constituinte é fundamentado numa proto-unidade que, 
ainda que idealmente, domestica as paixões do jogo político-ideológico. A consciência desse 
instante excepcional modela o entendimento da Constituição como um momento do passado 
que deve ser preservado contra o embate de 'interesses rivais contrapostos', do cotidiano 
constitucional, no qual o Executivo tende a desdobrar o momento presente, o Legislativo, o 
momento futuro e o Judiciário, o passado.29 

Aqui já se começa a perceber a ligação entre o tema do presente artigo e a concepção do 
Poder Constituinte como ação especial, oportuna, que escapa ao tempo. Concebido o agir 
constituinte não apenas como um instante quantificável do passado, mas como um "Tempo do 
Senhor"30, imensurável, especial e portanto, imutável, é preciso que o seu produto, o texto 
constitucional, seja entregue ao Poder que melhor representa, pelas suas configurações 
institucionais, esse afastamento da dinâmica dos fatos sociais e políticos. O Poder Judiciário 
assim, pode não apenas manter-se longe de Cronos, como, feito a Réia mitológica, proteger o 
seu filho do poder devorador do Tempo. 

Embora tal estratégia garanta uma funcionalidade do sistema constitucional, ela tem de se 
deparar com as críticas decorrentes da tensão entre Cronos e Kairos: como conciliar a 
democracia, que exige que tudo possa ser sempre decidido e revisado, com os direitos 
fundamentais, que se concebem duradouros, imodificáveis, embora estejam eles próprios 
insertos em constituições sujeitas ao poder corrosivo de Cronos? Como permitir que, em 
nome dessa mesma democracia (ou de uma deturpação dela), um Poder possa supor-se imune 
a Cronos? 

Alguns autores têm tentado elaborar novos constructos de teoria da constituição que possa, ao 
mesmo tempo, levar a sério o Kairós constitucional, e não permitir a supressão da democracia 
que tudo devora. No contexto deste artigo, pode-se dizer esses autores vêm tentando fazer as 
pazes com Cronos. 

Trarei à baila a proposta de Juan Carlos Bayón como uma dessas tentativas de domar o 
Cronos, cultuado por Waldron. Esse será o tema do tópico seguinte. 

  

4 Bayón, Ulisses e as sereias 
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Para Bayón, o constitucionalismo tradicional tem uma dívida pendente com a objeção 
contramajoritária. Para ele, essa objeção parte de duas perguntas fundamentais: 

1. Contra a noção de supremacia constitucional: como é possível que a constituição 
estabeleça limites ao que a maioria pode decidir? E 

2. Contra o controle judicial de constitucionalidade: qual a legitimidade de juízes não 
eleitos e politicamente irresponsáveis para invalidar decisões do legislador 
democrático? 31 

As réplicas mais usuais a essas perguntas conduzem à ideia de que as tensões entre 
democracia e consticionalismo ou, como preferimos dizer aqui, entre Cronos e Kairos, são 
meramente aparentes. 

Uma delas afirma que tudo depende do que se entenda por democracia. Se a democracia for 
limitada à mera regra de decisão por maioria, então, diz Bayón, é certo que há um conflito 
entre ela e a ideia de primazia da constituição. 

Claro, se se toma o significado de democracia de um modo amplíssimo, tem razão o ministro 
Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal quando, na ADI 3510, que postulava a 
inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança, afirmou que o mecanismo das audiências 
públicas constitui um "notável mecanismo constitucional de democracia direta e 
participativa".32 

Esta afirmação certamente não entende o coração da democracia como a "mera aplicação da 
regra da maioria", mas, ao contrário, supondo que democracia inclui a fixação de um rol de 
direitos e o controle judicial de constitucionalidade, defende não apenas que esses elementos 
não ameaçam a democracia, mas garantem uma forma mais perfeita dela. 

Quando ao outro argumento, continua Bayón, alega-se que, desde o caso Marbury versus 
Madison, quando os juízes invalidam decisões do legislador democrático, estão a fazer valer, 
contra aquelas decisões, a vontade mais fundamental do poder constituinte.33 

Foi com essa afirmação da legitimidade da jurisdição, que o Ministro Gilmar Mendes, no 
mesmo caso supracitado, não se privou de afirmar que o STF "pode, sim, ser uma Casa do 
povo, tal qual o parlamento.".34 

Ao manifestar-se sobre esta última afirmação, Cláudio Ladeira sintetiza a crítica: 

  

Mas é plausível esperar que um Tribunal composto por apenas 11 pessoas seja capaz, em 
virtude das regras que definem os debates no tribunal, da disposição pessoal de seus membros 
ou da exuberância argumentativa demonstrada nos debates, realmente representar 
"argumentativamente" o povo? Não seria tal afirmação, oriunda de um de seus membros, uma 
auto-atribuição de uma competência política sem o necessário respaldo dos representados?35 

  

Para Bayón, ambos os argumentos contra a objeção contra-majoritária são inconsistentes. Sob 
a vigência de uma constituição rígida, na qual o procedimento de reforma constitucional é tão 
exigente que, na prática, é inviável, não apenas o conteúdo dos direitos fundamentais, mas a 
própria noção de democracia depende da palavra final dos juízes do tribunal constitucional. 
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Com efeito, para aqueles que aceitam a compatibilidade entre Kairos e Cronos, entre a 
democracia e a supremacia de uma constituição rígida, sob o controle judicial, democracia 
deixa de ser um regime no qual "prevalece o que decide a maioria", passando por um regime 
no qual prevalece "o que decide a maioria, desde que não viole direitos", para chegar por fim, 
à formulação de que a democracia é, na prática, "o que decide a maioria, sempre que não viole 
aquilo que os juízes constitucionais - por maioria, ressalte-se - entendam que constitui o 
conteúdo dos direitos"36 

Aqui, este trabalho retoma, com apoio em Bayón, Gargarella e Martí37, as teses de Jeremy 
Waldron, anunciadas na introdução. 

Waldron parte da ideia de que o constitucionalismo consiste na imposição de limites 
substantivos (os direitos) a um procedimento (a regra da maioria). Associada à voracidade de 
Cronos, a regra da maioria, sem nenhuma restrição substantiva, permite que se adote decisões 
com qualquer conteúdo. O constitucionalismo, relembra Bayón, seria um remédio contra esse 
perigo, o de possibilitar que a maioria oprima a minoria.38 

Para Waldron, essa afirmação não faz sentido, por uma única razão: diante do desacordo 
acerca do que a maioria pode ou não decidir, será necessário tomar uma decisão e, 
inevitavelmente, ela terá que obedecer a um procedimento. De acordo com o jusfilósofo 
neozelandês, "quando se trata de organizar a vida política de uma comunidade em que reina o 
desacordo acerca do que é justo, antes da substância e depois dela, são ineludíveis os 
procedimentos"39 

Pelo contrário, se se adotam mecanismos substanciais para suprir tais desacordos, será 
necessário recorrer a novos procedimentos que possam resolver desacordos de segundo nível 
e assim sucessivamente. A consequência da adoção de modelos substancialistas é que a 
vontade da maioria resta cada vez mais, nesse processo, sacrificada pela vontade de uns 
poucos. É por isso que, ao perguntar se tudo encontra-se aberto à vontade da maioria, a 
resposta de Waldron é "sim, tudo está ao alcance de nossa mão em uma democracia, incluindo 
os direitos associados à democracia mesma"40. 

Na interpretação de Bayón, mesmo aqueles que defendem a existência de cláusulas pétreas (el 
coto vedado) devem preferir a regra da maioria, se tiverem em conta uma comunidade em que 
reina o desacordo e que, não obstante, quer seguir decidindo os seus destinos comuns de 
forma democrática. 

Mas por que a regra da maioria? Por que, para Waldron, ela é a única que trata os indivíduos 
como agentes morais de igual dignidade, a única que reconhece e leva a sério a igual 
capacidade de auto-governo das pessoas e o direito de cada um de manifestar a sua vontade, 
no processo político de tomada de decisões comuns, em pé de igualdade com todos os outros. 
Por isso, a regra da maioria carrega em si um valor moral intrínseco, que nenhum outro 
procedimento possui.41 

Nesse sentido, qualquer quorum de decisão que seja diferente da regra maioria, coloca as 
pessoas em situação de desigualdade política, simplesmente porque lhes impõe um ônus 
argumentativo e político maior em relação àqueles com quem discorda. O constitucionalismo 
tradicional ignoraria esse valor da igualdade política, com as exigências de maiorias 
qualificadas e com o controle judicial de constitucionalidade. 

Como respondem a essas críticas os autores que defendem o constitucionalismo? Bayón 
elenca três argumentos principais: 
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Primeiro argumento. Quando se coloca a oposição entre democracia e constitucionalismo 
ou, como agora, entre Kairos e Cronos, fica esquecida uma possibilidade: a de que a maioria 
decida-se pelo constitucionalismo, ou seja, por autolimitar-se. Nesse caso, os direitos não 
seriam concebidos como uma limitação externa, mas sim como produto gerado pelo próprio 
procedimento democrático. 

Segundo Bayón, a versão de Waldron não comporta tal argumento. Ora, se se admite que a 
regra da maioria encarna um ideal que se entende valioso, não é possível admitir que seja 
dado à maioria suicidar-se, ou seja, decidir, por maioria, por deixar de decidir por maioria. 
Adota aqui o princípio de Blackstone, aceito a priori, segundo o qual não há nenhuma matéria 
sobre a qual o Parlamento não possa se manifestar por maioria, exceto a substituição desse 
procedimento. Assim, mesmo o constitucionalismo, aceito por maioria, não poderia suicidar-
se.42 

Segundo argumento. Esse argumento apela para a imprestabilidade do princípio de 
Blackstone, uma vez que as circunstâncias entre a decisão que se impõe no Kairos e as 
possíveis novas decisões, decorrentes de Cronos, dão-se em momentos distintos na vida de 
uma comunidade. 

Esse dualismo, que enxerga a vida política de uma comunidade como composta de momentos 
especiais de qualidade superior (Kairos) e momentos ordinários (para o meu argumento, 
exploro aqui a ambigüidade do termo) da vida política cotidiana (Cronos), levaria à adoção da 
tese do pré-compromisso ou, como ficou conhecida, da estratégia Ulisses. 

Streck esclarece essa relação, colocada pelo argumento: 

  

Como é sabido, na Odisséia, Ulisses, durante seu regresso a Ítaca, sabia que enfrentaria 
provações de toda sorte. A mais conhecida destas provações era o "canto das sereias" que, por 
seu efeito encantador, desviava os homens de seus objetivos e os conduzia a caminhos 
tortuosos, dos quais dificilmente seria possível retornar. Ocorre que, sabedor do efeito 
encantador do canto das sereias, Ulisses ordena aos seus subordinados que o acorrentem ao 
mastro do navio e que, em hipótese alguma, obedeçam qualquer ordem de soltura que ele 
pudesse vir a emitir posteriormente. Ou seja, Ulisses sabia que não resistiria e, por isso, criou 
uma auto-restrição para não sucumbir depois. 

Do mesmo modo, as Constituições funcionam como as correntes de Ulisses, através das quais 
o corpo político estabelece algumas restrições para não sucumbir ao despotismo das futuras 
maiorias (parlamentares ou monocráticas).43 

  

Na linguagem de Kairos e Cronos, a estratégia Ulisses consiste em retirar o passado do tempo, 
na suposição de que Cronos e um mal em si mesmo. 

A metáfora de Ulisses, diz Bayón, é no entanto, extremamente inadequada. A uma, porque a 
analogia feita entre as decisões individuais (como a de Ulisses) e o plano coletivo não é 
possível sem mais. A sociedade não é a mesma, tampouco é una e consensual a ponto de se 
supor nela tais momentos de racionalidade superior. A duas porque, pelo contrário, se se 
entende o Kairos do momento constituinte como um momento de especial embate político, 
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torna-se mais provável que os instrumentos políticos de convencimento (tidos por irracionais) 
tendam a prevalecer sobre o debate cuidadoso, tranquilo e horizontal do cotidiano político. 

A três, diz Bayón, o que no plano individual faz com que a estratégia Ulisses seja um meio de 
preservar a racionalidade e a autonomia é o fato de que o mesmo agente que decide ter as 
mãos atadas é o que controla o propósito e o alcance de sua ordem. Isso não acontece no caso 
de uma autolimitação coletiva no mundo político: 

  

...porque então, a comunidade não se força a fazer em t2 exatamente aquilo que em t1 queria 
fazer em t2, senão aquilo que em t2 decida (por maioria) o órgão de controle que é o sentido 
mais defensável daqueles limites fixados em abstrato em t1.

44 

  

Assim, a estratégia Ulisses falha, portanto, como argumento. 

Terceiro Argumento. Nesse argumento, Bayón prepara o terreno para a sua proposta de um 
"constitucionalismo débil". 

A alegação é a de que, se a teoria de Waldron entende a democracia como um ideal valioso 
em si mesmo, ele necessita da satisfação de certas condições que garantam a existência de um 
processo autônomo de coleta de opiniões. Exatamente por isso, o valor da democracia 
justificaria a sua constitucionalização, isto é, não apenas o atrincheiramento [sic] de um 
mecanismo procedimental, mas também de direitos básicos cuja efetivação é imprescindível 
para qualquer processo genuíno de tomada de decisão democrática. 

Caso fosse aceito esse argumento, e Bayón parece de certo modo aceitá-lo, a nossa prática 
constitucional teria de ser modificada. 

Em primeiro lugar, todos os direitos deveriam manter-se sujeitos a Cronos, ou seja, ser 
resultado de decisões ordinárias do legislador democrático, com a única exceção daqueles 
direitos kairóticos, que tem por objeto defender ou propiciar o procedimento democrático em 
si mesmo. Aqui, o constitucionalismo tradicional peca por excesso: fazendo mais que Réia, 
toma filhos demais da sanha devoradora de Cronos. 

Segundo, esse mesmo procedimentalismo exigiria não só a constitucionalização do 
procedimento democrático e de seus pressupostos, como também deveria proclamá-los 
irreformáveis. Aqui, o constitucionalismo tradicional pecaria por falta, uma vez que, em sua 
maioria, como no caso brasileiro, não consagra a regra da maioria explicitamente entre suas 
cláusulas pétreas.45 

O professor espanhol vai além, mostrando os limites da teoria de Waldron e propondo em 
lugar dela, um modelo de constitucionalismo baseado nas experiências do Canadá e da 
Suécia, cuja análise, escapa aos objetivos e limites desse trabalho. 

Finalizando, o que pretendi com este artigo foi ampliar o debate sobre o problema da 
legitimidade da jurisdição constitucional, e mostrar que ele se fundamenta numa perigosa 
concepção da política como esfera irracional e relativamente desimportante para o direito. 
Pretendi também mostrar que o pano de fundo ideológico do debate é a ideia que fere de 
morte a democracia e a igualdade: de que algumas pessoas ou órgãos, seja por questões de 
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nascimento ou de desenho institucional, respectivamente, tem mais condição do que outras de 
decidir sobre os destinos comuns de uma comunidade regida por desacordos. 

Como mencionei, não defendo aqui qualquer proposta de neutralidade ou assepsia ideológica: 
o meu lugar de fala é o da defesa incondicional e radical da democracia e da igualdade, 
mesmo sabendo que o significado de ambas também estão sujeitas a Cronos, ao passar do 
tempo e à dinâmica política dos acordos e desacordos "de ocasião". 

  

5 Conclusão 

Resistir à tentação e, nalguns casos, à necessidade de apresentar conclusões definitivas, é o 
desafio de quem quer que se coloque a tarefa analisar zeteticamente o direito e as questões a 
ele contíguas. 

Neste artigo, não tive por objetivo responder a todas as questões, dúvidas ou críticas a que se 
pode submeter uma teoria procedimentalista da democracia. 

No entanto, qualquer teoria que busque fundamentar uma teoria da legitimação do direito e da 
democracia, deverá arrostar toda e qualquer concepção tecnicista e paternalista do poder 
político. Estou convencido de que não há melhor modo de cultivar a democracia em uma 
comunidade a não ser exercendo-a, possibilitando às pessoas a saída de uma "cidadania de 
incapacidade relativa", e não atribuindo a quaisquer instituições, jurídicas ou não, o poder de 
fazê-lo. Quis afirmar essa característica fundamental da democracia: ela não é o regime 
adequado para aqueles que defendem a possibilidade de decisões essencialmente justas, mas 
apenas - e isso não é pouco - a garantia de que as melhores posições são aqueles a que se 
chega com o máximo de participação possível. 

A máxima häberleana, segundo a qual quem quer que viva sob uma constituição é seu 
legítimo intérprete, deve ser compreendida a partir do pressuposto de que a constituição é 
sempre incompleta, é sempre por-fazer e que não é possível atribuir a quem quer que seja um 
posição de mais capaz que todos os outros para dizê-la. 

Se estamos - eis o nosso castigo e a nossa glória - condenados a interpretar, do mesmo modo 
estamos, por castigo ou glória, condenados a buscar procedimentos capazes de proporcionar 
decisões sobre questões comuns que retratem o máximo de igual respeito e consideração por 
cada cidadão. 

Garantir essa igualdade instrumental - que permita a cada cidadão a participação igualitária 
nos processos de tomada de decisão, parece ser o modo mais adequado de, numa sociedade 
onde reina o desacordo, proporcionar a legitimidade de que o Direito e aqueles a quem cabe 
dizê-lo em última instância, tanto necessitam. 

Para estar à altura dessa comunidade, o Judiciário deve abrir-se cada vez mais; deve, cada vez 
mais permitir a participação dos cidadãos nos seus processos de tomada de decisão, 
limitando-se, no entanto, a proteger e possibilitar a democracia, ainda que, para tanto, tenha 
que tomar posturas ditas substancialistas. Há, no entanto, uma diferença fundamental entre o 
paternalismo puro e simples e a vigília constante, não pelos cidadãos, mas com eles, para que 
a democracia permaneça como a nossa maior virtude política. 
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Qualquer teoria que busque conciliar democracia e constitucionalismo, jurisdição 
constitucional e respeito à política, terá que não simplesmente vencer Cronos, mas 
reconciliar-se com ele. Terá que reconhecer que, num contexto de desacordos, em que o 
direito de participação é o mais importante, o momento kairótico mais fundamental é aquele 
que permite a manutenção da política como momento fundamental de solução dos problemas 
de uma comunidade, não havendo nenhum critério apto a qualificar tais decisões senão o grau 
e a autenticidade do modelo participativo que as produz. 
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RESUMO 
O presente artigo relaciona o processo de formação dos Estados Nacionais (séculos XIX e 
XX) com os dilemas semelhantes da contemporaneidade que enfrenta a construção de 
identidades diante da tendência à globalização e, por conseguinte, de estruturas com 
funcionamento e alcance supranacionais. A análise estabelece uma discussão aberta sobre a 
função e a organização do Poder Judiciário como um dos pontos importantes para que este 
processo ocorra, a partir de certas garantias críticas, auto-reflexivas e democráticas diante da 
diversidade e do movimento denominado de globalização. Tanto no plano interno, no caso 
específico do Brasil, quanto no plano internacional, há a necessidade de se garantir 
mecanismos que possibilitem uma visão crítica sobre a complexidade atual para a 
implantação de reformas estruturantes, unindo eficiência e sustentabilidade na ação do Poder 
Judiciário como instituição que se orienta para a harmonização dos conflitos. 
PALAVRAS-CHAVE: GLOBALIZAÇÃO; REFORMA DO JUDICIÁRIO; 
DEMOCRACIA; EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE. 
 
ABSTRACT 
The present article associates the national states organization of nineteenth and twentieth 
centuries with the dilemmas of new identities construction in the actual tendency of 
globalization and, therefore, its functioning at supranational basis. The analysis provides an 
open discussion about the function and organization of Judiciary Power as an important point 
of this process, which must be seen by critic perspective, self-reflexive and democratic view, 
that points to diverse and globalization movement. Both internally, in brazilian case, and 
internationally, there is a need to ensure mechanisms that provides a critical view of 
complexity to the development of structural reforms, combining efficiency and sustainability 
in judiciary measures as they are oriented towards the harmonization of conflicts. 
KEYWORDS: GLOBALIZATION; JUDICIAL REFORM, DEMOCRACY, EFFICIENCY 
AND SUSTAINABILITY. 
 
 

   

Introdução 

             

            O fenômeno identificado como globalização provoca a necessidade de se repensar 
vínculos de identidade herdados da Modernidade. Contudo, conforme será exposto, os 
nacionalismos anteriores, longe de serem formações espontâneas, possuem elementos que 
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foram construídos a partir de variantes de um sentimento já existente e que geraram, 
paradoxalmente, não apenas a inclusão, mas também significativos processos de exclusão 
social, chegando ao genocídio ou à eliminação de identidades coletivas que, na visão de 
alguns, obstruíam o projeto de integração do Estado Nacional em expansão.   

            A propagação do nacionalismo e a incapacidade de uma crítica efetiva a este 
movimento provocou, portanto, intolerâncias, guerras e massacres. Porém, no último quarto 
do século XX, ele passou por um processo de transformação, tendo sido impelido pela 
necessidade da criação de novos vínculos que têm por pano de fundo: a internacionalização, a 
globalização, a sociedade radicalizada, a pós-modernidade e a sociedade de risco - entre tantas 
outras denominações que compreendem a inoperância dos valores desenvolvidos na 
modernidade diante do colapso da capacidade de gerenciamento de novos conflitos. 

            Essa hiper-sociedade, pós, líquida e imersa no risco, redefiniu relações de 
sociabilidade, prioridades políticas, jurídicas, econômicas, empresariais, nacionais e 
supranacionais, sem, contudo, assentar um consenso acerca dos novos rumos e dos 
paradigmas e teorias suficientes para a compreensão desta complexidade e, por conseguinte, 
para a atuação nos destinos da "humanidade". 

            O debate se faz, portanto, presente, sendo inequivocamente aberto. Do ponto de vista 
do Poder Judiciário, a globalização e a sociedade de risco provocam dois movimentos: 
primeiramente, a institucionalização de órgãos judiciais internacionais e, segundo, que será 
alvo de análise mais aprofundada no presente artigo, as reformas internas do Poder Judiciário, 
que se alicerçam no questionamento de seu desempenho diante dos desafios da 
contemporaneidade e de suas demandas cada vez mais urgentes e prospectivas (orientadas 
para o futuro ou para evitar futuramente efeitos catastróficos das ações atuais). 

            No caso brasileiro, o discurso da eficiência, que se alastrou da Reforma do Estado (ou 
Reforma Administrativa) do final dos anos noventa à Reforma do Poder Judiciário, sendo que 
esta última tramitou por mais de uma década até ser aprovada pela Emenda Constitucional nº 
45/2004, também enfrenta contradições e complexidades. Nesse contexto - e em perspectiva 
histórica - há, frente a frente, um Poder Judiciário incapaz de resolver o número crescente de 
conflitos que lhes são apresentados, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, a mesma 
sociedade que recorre cada vez mais ao Judiciário, exigindo qualidade e rapidez de seus 
provimentos, desconfia do Sistema de Justiça[1]. 

            Assim, ao mesmo tempo em que se procura questionar um modelo de gestão 
burocrático, taxado de centralizador, hierárquico, conservador e alicerçado na crença cega do 
desempenho como mola propulsora do progresso, também não há consenso sobre quais 
seriam os modelos de gestão que permitiriam ao Sistema de Justiça tomar decisões com base 
em escolhas sustentáveis e assumir, em tempo, riscos, a diversidade e a complexidade social, 
sem abrir mão de valores éticos, inerentes à realização da justiça.   

            A pesquisa em tela parte das complexidades surgidas na pós-modernidade e procura 
identificar desafios que o Sistema de Justiça deve enfrentar ao tentar adequar-se à 
globalização e sua tônica orientada para o discurso da eficiência, no intento de equilibrar este 
último valor com a necessidade de produção de provimentos jurisdicionais ágeis, com 
qualidade e sustentabilidade, isto é, em sintonia com a plasticidade da nova realidade social e 
com sua constante transformação. 
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DO NACIONALISMO À GLOBALIZAÇÃO 

(...) a atual globalização significa primeiramente uma tendência, e não já o resultado 
conclusivo dessa tendência. Vivemos em uma "civilização em transição", e aquela única 
sociedade mundial e globalmente conectada em todos os aspectos - ainda - não existe. 
(HÖFFE, 2005, p. 19-20). 

  

            A obra do filósofo do Direito Otfried Höffe, A Democracia no Mundo de Hoje, 
publicada inicialmente em 1999[2], ainda guarda pertinente atualidade. Estudioso dos 
princípios legais do Estado nacional, o autor procura refletir sobre a existência de uma ordem 
jurídica justa a partir do pensamento do Direito em um sentido global, ultrapassando as 
fronteiras nacionais e assumindo uma dimensão internacional. 

            Para o autor, as novas mudanças ocorridas no final do século XX, levam 
impreterivelmente a uma sociedade com um destino comum, o que não significa que o 
processo de globalização esteja acabado. Muito pelo contrário, Höffe compreende a 
globalização como um processo em construção (uma "tendência), ainda não concluída. 

            Fundamental para a ampliação da reflexão sobre a contemporaneidade é que se realize 
uma comparação entre o processo de construção da globalização e dos nacionalismos do 
século passado, uma vez que os sentimentos deles derivados atuaram na formação de vínculos 
e identidades coletivas e, novamente, na atualidade, presenciamos a emergência (e também a 
necessidade) de novos vínculos e identidades. 

Nesta perspectiva, é relevante o resgate de alguns conceitos desenvolvidos por Eric 
Hobsbawm, nas suas conferências de Wiles, proferidas em 1985, na Universidade de Queen, 
em Belfast, que foram posteriormente publicados na obra Nações e Nacionalismo desde 1780: 
programa, mito e realidade[3]. 

Segundo o historiador, o conceito de nação, no sentido atual, só foi incorporado aos 
dicionários a partir de 1884; até então seu principal significado era o de indicar uma 
referência ao nascimento, isto é, "o agregado de habitantes de uma província, de um país ou 
de um reino" (HOBSBAWN, 1990. p. 27). 

A conferência intitulada "O protonacionalismo popular" é de especial interesse para o 
presente estudo, uma vez que ela procura explicar o processo de construção das identidades 
nacionais no período, portanto, anterior a existência de um sentimento nacional. Seria aquilo 
que Höffe identifica (quanto à globalização) como sendo uma "tendência" de uma sociedade 
ainda em transformação. 

As sociedades anteriores à Revolução Industrial e ao processo de crescente urbanização 
possuíam, na Europa, um vínculo muito próximo com o seu "espaço vital", ou seja, as 
referências geográficas nas quais se comunicavam, transitavam, exerciam as práticas 
cotidianas de suas vidas, eram aquelas que não ultrapassavam o espaço físico de seus 
deslocamentos habituais. 

O vínculo de identidade entre as pessoas era, para a grande maioria delas, nessa época (séc. 
XVIII e anteriormente), aquele criado em suas comunidades locais. Porém, o 
desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido a partir da Revolução Industrial rompeu 
com as fronteiras desses agrupamentos. Basta que se resgate a história do grande 
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desenvolvimento tecnológico ocorrido no início do século XIX, qual seja, a narrativa da 
energia a vapor, dos trens e dos navios que passam a usar essa nova fonte de energia, do 
aperfeiçoamento dos correios, do surgimento do telégrafo, da fotografia, do rádio, do telefone, 
etc. 

Peter Burke e Asa Briggs discorreram sobre as profundas mudanças que ocorreram nos 
referenciais espaço-temporais das comunidades desta época com o desenvolvimento de 
tecnologias de deslocamento e comunicação: 

Como os canais, ferrovias e ligações oceânicas, também o telégrafo ligou mercados nacionais 
e internacionais, incluindo bolsas de valores e de mercadorias (algodão, trigo e peixe, por 
exemplo). Também aumentou a velocidade de transmissão de informação, pública e privada, 
local e regional, nacional e imperial, e essa característica, a longo prazo, foi o seu efeito mais 
significativo. A distância ia sendo conquistada à medida que se transmitiam informações 
relativas a governos, negócios, assuntos familiares, condições climáticas (BURKE, BRIGGS, 
2006, p. 139). 

  

            Com a quebra das referências identitárias destas comunidades tradicionais, foi 
necessário a construção de novos laços que pudessem substituir os antigos. Estes novos laços, 
que se constituirão como nacionalismos, como conceituou Benedict Anderson, foram os 
traços de formações de uma "comunidade imaginada", pois ela não era o despertar de um 
grupo (nação) para a autoconsciência, mas a invenção de nações onde elas não existiam[4]. 
Esse processo de invenção de novos laços se deu principalmente ao longo do século XIX, 
constituindo-se nos mecanismos de sedimentação do que seria o Estado-Nação e do 
sentimento de nacionalismo. Seguindo a análise de Hobsbawm, é esse processo que poderia 
"mobilizar certas variantes do sentimento de vínculo coletivo já existente" (HOBSBAWM, 
1990, p. 63), que será chamado por ele de protonacionalismo. 

            Quatro são as formas principais de protonacionalismo trabalhadas por Hobsbawm: a 
língua, a etnicidade, o sentimento religioso e a noção histórica da existência de entidades 
políticas duráveis. 

            A língua apresenta o potencial de preencher um espaço de identidade perdida nas 
comunidades tradicionais. Até então não havia nenhuma "língua nacional", mas sim a 
pluralidade de dialetos. Porém, paradoxalmente, a criação artificial de uma língua única, 
nacional, é um processo dirigido por um grupo que implica numa imposição e numa exclusão 
diante da existência de diversos modos de falar tradicionais locais: 

As línguas nacionais são sempre, portanto, construtos semi-artificiais e, às vezes, virtualmente 
inventados, como o moderno hebreu. São o oposto do que a mitologia nacionalista pretende 
que sejam - as bases fundamentais da cultura nacional e as matrizes da mentalidade nacional. 
Frequentemente, essas línguas são tentativas de construir um idioma padronizado através da 
recombinação de uma multiplicidade de idiomas realmente falados, os quais são, assim, 
rebaixados a dialetos (HOBSBAWN, 1990. P. 70-71). 

  

            Nesse sentido, explica o autor que, exceto para os dominantes e para os instruídos (que 
muitas vezes conduziram esse processo), a língua não poderia ser um critério para a existência 
de uma nação, apesar de ter sido utilizada como elemento de identidade para tal existência. 
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Um bom exemplo é o do francês onde, em 1789, ano da Revolução, 50% dos franceses não 
falavam nada do francês e só 12% ou 13% o falava corretamente. 

            A etnicidade segue os mesmos princípios da criação artificial da língua, ou seja, é a 
invenção de uma consciência étnica que pretende impor uma homogeneidade étnico-racial, 
"mesmo que a inspeção mais superficial possa dela duvidar" (HOBSBAWM, 1990, p. 81). 
Desta forma, o mesmo processo de exclusão realizado pela imposição de uma língua única, 
ocorre na definição étnica de um passado cujo parentesco de sangue era - ou devia ser - 
comum[5]. 

            Outro elemento de reformulação de identidades do protonacionalismo seria a religião. 
Porém, esta se apresenta de forma paradoxal, pois a religião foi vista com muitas reservas 
uma vez que sua identidade poderia se remeter para além das fronteiras nacionais e, assim, 
desafiar o monopólio da nação diante de seus integrantes. Mas alguns elementos da 
religiosidade poderiam ser incorporados ao processo de reconstrução das identidades de 
comunidades tradicionais e transformados em identidades maiores. É o caso de símbolos, 
rituais e práticas coletivas comuns como, por exemplo, algumas festas e comemorações que 
podem acionar vínculos identitários. A própria idéia de uma bandeira contém estes elementos 
religiosos, como explica Hobsbawm: "O significado dos ícones sagrados é demonstrado pelo 
uso universal de simples pedaços de panos coloridos - as bandeiras - como o símbolo das 
nações modernas, e sua associação com ocasiões rituais altamente direcionadas e atos de 
veneração" (HOBSBAWM, 1990, p. 87). 

            Por fim, o quarto elemento que comporia o protonacionalismo popular levantado por 
Hobsbawm seria a consciência de pertencer - ou ter pertencido - a uma instituição política 
durável, ou seja, a uma forma de identidade histórica, em relação política com o passado. Para 
o historiador, este seria o elemento mais decisivo na construção imaginada do sentimento de 
nacionalismo. Foi necessário elaborar mecanismos de propaganda para a construção coletiva 
de uma memória comum sobre este Estado territorial, proporcionando vínculos para com estas 
instituições que ultrapassavam a dimensão de uma mera comunidade tradicional e poderiam 
ser ordenados conjuntamente para uma grande extensão geográfica (um Estado ou país). 

De um modo ou de outro, no entanto, a vinculação a um Estado histórico (ou real), presente 
ou passado, pode agir diretamente sobre a consciência de pessoas comuns para produzir um 
protonacionalismo - ou talvez até algo próximo do patriotismo moderno, como no caso da 
Inglaterra Tudor (HOBSBAWM ,1990, p. 90). 

  

            Mesmo que a presença de elementos de identidade de um protonacionalismo esteja 
presente numa região, isso não significaria que ali se desenvolveria necessariamente - e a 
partir destes elementos - um Estado Nacional e o sentimento de nacionalismo (como foi o 
caso da Grécia). Porém, eles foram fundamentais para a formação da maioria dos Estados 
Nações do final do século XIX e início do XX. 

            Ao longo do século XX o nacionalismo se desenvolveu, chegando aos píncaros da 
intolerância e de guerras e massacres internos[6]. Porém, no último quarto do século XX, ele 
passou a sofrer um processo de transformação, semelhante ao de sua criação, qual seja, o de 
ruptura dos vínculos existentes (no caso os nacionais) para a elaboração de novos vínculos, 
que passam nesse momento a ser denominados de globalização, internacionalização, 
sociedade radicalizada, pós-modernidade, Terra-pátria, sociedade do risco e outros tantos 
nomes. 
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Observa-se um colapso da capacidade de gerenciamento de conflitos e uma inoperância de 
valores (dentre estes, muitos consagrados pelas regras jurídicas). Esta dicotomia entre passado 
e presente ocorre uma vez que os modos de conceber a realidade atual, por sistemas de 
pensamento, em muitos casos não se ajustam mais aos sistemas de gerenciamento social, 
político e econômico, bem como às teorias que lhes davam sustentação. 

Estes conceitos procuram identificar as modificações ocorridas neste novo período e 
compactuam no entendimento, de uma maneira geral, da existência de um movimento de 
transformação, ou superação interna, dos próprios paradigmas criados pela modernidade. 

Esta hiper-sociedade, pós, líquida, e imersa no risco, redefiniu relações de sociabilidade, 
prioridades políticas, econômicas, empresariais, nacionais, supranacionais sem, contudo, 
assentar os novos rumos e paradigmas de maneira segura. O debate, assumindo sua condição 
pós-moderna, e na qual o termo globalização se faz quase sempre presente, torna-se também 
aberto, fragmentário, líquido, pressupondo o risco[7]. 

            Uma das características desta nova realidade pode ser observada numa outra qualidade 
atribuída ao tempo e ao espaço. Os deslocamentos e as fronteiras tornam-se mais difusos e a 
dimensão planetária passa a ser um fator determinante na reconstrução do Estado-Nação. 
Otfried Höffe procura caracterizar novos implicativos dessa condição (pós-moderna) no 
campo da política e do direito: 

Hodiernamente, pensamos na segurança interna ou externa, na seguridade social, no bem-
estar econômico e na preservação do meio ambiente, ou seja, uma grande parte daquelas 
atividades que dão impulso à forma jurídica e política da auto-organização humana, 
transcende aos limites estatais. Além disso novos atores ganham poder e influência no cenário 
mundial. Trata-se de empresas de atuação internacional, instituições internacionais e 
transnacionais, bem como organizações não-governamentais. Na verdade, as palavras de 
ordem ora ainda vigentes - democracia liberal, e sua responsabilidade social e ecológica - não 
são eliminadas através das inovações: ao contrário, acabam ganhando uma nova dimensão que 
promove mudanças radicais na política e em suas teorias (HÖFFE, 2005, p. 6). 

  

            A grande questão posta pela globalização vivida contemporaneamente - como 
tendência, em construção - diz respeito a quais seriam os novos tipos de vínculos que estariam 
sendo mobilizados para a elaboração de uma comunidade (imaginada) global, algo que 
Hobsbawm poderia definir como sendo a construção de novos vínculos identitários, chamados 
aqui, então, de uma protoglobalização. 

            Mais do que definir os elementos constituintes desse processo (como, por exemplo, 
um língua global, uma única etnia, símbolos e rituais comuns, medos e riscos comuns, 
instituições internacionais - como a ONU, etc.) seria importante nos lembrarmos dos 
processos de exclusão e de, até, eliminação, que foram resultantes da configuração de um 
sentimento homogêneo, dentro de um território, de nacionalidade. Esse processo, que alijou 
para as periferias geográficas dos direitos políticos, sociais e culturais grupos que tiveram 
suas identidades silenciadas pelo nacionalismo, pode (e já vem) se repetir novamente, agora 
rumo a um mundo "globalizado". 

  

O JUDICIÁRIO E A GLOBALIZAÇÃO 
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            Jacques Sémelin, discutindo as idéias de Marc Levene, explica que os Estados-
Nações, numa corrida pela modernização rápida, tinham como obstáculo, muitas vezes, certas 
populações no interior do próprio Estado (geralmente com traços característicos de uma 
determinada cultura e com práticas tradicionais). 

Estes grupos seriam uma ameaça ao desenvolvimento nacional e deveriam ser eliminados em 
nome do progresso, por conseguinte: 

O "genocídio" estaria, dessa forma, ligado aos esforços dos Estados, visando reestruturar as 
sociedades nativas ou tradicionais, de maneira muito rápida, muitas vezes, com grandes 
"saltos adiante", com característica revolucionária. (...) Resumindo, o que se chama de 
"progresso em direção da modernidade" combina com a construção dos Estados com a 
perpetração de massacres para "recortar" e explorar a sociedade da melhor maneira. À medida 
que esse modelo da modernidade se propagou pelos continentes, outros construtores de 
Estados-nações procuraram imitar os pioneiros do movimento, tornando-o mundial. Os 
grandes massacres pelo mundo devem, então, ser postos em correlação uns com os outros, 
tendo eles ocorrido na Alemanha, na Indonésia, em Burundi, no Iraque ou na Guatemala" 
(SÉMELIN, 2009, pp. 163 - 164)[8]. 

  

Esta característica perversa da modernização do Estado Nação poderia estar presente também 
como projeto de pós-modernização na Globalização? Ou seja, conforme avança a construção 
de identidades globais (ou a protoglobalização) poderíamos presenciar uma nova onda de 
eliminação daqueles grupos que se colocam como obstáculos ao progresso globalizante...? 

Importante será refletirmos aqui sobre o papel do Poder Judiciário nos dois processos. Na 
Inglaterra, apesar do processo de independência do Poder Judiciário poder ser remontado 
desde o século XIII, ele ocorre, efetivamente, no século XVIII com o Act of Settlement 
(1701), que definiu a independência dos juízes dos tribunais de cúpula perante o Poder 
Executivo, além de instituir a vitaliciedade (during good behaviour). Posteriormente foi 
generalizado para contemplar toda a magistratura[9]. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos, 
que consagraram no artigo III da Constituição de 1787 esses mesmos pontos. Em 1934 foi 
ainda delegado para a Suprema Corte o direito de editar normas processuais e, em 1939, 
criado o Escritório Administrativo das Cortes dos Estados Unidos (AOUSC)[10]. 

Na França isso ocorrerá bem mais tarde, somente no século XX, nas Constituições de 1946 e 
1958; e, em Portugal, o processo de independência do Judiciário também só foi concluído no 
século XX (Constituição de 1976). Finalmente, podemos ainda citar o caso brasileiro onde, no 
Decreto nº 848, de 11/10/1890, foi criada a Justiça Federal e o Supremo Tribunal Federal, 
assegurando-lhe a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos de juiz. 
Em seguida, a Constituição de 1891 confirmou estas normas. 

Percebemos assim que, paralelamente ao estabelecimento do nacionalismo, tivemos como 
característica do Estado Democrático a divisão do Poder em Legislativo, Executivo e 
Judiciário e a afirmação da independência deste último. Este pressuposto, o de independência 
do Poder Judiciário, passa a ser um ponto fundamental no processo político das nações que 
adotaram este modelo, pois, quanto maior foi a sua independência em relação aos interesses 
executivos, econômicos, legislativos, etc., maior também foi a sua capacidade (pelo menos 
teórica) de impedir o processo de uma modernização excludente. O contrário também é 
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verdadeiro, ou seja, quanto mais o Poder Judiciário é cooptado pelos interesses de certos 
grupos (que seja o Executivo ou setores da economia, por exemplo), menor é sua ação no que 
diz respeito à defesa ampla de toda a diversidade social. 

Esta mesma reflexão pode ser aplicada à contemporaneidade, na qual se assiste a dois 
movimentos complementares: a institucionalização de órgãos judiciais internacionais e a 
reforma interna do Poder Judiciário, como ocorreu mais recentemente no Brasil. Quanto ao 
primeiro ponto, é importante refletir sobre a independência e pluralidade na composição 
desses órgãos, para que possam garantir, dentre outras coisas, a defesa do direito à 
diversidade. No que tange à reforma interna do Poder Judiciário, é necessário que se tenha em 
vista a balança indicativa de um possível equilíbrio entre eficiência e efetividade, ou seja, 
entre um funcionamento ágil e sustentável e, ao mesmo tempo, a qualidade de suas decisões 
em harmonia com a realidade social atual e suas rápidas transformações. 

  

EFICIÊNCIA: PRESSUPOSTOS E COMPLEXIDADES 

  

            A questão da eficiência está relacionada com a produtividade em função dos recursos 
disponíveis. Na Ciência da Administração[11], a eficiência e a eficácia são duas formas 
recorrentes de avaliação do desempenho. Enquanto eficiência é noção que se refere à 
adequada medida de utilização dos recursos, ou seja, um administrador eficiente é o que 
consegue um desempenho elevado em relação aos insumos disponíveis (mão de obra, 
material, dinheiro, máquinas e tempo); a noção de eficácia transcende a mera indagação dos 
meios e avalia mais diretamente os resultados.   

            No Direito, a eficiência já era vista como faceta exigida no âmbito do dever funcional 
dos agentes públicos, sendo considerada como: "dever que se impõe a todo agente público de 
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional" (MEIRELLES, 
1998, p. 93). 

            Porém, em 1998, houve, por meio da Emenda Constitucional nº 19/98, a positivação 
expressa, entre os princípios constantes do rol do art. 37 da Constituição (legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade), do princípio da eficiência. Esta positivação foi 
acompanhada da seguinte indagação: se o agir administrativo já deveria, deontologicamente, 
conter, em si, a necessidade de eficiência, então, qual o motivo da positivação expressa do 
princípio? 

            Foram questionamentos dessa natureza que fizeram, por exemplo, Paulo Modesto, que 
participou do trabalho de elaboração da Emenda nº 19/98, taxar inicialmente a introdução do 
princípio no texto constitucional de "desnecessária e redundante". Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro[12], por outro lado, reiterou que a eficiência não abrange apenas um modo de atuação 
do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para 
lograr melhor resultado, mas também um modo de organizar, estruturar e disciplinar a 
Administração Pública. 

            Na realidade, deixando de lado o conteúdo aparente do princípio da eficiência, não se 
pode negar que a sua positivação teve, na inerência, um "pano de fundo" próprio, isto é, um 
contexto de aparição plenamente identificável. 
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A inserção da eficiência no final de década de noventa no rol dos princípios expressos do art. 
37 da Constituição foi produto direto dos trabalhos da Reforma da Administração Pública, 
denominada à época também Reforma do Estado, que se originaram da vontade política de 
flexibilizar as chamadas "amarras burocráticas" rumo a uma noção de administração 
gerencial, que, seguindo o receituário imposto pelos organismos de financiamento mundiais, 
objetivava o "ajuste" das tecnocracias estatais da América Latina. 

Podemos observar, portanto, dois pilares de sustentação que integraram o pano de fundo do 
discurso oficial da Reforma Administrativa: o neoliberalismo, apesar da recalcitrância do 
Ministro da Reforma Administrativa em admitir essa influência, pois se dizia que o modelo de 
Estado propugnado seria o de um Estado social-democrático ou social-liberal[13], e a 
globalização econômica, que forçou os países em desenvolvimento a adotar políticas de ajuste 
fiscal, diante do endividamento externo e da explosão da taxa de juros no mercado 
internacional. 

  

DESAFIOS DA CHAMADA DESBUROCRATIZAÇÃO        

  

            Tanto a Reforma do Estado como a Reforma do Judiciário e todo o discurso da 
eficiência nas estruturas organizacionais públicas promoveram um ataque à burocratização. 
Objetivou-se, a partir da adoção de novas técnicas de gestão aproximar os serviços públicos, 
dentre eles, o serviço judiciário, da população, no direcionamento à qualidade. 

            O Estado burocrático, que sentencia e administra com base em um direito alicerçado 
em função de regramentos racionalmente concebidos, está intrinsecamente relacionado com o 
desenvolvimento capitalista moderno. A burocracia foi vista como um avanço em relação às 
outras estruturas de poder encontradas na sociedade. 

            Na análise de Max Weber: 

a empresa capitalista moderna fundamenta-se internamente sobretudo no cálculo. Para sua 
existência, ela requer uma justiça e uma administração, cujo funcionamento, pelo menos em 
princípio, possa ser racionalmente calculado por normas gerais fixas, do mesmo modo que se 
calcula o rendimento provável de uma máquina (WEBER, 1999, p. 530).             

  

            O desenvolvimento das economias monetárias, o crescimento e a expansão das tarefas 
administrativas do Estado e a adequação do modelo burocrático de administração para o 
desempenho, pode ser analisado a partir das seguintes características: (a) o caráter legal das 
normas e regulamentos; (b) o caráter formal das comunicações - baseadas em documentos e 
atas; (c) racionalidade e divisão do trabalho; (d) impessoalidade das relações; (e) hierarquia 
entre autoridades; (f) rotinas e procedimentos estandardizados; (g) competência técnica e 
meritocrática; (h) especialização e profissionalização; e (i) previsibilidade do funcionamento. 

            O funcionalismo moderno trabalha com competências oficiais fixas ordenadas de 
acordo com leis ou regulamentos administrativos. Por conseguinte, expõe Weber que: (1) 
existe uma distribuição fixa das atividades necessárias para realizar fins do complexo 
burocraticamente dominado - o que no Direito Administrativo se traduz nas competências dos 
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diversos agentes públicos[14]; (2) há poderes de mando, necessários para o cumprimento 
desses deveres, denominados hodiernamente de poder disciplinar; e (3) para o cumprimento 
regular e contínuo dos deveres distribuídos e o exercício dos direitos correspondentes, criam-
se providências planejadas como a contratação de pessoas de qualificação. 

            Todos esses mecanismos se baseavam num modelo onde as organizações não sofriam 
o abalo do chamado mundo do risco, sendo apoiados nos conceitos de: soberania do Estado 
Nacional, princípio do desempenho como vetor de desenvolvimento social e crença no 
progresso por meio da ciência e da tecnologia[15]. 

            Assim, houve o questionamento[16] do próprio modelo de Estado de Direito que 
aponta as seguintes vicissitudes: (a) o Estado perdeu a capacidade de controle da economia, 
não sendo suficientes as medidas tomadas para defender os próprios nacionais de decisões 
tomadas fora de seu território; (b) apesar dos mecanismos de representatividade, direta ou 
indireta, ainda sim há a permanente sensação de déficit de legitimidade, uma vez que a maior 
parte daqueles que serão afetados pelas decisões políticas, não participaram de sua discussão; 
(c) incapacidade de os Estados fazerem frentes interventivas em face de mercados 
globalmente ilimitados e de fluxos de capitais especulativos "apátridas"; e (d) os governos 
acabam por perder, portanto, capacidade de esgotar seus recursos tributários na economia 
interna e estimular o crescimento, que era o sustentáculo legitimador dos Estados. 

            A crise de legitimidade do próprio modelo burocrático e legalista espelhou, portanto, a 
crise de legitimidade do próprio Estado Democrático de Direito e os modelos de gestão da 
Administração Pública adotados procuraram dar respostas mais adequadas à realidade global. 

            É certa que a reformulação da própria burocracia em face de sua limitações e dentro 
do contexto atual é atividade salutar e necessária. Contudo, sempre que se busca um modelo 
de gestão mais adequado deve-se ponderar também onde ele será incorporado. No caso de se 
adotar modelos de gestão da administração privada para a administração pública, ou para o 
Poder Judiciário, deve-se ter em mente que existem algumas diferenças entre a realidade da 
empresa privada e do Poder Público, pois enquanto a primeira está sujeita às constantes 
mutações do mercado e deve ser uma instância naturalmente mais flexível, por questões de 
sobrevivência, o Poder Público se subordina a um regime jurídico publicístico, 
desempenhando funções que normalmente se amoldam com mais facilidade às atividades de 
rotina, pois têm objetivos de caráter permanente, relacionados com a continuidade dos 
serviços públicos. 

            A rotinização de atividades, associada à necessidade de regulamentação, cristalizam 
no seio de cada organização estatal práticas difíceis de serem rompidas, senão em face de um 
planejamento que leve em consideração os problemas institucionais concretos. 

            Se a burocratização foi algo pensado em vistas a racionalizar o funcionamento da 
máquina estatal, por outro lado, não se pode negar que a qualificação e a especialização 
indispensável para o funcionamento eficiente da máquina administrativa a torna distante do 
público. 

            Nesta perspectiva, admitia Weber que "tendencialmente, a administração burocrática é 
sempre uma administração que exclui o público. A burocracia oculta, na medida do possível, 
o seu saber e o seu fazer crítica", pois "toda burocracia procura aumentar mais ainda a 
superioridade do profissional instruído ao guardar segredos sobre seus conhecimentos e suas 
intenções" (WEBER, 1999, p. 530). 
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            Esse é um desdobramento que faz com que o termo burocracia se carregue do sentido 
pejorativo coloquial, que não pode deixar de ser ressaltado justamente por uma preocupação 
de ordem humanitária: a máquina estatal esmagará a humanidade ou se colocará ao seu 
serviço? 

            Esse tipo de especialização, decorrente do fato de a sociedade se submeter ao alto grau 
de questões complexas, acaba criando uma clivagem social entre leigos, que seriam os 
cidadãos, e os tecnocratas ou especialistas. Segundo expõe Ulrich Beck: 

Nessa imagem, a população é formada por um bando de aspirantes de engenheiro isolados, 
que ainda não dispõem dos conhecimentos necessários. Basta empanturrá-los com detalhes 
técnicos para que ela então se associe ao ponto de vista e à avaliação dos especialistas sobre o 
manejo técnico e, portanto, sobre como os riscos não representam qualquer risco. Protestos, 
temores, crítica e resistência no espaço público são todos um mero problema de informação. 
Se as pessoas ao menos soubessem o que os técnicos sabem e como eles pensam, elas 
ficariam mais calmas - do contrário, já se podem considerar irremediavelmente irracionais 
(BECK, 2010, p. 69). 

  

  

COMPLEXIDADES NOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

  

            A burocracia, portanto, cria forças que, por vezes, não auxiliam na implementação da 
democracia. Contudo, com a sociedade complexa, mesmo que em trajes matemáticos ou 
científicos, as premissas de quaisquer decisões têm antes de considerar uma questão que 
concerne a toda coletividade, isto é, em sentido amplo, como se quer viver. O mesmo 
raciocínio vale para o caso do Poder Judiciário e sua Reforma. 

Nesta perspectiva, enfatiza Vladimir de Passos Freitas que: "a política judiciária e a 
administração da Justiça não são mais problemas exclusivos dos juízes, mas sim de toda a 
sociedade" (FREITAS, 2007, p. 79).   

            É uma questão que interessa a toda coletividade como deve ser estruturado o 
funcionamento de um Sistema de Justiça ideal, dentro dos modelos de gestão administrativos 
possíveis. Contudo, na crítica propugnada por Beck, deve-se pensar inclusive nos riscos 
civilizacionais de uma crença cega no desempenho como mola de progresso social. 

            A sociedade de riscos não permite que se adote irrefletidamente modelos fordistas de 
gestão do Judiciário, não obstante a massificação das relações sociais, pois os conflitos de 
acentuada complexidade fazem com que a função jurisdicional inclua um elemento qualitativo 
na ponderação dos conflitos, que devem ser sopesados com vistas aos riscos sociais dos 
efeitos de seus provimentos. 

            Não se pode deixar de ressaltar também que o pós-positivismo, que foi acompanhado 
do florescimento do Estado Democrático de Direito no Brasil, traz um complicador à adoção 
do modelo fordista de produção em massa: descortina o fato de que a sentença, dentro de um 
sistema flutuante de normas de caráter valorativo, dotadas de cogência, mas dentro da 
perspectiva do peso em cada caso concreto (nos chamados hard cases, Dworkin, 2002, p. 
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127), deve ser vista da perspectiva de um construto artesanal e jamais como algo massificado, 
sob pena de os provimentos do Judiciário serem eficientes, mas não realizarem seu escopo de 
pacificação social com Justiça.  

  

AO FINAL... CONSIDERAÇÔES E TENDÊNCIAS  

  

            A globalização e a pós-modernidade trazem desafios que repercutem no próprio 
sentimento de nacionalidade. Por este prisma não se pode deixar de refletir sobre o fato de que 
o sentimento de nacionalidade foi, no Estado Moderno, algo construído e que provocou não 
só a inclusão de muitos dos que se amoldavam aos desígnios de expansão do Estado Nacional 
mas, também, promotor de exclusão e até do extermínio dos ditos grupos indesejados. 

            Este processo de construção de identidade se duplica na refletividade da pós-
modernidade encontrando, na perspectiva da globalização, sua meta indefinida: progresso 
econômico/produtivo e sustentabilidade são duplos que ainda não se sabem como podem 
caminhar de mãos dadas, se é que poderiam fazer isso. Na esteira das especificidades desta 
complexa contemporaneidade, o Poder Judiciário também enfrenta estes dilemas nas 
fronteiras (líquidas) do nacional e do global. 

            O presente artigo procurou levantar mais indagações do que solucionar as questões 
debatidas, que são inevitavelmente tendências abertas. Assim, levantou-se o seguinte 
questionamento: que tipo de "protoglobalização" (identidades globais) está sendo criado a 
partir do desenvolvimento do sentimento de transnacionalização que procura ser construído 
pelos diversos atores do movimento da globalização? E, mais especificamente, como o 
Judiciário brasileiro vem procurando estabelecer uma agenda de mudanças para se ajustar a 
esta realidade? 

Além disto: quando a pós-modernidade põe em xeque os referenciais construídos pela 
modernidade, tidos como insuficientes para operar os complexos conflitos da sociedade de 
risco, quais serão as formas de combater as novas exclusões sociais produzidas pelo 
movimento da globalização? E qual seria o papel do Poder Judiciário neste processo? 

Uma das soluções aventadas no âmbito do Judiciário perpassa pela necessidade de criação de 
tribunais internacionais, no entanto, essa solução - e a composição e competência destes 
tribunais - está longe de ser consensual. Ademais, neste cenário, apesar de os Estados 
Democráticos de Direito apresentarem suas vicissitudes e ainda assim crescer a demanda pela 
resolução dos conflitos nos Poderes Judiciários nacionais, a internacionalização implicaria 
numa (re)discussão sobre o sentido e o sentimento reformista interno. 

O discurso da eficiência que acompanha o cenário atual e que não deixa de ser herdado 
também da modernidade, não é suficiente para dar conta do colapso da capacidade de 
gerenciamento dos novos conflitos e é nesse mesmo panorama atordoante que a sociedade 
discute a exponencial crise do Poder Judiciário, que não deixa de ser uma crise do próprio 
Estado diante de uma tendência globalizante. A necessidade de reformas estruturais muitas 
vezes se sobrepõe a uma racionalidade crítica que procure uma coerência sustentável para o 
seu funcionamento[17]. 
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Em suma, ao mesmo tempo em que se descarta os modelos de gestão burocráticos, que são 
pautados no desempenho controlado das atribuições estatais e, entre elas, as jurisdicionais, 
também não se encontra ainda uma solução adequada e homogênea que equilibre a 
necessidade de o Judiciário ter provimentos justos e ao mesmo tempo céleres, mas onde a 
própria forma de gestão adotada não provoque injustiças para com os juízes e as partes 
envolvidas que, na sociedade de risco, não podem depender do imperativo de sentenças 
elaboradas de forma massificada. 

De qualquer forma, os mecanismos de garantia da existência da diversidade (cultural, gênero, 
credo etc.) num plano de redefinições de identidades coletivas, passam pelo repensar, de 
maneira crítica e sustentável, o papel do Direito e do Poder Judiciário na resolução dos 
(novos) conflitos e na geografia almejada para as (novas) instituições. 
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[1] Some-se a isso a inexistência e a fragilidade de espaços efetivos para a discussão crítica 
dos rumos do Poder Judiciário no país, restringindo-se estes, de uma maneira geral, a alguns 
centros acadêmicos. 

[2] HÖFFE, 2005. 
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[3] HOBSBAWM, 1990. 

[4] Para Anderson a nação é, fundamentalmente, imaginada e, como tal, possuindo duas 
características: a) limitada, "para além das quais encontram-se outras nações" e b) soberana 
porque, na época do Iluminismo e da Revolução, sonham em ser livres "e o símbolo dessa 
liberdade é o Estado soberano" (ANDERSON, 1989, pp. 15 - 16). 

[5] Conforme explica Hobsbawm as populações são "muito heterogêneas para reivindicar 
uma etnicidade comum, mesmo se não contarmos com a imigração moderna, e em qualquer 
caso a história demográfica de grande parte da Europa foi tal que sabemos o quão multiforme 
pode ser a origem de grupos étnicos, especialmente em áreas onde populações foram 
deslocadas e estabelecidas no curso do tempo, como em vastas áreas da Europa central, da 
Europa do leste e do sudeste ou mesmo em partes da França" (HOBSBAWM, 1990, p. 79). 

[6] Segundo Jacques Sémelin o princípio do Estado soberano territorial implica que este 
também pode reivindicar, como parte de sua soberania, "o direito de cometer genocídios ou 
empreender massacres genocidas contra populações sob o seu domínio" (SÉMELIN, 2009, p. 
159). O autor aponta ainda que, segundo dados do pesquisador Rudolph Rummel, "164 
milhões de pessoas foram mortas por seus próprios governos no decorrer do século XX" 
(SÉMELIN, 2009, p. 160). Noutro sentido Habermas, pensando positivamente sobre a história 
das nações européias e sobre o Estado Democrático, identifica que a força propulsora para que 
o povo se reconhecesse, de maneira autoconsciente, como integrante de uma mesma 
comunidade, foi a construção da idéia de nação, que concedia a estes os direitos políticos: 
"Somente a percepção de uma identidade nacional, cristalizada em torno de uma história, 
língua e cultura comuns, somente a consciência de pertencer à mesma nação é que fez com 
que pessoas distantes, espalhadas em amplos territórios, se sentissem politicamente 
responsáveis umas pelas outras. Dessa maneira, os cidadãos passaram a se ver como partes de 
um mesmo todo, quaisquer que fossem os termos legais abstratos em que esse todo pudesse 
estar constituído. Esse tipo de autoconsciência nacional se refere ao Volksgeist, o espírito 
singular de uma nação, que foi cuidadosamente construído pelos intelectuais em termos de 
mitos, histórias e tradições literárias românticos, e que se difundiu largamente por meio dos 
canais de comunicação de massa da época. Essa identidade cultural fornece o substrato 
socialmente integrador para a identidade política da república". (HABERMAS, 1995, p. 92). 
No desdobramento do nacionalismo, a cidadania seria, para o autor, a expressão da junção dos 
direitos civis aliados ao pertencimento a uma comunidade cultural. Sua análise não abstrai as 
tensões dos nacionalismos mas procura superá-los, ao identificar na idéia republicana, um 
freio às orientações de valores particularistas que procuram regressar ao uma identidade pré-
política embasada nas características de uma comunidade histórica: "Como as identidades 
nacionais foram produzidas intencionalmente pelos esforços intelectuais de escritores e 
historiadores, e como a consciência nacional se difundiu desde o princípio através dos meios 
de comunicação, os sentimentos nacionais podem ser manipulados mais ou menos facilmente. 
Nas modernas democracias de massa, o nacionalismo é um recurso muito banal, ao qual os 
governos e os líderes políticos podem recorrer em certas ocasiões, quando sentem-se tentados 
a tirar proveito de um conhecido mecanismo psicológico para desviar a atenção dos cidadãos 
dos conflitos sociais internos e obter, em lugar disso, apoio para questões de política externa. 
A história do imperialismo europeu entre 1871 e 1914 e, mais ainda, a do nacionalismo 
integral do século XX - para não falar das políticas racistas dos nazistas - atestam o triste fato 
de que, na Europa, a idéia da nação promoveu menos a lealdade à Constituição do que serviu, 
no mais das vezes, na sua versão etnocêntrica e xenofóbica, como um instrumento para 
assegurar a mobilização de massa para políticas em vista das quais a atitude mais acertada 
teria sido a oposição, se não mesmo resistência." (Idem, p. 95). 
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[7] Para Zygmunt Bauman a identidade na sociedade contemporânea - ou sociedade líquida, 
como o autor a denomina - caracteriza-se por sua constante possibilidade de transformação: 
"Tornamo-nos conscientes de que o 'pertencimento' e a 'identidade' não tem a solidez de uma 
rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis" (BAUMAN, 2005, p. 
17). 

[8] No mesmo sentido Zygmunt Bauman, para quem a idéia de identidade nacional é uma 
"ficção", aponta que esta identidade "não reconhecia competidores, muito menos opositores" 
(BAUMAN, 2005, p. 28). 

[9] Sobre o tema: SAMPAIO, 2007. 

[10] Esse órgão gerencia "o sistema de recursos humanos de todo o pessoal judiciário; o 
orçamentário-financeiro, pois desenvolve e executa o orçamento do Judiciário federal e 
estabelece os parâmetros para os dispêndios a serem realizados; o jurídico, por meio de 
consultorias e serviços prestados aos juízes; o tecnológico, mediante a centralização de 
informações e desenvolvimento de programas informatizados." (SAMPAIO, 2007, p. 10). 

[11] CHIAVENATO, 2000, pp. 128-129. NOHARA, 2010, p. 89. 

[12] DI PIETRO, 2010, p. 
83.                                                                                                                          

[13] A prática da social-democracia na Europa teve como foco o Welfare State, com suas 
políticas de distribuição de benefícios sociais, e o receituário "sugerido" à América Latina 
pós-consenso de Washington, partia de um questionamento da suficiência do modelo de Bem-
Estar Social dentro de um contexto onde a crise financeira ameaçou o mundo globalizado. 

[14] Cf. NOHARA, 2005, p. 81. 

[15] Habermas analisando a superação atual do Estado-nação explica que o sucesso desse, até 
meados do século XX, se deu pois: "Para dizê-lo de maneira sucinta, o imenso sucesso 
histórico do Estado-nação pode ser em parte explicado pelo fato de o Estado moderno, isto é, 
o acoplamento entre burocracia e capitalismo, haver se tornado o mais eficiente instrumento 
para uma modernização social acelerada." (HABERMAS, 1995, p. 88). 

[16] Como expõe Habermas, no artigo "Os limites do Estado". Folha de S. Paulo, 18. jul. 
1999. p. 4-6. 

[17] Nicolau Sevcenko, discutindo sobre a aceleração das inovações tecnológicas na pós-
modernidade nos alerta que: "É fato que não se pode prever o curso e o ritmo das inovações 
tecnológicas, mas a conclusão seguinte - de que também não podemos resistir a elas ou 
compreendê-las - não é verdadeira. Podem-se fazer muitas coisas com a técnica, e graças ao 
seu incremento é possível fazer cada vez mais. Mas uma coisa que a técnica não pode fazer é 
abolir a crítica, pela simples razão de que precisa dela para descortinar novos horizontes". 
(SEVCENKO, 2001, p. 17). 
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Isabela Márcia de Alcântara Fabiano 
 

RESUMO 
A pesquisa centra-se no incidente de resolução de demandas repetitivas - nova técnica de 
padronização jurisprudencial constante do Projeto de Lei do Senado n. 166/2010, atualmente 
em tramitação no Congresso Nacional, que pretende reformar o Código de Processo Civil. 
Faz-se o seu enquadramento em um dos tipos de litigiosidade existentes na sociedade 
contemporânea (individual, coletivo ou serial) para, em seguida, serem traçadas breves 
anotações sobre o procedimento-modelo germânico que lhe serviu de inspiração. Definidas as 
diretrizes de cada mecanismo, utiliza-se o método comparativo para investigar eventual 
distanciamento do expediente brasileiro do instituto tedesco e sua capacidade de garantir o 
acesso democrático à justiça. 
PALAVRAS-CHAVE: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS; 
DEMOCRACIA; ACESSO À JUSTIÇA. 
 
RESUMEN 
La investigación se centra en el incidente de resolución de demandas repetitivas - una nueva 
técnica para la estandarización de la jurisprudencia constante del proyecto de ley del Senado 
n. 166/2010, actualmente pendiente en el Congreso Nacional, que pretende reformar el 
Código Procesal Civil. Hace su encuadramiento en uno de los tipos existentes de litigios en la 
sociedad contemporánea (individuales, colectivos o de serie) para, a continuación, elaborar 
breves notas sobre el modelo de procedimiento-modelo alemán que fue su inspiración. 
Definidas las bases de cada mecanismo, se utiliza el método comparativo para investigar el 
posible alejamiento del expediente brasileño del instituto teutónico y su capacidad para 
garantizar el acceso democrático a la justicia. 
PALABRAS-CLAVE: INCIDENTE DE RESOLUCIÓN DE DEMANDAS REPETITIVAS; 
DEMOCRACIA; ACCESO A LA JUSTICIA. 
 
 

  

1 TIPOS DE LITIGIOSIDADE: ENQUADRAMENTO DO INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 
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O processo ordinário contencioso, idealizado sob as bases do liberalismo patrimonialista, foi 
estruturado em função de um tipo específico de litigiosidade: o individual, ou "a varejo", 
calcado em um "esquema mínimo"[1], que reduzia a relação jurídico-processual a um autor e 
a um réu, ambos à espera de um provimento jurisdicional que resolvesse o conflito 
intersubjetivo de interesses cujo objeto era um direito isolado. 

A postura do Estado Liberal, justificada pelo alegado respeito aos cânones da liberdade e da 
igualdade, refletia diretamente na sistemática processual, pois, sendo todos os jurisdicionados 
reputados livres e iguais, era inadmissível e desnecessária qualquer espécie de tutela 
diferenciada. 

Alguns dogmas oitocentistas prevalecentes que demonstram a indiferença do Estado Liberal 
em relação à condição social das partes são: a padronização do procedimento ordinário, de 
cognição plena e exauriente, como o único meio possível de proporcionar condições seguras e 
confiáveis para o proferimento de sentença; a tarefa meramente declaratória do juiz[2], 
consubstanciada na mera aplicação da vontade abstrata da lei ao caso concreto; o predomínio 
da tutela ressarcitória, independentemente da natureza do bem da vida perseguido e do 
eventual risco de perecimento ou dano irreparável; o rigorismo procedimental, que não 
autorizava execução sem título e, em destaque, a concepção estática do contraditório, que se 
limitava ao dizer e ao contradizer das partes.[3] 

Uma vez "iguais" e "livres", todos os jurisdicionados gozavam dos mesmos meios processuais 
para demonstrar o direito alegado. Prevalecendo o dogma da autonomia da vontade, cada 
sujeito abstrato de direito era responsável pela celebração dos negócios jurídicos, que, uma 
vez pactuados, nos termos firmados, deveriam ser cumpridos, não competindo ao Estado 
interferir no mercado. 

Ocorre que a dogmática processual liberal não é mais eficiente para tutelar os novos direitos 
da contemporaneidade e tampouco para conferir cidadania, igualdade substancial e liberdade 
material aos novos indivíduos da sociedade pós-industrial. Atrelada à concepção 
individualista, preocupa-se apenas e tão somente em analisar e solucionar a lide "a varejo", 
proporcionando desmesurada acumulação de processos idênticos em juízos distintos, o que, 
além de possibilitar julgamentos contrastantes, aumenta a morosidade da prestação 
jurisdicional, contribuindo para o descrédito do Judiciário. 

É verdade que o regime do litisconsórcio apresenta alguns pontos positivos quando 
comparado à propositura da ora denominada "ação individual pura", que se resume a um 
demandante e a um demandado, porquanto a reunião de mais de uma pessoa em um ou em 
ambos os polos da lide importa em mitigação do "esquema mínimo" multicitado. 
Sociologicamente, o litisconsórcio também merece elogios, pois incentiva a atuação conjunta 
dos jurisdicionados em prol de um interesse comum. Aristóteles já advertia que o homem é 
um animal social. Assim, unir-se a outro(s), quando é percebida a identidade de interesses, 
pretensões, direitos ou, mesmo, deveres e obrigações, é uma consequência natural. Essa 
agregação se dá até por razões instintivas, já que a ação e a reação conjugadas de duas ou 
mais pessoas pressionam e impressionam mais o "inimigo comum" que o simples atuar 
solitário de um único titular do direito. 

Não obstante essas vantagens, o mecanismo não tem a amplitude suficiente para superar as 
deficiências da litigiosidade individual, ou "a varejo", porque, sendo excessiva a quantidade 
de litisconsortes que, espontaneamente, unem-se no mesmo polo da demanda, o juiz poderá 
limitar o número de colitigantes se se convencer de que a reunião de tantos sujeitos pode 
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comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Essa faculdade é-lhe 
assegurada pelo parágrafo único do art. 46 do Código de Processo Civil atual. 

Nem mesmo o litisconsórcio unitário - aquele característico de relações jurídico-materiais 
incindíveis que, em razão dessa qualidade, impõem um provimento jurisdicional uniforme 
para todos os colitigantes - tem o condão de provocar modificações substanciais na dogmática 
processual clássica, já que a decisão judicial homogênea tem seus efeitos condicionados à 
citação de todos os litisconsortes, nos termos da parte final do art. 47 do CPC vigente. 
Dessarte, a instauração de ações plúrimas mostra-se insuficiente para a solução de outros tipos 
de litigiosidade surgidos a partir da massificação da sociedade. 

Em tempos pós-industriais, a vocação natural do processo seria direcionar-se para o regime 
jurídico diferenciado da tutela metaindividual, porquanto uma ação coletiva proposta por 
parte ideológica estimula a maior participação dos jurisdicionados que, despersonificados, 
ganham coragem para reivindicar a não vulneração de direitos que, à primeira vista, sob um 
enfoque atomizado, parecem de menor importância e sem valor econômico alto, mas que, 
numa visão molecularizada, constituem um conjunto de faculdades e de posições jurídicas de 
elevada conta. 

Ressalte-se que a tutela metaindividual foi instituída para promover a justiça qualificada, com 
maior dose de eficiência social e de caráter pedagógico, em tese, hábil a inibir qualquer tipo 
de vilipêndio - eventual, contínuo ou repetitivo - a direitos fundamentais, conferindo, por 
conseguinte, mais confiança aos consumidores da prestação jurisdicional, já que seriam 
evitadas decisões conflitantes para litígios com objetos idênticos e o custo do processo seria 
bem menor que o do modelo individual. 

No entanto, a realidade e as estatísticas feitas pelos órgãos do Poder Judiciário revelam que a 
técnica ainda não é executada em toda a sua potencialidade, motivo pelo qual surge um 
terceiro tipo de litigiosidade ao lado do individual e do coletivo. Trata-se das causas 
repetitivas ou seriais, normalmente afetas a direitos individuais homogêneos, que, em vez de 
serem vindicados em ações coletivas, continuam sendo buscados individualmente por aqueles 
que, por motivos pessoais, desconfiança ou, muito provavelmente, desconhecimento da 
existência e das vantagens da tutela metaindividual, não depositam nas mãos de legitimados 
extraordinários a responsabilidade de provocar a máquina judiciária e manter o andamento do 
processo até a solução final. 

Para Humberto Theodoro Júnior, Dierle Nunes e Alexandre Bahia, as demandas repetitivas de 
alta intensidade "[...] possuem como base pretensões isomórficas, com especificidades, mas 
que apresentam questões (jurídicas e/ou fáticas) comuns para a resolução da causa."[4] 

As causas repetitivas não devem nem podem ser submetidas à dogmática conservadora e 
liberal dos litígios individuais, já questionada e revisitada pelo neoconstitucionalismo e pelo 
neoprocessualismo. Do contrário, seria um verdadeiro retrocesso. O tratamento dispensado a 
elas também não se molda ao regime jurídico instituído para a tutela metaindividual, porque 
sequer a legitimidade ativa (uma das condições da ação) segue os parâmetros do subsistema 
de processo coletivo. Imperioso, pois, desenvolver uma dogmática própria e diferenciada para 
a solução das demandas seriais. 

Dentro desse cenário, insere-se o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no 
Projeto de Lei do Senado n. 166/2010 (PLS 166/2010), que pretende instituir o novo Código 
de Processo Civil. O instituto consiste em mais uma técnica de julgamento por amostragem. 
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Dessa vez, porém, não se lançou mão de pinçamento de recursos extraordinários ou especiais 
representativos para a análise pelo STF ou pelo STJ respectivamente, nos moldes dos arts. 
543-B e 543-C do CPC vigente. O que se fez foi trazer para a instância ordinária (tribunais 
estaduais e regionais), nas hipóteses em que o objeto das demandas é formado exclusivamente 
de questão de direito, a aplicação adaptada da chamada "teoria da objetivação dos recursos 
extraordinários", que revela a tendência do STF de superar, em alguns casos, o caráter 
marcadamente subjetivo desse meio impugnatório tão excepcional para a resolução de temas 
jurídicos que, por apresentarem interesse público primário ou interesse social, reclamam uma 
abordagem mais objetiva para a produção de efeitos extraprocessuais. 

No incidente de resolução de demandas repetitivas, o raciocínio é semelhante, pois o instituto 
foi criado com o propósito de evitar dispersão jurisprudencial e se baseia na existência de 
questões de direito comuns a vários processos que, objetivamente, deverão ser decididas de 
forma idêntica. Desse modo, também em instâncias ordinárias, haverá a transcendência do 
interesse direto e imediato subjetivo das partes com repercussões além do caso concreto. 

Como o novo expediente em estudo foi inspirado, inicialmente, no procedimento-modelo 
germânico (Kapitalanleger-Musterverfahren - KapMug), mostra-se necessário conhecer as 
linhas gerais da técnica alemã para, então, traçar outras considerações sobre o instituto pátrio. 
Conhecida a essência dos dois mecanismos, será utilizado o método comparativo, para 
investigar a existência de eventuais convergências e divergências entre eles. A investigação 
restringir-se-á à legitimidade ativa, aos requisitos, ao objeto e à atribuição de maiores ou 
menores poderes ao juiz de primeiro grau para a instauração, o desenvolvimento e a solução 
dos respectivos expedientes. 

O objetivo da comparação é perquirir se o mecanismo de julgamento por amostragem que está 
por vir na sistemática processual brasileira, aplicável ao terceiro tipo de litigiosidade, garante 
o acesso democrático à justiça e acompanha o contraditório dinâmico. 

A pesquisa é pertinente, pois polêmicas decorrentes da introdução de ações repetitivas no 
mundo jurídico referem-se aos riscos causados pela padronização decisória[5] desprovida de 
uma teorização consistente que se destine a encontrar respostas para a melhor aproximação 
dos institutos das famílias do civil law e do common law. 

Outras discussões geradas com o surgimento do terceiro tipo de litigiosidade aludem à correta 
identificação de eventuais pontos de contato que tornem um caso idêntico a outro e, portanto, 
passível de estandardização interpretativa. Frise-se que essa atividade judicial é de extrema 
relevância e de elevada responsabilidade, pois devem ser evitados equívocos de 
comunicabilidade entre lides. Elas, à primeira vista, podem até parecer repetitivas, mas, por 
um detalhe ou outro, podem vir a apresentar algumas circunstâncias especiais. Afinal, idêntico 
significa não diferir do outro ou dos outros em nada, ao passo que semelhante é o mesmo que 
similar, parecido, mas não igual.[6] 

A par disso, há questionamentos quanto à genuína eficiência da técnica, que, se for mal 
empregada, poderá levar ao conhecimento dos tribunais questões que sequer se encontram em 
ponto de maturação para um debate jurídico comprometido com tantas repercussões 
extraprocessuais. Eventuais equívocos, nesse particular, podem, simultaneamente, ofender os 
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e 
representar verdadeira denegação de justiça. 

Em tempos de Estado Democrático, como brilhantemente expõe Dierle Nunes[7], não vigora 
mais o contraditório estático do Estado Liberal. Hodiernamente, essa garantia constitucional 
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ganhou dinamismo, compreendendo um feixe de direitos à não surpresa e à comparticipação 
em todo o procedimento. Nesse cenário, todas as decisões deverão ser fundamentadas, para 
não surpreender as partes e para manter a transparência e a publicidade do Judiciário. E a 
todos aqueles que forem atingidos pelo provimento jurisdicional deve ser dada a oportunidade 
real de se manifestar nas técnicas de julgamento por amostragem para legitimação jurídica e 
social de eventual padronização decisória. 

  

  

2. BREVES ANOTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO-MODELO ALEMÃO 

(KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHREN - KAPMUG) 

  

  

O procedimento-modelo alemão, inserido no ordenamento jurídico germânico em 16 de 
agosto de 2005, tem por finalidade específica proteger os investidores no mercado de capitais, 
circunstância que limita pontualmente sua aplicabilidade a legitimados ativos e a relações 
jurídicas previamente definidos. Consiste no desenvolvimento de rito para a resolução 
coletiva de ações individuais, evitando-se, dentro do possível, os modelos representativos de 
classe, formulados a partir do instituto da substituição processual e da legitimação 
extraordinária. 

Na Alemanha, as ações de grupo não representativas são preferidas à tutela coletiva. Têm o 
propósito de promover solução estatal única, exarada a partir de caso individual, mas de 
esfera coletiva, capaz de surtir efeitos vinculativos extraprocessuais. 

Segundo Antonio do Passo Cabral, no procedimento-modelo germânico, 

  

[...] Procuram-se métodos de decisão em bloco que partam de um caso concreto entre 
contendores individuais. Trata-se da instauração de uma espécie de "incidente coletivo" 
dentro de um processo individual. Preserva-se, dentro da multiplicidade genérica, a identidade 
e a especificidade do particular. Cada membro do grupo envolvido é tratado como uma parte, 
ao invés de uma "não-parte substituída". É a tentativa de estabelecer "algo análogo a uma 
class action,[8] mas sem classe."[9]  

  

A premissa, portanto, é inversa àquela observada nos mecanismos de tutela coletiva de 
direitos metaindividuais: ao invés de a entidade com legitimidade extraordinária postular 
direitos alheios em nome próprio, mediante procedimento representativo, o ponto de partida é 
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uma ação de caráter individual, fundada na titularidade ordinária daquele que se sentiu 
ameaçado ou lesado em seu patrimônio jurídico. 

Verificada, porém, a repetição, em outras demandas individuais, das mesmas questões fático-
jurídicas e do mesmo pedido, para expungir os males e os riscos decorrentes de decisões 
judiciais divergentes, os germânicos permitiram a instauração de incidente de coletivização 
dentro de ação individual, com o escopo de definir homogeneamente todos os aspectos 
genéricos comuns às pretensões isomórficas. 

Dessa feita, arrisca-se dizer que a lógica extraível do procedimento-modelo alemão apresenta 
certos traços de objetivação da lide para além da subjetivação das partes, ainda que essa 
característica não venha a alcançar tamanha grandeza a ponto de desprezar as peculiaridades 
de cada caso concreto. 

Quanto ao procedimento, autor e réu têm legitimidade para requerer a instauração do 
procedimento-padrão com vistas a resolver questões de fato ou de direito comuns a pretensões 
isomórficas, não cabendo prerrogativa, dever ou função similar ao órgão judiciário alemão. 
Em petição, eles devem justificar os pontos que, sob a sua ótica, dependem de decisão 
coletiva e especificar os meios de prova necessários para a demonstração do efeito 
extraprocessual da temática. 

O poder jurisdicional relativo à declaração de admissibilidade ou inadmissibilidade do 
incidente de coletivização é reservado tão somente ao juízo de origem, que, em decisão 
irrecorrível, fixará o mérito do procedimento coletivo a ser apreciado por tribunal de instância 
superior. 

Antes da remessa dos autos ao órgão ad quem, contudo, o requerimento de instauração do 
procedimento-modelo será registrado em cadastro eletrônico e gratuito, do qual constarão 
breve resumo do pedido, os nomes das partes envolvidas e a justificativa do incidente. 

A admissibilidade do incidente estará condicionada ao cadastramento, no interstício de quatro 
meses após a publicação do registro eletrônico, de, pelo menos, outros nove procedimentos-
padrão similares ao primitivo. As pretensões paralelas poderão ser requeridas no juízo de 
origem ao qual foi apresentado o pedido originário do procedimento coletivo ou em outros. 

De forma semelhante à prevenção do direito processual brasileiro, uma vez observado o 
número legal mínimo de requerimentos de procedimento-modelo para causas parecidas (ao 
menos dez no intervalo de quatro meses), o juízo ao qual, cronologicamente, foi requerido o 
conhecimento do primeiro incidente pronunciar-se-á sobre o cabimento ou descabimento do 
procedimento-padrão nos moldes do direito alemão. 

Constatada a admissibilidade, "[...] serão suspensos, de ofício e em decisão irrecorrível, todos 
os processos em que a decisão dependa das questões a serem decididas ou esclarecidas no 
Procedimento-Modelo".[10] 

Os poderes conferidos ao juízo de origem são tão expressivos que o tribunal não poderá 
reformar a decisão primeva que declarou a coletivização da questão fático-jurídica comum. A 
ele (tribunal) caberá a cognição meritória do procedimento coletivo, que, frise-se, foi 
definitivamente traçada por instância inferior, mais especificamente pelo juízo de origem que 
analisou a admissibilidade do incidente de coletivização. 
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Com fulcro em seu espectro decisório, o tribunal procederá à escolha de líderes para os 
múltiplos autores e réus, a fim de evitar desordem e confusão procedimentais e de otimizar, 
em tese, a qualidade das manifestações emitidas pelas partes. Os selecionados atuarão na 
condição de interlocutores diretos das partes com a Corte. Isto é, acompanhados pelos 
respectivos advogados, serão os porta-vozes dos demandantes e dos demandados. 

Tal designação, no entanto, não aproxima o procedimento-padrão alemão do instituto de 
representação adequada constante do regime das class actions norte-americanas. É tamanho o 
respeito alemão a princípios processuais tradicionalmente consagrados no país e na Europa 
(dentre eles, o contraditório) que o Ministério da Justiça alemão, em documento oficial, 
afirmou que o procedimento-modelo constitui uma alternativa para a solução de conflitos de 
massa, rigorosamente pautada em postulados fundamentais de seu país e do continente 
europeu, que não incutem nem incitam confusão entre a KapMug e class actions 

Considerando que a decisão proferida no julgamento de mérito do procedimento-padrão 
atinge, inclusive, processos individuais cujas partes não postularam o incidente de 
coletivização, a legislação especial alemã autoriza-lhes ingressar no processo. Elas receberão 
os autos no estado em que se encontrarem e poderão se valer de meios de impugnação, de 
ataque e de defesa. Dentre as faculdades a elas asseguradas está o requerimento de inclusão de 
novas questões comuns para o julgamento em esfera coletiva, desde que, é claro, a 
mencionada fase não tenha sido ultrapassada no momento em que ingressarem nos autos. Em 
suma: a multicitada inclusão permite que influam no resultado da lide coletiva. 

A vinculação subjetiva proveniente de decisão de mérito exarada no procedimento-modelo 
não alcançará automaticamente processos futuros, ainda que contenham questões e objeto 
comuns aos decididos no incidente de coletivização. Somente serão atingidas pela repercussão 
extraprocessual do KapMug as demandas individuais ajuizadas até o momento da decisão 
coletiva. 

A decisão de mérito tomada pelo tribunal é recorrível, mas, para tanto, o insurgente deverá 
demonstrar o preenchimento de requisito denominado "significação fundamental", que, a 
grosso modo, pode ser comparado ao pressuposto da repercussão geral do recurso 
extraordinário brasileiro. 

O meio impugnatório oposto à decisão de mérito do KapMug não poderá se voltar contra a 
decisão do juízo de origem que determinou o objeto do incidente de coletivização. Apenas 
poderão ser combatidos eventuais equívocos cometidos pelo próprio tribunal que julgou as 
questões de fato e/ou de direito predefinidas na tratativa coletiva. 

Têm legitimidade para recorrer as partes originárias do KapMug e aqueles que ingressaram 
posteriormente no procedimento coletivo. Estes últimos podem se insurgir contra a decisão 
coletiva, sob o argumento de que a parte principal geriu mal o processo. Ou seja, para não 
sofrerem a extensão automática dos efeitos da coisa julgada, poderão sustentar exceptio male 
gesti processus. Nessa hipótese, assumirão o ônus de demonstrar que, no estado em que 
receberam os autos, não podiam praticar atos processuais eficazes nem utilizar meios 
processuais hábeis para comprovar a veracidade e razoabilidade de seus interesses, por 
desconhecimento causado por culpa grave da parte principal. Se, porém, o andamento do 
processo não lhes for favorável e, mesmo assim, eles se mantiverem inertes durante a 
tramitação do procedimento-modelo, deverão suportar a extensão da coisa julgada. 
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3 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

  

  

3.1 Considerações gerais e procedimento 

  

  

Com a perspectiva de promover segurança jurídica, isonomia, duração razoável ao processo, 
uniformidade das decisões judiciais para causas repetitivas e maior reconhecimento à 
jurisprudência, foi instituída Comissão de Juristas encarregada da elaboração do Anteprojeto 
do Novo Código de Processo Civil, por meio do Ato do Presidente do Senado n. 379, de 
2009. 

O grupo formado pelo Ministro Luiz Fux, pela Doutora Teresa Wambier e pelos Doutores 
Adroaldo Fabrício, Benedito Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Nunes, Humberto 
Theodoro Júnior, Jansen Almeida, José Miguel Medina, José Roberto Bedaque, Marcus 
Vinícius Coelho e Paulo Cezar Carneiro sustenta, dentre outras inovações, a inserção, no 
ordenamento jurídico nacional, da figura do incidente de resolução de demandas repetitivas. 

O mencionado Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil foi convertido no PLS n. 
166/2010, o qual ainda tramita no Congresso Nacional. 

Em que pese ao fato de o PLS n. 166/2010 ainda não ter sido aprovado e convertido em lei 
federal, a apreciação do mencionado incidente de resolução de demandas repetitivas revela-se 
proveitosa e coerente com esta dissertação, diante da tendência externada nas súmulas 
vinculantes do STF e nos julgamentos por amostragem dos recursos extraordinários e 
especiais representativos da controvérsia, que é criar cada vez mais estímulos "[...]para que a 
jurisprudência se uniformize, à luz do que venham a decidir tribunais superiores e até de 
segundo grau, e se estabilize."[11] 

O regime jurídico provável do incidente de resolução de causas repetitivas encontra-se nos 
arts. 895 a 906 do PLS n. 166/2010[12], sendo duas as formas de instauração do incidente de 
resolução de demandas repetitivas: ofício elaborado por juiz ou relator, ou petição feita 
pela(s) parte(s), Ministério Público ou Defensoria Pública. Em ambas as hipóteses, o 
requerimento será dirigido ao Presidente do tribunal e deverá ser acompanhado de 
documentos que demonstrem a necessidade de instauração do incidente de coletivização, nos 
termos do art. 895, §§1º e 2º, do PLS n. 166/2010. 
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Distribuído o ofício ou a petição, o Relator poderá requisitar informações ao órgão em que o 
processo originário se iniciou. Essa medida constitui faculdade do Desembargador Relator, 
que poderá exercê-la, caso entenda proveitoso obter mais dados acerca da controvérsia. O 
prazo para oferecimento de informações pelo juízo de origem é de quinze dias 
improrrogáveis. Esgotado esse lapso, o Relator solicitará data, junto ao plenário ou, onde não 
houver, junto ao órgão especial do tribunal, para averiguação do juízo de admissibilidade do 
incidente, intimando-se o Ministério Público, instituição que sempre atuará como fiscal da lei, 
quando não for o próprio requerente do incidente de demandas repetitivas, tudo à luz do 
disposto no art. 897 e §3º do art. 895, ambos do PLS n. 166/2010. 

No juízo de admissibilidade, será averiguada a existência, ou não, dos requisitos do incidente, 
quais sejam: lide com potencial de gerar relevante multiplicação de processos fundados em 
idêntica questão de direito e com capacidade de causar grave insegurança jurídica, decorrente 
do risco de coexistência de decisões conflitantes. Lado outro, o tribunal considerará a 
conveniência, ou não, de proferimento de decisão paradigmática, de efeito vinculativo (art. 
898, §1º, do PLS n. 166/2010). 

A previsão do requisito adicional "conveniência" é polêmica. Em determinadas situações, o 
Relator pode entender pela imediata rejeição do incidente. Em outras, na relação custo-
benefício, pode parecer-lhe mais oportuno e conveniente solucionar inúmeras controvérsias de 
direito com uma única decisão, sem que isso provoque mal maior para os jurisdicionados. No 
fiel da balança, os resultados obtidos com a decisão paradigmática devem ser mais produtivos 
que os sacrifícios impostos a quem sucumbiu no objeto da lide, julgada massivamente no 
regime do incidente de coletivização. 

Rejeitado o incidente, o curso dos processos será retomado, por força da primeira parte do §2º 
do art. 898 do PLS n. 166/2010. 

Mas, se o incidente for admitido pelo pleno ou pelo órgão especial, o Presidente do tribunal 
determinará a suspensão, na própria sessão, dos processos pendentes em primeiro e segundo 
graus de jurisdição. Durante o período de paralisação temporária dos demais feitos, medidas 
de urgência não ficarão descobertas, podendo ser concedidas no juízo de origem, conforme 
insculpido no caput e no parágrafo único do art. 899 do PLS n. 166/2010. 

O dispositivo acima analisado segue a mesma lógica do Código de Processo Civil vigente, 
que, em seu art. 266, autoriza o juiz, em casos excepcionais, a conceder medidas urgentes 
durante a suspensão do processo, para evitar dano irreparável. A propósito, idêntica ratio é 
deduzida do Capítulo II do PLS n. 166/2010, cujo inciso IV do art. 298 elenca o incidente de 
resolução de demandas repetitivas como um dos motivos de suspensão do processo, e o art. 
299 ratifica o poder geral de cautela do juízo de origem ainda que em feitos suspensos. 

A paralisação provisória dos demais processos justifica-se pelos escopos teleológicos do 
incidente, a saber: a racionalização e a padronização da atividade jurisprudencial, com 
predileção dos valores segurança, previsibilidade e certeza jurídicas. Esses axiomas seriam 
gravemente prejudicados se não houvesse a suspensão das demandas remanescentes. 

O incidente de coletivização deverá ser julgado em até seis meses. Tem tramitação 
preferencial sobre os demais feitos, salvo quando se tratar de réu preso e habeas corpus, haja 
vista a sobreposição do valor liberdade. Excedido o prazo para julgamento, acabará a eficácia 
suspensiva do incidente, salvo se o Relator proferir decisão fundamentada em sentido 
contrário, ex vi do art. 904 e seus parágrafos do PLS n. 166/2010. 
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As partes, os interessados, o Ministério Público, a Defensoria Pública e aquele que for parte 
em processo em curso no qual se discuta a mesma questão jurídica que deu causa ao incidente 
de coletivização, independentemente dos limites decorrentes de competência territorial, 
poderão requerer ao STF ou ao STJ a suspensão de todas as demandas em trâmite no Brasil 
que versem sobre objeto idêntico ao do incidente, consoante preconizado no art. 900 do PLS 
n. 166/2010. 

Essa concessão merece comentários, por majorar, substancialmente, o exame espacial da 
questão. Se, de um lado, o Presidente do tribunal regional ou estadual suspende os processos 
pendentes somente no primeiro e no segundo graus da jurisdição, quando deferido o 
requerimento feito ao Supremo ou ao STJ, não se imporá qualquer barreira territorial em face 
da abrangente circunscrição dos dois tribunais de superposição brasileiros, que têm o poder de 
dizer o direito aplicável ao caso concreto independentemente do rincão do país onde a 
controvérsia se origine. 

Admitido o incidente de coletivização e suspensos os processos pendentes, passa-se para o 
próximo estágio, retornando os autos para o Relator, que, à luz do art. 901 do PLS n. 
166/2010, ouvirá as partes e demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com 
interesse na controvérsia. Todos terão o prazo comum de quinze dias para requerer a juntada 
de documentos e as diligências necessárias para a elucidação da questão jurídica 
controvertida. O Ministério Público, quando custos legis, manifestar-se-á posteriormente, no 
mesmo prazo. 

Encerrada a primeira fase instrutória, nos termos do art. 902 do PLS n. 166/2010, o Relator 
pedirá dia para julgamento de mérito do incidente pelo pleno, ou, onde não houver, pelo órgão 
especial do tribunal. Aberta a sessão, ele próprio fará a exposição do incidente (§1º do art. 902 
do PLS n. 166/2010). Em seguida, o Presidente do tribunal dará a palavra, sucessivamente, ao 
autor e ao réu do processo originário e ao MP, pelo prazo de trinta minutos para sustentação 
de suas razões. Os demais interessados também poderão se manifestar. No entanto, o prazo 
será comum de trinta minutos, dividido entre todos, sendo indispensável inscrição nas 48 
horas que antecederem a sessão de julgamento (§2º do art. 902 do PLS n. 166/2010). 

A obrigatoriedade de registro prévio se faz necessária para a manutenção da ordem 
procedimental, a justa distribuição do tempo entre os interessados e a observância do 
princípio da isonomia entre aqueles que agirão na qualidade de amicus curiae. 

Julgado o incidente, será lavrado acórdão, e a tese jurídica nele contemplada deverá ser 
aplicada pelos demais juízes e órgãos fracionários situados no âmbito da competência do 
Tribunal (arts. 898, §2º e 903, ambos do PLS n. 166/2010). Desse modo, com um único ato 
judicial, são obtidos os mesmos resultados em outros processos que versem sobre questão 
jurídica idêntica àquela decidida no incidente de coletivização. 

Terá efeito suspensivo o recurso extraordinário ou especial interposto contra decisão proferida 
no incidente de resolução de causas repetitivas, presumindo-se a repercussão geral de questão 
constitucional eventualmente eriçada. Mesmo sem o primeiro juízo de admissibilidade no 
tribunal de origem, esses dois recursos excepcionais serão remetidos para o STF (se o apelo 
for extraordinário) ou para o STJ (se o apelo for especial), nos termos do parágrafo único do 
art. 905 do PLS n. 166/2010. 

Caberá reclamação ao tribunal competente, nos moldes fixados em seu regimento interno, 
quando a tese jurídica estampada na decisão do incidente de coletivização não for seguida nos 
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outros feitos, conforme previsão constante do caput e do parágrafo único do art. 906 do PLS 
n. 166/2010. 

  

  

  

  

  

  

4. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E 

PROCEDIMENTO-MODELO ALEMÃO: CONVERGÊNCIAS E 

DIVERGÊNCIAS 

  

  

4.1 Legitimidade ativa 

  

  

Diversamente da disposição prescrita para a gestão coletiva de processos individuais no 
Brasil, o regime germânico não admite a instauração de ofício do procedimento-modelo. 

Talvez, a exclusão de poderes ao magistrado alemão para apresentação de KapMug se deva, 
pura e simplesmente, à desnecessidade da medida em território germânico. Isso porque se 
verifica, na Alemanha, o apego a enunciados genéricos tradicionais (v.g., princípios da 
demanda e dispositivo), além do excelente hábito de número considerável de conflitos 
intersubjetivos de interesses ser resolvido na esfera administrativa por órgãos fiscalizatórios 
estatais. Esse fenômeno pode ser suficiente para restringir a titularidade ativa do 
procedimento-padrão tedesco somente ao autor e ao réu. 

Já o Brasil padece de grande mal: um dos maiores responsáveis pela vulneração de direitos 
fundamentais do jurisdicionado é o próprio Estado, seja por intermédio de pessoas jurídicas 
da Administração direta, seja por meio de entidades da Administração indireta que, pelas vias 
da descentralização, fazem as vezes do ente público. Dados estatísticos levantados pelo 
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Conselho Nacional de Justiça demonstram que entes estatais e paraestatais constam da lista 
dos 100 maiores litigantes habituais no Brasil.[13] 

Doutro tanto, aqui, não há tradição de uso de mecanismos alternativos e extrajudiciais para a 
composição de conflitos, em que pese a proliferação de tentativas para a implantação de 
técnicas autocompositivas de interesses como requisito para a admissibilidade de eventual 
ação judicial. 

Em face dessa realidade, a possibilidade de instauração, de ofício, do incidente de resolução 
de demandas repetitivas para a gestão coletiva de processos individuais com questões comuns 
não pode ser censurada, pois o surgimento do terceiro tipo de litigiosidade[14], associado à 
crise do Judiciário brasileiro, acaba tornando irreversível a tendência de padronização 
decisória, que, segundo a proposta apresentada no PLS n. 166/2010, tenta evitar a dispersão 
jurisprudencial e o colapso nos órgãos judicantes, abarrotados de processos com pretensões 
isomórficas e seriadas que emperram a pauta de audiências e de sessões de julgamento e que 
contribuem para o descrédito popular em relação a todos os agentes políticos e 
administrativos que atuam nessa função estatal, sejam eles juízes, desembargadores, 
ministros, serventuários ou auxiliares da justiça em geral. 

Todavia, é imperioso esclarecer que a busca desenfreada pela celeridade processual, mediante 
atuação de ofício do julgador para a estandardização interpretativa dos julgados, nem sempre 
resulta em justiça e em bom funcionamento do Judiciário. O Brasil não pode, portanto, deixar-
se seduzir pela aplicação mecânica da técnica de julgamento por amostragem, até porque nem 
todo caso é idêntico ao outro. 

Verifica-se, é verdade, um movimento crescente de aproximação das famílias do civil law e 
do common law. Contudo, como bem advertem Theodoro Júnior, Nunes e Bahia, [15] deve-se 
sempre ter em mente que o precedente americano funciona como um ponto de partida para o 
julgamento do caso concreto. O seu uso pode ser afastado, quando a parte interessada 
demonstrar que a sua situação não é idêntica àquela nele versada. Espera-se que esse alerta 
não seja desprezado pelos operadores e aplicadores do direito brasileiro. 

  

  

4.2 Requisito quantitativo versus conveniência como elemento questionável 

  

  

Como exposto anteriormente, a admissibilidade do procedimento-modelo alemão está pautada 
em parâmetro quantitativo, na medida em que, nos quatro meses seguintes à publicação do 
registro eletrônico contendo o primeiro requerimento de gestão coletiva de processos 
individuais, devem ser postulados, pelo menos, outros nove procedimentos-padrão paralelos 
no mesmo juízo de origem ou em outro. A centralização do cadastro permite a averiguação de 
pretensões isomórficas. E, uma vez atendidos os demais requisitos, o KapMug é admitido. 

A princípio, a Comissão de Juristas que elaborou o Anteprojeto do Novo Código de Processo 
Civil brasileiro também utilizou um critério quantitativo como condicionador da 
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admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, tanto que a redação da 
proposta original, que ficou a cargo de seu ilustre integrante Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, 
previa: 

  

[...] 

Art. 2º Tão logo se instaure o incidente, este deverá ser registrado em cadastro nacional 
próprio, com ampla divulgação e somente será remetido ao órgão ad quem se, em período não 
superior a 90 dias, 20 causas que versem sobre o mesmo objeto, pretensões paralelas, com 
causas de pedir semelhantes, forem igualmente levadas a registro. A secretaria do juízo 
competente deverá, em consulta quinzenal, certificar o contingente de casos submetidos ao 
cadastro nacional, a respeito da controvérsia; verificando que o número de casos registrados 
alcançou a quantitativo necessário, remeterá um incidente modelo ao Tribunal estadual ou 
federal respectivo. 

[...] 

§ 2º Se não for alcançado o número mínimo de causas, os processos individuais prosseguirão. 
O incidente de coletivização deverá ser julgado pelo Tribunal pleno ou órgão especial, onde 
houver, do respectivo Tribunal estadual ou federal ao qual estiver vinculado o Juiz que 
primeiro cadastrar o incidente. 

[...] (grifos não constam do original)[16] 

  

Nada obstante, no decorrer das reuniões, a Comissão modificou os requisitos nucleares do 
instituto brasileiro. Assim, se o PLS n. 166/2010 for aprovado, o conhecimento do incidente 
de coletivização dependerá: 

  

a)  da existência de questão jurídica comum a múltiplos processos, capaz de gerar relevante 
multiplicação de processos e com a potencialidade de causar grave insegurança jurídica 
decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes; 

b)  de requisito avesso à sistemática germânica, que é a "conveniência de se adotar decisão 
paradigmática". 

  

É provável que a exigência adicional referida acima origine problemas, pois a indeterminação 
do conceito jurídico "conveniência" pode conduzir a interpretações distorcidas, distantes do 
escopo teleológico do expediente. A par disso, como sugere Igor Bimkowski Rossoni[17], o 
instituto pode surgir natimorto ou se tornar de rara aplicação, considerando que os tribunais, 
principalmente o STJ, entendem que a técnica de uniformização de jurisprudência, que guarda 
algumas semelhanças com o incidente de resolução de demandas repetitivas e está prevista no 
art. 476 do Código de Processo Civil atualmente em vigor, encerra mera faculdade do órgão 
judicante[18]. Logo, o incidente pode ter idêntico destino. 
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Some-se a isso a possibilidade de o incidente de coletivização ser aventado no Brasil com 
conotações exclusivamente políticas que visem ao atendimento de aspirações setorizadas de 
determinadas classes ou segmentos econômicos mais privilegiados, interessados na suspensão 
ope legis de processos com pretensões paralelas ou no não conhecimento da gestão comum de 
processos individuais isomórficos, conforme lhes for mais conveniente. 

  

  

4.3 Questões de fato e de direito 

  

  

No regime alemão, a instauração de procedimento de decisão coletiva para a resolução de 
pretensões individuais isomórficas não desonera o Poder Judiciário germânico de apreciar 
questões de fato e questões de direito comuns às ações repetitivas. 

Para preservar as peculiaridades de cada caso concreto, a cognição judicial tedesca é dividida 
em dois momentos. Como ensina Antonio do Passo Cabral[19], a primeira decisão cuida 
coletivamente de elementos e circunstâncias referentes ao fato-gênese, similar nas causas 
individuais. Na segunda fase da cognição judicial, que é complementar, as particularidades de 
cada caso concreto são realçadas para garantir legitimidade social ao procedimento-padrão 
alemão e despertar no jurisdicionado, individualizado, o sentimento de que suas pretensões, 
com todas as suas nuanças e matizes, foram analisadas com acuidade pelo magistrado.[20] 

Mais uma vez, Antonio do Passo Cabral esclarece: 

  

Esse detalhe é de extrema importância pois evita uma potencial quebra da necessária 
correlação entre fato e direito no juízo cognitivo. Vale dizer, se, na atividade de cognição 
judicial, fato e direito estão indissoluvelmente imbricados, a abstração excessiva das questões 
jurídicas referentes às pretensões individuais poderia apontar para um artificialismo da 
decisão, o que não ocorre aqui, com a vantagem de evitar as críticas aos processos-teste.[21] 

  

No Brasil, a concepção abraçada pela Comissão de Juristas do Anteprojeto do Novo Código 
de Processo Civil, ao guardar o incidente de resolução de demandas repetitivas apenas para 
questões de direito comuns, foi mais tímida e conservadora. Com efeito, prendeu-se à 
dogmática tradicional-burguesa que dissocia fato de direito. 

Importante lembrar que a ideologia conceitualista está fundada em bases liberal-iluministas e 
propugna o método silogístico-subsuntivo, por meio do qual a lei é a premissa maior; o fato é 
a premissa menor; e o julgamento pautado na imperatividade da norma é a conclusão. A 
perspectiva, portanto, deita raízes no paradigma racionalista-burguês e tem por propósito 
retirar poderes do juiz e, simultaneamente, proibi-lo de examinar equitativamente os fatos, 
tudo sob a escusa de expungir arbitrariedades e manter a segurança jurídica.  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 332



Piero Calamandrei, citado por Sergi Guasch Fernández, questiona se a tradicional separação 
entre a questão de direito e a questão de fato ainda é um pensamento idôneo em tempos de 
renovação social, como os atuais. Utilizando-se de uma metáfora, o renomado processualista 
italiano enfatiza que o direito em formação está repleto de surpresas, além de mesclado, 
misturado e amalgamado a fatos, como o metal ao mineral escavado. Para ele, a referida 
distinção parece ter sido criada pelo racionalismo iluminista para proibir o juiz de atender às 
exigências equitativas do caso concreto. Seguem suas palavras: 

  

[...] a veces cuando yo observo en la práctica profesional de todos los días el modo como 
institucionalmente funciona la Corte de Casación, con esa su tradicional separación entre la 
cuestión de derecho y la cuestión de hecho, que parece expresamente creada para llevar a la 
exasperación el culto de la máxima y para prohibir al juez que se deje conmover por las 
exigencias equitativas del caso concreto, me pregunto si ese delicadísimo dispositivo, obra 
maestra del racionalismo iluminístico, es todavía idoneo para funcionar provechosamente en 
tiempos de renovación social, como son los nuestros, en que el Derecho en formación está 
todavía lleno todo él de sorpresas y mezclado y amalgamado en los hechos como el metal en 
el mineral apenas excavado. (grifos não constam do original)[22] 

  

Partindo-se de interpretação autêntica, conclui-se que o Anteprojeto do Novo Código de 
Processo Civil, convertido no PLS n. 166/2010, ao excluir as questões de fato do espectro do 
incidente de resolução de demandas repetitivas, apegou-se a axiomas tradicionais e 
racionalistas, inerentes à dogmática processual liberal, embora o tempo seja de Estado 
Democrático de Direito.  

A escolha brasileira não parece, pois, a mais correta, pois a imbricação/miscigenação desses 
dois aspectos do litígio é inquebrantável e ambos não dispensam análise judicial, ainda que a 
providência seja tomada em fases cognitivas distintas e sucessivas. 

  

  

4.4 Poder do juízo de origem - maior e menor escala 

  

  

O instituto alemão confere amplos poderes ao juízo de primeiro grau, que, além de decidir 
sobre a (in)admissibilidade do KapMug, determina, em decisão irrecorrível, o mérito do 
procedimento coletivo, que não poderá ser alterado pela instância ad quem.  

No Brasil, o raciocínio foi diametralmente oposto, pois ao juízo de origem foi concedido 
número reduzido de atribuições. Com efeito, ele prestará informações e posicionar-se-á a 
respeito de medidas de urgência. O raciocínio brasileiro vai de encontro à tendência mundial 
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de privilegiar a proatividade do julgador de primeiro grau, reconhecendo-lhe mais poderes por 
estar mais próximo das partes e da questão controvertida. 

Da simples leitura da ata da 6ª reunião da Comissão de Jurista do Anteprojeto do Novo 
Código de Processo Civil, verifica-se cautela em conceder poderes aos juízes singulares, 
sobretudo no tocante à suspensão dos processos isomórficos. 

A respeito, o Ministro Luiz Fux ponderou que a Comissão seria alvo de críticas, porque 
estaria "[...] dando muitos poderes aos juízes de paralisar os processos"[23]. O jurista e 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo José Roberto dos Santos Bedaque 
acrescentou: "Eu acho que é esse o grande problema, Presidente, é o problema de delegar 
poder ao Juiz lá do interior, não sei de onde, e suspender processo no Brasil inteiro".[24] 

O diálogo acima demonstra que a Comissão, apreensiva com os efeitos de eventual ordem 
emanada por juiz singular, preferiu assumir uma postura mais conservadora, distanciando-se, 
nesse aspecto, do protótipo germânico. 

A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, então, será requerida ao 
Presidente do tribunal, cabendo ao Desembargador Relator tomar as medidas processuais 
cabíveis para posterior pronunciamento do pleno ou, onde não houver, do órgão especial do 
tribunal acerca da admissibilidade e do julgamento de mérito das questões comuns em 
pretensões paralelas. 

Dessa feita, não há fragmentação da atividade cognitiva, considerando que o conhecimento, a 
instrução, o julgamento e o efeito suspensivo são centralizados no tribunal, competindo ao 
juízo de origem papel "coadjuvante", bem diverso do brindado ao juiz singular pela 
sistemática processual tedesca. 

  

  

5 REFLEXÕES FINAIS 

  

  

Sob a justificativa de que o ordenamento jurídico deve manter a unidade e a coerência e sob o 
fundamento de que a primeira instância, os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais 
e os tribunais de superposição devem dispor de mais tempo para apreciar outras questões - 
não repetitivas -, vem sendo desenvolvidas várias técnicas de julgamento por amostragem 
que, sinteticamente, visam à uniformização da jurisprudência a partir de caso-piloto ou de 
recurso representativo. 

Nesse elenco, incluem-se, exemplificadamente, o julgamento prima facie do art. 285-A do 
CPC, a repercussão geral do recurso extraordinário, o pressuposto especial da transcendência 
do recurso de revista trabalhista, os recursos extraordinários e especiais representativos. 

No entanto, a apreciação, pelo Judiciário, de causas isomórficas seriais mediante expedientes 
de julgamento por amostragem não pode implicar retrocesso ao movimento pandectista que 
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tratava o indivíduo como sujeito de direito - noção jurídica abstrata que mantinha a pessoa 
natural isolada das demais. 

Sem rosto, sem traços identificatórios, o ser humano era desconsiderado enquanto pessoa com 
necessidades e características próprias. O tratamento normativo era idêntico para todos, como 
se os jurisdicionados fossem substancialmente livres e iguais em posses, oportunidades e 
anseios - o que não correspondia nem corresponde à verdade. 

A rigor, a decisão judicial única não pode tratar os titulares de pretensões semelhantes ou 
paralelas como uma massa compacta, privada do exercício do contraditório, uma vez que essa 
garantia processual constitucional perdeu o caráter estático de mera bilateralidade de 
audiência passando a compreender um feixe de direitos à não surpresa e à comparticipação 
dos interessados em todo o procedimento, agora mais dinâmico. 

Diante desse redimensionamento, decorrente dos princípios do Estado Democrático de 
Direito, todos os comandos jurisdicionais deverão ser fundamentadas, para não surpreender as 
partes e para manter a transparência e a publicidade do Judiciário. A todos aqueles que forem 
atingidos pelo provimento jurisdicional deverá ser dada a real oportunidade de manifestação 
nas técnicas de julgamento por amostragem. Esses novos paradigmas contribuem para a 
concretização de cidadania em sentido amplo que, transcendendo o singelo direito de votar e 
de ser votado, expressa-se também no processo. 

De mais a mais, o tratamento uniforme imprimido às causas por motivos quantitativos e/ou 
estatísticos do Poder Judiciário para o fim exclusivo de desobstrução de pautas de julgamento 
não privilegia a isonomia, a democracia, muito menos garante prestação de tutela jurisdicional 
qualificada, satisfatória, justa, em tempo razoável e com utilidade prática. 

O PLS n. 166/2010, caso aprovado, instituirá o novo Código de Processo Civil. Dele constará 
o incidente de resolução de demandas repetitivas, mecanismo que também pretende impor 
uma espécie de contingenciamento à litigiosidade no Brasil. Como não poderia deixar de ser, 
a ratio apresentada continua sendo a redução dos riscos, da insegurança, da incerteza e do 
descrédito causados pela dispersão jurisprudencial. 

Verificam-se, contudo, algumas falhas na proposta, seja porque exclui da apreciação do 
Judiciário as questões de fato, naturalmente mescladas com as questões de direito, seja porque 
desconfia do juízo de primeiro grau, retirando-lhe poderes, embora a tendência mundial se 
dirija a reconhecer proatividade ao julgador de primeira instância, seja porque a instauração, a 
instrução e o julgamento do procedimento coletivo foram concentrados, quase que 
exclusivamente, em tribunal estadual ou regional. 

Sendo convertido em lei o PLS n. 166/2010, conclui-se que o incidente de resolução de 
demandas repetitivas deverá ser utilizado com bastante cautela, sob pena de provocar sérios 
entraves de legitimação social com o desprezo da estrutura dialógica do processo, essencial 
para o verdadeiro acesso à justiça. 
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Art. 897. Após a distribuição, o relator poderá requisitar informações ao órgão em cujo juízo 
tem curso o processo originário, que as prestará em quinze dias; findo esse prazo 
improrrogável, será solicitada data para admissão do incidente, intimando-se o Ministério 
Público. Art. 898. O juízo de admissibilidade e o julgamento do incidente competirão ao 
plenário do tribunal ou, onde houver, ao órgão especial. § 1º Na admissibilidade, o tribunal 
considerará a presença dos requisitos do art. 895 e a conveniência de se adotar decisão 
paradigmática. § 2º Rejeitado o incidente, o curso dos processos será retomado; admitido, o 
tribunal julgará a questão de direito, lavrando-se o acórdão, cujo teor será observado pelos 
demais juízes e órgãos fracionários situados no âmbito de sua competência, na forma deste 
Capítulo. Art. 899. Admitido o incidente, o Presidente do tribunal determinará, na própria 
sessão, a suspensão dos processos pendentes, em primeiro e segundo graus de jurisdição. 
Parágrafo único. Durante a suspensão poderão ser concedidas medidas de urgência no juízo 
de origem. Art. 900. As partes, os interessados, o Ministério Público e a Defensoria Pública, 
visando à garantia da segurança jurídica, poderão requerer ao tribunal competente para 
conhecer de eventual recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos em 
curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente. Parágrafo único. 
Aquele que for parte em processo em curso no qual se discuta a mesma questão jurídica que 
deu causa ao incidente é legitimado, independentemente dos limites da competência 
territorial, para requerer a providência prevista no caput. Art. 901. O relator ouvirá as partes e 
os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, 
que, no prazo comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como 
as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida; em seguida, 
no mesmo prazo, manifestar-se-á o Ministério Público. Art. 902. Concluídas as diligências, o 
relator pedirá dia para o julgamento do incidente. § 1º Feita a exposição do incidente pelo 
relator, o Presidente dará a palavra, sucessivamente, ao autor e ao réu do processo originário, 
e ao Ministério Público, pelo prazo de trinta minutos, para sustentar suas razões. § 2º Em 
seguida, os demais interessados poderão se manifestar no prazo de trinta minutos, divididos 
entre todos, sendo exigida inscrição com quarenta e oito horas de antecedência. Art. 903. 
Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem idêntica 
questão de direito. Art. 904. O incidente será julgado no prazo de seis meses e terá preferência 
sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. 
Art. 905. O recurso especial ou extraordinário interposto por qualquer das partes, pelo 
Ministério Público ou por terceiro interessado será dotado de efeito suspensivo, presumindo-
se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo único. Na 
hipótese prevista no caput, interpostos os recursos, os autos serão remetidos ao tribunal 
competente, independentemente da realização de juízo de admissibilidade de origem. Art. 
906. Não observada a tese adotada pela decisão proferida no incidente, caberá reclamação 
para o tribunal competente. Parágrafo único. O processamento e julgamento da reclamação 
serão regulados pelo regimento interno do respectivo tribunal. Disponível em: . Acesso em: 
30 abr. 2011. 

  

[13] Para maiores detalhes, consultar documento elaborado pelo CNJ, atualizado em março de 
2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em: 02 maio 2011. 

[14] Para Humberto Theodoro Júnior, Dierle Nunes e Alexandre Bahia, as causas repetitivas 
de alta intensidade "[...] possuem como base pretensões isomórficas, com especificidades, 
mas que apresentam questões (jurídicas e/ou fáticas) comuns para a resolução da causa." 
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[15] THEODORO JÚNIOR; NUNES; BAHIA. Op. cit., p. 42. 

[16] Disponível em: . Acesso em: 30 abr. 2011. 

[17] ROSSONI, Igor Bimkowski. O incidente de resolução de demandas repetitivas e a 
introdução do group litigation no direito brasileiro: avanço ou retrocesso? 2010. 
Disponível em: . Acesso em: 02 maio 2011. 

[18] "EMENTA: LML E OUTRO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MALVERSAÇÃO DO § 2º DO 
ART. 254 DO RISTJ, INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Não há violação 
ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de forma expressa, congruente e 
motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. II. Não há vulneração ao RISTJ, 
porquanto a decisão monocrática seguiu o que dispõe o seu inciso I do art. 254. III. O 
incidente de uniformização de jurisprudência deve ser suscitado quando do oferecimento das 
razões do recurso, sendo inviável em sede de agravo regimental. Ademais, "a suscitação do 
incidente de uniformização de jurisprudência em nosso sistema constitui faculdade, não 
vinculando o juiz, sem embargo do estímulo e do prestígio que se deve dar a esse louvável e 
belo instituto." (REsp n. 3.835/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 
29/10/1990.) [...]" (grifos não constam do original) (EDcl no AgRg no AI 982233 /PR - 
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2007/0269815-8 - 
Relator(a) Ministro Aldir Passarinho Júnior - Órgão Julgador T4 - Quarta Turma. Julgamento 
23.11.2010. DJe 01.12.2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=12973202
&sReg=200702698158&sData=20101201&sTipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 02 maio 
2011. 

[19] CABRAL. Op.cit., p. 128-129. 

[20] A repartição da fase cognitiva observada no ordenamento alienígena guarda, assim, 
coincidências com a tutela metaindividual brasileira, porquanto, nesta última modalidade de 
solução de conflitos, na sentença genérica, declara-se a prática de ilícito de dimensões 
coletivas e traçam-se as linhas-mestras do comando condenatório e/ou mandamental. Assim, 
inicialmente, é definido o an debeatur, para, então, na fase subsequente, de liquidação da 
sentença coletiva, ser demonstrado o nexo de causalidade havido entre o dano genérico 
reputado condenável e digno de reparação por força do provimento jurisdicional e a lesão 
efetivamente imposta ao patrimônio jurídico de cada titular da pretensão material apreciada. 
Isto é, somente após a fase complementar, na qual serão consideradas eventuais 
particularidades do caso concreto, é que, finalmente, haverá a quantificação do prejuízo 
sentido por aquele titular individual, vale dizer, será fixado o quantum debeatur. 

[21] CABRAL. Op.cit., p. 132-133. 

[22] CALAMANDREI, Piero. Función de la jurisprudência, p. 249. Apud FERNÁNDEZ, 
Sergi Guasch. El hecho y el derecho en la casación civil. Barcelona: Bosch, 1998, p. 195-
196. 
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RESUMO 
O presente trabalho analisa a teoria do pluralismo jurídico no ordenamento jurídico brasileiro 
como política pública, visto que se verifica no espaço do século XXI a ineficácia da resposta 
dada à justiça pelo Poder Judiciário ao proferir decisões pautadas por pressões internas ou 
externas: interna dos demais magistrados para não decidir de forma contrária, enquanto 
externa do Estado para não condená-lo em todas as ações e decretar, de forma expressa, sua 
falência. Nesta ótica, o pluralismo se apresenta como política pública de transposição dos 
direitos fundamentais do plano abstrato à concretização real de uma justiça que atenda à 
satisfação das necessidades de cada pessoa e desapegada de estereótipos e interesses 
individuais. A fundamentação de uma sociedade justa pressupõe a igualdade de oportunidade 
aberta a todos em condição de plena equidade, sendo os benefícios nela auferidos repassados, 
de forma preferencial, aos membros menos privilegiados do tecido societário para satisfazer 
as suas expectativas, visto que a justiça social se revela no amparo dos desvalidos. Ao 
considerar-se que o Poder Judiciário brasileiro atua seletivamente, aplicando o sistema de dois 
pesos e duas medidas, e proferindo decisões de acordo com crenças e valores econômicos, há 
uma negação à grande parcela da sociedade, da realização da justiça. Desta forma, aponta-se o 
reconhecimento do pluralismo jurídico pela ordem política e jurídica brasileira como 
possibilidade de regulação autônoma dos grupos sociais e direito social produzido pelo tecido 
societário diante da ausência de direito oficial e contra as desigualdades sociais em um 
mesmo território ou espaço sociopolítico, afirmando os direitos fundamentais abstratos que 
permanecem sem realização prática. 
PALAVRAS-CHAVE: JURISDIÇÃO. PLURALISMO JURÍDICO. DIREITO VIVO. 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 
ABSTRACT 
This paper analyzes the theory of legal pluralism in the Brazilian legal and public policy, 
since it is verified in the twenty-first century the ineffectiveness of the justice by the judiciary 
to render decisions guided by internal or external pressures: internal from other judges to not 
decide the opposite way, while external from the State to not condemn it in all actions and 
declare, express, its bankruptcy. Thus, the pluralism is presented as a public policy for 
implementation of fundamental rights in the abstract plan to the actual realization of a justice 
that meets the satisfaction of the needs of each person and far from stereotypes and individual 
interests. The basis for a just society requires equality of opportunity open to all in conditions 
of full equality, and the benefits earned it passed, on a preferential basis, to the less privileged 
members of the corporate fabric to meet their expectations, given that social justice is shown 
in support of the underprivileged. When considering that the Brazilian judiciary acts 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 342



selectively applying the system of two weights and two measures, and delivering decisions in 
accordance with beliefs and economic values, there is a denial to the large portion of society 
of the justice realization. Thus, it points to the recognition of legal pluralism through political 
and legal order in Brazil as a possibility of autonomic regulation of social groups and social 
legislation produced by societal fabric in the absence of official law and against social 
inequalities in the same territory or sociopolitical space, affirming the fundamental rights that 
remain abstract without practical realization. 
KEYWORDS: JURISDICTION. LEGAL PLURALISM. LIVE RIGHT. FUNDAMENTAL 
RIGHTS. 
 
 

  

1 Aspectos Introdutórios 

  

            A presente pesquisa tem fundamental importância no contexto brasileiro pela inovação 
em apontar o pluralismo jurídico[1] como fonte legítima de aplicação do direito vivo[2] frente 
à ineficácia do sistema judiciário em aplicar o direito em atendimento às expectativas da 
parcela hipossuficiente e dele dependente, apontando as decisões judiciais como vinculadas a 
interesses internos e externos, os quais protegem uma pequena camada societária em 
detrimento da grande parcela de indivíduos desassistidos e marginalizados pelo Estado. 

            Assim, diante da crescente necessidade de compreensão do fenômeno jurídico e total 
ineficiência da aplicação da justiça e do direito oficial na realidade do século XXI, a qual é 
marcada pela pluralidade de atores e pelas diversidades culturais, sociais, políticas e 
econômicas, vislumbra-se a importância da discussão acerca do reconhecimento de uma nova 
legalidade, capaz de aproximar o direito estatal do direito vivo, refletindo um modelo 
socialmente construído, o que, por conseguinte, fundamenta um direito socialmente eficaz. 

            A sociedade contemporânea clama por uma ordem jurídica aberta ao debate para a 
implementação de um projeto emancipador fundamentado na satisfação das expectativas 
humanas essenciais. No entanto, a realidade revela a existência de estereótipos e interesses 
próprios e individuais na emanação de decisões judiciais em desrespeito à justiça e aos 
direitos fundamentais e garantias do cidadão. Nesta ótica, o Poder Judiciário se constitui em 
um sistema de dois pesos e duas medidas, pois profere suas decisões em conformidade com os 
interesse internos da magistratura, qual seja, a manutenção da linha de pensamento e estrito 
cumprimento das normas, bem como se orienta pelas pressões externas exercidas pelo Estado 
em não revelar sua falência e pelas partes favorecidas e privilegiadas em detrimento do 
esmagado e sufocado indivíduo. Desta forma, há uma total negação de grande parcela da 
sociedade, pobre e desfavorecida, os quais são punidos com o descaso e negação de suas 
expectativas, enquanto os demais, de classe superior e no poder, mantêm-se impunes, 
protegidos pelo escudo do Poder Judiciário. 

            Portanto, não se pode falar em justiça ou em igualdade quando o mal se encontra 
inserido em todas as instituições, propagando que esse o mal reside no pobre, viciado, 
delinquente e doentes. Todavia, tais premissas somente ocorrem porque o sistema econômico 
os marginaliza, ao mesmo tempo em que o Judiciário, por sofrer influências internas e 
externas, ratifica o sistema de diferenças incutido em pessoas de uma mesma sociedade, 
reproduzindo a lei conforme as origens e características do seu cliente. Portanto, diante do 
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fato de que o atual sistema jurídico não mais acompanha a realidade social, sendo incapaz, 
destarte, de reproduzir as demandas e necessidades do tecido societário, a teoria pluralista 
permite a satisfação das urgências de uma sociedade múltipla, bem como viabiliza a 
implementação de uma política democrática direcionada a um espaço descentralizado e 
participativo. Assim, afirma-se que o reconhecimento do pluralismo não implica na negação 
estatal, ao contrário, reconhece outras formas de produção e aplicação do direito, as quais são 
focadas na realização das necessidades essenciais e na existência de um processo de 
democrático de descentralização, participação e controle comunitário. 

  

2 O reconhecimento dos Direitos Fundamentais no Estado Democrático de Direito  

  

Embora se perceba um Estado cuja fundamentação de sua República Federativa encontra 
amparo na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como na promoção do 
bem de todos, indiscriminadamente, a realidade do tecido societário revela a constante 
negação dos direitos humanos e civis, acentuada pela desvalorização e aniquilamento das 
pessoas que nele se inserem.[3] Neste contexto, pode-se afirmar que a sociedade, composta 
por indivíduos e pessoas, enfrenta uma perda de civilização ao passo que vislumbra 
marginalizados grupos determinados por traços e feições econômicas, políticas e sociais, 
fracos e desprovidos de poder, aos quais são restringidos o acesso social e à justiça plena, 
além de suprimidas as suas expectativas políticas, econômicas e dignas de existência. 

Por isso, há uma busca contínua pelo reconhecimento dos direitos fundamentais de forma que 
transpassem do plano abstrato para ter a máxima aplicabilidade concreta, ou seja, luta-se em 
oposição à repressão sanguinária dos favorecidos como forma de alavancar a eficácia dos 
mais nobres direitos inerentes à vida humana, quais sejam, aqueles que perpassam a ideia de 
mínimo existencial e atinjam as expectativas individuais de cada ser humano. 

  

[...] direitos humanos são coisas desejáveis, isto é, fins que merecem ser perseguidos, e de 
que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos eles (por toda parte e em igual 
medida) reconhecidos; e estamos convencidos que lhes encontrar um fundamento, ou seja, 
reduzir motivos para justificar a escolha que fizemos e que gostaríamos fosse feitas também 
pelos outros, é um meio adequado para obter para eles um mais amplo reconhecimento.[4] 

  

Entretanto, a discussão acerca da eficácia e efetivação dos direitos fundamentais esbarra na 
problemática entre ricos e pobres, visto que ainda permanecem enraizadas as gritantes 
diferenças econômicas entre classes sociais como consequência da injusta distribuição de 
renda dos países em desenvolvimento.[5] Desta forma, a concretização de direitos do ser 
humano demanda igualdade e esta, por sua vez, requer o abandono da diferenciação entre 
pessoas e indivíduos, a qual resulta nos processos de exclusão social e aniquilamento dos 
sujeitos. A realidade, a seu turno, demonstra um universo formado por um pequeno número 
de pessoas, as quais, a partir da hierarquia dos poderes, comandam a vida e o destino de uma 
multidão de indivíduos que devem obedecer à lei. Por isso, há, de um lado, personalidades, 
autoridades e homens de bem que fazem a lei, e de outro, os indivíduos como sinônimos de 
gente sem princípios, sem caráter, aos quais é direcionado o foco da seletividade social, já que 
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os indivíduos representam aqueles que não têm capacidade de viver em sociedade, próximos 
do estado de natureza, quase como animais. 

Destarte, no sistema de pessoas, todos se conhecem, todos são "gente", todos se respeitam e 
nunca ultrapassam seus limites. Desta forma, faz com que os seus alvos sejam os de todo o 
sistema e falam em nome dos "inferiores estruturais", chamados de povo. Como exemplo da 
relação pessoa versus indivíduo, nota-se a figura do excluído, que não se caracteriza por ser 
ontologicamente diferente, mas por possuir status social atribuído a determinados sujeitos 
selecionados por aqueles que movimentam a máquina estatal, cujo poder de decisão encontra-
se em suas mãos, ou seja, de pessoas em detrimento dos indivíduos. 

Nesta seara, é notório o sistema judiciário brasileiro orientado a partir de valores e legislações 
universalizantes e igualitárias como instrumentos de sujeição e diferenciação política e social, 
pois somente têm aplicabilidade aos indivíduos e nunca às pessoas. Deste modo, infere-se que 
fazer leis no Brasil é uma atividade que serve para atualizar ideais democráticos, como 
também para impedir a organização e reivindicação de determinadas camadas da sociedade, 
aquelas que são colocadas à margem do tecido social e têm recusadas suas condições de 
cidadania. 

O problema do país em tela encontra-se no fato de que as pessoas ainda se utilizam da 
máxima "você sabe com quem está falando?"[6], cujo escopo é transformar indivíduos em 
pessoas de forma que permita que as leis sejam utilizadas enquanto instrumento de 
aprisionamento de massa e controle social. Enquanto isso, aqueles que detêm o poder, ou seja, 
as classes mais favorecidas, mantêm suas condutas imunes e, por consequência, impunes, já 
que o foco legislativo/judicial busca vitimar indivíduos de outros estratos sociais. 

Em decorrência do privilégio de poucos em face da exclusão de muitos, bem como do 
tratamento diferenciado entre pessoas de uma mesma sociedade, há negação da condição de 
pessoa, já que se refere a seres humanos privados de seus direitos individuais. No entanto, ao 
agir de forma a distinguir pessoas e indivíduos, quebra-se com o fundamento de constituição 
do Estado Democrático de Direito, visto que a força normativa de uma constituição 
democrática depende do reconhecimento do caráter de pessoa do ser humano, do qual 
derivam os direitos de dignidade humana, liberdade, igualdade e cidadania. 

Nesta ótica, para a compreensão dos direitos fundamentais vislumbrados na 
contemporaneidade, é necessária a análise da perspectiva histórica desses direitos, visto que a 
sua trajetória ao longo do tempo reflete no surgimento do Estado moderno, cuja essência 
encontra-se amparada no reconhecimento e tutela da dignidade da pessoa humana e dos 
direitos fundamentais do homem.[7] Assim, verifica-se que a partir do reconhecimento dos 
direitos fundamentais pelas primeiras cartas constituintes que ocorre o início do debate acerca 
das gerações/dimensões de direitos, as quais possuem estreita relação com a evolução do 
Estado Liberal para o Estado de Direito. 

Nesta esteira, a primeira geração de direitos fundamentais se configura como aquela que 
marcou de forma efetiva o reconhecimento de seu status constitucional material e formal. 
Marcada, portanto, pelo pensamento liberal-burguês do século XVIII, caracteriza-se pela 
afirmação dos direitos do indivíduo frente ao Estado, razão pela qual apresentam aspecto 
negativo, ou seja, dirigem-se a uma abstenção do poder público e confirmação de autonomia 
individual em face de seu poder. Tais direitos são tão importantes que constituem a pedra de 
fundação da democracia moderna, razão pela qual "onde sofrerem restrições todo o edifício 
democrático corre o risco de desmoronar".[8] Tal geração refere-se aos direitos à vida, à 
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liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei (formal). Desses, igualmente, decorrem as 
liberdades de expressão coletiva e os direitos de participação política.[9] 

As catástrofes sociais e econômicas desencadeadas pela industrialização no decorrer do século 
XIX, bem como os movimentos reivindicatórios e o reconhecimento progressivo de direitos, 
conferindo ao Estado um comportamento positivo na realização da justiça social, 
impulsionaram o surgimento dos direitos de segunda geração com o objetivo de autenticar o 
direito de participar do bem-estar social, atribuindo ao Estado o dever de garantir a prestação 
da assistência social, saúde, educação e trabalho. Esta geração "se processou na esteira das 
potencialidades democráticas da cidadania civil, ou seja, na esteira dos direitos civis".[10] 
Deve-se, ainda, salientar que esta dimensão de direitos engloba não apenas a positivação dos 
direitos como forma de prestação estatal, como, também, as liberdades sociais relativas à 
sindicalização, direito de greve e demais direitos inerentes ao trabalhador, como reflexo das 
solicitações das classes menos favorecidas em razão da extrema desigualdade que 
caracterizava as relações com a classe trabalhadora. 

 A terceira dimensão de direitos fundamentais, pautada na solidariedade e fraternidade, 
destina-se à proteção de grupos humanos, tais como família, povo, nação, caracterizando-se 
como direitos de titularidade coletiva ou difusa. Desta forma, cuida do desenvolvimento, do 
meio ambiente saído, da paz e da autodeterminação dos povos. Compreende-se, assim, que os 
direitos fundamentais desta geração são considerados uma resposta ao fenômeno denominado 
"poluição das liberdades", o qual caracteriza o processo de erosão e degradação sofrido pelos 
direitos e liberdades fundamentais, grande parte em virtude do uso de novas tecnologias.[11] 
Nesta ótica, 

  

não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou 
de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo num 
momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade 
concreta.[12] 

  

Ainda, importa mencionar a problemática concernente aos direitos fundamentais de quarta 
dimensão, porém sem consagração na esfera do direito internacional e nas ordens 
constitucionais internas.[13] A seu turno, Bonavides afirma a existência desta geração como 
decorrência da globalização dos direitos fundamentais, sendo composta pelos direitos à 
democracia, à informação e ao pluralismo.[14] 

Destarte, pode-se inferir que os direitos fundamentais surgiram como direitos naturais e 
inalienáveis do homem como expressão de sua condição humana, razão pela qual, ao falar-se 
em universalidade abstrata dos direitos fundamentais, significa que são reconhecidos a todos 
os homens. A partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, verifica-se a 
existência da universalidade abstrata e concreta dos direitos fundamentais reconhecidos a 
todos os seres humanos e não a apenas determinados grupos de um Estado particular. Assim, 
constata-se a aproximação dos direitos humanos com os direitos fundamentais, de modo a 
construir um direito universal, aplicável em todos os territórios sob o fundamento máximo de 
reconhecimento do homem e de suas garantias. Neste rumo, essa nova universalidade 
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procura, enfim, subjetivar de forma concreta e positiva os direitos da tríplice geração na 
titularidade de um indivíduo que antes de ser o homem deste ou daquele país, de uma 
sociedade desenvolvida ou subdesenvolvida, é pela condição de pessoa um ente qualificado 
por sua pertinência ao gênero humano, objeto daquela universalidade.[15] 

  

Em adição, compreende-se que os direitos fundamentais e os direitos humanos são aqueles 
inatos que o homem não pode alienar nem o Estado pode subtrair ou restringir. Por isso, 
"direitos do homem são aqueles que pertencem, ou deveriam pertencer, a todos, ou dos quais 
nenhum homem pode ser despojado".[16] 

Ademais, manifesta Bobbio que os direitos do homem, democracia e paz são três momentos 
necessários na história dos direitos fundamentais, eis que sem direitos do homem 
reconhecidos e protegidos, não há democracia, e, por conseguinte, não existem condições 
mínimas para a solução prática de conflitos. Ou seja, a democracia é a sociedade dos cidadãos 
e os súditos se tornam cidadãos ao passo que têm reconhecidos alguns direitos 
fundamentais.[17] 

Neste panorama, manifesta-se Sarlet ao discorrer que 

  

há como sustentar que, além da íntima vinculação entre as noções de Estado de Direito, 
Constituição e direitos fundamentais, estes, sob o aspecto de concretizações do princípio da 
dignidade da pessoa humana, bem como dos valores da igualdade, liberdade e justiça, 
constituem condição de existência e medida da legitimidade de um autêntico Estado 
Democrático e Social de Direito, tal como consagrado também em nosso direito 
constitucional positivo vigente.[18] 

  

Entretanto, a perversidade das pessoas e dos sistemas legislativos e judiciários operados por 
esses, revela uma total negação do catálogo de direitos fundamentais no plano concreto de 
forma eficaz e efetiva a todos, sem distinção. Diante de tal panorama, não se pode verificar o 
reconhecimento dos direitos inerentes à pessoa humana, pois a efetividade da dignidade 
humana e dos direitos fundamentais se consagra a partir do respeito à pessoa, o qual deve ser 
considerado como portador de prerrogativas sociais inalienáveis inerentes à sua existência 
enquanto ser humano.[19] 

A concretização dos direitos fundamentais da pessoa a partir do ideal transformador do Estado 
Democrático de Direito representa a defesa dos valores fundamentais de uma sociedade, como 
expressão máxima de uma justiça social, a qual se fundamenta na igualdade, bem como 
permite a existência digna do ser humano, respeitando o poder pessoal de cada pessoa em sua 
relação com o outro, de forma a focalizá-lo em todas as suas dimensões. No entanto, há uma 
tensão permanente na democracia moderna entre o princípio da igualdade implícito no 
conceito de cidadania e a desigualdade incutida no sistema capitalista e na sociedade de 
classes[20]. 

Nesta reflexão, a análise do Estado e seus poderes perpassa por uma reestruturação que 
permita a participação da sociedade global de forma diferenciada, aproveitando as novas 
oportunidades criadas de forma favorável à sociedade comprometida com a igualdade, 
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liberdade e solidariedade, capaz de permitir que cada pessoa tenha efetivados seus direitos 
fundamentais não somente no plano abstrato, como inclusive de forma concreta, 
reconhecendo-se valores e garantias que tornam possível a existência de um espaço digno. 

Destarte, a efetivação dos direitos fundamentais e humanos da pessoa e de seus reflexos no 
atendimento às expectativas de cada um vincula o Estado de Direito de forma a construir a 
afirmação democrática da vontade, capaz de satisfazer as necessidades daqueles que almejam 
a participação no espaço público de debates de forma a privilegiar os valores e princípios de 
cada ser humano. Neste rumo, verifica-se que somente pode-se referir a existência de uma 
sociedade justa e igual na medida em que são reconhecidos os direitos fundamentais. Haverá 
paz, uma paz que a guerra não seja alternativa, somente quando as pessoas não forem deste ou 
daquele Estado, mas do mundo[21]. 

  

3 Os Conflitos e seus Tratamentos como forma de Transformação da Realidade Social 

  

Permanece enraizado no tecido social a estigmatização de indivíduos, aos quais é barrado o 
acesso ao espaço político, econômico e judicial, visto que o cenário contemporâneo é pautado 
pelas ambições materiais dos mais talentosos em detrimento dos anseios dos menos 
favorecidos em melhorar sua condição de vida e sua posição na sociedade. Ademais, é 
possível apontar que o próprio sistema estatal de aplicação do direito, ao perpetuar decisões 
vinculadas a interesses internos ou externos, nega o reconhecimento dos fracos, mantendo 
suas expectativas e demandas ignoradas pelo Estado Democrático de Direito. 

O Estado, enquanto aparelho repressivo, se revela como força de execução e de intervenção a 
serviço das classes dominantes, na luta daqueles que detêm o poder em face dos que vivem à 
margem social[22]. A problemática reside no fato de que a atuação do Estado e dos poderes 
correlatos, operada pelo detentores do poder e provenientes das classes mais bem 
aquinhoadas, se faz de maneira excludente e seletiva ao passo que direciona o foco de atuação 
às minorias formadas por pessoas que de alguma maneira são vítimas de preconceito social e 
não têm sua condição de ser humano respeitada. Essas minorias se revelam como todos os 
grupos sociais considerados inferiores e contra os quais há discriminação, isto é, o preconceito 
contra as minorias deriva de uma visão de mundo em que pessoas acreditam que são 
privilegiadas e melhores que os demais. 

Apresenta-se, desta forma, uma sociedade individualista e capitalista marcada pela exclusão e 
divisão, cujo escopo encontra-se na proteção e tutela de direitos àqueles que dela fazem parte. 
Os demais, colocados à deriva e à margem, são considerados fracos, inferiores, incapazes, 
supérfluos e deslocados do sistema. Deste modo, nega-se a condição de democracia e 
igualdade de uma sociedade, pois esta pressupõe a convivência harmoniosa e pacífica das 
diferenças que existem entre os seres humanos, os quais, ao seu turno, devem, enquanto 
cidadãos do mundo, respeitar as características de cada um e oferecer igualdade social para 
todos, independentemente das características de cada pessoa[23]. 

  

A cidadania deve ser redefinida para que não se converta em uma categoria egoísta e não 
solitária, que acabe levando à ruína os direitos fundamentais e, inclusive, a própria 
democracia. Os novos desafios da cidadania são complexos, numerosos, difíceis de lidar, mas 
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devem ser enfrentados a partir de uma atitude de cooperação e solidariedade 'com o outro' e 
'não à custa de outro' ou 'contra o outro'. O cidadão deve sentir-se participante e protagonista 
dos projetos políticos e jurídicos que acompanham o paradigma da globalização. A cidadania 
exige uma atitude de todos[24]. 

  

Diante desta diversidade e diferença entre as pessoas de um mesmo tecido social, é inerente à 
sua existência o surgimento de conflitos, pois as pessoas vivem a lógica do individualismo e 
da competição para atingir seus objetivos a partir do que consideram importante e relevante 
para si mesmos[25], isto é, o homem considera o seu par como o outro, em uma situação 
adversa e contrária, de oposição e não aliada. Assim, "o outro é aquele cujos desejos se 
opõem aos meus, cujos interesses chocam com os meus, cujas ambições se erguem contra as 
minhas, cujos projectos contrariam os meus, cuja liberdade ameaça a minha, cujos direitos 
usurpam os meus"[26]. 

Nesta ótica, verifica-se que o conflito busca romper a resistência do outro porque está ínsito 
no conceito e na existência conflituosa a dominação da outra parte com a expectativa de 
impor a solução, a qual é obtida independentemente dos argumentos racionais, utilizando-se 
para tanto da violência direta ou indireta, seja pela ameaça física ou psicológica. Por isso, 
afirma-se que o conflito "é um procedimento contencioso no qual os antagonistas se tratam 
como adversários ou inimigos".[27] 

Ademais, pode-se referir que o conflito manifesta-se como um enfrentamento entre dois seres 
ou grupos que revelam uma intenção hostil a respeito do outro. [28] Para mantê-lo, afirmá-lo 
ou restabelecê-lo, os conflitantes utilizam-se da violência, podendo resultar no aniquilamento 
de um deles, razão pela qual "[...] o conflito consiste em querer assumir posições que entram 
em oposição aos desejos do outro, que envolve uma luta pelo poder e que sua expressão pode 
ser explícita ou oculta atrás de uma posição ou discurso encobridor"[29]. 

Ainda, pode-se afirmar que a intencionalidade conflitiva implica na vontade hostil de 
prejudicar o outro por simples malevolência ou anseios bélicos.[30] O conflito, portanto, tem 
origem nas diferenças de interesses, necessidades ou valores entre os indivíduos ou grupos, 
resultando em uma disputa competitiva e destrutiva, na busca pelo aniquilamento da outra 
parte, visto que o ser humano está atrelado à noção de conflito e destruição do outro como 
manifesto de uma cultura beligerante que desencadeia processos de violência e exclusão 
social. 

  

En general, los mensajes que hemos recibido y asimilado en nuestra formación y experiencia 
han moldeado una idea negativa del conflicto. En un sentido corriente lo relacionamos con 
lucha, violencia, ira, enojo, tensión, incertidumbre, hostilidad, rivalidad, pugna, contienda, 
roces, competencia, odio, rencor, antagonismo; en otras palabras, como un antónimo de 
paz[31]. 

  

Ocorre que o conflito pode apresentar duas faces: a primeira revela-se como destrutiva e 
aniquilante nas quais as partes se tratam como inimigas ou adversárias e almejam prejudicar e 
anular a vontade da outra mesmo que para tanto seja necessário o uso da violência e de 
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processos de destruição; a segunda, por sua vez, é salutar e imprescindível para o 
desenvolvimento das relações sociais, "uma vez que impede a estagnação social".[32] 

Desta forma, importa intervir quando o conflito apresentar-se de forma negativa, pois 
representará uma ameaça à pessoa enquanto ser humano pertencente à sociedade, razão pela 
qual se compreende que o conflito, ao ultrapassar os limites da convivência justa, pacífica e 
igual, "tem consequências destrutivas se seus participantes estão insatisfeitos com as 
conclusões e sentem, como resultado do conflito, que perderam"[33]. Ao ser construtivo, 
importa em verificar as pessoas satisfeitas com os resultados e com sentimentos de vitória. 
Por isso, afirma-se que a humanidade do homem se realiza no conflito, o qual está ínsito na 
natureza humana, porém não deve ser estabelecido em uma relação de hostilidade e 
inimizade, mas a partir de laços de hostilidade, em que os participantes são hóspedes uns dos 
outros.[34] 

Da análise acima realizada, salienta-se, assim, que a situação de conflito é inerente à condição 
de sujeito de direito da pessoa que ao aceitar o conflito, possibilita que seja reconhecida pelos 
demais e satisfaça seus direitos ao mesmo tempo em que promove a construção das relações 
de equidade e justiça entre pessoas de uma mesma comunidade e entre comunidades distintas. 
Ainda, cabe destacar que o conflito, quando analisado pelo viés construtivo, transforma-se em 
um meio de manutenção da coesão do grupo no qual ele explode, sendo as situações 
conflituosas reveladoras de intensa interação, a qual une os indivíduos com mais frequência 
que a ordem social, sem traços de conflitualidade.[35] 

Nesta ótica, não se pode almejar o desaparecimento dos conflitos, já que o escopo da ordem 
social reside neles. Deve-se, portanto, encontrar mecanismos de controle para assegurar um 
razoável equilíbrio nas relações interpessoais, pois os conflitos são inerentes à existência 
humana e apresentam funções individuais e sociais valiosas, qual seja, estimulam as 
mudanças sociais e o desenvolvimento psicológico individual. "O importante não é suprimir 
os conflitos a qualquer custo porque esses só têm consequências daninhas e paralizadoras. 
Melhor é se encontrar a forma de criar as condições que alimentam uma confrontação 
construtiva e vivificante deles"[36]. 

No entanto, destaca-se que o conflito, ao ultrapassar os limites salutares e de sociabilidade, 
assumindo uma postura vingativa ou de prejuízo à outra parte, requer o seu tratamento a partir 
da intervenção mediante mecanismos hábeis para o seu tratamento[37]. Assim, "quando os 
papéis sociais não são desempenhados de forma adequada (conforme as expectativas do grupo 
social), nascem os conflitos"[38], no entanto não são necessariamente ruins, anormais ou 
disfuncionais, pois podem representar um comportamento das pessoas de substituição da atual 
cultura de guerra por uma cultura de exercício dos direitos fundamentais humanos, de 
tolerância, liberdade e consenso, motivo pelo qual a ação cooperativa e não-competitiva 
releva os objetivos conjuntos dos participantes de forma que somente poderão alcançá-los se 
todos puderem também fazê-lo. Alcançar um processo cooperativo em uma situação de 
conflito permitirá uma quebra na cadeia de reverberação de violência, satisfazendo as 
necessidades de todas as partes e, por conseguinte, evitando-se que o conflito seja destruidor e 
devastador da dignidade de cada um que não encontrar uma resposta satisfativa ao seu 
desejo/vontade. 

Importa, ainda, refletir que a pacificação das relações entre as pessoas não significa a ausência 
de conflitos, mas o domínio, a gestão e o tratamento dos mesmos mediante meios diversos da 
violência destruidora e mortífera. "A acção política também deve procurar a resolução (do 
latim resolutio, acção de desatar) não-violenta dos conflitos"[39]. Destarte, a identificação de 
alternativas para satisfazer as necessidades humanas mínimas constitui-se em um instrumento 
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de tratamento de conflito sem violência, incentivando a paz e o restabelecimento das relações 
entre os indivíduos de forma a interromper as cadeias de reverberação de violência. 

  

Só a acção não-violenta pode desatar o nó górdio de um conflito e permitir assim a sua 
resolução. Cortar o nó em vez de levar tempo a desatá-lo é dar provas de impaciência.  A 
violência é precipitação e um excesso de velocidade da acção. Ela violenta o tempo que é 
necessário para o crescimento e maturação de todas as coisas. Não que o tempo aja por si 
mesmo, mas concede à acção o tempo de que ela necessita para se tornar eficaz. Assim, a 
virtude da paciência encontra-se no cerne da exigência de não-violência. [...] A paciência tem 
a força da perseverança[40]. 

  

A sociedade contemporânea, gravada pelas marcas da violência e medo constantes, recorre ao 
poder judiciário para ver-se amparada e fortalecida. No entanto, a invés de encontrar 
instrumentos de paz social e fortalecimento dos laços entre as pessoas, percebe uma jurisdição 
ineficaz, eis que o Judiciário "decide sobre aquela relação social especificamente demandada, 
o que não impede, todavia, que outras tantas, com novas características, se manifestem ou que 
continue existindo a própria relação social enquanto relação social"[41]. 

  

4 A Jurisdição e as crises do Poder Judiciário: alternativas no Direito Vivo e no 
Pluralismo Jurídico 

  

O sistema judiciário brasileiro interessa-se pela manutenção da ordem dominante e pelo 
desenvolvimento econômico, utilizando as decisões judiciais como reflexos de interesses 
internos ou externos, porém sem refletir sobre as condições do espaço em que focaliza. Este é 
marcado por um imenso contingente de pobres e miseráveis, sem acesso ao mínimo 
existencial, vítimas da marginalização do próprio sistema seletivo. 

  

O principal problema da magistratura é que ela decide litígios que lhe são alheios, sem sentir 
os outros do conflito, encaixando-o num modelo normativo, sem ouvir/sentir as partes. Para 
os juízes, o outro não existe, sempre decidem a partir de si mesmos, de seus egos enfermos. 
Decidem sem responsabilidade, porque projetam a responsabilidade na norma. Decidem 
conflitos sem relacionar-se com os outros. As decisões dos juízes são sem rosto.[42] 

  

É notório que além das crises enfrentadas pelo poder judiciário, também as enfrentam os 
juízes ao passo que percebem o seu papel na realização da justiça modificado, eis que o 
aumento do poder da Justiça também revelou maior independência à magistratura e ao juiz no 
tocante ao poder de disciplinar e a garantia do que o magistrado não está atrelado às pressões 
de poderes externos ou internos. 
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Na prática, a lesão à independência interna costuma ser de maior gravidade do que a violação 
à própria independência externa. Isso obedece ao fato de que o Executivo e os diversos 
operadores políticos costumam ter interesses em alguns conflitos, em geral bem 
individualizados e isolados, sendo que os corpos colegiados exercem uma ditadura interna e 
se divertem aterrorizando os seus colegas. Por meio do seu poder vertical, satisfazem seus 
rancores pessoais, cobram dos jovens suas frustrações, reafirmam sua titubeante identidade, 
desenvolvem sua vocação para as intrigas, desprendem egolatria, etc., mortificando os que, 
pelo simples fato de serem juízes de diversas competências, são considerados seus 
"inferiores". Desse modo, desenvolve-se uma incrível rede de pequenez e mesquinharias 
vergonhosas, das que participam os funcionários e auxiliares sem jurisdição: a 
maledicência.[43] 

  

Destarte, um juiz independente (interno ou externo) pode decidir sem pressões do Executivo, 
do Legislativo, do Judiciário e de outras instituições externas. No entanto, ao abraçar o 
sistema da legalidade, os magistrados, conhecedores de seus deveres e na busca por sua 
tranqüilidade, "mantêm com indiferença aqueles autos à espera em sua mesa, parecem não se 
lembrar de que entre aquelas páginas se encontram, esmagados e ressecados, os restos de 
tantos pobres insetinhos humanos, que ficaram presos no pesado livro da justiça"[44]. 

  

Se um corpo pende da forca executado por uma sentença injusta, quem é o responsável pelo 
assassinato de um inocente? O legislador que estabeleceu a pena de morte em abstrato ou o 
juiz que a aplicou em concreto? O legislador argumenta: não tenho culpa por aquela morte; a 
sentença é um silogismo do qual construí apenas a premissa maior, uma fórmula hipotética, 
geral e abstrata, que ameaçava a todos, mas não atingia ninguém. O assassino é o juiz, porque 
foi ele quem, a partir de premissas inócuas, tirou a conclusão homicida, a lex specialis que 
ordenou a morte do inocente. O juiz, por sua vez, argumenta: não sou culpado, posso dormir 
tranqüilo, a sentença é um silogismo do qual não fiz nada mais que extrair a conclusão a partir 
da premissa imposta pelo legislador. Quem assassinou foi o legislador com a sua lei, a qual já 
era uma sententia generalis em que estava encerrada a condenação do inocente. Legislador e 
juiz remetem um ao outro a responsabilidade e ambos podem dormir tranquilos.[45] 

  

Ao mesmo tempo em que o legislador, aquele que projeta uma legislação em um campo 
abstrato, e o magistrado, aquele se que utiliza da criação abstrata ao caso concreto, buscam 
formas de justificar a linha de raciocínio utilizada para aplicar a lei e convencer a si mesmos 
de que a justiça foi cumprida, percebe-se que é negada a real apreciação da lesão ou ameaça 
de direito sofrida por determinado indivíduo, ficando este à deriva e sem tutela do 
ordenamento jurídico, pois a sua pretensão sofrerá o exame a partir do posicionamento interno 
dos tribunais ou externo das partes favorecidas e concentradoras de poder. Assim, não se pode 
falar em efetividade do acesso à justiça quando o próprio sistema judiciário não atua 
conforme os preceitos fundamentais de existência digna, mas em consonância com 
justificativas que o faça acreditar na aplicabilidade da norma. 

Neste rumo, os juízes creem que sua função é a administração da justiça e a sua realização ao 
proferir decisões. No entanto, seus atos interrompem apenas uma relação conflitiva, mas não 
impedem o surgimento de outras tantas, pois negam as condições de existência digna, ou seja, 
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ignoram os anseios do tecido social por um mínimo necessário de possibilidade de 
sobrevivência. 

Diante desse panorama, vislumbra-se que o modelo atual de prestação jurisdicional repele o 
reconhecimento da pessoa enquanto ser dotado de direitos fundamentais humanos, razão pela 
qual se mostram coerentes e mais democráticos o reconhecimento de métodos que se adaptam 
às situações concretas e garantam o mínimo existencial refletido na ideia de liberdade, nos 
princípios constitucionais da dignidade humana, de igualdade e na Declaração dos Direitos 
Humanos. "Só os direitos da pessoa humana, referidos a sua existência em condições dignas, 
compõem o mínimo existencial".[46] 

A garantia, portanto, do mínimo existencial, pressupõe a indissociável relação entre a 
dignidade da pessoa e os direitos fundamentais, eis que em cada direito fundamental se faz 
presente alguma projeção de dignidade humana. Assim, sustenta-se que "a dignidade da 
pessoa humana, na condição de valor (e princípio normativo) fundamental, exige e pressupõe 
o reconhecimento e a proteção dos direitos fundamentais de todas as dimensões".[47] 

  

Se da dignidade - na condição de princípio fundamental - decorrem direitos subjetivos à sua 
proteção, respeito e promoção (pelo Estado e particulares), seja pelo reconhecimento de 
direitos fundamentais específicos, seja de modo autônomo, igualmente haverá de se ter 
presente a circunstância de que a dignidade implica também, em ultima ratio por força de sua 
dimensão intersubjetiva, a existência de um dever geral de respeito por parte de todos (e de 
cada um isoladamente) os integrantes da comunidade de pessoas para com os demais e, para 
além disso e, de certa forma, até mesmo um dever das pessoas para consigo mesmas.[48] 

  

            Desse modo, percebe-se que a aplicabilidade e a eficácia jurídica dos direitos 
fundamentais humanos constituem a problemática do ordenamento jurídico brasileiro, já que a 
necessidade de garantia de sua eficácia não reside simplesmente na positivação desses direitos 
"naturais" e "inalienáveis", requer seja-lhes assinalado a dimensão de Fundamental Rights 
colocados como fontes de direito. Assim, "sem esta positivação jurídica, os direitos do 
homem são esperanças, aspirações, idéias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política, 
mas não direitos protegidos sob a forma de normas (regras e princípios) de direito 
constitucional".[49] 

            Nesta senda, as pessoas, privadas do exercício regular de seus direitos fundamentais, 
bem como à mercê da atuação estatal em efetivar políticas publicas, recorrem ao Judiciário 
como uma busca por compensar o déficit social que o Brasil apresenta. Isto é, diante da 
inércia dos Poderes Executivo e Legislativo na efetivação dos direitos fundamentais 
positivados na Constituição Federal de 1988, a atuação do Poder Judiciário representa um 
importante instrumento para o resgate dos direitos não realizados. 

            Na busca pela aplicabilidade e efetividade de direitos fundamentais humanos inerentes 
à pessoa, o Judiciário e suas instituições passam a ser percebidos como a salvaguarda 
confiável das expectativas por igualdade, comportando-se de modo substitutivo ao Estado, aos 
partidos, à família, à religião, os quais não mais são capazes de continuar cumprindo as suas 
funções de solidariedade social. Por isso, refere Garapon que "a sociedade democrática desfaz 
os laços e os refaz socialmente. Ela é obrigada, hoje, a fabricar o que antigamente era 
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outorgado pela tradição, pela religião ou pelos costumes. Forçada a 'inventar' a autoridade, 
sem sucesso, ela acorre então para o juiz".[50] 

            Ainda, verifica o autor em estudo um novo papel para a Justiça, que ao invés de 
revelar-se como salvação dos indivíduos, compete a ela auxiliá-los a encontrar, nas suas 
relações sociais, formas de solucionar os problemas que lhes afligem. Assim, tem o judiciário 
o poder de revitalizar o tecido social, transformando-se o magistrado em não mero aplicador 
do Direito, mas um terapeuta social. 

            Nesta seara de raciocínio, manifesta-se Sarlet: 

  

No que diz com a eficácia dos direitos fundamentais propriamente dita, há que se ressaltar o 
cunho eminentemente principiológico da norma contida no art. 5º, § 1º, da nossa Constituição, 
impondo aos órgãos estatais e aos particulares (ainda que não exatamente da mesma forma), 
que outorguem a máxima eficácia e efetividade aos direitos fundamentais, em favor dos quais 
[...] milita uma presunção de imediata aplicabilidade e plenitude eficacial.[51] 

  

            No entanto, diante da falta de atividade estatal, pelos altos índices de exclusão social e 
injustiças, bem como pelo esgotamento do paradigma positivo-normativista da ciência 
jurídica, há a necessidade de inscrição de outro referencial para a aplicabilidade do direito e 
cumprimento das prerrogativas e garantias fundamentais da pessoa. Esta afirmação se revela 
como proposta de ruptura do modelo jurídico liberal-positivista, o qual se fundamenta na 
dominação capitalista e negação do sujeito, apresentando-se a teoria pluralista[52] para 
satisfazer as urgências de uma sociedade múltipla e viabilizar a implementação de uma 
política democrática direcionada a um espaço descentralizado e participativo. Isto quer dizer 
que o reconhecimento do pluralismo não implica na negação estatal, ao contrário, se 
reconhecem outras formas de produção do direito, cujo foco centra-se na realização das 
necessidades essenciais e na existência de um processo de democrático de descentralização, 
participação e controle comunitário.[53] 

            Observa-se que o pluralismo jurídico é reconhecido no Brasil desde a colonização 
como fruto de várias culturas, porém fora suprimido pela pressão estatal de reconhecimento 
único do Estado enquanto fonte de Direito. Assim, o pluralismo de fontes do Direito parte da 
cultura de cada povo, dos usos e costumes que se espalharam em cada guerra e invasões que 
no decorrer da história da humanidade cedeu para a imposição da "lei do mais forte", 
devidamente codificada e imposta aos indivíduos. Por isso, perdeu a notoriedade por parte do 
Estado a produção de qualquer fonte não oficial de Direito, embora revelasse maior eficácia 
em determinadas situações que as fontes reconhecidas.[54] 

            Entretanto, o pluralismo se consagra na contemporaneidade como manifesto ao fato 
concreto de que o Estado não mais se revela como fonte única de produção do Direito, razão 
pela qual a autodeterminação de organizações sociais e a urgente busca pelo reconhecimento 
da igualdade de participação dos atores sociais mostram que o Direito "não deve ser 
procurado nem na lei, nem na jurisprudência ou na doutrina, nem no modo mais geral, num 
sistema de regras, mas sim na própria sociedade"[55], que, por sua vez, constitui-se em 
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um conjunto de pessoas que em seu relacionamento mútuo reconhecem algumas regras como 
determinantes para seu agir e em geral, de fato, agem de acordo com elas. Estas regras são de 
diversos tipos e recebem nomes diversificados: há regras de direito, da moral, da religião, do 
costume, da honra, do bom comportamento, da moda.[56] 

  

            Em adição, continua Ehrlich ao referir que o Direito é concebido como produto 
fornecido de forma espontânea pela sociedade, partindo do pressuposto que esta última é 
formada por organizações diversificadas e associações humanas, as quais mantêm parcial ou 
total independência do Estado ao passo que produzem sua própria ordem jurídica. Ainda, aduz 
o autor em estudo que os complexos normativos se dividem em: a) Direito vivo, estruturado 
por grupos associativos, emergente da complexidade social; b) Direito dos juízes, formado 
por normas utilizadas por tribunais para decidir casos concretos, possuindo estreita relação 
com o direito estatal, já que este se utiliza daquele para dar cumprimento às normas de sua 
criação; c) Direito estatal, o qual se utiliza de um aparelho coativo (poder judiciário) para 
emanar ordens decisórias e interventivas.[57] Desta forma, afirma-se que 

  

[...] o verdadeiro Direito é aquele que pode ser denominado "direito vivo", que não se prende 
a doutrinas ou prescrição estatal, acontecendo a partir da "vida concreta das pessoas" e de 
suas relações entre si e com as mais variadas instituições. A eficácia desse Direito repousa em 
sanções que, diversamente das estatais, se fundam na pressão coletiva e na própria força que 
emana das associações coletivas (ameaça de expulsão do grupo, da família, da igreja, do 
partido, risco de perder o crédito, etc.) e não em uma pena.[58] 

  

            Nesta ótica, percebe-se que a proposta do pluralismo jurídico de fontes do Direito 
traduz-se na legitimação dos novos atores sociais e na efetivação de políticas públicas para 
atender as demandas sociais dos indivíduos, aqui considerados como pessoas, os quais não 
têm voz diante da supremacia estatal e das pressões sofridas na aplicação do Direito oficial 
pelo poder judiciário. 

            Em corroboração ao exposto, Ehrlich, ao defender o Direito Vivo, refere que a história 
do Direito demonstra que no início nem o ato de legislar nem a administração da justiça 
competiam ao Estado, eis que "se a concessão estatal fosse parte integrante do conceito de 
direito, ele não poderia ter existido por longos períodos históricos antes que existisse um 
Estado".[59] Nesta senda, aduz que o Direito independe do Estado e não deve ser encontrado 
nas prescrições jurídicas, mas na realidade social e na ordem interna das organizações sociais. 

            Ademais, o papel do Estado na confecção do Direito é mínimo, pois o Direito vivo se 
revela na observação da sociedade e não nos parágrafos de um código, pois o aprisionamento 
do direito de uma época ou de um povo "nos parágrafos de um código corresponde mais ou 
menos ao mesmo que querer represar um grande rio num açude: o que entra não é mais 
correnteza viva, mas água morta".[60] Desta forma, demonstra o autor que o Direito não pode 
ser reduzido ao estatal, pois este reflete apenas um dos grupos sociais existentes, ao passo que 
o Direito vivo atende ao mundo da vida e manda direto da ordem interna das organizações 
sociais. Assim, "o Direito vivo é aquele em contraposição ao apenas vigente diante dos 
tribunais e órgãos estatais. O Direito vivo é aquele que, apesar de não fixado em proposições 
jurídicas, domina a vida". [61] 
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            A importância do reconhecimento do pluralismo se consagra na análise da realidade 
do Brasil ao passo que se apresenta com um enorme contingente de excluídos e desiguais 
colocados à margem sem atendimento às reivindicações das necessidades mais fundamentais 
da pessoa humana, motivo pelo qual é possível falar em ineficácia do Direito estatal, ausência 
de legitimidade do Estado e inacessibilidade ao poder judiciário. 

  

É no bojo do pluralismo jurídico insurgente não-estatal que se tenta dignificar o Direito dos 
oprimidos e dos espoliados. Evidentemente, o Direito não mais refletirá com exclusividade a 
superestrutura normativa do moderno sistema de dominação estatal, mas solidificará o 
processo normativo de base estrutural, produzido pelas cisões classistas e pela resistência dos 
grupos menos favorecidos.[62] 

  

            Ao analisar a teoria do pluralismo, Boaventura afirma que a pluralidade de Direitos se 
estrutura a partir do amplo processo de relações capitalistas, as quais envolvem práticas 
sociais, formas institucionais, mecanismos de poder, modo de racionalidade e formas 
jurídicas, relações de poder e conflitos sociais, razão pela qual manifesta que a pluralidade se 
dá a partir de seis premissas: a) Direito doméstico (família, casamento); b) Direito da 
produção (trabalho); c) Direito do mercado (comércio, produtores e consumidores); d) Direito 
da comunidade (espaço de grupos oprimidos e hegemônicos); e) Direito territorial (cidadania, 
indivíduo e Estado); f) Direito sistêmico (mundialidade).[63] 

            Assim, o pluralismo jurídico instala uma perspectiva de construção de um Direito 
voltado para a realização dos direitos humanos e fundamentais abstratos por meio da 
pluralidade de fontes jurídicas, as quais se legitimam mediante focos de espoliação e de 
reivindicação social e com uma racionalidade emancipatória oposta à formalista, vigorando, 
portanto, um sistema de satisfação das necessidades. Por isso, manifesta-se Wolkmer que a 
ação de sujeitos coletivos que de forma consciente e mobilizada, em um espaço cotidiano de 
conflituosidade, reivindicam a satisfação de suas necessidades humanas fundamentais, 
transformam em possibilidade de existência de um processo natural que a consciência das 
carências e necessidades concretizam reivindicações por direitos[64]. 

            Ademais, continua o referido autor ao designar o pluralismo como "a multiplicidade 
de práticas jurídicas existentes num mesmo espaço sócio-político, interagidas por conflitos ou 
consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, 
materiais e culturais".[65] Portanto, o pluralismo de fontes se justifica no fato das inúmeras 
questões que exigem a tutela e a ação estatal e "que muitas vezes não encontram previsão 
legal, dentre elas os problemas ligados ao clima, ao ambiente, à segurança ou à economia, que 
não pode ser tratados de forma isolada, como se fosse de responsabilidade deste ou daquele 
Estado-nação"[66], eis que tem direta ligação com o equilíbrio mundial. 

            Desta forma, verifica-se que o objetivo do pluralismo jurídico consiste na globalidade 
do Direito de uma dada sociedade, sendo sua intenção diferente na falácia de minimização do 
Estado, mas centra-se em "reconhecer que este é apenas uma das muitas formas jurídicas que 
podem existir na sociedade".[67] Nesta senda, o autor aponta as vantagens do pluralismo no 
acolhimento das necessidades: a) afirmação da primazia de interesses que são próprios a cada 
grupo predominante; b) manutenção do equilíbrio entre grupos iguais (Direito dos nativos e 
Direito do invasor); c) possibilitar a especificidade das instituições (liberdade de opção pelo 
Direito mais conveniente); d) resguardo da independência das instituições (imunidades 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 356



diplomáticas com relação ao Direito local); e) favorecimento da descrentralização jurídica 
(em face da complexidade estatal); f) criação de meios para desenvolver a economia 
(condições de igualdade para diferentes atores no processo de desenvolvimento produtivo). 

            O mérito do pluralismo reside ao evidenciar a força e a autenticidade das 
manifestações normativas não-estatais originadas dos diferentes setores da estrutura 
societária, bem como por revelar a rica produção legal informal e insurgente a partir de 
condições materiais, lutas sociais e contradições classistas e interclassistas. Assim, 
complementa Wolkmer ao mencionar que "num determinado espaço social periférico 
marcado por conflitos, privações, necessidades fundamentais e reivindicações, o pluralismo 
jurídico pode ter como objetivo a denúncia, a contestação, a ruptura e a implementação de 
'novos' Direitos".[68] 

            Diante do estudo realizado acima, vislumbra-se que a teoria do pluralismo jurídico se 
fundamenta na compreensão do Direito vivo ao passo que o cerne dos acontecimentos 
jurídicos está nas relações sociais e na observação dos fatos da vida enquanto o Direito oficial 
é incapaz de regular os diversos tipos de relações que as pessoas mantêm entre si. O 
pluralismo, portanto, se constitui em um conceito de justiça ao passo que é definido pela 
atuação dos princípios na atribuição de direito e deveres e na divisão apropriada de vantagens 
sociais a todos, indistintamente.[69] 

  

5 Notas Conclusivas 

  

A origem do sistema de direitos e do princípio da democracia reflete a mútua pressuposição 
da autonomia pública e privada dos cidadãos, que por sua vez é derivada da interpenetração 
da forma legal e do princípio do discurso que deve acontecer se os cidadãos regulam sua vida 
em comum pelos meios do direito positivo. 

A deliberação pública realizada fora do âmbito estatal possibilita à sociedade opinar e 
interagir comunicativamente antes que uma decisão seja adotada. Um conjunto de 
organizações e movimentos sociais está enriquecendo a comunicação e o debate nas 
sociedades contemporâneas, revitalizando a esfera pública. Isso permite a articulação de 
enfoques culturais e sociais, o que leva ao diálogo e consequentemente aprofunda o conceito 
de democracia na busca de uma integração social. 

O pluralismo jurídico se inscreve no âmbito de uma crítica do direito que, no plano teórico, 
identifica o esgotamento do paradigma positivo-normativista da ciência jurídica, buscando 
outro referencial teórico e prático para o direito, mais flexível e pluralista, comprometido com 
a transformação e não com a mera conservação da realidade social, especialmente quando esta 
última apresenta níveis insustentáveis de exclusão e injustiça, como é o caso dos países da 
América Latina. 

Tal pensamento jurídico propõe uma ruptura com o modelo jurídico liberal/positivista do 
direito burguês, que funciona como parte do esquema de dominação na sociedade capitalista, 
buscando novos paradigmas para a ciência e para a praxis jurídica, a partir de uma 
compreensão dialética do fenômeno jurídico mais adequado a um novo modelo de sociedade: 
solidária, coletiva, isto é, de tipo socialista. 
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Nesta ótica, é necessário incluir ao pluralismo jurídico como expressão do Direito Vivo e 
tradução de uma política pública envolve uma série de desafios, entre elas, a participação 
social nas diferentes esferas de poder e na busca de direitos, liberdades e igualdades. Assim, 
as novas experiências sobre democracia participativa vêm sendo palco de debates, sendo 
possível verificar que o fenômeno da exclusão social em diversas sociedades influencia na 
falta de efetivação da cidadania. É necessário proporcionar um consenso, de forma que os 
atores sociais participem ativamente no Estado de Direito Democrático, de acordo com os 
desenhos institucionais de cada sociedade. 
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históricos, o espaço territorial, sua economia, a pluralidade de conflitos e as desigualdades 
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ACCESS TO JUSTICE, GENERAL REPERCUSSION AND BINDING PRECEDENT. 
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RESUMO 
Trata-se de analisar neste estudo o papel desempenhado pela Reforma do Poder Judiciário 
levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 45/04 ao incluir a clausula de repercussão geral 
dentre os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e criar a súmula vinculante, 
como mecanismos de contenção da crise numérica de processos no Poder Judiciário. De igual 
modo ao examinar os requisitos e limites desses institutos verifica-se que ao se criar 
mecanismos de contenção, como a repercussão geral e a súmula vinculante diminui-se o 
numero de processos repetitivos no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma 
racionalização da justiça e da uniformização da jurisprudência, obtendo-se, por conseguinte 
uma maior celeridade da atividade jurisdicional em todos os órgãos judiciais. Prestigia-se 
assim o direito fundamental à razoável duração do processo e precipuamente o direito ao 
acesso à justiça, na exata em medida em que este comporta não só o ingresso no Poder 
Judiciário, mas a obtenção de uma atividade jurisdicional eficaz e em tempo hábil. O acesso à 
justiça implica em uma justiça célere e eficaz, nesse sentido, a utilização de mecanismos de 
contenção se apresenta como instrumento hábil a garantir tal desiderato. 
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA; REPERCUSSÃO GERAL; SÚMULA 
VINCULANTE. 
 
ABSTRACT 
It is in this study to analyze the role played by the Judiciary Reform carried out by the 
Constitutional Amendment 45/04 to include the clause of general repercussion among the 
requirements for admissibility of an extraordinary appeal and create binding precedent, as 
mechanisms to contain the crisis numerical processes in the judiciary. Similarly to examine 
the requirements and limitations of these institutions it appears that when creating 
containment mechanisms, such as stare decisis and the general effect decreases the number of 
repetitive processes in the Supreme Court, through arationalization of justice and unifying the 
case law, obtaining therefore a higher speed of judicial activity in all courts. Prestige is thus 
the fundamental right to a reasonable duration of process and mainly the right to access to 
justice, the exact extent that it includes not only entry into the judiciary, but to obtain a 
judicial activity effectively and timely. Access to justice implies a swift and effective justice 
in this sense, the use of containment mechanisms is presented as an effective instrument to 
ensure this aim. 
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; GENERAL REPERCUSSION; BINDING 
PRECEDENT. 
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Introdução 

  

                        A morosidade da atividade jurisdicional sempre foi uma das principais mazelas 
do Poder Judiciário. Ela ocorre por diversas causas, excesso de processos, formalismos e 
recursos e até mesmos a inércia dos próprios magistrados. A Constituição Federal de 1988 é 
enfática ao assegurar no rol de direitos e garantias fundamentais o acesso à justiça, cujo 
significado e compreensão há de ser o direito de ingressar na justiça e também de obter uma 
prestação jurisdicional célere e eficaz.[1] 

                        Nesse sentido foi acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/04 (Reforma do 
Poder Judiciário), no rol dos direitos e garantias individuais, o direito à razoável duração do 
processo. Pode-se afirmar que a razoável duração do processo é inerente à própria garantia de 
acesso à justiça[2]. Há que se considerar que uma atividade jurisdicional morosa esvazia por 
completo o conteúdo do direito ao acesso à justiça[3], pois do que adianta acessar a justiça se 
essa não será eficaz, tal direito fica sem aplicação, o que definitivamente, não é o desiderato 
constitucional[4]. 

                        Nesse cenário, surgem com a Reforma do Poder Judiciário - cujo marco inicial 
foi a EC 45/04 - mecanismos de contenção com vistas a garantir o acesso à justiça tais como a 
criação da cláusula da repercussão geral no recurso extraordinário e a súmula vinculante. 
Ambos objetivam racionalizar a justiça e diminuir o excessivo numero de processos, bem 
como garantir a razoável duração do processo.[5] A despeito da polêmica inicial que ambos 
institutos suscitaram, entendidos erroneamente como instrumentos de engessamento do Poder 
Judiciário e limitadores do acesso à justiça, o que se verifica com muita clareza é que foram 
criados justamente com o propósito de garantir o acesso à justiça em sentido amplo, expressão 
que pode dar ao leitor apressado falsa impressão, mas que só pode ser entendida garantia de 
obtenção de uma decisão jurisdicional eficaz dentro de um prazo razoável. [6] 

                        Constituem-se na realidade em verdadeiros filtros que visam a impedir que 
processos repetitivos cheguem até o Supremo Tribunal Federal, que deve ater-se a análise de 
questões relevantes como estabelecido pelo próprio Texto Constitucional. Nesse sentido, 
imprescindível se faz estudar as características desses institutos e a interpretação que deve ser 
conferida a eles com vistas a alcançar o fim almejado.  

                        O acesso à justiça só é ampla e eficazmente garantido com o asseguramento de 
uma justiça célere.[7] Não sendo possível, pois o sucateamento do Poder Judiciário, 
principalmente, da mais alta Corte do País com processos repetitivos que prejudicam a análise 
de causas relevantes para a sociedade e que demandam uma análise e discussão mais 
profunda. 
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1. Acesso à justiça, reformas e mecanismos de contenção  

  

                        Como se ressaltou alhures, o fenômeno da sobrecarga dos Tribunais não é 
recente, nem tampouco um dado nacional. Há muito e em várias partes do mundo constata-se 
que o excessivo volume de recursos inviabiliza a atividade das Cortes de superposição, 
retardando em muito a prestação jurisdicional e transmudando-as em terceira ou quarta 
instância. Tal realidade é particularmente sentida pelo Supremo Tribunal Federal e assume 
maior gravidade ante a altíssima função que lhe compete, de zelar pela supremacia da 
Constituição. [8] 

                       Nesse contexto de estrangulamento - considerando-se apenas o Supremo 
Tribunal Federal, mas cuja conclusão será precisamente a mesma se analisado um universo 
maior - traduz-se na perda de importância dos julgados da mais alta Corte do País, é de 
imenso relevo a instituição de filtros e de mecanismos de contenção, precisamente como a 
repercussão geral e a súmula vinculante, novidades advindas da Emenda Constitucional 45, de 
08.12.2004 (Diário Oficial da União de 31.12.2004), marco inicial, como se disse, do 
movimento chamado "Reforma do Judiciário". 

                    A repercussão geral consubstancia instrumento de filtragem colocado à 
admissibilidade dos recursos extraordinários dirigidos ao Supremo Tribunal Federal[9], na 
tentativa - absolutamente legítima -, de reconduzir este Tribunal ao seu lugar e à sua 
verdadeira função, é dizer, de Corte Constitucional responsável pela preservação da 
Constituição Federal. De fato, como se evidenciará ao longo deste breve ensaio, aos Tribunais 
de Cúpula, aqui e no âmbito do direito comparado, é reservada uma função modelar, 
relativamente a causas verdadeiramente paradigmáticas, de (interesse de) âmbito nacional. 

                    Colocado no vértice da estrutura judiciária brasileira, o Supremo Tribunal Federal 
foi investido de elevada função: guardar pela supremacia da Constituição[10], controlando a 
validade das leis em face dos mandamentos constitucionais, velando, em última análise, pela 
integridade da própria ordem política brasileira. [11] No seio da doutrina, já se ressaltou, com 
inteiro acerto, que "A jurisdição constitucional, seja ela atribuída a um tribunal especial ou a 
um tribunal supremo (...), converte este em um autêntico, mas não único, intérprete da 
Constituição, como norma fundamental. É o executor da vontade da Assembléia Constituinte, 
do poder constituinte, inclusive no que diz respeito ao legislador reformador da Constituição 
(...)." [12] 

                   Sem sombra de dúvida, dada a missão constitucional que lhe foi tributada e a 
posição que ocupa no vértice da estrutura judiciária brasileira, compete o Supremo Tribunal 
Federal proferir julgados norteadores de toda a atividade jurisdicional do país. Além disso, é 
de sua essência também o exercício da função nomofilática, competindo-lhe a guarda da 
Constituição. 

                   Como também se procurará demonstrar, o advento da repercussão geral teve o 
condão de imprimir ao recurso extraordinário (e, por conseguinte, ao próprio Supremo 
Tribunal Federal) nova feição. Na linha de uma tendência de valorização da jurisprudência, a 
repercussão geral favorece a instituição de um ambiente de maior respeitabilidade das 
decisões proferidas pela Corte Suprema, o que é altamente salutar. 

                   De igual modo o instituto da súmula vinculante criado pela Emenda 
Constitucional n. 45/04, visa a racionalização do processo de decisão pelas Cortes Superiores, 
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ao garantir a autoridade e a uniformidade da interpretação da Constituição. Seu uso possibilita 
a utilização de um sistema de seleção das causas que o Supremo Tribunal Federal deverá 
apreciar[13]. A Súmula vinculante se apresenta como um eficaz instrumento no combate à 
sobrecarga de trabalho repetitivo no Supremo Tribunal Federal, pois fixa uma determinada 
interpretação e vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta 
e indireta federal, estadual e municipal, sem, contudo, representar um engessamento do Poder 
Judiciário. De outra parte não engessa o Poder Judiciário, pois foram estabelecidos critérios 
objetivos e claros de revisão e revogação das súmulas vinculantes pela própria EC n. 45/04 

                         O estudo aqui proposto é de inescondível significação e ganha contornos 
especiais - a merecerem a devida atenção - na medida em que o acolhimento da repercussão 
geral e da súmula vinculante  em nosso sistema foram acompanhados muita desconfiança. 
Não sem razão. A lembrança da extinta e tão criticada argüição de relevância ainda está viva 
na memória de muitos e a associação entre o novel instituto da repercussão geral e o antigo é 
feita de forma natural. O que nos parece, entretanto, é que os contornos dados pela EC n. 
45/04 e em nível infraconstitucional, mas, em especial, a interpretação e aplicação que se 
deverão dar à repercussão geral - consentâneas com os demais preceitos constitucionais e 
conformes com os critérios adiante propostos - conferirão legitimidade ao mais novo 
pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário com vistas a garantir a um acesso à 
justiça mais eficaz. 

                     Em suma, a análise do tema, tal como aqui é proposta, tem por objeto primordial 
demonstrar que a aplicação da repercussão geral, na forma aqui preconizada (é dizer, em 
absoluta harmonia com os demais postulados constitucionais) permitirá constatar o impacto 
positivo de sua adoção em nosso sistema jurídico-político brasileiro como um todo, e, em 
particular, com reflexos diretos na força normativa da Constituição. No mesmo sentido a 
adoção da súmula vinculante representa uma significativa diminuição do numero de processos 
repetitivos nas instâncias superiores, bem como uma uniformização na interpretação da 
Constituição em consonância com o princípio da segurança jurídica e com vistas a garantir 
um maior acesso à justiça. 

                     Não há negar-se o excesso de processos repetitivos implica na grande maioria 
das vezes, na prescrição de processos importantes, na não apreciação de causas relevantes 
para a sociedade e também na morosidade da justiça. A criação de mecanismos de contenção, 
como a clausula de repercussão geral e a súmula vinculante surgem como instrumentos 
eficazes para diminuírem o excesso de processos, mas para principalmente conferir celeridade 
à justiça. 

                     Nesse diapasão, tem-se que um Poder Judiciário mais célere favorece o acesso à 
justiça, pois as decisões serão proferidas em tempo hábil. De outra parte com a eliminação de 
processos repetitivos permite-se que o magistrado examine com maior acuidade os processos 
distintos garantindo assim um acesso à justiça mais eficaz, em sentido amplo. Ademais, foi 
esse um dos objetivos da EC 45/04 ao inserir no art. 5º que trata dos direitos e garantias 
individuais o inc. LXXVIII "a todos, no âmbito do judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." A 
uniformização da interpretação também colabora para o acesso à justiça na medida em que 
evita decisões judiciais contraditórias que violam o princípio da isonomia. De nada adianta o 
Texto Constitucional assegurar um acesso à justiça se a justiça prestada é ineficaz ou ela 
própria violadora de um direito fundamental como o da isonomia. Nesse cenário tanto a 
repercussão geral, como a súmula vinculante desempenham papel relevante de garantirem 
homogeneidade nas decisões não só dos Tribunais superiores, mas dos demais órgãos do 
Poder Judiciário, sem representarem, contudo, um engessamento desse Poder. 
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2. O novo perfil do recurso extraordinário e a repercussão geral 

  

                        A Emenda Constitucional 45, de 08 de dezembro de 2004[14], introduziu no 
art. 102 do Texto Constitucional o § 3º, contemplando um novo requisito de admissibilidade 
do recurso extraordinário. A teor do parágrafo acrescido compete ao recorrente, no âmbito do 
recurso extraordinário, demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais debatidas 
no caso, como pressuposto necessário para a admissibilidade do recurso. O dispositivo 
mencionado encontra-se assim redigido: "No recurso extraordinário o recorrente deverá 
demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da 
lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela 
manifestação de dois terços de seus membros." [15] 

                        De acordo com essa nova ordem constitucional - na trilha de bem sucedida 
experiência estrangeira[16], constitui condição de admissibilidade específica do recurso 
extraordinário o comparecimento, no caso, de repercussão geral, capaz de justificar o seu 
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.  Dito de outro modo, apenas algumas causas, as 
que sejam dotadas de 'repercussão' (assim entendidas aquelas que comportam uma 
importância elevada, segundo os critérios indicadores e estabelecidos pela legislação 
infraconstitucional, e que ultrapassem os interesses individuais dos envolvidos) são idôneas 
para o recurso extraordinário. 

                        Com efeito, a partir da Emenda 45, não basta que o recurso extraordinário 
atenda aos pressupostos genéricos de admissibilidade dos recursos, e, igualmente, aos 
específicos, desenhados constitucionalmente. É imperioso que a causa, aí colocada, seja 
dotada de um significado fundamental, capaz e idôneo, portanto, de justificar a atuação do 
Supremo Tribunal, no caso em concreto. 

                        Trata-se de instrumento de filtragem colocado à admissibilidade dos recursos 
ao Supremo Tribunal Federal, na esperança de reconduzi-lo ao seu lugar e à sua verdadeira 
função, de intérprete final da Constituição, velando por sua supremacia, função que realiza 
muito fortemente pela via do extraordinário, como já anotamos alhures. [17] 

                        Aos Tribunais de Cúpula, aqui e no âmbito do direito comparado, é reservada - 
e há de ser constante e integralmente preservada - uma função modelar, relativamente ao 
julgamento de causas verdadeiramente paradigmáticas. [18] Nos termos do que se procurou 
demonstrar precedentemente, tendo em vista a importante missão que lhe fora tributada e a 
posição que ocupa no vértice da estrutura judiciária brasileira, compete ao STF decidir causas 
de (interesse de) âmbito nacional, proferindo julgados norteadores de toda a atividade 
jurisdicional do país. 

                        Na doutrina alemã encontra-se precisamente a mesma afirmação, em relação 
aos Tribunais Superiores e particularmente ao BGH (Bundesgerichtshof).[19] Na Argentina, 
identicamente, diz-se que o tribunal (Corte Suprema argentina) "deve reservar sua atividade 
jurisdicional para os casos importantes, pois do contrário não poderá resolver-los 
adequadamente." [20] Em outra passagem afirma-se categoricamente que a função dos 
tribunais supremos haveria de se concentrar efetivamente nos casos importantes. Tomando-se 
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por base exemplo deveras elucidativo, não consubstanciaria um assunto "muito importante 
decidir uma questão de hermenêutica de um contrato em particular". Mas, sem dúvida o 
requisito da importância ou significação compareceria se a hipótese fosse a de "estabelecer 
um critério ou regra de respeito às cláusulas contratuais em termos da jurisprudência da 
Corte." [21] 

                        De fato, por essas razões, sucintamente enunciadas, não se justificava que o 
Supremo Tribunal, incumbido de tão nobre função, se visse às voltas com questões de 
reduzida importância, como comumente ocorria. 

                        Tanto basta um exame da jurisprudência da mais alta Corte do país a fim de se 
comprovar o que se aduz. Ilustrando a afirmação feita, servimo-nos, em particular, de dois 
casos, bastante emblemáticos e que demonstram o desvio de função e o exorbitante acúmulo 
tarefas, a que se via rotineiramente compelido o STF. Em vários deles, via-se o Supremo com 
questões de modestíssima projeção, em termos de importância nacional ou salvaguarda da 
Constituição. 

                        Não parece demasiado repisar - ao lado da preocupante inversão de "papéis" 
verificada, nos termos do registrado acima, transformando a mais alta Corte de justiça em 
verdadeira terceira, por vezes quarta instância recursal - os resultados, em termos numéricos, 
que esse elevado acesso ao STF acarretou. [22] Realmente, parece ter sido altamente 
determinante para a adoção da repercussão o alarmante aumento no volume de processos 
remetidos aos Tribunais Superiores, na medida em que é altamente desejável que uma Corte 
com tão elevada função - como o Supremo Tribunal Federal, que se viu em uma situação 
'limite' - que é a de assegurar a supremacia constitucional, dedique-se a questões efetivamente 
importantes. [23] 

                        A constatação dessa problemática, no entanto, não é nem um pouco recente, 
nem tampouco um dado nacional. Ao contrário, há muito se percebe o crescente acúmulo de 
serviço no STF e, daí, a imperiosidade de uma racionalização e da adoção de mecanismos 
para a filtragem dos recursos que ascendem diariamente às Cortes Superiores, notadamente à 
Corte Constitucional. 

                        Como se anunciou anteriormente há algum tempo os Tribunais Superiores de 
diversos países têm sofrido uma atenuação, ou modificação de sua competência, fenômeno 
passível de identificação em todo o mundo. Como registra Arruda Alvim, a função desses 
Tribunais, "quer em sede doutrinária, quer, ainda, pela própria pressão do sempre crescente 
acesso a essas Cortes, passou da ampla função de revisão plena da legalidade (como 
predominantemente ocorria no século passado e em parte deste), para uma função de resolver 
causas que, além da revisão da sua legalidade, tenham determinados outros atributos, que as 
destaquem das demais, onde só se fere o tema da ilegalidade." [24] No Brasil, foram diversas 
as tentativas de superação dos números que assolavam o Supremo Tribunal Federal, tal como 
a adoção da antiga arguição de relevância, dentre várias outras medidas. 

                        A novidade da Emenda Constitucional 45/04, em boa hora, permite a seleção 
de causas, a fim de que o Supremo Tribunal examine apenas aquelas dotadas de repercussão, 
porque, pelo novo regime, apenas estas são idôneas para o recurso extraordinário. 

                        Deve-se admitir, de qualquer modo, que causa alguma estranheza a instituição 
da repercussão geral apenas para os recursos extraordinários, mas sem a aprovação de um 
filtro equivalente para os recursos especiais.[25] Isso significaria¸ grosso modo, que pode 
haver uma questão constitucional destituída de relevância, capaz de impedir o seu acesso à 
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Corte Suprema, mas que isso não se verifica nos recursos direcionados ao Superior Tribunal 
de Justiça, envolvendo, portanto, questões infraconstitucionais. [26] 

                        De fato, em um país como o nosso, em que a constitucionalização dos assuntos 
é incontestável, pode-se, legitimamente, sustentar que no âmbito das questões constitucionais 
há questões intensamente relevantes, as quais exigem o pronunciamento do Supremo Tribunal 
Federal, e outras não. Ives R. Braghittoni argumentando neste sentido, lembra, 
oportunamente: "Pensando-se assim, no limite, a própria Constituição estaria errada ao 
determinar, em seu art. 102, III, apenas três alíneas de cabimento para o recurso 
extraordinário: esse recurso deveria, então, ser cabível, em quaisquer circunstâncias, qualquer 
que fosse a hierarquia da norma supostamente infringida!" [27] 

                        E de fato, não são incomuns as hipóteses que chegam ao Supremo Tribunal via 
extraordinário nas quais o preceito constitucional contrariado (ou alegadamente contrariado) 
repercute apenas nas partes ali envolvidas, mas sem significação alguma para um círculo 
maior. São situações que não justificam um pronunciamento pelo STF - ou, ao menos, não 
mais justificam, dada a nova feição que lhe foi atribuída pela EC 45/04, com a instituição da 
repercussão geral.       

                        Aduz-se, como já adiantado, que a adoção do novo requisito de 
admissibilidade dos recursos extraordinários, a repercussão geral, veda - ou 
obstaculiza  sensivelmente - o acesso à justiça. Segundo crítica ao instituto, essa 
discriminação, entre causas relevantes e não relevantes, constituir-se-ia em verdadeira 
negativa ao acesso à Justiça.[28] Não se trata, entretanto, de afirmação legítima e passa, 
necessariamente, pela reflexão em torno da indagação: todos têm direito (assegurado e 
inafastável) de ir até o STF? Parece-nos que não, em absoluto. [29] 

                        Colocado diante dessa mesma questão, Arruda Alvim indaga se, efetivamente, 
haveria "um dever de caráter social do STF, para com a comunidade nacional, de apreciar 
toda e qualquer questão em que estivesse envolvida questão constitucional, fosse ela qual 
fosse, e, por isso mesmo, também as inumeráveis destituídas de qualquer importância, e, as 
que se repetem aos milhares?" [30]. A esta indagação, o mesmo professor responde: "ou, ao 
contrário, saber se não seria muito mais rigorosamente compatível com a função de um STF 
reservar a este tribunal o pronunciamento sobre questões constitucionais que repercutissem de 
uma forma mais acentuada e destacada no ambiente dos advogados e juízes e no cenário da 
sociedade mesmo". [31] Nada mais verdadeiro. 

                        Entendido o acesso à justiça em seu sentido mais amplo, exatamente na forma 
em que proposta na introdução deste trabalho, induvidosa ser esta a única conclusão legítima 
que se pode alcançar. 

                        O que parece, enfim, é que a repercussão geral consubstancia instrumento 
absolutamente legítimo para a "seleção" das causas com questões acentuadamente relevantes, 
às quais (e somente a elas) será franqueado o acesso ao STF. Seleção esta, como se 
evidenciou anteriormente, é inteiramente compatível com o nosso sistema e com a função 
reservada, e particularmente relevante, para um Tribunal Constitucional. [32] O que será 
fundamental, no entanto - e permitirá concluir-se, derradeiramente, pela legitimidade de sua 
adoção -, é que o STF adote interpretação e aplicação absolutamente harmônicas com os 
demais postulados constitucionais e sempre atento à experiência estrangeira[33],, no âmbito 
da qual já se pôde surpreender o que é havido como detentor de repercussão geral. 
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3. Súmula Vinculante 

  

                        A EC n. 45/04 introduziu o art.103- A ao Texto Constitucional criando assim a 
súmula vinculante com o intuito de diminuir o excessivo numero de processos, garantir o 
acesso à justiça e uniformizar a jurisprudência pátria. O ordenamento jurídico já permitia a 
criação de súmulas, mas destituídas de efeito vinculante. No entanto, apenas ao Supremo 
Tribunal Federal foi conferida a prerrogativa de editar súmulas dotadas de efeito vinculante. 
A origem da súmula vinculante remonta a proposição de emenda ao Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal de autoria do Min. Victor Nunes Leal, aprovada  em 13 de 
dezembro de 1963 e que instituiu a "Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo 
Tribunal Federal."[34] 

                Consoante o disposto no Texto Constitucional as súmulas vinculantes podem ser 
criadas, de oficio pelo Supremo Tribunal Federal ou por provocação dos legitimados 
constantes do art. 103 da Constituição, ou seja, os mesmos legitimados para propor ação 
direta de inconstitucionalidade e ainda pelo Defensor Público-Geral da União, pelos Tribunais 
Superiores, pelos Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, pelos 
Tribunais Regionais Federais, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, pelos Tribunais 
Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares conforme disposto no art.3º da Lei n. 
11.417/06  que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. [35] 

                Também poderá o Município propor, incidentalmente ao curso de processo em que 
seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante. 
Contudo, tal circunstância não tem o condão de autorizar a suspensão do processo em curso. 

                São aprovadas as súmulas vinculantes mediante decisão de dois terços dos membros 
do Supremo Tribunal Federal, ou seja, com o voto de oito ministro e após reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional. As demais súmulas da Corte Suprema para serem aprovadas 
necessitam apenas do quorum de maioria absoluta. Todavia é imperioso deixar claro que as 
súmulas anteriores para adquirem efeito vinculante necessitam ser novamente votadas e 
aprovadas pelo quorum de dois terços dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

                As súmulas só a partir de sua publicação na imprensa oficial terão efeito vinculante 
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal. O efeito vinculante não atinge o Poder Legislativo 
que poderá promulgar uma lei com conteúdo diverso da súmula vinculante.[36] Tal exclusão 
é de extrema relevância, na medida em que possibilita o ordenamento jurídico se adaptar as 
alterações ocorridas no seio da sociedade.  Tanto é que se a lei em que se fundamentou a 
edição do enunciado de súmula vinculante foi modificada ou revogada, deve o Supremo 
Tribunal Federal de ofício ou por provocação, levar a cabo sua revisão ou cancelamento. 

                Elas têm eficácia imediata, contudo o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 
dois terços dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha 
eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse pública. Trata-se da modulação temporal dos efeitos da decisão, como 
ocorre com as ações diretas de inconstitucionalidade. 
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                        O Texto Constitucional requer para edição da súmula vinculante reiteradas 
decisões em matéria constitucional, ou seja, exige que a matéria tenha sido diversas vezes 
objeto de apreciação do Tribunal.[37] Pressupõe, portanto, um amplo e profícuo debate para a 
edição da súmula vinculante, evitando-se assim decisões precipitadas e casuísticas.[38] 
Outrossim, não fixou o Texto Constitucional um numero mínimo de decisões para edição da 
súmula vinculante. 

                        O objetivo da súmula vinculante não é outro senão a validade, a interpretação e 
a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Resta, portanto, vedada a 
possibilidade de edição de súmula vinculante de interesse individual, vez que há referencia 
expressa a controvérsia atual que acarrete multiplicação de processos sobre questões 
idênticas.[39] São os excessivos recursos interpostos versando sobre questão idêntica no 
Supremo Tribunal Federal que impedem a eficaz atividade jurisdicional e por via de 
conseqüência o acesso à justiça.[40] 

                        A adoção da súmula vinculante que uniformiza a jurisprudência e fixa uma 
interpretação para os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração direta e indireta, 
federal, estadual e municipal, não significa em circunstância alguma um engessamento do 
Poder Judiciário. È imperioso deixar claro que é possível o cancelamento e a revisão das 
súmulas vinculantes na forma estabelecida na Lei n. 11.417/06, de oficio ou pelos legitimados 
do art. 103 do Texto Constitucional e também pelos pelo Defensor Público-Geral da União, 
pelos Tribunais Superiores, pelos Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e 
Territórios, pelos Tribunais Regionais Federais, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares conforme estabelecido no art.3º da Lei 
n. 11.417/06. [41] 

                        Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de 
súmula vinculante, como dito anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por 
provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. No procedimento de 
edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, 
por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal. 

                        Admite-se a figura do amicus curiae que também é previsto expressamente 
para as ações do controle concentrado, na forma da Lei n. 9.868/99. O amicus curiae 
democratiza o processo de edição, revisão e cancelamento da súmula vinculante ao passo que 
permite as entidades representativas da sociedade e a terceiros que se manifestem sobre o 
conteúdo da súmula ampliando e aprofundando o debate constitucional. Trata-se aqui da 
aplicação da teoria da "Sociedade aberta dos interpretes" de Peter Häberle que defende que 
todos aqueles que devem cumprir a Constituição, constituem-se também em seus intérpretes, 
democratizando assim o processo interpretativo.[42] 

                Todavia, a proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. 
Importante consignar que o Procurador-Geral da República, nas propostas de súmula 
vinculante que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou 
cancelamento de enunciado de súmula vinculante. 

                        De outra parte, cumpre analisar que de nada adiantaria o Texto Constitucional 
criar a súmula vinculante se não estabelecesse mecanismos capazes de garantir o seu 
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cumprimento pelos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração direta e indireta, 
federal, estadual e municipal. Para tanto, foi incluída uma nova hipótese de cabimento da 
reclamação constitucional  nos seguintes termos: "Art. 103. (...). §3º Do ato administrativo ou 
decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá 
reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida 
com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso." 

                Da leitura do dispositivo constitucional supratranscrito tem-se que da decisão 
judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe 
vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem 
prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. No entanto, contra 
omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação constitucional só será admitido 
após esgotamento das vias administrativas. 

                        Destarte, a súmula vinculante acaba por dar maior publicidade às decisões do 
Supremo Tribunal Federal, sendo fonte de orientação do magistrado.[43] Trata-se de valioso 
mecanismo de racionalização da justiça, na medida em que ao vincular os demais órgãos do 
Poder Judiciário e da administração direta e indireta, federal, estadual e municipal, diminui 
significativamente o excessivo numero de processo em tramitação na justiça. Isso se dá em 
virtude de a Administração Pública constituir-se em um dos maiores demandantes do 
Judiciário, precipuamente, em razão do duplo grau de jurisdição obrigatório que resta 
prejudicado aqui em razão da aplicação da súmula vinculante. 

                        Tal circunstância representa uma diminuição significativa do numero de 
processos em tramitação na justiça e uma celeridade da atividade jurisdicional garantindo 
assim o acesso à justiça em sua acepção ampla. A um só tempo, a súmula vinculante responde 
a uma nova realidade do Direito, que reclama por previsibilidade e segurança jurídica, 
exigindo, por isso, de todos nós, uma nova leitura desses institutos e uma verdadeira mudança 
de mentalidade. 

  

  

  

4. Síntese conclusiva  

  

                        A crise da justiça se dá, dentre vários fatores, pela existência de inúmeros 
processos repetitivos nas instâncias superiores precipuamente, no Supremo Tribunal Federal 
que acaba por não conseguir cumprir o seu relevante mister consistente na defesa e guarda da 
Constituição, devido a necessidade de apreciar demandas que versam sobre questões idênticas 
e como tal demandam uma interpretação e decisão uniforme, sob pena de comprometerem a 
segurança jurídica e a isonomia. 

                        A Reforma do Poder Judiciário, levada a cabo pela Emenda Constitucional 
n.45/04,  como visto, teve como finalidade principal conferir celeridade e eficiência ao Poder 
Judiciário, para tanto além da criação do Conselho Nacional de Justiça, com vistas a conferir 
eficiência na administração da justiça, foram criados mecanismos de contenção como a 
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repercussão geral e a súmula vinculante.  Ambos visam a racionalização da justiça, por meio 
da adoção de critérios objetivos, que confiram uma uniformização da jurisprudência e por via 
de conseqüência,  diminuam o numero de processos repetitivos no Supremo Tribunal Federal. 

                        Ao assim proceder ambos os institutos conferem celeridade a atividade 
jurisdicional, prestigiando o acesso à justiça, que como visto não se limita ao ingresso na 
justiça, mas abarca todo o processo, incluindo a necessidade de obtenção de uma justiça 
célere e eficaz em observância ao direito fundamental da razoável duração do processo. Não 
representam de modo algum instrumentos de 'engessamento' do Poder Judiciário, como dizem 
alguns. Pelo contrário, há expressa previsão no Texto Constitucional de mecanismos de 
alteração e cancelamento das súmulas vinculantes. Em outras palavras, o próprio sistema 
constitucional permite meios de adaptação às alterações da sociedade. 

                        Em suma, o que se pode dizer é que - como se diz correntemente - não se pode 
olhar "o novo" com os olhos "do velho". A nova realidade do Direito impõe, a todos nós, uma 
nova leitura e reflexão desses novos institutos, com significativa mudança de mentalidade. 
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[1] Cf. CAPELLETI, Mauro;  GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, Porto Alegre: Sérgio Fabris, 
tradução Ellen Gracie Northfleet, 1988. p. 13. 

[2] Cf. CAPELLETI, Mauro;  GARTH, Bryant. Op. Cit.,  p. 161. 

[3] Cf. ROSAS, Roberto. Reforma do Judiciário: acertos e desacertos". In.: Coletânea de 
Estudos Jurídicos: Coordenadoras:ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira; 
PETERSON, Zilah Maria Callado Fadul. Colaboradora:MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. 
Brasilia: Superior Tribunal Militar, 2008, p.431. 

[4] Cf. RODRIGUES, Horácio Wanderley. "EC n.º 45: Acesso à Justiça e Prazo Razoável na 
prestação jurisdicional". In. Reforma do Judiciário. São Paulo: RT, coord. Teresa Arruda 
Alvim Wambier e outros, p. 283. 

[5] Cf. NICOLITT, André Luiz. A duração razoável do processo. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, passim. 

[6] Escreve Roberto Rosas, com inteiro acerto e singular precisão: "Hoje, patenteia-se a 
importância do princípio da efetividade. O cidadão tem direito ao ingresso na justiça, saída, 
rapidez, e atuação positiva, com justiça mais acessível e efetiva." ( Op. Cit., p.434) 

[7] Ideia que se extrai da obra de NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

[8] Destarte, consta textualmente da Constituição Federal: "Art. 102. Compete ao Supremo 
Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...)." (os destaques 
são nossos). 

[9] Mediante o acréscimo pela Emenda Constitucional 45/04 do § 3º ao art. 102, da 
Constituição, in verbis: "No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a 
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de 
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que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação 
de dois terços de seus membros". 

[10] Como se evidencia, o papel desempenhado pelo Supremo Tribunal coloca-o como órgão 
guardião da ordem constitucional. Consignando, nessa mesma direção, o status de guardião 
da ordem constitucional do Supremo Tribunal Federal: ARRUDA ALVIM, A declaração 
concentrada de inconstitucionalidade pelo STF e os limites impostos à ação civil pública e ao 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor. In: MAZZEI, Rodrigo et al (coord.). Processo 
civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 485. Nestes termos, consta do art. 102, 
caput, da CF, já transcrito: "Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe (...)." Não se pode deixar de consignar que essa tarefa - proteção 
à Constituição - não se coloca unicamente ao Supremo Tribunal Federal. Peter Häberle, em 
opinião que endossamos, atribui esse dever a todos os cidadãos e aos órgãos estatais. Ver, 
assim: HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Buenos Aires: Astrea, 2007. p. 431, § 72. 

[11] Essa afirmação é igualmente feita no direito comparado. Assim, na Argentina, a doutrina 
ressalta a natureza excepcional do recurso extraordinário, com perfil e finalidade muito 
próximos aos do direito brasileiro, competindo-lhe também assegurar a supremacia da 
Constituição. Vide, por todos, os trabalhos de MORELLO, Augusto M. El recurso 
extraordinário. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1987, e de Barrancos y Vedia, Fernando N. 
Recurso extraordinário y 'gravedad institucional'. 2.ª ed. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, s/d, 
especialmente pp. 24-25. Roberto Omar Berizonce, na mesma linha, sublinha esse mesmo 
aspecto de que é dotado o recurso extraordinário federal da Argentina: "La misión 
institucional de la Corte Suprema es bien sabido no se reduce a desempeñarse como um mero 
tribunal de justicia que dirime conflictos entre partes, sino que a condición de que exista un 
caso judicial, actúa y se erige em um propio y verdadero 'Poder de Estado'. ... El principal 
instrumento de que se vale el alto tribunal para cumplir su misión, [es] la vía del recurso 
extraordinario federal, ..." (BERIZONCE, Roberto Omar. Sobrecarga, misión institucional y 
desahogo del sistema judicial. In: BERIZONCE, Roberto Omar (Coord). El papel de los 
Tribunales Superiores (Estudios en honror del Dr. Augusto Mario Morello). Rubinzal-
Culzoni Editores, p. 434). Vide o Cap. V, deste trabalho, dedicado ao direito estrangeiro. 

[12] BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania - A Plenitude da 
Cidadania e as Garantias Constitucionais e Processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 51. 

[13] Cf. MUSCARI, Marco Antonio Botto, Súmula vinculante, São Paulo: Juarez de Oliveira, 
199, p. 51. 

[14] Publicada no DOU 31.12.2004. 

[15] Mencionado § 3º foi regulamentado pelos arts. 543-a e 543-b do Código de Processo 
Civil, aí acrescidos pela Lei nº 11.418, de 19.12.2006 (publicada no DOU 20.12.2006). 

[16] Na Alemanha, designa-se por importância fundamental ("grundsätzliche Bedeutung"); na 
Argentina há filtro equivalente ao nosso, permitindo-se que o Supremo Tribunal daquele país 
possa, "según su sana discreción", rechaçar as causas, nas seguintes hipóteses: "falta de 
agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o 
carentes de transcendencia" (art. 280, do Código de Processo Civil da Argentina, com a 
redação da Lei 23.774, de 1990). Outros países, como os EUA, por exemplo, adotam 
semelhante mecanismo de seleção dos recursos dirigidos à Corte Suprema ("writ of 
certiorari").  V. a respeito: COUTO, Monica Bonetti. A Repercussão Geral da Questão 
Constitucional e seus reflexos no âmbito do recurso extraordinário no processo civil 
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brasileiro.  Tese de Doutoramento. PUC/SP (2009), onde se trata do assunto com 
profundidade. 

[17] Em afirmação feita à luz do direito argentino, mas inteiramente válida para o brasileiro, 
anotou-se que "La Corte, guardiana final de la Constituición, se há esforzado para el recurso 
extraordinario el papel de um verdadero recurso extraordinario. Cuando ejerce la jurisdicción 
reglamentada por los arts. 14 y concordantes de la ley 48 - su principal órbita de acción - la 
Corte no actúa como un tribunal de tercera instancia. Se desempeña como un tribunal de 
características especiales, que maneja con criterio restrictivo normas y pautas especiales, 
distintas de las de la legislación ordinaria, y que con ayuda de ellas resuelve casos especiales, 
en el sentido de que su solución importa muchas veces adoptar líneas políticas - en sentido 
lato - de gran importancia para el país." (BARRANCOS Y VEDIA, Fernando N. Recurso 
extraordinario y 'gravedad institucional'. 2. edição. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p. 9).  No 
mesmo sentido, destaca Augusto M. Morello a finalidade da reforma que, na Argentina, 
incorporou o certiorari, resguardando, com isso, "la función, primera y principal del Alto y 
último Tribunal de la Nación, de asegurar la primacía de la Constitución y afirmar, en 
concreto, las garantías consagradas en la Carta Fundamental." (MORELLO, Augusto M. La 
nueva etapa del recurso extraordinario - El 'certiorari'. Libreria Editora Platense - Abeledo 
Perrot, 1990. p. 256). 

[18] ARRUDA ALVIM, José Manoel de. A argüição de relevância no recurso 
extraordinário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 41. 

[19] V. a respeito: COUTO, Monica Bonetti. A Repercussão Geral da Questão Constitucional 
e seus reflexos no âmbito do recurso extraordinário no processo civil brasileiro. Tese de 
Doutoramento. PUC/SP (2009), mais precisamente em seu Capítulo V, onde se trata do 
assunto com profundidade. 

[20] LEGARRE, Santiago. El requisito de la trascendencia en el recurso extraordinario, 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p. 17, letra 'b'. 

[21] LEGARRE, Santiago. El requisito de la trascendencia en el recurso extraordinario, 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, pp. 17-18, nota de rodapé 5, referindo-se a doutrina neste 
sentido e a outros precedentes. No mesmo sentido, no espectro do direito argentino, ver 
BARRANCOS Y VEDIA, Fernando N. Recurso extraordinario y 'gravedad institucional'. 2. 
edição. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, especialmente pp. 23-27. 

[22] Philadelpho Azevedo, em trabalho escrito em 1942, já advertira: "O ideal seria, sem 
dúvida, que o Tribunal presumidamente o mais sábio, por sua situação ímpar, pudesse atender 
a todas as queixas, mas como isso seria contraproducente, porque, pela paralisia, ficaria 
impedido de conhecer as questões graves ou fúteis, não há outro remédio aqui - como nos 
Estados Unidos ou em outro qualquer país, senão o de fazer distinções buscando formar uma 
escolha nobilitante de causas e só as dignas, sob o ponto de vista do interesse social, seriam 
submetidas ao crivo culminante da Corte Suprema." (A crise do recurso extraordinário, 
Revista dos Tribunais fascículo 518, vol. CXL, ano XXXI, novembro.1942, Páginas 
Destacadas, pp. 354). E prossegue: "O que não pode continuar é a avalanche de recursos 
extraordinários, que permite a qualquer um levar seu pleito egoisticamente ao exame do maior 
Tribunal do país, em prejuízo do exercício de suas funções mais nobres e úteis - a esse 
excessivo individualismo se deve sobrepor o interesse social, naguarda da inteligência 
uniforme da lei." (ob. cit., p. 356). Por ocasião da instituição da argüição de relevância, e 
aplaudindo essa iniciativa, anotou Ovídio Baptista da Silva: "Depois, como todos sabem, com 
alguma habilidade profissional, leva-se ao Supremo Tribunal Federal qualquer litígio, desde 
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aqueles conflitos entre vizinhos que litigam sobre a posse de um gato ou um cachorro, até 
aqueles em que se pretenda indenização pela morte de um animal de estimação. A imprensa 
seguidamente dá-nos notícias desses jocosos incidentes forenses. Porém, que fazer, para 
eliminá-los, sem questionar as regalias constitucionais e o princípio de 'separação de poderes'? 
Sem o 'filtro' da argüição de relevância nada se fará que possa impedir que os tribunais 
supremos se tornem mais um degrau da jurisdição comum, funcionando como juízo de 
apelação." (Cf. Ovídio Baptista da Silva, Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio 
de Janeiro: Forense, 1. edição, 2004, p. 263). 

[23] Afirmação análoga é feita para o direito argentino e para a Suprema Corte daquele país, 
por  MORELLO, Augusto M. La nueva etapa del recurso extraordinario - El 'certiorari'. 
Libreria Editora Platense - Abeledo Perrot, 1990. p. 10. 

[24] ARRUDA ALVIM, José Manoel de. A argüição de relevância no recurso 
extraordinário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 41. 

[25] Constava da EC 96-A, previsão para alteração do art. 105, da CF mais precisamente pela 
instituição do requisito de 'repercussão geral' também para os recursos especiais, nos 
seguintes termos: "§ 2º. No recurso especial, o recorrente deverá demonstrar a repercussão 
geral das questões federais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine o seu 
cabimento, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros." 
Merece destaque ainda o Projeto de Lei de n. 1.343/2003, que acrescenta o § 2. ao art. 541, do 
Código de Processo Civil, com a seguinte redação: "§ 2.o O recurso especial por ofensa a lei 
federal somente será conhecido quando o julgado recorrido tiver repercussão geral, aferida 
pela importância social ou econômica da causa, requisito que será dispensado quando 
demonstrada a gravidade do dano individual." 

[26] Endossando essa crítica, Manoel Lauro Volkmer de Castilho anotou: "Exigir a 
demonstração da repercussão geral de inconstitucionalidade que não a comporte ou recusar o 
recurso que não a demonstre, quando patente a inconstitucionalidade, parece de fato distinguir 
entre inconstitucionalidades como se qualquer delas não fosse em si uma violação máxima 
suficiente para a atuação do Tribunal que é guarda da Constituição." (CASTILHO, Manoel 
Lauro Volkmer. Recurso Extraordinário, repercussão geral e súmula vinculante, Revista de 
Processo 151, 2007, p. 110). Essa opinião alinha-se, em certa medida, às severas críticas 
feitas por Calmon de Passos ao instituto da argüição de relevância (cf. será visto no Capítulo 
IV, infra). Ainda esse respeito, anotou o Min. Nilson Naves: "Perguntamos, ainda: o Superior 
Tribunal foi, de fato e de direito, instituído para cuidar de um sem-número de causas, tanto 
das questões federais de maior repercussão quanto das de menor repercussão?" (trecho 
extraído do trabalho de Arruda Alvim, A EC n. 45 e o instituto da repercussão geral, Reforma 
do Judiciário, SP, Revista dos Tribunais, 2005, p. 67, nota de rodapé 8). 

[27] BRAGHITTONI, Ives R. Recurso extraordinário - Uma Análise do Acesso do Supremo 
Tribunal Federal - de acordo com a Lei 11.418/06 (Repercussão Geral). São Paulo, Atlas, 
2007, p. 77. 

[28] A argüição de relevância, prevista no sistema revogado, foi alvo de duras críticas pelo 
professor J.J.Calmon de Passos. Para ele, não se justificaria a diferenciação entre causas 
relevantes e irrelevantes, notadamente tendo em vista a subjetividade na avaliação da 
existência da relevância. Diz o autor:  "Se toda má aplicação do Direito representa gravame ao 
interesse público na justiça do caso concreto (único modo de se assegurar a efetividade do 
ordenamento jurídico), não há como se dizer irrelevante a decisão em que isso ocorre [...]. 
Logo, volta-se ao ponto inicial. Quando se nega vigência à lei federal ou quando se lhe dá 
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interpretação incompatível, atinge-se a lei federal de modo relevante e é do interesse público 
afastar esta ofensa ao Direito individual, por constituir também uma ofensa ao Direito 
objetivo, donde ser relevante a questão federal que configura." (CALMON DE PASSOS, J.J. 
Da argüição de relevância no recurso extraordinário. Revista Forense nº 259, Rio de Janeiro, 
1977, p. 16). E prossegue: "não há injustiça irrelevante! Salvo quando o sentimento de Justiça 
deixou de ser exigência fundamental na sociedade política. E quando isso ocorre, foi o Direito 
mesmo que deixou de ser importante para os homens." (Idem, ibidem, p.16).E, em outro 
trabalho, o mesmo autor dá seguimento ao seu raciocínio: "toda injustiça num caso concreto, 
no sentido de inexata aplicação do Direito ao fato reconstituído processualmente, ou inexata 
reconstituição do fato, toda má aplicação do Direito é uma injustiça, é uma violação a 
interesse da comunidade, público, portanto, e de ordem geral" (CALMON DE PASSOS, J.J. 
O recurso extraordinário e a emenda n. 3 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. 
Revista de Processo, n. 5, p. 53-54). 

[29] A par desses argumentos, e de tantos outros aqui não expedindos, a atuação do STF em 
relação ao tema tem afastado, a nosso ver legítima e corretamente, causas evidentemente 
inexpressivas sob a ótica da repercussão. Com a aplicação deste filtro, em vigência desde 03 
de maio de 2007, o Supremo Tribunal entendeu que o recurso no qual se veiculava a questão 
consistente no cabimento de dano moral postulado por torcedor que se sentira prejudicado 
com o rebaixamento de seu time (RE 570.846) não comportava repercussão geral, apta a ter 
comportado extraordinário, com absoluto e total acerto. 

[30] ARRUDA ALVIM, José Manoel de. A EC n. 45 e o instituto da repercussão geral. In: 
Reforma do Judiciário, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 85, 1.ª coluna (os itálicos 
são do original). 

[31] ARRUDA ALVIM, José Manoel de, op. cit., mesma página (os itálicos são do original). 

[32] Vide, neste mesmo sentido: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso Especial, 
recurso extraordinário e ação rescisória. 2.ª edição, reformulada e atualizada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, pp. 290 e seguintes. 

[33] Guardadas, naturalmente, as devidas distinções entre os ordenamentos e sistemas 
jurídicos. 

[34] LEAL, Vitor Nunes. Atualidade do Supremo Tribunal Federal. Revista Forense. Rio de 
Janeiro: Forense, v. 208, ano 61, out/dez, 1964, p. 16. 

[35] Digno de registro que, até a presente data, o STF editou 32 (trinta e duas) súmulas 
vinculantes. 

[36] Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. "Passado e futuro 
da Súmula Vinculante: considerações à luz da Emenda Constitucional n. 45/2004". In.: 
Reforma do Poder Judiciário.BOTTINI, Pierpaolo; RABELLO, Sergio. São Paulo: Saraiva, 
2005, p. 371. 

[37] Cf. LOVIS, Angelo Barbosa. "Súmula Vinculante: exemplo da intepretação entre os 
sistemas da common Law e da civil law.  FERES, Marcelo de Andrade; CARVALHO, Paulo 
Gustavo M. Processo nos Tribunais Superiores.São Paulo: Saraiva, 2006, p. 393. 

[38] Cf. ROSAS, Roberto. Op. Cit. p.432. 
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[39] Cf. ROSAS, Roberto. Op.cit., p.432. Ver também: Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; 
MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro.  Op.,cit., p. 345.  

[40] Acentuam Gilmar Ferreira Mendes e Samantha Meyer-Pflug que: "Trata-se, nesse passo, 
das questões processuais de massa ou homogêneas, envolvendo matérias previdenciárias, 
administrativas, tributárias, e todas suscetíveis de uma padronização.(...). E, na verdade, vê-se 
hoje um quadro de injustiças em função do caráter quase aleatório dos recursos. Por exemplo, 
num determinado processo alguém conseguiu obter uma decisão favorável no Plano Collor; 
num outro processo, em situação idêntica, não se alcançou êxito, o que provoca uma 
incompreensão do cidadão comum para com os parâmetros de racionalidade da nossa justiça. 
Nessas hipóteses, impõe-se tratamento isonômico como um requisito, inclusive, de justiça 
material. Esses casos suscetíveis de homogeneização estão a demandar a edição de uma 
súmula vinculante."(Op. Cit., p. 345) 

[41] Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gonet. 
Curso de Direito constitucional,São Paulo: Saraiva, 5ºed., 2010, p. 1109. 

[42] HÄBERLE, Peter, Hermenêutica Constitucional - A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 'procedimental' da Constituição, 
trad. Gilmar Mendes, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1.997. 

[43] Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro.  Op.,cit., p. 373. 
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OS NOVOS DESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO NA 
CONTEMPORANEIDADE: ACESSO E EFETIVIDADE DA JUSTIÇA E 

INTERVENÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
THE NEW CHALLENGES OF THE JUDICIARY IN CONTEMPORARY: ACCESS AND 

EFFECTIVENESS OF INTERVENTION ON JUSTICE AND PUBLIC POLICY 
 
 
 

DENISE ALMEIDA ALBUQUERQUE DE ASSIS 
 

RESUMO 
O acesso à justiça é um direito fundamental que teve sua concepção desenvolvida em 
conformidade com a evolução do Estado. Sua efetividade tornou-se a pedra angular de 
proteção de direitos ao conceber novas garantias judiciais de proteção da ordem constitucional 
objetiva e dos sistemas subjetivos. Nesse contexto, o Judiciário que constitui um dos três 
poderes estatais de importância crescente no Estado de Direto, modificou seu papel no cenário 
social, deixando, passando a ser o verdadeiro guardião da Constituição. Ocorre que novos 
conflitos surgiram, exigindo dos magistrados maiores análises acerca dos problemas 
enfrentados nos casos concretos. Diante disso, constatou-se a mudança de paradigma acerca 
das decisões judiciais, principalmente na aplicação dos princípios constitucionais, as quais 
visaram, em maior amplitude, à concretização do acesso à ordem jurídica justa. Desta forma, 
cresceu o fenômeno da intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas como um novo 
desafio desse poder no neoconstitucionalismo. 
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO EFETIVO À JUSTIÇA; PODER JUDICIÁRIO; CASOS 
DIFÍCEIS; JUDICIALIZAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
Access to justice is a fundamental right that has developed its design in accordance with the 
evolution of the state. Its effectiveness has become the cornerstone for protection of rights to 
develop new legal guarantees of protection of the constitutional objective and subjective 
systems. In this context, the judiciary as one of the three state powers of growing importance 
in the State of Direct, has changed its role in the social scene, leaving, going to be the true 
guardian of the Constitution. It happens that new conflicts have emerged, requiring further 
analysis of the judges about the problems in specific cases. Given this, there was a paradigm 
shift about judicial decisions, particularly in the application of constitutional principles, which 
aimed to a greater extent, the implementation of the access to just legal order. Thus, the 
phenomenon of increased intervention of the Judiciary on Public Policy as a new challenge 
that power in neoconstitutionalism. 
KEYWORDS: EFFECTIVE ACCESS TO JUSTICE; JUDICIARY; HARD CASES; 
JUDICIALIZATION. 
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O presente trabalho apresenta um estudo acerca de um dos principais desafios enfrentados 
pelo Poder Judiciário na contemporaneidade: a judicialização. Porém antes, de aprofundar o 
tema, fez-se necessária uma análise detalhada sobre o efetivo acesso à justiça. 

O acesso à justiça configura-se um direito fundamental que, por intermédio de seu exercício, 
pode garantir outros direitos quando violados. Esse conceito passou por transformações até 
alcançar a idéia de direito lato sensu. Ademais, pode-se atrelar o acesso à justiça ao direito de 
ação, configurando o acesso à ordem jurídica justa. No Brasil, esse direito foi expresso pela 
primeira vez na Constituição de 1946, mas foi somente com a atual Constituição Cidadã que 
esse direito foi elevado a uma categoria fundamental, atrelando-se a vários outros direitos 
fundamentais. 

Ao tratar de acesso efetivo à justiça, é importante analisar também o papel do Poder Judiciário 
na sociedade, posto que, com a ascensão dos direitos fundamentais, a normatização dos 
princípios e o papel da Constituição como norma suprema, esse poder sofreu transformações 
significativas de modo a assumir o papel supremo de guardião do Texto Fundamental. 

Diante desse contexto, novos conflitos surgiram, exigindo dos juízes uma postura mais 
voltada à garantia dos direitos fundamentais diante dos casos difíceis. Em razão dessas 
circunstâncias, o Judiciário passou a atuar em questões atinentes às políticas públicas, fazendo 
nascer o fenômeno chamado de Judicialização. 

Essa posição ativa deste poder vem causando uma série de discussões acerca da legitimidade 
dos juízes, separação dos poderes, dentre outros temas. Em razão disso, faz-se necessário uma 
análise acerca do assunto de modo a compreender os novos desafios do Poder Judiciário na 
pós-modernidade. 

1. ACESSO E EFETIVIDADE DA JUSTIÇA  

O acesso à justiça configura-se como um direito fundamental cujo exercício assegura outros 
direitos quando violados. Porém, seu conceito passou por diversas modificações até alcançar a 
concepção de acesso à ordem jurídica justa. A aplicação e efetividade desse direito serão 
analisadas adiante, incluindo o âmbito do direito brasileiro. 

1.1. Evolução histórica do conceito de acesso à justiça 

Os direitos humanos assumiram diversas teorias de conceituação e fundamentação ao longo 
dos séculos. Pode-se dizer que o processo de positivação desses direitos alcançou destaque 
após a Segunda Guerra Mundial, consolidando o Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
A partir da limitação do poder estabelecida na relação entre Direito e Estado, insere-se a 
Justiça como função estatal, na qual o Estado passa a estar vinculado e limitado pelo Direito. 

Diante disso, o reconhecimento e a proteção desses direitos passaram a ser garantidos nas 
Constituições. Esse processo é fruto da democratização dos países cujo objetivo precípuo era 
a busca da paz. Nesse sentido, Norberto Bobbio[i] esclarece que os direitos do homem, a 
democracia e a paz seriam os "três momentos necessários do mesmo movimento histórico: 
sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não 
existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos". 

Com o Estado Democrático de Direito, estreitaram-se as relações entre Direito e democracia, 
tornando possível a ampliação do conceito de direito de acesso à justiça. Desta forma, 
verifica-se que o movimento em prol do direito de acesso à justiça, desenvolvido após um 
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longo processo de evolução política e jurídica do Estado Moderno para o Estado do Bem-
Estar Social, proporcionou um novo significado às lutas em defesa dos direitos humanos. 

Paroski[ii], ao analisar a evolução desse direito considera que: 

O exercício, a conservação ou a reparação de direitos e interesses é uma conquista da 
humanidade, não tendo sido outorgada aos povos, sem antes ter sido objeto de intensas lutas 
pelo reconhecimento e o respeito aos direitos fundamentais em geral, incluindo aí a 
possibilidade de se ter acesso aos órgãos estatais encarregados de ministrar a justiça, 
prestando a tutela jurisdicional, em face da vedação da autotutela e do monopólio reservado 
ao Estado. 

  

Ao abordar o referido tema, Santos[iii] confirma a importância do direito ao acesso à justiça, 
considerando-o um direito de todos, devidamente consagrado na Constituição. Em comunhão 
a esse entendimento, Cappelletti e Garth[iv] encaram o acesso à justiça como requisito 
fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário cujo objeto não se restringe à mera 
proclamação de direitos como também é uma garantia de todos. Desta forma, seria 
caracterizado como o mais básico dos direitos humanos. 

A relação entre acesso à justiça e direitos humanos é uma conquista nova, principalmente 
quando se atrela ao reconhecimento do direito humano de acesso à ordem jurídica justa. 
Annoni[v] leciona que a relação entre justiça-poder e direito de acesso somente passou a ser 
vislumbrada como referencial humano com a consolidação do Estado de Direito. Nesse 
contexto, o indivíduo tornava-se detentor de expectativas frente ao Estado. 

Impende ressaltar que, ao analisarem o novo significado do acesso à justiça, Cappelletti e 
Garth[vi] demonstraram três obstáculos a serem enfrentados para garantir esse direito. A 
partir desses obstáculos, os autores encontraram três soluções práticas para superá-los, 
denominando-se "ondas", as quais tiveram início em 1965. 

Dentre as soluções práticas, cabe destacar a "terceira onda", posto que, por seu caráter 
abrangente, centralizou o papel das instituições e das pessoas, bem como dos mecanismos e 
procedimentos para garantir esse acesso. 

Nesse contexto, é possível constatar que o acesso à justiça define-se como um direito lato 
sensu[vii] tendo em vista que, por meio de sua análise contemporânea, depreende-se que esse 
direito abrange conteúdo material (direito de ação) e recursos efetivos (garantias processuais) 
capazes de permitir a garantia de todos os demais direitos. 

1.2. O direito de ação e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional 

A ação configura-se direito ao exercício da atividade jurisdicional. Por intermédio de seu 
exercício, a jurisdição é provocada. O direito de ação, sob a ótica do acesso à justiça, é um 
direito fundamental processual, podendo ser considerado o mais elementar de todos os 
direitos, tendo em vista que, por meio dele, garantem-se e concretizam-se os demais direitos. 

Para alcançar o patamar de direito fundamental, a ação passou por diversas transformações. 
No Estado Liberal, era indiferente às necessidades sociais, sendo apenas vislumbrada na ótica 
de direito formal de propor determinada demanda. Foi com as mudanças decorrentes do 
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Estado Social que a ação passou a ser vista como direito de acesso à justiça, objetivando a 
concreta participação do cidadão na sociedade. 

Desta forma, sua concepção significa muito mais do que o ato isolado de convocar a 
jurisdição ou de um simples direito ao julgamento do mérito. A ação constitui-se um 
"complexo de posições jurídicas e técnicas processuais que objetivam a tutela jurisdicional 
efetiva, constituindo, em abstrato, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva"[viii]. 
Ela configura-se como efetivo instrumento de realização dos direitos fundamentais. 

A efetividade, sob o enfoque do acesso à justiça, configura-se com a idéia de que o processo 
deve ser apto a cumprir de forma plena toda sua função sócio-político-jurídica. Porém, o 
problema atinente à efetividade, ainda que inicialmente percebido no século XX, tornou-se 
mais evidente com a consagração constitucional dos novos direitos, contribuindo para uma 
nova concepção acerca da função jurisdicional. 

Nesse âmbito, tornou-se imprescindível a busca de novos métodos de modo a favorecer a 
solução dos conflitos, objetivando o processo de resultados cujo intuito seria propiciar às 
partes a garantia de usufruírem, concretamente, os efeitos de proteção dos direitos.[ix] O 
processo deveria propiciar à parte tudo aquilo que ela tem direito de obter, devendo haver não 
só mudanças no âmbito do processo para a satisfação do acesso efetivo à justiça, mas também 
uma verdadeira mudança de mentalidade dos magistrados na análise das decisões judiciais. 
Nesse sentido, Dinarmaco[x] ressalta que é "preciso implantar um novo 'método de 
pensamento', rompendo definitivamente com as velhas posturas introspectivas do sistema, 
abrindo os olhos para a realidade da vida que passa fora do processo". 

Em virtude desse movimento em prol da efetivação do acesso à justiça, é possível constatar as 
várias mudanças no âmbito processual e material com fulcro na reforma em todo o aparelho 
judicial. Dentre elas, podem-se destacar as reformas dos procedimentos em geral; a instituição 
de métodos alternativos de resolução de conflitos (juízo arbitral e conciliação); e a 
especialização de instituições e procedimentos judiciais. Além disso, impende ressaltar o 
papel relevante desempenhado pelo Poder Judiciário na interpretação de direitos, 
principalmente quando se trata de intervenção sobre Políticas Públicas. 

Nesse sentido, convém analisar de que modo o acesso à justiça desenvolveu-se no Brasil e 
quais foram os principais resultados da implementação desse direito no âmbito brasileiro. 

1.3. Acesso à Justiça no Brasil 

A inclusão do acesso à justiça no Brasil, qualificado com o status de direito fundamental, é 
recente. Esse direito foi inserido de forma expressa, pela primeira vez, a partir da Constituição 
de 1946, em seu art. 141, §4. Nesse período, o sistema era amplamente discriminatório, no 
qual poucos tinham, realmente, direitos garantidos[xi]. 

Em seguida, com a Constituição de 1967, sob a égide do regime militar implantado no país, 
pelo golpe de 31 de março de 1964, vários direitos individuais e garantias constitucionais 
foram limitados. Apesar do direito ao acesso à justiça estar inserido no art. 150, § 4 daquela 
Carta Magna, nas Disposições Gerais e Transitórias (art. 181, incisos I a III), condicionantes 
excluiriam da apreciação do Judiciário os atos praticados pelo Comando Supremo da 
Revolução de 31 de março de 1964. Além disso, o Ato Institucional n. 5 de 13 de dezembro 
de 1968 e os demais atos posteriormente emitidos estavam também excluídos de qualquer 
apreciação judicial. 
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Somente com a promulgação da Constituição de 1988 retiraram-se as restrições ao exercício 
desse direito inseridas na Constituição anterior, regulando de forma ampla o direito de ação 
no art. 5, inciso XXXV[xii]. 

Sob a égide da Constituição cidadã, as normas relativas ao processo judicial e a atuação do 
Poder Judiciário sofreram reformas no intuito de melhorar o acesso à justiça, atrelado à 
efetividade do processo. Essas modificações traduzem a idéia de que não basta a Constituição 
assegurar o acesso aos órgãos jurisdicionais, mas de garantir também o acesso aos meios de 
obtenção da tutela jurisdicional adequada, célere, econômica e efetiva de maneira que a 
população esteja amparada de meios alternativos de solução de conflitos com tais caracteres. 

O acesso à justiça tornou-se a pedra angular de proteção de direitos ao conceber novas 
garantias judiciais de proteção da ordem constitucional objetiva e dos sistemas subjetivos. 
Diante disso, pode-se inserir a ação direita de inconstitucionalidade, a ação declaratória de 
constitucionalidade, a ação direta por omissão, o mandado de injunção, o habeas data e o 
mandado de segurança coletivo, dentre outros mudanças no âmbito da legislação 
infraconstitucional de modo a assegurar o acesso ao Poder Judiciário a todos os cidadãos. 

2. PODER JUDICIÁRIO 

O Judiciário constitui um dos três poderes estatais de importância crescente no Estado de 
Direto, posto que sua função não consiste somente em administrar a Justiça, sendo o 
verdadeiro guardião da Constituição. Desta forma, será estudado o surgimento desse poder, 
sua evolução junto com o desenvolvimento do Estado, bem como no âmbito brasileiro para 
fins de futura análise acerca das transformações das decisões judiciais. 

 2.1. Noções Gerais 

Na divisão clássica de Montesquieu, o exercício do poder estatal seria dividido e distribuído 
entre órgãos mediante critérios funcionais, estabelecendo um sistema de freios e contrapesos, 
denominando-se os três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Este último ocupa a 
função precípua do exercício da jurisdição, no qual o Estado substitui-se aos titulares dos 
interesses em litígio para, de modo imparcial, buscar a solução pacífica do conflito. Essa 
atuação é feita por intermédio do processo. 

O poder de julgar deveria ser exercido por intermédio de atividade puramente intelectual, não 
devendo produzir direitos novos. Essa visão inicial restringia a atividade jurisdicional, a qual 
estaria limitada pela legislação e pela atividade executiva.[xiii] 

Convém ressaltar que a jurisdição configura-se não só uma função, mas também um poder, 
posto que é manifestação do poder estatal, bem como é uma atividade determinada pelo atos 
do juiz no processo[xiv]. Seu traço característico em relação aos demais (Legislativo e 
Executivo) seria a prolação de decisão autônoma e vinculante em casos de direitos 
contestados ou lesados[xv]. 

Além da tutela jurisdicional, que depende da provocação dos interessados, há a tutela jurídica 
que consiste na proteção dada aos direitos e interesses pelo ordenamento jurídico 
independente da intervenção do Judiciário. 

O objetivo do Estado em criar a jurisdição foi de garantir que as normas contidas no 
ordenamento jurídico cumprissem os resultados almejados. Desta forma, o Poder Judiciário é 
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um elemento do sistema do Estado e, assim como este, sofre sofreu significativas 
modificações em seu papel na história. 

No âmbito do Estado Liberal, a vinculação estrutural e funcional daquele Poder perante o 
Estado gozava de autonomia relativa, restringindo-se a garantir o desenvolvimento da ordem 
natural existente na sociedade. Seria um mero mantenedor de uma ordem espontânea que lhe 
é superior, apresentado imagem de arbitro neutro 

Em sua posição tradicional dos séculos XVII e XVIII, exerceu o papel de identificar os 
conteúdos das normas, interpretando o direito. O modelo do juiz respaldava-se na concepção 
mecanicista da interpretação do sistema e independente da realidade sócio-econômica. O juiz 
exerceria o mero papel de "boca da lei[xvi]", sendo aplicador mecânico de normas. 

Com o Estado social, protagonizou o papel do Executivo em seu caráter ativo e 
intervencionista. Nesse período, constituiu-se uma nova correlação de forças entres os 
Poderes. O Judiciário exerceu, em vez do papel garantidor do Estado Liberal, um caráter 
funcional. Passou de mero árbitro dos conflitos sociais para assumir a posição de partícipe da 
realização das políticas estatais. 

No Estado democrático de direito, ressaltou-se a autonomia e a independência desse poder a 
fim de exercer seu caráter de guardião das leis[xvii]. Assim, o Judiciário constitui-se órgão 
que vela pela observância da Constituição e garante a ordem na estrutura governamental. 

Após análise geral acerca desse poder, convém estudar o modo pelo qual o Judiciário 
brasileiro atua. 

2.2. Judiciário brasileiro na Constituição de 1988 

A CF/88, em seu art. 2º, preceitua a separação dos Poderes na forma preconizada por 
Montesquieu, determinando que os mesmos seriam independentes e harmônicos entre 
si[xviii]. Além disso, trouxe alterações as quais foram frutos das pressões sociais que 
reivindicaram adaptações nas funções jurisdicionais às novas necessidades ocorridas nas 
últimas décadas. 

Essas mudanças resultaram no novo posicionamento do Judiciário diante dos demais poderes, 
sobretudo em relação ao Legislativo. Mudou-se a antiga posição de submissão do juiz à lei. 

O novo texto constitucional não era somente uma norma de organização das instituições e 
garantidora de direitos. Seria também um sistema de valores a serem realizados pelos Poderes 
Públicos, em especial, o Judiciário. Instaurou-se uma nova concepção do Estado e do Direito. 

Em relação ao caráter normativo da CF/88, preconizaram-se dispositivos com efetiva força 
vinculante, podendo ser devidamente exigidos pelas vias jurisdicionais. Esse diploma 
constitucional de cunho axiológico implicou na mudança no papel do Judiciário, deixando de 
ser mero aplicador da lei para transformar-se em concretizador das normas promotoras de um 
novo modelo social[xix]. 

O Judiciário brasileiro é composto dos seguintes órgãos, conforme art. 92 do diploma 
constitucional: Supremo Tribunal Federal (STF); Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 
Superior Tribunal de Justiça (STJ); Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais 
e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes Eleitorais; Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e 
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Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Ademais, distribuiu as respectivas 
competências jurisdicionais nos arts. 101 a 121. 

Além disso, o texto constitucional conferiu garantias tanto à instituição quanto aos membros 
para exercerem, de forma independente, o exercício da jurisdição. Essas garantias são 
imprescindíveis para a manutenção da democracia, a separação dos poderes e o respeito aos 
direitos fundamentais. A institucional visa a preservar sua autonomia administrativa e 
financeira[xx]. As garantias dos magistrados denominam-se: vitaliciedade, na qual o juiz 
somente perderá o cargo por decisão transitada em julgada, configurando-se após dois anos de 
exercício; inamovibilidade, onde a regra é que o juiz somente poderá ser removido ou 
promovido por iniciativa própria; e a irredutibilidade de subsídio de modo a garantir o livre 
exercício de suas atribuições[xxi]. 

Também convém destacar que a organização desse poder dar-se-á por meio de lei 
complementar que disporá acerca do Estatuto da Magistratura, observando os princípios 
apresentados no art. 93 da CF/88. 

Dentre os órgãos desse poder, convém destacar o papel relevante dado ao STF como guardião 
precípuo da Constituição[xxii]. É o mais antigo, tendo sido criado em 1828 e cumprindo a 
função de órgão de cúpula do Judiciário. Compõe-se de onze ministros, escolhidos dentre 
pessoas de notável saber jurídico e reputação ilibada, maiores de 35 anos e menores de 65 
anos, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do 
Senado Federal[xxiii]. 

A CF/88 ampliou de forma significativa as competências originárias do STF, especialmente 
no tocante ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos e ao controle de 
omissão constitucional. 

Como órgão máximo do Judiciário brasileiro, as decisões no âmbito daquele órgão guardião 
da Constituição refletem em todos os demais setores seja direta ou indiretamente.[xxiv] 

Desta forma, não restam dúvidas de que, principalmente, a partir da CF/88, o Poder Judiciário 
brasileiro tornou-se fator condicionante fundamental do processo político.[xxv] 

Diante disso, convém compreender de que forma as mudanças no âmbito do direito 
constitucional repercutiram no Poder Judiciário, em especial, nas decisões judiciais. 

3. AS TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
CONTEMPORÂNEO E OS CASOS DIFÍCEIS 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Constitucional de Direito sucedeu ao Estado 
Legislativo de Direito. Surge a idéia de que a Constituição adotaria mecanismos de regência 
do processo de produção das leis, bem como seria instrumento de limitação ao conteúdo legal, 
instituindo deveres de atuação estatal. 

A construção desse modelo contemporâneo teve como marco inicial a reconstituição da 
Alemanha e da Itália no final da década de 40 do século passado. O marco filosófico decorreu 
do desenvolvimento do pós-positivismo em cujo âmbito tiveram destaque os princípios da 
dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Já, em relação ao marco teórico, podem-se 
destacar a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 
desenvolvimento de novos horizontes na interpretação constitucional[xxvi]. 
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O constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo caracterizou-se pela 
normatividade das disposições constitucionais e a superioridade hierárquica das 
Constituições. Essas características são decorrentes do processo histórico que enalteceu o 
papel da Constituição perante o Estado, passando de mero documento político à norma 
jurídica suprema. Ou seja, deixou de ser apenas mera folha de papel para ganhar o destaque 
de lei fundamental de uma nação[xxvii], não deixando de se vincular à realidade histórica 
concreta de seu tempo[xxviii]. 

Sob o aspecto material, é possível constatar que o neoconstitucionalismo incorporou valores 
(direitos fundamentais) e opções políticas relacionados aos direitos fundamentais (prestação 
de serviços públicos). Expandiram-se conflitos específicos e gerais acerca das opções 
normativas e filosóficas dentro do texto constitucional. Nesse contexto, é possível constatar o 
papel relevante do direito de acesso à justiça na efetivação desses valores e das respectivas 
opções políticas com fulcro à garantir sua concretização. 

Na questão de conflitos, surgiram freqüentes colisões entre princípios dotados de igual 
hierarquia no texto constitucional, incidindo sobre determinada situação de fato e postulando 
uma solução jurídica diversa. 

Em todos os casos passíveis de desigualdades e formas inadequadas ao exercício da 
jurisdição, convém aos magistrados a aplicação dos princípios dispostos no texto 
constitucional de modo a reduzir as diferenças entre as partes e contribuir para o acesso à 
justiça efetivo[xxix]. Em face do dever de respeito e aplicação imediata dos direitos 
fundamentais em cada caso concreto, o juiz encontra-se investido do poder-dever de aplicar 
imediatamente as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, assegurando 
eficácia máxima. 

Diante da constitucionalização dos tribunais e dos procedimentos judiciais, em observância 
aos direitos fundamentais, verifica-se notável vinculação do conteúdo dos atos jurisdicionais a 
esses direitos, atuando como autênticas medidas de decisão material, servido como 
instrumentos de orientação às decisões judiciais[xxx]. 

Dworkin[xxxi] ressalta a importância do modo pelo qual os juízes decidem os conflitos. Ao 
tratar de situações em que os Tribunais decidem ações judiciais difíceis ou controversas, 
ressaltou o papel mais amplo desempenhado pelos Tribunais norte-americanos como 
reformação do direito do século XIX às necessidades da industrialização. 

 Nos denominados "casos difíceis", os quais seriam aqueles que ocorrem quando nenhuma 
regra estabelecida dita uma decisão, ele preceitua que o juiz tem o papel relevante de 
descobrir quais seriam os direitos das partes. Aduz que as decisões judiciais devem ser 
geradas por princípios e que o juiz tem o dever de descobrir quais são os direitos das partes, 
sem inventar novos direitos retroativamente 

Sua defesa é em prol de decisões judiciais pautadas em princípios e não em políticas. Porém, 
esclarece que, em cada decisão judicial, há certo teor moral que torna a justiça eminentemente 
pública, mas que o juiz deve dar a resposta certa, a melhor para o caso em concreto. 

A sofisticação de sua tese respalda-se no fato de que a chave da compreensão de sua proposta 
reside na filosofia liberal do direito pautada na instituição da argumentação jurídica. Essa 
argumentação deve ser apreendida a título de exercício de interpretação construtiva, no qual o 
direito consiste na melhor justificação das práticas jurídicas como um todo, na história 
narrativa que faz de referidas práticas o melhor direito possível. 
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A partir do contexto das decisões judiciais relativas aos denominados "casos difíceis", ele 
traça o perfil do juiz filósofo chamado juiz "Hércules,"[xxxii] o qual seria dotado de atributos 
como: "capacidade, sabedoria, paciência, sagacidade sobre- humanas". Ele seria capaz 
proferir decisões que coadunassem com a intenção legislativa e os princípios jurídicos. 

No âmbito da Constituição, Hércules precisa analisar a questão não somente como um 
problema de ajuste entre teoria e regras da instituição, mas também deve levar em 
consideração a filosofia política. Já, no tocante à análise legal, em determinada situação esse 
juiz precisa perguntar-se qual seria a interpretação mais condizente com a linguagem utilizada 
pelo Legislativo e suas responsabilidade institucionais como magistrado. 

Dworkin, em sua crítica ao positivismo, principalmente de Hart[xxxiii], esclarece que, em 
casos difíceis, recorre-se a padrões que não funcionam como regras, mas operam 
diferentemente como princípios, políticas e outros tipos de padrões. Ele denomina o termo 
"política", sendo aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral, 
uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade. O princípio é 
conceituado com um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar 
uma situação econômica, política, ou social considerada desejável, mas porque é uma 
exigência de justiça ou equidade ou alguma dimensão de moralidade[xxxiv]. 

Além disso, o autor aproveita o ensejo para tratar da distinção entre regras e princípios, a qual 
seria de natureza lógica. As regras seriam aplicáveis pelo modo "tudo ou nada", são 
funcionalmente importantes ou desimportantes (subsunção), sendo, no caso de conflito, uma 
válida e outra inválida. Os princípios, por sua vez, não apresentam conseqüências jurídicas 
que se seguem automaticamente quando as condições são aplicadas, possuem uma dimensão 
de peso ou importância (ponderação). 

Além de Hércules, Dworkin cria figuras de outros juízes para tratar das decisões judiciais. 
Surge o juiz Herbet[xxxv], porém este, divergindo de Hércules, não considerou se devia ou 
não consultar a moralidade política antes de haver fixado os direitos jurídicos das partes. Já, 
Hércules, faz essa análise de consideração das tradições morais de determinada comunidade. 
Outro juiz imaginado por ele seria Hermes que, em sua teoria acerca da intenção do locutor na 
legislação, preceitua um magistrado semelhante à Hércules, aceitando o direito como 
integridade. Acredita que a legislação seria a comunicação dos legisladores. Hermes, sendo 
autoconsciente em tudo que faz, irá refletir sobre as escolhas feitas pelo legislador ao aplicar 
as decisões judiciais[xxxvi]. 

Acerca das questões políticas, ele esclarece que, quando elas são analisadas nos Tribunais, 
exige-se uma decisão que seja, ao mesmo tempo, específica e calcada em princípios, os quais 
seriam "mandamentos de otimização"[xxxvii], podendo ser satisfeitos em graus variados. 

Diante do que foi apresentado, verifica-se o surgimento de novos conflitos os quais exigem do 
juiz um papel de "guardiã de promessas" na vida político-social dos países, analisando "casos 
difíceis" os quais, muitas vezes, repercutem nas questões de governo. Essa problemática fez 
surgir um novo cenário no âmbito do Poder Judiciário: a intervenção deste poder nas políticas 
públicas. Tal temática será devidamente analisada a seguir. 

3. A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O fenômeno que gerou a expansão do Poder Judiciário foi um dos maiores fatos políticos do 
século XX. Conforme foi analisado anteriormente, o Poder Judiciário alcançou um destaque 
na Constituição de 1988 nunca antes visto nas constituições anteriores. Com isso, o Supremo 
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Tribunal Federal (STF) também desempenhou um papel mais ativo no âmbito institucional 
brasileiro. 

Nas sociedades contemporâneas, choques entre decisões governamentais e direitos dos 
cidadãos têm sido constantes no cenário jurídico. A centralidade da Corte e do Judiciário 
como um todo tem gerado polêmica sobre algumas questões analisadas que tinham largo 
alcance político, implementação de políticas públicas, bem como escolhas morais acerca de 
temas controvertidos na sociedade. 

É importante destacar que esse fenômeno não é uma peculiaridade brasileira. Desde o final da 
Segunda Guerra Mundial, verificou-se o grande avanço da justiça constitucional sobre o 
espaço da política em vários países. Nesse contexto, podem-se destacar países como Canadá, 
Estados Unidos, Israel, Turquia, Hungria, Argentina, dentre outros. Nesses países, vários 
casos ilustraram a fluidez da fronteira entre política e justiça no mundo contemporâneo. 

De qualquer forma, vale ressaltar que o caso brasileiro é especial em razão da extensão e do 
volume. A redemocratização do país foi acompanhada por um extraordinário crescimento de 
demandas por pronunciamentos de Justiça. Circunstâncias associadas à realidade política e às 
competências dos Poderes alcançaram o STF nos últimos anos. 

Diante disso, impende analisar alguns conceitos importantes acerca do assunto, tratando, 
primeiramente, do conceito de judicialização. 

3.1. Conceito de judicialização 

Esse termo significa que algumas questões de relevante repercussão política e/ou social estão 
sendo analisadas e decididas pelo Poder Judiciário e não pelos demais Poderes (Executivo e 
Legislativo). Ou seja, a judicialização envolve essa transferência de poder aos magistrados e 
tribunais. 

A origem desse fenômeno no Brasil pode ter causas diversas. Algumas delas têm respaldo 
nessa tendência mundial. Outras estão ligadas ao modelo institucional brasileiro. 

A primeira grande causa pode ser atrelada à redemocratização do país e, consequentemente, 
com a promulgação da Constituição de 1988. Nesse contexto, o Judiciário alcançou grandes 
conquistas como a autonomia funcional e recuperação das garantias dos juízes. Esse ambiente 
democrático reacendeu a cidadania, propiciando maior nível de informação e de 
conscientização dos direitos a amplos segmentos da população que passaram a buscar os 
tribunais para a garantia de proteção de seus direitos, concretizando o ideal de acesso à 
justiça. Nesse cenário, verifica-se o destaque à atuação do Ministério Público e da Defensoria 
Pública de modo a garantir esse acesso à ordem jurídica justa. 

Desta forma, verifica-se que a redemocratização expandiu o conceito de amplo acesso à 
justiça de modo a fortalecer aquele Poder. 

A segunda grande causa foi que o novo texto constitucional imprimiu uma latitude de direitos, 
inserindo vários direitos sociais, dotados de uma substantividade nunca antes conhecida nas 
Constituições anteriores. (Paulo Bonavides, p. 374). A idéia de concretizar o texto 
consitucional, introduzindo-o à realidade social, tornou-se o grande desafio da Constituição 
Brasileira. Desta forma, os avanços sociais trazidos pela Constituição de 1988 apontaram a 
preocupação não só de reclamar direitos como também de garanti-los[xxxviii]. 
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A terceira causa é adstrita ao sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, tendo em 
vista seu caráter híbrido ao combinar aspectos de dois sistemas diversos: o americano e o 
europeu. A tudo isso se soma o direito de propositura amplo previsto pelo art. 103 da 
Constituição, promovendo um cenário no qual qualquer questão política ou moralmente 
relevante pode ser alcançada pela Corte brasileira. 

Quando se analisa a judicialização, normalmente, liga-se a idéia de ativismo judicial. Porém, 
esses institutos têm origens distintas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, 
sendo oriundo do modelo constitucional brasileiro e não um exercício deliberado de vontade 
política. Ao analisar determinado caso, o Judiciário decide em razão de sua função precípua. 
Já o ativismo judicial é distinto de tal conceituação o que se passará a analisar a seguir. 

3.2. Ativismo Judicial 

O ativismo judicial caracteriza-se por ser uma atitude, escolha de como será feita a 
interpretação do texto constitucional, ampliando seu sentido e alcance. Normalmente, é 
vislumbrado em situações de retratação do Legislativo. Essa idéia é atrelada a uma 
participação mais ampla do Judiciário na concretização de valores e garantias constitucionais, 
interferindo de forma mais intensa nos demais Poderes. 

A postura ativista é manifestada mediante condutas distintas incluindo a aplicação direta da 
Constituição em situações não contempladas expressamente em seu texto e 
independentemente de manifestação do legislador ordinário. Além disso, é vislumbrada na 
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos, bem como na imposição de condutas 
ou abstenções do Poder Público, em especial, nas matérias relativas às políticas públicas. 

As origens do ativismo são oriundas da jurisprudência norte-americana, verificada na atuação 
proativa da Suprema Corte. 

Nesse contexto, verifica-se, no âmbito judiciário brasileiro, uma postura claramente ativista 
nos últimos anos. Dentre os vários casos, pode-se destacar o ativismo na imposição de 
condutas ou abstenções ao Poder Público em matéria de políticas públicas na área da saúde. 
Essa atuação que, em muitos julgados se atine à distribuição de medicamentos e determinação 
de terapias vem multiplicando-se não só no âmbito de pedidos de suspensão de segurança no 
STF, como também vem crescendo consideravelmente nas Justiças Federal e Estadual de todo 
o país. 

Diante disso, esse fenômeno vem sendo visto sob duas óticas: daqueles que defendem essa 
atuação positiva do Poder Judiciário e dos que criticam essa postura. Os que defendem 
fundamentam-se sob o papel daquele poder na concretização dos direitos fundamentais, tais 
como ocorreu no julgamento da Ação de Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental n. 45[xxxix], ocorrido em 29.04.04, o qual é considerado o grande marco a 
respeito da possibilidade de controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário . No 
julgamento, o STF motivou sua decisão em virtude de ter sido configurada abusividade 
governamental. Ademais, esclareceu acerca da dimensão política dada à Jurisdição 
Constitucional e que o Estado não poderia deixar de efetivar os direitos sociais, sob respaldo 
de ausência de recursos.Na oportunidade, ressaltou-se a idéia de "mínimo existencial". 

Os críticos a essa intervenção do Poder Judiciário nas políticas governamentais falam do 
"governo de juízes"[xl], nos quais questionam-se acerca dos riscos para a legitimidade 
democrática, na politização indevida da justiça e nos limites da capacidade institucional do 
Judiciário. 
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Diante disso, verifica-se que o ativismo judicial até o presente momento tem sido mais 
solução do que problema na garantia dos direitos fundamentais. No entanto, é necessário que 
a intervenção do Judiciário em questões de governo seja feita de forma moderada, de maneira 
que não transgrida o princípio da Separação dos Poderes e que as decisões judiciais busquem, 
precipuamente, a garantia efetiva do direito fundamental de acesso à justiça. 

CONCLUSÃO 

O acesso efetivo à justiça configura o mais básico dos direitos, posto que é por intermédio de 
seu exercício que outros direitos são garantidos. Com a evolução do Estado Liberal para o 
Democrático de Direito, mudanças significativas ocorreram de modo a elevar esse direito à 
categoria de acesso à ordem jurídica justa. 

            Assim como o acesso à justiça sofreu transformações para garantir o direito de ação a 
todo cidadão, o Poder Judiciário evoluiu, tornando-se órgão fundamental para a efetivação 
desse direito à ordem jurídica justa. 

            Com o surgimento do neoconstitucionalismo, os princípios ganharam destaque 
passando a ser normatizados pelos diplomas constitucionais. Além disso, nossos conflitos 
surgiram de modo que o papel do magistrado modificou de modo a garantir os direitos 
fundamentais, principalmente nos casos difíceis. 

            Em razão dessas circunstâncias, surgiu o fenômeno da Judicialização, ou seja, a 
intervenção do Judiciário em políticas públicas. Tal situação gerou amplas discussões acerca 
da legitimidade desse poder em intervir nessas questões no âmbito de decisões judiciais. 

            Diante desse novo desafio enfrentado pelo Poder Judiciário, ressalta-se a importância 
do tema de modo que é imprescindível uma nova perspectiva do papel do juiz que, ao estilo 
Hércules, precisa de sagacidade, sensibilidade e senso de justiça para garantir os direitos 
fundamentais violados nos casos concretos. 

            A judicialização deve ser vista de maneira moderada e equilibrada, sem usurpar os 
demais poderes, garantindo a respectiva autonomia e independência. Porém, o magistrado não 
pode eximir-se de decidir um conflito atinente à questão política sob o respaldo da separação 
dos poderes. 

            É preciso que o Judiciário tenha compromisso com a sociedade em garantir os direitos 
fundamentais sob o enfoque do efetivo acesso à justiça. Desta forma, a judicialização 
apresenta-se como um novo instrumento de garantia desse direito a qual deve ser analisado 
em cada caso concreto. 
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RESUMO 
Este artigo analisa a proposição de um “federalismo de equilíbrio” pelo real implemento do 
regime de competências legislativas concorrentes, prevista na Constituição brasileira, em 
prestígio à autonomia dos Estados-Membros e do Distrito Federal que devem elaborar normas 
procedimentais (artigo 24, X e XI da CF/1988) para o aprimoramento da atividade judicial e 
melhoria do atendimento aos jurisdicionados. Por outro lado, serão analisadas as diversas 
reformas “processuais” promovidas pela União, sob orientação dos cânones das teorias 
instrumentais do processo, instituindo normas procedimentais inconstitucionais, frente ao 
acanhamento normativo dos Estados e Distrito federal, prejudicando a tutela judicacional de 
qualidade para todo o povo. Visando ao enfrentamento destes dilemas, propomos a efetivação 
de um federalismo procedimental que, sob o paradigma do direito democrático e com apoio 
de uma teoria da processualidade inclusiva, viabilize o desenvolvimento de normas 
estaduais/distritais pertinentes à realidade local dos cidadãos, construindo uma Administração 
Judiciária em que o povo seja considerado como opinião ordenadora de seu funcionamento 
(gestão judiciária inclusiva). 
PALAVRAS-CHAVE: FEDERALISMO PROCEDIMENTAL; REPARTIÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS; PROCESSO; 
PROCEDIMENTO JUDICIAL; TEORIA DA PROCESSUALIDADE INCLUSIVA. 
 
ABSTRACT 
This article analyzes the proposition of a “federalism of balance” for the real implement of the 
concurrent legislative competence’s regimen, foreseen in the Brazilian Constitution, in 
prestige to the autonomy of the States and Federal District that must elaborate procedural 
norms (article 24, X and XI, CF/1988) for the improvement of the judicial activity and that it 
improves the attendance of people’s interests. On the other hand, it will be analyzed the 
diverse “processual” reforms promoted by the Union, under orientation by canons of 
processual instrumentality’s theory, stablishing unconstitutional procedural rules, front to the 
legislative timidity of the States and Federal District, damaging the judiciary guardianship of 
quality for all the people. For the confrontation these dilemmas, we propose the realization of 
a procedural federalism that, under the paradigm of the democratic law and with support of an 
inclusive processuality’s theory, makes possible the development of adjusted local rules for 
the citizens and the construction of a Judiciary Administration where the people is considered 
as the most important opinion for its functioning (inclusive judiciary management).  
KEYWORDS: PROCEDURAL FEDERALISM; CONSTITUTIONAL DISTRIBUTION OF 
LEGISLATIVE COMPETENCES; PROCESS; JUDICIAL PROCEDURE; INCLUSIVE 
PROCESSUALITY???S THEORY. 
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1. INTRODUÇÃO  

            Ficamos especialmente provocados à elaboração deste artigo, diante de dois dilemas 
que afligem, a um só tempo, constitucionalistas e processualistas brasileiros comprometidos 
com a produção de leis procedimentais que objetivem uma processualidade judicial inclusiva, 
fundado no paradigma - de inegável esteio constitucional - do Estado de direito democrático. 

            O primeiro dilema, a suscitar preocupação imediata dos constitucionalistas pátrios, é a 
efetividade de um federalismo de equilíbrio (longe, assim, de uma descentralização extrema, a 
caracterizar uma federalidade centrífuga), pelo real implemento da repartição constitucional 
de competências, em que se tenha ampliada a competência legislativa concorrente dos 
Estados-membros e do Distrito Federal, retirando-os da indigência normativa em que foram 
deixados pela pletórica legislação federal, no domínio dos poderes enumerados da União 
(HORTA, 2003, p. 356), marcante em textos constitucionais pretéritos. Superada, portanto, a 
plenitude dominadora dos poderes enumerados em nossa Federação, não podem mais os 
Estados Federados e Distrito Federal - e, por consequência, os Poderes Judiciários destes 
entes federativos - adotarem um injustificado acanhamento legiferante, mesmo após mais de 
20 anos da promulgação da Carta Constitucional vigente, pela não elaboração de normas 
procedimentais que eliminem os percalços da vida forense (FONTES DE ALENCAR, 2001, 
p. 186), à vista da evidente familiaridade dos mencionados entes estatais com as vicissitudes 
do cotidiano procedimental de julgadores e jurisdicionados que vivem em seus limites 
territoriais. 

            O segundo dilema, a preocupar com mais intensidade os processualistas 
comprometidos em elaborar teorizações fundadas no constitucionalismo democrático, diz 
respeito às reformas "processuais" implementadas sob o anacrônico marco organizatório do 
processo judicial como "propriedade" de um Estado-juiz - suposto titular uno da atividade 
judicacional -, assim preconizado nas teorias instrumentalistas do processo. Um inexplicado 
silêncio doutrinário e jurisprudencial, a despeito de importantes estudos e protestos de juristas 
como Luiz Carlos Fontes de Alencar (2001) e Fernando Fonseca Gajardoni (2007), tem 
patrocinado a condução por estudiosos das mencionadas teorias instrumentalistas, desde fins 
do século passado, de reformas ditas "processuais" (mas flagrantemente inconstitucionais), 
que tratam de temas afetos exclusivamente ao procedimento judicial, caracterizando invasão 
do espaço competencial legislativo estadual e distrital, citando-se como exemplos os artigos 
511 e 526 do CPC. (FONTES DE ALENCAR, 2001, p.186). 

            Feitas estas observações introdutórias, passaremos, no tópico seguinte, a ofertar uma 
distinção que reputamos necessária entre os institutos do procedimento e do processo, com 
esteio em teorias crítico-discursivas da processualidade democrática. No tópico consecutivo, 
trataremos do modelo brasileiro de federação e a necessária reafirmação, por imperativo 
constitucional, da competência legislativa dos Estados federados e do Distrito Federal na 
construção de normas procedimentais em matéria processual. Aproximando-se de sede 
conclusiva, falaremos de um "federalismo procedimental" judicial possível, materializável 
através de normas procedimentais que melhor atendam às necessidades locais dos 
jurisdicionados e da emergência de uma gestão judicial inclusiva de todos os cidadãos, 
efetivos titulares-regentes das sociedades de direito democrático. 
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2. PROCESSO E PROCEDIMENTO: UMA DISTINÇÃO NECESSÁRIA, SOB O 
PARADIGMA DA PROCESSUALIDADE DEMOCRÁTICA 

  

           Lembra-nos Rosemiro Leal (2005, p. 107) que o processo é espécie de procedimento, 
mas especificamente um procedimento marcado pelo princípio constitucional do 
contraditório[1] (art. 5°, LV da CF/1988). Desse modo, quando o procedimento não se faz em 
contraditório, tem-se somente procedimento, e não processo. Neste sentido, é certo que a 
confecção de normas processuais (e não procedimentais), em nossa Constituição, é 
competência privativa da União (art. 22, I), necessitando-se de lei complementar que autorize 
os Estados Federados e o Distrito Federal a legislarem sobre normas desta natureza (art. 22, 
parágrafo único). Contudo, repetimos, este artigo se dedica a falar, especificamente, de 
normas procedimentais e não de normas processuais em seu sentido estrito. 

            Com efeito, frisa-se que os procedimentos em si mesmos, destituídos do contraditório, 
não são ilegais nem afrontosos aos ditames constitucionais. Há vários procedimentos, sejam 
legislativos, administrativos ou judicacionais que dispensam, na sua integralidade ou em 
porções do seu desenvolvimento lógico-normativo e espácio-temporal, o contraditório, posto 
que não se dá contenciosidade. (LEAL, 2005, p. 107). 

            Assim, o procedimento deve ser definido não mais como manifestação ritualística 
perceptível do processo, este entendido como uma inexplicada "íntima essência", enquanto o 
procedimento constituiria mero "invólucro". Leal (2005, p. 107) conceitua o procedimento 
como manifestação estrutural resultante do complexo normativo da positividade jurídica. O 
procedimento é a estrutura normativa que se extrai do texto legal, por óbvia observância do 
princípio constitucional da reserva legal (art. 5°, II). Sendo reflexo da norma legal, é 
importante destacar que sua flexibilidade ou alterações por ajuste entre o decisor e os demais 
atores processuais envolvidos em certa demanda, devem estar previstas na lei e, é claro, 
restritas às normas procedimentais e nunca às normas estritamente processuais. 

          Fernando Gajardoni, em seu trabalho doutoral intitulado Flexibilidade procedimental 
(2007), aponta as inúmeras aflições que julgadores e cidadãos experimentariam com a rigidez 
legal do procedimento processual civil brasileiro (GAJARDONI, 2007, p. 4). 

          A despeito de aplaudirmos e acatarmos, como ver-se-á mais tarde, várias propostas 
reformistas do autor, a partir do exercício da competência legislativa concorrente pelos 
Estados-membros e Distrito Federal (art. 24, XI da CF/1988) para a elaboração de normas 
procedimentais em matéria processual, algumas formas de flexibilização procedimental 
apresentadas pelo jurista paulistano, como aquelas dirigidas exclusivamente pelo magistrado 
(flexibilização procedimental judicial) ou exclusivamente pelas partes (flexibilização 
procedimental voluntária), vulneram princípios constitucionais processuais (devido processo 
legal) e de prevalência do direito democraticamente produzido (princípio constitucional da 
reserva legal). Tais formas, em nosso entendimento, inviabilizam a proposta de inclusão 
discursiva radical do povo na posição isonômica de construtores decisionais (conceito de 
povo-decisor[2]), único encaminhamento teórico constitucionalmente adequado ao paradigma 
da sociedade de direito democrático, bem como vulneram a figura do julgador, que teria um 
papel "mais passivo" (GAJARDONI, 2007, p. 16), de mero expectador da ação procedimental 
das partes em conflito, sem se constituir no necessário orientador-garante da observância do 
devido processo legal-constitucional. Aliás, Fernando Gajardoni (2007, p. 5), acredita num 
suspeito "elastério interpretativo" em favor do juiz, insistindo na convicção instrumentalista 
de que o julgador deve ser investido de amplos poderes de direção para adaptar a técnica 
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processual aos - já míticos e congenitamente inexplicados - "escopos do processo" 
(BEDAQUE, 2006, p. 64), fulminando as ambições de processualidade democrática que se 
quer includente para todo o povo. Em suma, para nós, o processo judicial democrático não 
clama nem um juiz plenipotenciário e centralizador, nem atuações egoísticas das partes sob a 
vista leniente de um magistrado omisso. 

          Nestes caminhos apresentados por Gajardoni, torna-se inócuo o exercício da 
competência legislativa constitucional de produção de normas procedimentais pelos Estados-
membros e Distrito Federal, vulnerando-se, a um só tempo, o princípio federativo e a 
concepção de processo como instituição-regente em favor de um Judiciário inclusivo, no 
encaminhamento de uma democracia processual deliberativa. (HABERMAS, 1997; 2004, 
passim). De fato, sabemos que a ideia predominante no princípio federativo é a "unidade na 
pluralidade", como bem apontou a jurista e atual Ministra do Supremo Tribunal Federal 
Carmem Lúcia Antunes Rocha. (1996, p. 172). Por consequência, é a descentralização 
normativa ocasionada pela competência legislativa concorrente em matéria procedimental, 
conferida aos Estados Federados e ao Distrito Federal que permite a institucionalização de um 
espaço judicacional democrático, aproximando o Poder Judiciário de seu verdadeiro titular, o 
cidadão, e mitigando a atuação opressiva dos poderes econômicos (ROCHA, 1996, p. 170) 
que insistem, sorrateiramente ou não, em se fazer presentes nos diversos estratos da 
Administração Judiciária brasileira. Quando Gajardoni propõe o sobredito "elastério 
interpretativo" ao julgador, para a superação de um iter procedimental rígido, reafirma o 
processo como propriedade do Estado-juiz que decide imperativamente, pacificando[3] 
(CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER, 2007, p. 30), ainda que a fórceps. Ignora-se, 
portanto, a inegável afirmação do processo, enquanto procedimento em contraditório, como 
instituição constitucionalizada de controle e regência popular soberana, legitimante dos 
procedimentos. (LEAL, 2002, p. 178). O processo como mero atributo do poder estatal alija o 
povo, nas demandas judiciais, da isonômica posição de construtores decisionais, ao lado dos 
magistrados. Vulneram-se, num só golpe, a cidadania ativa, a federação e a democracia. 

  

  

  

  

3. O MODELO FEDERATIVO BRASILEIRO E A CARACTERIZAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE: PELA IMPERIOSA AFIRMAÇÃO 
DA AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS E DO DISTRITO FEDERAL, EM SEDE 
DE PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS JUDICIAIS 

  

            O federalismo, ainda que não representado originalmente nesta locução em destaque, é 
algo marcante na história do povo brasileiro, antes mesmo da materialização da proposta 
constitucional norte-americana em nosso Direito. Fontes de Alencar (2001, p. 185), 
acertadamente, lembra-nos de fatos históricos nacionais indiscutíveis, como a criação da 
capitania de São Paulo em 1709, ou a Guerra dos Emboabas que resultou, no passado, em 
autonomia de porção central do Brasil, que hoje são as nossas Minas Gerais, comprovando o 
antigo desejo de nosso povo por intensa descentralização política, característico do modelo de 
federação. Convencido de que o federalismo é de essência radicalmente popular e não mera 
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disquisição acadêmica (FONTES DE ALENCAR, 2001, p. 185), lembra-nos a jurista mineira 
Carmem Lúcia Antunes Rocha (1996, p. 257) que a federação é a cidadania comprometida 
com a história do povo centrada em dado espaço geográfico no qual se projeta a organização 
do poder e se exerce a liberdade de cada pessoa. Continuando, a atual Ministra do STF afirma 
que, na história constitucional brasileira, a federação é mais que apenas a forma de Estado 
escolhida e acolhida pelo sistema de Direito: é uma garantia contra as investidas 
centralizadoras e antidemocráticas que teimam em rondar o poder. (ROCHA, 1996, p. 257). 
Parece, enfim, incontestável que, desde o período do colonialismo, encaminhou-se a 
experiência nacional no sentido da descentralização territorial (ROCHA, 1996, p. 199) dos 
poderes políticos, jurídicos e administrativos brasileiros. 

            Feita esta necessária digressão histórica, falemos do estágio contemporâneo do 
federalismo brasileiro. A atual Constituição efetivamente promoveu a reconstrução de nosso 
federalismo, com o abandono do modelo de relações de subordinação dos demais entes 
federativos em favor da União, edificado sob a inspiração do autoritarismo político da 
Constituição de 1967 e Emenda n. 1 de 1969, uma vez que os constituintes de 1988 tinham 
consciência da crise federativa brasileira (HORTA, 2003, p. 444-445) e da necessidade de 
rejuvenescer seus fundamentos, na trilha paradigmática da sociedade de direito democrático. 
Assim, o federalismo brasileiro exprime a busca do equilíbrio na atribuição de poderes e 
competências à União, Estados e Distrito Federal, demonstrando o acerto de Karl 
Loewenstein (1962) em enxergar a repartição constitucional de competências como "key to 
the interfederal power structure". (HORTA, 2003, p. 342). 

          Suscitando a repartição constitucional de competências, podemos iniciar a compreensão 
da importância democrática da competência legislativa dos entes federativos em matéria 
procedimental judicial. Antunes Rocha (1996, p. 181) define competência, enquanto 
manifestação da autonomia de Estados e Distrito Federal, como a medida de capacidade de 
ação política ou administrativa, legitimamente conferida a um órgão, agente ou poder, nos 
termos juridicamente definidos. Dito isto, é forçoso reconhecer que a repartição de 
competências é a espinha dorsal da estrutura federativa, buscando equacionar o convívio das 
ordens jurídicas dos vários entes federativos. A repartição competencial terá como marco 
ordenador o princípio da predominância do interesse. Por tal princípio, caberá à União 
questões de interesse geral, ao passo que aos Estados e Distrito Federal referem-se matérias de 
interesse regional. (MORAES, 2005, p. 270).  

          Toda esta nova divisão de atribuições, surgida em 1988, institucionaliza o domínio 
autônomo da legislação concorrente (art. 24, CF/1988), na qual se impôs um modelo 
competencial não-cumulativo ou vertical, em que a União fica adstrita à produção de normas 
gerais, sem descer a pormenores, cabendo aos Estados-membros e ao Distrito Federal a 
adequação da legislação às peculiaridades locais. (MORAES, 2005, p. 280). Postulando um 
federalismo de equilíbrio, os constituintes, com efeito, conferiram autonomia formal e 
material à legislação concorrente, prestigiando a atuação legislativa estadual/distrital e 
restringindo-se a competência da União ao estabelecimento de normas gerais, isto é, normas 
não exaustivas, competindo aos Estados-membros e Distrito Federal a produção normativa 
para o atendimento de peculiaridades locais (art.24, §§ 1° e 2°). Devem as normas gerais da 
União, portanto, estar limitadas à condição de lei quadro, de moldura legislativa. (HORTA, 
2003, p. 357). 

         A despeito do que se disse no parágrafo anterior, o cenário normativo dos 
procedimentos em matéria processual é desolador, posto que flagrantemente afrontoso ao 
texto constitucional: de um lado o legislador federal, talvez saudoso das misérias 
monopolísticas de regimes competenciais pretéritos, insiste em legislar matéria 
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procedimental, mesmo após o advento da Constituição de 1988; de outra parte, os Estados 
federados e o Distrito federal, numa inexplicada inércia legislativa, não "tomam coragem", 
como diz Fernando Gajardoni (2007, p. 12), de editar normas que tratem de questões 
específicas em seus respectivos procedimentos judiciais, caracterizando acintosa omissão 
constitucional. 

            De fato, mesmo após o advento do artigo 24, XI da CF/1988, há ostensiva atuação 
legiferante da União em matéria procedimental judicial. E pior: referidas normas 
procedimentais, por comporem o âmago normativo dos nossos Códigos de Processo, são 
aplicadas com absoluta naturalidade por magistrados, sem qualquer refutação de sua 
validez/constitucionalidade. Por sinal, lembra-nos o ex-Ministro do STF, Carlos Mário da 
Silva Velloso (1994, p. 375) que na competência legislativa de normas gerais, diretrizes ou 
princípios, não poderá a União legislar sobre questões específicas, sobre particularidades; 
caso o faça, cometerá inconstitucionalidade. Não é ocioso dizer que a Constituição da 
República confere legitimidade às Mesas das Assembléias Legislativas e da Câmara 
Legislativa Distrital (art. 103, IV), bem assim aos Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal (art. 103, V) para a proposição de ação direta de inconstitucionalidade face às normas 
federais que invadam a competência legislativa estadual/distrital. Contudo, não se têm notícia 
da atuação judicial destes agentes legitimados.  Fontes de Alencar (2001, p. 186) ressalta que 
as sucessivas reformas do CPC - levadas a efeito desde os anos 1993/1994 e não indicando 
que irão terminar tão cedo - tratam, com frequência, de procedimento e não de processo. 
Exemplo reiteradamente citado, a despeito de sua aparente singeleza, é o do artigo 172, caput 
e § 1° do CPC, que trata do horário para a prática dos atos processuais. O advento da lei 
federal n. 8.952/94 demonstra a ânsia da União de produzir normas não gerais - o que é 
expressamente vedado pela Constituição Federal - sem qualquer reação dos entes federativos 
prejudicados ou mesmo da grande maioria dos juristas nacionais. Embora tomado como limite 
temporal sem maiores consequências, a determinação de atos processuais entre o horário de 
seis às vinte horas, é afrontoso não só ao comando constitucional expresso (art. 24, XI), como 
inicialmente se verifica. Ignoraram-se, também, particularidades físicas do país, diversidades 
ambientais e ecológicas compreendidas em seu território que imporiam aos governos 
regionais a óbvia adoção de providências díspares, adequadas aos hábitos e práticas sociais de 
cada região, com suas dificuldades logísticas e tecnológicas em transporte e comunicação, 
enfim, peculiaridades reveladoras da grandeza de nosso Brasil-Continente. Se, por exemplo, 
possa ser razoável a prática de ato processual, a partir das sete da manhã, em uma comarca 
metropolitana como São Paulo ou Belo Horizonte, em que todos os envolvidos na demanda 
ali tenham domicílio, sobretudo com a institucionalização, no CPC, da citação eletrônica (art. 
221, IV) pela lei federal n. 11.419/2006, o mesmo não ocorreria numa comarca amazonense 
ou acreana, pelas distâncias consideráveis entre inúmeros de seus municípios e menor pujança 
do orçamento público destas Justiças, se comparadas às duas capitais aqui mencionadas, em 
termos econômico-estruturais. 

            Em conclusão, cremos que fica evidenciada a necessidade de Estados Federados e 
Distrito Federal exercitarem sua autonomia, fundada na prerrogativa competencial de produzir 
normas procedimentais em sede de processo judicial, como resposta às urgentes carências, 
seja das comarcas metropolitanas ou do interior, seja das seções e subseções judiciárias 
federais ou varas trabalhistas que, felizmente, cada vez mais se materializam nos mais 
distantes pontos do território nacional. Estas normas procedimentais estaduais/distritais 
devem ser produzidas com a superação do histórico acanhamento/letargia legiferante que 
ainda marca parlamentos, governantes e cúpulas judiciárias regionais, potencializada por 
sucessivas "reformas" dos cadáveres insepultos que se tornaram os Códigos processuais 
brasileiros, dentro dos quais a União teima em violar os limites de sua prerrogativa para editar 
normas gerais em sede de competência concorrente, elaborando normas procedimentais a 
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pretexto de elaborar regras processuais, estas sim objeto de sua privativa competência (art. 22, 
I da CF/1988). O exercício, pelos Estados e Distrito Federal, da competência em editar 
normas procedimentais em processo judicial, é a oportunidade de correção do paradoxal e 
histórico déficit presencial de personagens eternamente ausentes nas construções decisórias 
dos entes estatais brasileiros: os cidadãos. Em seu tom indignado, Fontes de Alencar (2001, p. 
186) lembra que as reformas "processuais" - pelo menos, deveriam ser isto - não fazem 
qualquer referência aos jurisdicionados; uma inaceitável contradição, já que o POVO constitui 
o propósito de toda a atividade judiciária. No derradeiro tópico deste artigo, buscaremos 
apresentar soluções para a edificação de um Judiciário mais democrático e includente de toda 
a cidadania. Logo, temos certeza, assim será em nossa República! 

  

  

  

  

4. UM FEDERALISMO PROCEDIMENTAL JUDICIÁRIO URGENTE E POSSÍVEL: POR 
NORMAS ESTADUAIS/DISTRITAIS PERTINENTES ÀS REALIDADES LOCAIS, 
ALIADAS À GESTÃO JUDICIÁRIA INCLUSIVA DA CIDADANIA 

  

            Como dissemos, os juristas comprometidos na construção, em terras brasileiras, de 
uma verdadeira democracia radicada na vontade popular - esta sim, soberana - nos tem 
apontado quais serão as normas procedimentais numa processualidade judicial urgente e 
possível, que prestigie o princípio federativo. Fernando Gajardoni (2007, p. 12) explica o que 
seriam normas procedimentais: são aquelas que definem o modo e prazo de manifestação dos 
atos processuais das partes, dos magistrados e da secretaria do respectivo juízo (normas 
acidentalmente procedimentais), bem como o lugar que cada ato tem no conjunto do 
procedimento, ou seja, na ordenação formal dos atos (normas puramente procedimentais). 
Embora a fonte elaboradora seja, como já dissemos, afrontosamente inconstitucional, são 
exemplos de normas acidentalmente procedimentais os artigos 166 a 171 do CPC, que tratam 
dos atos do escrivão e do chefe de secretaria, ou os artigos 172 a 176 do mesmo Código, que 
prescrevem comandos sobre o tempo procedimental. Como exemplos de normas puramente 
procedimentais, podemos citar o artigo 218, § 1° do CPC, que trata de certidão feita pelo 
oficial de justiça na hipótese de demência ou impossibilidade do réu para receber citação, bem 
assim o artigo 511 do Código, que trata do preparo recursal. 

             Estas temáticas podem ser normatizadas pelos Estados e Distrito Federal, com total 
desembaraço, posto que amparadas pela competência legislativa concorrente, reservada a 
estes entes federativos. Tais construções normativas podem se dar no âmago das tradicionais - 
porém, tímidas em sua extensão e profundidade - leis de organização judiciária 
estaduais/distritais, ou mesmo em leis esparsas. Não se quer propor um volumoso Codex 
procedimental a tornar mais tormentosa a vida de agentes judicacionais e jurisdicionados, mas 
a produção de normas que atendam melhor às peculiaridades de cada localidade em que se der 
a atividade judicial. Por falar destas peculiaridades afetas à atividade judicial, propomos um 
conceito de normas procedimentais judiciais que, acreditamos, seria útil aos Estados e 
Distrito Federal para a construção de normas de aplicação específica às necessidades de cada 
comunidade. Normas procedimentais judiciais seriam aquelas que, com assento 
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constitucional na competência legislativa concorrente estadual/distrital, preconizam o 
minudente detalhamento e condicionamento de questões específicas relacionadas aos 
procedimentos judiciais, objetivando o esgotamento do tema, com observância dos 
parâmetros estritamente generalistas das normas da União. 

             Toda esta construção normativa, cuja produção é garantida aos Estados e Distrito 
Federal só poderá, em nosso entendimento, dar efetividade a um projeto de federalismo 
procedimental judiciário com a adoção de outra proposta teórico-prática: a institucionalização 
de uma gestão judiciária inclusiva dos jurisdicionados. Cremos que isto poderia ser 
desenvolvido com a revisão de posturas dos atores estatais do processo (magistrados e 
serventuários da justiça) e do implemento daquilo que temos denominado de teoria da 
processualidade inclusiva. (MONTAGNOLI, 2008, passim). Um dos grandes estudiosos das 
misérias e anacronismos da estrutura judiciária brasileira, Renato Nalini (2006, p. 88), adverte 
que, ressalvada a excepcional situação de alguns Tribunais de unidades mais recentes da 
Federação, ou de colegiados federais, porque neles é o próprio Judiciário que é mais novo e, 
portanto, flexível a inovações, o arcaísmo predomina. Lembra Nalini (2008, p. 88) que, em 
regra, os funcionários da Justiça não têm plano de carreira, posto que empíricos os critérios de 
promoção. Impera, em muitas instâncias da Justiça, o drama do nepotismo, a desalentar os 
mais esforçados, mas excluídos da rede de influência, inexistindo preparação efetiva e 
adequada dos corpos funcionais, ou, pelo menos, a disseminação entre estes de uma visão 
institucional da importância de suas atribuições. (NALINI, 2008, p. 88-89). Por outro lado, 
temos ainda o notório despreparo administrativo de algumas cúpulas judiciárias, fazendo com 
que a gestão dos Tribunais reste confiada a uma inteligentzia nem sempre proficiente ou bem 
intencionada. Para agravar este quadro, tem-se como critério aferidor do prestígio do juiz nas 
instâncias inferiores o "crescimento vegetativo" nas estruturas dos tribunais. (NALINI, 2008, 
p. 89). Aduzimos às colocações de Renato Nalini, as péssimas condições de muitos imóveis 
em que estão sediados os fóruns interioranos. Tendo atuado como servidor na Justiça Federal 
baiana entre 2006 e 2009, que conta com uma estrutura física invejável, sendo fácil a 
comparação com aparelhos judiciários das chamadas nações de 1° mundo, observei as 
dificuldades operacionais de magistrados e serventuários estaduais nordestinos, que trabalham 
em imóveis nem sempre adequados ao exercício da boa tutela judicacional, sendo certo que 
em algumas comarcas experimenta-se a falta de recursos informáticos e comunicacionais. 
Fazendo-se justiça e superando as preconceituosas "visões realistas" que se tem do Nordeste 
brasileiro, informo que, em nossos anos de atuação como advogado militante pelo interior de 
Minas Gerais, também assisti aos mesmos problemas, com o agravante de que temos em 
nosso Estado magistrados atuando em mais de uma comarca, servidas de estradas 
sabidamente precárias, pondo em risco a vida de juízes e servidores.        

              Feita esta digressão crítica sobre a necessidade imperiosa de mudança na gestão e 
estruturação físico-material do Judiciário brasileiro, ressaltamos que se impõe, também, não 
apenas a reforma de leis e estruturas, mas, sobretudo, a reforma de mentalidade dos diversos 
atores processuais. Por esta razão e já concluindo este último tópico, defendemos o 
encaminhamento de uma teoria da processualidade inclusiva, a ofertar novos balizamentos 
para a atuação do Judiciário pátrio. Pelo necessário abandono do sistemismo luhmanniano 
(LUHMANN, 1980, passim), concentrada na figura do "juiz-gestor[4]" de talentos 
pantomímicos que enseja um temerário protagonismo judiciarista, os cidadãos se apresentam, 
nos termos da teoria da processualidade inclusiva, em nova concepção como povo-decisor, 
pela qual todos eles são radicalmente incluídos na posição isonômica de construtores 
decisionais ao lado dos magistrados, que não mais se apresentam como especialistas 
inquestionados do saber jurídico e conhecedores prévios do bom e do justo, pressionados, 
assim, pelo fardo da solidão decisória; os magistrados são promovidos, no marco da 
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processualidade inclusiva, a co-decisores que garantizam a observância do devido processo 
legal-constitucional. (MONTAGNOLI, 2008, p. 137). 

  

  

  

  

5. CONCLUSÃO 

  

            Por tudo o que dissemos, clama-se, mais uma vez, a construção de um "federalismo de 
equilíbrio", através do real implemento do regime de competências legislativas concorrentes, 
prevista na Constituição brasileira, em prestígio à autonomia dos Estados e Distrito Federal, 
que devem elaborar normas procedimentais (artigo 24, X e XI da CF/1988) para o 
aprimoramento da atividade judicial, melhorando o atendimento dos interesses dos 
jurisdicionados. Por outro lado, as diversas reformas "processuais" promovidas pela União, 
sob orientação das teorias instrumentais do processo, instituindo normas procedimentais 
inconstitucionais (artigos 172, 511 e 527, II do CPC, por exemplo), frente ao acanhamento 
normativo dos Estados e Distrito federal, devem ser combatidas, uma vez que se dão em 
prejuízo da tutela judicacional de qualidade para todo o povo.  

            Para o enfrentamento destes dilemas, buscamos a indicação de caminhos teórico-
práticos visando à efetivação de um federalismo procedimental que, sob o paradigma do 
direito democrático e com o apoio de uma teoria da processualidade inclusiva, viabilize o 
desenvolvimento de normas estaduais/distritais pertinentes à realidade local dos cidadãos, 
bem como a construção de uma Administração Judiciária em que o povo seja considerado 
como opinião ordenadora de seu funcionamento (gestão judiciária inclusiva). Certamente, 
num futuro próximo, tais proposições ainda vão balizar as ações institucionais de legisladores, 
governantes e magistrados brasileiros. 
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[1] Cremos que o jurista italiano Elio Fazzalari, na obra Instituzioni di diritto processuale 
(1975), fornece as bases contemporâneas da oportuna distinção entre procedimento e 
processo.  O procedimento, segundo Fazzalari (2006, p. 114), apresenta-se como uma 
sequência de atos, faculdades, poderes, deveres, quantas e quais sejam as posições subjetivas 
possíveis de serem extraídas das normas em discurso e que resultam elas necessariamente 
ligadas. Já o processo (FAZZALARI, 2006, p. 118-119) é um procedimento do qual 
participam aqueles em cuja esfera jurídica o ato final (provimento) é destinado a desenvolver 
efeitos: em contraditório e de modo que o autor do ato não possa obliterar as suas 
atividades. No processo fazzalariano, a participação dos destinatários dos efeitos do ato final 
se dá em simétrica paridade. Em suma, haverá processo quando houver procedimento 
marcado por uma estrutura dialético-dialógica fundada no contraditório e na qual os atores 
processuais desfrutam de participação em simétrica paridade. 

  

[2] Desde o nosso trabalho dissertativo, defendido e aprovado no ano de 2008, em que 
tentamos desenvolver uma teoria da processualidade inclusiva, temos ofertado proposições 
teóricas que visam a combater um inexplicado déficit presencial da cidadania como 
protagonista-regente das construções decisionais judiciárias. Propusemos, assim, com efetivo 
apoio e inspiração nas proposições habermasianas e no pensamento processual de esteio 
constitucional-democrático, o conceito de povo-decisor, pelo qual a cidadania possa se 
enxergar como co-autor das construções decisórias judiciárias. Superando-se o modelo 
decisionista que se apresenta na reedição neo-interventiva do Welfare State comunitarista, no 
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qual se explicita a apropriação do legado da filosofia da consciência kantista pelo sistemismo 
luhmanniano, concentrada na figura de um falso juiz-gestor, dotado de talentos pantomímicos 
que enseja um temerário protagonismo judiciarista, os cidadãos se apresentam em nova 
concepção como povo-decisor, pela qual todos são radicalmente incluídos na posição 
isonômica de construtores decisionais ao lado dos magistrados, que não mais se apresentam 
como especialistas inquestionados do saber jurídico e conhecedores prévios do bom e do 
justo, pressionados pelo fardo da solidão decisória; os magistrados são promovidos a co-
decisores que garantizam a observância do devido processo legal-constitucional. 
(MONTAGNOLI, 2008, p. 137). 

  

[3] O mito do Estado-juiz como agente pacificador, desenvolvido pelas teorias 
instrumentalistas do processo, responsável pela olímpica "missão" de cumprir um inexplicado 
"escopo social" do processo, correspondente ao juiz-gestor imaginado na sociologia sistêmica 
de Niklas Luhmann. Este juiz-gestor apóia-se em talentos pantomímicos - embora Luhmann 
(1980, p. 35) insista num simples talento mímico dos magistrados - capazes de incutir nos 
partidos em litígio (expressão que Luhmann utiliza para se referir às partes processuais) a 
ilusória ideia de que eles têm um espaço garantido de ação, proporcionando-lhes tranquilidade 
para uma boa execução de seus "papéis" (LUHMANN, 1980, p. 74) no procedimento. Este 
operoso juiz-gestor garantiria o alcance da função pacificadora do processo não só pelo 
consenso em torno das decisões estatais - afinal, para o instrumentalismo, sentença é tão-
somente "ato magno da jurisdição" pertencente ao Estado -, mas pela imunização delas contra 
ataques dos contrariados (DINAMARCO, 2003, p. 195). O que se tem neste modelo é, em 
última análise, um democratismo processual à fórceps, que alija os cidadãos de sua 
constitucional posição de construtores decisionais ao lado da magistratura. 

  

[4] Ao longo deste trabalho e em notas anteriores, utiliza-se a expressão juiz-gestor ao se falar 
do magistrado concebido por Niklas Luhmann (1980) e, em nossa opinião, consistente no tipo 
de juiz prestigiado pelas teorias instrumentais do processo. Agora, cremos, é o momento 
oportuno para explicar a origem deste termo. Tal expressão foi cunhada durante a feitura de 
nossa dissertação e inspirou-se nos escritos de Max Weber. Ao refletir sobre o conceito de 
dominação legal (WEBER, 1999, p. 128) - vista pelo estudioso como o tipo mais puro de 
dominação burocrática - Weber (1999, p. 129) afirma que o quadro judicial é um dos 
exemplos do exercício desta dominação. Soma-se a isto a compreensão weberiana de que o 
primeiro dos efeitos da burocracia moderna consiste na concentração dos meios de gestão 
nas mãos dos detentores do poder, tida como fundamental em Luhmann para o êxito do 
procedimento judicial enquanto instância estabilizadora de expectativas. 
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PROCESSO JUDICIAL TELEMÁTICO ENQUANTO CONDIÇÃO DE 
POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MOROSIDADE E DE 

AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 
PROCEDURA TELEMATICA COME CONDIZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI 

COMBATTERE IL MOROSO E DI ESPANSIONE DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA  
 
 
 

Júlia Lenzi Silva 
Rebeca Makowksi de Oliveira Prado 

 

RESUMO 
O presente ensaio aborda aspectos político-estruturais do Sistema Judiciário Brasileiro na 
concretização de uma jurisdição eficiente, célere e razoável, particularmente sob o prisma da 
informatização dos autos judiciais e do estabelecimento do Planejamento Estratégico 
Nacional enquanto condições de possibilidade de enfrentamento da morosidade da prestação 
jurisdicional e de ampliação do acesso à Justiça. Mediante abordagem crítica teórico-prática, 
realizou-se pesquisa sobre a tramitação dos autos em suporte informatizado, analisando-se 
implicações, transformações e questionamentos materiais e processuais relevantes trazidos 
pela informatização dos autos judiciais que (mínima e parcialmente) corporificaram a 
relegitimação do exercício do poder jurisdicional pelo Poder Judiciário, concretizando o 
princípio de jurisdição efetiva e eficiente, pressuposto de um Estado Democrático de Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: TELEMÁTICO; RAZOABILIDADE TEMPORAL; CELERIDADE; 
SUBINSTRUMENTALIDADE; EFICIÊNCIA; ACESSO À JUSTIÇA; PODER 
JURISDICIONAL; LEGITIMIDADE 
 
RIASSUNTO 
Questo saggio si concentra su aspetti politico-strutturali del Sistema Giudiziario brasiliano nel 
realizzazione da un giurisdizione efficiente, rapida e ragionevole, in particolare alla luce della 
informatizzazione dei documenti del tribunale e l'istituzione del Piano Strategico Nazionale 
come condizioni di possibilità di affrontare i ritardi della aggiudicazione e di aumentare 
l'accesso alla Giustizia. Attraverso l'approccio crítico e teorico-pratico, si ha effettuato una 
ricerca circa lo svolgimento dei procedimenti in supporto informatizzato, analizzandosi le 
implicazioni, le trasformazioni e le pertinenti questioni sostanziali e procedurali poste dalla 
informatizzazione di documenti processuali che (almeno in parte) hanno materializzato nella 
rilegittimazione del'esercizio del potere giurisdizionale da parte della Magistratura, 
materializzandosi il principio della competenza giurisdizionale efficace ed efficiente, l'ipotesi 
di uno Stato Democratico di Diritto. 
PAROLE CHIAVE: TELEMATICA; TEMPO RAGIONEVOLE; RAPIDAMENTE; 
SUBINSTRUMENTALIDADE; EFFICIENZA; ACCESSO ALLA GIUSTIZIA; POTERE 
GIURISDIZIONALE; LEGITTIMITÀ 
 
 

  

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E LEGITIMIDADE 

NO EXERCÍCIO DO PODER JURISDICIONAL 2 ENQUADRAMENTO E RELEVÂNCIA DA 

TELEMÁTICA NO PROCESSAMENTO DOS AUTOS JUDICIAIS. 2.1 Subinstrumentalidade 
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processual.  2.2 Aperfeiçoamento do sistema processual. 3 POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO 

ACESSO À JUSTIÇA (?). EPÍLOGO. REFERÊNCIAS.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Análise do cenário histórico do Poder Judiciário aponta para esmagadora insegurança e insatisfação 

dos jurisdicionados, instabilidades na credibilidade e na produtividade da atividade judicial e completa crise de 

legitimidade desse poder estatal, refletindo a incapacidade do discurso jurídico-político e de muitas das reformas 

legislativas em corresponder à mutação, anseios e valores de uma sociedade complexa e plural. 

Enquanto constituídos sob a égide de um Estado Democrático de Direito que se realiza por meio do 

pilar da consagração e defesa dos direitos e garantias fundamentais, uma realidade judiciária significativamente 

distinta da ineficiente prestação do serviço público jurisdicional impõe-se de forma inefável. 

Venturosamente, a aspiração e o sentido da ciência do Direito é de ordem social e concretiza-se no 

dever-atender ao movimento de intensidade sócio-existencial (WARAT, 1995, p. 118-119) por possuir institutos 

e pilares projetados em correspondência ao dinamismo e à transformação sociais.  

Assim, embora a referência juscientífico-brasileira – profundamente arraigada a ritos e 

formas – tenda a engessar a criatividade1 de alguns juristas visionários e ativistas de novas 

linhas de realização do exercício jurisdicional, o contexto pós-moderno estabeleceu a busca 

por um exercício de jurisdição criativo e desmitificado. O Direito não encontra alicerces no 

enrijecedor sistema lógico-formal da segurança máxima-jurídica no proceder da persecução 

de direitos e deveres. 

Abrangido por esta perspectiva, o congestionamento da submissão de conflitos sociais e individuais 

ao Poder Judiciário e a irrazoável demora na tramitação dos processos e sua consequente ineficiência (devida ao 

tempo de espera do provimento judicial final) vêm deslegitimando gradualmente o exercício do poder 

jurisdicional pelo Estado – hodiernamente, pesquisas de opinião pública demonstram que 92% da população 

brasileira encontra-se insatisfeita com a Justiça por considerá-la injustificavelmente lenta. 

Em face deste quadro caótico e numa tentativa de superá-lo, no ano de 2004 ocorreu a Reforma do 

Judiciário que emendou a Constituição da República Federativa do Brasil por meio da publicação da Emenda 

Constitucional n.45 – dentre as diretrizes abrangidas por esta emenda, encontra-se a institucionalização do 

princípio da razoável duração do processo e a necessidade de promoção de meios céleres a agilizar a tramitação 

dos autos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República): “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. 

Este inciso, por meio da observação procedimental de resultados, almeja promover políticas judiciárias 
e meios de realização do processo justo como instrumento de concretização material de direitos. 

O processo é indispensável à função jurisdicional exercida com vistas ao 

objetivo de eliminar conflitos e fazer justiça mediante a atuação da vontade concreta 

da lei. É, por definição, o instrumento através do qual a jurisdição opera 
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(instrumento para a positivação do poder). (CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER, 

2006, p. 295, grifo nosso) 

  

A ampliação do universo de significações do processo, especialmente em face da compreensão de sua 

instrumentalidade, corroborou para o desenvolvimento e estímulo de pesquisas no campo da atividade 

disfuncional do Poder Judiciário traduzida por carência de altivez na prestação jurisdicional de forma eficiente, 

razoável e célere. 

Em face da conscientização da responsabilidade estatal no exercício do poder de jurisdição 

constitucionalmente atribuído ao Poder Judiciário, reformas e estratégias voltadas para sistematização e ruptura 

de institutos processuais formais foram traçadas para implementação de realidade judiciária focada na 

concretização de uma tutela jurisdicional plena, tempestiva e eficiente. 

Desta efervescência de reformas, levantamentos e análises estruturais e organizacionais do modelo 

jurídico-institucional inaugurou-se uma nova Era processual a romper com a inobservância de preceitos 

institutivos da jurisdição pública, desconstruindo a inoperância da atividade judiciária e edificando seguras 

diretrizes organizacionais, estruturais e materiais notadamente pautadas numa atuação compromissada com a real 

concretização de direitos e garantias constitucionais e legais. 

Neste sentido, destaca-se a criação (também pela EC n. 45/2004) e atuação do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ)1, a publicação da Lei n. 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo - LIP) que regulamentou 

a informatização dos autos judiciais, e o exercício mais participativo e engajado dos Tribunais de Justiça na 

esfera operacional e estrutural do Sistema Judiciário. 

Em face do exposto, este ensaio permeará a análise político-estrutural e normativa da concretização do 

imperativo consenso de interesses sócio-políticos da congruência entre o preceito constitucional de jurisdição 

efetiva e eficiente e a implementação de meios processuais céleres via modernização do processamento de autos 

(informatização do processo), contemplando-se a possibilidade de ampliação do acesso à Justiça. 

  

1. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E LEGITIMIDADE NO EXERCÍCIO 

DO PODER JURISDICIONAL 

  

A Constituição da República mediante consagração do Estado Democrático de Direito (artigo 1°, 

caput) institucionalizou a promoção do exercício dos direitos sociais e individuais, da liberdade, da segurança, 

do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias (Preâmbulo da Constituição). 

Logo, ao Estado cabe o dever de promover e proteger direitos e garantias fundamentais enquanto 

pressupostos legitimadores do estabelecimento de um Estado substancialmente Democrático; distante do qual o 

monopólio do poder por parte do Estado é esvaziado de sentido. 

Dentre os direitos e garantias fundamentais normatizados no artigo 5°, encontram-se diretrizes que se 

referem diretamente à democratização do Sistema Judiciário; conceder-se-á atenção especial ao inciso XXXV 

que, ao tratar do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ("a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito"), abordou a questão do exercício jurisdicional efetivo 

vinculando-o ao acesso à Justiça.     
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Somatizando a disposição deste inciso supratranscrito ao inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”) extrai-se a determinação constitucional-normativa de que a atribuição de 

legitimidade ao exercício do poder jurisdicional conferido ao Poder Judiciário é dependente de concretização dos 

elementos de eficiência, justiça, tempestividade, previsibilidade e razoabilidade temporal. 

Acrescenta Humberto Theodoro Junior que a “primeira grande conquista do Estado Democrático é 

justamente a de oferecer a todos uma justiça confiável, independente, imparcial e dotada de meios que a faça 

respeitada e acatada pela sociedade.” (THEODORO JUNIOR, 2005, p. 20). Nesse mesmo sentido ainda afirma 

que   

O processo, instrumento de atuação de uma das principais garantias 

constitucionais – a tutela jurisdicional -, teve de ser repensado. É claro que, nos 

tempos atuais, não basta mais ao processualista dominar os conceitos e categoriais 

básicos do direito processual, como a ação, o processo e a jurisdição, em seu estado 

de inércia. O processo tem, sobretudo, função política no Estado Social de Direito. 

Deve ser, destarte, organizado, entendido e aplicado como instrumento de 

efetivação de uma garantia constitucional, assegurando a todos o pleno acesso à 

tutela jurisdicional, que há de se manifestar sempre como atributo de uma 

tutela justa. (THEODORO JUNIOR, 2005, p. 22-23, grifo nosso) 

  

Atributos sócio-democráticos são imprescindíveis a uma Justiça democrática, pois, por ser o poder de 

jurisdição conferido ao Poder Judiciário em um Estado Democrático de Direito, fez com que a moderna 

determinação do sentido dessa jurisdição fosse pautada por princípios ético-jurídicos. 

Logo, a função do Sistema Judiciário que anteriormente se reduzia apenas ao dever de dizer o direito 

– termo latino: juris (direito) e dicitionem (verbo dicere: ato de dizer ou expressão) – ampliou-se em face da 

função sócio-instrumental do processo enquanto ferramenta de concretização da ordem democrática e 

constitucionalmente consagrada. 

Entrementes, não basta a simples garantia formal do dever de o Estado prestar a justiça, é necessário 

qualificar a maneira de realização da prestação jurisdicional de forma que ela seja materialmente efetiva e 

instrumentalmente dotada de meios céleres e adequados ao seu desenvolvimento e concretização do direito 

material. 

a ausência de tutela jurisdicional efetiva implica a transformação dos 

direitos garantidos constitucionalmente em meras declarações políticas, de conteúdo 

e função mistificadores. [...] as novas preocupações que estão nos estudos dos 

processualistas ligados ao tema da "efetividade do processo", que traz em si a 

superação da ilusão de que este poderia ser estudado de maneira neutra e distante da 

realidade social e do direito material. (MARINONI; ARENHART, 2006, p. 32) 

  

Conforme exposição de José Roberto dos Santos Bedaque, a 

efetividade da tutela jurisdicional significa a maior identidade possível 

entre o resultado do processo e o cumprimento espontâneo das regras de direito 

material. Ou seja, a parte somente necessita pedir a intervenção estatal se não houver 

satisfação voluntária do direito. Espera-se, pois, que essa atuação possa proporcionar 
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ao titular do interesse juridicamente protegido resultado idêntico, ou, pelo menos, 

semelhante, àquele previsto no ordenamento substancial e não obtido pela vontade 

do obrigado. (BEDAQUE, 2003) 

  

Logo, a hodierna concepção de jurisdição consubstancia-se no direito à tutela jurisdicional efetiva do 

direito material constitucionalmente garantido – o processo é instrumento técnico e (em um conceito de direito 

processual idealizado) instrumento ético; paratanto, termina por consagrar o serviço público jurisdicional como 

princípio constitucional a nortear a prestação estatal contemporânea. 

Tal direito não poderia deixar de ser pensado como fundamental, uma vez 

que o direito à prestação jurisdicional efetiva é decorrência da própria existência dos 

direitos e, assim, a contrapartida da proibição da autotutela. O direito à prestação 

jurisdicional é fundamental para a própria efetividade dos direitos, uma vez que 

esses últimos, diante das situações de ameaça ou agressão, sempre restam na 

dependência da sua plena realização. Não é por outro motivo que o direito à 

prestação jurisdicional efetiva já foi proclamado como o mais importante dos 

direitos, exatamente por constituir o direito a fazer valer os próprios direitos. 

(MARINONI, 2003, p.9) 

  

O direito a uma jurisdição efetiva é direito fundamental, pois não se pode conceber a espera passiva 

do lapso temporal entre o acesso e o decesso da Justiça (entrega do pedido à entrega da prestação jurisdicional), 

pois a tutela jurisdicional torna-se ineficaz, logo, equivalendo-se à negativa de tutela, inadmissível em um Estado 

Democrático de Direito.  

Entrementes, a reiterada incapacidade do Estado em solucionar o quadro caótico da morosidade 

judiciária evidencia o comedido compromisso com a democratização, acessibilidade e tempo da Justiça, 

aumentando e agravando o quadro de tensão social. Assim, delineia-se a necessidade contextual da ciência 

jurídica na busca por efetivação dos princípios e garantias fundamentais mediante jurisdição razoável (efetiva e 

legítima) entre os temas de maior relevância e repercussão.  

Neste contexto, a moderna compreensão de função social do processo preconiza a efetividade e a 

eficiência da função jurisdicional como condição de possibilidade de democratização e legitimação da atividade 

estatal; tendo em vista que a satisfatividade da pretensão de direito material e conseqüente pacificação social 

obrigatoriamente se dará mediante reclamo do exercício efetivo, justo, funcional, tempestivo e eficiente do poder 

de jurisdição. 

Assim, enquanto ferramenta indispensável à realização do direito material e pacificação social, a 

jurisdição tem de ser apreendida como instrumento de realização de valores sócio-democráticos 

constitucionalizados: a busca por tutela jurisdicional efetiva e, enquanto desdobramento da instrumentalidade 

do processo, de realização do direito material e reequilíbrio das relações sociais, é escopo da atividade judicial 

democrática pautada em objetivos sociais.  

A íntima conexidade entre a jurisdição e instrumentalidade processual na aplicação e proteção dos 

direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República fomenta a busca por meios de 

realização da tutela jurisdicional efetiva, eficiente e razoável no tempo; paratanto, buscam-se ferramentas 

diferenciadas de prestação jurisdicional na concretização e na promoção de princípios democráticos.  
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os direitos fundamentais, por um lado, e a organização e procedimento, 

por outro, desenvolvem uma eficácia recíproca: a organização e o procedimento 

devem ser compreendidos à luz dos direitos fundamentais; estes, por sua vez, 

influenciam a organização e o procedimento. (CANOTILHO, 2001, p. 444, grifo 

nosso) 

  

Nesse sentido, o processo judicial telemático, sinônimo de informatização dos autos judiciais, por 

objetivar a operacionalização, a racionalização e a eficiência da prestação jurisdicional com ênfase na 

concretização de uma jurisdição eficiente e consolidada no tempo da Justiça razoável, consagra-se como 

condição de possibilidade de enfrentamento da crise da prestação jurisdicional do Sistema de Justiça brasileiro, 

compatibilizando-se com os preceitos do Estado Democrático de Direito por mediatamente promover e proteger 

direitos e garantias fundamentais mediante. 

  

1. ENQUADRAMENTO E RELEVÂNCIA DA TELEMÁTICA NO 

PROCESSAMENTO DOS AUTOS JUDICIAIS 

  

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, institucionalizou a tramitação razoável do 

processo por meios céleres, normativamente impelindo o Estado (em especial, o Poder Judiciário) à 

implementação de meios instrumentalizadores desta agora constitucionalizada necessidade de eficiência, 

agilidade e razoabilidade da tramitação de autos judiciais. 

Importante distinguirmos a existência de dois comandos normativos neste inciso que, por um lado, 

institucionaliza o princípio da razoável duração do processo e, por outro, a necessária promoção e 

concretização de meios céleres (celeridade).  

Esta diferenciação é imprescindível para compreensão da abordagem do tema, pois a determinação de 

sentido do princípio da razoabilidade temporal abrange mais do que fatores meramente cronológicos e 

quantitativos, afastando a concepção minimalista de que é possível atingir a duração razoável do processo 

somente com a distribuição racional de atos no tempo – a complexidade do fenômeno jurídico não apresenta uma 

resposta simplista quando diante de graves e inúmeras violações constitucionais, mormente porque tais 

concepções pautadas na simplicidade resultam em poucos (nenhum) resultados práticos.  

Especificamente em relação à diferenciação estabelecida, a forma de se solucionar a morosidade da 

Justiça (em sua expressão mais abrangente) necessariamente incita atuações legislativa, judicial e 

administrativa1; neste sentido, a elaboração de Pactos Republicados corrobora para o alinhamento e promoção de 

políticas para a Justiça.  

Por outro lado, ao sentido da celeridade admitem-se atribuir fatores cronológicos e quantitativos, 

pois se realiza a partir de meios organizacionais de enfrentamento do congestionamento da máquina judiciária; a 

implementação de meios céleres é racional e estrategicamente traçada como objetivos estratégicos a partir de 

levantamentos e análises de indicadores de produtividade, otimização de procedimentos e reorganização da 

infraestrutura pessoal e institucional. Tais meios encontram-se englobados pelo sentido do princípio da 

razoabilidade temporal, mas com este não se confunde.  

O processo judicial telemático1, enquanto sinônimo de informatização dos autos judiciais, 

enquadra-se neste último termo (celeridade): é instrumento a agilizar o processamento de autos judiciais e 
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constitui-se em ferramenta de modernização e reestruturação da forma com que os atos e a comunicação 

processuais são realizados. 

Processo Judicial Telemático, entendido como toda e qualquer relação 

jurídico-processual cujo procedimento se envolve em ambiente informático – com o 

processamento eletrônico das informações jurídicas – e telemático – com o auxílio 

das telecomunicações, com vistas à eliminação dos óbices de ordem geográfica e à 

imposição de celeridade ao transporte dos dados jurídicos. (LEAL, 2008, online) 

  

[...] se à informática aplicarmos os expedientes das telecomunicações, 

estaremos diante do que se denomina de telemática ou teleinformática. Os 

experimentos telemáticos quando aplicados ao Direito, conformarão o que parte da 

doutrina moderna intitula de direito telemático, ou teleinformático. (PIMENTEL, 

1997, p. 42) 

  

Logo, dentre os âmbitos necessários à efetivação da razoabilidade temporal do processo, o uso do 

suporte virtual exsurge como condição de possibilidade de enfrentamento da morosidade enquanto instrumento 

capaz de amenizar a inadmissível ineficiência do Sistema Judiciário brasileiro – a Era da informática, aplicada a 

tantos ramos do conhecimento humano, tornou-se valorizada pelos operadores do Direito; o uso do meio 

eletrônico, especialmente da informática e da internet, é realidade: presencia-se um tempo de transição de um 

sistema arcaico, manual, ineficiente, baseado no suporte de papel para um sistema rápido, informatizado, 

baseado no uso do suporte virtual. 

Eis o processo sem autos de papel. Eis o fim dos pontos mortos do 

procedimento. A máquina trabalhará pelo homem também na administração do 

processo judicial. [...] O futuro chegou para o processo judicial. É isso o que 

preconiza a Lei n.11.419, denominada lei de Informatização Judicial. (CALMON, 

2008, p. 95) 

  

A informatização do processo, a que o Brasil é um dos países pioneiros, significa um grande passo de 

modernização na forma com que os autos e a comunicação processuais são realizados; pretendendo-se com este 

instrumento dinamizar o funcionamento da máquina judiciária, minimizando-se o tempo para a execução de atos 

procedimentais. 

Especialmente após a publicação da lei n. 11.419/2006 (LIP) o suporte virtual ganhou notoriedade e 

importância; encarando-se a informatização como instrumento imprescindível ao exercício da atividade 

jurisdicional.  

Assim, o Poder Judiciário, mediante relevante atuação do CNJ, principiou o fomento e a promoção do 

desenvolvimento de projetos de modernização da máquina judiciária, fazendo do processo informatizado 

realidade (ao menos nas instâncias dos Tribunais de Justiça, Tribunais Superiores e Supremo Tribunal Federal) a 

aguardar expansão de sua utilização1. 

A Justiça se mobilizou e fomentou o desenvolvimento de projetos e de sistemas operacionais a 

concretizarem a disposição constitucional de promoção de meios céleres; e, mediante implementação de autos 

informatizados (suporte virtual, como instrumento necessário ao exercício da atividade jurisdicional dinâmica e 

ao controle e gerenciamento de processos) pretende enfrentar as taxas de congestionamento. 
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Dentre esses projetos de elaboração de políticas judiciárias e gestão da Justiça, destaca-se a resolução 

70/2009 do CNJ que dispõe sobre o Planejamento e Gestão Estratégica do Poder Judiciário: formulou-se o Plano 

de Objetivos Estratégicos Nacional1, cujo conteúdo, a partir de extensa análise político-estrutural do Sistema 

Judiciário brasileiro, aborda 8 temas diversos (eficiência operacional; acesso ao Sistema de Justiça; 

responsabilidade social; alinhamento e integração; atuação institucional; gestão de pessoas; infraestrutura e 

tecnologia; e, orçamento) e traça 15 objetivos estratégicos com vista a realizar justiça, alcançar reconhecimento 

pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social; concretizando, assim, atributos 

democráticos de credibilidade, acessibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, 

responsabilidade social e ambiental, e, transparência. 

Na elaboração deste Plano, cuja abrangência mínima são cinco anos a partir de 2009, almeja-se 

aperfeiçoar e modernizar o serviço judicial atingindo-se metas em curto, médio e longo prazo; as quais, 

associadas a indicadores para acompanhamento de resultados, conferirão maior eficiência na reestruturação da 

Justiça. 

Conforme exposição de Humberto Theodoro Junior, 

Sem o apoio em dados cientificamente pesquisados e analisados, a 

reforma legislativa dos procedimentos é pura inutilidade, que só serve para frustrar, 

ainda mais, os anseios da sociedade por uma profunda e inadiável modernização da 

Justiça. Sem estatística idônea, qualquer movimento reformista perde-se no 

empirismo e no desperdício de energias por resultados aleatórios e decepcionantes. 

(THEODORO JUNIOR, 2005) 

  

Paratanto, a elaboração de planejamentos estratégicos pautados em dados empírica e sistematicamente 

coletados é de notória relevância; e, conforme exposto nas metas traçadas, a informatização dos autos judiciais e 

a presença da comunicação via internet não se reduz à normatividade, consubstanciando-se na composição 

complexa de fatores político-estruturais imprescindíveis ao alcance de resultados eficientes. 

[...] nada justifica a interminável espera causada pela tormentosa duração do 
processo a que os cidadãos se vêem submetidos e da qual, ao final, resta sempre a 
sensação de injustiça. 

Entretanto, apesar de respeitáveis e necessárias, de nada servirão as 

modificações de vanguarda, se introduzidas numa Justiça viciada e atracada com 

uma estrutura ineficiente e insuficiente para a realização do serviço que o Estado se 

propõe prestar. (HOFFMAN, 2005, online) 

  

A informação tem sido qualificada como um autêntico poder nas 

sociedades avançadas, demonstrando sua importância desde a antiguidade e que com 

o desenvolvimento da telemática seu valor tem expandido de tal forma que se dirige 

a um futuro promissor para uns e incertos para outros. (PAIVA, 2009, online) 

  

Nesse sentido, a nova ordem processual trouxe consigo a implantação dos autos eletrônicos, 

consagrando-os como um instrumento eficaz e capaz de deformalizar o sistema processual, desafogando-o e 
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tornando a prática de atos processuais e de atos de comunicação muito mais célere, dinâmica, simplificada e com 

menos recursos despendidos na tramitação. 

  

1.1 Subinstrumentalidade processual  

  

A compreensão moderna do Direito Processual o modula como instrumento de harmonização dos 

conflitos sociais cuja finalidade é promover a concretização de direitos e deveres, realizando a função social do 

processo e efetividade do justo. Neste sentido, processo é instrumento de concretização do direito materialmente 

pleiteado. 

É indispensável a consciência de que o processo não é mero instrumento 

técnico a serviço da ordem jurídica, mas, acima disso, um poderoso instrumento 

ético destinado a servir à sociedade e ao Estado. (CINTRA; DINAMARCO; 

GRINOVER, 2006, p.45, grifo nosso) 

  

Desde muito apregoada por Calamandrei, esta perspectiva instrumentalista do processo incorpora a 

deformalização (DINAMARCO, 2003) do direito processual, afastando a incidência do formalismo e 

conservadorismo tão dogmatiziados na construção do Direito: o princípio da instrumentalidade do processo 

agregado ao princípio da liberalidade das formas1 previsto nos artigos 154, 244 e 249, §2º, do Código de 

Processo Civil, é considerado uma das principais diretrizes do processo judicial moderno por combater o 

formalismo processual e promover a possibilidade de efetivação do direito material.  

Nesse sentido, é necessário 

[...] conceber uma burocracia judicial disposta a perceber que, por conta 

de desequilíbrios sociais históricos, sua missão é menos de estabilização da ordem e 

mais desestabilização da desordem; menos garantia de direitos e mais de afirmação 

de direitos nunca garantidos; menos de inclusão e mais de eliminação dos 

privilégios daqueles excessivamente incluídos; menos de politização ou de 

mercantilização do direito e mais, simplesmente, de aplicação do próprio direito; 

menos de “certeza do direito” e mais de que ninguém tenha a “certeza”, decorrente 

de seu status “especial”, de que jamais será condenado (afinal, ainda é forte a 

máxima popular de que “todos são iguais perante a lei, especialmente alguns”); 

menos de elogio das virtudes éticas e mais de tratamento jurídico dos vícios da 

sociedade. A passagem de um modelo de “administração agressiva”, isto é, 

formalista e procedimentalista (burocracia weberiana), para um paradigma de 

“administração prestadora”, ou seja, participativa e conteudística (burocracia de 

resultados) (CAMPILONGO, 2007) 

  

A teoria da instrumentalidade do processo no enfrentamento da ineficiência do sistema formalista-

processual em concretizar o direito material fomentou a busca por instrumentos aceleradores do procedimento 
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judicial – assim, a telemática exsurgiu correspondendo à sede legitimação do exercício do poder jurisdicional, de 

razoabilidade de duração, eficiência, e de celeridade na prática de atos processuais. 

É a instrumentalidade o núcleo e a síntese dos movimentos pelo 

aprimoramento do sistema processual, sendo consciente ou inconsciente tomada 

como premissa pelos que defendem o alargamento da via de acesso ao Judiciário e 

eliminação das diferenças de oportunidades em função da situação econômica dos 

sujeitos, nos estudos e propostas pela inafastabilidade do controle jurisdicional e 

efetividade do processo, nas preocupações pela garantia da ampla defesa no 

processo criminal ou pela igualdade em qualquer processo, no aumento da 

participação do juiz na instrução da causa e da sua liberdade na apreciação do 

resultado da instrução. 

[...] 

Aprimorar o serviço jurisdicional prestado através do processo, dando 

efetividade aos seus princípios formativos (lógico, jurídico, político, econômico), é 

uma tendência universal, hoje. E é justamente a instrumentalidade que vale de 

suficiente justificação lógico-jurídica para essa indispensável dinâmica do sistema e 

permeabilidade às pressões axiológicas exteriores: tivesse ele seus próprios 

objetivos e justificação auto-suficiente, razão inexistiria, ou fundamento, para pô-lo 

à mercê das mutações políticas, constitucionais, sociais, econômicas e jurídico-

substanciais da sociedade. (DINAMARCO, 2003, p.24) 

  

A informatização dos autos judiciais vai ao encontro do preceito instrumental na medida em que a 

utilização do suporte virtual é símbolo de simplificação dos meios de realização procedimental, logo, símbolo de 

deformidade exoprocessual, pois estabelece comandos de otimização da realização de atos e não de 

modificação do procedimento endoprocessual (direitos processuais). 

Neste intuito, a informatização é reconhecida como ferramenta a serviço da realização do processo, 

delineando uma dupla instrumentalidade processual em que o processo é instrumento a valer-se do 

subinstrumento-telemática para efetivação do direito material.  

A tecnologia é, em si, um instrumento a serviço de outro instrumento – o 

processo; nessa condição, todo aporte tecnológico ao procedimento deve jungir-se, 

num primeiro plano, aos princípios do processo e, num segundo plano, à teleologia 

do processo, ou seja, aos objetivos do Direito (PEREIRA, 2008, online). 

  

Por meio do suporte eletrônico, ferramenta à disposição dos operadores do processo, a transmissão, o 

armazenamento e a comunicação processuais serão realizadas com agilidade: encontra-se diante de um 

subinstrumento (o meio eletrônico) a serviço de outro instrumento (o processo). Eis a duplicidade instrumental: é 

processual e essencialmente tecnológica. 

o instrumento tecnológico é incorporado para a otimização do sistema 

processual, que é a via pela qual a tecnologia, mediatamente, é posta a serviço do 

Direito e num segundo passo, e imediatamente, o processo eletrônico, pela sua 

natureza processual, serve ao Direito, a serviço do qual está posto todo e qualquer 

modo de realização do processo. Em termos de força, a tecnologia situa-se num 
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patamar de força mais fraca, devendo ceder às forças do sistema processual e do 

Direito. (PEREIRA, 2008, online) 

  

Dessa forma, a “mescla jurídico-tecnológica que aqui e agora atende aos objetivos do Direito.” 

(PEREIRA, 2008, online) quer significar o dever de ponderarmos e principiologicamente adequarmos pesos e 

medidas na incorporação da tecnologia ao processo: preservando sua função social, e garantindo e promovendo 

direitos por meio da deformalização. 

  

1.2 Aperfeiçoamento do sistema processual 

  

Imprescindível se tornou o processamento razoável dos autos e eficiência na atuação e no exercício do 

poder jurisdicional não somente na forma posta como direito fundamental (princípio da razoável duração do 

processo) como também na forma instrumental (promoção de meios céleres); logo, desta necessidade 

processou-se a lei n. 11.419/2006 (LIP)1 que introduziu na sistemática processual algumas significativas 

modificações e adaptações para realização de atos processuais e atos de comunicação via suporte virtual. 

Na linguagem moderna, trata-se apenas de uma nova mídia. Nova e estranha. Tão 
diversa do papel, com que todos estavam acostumados, quanto esse mesmo papel foi 
considerado estranho e diferente das mídias a eles anteriores. (CALMON, 2008, 
p.95) 

  

O modelo de operação eletrônico que se vale da telemática (utilização de meios de comunicação 

integrados a computadores para realizar o processamento e comunicação de dados) promove o aumento da 

eficiência do Poder Judiciário mediante a automação de rotinas burocráticas, almejando uma tramitação 

interoperacional e dinâmica do processo. 

Dentro desta perspectiva, necessário tornou-se ampliar a discussão a respeito da informatização do 

processo para garantir a implementação consciente desta ferramenta enquanto instrumento de celeridade dos atos 

judiciais; não se admitindo abordá-la como solução para todos os problemas do Poder Judiciário, mas sim como 

meio a facilitar e a muito viabilizar o provimento jurisdicional final e o exercício eficiente de atividades durante 

o expediente forense; além da economia de papel a resultar na sustentabilidade ambiental. 

Na realidade, basta ver como são diversificadas as causas do insatisfatório 
desempenho da máquina judiciária, em função da variedade do contexto 
institucional, econômico, social, cultural em que ela é chamada a trabalhar, para 
perceber quão ilusória é a esperança de quem aposta todas as fichas num só número. 
(BARBOSA MOREIRA, 2000, p. 145) 

  

Em verdade, hodiernamente, a ideia que se faz de um processo informatizado encontra-se em 

construção mediante progressiva implantação e prática do suporte virtual nos órgãos judiciais. Este 

subinstrumento é substitutivo eficaz ao sistema processual tradicionalmente utilizado pela Justiça que há tempos 
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falha (reprodutor da crise de ilegitimidade do Poder Judiciário ante a sociedade) na promoção de respostas 

eficientes e céleres às demandas. 

Uma verdadeira revolução cultural está em andamento na administração 

de Justiça no Brasil. Silenciosa e inexorável, ela começa a produzir efeitos na cúpula 

do Judiciário, mas seu destino é alastrar-se por toda a base do sistema judicial, 

modificando práticas, multiplicando resultados e transformando a própria maneira 

de fazer justiça no país. Os resultados mais visíveis dessa mudança em marcha já 

podem ser medidos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 

(ANUÁRIO DA JUSTIÇA, 2009) 

  

Praticamente todos os tribunais do País se mobilizaram e disciplinaram meios de viabilizar a 

implantação do suporte eletrônico em suas rotinas organizacionais, efetivando-se medidas para alterar o suporte 

de tramitação de seus processos e ampliar o benefício e eficiência da prestação jurisdicional. 

Entretanto, não se pode olvidar de que o próximo desafio a se enfrentar é a falta de recursos para a 

concretização de projetos a médio e longo prazo; especialmente na implementação do processo judicial 

telemático, a escassez de insumos financeiros para modernização, aparelhamento e reestruturação material e 

humana coloca em risco a condição de possibilidade de melhorias na qualidade do serviço público jurisdicional 

por esta via.  

Em primeiro lugar, enquanto não se destinar ao Poder Judiciário 

percentual razoável do orçamento estatal, a fim de que ele possa fazer frente às suas 

necessidades, qualquer outra medida corre sério risco de não alcançar os objetivos 

desejados. (BEDAQUE, 2003, p.16) 

  

Não se pode permitir transformar planejamentos em meras declarações de intenções; neste sentido, 

necessário se faz o alinhamento de políticas públicas para a racionalização, democratização e operacionalização 

da Justiça – os Pactos Republicanos firmados entre os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo tendem a 

estabelecer este alinhamento. 

É necessário realizar investimentos na reestruturação e sistematização dos órgãos judiciais 

compatíveis com a importância da ferramenta virtual e com os resultados que dela conseqüentemente se colherá 

para a organização judiciária e a sociedade (acessibilidade, celeridade e efetividade)1. 

A dotação de insumos financeiros é imprescindível à implementação plena do suporte virtual que não 

apenas representa o aperfeiçoamento do Sistema Judiciário como revolução em termos de agilidade, efetividade, 

transparência e acesso, mas também resultada na retomada de legitimidade do Estado no exercício do poder de 

jurisdição.  

As políticas de modernização e aperfeiçoamento do conjunto de ações, 

meios, instrumentos e processos abrangidos nas diversas esferas da máquina estatal, 

por outro lado, no âmbito da união e respectivos poderes, estados e municípios, em 

curso ou já implantadas – atendendo a um sem número de demandas e exigências 

históricas e operacionais que, ontem e hoje, apresentam-se como grandes e evidentes 

desafios à sociedade e ao estado brasileiro –, estima-se que deverão contar, cada vez 

mais, com toda a sorte de recursos e suportes que irão, provavelmente, ser 

disponibilizados nas áreas da informática e dos novos domínios tecnológicos, isso 
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sempre que os mesmos puderem ser adequados às necessidades de otimização de 

meios e de fins de quaisquer atividades. (RAULINO, 2003, online) 

  

Neste sentido, além do precípuo fim de concretizar condições de possibilidade de uma resposta 

jurisdicional eficiente e ágil, outras repercussões deste suporte instrumental podem ser observadas: quebra de 

barreiras de tempo e espaço; redução temporal na realização das comunicações dos atos processuais por meio 

eletrônico; economia significativa de papéis (reduzindo o impacto ambiental e caminhando para sustentabilidade 

dos órgãos judiciais); redução de gastos financeiros; segurança do processo via criptografia assimétrica, 

prevenindo e dificultando adulteração, fraude e extravio de autos (documentos e provas); diminuição de 

atividades de secretaria-forense a resultar numa melhor prestação do serviço e na realocação de pessoal em 

outras áreas; menor espaço físico utilizado; rapidez na distribuição, processamento e julgamento dos processos; 

redução cabal do tempo neutro ou tempo morto dos processos; promoção de fácil interação entre órgãos do 

Judiciário - interoperabilidade; dinamização do acesso aos dados dos processos que pode ser realizado em tempo 

real e individual; completo controle interno na localização da fase processual de tramitação dos autos; registro de 

análise e parecer realizados pela programação do próprio sistema; registros, protocolos e declarações produzidos 

automaticamente. 

Entrementes, essa análise de resultados não será suficientemente positiva sem a aproximação da 

população e da Justiça1 mediante promoção da cidadania e participação de todos na reestruturação do Sistema 

Judiciário1; especialmente para reverter a cultura judicialista brasileira em que 1 em cada 3 brasileiros buscam 

a Justiça para solucionar divergências. 

Imprescindível a subversão dessa prática social, estimulando a sociedade ao cumprimento de direitos e 

fazendo com que as relações sociais sejam estabelecidas e pacificadas com a menor intervenção possível do 

Judiciário mediante respeito mútuo de direitos, soluções administrativas e por mediação; trazendo a cooperação 

do indivíduo com os interesses e os escopos do Estado Democrático de Direito, pois, em muitos casos, processos 

encontram-se congestionados devido a fatores que independem do Judiciário.  

Logo, é tanto necessário protestarmos por um Judiciário eficaz e célere quanto é necessário 

protestarmos pelo estabelecimento de um País social e praticante da democracia, no qual a sociedade também se 

mobilize a respeitar os direitos uns dos outros, incentivando práticas conciliatórias1 e de participação civil nos 

projetos políticos para a Justiça.   

  

2 POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA (?) 

  

A compreensão do conceito de acesso à Justiça tem sofrido transformação no decorrer das últimas 

décadas conformando-se com a moderna concepção de função social do processo; assim, a temática de acesso à 

Justiça passou a abranger aspectos democráticos, de cidadania e de inclusão social, consagrando-se como 

pressuposto básico de um Estado Democrático de Direito cujo sentido abrange o dever de promover um Sistema 

Jurídico acessível e moderno a garantir direitos e deveres de todos. 

O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 

reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 

processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos 
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objetivos e métodos da moderna ciência jurídica. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, 

p.13) 

  

O acesso à Justiça, ou como cunhado por Kazuo Watanabe, acesso à ordem jurídica justa, não se 

restringe ao direito formal fundamental de acesso a tribunais conforme normatizado no artigo 5°, inciso XXXV, 

da Constituição da República; na concepção processual moderna, acesso à Justiça é direito sócio-fundamental-

material a garantir direitos subjetivos, e aduz a efetiva possibilidade de obtenção (decesso: saída, resolução da 

demanda judicial), em juízo, do provimento final condizente com a normatização dos direitos. 

Acesso à justiça, ou mais propriamente, acesso à ordem jurídica justa, 

significa proporcionar a todos, sem qualquer restrição, o direito de pleitear a tutela 

jurisdicional do Estado e de ter à disposição o meio constitucionalmente previsto 

para alcançar esse resultado. Ninguém pode ser privado do devido processo legal, 

ou, melhor, do devido processo constitucional. É o processo modelado em 

conformidade com garantias fundamentais, suficientes para torná-lo équo, correto, 

giusto. (BEDAQUE, 2003, p. 71) 

  

A expressão "acesso à Justiça" é reconhecidamente de difícil definição, 

mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema 

pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob 

os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; 

segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.8) 

  

Conforme Mauro Cappelletti e Bryant Garth, o acesso à Justiça pode “ser encarado como o requisito 

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretende garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 11-12, 

grifo nosso). 

No Brasil, a democratização do acesso à Justiça é carecedora de concretização em face de 

diversificados fatores (econômicos, sociais, culturais, normativos, estruturais, organizacionais) que corroboram 

para o encastelamento do Sistema Jurídico em maior ou menor proporção. 

A “capacidade jurídica” pessoal, se se relaciona com as vantagens de recursos 
financeiros e diferenças de educação, meio e status social, é um conceito muito mais 
rico, e de crucial importância na determinação da acessibilidade da justiça. Ele 
enfoca as inúmeras barreiras que precisam ser pessoalmente superadas, antes 
que o direito possa ser efetivamente reivindicado através de nosso aparelho 
judiciário. Muito (senão a maior parte) das pessoas comuns não podem – ou, ao 
menos, não conseguem – superar essas barreiras na maioria dos tipos de processo. 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.22) 
  

Logo, a análise de ordem temporal da realização do processo (processo judicial telemático), 

encaminhando a potencial existência de um Judiciário completamente moderno, forte e eficiente, instiga 

perpassar por questões sobre a distribuição da Justiça; haja vista que a extrema judicialização das relações 

sociais e a complexidade de promoção do acesso à Justiça necessariamente provocam questionamentos sobre as 

condições de concretização da harmonização das relações sociais pelo exercício do poder jurisdicional. 
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estima-se que o natural aumento da demanda judicial, pela ampliação do 

acesso ao Judiciário, as soluções gerenciais e de modernização tecnológica tendem a 

atingir os seus limites de elasticidade, além dos quais apenas a mudança de 

modelo de prestação jurisdicional pode dar à Justiça o dinamismo que os 

tempos modernos exigem. (GRANDRA, 2009, online) 

  

Nesse sentido, no universo jurídico, o processo judicial telemático é tema de relevantes debates em 

face dos significativos resultados obtidos por este instrumento efetivador de uma prestação jurisdicional eficiente 

e ágil. Contudo, necessário reafirmar que a informatização dos autos judiciais é meio (subinstrumento) que 

corrobora com fatores cronológicos, imediatamente quantitativos e mediatamente qualitativos, diferindo-se do 

princípio da razoável duração do processo, apesar de por este preceito contido. 

Assim, tornou-se imprescindível a abordagem sobre as condições de possibilidade de alcance do 

acesso à Justiça por meio da implementação da telemática ao processo judicial, tecendo-se considerações quanto 

esta probabilidade. 

O acesso à representação em juízo por meio de nova e mais ampla concepção estrutural, orgânica e de 

gerenciamento da Justiça viabilizado pelo suporte informatizado representa solução mediata ao problema de 

acesso à Justiça; pois o enfrentamento do problema de democratização da Justiça é de ordem sociopolítica, não 

sendo resolúvel por vias simplistas e uníssonas, para tanto se exige outros níveis de reformas e implementação 

de políticas públicas sociais, econômicas e culturais. 

Apontamentos de José Eduardo Faria traduzem que: 

a distância dos cidadãos em relação à administração da Justiça é tanto 

maior quanto mais baixo é o estado social a que pertencem e que essa distância tem 

como causas próximas não apenas fatores econômicos, mas também fatores sociais e 

culturais, ainda que uns e outros possam estar mais ou menos remotamente 

relacionados com as desigualdades econômicas. Em primeiro lugar cidadãos de 

menores recursos, tendem a conhecer pior os seus direitos e, portanto, a ter mais 

dificuldades em reconhecer um problema que os afeta como sendo problema 

jurídico. Podem ignorar os direitos em jogo ou ignorar as possibilidades de 

reparação jurídica. 

[...] 

O conjunto destes estudos revelaram que a discriminação social no acesso 

à justiça é um fenômeno muito mais complexo do que à primeira vista pode parecer, 

já que para além das condicionantes econômicas, sempre mais óbvias, envolve 

condicionantes sociais e culturais resultantes de processo de socialização e de 

interiorização de valores dominantes muito difíceis de transformar. (FARIA, 1994, 

p. 48-49) 

  

Assim, considera-se que a implementação do suporte eletrônico no Sistema Judiciário brasileiro não é 

instrumento imediato de ampliação e democratização da Justiça; da informatização do processo colher-se-á 

resultados tão somente de eficiência e agilidade na produção de atos e simplificação do acesso aos órgãos 

judiciais de jurisdicionados que outrora se encontravam inseridos na Justiça e não daqueles que dela se 

encontram excluídos.  
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A subinstrumentalização do processo imediatamente promove apenas a deformalização, a 

desburocratização e a celeridade do sistema processual, e não propriamente a ampliação, democratização e 

emancipação dos cidadãos mediante ampliação do acesso à maquina judiciária. Mormente porque a prática de 

atos por meio informatizado objetiva adaptar os procedimentos de suporte manual aos recursos disponibilizados 

pela informática e internet, resultando em uma deformalização exógena e não na modificação dos direitos 

processuais (endógena). 

Entrementes, por se tratar de linha tênue a separar os resultados diretos obtidos por meio da 

subinstrumentalização do processo via suporte virtual (celeridade, eficiência, simplicidade, economia de 

recursos) dos resultados diretos almejados por políticas públicas de ampliação e democratização do acesso à 

Justiça (emancipação e conscientização dos cidadãos de seus direitos) pondera-se o reconhecimento de que a 

ferramenta virtual produz resultados mediatos na ampliação do acesso à Justiça. 

Inegavelmente a informatização do processo é composta por alguns elementos comuns à ampliação do 

acesso à Justiça, tais quais: desburocratização, simplificação, agilidade – elementos que quando tratados sob o 

tema de acesso à Justiça possuem significados sociopolíticos mais profundos do que quando tratados sob o 

aspecto da implementação do meio informatizado ao processo – neste caso concebido muito mais como 

concretização da forma instrumental do comando normativo-constitucional de promoção de meios céleres, não 

se referindo propriamente à ampliação do acesso e à democratização da estrutura sócio-jurídica. 

Dessas evidências se constata que outros são os fatores que corroboram com a inclusão social na 

Justiça, porquanto, a informatização apenas facilita o acesso e o exercício de atividades relacionadas direta e 

indiretamente ao Poder Judiciário. Facilita o acesso, não o amplia – posto que o pressuposto básico para 

democratização do Judiciário decorre da possibilidade de acesso do cidadão e de decesso justo do 

provimento jurisdicional. 

Logo, ao Poder Público cabe o dever de promover políticas de democratização da Justiça e 

aproximação do cidadão, interligando-o ao Judiciário.. 

Essa terceira onda [...] centra sua atenção no conjunto geral de 

instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e 

mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós o denominamos ‘o enfoque 

do acesso à Justiça’ por sua abrangência.  

[...] 

como já assinalado, esse enfoque encoraja a exploração de uma ampla 

variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de procedimento, 

mudanças na estrutura dos tribunais ou a criação de novos tribunais 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, passim, grifo nosso) 

  

Kazuo Watanabe (WATANABE, 1988, p. 128-135) elenca alguns meios de concretizar a 

democratização e acessibilidade da Justiça: direito à informação; direito à adequação entre a ordem jurídica e a 

realidade socioeconômica; direito de acesso a uma Justiça adequadamente organizada, inserida na realidade 

social e comprometida com seus objetivos; direito à pré-ordenação dos instrumentos processuais capazes de 

promover a objetiva tutela dos direitos; e, direito à retirada dos obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo 

da Justiça. 

Hodiernamente, são exemplos práticos dessa forma de atuação: centros integrados de cidadania (são 

postos de atendimento instalados em pontos estratégicos da periferia que prestam serviços de assistência jurídica, 
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educação em direitos humanos e defesa da cidadania; assistência e desenvolvimento social; empregabilidade e 

geração de renda; segurança pública; habitação; saúde; cultura e desenvolvimento econômico); justiça itinerante 

(mecanismo para levar os serviços judiciários e o exercício da cidadania às populações de áreas carentes e 

distantes dos fóruns fixos); justiça na praça (prestação de serviços judiciais à população durante os finais de 

semana nas praças e outros locais públicos).  

Estas iniciativas promovem a cidadania e a participação do jurisdicionado na reestruturação do 

Sistema Judiciário, consagrando a construção e a efetivação da democracia, derribando barreiras que 

impossibilitam o efetivo acesso à Justiça e a legitimidade jurisdicional. 

  

EPÍLOGO 

  

A compreensão contemporânea da função social do processo possibilitou à ciência do Direito 

abandonar o encastelamento dogmático e viabilizou a elaboração de diagnóstico das disfunções do Poder 

Judiciário e das causas da ineficiência e ineficácia do exercício do poder jurisdicional na concretização dos 

valores da Justiça (credibilidade, acessibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, 

responsabilidade social e ambiental, e, transparência). 

Nesse sentido, a identificação de obstáculos para traçar metas de enfrentamento da morosidade e do 

caos estrutural e operacional da Justiça brasileira foi de fundamental importância, pois, mediante compreensão 

de deficiências estruturais, inferiram-se condições de possibilidade de traçar Planejamentos Estratégicos capazes 

de garantir o cumprimento e efetivação do direito fundamental à jurisdição eficiente e célere. 

Essa concepção contemporânea de jurisdição consubstanciada no direito à tutela jurisdicional efetiva e 

eficiente do direito material normatizado impulsionou a constitucionalização do princípio da razoável duração do 

processo e de promoção de meios de outorga da celeridade processual. 

Logo, a congruência entre jurisdição efetiva, delineamento do Planejamento Estratégico Nacional 

(gestão administrativa), implementação de meios céleres (reestruturação e eficiência) e cooperação entre os 

Poderes via Pactos Republicanos consubstanciam-se em medidas de enfrentamento da morosidade e das 

deficiências do Poder Judiciário no combate ao formalismo e ineficiência de uma Justiça em crise. 

Pelo exposto, infere-se que a compreensão do processo como instrumento de concretização do Direito 

(enquanto instrumento de emancipação social: função ético-jurídica do processo) somatizada à promoção e 

implementação do suporte informatizado no processamento dos autos judiciais (aliança entre a instrumentalidade 

processual e a subinstrumentalidade-telemática) corroborou para o aprimoramento da prática jurisdicional a 

promover direitos de forma célere e eficiente. 

Assim, a promoção de incrementos na qualidade da prestação jurisdicional mediante informatização, 

racionalização do modelo operacional judicial e promoção de práticas democráticas de reestruturação do Poder 

Judiciário viabilizarão a substancialização do direito fundamental à ordem jurídica justa mediante prestação de 

um serviço público jurisdicional eficiente, moderado no tempo e legítimo. 
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1 É o caso de programas como as Casas de Justiça e Cidadania que informam a população sobre o 
funcionamento do Judiciário. 

1 Em cada Estado, mensalmente, ocorrem Audiências Públicas organizadas pela corregedoria do CJN para que a 
população tenha a oportunidade de expor sua opinião em relação ao Poder Judiciário e atuação dos 
magistrados. A participação da sociedade é forma de democratizar a Justiça e aproximá-la da população. 
Nessas audiências é possível reclamar, apresentar sugestões e realizar indagações. 

1 Nos estados Unidos e na Europa dados demonstram que 80% das demandas são solucionadas por meio de 
conciliação. 
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RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E DO MAGISTRADO 
FRENTE AO FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: 

REFORMULAÇÕES NECESSÁRIAS. 
RESPONSIBILITY OF THE JUDICIARY AND MAGISTRATE FRONT OF THE 

JUDICIALIZATION POLICY: REFORMULATIONS REQUIRED. 
 
 
 

Claudia Maria Barbosa 
Micheli Pereira 

 

RESUMO 
A crescente influência do Poder Judiciário e dos magistrados em assuntos que 
tradicionalmente eram resolvidas na esfera política, fenômeno a que se tem dado o nome de 
judicialização da política, vem modificando as tradicionais relações entre os poderes de 
Estado, aumentando o controle do Judiciário sobre as esferas do Executivo e também do 
Legislativo. Esse protagonismo próprio em estados democráticos ainda não se tem feito 
acompanhar da necessária contrapartida de eficazes instrumentos de controle e adequada 
responsabilização dos órgãos judiciários sobre suas decisões. A assunção de formas de 
responsabilidade política e social permitiria um controle mais democrático da atuação do 
Poder Judiciário e do magistrado, eis que sob a ótica dos freios e contrapesos, o aumento do 
poder leva ao aumento da responsabilidade e (ou) controle. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. 
RESPONSABILIDADE. EFEITOS. PODER JUDICIÁRIO. MAGISTRADOS. 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 
 
ABSTRACT 
The increasing influence of the Judiciary and the magistrates in issues traditionally resolved in 
political sphere, phenomenon named as legalization of politics, has been changing the old 
relationship between the powers of state, expanding Judiciary’s control over the Executive 
and Legislative spheres. Such leadership in democratic states has not yet necessary and 
effective instruments of control and proper accountability of the judiciary over its decisions. 
The assumption of criteria of social and political responsibility would allow a more 
democratic control of the judicial power over the magistrate and, from the economic 
perspective, the increase in power would allow more responsibility and /or control. 
KEYWORDS: KEYWORDS: LEGALIZATION OF POLITICS. RESPONSIBILITY. 
EFFECTS. JUDICIARY. MAGISTRATE. CONTEMPORARY SOCIETY. 
 
 

    

RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E DO MAGISTRADO FRENTE 
AO FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: REFORMULAÇÕES 
NECESSÁRIAS. 
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O PAPEL DE 'AGENTE POLÍTICO' E 'SOCIAL' DESEMPENHADO PELO PODER 
JUDICIÁRIO E PELO MAGISTRADO NO CONTEXTO DA JUDICIALIZAÇÃO DA 
POLÍTICA 

  

Vive-se hoje uma expansão sem precedentes da atividade jurisdicional, fenômeno que se 
deve, dentre outras razões, quiçá, a principal, ao contexto de crise do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo. Os cidadãos não vêem outra alternativa senão recorrer ao Judiciário, a fim 
de buscar, muitas vezes, o que a própria legislação lhes garante; outras vezes, a resolução de 
conflitos; e outras, ainda, o posicionamento em relação a temas sobre os quais o Poder 
Legislativo preferiu manter-se silente, seja para não desagradar a população que lhe conferiu 
o mandato, seja porque não conseguiu quórum para votação etc. O referido Poder torna-se, 
dessa forma, o último reduto de esperança, o terceiro gigante, o verdadeiro guardião das 
promessas. 

O Poder Judiciário e o magistrado em geral não buscam apenas a concretização dos direitos 
fundamentais e valores e princípios democráticos. Atualmente, buscam também suprir as 
lacunas deixadas pelos demais poderes, passando a atuar em situações que tradicionalmente 
deveriam ser resolvidas na esfera política, pelos poderes eleitos, com representatividade para 
fazê-lo. A esse fenômeno dá-se o nome de judicialização da política. Segundo Vallinder, 
precursor do estudo sobre o tema, o conceito de judicialização da política significa a expansão 
da competência dos tribunais ou juízes em detrimento dos políticos e (ou) dos 
administradores, isto é, a transferência do direito de tomar decisões de gabinete, de legislatura 
ou de serviço civil para os tribunais[1]. 

Na mesma linha, conceitua Castro: 

A judicialização da política ocorre porque os tribunais são chamados a se pronunciar onde o 
funcionamento do Legislativo e do Executivo se mostram falhos, insuficientes ou 
insatisfatórios. Sob tais condições, ocorre uma certa aproximação entre Direito e Política.[2] 

Ainda, assevera Barroso: 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão 
sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o 
Congresso Nacional e o Poder Executivo - em cujo âmbito se encontram o Presidente da 
República, seus ministérios e a administração pública em geral. Como intuitivo, a 
judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações 
significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade.[3] 

Muitos assuntos da agenda política, de difícil resolução por parte do Poder Legislativo e 
Executivo, estão sendo judicializados, ou seja, muito embora devessem, em tese, ser 
resolvidos pelos poderes eleitos, são deixados a cargo de resolução do Poder Judiciário. 
Inúmeras decisões poderiam ser citadas nesse sentido, o que se verifica, facilmente, naquelas 
que concedem medicamentos; nos questionamentos sobre o sistema de quotas em 
universidades públicas; no julgamento sobre o processo de privatizações; nas intervenções na 
elaboração da peças orçamentárias (Ação Originária 1.482)[4]; no controle da execução do 
orçamento (ADIN 2.925)[5]; no controle judicial das pesquisas científicas de células tronco 
embrionárias (ADIN 3.510)[6]; na edição de súmula vinculante para o tema do nepostismo; e, 
mais recentemente, no julgamento histórico sobre a união estável entre homossexuais (ADIN 
4277 e ADPF 132). 
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Entende-se que nunca na história brasileira o Poder Judiciário alcançou tanta evidência como 
na atualidade, embora frequentemente se fale em crise do Poder Judiciário. Como um poder 
em crise alcança tanta evidência? Entende-se que tal fenômeno se deve, principalmente, ao 
que se vem designando crise das instituições. Segundo Theodoro Júnior, tem-se hoje um 
Executivo que não promove políticas públicas e que não está preocupado com a garantia dos 
direitos fundamentais. Segundo o autor, "as políticas públicas deste último se preocupam 
apenas com a tentativa de redivisão de renda, mas não com a consecução de todo o projeto 
constitucional de 1988 e de políticas de consolidação de direitos fundamentais"[7]. 

Outrossim, verifica-se a crise da democracia representativa e um Parlamento sem agenda. Não 
há participação da sociedade no processo de elaboração de leis, quiçá, em razão da própria 
crise da democracia representativa, o que se verifica com a diminuição dos espaços de 
discussão e debate públicos, os quais atualmente cedem espaço aos meios de comunicação de 
massa.[8] 

A Consequência e um nítido deslocamento da agenda política para o Judiciário, o que se 
notou, por exemplo, nas audiências públicas e o julgamento do caso das células-tronco 
embrionárias, as quais geraram mais debate do que o próprio processo que culminou na 
elaboração da lei.[9] 

O abandono do canto neutro pelo Poder Judiciário - concebido por Montesquieu como a boca 
inanimada da lei - remonta o advento do Estado Providência, marco a partir do qual o referido 
Poder passou a atuar de forma mais ativa, visando à concretização de direitos sociais. 
Contemporaneamente, pode-se dizer que, e, em grande parte, ante a crise das instituições, o 
papel político do Judiciário vem aumentando gradativamente, o que é reforçado pela orgia 
legislativa; pela textura aberta das normas; pelas lacunas legislativas; pela ampliação dos 
meios processuais na Constituição de 1988; pelo sistema misto de controle de 
constitucionalidade etc. 

Entende-se, contudo, que em inúmeras situações o Poder Judiciário vem apresentando uma 
postura claramente ativista, opinião também compartilhada por Barroso, o qual cita como 
exemplo os julgamentos sobre o tema da fidelidade partidária[10], do nepotismo[11], da 
verticalização das coligações partidárias[12], da inconstitucionalidade das cláusulas de 
barreira[13], e, no plano das políticas públicas, das decisões que distribuem medicamentos e 
terapias. Segundo o autor, as decisões ativistas devem ser eventuais, pois "não há democracia 
sólida sem atividade política intensa e saudável, nem tampouco sem Congresso atuante e 
investido de credibilidade"[14]. 

Independentemente da posição que se adote sobre o tema em questão, é inegável o 
protagonismo do Poder Judiciário na contemporaneidade, o qual é reforçado pelo papel de 
agente social e garantidor de direitos que ocupa perante a sociedade em geral. Segundo 
Garapon, a evidência do magistrado na sociedade contemporânea não é uma opção 
deliberada, mas sim uma defesa em face do desmoronamento político, simbólico, psíquico e 
normativo. É nesse contexto de crise que o magistrado surge contra a implosão das sociedades 
democráticas, que não conseguem administrar a complexidade e diversidade que geram. 
Diante da decomposição do político recorre-se ao magistrado, para ver concretizados direitos 
constitucionalmente assegurados.[15] 

Garapon aduz, ainda, que o magistrado é hoje chamado para salvar a democracia, na qual o 
Legislativo e o Executivo enfraquecidos, obcecados por prazos eleitorais e, portanto, 
preocupados apenas em curto prazo, governam cidadãos indiferentes e exigentes, os quais se 
encontram voltados para a sua própria vida privada, mas que esperam do político algo que 
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este não lhes dará: uma moral, um projeto duradouro. Nessa sociedade sem projetos, o autor 
ressalta que "os processos circunscrevem novos desafios, colocam problemas de sociedade, 
tornam visíveis categorias da população, criam esperança, definem os inimigos e criam 
angústia"[16]. 

Nas palavras de Garapon, "o espaço simbólico da democracia emigra silenciosamente do 
Estado para a justiça. [...]. É nela, doravante, e portanto fora do Estado, que se deve procurar a 
consagração da ação política"[17]. Essa preocupação do autor em relação à transferência, pela 
sociedade, de suas aspirações políticas ao Poder Judiciário, também marca o célebre debate 
entre constitucionalismo e democracia, o qual é de extrema importância para compreender o 
papel social do Judiciário como garantidor de direitos. O constitucionalismo traduz-se em 
respeito aos direitos fundamentais, enquanto democracia traduz-se em soberania popular e 
governo da maioria. Conforme aponta Barroso, não raras vezes a maioria política vulnera os 
direitos fundamentais, e, quando isso ocorre, compete ao Judiciário agir. Para ele, os 
magistrados podem interferir com deliberações em face dos órgãos que representam as 
maiorias políticas - Executivo e Legislativo - desde que o façam atuando para preservar um 
direito fundamental ou o cumprimento de alguma lei.[18] 

 A atuação política e social inédita por parte do Judiciário e do magistrado deve acarretar 
responsabilidades correspondentes ao poder exercido. Contudo, esse protagonismo não se tem 
feito acompanhar da necessária contrapartida de eficazes instrumentos de controle e adequada 
responsabilização dos órgãos judiciários, sendo as formas de responsabilidade jurídica 
existentes, nela compreendida a responsabilidade do Estado por atos do Judiciário, e a 
responsabilidade pessoal civil, criminal e disciplinar do magistrado, frágeis e insuficientes 
para resolver de forma adequada os problemas que podem decorrer desse protagonismo. 

  

A FRAGILIDADE DAS FORMAS DE RESPONSABILIZAÇÃO JURÍDICA 
EXISTENTES: INSUFICIÊNCIA ANTE AO PODER EXERCIDO 

  

As espécies de responsabilidade do Poder Judiciário e (ou) do magistrado no Brasil se limitam 
a formas jurídicas, consubstanciadas na responsabilidade do Estado por atos do Poder 
Judiciário, e nas responsabilidades pessoal civil, criminal e disciplinar do magistrado. A partir 
disso, se verifica que é o próprio Poder Judiciário que se autofiscaliza e (ou) se autocontrola. 
Inexistem formas efetivas de responsabilização a serem apuradas pelos demais poderes do 
Estado e pela sociedade civil, os quais, por estarem sujeitos aos efeitos das decisões e (ou) 
condutas do Poder Judiciário e (ou) dos magistrados no contexto da judicialização da política, 
deveriam também ser legitimados a impugná-las, quando necessário. 

No estado moderno houve uma clara evolução da teoria da responsabilidade, que trilhou um 
longo percurso da irresponsabilidade  até o atual e parcial acolhimento da teoria do risco. Essa 
evolução, contudo, não foi acompanhada da necessária discussão acerca da responsabilidade 
dos magistrados. Embora uma correta interpretação do artigo 37, § 6º, da Constituição acolha 
a tese, sua aplicação foi obstaculizada por entendimento do Supremo Tribuna Federal. O 
órgão se posicionou no sentido de que tal responsabilização não é aplicável fora das hipóteses 
legais - consolidadas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição - concernentes ao erro 
judiciário e a condenação penal além do tempo previsto em sentença. 
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Em reiterados julgados, a Corte já se posicionou no sentido de que a responsabilidade objetiva 
do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo os casos expressamente previstos 
em lei. A título de exemplo, veja-se: "a jurisprudência do Supremo Tribunal no tema aqui 
discutido [...] é a mencionada na decisão agravada: a responsabilidade objetiva do Estado não 
se aplica aos atos do Poder Judiciário a não ser nos casos expressamente previstos em 
lei"[19]. E ainda: "[...] a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, 
no exercício da função jurisdicional, ressalvados apenas os casos expressamente previstos em 
lei"[20]. 

Quanto à responsabilidade pessoal civil do magistrado, aplicável nos casos de dolo ou fraude, 
consoante previsão do artigo 133, do Código de Processo Civil, esta tem sua aplicabilidade 
impedida pelo entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário sobre a matéria. A 
doutrina, seguida pela jurisprudência, vem entendendo que o dispositivo constante da 
legislação processual civil é inconstitucional quando analisado sob a égide do artigo 37, § 6º, 
da Constituição[21]. Fala-se que, se o Estado é responsável pela conduta de seus agentes, 
cabendo a ele o direito de regresso, não há o que se falar em responsabilidade pessoal do 
magistrado, o que se admitiria apenas nos casos de existência de dolo ou culpa, mas desde que 
exercido o direito de regresso do Estado em face de seu agente, no caso, do Estado em face do 
magistrado. 

Contudo, entende-se que a referida norma processual deve ser interpretada em conjunto com o 
princípio geral de responsabilidade objetiva do Estado (artigo 37, § 6.o, da Constituição). Sob 
esse prisma, caberia ao usuário lesado a escolha em face de quem demandar e a qual título 
(objetiva ou subjetivamente). Nesses termos, o referido dispositivo não seria inconstitucional, 
podendo o magistrado ser responsabilizado diretamente em caso de dolo ou fraude[22], 
atuando o Estado de forma subsidiária. Contudo, também poderá o lesado ajuizar demanda 
diretamente em face do Estado, o qual terá direito de regresso em face de seu agente nos casos 
de dolo ou culpa.[23] 

No que se refere à responsabilidade pessoal penal do magistrado, esta é atenuada 
injustificadamente pelo teor do artigo 33, da Lei Orgânica da Magistratura, o qual dispõe que, 
no caso de alguma investigação criminal conduzir a autoria de um crime a um magistrado, 
cabe à autoridade policial, civil ou militar encaminhar os autos para o Tribunal ou órgão 
especial competente para julgamento, a fim de que o mesmo prossiga a investigação. Entende-
se que se trata de um privilégio injustificado, o qual constitui mais uma forma de 
responsabilidade jurídica, apurada a partir de dentro dos muros do próprio Poder Judiciário, e, 
portanto, insuficiente ante ao poder exercido pelos magistrados na contemporaneidade. Por 
ser oportuno, frise-se que a única forma de responsabilização criminal - não jurídica - dos 
magistrados, é a punição nos crimes de responsabilidade, cuja competência para a apuração e 
julgamento é do Senado. Contudo, tal forma de responsabilidade não se estende aos 
magistrados das instâncias inferiores (primeiro e segundo graus), mas apenas aos ministros do 
STF. 

Por fim, quanto à responsabilidade pessoal disciplinar do magistrado, é apenas mais uma 
frágil hipótese de autofiscalização e autocontrole do Poder Judiciário ineficaz, entre outras 
razões, pela  da falta de regulamentação adequada, e também pela inadequação das penas 
previstas na Leo Orgânica, inadequadas para o papel que vem assumindo os magistrados na 
atualidade. A responsabilização dos magistrados já se mostra problemática em primeiro grau, 
mesmo com o auxílio da Corregedoria-Geral, órgão disciplinar dos tribunais que apura as 
faltas dos juízes de primeiro grau. É, contudo,  ainda mais difícil em segundo grau, porquanto 
a responsabilidade dos desembargadores é analisada pelos próprios membros dos tribunais, o 
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que culmina em interferências ocultas, em razão dos anos de convívio, das relações 
familiares, dos vínculos políticos e de amizade, etc. 

O Conselho Nacional de Justiça, órgão com competência subsidiária ao Tribunal para 
apreciação de processos disciplinares dos magistrados, vem alcançando grande êxito no 
desenvolvimento de suas atividades, o que se verifica nas declarações feitas pelo conselheiro 
do órgão, Marcelo Nobre, referentes às realizações do ano de 2010. O conselheiro cita o 
julgamento do ministro Paulo Medina, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi 
acusado de receber propina para liberar o funcionamento de máquinas caça-níqueis. Nobre 
aduz que Medina foi o primeiro magistrado na história brasileira a ser condenado à 
aposentadoria compulsória, em plena vigência de um Estado Democrático de Direito, o que 
constitui um grande sucesso do Conselho Nacional de Justiça. Vejam-se suas declarações: 

Tivemos um ano de grande trabalho da Corregedoria. Foram inúmeros os casos apurados que 
chegaram ao plenário. O maior exemplo do importante trabalho da Corregedoria neste ano de 
2010 foi o julgamento do ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo Medina. Foi a 
primeira vez na história brasileira que, em plena vigência do Estado democrático de Direito, 
um ministro do Poder Judiciário foi aposentado compulsoriamente.[24] 

Embora comemore o êxito do Conselho, Nobre destaca sua competência subsidiária na 
apreciação de processos disciplinares, os quais, sempre que possível, são encaminhados para 
análise e julgamento das Corregedorias dos Tribunais, ressaltando que atualmente menos de 
10% (dez por cento) dos processos disciplinares contra magistrados no Brasil estão no CNJ. A 
respeito, veja-se: 

Temos, ainda, a importante informação de que na Corregedoria do CNJ tramitam 60 
processos (sindicâncias), sendo que outros 800 processos foram remetidos para as 
corregedorias locais exatamente porque dizem respeito a casos passíveis de solução regional. 
Portanto, o CNJ apesar de ter competência concorrente, sempre que possível, remete os 
processos para que as Corregedorias locais resolvam primeiramente as suas questões. Os 
números do CNJ falam por si. Nem 10% dos processos que tramitam administrativamente 
contra magistrados no Brasil estão no CNJ.[25] 

Assim, verifica-se que a criação do CNJ não torna a matéria menos preocupante, fazendo-se 
necessária a reformulação da Loman, bem como um comprometimento maior do Judiciário na 
estruturação dos tribunais,  regimentos internos, organização dos órgãos responsáveis para a 
apuração das faltas disciplinares etc., a fim de viabilizar uma responsabilização mais efetiva, 
o que é indispensável no contexto social contemporâneo. 

Vê-se que as formas de responsabilização jurídicas são insuficientes. Ante a inegável atuação 
do Poder Judiciário como agente político e social, não é mais razoável supor que as formas de 
responsabilização devam se limitar à modalidade jurídica. A apuração da responsabilidade do 
Poder Judiciário deve ir além de seus próprios muros, permitindo que os demais poderes, 
também controlados, atuem de modo a garantir um equilíbrio entre eles, bem como a impedir 
uma imposição hegemônica do Poder Judiciário nas suas mais variadas formas de 
intervenção, mas especialmente no que se refere à tomada de decisões em temas sociais e 
políticos polêmicos, cuja solução deveria se dar pelo Executivo e, especialmente, Legislativo. 

Outrossim, os cidadãos em geral, pela confiança que depositam no Judiciário, e inclusive para 
garantir a legitimidade democrática do poder judicante, devem dispor de meios eficazes para 
impugnar as suas condutas e decisões, sempre que o Judiciário e (ou) o magistrado atuem de 
forma ativista, arbitrária, incoerente ao sistema de separação entre os poderes, vindo a causar 
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prejuízos sociais e afrontando a lógica democrática; ou mesmo quando atuem em 
desconformidade com os interesses sociais e as expeditivas depositadas em sua atividade etc. 

  

A NECESSIDADE DE REAVALIAR A RESPONSABILIDADE DO PODER 
JUDICIÁRIO E DO MAGISTRADO ANTE AO FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO 
DA POLÍTICA. 

  

Parte-se do pressuposto enunciado por Cappelletti, de que o exercício de um poder político e 
social inédito por parte do magistrado e do Judiciário, o qual lhes confere maior destaque na 
sociedade moderna, deve implicar também no aumento de sua responsabilidade. Em assim 
não ocorrendo, evidenciada está uma ausência de racionalidade na organização social, o que 
pode levar ao autoritarismo e à tirania por parte do Poder Judiciário.[26] Considera-se que um 
Poder sem uma responsabilidade proporcional ao protagonismo exercido vai de encontro à 
lógica do sistema democrático, uma vez que, sob a ótica dos freios e contrapesos, o aumento 
do poder leva ao aumento da responsabilidade e (ou) controle sobre o referido poder, a fim 
que não exista uma sobreposição entre eles, nem uma imposição hegemônica de um deles 
sobre os demais. 

O que se constata no contexto da judicialização da política é que, não raras vezes, o Judiciário 
atua em um exercício deliberado de sua própria vontade política, culminando em ativismo 
judicial. A pretexto de aplicar os princípios e valores constitucionais às condutas dos demais 
poderes, a uma dada situação concreta, a uma lei etc., o que o Judiciário faz, na verdade, é 
atuar de uma forma proativa, ultrapassando a interpretação do texto constitucional. Nesse 
contexto, oportuna a distinção feita por Barroso entre judicialização da política e ativismo 
judicial[27]. Aduz o autor que a judicialização seria um fato, ou uma circunstância que 
decorreria do próprio modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de 
vontade política. O ativismo judicial, por sua vez, seria uma atitude, uma escolha de um modo 
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.[28] 

Barroso sustenta que o Judiciário deve ser deferente às decisões dos demais poderes políticos, 
o que não significa que o referido poder deverá abdicar de suja sua competência quando, 
naturalmente, houver violação a um direito fundamental, ou a valores e procedimentos 
democráticos, em clara afronta à Constituição Federal. A atuação do Poder Judiciário, nessas 
situações, ainda que de forma contramajoritária, se dará a favor e não contra a 
democracia.[29] Nem sempre, portanto, a atuação jurisdicional ativista deve ser considerada 
democrática, mas o Judiciário deve buscar a coerência interna de seu sistema, com a 
motivação de suas decisões, as quais precisam estar afastadas de ideologias etc., mas focadas 
no interesse político e social, assim como buscar a coerência e isonomia aos usuários do 
serviço, com o respeito aos precedentes. 

Evidencia-se, na atualidade, que o Judiciário, a pretexto de aplicar os valores e princípios 
constitucionais às situações concretas, e diante de sua crescente demanda por parte dos 
poderes políticos e pelo povo e (ou) seus representantes, reputa-se, nas palavras de Farias, "o 
único guardião dos valores da justiça e da invulnerabilidade"[30], o que merece ser veemente 
refutado, uma vez que o Poder Judiciário não deve ser considerado um Hércules, apto a 
resolver todos os problemas sociais e posicionar-se diante de todos os temas polêmicos. É 
certo que o Judiciário é apenas um dos poderes que compõem o Estado, e, por esta razão, 
deve atuar em conjunto com os demais, de modo que exista um equilíbrio entre eles e se 
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desfaça qualquer imposição hegemônica que queira instaurar-se no plano social e político. 
Além de todas as atividades que já lhe são inerentes, não pode o Poder Judiciário tomar para 
si a tarefa de suprir todos os problemas ou omissões dos demais poderes, sob pena de ele 
próprio desfalecer-se. 

A judicialização traz consigo, além de sua vertente distorcida, que é o ativismo judicial, 
outros inegáveis perigos: riscos à legitimidade democrática; risco de politização da justiça; 
riscos para a capacidade institucional do Poder Judiciário, etc. Esses perigos quiçá, possam 
ser minimizados ante a uma responsabilização mais efetiva do Poder Judiciário e (ou) 
magistrado. Uma responsabilidade proporcional ao Judiciário e (ou) magistrado com o poder 
por eles exercido transparece a lógica democrática dos freios e contrapesos, de modo que os 
demais poderes públicos devem estar autorizados a controlar o órgão judicante na mesma 
intensidade e proporção em que são controlados. Essa lógica também deve valer para os 
cidadãos em geral. 

O Judiciário é um poder isolado, coeso e aparentemente homogêneo dentro de seus próprios 
muros, os quais ele constrói visando manter, em tese, a sua imparcialidade, contudo, tal 
imparcialidade não é uma razão suficientemente forte para impedir a sua responsabilização. O 
referido poder é avesso a discussão de seus problemas de forma aberta, especialmente no que 
toca aos temas de um controle externo e social, o que deve representar um fator de grande 
preocupação na contemporaneidade, em que se vê que a judicialização da política vem dando 
espaço ao ativismo judicial, e, portanto, a uma atuação judicial arbitrária, incoerente e que 
ultrapassa o seu âmbito de sua competência. Essa atuação, ao que se entende, é capaz de 
trazer graves problemas à sociedade, titular do poder; aos demais poderes do Estado, 
representantes do povo; e ao próprio Judiciário, que assume atividades em excesso, avocando 
deveres e responsabilidade que ultrapassam a sua possibilidade de controle interno. 

Por essas razões, somada à preocupação com a atual tendência de expansão das atividades do 
Judiciário na sociedade brasileira contemporânea, entende-se que é preciso reformular as 
formas e condições de responsabilidade jurídicas já existentes, nela incluídas a 
responsabilidade do Estado por atos do Judiciário, bem como as responsabilidades civil, penal 
e disciplinar do magistrado. Igualmente, e ante a tendência trazida pelo fenômeno da 
judicialização da política, de atuação do Judiciário em esferas de competência que seriam do 
Legislativo e do Executivo, bem como ante ao papel de agente social e garantidor de direitos 
que o referido poder vem exercendo, entende-se que é necessário formular novas formas de 
responsabilidade política e social, as quais não devem estar vinculadas ao Poder Judiciário, 
dando aos poderes políticos e ao povo a possibilidade de controlar as suas atividades, de 
modo que o Judiciário não apenas controle, mas também seja controlado. Um poder que 
controla os poderes políticos e a sociedade em geral não deve permanecer alheio a qualquer 
responsabilidade, atuando a partir de autofiscalização e autocontrole, mas, ao contrário, dever 
ser controlado com ainda mais rigor democrático. 

A responsabilização, corolário do controle, é essencial no estado democrático de direito, e 
necessária no contexto de protagonismo político que sem vem presenciando do Poder 
Judiciário. É necessário, contudo, pensa-la partindo dos pressupostos de independência do 
próprio Judiciário, assim como nos limites das garantias de vitalidade, inamovibilidade e 
irredutibilidade de vencimentos dos próprios magistrados que são ao final, garantias do 
jurisdicionado a uma atuação independente dos magistrados. Esse é um grande desafio. 
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RESUMO 
O presente estudo apregoa o exercício da democracia participativa a fim de suprir a 
deficiência constatada quanto à baixa capacidade institucional dos municípios pequeno e 
médio porte em legislar sobre matéria de Direito Urbanístico, bem como para a execução do 
planejamento urbano. Tal necessidade é a que se impõe nos dias atuais, no tocante às normas 
de urbanização, com vista ao desenvolvimento sustentável das cidades. Este entendimento se 
baseia nas próprias previsões constitucionais e infraconstitucionais acerca do planejamento 
urbano, alicerçando-se na Teoria do Discurso de Habermas. Para tanto, advoga-se no sentido 
de que a participação da sociedade organizada há que ser também assegurada na execução das 
normas de Direito Urbanístico. Desta forma, o Estado de Direito Democrático passa a cumprir 
a sua finalidade, com o exercício da liberdade e da igualdade entre os cidadãos que vivem nas 
cidades. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO URBANÍSTICO; PLANEJAMENTO URBANO; 
DEMOCRACIA; SOCIEDADE ORGANIZADA; TEORIA DISCURSIVA; HABERMAS; 
EXECUÇÃO. 
 
ABSTRACT 
The following study proclaims the exercise of the participative democracy that intends to 
supply the deficiency found in relation to the low institutional ability in the small and 
medium-sized municipalities on legislating the subject of Urban Law, as well as to the 
execution of the urban planning. Such need has been imposed nowadays, regarding the rules 
of urbanization, focused on the sustainable developmentin the cities. This understanding is 
based on the own constitutional predictions of the urban planning, on the grounds of 
Habermas’ Discursive Theory. Moreover, it has been advocated that, in the sense of 
participation, the organized society also needs to be assured of the execution of the rules of 
Urban Law. Thus, the Democratic Rule-of-Law State fulfilled its purpose with the exercise of 
freedom and the equality among the dwellers of the cities.  
KEYWORDS: URBAN LAW; URBAN PLANNING; DEMOCRACY; ORGANIZED 
SOCIETY; DISCURSIVE THEORY; HABERMAS; EXECUTION. 
 
 

Sumário: 1 Introdução; 2 A baixa capacidade institucional dos municípios para legislar e 
executar em matéria de urbanização; 2.1 A necessidade de legislação e planejamento 
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urbanísticos eficazes para os Municípios de pequeno e médio porte; 3 A participação 
democrática no planejamento; 3.1 A participação democrática no planejamento e a 
normatização de natureza urbanística; 3.2 A busca da integração e participação no processo 
diante da complexidade da sociedade - Habermas - controle e consensualidade - Desafios para 
a participação na execução; 4 Conclusão. Referências. 

    

1. Introdução 

  

Dados do último censo de estatística dão conta que as áreas urbanas concentram mais de 84% 
da população brasileira[1]. Entretanto, esse aumento ocorreu de forma diferenciada de 
município para município, tornando necessária a divisão das cidades em pequenas, médias e 
grandes. 

Nesse panorama é uma verdade verificável empiricamente que as cidades brasileiras em geral 
possuem baixa capacidade no controle do processo de uso e ocupação do solo municipal, o 
que implica cidades com sérios problemas de urbanização, vez que crescem de forma 
desordenada e caótica, sem um planejamento adequado. 

Outro fato notório é que a maioria dos 5.564 municípios do país possui estrutura 
administrativa pouco organizada, tanto em recursos humanos, quanto financeiros e 
operacionais. Portanto, despreparados para gerenciar as necessidades da comunidade em todas 
as esferas e funções do planejamento municipal, em especial, no controle urbanístico. 

Este estudo se propõe demonstrar que as previsões constitucionais e infraconstitucionais de 
participação popular podem contribuir para a melhoria da capacidade institucional destes 
entes federativos ao legislar sobre a ordenação do solo, e, que mecanismos de planejamento e 
controle participativos para tornar efetivas as normas abstratas são maneiras viáveis de se 
avançar, a fim de se alcançar o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, no 
contexto do Estado Democrático de Direito brasileiro. 

Isso também o que se pode extrair da Teoria do Discurso apresentada por Habermas, filósofo 
contemporâneo que fundamenta o Estado Democrático do Direito na participação da 
sociedade, através dos sujeitos de direito, criadores da sua normatização, por meio da 
comunicação livre e igualitária, que terá como finalidade as próprias condutas por ela 
previstas, as quais serão exercidas por eles próprios - sujeitos de direito. 

Argumenta-se nesse sentido que (i) a baixa capacidade institucional dos municípios de 
pequeno e médio porte comprometem o planejamento, a eficácia e a execução da legislação 
urbanística; (ii) os mecanismos constitucionais e legais de participação popular devem ser 
amplamente assegurados; (iii) e, portanto, o diálogo entre a sociedade organizada pode 
reforçar o exercício da Democracia e fortalecer as instituições públicas municipais na 
implementação de Políticas Públicas urbanísticas, contribuindo, por sua vez, para diminuir a 
baixa capacidade institucional do ente municipal.   

Daí a importância desse trabalho de pesquisa que tem por pretensão demonstrar a necessidade 
de haver uma correta tomada de decisões pelos Poderes Estatais, de forma a equilibrar 
interesses públicos e privados, de maneira a abranger o atendimento ao maior número de 
cidadãos com o mínimo possível de exclusão urbana. 
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Outra importante contribuição que se pretende é no sentido de buscar marcos teóricos, os 
quais ofereçam pontos de aporte tanto para uma limitação do poder no que se refere às 
decisões que tenham como pano de fundo a implementação de políticas públicas no setor 
urbanístico, como também, e, principalmente, assegurar a sociedade organizada a sua 
participação na efetividade e execução destas políticas. 

  

2. A Baixa Capacidade Institucional dos Municípios para Legislar e Executar em 
Matéria de Urbanização 

  

A discussão fundiária no Brasil toma contornos importantes visto que, como fenômeno 
mundial (LEYMAIRE, 2009, p. 32/33), verifica-se um aumento da população urbana, o que 
impõe políticas públicas racionais por parte dos Municípios, já que é o ente federativo que se 
encontra diretamente ligado ao cidadão. 

A construção de Políticas Públicas no âmbito das cidades demanda hoje uma atuação da 
Administração de forma eficiente, impondo um fortalecimento de sua capacidade 
institucional. 

O Governo Federal, através do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, preocupado 
com a baixa capacidade institucional dos Municípios brasileiros lançou o Projeto Brasil dos 
Municípios[2], que visa justamente fortalecer as capacidades das administrações municipais 
para o planejamento, a gestão, a avaliação e monitoramento de Políticas Públicas e programas 
e projetos governamentais na região Norte e Nordeste do Brasil[3]. 

Especificamente No Estado de Minas Gerais, um estudo realizado pela Fundação João 
Pinheiro, ainda em 2004, produziu um levantamento e diagnóstico de Municípios do Vale de 
Jequitinhonha visando à implementação de um programa integrado de turismo naquela região. 
Tal estudo definiu critérios e pontuação para indicar uma Administração de baixa, média e 
alta capacidade institucional[4]. Este estudo aponta que em todos os Municípios analisados há 
baixa capacidade institucional para as políticas urbanas. 

Também no âmbito das Minas Gerais, na segunda metade do ano de 2010 foi desenvolvido o 
projeto SECAPLHIS, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, através do 
OPUR/NUJUP, órgãos de extensão e pesquisa da referida instituição, em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais, para a implementação de 
um Plano Local de Habitação de Interesse Social. Este estudo partiu justamente da concepção 
da baixa capacidade institucional dos Municípios e detectou este fenômeno[5] de forma 
contundente. 

Este elemento também é registrado pela urbanista Raquel Rolnik, sendo apontado pela autora 
a existência de um consenso entre os estudiosos e gestores das cidades no país da vivência 
desse fenômeno em nível local, e, da fragilidade da capacidade de controle do processo de uso 
e ocupação do solo municipal, e, por estas razões, nossas cidades crescem de forma 
desordenada e caótica[6]. 

Fato é que a baixa capacidade institucional das Administrações Públicas dos Municípios 
brasileiros vem desaguar em Políticas Públicas deficientes, o que inviabiliza a devida 
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prestação de serviços públicos pelo Estado, e, especificamente na falta de um planejamento 
fundiário integrado, democrático, eficiente nas cidades brasileiras. 

  

2.1 A Necessidade de Legislação e Planejamento Urbanísticos Eficazes para os 
Municípios de Pequeno e Médio Porte 

  

O crescente aumento da população urbana, o qual se pode constatar pelo trecho abaixo 
extraído do jornal mensal Le Mode Diplomatique Brasil é fator que deve ser considerado pelo 
mundo jurídico ao criar os instrumentos necessários a uma ordenação urbana democrática e 
socialmente justa. 

  

Desde o começo do século passado, a população urbana quintuplicou. Atualmente, cerca de 
280 aglomerações ultrapassam a marca de 1 milhão de habitantes e 27 têm mais de 7 milhões 
de pessoas. Calcula-se que em 2025, dois terços da população global morarão em cidades. 
Alguns apostam que essa cifra chegará a 85% por volta de 2025. (LEYMAIRE, 2009, p. 32). 

Foi a Constituição Federal de 1988, atenta a este fenômeno de urbanização, que deu início a 
um tratamento mais adequado acerca do tema Política Pública Urbana, ao fazer expressa 
previsão da matéria em seus artigos 182 e seguintes. 

Este marco constitucional também impulsionou a baliza legal substanciada na edição do 
Estatuto das Cidades - Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Tais diplomas têm o objetivo de 
implementar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes. 

A previsão constitucional para as Políticas Públicas Urbanísticas ainda se apresenta quando da 
distribuição das competências legiferantes dos entes que compõe a Federação. Na 
Constituição de 1988, além do disposto no inciso IX, do artigo 23, há a competência para que 
o Município legisle para "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo" (art. 30, 
inciso VIII, CF/88). 

A previsão para tal planejamento também é imposta pelo Estatuto das Cidades em seu inciso 
III, do artigo 3º. 

Desta forma, como bem observa José Afonso da Silva "o planejamento não é um mais um 
processo que dependa da vontade dos governantes é uma imposição constitucional e legal" 
(SILVA, 2008, p.90). 

O planejamento urbano visto como processo é que irá consubstanciar-se nos planos, os quais 
por sua vez irão se tornar normas impositivas sobre os direitos referentes à ocupação do solo e 
a distribuição fundiária nos municípios. O Estatuto das Cidades versa sobre a forma de 
proceder-se ao planejamento, principalmente na confecção do Plano Diretor. 

É necessário destacar que o foco deste estudo encontra-se nos municípios de médio e pequeno 
porte, os quais na sua maioria não possuem a obrigatoriedade de apresentar um Plano Diretor 
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(art. 183, da CR/88 e art. 41, inciso I, do Estatuto das Cidades). Entretanto, o Plano Diretor é 
imprescindível para que o município possa exercer as imposições previstas no parágrafo 4º, 
do artigo 182, da Constituição de 1988[7], bem como nas hipóteses previstas no artigo 41 do 
Estatuto acima citado[8]. 

Por outro lado, observa-se que os entes políticos municipais de pequeno e médio porte 
necessitam de uma normatização para o setor urbanístico, diante do crescente aumento 
populacional das cidades e para a promoção da função social da propriedade imposta pela 
Constituição Republicana e pela Lei 10.257/01. 

  

É de toda conveniência, porém, que todos os Municípios o possuam, já que, por definição 
constitucional, é o plano diretor instrumento básico de política do desenvolvimento e 
expansão urbana. Não se pode olvidar que o direito ao desenvolvimento contagia a todos. 
(CASTRO, 2010, p. 442)[9]. 

  

  

Tal planejamento tem como condição a necessidade da participação social, de forma 
individual ou de forma organizada em pessoas jurídicas de fato ou de direito, como meio se 
colher - diagnóstico - das necessidades daqueles que são os diretamente interessados, ou seja, 
aqueles que de fato habitam e dão vida à cidade[10]. 

  

Porquanto, o espaço público que se constrói insere-se em inarredável análise conceitual de 
nossa maneira de ver as cidades, de caracterizá-las como conjunto de valores humanos e como 
universo de pensamentos e de afirmações de solidariedade,  no reconhecimento do capital 
social da cidade. A questão do especo urbano é de dimensão solidária. (CASTRO, 2010, p. 
419). 

  

  

Neste sentido, no Estado de Minas Gerais a preocupação com o desenvolvimento urbano foi 
objeto de vários encontros promovidos pela Assembléia Parlamentar do Estado[11]. 

Soma-se a estas iniciativas a criada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano do 
Estado de Minas Gerais, que através da PUC Minas (OPUR/NUJUP) realizou o Plano Local 
de Habitação de Interesse social[12], conforme já exposto adrede. 

  

3. A Participação Democrática no Planejamento  
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Fabiana de Menezes Soares (1997, p.199) esclarece que a Constituição da República, ao 
delimitar as competências dos membros da Federação, autoriza os Estados e os Municípios a 
tornarem efetivos os princípios consagrados na Constituição, dentre eles, o princípio 
participativo - expressão geral do Direito Fundamental da Participação, que realiza a 
liberdade. 

O direito de participação tem sua raiz na existência do próprio Estado. A existência do Estado 
e o poder a ele conferido, assim o são por autorização do povo. Portanto, a intervenção direta 
do povo é legítima e a interpretação constitucional dos direitos deve se pautar por princípios 
que permitam a efetivação do direito participativo, e não a redução de seu conteúdo[13]. 

Esses princípios são o da Ponderabilidade (maior peso), Extensibilidade e Imediatidade. 

O princípio da Ponderabilidade adverte que as normas constitucionais não possuem a mesma 
hierarquia, que variará com a ideologia adotada positivamente e com os valores das normas. 
Na esfera da Constituição da República os direitos fundamentais prevalecem sobre os demais. 

Quanto ao Princípio da Maior Extensibilidade tem-se que as normas, as quais definem ou 
outorgam direitos fundamentais têm interpretação ampla. Sendo dessa forma, direitos 
fundamentais não são concessões do Estado, são valores que não podem ser achatados nem 
reduzidos. Direitos fundamentais são a todos outorgados. 

Por fim, em relação ao Princípio da Imediatidade pode se afirmar que a aplicação das normas 
fundamentais independe de outras. Os direitos fundamentais impõem uma obrigação efetiva 
do Estado. 

SOARES (1997, p. 237) conclui que a evolução histórica dos valores de igualdade e 
liberdade, matrizes de todos os direitos fundamentais e dos maiores valores do gênero 
humano, acarretou acréscimo de uma participação popular mais efetiva no Estado. Esta 
participação se dá tanto na criação de normas, quanto no controle das competências 
conferidas por lei. A autora demonstra a existência da participação popular entre nós, 
havendo, entretanto, predominância em algumas matérias, como se passa no planejamento 
urbano. 

  

É com base na soberania legiferante do povo, nos direitos fundamentais e no seu exercício 
que se dá o constante aperfeiçoamento do Direito. Este processo de aperfeiçoamento se revela 
por meio de regras procedimentais e pela participação popular. (MOREIRA , 2004. p. 194). 

  

No que tange especificamente às Políticas Urbanísticas e ao grande grau de discricionariedade 
que envolve seu processo, esta participação da população é exercida, em geral, através de 
audiências públicas. 

Trata-se de um instituto de origem anglo-saxã, que visa à participação de indivíduos e grupos 
formadores da coletividade nas decisões da Administração Pública, os quais possuam 
interesse de expor suas preferências em relação à matéria aventada na decisão do Poder 
Público. 
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Vale lembrar, no entanto, que muito embora esteja prevista em legislação[14], as audiências 
públicas no Brasil ainda possuem uma fraca (se não inexistente) força vinculativa junto à 
Administração. Esta não possui qualquer obrigação de seguir as propostas ou aceitar as 
divergências elencadas pela coletividade em audiência. 

Um dos vértices da eficácia da norma é justamente a sua efetividade, ou seja, sua eficácia 
social[15], sua assimilação pela coletividade, que passa a manter sua conduta nos ditames do 
objetivo da lei. Esta "aceitação" da população pelo cumprimento da norma se dará mais 
facilmente se esta coletividade tiver partição direta e eficaz na elaboração da norma a ela 
dirigida. 

No momento em que se oportuniza a população em participar verdadeiramente desta procura 
pela incidência da norma, temos uma distribuição na responsabilidade pela fiscalização da lei 
e um reforço na sua eficácia: "A participação social é o que oferece dinamismo à norma." 
(ARAÚJO; SOARES; SOUZA, 2008, p. 118). E em suplementação a tal pensamento pode-se 
dizer que: "a liberdade associativa dos sujeitos de direito põe o sistema jurídico em 
andamento, pelo qual todo o aparato prescritivo obtém validade, por tão soberano e 
indelegável." (MOREIRA, 2003, p. 370 a 384). Mais do que isso, esse fato representa o 
reconhecimento por parte do Estado do poder de participação da coletividade. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2008, p. 136) elenca inúmeras razões referentes à 
importância da participação política da população nas decisões da Administração Pública: 

  

Primeiro, pela simples e óbvia razão de alcançar o aprimoramento da governança (eficiência); 
segundo, para propiciar mais freios contra o poder de interesses escusos sobre o Governo 
(legalidade); terceiro, para garantir, sempre mais, que nenhum interesse foi negligenciado ou 
excluído na consideração governamental para a tomada de decisões (justiça); quarto, para 
garantir, pela participação de mais pessoas informadas e sábias, que se chegue a uma 
"sabedoria coletiva", à maneira aristotélica, que sobrepasse mesmo a do mais sábio e prudente 
governante (legitimidade); quinto, pela responsabilidade que, assim, se infunde aos 
indivíduos, pelas conseqüências de suas ações políticas, aprimorando-os pelo equilíbrio, que 
isto importa, entre a realização de seus interesses pessoais e do interesse coletivo (civismo); 
sexto, para tornar o produto governamental mais aceitável e, portanto, de um lado, garantindo 
o mais fiel cumprimento de suas determinações e, de outro, reduzindo o risco de 
descontentamentos (ordem). 

  

Há que se considerar que a tendência autocrática da administração pública vem sendo 
substituída por novos modelos de gestão em que o papel do cidadão passa de mero acólito 
para colaborador ativo, co-gestor, prestador e fiscalizador[16]. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 verificou-se a proliferação dos sistemas 
de gestão democrática, mediante a criação de conselhos, comissões, comitês. Reconhecia, 
portanto, a participação popular, por meio de uma sociedade organizada, na formação de 
normas e, em especial, de natureza urbanística, fortalecendo-se, ainda mais, os instrumentos 
que lhe permitem (ou melhor, que deveriam lhe permitir) um controle dos atos da 
Administração pública concernentes às Políticas de Uso e Exploração do Solo. 
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Teríamos, assim, um maior e esmerado cumprimento do direito de todos a um meio urbano 
equilibrado. 

  

3.1 A participação democrática no planejamento e a normatização de natureza 
urbanística 

  

A Constituição estabeleceu expressamente sistemas de gestão democráticos em vários campos 
da administração pública, o que inclui o planejamento participativo, mediante a cooperação 
das associações representativas no planejamento municipal, como preceito a ser observado 
pelos municípios[17]. 

  

O texto Constitucional, no art. 29, XII, estatui, como um dos princípios que integram a Lei 
Orgânica do Município, a 'cooperação das associações representativas no planejamento 
municipal'. Cooperação é princípio de participação, e participação é solidariedade e 
integração. Participar é fazer com, e integrar a fazer com todos. Ao planejamento municipal 
incumbe plantar o pé da realidade da cidade do mercado, de modo a tornar a moradia possível 
para o maior número de famílias. (CASTRO, 2010, p. 413). 

  

O artigo 2°, II[18] do Estatuto da Cidade fixa esta diretriz indicando a participação da 
população e de associações representativas da comunidade, na formulação e execução de 
planos, programas e projetos urbanísticos. 

Defende-se como princípio básico da política urbana o imperativo de se discutir às questões 
das cidades com os vários setores sociais envolvidos. A efetivação deste direito, respaldado 
pelo texto da lei, serve de instrumento para a gestão e fiscalização conjunta das ações dos 
governos.[19] 

São dignas de destaque as duas das formas de gestão democrática previstas no Estatuto da 
Cidade. Quais sejam: 

Em primeiro lugar é a previsão de criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional 
de desenvolvimento urbano. Ampla doutrina[20] defende serem os conselhos uma das 
melhores formas de organização administrativa adotada para possibilitar a participação dos 
cidadãos na gestão das políticas públicas, o qual se configura como órgão administrativo 
colegiado, de caráter deliberativo e/ou consultivo, com representantes da sociedade e do poder 
público. 

Neste sentido, o inciso I do artigo 43 do Estatuto da Cidade prevê que os órgãos colegiados de 
política urbana, nacional, estadual e municipal, devem ser utilizados para garantir a gestão 
democrática da cidade. 

A segunda forma de participação prevista é o sistema das audiências e consultas públicas. 
As audiências e consultas públicas, também na forma do artigo 43, II, do Estatuto da Cidade, 
devem ser promovidas pelo Poder Público para garantir a gestão democrática da cidade e tem 
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como fundamento os princípios da publicidade e da participação. As audiências podem ainda 
ser solicitadas pelos cidadãos e associações representativas. 

MOREIRA NETO (1992, p.129), define audiência pública como um instituto de participação 
administrativa aberta a indivíduos e a grupos sociais determinados, visando a legitimidade da 
ação administrativa, formalmente disciplinada em lei, pela qual se exerce o direito de expor 
tendências, preferências e opções que podem conduzir o Poder Público a uma decisão de 
maior aceitação consensual. 

Merece destaque a questão dos efeitos das audiências públicas no processo legislativo, como 
um procedimento obrigatório ou facultativo para a edição de leis e demais atos normativos. 
Tomando por base o princípio da gestão democrática, agora explicitado no Estatuto da 
Cidade, as audiências públicas se tornam obrigatórias sobre qualquer matéria no campo das 
políticas públicas e dos direitos fundamentais da pessoa humana, e sua não realização se 
constitui em vício do processo legislativo, sendo condição de validade. 

Outro aspecto importante se refere aos efeitos da audiência, ou seja, se são vinculantes ou não 
para a administração pública. OLIVEIRA (1997, p. 153/167), ao tratar dos resultados da 
audiência pública, ressalta que uma vez constatado que os institutos participativos têm lugar, 
notadamente, no âmbito da atividade administrativa discricionária, eventual posicionamento 
da população em sede de audiência pública é um elemento limitador do poder da 
administração. Ainda que não vinculantes, as exposições dos interessados devem ser 
minuciosamente considerados pelo órgão de decisão, devendo inclusive constituir-se na 
"motivação expressa de sua decisão".  

Para o autor, para que o resultado da audiência seja vinculante, cabe a lei que disciplina o 
processo administrativo determinar a vinculação do órgão administrativo responsável. No 
município de São Paulo, nos termos do artigo 159 sua da Lei Orgânica, a realização de 
audiência pública é vinculante para a aprovação dos projetos ambientais ou na infra-estrutura 
urbana. Mais um exemplo do fortalecimento da capacidade institucional contida nos 
municípios de grande porte, o qual deveria ser seguido pelos municípios menores e menos 
equipados para o tratamento de assuntos nesse campo. 

É de fácil verificação que no âmbito do Estado democrático de direito iniciou-se um 
movimento ampliativo da utilização de instrumentos de participação popular direta em 
políticas públicas urbanística. Entramos num estágio de passagem do Estado formal ao Estado 
material, onde a Administração se rendeu à dialogicidade, o que vem resultando em 
expressiva participação da sociedade civil nas mais diversas áreas, principalmente no que 
tange ao desenvolvimento urbano. 

  

3.2 A busca da integração e participação no processo diante da complexidade da 
sociedade - Habermas - controle e consensualidade - Desafios para a participação na 
execução 

  

A base teórica utilizada para o trabalho apresentado, conforme já descrito anteriormente, é a 
Teoria Discursiva do Direito elaborada pelo pensador alemão Jürgen Habermas.  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 457



Habermas, a partir da sua teoria comunicativa, estabelece que por meio da comunicação entre 
aqueles que efetivamente detêm o direito - sujeitos de direito - os quais possuem o meio capaz 
para a criação de uma normatização - autônoma - que elaborada por eles mesmos tem maior 
validade, eficácia no próprio meio de sua aplicação. 

  

Com o título "Factibilidade e validade", Habermas desenvolve a idéia fundamental de sua 
teoria da ordem pública constituída como Estado de Direito, a qual não apenas contém e 
defende manobras de liberdades comunicativas, como também faz valer em seu cerne uma 
"razão comunicativa", sem deixar de ver a factibilidade de instituições constituídas como 
direito público. (FORST, 2009, p.180). 

  

  

A sociedade de hoje é possui uma complexidade latente, tanto de seus entes quanto das 
relações existentes entre eles, fazendo emergir a pretensão crescente de autonomia das esferas 
de comunicação, em termos de sistemas diferenciados funcionalmente na sociedade 
moderna.  NEVES (2009, p.23.) aponta esse fenômeno ao citar Luhmann, e, denomina-a em 
"multicêntrica" ou "policontextual". E explica: "Isto significa, em primeiro lugar, que a 
diferença entre sistemas e ambiente desenvolve-se em diversos âmbitos de comunicação, de 
tal maneira que se afirma distintas pretensões contrapostas de autonomia sistêmica." 
(NEVES, 2009, p.23.) 

Desta forma, o direito pré-existente, de um modelo único não tem eco válido no mundo e para 
os sujeitos do direito, visto que eles não participam de forma autônoma, com a devida 
liberdade e igualdade do processo normativo: 

  

Qual é o projeto que pretende ser superado por Habermas? A constituição de uma esfera 
imediatamente legislativa pela constituição de uma comunidade jurídica autônoma. É 
justamente nisto que consiste o diferencial da Teoria Discursiva do Direito, isto é, o 
afastamento de uma esfera privilegiada de normativismo jurídico, em outras palavas, a 
negação da concepção da existência de uma modelo para o ordenamento jurídico. 
(MOREIRA, 2004, p. 188/189). 

A Teoria Discursiva do Direito para Habermas assegura assim o exercício pleno da 
Democracia, já que os agentes de formação normativa - sujeitos do direito - estabelecem o seu 
próprio regramento, através do processo comunicativo, e dão a devida validade ao 
cumprimento que eles próprios estabeleceram: A idéia de autolegislação de civis exige que os 
que estão submetidos ao direito, na qualidade de destinatários, possam entender também 
enquanto autores do direito (HABERMAS, 2003, p. 157). 

Dessa forma, para Habermas os sujeitos de direito, protagonistas e autônomos, no exercício 
da liberdade e igualdade, partem da sua realidade fática e formulam um diagnóstico. Com 
isso, elaboram as próprias normas, definindo o que deve e o que não se deve. 

Portanto, o Estado Democrático de Direito se exercita justamente por quando haja a 
comunicação entre os sujeitos de direito, representantes de vários seguimentos e níveis 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 458



sociais, e através de um consenso, univesalizalizem as condutas, naquilo que for passível de 
tal procedimento: 

  

O projeto de realização do direito, que se refere às condições de funcionamento de nossa 
sociedade, portanto de uma sociedade que surgiu em determinadas circunstâncias históricas, 
não pode ser meramente formal. Todavia, divergindo do paradigma liberal e do Estado social, 
este paradigma do direito não antecipa mais um determinado ideal de sociedade, nem uma 
determinada visão de vida boa ou de uma determinada opção política. Pois ele é formal no 
sentido de que apenas formula as condições necessárias segundo as quais os sujeitos de direito 
podem, enquanto cidadãos, entender-se entre si para descobrir os seus problemas e o modo de 
solucioná-los. (HABERMAS, 2003, p. 189/190) 

  

  

No entanto, não se nega o papel institucional - normatizador do Estado Democrático do 
Direito, sendo que ele traz no comando legal justamente a conduta imposta pela autonomia, 
livre e igualitária, dos sujeitos de direito. Esta autonomia, portanto, para a própria 
normatização, é entendida assim, por Luiz Moreira (2004, p. 194): 

  

É a idéia de autonomia, por conseguinte, que nutre a expectativa de que a normatividade 
jurídico-estatal seja compreendida como emanação da vontade livre de cidadãos associados 
e como lei dotada de reconhecimento universal. É esta idéia motriz que articula a de sujeito 
de direito, pondo em movimento uma normatividade jurídica que é, ao mesmo tempo, 
autônoma e heterônoma. Autônoma, pois criação e reflexo da vontade livre que dá a si 
mesma as próprias leis, e heterônoma, por reconhecer, na normatividade proveniente de uma 
estrutura estatal, a legitimidade necessária para prescrever condutas, sendo o Estado a 
projeção da vontade associativa e, como tal, a instituição por excelência da liberdade. 

  

  

Com este procedimento, o Estado Democrático de Direito ao normatizar determinada conduta, 
o faz diante do que prescrevem os sujeitos de direito, que serão aqueles para aqueles que a 
norma é dirigida. 

O processo autônomo de comunicação traz a idéia e o exercício da verdadeira democracia 
participativa. No entanto, esta participação não exclui o papel do Estado como normatizador, 
apenas acresce a este tendo em vista os anseios da própria sociedade construtora do Direito. 
Este procedimento é bem disposto por José Nilo de Castro quando se refere a tal participação 
no processo legiferante em matéria de natureza urbanística, que é o ponto central do trabalho 
apresentado: 
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Por conseguinte, a injunção participativa não se opõe, à evidência, à democracia 
representativa, ela é um complemento desta, um plus, em enriquecimento que se realiza pelos 
diálogos civis e sociais, pela deliberação reflexiva e coletiva, e, por fim, pela interação e 
negociação permanentes, sustentados esses diálogos nas cidades, espaço privilegiado para os 
aconchegos da cidadania e da democracia. (CASTRO, 2010, p. 425) 

  

  

Logo, a Teoria Discursiva assegura o exercício do Estado Democrático de Direito: 

  

Esse princípio deve assumir - pela via da institucionalização jurídica - a figura de um 
princípio de democracia, o qual passa a conferir força legitimadora ao processo de 
normalização. A idéia básica é a seguinte: o principio da democracia resulta a interligação que 
existe entre o principio do discurso e a forma jurídica. Eu vejo esse entrelaçamento como uma 
gênese lógica de direitos, a qual pode ser reconstruída passo a passo. Ela começa com a 
aplicação do principio do discurso ao direito a liberdades subjetivas de ação em geral - 
constitutivo para a forma jurídica enquanto tal- e termina quando acontece a 
institucionalização jurídica de condições para um exercício discursivo da autonomia política, 
a qual pode equipar retroativamente a autonomia privada, inicialmente abstrata, com forma 
jurídica. Por isso o principio de democracia só pode aparecer como núcleo de um sistema de 
direito. (HABERMAS, 2003, p. 158, vol. I.) 

  

  

Para Habermas, na medida em que os homens pensam, falam e agem coletivamente de forma 
racional estão se libertando tanto das formas de conceber o mundo impostas pela tradição, 
quanto das formas de poder constituído substancialmente pelas instituições, assumindo a ação 
comunicativa um caráter emancipatório. 

É através dessa ação que é possível combater o dogmatismo, a dominação social e qualquer 
forma de coação interna ou externa imposta aos sujeitos falantes e agentes. 

O modelo da ação comunicativa pura constitui um fim utópico da comunicação normal que 
remete a uma ordem ainda não existente (vida perfeita). A situação lingüística ideal constitui 
um fim utópico que, uma vez alcançado, tornaria possível o discurso perfeito em condições 
inexistentes (conhecimento total). Ação comunicativa pura e situação ideal de fala são 
pressuposições mutuamente vinculadas e contrafactuais. Ambas, entretanto, têm que ser 
pressupostas como reais, pois sem essa pressuposição a integração e o discurso seriam 
impossíveis. As duas utopias - vida perfeita e conhecimento total - ao mesmo tempo que têm 
que ser vistas como reais, proporcionam paradigmas críticos que permitem criticar formas 
existentes de interação e de discurso. 

Para alguns filósofos, críticos de Habermas, como Freitag & Rouanet (1993), quanto a essas 
duas construções habermanasiana recolocam a questão da interprenetração entre teoria e 
prática também em nível da utopia. 
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Em suma, os homens não podem nem interagir, nem comunicar-se discursivamente senão na 
perspectiva de uma ordem social não repressiva (caracterizada pela comunicação e pela 
situação lingüística ideal), a qual, precisamente, não existe, mas que tais antecipações nos 
autorizam a definir como possível (FREITAG; ROUANET, 1993, p. 20). 

  

  

A ação comunicativa torna-se, em nível social, um conceito normativo, um padrão ideal a ser 
buscado e, ao mesmo tempo, um critério de evolução social. O modelo proposto é uma base 
contra a qual distorções nas circunstâncias empíricas de conduta social podem, em princípio, 
ser determinadas. É um modelo para pensar a questão democrática, seu grau de concretização. 

Outra crítica apresentada vai de encontro com as idéias de Philip Pettit, para quem a questão 
da democracia estaria mais ligada à possibilidade de contestação, em oposição ao pensamento 
de Habermas, que o sistema democrático se baseia no consentimento. 

PETTIT[21]apóia-se na premissa de que a democracia é um modelo mais contestatório que 
consensual, posto que nele o povo pode usufruir permanentemente do direito de contestação 
perante as decisões do governo.    

Vários autores têm buscado preencher tal lacuna no modelo discursivo, insistindo na 
necessidade de conectar os processos de discussão e deliberação pública, de sorte a permitir 
que o debate político gere não apenas possibilidades de consenso, mas transparência no 
exercício do poder. Dessa forma, "um sistema político legítimo deve promover a deliberação, 
aumentando assim as possibilidades de decisões corretas ou válidas, justas ou 
verdadeiras[22].  

  

3.3 Desafios para a Participação na Execução do Planejamento Urbano 

  

A previsão legal - Estatuto da Cidade - impõe a participação da sociedade no planejamento 
urbano que irá ser sustentáculo para a aprovação do Plano Diretor. Isso tudo em coerência 
com a própria previsão constitucional consubstanciado no princípio da soberania popular (art. 
1º, parágrafo único, CF/88).  

Tem-se cunhado a Democracia participativa, que é a expressão do devido Estado Democrático 
de Direito, baseado na autonomia comunicativa dos membros da sociedade, que hoje têm sua 
expressão complexa e diversa, exercida de forma livre e igual. É, portanto, o papel do sujeito 
de direito, que estabelece seu próprio regramento, do que se deve e o que não se deve. Tudo 
isso devidamente reconhecido pelo Estado, o qual concretiza a normatização de condutas[23]. 

Mas não se pode negar que o exercício do povo na construção do seu próprio Direito se limite 
apenas à formulação das normas e que estando assegurada a sua participação livre e 
igualitária na normatização jurídica de uma determinada ordem caracteriza por si só na 
validade desta própria norma. 
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Isso porque, a concretização efetiva da norma -validade - em especial com relação às 
disposições legais pertinentes a matéria de natureza urbanística podem e devem ser impostas à 
própria sociedade que as criou. A participação vai além da mera normatização, indo também 
para a concretização, à validade efetiva destas normas. 

E esta participação na concretização da norma de natureza urbanística efetiva se faz 
necessária a viabilizar o que no processo legiferante ficou devidamente decido e concluído 
após análise, discussão e comunicação entre os integrantes da sociedade[24]. Tem-se que, 
mesmo após essa assentada e que já instrumentalizado o direito pelos seus sujeitos - atores -
  estes mesmos devem participar, também, da sua exata execução, para tanto dar a devida 
validade, quanto para que haja também a devida discussão e participação dos mais variados 
níveis sociais. 

Seria, então, a extensão desta participação na execução do que ficou decidido sobre o como 
agir e o que fazer nas cidades. 

A Constituição da República de 1988 assegura a participação direta do povo na construção do 
Estado Democrático de Direito brasileiro. Já o Estatuto da Cidade impõe a participação da 
sociedade na elaboração de normas de natureza urbanística. A partir disso, os agentes de 
direito -na melhor definição habermasiana- apoderam-se da sua competência normatizadora, 
através do exercício da comunicação, livre e igualitária, construindo, desta forma, a 
democracia participativa. 

Mas esta participação, o exercício da comunicação dos sujeitos de direito, dentro da sua 
autonomia, liberdade e igualdade, desloca-se também para o próprio exercício e administração 
do que foi devidamente preconizado na norma de natureza urbanística.  

  

Para se planejar, dentro do contexto da Administração pública moderna, e para se executar o 
que se previu no planejamento urbano, impõe-se hoje se faça uma extraordinária aliança entre 
a cidade e o cidadão. Por que aliança? A aliança entre o cidadão e a cidade decorrerá do 
diálogo que deve existir entre o cidadão e o próprio Estado. E como se operará este diálogo? 
Pela participação da sociedade junto aos projetos estatais e comunitários. Participar é fazer 
com. Fazer em conjunto com os segmentos da sociedade e com o Estado. É ter afinidade. E 
ter afinidade é sentir com. 

O papel do cidadão é o de gestor do espaço urbano. Gestor é agente, e hoje é agente de 
transformação, que põe em marcha e em execução os seguintes passos: o aprendizado (cívico, 
político e social), a convicção (acredita-se e tem-se fé e compromisso), a determinação (a 
vontade), a ação (atitude positiva afirmativa) e o esforço (busca-se empenho e desempenho de 
qualidade). (CASTRO, 2010, p. 434). 

  

  

A sociedade, os seus agentes, os atores, os sujeitos de direito podem e têm a capacidade 
através do exercício da participação comunicativa, livre e igualitária, por meio da 
consensualidade não só de construir as normas que irão reger as suas condutas e de toda a 
cidade, como é o nosso foco aqui, mas também estar presentes na efetivação, na validade 
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desta mesma norma, quanto o ente estatal, que tem a função controladora e 
institucionalizadora, mas apresenta deficiências no cumprimento desta função. 

Quanto aos meios para consecução desse objetivo, deve-se buscar através de diversas 
experiências empíricas, como já as há no que toca a participação na elaboração de normas de 
natureza urbanística, a forma de integrar a sociedade, os sujeitos do direito, no exercício 
efetivo da Administração Pública e de sua Política Pública Urbanística, ficando o timão para 
que possa aumentar a capacidade institucional do ente político/administrativo. 

Este também o pensamento esboçado pela fala seguinte: 

  

Nessa perspectiva, este artigo buscou demonstrar que, além de gerar coordenação entre os 
municípios para a governança metropolitana, é necessário, ao mesmo tempo, fortalecer as 
capacidades institucionais de cada governo municipal. Entre diversos fatores que influem no 
desempenho em áreas específicas de políticas públicas estão os arranjos internos ao aparato 
público municipal e as articulações deste com setores externos, tais como outros níveis 
governamentais, setor privado e sociedade civil local, rede local de organizações não 
governamentais que atua na implementação de programas. (FILGUEIRAS. ANDRADE, 
2010, p. 136). 

  

  

5 - Conclusão 

  

Segundo dados do IBGE[25] resultantes do senso 2010, houve um acréscimo de quase 23 
milhões de habitantes urbanos no Brasil. Este é um dado significativo que demonstra sem 
dúvidas que a população brasileira cada dia mais se encontra nas residindo nas cidades. 

Outra informação trazida pelo trabalho é a constatação por diversos órgãos de estudo da baixa 
capacidade institucional dos municípios brasileiros. Em especial os de pequeno e médio porte. 

Dessa forma, a implementação de Políticas Públicas, principalmente as de natureza 
urbanística, encontra dificuldades quanto à eficácia e validade da consecução dos princípios e 
preceitos definidos pelo Estatuto da Cidade, em especial, a função social da cidade. 

Mas, inegável que esta norma infraconstitucional basilada no princípio da soberania popular 
(art. 1º, parágrafo único, da CR/88), apregoa que os sujeitos de direito, a sociedade, podem e 
devem participar da normatização urbana, através do exercício da discussão e conclusão no 
planejamento. 

Este planejamento é quem vai sustentar o próprio Plano Diretor, assim definido pela 
Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade como sendo a norma pertinente a organização, 
implementação da Política Pública Urbanística. 

E este Plano Diretor, ainda que obrigatório apenas para determinados Municípios que 
preenchem os requisitos legais, não deve ser afastado para aqueles outros que não possuem a 
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obrigatoriedade normativa. Isto porque, os Planos Diretores são imprescindíveis para a 
imposição de sanções que visam justamente impor a função social da propriedade (art. 5º, 
XXIII, da CR/88) e da própria cidade (art. 1º, do Estatuto da Cidade). 

E mais, a normatização urbana, mesmo que não seja através do Plano Diretor, ainda é 
necessária também justamente para atender a esses dois princípios. Portanto, o fenômeno 
social do crescimento urbano aliado a previsão constitucional e infraconstitucional da função 
social da cidade, impõe a construção pelos municípios de pequeno e médio porte de suas 
Políticas Públicas Urbanas. 

A construção deste direito deve ter como partícipes os sujeitos do direito - atores sociais -, 
visto que a cidade, como ente vivo, formada por seus próprios cidadãos, e para os quais são 
dirigidas as normas de natureza urbanística. 

Buscou-se assim na Teoria do Discurso do Direito de Habermas, a base teórica a sustentar que 
esta participação é devida para que se possa ter um Estado Democrático de Direito, pois os 
agentes do direito, com interesses diversos diante da complexidade da sociedade hodierna, 
através da autonomia da comunicação, exercida de forma livre e igualitária, buscaram no 
processo construtivo da norma, o consenso e o estabelecimento de normas de conduta que a 
eles mesmos é dirigida[26]. A participação social no processo é, portanto, o sustentáculo do 
direito contemporâneo, sendo que deve ser aliado à competência estatal de normatização e 
execução da norma. 

Mas, se vai além disso. 

O exercício desta democracia participativa deve, para a devida validade e eficácia da norma 
urbanística, ir além do regramento, mas da execução do próprio direito. 

Propõe o trabalho, diante da constatação da urbanização crescente no Brasil e da baixa 
capacidade dos municípios de pequeno e médio porte na implementação de Políticas Públicas 
Urbanísticas, que o consenso da sociedade, agentes do direito, deve ser além da construção 
normativa, atingindo também o controle das normas, ou seja, a execução destas normas 
urbanísticas. Os meios e mecanismos para isso devem ser buscados também no consenso e no 
poder comunicativo dos agentes de direito com o próprio Estado. Todos juntos na busca 
comum, livre e igualitária, da efetivação e validade do direito, em foco, das normas de 
natureza urbanística, na busca da função social da própria cidade. 
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RESUMO 
Ao adentrar ao século XXI o Direito Administrativo está sendo obrigado a experimentar as 
contradições ideológicas presentes no Estado contemporâneo, deparando-se com o 
enfrentamento de novos temas dentre os quais ganha relevância a adoção do consensualismo 
na esfera pública. Assim, o Direito Administrativo constitucionalizado projeta-se de modo a 
conferir maior flexibilidade às relações mantidas entre a Administração Pública e os 
particulares. Trata-se da conformação de uma Administração Pública Consensual que, em 
contraposição aos tradicionais antagonismo e autoritarismo do Direito Administrativo, 
inaugura uma nova era de relacionamento entre a Administração Pública e os cidadãos. Nessa 
transição de um modelo de gestão pública autoritário para um modelo de gestão pública 
aberto e democrático, a atividade administrativa necessita utilizar-se da técnica da ponderação 
dos interesses em conflito, guiada pelo princípio da proporcionalidade, de tal forma a buscar o 
equilíbrio das relações jurídicas. Nesse novo cenário, a processualidade administrativa se 
configura meio hábil para a democratização, transparência e controle de legalidade da 
atividade administrativa. Propugna-se pelas vias consensuais, como forma de assegurar, aos 
colaboradores da Administração Pública, a tranqüilidade e segurança de que poderão ver 
respeitados os seus legítimos direitos. Sem embargo, o atual quadro sociopolítico e 
econômico brasileiro requer profundas mudanças na atual configuração da Administração 
Pública. Daí decorre o desafio que se coloca aos estudiosos do Direito Administrativo: torná-
lo verdadeiramente moderno, transformado e simétrico com a Constituição. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO ADMINISTRATIVO; PROCESSUALIDADE 
ADMINISTRATIVA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL. 
 
ABSTRACT 
Entering in the XXI century the Administrative Law is being forced to experience the 
ideological contradictions in the contemporary state, facing new themes, for example, one 
with a great relevance, the adoption of consensualism in a public sphere. Thus, the 
constitutionalized Administrative Law project itself in a way to provide greater flexibility to 
relations maintained between the government and individuals. Accordingly that, opposed to 
traditional authoritarianism and antagonism of Administrative Law, inaugurating a new era 
for the relationship between government and citizens. In this transition from an authoritarian 
model of governance to a model of open and democratic governance, the administrative 
activities need to use the technique of balancing the interests in conflict, guided by the 
principle of proportionality, so to get the balance of legal relations. Under this view, the 
administrative process lead to democratization, transparency and control of legality of 
administrative activity. So it is acceptable to defend the consensual solution, as a faster and 
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successful method, ensuring the collaborators from the Public Administration the tranquility 
and security that their legitimate rights are respected. However, the current Brazilian 
economic and sociopolitical context requires profound changes in the current configuration of 
Public Administration. It leads to challenge faced by the scholars of Administrative law: make 
it really modern, transformed and compatible to the Constitution. 
KEYWORDS: ADMINISTRATIVE LAW; ADMINISTRATIVE PROCESS; 
CONSENSUAL PUBLIC ADMINISTRATION 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho tem a pretensão de oferecer uma análise acerca da admissibilidade da 
conformação da Administração Pública consensual, qualificando-a como instrumento de 
efetivação dos Direitos Fundamentais. 

A necessidade de modificação da forma de relacionamento do Estado com o cidadão, com 
vistas a retirar a arrogância e onipotência predominante da figura estatal é pressuposto para 
permitir uma evolução necessária e justa, temperada pelo atendimento dos direitos e garantias 
individuais consolidados no texto constitucional. 

Com efeito, deseja-se uma nova interação entre o cidadão e Administração, pelo 
aperfeiçoamento do canal de diálogo, notadamente daquele voltado à tomada de decisão, de 
tal forma a tornar informações mais acessíveis e transparentes. Não há dúvidas de que ao 
propiciar maior estabilidade nas relações entre Estado e Sociedade conferir-se-á maior 
legitimidade à ação estatal. 

Sem dúvida, os grandes desafios dessa nova perspectiva da gestão pública estão centrados na 
necessidade de uma adequada processualidade administrativa que permita à sociedade atuar 
de forma direta e efetiva, capaz de afastar e minimizar os eventuais perigos de neutralização 
da participação popular na esfera estatal. 

Para tanto, se faz imprescindível revisar categorias à luz das transformações paradigmáticas 
que conduzem ao controle mais dialógico, democrático e conciliatório, menos unilateral e 
preso à legalidade estrita, visto que o efeito da moderna concepção do Estado-Sociedade se 
traduz não mais na rigorosa separação do Estado e do Cidadão, mas em recíproca 
coordenação, como incentivo ao espírito de colaboração e de pacífica coexistência e 
participação. 

Convém registrar todavia que, ainda que se esteja em tempo de consensualismo e 
transparência, com um direito administrativo cada vez mais dialógico e aberto aos cidadãos, 
não se ignora que não é possível abdicar da face autoritária da Administração Pública. Ambas 
as faces são complementares e não excludentes entre si. 

Assim, necessário compreender que a face consensual da Administração Pública representa 
uma de suas faces e, na ausência de consenso ou nas situações de vedação legal expressa aos 
métodos consensuais de gestão administrativa, a Administração deverá pautar-se de forma 
imperativa e unilateral com vistas à maximização do interesse público. 
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Propugna-se que à nova Administração Pública cabe o papel de desconstruir dogmas 
administrativos clássicos para permitir o avanço dessa nova forma de gestão estatal, em que a 
tutela do interesse público passe a ser compartilhada com a sociedade, sua real titular, 
mediante o processo administrativo que se afigura uma vertente da garantia associada a 
direitos fundamentais uma vez que as informações coletadas, os argumentos utilizados, 
propiciam ampla base objetiva para a decisão administrativa, bem como sua maior 
aceitabilidade 

Repise-se, portanto, que o processo administrativo na Administração representa uma garantia 
para a sociedade de que a competência administrativa estatal será exercida de modo 
responsável e coerente. Trata-se de um instrumento vocacionado para atenuar a face arbitrária 
e autoritária da Administração que se refuta por incompatível com a nova ordem 
constitucional. 

  

1             PROCESSO ADMINISTRATIVO[1] COMO GARANTIA FUNDAMENTAL: UM 
DESAFIO PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA DE GESTÃO PÚBLICA 

  

Ao longo do texto constitucional, avanços foram consagrados com o intuito de democratizar a 
atuação administrativa estatal. Alguns de forma expressa, outros de maneira implícita, o 
importante é compreender que diante da nova Carta " ...já não se admite a administração 
pública descumpridora de seus deveres."[2] 

Dentre os mais importantes - senão o maior deles- destaca-se o reconhecimento do 
administrado erigido à condição de cidadão, termo esse adotado em sentido amplo, conforme 
destaca Clémerson Mérlin CLÈVE, para além das pessoas detentoras de direitos políticos, 
identificando a partir de então, o sujeito como responsável pela história que o envolve: 
"...sujeito ativo na política, reivindicante ou provocador da mutação do direito."[3] 

Nesse sentido, Vanice Regina Lírio do VALLE leciona que "...não há como se reconhecer a 
democracia sem a possibilidade real de intervenção dos cidadãos no processo de definição de 
seu destino."[4] 

Basicamente, à luz dos ditames constitucionais é necessário "redemocratizar a democracia"[5] 
estabelecendo relação de cooperação entre Estado, Administração Pública e sociedade 
civil.[6] 

Conforme registra Marie Angèle HERMITTE, hodiernamente, "quaisquer que sejam as 
limitações do exercício democrático, só se pode constatar a multiplicação das formas 
associativas entre os governantes e governados."[7] 

Em verdade, o momento histórico requer a busca da redemarcação do espaço público como a 
inserção das alterações no modo como são desenvolvidas as relações entre Estado e a 
Sociedade Civil. Busca-se o estreitamento dos laços entre Estado e Sociedade Civil, por meio 
de uma acentuada interseção entre o poder político (estatal) e os centros de poder social 
(sociedade).[8] Tal cenário é resultado da combinação do exercício da cidadania com a efetiva 
participação direta dos cidadãos nos assuntos de interesse da sociedade, fundamentado na 
busca pela solidariedade entre os indivíduos e nos ditames do texto constitucional. 
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Com efeito, a forma de participação popular que mais interesse desperta é aquela em que o 
cidadão se insere nos planos decisórios da Administração Pública, seja porque foi consultado 
ou porque a ele foi outorgado o poder de decisão.[9] Assim, possível é colocar em evidência 
que o aumento da participação popular vem conferir maior legitimidade aos atos da 
administração e ampliar o controle sobre o governante, resultando em maior confiabilidade na 
gestão administrativa. A legitimidade passará então a estar focada no cidadão, retratando o 
que Paulo BONAVIDES denomina de "neocidadania governante".[10] 

Insta reiterar que ao aproximar o governo de seus cidadãos o Estado está, simultaneamente, 
reforçando a participação popular e dividindo a responsabilização que lhe cabe na condução 
dos assuntos públicos. A nova constituição, ao completar duas décadas de existência, 
compromissada com a busca de equilíbrio entre as forças políticas e sociais, abriu e 
pavimentou caminhos para esse fim, no qual Estado, Governo e Administração Pública 
constituem-se em intermediadores e promotores constitucionalmente vocacionados. 

Tal cenário foi percebido por Christian Guy CAUBET ao afirmar que "estamos num contexto 
político e social de desconstrução, para não dizer de destruição, de estruturas relacionais que 
revigoraram por mais de um século e meio a partir da adoção dos códigos de jurídicos que 
revelavam a religião positivista, no inicio do século XIX."[11] 

Colocando em evidência essa necessária mutabilidade, aduz Gustavo Justino de OLIVEIRA 
que "cumpre colocar em relevo ser primordial ao Estado permanentemente capacitar-se para 
evoluir em um processo de auto-renovação, por meio de ajustes e transformações, a serem 
concretizados de modo gradual."[12] 

Afinal, nos dizeres de Juarez FREITAS, "...o novo somente se impõe se absorver elementos 
do paradigma anterior."[13] 

Processos administrativos transparentes, acessíveis aos cidadãos, que permitam acompanhar a 
tomada de decisão administrativa, e que mesmo na presença de incertezas e controvérsias 
permitam aferir que a decisão se mostra racional e justa. Tais medidas ou providências 
estatais tendem a minimizar a insegurança jurídica e os riscos de violação aos direitos e 
garantias individuais dos cidadãos.[14] 

Nos dizeres de Odete MEDAUAR, "daí a importância dos momentos de formação da decisão 
como legitimação do poder em concerto, pois os dados do problema que emergem no 
processo permitem saber se a solução é correta ou aceitável e se o poder foi exercido de 
acordo com as finalidades para as quais foi atribuído."[15] 

Nesse aspecto, coloca-se em evidência o que Joaquim José Gomes CANOTILHO denomina 
de "democratização da administração" e que implica, dentre outros fatores, na transparência 
ou publicidade do processo administrativo, bem como na gestão participativa dos cidadãos 
por meio de organizações populares ou outras formas de representação na gestão da 
Administração Pública. [16] 

Insta registrar que no período de formação e sistematização inicial do Direito Administrativo 
inexistia interesse pela matéria do processo administrativo na doutrina e na legislação.[17] 
Trata-se de uma das linhas de evolução da Administração Pública contemporânea, que de 
forma transparente deve propiciar a abertura dos canais de interação com a sociedade de 
modo a possibilitar um confronto dialético dos interesses públicos e privados envolvidos no 
próprio ato, como instrumento para a objetivação do próprio poder administrativo. A via da 
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participação dos cidadãos nas organizações e nos procedimentos representa a legitimação do 
poder e controle de seu abuso. 

Com propriedade, enfatiza Odete MEDAUAR; 

  

Atribui-se ao processo administrativo a condição de primeiro círculo de garantia das posições 
jurídicas do administrado, enquanto supõe que a atividade administrativa tem de canalizar-se 
obrigatoriamente por parâmetros determinados, como requisito mínimo para ser qualificada 
de legítima. No esquema processual o cidadão não encontra ante si uma Administração livre, 
e sim uma Administração disciplinada na sua atuação.[18] 

  

Colocando em evidência o emprego de mecanismos participativos na conformação das 
decisões administrativas, Sabino CASSESE aponta para a necessidade de criação de espaços 
de efetiva negociação sob a ótica da reciprocidade de concessões, de forma a favorecer a 
obtenção de um equilíbrio de interesses originalmente contrapostos.[19] 

Nesse aspecto, Gustavo Justino de OLIVEIRA pondera que: 

  

...o fim do Estado contemporâneo parece ser o de constituir-se em canal e instrumento 
indispensável para a promoção do desenvolvimento dos indivíduos e da própria sociedade. 
Eis uma leitura atualizada da consagrada expressão bem comum, entendida pela doutrina 
clássica como a finalidade a ser perseguida pelo Estado.[20] 

  

É incontroverso que os direitos fundamentais abarcam, de modo expresso ou às vezes de 
modo implícito, as garantias processuais. Todavia, há ainda algo mais a acrescentar: as novas 
bases dogmáticas e exegéticas do Direito Administrativo, tais como a interpretação do Direito 
Administrativo deverá ser feita sempre a favor dos direitos fundamentais.[21] 

Sinalizando para a atualidade e pertinência dessa temática, emerge o "direito fundamental a 
uma boa administração"; previsto no art. 41 da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Européia (Carta de Nice, 2000), em que os cidadãos europeus têm direito de exigir dos órgãos 
e entidades da União um conjunto de posturas, tais como a garantia do contraditório em 
processos que digam respeito a seus interesses e a efetiva reparação de danos eventualmente 
causados a si.[22] 

Marçal JUSTEN FILHO aduz que "a observância de procedimentos democráticos, com a 
ampla participação da população, é um fator constitutivo da validade da atividade 
administrativa."[23] 

Referido autor defende a procedimentalização como forma de garantia democrática; a 
propósito, vale conferir as colocações do autor: 
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A procedimentalização significa a necessidade de que as decisões administrativas surjam 
como conclusão de uma série ordenada de atos, estruturados entre si de modo a propiciar a 
participação de todos os interessados, a ampla realidade dos fatos, a exposição dos motivos 
determinantes para as escolhas adotadas e a submissão à revisão de entendimentos.[24] 

  

Por outro lado, a busca pelo equilíbrio entre a autoridade do sujeito público e os direitos dos 
particulares por meio da processualidade administrativa traz a lume a constatação de que há 
direitos e deveres tanto para a Administração como para os demais sujeitos. Todos relevantes 
e merecedores de respeito. 

Em verdade, atribui-se também à Administração uma "tarefa de justiça"[25] não somente pela 
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa estendidos ao 
cidadão, mas porque, senão principalmente, a função administrativa não mais pode 
permanecer alheia aos direitos dos indivíduos. "Hoje o esquema processual representa um dos 
meios para que a vontade do administrador e a vontade dos administrados se encontrem na 
fase de decisão."[26] 

A perspectiva evolucionista da Administração Pública com a efetiva participação do particular 
na conformação de atos estatais a partir do processo possibilita o acompanhamento e 
conhecimento da dinâmica da atuação estatal ao mesmo tempo em que atende, 
substancialmente, ao disposto no art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal no que se 
refere ao respeito ao contraditório e ampla defesa dos cidadãos, legítimos interessados no 
processo.[27] 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um núcleo comum de processualidade que 
representa um verdadeiro "direito garantia" que repudia a opacidade e a omissão estatal aos 
reclames dos cidadãos. 

Sob tal perspectiva, Juarez FREITAS, destaca: 

  

Faz-se necessário apagar o regalismo, de ordem a cuidar dos interesses existenciais legítimos 
dos cidadãos, na marcha para uma performance administrativa tendente a honrar poderes-
deveres. (...) No exercício das competências administrativas (discricionárias e vinculadas), o 
agente publico, em última analise, precisa zelar pela eficácia direta e imediata do direito 
fundamental à boa administração pública, sob pena de responsabilização do Estado. 
Apresenta-se condenável toda e qualquer ação ou omissão despida de motivos plausíveis. (...) 
entendido como o direito fundamental à administração publica eficiente e eficaz, proporcional 
cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à 
moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e 
comissivas. Nessa releitura o direito administrativo assume uma pertinente postura adaptativa, 
de sorte a retificar o que tiver resultado de equívocos, fábulas e defasagem conceitual.[28] 

  

Tem-se, portanto, que o processo administrativo se apresenta como um instrumento 
vocacionado para atenuar a face arbitrária da gestão administrativa, a qual não apresenta 
simetria com a ordem constritucional. 
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Dito de outro modo, a imposição constitucional de atuação administrativa processualizada 
possui dupla potencialidade: por um lado, torna possível o controle, pelo interessado ou por 
qualquer cidadão, da discricionariedade estatal nos devidos termos, permitindo a verificação 
de limites e medidas; e, por outro lado, demanda uma atuação mais dialógica da função 
administrativa, conferindo-lhe maior legitimidade. 

Nos dizeres de Juarez FREITAS, o Estado Constitucional prescreve uma espécie de controle 
efetivo da constitucionalidade dos atos administrativos, cuja tarefa deve ser cumprida de 
ofício pela Administração Pública, como meio de aprofundamento do controle e oposição à 
discricionariedade sem freios. O direito administrativo é dominado pela finalidade e somente 
uma exegese guiada por princípios constitucionais tende a impedir que prejuízos e danos 
juridicamente injustos afetem direitos de terceiros.[29] 

Colocando em evidência a mudança de forma de atuação do Estado, Joan PRATIS I 
CATALÁ registra que "estamos assistindo mais a uma mudança por reequilíbrio do que a 
uma alteração por abandono das funções estatais tradicionais. Há um incremento do viés do 
governo como sócio facilitador e cooperador. Porém, isso não determina a obsolescência das 
funções tradicionais."[30] 

Nessa linha, a preocupação com a melhoria das relações entre Administração e os particulares 
inclui a necessária horizontalidade no trato das relações entre ambos os sujeitos, conformando 
uma nova face da Administração Pública, a Administração Pública consensual. 

  

2             A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA COMO INSTRUMENTO DE 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

A administração pública não é um valor em si mesmo e o núcleo do Direito Administrativo 
não é o poder, mas a realização dos direitos fundamentais. Esse entendimento apresentado por 
Marçal JUSTEN FILHO sedimenta a diretriz constitucional da atividade administrativa que 
deve ser pautada pelo respeito à democracia e aos direitos fundamentais. Trata-se da 
"personalização do Direito Administrativo"[31] que pretende buscar sua legitimação como via 
de realização dos interesses de todos os indivíduos. [32] 

Celso Antônio Bandeira de MELLO, com precisão, sedimenta a necessidade de mudança de 
paradigma no Direito Administrativo: 

  

Existe uma impressão, quando menos difusa, fluida, mas nem por isto menos efetiva, de que o 
Direito Administrativo é um Direito concebido em favor do Poder, a fim de que ele possa 
vergar os cidadãos. Conquanto profundamente equivocada e antiética à razão de existir do 
Direito Administrativo, esta é a suposição de que de algum modo repousa na mente das 
pessoas.[33] 

  

O exercício da atividade administrativa envolve a necessidade de selecionar e compor 
diferentes interesses públicos e privados, não raro com grau de complexidade elevado e diante 
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de centro de interesses contrapostos. "Tem-se que buscar, sempre, a solução que realize mais 
intensamente todos os interesses, inclusive na acepção de não produzir a destruição de valores 
de menor hierarquia."[34] 

Assim registra Juarez FREITAS: 

  

O sistema apresenta-se, por assim dizer, dotado de conformação plástica, derivada de 
imbricação dos princípios, ainda naquelas hipóteses em que a rigidez aparenta sugerir solução 
cabalmente vinculada. Só aparenta. A vinculação do administrador se dá em face da 
totalidade das diretrizes supremas enfeixadas no direito fundamental à boa administração 
pública.[35] 

  

E complementa o autor: 

  

o agente público está obrigado a sacrificar o mínimo para preservar o máximo dos direitos 
fundamentais. Esta máxima é rigorosamente indescartável em sede de responsabilidade do 
Poder Público se se quiser que o Estado assegure a proteção efetiva do núcleo indisponível 
dos direitos fundamentais de todas as dimensões e a eficácia dos princípios 
constitucionais.[36] 

  

À Administração Pública cumpre, por intermédio de seus órgãos, a realização dos direitos 
fundamentais, seja por meio de abstenções, restrições ou prestações positivas, bem como a 
consecução de objetivos de interesses difusos ou coletivos. Nesse novo contexto, os 
administradores públicos e juizes devem ponderar e interpretar os ditames constitucionais 
irradiando os conteúdos e valores neles contidos para a legislação infraconstitucional. Em 
poucas palavras, o direito administrativo moderno apresenta-se sob novas formas de 
legitimação da ação administrativa.[37] 

Gustavo BINENBOJM considera que o reconhecimento da centralidade do sistema de direitos 
fundamentais erigidos na Carta Magna, aliado ao reconhecimento da estrutura "maleável" dos 
princípios constitucionais, obriga a existir em seu lugar o dever de ponderação proporcional 
como fator de legitimação do Estado democrático de direito e como princípio reitor da 
atividade administrativa.[38] Por demais provocadora, é inevitável a transcrição, ainda que 
extensa, da idéia central do autor para a melhor compreensão de sua proposta: 

  

De modo análogo às Cortes Constitucionais, a Administração Pública deve buscar utilizar-se 
da ponderação, guiada pelo princípio da proporcionalidade, para superar as regras estáticas de 
preferência atuando circunstancial e estrategicamente com vistas à formulação de standards 
de decisão. Tais standards permitem a flexibilização das decisões administrativas de acordo 
com as peculiaridades do caso concreto, mas evitam o mal reverso, que é a acentuada 
incerteza jurídica provocada por juízos de ponderação produzidos sempre caso a caso. Veja-se 
que tal raciocínio ponderativo funciona como verdadeiro requisito de legitimidade dos atos da 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 480



Administração Pública, traduzindo postura mais objetivamente comprometida com a 
realização dos princípios, valores e aspirações sociais expressos no documento constitucional. 
(...) o agente público não é livre para decidir por um ou outro caminho. Chamado a realizar 
um interesse de índole difusa, para cuja implementação se depare, frontalmente, com um 
interesse particular juridicamente protegido, deve o administrador, à luz das circunstâncias 
peculiares ao caso concreto, bem como dos valores constitucionais concorrentes, alcançar a 
solução ótima que realize ao máximo cada um dos interesses públicos em jogo. Como 
resultado de um tal raciocínio de ponderação, tem-se aquilo que se poderia chamar de melhor 
interesse público, ou seja, o fim legítimo que orienta a atuação da Administração Pública.[39] 

  

Nesse contexto, a ponderação é elevada a verdadeiro princípio formal do direito e de 
legitimação dos demais princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito que, 
segundo entendimento de BINENBOJM é um "Estado de ponderação".[40] 

Ademais, no atual cenário jurídico constitucional os direitos fundamentais são regras de ônus 
de argumentação que jogam em desfavor das intervenções restritivas da liberdade que os 
poderes estatais pretendam levar a cabo para a consecução de suas atividades. Assim 
analisado, eventual imposição estatal sobre o interesse privado, poderá implicar restrições aos 
direitos fundamentais[41] dos cidadãos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 

Conforme leciona Romeu Felipe BACELLAR FILHO, a intervenção estatal necessária na 
esfera privada não torna o interesse privado em interesse sem proteção jurídica.[42] Segundo 
o autor, uma vez que a cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem fundamentos 
republicanos, "...não é possível que o interesse perseguido com o exercício da função 
administrativa não encontre seu princípio e fim no interesse dos próprios cidadãos, tanto 
numa perspectiva individual, quanto coletiva."[43] 

A esse respeito, Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, com propriedade, registra: 

  

...o conceito de direitos fundamentais foi o fator determinante na promoção do reequilíbrio 
das relações entre sociedade e Estado no direito contemporâneo (...) que desfrutamos neste 
século XXI, o primado dos direitos fundamentais, sem espaço para o arbítrio ou imposições 
políticas, por mais justificadas que se apresentem.[44] 

  

Em consonância com tal posicionamento, Daniel SARMENTO aduz que na medida em que 
os direitos fundamentais exprimem os valores nucleares da ordem jurídica democrática, seus 
efeitos ultrapassam a limitação jurídica do poder estatal. Em outras palavras, seus valores 
convertem-se em diretrizes da atuação estatal e deixam de ser apenas limites para o 
Estado.[45] A Administração Pública no século XXI é instrumento de realização dos direitos 
fundamentais dos administrados, agora erigidos ao status de cidadão. 

Nesse novo contexto, a ordem jurídica constitucionalizada impõe uma abertura da 
argumentação racional, transparente, que gere estabilidade e previsibilidade, que não quebre a 
idéia do direito como pacto social de uma determinada comunidade e seja voltada para a 
promoção dos valores constitucionais democraticamente escolhidos. Tal cenário pode ser 
alcançado, de forma plena, por meio de uma adequada processualidade administrativa. 
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Ademais disso, a configuração do sistema constitucional brasileiro, resultante da abertura 
democrática conferida pelo constituinte de 1988, consagrou, em vários momentos do texto 
constitucional, mecanismos que instrumentalizam a participação popular na condução dos 
assuntos de interesse geral. 

Assim, a natureza democrática do Direito Administrativo contemporâneo induz que esse 
direito especializado deverá estar apto a possibilitar a garantia da existência de um efetivo 
Estado Democrático, assegurando, adequadamente, a participação dos interessados na 
produção da vontade estatal.[46] 

Como bem observou Joaquim José Gomes CANOTILHO, "a exigência de um procedimento 
juridicamente adequado para o desenvolvimento da atividade administrativa considera-se 
como dimensão insubstituível da administração do Estado de direito democrático."[47] 

Insta enfatizar que o dever de motivar as decisões representa a exteriorização do processo de 
concretização do Direito. Nesse ínterim, o processo administrativo passa a ser o instrumento 
do controle da discricionariedade do Estado. "Não se admite uma discricionariedade 
inteiramente livre da carta."[48] 

Embora a Administração Pública goze de prerrogativas por mera legitimidade funcional[49], 
com o crescimento substancial do Estado Democrático, gradativamente precisam ser revistos 
vários conceitos com vista ao controle principiológico do bom desempenho da função 
administrativa que deve ser marcada pela preponderância da boa-fé e confiança em suas 
relações com o particular. Propugna-se pela atenuação de uma gestão administrativa 
fundamentada por atos administrativo e pela conseqüente gestão administrativa 
processualizada, acessível a todos os cidadãos interessados e/ou afetados pela decisão a ser 
tomada. 

  

3          ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL: CONCEPÇÃO TÉORICA E 
FUNDAMENTOS DOGMÁTICOS[50] 

  

A presença dos cidadãos no interior da Administração Pública sob o nome de participação 
administrativa se apresenta como efeito da moderna concepção da relação Estado-sociedade, 
em que se vislumbra não rigorosa separação, nem fusão, mas recíproca coordenação entre os 
atores.[51] 

Essa nova perspectiva de relação Estado-Sociedade demanda a mudança paradigmática do 
direito público de forma a permitir uma nova forma de gestão pública, propiciando uma 
gestão horizontalizada, flexibilizada e concertada, na qual as decisões passam a ser tomadas 
de acordo com o resultado das negociações entre Estado e Sociedade Civil. 

A cooperação mútua entre Estado e sociedade passa a ser pressuposto para o atingimento dos 
fins do Estado, bem como para a sua legitimação democrática. Daí a razão da necessidade do 
estabelecimento do diálogo do Estado com a sociedade, que é, hodiernamente, complexa, 
plural e democrática, por meio de mecanismos ordenadores da participação democrática que 
devem ser levado a sério.[52] 
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Eis as razões pelas quais Odete MEDAUAR leciona que "elabora-se novo paradigma em 
lugar do antigo, no qual dominava a centralização, o monolitismo de centros de poder. Com a 
participação forma-se 'ponte entre um mundo administrativo muito fechado e cidadãos muito 
esquecidos'."[53] 

Trata-se, sem dúvida, de uma moderna tendência posta ao exercício do poder estatal, qual 
seja, a atuação por cooperação, com grande ênfase à consensualidade que se torna, sobretudo, 
legítima. Todavia, é cediço que ao longo da história na Administração Pública brasileira, o 
administrador exerceu suas prerrogativas, por longo período, de modo hegemônico e 
verticalizado, em seu relacionamento com os particulares, acobertado pelo manto 
incontestável da supremacia do interesse público sobre o particular, arrogando-se o privilégio 
de surpreender a boa-fé daqueles que confiam em suas palavras ou nas suas promessas. 

Tal posicionamento refletia uma perspectiva unidimensional Estado-súdito, no qual o 
indivíduo não era possuidor de direitos em frente ao Estado, mas unicamente de Direitos para 
com o Estado. Concepção que pretende a superação a partir do novo texto constitucional pela 
perspectiva bidimensional Estado-cidadão que proclama direitos e deveres tanto para o Estado 
quanto para o cidadão.[54] 

Ao possuir como escopo central a pessoa humana, a Constituição Federal de 1988 tem o 
homem, em todas as suas dimensões, como principal destinatário.[55] O desenvolvimento 
sustentável, centrado na pessoa humana, envolve como elementos essenciais o respeito dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais, incluindo, dentre outros, o sistema de 
governo transparente e responsável, bem como a observância dos princípios democráticos que 
presidem a organização do Estado e se destinam a assegurar a legitimidade da sua autoridade 
e a legalidade das suas ações.[56] 

Marca, sobretudo, o que Norberto BOBBIO denomina de "era dos direitos", no sentido de um 
"Estado dos cidadãos" que privilegia o individuo "sujeito de direitos" e não mais "objeto de 
poder".[57] 

Ora, se um dos pilares do Estado de Direito é a fixação de um regime jurídico administrativo, 
é possível afirmar que com a Constituição de 1988 restou identificada a presença de um 
regime jurídico constitucional-administrativo fundado em princípios constitucionais 
expressos[58], outros de modo explícito[59] e muitos outros que se extraem implicitamente, 
tais como da prescritibilidade, da lealdade e da boa-fé, da segurança das relações jurídicas, da 
razoabilidade e da proporcionalidade, entre outros. 

Conforme leciona CANOTILHO, tais princípios não são mais do que "expressões do eterno 
combate contra a opacidade e arcana práxis das organizações de poder e estímulos para uma 
nova interrogação sobre as formatações organizativas do Estado (e outras constelações 
políticas)."[60] 

Afirme-se, desde logo, que eventuais discrepâncias de qualquer norma, com os princípios 
explícitos e implícitos do texto constitucional poderão ser resolvidas por meio de uma 
interpretação conforme com a Constituição. 

Desse modo, para a resolução de controvérsias, a Administração Pública democrática é 
conduzida a adotar formas mais dinâmicas em sua relação com o cidadão, com vistas a 
conciliar e equilibrar os interesses do particular e da Administração, relativos à boa, correta e 
justa governança dos contratos submetidos à égide do direito administrativo, verdadeiras 
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ferramentas institucionais nos dizeres de Selma LEMES[61], para a consecução das atividades 
fins do Estado. 

Almeja-se uma nova interação entre o cidadão e a Administração, por meio do 
aperfeiçoamento do canal de diálogo e transações múltiplas das partes, de tal forma a 
propiciar maior estabilidade nas relações entre Estado e Sociedade e pôr fim a litígios que, em 
regra, arrastam-se por anos até o pronunciamento do Poder Judiciário. Ao longo desse tempo, 
não raro o atendimento ao interesse público é postergado e a Administração é condenada a 
indenizar os danos causados ao particular por violação ao compromisso negocial assumido. 

É nesse cenário que o processo administrativo se insere, possibilitando uma atuação 
transparente da gestão administrativa apta a intervenção do cidadão na tomada de decisão que 
poderá atingi-lo. 

Baptista MACHADO elucida que o consenso entre os representantes do Estado - 
Administração-,e seus parceiros sociais - cidadãos-, vem a representar uma segunda via de 
legitimação para a atuação estatal, traduzindo-se numa espécie de interpenetração do Estado 
com a sociedade. Assim, o fenômeno da concertação retrata a participação dos poderes 
privados no exercício das funções públicas. Nesse contexto, o Estado passa a ser, ao mesmo 
tempo, representante e instrumento da sociedade para o atingimento do bem comum.[62] 

Odete MEDAUAR destaca a importância do consensualismo no âmbito da Administração 
contemporânea afirmando que a Administração passa a ter a atividade de mediação para 
dirimir e compor conflitos de interesses entre varias partes ou entre estas e a Administração, 
de tal forma a possibilitar um novo modo de agir, não mais centrado sobre o ato como 
instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse público. Nesse momento, passa 
a ter relevo o momento do consenso e da participação.[63] 

No mesmo sentido, Almiro do COUTO E SILVA aduz que esse fenômeno relativamente 
recente nas relações entre o Estado e os indivíduos na realização de fins de interesse público 
tem sido a busca de decisões administrativas por meios consensuais , trata-se da denominada 
Administração concertada, administração consensual, soft administration que representam 
expressões que refletem formas de democracia participativa, em que o Poder Público, ao invés 
de decidir unilateralmente, utilizando-se desde logo do ato administrativo, procura ou atrai os 
indivíduos para o debate de questões de interesse comum. [64] 

Em monografia dedicada ao tema, Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO assevera que , em 

  

"...um Estado de Justiça, não pode prescindir dessa interação horizontal e sadia com a 
sociedade, o que deverá refletir-se em sua atuação, de modo que ações suasórias sempre 
precedam ações dissuasórias e estas, as sancionatórias: a face imperativa do Poder só deve 
aparecer quando absolutamente necessário e no que for absolutamente indispensável.[65] 

  

Por isso, consoante Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, "a consensualidade é um 
enriquecimento do Direito Administrativo que a ele incorpora-se permanentemente".[66] 

Odete MEDAUAR apresenta uma síntese dos principais fatores que provocaram a abertura da 
Administração pública para as variações consensuais como forma de exercício de suas 
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atividades, no sentido de debater e negociar periodicamente com interessados as medidas ou 
reformas que pretende adotar, na tomada de decisões da autoridade administrativa, seja sob a 
forma de atuação em conselhos, comissões, grupos de trabalho no interior dos órgãos 
públicos, seja sob a forma de múltiplos acordos celebrados, os quais passa a ser alcançados de 
modo mais fácil quando há consenso sobre o teor das decisões.[67] 

Nesse contexto, a busca pelo consenso representa um novo método de governar ou 
administrar que fomenta uma maior integração das forças sociais com vistas à estabilidade 
social e política, eliminando a má vontade e resistência que costumam acompanhar as 
intervenções agressivas da Administração. Com efeito, demonstra ser uma via hábil a impedir 
que as "funções sociais" do Estado se convertam em "funções de dominação", representando 
uma verdadeira reestruturação da democracia com o despertar das comunidades naturais dos 
cidadãos que surgem como limite ao poder da administração centralizada.[68] 

Nos dizeres de Nuria CUNILL GRAU, tornar a Administração Pública efetivamente 
"publicizada" significa fazer convergir para ela "o reforço de uma institucionalidade de 
representação e participação social, que torna patente o propósito de uma esfera pública, cujo 
assento e destino últimos são a própria sociedade."[69] 

A participação suscita o tema da legitimidade pelo procedimento, que consiste na legitimidade 
da decisão emitida pelo órgão ou autoridade decididora ter considerado, previamente à 
emissão do procedimento administrativo, o resultado do emprego de instrumentos 
participativos. A decisão administrativa que possua o respaldo da participação popular terá 
maior eficácia e efetividade, obtendo-se, por conseqüência, maior eficiência na gestão 
administrativa e maior justiça na decisão. O fenômeno da administração participativa ou 
concertada é uma técnica essência de eficiência que visa substituir a tradicional 
Administração autoritária.[70] 

Merece destaque a assertiva de CUNILL GRAU: 

  

A participação dos cidadãos, orientada pelos princípios da legitimidade democrática, expressa 
a possibilidade de que processos horizontais de articulação política possam influir nas 
decisões do aparelho administrativo estatal, de modo a refletir a aglutinação da vontade 
pública. Neste contexto, a accountability da administração revela seu caráter 
multidimensional, com uma expressão tanto vertical como horizontal, em tensão, mas 
complementares; mais que isso, quase em relação recíproca.[71] 

  

Gustavo Justino de OLIVEIRA afirma que a conformação da Administração Pública 
consensual não resulta na superação da administração imperativa, mas seguramente diminui 
seu campo de incidência. Segundo o autor, a expansão do consensualismo para considerável 
parcela das atividades perpetradas pela Administração provoca uma mudança de eixo do 
direito administrativo, que passa a ser orientado pela lógica da autoridade continuamente 
permeada e temperada pela lógica do consenso. [72] 

Exurge nítido, portanto, que o dever do Estado é evitar qualquer tipo de exagero no sacrifício 
nos direitos do cidadão, notadamente que as medidas estatais que, sob o discurso de serem 
simplesmente adequadas e necessárias, restrinjam direitos fundamentais para além daquilo 
que a realização do objeto perseguido seja capaz de justificar. Significa perseguir a busca do 
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"ponto ótimo" de equilíbrio e harmonia institucional dos princípios fundamentais do Estado 
Democrático de Direito, por meio da persecução da realização e proteção dos direitos 
fundamentais esculpidos na Carta Magna. 

Diga-se ainda, por derradeiro, que com o advento da administração prestacional do Estado 
Social, a Administração Pública prestadora tende, cada vez mais, a flexibilizar e diversificar 
seus modos de atuação, afastando-se dos meios autoritários em prol de outras formas de atuar 
mais consensuais, uma vez que necessita buscar a colaboração do particular para a 
consecução do interesse público. 

Merece destaque o posicionamento de Sabino CASSESE: 

  

...o avanço da consensualidade e dos conseqüentes mecanismos de coordenação - a 
cooperação e a colaboração - leva à valorização dos resultados da ação administrativa, ou 
seja, passa-se a considerar que tão importante quanto a administração submissa à legalidade (a 
busca da eficácia), deve ser a boa administração, fiel à legitimidade (a busca da eficiência), 
em que definem ambas, tanto a eficácia como a eficiência distintos e covalentes direitos 
subjetivos públicos do administrado.[73] 

  

Seguindo a tendência de aumento de mecanismos de estabilização das relações é que ganha 
impulso a idéia de confiança legítima, que pretende a estabilização das relações jurídicas 
envolvendo a administração pública e os administrados. Embora, no Brasil, o princípio da 
confiança legítima não se encontre expressamente positivado a difusão do conceito já integra 
o conteúdo de legislação esparsa, como por exemplo, na previsão de decadência contra a 
Fazenda Pública na Lei de Processo Administrativo Federal, a qual tem sido utilizada por 
doutrinadores pátrios para a fundamentação baseada na confiança. 

Almiro do COUTO E SILVA enfatiza a necessidade de compreender o princípio da confiança 
legítima como sendo um princípio de conteúdo autônomo. A propósito, vale transcrever as 
suas esclarecedoras ponderações a respeito: 

  

Por vezes encontramos, em obras contemporâneas de Direito Público, referências a <<boa 
fé>>, <<segurança jurídica>>, <<proteção à confiança>> como se fossem conceitos 
intercambiáveis ou expressões sinônimas. Não é assim ou não é mais assim. Por certo, boa fé, 
segurança jurídica e proteção à confiança são idéias que pertencem à mesma constelação de 
valores. Contudo, no curso do tempo, foram se particularizando e ganhando nuances que de 
algum modo as diferenciam, sem que, no entanto, umas se afastem completamente das 
outras.[74] 

  

As ponderações de Almiro do COUTO E SILVA evidenciam o reconhecimento da existência 
do interesse público em se proteger a boa-fé e a confiança dos administrados, tema 
amplamente já debatido e reconhecido pelo direito alemão.[75] Sustenta o autor que a 
introdução de elementos novos ao identificar, na dimensão formal do Estado de Direito, a 
proteção da boa-fé ou da confiança (Vertrauensschutz), consiste na imperiosa necessidade de 
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se resguardarem os particulares dos rumos tomados pelo Poder Público, a produzirem 
perturbações no estado de coisas sedimentado em face de um direcionamento persistente do 
mesmo poder.[76] 

Na lição de Juarez FREITAS, 

  

...sobressai-se o papel desempenhado pelo instituto do devido processo como impositivo de 
justiça para além do textualismo e como barreira à atuação do Estado (...)vê-se que o princípio 
do devido processo legal, numa leitura tópico-sistemática, pode ser traduzido como proteção 
constitucional de processo justo (devido) e proporcional, inclusive nos seus resultados.[77] 

  

Sem embargo, uma Administração Pública eficaz requer um equilíbrio razoável e ponderado 
entre autoridade e liberdade, o qual poderá ser alcançado mais satifastoriamente por meio do 
processo administrativo que contemple as exigências da publicidade e transparência, para que 
eventuais interessados possam usufruir de igual tratamento.[78] 

Pela processualidade, os juízos de conveniência e oportunidade tornam-se 
constitucionalmente limitados pelo direito fundamental à boa Administração Pública, que 
segundo Juarez FREITAS, deve ser assim compreendido: 

  

Trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, proporcional, 
cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à 
moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e 
comissivas. A tal direito corresponde o dever de a administração pública obervar, nas relações 
administrativas, a cogência da totalidade dos princípios constitucionais que a regem.[79] 

  

Por esse ângulo, a boa Administração comporta um universo de condutas eticamente exigíveis 
dos administradores públicos. Hodiernamente, ninguém duvida da existência de um princípio 
essencial da boa gestão pública nas constituições democráticas, o qual suporta uma série de 
deveres de boa gestão, deveres imanentes ao sistema e não necessariamente explícitos.[80] 

Insta assinalar que o Parlamento Europeu, na data de 06 de setembro de 2001, aprovou uma 
resolução acerca de um Código de Boa Conduta Administrativa, no qual encontram-se 
descritas diretivas em que as instituições e os órgãos da União Européia, incluindo as suas 
administrações e respectivos funcionários, deverão respeitar nas suas relações com o público. 
O Código Europeu de Boa Conduta Administrativa[81] esclarece o que na prática significa o 
"direito fundamental a uma boa administração" e, de forma concreta, o que os cidadãos 
europeus podem esperar de uma Administração européia. O artigo 41 da Carta Européia dos 
Direitos Fundamentais prevê como direito fundamental dos cidadãos da União o direito a uma 
"boa administração".[82] 

As precedentes ilustrações do direito comparado denotam a redução da via autoritária do 
Poder Público, o que, por si só pode proporcionar uma saída para desgastantes impasses 
travados na esfera da Administração Pública. 
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Há de se ter presente, contudo, que o consenso não se coaduna com qualquer hipótese 
conluio, embora, infelizmente, perdure o risco de situações desse tipo.[83] 

Assim, a Administração Pública, ao despir de seu caráter de unilateralidade e imperatividade, 
não deve abdicar de seu papel de tutora do interesse público e renunciar às prerrogativas que 
lhe são conferidas por esse fim.[84] 

Nessa linha, é preciso que o Estado mantenha a sua disposição todos os meios de 
concretização possíveis para que, se necessário, possa impor segundo as disposições legais, o 
interesse público sobre os privados que com ele não sejam compatíveis.[85] A renúncia plena 
às prerrogativas conferidas pelo regime jurídico administrativo ao Poder Público poderia 
acarretar a submissão do Estado aos particulares que se tornariam cada vez mais fortes, em 
detrimento do interesse dos destinatários da atividade pública.[86] 

A propósito, vale conferir as ponderações de Gustavo Justino de OLIVEIRA, para quem "...é 
preciso esclarecer que a emergência da administração por acordos não resulta - nem poderia 
resultar- no aniquilamento da administração por atos; a administração consensual não supera 
a administração imperativa".[87] 

A razão da existência da Administração Pública é fazer com que os efeitos de determinadas 
normas jurídicas se concretizem; Administração Pública é o Direito em um de seus 
momentos: o de sua dinâmica.[88] 

É essa a razão pela qual é possível afirmar que o direito fundamental à boa Administração 
Pública vincula, não somente o administrador para que desempenhe suas funções de forma 
eficiente e eficaz, mas também todo o aparato governamental para torná-lo substancialmente 
mais legítimo e democrático, na busca do consenso para a democratização de sua atuação.[89] 

Conforme aduz Fábio Medina OSÓRIO:"O imperativo de boa gestão pública se aplica, pois, a 
todos os Poderes de Estado, a todo setor público, não importando a natureza nem a qualidade 
do órgão ou de seus titulares."[90] 

É possível dizer que a juridicização do dever de boa gestão pública decorre de profundas 
mudanças na teoria política do Estado, a qual passa a assentar-se em novos paradigmas por 
força dos comandos constitucionais. A boa gestão pública pressupõe respeito pelos direitos 
fundamentais da pessoa humana e das demandas de cidadania, cumprindo as exigências do 
vínculo de confiança que deve unir administradores e administrados, estes últimos erigidos, 
constitucionalmente, à condição de cidadão.[91] 

José Joaquim Gomes CANOTILO apresenta novos princípios a partir da noção de governança 
- good governance- dentre os quais merece destaque o princípio da condução responsável dos 
assuntos do Estado. Estes princípios, destinados a explicitar as dimensões materiais e 
processuais de uma estabilidade moderna, nada mais são do que expressões do eterno 
combate contra a opacidade e arcana práxis das organizações de poder.[92] 

Todavia, o fato de se estar mergulhado em tempos pós-modernos, influenciados por novos 
paradigmas, não significa que os paradigmas anteriores estejam eliminados.[93] Nesse 
contexto, os novos paradigmas ainda seguem abertos e os antigos em permanente 
questionamento crítico. 

No âmbito estatal, o equilíbrio entre a autoridade do sujeito público e os direitos dos 
particulares pode ser nivelado por meio do processo, que implica a existência de posições 
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jurídicas de todos os sujeitos, para os quais há direitos e sujeições. No processo, ocorre o 
encontro do ponto de vista e interesses eventualmente diversos daqueles assumidos pelas 
partes no contrato, suscitando o afloramento de vários interesses, posições jurídicas, 
argumentos, provas e dados técnicos que obrigam à consideração dos interesses e direitos co-
presentes de cada situação.[94] 

Por isso, razão assiste a Odete MEDAUAR quando afirma que "se mediante o processo 
administrativo direitos dos administrados obtêm reconhecimento, evitam-se ônus da ação em 
juízo."[95] 

Nesse passo, o processo administrativo direciona-se à realização de justiça por sopesar os 
vários interesses envolvem uma situação, representando um dos meios para que a vontade do 
administrador - contratante- e do cidadão - contratado- se encontrem na fase da decisão.[96] 

Denota-se, portanto, que é a processualidade administrativa que torna possível a realização da 
transação pela Administração, uma vez que, ao possibilitar uma ampla base objetiva para 
decidir, gera um aumento da aceitabilidade da decisão por via da co-participação do 
interessado. Além do que, permite saber se a solução é correta ou aceitável, bem como se o 
poder foi exercido de acordo com as finalidades para as quais foi atribuído. 

Odete MEDAUAR leciona que "é possível, então falar de uma nova imperatividade, pois é 
construída e buscada, superando a idéia de imperatividade unilateral."[97] 

Tal posicionamento sedimenta a idéia da concretização do processo administrativo como 
ponto de convergência de vários princípios consagrados constitucionalmente, sinalizando 
forte tendência de adoção de medidas, pela Administração, por acordo, consenso, negociação, 
reduzindo seu caráter imperial, em face do uso crescente de instrumentos contratuais na 
atividade administrativa que demandam abertura à relação dialógica. 

Sem embargo, cada vez mais a atuação autoritária recua perante a tendência de tecnicização 
da atividade administrativa, já que a utilização intensa de meios técnicos acarreta necessidade 
de mudança no processo decisório administrativo, o qual deixa de ser fundado em 'escolhas 
políticas' para ser conduzido por 'escolhas técnicas'.[98] 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A Administração Pública, ao longo da história, manteve uma considerável autonomia e 
conveniente distanciamento, tornando-se relativamente inacessível a interferências externas 
em suas atividades, até mesmo dos próprios cidadãos. [99] Assim, a dogmática da disciplina 
destinada a submeter as atividades da Administração Pública à lei foi construída sobre a idéia 
central de que "o interesse público é um interesse próprio da pessoa estatal, 'externo e 
contraposto aos dos cidadãos'."[100] 

Devido à enorme expansão da intervenção do Estado, essa via autoritária não é mais 
susceptível de ser usada de forma exclusiva. Atualmente, não somente o cidadão depende da 
Administração, mas igualmente a Administração Pública depende da cooperação e parceria do 
cidadão para o desempenho de suas atividades-fins. 
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A nova Carta, ao erigir o administrado à condição de cidadão, expande a visão clássica e 
unilateral do Direito Administrativo e põe em xeque a dogmática administrativa clássica. O 
texto constitucional, ao dispor de forma expressa, no caput do art. 37, os princípios a serem 
observados por toda a Administração Pública no exercício da função administrativa, modifica 
a perspectiva de um Direito Administrativo respaldado na lei e amplia o alcance e o sentido 
da legalidade. 

Não sem razão, presencia-se, no Direito Administrativo brasileiro, intensa mudança e releitura 
de paradigmas, desencadeada, principalmente, como resposta à necessidade de modernização 
do aparelho estatal o qual se exige que seja, ao mesmo tempo, transparente e eficaz; 
participativo e imparcial; legal e eficiente, cujas escolhas administrativas devam ser razoáveis, 
eqüitativas, fundadas no consenso dos destinatários e destinadas, sobretudo, à otimização do 
interesse público. A interpretação jurídica das instituições do Direito Administrativo passa a 
ser submetida a uma compreensão concreta e pragmática dos valores constitucionais. [101] 

Configura-se, por isso mesmo, um cenário de transição de uma gestão pública autoritária para 
uma gestão pública democrática, cujas margens discricionárias abrem um espaço de valoração 
para que o administrador público, à luz do comando constitucional da eficiência 
administrativa, persiga o melhor interesse público possível, mediante uma solução concertada 
com o administrado, tanto para prevenir, como para pôr fim a controvérsias. A Constituição 
traça os preceitos basilares de desempenho da Administração Pública ao mesmo tempo em 
que determina sua democratização. 

Nesse sentido, uma nova legitimidade fundada no consenso permite que se ultrapasse a crise 
atual da decisão autoritária, fazendo com que a Administração Pública persiga a 
implementação de um processo administrativo decisório mais democrático com a efetiva 
participação do interessado na construção da própria decisão administrativa. 

Na relação jurídica administrativa concreta, subordinada ao regime jurídico administrativo 
constitucionalizado é a ponderação de princípios, bens e valores constitucionais que deverá 
nortear a resolução de eventuais conflitos entre Administração e cidadão. 

Sem embargo, é a satisfação das necessidades coletivas que determina que a Administração 
adote em cada caso concreto, a melhor solução possível, como resposta ao seu dever de boa 
administração, com eficiência e economicidade. Atuar conforme o Direito é atender aos fins 
de interesse geral, atentar para a boa-fé, com observância da adequação entre meios e fins na 
atuação administrativa. 

É indubitável que a Administração Pública não atende seus fins unicamente com a atuação 
imperativa, tampouco garante com isso a otimização do interesse público; ela se realiza 
buscando soluções que visem ao equilíbrio e à proteção dos interesses legítimos envolvidos 
em cada caso concreto. 

Assim, propugna-se pela gestão administrativa que reclama por um mecanismo de controle 
mais efetivo da tomada de decisão, de tal forma a garantir a transparência e a legalidade do 
processo de negociação e composição de interesses, tanto para os interessados quanto para os 
órgãos de tutela da própria Administração. 

Nesse sentido, o processo administrativo de tomada de decisão, além de configurar-se como 
meio compensatório ao déficit jurisdicional, uma vez que objetiva reduzir o recurso à 
jurisdição estatal, ao mesmo tempo possibilita mais facilmente a implementação das decisões 
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administrativa, pois elas passam a ser tomadas de forma consensual. O consenso e o acordo 
surgem como legitimadores de todo o processo de tomada de decisão administrativa. 

Nesse contexto, uma perspectiva adequada de boa gestão pública a ser perseguida deve estar 
centrada na processualidade administrativa, a qual permite acompanhar a tomada de decisão 
administrativa e aferir que ela se mostre racional e justa, ao mesmo tempo em que se 
apresenta como uma vertente de garantia associada a direitos fundamentais. 

Mesmo inserida na idéia de um Estado de Direito Democrático, tendente a reduzir a atuação 
administrativa imperativa de tal forma a substituí-la por uma atuação de natureza consensual, 
repise-se que nenhuma conduta de órgão estatal pode escapar ao controle da sociedade, 
tampouco nenhuma atuação estatal pode realizar valores distintos consagrados pela ordem 
jurídica. 
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RESUMO 
A evolutiva complexidade no cenário mundial no período seguinte à Segunda Guerra 
Mundial, especialmente com o crescimento do comércio mundial, colaborou para o 
enfraquecimento estatal, tendo por contrapartida a emergência e o reforço de outros enlaces 
de poder. Assim, enquanto na esfera nacional discutem-se as transformações do Estado 
Democrático de Direito, viabilizando a ação da Administração Pública de forma consensual 
(como resultado da participação dos administrados na formulação e execução de políticas 
públicas), na esfera transnacional emerge outra realidade, estruturada na intensificação das 
relações comerciais, que que se caracteriza pelo transpasse estatal (transnacional), fazendo 
com que a Administração Pública veja delapidada sua coerção. Nesse ponto, a 
consensualidade emerge como resultado da ausência de controle. Quanto à metodologia, 
utilizou-se o método indutivo, com sustentação em reconhecidas obras doutrinárias. Quanto 
aos fins, tratou-se de análise exploratória e explicativa, pois além da novidade do tema, houve 
empenho em avaliar de forma crítica a fenomenologia da Administração Pública e a 
consensualidade no âmbito transnacional. 
PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; POLÍTICAS PÚBLICAS; 
TRANSNACIONALIDADE; CONSENSUALIDADE 
 
RESUMEN 
La evolutiva complejidad del escenario global en el período posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, especialmente con el crecimiento del comercio mundial, ha contribuido al 
debilitamiento del Estado, y por consecuencia el surgimiento y la consolidación de otros 
vínculos con el poder. Así, mientras que a nivel nacional se discuten las transformaciones del 
Estado democrático de derecho, permitiendo la acción de la Administración Pública por 
consenso (como resultado de la participación de los ciudadanos en la formulación y 
implementación de políticas públicas), en el ámbito transnacional ha surgido otra realidad, 
estructurada en la intensificación de las relaciones comerciales, que se caracteriza por el 
traspase del estado (transnacional), haciendo con que la Administración Pública perciba 
dilapidada su coerción. En este punto, el consenso surge como resultado de la falta de control. 
En cuanto a la metodología, se utilizó el método inductivo, con el apoyo de reconocidas obras 
doctrinales. Acerca de los propósitos, se trató de un análisis exploratorio y explicativo, porque 
además de la novedad del tema, hubo compromiso de evaluar críticamente la fenomenología 
de la Administración Pública y el consenso en el ámbito transnacional. 
PALABRAS-CLAVE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; POLÍTICAS PÚBLICAS; 
TRANSNACIONALIDAD; CONSENSUALIDAD 
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Introdução 

  

 Há anos, percebe-se uma evolutiva complexidade no cenário mundial que 

marca a interação social seguinte à Segunda Guerra Mundial, caracterizada pelo barateamento 

dos meios de comunicação, intensificação do comércio, facilitação dos transportes, expansão 

do capital financeiro, entre outros. Paralelamente, verificou-se o enfraquecimento estatal, 

tendo por contrapartida a emergência e o reforço de outros enlaces de poder, a exemplo dos 

blocos regionais de integração ou das denominadas Corporações Transnacionais. O Estado, 

em verdade, não desapareceu. Contudo, relativizou-se de tal modo, que não se reconhece mais 

o ente político-jurídico em suas características clássicas. 

 Em âmbito nacional e na esteira de uma série de transformações do Estado 

Democrático de Direito, fala-se em Administração Pública e consensualidade, como resultado 

da participação dos administrados na formulação e execução de políticas públicas. Tratar-se-

ia, em última instância, de uma relação legitimada entre Estado e cidadão, entre esfera pública 

e privada, de maneira que os limites entre ambos pudessem estar condicionados de forma 

harmônica, progressiva e democrática.  

Enquanto tal debate desenvolve-se na esfera nacional, âmbito no qual o Estado ainda 

possui as marcas indeléveis de atuação, cumpre ressaltar que no espaço internacional o direito 

cosmopolita kantiano – que prevê o cidadão do mundo – não emergiu em seu esplendor. Dito 

de outro modo, não há que se falar em participação da pessoa humana na esfera além do 

nacional (embora existam emergentes espaços de participação, especialmente na seara dos 

direito humanos). A coercitividade, o controle  e o império da lei (tratados) caracterizam a 

ação do Estado.  

Mas, cumpre não desconhecer que a intensificação das relações comerciais 

desencadeou uma rede de interação caracterizada pelo transpasse estatal (transnacional), 

fazendo com que o Estado visse delapidada sua coerção absoluta. Na outra ponta da relação, 

estão os particulares (administrados) que desenvolvem comércio e anseiam pela aceleração 

dos negócios. Na aurora dessa relação, o Estado ganha limites que não tinha (até mesmo por 

conta de uma suposta democracia a se instalar no espaço internacional) e o particular 

(comerciante mundial) recebe poderes conferidos pelo império econômico-financeiro. 

Tendo esse pano de fundo como realidade, o presente artigo dispõ-se a debater a 

atuação da Administração Pública no âmbito do comércio comercial e sua relação com os 

administrados, indagando-se até que ponto o Estado promove a participação desse sujeitos ou 

seria perda de controle estatal, diante das mudanças contemporâneas aceleradas pela 

globalização.  
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É interessante perceber que, por um lado (nacional), enquanto se desencadeia a 

discussão sobre os intrumentos à disposição do cidadão para participar ativamente das 

decisões adotadas pela Administração Pública; por outro (transnacional), a alienação do Poder 

Público das operações de comércio mundial faz com que os administrados ignorem o ente 

estatal, impondo suas condições e dimensões legais. Trata-se, em síntese, de discussão 

inovadora no âmbito da Administração Pública, pois transfere o foco da atenção, 

hodiernamente voltado para a questão da consensualidade do ente estatal em relação aos 

administrados e abrandamento do controle; para verdadeira marginalização do Estado 

(ausência de controle) e consensualidade  

Na primeira parte deste estudo, apresenta-se a o Estado, a globalização e a 

Administração Pública envolvidos no turbilhão das transformações contemporâneas. Na 

continuidade, refletiu-se sobre o comércio mundial e a criação dos novos enlaces de poder. 

Por fim, discutiu-se a perda de controle do poder público, diante das tendências comerciais 

contemprâneas. O método utilizado foi o indutivo, tendo por base reconhecidas obras 

doutrinárias. Quanto aos fins, tratou-se de análise exploratória e explicativa, pois além da 

novidade do tema, houve empenho em avaliar de forma crítica a fenomenologia da 

Administração Pública e a consensualidade no âmbito transnacional. 

  

1 O Estado, a globalização e a Administração Pública 

  

 O Estado, adquirente de aspectos constitucionais e democráticos consolidado 

no dito Estado moderno, está no centro de uma discussão que, contemporaneamente, contesta 

sua invencibilidade soberana e capacidade exclusiva de ordenar os relacionamentos político-

jurídicos entre os sujeitos do cenário mundial. 

A globalização (ou mundialização)1 é um processo paradigmático, multidimensional, 

de natureza eminentemente econômico-comercial, que se caracteriza pelo enfraquecimento 

soberano dos Estados-nacionais1 e pela emergência dos novos focos de poder transnacional à 

luz da intensificação dos movimentos de comércio e de economia, fortemente apoiado no 

desenvolvimento tecnológico e no barateamento das comunicações e dos meios de 

transportes, multiplicando-se em rede, de matriz essencialmente heurística. Nesse sentido, o 

pensamento de Ulrich Beck sustenta ser a globalização “os processos, em cujo andamento os 

Estados nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, suas 

chances de poder e suas orientações sofrer a interferência cruzada de atores transnacionais.”1 

Na verdade, a transnacionalização pode ser compreendida como fenômeno reflexivo 

da globalização1, que se evidencia pela desterritorialização dos relacionamentos político-
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sociais, fomentado por sistema econômico capitalista ultra-valorizado, articulando 

ordenamento jurídico mundial à margem das soberanias dos Estados. A transnacionalidade 

insere-se no contexto da globalização e liga-se fortemente à concepção do transpasse estatal. 

Enquanto globalização remete à idéia de conjunto, de globo, enfim, o mundo sintetizado 

como único; transnacionalização está atada à referência do Estado permeável, que tem na 

figura estatal a referência do ente em declínio.  

Com efeito, não se trata mais do Estado-territorial, referência elementar surgido após a 

Paz de Vestfália e que se consolida até o Século XX. Esse é um quadro alterado que 

transfigura-se de internacional (inter-nações) para transnacional (trans-nações), de soberania 

absoluta para soberania relativa, de relações territoriais para relações virtuais, de trânsito entre 

fronteiras para trânsito em espaço único. O Estado não chegou a desaparecer, mas relativizou-

se. Em determinadas dimensões legais, o ente político-jurídico não se reconhece mais.  

No embate das relações privadas de natureza mundial, nas quais o Estado deveria 

aparecer para controlar as negociações entre empresas, percebe-se a Administração Pública 

marginalizada. Há o desmanche “da unidade do Estado e da sociedade nacional, novas 

relações de poder e de concorrência, novos conflitos e incompatibilidade entre atores e 

unidades do Estado nacional por um lado e, pelo outro, atores, identidades, espaços sociais e 

processos sociais transnacionais.”1  

Em relação à esfera pública muitas foram as mudanças que açodaram o Estado na 

lógica da transformação de enfraquecimento enquanto figura central, monopolizadora das 

atividades jurídicas e administrativas. O despontar do capitalismo em âmbito globalizado e a 

importância do capital enquanto instância de poder (ou seja, o poder não se restringe à força 

política, especialmente militar) ordenaram novo ritmo às relações gobalizadas, fazendo com 

que os projetos nacionais já não pudessem mais ser traçados individualmente, de forma 

soberana e independente. As estratégias nacionais passaram a depender1 das influências de 

ordem econômica, social, política e jurídica inelutavelmente em termos mundiais, sempre 

levando em consideração os novos atores que emergiram sob tal manto organizacional, 

particularmente as Corporações Transnacionais (CTNs) e as Organizações Não-

Governamentais (ONGs). 

Com isso, novas articulações econômicas emergiram, houve necessidade de permear  

fronteiras nacionais para livre circulação do capital; informações virtuais engendraram uma 

terceira dimensão1, desmantelando a idéia da fronteira geográfica; os territórios estatais 

passaram à categoria de “ilusão cartográfica” 1 e o Estado-nação “cada vez mais uma ficção 

nostálgica”1. A transnacionalização representa, assim, uma das facetas da globalização, que 

não se descola dela, mas que reforça a idéia de permeabilidade fronteiriça, de relações 
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espacialmente não localizadas, de ultra-capitalismo e de decadência jurídico-administrativa 

soberana.  

A Administração Pública, nessa esteira, passou a perder o controle soberano que 

possuía. Enquanto a soberania era a marca indelével do Direito internacional, a fragilidade 

soberana (no âmbito público) ou seu desconhecimento (no âmbito privado) viabiliza um 

cenário denominado transnacional. O momento é de reflexão para averiguar até que ponto a 

Administração Pública consegue controlar as operações negociais ou se, pelo contrário, restou 

atrelada a uma forçada consensualidade. 

  

2 O comércio mundial e a criação dos novos enlaces de poder 

  

 Avaliar um único fator como determinante para engendrar o processo global e 

por consequência a transnacionalidade é extremamente temerário. Ignorar suas origens e tratar 

a transnacionalidade como fato posto é cômodo.  Ao perquirir as causas de tantas mudanças 

no Estado e no desenvolvimento da Administração Pública, percebe-se que o comércio 

mundial foi (e continua sendo) o mais importante catalisador de uma série de mudanças, 

especialmente atinentes à impossibilidade do controle público. 

O comércio mundial é atividade por excelência motivadora de uma crescente 

marginalização da Administração Pública. O aumento de intensidade das relações comerciais 

acarretou infinitas necessidades e respostas que tornaram o espaço mundial mais integrado, no 

que tange às questões de comunicação e de transporte. O avanço tecnológico em diversas 

áreas do saber foi motivado por demandas do sistema comercial mundial que precisavam da 

diminuição de custos para amalgamar o intenso fluxo de bens. Não por coincidência, os 

períodos nos quais a globalização é avaliada como mais intensa, é também o período no qual 

as trocas comerciais são mais significativas. Segundo a OMC, no período 1950-1973 teria 

ocorrido o mais espantoso aumento das trocas mundiais, na ordem de 8% ao ano em valores 

reais, enquanto no período entre 1950 e 2007 o comércio teria aumentado em média 6,2% ao 

ano. Da intensidade comercial e das necessidades que lhe eram inerentes (facilidades na 

comunicação, transporte, etc) vieram as respostas que são os pilares da globalização. 

Entre as forças que constam no elenco de impulsão global citem-se os inventos, como 

o motor à explosão (inclusive em relação ao uso na aviação), os contêineres (especialmente 

para a navegação internacional), a tecnologia da informação e as comunicações 

(microprocessadores, computadores pessoais, telefones celulares, internet). Ainda nesse 

contexto, cumpre lembrar também a inventividade que diz respeito aos métodos de produção, 

que permitiram criar novos produtos, como o plástico, aumentar a produção de alimentos e 
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mesmo incrementar a eficiência produtiva (just in time). As reformas políticas também 

fomentaram o fim de geo-políticas estanques e motivaram a globalização, a exemplo do fim 

da Guerra Fria, da Queda do Muro de Berlim, da criação da União Européia, das reformas 

econômicas na China e do desmantelamento da União Soviética. Por fim, cumpre citar as 

mudanças nas decisões de política econômica dos Estados, como a eliminação das restrições 

ao comércio internacional, a viabilidade de investimentos estrangeiros, as transações 

financeiras através da internet, a desregulamentação de importantes setores de serviços 

(telefonia, transportes e informática) e a conversibilidade de moedas, aumentando a liquidez 

internacional.1 

A redução dos custos que permite competitividade ao comércio internacional 

condiciona dois importantes aspectos empresariais: onde ocorre a produção de bens e 

serviços, e como se organiza o processo de produção. Isso significa que as empresas podem se 

aglutinar em determinado lugar ou fragmentar a produção e, além disso, a fragmentação tanto 

pode ocorrer através da especialização vertical dentro da mesma empresa ou através da 

compra de insumos de empresas terceiras, seja dentro do território sede ou em relação ao 

estrangeiro.1 Tais decisões, especialmente quando ocorre a fragmentação da produção em 

outros países, motivaram uma série de respostas econômicas na geração de canais de contato, 

de maneira que o comércio e as informações que lhe dizem respeito pudessem circular a baixo 

custo, com agilidade, sob padrão standard (uso do INCOTERMS e contêineres), com mínima 

interferência estatal. Com isso, surgiram os novos enlaces de poder e o crescente afastamento 

da Administração Pública de assuntos ditos ‘além fronteira’. 

Sob tal pano de fundo, vieram as respostas. As estimativas feitas com amostras 

tarifárias de países desenvolvidos indicam que o imposto de importação diminuiu 

aproximadamente de 14% em 1952 para 3,9% em 2005 (em 1947 essa alíquota girava em 

torno de 20 a 30%). Os custos do transporte aéreo diminuíram 92% entre 1955 e 2004 (o 

período de maior diminuição ocorreu ente 1955-1972, com diminuição de 8,1% a.a.). Em 

relação ao tempo1 do transporte aéreo, o aumento da velocidade é acentuado, com diminuição 

do tempo de entrega das mercadorias em 1000% , no período de 1950 a 2007 (uma resposta 

ao método just in time). O preço das chamadas telefônicas internacionais despencou 95%, 

desde 1949.1  

É no bojo dessa fenomenologia que a globalização ganhou impulso também em outras 

áreas, como a cultura, o turismo, a educação, mas, foi a premência em realizar comércio que 

promoveu o planeta à categoria de aldeia.  

  

3 Atuação da Administração Pública no comércio mundial: qual controle? 
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Hodiernamente, na seara do direito nacional, a Administração Consensual esforça-se 

em fomentar novas formas de democracia participativa, possibilitando ao Estado atrair os 

cidadãos para debaterem assuntos de interesse comum. Ao invés de uma decisão pública 

unilateral, procura-se engendrar acordos que versem sobre o interesse compartilhado de 

determinada questão. O Direito deixa de ser visto sob a ótica exclusiva do império da lei e 

valoriza o consenso com o sujeito envolvido, seja o cidadão, seja a empresa.1 A principal 

tarefa da “Administração mediadora passa a ser a de compor conflitos envolvendo interesses 

estatais e interesses privados, definitivamente incluindo os cidadãos no processo de 

determinação e densificação do interesse público, o qual deixa de ser visto como um 

monopólio estatal, com participação exclusiva de autoridades, órgãos e entidades públicos.”1 

Contudo, sob perspectiva da transnacionalidade, o Estado passa a ser consensual não 

por entender a necessidade de integração dos subordinados aos processos públicos, mas 

verdadeiro disfarce da impossibilidade de controle que caracteriza a pós-modernidade1. Nesse 

ponto, retorna a questão do comércio como catalisador de todo esse processo.  

A denominada lex mercatoria pode ser considerada o grande corpo autônomo de 

normas de natureza transnacional, pois se traduz em regras que nascem e se desenvolvem 

longe dos comandos estatais, embora reconhecidas e aplicadas diariamente no comércio 

mundial. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral frisa que “o conceito de Estado nacional e lex 

mercatoria são praticamente excludentes, uma vez que o primeiro preceitua plena soberania e 

o segundo a criação de um sistema de normas relativas ao comércio internacional de caráter 

transnacional”1. Dessa observação emerge a presente problemática, ou seja, consensualidade 

por insubordinação de interesse privado à Administração Pública. 

O Direito internacional refere-se a tal tipo de regras como soft law, mas não lhe dá 

suporte por restar ausente norma fundamental e sanção institucionalizada. Irineu Strenger, 

contudo, adverte que “ainda que incompleto, esse sistema é dotado de regras jurídicas 

próprias, criadas fora dos Direitos estatais, pelos próprios operadores do comércio 

internacional [...] O sistema verdadeiro, que tem sua própria ordem pública, é, pois, um 

tertium genus, distinto dos Direitos nacionais e do Direito internacional público.”1 Um dos 

primeiros a perceber esse corpo de normas foi Berthold Goldman, em 1964, quando buscou 

evidenciar a fronteira das normas estatais e a lex mercatoria.  

No âmbito das instituições que se caracterizam pela transnacionalidade e que reforçam 

a concepção de um terceiro gênero jurídico, destaca-se a Câmara de Comércio Internacional1 

– CCI (International Chamber of Commerce – ICC), sediada em Paris. A CCI foi fundada em 

1919 com um objetivo global que permanece inalterado: servir ao mundo empresarial através 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 509



da promoção comercial e de investimento, e abrir os mercados de bens, serviços e livre fluxo 

de capitais. Muito do ímpeto inicial veio de seu primeiro presidente, Etienne Clémentel, um 

antigo ministro francês do comércio. Sob sua influência, a organização internacional foi 

estabelecida na capital francesa e criou-se o Tribunal Internacional de Arbitragem, em 1923. 

Atualmente, a CCI representa a voz do mundo empresarial, no âmbito da economia 

globalizada, especialmente por causa do entrelaçamento das economias nacionais. 

Entre as regras transnacionais mais utilizadas no meio empresarial e que se encontram 

marginais à recepção dos ordenamentos estatais, estão as normas denominadas Termos 

Internacionais de Comércio (International Commercial Terms) conhecidos pela abreviatura 

INCOTERMS e o Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP), além da 

solução privada de arbitragem em recintos especializados.  

Os INCOTERMS1 foram criados em 1936 pela CCI e representam referências 

comerciais padronizadas, definindo direitos e deveres assumidos pelo importador e pelo 

exportador, nas operações de comércio mundial. Havia uma necessidade entre os 

comerciantes mundiais, acerca das responsabilidades entre as partes envolvidas, ante a 

ausência de regras de natureza internacional oriundas dos Estados. Os INCOTERMS 

representam norma transnacional, a atualização mais recente está em vigor desde 1º janeiro de 

2011. Uma vez agregados aos contratos de comércio, os termos passam a ter força legal, 

assegurando a execução judicial, caso necessário. Apesar de ausente regra nacional que 

incorpore tal Direito, os termos incorporaram-se ao uso jurídico cotidiano nos negócios 

mundiais. A diversidade nas formas de comerciar restou motivando linguagem que 

transpassasse as fronteiras, em sintonia com as necessidades do cotidiano global. 

A transnormatividade também aparece nas chamadas normas UCP – Customs and 

Practice for Documentary Credits. Trata-se de destacada espécie jurídica, que regulamenta a 

utilização das Cartas de Crédito nos negócios mundiais, considerado o mais importante 

instrumento de pagamento bancário utilizado nas operações de trade finance. Se hoje é 

possível contar com harmonia procedimental nas negociações bancárias, isso ocorre porque 

houve uniformidade na iniciativa privada ao abrigo da CCI. Na primeira metade do século 

XX, por conta das iniciativas individuais dos Estados, os pagamentos relativos ao comércio 

internacional flutuavam conforme as intenções protecionistas dos países. No intuito de 

abrandar tal dificuldade, inclusive para que as próprias trocas não fossem prejudicadas, surgiu 

em 1993 a UCP 82 que, ao longo do tempo, sofreu várias atualizações. 

Desde 2007, entrou em vigor a UCP 600, que visa simplificar o processo de crédito 

documentário e reflete profunda alteração nesse tipo de documentação, que envolve a 

atividade internacional das empresas, bancos, seguradoras, transportadoras e demais 
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operadores. “A aceitação universal da UCP 600 é uma demonstração ímpar dos dirigentes 

empresariais situados em países de sistemas jurídicos diferentes, de adaptarem seus costumes 

comerciais locais às normas internacionais [...].”1  

A aceitação dessas normas por toda a comunidade bancária para disciplinar o Crédito 

Documentário no âmbito do comércio mundial retrata quatro marcantes características do 

ordenamento transnacional, que escapa do controle da Administração Pública tradicional: a) 

necessidade de ordenamento capaz de harmonizar e trazer procedimentos de forma singular 

para os envolvidos, percebendo-se um vazio jurídico que deveria ser coberto pelos Estados; b) 

conseqüente criação de norma à margem do Estado (nesse caso, resultante dos trabalhos da 

CCI; c) inexistência de recepção normativa formal por parte dos Estados, porque não se trata 

de tratado internacional; seja porque serve aos interesses dos bancos em transações de 

comércio mundial, de modo que é indiferente a recepção; d) cogência das cartas de crédito 

documentário, que podem ser executadas na esfera do poder judiciário, embora a arbitragem 

privada seja o espaço jurídico transnacional predominante na solução de disputas. 

Não bastassem as normas UCP por si mesmas arranjadas para articular o mercado de 

câmbio do comércio mundial, emergiram também as disposições da International Standard 

Banking Practices (ISBP)1 que visam à interpretação uniforme dessas regras, indicando aos 

bancos as obrigações às quais estão vinculados. A ISBP, em síntese, deve ser considerada 

complemento às regras da UCP 600, na qualidade de notas explicativas.  

Assunto bastante complexo e que se insere no âmbito transnormativo, em evidente 

processo de marginalização da Administração Pública, é a arbitragem comercial, eis que a 

solução de controvérsia dos negócios mundiais, em grande parte é realizada em espaços 

transnacionais privados, absolutamente ausente o Estado.1 Afinal, o mundo “está consciente 

que, em vez de buscar uma lei estatal não adequada às relações do comércio mundial, as 

jurisdições devem abrir a porta para um regime transnacional que evolui mais rapidamente 

que o Direito positivo dos Estados [...]”1, incluído nesse rol os procedimentos jurisdicionais. 

A arbitragem comercial retrata um campo jurídico transnacionalizado por excelência, 

pois não se identifica com o território nacional e tampouco com regras de ordem pública a 

serem obedecidas. Nas transações comerciais, interessa a tecnicidade das soluções de lides 

privadas, a expertise dos julgadores envolvidos, a precisão na abordagem da causa, a 

celeridade do rito processual, a desvinculação com preocupações de caráter social, enfim, o 

alcance de resposta ágil, sem as amarras do poder público.  

Em 1985, no intuito de favorecer e unificar os procedimentos arbitrais foi criado pela 

United Nations Comission for Internacional Trade Law (Comissão das Nações Unidas para a 

Legislação Comercial Internacional) – a UNCITRAL, um conjunto de regras de arbitragem, 
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que servem de referência para os comerciantes, embora não se trate de espaço arbitral para 

solução de litígios.1  

Eliane Calmon destaca alguns aspectos valorizados na arbitragem privada dos 

negócios mundiais, já que se trata de uma solução de conflito “[...] rápida e 

especializadíssima, pois os árbitros têm formação técnica profunda em sua área de atuação. 

Ademais, é a arbitragem atividade sigilosa, absolutamente imparcial, ostentando ainda 

neutralidade ideológica e baixos custos a médio prazo.” 1 Com efeito, a apatia estatal nos 

negócios de grande envergadura configura precisamente a transnacionalidade, que busca se 

libertar dos grilhões do Estado através de procedimentos ágeis, desburocratizados e com a 

necessária especialidade. Entre os principais foros de arbitragem mundial, cita-se a Corte 

Internacional de Arbitragem, alocada na Câmara de Comércio Internacional (CCI); a 

American Arbitration Association (AAA); e, a London Court of Arbitration. Além dessas, 

podem se citar outras cortes arbitrais importantes, no âmbito de destacados segmentos 

econômicos, como The Refined Sugar Association (RSA), The Grain and Feed Trade 

Association (GAFTA), The London Metal Exchange (LME), The Green Coffee Association e 

a London Maritime Arbitration Association.1 

 Por todos os avanços jurídicos que o cotidiano do comércio mundial reforça, 

Talpis assevera que a necessidade de um regresso ao futuro e o reconhecimento de um 

“Direito transnacional para regular as transações comerciais internacionais está totalmente 

justificado [...] a tendência rumo à globalização favorece a expansão de normas uniformes e 

autônomas.”1 Com efeito, à medida que se multiplicam os negócios mundiais, aumentam 

também as fórmulas jurídicas que mobilizam os operadores através das fronteiras estatais 

(transnacional), terceira dimensão que escapa aos limites fronteiriços nacionais ou entre 

fronteiras nacionais (internacionais). 

Em todas as situações acima ilustradas, entra em cena a tese defendida pelo presente 

artigo: no que tange aos assuntos de comércio mundial, a participação da Administração 

Pública ocorre enquanto expectador que aceita a ação dos agentes externos. Dito de outro 

modo, a consensualidade ocorre por impossibilidade de controle, ditadura do poder 

econômico que se nega serviente ao Poder Público. 

Com isso, a curiosidade fenomenológica inversa nos dois espaços: nacional e 

transnacional. Enquanto o espaço nacional progride pela democracia participativa; no espaço 

transnacional ocorre a ditadura econômica dos agentes comerciais que impedem a ação da 

Administração Pública, restando-lhe observar a dinâmica dos fatos. 

  

Considerações Finais 
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 Tendo em vista o progressivo processo global, não deve causar espanto que a atuação 

da Administração Pública tenha, em muitas áreas, entrado em colapso. Afinal, as relações 

econômicas alteraram na velocidade do tempo por contingência do mundo empresarial. 

Enquanto isso, o perfil político-jurídico do Estado e a desenvoltura da Administração Pública, 

à luz de seus formalismos, restaram – muitas vezes - desarticulados da emergente realidade. 

As novidades, por sua vez, trouxeram perplexidade à Academia, gerando dificuldade de 

compreensão quanto à terminologia inovadora relativa ao Estado, à Administração Pública e à 

soberania; à aceitação e à compreensão do fenômeno transnacional. Parte-se rumo ao novo, 

exigindo desapego aos padrões que por muito tempo formataram a identidade do que 

comumente se chama Estado.  

A transnacionalização fez com que a Administração Pública e o Direito se vissem 

questionados pelas transformações mundiais, acarretando dificuldades crescentes na edição de 

normas capazes de vincular e disciplinar as relações progressivamente policêntricas. O 

comércio mundial, na qualidade de carro chefe do processo de superação das fronteiras (e não 

mais interligação) surge no centro desse processo, motivando – como não poderia deixar de 

ser – verdadeiro descontrole das ações da Administração Pública. 

Cumpre, portanto, repisar distintas tendências na ação coercitiva e consensual da 

Administração Pública no cenário nacional ou mundial. Tal fato exsurge de importância, para 

que não haja uma inclinação teorética unidirecional em entender que a consensualidade seja a 

palavra de ordem em múltiplas esferas jurídicas. Tal circunstância não deixa de encerrar um 

paradoxo. Com efeito, na dimensão nacional, acompanhando diversas transformações do 

Estado Democrático de Direito, é possível defender a concepção de Administração Pública e 

consensualidade, como resultado da participação dos administrados na formulação e execução 

de políticas públicas. Tal fato coroa de méritos a relação legitimada entre Estado e cidadão, 

entre esfera pública e privada, condicionando as partes de forma harmônica e democrática.  

Mas, enquanto tal debate desenvolve-se na esfera nacional, âmbito no qual o Estado 

ainda possui as marcas indeléveis de atuação, na seara do comércio mundial a Administração 

Pública não consegue controlar as operações negociais, causando uma forçada 

consensualidade. A lex mercatoria, vista enquanto regras entre comerciantes que buscam 

fórmulas jurídicas mais interessantes para as lides diárias das trocas não é novo. Entretanto, o 

avanço que o sistema alcançou no período do pós-guerra, com a consolidação do uso dos 

INCOTERMS, das normas cambiais (UCP 600) e do aumento exponencial de Cortes arbitrais, 

demonstrou que os sujeitos envolvidos não são administrados pelo ente público. O Estado, 

incapaz de atender às especificidades e à celeridade dos negócios além fronteira, tolera a 

vazão de um corpo normativo transnacional gerado à margem do monopólio soberano. Da 
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coecitividade e do império da lei, não mais se ouviu falar. Uma suposta consensualidade a 

todo esse processo revela a metáfora que a Administração Pública necessita no palco das 

relações transnacionalizadas. 
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1 Ulrich Beck ainda adverte acerca das expressões Globalismo que “designa a concepção de que o mercado 
mundial bane ou substitui, ele mesmo, a ação política: trata-se, portanto da ideologia do império do mercado 
mundial, da ideologia do neoliberalismo”; e Globalidade “que denomina o fato de que, daqui para a frente, nada 
que venha a acontecer em nosso planeta será um fenômeno especialmente delimitado, mas o inverso: que todas 
as descobertas, triunfos e catástrofes afetam a todo o planeta, e que devemos redirecionar e reorganizar nossas 
vidas e nossas ações em torno do eixo ‘global-local’ [...] a globalidade designa apenas a nova situação da 
segunda modernidade”. BECK, Ulrich. O que é globalização? Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999, p. 27; 31. 
1 Contra, entendendo que não houve enfraquecimento do Estado soberano ou seu enfraquecimento perante as 
CTNs: “O Estado não perdeu o poder de constranger as grandes corporações capitalistas, até porque elas 
continuam dependentesn da infra-estrutura estatal para fazer valer seus interesses. [...] O resultado disso é a 
consolidação de infra-estrutura institucionais que ajustam a ação dos atores internacionais e potencializam seus 
ganhos. Assim, a tese da globalização segundo a qual no atual sistema político internacional, formado por 
Estado-nação, ocorre um processo irreversível de decomposição do poder desterritorializado em função de 
agentes extraterritoriais, não encontra sustentação na prática. De fato, dá-se, no presente, o inverso, ou seja, a 
expansão do sistema político internacional e das funções dos Estados-nação.” SANTOS JÚNIOR, Raimundo 
Batista dos Santos. A globalização ou o mito do fim do Estado. Ijuí: Unijuí, 2007, p. 91. 
1 BECK, Ulrich. O que é globalização? p. 30. 
1 Fenômeno reflexivo porque a transnacionalidade caracteriza-se pela permeabilidade estatal e criação de uma 
terceira dimensão social, política e jurídica, que perpassa a realidade nacional, mas que não se confunde com 
ligação ponto-a-ponto da internacionalidade. Assim, enquanto a globalização é o fenômeno envolvedor, a 
transnacionalidade é a nascente de um terceiro espaço, inconfundível com o espaço nacional ou internacional. 
1 BECK, Ulrich. O que é globalização? p. 49. 
1 Nesse sentido, as influências das agências que calculam o risco para investimentos financeiros no Brasil, ou 
EMBI+Brasil (Emerging Markets Bond Index – Brasil). Trata-se de um indicador de confiança – que calcula o 
eventual perigo de perca de dinheiro no país – traçada por entidades privadas, mas que influenciam os 
investidores estrangeiros e, por conseqüência, refletem na economia brasileira. O chamado risco soberano serve 
como um dos parâmetros para uma escala de notas atribuída a um país, com notas que vão de AAA (o chamado 
triple A) a C ou ainda os graus de recomendação para instituições financeiras. 
1 Cumpre sempre lembrar que a referência feita no presente estudo à terceira dimensão está em oposição aos 
espaços (dimensões) nacional e internacional. 

1 OHMAE, Kenichi. O fim do Estado-nação. Tradução de Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Campus, 

1996, p. 12. 
1 OHMAE, Kenichi. O fim do Estado-nação, p. 7. 
1 Veja-se mais no ‘Informe sobre o Comércio Mundial – 2008’ publicado pela OMC. WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO). Informe OMC 2008 – O comércio mundial em um processo de globalização. 
Disponível em: <http://www.wto.org> Acesso em: 02/04/09. 

1 Não se abordará a verticalização da produção, por se tratar de temática econômica que foge aos 

objetivos do presente estudo. Contudo, a integração vertical da produção (ou distribuição ou fornecimento) 

empresarial em nível global é uma constante em diversos estudos atados à transnacionalidade. Nesse sentido, 

veja-se David Korten: “A tendência é o transnacionalismo, que envolve a integração das operações globais de 

uma empresa em torno de redes de fornecedores verticalmente integrados.” KORTEN, David. Quando as 

corporações regem o mundo. Tradução de Anna Terzi Giova. São Paulo: Futura, 1996, p. 147. 
1 O tempo aqui diz respeito ao somatório do tempo de envio, que se refere à velocidade da aeronave, e do tempo 
da execução, com os trâmites burocráticos logísticos de despacho. 
1 O cálculo utilizou as chamadas telefônicas desde a Alemanha. Todas as informações estão disponíveis no 
‘Informe sobre o Comércio Mundial – 2008’ publicado pela OMC. WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO). Informe OMC 2008 – O comércio mundial em um processo de globalização. Disponível em: 
<http://www.wto.org> Acesso em: 02/04/09. 
1 Veja-se: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000; FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 4.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009; OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHANKA, Cristiane. A Administração 
consensual como a nova face da Administração Pública no século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de 
expressão e instrumentos  de  ação.  Revista de Direito Administrativo e Constitucional, abr./jun 2008, n. 32, 
pp. 31-50.  
1 OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHANKA, Cristiane. A Administração consensual como a nova face da 
Administração Pública no século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação.  
Revista de Direito Administrativo e Constitucional, abr./jun 2008, n. 32, pp. 31-50. 
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1 Pós-modernismo neste sentido: “A construção teórica pós-moderna ganha força [...] ao compreender 

que aquilo que é moderno – o Estado Nacional – não responde satisfatoriamente às demandas globais mais 

urgentes, porque estas fazem escapar das mãos dos Estados a possibilidade de as satisfazer.” BRAGA , Leonardo 

Carvalho. O debate cosmopolitismo x comunitarismo sobre direitos humanos e a esquizofrenia das relações 

internacionais. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

85292008000100004> Acesso em: 29/04/11 
1 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. O direito do comércio internacional na era da globalização: 
liberalização e integração econômica. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Coord.). Direito do 
Comércio Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 60. 
1 STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais de Comércio. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 
144-145. 
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<http://www.iccwbo.org/iccbfdfc/index.html> Acesso em: 15/08/08. 
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mercadoria) e o momento de transferência de riscos (local de entrega do bem ao comprador), designando direitos 
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designação ainda não encontrou uma posição unânime, pois alguns estão chamando de versão 2010 e outros de 

versão 2011), foi publicada em setembro de 2010, pela Câmara Internacional de Comércio (CCI), e entrou 

oficialmente em vigor no dia 1º de janeiro de 2011. 
1 CARPIO, Rómulo Francisco Vera Del. Carta de Crédito e UCP 600. São Paulo: Aduaneiras, 2008, p. 10. 
1 “A International Standard Banking Practices (ISBP) reflete norma internacional para a prática bancária 
relativas ao crédito documentário regido, atualmente, pela UCP 600. Na prática, mais de 50% dos créditos são 
rejeitados por discrepâncias na primeira apresentação. O ISBP, portanto, objetiva incentivar maior uniformidade 
das práticas em nível mundial, facilitando o fluxo comercial. Não se tratam de regras substitutas à UCP, que 
continua a ser o texto base. Na verdade, o ISBP demonstra como a UCP já está integrada às práticas cotidianas.” 
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC). New edition of ISBP is published. Disponível em: 
<http://www.iccwbo.org/iccbfdfc/index.html> Acesso em: 15/08/08. 
1 Tal fato não se confunde com possível execução de laudo arbitral em jurisdição estatal, pois o que se discute é 
a possibilidade de utilizar meio privado marginal à ação estatal. Por óbvio, considerando inexistente a existência 
de território transnacional, um laudo somente pode ser executado nacionalmente, caso seja necessário. 
1 TALPIS, Jeffrey. Prevención de litígios internacionales: los principios de ‘UNIDROIT’ como ley o derecho 
que regirá un contrato. In: PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito Internacional e da Integração. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2003, p. 89. 

1 Os serviços da UNCITRAL não incluem a participação nas controvérsias públicas ou privadas e, 

portanto, não há assessoria jurídica e tampouco nomeação de árbitros ou recomendação de profissionais do 

direito. Em síntese, trata-se de um órgão subsidiário da Assembléia Geral das Nações Unidas que objetiva 

promover a harmonização e a unificação progressiva do direito do comércio internacional. 
1 CALMON, Eliana. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/jspui/bitstream/2011/18601/2/A_Arbitragem_Internacional.pdf> Acesso em: 15/04/09. 

1 Finalmente, há ainda outras Cortes arbitrais de caráter geral, que vêm ganhando relevo, a saber: 

Stockholm Arbitration Report, Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, WIPO - 

Arbitration and Mediation Center, CEPANI - The Belgian Center for Arbitration and Mediation, Dublin 

International Arbitration Centre, Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, Chambre Arbitrale de Paris, 

Spanish Court of Arbitration, Court of Arbitration of Madrid, Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación, 

CSwiss Chamber´s Arbitration, Neetherlands Arbitration Institute, Hong Kong International Arbitration Centre, 

Interamerican Commercial Arbitration Commission, International Centre for Settlement of Investment Disputes 

e Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad Arbitralia. 
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RESUMO 
O presente estudo pretende investigar, sumariamente, os pontos de contato e distanciamento 
entre a arbitragem administrativa no Brasil e em Portugal. 
Pela identificação da percepção doutrinária sobre o tema, foi possível constatar a presença de 
equivalências e dessemelhanças na utilização do instituto arbitral em solo pátrio e em terras 
lusitanas. 
De posse da convicção que em ambos os países persistia, à evidência, certos entraves à 
admissão da arbitragem no deslinde de controvérsias de fundo administrativo, resgatou-se o 
progresso identificado em Portugal, para plena, ampla e irrestrita autorização para se recorrer 
ao instituto arbitral em tais matérias, e a tentativa de se apropriar dessa reavaliação para 
adequar o Brasil às exigências da pós-modernidade. 
PALAVRAS-CHAVE: ARBITRAGEM, ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA, BRASIL E 
PORTUGAL 
 
RESUMEN 
Este estudio se propone investigar, brevemente, los puntos de contacto y la separación entre el 
arbitraje administrativo en Brasil y Portugal. 
Al identificar la percepción de la doctrina sobre el tema, pudimos comprobar la presencia de 
equivalencias y diferencias en el uso del instituto de arbitraje en la patria y se estableció en 
Portugal. 
La celebración de la creencia de que en ambos países continuaron, las pruebas, ciertas 
barreras a la aceptación del arbitraje de las controversias en desentrañar el fondo 
administrativo, compró los avances identificados en Portugal, en el permiso completo, amplio 
y sin restricciones para utilizar el instituto de arbitraje en la materia, y los intentos de 
aprovechar esta revalorización Brasil para satisfacer las necesidades de la post-modernidad. 
PALABRAS-CLAVE: ARBITRAJE, ARBITRAJE ADMINISTRATIVO, BRASIL Y 
PORTUGAL 
 
 

  

INTRODUÇÃO  

  

               Tendo por base que a aceitação da utilização da arbitragem quando da figuração de 
entidades públicas como interessadas resulta na identificação das diferentes perspectivas de 
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contratação [quer esteja erigida, a uma, em relações de cunho jurídico-privado, assemelhados 
aqueles, pois, ao particular - ocorrências estas em que quase inexistem celeumas quanto à sua 
admissibilidade; quer esteja, a duas, mantida sobre o ponto nevrálgico da questão, focalizado 
na atuação estatal (ou paraestatal), entendidos os entes como potenciais envolvidos em juízos 
arbitrais privados, em virtude de conflitos surgidos em negociações nas quais funcionam 
como contratantes imbuídos dos poderes de império], anseia-se apropriar de algumas 
constatações doutrinárias que consubstanciam as polêmicas derivadas deste temário, tanto na 
resolução de controvérsias administrativas no Brasil, quanto em Portugal.  

  

              Propõe-se como meta apurar a análise comparativa dessas últimas possibilidades, 
identificando os panoramas e as projeções para o início dessa segunda década do século XXI, 
sem prejuízo de se consagrar um flerte bem-intencionado com as percepções legislativas e 
doutrinárias expostas pelo direito português acerca da matéria.  

  

                Esboça-se uma breve análise de equivalências e dessemelhanças do entendimento 
lusitano sobre os questionamentos fixados na empreitada da arbitrabilidade administrativa[1]-

[2], sem qualquer expectativa de funcionar como um estudo comparado analítico, quando 
muito, uma observância sumarizada das bem-sucedidas conquistas passíveis de apropriação 
pela legislação e jurisprudência brasileiras. 

  

               Em linhas gerais, o despretensioso propósito das colocações adiante listadas fixa-se 
na adequação das percepções refratárias à importância do mecanismo privado de eliminação 
de contendas de cunho administrativo, bem assim, busca reanimar o debate sob um ponto de 
vista vanguardista, porém sem ambições inovadoras. 

  

  

1. CONTEXTUALIZAÇÃO: PARALELOS BRASIL-PORTUGAL 

  

               Indubitavelmente o instituto da arbitragem tem sido utilizado com considerável 
freqüência nos ordenamentos jurídicos em geral, uma vez que sua atuação consagra como 
palavras de ordem a celeridade, a eficácia, a redução de custos pela diminuição do tempo que 
perdura o processo judicial, bem como, a oportunização de escolha de confiança do litígio e 
decisão[3]. 

  

               Sustentou-se por significativo temporal "o mito da indisponibilidade dos direitos 
quando o assunto é a Administração Pública"[4], percepção que figurou como um entrave à 
arbitragem. 
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                 Significa dizer que "os direitos disponíveis que militam em assuntos de interesse de 
Estado estariam, em princípio, fora do alcance da arbitragem. Mas, apenas a princípio"[5], 
como se verá a partir de agora.  

  

                  Insta trazer à colação as elucidativas pontuações de Antônio Sodré[6]: 

  

Ainda existem focos de resistência à introdução de cláusulas arbitrais em contratos na qual uma das partes seja 
um ente público. Aos poucos esta resistência vem diminuindo diante das evidências da sua legalidade e 
praticidade, e, especialmente diante das vantagens econômicas para o ente público e para a sociedade. 

No relacionamento do Estado  com terceiros na área contratual, o Estado realiza atos de gestão (ius gestionis) 
suscetíveis de serem objeto de arbitragem. Os chamados atos de império, de exercício de autoridade (ius imperii) 
são os que fazem parte do mundo dos bens indisponíveis e que não podem ser objeto da arbitragem. 

  

                 Constituem objeto da presente análise a suscetibilidade e os limites do recurso à 
arbitragem pelo Estado ou outro entes públicos no Brasil e em Portugal. 

            

               Como anteriormente aludido, a litigiosidade imanente de imbricadas relações de 
cunho administrativo demanda soluções consentâneas com a agilidade da 
hipermodernidade[7], dando ensejo ao advento de vias alternativas que deslindem agilmente 
os entrechoques surgidos. 

  

                 Por meio da instituição de diálogo real como demonstração da relevância das 
influências recíprocas na "aldeia global", a ordem jurídica brasileira tornou-se tributária de 
inovações e/ou reformulações coerentes com os reclamos sociais, e refratária de tantas outras 
medidas referenciais, desenvolvidas com acerto e sucesso em sistemas jurídicos co-partidários 
da família romano-germânica[8], bem assim, pela assimilação atenuada do ideário de 
tradições distintas. Firmada em mencionadas proposições, a mondialisation[9] tornou-se a 
benfazeja promotora de interligações de idéias no cenário nacional e internacional. 

  

                O anseio deste tópico é destacar recepções criativas[10] da arbitragem no âmbito 
administrativo, vez que o sistema atual brasileiro resta aquém dos reclamos da ordem 
internacional, assim sendo, a arbitragem, seja em sede nacional, seja em sede internacional, se 
destaca por agir como mecanismo de rompimento do hermetismo processual e das 
vicissitudes do sistema judicial. 

  

                 Nesse sentido, insta ratificar as pontuações de Figueira Junior[11], no que concerne 
à induvidosa relevância das comparações dos sistemas jurídicos ao avanço dos institutos 
pátrios: 
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As comparações de sistemas jurídicos alienígenas servem sobremaneira aos intérpretes e aplicadores do direito à 
medida que oferecem compreensão e visão macroscópica de realidades distintas de fenômenos, institutos e 
instituições integrantes de universos normativos, tornando-se hábeis a elucidar ou minimizar as dúvidas 
resultantes de exegeses múltiplas formuladas a partir de determinado microssistema objeto de análise específica. 

  

                Todavia, traz-se à baila a importante contribuição da Barbosa Moreira[12], ao 
alertar para os perigos da divinização do estudo comparado: 

  

A ninguém é licito duvidar, nos dias que correm, da importância dos estudos comparativos, indispensáveis, entre 
outros fins, para que os ordenamentos jurídicos possam beneficiar-se reciprocamente das experiências levadas a 
cabo fora das fronteiras nacionais. Na esfera processual, os últimos decênios assistem à exploração intensa desse 
filão, para o que vem concorrendo a multiplicação de congressos internacionais, onde se expõem e se discutem 
relatórios de variadíssimas fontes dos mais atuais e relevantes temas. 

                Uma coisa, porém, é a atenção crescente ao direito comparado, movimento a que o 
autor desta dificilmente poderia ser tachado de alheio. Outra, bem distinta, é o 
deslumbramento ingênuo que impele à imitação acrítica de modelos estrangeiros. 

  

               Por exigência acadêmica, e em prestígio à eticidade na pesquisa, convém esclarecer 
que as impressões coligidas nesta etapa derivam de informações colhidas em sítios 
eletrônicos, nas disposições legais igualmente extraídas de endereços virtuais da rede mundial 
de computadores, e da escassa bibliografia alcançada sobre o tema. 

  

               Impende, ainda, prevenir que os limitados conhecimentos sobre o direito lusitano 
inviabilizam uma exposição detalhada, restando tão-somente debruçar sobre os pontos 
elementares e evidentes de demonstração de similitudes e discrepâncias nos ordenamentos 
confrontados. 

  

                 Optou-se pela comparação com a legislação patrícia, pois em matéria 
administrativa, quando do período monárquico brasileiro, em decorrência da política 
centralizante do Império, a inspiração veio de Portugal e da França, pois eram esses os países 
que mais se aproximavam das intenções de governança e "do viés estatista dos políticos 
imperiais"[13]. 

  

                Entrementes, com o advento dos ares republicanos, o anseio que sobrepujava era 
não "arremedar" o modelo lusitano[14], razão pela qual se operou em algumas matérias um 
distanciamento massivo, em algumas delas de forma desafortunada. 
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                No que tange ao instituto jurídico arbitral, Camile Rosário[15] elucida que a 
proximidade entre o ordenamento jurídico português e brasileiro é patente, "visto que é nas 
Ordenações Filipinas, introduzidas por Portugal no Brasil, que a arbitragem foi primeiramente 
prevista". 

  

                Celso Marcelo de Oliveira[16] enuncia que todo o direito processual brasileiro "está 
ligado ao direito português que, por sua vez, está vinculado a basicamente todo direito 
ocidental". 

  

                A intenção é buscar, na experiência portuguesa, algumas das respostas para as 
incongruências lógicas de uma aceitação acrítica ou de uma recusa peremptória à adoção da 
arbitragem na resolução de litígios administrativos. 

  

                 Aliás, como destacado anteriormente, a escolha do modelo português se consolida 
por haver como traço comum com o país-irmão a tradição jurídica romano-germânica, bem 
como ao se rememorar que a estrutura jurídica atual deriva de uma plena "reconstrução das 
instituições políticas e judiciais após experiências de autoritarismo político"[17], que, em tese, 
poderiam potencializar o estreitamento com as ânsias de manutenção do monopólio 
jurisdicional estatal. 

  

                O pano de fundo para aproximação pretendida é promissor, pois como se infere, 
"encontram-se Portugal e Brasil, ao se iniciar o século XXI, com sérios problemas ainda 
pendentes de solução, mas [...] estão por outro lado dotados de condições econômicas, 
políticas e culturais favoráveis para enfrentar os desafios da nova era."[18] 

  

               O estudo do exemplo português dá-se a título de análise comparada por confrontação 
legislativa, para lançar luzes à assunção de uma linha de raciocínio para o caso brasileiro, 
porquanto, "é pelo Direito Comparado que se torna possível absorver experiências de outros 
povos, bem sucedidas ou não, a fim de melhor orientar as inovações no ordenamento jurídico 
de cada país da forma que melhor atenda aos interesses de suas respectivas populações"[19]. 

  

                 A comparação das disposições legislativas de diversas ordens nacionais permite 
"perceber as tendências mundiais, reconhecer e aprender com as melhores fórmulas, 
incorporá-las com adaptações próprias, além de atentar às experiências estrangeiras, e 
inaugurar uma ordem jurídica mais estável e profícua para o desenvolvimento nacional"[20]. 

  

                 A par de que o fenômeno de europeização se desdobra em uma dimensão de 
convergência dos modelos nacionais, do qual não resta imune o Estado Português, tem se 
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afirmado que "os modelos de justiça administrativa de matriz nacional caracterizam-se cada 
vez mais por consagrarem cada vez menos traços próprios e originais"[21]. 

  

                 De sorte a não estender a análise para uma orientação e para as fixações normativas 
supranacionais, esta sede se dedica à análise da conformação constitucional portuguesa da 
justiça administrativa e a modalização da arbitragem de litígios administrativos. 

  

                Nas linhas seguintes, analisar-se-á o cenário do ordenamento português que 
incentivou, além da promoção de formas de "concertação" voluntária, a arbitragem para 
resolução de controvérsias de origem administrativa. 

  

                Para Ana Perestelo de Oliveira[22], a arbitragem administrativa "assume, hoje, 
significado bem diverso daquele com que se colocou no passado. Após dois séculos de 
progressiva penetração da arbitragem nesta área, o recurso ao instituto em estudo para a 
resolução de litígios jus-administrativos já não é verdadeiramente controverso". 

  

               Com essa amostragem, condiciona-se a possibilidade de alinhamento de perspectivas 
para o sistema brasileiro, razão pela qual se deve registrar que pelo presente não se almeja o 
alcance de traços suficientemente amplos e diversificados, mas apenas diretrizes hábeis a 
enriquecer os estudos aqui propostos, pela contraposição de um modelo que operou a 
espontânea abertura à via arbitral. 

  

               Sob o ponto de vista da expressão mundial portuguesa para se obrar tais alinhos com 
o Brasil, pede-se licença para capitular seu retumbante histórico: 

  

Portugal é um caso particularmente exitoso [de modelo de manutenção do apogeu histórico-político]. Teve uma 
importante Idade Média, um magnífico Renascimento, um belo período barroco, um esplêndido novo surto com 
Pombal, e está passando, depois de um século XIX social e economicamente estagnado, mas literariamente 
brilhante, por um novo momento de desenvolvimento e modernização[23]. 

  

                Em relação à arbitragem em luso-pátria, calha citar a síntese descritiva do instituto, 
empreendida em obra que cita o caso português em paralelo com outros países da Europa 
Continental: 

  

A arbitragem está disciplinada no sistema normativo português no Livro IV do Código de Processo Civil 
(Decreto-lei 44.129, de 28.12.1961), intitulado Do tribunal  arbitral, sendo que o Título I, que trata da 
instituição da arbitragem voluntária ou opcional, foi revogado pela Lei 31, de 29.08.1986, que passou regular 
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inteiramente a matéria, enquanto que o Título II que versa sobre o "tribunal arbitral necessário" continuou 
mantido e em vigor (art.s 1525-1528).[24] 

  

              Assim como no Brasil, cediço que, contemporaneamente, a arbitragem se consagrou 
em Portugal por uma Lei de Arbitragem autônoma, denominada de Lei de Arbitragem 
Voluntária (LAV), que se vocacionou ao deslinde de litígios comerciais. Por seu turno, Dário 
Moura Vicente[25] destaca no que consiste o instituto arbitral em Portugal: 

  

No Direito português, a arbitragem consiste num meio de composição de litígios (e também de certos conflitos 
de interesses sem carácter contencioso, como os que se prendem com a revisão de contratos), que se caracteriza 
pela atribuição da competência para julgá-los a uma ou mais pessoas, escolhidas pelas próprias partes ou por 
terceiros, cujas decisões têm a mesma eficácia que possuem as sentenças judiciais. 

A sede legislativa fundamental da matéria é hoje a Lei 31 de 1986, de 29 de Agosto, sobre a arbitragem 
voluntária. Esta lei foi alterada pelo Decreto-lei 38/2003, de 8 de Março, que deu nova redacção aos seus arts. 11 
e 12, e complementada por diversos diplomas posteriores à sua entrada em vigor. Entre estes avultam o Decreto-
lei 425/86, de 27 de Dezembro, que permite às entidades que pretendam promover, com carácter 
institucionalizado, a realização de arbitragens voluntárias requerer ao Ministro da Justiça autorização para a 
criação dos respectivos centros. 

  

                Nessa órbita, em terrae brasilis, impulsionado pelas reflexões de juristas 
renomados, acompanhou-se o embalo histórico português, pela revogação do livro de 
arbitragem do CPC, para despontar a Lei de Arbitragem Brasileira, mais de 10 (dez) anos 
após a providência em solo lusitano. 

  

  

2. A RELEVÂNCIA DA ANÁLISE COMPARATIVA DO CASO PORTUGUÊS PARA OS 
AVANÇOS PRETENDIDOS NO BRASIL 

  

                Quanto às aptidões comparativas do ramo jurídico administrativo, em coro com 
José Cretella Junior[26] não é demasiado afirmar que, sob o ponto de vista do direito público, 
"importante é a contribuição portuguesa para o progresso do direito administrativo", 
outrossim, observante as possibilidades oriundas daquela ordem jurídica, este ensaio provoca 
uma mirada atenta às adequações normativas promovidas para promoção dos mecanismos 
alternativos de resolução de litígios administrativos. 

  

                A utilização da arbitragem em conflitos de cunho administrativo não é ocorrência 
inovadora para Portugal, como se evidencia em interessante citação histórica, era corrente a 
asserção que "apraz que taes questões se decidam sem appellação pela arbitragem de dois 
juizes clérigos escolhidos pelos litigantes, nomeando-se seguidamente outros dois, no caso de 
desaccordo, até haver vencimento para um dos lados"[27]. 
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                 Camile Rosário[28] leciona que o caso brasileiro de arbitragem nos contratos 
administrativos firmados pelo Estado e o particular, quando analisado historicamente, é 
igualmente fecundo, por se observar que "esse instituto acompanha as concessões de obras e 
serviços públicos desde sua origem por volta de 1850, ano em que o Código Comercial 
brasileiro passa a vigorar parcialmente". No mesmo sentido: 

  

A eleição da arbitragem nos contratos administrativos firmados pela Administração e os particulares acompanha 
as concessões de obras e serviços públicos desde a sua origem nos idos de 1850, ano em que o Código Comercial 
brasileiro passa a vigorar e que ainda tem vigência parcial. Os primeiros contratos de concessão de serviços e 
obras públicas foram firmados pelas Províncias e o Governo Geral do Império e empresas, nos moldes do Direito 
europeu. As concessões outorgadas foram para obras e serviços públicos nos setores portuário, estradas de ferro, 
serviços urbanos etc. Diversos contratos foram firmados com empresas estrangeiras e companhias criadas com o 
capital público.[29] 

  

                Essa abertura à arbitragem administrativa se perpetuou no sistema português, a 
começar pela desmistificação de pré-conceitos doutrinários, nomeadamente aquele que 
apregoa ferimento ao princípio da legalidade[30], porém esta nova roupagem do 
entendimento não alcançou idêntica admissão ou simpatia em solo pátrio brasileiro. 

  

               A aceitação da arbitragem administrativa em Portugal não obstou que houvesse um 
constante aprimoramento legal[31], pois "a legislação lusitana não só admite amplamente a 
utilização da arbitragem pelos entes do Estado como a incentiva veementemente"[32], como 
se infere da Resolução do Conselho de Ministros n° 175/2001, publicado no Diário da 
República de 28 de dezembro daquele ano[33]. 

  

              Cumpre que se ponha em relevo que direito administrativo português passou por 
recentes mudanças legislativas, que incluíram o novo Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais, o Código de Processo dos Tribunais Administrativos, e o Código de Contratos 
Públicos[34], resultando em uma estruturação de Tribunais próprios para dirimir os embates 
de cunho administrativo, prevista na própria Constituição da República Portuguesa (CRP): 

   

Na actualidade, a nível constitucional, o modelo nacional de justiça administrativa é desenhado como 
judicialista, e é, portanto, um modelo cujos mecanismos se efectivam em tribunais próprios para as questões 
emergentes das relações jurídicas administrativas - os tribunais administrativos. Assim é nos termos do artigo 
212.º, n.º 3 CRP, sendo um modelo que visa assegurar o direito fundamental dos particulares de acesso aos 
tribunais e à tutela jurisdicional efectiva.  
Assim, nos termos do artigo 212.º, n.º 3 CRP, os tribunais administrativos são previstos como os tribunais 
comuns para resolver os litígios emergentes das relações jurídico administrativas. E o artigo 1.º do ETAF 
concretiza a mesma ideia. O artigo 4.º, n.º 1, explicita-a didacticamente. E neste sentido, na senda da 
constitucionalização da jurisdição administrativa reforçada sobretudo em 1989, a jurisdição administrativa tem 
um âmbito próprio e natural e é delimitado positivamente[35]. 
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               Enuncia-se que o arcabouço legal e a estrutura orgânica dos Tribunais instituídos 
foram elementos importantes para o giro da compreensão de outrora empreendido em 
Portugal, sem prejuízo do resgate da essência do pleno acesso à justiça pela arbitragem, 
funcionando: 

  

[....] como uma alternativa normal aos tribunais comuns sempre que as partes pretendem dirimir uma questão 
controvertida. Diversamente, no domínio do Direito Administrativo, a possibilidade de as partes resolverem os 
seus litígios por via arbitral, abrindo mão dos tribunais administrativos para o efeito, tem sido, ao longo da 
história deste ramo do direito, ora simplesmente negada, ora admitida a título excepcional[36]. 

  

                Os tabus que caíram além-mar, tendo as ponderações ensimesmadas ruído para 
prestigiar o pleno acesso à já truncada prestação administrativa pelos Tribunais criados[37], 
ainda persistem em anotações doutrinárias e referências jurisprudenciais no Brasil. 

  

                  As sugestivas alterações empreendidas em Portugal vão além da mutação 
legislativa, insta destacar que a dinamização do sistema de justiça perpassou por várias etapas, 
tendo propiciado os referidos diplomas legais a adoção da arbitragem em dadas matérias, 
ademais, "com vista a tornar o sistema de justiça português mais operacional o Conselho de 
Ministros resolveu criar centros de arbitragem com competência em matéria de acção 
executiva"[38]. 

  

                Elucida Isabel Fonseca[39] o que perfaz a caracterização da denominada justiça 
administrativa em Portugal: 

  

  

A justiça administrativa compreende a resolução das questões jurídico-administrativas, que sejam atribuídas à 
ordem judicial dos tribunais administrativos. Resulta da leitura do art. 212.º, n.º 3 da Lei Fundamental que o 
legislador constituinte quis que os tribunais administrativos fossem os «tribunais comuns», a «jurisdição 
própria», a «jurisdição ordinária», ou a «jurisdição natural» em matéria administrativa, parecendo estabelecer 
neste preceito uma reserva relativa de competência dos tribunais administrativos para «dirimir os litígios 
emergentes das relações jurídicas administrativas». Contudo, porque se trata de uma reserva relativa de 
competência, tanto há matérias referentes a esses litígios que não cabem na jurisdição administrativa como 
existem outras que não dizem respeito a tais relações jurídico-administrativas e ainda assim são entregues aos 
tribunais administrativos. 

  

                Os avanços no âmbito de atuação da arbitragem em Portugal, sobremaneira na seara 
administrativa, propiciaram uma viragem na percepção de utilização do instituto, enquanto no 
Brasil a autorização foi claramente restritiva: 
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                 No direito administrativo português, a legislação é clara ao dizer que a arbitragem 
pode ser uma forma de solucionar questões que versem sobre contratos administrativos, 
responsabilidade civil extracontratual do Estado e em alguns atos administrativos revogáveis 
sem fundamento na sua invalidade. 

Já no ordenamento jurídico-administrativo brasileiro esse instituto é previsto em leis 
ordinárias, como a Lei de Concessão do serviço público, Lei de Licitação e Contratos 
Administrativos, Lei de Parceria Público-Privada etc, mesmo assim, de maneira 
insatisfatória[40].   

  

               A peculiaridade do caso português, que destoa da estrutura brasileira, é a existência 
do denominado "contencioso administrativo", donde, "toda a matéria de Direito 
Administrativo [...] em Portugal [...] não é submetida ao Judiciário, mas apenas às instâncias 
julgadoras administrativas, componentes do próprio quadro do Executivo, das quais a 
expressão maior é o Conselho de Estado.[41] 

  

                Elenca, assim, Isabel Fonseca[42] como se amolda organicamente a jurisdição 
administrativa em Portugal, e como podem ser caracterizados os Tribunais consolidados tanto 
na CRP quanto no CPTA: 

  

Os órgãos permanentes da jurisdição administrativa são: o Supremo Tribunal Administrativo (= STA), o 
Tribunal Central Administrativo Norte (= TCA-N) e o Tribunal Central Administrativo Sul (= TCA-S) e os 
Tribunais Administrativos de Círculo (= TAC's), que quando funcionam agregados com os tributários, se 
designam Tribunais Administrativos e Fiscais (TAF's). [...] 

No entanto, importa também sublinhar que, para além dos tribunais administrativos permanentes, a organização 
judiciária administrativa inclui tanto os tribunais arbitrais, que são tribunais ad hoc, e que funcionam sobretudo 
em matéria de contencioso contratual e de responsabilidade civil extracontratual, como podem incluir os Centros 
de arbitragem[43]. 

  

              Conforme se extrai do Regulamento do Centro de Arbitragem do Distrito de 
Coimbra, publicado em periódico acadêmico[44], este órgão tem competência para dirimir 
conflitos com a administração pública central ou local. 

  

                Observa-se alguns contrassensos na estrutura administrativa de Portugal[45]. Ao 
passo que prospera uma dinâmica organizacional teoricamente invejável, galgada por 
conquistas históricas, como se evidencia pela presença do Supremo Tribunal Administrativo, 
com o múnus de apreciar definitivamente matérias relacionadas à ambiência do direito 
administrativo[46], de outro giro, historicamente, "a linguagem administrativa não primou 
pela precisão, como se depreende da crítica que exara António Uno Neto à terminologia dos 
Códigos Administrativos."[47] 
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                Outra importante evidência distintiva se consolida pelo fato de que, em Portugal, o 
art. 202º, 4º, da Constituição da República Portuguesa afirma que "a lei poderá 
institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional de conflitos." 

  

                Dessa forma, aparentemente não há, apenas, o direito fundamental de acesso ao 
Judiciário, mas, também, à Arbitragem como forma de celeridade e eficiência na prestação do 
serviço público jurisdicional. Quanto a essa prodigiosa possibilidade, é possível inferir: 

  

O primeiro aspecto a sublinhar a propósito do nosso tema é o de que não vigora em Portugal uma reserva de 
jurisdição estadual no que respeita aos litígios que envolvam a Administração Pública. Neste sentido deve ser, 
por isso, interpretado o artigo 212º nº3 da Constituição da República Portuguesa (CRP), quando determina que 
"compete aos tribunais administrativos e fiscais os julgamento das ações e recursos contenciosos que tenham por 
objecto dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais". 

Com efeito, o artigo 209º da CRP, ao enunciar as categorias de tribunais existentes na ordem jurídicas 
portuguesas , faz referência expressa, no nº2 aos tribunais arbitrais. Deste modo, e ao contrário do que sucede 
noutros países, a Constituição portuguesa não se limita, pois, a assumir a regra da admissibilidade do recurso à 
arbitragem como uma forma normal de resolver conflitos jurídicos, mas vai mais longe, de modo inequívoco, a 
natureza jurisdicional dos tribunais arbitrais, na actividade que eles são chamados a desempenhar e, portanto,das 
decisões que por elas são proferidas. 

Ora como é evidente e tal como sucede, desde logo, com o artigo 211º da CRP, que define o âmbito da jurisdição 
dos tribunais judiciais, também o artigo 212º nº3, não pode deixar de ser lido de harmonia com o artigo 209º nº2, 
para o efeito de se dever entender que ele só confere poderes de jurisdição aos tribunais (administrativos e 
fiscais) do Estado sob reserva da existência de tribunais arbitrais e, portanto, da possibilidade da sua intervenção, 
com a extensão que ao legislador cumpre delimitar, no exercício da sua natural liberdade de conformação. Do 
ponto de vista constitucional, não se vê, na verdade, por que motivo se há de, para este efeito, entender que essa 
liberdade de conformação resulta do artigo 212º nº3, da CRP com uma extensão mais limitada do que aquela 
que, no que diz respeito à resolução de litígios de natureza privada, resulta do artigo 211º nº1.[48] 

  

                No que diz respeito à contratação estatal, insta clarificar que considerando que esses 
contratos visam à consecução de atividades econômicas ou prestação de serviços que 
espelham a finalidade pública, é possível encartá-los dentro de uma das três modalidades de 
contratos estatais, quais sejam, contratos administrativos, contratos privados da 
Administração Pública, ou contratos internacionais firmados pelos entes públicos, quaisquer 
das espécies narradas, serão regidos notadamente por normas de direito público. 

  

                 Para restar respaldado com maior segurança jurídica, o contratado almeja, e muitas 
vezes exige, como condição ao investimento de capital privado no Estado, a estipulação de 
arbitragem como método resolução de conflitos entre o Estado e os investidores privados. 

  

                Em Portugal, ainda no contexto dos contratos como instrumentos de resolução de 
litígios, subsiste como mecanismo de consolidação do regime jurídico da arbitragem, as 
atividades desenvolvidas pelo Centro de Arbitragem Administrativa, tais atuações revestem-
se de cunho decisional pleno, por força da disposição do Artigo 5º do Regulamento de 
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Arbitragem do próprio Centro, e da Portaria nº 1120/2002, de 30 de setembro daquele 
ano[49]. 

  

                Enquanto no Brasil perduram discordâncias homéricas quanto à abstrata 
admissibilidade do recurso à via arbitral por pessoas jurídicas de direito publico e pelo Estado, 
enuncia Ana Perestelo[50] que em Portugal se encontra "ultrapassado [...] o tradicional dogma 
da interdição da arbitragem no campo jurídico-público", é possível destacar que "no caso 
específico do direito administrativo português, a arbitragem apresenta-se com agilidade tanto 
no seio do procedimento administrativo como no seio do contencioso administrativo, fato a 
que não é alheio o crescente evoluir dos direitos administrativos especiais e a complexidade 
técnica que lhes é inerente."[51] 

  

                 Diversamente do que ocorre no Brasil, em que inexiste uma distinção remarcada 
entre a arbitragem doméstica e internacional, esta diferenciação é apreendida pelos 
interessados envolvidos, pela natureza da obrigação gerada e por local de cumprimento, em 
Portugal "a arbitragem internacional é definida pelo artigo 32 da Lei 31, de 1986 como 'a que 
põe em jogo interesses do comércio internacional'". Diz-se que a fórmula adotada, foi 
"inspirada no Direito francês, visa abranger todas as arbitragens que tenham por objecto 
litígios emergentes de operações económicas que envolvam a circulação de bens, serviços ou 
capitais através das fronteiras. Nela não se inclui a arbitragem entre Estados ou outros sujeitos 
de Direito Internacional (hoc sensu, a arbitragem de Direito Internacional Público)"[52]. 

  

                Na medida em que Portugal e Brasil mantenham essa tendência, e a cultura luso-
brasileira conduza à aceitação dessas novas potencialidades de resolução de litígios 
administrativos, darão uma decisiva contribuição para que o mundo enfrente os desafios do 
século XXI.[53] 

  

Ao Direito Administrativo Internacional consiste determinar a lei administrativa  aplicável 
na resolução  de  situações  jurídicas  envolvendo estruturas da Administração pública e os particulares, 
guardando elementos de conexão com diversos ordenamentos jurídicos. Tal objeto de análise do Direito 
Administrativo Internacional se preocupa, antes de tudo, com a forma de aplicação da lei administrativa em 
matéria de competência quando se encontrar diante de um conflito de leis administrativas de autoridades do 
direito interno versus autoridades de vários outros Estados, como pode suscitar no âmbito, por exemplo, da 
União Européia. Neste  caso  para  saber  qual  a  lei  administrativa  a  ser  aplicada deve-
se  recorrer  ao  Direito  Administrativo  Internacional.  E acrescenta, que o Direito Português prevê para os 
casos de conflitos de competência concorrente  com  outros  sistemas  jurídicos,  se  poder  recorrer  ao  direito 
estrangeiro  para  indicar  qual  a  autoridade  competente  para  a  prática  de um ato que produz efeitos em 
Portugal. A respeito da nova dimensão da Administração Pública, a autora Maria João  Estorninho  tem 
ressaltado  que  a  doutrina  portuguesa destaca a questão da complexidade de novos métodos de atuação 
administrativa[...]. Aqui tem-se como relevante recordar que o procedimento tornou-se também mecanismo 
estrutural da tese do direito administrativo global. Ainda que este tema seja adstrito à atuação de "direito 
privado" da Administração [...], consideramos que não se aparta das influências do DAI [Direito Administrativo 
Internacional], pois, como já referimos neste estudo, a centralidade de uma nova concepção do DAI [Direito 
Administrativo Internacional] ou do DAG [Direito Administrativo Global] tem como uma das funções refletir 
novos estándares de procedimentos e instrumentos que permitam à Administração doméstica dar cumprimento 
eficaz às suas funções. A  autora  portuguesa  tem  sustentado  acerca  do  procedimento administrativo  e de uma 
conformidade com  a complexidade da atuação administrativa a necessidade de uma perspectiva global.[54] 
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                Enaltece-se, nesta sede, os avanços da arbitragem em Portugal, porque até bem 
recentemente, toda  a resistência cultural apontada para o caso brasileiro imperava em âmbito 
lusitano, tendo os patrícios antevisto que a falta de tradição em Portugal no sentido da 
arbitragem e o desejado aumento da sua importância prática não poderia ser obtida com a 
mera afirmação da sua necessidade, e, sim, com a demonstração de existência de claras 
vantagens para quem dela se socorra[55]. 

  

              Pondera-se que assim como o caos observado no Judiciário brasileiro tem afligido a 
juristas e não-juristas, se multiplicava exponencialmente as demandas nos recém-criados 
Tribunais Administrativos em Portugal, ambiente profícuo para demonstração dos benefícios 
da arbitragem. Insta salientar que campo igualmente fértil se apresenta para idêntica 
providência no Brasil, sobretudo em matéria administrativa. 

  

               "Sabedores do desprezo brasileiro pelo levantamento estatístico", a análise geral da 
massiva responsabilidade da Administração Pública no grande vulto de processos em 
tramitação perante o Judiciário, "naturalmente, restava à mercê de uma certa dose de 
imprecisão ou, até mesmo, de especulação"[56], dirimida pelas substanciais ponderações da 
mais abalizada doutrina: 

  

Após reiterados estudos e debates, nos quais tomaram parte os nossos mais cultos e experientes juristas e 
advogados, com o pronunciamento sereno e objetivo de nossos mais esclarecidos magistrados, creio que já foi 
atendida grande parte da Crise da Justiça, com a promulgação da recente EC 45, de 08.12.2004. Restaram, 
todavia, em suspenso algumas importantes questões, além de demandarem longo tempo as reformas legislativas 
programadas.  [...] Não posso, outrossim, deixar de ponderar que, como os dados estatísticos o demonstram, a 
maior parte dos processos judiciais pendentes de julgamento final corresponde a ações propostas pelos três graus 
da Administração Pública federal, estadual e municipal, sempre inconformados com as decisões favoráveis aos 
contribuintes, não obstante sucessivas decisões dos Tribunais superiores, o que vem comprovar a feliz e benéfica 
instauração da súmula vinculante, erroneamente considerada forma de cerceamento da competência dos Juízes 
de primeira instância, bem como de pleno acesso à Justiça.[57] 

  

                Outrossim, a demonstração dessa sempre reafirmada certeza de que abarrotamento 
da atividade judiciária derivava da participação das Entidades Públicas, ou mesmo a 
demonstração da inverdade desta alegação, demandava uma pesquisa minuciosa e detalhada, 
que foi executada pelo Conselho Nacional de Justiça. 

  

                Do empreendimento dessa análise, constatou-se que 51% dos processos em 
tramitação no Brasil têm como parte entes públicos[58], números que corroboram às 
asserções sempre repetidas pelo senso comum. 
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                Reitera-se, assim, a necessidade de se proceder à releitura de dogmas cristalizados, 
propiciando que a doutrina e a jurisprudência assumam o entendimento da induvidosa 
importância de se oportunizar a facilitação do acesso à arbitragem, sobremaneira em questões 
administrativas, e que se promova o estreitamento de laços pela formalização de um 
necessário diálogo entre a arbitragem e o Poder Judiciário: esta tão ansiada aproximação 
parece ter se iniciado recentemente[59]. 

  

                  Visando a identificação estatística da correlação da arbitragem com o Poder 
Judiciário, quadra destacar o pioneirismo da iniciativa da Prof. Selma Maria Ferreira Lemes, 
que, juntamente com orientandos, procedeu ao mapeamento do entendimento do instituto 
arbitral e suas particularidades em alguns tribunais pátrios, apresentando gráficos extraídos 
com base nos bancos de dados desenvolvidos, de sorte a promover a necessária apresentação 
do forte liame entre a atividade judiciária estatal e o desempenho da justiça privada[60].  

  

                  E como fecho ao anseio de apropriação dessas identificações menos refratárias aos 
benefícios que o instituto da arbitragem habilita, convém destacar a exaltação do modelo 
português capitaneada por Selma Lemes[61]: 

  

Estes casos representam a antítese do que se verifica no mundo. Em Portugal, por exemplo, uma resolução 
expedida pelo Conselho de Ministros em 2001, orientando o setor público, na linha legal, a utilizar a arbitragem, 
determinou que "o reforço da qualidade da democracia e o aprofundamento da cidadania sugerem também a 
construção de uma nova relação do Estado com os cidadãos e com as empresas. Exige que o Estado, ele mesmo, 
voluntariamente, aceite e promova exemplarmente a resolução de seus litígios fora dos tribunais." 

Os bons ventos de além-mar precisam ecoar em plagas brasileiras. 

  

                  Cogitar o contrário significa obrar em involução gritante às conquistas da 
arbitragem comercial internacional em prol da mimetização de dogmas inverossímeis, posto 
que o ordenamento deve ser concebido como um todo sistêmico, ademais, as discussões que 
tratam do topoi em registro pouco têm engrandecido a cena jurídica, dado que destoam 
aludidas convicções dos reclamos da ordem jurídica, questão que avulta em importância ao se 
rememorar que "o excesso de conservadorismo inteligente dos juristas tende a manter antigas 
e ultrapassadas categorias, com mudanças muitas vezes cosméticas, quando a realidade não 
autoriza tão lento caminhar" [62]. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

                 O panorama nacional, particularmente em foros políticos e acadêmicos, propõe 
questionamentos sobre a viabilidade de adoção da arbitragem, ademais, suscitam a 
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determinação de quais modalidades de atuação, com quais alcances e com que limites e 
condições de aplicação o direito vigente suporta a utilização do método heterocompositivo em 
âmbito administrativo. 

  

                Nesta sede evidenciou-se a proclamação da almejada viragem no resultado dos 
embates entre administrativistas conservadores e processualistas progressistas, de sorte a fazer 
prosperar, pela arbitragem, a resolução lépida dos desencontros de interesses surgidos nos 
contratos estatais. Para o escopo pretendido, operou-se a análise comparativa, não analítica, 
dos pontos de contato entre os avanços consagrados pela legislação lusitana. 

  

               A teor da previsão da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, da 
doutrina de escol, e, até mesmo da jurisprudência pátria, o deslinde de diferendos nos 
contratos públicos pela via arbitral se evidencia progressivamente como uma exitosa 
possibilidade. 

  

               As análises retro consagradas propiciaram demonstrar, de maneira performática, que 
a arbitragem e os contratos públicos, longe de conservarem o antagonismo decantado pelos 
publicistas, são institutos jurídicos complementares, sobremaneira ao se atentar para os 
intercâmbios econômicos vivenciados na sociedade pós-moderna. 

  

                Outrossim, o presente ensaio se prestigiou o estudo de brevíssimas anotações acerca 
de alguns dos pontos nevrálgicos da opção pela arbitragem em contratos administrativos, 
salientando as dissonâncias doutrinárias sobre o tema em foco, lançando breves comentários 
sobre o posicionamento jurisprudencial. 

  

                À guisa de quaisquer incompreensões acerca da temática, oportuno que os 
operadores jurídicos se depurem dos juízos retrógrados e irrefletidos para aquiescer que todos 
os esforços em matéria de arbitragem em contratos públicos laboram para consecução do 
deslinde da controvérsia de forma célere e instrumentalizada com todo um aporte técnico 
específico, próprio da via arbitral.  

  

                As discussões que gravitam sobre o problema da mescla entre o público e o privado 
na Administração Pública observam especificidades, que nem sempre atingem consensos 
doutrinários ou jurisprudenciais.  A despeito das percepções registradas, esta sede se prestou a 
elencar os paradoxos práticos das negativas categóricas e impensadas à utilização dos 
métodos alternativos de resolução de conflitos envolvendo o Estado e todas as demais 
entidades públicas, e observar, comparativamente, como essa viragem na tradição arraigada 
na jurisdição estatal se operou exitosamente em Portugal. 
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                Conclui-se, assim, que a Administração Pública deve se apropriar da salutar onda de 
reordenação do pensamento jurídico, que tem proclamado a compatibilidade entre a 
participação estatal na vida econômica e o pleno exercício da autonomia da vontade para 
celebrar contratos que habilitem a submissão à via arbitral, por cediço que tais 
empreendimentos se dão em prestígio ao interesse público, uma vez que propicia o deslinde 
da controvérsia em prazo que não resulte na incidência dos efeitos deletérios do tempo na 
relação estabelecida entre os envolvidos. 

  

                Com esses singelos esforços, sobremaneira os de cunho acadêmico, vislumbra-se 
que cada vez mais será possível assistir ao fortalecimento do juízo arbitral no Brasil, 
notadamente no âmbito do Direito Público, que contará com uma moderna, eficiente e célere 
forma de solução de conflitos, responsável pela harmonização das por vezes pouco 
harmoniosas relações jurídico-administrativas em nosso país, e, dessa forma, auxiliar o Brasil 
a nadar com a maré da pós-modernidade. Sub censura. 
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RESUMO 
O debate acerca do marco regulatório brasileiro tem sido sonegado por um amplo processo de 
simbolização, do qual resulta a inaplicabilidade da regulação dos serviços públicos como 
instrumento de concretização dos direitos fundamentais. Com base nessa premissa, o presente 
artigo buscará identificar como a regulação deve ser compreendida para que se torne um meio 
hábil na consecução desses direitos. Isso exigirá, além da desconstrução dos conceitos já 
existentes, na adoção de uma proposta alternativa. Nesse ponto, o trabalho adotará como 
referencial teórico a teoria procedimentalista de Jurgen Habermas, a partir da qual serão 
desenvolvidos os fundamentos da teoria da regulação que seja compatível com a legitimidade 
do Estado democrático de Direito.  
PALAVRAS-CHAVE: REGULAÇÃO; TEORIA DO DISCURSO; SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 
 
ABSTRACT 
The debate about the Brazilian regulatory framework has been withheld by an extensive 
process of symbolization, which indicates the inapplicability of the regulation of public 
services as an instrument of implementation of fundamental rights. Based on this assumption, 
this article will try to identify how the regulation should be understood to become a way to 
achieve these rights. This will require, in addition to the deconstruction of existing concepts, 
the adoption of an alternative proposal. At this point, the work will adopt the procedualist 
theory of Jurgen Habermas, from which will develop the foundations of the theory of 
regulation that supports the legitimacy of the democratic state of law. 
KEYWORDS: REGULATION; THEORY OF DISCOURSE; PUBLIC SERVICES. 
 
 

  

1. Introdução 

  

A ideia da regulação dos serviços públicos no âmbito municipal como componente do 

instrumentário estatal na concretização dos direitos fundamentais ainda é insipiente no Brasil. 

Salvo parcos exemplos, a execução da regulação dos serviços públicos pelas agências 

reguladoras municipais ainda faz parte de um projeto sem adesão na estrutura administrativa 

brasileira, sonegada por discursos que encobrem sua relevância. 
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 Sem adotar uma postura concretista do texto constitucional, procurando meios 

para sua implementação, o debate sobre a regulação permanece adstrito a discussões de cunho 

político-ideológico travado entre concepções de maior ou menor intervenção do Estado. O 

resultado perverso dessa prática é o processo de simbolização (NEVES, 2007) do marco 

regulatório no Brasil, que resulta na ineficiência das normas legais e constitucionais sobre a 

função da regulação e, consequentemente, das próprias agências reguladoras municipais. 

 A simbolização aqui utilizada se refere a um processo no qual o caráter 

instrumental e finalístico da norma, constitucional ou não, cede espaço a um discurso de 

cunho ideológico que inviabiliza seu cumprimento. Segundo Marcelo Neves a legislação 

simbólica refere-se: 

  

ao significado específico do ato de produção e do texto produzido, 

revelando que o sentido político de ambos prevalece hipertroficamente sobre o 

aparente sentido normativo jurídico. A referência deôntico-jurídica de ação e texto à 

realidade torna-se secundária, passando a ser relevante a referência político-valorativa 

ou ‘político-ideológica’ (2007, p.31).   

  

 Por isso, a criação de normas que supostamente deveriam viabilizar a regulação 

ocorre, sob a lógica da simbolização, quase sempre acompanhada da omissão do legislador 

quanto às providências e condições necessárias ao seu cumprimento.  O resultado, de acordo 

com Neves (2007), é a total ausência de concretização normativa advinda da inércia quanto 

aos objetivos almejados. 

 Em síntese, a simbolização da regulação no Brasil encobre não só a finalidade 

da regulação em si, como também impede um debate transparente sobre como utilizá-la a 

favor dos ideais definidos pela Constituição. 

Buscar uma alternativa a esse entendimento, redefinindo a regulação com fundamento 

na teoria discurso é o objetivo nuclear deste trabalho. 

  

  

  

2. O sentido substancialista de regulação  

   

 Várias razões encobrem ou inviabilizam um debate sobre como a regulação pode 

representar um valioso instrumento na concretização dos direitos fundamentais no Brasil.1 Em 

síntese elas frequentemente se voltam para uma definição substancialista do termo, insistindo 
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em reduzi-lo a um conspiratório e pejorativo instrumento do capitalismo e da globalização, 

que amplia as diferenças sociais e fortalece os donos do poder. 

 A regulação substancialista, termo empregado neste trabalho para nomear os 

entendimentos aprioristicamente pejorativos de regulação, não identifica como problemática a 

fixação entre o significante e o significado do instituto [regulação] com outros fenômenos. 

Isto é, independentemente do contexto no qual é empregado, admite-se válida a pretensão 

particularista de regulação como modalidade interventiva nociva e ponto final.   

Além disso, a perspectiva substancialista assume também um conceito excessivamente 

concreto e terminativo da regulação, equiparando-a a um instrumento estatal para a promoção 

do enfraquecimento do Estado e da ampliação do fosso social.  

Nesse sentido, para os substancialistas a regulação seria a modalidade de intervenção 

estatal utilizada por ultraradicais de direita, cujo único objetivo seria a dominação do poder do 

Estado, a apropriação do patrimônio público para fins particulares e a exploração das classes 

vulneráveis.   

Sob esse viés, ela materializaria os mesmos valores individualistas do período liberal, 

marcado pela mudança estrutural da identidade do sujeito cognoscente-individualista, produto 

da primazia da razão do homem sobre os fenômenos naturais, da ciência e, enfim, de uma 

“nova cultura urbana burguesa” (DUPAS, 2003). 

Assim, à semelhança das práticas liberais que definiam o mapa jurídico-político e 

econômico da Europa iluminista, a regulação possuiria suas bases exclusivamente na tutela 

individual e no reduzido intervencionsimo estatal. 1 

Sua manutenção estaria garantida pelo contrato social que, como instrumento jurídico-

político, impediria intromissões do Estado na propriedade e na lógica liberal do mercado 

(MELLO, 2005).1 

 Dessa forma, sob a conotação substancialista a regulação representaria o meio 

utilizado pela administração pública para proporcionar o maior benefício possível aos grupos 

de interesses, afastando-se, assim, de aspectos como solidariedade e igualdade do modelo 

social. Essa, aliás, é a finalidade da regulação substancialista: defender que a adoção da 

regulação não pode ser conciliada com políticas sociais e com a concretização dos direitos 

fundamentais. 

 Esse entendimento ganhou extrema força com a onda de privatizações 

ocorridas na década de 70 e com o surgimento das agências reguladoras, momento em que 

passou a ser automática e indevidamente vinculada ao neoliberalismo. 
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 Registre-se que essa é uma ideia quase lógica e causal que vigora no imaginário 

coletivo de alguns juristas. Aliás, conforme restará demonstrado adiante, não são raros os 

autores que sustentam que problemas sociais, regulação e neoliberalismo fundem-se no 

mesmo amálgama.1  

 Essa conclusão, entretanto, não se alinha aos fundamentos deste trabalho que rejeita a 

vinculação natural entre esses fenômenos e sustenta, no seu lugar, a impossibilidade de 

definição de um conceito rigoroso de regulação nos moldes sustentados pelo substancialismo.  

 Considerando, portanto, que a vinculação da regulação às práticas neoliberais criou 

um ambiente notoriamente inadequado para o marco regulatório, reputa-se essencial conhecer 

as bases e origens das críticas as quais o trabalho pretende contestar.  

Dessa forma, a análise adiante apontará descritivamente os principais fundamentos da 

regulação substancialista contemporânea para, em seguida, explicar como a ligação entre os 

dois conceitos não representou nada mais do que um processo ideológico, que se incorporou a 

uma tradição jurídica que alimenta a simbolização da regulação e dificulta sua 

implementação.  

Importante notar, de ingresso, que os autores que se vinculam à noção de regulação 

substancialista sustentam que a derrocada do Estado de Bem-Estar Social só ocorreu por conta 

de um projeto ardiloso de dominação, cujas características principais seriam a onda de 

privatizações, a incapacidade de ingerência do Estado e a criação das agências reguladoras: 

enfim, o chamado neoliberalismo.1 

De acordo com Löic Wacquant (2001) o neoliberalismo seria utilizado como 

fenômeno perpetrado por Ronald Reagan e Margaret Thatcher na década de 70. Segundo o 

sociólogo francês ele aparece relacionado ao abandono das políticas keynesianas de bem-estar 

e à necessidade de substituição por uma política de Estado punitiva e penal, que culpa o 

fracasso da erradicação da pobreza nos Estados Unidos e Inglaterra à generosidade dos 

programas sociais desenvolvidos naquele período (WACQUANT, 2001).1 

Por essa razão, os direitos sociais (prestacionais) deveriam ser abandonados, 

devolvendo-se à caridade privada o dever de prestar atendimento às carências dos excluídos 

(SARMENTO, 2005). 

Em sentido semelhante, o neoliberalismo corresponderia a uma ideologia que exclui, 

marginaliza e atenta contra as liberdades formais, de acordo com as palavras de Eros Grau 

(2004) - um dos críticos mais ácidos no tocante ao modelo econômico. 

 Giovani Clark (2006), por seu turno, sugere que o neoliberalismo de regulação 

surgiu no início do Século XXI com a criação das agências reguladoras, momento no qual as 
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políticas neoliberais de regulamentação passaram a restringir a expansão e a mobilidade do 

capital, a fim de privilegiar o lucro e a tecnologia. 

  

O novo ambiente mundial de fim da guerra fria, queda do socialismo real e de 

alta evolução tecnológica resulta em pressões por outras políticas econômicas 

ao gosto dos donos do capital. Os Estados nacionais passam a executar o 

neoliberalismo de regulação, transferindo serviços e atividades à iniciativa 

privada (via privatização e desestatização) agora, atraentes ao capital, em face 

dos avanços científicos e da “redução” dos ganhos com a indústria bélica da 

guerra fria. A tecnologia tornou lucrativos setores que anteriormente tinham 

baixa lucratividade, ou não tinham, e estavam nas mãos do Estado (2006, 

p.241).  

  

Para ele, portanto, o neoliberalismo de regulação contém um elemento extremamente 

nocivo, qual seja, a redução da capacidade do Estado na ingerência na vida econômica e 

social resultante da criação das agências reguladoras (CLARK, 2006).   

Eric Hobsbawn (2007) também assevera que o desligamento do Estado quanto às 

questões sociais implicaria num retorno de uma corrente de laissez-faire ultra-radical. Ele 

questiona os motivos que ensejaram a privatização e o retorno das atividades à iniciativa 

privada: 

  

Essa linha argumenta, mais por convicção teórica do que por evidência 

histórica, que todo e qualquer serviço que as autoridades públicas podem 

proporcionar ou são indesejáveis ou podem ser fornecidos pelo “mercado” de 

maneira eficiente e barata. Desde então, a substituição dos serviços públicos 

(e, aliás, também os serviços cooperativos) por serviços privados ou 

privatizados tem sido maciça (2007, p.105).     

  

 No entanto, a gravidade da perspectiva “regulação substantiva como 

neoliberalismo,” no entendimento de Hobsbawn (2007) estaria na substituição da participação 

da política pela participação do mercado, ou em outros termos, do cidadão pelo consumidor. 

Essa orientação, se não reduz satisfatoriamente todas as argumentações anteriores, ao 

menos indica um argumento que lhes é comum, embora não original. Ao ver deste trabalho, 

ela encontra claro suporte filosófico na Teoria Crítica originária da Escola de Frankfurt1, que 

acusa as distorções econômicas e sociais resultantes de uma “racionalidade tecnológica” 

(CORTINA, 2009)1, voltada para o consumo e a exploração econômica. 
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Apontam uma transição da razão do sujeito cognoscente, livre e autônomo, capaz de 

fazer uso da razão, por um sujeito que calcula suas expectativas exclusivamente em termos de 

custo-benefício (CORTINA, 2009).  De acordo com Max Horkheimer e Theodor Adorno, “a 

razão iluminista que visava a emancipação dos indivíduos e o progresso social, terminou por 

levar a uma maior dominação das pessoas em virtude justamente do desenvolvimento 

tecnológico-industrial” (COTRIM, 2006, p.206). 

 Assim, tem-se que o fenômeno da sobreposição da razão instrumental pela 

razão libertadora ofuscou a condição dos sujeitos de refletirem criticamente sobre suas 

próprias vidas, lançando-os num reduzido universo de construção e aperfeiçoamento dos fins 

e das técnicas, em detrimento de uma análise do sujeito sobre sua própria condição humana. É 

o que ser observa da leitura de Giovani Reale, quanto ao pensamento de Adorno: 

  

Nós vivemos em sociedade totalmente administrada, na qual a condenação 

natural dos homens é inseparável do progresso social. Com efeito, o aumento 

da produtividade econômica, que, por um lado, gera condições para um 

mundo mais justo, por outro lado propicia ao instrumental técnico e aos 

grupos sociais que dele dispõem imensa superioridade sobre o resto da 

população. Diante das forças econômicas, o indivíduo é reduzido a zero. 

(REALE, 2006, p.474).  

  

 Max Horkheimer também analisa os problemas estruturais de uma sociedade 

dominada pela razão instrumental, cuja dominação se opera pelos grupos que dominam o 

capital e o trabalho. Para o autor: 

  

Ao progresso dos recursos técnicos que poderiam servir para iluminar a mente 

do homem, acompanha um processo de desumanização, de tal modo que o 

progresso ameaça destruir precisamente o objetivo que deveria realizar: a ideia 

de homem. E a ideia do homem, isto é, sua humanidade, sua emancipação, seu 

poder de crítica e de criatividade acham-se ameaçados porque o 

desenvolvimento do “sistema” da civilização industrial substituiu os fins pelos 

meios e transformou a razão em instrumento para atingir fins, dos quais a 

razão não sabe mais nada (REALE, 2006, p.477).  

   

 Em suma, o discurso do aperfeiçoamento tecnológico e econômico serviria 

unicamente aos propósitos de dominação de índole neoliberal. Como decorrência dessa 

conclusão, o neoliberalismo seria a representação do abandono do Estado, total ou 
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parcialmente, na consecução dos direitos fundamentais, mormente os sociais. E a regulação, 

ao que tudo indica, seria o instrumento responsável para a preservação do caos econômico e 

social existente.1 

 Essa perspectiva, todavia, mostrou-se incompatível com a lógica da 

administração pública eficiente que enxerga na regulação um instrumento valioso para a 

concretização dos direitos fundamentais. 

  

2.2 Alternativas à compreensão da regulação substancialista  

  

Vários doutrinadores da Ciência Política e do Direito rejeitam a posição determinista 

de que a regulação, a ausência de direitos sociais, o neoliberalismo e o ultraliberalismo façam 

parte do mesmo fenômeno.1 

Sustentam que embora possa existir uma identificação cronológica quanto a alguns 

eventos, não há fundamento válido para justificar a correlação natural entre os aludidos 

acontecimentos.  É emblemático o entendimento de Bresser Pereira a esse respeito: 

  

Deve-se notar, porém que a identificação de ajuste fiscal com 

conservadorismo ou neoliberalismo pode ter uma explicação histórica, mas 

não tem explicação lógica. O neoliberalismo surgiu de uma reação contra a 

crise fiscal do Estado e por isso passou a ser identificado com cortes nos 

gastos e com o projeto de reduzir o tamanho do Estado (PEREIRA, 2006, p. 

32).  

  

Além da rejeição causal entre regulação e neoliberalismo, essa perspectiva combate a 

leitura que exalta a intervenção irracional do Estado, destacando que as perspectivas 

puramente sociais ignoram ocorrências históricas importantes, como o fato de que o 

acréscimo dos passivos assumidos por vários países destoaram frente à crise fiscal que 

solapou várias nações no ocidente, tanto em razão da multiplicação da população quanto pela 

redução da eficiência (JUSTEN FILHO, 2002, p.19).   

Argumentam que os substancialistas fazem tabula rasa de que o inchaço da máquina 

estatal, além dos baixos níveis de crescimento e esgotamento da capacidade fiscal do Estado 

Social, resultou na sua incapacidade de promover ações de fomento e prestar serviços 

públicos eficientes: 
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verificou-se um crescimento desmesurado do Estado, que passou a 

atuar em todos os setores da vida social, com uma ação interventiva que 

coloca em risco a própria liberdade individual, afeta o princípio da separação 

de poderes e conduz à ineficiência na prestação de serviços (DI PIETRO, 

2009, p.11) 

 Sustentam que os resultados negativos quanto à concretização dos direitos 

fundamentais estão muito mais vinculados às formas de comunicação no processo político, da 

ausência de integridade das instituições, dos desvios dos agentes políticos, da 

supervalorização do jardim,1 etc., do que efetivamente na ausência ou não do marco 

regulatório. 

 O personalismo e o clientelismo, por exemplo, seriam exemplos concretos e 

históricos de uma estrutura estatal ineficiente, baseados na formação de uma rede de 

favorecidos que se beneficiam de benesses na estrutura administrativa brasileira através de 

expedientes usualmente vinculados a apadrinhamentos.1 O problema, portanto, não é a 

regulação em si. 

 Por essa razão, parte da doutrina aduz que a regulação não deve ser 

compreendida como instrumento do Estado Mínimo, senão como componente do Estado 

subsidiário (DI PIETRO, 2009; JUSTEN FILHO, 2002),1 desenvolvimentista (TAVARES, 

2006), contingencial (CHIAVENATO, 1999) ou gerencial (PEREIRA, 2006).   

 Certamente há quem pense que a alteração da nomenclatura seria apenas um artifício 

lingüístico sutil para afastar o caráter pejorativo que o termo acumulou desde seu emprego 

originário.  

Esse não é, contudo, o entendimento de Di Pietro (2009) sobre o tema, para quem a 

concepção de Estado subsidiário, cujas origens estão presentes em várias encíclicas da igreja 

Católica - dentre elas a Quadragesimo Anno, significa que o Estado não deve intervir em 

questões que os particulares têm condições de fazê-lo. 

  
Como se vê, não se confunde o Estado Subsidiário com o Estado 
Mínimo; neste, o Estado só exercia as atividades essenciais, deixando 
tudo o mais para a iniciativa privada, dentro da ideia de liberdade 
individual que era inerente ao período do Estado liberal; naquele, o 
Estado exerce as atividades essenciais, típicas do Poder Público, e 
também as atividades sociais e econômicas que o particular não consiga 
desempenhar a contento no regime da livre iniciativa e livre 
competição; além disso, com relação a estas últimas, o Estado deve 
incentivar a iniciativa privada, auxiliando-a pela atividade de fomento, 
já referida.( DI PIETRO, 2009, p.20) 
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Anuncia-se, sob a lógica da subsidiareidade, a necessidade de conciliação entre os 

segmentos da iniciativa privada e do Estado como promovedores de serviços públicos 

adequados. 

Além da inclusão da sociedade, fala-se também em revisão da estrutura da 

Administração Pública voltada para uma organização baseado na eficiência. Do ponto de vista 

da teoria da Administração essa mudança de perspectiva ocorre a partir de um processo de 

evolução em relação à estrutura burocrática de matiz weberiana, posto que mais preparada 

para o cenário administrativo contemporâneo.  

Ou seja, as organizações evoluíram para um modelo estrutural capaz de responder às 

mudanças tecnológicas e ao surgimento de novas demandas,1 não mais suportadas pelas 

engessadas formas de impessoalidade e hierarquia administrativas.  

 Daí o advento da Teoria da Contingência como instrumento de contínua mudança 

organizacional para a busca da eficiência. Segundo Chiavenato:  

  
Como o ambiente muda a cada instante, devido às forças econômicas, 
tecnológicas, sociais, culturais, legais, demográficas e ecológicas, a 
organização se torna contingente em relação a todos esses aspectos 
mutáveis e dinâmicos (1999, p.57). 

  

 Bresser Pereira (2006) aproxima-se dessa perspectiva apontando a necessidade da 

superação da Administração Pública burocrática pela gerencial. De acordo com o autor, “a 

democracia devia ser aprimorada para se tornar mais participativa ou mais direta, e a 

administração pública burocrática devia ser substituída por uma administração pública 

gerencial” (2006, p. 25).   

A administração pública gerencial que emergiu na segunda metade deste século como 

resposta à crise do Estado apresentou-se como modo de enfrentar a crise fiscal e estratégia 

para reduzir o custo e tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que cabiam 

ao Estado. 

Ela não se confunde com o neoliberalismo embora, como dito, as vinculações da 

Administração Pública gerencial como as ideias neoliberais ocorram com rara freqüência. 

Para o autor trata-se de uma coincidência, posto que “as técnicas de gerenciamento são quase 

sempre introduzidas ao mesmo tempo em que se implantam programas de ajuste estrutural 

que visam a enfrentar a crise fiscal do Estado”(2006, p.31). 

Conforme esse entendimento, portanto, à nova administração pública não compete 

apenas ser efetiva e evitar o nepotismo e a corrupção: ela tem de ser eficiente ao prover bens 
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públicos e semipúblicos, que cabe ao Estado diretamente ou indiretamente financiar 

(PEREIRA, 2006).  

Além disso, ela agiria como um instrumento de proteção do patrimônio público contra 

os interesses do rent-seeking ou da corrupção aberta (PEREIRA, 2006). Estes seriam 

supostamente mais suscetíveis em administrações públicas com amplo aparato estatal e 

imunes ao controle. 

 A linha central dessa concepção, pois, é de que seria plenamente possível um modelo 

de regulação que fosse eficiente e comprometido com a justiça social, sem que houvesse a 

prestação direta pelo Estado. Considera-se, portanto, que não se trata apenas de uma 

substituição terminológica, senão de uma alternativa na forma de compreender as funções do 

Estado.  

Essa corrente denuncia que a má utilização do discurso progressista e eficienticista não 

pode ser tratada como um problema da regulação ou do próprio poder regulador. Essa 

conclusão se apresentaria de maneira extremamente nociva à medida que reduziria o tema a 

conotações maniqueístas. Confira-se a observação de Sundfeld a esse respeito: 

  
Claro que sempre se pode dizer que tudo é parte do odioso ‘projeto 
neoliberal, feito para o capital estrangeiro e só para ele. É igualmente 
possível, com doce simpatia, chamar todo o pacote de “modernização 
do Estado.” Mas ou não somos racionais ou teremos de reconhecer: 
nada disso é análise de resultados, mas simples recurso a priori, se 
ficamos nele, nunca saímos de onde partimos (SUNDFELD, 2006, 
p.36). 
  

 Por essa razão, ambas concepções do “mais ou menos Estado” seriam 

problemáticas  do ponto de vista da regulação sob o marco do Estado de Direito, pois não 

responderiam à indagação de como a regulação pode servir como instrumento de 

concretização de direitos fundamentais nem como ela deve ser exercida.   

A regulação, por si mesma, não poderia ser considerada como fator determinante, seja 

como causa ou efeito, na consolidação de uma sociedade alienada e usurpada, como 

afirmavam os defensores do Estado Social. Nem como a saída para os problemas de um 

Estado ineficiente, sob a lógica liberal. 

Uma coisa seria constatar que a sociedade orientada pela razão instrumental e 

tecnológica perdeu sua capacidade emancipatória, e outra bem diferente seria sustentar que a 

regulação isoladamente seria responsável por essa alienação. 

 Nesse sentido, ao contrário de ser considerada uma forma de exclusão, a 

consagração do modelo regulatório significaria a eleição da via adequada para a realização 
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dos anseios sociais (JUSTEN FILHO, 2002) já consolidada na contemporaneidade, conforme 

observa Floriano de Azevedo Marques Neto (2005). 

A nova governança que marca o padrão do Estado Regulador (CRUZ, 2009), portanto, 

seria o canal de inclusão contemporâneo, segundo Marçal Justen Filho:  

A proposta adotada para um modelo regulatório de Estado pretende conciliar 

diferentes concepções ideológicas, assegurando a realização de valores de 

solidariedade social com a manutenção da democracia e da liberdade. 

Reconhece-se que a democracia exige a garantia da autonomia individual e da 

sociedade civil, mas que a realização dos valores fundamentais a um Estado 

Social exige a participação de todos os segmentos sociais (JUSTEN FILHO, 

2002, p.22).  

  

 Além dos benefícios relacionados à participação, a regulação oferecia algumas 

vantagens em relação aos modelos tradicionais, a partir do exercício da accountability e 

transparência na gestão (CRUZ, 2009; RAGAZZO, 2011). A doutrina inclui também a 

expertise, a flexibilidade, o compromisso com a credibilidade, as transferências de 

responsabilidades e blindagem quanto às incertezas políticas (CRUZ, 2009) como fatores 

positivos.1  

 Com isso, nota-se que para esses autores a regulação está vinculada a diversos ganhos 

sociais, contrariando o fundamento principal da tese substancialista, quanto ao plano 

conspiratório neoliberal.  

 A tese ventilada neste trabalho, entretanto, é de que a regulação constitui modalidade 

de intervenção que se origina de políticas públicas legitimamente desenvolvidas, motivo pelo 

qual, embora não desconsidere os avanços das teorias trabalhadas aqui, não adota um conceito 

substancialista (pejorativo ou não) de regulação. 

 Entende-se que se trata de medida instrumental cujo norte e limites estão traçados pela 

Constituição, sobretudo em especial pelos direitos fundamentais. O seu sucesso, pois, 

depende muito mais da forma e dos procedimentos pelas quais suas decisões são construídas 

do que dos conceitos que lhe são dirigidos. 

 Assim, com base nessas premissas, o tópico adiante buscará definir como essa 

conclusão foi elaborada. 

  

2.3 A regulação como intervenção democrática  
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Cumpre advertir que das várias definições existentes para regulação, a única que 

provavelmente aparenta ser uníssona dentro da ciência do Direito é a de que não há um 

conceito rígido quanto à matéria. A multiplicidade de classificações forma um emaranhado de 

conceitos que, se não contribuem didaticamente, servem para dificultar sua análise.1 

Buscando sintetizar a vasta classificação, e sem preocupar em discorrer sobre todas 

elas, vislumbra-se três grandes grupos: a regulação com ênfase (i) na economia; (ii) no Direito 

e (iii) e na análise econômica do Direito.1 

(i) O primeiro grupo enfatiza o caráter econômico da regulação, identificando-a como 

espécie de política econômica estatal (CLARK, 2006). Usualmente essa categoria classifica a 

regulação sob a intensidade da intervenção e os impactos na economia (relação de custo e 

benefício), atribuindo às questões de justiça relativa relevância frente aos assuntos 

pragmáticos.  

Entendem a regulação, em regra, como uma modalidade para suprir as deficiências de 

mercado, como as externalidades, as assimetrias de informação e os bens públicos.1 

Destaco nesse sentido a proposta regulatória da OCDE e os posicionamentos de 

Jordana e Levi Faur apud Cruz (2009).  

Considerando, entretanto, que o foco deste trabalho não é uma análise pura da 

regulação no sentido econômico, os conceitos essenciais dessa perspectiva quando e se 

necessário. 

(ii) O segundo grupo identifica a regulação sob a perspectiva do Direito 

Administrativo, descrevendo dogmaticamente suas externalizações. Sob esse viés, entende-se 

a regulação como um conjunto de técnicas que abrange a regulamentação,1 a supervisão, a  

fiscalização, o sancionamento (CUELLAR, 2008), além do estabelecimento de contratos e 

atos administrativos regulatórios (QUEIROZ, 2006).1  

Nesse grupo não há uma preocupação direta com os impactos da regulação, mas com a 

descrição dos atos administrativos que competem aos órgãos reguladores.  

 (iii) A terceira corrente une os dois fenômenos, ou seja, analisa a regulação sob o viés 

do Direito, sem abandonar, contudo, os impactos das decisões do ponto de vista econômico. 

Dito de forma objetiva, a perspectiva da Análise Econômica do Direito1 concilia as 

duas teorias anteriores, incorporando a ideia de que regulação é modalidade de intervenção 

econômica, materializada em atos administrativos e na legislação, sem abandonar uma grande 

preocupação com os impactos da regulação do ponto de vista econômico.1  

Além desse diferencial em relação às perspectivas anteriores, cumpre registrar um 

vasto número de obras que incluem a exigência de um juízo de ponderação (princípio da 
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proporcionalidade), de origem alexyniana, como máxima de decisão e legitimidade dos atos 

regulatórios.1 

 Além disso, há nesse grupo uma preocupação sobre a legitimidade das decisões 

tomadas pelos órgãos reguladores.  

 Em síntese, dentre as formas apresentadas, identifico a última como a maneira mais 

adequada para a compreensão de regulação, embora tenha algumas objeções acerca de alguns 

pontos que apontarei adiante.  

 O ponto positivo está na compreensão da regulação como intervenção resultante de 

políticas públicas, o que reforça seu caráter participativo. Por política pública denomino, com 

base em Dworkin: 

  
Aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em 
geral, uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da 
comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de 
estipularem que algum estado atual deva ser protegido contra mudanças 
adversas” (DWORKIN, 2002, p.37).1 

  

 Assim, sob esse viés, a regulação seria o resultado das decisões tomadas na arena 

própria, mediante processos discursivos1 que contribuem para a consolidação do exercício 

democrático.  

Esse ponto, inclusive, é essencial posto que, por exemplo, os usuários de serviços 

públicos não devem ficar à margem dos processos de tomadas de decisão. As vantagens da 

inclusão e do processo discursivo serão avaliadas no próximo item. 

 Como ponto negativo, todavia, identifica-se a inclusão de um juízo de 

proporcionalidade nas decisões judiciais que versem sobre matéria regulatória em serviços 

públicos. Em outras palavras, embora não pareça problemático o exercício de juízos de 

ponderação no processo de formulação da regulação, o seu exercício na aplicação do Direito 

seria extremamente nocivo, pois desnaturaria o sentido deontológico do Direito, levando-o à 

irracionalidade.1   

 Considerando, todavia, os estritos limites deste trabalho, a análise se voltará para a 

noção de regulação discursiva. 

  
2.4 A regulação deliberativa: base para a compreensão do marco regulatório discursiva 
  
  
 A premissa adotada neste trabalho, portanto, é de que a regulação representa uma série 

de atos e práticas intervencionistas como, por exemplo, a definição da modicidade tarifária e a 

universalização dos serviços, todas resultantes de políticas públicas. Estas, por seu turno, se 
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materializam para a sociedade em forma de normas jurídicas, acompanhando a lógica de 

positivação dos Estados de Direito contemporâneos. 

Uma vez introduzidas no ordenamento jurídico, portanto, não resta dúvida de que as 

normas que versam sobre regulação dos serviços públicos não estão imunes a um teste de 

legitimação, posto ser este verdadeiro pressuposto para que possam vigorar no do Estado 

democrático de Direito. 

Sob essa lógica, seria preciso indagar como essas intervenções que resultaram de tais 

políticas públicas poderiam ser consideradas legítimas na contemporaneidade? Ou, de outro 

modo: como as normas e intervenções propriamente ditas que versam sobre regulação 

poderiam pleitear legitimidade e não apenas validade?  

Essa análise, embora pudesse ser perscrutada através do exame e desenvolvimento de 

outros marcos teóricos, será perquirida à luz da teoria discursiva de Jürgen Habermas. Isso se 

justifica pelo fato de que o filósofo alemão dedica significativa parte da sua extensa obra à 

legitimidade dos atos estatais, o que se reputa essencial para o marco regulatório 

contemporâneo, conforme pontual observação de Cardoso: 

  
a teoria discursiva do Direito é fundamental à compreensão das novas 
tarefas da Administração Pública Regulatória, quer seja por reconhecer 
a necessária agilidade para a prevenção de riscos, ou por identificar a 
redução de atribuições de serviços públicos, coma proeminência do 
papel regulador exercido por meio do seu poder de emissão de normas. 
Propõe um reforço de legitimação do Estado de direito contemporâneo, 
cuja legalidade não mais está atrelada à legitimidade, por culpa quase 
sempre do legislador, muitas vezes constituinte, que atribui à 
Administração poderes normativos cada vez maiores – isto sem falar na 
oposição de interesses entre o cidadão e seus representantes eleitos 
(2010, pp.276-277).  

  

 Note-se que para chegar às conclusões que serão apontadas adiante Habermas 

percorreu vários textos, ideias e autores para construir sua teoria reflexiva sobre a sociedade. 

Atravessou o pensamento de Dilthey e dos neokantistas, interessando-se criticamente sobre os 

escritos de Martin Heidegger e Theodor Adorno, tendo nesse último a inspiração com a 

investigação social empírica que impulsionaria sua teoria crítica da sociedade. 

 De Gadamer e Sigmund Freud, o autor se apropriou do papel fulcral do interesse 

emancipatório, e de Luhmann, de quem foi crítico da Teoria dos Sistemas, motivou-se a 

pensar sobre a Teoria do Agir Comunicativo, obra que procurava levaria a cabo a viragem 

pragmática no quadro da teoria social e da ação. 

Dessa breve retrospectiva Habermas lança a teoria discursiva voltada para a análise da 

legitimidade do Direito a partir da perscrutação da sociedade.  
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Considerando a especificidade do tema versado neste artigo, sua utilização no tema da 

regulação pode ser traduzida na seguinte indagação: como a regulação, que deriva de políticas 

públicas, pode ser legitimada na contemporaneidade?  

Habermas promove um breve resgate histórico para demonstrar as origens da 

legitimidade. Ele explica que as antigas pretensões de legitimação das normas seguiam 

padrões e valores homogêneos.  

 Diante dos avanços técnicos e ideológicos, contudo, as visões de mundo se tornaram 

extremamente complexas e diferenciadas. O rompimento das tradições passou a exigir um 

novo medium de legitimação, já que as normas produzidas não perderam sua característica 

principal, qual seja: a coercitividade (HABERMAS, 2005). Conforme Luiz Moreira:  

  

Em sociedades modernas, o Direito só pode ser expressão da liberdade 
se cumprir as exigências pós-metafísicas de legitimação, o que só é 
possível através da incorporação de um caráter pós-tradicional de 
justificação, ou seja, somente quando sua legitimação estiver 
desagregada tanto da religião quanto dos costumes. Como perdeu a 
vinculação com fontes metafísicas e consuetudinárias, o ordenamento 
jurídico levanta a pergunta pela validade de suas pretensões, o que só 
obtém normatividade se forem legítimas (MOREIRA, 2004, p.31). 

  

Por essa razão, a sociedade plural, diferenciada e com uma ampla gama de serviços e 

bens disponíveis não suportava mais os reducionismos ou simplificações para uma realidade 

altamente complexa.  

Nesse instante as questões quanto à legitimidade das normas tornaram-se verdadeiras 

condições de possibilidade para a validade do processo racional de formação da lei e das 

decisões políticas como fator essencial de consolidação de um projeto democrático.  

Esse processo, por sua vez, só poderia ser válido se observasse algumas regras 

procedimentais: a chamada ética discursiva.  

  

Essa ética discursiva habermasiana, ao fixar as regras de um amplo 
procedimento argumentativo que inclui todos os sujeitos capazes de 
linguagem e ação, mais do que assegurar a formação de um consenso, 
pretende fixar as regras através das quais se institui o dissenso. Um 
amplo processo de argumentação supõe necessariamente o 
reconhecimento da figura do outro, enquanto diferente. E este 
reconhecimento acarreta o conflito inerente à própria admissão da 
alteridade. (CITTADINO, 2004, p.117)  

  

Sob a perspectiva habermasiana, identifica-se que os discursos que desencadeiam as 

tomadas de decisões, e que resultam na prática regulatória, deveriam obedecer à convergência 
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de dois princípios; o da moralidade e o democrático, fundamentados pelo princípio “D” ou do 

discurso. (HABERMAS, 2005)  

O princípio da moralidade,1 visando a corroborar o processo de normatização do 

Direito, parte das premissas da dialogicidade e reciprocidade para tornar concreto o projeto de 

legitimação de uma política regulatória democrática.  

Ao fazê-lo não somente incorporaria aspectos de solidariedade, ponto muito criticado 

na teoria procedimentalista habermasiana,1 como também instigaria uma posição crítica e 

reflexiva1 dos participantes do discurso de justificação. Os discursos de justificação segundo 

Marcelo Cattoni de Oliveira: 

  

se referem à validade das normas, e se desenvolvem como o aporte de 
razões e formas de argumentação de um amplo espectro (morais, éticas 
e pragmáticas), através das condições de institucionalização de um 
processo legislativo estruturado constitucionalmente, à luz do princípio 
democrático. (OLIVEIRA, 2002, p. 85) 

  

Além dessas razões morais (universais), a regulação entendida sob o viés discursivo 

cobraria também, em seu processo de elaboração, a inserção e a concorrência de argumentos 

não-morais, garantidos pelo princípio democrático, na busca pela melhor decisão. 

  

(...) as questões referidas ao princípio democrático e tomadas em conta 
em um discurso de justificação do Direito, por sua vez, podem ver-se 
justificadas por argumentos morais, éticos e pragmáticos: todos estes 
podem ser determinantes. (CHAMON JÚNIOR, 2005, p. 249) 

  

O princípio democrático, vale salientar, garante a inserção de várias “clases de 

fundamentaciones” (HABERMAS, 2005, p. 2005), que, sob a égide de uma ética discursiva, 

leva em conta tanto argumentos ético-políticos, quanto pragmáticos e morais, na elaboração 

da política regulatória legítima.1 

No discurso, os participantes são considerados livres e iguais e orientam-se por uma 

“situação ideal de fala”.1 Nele, admite-se que todos (participantes) têm condições de tempo 

ilimitadas e conhecimento pleno dos problemas envolvidos (GOMES, 2007). 

Como concepção contrafáctica a situação ideal de fala cumpre uma função regulativa 

permitindo a Habermas ingressar no território da imparcialidade e, “portanto, do acordo 

racionalmente motivado que representa o interesse de todos os participantes do processo 

argumentativo” (CITTADINO, 2004, p.109).  
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Assim, é caracterizada pela riqueza dos argumentos e pela multiplicidade dos 

participantes de um discurso sem coação e com o assentimento dos possíveis afetados 

(princípio D), que as sólidas bases de uma diretriz hão de ser construídas.  

Afinal, se a regulação existe para melhorar a vida dos próprios usuários, não haveria 

qualquer justificativa lógica que pudesse excluí-los desse processo. 

Dessa forma, conclui-se que a noção contemporânea de regulação deve, em verdade, 

privilegiar as condições e procedimentos que confiram força legitimadora aos afetados pelas 

decisões, afastando-se de conceitos dados aprioristicamente.1 Esse é o marco inicial para a 

compreensão procedimentalmente adequada de regulação. 

  

2.5 Conclusão 

  

 Como sustentado ao longo deste trabalho, a regulação sempre foi tema relacionado a 

práticas de desmonte do Estado, dotada de preconceitos e distorções que não se confirmam 

nem conceitualmente tampouco do ponto de vista histórico.  

Como visto, as constantes referências a conceitos como ultraliberalismo e 

neoliberalismo contribuíram enormemente para esse processo de alienação. 

 Essa tradição, como observado, resultou na sua simbolização do marco regulatório 

impedindo que o tema fosse tratado como instrumento de concretização dos direitos 

fundamentais. Em verdade, a discussão ficou reduzida à noção de mais ou menos Estado. 

A permanecer dessa maneira, a regulação estaria fadada aos debates político-

ideológicos próprios da arena política. 

 Dessa maneira, só seria possível repensar a regulação como instrumento hábil à 

promoção dos direitos fundamentais, se as tradições fossem revistas e reconfiguradas.  

No entendimento deste autor, isso só seria possível se a regulação fosse compreendida 

como instrumento de intervenção da Administração Pública que pudesse contar com a efetiva 

participação dos afetados pelas decisões regulatórias. Isso implicou em reconhecer a 

regulação inicialmente como medida interventiva que decorre de políticas públicas.  

Conjuntamente, entendeu-se que a inclusão da teoria discursiva no marco regulatório 

seria essencial para demonstrar quais regras procedimentais deveriam orientar o debate. Por 

isso a utilização da teoria discursiva.   

Concluiu-se, com base nesses pressupostos, que apenas com discursos racionais1 e 

inclusivos é que tais decisões poderiam pleitear legitimidade. Em termos regulatórios, isso 
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corresponderia à introdução de regras procedimentais hábeis a contribuir para o devido 

processo de formação da vontade, modificando a forma de enxergar a regulação.  

  Evidentemente a concepção discursiva não dá uma resposta para os problemas 

concretos do marco regulatório, e nem poderia. Ela simplesmente ressalta a relevância de se 

abandonar as antigas concepções pejorativas que o termo acumulou, devolvendo aos próprios 

afetados a capacidade de deliberarem sobre como a regulação deve ser executada. 
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exemplo, na definição de tarifas módicas, na universalização de serviços públicos, na criação de parâmetros de 
eficiência etc. 
  
1 A adjetivação empregada [reduzido] é para indicar a inexistência do Estado “não interventor”. “Na realidade, o 
Estado sempre atuou na vida econômica, de maneira diferenciada e peculiar, de acordo com cada época e modelo 
econômico, inclusive no denominado Estado liberal, quando tal atribuição era restringida a limites extremos. 
Apesar de uma intervenção denominada negativa no Estado liberal, encontramos nesse modelo inúmeros 
exemplos de atuação econômica positiva do Estado, até mesmo sistemática – como a Lei do Trigo, na Inglaterra, 
que garantia um preço mínimo para o seu produto, buscando incentivar o agricultor, mas o sujeitava a certas 
regras de importação, e as barreiras colocadas pelos Estados Unidos e Alemanha, por volta de meados de 1800, 
para a importação de mercadorias, no intuito de desenvolverem e protegerem a infantil indústria local contra os 
produtos da potente indústria inglesa” (CLARK, 2001, p.21). 
  
1 Sobre o sentido liberal de Estado na perspectiva clássica lockeana consultar Oliveira (2000). 
  
1 Observe-se que há autores que embora entendam a regulação e neoliberalismo como institutos correlacionados, 
não lhes confere um caráter negativo. Nesse sentido, Lehfeld (2008). 
  
1 Em sentido inverso àquele que prega o neoliberalismo como um projeto funesto, oriundo da derrocada do 
Estado Social, confira-se Tavares: “Há a formação de um novo modelo de Estado, por alguns denominado 
‘neoliberal’. Funda-se essa atual concepção da presença do Estado sobre a economia, portanto, na revalorização 
das forças do mercado, na defesa da desestatização e na busca de um Estado financeiramente mais eficiente, 
probo e equilibrado, reduzindo-se os encargos sociais criados no pós-guerra, ainda que sem afastar totalmente o 
Estado, da prestação de serviços essenciais, anteriormente referido” (2006, p.64). 
  
1 Wacquant (2001) atribui o recrudescimento do Estado principalmente ao modelo utilizado em Nova Iorque, 
conhecido como tolerância zero, cuja base decorreu da teoria dos think tanks do Manhatan Institue que 
desenvolveram a ‘teoria das vidraças quebradas” ( fixing broken Windows). 
1 A Teoria Crítica da Sociedade é o centro de investigação do Instituto de Pesquisa Social fundado no início da 
Década de 1920, em Frankfurt, Alemanha. Teve como contexto o período pós-guerra, a experiência do facismo e 
do nazismo no Ocidente, o stanlinismo na Rússia e acompanhou o desenvolvimento irrefreável da sociedade 
tecnológica avançada. Possuiu como expoentes Friedrich Pollock, Max Horkheimer, Theodor Adorno; Hebert 
Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo Löwenthal, Franz Neumann e no seu renascimento Jürgen 
Habermas e Axel Hönnet. 
  
1  A Escola de Frankfurt parte da “análise da sociedade de massa, termo que busca caracterizar a sociedade atual, 
na qual o avanço tecnológico é colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista, enfatizando o consumo e a 
diversão como formas de garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais” (COTRIM: 2006, p.206). 
  
1 Além disso, segundo essa perspectiva, a regulação também apresentaria problemas extremamente graves como 
o rent-seeking, a captura, as falhas institucionais e a patronagem (CRUZ, 2009). 
  
1 Anote-se que tal impropriedade é inclusive etimológica, posto que antes de ser empregada como termo 
pejorativo, a regulação sempre representou, histórica e conceitualmente, o equilíbrio, equacionamento e 
coerência. Originariamente o tema foi empregado na Mecânica com o sentido de função reguladora, cuja 
finalidade era explicar o equilíbrio da pressão nas primeiras máquinas em funcionamento no processo de 
produção das indústrias do século XVIII. Em seguida também foi utilizada na Biologia, representando a sintonia 
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entre o ambiente interno e externo das células, até alcançar as Ciências Sociais, representando a busca da 
harmonização entre interesses complexos de um determinado sistema (FIGUEIREDO NETO, 2006). 
  
1 Refere-se à obra de Nelson Saldanha (1986) quanto à apropriação do público pelo privado. 
  
1 Sobre o tema consultar: NUNES, Edson. A Gramática Política do Brasil: clientelismo e insulamento 
burocrático. 3ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Jorge Zahar Editor. 2003. 
  
1 Vale destacar o entendimento de alguns autores que sustentam que a subsidiariedade implicaria numa 
aproximação com o Estado liberal: “A versão contemporânea do princípio da subsidiariedade defende padrões 
cada vez mais reduzidos de intervenção estatal. Nesse sentido, tem seguido trajetória bastante similar à do 
pensamento liberal” (SOUZA NETO; MENDONÇA, 2009, p.735). 
  
1 De acordo com Chiavenato (1999), as organizações passaram por três etapas no Século XX: inicialmente na era 
industrial enfatizou-se as tarefas (Administração Científica de Taylor). Em seguida, já na era industrial clássica, 
a análise se voltou para a estrutura organizacional (Teoria Clássica e Teoria da Burocracia) enfatizando 
posteriormente as pessoas (Teoria das Relações Humanas). Já na última etapa, a era industrial neoclássica, as  
teorias avançaram para a tecnologia (teoria neo-estruturalista) e no ambiente (Teoria de Sistemas e Teoria da 
Contingência). 
1 Segundo a autora essas características poderiam ser sintetizadas da seguinte maneira: delegação, credibilidade e 
especialização das agências (CRUZ, 2009). 
  
1 Algumas classificações acerca da regulação: operacional e normativa (AGUILLAR: 2006); Regulação dos 
monopólios, para a competição e dos serviços públicos (ARAGÃO, 2006); Desregulação, re-regulação, 
metarregulação de competição, regulação por competição e regulação por competição (JORDANA; LEVI FAUR 
apud CRUZ, 2009); (i) regulação estatal envolvendo comandos apoiados por sanções (representa o entendimento 
tradicional de regulação exercido pelas autoridades públicas); (ii) a autoregulação privada; (iii) uso de incentivos 
do mercado, autocontrole e outras abordagens baseadas em auditoria e gestão (regulação de alta qualidade) e; 
(iv) mercado e normas societais (o próprio mercado como mecanismo regulatório), segundo Martin Lodge Kai 
Wegrich apud Cruz (2009). 
  
1 Importante ressalvar que a presente classificação tem objetivos meramente didáticos. Não há nas teorias 
apresentadas um sentido puro e exclusivo. 
  
1 Sobre os conceitos, conferir Ragazzo (2011). 
  
1 Há nesse ponto uma discussão sobre a diferença entre regular e regulamentar, surgida da tradução do termo 
norte americano regulate, do qual derivariam expressões correlatas regulation e regulatory. Tais expressões, que 
no português corresponderiam à regulação e regulatório, consoante Justen Filho (2002), não corresponderiam ao 
que se entende em português por regulamentação. Enquanto regulamentação traduz o “desempenho de função 
normativa infra-ordenada, pela qual se detalham as condições de aplicação de uma norma de cunho abstrato e 
geral” (JUSTEN FILHO, 2002, p.15), regulation reflete um fenômeno mais amplo e abrangente, que pode até 
compreender o exercício da regulamentação. Sobre o assunto conferir também a obra de Almeida (2006). 
  
1 Segundo Mazza (2005) tais atos corresponderiam às funções tradicionais da Administração, como os poderes 
regulamentar e de polícia, além da prática de atos tendentes à execução da lei (MAZZA, 2005). Há, entretanto, 
divergência a esse respeito, seja porque há quem negue a existência de um conceito de poder de polícia, 
conforme Gordillo (2003), seja porque regulação compreenderia instituto mais amplo do que poder de polícia. 
Nesse sentido: Celso Antônio Bandeira de Mello (2007) e Conrado Hübner Mendes (2006)..  
  
1 Mais conhecida no âmbito da regulação como Direito Administrativo Econômico. 
  
1 Nesse sentido destaco o posicionamento de Fernando Aguillar (2006) para quem as questões dos impactos da 
regulação na economia não podem ser desconsideradas. No mesmo sentido Ragazzo (2011). 
  
1 Conferir Marçal (2002) e Ragazzo (2011). 
  
1 Sobre o sentido de política pública, consultar também a obra de Dal Bosco (2008). 
  
1 Sob esse ponto registre-se a ressalva de Ragazzo (2011) para quem o caráter inclusivo, embora importante, não 
produziria impactos importantes para a regulação diante da assimetria de informação existente na capacidade das 
pessoas de compreenderem assuntos que são extremamente técnicos. Essa objeção, no entanto, além de vincular-
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se à lógica do Rei-Filósofo de Platão, vai de afronta aos ganhos da linguagem no atual estágio pós-convencional 
da sociedade. 
  
1 Conferir o texto de Habermas (2005) quanto às críticas ao modelo alexyniano de ponderação. 
1 A partir dos estudos de Kohlberg e Piaget acerca dos processos de aprendizado das crianças, Habermas formula 
um sentido para a moralidade dividindo-a em três etapas, a saber: pré-convencional, convencional e pós-
convencional. “Na etapa pós-convencional, os indivíduos , mesmo detentores de uma herança cultural, 
conseguem identificar os valores que formam sua identidade e passam a ter juízos de valor críticos sobre os 
mesmos, por meio do reconhecimento dos direitos individuais e de princípios universais. Numa metáfora, poder-
se-ia dizer que na moralidade pré-convencional o indivíduo está aprendendo as regras do jogo. Na etapa 
convencional, ele está apto a jogá-lo. Finalmente, na fase pós-convencional ele se torna capaz de criticar tais 
regras.” (CRUZ, 2006, p.135-136) 
  

1 Sobre a impropriedade da equiparação da teoria habermasiana a aspectos negativos do paradigma 

social ver Cruz (2004; 2006, p.238-242) e Travessoni Gomes (2007). 

  
1 Segundo Cittadino, “Habermas recorre aqui ao processo de auto-reflexão proposto pelo modelo psicanalítico, 
através do qual a atuação do terapeuta permite ao paciente adotar uma atitude reflexiva em relação às suas 
próprias manifestações expressivas. Adotando a perspectiva freudiana, Habermas acredita que os indivíduos têm 
a capacidade de se libertar de suas ilusões e fantasias, construídas a partir de suas próprias vivências”. (2004, p. 
108) 
  
1 Cattoni afirma que, embora circulem no discurso de fundamentação argumentos de várias categorias, há certa 
prioridade aos argumentos morais, justamente por pretenderem um sentido universal. “As questões éticas são 
certamente parte importante da política. Mas devem estar subordinadas às questões morais (de justiça) e ligadas 
às questões pragmáticas (de interesse) (2002, p. 77) Já Álvaro Cruz sustenta que “não há se falar em uma 
prevalência necessária dos argumentos morais sobre os não morais, especialmente no âmbito da legislação, na 
qual, apesar de manifestar com todo o vigor o requisito da universalidade normativa, não é possível depreender-
se uma primazia unívoca/solipsista dos argumentos morais nos discursos de fundamentação, distintamente do 
que ocorre nos de aplicação.” (2006, p. 160) Esse entendimento parece estampado também na obra de Chamon 
Júnior, ao dizer que tanto argumentos morais, éticos e pragmáticos são determinantes. (2005, p.249) 
  
1 Sobre as críticas e reflexões sobre a situação ideal de fala conferir Gomes (2007). 
  
1 Não se desconhece a existência de argumentos que sustentam que a teoria discursiva não possa ser plenamente 
aplicada posto que vários assuntos sobre regulação envolvam questões técnicas. Sobre o assunto ver Ragazzo 
(2011). 
  
1 “Discurso racional é toda tentativa de entendimento sobre pretensões de validade problemáticas, na medida em 
que ele se realizar sob condições de comunicação que permitam o movimento livre de temas e contribuições, 
informações e argumentos no interior de um espaço público [...]” (HABERMAS apud CRUZ, 2004, p. 218) 
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AS MUDANÇAS NOS PARADIGMAS DE ATUAÇÃO DO ESTADO 
 

THE CHANGES IN THE PARADIGM OF STATE ACTION 
 
 
 

Isamara Seabra 
 

RESUMO 
O estudo analisa as mudanças dos referenciais de atuação do estado: de Estado interventor 
para Estado regulador/parceiro. Mostra também como essa mudança ocorreu no Estado 
Brasileiro, em especial nas décadas de 80 e 90, com o processo de privatização, a 
reestruturação administrativa, quebra dos monopólios e criação das agências reguladoras. 
Discute como no Estado regulador brasileiro convivem as diferentes formas de atuação do 
setor público. Apresenta, com especial ênfase, a nova vertente do Estado regulador – O 
Estado Parceiro – uma forma de relacionamento do Estado com o setor privado assentado nas 
bases da consensualidade e horizontalidade. Por fim, apresenta os instrumentos de política 
pública para a atuação em conjunto com o setor privado.  
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ABSTRACT 
This paper analyzes the changes in the relationship between the State and private sector in 
Brazil. The paper illustrates how these changes occurred, mainly in the 1980s and 1990s 
through the process of privatization, State administrative reform, the end of monopolies of 
public companies and the creation of public utility regulatory agencies. Furthermore, the 
paper focuses on the evolution of the relationship between State and the private sector with an 
emphasis on the current role of the State as a regulator, a kind of relationship based firmly in 
consensus and equalitarian behavior. It discusses how is possible to practice at the same time 
different forms of public sector policy toward the private sector. Finally, the paper discusses 
the public policy instruments available to promote public and private partnerships 
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1- Introdução   

  

No Brasil, as últimas décadas foram marcadas por fortes intervenções do Estado em busca do 
desenvolvimento econômico, por meio de ações que levaram o País a se alinhar ao chamado 
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grupo dos BRICS[1], os principais países emergentes do mundo, que poderão alcançar o nível 
de bem-estar das nações desenvolvidas em um futuro próximo. 

Na realidade, o caminho até alcançar esta posição foi longo, e neste período o País 
experimentou diferentes formas de atuar na economia e na sociedade. Em especial, chama 
atenção ao longo desses anos a mudança do paradigma de intervenção governamental, que 
passou de Estado Interventor a Estado Regulador e Parceiro. 

O Estado interventor no Brasil, que começou a vigorar a partir de 1930 ao final dos anos 1980 
foi essencialmente provedor de bens e serviços e dominado pelas idéias do Estado de bem 
estar social. Além de contar com recursos públicos para realizar obras de em diversos setores 
da infraestrutura, o governo atuava diretamente na economia como empresário, por meio de 
empresas públicas. 

O aprofundamento do modelo de Estado empresário e concentrador de poder contribuiu para 
que houvesse um crescimento desequilibrado do gasto público, gerou descontrole no déficit 
público, fez acelerar a inflação e, ao final dos anos 1980, deixou patente seu esgotamento.A 
crise das finanças públicas mostrou que o Estado não poderia mais continuar financiando sua 
atuação empresarial nos diversos segmentos da economia e teria que repensar o seu modo de 
atuar em face do crescimento da demanda por novos investimentos e a acumulação de 
gargalos estruturais por toda economia. 

No fim da fase de intervenção, as empresas estatais haviam perdido eficiência e o governo, 
além de não contar com recursos suficientes para seus investimentos lidava com a falta de 
capacidade gerencial, não só para administrar suas empresas, mas principalmente os projetos 
de porte elevado e de alta complexidade em setores estratégicos da economia.  

O mudança na forma de atuar do setor público começou a ocorrer no final dos anos oitenta e 
se estendeu pelas décadas seguintes, quando teve início a reforma do Estado Brasileiro, 
inclusive de sua administração, por meio do processo que se denominou de reengenharia do 
Estado. Neste período, o governo passou a diminuir sua atuação direta na economia e a buscar 
um papel essencialmente regulador das atividades econômicas. 

Neste contexto de mudanças, surgiu com força a idéia de colocar o setor privado brasileiro no 
centro dos novos investimentos e dos projetos nacionais, atuando de forma mais próxima e 
em parceria com o governo, especialmente nos projetos dos segmentos da infraestrutura. 

Novos instrumentos legais foram adotados na nova forma de atuar do Estado, entre os quais 
devem ser destacados dois dos mais importantes: 1) o novo sistema de concessões, que 
resultou da promulgação da Lei regulatória do instituto (Lei 8.987/95) e se transformou na 
base da legislação das parcerias público privadas, que viria a ser aprovada posteriormente, e 
2) as parcerias público-privadas (PPPs), reguladas pela Lei 11.079 de 2004, um instrumento 
que já estava sendo utilizado em muitas partes do mundo para a viabilização de obras e 
projetos na infraestrutura, e que no Brasil somente chegaria 10 anos após a aprovação da nova 
lei de concessões. 

As parcerias do Estado com o setor privado ganharam força a partir do processo de 
privatização e o controle da dívida pública realizados na década de 1990, e se consolidaram 
como política pública permanente após a obtenção da estabilidade da economia e o fim da 
hiperinflação crônica no Brasil. 
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Tendo como foco de análise o caso brasileiro, o presente trabalho tenta mostrar a mudança de 
referencial de atuação do Estado e a convivência dos referenciais no Estado Regulador 
Brasileiro. Para isso, recorre-se aos ensinamentos econômicos e de finanças públicas, 
essenciais para o entendimento do instituto jurídicos das parcerias. 

O trabalho está assim dividido: introdução, três tópicos de análise e conclusão. A primeira 
parte da análise destina-se a apresentar os referenciais de atuação do Estado: o Estado 
interventor e o Estado regulador e parceiro e, como se deu o caminho para o Estado regulador 
com a perda de força do intervencionismo, além de descrever como ocorreu esse processo no 
Estado Brasileiro. A segunda parte expõe a questão da convivência dos paradigmas de 
atuação no Estado regulador. Por fim, a terceira discorre sobre uma nova vertente do Estado 
regulador -  o Estado parceiro, sua atuação consensual e os instrumentos de políticas públicas 
para atuação em conjunto com Setor Privado. No último item são apresentadas as conclusões 
finais. 

  

2 - As Mudanças dos Referenciais de Atuação do Estado: de Estado Interventor a 
Regulador e Parceiro. 

  

  

2.1 - Os Paradigmas de Atuação do Setor Público 

Como mencionado, no Brasil, nas últimas cinco décadas desde o século passado, o Estado 
passou por diversas transformações em sua forma de atuar, que podem ser analisadas a partir 
de dois referenciais básicos: o Estado interventor e o regulador e parceiro do setor privado.  

Algumas características básicas dos referenciais citados estão destacadas no quadro a seguir, 
onde se apresentam separadas as diferenças principais dos dois modelos, nos planos 
cognitivo, normativo e operacional[2] das intervenções públicas. Ressalte-se que, por questão 
metodológica, o trabalho adota os componentes e as definições mais representativas dos dois 
referenciais. 

 Referencial   

Plano Cognitivo 

  

Plano normativo 

  

Plano operacional 
Estado 
Interventor 

Estado com o objetivo de 
garantir o desenvolvimento, 
sempre provedor de bens e 
serviços e capaz de alocar 
os recursos necessários em 
qualquer área. 

Estado empresário que atua 
através de suas empresas 
nos setores considerados 
importantes da economia. 

Criação de empresas 
públicas 

Criação, concessão e 
fiscalização de direitos 
sociais 

Aplicação de programas 
de direção econômica a la 
Keynes, despesa pública 
como instrumento de 
promoção do pleno 

Decretos de criação de 
empresas públicas 
como BNDES, 
Petrobrás,  

Planos de direção 
Econômica - PNDs 

Plano Nacional de 
Desenvolvimento da 
Nova República (1986-
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Estado garantidor de 
direitos sociais como forma 
de corrigir as distorções do 
capitalismo. 

Estado de bem estar social, 
como agente da promoção 
(protetor e defensor) social 
e organizador da economia. 

Estado como responsável 
pelo pleno emprego com 
sustentação deste pela 
despesa pública. 

  

emprego e criação de 
impostos: medidas macro 
e microeconômicas de 
intervenção. 

1989)         

Lei 7.486/86. 

  

Estado 
Regulador e 
parceiro 

Estado deixa de ser 
empresário. 

Não executa diretamente 
atividades produtivas. 

Estado que busca a 
eficiência e resultados na 
sua organização e atuação. 

Estado como agente 
normativo e regulador da 
atividade econômica 
conduzido pelo setor 
público que busca atuar 
através de terceiros. 

Estado com falta de 
recursos para realizar obras 
de infraestrutura 
necessárias. 

Estado que busca parcerias 
com o setor privado para 
realizar investimentos 
públicos e prestar serviços 
públicos devido. 

  

  

Medidas de reestruturação 
patrimonial do Estado. 

Medidas de reestruturação 
administrativa na busca da 
eficiência e foco nos 
resultados. 

Medidas de abertura dos 
mercados 

Criação de políticas 
setoriais para regulação de 
mercados, centralizada na 
figura das agências. 

Necessidade de atuar com 
o setor privado por meio 
de parcerias instituíndo 
assim políticas públicas 
que tencionam conferir 
maior segurança aos 
parceiros privados. 

Necessidade de atuar com 
o parceiro privado em 
projetos que não 
apresentem atratividade ao 
setor privado, criação da 
política pública das 
parcerias público 
privadas.   

Programa Nacional de 
Desestatização 

Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho 
do Estado. 

Emenda Constitucional 
nº 19/98. 

Emendas 
Constitucionais de 
quebra de monopólios: 
nº 5 (gás), nº8 
(telefonia) e nº9 
(petróleo); 

Leis de criação das 
agências reguladoras: 
ANEEL - lei 9.427/96; 
ANATEL- lei nº 9. 
472/97); ANP - Lei nº 
9478/97, 
ANTT(lei10.233/2009).

Lei de Concessões e 
permissões (lei 
8.987/90 e lei 
9.074/95). 

Criação da lei de 
parceria público 
privada(lei11.079/04) 

Fonte: própria autora 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 570



No início do século XX, o modelo de Estado liberal, cuja característica principal é a defesa da 
idéia de uma Administração Pública limitada e de funções mínimas, foi sucedido por um novo 
tipo de governo, que se apresentou tendo um papel central na gestão de recursos na economia 
e com funções e atuações bem ampliadas. 

A mudança de atuação do Estado foi impulsionada pela sua incapacidade de prover respostas 
apropriadas para as demandas econômicas e sociais, à luz da doutrina liberal clássica[3]. Por 
isso, aos poucos, no âmbito da Administração Pública, a premissa básica do liberalismo, a 
interferência mínima na economia, foi abandonada, e o Estado passou a exercer uma política 
econômica de atuação direta sobre os meios econômicos e a desempenhar um papel mais 
central na vida da sociedade[4]. 

Entre os acontecimentos específicos que contribuíram para a ampliação da ação do Estado no 
domínio econômico podem ser destacados os seguintes[5]: 

1) as duas grandes guerras, que trouxeram a necessidade de controle integral e coativo da 
economia pelo Estado para a produção de armamentos e aprovisionamentos. Essa atuação fez 
surgir diversos desequilíbrios na industrialização dos países envolvidos - alguns setores 
ficaram super dimensionados e mobilizados integralmente para a economia de guerra e outros 
atrofiados - aparecendo assim as disfunções no mercado, principalmente nos setores de 
produção de bens não voltados para os conflitos. 

2) as crises econômicas que se sucederam a cada período de pós-guerra e provocaram 
questões sociais como o desemprego, a inflação e a carestia, problemas que só puderam ser 
solucionados com a quebra da rigidez na atuação liberal do Estado no campo econômico, e a 
tomada de medidas dirigistas e intervencionistas. Isto aconteceu, por exemplo, na crise de 
1929, que tendo começado nos EUA e se alastrado pelo mundo, provocou profunda depressão 
econômica e ensejou a aplicação de programas de intervenção econômica a la Keynes[6] para 
estabilizar e estimular a economia, sem ferir o sistema baseado na propriedade particular[7], 
permitindo, assim, a conciliação da iniciativa privada com uma ação governamental mais 
direta sobre a economia. 

Nos Estados Unidos o New Deal do governo Roosevelt, inspirado na doutrina Keynes, foi, à 
época, um dos mais notórios programas de intervenção na economia. O Programa foi 
estabelecido a partir de um conjunto de medidas para combater os efeitos da grande depressão 
de 1929 e se baseou essencialmente em um audacioso plano de obras públicas visando atingir 
o pleno emprego na economia, a partir do pressuposto que o aumento das despesas públicas 
sustentaria a demanda e haveria a criação de novos empregos, além de aumento na renda da 
população. 

Da década de 1930 aos anos 1980, o pensamento de Keynes teve lugar preponderante na 
condução das políticas econômicas em todo mundo, fazendo contraponto aos princípios 
econômicos liberais, que haviam mostrado sua incapacidade de garantir o pleno emprego e o 
crescimento econômico[8]. 

A doutrina Keynesiana não se limitou apenas aos objetivos de política econômica. Abrangeu 
também a escolha e a definição de técnicas e estratégias de planejamento macroeconômico, 
sempre atribuindo prioridade aos gastos do orçamento público como meio regulador da 
conjuntura econômica:[9] 

3) o fortalecimento da posição de algumas empresas resultante do modelo liberal e gerou 
concentração industrial e monopólio (durante o processo houve a eliminação das empresas 
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economicamente mais fracas), a exploração dos trabalhadores com o pagamento de baixos 
salários e a exigência de exaustivas jornadas de trabalho[10]. Ou seja, as políticas liberais 
trouxeram conseqüências sociais, entre as quais destacam-se: o aparecimento de uma nova 
classe social, o proletariado, e seus movimentos de reação direcionado às classes dominantes, 
além da contra-reação do governo, que procurou estabelecer políticas sociais sistemáticas e 
compensatórias, com a fixação de padrões mínimos de renda para a população. 

Após a 1ª guerra mundial as áreas sociais passaram a demandar do Estado atenção especial, e 
este começou a usar o orçamento para cobertura dos riscos sociais, ocorrendo então o 
fortalecimento das idéias do Estado de Bem Estar Social. 

Em termos efetivos, após a segunda Guerra, o Estado expandiu a produção direta de bens e 
serviços, aumentou seu patrimônio e criou empresas públicas, que passaram a atuar de forma 
monopolista em setores importantes para o fomento da economia[11].  

 Em resumo, por meio do intervencionismo, o Estado após a década de 1930 visou atingir o 
Welfare State, também denominado Estado do bem estar social. 

O Welfare State consolidou-se após a segunda Guerra, quando houve a mobilização em larga 
escala do aparelho do Estado nas sociedades capitalistas, a fim de executar medidas 
orientadas diretamente ao bem estar da população, colocando a atuação do Estado como 
agente de promoção social (protetor e defensor) e organizador de toda economia, e não apenas 
um simples executor de um conjunto de políticas sociais, conforme descreveu Souza[12]. 

As primeiras Constituições que consagraram o Estado de bem estar social foram a do México 
e da República de Weimar, em 1917 e 1919, respectivamente. 

No Welfare  State o indivíduo teria o direito, desde seu nascimento até sua morte, a um 
conjunto de bens e serviços que deveriam ter seu fornecimento garantido, seja diretamente 
pelo Estado ou indiretamente, mediante seu poder de regulamentação sobre a sociedade civil. 
Ou seja, o Welfare State caracterizou-se por uma maciça participação do Estado na promoção 
de benefícios sociais, como a previdência, a habitação e a assistência social, além da saúde, 
saneamento e educação[13]. 

Para dar conta dessas responsabilidades crescentes o Estado deveria promover uma intensa 
política fiscal para fazer frente aos gastos necessários, fato que, como já referido, levou as 
idéias Keynesianas a ser a política protagonista, na prática, do Estado social. 

  

2.2 - A Perda de Força do Intervencionismo Estatal 

  

O ciclo de idéias e ações intervencionistas do Estado durou aproximadamente do fim dos anos 
1920 até o fim dos anos 1970. A partir daí a fórmula Keynesiana de atuação governamental 
começou a perder força e passou a ser contestada, particularmente quando do aparecimento do 
fenômeno da staginflation nas principais economias do mundo (o fenômeno da staginflation, 
segundo Stigum e Stigum[14], é caracterizado pelo aumento da inflação simultaneamente à 
queda da atividade econômica; nessa situação, políticas de controle da demanda a la Keynes 
são pouco eficazes). Ou seja, as medidas de política econômica baseadas no modelo 
keynesiano, que haviam obtido êxito no passado, após os anos 1970, estavam provocando 
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desequilíbrios orçamentários, devido ao forte aumento das despesas, apesar da elevação dos 
aumentos de impostos, além de ter agravado o endividamento externo dos países e gerado 
déficits fiscais crônicos, sem também obter êxito na estabilização da economia. 

A incapacidade do governo de prestar os encargos e serviços assumidos, inclusive de fazer 
frente às funções públicas essenciais, combinada à contestação do empresariado ao 
aprofundamento da atuação governamental em áreas "naturalmente" privadas, fez crescer o 
desgaste do modelo de Estado interventor em todo mundo. 

Na área social, a crise gerada pela excessiva intervenção estatal atingiu três dimensões, 
segundo Rosanvallon[15]: 

1) de ordem financeira, que ocorreu a partir do aumento do hiato entre a receita e a despesa do 
governo, quando as despesas sociais continuaram a crescer muito mais que as receitas, apesar 
destas terem sido elevadas por aumentos de tributos obrigatórios. Em um determinado ponto 
as receitas não puderam continuar crescendo sob pena de onerar demasiadamente o trabalho 
assalariado em prol dos inativos e das demais atividades do Estado; 

2) de ordem ideológica - gerada a partir da suspeita de que o Estado não seria mais capaz de 
administrar eficazmente os problemas sociais; 

3) de ordem filosófica, que surgiu com a desagregação dos princípios da organização da 
sociedade e o fracasso da concepção tradicional dos direitos sociais, resultado de uma massa 
crescente de inativos versus uma massa decrescente de ativos, que  gerava conflitos e 
desagregação na sociedade. 

Por outro lado, em contraponto à crise da atuação Estado interventor, que levara a retração do 
papel do governo na economia, a iniciativa privada foi cobrada a adotar um novo 
posicionamento na economia e na sociedade[16]. Surgiu, assim, destes fatos, uma nova fase 
na forma de atuar do governo. 

  

  

2.3- O Caminho para o Estado Regulador: críticas ao Estado interventor e a 
privatização 

  

Após a década de 1970, várias medidas foram estabelecidas no âmbito da política econômica 
em alternativa ao modelo Keynesiano, entre as quais devem ser citadas: a liberação dos 
preços, a redução da intervenção pública direta na economia, o abrandamento das 
regulamentações e a abertura da economia[17]. 

Amparado principalmente nas doutrinas de Friedrich Hayek e Milton Friedman[18] surgiram 
as correntes denominadas neoliberais ou social liberais, que fundamentalmente se 
sustentavam uma nova forma para a atuação do Estado: pregavam a revalorização das forças 
do mercado, a defesa da desestatização e a busca de um Estado financeiramente mais eficiente 
e equilibrado, com a redução dos encargos sociais criados no pós-guerra além do desmonte do 
Estado-empresário, tudo sem afastar totalmente o Estado da prestação de serviços essenciais à 
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sociedade. Ao mesmo tempo, estes autores defendiam que o papel regulador do governo na 
economia deveria ser expandido como forma o aumento das atividades privadas[19].        

No centro das principais medidas de administração pública defendidas estava o processo de 
privatização, que deveria ser destinado a evitar o desperdício e a burocratização e aumentar a 
eficiência do Estado. 

A privatização se alargou como política e ganhou vários sentidos, daí surgindo na doutrina, 
tanto na área jurídica quanto na econômica, inumeráveis definições para o termo. Por 
exemplo, Di Pietro[20] confere um sentido amplo ao termo, ao definir como privatização 
todas medidas que têm o objetivo de diminuir o tamanho do Estado, compreendendo 
fundamentalmente ações que caracterizam a mudança do paradigma de atuação do Estado de 
interventor para regulador. 

Segundo a autora[21] o termo privatização abrange: 1) a desregulação (diminuição da 
intervenção do Estado no domínio econômico); 2) desmonopolização de atividades 
econômicas (principalmente os monopólios públicos); 3) a venda de ações de empresas 
estatais ao setor privado, com ou sem a perda do controle acionário; 4) a concessão de 
serviços públicos, com a devolução da situação de concessionário à empresa privada; 5)  os 
contracting out - forma pela qual a administração pública, no desempenho de suas funções, 
celebra acordos de variados tipos para buscar a colaboração do setor privado, podendo-se 
mencionar como exemplos os convênios e os contratos para realização de obras e prestação de 
serviços, inclusive a terceirização de serviços". 

Gaspar Ortiz[22] também expressa bem a relevância da mudança do paradigma de 
intervenção do Estado ao afirmar: "El término "privatización" ha sido em estos años uma 
palabra mágica que encarnaba em si misma uma transformación profunda em el modelo de 
Estado." Para o autor, a mudança do modelo não foi própria de um país ou de um governo 
concreto, foi geral, e representou muito mais do que vender empresas públicas, implicou 
essencialmente em uma mudança de tarefas e papéis do Estado na sua relação com a 
Sociedade. 

Enfim, a reformulação das tarefas do setor público nas últimas décadas se deu com a retirada 
do Estado de uma série de atividades e serviços que não eram propriamente dele, mas que 
haviam sido incorporados progressivamente no âmbito de sua ação, na fase intervencionista. 
E o Estado deixou de ser executor direto da atividade econômica para interferir indiretamente 
por meio da regulação da atividade econômica[23]. 

  

2.4-O Estado Interventor Brasileiro e sua Crise 

  

No Brasil, o processo de intervenção do Estado na economia se acelerou na segunda metade 
do século XX, notadamente a partir da segunda Guerra Mundial, quando começou no País a 
criação de diversas empresas públicas por razões de segurança nacional. No bojo dessas idéias 
foram instaladas a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Siderúrgica Nacional, a 
Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Nas décadas 
seguintes, de 1960 e 1970, o número de empresas públicas disparou, quando foram 
estabelecidas mais de 300 estatais[24]. 
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Entre 1964 e 1967, as reformas implementadas para acelerar o crescimento da economia 
possibilitaram a intensificação do movimento estatizante. Por exemplo, a reforma tributária 
posta em prática pelo primeiro Governo militar acarretou a centralização relativa do poder 
fiscal na esfera federal e viabilizou a realização de volumosas inversões do poder público em 
grandes projetos do governo, especialmente implementados por empresas estatais. 

No referido período, o Estado Brasileiro exercitou uma das principais funções 
intervencionistas, a de planejamento, ao atuar, na esfera federal, por meio de planos nacionais 
de desenvolvimento. Nesses planos, a ação do Estado abrangia todas as variáveis econômicas 
e buscava obter resultados de natureza econômica por meio de intervenções em determinadas 
regiões ou área do governo. 

No Brasil, são exemplos de planos interventivos de planejamento e desenvolvimento o plano 
de metas de Juscelino Kubitchek[25] (1956-1961) e os Planos Nacionais de Desenvolvimento 
- PND (I PND-1972/1974, II PND - 1975/1979 e III PND 1980/1985) do período dos 
governos militares. Esses planos se caracterizavam por serem formulações do âmbito do 
governo federal e por terem sua duração coincidente com a dos mandatos dos presidentes da 
república. 

 O II PND, do governo Geisel, destaca-se entre os planos econômicos do período militar pelo 
seu amplo programa de investimentos, previsto para a economia como um todo e para as 
empresas estatais, com o objetivo transformar a estrutura produtiva brasileira. Através dele, o 
governo federal buscou um novo padrão de industrialização para o País, pelo fortalecimento 
das indústrias de base e do capital nacional, além de realizar investimentos nas áreas de 
energia e transportes[26]. 

No seu aspecto negativo, o Plano desconsiderou a difícil conjuntura econômica internacional 
da época, abalada pela crise do petróleo, e aumentou fortemente o gasto público, não 
conseguindo reverter a aceleração da inflação, ao mesmo tempo em que levava o País a forte 
endividamento externo[27]. 

Aliás, entre as fortes críticas ao II PND está a alternativa proposta por seus formuladores de 
financiar os investimentos públicos com base em fontes estrangeiras de capital, em um 
contexto de crise internacional e elevadas taxas de juros. Essa forma de financiamento, ao 
exigir a vinculação dos empréstimos estrangeiros à aquisição externa das máquinas e 
equipamentos necessários à implementação dos projetos, terminou por colocar obstáculos ao 
objetivo fundamental do próprio Plano, o de fomentar o setor produtivo brasileiro. 

As conseqüências do modelo econômico formulado no II PND logo apareceram. 

Ao ter reduzidas suas encomendas, o segmento interno produtor de bens de capital sofreu um 
forte revés. Ou seja, não tendo sido estimuladas a se especializarem, não contando com 
barreiras protecionistas à entrada de produtos importados e concorrendo com as empresas 
multinacionais instaladas no País, as empresas industriais brasileiras enfrentaram queda nos 
preços relativos de seus produtos e passaram por forte crise na década de 1970. 

Assim, ao final dos anos de 1970, o empresariado nacional aumentou suas críticas contra a 
presença maciça do Estado na economia, que se intensificara a partir dos PNDs e da atuação 
das empresas do governo. Ou seja, as empresas privadas brasileiras, sentindo ameaçadas pela 
invasão de seus espaços e estando excessivamente tributadas, passaram a reivindicar o direito 
de participar de atividades que até então estavam a cargo do setor público e de suas empresas 
estatais, provocando o debate sobre a necessidade da privatização no País. 
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Ao mesmo tempo em que lutava contra a crise do setor produtivo dos anos 1980, o governo 
tentava conter a inflação crônica do País, formulando sucessivos planos de estabilização 
econômica, a partir de planos de natureza financeira e monetária.  Desde então, a política 
econômica do governo passou a oscilar entre a manutenção do modelo desenvolvimentista de 
intervenção econômica, que caracterizara o período de 1920 a 1980, e iniciativas mais 
liberais, como forma de atuar sobre o domínio econômico.[28] 

  

2.5 - A Efetivação do Estado Regulador no Brasil: as reformas administrativas, a 
Privatização, o Plano real e suas conseqüências e as Agências de Regulação. 

  

No final da década de 1980, as medidas para liberalização da economia tomaram parte 
definitivamente nas ações do governo brasileiro, seguindo a tendência mundial já estabelecida 
de reação ao forte intervencionismo estatal então prevalecente nas atividades econômicas dos 
países. 

Dentre as mudanças de atuação do Estado Brasileiro da década seguinte destaca-se a 
denominada "Reforma do Estado", que envolveu, entre outras a reforma administrativa da 
máquina pública federal, a privatização das empresas estatais, a abertura da economia ao 
comércio internacional por meio da redução de tarifas e demais barreiras protecionistas, a 
adoção de medidas para atrair o investimento estrangeiro, a reforma fiscal com a criação do 
Fundo Social de Emergência, a flexibilização da execução financeira dos gastos do Tesouro e 
a reforma monetária. Essas medidas em seu conjunto levaram a partir de 1996 à estabilização 
econômica do País. 

No caso específico da privatização, o processo exigiu a criação de novo aparato regulatório 
para atuação do Estado[29]. 

Em suma, a política econômica no Brasil da década de 1990 terminou por seguir o caminho 
que havia sido percorrido por diversos outros países em anos anteriores: adotou a privatização 
como política central de governo, que veio impulsionada pela existência de vários fatores, 
entre os quais se destacam[30]: (1) as condições precárias das finanças do governo, que 
impediam a realização de níveis adequados de investimentos públicos em setores estratégicos 
da economia e (2) a profunda deterioração da qualidade dos serviços públicos oferecidos pelas 
estatais brasileiras, que resultara da má utilização dessas empresas como instrumento de 
política macroeconômica e de gastos públicos, além das seguidas interferências políticas em 
sua administração. 

A privatização brasileira acabou sendo vista como uma medida capaz de quebrar o círculo 
vicioso de falta de capitais e atrair eficiência e recursos privados para os empreendimentos da 
infraestrutura[31]. 

O grande impulso ao processo de privatização no Brasil se deu a partir de 1990, após o ensaio 
de um programa geral na década de 1980, com a atuação do Ministério da Desburocratização, 
no Governo do Presidente Figueiredo, e da criação da Secretaria de Privatização, no Governo 
Sarney. Os dois programas, que constituíram a chamada primeira onda da privatização 
brasileira, foram marcados pela privatização e alienação de ativos de empresas desativadas, 
além da realização de desinvestimentos de participações minoritárias em posse do BNDES e 
suas subsidiárias. Nessa fase da privatização acabaram por serem privatizadas diversas 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 576



companhias do chamado setor produtivo da economia, que na realidade eram empresas que já 
haviam pertencido à iniciativa privada. 

Ainda nessa fase que antecede ao Programa Nacional de Desestatização (PND), é interessante 
destacar uma mudança que indiretamente se transformou em apoio à privatização brasileira: o 
controle direto da expansão das empresas estatais existentes, que aconteceu a partir da criação 
da Secretaria Especial de Controle das Estatais (SEST), em 1981, e a elaboração de um 
primeiro censo detalhado dessas empresas. 

É importante destacar que nessa época já existiam alguns dispositivos legais que permitiam a 
realização da privatização, porém de forma restrita[32]. Podem ser citados, por exemplo, o 
art.60 da lei 4.728/65, que autorizava o Poder Executivo a alienar apenas as ações das 
sociedades de economia mista, desde que o governo mantivesse a maioria com direito a voto, 
e o art.178 do Decreto-Lei 200/67, que era mais abrangente, pois incluía não só as sociedades 
de economia mista, mas também entes da administração descentralizada. No entanto, esse 
decreto só autorizava a privatização da empresa no caso de ocorrência de prejuízo, inatividade 
e desenvolvimento de atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada. No 
entanto o decreto previu um retrocesso ao autorizar a reincorporação dessas empresas à 
administração centralizada ou a outras entidades do Governo Federal. 

Somente no período político seguinte, Governo Collor, as privatizações tomaram notável 
impulso, a partir da edição da Lei 8.021/90, que instituiu o Programa Nacional de 
Desestatização (PND) e ofereceu como solução de implementação a experiência do BNDES, 
que no âmbito do governo federal era o órgão que possuía experiência na avaliação de 
empresas. 

Na primeira fase do PND, de 1990 a 1992, foram vendidas diversas empresas do setor 
produtivo controladas pela União. Posteriormente, no Governo Itamar, o processo de 
privatização permaneceu intenso, ocorrendo aí a segunda fase do PND. Nesse período, quase 
todas as empresas estatais federais localizadas no setor industrial foram vendidas ao setor 
privado. A partir daí, o programa foi fortalecido e ampliado, e passou a atuar também na 
viabilização das concessões de serviços públicos da esfera federal, em formulações de 
parcerias entre o público e o privado e na discussão sobre possibilidades de quebra de 
monopólios (na PETROBRAS, ELETROBRÁS e TELEBRÁS), especialmente a partir da 
posse do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso[33]. 

Embora reconhecido como importante pela literatura[34], principalmente pela reorganização 
do setor público brasileiro, o impacto para as contas fiscais das receitas com as vendas das 
empresas estatais nos seus primeiros anos foi considerado de pouca importância. 

Reorganizando o quadro legal das privatizações, a primeira lei do PND, Lei 8.021/90, 
terminou sendo por diversas vezes alterada e finalmente, em 1997, revogada e substituída pela 
Lei 9.491, para dar apoio à etapa seguinte da desestatização. 

A terceira fase do processo de privatização no âmbito do PND iniciou-se em 1995, no 
governo de Fernando Henrique Cardozo. Nesse período, deu-se continuidade ao processo de 
desestatização iniciado nos governos anteriores, conferindo, porém, mais ênfase á delegação 
de serviços públicos ao particular - mediante autorização, permissão e concessão, na 
realização de parcerias com entidades públicas e privadas para gestão associada de serviços 
públicos ou serviços de utilidade pública, por meio de convênios, consórcios e contratos de 
gestão. 
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No período de FHC a frente do Governo Federal a gestão de diversos serviços públicos 
ferroviários, portuários, de energia elétrica, de telecomunicações, antes prestados diretamente 
pelo Estado ou através de sociedades de economia mista, foi transferida ao setor privado 
mediante concessão, permissão ou autorização[35]. No âmbito dos Estados e Municípios 
também houve a ampliação do Programa. 

Nos anos de 1995 a 2000, diferentemente do que ocorrera na fase anterior do PND, as receitas 
recebidas pela venda das estatais não apenas tornaram-se significativas em termos 
macroeconômicos como também contribuíram para a estabilidade econômica[36], um 
processo cuja consolidação final se deu com o Plano Real. 

No entanto, não só a privatização de empresas estatais caracterizou a mudança de atuação do 
Estado no período. Outras reformulações também levaram a esse resultado, ou seja, junto com 
o programa de privatização foi implantada uma série de reformas estruturais específicas para a 
economia brasileira, como a reforma do aparato da Administração Pública e a mudança do 
regime dos monopólios estatais. 

Na reforma administrativa, também realizada na década de 1990, um dos seus primeiros 
passos foi a formulação do plano diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo 
Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado - MARE e aprovado em 
21.9.1995 pela Câmara de Reforma do Estado. O plano objetivava transformar a 
administração pública burocrática, rígida e ineficiente em uma administração pública 
gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. 

As medidas adotadas no âmbito da Reforma foram a flexibilização de procedimentos, o 
controle por resultados, e a definição de metas para cada órgão do Governo Federal, 
possibilitando conferir ao administrador maior autonomia na gestão de recursos humanos. 
Posteriormente, a emenda constitucional n° 19/98, contribuiu para o processo da reforma do 
Estado brasileiro, ao introduzir dentre outras medidas previsão de lei disciplinando os direitos 
dos usuários dos serviços públicos e exigência para a Administração Pública obedecer ao 
princípio da eficiência em sua organização e atuação. 

Enfim, as mudanças buscavam atingir a chamada "Administração Pública Gerencial", cuja 
preocupação estava centrada na busca da eficiência e de resultados nas ações do governo.  

No contexto das mudanças da década de 1990 foi necessário realizar a quebra dos monopólios 
de áreas que, por determinação constitucional, só poderiam ser exploradas diretamente pela 
União ou por concessão a empresas sob o controle acionário estatal, como era o caso dos 
serviços de telecomunicação e exploração de petróleo, no âmbito federal, e dos serviços de 
gás canalizado, na órbita dos Estados. 

Ainda como parte das mudanças de atuação do Estado, o governo federal propôs e conseguiu 
a aprovação das seguintes emendas constitucionais de quebra dos monopólios: art. 21, XI e 
XII da Constituição Federal e emenda constitucional n° 8/95, para os setores de 
telecomunicações, art. 177 - E.C nº 9/95 no segmento de petróleo e gás e art. 25,§ 2º- E.C 
n°5/95 no setor de gás canalizado de responsabilidade dos Estados, além do art. 178, CF - E.C 
nº 7/95 para o fim da reserva de mercado na navegação de 
cabotagem.                                                                                      

A quebra dos monopólios reforçou o objetivo da abertura dos mercados à livre competição ao 
reduzir a restrição ao capital estrangeiro. Por tabela, as medidas acabaram por reduzir o 
tamanho do Estado na economia, e confirmar o reconhecimento de que caberia à livre 
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iniciativa o papel de propulsor da economia, e ao Estado o acompanhamento e estímulo do 
mercado e repressão de situações de anormalidade. 

Outra medida importante para a defesa da concorrência foi a abertura ao capital estrangeiro, 
que ocorreu com a revogação do art. 171 da Constituição Federal, que permitia a distinção de 
empresas brasileira e empresas brasileiras de capital nacional. Na nova legislação, admitiu-se 
a outorga de benefícios do Estado em relação às empresas estrangeiras, ao dizer que qualquer 
restrição ao capital estrangeiro no Brasil[37] só poderia ocorrer se prevista em tratados 
internacionais firmados pelo País. 

Também após 1995, foram criados órgãos da administração indireta, inspirados no modelo 
norte americano,denominadas de agências reguladoras. A criação das agências ocorreu a 
partir da necessidade de se adotar, no âmbito da administração pública federal, órgãos que 
exercessem o controle da execução dos contratos de concessão e permissão e a fiscalização 
dos serviços e das concessionárias, mas que possuíssem certa margem de independência em 
relação aos três poderes do Estado.  

As agências reguladoras no Brasil foram criadas com a atribuição de editar normas 
regulamentares, reprimir condutas abusivas e até resolver conflitos entre os agentes públicos 
e privados envolvidos na prestação de determinado serviço público.  

São desse período a criação das seguintes principais agências de regulação: Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (Lei nº 9 427, de 26/12/96); Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL) (Lei nº 9 472, de 16/7/97); Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) (Lei nº 9 478, de 6/8/97), Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) (Lei 
nº 10.233/2009). 

Nesse contexto de reformas e de alteração da forma de atuar do Estado o governo formulou 
um novo plano monetário para a estabilização da economia. Assim apareceu o Plano Real, um 
Plano de estabilização da moeda que não somente levou ao fim da hiperinflação no Brasil e à 
mudança do padrão monetário, como também trouxe inúmeras alterações nas relações 
financeiras do governo com o setor privado e entre os agentes do setor privado[38]. 

Isto aconteceu, por exemplo, ao serem estabelecidos novos padrões para os contratos que 
regulam as transações financeiras de longo prazo, como a mudança no instituto da correção 
monetária (estabeleceu-se periodicidade mais longa de correção) ou na reafirmação do 
governo de fortalecer a segurança jurídica estabelecida, ao respeitar os contratos na economia, 
mesmo em meio à mudança do padrão monetário. Ou seja, O Plano Real trouxe significativa 
mudança na forma de organizar a política macroeconômica do governo, ao conseguir a 
estabilidade dos preços no país e, ao mesmo tempo, ao se tornar um instrumento facilitador 
para outras alterações na política econômica e na forma de atuar do Estado brasileiro, 
principalmente nas suas relações com o setor privado. 

  

3 - A Convivência dos Paradigmas no Estado Regulador Brasileiro. 

  

Ao se observar os diversos modelos de atuação do Estado - o liberal clássico, da livre 
iniciativa irrestrita e o Estado-social interventor, com a possibilidade da estatização totalizante 
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- constata-se a inexistência de países que adotem um ou outro paradigma em sua 
plenitude[39]. 

Na atualidade, de modo geral, a livre iniciativa fortaleceu-se como princípio fundamental da 
organização da economia na maioria dos países. Ao lado desse paradigma consolidou-se 
também o da intervenção do Estado, resultando da união desses dois modelos o denominado 
Estado Regulador moderno. 

 No Estado Regulador há a convicção de que é pernicioso tanto o alheamento estatal em 
relação à condução da economia[40] quanto a subordinação de sua condução exclusiva a 
cargo do mercado. O Estado Regulador busca em sua atuação o balanceamento entre a livre 
iniciativa e a intervenção na economia[41]. 

     Nessa linha de pensamento, Di Pietro[42] entende que a conduta do Estado deve ser 
subsidiária. No Estado subsidiário, o Estado exerce as atividades essenciais típicas do Poder 
Público, além das atividades sociais e econômicas que o mesmo não consegue desempenhar a 
contento no regime de livre iniciativa e competição. 

Ademais, o Estado subsidiário trabalha zelando pelo desenvolvimento da sociedade, através 
principalmente da regulação e fiscalização e complementarmente em parceria, nas atividades 
privadas que sejam necessárias para o fomento do desenvolvimento. Ou seja, no Estado 
Regulador há uma revalorização do papel do Estado como agente incentivador, promotor e 
condutor do desenvolvimento nacional, mas em parceria com o setor privado.[43] 

         No Brasil desde a década de 1990 também se vivencia a filosofia do "Estado 
Regulador". O Estado brasileiro deixou de ser executor direto de muitas atividades 
econômicas para ser um executor indireto ou regulador. Isto ocorreu, por exemplo, quando 
deixou de prestar, de forma monopolística, diversos serviços públicos e passou a regulá-los e 
fiscalizá-los, quer usando ou não o instrumento das concessões. 

A convivência das duas posições - intervencionismo e liberalismo - e a atuação subsidiária do 
Estado está presente na Constituição de 1988, ao se estabelecer como pilar da República a 
livre iniciativa e ao mesmo tempo admitir algumas formas de intervenção. 

Podemos citar alguns tipos que constam na Carta Magna como: incentivar o setor privado 
através de fomento público (art. 174), explorar diretamente a atividade econômica nos casos 
de segurança nacional ou relevante interesse público (art.173), coibir o abuso do poder 
econômico por dominação dos mercados com a eliminação da concorrência e aumento 
arbitrário dos lucros (art.173§4º) e utilizar o tributo como meio de execução de uma política 
fiscal (art.149), entre outros. 

As diversas formas de atuação do Estado podem ser comparadas aos paradigmas de 
Kunh[44].Para o autor os paradigmas nas ciências humanas podem conviver, sendo 
igualmente legítimos e atuantes ao mesmo tempo. Dificilmente se pode falar em paradigmas 
dominantes que se sucedem e substituem o anterior através de uma ruptura. 

Assim ocorre com as formas de atuação do Estado, onde há convivência dos paradigmas do 
Estado liberal e do intervencionista, em um sistema de restrição e complementação recíprocas 
que compõem o chamado Estado Regulador. 

Essencialmente, o modelo de Estado Regulador caracteriza-se pela busca de reequilíbrio entre 
o Estado e a sociedade. O Estado, ao maximizar o papel do consenso, abre mão da 
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concentração de seu poder e do seu perfil autoritário em função da articulação dos interesses 
envolvidos numa dada atividade. Para que isso ocorra, o Estado Regulador exerce em sua 
essência uma Administração Pública consensual ou consertada[45]. 

  

  

4. O Estado Parceiro- Consensual e os Instrumentos de Políticas Públicas para Atuação 
em Conjunto com Setor Privado 

  

Uma das modalidades de atuação da Administração Pública consensual é a execução 
associada por contrato com o parceiro privado visando a realização do interesse público. Essa 
forma tem sido cada vez mais utilizada pelo poder público, que se apropria de mecanismos do 
Direito Privado e de várias novas modalidades contratuais, que têm surgido no Direito 
Administrativo contemporâneo. Dessa fusão de normas e procedimentos surge o 
fortalecimento de uma faceta do Estado Regulador, denominada "Estado Parceiro". 

A título de exemplo, podem ser citadas as seguintes modalidades de atuação contratual do 
"Estado Parceiro", todas em atividade no Brasil: o contrato de gestão (destinado a implantar a 
Administração Pública "gerencial"), o convênio, a franquia pública, o ressurgimento e a 
modernização do sistema de concessão e permissão de serviços públicos, o esquema de 
financiamento de projetos para o setor baseado em nova proposta, o project finance[46] e, por 
último, o marco legal das parcerias público privadas. 

Vale citar que os novos modelos têm bases distintas da tradicional modelagem do contrato 
administrativo[47], notadamente por possuírem aspectos da atividade empresarial privada. 

 Conforme já mencionado, no Brasil, a impulsão para a busca de um "Estado Parceiro" foi 
gerada pelo processo de reforma do Estado ocorrido durante as décadas de 1980 e 1990, em 
um contexto de sérias restrições orçamentárias à ação governamental e de críticas à 
participação direta do Estado na economia, com formação de "gargalos" na infraestrutura e 
reflexos negativos importantes de perda de eficiência no setor produtivo. 

Entende-se, pois, o interesse do Estado em criar um ambiente propício de negócios capaz de 
atrair os investimentos e capitais para modernizar e expandir os diversos setores da economia 
e promover o aumento do bem estar social (ao aumentar o acesso da população em geral aos 
serviços públicos via redução de tarifas propiciada pela maior eficiência na operação dos 
serviços).  

A promulgação das leis regulatórias das concessões (leis 8.987/95 e 9.074/96) foi a primeira 
tentativa de ajudar na solução dos problemas de falta de infraestrutura e da inadequada 
prestação de serviços públicos no Brasil. As leis tinham como objetivo claro atribuir garantias 
ao investidor privado e atraí-lo para as parcerias com o governo. 

Por meio dessas leis as concessões retomaram a sua forma clássica com a real transferência do 
serviço público ao setor privado. Muitos serviços, que nas antigas concessões eram 
concedidos com exclusividade às empresas estatais, depois do processo de privatização 
passaram a ser realizados de forma concorrencial, visando forjar a competição entre diversos 
prestadores, alcançar a melhoria na eficiência e diminuir as tarifas cobradas nos serviços 
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prestados. Ou seja, depois da privatização e da nova legislação das concessões ocorreu uma 
mudança de visão sobre a importância dos mercados monopolistas, que havia prevalecido no 
período de predomínio das empresas estatais na economia explorando serviços públicos. 

Vale notar que as Leis 8.987/95 e 9.074/96 sofreram forte influência da nova filosofia de 
contratação Européia[48], marcada pela saída do Estado da economia. Um dos elementos 
conceituais mais evidentes dessa nova filosofia está inserido no dispositivo que transfere ao 
concessionário o risco total do empreendimento (art.2°, II da lei 8.987/95).  Além disso, a 
nova legislação rompeu com a política tarifária anterior ao assegurar o direito de reajuste e 
revisão dos contratos e prever a possibilidade de resolução de conflitos de forma 
amigável.[49], permitiu que concessionário desse em garantia os direitos emergentes da 
concessão; exigiu autorização legislativa para a encampação e decreto autorizando a 
intervenção nas atividades desenvolvidas no âmbito das concessões (minorando os riscos 
políticos relativos às autoritárias alterações realizadas pelo poder executivo em seus contratos 
de longo prazo, como são as concessões).   

Ressalte-se, ainda, que, com a nova legislação, o risco transferido para o setor privado em 
alguns setores foi consideravelmente maior, em razão da existência de maior competição, 
como no exemplo notável da telefonia celular, em que as concessionárias assumiram o risco 
da estratégia de atuação no mercado, do padrão tecnológico e da demanda pelo serviço. 

Há casos, em outros setores, em que foram implantadas novas culturas no relacionamento dos 
setores público e privado. Por exemplo, no setor portuário, a lei 8.630/93 previu a 
possibilidade de o setor privado apresentar projetos à Administração dos Portos Organizados, 
a fim de que seja aberta a respectiva licitação, não reservando esta possibilidade para a 
Administração Pública, como sempre ocorrera. No setor elétrico foi criada a figura do 
produtor independente de energia elétrica com maior liberdade de atuação no mercado e com 
maiores riscos[50].   

Por outro lado, apesar da legislação das concessões ter sido um marco no movimento 
crescente das parcerias entre o setor privado e o público, esse instrumento não se apresentou 
como solução adequada para alguns serviços públicos e obras de infraestrutura, como para 
viabilizar a delegação à iniciativa privada de empreendimentos que não tinham como se 
sustentar mediante remuneração exclusiva de seus usuários, seja pela existência de demanda 
insuficiente seja pela baixa capacidade contributiva deles. 

Com o objetivo de suprir as lacunas da lei de concessões apontadas acima entrou em vigor, 
em 2004, a lei 11.079 - marco legal das parcerias. Segundo a doutrina majoritária[51], a lei 
acabou incorporando outras características que ensejavam diversos e novos arranjos 
contratuais, como a caracterização das concessões nas modalidades patrocinada e 
administrativa[52]. 

 No novo sistema, a remuneração é feita parcial ou totalmente pelo Estado, e não apenas pelos 
usuários do serviço, como ocorre nas concessões, o que significou maior segurança no retorno 
dos investimentos realizados nas parcerias. 

Além de criar um ambiente favorável e seguro para atração do setor privado, a expectativa era 
que a lei pudesse facilitar ao Estado suprir a lacuna da experiência na gestão de grandes 
empreendimentos, trazendo a expertise do setor privado e alcançando a eficiência almejada. 
Para que isso ocorresse a lei se baseou na experiência adquirida, a partir de 1995, e da edição 
das leis gerais de concessão, leis 8.987/95 e 9.074/95, já citadas. 
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Apesar da boa qualidade da legislação, as parcerias apresentam dificuldades, pois têm a difícil 
missão de reunir dois lados, o setor público e o privado, que por vezes divergem quanto aos 
seus valores e interesses: a Administração Pública busca o interesse público e o setor privado, 
a lucratividade, interesses que por vezes não caminham de braços dados. 

Enfim, as modificações refletem uma nova forma de atuação contratual da administração 
pública, na qual o setor público não se coloca em posição de superioridade em relação ao 
setor privado, como antes acontecia, os dois se encontram em posição de horizontalidade, 
buscando a melhor realização dos contratos. Ocorre, assim, o abandono do perfil autoritário 
do Estado. 

  

5. Considerações Finais 

  

         Ao longo desse trabalho procurou-se expor sobre as mudanças ocorridas desde a década 
de 30 do século passado até o dia de hoje. Nesse período o Estado alterou a sua forma de 
atuação interventiva - na qual executava diretamente atividades por meio de empresas 
públicas, possuía um enorme poder concentrador e com alta despesa pública - para uma 
atuação regulatória em que não executa diretamente as atividades apenas acompanha, fiscaliza 
e a gerencia com objetivo de alcançar maior eficiência e tendo como foco os resultados, além 
da adoção de um planejamento orçamentário. 

O Brasil também passou pelo chamado Estado Interventor e seguindo a onda mundial passou 
a buscar uma atuação reguladora, adotando medidas estruturais como a estabilização 
monetária, a privatização, a quebra de monopólios e a reorganização administrativa do setor 
público. Para consolidar esse processo foram criadas as agências reguladoras, inspiradas no 
modelo norte americano, para regular as concessões, que foram alçadas a instrumento 
essencial da atuação Estatal nos segmentos da infraestrutura. 

Hoje em dia, junto com as ações regulatórias convivem no Estado brasileiro medidas de 
cunho interventor-subsidiário dispostas pela própria Constituição Federal, provando que a 
relação dos dois paradigmas, interventor e liberal, existe no nosso ordenamento jurídico. Ou 
seja, busca-se no Brasil uma atuação estatal que não seja alheia à condução da economia, mas 
que sua intervenção não seja realizada de modo direto com produção estatal de bens e 
serviços. Há a constante busca de um Estado regulador que possa balancear os paradigmas 
através de uma atuação essencialmente consensual gerando equilíbrio entre a sociedade e o 
Estado. 

Para atingir esses objetivos o Estado está procurando gerar um ambiente seguro e estável para 
transformar a iniciativa privada em uma grande parceira. 

As modificações nesse sentido vieram com a promulgação de novos marcos regulatórios (Lei 
das concessões e Lei das Parcerias Público Privadas), adoção de novos procedimentos e 
modelos de contratos privados e principalmente adoção de uma atitude menos autoritária e 
mais horizontal nas relações com o setor privado. Surgiu, assim, uma nova vertente do Estado 
regulador, o Estado Parceiro. 

Muitas transformações ocorreram nos últimos anos e muito foi feito pelo Estado brasileiro na 
direção do desenvolvimento econômico e social. Entretanto, há passos a serem tomados. Entre 
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eles estão a consolidação das parcerias com o setor privado, em especial a efetivação da lei 
das Parcerias Público Privadas (lei 11.079/04), a adoção de instrumentos menos burocráticos 
e o fortalecimento das agências reguladoras.               
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CONSÓRCIOS PÚBLICOS E O SEU ATUAL REGIME JURÍDICO 
 

PUBLIC CONSORTIA AND ITS CURRENT LEGAL REGIME 
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RESUMO 
Os consórcios públicos são alvo de discussão pela sua criação ou reconstrução como um 
instrumento jurídico apto a produzir efeitos sociais. As controvérsias sobre o tema não são 
recentes no Brasil, ganhando mais relevo com a incorporação da Emenda Constitucional 
n°19/98. Considerando o princípio da eficiência e a nova forma de execução dos serviços 
públicos, o repasse de atividades estatais para a iniciativa privada através desses consórcios 
deixa clara uma nova forma de coordenação gerencial da Administração Pública. O atual 
regime jurídico dos consórcios públicos presente na Lei n°11.107/07 evidencia dois modelos. 
Um suportado por pessoa jurídica de direito privado, outro por pessoa jurídica de direito 
público. Mesmo com as divergências que envolvem o instituto, há ampla utilização no âmbito 
da contratação administrativa no País. Tanto no Brasil quanto no exterior percebe-se a 
necessidade de adaptação desses instrumentos às novas exigências sociais. Sendo necessários 
avanços legislativos e revisões das posições doutrinárias mais conservadoras sob pena de 
obstaculizar a realização de políticas públicas. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSÓRCIOS PÚBLICOS; REGIME JURÍDICO; SERVIÇOS 
PÚBLICOS; POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 
ABSTRACT 
The public consortia are under discussion for its creation or reconstruction as a legal 
instrument capable of producing social effects. The controversies of the matter are not new in 
Brazil, getting more importance with the incorporation of the Constitucional Amendment 
n°19/98. Considering the principle of efficiency and the new way of running public services, 
the fact that the State transfers its activities to the private consortia shows clearly the new way 
of managerial coordination adopted by Public Administration. The current legal regime of 
public consortia regulated by the Law n° 11.107/07 presents two kinds of model. One 
supported by a legal entity under private law, another under public law. Despite the 
disagreements surrounding the institute, there is wide use within the administrative 
contracting in the country. Both in Brazil and abroad it can realize the need to adapt these 
instruments to the new social demands. It is necessary legislative developments and some 
review of the conservative doctrinal positions in order not to hinder the achievement of public 
policies. 
KEYWORDS: PUBLIC CONSORTIA; LEGAL REGIME; PUBLIC SERVICES; PUBLIC 
POLICIES. 
 
 

 1. Introdução   

          Nas últimas décadas tem-se verificado grandes transformações na relação entre Direito 
Público e Direito Privado. Na ordem do dia estão discussões que envolvem a "Publicização do 
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Direito Privado" ou a "Privatização do Direito Público", que para além das análises teóricas 
cuidam da criação de novas figuras jurídicas para resolver os também novos problemas que a 
modernidade coloca para o jurista e o operador do direito. 

         É dentro desse contexto que está inserida a discussão sobre os contratos administrativos 
e os consórcios públicos, não se podendo olvidar que a criação ou reconstrução de 
instrumentos jurídicos exige reflexões mais amplas, devendo-se buscar a real necessidade, 
interesse e motivação para as criações, inovadoras ou não, em torno das figuras jurídicas, a 
qual o consórcio público se insere. 

          As controvérsias em torno dos consórcios públicos não são recentes em nosso país, mas 
a questão ganhou novo fôlego a partir da incorporação pela Emenda Constitucional nº 19/98 
ao ordenamento constitucional dos princípios da eficiência e de uma nova forma de execução 
dos serviços públicos. A partir daquele momento, ocorreria o repasse de atividades estatais 
para a iniciativa privada através de novos mecanismos contratuais, a qual os consórcios 
públicos, na visão de Moreira Neto[1], se enquadrariam. Para o autor, os consórcios públicos 
são um instrumento da nova coordenação gerencial da Administração Pública sob a forma de 
cooperação no âmbito interno através da gestão associada. 

          A discussão gira em torno dessa não tão nova figura do Direito Administrativo 
brasileiro, os consórcios públicos, criados com características e regime jurídico próprios para 
resolver problemas tipicamente brasileiros.   

2. Consórcios públicos como instrumentos de contratação administrativa  

          O consórcio público não é um novo instrumento nacional de contratação administrativa, 
ao contrário, destaca Prates[2] que os consórcios públicos já continham previsão desde a 
primeira Constituição Federal de 1891. Essa Constituição aponta que os consórcios se 
constituíam como contratos, que, caso fossem realizados entre municípios necessitava de 
aprovação do governo do estado, e, se entre estados, necessitava da aprovação da União já 
que os municípios não tinham o status constitucional de entes federados e eram unidades 
administrativas dos estados. 

         A Constituição Federal de 1937, também fazia previsão da figura jurídica, sendo 
identificados como pessoas jurídicas de direito público, como o art. 29 dispunha: 

Os municípios da mesma região podem agrupar-se para a instalação, exploração e 
administração de serviços públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de 
personalidade jurídica limitada a seus fins. 

  

         Segundo Rosani Cunha[3], na Carta de 1946 foi criado um instrumento inovador de 
cooperação que, algumas décadas depois, inspirou a proposta de regulamentação dos 
consórcios públicos, o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, 
instituído pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná como uma autarquia 
interestadual que objetivava o desenvolvimento da Região Sul do Brasil. A autora defende 
que se tratava de um instrumento de cooperação entre estados e se constituiu numa pessoa 
jurídica de direito público que integrou a administração indireta de mais de um ente 
federativo. 
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          Franderlan Ferreira de Souza[4] também destaca a importância do BRDE - Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul para o a atual regime jurídico dos consórcios, 
já que na época a instituição estava organizada sob a forma de autarquia interfederativa, e foi 
o primeiro caso de associação semelhante ao consórcio público atual.   

Os consórcios públicos ganharam novo espaço com a Constituição de 1988 e a previsão de 
autonomia dos estados, municípios e Distrito Federal face ao poder central. O art. 241 da 
Constituição Federal de 1988 alterado pela Emenda Constitucional n°19/98, determinou que: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a 
gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

          Face às inúmeras dúvidas que o dispositivo causou, o governo federal começou a 
discutir a regulamentação do dispositivo constitucional em agosto de 2003 para dar maior 
segurança às parcerias. Cléber Demétrio da Silva[5] afirma que se pode falar de um marco 
legal para os consórcios anterior a essa época, a Lei Orgânica da Saúde - lei nº 8.080/90, de 
19 de setembro de 1990, antes mesmos da EC 19/98, nesse sentido previa a lei que: 

Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e 
os serviços de saúde que lhes correspondam. 

§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e 
os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. (grifo nosso). 

  

          Observa o referido autor que o legislador já pensava na contratação associada, razão 
pela qual os consórcios relacionados à saúde são os de maior monta atualmente no país. 

          Mais especificamente sobre o regime jurídico dos consórcios públicos, a partir de 2005 
é que as maiores mudanças começaram a ocorrer com o advento da Lei n° 11.107, de 06 de 
abril de 2005 e posteriormente em 2007 com sua regulamentação através do Decreto n° 6.017, 
de 17 de janeiro de 2007, que apesar de muito criticados tentaram resolver as dúvidas sobre a 
matéria, mesmo com manifestações e acusações por parte da doutrina nacional de terem 
causado uma celeuma ainda maior, determinando uma nova natureza jurídica para os 
consórcios públicos e instituindo um regime dúplice. Destaca-se que o governo federal no ano 
de 1995 já pretendia dotar os consórcios de personalidade jurídica[6], já que a proposta 
original de alteração do art. 241 através da Emenda Constitucional n° 19/98, que tramitou sob 
o número de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 173/95, tinha conteúdo diferente 
daquele que posteriormente foi aprovado pelo Congresso Nacional: 

Art. 247. Para o fim de implementar de modo coordenado funções e serviços, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer entre si:  

I - consórcios públicos para a gestão associada de um ou mais serviços, inclusive mediante a 
instituição de órgãos e entidades intergovernamentais;  

II - convênios de cooperação para execução de suas leis, serviços ou funções; 
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III - convênios para transferência total ou parcial de encargos e serviços, estabelecendo a lei 
complementar critérios para incorporação, remuneração ou cessão de pessoal, bens e 
instalações essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (grifo nosso). 

  

          Dessa forma, não há que se falar no intento desse ou daquele governo em criar um 
regime jurídico para os consórcios públicos, tratava-se na visão da autora, de objetivo do 
Estado o reconhecimento de personalidade jurídica para os consórcios públicos para que 
pudesse executar seus objetivos. Talvez, afirma Floriano Marques Neto[7], a decisão do STF 
datada de 1992 que tratou da inviabilidade das autarquias multi ou plurifederadas, ao analisar 
a constitucionalidade do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, tenha 
influenciado a alteração do texto final do constituinte reformador. O autor entende plenamente 
constitucional a constituição de autarquia criada por mais de um ente federativo quando 
incumbida de competências descentralizadas de cada um dos entes[8]. 

3. Atual regime jurídico dos consórcios públicos   

         A Lei n° 11.107, de 06 de abril de 2005, e o Decreto n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007, 
tentaram pôr fim às dúvidas sobre os consórcios públicos, já que até então os consórcios eram 
tratados pela doutrina como meros arranjos de cooperação semelhantes aos convênios, sendo 
apontada como única diferença o fato de o consórcio ser sempre celebrado entre entidades de 
direito público da mesma natureza. 

         A referida lei trata das circunstâncias em que o consórcio pode ser criado, as formas de 
execução, a forma contratual que deve ser adotada e a obrigatoriedade de se firmar um 
protocolo de intenções. Dentre os pontos mais criticados pela doutrina na nova lei de 
consórcios públicos está a determinação legal da natureza jurídica dos consórcios públicos, 
presente no § 1o do art. 1o da Lei: "O consórcio público constituirá associação pública ou 
pessoa jurídica de direito privado", afastando, a priori, a natureza contratual. Antes do 
advento da Lei n° 11.107/07, a doutrina majoritária se manifestava no sentido de não 
reconhecer personalidade jurídica ao consórcio público, nesse sentido destaca-se a obra 
específica de Durão[9]: "Não se pode perder de vista que tanto o convênio quanto o consórcio 
não se constituem pessoas jurídicas; posto isso, não contraem direito e obrigações". 

          Maria Sylvia Zanella Di Pietro advogava a mesma tese: 

  

O consórcio administrativo, da mesma forma que o consórcio de empresas, não adquire 
personalidade jurídica. As entidades se associam, mas dessa associação não resulta a criação 
de nova pessoa jurídica. Em decorrência disso, discute-se a melhor forma de administrar o 
consórcio.. Na realidade nem o convênio nem o consórcio se constituem como pessoa 
jurídica; trata-se de acordos de vontades para a consecução de fins comuns. Não há nada no 
direito brasileiro, que autorize a considerar o consórcio como pessoa jurídica, seja no direito 
administrativo, seja no direito privado. Exatamente por se tratar de acordo de vontades é que a 
lei n° 8.666/93, sobre licitações e contratos, manda aplicar as suas disposições, no que couber, 
aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 
entidades da Administração[10]. 
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            Di Pietro cita ainda as posições de Hely Lopes Meirelles[11] e Diógenes Gasparini no 
mesmo sentido, afirmando que o consórcio não adquire personalidade jurídica, o que há na 
visão dos autores, é uma associação entre entidades que não resulta na criação de nova pessoa 
jurídica[12]. No entanto, Hely Lopes Meirelles admite que: 

  

[...] os consórcios dependem de autorização para serem validamente celebrados, e como não 
são pessoas jurídicas não têm capacidade para exercer direitos e assumir obrigações em nome 
próprio, pelo que é de toda conveniência a organização de uma entidade civil ou comercial, 
paralela, que administre os seus interesses e realize os seus objetivos como desejado pelos 
consorciados[13]. 

   

          Também foi questionada por vários juristas nacionais na época, a constitucionalidade 
do projeto de lei 3.884/04, que posteriormente se transformou na lei n° 11.107/07, sendo que 
o argumento principal estava relacionado à quebra do pacto federativo. Floriano Marques 
Neto[14] acerca da nomenclatura dada aos consórcios públicos afirma que o constituinte teve 
o objetivo não de cometer um "pleonasmo constitucional", mas sim de afastar a hipótese de 
constituição como pessoa jurídica de direito privado, isto é, que se constituam sob o regime 
de direito público. 

3.1 Natureza jurídica dos consórcios públicos 

          A natureza jurídica dos consórcios públicos é tema controvertido que causou na época 
da confecção do projeto de lei 3.884/04 e muitas discussões. Floriano Marques Neto[15] 
afirma que os consórcios públicos são acordos de vontade, negócios jurídicos em que duas ou 
mais partes ajustam seus interesses (vontades) com vistas a atingir um resultado de interesse 
comum. Por isso, o autor entende serem os consórcios, assim como os convênios, as parcerias 
público privadas e todos os demais acordos travados com o poder público, contratos 
administrativos em sentido amplo, sendo que os contratos em sentido estrito seriam aqueles 
onde há oposição em sentido vetorial. Para o autor, não afasta a natureza contratual do 
consórcio público o ato constitutivo ser celebrado total ou parcialmente por pessoas jurídicas 
de direito público. 

          O art. 116 da Lei n° 8.666/93 corrobora para a tese de que o consórcio público possui 
natureza contratual, uma vez que a ele se aplica a lei de licitações e contratos administrativos: 

 Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 

      

          Sobre a natureza jurídica dos consócios públicos, Di Pietro[16] mantém sua posição 
original antes do advento da nova lei. Marçal Justen Filho[17], em parecer encomendado pelo 
Ministério das Cidades sobre o projeto de lei 3.884/04, defendeu a necessidade do consórcios 
públicos serem personificados, pois caso contrário indicariam somente uma associação 
temporária entre entes estatais voltadas para a execução de um determinado serviço público. 
Na verdade a criação de pessoa jurídica dará segurança jurídica à contratação. Este mesmo 
autor se manifesta sobre a natureza jurídica do ato constitutivo do consórcio público, 
afirmando se tratar de contrato plurilateral, similar ao que se verifica na constituição de 
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pessoa jurídica de natureza consensual, uma vez que se trata de acordo de vontades entre 
entes federados, no caso há uma discussão sobre vontade. Odete Medauar e Gustavo Justino 
de Oliveira apud Viana[18] inserem os consórcios públicos dentre as figuras contratuais, 
mantendo sua posição originária desde 1995, quando na época os equiparou aos consórcios 
comerciais.     

          Cléber Demétrio da Silva[19] também aponta que a natureza jurídica do consórcio 
público é contratual, o que a lei previu foi uma pessoa jurídica suporte do consórcio público. 
Destaca o autor que a lei autorizou que essa pessoa jurídica suporte fosse de duas espécies, e 
que a segunda possibilidade, pessoa jurídica de direito privado é que causa um pouco de 
estranheza. Tal pessoa jurídica de direito privado irá se submeter às normas de direito público 
nas seguintes situações: realização de licitações, celebração de contratos, prestação de contas 
e admissão de pessoal, devendo esta última obedecer ao regime celetista. O que fez o 
legislador, afirma o autor, foi criar uma figura híbrida, que atenderá aos preceitos de direito 
privado para alguns atos da vida civil e preceitos de direito público para as questões 
expressamente elencadas na lei. Nesse sentido, entende o autor que tal previsão não está em 
consonância com o sistema jurídico pátrio, na medida em que não está de acordo com todo o 
sistema de direito público vigente.   

3.2 Conceito de consórcios públicos  

          Os consórcios públicos podem ser definidos como um meio de cooperação para a 
realização de atividade que os entes isolados não teriam meios de alcançar, normalmente 
envolvendo atividades de alto grau de complexidade e que exijam esforços e recursos 
compartilhados.    

          Viana[20] traçou relação entre o conceito e a etimologia da palavra consórcio, sendo 
originada do termo latino consortiu, que significa associação, ligação, união. Dessa forma, 
destaca que o princípio da cooperação entre os entes consorciados constitui sua essência. A 
autora aponta a definição de Celso Antônio Bandeira de Mello de consórcios públicos: 

Contratos realizados entre pessoas de Direito Público de capacidade política, isto é, entre 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em vista da realização de atividades públicas 
de interesse comum, e dos quais resultará uma pessoa que os congregará[21]. 

  

          O site do governo federal também trouxe uma definição oficial de consórcios públicos: 
"Os consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou mais entes da federação, para a 
realização de objetivos de interesse comum, em qualquer área"[22]. O Decreto n° 6.017/07 
definiu os consórcios públicos em seu art. 2° - inciso I: 

Consórcio Público é a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na 
forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive 
a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com 
personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de 
direito privado sem fins econômicos. 

  

          Ressalte-se que a Lei n° 11017/05 alterou o art. 41, IV, do Código Civil de 2002 para 
incluir expressamente entre pessoas jurídicas de direito público interno as associações 
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públicas, acrescentando também, que essas associações públicas são autarquias. 
Borsali[23]  afirma que prevalece na doutrina a posição de que os consórcios públicos com 
personalidade jurídica de direito público integram a administração indireta de todos os entes 
da federação consorciados. 

          Já Di Pietro[24] reconhece muitos problemas na nova lei de consórcios públicos, 
continuando a defender que a melhor opção para a administração do consórcio público seria a 
criação de uma comissão executiva que assumiria direitos e obrigações em nome das pessoas 
jurídicas que compusessem o consórcio e nos limites definidos no instrumento do consórcio. 

         O primeiro problema identificado pela autora está relacionado ao preâmbulo da lei, que 
fala em "normas gerais de contratação de consórcios públicos", mas afirma a autora que na 
verdade o contrato é, de acordo com a lei, uma das fases do procedimento de criação de uma 
entidade. A autora entende que talvez o objetivo do legislador fosse dar a impressão de que se 
trata de lei sobre contratos administrativos, o que de fato não o é, mas sim de  normas sobre a 
constituição de pessoa jurídica por entes federativos em conjunto, reconhecendo que a norma 
do art. 241 da Constituição de 1988 se referiu à gestão associada entre entes federados para a 
consecução de interesses comuns. O art. 6° e seus incisos, na visão da autora, é o que traz 
maiores problemas, uma vez que altera a natureza jurídica dos consórcios, já que antes da 
promulgação da lei havia certo consenso da doutrina em considerar os consórcios como 
acordos de vontades.    

Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 

I - de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de 
ratificação do protocolo de intenções; 

II - de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. 

§ 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a 
administração indireta de todos os entes da Federação consorciados. 

§ 2o No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público 
observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração 
de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT. 

  

          Para a autora, a lei criou uma nova entidade da administração indireta de todos os entes 
federados que dele participarem, tanto pública quanto privada, apesar da lei só mencionar as 
constituídas mediante pessoas jurídicas de direito público. 

          Da mesma forma Miguel Reale defendeu em parecer[25] que o consórcio público feria o 
sistema federativo, tentando a nova lei, na época projeto, criar mais um ente federativo. Na 
sua avaliação, a existência de ente federativo composto por União, estados e municípios 
possibilitaria que a União interferisse em questões locais. O autor afirmou de forma extrema 
que o consórcio público poderia se equiparar com a intervenção prevista nos arts. 34 e 35 da 
Constituição de 1998. Dessa forma, o autor defendeu a inconstitucionalidade do instituto, pois 
para ele não poderiam os consórcios públicos assumirem personalidade jurídica, já que seriam 
uma entidade constituída tão somente para executar empreendimento determinado.  
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         Cléber Demétrio da Silva[26] defende a natureza contratual do consórcio público, pois 
entende que o legislador pátrio se utilizou de instituto semelhante, os consórcios de empresas 
existentes no direito privado nos termos do art. 278 da lei 6.404/74 - Lei das S.A., sendo que 
no âmbito dessa lei o consórcio é um acordo estabelecido entre empresas visando ao 
atingimento de um objetivo comum.   

         Dentre os autores pesquisados, a distinção entre consórcio público e consórcio 
administrativo, somente Cléber Demétrio da Silva se propõe a comentar tal entendimento 
afirmando que a nova lei fez a transição do consórcio administrativo para o consórcio público, 
já que hoje se fala em consórcios públicos, pois a lei determinará seu regime, salvo no caso 
dos consórcios realizados com a União a partir de 1º  de janeiro de 2008, em razão de norma 
contida no art. 39 do Decreto nº 6.017/07: 

Art. 39.  A partir de 1º de janeiro de 2008 a União somente celebrará convênios com 
consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma 
tenham se convertido. (grifo nosso). 

  

3.3 Objeto dos consórcios públicos  

          O objeto dos consórcios públicos está previsto no art. 241 da Constituição de 1988, 
"gestão associada de serviços públicos", dessa forma, os consórcios estão limitados 
constitucionalmente a esfera dos serviços públicos. Não bastasse a dúvida que paira sobre o 
conceito de serviços públicos, Floriano de Azevedo[27] defende a incompatibilidade da 
gestão associada de serviços públicos em sentido a amplo (ou seja, de função pública que não 
apenas de serviços públicos de natureza econômica) a pessoas jurídicas de direito privado. O 
autor afirma que a gestão associada de serviços públicos se dá por meio da associação entre 
diferentes entes federativos para o desempenho de funções e serviços públicos, mesmo que 
alguns dos entes envolvidos não sejam propriamente titulares do serviço. Afirma o autor que 
o conceito provém do direito italiano "gestione associata de servici pubblici", que tem o 
objetivo de conjugar esforços entre comunidades locais, regionais e nacionais para a prestação 
de serviços públicos em que haja interesse geral de todos os entes.    

    

4. Direito estrangeiro 

          Apesar dos consórcios públicos se caracterizarem por serem um instrumento 
eminentemente brasileiro, alguns países desenvolveram ou estão desenvolvendo institutos 
semelhantes para a melhor prestação de seus serviços públicos. A Espanha possui a 
"mancomunidad" e "consórcios públicos", a Itália se utiliza dos "consorzi pubblici" e 
"gestione associata de servici pubblici" citado por Floriano de Azevedo[28], na França, 
Bélgica e Suíça de fala francesa há os "syndicats de communes" e na Alemanha fala-se em 
"Zwerckverbände" e "Kreis"[29]. 

          Em Portugal existe normativa específica acerca das chamadas "comunidades 
intermunicipais", definidas e regidas pela Lei n° 11/2003, de 13 de Maio de 2003. Essas 
comunidades intermunicipais podem ser, ainda, de dois tipos: comunidades municipais de fins 
gerais e associação de municípios de fins específicos. Cada um deles dependerá do objetivo 
estabelecido pelos municípios associados. 
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As comunidades intermunicipais também tem natureza jurídica de pessoas coletivas, e são 
constituídas por escritura pública. As diferenças entre uma comunidade intermunicipal e uma 
área metropolitana estão, basicamente, na iniciativa de sua criação e nos objetivos propostos. 
Caberá à Assembléia da República a instituição de regiões metropolitanas, enquanto que as 
comunidades intermunicipais são de iniciativa das câmaras municipais. No Brasil também se 
verifica a possibilidade de estabelecer acordos intermunicipais, através dos consórcios 
públicos[30]. 

          Cléber Demétrio da Silva[31] destaca que em Portugal tais associações se constituem, 
normalmente, sob a forma de associações públicas, que segundo o parecer do Conselho 
Consultivo da Procuradoria Geral da República de Portugal, de n° 00002340, as associações 
públicas podem ser definidas como: "pessoas coletivas de direito público, de natureza 
associativa, criadas como tal por ato do poder público, integradas na Administração 
Autônoma e, em princípio, sujeitas a tutela estadual"[32]. 

5. Considerações finais 

          Após a análise do posicionamento da doutrina nacional sobre os consórcios públicos, é 
possível traçar um conceito de consórcios públicos. Assim, consórcio público pode ser 
definido como meio de cooperação para a realização de atividade que os entes federados 
isolados não teriam meios de alcançar, normalmente envolvendo atividades de alto grau de 
complexidade e que exijam esforços e recursos compartilhados. Dessa forma, conclui-se que 
o consórcio público não possui natureza jurídica de contrato administrativo, mas pode firmar 
contratos administrativos para a realização de seus objetivos.   

          De acordo com o atual regime jurídico legal dos consórcios públicos, pode-se falar em 
dois modelo de acordo com o art. 6°, incisos e parágrafos da lei 11.107/07[33]. O primeiro 
modelo é o consórcio público suportado por pessoa jurídica de direito privado, a associação 
civil, que terá um regime híbrido, isto é, público e privado. De acordo com a lei, no regime 
público há a possibilidade de realização de licitações, celebração de contratos, prestação de 
contas e admissão de pessoal, devendo esta última obedecer ao regime celetista. Já no regime 
privado são admitidos todos os outros atos da vida civil. O segundo modelo é o consórcio 
público suportado por pessoa jurídica de direito público, a associação pública, que constituirá 
pessoa jurídica de direito público interno, sujeitando-se integralmente às normas de direito 
público. 

          Apesar das inúmeras discussões e controvérsias que ainda permeiam os consórcios 
públicos, há ampla utilização do instrumento para a contratação administrativa no Brasil. Em 
relação às ações de Assistência Social, o IBGE realizou recente pesquisa, em maio de 2010 
sobre a temática infância e juventude[34], demonstrando que entre os serviços denominados 
de Proteção Social Especial de Média Complexidade, apresentaram-se mais disseminados os 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI (66,6%). Também enquadrados como 
serviços de média complexidade, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto estava presente em 41,5%; o de 
Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência, em 32,9%; o de Abordagem Social 
nas Ruas, em 22,3%; e outros serviços para Atendimento à População de Rua, em 13,0%. No 
nível de média complexidade, os serviços socioeducativos do PETI apresentam os maiores 
percentuais nos municípios com até 5 mil habitantes (51,3%); naqueles entre 5 e 10 mil 
habitantes (63,4%); entre 10 e 20 mil habitantes (68,7%) e entre 20 a 50 mil habitantes 
(75,5%). A incidência do Programa destaca-se nas regiões Norte (91,1%) Nordeste (80,8%) e 
Centro-Oeste (81,8%). Um dos serviços de proteção especial mais frequentes nos municípios 
de menor classe de tamanho é o direcionado a adolescentes em cumprimento de medidas 
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socieducativas, que foi mencionado por 30,0% dos municípios de até 5 mil habitantes e em 
31,4% dos municípios com população entre 5 e 10 mil habitantes. Porém, no que se refere à 
sua distribuição espacial, observa-se que sua presença é menor nas regiões Nordeste (27,3%) 
e Norte (34,7%), e tem sua maior presença no Sul, onde é realizado por 56,3% dos 
municípios. 

          Não só no Brasil, como também no direito estrangeiro, tem se verificado a necessidade 
de adaptação dos instrumentos do Direito Público às novas exigências da sociedade, sendo o 
consórcio público um exemplo de que o Brasil está caminhando em direção a necessários 
avanços legislativos, abandonando posições doutrinárias conservadoras que impedem a 
efetivação de política públicas ligadas à prestação de serviços públicos.           
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CONTROLE SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA: DA GÊNESE DA 
POLÍCIA E DA BIPOLÍTICA SOB O PRISMA FOUCALTIANO À 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 
 

SOCIAL CONTROL AND PUBLIC SECURITY: THE GENESIS OF THE POLICE AND 
THE PRISM BIPOLÍTICA FOUCALTIANO SOCIAL PARTICIPATION 

 
 
 

Fabiano Villas Bôas 
 

RESUMO 
O presente artigo, a partir do olhar focaultiano da gênese da polícia e da biopolítica, visa 
discutir a construção de uma nova relação institucional entre o Estado e a sociedade civil, 
através da proposição de políticas públicas que estimulem a aproximação entre os entes 
estatais e os cidadãos. Para tal, os sinais emergentes indicam a criação de uma maneira 
renovada e entrelaçada desta relação, institucionalizando a democracia, significando o pleno 
funcionamento da justiça, a promoção de igualdade social, o provimento da educação e a 
ampliação da proteção social. A questão central desenvolvida no texto é a participação social 
como forma diferenciada de controle na segurança pública, com a possibilidade de ampliação 
do conceito de governabilidade, tendo como paradigma a interação entre a polícia e a 
comunidade, baseado na polícia comunitária, instrumentalizada através dos Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública. Temos a real necessidade de superação da biopolítica de 
dominação, que reproduz notoriamente uma normatividade autoritária e contrária à tentativa 
de aumento das possibilidades da participação popular nas funções públicas, que deve sempre 
legitimar os procedimentos estatais. A premissa inovadora é a efetivação dos direitos, através 
da participação social ativa, aqui demonstrada na área de segurança pública, através do 
conceito sedimentado de polícia comunitária. Esta é a proposta que desejamos como nova 
forma de controle social na segurança, que indique uma governabilidade respeitadora das 
liberdades e da participação dos cidadãos. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE SOCIAL; BIOPOLÍTICA; SEGURANÇA PÚBLICA; 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 
 
ABSTRACT 
This article, from the look of the genesis focaultiano police and biopolitics, aims to discuss 
the construction of a new institutional relationship between the state and civil society through 
public policy proposals that foster a closer relationship between state bodies and citizens . To 
this end, emerging signs indicate the creation of a new way this relationship and intertwined, 
institutionalizing democracy, meaning the full course of justice, the promotion of social 
equality, the provision of education and expansion of social protection. The central question 
in the text is developed social participation as a differentiated form of control on public 
safety, with the possibility of expanding the concept of governance, taking as a paradigm for 
interaction between police and community, based on community police, orchestrated by the 
Community Councils Public Safety. We have a real need to overcome the domination of 
biopolitics, which plays a notoriously authoritarian prescriptive and contrary to the attempt to 
increase the opportunities for popular participation in public office, which must always justify 
the procedures state. The innovative premise is the realization of rights through active social 
participation, demonstrated here in the area of public safety through community policing 
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concept settled. This is the proposal that we want as a new form of social control in security, 
which indicates a governance that respects liberties and citizen participation. 
KEYWORDS: SOCIAL CONTROL; BIOPOLITICS; PUBLIC SAFETY; SOCIAL 
PARTICIPATION. 
 
 

  

Controle social e segurança pública: da gênese da polícia e da bipolítica sob o prisma 
foucaltiano à participação social. 

  

1. Introdução 

  

O papel do Estado em relação aos vários fatores da vida da comunidade tem sido um ponto 
comum de discussão atualmente. A construção de uma nova relação institucional entre o 
Estado e a sociedade civil é o cerne dos desafios das construções de políticas públicas no 
Brasil. 

Esta relação vem sofrendo mutações com o passar dos tempos. Cada vez é maior o clamor, 
aparentemente mais consensual, por estas mudanças baseadas principalmente na valorização 
da participação social. Existe uma clara tendência de aproximação entre os entes estatais e sua 
maneira de governar e as aspirações públicas, oriundas da vontade dos cidadãos. A separação 
entre estes  perde notoriedade ultimamente. 

Isonomia e interdependência constituem os fatores de integração das relações entre a 
sociedade civil e o Estado, não sendo desejável o estabelecimento de uma relação 
dependência ou de subordinação. 

Para tal, os sinais emergentes indicam a criação de uma maneira renovada e entrelaçada desta 
relação, institucionalizando a democracia, significando o pleno funcionamento da justiça, a 
promoção de igualdade social, o provimento da educação e a ampliação da proteção social. 

Este artigo, inicialmente traz os pensamentos idealizados por Focault sobre a gênese da 
polícia e da bipolítica. Esclarece resumidamente o entendimento focaultiano sobre controle 
social.   

A questão central desenvolvida no texto é a participação social como forma diferenciada de 
controle na segurança pública, com a possibilidade de ampliação do conceito de 
governabilidade, anteriormente analisado sob o prisma de Foucault. A tentativa de aumento 
das possibilidades da participação popular nas funções públicas, principalmente em razão da 
necessidade de legitimação dos procedimentos estatais, é o nosso grande desafio. 

O que importa, de fato, é que o cidadão seja capaz não só de garantir seu próprio destino, 
desencadeando uma série de esforços para realização de projetos pessoais, mas também seja 
apto para promover um acompanhamento contínuo das políticas públicas. Deve participar 
efetivamente da construção das decisões nas arenas de discussão política, no caso analisado 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 608



sob a ótica da segurança pública. Esta é uma nova forma de controle referente à nova 
dinâmica e arranjo sócio-estatal no contexto de uma sociedade extremamente complexa. 

Evidencia-se  que a interação entre a polícia e a comunidade, baseado na polícia comunitária, 
instrumentalizada através dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, é um dos 
caminhos muito viáveis para atingirmos um estágio satisfatório no que tange a tranqüilidade 
pública. 

  

2. A gênese da polícia e da biopolítica segundo Foucault  

  

Foucault (2008, p. 471) descreve a origem da polícia inicialmente através de três significados 
desta palavra. Nos séculos XV a XVII polícia significava o conjunto dos atos que vão reger as 
comunidades sob autoridade pública. Num segundo momento, chamava-se de polícia 
simplesmente uma forma de comunidade ou de associação que seria regida por uma 
autoridade pública, uma espécie de sociedade humana. Enfim, o terceiro sentido da palavra 
polícia era o resultado valorizado de um bom governo. 

A partir do século XVII, a palavra polícia começou a adquirir um significado profundamente 
diferente, sendo o  conjunto dos meios pelos quais era possível fazer com que as forças do 
Estado crescessem, mantendo ao mesmo tempo a boa ordem. Seria o conjunto das leis e 
regulamentos que diziam respeito ao interior de um Estado e procuravam consolidar e 
aumentar o poderio deste. O bom uso das forças estatais seria o objeto da polícia e 
seu  objetivo era o controle e a responsabilidade pela atividade dos homens na medida em que 
essa atividade poderia constituir um elemento diferencial no desenvolvimento destas forças. 

Para o autor, a polícia deveria adotar como instrumento tudo que fosse necessário e suficiente 
para que a atividade do homem se integrasse efetivamente ao Estado.   Deveria fazer de 
maneira que o ente estatal pudesse, por sua vez, estimular, determinar e orientar esta atividade 
de uma maneira que fosse efetivamente útil ao próprio Estado. Ou seja, tratava-se da criação 
da utilidade estatal, a partir de e através da atividade dos homens. 

A polícia objetivava o desenvolvimento quantitativo da população em relação aos recursos e 
possibilidades do território, as  necessidades da vida e a saúde da população. Além disso, 
zelava pela atividade das pessoas, para que não ocorresse a ociosidade, criando-se o conceito 
de pobres válidos. 

De maneira geral, o que a polícia teria de regular, constituindo seu objeto fundamental, eram 
todas as formas de coexistência dos homens, se ocupando da sociedade, intervindo para a 
garantia do aumento das forças estatais. 

A finalidade da cidade era a sustentação do mercado, para que as pessoas pudessem usufruir 
do mesmo e das rotas de comércio. Deve-se notar que os problemas de que a polícia se 
ocupava eram bem próximos do mercado, da compra e venda, da troca. Não podemos duvidar 
que todos estes objetos tratados anteriormente representem  urbanidade. Logo, há um enlace 
entre a formação da polícia e o ambiente urbano. Focault resume esta idéia  dizendo que "em 
suma, a polícia é essencialmente urbana e mercantil, ou ainda, para dizer as coisas mais 
brutalmente, que é urna instituição de mercado, no sentido bem amplo." 
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Com estas finalidades, principalmente de proteção à população, a polícia e as cidades 
desenvolvem práticas de governabilidade, que, segundo Gontijo (2009, p. 5893), usufruindo 
do saber biopolítico, protegem a circulação dos bens, tendo como meta do Estado a 
prosperidade econômica.  Nos livros História da Sexualidade e Nascimento da Biopolítica, 
Foucault desenvolve o conceito de biopoder, onde traz que a idéia veio se juntar às reflexões 
sobre as práticas disciplinares, ambas técnicas de exercício de poder, particularmente a partir 
do século XVIII e XIX. 

As disciplinas se voltavam para o indivíduo, e para o seu corpo, para a sua normalização e 
adestramento, através das diversas instituições modernas que esse indivíduo atravessava 
durante a sua vida, tais como a escola, a caserna, a fábrica, o hospital, a prisão, entre outras. 

Estas instituições adestravam os corpos e os tornavam aptos à produção industrial, vigente 
enquanto produção central nessa fase do capitalismo. As disciplinas centravam-se "no corpo 
como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas 
forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas 
de controle eficazes e econômicos". (FOUCAULT, 2008, p.151). 

O poder disciplinar agia através da inscrição desses corpos em espaços determinados, 
controlando o tempo sobre eles com a  vigilância contínua e permanente, e da produção de 
saber, conhecimento, por meio dessas práticas de poder. 

Se a disciplina agia sobre os indivíduos, o biopoder, segundo o autor, agia sobre a espécie, 
"no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos 
processos biológicos" (FOUCAULT , 2008, p. 152). 

E sobre esse corpo-espécie, o biopoder cuidava de processos como nascimentos e 
mortalidades, da saúde da população (doenças e epidemias, por exemplo), da longevidade, e 
etc. O biopoder é a gestão da vida como um todo, técnicas de poder sobre o biológico, que 
vira central nas discussões políticas. Modificá-lo, transformá-lo, aperfeiçoá-lo eram seus 
objetivos, e, é claro, produzir conhecimento, saber sobre ele, para melhor manejá-lo. 

Desta forma, o biopoder foi também muito importante para o desenvolvimento do 
capitalismo, ao controlar a população e adequá-la aos processos econômicos. 

Foucault fala de uma mudança fundamental no modo como a vida é encarada pelo poder. O 
poder se exerce no limite da vida. Segundo Foucault "o direito que é formulado como 'de vida 
e morte' é, de fato, o direito de causar a morte e deixar viver". 

Nas sociedades disciplinares, no entanto, o poder sobre a vida não vai mais se voltar para os 
momentos em que ela pode ser extinta. Pelo contrário, o biopoder vai tratar de gerir a vida em 
toda  a sua extensão, de organizá-la, majorá-la, vigiá-la, para que possa ser incluída, de forma 
controlada, nos aparelhos de produção capitalistas. De fato, não se trata mais de uma lei que 
vise a morte, trata-se de "distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade" 
(FOUCAULT, 2008, p.157). 

  

3. Participação social como forma diferenciada de controle 
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O Estado e seu papel em relação aos vários fatores da vida da comunidade tem sido um ponto 
comum de discussão no mundo contemporâneo. 

Nesta relação ocorrem mudanças profundas, principalmente no final do século XX. Cada vez 
é maior o clamor, aparentemente mais consensual, por estas mudanças baseadas 
principalmente na valorização da participação social. 

O papel do cidadão já não pode ser aquele de apenas esperar que o Estado supra todas as suas 
necessidades de sobrevivência e de harmonia dos relacionamentos entre as partes. Espera-se 
uma participação efetiva, assentado na obtenção de respostas concretas para suas aspirações. 

Torna-se necessário a fomentação de forma inovadora e compactuada desta relação, 
institucionalizando a democracia, significando o pleno funcionamento da justiça, a promoção 
de igualdade social, o provimento da educação e a ampliação da proteção social. 

Segundo Cunill (1996, p.114): 

os sinais são certamente diferentes e podem ser expressos pela equação Estado mais sociedade 
civil. De um lado, encontra-se um forte apelo às sinergias da associação, baseada 
especialmente na valorização da eficiência do setor privado; de outro, constatam-se 
abundantes referências à necessidade de participação democrática. 

  

Desta forma, deve o Estado proporcionar políticas públicas que atendam estas demandas, que 
são entendidas como programas de ação governamental visando a coordenar os meios à 
disposição do Estado e as atividades privadas.  Visam à realização de objetivos relevantes e 
politicamente determinados. Política pública é o "processo, que envolve decisões por parte de 
corpos e autoridades governamentais, e ações, realizadas por um ator ou um conjunto de 
atores, e é composto por metas e os meios para alcançá-las." (BUCCI, 2002, p. 241). 

Destaca-se, nas definições apontadas, a noção de que há uma tendência de ressaltar o 
protagonismo do Estado e das autoridades governamentais no processo decisório de definição 
de metas, meios e estratégias, e, por outro lado, uma atuação coadjuvante de atores não-
estatais. Aqui duas considerações, elencadas por Souza (2009, p. 20) são importantes para o 
prosseguimento do raciocínio. 

Primeiro, embora deva se reconhecer a relevância da atividade do planejamento, uma política 
pública é bem mais ampla que um plano de governo, pois deve estar alinhada aos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil que, por meio de suas instituições 
constitucionalizadas, deve atuar de forma a construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

Segundo, é preciso destacar que uma política pública transcende os instrumentos normativos 
do plano de governo ou de um programa de partido político. Portanto, há que se fazer a 
distinção entre política pública e política de governo, vez que enquanto esta guarda profunda 
relação com um mandato eletivo, aquela possui um caráter atemporal e não pode sofrer 
solução de continuidade, ainda que o cenário político aponte para uma flagrante e estratégica 
confusão entre estas duas categorias. Assim, uma política pública não está condicionada a um 
agente de governo e, portanto, não pode ser abandonada, sob pena de omissão. 

Também se torna necessário o entendimento da ampliação do conceito de governabilidade, 
anteriormente analisado sob o prisma de Foucault, que se encontra limitado às condições do 
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exercício da autoridade política definida na estrutura institucional do Estado, mantenedor da 
economia. Surge então o conceito de governança, que, além de qualificar o modo de uso dessa 
autoridade política, reporta-se de maneira direta à forma de dinâmica de operação do Estado 
em relação à sociedade. Assim sendo, exercício de governar se foca nas questões centrais que 
envolvem os padrões de coordenação e cooperação entre os vários atores sociais. 

Portanto, a utilização da noção de governança parece ser mais adequada para tratar das 
questões que envolvem o tema da rearticulação das relações entre o Estado e a sociedade 
civil, neste mundo atual. Este é um moderno conceito de gerenciamento público e político, 
identificado com uma totalidade de procedimentos através dos quais os cidadãos e as 
instituições públicas fazem a intermediação de problemas comuns e interesses conflitantes, 
enfim, realizam ações cooperativas, a partir de seus elementos constitutivos. 

Nota-se então que a participação social é um aspecto definitivo na elaboração das políticas 
públicas e no desenvolvimento da governança. A palavra participação significa "[...] um 
método de governo, um estilo de fazer política no Estado e na sociedade [...]" segundo Neves, 
Costa e Augusti (1997, p.54). Os autores acreditam desta forma que a participação junto ao 
Estado atende ao objetivo principal que é o de possibilitar a incorporação à agenda pública 
daquela parte da sociedade marginalizada, dos que mais precisam de proteção dos entes 
públicos, devido à forte desigualdade social, política e econômica, existente nos dias atuais. 

Para Touraine (1995, p. 343) entende-se como participação social direta a "[...] possibilidade 
de acesso à produção, à gestão e ao usufruto dos bens produzidos pela sociedade." Neste 
prisma, a participação não tem como principal objetivo a consolidação e a legitimação de 
estruturas sociais. Possui a intenção máxima de transformar os mecanismos que geram as 
desigualdades, adicionando-se os grupos de pessoas marginalizadas à esfera decisória e ao 
acompanhamento da concretização das decisões. 

Já Cunill (1996, p.115, 120 V) afirma que participação cidadã "[...] é um fim em si mesma, 
possibilitando o exercício da cidadania, componente básico das sociedades democráticas." A 
autora quer esclarecer que as intervenções das pessoas que compõem as comunidades, 
principalmente nos municípios, devem assegurar os direitos e os interesses pessoais, 
complementando a atuação dos órgãos da administração pública. 

Os canais de participação apenas possibilitam à população o acesso a espaços onde se tomam 
decisões políticas e criam condições para um sistema de vigilância sobre a gestão dos serviços 
públicos, ou seja, dão concretude ao ideal de democracia para conferir legitimidade à atuação 
estatal. 

A participação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela 
Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das 
políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos 
públicos. No texto constitucional, a "família", a "sociedade", a "coletividade", em 
justaposição com o Estado, recebem do legislador constituinte papel relevante na realização 
de funções complexas que exigem uma atuação multidisciplinar. 

A novidade do modelo constitucional de gestão compartilhada afeta também o campo da 
segurança pública, que não somente constitui um direito fundamental, mas se apresenta como 
uma responsabilidade de todos, ou seja, abrange o dever da coletividade participar e interagir 
com os órgãos que integram o sistema de defesa social. 
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A dinâmica de co-responsabilização instituída constitucionalmente decorre da escolha do 
modelo democrático-participativo que, a rigor, não se limita a criar obrigações para o Estado, 
mas reconhece a importância de uma cidadania engajada politicamente e cada vez mais 
comprometida com a construção do Estado Democrático de Direito. 

Na verdade, o constituinte expressamente optou por uma sistemática de controle social dos 
serviços prestados pelo Estado, dotando a sociedade de mecanismos de acompanhamento de 
todas as atividades de interesse público. 

São recorrentes os exemplos de controle social sobre as atividades do Estado que, além da 
possibilidade de atuação individual, pode ser desenvolvido por um grupo de pessoas, atuando 
de forma organizada, sistemática e fiscalizadora.   

Os conselhos são órgãos criados constitucionalmente com esta função, sendo espaços 
públicos de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza 
deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas 
setoriais. Ainda se revestem como o principal canal de participação popular encontrada nas 
três instâncias de governo (federal, estadual e municipal). 

No entanto, deve-se reconhecer que a funcionalidade dos conselhos depende de seu formato, 
sob pena de constituir-se em mais uma estrutura burocrática ineficaz e retórica. Assim, 
quando se implanta um "conselho" deve-se ter em conta a viabilidade de sua atuação na 
formatação e na fiscalização da execução das políticas públicas, em condições de igualdade 
com o estado, por meio de um espaço eminentemente público. 

  

4. Policiamento Comunitário: a participação social na segurança pública 

  

A democracia é um regime que se constrói historicamente e o seu aperfeiçoamento é 
dependente da afirmação dos direitos de cidadania. Para se alcançar as mudanças desejadas 
das relações dos cidadãos com o Estado, é imprescindível uma reforma no aparelho estatal, à 
medida em que as suas instituições e as burocracias respectivas devam ser aprimoradas para o 
atendimento do interesse público e da expansão da demanda social, quadro visualizado com 
muita facilidade no tocante a segurança pública. 

O policiamento comunitário é uma característica típica de mudança de relação entre o  Estado, 
representado no caso pela polícia, e a sociedade. A tempos atrás a atividade de polícia 
ostensiva era totalmente planejada e executada sem ao menos escutar os anseios das 
comunidades locais. 

A primeira idéia que se tem quando se menciona polícia comunitária é que ela, por si só, é 
particularizada, pertinente a um ou outro organismo policial que a adota, dentro dos critérios 
peculiares de mera aproximação com a sociedade sem, contudo, obedecer critérios técnicos e 
científicos que objetivem a melhoria da qualidade de vida do cidadão. 

Com a implantação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - CONSEP - esta 
realidade está se transformando, uma vez que, com a participação de representantes da 
sociedade, as unidades operacionais da Polícia Militar realizam o planejamento operacional 
em conjunto. Visualiza-se então o conceito fundamental de governança, uma vez que a 
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sociedade deve participar intermediando os problemas de segurança pública em uma 
localidade, discutindo as prováveis soluções, através de ações cooperativas entre a 
comunidade e os órgãos de defesa social. 

A Polícia comunitária representa um marco na mudança de conceito de "força policial" para 
"serviços policiais". Trata-se de uma nova polícia que trabalha orientada para a proteção de 
todas as pessoas da comunidade, buscando servi-las e construindo uma vida social 
harmoniosa. É um serviço público que pode usar a força para proteger o cidadão. 

As definições por alguns autores sobre a filosofia de polícia comunitária ajudam a entender 
melhor este conceito. Segundo Trojanowicz (2003, p.4) define como: 

uma filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre a 
população e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade 
devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos tais 
como crime, drogas, medo do crime, desordem físicas e morais, e em geral a decadência do 
bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral de vida  na área. 

  

Como se pode notar, este novo modelo de polícia procura formar uma aliança e um diálogo 
forte entre as comunidades locais e as forças policiais, visando sempre aumentar a sensação 
de segurança subjetiva, a transparência e a confiança da população no trabalho desenvolvido 
por estas forças policiais. Isto se realiza através de uma participação dos cidadãos nas tomadas 
de decisões dos assuntos ligados a segurança pública. 

Para se alcançar estes objetivos, é fundamental uma articulação forte multi-institucional dos 
atores da administração pública em conjunto com as comunidades, das quais podemos citar as 
polícias, os Poderes Judiciários, Executivo e Legislativo, o Ministério Público, as Secretarias 
Municipais, entre outros. 

O papel da polícia é então, segundo estas definições, em conjunto com a comunidade, 
identificar problemas que necessitam da colaboração de outras agências, para então mobilizá-
las e coordenar os seus esforços na resolução dos problemas que afligem aquela localidade. 

De acordo com Trojanowicz (2003, p.9) existem dez princípios que devem estar presentes em 
todas as políticas, procedimentos e práticas associadas ao policiamento comunitário. São eles: 
filosofia e estratégia organizacional; comprometimento com a concessão de poder à 
comunidade; policiamento descentralizado e personalizado; resolução preventiva de 
problemas de problemas, a curto e longo prazo; ética, legalidade, responsabilidade e 
confiança; extensão do mandato policial; ajuda para as pessoas com necessidades específicas; 
criatividade e apoio básicos e, finalmente, mudança interna. Para se implantar um modelo de 
polícia comunitária são necessárias condições básicas, tanto ligadas a organização policial, 
aos policiais, quanto a comunidade. 

A polícia deve estar a serviço da comunidade, sendo a sua razão de existir garantir ao cidadão 
o exercício livre e pacífico dos direitos que a lei lhe reconhece. Isso implica em uma 
adaptação dos serviços policiais às necessidades reais da comunidade, a ausência de qualquer 
tipo de ingerência política indevida nas atuações policiais e, finalmente, a colaboração do 
público no cumprimento de certas funções policiais. Deve também ser nas suas estruturas 
básicas e em seu funcionamento um serviço democrático, pressupondo a civilidade no 
atendimento ao serviço; um respeito total aos direitos fundamentais do cidadão; a participação 
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de todos os integrantes do serviço e do conjunto da população na elaboração das políticas 
policiais e a aceitação da obrigação de prestar contas, periodicamente, de suas atividades. 

A polícia deve, finalmente, reconhecer a necessidade do planejamento, da coordenação e da 
avaliação de suas atividades, assim como da pesquisa, e pô-los em prática. 

Quanto à comunidade, a polícia comunitária transfere o poder para os cidadãos locais 
auxiliarem o planejamento com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e as ações 
policiais. Requer também que esta comunidade forneça insumos para as gestões que afetam a 
sua finalidade de vida. Desta forma, é compartilhada a responsabilidade de melhorar, e o 
senso de parceria é reconhecida e fortalecida. 

                

5. O Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP) como ferramenta essencial 
para a participação social na segurança pública 

  

  

O CONSEP pode e deve ser compreendido como instância de legitimação das estratégias e 
políticas de segurança pública na exata medida em que se tornar espaço de manifestação da 
soberania popular. 

  

Segundo Arruda (1997, p.23), os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEP) são: 

grupos de pessoas do mesmo bairro (nas grandes cidades) ou município (cidades médias e 
pequenas), que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus 
problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de 
entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais, propondo soluções. 

  

Verifica-se que esta definição é ampla e contém conceitos aplicados na nossa realidade, 
porém trata os conselhos como grupo de pessoas e não como uma entidade. As finalidades 
descritas caracterizam bem os objetivos do CONSEP, visando principalmente à solução de 
problemas das comunidades locais. 

Outra definição é exposta na Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública nr 
05/2002 - Comando Geral da PMMG, onde CONSEP é definido como "uma entidade civil de 
direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que adota os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência" (MINAS 
GERAIS, 2002). 

Dessa forma, a utilização do CONSEP simplesmente como meio (caráter instrumental) 
adequado para legitimar ações institucionais já previamente decididas transforma a 
participação do cidadão em objeto das pretensões estatais, desconfigurando sua condição de 
sujeito de direito dotado de autonomia pública. 
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Assim, os CONSEP devem se constituir em espaços democráticos de exercício da soberania 
popular, garantindo-se ampla liberdade comunicativa e participação, justamente por ali serem 
discutidos temas que elevam a compreensão do cidadão de simples destinatário (cliente, 
consumidor) dos serviços públicos para uma situação de formulador, fiscalizador e 
incentivador de ações que pretendem melhorar a vida em sociedade. 

Os membros do CONSEP não podem realizar (executar) o trabalho que está reservado 
constitucionalmente para as instituições policiais, mas podem e devem não só auxiliar, 
estimular, favorecer, mas também fiscalizar, criticar e cobrar maior eficiência estatal na área 
de segurança pública. Do mesmo modo, não se espera que o Estado presida, direcione, paute, 
limite ou determine com exclusividade a condução dos trabalhos que devem permanecer nas 
mãos dos cidadãos legitimados a participarem dos procedimentos de planejamento (criação), 
controle (acompanhamento), reformulação ou abandono de políticas públicas estabelecidas 
para o Sistema de Defesa Social. 

O Estado pode e deve fomentar práticas positivas, mobilizar a comunidade, capacitar 
lideranças, sugerir medidas autoprotetivas, informar, esclarecer e apresentar dados técnicos de 
defesa social de forma a qualificar a interlocução com os cidadãos leigos e legitimados a 
participação do modelo deliberativo democrático. Portanto, a relação entre o Estado e a 
cidadania se configura satisfatoriamente no marco teórico democrático quando se verifica a 
formatação de complementaridade as funções do serviço público e a consolidação da 
autonomia do cidadão. 

Os CONSEP possuem duas finalidades básicas. A primeira  é de congregar as lideranças 
comunitárias, as autoridades policiais e as de outros órgãos públicos direta ou indiretamente 
ligados à segurança pública, para a discussão e adoção de medidas práticas que resultem na 
melhoria da qualidade de vida das comunidades, especialmente aquelas que apresentem maior 
exposição a fatores de riscos que interfiram na dignidade humana. A segunda é de 
democratizar o planejamento das atividades de polícia ostensiva de preservação da ordem 
pública, no âmbito de cada município, para a definição de prioridades de segurança pública, 
no espaço de abrangência de cada CONSEP. 

  

  

  

5. Considerações finais 

  

            A dinâmica social, estruturada atualmente no discurso de um Estado Democrático de 
Direito, anuncia uma nova realidade na prática da governabilidade, atravessando os conceitos 
extraídos em Focault, de uma governabilidade biopolítica da razão de Estado. Devemos 
atingir o patamar da governança, onde a participação social é um aspecto definitivo na 
elaboração das políticas públicas e no desenvolvimento desta forma de governar. Gontijo 
(2009, p. 5901) afirma "que os processos de subjetivação podem romper com os rígidos e 
unidimensionais parâmetros dos jogos de dominação". 

Existe a real necessidade de superação da biopolítica de dominação, que reproduz 
notoriamente uma normatividade autoritária e contrária à tentativa de aumento das 
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possibilidades da participação popular nas funções públicas, que deve sempre   legitimar os 
procedimentos estatais. 

A premissa inovadora é a efetivação dos direitos, através da participação social ativa, aqui 
demonstrada na área de segurança pública, através do conceito sedimentado de polícia 
comunitária, instaurado a partir dos CONSEP. Esta é a proposta que desejamos como nova 
forma de controle social na segurança pública, que indique uma governabilidade que respeite 
as liberdades e a participação dos cidadãos. 
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RESUMO 
Inúmeras transformações havidas na metade final do século XX desgastaram algumas das 
bases do Estado Moderno. A globalização e a afirmação de direitos humanos fundamentais 
fragilizaram o cansado conceito de soberania. A desagregação social em torno de interesses 
públicos diversificados e, muitas vezes contrapostos, derrubou a pretensa separação entre o 
público e o privado. Diante deste contexto de mudanças, o conceito de interesse público 
precisa ser revisado, uma vez que não se encaixa no moldes impostos por um poder político 
que pressupõe unicidade e autoritarismo em sua atividade decisória. Faz-se necessário, então, 
republicizar o Estado, substituindo o seu papel de interventor direto sobre a ordem econômica 
por uma função reguladora, em que realiza a composição e a mediação dos diferentes 
interesses públicos e, ao mesmo tempo, protege interesses hipossuficientes ou difusos. Nesta 
quadra, o surgimento das agências reguladoras independentes mostra-se como uma importante 
resposta à crise do ultrapassado paradigma de Estado Moderno e de suas estruturas 
administrativas unitárias e centralizadoras, na tentativa de dotar o poder decisório estatal da 
capacidade de implementar estas novas funções regulatórias que se lhe impõem, conferindo-
lhe maior eficiência e confiabilidade em sua atuação. Para que gozem de legitimidade, além 
de propiciar a participação dos interessados no processo de tomada de decisões, as agências 
reguladoras precisam obedecer a rígidos procedimentos, para que se tenham bem delimitados 
os meios pelo quais elas exercerão o poder decisório. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO; AGÊNCIAS REGULADORAS; LEGITIMIDADE; 
PROCEDIMENTO; ÉTICA DO DISCURSO. 
 
ABSTRACT 
Many transformations occurred in the latter half of the twentieth century wore some of the 
foundations of the modern state. Globalization and the affirmation of fundamental human 
rights weakened the concept of sovereignty. The social disintegration around diverse public 
interests, dropped the separation between public and private sectors. Given this changing 
context, the concept of public interest needs to be revised, since it does not fit the mold 
imposed by a political power that requires unity and authoritarianism in their decision-making 
activity. It is necessary then republicize the state, replacing the role of intervening directly on 
the economic order by a regulatory role, carrying out the mediation of the different public 
interests and, at the same time, protects diffuse interests. In this context, the emergence of 
independent regulatory agencies is shown as an important response to the crisis over the 
paradigm of the modern state and its unitary and centralized administrative structures in an 
attempt to provide capacity to implement these new regulatory functions, giving greater 
efficiency and reliability in its performance. To have legitimacy, besides promoting the 
participation of stakeholders in decision-making, regulatory agencies must adhere to strict 
procedures, which have clearly defined the means by which they exercise the decision power. 
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1.   

INTRODUÇÃO  

  

Novos modelos de intervenção estatal surgiram na tentativa de responder aos reclamos 
de uma ordem global marcada pela interligação e pela interdependência entre os 
países, bem como a de atender também às necessidades de maior democratização no 
processo decisório estatal.  Tais tentativas se impõem diante de uma sociedade que, 
por cuja complexidade, não pode mais ser enxergada por uma perspectiva reducionista 
de uniformidade e homogeneidade como se nela se pudesse notar um interesse público 
que abarque todos os demais interesses presentes em seu âmbito. 

É na análise deste contexto que se pretende compreender as transformações pelas 
quais atravessou o Estado, sobretudo partir da relativização de importantes noções 
sobre as quais se fundamentou quando de seu desenvolvimento, notadamente em 
relação à soberania absoluta no exercício de seu poder decisório. 

Destacam-se nesta análise os fenômenos da globalização e da desagregação social e, 
por conseguinte, os impactos que eles causaram nas premissas em que se arrimava o 
Estado Moderno, os quais foram determinantes na configuração de um conjunto de 
mudanças de paradigmas acerca da conceituação do Estado, de  sua atividade 
administrativa e de sua intervenção sobre a seara econômica da vida da sociedade, 
mormente diante das novas e desafiadoras concepções de interesse público. 

Neste passo, cumpre analisar se as agências reguladoras constituem uma significativa 
alternativa de substituição das antigas estruturas estatais centralizadas e unitárias, 
reconhecendo nelas maior capacidade técnica e conhecimentos específicos de cada 
setor para a tarefa de proceder à composição e mediação dos diversos interesses 
públicos existentes e, ao mesmo tempo, agir na tutela de interesses difusos ou 
hipossuficientes, obedecendo a critérios que as dotem de legitimidade por meio do 
procedimento. 

1. 1.    CRISE DO ESTADO FACE À GLOBALIZAÇÃO E À 
DESAGREGAÇÃO SOCIAL  

  

O Estado, de acordo com Ferrajoli (2002, p.48), tem atravessado uma séria crise, cujos 
motivos relacionam-se a questões tanto “de cima quanto de baixo”. As primeiras 
remetem ao surgimento de entidades supra-estatais, como o FMI, a ONU, a OTAN, o 
Banco Mundial, etc., as quais limitam o poder soberano do Estado, na medida em que 
ocorre, na verdade, uma transferência, para estes organismos, das funções até então 
tipicamente estatais, como a defesa de ameaças externas, o controle planejado da 
economia interna de modo independente do resto do mundo, a proteção dos direitos 
fundamentais e assim por diante. 
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Por outro lado, as questões “de baixo” têm a ver com as mudanças e contingências 
observadas no âmbito social, vindas não de fora da nação, mas de dentro dela, do 
âmago da sociedade e em função das novas conjunturas de interligação e 
interdependência entre todo o mundo, alcançada, em grande medida, pelo 
desenvolvimento do capitalismo e dos diversos processos de internacionalização de 
mercados e reprodução do capital, dos movimentos de reconfiguração dos sistemas 
político-administrativos e das relações Estado e sociedade e das formas de vida 
sociocultural, como uma das tendências complexas e mais significativas 
compreendidas no conjunto do que se denomina amplamente de globalização. 

  

De baixo por causa dos impulsos centrífugos e dos processos de desagregação interna 
que vêm sendo engatilhados, de forma muitas vezes violenta, pelos próprios 
desenvolvimentos da comunicação internacional, e que tornam sempre mais difícil e 
precário o cumprimento das outras duas grandes funções historicamente 
desempenhadas pelo Estado: a da unificação nacional e a da pacificação interna 
(FERRAJOLI, 2002, p. 49). 

  

  

Esta crise enfrentada pelo Estado, como aponta o referido autor, deve-se ao modelo 
sobre o qual ele foi erguido, tendo no poder soberano o elemento justificador da 
centralização, unificação e exclusividade do poder estatal, em se tratando de 
direcionamento da sociedade, diga-se, exercício do poder decisório. 

É que a idéia de se atribuir o caráter universal à sociedade foi um dos fatores que 
contribuiu para a construção do paradigma do Estado Moderno, para o qual ela, a 
sociedade, deve, necessariamente, ser vista “como um todo uniforme, monolítico, 
homogêneo, ungido por uma racionalidade que lhe dá coesão interna”, como assevera 
Marques Neto (2002, p. 114), afastando-se, desta feita, as enormes divergências de 
interesses individuais existentes na comunidade e possibilitando, assim, o convívio 
social pacífico. 

E tal concepção torna-se anacrônica diante do surgimento de estruturas sociais 
descentralizadas e representativas de interesses comuns a setores determinados e 
delimitados da sociedade. É o fenômeno que Ferrajoli (2002, p. 49) denomina de 
“desagregação social”, enquanto Marques Neto (2002, p.116-124) o chama de 
“fragmentação social”, pelo qual se pode visualizar a sociedade dividida em pequenos 
núcleos de interesse em torno do que são formadas tais estruturas representativas. Esta 
fragmentação social, segundo o referido jurista brasileiro, deu-se por meio de 
processos de estratificação da esfera privada da sociedade, relacionados a três facetas: 
a afirmação dos movimentos sociais, o desenvolvimento de um neocorporativismo e o 
surgimento de pluralismos no interior da sociedade. 

O esgotamento do modelo de Estado do bem-estar social, fruto das contingências que 
se lhe apresentavam em razão das novas configurações globalizantes e 
interdependentes da economia, levou os indivíduos a se organizarem para a 
reivindicação de atendimento de suas expectativas perante o Estado. Neste quadro, 
desenharam-se as linhas fortes que marcaram a ampliação e a pluralidade dos 
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movimentos sociais, os quais, foram se constituindo para jungir os indivíduos a partir 
de suas necessidades que não poderiam mais ser supridas pelo por ele, Estado. Estes 
movimentos tornaram-se, ao longo do tempo, institucionalizados na sociedade civil 
para a defesa dos interesses de seus membros sem, contudo, adquirirem as 
características societais de institucionalização dos organismos de representação 
neocorporativos.  

Também o desenvolvimento de novos padrões de relação Estado e as organizações 
representativas dos interesses particulares na sociedade, notadamente, em contextos 
democráticos, baseados nos corporativismo societal – neocorporativismo - compõem o 
processo de desagregação social e, ainda que a idéia em torno da qual ele se 
fundamenta remeta à noção do corporativismo tradicional (ou corporativismo estatal) 
das décadas de 30 e 40, os delineamentos destes dois momentos são diferentes. No 
corporativismo tradicional, as unidades representativas dos interesses obedecem a uma 
hierarquia estrutural, com a delimitação ordenada de funções e, principalmente, estão 
vinculadas ao poder concentrador e centralizador de controle e monitoramento por 
parte do Estado. Já o neocorporativismo aponta para uma estrutura de representação – 
cujo fator de junção é o da incorporação das organizações representativas de interesses 
econômicos ou simplesmente profissionais – que tende, cada vez mais, a ganhar 
autonomia perante o Estado, “ainda que sem perspectiva de oposição frontal” a ele. 
Aqui, não é o poder público quem determina as funções da representação (MARQUES 
NETO, 2002, p. 118-119). Observou-se que, em decorrência da crise do Estado de 
bem estar social os governos gradativamente procuraram implementar, como 
estratégias de legitimação e governabilidade, o envolvimento destas organizações 
representativas de interesses  nas ações de regulamentação pública da economia e na 
resolução dos conflitos transferindo-os para diferentes espaços de negociação política, 
tais como câmaras setoriais ou conselhos de sustentação de políticas macroeconômicas 
ou políticas públicas de desenvolvimento social, dentre outras. 

Por último, a fragmentação social decorre também dos processos que desencadearam a 
formação de pluralismos sociais, os quais, ao lado dos movimentos sociais e dos 
órgãos neocorporativos, levaram ao esgotamento do caráter de homogeneidade social, 
própria do Estado Moderno. Este pluralismo corresponde à formação de centros de 
representação não estatais, relacionado a fenômenos de marginalização cultural, 
étnica, religiosa, etc., cujas reinvindicações, por sua vez, ultrapassam as 
conflitualidades anteriormente demarcadas tão-somente pela relação capital-trabalho, 
no contexto econômico. Deste modo, todavia, estes centros de representação não 
estatais não apresentam a mesma organicidade e institucionalização dos movimentos 
sociais. Dá-se uma separação da sociedade em entes marginalizados, cujos interesses 
atinem à criação de um aparato protetivo de repressões e reparação de sua 
hipossuficiencia, como ensina Marques Neto (2002, p. 120-121). 

Cumpre destacar que este fenômeno de desagregação ou fragmentação da sociedade 
revela, além da reconfiguração e reordenação das formas de interação entre o Estado e 
a sociedade, a união e articulação de sujeitos em entidades não-estatais, as quais 
servem para os indivíduos que dela são integrantes como referencial de representação 
legítima e eficaz na defesa de seus interesses e atendimento de suas necessidades. 

Ressalta-se que o incremento e a internacionalização das novas tecnologias de 
comunicação impulsionam a remoção e a transgressão das fronteiras determinantes 
que marcam o fenômeno da globalização. Por sua vez, as informações são transmitidas 
em tempo real a todo mundo, somado ao fato de que o acesso aos meios de 
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comunicação, informação e consumo alcançam também as faixas pobres da 
população, contribui sobremaneira para o fenômeno de clivagem social. Sobre o tema, 
forçoso é colacionar as palavras de Luigi Ferrajoli (2002, p. 49), pela precisão com 
que difundem esta idéia: 

[...] paradoxalmente, são justamente a rapidez e a multiplicidade das comunicações 
que acentuaram o anseio de identidade dos povos, das etnias, das minorias e, ao 
mesmo tempo, o valor associado à diferenças, acendendo conflitos étnicos 
desagregadores dentro das fronteiras dos Estados e processos inversos de integração 
nacional fora delas. Vem-se desvendando, assim, o caráter efetivamente artificial e 
fictício dos Estados, frequentemente criados de cima para baixo, como muitos dos 
recém-formados, e, de qualquer forma, sempre destinados a engessar as identidades 
dos povos com a pretensão de subsumi-los em unidades forçadas e, por conseguinte, a 
negar suas diferenças não menos que suas identidades comuns. 

  

Neste padrão, constata-se que a homogeneidade social em torno de interesses comuns 
regidos tão somente pelo Estado sofre um abalo substancial e inevitável. Os grupos 
aglutinadores dos interesses plurais de que se falou passam a assumir muitas vezes 
papéis que, formalmente, estavam atribuídos ao Estado, como por exemplo, as ONG´s 
que atuam na proteção do meio ambiente, na assistência às classes necessitadas e aos 
portadores de determinadas doenças, etc., movimentos que, por atuarem em defesa de 
questões coletivas, desafiam a própria divisão entre o público e o privado. 

Estes processos (globalização e desagregação da sociedade) provocam uma redifinição 
do Estado-Nação e, por este modo, desafiam aquele poder decisório exercido e 
ancorado nos pilares do Estado Moderno, sobretudo quanto à concentração deste 
poder ou, dizendo de outra forma, quanto à soberania do poder público que 
gradualmente perde suas prerrogativas políticas e socioeconômicas na atuação 
governativa de busca e proteção dos interesses coletivos. 

A análise do impacto causado pela globalização no poder decisório dos Estados 
nacionais passa, necessariamente, pelo aspecto econômico, imanente a este 
fenômeno.  Com efeito, por intermédio das tecnologias de informação e instituições 
financeiras que propiciam a transferência de capitais, a regulamentação das políticas 
econômicas nacionais por parte dos governos passa a enfrentar a facilidade de 
migração das atividades empresariais para territórios não regulamentados O novo 
contexto de economia global – de interdependência  econômica de escala 
internacional; de internacionalização dos mercados de insumos, consumo e financeiro; 
da reorganização dos espaços de produção substituídos, no todo ou de forma híbrida, 
por processos de produção e correspondente gestão acompanhadas pela 
desregulamentação da legislação trabalhista e pela flexibilização das relações 
contratuais; constituição de empresas transnacionalizadas, cujo planejamento de suas 
atividades de nível tecnológico em escala mundial é determinado por conglomerados 
multinacionais, acompanhado da fragmentação das atividades produtivas nos 
diferentes territórios e continentes, dentre outros fenômenos – acaba por deslocar o 
poder decisório, que antes era de exercício exclusivo do Estado, para os mercados 
econômicos e financeiros, tanto no sentido da “desterritorialização” quanto no da 
fragmentação deste poder decisório (FARIA, 2002, p. 106-107). 
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Há dois fatores primordiais na geração das aludidas transformações, quais sejam, a 
crise do padrão monetário mundial e as duas crises do petróleo, fatos que se seguiram 
no decorrer dos anos 70, a partir dos quais houve um grave declínio econômico que 
abalou todo o mundo, ocasionando, posteriormente, anos de estagnação econômica. 
Os índices negativos da economia passaram a demandar, então, respostas no sentido 
de se enfrentar a séria crise que se apresentava à economia global. Justamente neste 
contexto surgiram os primeiros movimentos apregoando a desregulamentação dos 
mercados financeiros, a derrubada dos monopólios do Estado em dados setores da 
economia, bem como a abertura do comércio internacional de serviços e informação. 

Ao serem implementadas tais mudanças deflagrou-se uma reestruturação do sistema 
financeiro internacional associada a uma circulação cada vez mais intensa de capitais, 
graças ao desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação que 
propiciaram a integração dos mercados financeiros existentes ao redor do mundo e a 
“desmaterialização da moeda”, ou seja, a não vinculação a um lastro de valor material 
(FARIA, 2004, p. 63-70). Intensifica-se a transnacionalização das organizações 
empresariais, as quais deixam de ter uma matriz vincada em determinado país e 
passam operar de forma interligada a partir de diferentes bases no mundo todo e sem 
qualquer vínculo permanente com uma nação. Ou seja, internacionaliza-se o próprio 
processo produtivo, bem como o mercado consumidor, este com o apoio, novamente, 
das novas e avançadas redes de comunicação em massa, de amplitude mundial 
(FARIA, 2004, p. 73-77). 

Nesta linha, José Eduardo Faria explica que o sistema financeiro internacional passou 
a deter o poder de decisão sem uma localização nítida e precisa, pois a definição dos 
investimentos internacionais e as áreas do mercado e as regiões do planeta a que eles 
estarão direcionados baseia-se no fato de que os grandes conglomerados empresariais 
têm a capacidade de concentrar seus atos decisórios e, simultaneamente, dividir ao 
redor do mundo suas atividades, capacidade esta propiciada, em grande medida, pelo 
desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, transporte, informação, 
interligação dos sistemas financeiros, etc. (2002, p. 108). 

E este processo de transferência de poder aos atores que compõem a cena do mercado 
financeiro demanda a necessidade de criação de organismos supranacionais, com 
sistemas e mecanismos próprios para agirem no sentido de coordenar a economia 
como um todo, harmonizar as legislações existentes nos diferentes países, articular a 
resolução dos conflitos que surgem com as práticas comerciais para a proteção do 
desenvolvimento do mercado e de suas estruturas, em outros termos, fez-se necessária 
a formação de “uma ampla e complexa estrutura jurídica de natureza multilateral 
destinada a assegurar o funcionamento, sem riscos, traumas e inseguranças, de uma 
ordem econômica globalizada” (FARIA, 2002, p. 110). Como exemplos destes 
referidos organismos multilaterais, pode-se elencar o FMI, o GATT, a OMC e o 
Banco Mundial. 

Além disso, a estreita interligação das economias cria uma verdadeira rede de acordos 
de coordenação mundial, com base no fluxo de informações sobre as condições de 
competitividade dos mercados em cada parte do mundo, redefinindo formas de 
interação econômica, política e geopolítica que impactam os Estados. No 
macroplanejamento estratégico das empresas transnacionalizadas avaliam-se 
seletivamente as distintas legislações nacionais de modo a concentrar seus 
investimentos nos países onde estas sejam mais favoráveis. Aos Estados impõem-se 
uma dificuldade patente quanto à criação de normas gerais e abstratas no sentido de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 626



padronizar o comportamento dos agentes econômicos internos, os quais estão 
atrelados agora a questões globais em razão da forte interdependência industrial, 
financeira e comercial do sistema econômico mundial, como continua a ensinar o 
insigne professor José Eduardo Faria (2002, p. 109), de modo que esta rede de 
informações serve de base comparativa para os conglomerados empresariais na 
definição de sua permanência ou não em determinado Estado, a depender justamente 
do seu enquadramento aos modelos macroeconômicos mundiais. 

Diante deste novo padrão de atuação das corporações empresariais, em que estas não 
agem como as empresas multinacionais anteriores a elas – as quais analisavam e 
dirigiam seus investimentos considerando os mercados isoladamente. Até a década de 
70 estas empresas multinacionais apresentavam-se como verdadeiros propulsores do 
desenvolvimento econômico, agindo por meio de instrumentos como “tarifas, 
restrições quantitativas através de cotas, licenças de importação, subsídios para 
exportação, controle sobre capitais e tributação” (FARIA, 2002, p. 108), perdem a 
autonomia quanto à formulação de suas políticas econômicas e sociais. No entanto, ao 
contrário, como visto, as empresas transnacionalizadas ou desterritorializadas levam 
em conta toda uma conjuntura macroeconômica internacional interligada, 
direcionando os investimentos naqueles Estados que, por força da internacionalização 
dos mercados, submetem e adequam suas políticas fiscal, monetária, cambial, 
tributária, dentre outras. Estas necessidades de adequação a esta nova realidade 
impõem a integração dos Estados a partir da formação de blocos ou do 
estabelecimento de tratados de livre-comércio que permitam revogação de barreiras 
alfandegárias e tarifárias, promoção de reservas de mercado e mecanismos de 
incentivos fiscais. 

A inserção no quadro de acirrada competitividade de mercados numa economia 
transnacionalizada e  desterritorizalizada impõe aos Estados a necessidade de reavaliar 
os mecanismos de controle da economia e  de implementação de políticas públicas 
para que se coadunem com a nova lógica de mercado, de homogeneidade dos 
mercados internacionais.  Deste modo, os Estados, ao utilizá-los, podem agir no 
caminho inverso ao traçado pelas corporações internacionais, de cujos investimentos e 
financiamentos eles, os Estados, não podem abrir mão, sob pena de se verem isolados, 
sem condições de patrocinar seu crescimento, atrasados do ponto de vista de acesso e 
domínio das tecnologias de produção, terem reduzidos seus níveis de produtividade, 
assistirem à fuga das empresas transnacionais que ocupam seus territórios para centros 
que ofereçam melhores condições face à exacerbada competitividade havida nos 
mercados (benefícios fiscais, infra-estrutura, legislação trabalhista menos rígida, etc.), 
à diminuição de suas participações e influências no comércio mundial e, 
consequentemente, depararem-se com uma fragilização de suas condições sociais, já 
que inúmeros postos de trabalho serão fechados, a queda da atividade econômica 
reduzirá a arrecadação de tributos, reduzindo-se a capacidade de investimentos e 
manutenção de políticas públicas em âmbito interno. 

Quer-se enfatizar com isto que os Estados não são capazes mais de controlar suas 
economias autonomamente, despeiados das contingências econômicas presentes em 
todo o mundo e ignorando a amarração existente entre as economias dos demais 
Estados e entre as grandes corporações e organizações que regem a economia global. 
Assim, para viabilizar a inserção do Estado neste cenário, a idéia de soberania estatal, 
em que se baseava a autonomia e a exclusividade no tocante ao exercício do poder 
decisório na seara interna, sofre um processo de mitigação e superação a partir das 
citadas contingências externas. 
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A questão da afirmação e proteção dos direitos humanos também é um elemento 
importante quando se pretende estudar o desgaste da soberania a partir de 
determinismos advindos do ambiente externo. Aliás, a outorga aos direitos humanos 
de uma carga valorativa a merecer importância de nível internacional se deu antes 
mesmo do surgimento dos processos de globalização (aqui entendidos pelos aspectos 
econômicos e culturais que se intensificaram a partir da década de 70 do século XX). 

Ainda na década de 40, no período imediatamente posterior ao fim da Segunda Guerra 
Mundial, foram produzidos dois importantes documentos jurídicos que estampavam 
como imperativos os direitos humanos e a busca da paz na resolução de conflitos de 
escala internacional. São eles a Declaração Universal do Direitos do Homem de 1948 
e a Carta da ONU de 1945. 

É a partir deste momento, como ensina Ferrajoli (2002, p. 39-40), que começa a 
aparecer a insubsistência lógica no conceito clássico da soberania – que, aliás, havia 
atingido seu fulgor máximo na primeira metade do século XX, com o acirramento do 
imperialismo que culminou com as duas grandes guerras mundiais – modificando a 
ordem jurídica mundial, na medida em que ela, a soberania, passa a não poder ser mais 
considerada de modo absoluto e ilimitado, mas ao contrário, deve-se sujeitar agora aos 
referidos documentos, seja pelo compromisso para com a paz, seja pela tutela supra-
estatal dos direitos humanos. 

Mas não só mudanças havidas na seara internacional contribuíram para o desgaste do 
conceito da soberania dos Estados. Concorrem com elas as transformações – também 
intimamente ligadas aos efeitos supracitados da transnacionalização da economia – 
que ocorreram na formação interna das sociedades integrantes dos Estados-nação. 
Refere-se aqui ao fenômeno da desagregação social, acima comentado, que também 
expõe a fragilidade da soberania neste novo contexto de mundo globalizado, uma vez 
que desafia o monopólio da autoridade estatal “em benefício de centros de decisão 
dispersos em empresas e conglomerados que se movem por países e continentes, de 
acordo com as conveniências dos negócios, movimentos do mercado e exigências de 
reprodução ampliada do capital” (SILVA e EL-AOUAR, 2003, p.3) 

Os novos movimentos de representação dos interesses dos indivíduos componentes da 
sociedade, sejam os movimentos sociais, as instituições neocorporativas ou os 
pluralismos culturais que agora compõem a estrutura social, adquirem certa autonomia 
em sua ações, não dependentes mais do Estado, que precisa conviver com tais 
agrupamentos. Torna-se necessário, com isso, o desenvolvimento de mecanismos de 
“interlocução, de mediação com estas instâncias sociais, as quais passam a substituir 
os partidos políticos no processo de interlocução política, inclusive no tocante à 
produção legislativa”, como assinala Marques Neto (2002, p. 128). Implica dizer que a 
normatividade social não emana mais de pontos determinados da sociedade. A 
formação homogênea da sociedade em torno de interesses comuns não existe mais, o 
que coloca em cheque a universalização e unicidade, atributos característicos daquele 
Estado surgido na modernidade, baseado na noção de soberania. 

Nesta nova estratificação complexa em que se divide a sociedade, os interesses 
diversos, muitas vezes divergentes entre si, pressionam o poder político a atuar não 
mais enquadrado naqueles modelos imperativos e unilaterais na tomada de decisões, 
que remontam às formas absolutistas de organização do Estado na sua relação com a 
sociedade. Ao contrário, é preciso que exerça funções totalmente diferentes, “de 
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intermediação e de garantidor de soluções pactuadas em arenas extraparlamentares e 
extrajudiciais” (FARIA, apud MARQUES NETO, 2002, p. 132). 

Em resumo, a fragmentação social e a globalização, processos que se desenrolaram na 
contemporaneidade, comprometem a idéia de unidade totalizante articulada ao 
conceito de soberania sobre os quais se fundou o conceito de comunidade política na 
elaboração teórica do Estado Moderno. Tais processos solapam a exclusividade estatal 
quanto ao exercício do poder decisório, de deliberação em torno dos interesses 
públicos, confinando-o à uma atuação no sentido de coordenar e adequar os interesses, 
como assevera Celso Lafer, citado por Marques Neto (2002, p. 133). 

  

2. A NECESSIDADE DA REPUBLICIZAÇÃO DO ESTADO 

  

A reformulação do novo paradigma de Estado e de sua respectiva atividade 
administrativa, a partir das profundas transformações econômicas e sociais 
alinhavadas, passa, necessariamente, à luz de um modelo de Estado que se pretende 
democrático, por um processo pelo qual se busque “dotar a sociedade dos meios de 
participação plena no processo decisório” para que se atinjam tanto a adequada 
composição e mediação dos interesses públicos diversificados, que brotam do interior 
da sociedade fragmentada que veio a se formar, quanto o cumprimento do papel 
estatal de implementar os “interesses meta-individuais hipossuficientes no jogo 
social”, como bem esclarece Floriano Marques Neto (2002, p. 147). 

O modo que melhor responde a estes anseios democráticos, sobretudo diante da 
constatação da superação havida em relação aos fundamentos do Estado Moderno, e 
diante da necessidade de efetivação destes novos papéis do Estado (enquanto 
mediador dos conflitos existentes entre os interesses públicos e de tutor dos interesses 
hipossuficientes), é o que delineia uma nova estrutura de Estado por meio de sua 
republicização, segundo o referido autor. 

Esta republicização, por um lado, implica reconhecer a existência não de um interesse 
público aglutinador de todo o quadro social, com base na idéia de homogeneidade da 
sociedade, mas sim de uma diversidade de interesses públicos, assim considerados os 
que dimanam dos organismos sociais que representam grupos determinados de 
indivíduos. Este reconhecimento afasta, destarte, a noção de que a esfera pública é 
composta apenas pelo poder político que, exclusivamente, atuaria em defesa do 
interesse comum.  Agora, nesta nova perspectiva, muitos outros interesses sociais 
adquirem o atributo de público. 

Por outro lado, este novo Estado, com o intento de se republicizar, deve reconhecer 
também que os interesses públicos verificáveis na sociedade não são iguais, 
relativamente à sua insuficiência material e, principalmente, à sua representatividade. 
Neste ponto, afasta-se a idéia de igualdade formal, própria do Estado Liberal. Ganha 
força a que pugna pela atuação do poder político no sentido de compensar a 
hipossuficiência do interesse para protegê-lo em meio a este processo de mediação. 
Em outros termos, “exatamente por pressupor a desigualdade entre os administrados é 
que o Estado deve se republicizar, assumindo [...] a tutela dos interesses públicos 
difusos” (MARQUES NETO, 2002, p. 179-180). 
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Para se republicizar o Estado e, consequentemente, toda a sua estrutura jurídico-
administrativa, impende retirar da esfera pública os interesses particulares que se 
apropriam de bens e oportunidades cuja titularidade é de toda a sociedade. Deve-se 
derribar e impedir a privatização dos negócios públicos por parte de grupos de 
interesses especiais, delimitados, que o fazem por meio da ocupação das estruturas 
políticas detentoras da prerrogativa de exercer o poder decisório, quando não muito 
por estruturas de corrupção sistêmica. 

Cumpre destacar, novamente, a importância do Estado (que se queira republicizado) 
em propiciar e estimular a participação dos indivíduos, democraticamente, no processo 
de mediação dos interesses públicos envolvidos e na formulação de políticas públicas. 
Em sua complexidade, a sociedade pluralista e fragmentada que se desenvolveu não 
pode ser administrada na concepção clássica de administração pública (de viés 
unilateral e autoritário, conforme visto no capítulo primeiro), pois o sistema político 
representativo não é bastante para permear o exercício do poder político com os 
interesses públicos surgidos na complexa sociedade plural da contemporaneidade. 

Daí dizer-se em abertura à participação por parte do Estado, o qual deve criar 
mecanismos que possibilitem a efetivação deste modelo participativo, afastando 
aquela velha concepção de Direito Administrativo estribada nos ultrapassados 
pressupostos do Estado Moderno, cujos atos calcavam-se na discricionariedade, dando 
lugar a um modelo que melhor se coaduna com os auspícios do regime democrático, 
preocupando-se não apenas com a legitimidade formal, na origem, mas também com a 
legitimação por meio da participação dos indivíduos na formulação de políticas a 
serem implementadas (SILVA, 2007, p. 64-65), com vistas ao atendimento dos 
interesses públicos. 

A participação e o consenso no processo de mediação de interesses diversificados de 
que se tem falado possibilitam o aprimoramento da governabilidade, ou seja, da 
eficiência do Estado no exercício de suas funções; oferecem meios de maior controle 
dos atos, evitando-se abusos e fiscalizando-se a legalidade das ações; além de 
demandarem uma responsabilidade de integração dos cidadãos que, ao participarem, 
“proporcionam decisão mais sábia (legitimidade) [...] e tornam os comandos estatais 
mais aceitáveis e facilmente obedecidos”, como bem assevera Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto, citado por Fernando Quadros da Silva (2007, p. 67). 

Em outros termos, o poder político de um Estado republicizado deve eliminar o 
autoritarismo de sua atividade de regulação por meio da interlocução entre ele e os 
diversos setores da sociedade, revelando, desta feita, uma maior transparência no 
exercício de seus atos, conforme lição de Floriano Marques Neto (2002, p. 189). 

  

  

3. AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

  

Estas linhas que configuram um novo modelo de Estado já podem ser percebidas na 
atualidade, rompendo com o velho paradigma de Estado de que se falou e, 
conseqüentemente, com a estrutura jurídico-administrativa que em seu bojo se formou. 
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Basta constatar o surgimento de autarquias reguladoras autônomas, também chamadas 
de agências reguladoras independentes, as quais, como se verá, albergam em sua 
estrutura jurídica e em seu modo de funcionamento os atributos que um Estado mais 
público (no sentido do termo ‘republicização’, de Floriano Marques Neto) deve 
demonstrar, a partir do novo contexto de economia globalizada, de mitigação da 
soberania absoluta do poder estatal, tanto no âmbito interno quanto no externo e, 
também, a partir da visualização de uma sociedade em que não é possível jungir todos 
os interesses dela provenientes em apenas um. 

O aparecimento das Agências Reguladoras Independentes neste contexto vem atender 
aos anseios da sociedade por uma nova postura do poder público no sentido de 
substituir as velhas estruturas por novas engrenagens capazes de traduzir, em sua 
atuação decisória, as características de um Estado que caminha rumo à sua 
republicização, compatibilizando seus procedimentos com o regime democrático, 
desde que possibilite a participação das ramificadas e diferentes entidades 
representativas de interesses públicos e, ao mesmo tempo, proteja os interesses difusos 
ou hipossuficientes, como por exemplo, os direitos dos consumidores, a defesa do 
meio-ambiente, a prevalência da livre-iniciativa e da livre-concorrência na ordem 
econômica, etc. 

Parece claro que as Agências Reguladoras podem atuar no sentido de realizar estas 
funções de regulação do mercado e proteção dos interesses sociais difusos, na medida 
em que, por meio delas, o Estado se aproxima dos setores regulados com maior 
precisão, especializando-se em dado setor da ordem econômica (por exemplo, o setor 
de telecomunicações, de energia elétrica, da saúde, e assim por diante), o que, a toda 
evidência, pode oferecer à sociedade, desde que se criem mecanismos eficazes de 
participação, a oportunidade de acesso ao ambiente decisório do Estado, 
democratizando-o e republicizando-o. 

A exigência ao Estado de uma maior participação dos envolvidos no processo de 
aferição das prioridades e nas tomadas de decisões políticas também pode ser atendida 
por intermédio das agências reguladoras, na medida em que elas se mostram mais 
permeáveis aos interesses provenientes da sociedade. As agências, por atuarem 
setorial e descentralizadamente, localizam-se mais próximas do contexto específico do 
setor do mercado que regulam, inclusive com maior capacidade técnica para 
solucionar de modo mais ágil os problemas a ele atinentes. 

Conforme enfatiza o professor Floriano Marques Neto (2002, p. 207), “para que tal 
permeabilidade se torne possível faz-se necessária a introdução de instrumentos 
jurídicos voltados à transparência da atividade regulatória”, por meio de instrumentos 
que possibilitem aos indivíduos participar com maior efetividade do processo 
regulatório, por exemplo, as consultas públicas e a publicidade dos atos e, 
principalmente, o estabelecimento de procedimentos a serem seguidos pelas entidades 
reguladoras para que se tenham bem delimitados os meios pelo quais elas exercerão o 
poder decisório, afastando, desta feita, a arbitrariedade. 

  

4. A LEGITIMIDADE PELO PROCEDIMENTO E SUA RELAÇÃO COM 
A ÉTICA DO DISCURSO DE HABERMAS 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 631



Neste ponto, atinge-se um ponto nodal desta análise, que consiste justamente na 
demonstração da necessária procedimentalização do órgão estatal em seu agir 
regulador. A delimitação precisa de procedimentos e métodos na atividade regulatória, 
além de afastar quaisquer traços de arbitrariedade no desempenho do poder, 
disponibiliza aos cidadãos meios exatos de verificação do exercício do poder político. 
E, de fato, a constatação de que há diversos interesses públicos até mesmo em 
confronto, como dito acima, reforça a tese que pugna pela procedimentalização da 
atuação estatal (MARQUES NETO, 2008, p. 209-210).  

Há de se ter em mente que as agências reguladoras encontram respaldo constitucional 
no Artigo 174 da Constituição, que se refere à atuação do Estado como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, por meio do exercício das funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento. 

Além disso, o Artigo 170 da Carta Magna estatui que a ordem econômica nacional 
está “fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa” e “tem por fim 
assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social”. Nos seus 
incisos, então, define os princípios norteadores deste domínio, que correspondem à 
soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre 
concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das 
desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido 
para as empresas de pequeno porte. São estas as balizas das quais o Estado brasileiro, 
ao realizar qualquer atividade interventora, não pode desviar. 

Faz-se esta menção à estrutura constitucional regulatória sobre a ordem econômica em 
razão de que a procedimentalização, apontada acima como fundamental ao exercício 
das agências reguladoras, coaduna-se com o que se tem chamado de teoria processual 
ou procedimental da Constituição, que enxerga na dialética processual uma resposta à 
exigência de racionalidade. 

Conforme ensina Willis Santiago Guerra Filho (2000, p. 21-23), a percepção da 
importância e a dedicação dos estudiosos no que atine ao prisma processual do Direito 
(que era visto, em verdade, dotado apenas de caráter subsidiário em relação às normas 
materiais) é recente. Esta importância, nas lições do referido professor (2000, p. 22), é 
“enfatizada na influência da doutrina ‘pura’ de Kelsen, quando propõe que se estude 
não só a estática jurídica (...), mas também a teoria dinâmica ocupada com a conduta 
regulada por essas normas, responsável pelo processo de aplicação (...) do Direito”. 
Guerra Filho também pontua a contribuição de Niklas Luhman, que afirma a 
legitimidade por meio do procedimento. 

O fato é que, com a ereção de princípios jurídicos fundamentais – os quais passam a 
ser vistos como integrantes do ordenamento jurídico e não se confundem com as 
tradicionais regras que descrevem um fato, prescrevendo conduta e estabelecendo 
sanção – acentua-se a necessidade de se ter um procedimento, uma vez que, para 
aplicar os princípios, “a discussão gira menos em torno de fatos do que de valores, o 
que requer um cuidado muito maios para se chegar a uma decisão fundamentada 
objetivamente (GUERRA FILHO, 2000, p. 19)”. 

Daí outorgar especial atenção à disciplina jurídica dos procedimentos para que se 
atinjam resultados aceitáveis[1][1]. Quer-se enfatizar, com isso, que a concretização dos 
valores, agora também positivados como princípios na Carta Constitucional, dá-se 
pela “intermediação de procedimentos, para que se tomem decisões de acordo com 
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eles”, tendo-se em mente, também, que os procedimentos devem ser fundados nestes 
mesmos valores conforme leciona Guerra Filho (2000, p. 31), que conclui: “o 
processo aparece, então, como resposta à exigência de racionalidade, que caracteriza o 
direito moderno”. 

Neste sentido, as agências reguladoras independentes, para que possam atingir seu 
desiderato de atuar no sentido de regular os interesses muitas vezes conflitantes que 
estão presentes no seio da sociedade, devem estabelecer procedimentos bem 
delimitados de atuação e obedecê-los, conferindo-lhe legitimidade. Desta forma, 
poderão ser reputadas como estruturas que verdadeiramente surgiram com o intuito de 
republicizar o agir político-estatal no campo da tomada de decisões. 

Não obstante a constatação de que a justificação dos procedimentos que configuram a 
atuação normativa das agências reguladoras independentes deve ser feita com base em 
elementos jurídico-formais, cabe se perguntar sobre quais parâmetros que se 
apresentam suficientes para delinear as condições de uma possível fundamentação da 
legitimidade democrática destes procedimentos. Apesar de ressalvar que a produção 
normativa das agências reveste-se predominantemente de um caráter técnico, não há 
como negar que, por um lado,  para a elaboração das normas as deliberações envolvem 
uma discricionariedade política que, por usa vez, implicam fazer escolhas valorativas; 
por outro lado, a própria escolha racional dos procedimentos a serem adotados reveste-
se também de uma carga valorativa. Como se pode observar, a atuação normativa das 
agências reguladoras não se enquadram na suposta competência exclusivamente 
técnica que possa justificar a sua atuação. 

A concepção habermasiana de política democrática deliberativa, considerando seu 
vínculo com a teoria do discurso , permite delinear um modelo de processo de 
deliberação política com base na concepção de ação comunicativa cujas implicações 
decorrentes de um conjunto de pressupostos teórico-normativos possibilitam explicar 
a complexidade do funcionamento das práticas normativas e justificar sua legitimidade 
procedimental. 

 Trata-se de um conceito ancorado na idéia de que a legitimidade das decisões e ações 
políticas na sociedade deriva da deliberação pública de coletividades de cidadãos 
livres e iguais, uma vez que se apóia nas condições comunicativas sob as quais se 
realizam os procedimentos democráticos. De acordo com a ética do discurso, por seu 
princípio de legitimidade procedimental, Habermas rejeita que uma determinada teoria 
moral se apóie em determinados conteúdos normativos. 

 A ética do discurso, em sua pretensão de universalidade, não recorre a uma teleologia 
objetiva, propondo alguma orientação substantiva de conteúdo, ou ainda, recorrendo a 
“um poder que se encarregue de suspender ou anular a irreversibilidade do curso dos 
acontecimentos históricos”, por cuja autoridade, ao oferecer alguma formulação 
precisa de regras discursivo-racionais, possibilite um suporte ontológico para o agir. 
Segundo Habermas,  ela se pretende procedimental tendo por preocupação a validade 
deôntica das normas e das ações às quais as normas obrigam (HABERMAS, 1998, p. 
128). 

A legitimidade das normas não vem imposta por alguma autoridade externa, tampouco 
por uma tradição continuada. As normas têm que ser submetidas à prova de sua 
validade por meio da discussão, cuja racionalidade do procedimento que assegura a 
validade dos resultados obtidos é reconhecida e assumida por todos os participantes 
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que interagem ao longo do processo argumentativo. Por isso requer certamente 
algumas condições: iguais liberdades no uso da palavra, da expressão, da crítica na 
participação aberta a todos os interessados, reconhecimento recíproco. Por certo esta é 
uma expectativa contrafáctica. Todo participante em uma prática argumentativa tem 
que supor pragmaticamente que em princípio todos quantos possam se ver afetados 
poderiam participar como iguais e livres em uma busca cooperativa da verdade na qual 
a única coerção que possa ser exercida é a coerção sem coerções que exercem 
racionalmente os bons argumentos (Habermas, 1998, p. 162). 

Nesta perspectiva, através da livre comunicação e do debate público, baseado no agir 
comunicativo, constituem-se espaços interativos onde mulheres e homens se reúnem 
para coordenar suas ações a partir do consenso alcançado intersubjetivamente. A 
articulação dessas práticas discursivas baseadas na reivindicação de validade para 
proposições e normas de interesse coletivo permite o fomento da substancialidade 
ético-democrática necessária em diferentes formas de organização e mobilização e 
para a formação da opinião pública e da vontade coletiva.  

No modelo habermasiano de política deliberativa a democracia se constitui 
simultaneamente como princípio normativo e como prática política que não se define 
pelo tipo de procedimento de eleição dos representantes (representação política), pela 
forma do processo decisório (princípio do governo da maioria) ou pelo controle 
político e social (accountability) dos eleitores, individuais ou grupais, sobre as ações 
dos representantes eleitos.  Distinto dos modelos de democracia representativa para os 
qual as decisões democráticas são concebidas como o resultado da realização bem-
sucedida de idéias e coalizões por votos de interesse próprio, a concepção 
habermasiana de democracia deliberativa implica processos que possibilitam 
engendrar um público de cidadãs e cidadãos que se reúnem para tratar de objetivos, 
ideais, ações e problemas coletivos. 

Deste modo, na perspectiva da ética do discurso de Habermas, a legitimidade dos 
procedimentos relacionados à produção normativa das agências reguladoras pode ser 
estabelecida com a instituição de canais de controle e de participação democrática de 
cidadãs e cidadãos, ao longo do encaminhamento das ações (na forma de consultas ou 
audiências públicas), na constituição democrática das instâncias político-
administrativas de gestão (na formação de colegiados deliberativos e consultivos) e na 
transparência e publicidade de sua atuação. Em suma, a legitimidade democrático-
procedimental da produção dos atos normativos das agências reguladoras, na 
perspectiva da ética do discurso de Habermas, terá possibilidade de se realizar à 
medida que se estabeleçam espaços públicos institucionalizados de participação como 
canais de intercâmbio entre elas e a sociedade 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O desenvolvimento do conceito de soberania proporcionou aos Estados Modernos o 
exercício do poder de forma suprema e independente de qualquer outra entidade social 
concorrente, dotando-o de capacidade para definir seus subordinados, os limites 
territoriais em que exercerá o poder político e quais os setores da vida social em que 
deve ou não atuar. 
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O Estado, arrimado nos caracteres da modernidade, sobretudo a partir da década de 70 
do século passado, enfrenta uma crise relacionada a processos externos e internos. Os 
processos externos, que se dão do plano internacional, correspondem ao fenômeno da 
globalização e todas  as suas facetas relacionadas ao desenvolvimento do capitalismo, 
como a internacionalização da economia, a interligação e interdependência entre os 
mercados, o acelerado desenvolvimento tecnológico, a afirmação e proteção dos 
direitos humanos, etc. Já os movimento internos remetem ao processo de desagregação 
social, pelo qual se pode notar a sociedade dividida em distintos núcleos de interesses 
em torno dos quais são criadas estruturas sociais representativas e descentralizadas. 

As transformações alinhavadas revelam também que a idéia de interesse público 
formada sobre a égide do Estado moderno, em que o poder decisório haveria de ser 
exercido de forma absoluta e concentrada, não se coaduna com o novo quadro social 
de pluralismos. A pretensa homogeneidade social desaparece diante da pulverização 
dos interesses, afastando-se a concepção de interesse público como algo único, 
abrangente e absoluto, e não se admitindo mais a prevalência de um destes interesses 
sobre os vários outros que podem ser notados na sociedade. 

Para reformular suas estruturas administrativas dentro deste novo padrão e à luz do 
modelo democrático, o Estado deve passar por um processo de Republicização, 
visando a oferecer à sociedade maneiras de participar do processo decisório de forma 
plena, mediando os distintos interesses que se conflitam e implementando os 
interesses hipossuficientes e difusos. Nesta ótica, deve-se impedir que interesses 
particulares capturem as estruturar políticas responsáveis pelo exercício do poder 
decisório, apropriando-se de bens e oportunidades que pertencem a todos. 

A atuação estatal republicizada corresponde a uma intervenção indireta dobre o 
domínio econômico mediante a regulamentação, a fiscalização, o monitoramento, etc., 
e não a uma interferência direta, como um verdadeiro ator econômico, papel este que 
deve se restringir à iniciativa privada, inclusive na prestação de serviços públicos, o 
que não implica dizer que o estado deve se ausentar. Como dito, cabe-lhe a importante 
missão, por meio da intervenção indireta de que se fala, de proteger e promover os 
interesses públicos hipossuficientes. 

As agências reguladoras independentes vêm atender à demanda social por uma nova 
postura do poder público, substituindo as estruturas ultrapassadas por outras que 
trazem em seu bojo caracteres de um Estado que busca se republicizar 
democraticamente. Isto é possível desde que elas possibilitem a participação dos 
distintos órgãos representativos de interesses públicos e, concomitantemente, 
promovam os interesses difusos, como o direito ao meio ambiente saudável, a livre 
concorrência dos mercados, o direito dos consumidores, etc. 

Para que encontrem legitimidade democrática em sua atuação, na perspectiva da ética 
do discurso de Jurgen Habermas, as agências reguladoras, além de oportunizar às 
cidadãs e aos cidadãos formas institucionalizadas de participação efetiva nos 
mecanismos de controle e nas  tomadas de decisões de sua atuação normativa, devem 
estabelecer que tais decisões por meio de procedimentos claros e pré-definidos, 
segundo princípios democráticos e republicanos de publicidade e transparência, 
disponibilizando a todos conhecer os caminhos pelos quais elas exercerão o poder 
político, afastando a arbitrariedade e lhe conferido maior racionalidade. 
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[1] Aqui, cabe lembrar que o processo “nada mais seria que um procedimento 
caracterizado pela presença do contraditório, isto é, no qual necessariamente deve-se 
buscar a participação daqueles cuja esfera jurídica pode vir a ser atingida pelo ato final 
desse procedimento (GUERRA FILHO, 1998, p. 15)”.  
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo analisar o papel que desempenham os conselhos de fiscalização 
profissional enquanto autarquias corporativas a partir das transformações do Estado 
Regulador no Brasil e como tais entidades, surgidas a partir do referencial do Estado 
corporativo da década de 1930, podem se tornar instrumentos de diálogo democrático e plural 
entre Estado e sociedade civil no exercício de suas atribuições regulatórias. O objeto deste 
trabalho recai sobre as competências e atribuições institucionais dos conselhos profissionais e 
como estes elementos permitem que as autarquias atuem, no contexto da fiscalização da 
disciplina e dos deveres éticos no contexto das profissões regulamentadas, na defesa de 
interesses sociais coletivos e difusos. Nos conselhos profissionais, separam-se duas realidades 
distintas: a natureza pública (dada pelas funções desempenhadas) e a estatal (dada pelo 
elemento orgânico de integração à estrutura do Estado). As formas de atuação dos conselhos 
de fiscalização profissional na regulação social e econômica refletem as transformações do 
Estado contemporâneo, notadamente em um cenário de democracia de massas, nas quais a 
representação dos interesses políticos dos cidadãos por meio de partidos políticos é desigual 
do ponto de vista sistêmico. Neste cenário, os conselhos de fiscalização profissional se 
posicionam de forma ambivalente, na medida em que os mesmo podem ser um espaço de 
autorregulação profissional identificado com os modelos do Estado positivo, corporativista e 
centrado na tributação e no poder de polícia, ou um ator que, atuando em conjunto com a 
sociedade civil, pressiona as estruturas político-administrativas formais para a formulação de 
regras e políticas de defesa de direitos e de regulação profissional. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO CONSTITUCIONAL; CONSELHOS PROFISSIONAIS; 
PLURALISMO DEMOCRÁTICO; REGULAÇÃO; DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the role played by the supervisory boards of professional 
corporate authorities as to the transformations of the Regulatory State in Brazil and how such 
entities, arising from the benchmark of corporate state in the 1930s, could become instruments 
of plural and democratic dialogue between state and civil society in exercising its regulatory 
powers. The object of this work rests on the skills and institutional functions of professional 
boards and how these elements allow local authorities to act in the context of the review of 
discipline and ethical duties in the context of regulated professions in the defense of collective 
or social interests. In the professional advice they separate two distinct realities: the public 
nature (given by the functions performed) and state (given by the integration of organic 
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element to the structure of the state). The types of action of the supervisory boards of 
professional regulation in the social and economic transformations reflect the contemporary 
state, especially in a scenario of mass democracy, in which the representation of political 
interests of citizens by political parties is uneven in terms of systemic. In this scenario, the 
supervisory boards of professional position themselves ambivalent, insofar as the same may 
be an area of ??professional self-regulation to the models of the positive state, and focused on 
corporate taxation and police power, or an actor who acting in concert with civil society, press 
the formal political and administrative structures for the formulation of rules and policy 
advocacy and professional regulation. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL STATES; PROFESSIONAL CORPORATIONS; 
DEMOCRATIC PLURALISM; REGULATORY ACTION; CIVIL RIGHTS 
 
 

  

  

•1.                  INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho tem por objetivo analisar o papel que desempenham os conselhos de fiscalização 
profissional enquanto autarquias corporativas a partir das transformações do Estado 
Regulador no Brasil e como tais entidades, surgidas a partir do referencial do Estado 
corporativo da década de 1930, podem se tornar instrumentos de diálogo democrático e plural 
entre Estado e sociedade civil no exercício de suas atribuições regulatórias. 

O objeto deste trabalho recai sobre as competências e atribuições institucionais dos conselhos 
profissionais e como estes elementos permitem que as autarquias atuem, no contexto da 
fiscalização da disciplina e dos deveres éticos no contexto das profissões regulamentadas, na 
defesa de interesses sociais coletivos e difusos, por meio da defesa de direitos e da 
fiscalização de políticas públicas, bem como da atuação junto ao Estado/Administração 
Pública para influir na formulação das mesmas, configurando estas entidades em uma forma 
de atuação da regulação econômica e social do Estado. 

Neste sentido, o trabalho também se propõe a analisar a estrutura dos conselhos profissionais, 
na medida em que a existência de profissões regulamentadas e de sua fiscalização por 
entidades administrativas se encontra na encruzilhada entre um ideal corporativista que marca 
o seu surgimento e a pretensão de democratização do espaço público. 

Ainda, por meio da compreensão do papel desempenhado recentemente pelos conselhos 
profissionais se torna possível a análise das principais transformações que o Estado regulador 
vem experimentando e suas configurações presentes e como isto afeta a regulação de mercado 
das profissões liberais, introduzindo o aspecto ético do respeito aos direitos como medida para 
a atuação do poder de polícia (função administrativa ordenadora) exercido pelas autarquias 
corporativas, ao lado dos padrões técnicos de excelência profissional que são demandados por 
estas entidades. 
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•2.                  CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL: NATUREZA 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E FUNÇÃO 
SOCIAL 

  

Os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas se inserem no âmbito da 
Administração Pública indireta, podendo ser consideradas autarquias, ou seja, pessoa jurídica 
de Direito Público, instituídas para desempenhar atividades administrativas sob regime de 
Direito Público, criada por lei que determina o grau de sua autonomia em face da 
Administração direta (Justen Filho, 2006, p. 116). 

Os conselhos fiscais de profissões regulamentadas são criados por meio de lei federal, em que 
geralmente se prevê autonomia administrativa e financeira, e se destinam a zelar pela fiel 
observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades 
profissionais afetas a sua existência[1]. 

O termo autarquia ao ser aplicado aos conselhos profissionais deve ser qualificado por suas 
sutilezas e singularidades, visto não tratar-se de uma figura jurídica delimitada de forma 
rigorosa, na medida em que esta denominação não acarreta a incidência de um regime único, 
predeterminado e uniforme, dependendo a dimensão de cada autarquia da disciplina 
legislativa adotada pela lei instituidora (Justen Filho, 2006, p. 119). 

Diógenes Gasparini as chama de corporações públicas, associações de pessoas voltadas para o 
alcance de um fim (Gasparini, 2011, p. 373). Por sua vez, Carvalho Filho indica que as 
autarquias profissionais são incumbidas da inscrição de certos profissionais e da fiscalização 
de suas atividades (Justen Filho, 2006, p. 398). 

Marçal Justen Filho, ao analisar brevemente a figura jurídica das autarquias profissionais, 
explica que as mesmas são responsáveis por disciplinar o exercício das profissões 
regulamentadas. Mas o autor adverte que, ao mesmo tempo que são qualificadas como 
autarquias federais, as autarquias profissionais não se sujeitam a qualquer tipo de interferência 
estatal, visto que seus administradores são eleitos pelos integrantes da categoria e não podem 
ser destituídos por ato de vontade dos governantes (Justen Filho, 2006, p. 121). 

Justen Filho esclarece então que essas entidades não são propriamente integrantes da estrutura 
administrativa do Estado, mas sim manifestações da própria sociedade civil, embora exerçam 
competências tipicamente estatais, especialmente no tocante ao poder de polícia (Justen Filho, 
2006, p. 121b). Neste sentido se manifestou o próprio Supremo Tribunal Federal ao decidir a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade número 1717-DF: 

  

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 
9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 
PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 
58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de 
medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a 
inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso 
porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo 
único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a 
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uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de 
tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, 
como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime (STF - ADI 1717 - 
Relator: Min. Sydney Sanches, data de julgamento: 07/11/2002). 

  

A referida ação teve por objeto a Lei Federal 9649/1998, que pretendeu transformar os 
conselhos de fiscalização profissional em entidades privadas e a eles delegar a tarefar de 
fiscalizar o exercício das profissões regulamentadas e o cumprimento dos deveres éticos por 
parte dos profissionais de cada campo. Justamente contra isto se insurgiu o Supremo Tribunal 
Federal, por considerar que a fiscalização profissional é função estatal típica, como enunciam 
os arts. 21, inciso XXIV, e 22, inciso XVI, ao estabelecer que a União é responsável por 
organizar, manter e executar a inspeção do trabalho e, para tanto, detém a competência 
legislativa para editar normas sobre a organização do sistema nacional de emprego e 
condições para o exercício de profissões, dentre outros argumentos trazidos e indicados na 
ementa da ADI 1717. 

Gustavo Binenbojm alerta, contudo, para o fato de que no julgamento da ADI 3026/DF o 
Supremo Tribunal Federal entendeu que a Ordem dos Advogados do Brasil não integra 
formalmente a estrutura da Administração Pública indireta, exercendo função tipicamente 
pública, porém sob forma não estatal, afastando a aplicabilidade da regra do concurso público 
para admissão de pessoal pela OAB (Binenbojm, 2008, pp. 29-30). 

Para o referido autor, separam-se duas realidades distintas: a natureza pública (dada pelas 
funções desempenhadas) e a estatal (dada pelo elemento orgânico de integração à estrutura do 
Estado, de forma que naqueles aspectos relativos a sua natureza pública (manejo de exações 
fiscais, exercício de poder de império) ser-lhes-á aplicável o regramento constitucional 
público, enquanto que nos aspectos não ligados diretamente a sua função pública serão 
aplicadas normas de Direito Privado (Binenbojm, 2008, p. 30). 

Em termos históricos, os conselhos de fiscalização profissional surgem no Brasil na primeira 
metade do século XX, fruto das transformações políticas, econômicas e sociais que o país 
enfrentava naquele momento e da emergência do Estado Social no Brasil, com seus impactos 
e influências no desenho institucional da regulação administrativa do Estado. 

Alguns autores buscam os antecedentes históricos dos conselhos e autarquias profissionais 
nas corporações de ofício medievais, nas quais os artesões se inseriam, pois do contrário não 
poderiam exercer seu ofício ou arte nas comunas - não se pode, no entanto, perceber aqui uma 
preocupação com o atendimento das necessidades públicas, mas sim uma reserva de mercado, 
em favorecimento de alguns (Pereira, 2008, p. 19). 

As corporações eram divididas em ofícios, de forma hierarquizada: na ordem decrescente 
havia os mestres, os companheiros e os aprendizes. Os primeiros eram detentores de maiores 
poderes e privilégios no que toca ao exercício da atividade profissional, na medida em que 
controlavam seus subordinados com extremo rigor, procurando impedir que os companheiros 
se tornassem mestres; os companheiros, por sua vez, exerciam as mesmas atividades dos 
mestres, a eles subordinados, pois não haviam obtido o reconhecimento da corporação; 
finalmente, os aprendizes estavam na base da estrutura, trabalhando para aprender o ofício e, 
um dia talvez, se tornarem companheiros e, com sorte, mestres (Pereira, 2008, p. 20). 
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Importante, no entanto, destacar que a sociedade medieval era estruturada em uma rígida 
estratificação social, com pouca possibilidade de mobilidade entre as classes, além de ser 
permeada por profundos privilégios e diferenças, justamente porque era função do Direito 
institucionalizar a desigualdade. Deste modo, as corporações de ofício medievais existiam 
para exercer um controle voltado para a reserva de mercado de trabalho, que se estruturava à 
semelhança das hierarquias e privilégios da sociedade medieval como um todo, inobstante se 
traduzissem em um espaço de relativa mobilidade social, assim como a igreja, quando 
comparados com as demais esferas da vida social medieval. 

O século XVIII acompanhou o ocaso das corporações de ofício, principalmente a partir da 
Revolução Francesa que, com seu ideal liberal e emancipatório, incentivou a conquista da 
liberdade de exercício profissional (Pereira, 2008, p. 21). Neste sentido, o art. 17 da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793 prescreve claramente que nenhum 
gênero de trabalho, de cultura, de comércio pode ser proibido à indústria dos cidadãos[2]. 

Predominando a doutrina liberal, o Estado, nesse período, assumiu comportamento 
abstencionista, deixando como regra ao mercado a solução de conflitos entre trabalhadores e 
empregadores e bem assim o exercício de atividades profissionais liberais (Pereira, 2008, p. 
22). O abstencionismo estatal gerou, em muitas situações, conseqüências nefastas, pela 
absoluta falta de controle em relação às atividades profissionais, deixando os trabalhadores 
sob o julgo do capital, diante da ausência de maior regulamentação profissional (Pereira, 
2008, p. 23). 

A ordem jurídica da República Velha no Brasil era fundada no modelo liberal, entendendo-se 
que cabendo ao mercado regular as relações de trabalho; as tentativas de disciplinar, pelo 
Estado ou coletivamente, as condições de contratação dos assalariados eram vistas como 
atentatórias ao livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual ou industrial, nos 
termos do art. 72, parágrafo 24, da Constituição de 1891; a questão social era remetida para o 
âmbito do Código Civil, através da disciplina da locação de serviços, repelindo-se as 
tentativas de regulamentar o mercado em nome da liberdade profissional (Campinho, 2006, p. 
117; Vianna, 1976, p. 47). 

O final do século XIX e o início do século XX testemunharam um movimento em favor da 
volta do intervencionismo estatal, agora não mais para fazer valer os interesses do soberano, 
mas sim para que o Estado se transformasse em instrumento de combate às desigualdades e de 
proteção aos direitos e garantias individuais, bem com ao interesse coletivo (Pereira, 2008, p. 
23). 

Deste modo, o paradigma do Estado social traz à tona as bases para o surgimento das 
autarquias corporativas como entes de fiscalização do exercício profissional. No Brasil, a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi a primeira entidade formalmente organizada para 
controlar o exercício de uma atividade profissional (no caso, a advocacia liberal), tendo sido 
efetivamente criada no dia 18 de novembro de 1930 (Pereira, 2008, p. 25). 

A partir da década de 1930 surgem diversas outras autarquias corporativas, como os 
conselhos de economia, contabilidade, medicina, enfermagem, serviço social, psicologia, 
dentre outras, voltadas para a regulação e fiscalização do exercício profissional. Impossível, 
no entanto, pensar a criação das autarquias corporativas no Estado brasileiro sem se remeter 
aos aspectos estruturais e conjunturais da economia e da sociedade brasileira a partir de 1930 
e seus impactos no Direito no plano da regulação estatal brasileira das profissões. 
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Como lembra Francisco de Oliveira, a Revolução de 1930 o fim de um ciclo e o início de 
outro na economia brasileira: o fim da hegemonia agrário-exportadora e o início da 
predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial (Oliveira, 2003, p. 35). 

Na década de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a instauração, a partir de 
1937, do Estado Novo no Brasil, a criação das autarquias corporativas atendeu, no primeiro 
momento, a um ideal organicista e corporativista[3], voltando para o controle do Estado sobre 
as categorias profissionais, tornando-as uma extensão do Estado forte idealizado pelo 
movimento político que sucedeu a Revolução de 1930 e caracterizando-as, ao lado dos 
sindicatos, como instrumento de intervenção nas relações sociais e de trabalho, oferecendo 
como contrapartida uma reserva de mercado supervisionada para as profissões liberais 
regulamentadas. 

Oportuno citar a advertência de Adalberto Cardoso, para quem os aspectos repressivos e 
totalitários do fascismo que influenciaram o Estado corporativo varguista operaram com força 
num período muito curto (Cardoso, 2007, p. 111). 

 Mas o próprio autor adverte que o projeto comunitarista de Oliveira Vianna, consubstanciado 
num corporativismo doutrinário de caráter societal, autoritário mas não necessariamente 
totalitário, no qual os sindicatos  (e pode-se estender esta interpretação aos conselhos 
profissionais) operariam como canal de deliberação e participação popular e empresarial, 
influenciando diretamente a formulação de políticas públicas segundo o interesse das classes 
econômicas, vertidas por esse mecanismo em esteios da ordem social mais geral, esse projeto, 
em suma, da sociedade como um corpo funcionalmente integrado pelo interesse privado 
tornado interesse público, comunitário, jamais se efetivou (Cardoso, 2007, p. 111b). 

Assim, Cardoso conclui (2007, p. 111c) que relação das classes com o Estado, pois, não tinha 
caráter corporativo em sentido forte. Tinha, sim, um desenho legal corporativo utilizado, 
única e simplesmente, para repressão e controle dos trabalhadores. 

Esta lógica descrita por Adalberto Cardoso, analisada no que se refere às transformações do 
sindicalismo brasileiro durante a Era Vargas, particularmente a década de 1930, se estende 
por completo aos conselhos de representação e fiscalização profissional: tornados um meio do 
caminho entre o Estado e as categorias profissionais liberais e seus respectivos espaços de 
atuação profissional, os conselhos profissionais foram utilizados como instrumento de 
controle do Estado sobre as profissões e os profissionais liberais e como forma de fazer atuar 
as decisões políticas e econômicas do Estado corporativo por intermédio destas entidades. 

Novamente recorrendo a Adalberto Cardoso, percebe-se que o Estado, por meio tanto de sua 
burocracia repressiva quanto da legislação social e trabalhista, era o lugar da formulação do 
interesse coletivo, em especial dos trabalhadores. A legislação social e trabalhista era, na 
ideologia estadonovista, precisamente isso: a objetivação da clarividência do Estado 
relativamente à vontade geral, incapaz ela mesma de expressar-se senão na linguagem menor 
e conflituosa do interesse privado. Tinha, pois, estatuto de direito público, e não é outra a 
essência do corporativismo fascista (Cardoso, 2007, p. 112). 

Desta forma, enquanto controlava o associacionismo e instituía crescentes instrumentos de 
regulação do mercado de trabalho e de intermediação do conflito que lhe é próprio, para negá-
lo, Vargas na verdade retirava do mercado e de seus mecanismos "naturais" de representação 
de interesses qualquer papel distributivo, por um lado, e qualquer ímpeto instituinte de 
normas convencionais (Cardoso, 2007, p. 113). 
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Ademais, a criação e institucionalização de autarquias corporativas como forma de 
intervenção no mercado de trabalho das profissões liberais se associava à legislação 
trabalhista e aos sindicatos como um conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo 
modelo de acumulação, como explica Francisco de Oliveira, na medida em que: 

  

(...) a população em geral, e especificamente a população que afluía às cidades, necessitava 
ser transformada em "exército de reserva". Essa conversão dos enormes contingentes 
populacionais em "exército de reserva", adequado à reprodução do capital, era pertinente e 
necessária do ponto de vista do modo de acumulação que se iniciava ou que se buscava 
reforçar, por duas razões principais: de um lado, propiciava o horizonte médio para o 
cálculo econômico empresarial, liberto do pesadelo de um mercado de concorrência perfeita, 
no qual ele devesse competir pelo uso dos fatores; de outro lado, a legislação trabalhista 
igualava reduzindo - antes que incrementando - o preço da força de trabalho. Essa operação 
de igualar pela base reconvertia inclusive trabalhadores especializados à situação de não-
qualificados, e impedia (...) a formação precoce de um mercado dual de mão de forças de 
trabalho (Oliveira, 2003, pp. 38-39) 

  

Deste modo, a criação de autarquias corporativas para regular e fiscalizar as profissões 
liberais por meio de uma figura híbrida, que articulava traços de sindicatos e contornos de 
entidade da Administração Pública indireta, compartilhava com o sindicalismo e o Direito do 
Trabalho surgidos na Era Vargas a missão de regular as relações de trabalho, impedindo uma 
concorrência capitalista "perfeita" e criando condições para a integração das profissões 
liberais, notadamente as urbanos, no projeto de criar as condições de acumulação capitalista 
primitiva no Brasil, realizando sobre as classes médias urbanas, notadamente aqueles com 
formação superior e qualificada, a supervisão e a fiscalização que o Ministério do Trabalho 
(criado como Departamento Nacional do Trabalho) realizaria sobre o proletariado, urbano ou 
rural. 

A disciplina jurídico-normativa das autarquias ou conselhos profissionais sobreviveu ao fim 
da Era Vargas, à redemocratização brasileira de 1946 e aos desenvolvimentos institucionais 
do Direito Público brasileiro até a Constituição de 1988, talvez porque, como advertiu 
Adalberto Cardoso, o Estado corporativo varie em intensidade e esteja sujeito a diversas 
configurações e conjunturas, sociopolíticas e jurídicas, ainda que esmaecida pela onda 
liberalizante das privatizações da década de 1990 e aos impactos da mundialização da 
economia no Direito e na sociedade brasileira. 

Atualmente, a existência dos conselhos de fiscalização das profissões se coaduna com o art. 
5º, inciso XIII, da Constituição da República, na medida em que não contraria a liberdade de 
profissão, pois o que o legislador fez foi entender como "qualificações profissionais", para as 
profissões que regulamentou, o registro em órgão corporativo, cabendo a este órgão, na forma 
da lei regulamentadora da profissão, definir quais os requisitos necessários para que possa 
nele ser registrado o profissional que pretenda desenvolver o ofício (Maurique, 2008, p. 205). 

Com relação à função social dos conselhos de fiscalização profissional, essas entidades hoje 
são vistas como prolongamento do Estado para o atendimento do interesse público, pois o 
exercício de atividades do Poder Público, decorrentes do poder de polícia, far-se-á sempre em 
função do interesse da coletividade. Assim, se busca afastar a compreensão de que os 
conselhos profissionais existam para defender interesses de seus integrantes, o que não 
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corresponde ao papel institucional que lhes foi atribuído pelo Estado (Costa e Valente, 2008, 
p.8), especialmente, como se demonstrará adiante, com os novos paradigmas e contornos 
dados pela Constituição de 1988 aos institutos de Direito Público, especialmente ao Direito 
Administrativo. 

Para Beatriz Costa e Manoel Valente, é nítida a enorme responsabilidade social que os 
conselhos profissionais possuem. As entidades de fiscalização profissional, no exercício do 
poder de polícia, devem zelar pela preservação de dois aspectos essenciais, que são a ética e a 
habilitação técnica adequada para o exercício profissional (Costa e Valente, 2008, p.8b). 

Esta é a opinião de José Antônio Maurique, que igualmente destaca o poder de polícia 
exercido pelos conselhos profissionais para impedir os maus profissionais ou pessoas 
inabilitadas de exercer profissões que poderiam comprometer a vida, a liberdade, a segurança 
e o bem-estar da população. Portanto, para o exercício de algumas profissões regulamentadas, 
há necessidade de inscrição profissional nos conselhos respectivos, impedindo o exercício 
profissional, não só dos leigos inabilitados como dos habilitados sem ética (Maurique, 2008, 
pp. 205-206). 

Em síntese, as atribuições dos conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas 
recaem sobre o exercício profissional e objetivam: a) promover a supervisão e fiscalização da 
ética e da disciplina profissionais; b) estabelecer padrões técnicos mínimos para garantir a 
qualidade dos serviços profissionais, exigindo seu cumprimento; c) exercer o poder de polícia 
contra a violação ou abuso do exercício profissional pelos profissionais cadastrados e impedir 
que aqueles que não estão cadastrados possam exercer indevidamente o exercício profissional 
regulamentado. 

Assim, importa reconhecer que os conselhos profissionais apresentam feições de função 
administrativa ordenadora ou conformadora, na qual há um conjunto de poderes para editar 
regras, produzir decisões e promover sua execução concreta visando a conformar, dentro de 
certos limites, liberdades e direitos individuais, como meio de produzir a harmonia social 
(Justen Filho, 2006, p. 34). 

  

•3.                  CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO 
ELEMENTOS DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL DO ESTADO 

  

Em sentido jurídico, regular significa o exercício da função normativa que, se feita por órgãos 
administrativos do Poder Executivo que estabelecem normas, pode ser considerada uma 
regulação administrativa (Mattos, 2006, p. 35). 

Enquanto poder normativo pode ser entendido como o poder de produzir normas que geram 
comandos destinados a regular a conduta intersubjetiva (Marçal Justen Filho, 2006, p. 150), a 
regulação administrativa pode ser definida como um conjunto de normas decorrentes de 
normas secundárias e de normas terciárias (Mattos, 2006, pp. 35-36). 

 As normas secundárias teriam fundamento legal em normas primárias (que estabelecem 
obrigações) ou em outras normas secundárias (caso de um decreto presidencial), prevendo 
direitos e deveres, alterando e especificando condicionamentos e restrições já previstos em 
normas primárias já editadas pelo Poder Legislativo, permitindo a adaptação e especificação, 
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por meio de delegação legislativa, do conteúdo de normas primárias, gerais e abstratas,diante 
de situações novas que ocorrem (Mattos, 2006, pp. 36-37). 

Já as normas terciárias seriam normas que estabelecem procedimentos, guias de interpretação 
e aplicação de normas e instruções normativas, sendo próprias ao exercício da função 
normativa por órgãos especializados externos ao Poder Legislativo; assim, a regulação 
administrativa exercida por órgãos reguladores vinculados ao Poder Executivo tem por base o 
aprofundamento da matéria regulada, definindo critérios específicos para balizar a aplicação e 
o reconhecimento de normas primárias e secundárias (Mattos, 2006, p. 37). 

A regulação administrativa e o poder normativo da Administração Pública, portanto, 
coincidem e são comumente identificados com o poder ou competência regulamentar, embora 
tecnicamente, no sistema constitucional brasileiro, a idéia de poder regulamentar esteja a 
princípio vinculada a uma competência constitucional do Chefe do Poder Executivo, à luz do 
art. 84, inciso IV, da Constituição da República. 

Assim, tem-se a denominada função administrativa regulatória que, em sentido amplo, é 
integrada pelos poderes para disciplinar a conduta individual e coletiva, visando promover a 
modificação do comportamento das pessoas, por meio de incentivos e desincentivos (Justen 
Filho, 2006, p. 35). 

A regulação não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para promover conscientemente 
os fins essenciais do Estado, para implementar políticas de governo e para a realização de 
direitos fundamentais (Justen Filho, 2006, pp. 456-457). A regulação estatal pode assumir 
duas vertentes distintas, que podem ser eventualmente convergentes: regulação pode ser 
econômica (técnicas administrativas de correção de falhas de mercado) ou social (promoção 
de valores sociais e culturais mediante proteção garantida pela norma), que termina por 
produzir efeitos indiretos dentro da esfera econômica (Mattos, 2006, pp. 42-53). 

É perfeitamente viável defender que os conselhos de fiscalização das profissões 
regulamentadas existem como uma técnica de regulação, tanto econômica quanto social. 
Conforme estas técnicas oscilem entre um modelo e outro, elas necessariamente vão se 
direcionar para a qualificação da atuação e dos serviços dos profissionais supervisionados por 
estas entidades corporativas vai se direcionar a um mercado profissional pautado por padrões 
éticos e técnicos que possibilitem o pleno desenvolvimento dos serviços profissionais e a 
defesa dos direitos e da pessoa dos usuários. 

Por vezes, os coletivos que ocupam a direção destas entidades procuram também 
problematizar os processos de produção e aplicação de políticas públicas setoriais, invertendo 
o fluxo ou a lógica que fez com que estas entidades fossem criadas pelo Estado social da Era 
Vargas: ao invés de serem as entidades prolongamento da intervenção social e econômica do 
Estado, são as autarquias corporativas que fazem uma mediação entre a defesa dos usuários e 
a pretensão das categorias profissionais de participar ativamente da formulação e aplicação de 
políticas públicas estatais, fugindo assim ao modelo de atribuições gerando nas entranhas do 
Estado corporativo varguista. 

Parece oportuno trazer aqui posicionamento do Conselho Federal de Biologia[4] acerca da 
revisão da legislação florestal brasileira para ilustrar como as autarquias profissionais têm 
procurado intervir na formulação e definição de políticas públicas: 
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O Sistema CFBio/CRBios, em setembro de 2009, preocupado com os inúmeros projetos de lei 
que tramitavam na Câmara dos Deputados sobre as alterações do Código Florestal 
Brasileiro criou um grupo de trabalho (GT), para análise e elaboração de parecer que 
subsidiasse as suas colocações enquanto representante da categoria profissional dos 
Biólogos. O documento inicial produzido pelo GT fez uma primeira análise dos diversos PLs 
e não, especificamente, do substitutivo do deputado Aldo Rebelo. Este documento foi 
aprovado na 227ª Sessão Plenária, de 11 dezembro 2009, e encaminhado ao presidente da 
Comissão Especial do Código Florestal Brasileiro, deputado Aldo Rebelo, em 12 de 
dezembro de 2009, mediante Ofício CFBio nº 329/2009 que cita: "O Sistema Conselho 
Federal e Conselhos Regionais de Biologia vê com preocupação as proposições apresentadas 
pelos PLs, por entender que muitos destes, buscam suportar a ganância especulativa, sem 
nenhum compromisso com o meio ambiente, a preservação da biodiversidade e a qualidade 
de vida de nossas comunidades" (...) Em 22 de fevereiro de 2010, a coordenação do GT 
participou de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, quando expôs as considerações 
e reforçou as preocupações do Sistema contidas no parecer acima citado (...) Ao longo de 
2010, o Sistema se fez presente debatendo o assunto em programas de rádio e televisão, 
redigindo e subsidiando matérias para divulgação e participando de diversos fóruns, sempre 
se posicionando de forma contrária à revisão precipitada e tumultuada do Código 
Florestal[5]. 

  

No que tange à regulação social, o governo, ao prometer a proteção contra externalidades e ao 
promover interesses sociais e difusos, propõe "direitos" (saúde, segurança e proteção do meio 
ambiente e do consumidor) que, por sua vez, são formulados na forma de "objetivos". A partir 
destes objetivos o governo formata "modelos" legislativos e regulatórios. Por sua vez, o 
Estado ganha legitimidade não apenas garantindo uma ordem auto-regulada formalmente, mas 
a partir da promessa de limitar abusos praticados no ambiente de mercado (Reich, 2006, p. 
25). 

Neste contexto, relembra Norbert Reich (2006, p. 27) que o Direito se coloca tanto como uma 
forma de organizar mercados no sentido de mantê-lo funcionando de forma eficiente, ao 
mesmo tempo em que assume uma função propositiva, ao fazer dos mercados instrumentos 
para atingir direitos proclamados pelo governo (e pode-se dizer tranquilamente esta função se 
aplica aos direitos propostos não por um governo específico, mas pelo Estado - assim, haveria 
a realização tanto das políticas de governo quanto das de Estado na ação da regulação social 
estatal). 

Assim, os conselhos profissionais criam parâmetros técnicos e éticos que permitam ao 
mercado funcionar de forma eficiente e realizar a defesa de direitos e de políticas públicas, 
sejam os propostos no plano governamental / estatal, sejam aqueles reivindicados pelos 
usuários dos serviços profissionais e pelos cidadãos em geral, criando uma interlocução de via 
dupla entre categoria profissional e sociedade civil de um lado e Estado do outro, tendo os 
conselhos uma função mediadora. 

Neste sentido, pode-se trazer o exemplo da intervenção do Conselho Federal de Farmácia na 
IV Conferência Nacional de Saúde Mental, conforme orientação à categoria  dos 
farmacêuticos divulgada pelo Conselho Federal de Farmácia em 25 de fevereiro de 2010, 
cujos termos foram os seguintes: 
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O Conselho Federal de Farmácia (CFF) elaborou proposta de orientação para a categoria 
quanto à participação na IV Conferência Nacional de Saúde Mental. De acordo com a 
aprovação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a Conferência será realizada no primeiro 
semestre de 2010, com etapas municipais/regionais (de 09.03 a 15.04), estaduais (de 26.04 a 
23.05) e a etapa nacional (de 27.05 a 30.06). No documento enviado a Presidentes de 
Conselhos Regionais de Farmácia, o Presidente do CFF, Jaldo de Souza Santos, propõe que 
a Assistência Farmacêutica na saúde mental seja estruturada em dois eixos principais: Ações 
Técnico-Assistenciais e Ações Técnico-Gerenciais. E que as Ações Técnico-Assistenciais 
tenham como foco o paciente, e não o medicamento e que sua ação integrada com as outras 
práticas, da atenção à saúde, contribua para a melhoria da quali¬dade do serviço. Para o 
dirigente, uma das principais funções do farmacêutico, na saúde mental, será no âmbito 
educativo. "O conhecimento próprio da profissão farmacêutica pode dar ao paciente 
melhores condições de compreender a sua doença ou condição; a importância do seguimento 
adequado do seu plano de cuidado; a proposta terapêutica e uso correto dos medicamentos. 
Assim, o farmacêutico educa e dá suporte ao paciente na avaliação dos resultados de seu 
tratamento", diz Jaldo de Souza Santos[6]. 

  

Do ponto de vista da regulação econômica, os conselhos de fiscalização profissional terminam 
por desempenhar dentre as técnicas descritas por Paulo Mattos (2006, pp. 44-50) 
minimamente as seguintes: a) controle de informações inadequadas; b) eliminação de 
competição excessiva; c) controle de problemas de representação. Estas atuações regulatórias 
convergem para a proteção a direitos fundamentais (dos profissionais, dos usuários dos 
serviços profissionais e mesmo de segmentos sociais amplos ao procurar influenciar direitos e 
políticos para além de uma conexão estrita com o exercício profissional). 

Quanto ao controle de informações inadequadas, tem-se em conta o custo muito elevado para 
o consumidor em obter determinadas informações para consumir um produto ou serviço, ou 
ao menos pode ser impossível obtê-las sem a tradução de determinados dados técnicos por um 
especialista, como no caso das informações sobre uso e efeitos de medicamentos, não tendo 
consumidores informações suficientes sobre os riscos associados a certos produtos ou 
serviços (Mattos, 2006, p. 45). 

Considerando que os agentes econômicos, a princípio, não tendem a gastar recursos para 
corrigir assimetrias de informação que possam prejudicar consumidores ou trabalhadores e 
que por vezes o mercado falha em gerar determinados tipos de informação necessários ao seu 
funcionamento, ocorre uma ação regulatória do Estado para impedir que fornecedores de 
produtos e serviços possam se aproveitar do fato de que certas informações podem ser 
excessivamente custosas aos consumidores, bem como a reparação de informações decorrente 
de situações de pouca informação ou de sua ausência, assim como a regulação atua também 
quando o consumidor não tem condições de entender a informação existente sobre 
determinado produto ou serviço, ou ainda quando determinadas informações não são geradas 
espontaneamente pelos mercados (Mattos, 2006, pp. 45-46). 

Esta posição pode ser ilustrada uma vez mais pelo exemplo da atuação do Conselho Federal 
de Farmácia, por meio da Resolução[7] 542/2011, que disciplina as atribuições do 
farmacêutico na dispensação e controle de microbacterianos. O art. 3º da norma ético-
disciplinar do Conselho Federal de Farmácia se enquadra perfeitamente na hipótese de 
controle de informações inadequadas, conforme a redação do dispositivo a seguir transcrita: 
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Art. 3º - A atuação do farmacêutico é requisito essencial para a dispensação de 
antimicrobianos ao paciente/usuário, sendo esta uma atividade privativa e que deve constar 
de orientações sobre o correto uso desses medicamentos. § 1º - No ato da dispensação de 
qualquer antimicrobiano, o farmacêutico deve explicar clara e detalhadamente ao 
paciente/usuário o benefício do tratamento. Deve, ainda, certificar-se de que o 
paciente/usuário não apresenta dúvidas a respeito de aspectos, como: I - motivos da 
prescrição, contraindicações e precauções; II - posologia (dosagem, dose, forma 
farmacêutica, técnica, via e horários de administração); III - modo de ação; IV - reações 
adversas e interações; V - duração do tratamento; VI - condições de conservação guarda e 
descarte. § 2º - O farmacêutico, no ato da dispensação de qualquer antimicrobiano, deve 
considerar que a educação/orientação ao paciente/usuário é fundamental não somente para 
a adesão ao tratamento, como também para a minimização de ocorrênciade resistência 
bacteriana. § 3º - Para otimizar a dispensação, o farmacêutico deverá ser capaz de tomar 
atitudes, desenvolver habilidades de comunicação e estabelecer relações interpessoais com o 
paciente/usuário. § 4º - O farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária para o 
uso correto, seguro e eficaz dos antimicrobianos, de acordo com as necessidades individuais 
do paciente/ usuário. § 5º - Após a devida orientação, o farmacêutico poderá registrar no 
Sistema de Monitoramento de Serviços Farmacêuticos - SMSF o serviço prestado, 
entregando a segunda via ao paciente/usuário do Registro ou da Declaração dos Serviços 
Farmacêuticos Realizados[8]. 

  

A eliminação da competição excessiva consiste no combate aos efeitos de excesso de 
competição, fenômeno que pode levar a preços abaixo do custo, provocando crise em 
determinado setor e falência de empresas no longo prazo, assumindo que todas as empresas 
continuam a aumentar seus investimentos no processo competitivo (Mattos, 2006, p. 48). 

Como explica N. Gregory Mankiw, a curva de oferta do mercado está estreitamente associada 
aos custos de produção das empresas, considerando-se um mercado perfeitamente competitivo 
aquele em que há muitos compradores e vendedores no mercado e os bens oferecidos pelos 
diversos vendedores são em grande escala os mesmos (Mankiw, 2005, p. 290). 

Como as empresas competitivas são tomadoras de preços, suas receitas são proporcionais à 
quantidade produzida, de modo que o preço do bem é igual à receita média (receita total 
dividida pela quantidade vendida) e à receita marginal (variação da receita total da venda 
decorrente da venda de uma unidade adicional) da empresa; para maximizar o lucro, a 
empresa escolhe uma quantidade produzida tal que a receita marginal seja igual ao custo 
marginal (aumento do custo de produção de uma unidade adicional); desta forma, como a 
receita marginal das empresas competitivas é igual ao preço de mercado, a empresa escolhe 
uma quantidade tal que o preço seja igual ao custo marginal (Mankiw, 2005, p. 284; p. 292; p. 
308). 

No curto prazo, quando uma empresa não é capaz de recuperar seus custos fixos, opta por 
paralisar temporariamente as atividades se o preço do bem é inferior ao custo variável médio, 
enquanto que no longo prazo, quando a empresa é capaz de recuperar tanto os custos fixos 
quanto os variáveis, opta por sair do mercado se o preço é inferior ao custo total médio (custo 
total dividido pela quantidade produzida), de modo que em um mercado com livre entrada e 
saída de empresas, os lucros são conduzidos para zero no longo prazo, situação na qual todas 
as empresas produzam em escala eficiente e o preço é igual ao custo total médio mínimo, de 
modo que o número de empresas se ajusta para satisfazer a quantidade demandada (Mankiw, 
2005, p. 284b; p. 308b). 
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O Estado, no exercício da regulação econômica, pode atuar de várias formas para preservar o 
mercado, impedindo a formação de monopólios e oligopólios e suas conseqüências na 
alocação de recursos, com desequilíbrio entre oferta e demanda e prejuízos para o bem estar 
social, seja com aumento arbitrário de preços ou especulação decorrente da insuficiência de 
sua oferta (gerando inflação), quando a balança pesa para o lado das empresas vendedoras, 
seja com o excesso de oferta de bens e a redução significativa dos preços, situação em que a 
balança pesa para o consumidor, mas com risco para as empresas e para o mercado como um 
todo. 

Regular o comportamento de monopólios e oligopólios, exigindo reorganização societária de 
empresas, é uma modalidade de atuação; outra consistiria em manter os preços em 
determinado nível considerado baixo por meio de subsídios, que seriam utilizados para 
garantir a manutenção e o crescimento da empresa (Mattos, 2006, p. 48b). 

A atuação do Estado por meio de regulação de conselhos profissionais se aproxima, em 
alguns aspectos, de características da eliminação da competição excessiva. Claro que está se 
falando aqui do serviço de um profissional liberal, o que em regra tem singularidades[9] e 
traços distintivos marcantes em relação a um produto físico de escala industrial ou de serviços 
associados ao comércio de bens materiais produzidos em grande escala. 

Não é absurdo, no entanto, perceber que os conselhos de fiscalização profissional atuam 
também para preservar e aperfeiçoar a competição no mercado profissional específico que 
regulam, procurando torná-lo mais eficiente para fornecedores e consumidores. 

Não se trata de pensar a defesa da concorrência no mercado das profissões liberais 
regulamentadas como defesa dos concorrentes - consideração importante para afastar a idéia 
corporativista de reserva de mercado para poucos privilegiados, noção comumente atribuída a 
estas entidades de fiscalização - mas sim da defesa do espaço de concorrência nos contextos 
de determinados mercados profissionais específicos por meio da manutenção de padrões 
técnicos e éticos mínimos que tragam eficiência fundada na qualidade dos serviços 
profissionais e na idoneidade do mercado profissional, mantendo-o equilibrado, o que se 
constitui em uma das tarefas dos conselhos de fiscalização profissional. 

Uma das formas de garantir estes padrões mínimos é a necessidade de credenciamento, por 
meio de certificações, exames de habilitação técnicos ou cursos obrigatórios de qualificação e 
treinamento. Exemplo seria o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, previsto no art. 8º, 
IV, da Lei 8906/1994, que se constitui em requisito obrigatório para habilitar e credenciar o 
bacharel em Direito (egresso de uma Faculdade de Direito) em profissional da advocacia 
habilitado a praticar certos atos privativos previstos no art. 7º da Lei 8906/1994. 

O credenciamento por meio da qualificação técnica para o exercício de certas profissões ou de 
habilitações de uma profissão é uma forma de regulação do ingresso de profissionais em certo 
mercado de serviços profissionais, buscando prevenir que pessoas sem capacidade técnica 
passem a oferecer estes serviços, colocando em risco bens ou direitos dos usuários ou clientes 
(vida, saúde, patrimônio, finanças, etc). 

Na outra ponta, o descumprimento de deveres éticos que permitem a permanência do 
profissional naquele coletivo e uma oferta de suas habilidades ao público em conformidade 
com o respeito merecido pelas pessoas usuárias dos serviços (clientela), pelos demais colegas 
de profissão e pela própria sociedade civil é um efeito indireto da regulação (regulação social) 
sobre as atividades econômicas, pois embora o objetivo direto da atividade regulatória seja 
manter a lisura, a idoneidade e a respeitabilidade das relações profissionais e econômicas 
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dentro da esfera de uma profissão regulamentada, o exercício da fiscalização ético-
profissional também tem o efeito de retirar do mercado ou sancionar a atuação dos 
profissionais que não atendem certos padrões de prestação de serviços (no caso, padrões 
éticos e morais)[10]. 

As leis que regulamentam profissões liberais e instituem conselhos de fiscalização 
profissional podem tanto estabelecer requisitos éticos que se traduzem em conceitos 
indeterminados, como idoneidade, boa conduta, respeitabilidade, que deverão ser preenchido 
pela experiência profissional e de forma fundamentada no momento da avaliação da 
existência ou não do preenchimento destes requisitos pelo postulante ao ingresso no quadro 
profissional - é o caso do art. 8º, VI, da Lei 8906/1994 e do art. 10, letra c, da Lei 5766/1958 
(referem-se os dispositivos legais à inscrição de advogado e de psicólogo, respectivamente). 

Por outro lado, certos impedimentos de ordem ético-profissional já são estabelecidos 
expressamente em lei. O Capítulo VI da Lei 8906/1994 (Estatuto da Advocacia) estabelece 
uma série de incompatibilidades (que interditam como um todo a advocacia) e de 
impedimentos (que se traduzem em proibição parcial, em certas situações e para certos atos), 
conforme arts. 27 a 30 do referido diploma legal. Independentemente da extensão da restrição, 
a existência de incompatibilidades e impedimentos se fundamenta em argumentos de natureza 
ético-moral, pois são situações em que a isenção, a idoneidade e a probidade no exercício 
profissional já se encontrariam presumidamente comprometidas, com prejuízo para o Poder 
Público, para os cidadãos e eventualmente para os clientes, como nos casos de impedimento 
do advogado público em advogar contra a Fazenda Pública que o remunera, e nas 
incompatibilidades da advocacia com o exercício de gerência em instituição financeira ou 
com o desempenho de serviço público militar na ativa. 

Alguns sistemas de profissões regulamentadas deferem o estabelecimento de parâmetros 
éticos de inscrição e conduta profissionais para os respectivos regulamentos ou para os 
códigos de ética. O art. 68 do Código de Ética Médica em vigor estabelece que é vedado ao 
médico exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, 
óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou 
comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja sua natureza. O art. 4º, 
letra i, do Código de Ética dos Assistentes Sociais, por sua vez, veda ao assistente social 
adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos de que tome 
conhecimento. 

Os exemplos trazidos nos parágrafos anteriores trazem restrições éticas expressas ao exercício 
profissional ou cujo fundamento implícito seja uma diretriz ético-moral que proíba, restrinja 
ou condicione a prática de ato privativo da profissão ou de ato conexo ao exercício 
profissional. Indiretamente terminam por regular o ingresso, permanência e saída de 
profissionais do mercado e de impedir uma competição excessiva em violação a princípios 
éticos mínimos, que termine por conduzir ao exercício aviltante e imoral das profissões 
liberais, prejudicando os usuários dos serviços, os demais profissionais e a própria sociedade 
civil. 

Cabe destacar também quanto a este assunto que a fiscalização ética do exercício profissional 
e seus impactos na regulação estatal das profissões liberais, bem como sobre o mercado de 
trabalho profissional regulamentado, constitui uma dimensão da política fundada em uma 
ética de grupo como manifestação de uma ética da responsabilidade, na qual é preciso 
responder pelas conseqüências previsíveis das próprias ações, especialmente no caso de um 
grupo, como a classe profissional. 
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A ética profissional, portanto, é uma ética da responsabilidade fundada em padrões mínimos 
de respeito profissional aos colegas e aos usuários dos serviços profissionais. Diretamente diz 
respeito à defesa de direitos humanos relacionados ao exercício profissional. Indiretamente, 
regula o mercado de profissões por meio de parâmetros de conduta ética voltados para uma 
convivência que respeite os direitos morais do outro, como forma de delimitar requisitos 
morais para comprovar a idoneidade na inscrição para os quadros da profissão e a 
permanência no exercício profissional. 

Outra atribuição que pode ser exercida pelos conselhos profissionais consiste no 
estabelecimento dos padrões mínimos de remuneração dos serviços profissionais, os 
chamados honorários profissionais. Logo, estabelece-se um preço mínimo a ser observado 
pela prática profissional, como forma de impedir atos de concorrência desleal fundados na 
cobrança de honorários irrisórios ou a preço vil, abaixo do custo marginal ou do que é 
considerado eticamente aceitável para o exercício da competição eficiente, mantendo-se o 
equilíbrio entre qualidade do serviço e sua remuneração[11]. 

No Brasil, é comum atribuir-se aos conselhos de fiscalização profissional, particularmente a 
suas entidades de caráter estadual, a prerrogativa de fixar padrões mínimos de remuneração 
profissional, impedindo tanto a competição excessiva quanto à aviltante. É o caso do art. 58, 
inciso V, da Lei 8906/1994, que atribui aos conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do 
Brasil a competência privativa de fixar os honorários em cada circunscrição territorial 
estadual. No plano do sistema conselhos de psicologia, atribuição praticamente idêntica cabe 
às assembléias gerais dos conselhos regionais, que fixam, conforme o art. 24, c, da Lei 
5766/1958, a tabela de taxas, anuidades, muitas e outras contribuições. 

Há também a possibilidade de ação regulatória dos conselhos de fiscalização profissional 
sobre outros elementos do exercício profissional que tenham repercussão sobre o mercado 
profissional regulamentado específico, como restrições à publicidade comercial e divulgação, 
caso do art. 28 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que estabelece que o advogado pode 
anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e 
moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto 
com outra atividade. Os arts. 29, caput, e 30 chegam a interditar o uso de certos meios de 
comunicação, como rádio, televisão e outdoors[12]. 

Uma última forma de atuação dos conselhos profissionais consiste no controle de problemas 
de representação, fato que ocorre quando determinado agente substitui o consumidor nas suas 
decisões, a exemplo do mercado de medicamentos, no qual o médico, em geral, toma a 
decisão pelo consumidor (paciente) ao prescrever determinado medicamento, ou no caso da 
seguradora privada, ao estabelecer uma lista de medicamentos que são cobertos pelos seguros, 
fatos que podem gerar problemas sobre quantidade de compras e estrutura de preços (Mattos, 
2006, p. 49). 

Não cabe aos conselhos de fiscalização profissional ditar regras sobre preços de produtos, 
competência de outras estruturas administrativas, como o Ministério da Saúde e as Agências 
Nacionais de Saúde Suplementar e de Vigilância Sanitária. São estas entidades que definirão 
políticas setoriais e ações regulatórias sobre o preço de medicamentos, por exemplo. 

Igualmente não é a autarquia corporativa dos agrônomos que irá por si só resolver problemas 
e políticas de preços e mercados e regular relação entre fornecedores e consumidores de 
fertilizantes ou insumos agrícolas, esta é uma tarefa do Ministério da Agricultura, de órgãos 
de inspeção sanitária do mesmo e da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária)[13]. 
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O que cabe às autarquias corporativas é a fiscalização ético-profissional dos profissionais 
liberais quando da cobrança dos seus serviços profissionais, como forma de proteger o 
consumidor destes serviços, pela sua peculiar vulnerabilidade e incapacidade de compreensão 
plena dos aspectos técnicos da prestação do serviço do profissional liberal. 

Se as questões de equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou de aspectos econômicos de 
controvérsias sobre a execução do serviço dos profissionais liberais são matéria de Direito 
Civil, insuscetíveis de fiscalização pelos conselhos profissionais, cabe, por outro lado, a 
intervenção da autarquia corporativa quando houve desvio ético ou problema de 
representação, ou seja, quando a expertise profissional for usada como forma de obter 
vantagem ilícita e antiética sobre o usuário do serviço, com prejuízo da respeitabilidade da 
categoria profissional e com violação de direitos. 

Aqui a proteção recai sobre a clientela dos profissionais liberais, interditando práticas de 
abuso de poder econômico decorrentes de problemas de representação, indiretamente atuando 
sobre os preços e o mercado de atuação das profissões regulamentadas, pois não há uma 
fixação ou regulação das prestações pecuniárias, salvo pelo estabelecimento de um padrão 
mínimo de honorários profissionais, mas sim uma regulação de práticas profissionais 
atinentes à remuneração dos serviços, com a observância de certos padrões de conduta ética. 

Ocorre assim uma atuação supletiva às agências reguladoras e aos órgãos públicos setoriais, 
procurando-se estabelecer um equilíbrio econômico-financeiro indireto entre profissionais 
liberais e usuários de serviços, por meio de imposição de deveres éticos no momento da 
retribuição econômica nos serviços profissionais prestados. 

Cabe assinalar, porém, que a atuação dos conselhos profissionais no âmbito do controle dos 
problemas de representação não se restringe à proteção dos usuários dos serviços dos 
profissionais liberais no momento do pagamento, mas em qualquer circunstância em que 
expertise profissional possa se traduzir em vantagem indevida com relação à condição do 
cliente, traduzindo-se em problemas de representação dos quais se demanda um controle 
efetivo. 

O art. 69 do Código de Ética Médica vigente, já mencionado anteriormente, demonstra 
claramente os limites éticos no que tange à responsabilidade do profissional liberal sobre 
produtos e serviços decorrentes da atuação profissional, no caso do médico, ao estabelecer a 
vedação ao médico exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia ou obter vantagem pelo 
encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, órteses, próteses 
ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua 
atividade profissional. 

Ainda neste sentido, o Código de Ética da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e 
Meteorologia estabelece a vedação aos integrantes destas profissões de apresentar proposta de 
honorários com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos 
aplicáveis e usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens 
indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos (art. 10, incio III, letras b e c). 

Não custa também lembrar o papel do farmacêutico na correção de problemas de 
representação no que tange à dispensação e controle de microbacterianos (art. 3º, Resolução 
542/2011), além da proibição de produzir, fornecer, dispensar, ou permitir que seja 
dispensado meio, instrumento, substância e/ou conhecimento, medicamento ou fórmula 
magistral, ou especialidade farmacêutica fracionada ou não, que não contenha sua 
identificação clara e precisa sobre a(s) substância(s) ativa(s) contida(s), bem como suas 
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respectivas quantidades, contrariando as normas legais e técnicas, excetuando-se a 
dispensação hospitalar interna em que poderá haver a codificação do medicamento que for 
fracionado, sem contudo omitir o seu nome ou fórmula (art. 13, VIII, Código de Ética do 
Farmacêutico), ambos exemplos de atuação profissional do farmacêutico na 

Como as previsões normativas acerca dos preceitos éticos quando da remuneração e de outros 
aspectos da relação prestador de serviço / usuário dos serviços nas profissões liberais 
regulamentadas dependem, por vezes, de disposições ou enunciados de caráter amplo e 
indeterminado, os conselhos profissionais podem se servir das instâncias de julgamento da 
ética profissional (tribunais ou comissões de ética profissional) um instrumento de correção 
de problemas de representação, por meio do estabelecimento de sanções disciplinares, em 
defesa dos interesses dos usuários dos serviços, garantido sempre o devido processo legal, o 
contraditório e a ampla defesa dos acusados na instância de fiscalização profissional 
(conforme art. 5º, LIV e LV, CRFB/1988). 

Outra ferramenta consiste no estabelecimento de padrões de correção de problemas de 
representação dos interesses dos usuários por meio do recurso ao poder normativo dos 
conselhos profissionais, como forma de delimitar a atuação dos profissionais na defesa dos 
direitos dos consumidores dos seus serviços (a exemplo da Resolução 542/2011 do Conselho 
Federal de Farmácia). 

A atuação dos conselhos profissionais na correção de problemas de representação pode 
justificar inclusive o exercício de função administrativa conformadora (poder de polícia) 
sobre atividades particulares, e não apenas sobre os profissionais liberais individualmente 
considerados, como evidencia o seguinte acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

  

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE 
FARMÁCIA. COMPETÊNCIA PARA A FISCALIZAÇÃO DE FARMÁCIA E DROGARIA. 
LEIS Nº 3.820/60 E Nº 5.991/73. EXIGÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 1. A Lei nº 
3.820/60 estabeleceu a competência do Conselho Regional de Farmácia para fiscalizar os 
estabelecimentos - farmácia ou drogaria - a fim de verificar o cumprimento da exigência de 
possuírem como responsável técnico profissional habilitado e registrado. 2. Obrigatoriedade 
da farmácia e drogaria ter um responsável técnico por todo o período de seu funcionamento 
(art. 15 da Lei nº 5.991/73). 3. Não há qualquer ilegalidade nas autuações e sanções 
impostas, em razão da ausência de profissional habilitado e registrado no CRF, como 
responsável técnico pelo estabelecimento (...) (TRF 3ª Região - Apelação Cível número 
1584733 - Sexta Turma - Relatora: Desembargadora Consuelo Yoshida - Data de Julgamento: 
31/03/2011). 

  

Outro acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região a seguir reproduzido dispõe sobre a 
exigibilidade de profissional químico em empresa responsável pelo tratamento de água, 
legitimando-se a imposição de multa pela ausência do referido profissional na supervisão da 
operação de tratamento de água: 

  

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 
TRATAMENTO DE ÁGUA EM NOVA ANDRADINA/MS - SANESUL - ATIVIDADE 
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PRECÍPUA DA PESSOA JURÍDICA - LEGITIMIDADE DA SUJEIÇÃO AO REGISTRO - 
NECESSIDADE DA PRESENÇA DE RESPONSÁVEL QUÍMICO - ÔNUS EMBARGANTE 
INATENDIDO - PRECEDENTES - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS - 
IMPROVIMENTO AO APELO EMBARGANTE 1- Versa a presente controvérsia sobre a 
necessidade ou não de profissional especializado na área de Química, devidamente 
registrado no mesmo Conselho, a fim de acompanhar o serviço de tratamento de água da 
Empresa SANESUL em Nova Andradina originalmente executada, ora parte 
embargante/apelante. 2- Tendo a parte apelada lançado multa à Pessoa Jurídica 
embargante, parte apelante, por não haver contratado profissional habilitado em Química, 
originando, assim, a execução fiscal em tela, por estar sujeita a fiscalização do Conselho 
embargado/apelado, claramente se evidenciou o tratamento de água que abastece a cidade 
denota a importância de dito profissional, a fim de acompanhar referido serviço, conforme 
determina o art. 2º, incisos III e IV, alíneas "b" e "c", do Decreto 85.877/81 e a Resolução 
Normativa nº 114/89, do Conselho Federal de Química. 3- Configurando os embargos ação 
de conhecimento desconstitutiva, é ônus elementar de seu autor demonstrar/provar o quanto 
afirma, impondo o § 2º do art. 16, LEF, concentradamente, através da preambular. 4- Os 
elementos suficientemente denotam a atividade de tratamento de água ali em Nova 
Andradina, diante da qual não logra a parte executada - ônus inalienavelmente seu - infirmar 
tão cristalino cenário, perdendo-se em rótulos como "filial" ou não, dentre outros aspectos 
marginais ao núcleo, exatamente porque, vênias todas, na substância, nada conduz capaz de 
afastar a presunção de legitimidade da cobrança em prisma. 5- Do quanto carreado ao feito, 
por meio da parte apelada, limpidamente resulta a consistente evidência da realização de 
tratamento de água pela SANESUL em pauta e da consequente obrigatoriedade de um 
profissional habilitado, responsável técnico químico, a assim então não se elidir a cobrança 
em pauta: límpida sua cabal relação, junto ao Conselho em tela, como ali sinalizado. 
Precedentes. 6- Improvimento à apelação (Tribunal Regional Federal da 3ª Região - Apelação 
Cível número 843791 - Relator: Juiz Federal Convocado Silva Neto - Data de Julgamento: 
09/02/2011). 

     

•4.                  CONSELHOS PROFISSIONAIS, TRANSFORMAÇÕES DO ESTADO 
CONTEMPORÂNEO E DEMOCRACIA 

  

As formas de atuação dos conselhos de fiscalização profissional na regulação social e 
econômica refletem as transformações do Estado contemporâneo, notadamente em um cenário 
de democracia de massas, nas quais a representação dos interesses políticos dos cidadãos por 
meio de partidos políticos é desigual do ponto de vista sistêmico, na medida em que a 
desigualdade de condições de acesso entre cidadãos aos canais de circulação de poder político 
é perpetuada e acentuada num sistema representativo por meio de partidos políticos. O 
mecanismo de accountability eleitoral seria fraco e não garantiria o ideal de igualdade política 
entre os cidadãos (Mattos, 2006, p. 57). 

Isto pode ser explicado quando nos deparamos com a transição de um Estado liberal para um 
Estado social: naquele, a unidade legislativa se apresenta como monopólio político-legislativo 
de uma classe (no caso, a burguesia); no Estado constitucional social, a homogeneidade se 
transforma em heterogeneidade de representação de classes sociais no Parlamento, gerando 
um pluralismo que transforma a lei em instrumento de competição e conflito social, rompendo 
com a estabilidade do modelo liberal (Zagrebelsky, 1992, pp. 36-41). 
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No plano da atuação da função administrativa do Estado, ao comparar modelos de governança 
do Estado positivo (um tipo de Estado regulador mais centrada em intervenções direta na vida 
social e econômica) e um (novo) Estado Regulador, Giandomenico Majone delineia as 
características do modelo de atuação da ação regulatória do Estado numa sociedade 
democrática marcada por interesses em competição. 

Para ele, o Estado positivo teria por funções principais a redistribuição de renda e a 
estabilização macroeconômica, servindo da tributação e da despesa pública como 
instrumentos de atuação, tornando o orçamento a principal arena política, o que coloca em 
evidência o parlamento, os ministérios, os serviços de bem estar social, e apresenta como 
atores-chave os partidos políticos, os funcionários públicos e os grupos corporativos, unindo 
um estilo de políticas discricionário e uma cultura corporativista, pautada em 
responsabilização política direta dos governantes. (Majone, 2006, p. 63). 

Por sua vez, o modelo que é identificado com o (novo) Estado regulador estaria amparado em 
correção de falhas de mercado, por meio da formulação de regras; teria como arena política 
principal a revisão e controle de formulação de regras, apresentando como instituições 
características as comissões parlamentares, agências, comissões independentes e os tribunais, 
trazendo ao debate como atores-chave os movimentos em prol de questões singulares, peritos, 
juízes, em um estilo de políticas limitado por regras e em uma cultura pluralista, de 
responsabilização indireta dos governantes (Majone, 2006, p. 62). 

Cabe então destacar que os procedimentos e a representação democráticos continuam tendo 
um papel central na experiência política e normativa - o processo de abertura a novos atores 
sociais e políticos não deslegitima o parlamento, pelo contrário, torna-o ao mesmo tempo um 
importante ator no processo democrático e arena privilegiada em que diversos atores sociais e 
políticos atuam conforme a política democrática. 

Conselhos de classe, sindicatos, movimentos sociais, conferências não substituem o Poder 
Legislativo em suas atribuições, mas tornam-se instrumentos de construção e fiscalização da 
agenda política do parlamento, pela interlocução com o mesmo por meio das comissões 
temáticas, de petições e representações junto às mesas diretoras, pelo inquérito parlamentar 
ou, em todas as situações mencionadas, na participação em audiências públicas e no 
encaminhamento público de documentos e trabalhos para pautar a agenda democrática do 
parlamento, incluindo temas ou influenciando sua condução[14]. 

As transformações em curso do Estado contemporâneo colocam o parlamento, pela sua 
função de prevalência na atuação normativa primária e pelo exercício da fiscalização de 
outras instâncias, como espaço de supervisão e defesa do processo democrático, inclusive pela 
sua composição pelo sufrágio universal, pelo pluralismo da representação política e pela sua 
capacidade de dialogar com atores estatais e não estatais, para a defesa de direitos, formulação 
de políticas e controle do governo. 

Neste sentido, cabe agregar ao Estado social e aos seus desenvolvimentos institucionais a 
vertente da democratização e centrar o objeto da ação administrativa na articulação da 
promoção de direitos humanos fundamentais à satisfação das necessidades coletivas, gerando 
uma maior legitimidade, na medida em que se criem estruturas e espaços que possibilitem a 
interlocução entre diversos atores sociais e políticos - tarefa esta que pode ser desempenhada 
por diversas organizações como sindicatos, agências reguladoras, movimentos sociais e os 
conselhos profissionais. 
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Por sua vez, no plano administrativo, o modelo de novo Estado regulador defendido por 
Majone é um modelo que coloca em xeque o Estado social e aposta em privatização de 
serviços públicos e na desestatização. Se o panorama europeu permitiria a Majone construir 
afirmações nesta direção, a situação do Estado regulador no Brasil parece ser mais uma 
conjunção dos dois modelos. 

O Estado regulador brasileiro colocou nas últimas décadas a questão da redistribuição de 
renda e da estabilização macroeconômica como centrais, gerando uma simetria entre 
preservação de uma economia estável a política de redução das desigualdades por meio da 
atuação direta do Estado[15]. Ao lado disto, adotou estruturas voltadas para corrigir falhas de 
mercado, com a inserção das agências reguladoras no Direito brasileiro ou o reforço à função 
regulatória de outras estruturas administrativas (casos da Comissão de Valores 
Mobiliários[16]). 

Ao mesmo tempo que a tributação continua sendo um instrumento central na atuação do 
Estado[17], a formulação de regras e políticas de atuação para a regulação econômica e social 
também se reveste de profunda importância no panorama atual do Estado brasileiro, a 
exemplo da ascensão do modelo das agências reguladoras e da ampliação de competências 
normativas de outros órgãos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Renováveis (IBAMA), a já mencionada Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central 
do Brasil, a Receita Federal do Brasil, dentre outros. 

A formulação de regras e a definição de políticas públicas termina por ser um fator chave no 
comportamento dos atores sociais e políticos, na busca pela defesa dos seus interesses e na 
competição por espaço tanto na alocação orçamentária quanto na revisão e controle das 
políticas e regras de atuação regulatória estatal. 

Assim, os atores envolvidos são tanto os identificados com o Estado positivo de Majone 
(parlamento, ministérios, serviços de bem-estar social) quanto os novos atores identificados 
com o novo Estado regulador (movimentos sociais, grupos de interesse e pressão, peritos, 
juízes). Neste cenário, os conselhos de fiscalização profissional se posicionam de forma 
ambivalente, na medida em que os mesmo podem ser um espaço de autorregulação 
profissional identificado com os modelos do Estado positivo como um ator que, atuando em 
conjunto com a sociedade civil, pressiona as estruturas político-administrativas formais para a 
formulação de regras e políticas de defesa de direitos e de regulação profissional. 

  

•5.      CONCLUSÃO 

  

Embora não haja um consenso absoluto acerca da natureza jurídica dos conselhos de 
fiscalização profissional, eles são tidos como autarquias profissionais que atuam na regulação 
da atuação dos integrantes de profissões regulamentadas, constituindo-se em uma instância 
híbrida, intermediária entre o Estado, a sociedade civil e o mercado. 

Isto se reflete no conjunto híbrido de atribuições acumuladas pelas autarquias corporativas, 
como o manejo do poder de polícia, para fins de fiscalização ética do exercício profissional, 
ao mesmo tempo em que são entidades exoneradas da obrigatoriedade de composição de seus 
quadros por concurso público - quando se aproximam de entes privados. 
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Surgidos a partir do Estado corporativista moldado pela Era Vargas, os conselhos 
profissionais atuam no presente na defesa da liberdade de profissão e de outros direitos 
econômicos, como os direitos dos cidadãos e consumidores, tanto dos serviços profissionais 
quanto de produtos e serviços que podem ser objeto de manejo e fiscalização das profissões 
regulamentadas, traduzindo-se em controle de informações adequadas e controle de 
problemas de representação em prol da defesa de direitos fundamentais. 

Os conselhos profissionais também atuam junto ao Estado legislador e à Administração 
Pública como grupos de pressão e de influência junto à formulação e supervisão de políticas 
públicas setoriais (relativas, por exemplo, à saúde ou ao meio ambiente), de forma a promover 
um diálogo articulado entre Estado, sociedade civil e mercado mediado pelas instâncias de 
fiscalização profissional. 

O Estado regulador contemporâneo no Brasil aparece assim como uma simbiose entre os dois 
modelos, agregando traços tanto corporativistas quanto pluralistas, determinando uma ampla 
arena de disputa de hegemonia e de competição de interesses. Neste contexto, os conselhos 
profissionais se inserem como espaços que podem ser mobilizados tanto no rumo do 
corporativismo quanto do pluralismo. 
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[1] QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. A natureza jurídica dos conselhos fiscais de 
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[2] In: http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm. Acesso em 29 de março de 
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[3] Cabe, no entanto, observar, como faz Adalberto Cardoso, que "a correta identificação do 
corte corporativista da ideologia e da legislação produzida durante os anos 1930-45, e 
sobretudo depois de 1937, não é suficiente para sustentar o argumento de que o 
corporativismo teve vigência no país por todo o período e mesmo depois da queda de Vargas. 
Para aceitar tal argumento, seria necessário esposar uma definição muito fraca de 
corporativismo, restrita aos regulamentos ou à ideologia e cega em relação ao mundo sobre o 
qual eles legislavam ou ao qual davam sentido. Parece mais plausível assumir que a ordem 
corporativa, com algumas exceções importantes, jamais foi unívoca. Ela variou de intensidade 
e conteúdo em momentos diferentes do pós-30" (Cardoso, Adalberto. Estado Novo e 
corporativismo. Locus: revista de história, Juiz de Fora, v. 13, n.2, 2007, p. 110). 

[4] Conforme informações disponíveis na própria página do Conselho Federal de Biologia na 
internet, A regulamentaçao da Profissão de Biólogo e a criação do Conselho Federal de 
Biologia - CFBio - e dos Conselhos Regionais de Biologia - CRBios, que em conjunto 
constituem uma autarquia federal de fiscalização e de orientação do exercício profissional 
ético do Biólogo, efetivaram-se com a sanção da Lei nº 6.684, em 3 de setembro de 1979, 
pelo então Presidente da Republica João Baptista Figueiredo, alterada pela lei nº 7.017, de 30 
de agosto de 1982, que dispõe sobre o desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais 
de Biomedicina e de Biologia, e foi normatizada pelo decreto nº 88.438, de 28 de junho de 
1983. Referência: http://www.cfbio.gov.br/conteudo.php?pagina=Historico. Acesso em 30 de 
março de 2011. O art. 11, inciso XIX, do Decreto Federal número 88438, de 28 de junho de 
1983, estabelece uma competência genérica para que o Conselho Federal de Biologia (e é 
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possível entender que todo o sistema Conselhos de Biologia) atue como órgão consultivo em 
matéria de biologia, o que parece legitimar a participação e intervenção do sistema Conselhos 
de Biologia na formulação de políticas públicas, embora a princípio a condição de órgão 
consultivo demandasse a provocação do interessado, ao passo que no que concerne a revisão 
do Código Florestal Brasileiro a atuação do Conselho Federal de Biologia foi por iniciativa 
própria e se colocando como interlocutor da classe dos biólogos. 

[5] Nota de esclarecimento do Conselho Federal de Biologia sobre a revisão do Código 
Florestal Brasileiro, assinada por Maria do Carmo Brandão Teixeira. Disponível na página do 
Conselho Federal da Biologia: http://www.cfbio.gov.br/noticias.php?id=152. Acesso em 30 
de março de 2011. 

[6] Disponível em: http://www.cff.org.br/#[ajax]noticia&id=385. Acesso em 30 de março de 
2011. 

[7] Ressalte-se que a referida Resolução 542/2011 do CFF é justificado pelo Conselho 
Federal de Farmácia em razão de suposta lacuna da Resolução d Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária em disciplinar o tema tendo em conta as atribuições 
privativas do farmacêutico. 

[8] Informação disponível para consulta no Diário Oficial da União na internet, publicada em 
28/01/2011: 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=28/01/2011&jornal=1&pagina=238&totalArqu
ivos=240. Acesso em 5 de abril de 2011. 

[9] A qualificação profissional (um profissional com doutorado ou com cursos no exterior se 
diferencia, em princípio, de outro que teve apenas uma formação técnica ou universitária 
básica, ao passo que o lugar - ponto - onde se exerce a atividade profissional, técnicas de 
publicidade, associação com outros elementos da cadeia produtiva (conjunto de médicos que 
se organizam em uma clínica conjunta e oferecem no mesmo espaço, por meio de contratos e 
parcerias, farmácias e produtos clínicos), a renda média do local onde o profissional exerce 
sua profissão, grau de expertise e tempo de profissão, certificados profissionais, enfim, estes e 
outros fatores atuam para tornar especialmente singular e diferenciado o serviço prestado por 
cada profissional liberal. 

[10] Claro que neste sentido há um controle sobre a permanência do profissional no mercado 
de trabalho de certa profissão liberal, determinando sua saída temporária ou definitiva do 
mercado pelo descumprimento de padrões ético-morais de atuação profissional e 
respeitabilidade, mas há o controle também do ingresso no mercado de trabalho de certa 
profissão regulamentada por meio de exigências de conduta ética compatível com o exercício 
daquela profissão. O art. 8º, inciso VI, da Lei 8906/1994 determina que é requisito para o 
exercício da advocacia, além da aprovação no exame de habilitação e e outros previstos 
legalmente, a idoneidade moral. No mesmo sentido, o art. 15, inciso 4, da Lei 3820/1960 
dispõe como requisito para a inscrição como farmacêutico perante os conselhos regionais de 
farmácia que o postulante tenha boa reputação por sua conduta pública, atestada por três 
farmacêuticos. Ainda é possível trazer como exemplo o art. 10, letra c, da Lei 5766/1958, que 
institui o sistema conselhos de psicologia, e que também exige na inscrição do psicólogo boa 
reputação em sua conduta pública. É de se pontuar, contudo, que as exigências de caráter 
ético-moral para a inscrição ou permanência no exercício profissional não podem ser 
reduzidas a um subjetivismo arbitrário ou se traduzirem em moralismo puro e simples. As 
decisões que se baseiem em padrões éticos e morais para determinar o ingresso ou 
permanência de determinada pessoa em quadro de inscritos de profissão liberal regulamentada 
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deve se pautar pelas exigências decorrentes de boa-fé objetiva e devem estar amparadas em 
processo dialógico de aferição, permitido o contraditório e a ampla defesa daquele que tem 
sua conduta questionada. Um exemplo recente de aplicação de interdição a inscrição de 
pessoa em quadro profissional foi o caso de Pimenta Neves, que teve seu registro como 
advogado negado pela OAB/SP, pois embora seja bacharel em Direito desde 1973, quando o 
exame de habilitação para a advocacia não era exigido, o referido jornalista é réu confesso e 
condenado, ainda pendente o trânsito em julgado, pela morte de sua ex-namorada. 
Considerando a sentença condenatória por prática de homicídio, a OAB/SP considerou, em 
votação unânime de seu conselho seccional, que o referido jornalista não possuía, à época do 
requerimento de registro, idoneidade moral para o exercício da advocacia (informações sobre 
o requerimento de Pimenta Neves junto à OAB/SP foram retiradas do site: 
http://ultimainstancia.uol.com.br/noticia/58975.shtml, com acesso em 29 de março de 2011). 

[11] Não parece ser o caso de dissociar o exercício de atividades econômico-profissionais de 
exigências éticas mesmo quando se trata da remuneração e do estabelecimento de padrões 
mínimos de honorários e de conduta econômica dos profissionais liberais (com, aliás, não faz 
sentido separar a economia da ética ou tentar ver o mercado como um lugar acéptico, 
desprovido de vinculações ético-morais e fruto de certo contexto social, o que obviamente 
este espaço não é). Exemplo disto é a restrição feita pelo Código de Ética Médica à 
mercantilização da medicina (art. 58), disposição repetida pelo Código de Ética e Disciplina 
da OAB, que igualmente veda a mercantilização da profissão. O Código de Ética do 
Psicólogo estabelece no seu art. 4º, letra a, que o psicólogo ao estabelecer a sua remuneração 
levará em conta a justa retribuição pelos serviços prestados e as condições do beneficiário ou 
usuário; estabelece-se assim um mecanismo baseado em reciprocidade, alteridade e equilíbrio 
entre serviço prestado e condições do beneficiado, tendo sempre como parâmetro mínimo as 
disposições sobre honorários dos conselhos regionais de psicologia como forma de evitar o 
aviltamento da profissão. 

[12] Referência à publicidade dos serviços profissionais também consta no Código de Ética 
do Psicólogo, com restrições pautadas em exigências éticas de respeito aos direitos dos 
usuários dos serviços profissionais, como traz o art. 20 do Código, nos seguintes termos: o 
psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente: a) Informará o seu nome completo, o CRP e seu número de  egistro; b) Fará 
referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua; c) Divulgará somente 
qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou 
regulamentadas pela profissão; d) Não utilizará o preço do serviço como forma de 
propaganda; e) Não fará previsão taxativa de resultados; f) Não fará auto-promoção em 
detrimento de outros profissionais; g) Não proporá atividades que sejam atribuições privativas 
de outras categorias profissionais; h) Não fará divulgação sensacionalista das atividades 
profissionais. 

[13] A lei 9782/1999 atribui à ANVISA, na forma do art. 2º, III, c/c art. 7º, caput e incisos, 
normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, 
estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de 
vigilância sanitária, conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de 
atuação, proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 
comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de 
risco iminente à saúde, dentre outras atribuições. Por sua vez, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar tem competência para autorizar reajustes e revisões das contraprestações 
pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda, 
monitorar a evolução dos preços de planos de assistência à saúde, seus prestadores de 
serviços, e respectivos componentes e insumos, exercer o controle e a avaliação dos aspectos 
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concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou 
indiretamente, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, dentre outras 
atribuições (art. 4º, incisos XVII, XXI e XIV, Lei 9961/2000). 

[14] Robert Dahl propõe critérios que fundamentam ou inspiram a política democrática e os 
direitos dela decorrentes: participação efetiva, igualdade de voto, aquisição de entendimento 
esclarecido, exercício do controle do planejamento (agenda democrática) e inclusão dos 
adultos (todos). Pelo critério da participação efetiva, antes de ser adotada uma política pelo 
governo, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas para fazer os outros 
membros conhecerem sua opinião sobre qual deveria ser esta política. Pelo critério da 
igualdade de voto, quando chegar o momento em que a decisão sobre a política tiver de ser 
tomada, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas de votos e todos os 
votos devem ser contados como iguais (Dahl, 2001, p. 49b). Já pelo critério do entendimento 
esclarecido, dentro de limites razoáveis de tempo, cada membro deve ter oportunidades iguais 
e efetivas de aprender sobre as políticas alternativas importantes e suas prováveis 
conseqüências.  Quanto ao controle do planejamento (da agenda democrática), trata-se de 
garantir que todos devem ter a oportunidade exclusiva para decidir como e, se preferirem, 
quais as questões devem ser colocadas, tornando as políticas sempre abertas para a mudança. 
Finalmente, a inclusão de todos (os adultos) implica na obrigatoriedade de que todos os 
adultos residentes permanentes devem ter o pleno direito de cidadãos (Dahl, 2001, pp. 49-50). 

[15] Exemplo disto seria o bolsa-família, um programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O 
Programa integra a Fome Zero que tem como objetivo assegurar o direito humano à 
alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a 
conquista da cidadania pela população mais vulnerável à fome (conforme informação do 
Ministério do Desenvolvimento Social, disponível em:  http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. 
Acesso em 12 de abril de 2011). 

[16] Lei 6385/1976, art. 8º: Compete à Comissão de Valores Mobiliários: I - regulamentar, 
com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias 
expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações; II - administrar os 
registros instituídos por esta Lei; III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços 
do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 1º, bem como a veiculação de 
informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele 
negociados; IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites 
máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos 
intermediários do mercado; V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade 
às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo 
obrigatório. 

[17] A Carga Tributária Brasileira, em 2005, foi de 37,37% do PIB, representando um 
aumento em relação ao ano de 2001, quando a carga tributária foi de 34,01 (informações 
obtidas no site da Receita Federal, em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/EstudoTributario/cargafiscal/CTB2005.pdf. 
Acesso em 12 de abril de 2011). Observe-se que não se pretende aqui explorar as razões de a 
carga tributária no Brasil apresentar este desempenho, mas somente demonstrar que a 
tributação recai sobre quase 40% da riqueza produzida pelo país, o que gera uma demanda 
cada vez mais de serviços e políticas públicas de intervenção social e econômica voltadas para 
a realização de direitos, custeando programas como o bolsa-família. 
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EFICIÊNCIA, DEMOCRACIA E DESCENTRALIZAÇÃO: 
DISCUTINDO AS PREMISSAS NECESSÁRIAS PARA A 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA. 
 

EFFICIENCY, DEMOCRACY AND DECENTRALIZATION: DISCUSSING THE 
FUNDAMENTAL PREMISES TO THE MODERNIZATION OF BRAZILIAN PUBLIC 

MANAGMENT 
 
 
 

Jamir Calili Ribeiro 
 

RESUMO 
O artigo discute a modernização da administração pública, abordando as premissas essenciais 
desse processo para que se atenda às exigências de democracia e eficiência, ambos objetivos 
com status constitucionais (CF/88 - Artigo 1º e 37), dentro do Estado Democrático de Direito 
Brasileiro. Pretende-se, com o artigo, fazer considerações sobre termos utilizados pela 
doutrina e pelos discursos políticos quando se pensa em modernização da administração 
pública. O trabalho irá abordar três aspectos: a) a centralidade da idéia de eficiência na gestão 
pública contemporânea; b) a sua relação com a democracia sob diferentes olhares teóricos; e 
c) a descentralização como solução para a democracia e a eficiência nos debates políticos 
nacionais e seus limites. 
PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
BRASILEIRA; DEMOCRACIA; PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA; DESCENTRALIZAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
This article discusses the modernization of public administration, addressing the essential 
premises of this process to meets the requirements of democracy and efficiency, both goals 
with constitutional status (CF/88 - Article 1st and 37) under the Brazilian Constitution. This 
article proposes a debate about terms used by the legal doctrine and the political discourse 
when their subject is the process of government modernization. The paper will cover three 
aspects: a) the centrality of efficiency in contemporary public management; b) its relationship 
with democracy under different theoretical perspective and c) decentralization as a solution to 
democracy and efficiency in Brazilian political debates and their limits. 
KEYWORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; BRAZILIAN PUBLIC 
ADMINISTRATION; DEMOCRACY; LEGAL PRINCIPLE OF EFFICIENCY; 
DECENTRALIZATION. 
 
 

1 - Introdução 

Durante as últimas três décadas muito foi falado sobre a crise da administração pública 
tradicional e sobre a verdadeira necessidade de transformá-la. Segundo Brugué (2004, p. 01), 
a modernização do setor público tem sido um assunto prioritário na agenda de muitos 
governos, ao mesmo tempo em que há gerado uma abundante literatura acadêmica e pseudo-
acadêmica[1]. 
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O Brasil não fugiu ao debate, ainda que tenha se instalado como política de governo muito 
tardiamente, em comparação aos países desenvolvidos. Segundo Loureiro e Abrucio: 

  

A reforma do Estado tornou-se tema central na maioria dos países capitalistas, desenvolvidos 
e em desenvolvimento, a partir da grande crise que atingiu suas economias na década de 
1980. A despeito da divergência entre as interpretações, há razoável consenso de que o 
aparelho estatal deve ser reestruturado em sua dinâmica interna e em suas relações com a 
sociedade e o mercado (Loureiro; Abrucio; 2002, p.50). 

            

Porém, ao caso brasileiro deve se somar não só o debate tradicional da reforma da 
administração pública, encabeçado pelos teóricos da NGP - Nova Gestão Pública -, sob o 
paradigma do neoliberalismo, como, também, o processo de redemocratização, iniciado na 
década de 80, que fulminou com a Assembléia Constituinte de 88, e com a configuração do 
chamado Estado Democrático de Direito. 

Nesse contexto, surge uma nova questão, a da descentralização das políticas públicas, que 
passou a ser considerada prioritária no intuito de democratizar e dar mais eficiência a 
administração pública, conforme argumento de heterogêneas correntes políticas: 

  

De maneira geral, os textos acadêmicos e a linguagem política têm defendido que 
descentralizar combina, quase automaticamente, com democracia, eficiência administrativa e 
inovação. (Abrucio, 2006, p.77). 

            

É sobre esse prisma que se pretende discutir a modernização da administração pública, ou 
melhor, da gestão pública, tendo como pano de fundo o caso brasileiro, buscando premissas 
de como esse processo deveria se configurar para se atender às exigências de democracia e 
eficiência, ambos objetivos com status constitucionais (CF/88 - Artigo 1º e 37). 

Para isso, limitaremos esse trabalho a três aspectos fundamentais: a) a centralidade da idéia de 
eficiência na gestão pública contemporânea, b) a sua relação com a democracia sob diferentes 
olhares teóricos e c) a descentralização como solução para a democracia e a eficiência nos 
debates políticos nacionais e seus limites. 

Em suma, o objetivo aqui é demonstrar como eficiência e democracia não são conceitos 
paralelos que nunca se cruzam e que a descentralização não é condição sine qua non para a 
democratização e a eficiência da gestão pública, conforme sugeriu o consenso político 
nacional durante as últimas décadas. Ao final, portanto, levantaremos aspectos que devem ser 
levados em conta para a configuração de uma gestão pública democrática e eficiente. 

Para isso será utilizada produção científica textual de alguns autores, principalmente daqueles 
que debatem a questão da modernização da administração pública (Abrucio 1998; 2006, 
Brugué 2004, Grau 2004, Wampler 2005) e daqueles que debatem a questão da 
descentralização no federalismo brasileiro e seus limites para a implementação da democracia 
e da eficiência. (Abrucio 2006, Arretche 1996). 
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2 - A idéia de eficiência na gestão pública contemporânea 

É fato de fácil constatação que a eficiência adquiriu nas últimas décadas extrema relevância 
no debate sobre a administração pública[2]. No Brasil, a eficiência se tornou princípio 
constitucional imperativo, inserido na Constituição da República de 1988 através da emenda 
constitucional de nº. 19, obrigando a Administração Pública a, segundo Hely Lopes Meirelles 
(2003, p. 102), "realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional". 

Para a administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

  

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado em 
relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho 
possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de 
organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo 
de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. (...) É com esse objetivo 
que estão sendo idealizados institutos, como os contratos de gestão, as agências autônomas, 
as organizações sociais e tantas outras inovações com que se depara o administrador a todo 
momento. (Di Pietro, 2007, p. 75). 

            

Essa idéia, ou princípio norteador, de eficiência ressurge no debate contemporâneo como um 
suposto contraponto crítico à Administração Pública Tradicional, vista no senso comum como 
ineficiente, lenta, incapaz de dar respostas às demandas econômicas e sociais. Porém, é de se 
ressaltar que o próprio Weber, teórico paradigmático da burocracia estatal, configuração 
própria da Administração Pública Tradicional, atribuía a esse formato a característica da 
eficiência: 

  

A burocracia enquanto tipo ideal pode organizar a dominação racional-legal por meio de 
uma incomparável superioridade técnica que garanta precisão, velocidade, clareza, unidade, 
especialização de funções, redução do atrito, dos custos de material e pessoal etc. Ela deve 
também eliminar dos negócios, "o amor, o ódio, e todos os elementos sensíveis puramente 
pessoais, todos os elementos irracionais que fogem ao cálculo". (QUINTANEIRO; 
BARBOSA, 2002, p. 139). 

            

Os teóricos da Nova Gestão Pública formam o grupo que, supostamente, foram os primeiros a 
se opor a burocracia tradicional acusando-a de ineficiente. Segundo Costa, 

  

Sinteticamente, a NGP consistiria em um núcleo de idéias que enfocam prioritariamente: a 
qualidade da gestão, a avaliação de desempenho; a desagregação das burocracias em 
agências que se relacionam em bases contratuais - e se possível monetárias (user pay basis) -
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; o uso de "quasemercados" e terceirização para estimular a competição; redução de custos e 
um estilo de gestão que enfatiza metas, contratos periódicos e autonomia gerencial. O 
consenso aparente em torno dessas medidas de bom senso, no entanto, obscurece alguns 
aspectos centrais na avaliação das reformas gerenciais das décadas de 80 e 90. (Costa, 2002, 
p. 10-11). 

            

A Nova Gestão Pública (NGP), assim como a Administração Pública Tradicional (APT), 
prescreve a separação entre política e administração, como meio de dar mais tecnicidade à 
ação do aparato burocrático estatal. Para Prseworski (2004, p 196), o dilema se encontra no 
fato de que os políticos têm dois interesses básicos, os do público e os interesses partidários. 
Assim, ou a administração pública fica autônoma e não se serve ao público, ou se submete ao 
poder político e corre o risco de se prestar aos interesses pessoais do político. Segundo ele 
(2004, p. 212), portanto, não há como separar o aspecto político da administração pública, 
pois poderia se incorrer em um autoritarismo: 

  

Não se pode eliminar a política da administração pública: esse é um projeto de cunho 
autoritário. A única coisa que podemos fazer é controlar as formas que tal utilização assume 
e moderar sua magnitude (Prseworski, 2004, p.212)[3].    

            

Nesse mesmo sentido se posicionam alguns autores como BRUGUÉ (2004) e GRAU (2004). 
As propostas dos referidos autores se contrapõe aos teóricos da NGP, e serão mais para frente 
melhor detalhadas, corroborando com a idéia de que é impossível separar a política da 
administração pública a fim de se adquirir eficiência. Conquanto as duas - política e 
administração - estejam presentes em qualquer projeto ou programa de governo, deve o 
aspecto político sofrer constantemente controle por vias institucionais democráticas. A 
democratização do controle público, para eles, ao invés de concorrer com a eficiência (no 
sentido da teoria neorrepublicana), é verdadeiro instrumento que possibilita sua realização 
(não se fala aqui em eficiência econômica, como será visto a seguir[4]). 

Como se observa, o papel da eficiência na administração pública é quase que consensual. 
Porém, a forma como priorizá-la ou realizá-la é que encontra diferentes versões teóricas. 
Desse modo, é, na construção do debate democrático, e dos interesses públicos (afinal são 
muitos), que uma sociedade poderá encontrar o verdadeiro sentido do que é eficiente ou não. 
A eficiência, longe de ser somente um conceito econômico exato, deve ser pensada como um 
conceito socialmente construído. Se para uns o eficiente é aquilo que é feito de maneira veloz 
e pouco custosa do ponto de vista material, para outros pode ser aquilo que é feito de maneira 
lenta e pouco custosa do ponto de vista psicosocial. 

Para ilustrar, tome-se, por exemplo, o sistema carcerário. Para alguns, eficiente será aquele 
sistema que dá o menor número de despesas à Administração Pública, mantendo condenados 
em regime de disciplina total. Para outros, mais voltamos para os direitos humanos, eficiente 
será o sistema prissional que reabilita o ser humano ao convívio social, preparando-o para o 
trabalho. 

A polissemia do termo é tamanha, assim como o termo democracia, que o administrativista 
Bandeira de Mello (2007), comentando a inclusão constitucional do princípio da eficiência da 
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administração pública no Brasil, afirma concisamente em seu respeitado manual de direito 
administrativo: 

  

Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se, evidentemente, de 
algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão fluido e de tão difícil controle ao 
lume do Direito, que mais parece um simples adorno agregado ao art. 37 ou o 
extravasamento de uma aspiração dos que buliram no texto. De toda sorte, fato é que tal 
princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é demais fazer ressalvas óbvias) senão na 
intimidade do princípio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de eficiência 
justificaria a postergação daquele que é o dever administrativo por excelência. Finalmente, 
anote-se que este princípio da eficiência é uma faceta de um princípio mais amplo já 
superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio da "boa administração" 
(Bandeira de Melo, 2007, p.76). 

            

3 - Diferentes enfoques teóricos sobre a democracia e a eficiência na modernização 

da gestão pública 

             

No tópico anterior afirmou-se que o enfoque dado para a idéia de eficiência na Administração 
Pública ganha diferentes concepções conforme seus fundamentos teóricos. A maioria dessas 
percepções do conceito trata eficiência de forma prescritiva, ou seja, formulam passos e regras 
que devem ser adotadas para uma melhor gestão. Afirmou-se, também, que é central esse 
conceito na justificação da adoção de um modelo burocrático, bem como na sua reformulação. 

Importante, agora, ressaltar como alguns diferentes enfoques teóricos trabalham a relação 
entre democracia e eficiência, até que ponto eles associam esses dois conceitos. 

A APT, caracterizada basicamente pelo modelo weberiano, ainda que esse seja um tipo ideal, 
e que em diferentes países tenha ganhado formulações diversificadas, nunca tratou a 
democracia como meta ou objetivo. A administração do tipo burocrática foi utilizada em 
regimes democráticos e em regimes ditatoriais com a mesma desenvoltura. 

Segundo ABRUCIO, 

  

A expressão "burocrático weberiano" não é unanimemente utilizada por todos os autores, 
nem em todas as nações. Na Grã-Bretanha, o modelo administrativo adotado desde a 
segunda metade do século XIX é intitulado de Whitehall; nos EUA, ele é muitas vezes 
vinculado à "era progressiva", e, portanto, chamado de progressive public administration. 
Contudo, a escolha realizada justifica-se, uma vez que a burocracia weberiana é tomada 
como um tipo ideal classicamente referido às características do que hoje vem sendo 
classificado de antigo modelo administrativo - basicamente, uma organização guiada por 
procedimentos rígidos, forte hierarquia e total separação entre o público e privado. (Abrucio, 
2006, p.178). 
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O próprio Weber argumentava que a organização burocrática poderia exacerbar o centralismo 
decorrente da racionalização superando os valores democráticos, como, também, poderia ser 
elemento de democratização, já que a norma burocrática trata todos como rigorosamente 
iguais (BARBOSA, QUINTANEIRO, 2002, p. 140). 

As principais críticas do modelo pós-burocrático dirigidas ao modelo weberiano foram criadas 
principalmente pelos conservadores britânicos e republicanos norte-americanos, e tinham por 
preocupação fundamental a delimitação nítida do domínio público em relação à esfera 
privada. Se por um lado a burocracia deveria ser neutra e impessoal, por outro, deveria ter 
capacidade técnica para lidar com as demandas crescentes da população, tendo com ela certo 
contato. Nesse ponto, o ataque era contra a ineficiência e a intransparência da burocracia 
(ABRUCIO, 2006, 178-179). 

Foi a partir de 1980 que as críticas contra a APT começaram a ser experimentadas na prática. 
Surge ai a já mencionada Nova Gestão Pública: 

  

Um resultado paradoxal da ampla aceitação das reformas derivadas da Nova Gestão Pública 
(NGP) é que essa abordagem perdeu sua especificidade. De fato, todas as reformas recentes 
do setor público têm procurado se legitimar reivindicando com maior ou menor intensidade 
sua filiação à NGP. O problema é que a versão "globalizada" do gerencialismo tende a 
obscurecer o fato de que as diferenças são muito maiores do que as semelhanças entre as 
reformas implementadas em diferentes países. (...) Um número crescente de pesquisadores 
tem demonstrado que a terminologia da NGP encobre processos de reformas administrativas 
de alcance e significado muito distintos (PREFORMS, 1998 e RHODES, 1999). 
(...)Sinteticamente, a NGP consistiria em um núcleo de idéias que enfocam prioritariamente: 
a qualidade da gestão, a avaliação de desempenho; a desagregação das burocracias em 
agências que se relacionam em bases contratuais - e se possível monetárias (user pay basis) -
; o uso de "quasemercados" e terceirização para estimular a competição; redução de custos e 
um estilo de gestão que enfatiza metas, contratos periódicos e autonomia gerencial. O 
consenso aparente em torno dessas medidas de bom senso, no entanto, obscurece alguns 
aspectos centrais na avaliação das reformas gerenciais das décadas de 80 e 90[5]. (Costa, 
2002 p.10; 11). 

             

Apesar da idéia de democratização não ter fugido do debate teórico da nova gestão pública, 
essa teria, segundo alguns autores, como Brugué (2004), sido deixada de lado conforme as 
reformas administrativas passavam a se concentrar na idéia de eficiência: 

  

A NGP fracassou. Não transformou a APT, conquanto se limitou a dar-lhe nova etiqueta. A 
NGP manteve a rigidez e a falta de diálogo (tanto interno como externo) como traços 
distintos de seu funcionamento e, por tanto, se manteve fiel a alma tecno-burocrática da 
APT[6]. (Brugué, 2004, p. 09). 
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Os principais críticos da NGP, como Brugué (2004) e Grau (2004), afirmam a incapacidade 
dessa proposta de fornecer soluções que possam ser implementadas em diferentes condições 
políticas, sociais e econômicas e da inutilidade de se permanecer na distinção e delimitação do 
que é política e administração. Tanto a NGP quanto a APT parecem se preocupar com a 
questão da democratização, mas não tem nesse processo uma condição para a eficiência. 
Conquanto, ambos, eficiência e democracia, possam ser desejáveis, não há entre eles uma 
interseção obrigatória. 

Segundo GRAU (op. cit., p. 55), ao contrário do que prescreve a teoria neorrepublicana, a 
democratização da administração pública, não só pode ser compatível com a eficiência como 
pode reforçá-la. O argumento básico é que a democratização pode fornecer controles 
essenciais para exigir eficiência do desempenho governamental. E, por fim, afirma que só é 
possível a democracia servir a cidadania, servindo à eficiência. 

A defesa de GRAU (op. cit) é em torno de uma politização adequada para conduzir a 
administração pública ao cumprimento daquilo que os cidadãos esperam deste Estado-
administração. 

Não há como falar-se em democratização em administração pública sem falar em controle 
social e em atuação política, embora essa situação seja rechaçada pela Nova Gestão Pública 
(NGP) que recobra a distinção entre administração e política já propugnada pelo modelo 
burocrático. 

A crítica feita por GRAU (op. cit.) formula-se como um contundente golpe nas próprias bases 
da NGP, que segundo entende, é calcada em premissas que se verificam em democracias já 
consolidadas, mas cuja constatação é dificultosa em relação às novéis democracias latino-
americanas, onde o pressuposto de um serviço público profissional não é uma realidade 
comum. 

A administração pública só estaria verdadeiramente a serviço da cidadania se se demonstrar 
exeqüível a participação desses cidadãos nos mecanismos de formulação das decisões 
públicas, agindo ativamente, não como meros expectadores, mas como atores políticos, como 
intervenientes diretos. 

o direta, ou, sendo essa situaçsmo sentido das conclus modelo dos estererA autora defende a 
relevante importância da transparência, mas não como mecanismo único ou isolado, e sim 
como modo de criar um conjunto de fatores positivos capazes de gerar um reequilíbrio de 
poder em favor da cidadania. 

É neste contexto que WAMPLER (2005) complementa as conclusões de GRAU (op. cit.) 
agregando instituições participativas ou organizações da sociedade civil na construção das 
políticas públicas sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Partindo dos exemplos envolvendo os municípios de São Paulo, Recife e Porto Alegre, são 
exploradas as nuances e particularidades de cada uma destas cidades na sua experiência com 
os chamados orçamentos participativos, destacando-se a atuação de políticos reformistas, que 
sofreram, em algum momento de suas formações, a influência de ativistas políticos, o que os 
conduziu, de uma forma mais ou menos evidente - até pelas particularidades que garantiam 
a sustentação de seus respectivos governos - a uma expansão sem precedentes na prática da 
accountability. 
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Entretanto, o que se percebe nas posições de WAMPLER (op. cit.) é que essa delegação de 
autoridade para níveis decisórios participativos é algo que muito dependerá, no caso dos 
municípios brasileiros, da formação e da disposição de seus prefeitos em fazer com que as 
administrações municipais assumam essa posição de participação. 

Prefeitos com formação em Organizações da Sociedade Civil tendem a priorizar mecanismos 
de ausculta, transformando preferências em políticas de apóio e sustentação ao 
desenvolvimento de accountability. 

O risco, nesse sentido, é provocar exatamente o inverso do esperado num processo de 
accountability, ou seja, os atores políticos por excelência - os edis municipais, no caso das 
cidades - passam a assumir um papel secundário na definição, controle e acompanhamento 
das políticas públicas em detrimento da participação direta do cidadão nas ações que 
envolvam, por exemplo, os Orçamentos Participativos (OPs). 

O ideal, portanto, é que, exatamente como nas conclusões de GRAU (op. cit.) e agora 
apoiadas por WAMPLER (op. cit.), os cidadãos ajam como atores políticos ao lado dos 
vereadores. Os OPs, neste contexto, não devem ser vistos como instrumento de minimização 
legislativa, mas como um canal a ser explorado pelos vereadores, enquanto fomentadores da 
prática de instituições participativas, o que seria muito mais louvável do que o trabalho 
meramente assistencialista cuja prática tem sido percebida pelos gabinetes parlamentares 
Brasil afora. 

Desta forma, somente a atuação sincronizada entre cidadãos, executivo e legislativo seria 
capaz de por em prática um verdadeiro sistema de freios e contrapesos, ou checks and 
balances como dizem os norte-americanos. 

A contribuição de BRUGUÉ (2004) para o debate não é menos relevante. É dele a avaliação 
sobre as tradicionais correntes ideológicas de esquerda e direita e seu papel na construção de 
uma administração pública participativa, coletivizada na produção das políticas públicas. 
Parece se filiar à corrente que Grau (op. cit., p 49) chamou de teoria do discurso. 

O autor crítica fortemente as concepções de modernização da burocracia produzidas pela 
direita, entendendo que elas, ao invés de apresentarem soluções concretas, somente tentam 
minimizar o problema da ineficiência Estatal, reduzindo-o. Para ele o monstro da burocracia 
ineficiente permanece, porém, agora o monstro é menor, e os problemas continuam do mesmo 
tamanho. 

Ao reduzir o tamanho do Estado, esses movimentos modernizadores não estariam, portanto, 
compreendendo a complexidade da sociedade moderna, e sim ignorando as demandas, tirando 
do Estado papéis fundamentais conquistados ao longo da formação do Estado de Bem Estar 
Social. 

Tendo formulado crítica expressiva aos teóricos da NGP, Brugué (op. cit.) apresenta uma 
nova versão daquilo que ele chama de modernização pela esquerda. Trata-se de uma 
verdadeira mudança de enfoque sobre a configuração e os objetivos da administração pública. 

Para ele, devem-se expulsar do cenário a idéia de competição e falar agora em colaboração. A 
hierarquia dá lugar a estruturas mais horizontais. Ao Gestor Público não mais caberá mandar, 
comandar, e sim articular e mediar conflitos e demandas, a fim de encontrar uma solução o 
máximo possível consensual e socialmente produzida. Chama isso de administração 
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comunicativa e nesse ponto extremamente democrática, pois envolve todos os atores da 
sociedade. 

O autor afirma que é necessário pensar a gestão pública não pelo seu interior e sim pelo seu 
exterior, que é o local onde ela atua. Dessa forma, rompe-se com a idéia de eficiência, 
proposta pela NGP, e passa a se priorizar a comunicação: 

  

Propomos romper com a obsessão eficientista que compartem a APT e a NGP e dar entrada 
aos novos objetivos comunicativos da administração deliberativa. Afirmar que a 
administração tem que se preocupar menos com a eficiência e mais com o dialogo pode 
parecer muito estranho, mas é uma troca fundamental se pretendemos construir uma 
administração orientada a resolver os problemas de uma sociedade cada vez mais complexa 
e mais diversa[7]. (Brugué, 2004, p. 13). 

            

Conclui-se que a aproximação de Brugué com as teorias discursivas, na classificação de Grau, 
decorre da imensa importância que o mesmo atribui à criação de estruturas comunicativas 
menos formais e da ruptura com o modelo tradicional.  Porém, percebe-se que a crítica do 
autor à eficiência proposta pela NGP é uma crítica a eficiência econômica no sentido estrito 
de sua concepção. Necessário é notar que a polissemia do conceito eficiência pode gerar 
enormes confusões. A eficiência não deixa de ser relevante em Brugué, tanto que o mesmo a 
defende quando detalha o exemplo do arquiteto que ao produzir uma praça se afasta da 
sociedade do entorno e acaba criando um local inútil para aquela comunidade.  O que Brugué 
ataca, em uma leitura crítica, é a eficiência sob o enfoque estritamente econômico. A 
democratização para ele, através de estruturas comunicativas, é a forma adequada de dar à 
sociedade respostas as suas demandas e realizar a administração pública de maneira, então, 
eficiente, que responde adequadamente às demandas sociais. 

  

4 - Descentralização: o consenso nacional 

            

O processo de democratização no Brasil na década de 80 trouxe à tona a questão da 
descentralização do poder político e foi esse tom que dominou a constituinte de 1988. 
Agregou-se, portanto, esse tema, à questão da modernização da Administração Pública no 
país. 

Diferentes grupos políticos vincularam as reformas administrativas e a própria configuração 
do Estado à necessidade de descentralização como forma de garantir a democracia, a 
eficiência administrativa e a inovação (ABRUCIO, 2006, p.77). Esse discurso foi mantido 
tanto pelas correntes de esquerda quanto pelas correntes de direito. A descentralização passou 
a ser um consenso político. Nesse sentido afirma Arretche: 
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Em outras palavras, a partir de perspectivas políticas distintas se produziu um grande 
consenso em torno da descentralização. Passou-se a supor que, por definição, formas 
descentralizadas de prestação de serviços públicos seriam mais democráticas e que, além 
disso, fortaleceriam e consolidariam a democracia. (Arretche, 1996, p.60). 

  

Em sentido similar se posicionou Abrucio: 

  

Há termos do vocabulário político que ganham sentido positivo a priori. Entre estes, 
"descentralização" foi um dos conceitos que mais adquiriu força como palavra de ordem nos 
últimos anos. (Abrucio, 2006, p.77). 

  

Os argumentos que relacionam descentralização como condição para realização do ideal 
democrático se concentram em diferentes pressupostos, dependendo da corrente ideológica a 
qual se apegam.   Por exemplo, entre os que defendem a radicalização democrática, a 
descentralização permite criar instituições que viabilizariam a efetiva participação popular no 
processo decisório público. Para outros, a descentralização poderia fortalecer a vida cívica, ou 
seja, a sociedade civil, a qual, em muitos momentos, encontrou-se alijada do poder por conta 
do excessivo centralismo estatal. Outras correntes acreditam que uma maior proximidade 
entre o governo e a população possibilitaria um melhor controle por parte dos cidadãos, 
possibilitaria uma melhor accountability. 

Ademais, um governo mais centralizador teria menos possibilidade de inovar, de buscar novas 
alternativas para os problemas encontrados, já que a uniformidade das ações seria sempre 
hegemônica sobre a diversificação. O pressuposto básico é que governos locais podem ser 
mais bem controlados, mais inovadores e permitem uma maior participação popular, 
efetivando de fato a democracia, tenha ela a concepção que for entre os diferentes 
pensamentos doutrinários. 

            Segundo Abrucio, 

  

O fascínio causado pela descentralização baseia-se não só na crise do modelo centralizador 
e no surgimento de novas realidades, mas também na força política adquirida por esse 
conceito. Agregando uma ampla e heterogênea coalização de interesses, o discurso 
descentralizador teria suas principais qualidades associadas à democratização do poder 
público e a um melhor desempenho governamental (Abrucio, 2006, p.84). 

  

Porém, esse argumento é detidamente analisado e combatido por Arretche (1996) e Abrucio 
(2006), entre outros autores, os quais em resumo afirmam que para a concretização do ideal 
democrático o que será fundamental não é a escala ou nível de governo encarregado da gestão 
das políticas e sim a natureza das instituições que, em cada nível de governo, processam as 
decisões. Segundo Arretche, essa associação positiva decorreu das condições históricas 
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vividas pelo país, muito parecidas com o caso Espanhol, que viveu fortemente a ditadura de 
Franco. 

A linha argumentativa adotada argutamente pela autora é que em regimes autoritários há 
enorme controle sobre as autoridades províncias e municipais, o que faz com que a associação 
"centralismo-autoritarismo" seja automática. Na linha de oposição, ao se pensar em 
democracia, pensa-se imediatamente em regionalismo. Esse foi o caso espanhol que acentuou 
a descentralização política quando o regime ditatorial sucumbiu, e verifica-se o mesmo no 
Brasil pós-regime militar. Porém, para demonstrar que essa associação é historicamente 
determinada, cita a autora o caso francês, que tem o ideal republicano associado à unidade do 
regime local, à sua uniformidade e ao centralismo político (op cit, 1996, p. 50).  Não há no 
caso francês associação entre centralismo e ausência de democracia. 

Desse modo, a autora parte para desconstruir a associação gerada pelo consenso nacional de 
que para democratizar e inovar deve-se descentralizar. Na mesma linha argumenta Abrucio, 
para o qual a questão da descentralização no Brasil passa pela análise do federalismo, que 
para efetivar uma descentralização democrática deve ser organizado de tal forma que permita 
uma coordenação intergovernamental. 

Segundo Marta Arretche, 

  

É a concretização de princípios democráticos nas instituições políticas de cada nível de 
governo que define seu caráter, e não a escala ou o âmbito das decisões.  (...) A centralização 
significa a concentração de recursos e/ou competências e/ou poder decisório nas mãos de 
entidades específicas no "centro" (governo central, agência central, etc.). Descentralizar é 
deslocar esses recursos do "centro" e colocá-los em outras entidades específicas (os entes 
descentralizados). A primeira tem sido identificada como antidemocrática, na medida em que 
ensejaria a possibilidade de dominação política. Contudo, não existe uma garantia prévia - 
intrínseca ao mecanismo de descentralização - de que o deslocamento desses recursos 
implique a abolição da dominação. Deslocar recursos do "centro" para subsistemas mais 
autônomos pode evitar a dominação pelo "centro", mas pode permitir essa dominação no 
interior desse subsistema. (negrito nosso) (Arretche, 1996, p. 64). 

  

Em resumo, a questão da democratização depende mais do formato institucional, que permita 
o desenvolvimento, amadurecimento e exercício das práticas democráticas do que o nível em 
que as decisões são tomadas. Não é um combate ao movimento de descentralização e sim um 
combate ao argumento de que essa é condição para a democratização. 

Ambos os autores (Abrucio, 2006 e Arretche, 1996), acentuam a importância do poder central 
na federação brasileira como contrapeso para o direcionamento e a coordenação das políticas 
públicas descentralizadas. Abrucio afirma que "nos setores ou questões em que houve maior 
integração e atividades coordenadoras, os processo de descentralização foram 
potencializados em seus efeitos positivos" (2006, p.118). 

Conclui-se que são as instituições fortes, alicerçadas estas sim em princípios democráticos, 
capazes de espelhar um estado democrático e não a concentração ou desconcentração dos 
níveis decisórios, afinal, alerta ARRETCHE (1996), o deslocamento de recursos do centro 
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para as bordas pode evitar a dominação daquele, mas também pode gerá-la no interior destas, 
ou seja, apenas deslocando o eixo da dominação. 

Parece-nos que é nesse mesmo sentido que GRAU (op. cit.) trabalha a interação entre 
democracia, controle e eficiência, de modo a evitar-se o que ele chamou de "privatização das 
decisões públicas". Segundo o autor é necessário estender a participação cidadã no controle da 
administração pública, mas o Estado deve ser, também, capaz de prestar os seus serviços e 
bens públicos de qualidade a todos.  O que verificamos no argumento de Arretche e Abrucio é 
que a descentralização no Brasil sem a devida coordenação central, pode muitas vezes 
permitir a entrada do cidadão no controle político, mas tem gerado uma absoluta falta de 
capacidade estatal em muitos centros regionais, os quais precisam urgentemente de controle, 
coordenação e orientação, dada a falta de capacidade técnica e de cultura cívica necessária 
para a democratização. Ou seja, instituições fortes, verdadeiramente democráticas e capazes 
de auferir ao Estado habilidade técnica para a prestação de seus serviços. 

  

5 - Conclusão: aspectos fundamentais para uma gestão pública eficiente e 

democrática. 

  

Cabe aqui fazer uma pequena retomada dos pontos chaves debatidos nesse artigo, a fim de 
selecionar os aspectos fundamentais para aquilo que se acredita ser uma gestão pública que 
priorize a eficiência e a democracia. 

Foi dito que a modernização da gestão pública ganhou relevância, pelo menos no mundo 
ocidental, nas últimas três décadas, tendo desencadeado reformas na Inglaterra, Estados 
Unidos, França, Espanha, entre outros países. Não foi diferente no Brasil, porém, aqui, como 
em outros países da América Latina, a questão da modernização se defrontou, também, com 
um momento político marcado pela redemocratização do Estado. 

Isso gerou conseqüências para os rumos que foram dados a essas reformas, tendo como 
principal guia o discurso da descentralização política, consenso nacional entre diversas 
correntes políticas. 

A modernização da gestão pública ganhou rumos diferentes, dado a um estado político da 
nação muito diferente do encontrado em outros países. Aqui padecemos até hoje de inúmeros 
problemas econômicos e sociais que necessitam ser resolvidos para a consolidação de um 
regime democrático. 

Assim, discutiu-se aspectos importantes que desvincularam de uma relação de causa e efeito a 
questão da descentralização como condição essencial para a democratização e a eficiência. O 
arranjo institucional, que permite o desenvolvimento de valores democráticos e de um 
federalismo de coordenação ganha destaque para a efetivação da democratização no Brasil 
(Arretche, 1996, Abrucio, 2006). 

Já não se admite hoje, que a descentralização seja uma forma mais democrática ou eficiente 
para elevação no nível de bem-estar da população e nem que a concentração seja sinônimo de 
autoritarismo ou de falta de sustentação popular. A descentralização, dependendo do contexto, 
pode ser necessária para se expandir a democratização, ainda mais em nações com dimensões 
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territoriais grandes e com grande diversidade territorial, mas de forma alguma será condição 
eficiente ou suficiente. 

 Muitas das tradicionais construções da APT e mesmo da NGP são questionadas e postas em 
confronto com os paradigmas de construção coletivizada trazidos pela democracia. Questiona-
se o mito gerado pela renovação das bases do modelo burocrático, como sustentado pela 
NGP, de uma administração pública profissional, separada da política, mais flexível, sendo 
somente controlada pela esfera heterônoma da política. A NGP apresentou os mesmos vícios 
da APT, de onde surgiu. 

Processos coletivizados de decisão é tido como importante ferramenta de inclusão, 
transparência e accountability. Mas, volta-se ao já afirmado: não se trata somente de 
coletivizar decisões em esferas locais, mas de criar mecanismos institucionais que permitam o 
desenvolvimento e a manifestação dos valores democráticos, como os Orçamentos 
Participativos. 

A Administração Pública e a construção de políticas públicas sob o paradigma do Estado 
Democrático de Direito ainda será objeto de longos debates. A análise dos problemas 
inerentes a descentralização e democratização, no entanto, é fundamental para o 
aprimoramento das instituições e dos novos paradigmas com que se conflita a Administração 
Pública. Aqui, importante será a contribuição das ciências sociais aplicadas. 

A administração pública participativa, sensível, parece ser aquela atenta às novas e boas 
práticas. Nesta forma de administração pública o paradigma do Estado Democrático deve 
funcionar assim, como padrão, como norte, nunca como modelos de políticas e modo de 
gestão engessados e tidos como absolutos. 

Somente com a aplicação dessas boas práticas parece ser possível avançar na consolidação e 
no amadurecimento de uma administração pública capaz de construir, como facilitadora, 
políticas públicas que se traduzam no seu objetivo final: permitir o exercício pleno da 
cidadania. 
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[1] Texto traduzido livremente: "la modernización del sector público ha sido um asunto 
prioritário em la agenda de muchos gobiernos, al tiempo que há generado uma abundante 
literatura  acadêmica y pseudo-académica". 

[2] Uma das linhas de campanha de Fernando Collor de Melo em 1989 foi justamente a 
modernização da administração pública e a diminuição do Elefante Branco do Estado (forma 
como era retratado o Estado nas campanhas eleitorais). 

[3] Tradução livre do trecho: No se puede eliminar la política de la administración pública: 
esse es um proyecto com visos autoritários. Lo único que podemos hacer es controlar las 
formas que dicha utilización asume y moderar su magnitud 

[4] Esses autores, ademais, relativizam o conceito de eficiência. Eficiência é atender a relação 
custo x benefício ou, também, atender aos anseios e necessidades sociais? Nesse sentido, 
esses autores não tratam o conceito de eficiência somente pela lógica do mercado, do lucro, da 
minimização de custo, mas, também, pela maximização dos benefícios sociais.  
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[5] Parte dessa citação já foi outrora colacionado ao texto. Porém, cremos necessário 
reintroduzi-lo a fim de propiciar o leitor uma contextualização melhor da idéia que 
pretendemos debater. 

[6] Tradução livre do trecho: La NGP há fracassado. No ha transformado la APT, sino que se 
há limitado a decorarla com nuevas etiquetas. La NGP mantiene la rigidez y la falta de 
diálogo (tanto interno como externo) como rasgos distintos de su funcionamiento y, por lo 
tanto, se mantiene fiel al alma tecno-burocrática de la APT. 

[7] Tradução livre do trecho: hemos propuesto romper com la obsesión eficientista que 
comparten la APT y la NGP y dar entrada a los nuevos objetivos comunicativos de la 
administración deliberativa. Afirmar que la administración há de preocuparse menos de la 
eficiência y más de dialogar puede parecer muy extraño, pero es um cambio fundamental si 
pretendemos construir uma administración orientada a resolver los problemas de una sociedad 
cada vez más compleja y más diversa. 
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O NOTÁRIO E REGISTRADOR COMO AGENTES PRIVADOS EM 
COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
LE NOTAIRE ET ENREGISTREMENT COMME AGENTS EN COLLABORATION 

AVEC L'ADMINISTRATION PUBLIC-PRIVÉ 
 
 
 

ALESSANDRA MÁRCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA 
 

RESUMO 
A Constituição Federal de 1988 permitiu uma clara posição, concernente aos notários e 
oficiais de registros, ao dispor no seu art. 236 e parágrafos a natureza jurídica privatista dos 
serviços notariais e de registro exercidos por meio de delegação, outorgada mediante a 
habilitação em concurso de provas e títulos. Sob a perspectiva administrativista, os 
doutrinadores, quando tratam dos agentes públicos, mencionam os notários e registradores 
sublocados na condição de agentes particulares, em colaboração com o poder público. Os 
notários e oficiais de registro há muito merecem um espaço maior, dispensado pelos 
administrativistas. Exercem papel fundamental e de extrema importância na harmonia, 
pacificação e redução dos conflitos jurídicos entre particulares proporcionando um filtro nas 
resoluções de conflitos, fator da morosidade da Justiça, sem mencionar o aspecto econômico 
para a Fazenda Pública estadual, no recolhimento de taxas, e municipal, no recolhimento de 
imposto. Ademais, a despeito do tratamento dispensado pela Constituição Federal, não se 
exime da responsabilização cível e criminal, da responsabilidade objetiva e subjetiva, o 
notário e oficial de registro no exercício de atos impróprios da serventia, executados por si 
próprio ou por seu preposto. 
PALAVRAS-CHAVE: NOTÁRIO; OFICIAL DE REGISTRO; TABELIONATO; 
PROTESTO; RESPONSABILIDADE CIVIL. 
 
RESUME 
La Constitution de 1988 a conduit à une position claire concernant les notaires et les registres 
officiels, d'avoir dans votre art. Les paragraphes 236 et la privatisation de la nature juridique 
du notaire et d'enregistrement fonctionnent au moyen de la délégation accordée par la licence 
dans les tests de la concurrence et les titres. Point de vue du managérialisme, les savants, 
lorsqu'ils traitent avec des fonctionnaires, des notaires et greffiers mention sous-loués à 
condition agents privés, en collaboration avec le gouvernement. Les notaires et greffiers 
méritent un espace beaucoup plus vaste, publié par le managérialisme. Jouent un rôle 
fondamental d'une extrême importance dans l'harmonie, la paix et à la réduction des 
différends juridiques entre les personnes fournissant un filtre dans les résolutions de conflits, 
la lenteur des facteurs juridiques, sans parler de l'aspect économique de l'échiquier Etat des 
frais de collecte, et municipaux dans la facture d'impôt foncier. En outre, malgré l'assistance 
fournie par la Constitution fédérale, n'est pas exempt de responsabilité civile et pénale de 
l'enregistrement objectif et subjectif, notaire et fonctionnaire dans l'exercice d'actions 
inappropriées de la servitude, éxecuté par lui-même ou par son agent 
MOT-CLES: NOTAIRE; REGISTRAIRE; NOTAIRE; PROTESTATION; 
RESPONSABILITÉ CIVILE. 
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1 Introdução 

  

Para posicionar a atividade notarial e de registro dentro do escopo da administração pública, 
mister uma abordagem panorâmica de conceitos provindos do direito constitucional, 
administrativo e da legislação infraconstitucional, não necessariamente nesta ordem. Aliás, a 
divisão do Direito em diversas disciplinas se dá a título de apartar institutos específicos de 

determinada área, com o fito de melhor apreendê-los, permitindo a formação de uma visão 
holística. O direito, essencialmene, é uno[1]. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) estabeleceu no art. 236 e seus respectivos 
parágrafos as diretrizes gerais para o exercício privativo e delegatário[2] dos serviços 
notariais e de registros; atividade cujo ingresso se dará por meio de concurso público de 
provas e títulos. 

A Lei n.º 8.935 (BRASIL, 1994)[3], regulamenta o citado artigo quanto à natureza jurídica 
das atividades notariais e de registros e, também, da pessoa do notário ou tabelião, 
declarando-os "profissionais de direitos, dotados de fé pública", sendo que o exercício da 
titularização do cartório ou serventia será por meio de delegação, tal como determina o 
Estado. Disciplina ainda esta lei atribuições, competências, responsabilidade civil e criminal, 
incompatibilidades e impedimentos, direitos e deveres, infrações disciplinares e sanções 
aplicadas ao notário, tabelião e ao oficial registrador. Dispõe, também, sobre as razões da 
extinção da delegação cartorária, da seguridade social, etc. 

O serviço notarial e de registro é uma função tipicamente administrativa do Estado, localizada 
dentro da administração pública, cujo objetivo é atender aos interesses da comunidade, 
garantindo autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, a saber: registro civil das 
pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos, registros 
de imóveis, como regrados na Lei n.º 6.015 (BRASIL, 1973). A seu turno, a Lei n.º 9.492 
(BRASIL, 1997), disciplinou a competência e regulamentação acerca dos serviços do protesto 
extrajudicial de títulos e de documentos de dívida. 

Ambos os serviços - de registro público e de protesto extrajudicial - pautados pelos princípios 
administrativos da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, bem como 
pelos princípios constitucionais implícitos (supremacia do interesse público, finalidade, 
razoabilidade, proporcionalidade, responsabilidade do Estado[4]), e pelos princípios regentes 
da função notarial, tais como, juridicidade, cautelaridade, imparcialidade, publicidade, 
rogatório, tecnicidade,  possibilitam ao notário registrador moderno a condição de jurista, de 
prático, como bem expõe Brandelli (2007, p.222) [5], pelas palavras de Rufino Garraud: 
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Já não mais lhe basta ter uma coleção de boas fórmulas e conhecer técnicas rudimentares que 
lhe permitem o manejo elementar delas. Como consultor jurídico de seus clientes, deve estar 
em condições de situar juridicamente e com correção qualquer situação de fato que lhe seja 
submetida a consideração, para o que necessita dominar a ciência do direito; e logo deve 
possuir a técnica suficientemente afinada para encontrar o caminho adequado ao desejo de 
seus clientes (BRANDELLI, 2007, p. 222). 

  

  

Este o perfil do notário registrador, conduzido ao cargo por meio de concurso de provas e 
títulos, de quem se espera, além do preparo necessário, sintonia com as demandas da 
sociedade, atento para o encaminhamento dos pleitos daqueles que buscam a serventia. 

  

2 Função e atividade administrativas do Estado 

  

Na perspectiva da organização administrativa brasileira, todos os poderes desempenham 
funções de natureza administrativa, além das suas funções típicas[6]. A função administrativa 
pode ser conceituada como: 

Um conjunto de poderes jurídicos destinados a promover a satisfação de interesses essenciais, 
relacionados com a promoção de direitos fundamentais, cujo desempenho exige uma 
organização estável e permanente e que se faz sob regime jurídico infralegal e submetido ao 
controle jurisdicional (JUSTEN FILHO, 2008, p. 36)[7]. 

  

Há vários tipos de funções administrativas, sistematizadas, a saber: função administrativa 
conformadora ou ordenadora (poder de polícia); prestacional (satisfação concreta das 
necessidades coletivas); regulatória (disciplinamento das condutas individuais e coletivas); de 
controle (correção formal e material da atuação dos próprios órgãos estatais)[8]. 

Sob o ponto de vista mais amplo, a função administrativa do Estado é a organização da 
administração pública, que implica sua posição jurídica e atribuições exercidas por meio da 
atividade administrativa. Seu escopo prioritário é o atendimento aos interesses da 
comunidade. Percebe-se a chamada descentralização da função administrativa quando o 
Estado desempenha as atividades administrativas[9], por via de outros sujeitos, ocorrendo, 
assim, a transferência para particulares do exercício das atividades que lhe é pertinente. 

Tem-se como atividade administrativa do Estado a concretização e o desenvolvimento da 
função administrativa, enquanto esta se constitui em um conjunto de competências criado pelo 
corpo legal, o seu exercício faz-se por meio das ações e/ou omissões das pessoas jurídicas e 
das pessoas físicas. Para que tal fenômeno se concretize, há uma estrutura organizada de bens 
e de pessoas, no intuito de satisfazer as necessidades coletivas, justificando a sua razão de ser. 

Filho (2008, p. 209-212)[10] classifica as atividades administrativas, segundo: a) o critério do 
tipo de função estatal: baseada nos aspectos formador [competência estatal para restringir a 
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propriedade ou as liberdades individuais, visando à ordem pública], prestacional [vincula-se à 
satisfação das necessidades básicas, afetas aos serviços públicos ou às atividades econômicas 
propriamente ditas], regulatório [disciplina das atividades privada] e de controle [fiscaliza a 
regularidade das atividades afetas à própria administração]; b) interesse afetado de modo 
imediato: corresponde aos procedimentos que produzem efeitos individuais, coletivos e 
difusos. 

Outro conceito necessário à compreensão das ideias aqui expostas é a definição de órgão 
público. Segundo Mello (2007, p. 130)[11], "órgãos são unidades abstratas que sintetizam os 
vários círculos de atribuições do Estado", segundo o conteúdo da Teoria do Órgão, que 
afastou as concepções primitivas concernentes aos órgãos, como mandatários do Estado 
(Teoria do Mandato) e representantes do Estado (Teoria da Representação).  O jurista alemão 
Otto Gierke formulou a Teoria do Órgão, em que a vontade da pessoa jurídica deve ser 
atribuída aos órgãos que a compõem, compostos estes de agentes (CARVALHO FILHO, 
2010, p. 14)[12]. 

Dentre os diversos critérios classificatórios, Di Pietro (2004, p.431) define agentes públicos 
como "toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da 
Administração Indireta". Continua ainda esta administrativista a categorizá-los em quatro 
tipos: a) agentes políticos; b) servidores públicos; c) militares e d) particulares em 
colaboração com o Poder Público[13]. 

Interessam ao presente texto a última categoria, as pessoas físicas que prestam serviços ao 
Estado[14], sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração. Compreendem os delegados 
do poder público. Nesta classe, encontram-se os empregados das empresas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos, os que exercem serviços notariais e de registro, 
leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos; exercem a função pública em nome próprio, sem 
vínculo empregatício, no entanto, sob a fiscalização do poder público. A remuneração que 
percebem não provém dos cofres públicos, porém, de terceiros, usuários do serviço por eles 
desempenhados. 

Ressalta-se que a Constituição Federal de 88 inovou quando definiu o exercício da função 
pública de notários e registradores por particulares, pois, ratificou o que, historicamente, 
sempre fora atribuído às pessoas físicas remuneradas por emolumentos pagos pelos usuários 
desses serviços. Essa atividade confirmava a descentralização administrativa exercida por 
colaboração. 

Outro aspecto a se destacar com a promulgação da Carta Magna é o tratamento constitucional 
dispensado à função notarial e registral, conferindo certa visibilidade para essas instituições, 
antes inexistente. Basta verificar a correta designação técnica atribuída aos titulares das 
funções do notário, tabelião e o oficial de registro ou registrador. Haja vista o art. 14 da lei 
que regulou o art. 236 da Constituição (Lei nº 8.935/94), quando enumera os requisitos para a 
delegação da atividade notarial e de registro: elenca requisitos objetivos (habilitação em 
concurso público, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações 
eleitorais e militares, bacharelado em direito, probidade). 

  

3 Delegação de serviços públicos 
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Há várias formas e meios de se prestar o serviço público. Pode ser centralizado, 
descentralizado ou desconcentrado. Centralizado é o serviço prestado diretamente pelo poder 
público, por meio de seus órgãos e exclusiva responsabilidade; descentralizado é quando há 
transferência da titularidade da sua execução, por meio de outorga ou delegação[15], a uma 
autarquia, fundação, empresa estatal, empresa privada ou a particulares, que colaboram com a 
administração pública. Por fim, o serviço desconcentrado caracteriza-se pela distribuição da 
execução do serviço pela administração aos órgãos da mesma entidade. 

Segundo Di Pietro (2004, p.99)[16], serviço público é "toda atividade material que a lei 
atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o 
objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico 
[...]  público." Para Meirelles (1999, p. 297)[17] "serviço público é todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob norma e controles estatais, para satisfazer 
necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado." 
A Constituição Federal de 88 dispõe expressamente a incumbência do poder público na 
prestação dos serviços públicos. Há de se observar que o serviço público é inerente ao Estado, 
que tem competência para criá-lo e geri-lo, direta ou indiretamente, vale dizer, por meio de 
órgãos próprios que compõem a administração pública, ou por meio de delegação, concessão 
ou permissão, sob um regime jurídico-administrativo de interesse público, definido também 
por lei. 

A regulamentação e o controle do serviço público competem ao poder público, 
independentemente da delegação, concessão ou permissão a terceiros, estranhos à 
administração pública. Qualquer deficiência no cumprimento da prestação do serviço público 
pode ensejar intervenção imediata do poder público delegante, para regularizar o seu 
funcionamento ou, até mesmo, retirar-lhe a prestação. 

Os princípios administrativos norteadores da prestação dos serviços públicos, na acima 
mencionada doutrina de Meireles, são a) permanência - continuidade do serviço; b) 
generalidade - serviço prestado de igual modo a todos os usuários; c) eficiência - atualização 
do serviço; d) modicidade - tarifas razoáveis e e) cortesia - bom tratamento para com o 
usuário. Na ausência de qualquer um desses princípios, deve a administração intervir para que 
se restabeleça o funcionamento regular do serviço público. 

Tanto o poder público, que presta o serviço público diretamente, quanto aqueles que o 
realizam por delegação, concessão ou permissão, independentemente de culpa de seus 
agentes, respondem objetivamente por eventuais prejuízos aos usuários, sendo-lhes ressalvado 
o direito de regresso contra os agentes que causaram o prejuízo, se tiverem agido 
culposamente. 

  

4 Notários e registradores 

  

Historicamente, nos primórdios da humanidade, está a escrita que, por sua vez, é sinônimo de 
trunfo. E o poder advindo da apropriação da escrita confere força especial, em sede de prova e 
de eficácia executiva, bem como faz dessa escrita instrumento para assentar e consolidar a sua 
própria autoridade. Daí, segundo, Deckers (2005)[18], Júnior (1963)[19],  Canheo (s/d)[20] 
afirmarem, em obras distintas, que os notários foram instrumentos de poder e também de 
rendimentos para as autoridades que deles se utilizaram. 
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O notariado esteve e está intimamente ligado ao Estado, dependente da vontade política, com 
a missão de assegurar um serviço de justiça, diga-se, de justiça preventiva, pois lhe é 
conferida uma parcela de autoridade pública, estabelecida na fé pública, para que, ao mesmo 
tempo, contribua na prevenção de conflitos no seio da sociedade. Ademais, o notário assegura 
a eficácia e a aplicabilidade da lei, desempenhando, às vezes, uma missão de controle, como 
mediador ou árbitro, diante das necessidades dos usuários de seus serviços. 

Como visto nas linhas introdutórias, o notário é delegado do poder do Estado e sua 
investidura e nomeação se dá conforme a Carta Magna e a Lei n.º 8.935/94, que estabelecem 
as diretrizes para o ingresso nas atividades notarial e de registro. Atua de modo independente, 
porém, pautado pelos limites da lei, imparcial, no entanto, imbuído do dever de assistência e 
conselho, empenhado na sua missão de confiança e confidencialidade. 

Até 1930, segundo Ribeiro (2009, p. 30)[21], os tabeliães e os oficiais de registro público, 
integrantes do foro extrajudicial, juntamente os do foro judicial, faziam parte da organização 
judiciária, integrada ainda pelo ministério público  que, desde então, tiveram um tratamento 
autônomo. No entanto, com a publicação da Lei dos Notários e Registradores - 
regulamentação do art. 236, da CF - os serviços notariais e de registro deixaram de ser 
públicos para se revestirem de caráter privado. 

Brandelli (2007, p.75 e ss)[22], ao comentar sobre o notariado brasileiro [em comparação aos 
de outros países] discorre que a Carta Política de 1988, juntamente com a Lei  dos Notários e 
Registradores de 1994, tiveram o mérito de fixar importantes conceitos na caracterização 
desses profissionais do direito, assessores jurídicos imparciais das partes. O seu ingresso na 
atividade é legitimado por concursos públicos de provas e títulos, o que lhes confere direito à 
delegação por parte do Estado, que tem a missão de fiscalizar o exercício da atividade notarial 
e registral, porém, sem estabelecer vínculo com qualquer poder estatal. Consequentemente, o 
notário e registrador não integra os quadros do funcionalismo nem está submisso a nenhum 
poder, apesar de se assemelhar a funcionário público, de acordo com o art. 327 do Código 
Penal (BRASIL, 1940) [23]. 

A despeito do impulso e do destaque dados pelo Estatuto Político em 1988 à atividade 
notarial e de registro, os órgãos da fé pública imbuídos de função pública, "destinados a 
garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos", exercida por 
profissionais do direito, enquanto delegados do executivo estadual, carecem de uma posição 
mais clara pelos administrativistas. Isto talvez devido às influências híbridas provindas do 
Executivo e do Judiciário, aquele como ente autorizativo da delegação cartorária, este como 
ente fiscalizador das atividades notariais e registrais, lançando nuvens aos menos desavisados 
sobre a localização mais precisa do notariado dentro da organização administrativa. 

 Di Pietro (2004, p.431;437)[24] aborda essa questão quando trata dos agentes públicos. Com 
base na classificação elaborada por Celso Antônio Bandeira de Mello, posiciona os que 
exercem serviços notariais e de registro na condição de Particulares em colaboração com o 
Poder Público, vale dizer, pessoas físicas que prestam serviço ao Estado, sem vínculo 
empregatício, com ou sem remuneração, sob delegação do poder público. 

Filho (2008, p. 694)[25] aborda o assunto referente aos notários e registradores quando 
discorre sobre a Estrutura administrativa do Estado: os agentes públicos. Nesse capítulo, o 
titular da atividade notarial e registral é posicionado como "os não servidores do Poder 
Judiciário", trazendo uma observação do julgamento da ADIn 2.602 pelo STF[26]. 
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Bandeira de Mello (2007, p. 232)[27], por seu turno, como antes mencionado, elabora a classe 
dos "particulares em atuação colaboradora com o Poder Público". Estão nessa classe os 
sujeitos que, a despeito do exercício de uma função pública, não perdem a qualidade de 
particulares, tais como os concessionários e permissionários de serviços públicos, bem como 
os delegados de ofício ou função públicos, incluindo nestes os titulares de serventias não 
oficializadas. 

 Justen Filho (2010, p.639,640) consigna os agentes particulares colaboradores também como 
agentes públicos, por exercerem verdadeiro manus público, sujeitando-se a certos encargos 
em favor da coletividade. Observa ainda, especificamente quanto aos titulares de registro e 
ofícios de notas acerca do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 8.935/94, tratando-se de 
um regime jurídico híbrido[28]. 

Agentes delegados é a locução adotada por Meirelles (1999) referente aos "particulares que 
recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço e o realizam 
em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob permanente 
fiscalização do delegante. [... serventuários de ofícios e cartórios][29]." 

  

5 Responsabilização pelos serviços registrais 

  

Alguns elementos são imprescindíveis para caracterizar a responsabilidade civil. Apesar de 
não haver um consenso doutrinário[30], na configuração da responsabilidade civil são 
necessários: a) existência de uma ação, seja ela comissiva ou omissiva, apresentada como ato 
lícito ou ilícito (culpa e/ou risco); b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral 
(extrapatrimonial) sofrido pela vítima por um ato omissivo ou comissivo; c) nexo de 
causalidade entre o dano e a ação, vale dizer, o apontamento do fato gerador vinculante entre 
a ação e o dano sofrido. 

Bolzani (2007, p. 21)[31] acrescentou a esses elementos caracterizadores da responsabilidade 
civil mais dois outros: imputabilidade e ilicitude. A imputabilidade pode ocorrer por culpa ou 
risco; aquela deriva da subsunção do conteúdo do art. 186 do Código Civil (BRASIL, 2002), 
esta decorre da extração do art. 927, também, do Estatuto Cível: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem: 

  

Acerca da ilicitude, o autor a tem como ocorrência de uma contrariedade ao que está estatuído 
no ordenamento jurídico, afeto à atividade, neste caso, notarial e registral: 
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CC. Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não 
forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. 

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este 
terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. 

  

Por se constituir em inadimplemento de uma obrigação imposta por uma norma jurídica, isto 
é, ter um caráter antijurídico, a ilicitude mostra-se marca distintiva do ato ou fato, trazendo 
consigo o encargo da reparação de um dano eventual. 

Sob a perspectiva do Direito Administrativo, Di Pietro (2004, p. 547-548)[32] entende que a 
responsabilidade patrimonial pode advir "de atos jurídicos, de atos ilícitos, de 
comportamentos materiais ou de omissão do Poder Público". Deve se configurar o dano 
causado a terceiro pelo comportamento omissivo ou comissivo do Estado ou de seu 
representante, exigindo a reparação em consequência de atos atribuídos a um agente público. 
Ocorre aqui a teoria do risco[33], fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. 

Em linhas gerais, a Constituição Federal de 1988[34] estabeleceu duas relações de 
responsabilidade da administração pública: a) objetiva: a do poder público e de seus 
delegados na prestação do serviço público perante terceiros; b) subjetiva: a do agente 
causador do dano, perante a administração ou o delegado de serviço público. O Estado 
responde solidariamente no caso de insolvência ou frustração no ressarcimento de obrigações 
por atos ilícitos cometidos por pessoas que exerçam função pública em caráter privado. Muito 
embora a norma constitucional mencione pessoas jurídicas de direito público e de direito 
privado, poderia parecer contraditória a posição dos tribunais superiores em firmar que o 
tabelionato é pessoa formal, sem capacidade processual para demandas, seja no pólo ativo 
seja no pólo passivo. Essa capacidade é atribuída à pessoa do tabelião, pois a delegação do 
serviço público é outorgada a um particular, pessoa física, em que se deve estender a 
interpretação daquele parágrafo 6º, do inciso XXII, do art. 37 da CF/88. Para ilustrar o 
julgado abaixo corrobora esta posição: 

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEMANDA INDEVIDAMENTE PROPOSTA CONTRA 
O TABELIONATO DE PROTESTO, QUE NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA. 
AÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO PROPOSTA CONTRA A PESSOA DO OFICIAL 
TITULAR DO CARTÓRIO À ÉPOCA DOS FATOS. ILEGITIMIDADE 
CORRETAMENTE RECONHECIDA. (TJ-SP; APL 7121991-5; Ac. 3632336; São José dos 
Campos; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rui Cascaldi; Julg. 
29/04/2009; DJESP 05/06/2009) 

  

O art. 236, § 1º da CF, ao tratar dos notários e registradores, estabeleceu que as atividades 
notariais fossem reguladas por lei específica, disciplinando a responsabilidade civil e criminal 
desses agentes públicos delegados, bem como de seus prepostos na prestação dos serviços 
cartorários. 

 A Lei dos Notários e Registradores de 1994 estampou em três artigos os critérios de 
responsabilização civil e criminal, em que se enquadram notários e oficiais de registro por 
suas atuações ou de seus prepostos (arts. 22 a 24). Salienta-se que a responsabilidade civil 
difere da criminal no aspecto de ser aquela um eventual prejuízo moral ou patrimonial sofrido 
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por usuário ou terceiro e consequente reparação ou indenização; esta tem caráter personalista, 
vale dizer, infringido um preceito de ordem pública, contido na lei penal, somente o autor 
responde pelo ilícito, cujo bem atingido é um bem social. 

A Lei n.º 9.492 (BRASIL, 1997), no art. 38, assevera que os tabeliães de protesto são 
responsabilizados civilmente, pessoalmente ou pelos seus substitutos ou escreventes, por 
eventuais prejuízos causados aos usuários do tabelionato[35]. Novamente observa-se a 
incidência da Lei de Introdução ao Código Civil, que estabelece a revogação da lei anterior 
por lei posterior. No caso em tela, a Lei de Protesto dispõe expressamente sobre a 
responsabilização subjetiva dos tabeliães. Um raciocínio afoito poderia instigar os menos 
avisados a concluir que, apesar da omissão da responsabilidade criminal, estaria o tabelião de 
protesto, na condição de agente público, excluído de eventual responsabilização criminal[36]. 

Outro referencial infraconstitucional acerca da responsabilidade civil dos notários e tabeliães 
é o disposto no art. 28 da Lei n.º 6.015 (BRASIL, 1973)- Lei dos Registros Públicos. 

Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis 
por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, 
causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro. 

         Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que 
cometerem. 

  

Segundo Ceneviva (2006, p. 55)[37], com o advento da Constituição de 1988, houve 
necessidade de se repensar a questão da responsabilidade civil dos notários e registradores, 
diferentemente do regime anterior, pois muita celeuma fora produzida a respeito da natureza 
das funções a eles atribuídas, bem como de seus prepostos em relação à administração 
pública, na condição, ou não, de agentes públicos. Este debate foi pacificado com o cotejo do 
§ 6º do art. 37 com o art. 236 da CF de 88. 

Destarte, o serviço notarial e registral faz do titular um delegado do poder público incumbido 
de praticar atos previstos na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais. Recebe do 
poder delegante competência e autoridade para cumprir as funções estatais para fins públicos. 
O caráter híbrido de agente público e atuação em caráter particular configuram a 
responsabilização do Estado por eventuais danos causados a terceiros, vítimas do dano, 
enquanto estranhos à relação funcional entre o delegado e o Estado. Há ainda que se observar 
que a responsabilização estatal está afeta às atividades próprias da serventia, isto é, atos 
próprios, cuja caracterização é necessária para a imputação objetiva da responsabilidade ao 
Estado e/ou notário ou registrador (responsabilidade objetiva); os atos impróprios da serventia 
promovidos pelo notário, registrador ou preposto permite o direito de regresso do Estado em 
relação ao notário e registrador ou, do notário e registrador em função do preposto 
(responsabilidade subjetiva). 

Como fora dito nas linhas precedentes, os tabeliães, notários e oficiais registradores 
desempenham suas atividades por meio de delegação do poder público, conforme o 
estabelecido no art. 236 da CR. Tendo os seus atos fiscalizados pelo Poder Judiciário, são 
remunerados por meio de emolumentos, cujos valores são fixados pelo Estado. O caráter 
híbrido da constituição dos cargos notariais [cargos criados por lei, providos por concurso 
público, sob a fiscalização do Poder Judiciário, dotados de fé pública, representantes do 
Estado, em caráter privado e, por fim, agentes públicos] não ilide os seus titulares, conforme 
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posicionamento do STF, do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, da 
responsabilização objetiva. Apesar da Constituição Federal conferir caráter privado aos 
notários e registradores, o Estado responde solidariamente pelos delegados cartorários[38]: 

Tabelião. Titulares de Ofício de Justiça. Responsabilidade civil. Responsabilidade do Estado. 
CF, art. 37, § 6º. Natureza estatal das atividades exercidas pelos serventuários titulares de 
cartórios e registros extrajudiciais, exercidas em caráter privado, por delegação do Poder 
Público. Responsabilidade objetiva do Estado pelos danos praticados a terceiros por esses 
servidores no exercício de tais funções, assegurado o direito de regresso contra o notário, nos 
casos de dolo ou culpa. (RE 209.354-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 2-3-
1999, Segunda Turma, DJ de 16-4-1999.) No mesmo sentido: RE 551.156-AgR, Rel. Min. 
Ellen Gracie, julgamento em 10-3-2009, Segunda Turma, DJE de 3-4-2009. 

  

PROCESSO CIVIL. CARTÓRIO DE NOTAS. PESSOA FORMAL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSIFICADA. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. 

O tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo a responsabilidade 
pessoal do titular da serventia. No caso de dano decorrente de má prestação de serviços 
notariais, somente o tabelião à época dos fatos e o Estado possuem legitimidade passiva. 

Recurso conhecido e provido. (STJ. REsp 545.613/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR 
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 630). 

  

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. ATO DE TABELIÃO DE NOTAS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO FALSA. 
NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DOS DANOS. 
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. O Estado responde objetivamente por danos causados por 
atos de serventuários de cartórios extrajudiciais, que exercem função pública por delegação, 
enquadrando-se no conceito amplo de agente público. O prazo prescricional para obter a 
reparação por danos advindos da anulação de contrato de compra e venda somente tem início 
com a ciência dos prejudicados sobre a existência do vício. Anulada a escritura pública de 
compra e venda em razão da falsidade da procuração lavrada por Tabelião de Notas, recai 
sobre o Estado o dever de reparar os danos causados aos compradores que confiaram na fé 
pública do documento e na segurança e autenticidade atribuídas pelos atos registrais. A 
indenização deve corresponder ao valor despendido no ato da compra que veio a ser anulada, 
à míngua de prova efetiva de lucros cessantes pela valorização do imóvel, não podendo 
equivaler ao preço ajustado em acordo feito com a real proprietária para a reaquisição do bem. 
A reparação de gastos relativos a honorários advocatícios exige a comprovação do efetivo 
pagamento. Recurso provido em parte. (TJMG. Apelação cível n° 1.0016.08.085823-2/001 - 
Comarca de Alfenas - apelante(s): Estado Minas Gerais - apelado(a)(s): Silvio de Souza Filho 
e outro(a)(s) - Relatora: Exmª. Srª. Desª. Heloisa Combat. Data do Julgamento: 01/12/2009. 
Data da Publicação 15/01/2010). 

  

6 Breves considerações sobre a Lei n.º 9.492/97 e o tabelião de protesto  
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O assunto até aqui abordado delineou as atividades notarial e registral, 
sem   especificar  qualquer serventia. Com base na doutrina e na legislação, foram vistos 
conceitos e institutos aplicáveis, de maneira geral afetos ao notariado. Passa-se, portanto, a 
discorrer especificamente sobre o tabelião de protestos. 

A Lei n.º 9.492 (BRASIL, 1997)- Lei de Protesto - regulamentou os serviços relativos ao 
protesto de títulos e outros documentos de dívida e, por ser posterior, revogou alguns 
dispositivos da Lei n.º 8.935 (BRASIL, 1994) de acordo com os preceitos da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (BRASIL, 1942).  

Clássica a definição do protesto como ato formal e solene que implica a observância rigorosa 
dos procedimentos previstos em lei, que exteriorizam o inadimplemento do devedor. A forma 
legal e solene é requisito que deve acontecer simultaneamente a outros, necessários à eficácia 
do protesto; é um serviço de competência privativa do tabelião de títulos, na tutela dos 
interesses públicos e privados. A tutela no interesse público visa à tutela do Estado, quando 
garante: 

Serviço idôneo e imparcial, cuidando de recolher e repassar aos órgãos públicos todas as taxas 
e impostos pertinentes à função. [...]. No que concerne aos interesses privados, o tabelião de 
protesto estará cumprindo sua tutela, ao oferecer um serviço que satisfaça os anseios da 
sociedade, observando, cuidadosamente o cumprimento de todas as determinações da 
legislação.(OLIVEIRA; BARBOSA, 2009, p. 38)[39]. 

  

O art. 3º da Lei de Protesto[40] c/c com o art. 11 da Lei dos Notários e Registradores[41] 
estabelece a competência privativa o tabelião de protesto de títulos, tanto no campo do direito 
úblico quanto no do direito privado e, por conseguinte, admite, em tese, como credores e 
devedores pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Por extensão, são envolvidos órgãos 
da administração pública direta e indireta, fundações públicas, autarquias, empresas de 
economia mista e empresas públicas. Vale lembrar que, embora seja o serviço de protesto 
cumprido em caráter privado, há interesse da administração pública, pois, o tabelionato de 
protesto exerce uma função administrativa pública, como visto anteriormente. Nota-se que o 
conteúdo dos artigos posteriores ao art. 3º da Lei n.º 9.492/97 tratam mais detalhadamente 
outras atribuições e competências do titular do tabelionato de protesto. 

Competência diz respeito ao poder que assegura ao tabelião, dentro dos limites legais, 
autoridade para deliberar sobre assuntos concernentes ao protesto de títulos e outros 
documentos de dívida. Para Moraes (2004, p. 13-14)[42], a atuação dos tabeliães de protesto é 
uma garantia de que os ditames da lei serão cumpridos fielmente, além de funcionarem como 
polícia judiciária, quando atribuem "autoridade, confiabilidade e fé ao ato lavrado", pois dos 
atos emanados do poder público presumem-se legitimidade e legalidade, inclusive aqueles 
provindos de serviço público delegado. 

O tabelião de protesto, por ser um agente público, investido de função pública, cujo ingresso 
na atividade ocorre por meio de concurso público, subordinado a comandos constitucionais e 
infraconstitucionais, exerce a sua atividade registral de natureza híbrida ou atípica, pois 
desempenha uma função pública, sob forma privada. Atua em um recinto particular, contrata 
os seus colaboradores em regime celetista e, adota, independentemente de autorização, 
metodologias e procedimentos de trabalho. 
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7 Considerações finais 

  

            Nesta breve reflexão sobre o notário registrador como agente privado em colaboração 
com a administração pública, constatamos o quanto a legislação recente avançou nas garantias 
aos utilizadores dos serviços cartorários, na medida em que permitiu conformar claramente o 
perfil desses delegados do serviço público. 

            Regulamentado pela Lei nº. 8.935/94 o art. 236 da Constituição Federal em 1988, foi o 
primeiro passo na caracterização dos serviços notariais, como prestação de natureza privatista, 
por delegados habilitados em concurso público de provas e títulos. Sem pertencer ao quadro 
do funcionalismo público, o notário registrador é um agente particular, ligado à administração 
pública, responsável, ele e seu preposto, por qualquer dano que cause ao usuário da serventia. 
Ressalta-se que a responsabilização civil e criminal desse prestador de serviços não isenta o 
Estado de responder por danos a terceiros. 

A Lei nº. 9.492/97, Lei do Protesto, caracteriza as atribuições do tabelião, estabelece a 
competência privativa do tabelião de protesto de títulos, tanto no campo do direito público 
quanto no do direito privado. Vale lembrar que, embora seja o serviço de protesto cumprido 
em caráter privado, há interesse da administração pública, pois, o tabelionato de protesto 
exerce uma função administrativa pública. 

  

Referências 

  

  

AFONSO, Maria do Carmo de Toledo. Protesto de títulos e outros documentos de dívidas. 
Belo Horizonte: O Lutador, 2006. 

  

ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. São Paulo: Saraiva, 1963. 

  

ANDRADE, Érico. Responsabilidade civil do estado e o direito de regresso. São Paulo: 
Thomson; IOB, 2005. 

  

ARAÚJO, Vaneska Donato de (Coord.). Responsabilidade civil. São Paulo: RT, 2008. 

  

BENÍCIO, Hercules Alexandre da Costa. Responsabilidade civil do estado decorrente de 
atos notariais e de registro. São Paulo: RT, 2005. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 689



  

BOLZANI, Henrique. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores. São 
Paulo: Ltr, 2007. 

  

BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

  

BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

  

______. Direito constitucional ao alcance de todos. São Paulo: Saraiva, 2009. 

  

CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 3 ed. São Paulo: RT, 2007. 

  

CANHEO, Osvaldo. O moderno tabelião. 2 ed. São José do Rio Preto: Livraria Planalto, s/d. 

  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

  

CARVALHO, Raquel Melo Urbano. Curso de direito administrativo. Salvador: 
JusPodvum, 2008. 

  

CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada. 4 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 

  

______. Lei dos registros públicos comentada. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

  

DAROLD, Ermínio Amarildo. Protesto cambial. 3 ed. Curitiba: Juruá, 2004. 

  

DECKERS, Eric. Função notarial e deontologia. Coimbra: Almedina, 2005. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 690



  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro - responsabilidade civil. 16 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002, v. 7. 

  

_______. Dicionário jurídico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 4 vols. 

  

GOMES, Luiz Roldão de Freitas; LIRA, Ricardo Pereira (Coords.). Elementos de 
responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

  

GONÇALVES,  Carlos Roberto. Direito das obrigações - parte especial: responsabilidade 
civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 6. 

  

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

  

LOUREIRO FILHO, Lair da Silva; LOUREIRO, Claudia Regina Magalhães. Notas e 
registros públicos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 24 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1999. 

  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2007. 

  

MOOR, Fernanda Stracke. O regime de delegação da prestação de serviços públicos. Porto 
Alegre: Livraria Do Advogado Editora, 2002. 

  

MORAES, Emanoel Macabu. Protesto extrajudicial - direito notarial. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 691



  

______. Tabelião de notas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

  

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000. 

  

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Responsabilidade civil: 
indenizabiliade e direito do consumidor. São Paulo: RT, 2010, v. IV. 

  

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10 ed. São Paulo: RT, 2010. 

  

OLIVEIRA, Eversio Donizete de; BARBOSA, Magno Luiz. Manual prático do protesto 
extrajudicial. 2 ed. São Paulo: Lemos & Cruz, 2009. 

  

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Servidores públicos. São Paulo: RT, 2004. 

  

PICARD, Edmond. O direito puro. 2 ed. Salvador: Livraria Progresso Editora, 1954. 

  

PIRES, Antonio Cecílio Moreira. Direito administrativo. São Paulo: DPJ Editora, 2006. 

  

REZENDE, Afonso Celso. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 3 ed. Campinas: 
Millenium Editora, 2004. 

  

RIBEIRO, Juliana de Oliveira Xavier. Direito notarial e registral. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 

  

RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 692



SALLES, Venicio. Direito registral imobiliário. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

  

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005. 

  

______. Curso de direito constitucional positivo. 25 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2005. 

  

SIRAQUE, Vanderlei. Controle social da função administrativa do Estado. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

  

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 7 ed. São Paulo: RT, 2007. 

  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil - responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2003, v. IV. 

  

  

 

[1] "Depois de muitas hesitações e reflexões, é esta designação que proponho [juricidade]. 
Esta acha-se de acordo, na lógica da sua formação, com o gênio da língua e parece-me não lhe 
faltar eufonia. [...] 

O Direito assim desabrochado, aparece como uma majestosa paisagem em que os carvalhos, 
as faias, os pinheiros, as bétulas, as planícies, as colinas, as águas, os campos, embora 
diversos de desenho e colorido, constituem uma cousa única e matizada sob um céu comum. 
Tal é o admirável quadro que se trata agora de estudar, não simplesmente, à primeira vista, 
nos seus aspectos de conjunto e de esplêndida superficialidade, mas nos elementos 
minuciosos mais profundos que se descobrem pondo em funcionamento uma análise científica 
rigorosa." [sic] PICARD, Edmond. O direito puro. 2 ed. Salvador: Livraria Progresso, 1954, 
p. 74-75. 

[2] O regime jurídico dos serviços notariais e de registro é considerado como atividades 
jurídicas inerentes ao Estado, cuja prestação é delegada a particulares. Esta transferência não é 
feita mediante os mecanismos da concessão ou da permissão (CF. Art. 175. Incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos.), pois estes se constituem por meio de 
instrumentos contratuais, ao passo que a delegação dos serviços notariais e registrais recai 
sobre uma pessoa natural e não sobre uma empresa; outrossim, a condição de delegatária 
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cartoral ou registral, a pessoa natural obtém a habilitação por meio de concurso público de 
provas e títulos e não por adjudicação em licitação. Outro aspecto diferencial reside no ônus 
da fiscalização: nas permissões e concessões a cargo do Poder Executivo (órgão ou entidade); 
o exercício das atividades cartorárias é de competência exclusiva do Poder Judiciário. 

[3] Lei n.º 8.935/94. Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os: 

I - tabeliães de notas; 

II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos; 

III - tabeliães de protesto de títulos; 

IV - oficiais de registro de imóveis; 

V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas; 

VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; 

VII - oficiais de registro de distribuição. 

[4]  SIRAQUE, Vanderlei. Controle social da função administrativa do Estado. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 55-67. 

[5]  BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. 

[6] Poder Legislativo (funções legiferante, jurisdicional e administrativa); Poder Judiciário 
(funções jurisdicional e administrativa) e, Poder Executivo (funções administrativa e 
legiferante). 

[7] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. 

[8] Idem. 

[9] "[...] Tais transferências dizem respeito apenas ao exercício, pois uma vez confiadas pela 
ordem jurídica ao Estado, passam a ser indisponíveis quanto à titularidade." MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000, p. 129. 

[10] JUSTEN FILHO, op. cit. 

[11] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. 

[12] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

[13]  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 
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[14] Há ainda aquelas pessoas que são requisitadas, nomeadas ou designadas para funções 
públicas relevantes, tais como os jurados, convocados para a prestação do serviço militar ou 
eleitoral, grupos de trabalho, comissários de menor, integrantes de comissões, etc. Citam-se, 
também, os gestores de negócios, que assumem determinada função pública em algum 
momento de emergência. 

[15] Serviço outorgado transfere-se, retira-se ou modifica-se somente por lei e tem caráter de 
definitividade. Serviço delegado transfere-se a terceiros, por meio de ato administrativo, 
podendo ser revogado e/ou anulado; traz, ainda, a ideia de transitoriedade 

[16] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 

[17] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 

[18] DECKERS, Eric. Função notarial e deontologia. Coimbra: Almedina, 2005. 

[19] ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. São Paulo: Saraiva, 1963. 

[20] CANHEO, Osvaldo. O moderno tabelião. 2 ed. São José do Rio Preto: Livraria 
Planalto, s/d. 

[21] RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 

[22] BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. 

[23] O conceito de funcionário público não é o mesmo que o previsto no Direito 
Administrativo. No caso penal, por exemplo, é considerada como tal a pessoa que exerce 
função pública, ainda que sem remuneração. Aplica-se este artigo a toda a legislação, 
inclusive a especial. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 10 ed. São 
Paulo: RT, 2010, p. 1131. 

[24] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 

[25] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. 

[26] ADI 2602-0. Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 
20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO 
PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 
SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da 
Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos 
cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios - 
incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, cartorários e 
notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público - serviço público 
não-privativo. 3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são 
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titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores 
públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da 
CB/88 - aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. 

[27] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. 

[28] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

[29] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 

[30] DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro - responsabilidade civil. 16 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 36 - 3, v. 7. 

   Para Carlos Roberto Gonçalves, os pressupostos da responsabilidade extracontratual são: a) 
ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de causalidade e; d) dano. 
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações - parte especial: responsabilidade 
civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 15, v. 6.). 

[31] BOLZANI, Henrique. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores. São 
Paulo: Ltr, 2007. 

[32] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 

[33] "A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato 
lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço 
público, nem a culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da 
culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, 
apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa, nesta, é 
inferida do fato lesivo da Administração. [...] 

Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os 
administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, 
impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais." MEIRELLES, ob. cit., p. 585. 

[34] CF. Art. 37. [...] XXII [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa. 

[35] O notário somente será responsabilizado pelos atos de seus auxiliares quando configurar 
a culpa destes na ocorrência do dano a terceiros na prestação do serviço cartorário. 

[36] OLIVEIRA, Eversio Donizete de.; BARBOSA, Magno Luiz. Manual prático do 
protesto extrajudicial. 2 ed. São Paulo: Lemos & Cruz, 2009, p. 153. 

[37] CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos comentada. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. 
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[38] ARAÚJO, Vaneska Donato de (Coord.). Responsabilidade civil. São Paulo: RT, 2008, 
p. 196 - 198. 

[39] OLIVEIRA, Eversio Donizete de.; BARBOSA, Magno Luiz. Manual prático do 
protesto extrajudicial. 2 ed. São Paulo: Lemos & Cruz, 2009, p. 38. 

[40] Lei n.º 9.492/97. Art. 3º Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na 
tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da 
devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de 
dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao 
mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os 
atos praticados, na forma desta Lei. 

[41] Lei n.º 8.935/1994. Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente: 

I - protocolar de imediato os documentos de dívida, para prova do descumprimento da 
obrigação; 

II - intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena de 
protesto; 

III - receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação; 

IV - lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma 
de documentação; 

V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante; 

VI - averbar: 

a) o cancelamento do protesto; 

b) as alterações necessárias para atualização dos registros efetuados; 

VII - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. 

[42] MORAES, Emanoel Macabu. Protesto extrajudicial - direito notarial. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004 . 
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O NOVO MODELO DE ESTADO E O SURGIMENTO DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS 

 
IL NUOVO MODELLO DI STATO E LA NASCITA DELLE AGENZIE DI 

REGOLAZIONE 
 
 
 

HENRIQUE LAGO DA SILVEIRA 
 

RESUMO 
A crise econômica e também política vivenciada no fim da década de 80 acabou por decretar 
a falência do chamado Estado-empresário, pois revelou a defasagem da estrutura burocrática 
clássica para lidar com a nova ordem econômica que se apresentava. Surgiu, pois, a 
necessidade de tornar o aparato estatal mais eficiente, capaz de aplicar as políticas públicas a 
um baixo custo. Nesse tocante, durante as gestões presidenciais de 1994 e 1998, iniciaram-se 
as reformas de Estado, buscando implementar o modelo de administração pública gerencial. 
Para tanto, criaram-se mecanismos de interação dinâmica com o mercado, alterando a 
Constituição para reduzir o tamanho do Estado e permitir que entidades da administração 
direta ou indireta aumentassem sua autonomia gerencial, por meio de contratos de gestão, a 
serem firmados entre o próprio Estado e entidades descentralizadoras e autônomas – as 
agências reguladoras e as organizações sociais. Atualmente, o ponto em que a reforma é mais 
palpável é, sem dúvida, a proliferação das chamadas agências reguladoras e o modo pelo qual 
estas exercem o poder regulador, inerente ao Estado. Contudo, uma série de divergências 
acerca dos poderes garantidos a estas entidades torna o futuro das reformas bastante incerto, 
como se verificará a partir da leitura do texto. 
PALAVRAS-CHAVE: REFORMA DE ESTADO; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
GERENCIAL; EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998; ESTADO REGULADOR. 
 
RIASSUNTO 
La crise economica, ed anche política, vissuta alla fine degli 80 ha finito per evidenziare il 
fallimento di quello che era chiamato Stato Enterprise, uma volta che ha segnalato la 
deficienza della struttura burocratica classica in lavorare con il nouvo ordine economico che si 
era presentato. É spuntata, dunque, la necessità di trasformare l’apparato Statale in qualcosa di 
più efficiente, capace di applicare le politiche pubbliche a um costo ridotto. Così, nelle 
gestioni presidenciali di 1994 e 1998, sono iniciate delle riforme di Stato, che volevano 
impiantare il modello della Amministrazione Pubblica Gestrice. Per dare vita ai 
trasformazioni fatte, sono state criate mechanismi di interazione dinamica con il mercato, 
traverso emmendamenti alla Costituzione, non solo per ridurre la larghezza dello Stato, ma 
anche, e sopratutto, per permettere agli entità della amministrazione diretta ed indiretta di 
alzare la loro autonomia gestrice, potendo firmare accordi di programma, ad essere firmati tra 
il proprio Stato ed altri entità decentralizatrice ed autonome – gli agenzie di regolazione e gli 
organizazzioni sociali. A questi giorni, il punto dove la riforma è più evidente è, senza dùbbio, 
la proliferazione delle agenzie di regolazione e il modo in cui svolgono il potere regolatorio 
dello Stato. Tuttavia, come molte divvergenze appariscono quando si parla dei poteri garantiti 
a queste entità, il futuro delle riforme di Stato diventa abbastanza imprevisibile, come si potrà 
affermare dopo la lettura del testo.  
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PAROLE CHIAVE: RIFORMA DI STATO; AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
GESTRICE; EMMENDAMENTO COSTITUZIONALE N.19/1998; STATO 
REGOLATORE. 
 
 

  

1. Introdução 

  

A crise econômica[1] e também política vivenciada no fim da década de 80 acabou por 
colocar um dilema aos Estados Latino Americanos, notadamente ao Brasil: ou se entregava o 
comando da economia ao mercado, reduzindo a intervenção do Estado ao mínimo, ou se 
introduziam mecanismos na estrutura administrativa para acompanhar a oscilação do mercado 
e manter o intervencionismo em um patamar aceitável. 

Tratou-se de uma constatação empírica da falência do modelo de administração pública então 
vigente[2]. A crise, portanto, revelou a defasagem da estrutura burocrática e totalmente 
centralizada na máquina estatal para lidar com a nova ordem econômica que se apresentava. 
Surgiu, pois, a necessidade de tornar o aparato do Estado mais eficiente, capaz de 
implementar políticas públicas a um baixo custo operacional. 

Assim, a partir de 1995, começaram a germinar as tentativas de mudar o eixo no qual se 
amparava a Administração Pública. Buscou-se tornar o Estado mais enxuto, retirando-o do 
papel de protagonista das relações econômicas para que se tornasse um manager, um 
coordenador, do modo pelo qual as políticas públicas deveriam ser implementadas. 

Frise-se que se tratou de uma mudança de mentalidade, inspirada, sobretudo, nas recentes 
estruturas administrativas norte-americanas, inglesas e, principalmente, neozelandesas [3]. 
Em definitiva, fez-se a opção política pela adoção do modelo de administração pública 
Gerencial. 

Nesse tocante, dentre todas as propostas de Emenda Constitucional para reformar a estrutura 
do Estado, aquela que afetou mais diretamente a estrutura administrativa, sem dúvida foi a EC 
19/1998. O "Emendão" [4] buscou implementar o modelo de administração pública gerencial, 
o qual seria capaz de soltar as amarras da Economia estritamente da mão do Estado, dividindo 
essa responsabilidade com a iniciativa privada. 

 Para tanto, entendeu-se que a administração direta deveria constituir mecanismos de 
interação dinâmica com o mercado, por meio de contratos de gestão firmados entre o próprio 
Estado e entidades descentralizadoras[5] e, portanto, autônomas - as agências reguladoras e as 
organizações sociais. 

O que interessa para o presente estudo é demonstrar, sem prescindir de uma análise do 
contexto histórico, quais as características do modelo de administração pública gerencial bem 
como o modo precípuo pelo qual o Estado passou a intervir na economia depois da EC n. 
19/98, ou seja, por meio da regulação. 
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Assim sendo, vital é manter o foco justamente no papel que as agências reguladoras 
desempenham nessa função estatal, de estabelecer marcos regulatórios para os serviços 
públicos e atividades econômicas prestadas pelos particulares. 

A fim de diferenciar tais entes das entidades convencionais da Administração Indireta, foram 
elas qualificadas de autarquias em regime especial[6]. Isso porque seus dirigentes possuem 
mandato eletivo fixo e não coincidente com o do Presidente da República, autoridade que o 
nomeia. Essa particularidade é especialmente relevante quando se analisa o contexto político 
que cerca a atividade dessas agências. 

Muito se argumenta acerca da imunidade dos dirigentes das agências às intempéries dos 
acontecimentos políticos, visto que não podem ser exonerados de seus cargos. Ocorre, e é 
vital que se saliente desde o princípio, que essa característica peculiar não isola os dirigentes 
destas entidades das pressões políticas realizadas pelos segmentos econômicos da sociedade, 
notadamente aqueles presentes na atividade regulada pela própria agência. 

Em outras palavras, muito embora não haja possibilidade de um Presidente da República 
exonerar de seu cargo o Presidente de uma agência reguladora, este estará sim, sujeito às 
contingências do cenário político no qual está inserido. 

Cumpre salientar, ainda, que as, ainda polêmicas agências, reguladoras apresentam outras 
características peculiares que as distinguem das demais autarquias contempladas pela ordem 
constitucional vigente, como o poder de estabelecer normas que vinculam os agentes sociais 
envolvidos - ponto polêmico a respeito do qual não haverá análise minuciosa neste trabalho. 

O presente estudo destina-se, em definitiva, a compreender que características do modelo de 
administração pública gerencial foram adotadas pelo Estado Brasileiro, notadamente por meio 
da EC 19/1998, e de que maneira a conseqüente criação das agências reguladoras pode 
viabilizar a operacionalização da nova concepção de intervenção do Estado adotada. 

  

  

2. A nova concepção de intervenção do Estado na economia frente às crises enfrentadas. 

  

A administração pública burocrática brasileira seguiu, em certa medida, os parâmetros do 
modelo de Estado Burocrático que fora proposto por Max Weber, ou seja, baseou-se no 
princípio da legalidade como forma de garantir a impessoalidade no funcionamento da 
Administração Pública, através dos seus agentes. 

Os engendradores da reforma de 1936, notadamente Maurício Nabuco e Luiz Simões Lopes, 
fizeram tal opção justamente porque era um modelo condizente com as necessidades da 
época[7] e que se afigurava notadamente melhor do que a estrutura de Estado Patrimonialista 
então vigente, marcada pela confusão entre aquilo que era o patrimônio do administrador e 
aquilo que era pertencia à coletividade, a res pubblica. 

A tentativa[8] de alterar o eixo foi vital para a mudança de mentalidade da sociedade 
brasileira, pois se passou a condicionar o ingresso na estrutura pública à capacidade individual 
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de cada um, e não mais calcar a entrada na estrutura pública pelas relações de amizade ou 
familiaridade com os governantes. 

Foi uma importante evolução para o período, indiscutivelmente. Período este em que se vivia 
sob a égide de um Estado Liberal[9], onde se podia identificar como protagonista o Poder 
Legislativo, assegurando os chamados direitos de primeira geração, quais sejam as liberdades 
individuais.[10] 

A consecução desses direitos dependeu mais de uma mudança de pensamento frente a uma 
realidade já existente do que de uma atuação estatal. Isso porque sua fruição depende do 
particular e é tolerada, aceita, pelo Poder Público. Por isso o modelo burocrático encaixou-se 
de modo perfeito neste contexto de Estado abstencionista. 

Contudo, a partir da mudança paradigmática dos modelos de Estados Liberais para Estados 
Sociais[11], que visavam a garantia não só de liberdades individuais, mas dos chamados 
direitos de segunda geração, quais sejam, os sociais, passou-se a exigir mais do Estado do que 
a simples tolerância do exercício dos direitos. 

Estes Direitos tem por objetivo garantir aos indivíduos condições materiais tidas como 
imprescindíveis para o pleno gozo de suas liberdades, por isso tendem a exigir do Estado 
repetidas intervenções na ordem social, segundo critérios de justiça distributiva. 

Assim, diferentemente dos direitos liberais, os direitos sociais se realizam por meio de 
atuação estatal, com a finalidade de diminuir as desigualdades presentes no seio da sociedade. 
Por isso, tendem a possuir um custo alto e a se realizar a longo prazo. 

É imcumbência, portanto, da administração propiciar a efetivação desses direitos, com a 
implementação de políticas públicas mais ativas e interventivas. Nesse momento histórico, o 
Estado sai de um papel passivo para o de protagonista. O Poder que identifica este período é, 
sem dúvida, o Executivo, em sua faceta de administrador do Estado, em suma, a 
Administração Pública. 

Ocorre que a necessidade de a Administração efetivar ao máximo esses direitos com o menor 
custo e no mais curto lapso temporal possível, encontrou óbice justamente no modelo de 
organização burocrática da administração, que se mantinha presente. Isto porque a mudança 
de mentalidade política não foi acompanhada de uma reforma estrutural congruente[12]. 

Em outras palavras, o Estado que a esta altura já era consideravelmente grande e 
extremamente pesante (repleto de incumbências), não era mais capaz de efetivar todos os 
direitos que deveria[13]. Este é um dos viés que levou à crise no modelo oragnizacional da 
Admin istração Pública, afetando, evidentemente, o aparato estatal de forma geral. 

Quanto ao aspecto econômico, percebe-se que o gasto estatal para migrar de um garantismo 
de primeira dimensão, vale dizer, de direitos eminentemente relacionados às liberdades 
públicas, tais como a propriedade e os contratos, para passar a assegurar a existência de 
direitos como saúde, educação, segurança, cultura, previdência e assistência social, 
representou um aumento estrondoso nos gastos públicos. 

Agregue-se a isto o fato de que durante muitos anos a estratégia econômica brasileira foi a 
substituição de importações, na tentativa de desenvolver o aparato industrial interno. Isto 
gerou um endividamento muito grande do Estado que, muito embora usasse a poupança 
pública[14] para financiar sua própria atividade, também acabou por assumir o endividamento 
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do setor privado para manter a opção política de condução da economia que houvera sido 
realizada[15]. 

Tal fato incomodava de forma muito significativa os segmentos mais ricos da sociedade, os 
quais necessitavam de um Estado dinâmico e confiável para poder abarcar seus investimentos 
e, mais que isso, os investimentos estrangeiros. 

Havia um cenário, portanto, no qual o País não crescia economicamente (ao menos de modo 
significativo) e ao mesmo tempo tinha que assegurar toda uma estrutura pública destinada a 
garantir a efetivação dos direitos sociais elencados no ordenamento constitucional. Gerou-se, 
pois, uma crise fiscal[16]. 

Desta maneira, iniciou-se na década de 80, em virtude dos fatores sociais já suficientemente 
elencados, uma crise econômica calcada em cinco pontos principais, sendo um, decorrência 
lógica do outro: a) déficit público; b) poupança pública negativa; c) dívida interna e externa 
excessivas; d) falta de crédito do Estado; e) falta de credibilidade do governo. 

 Portanto, a partir de então começou-se a perceber que a estrutura burocrática existente não 
era mais capaz de suportar o dinamismo que a economia exigia [17]. Era necessário, assim, 
repensar a estrutura do Estado, tornando-o mais eficiente, capaz de acompanhar a crescente 
globalização e a economia de mercado, cada vez mais presentes[18]. 

Partiu-se, pois de duas premissas: primeiramente que o Estado estava demasiadamente 
sobrecarregado de demandas sociais, a máquina pública teria se agigantado excessivamente e 
necessitava diminuir. Em segundo lugar, os serviços públicos, que por muito tempo eram 
prestados exclusivamente pelo Estado, deveriam passar para iniciativa privada, de modo a 
torná-los mais competitivos, mais qualificados e, sobretudo, menos onerosos para os cofres 
públicos. 

Assim sendo, decretou-se a falência do Estado-Empresário, para se utilizar do conceito 
empregado por Luis Roberto Barroso, e o nascimento de um Estado-Gestor, que saísse do 
papel de protagonista dos serviços públicos e certas atividades econômicas e atuasse como um 
coordenador destas, estabelecendo o modo pelo qual deveriam pautar-se, tanto os serviços 
públicos, quanto a atividade econômica. 

  

  

3. Características do modelo de Administração Pública Gerencial 

             

A administração gerencial busca alterar o modelo de Estado de modo que este se torne apto a 
acompanhar as transformações econômicas, políticas e sociais da contemporaneidade. 

Trata-se de adequar o Estado à crescente globalização, diminuindo o grau de intervenção 
deste na economia e aumentando as formas de interação com a sociedade civil, dividindo com 
ela algumas das tarefas que, pelo conceito burocrático clássico, pertenciam somente àquele 
ente político. 
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Os objetivos da reforma administrativa, marcada pela adoção do modelo gerencial, são 
basicamente dois: "a curto prazo facilitar o ajuste fiscal, o que se dará por meio da 
exoneração de funcionários, pois há excesso de quadros; a médio prazo, tornar mais eficiente 
e moderna a administração pública, voltando-a para o atendimento dos cidadãos". [19] 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, utilizando-se da didática que lhe é peculiar, delimita a 
mudança efetuada pela reforma: 

a transição da administração burocrática clássica para a administração gerencial moderna, 
desloca o foco de interesse administrativo do Estado para o cidadão, do mesmo modo que, 
antes, a transição da administração regaliana e patrimonialista, que caracterizava o 
absolutismo, para a administração burocrática, já havia deslocado o foco de interesse do 
Monarca para o Estado. Em conseqüência desta mudança, o Estado não administra nem, como 
no passado remoto, para o Rei e para seus áulicos, nem, como no passado recente, para ele 
próprio, o Estado, e suas classes privilegiadas; altera-se o enfoque para passar a administrar 
para o cidadão os interesses públicos que lhe são confiados pela ordem jurídica.[20] 

  

Quanto às medidas específicas introduzidas pela reforma administrativa, dedicar-se-á um 
tópico próprio (n. 4), que tratará das mudanças sobrevindas com a Emenda Constitucional n. 
19/1998. Por ora, foca-se a análise apenas nas características principais do modelo em estudo, 
aplicadas ao Brasil, obviamente. 

Tais características são elencadas na obra de BRESSER PEREIRA (1997): 

a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente; b) ênfase no 
controle dos resultados através dos contratos de gestão (em vez de controle de 
procedimentos); c) fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, organizada 
em carreiras ou corpos de Estado, e valorização do seu trabalho técnico e político de 
participar, juntamente com os políticos e a sociedade, da formulação e gestão das políticas 
públicas; d) separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, de caráter 
centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras dessas mesmas políticas; e) distinção 
entre dois tipos de unidades descentralizadas: as agências executivas, que realizam atividades 
exclusivas de Estado, por definição monopolistas, e os serviços sociais e científicos de caráter 
competitivo, em que o poder do Estado não está envolvido; f) transferência para o setor 
público não-estatal dos serviços sociais e científicos competitivos; g) adoção cumulativa, para 
controlar as unidades descentralizadas, dos mecanismos (1) de controle social direto, (2) do 
contrato de gestão em que os indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os 
resultados medidos, e (3) da formação de quase-mercados em que ocorre a competição 
administrada; h) terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas 
competitivamente no mercado. 

  

Primeiramente, para a compreensão dos processos de descentralização[21] e demais 
transformações promovidas pela administração gerencial, é imprescindível a consciência de 
que as atividades que podem ser delegadas para os particulares, em consonância com a ordem 
constitucional vigente, são exclusivamente os serviços públicos, e não àquelas que guardam 
relação com o poder de polícia administrativa, pois esta diz respeito a uma atividade 
fiscalizadora do Estado e não à promoção de atividades em prol dos administrados como no 
caso dos serviços públicos . 
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Feita a ressalva, pode-se afirmar que descentralizar a administração delegando autoridade 
passa a ser a idéia central do pensamento reformista. A justificativa é dada pela absoluta 
impossibilidade de o Estado suprir todas as demandas públicas que se apresentam 
hodiernamente. 

Assim sendo, este prefere compartilhar com a sociedade civil a tarefa, mas não a titularidade 
dos serviços que originariamente incumbiam ao próprio Estado. Na opinião abalizada de 
Fernando Luiz Abrucio, um dos defensores desse processo, mais do que a eficiência na 
prestação dos serviços públicos a principal vantagem trazida pela descentralização é que ela 
"capacita os cidadãos a participarem das decisões que afetam suas vidas e de suas 
comunidades".[22]   

No mesmo diapasão, Odete Medauar caracteriza essa descentralização como "a existência de 
maior autonomia para a sociedade decidir seu próprio destino, com menos presença do 
Estado".[23] 

Paulo Modesto, que inclusive participou ativamente da elaboração da proposta de reforma do 
Estado, atuando como assessor especial junto ao extinto Mare, diagnostica de forma singular a 
necessidade desta nova gestão do Estado: 

a administração é cada vez mais dependente da atuação do particular, sendo carente não 
apenas de recursos privados, mas de informação e colaboração, encontrando-se 
crescentemente fragilizada em face da multiplicidade e força dos interesses em conflito, 
afetados pela própria atividade administrativa e pela dimensão e variedade das demandas que 
lhe são dirigidas cotidianamente. O aparato público diminui de um modo tendencialmente 
geral, mas são ampliadas as suas responsabilidades, dilatando-se a interferência do Estado 
tanto na regulação de mercados quanto no plano do fomento a atividades de interesse social. 
[24] 

Ou seja, na concepção gerencial, o Estado mantém o monopólio da regulação e da titularidade 
sobre a atividade pública, quando se trata de serviço público, mas rompe com o tradicional 
monopólio da prestação. 

Assim sendo, é a sociedade civil, o setor privado, o responsável pela prestação de tais serviços 
e, a fim de viabilizar estas novas relações entre Estado-setor privado, são criados vários 
mecanismos institucionais, dos quais se destacam as agências reguladoras e as organizações 
sociais, como se verá adiante (tópico seguinte). 

O modelo gerencial de administração pública divide a atividade que tradicionalmente 
consagrou o Estado burocrático em quatro grandes âmbitos: núcleo estratégico, atividades 
exclusivas, prestação de serviços públicos e produção de bens e serviços para o mercado.[25] 

O núcleo estratégico do Estado é onde se concentram a cúpula dos Poderes de Estado, 
responsáveis pela formulação de políticas públicas e definição das leis. É encabeçado pelo 
Presidente da República e Ministros de Estado e pelos Tribunais, notadamente o Supremo 
Tribunal Federal. 

Por sua vez, as atividades exclusivas de Estado são aquelas em que está envolvido o poder do 
Estado, ou seja, onde os poderes de legislar e tributar são exercidos.[26] Inclui a polícia, os 
órgãos de regulamentação e fiscalização, e também todos aqueles responsáveis pela 
transferência de recursos, como o SUS, por exemplo. 
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Os serviços públicos não-exclusivos ou competitivos são aqueles que, muito embora, não 
guardem relação intrínseca com os poderes de Estado, são realizados por este, pois são 
considerados de alta relevância social. Tratam-se das universidades, hospitais, centros de 
pesquisa, museus, etc. 

Finalmente, a produção de bens e serviços para o mercado, muito embora também seja 
atividade realizada pelos particulares, é desempenhada pelo Estado, por meio de empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 

O modelo gerencial adotado pelo Brasil, para a reforma da administração pública, propõe que 
para cada um desses setores do Estado seja definida qual a forma de propriedade mais 
adequada e qual a estrutura administrativa (burocrática ou gerencial) que funcionará melhor 
para cada caso. 

A partir dessa concepção, o gerencialismo reformula a classificação de propriedade bipartida 
(pública ou privada), criando um terceiro gênero: a propriedade pública não-estatal. [27] 

Na concepção de Cláudio Eduardo Régis de Figueiredo, consiste o chamado espaço público 
não-estatal, "naquele ocupado pelas organizações voluntárias dedicadas a promover 
atividades de interesse comum. Por isso é definido como 'público', no sentido de que se deve 
dedicar ao interesse público, não tendo como objetivo a obtenção de lucro; e 'não-estatal' 
porque não faz parte do aparelho do Estado". [28] 

Quanto aos dois primeiros ramos das atividades do Estado (núcleo estratégico e atividades 
exclusivas), não há mudanças estruturais significativas no tocante à propriedade pois esta, 
segundo o modelo gerencial, deve permanecer sendo estatal. 

Para as atividades exclusivas, em homenagem à eficiência e ao controle por meio de 
resultados, o núcleo estratégico deverá instituir agências reguladoras, as quais serão 
responsáveis por estabelecer os critérios pelos quais tais atividades devem ser prestadas (vide 
item 5). 

Separa-se, portanto, a formulação de políticas públicas (núcleo estratégico) da execução das 
atividades, da prestação dos serviços, que serão exercidas por entidades específicas, dada a 
natureza da atividade (exclusiva ou competitiva). 

Mudança mais significativa sofre o setor dos serviços públicos não-exclusivos. Propõe o 
modelo gerencial concebido, que se a propriedade, nesse segmento, deva ser pública não-
estatal, ou seja, gerida pela iniciativa privada, por meio de contratos com o poder público, 
chamados contratos de gestão. 

Tais contratos são pautados na política de controle não mais de processos, como defendia o 
modelo burocrático, mas apenas de resultados. Ou seja, soltam-se as amarras do excesso de 
burocracia estatal para que o setor privado possa gerir uma entidade que presta um serviço 
público, estando obrigado com o Estado apenas com os resultados, pactuados via contratos 
administrativos especiais. 

No tocante ao último segmento salientado nesta primeira análise, a produção de bens e 
serviços para o mercado, tem-se que o Estado deve abandonar esta atividade, deixando que a 
iniciativa privada a exerça, com caráter de exclusividade, à exceção das atividades definidas 
pelos arts. 173 e 175 da Constituição Federal. 
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Em definitiva, trata-se da política de privatizações, iniciada com o Programa Nacional de 
Desesatização. Não se torna conveniente adentrar nesta seara, uma vez que o objeto do 
presente estudo possui foco distinto, o que impede tratamento mais aprofundado sobre o tema. 

Pretende a administração gerencial justamente reconceituar o espaço público e as formas de 
interação entre Estado e sociedade civil. Há, por conseguinte, não só uma flexibilização das 
fronteiras entre o público e o privado, mas um diálogo entre estes dois lados, de modo que os 
primeiros participem da prestação das atividades coordenando-as e definindo as políticas 
públicas, ou seja o quê deve ser feito; ao passo que aos segundos cabe executar as diretrizes 
nos parâmetros preestabelecidos. 

Prima-se, outrossim, pela máxima eficiência das atividades, compreendendo o cidadão não 
apenas como administrado, mas sim um consumidor e um cliente dos serviços públicos 
prestados pelo Estado. 

Feitas as considerações acerca dos principais institutos do modelo de administração pública 
gerencial, que inspiraram a reforma administrativa ocorrida no Brasil a partir de 1995, passa-
se agora a uma análise mais detalhada das concretas mudanças trazidas pelas alterações 
legislativas, mormente a Emenda Constitucional n. 19/1998. 

  

  

4. A Emenda Constitucional n.19/1998 e as alterações na sistemática do modelo de 
Estado 

  

Um modelo de Estado, como exposto, relaciona-se tanto com um ambiente jurídico como com 
um ambiente político. Na seara deste último, sofre influências diretas tanto da conjuntura 
econômica como também do cenário político, uma vez que é destinada à organização 
governamental das atividades do Estado. 

A partir do momento que o contexto no qual está inserido este modelo é alterado, sua 
estrutura obviamente deve se remodelar, de modo a garantir que as atividades prestadas pelo 
Estado sejam eficazes. 

Muito se falou acerca das crises e das mudanças no contexto econômico, político e social, que 
obrigaram o Estado a se remodelar, adotando um modelo de administração pública gerencial. 

É diante desta realidade que, a partir de 1995, tem início no Brasil a reforma administrativa do 
Estado, cujo marco é o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado[29], elaborado pelo 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), que se transfigurou, 
depois de três anos de discussão no Congresso, na Emenda Constitucional n. 19, de abril de 
1998.[30] 

Nas palavras de Caio Tácito, 

a EC n. 19/98 atribui nova redação a oitenta preceitos da Carta Magna, entre artigos, 
parágrafos, itens e alíneas e acrescenta sete novos artigos no sentido da adaptação do novo 
sistema, tendo como objetivos essenciais a maior eficiência no desempenho da atividade 
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pública, bem como a valorização da produtividade dos servidores públicos e o estímulo à 
participação popular, visando à plenitude de resultados no funcionamento da máquina 
administrativa. [31] 

  

Convêm esclarecer que a reforma da administração pública brasileira não se restringe apenas 
às disposições constantes na EC 19/98, foi materializada também por uma série de leis 
infraconstitucionais. Contudo, como bem salienta Alice Gonzalez Borges[32] 

(...) o que se propõe, através da Emenda Constitucional 19, é instrumentalizar aquelas 
mudanças que não poderiam operar-se através de legislação ordinária, e que apontam como 
necessárias para a remoção de obstáculos da Carta de 1988 à plena implantação dos 
postulados da Administração Pública Gerencial.[33] 

  

Mantendo a linha de raciocínio adotada, de que a reforma da administração almejou atingir 
dois objetivos específicos, quais sejam, a diminuição do "inchaço" do Estado, pelo suposto 
excesso de servidores[34], possibilitando, pois, um ajuste fiscal; e, ainda, melhorar a 
qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, tratar-se-á das medidas adotadas pela 
EC 19/1998, destinadas a estas finalidades. 

Primeiramente, nesse diapasão, cabe destacar a oportunidade de inclusão do princípio da 
eficiência no caput do art. 37 da Constituição, como princípio básico norteador da atividade 
pública, portanto. Este princípio, que marca a tônica da Administração Gerencial, sempre foi 
entendido por Celso Antônio Bandeira de Mello com o nome de "boa administração", como 
necessariamente implícito em todas as Constituições. 

Ocorre que a positivação e evidenciação de tal princípio como basilar da Administração 
Pública, acarreta em uma série de mudanças jurídicas. Isto porque implica uma redefinição do 
conceito de eficiência[35], mormente para os fins previstos no art. 41, §1º, III, também 
inserido pela EC 19/1998, que prevê a possibilidade de demissão do servidor público por 
insuficiência de desempenho (ineficiência). 

Esta foi apenas uma das modificações ocorridas, que visaram à relativização da estabilidade 
dos servidores públicos. A total reestruturação sofrida pelo art. 169 da Carta Política 
evidencia a preocupação de gastos com pessoal ativo e inativo, porquanto prevê limites para 
as despesas com a contratação e manutenção de pessoal. 

Estabelece, ainda, mais uma possibilidade de demissão do servidor público, em seus §§3º e 
4º: nos casos em que for excedido o limite de gastos estabelecido, o ente federado deverá 
reduzir os gastos com cargos em comissão e funções de confiança em 20%[36] e exonerar os 
servidores não estáveis. Caso tais medidas não bastem, os servidores podem, mesmo assim, 
perder o cargo por excesso de pessoal. 

Nota-se, como evidente, uma preocupação muito maior com a agilidade e o tamanho do 
Estado do que com a estabilidade do servidor público. Adota-se, pois, uma ótica privatística 
(no sentido literal do termo), em que o objetivo é a melhor prestação do serviço e a 
manutenção das atividades, em detrimento dos anseios individuais dos servidores públicos. 
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O interesse público, também, assume nova roupagem, passando a confundir-se com a idéia de 
bem comum, voltando-se para o interesse da coletividade, do cidadão, e não mais para o 
interesse puro e simples do aparelhamento da Administração Pública. 

Essas modificações sofreram duras críticas por parte dos defensores inabaláveis do serviço 
público, notadamente daqueles que não consideravam que o inchaço da máquina pública 
tenha se dado por conta do excesso de servidores e de sua estabilidade, mas sim por uma falta 
de planejamento estrutural[37]. 

Outro ponto, este muito mais consistente, contrário às reformas efetuadas neste tocante, diz 
respeito à clara divergência entre os motivos pelos quais os setores privado e público adotam 
políticas voltadas a uma maior produção e qualidade dos serviços. Anota a professora Cláudia 
Fernanda de Oliveira: 

As razões pelas quais os setores público e privado engajam-se em programas de produtividade 
são diversas. No setor privado, a busca pelo aumento da produtividade é justificada pela 
sobrevivência; no setor público, a melhoria do padrão de vida do cidadão, que pode resultar 
dos programas de produtividade, é a sua principal razão de ser.[38] 

Para o presente estudo, contudo, interessa de maneira especial o segundo grande ponto 
alterado pela reforma administrativa, ou seja, os meios pelos quais o Estado passará a atuar 
em suas atividades exclusivas e o modo pelo qual serão prestados os serviços públicos. 

Nesse sentido, como já salientado, houve significativas mudanças, notadamente no tocante à 
nova divisão da propriedade (estatal, pública não-estatal e privada). Entretanto, muitas outras 
modificações puderam ser percebidas, como as alterações no art. 22, XXVII, e nos incisos e 
parágrafos do art. 173, todos da Constituição Federal, os quais, depois de emendados, 
efetuaram o salutar e necessário divisor de águas, que sempre foi reclamado pela doutrina 
publicista e parte da jurisprudência, entre as empresas governamentais destinadas à 
exploração econômica strictu sensu, submetidas ao regime competitivo de mercado, e aquelas 
que, mesmo formalmente organizadas sob a égide do Direito Privado, para fim de eficiência 
empresarial, são especificamente vocacionadas para a prestação de serviços públicos.[39] 

Muito embora haja discussão acerca da obrigatoriedade de licitação para empresas estatais, 
em virtude das modificações ocorridas no art. 173, CF entende-se, em consonância com a 
doutrina e jurisprudência majoritárias, que não quis o legislador desobrigar as empresas 
estatais da licitação, mas flexibilizar as normas contidas na lei n. 8.666/93 para estes entes 
específicos, uma vez que pela dicção do próprio § 1º, inciso III, do art. ora em comento, 
depreende-se que está sujeita aos princípios constitucionais. 

Contudo, é a introdução do § 8º ao art. 37 da Constituição Federal que mais toca o tema do 
presente estudo. Isso porque consubstancia a própria essência da Administração Gerencial, ao 
estabelecer a possibilidade de ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta mediante "contrato". 

Assim, abre-se espaço para uma série de novos relacionamentos no tocante à interação 
econômica (parcerias, cooperações), entre administração direta, indireta e iniciativa privada. 
Ou seja, a partir deste permissivo constitucional, há a possibilidade do estabelecimento de 
convênios[40], consórcios[41], contratos de gestão[42] e, mais modernamente, parcerias 
público-privadas[43]. 
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Alterou-se, portanto, de maneira substancial, não só a forma de organização administrativa, 
mas, sobretudo, as maneiras pelas quais o Estado deve intervir na economia, que são três: pela 
disciplina, pelo fomento e pela atuação direta.[44] 

É por meio da edição de leis, regulamentos e pelo exercício do poder de polícia que o Estado 
dita a disciplina econômica. Ao apoiar a iniciativa privada, concedendo isenções fiscais, 
elevando ou reduzindo alíquotas de determinados impostos, o Estado fomenta a economia, 
possibilitando a instalação de indústrias ou aquecendo a economia em determinadas regiões. 

Por fim, a atuação direta do estado se dá quando este explora a atividade econômica (somente 
nos casos de atividades de imperativo da segurança nacional, relevante interesse coletivo ou 
quando o monopólio é outorgado à União), ou quando presta serviços públicos. 

É este último item que interessa para o presente estudo, pois foi o mais alterado pela Reforma 
Administrativa de 1995, consubstanciada pela EC 19/98.  Isso porque o fato de muitos 
serviços públicos agora serem prestados pela iniciativa privada, pelos motivos já 
exaustivamente elencados, não retira seu caráter público. O Estado conserva, pois, a 
responsabilidade e deveres em relação a sua prestação adequada. E neste contexto se inserem 
as agências reguladoras, que marcam as novas funções do Estado brasileiro: planejamento, 
regulamentação e fiscalização das empresas concessionárias oriundas da iniciativa privada. 

É por meio das agências reguladoras, portanto, que o Estado busca atrair o investimento 
privado para prestar serviços de interesse coletivo, pois condiciona as regras do jogo à 
regulação de um ente independente, autônomo, garantindo estabilidade e previsibilidade para 
as cláusulas dos contratos, como se verá no tópico seguinte. 

  

  

5. AS Agências Reguladoras como aplicadores do modelo interventor estatal adotado 

  

A idéia de um Estado regulador[45] não é nova. Ela já fora inserida no ordenamento jurídico 
pátrio muito antes da EC 19/1998, no mínimo 10 anos antes, como se infere da redação do 
caput do art. 174[46] da Constituição Federal de 1988. 

Diante das alterações no modelo de Estado, notadamente por conta da política de 
privatizações[47], muitas das atividades exercidas pela Administração tiveram sua execução 
transferida para o setor privado. Como já salientado, isto não afeta o caráter público do 
serviço prestado, permanecendo o Estado responsável pela existência e qualidade do serviço, 
mas não mais pela sua execução. 

Muda-se o foco. O grande papel do Estado, diante do modelo de Administração Pública 
Gerencial que se apresenta, é o de efetuar a regulação e fiscalização das atividades cuja 
execução, agora, passou à iniciativa privada. Segundo Carlos Ari Sundfeld, em pertinente 
exposição: 

(...) a regulação, enquanto espécie de intervenção estatal, manifesta-se tanto por poderes e 
ações com objetivos declaradamente econômicos (o controle de concentrações empresariais, a 
repressão de infrações à ordem econômica, o controle de preços e tarifas, a admissão de novos 
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agentes no mercado) como por outros com justificativas diversas, mas efeitos econômicos 
inevitáveis (medidas ambientais, urbanísticas, de normalização, disciplina das profissões, etc". 
[48] 

Assim, para atrair investimentos destinados a prestar serviços que até então eram incumbência 
do Estado, precisou-se de um mecanismo que garantisse a estabilidade e a previsibilidade das 
regras do jogo. Um ente autônomo que, de certa forma, estivesse comprometido não com o 
governo, mas com a qualidade do serviço prestado e com o planejamento realizado para 
àquela atividade. 

No caso das agências reguladoras brasileiras recentes, a outorga de autonomia e a 
desvinculação direta das atividades desenvolvidas por elas com o Poder Executivo, parecem 
ter objetivado, ao menos em uma primeira análise, oferecer segurança aos investidores 
estrangeiros, atraindo-os para a compra de ativos estatais. Nas palavras de Odete Medauar: 

(...) com a extinção total ou parcial do monopólio estatal de alguns serviços públicos e outras 
atividades e com a transferência total ou parcial, ao setor privado, da execução de tais serviços 
e atividades, mediante concessões, permissões ou autorizações, surgiram no ordenamento 
brasileiro as respectivas agências reguladoras. [49] 

Assim, com o processo de reforma iniciado em 1995, a função estatal de regulação ganhou 
maior ênfase, começando com a aprovação das Emendas Constitucionais n. 8/95 e 9/95, que 
incumbiu a lei infraconstitucional da criação de um órgão regulador para o serviços de 
telecomunicações e de exploração do petróleo. 

Por meio destas alterações, surgiram as primeiras Agências Reguladoras, a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) e a ANP (Agência Nacional do Petróleo), com a função de 
planejar, a médio e longo prazo, o modo pelo qual os serviços sob sua alçada deveriam ser 
prestados, construindo um diálogo com a sociedade civil e com o meio empresarial envolvido. 
As duas agências citadas são as únicas que possuem previsão expressamente constitucional, 
consoante se depreende dos arts. 21, XI, e 177, §2º, III. 

Entretanto, a partir dos permissivos constitucionais genéricos, foram criadas outras agências 
reguladoras que, muito embora não tenham previsão específica, possuem uma série de 
características comuns com as duas supracitadas. 

Manoel Alves Ferreira Filho fornece um rol bastante completo, embora não exaustivo, destas 
características: 

"(1) serem constituídas como autarquias de regime especial, afastando-se da estrutura 
hierárquica dos Ministérios e da direta influência política do Governo, com acentuado grau de 
independência; (2) serem dotadas de autonomia financeira, administrativa e, especialmente de 
poderes normativos complementares à legislação própria do setor; (3) possuírem poderes 
amplos de fiscalização, operar como instância administrativa final nos litígios sobre matéria 
de sua competência; (4)possuírem controle de metas de desempenho fixadas para as 
atividades dos prestadores de serviço, segundo as diretrizes do Governo e em defesa da 
coletividade, às quais se acrescentam; (5) possuírem direção colegiada, sendo os membros 
nomeados pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal; (6) seus 
dirigentes possuírem mandato com prazo de duração determinado; (7) após cumprido o 
mandato, seus dirigentes ficarem impedidos, por um prazo certo e determinado, de atuar no 
setor atribuído à agência, sob pena de incidirem em crime de advocacia administrativa e 
outras penalidades".[50] 
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 Evidente que todas as agências podem capilarizar estas características comuns, instituindo 
normas mais específicas, que sejam mais adequadas à regular prestação da atividade. 

São as Agências Reguladoras, portanto, entes pertencentes à administração pública 
indireta[51], qualificadas como autarquias em regime especial. Isso porque, dentre outras 
características, gozam de certa autonomia administrativa, política e financeira frente ao Poder 
Executivo, consoante se verificará mais adiante. 

De qualquer maneira, como são autarquias, devem obedecer aos ditames do art. 37, XIX, da 
Constituição Federal, vale dizer, devem ser criadas e extintas por lei específica. Assim, é a lei 
criadora de cada agência a responsável por definir os moldes nos quais se dará a arrecadação 
de recursos para sua manutenção bem como estabelecer de que maneira funcionarão os 
mecanismos que assegurem a autonomia administrativa e financeira. 

Não podem, contudo, agir imoderadamente, devem seguir um padrão específico de 
funcionamento. Este lineamento deu-se por meio da edição da lei n. 9.986/2000, que dispôs 
sobre os Recursos Humanos das Agências, padronizando o modo de escolha dos dirigentes de 
todas elas. 

Prevê o referido diploma legal, em seu art. 4º que "as Agências serão dirigidas em regime de 
Colegiado, por um conselho Diretor ou Diretoria composta por Conselheiros ou Diretores, 
sendo um deles seu Presidente ou o Diretor-Geral ou Diretor-Presidente".  

Ademais, o art. 5º dessa lei estabeleceu todos os requisitos para que um membro do Colegiado 
possa assumir o cargo máximo da agência, elencando, dentre as características básicas, que 
possua formação universitária e larga experiência no campo de atuação da referida entidade. 
Nota-se, pois, uma preocupação com o conhecimento da realidade a ser enfrentada, e mais, a 
necessidade de conhecimentos técnicos específicos referentes à área de atuação da agência 
respectiva. 

Por fim, o art. 6º do referido diploma legal atribui às leis que criam as agências, a necessidade 
de previsão de prazo para a duração do mandato de seus Presidentes, numa tentativa de 
blindar estas das intempéries políticas externas. O mandato, portanto, é fixo, e a demissão 
imotivada do dirigente configurará ilegalidade.[52] 

No tocante à autonomia administrativa[53], mais especificamente no que se refere à condução 
destas entidades, pode-se dizer que os dirigentes são, sim, nomeados com um lastro político 
(em nível federal é o Presidente da República o responsável pela nomeação), contudo, depois 
de nomeados não podem mais ser exonerados[54] a não ser nos casos de renúncia, 
condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar[55]. 

Por fim, outra particularidade que envolve estes entes, destinada a evitar sua sujeição às 
pressões políticas e econômicas externas, é o que se convencionou chamar de período de 
"quarentena", a que estão sujeitos seus dirigentes no período determinado pela legislação 
criadora da respectiva agência. 

É uma limitação imposta àqueles que comandam as agências, para que não prestem, direta ou 
indiretamente, serviços às empresas que estavam sob sua regulamentação ou fiscalização, 
durante o período estipulado. Durante este interregno, assegurou-se ao ex-dirigente a 
remuneração equivalente à do cargo de direção que exercera[56], continuando a prestar 
serviço à agência ou a qualquer outro órgão da Administração Pública, em área atinente a sua 
qualificação profissional[57]. 
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No que tange a autonomia financeira, procurou-se conferir às agências reguladoras rendas 
provenientes de taxas de fiscalização e regulação, além de receitas oriundas de dotação 
orçamentária, a ser requerida junto ao Ministério à qual são vinculadas. Frise-se que as 
agências, enquanto autarquias, não podem ultrapassar os limites delineados pela previsão 
orçamentária. 

Vê-se, por conseguinte, que as agências reguladoras possuem uma estrutura tal que permite 
evidenciar a existência intrínseca de três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O 
primeiro porque possui dirigentes com mandatos próprios e tem a personalidade jurídica para 
celebrar contratos em nome da administração; o segundo, pois possui poder normativo, de 
editar normas específicas e complementares para sua área de atuação, que vinculam os 
particulares e o próprio Estado; e, por fim, seu viés judiciário se apresenta quando se observa 
que é esta a instância administrativa que atuará como árbitro de eventuais conflitos existentes, 
não podendo ter suas decisões revistas por outro órgão dentro da Administração.[58] [59] 

Estas funções são extremamente importantes quando com elas são analisados, conjuntamente, 
os postulados do novo modelo de Estado, o gerencial. Isto porque, partindo da premissa de 
que o cidadão é um consumidor do serviço público que, agora, será executado pela própria 
sociedade civil, seguramente não deseja que o Estado se contente em editar uma lei abstrata, 
que permaneça congelada, inoperante. Quer o cidadão que o ente público vá trabalhando com 
a realidade constantemente, para resolver as falhas do sistema, diante das situações cotidianas 
que se apresentam[60]. 

Neste sentido, o Estado tem que intervir mais frequentemente, editando normativas cada vez 
mais particulares, cada vez mais voltadas para os casos específicos, numa eterna tentativa de 
contemplar todas as situações. Não mais se contenta a sociedade com a busca por reparações 
junto ao Poder Judiciário. O foco agora é o controle prévio. 

E para isso é preciso que um órgão administrativo, no caso não só as agências reguladoras, 
mas também outros órgãos de diferente nominação mas com idêntica função, controle cada 
uma das atividades prestadas, de modo específico, técnico e objetivo. 

Nesse sentido, é dever dessas instituições utilizar dos poderes que lhe foram conferidos pela 
legislação, nos limites de suas competências, por óbvio, para previamente examinar projetos, 
planos; editar atos administrativos autorizando construir, implantar, fazer, destruir; fiscalizar a 
execução das atividades, aplicando sanções e cassando licenças, etc. 

Particularmente interessantes se mostram os poderes de normatizar as áreas de suas 
competências - editando normativas capazes de possuir efeitos mais incisivos, próximos e 
vinculantes na vida dos cidadãos - e o de solucionar conflitos, de uma maneira distinta da 
tradicional - arbitrando administrativamente as controvérsias postas sob sua batuta, nos 
limiares de suas competências, é claro. 

Muito embora girem inúmeras controvérsias a respeito do sistema adotado, crê-se que as 
agências reguladoras possuem alto potencial de aperfeiçoamento e uma capacidade 
considerável de melhorar a vida dos cidadãos. Resta saber de que maneira a sociedade civil e 
a superestrutura do Estado irá contribuir para a mudança. 

  

 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Indiscutivelmente as reformas de Estado ocorridas a partir de 1995 foram necessárias para 
que o Brasil pudesse garantir, ainda que de maneira básica, as necessidades de seus cidadãos, 
honrando os compromissos estabelecidos na Constituição da República. 

Sem dúvidas, a iniciativa de aproximar a Administração Pública dos cidadãos, buscando 
maior eficiência na prestação de seus serviços foi louvável. Contudo, somente uma análise a 
longo prazo poderá demonstrar se as mudanças implementadas serão capazes de atingir seus 
objetivos. 

Muito embora mais de quinze anos tenham decorrido desde o início das reformas 
administrativas, especificamente no tocante às agências reguladoras, o futuro ainda é nebuloso 
e repleto de dúvidas. 

Cidadãos continuam sem sentir a presença do Estado, muito embora se tenha que admitir que 
na última década a prestação dos serviços tem melhorado de maneira significativa. Questões 
são levantadas diariamente, mormente no que tange ao preço a ser pago pelas supostas 
melhorias. 

Quanto a autonomia política das agências - entes responsáveis, por excelência, pela função 
reguladora do Estado - não se pode afirmar com exatidão se todos os mecanismos legais 
implementados são capazes de blindar as agências das influências do ambiente político 
externo. À guisa de exemplo, tome-se os últimos acontecimentos envolvendo a Agência 
Nacional de Aviação Civil, a ANAC, cujo presidente renunciou ao cargo depois de 
fortíssimas pressões políticas decorrentes do chamado "caos aéreo" de 2006. 

Caberá não somente aos agentes públicos, mas, sobretudo, à sociedade civil, incorporar e 
adequar-se à nova configuração de Estado, adotada via reforma gerencial, envidando esforços 
no sentido de construir uma nação capaz de atender, efetiva e qualitativamente, as 
necessidades dos administrados. 
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[1] Em verdade foram decisões políticas tomadas pelos governos Latino-Americanos, dentre 
os quais o Brasil que ocasionaram a crise econômica que, por sua vez, desaguou em uma crise 
política. Nas palavras de Luiz Carlos Bresser Pereira: "A crise da América Latina, que 
explodiu neste período, foi, essencialmente, a conseqüência de duas decisões tomadas no 
começo dos anos 70: por parte da América Latina, a decisão de persistir em uma estratégia de 
crescimento e em um modo de intervenção do Estado (substituição de importações) que não 
funcionava mais; por parte dos países credores, a decisão de financiar esta estratégia, 
assegurando assim sua sobrevivência artificial. Essas duas decisões, em um primeiro 
momento, elevaram o endividamento dos países; em um segundo, levaram, em cada país da 
América Latina, o Estado à bancarrota". PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Crise Econômica e 
Reforma de Estado no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997. p. 41 

[2] Aqui se faz referência ao modelo de Estado Burocrático, introduzido por Maurício Nabuco 
e Luiz Simões Lopes, na era Vargas, pela Reforma Administrativa de 1936. em contraposição 
ao modelo Patrimonialista que estava consolidado anteriormente. Para maior aprofundamento 
sobre o tema vide PEREIRA (1997). 

[3] Anota Donald F. Kettl, com muita propriedade, que "A Nova Zelândia e o Reino Unido 
fizeram conscientemente o que pregam essas teorias, ao se decidirem por uma agressiva 
privatização de empresas públicas. Terceirizaram (ou delegaram a outros) muitas das 
atividades que eram mantidas sobre o controle do Estado. Procuraram passar do controle de 
produção (a atividade dos órgãos públicos) para a aferição de resultados dessa atividade. 
Criaram novos mecanismos para testar, no mercado, os programas geridos pela administração 
pública, entre os quais a exigência de que os administradores públicos entrassem na 
competição de mercado para os próprios cargos que ocupavam. E introduziram sistemas 
muito mais amplos de controle dos gastos públicos. Todos esses sistemas, combinados, 
tinham principalmente como foco modificar o sistema de incentivos para 'fazer os gerentes 
públicos gerenciar". in PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter (org.). Reforma do 
Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 
1998. p. 83. 

[4] Termo depreciativo pela qual ficou conhecido o projeto de emenda constitucional, 
notadamente pela obra de Celso Antônio Bandeira de Mello. 

[5] O direito francês utiliza-se da denominação equivalente a descentradoras, para diferenciar 
a atividade administrativa da política, esta sim descentralizada. 

[6] Embora deva-se observar que na Administração Indireta já existiam e permanecem certas 
autarquias sob regime especial, tais como as universidades federais e o Banco Central 

[7]  Notadamente a fim de esvaziar a concepção patrimonialista e clientelista do Estado, que 
estava tanto mais evidente na sociedade da época. Nesse tocante, a fim de uma análise mais 
aprofundada, remete-se o leitor ao clássico estudo realizado por Raymundo Faoro, na obra 
entitulada "Os donos do Poder" -  FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. São Paulo: 
Globo, v.2, 1995. 

[8] Fala-se em tentativa pois somente com a edição do decreto lei 200/1967 tem-se a efetiva 
consolidação do modelo burocrático de Estado, marcado pelos méritos pessoais. 

[9]  No modelo liberal clássico, o Estado tinha três papéis a cumprir, consoante página 
clássica de Adam Smith - The nature and causes of the wealth of nations (The Works of Adam 
Smith, vol. IV, Londres, 1811, p. 42: 1º - o dever de proteger a sociedade da violência e da 
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invasão por outros Estados; 2º) o dever de estabelecer uma adequada administração da justiça; 
3º) o dever de realizar obras públicas e prestar certos serviços públicos que são 
economicamente desinteressantes para os particulares. Entretanto, o chamado liberalismo 
brasileiro apresentou peculiaridades em face do modelo europeu e norte-americano. A esse 
respeito, conferir: FAORO, Raymundo. A República Inacabada. São Paulo: Globo. 2007. 

[10] Luis Roberto Barroso considera que no Estado Liberal a luta pelos direitos individuais, 
cujo objeto precípuo era o de traçar uma esfera de proteção das pessoas em face do Poder 
Público, estava ao lado daquela pelos direitos de participação política. Estes direitos (os 
individuais), em sua expressão econômica mais nítida, traduziam-se na liberdade de contrato, 
na propriedade privada e na livre iniciativa. BARROSO, Luis Roberto. Apontamentos sobre 
as agências reguladoras. In DE MORAES, Alexandre (org).  Agências Reguladoras.São 
Paulo: Atlas, 2002. p. 109/110. 

[11] A mudança do Estado Liberal (pré-moderno) para o Social se identifica com o período 
que convencionou chamar-se de modernidade, a segunda década do século XX. 

[12] BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma de Estado. Questões sobre a 
Reforma Administrativa. Cadernos do MARE, Brasiília, Presidência da República, Imprensa 
Nacional, v. 10, p. 05, 1998. 

[13] Na perspectiva de Luiz Carlos Bresser Pereira: "No momento em que o pequeno Estado 
Liberal do século XIX cedeu lugar ao grande Estado Social e Econômico do século XX, 
verificou-se que a administração pública burocrática não garantia nem rapidez, nem 
qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade a administração 
burocrática é lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada orientada para o atendimento das 
demandas dos cidadãos. Este fato nada tinha de grave enquanto prevaleceu um Estado 
pequeno, cuja única função era garantir a propriedade e os contratos. No momento, entretanto, 
que o Estado se converteu no grande Estado Social e econômico do século XX, assumindo um 
número crescente de serviços sociais e de papéis econômicos, o problema da eficiência 
tornou-se essencial." (op. cit. p. 241). 

[14] Poupança Pública é igual a receita corente do Estado menos os gastos correntes, no qual 
se incluem os gastos com pagamentos de juros. Para melhor analisar o conceito de poupança 
pública remetemos à PEREIRA (1997). 

[15]  Para Luis Roberto Barroso, tratava-se de "um Estado que tomava dinheiro emprestado lá 
fora para para emprestar aqui dentro, a juros baixos, para a burguesia industrial brasileira. 
Esse Estado, portanto, que a classe dominante brasileira agora abandona e do qual quer se 
livrar, foi aquele que a serviu durante toda a sua existência." (op. cit. p. 110). 

[16] James O'Connor (1973) introduziu o conceito de crise fiscal do Estado, explicando essa 
crise pela dificuldade do Estado em lidar com as crescentes demandas de diversos setores da 
economia e de seus grupos sociais correspondentes. 

[17] Em suma, trata-se de uma demanda por nova forma de intervenção do Estado na 
sociedade, que requer reformulação do direito administrativo, ainda que o rol de suas funções 
não se altere - fomento, polícia e serviço público. TOJAL, Sebastião Botto de Barros. 
Controle judicial da atividade normativa das agências reguladoras. In  (org) MORAES, 
Alexandre de.  Agências Reguladoras.São Paulo: Atlas, 2002. p. 154. 
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[18]  "surge na pauta das discussões econômicas políticas e jurídicas a redefinição do papel 
do Estado, que passaria, no entendimento da corrente dominante, a ter reduzida sua atuação 
diretatanto no provimento de direitos sociais no patamar que caracterizou o Estado de bem-
estar (saúde, educação, previdência, moradia, etc.) como na intervenção econômica 
propriamente dita (indústria de base, infra-estrutura de transportes, regulação econômica, 
etc.). BUCCI, Maria Paula. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: USP (tese 
de doutorado), 2000. 

  

[19]   In PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter (org.). Reforma do Estado e 
Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 
257. 

[20]  MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo.  Coordenação Gerencial na Administração 
Pública. Revista de Direito Administrativo, n. 243, p. 37-38. Rio de Janeiro, 1998. 

[21]  Entendida aqui a descentralização administrativa dentro da definição de Donald F. Kettl: 
"descentralização é a redistribuição de funções e tarefas centrais da organização para unidades 
mais periféricas, ou seja, diz respeito a onde em uma organização as funções são mais bem 
desempenhadas". KETTL, Donald F. in PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter (org.). 
Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação 
Getúlio Vargas, 1998. p. 108). 

[22] ABRUCIO, Fernando Luiz. In PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter (org.). 
Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação 
Getúlio Vargas, 1998. p. 103. 

[23]   MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007. p. 134. 

[24]  MODESTO, Paulo. Reforma do Estado, Formas de Prestação de Serviços ao Público e 
Parcerias Público Privadas: Demarcando as Fronteiras do Conceito de Serviço Público, 
Serviços de Relevância Pública e Serviços de Exploração Econômica para as Parcerias 
Público-Privadas. Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, ano 1, n. 1, abril/junho de 
2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 38. 

[25]  Tal divisão é extraída da obra de Luiz Carlos Bresser Pereira, que enfatiza com precisão: 
"A proposta de reforma do aparelho estatal parte da existência de quatro setores dentro do 
Estado: a) núcleo estratégico do Estado; b) atividades exclusivas do Estado; c) serviços 
públicos não-exclusivos ou competitivos e d) a produção de bens e serviços de mercado". In 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter (org.). Reforma do Estado e Administração 
Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 258. 

[26]  PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter (org.). (Op. Cit. p. 259). 

  

[27]  Bresser Pereira (1998) define este terceiro gênero de propriedade como aquela que é 
pública, mas não gerida, controlada, pelo estado e sim pela sociedade civil, que o faz por meio 
de contratos de gestão ou co-gestão a serem celebrados com o Poder Público. 
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[28]  SILVA, Claudio Eduardo Régis de Figueiredo e. Administração Gerencial & Reforma 
Administrativa no Brasil. Curitiba: Juruá, 2002. p. 79. 

  

[29] Esse plano define a crise como: " (1) uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda 
de crédito por parte do Estado e pela poupança pública que se torna negativa; (2) o 
esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de várias 
formas: o Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de 
importações no terceiro mundo, e o estatismo nos países comunistas; (3) a superação da forma 
de administrar do Estado, isto é, a superação da administração pública burocrática". Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, Brasília, 1995. 

[30]  PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Os primeiros passos da reforma administrativa de 
1995. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, n. 16 - dezembro janeiro e fevereiro 
2009. Salvador. p. 21. 

[31]  TÁCITO. Caio. A reforma do Estado e a Modernidade Administrativa. Revista de 
Direito Administrativo, 215, p. 3. Rio de Janeiro, 1999. 

[32] Professora Titular das Faculdades de Direito da Universidade Católica de Salvador e da 
Universidade UNIFACS de Salvador. 

[33] BORGES, Alice Gonzalez. A Implantação da Administração Pública Gerencial na 
Emenda Constitucional 19/98. Revista Trimestral de Direito Público, n. 22. São Paulo: 
Malheiros. p. 27. 

[34] Em realidade, este foi um dos motivos alegados pelo governo Fernando Henrique 
Cardoso, para levar a efeito a reforma. Segundo o governo da época, haveria um excedente de 
servidores públicos nos âmbitos estadual e municipal a comprometer os gastos orçamentários 
excessivamente. Entretanto, a referida tese nunca foi de fato comprovada, tanto é assim, que o 
corpo de servidores públicos não sofreu nenhuma redução dessa época até nós, tendo 
aumentado em algumas esferas, e os dados macroeconômicos do Estado brasileiro 
experimentaram, inclusive, uma certa melhoria. 

[35] A discussão do que pode ou não ser considerado um servidor eficiente gerou, e ainda 
gera, enormes discussões doutrinárias, na falta de uma definição legal. Assim sendo, convém 
destacar o posicionamento que nos parece mais acertado, a fim de complementar o presente 
estudo com uma definição, sem comprometer sua brevidade. Assim, segundo Di Pietro, "o 
princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado em relação 
ao modo de atuação do agente público , do qual se espera o melhor desempenho possível de 
suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, 
estruturar e disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os 
melhores resultados na prestação do serviço público". DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito Administrativo. 14ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 83. 

[36] Ou seja, ou reduz os cargos neste percentual ou diminui a remuneração de todos neste 
mesmo patamar. 

[37]  As premissas (necessidade de esvaziamento da máquina pública decorre da estabilidade 
e da ineficiência dos servidores) espelhavam dois grande equívocos: 1º a estabilidade nunca 
foi  a causa do inchaço da máquina administrativa; e, 2º, a estabilidade não vedava, assim 
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como continua não vedando, as demissões dos desidiosos e dos ineficientes, portanto, 
incorreta sua inserção como obstáculo para a consolidação da política de eficiência. 
ALVARES. Maria Lúcia Miranda. A eficiência como fundamento da reforma do aparelho do 
Estado. Revista Zênite - ano III, nº 33, abril/2004 (destaques não constantes no original).  

[38] PEREIRA. Cláudia Fernanda de Oliveira. Reforma Administrativa: o estado, o serviço 
público e o servidor. Brasília: Brasília Jurídica, 1998. p. 157. 

[39]  BORGES, Aline González. Op. cit. p. 29. 

[40] Convênio é um ato administrativo complexo, em que uma entidade pública acorda com 
outra, ou outras entidades, sejam públicas ou privadas, o desempenho coordenado, por 
cooperação ou colaboração, de atividades convergentes para a satisfação de um interesse 
público de competência e responsabilidade administrativa da primeira. MOREIRA NETO. 
Diogo de Figueiredo.  Coordenação Gerencial na Administração Pública. Revista de Direito 
Administrativo, n. 243, p. 37-38. Rio de Janeiro, 1998. 

[41]  Consórcio é um ato administrativo complexo, em que uma entidade pública acorda com 
outra, ou outras entidades, necessariamente públicas, o desempenho coordenado, por 
cooperação, de atividades convergentes para a satisfação de um interesse público de 
competência e responsabilidade administrativa comum. Idem. 

[42]  O contrato de gestão (conhecidos na doutrina italiana como accordi di programma), em 
brevíssima síntese, pode ser definido como um ato administrativo complexo, em que uma 
entidade pública acorda com quaisquer outras pessoas, sejam públicas, privadas, jurídicas ou 
físicas, desde que qualificadas como organizações sociais (art. 5º da lei n. 9.637/1998), o 
desempenho coordenado, por cooperação ou por colaboração, de atividades convergentes para 
a satisfação de um interesse público que seja, pelo menos, de competência e responsabilidade 
administrativa da primeira e permaneça sobre sua revisão. Idem ibidem. 

[43]  As PPP's, introduzidas pela novel lei n. 11.079/2004, são contratos especiais de 
concessão que estabeleçam uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado, sob duas modalidades: concessão patrocinada e concessão administrativa. Para maior 
aprofundamento no tema, remete-se à leitura de MODESTO, Paulo. Reforma do Estado, 
Formas de Prestação de Serviços ao Público e Parcerias Público Privadas: Demarcando as 
Fronteiras do Conceito de Serviço Público, Serviços de Relevância Pública e Serviços de 
Exploração Econômica para as Parcerias Público-Privadas. Revista Brasileira de Direito 
Público - RBDP, ano 1, n. 1, abril/junho de 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 43 a 53. 

[44]  BARROSO. Luis Roberto. Apontamentos sobre as agências reguladoras. In MORAES, 
ALEXANDRE (org). Agências Reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 109-131. 

[45]  Convem fazer uma distinção entre as palavras regular e regulamentar, a fim de 
esclarecer que são absolutamente distintas, muito embora se utilize as expressões como 
sinônimas, por vezes. Para tanto, valemo-nos da lição de Edmir Netto de Araujo: "regular é o 
termo mais genérico, que abrange regulamentar. No Direito brasileiro, porém, tem 
significados específicos, sendo regular o ato de sujeitar a regras em geral, mais aproximado 
do sentido de normatizar, e regulamentar o ato de sujeitar a regulamentos, especificamente, 
cuja edição é de competência privativa dos Chefes do Executivo, mediante seu ato 
administrativo característico, que é o Decreto." ARAUJO, Edmir Netto. A aparente 
autonomia das agências reguladoras. In DE MORAES, Alexandre. Agências Reguladoras. 
São Paulo: Atlas, 2002. p. 41. 
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[46] Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado. 

[47]  "Não é correto supor que agência reguladora seja sinônimo de processo de privatização, 
e vice-versa. Autoridades com poderes de regulação existem para todos os setores, não só 
para os privatizados (mencionem-se os órgãos de defesa da concorrência e os voltados para o 
mercado financeiro). Agências reguladoras existem em países que nunca conheceram os 
fluxos de estatização e privatização, como os Estados Unidos". SUNDFELD, Carlos Ari. 
Serviços Públicos e Regulação Estatal. In SUNDFELD. Carlos Ari (org.). Direito 
Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 19.  

[48]  SUNDFELD, Carlos Ari. Serviços Públicos e Regulação Estatal. In SUNDFELD. 
Carlos Ari (org.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 18. 

[49]   MEDAUAR, Odete. (Op. cit. p. 82). 

[50] FERREIRA FILHO, Manoel Alves. Reforma do Estado. O papel das agências 
reguladoras e fiscalizadoras. Forum Administrativo. Belo Horizonte: Forum, ano 1, nº 3, p. 
253-257, maio de 2001. 

[51] Qualificados como autarquias em regime especial. São autarquias, portanto, mas que 
gozam de alguns privilégios específicos que a lei lhes outorgou. O grande diferencial é sua 
independência em relação ao Poder Público. Nas palavras de BARROSO (op. cit.): "No 
desempenho de suas atribuições, as agências precisam ver preservado seu espaço de legítima 
discricionariedade, imune a injunções de qualquer natureza, sob pena de falharem em sua 
missão e arruinarem o ambicioso projeto nacional de melhoria da qualidade dos serviços 
públicos". 

[52]  DE MORAES, Alexandre. Agências Reguladoras. In MORAES, Alexandre (org). 
Agências Reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 28. 

[53]   "Em resumo, autonomia administrativa significa que, dada a personalidade jurídica 
própria, a autarquia contrata e administra em seu próprio nome, contrai obrigações e adquire 
direitos, mas dentro das regras do ordenamento vigente, não podendo, por exemplo, contratar 
servidores com salários diferentes dos pagos pelo Estado pela mesma função, ou inventar 
novos casos de dispensa de licitação, não previstos na respectiva Lei 8.666/93". ARAUJO, 
Edmir Netto. A aparente autonomia das agências reguladoras. In DE MORAES, Alexandre. 
Agências Reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 50. 

[54]  A possibilidade de exoneração existe até o quarto mês do exercício do cargo, quando 
então tais agentes tornam-se estáveis e não mais podem ser demitidos, à exceção das causas 
expressamente autorizativas, previstas na legislação respectiva. 

[55]  Consoante prevê o art. 9º da lei n. 9.986/2000. 

[56]  À guisa de exemplo, é a dicção do §1º, art. 9º, da Lei n. 9.472/96, que cria a Anatel. 
Também é o que consta no §1º, art. 14 da Lei n. 9.478/97, que instituiu a ANP. 

[57]  Há, contudo, respeitáveis doutrinadores que adotam entendimento contrário, a exemplo 
de Marcos Juruena Villela Souto: "A lei deve prever que os dirigentes não devem manter, 
durante o mandato e na quarentena, qualquer vínculo com o concedente, concessionário ou 
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associação de usuários, não devendo deles receber qualquer remuneração. Devem, pois, ser 
licenciados ou ter seus contratosde trabalho  suspensos, sem remuneração, e não 'postos à 
disposição' da agência, conservando seus vencimentos, sob pena de restar mantido o vínculo e 
a potencialidade de interferência da fonte pagadora". SOUTO. Marcos Juruena Villela. 
Agências reguladoras. Revista de Direito Administrativo, nº216, p. 140.  

[58]  "Destinando-se a regular relações que mantenham com as concessionárias (também 
permissionárias ou autorizatárias) de serviços públicos de suas respectivas áreas, exercem, de 
certa forma, poder normativo para regrar os serviços objeto dos contratos ou atos de 
delegação, licitar a respectiva escolha dos concessionários/permissionários e celebrar os 
contratos correspondentes, ou outorgar unilateralmente autorização, definir tarifas e sua 
revisão, controlar a execução dos serviços etc., que normalmente são atribuições do 'Poder 
Concedente', o que lhes confere, ao lado de certas autonomias em licitações e na área 
financeira, certa 'independência' em relação ao Poder Legislativo (pelo poder normativo), ao 
Poder Executivo (mandato dos dirigentes e não revisão de normas ou decisões por outros 
órgãos da administração) e ao próprio Poder Judiciário, pela função 'quase jurisdicional' de 
solução de litígios entre elas e os delegados de serviço público ou entre estes, como instância 
administrativa definitiva". ARAUJO, Edmir Netto. A aparente autonomia das agências 
reguladoras. In DE MORAES, Alexandre. Agências Reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 
43-44. 

[59]  Obviamente as decisões das Agências Reguladoras podem ser revistas pelo Poder 
Judiciário, por aplicação do princípio da inafastabilidade do judiciário, esculpido no art. 5º, 
XXXV, CF. 

[60]  Carlos Ari Sundfeld ilustra o fenômeno com um exemplo muito elucidativo: "O fato é 
que, para realizar os interesses gerais da atualidade no contexto de um Estado 
intervencionista, não basta editar uma lei abstrata, genérica e distante, dizendo, por exemplo, 
que nenhuma exploração da atividade industrial pode ultrapassar certo limite de poluição, 
causando dano à saúde do vizinho. É preciso que o Estado vá trabalhando com a realidade 
todo o tempo,para definir, diante das situações que se põem, o que é ou não uma emissão de 
poluentes aceitável; assim se obterá a paulatina diminuição da emissão de poluentes. É 
preciso impor graus de crescentes de restrição à emissão de poluentes, e, para isso, a lei é 
insuficiente. Ninguém imagina que o legislador vá cuidar de regular o nível da emissão de 
poluentes no estádio do Maracanã no ano de 1998; e em janeiro de 1999 editar outra lei para 
estabelecer que já é hora de diminuir ainda mais o nível de emissão; e, no meio do ano, 
considerando que o nível eleito foi otimista demais, editar nova lei para voltar atrás. É viável 
supor que o legislador possa fazer isso, dedicando-se, ele próprio, a um verdadeiro 
gerenciamento normativo da sociedade? Seria míope imaginá-lo. Nem o modo de produção de 
normas que conhecemos - que fez nascer o Código Civil - nem o modelo tradicional de 
solução de conflitos - o do julgamento de ações pelo Judiciário - bastam para o nossos 
tempos. SUNDFELD, Carlos Ari. Serviços Públicos e Regulação Estatal. In SUNDFELD. 
Carlos Ari (org.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 28-29. 
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THE PATRIMONIALISM IN THE BRASILIAN'S PUBLIC ADMINISTRATION: THE 

PROBLEM OF THE "CARGOS EM COMISSÃO" 
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RESUMO 
Trata-se da relação entre a administração pública e o estamento burocrático, com enfoque nos 
cargos em comissão. Por estamento, entende-se o grupo de pessoas, que surge a partir do 
quadro administrativo do Estado patrimonialista, aquele gerenciado como bem de família. 
Estabelece-se um diálogo com a sociologia, buscando em Weber e Raymundo Faoro, os 
principais, mas não únicos, referenciais teóricos. O método de procedimento desta dissertação 
é pesquisa bibliográfica, com aporte de dados estatísticos que corroborem a pesquisa 
bibliográfica. Já o método de abordagem é o hermenêutico-fenomenológico. A investigação 
pretende mostrar como o passado patrimonialista, demonstrado pelo sociólogo brasileiro 
Raymundo Faoro, ainda persiste, especialmente nos cargos em comissão (definidos de livre 
nomeação e exoneração pela Constituição Federal). Eles são utilizados com o intuito de 
atender correligionários políticos, através das nomeações. São analisados os tipos de 
dominação propostos por Weber, bem como a formação histórica do Estado Patrimonialista, 
passando pela transição para o Brasil, até a proclamação da Constituição de 1988, 
verificando-se que a realidade do patrimonialismo subsiste, especialmente no que tange aos 
cargos em comissão, e seu propósito de beneficiar o estamento burocrático. 
PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ESTAMENTO; 
PATRIMONIALISMO; CARGOS EM COMISSÃO. 
 
ABSTRACT 
The present’s work theme is the relationship between the government and the bureaucratic 
stament, focusing on the “cargos em comissão”. The stament means the group of people, 
which comes from the bureaucratic chart of the patrimonial state, which is managed as a 
family asset. It establishes a dialogue with sociology, searching in Weber and Raymundo 
Faoro, the main but not exclusive, theoretical. The method of procedure of this thesis is 
bibliographic, with input of statistical data to corroborate the literature. The method of 
approach is the hermeneutic-phenomenological. The study aims to show how the past 
patrimonialist, as demonstrated by Brazilian sociologist Raymundo Faoro, still persists, 
especially in cases such as in the charges in commission. Defined as of free appointment and 
dismissal by the Constitution, are used in order to gift fellow politicians, through 
appointments. Are analyzed the types of domination proposed by Weber and the historical 
formation of the patrimonialist state, its transition to Brazil, until the proclamation of the 
Constitution of 1988, verifying that the reality of patrimonialism remain, especially in regard 
to the “cargos em comissão”, and its purpose of benefiting the bureaucratic chart. 
KEYWORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; STAMENT; PATRIMONIALISM; 
??CARGOS EM COMISSÃO 
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 1.      Introdução 

  

O presente trabalho investiga a relação entre a administração pública e o estamento 

burocrático, com enfoque nos cargos em comissão, ditos pela Constituição como de livre 

nomeação e exoneração. Por estamento,  entende-se  o grupo de pessoas, que surge a partir do 

quadro administrativo do Estado patrimonialista, aquele  gerenciado como bem de família. 

Há no Brasil, hoje, 23 mil cargos em comissão. [1] Nos Estados Unidos da América são 

apenas em torno de 9 mil, mesmo com a enorme diferença populacional   das duas 

federações,  já que o Brasil conta 190 milhões de pessoas (2010) e os Estados Unidos com 

uma população de 308 milhões (2010). Nos países da Europa, há menos de 500 em países 

como Alemanha e França. Ou seja, mesmo a Constituição estabelecendo que eles são exceção 

à regra do concurso público, são utilizados em larga escala. [2] 

O uso de um cargo público com liberdade de contratar sem concurso público permite 

que se o utilize para dar poder e notoriedade a determinadas pessoas, geralmente 

correligionários políticos, maculando o princípio administrativo da impessoalidade, previsto 

em sede constitucional. Não bastasse isso, o cargo ainda representa um aumento considerável 

no caixa dos partidos políticos, que, contrariando a lei dos partidos políticos e as decisões do 

TSE, que proíbem a prática, estabelecem contribuições compulsórias de todos os ocupantes de 

cargo em comissão. Popularmente conhecido como dízimo, varia de 5% até 15%,[3] em alguns 

casos. Por vezes, a decisão é pública, tomada em convenção partidária e disponibilizada na 

internet; outras, escrita no próprio estatuto partidário, sem nenhuma preocupação com os 

balizadores que regem a administração pública. 

Vários problemas surgem, a partir dessa realidade. A administração pública muitas 

vezes é comprometida com nomeações de pessoas não qualificadas, com intenção de se 

privilegiar apadrinhados políticos, por outras a própria transitoriedade dos cargos gera um 

problema na continuidade das políticas públicas, já que a cada mudança de governo há parcela 

considerável do quadro burocrático que se altera, para não se falar das questões de moralidade 

administrativa, afetadas pela grande pessoalização dada à administração. Sob o ponto de vista 
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do processo eleitoral, há um grave desiquilíbrio, em função de os partidos que estão no poder 

contarem com possibilidades financeiras mais abastadas. 

A história acaba sendo imperiosa e impondo sua tradição. Durante quase mil anos, 

contados desde a fundação do Reino de Portugal por Dom Afonso Henriques, preponderou a 

lógica do patrimonialismo, um tipo de Estado que não diferencia o público do privado, 

centrado no poder pessoal e não institucional. Esse passado ainda se impõe, e resiste a todas 

as transformações. Mesmo com a democratização, em 1988, as práticas patrimonialistas 

permanecem. Os grupos que estão no poder utilizam-se de quaisquer instrumentos que podem 

para lá permanecer. Nesse processo, formam um novo estrato social, o estamento, conceito 

weberiano, que surge a partir do quadro burocrático. 

               O presente trabalho visa responder à seguinte pergunta e seus 

desdobramentos: Persiste a tradição patrimonialista brasileira apontada por Faoro no atual 

estágio da administração pública? Em caso positivo: Consiste em um entrave à construção da 

democracia e seus correlatos princípios norteadores da administração pública? 

A hipótese que se trabalha é a de que a formação histórica do patronato político 

brasileiro fez com que a tradição patrimonialista subsistisse em tempos republicanos, até 

mesmo com o advento da Constituição Federal de 1988, e os cargos em comissão na 

administração pública, bem como o uso que é feito deles, são exemplo disso. Assim, acaba 

ocorrendo com grande frequência o acesso aos cargos públicos de maneira que afronta os 

ditames constitucionais, visando apenas à satisfação do interesse do estamento. Pela 

indistinção que ela provoca entre os espaços público e privado, a tradição patrimonialista 

constitui um entrave à democracia, na medida em que impede a formação de uma cultura 

republicana. 

O artigo se divide em seis capítulos. De início, se procura expor o referencial teórico 

weberiano, que, enquanto teoria sociológica, serve de matriz interpretativa para as mais 

variadas sociedades. Em seguida, é analisado como ocorre a formação do Reino de Portugal, 

para averiguar que tipo de dominação ali existiu, principalmente através da recepção brasileira 

da sociologia weberiana, realizada por autores como Raymundo Faoro e Sergio Buarque de 

Holanda. No terceiro capítulo, busca-se averiguar se a realidade patrimonialista extingue-se 

durante o processo de colonização, ou apenas se transmigra, em uma análise que vai até o 

processo de abertura política, com a Constituição de 1988. 

Apresentado o referencial teórico, e feito um balanço histórico, o artigo passa, então, a 

analisar, especialmente no quarto capítulo, o uso que é feito no Brasil do instituto dos cargos 

em comissão, a fim de verificar se eles estão em conformidade com a Constituição e seu 

modelo de dominação proposto, ou se ao contrário evidenciam uma realidade patrimonialista 
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que persiste através da história, procurando principalmente desvela-la. Por fim, apresenta-se 

um balanço da questão do patrimonialismo na atualidade brasileira, bem como se aponta para 

mecanismos democráticos de controle da administração pública. 

  

2.                  Os tipos puros de dominação na sociologia de Max Weber 
  

               A sociologia weberiana construiu importante matriz interpretativa para o 

estudo do Estado e sua administração pública, especialmente com a finalidade de se 

compreender as diferenças de países periféricos em relação aos europeus. Recorrendo-se a 

uma análise sociológica, é possível fugir de um esquema conceitual que prenda o direito 

administrativo brasileiro à dogmática jurídica estrangeira (seja francesa, alemã, ou até mesmo 

americana), o que é importante do ponto de vista doutrinário, mas não explica os problemas 

de efetividade constitucional. 

               No Brasil a recepção weberiana se deu por importantes autores, como 

Sergio Buarque de Holanda, num primeiro momento, e Raymundo Faoro, posteriormente, 

ambos buscando influência nos tipos de dominação observados por Weber, demonstrando o 

atraso brasileiro através desses conceitos. A análise do patrimonialismo na administração 

pública, portanto, demanda que se esclareça acerca dos tipos puros de dominação propostos 

por Max Weber. 

               A dominação é um conceito chave da sociologia de Weber, tendo mais 

importância que o conceito de poder. “Poder significa toda probabilidade de impor a própria 

vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa 

probabilidade”.[4]Já o conceito de dominação para Weber é “a probabilidade de encontrar 

obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis”.[5] 

               A dominação envolve a circunstância de alguém mandando e sendo 

efetivamente obedecido, por meio de um quadro administrativo, ou uma associação. Com 

grande frequência o que ocorre são ambos. O conceito de dominação é mais importante que o 

de poder, pois alguém poderia exercer poder individualmente, mas parente uma ordem só há 

dominação.[6] 

               Com isso Weber descreve as dominações, que não ocorrem só no âmbito do 

Estado, aplicando-se também a qualquer associação como uma empresa, por exemplo. Uma 

empresa, quando adquire o status de instituição política é denominada de Estado, na medida 

em que reivindica para si, mediante um quadro administrativo, o monopólio da violência 

legítima. Para o presente trabalho, interessa analisar a administração pública enquanto 

instrumento de dominação. 
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               Diversos podem ser os elementos que levam à obediência da ordem ao 

dominador, mas há um deles que é essencial: a crença na legitimidade.[7] Weber então 

estabelece três tipos puros de dominação. Chamam-se puros já que ao se observarem os 

diversos modelos de sociedade é sempre possível encontrar mais que um deles juntos. São 

tipos ideais. O primeiro deles é a dominação de caráter racional, “baseada na crença na 

legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas 

ordens, estão nomeados para exercer a dominação (dominação legal)”. Depois há a 

dominação de caráter tradicional, muito importante para entender a obra de Faoro, que é 

aquela “baseada na crença cotidiana na santidade das tradições vigentes desde sempre e na 

legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade”. E por 

último há a dominação carismática, “baseada na veneração extracotidiana da santidade, do 

poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por esta reveladas ou 

criadas”.[8] 

               No Brasil a dominação carismática tem pouca ou quase nenhuma 

expressão. Era, de fato, tradicional, e essa é a tese de Faoro e seu grande mérito, demonstrar 

como, quando todos os países modernos inseriam-se em uma dominação racional, tinha-se 

apenas uma moldura racional-legal, tendo como pressuposto a dominação tradicional, a 

dominação do “é assim porque sempre foi assim”, das relações pessoais, da tradição 

conservadora. 

Traçado o panorama geral, Weber passa a abordar os tipos específicos de dominação. 

A primeira a ser tratada é a dominação legal com quadro administrativo burocrático. Um dos 

pressupostos básicos desse tipo de dominação é a existência de um direito estatuído de 

maneira racional. O direito também é visto como um “cosmus de regras abstratas”, a serem 

aplicadas pela judicatura. Em terceiro lugar, e esse é um aspecto de máxima importância, a 

impessoalidade: a dominação é conduzida sem visar favorecer uns ou outros. O poder emana 

de instituições e não de pessoas. Em quarto lugar, e de certa maneira se relacionando com a 

anterior, é preciso citar que na dominação legal as pessoas obedecem às regras, não às 

pessoas. Não é o poder pessoal do governante que importa, mas o poder jurídico a ele 

vinculado, e que inclusive ele se submete às leis. 

               Junto com essas categorias, Weber junta a necessidade de uma hierarquia 

oficial. Sempre há uma instância superior a recorrer. O quadro administrativo geralmente é 

constituído de funcionários, com qualificação profissional. Há ainda a separação absoluta 

entre o patrimônio da instituição e o patrimônio privado do profissional. Dirá ainda Weber 

que “Em caso de racionalidade plena, não há qualquer apropriação do cargo pelo detentor. 

Quando está constituído um “direito” ao “cargo” [...] ele não serve normalmente para o fim de 
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uma apropriação pelo funcionário, mas sim para garantir seu trabalho de caráter puramente 

objetivo”.[9] 

               A dominação racional pode assumir várias formas, mas o normal é que seja 

a dominação do funcionalismo, da burocracia. É exercida por um quadro administrativo 

burocrático, que é constituído de pessoas livres, as quais obedecem somente às obrigações 

objetivas de seu cargo, sendo nomeadas e não eleitas para uma hierarquia muito precisa de 

cargos, possuindo competências fixas, constantes de um contrato, tendo qualificação 

profissional, que é provada e certificada por diploma. A remuneração se dá em dinheiro, e de 

acordo com a posição na hierarquia. Essas pessoas ainda exercem o cargo como sua 

profissão¸ vale dizer, única profissão, que existe dentro de uma carreira, na qual é possível 

progredir por eficiência ou tempo de carreira, quando não por ambos, sempre submetidos a 

um sistema rígido de controle  e disciplina do serviço. O objetivo desse quadro é sempre 

maximizar a calculabilidade.[10] 

               Esse é o modelo que ficou estabelecido como “padrão” das sociedades 

ocidentais, as sociedades modernas. Como a obra de Weber é sociológica, não tem uma 

perspectiva propositiva. Não é uma pregação pelo ideal de uma sociedade e tampouco uma 

fundamentação axiológica. É apenas uma observação de como as sociedades ocidentais se 

constituíram na modernidade, principalmente sob os influxos do liberalismo. Toda 

principiologia do constitucionalismo moderno, inclusive os princípios básicos da 

administração pública, derivam desse tipo de formação da sociedade. 

               A dominação tradicional é aquela que se exerce em função dos poderes 

senhoriais tradicionais, poderes que existem desde sempre, obedecidos em função da 

dignidade pessoal que a tradição lhes impõe. Diferentemente da dominação racional, que é 

exercida por um “superior”, na dominação tradicional obedece-se a um “senhor”, cujo quadro 

burocrático não é feito de funcionários, mas de servidores pessoais e os dominados, ou são 

companheiros tradicionais, ou súditos. “Não são os deveres objetivos do cargo que 

determinam as relações entre o quadro administrativo e o senhor: decisiva é a fidelidade 

pessoal do servidor”[11] 

               A obediência não se dá a estatutos, ela é puramente pessoal, em contraste 

com a impessoalidade da dominação racional. As ordens são legitimadas pela própria 

tradição, que cria hábitos, ou pelo próprio livre arbítrio do senhor, o qual é detentor de 

discricionariedade, outorgada pela tradição. Há uma total ausência de limitações que acaba 

caracterizando a obediência em virtude do dever de piedade. Isso gera um duplo reinado, o da 

tradição, e um independente da tradição, já que o senhor tem poder para tal. 
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               Weber diz que “Ao surgir um quadro administrativo (e militar) puramente 

pessoal do senhor, toda dominação tradicional tente ao patrimonialismo”.[12]Os companheiros 

se tornam súditos e o senhor se apropria de tudo, até mesmo os direitos de seus associados, 

como se seus fossem. Para Weber é patrimonialista toda dominação tradicional que se exerce 

em função de direito pessoal, ao contrário da sultanista.[13] 

               Por fim, há o conceito de estamento, chave também no pensamento de 

Faoro. Dominação estamental é aquela em que os poderes de mando e correspondentes 

oportunidades econômicas estão apropriados pelo “quadro administrativo”, que Faoro irá 

chamar simplesmente de Estamento. Na dominação estamental sempre há a “limitação da 

livre seleção do quadro administrativo pelo senhor, em virtude da apropriação dos cargos ou 

poderes de mando”, por uma associação, ou, e este é o caso que nos interessa, “por parte de 

uma camada social estamentalmente qualificada”, ou ainda, “apropriação dos cargos, e 

portanto, (eventualmente) oportunidades aquisitivas proporcionadas pela detenção destes e 

apropriação dos meios materiais de administração”.[14]Estes, são justamente os quadros 

burocráticos. Mesmo o regime patrimonialista precisa de cargos para impor sua dominação. É 

de onde surgirá o estamento. 

               Dessa maneira, é preciso analisar como se conforma historicamente o 

Estado patrimonialista em Portugal, modelo que será levado ao Brasil, dando os contornos da 

administração pública e da apropriação dos cargos públicos. 

  

3.                  Formação histórica do Estado patrimonialista: Das guerras ao surgimento do 
estamento burocrático 

  

               Com o início da pregação de Maomé, em 612, na Arábia, iniciava-se a 

guerra santa em nome dos infiéis, cada vez aumentando mais o território árabe. Em pouco 

mais de cem anos já tinham um imenso território que ia do oceano Índico ao Atlântico. A 

porção meridional da península ibérica havia sido tomada por eles, mas o norte de onde hoje é 

Portugal era de domínio cristão. 

               Como cristãos e mouros estavam constantemente em guerra, e, como os 

nobres que tinham o dever de acompanhar os reis nas batalhas, a nobreza foi a maior 

prejudicada, não se fortalecendo como em outros territórios,  mas sim se desgastando. Esse é 

um dos fatores que irá fazer com que não surja o feudalismo em Portugal. A bem da verdade, 

este território acabara ficando uma espécie de deserto demográfico, em função das lutas. 

Nesse contexto que Dom Afonso Henriques irá fundar o Reino de Portugal (1139). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 730



               A luta contra os mouros irá marcar Portugal. “A matança foi terrível 

incluindo ‘mulheres e moços pequenos, e era o sangue tanto pelas ruas, que pareciam que 

foram ali mortos grande quantidade de gado’”.[15] Graças ao extermínio promovido por Dom 

Afonso Henriques Portugal ganhou reconhecimento na “comunidade internacional” e teve a 

chancela do Papa Alexandre II enquanto território autônomo. Para se manter nessa trajetória 

era preciso manter os exércitos, o que só poderia ocorrer mediante a cobrança de impostos, o 

que era feito mediante uma burocracia muito bem organizada. Por isso, é possível considerar 

Portugal o primeiro Estado da Modernidade.[16] 

               Esse quadro irá contribuir sobremaneira para a formação do Estado 

português, que, principalmente pela guerra em sua origem primeira, plasmou um modelo de 

centralização política precocemente, ao contrário do restante dos países europeus que tiveram 

um modelo tipicamente feudalista. Essa centralização precoce conduz ao autoritarismo, ao 

patrimonialismo. E é nesse contexto, precisamente, que começa a surgir a tradição de se criar 

constelações de cargos públicos para atender à demanda do Estado. É importante polemizar as 

afirmações de feudalismo, pois nessa quadra da história os outros países da Europa ainda 

viviam neste modo de produção, com praticamente ausência de Estado, e portanto, cargos 

públicos, ao passo que as condições econômicas de Portugal o impulsionavam para um 

modelo absolutista. 

               Ancorado no arcabouço conceitual de Weber e em historiadores 

portugueses, Faoro demonstra como, tanto no Brasil como em Portugal, não houve 

feudalismo, e sim patrimonialismo. “Não há feudalismo sem a superposição de uma camada 

de população sobre outra, dotada de uma cultura diversa”.[17]A nobreza, que na imagem 

clássica do sistema feudal é a classe dominante, em Portugal não é protagonista. Há apenas o 

rei e seus vassalos. Todos são vassalos, seus súditos, e só o Rei tem vassalos. 

               A imagem clássica de que “não há Estado” no feudalismo também fica 

difícil de sustentar com uma Coroa tão forte e centralizadora. O feudalismo em nossa história 

só é possível recorrendo a analogias de outras nações. A terra era doada sem obrigação de 

serviço ao rei. Se ele queria serviço militar contratava e pagava. O proprietário não tinha 

poderes soberanos, como em outros países onde durante muito tempo até a jurisdição era de 

propriedade dos nobres. “O seu regime de propriedade nada tinha com o feudal”.[18] 

               De novo: patrimonialista e não feudal era o Estado português. Nesse 

percurso histórico o que fica patente é a indistinção entre o público e o privado. Sergio 

Buarque de Holanda analisa como “Não era fácil aos detentores das posições públicas de 

responsabilidade, formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre 
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os domínios do privado e do público”.[19]Tal indistinção é fruto de uma ausência de 

construção de um espaço público.[20] 

               No patrimonialismo todos estão presos em uma rede patriarcal que é, em 

última análise, a extensão da casa do soberano.[21] Quem explica a receita é Weber: “para o 

desenvolvimento de fortes burocracias patrimoniais centralizadas, em oposição ao feudalismo, 

era muitas vezes historicamente importante um único fator fixo, que a ciência sempre 

negligenciou, até hoje: o comércio.”[22] 

               O Estado é a grande empresa que conduz a tudo e a todos: estão lançadas as 

bases do capitalismo politicamente orientado[23]. A estrutura patrimonialista consegue 

estabilizar a economia, ao mesmo tempo que a engessa: o capitalismo industrial não 

encontrará as bases para seu desenvolvimento no contexto patrimonialista. A atividade 

industrial quando surgir sempre ficará na dependência de favores e benesses. Essa relação fica 

ainda mais radical com a “Revolução Portuguesa”. 

               O pressuposto é o mesmo de qualquer revolução burguesa, qual seja, a 

inconformação da burguesia. No século XIV a velha aristocracia pretendia afirmar seu poder 

político, enquanto que a burguesia comercial, que já tinha uma longa associação com a Coroa, 

lutava pelo poder político, além do econômico. Seria o fim da dinastia afonsina e início de 

uma das mais importantes da história de Portugal, a dinastia de Avis (1385-1580). 

Nos bastidores do poder, grande importância tinha Álvaro Pais, homem influente e 

bem conceituado. Era letrado, já havia sido chanceler-mor de dom Pedro e de dom Fernando, 

extremamente prestigiado em Lisboa e tinha grande influência sobre os vereadores. 

  

O golpe veio a 6 de dezembro de 1383, pouco mais de um mês após a morte de dom Fernando: caía o chefe do 
grupo castelhano, um dos executores do tratado de abril, o traidor Tratado de Salvaterra de Magos. O povo, 
atiçado por Álvaro Pais, que o fomentou com a falsa notícia de que o séquito da odiada rainha procurava matar o 
Mestre, acode de toda a parte aclamado o novo líder. Estava deflagrada a rebelião, o tumulto, o saque.[24] 

  
               A alta burguesia subitamente se vê em meio ao próprio redemoinho que 

criou, sendo arrastada ao centro do poder, pelas concessões de comércio. Dom João I passa a 

ser o regedor do reino. É lançada uma guerra externa por Castela. Começa a revolução 

burguesa em Portugal. Ancorado na estrutura patrimonial, o rei fará da burguesia, de 

patrocinadora que era, uma servidora. 

               O Estado Patrimonial começa a dirigir cada vez mais a economia, 

principalmente por meio das grandes navegações. Para lhe dar suporte, há um vasto quadro 

administrativo. “O estado se aparelha, grau a grau, sempre que a necessidade sugere, com a 
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organização político-administrativa, juridicamente pensada e escrita, racionalizada e 

sistematizada pelos juristas”.[25] Dessa estrutura surge o estamento. 

               Há muitos tributos a recolher, receitas a arrecadar, negócios a vigiar, já que 

o príncipe participa de todos os negócios. O Estado se aparelha cada vez mais, assim que a 

necessidade impõe, e sempre com a participação dos juristas, pensando, organizando, 

escrevendo, racionalizando e sistematizando. É precisamente a partir dessa comunidade que 

se estrutura em volta do Rei que irá surgir o estamento.[26] 

               Os membros do estamento sempre pensam e agem com a consciência de 

que fazem parte de um grupo, um círculo elevado para o exercício do poder. A camada tem 

prestígio, tem honra. Esse prestígio existe pelo simples pertencimento ao grupo, e não raras 

vezes se transmite até hereditariamente. 

               Para fazer parte do estamento não há uma distinção entre os ricos e os 

pobres. É possível pertencer a qualquer classe social para fazer parte dele. Não se ancoram os 

estamentos em distinções de base econômica, como nas classes. Ao contrário das classes, 

onde há a igualdade, o estamento é baseado na desigualdade, e excludente por natureza. “Os 

estamentos florescem, de modo natural, nas sociedades em que o mercado não domina toda a 

economia, a sociedade feudal ou patrimonial”.[27] Tipicamente medieval, não raras vezes se 

mantém em sociedades modernas, como é o caso dos gentlemen ingleses, com seu espaço 

privilegiado na Câmara dos Lordes. Em outros casos deixa marcas expressivas na cultura, 

como é o caso da sociedade brasileira. 

               O estamento é um estrato social sedento por privilégios. Por ser uma 

comunidade fechada, irá tomar conta de monopólios de atividades econômicas e cargos 

públicos. Passa ele a ser um entrave à liberalização da economia e à expansão do mercado, 

que é naturalmente impessoal. A impessoalidade não vigora onde há o estamento. Passa ele, 

portanto, a ser um freio conservador à sociedade. Isso porque a persecução dos indivíduos que 

a ele pertencem é antes de tudo sua conservação no poder. 

  

4.                  O patrimonialismo no Estado brasileiro 
  

               Essa realidade, que teve como palco Portugal, se transmigrou para o Brasil. 

Há momentos da história brasileira que isso parecia improvável, mas aconteceu. As famílias 

que cruzaram o oceano foram em busca de um mito de Éden. Imaginavam encontrar um 

paraíso terrestre, algo que para o imaginário da época era factível. Não era nem mesmo uma 

metáfora.[28] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 733



               Foram para o Brasil com a missão de colonizar o vastíssimo território. 

Assim o procederam por várias razões. A primeira que é possível citar é a de que era 

impossível para o Estado português colonizar sozinho um território tão vasto. Era preciso 

contar com os particulares também. A segunda razão é de que, num primeiro momento, o 

Brasil não era interessante para Portugal. Não havia ouro nem metais preciosos que 

justificassem a exploração econômica. Por fim, é preciso ressaltar o período de crise que a 

Europa vivia, e nesse sentido o Brasil foi uma ótima válvula de escape para o excedente 

populacional. 

               O povo que ali começou a residir, em geral fazendeiros de amplas posses, 

apesar de nem todos de origem fidalga, foi lançado à sua própria sorte, com total ausência de 

Estado. Essa situação, que se equipararia a um feudalismo, poderia ruir com a lógica 

patrimonialista, criando uma nova sociedade, um Brasil que nascia e poderia traçar o 

capitalismo pelos seus próprios caminhos, como ocorre nos Estados Unidos da América.[29] 

               Ocorre que, além de trazer a cultura que existia em Portugal, ao contrário 

dos norte-americanos que vinham de ambiente totalmente diverso, os colonizadores que se 

instalaram no Brasil não estavam completamente abandonados. A Coroa apenas os deixava 

livres, pois não queria arriscar seu capital em um negócio duvidoso. Ali não estava porque 

não queria. Mas acompanhava tudo de perto. “Onde a riqueza aflora aí está o rei. [...] O rei 

estava atento ao seu negócio”.[30] 

               E a partir do momento em que o Brasil se tornou um negócio lucrativo, lá 

estava a Coroa. Estendia seus tentáculos por toda a colônia, como se fosse um polvo. A todo 

lugar mandava funcionários. As possibilidades de surgimento de um feudalismo eram 

soterradas pela mão forte do Estado. Esses funcionários, vale lembrar, eram parte do 

estamento. E como tal, não eram diferente. Usavam de seu poder de forma absolutamente 

privada. 

Começaram a se formar então pequenos redutos de caudilhos, já que os funcionários 

tinham poderes militares e não hesitavam em usá-los em causa própria. Facilitava a distância 

a que se encontrava a metrópole e o vasto território, o que dificultava o controle. Logo 

começaram a aparecer denúncias de abusos, bem como corrupção. O “povo” que já havia se 

formado e estava adquirindo uma identidade própria, criando seu próprio país, com suas 

próprias economias, via com desagrado esses oficiais.[31] 

               Essa atitude foi elementar para conformar o tipo de Estado que se 

desenvolveu no Brasil, e a relação com seus súditos. De cara, cidadão e administração pública 

viram-se como estranhos. O estamento, no entanto, não se espanta e quando não basta a força 

para impor seu poder, faz algumas concessões. 
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A grande constelação de cargos e a fixação definitiva do Estamento burocrático será 

a vinda da família real para o Brasil. Para fugir da invasão napoleônica, a família real se muda 

para as terras brasileiras, e traz consigo todo o aparato estatal. Instala-se no Rio de Janeiro, 

centralizando o poder na capital carioca. A fragmentariedade do período colonial tem seu 

ciclo encerrado. Agora o poder é central, sob todos seus aspectos.[32] 

               Com a família real vem também todo um estilo de vida cunhado em 

Portugal. A nobreza palaciana da família real passa a ser o estilo de vida almejado por todos. 

Além é claro, dos fazendeiros, que já tinham seu prestigio, mas em menor grau. Já haviam 

milhares de empregados públicos e outros milhares de dependentes da corte.  Todos vivem às 

custas do erário público. 

               O país já começa em meio a turbulências políticas. Dom Pedro 

posteriormente abandonaria o país, renunciando e deixando o cargo para seu filho Dom Pedro 

II, que ainda era uma criança.[33] O segundo reinado não será diferente. Os atritos agora serão 

com os liberais, que no Brasil serão os aristocratas rurais. No país sui generis, a abolição da 

escravatura foi apoiada pelos conservadores e pelos militares[34], enquanto que os fazendeiros 

invocavam o liberalismo para defender seu direito de terem escravos. 

               Essa tensão será permanente daqui em diante. Os influxos liberais, que não 

serão capaz de acabar com o patrimonialismo, mas causarão turbulência, terão sustentação 

nos proprietários rurais. Do outro lado está o Estado, simplesmente. O povo não tem 

representação. A Revolução Francesa, contudo, já ecoava com mais força. 

A ideia de uma república era cada vez mais constante face ao descontentamento com 

o império. Aliás, o descontentamento era geral, perpassando diversos setores da sociedade. 

Não eram só os liberais que estavam desgostosos com o governo. Para piorar a situação os 

militares começavam a ter independência política e estavam descontentes com o pouco espaço 

que vinham tendo. A crise se agrava após a Guerra do Paraguai, que reforça a imagem do 

exército perante a população. [35] O medo da fragmentação une a todos em torno da questão 

nacional. O caminho dos militares certamente não era o preferido dos liberais, mas todos se 

unem contra o inimigo comum: o império. 

               O desfecho acaba fazendo com que o país que tinha tido sua independência 

a partir de desentendimento entre portugueses, acabe proclamando a república por meio de 

uma ditadura militar. Nada mais inusitado. Comum em nossa história, entretanto. Essa seria a 

tônica dali para frente: os militares sempre presentes, representando o estamento. 

               O golpe fora dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que logo sofreria o 

golpe do golpe. A instabilidade política era constante.[36] A ditadura militar-republicana havia 

importado o modelo de constitucionalismo americano. Divorciado da realidade brasileira, 
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produziu uma constitucionalização meramente simbólica. É a longa tradição, própria do 

patrimonialismo, de divórcio entre o Estado real e o oficial. O mundo de faz de conta se 

desfazia com os constantes desrespeitos à Constituição.[37] 

               A Constituição do império já era amplamente desrespeitada e seus próprios 

caracteres lhe tiravam a seriedade. O poder moderador, na verdade, era um não poder. Não 

havia divisão de poderes, pois por meio do poder moderador o imperador podia tudo. O 

abismo aumentava na constituição republicana, pois o idealismo era muito maior. Junte-se a 

isso elementos como o coronelismo, que havia tomado conta das eleições, a receita do 

fracasso estava pronta. 

               O coronelismo foi fruto da descentralização promovida pela nova 

Constituição, que acabava permitindo os mandonismos locais.[38] A reação viria com Getúlio 

Vargas. O presidente gaúcho promoverá uma verdadeira transformação no país. Acabará com 

o coronelismo, através da economia que se industrializava e do seu código eleitoral, 

juntamente com justiça eleitoral. Também transformará o país em urbano, e reavivará a 

cultura nacional. Marcou cena também a questão social, principalmente na proteção ao 

trabalhador. 

               Seu projeto concentrava todo poder na União, não só político, como 

econômico. Foi um verdadeiro ditador, principalmente quando impôs o Estado Novo (1937). 

Mais que isso, levou ao poder uma forte tradição patrimonialista existente no Rio Grande do 

Sul.[39] O paradoxo é que há elementos inimigos do patrimonialismo presente em Vargas, 

como a reforma política, mas, principalmente a reforma administrativa. É um modelo muito 

semelhante ao da Constituição de 1988 e que surge na década de 30. Os princípios da 

administração, como se conhecem hoje, surgem em 1936, com a criação do Conselho Federal 

do Serviço Público Civil, substituído em 1936 pelo DASP – Departamento Administrativo do 

Serviço Público.[40] O concurso público pela primeira vez é exigido (art. 170, §2° da 

Constituição de 1934). O que ocorre é, mais uma vez, legislação simbólica, já que as praticas 

patrimonialistas conviviam com o modelo de administração burocrática. 

               Depois de Vargas, há uma breve e tortuosa democracia que logo é sucedida 

pelo golpe militar de 1964. O estamento toma o poder e mostra a feição autoritária como 

nunca antes havia feito. É sua versão extremada. [41] Sob o ponto de vista da administração 

pública, no regime da ditadura militar é possível observar uma descentralização, não dos 

poderes, que continuavam concentrado nas mãos dos militares, mas das funções, que agora se 

abrem para a administração pública indireta. Era uma reação ao modelo burocrático da década 

de 30. Segundo Bresser Pereira, é um modelo de administração pública gerencial, e não 
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burocrática, que tenta ser imposto.[42] A primeira tentativa de reforma desse modelo surge em 

1967, com o Decreto-Lei 200.[43] 

               Essa herança histórica já traçada deixou marcas que não se esvaem em 

pouco tempo. Na vida política, deixou as práticas estamentais como herança. O país se 

democratizou, é verdade. Mas como bem lembrou Faoro, é muito pouco provável que não 

guardássemos nenhum resquício de nosso regime anterior. No âmbito da nossa administração 

pública, parece permanecer o hábito de um grupo se aponderar de cargos públicos, visando a 

manutenção no poder, por mais que a Constituição de 1988 tenha retornado a um modelo de 

administração burocrática, rígida, como a da década de 30, com intenção clara de combater o 

patrimonialismo. Ancorados na discricionariedade administrativa, os agentes públicos 

nomeiam pessoas de forma indiscriminada. O patrimonialismo permanece enquanto prática. 

  

5.                   Cargos em comissão na administração pública brasileira: a difícil 

convivência entre a dominação tradicional e a dominação racional-legal 

 

               Os cargos em comissão constituem hoje tema de importância central no 

debate jurídico e político. São cargos de livre nomeação e exoneração, como disciplina a 

Constituição, sendo, dessa forma, ao menos no ponto de vista jurídico, exceção à regra do 

concurso público à que são submetidos os que desejam tornarem-se agentes públicos.[44] 

               Ocorre que, para um instituto que deveria ser exceção, os cargos em 

comissão têm tomado importância e magnitude demasiada. Eles passaram a integrar o que se 

convencionou chamar, especialmente nos meios de comunicação, de cargos do “segundo 

escalão”. Dessa maneira, no primeiro escalão estariam os ministros e secretários, que de 

acordo com nossa ordem jurídica também são considerados cargos políticos, e os no segundo 

escalão estariam os cargos em comissão. 

               Ao se definir cargos em comissão, a Constituição indica que devem atender 

a funções de gestão na administração pública. Isso fica evidente quando se observa a grande 

restrição que é feita, limitando a funções de chefia, direção e assessoramento[45], por exemplo, 

bem como para atender aos princípios da administração pública. Se tivermos como ponto de 

partida essas limitações, mais a compreensão de que a administração pública sempre deve 

buscar a maior eficiência e agir com impessoalidade, tratando igualmente a todos, se chegará 

à conclusão de que um uso estamental dos cargos em comissão não é legítimo. 

               A sociedade atual mudou muito, especialmente depois da Constituição de 

1988. Democratizou-se. Entretanto, alguns traços parecem ter permanecido. Os cargos em 
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comissão parecem ser o caso, já que sua utilização ainda parece ser majoritariamente 

patrimonialista. Ao contrário dos preceitos constitucionais e das limitações impostas pela 

doutrina, vigora a completa liberdade. Inclusive para atender ao que hoje poderia se 

considerar o estamento. 

               Em pesquisa realizada pela Folha de São Paulo[46], ainda em 2009, o 

indicativo é de que, no total, considerando todas as esferas de poder, o Brasil possui 621 mil 

cargos em comissão. Nos Estados, a fatia é de 6% do total de servidores, já nos municípios ela 

sobe para 8,8%. O maior percentual encontrado foi do Estado de Tocantins, com 40%, 

seguido de Roraima, com 18,3%, o Distrito Federal com 14%, e Rondônia com 13,9%. Entre 

os menores percentuais está São Paulo (1,96%) seguido do Paraná (2,25%) e Rio Grande do 

Norte (2,98). A reportagem ainda identifica que nos últimos cinco anos o crescimento dos 

cargos em comissão foi de 31,2%, contra 17,15% do total de servidores. No Rio de Janeiro, a 

Folha denuncia que “Cabide de emprego ronda os Jogos Olímpicos do Rio-2016”, 

informando a criação de 484 cargos em comissão.[47] 

               O congresso brasileiro é um dos mais caros do mundo. Temos um custo por 

parlamentar de R$ 10.215.609,73 (uma média de R$ 851.300,81 por mês), ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos que gasta R$ 15.279.065,42 (média de R$ 1.273.255,45 por mês) 

por parlamentar. Porém, quando considerado o sistema bicameral brasileiro, a situação do 

Senado fica dramática, evidenciando o número excessivo de cargos em comissão. Tendo 

apenas 81 parlamentares, a casa tem orçamento de R$ 2.680.468.223,00, totalizando um custo 

por parlamentar de R$33.092.220,28 (e a assustadora média de R$ 2.757.685,02), mais que o 

dobro dos Estados Unidos.[48] 

               O nepotismo é outro problema grave, amenizado pela edição da súmula 

vinculante número 13 pelo STF. Nele o patrimonialismo ficava escancarado já que o vínculo é 

obviamente pessoal e não profissional. Infelizmente a súmula vinculante, que deu 

continuidade a trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo CNJ, não extinguiu o 

nepotismo, apesar de ter reduzido o problema. De tempos em tempos ainda se encontram 

denúncias de nepotismo na administração pública. E o expediente utilizado é sempre o dos 

cargos em comissão, com a tentativa de se proteger na chamada “livre nomeação”, liberdade 

que pretende ignorar os princípios básicos da administração pública. Em estudo acerca da 

magistratura, Álvaro Rocha concluiu que, 

  

Fica evidente que a existência dessa “brecha” na lei foi criada, redigida e 
mantida pelo legislador constitucional, exatamente para permitir essa prática que o 
senso comum em torno do modelo de estado ocidental não permite admitir 
abertamente. A lei, que é a cristalização do interesse público universalizado na 
forma do Estado, não pode acolher oficialmente lógicas particularistas ou pessoais, 
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quer dizer, não pode mandar nomear parentes ou reservar cargos para esses 
oficialmente, sob pena de minar a estrutura estatal em sua base, a “fé pública”, a 
crença na honestidade e na verdade como valores oficiais.[49] 

  

               Isso nos leva a perceber que o nepotismo foi apenas a ponta do “iceberg”. 

Mesmo com a proibição de nomear parentes, a lógica permanece a mesma: o critério pessoal, 

com um elevado número de cargos, visando nomear pessoas que, via de regra, não se 

mostram capazes de atender à necessidade de eficiência, nem passam pelo crivo do mérito, 

instituído no concurso público, por exemplo.[50] 

               Outra consequência nefasta do aparelhamento estatal é o desequilíbrio 

eleitoral. Com propósito claramente estamental, as nomeações para cargo em comissão 

acabam privilegiando o partido que está no poder. Os cargos fornecem prestígio, notoriedade, 

o que por si já altera as condições ao pleito, porém o grande desequilíbrio é econômico. Os 

partidos, que já recebem dinheiro do fundo partidário, aumentam seu caixa através do 

chamado “dízimo”. Ele consiste em uma contribuição, obrigatória, ou as vezes “espontânea”, 

do filiado que ocupa cargo em comissão. Geralmente é um valor proporcional ao salário, 

variando de 3% a até 10% em alguns casos. 

               Sobre esse assunto, o TSE já se manifestou na consulta n°1.428, da qual 

editou a resolução número 22.585, que serve de referência para o assunto. A consulta foi 

formulada pelo Partido Nacional dos Democratas, questionando se os partidos políticos 

estavam autorizados legalmente a receber doações ou contribuições dos detentores de cargos 

demissíveis “ad nutum”.O próprio consulente argumentava que a preocupação da consulta 

era com relação à possibilidade de nomeações excessivas para cargos em comissão. 

               A controvérsia tem por base a lei dos partidos políticos 9.096/95. cujo título 

III, capítulo I, trata das finanças dos partidos, e em seu art.31 estabelece as proibições. Em seu 

inciso II, está a proibição dos partidos de receberem doações de “autoridades”. A discussão 

dos ministros foi, então, majoritariamente acerca da dogmática jurídica do direito 

administrativo, passando por conceitos da doutrina e de diversas leis acerca da “autoridade”. 

Em julgamentos anteriores, onde apreciavam prestação de contas dos partidos, os ministros já 

haviam se manifestado contrariamente à contribuição compulsória para os partidos. 

               Na referida consulta, foi aludida a importância de se interpretar o conceito 

de autoridade em consonância com os princípios do art . 37 da CF. Citou-se o conceito de 

autoridade de Hely Lopes Meirelles, o qual define que é todo agente público dotado do poder 

de decisão. Esse conceito é adotado na lei 9.784/99 que regula o processo administrativo no 

âmbito da administração pública federal. É citada, ainda, a lei 5.645/70 que regula os cargos 

em comissão, bem como a própria Constituição, especialmente no que tange à necessidade de 
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serem cargos de direção, chefia, ou assessoramento, motivo pelo qual concluíram que 

qualquer detentor de cargo demissível ad nutum¸ os comissionados, são autoridades. 

O relator da presente consulta era o ministro José Delgado. Sua preocupação fica 

clara ao mencionar que, 

  
O recebimento de contribuições de servidores exoneráveis ad nutum pelos 

partidos políticos poderia resultar na partidarização da administração pública. 
Importaria no incremento considerável de nomeação de filiados a determinada 
agremiação partidária para ocuparem esses cargos, tornando-os uma força 
econômica considerável direcionada aos cofres desse partido.  

Esse recebimento poderia quebrar o equilíbrio entre as agremiações 
partidárias. Contraria o princípio da impessoalidade, ao favorecer o indicado de 
determinado partido, interferindo no modo de atuar da administração pública. Fere o 
princípio da eficiência, ao não privilegiar a mão-de-obra vocacionada para as 
atividades públicas, em detrimento dos indicados políticos, desprestigiando o 
servidor público. Afronta o princípio da igualdade, pela prevalência do critério 
político sobre os parâmetros da capacitação profissional. 

Esses cargos devem ser preenchidos por critérios técnicos, visando o 
interesse público e as necessidades da população.[51] 

  
               Não obstante a decisão do TSE, a realidade dos partidos políticos afronta 

todos os dias esse entendimento, demonstrando a vocação estamental dos cargos em 

comissão. A prática é generalizada. Diversos partidos inclusive a formalizam em seus 

documentos, tornando público.[52] 

               É preciso deixar claro que esta situação independe de ideologia, atingindo 

tanto partidos de esquerda como de direita. Nem os de orientação liberal escaparam. O PSDB, 

por exemplo, em 2007 noticiava em seu site[53], que ao contrário do PT, considerava o dízimo 

uma prática ilícita, e que pretendia, inclusive, criminalizar, bem como retirar de seu estatuto. 

No entanto, matéria da Folha de São Paulo desse ano noticia que “O PSDB, com 1,7 milhão 

de integrantes registrados no TSE, arrecadou R$ 165 mil, valor pouco menor que o declarado 

pelo DEM (R$ 169 mil).”[54]O dízimo havia diminuído com a decisão do TSE, mas 

continuava. 

               Ou seja, o que parece mesmo é que se trata de um problema estrutural. Os 

partidos políticos são a base do modelo de democracia representativa e essenciais a qualquer 

democracia. A própria Constituição aponta nesse sentido. No entanto, fica mais que evidente 

como a visão deles acerca dos cargos em comissão não é republicana, e sim patrimonialista. 

               Como o acesso ao poder só se dá por meio deles, o uso majoritário dos 

cargos acaba atendendo a essa lógica. Não seria correto reduzir o estamento aos partidos 

políticos. Mas é possível afirmar que se hoje há um estamento, certamente ele está ligado aos 

partidos políticos. Muitas vezes o sujeito não é filiado, mas possui uma relação pessoal com 

lideranças. Por óbvio que o conceito de estamento se transformaria, já que nos tempos do 

reino português não havia partidos políticos. A mesma compreensão patrimonialista seguiu 
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seu rumo na história, permanecendo quase intacta. O caso do dízimo é apenas 

exemplificativo. 

               A realidade estamental se projeta em diversos âmbitos da administração 

pública e do Estado como um todo. Aqui também os cargos em comissão são 

exemplificativos, e a atenção maior é dada apenas para poder manter o foco da pesquisa, que 

falharia diante de um objeto mais amplo. É preciso ressaltar também que esses problemas 

também existem no judiciário, não sendo exclusivos do legislativo e executivo. 

               No executivo e legislativo há um tipo de nomeação que se faz pela 

necessidade de retribuir favores, originada ainda na campanha política, muitas vezes antes. No 

caso do judiciário, não há este problema. Porém, os cargos em comissão existem também. É 

preciso lembrar como os juristas sempre tiveram participação no estamento, como bem 

observou tanto Faoro como Holanda, ao referir o fenômeno do bacharelismo. “Em quase 

todas as épocas da história portuguesa uma carta de bacharel valeu quase tanto como uma 

carta de recomendação nas pretensões a altos cargos públicos”.[55] 

               Assim, o judiciário é estamental muito mais por uma cultura do que por 

jogos de poder. Como não poderia ser diferente num país com a história e a cultura como a 

brasileira, os magistrados não estão imunes. A visão que eles têm de si mesmos é a de uma 

classe social privilegiada, distanciada do povo, como bem observou Álvaro Rocha.[56] 

               Isso se constatou em uma série de mordomias, algumas já não existem 

mais. Ao contrário do resto do povo, contam com garantias de aposentadoria integral, 

vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. Essas últimas, deveriam ser 

entendidas como garantias do cargo, necessárias para o exercício da função, mas em uma 

cultura que herdou uma dominação tradicional, tudo se pessoaliza, e com frequência as 

garantias são encaradas como pessoais. Porém, algumas garantias são flagrantemente 

estamentais, como as de 

  
Carros oficiais com motorista para todos os juízes do segundo grau, isenção do 
imposto de renda, empréstimos a juros baixos na época de inflação galopante. Cabe 
destacar que “mordomia” é a categoria senso comum para as diversas formas de 
respostas econômicas e simbólicas, associadas aos agentes do Estado e tida como 
justas pelos interessados.[57] 
  

               É possível perceber como a magistratura sempre se percebeu como 

integrante do estamento, e, portanto, de suas práticas. Vale lembrar que durante a ditadura 

militar raras foram as manifestações em contrário, limitando-se a cumprir as leis autoritárias 

sem maiores questionamentos. Com o avanço, muito dessas mordomias se extinguiram, 

mesmo assim, no auge da democracia, o país se escandalizou com os problemas de nepotismo 

do poder judiciário, que obviamente se faziam por meio dos cargos em comissão.[58] 
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6.                  O PATRIMONIALISMO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA: 

PROBLEMA SEM SOLUÇÃO? 

  

               Por derradeiro que a Constituição Federal de 88, pelo menos do ponto de 

vista formal, trouxe todos os elementos de uma dominação legal, com modernizações à 

administração pública. A exigência do concurso público, por exemplo, é uma delas. Tem-se 

um quadro burocrático permanente, estável, profissional, com um plano de carreira, com 

acesso mediante prova de títulos, comprovando experiência profissional. Tal e qual na 

descrição de dominação legal de Weber.[59] 

               Entretanto, esse quadro precisa conviver com outro, formado por cargos em 

comissão, apesar dos ditames constitucionais, tipicamente estamental. Não há empecilho, na 

teoria weberiana, para essa coexistência. Inclusive, Weber bem demonstra como o quadro 

permanente da burocracia pode existir e de maneira estável, sobrevivendo às mudanças de 

governo, pois o decisivo é quem comanda esse quadro, que no caso brasileiro é o estamento. 

Por mais que tenhamos avançado na democratização, ainda permanecem empecilhos. 

Na vida política da administração pública esse é um deles. Um grupo ronda o poder em busca 

de cargos, tal como era em Portugal nos tempos da Revolução de Avis, tal qual na dinastia 

bragantina, ou ainda como fora o Brasil imperial, ou quiçá republicano da era Vargas. 

               Os avanços sempre se fazem. Por vezes há pequenas concessões. “Em casos 

extremos, será o ditador social, de aparência socialista, de um suposto socialismo que sacia 

aspirações, desviando-as e acalmando-as, com algum circo e algum pão”.[60]Aliás, de ressaltar 

que o patrimonialismo existe independente de o grupo que está no poder ser de direita ou 

esquerda. Vargas e Lula, por exemplo, compartilharam a marca da questão social em seus 

governos, além da altíssima popularidade. Não obstante, nos dois governos se verificou 

grande apropriação de cargos públicos e práticas patrimonialistas, como cooptação de 

sindicatos e demais entidades trabalhistas. “A persistência de um sistema patrimonial ou de 

elementos patrimoniais em um sistema político moderno tem pouco a ver com “cultura”, e 

muito com o sucesso ou fracasso do líder político em manter seu poder absoluto, em contraste 

com a capacidade de arregimentar forças próprias por parte dos subordinados”. [61] 

               O povo ainda parece não ser levado em consideração, pelo menos não 

quando se vê tantas tentativas de surrupiar os cargos públicos em favor próprio, 

comprometendo a moralidade e eficiência da administração pública. [62] Resta um alerta. A 

democracia é uma construção constante, ainda mais quando tão jovem como na história 

brasileira. Não há democracia sem uma cultura democrática que a corresponda. Ela tem 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 742



dificuldade em surgir onde há patrimonialismo, por isso que essas práticas precisam ser 

denunciadas. 

               Por derradeiro também que tais práticas são ilícitas. A propalada 

discricionariedade administrativa obviamente não admite uma liberdade que viole a própria 

Constituição. A lei de improbidade administrativa é clara em sua proteção à moralidade 

administrativa. Cabe aos órgãos de controle a fiscalização da constitucionalidade das 

nomeações. 

               Esse é justamente um dos caminhos mais importantes para a superação do 

patrimonialismo. Nesse ponto, é preciso alertar para as críticas que são dirigidas à Faoro, 

quem tende a atribuir um caráter absoluto e imutável no tempo ao patrimonialismo. Parece ser 

um beco sem fim. Por vezes, também ignora as influências do liberalismo na história pátria, 

bem como a participação popular. Ignora também os diversos momentos em que o 

patrimonialismo se mostrou modernizador. 

               O patrimonialismo deve ser observado sob dois aspectos: de poder, e de 

cultura. Em termos culturais, é preciso dizer que não há solução milagrosa. O que é necessário 

é uma verdadeira transformação de imaginário social, o que não é impossível, mas demorado. 

O caminho é a educação, com a necessidade de altos investimentos, não apenas melhorando o 

sistema educacional, mas o transformando, a fim de imprimir capacidade crítica acerca dos 

temas centrais da democracia aos cidadãos. 

               Porém, é preciso lembrar que também é uma questão de poder o 

patrimonialismo, já que quem está no poder não pretende cometer suicídio político, e o 

natural é que faça de tudo para se manter lá. A incapacidade dos adversários políticos leva à 

permanência dessa situação. Isso se deve, em grande parte, à falta de uma homogeneidade 

social, que impede uma luta política em iguais condições, bem como uma ampla participação 

democrática.[63]  

               Para combater o patrimonialismo que permanece tão vivo, medidas 

drásticas são necessárias. Uma delas de grande valia seria a reforma política. Porém, como os 

próprios detentores do poder teriam que votar seu próprio suicídio político, em caso de uma 

reforma política profunda e realmente transformadora, é de se esperar que ela não ocorra da 

maneira mais radical, com grande possibilidade de se converter em pequenas reformas 

setoriais, como já tem se observado. De outro lado, é preciso salientar que já existem à 

disposição importantes mecanismos de controle da administração pública. O controle da 

administração pública, especialmente o externo, é uma das principais chaves para a superação 

do patrimonialismo. Nesse sentido, os Tribunais de Contas têm se mostrado grandes 

defensores da democracia, assim como instituições como o Ministério Público. Recentemente, 
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entidades como a OAB também têm tomado à frente nessa luta, junto de outras como a 

Defensoria Pública, agora legitimada a propor Ação Civil Pública. 

               Nosso sistema constitucional tem um modelo de controle da administração 

pública de quatro vias. A primeira delas, é a via do autocontrole. A Constituição estabelece 

que a própria administração pública deve exercer controle sobre si mesma. É preciso que 

existam órgãos internos de controle, que, frente a um ato ilegais ou que contrariem o interesse 

público, anulem os atos da própria administração. Nesse ponto, é preciso ser crítico: as 

possibilidades de efeito desse tipo de controle não são vastas, visto que o patrimonialismo 

toma conta da administração municipal, evitando com que o controle se dê de forma eficaz. O 

comprometimento já existente evita a possibilidade de sucesso, fazendo com que os controles 

externos sejam mais eficientes.[64] 

               Outra possibilidade estabelecida pela nossa Constituição é o controle 

parlamentar da administração pública. É a ideia principal presente na separação de poderes, 

que visa justamente a limitação de um poder pelo outro. Exemplo disso é que a Constituição 

estabelece essa forma de controle já quando estabelece as competências do Congresso 

Nacional (art. 49, V, IX e X). Esse é essencialmente o controle político realizado pelo 

legislativo. Porém, no combate ao patrimonialismo, tem se revelado um dos controles mais 

eficiente o financeiro exercido por meio dos tribunais de contas, tanto da União como dos 

Estados. No caso dos cargos em comissão, em diversas esferas da administração pública 

brasileira os tribunais de conta tem fiscalizado as nomeações, principalmente verificando se a 

criação dos cargos se deu de forma correta, por lei, com competências bem definidas, e se 

essas competências atendem à restrição de que sejam apenas para cargos de direção, chefia, e 

assessoramento. 

               Há uma terceira e importante via: controle popular. Diversos foram os 

mecanismos dados ao povo para poder controlar a administração pública. A começar pelo 

direito de petição aos órgãos públicos, assegurado pelo art. 5°, XXXIV, a),  da CF, que 

garante a possibilidade de controle da moralidade pública pelos cidadãos. Há ainda a 

possibilidade de reclamação de prestação de serviço público insculpida no art. 37, § 3°, I, da 

CF. Além da participação dos cidadãos em geral, a Constituição ainda abre possibilidade para 

entidades públicas participarem, como é o caso do art. 204, II. 

               Porém, a forma mais eficiente de controle da moralidade pública a 

disposição da população é uma das formas de controle judicial, a ação popular. Ela consta no 

art. 5º, LXXIII da Constituição, mas já existia desde o advento da Lei 4.717/65. Ela foi 

inspirada nas actiones populares do Direito Romano, e tem como foco a proteção dos direitos 

do povo, dos cidadãos. A legitimidade para propor tal ação é dada a qualquer cidadão, 
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bastando a prova de que é cidadão (título de eleitor).[65] Como o foco é o cidadão, não se 

admite intervenção de pessoas jurídicas, tendo o STF inclusive editado a súmula 365 nesse 

sentido. O Ministério Público, nas ações populares, deve atuar apenas como custos legis, não 

tendo legitimidade para propor a ação. A ação é isenta de custas judiciais e ônus de 

sucumbência. 

               Além da ação popular, figura no rol das opções em termos de controle 

jurídico da administração pública a Ação Civil Pública. Ela tem lei própria, a Lei 7.347 de 

1985, na qual é estabelecido todo o seu fundamento, desde as questões de legitimidade, até às 

de procedimento. Entre o rol de legitimados para propor a ação, está o Ministério Público, a 

União, Estados, Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades, partidos 

políticos, e, recentemente incluída, a Defensoria Pública. O Ministério Público, quando não 

for parte, deverá atuar como fiscal da lei. O escopo é o mesmo da ação popular: fiscalizar o 

patrimônio público, proteger a moralidade administrativa. Na prática, tem se revelado um 

instrumento de controle mais eficiente. As razões são várias. Além daquelas já apontadas 

como insuficiências da ação popular, é preciso citar a possibilidade de instauração de 

inquérito civil público (art.8 e art.9 da lei 7.347/85), o que permite que a ação seja mais 

exitosa, já que a possibilidade de se produzir provas é mais ampla. É um ótimo meio para se 

combater o patrimonialismo, principalmente nos cargos em comissão, já que, diante das 

possibilidades levantadas pelo inquérito público, é possível investigar preliminarmente como 

se dão as nomeações, verificando-se, caso a caso, se estão presentes os requisitos legais, ou 

se, ao contrário, o uso é patrimonialista, com vistas a atender ao estamento burocrático. 

               O controle da administração é uma importante via no combate ao 

patrimonialismo, mas não a única. É preciso ressaltar, novamente, que a Constituição já fixou 

parâmetros subjetivos (direção, chefia e assessoramento), e objetivos (percentuais mínimos e 

máximos). No entanto, é preciso ressaltar que esses últimos, no caso a limitação objetiva da 

quantidade de cargos em comissão, nunca ocorreu. É preciso que se faça pressão popular pela 

edição de leis que regulamentem esse artigo da Constituição, sob pena de torna-lo mera 

legislação simbólica, o que é péssimo para a democracia. Ao final da CPMI dos Correios, em 

2006, o relatório apresentou uma proposta de emenda à constituição, na qual seriam inseridos 

os limitadores de 1% do total de cargos da respectiva esfera, tanto na União, como Estados e 

Municípios. No entanto, ainda não passa de promessa.[66] Sem o estabelecimento de 

parâmetros objetivos, bem como o efetivo controle deles, não se alcançará sucesso, visto que 

quem está no poder não terá a “bondade” de não usar tal liberdade em favor próprio. O natural 

é que os cargos em comissão sejam usados para propósitos estamentais. Só não serão assim se 

amplamente reprimidos. 
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               O patrimonialismo não é uma rua sem saída. Há sim solução, por mais que 

não seja simples. Também não há remédio milagroso, por outro lado. A superação só pode vir 

da transformação cultural e da pressão realizada no âmbito do controle da administração 

pública, sempre com vistas à garantir a moralidade administrativa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

               O Brasil tem na sua história a influência do patrimonialismo, um modelo de 

Estado que tem como característica principal ser gerido como bem de família, contrariando a 

divisão republicana entre o público e o privado. O patrimonialismo, na sociologia weberiana, 

é um tipo de dominação tradicional, e como tal, se opõe à dominação racional, típica dos 

países modernos ocidentais, revelando um certo atraso. Típico dos países ditos orientais, é 

fenômeno comum na América Latina, e mais acentuado no Brasil, que o herdou de Portugal. 

Obviamente, o fenômeno é incompatível com a democracia, o que revela um grave problema, 

principalmente sob a égide da Constituição de 1988. 

               Não obstante a mudança paradigmática promovida pela Constituição, que 

institui modelo de administração pública típica da dominação racional, fortemente 

burocrática, o patrimonialismo permanece enquanto prática, especialmente no caso dos cargos 

em comissão, que deveriam ser uma exceção à regra do concurso público, porém se 

apresentam em elevado número. Na maioria das vezes, as nomeações para os referidos cargos 

são arbitrárias, sem levar em consideração os preceitos constitucionais, pois operam em outra 

lógica, a do patrimonialismo, visando, portanto, privilegiar o estamento, o que numa 

democracia envolve privilegiar os partidos políticos que estão no poder. Dessa maneira, há 

um abuso no uso dos cargos, que leva ao desiquilíbrio eleitoral, bem como a ofensa à 

moralidade administrativa, e perda de eficiência. 

               Todavia, o patrimonialismo não é um caminho sem volta. A moldura 

histórica imprimida pelo passado autoritário não aprisiona a administração pública brasileira. 

Além da necessária mudança cultural, que infelizmente só vem a longo prazo, e mediante 

largos investimentos em educação, há na dogmática jurídica brasileira, principalmente na 

Constituição, instrumentos de controle da administração pública, que podem, e devem, serem 

usados para combater o patrimonialismo, principalmente fazendo valer as limitações objetivas 

e subjetivas impostas pela Constituição nesse tipo de provimento. Tudo isso, porém, não se 

faz sem o necessário desvelar dessa tradição autoritária que constitui a história brasileira. 
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[2] Disponível em http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?id=808061 
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[5] Ibidem, p. 33 
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porque possui um quadro administrativo junto de si. 
[7] WEBER, Max¸ Economia e sociedade.  p. 139 
[8] Ibidem. P. 141 
[9] WEBER, Max. Economia e sociedade.. P. 143 
[10] Weber sintetiza: “Administração burocrática significa: dominação em virtude de conhecimento”. Ela 
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ódio e paixão, e portanto, sem ‘amor’ e ‘entusiasmo’” (WEBER, Max. Economia e sociedade. p. 147) 
[11] Grifos nossos. WEBER, Max. Economia e sociedade. P. 148 
[12] Ibidem, p. 151 
[13] Desse conceito Faoro irá se apropriar para tratar do Estado português, que é patrimonialista, e não feudal (até 
porque Estado Feudal seria uma contradição em termos). Patrimonialista porque não conhece a distinção entre os 
espaços públicos e privados e se exerce com base na dominação pessoal. O Estado é gerido como bem de 
família. 
[14] WEBER, Max. Economia e sociedade, p. 152 
[15] FERNANDES, Ferreira; FERREIRA, João. Frases que fizeram a história de Portugal. 4.ed. Lisboa: a esfera 
dos livros. 2010. P. 32 
[16] CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito. p. 271 
[17] Ibidem, p. 36 
[18] GODINHO, Vitorino Magalhães. A expansão quatrocentista portuguesa. 3. ed. Lisboa: Dom Quixote. 2008. 
P. 64  
[19] HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 1995. 26°ed. P. 145 
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[20] É importante lembrar como a distinção entre o público e o privado é a base de qualquer república, e está nos 
alicerces das sociedades modernas. Desta distinção decorre a separação entre os bens particulares do príncipe, 
que são privados, e os bens da Coroa, que são públicos, ou seja, de todos. No mesmo espectro inserem-se os 
cargos públicos, que como tal não deveriam se reger por lógicas privadas, como é o caso de nomeação com 
intenção meramente de beneficiar familiares ou amigos. No entanto, Portugal sempre esteve na contramão dessa 
lógica. 
[21] FAORO, Os donos do poder: Formação do patronato político brasileiro. 3°ed. São Paulo: Globo. 2001. p. 38 
[22] WEBER, Max. Economia e Sociedade.  P. 307 
[23] A expressão foi cunhada por Max Weber. 
[24] FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. p. 55 
[25] Ibidem. p. 60 
[26]  De plano Faoro explicita as diferenças entre os estamentos e as classes sociais: “O grupo que comanda, no 
qual se instala o núcleo das decisões, não é, nas circunstancias históricas em exame, uma classe, da qual o Estado 
seria mero delegado, espécie de comitê executivo. A classe se forma com a agregação de interesses econômicos, 
determinados, em última instância, pelo mercado. [...] A classe e seus membros, por mais poderosa que seja, não 
pode dispor de poder político. [...] De outra natureza é o estamento – primariamente uma camada social e não 
econômica, embora possa repousar, em conexão não necessária real e conceitualmente sobre uma classe”. 
(Ibidem, p. 61) 
[27] FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. p. 62 
[28] A tese é muito bem exposta por Sergio Buarque de Holanda em HOLANDA, Sergio Buarque de. Visão do 
paraíso. 2.ed São Paulo: Companhia das letras. 2010. P.12 e seguintes. 
[29] Para Oliveira Vianna, ao contrário da tese de Faoro, esse momento equivaleu à uma experiência de um tipo 
de feudalismo novo, o feudalismo brasileiro. VIANNA, Oliveira. Populações meridionais do Brasil: Populações 
Rurais do Centro-Sul. 7.ed Rio de Janeiro: Editora Italiana Limitada, p. 28-43 
[30] FAORO, Raymundo. Os donos do poder. p. 158-9 
[31] Nesse sentido, oportunas as palavras de Faoro: “O Estado não é sentido como protetor dos interesses da 
população, o defensor das atividades dos particulares. Ele será, unicamente, monstro sem alma, o titular da 
violência, o impiedoso cobrador de impostos, o recrutador de homens para empresas com as quais ninguém se 
sentirá solidário. Ninguém com ele colaborará – salvo os buscadores de benefícios escusos e de cargos públicos, 
infamados como adesistas a uma potência estrangeira. Os senhores territoriais, a plebe urbana cultivam, na 
insubmissão impotente, um oposicionismo difuso, calado, temeroso da reação draconiana. Cria-se em toda parte, 
o sentimento de rebeldia informe”. (FAORO, Raymundo. Os donos do poder. P. 193) 
[32] Há diversas obras em nossa literatura que abordam a vinda da família real e suas consequências. O próprio 
Faoro trata o tema com a devida atenção. Também é abordado no clássico VIANNA, Oliveira. Populações 
Meridionais do Brasil. p. 39-41. Dentre os historiadores portugueses, oportuno citar SARAIVA, José Hermano. 
História Concisa de Portugal. p. 266-7. Importante ainda a contribuição de Laurentino Gomes, que trata o tema 
com didatismo e tem o grande mérito de levar o tema a leitores não acostumados com a temática e tipo de 
reflexão. GOMES, Laurentino. 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta 
enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil. 2.ed. São Paulo: Planeta. 2007; GOMES, 
Laurentino. 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram D. 
Pedro a criar o Brasil – um país que tinha tudo para dar errado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2010 
[33] A independência do Brasil, na verdade, foi fruto de um mero desentendimento entre portugueses, sem 
nenhum interesse genuinamente brasileiro em pauta (GOMES, Laurentino. 1822. P.21). Aliás, a própria 
“Assembleia Constituinte” se deu em Lisboa, tendo cinquenta deputados do Brasil e cento e trinta de Portugal. A 
limitação constitucional, foi meramente simbólica, já que o próprio Dom Pedro disse que cumpriria a 
Constituição, se fosse digna do Brasil e dele, para não falar da instituição do Poder Moderador, concentrado na 
figura do monarca, que perverteu a lógica liberal da separação de poderes instituindo puro autoritarismo. 
(FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. P. 310-33) 
[34] Faoro relata: “O Exército declara que a perseguição aos escravos não será decorosa ou digna, cabendo a 
tarefa à polícia. ‘Não nos dêem tais ordens, porque não as cumprieremos’ – diz enfaticamente o chefe militar” 
(FAORO, Raymundo. Os donos do poder. P. 549) 
[35] FAORO, Raymundo. Os donos do poder. p. 542 
[36] Outro importante estudioso do tema é Simon Schwartzman, que bem assevera que “Quando o Estado 
patrimonial se baseia na conquista e na ocupação militares, tal padrão leva ao desenvolvimento de corporações 
militares particulares ou pretorianas, as quais guardam mais lealdade aos seus próprios capitães do que ao 
governante” (SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. 4.ed. Rio de Janeiro: Publit Soluções 
Editoriais. 2007. P. 105) Esse fato, em particular, dará a tônica do Estado brasileiro desse passo da história em 
diante, até a reabertura democrática, tendo como ápice dessa trágica história a ditadura militar.  
[37] O trema é tratado com propriedade pelo jurista Marcelo Neves, que demonstra como os sucessivos 
desmandos à Constituição levaram a uma tradição de constitucionalização simbólica que perdura até os dias de 
hoje, e tem como causa a falta de efetividade constitucional. NEVES, Marcelo. A constitucionalização 
simbólica. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes. 2007. P. 178-81 
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[38] Cite-se o clássico: LEAL, Victor Nunes Leal. Coronelismo enxada e voto. 2.ed. São Paulo: Alfa-Omega. 
1975  
[39] Além da alteração geopolítica, que deslocou o centro do poder para além do eixo São Paulo-Minas Gerais, 
fato bem observado por Schwartzman, há toda uma tradição vinda do Rio Grande do Sul que sobe ao poder com 
Vargas. O patrimonialismo, no RS, foi muito mais acentuado, já que, como era zona de fronteira, a presença de 
tropas era constante, devido às diversas batalhas para defesa do território. O problema é que quando não se 
estavam em guerra, as tropas eram utilizadas pelos “caudilhos” como se suas fossem, atendendo a interesses 
meramente privados, tipicamente privados. A tradição autoritária, no RS, portanto, foi muito maior que no resto 
do país, e deixou marcas na cultura do Estado gaúcho que permanecem vivas até hoje. Nesse sentido ver 
CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade 
escravocrata do Rio Grande do Sul. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. Oportuno, também, citar 
Schwartzman: “Em 1852, cerca de 3/4 das tropas utilizadas no conflito com Rosas tinham origem gaúcha. Várias 
décadas depois, o Rio Grande fornecia cerca de 1/4 a 1/3 das forças territoriais brasileiras, e o número de oficiais 
de alta patente de origem gaúcha era muito maior do que o que se esperaria a partir do tamanho da população do 
estado. O resultado desta situação foi que a política patrimonial e “privada” no Rio Grande esteve sempre 
orientada para os centros de poder regional e, principalmente, nacional” (SCHWARTZMAN, Simon. Bases do 
autoritarismo brasileiro. P.132-4) 
[40] Nesse sentido ver BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da aministração pública burocrática à gerencial. P. 6 
(disponível em http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=87) 
[41] Ainda assim, no contexto de América Latina a experiência foi a mais estável. Os países constantemente 
referidos como os mais democráticos, Chile e Uruguai, tiveram tantos golpes quanto o Brasil, e em número bem 
mais elevado os outros países. Nesse sentido ver SANTOS, Wanderley Guilherme do.  O ex-Leviatã brasileiro: 
do voto disperso ao clientelismo concentrado. Rio de Janeiro: civilização brasileira. 2006. P. 13 
[42] BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da aministração pública burocrática à gerencial. P. 6 
[43] O autor ainda acrescenta: “O Decreto-Lei 200 teve, entretanto, duas consequências inesperadas e 
indesejáveis. De um lado, ao permitir a contratação de empregados se concurso público, facilitou a sobrevivência 
de práticas patrimonialistas e fisiológicas. De outro lado, ao não se preocupar com mudanças no âmbito da 
administração direta ou central, que foi vista pejorativamente como “burocrática” ou rígida, deixou de realizar 
concursos e de desenvolver carreiras de altos administradores”. (BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da 
aministração pública burocrática à gerencial. P. 7)  
[44] Disciplinado pelo art.37 e incisos, da CF.  
[45] Inseridos no inciso V, do art. 37, através da Emenda Constitucional n° 19.  
[46] Folha de São Paulo São Paulo, domingo, 15 de fevereiro de 2009 Cargos de confiança crescem 32% no país 
em cinco anos. Postos comissionados em municípios, Estados e União saltaram de 470 mil para 621 mil. Parcela 
de comissionados no total de servidores na ativa também aumentou, assim como os cargos sem vínculo com 
serviço público. Fernando Barros de Mello. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1502200902.htm 
[47] Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/esporte/766549-cabide-de-emprego-ronda-os-jogos-olimpicos-
do-rio-2016.shtml 
[48] Dados de 2007 elaborados pela ONG Transparência disponíveis em http://www.transparencia.org.br/ 
[49] ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da Rocha. Sociologia do Direito: A magistratura no espelho. São Leopoldo: 
UNISINOS. 2002. P. 108 
[50] Nesse sentido é oportuno transcrever alguns trechos do voto do Min. Marco Aurélio em acórdão que julgou a 
ADI n° 1.521-4 do Rio Grande do Sul: “Tênues têm sido as iniciativas objetivando coibir abusos notados no 
preenchimento de cargos em comissão: por vezes, são parentes de autoridades do primeiro escalão que efetuam 
concurso público para ocupação de cargos de menor importância [...] para, a seguir, à mercê de apadrinhamento 
revelador de nepotismo, chegarem a cargos de maior ascendência, quer sob o ângulo da atividade desenvolvida, 
quer considerada a remuneração;[...] A origem dessa situação é remota, com raízes fincadas no período da 
colonização. A par desse aspecto, tem-se ainda o desvirtuamento das próprias funções, de vez não raro dá-se a 
investidura para o exercício de funções que, na realidade, não se fazem compatíveis com a nomeação para cargos 
em comissão. [...] A cultura brasileira conduziu o Constituinte de 1988 a inserir, relativamente à administração 
pública [...] a obrigatória observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
[...] O que previsto no Diploma Máximo quanto à livre nomeação e exoneração há de ser tomado de forma 
racional, de modo razoável, presente a boa fé. O texto da parte final do inciso II do artigo 37 [...] não serve de 
respaldo ao quadro de injustiça e por vezes de absoluta imoralidade que costumeiramente é denunciado pela 
imprensa escrita e falada”. (Grifos nossos)  
[51] Resolução n° 22.585. Relator Min. José Delgado. Voto do relator. P.7-8 
[52] O PPS do Paraná, por exemplo, emitiu resolução estadual n° 003/2009 determinando que os ocupantes de 
cargos políticos devem doar 5% de seus vencimentos para o partido. Para não deixar dúvida, no parágrafo único 
do art. 6° esclarecem que é considerada nomeação política qualquer cargo, seja em comissão ou não, que 
procedente de indicação partidária (http://www.ppspr.org.br/site/WFR_PPS_LerPeriodico.aspx?prd=11731). O 
PT nacional divulga em seu site três tabelas, uma de contribuição de filiados, outra de contribuição de detentores 
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de cargos eletivos, e uma terceira para detentores de cargos de confiança. A tabela vincula a doação ao salário, 
em salários mínimos. Fica então: A) até seis salários mínimos 2%; B) de 6 a 10 salários mínimos: 3%; C) de 10 a 
15 salários mínimos: 5%; D) de 15 a 20 salários mínimos: 8%; E) Acima de 20 salários mínimos: 10% 
(http://www.pt.org.br/portalpt/documentos/cen-aprova-resolucao-da-secretaria-de-financas-para-encontros-
setoriais-205.html). A Resolução n° 01/2009 do PC do B de Tocantins, destinada a todos os “Camaradas 
Dirigentes e Militantes”, estabelece também tabela de doação. No art. 14 esclarece que a contribuição é devida 
sempre, inclusive aquela definida no estatuto partidário, mas ainda há uma contribuição especial, o chamado 
“dízimo”.  Começa em valores de 2%, para salários até R$1,860,00 e vai até 10% nos salários acima de R$ 
6.510,00. (http://www.vermelho.org.br/to/noticia.php?id_noticia=121753&id_secao=122). Já o Partido Social 
Cristão – PSC – não quer deixar dúvidas. Coloca no próprio estatuto partidário que não só os filiados, como os 
detentores de cargo em comissão também são devedores de doação para o partido (art. 42, II). O valor do dízimo 
– e parece que nesse caso a expressão “dízimo” não poderia ser mais feliz - não é estabelecido em estatuto. O 
Partido Republicano Progressista – PRP – também registrou em estatuto o dízimo. Mais especificamente, no 
“Código de Ética” do partido. No art. 4° estabelece o valor de 10% para todos os ocupantes de cargos, 
independente se é mandato eletivo ou indicação partidária para cargos em comissão 
(http://www.prp.org.br/o_partido/codigodeetica.asp). O Partido Verde – PV estabelece no estatuto também, 
variando entre 10% para os titulares de cargos no executivo e 5% para os titulares de cargo de confiança, art. 86 
(http://www.pv.org.br/interna_estatuto_cap12.shtml). Também o Partido Democrático Trabalhista – PDT -
  estabelece no art. 73, C, que a contribuição incide sobre os cargos em comissão também, com valor variando de 
5% a 10%, quando o salário é superior a 15 salários mínimos (http://www.pdt.org.br/index.php/pdt/estatuto/). 
Todos os links acessados em 27.04.2011. 
[53] Disponível em https://www2.psdb.org.br/index.php/agencia-tucana/noticias/psdb-fara-reforma-estatutaria-
para-extinguir-dizimo/ 
[54] Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u735892.shtml 
[55] HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26°ed. São Paulo: Companhia das Letras. 1995. P. 157 
[56] ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. A magistratura no espelho. p. 37 
[57] ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. A magistratura no espelho. p. 37 
[58] Álvaro Rocha também trata o assunto. Ver. ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. A magistratura no espelho. p. 
87 e seguintes. 
[59] É preciso lembrar também que houveram muitas modificações à atual Constituição, mudando bastante o 
perfil original. Em termos de administração pública, é preciso ressaltar a EC. N° 19, que visou imprimir mais 
efetividade, mas também é preciso lembrar todas as reformas administrativas de cariz neo-liberal dos anos 90, 
que enfraqueceram o caráter burocrático, tipicamente weberiano, de nossa Constituição, introduzindo um modelo 
de administração pública gerencial, no qual até se cogitou abolir a estabilidade, mas restando à reforma centrada 
nas privatizações, com introdução das agências reguladoras para controle. De certa maneira, isso abriu 
novamente as portas para o patrimonialismo. 
[60] FAORO, Raymundo. Os Donos Do Poder. P. 827  
[61] SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. p. 103 
[62] Nas palavras de Faoro: “E o povo, palavra e não realidade dos contestatários, que quer ele? Este oscila entre o 
parasitismo, a mobilização das passeatas sem participação política, e a nacionalização do poder, mais 
preocupado com os novos senhores, filhos do dinheiro e da subversão, do que com os comandantes do alto, 
paternais e, como o bom príncipe, dispensários de justiça e proteção. A lei, retórica e elegante, não o interessa. A 
eleição, mesmo formalmente livre, lhe reserva a escolha entre opções que ele não formulou”. (FAORO, 
Raymundo. Os Donos Do Poder. P. 837) 
[63] Schwartzman alerta ainda para o fato de que muitas vezes a abertura à participação popular nada mais é do 
que uma tentativa de cooptação por parte do Estado: “No caso brasileiro, a coexistência de um estado com fortes 
características neopatrimoniais levou, no passado, à tentativa de organização da sociedade em termos 
corporativos tradicionais, criando uma estrutura legal de enquadramento e representação de classes que perdura 
até hoje. Ao mesmo tempo, no entanto, o mercado se expandia, a sociedade se tornava mais complexa e formas 
autônomas de organização e participação política eram criadas. O termo “cooptação política”, utilizado neste 
livro, busca captar o tipo de relacionamento entre estes dois sistemas de participação, ou seja, o processo pelo 
qual o Estado tratava, e ainda trata, de submeter a sua tutela formas autônomas de participação. Uma parte 
importante do sistema de cooptação criado a partir do regime Vargas foi o Ministério do Trabalho e o sistema 
previdenciário, mais tarde transformados em capital político do Partido Trabalhista Brasileiro. Era um sistema 
corporativo, na medida em que ligava todo um setor da sociedade ao Estado e tratava de proporcionar direitos 
sociais e econômicos especiais a seus participantes – aposentadoria, salário mínimo, assistência médica etc.  – 
fora do mercado. Era um sistema controlado de cima, e com relativamente pouca participação nas bases, mas 
utilizado com bastante eficácia nas disputas eleitorais no mercado político aberto para garantir a continuidade 
dos detentores do poder.  Os sistemas de cooptação ocupam um lugar intermediário entre os sistemas 
corporativos e a política aberta de grupos de interesse. Quando são efetivos, tendem a reduzir o conflito político 
pela limitação de seu escopo, ao estabelecer monopólios irredutíveis de privilégios. Eles criam, ao mesmo 
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tempo, estruturas de participação política débeis, sem consistência interna e capacidade organizacional própria”. 
(SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. p. 110) 
[64] A respeito desse teor, o STF inclusive editou as súmulas 346 e 473. 
[65] Ver FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo: 
Malheiros. 1997. P. 127-8 
[66] Há ainda a PEC 140/07 de autoria do dep. Miro Teixeira (PDT-RJ) que fixa o absurdo percentual de 20%. 
Nesse caso, apenas os casos mais absurdos estariam excluído, e a média do que hoje existe poderia até ser 
elevada, sendo ainda mais temerário.  
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LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
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RESUMO 
Resumo: A partir da Constituição da República de 1988, a teorização tradicional dos atos 
administrativos merece ampla revisão para alinhamento ao paradigma do Estado Democrático 
de Direito. Logo, surge a aplicação da teoria processual como base científica jurídica, que 
possibilita a efetivação da legitimidade democrática, com a plena participação dos 
interessados na construção de todas as decisões do Estado. O Estado de Direito continua 
sendo obediente à legalidade, no entanto, a teoria processual permite a operacionalização da 
lei para a que os cidadãos consensualmente influenciem as decisões tomadas no âmbito 
estatal.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO 
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMOCRACIA. 
LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA. 
 
ABSTRACT 
Summary: From the Constitution of 1988, the traditional theory of administrative acts 
deserves broad review to align with the paradigm of a democratic state. Soon comes the 
application of the theory as a scientific basis procedural law, which allows the realization of 
democratic legitimacy, with the full participation of stakeholders in the construction of all 
state decisions. The State of law remains obedient to the legality, however, the theory allows 
the operationalization of procedural law for citizens to influence decisions taken by consensus 
within the state. 
KEYWORDS: KEYWORDS: ADMINISTRATIVE LAW. ADMINISTRATIVE ACT. 
ADMINISTRATIVE PROCEDURE. DEMOCRACY. DEMOCRATIC LEGITIMACY. 
 
 

    

1 - INTRODUÇÃO 

  

A Constituição da República de 1988 demarca o início de um novo paradigma de Estado, 
composto de novas perspectivas e diretrizes fundadas na discussão de democracia. 
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Evidentemente, a noção deste novo paradigma de Estado fundado na democracia, instiga a 
prospecção de novas compreensões por meio de teorias e, evidentemente, conduz à discussão 
da legitimidade e da efetiva participação dos cidadãos na construção democrática da 
sociedade.   

Inserir novos debates no Direito como reflexo à recente constitucionalização, requer o 
rompimento com resquícios seculares que obstaculizam a desconstrução de dogmas jurídicos 
que são reprisados cotidianamente. 

Obviamente, a crítica ao dogma consolidado perpassa na análise da sua origem, com 
verificação das teorias e do contexto da sua produção até a sua compreensão atual, para 
posteriormente, alcançar um campo seguro para refutar ou acolher aquela compreensão.   

A proposta reflexiva do presente trabalho é aferir a decisão no âmbito administrativo, que 
produz os chamados atos administrativos, mais especificamente os atos discricionários. 

No âmbito jurisdicional a discussão sobre a decisão é sempre encoberta pela figura do 
Julgador, este quase como que uma figura mediática e protagonista naquele meio de 
expectadores. 

Contudo, aprofundar o exame das decisões no âmbito administrativo, desde o início lança o 
desafio da ausência da mítica do Juiz como salvador ou promovedor da paz social, por 
conseguinte, antemão há esta marcante diferenciação na investigação do ato discricionário e 
de seus fundamentos constituintes, eis que o papel de julgador é exercido pela própria 
Administração Pública. 

Neste sentido, diante da ausência destas figuras especiais (Juízes) como julgadores no seio da 
administração pública, muitas das teorias assentadas na necessidade de pessoa diferenciada, 
com reputação ilibada e imune a quaisquer interferências exteriores, derrogam a discussão 
sobre a produção jurídica pela Administração Publica. 

Talvez pela ausência de figuras técnicas especiais na Administração Públicas, não existam 
teorias voltadas para a aplicação de atos administrativos, que imperativamente decorrem da 
interpretação e, por conseguinte, são atos decisionais, tal como na função jurisdicional. 

Ora, mas como já dito, se no âmbito jurisdicional tamanha é a dedicação para estudo do tema 
com afinco no viés democrático, no âmbito da Administração Pública não pode destoar, com 
efeito, o presente trabalho atém-se ao Direito Administrativo, mais especificamente à teoria 
formadora dos atos administrativos discricionários, com destaque para o seu chamado núcleo, 
o mérito do ato administrativo. 

Decerto que, as mudanças introduzidas pelo texto constitucional, embora decorrida mais de 
duas décadas, ainda carecem de revolvimento e reflexão apurada, para que os intérpretes do 
Direito não se situem apenas como ventríloquos de uma sociedade (im)pensante. 

No panorama atual, a dogmática repele qualquer discussão aprofundada sobre o obscuro 
mérito do ato discricionário, que permite a Administração Pública produzir suas 
manifestações (supostamente) com limitação à lei, contudo, imunes ao debate no âmbito 
jurisdicional. 
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O entendimento em torno do tema ato administrativo discricionário é uníssono, o que nos traz 
uma perspectiva que não há questionamentos a serem elaborados, o que é nefasto para 
qualquer ciência. 

Existem raras críticas doutrinárias sobre os atos discricionários, que se refugiam em novas 
teorias denominadas "pós-modernas", mas também com pontos falhos quanto à legitimidade 
democrática. 

Neste viés democrático, eis que compatível com o paradigma atual, inúmeros são os 
questionamentos a serem adotados acerca da teoria dos atos administrativos, uma vez que 
subordinado ao Estado de Direito, poderia esta Administração Pública emitir atos com 
repercussão jurídica, ou seja, com observância à legalidade, todavia, estes mesmos atos 
poderiam ser recebidos como insuscetíveis à crítica pela ciência jurídica. 

Sendo assim, o presente artigo se desenvolverá, certo que, muitas serão as indagações a 
surgirem acerca da discricionariedade dos atos administrativos, entretanto, as respostas 
quando formuladas estarão comprometidas com o paradigma democrático, desprezando 
ferramentas metajurídicas para sua legitimação. 

Aprofundar a discussão acerca da legitimidade democrática é pilar fundamental para a 
construção de um Estado Democrático de Direito, pois os cidadãos participam 
consensualmente pelo processo na efetivação do Direito, que por sua vez se revela nos atos 
administrativos, o que reprime qualquer perspectiva autoritária e violenta de imposição 
coercitiva de decisões. 

  

2 - APONTAMENTOS HISTÓRICO E TEÓRICO ACERCA DO ATO 

DISCRICIONÁRIO 

  

A partir do século XVIII, mais especificamente da Revolução Francesa, com a queda do 
Absolutismo e o surgimento do Estado Moderno, harmonizado pela tripartição dos poderes, 
dá-se início aos fundamentos do Direito Administrativo, com foco na compreensão do 
intitulado Poder Executivo, como bem assevera Maria Tereza Fonseca Dias (2003, p. 138). 

Não cabe aprofundar sobre os liames paradigmáticos que colaboram para o nascedouro do 
Direito Administrativo, contudo, cabe destacar sua valorização diante da plena cisão[1] entre 
o direito público e o direito privado. Citado Direito Administrativo assume como espaço 
jurídico assecuratório do não retorno ao absolutismo, através da concessão de garantias frente 
ao "poderoso" Estado (FONSECA DIAS, 2003, p. 139). 

Entretanto, tal cisão confere ao Estado, mais especificamente ao Poder Executivo, o fardo de 
representante do interesse público e este, por sua vez, repele[2] o contato com o direito 
privado, pois afinal o Estado e a sociedade apresentam interesses diversos, que se diga de 
passagem prevalece para muitos doutrinadores até os dias atuais[3].    
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Neste ambiente do Estado Liberal, o surgimento do Direito Administrativo, embora 
pretensamente voltado para a proteção dos cidadãos, acaba sendo norteado para a relação de 
conflito entre Estado e Cidadão, tanto assim, que na própria França, são criados os Tribunais 
Administrativos, que fomentaram a teorização do Direito Administrativo (FONSECA DIAS, 
2003, p. 138). 

Com efeito, na teorização do Direito Administrativo, o núcleo de toda estruturação se dá 
através do ato administrativo, que emerge vinculado à esta percepção conflituosa entre 
público e privado. Cabe citar Érico Andrade (2010, p. 162) que é esclarecedor: 

  

Ganha, então, conotação fundamental o ato administrativo, concebido como provimento de 
autorização em torno do qual se constrói a ciência do direito administrativo, e a teorização da 
autotutela administrativa, baseada na força imperativa e executiva do ato administrativo. A 
Administração, tanto na dimensão subjetiva quanto na objetiva ou funcional, é contaminada 
pelo sentido autoritário. 

[...] A relação Administração-Cidadão era imaginada apenas segundo os moldes do exercício 
da autoridade, do poder de império, e não sob a ótica consensual. 

  

A evolução histórica retratada acima, ao alcançar a centralização do Direito Administrativo no 
ato administrativo e, principalmente, pelo contexto autoritarista que se inflamava diante da 
dissidência entre a esfera pública e privada, consolida o direcionamento para a compreensão 
do próprio Estado. 

Neste ínterim, não é exagero ressaltar que o autoritarismo do Estado embala a construção do 
Direito Administrativo diante da necessidade de conter a volta do poder (absolutista), 
entretanto, neste paradigma Liberal do seu surgimento, há a garantia que a sociedade civil tem 
plena liberdade, diante da então certeza que todos são iguais perante a Lei (FONSECA DIAS, 
2003, p. 141).  

A tripartição de poderes com o delineamento das funções principais do Estado, aproxima 
intimamente o Poder Jurisdicional e Poder Executivo, eis que ambos não podem prescindir da 
lei, visto que esta amarração é a garantia que a conclusão (lei) alcançada pelo Poder 
Legislativo será aplicada, como expõe Habermas (1997, p. 216). 

Portanto, a noção que o Estado (Liberal) "contido" pela tripartição de poderes e, por 
conseguinte, guarnecedor da plena liberdade da sociedade, é decorrente da ideia de 
aproximação entre justiça e legalidade, como aponta Habermas (2003, p. 305): 

  

No modelo liberal, a ligação estrita da justiça e da administração à lei resulta no clássico 
esquema da divisão de poderes, que deveria disciplinar, através do Estado de Direito, o 
arbítrio do poder estatal absolutista. A distribuição das competências entre os poderes do 
Estado pode ser entendida como cópia dos eixos históricos de decisões coletivas. A prática de 
decisão judicial é entendida como agir orientado pelo passado, fixado nas decisões do 
legislador político, diluídas no direito vigente; ao passo que o legislador toma decisões 
voltadas para o futuro, que ligam o agir futuro, e a administração controla problemas que 
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surgem na atualidade. Esse modelo parte da premissa segundo a qual a constituição do Estado 
de Direito democrático deve repelir primariamente os perigos que podem surgir na dimensão 
que envolve o Estado e o cidadão, portanto nas relações entre o aparelho administrativo que 
detém o monopólio do poder e as pessoas privadas desarmadas. Ao passo que as relações 
horizontais entre as pessoas privadas, especialmente as relações intersubjetivas, não tem 
nenhuma força estruturadora para o esquema liberal de divisão dos poderes. Nisso se encaixa 
a representação positivista do direito, que o tem na conta de um sistema de regras fechado 
recursivamente. 

  

Nesta linha, para aprofundamento do tema proposto, a concepção do Estado Liberal, na qual 
se desenvolve o Direito Administrativo, tem marcas importantes como, a tripartição de 
poderes e, principalmente, a restrição do Poder Executivo pela legalidade. 

Paralelamente ao desenvolvimento do ato administrativo, na última parte do século XIX, a 
teoria do Direito estava inserida na necessidade de formulação de conceitos determinados, 
como foi a tentativa de Puchta como colaborador da Jurisprudência dos Conceitos. 

Como aponta Larenz (1997, p. 23) a Jurisprudência dos Conceitos insistia no esclarecimento 
de um sistema lógico no estilo de uma pirâmide de conceitos, que permitia tanto no sentido 
ascendente como no descendente, extrair a origem de cada conceito. 

Contudo, a Jurisprudência dos Conceitos não alcança explicação sobre o conceito supremo, o 
que conspurca sua compreensão, a teor da crítica desenvolvida por Larenz (1997, 25), que 
assim arremata que a sustentação de Puchta é o conceito kantiano de liberdade[4].  

 E a menção à Jurisprudência dos Conceitos tem o condão de demonstrar o contexto do 
surgimento da expressão ato discricionário, que até idos de 1886, era compreendido pela 
doutrina tradicional alemã, como a livre possibilidade de escolha pela Administração Pública, 
a teor do apontamento de Antônio Francisco de Sousa (1994, p. 34). 

Ainda sobre o surgimento do ato discricionário, em artigo desenvolvido por Andréas Krell 
(2004, p. 2), com importante revolvimento histórico, é demonstrado que num primeiro 
momento a discricionariedade tinha recepção odiosa para aqueles que aguardavam pleno 
controle da Administração Pública pela lei. Entretanto, com o desenvolvimento da sociedade 
e necessária adaptação do Estado, como resposta aos vários questionamentos, a 
discricionariedade passou a ser ferramenta relevante. 

Ainda aponta Andréas Krell (2004, p. 3) que a própria evolução da técnica legislativa 
apontava para a necessária discricionariedade da atuação estatal diante dos conceitos jurídicos 
indeterminados, tal qual já prevalecia no Direito privado através da atuação dos juízes. 

Portanto, a noção de discricionariedade já rondava a Administração Pública anteriormente no 
ano de 1886, como afirma Antônio Francisco de Sousa (1994, p. 34), que busca em Edmund 
Bernatzik a crítica à doutrina tradicional alemã, que até então acolhia a discricionariedade 
como a inexistência de vinculação às disposições legais. 

No fim do século XIX, os doutrinadores estavam aflitos com a tal liberdade manejada pelo ato 
discricionário, que sob a regência do Poder Executivo (designado pela tripartição de poderes) 
era o aplicador da legalidade e, principalmente, nos chamados conceitos indeterminados, em 
que a lei não trazia o esclarecimento normativo suficiente. 
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E tentaram com destaque para as teorias desenvolvidas por Bernatzik e Tezner, que se 
contrapunham através das respectivas teorias da multivalência e da univocidade (SOUSA, 
1994, p. 36)[5], a sustentar uma discricionariedade no bojo do direito[6]. 

Neste passo, há a interseção entre a teoria já citada da Jurisprudência dos Conceitos 
encabeçada por Puchta[7] e a discricionariedade até então existente no Direito alemão, o que 
fica claro na crítica tecida por Bernatzik (SOUSA, 1994, p.34), vez que defendia a 
convivência da "liberdade de escolha" na aplicação do direito, através da intitulada 
discricionariedade técnica. 

Ou seja, Bernatzik alerta sobre a inconsistência de uma teoria do ato discricionário que exclua 
a aplicação do Direito (SOUSA, 1994, p. 34), o que sob o ponto de vista jurídico é um 
avanço, muito embora saibamos que a proposta da própria teoria da multivalência também 
tenha seus percalços. 

Defende Bernatzik (SOUSA, 1994, p.34) que a discricionariedade técnica é um complexo 
processo interpretativo em cadeia, que embora seja permeada por insegurança diante da 
impossibilidade de vias de controle da decisão que culmina no ato administrativo, ao menos a 
teoria tenta situar a discricionariedade dentro do Direito e, principalmente, como obediente à 
legalidade. 

Ou seja, a discricionariedade no direito alemão já ultrapassava os limites da lei para buscar 
soluções, tal qual Puchta defendia na busca de conceitos supremos, advindos da filosofia do 
direito. 

No entanto, a discricionariedade sequer estava pautada em pretensa farsa da racionalidade, 
como arquitetado na jurisprudência dos conceitos, mas estava assentada em resquícios 
autoritários do monarca (=Estado)[8], contudo, embora por teorias distintas, alcançam o 
mesmo fim, que era a utilização de verdades universais e pressupostas, com fundo kantiano, 
para o atendimento estratégico dos seus interesses.   

E mais, para enfatizar a crítica, basta aprofundar em Forsthoff (SOUSA, 1994, p. 41), 
seguidor de Bernatzik, na sua teoria da multivalência[9], que assim afirma: 

  

A Administração, diferentemente da Justiça, não deve ser tomada como mera aplicadora do 
direito. Ela detém uma grande autonomia comparável à autonomia normativa, factor que a 
caracteriza. É certo que a Administração está, na totalidade, coberta pelo direito mas, 
diferentemente do Tribunal, não se encontra exclusivamente dominada pelas normas jurídicas. 
O funcionário administrativo deve ir buscar a orientação da sua atividade, em parte à lei, em 
parte à própria experiência e a pontos de vista subjectivos. 

  

E exatamente a noção acima arrolada de ato discricionário, descrita por Bernatzik e 
aprofundada por Forsthoff, foi a teoria mais aceita nos países do subsistema francês (SOUSA, 
1994, p. 41), a qual incluímos o direito brasileiro, pela próxima conceituação utilizada nos 
manuais de direito administrativo até os dias atuais, como no caso descrito por Celso Antônio 
Bandeira de Melo (2005, p.393): 
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[...] atos discricionários seriam os que a Administração pratica com certa margem de 
liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de conveniência e oportunidade 
formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei reguladora da expedição deles. [...] 
discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos limites da norma legal, e pode ser definida 
como a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o 
dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo 
critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema 
legal 

  

Entretanto, anteriormente ao estudo da discricionariedade no direito brasileiro, cabe 
parênteses, pois se havia possível influência na teoria da discricionariedade pela chamada 
escola da Jurisprudência dos Conceitos, certamente o avanço teórico de Forsthoff, utiliza-se 
dos ditames do chamado movimento do direito livre, pois a Administração não está limitada 
às normas jurídicas, mas deve buscar conceitos de valor[10] advindos da sua experiência ou 
subjetividade para concretização do ato discricionário, além do que existem várias respostas 
interpretativas da lei (base da teoria da multivalência de Bernatzik). 

Portanto, é chamativa e decisiva a contribuição de Forsthoff na teoria da multivalência, pois 
se aproxima ao movimento do direito livre, pois não visam o aprimoramento jurídico, mas 
apenas esquivam das respostas através da sapiência do julgador-administrador, vez que na 
figura deste, elementos subjetivos permitem uma solução de conflitos, tal qual denunciado por 
André Cordeiro Leal (2008, p. 52) na aproximação ocorrida entre Bulow e Jhering. 

E o arremate autoritário da discricionariedade é a impossibilidade de interferência do 
Judiciário no ato administrativo discricionário, como se este fosse não um ato construído pela 
legalidade, mas sim o pleno exercício da função (tripartição de poderes) como defendido por 
Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 916)[11], que confere plena liberdade para o 
Administrador produzir a melhor decisão, que sob o véu de promoção do bem comum ou 
preservação do interesse público, maquiam a arbitrariedade por trás do ato discricionário. 

A teoria da multivalência desenvolvida por Forsthoff auxilia o atuar solipsista da 
Administração Pública, pois afinal é considerado o ato discricionário a partir de pontos 
subjetivos do agente público, como a aplicação da experiência própria, também permite que o 
Estado ultrapasse os limites das normas jurídicas. 

Sendo assim, a construção do ato apenas justifica o ato em si mesmo, o que em outros dizeres, 
faz com que o dizer administrativo pelo ato, nasça auto-imune à própria crítica no 
Judiciário[12], muito embora, paradoxalmente, a tripartição de poderes teoricamente deveria 
resguardar pela legalidade a manifestação autoritária do Estado perante a sociedade civil. 

E mais, a aproximação da teoria desenvolvida por Forsthoff também é constatada em leitura à 
obra de Larenz (1997, p. 80), que ao discorrer sobre o movimento do direito livre, mais 
especificamente sobre Hermann Isay, cita Forsthoff (em nota de rodapé), como apoiador da 
atividade criadora dos juízes. 

A evolução histórica abordada tem enorme importância para a construção crítica de 
discricionariedade, pois como abaixo será apontado, a doutrina brasileira é homogênea na 
conceituação, quase não havendo críticas, sendo que as únicas existentes consignam à teoria 
de Kelsen a base de sustentação da discricionariedade, através da sua moldura balizadora, 
como apontam Gustavo Binenbojm (2008, p. 199) e Florivaldo Dutra de Araújo (2005, p. 61). 
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Entretanto, ousamos a discordar que a teoria kelsiana oportuniza o surgimento do ato 
discricionário, que como já visto tem seu nascedouro em momento anterior, muito embora 
também saibamos, que a fatídica moldura interpretativa de Kelsen, também viabiliza o saber 
solipsista, o que coincide com as teorias antes mencionadas, que carecem de soluções na 
ciência do direito e buscam um método ocultista[13], como adverte Rosemiro Pereira Leal 
(2002, p. 64). 

Ademais, a demarcação do contexto que permite o surgimento de uma teoria do ato 
discricionário, como foi a teoria da multivalência de Bernatzik, concede plena compreensão 
da ausência de respaldo jurídico para sua sustentação. 

A teoria do ato discricionário é pretensamente sustentada por uma suposta harmonia existente 
entre os poderes, que permite que o Poder Executivo, fantasiado de aplicador da lei (eis que 
na realidade não se difere de um déspota no Estado Absolutista), que opta por aplicar a 
decisão mais justa e sábia, com o preenchimento das lacunas da lei, afinal o subjetivismo do 
agente público permite que experiências pessoais e outras formas de conhecimento adentrem 
ao Direito. 

Além do que, a própria discricionariedade arbitrária foi sendo intensificada ao longo da 
história pela técnica legislativa dos conceitos indeterminados, que concedia cada vez mais ao 
Poder Executivo impor suas decisões, pois, evidentemente, necessitava atender seus próprios 
interesses. 

Reitere-se o apontamento já elaborado, que o viés do Estado Liberal, que propiciou o 
surgimento do ato discricionário, há a confrontação dos interesses públicos com os interesses 
privados, portanto, resta latente que a dominação pretendida pelo Estado, que sob o 
monopólio de aplicador da lei, mascara suas reais pretensões através de uma suposta liberdade 
de escolha das decisões, ou seja, o verdadeiro criador da lei. 

A aproximação entre a construção de ato discricionário, com destaque para os teóricos 
Bernatzik e Forsthoff, e a escola do direito livre, encabeçada por Bullow, reclama o 
esclarecimento explanado por Larenz (1997, p.80): 

  

[...] existe o Direito livre, criado pela decisão jurídica dos cidadãos, pela jurisprudência e pela 
ciência do Direito. Como todo o Direito, também aquele é um produto da vontade. 
Reconhecendo isto, a ciência do Direito toma o caminho das ciências do espírito no século 
XIX e entra na sua fase voluntarística. É a vontade de chegar a uma decisão já 
antecipadamente conhecida que preside à escolha dos lugares da lei que permitem 
fundamentar essa decisão. O que num caso nos leva a interpretar extensivamente ou 
analogicamente e em outro literal ou até restritivamente, não é a lei e a lógica, mas o Direito 
livre e a vontade. Em qualquer caso, é a vontade, precisamente, o verdadeiro motor. A 
dedução lógica é uma aparência vazia, estando ao serviço, não da verdade, mas do interesse. 

  

Neste ensejo, estampados estão os contornos teóricos que contribuíram para alcance da noção 
tão difundida de ato discricionário, com a grave denúncia que sua base de sustentação 
ultrapassa os limites da ciência jurídica, o que contraria até mesmo a tentativa frustrada de 
Kelsen em estabelecer uma teoria pura do Direito. 
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3 - O ato discricionário no Direito Brasileiro e a ausência de teoria democrática 

  

Inúmeros são os autores que tratam dos atos discricionários, mas poucos são os que produzem 
críticas e teorias para apurar sua compreensão. 

Em regra, como aponta Krell (2004, p. 194), partem os autores[14] que a produção do ato 
discricionário visa atender uma própria exigência das normas, vez que estas se utilizam das 
técnicas de conceitos indeterminados e, com efeito, exigem a interpretação do agente público. 

Para a doutrina brasileira em geral[15] o ato administrativo divide-se entre atos vinculados e 
discricionários, sendo que naqueles o conteúdo normativo é tamanho que não há liberdade 
para atuação do agente público; ao passo que nos atos discricionários, há liberdade para o 
agente público interpretar e construir o ato administrativo. 

Não é a proposta do presente artigo, aprofundar sobre o estudo da dogmática jurídica, até 
porque não faltam estudos nesta linha, sendo relevante e suficiente até o momento que a teoria 
da multivalência de Bernatzik, oriunda do direito alemão do século XIX continua a prevalecer 
no direito brasileiro em pleno paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Entrementes, oportuno registrar que a própria Alemanha, por experiências históricas amargas 
advindas do nazismo, como alerta Andréas Krell (2004, p. 6), que outrora vedava a apreciação 
pelo Judiciário do ato discricionário, sofreu enorme reviravolta após a Lei Fundamental de 
Bonn em 1949[16]. 

Em outros dizeres, a própria Alemanha que por meio dos seus autores, construiu uma teoria 
dos atos discricionários que os deixava livre de apreciação no âmbito do judiciário, desde 
meados do século XX, já revisou a teoria e continua revisando como também esclarece 
Andréas Krell (2004, p. 6). 

Entretanto, o que temos hoje no Brasil é a prevalência da dogmática jurídica acerca do ato 
administrativo, que expurga qualquer crítica aprofundada sobre a discricionariedade, o que 
gera uma zona de conforto para os doutrinadores, afinal basta ao Estado obediência às 
prescrições legais (FAGUNDES, 1967, p. 150). 

Contudo, desde já cabe a crítica, a repetição irrefletida de legalidade, ou melhor, princípio da 
legalidade[17], apenas estampa seu caráter retórico, nos dizeres de Rosemiro Pereira Leal 
(2010, p. 139), que no plano do discurso efusivo gera plena satisfação, entretanto, quando 
sujeito à mínima análise, tem sua instável e obscura base de sustentação demolida. 

Para opinião contundente acerca do ato discricionário, no Direito Brasileiro a demarcação do 
ato discricionário (embora seja do desconhecimento de alguns autores), tem início na Lei nº 
221 de 20 de novembro de 1894, que em seu artigo 13, parágrafo 9º, alíneas a) e b), que assim 
prevê: 

  

§ 9º Verificando a autoridade judiciaria que o acto ou resolução em questão é illegal, o 
annullará no todo ou em parte, para o fim de assegurar o direito do autor. 
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a) Consideram-se ilIegaes os actos ou decisões administrativas em razão da não applicação ou 
indevida applicação do direito vigente. A autoridade judiciaria fundar-se-ha em razões 
juridicas, abstendo-se de apreciar o merecimento de actos administrativos, sob o ponto de 
vista de sua conveniencia ou opportunidade; 

b) A medida administrativa tomada em virtude de uma faculdade ou poder discricionario 
sómente será havida por illegal em razão da incompetencia da autoridade respectiva ou do 
excesso de poder. 

  

Assim, a citada lei do final do século XIX, lança no direito brasileiro um marco central para o 
delineamento do ato intocável pelo Judiciário, chamado ato discricionário, que é construído 
pelo "merecimento", através do "ponto de vista de sua conveniência e opportunidade". 

A partir da Lei 221/1894 o direito administrativo brasileiro adotou a compreensão do ato 
discricionário, que possui como núcleo, o mérito do ato administrativo, que por sua vez 
contém os critérios valorativos de conveniência e oportunidade. 

Neste ínterim, cabe menção aos dizeres de Seabra Fagundes (1967, p. 152) que menciona 
expressamente na revogação da Lei 221/1894 pelo código de processo civil (1939) que, no 
entanto, até os dias atuais tal lei está em vigor, pelo menos para o Supremo Tribunal Federal, 
sendo exemplo emblemático o julgamento de extradição nº 1085, do italiano Cesare Battisti, 
onde a estruturação do acórdão faz plena citação à Lei 221/1894. 

 Por apego científico, importa destacar que a construção doutrinária sobre o mérito do ato 
discricionário é conferida aos autores italianos, com destaque para Ranelletti, Presutti, 
Lentini, Orlando Treves e Renato Alessi, como bem esclarece Sérgio Guerra (2010, p. 10). 

Todavia, no direito brasileiro a tentativa de aprofundamento e teorização do ato 
discricionário, inclusive o mérito do ato discricionário, é consignada ao autor Seabra 
Fagundes (1967, p. 150), que assim descreve o mérito do ato discricionário: 

  

O mérito do ato administrativo constitui um aspecto do procedimento da Administração, de 
tal modo relacionado com circunstâncias e apreciações só perceptíveis ao administrador, 
dados os processos de indagação de que dispõe e a índole da função por ele exercida, que ao 
juiz é vedado penetrar no seu conhecimento. Se o fizesse exorbitaria, ultrapassando o campo 
da apreciação jurídica (legalidade ou legitimidade), que lhe é reservado como órgão 
específico de preservação da ordem legal para incursionar no terreno da gestão política 
(discricionariedade), próprio dos órgãos executivos. 

  

Ainda em Seabra Fagundes (1967, p. 154) outro esclarecimento sobre a legalidade ou 
legitimidade e o merecimento (mérito) do ato administrativo cabe destaque: 
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Os conceitos de legitimidade e de mérito se repelem. Aquele diz com a aplicação da lei. Se na 
prática do ato administrativo esta é aplicada com adequação à situação de que nele se cogita, o 
ato administrativo se diz legal ou legítimo. 

[...] 

O mérito se relaciona com a intimidade do ato administrativo, concerne ao seu valor 
intrínseco, á sua valorização sob critérios comparativos. Ao ângulo do merecimento, não se 
diz que o ato é ilegal ou legal, senão que é ou não é o que devia ser, que é bom ou mau, que é 
pior ou melhor do que outro. E por isto é que os administrativistas o conceituam, 
uniformimente, como o aspecto do ato administrativo, relativo à conveniência, à 
oportunidade, à utilidade intrínseca do ato, à sua justiça, à fidelidade aos princípios da boa 
gestão, à obtenção dos desígnios genéricos e específicos, inspiradores da atividade estatal.   

  

E apenas para arremate, Seabra Fagundes (1967, p. 154) cita a conclusão de Giusepino Treves 
que afirma que o ato discricionário é "determinado por normas não jurídicas".  

Notoriamente, o desmanche da teoria do ato discricionário como liberdade interpretativa ao 
agente público ocorre no seu próprio nascedouro, pois ao tempo que há a assertiva da 
necessidade de plena vinculação do Estado à legalidade, ou seja, a configuração do próprio 
Estado de Direito, em momento posterior, é conferida alternativa à rota da legalidade, para 
que o agente público julgue "o que é mau, o que é melhor". 

É patente a ausência de mínima sustentação jurídica, pois é injustificável que o Estado, 
principalmente após o paradigma de Estado Democrático de Direito, produza atos 
administrativos não jurídicos, o que em outras palavras concede à alternativa da 
Administração Pública criar o Direito que atende aos seus interesses. 

Esse estreitamento teórico demonstra que, a divisão entre atos vinculados e atos 
discricionários, visa apenas a permitir a criação de uma técnica[18] capaz de justificar a 
finalidade e resultados a serem alcançados. 

Não há comprometimento científico para justificação do ato discricionário, até porque 
qualquer tentativa neste sentido seria inócua, tendo em vista que toda a teoria da 
discricionariedade desde Bernatzik a Forsthoff e chegando ao direito brasileiro, através de 
autores como Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 886)[19], imputam a 
discricionariedade à complementação subjetiva do agente público e esta, evidentemente, é 
incontrolável. 

A questão da discricionariedade ao apoiar-se na subjetividade do agente público 
(Administração Pública), imputa uma obscuridade incapaz de aclaramento por qualquer 
método científico, por conseguinte, ao afirmamos que a construção do ato discricionário é 
apenas uma técnica para alcançar resultados metajurídicos, tal pontuação está desenvolvida 
sob a impossibilidade de análise científica quando a consciência do julgador (agente público) 
é intangível à crítica. 

Destarte, o mérito do ato administrativo ao reproduzir-se por critérios valorativos de 
conveniência e oportunidade, apenas tenta teorizar o aspecto não jurídico de um ato produzido 
pelo Estado, mas, contudo, sem o dever de obediência à legalidade. 
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Tais critérios inseridos pela lei nº 221/1894, concedem à Administração Pública o pleno 
exercício da sua vontade, que "sob seu ponto de vista" decidirá qual é a melhor decisão ou 
como será atendida sua finalidade[20]. Citadas expressões vagas conferem coesão à 
sistemática da discricionariedade, afinal se desconhecemos a subjetividade do agente público-
julgador, obviamente, nos resta a adotar expectativas vazias, que utilizam de um suposto bem-
estar gerado pelo senso comum. 

Não há cientificidade jurídica na construção supostamente do homem racional, que tenta 
conscientemente operacionalizar o direito e encontrar respostas seguras. Nesta linha, a 
tentativa da teoria que envolve o ato discricionário apenas propugna que a liberdade do agente 
público-decididor não é apreciável, o que revela apenas uma técnica para alcançar 
resultados.   

Como acima já alertado, a teoria da multivalência que polui o direito administrativo brasileiro 
e, este por sua vez, ao aprofundar-se nas águas abissais e incompreensíveis do mérito do ato 
discricionário, para eleger a possibilidade dos atos administrativos serem gerados por 
influência não jurídica, apenas revelam a ausência científica desta teoria, que fixa seus pilares 
no voluntarismo da escola do direito livre, tal qual já citamos a denúncia feita por Larenz 
(1997, p.80), que reiteramos: "É a vontade de chegar a uma decisão já antecipadamente 
conhecida que preside à escolha dos lugares da lei que permitem fundamentar essa decisão." 

Citada aproximação entre a técnica do ato discricionário e a escola do direito livre, coincide 
com a primorosa denúncia científica desenvolvida por André Cordeiro Leal (2008, p.65) 
sobre a questão do lapso entre a técnica e a ciência à suposta ciência processual desenvolvida 
por Bullow: 

  

Como a concepção bulowiana de processo dá notícia de que o autor criara uma "Ciência" que 
se destinava à instrumentalização da atividade dos juízes e não à asseguração de legitimidade 
da decisão  fora do Estado Social, a "Ciência" bulowiana do processo acaba se transformando 
num elemento inútil. O que se tem, por consectário, em síntese é que o processo do qual 
tratam os autores que seguiram a Bullow representa o resultado de um abordagem apenas 
técnico-legitimadora da violência estatal que suscita a angústia dos que tentaram se livrar do 
deciosinismo judicial. Daí afirmamos que Bulow, não pode ser considerado, como muitos 
ainda insistem em fazer, o fundador da ciência processual atual, mas o inaugurador de um 
vertente tecnológica da jurisdição como atividade do juiz [...]. 

  

Como já salientado, Bullow, precursor da escola do direito livre, volta sua técnica e não 
ciência, para a figura do decididor, o que encobre a discussão científica, vez que a sabedoria 
do Juiz, ou seja, sua subjetividade é incontrolável. 

Por conseguinte, a técnica de Bullow apoiada na figura do decididor, conforme concluído por 
André Cordeiro Leal (2008, p. 134), a pretexto de permitir operacionalidade, apenas viabiliza 
uma criação (decisão solitária) auto-imunizante da indagação sobre a legitimidade 
democrática.      

E a teoria do ato discricionário existente no direito brasileiro é identificada plenamente com a 
tese-denúncia de André Cordeiro Leal, pois se discute um ato administrativo discricionário 
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que extrapola os limites da ciência jurídica e, através do mérito administrativo, efetua a 
conexão metajurídica ao liame da decisão política[21] do Poder Executivo. 

Exatamente neste ponto emerge o argumento dos defensores da discricionariedade, ao repelir 
a apreciação do ato discricionário pelo processo judicial, sob a pretensa garantia da separação 
dos poderes, vez que o núcleo intocável (mérito do ato administrativo), que é construído pela 
vontade política (e não jurídica) e, logo, como esta é a função do Poder Executivo (emitir 
vontade política), não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. 

Entretanto, não percebem os defensores da discricionariedade nos atos administrativos que, 
cria-se uma metamorfose ambulante, com evidente viés tecnicista, na perseguição de 
resultados, pois o Estado que até então deveria ser regido pela legalidade, dispensa a operação 
legal e recorre ao direito livre para criar seu próprio entendimento, imune à apreciação pelo 
Judiciário. 

E falham reiteradamente seus defensores[22] ao atribuir que a discricionariedade deve 
obedecer aos limites da Lei, pois estes limites são elastecidos até o ponto de alcance da 
vontade do Estado ou mesmo do próprio Judiciário, ficando a discussão científica-jurídica 
dissipada pelo voluntarismo.  

A crítica tecida também afasta o argumento da necessidade de discricionariedade para 
adequar aos casos concretos, como defendido por Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 
886)[23], pois se a solução fosse a plena vinculação de todos os atos (vinculados) à lei, num 
suposto engessamento do agente público, também não haveria a pretensa certeza jurídica, vez 
que embora o conteúdo normativo seja amplamente esclarecedor, os corredores da 
interpretação subjetiva (filosofia da consciência) formam um labirinto inescapável. 

Por mais esclarecedor que seja uma norma, a construção de um ato vinculado não o justifica 
por si só, vez que se ali houve aplicação do direito, consequentemente, houve sim o momento 
interpretativo e como já alcançado pela evolução histórica na teoria do Direito, os conceitos 
de cada palavra não podem ser exatamente subsumidos, embora Windscheid no seu 
positivismo legal racionalista tenha tentado, como expõe Larenz (1997, p. 35). 

Assim, alcançamos que mesmo nos atos vinculados, estes também são passíveis de critica 
externa pela operacionalização da lei, pois se assim não fosse, recairia na armadilha do 
positivismo, que compreende que a exposição do conteúdo da norma seja suficientemente 
capaz de alcançar um patamar de segurança jurídica. 

Em crítica contundente ao positivismo, esclarece Rosemiro Pereira Leal (2010, p. 138): 

A dificuldade que, neste passo, enfrenta a dogmática jurídica, que é a expressão sistêmica do 
positivismo, consiste na aplicação da lei de modo a permitir a prometida previsibilidade das 
decisões aos destinatários normativos. É que, na dogmática jurídica, em não se delineando 
previamente a teoria da produção e da operacionalização da lei, as relações sígnicas, no plano 
sintagmático e associativo, ficam entregues à consciência do decisor, criando uma sobrecarga 
de instabilidade psíquica e social para todos no que se refere à fiabilidade do direito, uma vez 
que os campos seletivo-associativos (paradigmas e sintagmas) dos signos jurídicos adquirem 
uma viscosidade (evanescência) semiológica devastadora a extrapolarem escritas e fatos 
(situações) para se estabilizarem (paradigmatizarem) nos valores cristalizados de uma 
sociedade hipotética [...]. 
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Embora a crítica seja devastadora à teoria do ato administrativo, principalmente, com relação 
ao ato discricionário, certo é que a doutrina tradicional e o Poder Judiciário continuam com a 
utilização da mesma técnica, com o agravante que o Judiciário utiliza-se da limitação de 
apreciação ao mérito do ato administrativo, para mais uma vez cumprir a vontade de alguns, 
vez que incoerentemente em certos casos aprecia o mérito do ato administrativo[24] e noutros 
momentos não[25].   

Como salientado no início deste tópico, existem críticas acerca da discricionariedade no ato 
administrativo, contudo, supostas inovações acabam por repetir a deficiência científica para 
controle do agente público no exercício dos critérios de conveniência e oportunidade, mas 
principalmente continuam vinculados ao julgamento solipsista do agente público, ponto este 
comprometedor sob o ponto de vista científico. 

Sobre o avanço na mudança na teorização do ato discricionário, Sérgio Guerra (2010) 
desenvolve importante artigo para concluir a necessidade de adaptação à pós-modernidade 
através da reflexividade administrativa, com a proposta de uma abertura consensual 
participativa e, consequentemente, diminuição da unilateralidade na geração do ato 
administrativo. 

Outra crítica relevante é tecida por Odete Medauar (2008, p.70) e Érico Andrade (2010, 
p.183) que avançam para a substituição do ato administrativo pelo procedimento 
administrativo, como forma de controle e consensualidade na aplicação do direito 
administrativo. 

Ainda com relevância para o desfecho da apresentação do ato discricionário no direito 
brasileiro, vale a citação da obra de Florivaldo Dutra de Araújo (2005, p.136), que propõe 
uma melhor estruturação do ato administrativo pela ampla motivação dos atos, ou seja, 
também caminha o autor para a aderência ao procedimento administrativo. 

Entretanto, embora estas críticas sejam importantes para a remodelação da teoria do ato 
administrativo, insta ressalvar que estas teorias continuam avançando em novos trabalhos, 
como na obra Atuais Rumos do Processo Administrativo, co-organizada por Vitor Rhein 
Schirato e Odete Medauar, entretanto, ainda com deficiência acerca da legitimidade 
democrática.   

Propõe Vitor Rhein Schirato (2010, 31) o afastamento da perspectiva tradicional do mérito 
administrativo, eis que não é possível seu acolhimento como uma parcela insindicável. 
Entretanto, a teoria ofertada para possibilitar a ampla incidência da legalidade, é viabilizada 
pois: 

[...] trazendo-se o ato final ao contexto do processo, no qual restaram apresentados os 
interesses subjacentes e os argumentos de todas as partes interessadas, tem-se 
consideravelmente ampliado o campo de apreciação da juridicidade do ato final com o 
ordenamento, visto que será possível claramente aferir a razoabilidade, a proporcionalidade e 
a compatibilidade da finalidade do ato exarado com a situação fática que levou a sua edição. 

  

Evidentemente o salto do ato para o procedimento administrativo, como acima já aventado, é 
relevante para remodelação da discricionariedade, entretanto, caso o procedimento esteja 
assentado na teoria arcaica de Bulow, não há modificação do modelo tecnicista de resultados, 
com inevitável esvaziamento científico. 
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Conceder ao julgador ferramentas como razoabilidade, proporcionalidade e observância à 
finalidade, não possibilita a construção da legitimidade democrática, vez que há a 
continuidade da perspectiva da decisão solipsista, que é comprometida pela subjetividade do 
julgador. 

Prover a teoria do ato administrativo pelo procedimento demanda uma teoria processual não 
apoiada na figura do decididor, pois se assim continuasse, a figura do julgador isolado então 
representado pelo agente público, continuaria a mesma discricionariedade, com a distinção 
que no momento anterior havia a discricionariedade pela divisão de atos administrativos entre 
vinculados ou discricionários pela subsunção do agente entre norma e fato; e já no momento 
posterior, com a adoção do procedimento, o agente público assemelharia à figura do Juiz, o 
que também comprometeria a teoria, diante da impossibilidade de controle e verificação do 
pensamento do julgador. 

Diante desta encruzilhada, busca-se a aplicação nos atos administrativos de uma teoria 
processual, que possibilite participação dos interessados, com ampla fiscalidade e controle, 
para alcance da legitimidade democrática. 

  

4 - O processo e a legitimidade democrática 

  

A teoria neoinstitucionalista desenvolvida por Rosemiro Pereira Leal (2008) busca pelo 
processo como instrumento constitucionalizado, que formado por garantias como do 
contraditório, da ampla defesa e fundamentação das decisões, permitir efetiva participação 
dos interessados na construção de todas decisões. 

Nesta teoria processual as partes não são subordinadas ao saber solipsista do julgador, vez que 
as partes em contraditório constroem a argumentação para influenciar e erigir a decisão final. 

Portanto, os partícipes do processo ao construir a decisão final, afastam a remansosa 
concepção que o Juiz detém a sabedoria divina, e passam a ter amplo acesso aos argumentos 
que sustentam a decisão. 

Em outros dizeres, podemos afirmar que as partes debatem para consensualmente apurarem a 
solução do litígio, o que inverte a noção até aqui exposta no artigo, em que a Administração 
Pública é o detentor isolado do conhecimento, como se os demais partícipes fossem meros 
expectadores. 

Critérios metajurídicos como conveniência e oportunidade ou mesmo equidade[26], são 
esvaziados na teoria processual a ser adotada, vez que a construção democrática demanda o 
reconhecimento da legitimidade e, definitivamente, esta não se encontra no julgador solitário 
que impõe a decisão mais justa apoiado no seu intelecto superior. 

Na esteira do processo constitucionalizado, a legitimidade é fonte renovável e interminável, 
desde que as partes participem em contraditório na construção da decisão, sendo 
completamente dispensável qualquer intervenção do Juiz com seus poderes mediúnicos ou 
transcendentais. 

Como bem esclarece Marcelo Cattoni (2002, p. 117): 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 767



 Há muito a questão acerca da legitimidade das decisões jurisdicionais deixou de ser um 
problema que se reduza tão-somente à pessoa do juiz, à sua virtude ou à sua forma de seleção, 
ou a um momento quase mítico de tomada de decisão. O que garante a legitimidade das 
decisões são antes direitos e garantias fundamentais, de caráter processual, atribuídas às partes 
e que são, principalmente, os do contraditório e da ampla defesa (Constituição da República, 
art. 5º, LV), além da necessidade racional de fundamentação das decisões (Constituição da 
República, art. 93, IX). Embora o Direito diga respeito a todos os cidadãos, nos discursos de 
aplicação essa necessidade de legitimidade afeta diretamente àqueles que sofrerão os efeitos 
do provimento jurisdicional. 

  

Portanto, o debate em contraditório entre as partes estipula os limites da decisão a ser 
proferida pelo julgador, e este se situa apenas como mais uma parte processual, sem espaço 
para inserção de argumentos não debatidos pelas partes. 

A certeza que as partes em contraditório que fomentarão a decisão a ser alcançada, produz o 
direito fundamental de construir discursivamente a própria racionalidade decisória[27], por 
conseguinte, a perspectiva gerada faz alcançar não uma imposição do julgador, mas uma 
decisão consensualmente trabalhada. 

Evidentemente, na conclusão do debate processual haverá vencedor ou vencido, entretanto, 
espera-se que tendo as partes a certeza que seus argumentos foram debatidos, abona-se a 
concepção que os mesmos são autores e destinatários de todas as decisões no ambiente 
democrático a ser desenvolvido, assim, podemos conceber a legitimidade democrática. 

Assim, a partir do processo constitucionalizado é permitido atingir um status democrático, 
pois pela via da intersubjetividade juridicamente processualizada (LEAL, 2002, p. 102), há a 
exteriorização dos argumentos pelas partes e, conseqüente, oportunidade para através da 
crítica, alcançar a decisão legitimamente aceitável. 

No Estado Democrático de Direito é imprescindível perquirir acerca da legitimidade 
democrática, sendo impossível sustentar uma teoria na ciência jurídica que camufla a 
violência da aplicação do direito, por trás de um saber solipsista e arbitrário, imposto pela 
condição de autoridade do julgador. 

Logo, a proposta do presente artigo é assinalar a inviabilidade do acolhimento da teoria da 
multivalência dos atos administrativos discricionários, que obstam qualquer compreensão e 
participação dos seus destinatários na conclusão do ato, até mesmo numa possível discussão 
judicial, como se o paradigma Absolutista ainda vigesse a ciência jurídica. 

O mérito do ato administrativo desenvolvido no direito italiano, e amplamente defendido pela 
maioria dos doutrinadores brasileiros, é uma técnica dissimuladora, que pautada em critérios 
metajurídicos (conveniência e oportunidade) e falseada por expressões vazias e maléficas, 
como mais justa, razoável ou proporcional, vedam seu debate, a fim de assegurar a 
verticalidade impositiva na relação entre Estado e indivíduo. 

Como já denunciado, a estruturação dos atos entre vinculados e discricionários apenas torna 
realizável o voluntarismo do Estado-julgador, que a pretexto de concentrar a unificação de 
vontades do povo, é detentor da supremacia do interesse público, como resquício perverso do 
Estado Liberal que alimentava a cisão entre público e privado.  
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 5 - A revisão dos atos administrativos pelo procedimento 

  

Antecipadamente à teorização do ato administrativo é preciso situar a figura do Estado no 
paradigma democrático de direito, pois a partir da teoria neoinstitucionalista do processo é 
permitida sua construção, com ampla participação e fiscalidade de todos os destinatários, 
como define Rosemiro Pereira Leal (2010, p. 29): 

  

O "DEVIDO PROCESSO", como paradigma meta-linguístico a ser constitucionalmente 
adotado para nomear o Estado Democrático de Direito, tem sua compreensão na virada 
lingüística popperiana que impõe uma fiscalidade incessante (crítico-discursiva), por uma 
linha de problematização constante e aberta processualmente a todos (controle difuso de 
constitucionalidade), da internormatividade escolhida a reger o advir de uma sociedade que, 
assim delineada e construtível pela comunidade jurídica constitucionalizada, se qualifique 
democrática. 

  

Por conseguinte, afasta-se a percepção mítica do Estado, como representante dos diversos 
interesses da sociedade, diante das grandes frustrações individuais e coletivas, como denuncia 
Rosemiro Pereira Leal (2010, p. 25), que em afirmação contundente arremata: "A integração 
social pelo Estado é uma alucinação histórica a ser erradicada". 

O paradigma do Estado Democrático de Direito não encontra em si mesmo a sustentação para 
democracia, como pretendem estudiosos e juristas por meio de investigações interpretativas, 
como assevera Rosemiro Pereira Leal (2010, p. 28). 

Tal compreensão acerca da necessidade de construção do Estado Democrático de Direito, 
decorre da necessidade de investigação de inúmeras expressões que povoam a dogmática no 
direito administrativo, que insistem em afirmar a superioridade da Administração Pública 
(princípio da supremacia do interesse público) e, posteriormente, utiliza-se deste pressuposto 
como uma verdade imanente (direito natural), a justificar desde a construção (elementos dos 
atos administrativos[28]) até as características[29] dos atos administrativos.  

Os elementos e características dos atos administrativos são conformados à supremacia do 
interesse público, pois se revestem de pré-compreensões[30], que são veladamente 
direcionadas ao atendimento do interesse do próprio Estado[31], sem qualquer espaço 
procedimental para participação dos interessados. 

Sendo assim, a noção que o paradigma do Estado Democrático de Direito está em construção, 
acarreta a certeza que tão somente através da possibilidade de participação de todos os 
membros da sociedade como legitimados, em similar oportunidade ao Estado, para a geração 
das decisões, que será alcançada a legitimidade democrática. 

Neste sentido, propugna-se pela completa desconstrução dos atos administrativos, que 
apoiados na formação pelos elementos (competência, forma, motivo, objeto e finalidade[32]), 
são todos absorvidos pelo procedimento administrativo. 
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Assim, o procedimento administrativo é o instrumento único de manifestação do Estado na 
operação da lei, sendo esvaziada a caracterização de ato vinculado ou ato discricionário, pois 
na teoria processual adotada, como expõe Rosemiro Pereira Leal (2010, p. 178): 

O devido processo é o núcleo instituidor (teoria-método) e regencial, como uma 
metalinguagem crítica, a ocupar o centro dos enunciados normativos dele provenientes e a 
balizar a participação (argumentação jurídica) de todos na formação das decisões no tríplice 
nível de fundação, vigência e incidência da legalidade.  

  

A proposta de nova teorização dos atos administrativos pela teoria neo-institucionalista, 
supera a concepção tradicional do processo, como abalizado por Bulow, pois nesta teoria o 
saber decididor é expurgado pela decisão compartilhada entre todos os interessados, que sob a 
regência dos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões, permite 
vislumbrar a já esclarecida legitimidade democrática. 

E mais, a inescapável solução até então prevalecente sobre a discricionariedade 
administrativa, mais especificamente sobre o mérito administrativo, é completamente 
superada, pois se o paradigma do Estado Democrático de Direito pressupõe a obediência à 
legalidade, esta deverá ser aplicada, sem quaisquer percalços ou interferências metajurídicas. 

O devido processo é instituição legitimadora e caracterizadora do Estado Democrático de 
Direito (LEAL, 2002, p. 114), sendo este médium lingüístico procedimental, que permite que 
a própria ciência do direito ofereça respostas. 

A teoria neoinstitucionalista elege como teoria da linguagem jurídica o "processo", que 
autoriza a construção da própria sociedade jurídico-político e aufere a legitimidade 
democrática, sendo este "processo" como a base metodológica inarredável da teoria, para que 
possa a comunidade jurídica enfrentar as inúmeras e imprevisíveis situações problemas 
(LEAL, 2010, p. 78). 

Se a discricionariedade sempre recai nas armadilhas do positivismo e na frustração da 
previsibilidade normativa de todos os fatos, o que gera a necessidade das normas com 
conteúdos indeterminados, a teoria processual defendida sobre os atos administrativos, elege o 
devido processo como o mecanismo metodológico de aplicação de todas as leis. 

Neste sentido, o Estado continua assistido e limitado pela legalidade, eis que é princípio 
previsto no artigo 37 da Constituição, contudo, toda operacionalização da lei demanda sua 
exteriorização para crítica, a permitir controle dos interessados, pois assim teremos a 
construção de uma teoria democrática. 

O papel do Estado no ato administrativo é isonomicamente comparado ao dos interessados, 
não havendo operação tenebrosa feita às escuras sobre merecimento, tampouco utilização de 
critérios metajurídicos, pois a legalidade na teoria do processo não se legitima pelo saber 
autoritário, mas sim pela construção comparticipada das decisões. 

Por coerência teórica ao sustentar que os atos administrativos serão sempre exteriorizados 
pelo procedimento, evidentemente não há qualquer véu protetor como é o caso do mérito do 
ato discricionário, logo, ampla será a possibilidade de revisão do Judiciário. 
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A atuação estatal pelo procedimento como método de aplicação da lei, torna suas decisões 
amplamente suscetíveis de questionamento judicial, não havendo que conclamar tripartição de 
poderes ou decisões eminentemente políticas. 

Como há proximidade entre as decisões administrativas (atos) e decisões jurisdicionais, pois 
ambos perpassam pela análise de legalidade (produzida pelo Legislativo), não demanda a 
existência de uma linha divisória entre Judiciário e Executivo, pois estes se confundem e se 
completam na operacionalização da lei. 

E mesmo naqueles atos administrativos ordinários, que não interferentes diretamente na vida 
de particulares, também se amoldam à teoria processual, pois o princípio da publicidade 
previsto no texto constitucional ultrapassa a concepção arcaica de mera formalidade, mas 
assume o papel de exteriorizar para sociedade os argumentos de construção do ato 
administrativo, desde sua concepção até sua aplicação. 

A teoria processual não se preocupa com finalidade teleológica na construção do ato 
administrativo, como defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 375), pois a 
segurança jurídica não está na expectativa imanente da norma, como se fosse possível pré-
compreender todos os caminhos interpretativos que conduziriam à uma certa decisão, 
anteriormente alcançada pelo senso comum.  

A revisão da teoria que assola os atos administrativos na atualidade, preocupa-se em afastar o 
subjetivismo onipotente do Estado, que utilizando de argumentos não teorizados, como a 
tripartição de poderes, pretende resguardar uma ampla liberdade para atuação estatal, sem 
qualquer preocupação com a sociedade, tampouco com a lei. 

Todavia, esta concepção arbitrária é incompatível com a construção democrática pretendida, 
daí a necessária revisão dos atos administrativos, partilhados entre vinculados ou 
discricionários, para que sejam apenas adequados ao texto constitucional. 

Além da já citada teorização dos atos administrativos pelos elementos, também perde 
sustentação científica a caracterização pretendida pelos doutrinadores tradicionais, pois a 
imperatividade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade não são necessárias para 
impor arbitrariamente os atos administrativos. 

A observância ao processo como único meio capaz de alcançar a legitimidade democrática, 
que se viabiliza pela participação dos interessados, isonomicamente, com abertura para o 
contraditório e ampla defesa e, principalmente, com a certeza que colaborarão para a 
construção da decisão, afasta a necessidade de impor unilateralmente o ato (imperatividade), 
pois há a certeza que foi oportunizada a comparticipação da decisão, deixando o ato de se 
caracterizar como um ato isolado do decididor; 

Tampouco necessita de "antecipadamente" ordenar que o ato foi legal (presunção de 
legitimidade), pois como o destinatário do ato participou da sua construção, consensualmente 
adere à legalidade aplicada. A presunção funciona apenas como uma garantia de não 
questionamento do ato administrativo, entretanto, na teoria processual ampla é a fiscalidade, o 
que demanda a abertura do ato administrativo. 

E por fim, quanto à autoexecutoriedade, não é necessário demarcar que toda manifestação do 
Estado dispense autorização do Judiciário, pois se assim não fosse, evidentemente, não seria 
possível o desenvolvimento da Administração Pública, eis que esta sempre deve obediência à 
legalidade. Como já dito nas notas introdutórias, há plena similitude entre os atos 
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administrativos e atos jurisdicionais, pois ambos operam a legalidade e, evidentemente, 
existem mecanismos coercitivos próprios em cada função para sua efetivação. 

Entretanto, a lei definirá os mecanismos a serem utilizados pela Administração Pública, 
principalmente, naquelas situações-problema que envolvam direitos dos cidadãos, sendo 
incabível no presente momento aprofundar sobre as inúmeras hipóteses. 

Pois bem, a formulação de uma nova teoria para os atos administrativos, exige maior 
aprofundamento sobre pontos específicos, como classificação ou mesmo extinção, decerto 
que a proposta deste tópico foi fundamentar a teoria proposta e criticar o modelo vigente, com 
sua remodelação quanto aos elementos e características, eis que são pilares dogmáticos de 
difícil superação. 

  

6 - Conclusão  

  

O artigo desenvolvido visou aprofundar e compreender a origem dos atos administrativos, 
principalmente, o nascimento dos atos discricionários nos idos do século XIX no Direito 
alemão. 

Esta remontagem histórica permite enxergar que o direito administrativo vigente no direito 
brasileiro é ultrapassado, pois se sustenta em escolas teóricas (jurisprudência dos conceitos e 
escola do direito livre) que desdenham da cientificidade jurídica, em prol de uma tecnicidade 
pragmática. 

Principalmente, o ato discricionário através do seu núcleo meritório, busca sustentar a 
arbitrariedade estatal, o que na perspectiva teorizada pelo processo, não é juridicamente 
defensável uma proposta de aplicação da legalidade, que é o ato administrativo, ao ser 
permeado por critérios metajurídicos, com vedação à apreciação pelo Judiciário. 

A metodologia processual adotada confere ampla fiscalidade e participação dos interessados 
na construção democrática, inclusive pela via judicial, não havendo ilações capazes de vedar o 
acesso ao conhecimento jurídico, sob a falácia de tratar-se de subjetividade do Estado.  

Aliás, o Estado inserido no paradigma do Estado Democrático de Direito, tem seu atuar 
pautado pela legalidade, sendo arbitrária e ilegal qualquer decisão que não em referência aos 
ditames da lei. 

Todavia, para não recair na decepção positivista, impende a adoção da teoria processual na 
operacionalização da lei, para que espaços ou lacunas legais não sejam preenchidos por 
subjetivismos, mas e, principalmente, que garanta que todas as decisões que culminem atos 
administrativos, alcancem a legitimidade democrática. 

Assim, a legalidade a ser obedecida pelo Estado, impõe que todas suas manifestações ou 
decisões adotem a linguagem processual, como único meio legítimo possível, pois esta é a 
teoria para respeito e operação da legalidade e, principalmente, para alcance da 
consensualidade entre público e privado. 
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[1] Sobre esta cisão do direito privado e do direito público, bem como o surgimento do direito 
administrativo, Érico Andrade discorre: "Por isso, o aparecimento do direito administrativo no 
século XIX ocorreu num contexto em que a Administração Pública não era vista 
conjugadamente com a sociedade, mas sim de forma totalmente separada, de modo que o 
direito administrativo era entendido apenas no contexto do conflito autoridade-liberdade." 

Não obstantes a preocupação teórica no desenvolvimento de garantias em prol do cidadão, no 
Estado Liberal o destaque, de fato, girou em torno da efetivação do poder de autoridade. O 
Estado é concebido como ente titular do interesse público, que, por sua vez, é confundido com 
a própria entidade estatal, entendida de forma separada da sociedade. Assim, a Administração 
é voltada a servir o interesse do sujeito jurídico Estado. (ANDRADE, 2010, p. 158) 

[2] Expressão apontada por Érico Andrade. (ANDRADE, 2010, p. 158) 
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[3] Muitos doutrinadores compreendem que há a supremacia do interesse público, como 
Romeu Felipe Bacellar Filho (2010) 

[4] A crítica tecida por Larenz (1997, p.25) é conclusiva acerca da Jurisprudência dos 
Conceitos: "A genealogia dos conceitos ensina, portanto, que o conceito supremo, de que se 
deduzem todos os outros, codetermina os restantes através do seu conteúdo. Porém, de onde 
procede o conteúdo desse conceito supremo? Um conteúdo terá ele de possuir, se é que dele 
se podem extrair determinados enunciados, e esse conteúdo não deve proceder dos conceitos 
dele inferidos, sob pena de ser tudo isto um círculo vicioso. Segundo Puchta, esse conteúdo 
procede da filosofia do Direito, assim consegue um ponto de partida seguro com que construir 
dedutivamente todo os sistema e inferir novas proposições jurídicas. Mas, se analisarmos mais 
em concreto, o a priori jusfilosófico do sistema de Puchta, não é senão o conceito kantiano de 
liberdade". 

[5] Sobre a divergência existente entre Bernatzik e Tezner tece Antônio Franscisco de Sousa: 
"Este conflito doutrinário entre BERNATZIK E TEZNER constituiu o ponto de partida para o 
conflito doutrinário em que ainda hoje nos encontramos envolvidos e que conhece duas 
grandes correntes: a teoria da multivalência, com as suas raízes em BERNATZIK  e a teoria 
da univocidade, com as suas raízes em TEZNER, isto é, respectivamente, a teoria que diz que 
na interpretação e aplicação dos conceitos legais indeterminados são possíveis várias decisões 
certas (poder discricionário) e a que ao invés, defende um única solução correcta (poder 
vinculado). 

[6] Neste sentido, acerca evolução da discricionariedade no direito administrativo alemão, 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta que a discricionariedade deixa de ser compreendida 
como um campo externo ao direito. (1991, p. ) 

[7] Como alerta Larenz acerca da divergência entre a Jurisprudência dos Conceitos e o 
positivismo (1997, p. 26): "É portanto incorrecto equiparar de modo puro e simples 
Jurisprudência dos Conceitos e positivismo, como frequentemente se faz. [...] os próprios 
conceitos postos pelo legislador precisam também de retirar a sua legitimação do conceito de 
sistema, com o que a Jurisprudência dos conceitos nitidamente se opõe ao positivismo." 

[8] KRELL, Andréas Joachim. (2004, p.2) 

[9] SOUSA, Antônio Francisco. (1994, p. 41) 

[10] Expressão utilizada por Forsthoff citado por Antônio Francisco de Sousa (1994, p.42) 

[11] Conclui o autor (BANDEIRA DE MELLO, 2004, p. 916) acerca da limitação do 
Judiciário na apreciação de questões advindas da discricionariedade da Administração 
Pública: "O campo de apreciação meramente subjetiva - seja por conter-se no interior das 
significações efetivamente possíveis de um conceito legal fluído e impreciso, seja por dizer 
com a simples conveniência ou oportunidade de um ato - permanece exclusivo do 
administrador é indevassável pelo juiz, sem o quê haveria substituição de um pelo outro, a 
dizer, invasão de funções que se poria às testilhas com o próprio princípio da independência 
dos Poderes, consagrado no artigo 2º da Lei Maior. 

[12] Conforme expõe Antônio Francisco de Sousa um dos traços fundamentais da evolução 
da discricionariedade nos países germânicos é a limitação ao controle jurisdicional, pois há 
uma margem de apreciação a favor da autoridade administrativa. (1994, p. 37) 
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[13] Segundo Rosemiro Pereira Leal (2002, p. 64) atualmente o positivismo é um método 
ocultista que, abandona o método e "apresenta um jeito legal de fazer os problemas sumirem 
momentaneamente".  

[14] Andréas Krell (2004, p. 194) cita autores como Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria 
Sylvia Zanella de Pietro e Germana Moraes, que adotam a compreensão mencionada acerca 
da necessidade do ato discricionário, diante da impossibilidade de ampla e completa regulação 
pelas normas.  

[15] José Cretella Júnior (2002, p. 174) define o poder discricionário como: "aquele que 
permite que o agente se oriente livremente com base no binômio conveniência-oportunidade, 
percorrendo também livremente o terreno demarcado pela legalidade." 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p. 414) assim dispõe sobre a discricionariedade: 
"[...] não é um poder atribuído em abstrato, mas um modo de disciplinar juridicamente a 
atividade administrativa. O autor define a discricionariedade como "a margem de liberdade 
conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua 
vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos 
próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal. Em resumo, é a 
liberdade circunscrita pela lei." 

Já Marçal Justen Filho (2006, p. 161) define a discricionariedade como um "dever-poder de 
decidir segundo a avaliação da melhor solução para o caso concreto", e arremata o autor: "é 
da essência da discricionariedade que a autoridade administrativa formule a melhor solução 
possível, adote a disciplina jurídica mais satisfatória e conveniente ao poder público". 

[16] Andréas Krell (2004, p. 6) elabora severo artigo acerca do ato discricionário no direito 
alemão, sendo relevante citar: "A partir da promulgação da Lei Fundamental de Bonn, de 
1949, o reforço do princípio da reserva da lei e a garantia constitucional de uma plena 
proteção judicial contribuíram para que a doutrina e a jurisprudência, num primeiro momento, 
adotassem amplamente a linha de que o emprego de conceitos indeterminados numa hipótese 
legal não atribuía qualquer discricionariedade." 

[17] Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 884), proeminente autor do direito 
administrativo no Brasil, declara: "No Estado de Direito a Administração só pode agir em 
obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinadas 
na ordenação normativa." 

[18] Cf  Aroldo Plínio Gonçalves (1984, p. 23). Esclarece o autor sobre a técnica: "A noção 
geral da técnica é de conjunto de meios adequados para a consecução dos resultados 
desejados de procedimento idôneos e realização de finalidades". 

[19] Diz o Autor (BANDEIRA, 2004, p. 886): "[...] fala-se em discricionariedade quando a 
disciplina legal faz remanescer em proveito e a cargo da administração um certa esfera de 
liberdade, perante o quê caber-lhe-á preencher com seu juízo subjetivo, pessoal, o campo da 
indeterminação normativa, a fim de satisfazer no caso concreto a finalidade da lei". 

[20] Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. (2009, p. 61) 

[21] Seabra Fagundes (1967, p. 162) faz menção ao ato administrativo político 
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[22] Seabra Fagundes (1967, p. 165): "Os atos administrativos exclusivamente políticos, 
escapando à apreciação jurisdicional, não ficam, por isso, fora da ordem jurídica." 

[23] Defende Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 886) a utilização da 
discricionariedade, pois: "Esta forma é exatamente a de disciplinar certa matéria sem manietar 
o administrador. Isto porque a lei pretende que seja adotada em cada caso concreto 
unicamente a providência capaz de atender com precisão à finalidade que a inspirou. Deveras, 
a regra de Direito, como é óbvio, pretende sempre e sempre a medida capaz de atender 
excelentemente ao interesse público. Ora, dadas a multiplicidade e variedade de situações 
fáticas passíveis de ocorrerem - as quais serão distintas entre si pelas circunstâncias que as 
envolvem e pela colaboração que tenham - , é preciso que o agente possa, em consideração à 
fisionomia própria de cada qual, proceder à eleição da medida idônea para atingir de modo 
perfeito o objetivo da regra aplicanda. Se a lei todas as vezes regulasse vinculadamente a 
conduta do administrador, padronizaria sempre a solução, tornando-a invariável mesmo 
perante situações que precisariam ser distinguidas e que não se poderia antecipadamente 
catalogar com segurança, justamente porque a realidade do mundo empírico é polifacética e 
comporta inumeráveis variantes."  

[24] ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO DA 
MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ. CONTROLE JUDICIAL DO ATO 
ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. EXIGÊNCIA 
DO ENUNCIADO DA QUESTÃO NÃO VALORADA NO ESPELHO DE CORREÇÃO 
DA PROVA DE SENTENÇA PENAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. OFENSA 
AOS  PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA MORALIDADE. INCLUSÃO DE NOVO 
ITEM NO ESPELHO DE CORREÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. 

1. É cediço que o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua 
compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena 
de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em 
flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 

2. Desborda do juízo de oportunidade e conveniência do ato administrativo, exercido 
privativamente pelo administrador público; 

a fixação de critérios de correção de prova de concurso público que se mostrem desarrazoados 
e desproporcionais, o que permite ao Poder Judiciário realizar o controle do ato, para adequá-
lo aos princípios que norteiam a atividade administrativa, previstos no art. 37 da Carta 
Constitucional. 

3. Mostra-se desarrazoado e abusivo a Administração exigir do candidato, em prova de 
concurso público, a apreciação de determinado tema para, posteriormente, sequer levá-lo em 
consideração para a atribuição da nota no momento da correção da prova. Tal proceder 
inquina o ato administrativo de irregularidade, pois atenta contra a confiança do candidato na 
administração, atuando sobre as expectativas legítimas das partes e a boa-fé objetiva, em 
flagrante ofensa ao princípio constitucional da moralidade administrativa. 

4. Recurso ordinário provido. 

(BRASIL, STJ. RMS 27.566/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 2009) 
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[25] MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO REGIMENTAL - ATOS 
ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 
LIMITES. 

1. Descabe ao Poder Judiciário realizar o controle de mérito de atos discricionários, tomados 
pelo Poder Executivo em sede de política econômica, que não contrariaram qualquer princípio 
administrativo. 

2. Inadequabilidade da via eleita, por ausência de interesse-adequação. 

3. Agravo regimental não provido. 

(BRASIL, STJ. AgRg no MS 13.918/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA 
SEÇÃO, 2009) 

[26] (LEAL, 2002, p. 134) 

[27] CORDEIRO LEAL, André. O contraditório e a fundamentação das decisões, p. 105. 

[28] José dos Santos Carvalho Filho (2010, p. 115) ensina que são elementos do ato 
administrativo: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. 

[29] José dos Santos Carvalho Filho (2010, p. 132) defende que são características dos atos 
administrativos: imperatividade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. 

[30] As pré-compreensões que cercam os atos administrativos são inúmeras, entretanto, no 
chamado elemento do ato administrativo "finalidade", é estampada o viés estratégico para 
possibilitar que o ato nasça autoritamente e, com efeito, reste justificado em si mesmo, sem 
oportunidade para qualquer questionamento, como defende Celso Antônio Bandeira de Mello 
(2004, p. 375): "Finalidade (pressuposto teleológico). Finalidade é a o bem jurídico 
objetivado pelo ato. Vale dizer, é o resultado previsto legalmente como o correspondente à 
tipologia do ato administrativo, consistindo no alcance dos objetivos por ele comportados". 
Portanto, para alcance da finalidade do ato, a lei aplicada deve coincidir com a verdade 
advinda do horizonte hermenêutico indecifrável (senso comum?). 

[31] Tal direcionamento aos interesses do Estado, estão inseridos estrategicamente nas 
expressões utilizadas, para justificar que este mesmo Estado é único capaz de racionalmente 
"deduzir" ou "interpretar" a finalidade embutida na lei, como afirma Celso Antônio Bandeira 
de Mello (2009, p. 57): "A lei, ao habilitar uma dada conduta, o faz em vista de um certo bem 
jurídico, de um dado interesse, cujo suprimento é reputado útil. [...] Toda outorga de 
competência preordena-se à busca de um certo escopo, ao atendimento de um dada 
finalidade.[...] O fim, e não a vontade - disse Cirne Lima - domina todas as formas de 
administração. Preside, destarte, ao desenvolvimento da atividade administrativa do Poder 
Executivo não o arbítrio que se funda na força - mas a necessidade que decorre da racional 
persecução de um fim." 
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA PROMOÇÃO DE UM MEIO AMBIENTE 
SUSTENTÁVEL 

 
SOCIAL PARTICIPATION IN THE PROMOTION OF A SUSTAINABLE 

ENVIRONMENT 
 
 
 

Alynne Menezes Brindeiro de Auaújo 
 

RESUMO 
O mundo enfrenta atualmente um problema de cunho ambiental, consistente na degradação do 
meio ambiente, que traz como uma de suas conseqüências a escassez dos recursos naturais. A 
superação da crise ambiental exige atuação rápida e efetiva tanto do poder público quanto da 
sociedade, que, juntos, buscarão a integração entre o desenvolvimento econômico, a justiça 
social e a proteção do meio ambiente, no chamado desenvolvimento sustentável, amplamente 
difundido nas comunidades internacional e nacional. No Brasil, a participação social, nesse 
processo de proteção do meio ambiente, requer disposição do Estado para garantir educação 
ambiental e acesso à informação, podendo pode ser implementada através de instrumentos 
participativos previstos na própria Constituição Federal de 1988. 
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; 
PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 
ABSTRACT 
The world is facing a problem of environmental nature, consistent in the degradation of the 
environment, which brings as a consequence of its scarcity of natural resources. The 
overcoming of the environmental crisis requires a quick and effective performance from 
public power and society, which together will seek to integrate economic development, social 
justice and environmental protection, the so-called sustainable development, broadly 
disseminated in the international and national communities. In Brazil, social participation, in 
the process of environmental protection, requires a provison of the State to ensure 
environmental education and access to information and can be implemented through 
participatory tools provided in the Federal Constitution of 1988. 
KEYWORDS: ENVIRONMENT. SUSTAINABLE DEVELOPMENT. POPULAR 
PARTICIPATION. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

No final do século XX, a crise ambiental alerta a sociedade para a questão da 

sustentabilidade, que passa a assumir um papel importante ante a reflexão em torno do 

desenvolvimento e das alternativas para que se garantam a equidade nas relações 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 780



internacionais, cujos maiores desafios encontram-se na área social, em conseqüência dos 

vários interesses envolvidos. 

Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável surge como uma ideia de 

se pensar em outra forma de desenvolvimento, que garanta crescimento econômico e social, 

através de ações governamentais pautadas pela adoção do princípio da sustentabilidade 

ambiental. 

Primeiramente, há de se compreender que o meio ambiente não se resume aos 

recursos naturais, mas abarca também, o meio ambiente artificial, formado por tudo aquilo 

modificado pelo ser humano, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho, sendo 

essa a divisão feita pela maioria da doutrina. 

O conceito de meio ambiente, em seu sentido amplo, foi descrito na Constituição 

Federal de 1988, precisamente em um capítulo próprio, a começar pelo caput do art. 225, que 

estabelece a garantia de um meio ambiente equilibrado, sendo considerado, apesar de não 

expressamente previsto no art. 5º constitucional, como direito fundamental. Essa 

constitucionalização do direito ao meio ambiente também exigiu atuação concreta do Estado, 

que passou a pautar suas ações com vistas à proteção do meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge justamente em razão do quadro 

socioambiental existente nas sociedades contemporâneas, e uma força que integre crescimento 

econômico, proteção ambiental e desenvolvimento social, de modo a garantir uma melhor 

qualidade de vida para as gerações presentes e futuras. Em nível internacional, o principio do 

desenvolvimento sustentável foi inicialmente aceito pela política global e debatido a partir da 

Conferencia de Estolcomo, em 1972, e ratificado com Conferencia do Rio de Janeiro, cujas 

contribuições foram estabelecidas em dois documentos, a Agenda 21 e a Declaração de 

Princípio do Meio Ambiente e desenvolvimento.  

Entretanto, o desafio do desenvolvimento sustentável coloca em questão a 

necessidade de participação da sociedade civil no processo de decisão das políticas 

ambientais, para tanto, exige uma maior educação ambiental e informações necessárias a uma 

eficaz atuação. 

Neste contexto, a participação, como exercício da cidadania disposta no texto 

constitucional, se torna um meio fundamental de garantir políticas públicas voltadas na 

adoção dos princípios de sustentabilidade ambiental conjugada a resultados na esfera do 

desenvolvimento econômico e social.  
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 O ESTADO E O MEIO AMBIENTE 

  

  

Apesar de muitas vezes se confundir com, tão somente, a fauna e a flora, o conceito 

de meio ambiente deve ser entendido em sua plenitude, compreendendo tanto a natureza, 

como as modificações introduzidas pelo ser humano, estando tais elementos em constante 

interação e integração. 

A respeito do conceito jurídico de meio ambiente, a doutrina costuma dividi-lo em 

quatro grupos, sinteticamente definidos por Talden Farias1, que esclarece que o meio 

ambiente natural compreende os recursos naturais, sejam ele bióticos ou abióticos; o meio 

ambiente artificial abarca tudo o que foi construído pelo ser humano; o meio ambiente 

cultural caracteriza-se pelo patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico, científico e 

turístico, constituindo-se tanto de bens materiais como imateriais; e o meio ambiente do 

trabalho, que é constituído pelo conjunto de fatores relacionados ao meio ambiente laboral.  

Neste sentido é se encaixa a lição de José Afonso da Silva que assim dispõe: 

  

  

O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, 
abrangente de toda a natureza original e artificial, bem como os bens 
naturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a 
flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, 
paisagístico e arqueológico. O meio ambiente é, assim, a interação do 
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A 
integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, 
compreensiva dos recursos naturais e culturais.1 

  

  

 A Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente trouxe 

um conceito restrito ao Meio ambiente, senão vejamos: 

  

  

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
  
I- Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influencias e 

interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas. 
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A Constituição Federal de 1988, por sua vez, veio a consolidar e ampliar o conceito 

jurídico de meio ambiente trazido pela Lei nº 6.938/81, reservando um capítulo inteiro para 

tal, leva o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a um bem jurídico 

fundamental e de aplicabilidade imediata, embora não previsto no rol do art. 5º, ao passo que 

se configura como um “direito de todos” com natureza de “bem de uso comum do povo” e 

essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225, caput. 

Tal disposição tenta contrabalancear o direito de propriedade, ao passo de traz 

algumas limitações como o de garantir que se cumpra a função social da propriedade, tanto 

urbana como rural, trazendo forte dimensão ambiental, pois exige respeito às funções 

ecológicas. 

José Rubens Morato Leite conceitua o meio ambiente também sob um enfoque 

amplo, nos seguintes termos: 

  

  

Com efeito, desta forma, visualiza-se o meio ambiente como 
um macrobem, que além de incorpóreo e imaterial se configura como 
bem de uso comum do povo. Isso significa que o proprietário, seja ele 
público ou particular, não poderá dispor da qualidade do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, devido à previsão 
constitucional, considerando-o macrobem de todos.1 

  

  

O delineamento do conceito de meio ambiente torna-se importante à medida que 

serve de base para a discussão acerca da preocupação jurídica atual do ser humano com a 

qualidade de vida e com a proteção do meio ambiente e a recente constatação da sua 

deterioração e limitação dos recursos naturais, que caracterizam a crise ambiental, como bem 

apontou Morato Leite. 1 

A partir da constatação da crise ambiental, que se deu quando as condições 

tecnológicas, industriais e a própria gestão econômica da sociedade não estavam em harmonia 

com a qualidade de vida da sociedade, buscou-se remodelar a forma de desenvolvimento 

econômico, que deveria estar atrelado aos valores ambientais da comunidade. 

Nesta linha de pensamento, Morato Leite sobre o conceito de crise ambiental dispõe 

que “O Estado de bem-estar marginalizou a questão social ambiental, pois, dirigido por 

políticas de pleno emprego e de maximização da utilização dos fatores da produção, ignorou e 

deixou de desenhar uma política ambiental com vistas à melhor qualidade de vida.”1 

Na tentativa de frear essa crise, propõe-se a priorização na elaboração de 

instrumentos que viabilizem, na prática, as ações públicas para o desenvolvimento 
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sustentável, que tenha por base a preservação dos recursos naturais e, satisfazendo as 

necessidade atuais, não põe em risco as gerações futuras. Assim, além de um Estado 

democrático e social, faz-se necessário um Estado de prime pelo aspecto ambiental, que 

demandam instrumentos em nível internacional. 

Ocorre que construir um cenário em que se busca um Estado de Direito Ambiental é 

uma tarefa difícil, pois se contrapõe a finitude dos recursos naturais e produção desenfreada 

de capital, e exige transformação das funções do Estado e da própria sociedade na busca desse 

equilíbrio.   

Considerando que o Estado já está passando por essas transformações, a Constituição 

da República Federativa do Brasil trouxe em seu art. 225 essa sensibilidade com o caráter 

ambiental, dispondo que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.” 

Como benefícios substanciais apontados por Benjamin, quanto a essa 

constitucionalização do ambiente e sua influência no papel do Estado, destaca-se, dentre 

outros, que essa proteção ambiental prevista na Constituição “legitima e facilita, e por isso 

obriga- a intervenção do estatal, legislativa ou não, em favor da manutenção e recuperação 

dos processos ecológicos essenciais”, além de reduzir a “discricionariedade da Administração 

Pública”.1 

Assim, a regulação estatal do ambiente passou a ser vista como uma obrigação 

constitucional, cuja ação deverá ser pautada em atuações preventivas e de reparação, impondo 

ao administrador o dever permanente de agir em pró do meio ambiente, com fim de protegê-

lo, inclusive exigindo seu respeito pelos demais membros da sociedade. O Estado, neste 

contexto, deve buscar a formulação de políticas públicas sempre voltadas para garantir o 

equilíbrio ecológico, sob pena de se caracterizar desrespeito ao texto constitucional. 

A Constituição Federal não traz tão somente o dever genérico de preservação 

ambiental, mas faz uso de instrumentos de execução, como o Estudo de Impacto Ambiental, 

possibilidade de aplicação de sanções penais e administrativas, além da responsabilidade civil 

pelo dano ambiental. Neste contexto, Benjamin1 avalia que a “Constituição de 1988 instituiu 

uma verdadeira ordem pública ambiental, que conduz o Estado de Direito Social e o modelo 

político-econômico que adota a assumirem a forma de Estado de Direito Ambiental”, vindo a 

substituir a desordem ecológica.  

Ademais, esse objetivo de se equilibrar crescimento econômico à obtenção de 

condições dignas de vida para as populações, com redução nas taxas de degradação do meio 
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ambiente preservação ambiental exige uma tomada de consciência global da crise ambiental, 

com uma mudança radical na estrutura social, que exige uma participação da população 

associada à atuação do Estado. Do contrário, haverá um esgotamento total dos recursos 

ambientais. 

  

  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  

  

Mudanças climáticas, perda da diversidade ambiental, aumento da pobreza e 

desigualdades sociais, são características de um desenvolvimento que não é sustentável. O 

quadro socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas esclarece que as ações 

humanas sobre o meio ambiente estão causando impactos cada vez maiores, levando a 

necessidade de uma nova fórmula de pensar o desenvolvimento, através de três pontos 

básicos, a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento integral ou eficiência econômica 

e melhoria da qualidade de vida. 

Há de se pensar que desenvolvimento estaria ligado, tão somente, ao campo 

econômico, com objetivo único de acumulação de capitais, conquistado à custa da degradação 

ao meio ambiente e injustiça social, totalmente desvinculado de sustentabilidade. Entretanto, 

esses dois conceitos se interligam, vindo a caracterizar o desenvolvimento sustentável, que 

buscar a utilização dos recursos naturais com fins de desenvolvimento, mas com sua 

preservação, de forma a proteger o ecossistema. 

O desenvolvimento sustentável foi resumidamente conceituado por BACHELET 

como sendo 

  

  

[...] aquele que responde às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras para responderem às 
suas próprias necessidades, consequentemente, as retiradas do stock 
de recursos não devem ser superiores ao crescimento natural dos 
recursos e a sustentabilidade da exploração requer, no mínimo, a 
manutenção no tempo de um stock constante de capital natural.1 

  

  

Assim, o que se busca é o equilíbrio entre justiça social, qualidade de vida, proteção 

ambiental e necessidade de desenvolvimento com capacidade de suporte, através de um 
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desenvolvimento durável, que assegurem a todas as gerações uma distribuição equitativa dos 

recursos naturais. 

Édis Milaré caracteriza o desenvolvimento sustentável também como esse equilíbrio 

do desenvolvimento econômico e social e ambiental preconizando que 

  

  

Compatibilizar meio ambiente com desenvolvimento 
significa considerar os problemas ambientais dentro de um processo 
continuo de planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências 
de ambos e observando-se as suas inter-relações particulares a cada 
contexto sócio-cultural, político, econômico e ecológico, dentro de 
uma dimensão tempo/espaço. Em outras palavras, isto implica dizer 
que a política ambiental não deve erigir-se em obstáculo ao 
desenvolvimento, mas sim eu um de seus instrumentos, ao propiciar a 
gestão racional dos recursos naturais, os quais constituem sua base 
material.1 

  

  

A superação do quadro de degradação ambiental exige alterações profundas nas 

ações estatais e nas condutas humanas e necessita de um legítimo desenvolvimento sócio-

econômico e busca por uma melhor qualidade de vida ambiental, sendo visto como verdadeiro 

direito fundamental. 

A preocupação em se vincular desenvolvimento e sustentabilidade passou a integrar 

as preocupações do Estado lançadas na Reunião ONU de Estocolmo para o Meio Ambiente 

em 1972. Em seguida, o Relatório de Brundtland, finalizado em 1987, em que uma comissão 

de especialistas elaborou um documento intitulado “Nosso Futuro Para Todos”, pregou-se 

uma política de desenvolvimento que levasse em conta os limites ecológicos do planeta. Nele 

estavam elencados uma serie de ações a serem desenvolvidas pelo Estado sob o paradigma do 

que se chamou de desenvolvimento sustentável, em que o desenvolvimento econômico estaria 

pautado por uma política que garantisse um planeta habitável pelas gerações presentes e 

futuras. 

O debate acerca do desenvolvimento sustentável ganhou contornos globais com a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 

no Rio de Janeiro, que passou a ser a meta a ser alcançada por todos os países. Desta 

Conferência extrai-se a Agenda 21 Global, contendo 40 capítulos, que busca conciliar 

métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, expressando o desejo de 

mudanças das nações do atual modelo de civilização para outro em que predomine o 

equilíbrio ambiental e a justiça social e a Declaração de Princípios do Rio sobre Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento, formado por 27 (vinte e sete) princípios também com o mesmo 

propósito de meio ambiente saudável e equilibrado. 

A Agenda 21 traz em seu preâmbulo o objetivo maior do desenvolvimento 

sustentável com a da aceitação da necessidade de se adotar uma abordagem equilibrada e 

integrada das questões relativas a meio ambiente e desenvolvimento, sendo para Miralé “a 

cartilha básica do desenvolvimento sustentável”.1 

Ademais, pode destacar que os princípios esculpidos na Declaração do Rio 

destacam-se por fazerem referência ao desenvolvimento sustentável, quando em seu Princípio 

3 determina que o “direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que 

sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das 

gerações presentes e futuras.”, e em seu Princípio 4 estabelece que “para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de 

desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.”. 

E ainda o Princípio 8 que aponta para redução e eliminação dos “padrões 

insustentáveis de produção de consumo”, e a promoção de “políticas demográficas 

adequadas” pelos Estados, como meio de atingir o desenvolvimento sustentável e em 

“qualidade de vida mais elevada para todos os povos”. Percebe-se com tais dispositivos que a 

preocupação com os problemas ambientais mundiais e as tentativas de estabelecer 

mecanismos para se atingir um desenvolvimento equilibrado, em que aspectos econômicos, 

sociais e ambientais estejam fortalecidos. 

Dando continuidade a esses desafios de cunho socioeconômico e ambiental, ocorreu 

em Copenhague, na Dinamarca, em dezembro de 2009, a 15ª Conferência das Partes da 

Convenção do Clima (COP 15), com objetivo de ficarem acordadas novas ações para o 

enfrentamento das mudanças climáticas. Entretanto, não se vislumbrou um progresso 

significativo com esse encontro, tendo como documento final, uma declaração de intenções, 

sem quaisquer efeitos vinculantes. 

Ademais, assim como nos documentos anteriores que visam o desenvolvimento 

sustentável, a declaração de Copenhague deixa claro que os problemas ambientais, tais quais 

o aquecimento global, só será resolvido caso haja a cooperação dos governos, bem como dos 

demais atores sociais, com verdadeiro espírito de solidariedade entre os povos na busca de 

garantir qualidade de vida para as gerações futuras. 

Klaus Frey1 elenca em sua obra três concepções acerca do desenvolvimento 

sustentável. Na primeira, faz uma abordagem “econômico-liberal de mercado”, apostando nas 

forças de auto-regulação do mercado e que levariam ao uso racional dos recursos naturais, 

posto que atenderia aos interesses individuais e aos ambientais. Segundo, caracteriza a 
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sustentabilidade planejada, na chamada abordagem ecológico-tecnocrata de planejamento, em 

que considera do Estado como elemento indispensável para a garantia do bem comum no 

processo de desenvolvimento. Por fim, analisa a concepção que considera a de maior interesse 

pela doutrina moderna, em razão das mudanças estruturais dos processos políticos e do 

fortalecimento da democracia, que é a concepção caracterizada pela atuação e mobilização 

política da própria população e das organizações da sociedade civil dentro da chamada 

abordagem política de participação democrática. 

Para Klaus Frey1, esse processo pressupõe, além de Estado iniciador, organizador e 

moderador das estruturas democráticas participativas, a participação efetiva dos cidadãos e da 

sociedade civil o mais abrangente possível, pois justamente essa ampla participação poderia 

garantir uma maior aceitação das políticas públicas, e forçar o Estado a sempre perseguir o 

desenvolvimento sustentável 

  

  

 GESTÃO PARTICIPATIVA AMBIENTAL 

  

  

Em meados do século XXI a democracia representativa deixou de atender aos 

anseios da população e a participação da sociedade das decisões políticas passou a ser 

garantida em vários ordenamentos constitucionais e no Brasil não foi diferente, que apesar de 

apresentar uma tradição autoritária, não impediu o surgimento de diversas formas de 

participação para consecução dos seus interesses. 

A esse período da história, já estava ocorrendo a chamada crise do Estado, marcada 

pela incapacidade do governo de implementar as políticas públicas, impossibilitando de dar 

respostas materiais às demandas reivindicadas pela sociedade, o que ensejou essa busca de 

outras alternativas de garantir os direitos que lhes eram próprios. 

Boaventura Santos1, em sua obra Democratizar a democracia, faz referencia à 

socialização da política e do poder no Brasil, e expõe o contexto histórico em que o pais 

avançou para implementação da cidadania e da democracia: 

  

  

Desde sua transcrição para a democracia, o Brasil passou a 
apresentar tentativas de governo com formas de democracia 
participativa, impulsionados pelas vigorosas mobilizações populares 
que levaram à crise da ditadura e à sua substituição, especialmente na 
metade da década de 1980. 
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Neste contexto, mudança de cunho social, político, institucional e cultural, em 

meados dos anos 90, como também a crescente conscientização a respeito da degradação do 

meio ambiente e a necessidade de sua proteção, despertou na população uma consciência no 

tocante ao seu papel nas decisões estatais em matéria ambiental, impulsionada, 

principalmente, pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro.  

Diversos instrumentos de participação social no Brasil foram institucionalizados pela 

Constituição de 1988, que redefiniu a cidadania. A construção dessa cidadania está 

associada à possibilidade de participação ativa da sociedade civil organizada no processo de 

transformação social, deixando o cidadão de ser apenas um eleitor para ser um interlocutor 

ativo no processo de gestão das políticas públicas. Destaca-se, como fundamento genérico, o 

art. 1º do texto constitucional que dispõe, em seu parágrafo único que “Todo poder emana 

do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

deste Constituição.” 

Nas palavras de Bonavides1, a cidadania manifesta-se pela via participativa, pelas 

exteriorizações de vontade de cada membro da sociedade política, legitimamente habilitado a 

intervir no processo decisório e governativo, mediante o qual se conduzem os negócios 

públicos debaixo do interesse da coletividade.  

Para Pedro Jacobi e Fabiana Barbi a cidadania deve ser exercida até mesmo como 

forma de potencializar os interesses individuais através da articulação das políticas públicas, 

assim dispondo: 

  

  

A configuração desse novo paradigma se concretiza de forma 
efetiva através da ampliação e democratização das relações de poder, 
através de práticas participativas de discussão das políticas públicas e 
do compartilhamento das informações e do estímulo ao debate público 
sobre o significado social das ações desenvolvidas. A possibilidade de 
comprometimento público dos diversos atores sociais envolvidos 
potencializa a articulação de políticas públicas dentro de uma 
perspectiva de consolidar uma abordagem estratégica de 
desenvolvimento social, participativa, intersetorial e sustentável do 
ponto de vista socioambiental. 1 

  

  

Desta forma, não há como negar que no atual contexto de tomada de consciência da 

crise ambiental, uma cidadania participativa é essencial, e a atuação do Estado e da própria 
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sociedade para proteção do meio ambiente toma contornos de responsabilidade solidária e não 

individualistas.1 

Sustentabilidade é uma ideologia que procura permear as relações sociedade e 

Estado, e assim, marca as atitudes dos cidadãos em seu meio. Neste sentido, Célia Russo 

afirma que 

  

  

Sustentabilidade é o desejo manifesto nas ações da sociedade 
em suas reivindicações e parcerias com os governos, que por sua vez, 
observando um cidadão mais esclarecido e participativo, tenderá a ser 
mais transparente e construtivo no alcance de suas metas e propostas 
de políticas públicas para um organismo social mais saudável. Para 
tanto, a sustentabilidade não se afirma como resultado, mas sim, como 
processo de transformação social, cujo escopo universal incorpora 
vigor emancipacionista porque surge no espaço da discrepância entre 
as instituições existentes e a emergência de novas idéias.1 

  

  

Nesse contexto de acesso dos cidadãos aos processos decisórios, alguns instrumentos 

internacionais e nacionais trazem o direito à participação social em um contexto ambiental, no 

qual se destaca a Agenda 21, que ao dispor sobre o desenvolvimento sustentável, prevê a 

“mais ampla participação pública e o envolvimento ativo das organizações não-

governamentais e de outros grupos” em diferentes momentos de decisão, elencando em 

diversas passagens, a importância da participação popular tais como o disposto no item 3.2 do 

capítulo 3, que se utiliza como base de ação para o combate à pobreza, a participação: 

  

  

A fim de que uma estratégia possa fazer frente 
simultaneamente aos problemas da pobreza, do desenvolvimento e do 
meio ambiente, é necessário que se comece por considerar os recursos, 
a produção e as pessoas, bem como, simultaneamente, questões 
demográficas, o aperfeiçoamento dos cuidados com a saúde e a 
educação, os direitos da mulher, o papel dos jovens, dos indígenas e 
das comunidades locais, e, ao mesmo tempo, um processo 
democrático de participação, associado a um aperfeiçoamento de sua 
gestão. 

  

  

Também definido como documento da Conferência das Nações Unidas, a Declaração 

do Rio de 1992, estabelece em seu Princípio 10 que:  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 790



A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. 
No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às 
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as 
autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade 
de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 
estimular a conscientização e a participação popular, colocando as 
informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso 
efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se 
refere à compensação e reparação de danos. 

  

  

No âmbito interno, a Constituição Federal firmou uma democracia ambiental, 

quando, em seu art. 225 sustentou a participação de todos na defesa e preservação do meio 

ambiente e assegurou a cooperação entre Estado e sociedade como forma de garantia de 

desenvolvimento equilibrado.  

O caráter decisional proposto pela Constituição irá respaldar as deliberações da 

Administração Pública, posto que irá possibilitar que a  população participe mais 

intensamente nos processos decisórios como um meio de fortalecer a sua co-responsabilização 

na fiscalização e controle administrativo. 

Neste sentido, torna-se necessário incrementar os meios e o acesso a informações de 

conteúdo ambiental, bem como primar por papel indutivo do poder público na oferta de 

conteúdos educativos quanto ao quadro de degradação socioambiental, para dar eficiência a 

sua atuação. Ou seja, para que essa participação seja mais eficaz e consciente, a informação e 

a educação ambiental são essenciais e legitimam a atuação pública, como bem expõe Jacobi 

  

  

Assim, a idéia de sustentabilidade implica na prevalência da 
premissa de que é preciso estabelecer uma limitação definida nas 
possibilidades de crescimento e um conjunto de iniciativas que levem 
em conta a existência de interlocutores e participantes sociais 
relevantes e ativos através de práticas educativas e de um processo de 
diálogo informado, o que reforça um sentimento de co-
responsabilização e de constituição de valores éticos.1 

  

  

Edson Ferreira de Carvalho1 também reconhece que a educação é essencial ao 

processo de conscientização e estímulo à participação destacando que “a educação ambiental 

é a pedra angular da efetiva participação nos processos de decisão, porque fornece ao público 

os conhecimentos e informações sobre a importância do ambiente e sua vulnerabilidade.” 
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Corroborando com essa premissa, a Constituição atribuiu ao poder público o papel de 

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente” (art. 225, §1º, VI, CF). 

A Carta Maior de 88 também trouxe diversos mecanismos de participação direta da 

população na proteção do meio ambiente, dentre os quais se destacam o direito de criação do 

direito ambiental, através da iniciativa popular para elaboração de projetos de lei, prevista em 

seu §2º, art. 61, caput, desde que “subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 

nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento 

dos eleitores de cada um deles”. 

A sociedade também pode participar através da formulação e execução de políticas 

ambientais, atuando na composição de órgãos colegiados responsáveis pela formulação de 

diretrizes e acompanhamento da execução de políticas públicas, como o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente, além da participação em audiências públicas, quando da discussão do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

Além disso, ao cidadão é dado o direito de acesso ao Poder Judiciário, que vem a 

garantir o exercício da cidadania quando da formulação de demandas judiciais na tutela 

jurisdicional ambiental, através da Ação Civil Pública, regulamentada pela Lei nº 7.347/1985, 

quando em seu art. 1º, inciso I, traz como objeto ações que visem à responsabilização por 

danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente. Também havendo a possibilidade de 

ser manejada Ação popular, regulamentada pela Lei nº 4.717/65, que visa anular os atos 

lesivos ao patrimônio público, dentre os quais o meio ambiente em seu sentido mais amplo. 

A participação pública é trazida por Benjamin1 como sendo mais um benefício da 

constitucionalização do direito ao meio ambiente, pois amplia “os canais participativos, sejam 

administrativos, sejam judiciais, neste ultimo caso, com o afrouxamento do formalismo 

individualista, que é marca da legitimação para agir tradicional.” 

Neste sentido, para se obter uma democracia sob aspecto ambiental é necessária a 

proliferação de valores democráticos, em que se encontra coerência nos processos de decisão, 

formulação madura e atuante de espaços públicos para que toda comunidade envolvida 

participe do processo de decisão e que esses espaços sejam efetivamente públicos, tanto na 

sua forma quanto no resultados que perseguem; e de valores ecológicos, trazendo políticas 

públicas preocupadas em enfrentar a atual crise ambiental. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A crise ecológica global, marcada pela degradação desenfreada do meio ambiente, 

tem levado à escassez dos recursos naturais, ao aumento da pobreza e da exclusão social, 

tornando-se, nas últimas décadas, um dos maiores desafios da humanidade, que se vê refém 

do capitalismo econômico. 

Neste sentido, o desenvolvimento sustentável, que visa o equilíbrio das questões 

sociais, econômicas e também ambientais tem sido um princípio que serve de base para as 

diversas atuações estatais, não só como forma de preservar os recursos ambientais, mas para 

assegurar condições de vida digna à população. Principio esse, amplamente debatido na esfera 

internacional desde as conferências mundiais sobre o meio ambiente de Estocolmo, em 1972 e 

Rio de Janeiro, em 1992, em que várias possibilidades foram discutidas com fim de se 

garantir o desenvolvimento sustentável por todos os países, de forma cooperada e articulada. 

No Brasil, com a constitucionalização do direito ao meio ambiente equilibrado, o 

desenvolvimento sustentável adquiriu status de norma fundamental e, portanto, de aplicação 

imediata, obrigando o poder público a agir para atingir esse fim, sobretudo através da 

implementação de políticas públicas que visem a proteção ambiental.  

Entretanto, a questão da sustentabilidade passa pela tomada de consciência e de 

responsabilidade entre gerações para com a natureza, e essa mudança de atitude deve partir, 

inclusive, da população. De tal sorte, os Estados devem assegurar aos indivíduos a 

participação nas iniciativas públicas ligadas ao desenvolvimento sustentável, assegurando, 

principalmente, uma educação ambiental, que constitui importante instrumento para defesa do 

meio ambiente. 

A participação, segundo a Agenda 21, é um dos pré-requisitos fundamentais para 

alcançar o desenvolvimento sustentável, fazendo-se necessária no processo de tomada de 

decisões e assentando-se no direito à informação útil e na criação de espaços públicos que 

efetivamente garantam a participação.  

Esse fortalecimento dos espaços deliberativos tem sido elemento fundamental para a 

consolidação de uma gestão democrática ambiental, pois, transforma o cidadão em co-

responsáveis pelas políticas públicas realizadas em prol da preservação ambiental, ao mesmo 

tempo em que fiscaliza atuação estatal. 

Deve-se ter em mente que quaisquer políticas estratégias voltadas à eficiência por 

parte do poder público não resolve o problema da legitimidade de suas decisões nem da 

justiça social. Entretanto, o Estado deve agir de forma a associar benefícios sociais, 

econômico e ambientais, estabelecendo e implementando um processo que garanta a 

participação, através de tomada de decisões por vários seguimentos da sociedade, processo 

esse que irá garantir que grupos menos favorecidos tenham seus anseios assegurados. 
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PODER DE POLÍCIA: SUA NOVA CONFORMAÇÃO NA ERA DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. O CASO DA 

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DIANTE DA NECESSIDADE DE 
COMBATE À DENGUE. 

 
 
 
 

Carlos Athayde Valadares Viegas 
 

RESUMO 
Trata este trabalho de verificar a existência de legitimidade e de legalidade nos atos 
administrativos que implicam na violação de domicílios particulares para permitir o combate 
à dengue. São verificados vários conceitos relacionados com as forças envolvidas, tais como o 
poder de polícia, o Estado Democrático de Direito, o ato administrativo e o domicílio, bem 
com os conflitos entre direitos fundamentais e princípios gerais de direito. Foi utilizado para o 
estudo o caso do combate à dengue. Para tanto, foi realizada extensa pesquisa bibliográfica e 
documental. Buscou-se na doutrina mais abalizada, bem como a jurisprudência dos tribunais 
superiores. Ao final é proposta uma solução para o aparente conflito de interesses, que 
permitirá proceder o devido combate à endemia e preservar a inviolabilidade do domicílio, 
nos moldes da garantia constitucional. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERESSE PÚBLICO; DOMICÍLIO; PODER; ESTADO; PODER 
DE POLÍCIA; ATO ADMINISTRATIVO; AUTO-EXECUTOTRIEDADE; DENGUE; 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; PROPRIEDADE. 
 
RESUMO 
PALAVRAS-CHAVES:  
 
 

   

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho procura responder às questões que surgem referentes ao aparente conflito entre 
princípios constitucionais e princípios gerais de direito que surgem nos seguintes problemas: 
pode a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, adentrar no domicílio do 
cidadão sem autorização judicial? O princípio da supremacia do interesse público sobrepõe-se 
à garantia da inviolabilidade do domicílio? As leis municipais que autorizam os seus 
servidores a entrar nas residências dos cidadãos para combater epidemias são constitucionais? 
Afronta o princípio democrático o fato da Administração Pública, utilizando-se da auto-
executoriedade dos seus atos, romper a inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial? 

Para dar materialidade ao questionamento, trata-se aqui da hipótese do conflito potencial entre 
o Estado e o cidadão, abrigado em seu domicílio, que está situado em zona de incidência da 
dengue, e que resiste à pretensão do poder público de acessar o interior do imóvel para 
verificar a existência de focos da moléstia, calcado nos seus direitos constitucionais à 
inviolabilidade do domicílio, de propriedade e no princípio da dignidade da pessoa humana. 
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De sua parte, o Estado, mormente a Administração Pública, age com fulcro no cumprimento 
de sua função constitucional de promover a saúde, alicerçada no Princípio da Supremacia do 
Interesse Público. 

Como é sabido, a Dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti (vetor), que 
em seus estágios mais avançados causa graves sequelas e até mesmo a morte do infectado. 
Nos últimos anos, tomou proporções de epidemia em algumas localidades e vem causando 
enormes transtornos à população, que é atingida na sua saúde e também ao Estado, atingido 
em seu orçamento, dilapidado em vultosas quantias para o atendimento clínico dos pacientes. 

O combate à doença em si é tarefa simples e barata. Basta neutralizar o potencial de 
reprodução do vetor mediante medidas profiláticas, tais como limpeza de terrenos, não deixar 
acumular água em vasos de plantas, pneus e garrafas, tampar reservatórios de água, entre 
outras simples medidas, as quais, uma vez tomadas, seriam eficazes para por fim a este 
flagelo que tanto constrange a população brasileira. 

Contudo, apesar da simplicidade das ações, as autoridades administrativas se deparam com 
uma barreira de difícil e complexa transposição, dadas as implicações sociais e jurídicas, que 
são inerentes à pretensão de acesso aos domicílios. 

O instigante questionamento apresentado impele à compulsão dos manuais em busca de uma 
resposta digna e contributiva, que não somente expresse a nossa opinião, mas, sobretudo, que 
forneça aos leitores bases para alcançarem as suas próprias conclusões. 

Apresentado o problema, antes de argumentar sobre o mesmo, primeiramente é necessária a 
análise e a conceituação de alguns institutos jurídicos tais como: Estado, democracia, poder, 
poder de polícia, propriedade (e a sua função social), direitos constitucionais fundamentais 
(dignidade da pessoa humana, garantia à inviolabilidade do domicílio, devido processo legal) 
e a supremacia do interesse público, entre outros que ter-se-á oportunidade de sulcar neste 
trabalho, para, ao final, propor solução jurídica viável. 

  

2 ESTADO 

  

A sociedade humana, a certa altura de sua evolução, entendeu que era necessário se organizar 
de forma que fosse possível, para cada um, tomado como pessoa singular ou como membro da 
comunidade, viver em relativa segurança e com um mínimo de conforto (não de dignidade, 
pois este é um conceito mais recente). 

Após milênios de desagregação e insegurança, a humanidade evolui até que se firma entre os 
indivíduos um pacto, que brilhantemente foi chamado por Hobbes de "contrato social". Esta 
nova forma de organização política e social materializou-se numa instituição política que 
chamou-se de "Estado". 
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Nas palavras de Norberto Bobbio (1985, p. 108), citando Hobbes, a razão pela qual os 
indivíduos deixam o estado da natureza para ingressar na esfera do Estado: 

[...] é que o primeiro, não regulado por leis impostas por um poder comum, se resolve numa 
situação de conflito permanente, o famoso "bellum omnium contra omne", para Hobbes, o 
direito de propriedade - e todos os demais - só existe, no Estado, mediante a tutela estatal; no 
estado de natureza os indivíduos teriam um ius in omnia - um direito sobre todas as coisas -, o 
que quer dizer que não teriam direito a nada, já que todos têm direito a tudo, qualquer coisa 
pertence a mim e a ti. Só o Estado pode garantir, com sua força, superior à força conjunta de 
todos os indivíduos, que o que é meu me pertence exclusivamente, assegurando assim o 
sistema de propriedade individual. 

  

Fundamentado na necessidade de dar aos indivíduos - agora associados e unidos pela nova 
forma de organização política e social (Estado) - a proteção aos seus interesses, propriedades 
e demais direitos, ficou autorizado o uso legítimo da violência pelo Estado. Ao Estado foi 
atribuído, pelos seus membros, o poder de gerir-lhes a vida social, limitando direitos e 
determinando condutas, em troca da proteção em face dos demais habitantes e até mesmo de 
outros Estados. Mas, é bom frisar, não houve por parte do corpo social, a delegação de 
poderes ilimitados ao Estado, ou a renúncia a direitos vitais do cidadão. 

Conforme os ensinamentos do constitucionalista lusitano José Joaquim Gomes Canotilho: 

O Estado é, assim, uma forma histórica de organização jurídica do poder dotada de qualidades 
que a distinguem de outros "poderes" e "organizações de poder". Quais são essas qualidades? 
Em primeiro lugar, a qualidade de poder soberano. A soberania, em termos gerais e no sentido 
moderno, traduz-se num poder supremo no plano interno e num poder independente no plano 
internacional. Se articularmos a dimensão constitucional interna com a dimensão 
internacional do Estado poderemos recortar os elementos constitutivos deste: (1) poder 
político de comando; (2) que tem como destinatários os cidadãos nacionais (povo = sujeitos 
do soberano e destinatários da soberania); (3) reunidos num determinado território 
(CANOTILHO, 2003, p. 89-90). 

  

Modernamente, a doutrina acrescentou mais um elemento de constituição do Estado aos já 
tradicionalmente consagrados. A percepção de que o Estado não possui um fim nele próprio, 
mas, ao contrário, existe para atender aos anseios do grupo humano que o compõe. Fez surgir 
a idéia de um elemento social do estado, uma finalidade que se exprime "no papel que o 
Estado tem no desenvolvimento de sua própria história e da humanidade. Subjetivamente, 
pode-se considerar que o Estado constitui-se em um meio para que os indivíduos alcancem os 
seus fins particulares" (MAZZUOLI, 2009, p. 393). 

Conclui brilhantemente a idéia de finalidade do Estado o mestre Valério de Oliveira Mazzuoli 
(2009, p. 392) quando alude que "não são os indivíduos que existem para o Estado, mas este 
que se forma em relação àqueles, e por isto tem o dever de proteger-lhes e garantir-lhes os 
meios necessários para a sua plena realização pessoal". 

Contudo, deve-se considerar que o Estado já não mais persiste com as suas características do 
passado. O Estado atual é Democrático, pois, funda-se na soberania popular[1], na cidadania, 
na promoção e defesa da dignidade da pessoa humana, no reconhecimento e estímulo aos 
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valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no respeito ao pluralismo político (art. 1º, 
incisos, CF/88). 

O Estado atual é, além de Democrático, de Direito, pois é alicerçado no ordenamento jurídico 
constitucionalmente constituído, que determina a persecução dos objetivos fundamentais 
(finalidades) estabelecidos no art. 3º da Carta Magna, como segue: 

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

Ensina José Afonso da Silva (2005, p. 119) que: 

Democrático qualifica o Estado, o que irradia os valores da democracia sobre todos os 
elementos constitutivos do Estado e, pois, também sobre a ordem jurídica. O Direito, então, 
imantado por esses valores, se enriquece do sentir popular e terá que ajustar-se ao interesse 
coletivo. 

O Estado pode ser definido como um organismo social, formado pelo aglomerado de pessoas 
dentro de um território, dirigidas por um governo soberano. "Não existe Estado juridicamente 
estabelecido sem a necessária e imprescindível associação de indivíduos em seu território" 
(MAZZUOLI, 2009, p. 385). A população de um determinado estado, elemento de 
continuidade do mesmo, compõe-se de seus nacionais (povo), estrangeiros, e apátridas 
radicados no território nacional. 

Diz-se, então, que o Estado Democrático é uma organização político-social, com escopo na lei 
e no constitucionalismo democrático, que tem atuação (soberania) num determinado território 
sobre a sua população e fora dele sobre os seus cidadãos (onde quer que estes estejam), que, 
por sua vez, lhes conferem poder e legitimidade para cumprir uma finalidade humanitária. 

Destarte, conclui-se que, entre os direitos do Estado, está o uso do poder nas mais variadas 
modalidades, ou seja, mediante o uso legítimo da força física, das manifestações na ordem 
econômica e no uso da política, para atender à sua finalidade, sendo que essa força, esse 
poder, se exprime mediante o seu poder de polícia. Walter Jellinek (citado por LIMA, 2007, 
p. 304), ensina que "há certos direitos sem os quais não se pode jamais pensar o Estado. A 
esses pertence o poder de polícia". 

  

3 PODER 

  

Antes, porém, de se analisar o conceito do termo "poder de polícia", é preciso definir a 
palavra "poder", seu significado e seu alcance para clarear a noção pretendida. 
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Poder é a capacidade que a pessoa tem para interferir na ação de outras pessoas, obtendo 
como resultado uma ação que atenda o interesse do agente interferente. É uma relação entre 
pessoas, sejam naturais ou fictas. Não existe relação entre poder e a natureza da pessoa, já que 
o objeto da natureza não possui interesse a ser conformado, é, pois, uma relação social. 

No âmbito das relações humanas, o poder social significa, em sentido mais amplo, "a 
capacidade de determinação intencional ou interessada no comportamento dos outros" 
(BOBBIO, 1994, p. 937). Contanto que se possuam recursos para exercer o poder, tais como a 
riqueza, força, informação, conhecimento, prestígio, legitimidade, popularidade, amizade e a 
capacidade para converter estes elementos em ação, presente estará o poder social. 

Ilumina o assunto a professora Odete Medauar com sua ampla explicação do termo poder e 
sua relação com o Estado e a Administração: 

Nos vínculos entre órgão administrativos, é o predomínio de um sobre o outro. Nos vínculos 
funcionais entre autoridades ou agentes públicos, expressa ascendência de uns sobre os 
outros, que se traduz, por exemplo, em expedir ordens e instruções, fiscalizar as atividades, 
modificar decisões, desfazer decisões. No aspecto relacional Administração-particulares, o 
poder da primeira sobre os segundos acarreta a imposição de condutas, de ônus, de encargos, 
de sanções, e a restrição ao exercício de direitos e atividades, sempre com fundamento legal 
(MEDAUAR, 2008, p. 105). 

Explica o constitucionalista Kildare Gonçalves Carvalho que: 

O grupo social só se mantém e se conserva mediante o poder. O poder de que estamos 
cogitando é o denominado poder social, existente em todo grupo social e que lhe permite, 
agindo em nome de toda a coletividade, estabelecer regras de conduta, aplicar sanções pelo 
seu descumprimento, determinar as relações com outros grupos ou entre os próprios 
membros, mas tendo em vista apenas interesses particulares ou exclusivos, restritos ao grupo 
(CARVALHO, 2009, p. 123). 

Em que pesem as críticas à doutrina Kelseniana, especialmente sobre sua concepção do 
Estado de Direito, referentemente ao Poder e sua manifestação no Estado, apresentar a idéia 
deste brilhante jurista será útil para o presente estudo, pois, poderá aclarar o conceito de Poder 
de Polícia, parte substantiva do dilema proposto. Fica-se, então, com a lição do filósofo 
tudesco Hans Kelsen que demonstra a vinculação entre o poder e Estado e como um está 
limitado pelo outro: 

Costuma ver-se no exercício do poder pelo Estado uma manifestação de força (poder), que é 
tida por um atributo tão essencial do Estado que até se designa o Estado como poder e se fala 
nos Estados como "potências", mesmo que não se trate de uma grande potência. O poder do 
Estado somente se manifesta nos específicos meios de poder que se encontram à disposição 
do governo. [...]. O poder do Estado não é uma força ou instância mística que esteja escondida 
atrás do Estado ou do seu Direito. Ele não é senão a eficácia da ordem jurídica (KELSEN, 
1962, p. 183). 

3.1 PODER DE POLÍCIA 
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Há algum tempo, a doutrina administrativista trava uma discussão sobre a adequação ou não 
do termo "poder de polícia" e das suas implicações. Argumentam uns que o termo é 
ultrapassado, que traz em si uma enorme carga autoritária remetendo a um período pré-Estado 
de Direito, no qual toda a autoridade era exercida, sem limites, pelo governante titular de tal 
prerrogativa, ou privilégio. 

Para outros, o termo remete a um determinado momento da história recente, no qual a atuação 
do Estado limitava-se aos casos de salubridade, defesa e moralidade, era o píncaro do 
Liberalismo. 

Por fim, uma terceira corrente aduz que o termo já não é mais adequado, haja vista a 
transformação por que passa a sociedade e o novo papel do Estado que tem, agora, as mais 
diversas atribuições, uma vez que o mesmo deve atuar e intervir para dar melhor condição de 
vida para a sociedade, sem limite para sua atuação, em nome do bem comum. 

  

3.1.1 Origem e evolução histórica do termo "poder de polícia" 

O jurisconsulto portenho, Agustín Gordillo (2003, p. v-5), ensina que: 

Desde a idade antiga até o século XV: "polícia" designava toda a as atividades estatais; na 
organização grega da polis, o termo significava atividade pública ou estatal e se manteve com 
esta significação apesar do desaparecimento da polis. 

Na verdade, o termo referia-se, então, ao conjunto das instituições necessárias ao 
funcionamento e à conservação da cidade-Estado (BOBBIO, 1994), mais que isto, referia-se à 
atividade de administrar a polis na sua plenitude, no seu mais amplo sentido, somavam-se 
todas as ações, ordens, funções nos mais diversos campos inerentes à administração da polis e 
da vida em sociedade que nela florescia, ai empregava-se o termo poder de polícia. 

Já no Século XI, deste termo desagregam-se as atividades de relações internacionais e mais 
tarde, mais precisamente no Século XVIII, também se excluem do conceito a justiça e as 
finanças públicas. 

É ainda na obra de Gordillo que se abastece do conhecimento de Walter Antoniolli: 

Neste momento "polícia" designa o total da atividade administrativa interna - com exclusão 
das finanças - e consiste na faculdade estatal de regular tudo o que se encontra nos limites do 
Estado, sem exceção alguma; é o poder juridicamente ilimitado de coagir e ditar ordens para 
realizar o que se crê conveniente. A polícia não estava, portanto, limitada em nenhum ponto a 
seu objeto ou sua finalidade nem quanto aos meios que podia empregar (ANTONIOLLI apud 
GORDILLO, 2003, p. v-6). 

Era o auge do absolutismo onde a figura do governante confundia-se com a do próprio 
Estado. 

Neste momento, porém, surge o movimento burguês de contestação ao poder ilimitado do 
Estado-Rei que se materializou na Revolução Francesa, assim, abandonaram-se as idéias do 
poder de polícia ilimitado, que permeava por todas as searas da sociedade. Em seu lugar nasce 
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um novo conceito de poder de polícia, ainda que ilimitado na forma e nos meios, demarcado, 
entretanto, no seu campo de atuação. 

Não mais pertencia ao poder de polícia a promoção do bem estar da sociedade, a qual deveria, 
a partir deste momento, fazer as suas acomodações sociais sem a intervenção do Estado. 
Agora, o poder de polícia tinha o alcance necessário apenas para repelir as ameaças ao novo 
establishment. Na verdade, existia para coagir os particulares a agir conforme o interesse da 
burguesia dentro do ideário liberal. Limitou-se, então, aos casos em que a ordem pública 
estava ameaçada, especificamente nos campos da segurança, salubridade e moralidade 
públicas. 

Atualmente, a doutrina tem apresentado um conceito diferente daquele da era liberal, apesar 
deste ainda possuir adeptos. Modernamente, as palavras de Maria Sylvia Di Pietro (2005, p. 
111) indicam que o poder de polícia "diz respeito aos mais variados setores da sociedade, tais 
como segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, patrimônio cultural, 
propriedade". 

Trata-se, portanto, de uma volta ao conceito inicial, de mais de 2500 atrás, que atribuía ao 
termo a totalidade da ação do Estado. Deve-se guardar, entretanto, as diferenças entre aquele 
Estado e o atual. O Estado contemporâneo tem o dever de promover o bem estar de todos 
conforme os preceitos constitucionais, compromisso que aquele outro (Estado pré-Estado de 
direito) não tinha. 

  

3.1.2 Traços característicos dos limites do poder de polícia 

  

A doutrina mais abalizada aponta como características limitadoras do Poder de Polícia a 
atividade privativa da autoridade pública, o fato de ser imposto coercitivamente pela 
Administração e abranger genericamente as atividades e as propriedades. 

O poder de polícia é uma atividade que não é permitida a qualquer pessoa, sendo exclusiva de 
autoridade pública. Entende-se por autoridade pública tanto o funcionário público, quanto o 
servidor público ou agente público em geral. Vale dizer: quem quer que haja praticado um ato 
funcionalmente administrativo[2]. Sendo assim, é uma atividade própria de determinada 
pessoa, para a qual foi delegada, mediante a lei, a competência para a prática dos atos 
administrativos e, por isso mesmo, indelegável (salvo raríssimas exceções como o caso de 
capitães de navios) (BANDEIRA DE MELLO, 2007). Não se concebe um particular 
promovendo a restrição de um direito de outro particular, em nome do Estado, mormente na 
seara da liberdade e da propriedade. 

Contudo, com o avanço das tecnologias de comunicação e informática, existem algumas 
atividades puramente materiais que podem ser atribuídas a terceiros, não servidores, mediante 
contrato público, que apesar de ter aparência de ato administrativo no exercício do Poder de 
Polícia, são meros atos materiais preparatórios. 

Exemplo disto são a instalação e operação de sistemas informatizados de controle de trânsito 
e verificação material de infrações, os chamados radares fotográficos, que são instalados e 
operados por empresas privadas, ou também, as clínicas que prestam serviços para os 
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Departamentos de Transito (DETRAN), bem como empresas de engenharia contratadas para 
desfazer obras. 

Na afirmação de José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 68): 

Não há nisto atribuição alguma de poder que invista os contratados em qualquer supremacia 
engendradora de desequilíbrio entre administrados, pois não está aí envolvida expedição de 
sanção administrativa e nem mesmo a decisão sobre se houve ou não violação de norma, mas 
mera constatação objetiva de um fato. 

Esta característica informa que a Administração poderá utilizar a força física necessária para 
executar seus próprios atos, no caso do administrado não assentir em cumpri-lo 
voluntariamente, após devidamente notificado. 

Todavia, não traduz esta prerrogativa a ação da Administração que age com abuso de 
autoridade e/ou com excesso de força arbitrariamente, desconsiderando os limites impostos 
para a sua atividade pelo ordenamento jurídico. Neste sentido obtempera Hartmut Maurer 
(1995, citado por LIMA, 2007, p. 306) ao afirmar que: 

[...] é opinião pacífica entre os jurisconsultos a de que o princípio do Estado de Direito exige 
que as relações jurídicas entre Estado e cidadãos sejam regidas pelas leis, que não se limitam 
a autorizar a ação do Poder Público, mas tornam essa ação previsível pelo cidadão. 

É necessário frisar que o uso da força pelo Estado é exceção à regra. Situações que 
propugnam uma atuação estatal devem estar calcadas na proporcionalidade, ou seja, na menor 
intervenção possível da esfera jurídica do cidadão. Está, portanto, condicionada à absoluta 
necessidade, à falta de alternativa, à urgência da ação, ao esgotamento de todas as demais vias 
de ação que tem o Administrador para alcançar seu objetivo. Sobretudo, o uso da força física 
pelo Estado no exercício do poder de polícia está limitado indispensavelmente pela legalidade 
constitucional insculpida no art. 5º, incisos I, X, XI, LIII e LIV da Carta Magna de 1988. 
Estes limites sustentam-se, nas palavras de Otto Mayer (1886, citado por LIMA, 2007, p. 
307), "sobre a idéia de um domínio inviolável para o Estado correspondente à liberdade dos 
indivíduos, à qual, na palavra de Rosseau, eles não renunciaram ou quiseram renunciar no 
contrato social que findou o Estado". 

Ousa-se adaptar a afirmação do jurista alemão, produzida no auge do liberalismo jurídico 
europeu, para trazê-la à atualidade constitucional, afirmando que o limite do poder do Estado 
é fixado pela dignidade da pessoa humana, conceito mais amplo que o da liberdade, pois, 
alcança não somente a dimensão da subjetividade da manifestação intelectual e movimentação 
física, mas abrange a qualidade com que esta liberdade é exercida. 

A terceira característica do Poder de Polícia é que este se destina a garantir o exercício 
simultâneo de todas as atividades e a manutenção e preservação de todas as propriedades 
privadas, "daí escaparem de seu campo os monopólios fiscais, posto que beneficiam a uma só 
atividade ou patrimônio, ao invés de favorecerem as atividades ou patrimônios em geral" 
(BANDEIRA DE MELLO, 2007, p. 797). 

Atribui-se ao Poder de Polícia certas qualidades imanentes à sua essência que são a 
discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade. 

Muito se discute acerca do tema da discricionariedade do Poder de Polícia e suas inevitáveis 
repercussões. No imaginário dos administradores públicos menos qualificados, o poder é 
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ilimitado e absolutamente discricionário, uma vez que encoberto pelo manto do interesse 
público. Para este tipo de administrador, a tentação de usar a "caneta" arbitrariamente é 
grande, e, muitas vezes, bem sucedida. 

Contudo, tal atitude é, como já dito, arbitrária e ilegal, já que não existe Poder Discricionário 
na esfera da Administração Pública. Dado o princípio da legalidade, o administrador público 
tem gizadas suas ações nos limites impostos pelo ordenamento jurídico e toda a sua atuação é 
determinada e vinculada pela lei. 

Pode ocorrer que a lei textualmente dê ao Administrador público mais de uma opção para 
atender à sua finalidade, uma escolha prevista na própria legislação. Neste caso, o 
Administrador poderá optar, mediante ato de competência discricionária (pois delegado pela 
lei) entre as hipóteses legalmente apresentadas. 

Noutros casos as próprias imperfeições da lei deixam espaços para interpretações dos 
Administradores sobre o sentido e a finalidade daquela norma. É o que a doutrina chama de 
zona cinzenta entre a "zona de certeza negativa" e "zona de certeza positiva". Também aí será 
exercida a competência discricionária. Contudo, limitada pela lei, pelos princípios gerais de 
direito e, principalmente, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem 
sempre ser respeitados na aplicação de normas pelo administrador público. 

Outra forma de limitar a competência discricionária dos administradores públicos no exercício 
do poder de polícia foi desenvolvida pelo Direito francês e denominada como "Teoria dos 
Motivos Determinantes". 

Tal teoria informa que o motivo do ato administrativo deve ser correspondente ao fato que 
gerou a manifestação do Administrador Público. Se o motivo é a situação de fato ocorrida no 
mundo real, que gera a atuação do Administrador, no exercício do Poder de Polícia, a 
constatação da inexistência do fato como descrito e utilizado como móvel do ato, o invalida. 
Na citação de José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 108), "tais motivos é que determinam 
e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre 
eles e a realidade". 

Outra qualidade inerente ao poder de polícia é a auto-executoriedade do ato administrativo 
que o materializa. Muitas vezes, a Administração Pública age em face do particular, afetando 
sua esfera jurídica, sem que para tanto dependa de autorização de outro Poder, especialmente 
do Poder Judiciário. 

Merece destaque, nesta seara, o ensinamento de José Cretella Júnior (2002, p. 167) sobre a 
auto-executoriedade do ato administrativo: 

Agindo, porém, a Administração com sua potestas de império, diante dos administrados, pode 
fazer atuar diretamente sua vontade com os meios de que dispõe sem a menor necessidade de 
recorrer aos tribunais para acertar judicialmente sua atitude, em um juízo prévio de cognição e 
obter, da parte deste, o que pretende com a execução da sentença. 

Essa posição privilegiada da Administração, perante o administrado, que lhe confere a 
faculdade excepcional de pôr em execução, com os meios de que dispõe, inclusive manu 
militari, os atos administrativos editados, sem o cuidado prévio de submeter tais decisões à 
apreciação da autoridade judiciária, resulta daquilo que os autores franceses denominam de 
"privilège du prèalable" e da ação de ofício. Prerrogativas só derrogadas, excepcionalmente, 
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quando se acha em jogo a liberdade individual ou a propriedade confiscada, sem o respectivo 
processo expropriatório. 

As decisões administrativas trazem, em si, força executória, entrando em ação e produzindo 
imediatos efeitos, unilateralmente. Eis a executoriedade ou auto-executoriedade do ato 
administrativo. 

O princípio consagrador desses privilégios, pesados, sem dúvida, para os administrados, 
justifica-se diante da regra do interesse público, que informa todo o direito administrativo. 

A Administração, em princípio, tem o privilégio de fazer executar, por seus agentes 
credenciados, as decisões tomadas, sem apoio em título executório, expedido pelo juiz. 
"Presume-se, aliás, que os atos administrativos, pela simples razão de emanarem de órgãos do 
Estado, tragam em seu bojo a presunção de legitimidade" (CRETELLA JÚNIOR, 2002, p. 
164-167). 

Já nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (2007), pode a Administração promover 
por meios próprios a execução de suas decisões tomadas no exercício do Poder de Polícia, 
para tanto deverão ocorrer as seguintes hipóteses: 

• a. quando a lei expressamente autorizar; 
• b. quando a adoção da medida for urgente para a defesa do interesse público e não 

comportar as delongas naturais do pronunciamento judicial; 
• c. quando inexistir outra via de direito capaz de assegurar a satisfação do interesse 

público que a administração está obrigada a defender em cumprimento à medida de 
polícia. 

  

3.2 Conceitos de poder de polícia 

  

Dadas as devidas explicações sociológicas e filosóficas, retornando ao mundo ôntico, onde o 
poder é exercido, são apresentados a seguir os sentidos do termo "poder de polícia".  

Na legislação heterônoma pátria, o poder de polícia vem definido no art. 78 da Lei 5.172, de 
25 de outubro de 1966, mais conhecida como Código Tributário Nacional (CTN). Pela 
topografia da definição (incluído no diploma que regula a tributação dos cidadãos) é óbvia a 
intenção do legislador da época - vale lembrar que imperava o Regime Militar implantado em 
1964 mediante o golpe dos generais - de legitimar os atos da Administração Pública, 
especialmente aqueles referentes à cobrança de tributos, no caso específico das taxas. A lei, 
portanto, assim define Poder de Polícia: 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
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Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado 
pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, 
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Note-se que a definição legal do termo representa uma amálgama dos conceitos liberal e o 
contemporâneo, pois, ao mesmo tempo em que aduz à limitação da liberdade do cidadão em 
razão do interesse público à segurança, à higiene, à ordem e aos bons costumes. Amplia, 
ainda, o termo com conceitos econômicos, tais como produção e mercado, e refere-se aos 
direitos individuais e coletivos como estando ao alcance da tutela do poder de polícia. 

Outro destaque à definição legislativa deve ser dado ao parágrafo único do referido artigo, que 
legitima a atividade discricionária da administração pública, desde que conforme a lei. Tal 
dispositivo traz para o direito positivo um importante e polêmico atributo inerente à 
Administração Pública, que é a possibilidade de agir conforme a oportunidade e a 
conveniência do administrador. 

Para melhor ilustrar este trabalho, são apresentados a seguir alguns dos conceitos de 
doutrinadores pátrios a fim de que possa, ao final deste capítulo, fazer-lhes uma crítica e 
apresentar um conceito próprio, justificando-o. 

Entre os ícones do administrativismo brasileiro, Hely Lopes Meirelles (1994, p. 115), nas 
primeiras atualizações de sua obra feitas por outrem, diz que: 

Poder de polícia é o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para 
conter os abusos do direito individual. Por esse mecanismo, que faz parte de toda 
Administração, o Estado detém a atividade dos particulares que se revelar contrária, nociva ou 
inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional. 

Nesta edição (19ª), ainda influenciada pela recente passagem do autor, o conceito é puramente 
liberal, sem, aliás, qualquer referência, no enunciado, aos limites impostos pela legalidade[3] 
e pela proporcionalidade. Atribui ao poder de polícia os atributos da discricionariedade, da 
auto-executoriedade e da coercibilidade. 

Aliás, sobre a discricionariedade, importa apresentar a advertência de Eliana Calmon (2007, 
p. 468), "atualmente, não mais se conceitua o poder de polícia, como discricionário, porque 
sob a égide de uma sociedade que está a exigir, a cada dia, maior segurança, inclusive 
segurança advinda do próprio Estado, a referência à lei é imprescindível". 

Interessante, também, é a jurisprudência que ilustra a obra, um julgamento do TJSP - Pleno - 
RT 183/823, que ao julgar a ação da Administração Pública num determinado caso assim 
manifestou: "Exigir-se prévia autorização do Poder Judiciário equivale negar-se o próprio 
poder de polícia administrativa, cujo ato tem de ser sumário, direto e imediato, sem as 
delongas e complicações de um processo judiciário prévio" (MEIRELLES, 1994, p. 121). 

Por seu turno, o jurisconsulto Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p. 803) define polícia 
administrativa (poder de polícia) como: 

A atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de 
condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a 
propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, 
impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (non facere) a fim de 
conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. 
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Merece destaque nas palavras do sumo administrativista, a referência à supremacia geral da 
Administração Pública sobre os particulares, princípio do Direito Administrativo que 
merecerá um capítulo destacado neste trabalho, dado ser a sua compreensão essencial para a 
defesa da conclusão sobre o problema proposto. 

Tal poder administrativo tem, conforme o autor, como características, entre outras, a auto-
executoriedade e a coercibilidade, o que confere à administração a prerrogativa de "praticar 
atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à manifestação judicial" (auto-
executoriedade), pois, "a polícia administrativa, como é natural, não pode curvar-se ao 
interesse dos administrados de prestar ou não obediência às imposições" (coercibilidade) 
(CARVALHO FILHO, 2008, p. 79-81). 

Fazendo par com o pensamento dos mestres já citados, o Professor Edimur Ferreira de Faria 
(2007, p. 239) ensina que: 

Pode-se afirmar que poder de polícia, em sentido estrito é a atribuição legal conferida à 
Administração Pública para, no exercício de suas competências (regrada ou discricionária), 
promover a fiscalização do exercício do direito de propriedade e de liberdade, com vistas a 
evitar abusos em prejuízo da coletividade ou do Estado. Para isso, vale-se de seus meios 
próprios, nos limites da lei, para coibir os atos lesivos e impor sanções previstas em lei. 

Adota uma linha mais limitativa do dito poder o professor José dos Santos Carvalho Filho 
(2008, p. 68), para quem seria o poder de polícia "a prerrogativa de direito público que, 
calcada na lei, autoriza a administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da 
propriedade em favor do interesse da coletividade". 

Explica o brilhante administrativista que poder de polícia tem dois sentidos, um amplo e um 
estrito, "sendo que em sentido amplo, significa toda e qualquer ação restritiva do estado em 
relação aos direitos individuais" (CARVALHO FILHO, 2008, p. 67). Destaque-se, desde já, a 
atribuição de uma qualidade que autoriza o poder público a restringir direitos no interesse da 
coletividade, o que será alvo da crítica aqui exposta. 

De modo que entende-se que o poder de polícia é, também, a capacidade da Administração 
para cingir o direito à liberdade e à propriedade dos particulares, em conformidade com a lei, 
para o benefício do interesse público, como se depreende dos ensinamentos de Edimur 
Ferreira de Faria, Hely Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello. É mesmo a ação 
do Estado que autoriza a administração a restringir o uso e o gozo da liberdade dos 
indivíduos, conforme o ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho (2008). 

Mas é mais que isso. 

É, pois, como elucida o Professor Marçal Justen Filho (2009, p. 488) com sua definição: "a 
competência para disciplinar o exercício da autonomia privada para a realização dos direitos 
fundamentais e da democracia, segundo os princípios da legalidade e da proporcionalidade". 
E vai além. 

Os cidadãos ao abrirem mão da sua liberdade, na constituição do pacto social e a consequente 
fundação do Estado, atribuíram ao novo ente político os poderes necessários para, garantir-
lhes segurança, salubridade e a moralidade do meio, mas, também, para promover-lhes a 
dignidade mediante ações positivas na seara econômica, social, cultural e todos os demais 
campos inerentes à atividade humana. 
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Portanto, entende-se que poder de polícia é o dever-poder do Estado, exercido principalmente 
pela Administração Pública (Poder Executivo), mas também pelo Legislativo e pelo 
Judiciário, para garantir a democracia e promover a dignidade da pessoa humana em toda sua 
plenitude. Devendo serem observadas a proporcionalidade e a razoabilidade, mediante ações 
concretas ou a emissão de atos jurídicos, subordinados à Constituição Federal, no interesse de 
todos os componentes da sociedade, tomados coletiva ou individualmente, conforme o caso 
concreto. 

Justifica-se. 

É dever-poder, pois se trata de uma prescrição constitucional, contida no art. 3º da CF/88, 
para que o Estado promova o bem estar de todos. Esta não é meramente uma norma 
programática, idealizada pelos constituintes para ilustrar o texto constitucional, mas, pelo 
contrário, trata-se de uma ordem, uma prescrição dos representantes dos titulares do poder (o 
povo), que dita a finalidade única, maior, do ente estatal. Este, em todas as suas ações, deve 
usar o poder delegado para beneficiar a todos, indistintamente, naquilo em que todos são 
iguais, a dignidade. 

Portanto, não condiz com o exercício do poder pelo Estado a inércia ou a simples expectativa 
de produzir a abstenção do ato por parte do particular, ou mesmo uma conduta negativa de 
não fazer, nada disso. O mandamento constitucional dá movimento ao Estado, compele-o à 
ação, ao dever. 

Sobre o termo "poder-dever", esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p. 94) que a 
Administração "jamais dispõe de "poderes" sic et simpliciter. Na verdade, o que nela se 
encontram são "deveres-poderes". Isto porque a atividade administrativa é desempenho de 
função. E explicita o conceito: 

  

Tem-se função apenas quando alguém está sujeito ao dever de buscar, no interesse de outrem, 
o atendimento de certa finalidade. Para desincumbir-se de tal dever, o sujeito de função 
necessita manejar poderes, sem os quais não teria como atender à finalidade que deve 
perseguir para a satisfação do interesse alheio. Assim, ditos poderes são irrogados, única e 
exclusivamente, para propiciar o cumprimento do dever a que estão jungidos; ou seja: são 
conferidos como meio impostergáveis ao preenchimento da finalidade que o exercente de 
função deverá suprir (BANDEIRA DE MELLO, 2007, p. 94). 

No mesmo sentido, as explanações de Agustín Gordillo: 

Exercido principalmente pelo Executivo, entretanto, é um poder que permeia todas as funções 
do Estado, executiva, legislativa e judiciária, não excluindo, portanto, as demais esferas. Já 
não se caracteriza este poder como pertencendo a um órgão determinado do Estado, sendo que 
se deve dizer que pertence em geral a todo o Estado (GORDILLO, 2003, p. v-15). 

Pode-se concluir, também, que a criação de leis, a fiscalização política do Executivo, entre as 
demais competências legislativas são ações promotoras, ao menos em tese, do bem estar 
social. Pela mesma forma, a prolação da decisão judicial, tomada dentro das regras 
constitucionais, especialmente do Due Process of Law, é, também, manifestação do poder de 
polícia. 
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É o poder garantidor da democracia, pois, o Estado Brasileiro, inaugurado pela Constituição 
de 1988, é uma organização democrática, calcada na supremacia popular, no pluralismo 
político, na alternância dos cargos públicos e na repartição dos poderes. 

Poder positivo e dinâmico, que deve promover todas as ações necessárias para que os 
nacionais atinjam o estágio mais próximo do ideal relativamente à sua dignidade humana. 
Não se limita a restringir as liberdades ou a propriedade (isto também), mas é verdadeira força 
motriz do bem estar social atuante nas diversas áreas da economia, cultura, defesa, saúde e 
todas as demais necessárias para a consecução dos objetivos fundamentais da República. 

A administração deve agir, sempre, dentro dos limites impostos pelos princípios da 
proporcionalidade, que informa que o Estado deve agir com a força necessária para alcançar 
seus objetivos produzindo o mínimo de interferência na esfera jurídica dos particulares, 
combinado com o princípio da razoabilidade, que determina a aplicação das normas tendo 
como base o comportamento esperado da média das pessoas, do homem comum tomado no 
seu meio ambiente social. 

É poder que se materializa mediante ações concretas, pois, muitas vezes a atividade estatal de 
promoção da dignidade da pessoa humana, objetivo fundamental do poder de polícia, se faz 
mediante a imposição de comportamentos, e, não raramente, pela prestação de utilidades 
materiais, ou seja, serviço público. 

Nesse sentido Marçal Justen Filho (2008, p. 497-498) afirma que: 

A concepção que isola e diferencia de modo absoluto as atividades serviço público e de poder 
de polícia produz a redução da eficiência da atuação estatal no cumprimento dos 
compromissos assumidos pela Nação. Mais ainda, retrata uma ideologia autoritária, que 
pressupõe que ameaçar e punir é a melhor solução para alcançar a paz social - o que é, 
evidentemente, equivocado. 

E continua a contestação aos que insistem na negação da identidade da natureza entre os 
institutos ensinando que "serviço público e poder de polícia refletem vias diversas orientadas 
aos mesmos fins", pois, "a prestação de serviço público está entranhada de poderes estatais de 
natureza compulsória e coativa, que implicam a restrição à liberdade e à propriedade, no 
tocante à satisfação de interesses individuais ou coletivos" (JUSTEN FILHO, 2008, p. 497-
498). 

Na mesma esteira de conhecimento, Agustín Gordillo (2003, p. v-11) insta a: 

[...] deixar a suposta distinção entre a ação do Estado "para evitar os perigos e danos contra o 
bem coomum" - o que seria a função da polícia - e "promover o bem-comum", que não seria 
parte da ação do "poder de polícia" e que, mesmo, na concepção liberal clássica, não seria 
papel do Estado. Quando se adiverte modernamente que promover o bem comum através de 
uma ação positiva é também função do Estado, chega, então, o momento de assinalar que 
ambas as atividades - a prevenção de agravos e promoção do bem-estar - são tão inseparáveis 
??que constituem as duas faces da mesma moeda, ao ponto em que parece realmente 
impossível fazer uma coisa sem fazer a outra. 

Conforme exposto, sendo o Poder de Polícia uma força promotora do bem estar social 
impulsionado pelo art. 3º da CF/88, conclui-se que se concretiza, também, na capacidade 
criadora normativa, competência constitucionalmente delegada ao Estado, seja na confecção 
legislativa, seja na edição de atos administrativos, normas, regulamentos e demais 
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instrumentos normativos, sempre observados, na sua criação, os limites da lei e da 
Constituição. 

Por fim, o poder de polícia deve manifestar-se em prol da coletividade e da sociedade como 
um todo, mesmo que para tanto deva promover e defender o interesse de um único indivíduo, 
pois, a supremacia do interesse público não pressupõe a desconsideração da existência do 
indivíduo e de suas necessidades singulares. Pelo contrário, o interesse coletivo é formado 
pela soma dos interesses individuais qualificados e é, individualmente, que se experimenta a 
dignidade da pessoa humana. 

  

4 DOMICÍLIO E PROPRIEDADE NA ORDEM CONSTITUCIONAL 

  

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, XXII, garante o direito de propriedade, que é 
definido pelo art. 1228 do Código Civil como a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

Entretanto, o conceito legal adotado pelo Diploma Civil não representa todas as facetas 
possíveis da propriedade, que possui muitas outras dimensões além da jurídica. Pode-se ter 
uma definição sociológica para a propriedade, outra econômica, uma antropológica e assim 
por diante, não se esgotam os modelos que podem ser aplicados ao termo. 

Na lição de Caio Mário da Silva (2006, p. 81), a propriedade nasceu a princípio de um fato 
espontâneo. E complementa: 

[...] mais tarde foi a norma que o disciplinou, afeiçoando-a às exigências sociais e à harmonia 
da coexistência. Nasceu da necessidade de dominação. Objetos de uso de armas. Animais de 
presa e de tração. Terra e bens da vida. Gerou ambições e conflitos. Inspirou a disciplina. 
Suscitou a regra jurídica. Tem sido comunitária, familial, individual, mística, política, 
aristocrática, democrática, estatal, coletiva. 

Maria Helena Diniz (2009, p. 847) disciplina a matéria afirmando que "a propriedade é o 
direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e 
dispor de uma coisa corpórea ou incorpórea, bem como de reivindicar de quem injustamente a 
detenha". 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2006, p. 178), na sua conhecida obra sobre 
direitos reais afirmam que: 

[...] de fato, a propriedade é um direito subjetivo no qual o titular exercita poder de dominação 
sobre um objeto, sendo que a satisfação de seu interesse particular demanda um 
comportamento negativo da coletividade, garantido pela Constituição Federal. 

Contudo, a Carta Magna deu nova conformação social para este direito, quando no mesmo art. 
5º incluiu o inciso XXIII, instituindo que a propriedade atenderá a sua função social. 
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O princípio da função social da propriedade, corolário da constituição social-democrática pelo 
Brasil adotada, informa que a propriedade deverá ser utilizada de forma a promover o bem 
comum, ou seja, se houver necessidade o Estado poderá intervir neste direito para dar à coisa 
destino diferente daquele pretendido pelo proprietário, em atendimento à finalidade do 
Estado. 

Este princípio estimula que a propriedade seja utilizada de maneira responsável, que não traga 
danos ao ambiente, que seja economicamente produtiva, que não sirva para especulação 
financeira, em fim, que o usufruto tenha uma repercussão social. 

Portanto, a propriedade privada absoluta, moldada no liberalismo, sinônimo de santuário e de 
asilo privilegiado não mais persiste no nosso ordenamento jurídico. Nas palavras de Bruno 
Canísio Kish (2004, p. 115-116): 

A liberdade de dispor da propriedade da forma mais absoluta, como já o foi, não é compatível 
com os novos tempos e o atual estágio das ciências de modo geral. [...]. Se reconhecêssemos 
um direito absoluto da propriedade, vale dizer que o proprietário tudo pode dentro dos seus 
limites, teríamos que admitir que tanta liberdade vai impedir o direito de outros, mais 
especificamente na questão da propriedade imobiliária. Dentro daquela poderia o dominus 
represar águas, devastar o solo, usar abusivamente, produzir a peste e a poluição. 

Apesar da transmudação conceitual vivida no nosso tempo e materializada mediante a 
novidade trazida no art. 5º, inciso XXIII, que consagrou no texto constitucional o princípio da 
função social da propriedade, o insigne Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 
Ferreira Mendes, adverte que, apesar dos limites impostos aos proprietários, estes novos 
parâmetros deverão observar, submeter-se mesmo, aos ditames constitucionais e ao princípio 
da proporcionalidade, como se depreende da sua lição: 

Nesse passo, deve-se reconhecer que a garantia constitucional da propriedade está submetida 
a um intenso processo de relativização, sendo interpretada fundamentalmente, de acordo com 
parâmetros fixados pela legislação ordinária. As disposições legais relativas ao conteúdo têm, 
portanto, inconfundível caráter constitutivo. Isso não significa, porém, que o legislador possa 
afastar os limites constitucionalmente estabelecidos. A definição desse conteúdo pelo 
legislador há de preservar o direito de propriedade enquanto garantia institucional. Ademais, 
as limitações impostas ou as novas conformações emprestadas ao direito da propriedade hão 
de observar especialmente o princípio da proporcionalidade, que exige que as restrições legais 
sejam adequadas, necessárias e proporcionais (MENDES, 2006, P. 439). 

Pode-se concluir, então, que, a propriedade deve cumprir o seu papel social, e que o 
proprietário está obrigado a lhe dar boa utilidade, e, sendo o caso, o Estado poderá até mesmo 
suprimir tal direito em benefício da perseguição de sua finalidade. Entretanto, embora tenha 
sido relativizado o conceito original, trata-se de um direito constitucional que só pode ser 
confrontado conforme as regras legalmente estabelecidas, especialmente aquelas contidas no 
direito constitucional positivo. 

Em discurso proferido no Parlamento Inglês, Lord Chatham afirmou em relação à 
inviolabilidade do domicílio: 

O mais pobre dos homens pode desafiar na sua cabana as forças da Coroa. Embora a moradia 
ameace ruína, ofereça o teto larga entrada à luz, sopre o vento através das frinchas, a 
tempestade faça de toda a casa o seu ludíbrio, nada importa: acha-se garantida a choupana 
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humilde contra o Rei da Inglaterra, cujo poder vai despedaçar-se contra aquele miserável 
reduto (CARVALHO, 2009, p. 754). 

Brilhante a demonstração do poder do cidadão em face do Estado destacada pelo parlamentar 
inglês. A inviolabilidade do domicílio trata-se de uma garantia fundamental de todo ser 
humano para não ter a sua individualidade e a sua intimidade devassadas pelo Estado, nos 
limites de sua moradia, seu domicílio. 

Note-se, que não se trata de propriedade, direito anteriormente explicado, trata-se de 
domicílio, instituto jurídico diverso daquele, pois este é o local em que a pessoa reside, tem 
habitação, convive em intimidade com a sua família, trabalha. 

Tal instituto é comumente exercido num imóvel, como uma casa, entretanto, pode se dar em 
qualquer lugar, até mesmo, e infelizmente, num galpão abandonado, em fim, qualquer lugar 
que a pessoa viva regularmente e ali estabeleça seus laços de intimidade com os seus, ou 
labore, aí estará presente o instituto do domicílio. 

Nas palavras de Alexandre de Moraes (2007, p. 172), "considera-se, pois, domicílio, todo 
local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, 
inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, 
mediatamente, a vida privada do sujeito". 

Na Constituição Federal de 1988, entre as diversas garantias declaradas pelo instituto político-
jurídico, a inviolabilidade do lar ficou gravada no art. 5º, inciso XI que assim exprime: "a casa 
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial". (grifo nosso) 

Pois bem, este instituto é direito fundamental e tem garantida a sua inviolabilidade contra a 
penetração do Estado, sem a devida autorização judicial. 

Analisando os textos constitucionais brasileiros, nota-se com clareza que houve uma mudança 
de 180 graus na direção dada pelo constituinte de 1988, em comparação com seus 
antecessores. Em todos os textos constitucionais brasileiros, desde o Império até a ditadura 
militar, a inviolabilidade do domicílio (casa) estava prevista como garantia dos indivíduos, e 
nisto em nada difere do texto atual. 

Contudo, há uma importantíssima alteração em relação ao procedimento insculpido no texto 
constitucional trazido pelos constituintes da Carta Cidadã. Nas Constituições anteriores, a 
entrada no domicílio era autorizada mediante a emissão de lei. Ocorre que, agora, somente 
poderá haver a invasão do domicílio pelo servidor público mediante ordem judicial, 

Fora os casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, o domicílio somente pode 
ser acessado pelo servidor do Estado com autorização do Juiz, não mais vige a hipótese de 
que a legislação ordinária possa dar a qualquer um poderes para tanto. Esta prerrogativa é 
exclusiva do juiz, de mais ninguém. 

Ademais, é norma constitucional de eficácia absoluta, ou seja, tem sua aplicabilidade 
imediata, sem necessidade de que a legislação complementar ou ordinária atue para conformá-
la, sendo, inclusive, insuscetível de emenda, conforme se depreende dos ensinamentos de 
Maria Helena Diniz (2009, p. 13): 
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As intangíveis; contra elas nem mesmo há o poder de emendar. Daí conterem uma força 
paralisante total de toda a legislação que, explícita ou implicitamente, vier a contrariá-las. 
Distinguem-se, portanto, das normas constitucionais de eficácia plena, que, apesar de 
incidirem imediatamente sem necessidade de legislação complementar posterior, são 
emendáveis. Por exemplo, os textos constitucionais que amparam a federação (art. 1º), o voto 
direto, secreto, universal e periódico (art. 14), a separação de poderes (art. 2º) e os direitos e 
garantias constitucionais (art. 5º, I a LXXVII), por serem insuscetíveis de emenda são 
intangíveis, por força dos art. 60, § 4º, e 34, VII, a e b. 

5 INTERESSE PÚBLICO 

  

Toda a ação estatal funda-se na necessidade de garantir aos membros da sociedade certas 
condições, que sejam hábeis à realização dos superiores objetivos humanos, de viver com 
solidariedade e dignidade. 

A persecução destes objetivos legitima o Estado a utilizar o seu poder para adequar o 
ordenamento jurídico e, consequentemente, o comportamento de cada membro da sociedade, 
no sentido de promover o bem estar geral. 

Para tanto o Estado age movido pelo "Interesse Público", um instituto sócio-jurídico que atua 
tanto como motivador de sua atividade, quanto como legitimador de sua ação. 

Contudo, não se tem com clareza no seio da sociedade o que significa a expressão "Interesse 
Público" e tal ignorância possibilita a distorção do seu significado servindo, tal disparate, 
como fundamento para as contínuas violações dos direitos coletivos dos cidadãos. 

Tais violações são perpetradas pelos administradores públicos sempre que confundem o 
interesse do governo, ou o interesse secundário do Estado, com o interesse público e não 
entendem que, no caso concreto, o interesse de um único indivíduo pode ter a dimensão do 
interesse de toda uma coletividade ou universalidade, conforme a situação. 

Estas poucas linhas dedicam-se, tão somente, à tentativa de esclarecimento do conceito, 
promovendo uma visão de sua evolução ao longo do tempo e, finalmente, apresentando a 
conceituação doutrinária mais abalizada e, por fim, fazendo uma proposta conceitual própria.  

Esta idéia da existência de interesses comuns e difusos advindos dos interesses de cada 
indivíduo permeia a filosofia desde a antiguidade greco-romana. Hegel, citando Aristóteles, 
ensina que: 

A totalidade tem fins não reduzíveis à soma dos fins dos membros singulares que a compõem 
e o bem da totalidade, uma vez alcançado, transforma-se no bem das partes, ou, com outras 
palavras, o máximo bem dos sujeitos é o efeito não da perseguição, através do esforço pessoa 
e do antagonismo, do próprio bem por parte de cada um, mas da contribuição que cada um 
juntamente com os demais dá solidariamente ao bem comum segundo as regras que a 
comunidade toda, ou o grupo dirigente que a representa (por simulação ou na realidade), se 
impôs através de seus órgãos autocráticos ou órgãos democráticos (DI PIETRO, 2007, p. 209-
210). 

O termo cunhado pelo Direito Público, "interesse público", frequentemente é apresentado 
como sinônimo de outras expressões utilizadas pelas ciências humanas, tais como: interesse 
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geral, interesse coletivo, utilidade pública, interesse difuso, bem comum e tantas outras 
formas de manifestação linguística que, dependendo do caso concreto, tem significado igual 
ou diverso do de interesse público. 

Retomando o conceito ensinado por Aristóteles na sua obra Política, na qual defende sua 
teoria das formas de governo, o filósofo grego coloca como critério distintivo entre as formas 
boas e as formas más o interesse comum ou o interesse pessoal; as formas boas são as que 
visam ao interesse comum e as formas más são as que visam ao interesse próprio. Se os 
indivíduos se reúnem nas cidades (polis) é porque querem "viver bem"; para que alcancem 
esse objetivo, é necessário que os cidadãos visem ao interesse comum, ou em conjunto ou por 
intermédio dos seus governantes (DI PIETRO, 2007, p. 210). 

Na Idade Média, Tomás de Aquino eleva o bem como objetivo máximo da humanidade cristã. 
Para ele tudo o que o homem pode almejar está contido na noção de bem, seja ele material, 
espiritual, moral ou intelectual. 

Contudo, o Santo Iluminista dá uma dimensão social à noção de bem quando afirma que, 
"sendo o homem um ser social, ele procura não só o seu próprio bem, mas, também, aquele do 
grupo a que pertence" (DI PIETRO, 2007, p. 210). 

Trata-se, portanto, da ideia de que a comunidade politicamente organizada mantém-se pela 
ação da solidariedade latente de seus membros, que se unem para promover o bem comum. 

As alterações sociais ocorridas na Europa entre os Séculos XIV e XVIII, especialmente a 
Reforma, o Calvinismo, a Revolução Industrial e a Revolução Burguesa, fizeram com que o 
sentido de bem comum fosse sendo alterado até que teses contratualistas e liberais 
prevaleceram nos fins do Século. XVIII. 

Neste momento prevaleceu a tese de que a realização humana era uma tarefa individual e que 
a sociedade se organiza e se mantém, não mais pelos fatores comuns entre os homens, mas 
pela necessidade de o todo garantir a individualidade de cada um. 

O objetivo dos homens ao se associarem não é proteger o interesse público, mas o interesse 
privado de cada qual e que se resume basicamente na aquisição de bens materiais; a vida em 
sociedade alcança melhor esse objetivo do que seria possível em uma situação de anarquia 
(DI PIETRO, 2007, p. 211). 

A Revolução Burguesa foi o triunfo do individualismo, neste contexto desaparece a idéia de 
solidariedade social como móvel de união entre os indivíduos em sociedade. O seu fim passa 
a ser o de assegurar os diretos naturais, a liberdade e a igualdade são alçadas ao píncaro. 

Neste momento a Lei, de acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007, p. 213): 

[...] adquire um caráter sagrado, incontestável, inteiramente desvinculado de qualquer 
conteúdo axiológico; ela vale por si mesma. Idealizada como instrumento de proteção das 
liberdades individuais, acaba por colocar em risco esses mesmas liberdades, tornando-se 
instrumento de opressão. 

Reagindo ao individualismo exacerbado do liberalismo, os pensadores políticos e a Igreja em 
destaque, iniciaram uma movimentação ideológica no sentido de resgatar a solidariedade 
como sendo fator preponderante no conceito de bem comum e, via de consequência no de 
Interesse Público também. 
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O Papa João XXIII, na encíclica Pacem in Terris, dá o seu conceito de bem comum como "o 
conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos como a cada um de seus 
membros atingir a sua perfeição de maneira mais total e mais fácil" (DI PIETRO, 2007, p. 
214). 

Retoma-se, portanto, o pensamento de bem comum como sendo intrinsecamente relacionado 
com os valores da humanidade, da dignidade do homem, caracteriza-se o bem comum como 
sendo fundamentado na natureza humana e, por isso mesmo, universal; é um bem de conteúdo 
moral; é superior ao bem individual, pois, a dignidade do todo é superior a dignidade de 
apenas um; é, por fim, fundamento e limite do poder político. 

Não foi tarefa fácil encontrar na doutrina conceitos de interesse público. A matéria é nebulosa 
e a maioria dos doutrinadores faz alusão a ela entre outros debates jurídicos, mormente no 
campo do direito administrativo, contudo sem arriscar a uma definição sobre a expressão 
estudada. Faz-se referência, portanto, apenas às definições dos autores pesquisados que 
diretamente tratam do tema. 

Para Hector Jorge Escola (citado por DI PIETRO, 2007, p. 215): 

A noção de bem-estar geral [...] encontra seu correlato jurídico na idéia se interesse público, a 
qual pode ser concretizada, agora, sob o fundamento de que existe o interesse público quando, 
nele, uma maioria de indivíduos, e em definitivo, cada um pode reconhecer e extrair do 
mesmo seu interesse individual (Gordillo), pessoal, direto e atual ou potencial. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, como não poderia ser diferente, apresenta, entre as fontes 
pesquisadas, o trabalho mais completo entre os doutrinadores pátrios contemporâneos sobre o 
tema. O ilustre professor nos ensina que: 

Uma pista importante para perceber-se que o chamado interesse público - em despeito de seu 
notável relevo e de sua necessária prevalência sobre os interesses pessoais peculiares de cada 
um - não é senão uma dimensão dos interesses individuais encontra-se formulando a seguinte 
pergunta: poderá haver um interesse público que seja discordante do interesse de cada um dos 
membros da sociedade? Evidentemente, não. Seria inconcebível um interesse do todo que 
fossa, ao mesmo tempo, contrário ao interesse de cada uma das partes que o compõem. 
Deveras, corresponderia ao mais cabal contra-senso que o bom para todos fosse o mal de cada 
um, isto é, que o interesse de todos fosse um anti-interesse de cada um [...] embora seja claro 
que pode haver um interesse público contrário a um dado interesse individual. [...]. É que, na 
verdade, o interesse público, o interesse do todo, do conjunto social, nada mais é que a 
dimensão dos interesses individuais, ou seja, dos interesse de cada indivíduo enquanto 
partícipe da sociedade (entificada juridicamente no Estado). [...]. Dito interesse, o público - e 
esta já é uma primeira conclusão - só se justifica na medida em que se constitui em veículo de 
realização dos interesses das partes que o integram no presente e das que o integrarão no 
futuro. [...]. Interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante do conjunto 
dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de 
membros da sociedade e pelo simples fato de o serem. [...]. Percebe-se que seria um equívoco 
de proporções teratológicas - para dizer o menos - imaginar que não é interesse público o 
interesse residente na defesa dos particulares sempre que tal interesse, por muito real que seja, 
também transcenda o de suas individualidades (BANDEIRA DE MELLO, 2009, p. 183). 

Afirma-se, em coro com este autor, que, quando a Constituição estabelece regras de 
procedimento para o Estado, é de interesse público que as mesmas sejam plenamente 
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cumpridas, mesmo que no caso concreto afetem apenas um indivíduo, haja vista o cristalino 
interesse da coletividade de indivíduos no estrito respeito aos seus interesses comuns. 

O interesse público é a manifestação qualificada dos interesses individuais, sua expressão 
coletiva, uma vez que é o interesse de vários membros da sociedade identificados naquilo que 
lhes é comum. 

Na lição do mestre administrativista: 

Os indivíduos têm direito subjetivo à defesa de interesses consagrados em normas expedidas 
para a instauração de interesses propriamente públicos, naqueles casos em que o seu 
descumprimento pelo estado acarreta ônus ou gravames suportados individualmente por cada 
um, uma vez que ao atingi-los individualmente, atingiria, também, conatural e conjuntamente, 
uma generalidade de indivíduos ou uma categoria deles, por se tratar de efeitos jurídicos que 
pela própria natureza ou índole do ato em causa se esparziriam inexoravelmente sobre uma 
coletividade de pessoas (direitos difusos) de tal sorte que não haveria como incidir apenas 
singularmente (BANDEIRA DE MELLO, 2009, p. 185). 

Encontra-se, portanto, nesta lição, a chave para a solução do problema apresentado neste 
estudo e que será propriamente tratado na conclusão do trabalho. 

A sociedade humana busca a felicidade. Independentemente da região em que se localize no 
globo terrestre, da raça dos seus membros, dos costumes, da religião professada, da língua 
pronunciada, da cultura geral, dos avanços tecnológicos alcançados, a coletividade humana 
procura viver bem, com segurança, conforto e dignidade. 

A procura desta condição geral de felicidade (latu senso), como já foi dito neste trabalho, fez 
o ser humano se organizar politicamente num organismo denominado Estado, cuja finalidade 
é, exclusivamente, a promoção do bem-estar de seus fundadores naquilo que estes têm em 
comum, ou seja, as liberdades - física, intelectual, política, sexual, religiosa e profissional -, a 
vida - com saúde, conforto e salubridade -, mesmo que para tal propósito seja necessário 
condicionar  os direitos de uns em benefício das oportunidades para outros, buscando sempre 
o equilíbrio entre os seus membros. 

Daí a percepção de que existem entre os seres humanos pontos de contato, relativamente às 
pretensões individuais de cada um, que são comuns a todos os membros da sociedade e que se 
completam formando um só interesse, que é ao mesmo tempo individual e universal. 

Com o passar do tempo estes interesses comuns foram sendo incorporados ao patrimônio 
moral e jurídico da cada sociedade e legados para as gerações futuras, que deles também se 
servem mesmo antes de existir. 

Portanto, este interesse difuso, habilitante à sobrevivência, tomou contornos jurídicos para ser, 
então, denominado interesse público, que atualmente são expressos na Constituição Federal e 
nas normas ordinárias, construídas a partir da referencia democrática da Carta Magna. 

Tecidas estas considerações, pode-se concluir que o interesse público é a finalidade do 
Estado, seu desígnio para a realização das necessidades do indivíduo na sua dimensão 
humanitária e coletiva, que possui conteúdo moral e teleológico, sendo juridicamente 
formatado mediante o constitucionalismo democrático. 
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A discussão sobre a supremacia do interesse público suscita acalorado debate entre os 
doutrinadores brasileiros e alienígenas. Parte dos jurisconsultos defende a existência de uma 
situação de absoluta superioridade do Estado sobre o particular quando os interesses forem 
colidentes, neste sentido podemos conhecer a manifestação do professor José dos Santos 
Carvalho Filho (2008, p. 26-27) que professa: 

 Algumas vozes têm se levantado atualmente contra a existência do princípio em foco, 
argumentando-se no sentido da primazia de interesses privados com suporte em direitos 
fundamentais quando ocorrem determinadas situações específicas. Não lhes assiste razão, no 
entanto, nessa visão pretensamente modernista. Se é evidente que o sistema jurídico assegura 
aos particulares garantias contra o Estado em certos tipos de relação jurídica. É mais evidente 
ainda que, como regra, deva respeitar-se o interesse coletivo quando em confronto com o 
interesse particular. 

No sentido inverso, Marçal Justen Filho (20008, p. 67) ensina que, precedente ao interesse 
público estão os direitos fundamentais que sobre aqueles têm supremacia, pois "o núcleo do 
direito administrativo não reside no interesse público, mas na promoção dos direitos 
fundamentais, cuja titularidade pode ser atribuída ao Estado precisamente pela inviabilidade 
de sua realização pelos sujeitos privados, de forma individual". 

Gordillo comunga idêntico pensamento com o autor que o precede e atribui aos direitos 
fundamentais uma preexistência, uma anterioridade aos demais direitos estatais e ensina que: 

Os direitos individuais preexistem aos atos de governo: um processo, os atos as leis  e regras 
... quero dizer, que o direito existe e as pessoas já possuem, a partir do momento em que a 
Constituição tenha sido promulgada . O mesmo está consagrado no sistema supranacional de 
direitos humanos (GORDILLO, 2003, p. III-17). 

Modestamente, entende-se que a persecução da finalidade do Estado não é, em absoluto, 
incompatível com o exercício dos direitos fundamentais, pelo contrário, é mesmo sua síntese. 
Neste sentido, é possível a existência de uma prevalência do interesse Estatal em promover o 
bem estar geral sobre o interesse individual. Contudo, este interesse superior só pode ser 
legitimamente reconhecido quando respeita os direitos dos indivíduos, garantias e 
procedimentos constitucionais estabelecidos. 

Por isso, pode-se concluir que, sendo o interesse público a própria finalidade do Estado, e 
sendo esta a realização da plenitude humanitária, o exercício do poder de polícia por ele 
deverá observar esta meta constitucional (art. 3º, CF/88), o que pressupõe que os limites à 
auto-executoriedade são maiores do que aqueles tradicionalmente conhecidos - lei e 
ordenamentos secundários. Atualmente, o que limita o exercício do Poder de Polícia é o 
exercício pleno dos direitos fundamentais, estando, entre eles, a inviolabilidade do domicílio. 

Portanto, havendo necessidade de romper o santuário que representa o domicílio para a 
realização humana, somente obedecendo aos critérios garantidores instituídos pelos 
constituintes, insculpidos no art. 5º, XI da CF/88. 

6 CONCLUSÃO 
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Entende-se o Estado como uma organização político-social arcabouçada na lei e no 
constitucionalismo democrático, que tem atuação (soberania) num determinado território 
sobre a sua população e fora dele sobre os seus cidadãos (onde quer que estes estejam), que, 
por sua vez, lhes conferem poder e legitimidade para cumprir uma finalidade humanitária. 

A busca desta finalidade humanitária se dá por meio da função administrativa que, para tanto, 
maneja poderes, especificamente o poder de polícia. Este é o dever-poder do Estado, exercido 
principalmente pela Administração Pública, mas também pelo Legislativo e pelo Judiciário, 
para garantir a democracia e promover a dignidade da pessoa humana em toda sua plenitude, 
observadas a proporcionalidade e a razoabilidade, mediante ações concretas ou a emissão de 
atos jurídicos, subordinados à Constituição Federal, no interesse de todos os componentes da 
sociedade, tomados coletiva ou individualmente, conforme o caso concreto. 

Verificou-se, também, que este Poder é dotado de auto-executoriedade, que é a capacidade 
que o Estado tem para implementar suas decisões, em face do particular, sem que dependa de 
autorização de outros poderes, especialmente do Poder Judiciário. 

Contudo, aprende-se da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, que esta executoriedade 
tem limites e, o principal deles é que a lei deverá prever as hipóteses em que poderá ocorrer. 

O estudo apontou, também, as diferenças entre a propriedade e o domicílio, este último objeto 
de especial proteção constitucional, um instituto jurídico diverso daquele, pois é o local em 
que a pessoa reside, tem habitação, convive em intimidade com a sua família e trabalha. 

Não existe, pois, a possibilidade de que uma lei ordinária venha a permitir a invasão do 
domicílio do particular, poderá, apenas, regular as situações constitucionalmente previstas, 
restando à Administração Pública empregar os procedimentos judiciais que estão disponíveis. 

Apesar de a CF/88 haver, no seu art. 23, II, ter determinado competência material comum 
entre a União, estados, Distrito Federal e municípios para tratar das questões de saúde pública 
e, no art. 24, XII, da mesma forma, distribuir competência legislativa concorrente aos já 
citados entes federativos, estes não podem legislar sobre  a inviolabilidade do domicílio, 
mesmo sendo matéria correlata ao seu mister. Uma vez que a inviolabilidade do lar está 
insculpida no corpo da Carta Política, somente uma alteração neste nível poderia ser eficaz 
para instrumentalizar a ação da Administração Pública dispensando a autorização judicial. 

Aos incautos, poderá parecer que permitir o servidor público rompa o domicílio das pessoas 
para combater moléstia, calcado em lei ordinária, é o atendimento do interesse público, mas 
não é. 

Como demonstrado, tem-se por interesse público a finalidade do Estado, seu desígnio para a 
realização das necessidades do indivíduo na sua dimensão humanitária e coletiva, que possui 
conteúdo moral e teleológico, sendo juridicamente formatado mediante o constitucionalismo 
democrático. 

Pergunta-se então,  se existirá interesse público no combate à dengue? É óbvio que sim. Mas, 
existirá interesse público em penetrar no domicílio do cidadão para combater a dengue, 
calcado em legislação ordinária? É óbvio que não. 

Não pode ser considerada como interesse do público a ação estatal que descumpra a 
Constituição. Não há autorização para que o Estado combata a dengue a qualquer custo, muito 
menos ao custo de violar uma garantia constitucional que é a inviolabilidade dos domicílios. 
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Afinal de contas é interesse público proteger a inviolabilidade dos domicílios de todos os 
cidadãos contra as arbitrariedades do Estado, e das demais pessoas, uma vez que este é, 
igualmente à saúde, corolário do direito à dignidade humana, constitucionalmente garantida. 

Portanto, considera-se que é de interesse público combater a Dengue, a única forma para que 
este combate se dê no interior dos domicílios, sem o consentimento de seus titulares, é por 
meio da autoridade judiciária que, instada por meio do direito de ação do Estado em face do 
particular, proferirá a competente decisão habilitante. 

Caso contrário, resolva o administrador público agir em desconformidade com o preceito 
constitucional, estará cometendo abuso de autoridade o que ensejará a aplicação sanções 
administrativas, além do direito de reparação pelo dano sofrido pelo cidadão. 

Concluí-se, portanto, que se faz indispensável a autorização do agente do Estado, dotado de 
jurisdição, para analisar em cada caso concreto, a real necessidade de se permitir ou não a 
invasão por parte da Administração Pública do domicílio do indivíduo. 
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[1] De acordo com o artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988: "Todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição". 

[2] STJ-Resp 683668 / RS Recurso Especial-2004/0121366-3 - 1ª Turma - Relator Ministro 
TEORI ALBINO ZAVASCKI. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/>. Acesso em: 4 set. 2009. 

[3] Sobre a legalidade, o autor se manifesta quando discorre sobre a qualidade da 
discricionariedade deste poder, afirmando que não se pode confundir esta qualidade com a 
arbitrariedade afirmando que "discricionariedade é agir dentro dos limites legais" 
(MEIRELLES, 1994, p. 102). 
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RESUMO 
O presente ensaio pretende abordar uma espécie de Direitos Fundamentais significativamente 
enfraquecido nos últimos tempos: os Direitos Civis de Participação Política. Concebidos 
como garantias burguesas oriundas dos tempos modernos, reduzindo a função e significação 
do Estado, passam agora a exsurgir como condição indispensável à constituição de uma 
Sociedade Democrática de Direito. A abordagem realizada, tendo como objeto o estudo de um 
caso concreto, pretende demonstrar a importância do controle social nas políticas públicas 
sendo necessário, para tanto, a adoção de mecanismos efetivos e eficazes que propiciem a 
participação democrática direta da população, sem prejuízo das modalidades de participação 
social já existentes (iniciativa popular, plebiscito e referendo). 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; CONTROLE SOCIAL; 
DEMOCRACIA DIRETA. 
 
ABSTRACT 
The present paper intends to show a kind of Fundamental Rights that have been forgotton 
lately: the Politics Participation Civil Rights. They were made as a burguese guarantees from 
modern times, decreasing the function and the significtion of the State, they may come again 
as an indispensable condition to the constituition(Law) of a Democractic of Rights Society. 
The approaching carried out, has as an aim a real case study in order to demonstrate how 
important is the social control in public politics , such as, to face effective and efficient 
mecanisams in order to bring the democratic participation directly from the population 
without damages to the social modality participation that have been happened (popular 
iniciative, plebiscito and referendun). 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; SOCIAL CONTROL; DIRECT 
DEMOCRACY. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Pretendemos no presente trabalho propor uma reflexão sobre as possíveis dimensões jurídico-
políticas, no âmbito da entidade federativa municipal, da participação e controle social na 
administração dos interesses públicos, enquanto espécie de direitos fundamentais civis. Para 
tanto vamos, preliminarmente, (1) delimitar o que entendemos por direitos civis e políticos 
fundamentais de participação social na constituição do mundo da vida; (2) em seguida, 
pretendemos verificar quais os pressupostos e condições normativas outorgadas pela Carta 
Política brasileira de 1988 à efetivação daqueles direitos; (3) por fim, buscaremos demarcar 
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que instrumentos jurídicos e políticos estão informando algumas experiências administrativas 
locais envolvendo os direitos sob comento, notadamente e partir de alguns modelos vigentes 
na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
1. DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS FUNDAMENTAIS: UM REDESENHO 
NECESSÁRIO 
Numa perspectiva histórica, podemos afirmar que o tema dos Direitos Civis e Políticos, além 
de novo no cenário jurídico, sempre esteve umbilicalmente jungido a um outro tema maior 
que é o dos Direitos Humanos em sua acepção internacional, haja vista os termos de alguns 
documentos de meados do século XX, como a Carta Atlântica, firmada por Roosevelt e 
Churchill em 14/08/1941, e a Declaração das Nações Unidas, firmada em 01/01/1942. A 
despeito da importância destas iniciativas, também é possível asseverar que o marco histórico 
mais incisivo deles restou consubstanciado pela Declaração Universal, de 10 de dezembro de 
19484 que, após a 2ª Guerra, vem consagrar um consenso sobre valores jurídicos e políticos 
de alcance global.  
Esta Declaração5 estabeleceu uma mediação do discurso liberal da cidadania até então 
vigente de forma hegemônica em face das economias de mercados já transnacionais, com o 
discurso social que toma corpo e vulto, igualmente em face das conseqüências perversas de 
exclusão fomentadas pelo mesmo modelo de mercado e economia, trabalhando tanto direitos 
civis e políticos como direitos sociais, econômicos e culturais, contribuindo à demarcação 
conceitual e operacional contemporânea dos direitos humanos6, deduzindo ser o valor da 
liberdade conjugado ao valor da igualdade, consoante faz parecer a Resolução nº32/130, da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, quando afirma que todos os direitos humanos, qualquer 
que seja o tipo a que pertencem, se interrelacionam necessariamente entre si, e são 
indivisíveis e interdependentes. 
Vários preceitos da Declaração Universal são, com o passar do tempo, incorporados a 
Tratados Internacionais que possuem, em razão de sua natureza, força jurídica vinculante, 
como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos 
Sociais, Econômicos e Culturais (ambos de 1966) os quais compõem, juntamente com a 
Declaração Universal, a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos.  
Nas mais modernas tendências do Direito Internacional7, os tratados internacionais de tutela 
dos direitos humanos buscam, precipuamente, garantir o exercício de direitos e liberdades 
fundamentais, motivo por que, não apenas o Estado, mas também os indivíduos passam a ser 
sujeitos de direitos internacionais, consolidando-se a capacidade processual internacional 
destes. 
As declarações internacionais após 1948, assim, foram elaboradas também com o objetivo de 
atender ao processo de proliferação de direitos que sempre envolve, dentre outras coisas, o 
aumento dos bens merecedores de proteção e a ampliação dos direitos políticos, civis, sociais, 
econômicos, culturais, entre outros; a extensão da titularidade de direitos, com o alargamento 
do conceito de sujeito de direito, alcançando as entidades de classe, as organizações sindicais, 
etc. 
A partir de uma perspectiva doutrinária, desde T. S. Marshall8, os três elementos articuladores 
da cidadania moderna seriam os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, isto 
porque eles alcançariam os espaços de atuação mais corriqueiros e fundamentais da cidadania 
moderna e contemporânea, a partir dos quais há a proliferação de tantos outros direitos 
quantos as complexas relações sociais vão construindo. 
Mais recentemente, no plano normativo internacional, vamos ter a resolução nº2.200, das 
Nações Unidas, de 03 de janeiro de 1976, nominada de Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, sendo que no final do ano de 1982 setenta e cinco (75) 
Estados a ratificaram. Este Pacto, composto de um preâmbulo e trinta e um (31) artigos, 
comparte com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos normas similares. 
Interessante verificar que o terceiro parágrafo do preâmbulo deste texto se baseou na 
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interpretação da Declaração Universal, formulada pela Assembléia Geral em 1950 e 1951, 
oportunidade em que se estabeleceu que o gozo das liberdades cívicas e políticas e dos 
direitos econômicos, sociais e culturais, estavam vinculadas entre si e se condicionavam 
mutuamente. 
 
El hombre privado de los derechos económicos, sociales y culturales no representa esa persona humana que la 
Declaración Universal considera como el ideal del hombre libre.9 
 
Ainda no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, se reconheceu o direito ao 
trabalho; o direito ao gozo de condições de trabalho equitativas e satisfatórias; o direito a 
fundar sindicatos e filiar-se neles; o direito a seguridade social; o direito da família, das mães, 
das crianças e adolescentes a mais ampla proteção e assistência. 
Já nos termos da Resolução nº2.200-A, em 23 de março de 1976, a Assembléia Geral das 
Nações Unidas colocou em vigor o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 
constituindo-se de um preâmbulo e 53 artigos, sendo que no final de 1982, setenta e dois (72) 
Estados o ratificaram. 
Os direitos civis e políticos estabelecidos pela ONU neste documento foram: direito à 
igualdade de trato ante os tribunais e demais órgãos de administração da justiça; direito à 
segurança da pessoa e à proteção pelo Estado contra toda à violência ou dano físico, tanto 
infligidos por funcionários do governo como por indivíduos, grupos ou instituições; direitos 
políticos, em especial o de participar de eleições, a votar e a ser candidato, com base no 
sufrágio universal e igual, a tomar parte no governo, assim como na condução dos assuntos 
públicos em todos os níveis e à igualdade de acesso à Administração Pública; o direito de 
liberdade de trânsito e de residência dentro das fronteiras do Estado, direito a sair de qualquer 
país, inclusive do próprio e voltar ao próprio país; direito à nacionalidade; direito ao 
matrimônio e à escolha do cônjuge; direito à propriedade individual ou em associação; direito 
à liberdade de pensamento, consciência e religião; direito à liberdade de opinião e expressão; 
direito à liberdade de reunião e associação pacífica10. 
Tais previsões normativas internacionais, entretanto, não se projetaram direta e incisivamente 
sobre os Estados Nacionais (em fase já de internacionalização), o que se dá por razões 
múltiplas e complexas, tema que não podemos exaurir nos limites deste trabalho. Isto pode ser 
aferido tanto pela lentidão do processo de recepção dos tratados nos países signatários, como 
pelo desconhecimento e pela falta de eficácia deles na ordem jurídica cotidiana. Em face do 
exposto, as próprias previsões normativas atinentes aos direitos civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais, se ressentem de garantias e procedimentos reais de efetivação, 
deixando de ter conseqüências e significados na vida diária das pessoas. 
Para o estudo que se pretende, a relação entre Estado e Sociedade Civil em termos de gestão 
de interesses públicos em nada se alterou ao longo dos últimos tempos com a edição daquelas 
regras internacionais ratificadas pelos países signatários, mais especificamente as atinentes 
aos direitos civis e políticos de tomar parte no governo, assim como na condução dos assuntos 
públicos em todos os níveis e à igualdade de acesso à Administração Pública.  
Ocorre que a concepção hegemônica no âmbito daqueles direitos civis e políticos têm sido 
restringidos a uma dimensão meramente institucionalista e minimalista, haja vista que se 
contenta com espaços minúsculos de ação social, sem maior reflexividade e mobilização 
política das comunidades adotando, por exemplo, o voto como o grande e quiçá único 
instrumento e momento de participação no governo e nos interesses públicos11. Diante deste 
cenário, adverte David Held que,  
 
Uma vez que o entrelaçamento do Estado e da sociedade civil deixa poucas, ou nenhuma, das esferas da vida 
privada intocadas pela política, a questão da forma correta de regulamentação democrática apresenta-se 
vivamente. Qual forma o controle democrático deveria assumir e qual deveria ser a esfera do processo 
democrático de tomada de decisões: estas se tornam questões urgentes.12 
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 Estamos querendo dizer, com Poulantzas, que acatar os princípios informados pelos direitos 
civis e políticos implica reconhecer, a uma, que o Estado deve ser radicalmente 
democratizado, tornando o parlamento, as burocracias estatais e os partidos políticos, mais 
abertos e responsáveis pelas bases fundacionais que os justificam; a duas, que novas formas 
de lutas em nível local (sindicatos, movimentos sociais, grupos ecológicos) sejam fomentadas 
e reconhecidos como legítimos interlocutores da cidadania, assegurando que a sociedade, 
tanto quanto o Estado, seja democratizada, ou seja, sujeita a procedimentos que assegurem a 
responsabilidades compartilhadas.13 
Na dicção de Macpherson, buscando subsídios em J. S. Mill e indo além dele, só tem sentido 
pensarmos os direitos civis de participação política da cidadania nos rumos de sua própria 
história a partir de condições objetivas e subjetivas de interação e interlocução com o Estado 
Administrador e suas instâncias burocráticas.14  
Estas reflexões se fundam na crença de que, se as pessoas sabem que existem oportunidades 
para participação efetiva no processo de tomada de decisões, elas provavelmente acreditarão 
que a participação vale à pena; provavelmente participarão ativamente e provavelmente 
considerarão que as decisões coletivas devem ser obedecidas, tudo isto dependendo, é claro, 
de condições objetivas e subjetivas viabilizadoras da participação. 
Na verdade, podemos chegar à conclusão histórica de que, enquanto os direitos civis e 
políticos à auto-determinação foram aplicados somente à esfera do governo, a democracia 
esteve restrita ao voto periódico ocasional, contando pouco na determinação da qualidade de 
vida das pessoas. Para que a auto-determinação possa ser conquistada, aqueles direitos 
humanos e fundamentais precisam ser estendidos do Estado a outras instituições centrais da 
sociedade, pois a estrutura do contemporâneo mundo corporativo internacional torna essencial 
que as prerrogativas civis e políticas dos cidadãos sejam ampliadas permanentemente por um 
conjunto similar e variado de deveres, centrados na idéia de responsabilidade coletiva que 
marca a gestão dos interesses comunitários. Por tais razões, é certo sustentarmos a tese de que 
ao lado destes direitos há deveres igualmente importantes a serem observados, tais como: (a) 
o da solidariedade; (b) o da tolerância; (c) o do envolvimento orgânico e efetivo da cidadania 
nos assuntos públicos; (d) o do controle da administração pública, dentre outros15. 
Em outros termos, não basta que se garantam as liberdades civis e políticas tradicionais dos 
umbrais da Idade Moderna, pois os indivíduos na contemporaneidade devem ter a 
possibilidade material de imprimir a estas a autonomia cognitiva que exige uma efetiva 
inserção e participação societária, fundada em uma interlocução não coatada pelos discursos e 
práticas totalitárias das elites dominantes (com suas linguagens tecnoburocráticas e 
enclausuradas em si próprias), só assim oportunizando que o sistema social possa ser gerido 
compartilhadamente; esta possibilidade de interlocução deve contar, por sua vez, com 
mecanismos e espaços oficiais de diálogos, deliberações e execuções de políticas públicas 
voltadas para tal desiderato16.  
Numa sociedade complexa como é a internacional e a brasileira, circunstâncias como a 
pobreza extrema, as enfermidades, a falta de habitação e alimentação, o analfabetismo, a 
inexistência de informação e educação, na maior parte das vezes, inviabilizam as condições e 
possibilidades de efetividade da participação, motivos pelos quais, mais do que nunca, impõe-
se repensarmos formas alternativas de viabilização da participação conjunturalmente situada 
(isto é, levando em conta as particularidades dos sujeitos da fala, e suas desigualdades 
materiais e subjetivas), única maneira de se dar concretude às previsões jusfundamentais 
anteriormente referidas17. 
Isto é tão verdadeiro, que até o sistema jurídico brasileiro acabou por reconhecer a fragilidade 
das relações sociais nacionais que forjam atos, fatos e negócios jurídicos, a ponto de 
reconhecer normativamente a hiposuficência do consumidor em face de um mercado e 
fornecedores organizados e aptos a transitarem pelos meandros do poder econômico18.  
A experiência brasileira neste particular, infelizmente, é caótica, eis que vem marcada sua 
Administração Pública, historicamente, pelo insulamento em circuitos de poderes 
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institucionais (Executivo, Legislativo e Judiciário), como únicos espaços legítimos de 
deliberação e execução do interesse público, afastando-se radicalmente da sociedade deste 
mister, redundando na falência do modelo endógeno de representação política tradicional 
dominante19. Ao lado disto, hodiernamente, temos presenciado o aumento quantitativo e 
qualitativo das demandas sociais, cada vez mais multifacetadas, envolvendo grupos e 
interesses os mais diversos (não necessariamente opostos), em nome do pluralismo de idéias, 
crenças e modos de vida, não mais atendidos ou gestados por aquelas formas tradicionais e 
frágeis de comportamentos estatais e institucionais com os quais o Estado vinha agindo (ou 
deixando de agir)20. 
De uma certa forma, a partir da Constituição de 1988, tivemos no país uma renovação de 
esperanças e inovações principiológicas e regratórias na concepção de Sociedade Civil, da 
Democracia e do Estado, temas absolutamente relevantes no desenho do perfil de 
Administração Pública que vai se formatar, e mesmo da ampliação significativa dos direitos 
fundamentais de participação política consectários daí, questões que passamos a abordar. 
 
 
2. PERSPECTIVAS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

A idéia de Estado Democrático de Direito, como referimos antes, está associada, 
necessariamente, à existência de uma Sociedade Democrática de Direito, o que de uma certa 
forma resgata a tese de que o conteúdo do conceito de democracia aqui se assenta na 
soberania popular (poder emanado do povo) e na participação popular, tanto na sua forma 
direta como indireta, configurando o que podemos chamar de princípio participativo ou, em 
outras palavras: democratizar a democracia através da participação significa em termos gerais, 
intensificar a optimização das participações dos homens no processo de decisão21. 
Para tanto, a desificação da democracia à sociedade brasileira implica, salvo melhor juízo, não 
só oportunidades materiais de acesso da população à gestão pública da comunidade, mas 
fundamentalmente de fórmulas e práticas de sensibilização e mobilização dos indivíduos e das 
corporações à participação, através de rotinas e procedimentos didáticos que levem em conta 
as diferenças e especificidades de cada qual. Juarez Freitas, tratando do princípio da 
democracia e o controle do orçamento público brasileiro propõem: 

  

Que o controle direto da sociedade seja visto como o exercício do direito fundamental de, preferencialmente em 
movimentos sociais, exercer a fiscalização direta da atividade pública quanto à eficiência e à observância dos 
limites estabelecidos pela Constituição, sem prejuízo de outras modalidades de controle. Eis o duplo mister do 
controle social: impedir abusos e controlar diretamente, desde o nascedouro, as opções do administrador.22 
 
Mas de quem é a responsabilidade neural à implementação no mínimo das condições 
objetivas e subjetivas destas medidas todas que estamos referindo? Se tal responsabilidade 
não pode se encontrar exclusivamente nas mãos de um único sujeito social, porque está 
dispersa sobre todas as representações e presentações (individuais e coletivas) existentes, 
tenho que é ainda o Estado - enquanto espaço legítimo de debate público igualitário sobre o 
que se quer da e na sociedade - o locus privilegiado de impulsão à constituição de uma 
Sociedade Democrática de Direito, haja vista tanto os vetores axiológicos desta sociedade que 
já estão postos em termos constitucionais (com os direitos humanos e fundamentais explícitos 
e implícitos vigentes hoje no Texto Político brasileiro), como os compromissos 
emancipatórios republicanos, desenhados pelos princípios do mesmo Diploma Legal. 
Ocorre que, histórica e notadamente no Brasil da metade da década de 1960 até a abertura 
democrática, a noção e prática das políticas públicas no contexto das prioridades 
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governamentais caracterizou-se pela implementação de um novo paradigma, o da eficiência, 
no qual os interesses econômicos prevaleceram sobre os interesses sociais, fundamentalmente 
porque assentado sobre conceitos e perspectivas induzidas pelo mercado. Como reflexo disto, 
as políticas governamentais nas áreas de bem-estar coletivo - saúde pública, saneamento, 
educação, habitação e nutrição - tiveram pequeno destaque na agenda governamental, haja 
vista, exemplificativamente, a política habitacional e previdenciária decorrente do período23.  
Deste modo, não se alterou significativamente o perfil de desigualdade social dominante o 
que, somado à compressão salarial e ao desemprego, resultou num crescente agravamento das 
condições gerais da população. Assim, tradicionalmente, a formulação de políticas nunca foi o 
resultado de um processo de negociação e compromisso com diferentes setores sociais e 
forças políticas, passando sequer a existir ou dependendo principalmente do que se 
convencionou chamar de ação tecnoburocrática, através da ênfase aos programas de 
racionalização e organização do setor público24.  
Decorre daí o que Tarso Genro chama de crise do Estado: 
 
A crise do Estado, porém, não está assentada somente na sua fragilidade para dar respostas materiais às 
demandas de parcelas importantes de sociedade. Está assentada, também, no aprofundamento da sua 
intransparência e impermeabilidade para lidar com uma realidade social que se estilhaça e produz 
incessantemente novos conflitos e novos movimentos, os quais se constróem em torno de novas identidades e 
buscam criar alternativas para contrapor-se ao brutal isolamento dos indivíduos. A fluidez e a dinâmica do 
tecido social exigem uma permanente confirmação da legitimidade do poder.25 

 

Lembra Jacob que, com a crescente perda da legitimidade do regime autoritário, emerge com 
maior nitidez múltiplas tensões no aparelho estatal, que busca mecanismos de articulação e 
intervenção a partir de pressupostos pautados pela construção de uma nova institucionalidade 
política que recoloca as relações entre Estado e demandas sociais26. 
Correlata a estas definições, o reconhecimento de alguns fatos se impõem, tais como: (1) que 
o Estado já não detém de forma exclusiva a produção da ordem social, já que os cânones 
normativos oficiais já não são mais suficientes para dar conta da complexidade e 
tensionalidade das relações comunitárias que se forjam (independentemente da vontade e 
regulação deste Estado)27; (2) novas experiências, modelos e estruturas de mobilidade 
política e mesmo de organização social vão surgindo no cotidiano do mundo da vida, não 
necessariamente contrários aos espaços institucionalizados de representação política vigentes, 
mas com diferentes lógica e organicidade de interlocução e participação; (3) estes cenários 
indicam pontos de estrangulamento e mesmo esvaziamento dos mecanismos de representação 
política tradicionais, gerando algumas dificuldades de sustentação de suas legitimidade e 
eficácia operacional em face das demandas que lhes entornam28; (4) todas estas situações 
levam a uma salutar revisão categorial e pragmática das estruturas de poder vigentes e do 
próprio conceito de Estado, no sentido de ampliá-las à dimensão máxima da soberania 
popular que as fundam. 
Algumas tendências contemporâneas29, desta forma, apontam o surgimento de um modelo de 
Estado caracterizado pelo distanciamento de algumas funções tradicionais que vinha 
exercendo e assumindo outras novas, o que o está levando a um novo papel, em que o setor 
público passa de produtor direto de bens e serviços para indutor e regulador do 
desenvolvimento, através da ação institucional ágil, de forma inovadora e democrática, 
compartilhando responsabilidades com o tecido social e tendo como preocupações nodais: a 
regulação, a representatividade política, a justiça e a solidariedade. 
Tais características, por outro lado, implicam o reconhecimento da necessidade também de 
uma nova relação Sociedade Civil e Estado, fundada no reconhecimento efetivo dos direitos 
civis fundamentais de participação política da cidadania e na criação de mecanismos e 
instrumentos viabilizadores desta participação, bem como no fato de que este Estado perdeu a 
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detenção da centralidade do poder político, porque participa agora de um novo pacto social.  
 
No dizer de Boaventura de Souza Santos: 
 
A construção de um novo contrato social, trata-se de um contrato bastante diferente do da modernidade. É antes 
de mais nada um contrato muito mais inclusivo porque deve abranger não apenas o homem e os grupos sociais, 
mas também a natureza. Em segundo lugar, é mais conflitual porque a inclusão se dá tanto por critérios de 
igualdade como por critérios de diferença. Em terceiro lugar, sendo certo que o objetivo último do contrato é 
reconstruir o espaço-tempo da deliberação democrática, este, ao contrário do que sucedeu no contrato social 
moderno, não pode confinar-se ao espaço-tempo nacional estatal e deve incluir igualmente os espaços-tempos 
local, regional e global. Por último, o novo contrato não está assente em distinções rígidas entre Estado e 
sociedade civil, entre economia, política e cultura, entre o público e privado. A deliberação democrática, 
enquanto exigência cosmopolita, não tem sede própria, nem uma materialidade institucional específica.30 
 
Ainda na dicção do autor, com o que concordamos plenamente, esta nova forma de um 
possível Estado democrático deve estar assentada em alguns princípios de experimentação 
política, dentre os quais o de que o Estado só é genuinamente experimental na medida em que 
às diferentes soluções institucionais são dadas iguais condições para se desenvolverem 
segundo a sua lógica própria. Ou seja, o Estado experimental é democrático na medida em 
que confere igualdade de oportunidades às diferentes propostas de institucionalidade 
democrática; só assim a luta democrática se converte verdadeiramente em luta por alternativas 
democráticas; só assim é possível lutar democraticamente contra o dogmatismo democrático. 
Esta experimentação institucional que ocorre no interior do campo democrático não pode 
deixar de causar alguma instabilidade e incoerência na ação estatal e pela fragmentação estatal 
que dela eventualmente resulte podem sub-repticiamente gerar-se novas exclusões. 
Neste novo modelo experimental de Estado e Sociedade Civil, a função do primeiro não é só 
garantir a igualdade de oportunidades aos diferentes projetos de institucionalidade 
democrática, mas deve também garantir padrões mínimos de inclusão, que tornem possível à 
cidadania ativa criar, monitorar, acompanhar e avaliar o desempenho dos projetos de governo 
e proteção da comunidade. Esses padrões mínimos de inclusão são indispensáveis para 
transformar a instabilidade institucional em campo de deliberação democrática31. 
O Estado como novíssimo movimento social, assim, é um Estado articulador que, não tendo o 
monopólio da governação, retém o monopólio da meta-governação, ou seja, o monopólio da 
articulação - fundadas nos princípios constitucionais que o informam, notadamente os 
atinentes aos direitos e garantias fundamentais - no interior da nova organização política. A 
experimentação externa do Estado nas novas funções de articulação societária deve 
igualmente ser acompanhada por experimentação interna, ao nível do desenho institucional 
que assegura com eficácia democrática essa articulação. 
No âmbito do texto constitucional brasileiro vigente podemos destacar algumas previsões 
normativas muito claras nesta direção, dentre as quais, no plano formal e constitucional, 
tratando de requisitos instrumentais da participação e do controle social da administração 
pública, referem sobre:  
(a) a exigência de publicidade dos atos da Administração, para os fins de garantir um grau de 
visibilidade do poder político e social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos32, ao mesmo 
tempo que se impõe como requisito de vigência da norma legal33;  
(b) o dever da Administração Pública prestar informações à cidadania, para os efeitos de 
interesse particular, de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado, nos termos do art.5º, inciso XXXIII, da Carta Política; 
(c) o direito do cidadão em obter certidões do Poder Público, visando trazer informações 
oficiais sobre interesses pessoais e determinados, consoante disposição constitucional inscrita 
no art.5º, inciso XXXIV, do mesmo Estatuto; 
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(d) o direito de petição, garantido a qualquer pessoa, independentemente de ser ou não 
cidadão, alcançando aos três poderes do Estado, para os fins de defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art.5º, inciso XXXIV alínea "a". 
Paralelamente a estes institutos que alcançam a sociedade civil para efeitos e objetivos mais 
gerais, contamos ainda com instrumentos de caráter político-legislativos, assim dispostos no 
texto político do país: 
(a) O Plebiscito: configurando consulta popular de caráter deliberativo frágil, mas efetivo, em 
que o cidadão é chamado a manifestar-se costumeiramente sobre um fato ou uma decisão a 
ser tomada, quase sempre no sentido de dar-lhe ou não valoração jurídica, sendo vinculante o 
resultado desta manifestação popular à Administração Pública, cuja regulação normativa se 
encontra posta nos temos da Lei Federal nº9.709, de 18/11/98, bem como no âmbito dos 
artigos 14 inciso I; 49 inciso XV e 18 parágrafos 3º e 4º todos da Constituição Federal. 
Importa registrar que os artigos 14 inciso I e 49 inciso XV, deixam abertas as oportunidades 
de definir novos casos específicos de consulta plebiscitária ficando, todavia, a competência 
exclusiva ao Congresso Nacional para legislar sobre a matéria, pelos termos do art. 49 inciso 
XV.34 Pode-se dizer, de uma certa forma, que a matéria plebiscitária historicamente vem 
dizendo respeito a temas que envolvem a legitimidade do exercício do poder político, além de 
decisões econômicas e sociais de grande relevo e que envolvem a comunidade como um 
todo35. 
(b) O Referendo: caracterizado pela oportunidade que o cidadão tem de manifestar-se sobre 
decisões de órgãos legislativos ou administrativos, com o propósito de mantê-las ou 
desconstituí-las afigurando-se, portanto, como uma hipótese de autogoverno popular restrito 
aos termos que lhe são sujeitos (em regra diminutos e sem maiores impactos às estruturas e 
modelos de administração hegemônicas). A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 14 
inciso II e 49 inciso XV, regulamentado pela Lei Federal nº9.709, de 18/11/98, fixou a 
competência do Congresso para autorizar o seu emprego. Todavia, esta competência serve tão 
somente para autorizar o instituto, o que significa que o Congresso não pode, de ofício, 
determinar sua realização, haja vista a forma de organização das entidades federativas 
brasileiras. Por ser assim, Estados e Município podem discipliná-lo, guardadas as devidas 
coerências com as disposições jurídicas hierárquicas vigentes. 
(c) A Iniciativa Popular: notadamente legiferante, este instituto atribui aos cidadãos ou 
pessoas jurídicas representativas de categorias de interesses, em quorum especialmente 
definido, competência para propor medidas legislativas ou decisões administrativas. A Carta 
Política vigente, em seus artigos 27 parágrafo quarto, 29 inciso XIII e 61 caput e parágrafo 2º, 
prevê o instituto, mas na modalidade legislativa, silenciando sobre a administrativa. Cada 
entidade federativa no país tem competência para regulamentá-lo, observadas as regras gerais 
referidas36. 
A experiência brasileira envolvendo estes institutos formais, regra geral, não tem sido muito 
exitosa, tanto em face da cultura centralizadora que marca a história das administrações 
públicas nacionais, como em razão da passividade cívica que identifica a maior parte de sua 
cidadania, gerando meras expectativas de governo e gestão compartilhados. 
Mesmo em tal cenário, algumas experiências podem ser trazidas como exemplificação da 
busca de concretude e eficácia da idéia de participação social na Administração Pública, 
utilizando-se dos mecanismos anteriormente referidos e de outros, fruto da experiência 
alienígena bem como da criatividade de iniciativas inéditas. Vejamos alguns destes exemplos. 
 
 
3. INSTRUMENTOS JURÍDICOS E POLÍTICOS DE GESTÃO PÚBLICA 
COMPARTILHADA: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DA CIDADE DE PORTO 
ALEGRE/RS 
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Algumas modalidades de participação social no âmbito da administração pública, em termos 
especulação doutrinária, legislativa e mesmo de experimentos locais, têm revelado a 
importância e eficácia de alguns institutos mais políticos do que jurídicos de gestão pública 
compartida, dentre os quais: (a) a consulta popular sobre determinadas questões envolvendo 
demandas comunitárias que precisam ser atendidas com grau de prioridade diferido; (b) o 
debate público, possibilitando à Administração o conhecimento de diversas posições em torno 
de um determinado assunto, de interesse coletivo ou difuso, oportunizando aos indivíduos e 
grupos interessados a possibilidade de discutir amplamente sobre medidas já propostas; (c) a 
audiência pública, oportunidade em que a cidadania é consultada sobre a pertinência de 
determinado projeto ou política pública a ser executado pela Administração, no caso brasileiro 
previsto nos termos dos artigos 204 inciso II, versando sobre as políticas públicas de 
assistência social e 216 parágrafo 1º, tratando da proteção da cultura no país. 
De uma certa forma, podemos dizer que o país deu um salto formal importante nos últimos 
anos nesta direção, haja vista uma série de medidas que foram tomadas em nível federal, tais 
como: (a) os termos da Lei Federal nº 8.987/95, regulando - ainda que de forma tímida - a 
participação dos usuários na execução da prestação de serviços públicos por concessionárias e 
permissionárias37; (b) a Lei Federal nº 9.427/96, que trata do setor elétrico, exigindo 
audiência pública para a tomada de decisões que afetem consumidores e mesmo agentes 
econômicos envolvidos, a ser convocada pela Agência Nacional de Energia Elétrica; (c) a Lei 
Federal nº 9.472/97 que trata das Telecomunicações, demandando consulta pública para o 
debate dos regulamentos que gestarão tais serviços; (d) a Lei Federal nº 9.472/97, que trata da 
Agência Nacional do Petróleo, perquirindo também audiência pública para quaisquer ações ou 
decisões que atinjam consumidores direta ou indiretamente; (e) a Lei Federal nº 10.257/2001 
que trata do Estatuto da Cidade, criando uma série de instrumentos e espaços de participação 
social38. 
Em termos municipais e mesmo estaduais várias experiências foram se consolidando ao longo 
do tempo. Para os efeitos deste trabalho, pretendemos destacar alguns instrumentos de 
operacionalização do direito civil à participação política que o Município de Porto Alegre 
vem implementando constituindo, ao longo dos últimos anos, um cabedal de ferramentas de 
governo que especificam os mecanismos a pouco desenhados, tendo como pressuposto 
fundante a participação da comunidade na gestão da coisa pública.  
Sem tempo de avaliarmos aqui questões metodológicas e mesmo epistemológicas que 
informam estas experiências, apenas a título exemplificativo, destacaremos duas iniciativas 
locais que potencializam a idéia de direitos civis e político fundamental anteriormente 
trabalhada, tema da mais alta relevância na definição da contemporânea Sociedade 
Democrática de Direito e suas relações com o Estado Democrático de Direito: o tema do 
orçamento participativo e o dos conselhos municipais. 
 
 
3.1 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

  

O orçamento participativo de Porto Alegre foi é fruto de um processo de mudanças de 
paradigmas no âmbito das políticas públicas de gestão e inclusão social, aliado a uma nova 
forma de reflexão sobre o Estado e a Sociedade no país. Suas estruturas funcionais e mesmo 
de concepção foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, notadamente em face das 
demandas, desafios e dificuldades que surgiam no percurso de sua efetivação. 
Em termos de demandas sociais no espaço urbano da cidade de Porto Alegre, o poder público 
na gestão do Partido dos Trabalhadores preocupou-se em mapear - na medida em que isto foi 
possível - os focos de desigualdades e de exclusão social retroalimentados pelas estruturas de 
(des)organização da cidade, fomentadas pela lógica centralizadora do mercado, delimitando 
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quais os reclames agudos das suas regiões mais pobres, locus em que vive a maior parte da 
população. Desta delimitação, alguns dos problemas recorrentes nestas localidades eram: (a) a 
questão do saneamento básico; (b) a iluminação pública; (c) o calçamento; (d) os serviços 
públicos (escolas, postos de saúde). 
Não se pode dizer, por outro lado, que tais problemas ou necessidades sociais das populações 
mais carentes não foram de forma alguma atendidas pelas administrações anteriores, mas o 
que marca a diferença desta proposta sob exame é a forma pela qual foram atendidas 
tradicionalmente (é bem verdade que em quantidade e qualidades menores, consoantes dados 
estatísticos existentes39), a saber, de forma clientelista e por vezes populista, como se fosse 
um favor que o governo estivesse prestando à população, perdendo-se a noção cívica do 
interesse e do serviço público vinculado às necessidades comunitárias. Tais cenários 
estimularam uma certa passividade política da cidadania, restringindo-a a consumidora de 
préstimos oriundos da benevolência dos poderes instituídos, sem maior oportunidade de 
discussão e participação social. 
Por óbvio que na base desta conjuntura havia também uma equivocada compreensão da 
atividade administrativa sob uma perspectiva meramente técnica, constituída de linguagem 
inacessível aos não iniciados (todos do povo), argumento retórico de justificação das ações 
tecnoburocráticas e insuladas do Poder Público em geral. A grande questão, pois, a ser 
indagada, é sobre a possibilidade ou não de se criar mecanismos e instrumentos de gestão da 
coisa pública oportunizando um campo de participação, visibilidade e controle maiores do que 
aqueles que já existiam até então, o que implica profunda revisão de conceitos, linguagem, 
comunicação e postura em face do Estado e da Sociedade, tanto por parte dos governantes 
como da própria comunidade e cidadania40. 
Assim é que nasce a experiência do orçamento participativo, buscando um novo conceito de 
inclusão social e de gestão pública compartilhada, a partir de um projeto descentralizador do 
poder e revitalizador da soberania popular, fundado nos seguintes elementos e instrumentos:  
(a) A circunscrição física e territorial da cidade de Porto Alegre foi dividida em dezesseis (16) 
regiões, fundada em critérios tanto geográficos e sociais como e de organização comunitária, 
a partir do que foi pensada e viabilizada a participação das pessoas.  
(b) Em termos mais de organização de temas e pontos a serem alcançados pelo orçamento 
municipal, foram criados cinco espaços diferentes de participação, assim concebidos: (1) 
organização da cidade e desenvolvimento urbano; (2) circulação e transporte; (3) saúde e 
assistência social; (4) educação, cultura e lazer; (5) desenvolvimento econômico e tributação. 
O órgão gestor desta estrutura é o Conselho do Orçamento Participativo, formado por: (a) 2 
(dois) conselheiros titulares e igual número de suplentes eleitos em cada uma das 16 
(dezesseis) regiões da cidade; (b) 2 (dois) conselheiros titulares e igual número de suplentes 
eleitos em cada uma das 5 (cinco) estruturas temáticas; (c) 1 (um) representante titular e 1 
(um) suplente do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre; (d) 1 (um) representante titular 
e 1 (um) suplente da União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Os representantes 
do governo são em número de 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, não possuindo direito a 
voto. O mandato dos conselheiros, por sua vez, é de 1 (um) ano de duração, podendo haver 
uma reeleição consecutiva. Este mandato, contudo, é revogável a qualquer tempo, através de 
processo específico que tramita no âmbito do Fórum de Delegados Regional e Temático, 
demandando à sua efetivação o voto da maioria qualificada de 2/3 (dois terços)41. 
Estes delegados reúnem-se no mínimo uma vez a cada mês no chamado Fórum de Delegados 
Regional e Temático, sendo que suas atribuições nodais são: (a) apoiar os conselheiros na 
informação e divulgação para a população dos assuntos tratados no Conselho; (b) garantir as 
reuniões da fase intermediária do orçamento participativo; (c) auxiliar a consolidação dos 
Conselhos Regionais que se formaram; (d) acompanhar com a comunidade o andamento das 
obras previstas no Plano de Investimentos. 
Sobre cada um dos temas referidos em cada uma das regiões constituídas, o Município 
promove os seguintes tipos de reuniões: 
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(a) Reuniões Preparatórias: que são momentos de articulações, organização e preparação do 
orçamento participativo nas regiões, tratando da prestação de contas dos exercícios anteriores, 
da apresentação do plano de investimento e serviços, da apresentação do regimento interno, 
critérios gerais e técnicos do orçamento (isto numa linguagem acessível à população), 
discussão das prioridades temáticas (acima referidas), deliberações sobre os critérios para 
chapa de conselheiros, dentre outras. Neste momento verifica-se o que foi cumprido, o que 
está em andamento, o que não foi iniciado e as razões disto apresentando-se, ainda, o plano de 
investimentos a ser executado. 
(b) Grandes Plenárias Regionais e Temáticas: nestes encontros, há a escolha das prioridades 
temáticas das regiões, a eleição dos Conselheiros e a definição do número de delegados destas 
regiões. 
(c) Reuniões das Regiões e das Temáticas: oportunidade em que as regiões elegem seus 
representantes para o Fórum de Delegados Regional e Temático e debatem temas pertinentes 
às suas competências nos mais diversos segmentos das demandas sociais existentes. 
Importa referir que, entre estas duas reuniões, tem lugar uma fase intermediária, na qual 
acontecem encontros comunitários tanto nas temáticas, quanto nas regiões (que são 
subdivididas em microrregionais). Neste momento, a população faz o levantamento de suas 
principais carências, forma um juízo sobre suas necessidades e estabelece uma hierarquização 
das ações e obras mais urgentes. 
Após a realização destas reuniões todas, com a constituição do Fórum de Delegados e do 
Conselho do Orçamento Participativo, começa a definição final do Orçamento do Município e 
do Plano de Investimentos (este é um momento em que são feitos os estudos técnicos à 
execução do orçamento), a partir do que novos debates com as comunidades ocorrem, no 
sentido de visualizar como é possível pensar a forma da execução do orçamento, 
considerando, fundamentalmente, as informações prestadas pelo Executivo sobre a receitas e 
despesas existentes.42 
Ao longo de todo este processo, e no particular dos estudos envolvendo o plano de 
investimentos a ser executado, várias variáveis são consideradas e mesmo delimitadas, tais 
como: (a) as prioridades da região, definidas nas reuniões plenárias regionais, alcançando 
temas como o saneamento, a educação, a pavimentação, etc.; (b) a população total que vive 
nas regiões, isto porque as regiões com mais população recebem peso maior para serem 
atendidas; (c) a carência do serviço ou infra-estrutura perquirida nas regiões, haja vista que as 
diferenças de demandas são gritantes, motivo pelo qual as regiões mais carentes têm peso 
maior nesta definição.  
Ao fim e ao cabo, aquele Plano de Investimentos e Serviços, discutidos e rediscutidos nos 
fóruns, são apresentados ao Conselho do Orçamento Participativo, que delibera sobre ele 
oportunizando, após, que o Executivo o encaminhe ao Poder Legislativo à apreciação e 
aprovação. Aqui nesta fase, ocorrem tensões políticas e sociais, eis que os parlamentares 
também possuem uma perspectiva e representação que necessariamente não é a mesma da 
construída pelo Orçamento Participativo sobre estes temas, resultando um enfrentamento de 
idéias e interesses que ao menos deixam visíveis os embates que sempre tiveram presentes 
nestes tipos de demandas. 
 
 
3.2 OS CONSELHOS MUNICIPAIS 
 
Ao lado da experiência do Orçamento Participativo, que vem se desenvolvendo e 
aperfeiçoando, outras mais foram se constituindo ao longo do tempo. Um exemplo típico que 
rapidamente passaremos a tratar é a que diz respeito aos Conselhos Municipais concebidos, 
num primeiro e paradoxal momento, como órgãos auxiliares da Administração Pública com 
competências diversas. Paradoxal momento porque, ao menos no Município de Porto Alegre, 
a legislação que criou formalmente esta figura nasceu exatamente no ano de 1972, auge do 
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governo militar no Brasil, em que as liberdades políticas e sociais encontravam-se mitigadas 
pela força do autoritarismo vigente. Trata-se da Lei Municipal nº 3.607, de 27 de março de 
1972. 
Esta normativa, à época, criou sete (07) conselhos, a saber: (1) o Conselho Municipal de 
Contribuintes43; (2) o Conselho Municipal do Plano Diretor44; (3) o Conselho Municipal da 
Administração de Pessoal45; (4) o Conselho Municipal dos Transportes Coletivos46; (5) o 
Conselho Municipal de Turismo47; (6) o Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar 
Social48; (7) o Conselho Municipal de Compras49. 
Todavia, estes conselhos não tiveram, naquele momento histórico, uma função efetiva de 
autonomia e independência, mobilizando a sociedade civil à participação nas questões e 
matérias que eles versavam, a uma, porque os tempos ditatoriais no país não fomentavam o 
envolvimento espontâneo da comunidade em questões que tinham feições políticas e 
administrativas, competências das entidades federativas existentes; a duas, porque tanto em 
nível de composição como de reconhecimento de atribuições, os conselhos foram esvaziados 
ou manipulados pelo Poder Municipal que os instituiu. 
Pelos termos do art.2º, da Lei Municipal sob comento, os membros dos conselhos eram 
nomeados através de ato do Prefeito Municipal, cabendo a este a escolha das pessoas que 
comporiam seus quadros diretivos e funcionais, criando com isto vínculos políticos 
demasiadamente estreitos com os governantes da ocasião, dificultando (inviabilizando) ações 
que eventualmente contrariassem as práticas oficiais de gestão pública vigente - 
independentemente de que elas violassem os interesses comunitários emergentes. 
Em 1992, através da Lei Complementar nº 267, de 20/01/1992, o Município de Porto Alegre, 
já na gestão do Partido dos Trabalhadores, tendo como Prefeito o Sr. Tarso Genro, 
regulamentou os Conselhos Municipais da cidade, concebendo-os não mais como instâncias 
de assessoria do Poder Público mas como órgãos de participação direta da comunidade na 
administração pública, tendo por finalidade propor, fiscalizar e deliberar matérias referentes a 
cada setor da administração.50 
Estes novos espaços de Administração Pública vieram marcados por novas perspectivas 
ampliadoras da concepção e mesmo das funções dos Conselhos Municipais, atribuindo a eles 
competências para: (a) atuar na formulação e controle da execução da política setorial da 
Administração Municipal que lhe afeta; (b) estabelecer as diretrizes a serem observadas na 
elaboração dos planos e programas de ação setoriais no âmbito municipal; (c) deliberar sobre 
políticas, planos e programas referentes à política setorial.51 
A amplitude de responsabilidades e força que possuem os Conselhos Municipais aqui são 
destacadas e vêem ao encontro de um novo período histórico, voltado à ampliação e 
radicalização de democracia social, fundamento último das instâncias e mecanismos políticos 
que a veiculam. Veja-se que, para tanto, a própria forma de escolha dos membros dos 
Conselhos foi incisivamente alterada, já que estes são eleitos em Assembléia própria e 
especial convocada para este fim, não ficando mais sob o jugo e subjetividade dos líderes do 
governo instituído. 
No plano da efetividade, os membros dos Conselhos Municipais podem exercer atividades de 
fiscais das atividades do Município na área de suas respectivas competências ensejando, desta 
forma, um controle operacional das políticas públicas, de forma ativa, acompanhando a gestão 
cotidiana dos interesses comunitários52. 
A partir deste período, a importância constitutiva dos Conselhos Municipais foi aumentando e 
figurando como condição de legitimidade do processo de administração da cidade e de suas 
demandas comunitárias. A partir deles, as tensões e diferenças de postulações vão configurar 
um quadro mais real de necessidades coletivas que disputam priorização para os efeitos de 
políticas públicas e atendimento concreto, fomentando a participação de um grande número 
de indivíduos, que agora sabem que o foro para o debate e reivindicação são os Conselhos 
também e fundamentalmente. 
Por óbvio que as formas pelas quais estes Conselhos operam suas competências53 vão 
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contribuir ou não para a inclusão e desenvolvimento social sustentado, dependendo da 
metodologia que utilizam no processo de discussão, deliberação e execução das prioridades 
escalonadas para o Poder Público isto porque, pela própria tradição histórica de manipulação 
ideológica e corporativa destes espaços, não raro a inexistência de critérios e ações para 
garantir o equilíbrio social e cultural dos conselheiros nestes procedimentos, em nome de 
valores e princípios eleitos para serem perseguidos (inclusive normativo-constitucionais), leva 
à cooptação casuística dos Conselhos e dos conselheiros, servindo muito mais como comitês 
administrativos para corporações políticas e econômicas encasteladas nas entranhas 
institucionais do poder. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho procuramos identificar alguns pontos de estrangulamento das 
tradicionais formas de organização e administração do poder político na sociedade 
contemporânea e mais destacadamente no Brasil verificando que, se durante décadas, a 
representação política no modelo de democracia parlamentar hegemônica parecia estar 
fundamentada em uma forte e estável relação de confiança entre o eleitorado e os partidos 
políticos (a grande maioria dos eleitores se identificava com um partido e a ele se mantinha 
fiel); hoje, porém, o eleitorado tende a votar de modo diferente de uma eleição para outra, 
tendo aumentado o número de eleitores que não se identificam com partido algum54. Em 
outras palavras, a eleição de representantes já não parece um meio pelo qual os cidadãos 
indicam as políticas que desejam ver executadas, ao mesmo tempo em que a arena política 
vem sendo progressivamente dominada por fatores técnicos que os cidadãos não dominam e, 
em face disto, os afastam cada vez mais dos centros e espaços de decisão, gerando um 
sentimento de estranhamento e apatia política. 
Tal cenário vai explicitar os déficits de legitimidade, identidade e eficácia não só das 
instituições tradicionais da democracia representativa (Parlamento, Poder Executivo e Poder 
Judiciário, participação popular através exclusivamente do escrutínio, etc.), em face do 
esvaziamento político-social de suas ações, dando lugar às estratégias instrumentais de 
gerenciamento técnico-burocrático de corporações e projetos econômicos de minorias, mas 
fundamentalmente a ausência de ocupação dos espaços de deliberação e execução do projeto 
emancipatório e cívico-republicano dos cidadãos constitucionalizados. 
Diante de tal perspectiva, junto com Avritzer, podemos dizer que tão somente a dimensão 
formal dos direitos civis, políticos e sociais é introduzido nos países de modernização tardia 
como o Brasil. Nestes casos, os direitos civis são introduzidos para facilitar a 
institucionalização de uma economia de mercado; os direitos políticos para facilitar a 
legitimação do uso da força pelo sistema político; e os direitos sociais, para facilitar a 
instauração de uma burocracia que estabeleça uma relação de controle e de concessão com os 
movimentos sociais. Ao mesmo tempo, a ampliação desses direitos e sua vigência plena serão 
objeto permanente de disputa entre a arena societária, representada pelos movimentos sociais, 
e o poder do Estado55. 
Esta disputa, todavia, se dá em um plano coatado de comunicação e entendimento, eis que, a 
uma, inexistem pactos semânticos eficazes para uniformizar a linguagem do poder político 
com a linguagem da técnica gerenciadora das demandas públicas e a linguagem popular da 
cidadania nacional, desde já inviabilizando os necessários espaços de interlocução orgânica de 
que falávamos dantes. A duas, a administração pública no Brasil quando pratica atos de 
gestão, tradicionalmente os faz a partir de enunciados (prescritivos-normativos e concretos) 
unilaterais que se materializam em comportamentos prestacionais, porém, com tamanho grau 
de higidez lingüística que inviabilizam a compreensão e participação da sociedade.  
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Ora, se a partir da matriz habermasiana, os atos de fala são basicamente formas de 
comunicação dinâmica e contextuais, para cujo sucesso não é suficiente à obediência a regras 
gramaticais preestabelecidas mister é que, além de seguir essas regras, um falante competente 
(neste caso o Estado Administrador) deve ser capaz de fazer o ouvinte-interlocutor 
(cidadania) entender o conteúdo proposicional de uma sentença (proposta preliminar de 
governo) e sua força ilocuonária, a qual indica como uma proposição deve ser considerada 
(como afirmação, questão, promessa, ameaça, pedido, etc), a partir do que se constitui uma 
oportunidade de construção do entendimento sobre o que se pretende como discurso proposto 
(atendimento dos interesses efetivamente públicos da comunidade)56. 
Dado o estado de fragilidade econômica e cultural por que passa a maior parte da sociedade 
brasileira e em face da capacidade e estágio de organização e mobilização do mercado neo-
capitalista que se fortifica a cada momento no país, impõe-se ao Estado (parlamentar, 
executivo e judicante) a tarefa nuclear de criar condições objetivas e subjetivas à realização 
das prerrogativas e promessas constitucionais vigentes, notadamente a partir de 
procedimentos democráticos de inclusão social em todas as esferas e momentos da ação 
política gestacional das demandas comunitárias.  
Significa dizer que o do Poder Executivo, para o exercício de seu mister, deve contar com 
instrumentos de acesso da cidadania à administração, desde seu momento conceitual até o 
operacional, seja através dos conselhos municipais, seja através da consulta pública, audiência 
pública, plebiscito, referendo, etc., propiciando todas as formas possíveis de diálogos com os 
detentores da soberania matricial de todo o poder instituído, sob pena de agravamento capital 
da sua própria autoridade (de)posta. 
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NOTAS DE RODAPÉ 

 
4 É importante que se registre aqui o surgimento, em abril de 1948, aprovada em Bogotá, da 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Neste sentido, ver a obra de 
VERDOODT, Antoain. Naissance et signification de la Declaration universelle des droits de 
l'homme. Paris: Louvain. 1973, pg.39 e seguintes. 
5 Amadurecida desde Dumbarton Daks(outubro de 1944), quando se decidiu criar um 
organismo internacional que substituísse a Liga das Nações. 
6 A unidade referida diz respeito ao fato de que uma geração de direitos não substitui a outra, 
mas com ela se interage. Neste sentido o livro de ESPIELL, Hector Gross. Estudios sobre 
Derechos Humanos. Madrid: Civitas.1988, pg.92. 
7 Pode-se citar aqui as ponderações de MELLO, D. Albuquerque. Curso de Direito 
Internacional. São Paulo: Saraiva. 1990, pg.117. 
8 MARSHALL, T. S. Americans no more: the death of citizenship. Boston: Harvard 
University Press, 2002, pg.195. 
9 TRAVESSO, Juan Antonio. Historia de los derechos humanos y garantías. Buenos Aires: 
Heliasta, 1993, pg.238. 
10 Neste sentido o texto de ALEINIKOFF, Alexander. Semblances of sovereignty. Boston: 
Harvard University Press, 2001. 
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11 Conforme bem lembra PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria Democrática do poder. Rio 
de Janeiro: Pallas, 1976, pg.81. 
12 HELD, David. Modelos de Democracia. Belo Horizonte: Paidéia. 1995, pg.231. 
13 POULANTZAS. Niklos. La Crise de l'Etat. Paris: Presses Universitaires de France, 1978. 
O autor, aqui, faz uma severa crítica contra a ampliação dos poderes do Estado, tanto da 
social-democracia como do socialismo real, realizando uma criativa construção de um 
socialismo alternativo, democrático e autogestionário. 
14 MACPHERSON, C.B. La Democracia Liberal y su época. Madrid: Alianza Editorial S.A., 
1977, pg.38. Ver também do mesmo autor: (a) Ascensão e queda da justiça econômica. São 
Paulo: Paz e Terra, 1991; (b) A Teoria Política do Individualismo Possessivo. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1979. 
15 Neste sentido, ver o trabalho de NINO, Carlos Santiago. Ética y Derechos Humanos. 
Buenos Aires: Astrea, 1989. 
16 Ver o trabalho de PLANT, Raymond. Cidadania e Mudança Política. In Reinventando a 
Esquerda. São Paulo: UNESP, 1997. 
17 Por certo que não descuramos das inter-relações diretas que a ordem internacional hoje 
mantém com a nacional, notadamente num tempo em que as instituições democráticas se 
vêem ameaçadas por contingências radicais como a do terrorismo, gerando uma reação 
perigosa às conquistas políticas e de liberdades da modernidade. Vale aqui a advertência de 
Richard Rorty: o maior impacto que alcançarão com suas máquinas infernais e seus horrendos 
atentados não serão o sofrimento e a morte. O maior impacto será o das medidas que os 
governos ocidentais tomarão para reagir ao terrorismo. Essas reações poderiam significar o 
fim de algumas instituições que foram criadas nos 200 anos posteriores às revoluções 
burguesas na Europa e na América do Norte. A suspeita amplamente compartilhada de que a 
guerra contra o terrorismo é potencialmente mais perigosa do que o terrorismo em si me 
parece totalmente justificada. Porque, se as conseqüências diretas do terrorismo fossem a 
única coisa que devêssemos temer, não haveria motivo para supor que as democracias 
ocidentais não seriam capazes de sobreviver a explosões de bombas nucleares em suas 
metrópoles. Afinal, as catástrofes naturais que causam à humanidade morte e destruição de 
magnitude comparável tampouco representam risco para as instituições democráticas.In Folha 
de São Paulo, Caderno Mais, edição de 04/04/2004, pg.03. 
18 Estamos falando do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, Lei Federal nº8.078, de 
11/09/1990, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo 
(art.4º,I). 
19 Este modelo passa, inexoravelmente, por uma crise de representatividade, legitimidade e 
eficácia, haja vista ter perdido sua vocação e identidade nacionais, atendendo muito mais 
interesses corporativos e internacionais do que os da comunidade que o constituiu. 
20 Ver o texto de MARTINS, Lúcio. Reforma da administração pública e cultura política no 
Brasil:uma visão geral. Brasília: Enap, 1997. 
21 SOARES, Fabiana de Menezes. Participação Popular no Estado: fundamentos da 
democracia participativa.. In: Direito administrativo de Participação. Belo Horizonte: Ed. Del 
Rey, 1997, pg. 34. 
22 FREITAS, Juarez. O Princípio da Democracia e o Controle do Orçamento Público 
Brasileiro. Interesse Público. Volume Especial - Responsabilidade Fiscal. Notadez. Porto 
Alegre-RS, 2002, pág. 11. 
23 Ver a crítica contundente que faz, a este respeito, SACHS. Ignacy. O 
Estado e os parceiros sociais: negociando um pacto de desenvolvimento. In PEREIRA, Luis 
Carlos Bresser & WILHEIM, Jorge. Sociedade e Estado em Transformação. São Paulo: 
UNESP, 1999, pp.197/217. 
24 Neste sentido, ver o excelente texto de JACOB, Pedro. Movimentos Sociais e Políticas 
Públicas. São Paulo: Cortez, 1993, pg.09 e seguintes. Na mesma direção, o texto de SOLA, 
Lourdes. Reformas do Estado para qual democracia? O lugar da política. In PEREIRA, Luis 
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Carlos Bresser & WILHEIM, Jorge. Sociedade e Estado em Transformação. São Paulo: 
UNESP, 1999, pp.23/65. 
25 GENRO, Tarso. Orçamento participativo e o Estado. In: Orçamento participativo: 
experiência de Porto Alegre. Tarso Genro (Org.) Porto Alegre: Fundação Perseu Abramo, 
1997, pg.23. 
26 Op.cit., pg.10. 
27 Como bem refere TELLES, Vera da Silva. Sociedade civil e espaços públicos: os 
caminhos (incertos) da cidadania no Brasil atual. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, pg.144: 
em um contexto no qual as organizações estatais não dão conta das exigências cidadãs e no 
qual referências identitárias tradicionais são erodidas pela emergência de diferenças sociais, 
culturais e simbólicas que escapam aos mecanismos tradicionais de representação, a questão 
que está a desafiar a imaginação política é o difícil problema de tornar comensurável a 
heterogeneidade inscrita na vida social. 
28 Para Guillermo O´Donnell, em seu texto Democracia Delegativa? In Novos Estudos 
Ceprab. São Paulo, out.1991 (ver também o texto Sobre o Estado, a democratização e alguns 
problemas conceituais. In Novos Estudos Ceprab. São Paulo (36):123-45, jul.1993), os 
modelos clássicos de gestão pública no Ocidente Moderno se dão através de uma democracia 
delegativa que não tem dado muito certo - notadamente no Brasil - , pois supõe um precário 
funcionamento das instituições políticas, o que faz com que a figura do chefe do Executivo, 
presidente eleito ou chefe do movimento, assuma um caráter ainda mais central no processo 
político, pois ele recebe ou avoca delegação para governar acima dos partidos e demais 
instituições democráticas. 
29 Conforme o texto de PIMENTA, Carlos César. A reforma gerencial do Estado Brasileiro 
no contexto das grandes tendências mundiais. In Revista de Administração Pública, FGV, 
vol.32(5):173-99, 1998, Rio de Janeiro, pg.174 e seguintes. O autor, aqui, trabalha com a 
lógica de que o mercado, sozinho, não garante prosperidade econômica e justiça social; o 
estatismo exagerado também privilegia o corporativismo e a ineficiência, assim como a 
sociedade civil organizada não pode dar unidade suficiente a uma nação para enfrentar os 
desafios da globalização e do avanço do capitalismo em nível mundial. 
30 SANTOS, Boaventura de Souza. Reivindicar a democracia: Entre o pré-contratualismo e o 
pós-contratrualismo. In OLIVEIRA,Francisco de & PAOLI,Maria Célia.Os sentidos da 
democracia. Petrópolis,RJ: Vozes,1999, pg.112. O autor aqui faz uma advertência importante, 
a saber: Neste novo marco, o Estado, mais que uma materialidade institucional e burocrática, 
é um campo de luta política muito menos codificada e regulada que a luta política 
convencional. É neste novo marco que várias formas de fascismo societal buscam articulações 
que amplificam e consolidam as suas regulações despóticas, transformando o Estado em 
componente do espaço público não estatal. É esta última transformação do Estado que eu 
designo por Estado, novíssimo movimento social. O que significa dizer que estas mudanças 
que atingem o Estado Nacional não são suficientes por si só para garantirem maior inclusão e 
bem estar social, porque elas podem beneficiar tão somente as corporações que já estão 
organizadas e que têm condições de tomar de assalto este espaço político de disputa de 
governo. 
31 Ver o texto de AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática, esfera pública e participação 
local. In Revista Sociologias, ano1, nº2, julho/dezembro de 1999. Porto Alegre: UFGRS, 
1999, pp. 18/43. 
32 Nos termos do art.37, caput e parágrafo primeiro, da CF/88, destacando-se este publicidade 
como princípio informativo da própria Administração Pública. 
33 Cumpre destacar que a publicidade, neste particular, não é elemento formativo do ato, 
necessário a existência válida deste ato, salvo quando a lei o dispuser, mas será sempre 
requisito de sua eficácia, exeqüibilidade e de sua moralidade. Neste sentido, ver o texto de 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito de Participação Política. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1993, pg.107 e ss.  
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34 O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o instituto é de natureza 
administrativa e não eleitoral, motivo porque deve ser apreciado jurisdicionalmente pela 
justiça comum e não a eleitoral. Assim, em face desta matéria administrativa, conclui-se que 
Estados e Município poderão discipliná-lo, guardadas as devidas coerências com as 
disposições jurídicas hierárquicas consectárias. 
35 Neste ponto, ver o trabalho de Cohen, John. Civil Society and Political Theory. 
Cambridge: MIT, 1992, pg.34 e ss. 
36 Para o caso dos Municípios, a Constituição Federal estabelece que: iniciativa popular de 
projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de 
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado, ex vi do art.29, XIII. 
37 O que já estava previsto na dicção do art.175, §único, II, da Constituição Federal de 1988. 
Na mesma direção, ver os dispositivos da Lei Federal nº9.074/95. 
38 Faço uma abordagem mais detalhada desta legislação no livro LEAL, Rogério Gesta. 
Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
39 A título exemplificativo, ver o texto de STEIN, Rosa Helena. A descentralização político-
administrativa na Assistência Social. In Serviço Social & Sociedade. Ano XX, março de 
1999. São Paulo: Cortez, 1999, pg.24/46. 
40 Conforme informações organizadas e publicadas pela Administração Pública Municipal, 
intitulada Guia do Orçamento Participativo. Porto Alegre: Município de Porto Alegre, 2002. 
41 Ver o texto organizado e publicado pela Administração Pública Municipal, intitulado 
Orçamento Participativo.. Porto Alegre: Município de Porto Alegre, 2003. 
42 Interessante consultar o texto organizado e publicado pela Administração Pública 
Municipal, intitulado Orçamento Participativo 2004: participação é com a gente. Porto 
Alegre: Município de Porto Alegre, 2004. 
43 Sendo conceituado como órgão auxiliar da Administração com competência para julgar os 
recursos dos contribuintes envolvendo matéria tributária. 
44 Encarregado de aprovar os projetos e planos relacionados com o planejamento urbano 
(traçado, zoneamento, diretrizes de expansão urbana, circulação, abastecimento, unidades 
escolares, saneamento, edificações), bem como interpretar toda a legislação sobre estas 
matérias e decidindo sobre os casos omissos envolvendo-as.  
45 Órgão de assessoramento da Administração Pública em matéria de pessoal. 
46 Órgão de cooperação do Município nos assuntos envolvendo o transporte coletivo. 
47 Órgão consultivo da Administração para as políticas de turismo. 
48 Órgão também consultivo da Administração tratando de da promoção, proteção e 
recuperação da saúde e bem-estar social da população. 
49 Órgão responsável pelo auxílio da Administração no julgamento dos processos de compras 
e reclamações de fornecimento de materiais adquiridos pelo Poder Público. 
50 Concepção outorgada pelos termos do art.1º, da referida Lei. 
51 Consoante os termos do art.2º da Lei. 
52 Nos termos do art.14 da Lei citada. 
53 Tema que não temos tempo aqui de explorar. 
54 Conforme SOLA, Luis. Estado, Mercado, Democracia. São Paulo: Paz e Terra, 1996, 
pg.53. 
55 AVRITZER, Leonardo. Cultura política, atores sociais e democratização. Uma crítica às 
teorias da transição para a democracia. Revista Brasileira de Ciências Sociais, N.28 Ano10, 
Junho. São Paulo: USP, 1995, pg.117. 
56 Conforme HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa. Madrid: Paidós, 
1990, pg.92. 
--------------- 
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RESUMO 
O presente artigo científico propõe-se a estudar sinteticamente os preceitos fundamentais do 
princípio da proporcionalidade, da hermenêutica filosófica e a aplicabilidade destes institutos 
na atividade de investigação das infrações administrativas disciplinares no intuito de balizar a 
atuação da Administração Pública nos contornos do Estado Democrático de Direito. Neste 
diapasão, a Administração Pública deve exercer seu poder de polícia interno entre os 
parâmetros da proibição de excesso e a proibição de proteção deficiente, resguardando assim, 
os Direitos Fundamentais, a dignidade da pessoa humana, bem como assegurando a satisfação 
do princípio republicano e os demais princípios da Administração Pública. Utilizou-se, para o 
desenvolvimento desta presente pesquisa, o método indutivo, operacionalizado pelas técnicas 
de conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica. 
PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE; INFRAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES; HERMENÊUTICA FILOSÓFICA. 
 
ABSTRACT 
This research paper proposes to study summarizes the fundamental principle of 
proportionality, philosophical hermeneutics and the applicability of these research institutes in 
the activity of administrative disciplinary infractions in order to delimit the role of public 
administration in the contours of a democratic state. In this vein, the Administration should 
exercise its police powers among the internal parameters of the ban and the prohibition of 
excessive protection of poor, so protecting the fundamental rights to human dignity and 
ensuring the satisfaction of the republican and the other principles of Public Administration. It 
was used for the development of this research, the inductive method, operated by the 
techniques of operational concepts and literature. 
KEYWORDS: PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY; ADMINISTRATIVE 
DISCIPLINARY INFRACTIONS; PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS. 
 
 

   

1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo propõe-se a estudar sinteticamente os preceitos fundamentais do 

princípio da proporcionalidade, da hermenêutica filosófica e a aplicabilidade destes institutos 
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na atividade de investigação das infrações administrativas disciplinares no intuito de balizar a 

atuação da Administração Pública nos contornos do Estado Democrático de Direito. 

Grosso modo, a humanidade em pleno século XXI vive dois processos, um 

evolutivo e outro regressivo às épocas sombrias. Neste contexto, cita-se a marchar industrial 

high-tech, e a involução do nosso sistema punitivo que, funestamente insiste – ou, é forçado a 

insistir pela mídia – no retorno aos tempos da vingança privada, como se Talião fosse a Lei 

Fundamental. Viragens lingüísticas e discursos sediciosos do tipo “Lei e Ordem” ou 

“Tolerância Zero” tomam de assalto o senso crítico social, atribuindo aos discípulos de 

Copérnico 1[1] a alcunha de irresponsáveis, ingênuos, inconseqüentes. 

Loïc Wacquant bem consigna a divisa deste ideário subliminar: “’tranque-os e jogue 

fora a chave’, torna-se o leitmotiv dos políticos de última moda, dos criminólogos da corte e 

das mídias prontas a explorar o medo do crime violento (e a maldição do criminoso) a fim de 

alargar seus mercados.” 1[2] 

Na atualidade tal infecção já se aloja nas entranhas da Administração Pública, 

especialmente no que tange as infrações administrativas disciplinares [supostamente] 

praticadas pelos servidores de baixo escalão, haja vista o vigor e a vigência do provérbio: “aos 

inimigos do Rei, o rigor da lei; aos amigos do Rei, as benesses da lei”, afinal, na prática, 

majoritariamente os processos que se instauram objetivam investigar fatos de pouca 

repercussão à Administração, preterindo os mais significativos. Em nome-do-Pai (o superior 

hierárquico), da supremacia do interesse público, do princípio da eficiência administrativa, do 

combate a corrupção, erroneamente tudo é permitido ou, como afirma em aula o Prof. Dr. 

Alexandre Morais da Rosa, tem-se um direito total-flex que funciona com tudo, sem levar à 

sério os Direitos e Garantias Fundamentais, nos dizeres de Luigi Ferrajoli 1[3], núcleo 

essencial intangível dos indivíduos, sobre os quais nem a maioria está autorizada a decidir. 

Neste contexto, o presente artigo procura trazer um novo campo de exercício ao 

princípio da proporcionalidade: a limitação da atividade investigativa da Administração 

Pública. Muitos são os escritos que abordam a proporcionalidade na fase de “dosimetria da 

pena”. Pouco é a atenção dispensada à fase de investigação e instrução dos processos 

administrativos disciplinares. 

Assim, no que interessa para a construção deste artigo, cumpre se destacar uma 

senda democrática que o princípio da proporcionalidade e a hermenêutica filosófica podem 

apresentar ao trato das infrações administrativas disciplinares, apuradas à luz da Constituição, 

do Estado Democrático de Direito, considerando os limites máximos e mínimos de proteção 

que obrigam o Estado. 
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2. REFLEXÕES SOBRE O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

  

Sem maiores debates a gênese do princípio [jurídico] da proporcionalidade e sua 

prática recorrente atribui-se ao direito alemão. Seu nascedouro primitivamente correspondia 

ao problema e a necessidade de balizamento da atuação do Poder Executivo, sendo 

considerado como medida para as limitações administrativas das liberdades individuais. 

Assim, o princípio da proporcionalidade foi introduzido no século XIX, no direito 

administrativo, como princípio geral do direito de polícia1[4]. Todavia, a proporção é uma 

categoria de expressão nas ciências exatas, sendo que foi considerada por cientistas, artistas e 

filósofos a resposta para o ideal, o belo e o justo. Para ilustrar esta exposição pode-se citar 

Aristóteles o qual fundamentava sua teoria de justiça distributiva exatamente na ideia de 

proporcionalidade1[5]. Da mesma sorte, valores como equilíbrio e harmonia encontraram 

abrigo na proporcionalidade, assim como fizeram o frade Luca Pacioli e Leonardo da 

Vinci.1[6] 

No âmbito jurídico, segundo Paulo Bonavides, o princípio da proporcionalidade 

almeja, instituir a relação entre fim e meio, “confrontando o fim e o fundamento de uma 

intervenção com os efeitos desta para que se torne possível um controle do excesso”1[7]. 

Embora sem distinguir proporcionalidade e razoabilidade, Luis Roberto Barroso prescreve ao 

princípio da razoabilidade uma definição devida ao princípio da proporcionalidade1[8], a saber: 

“é um parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados 

pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça.”1[9] 

Assim, o princípio da proporcionalidade passa a ser um juízo cuja finalidade 

teleológica reside no equilíbrio concreto do antagonismo de interesses e na aferição da relação 

entre os fins pretendidos e os meios empregados para a obtenção de tal resultado. Para tanto, á 

luz da doutrina alemã, o princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip) é 

composto de três subprincípios: a adequação (Geeignetheit); a necessidade (Enforderlichkeit) 

e a proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismässigkeit). 

Para Heinrich Scholler a “adequação significa que o estado gerado pelo poder 

público por meio do ato administrativo ou da lei e o estado no qual o fim almejado pode ser 

tido como realizado situam-se num contexto mediado pela realidade à luz de hipóteses 

comprovadas”1[10]. Além disso, o elemento de adequação guarda forte vínculo com a ideia de 

idoneidade, haja vista exigir que qualquer disposição normativa seja idônea à realização da 

finalidade mirada.   

Acerca do elemento da necessidade, este determina que o uso de certo instrumento 

seja indispensável à satisfação de um fim, e que, havendo mais de um meio possível e 
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igualmente eficiente, seja eleito aquele que cause menor prejuízo. Assim, exige-se sempre a 

comprovação de que para a consecução de determinado objeto, não era possível adotar outro 

meio menos gravoso para o indivíduo1[11]. Para tanto, o exame da necessidade vincula-se a 

dois momentos de análise: o exame de igualdade de adequação dos meios e o exame do meio 

menos restritivo. 1[12] 

A proporcionalidade em sentido estrito distingui-se dos subprincípios da adequação 

e da necessidade, pela característica de que estes cuidam de uma otimização de possibilidades 

fáticas envolvidas na aplicação de um meio contido numa norma, enquanto aquela envolve 

apenas a otimização de possibilidades jurídicas. 

  

De la máxima de proporcionalidad en sentido estricto se siegue 

que los principios son mandatos de optimización con relación a las 

posibilidades jurídicas. En cambio, las máximas de la necesidad y de la 

adecuación se sieguen del carácter de los principios como mandatos de 

optimización con relación a las posibilidades ‘fácticas’.1[13] 
  

Nas palavras de Manoel Medina Guerrero: 

  

[…] el principio de proporcionalidad en sentido estricto no se 

traduce, a fin de cuentas, sino en la máxima de que debe tenderse a lograr 

un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que inevitablemente se generan 

cuando se limita un derecho a fin de proteger otro derecho o bien 

constitucionalmente protegido. Debe, en suma, procederse a una valoración 

confrontada de los intereses particulares y colectivos contrapuestos, lo que 

exige tomar en consideración todas las circunstancias relevantes del caso 

concreto. 1[14] 
  

Neste sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade segundo Gilmar Ferreira 

Mendes1[15], determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de determinado 

Direito Fundamental. 

Com base dos argumentos consignados alhures resta evidente que o princípio da 

proporcionalidade, embora não escrito expressamente na Constituição Federal é de 

fundamental importância na vigência do Estado Democrático de Direito brasileiro. Ademais, 

os valores insculpidos no princípio da proporcionalidade guardam forte conexão com os 

ideais de uma Constituição, ambos foram concebidos para combater a prática de atos 

arbitrários, servindo de controle e balizamento das atividades do Poder Público1[16]. Não é 

pelo fato de não constar na Carta Magna que sua existência é questionável, isto por que, a 

estrutura normativa da Constituição é composta por um sistema aberto de princípios e regras, 
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é isso que possibilidade a adequação do Direito as novas realidades. Segundo Willis Santiago 

Guerra Filho1[17], embora o princípio da proporcionalidade não esteja explicitado de forma 

especifica no nosso ordenamento jurídico, é uma exigência inafastável da própria opção 

política maior de nosso legislador constituinte. 

Sem prejuízo da vinculação com as demais normas, o princípio da proporcionalidade 

guarda forte conexão como os ideias de igualdade e os ditames do devido processo legal. Por 

tais razões, caracteriza uma dimensão substancial, não somente formal ou neutra. Para tanto, o 

encarregado da tarefa de produção, interpretação e aplicação do Direito deve assumir uma 

postura ativa de desvelamento de sentidos mediante compreensão e pré-compreensão da 

convivialidade e da temporalidade dos acontecimentos, tal como propõe a hermenêutica 

filosófica. Sem a posse destas máximas têm-se um conhecimento minimalista, restrito em 

parcos elementos, dotado de restritas circunstâncias fáticas e débeis argumentos jurídicos, o 

que impede um correto exercício do princípio da proporcionalidade.   

Em sede de processo administrativo disciplinar é de fundamental relevância a 

adoção destes parâmetros haja vista a ausência de critérios objetivos mínimos e máximos de 

sanção a ser aplicada para cada proibição imposta ao servidor público, como se evidencia no 

art. 117 da Lei n. 8.112/1990, deixando o administrador público num imenso latifúndio 

discricionário e subjetivo de decisão. 

  

3. A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA 

  

Para falar sobre Hermenêutica Jurídica, necessário se faz apresentar considerações 

preliminares sobre a norma jurídica. Toda norma jurídica carece de interpretação, e quando o 

operador do direito se depara com um caso concreto busca no ordenamento jurídico uma 

norma abstrata que deverá ser aplicada, realizando a interpretação do direito. 

O vocábulo hermenêutica, etimologicamente advêm de Hermes, sacerdote do 

oráculo de Delfos incumbido de levar a mensagem dos deuses aos homens, que, ao aprender a 

linguagem possibilitara a compreensão do ininteligível e do desconhecido ou oculto. Para os 

gregos, hermeneúein, significava cumprir as funções de Hermes, transmitindo mensagens, 

enquanto hermeneía era entendida como a ação de explicitar ou traduzir as ordens do Olimpo 

e, posteriormente, como a atividade de atribuir sentido às palavras. Conforme adverte José 

Adércio Leite Sampaio, nesta última acepção, confundia-se, por um lado, com o latim 

interpretari (exhgeomai, ermhveuw) e, de outro, a raiz erm se associava com (s)erm de sermo 

ou discurso, vinculando-se, desde a sua fonte, com a linguagem1[18]. Logo, na experiência 
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grega, para saber interpretar e compreender, é essencial saber antes perguntar, somente com o 

perguntar bem (maiêutica) propicia ao interlocutor perseguir a verdade no diálogo. 

Contudo, entre os romanos, a hermenêutica se confundia com a atividade da 

jurisprudentia, como inter-pretatio, como dizer o direito, ou seja, resume-se em máximas 

interpretativas, onde, na Idade Média, passa a significar o esclarecimento de algo escondido 

por trás das letras, especialmente à serviço da teologia, no intuito de dar sentido aos versículos 

bíblicos obscuros, propiciando uma confluência do espírito e das escrituras. 

A partir de Descartes, Bacon e Meyer inicia-se a cisão entre a hermenêutica e a 

interpretação, sendo que a primeira é elevada ao nível de ciência enquanto a segunda passa a 

ser seu objeto. Neste contexto, a interpretação passa a se dedicar ao mundo teológico, 

filosófico ou profano, e o jurídico, considerando essencialmente os métodos gramaticais e 

histórico-críticos. 

Contudo, somente no século XIX, com Schleiermacher a hermenêutica retoma sua 

existência na linguagem. Além da análise gramatical das expressões lingüísticas, o diálogo 

entre autor e o interprete era possível, porque ambos comungavam de um léxico e de uma 

gramática comum, bem como, de uma natureza humana igualitária que possibilita a junção, 

no tempo, das intenções e do sentido, via linguagem. A linguagem é tida por ele como o 

núcleo das preocupações hermenêuticas e também fonte de insegurança científica, pois é um 

fenômeno histórico, esquemático e esquematizante. 

Assim, como constata José Adércio Leite Sampaio: 

  

Estamos diante de um processo circular, pois a linguagem é 

histórica e a história só é lida pela linguagem. E como fica a interpretação 

nisso tudo? No meio – como parte – do círculo: toda interpretação de 

expressões lingüísticas envolve um universo não lingüístico pré-dado (...). 

Dialética (como unidade do saber operada nos limites de uma linguagem 

particular) e gramática (como auxiliar da compreensão lingüística) se unem, 

nesse quadro, à hermenêutica (como filosofia da compreensão do discurso). 
1[19] 

  

Martin Heidegger1[20] foi quem, através da obra Ser e Tempo de 1927, impôs à 

filosofia uma reviravolta que, inspirado em Husserl, ampliou a concepção da Hermenêutica, 

de modo que ela fosse vista como o compreender totalizante e universal, alicerçado na 

existência. Assim, o filósofo alemão através da temporalidade e do mundo vivido modificou a 

percepção do método e da ontologia tradicional ligada à subjetividade e aos dualismos 

metafísicos. Segundo Julio Cesar Marcellino Junior a teoria heideggeriana está voltada não 

mais para o ente como ente, como fazia a metafísica tradicional, ou para a redução 
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transcendental da fenomenologia husserliana; mas sim posicionada, e desde sempre 

compreendida para o ser 1[21]. Estabelecendo-se, portanto, um novo campo de compreensão, 

uma compreensão existenciária, centrada no sentido do ser, do ser-aí, do Dasein 1[22]. A 

partir desta iluminação Martin Heidegger se desfaz dos vínculos da teoria da razão, dando 

origem a um movimento de compreensão e de apreensão do conhecimento. Tem-se aqui a 

constituição de um “giro hermenêutico” que, ao invés de indagar sobre o que se sabe, 

pergunta qual o modo de ser desse ser que só existe compreendendo. 1[23] 

Com Martin Heidegger vê-se que: 

  

Toda interpretação possui sua posição prévia, visão prévia e 

concepção prévia. No momento em que, enquanto interpretação, se torna 

tarefa explícita de uma pesquisa, então o conjunto dessas ‘pressuposições’, 

que denominamos situação hermenêutica, necessita de um esclarecimento 

prévio que numa experiência fundamental, assegure para si o objeto a ser 

explicitado. Uma interpretação ontológica deve liberar o ente na 

constituição de seu próprio ser. Para isso, vê-se obrigada, numa primeira 

caracterização fenomenal a conduzir o ente tematizado a uma posição 

prévia pela qual se deverão ajustar todos os demais passos da análise. Estes, 

porém, devem ser orientados por uma possível visão prévia do modo de ser 

dos entes considerados. Posição prévia e visão prévia, portanto, já 

delineiam, simultaneamente, a conceituação (concepção prévia) para a qual 

se devem dirigir todas as estruturas ontológicas. 1[24] 
  

Nessa nova compreensão, Martin Heidegger apruma o tempo e o mundo vivido no 

centro de sua proposta, superando a fenomenologia husserliana, detida no modelo reflexivo da 

mente, passa a ser vislumbrada no panorama do ser-no-mundo-prático-existencial 1[25]. 

Nesta seara, o tempo ganha relevância, pois respalda a hermenêutica da facticidade, que 

redescobre o ser e o seu sentido na pré-sença, tal como arremata o filósofo alemão: “A 

compreensão do ser é em si mesma uma determinação do ser da presença.” 1[26] 

Pontua Ernildo Stein: 

  

Com isto Heidegger inventa uma outra hermenêutica. Por que 

desenvolveu o método fenomenológico, próprio do seu tipo de trabalho 

filosófico, Heidegger inventa o que poderíamos chamar de hermenêutica 

que é capaz de expor o desconhecido [...] e este desconhecido é para 

Heidegger propriamente aquilo que nunca se aceitou, nunca foi conhecido, 

porque sempre foi encoberto. E é justamente na compreensão do ser que 

nós, sempre, e toda a tradição metafísica, usamos mal, na medida em que na 

compreensão do ser sempre se pensava na compreensão do ente: a ideia, a 

substância, Deus, o saber absoluto, etc. [...] e o método hermenêutico, 
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enquanto hermenêutico existencial, pretende exatamente trazer este novo. 
1[27] 

  

A revolução estava instalada, Martin Heidegger re-situou o homem com sua finitude 

no mundo vivido, que não se afirma na racionalidade, em verdades absolutas, superando a 

relação ser-objeto para a construção da relação sujeito-sujeito imersa em um processo 

compreensivo-interpretativo na linguagem, agora a morada do ser1[28]. O homem, porém, 

não é apenas um ser vivo, pois, ao lado de outras faculdades, também possui a linguagem. 

“Ao contrário, a linguagem é a casa do ser; nela morando, o homem ex-siste enquanto 

pertence a verdade do ser, protegendo-a.” 1[29] 

Influenciado por Heidegger, Hans-Georg Gadamer1[30] lapidou a transição entre 

razão epistêmica moderna e racionalidade hermenêutica, estabelecendo os alicerces de uma 

hermenêutica filosófica, um verdadeiro plus em relação à fenomenologia hermenêutica e à 

hermenêutica da facticidade. Para Gadamer, importa aquilo que é comum a toda maneira de 

compreender, o que efetivamente incide sobre a possibilidade de compreensão, e não o 

método 1[31]. Assim, a hermenêutica é trabalhada a partir da historicidade do ser, haja vista a 

mobilidade da vida, dada pela experiência humana de mundo que, desde sempre na 

linguagem, construída na vivência consubstanciada ao longo do tempo.1[32] 

Por conseguinte, compreender é um processo no qual o intérprete se inclui, onde 

ocorre uma fusão de horizontes das posições pessoais de cada envolvido no acontecer 

hermenêutico, que se opera em ato uno e não por partes como doutrinaram os antigos 

(subtilitas intelligendi, subtilitas explicandi e subtilitas applicandi). O texto, objeto por 

excelência da hermenêutica, proporciona a construção do sentido pelo intérprete a partir de si 

mesmo, de seu modo de ser e de compreender o mundo, sempre numa perspectiva lingüística. 

Afinal, “O ser que pode ser compreendido é linguagem” 1[33]. Nas palavras de Lênio Luiz 

Streck, em síntese, “Hermenêutica será, assim, o ex-surgir da compreensão, a qual dependerá 

da facticidade e historicidade do intérprete” 1[34], sendo que este acontecer se dá 

fenomenologicamente no mundo vivido. 

        

4. COMPREENSÃO E PRÉ-COMPREENSÃO OU DE COMO A TAREFA DO 

DES-VELAMENTO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR ESTÁ 

LIMITADA A UM JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE 

  

Ante o exposto, Martin Heidegger, ao aprumar um novo olhar ao mundo a partir de 

uma hermenêutica reformulada que pretere a metafísica e a relação sujeito-objeto, em favor 
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do ser-aí, concebe uma clareira de luz para o universo da compreensão (interpretação), cuja 

clarificação aponta para o ser-aí, o homem. 

Conforme Lênio Luiz Streck, o homem é definido como existência, como poder-ser, 

que invade a noção de ser-no-mundo, onde o estar-aí é ser-no-mundo, o resultado da análise 

da mundanidade. Ou seja, a compreensão do ser-aí exige uma pré-compreensão do mundo. “O 

ser humano é compreender. Ele só se faz pela compreensão. Ele só se dá pela compreensão. 

Compreender é um existencial, que é uma categoria pela qual o homem se constitui” 1[35], via 

linguagem, a morada do ser. Assim, o processo hermenêutico-compreensivo arquitetado por 

Heidegger permite no próprio ser-aí, a noção de compreensão, que procura proporcionar a 

liberação das possibilidades de encobrimento do ser-no-mundo. 

Ao compreender o mundo, o homem objetiva existencialmente interpretar a si 

mesmo. Assim, pela interpretação, almeja-se desvelar o sentido dos sentidos da existência 

humana, “que nos aproxima do sentido pleno e permite a vivência de uma relação fundada na 

liberdade e democracia.” 1[36] 

Sobre o tradicional prisma historiador e jurista se equiparam: todos se encontram em 

uma expectativa de sentido imediata, frente a um texto. Na verdade, não há acesso imediato 

ao elemento histórico. Como atesta Hans-Georg Gadamer, só existe valor histórico quando o 

pretérito é compreendido em seu entrelaçamento com o presente, e isto o jurista deve imitar. 

Para a execução de uma hermenêutica jurídica, faz-se essencial que a lei vincule 

isonomicamente todos os indivíduos. Logo, a prática da interpretação consiste em aplicar a lei 

caso a caso 1[37]. Com isso, a hermenêutica deixa de ser vista como método para o 

descobrimento da verdade, para se tornar filosofia invadida pela linguagem. 1[38] 

Registre-se que, dentre as várias, a significativa contribuição da hermenêutica 

filosófica para o princípio da proporcionalidade situa-se justamente na abertura de um leque 

maior de conhecimentos e compreensões para o exercício do juízo de adequação meio e fim. 

Quanto mais aberta a compreensão maiores são os elementos a serem considerados no dever 

de proporcionalidade. Em sede de processo administrativo disciplinar, a apuração e sanção 

das supostas infrações exige uma nova postura, capitaneada especialmente pela 

Administração Pública. Ab inicio, o servidor público carece ser reconhecido em uma relação 

sujeito-sujeito, em um Estado Democrático de Direito, proveniente de uma sociedade justa, 

fraterna e solidária, portador de dignidade humana. 

Saliente-se que rios de tinta são e estão sendo gastos sobre a relação princípio da 

proporcionalidade e penalidades administrativas disciplinares. A matéria é recorrente nos 

Tribunais. O que se objetiva aqui é transpor este juízo e dever de proporcionalidade para a 

atividade de investigação. Acerca das infrações é preciso construir um ethos de investigação e 
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punição responsável, que saiba postar-se no objetivo de elucidar as informações, sem arrepios 

ao devido processo legal, sem precipitações de ordem hierárquica/funcional. Antes de 

qualquer compreensão sobre qualquer suposta infração é preciso pré-compreender os fatos, as 

razões do incidente. Mais do que nunca precisamos abandonar sem dó a concepção 

inquisitorial do processo, nestas alturas de cunho vingativo. 

O des-velar das supostas infrações necessita acontecer numa clareira aberta à 

iluminação das normas postas pelo Estado Democrático de Direito. Este acontecimento, 

hermenêutico deve ser produtivo e não reprodutivo, onde cada situação seja apurada 

individualmente, sem intervenções de ordem externas, pautadas por favoritismo ou 

inimizades. Por isso, a atividade de des-velamento do incidente requer a compreensão da 

facticidade e da historicidade das ações mediante um processo interpretativo substancialmente 

democrático, praticado nos ditames do devido processo legal, da ampla defesa, do 

contraditório, da isonomia, da autoridade competente, da presunção prévia de não-

culpabilidade, ainda que em detrimento do princípio da supremacia do interesse público. 1[39] 

Cumpre notar que em nenhuma hipótese um Direito ou Garantia Fundamental deve 

suprimir inteiramente o outro na colisão. Com isso a Administração Pública está obrigada a 

sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos dos administrados. Ademais, o 

princípio da proporcionalidade não se resume na mera adequação meio/fim. A violação à 

proporcionalidade ocorre quando, na presença de dois valores legítimos a sopesar, o 

administrador atribui prioridade a um em flagrante e exagerado prejuízo do outro. Destarte, 

surge um dever de proporcionalidade, na seara do Direito Administrativo Disciplinar, na 

tênue linha que divide a investigação da irregularidade e a irregularidade da investigação.1[40]   

A autoridade competente à investigação carece reconhecer que a norma será sempre 

resultado do processo de atribuição de sentido a um texto; que sua postura investigatória deve 

pautar-se em dever de proporcionalidade, não de vingança, execração, condescendência ou 

preterição. Isto porque, reza o art. 128 da Lei n. 8.112/1990 que, na aplicação das penalidades 

serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela 

provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 

antecedentes funcionais. Sem tardança, isto importa reconhecer que a adoção de métodos 

hermenêutico-fenomenológicos não representa preterir o fetiche da segurança jurídica ou 

tentar a restauração da justiça salomônica, inspirada nas qualidades individuais do julgador, 

ao contrário, autoriza aos indivíduos contarem com a mesma segurança proveniente do Estado 

Democrático de Direito, onde o poder se exerce nos limites pré-determinados pelo 

ordenamento jurídico. 
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Não somente na aplicação de penalidade, mas também na labuta investigatória a 

Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade, considerando a 

adequação da medida restritiva ao objetivo esculpido no ordenamento jurídico; a necessidade 

da reserva para tutelar a efetividade do direito; e a proporcionalidade em sentido estrito, pela 

qual se mensura a tensão entre a limitação e o resultado. 

Sem maiores rodeios, o balizamento da ação investigatória encontra-se na própria 

Constituição, no que tange aos Direitos Fundamentais. Estes fornecem os sentidos do des-

velamento ao instituírem vínculos negativos e positivos de intervenção da atividade estatal na 

espera privada do indivíduo. É a partir da Constituição que irradiam parâmetros de 

proporcionalidade. 

Vilipendiar os Direitos e Garantias Fundamentais significa romper com a ordem 

constitucional, pois estes são limites e vínculos de todos os poderes, tanto público quanto 

privado para com o indivíduo, com os quais não se negocia, não se aliena, não se renuncia, 

não se decide, nem por maioria,1[41] sobre a óptica da Teoria Garantista, formulada por Luigi 

Ferrajoli. A partir da adoção dos Direitos e Garantias Fundamentais como núcleo essencial o 

princípio da proporcionalidade passa a assumir caráter de dever1[42] fundamental da 

Administração Pública quando no exercício de suas funções. 

No que tange aos limites e vínculos de exercício dos atributos dos Poderes Públicos, 

tanto a Administração Pública quanto o Estado estão vinculados a balizas de atuação em grau 

máximo e mínimo, em uma proibição de excesso (Übermassverbot) e, em uma proibição de 

proteção deficiente (Untermassverbot).1[43] 

Assim, a promoção de investigações de infrações administrativas disciplinares 

alheias ao devido processo legal, a isonomia e demais princípios, ou sustentada na falácia da 

eficiência, cujo intuito é algo estranho ao interesse público tipifica um excesso. Ao passo que 

a condescendência na investigação resulta em uma proteção deficiente/insuficiente da res 

publica em relação aos indivíduos. Vale lembrar que, embora discricionário, o ato de 

instauração da apuração do incidente decorrente do poder de polícia da Administração não 

pode se consubstanciar em omissões constitucionais ou em afronta à legalidade, cujo produto 

é a extinção do Estado de Direito. 

A inobservância deste limites, em grau máximo e mínimo, na lição de Osvaldo 

Ferreira de Melo acarreta: 

  

[...] riscos de desequilíbrio entre o dever jurisdicional e o direito 

de exigibilidade, sem o que o sistema jurídico, como um todo, perde força e 

confiabilidade. Como ensina Aurélio Wander Bastos ‘esta imprescindível 
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correlação de equilíbrio entre o dever jurídico e direito de exigir o 

cumprimento do dever jurídico é que viabiliza a ordem jurídica’. O 

rompimento dessa correlação desestabiliza a ordem jurídica e provoca 

efeitos na convivência social. 1[44] 
  

Na prática, a aplicação de qualquer norma jurídica precisa, preliminarmente, sofrer 

uma iluminação constitucional de viés garantista, para aferição da constitucionalidade formal 

e material da norma jurídica, bem como dos atos administrativos. Ou, como quer Lênio Luiz 

Streck: “A Constituição passa a ser, em toda a sua substancialidade, o topos hermenêutico que 

conformará a interpretação jurídica do restante do sistema jurídico”1[45]. 

Em suma, antes tarde do que nunca, faz-se imperioso reconhecer que o Estado tem 

seus limites e, que a Administração Pública não se move ao alvedrio do mandatário-mor ou 

do seu partido. Juridicamente a Administração Pública é regida por limites, tanto a barrar os 

excessos quanto a proibir a deficiência de sua atuação, formando, destarte, um juízo e dever 

de proporcionalidade, como quer Gustavo Binenbojm. E, em matéria de processo 

administrativo disciplinar está regra não escapa, todavia, para que isso seja praticado a 

hermenêutica filosófica se apresenta com aptidão para balizar o percurso da Administração, a 

começar pela tarefa de compreensão, pré-compreensão e des-velamento da suposta infração. 

Nestes termos, se de fato seja complicada a tarefa investigatória (porque se sustenta em 

figuras éticas e elementos axiológicos) isso não significa que não se possa descrever seu 

conteúdo. 

  

5. À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

  

Da análise do conteúdo do princípio da proporcionalidade vislumbra-se que sua 

função está materializada no balanceamento concreto de interesses controversos e no exame 

da relação entre os meios utilizados para a satisfação dos fins pretendidos. Desta forma, o 

princípio da proporcionalidade surge como um elo de validade de toda a atividade da 

Administração Pública, vinculando seu exame ao legislador, a administração e o judiciário. 

Com isso, o princípio da proporcionalidade assume a função de limite do limite. 

Além disso, rios de tinta são gastos no trato sobre o princípio da proporcionalidade e 

sua aplicação quando na fixação de penalidades administrativas disciplinares. Contudo, o 

dever de proporcionalidade não se resume na dosimetria da pena administrativa disciplinar. 

No atual cenário de adoção do discurso “Tolerância Zero” faz-se imperioso defender o juízo 

de proporcionalidade na atividade investigativa. Direitos e Garantias Fundamentais precisam 

ser resguardados. A investigação de ilícitos não pode se converter no ilícito da investigação. 
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Aqui, encontra-se um porto seguro na hermenêutica filosófica interessada no des-velamento 

de sentidos, na compreensão e, em especial, na pré-compreensão. 

Indubitavelmente, pensar em hermenêutica como a interpretação do espírito da lei, a 

vontade do legislador já não faz sentido, conforme consignado alhures. Metaforicamente não 

basta uma visão romântica e panorâmica do horizonte, é preciso caminhar sempre em direção 

ao horizonte, mesmo sabendo que nunca o alcançaremos. De igual maneira, nossa atividade 

hermenêutica deve ser preocupada com a linguagem, com o ser-aí, sua compreensão, pré-

compreensão e seu des-velamento do mundo na mundanidade dos fenômenos em uma espiral 

infinita. 

Assim, para realizar a interpretação e consequentemente aplicação da norma jurídica, 

o intérprete não pode ignorar a realidade social, os valores, desejos e anseios que envolvem a 

atividade jurisdicional de maior justiça e solidez. A solução contida na lei não é plena, é 

forçoso recorrer-se a outras fontes e perseguir o chamado direito justo. 

Conforme consignado alhures, a função investigatória não é apenas a manifestação 

do poder de polícia da Administração Pública, mas é atividade vinculada e disciplinada pelo 

ordenamento jurídico, especialmente, nos ditames do princípio da proporcionalidade. Tal 

assertiva vai de encontro com a condução do processo administrativo disciplinar e a apuração 

das infrações disciplinares que, em sede de Estado Democrático de Direito, instala o ser-aí-

no-mundo-da-Constituição, nos limites de proteção que a Constituição confere. Por isso, a 

hermenêutica filosófica é condição de possibilidade à defesa não só do servidor público, mas 

da justiça, da [est]ética da convivialidade e da civilização, espaço em que a Política Jurídica 

pode atuar empreendendo esforços para a útil e justa aplicação das normas. Parafraseando 

Mirjan Damaska, a discussão não se sustenta somente na questão do tipo de processo que se 

quer, mas, também no tipo de organização de Estado que se possui. 1[46]   
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APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 3.365/1941 NA INSTALAÇÃO DE 

HIDRELÉTRICAS NO BRASIL  
 

DECREE-LAW 3,365/1941 AND THE HYDROELECTRIC PLANT IN BRAZIL 
 
 
 

Gustavo França Gomes 
 

RESUMO 
O setor elétrico brasileiro é majoritariamente amparado no potencial do aproveitamento do 
uso da água para produção de energia. No entanto, a instalação de hidrelétricas acarreta 
grandes impactos socioambientais que foram denunciados recentemente pelo Relatório da 
Comissão Especial de “Atingidos por Barragens”. Entre os principais problemas identificados 
está a aplicação pela Administração Pública do Decreto-lei 3.365/1941 para desapropriar e 
deslocar as populações atingidas pelas barragens. Esse diploma legal instituído no regime 
autoritário do Estado Novo, durante o governo Vargas, é insuficiente para mitigar o 
desenvolvimento econômico com os direitos fundamentais individuais e com o equilíbrio 
ambiental como demonstram os recentes conflitos em Belo Monte, Dardanelos e outras 
unidades hidrelétricas. Desse modo, uma nova teoria da decisão administrativa é 
indispensável para compatibilizar os projetos hidrelétricos com os direitos individuais, 
coletivos e difusos garantidos na Constituição de 1988. 
PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO FLEXÍVEL; HIDRELÉTRICAS; DECRETO-LEI 
3.365/1941; DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
 
ABSTRACT 
The Brazilian electricity sector is largely supported in the potential of exploitation of water 
use for energy production. However, the hydroelectric installation entails large social impacts 
that have been reported recently by the Special Committee of "Dam Affected People". Among 
the main problems identified is the application of the Decree-Law 3,365/1941 by Government 
to expropriate and displace populations affected by dams. This legislation imposed by the 
authoritarian regime of the Estado Novo, under Vargas, is insufficient to mitigate economic 
development with the fundamental rights and with the environmental balance as shown by the 
recent conflicts in Belo Monte, Dardanelos and other hydroelectric units. A new theory of 
administrative decision is necessary to reconcile the hydroelectric projects with individual, 
collective and diffuse rights guaranteed in the Constitution of 1988. 
KEYWORDS: FLEXIBLE MANAGEMENT, DECREE-LAW 3,365/1941, 
EXPROPRIATION IN THE PUBLIC INTEREST 
 
 

  

A atual produção de energia elétrica no Brasil depende fundamentalmente do aproveitamento 
dos potenciais hidrelétricos. Em 2010, do total de 112.455 MW gerados no país através da 
utilização do gás natural, urânio, biomassa entre outras fontes, 87.212 MW provieram das 
Unidades Hidrelétricas ou das Pequenas Centrais Hidrelétricas. 
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Desse modo, observa-se que o uso da água para esses fins é responsável por 77,5% da energia 
produzida, o que implica na vinculação estreita entre a matriz energética nacional e a gestão 
dos recursos hídricos. Essa relação tende inclusive a aumentar na medida em que, segundo 
projeções da Empresa de Pesquisa Energética, seu planejamento prevê até 2019 uma expansão 
de 41,8% do total gerado hoje pelas unidades e centrais hidrelétricas.[1] 

Nos últimos anos multiplicaram-se então os pedidos de licenças ambientais para construção 
de barragens hidrelétricas. Em 2002, por exemplo, registraram-se 92 pedidos de 
licenciamentos para hidrelétricas em análise somente no Estado de Minas Gerais (Rezende, 
2007, p. 234). O governo federal já anunciou para 2011 ao menos 10 hidrelétricas na região 
do Amazonas.[2]  

Essa opção do setor elétrico brasileiro de amparar sua sustentação e expansão no 
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos implica, porém, em crescentes impactos 
socioambientais que demandam a utilização frequente de mecanismos legais de resolução de 
conflitos capazes de mitigar a necessidade do desenvolvimento econômico com a preservação 
do meio ambiente saudável e os direitos fundamentais dos atingidos pelas barragens. 

No entanto, são diversos os problemas e conflitos decorrentes desses projetos que atrasam a 
ampliação do potencial energético do país: indefinição do número de atingidos, estudos 
técnicos de impacto precários ou fraudulentos, ausência de canais para negociação entre 
empreendedor e atingidos e falhas nos espaços institucionais previstos para participação. 

São inúmeros os casos nos quais um ou mais desses problemas dificultaram ou até impediram 
a instalação de novas hidrelétricas como, por exemplo, verificou-se nas UHE Belo Monte; a 
UHE Dardanelos; a UHE Barra Grande, UHE Emboque, a UHE Fumaça, a UHE Furquim 
entre muitas outros. Desse modo, aumentam o número de casos que são denunciados por 
organizações ambientalistas da sociedade civil e instituições de ensino. Em 2011, foi 
apresentado o Relatório da Comissão Especial de "Atingidos por Barragens", criada no 
âmbito do governo federal, para apurar essas denuncias de violações de direitos fundamentais 
nesses empreendimentos. 

Consequentemente, é difícil projeto hidrelétrico no Brasil que não possua uma ação civil 
pública proposta pelo Ministério Público ou entidade ambientalista, retardando as obras. 
Portanto, outros mecanismos de solução de conflito se fazem ainda mais necessários: 

  

O que se tem percebido é cada vez mais uma jurisdicionalização dos licenciamentos 
ambientais de hidrelétricas no Brasil, especificamente a partir de 2000. Entre as razões que 
podem ser citadas para isso ocorrer podemos citar: má confecção dos Estudos de Impacto 
Ambiental por parte de empreendedores; vícios no licenciamento ambiental, aumento da 
fiscalização e acompanhamento pela sociedade civil dos licenciamentos ambientais; falta de 
participação das populações atingidas pelos projetos desde o início das avaliações de impactos 
ambiental; falta de uma avaliação de impacto ambiental das bacias hidrográficas em relação 
às construções de barragens hidrelétricas (Rezende, 2007, p. 189 e 190). 

  

Desse modo, pela perspectiva dos empreendedores e dos chefes do poder executivo, a 
legislação ambiental acaba percebida como um entrave para o desenvolvimento econômico 
nacional quando ao contrário o seu objetivo é apenas mitigar os seus impactos.[3] As 
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experiências da implantação de barragens quando ainda era frágil a legislação ambiental, 
como em Itaipu, Sobradinho, Itaparica e Tucuruí, demonstram claramente a ineficácia da não 
precaução e prevenção de conflitos. 

Essas deficiências institucionais ainda prejudicam uma solução negociada e equilibrada que 
viabilize a construção sustentável e mais célere de novas hidrelétricas sem desamparar as 
populações tradicionais. 

Os diversos casos de violação de direitos humanos individuais, coletivos e difusos assim 
como as inúmeras demandas ajuizadas referentes à instalação de hidrelétricas, demonstram 
que as instituições jurídicas não obtiveram ainda sucesso em apresentar-se como solução dos 
conflitos ambientais de maneira a garantir segurança aos projetos hidrelétricos no Brasil. 

O Estado não cumpre, assim, sua função reguladora do setor hidrelétrico, o que em grande 
medida explica os problemas enfrentados. O Estado intervencionista e o princípio da 
supremacia do interesse público, que são ferrenhamente questionados pelos juristas 
contemporâneos, nos casos citados de instalação de hidrelétricas, não recebem sequer uma 
critica quando violam direitos ambientais. 

 A manutenção do princípio absoluto da supremacia do interesse público no processo de 
instalação das hidrelétricas no Brasil, longe de garantir a eficiência e celeridade aos projetos, 
atraiu o conflito e a morosidade. A proposta moderna do Direito administrativo deve 
substituir a coerção pelo consenso, o arbítrio pela participação, o desconhecimento pela 
informação, ou seja, a insegurança pelo Direito. É nesse contexto que insere-se a ponderação 
de valores e princípios e a reflexividade administrativa como caminho para compatibilizar a 
geração de energia elétrica para o desenvolvimento econômico com os direitos fundamentais. 

Na atual teoria do Estado, a liberdade de escolha da administração não é mais absoluta, pois 
encontra muitos parâmetros para sua avaliação e controle. Analisando essa discricionariedade 
sobre o foco da perspectiva contemporânea da Administração, Sergio Guerra defendeu a 
prevalência da reflexividade administrativa que corresponderia a uma mudança na atuação 
estatal no sentido da negociação e mitigação prévia dos riscos: 

  

a reflexividade não se sustenta na oportunidade e conveniência de agir do administrador 
público - deve-se basear na situação concreta, em si mesma, de forma cíclica, para estabilizar 
o subsistema e minimizar a insegurança jurídica; por meio da reflexividade deve-se buscar a 
prevenção de riscos sistêmicos que possam comprometer os direitos dos envolvidos e, 
prospectivamente, o equilíbrio do sistema regulado; a fórmula da reflexividade administrativa 
deve servir de base para a busca e concretização da mediação dos interesses ambivalentes 
identificados pela Administração Pública, por agentes regulados (e seus representantes) e pela 
sociedade em geral, priorizando a participação dos interessados na decisão final; mediante a 
reflexividade administrativa as experiências técnicas científicas, as práticas inovadoras e 
pesquisas, os dados empíricos e estudos que trabalhem com custos e benefícios devem ser 
permanentemente acompanhados, avaliados, apropriados, renovados e disponibilizados pela 
Administração Pública com vistas ao estabelecimento de uma certa previsibilidade do curso 
dos acontecimentos (Guerra, 2008, p. 236). 

Não obstante o autor referir-se, na citação, a discricionariedade apenas das agências 
reguladoras, suas conclusões parecem se aplicar também para a discricionariedade presente na 
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implantação de projetos de barragens hidrelétricas na qual essa perspectiva possui também 
grande valia. 

 O atual modelo de intervenção estatal no setor elétrico, com fundamento na 
discricionariedade da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, é causa de 
diversos conflitos por ser incompatível com a moderna vigência dos princípios 
constitucionais. A opção pela moderna reflexividade administrativa pode reduzir os conflitos 
ora verificados, aumentar a celeridade da instalação das hidrelétricas e garantir o respeito aos 
direitos humanos e ambientais das comunidades afetadas pelas construções de barragens. 

O instituto da desapropriação tem origem no avanço adotado por diversos ordenamentos 
jurídicos como meio de efetivar a função social da propriedade. Assim como as servidões, 
requisições e limitações administrativas, a desapropriação é uma espécie de restrição à 
propriedade privada que se fundamenta no princípio basilar do Direito Administrativo da 
supremacia do interesse público sobre o interesse privado. 

O contexto histórico que embasou a edição do DL 3.365/1941 foi marcado pela necessidade 
da intervenção autoritária do Estado para desenvolver determinadas atividades econômicas. 
Portanto, a utilidade pública era definida por uma decisão apenas de mérito administrativo, 
conveniência e oportunidade, segundo a opinião exclusiva e individual do governante. Desse 
modo, na década de 1940, a intangibilidade do mérito administrativo tornou-se quase um 
dogma jurídico. Com isso, pretendia-se preservar o poder da Administração, para promover 
com celeridade as obras de infra-estrutura relacionadas ao desenvolvimento da indústria 
nacional. 

Contudo com o constitucionalismo axiológico, crítico ao positivismo do pré-guerra, o 
controle judicial dos atos administrativos, inclusive do seu mérito, tornou-se preponderante 
seja pela confrontação do mérito com os princípios constitucionais ou pela redução da área do 
mérito administrativo por estes mesmos valores. De qualquer forma, após a constituição de 
1988 no Brasil não há mais dúvidas quanto à possibilidade de controle de todos os elementos 
de legalidade ou de conveniência e oportunidade, do ato administrativo. 

Por conseguinte, interpretação que considere recepcionado o decreto-lei para desapropriação 
por utilidade pública, obrigatoriamente terá que ponderar os interesses públicos, difusos e 
privados envolvidos. Com esse pressuposto, é necessária preliminarmente a identificação 
desses interesses tutelados no caso concreto da construção de hidrelétrica, pois a sua 
inobservância pode acarretar na ilegalidade ou inconstitucionalidade do procedimento de 
desapropriação. 

Na moderna teoria administrativa, não é mais possível a identificação imediata entre o 
interesse do Estado e o interesse público, pois, ao contrário, existem múltiplos interesses 
públicos também tutelados pelo ordenamento jurídico: 

  

Atualmente está consolidada a terminologia e a categoria interesse difuso, que corresponde ao 
interesse público primário, enquanto interesse da coletividade, nem sempre coincidente com o 
interesse público-estatal, denominado classicamente de interesse público secundário 
(Yoshida, 2007, p. 39). 
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Nas obras de construção de barragens hidrelétricas, verifica-se essa multiplicidade desses 
interesses que são todos tutelados pela Constituição Federal de 1988. Preliminarmente, 
existem os interesse privados de diversos proprietários que perderão seus imóveis pelas obras 
e inundações ocasionadas pela barragem. Igualmente, há o interesse privado da sociedade 
empresarial concessionária ganhadora da licitação para explorar lucrativamente a produção de 
energia elétrica. 

Por outro lado, verifica-se ainda a presença dos interesses público secundário do Estado em 
aproveitar os recursos hídricos para aumentar a geração de energia essencial para o 
desenvolvimento econômico do país e para o aumento da arrecadação. Registra-se que esse 
interesse é distinto do interesse privado da concessionária embora ambos caminhem juntos 
através do procedimento da desapropriação que os efetiva. Por fim, existe o direito público 
primário, ou difuso, que garante a esta e a futura geração o meio ambiente saudável e 
sustentável. 

Todos esses direitos têm sede constitucional e, portanto, não podem ser desprezados nos 
procedimentos de decisão administrativa e no controle desses atos pelo judiciário. Não há, por 
conseguinte, um interesse a priori que deva prevalecer integralmente sobre os demais. Mesmo 
que considerássemos nessa hipótese a existência da colisão apenas entre um direito público e 
outro privado, o que não se verifica, pois há lesão à coletividade e ao meio ambiente, o atual 
entendimento do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado não autorizaria 
essa interpretação: 

  

o melhor interesse público só pode ser obtido a partir de um procedimento racional que 
envolve a disciplina constitucional de interesses individuais e coletivos específicos, bem 
como o juízo de ponderação que permita a realização de todos eles na maior extensão 
possível. O instrumento deste raciocínio ponderativo é o postulado da proporcionalidade 
(Binenbojm, 2010, p. 169). 

  

No caso em tela, a solução jurídica para a colisão entre o princípio fundamental do 
desenvolvimento econômico e o princípio do meio ambiente sustentável necessariamente 
passa então pela ponderação desses valores. Desse modo, o conceito de utilidade pública, 
elaborado em 1941 e associado à viabilização do uso do potencial energético das águas para o 
desenvolvimento econômico nacional deve ser ponderado com os princípios ambientais 
reconhecidos pela atual Carta Magna. 

Em suma, a necessidade do aumento da geração de energia elétrica deve ser ponderada com o 
interesse social ambiental em preservar, das inundações decorrentes das barragens, a riqueza 
biogenética, os padrões socioculturais de vida de populações indígenas e ribeirinhas e os 
múltiplos usos da água. 

Uma análise caso a caso para a escolha discricionária pode evidenciar o equívoco da definição 
a priori do aproveitamento hidrelétrico como o interesse público que subordina o interesse 
privado representado pelo direito à propriedade. Para citar uma distorção da aplicação do 
princípio da supremacia do interesse público indistintamente, pode-se analisar o caso da PCH 
Fumaça. 
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Nesse projeto, a produção de energia elétrica seria toda destinada para a autoprodução 
metalúrgica da Alcan Alumínios LTDA do Brasil. Portanto, nessa hipótese, a utilidade 
pública seria insuficiente para justificar a restrição da propriedade privada de centenas de 
pequenos proprietários, posseiros, parceiros, diaristas, garimpeiros, e artesãos de pedra sabão 
(Rezende, 2007, p 113). 

A desapropriação por utilidade pública para instalação da PCH Fumaça que atingiria centenas 
de pessoas seria desproporcional, pois os impactos coletivos e individuais causados à 
população atingida, assim como ao interesse difuso ambiental, não se sustentam diante do 
benefício gerado exclusivamente a uma única indústria. Celso Antonio Bandeira de Mello já 
destacara essa possibilidade: 

  

Nota-se, todavia, que nem sempre serviços de energia elétrica autorizados são de interesse 
público, podendo sê-lo de interesse exclusivo do autorizado (...) desapropriação só se faz em 
favor de um interesse público. Segue-se que não pode haver desapropriação no interesse 
exclusivo de "autorizados" (Bandeira de Mello, 2005, p. 812). 

  

Nota-se que o interesse público-estatal secundário não pode prevalecer em todas as situações. 
Durante o Estado Novo, o desenvolvimento foi alçado a objetivo e valor prioritário do país e a 
intervenção estatal na economia apresentou-se como instrumento para viabilizar o impulso da 
industrialização nacional. Desenvolvimento econômico e interesse público identificavam-se 
quase como sinônimos à época. Nesse contexto, foi editado o Decreto-lei 3.365 de 1941 que 
permite ao Estado e entidades delegatárias desapropriar bens particulares, de acordo com a 
conveniência e oportunidade dos governantes, desde que considerados de utilidade pública. 

As hipóteses arroladas no art. 5o do DL 3.365/1941 permitem uma margem de liberdade 
ampla para o exercício do poder discricionário da administração. Sobre o fundamento da 
supremacia do interesse público sobre o particular, declarava-se então a utilidade pública, 
autorizava-se a penetração nos prédios e terrenos pelas autoridades e, se houvesse urgência, 
com o depósito da quantia arbitrada, transferia-se imediatamente os bens para o Estado 
através da imissão prévia de posse.[4] 

A desapropriação por utilidade pública é, portanto, constantemente utilizada pelas sociedades 
concessionárias para garantir à propriedade dos imóveis necessários às obras de instalação das 
barragens para produção de energia elétrica. É também através do procedimento da 
desapropriação que, muitas vezes, são reparados os prejuízos dos atingidos pelo 
empreendimento seja por acordo ou pela via judicial.[5] 

No entanto, o recurso à desapropriação é questionado nos grandes empreendimentos 
hidrelétricos responsáveis pelo deslocamento de milhares de pessoas. Em seu relatório final, a 
Comissão Especial de "Atingidos por Barragens" desaprovou, nos projetos hidrelétricos, a 
atual aplicação do procedimento previsto no Decreto-lei 3.365/1941, visto que este não 
comprovou-se instrumento eficaz para mitigar a geração de energia com os direitos da 
população local: 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 865



Finalmente, cabe advertir que não poucos problemas decorrem da forma como vem sendo 
acionada a desapropriação por utilidade pública (Decreto-lei 3.365/41). De um lado, a 
impossibilidade de apreciação pelo Judiciário do mérito das declarações de utilidade pública 
para efeitos de desapropriação tem propiciado o arbítrio por parte da autoridade concedente. 
De outro lado, o caráter compulsório da alienação da propriedade e/ou de benfeitorias tem 
implicado muitas vezes em perdas irreversíveis em termos de moradia (localização) e de 
reprodução das condições materiais e imateriais (redes sociais) de vida, mormente quando se 
trata de proprietários de um único imóvel ou pertencente a grupos sociais vulneráveis. 
(Relatório da Comissão Especial de "Atingidos por Barragens", 2011, p. 22) 

  

Nota-se que a comissão, instituída por decreto do próprio governo, para apurar denúncias 
quanto ao modo como são instaladas as hidrelétricas no Brasil, identificou no procedimento 
de desapropriação um dos principais problemas enfrentados pela população impactada pela 
construção de barragens. 

O recrudescimento dos conflitos ambientais envolvendo a construção de hidrelétricas exige 
então atenção ampliada do Direito como meio de solução dos litígios gerados pelo aumento 
da produção de energia elétrica através do aproveitamento do uso dos corpos de água. Para 
que a discricionariedade administrativa não se transforme em arbítrio, a ponderação de 
interesses e a reflexividade administrativa são alternativas para que o direito se apresente 
como solução efetiva para os atuais conflitos socioambientais na implantação de hidrelétricas 
no Brasil. 

  

A declaração de utilidade pública, que inicia o procedimento expropriatório, é um ato 
administrativo discricionário, ou seja, é praticado pela Administração "com certa margem de 
liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de conveniência e oportunidade" 
(Bandeira de Mello, 2005, p. 401).   

O artigo 5o, alínea f, do Decreto-lei 3.365/41 prevê a desapropriação por utilidade pública 
para "o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia 
hidráulica". Desse modo, as sociedades do setor elétrico são competentes, desde que previsto 
por lei ou contrato administrativo, para desapropriar imóveis cuja disponibilidade seja 
essencial para as obras de exploração dos potenciais hidrelétricos.[6] 

Ressalta-se, ainda que as sociedades geradoras de energia elétrica estão autorizadas a 
desapropriar também as áreas contíguas necessárias ao desenvolvimento das obras de 
barragens conforme disposto no artigo 4o do citado diploma legal. 

Com motivação nessa utilidade pública, a Administração escolhe determinado corpo de água 
para geração de energia elétrica e desapropria os bens necessários para consecução desse fim. 
Nessa perspectiva, o princípio absoluto da supremacia do interesse público não admitiria 
então quaisquer questionamentos quanto à conveniência e oportunidade deste ato, visto que a 
utilidade pública da restrição à propriedade privada já estaria apontada na produção de energia 
elétrica essencial para o desenvolvimento econômico. 

Contudo, na Constituição de 1988, o direito ao desenvolvimento econômico não é o único 
valor tutelado pelo Estado mas, ao contrário, encontra-se protegido juntamente com diversos 
outros direitos fundamentais individuais, coletivos e difusos como o direito ao meio ambiente 
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saudável (art. 225, caput, CF/1988). Eventuais contradições entre esses valores devem ser 
resolvidas sem a subordinação a priori do meio ambiente ao desenvolvimento econômico. Ao 
contrário, pela reflexividade administrava, solução mais adequada seria aquela na qual 

  

o regulador deve deixar de fazer suas escolhas com base no que entende ser, em sua ótica, 
conveniente e oportuno, encarando o caso concreto sistemática e transparentemente ao longo 
de uma interpretação analítica e empírica para além de suas experiências individuais, de 
difícil (se não impossível) sindicabilidade por terceiros (Guerra, 2008, p. 433). 

  

Portanto, na perspectiva da administração reflexiva, a liberdade de escolha presente na 
discricionariedade administrativa não deve implicar em juízo pessoal e consequentemente 
arbitrário do governante. Mesmo que diante de opções legais e juridicamente válidas, o 
administrador não deve fazer escolhas sem amparo no estudo prévio das consequências 
causadas. Igualmente, deve permitir a participação dos interessados e afetados pelas decisões 
administrativas no procedimento decisório. 

 O direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado enquadra-se 
perfeitamente nessa metodologia sugerida, visto que o mesmo não advoga a imutabilidade da 
natureza, mas, ao contrário, procura justamente estabelecer procedimentos de mitigação, 
reparação e participação capazes de propiciar o avanço social e econômico com o menor dano 
ambiental possível. Nesse sentido, o constituinte de 1988, em relação à proteção do meio 
ambiente, estabeleceu o licenciamento ambiental como o procedimento mais adequado para 
tais fins: 

  

o Licenciamento Ambiental é atividade diretamente relacionada ao exercício de direitos 
constitucionalmente assegurados, tais como o direito de propriedade e o direito de livre 
iniciativa econômica que deverão ser exercidos com respeito ao meio ambiente. Assim, 
indiscutivelmente o Alvará de Licença Ambiental servirá de limitador concreto para o 
exercício da atividade econômica que somente será lícita se respeitados os limites da licença 
ambiental concedida (Antunes, 2010, p. 149). 

  

A Constituição de 1988, portanto, limitou a discricionariedade administrativa em matéria 
ambiental. O administrador não pode então prescindir do licenciamento ambiental para 
decidir sobre atividades que impactem o meio ambiente. O dano ambiental somente será lícito 
se o controle dos seus efeitos for previamente submetido ao procedimento administrativo do 
licenciamento. Desse modo, o artigo 225, § 1o, IV, CF/1988 incumbiu ao Poder Público: 

  

IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
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A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) através do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
do seu respectivo Relatório (RIMA), já previstos anteriormente para as barragens para fins 
hidrelétricos no artigo 2o, VII, da Resolução 1/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, 
foi então, por esse dispositivo, alçada à exigência constitucional.[7] 

As escolhas administrativas cujo objeto for a ponderação entre o princípio do 
desenvolvimento econômico e o direito ao meio ambiente saudável serão efetuadas 
considerando os estudos dos impactos concretos resultantes do empreendimento. O estudo de 
impacto ambiental tornou-se, assim, etapa fundamental do licenciamento ambiental de obras 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente conforme estabeleceu o artigo 3o da 
Resolução 237/1997 que regulamenta esse procedimento federal: 

  

Art. 3o. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo 
de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), 
ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de 
acordo com a regulamentação. 

  

Considerando a abrangência do impacto da instalação das unidades hidrelétricas e a inclusão 
entre as previsões do artigo 2o da Resolução 1/86 e do anexo da 237/1997 do CONAMA, 
obviamente é desnecessário argumentar sobre a necessidade do licenciamento ambiental para 
obtenção da respectiva licença para operação dessa atividade. 

Observa-se então que a utilidade pública desses projetos não associa-se mais exclusivamente 
ao aumento da produção de energia elétrica mas também a outros fatores como, por exemplo, 
a preservação da biodiversidade, a melhoria da condição da população local, a manutenção 
das comunidades indígenas e dos múltiplos usos da água. 

As escolhas administrativas que interferem nesses objetivos somente são possíveis no interior 
do licenciamento ambiental. Desse modo, a utilidade pública da desapropriação também é 
verificada pelo licenciamento ambiental. Este processo administrativo é submetido aos 
princípios que regem a atuação da Administração como, por exemplo, os da ampla defesa e do 
contraditório. A inobservância de tais princípios administrativos fundamentais vicia o 
licenciamento ambiental, tornando-o nulo, por impedir a escolha fundamentada da 
Administração. 

Entretanto, conforme observado nos atuais projetos de implantação de hidrelétricas, há 
constante utilização do processo expropriatório previsto no Decreto-lei 3.365/41 de forma 
simultânea ao processo de licenciamento ambiental. Desse modo, o empreendedor ao requerer 
ao Poder Executivo o alvará de licença ambiental para o projeto, ajuíza também demanda 
judicial para adquirir compulsoriamente as propriedades afetadas pelo empreendimento. 
Evidencia-se, na verdade, uma contradição, pois a Administração não decidiu ainda sobre a 
utilidade pública do projeto de instalação da hidrelétrica e já inicia compulsoriamente a 
desapropriação de centenas de propriedades para implantação da obra.[8] 

Não seria inclusive exagero concluir pela falta de interesse de agir em ajuizar ação de 
desapropriação antes do licenciamento ambiental da atividade. No mínimo, o licenciamento 
ambiental deve ser considerado causa suspensiva do processo de desapropriação haja vista 
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que a utilidade pública ainda não está devidamente definida e demonstrada pela própria 
Administração. 

A irracionalidade administrativa da desapropriação anterior ao licenciamento pode ser melhor 
demonstrada através da analogia ao sistema tributário nacional. Nesse sistema, a lei prevê a 
utilização tanto do processo administrativo fiscal quanto da via judicial para o contribuinte 
contestar seu débito tributário. No entanto, enquanto o crédito tributário do Estado estiver 
impugnado administrativamente, o Fisco não poderá iniciar a execução fiscal do mesmo. 
Assim, a impugnação administrativa do lançamento do crédito tributário é causa de suspensão 
da exigibilidade judicial desse mesmo crédito.[9] 

Se a administração permite ao contribuinte contestar na via administrativa o seu débito, não 
há razão para a mesma iniciar a execução fiscal. De forma análoga, fere essa racionalidade 
sistêmica, a Administração estabelecer, em resoluções do CONAMA e do CNRH, o 
licenciamento ambiental como metodologia para as escolhas referentes aos empreendimentos 
causadores de impacto ambiental e ignorá-lo nos projetos de instalação de unidades 
hidrelétricas. 

Iniciar a desapropriação judicial dos atingidos pelas barragens hidrelétricas antes de concluído 
o licenciamento ambiental é, portanto, violar o direito à informação, à participação e ao 
contraditório, previstos nas resoluções dos conselhos ambientais, no procedimento 
administrativo para licenciar atividades causadoras de impactos e danos ao meio ambiente. O 
instituto da desapropriação acaba, com evidente desvio de finalidade, tornando-se instrumento 
de coação ilegal contra os atingidos: 

  

Ademais, o procedimento institucional após a Licença de Instalação prevê a desapropriação 
para o empreendedor como forma de jogar o conflito para esfera judicial e assim conseguir a 
Licença de Operação. Desta forma, permite um constrangimento aos atingidos pelo 
empreendimento, que terão que lutar perante o poder Judiciário durante anos para tentar 
conseguir uma indenização justa, definida por um juiz de direito (Rezende, 2007, p. 243). 

  

A correlação entre a desapropriação e o licenciamento ambiental é intrínseca. Caso a 
Administração indefira o requerimento de licença, por exemplo, a desapropriação perde o seu 
objeto. Igualmente, condições e alterações determinadas durante o processo de licenciamento 
afetam a desapropriação, pois o licenciamento ambiental objetiva justamente identificar a 
viabilidade ambiental do projeto, os prováveis impactos ocasionados e aqueles atingidos pelo 
mesmo. O Poder Público pode, por conseguinte, decidir com embasamento pela rejeição ou 
alteração do projeto além de estabelecer medidas condicionantes, compensatórias ou 
mitigadoras na Licença de Instalação. 

Embora habitual, a dissociação entre desapropriação e licenciamento apresenta diversas 
consequências negativas no âmbito socioambiental decorrentes da opção pelo uso do poder 
discricionário administrativo fora dos parâmetros da moderna teoria administrativa reflexiva 
conforme constatado por diversos estudos de entidades ambientalistas e pela comissão 
encarregada de apurar eventuais violações aos direitos humanos nos empreendimentos 
hidrelétricos. 
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No projeto da UHE Cachoeira Grande, durante o licenciamento verificou-se grande prejuízo a 
uma cachoeira que é importante ponto turístico de interesse paisagístico do município de 
Canaã. Como resultado, a licença não foi conferida para realização do empreendimento. Com 
o cancelamento da obra, eventuais desapropriações de imóveis na área do projeto 
corresponderiam a despesas que não deveriam ser realizadas. 

Durante o licenciamento ambiental da UHE de Barra Grande, na fronteira de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul, foi constatada uma fraude no Estudo de Impacto Ambiental que omitiu 
a supressão de mais de 4.000 hectares de Mata Atlântica onde existiam 13 espécies em 
extinção. Não obstante os protestos veementes das entidades ambientalistas diante da 
indiscutível ilegalidade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, entendeu pela 
irreversibilidade da obra já que a mesma havia consumido R$ 1,3 bilhões com sua 
construção.[10] 

Igualmente, em outros licenciamentos, houve o indeferimento do pedido de Alvará de Licença 
Ambiental requerido pelo empreendedor. Nos municípios de Ponte Nova e Guaraciaba, a 
população representada pela Associação de Moradores Atingidos por Pilar (AMAP), em 
conjunto com uma instituição universitária, contestaram o empreendimento da Alcan 
Alumínios e da Fiat, o que acabou impossibilitando a Licença Prévia. 

Esses exemplos demonstram que inúmeras vezes a construção de uma unidade hidrelétrica foi 
cancelada seja pela inviabilidade do projeto percebida durante o seu licenciamento ou mesmo 
pelo poder de veto exercido pela população local nas audiências públicas obrigatórias. 
Durante o licenciamento ambiental, é também possível a identificação de eventuais fraudes no 
EIA/RIMA, como o ocorrido na UHE Barra Grande, assim como são oferecidos argumentos 
para ponderação de interesses pela Administração. 

A utilidade pública do projeto seria discutida justamente no procedimento administrativo do 
licenciamento. A desapropriação, anterior ao licenciamento, apresenta-se então inadequada, 
visto que esta utilidade não está ainda devidamente comprovada. Ao final do processo de 
licenciamento, a própria Administração pode concluir que os benefícios da atividade não 
justificam os impactos ocasionados, o que acarretaria na não concessão da licença e na 
inutilidade das desapropriações com a perda do interesse público e prejuízos irreversíveis para 
os particulares e para o Estado. O licenciamento ambiental permite também o posterior 
controle pelo Poder Judiciário dos parâmetros da decisão discricionária da Administração. 

Outro problema grave gerado pelo início da desapropriação, antes do término do 
licenciamento, é a indefinição da abrangência do impacto e consequentemente dos sujeitos 
atingidos e da extensão do dano a eles causado. O artigo 5o, XXIV, da Constituição de 1988 
determinou, como pressupostos da desapropriação por utilidade pública, a indenização justa, 
prévia e em dinheiro. 

Contudo, faticamente, verifica-se, pelas dimensões do impacto ambiental nas hipóteses das 
desapropriações para fins de construção de hidrelétricas, dificuldades para identificar todos os 
proprietários atingidos, a abrangência do dano e o valor das indenizações. Nesse aspecto, são 
graves os problemas apontados pela Comissão Especial que verificou que na UHE de Acauã 
diversos proprietários, como os trabalhadores rurais, não receberam indenizações ou 
receberam indenizações insuficientes pela desapropriação de seus imóveis. 

A não inclusão dos não proprietários entre os atingidos a serem reparados é também 
dificuldade inerente a utilização do procedimento expropriatório do Decreto-lei 3.365/1941 
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que se fundamenta apenas na reparação do direito à propriedade, em geral imobiliária, por 
adotar uma concepção territorial-patrimonialista de reparação: 

  

No Brasil, mas não apenas, por longo tempo, a implantação de grandes empreendimentos, em 
particular de projetos hidrelétricos, operou com o que se pode chamar de abordagem ou 
estratégia territorial-patrimonialista. A perspectiva e a ação do empreendedor, neste caso, são 
determinadas pela aquisição do domínio, isto é, da propriedade da área. Seguindo a tradição 
do direito brasileiro que, quando reconhecido o interesse público do empreendimento, 
concede ao empreendedor o direito de desapropriação, durante largo período as empresas do 
Setor Elétrico limitavam-se a indenizar os proprietários das áreas a serem inundadas. Na 
maioria dos casos não se reconhecia a existência de qualquer impacto social ou ambiental. E o 
único problema era, por assim dizer, um problema patrimonial fundiário. O tratamento era o 
de negociação dos valores da desapropriação. Embora durante muito tempo o termo não fosse 
utilizado, é evidente que esta abordagem apenas reconhecia como atingidos os proprietários 
de terras. Assim, a perspectiva territorial-patrimonialista era, quase sempre, indenizatória 
(Vainer, 2003, p. 3 e 4). 

  

Conforme descrito no relatório da Comissão Especial, não foram poucos os problemas 
socioambientais decorrentes dessa perspectiva territorial-patrimonialista. Por exemplo, na 
UHE Canabrava, no PCH Fumaça e no PCH Emboque, a Comissão Especial comprovou que 
a maior parte dos atingidos foi excluída dos cadastros ou planos de compensação 
desenvolvidos. Verificaram-se também muitos casos de arrendatários, diaristas, areeiros, 
garimpeiros, artesãos, meeiros, posseiros, pescadores, agricultores, trabalhadores permanentes 
ou temporários, prestadores de serviços e pequenos comerciantes que não foram indenizados 
devido ao não reconhecimento de sua condição de atingido. 

Na UHE Canabrava, a não identificação correta dos atingidos obrigou o deslocamento 
compulsório de diversos cidadãos para ocupações irregulares na periferia da cidade de 
Minaçu e outras localidades. Posteriormente, porém, uma auditoria do BID reconheceu o 
direito à reparação também para essas pessoas. De forma idêntica, na UHE Furquim, segundo 
pesquisa de Leonardo Rezende, artesãos tradicionais da área de pedra sabão não foram 
indenizados (Rezende, 2007, p. 190). 

Sendo justamente o licenciamento ambiental o procedimento administrativo pelo qual o 
possível dano ambiental é estudado para reparação ou mitigação, não há sentido em iniciar-se 
as desapropriações antes de concluído o licenciamento. É o licenciamento essencial para a 
administração identificar quais bens devem ser desapropriados, pois o apossamento 
administrativo não pode virar uma regra.[11] 

A centralidade da dignidade da pessoa humana e da preservação ambiental na sociedade 
contemporânea e no ordenamento jurídico brasileiro recomenda, assim, estudos ambientais 
detalhados, audiências públicas entre outros aspectos previstos no procedimento do 
licenciamento ambiental que não pode ser substituído pelo procedimento expropriatório. 

Este procedimento previsto no Decreto de 1941 não é, por conseguinte, o mais adequado para 
reparar danos ambientais da proporção das Unidades Hidrelétricas que afetam milhares de 
pessoas merecedoras de uma justa reparação. A indenização pela desapropriação por utilidade 
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pública, não se coaduna ainda com o princípio da precaução ambiental, pois a mera 
compensação não implica em redução dos riscos da sociedade contemporânea. 

Ao contrário, o mecanismo da indenização compensatória do Decreto 3.365/1941 pressupõe 
equivocadamente que qualquer dano ambiental pode ser resolvido pecuniariamente, o que não 
se verifica, por exemplo, nas hipóteses de extinção da flora e fauna local. 

Por fim, vale ainda destacar uma última prejudicial ao transcurso da desapropriação 
simultânea ao licenciamento. A natureza coletiva do impacto ambiental colide com o processo 
individualizado da desapropriação por utilidade pública. O artigo 10 do Decreto 3.365/1941 
estabelece que a "desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se 
judicialmente", no entanto, não prevê etapa para que este acordo seja coletivo, o que seria 
mais adequado para reparação de grandes impactos ambientais. 

O que se tem verificado na prática é a insistência das sociedades do Setor Elétrico em 
desapropriar individualmente como forma de pressionar os cidadãos as negociações também 
individuais. Um atingido da UHE Fumaça, entrevistado por Rezende, afirmou que "a ALCAN 
falava que ia levar nós na justiça. (...) disse que se for para a justiça vocês vão demorar 40 
anos para receber. O dinheiro vai ser depositado". Essa utilização do instituto da 
desapropriação como instrumento de coação não é uma exceção. Outra entrevistada, da 
mesma pesquisa, relatou que "a ALCAN fica obrigando os outros a negociar, falando que se 
não negociar vai ficar sem nada" (Rezende, 2007, p.126). 

Essa metodologia acarreta em inúmeras distorções e configura situações de flagrante injustiça 
nas quais se verifica também afronta a isonomia, a proporcionalidade e a razoabilidade 
conforme a Comissão Especial apurou, por exemplo, na UHE Canabrava e na UHE Acauã. 
Um cidadão atingido pela UHE Fumaça afirmou que "a Alcan falava que ia dar mais dinheiro 
e que não era para contar. Minha irmã recebeu R$1000,00 (hum mil reais) e a vizinha 
R$4.000,00 (quatro mil)". 

 Já na UHF Furquim, morador entrevistado por Rezende, atribuiu a corrupção às 
desigualdades nas indenizações negociadas: "O presidente da AMABAF vendeu nós (...). Eles 
estão dando mais dinheiro para uns que para outros" (Rezende, 2007, p. 123 e 126). 

Esse caráter individual do procedimento de desapropriação, que contrasta com o impacto 
coletivo do dano ambiental, acabou, porém, tornando-se o método comumente utilizado 
conforme aponta outro entrevistado: "Eles (a empresa) quando foram negociar, eles chegavam 
particular. Foi uma negociação clandestina. Uns saíram bem outros mal demais. Esta reunião 
tinha que ser pública" (Rezende, 2007, p. 127). 

A possibilidade de desapropriação por utilidade pública é utilizada pelos empreendedores 
como meio para intimidar a população durante as negociações, o que acarreta em 
desigualdade na celebração dos acordos e no desrespeito a vontade da população local. As 
comunidades tradicionais, que raramente dispõe das informações e da assessoria técnica 
necessárias para negociar com as concessionárias, ainda se vêem ameaçadas pela 
desapropriação dos seus lares sem uma imediata reparação. 

Na UHE Fumaça, por exemplo, a concessionária conseguiu judicialmente a imissão prévia de 
posse, antes mesmo de iniciar as negociações, em face de apenas alguns atingidos entre eles o 
pai de uma das lideranças da Associação dos Atingidos pela Barragem de Fumaça que se 
opunha ao projeto (Rezende, 2007, p.130). 
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Esses casos descritos nos estudos de Leonardo Rezende e nas investigações da Comissão 
Especial de "Atingidos por Barragens" geram insegurança social e jurídica desnecessária as 
comunidades atingidas. Tais problemas revelam o quanto o procedimento administrativo do 
licenciamento ambiental é indispensável para definição das reparações necessárias e 
possibilitar a indenização prévia, justa e em dinheiro, conforme determina a Constituição. 

Ao contrário, a desapropriação que precede o licenciamento tende então a excluir 
indevidamente proprietários atingidos e indenizar de forma desigual atingidos de formas 
semelhantes, o que viola também os dispositivos constitucionais relativos ao direito à 
propriedade e à dignidade da pessoa humana. 

Atualmente, no entanto, o procedimento de desapropriação deve observar, no mínimo, o 
cadastro de atingidos por barragens criado pelo Decreto 7.342/2010 que, em seu artigo 5o, 
determina a partir de 2011 a inclusão pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
"nos contratos de concessão de uso do bem público e nos editais de leilão, cláusula específica 
sobre responsabilidades do concessionário, frente ao cadastro socioeconômico da população 
atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica".  

Por fim, há ainda um último motivo inibidor da desapropriação anterior ao licenciamento: o 
estabelecimento de condicionantes para mitigação aos impactos socioambientais. Medidas de 
reparação são estudadas, debatidas e aprovadas no transcurso do procedimento de 
licenciamento como condicionantes as etapas de aprovação da obra. 

Por exemplo, são comuns condicionantes na Licença Prévia que prevejam programa de 
reassentamento das famílias desalojadas antes do início das obras. Na UHE de Belo Monte, 
40 condicionantes gerais e 26 relacionadas aos direitos indígenas foram impostas pelo 
IBAMA ao empreendedor na Licença Prévia 342/2010. O descumprimento de parte dessas 
condições suscitou a propositura de ação civil pública pelo MPF.[12] 

Conclui-se que a declaração de utilidade pública que é elemento inicial e essencial do ato 
administrativo expropriatório somente será devidamente motivada após o licenciamento 
ambiental no qual o próprio Poder Público verificará a conveniência e oportunidade da 
instalação de determinada hidrelétrica. É contraditório que enquanto a administração esteja 
discutindo com a sociedade a viabilidade do projeto, a dimensão do dano ambiental, a 
quantidade de atingidos e possíveis medidas reparadoras, inicie simultaneamente um processo 
judicial para iniciar as obras do empreendimento. 

Registra-se ainda que todos esses problemas aumentam a possibilidade de jurisdicionalização 
da implantação das barragens hidrelétricas com prejuízos para população atingida, para os 
empreendedores e para a celeridade do aumento da produção de energia do país. Na instalação 
da UHE Candonga em Minas Gerais, o consórcio responsável pelas obras hidrelétricas iniciou 
diversos processos judiciais de desapropriação antes mesmo de abrir negociação com as 
famílias atingidas, o que levou as mesmas a se organizarem politicamente no Movimento de 
Atingidos de Barragens radicalizando sua resistência ao projeto e ajuizando também ação 
própria de anulação da licença ambiental (Rezende, 2007, p. 176). 

É evidente que o regime jurídico da aplicação da desapropriação por utilidade pública que 
afete apenas a propriedade de um único cidadão não pode ser o mesmo da desapropriação 
para obras de barragem que afetam a propriedade de milhares de pessoas além de outros bens 
difusos fundamentalmente protegidos. Não se pode comparar, por exemplo, a desapropriação 
de terreno de um único proprietário, para passagem de aqueduto com objetivo de abastecer 
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uma cidade com água potável, com a desapropriação de todos os imóveis da cidade que serão 
inundadas por obra hidrelétrica. 

A aplicação indistintamente do decreto, em situações tão diversas, não apenas colide com a 
função social ambiental amparada pela Constituição de 1988 como não contribui para a 
diminuição dos impactos e conflitos relacionados que dificultam o desenvolvimento 
energético do país. 

A adoção dos pressupostos da reflexividade administrativa pode contribuir para precaução 
quanto os riscos do empreendimento. A utilidade pública da desapropriação será apurada 
previamente na metodologia prevista no licenciamento ambiental no qual as informações, a 
negociação, a participação e os estudos são garantidos administrativamente. 

As considerações realizadas apontam também para a necessidade do controle sobre o processo 
de desapropriação por utilidade pública para instalação de barragens hidrelétricas. Há 
desapropriações que violam a legislação de recursos hídricos e até direitos 
constitucionalmente assegurados. Essas desapropriações ilegais e inconstitucionais devem ser 
anuladas pelo judiciário. 

O Relatório da Comissão Especial identificou no procedimento de desapropriação o "arbítrio 
da autoridade concedente" e "perdas irreversíveis em termos de moradia (localização) e de 
reprodução das condições materiais e imateriais (redes sociais) de vida".[13] 

No Estado Democrático de Direito, porém, a discricionariedade administrativa não se 
confunde com arbitrariedade. Portanto, o recrudescimento dos conflitos ambientais 
envolvendo a construção de hidrelétricas exige do Direito mais eficácia para solução dos 
litígios gerados pelo aumento da produção de energia hidrelétrica. 

Desse modo, não apenas os elementos vinculados do procedimento administrativo da 
desapropriação devem ser controlados. O mérito da decisão administrativa discricionária 
sobre a utilidade pública da desapropriação, para construção de barragens, deve submeter-se 
ao controle da população e do judiciário. 

A utilidade pública da desapropriação identificada no "aproveitamento industrial das minas e 
das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica" (artigo 5o, alínea f), do Decreto-lei 
3.365/1941) não é suficiente para comprovar a adequação legal do ato expropriatório. Uma 
análise superficial levaria a conclusão que comprovada esta utilidade pública, autorizada 
também estaria à desapropriação, pois não caberia ao Poder Judiciário controlar o mérito das 
decisões administrativas. 

O artigo 9o do Decreto-lei 3.365/41 veda expressamente decisões do Poder Judiciário que 
avaliem a existência ou não dos casos de utilidade pública e, no artigo 20, estabelece ainda 
que a "contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do 
preço". Com tais dispositivos, o decreto governamental pretendeu frisar o limite do judiciário 
para o controle das decisões administrativas: 

  

Esses dispositivo (artigo 20) completa-se com a norma do artigo 9o, que veda ao Poder 
Judiciário, no processo de desapropriação, decidir-se se verificam ou não os casos de utilidade 
pública. Não há nessa limitação qualquer ofensa aos direitos do proprietário, de modo que 
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caracterizem infringência aos preceitos constitucionais que garantem o direito de propriedade 
(art. 5o, XXII) (Di Pietro, 2005, p. 160). 

  

Contudo, a Constituição e a legislação em vigor atualmente no Brasil vinculam os atos 
administrativos ao respeito aos direitos socioambientais e aos demais direitos fundamentais. A 
discricionariedade administrativa não é mais absoluta como a interpretação da autora parece 
apontar. 

Na moderna teoria administrativa não é válida decisão administrativa que suprima direitos 
individuais e coletivos sem a defesa prévia das partes interessadas ou mesmo sem a 
obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre os ônus gerados e os 
benefícios públicos conseguidos conforme apontou Binenbojm: 

Ademais, para o pleno conhecimento dos interesses em jogo e das razões contrapostas, releva 
de importância na formulação dos juízos de ponderação a participação do cidadão, seja a 
título de defesa de direitos individuais (participação uti singulus), seja como membro da 
coletividade, na defesa de interesses difusos e coletivos (participação uti civis). Ao direito do 
cidadão sustentar seus próprios interesses, soma-se, com especial importância, o interesse da 
coletividade na obtenção de juízos de ponderação, e de consequentes decisões administrativas, 
dotados do conhecimento pleno das circunstancias fáticas e argumentos jurídicos que 
envolvem o caso. A participação dos administrados é também, portanto, insumo essencial 
para alcance do ponto máximo de otimização e racionalidade na produção das decisões 
(Binenbojm, 2010, p. 155). 

Desse modo, além da prévia e justa indenização, devem ser asseguradas aos atingidos a 
possibilidade de defender seus interesses e opiniões sobre projeto que traga considerável 
impacto ambiental como as barragens. O administrador ciente dos interesses envolvidos 
decidirá através da ponderação desses interesses. Por isso, as regras do licenciamento 
ambiental são importantes para preservar os interesses ambientais difusos. 

A decisão administrativa discricionária não pode colidir com os valores que norteiam o 
ordenamento constitucional. Portanto, o controle judicial sobre ato administrativo que 
exorbitar os princípios ambientais não significa invasão do mérito e da competência do Poder 
Executivo. Nesse sentido, existem diversos precedentes dos tribunais. 

É forçoso reconhecer que, não obstante essas garantias, diversas obras hidrelétricas 
implantadas ou em implantação no país geraram impactos de enormes proporções que 
afetaram diversos direitos, além dos de propriedade, como os direitos à moradia, à saúde, ao 
meio ambiente saudável e a dignidade da pessoa humana. A utilização do instituto da 
desapropriação por utilidade pública, previsto no Decreto-lei 3.365/41, acarreta então em 
inúmeros inconvenientes denunciados pelo Relatório da Comissão Especial instituída pela 
Resolução 26/2006. 

Um dos problemas mais relevantes da aquisição compulsória da propriedade dos atingidos é a 
interferência negativa no licenciamento ambiental que tem como objetivo mitigar os impactos 
gerados pelas barragens. Nesse sentido, por exemplo, em relação à UHE Aimorés, a Comissão 
Especial apurou que: 
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São reiteradas e convincentes as denúncias de que os processos de negociação de compra e 
venda de imóveis não foram conduzidos de maneira a respeitar o direito à livre negociação. 
As denúncias apontam que representantes da empresa utilizaram o decreto de desapropriação 
por utilidade pública como constrangimento para impor preços e condições de venda 
inicialmente rejeitadas pelos proprietários. A ameaça de oferecer valores até 1/3 inferiores 
caso os proprietários optassem pelo litígio judicial expressam constrangimento inaceitável, 
tanto mais que, como é notório, há uma enorme desigualdade - de conhecimentos, de poder 
econômico e, consequentemente, de recursos para enfrentar um litígio judicial - entre as 
partes. Ameaças de que as pessoas não têm direito algum, o uso de força excessiva nos casos 
de intervenção judicial e outros expedientes configuram um claro clima de constrangimento, 
de ausência de lei, ou melhor, de existência de um único direito ou lei: o direito da empresa, a 
lei do mais forte. (Relatório da Comissão Especial de "Atingidos" por  Barragens, 2011, p. 
72). 

  

Os empreendedores, assim, priorizam a via judicial em detrimento da negociação coletiva que 
tende a minimizar os impactos socioambientais. Exemplo evidente da precipitação da 
utilização do instituto também foi o relatado pela Comissão Especial na UHE de Foz do 
Chapecó na qual a sociedade empresarial utilizou-se da ameaça de desapropriação para forçar 
a aceitação da proposta inicial de reparação. Aqueles atingidos que não concordaram com os 
valores oferecidos tiveram seus imóveis desapropriados e não puderam entrar no programa de 
remanejamento. 

Outro problema constantemente verificado, apontado pelo relatório, é a reparação por meio da 
compensação através de programas de reassentamento que alojam os atingidos em moradias 
inadequadas e até mesmo em piores condições do que as anteriores como verificado tanto nos 
projetos da UHE de Acauã quanto na UHE de Aimorés onde 126 famílias foram reassentadas 
em Resplendor em lotes inferiores ao determinado pela legislação municipal e, muitas vezes, 
em situação insalubre. No Reassentamento Pecuário da UHE Canabrava o valor para 
construção das residências foi insuficiente, assim como a infra-estrutura, sem acesso à água, 
era precária. 

Igualmente nos casos acompanhados da UHE de Tucuruí ou, ainda, das Pequenas Centrais 
Hidrelétricas de Fumaça e Emboque em Minas Gerais foram oferecidas casas cujo padrão não 
era adequado ao tamanho das famílias ou mesmo à manutenção das atividades tradicionais da 
região como o cultivo de hortas. Em Tucuruí, as populações dejusante abandonaram suas 
casas cuja habitação ficou inviabilizada pelas condições ambientais estabelecidas pela 
barragem. 

Durante o regime autoritário, a hidrelétrica de Tucuruí foi construída sem que os expropriados 
tivessem sequer acesso aos seus processos na Eletronorte. Portanto, o Decreto-lei 3.365, 
editado em 1941 no período autoritário do Estado Novo, deve ser interpretado e aplicado em 
conformidade com a nova ordem jurídica estabelecida pela Constituição de 1998 que 
apresenta tratamento distinto tanto ao meio ambiente quanto a gestão dos recursos naturais, 
em especial à água. 

A aplicação do instituto da desapropriação por utilidade pública deve ser consequentemente 
compatibilizada à legislação ambiental pertinente. Quando provocado, o Poder Judiciário tem, 
assim, o poder-dever de controlar o uso discricionário das desapropriações para inibir sua 
transformação em instrumento de arbítrio contra os direitos dos cidadãos. 
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RESUMO 
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem sido aplicada nos dias atuais com a 
finalidade de imputação de responsabilidade aos sócios, de forma aleatória e injustificada, 
com critérios subjetivos que tornam difícil a prova demonstrando uma pretensa relação causal 
entre personalidade jurídica e limitação da responsabilidade. O que se tem observado, na 
prática, é uma verdadeira imputação automática de responsabilidade aos sócios das 
sociedades empresárias limitadas, mesmo que haja patrimônio em nome da pessoa jurídica. 
Essa realidade pode ser facilmente comprovada na esfera tributária onde o administrador tem 
sido alvo constante de solidariedade com as pessoas jurídicas, se equiparando ao principal 
devedor, tendo até mesmo seu nome inscrito em dívida ativa por dívidas da pessoa jurídica, 
distorcendo, por completo, todas as normas jurídicas legais previstas no ordenamento jurídico 
pátrio. Por esta razão, mister se faz um estudo mais diligente no sentido de explicitar a 
responsabilidade das sociedades e dos administradores, de forma e modo a entender a 
limitação, para, de fato, aplicá-la com base em critérios objetivos condizentes com a norma 
jurídica. O presente artigo tem o objetivo de traçar alguns aspectos gerais sobre a limitação de 
responsabilidade, suas causas modernas, demonstrando a crise do instituto em análise nas 
sociedades empresárias limitadas, e, de forma audaciosa, tem o propósito de traçar um 
paralelo entre a figura do administrador na sociedade empresária limitada e na sociedade por 
ações sob a forma fechada, mostrando como a limitação de responsabilidade da sociedade 
empresária limitada tem colocado seu administrador em condição mais frágil do que em uma 
sociedade empresária por ações sob a forma fechada. Para a consecução dos objetivos 
propostos serão utilizadas algumas premissas da análise econômica do direito para se realizar 
o silogismo e obter a conclusão jurídica de acordo com os parâmetros econômicos. Para tanto, 
serão consideradas, nos termos dos autores Jairo Saddi e Armando Castellar as premissas de 
que, nenhum ser humano está disposto a aplicar esforços senão, para obter o melhor para si, 
utilizando-se da maximização de seus interesses. Ainda, se partirá do princípio de que, todo 
ser humano procura analisar se existem incentivos ou não para a prática de determinadas 
condutas, e quais as possíveis sanções existentes para aquela prática, para saber se a conduta 
compensa ou não, verificando os custos de transação e se as regras legais funcionam como 
incentivos ou formas de inibição de condutas nas decisões racionais dos indivíduos. Vale 
ressaltar que a análise econômica será aqui utilizada tão somente como um instrumental útil 
para casos que aceitam a lógica da maximização sem o propósito de demonstrar soluções mais 
eficientes do que as já existentes. Com isso, o presente artigo procurará, de forma singela, 
contribuir para a demonstração de mais um ponto frágil das sociedades empresárias limitadas 
na atualidade comparando-o á figura semelhante em outro tipo societário que também tem 
limitação de responsabilidade, qual seja, a sociedade por ações, sob a forma fechada. 
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PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE LIMITADA E RISCOS. SOCIEDADE ANÔNIMA 
FECHADA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NAS SOCIEDADES 
EMPRESÁRIAS LIMITADAS. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES NAS 
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS POR AÇÕES SOB A FORMA FECHADA. ANÁLISE 
ECONÔMICA DE TIPOS SOCIETÁRIOS. 
 
RIASSUNTO 
La teoria di personalitá è stato applicato oggi ai fini della attribuzione della responsabilità per 
i membri dell'organo casuali e ingiustificati, con criteri soggettivi che sono difficili per una 
presunta prova che mostra una relazione causale tra personalità e responsabilità limitata. Ciò 
che è stato osservato in pratica è un vero automatico imputazione di responsabilità nei 
confronti degli membri delle società limitati, anche se ci sono attività per conto della società. 
Questa realtà può essere facilmente dimostrata in materia di tassazione in cui l'amministratore 
è stato un obiettivo costante di solidarietà con il debitore principale, pur avendo il suo nome 
iscritto nel debito per debito della società, distorcendo, in pieno, tutte le norme giuridiche 
previste nel diritto brasiliano. Per questo motivo si effettua uno studio più diligente al fine di 
chiarire le responsabilità delle imprese e registi, e così per capire la limitazione, di fatto si 
applica sulla base di criteri obiettivi, coerenti con lo stato di diritto . Questo articolo si 
propone di delineare alcuni aspetti generali sulla limitazione della responsabilità, delle loro 
cause moderno, che mostra la crisi in analisi dell'istituto in una società per azioni, e così 
audace, è destinato a tracciare un parallelo tra la figura di amministratore in società a 
responsabilità limitata e società per azioni sotto la forma chiusa, mostrando come la 
limitazione di responsabilità di società a responsabilità limitata ha messo il suo 
amministratore in condizione più fragile che in una società commerciale per azioni sotto la 
forma chiusa. Per raggiungere gli obiettivi verranno utilizzati alcuni concetti di analisi 
economica del diritto a svolgere il sillogismo e ottenere la conclusione giuridica in conformità 
con i parametri economici. Così deve essere considerata in termini di autori e Jairo Saddi 
Armando Castellar i locali che nessun essere umano è disposto ad applicare sforzo, se non per 
ottenere il meglio per se stessi, con la massimizzazione dei loro interessi. Eppure, si presume 
che ogni sull'aspetto umano essere a se o non ci sono incentivi per la pratica di certi 
comportamenti, e che le eventuali sanzioni esistono per questa pratica, se il comportamento 
paga o non controllando i costi di transazione e se l enorme giuridiche siano di stimolo o 
forme dei inibizione di comportamento com le decisione razionali degli individui. Si nota che 
l'analisi economica verrà utilizzato solo come strumento utile per i casi che accettano la logica 
della massimizzazione senza scopo di dimostrare soluzioni più efficienti rispetto a quelle 
esistenti. Pertanto, il presente articolo cercherà, in forma semplice, contribuire alla 
dimostrazione di un altro punto debole delle società limitati mettendo a confronto la a un altro 
tipo di società che ha anche responsabilità limitata, che è la società per azioni in forma chiusa. 
PAROLE CHIAVE: SOCIETÀ E RISCHI LIMITATI. ENTE PRIVATO. 
RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI IN SOCIETÀ COMMERCIALI LIMITATA. 
RESPONSABILITÀ DEI GESTORI IN SOCIETÀ COMMERCIALI PER AZIONI DELLA 
FORMA CHIUSA. L'ANALISI ECONOMICA DI TIPO AZIENDALE. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

A origem das sociedades revela as vantagens da associação entre os indivíduos, os quais, 
reunidos, deram origem aos primeiros tipos societários. 
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Após o aparecimento da moeda, a economia de escambo não mais se resumia á troca de 
produto por produto para a satisfação de grupos, evoluindo-se para a economia de mercado, 
com a nítida visão de lucro como essencial. 

Assim, juntamente com a majoração dos negócios surge a necessidade de aparecimento de 
normas para delimitar os direitos e deveres das partes envolvidas, surgindo as corporações de 
mercadores ou de ofício, as quais, por intermédio de seus estatutos próprios cuidavam daquela 
jurisdição consular, específica para os então comerciantes, assim considerados aqueles que 
praticavam os atos de comércio. 

Os tipos societários que limitam a responsabilidade dos sócios foram essenciais para a 
expansão e o desenvolvimento dos empreendimentos de risco em que se baseava o comércio 
em geral. Com esses tipos societários, comerciantes e investidores puderam focalizar seus 
interesses sem o risco de perderem tudo o que tinham. 

Certos empreendimentos necessitavam de uma grande quantidade de recursos, os quais só 
poderiam ser levantados mediante uma grande quantidade de investidores, o que resultou no 
crescimento e fortalecimento das sociedades anônimas. 

Posteriormente, se viu a necessidade de um tipo societário que atendesse ao pequeno e médio 
investidor. Dessa necessidade surgiram as chamadas sociedades de responsabilidade limitada 
que, em função da simplicidade em relação a sua constituição e funcionamento, mostraram-se 
de grande utilidade não só para as pequenas e médias empresas, mas também para as grandes, 
que se aproveitam desse tipo societário para fugir das exigências de publicidade previstas na 
Lei nº 6.404/76. 

E o que se pode entender como sendo a limitação de responsabilidade de um sócio em uma 
sociedade? 

A limitação significa para a pessoa física que queira empresariar a possibilidade de explorar a 
atividade econômica com limitação de prejuízos pessoais. 

Como mencionado, o instituto da pessoa jurídica, ou melhor dizendo, a criação de sociedades 
personificadas surgiu como um meio interessante de limitar os riscos das atividades 
econômicas. 

Sendo a pessoa jurídica um ente autônomo com direitos e deveres próprios que não se 
confundem com as pessoas dos seus sócios, essa limitação se tornou um meio de incentivo 
para a atividade econômica, desde que, não usada para cometer fraudes, abusos ou 
iniqüidades[1]. 

Entretanto, tal possibilidade acabou por permitir, de forma indireta, uma série de fraudes, eis 
que, várias sociedades passaram a contrair dívidas e obrigações sem patrimônio para 
satisfazê-las, de modo que os sócios mantinham seus lucros, ficando o prejuízo para os 
credores. E quem na verdade pode vir a responder por isso? 

A pessoa jurídica enquanto ficção jurídica torna imprescindível a intermediação de um órgão 
para a exteriorização da sua vontade e da sua gestão. Observe-se que não se confunde a figura 
do órgão da sociedade com um procurador da sociedade que representa a mesma no âmbito 
restrito dos poderes que lhe forem conferidos. 
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O administrador, sendo um órgão, detém a plenitude dos poderes de administração da 
sociedade ressalvadas as hipóteses limitativas previstas no contrato social (BORBA, 2004, p. 
61). Há quem entenda que nem mesmo as restrições contratuais têm eficácia externa, servindo 
apenas para a responsabilização interna. 

Esse órgão é o órgão administrativo da sociedade que pode ser composto por uma ou várias 
pessoas com competências conjuntas ou separadas, ou ainda ter um regime similar ao que 
ocorre nas sociedades anônimas (TOMAZETTE, 2004, p. 175). 

Quando o órgão age, quem age é a pessoa jurídica e não a pessoa física que eventualmente 
esteja assinando pela pessoa jurídica. 

Pois bem, para melhor compreensão da dinâmica destes órgãos tanto na sociedade empresária 
limitada, quanto na sociedade por ações, passa-se a seguir, a breves explanações sobre as 
principais características em um e outro tipo societário, para ao final, como proposto, tentar se 
demonstrar qual tipo se parece o mais economicamente interessante sob a ótica da figura da 
administração. 

2 DESENVOLVIMENTO: A FIGURA DO ADMINISTRADOR NAS SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAS LIMITADAS 

Com o Código Civil de 2002 (CC), a sistemática da gestão da sociedade limitada foi 
profundamente alterada, com a possibilidade da nomeação de administradores estranhos ao 
quadro social facilitando a profissionalização da gestão. 

Entretanto, ainda assim, existe o quorum qualificado de unanimidade para nomeação de tais 
estranhos, e dois terços do capital social após sua integralização em função dos maiores riscos 
que podem advir da nomeação de um estranho.[2] Observe-se que a versão primeira do art. 
1061 do Código Civil que tratava sobre o tema, dispunha que o contrato social poderia admitir 
a nomeação de administrador não sócio. Com a Lei nº 12.375/10, é que foi extraída a 
necessidade de autorização contratual prévia, permanecendo os quoruns. 

As atividades essenciais da sociedade empresária serão conduzidas pelo órgão social com este 
poder de representação, diligenciando com dever de lealdade, prestação de contas, 
convocação de assembléia ou reunião, demonstrações e realizações contábeis, e uma série de 
outros atos de gestão da sociedade empresária. Nos dizeres do ilustre Dr. Eduardo Goulart 
Pimenta: 

A sociedade empresária é, como espécie de pessoa jurídica, uma entidade apta a adquirir 
direitos e contrair obrigações. É claro, entretanto, que a capacidade da pessoa societária é 
limitada, se comparada à das pessoas físicas, pois somente está habilitada a praticar atos 
jurídicos que, diretamente ou não, tenham relação com a atividade econômica por ela 
desenvolvida. (PIMENTA, 2010, p. 55). 

O administrador deve conduzir a sociedade empresária em estrita obediência aos fins a que se 
destina, sendo-lhe vedada a prática de negócios que extrapolem os limites das finalidades 
sociais, sob pena de invalidade e ineficácia do negócio praticado e de sua responsabilização 
pessoal pelo excesso de poderes, privilégios injustificados a grupos de acionistas ou de 
cotistas, conforme o caso; a prática de atos de mera liberalidade em detrimento da sociedade 
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sem prévia autorização do órgão deliberativo, a contratação de financiamentos sem prévia 
autorização, dentre outros. 

Ditos atos transitam no limite da legalidade e poderão ser considerados ilícitos se o 
administrador transgredir a norma de boa conduta dos fins sociais, cometendo atos dolosos e 
culposos que impliquem na concretização de um dano em desfavor da sociedade. Nestes 
casos, surge, então, a possibilidade de destituição do administrador e o conseqüente dever de 
reparação do prejuízo causado. 

Essa possibilidade existe em virtude do princípio da separação da pessoa jurídica em relação 
ao sócio. Assim sendo, a sociedade limitada somente responde pelos compromissos 
assumidos pelos seus administradores, se os compromissos forem contraídos em proveito da 
sociedade. 

Caso contrário, poderá o administrador responder por dívidas sociais, acaso haja com excesso 
no exercício de poderes de gestão (violação da lei e do contrato social), hipótese em que, 
responderá perante terceiros, ilimitadamente e de forma solidária com a pessoa jurídica, 
podendo a sociedade responsabilizar o administrador pela falta cometida. 

Veja-se que, para a superação da personalidade jurídica (art. 20 do CC) é mister que haja 
caracterização de motivos de utilização fraudulenta da sociedade, como entreposta pessoa 
para cobrir atos que, em verdade, aproveitam somente às pessoas físicas, que se guardam por 
trás da proteção e anteparo da pessoa jurídica. Assim, para aplicação da disregard doctrine é 
imprescindível a comprovação da fraude. Entretanto, infelizmente, não é isso que vem 
ocorrendo na prática. 

As decisões judiciais da atualidade têm aplicado a desconsideração da personalidade jurídica 
como regra, e não como exceção. Dita transgressão pode ser facilmente percebida se for feita 
uma pesquisa jurisprudencial nas áreas trabalhista e tributária. 

A responsabilidade dos administradores por créditos trabalhistas não tem disciplina legal e a 
doutrina interpreta como sendo o caso de aplicação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica. 

Sabe-se que imprescindível seria a apuração de utilização fraudulenta da personalidade 
jurídica, que deveria ser devidamente comprovada em regular processo de instrução, sob pena 
de violação do princípio do devido processo legal. 

Mas, como dito, a forma mais comum utilizada hoje em dia, é a emissão de bloqueio de 
valores no BACEN JUD[3] na conta do administrador da pessoa jurídica, sem ao menos 
existir uma audiência em que reste comprovado que o mesmo agiu de forma indevida no uso 
dos seus poderes. 

Aliás, a questão probatória, como dito, fica extremamente fragilizada pois o administrador 
tem que se defender de algo que não sabe que fez. 

Pois bem, a situação que ora se pretende abordar trata da questão da responsabilidade do 
administrador, na esfera tributária. 

Sabe-se que o sujeito passivo da obrigação principal se subdivide em contribuinte e em 
responsável[4]. 
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O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o 
respectivo fato gerador. Se não cumpre a obrigação tributária, o contribuinte é o próprio 
responsabilizado pela conduta antijurídica que gerou a sanção pelo inadimplemento. 

Já o responsável, sem se revestir necessariamente na condição de contribuinte, tem sua 
obrigação decorrente de disposição expressa de lei, podendo lhe ser imponível a sanção. 

Neste sentido, o art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) enumera como pessoalmente 
responsáveis por obrigações tributárias praticadas com excesso de poder ou ato infracional à 
lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, e os diretores, 
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

A responsabilidade pessoal exclui o contribuinte, incluindo na sujeição passiva o terceiro 
pessoalmente responsável. 

O que se torna discutível é exatamente essa responsabilidade pessoal exclusiva das pessoas 
enumeradas e que, efetivamente, não tenham praticado atos com excesso de poderes, que 
tenham sido praticados com infração da lei, do contrato social ou dos estatutos. 

Sem estes requisitos, reveladores de conduta ilegítima e muitas vezes ilícita, não se pode 
invocar a responsabilização pessoal. Para sustentar tal assertiva, é imprescindível estender o 
raciocínio para outro ponto conflitivo em doutrina e jurisprudência, que diz respeito ao 
simples não-recolhimento do tributo, se ele constitui infração da lei, levando à 
responsabilidade pessoal na forma do art. 135 do CTN. 

O não-cumprimento de obrigação tributária, por si, caracteriza ilícito coibido pelos 
consectários da mora. Entretanto, não foi esse ilícito simples o descrito pelo art. 135 do CTN. 
Trata-se, isto sim, do ilícito deliberado, arquitetado, marcado pelo elemento subjetivo doloso 
que fundamenta a fraude ou o excesso de poderes. 

Ocorre que, tal como na esfera trabalhista, na prática, o nome do administrador já é incluído 
na Certidão de Dívida Ativa como co-responsável, de forma imediata, para, somente 
posteriormente, em fases processuais avançadas haver a discussão se o mesmo agiu ou não 
como acima mencionado. Enquanto isso, o nome do administrador fica completamente "sujo" 
no mercado, eis que, sem Certidão Negativa, o que lhe impede de negociar em nome próprio. 

Ao final desse raciocínio, conclui-se que o simples não-pagamento da obrigação tributária por 
pessoa jurídica, tem consagrado a responsabilidade ilimitada do administrador como regra e 
isso é simplesmente inadmissível. 

De acordo com o ordenamento jurídico-tributário pátrio, a solidariedade do administrador 
pela dívida da sociedade só se manifesta, todavia, quando comprovado que, no exercício de 
sua função, praticou os atos elencados na forma do art. 135, caput, do CTN. 

Além disso, para que seja aplicado o princípio da responsabilidade pessoal, mister se faz a 
efetiva comprovação da conduta dolosa de extrapolação de poderes conferidos ou, então, de 
conduta fraudulenta. 

Percebe-se, do todo exposto, que não se trata aqui, de crítica aos instrumentos normativos que 
regulamentam a matéria. Muito pelo contrário, ditos artigos legais são expressos e taxativos 
quanto á responsabilização dos administradores, sócios e pessoas jurídicas. 
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O que se pretende deixar claro é que na maior parte das vezes, não tem existido por parte do 
Poder Judiciário o cumprimento eficiente de ditas normas legais, de tal forma que, um 
processo precisa chegar ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial para se 
ter uma decisão como a abaixo transcrita, da lavra da Ministra Fátima Nancy Andrighi: 

Os sócios da sociedade de responsabilidade por cotas não respondem objetivamente pela 
dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelo simples fato da sociedade 
não recolher a obrigação contento o tributo devido, visto que, o não cumprimento da 
obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa mora da empresa contribuinte e 
não 'infração legal' deflagradora da responsabilidade pessoal e direta do sócio da empresa. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2000, p. 235). 

A ementa acima colacionada revela bem o que é a situação de um administrador de uma 
sociedade empresária limitada. 

Apesar de ter a lei, os artigos supra citados, e tudo mais a seu suposto favor, o sujeito teve que 
ajuizar um procedimento em março de 1997, e até a presente data, qual seja, 23 de janeiro de 
2011, não há trânsito em julgado do referido processo! 

Ou seja, se trata de um administrador que, há 14 anos tenta se eximir de uma responsabilidade 
que lhe fora imputada por inadimplemento de tributo não pago pela sociedade empresária da 
qual faz parte, pelo simples fato de dela fazer parte como administrador. 

E infelizmente, esse é apenas um de milhares de casos que ocorrem diuturnamente na prática 
empresarial, levando várias pessoas a colocarem a figura tão importante da gestão da 
sociedade, muitas vezes em nome de outrem (as clássicas figuras conhecidas vulgarmente 
como "laranjas"), com o temor da solidariedade ilimitada que tem sido regra em patente 
confronto á lei. 

Diante desta trágica realidade, fica então o questionamento: existiria outro tipo societário, em 
que há limitação de responsabilidade que possa servir como alternativa viável para dita 
situação? 

A resposta leva ao estudo da figura do administrador na chamada sociedade por ações, a qual 
será estudada apenas sob a forma fechada o que se passa a fazer no item que se segue. 

3 A ADMINISTRAÇÃO NAS SOCIEDADES ANÔNIMAS FECHADAS 

Nas sociedades por ações, a gestão da sociedade não fica a cargo somente de uma pessoa 
eleita como administrador, como no caso das sociedades empresárias limitadas. Os 
administradores não representam propriamente a sociedade, pois dela são órgãos. A pessoa 
jurídica se faz presente através deles. Uma de suas características é a estrutura complexa de 
atuação. 

Funcionam também como órgãos de gestão, a assembléia geral, o conselho de administração, 
a diretoria e o conselho fiscal, cada qual com sua função e a sua importância. Nos dizeres de 
Rubens Requião: 

Esse órgãos sociais, que integram a direção da sociedade anônima são estruturados de forma 
democrática. Aliás, a coletividade de pessoas que a sociedade envolve segue geralmente esse 
comportamento. Assim, os órgãos sociais estão constituídos em três categorias: o órgão de 
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deliberação, que expressa a vontade da sociedade; o órgão de execução que realiza a vontade 
social, e o órgão de controle, que fiscaliza a fiel execução da vontade social. (REQUIÃO, 
2003, v. 2, p. 166). 

A assembléia geral é o órgão deliberativo máximo da estrutura da sociedade anônima, que 
tem o poder de deliberar sobre qualquer assunto do interesse social, inclusive discutir e 
votar[5]. A assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem 
poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções 
que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 

A assembléia pode ser considerada o órgão de maior poder deliberativo na companhia, é ele 
mesmo quem decidirá como será a formação deste conselho, quem serão os seus integrantes, 
assim como, por conseqüência, é ele que detém o poder de destituir estes membros. 

Nos moldes do art. 138 da Lei nº 6.404/76, a figura da administração está também a cargo do 
chamado conselho de administração que funciona como fiscalizador e deliberativo, e poderá 
demandar acerca de qualquer assunto que não seja de competência da assembléia geral. Dito 
conselho visa aprimorar o processo de tomada de decisão, no interior da organização 
empresarial, e por ser um órgão colegiado, suas deliberações somente terão eficácia se forem 
ditadas por reunião devidamente convocadas e instaladas. Dita reunião resulta na vontade do 
conselho de administração, embora haja o concurso de diversas vontades de seus membros 
manifestadas através dos votos. 

Observe-se, por este aspecto, que a medida que se analisa a figura da sociedade por ações, 
verifica-se que o exercício da gestão empresarial é muito mais pulverizado que na sociedade 
empresária limitada, e assim sendo, muito mais difícil de ocorrer fraudes ou atitudes em 
desfavor do objeto social, eis que, vários órgãos existem para corroborar com a eficiência do 
estatuto social. 

Mesmo sendo um órgão facultativo nas sociedades fechadas, e obrigatório nas abertas, o 
processo deliberativo do Conselho de Administração resguarda melhor o interesse social, em 
comparação com o processo decisório individual da diretoria. Denote-se que nas companhias 
fechadas, a facultatividade seria justificada pela tendência à profissionalização da 
administração, que levaria também a situar os controladores no Conselho de Administração, 
deixando aos administradores profissionais de empresa o encargo de efetivamente geri-las. 

Ainda quanto á gestão, a Sociedade por Ações conta com a chamada Diretoria, órgão de 
representação legal da companhia e de execução das deliberações da assembléia geral e do 
conselho de administração. Trata-se de órgão executivo da companhia, composta por, no 
mínimo, duas pessoas, eleitas pelo conselho de administração, ou, se este não existir, pela 
assembléia geral. A Diretoria tem a função de gestão da empresa, e visa manifestar a vontade 
da pessoa jurídica, na generalidade dos atos e negócios que ela pratica. 

As decisões da Diretoria têm caráter individual, em regra, ao contrário das do conselho de 
administração. Mesmo quando a decisão da diretoria sobre determinadas matérias for tomada 
em reunião, não logra o órgão revestir-se de caráter colegial. Apesar de a decisão ser coletiva, 
o poder de executá-la é individual daquele que o estatuto, para tanto, designou. 

Portanto, os diretores, sempre estarão dentro de suas funções de gestão e representação da 
sociedade, no que o estatuto convier a cada um deles. 
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Ainda para estabelecer um controle e fiscalização sobre os atos praticados pela administração 
das sociedades anônimas, existe o chamado conselho fiscal que é o órgão fiscalizador da 
companhia. Ele assessora a assembléia geral na apreciação das contas dos administradores e 
na votação das demonstrações financeiras. A sua existência é obrigatória, e seu 
funcionamento é facultativo. 

Observe-se que a sua principal função, como já demonstrado, é a de fiscalizar a atividade 
desenvolvida pelos administradores que conduzem os negócios sociais da companhia. 

O Direito Societário comporta dois sistemas de administração da Companhia, um unitário ou 
monista, e o outro bipartido ou dualista. Modesto Carvalhosa descreve os termos como 
sistemas unitários ou bipartidos, no sentido da administração ser concentrada em um único 
órgão, com característica principal a nomeação direta de seus membros pela Assembléia 
Geral. Lado outro aduz que o sistema bipartido, nos termos do sistema alemão, contempla o 
conselho supervisor e a Diretoria, cujas atribuições, estrutura e sistema, derivam da lei. 

Com as seguintes características: 

A administração é concentrada em um único órgão, tendo como principal característica a 
nomeação direta de seus membros pela assembléia geral. Acerca do sistema bipartido, 
descreve que 'de acordo com o sistema alemão, existem dois órgãos: o conselho supervisor 
(Aufsichtrat) e a diretoria (Vorstand)'. Os membros daquele são eleitos pela assembléia geral 
e os deste último pelo conselho supervisor. Esse conselho supervisor constitui, com efeito, 
órgão de administração e não de fiscalização ou de mero controle. Trata-se, portanto, de dois 
órgãos de administração, necessários e permanentes, cujas atribuições, estrutura e composição 
derivam da lei. (CARVALHOSA, 2003, v. 3, p. 342). 

Vistos os órgãos gestores das sociedades anônimas, cumpre ainda falar a respeito da figura 
dos administradores propriamente ditos, assim considerados aqueles que conduzem a 
sociedade para que se produza o objetivo proposto pelo estatuto. 

O administrador estará devidamente habilitado para as atividades de administração da 
Companhia após a sua investidura, que se realiza com a assinatura no livro ata do conselho de 
administração ou da diretoria, caracterizado pelo Termo de Posse, de acordo com artigo 149, 
da Lei das Sociedades Anônimas (LSA). Ainda, a Companhia dispõe da faculdade, através de 
seu estatuto, de estabelecer que o cargo de administrador deva ser garantido por penhor de 
ações da companhia ou outra garantia, precavendo, assim, uma maior segurança em sua 
administração. Também esclarece que esta garantia somente será liberada após a aprovação 
das últimas contas apresentadas pelo administrador que houver deixado o cargo (artigo 148, § 
único, LSA). 

Conforme se pode verificar, as sociedades resguardam um maior grau de zelo à sua 
administração, como descrito acima. E assim o sendo, cada vez menor é o risco de confusão 
patrimonial entre a figura da pessoa física do administrador e do patrimônio da pessoa 
jurídica, ao contrário do que ocorre nas limitadas. 

Lado outro, tal como nas limitadas, o administrador da sociedade responde pelos danos 
causados acaso infrinja os deveres da diligência, da lealdade e o de informar, nos moldes do 
artigo 153 da Lei nº 6.404/76. 

É de se ressaltar que há diversas teorias que suscitam a relação da pessoa do administrador 
aos órgãos de gestão. A teoria que por muito tempo vigorou entre as sociedades refere-se à 
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contratualista, que enxergava na relação entre o administrador e a sociedade, um vínculo 
contratual, caracterizado pelo contrato de mandato, que tornava efetivos as funções de gestão 
e o poder de representação da sociedade. 

Por este raciocínio, os poderes dos administradores seriam delegados e não próprios, não 
respondendo o mesmo por seus atos, eis que, agindo estaria de acordo com a vontade dos 
acionistas. 

Por esta razão, várias são as críticas á este respeito, dentre elas, a de que, não tendo a 
assembléia geral os poderes de gestão e de representação, próprios dos administradores, não 
se pode falar em mandato, na medida em que não pode haver mandatários com mais poderes 
que o mandante. 

Ademais, o mandato exige dois sujeitos, o que tecnicamente não se verifica na pessoa 
jurídica. 

Outra teoria, a qual é adotada pelo Direito brasileiro, é a orgânica ou teoria do órgão, que tem 
em seu fundamento a figura do gestor de sociedade anônima como titular de uma posição 
orgânica e criou a noção do dever de diligência, próprio de um dirigente de empresa ordenado 
e consciencioso, pois a responsabilidade deste decorre da lei, e não da Assembléia Geral. 

Assim, em contraste com a teoria contratualista, esta transporta a responsabilidade dos 
administradores de companhias do campo do inadimplemento contratual para o âmbito dos 
ilícitos civis. Modesto Carvalhosa, sobre o tema, entende que os órgãos são juridicamente 
irresponsáveis, Para ele, há uma dualidade entre o órgão e seus titulares, pessoas físicas. No 
âmbito privado, os órgãos - diretoria e conselho de administração - são aparelhos da 
companhia, não tendo com ela nenhuma relação jurídica, sendo, portanto, irresponsáveis 
perante terceiros. Já os titulares - conselheiros e diretores - teriam relação jurídica com a 
companhia, em termos de nomeação, destituição, deveres e responsabilidades, respondendo 
perante ela não só pela má gestão, mas também pelo eventual aproveitamento das suas 
funções em benefício próprio (arts. 154, 155 e 156). Tendo em vista essa dualidade entre o 
órgão e seus titulares, tanto na organização dos aparelhos do Estado como na das sociedades 
anônimas, referido autor não admite que o administrador seja o próprio órgão. 

Modesto Carvalhosa sobre o tema, assim dispõe: 

Já que fundada na organização dos aparelhos do Estado, cabe lembrar que, na esfera pública, 
inexiste relação intersubjetiva entre o determinado poder e seus órgãos. Ademais, os órgãos 
são juridicamente irresponsáveis, respondendo a pessoa jurídica de direito público perante 
terceiros. Não obstante, os titulares dos órgãos governamentais são responsáveis perante a 
pessoa jurídica de direito público. Tem o titular do respectivo cargo deveres e 
responsabilidades pessoais, não só de caráter funcional, como também patrimonial, na 
condução dos negócios públicos sob sua responsabilidade. Há, conseqüentemente, uma 
dualidade entre o órgão e seus titulares, pessoas físicas. No âmbito privado, os órgãos - 
diretoria e conselho de administração - são aparelhos da companhia, não tendo com ela 
nenhuma relação jurídica, sendo, portanto, irresponsáveis perante terceiros. Já os titulares - 
conselheiros e diretores - têm relação jurídica com a companhia, em termos de nomeação, 
destituição, deveres e responsabilidades, respondendo perante ela não só pela má gestão, mas 
também pelo eventual aproveitamento das suas funções em benefício próprio (arts. 154, 155 e 
156). Tendo em vista essa dualidade entre o órgão e seus titulares, tanto na organização dos 
aparelhos do Estado como na das sociedades anônimas, não se pode admitir seja o 
administrador o próprio órgão. (CARVALHOSA, 2003, v. 3, p. 365). 
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Assim, todos os administradores, tanto conselheiros como diretores, possuem deveres e 
responsabilidades de caráter orgânico, os quais respondem, tanto individualmente quanto 
solidariamente, por danos ocasionados por seus atos, porém sob uma esfera muito mais 
pulverizada e definida, que, de certa forma colaboram para trazer maior segurança jurídica 
áqueles que optem exercer a administração societária. 

Os atos dos administradores são principiologicamente regulados pelo art. 153 da Lei nº 
6.404/76, que dispõe o dever de lealdade, "cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios", gerindo a empresa de 
acordo com os interesses dos acionistas (art. 154 da LSA). 

Via de regra, o administrador não tem responsabilidade pessoal pelas obrigações que contrair 
em nome da sociedade de capital e em decorrência de regulares atos de gestão empresarial 
(art. 158, da LSA). A exceção desta regra é a responsabilidade civil pessoal do administrador 
quando atuar, dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; com violação da lei 
ou do estatuto, tratando-se também de responsabilidade subjetiva, conforme entende 
majoritária doutrina. 

Patente que há a necessidade de descumprimento de dever legal para a responsabilização do 
administrador, bastando que haja a ocorrência fática de uma conduta ilícita, com liame de 
causalidade com o dano conseqüente, qualificada pelo elemento subjetivo (dolo ou culpa). 

Realizado o ato danoso, delibera-se em Assembléia Geral a substituição do administrador 
responsável pelo ato, bem como a adoção das medidas necessárias para ação de reparação de 
danos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS COM BASE NA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

Explanadas as hipóteses de gestão em um e outro tipo societário, ambos de responsabilidade 
limitada, fica então a indagação: onde se encaixa a analise econômica como referencial 
teórico tido como método para o presente artigo? 

A consideração de que os agentes econômicos agem de forma racional é pressuposto da 
analise econômica do direito para se entender que reagem a incentivos e condições 
proibitivas. A celebração de um contrato entre empresários visa a limitação de liberdade do 
outro em um verdadeiro jogo de cooperação, eis que, agindo de forma isolada, os resultados 
não seriam maximizados da mesma forma. 

A questão da escolha racional dos agentes em busca da melhor alocação dos recursos, a 
eficiência, as falhas do mercado, externalidades e custos de transação não podem ser omitidos 
quando se opta por analisar vantagens e desvantagens de um tipo societário. 

Sob dita ótica, várias são as hipóteses que alçam resultados importantes, senão de ver-se. 

A escolha racional pressupõe ofertas concomitantes em que o agente agirá racionalmente para 
saber comparar e decidir sobre as mesmas. Quando o agente escolhe de forma racional o faz 
com o padrão das informações que tem, ou da forma que as analisa. Neste sentido, afirmam: 

Para que o individuo escolha de forma racional basta que saiba ordenar o que lhe é mais 
interessante, mais útil. Não há necessidade de saber quantificar o quanto lhe é mais útil algo 
em relação á outra alternativa. Por uma questão lógica, a escolha racional é subjetiva, ou seja, 
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depende dos padrões e desejos de quem escolhe, não sendo possível eleger uma escala do que 
é mais útil de forma universal, para todos os agentes, sendo aferíveis as preferências do grupo 
pela analise da demanda por um bem de acordo com a variação do seu preço. (RIBEIRO; 
GALESKI JUNIOR, 2009, p. 85). 

O presente artigo retrata a realidade empresarial de dois tipos societários de responsabilidade 
limitada, os mais utilizados pela grande maioria dos empresários, diga-se de passagem, quais 
sejam, a sociedade empresaria limitada e a sociedade por ações. 

E qual seria então o melhor tipo societário? Para uma atenta análise racional, foi necessário 
avaliar as questões da limitação da responsabilidade. 

Conforme se pode observar o direito brasileiro atravessa hoje o que se pode chamar de crise 
da limitação de responsabilidade. 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica surgiu como um meio de supressão de 
custos sociais eventualmente externalizados e não compensáveis, hipótese de ineficiência, por 
meio de imputação de responsabilidade aos sócios. Neste sentido, afirma Walfrido Jorge 
Warde Júnior em sua obra: 

A despersonificação pontual de sociedade mostra, em conseqüência, uma técnica pouco 
adequada à imputação de responsabilidade. Essa deficiência evidencia-se não só por uma 
inviabilidade lógica, mas também pela extrema subjetividade de seus critérios, que tornam 
difícil, (senão impossível), a prova e equânime aplicação das regras de julgamento, 
determinando, por vezes, uma aleatória e injustificada atribuição de personalidade. (Warde 
Júnior, 2007, p. 164). 

A diminuição de riscos empresariais e de custos de capital é objetivo concreto de qualquer 
empresário e a limitação da responsabilidade sempre buscou promover isso. 

Porém, incentivadas pela limitação muitas sociedades foram conduzidas a atividades 
arriscadas ou simplesmente ao descumprimento do direito de credito, demonstrando, de forma 
clara a incapacidade da limitação de preservar suas funções modulares. E essa postura tem 
levado os tribunais a aplicar o conceito de desconsideração da personalidade, quase de forma 
automática nas sociedades empresárias limitadas, principalmente, como dito, na esfera 
tributária. 

Conforme se pode observar no presente artigo, as sociedades empresárias limitadas 
atualmente têm sofrido do que se pode convencionar como sendo ineficiência para sustentar a 
manutenção da responsabilidade dos sócios como regra geral. Sobre tal aspecto, interessante o 
posicionamento de Márcio Tadeu Guimarães Nunes: 

Deve-se ter em mente um efeito colateral da questão: para além do aumento da indústria dos 
seguros especiais destinados a cobertura dos administradores, essa modalidade não garante os 
riscos que os gestores podem vir a enfrentar durante um incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica de sociedades por ele administradas. Isto porque não há seguro que 
cubra o custo de um longo processo que envolva a discussão da matéria em debate, tampouco 
os danos prévios que o patrimônio do administrador poderá suportar. (NUNES, 2010, p. 359). 

Ou seja, o suporte fático do poder de controle das sociedades é subsidio importante para se 
demonstrar a ineficiência da limitação da responsabilidade nas sociedades empresárias 
limitadas para a proteção do patrimônio pessoal do sócio. 
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Lado outro, foi evidenciada a gestão nas sociedades por ações, a qual se demonstra um 
complexo mais estruturado, que fundamenta regras especiais de responsabilização, previstas 
na Lei nº 6.404/76, que sobrepõem-se à norma geral do art. 50 do Código Civil. 

A análise econômica do direito, enquanto ferramenta interdisciplinar, apresenta conceitos 
interessantes para que se tenha em mente, qual tipo societário pode ser o mais interessante no 
sentido de proporcionar ao empreendedor proteção patrimonial. 

É inegável a importância das sociedades limitadas no Brasil, bem como, a preferência dos 
empresários por sua forma. Porém, o hoje tão empregado instituto, que resultou de uma 
preocupação eminentemente econômica de estabelecer incentivos para os pequenos e médios 
empreendedores, não se configura mais tão seguro, quanto o fora em sua origem. Eduardo 
Goulart Pimenta, assim aduz em artigo sobre o tema: 

Já salientamos que a sociedade limitada é a combinação ordenada de características da 
sociedade anônima e das sociedades com responsabilidade ilimitada para os sócios. Da 
sociedade anônima se extraiu, em essência, a limitação da responsabilidade dos sócios pelos 
débitos da pessoa jurídica. Esta limitação é o principal incentivo econômico àqueles que 
pretendem empreender juntos, uma vez que permite afastar seu patrimônio pessoal do risco de 
empreendimento. (PIMENTA, 2008, p. 260). 

Conforme demonstrado supra, hoje em dia, constata-se uma verdadeira crise na limitação da 
responsabilidade. A falta de um controle mais efetivo sobre a manutenção e formação do 
capital social vem banalizando o instituto, o que tem levado aos aplicadores da lei a relativizar 
o preceito da separação entre patrimônio dos sócios e dívidas das sociedades. 

Não se está com isso querendo dizer que o Poder Judiciário, ao final, não aplique da forma 
correta os subsídios legais e fáticos aos casos concretos. Porém, os custos de transação de um 
litígio, para se demonstrar a não atuação fraudulenta de um administrador, por exemplo, ao 
não efetuar o pagamento de um tributo em sua gestão, é um incentivo á não contratação sob 
dita forma societária. Alexandre Bueno Cateb, assim corrobora sobre o tema: 

Se para a empresa a busca pelo lucro é uma das principais razoes de sua existência, também 
para o investidor o retorno do investimento, na forma de participação em lucros maiores, 
justifica e incentiva a criação e aplicação da lei de forma mais eficiente, economicamente 
considerada. Trata-se da utilização da chamada teoria dos custos de transação, conceito 
fundamental da chamada Teoria Neo-Institucionalista, na idealização e aplicação da lei. 
Custos de transação são os custos de realização e cumprimento de transações ou trocas de 
titularidade. Ou seja, na realização de qualquer negócio jurídico, os agentes considerarão os 
custos embutidos naquele negócio para parametrizar suas ações em busca de um melhor e 
mais eficiente resultado econômico. (CATEB, 2008, p. 265). 

Apartadas as sociedades de responsabilidade ilimitada, ficam aos sócios as alternativas da 
sociedade anônima e da sociedade limitada. Estes tipos guardam inúmeras distinções em sua 
estrutura e disciplina legal, as quais foram demonstradas neste artigo sobre o critério da gestão 
empresarial. 

Dentre eles, restou comprovado que a gestão empresarial das sociedades limitadas em virtude 
da crise da limitação da responsabilidade está hoje mais fragilizada. Assim, um administrador 
de uma sociedade empresária pode ter que arcar com valores altos para comprovar o que está 
previsto em lei, mostrando uma fragilidade que demanda altos custos de transação. 
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E, assim o sendo, sob o tópico da gestão, conclui-se por ora, que a Sociedade por Ações 
parece ser um exemplo melhor de situação em que os partícipes de um mesmo ato têm na 
mútua colaboração a melhor escolha para a maximização de seus próprios interesses, sendo, 
portanto, o tipo societário economicamente mais interessante para resguardar um 
empreendedor na atualidade. 
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[1] Vale ressaltar que a limitação da responsabilidade decorre da natureza creditória dos 
direitos dos sócios sobre os resultados da empresa, e não da atribuição de personalidade 
jurídica. Neste sentido, Warde Júnior (2007). 

[2] Redação antiga do art. 1061 CC: "Se o contrato permitir administradores não sócios, a 
designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não 
estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização". 

Nova redação (Lei 12.375 de 30.10.2010): Art. 1061 CC: "A designação de administradores 
não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver 
integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização". 
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[3] O Bacen Jud é um instrumento de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e 
instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e serviço de suporte a 
cargo do Banco Central. Por meio dele, os magistrados protocolizam ordens judiciais de 
requisição de informações, bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, que 
serão transmitidas às instituições bancárias para cumprimento e resposta. (BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, s.d.). 

[4] Vide art. 121, parágrafo único, do CTN. 

[5] Art. 121, Lei nº 6.404/76. 
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A DISREGARD OF LEGAL ENTITY DOCTRINE VERSUS O 
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

 
DISREGARD OF LEGAL ENTITY DOCTRINE VERSUS THE PRINCIPLE OF 

COMPANY'S PRESERVATION 
 
 
 

Deilton Ribeiro Brasil 
 

RESUMO 
Ao longo dos tempos, a atividade econômica da sociedade empresária vem passando por 
evoluções, passando da marcante fase da teoria dos atos de comércio, vista como instrumento 
de objetivação do tratamento jurídico da atividade mercantil. Isto é, com ela, o Direito de 
Empresa deixou de ser apenas o Direito de certa categoria de profissionais, organizados em 
corporações próprias, para se tornar a disciplina de um conjunto de atos, que, em princípio, 
poderiam ser praticados por qualquer cidadão; para a fase da teoria da sociedade empresária 
que possui o acento tônico da comercialidade, em consequência do progresso da técnica e da 
economia de massa, deslocando-se da noção de ato para a noção de atividade. O exercício 
profissional da atividade intermediária entre a produção e o consumo de bens impõe uma 
crescente especialização e a criação de organismos econômicos cada vez mais complexos. O 
Código Civil de 2002 demonstra a importância em propiciar meios para a preservação e 
continuidade da atividade exercida pela sociedade empresária, uma vez que é fonte de 
tributos, empregos e divisas, propiciando, pois, benefícios à sociedade em geral. Depreende-
se, portanto, que o princípio da preservação da sociedade empresária tem se constituído a 
principal preocupação do Direito de Empresa contemporâneo, diante do inegável abalo social 
produzido uma tendência de generalizar, inadvertidamente, a aplicação da teoria da 
desconsideração da pessoa jurídica. Deve-se verificar atentamente, se estão presentes os 
pressupostos reconhecidos pela doutrina como ensejadores de sua aplicação, para, somente 
depois, em caso de resposta afirmativa, proceder-se à sua efetiva aplicação. 
PALAVRAS-CHAVE: DISREGARD DOCTRINE; PRESERVAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA; PRESSUPOSTOS JURÍDICOS; CONSTITUIÇÃO FEDERAL; CÓDIGO 
CIVIL DE 2002. 
 
ABSTRACT 
Over time, the economic activity of the business company is going through changes, through 
a remarkable phase of the theory of acts of trade, seen as a means of objectifying the legal 
treatment of financial activity. That is, with it, the Company Law is no longer just the 
jurisprudence of a group of professionals, organized themselves into corporations, to become 
the subject of a series of acts which, in principle, could be committed by any citizen; to the 
stage theory of the company that has the stress of marketability, as a result of technical 
progress and economics of mass, moving from the notion of an act for the notion of activity. 
The professional activity intermediate between production and consumption of goods imposes 
an increasing specialization and the creation of economic organizations increasingly complex. 
The Civil Code of 2002 demonstrates the importance of providing means for the preservation 
and continuation of activities performed by business associations, since it is a source of taxes, 
jobs and foreign exchange, providing therefore benefits to society in general. It appears 
therefore that the principle of preservation of the company has been the main concern of 
contemporary business jurisprudence in the face of undeniable social shock produced a 
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tendency to generalize, inadvertently, the application of the theory of disregard of legal entity. 
It is necessary to check carefully whether the conditions are present according to the doctrine 
as recognized by the opportunity of its application, for only then if the answer is affirmative it 
will be necessary to proceed to its effective implementation. 
KEYWORDS: DISREGARD OF LEGAL ENTITY DOCTRINE; PRESERVATION OF 
THE COMPANY; LEGAL PRESUMPTIONS; THE FEDERAL CONSTITUTION; CIVIL 
CODE OF 2002. 
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social da sociedade empresária na legislação infraconstitucional. 4. Princípio da preservação 

da sociedade empresária. 5. Considerações finais. Referências.    

  

1. Introdução 

Da leitura do art. 170, III da Constituição Federal conclui-se que a sociedade 

empresária está ali contemplada como ente integrante de ordem econômica nacional, fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, desde que observados os princípios da 

propriedade privada e da função social da propriedade. [1] Constata-se, portanto, que o 

legislador constituinte, de maneira categórica, pretende evitar que a iniciativa econômica 

privada possa ser desenvolvida de maneira prejudicial à promoção da dignidade da pessoa 

humana e à justiça social. [2] Rejeita, igualmente, que os espaços privados, como a família, a 

sociedade empresária e a propriedade, possam representar uma espécie de zona franca para 

violação do projeto constitucional. [3] 

A dignidade é valor próprio e extrapatrimonial da pessoa humana, especialmente no 

contexto do convívio na comunidade, como sujeito moral. Não há dúvida de que todos os 

interesses têm como centro a pessoa humana, a qual é o foco principal de qualquer política 

pública ou pensamento, sendo imperioso harmonizar a dignidade da pessoa humana ao 

desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, do progresso científico e tecnológico, 

porquanto este deve tender sempre a aprimorar e melhorar as condições e a qualidade de vida 

das pessoas humanas, e não o inverso. [4] 

Tem-se, assim, que a Constituição Federal pode ser considerada o que a doutrina 

denomina de Constituição Econômica, justamente por empreender um conjunto de normas 

que, garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico, estabelece 

os princípios fundamentais de determinada forma de organização e funcionamento da 

economia e constitui, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica. [5] 
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Essa ordem econômica e financeira não é ilha normativa apartada da Constituição. É 

fragmento da Constituição Federal, uma parte do todo constitucional e nele se integra. A 

interpretação, a aplicação e a execução dos preceitos que a compõem reclamam o ajustamento 

permanente das regras da ordem econômica e financeira às disposições do texto constitucional 

que se espraiam nas outras partes da Constituição Federal. A ordem econômica e financeira é 

indissociável dos princípios fundamentais da República Federativa e do Estado Democrático 

de Direito. Suas regras visam atingir os objetivos fundamentais que a Constituição colocou na 

meta constitucional da República Federativa. A ordem econômica e financeira é, por isso, 

instrumento para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É a fonte das normas 

e decisões que permitirão à República garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a 

pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. [6] 

Eventual conflito ou mesmo incompatibilidade, ainda que transitória entre o lucro 

(compatível com a livre iniciativa da atividade empresária) e a concretização dos Direitos 

Sociais, a solução jurídica adequada para dirimi-lo deverá privilegiar, ao final, os objetivos 

sociais. [7] 

Em consequência, resulta lógico sustentar que a ordem econômica brasileira, a partir 

da Constituição Federal, defende a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, para 

que auxiliem – em caráter preferencial – na proteção da dignidade da pessoa humana, 

afastando, portanto, qualquer possibilidade de desprezá-la. Em outras palavras, a Constituição 

Federal quando trata da ordem econômica funcionaliza a atividade econômica para que 

auxilie na proteção da dignidade da pessoa humana. Conclui-se, portanto, que a Constituição 

de 1988, fundada no trabalho valorizado e na liberdade de iniciativa, insere a função social 

como um dos princípios da ordem econômica. Com isso, visou alcançar existência digna para 

todos. [8] 

Diante desse contexto constitucional, há que se defender que a preservação da 

sociedade empresária foi erigida a princípio constitucional, sob pena de não atingir os 

objetivos pretendidos, dentre os quais, repita-se, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (CF/88, art. 3º, I), mesmo porque nem todos os princípios constitucionais estão 

escritos. [9] A solidariedade, ou socialidade, é um dos princípios basilares do Estado, e deve 

ser entendida, em primeira colocação, como um elemento essencial de interpretação, na forma 

de interpretação conforme a Constituição, irradiada pelo princípio maior da democracia social 

e econômica. [10] A circunstância de o legislador constituinte haver incluído no texto 

constitucional vários princípios e regras tipicamente de Direito Privado impõe que todas as 
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normas infraconstitucionais de Direito Civil devam ser interpretadas em conformidade com a 

Constituição. [11] 

Na verdade, a solidariedade implica o reconhecimento de que, embora cada um de 

nós componha uma individualidade irredutível ao todo, estamos também todos juntos, de 

alguma forma irmanados por um destino comum. Ela significa que a sociedade não deve ser o 

locus da concorrência entre indivíduos isolados, perseguindo projetos pessoais antagônicos, 

mas sim um espaço de diálogo cooperação e colaboração entre pessoas livres e iguais, que se 

reconheçam como tais. [12] 

A comprovação da existência de princípios constitucionais não escritos[13] está no 

próprio texto constitucional, que, ao tratar dos Direitos Fundamentais, estabelece em seu art. 

5º, §§ 1º e 2º, que as normas definidoras dos Direitos e Garantias Fundamentais têm aplicação 

imediata e que os Direitos e Garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros, 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte. [14] 

Não se pode falar, portanto, na concretização dos Direitos Fundamentais e, por 

conseguinte, na construção de uma sociedade mais justa e solidária sem enfrentar e destacar o 

papel desempenhado pelas sociedades empresárias na sociedade contemporânea. Afinal, o 

exercício dessa atividade econômica não gera apenas deveres e obrigações estabelecidos pelo 

ordenamento jurídico, como também interesses econômicos para a subsistência dos 

envolvidos direta e indiretamente, cujo desenvolvimento dessa cadeia produtiva alcança o 

Estado como um todo, uma vez que é por intermédio da atividade econômica que arrecada os 

tributos, indispensáveis para que possa honrar suas despesas e obrigações. [15] 

  

2. A função social da sociedade empresária  

Fábio Konder Comparato entende a função social como um poder de agir sobre a 

esfera jurídica alheia, no interesse de outrem, jamais em proveito do próprio titular. Algumas 

vezes, interessados no exercício da função são pessoas indeterminadas e, portanto, não 

legitimadas a exercer pretensões pessoais e exclusivas contra o titular do poder. É nessas 

hipóteses, precisamente, que se deve falar em função social ou coletiva. A função social da 

propriedade não se confunde com as restrições legais ao uso e gozo dos bens próprios; em se 

tratando de bens de produção, o poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação 

compatível com o interesse da coletividade transmuda-se, quando tais bens são incorporados a 

uma exploração empresária, em poder-dever do titular do controle de dirigir a sociedade 

empresária para a realização dos interesses coletivos. [16] 
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Estas considerações explicam a inserção da função social da propriedade no âmbito 

constitucional, bem como a da sociedade empresária que, por sua vez, encontrou respaldo no 

art. 170, III, da Constituição Federal, que o instituiu como princípio da ordem econômica, [17] 

vez que a sociedade empresária atua não apenas para atender aos interesses dos sócios, mas de 

toda a coletividade e principalmente dos empregados. [18] 

A função social da sociedade empresária se vincula, pois, de sorte imediata, à 

atividade empresária desenvolvida e pode ser dividida em duas espécies: endógena e exógena, 

de acordo com os fatores envolvidos. [19] 

A função social de caráter endógeno diz respeito aos fatores empregados na atividade 

empresária no interior da produção. Assim, fazem parte dessa espécie as relações trabalhistas 

desenvolvidas no âmbito empresário; o ambiente no qual o trabalho é exercido; os interesses 

dos sócios da sociedade empresária não implícitos na relação administradores-sócios etc.[20] 

A função social da sociedade empresária em seu perfil exógeno leva em conta os 

fatores externos à atividade desenvolvida pela sociedade empresária. Nesse sentido, são 

compreendidos nessa espécie de incidência da função social da sociedade empresária: 

concorrentes, consumidores; e, o meio ambiente. [21] 

A título de demonstração de que tanto o perfil exógeno quando o endógeno foram 

levados em conta pelo legislador constituinte, faz-se imprescindível a transcrição do texto do 

art. 170 da Constituição Federal, asseverando-se que tal preceito abre as disposições 

constitucionais acerca da ordem econômica no Estado brasileiro. [22] 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I. Soberania nacional; 

II. Propriedade privada; 

III. Função social da propriedade; 

IV. Livre concorrência; 

V. Defesa do consumidor; 

VI. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação; 

VII. Redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII. Busca do pleno emprego; 

IX. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei. 
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A transcrição do preceito não só demonstra a preocupação do constituinte com a 

construção de uma sociedade justa e igualitária, como traz à baila o fato de que, ao serem 

previstos diversos princípios aplicáveis à ordem econômica, cada um deles deverá ter a 

mesma importância, mas poderá se moldar mais adequadamente à determinado caso 

concreto.[23] 

Da mesma forma, o caput do art. 170 da Constituição Federal traça os limites que 

deverão ser obedecidos na aplicação dos princípios que integram seu rol, ao delimitar objetivo 

relativo à existência digna de todos os brasileiros, devendo ser levados em conta os ditames 

da justiça social, isto é, de uma justa organização social dos componentes da sociedade, numa 

expressa referência ao Direito como instrumento social. [24] 

Também há que se afirmar que a ordem econômica deve ser explicitamente fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Verifica-se, pois, que os fatores 

exógenos e endógenos da atividade empresária estão presentes em tal artigo. Afinal, a 

valorização do trabalho humano, sob o ponto de vista empresário, encontra-se dentre os 

fatores endógenos da função exercida pela sociedade empresária. No que se refere ao meio 

ambiente, aos consumidores etc., tem-se expressa preocupação do legislador constituinte com 

fatores exógenos à função social da sociedade empresária, vez que voltados à coletividade na 

qual a mesma exerce suas atividades.  [25] 

Nesse sentido, a sociedade empresária tem uma óbvia função social, nela sendo 

interessados os empregados, os fornecedores, a comunidade em que atua e o próprio Estado 

que dela retira contribuições fiscais e parafiscais. Por consequência, existem três principais 

funções sociais da sociedade empresária: a primeira refere-se às condições de trabalho e às 

relações com seus empregados; a segunda volta-se ao interesse dos consumidores; a terceira 

volta-se ao interesse dos concorrentes. E ainda mais atual é a preocupação com os interesses 

de preservação ecológica urbana e ambiental da comunidade em que a sociedade empresária 

atua. [26] 

Quanto às outras importantes atuações da função social da sociedade empresária, 

Sheilla Regina Brevidelli explica que seus reflexos sobre o contrato de trabalho que também 

são evidentes; neles, impõe-se a incidência de outro princípio a reger o contrato: a boa-fé 

objetiva que, por sua vez, pode ser entendida sob dois enfoques: o subjetivo e o objetivo. [27] 

A boa-fé subjetiva refere-se a um estado de consciência que consiste em ignorar que 

se está prejudicando interesse alheio, protegido ou tutelado pelo Direito. A boa-fé objetiva 

impõe um dever e um padrão de comportamento baseados em lealdade, probidade e confiança 
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recíprocas. Assim, ela permite a concreção de normas impondo que os sujeitos de uma relação 

se conduzam de forma honesta, leal e correta. [28] 

Tem-se ainda que a boa-fé objetiva incide em três fases: pré-contratual, contratual e 

pós-contratual. Os deveres de respeito e lealdade, devidos pelo empregador, no contrato de 

trabalho, então se desdobram em: 1. Fase pré-contratual: respeito à privacidade durante a 

seleção de pessoal, deveres de informação clara e precisa das tarefas a serem desempenhadas 

e das cláusulas contratuais em questão, respeito às expectativas criadas no candidato; 2. Fase 

contratual: respeito às cláusulas contratuais, deveres de cuidados com a saúde física e mental 

do trabalhador (devendo os conceitos de insalubridade ser estendido ao nível psicológico); 3. 

Fase pós-contratual: respeito estrito ao Direito Constitucional ao trabalho, inscrito no art. 6º 

da Constituição Federal, com a consequente proibição de fornecer más referências a novos 

empregadores potenciais. [29] 

Toda a essência da relação de trabalho e a proteção do trabalhador pode ter uma 

nova dimensão e parâmetro dentro desse novo pensar da sociedade empresária. A questão do 

trabalho e até mesmo da efetividade do processo do trabalho, perpassa a maneira como se 

estruturam as sociedades empresárias, como o Direito as conforma e como permite ou não 

brechas para que as obrigações empresárias contraídas e os deveres contratuais não sejam 

cumpridos, favorecendo a instabilidade social, a concentração de riquezas e aumentando o 

fosso da injustiça social. [30] 

A função social da sociedade empresária, portanto, acarreta a superação do caráter 

eminentemente individualista, devendo o Direito Individual do seu titular coexistir com a 

funcionalização do instituto, desempenhando, pois, um papel produtivo em benefício de toda 

a coletividade. A atividade empresária, então, apresenta um caráter dúplice, uma vez que 

serve não só ao sujeito proprietário, como também às necessidades sociais. [31] 

A função social da sociedade empresária, então, constitui-se em linha mestra do 

Direito de Empresa no Código Civil, o que reforça a opinião da preservação da sociedade 

empresária como princípio essencial desse Diploma Legal. Reforçando esse entendimento, em 

face da timidez do texto do Código Civil, foi elaborado na Jornada de Direito Civil, realizada 

em Brasília, nos dias 11 a 13 de setembro de 2002, promovida pelo Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho Federal, sob a coordenação do Ministro Ruy Rosado de Aguiar 

Júnior do Superior Tribunal de Justiça, o Enunciado 53 de relatoria de Newton de Lucca que 

dispõe que deve-se levar em consideração o princípio da função social na interpretação das normas 

relativas à sociedade empresária, a despeito da falta de referência expressa. [32] 

Nesse sentido, o Projeto de lei 9.620/02, que trata de emendas e reformas ao Código 

Civil, propõe a inserção de um novo parágrafo (2º) ao art. 996 com o seguinte conteúdo: o 
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exercício da atividade de empresário, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

observará os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. 

Ainda no que diz respeito à função social da sociedade empresária, registra-se que a 

função social significa um paliativo retórico aos efeitos concretos de nossas políticas 

econômicas, ou seja, traduz uma válvula de escape psicossocial, a qual pode ser definida 

como instrumento de aparente conquista social que, na realidade, acaba por atuar exatamente 

de forma oposta, mantendo privilégios ou impedindo a real conquista dos interesses sociais. 
[33] 

Tem-se, então, que a busca da concretização de uma sociedade mais justa e solidária, 

com a efetiva participação da sociedade, exige a preservação das sociedades empresárias que 

adotem uma postura positiva no tocante à concretização dos Direitos Sociais. Essa 

responsabilidade e dever social das sociedades empresárias, por sua vez, não afastam os 

deveres inerentes ao Estado. Ao contrário, incumbe ao Estado não só concretizar políticas 

públicas destinadas à moradia, segurança, saúde e educação, como também, evitar práticas 

anticoncorrenciais de determinados grupos de sociedades empresárias. Estado e sociedade 

empresária, portanto, não mais atuam em setores distintos. Na verdade se completam. [34] 

A função social do Direito Civil, como uma das exigências fundamentais do Estado 

brasileiro, é um aspecto componente do aparato de proteção que se dá ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, no sentido de viabilizar a consolidação efetiva dos princípios de 

igualdade material e justiça social. [35] [36] 

  

3. A função social da sociedade empresária na legislação infraconstitucional 

A lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 também denominada de lei das sociedades 

anônimas faz menção expressa à função social da sociedade empresária em dois dispositivos, 

quais sejam: 

  

Art. 116. [...] Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com 

o fim de fazer a companhia realizar o seu objetivo e cumprir sua função social, e tem 

deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela 

trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 

lealmente respeitar e atender. 

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições a que a lei e o estatuto 

lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências 

do bem público e da função social da empresa. 
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Os citados artigos determinam a vinculação dos fins econômicos – finalidade 

precípua de sociedades empresárias – ao atendimento de exigências de natureza social, o que 

significa a própria função social afirmada. Nesse sentido, não quis o legislador desvirtuar a 

atividade empresária, lucrativa por excelência, mas sim obrigar o respeito à construção de 

uma sociedade empresária melhor ajustada (equilibrada), de sorte a atingir o interesse (bem) 

público almejado pela coletividade. [37] 

É lícito, portanto, inferir que independentemente de seu caráter privado,[38] a 

atividade empresária desenvolvida pelas sociedades anônimas faz a mesma assumir também 

uma responsabilidade de cunho comunitário, [39] não ficando adstrita apenas aos interesses 

particulares de sua sociedade controladora e/ou de seus administradores, mas também ao 

interesse comum de toda a comunidade na qual está inserida. [40] Em outras palavras, no 

exercício da atividade empresária, reconhece a lei que devem ser respeitados os interesses 

internos e externos à atividade empresária, ou seja, os interesses de capitalistas e 

trabalhadores, mas também os interesses da comunidade em que ela atua. [41] 

O Código de Defesa do Consumidor é outro diploma que, inequivocamente, funda-se 

na função social da sociedade empresária. Afinal, ao elaborar normas capazes de proteger os 

consumidores, responsáveis pela continuidade do sistema produtivo, impõe às sociedades 

empresárias, agentes do sistema de produção, deveres claros de respeito e atenção para com 

seus consumidores. [42] 

A atividade empresária não pode causar dano ao consumidor, impondo às sociedades 

empresárias normas de caráter negativo (abstenção) e positivo (ação), sendo este último o 

caso de obrigatoriedade de observância dos princípios da boa-fé, com seus corolários de 

lealdade, informação, proteção etc. Por outro lado, a lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor – fez com que os produtos e serviços destinados aos consumidores ganhassem 

em qualidade e segurança, favorecendo a coletividade. [43] 

Ainda acerca da defesa dos consumidores tem-se que é princípio que deve ser 

seguido pelo Estado e pela sociedade para atingir a finalidade de existência digna e justiça 

social. É possível extrair, ainda, da leitura do artigo constitucional que o Brasil adota o 

modelo de economia capitalista de produção, já que a livre iniciativa é um princípio basilar da 

economia de mercado. No entanto, não deixou de consignar a Constituição que a ordem 

econômica brasileira confere a defesa do consumidor contra os possíveis abusos ocorridos no 

mercado de consumo. [44] 

Assim, inegável a relevância do Código de Defesa do Consumidor, seja para 

defender os consumidores, bem como para fazer com que as sociedades empresárias 
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produtoras atendam a função social que lhes é imposta e, ainda, para que o princípio maior de 

nosso Estado possa ser atingido qual seja a dignidade da pessoa humana. [45] 

Outro Diploma que muito contribuiu à consolidação da função social da sociedade 

empresária de maneira explícita foi a lei n° 8.884/94, a qual trata das questões relativas à 

concorrência no setor empresário. O art. 1º ao determinar as finalidades a que se destina, 

estabelece que: 

  

 Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a 

ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, 

livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão 

ao abuso do poder econômico. 

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por 

esta lei.  

  

Tal dispositivo elucida de maneira induvidosa os motivos que determinaram a 

criação do texto normativo. A intenção do legislador foi justamente reprimir o abuso 

econômico, tutelando a livre iniciativa, mais viabilizando também a livre concorrência, ao que 

levou em conta todos os demais princípios trazidos pelo art. 170 da Constituição Federal, bem 

como atribuiu à coletividade a titularidade dos bens protegidos pela lei. Não há maior clareza 

para se determinar a existência de uma função social do que definir a coletividade (o povo) 

como titular dos bens que a lei tutela. Isto é, tudo aquilo que for feito em virtude de tal texto 

legislativo terá por objetivo ser revertido em prol da coletividade. [46] 

Outra importante legislação que foi promulgada no intuito de cumprir os 

mandamentos de natureza constitucional foi a lei n° 9.605/98, que regulamenta o meio 

ambiente. Como visto, o meio ambiente é um dos princípios norteadores da ordem 

econômica, isto é, toda e qualquer atividade de natureza econômica há de respeitar e se 

responsabilizar pela manutenção do meio ambiente de maneira sustentável, sob pena de se 

desviar da função social da sociedade empresária, bem como de ocasionar ofensa a outro 

princípio da Constituição Federal, qual seja, a dignidade da pessoa humana que é princípio 

base de todo o ordenamento jurídico brasileiro. [47] 

Outro dispositivo que tem em sua gênese a ideia de função social da sociedade 

empresária enquanto pessoa jurídica é o art. 50 do Código Civil ao estabelecer: 

  

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento 

da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos 
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de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares 

dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

  

Registra-se que o desvio de finalidade na atividade empresária (pessoa jurídica), 

como importante demonstração de desvio da própria função social da sociedade empresária, 

ocasionará ao empresário que assim agir os danos oriundos da chamada teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios 

possam ser atingidos por credores e por terceiros lesados, caindo o manto protetor da pessoa 

jurídica. [48] 

  

4. Princípio da preservação da sociedade empresária 

Na busca da concretização da livre iniciativa como um dos fins de nossa estrutura 

política, é dizer, um dos fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito,[49] desde que 

valorizado o trabalho humano, a Constituição Federal, também, elege como princípios da 

ordem econômica, dentre outros, a função social da propriedade, a livre concorrência, a busca 

do pleno emprego. [50] 

Postular a livre iniciativa quer dizer precisamente que a Constituição Federal 

consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um 

princípio básico da ordem capitalista. [51] Significa também dizer que a consagração da 

liberdade de iniciativa, como primeira das bases da ordem econômica e social, traduz que é 

através da atividade socialmente útil a que se dedicam livremente os indivíduos, segundo suas 

inclinações, que se procurará a realização da justiça social e, portanto, do bem estar social. [52] 

A busca do pleno emprego está relacionada estritamente com o princípio da 

preservação da sociedade empresária, que, por sua vez, interessa ao Direito e à Economia, 

pela proteção que oferece à continuidade dos negócios sociais. [53] Afinal, o exercício da 

atividade empresária é a fonte de tributos e empregos. Ou seja, sem preservação da atividade 

empresária inexiste emprego, razão pela qual não há como se valorizar o trabalho, motivo por 

que a pretensão do legislador constituinte fica reservada ao seu imaginário.[54] 

O princípio da busca do pleno emprego corresponde ao da preservação da sociedade 

empresária (de que é corolário o da recuperação da sociedade empresária), segundo o qual, 

diante das opções legais que conduzam a dúvida entre aplicar regra que implique a 

paralisação da atividade empresária e outra que possa também prestar-se à solução da mesma 

questão ou situação jurídica sem tal consequência, deve ser aplicada essa última, ainda que 

implique sacrifício de outros Direitos também dignos de tutela jurídica. [55] 
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A preservação da sociedade empresária como princípio constitucional, porém, não 

deriva exclusivamente do princípio da busca do pleno emprego (CF/88, art. 170, VIII), mas 

também, do fato de que a Constituição Federal, dentre os princípios gerais da atividade 

econômica, estabelece a função social da propriedade (CF/88, art. 170, III), o que não tolera a 

extinção de sociedades empresárias produtivas, sob pena de não atender aos interesses 

coletivos, mas, tão-somente, aos individuais e patrimoniais dos seus titulares. [56] 

A preservação da sociedade empresária como princípio constitucional, também, pode 

ser visualizada a partir da desmaterialização da riqueza, consequência da função social da 

propriedade. [57] Dessa forma, se a sociedade empresária consubstancia a noção 

contemporânea da propriedade, ela, por força de princípio constitucional, deve atender a uma 

função social, isto é, gerar benefícios não só aos seus titulares, mas também a terceiros, isto é, 

a trabalhadores, fornecedores, consumidores e ao próprio Estado (em razão do interesse de 

recolher tributos do exercício daquela atividade econômica organizada). [58] Assim 

procedendo, a Constituição Federal levou em conta a propriedade, considerada sob o aspecto 

econômico, mas com evidentes reflexos sociais, que abrangem, primordialmente, a sociedade 

empresária, como atividade organizadora que é da propriedade em fase dinâmica, nesta 

reconhecida como meio de produção. [59] Depreende-se, dessa maneira, que o legislador 

constituinte defende a preservação da sociedade empresária; em caso contrário, não existirá 

função social concreta e, muito menos, haverá o desenvolvimento de atividade produtiva, com 

reflexos sociais, como a geração de empregos. Aliás, impossível esquecer-se de que a 

Constituição Federal eleva a função social da propriedade e a busca do pleno emprego à 

condição de princípios da atividade econômica (art. 170, III e VIII), e não será destruindo 

centros de produção que essas normas serão observadas. [60] 

A ordem econômica, portanto, também se funda no princípio da preservação da 

sociedade empresária, que, por sua vez, contribui para a concretização dos demais Direitos 

Fundamentais, vez que eventuais Direitos Fundamentais não enumerados abrangem Direitos 

de qualquer natureza: tanto direitos, liberdades, garantias como direitos econômicos, sociais e 

culturais. [61] Não se quer com essa assertiva, no entanto, erigir o princípio da preservação da 

sociedade empresária a Direito Fundamental, mesmo porque é impossível fazê-lo dada a 

natureza dos Direitos Fundamentais, os quais, na essência, são os Direitos do homem livre e 

isolado, sem prejuízo de que a distinção entre Direitos Fundamentais ou não radica na própria 

Constituição Federal. Os Direitos do art. 5º são enunciados, como Direitos e Garantias 

Fundamentais (CF/88, art. 5º, caput e itens I a LXXVII). Outros há que a fundamentalidade 

não os reveste. Dentre os Direitos constitucionalmente assegurados, só os Direitos 

Fundamentais estão sintaticamente ao abrigo das cláusulas pétreas (CF/88, art. 60, § 4º, IV). 
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[62] O que se pretende é demonstrar que a defesa da preservação da sociedade empresária, 

como princípio constitucional não escrito e integrante da ordem econômica nacional, auxilia a 

concretização dos Direitos Fundamentais, notadamente o da dignidade da pessoa humana. 

Quer dizer, sua preservação está em conformidade com os postulados do atual sistema 

constitucional, cuja preocupação primeira é atender e preservar os interesses sociais do 

homem, em sua plenitude. [63] 

Analisando a questão da sociedade empresária em dificuldade econômico-financeira 

transitória, a doutrina sustenta que para sua recuperação e preservação, naquele momento 

exclusivamente, há que se privilegiar a preservação da sociedade empresária em detrimento 

de outros princípios, como por exemplo, os Direitos Trabalhistas. [64] No caso de recuperação 

judicial, a assembleia geral de credor e o juiz da causa deverão entregar-se à ponderação de 

fins - salvar a sociedade empresária, manter os empregos e garantir os créditos -, pelo 

princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, quando, então, talvez, venham a concluir que 

o caso concreto exige o sacrifício, verbi gratia: a) do interesse da sociedade empresária e de 

seus sócios e acionistas em benefício de empregados e credores ou b) dos Direitos de 

empregados e credores em prol da sociedade empresária. [65] 

  

5. Considerações finais 

A preservação da sociedade empresária como princípio constitucional, ainda que não 

escrito, é necessário para se evitar que a eficácia da recuperação judicial venha a ser abalada, 

vez que não se reconhece ao sócio de sociedade empresária em recuperação judicial o Direito 

de recorrer ao recesso, uma vez que nessas condições o instituto do direito de recesso é 

contrário ao sistema e, portanto, inaceitável. Melhor explicando, não há como reconhecer ao 

sócio de sociedade empresária em recuperação judicial o direito de recorrer ao recesso, pois a 

admissão desta possibilidade afetaria a eficácia da recuperação almejada não somente pelos 

credores, mas pelos empregados, pelos demais sócios e pela comunidade em geral na qual 

determinada sociedade empresária atua. De um lado estaria um indivíduo ou um grupo de 

pessoas objetivando um benefício particular, de outro, uma comunidade diferenciada a ser 

negativamente afetada pelo insucesso definitivo da sociedade empresária. [66] Nesse caso, o 

Direito Individual de propriedade (patrimonial) do titular cede (ainda que temporariamente) 

diante da necessidade do exercício e exploração da propriedade (função social). [67] Portanto, a 

defesa da preservação da sociedade empresária não autoriza sua aplicação generalizada, isto é, 

padronizada, com sacrifício habitual dos credores. Há que se efetuar uma análise específica do 

caso concreto e, por conseguinte, dos interesses envolvidos, de modo a decidir se naquela 

situação prepondera a manutenção da unidade produtiva em detrimento dos seus credores 
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(crédito) ou a liquidação imediata, evitando que seu estado de insolvência permaneça 

indefinido, abalando não só a comunidade envolvida, mas também a credibilidade do 

mercado, essencial para o seu funcionamento. 

Compete, pois, ao juiz a análise do caso concreto, com base nos princípios 

norteadores da ordem econômica, decidir se determinada sociedade empresária merece 

guarida judicial no sentido de ser preservada; ou, caso contrário, liquidada imediatamente, de 

modo que as demais sociedades empresárias que integram o mercado não sofram nenhum 

abalo, continuando o exercício de suas atividades. Não resta outra opção ao juiz, uma vez que 

seria ingênuo legislar sobre critérios eminentemente econômicos. [68] [69] 

Importante, também, a função desenvolvida pela jurisprudência, com o intuito de 

harmonizar textos de lei que em tese resultam contraditórios, como também de desenvolver e 

concretizar a norma jurídica. Entre o ideal da certeza e da estabilidade das normas para que a 

segurança no tráfico jurídico não fique comprometida, e o ideal de que o Direito se aproxime 

da Justiça, a jurisprudência realiza sua altíssima função de harmonizar o que aparentemente 

resulta contraditório: harmonizar aquela certeza e estabilidade da norma com o fluente e 

variável que nos apresente a vida do Direito. A jurisprudência, como fonte subsidiária do 

Direito, evitando sua cristalização, constitui a prova de como já não procede inclinar-se ante o 

dogma da onipotência legislativa e, assim, permanecer indiferente ou impassível frente a uma 

norma que se separa da ideia da maior humanização. [70]  

O princípio da preservação da sociedade empresária, portanto, é um princípio 

constitucional, porém o modo de sua aplicação, isto é, a preservação propriamente dita ou 

liquidação imediata, deve ser analisada caso a caso pelo juiz. A sua transparência e 

viabilidade serão elementos absolutamente decisivos para que o instituto tenha êxito. [71] [72] 

Desse modo, evidente que a concretização dos Direitos Fundamentais sociais exige 

não só uma nova política orçamentária com fiscalização efetiva do Judiciário, mas também, 

uma dogmática constitucional emancipatória, que interprete não só o texto constitucional, mas 

igualmente o Código Civil e legislação extravagante de modo solidário, aberto e evolutivo, 

como, por exemplo, na defesa responsável do princípio constitucional da preservação da 

sociedade empresária. [73] 

O Código Civil de 2002 demonstra a importância em propiciar meios para a 

preservação e continuidade da atividade exercida pela sociedade empresária, uma vez que é 

fonte de tributos, empregos e divisas, propiciando, pois, benefícios à sociedade em geral. 

Exemplo disso deriva da norma positivada no art. 974 [74] do mesmo diploma que trata da 

pessoa do incapaz. Com efeito, o Código Civil de 2002 permite que o incapaz, devidamente 

assistido por meio de representante, possa continuar o exercício da atividade empresária (até 
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então administrada sozinha por ele enquanto capaz), ainda que mediante autorização judicial, 

admitindo dessa forma que o incapaz continue a atividade empresária, ainda que sujeito a 

restrições. Em outras palavras, antes do advento do Código Civil de 2002 caso o sócio 

administrador de uma sociedade empresária viesse a se tornar incapaz (como, por exemplo, 

em decorrência de acidente de trânsito ou mesmo sério abalo emocional), inexoravelmente, a 

sociedade empresária era dissolvida, com o encerramento de suas atividades, causando, pois, 

consequências nefastas a toda a coletividade envolvida. Afinal, os funcionários ficavam 

desempregados. O Estado deixava de recolher tributos derivados daquela atividade econômica 

organizada. Os fornecedores ficavam impossibilitados de fornecer matéria-prima e assim 

sucessivamente ocorria com os demais envolvidos na cadeia empresária. [75] 

Depreende-se, pois, que do texto do art. 974 do Código Civil de 2002 extrai-se o 

princípio da preservação da sociedade empresária, uma vez que o legislador optou pela 

separação da sorte da sociedade empresária e da do empresário, sem, contudo, olvidar de 

continuar tutelando o patrimônio particular do incapaz, uma vez que esse patrimônio 

específico não se sujeita aos riscos inerentes do exercício da atividade empresária, [76] ou seja, 

não serve como garantia ao pagamento de eventuais débitos. [77] 

A preservação da sociedade empresária, na verdade, impregna todo o Título II do 

Livro II do Direito de Empresa, denominado Da Sociedade. Para sustentar essa alegação, 

basta se socorrer à regra positivada no art. 1.033, inciso IV: dissolve-se a sociedade quando 

ocorrer: (...) a falta da pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta 

dias, sepultando em definitivo a possibilidade de extinção de sociedade empresária composta 

por apenas dois sócios, na hipótese de afastamento de um deles. [78] [79] 

Outro exemplo que enfatiza o princípio da preservação da sociedade empresária 

como fio condutor do Código Civil de 2002, reside na regra positivada no art. 1.085, que 

permite a exclusão do sócio que está pondo em risco a continuidade da sociedade empresária, 

ainda que observado previamente o exercício do Direito de defesa em assembleia. [80] O 

próprio art. 1.029 [81] do mesmo diploma estabelece a faculdade de que qualquer sócio pode 

retirar-se da sociedade, sem prejuízo de sua continuidade. Reflete, também, a função social 

dos contratos, corolário da função social da propriedade, sendo que para compreender o 

desenvolvimento desse novo paradigma, basta ver a construção do princípio da preservação 

da sociedade empresária. [82] 

A preservação da sociedade empresária como princípio estruturante do Código Civil 

de 2002, [83] também, ficou revelada na influência que exerceu no relator do Projeto de lei n° 

71/03, externada no Parecer 534, de 2004, que resultou na posterior lei n° 11.101/05, 

denominada Lei de Recuperação de Empresas e Falência, que, ao tratar da noção de 
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empresário, registrou sua preocupação em evitar interpretações equivocadas e aproveitar do 

Código Civil de 2002. [84] Reforça esse entendimento, a redação dos arts. 1º e 47 da lei n° 

11.101/05 que dispõe:  

Art. 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante 

referidos simplesmente como devedor. 

[...] 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica. 

  

O legislador ao erigir o princípio da preservação da sociedade empresária como 

fundamento estruturante do Livro II do Código Civil de 2002, gerou repercussões, dentre as 

quais, destaque-se a sua manifesta incompatibilidade com o abuso na utilização do instituto da 

desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, [85] que, por seu turno, era para se 

constituir em situação excepcional, embora a realidade do cotidiano forense demonstre 

exatamente o inverso, isto é, desvirtuamento, quando não, aplicação exagerada do instituto da 

disregard doctrine.  

Em outras palavras, o desenvolvimento da teoria da desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica está solidificando uma tendência de generalizá-la, 

inadvertidamente. Em razão disso, a prática forense mormente no âmbito das relações de 

consumo e do trabalho (até mesmo em ações falimentares) demonstra uma nítida 

despreocupação com os parâmetros estabelecidos na doutrina.  

Nesse mesmo sentido, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa também defende que o 

abuso do instituto da disregard doctrine desestimula a atividade empresária, causando 

insegurança aos agentes econômicos e eventualmente os afastando da opção pelo exercício 

daquela, com prejuízo para a economia como um todo. Da desconsideração generalizada da 

personalidade da pessoa jurídica, tal como se tem verificado em diversas áreas do Direito, 

deve-se passar à sua reconsideração, com o fortalecimento da atividade empresária. [86] 

Nesse sentido é o Enunciado 51 aprovado pela Jornada de Direito Civil, promovida 

pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, no período de 11 a 

13.9.2002, sob a coordenação de Ruy Rosado de Aguiar, na ocasião, Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça: Enunciado 51. Art. 50. a teoria da desconsideração da personalidade 
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jurídica – disregard doctrine – fica positivada no Código Civil, mantidos os parâmetros 

existentes nos microssistemas legais e na construção jurídica sobre o tema.  

Portanto, ao aplicar-se a teoria da desconsideração da personalidade da pessoa 

jurídica, deve-se verificar atentamente, se estão presentes os pressupostos reconhecidos pela 

doutrina como ensejadores de sua aplicação, para, somente depois, em caso de resposta 

afirmativa, proceder-se à sua efetiva aplicação, [87] garantindo-se a ampla defesa e o devido 

processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV). [88] 

Depreende-se, portanto, que o princípio da preservação da sociedade empresária tem 

se constituído a principal preocupação do Direito de Empresa contemporâneo, diante do 

inegável abalo social produzido por uma quebra. No caso, ausente prejuízo a qualquer dos 

interessados, não há razão para declarar a nulidade de arrematação que não seguiu os estritos 

comandos do Código de Processo Civil. Valorização, no caso, da preservação da atividade 

empresária em detrimento do formalismo procedimental. A melhor interpretação da lei é a 

que se preocupa com a solução justa, não podendo o seu aplicador esquecer que o rigorismo 

na exegese dos textos legais pode levar a injustiças.  

A atividade judicial, portanto, não se exaure em desvendar o significado da lei ou 

mesmo a intenção do legislador, com cunho meramente declaratório. Na verdade, possui 

caráter constitutivo, ou seja, o juiz ao decidir, cria uma norma jurídica renovando o sistema 

jurídico. Desta forma, na medida em que se busca demonstrar que o princípio da preservação 

da sociedade empresária se constitui no pilar do Direito de Empresa no Código Civil de 2002, 

há que se esclarecer que esse pensamento implica visualizar o Código como um sistema 

aberto que integra a unidade do sistema jurídico, cuja leitura deve ser feita a partir da 

Constituição Federal, cuja concretização dos valores e princípios constitucionais não se 

exaure com a promulgação da Constituição Federal e, muito menos, com o advento da 

vigência do Código Civil de 2002. [89] 

Dentro dessa ótica, deve-se, pois, proceder à releitura do Livro II do Código Civil, 

que trata do Direito de Empresa à luz da Constituição Federal, cuja perspectiva indica para 

arco evolutivo que migra da relação jurídica fundada acentuadamente na garantia do crédito 

para trânsito jurídico que dá relevo destacado à proteção da pessoa. [90] 

Em nosso entender, a teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica 

possui um estreito liame com o princípio da preservação da sociedade empresária. A teoria da 

disregard doctrine of legal entity não postula a invalidade, irregularidade ou dissolução da 

sociedade empresária. Ao contrário, por desconsideração da autonomia patrimonial se entende 

tomar por episodicamente ineficaz o ato constitutivo da pessoa jurídica, ou seja, a sociedade 

empresária será ignorada apenas no julgamento da conduta fraudulenta ou abusiva da pessoa 
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que a utilizou indevidamente, permanecendo existente, válida e eficaz em relação a todos os 

demais aspectos no plano de sua existência jurídica.  Em outros termos, os demais negócios 

jurídicos celebrados pela pessoa jurídica, que não se encontrarem diretamente relacionados 

com a fraude ou abuso a coibir, são preservados em sua validade e eficácia. Isto significa que 

a teoria da disregard doctrine possibilita a coibição da fraude ou do abuso sem o 

comprometimento dos interesses que visam o desenvolvimento da atividade empresária, que 

nenhuma relação guardam com a conduta fraudulenta ou abusiva justificadora da aplicação da 

desconsideração da personalidade da pessoa jurídica; e possibilita a preservação da sociedade 

empresária porque não se põe em questão a validade ou regularidade do ato constitutivo ou 

dos negócios e demais atos jurídicos praticados pela sociedade empresária. Naquele episódio, 

e somente nele, em que a autonomia patrimonial foi instrumento de fraude ou abuso, a 

sociedade empresária não será considerada, mas ignorada. Para as demais relações jurídicas 

ela continua sendo pessoa jurídica sujeita de direitos e obrigações no âmbito do ordenamento 

jurídico.  
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A EFICÁCIA DAS REGRAS DE INFORMAÇÃO NO NOVO MERCADO 
 

THE EFFECTIVENESS OF RULES IN THE NEW MARKET INFORMATION 
 
 
 

sonia cassia penha 
 

RESUMO 
O presente texto versa sobre a eficácia das regras de informação no Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, possuindo grande 
relevância, haja vista que na atualidade tem sido comum os casos de uso indevido de 
informações privilegiadas, com o vazamento de informações sigilosas de empresas listadas no 
Novo Mercado, o qual possui regras especiais de governança corporativa referentes a 
transmissão de informações. Além disso, através de uma análise sistêmica do ordenamento 
jurídico brasileiro verifica-se que os princípios possuem um caráter normativo, pois a norma 
jurídica, que é composta de princípios e regras, não se restringe ao texto normativo, mas 
decorre de uma interpretação de seu sinal linguístico, considerando-se não somente os valores 
e elementos neles previstos, como também o real contexto no qual os fatos estão submetidos à 
regulação normativa. Dessa forma, o princípio da informação é conexo ao princípio da boa-fé, 
o qual é responsável pela criação e imposição de deveres jurídicos (direito-dever de informar), 
sendo aquele elemento fundamental para garantir o pleno fluxo de informações a todos os 
participantes do mercado, sobre tudo aquilo que possa influir na cotação dos valores 
mobiliários, tendo em vista o desequilíbrio fático entre as partes, visando também proteger a 
lisura e a respeitabilidade do mercado de capitais através de um conjunto de regras eficazes. 
Além disso, em virtude da ampliação da função social da empresa, a sociedade anônima 
contemporânea através da Lei 6404/76, busca proteger não somente o acionista minoritário, 
mas também os stakeholders, por isto a BMF&BOVESPA editou regras de informações para 
as companhias listadas no Novo Mercado, segmento que tem maior exigência de 
compromissos de governança corporativa, em razão de estas empresas negociarem a compra e 
venda de suas ações no mercado acionário, de modo que haja confiança neste mercado, além 
de tais regras contribuem para que ocorra um reequilíbrio entre os acionistas, diminuindo o 
risco do negócio, o que atrai novos investimentos, contribuindo para o desenvolvimento do 
mercado de ações. Contudo, as regras de informação para o Novo Mercado não são eficazes, 
haja vista os casos atuais de vazamento de informações relevantes (insider trading) na fusão 
de empresas listadas neste segmento e que foram divulgados pela imprensa (Sadia x Perdigão 
e Casas Bahia x Ponto Frio x Grupo Pão de Açúcar), sendo que tais regras são tímidas e 
devem ser interpretadas de maneira ampla (e/ou aperfeiçoadas pela BM&FBOVESPA), para 
garantir à eficácia normativa do princípio da informação e, como conseqüência a efetiva 
proteção, dos acionistas minoritários e dos stakeholders.  
PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO;INFORMAÇÃO;BOA FÉ;EFICÁCIA; NOVO 
MERCADO; INSIDER TRADING 
 
ABSTRACT 
This text discusses the effectiveness of the rules of information on the Novo Mercado of 
BOVESPA SA - Bolsa de Valores, Commodities and Futures Exchange, and has great 
relevance, considering that nowadays has been common the cases of misuse of privileged 
information, with the leak sensitive information of companies listed on the Novo Mercado, 
which has special rules relating to corporate governance information transmission. 
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Additionally, through a systemic analysis of the Brazilian legal system finds that the 
principles have a normative character, since the legal norm, which is composed of principles 
and rules, is not restricted to regulatory text, but derives from an interpretation of its sign 
language, considering not only the values and elements provided therein as well as the actual 
context in which the facts are subject to normative regulation. Thus, the principle of 
information is related to the principle of good faith, which is responsible for establishing and 
enforcing legal duties (right and duty to inform), and one key element to ensure effective flow 
of information to all participants the market on anything that might affect the price of 
securities, given the de facto imbalance between the parties, also aiming to protect the fairness 
and respectability of the capital market through a set of effective rules. Therefore, the 
principle of information is the enforcing and determining standards of conduct and behavior 
of people, and the reporting rules are used to give concreteness to this principle. Moreover, 
because of the expansion of the social function of the company, the contemporary corporation 
through Law 6404/76, seeks to protect not only the minority shareholder, but also the 
stakeholders, hence the BMF BOVESPA edited rules & information for companies listed on 
New Market, a segment that has increased demand for corporate governance commitments, 
because these companies negotiate the purchase and sale of their shares in the stock market, 
so there is confidence in this market, and these rules contribute to a rebalancing that occurs 
between shareholders, reducing the risk of the business, attracting new investments, 
contributing to the development of the stock market. However, the reporting rules for the New 
Market are not effective, given the current cases of leakage of valuable information (insider 
trading) in the merger of companies listed in this segment and have been reported by the press 
(Sadia x Perdigao and Casas Bahia x Ponto Frio x Pão de Açúcar), where such rules are shy 
and should be interpreted broadly (and / or improved by BM & F) to ensure the effectiveness 
normative principle of information and as a consequence the effective protection of minority 
shareholders and stakeholders. 
KEYWORDS: PRINCIPLE; INFORMATION; GOOD FAITH; EFFICIENCY; NEW 
MARKET; INSIDER TRADING 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata da eficácia das regras de informação no Novo Mercado que é um 
segmento da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que possui 
compromissos de governança corporativa adicionais aos existentes na legislação societária 
atual, para as empresas nele registradas. 

Para melhor entendimento da questão proposta será necessário, primeiramente, explicar sobre 
o caráter normativo dos princípios, para discutir a sua função normativa que é determinadora 
do dever-ser, bem como se tratará da diferenciação entre regras e princípios. 

Após, será analisado o princípio da proteção na LEI 6.404/76, para se demonstrar que a 
legislação societária atual visa proteger o acionista minoritário e os stakeholders, com a 
ampliação da função social da empresa e adoção de práticas de governança corporativa. 

Na sequência será abordado o princípio da informação, descrevendo seu conceito e sua 
conexão com o princípio da boa-fé objetiva, bem como se tratará da questão do vazamento de 
informações relevantes sigilosas (insider trading). 
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Por fim, será examinada a questão da governança corporativa e de seus segmentos, 
principalmente o Novo Mercado da BM&FBOVESPA, identificando as suas regras de 
informação, bem como serão abordados alguns dos atuais casos de divulgação de informação 
sigilosa, comprovando a ineficácia das regras de informação no Novo Mercado. 

Além disso, cabe ressaltar que, no estudo do tema proposto o Ordenamento Jurídico foi 
interpretado como um sistema normativo composto de regras e princípios, tendo no Direito 
Societário sua base, mas o Direito Constitucional também foi considerado. 

Dessa forma, verifica-se que o tema proposto é relevante, haja vista que na atualidade tem 
sido comum os casos de uso indevido de informações privilegiadas, com o vazamento de 
informações sigilosas de empresas listadas no Novo Mercado, o qual possui regras especiais 
de governança corporativa referentes a prestação de informações. 

2. O CARÁTER NORMATIVO DOS PRINCÍPIOS 

Inicialmente cumpre ressaltar que a norma jurídica não é o mesmo que texto normativo, pois 
este é apenas um sinal lingüístico, já aquela é apurada através de interpretação do significado 
deste sinal. 

Assim, GRAU afirma que, 

Inicialmente caminhamos do "texto da norma" até "a norma jurídica". Em seguida 
caminhamos da "norma jurídica" até "a norma decisão", aquela que determina a solução do 
caso. Apenas então se dá a "concretização da norma", ou seja, mediante a "produção de uma 
norma jurídica geral", no quadro da solução de um caso determinado. 

A "concretização" do direito não é mero descobrimento (Rechtsfindung) do direito, mas a 
produção de uma "norma jurídica geral" no quadro de solução de um caso determinado 
(Muller 1993:168-1691). 

Assim, a "concretização" envolve também análise do "âmbito da norma", entendido como tal 
o aspecto da realidade a que respeita o texto. Dizendo-o de outro modo: a "norma" é 
produzida, no curso do processo de "concretização", não a partir exclusivamente dos 
elementos do "texto", mas também dos dados da realidade à qual ela - norma - deve ser 
aplicada. (GRAU, 2002:64) 

Dessa forma, verifica-se que é possível a existência, validade e eficácia das normas jurídicas 
sem disposição normativa e sem enunciado linguístico, que são as normas implícitas, que 
dependem de identificação e interpretação a ser realizada pelo jurista através de análise de 
textos normativos, sendo que a partir de então se extrai a determinação indireta da norma ou 
ainda por meio da análise de jurisprudências. 

Assim, para que se identifique e determine a eficácia da norma jurídica necessita-se de uma 
análise dos textos normativos que decorrem de diversas fontes do direito, bem como da 
interpretação sistêmica de suas expressões linguísticas, considerando-se não somente os 
valores e elementos neles previstos, como também o real contexto no qual os fatos estão 
submetidos à regulação normativa. 

Além disso, cabe destacar que o sistema jurídico brasileiro é composto pelo gênero norma e 
pelas espécies princípios e regras. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 925



Para GABRICH, "Em termos científicos, contudo, princípio é uma proposição diretora à qual 
todo o desenvolvimento posterior dessa mesma ciência deve estar subordinado." (GABRICH, 
2007b:5) 

Já para ESPINDOLA (1999) o conceito de princípio vincula-se a estruturação de um sistema 
de normas, fundamentados em uma norma central da qual todas as demais normas derivam. 

Por outro lado, as regras geralmente são estabelecidas para proporcionar concretude aos 
princípios, mas tanto os princípios quanto as regras, no sistema jurídico brasileiro, possuem 
caráter normativo-impositivo, e determinam de forma direta ou indireta um dever-ser. 

Assim, para GABRICH (2007b) enquanto as regras determinam os padrões de conduta que 
devem ser seguidos ou omitidos, podendo inclusive estabelecer a sanção pelo seu não 
cumprimento, sendo aplicáveis ou não por completo, dependendo de o suporte fático das 
mesmas estarem presentes ou não em uma situação concreta, e ainda podendo ter exceções. O 
mesmo não se tem em relação aos princípios, mesmo aqueles que se assemelham as regras, 
pois não estabelecem direta e objetivamente, padrões de conduta (ação ou omissão) 
submetidos ao ordenamento jurídico, os quais as pessoas devam observar, não apresentando 
conseqüências jurídicas quando as condições fáticas ou jurídicas acontecem. O que não 
significa que os princípios são apenas fontes subsidiárias do direito, que somente estabelecem 
um padrão de conduta na ausência de uma norma impositiva quando a lei for omissa, pois no 
Brasil é a própria lei que estabelece o caráter normativo dos princípios, através do artigo 4º do 
Decreto-lei 4.657 de 04 de setembro de 1942, artigo 126 da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 
1973 e pela Constituição da República de 1988. 

Nesse sentido, cabe destacar que a Constituição da República de 1988 estabeleceu como 
mandamentos constitucionais diversos princípios jurídicos, o que torna a ordem constitucional 
brasileira em uma ordem principiológica. 

Assim, cumpre mencionar que os princípios podem ser classificados em FUNDAMENTAIS, 
pois são identificados pela própria Constituição, em GERAIS que são aplicáveis aos vários 
ramos do direito e em ESPECÍFICOS que orientam apenas um ramo do direito, mas todos são 
informadores das regras de conduta que integram o sistema jurídico. 

Além disso, vale destacar que há princípios explícitos, pois estabelecidos de forma expressa 
nos textos normativos e os implícitos que como já visto dependem da análise do jurista para 
serem identificados e divulgados, podendo ocorrer inclusive através da identificação de regras 
legais que lhes dão concreção. 

Ressalte-se ainda que os princípios não são cláusulas gerais, apesar de haver doutrinadores 
que entendem pela igualdade entre eles. Ocorre que as cláusulas gerais são na verdade normas 
jurídicas que dependem de complementação de outras disposições normativas para determinar 
o seu conteúdo, possibilitando uma flexibilização e variabilidade de sua significação, mas tais 
cláusulas são apenas a manifestação de um principio ou regra, que somente existem quando 
expressamente declaradas no texto normativo legal. 

Portanto, através de uma análise sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro verifica-se que 
os princípios possuem um caráter normativo, pois a norma jurídica, que é composta de 
princípios e regras, não se restringe ao texto normativo, mas decorre de uma interpretação de 
seu sinal lingüístico, considerando-se não somente os valores e elementos neles previstos, 
como também o real contexto no qual os fatos estão submetidos à regulação normativa 
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3. O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO NA LEI 6404/76  

Para GARRIGUES a sociedade anônima pode ser descrita da seguinte forma: 

Atualmente é a sociedade anônima uma corporação. Uma corporação no sentido latino e no 
sentido inglês da palavra, isto é, uma pessoa jurídica que goza desta condição, como as 
pessoas físicas, mas somente a partir da inscrição num determinado registro. Uma corporação 
que tem dois órgãos fundamentais: uma assembléia deliberativa que se chama assembléia 
geral e um órgão executivo das decisões da assembléia geral, a ela submetido 
hierarquicamente. Numa palavra, e como disse um autor francês, é uma democracia com 
governo popular, porque a assembléia não só elege seus representantes na administração, mas 
também exerce constantemente o poder soberano sobre a corporação, e, como toda assembléia 
política (recordemos o paralelismo com as idéias políticas do século XIX) funciona com 
certas formalidades: tem sua mesa diretora, tem sua ordem do dia, tem suas votações e as 
decisões são adotadas em assembléia ordinárias, que são periódicas, ou em assembléias 
extraordinárias, que não o são. Em qualquer caso, a assembléia funciona sob o regime 
democrático da maioria. (GARRIGUES, 1982:22) 

De acordo com ALMEIDA "acionista é sinônimo de sócio, caracterizando o titular de uma ou 
mais ações em que se divide o capital social." (ALMEIDA, 2007/263) 

Já o termo minoria em matéria societária não significa uma relação numérica de inferioridade 
em assembléia geral de acionistas, mas é na verdade uma situação jurídica, uma correlação de 
direitos e deveres perante a sociedade, se referindo a todos os acionistas não controladores. 

Por outro lado, a maioria não representa a maioria dos acionistas, mas de ações votantes 
presentes à assembléia geral, conforme determinação do artigo 126, § 1º da Lei 6404/76. [1] 

Por sua vez, o acionista controlar é aquele descrito no artigo 116 da Lei 6404/76 [2], ou seja, é 
o titular de direitos de sócio que assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas 
deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
companhia, além de usar efetivamente esse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da sociedade. 

Dessa forma, a Lei 6404/76 tem como um de seus principais pressupostos de elaboração o 
princípio de proteção ao acionista minoritário (princípio implícito). 

Nesse sentido, BRINA destaca que a reforma legislativa que culminou com a promulgação da 
Lei 6404/76 já trazia a preocupação com a proteção das minorias acionárias: 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento para o qüinqüênio 1975/1979, aprovado pela Lei n.º 
6.515/1974, no Governo do Presidente Ernesto Geisel, preconizava que "com o objetivo de 
proteger as minorias acionárias e desenvolver o espírito associativo entre os grupos 
empresariais privados, reformar-se-á a lei das sociedades anônimas, tendo em vista os 
seguintes objetivos: a) assegurar às minorias acionárias o direito de dividendos mínimos em 
dinheiro; b) evitar que cada ação do majoritário possua valor de mercado superior a cada ação 
do minoritário... (BRINA 1994:10) 

Além disso, a orientação governamental com a Lei 6404/76 passou a considerar a sociedade 
anônima como um instrumento da grande empresa moderna, pois de acordo com os 
elaboradores do anteprojeto da referida lei LAMY FILHO & PEDREIRA, citados por 
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RIBEIRO (2007), "seu objetivo é propiciar a criação da grande empresa, ainda que o capital 
de risco necessário supere a capacidade isolada dos empresários". 

Assim, para REQUIÃO as autoridades brasileiras na Lei 6404/76 adotaram a teoria da 
instituição ao sustentarem o seguinte na exposição de motivos da referida lei: 

Entre a sociedade anônima de há trinta anos atrás, concebida como empresa familiar numa 
economia estagnada, e a moderna corporação em constante apelo ao crédito público, a 
diferença não é apenas quantitativa, de aumento de tamanho: é qualitativa. Há muito a S. A. 
deixou de ser um contrato de efeitos limitados para seus poucos participantes: é uma 
instituição que concerne a toda a economia do País, ao crédito público, cujo funcionamento 
tem que estar sob o controle fiscalizador e o comando econômico das autoridades 
governamentais. (REQUIÃO, 2007: 15) 

Para os institucionalistas a sociedade anônima não existe somente para distribuir dividendos 
aos acionistas, mas tem como principal objetivo realizar o seu objeto social, sendo que o 
interesse social é mais importante do que os interesses dos acionistas, embora na fase mais 
extremada desta teoria chegou-se a identificar o interesse social com o interesse público. 

Vale ainda ressaltar que a teoria institucionalista teve inspiração francesa e alemã, tendo 
surgido no final do século XIX, mas se consolidou depois da crise de 1929, tornando-se 
popular com o surgimento da grande empresa. 

Em oposição à teoria institucionalista está à teoria contratualista que teve grande 
desenvolvimento na Itália, sendo que para os doutrinadores adeptos desta teoria a sociedade 
anônima decorre do contrato plurilateral que a criou, sendo que o interesse social é na verdade 
a comunhão de interesses dos acionistas da companhia. 

Contudo, o governo brasileiro buscando facilitar o programa de privatizações alterou a 
redação original da Lei 6404/76 através da lei 9457/97, o que reduziu a proteção dos 
acionistas minoritários. 

Diante da necessidade de captação de recursos no mercado de ações a Lei 6404/76 foi 
novamente modificada no ano de 2001 pela Lei 10.303, sendo que conforme destaca 
RIBEIRO (2007), os principais objetivos da mudança na lei visaram ao aumento da 
transparência e da qualidade das informações (disclousure), a prestação de contas e 
responsabilidade pelos resultados por parte dos administradores, membros do conselho fiscal 
e auditores (accountability); o tratamento equitativo entre os acionistas (equity), e a 
tipificação e sancionamento de condutas contrárias ao ordenamento legal (compliance). 

Dessa forma, na sociedade anônima contemporânea o interesse social não pode ser mais 
identificado com o interesse dos sócios, conforme entende os adeptos da teoria contratualista, 
nem somente com o interesse do público (fase extremada da teoria institucionalista), pois 
através do artigo 116, parágrafo único da Lei 6404/76, buscou-se compatibilizar os diversos 
interesses presentes nesta sociedade, tais como dos trabalhadores e da comunidade, aderindo-
se a teoria dos stakeholders (teoria das partes relacionadas), surgida no direito anglo-saxão. 

Dessa forma, BOTREL destaca o seguinte sobre a teoria do stakeholder: 

Segundo os preceitos dessa vertente teórica, a condução dos negócios sociais deve ser 
analisada sob múltiplas perspectivas. Juntamente com o legítimo interesse dos acionistas de 
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receber dividendos, a companhia dever ser conduzida de modo a identificar e respeitar os 
direitos e interesses dos stakeholders... (BOTREL, 2009:126) 

Além disso, o referido autor, ainda relaciona os grupos em que se dividem os stakeholders e 
seus respectivos interesses: 

a) Os sócios/acionistas, cujos interesses consistem, basicamente, no aumento do valor da 
organização empresarial; na rentabilidade e liquidez de seus investimentos; na transparência 
nas operações e projetos; e participação e controle da gestão social; 

b) Os administradores, por sua vez, têm interesse em aumentar sua influência e prestígio; 
maximizar o valor da organização empresarial; desenvolver e colocar em prática suas idéias e 
capacidade; e participar dos resultados da atividade; 

c) Os empregados têm interesse no salário; nas prestações previdenciárias; na higiene; na 
segurança; e na salubridade do ambiente de trabalho; na promoção profissional; e no 
desenvolvimento de suas personalidades; 

d) Já os consumidores se interessam pela liberdade de escolha; pela qualidade e justa relação 
qualidade-preço; pela informação verdadeira e clara sobre os produtos e serviços; pela 
garantia de segurança dos produtos e serviços prestados; e pela assistência pós-contratual; 

e) Os fornecedores têm interesse na aceitação dos princípios da livre concorrência; na 
capacidade de pagamento da companhia; na informação clara sobre as possibilidades 
comerciais; 

f) Os concorrentes se interessam pela propriedade industrial; pelas regras de livre 
concorrência; pela reciprocidade das relações; pelo cumprimento dos compromissos; pela 
cooperação nas diferentes políticas empresariais; 

g) A comunidade, por fim, tem interesse, sob o ponto de vista legal: no cumprimento das 
obrigações fiscais e no cumprimento da legislação; sob o ponto de vista social: na 
contribuição positiva para o desenvolvimento local e regional; no que respeita ao meio 
ambiente, na preservação dos recursos naturais renováveis e não renováveis. 

No mesmo sentido, ressalta BORBA: 

O acionista sempre foi considerado significativo para a sociedade. A grande inovação trazida 
pela lei atual situa-se na consagração do empregado e da comunidade como merecedores 
desse mesmo nível de significação. (BORBA, 2008: 152) 

Isto posto, verifica-se que a função social da empresa foi ampliada encontrando-se elementos 
tanto de interesse público, quanto de interesse privado, e nesse sentido RIBEIRO destaca o 
seguinte: 

A função social não impõe restrições ao uso e ao gozo de bens próprios da empresa, mas ao 
dever de utilização jurídica ativa e responsável desses bens. Da mesma forma, a atribuição de 
uma função social à sociedade anônima não lhe diminui o caráter eminentemente mercantil e 
capitalista consagrado no art. 2º da lei das sociedades anônimas. O que se busca é a 
compatibilização da finalidade lucrativa e mercantil das companhias com o exercício de sua 
função e responsabilidade social. A ênfase da empresa deixa de ser apenas econômica e passa 
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a incluir em seu escopo aspectos sociais. Ressalte-se que esta contribuição social das 
companhias não implicará, necessariamente, a diminuição dos lucros. (RIBEIRO, 2007: 162) 

Dessa forma, a sociedade anônima contemporânea através da Lei 6404/76 busca proteger não 
somente o acionista minoritário, mas também os stakeholders, em virtude da ampliação da 
função social da empresa, para isto aderiu as práticas de governança corporativa e criou 
diversas regras, dentre elas, estão as regras para as empresas listadas no Novo Mercado da 
Bolsa de Valores, que visam aumentar a transparência e a divulgação das informações, 
devendo tais regras serem interpretadas de forma ampla, para garantir a efetiva proteção do 
acionista minoritário e dos stakeholders. 

4. O PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO 

Com a Constituição da República do Brasil em 05 de outubro de 1988 os princípios se 
tornaram normas jurídicas de caráter obrigatório, impositivo e determinadoras de "dever-ser". 

Assim, a Constituição de 1988 estabelece no artigo 5º diversos direitos e garantias 
fundamentais com a finalidade de assegurar a inviolabilidade da vida, da liberdade, da 
igualdade, da propriedade e da segurança, garantindo a imposição desses valores a todas as 
pessoas que se submeterem ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Dessa forma, está determinado no artigo 5º da Constituição de 1988: 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado. 

Além disso, cabe mencionar que o direito-dever de informação é conexo ao princípio geral da 
boa-fé, pois ela é responsável pela criação e pela imposição de deveres jurídicos 
instrumentais, como o direito-dever de informação, que obrigam as partes a prestarem todas 
as informações que possam influir na relação contratual vigente. 

Nesse sentido, para CALIXTO: 

Segundo elemento fundamental do principio da informação completa é a garantia do pleno 
fluxo de informação a todos os participantes do mercado. Na verdade, esse princípio nada 
mais é que a garantia de reequilíbrio de uma situação de fato desequilibrada. (CALIXTO, 
2006:158). 

Cumpre ainda esclarecer que de acordo com MARTINS COSTA (1999), a boa-fé objetiva é 
mais do que um comportamento ético, pois na verdade trata-se de um dever de o juiz tornar 
concreto a determinação de respeito recíproco à confiança que incumbe a cada uma das partes 
contratantes, mas a função deste princípio não se resume a assegurar o cumprimento das 
obrigações principais e assessorias apenas, pois além destas há também os chamados deveres 
instrumentais que nem sempre estão expressamente previstas no acordo escrito, contudo 
devem ser observados para que o contrato atinja a finalidade para o qual foi criado. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 930



Dessa forma, através da boa-fé surgem os deveres instrumentais de conduta, por exemplo, os 
deveres de informação, que se caracterizam pela cooperação e proteção dos recíprocos 
interesses, pois se dirigem a ambos os participantes da relação obrigacional. 

Nas palavras de MARTINS-COSTA: 

(...) Dito de outro modo, os deveres instrumentais "caracterizam-se por uma função auxiliar 
da realização positiva do fim contratual e de proteção à pessoa e aos bens da outra parte 
contra os riscos de danos concomitantes. (...)" (MARTINS-COSTA, 1999:220) 

E acrescenta a referida autora "o que significa dizer que a boa-fé, ao ensejar a criação de 
deveres instrumentais, torna efetivamente exigível a prestação e coerentemente exercitáveis os 
direitos que derivam do contrato". (MARTINS-COSTA, 1999: 443) 

Já de acordo com GABRICH: 

Dessa forma, pode-se conceituar o direito da informação como um dever acessório da boa-fé 
objetiva, que constitui um conjunto de normas que asseguram o exercício pleno do direito que 
a pessoa (física ou jurídica) tem de receber e ter acesso a todas as informações de seu 
interesse como também o direito (dever) de fornecer, publicar e transmitir livremente 
qualquer informação da qual seja detentora e que tenha interesse ou obrigação de revelar. 
(GABRICH, 2007:93) 

Cabe destacar que em razão da Lei 6404/76 ter como um de seus principais pressupostos de 
elaboração o princípio de proteção ao acionista minoritário, grande parte das normas de 
proteção aos acionistas estabelecidas na referida lei é composta por regras que visam garantir 
a concreção e efetividade ao princípio da informação. 

Dessa forma, na Lei 6404/76 adotou-se o instituto do disclousure, qual seja o dever de revelar 
certas situações da companhia ao mercado de ações, em razão da influência que podem causar 
nos valores mobiliários por ela emitidos. 

Assim, de acordo com REQUIÃO, a disclousure pode ser definida da seguinte forma: 

A disclousure constitui, pois, um conjunto de regras que visam a proteger a lisura e a 
respeitabilidade do mercado de capitais. Não se refere propriamente à informação sobre os 
negócios inerentes à realização do objeto social da companhia, pois esses integram e são 
protegidos pelos princípios do sigilo profissional da empresa, mas diz respeito a tudo aquilo 
que possa influir na cotação dos valores mobiliários (ações, debêntures etc.) emitidos pela 
companhia, e que são objeto de operações no mercado. (REQUIÃO, 2007:220) 

Além disso, na lei do mercado de capitas (Lei 6385/76), no artigo 4º, inciso IV[3] também há 
determinação expressa, em razão do princípio da informação, para que as informações 
divulgadas no mercado de ações sejam detalhadas, completas, inteligíveis e acessíveis a 
todos.  

Assim, com a ampliação da função social da empresa tornou-se necessário divulgar 
amplamente as informações sobre as empresas listadas no mercado de ações, cabendo citar, 
nesse sentido, o entendimento de GARRIGUES: 

Mas eis que aqui junto a este direito subjetivo do acionista, ao qual corresponde o dever da 
sociedade de facilitar as informações, aparece hoje um dever mais amplo, um dever de 
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informação ao público, precisamente a cargo daquelas sociedades que apelam à poupança 
popular, levando suas ações à bolsa. Em tal caso, a marcha dos negócios da sociedade não 
interessa somente aos acionistas, mas interessa também ao público em geral, a todos os 
cidadãos que podem, talvez, querer ser acionistas adquirindo ações da sociedade em questão, 
e que, portanto, têm direito de ser informados do que ocorre no seio da sociedade. O direito 
individual converteu-se em um dever público. (GARRIGUES, 1982:50) 

E ainda o entendimento de WALD citado por GABRICH (2007): 

Ao contrario do constatado no direito comparado, o novo Código Civil não trouxe regra 
expressa e destinada a traçar os limites do direito de informação e de fiscalização. Entretanto, 
em uma análise sistemática, o fundamento para a eventual negação ao exercício de tais 
direitos está na cláusula geral da boa-fé do artigo 422 do Código Civil, que dever ser 
obedecida tanto na conclusão do contrato quanto na sua execução. Com base no dever de 
atuar conforme a boa-fé objetiva, não é dada ao sócio a possibilidade de exercer seus direitos 
com a intenção de obter uma vantagem pessoal em detrimento da coletividade e, assim, não 
tem o direito de obter informações da sociedade para utilizá-la indevidamente. Por outro lado, 
a limitação do direito de informação decorre sempre, independentemente de expressa 
determinação legal, da exigência de que todo o direito deve ser exercido para o fim que o 
jurista e da obrigação dos sócios e administradores de atuar no interesse da sociedade. Assim, 
o sócio que controla uma outra empresa que compete com a sociedade da qual participa como 
minoritário, não pode obter informação estratégicas para usá-las no empreendimento 
concorrente, sob pena de afrontar tanto a legislação societária quanto as normas do direito 
concorrencial. Ademais, o limite do direito de fiscalização e de informação faz parte de uma 
ideia mais abrangente que envolve o abandono do absolutismo dos direitos subjetivos, que 
somente se justificam se exercidos para atingir a sua finalidade. Seguindo essa linha, conclui-
se que a obtenção de informações justifica-se apenas quanto tenha por objetivo a correta 
fiscalização da sociedade e não represente um potencial risco de quebra do sigilo dos 
negócios sociais. Certamente, não é possível traçar uma linha limítrofe rígida que separe o 
interesse dos sócios à informação e o interesse da sociedade em guardar segredo sobre certos 
fatos e aspectos dos negócios sociais. Estabelecer a necessária fronteira entre estes dois 
interesses contrários é um dos problemas mais difíceis e quase insolúveis do direito societário. 
Esta delicada questão precisará sempre ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso 
concreto, considerando os indícios e situações de cada conflito e a afinidade, relações e 
intenções dos sócios que participarem da sociedade. (GABRICH, 2007: 60) 

Além disso, vale mencionar que o princípio da informação é na verdade uma garantia de 
equilibrar uma situação que na prática é desequilibrada, pois na companhia há os acionistas 
controladores que possuem informações sigilosas sobre as condições da empresa e do 
mercado e os demais stakeholders que não as tem. 

Nesse sentido, CALIXTO: 

Os insiders da companhia, basicamente controlador e administradores, têm muito mais 
informações que os outsiders (minoritários e investidores de mercado). Em mercados de 
capitais concentrados, esse risco aumenta - pois, com ausência de informação acessível a 
todos, permite-se que o controlador, em especial dentro de grupos de empresas, tome medidas 
em detrimento dos outsiders. Regras de publicidade em geral servem, então, para o 
reequilíbrio dessa situação de fato desequilibrada entre outsiders e insiders. (CALIXTO, 
2006:158) 
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E ainda menciona o referido autor quais são os grupos de informações importantes a serem 
divulgadas aos participantes do mercado: 

Consequentemente sobre dois grandes grupos de atos deve haver informação total: aqueles 
patrimoniais direcionados a influenciar diretamente o valor, a forma, a propriedade ou os 
direitos das ações. É o caso de operação de cisão, incorporação e fusão e da quase totalidade 
das outras mencionadas no art. 136, da lei das S. A. Há, no entanto, também, um segundo 
grupo bastante relevante. Trata-se das informações sobre os negócios da companhia, ao 
menos sobre aqueles negócios que possam influenciar sua lucratividade. (CALIXTO, 2006: 
155) 

Além disso, em razão da desigualdade de informação entre os participantes do mercado de 
ações é fundamental proteger o princípio da informação através de regras eficazes para se 
evitar o abuso por parte daqueles que detém informações privilegiadas sigilosas. 

Nesse sentido BRINA: 

Insider é aquele que está por dentro, ligado à empresa em função da confiança e que, por força 
de sua posição, tem acesso privilegiado a informações antes que elas sejam de conhecimento 
público. A expressão insider trading tem sido empregada para designar o insider que, 
utilizando essas informações, obtém para si ou para outrem, vantagens mediante compra ou 
venda de valores mobiliários da companhia. (BRINA, 1989:81) 

Dessa forma, o princípio da informação é conexo ao princípio da boa-fé, o qual é responsável 
pela criação e imposição de deveres jurídicos (direito-dever de informar), sendo aquele 
elemento fundamental para garantir o pleno fluxo de informações a todos os participantes do 
mercado, sobre tudo aquilo que possa influir na cotação dos valores mobiliários, tendo em 
vista o desequilíbrio fático entre as partes, visando também proteger a lisura e a 
respeitabilidade do mercado de capitais através de um conjunto de regras eficazes. 

5. A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

De acordo com o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC - 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa[4], a governança corporativa é: 

(...) o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 
relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria 
independente e conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade 
de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua 
perenidade... 

Já para o Código de Melhores Práticas da Comissão de Valores Mobiliários[5], a governança 
corporativa é: 

(...) o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia 
ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, 
facilitando o acesso ao capital. A análise das práticas de governança corporativa aplicada ao 
mercado de capitais envolve, principalmente: transparência, equidade de tratamento dos 
acionistas e prestação de contas. 

O autor RIBEIRO, define a governança corporativa da seguinte forma: 
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a governança corporativa é um sistema de gestão que privilegia o uso de instrumentos (lei, 
regulamentos e práticas comerciais) visando compatibilizar os diversos interesses daqueles 
que se relacionam com a companhia, ou seja, controladores, administradores, auditores 
externos, minoritários, conselheiros fiscais e stakeholders. (RIBEIRO, 2007:24) 

Dessa forma, a governança corporativa reúne uma série de princípios, com o fim de ampliar o 
valor da companhia, aumentar o retorno para os acionistas, reduzir conflitos de interesses e 
facilitar o acesso ao capital, com ampla divulgação de informações ao mercado. 

Nesse sentido, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC 
estabelece a seguinte definição sobre transparência: 

Mais do que "a obrigação de informar", a Administração deve cultivar o "desejo de informar", 
sabendo que da boa comunicação interna e externa, particularmente quando espontânea, 
franca e rápida, resulta um clima de confiança, tanto internamente, quanto nas relações da 
empresa com terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao desempenho econômico-
financeiro, mas deve contemplar os demais fatores (inclusive intangíveis), que norteiam a 
atuação empresarial e que conduzem à criação de valor. 

No mesmo sentido, DOMINGOS & BERNARDES: 

A GC ganhou importância a partir do pressuposto que o tratamento a investidores deve ser 
igualitário e a divulgação de resultados e riscos das empresas deve ser transparente. A GC 
suporta-se na transparência, na equidade, na responsabilidade corporativa e na credibilidade 
nas informações contábeis, e representa avanços alcançados a partir da junção dos objetivos 
de órgãos reguladores e comitês nacionais constituídos por representantes de diferentes 
grupos de stakeholders. 

Desses princípios, nasceram as práticas de GC, mecanismos por meio dos quais se objetiva 
implementar e fiscalizar a GC. Ou seja, tais princípios são operacionalizados por meio das 
"boas práticas" de GC. A título de exemplo, podem-se citar: i) as práticas de divulgação 
adotando padrões contábeis mundialmente estabelecidos - US-GAAP (United States 
Generally Accepted Accounting Procedures) e IFRS (International Financial Reports 
Standards) -, que padronizam a divulgação de informações e permitem sua clara interpretação 
por um público amplo de investidores; ii) mecanismos de dispersão mínima do capital, como 
a exigência de free float mínimo (percentual negociado em mercado); iii) Tag along ou 
garantia ao direito de prêmio de controle em casos de alienação do capital. (DOMINGOS & 
BERNARDES, 2009:12) 

Dessa forma, a BOVESPA possui níveis diferenciados de governança corporativa (Nível 1, 
Nível 2 e Novo Mercado) implementados em 2000 para classificar as empresas que possuem 
papéis negociados na bolsa de valores de acordo com o grau de compromisso assumido em 
relação às práticas por ela estabelecidas. 

Assim, os níveis acima mencionados são segmentos de listagens destinados as empresas que 
negociam ações na bolsa e que se comprometem, voluntariamente, a adotar condutas 
adicionais às estabelecidas pela legislação brasileira, por acreditarem que a valorização e 
liquidez das ações são influenciadas de forma positiva pelo grau de transparência e qualidade 
das informações prestadas a todos aqueles que se relacionam com o mercado de ações. 

5.1. O NOVO MERCADO DA BMF&BOVESPA 
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Como o Novo Mercado é o nível de maior exigência de práticas de governança corporativa, 
pois neste segmento busca-se a expansão do mercado de ações com mais investimento e a 
pulverização de financiamento pelas companhias acarretando em desenvolvimento do país, 
através de um número maior de investimentos e com a criação de empregos, tal segmento é 
direcionado para as empresas que desejam abrir seu capital, enquanto os níveis 1 e 2 
destinam-se as companhias que já possuem ações negociadas em bolsa. 

No novo mercado os compromissos de governança corporativa que as companhias tem que 
assumir se referem à prestação de informações que facilitam o acompanhamento e a 
fiscalização dos atos da administração e dos controladores da companhia, além da adoção de 
regras societárias para reequilibrar os direitos de todos os acionistas. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que de acordo com a BMF&BOVESPA: 

A melhoria da qualidade das informações prestadas pela companhia e a ampliação dos direitos 
societários reduzem as incertezas no processo de avaliação e de investimento e, 
consequentemente, o risco. Assim, em virtude do aumento da confiança, eleva-se a disposição 
dos investidores de adquirir ações da companhia, tornando-se sócios desta. A redução do risco 
também gera melhor precificação das ações, o que, por sua vez, incentiva novas aberturas de 
capital e novas emissões, fortalecendo o mercado acionário como alternativa de 
financiamento às empresas. 

Dessa forma, verifica-se que a ampla divulgação de informações é essencial para a 
sobrevivência do mercado de ações, devendo haver transparência e qualidade nas informações 
divulgadas de modo a reduzir a assimetria de informações entre os acionistas, o que aumenta 
a confiança dos investidores, reduz o risco do negócio e melhora o preço das ações ofertadas 
no mercado. 

5.2. AS REGRAS DE INFORMAÇÃO NO NOVO MERCADO  

Conforme visto acima, é de fundamental importância para o mercado de ações a transparência 
(disclousure) nas informações, assim para as empresas listadas no Novo Mercado a 
BMF&BOVESPA[6] editou as seguintes regras de informação a serem observadas: 

Informações adicionais nas ITRs 

As Informações Trimestrais (ITRs) constituem-se de um documento que é enviado à CVM e à 
BM&FBOVESPA, trimestralmente, por todas as empresas listadas na Bolsa. 

Nesse documento, além das informações econômicas e financeiras já obrigatórias por 
regulamentação, a companhia do Novo Mercado deve incluir: 

• Demonstrações financeiras consolidadas. 
• Demonstração dos fluxos de caixa da companhia e do consolidado. 
• Abertura da posição acionária de qualquer acionista que detiver mais de 5% do capital 

social, de forma direta ou indireta, até o nível de pessoa física. 
• A quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da companhia 

detidos pelos grupos de controladores, membros do Conselho de Administração, 
diretores e membros do Conselho Fiscal. 

• Evolução da posição descrita acima em relação aos 12 meses anteriores. 
• Quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total das ações 

emitidas. 
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• Relatório de revisão especial emitido por auditor independente. 
• Informação da existência e vinculação à Cláusula Compromissória de arbitragem. 

Informações adicionais nas DFPs 

As Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) constituem-se de um documento que 
todas as empresas listadas devem enviar à CVM e à Bolsa até o final de março de cada ano. 
Esse documento contém as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado e 
outros comentários considerados importantes. 

Além dessas informações, o regulamento estabelece que a empresa deve incluir nesse 
documento as demonstrações dos fluxos de caixa da companhia e do consolidado, 
discriminadas em fluxos de operação, dos financiamentos e dos investimentos referentes ao 
exercício findo, bem como, no Relatório da Administração, a informação da existência e 
vinculação à Cláusula Compromissória de arbitragem. 

Informações adicionais nas IANs 

As Informações Anuais (IANs) constituem-se de um documento que todas as empresas 
listadas entregam à CVM e à Bolsa até o final de maio de cada ano, contendo informações 
corporativas. Junto com o conteúdo já exigido pela legislação vigente, as companhias do 
Novo Mercado devem também apresentar os seguintes dados: 

• A quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da companhia 
detidos pelos grupos de controladores, membros do Conselho de Administração, 
diretores e membros do Conselho Fiscal. 

• Evolução da posição descrita acima em relação aos 12 meses anteriores. 
• Informação da existência e vinculação à Cláusula Compromissória de arbitragem.  

Divulgação de informações financeiras em padrão internacional 

Com a intenção de aumentar sua visibilidade e focando especialmente os investidores 
estrangeiros, a empresa deve: 

• Ao fim do exercício social, elaborar demonstrações financeiras ou demonstrações 
consolidadas, conforme previsto nos padrões internacionais de contabilidade, 
aceitando-se o IFRS ou US Gaap. Para o cumprimento desse requisito, em função da 
sua complexidade, há um prazo de carência de aproximadamente dois anos. 

• Elaborar as demonstrações financeiras trimestrais de acordo com os padrões 
internacionais ou divulgar as ITRs, no padrão do Novo Mercado, traduzidas para a 
língua inglesa. 

Divulgação de outras informações 

• A empresa deve realizar ao menos uma reunião pública anual, com analistas e outros 
interessados, para apresentar sua situação econômico-financeira, projetos e 
perspectivas. O objetivo desses encontros é promover maior aproximação com os 
investidores. 

• A empresa deve também divulgar, até o final de janeiro de cada ano, um calendário 
anual no qual constem as datas dos principais eventos corporativos, tais como: 
assembléias, divulgação de resultados financeiros trimestrais e anual, reunião pública 
com analistas, reuniões do Conselho de Administração, dentre outros. O objetivo 
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desse calendário é facilitar o acompanhamento das atividades da empresa por parte 
dos investidores e outros interessados. 

• A companhia deve divulgar termos dos contratos firmados com partes relacionadas, 
cujos valores, em um único contrato ou em contratos sucessivos, atinjam os fixados no 
Regulamento de Listagem. O objetivo é fornecer elementos para que os acionistas 
investidores avaliem esses contratos em comparação às condições normais de 
mercado. 

• O acionista controlador deve divulgar, mensalmente, quaisquer negociações relativas a 
valores mobiliários de emissão da companhia e de seus derivativos que venham a ser 
efetuadas. O objetivo dessa divulgação é garantir transparência nos negócios de 
pessoas que possam ter acesso a informações privilegiadas. 

5.3. OS CASOS DE INSIDER TRADING  

Para CARVALHOSA insider é assim definido: 

Assim, será considerada insider qualquer pessoa que, em decorrência do exercício de funções 
na sociedade ou no mercado ou mesmo por circunstâncias especiais de acesso à administração 
da companhia, venha a deter, antes dos acionistas de mercado, dos investidores ou de agentes 
e operadores, as informações relevantes relativas aos negócios e ao estado da companhia. 
(CARVALHOSA, 2003:288) 

O mesmo autor define insider trading da seguinte forma: 

Insider trading é toda negociação de compra e venda de valores mobiliários feita pelos 
administradores ou por quem deles obteve de qualquer forma informações relevantes, no 
período em que tais informações não foram ainda divulgadas junto ao mercado, de forma 
ordinária ou extraordinária, conforme as circunstâncias. (CARVALHOSA, 2003:305) 

Já o autor BORBA menciona o seguinte sobre esta questão: 

(...) A Lei n.º 10.303/01 acrescentou um § 4º ao art. 155[7], que, repetindo a regra do § 1º, 
estendeu a proibição de utilização de informação privilegiada a qualquer pessoa que a ela 
tenha acesso. (BORBA, 2008:414) 

Cabe ainda ressaltar que de acordo com CARVALHOSA o insider tem um dever para com o 
mercado e nesse sentido, o referido autor esclarece que: 

A proibição do insider trading deverá ser observada não somente na proteção aos acionistas, 
mas também da companhia e notadamente do público investidor em geral. Trata-se, com 
efeito, de antijuridicidade de interesse público, pois o administrador, ao praticar esse ilícito, 
conturba o próprio conjunto dos negócios que se realizam no mercado de capitais e a 
confiança dos investidores na lisura dos seus interesses. (CARVALHOSA, 2003:296) 

No mesmo sentido, COELHO destaca o seguinte: 

Antes da divulgação do fato relevante, compete ao administrador de companhia aberta 
guardar absoluto sigilo acerca das operações capazes de influir no comportamento dos 
investidores, sendo-lhe vedado usar a informação privilegiada para obter vantagem, para si ou 
para terceiros. (LSA, art. 155, §§ 1º a 3º). O administrador que não observa esses deveres 
incorre em insider trading. (COELHO, 2003:249) 
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Assim, de acordo com notícias abaixo veiculadas pela imprensa há sérios indícios de insider 
trading na compra e venda de empresas listadas no Novo Mercado, o que causa prejuízos não 
somente ao acionista, mas também aos stakeholders, sendo que tal prática é vedada pela 
legislação brasileira.  

CASO SADIA X PERDIÃO 

No caso da badalada associação entre Sadia e Perdigão, negociação que se arrastou desde 
2006, tendo sido concluída no ano de 2009, houve uma operação de fusão com a criação da 
companhia BRF-Brasil Foods, sendo que Sadia e BRF-Brasil Foods passaram a ser listadas no 
Novo Mercado, já que a Perdigão já estava listada neste segmento. 

Ocorre que, conforme noticiado pela imprensa há sérios indícios de insider trading na 
negociação entre as empresas acima mencionadas, em razão de notáveis valorizações de suas 
ações antes do anúncio oficial da fusão, o que indica que houve o vazamento de informações 
relativas ao assunto. Vejamos: 

PROCURADORIA denuncia uso de informação privilegiada em oferta da Sadia pela 
Perdigão[8]O MPF-SP (Ministério Público Federal em São Paulo) ofereceu denúncia contra 
dois ex-diretores da Sadia e um ex-executivo do banco ABN-Amro pelo crime de "insider 
trading" --uso de informação privilegiada para lucrar no mercado de capitais-- na ocasião da 
oferta de compra da Perdigão feita pela Sadia, ocorrida em julho de 2006. A informação foi 
antecipada pela colunista Mônica Bergamo na edição de hoje da Folha.Trata-se do primeiro 
caso em que o Ministério Público oferece denúncia por esse crime, o que é possível desde 
2001. Foram denunciados o ex-diretor de Finanças e Relações com Investidores da Sadia, 
Luiz Gonzaga Murat Júnior, o ex-membro do Conselho de Administração da Sadia, Romano 
Ancelmo Fontana Filho, e o ex-superintendente executivo de empréstimos estruturados do 
ABN-Amro, Alexandre Ponzio de Azevedo. Segundo o autor da denúncia, o procurador da 
República Rodrigo de Grandis, os acusados utilizaram da informação que a Sadia faria a 
oferta pela Perdigão para obter lucro na Nyse (Bolsa de Valores de Nova York, na sigla em 
inglês), já que as duas empresas possuem papéis negociados lá. Os três adquiriram ações da 
Perdigão ao saberem antes da oferta, e as venderam ao saberem que a oferta seria rejeitada. 

Se condenados, os executivos estão sujeitos a penas de um a cinco anos de reclusão, e multa 
de até três vezes o valor da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. Todos eles já 
foram julgados culpados em processos administrativos feitos tanto pela CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários) como pela SEC (Securities and Exchange Commission, a CVM 
americana). Na ocasião, eles também foram demitidos de seus cargos. Em fevereiro de 2007, 
Murat Júnior aceitou pagar à SEC US$ 364.432 e Azevedo, US$ 135.390, para que o órgão 
americano retirasse o processo contra eles. Murat concordou ainda em não trabalhar, por 
cinco anos, como diretor de empresa com ações em Bolsa. 

Já a CVM determinou em fevereiro deste ano que Fontana Filho e Murat Júnior fossem 
inabilitados para exercerem cargos de administração e participarem de conselhos de 
companhias abertas no Brasil por cinco anos. Perdigão e Sadia estão perto de fechar 
negócio[9]Depois de uma troca de ações, haveria uma nova emissão com a participação do 
BNDESEstá muito perto de ser concluída a negociação para juntar a Perdigão e a Sadia, duas 
das maiores companhias de alimentos da América Latina. Pelo que ficou acertado, a Perdigão 
incorporaria a Sadia por meio de uma troca de ações. A Perdigão ficaria com cerca de 70% da 
nova companhia e a Sadia com cerca de 30%. Não haveria desembolso de dinheiro num 
primeiro momento. A empresa que sairia da associação das duas companhias ficaria listada no 
Novo Mercado, onde já são negociadas as ações da Perdigão. O acordo prevê, numa segunda 
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fase, a entrada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por 
meio do BNDES Par. O banco entraria como investidor em uma emissão de papéis que deverá 
acontecer poucos meses depois da assinatura do contrato para criação da nova companhia. Os 
bancos envolvidos na operação discutiam ontem o valor das ações para a operação de troca. 
Até o início da noite não tinham chegado a um acordo, mas as diferenças agora seriam 
mínimas. "Está na casa da vírgula. É 1% para um lado ou 1% para outro", afirma um 
executivo envolvido na operação. Quando as instituições chegarem a um consenso, os 
acionistas serão consultados. Apenas do lado da Sadia são mais de 50 signatários do acordo 
de acionistas - integrantes das famílias Fontana e Furlan, entre outros - que ainda se dividem 
em outras ramificações e sub-acordos. Procuradas, Sadia e Perdigão não quiseram se 
pronunciar.A nova emissão de ações foi a forma encontrada para capitalizar a companhia e 
resolver a questão do endividamento da Sadia, que perdeu R$ 2,6 bilhões com operações de 
derivativos cambiais no ano passado. A intenção é que o BNDES entre na operação com a 
compra desses papéis. A operação ainda não passou pelo conselho do BNDES. O lançamento 
de ações serviria ainda para remunerar os acionistas que quisessem liquidar suas posições. 

Há anos que Sadia e Perdigão estão às voltas com uma possível fusão. Na primeira vez em 
que a ideia surgiu, em 2006, quem estava com maior capacidade de caixa era a Sadia, que 
lançou oferta de compra hostil. A proposta foi recusada pela Perdigão e agora o jogo de forças 
mudou.A Perdigão cresceu nos últimos anos com aquisições como a dos laticínios Eleva, 
dona da marca Elegê. No ano passado, ela passou a Sadia em faturamento, com R$ 11,3 
bilhões. A empresa registrou lucro de R$ 54 milhões.A Sadia, que vinha em um processo de 
forte expansão, com altos investimentos e abertura de novas fábricas, fechou 2008 com um 
faturamento de R$ 10,7 bilhões. As operações malsucedidas com derivativos de câmbio 
levaram a empresa a registrar, no ano passado, o primeiro prejuízo de sua história, de R$ 3,8 
bilhões. Desta vez, a Sadia tentou outras negociações antes da Perdigão, procurando fundos 
de investimento dispostos a capitalizá-la. Como não apareceu nenhuma proposta animadora, 
seus acionistas passaram a dar mais atenção ao interesse da arquirrival. Segundo analistas de 
mercado, a união seria o caminho mais sensato para as duas. Grandes exportadoras, no 
exterior a Perdigão é uma empresa de commodities, enquanto a Sadia tem uma marca forte 
em algumas mercados como Rússia e países da América latina. Os ganhos de sinergia, 
considerando apenas economias mais óbvias como os gastos com distribuição, seria da ordem 
de R$ 2 bilhões, quase 10% do faturamento somado das duas companhias (R$ 22 bilhões). 
Com a provável união das duas empresas, as ações ficarão pulverizadas no mercado acionário. 
Mas dois grandes grupos de acionistas vão se destacar. De um lado, os fundos de pensão 
liderados pela Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, que são os controladores da 
Perdigão com mais de 30% da empresa. A Previ sozinha detém 14,16% da Perdigão e 7,33% 
da Sadia. Ao final, a Previ e as famílias controladoras da Sadia ficariam mais ou menos com o 
mesmo porcentual. Mas a Previ seria a maior acionista individual.A associação de Sadia e 
Perdigão teria de ser submetida aos órgãos de defesa da concorrência. Analistas não 
acreditam, contudo, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) venha a 
impor maiores restrições, uma vez que o governo tem como política estimular a criação de 
grandes multinacionais brasileiras. As negociações entre Sadia e Perdigão não envolvem o 
banco e a corretora Concórdia, que permanecem nas mãos dos controladores da Sadia.CVM 
analisa ações de Sadia e Perdigão[10]A CVM (Comissão de Valores Mobiliários, entidade 
que fiscaliza o mercado financeiro) informou ontem que está analisando as oscilações de 
preço das ações da Sadia e da Perdigão na Bovespa nos últimos dias. Desde o fim de março, 
quando as empresas admitiram estarem em negociação, as ações preferenciais da Sadia 
subiram 65%, e as ordinárias da Perdigão, 17%. Ontem, acompanhando o movimento geral da 
Bolsa, os papéis registraram queda de, respectivamente, 4,26%, para R$ 4,50, e 1,85%, a R$ 
35,58. A Sadia informou pela primeira vez à CVM estar em negociação com a Perdigão em 
16 de março. Na terça-feira passada, a Perdigão enviou novo ofício para avisar sobre o 
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andamento das discussões, repetindo que não houvera evolução nas negociações. Notáveis 
valorizações de ações de uma empresa de capital aberto antes do anúncio oficial de uma 
grande mudança na sua operação -como uma fusão- podem indicar o vazamento de 
informações relativas ao assunto, o que é proibido, pois privilegia um pequeno grupo de 
investidores em detrimento dos demais. 

CASO PÃO DE AÇÚCAR/PONTO FRIO X CASAS BAHIA 

Da mesma forma, também há indícios de insider trading na compra da empresa Casas Bahia 
pelo Grupo Pão de Açúcar, que já detém o controle da empresa Ponto Frio (listada no Novo 
Mercado através de sua controladora Globex), cuja valorização das ações antes do anúncio da 
fusão entre as empresas levantou suspeita de vazamento de informações relevantes sigilosas. 
Vejamos: 

Grupo Pão de Açúcar acredita em vazamento de informações[11]Movimentação atípica das 
ações do Ponto Frio foi indagada pela BM&FBovespa 

Letícia Casado, do R7 

O vice-presidente financeiro do Grupo Pão de Açúcar, Enéas Pestana, disse ao R7 que é 
provável ter havido vazamento de informações sobre a compra da rede varejista de 
eletrodomésticos Casas Bahia. Segundo ele, na quinta-feira (3), dia anterior à divulgação do 
negócio, as ações da Globex (empresa que controla a rede Ponto Frio, adquirida há 6 meses 
pelo grupo Pão de Açúcar, subiram 30%. 
No mesmo dia, a BM&FBovespa enviou comunicado ao Grupo Pão de Açúcar perguntando o 
motivo da movimentação atípica. Durante a coletiva de imprensa que anunciou a fusão das 
duas empresas, o presidente do conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar, Abílio 
Diniz, comentou sobre a movimentação financeira suspeita e aos questionamentos da 
Bovespa.  
Pestana disse que, se houve vazamento, os culpados deverão ser punidos, mesmo se fizerem 
parte da empresa. 
- Aqui não tem bobinho, as regras são claras. São todos executivos [envolvidos nas 
negociações].  
Abílio Diniz estava na Bahia na quinta-feira, de onde seguiria viagem para a França. Ele teve 
que voltar na noite de ontem para São Paulo para assinar o acordo que, segundo Pestana, já 
estava fechado. 
Só faltava assinar. Já estava tudo acertado. 
Por causa das suspeitas de vazamento de informação, os executivos envolvidos decidiram 
apressar a conclusão do negócio, que foi assinado às 6h30 desta sexta-feira (4).Para Pestana, a 
divulgação antecipada do acordo feita por volta das 9hs dessa sexta-feira pelo jornal O Estado 
de S.Paulo é outro indício de que alguém liberou a notícia antes do que havia sido 
determinado pelas empresas.  
- A única coisa estranha é que somente as ações da Globex subiram, e as do Grupo Pão de 
Açúcar não. Essas se mantiveram normais na quinta-feira. 
A negociação começou há 60 dias, informou Pestana. A nova empresa, que será formada por 
Casas Bahia, Ponto Frio e Extra Eletro ainda não tem nome definido. Os executivos disseram 
que isso não faz diferença, já que as marcas seguirão com seus nomes atuais (a não ser a Extra 
Eletro, que deve acabar) .Ações do Ponto Frio dispararam antes de fusão com as Casas Bahia; 
CVM investiga [12]As ações da Globex Utilidades (nome da empresa dona da marca Ponto 
Frio e controlada pelo Pão de Açúcar) dispararam na Bovespa (Bolsa de Valores de São 
Paulo) nos dias que antecederam a fusão entre suas operações e as da gigante do setor Casas 
Bahia. As ações ordinárias do Ponto Frio tiveram apenas ontem uma valorização de 35,4% e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 940



de 56,3% na semana. Uma variação semelhante nos papéis só ocorreu nos dias que anteceram 
o anúncio da aquisição da própria empresa pelo Pão de Açúcar, no início de junho. Hoje, com 
o anúncio oficial da fusão, os papéis tinham até 13h26 (em Brasília) um ganho de 33,7%. 
Diante da possibilidade de ter ocorrido um caso de "insider trading" --aproveitamento de 
informações vazadas antes da divulgação--, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
informou à Folha Online que está examinando os negócios. "A Autarquia examina os 
negócios realizados com as ações das companhias abertas antes da divulgação fatos relevantes 
ao mercado", informou. Além disso, a CVM também informou que tomará "as medidas 
devidas quando necessário". 

Negociações: As negociações entre as empresas começou há 60 dias, de acordo com Pércio de 
Souza, do escritório de fusões e aquisições Estáter, responsável pela assessoria financeira da 
operação. Em entrevista a jornalistas nesta sexta-feira, o presidente do Conselho de 
Administração do Pão de Açúcar, Abílio Diniz, afirmou que a ideia era divulgar o acordo 
apenas na semana que vem. A movimentação pouco usual com as ações, porém, adiantou o 
anúncio. "Estava voando para a França quando soube que as ações da Globex estavam 
subindo muito. Parei em Salvador e voltei", disse Diniz. De acordo com ele, os executivos 
trabalharam durante a noite e assinaram o acordo às 6h30 de hoje. Ele afirmou ainda que a 
BM&FBovespa entrou em contato com o Pão de Açúcar para questionar a companhia à 
respeito da grande alta nos papéis da Globex na quinta-feira. Operação: O Pão de Açúcar --
controladora do Ponto Frio-- anunciou nesta sexta-feira a fusão das operações das Casas 
Bahia, Ponto Frio e Extra Eletro, que formará a maior varejista de eletrônicos e bens duráveis 
do país. A nova empresa terá 1.015 lojas e presença em 337 municípios, em 18 Estados 
brasileiros (RS, SC, PR, SP, RJ, MG, ES, GO, MS, MT, BA, RN, AL, SE, PE, PB, CE e PI) e 
Distrito Federal. O faturamento anual da nova empresa será de cerca de R$ 18,2 bilhões (base 
2008). A companhia terá ainda 68 mil funcionários --sendo 60 mil das Casas Bahia e 43 
centros de distribuição. No acordo de fusão das operações, as partes decidiram que ela seria 
feita por meio do Ponto Frio --o que tornou os papéis da Globex atraentes ao mercado. O 
grupo Casas Bahia deve criar uma sociedade, intitulada "Nova Casa Bahia", que será 
incorporada ao patrimônio da Globex, como aponta o grupo Pão de Açúcar em comunicado 
oficial distribuído hoje para o mercado. A sociedade "Nova Casa Bahia" inclui os "ativos e 
passivos operacionais" da "antiga" Casas Bahia, o que inclui "empregados, bens, direitos de 
propriedade intelectual", bem como uma dívida líquida de R$ 950 milhões. A transferência de 
bens e ativos, no entanto, não será total: a fábrica de móveis populares Bartira, e uma parcela 
da carteira de crédito da Casas Bahia (no montante aproximado de R$ 1 bilhão) não deve ser 
transferido. O Pão de Açúcar, por sua vez, vai transferir para a Globex, os estabelecimentos 
comerciais referentes a sua divisão especializada em eletroeletrônicos, a Extra Eletro, num 
operação estimada em R$ 120 milhões. Esse é praticamente o único valor monetário 
mencionado no comunicado oficial. Ficam de fora, portanto, as operações de supermercados e 
hipermercados. Concluída a integração das operações do Pão de Açúcar e das Casas Bahia em 
torno da Globex, o controle da empresa resultante será partilhada entre as duas gigantes, mas 
com procedência para a primeira. O grupo da família Diniz será titular de 50% das ações 
ordinárias mais uma (o que garante o controle), enquanto a Casas Bahia terá 47,84% das 
ações ordinárias e 2,21% das ações preferenciais. O acordo prevê que a Casas Bahia vá deter 
49% do controle da "nova" Globex, o que será feito após uma oferta pública de ações pelo 
atual controlador, o Pão de Açúcar. As partes preveem que a associação seja implementada 
em 120 dias. 

Diante dos casos acima noticiados pela imprensa verifica-se que as regras de informação para 
as companhias listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA não são eficazes, mas sim 
tímidas, pois não foram capazes de evitar a divulgação de informações sigilosas relevantes, 
que causaram prejuízos aos acionistas minoritários e aos stakeholders. 
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Portanto, as regras de informação estabelecidas para o Novo Mercado devem ser interpretadas 
de forma ampla ou mesmo aperfeiçoadas pela BM&FBOVESPA, como forma de garantir à 
eficácia normativa do princípio da informação e consequentemente protegerem efetivamente 
os acionistas minoritários e os stakeholders. 

6. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, é possível concluir que através de uma análise sistêmica do ordenamento 
jurídico brasileiro verifica-se que os princípios possuem um caráter normativo, pois a norma 
jurídica, que é composta de princípios e regras, não se restringe ao texto normativo, mas 
decorre de uma interpretação de seu sinal linguístico, considerando-se não somente os valores 
e elementos neles previstos, como também o real contexto no qual os fatos estão submetidos à 
regulação normativa 

Dessa forma, o princípio da informação é conexo ao princípio da boa-fé, o qual é responsável 
pela criação e imposição de deveres jurídicos (direito-dever de informar), sendo aquele 
elemento fundamental para garantir o pleno fluxo de informações a todos os participantes do 
mercado, sobre tudo aquilo que possa influir na cotação dos valores mobiliários, tendo em 
vista o desequilíbrio fático entre as partes, visando também proteger a lisura e a 
respeitabilidade do mercado de capitais através de um conjunto de regras eficazes. 

Assim, de acordo com a tese proposta neste trabalho, o princípio da boa-fé é responsável pela 
criação e imposição do princípio da informação, o qual obriga as partes a prestarem 
informações que possam influir na compra e venda de ações, de forma transparente e com 
qualidade, pois deste princípio depende a confiança e credibilidade do mercado de valores 
mobiliários. 

Dessa forma, o principio da informação tem caráter impositivo e determina padrão de conduta 
e de comportamento das pessoas, sendo que as regras de informação servem para dar 
concretude a este princípio. 

Além disso, em virtude da ampliação da função social da empresa, a sociedade anônima 
contemporânea através da Lei 6404/76, busca proteger não somente o acionista minoritário, 
mas também os stakeholders, por isto a BMF&BOVESPA editou regras de informações para 
as companhias listadas no Novo Mercado, segmento que tem maior exigência de 
compromissos de governança corporativa, em razão de estas empresas negociarem a compra e 
venda de suas ações no mercado acionário, de modo que haja confiança neste mercado, além 
de tais regras contribuírem para que ocorra um reequilíbrio entre os acionistas, diminuindo o 
risco do negócio, o que atrai novos investimentos, contribuindo para o desenvolvimento do 
mercado de ações. 

Contudo, as regras de informação para o Novo Mercado não são eficazes, haja vista os casos 
atuais de vazamento de informações relevantes (insider trading) na fusão de empresas listadas 
neste segmento e que foram divulgados pela imprensa (Sadia x Perdigão e Casas Bahia x 
Ponto Frio x Grupo Pão de Açúcar), pois tais regras são tímidas e devem ser interpretadas de 
maneira ampla (e/ou aperfeiçoadas pela BM&FBOVESPA), para garantir à eficácia 
normativa do princípio da informação e, como conseqüência, a efetiva proteção dos acionistas 
minoritários e dos stakeholders. 

7. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 942



AÇÕES do Ponto Frio dispararam antes de fusão com as Casas Bahia; CVM investiga. Folha 
Online. São Paulo, 04 dez. 2009. 

ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais: direito de empresa. 16. Ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva. 2007. 

BERNARDES, Patrícia. DOMINGOS, Marcelo. A Governança e o mercado. Revista RI, 
maio 2009. 

BM&FBOVESPA - Disponível em: www.bovespa.com.br. Acesso em: abr. 2010. 

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 11. ed. ver. aum.e atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. 

BOTREL, Sergio. Direito societário constitucional. São Paulo: Atlas, 2009. 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3º vol. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva. 2003. 

CASADO, Letícia. Grupo Pão de Açúcar acredita em vazamento de informações. R7, São 
Paulo, 04 dez. 2009. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 2º vol. São Paulo: Saraiva. 2003. 

CVM analisa ações de Sadia e Perdigão. Folha Online. São Paulo, 14 maio, 2009. 

ESPINDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. 1ª ed. 2ª tiragem. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999 

FRIEDLANDER, David. Perdigão e Sadia estão perto de fechar negócio. Estadão. São Paulo, 
11 maio. 2009. 

GABRICH, Frederico de Andrade. O princípio da informação. 2007a. 197 f. Tese (Doutorado 
em Direito) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, Belo Horizonte. 

GABRICH, Frederico de Andrade. O caráter normativo dos princípios. Revista Forense, Rio 
de Janeiro, v 393, p. 107 - 124, 2007b. 

GARRIGUES Y DIAZ-CAÑABATE, Joaquim. Traduzido por Norberto da Costa Caruso 
MacDonald. Problemas atuais das sociedades anônimas. Porto Alegre: Fabris, 1982. 

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2002. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - Disponível em: 
www.ibgc.org.br. Acesso em: abr. 2010. 

LAMY FILHO, Alfredo, PEDREIRA, Jose Luiz Bulhões. A lei de S.A. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1992. 

LIMA, Osmar Brina Correa. O acionista minoritário no direito brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 943



MARTINS COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. 

PROCURADORIA denuncia uso de informação privilegiada em oferta da Sadia pela 
Perdigão. Folha Online. São Paulo, 06 mai. 2009. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 2º vol. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

RIBEIRO, Milton Nassau. Aspectos Jurídicos da governança corporativa. São Paulo: 
Quartier Latin, 2009. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. São Paulo: Malheiros, 2006. 

WALD, Arnoldo. Comentários ao novo código civil: Livro II - Do direito de empresa. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. 

  

 

[1]Art. 126. As pessoas presentes à assembléia deverão provar a sua qualidade de acionista, 
observadas as seguintes normas: (...) § 1º O acionista pode ser representado na assembléia-
geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da 
companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição 
financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos. 

[2] Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de 
pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:a) é titular de direitos de 
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da 
assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa 
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 
órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim 
de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e 
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para 
com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. 

[3] Art .4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as 
atribuições previstas na lei para o fim de: (...) IV - proteger os titulares de valores mobiliários 
e os investidores do mercado contra:a) emissões irregulares de valores mobiliários; b) atos 
ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de 
administradores de carteira de valores mobiliários.c) o uso de informação relevante não 
divulgada no mercado de valores mobiliários 

[4]www.ibgc.org.br. Acesso em: abr. 2010. 

[5] Disponível em: www.bovespa.com.br. Acesso em: abr. 2010. 

[6] www.bovespa.com.br. Acesso em: abr. 2010 

[7] Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os 
seus negócios, sendo-lhe vedado: I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem 
prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão 
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do exercício de seu cargo; II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, 
visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades 
de negócio de interesse da companhia; III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito 
que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir. § 1º Cumpre, ademais, ao 
administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não 
tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de 
influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da 
informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de 
valores mobiliários. § 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º 
não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. § 3º A pessoa 
prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto 
nos §§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que 
ao contratar já conhecesse a informação. § 4o É vedada a utilização de informação relevante 
ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de 
auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários 

[8] Folha Online - Disponível em: www.folha.com.br. Acesso em: abr. 2010. 

[9] Estadão - Disponível em: www.estadao.com.br/economia. Acesso em: abr. 2010. 

[10] Folha Online - Disponível em: www.folha.com.br. Acesso em: abr. 2010. 

[11] Jornal Online da Rede Record - Disponível em www.noticias.R7.com. Acesso em: Maio. 
2010. 

[12] Folha Online - Disponível em: www.folha.com.br. Acesso em: Maio. 2010. 
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RESUMO 
Desde os primórdios da civilização, as relações sociais sempre foram marcadas por conflitos 
de interesses e para superá-los foi necessário a criação de normas legais que pudessem 
apaziguar as desavenças e, por fim a controvérsia instalada. Essas normas legais, além de 
serem de lentas evoluções eram codificadas e apresentavam-se em formas fechadas de 
interpretações, onde prevalecia a norma existente sobre o caso concreto, ou seja, somente elas 
disciplinavam os meios e formas de conduzir os conflitos, sem qualquer possibilidade de 
liberdade de aplicação de um novo pensamento. Como a sociedade civil vive em constantes 
mutações pelas evoluções de suas necessidades, principalmente pela modernidade das suas 
ações, urge a premência de que também as leis caminhem nessa direção e ofereçam, cada vez 
mais, a possibilidade de atender aos anseios e conflitos existentes, principalmente de forma 
correta e socialmente justa. A par dessas evoluções sociais, surgem os pensamentos jurídicos 
no sentido de evolução do modelo existente do direito, partindo do sistema fechado, calcado 
no velho sistema codificado, para um sistema mais abrangente, com a abertura de aplicação 
das normas do direito civil em harmonia com o constitucional. Diante dessa realidade, sabe-se 
que as normas constitucionais vieram a apoiar a necessidade da modernidade do direito civil e 
sua aplicabilidade nas relações sociais, iluminando as mudanças almejadas e, ainda que 
tímidas, já faz enorme progresso no campo social das relações humanas, principalmente 
quando se fala do ramo contratual, principalmente quando disciplina as condições jurídicas 
dos contratantes, dando enorme e imprescindível ênfase na função social do contrato. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO; CONCEPÇÃO PÓS-MODERNA; FUNÇÃO 
SOCIAL. 
 
ABSTRACT 
Since the dawn of civilization, social relationships have often been tainted by conflicts of 
interests and to overcome them was necessary to create laws that would appease the quarrels, 
and finally installed the controversy. These laws, besides being slow evolutions were coded 
and presented in closed forms of interpretation, where the existing standard prevailed over the 
case, ie, only they disciplined the means and ways of conducting conflict, without any 
possibility freedom to implement a new thought. As civil society lives in constant change by 
the evolution of their needs, mainly by the modernity of their actions, it is urgent that the 
urgency of the laws also walk in that direction and offer increasingly, the ability to meet the 
desires and conflicts, especially so friendly and socially just. Along with these social 
developments, there are thoughts in the legal sense of evolution of the existing model of the 
right, leaving the closed system, based on the old system coded for a more comprehensive 
system, with the opening for applying the rules of civil law in harmony with the constitution. 
Given this reality, we know that constitutional norms have come to support the needs of 
modern civil law and its applicability in social relations, illuminating the desired changes, and 
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even shy, it's been enormous progress in the social field of human relations, especially when it 
comes to business contracts, especially when the legal conditions of discipline contractors, 
and giving great emphasis on the indispensable role of social contract. 
KEYWORDS: CONTRACT; POSTMODERN DESIGN; SOCIAL FUNCTION 
 
 

  

1. Introdução  

O tema ora em estudo, traz a evolução e a formalização da relação jurídica contratual, 
apresentando-se como elemento essencial das operações econômicas. 

É cediço que as relações econômicas estão diretamente relacionadas e influenciadas pela 
organização social que estão contextualizadas e, a evolução destas, necessariamente reflete na 
criação de meios adequados para regular as transformações negociais decorrentes destas 
relações. 

A intenção contemporânea das relações contratuais é extirpar de vez o pensamento primitivo 
praticado, bem como aquele que deu maior ênfase a condição da vontade autônoma. 

Por isso, mesmo com as constantes evoluções das relações sociais e as tentativas de adequar 
as normas ao caso concreto, sempre houve preocupação dos estudiosos em apaziguar os 
conflitos de interesses oriundos das relações econômicas praticadas, os quais a forma 
contratual contribuiu para sua diminuição. 

A evolução dos interesses decorrentes das relações social-econômicas fez com que houvesse 
também uma evolução do pensamento individualista contratual, evidente no período pós-
revolução francesa, tendo em vista a existência do novo perfil dinâmico da atividade 
econômica, agora organizada sob a forma empresarial. 

Com isso, no que se denomina de pós-modernidade contratual, passa-se a exigir um maior 
empenho na aplicabilidade das normas contratuais, pois as necessidades social-econômicas 
ultrapassam ao texto de lei, necessitando assim, de um sistema aberto, ao qual permita uma 
maior liberdade de aplicação das normas ao caso concreto, atribuindo uma funcionalização ao 
contrato. 

O pensamento jurídico contemporâneo, aliado às exigências de uma sociedade que 
rapidamente se transforma e voltada aos conceitos constitucionais da valorização da pessoa 
humana surge com novas formas de balizar as relações de conflitos, tornando inevitável que 
os institutos privados existentes sejam sempre aplicados em conjunto com as normas 
constitucionais. 

2. Evolução da Teoria Contratual 

        O instituto do contrato percebeu ao longo da história profundas alterações quanto ao seu 
conteúdo e alcance, sendo objeto de profundas discussões que em sua grande maioria 
careceram de contribuições reais sobre o assunto, por exemplo as que limitam-se às 
discussões ideológicas, não que estes devessem ser ignorados, mas talvez colocados em um 
segundo plano, atribuindo-se destaque aos fatores que realmente contribuíram para que a 
formação do instituto do contrato chegasse a forma social que lhe é emprestada atualmente. 
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        Inicialmente, no que tange a origem do instituto do contrato, pode-se afirmar que o 
mesmo antecede a sua normatização jurídica, é fruto das relações social-econômicas que já 
ocorriam naturalmente nas antigas civilizações. Deste modo, a roupagem jurídica, sob a forma 
"contrato" é fato posterior, decorrente da progressiva normatização dos acontecimentos 
fáticos relacionados às relações econômicas. 

Neste sentido, Enzo Roppo[1] resume a idéia de que as relações e os interesses econômicos, 
os quais são revestidos pelo contrato, em "operação econômica", definindo-a como qualquer 
relação que exista transferência ou circulação de riquezas, adotando para isso um critério 
essencialmente objetivo, desprezando qualquer elemento subjetivo. 

A normatização destas relações fáticas, dotando-as de um termo capaz de identificar uma 
série de regras princípios possui como objetivo a funcionalização destas relações, sendo 
possível assim, determinar, implicar e prever conseqüências, dotando-os de certa efetividade, 
tendo em vista a busca pela pacificidade social, garantido assim, o que hoje conhecemos 
como segurança jurídica. 

Após o emergir de um instituto jurídico capaz de dotar às "operações econômicas" de uma 
força cogente, capaz de garantir uma maior segurança na realização destas relações, observa-
se em seguida, a existência do fenômeno denominado de "jurisdicionalização", que consiste 
num momento de constante normatização das mais variadas relações econômicas, em 
decorrência, principalmente, da luta da sociedade contra a arbitrariedade, característica do 
passado estado absolutista, além da multiplicação das operações econômicas e a assunção de 
uma maior complexidade. 

            Este fenômeno da normatização das relações econômicas é constante, tendo em vista a 
mutabilidade da sociedade, o que não importa em dizer que todas as transferências de riquezas 
serão disciplinadas pelo direito, na roupagem de contrato, tal fato decorrerá, principalmente 
da vontade do legislador e da necessidade social. 

Também se verifica que as relações econômicas, mesmo depois de capturadas pelo direito, 
sofrem transformações, necessitando assim, de adequação do direito, a fim de haver um 
equilíbrio entre a realidade e necessidade social com a normatização jurídica. 

            Desta forma, o instituto do contrato vem, ao longo dos anos, vem sofrendo 
interferências com intuito de satisfazer as necessidades sociais de cada época, o que se pode 
determinar como a evolução da doutrina contratual. 

            Assim, reporta-se ao Direito Romano, a fim de esclarecer a primeira modelagem que 
se atribuiu aos contratos. Importante mencionar, que neste período, ainda não havia uma 
estrutura jurídica dos contratos, no entanto, havia pactos e convenções, que possuíam sua 
força de coerção vinculada, principalmente, à fatores religiosos, a crença em uma punição 
divina. 

            Não suficiente a isso, no Direito Romano eram reconhecidos alguns contratos típicos, 
de caráter negocial, que devido a sua importância eram sujeitos à tutela jurídica, no entanto, o 
caráter jurídico era subsidiário à operação econômica. Tão-somente, no período Justiniano 
que se verificou a priorização de um caráter legal aos contratos, em face do surgimento dos 
contratos inominados. 

            O Direito Inglês Medieval também contribuiu à evolução do direito contratual, da 
mesma forma que o Direito Romano primitivo, não existia uma tutela jurídica autônoma sobre 
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o instituto, no entanto, havia um tipo de sistema de responsabilização em face da ocorrência 
de algum dano ou contrato não cumprido, de certa forma, havia um regramento pós-contrato. 

            De forma alguma, desmerecendo as construções antigas sobre a doutrina contratual, 
mas foi tão-somente, no século XIX que esta doutrina ganhou contornos jurídicos próprios 
que transformaram profundamente o instituto do contrato, principalmente através dos Códigos 
Francês, Italiano e Alemão. 

            A transformação da doutrina contratual relaciona-se diretamente às transformações 
decorrentes da Revolução Francesa e, posteriormente da Revolução Industrial: a alteração das 
formas de produção, da intensificação do consumo, a consolidação do capitalismo e da 
burguesia como classe dominante. 

Neste sentido, Enzo Roppo [2] defende que o contrato é fruto da burguesia, fruto do modelo 
liberal, admite que o instituto trouxe inúmeros benefícios à sociedade, sendo instrumento 
essencial e necessário ao convívio social. Entretanto, considera que tal instituto fora 
deturpado por interesses ideológicos da classe dominante à época liberal. 

Refuta-se tal entendimento, não por discordar de seu conteúdo, mas por tratar-se de questão 
metodológica, simbólica e irrelevante, pois é fato que em cada momento histórico há uma 
classe predominante e esta detém de melhores meios para impor seus anseios e objetivos. 
Cada realidade jurídico-social condiz com as necessidades da época, assim o instituto do 
contrato fora criado para satisfazer interesses predominantes da sociedade capitalista. 
Acredita-se sim, que tal sistema recai os pesos de um novo modelo recém implantado, sendo 
necessário um modelamento, que viria e vem ocorrendo com as transformações sócio-
econômicas. 

            A igualdade formal frente à lei e a liberdade de contratar são respectivamente os 
mecanismos de combate ao absolutismo estatal e a limitação aos anseios produtivos que a 
burguesia vislumbrava frente ao instituto da propriedade. 

É evidente que a igualdade jurídica defendida não revela os anseios gerais, pois se trata 
somente de igualdade formal, o que certamente representará  um aumento das desigualdades 
sócio-econômicas, entretanto não deve ser vislumbrada como uma ideologia, pois é fruto de 
um movimento revolucionário da sociedade, cujas transformações são paulatinas, sendo a 
conquista da liberdade formal um verdadeiro feito para sociedade pós-absolutista. 

            Da mesma forma ocorre com a liberdade de contratar, pois é fato que havendo 
distorções sociais e econômicas entre as partes a liberdade apresenta-se mitigada, mas esta 
liberdade fruto da revolução francesa consiste na primeira ruptura ocorrida em face da 
consolidação do indivíduo como ser de direitos e obrigações. 

Abstendo-se da discussão ideológica, é necessário destacar a importância da libertação do 
indivíduo quanto sujeito tão-somente das relações coletivas e sujeito às imposições estatais, 
fato decorrente fundamentalmente da sobreposição dos valores e dos princípios da igualdade e 
da liberdade, conseqüentemente da propriedade, o conhecido ideal da Revolução Francesa. 

A liberdade de contratar vislumbrado pela primeira vez no Código Napoleônico possui uma 
relação direta com a propriedade. 

 [...] a propriedade (privada) é o fundamento real da liberdade, [...] a liberdade constitui a 
própria substância da propriedade, as condições para poder usá-la conformemente com a sua 
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natureza e com as suas funções; sem propriedade, em suma, não há liberdade, mas 
inversamente, não pode haver propriedade dissociada da liberdade de gozá-la, de dela dispor, 
de transferi-la e fazê-la circular sem nenhum limite (e portanto dissociada da liberdade de 
contratar).[3] 

A propriedade representava o grande objeto de desejo dos burgueses, representando neste 
período no único meio de produção disponível, estava sob a guarda da nobreza e do clero, 
utilizada pelos camponeses, não sendo possível haver um aproveitamento satisfatório da 
mesma, pois os poderes inerentes a propriedade eram "divididos" entre várias pessoas. 

Neste sentido a liberdade apresenta-se como meio de viabilizar a produção e meio de evitar as 
arbitrariedades cometidas pelo estado, configurando assim, como meio garantidor dos direitos 
de usar, gozar e dispor da propriedade. 

Na seqüência lógica de tal transformação, a liberdade contratual e o instituto do contrato são 
frutos da necessidade social de um instrumento jurídico capaz de efetivar e garantir os direitos 
inerentes à propriedade e à circulação de riquezas. 

Portanto, conclui-se que o contrato, sob a égide do Código Francês, "foi fruto da procura de 
um equilíbrio entre a pretensão da classe mercantil, de apropriação dos recursos do solo, e as 
exigências da classe fundiária, de defesa da propriedade" [4]. 

A contribuição trazida pelo Código Civil Alemão à disciplina contratual consiste no 
estabelecimento de uma maior generalidade e abstração, em face da criação da figura do 
negócio jurídico, o contrato passa ser espécie do gênero negócio jurídico. Desta forma, tendo 
em vista a abstração, fora possível abranger juridicamente outros fenômenos como, por 
exemplo, o matrimônio, as doações, os testamentos, entre outros na categoria de negócio 
jurídico. 

Assim, ao contrário do que ocorre no direito francês, onde à uma compra e venda se aplicam 
as normas concernentes aos contratos em geral, além das normas desta espécie particular de 
contrato; no direito alemão, além das normas gerais contratuais e específicas da compra e 
venda, aplicam-se as normas relativas aos negócios jurídicos.[5] 

O Código Alemão, também inovou ao estabelecer um novo elemento a ser acrescentado ao 
instituto da liberdade e da igualdade, o elemento da vontade, podendo inclusive afirma-se que 
o mesmo substitui o primeiro no que tange ao conteúdo dos negócios jurídicos e, 
conseqüentemente ao contrato. A vontade humana passa a ser "fonte de qualquer 
transformação no mundo do direito, como força criadora de direito e de obrigações, como 
motor primeiro de toda a dinâmica jurídica". [6] 

        O elemento da vontade passa ser fator determinante para configuração dos negócios 
jurídicos, com ele surgem novas regras a serem atreladas ao negócio: o erro, o dolo, a coação, 
a simulação. Sobrepõe-se a igualdade pelo fato de todos poderem manifestar sua vontade, 
independentemente de condições econômico-sociais, o que garante ainda mais a autonomia 
privada. 

            No que diz respeito ao Código Italiano, o mesmo sofreu influência do Código 
Napoleônico e do Alemão, entretanto não adotou a teoria do negócio jurídico, mas diante da 
reforma fascista ocorrida na Itália, o Código Italiano também apresentou suas considerações 
quanto à disciplina contratual. As idéias fascistas de um estado cooperado foram inseridas no 
respectivo código civil italiano, apresentando-se de forma bastante ideológica e dispositiva, 
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afirmando que a autonomia contratual não pode ir contra aos objetivos da produção nacional e 
a regulamentação corporativa da economia, no que tange a norma impositiva limitou-se a 
estabelecer que credor e devedor sujeitar-se-ão aos princípios da solidariedade corporativa. 

        Assim, pode-se afirmar que código italiano manteve os ideais da liberdade, igualdade e 
os preceitos relativos à propriedade, apenas estabelecendo uma relativização, submetendo-os 
aos princípios da solidariedade. 

            Após analisado as contribuições dos principais textos do século XIX ao instituto 
contratual, necessário estabelecer às transformações dos elementos essenciais do contrato, que 
culminariam nele uma funcionalização social e as influências nos códigos brasileiros. 

            Como já mencionado, o contrato é decorrente da liberdade e igualdade subjetiva que 
fora implementada à França, pós Revolução Francesa, onde a liberdade de contratar passa ser 
o núcleo de tal instituto, que perfazia completamente as necessidades do vigorante liberalismo 
econômico e a doutrina no laissez faire, laissez passer, regra que desprezava qualquer outro 
elemento, como a justiça e o social, pois se estava diante do livre exercício do ato de 
contratar, da qual o Estado não tinha poderes para interferir. 

            Neste mesmo sentido, fora implantado a teoria da vontade, que contribuiu ainda mais 
para o desprezo a elementos que não a autonomia da vontade, deste modo, para uma análise 
quanto à validade de um contrato, tão-somente seria verificado se o agente expressou a sua 
vontade sem vícios no consentimento. O Código Civil brasileiro de 1916 encampou tais 
doutrinas, o voluntarismo e o liberalismo. 

            Ocorre que a doutrina contratual, como mostrada, segue um caminho constante de 
desenvolvimento, observou-se que a doutrina liberal da autonomia da vontade, diante de uma 
liberdade e igualdade subjetiva contribuía amplamente para desequilíbrios contratuais e, 
conseqüentemente graves injustiças. Do mesmo modo, a vontade da forma que era expressa, 
somente considerava a vontade exterior, a qual já se se apresentava desvirtuada em face de 
outros elementos, como a necessidade, desprezando aquela interior que consistia na real 
vontade de celebração ou não do contrato. 

            Com o evoluir dos ideais de justiça, de moral e de coletividade social, verifica-se a 
necessidade do contrato servir de meio ao alcance destes ideais, que determinaria em novos 
contornos a doutrina contratual, agora, com a força impositiva e vigilante do Estado, pois o 
mesmo passa a ser provedor de garantias e de necessidades sociais. 

            Seguindo tal tendência, o contrato passa a ter uma função social e junto com isso, 
adotam-se novos elementos capazes de contribuir ao alcance da existência digna e da 
valorização da pessoa humana, como a boa-fé objetiva, a equidade e a razoabilidade. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, fundada na dignidade da pessoa humana 
realçou ainda mais a preocupação social emprestada as relações econômicas, inclusive com a 
inserção de um capítulo específico, titulado "Da Ordem Econômica e Financeira": 

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observado os seguintes princípios:" 

Ressalta-se que de forma alguma se excluiu a liberdade de contratar dos contratantes, apenas 
se atribuiu uma nova roupagem a teoria contratual, exigindo que o mesmo cumpra certos 
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condicionamentos a fim de alcançar os fundamentos elementares previstos na Constituição 
Federal. 

Diante deste contexto, fora aprovado, com certo atraso, o Código Civil Brasileiro, em 2002, 
que adotou expressamente em seu Art. 421 que o direito de contratar fica assegurado, no 
entanto fica condicionada a observância da função social do contrato. 

Da mesma forma, acrescenta-se o Art. 422 do mesmo diploma que estipula sobre a 
obrigatoriedade dos contratantes agirem sempre pautados na boa-fé. Instrumentos que 
demonstram a preocupação do legislador em assegurar uma funcionalidade ao contrato, 
voltada ao atendimento do equilíbrio real entre as partes, a moralidade e a justiça social. 

No entanto, o legislador ao tratar da função social do contrato não estipulou seus contornos, o 
que dificultou muito a sua aplicação, principalmente nas discussões judiciais sujeitas, a 
análises por Magistrados vinculados ideologicamente à postura de prevalência do Direito 
Civil sobre o Constitucional, adotando-os como ramos totalmente isolados. 

Na contramão deste posicionamento surge uma nova concepção sobre a doutrina contratual, 
denominada de pós-moderna, tendo como destaque o realçar das disposições constitucionais 
sobre as normas contratuais, as quais os Magistrados desempenharão importante papel, o de 
operacionalizar a função social do contrato de acordo com os ditames da justiça social e da 
dignidade da pessoa humana, tendo em vista, a preponderância de sistemas e disposições 
normativas abertas, constituídas de alta carga valorativa. 

3. Abertura do Sistema e a sua Aplicação Judicial 

Mesmo já havendo grande abertura na concepção da função social do contrato 
contemporâneo, ainda existe resistência de Magistrados na sua assimilação e aplicação, tendo 
em vista, o dogmático pensamento da legislação pretérita, conhecida e codificada como 
direito positivista da "pacta sunt servanda" (As partes devem se submeter rigorosamente as 
cláusulas dos contratos celebrados), como muitas das decisões que foram proferidas no início 
desse século e que muitos ainda conservam esse pensamento em extinção. 

O direito civil e, assim as relações contratuais, com a inevitável influência da 
constitucionalização das normas fundamentais e sociais, caminha para a renovação das 
relações contratuais, no sentido de dar maior ênfase às tendências sociais, calcadas na 
dignidade da pessoa humana. 

A função do Estado moderno, marcado pela tendência da aplicabilidade das normas sociais 
vigentes, o que acaba por dar segurança jurídica às relações contratuais, desestimulando as 
condutas prejudiciais e tendenciosas dessas relações jurídicas contratuais, ou seja, as pessoas, 
físicas ou jurídicas ficam sujeitas as regras de sanções quando deixam de observar o equilíbrio 
contratual das partes. 

Nota-se que essa nova tendência das relações contratuais, passa pela superação apenas dos 
efeitos patrimoniais para a valoração da dignidade da pessoa humana, inserida na 
Constituição Federal, cujo valor torna-se uma primazia do ordenamento jurídico. 

O papel do juiz, por conseguinte, tem função primordial nesse contexto de mudanças, vez que 
não estará mais subordinado como um "homem de gelo", mas sim, terá incumbência constante 
de resolver os casos do direito privado de acordo com a nova ordem de pensamento, servindo-
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se, inclusive, de normas legais e constitucionais que irão balizar a razão para o cumprimento 
da relação jurídica material posto em discussão. 

Diante dessas colocações que hodiernamente surge no contesto das relações contratuais, 
indispensável a afirmação que é preciso que o julgador sempre faça a interpretação da norma 
ordinária em observância a norma Constitucional, que é superior, com ênfase na função social 
das relações jurídicas, para as soluções dos conflitos individuais ou coletivos. 

A tendência pós-moderna do contrato é de dar maior autonomia as partes para empreenderem 
negociações que melhor lhes convierem, sempre observando os preceitos legais, mas nunca se 
esquecendo dos sociais, intimamente ligados à dignidade da pessoa humana e, que a 
Constituição Federal elevou-a como direito fundamental de primeira geração. 

Exemplo dessas renovações é a criação da CLT (que prevê o Acordo Coletivo de Trabalho), 
CDC (que prevê a Convenção Coletiva de Consumo - art. 107), entre outros institutos 
renovadores do modelo codificado. 

O que mais marca essa nova era, pós-moderna da relação contratual é a possibilidade do 
julgador fazer aplicar ao caso concreto, a função social dele perante as partes, fazendo-se com 
isso uma soberania das normas Constitucionais sobre a norma infra-constitucional, deixando 
de lado o positivismo da legislação codificada para elevar a importância da função social 
constante no Texto Constitucional. 

A título exemplificativo ressalta-se a reforma de uma sentença de 1ª instância pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, apreciando recurso de Apelação em Ação de Embargos de 
Terceiros, em ação de execução de hipoteca, havia decidido a favor de penhora de imóvel 
único residencial, objeto da hipoteca, em cumprimento a exceção do inciso V, do Art. 3º da 
Lei 8009/90, levando-o, inclusive a praça e homologando a arrematação, com a expedição do 
mandado de emissão de posse. 

O Magistrado julgador dos Embargos de Terceiro, manejado pelos filhos dos devedores, 
simplesmente ao olho textual da Lei, julgou improcedente a ação sob o pálio da exceção do 
inciso V, do art. 3º da lei 8.009/90, "in verbis": 

  

Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 

(...) 

•V      para execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal 
ou pela entidade familiar; 

  

O Tribunal de Justiça proveu o Recurso de Apelação, sob o entendimento unânime de que por 
ter sido dado em hipoteca o único imóvel residencial da entidade familiar, cuja dívida teria 
sido contraída em favor dos genitores e em proveito de sua empresa jurídica, a 
impenhorabilidade deveria prevalecer sobre àquele bem, tendo em vista que os demais 
integrantes da entidade familiar (filhos), não se aproveitaram daquele numerário e em função 
da condição social da moradia, elevada a nível constitucional (art. 6º. - EC 26/2000), para 
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desconstituir a penhora e anular a arrematação, liberando-o da constrição judicial e do 
contrato hipotecário, cuja ementa assim dispôs: 

  

EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel - Impenhorabilidade - Bem hipotecado em 
garantia da dívida contraída em benefício da sociedade empresarial da qual o 
proprietário do bem fora sócio - Proteção legal ao imóvel residencial da família - 
Inteligência do inciso V do art. 3º. da Lei 8009/90 - Sentença de improcedência 
reformada - Apelação provida.[7] 

  

Essa feliz decisão, além da firmeza dos seus julgadores, deu total credibilidade e aplicação da 
norma Constitucional sobre a lei ordinária, fazendo prevalecer à função social do contrato 
sobre o interesse particular dos contendores, homenageando a dignidade da pessoa humana, 
cuja moradia é um dos direitos fundamentais, elevado a nível constitucional como direito de 
primeira geração. 

  

BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - HIPOTECA - PESOA JURÍDICA - 
RENÚNCIA. 

I - Não se aplica a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3º., inciso V, da Lei n. 
8.009/90, se a hipoteca garantiu empréstimo feito por pessoa jurídica. Não se pode 
presumir que este investimento tenha sido concedido em benefício da família. 

II - A impenhorabilidade do imóvel residencial tem como escopo a segurança da família 
- não do direito de propriedade. Por isso, não pode ser objeto de renúncia pelos donos do 
imóvel. 

III - A demora na alegação não derroga a impenhorabilidade do bem de família[8]. 

                                                                                                                                 

É exatamente isso que se espera da nova ordem pós-moderna contratual, onde não apenas se 
dêem olhos para os termos e vontades contratadas, provindo de um sistema de normas 
codificadas fechado, mas sim e principalmente privilegiando a função social e a dignidade da 
pessoa humana, com a proteção constitucional devida, baseado na justiça social, contida no 
Art. 170 da C.F., o que torna o sistema totalmente aberto.      

Essa nova interpretação e aplicabilidade das normas contratuais de um sistema totalmente 
aberto não se fazem do dia para a noite, diante da formação positivista de nossos julgadores, 
mas é preciso que de alguma forma essa mudança possa ter início, sabedores que para a sua 
real concretização as gerações futuras terão papel fundamental. 

"A justiça só passa a ser social quando se permite ao sistema ser informado com valores 
como: a dignidade do homem, a busca pela redução da pobreza e das diferenças 
regionais, a tutela dos hipossuficientes e vulneráveis, etc..".[9] (grifo nosso) 
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Assim, para haverem todas qualificadoras nas relações contratuais, antes de tudo, não se pode 
esquecer do princípio da boa-fé do processo de contratação, aliado as exigências de uma 
sociedade que rapidamente se transforma. 

Por isso, é que surge a necessidade de se atribuir urgência na implementação das regras, as 
quais já estão contidas na nossa Constituição, vez que várias ainda não foram implementadas, 
por se sustentar faltar uma legislação ordinária específica que a regulamente como é o caso da 
aplicação de juros ao teto máximo de 12% ao ano. 

Aliás, há quem diga que esse dispositivo constitucional é alto aplicável e não necessitaria de 
regulamentação para a sua vigência, mas, como é de conhecimento geral, o pensamento 
positivista dos nossos julgadores é que acaba reprimindo e retardando, na maioria das vezes, a 
idéia de vigência imediata da norma, como a tão relevante e citada acima. 

  

Por essa e outras atitudes, acaba-se distanciando da sociedade o verdadeiro conhecimento e 
entendimento que todos devemos ter sobre os valores sociais que foram consagrados no Texto 
Constitucional. No entanto, em face de haver lacunas na legislação civil que acolhem 
especificamente esses valores sociais consagrados, a Constituição desponta como a grande 
norma pacificadora dos conflitos contratuais. 

  

Salienta-se que houve momentos de pensamentos afirmativos, reconhecendo que o contrato 
estava em crise, em função do surgimento de novas formas contratuais, principalmente as de 
relações de massa, que não estavam amparadas pela legislação codificada, essa que somente 
previa a bilateralidade contratual (credor/devedor, Autor e réu). 

  

Diante disso, visualiza-se a criação de vários microssistemas e leis especiais, conforme já 
noticiado anteriormente, é fruto da pós-modernidade, destinados a atender a demanda da nova 
realidade social e econômica. 

  

[...] o contrato muda a sua disciplina, as suas funções, a sua própria estrutura seguindo o 
contexto econômico-social em que está inserido [10]. 

  

4- O Contrato no Ordoliberalismo: 

  

Finalizando, temos que as relações contratuais caminham para uma conjuntura de ajustes, 
onde deve prevalecer a liberdade de mercado, que nada mais é do que a concorrência e o 
consumo, cujo perfil na pós-modernidade não é nem tanto livre nem tanto dirigido, mas 
sempre visto sob a ótica da questão social (liberdade, igualmente, dignidade da pessoa 
humana), observando sempre a vontade dos contratantes. 
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5 - Conclusão: 

  

Diante desse pequeno estudo, podemos concluir que a ciência jurídica, ao longo da existência 
da humanidade, surge como fundamental para balizar as relações de conflitos sociais e com a 
evolução da sociedade, aliada a necessidade econômica, urge a premência de que também as 
leis caminhem nessa direção e ofereçam, cada vez mais, a possibilidade de atender aos 
anseios e conflitos existentes, principalmente de forma correta e socialmente justa. 

  

Como as leis até então existentes não se mostram suficientes a atender esse anseio social, 
busca-se o seu aperfeiçoamento com a criação de novas formulas legais, com a observação da 
mudança que houve nos conceitos no trato da pessoa humana, elevando-a  a condição de 
direito fundamental, espelhado na dignidade da pessoa humana, cuja norma constitucional já a 
consagrou como direito de primeira geração.     

  

Assim, inevitável que os institutos privados sejam sempre aplicados ao olho da norma 
constitucional. 
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RESUMO 
Esse trabalho tem como escopo descrever os principais aspectos do project finance: sua 
origem no mundo e no Brasil, a sua distinção de outras estruturas de financiamento, como o 
corporate finance e o development finance, seus aspectos jurídicos, seus principais riscos e 
mitigações. Especial atenção é dada para as dificuldades de operacionalização do project 
finance no Brasil e as suas principais fontes de financiamento. Destaca-se, também, a 
importância da utilização do project finance para as empresas brasileiras na viabilização de 
projetos que demandam elevados montantes de financiamento e que não possuem garantias 
tradicionais, como as reais e fidejussórias. Expõe-se que no Brasil os principais agentes 
financiadores na estrutura de project finance são os bancos públicos, como por exemplo, a 
Caixa Econômica Federal, o BNDES e os Bancos Regionais de Fomento. Por fim, ressalta 
que o BNDES é o banco público que tem o maior destaque em operações de project finance e 
descreve como essa técnica é ali aplicada. 
PALAVRAS-CHAVE: PROJECT FINANCE; HISTÓRICO; CARACTERÍSTICAS; 
ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO; ASPECTOS JURÍDICOS; RISCOS; FONTES DE 
FINANCIAMENTO; BNDES. 
 
ABSTRACT 
The objective of this paper is to describe the main aspects of project finance technique: its 
origin in the world and in Brazil, the distinction for other financing structures, such as 
corporate finance and development finance, its legal aspects, main risks and the mitigations 
involved in. Special attention is given to the difficulties to make operational the structure of 
project finance in Brazil. It is also presented the main institutions that work with this structure 
of financing. It also shows the importance of the use of project finance for Brazilian firms to 
viable projects that require large amounts of financing and lack traditional collateral like real 
ones. The paper also explained that in Brazil the main financial institutions using the project 
finance technique are public banks, such as CEF, BNDES and the Regional Development 
Banks (BASA, BNB and Banco do Brasil). At the end, the paper emphasizes that BNDES is 
the public bank that is not only the most important bank in financing the infrastructure sector 
but also the one that has emphasized on implementation of project finance technique in Brazil 
and also describes how it is applied by BNDES. 
KEYWORDS: PROJECT FINANCE; HISTORY; FEATURES; FINANCING 
STRUCTURE, LEGAL ASPECTS, RISKS, FINANCIAL RESOURCES; BNDES. 
 
 

  

•1.    Introdução 
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Nos países em desenvolvimento e mesmo nos mais adiantados, os grandes projetos privados 
nas áreas de infraestrutura, mineração, indústria e de alguns segmentos do setor serviços, 
como o turismo e os serviços tradicionais do governo possuem, em termos relativos, 
dificuldades maiores na obtenção de recursos financeiros para implantação e 
desenvolvimento.  

As dificuldades são de duas ordens: (i) no aporte de garantias reais e pessoais, geralmente 
exigidas pelas instituições financeiras em operações de crédito a qualquer projeto, e (ii) nos 
elevados volumes de capital necessário, seja na forma de recursos próprios seja em 
financiamentos, a serem captados no mercado de capitais. Nos países onde o mercado de 
capitais é ainda incipiente essas dificuldades são ainda maiores. 

A solução encontrada em âmbito mundial para lidar com problemas de falta recursos para 
financiar projetos da infraestrutura vem sendo o uso de uma engenharia financeira baseada no 
fluxo de caixa dos próprios empreendimentos, denominada project finance. 

Na técnica de project finance as garantias oferecidas aos bancos financiadores são os ativos 
do empreendimento a serem adquiridos e os valores recebíveis ao longo do funcionamento do 
mesmo, ou seja, em última análise, a garantias corresponde ao próprio lucro gerado no fluxo 
de caixa do projeto[1]. 

Esse trabalho tem como escopo descrever os principais aspectos da sistemática de project 
finance, chamando atenção para as dificuldades de operacionalização dessa estrutura de 
financiamento e dando destaque para sua importância para viabilizar projetos que demandam 
montantes elevados de financiamento e cujos empreendedores e investidores não possuem 
garantias pessoais ou reais a oferecer. Além disso, expõe a importância e a necessidade da 
aplicação do project finance no Brasil para auxiliar as empresas na batalha por obtenção de 
crédito para investimentos, em um mercado bancário conservador e não disposto a correr 
riscos. Por fim, o trabalho discorre sobre a aplicação do project finance nos financiamentos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que, no Brasil, foi o 
pioneiro nestas operações, tendo alcançado a posição de principal fonte de recursos de longo 
prazo para financiar os diversos setores da economia.   

O trabalho está assim dividido: introdução, cinco tópicos de análise e conclusão. A primeira 
parte da análise destina-se a apresentar um breve histórico da técnica de project finance no 
mundo e no Brasil. A segunda analisa as características gerais e a estrutura básica do project 
finance, além de fazer a sua diferenciação de outras estruturas financeiras. O terceiro tópico 
traz os principais aspectos jurídicos envolvidos em um project finance . A quarta relata os 
mais importantes riscos envolvidos em  project finance e como eles podem ser mitigados. Por 
fim, o artigo expõe como a técnica de project finance pode contribuir para o desenvolvimento 
das empresas brasileiras, ao auxiliar na obtenção de crédito. Mostra também quais os 
principais agentes financiadores que empregam a sistemática de project finance, dando 
destaque à sua aplicação pelo BNDES. No último item são apresentadas as conclusões finais. 

  

2. Project Finance: breve histórico 

  

2.1 O Project Finance no Mundo 
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O financiamento de empreendimentos com base nas características de project finance possui 
uma longa história, começando na antigüidade clássica, nos empreendimentos marítimos 
contratados sob a forma de comande ou comanda, relatados no Direito Comercial. Nesses 
empreendimentos, quem ajudava a armar e a financiar uma expedição comercial tinha direito 
a uma parte de seus resultados, porém bancava todos os riscos da empreitada. 

Dessa forma, projetos de grande porte que, sem outra forma de financiamento, seriam 
abandonados, puderam ser empreendidos através de estruturas societárias e creditícias 
originais, utilizando-se de uma estrutura financeira adequada para reduzir os riscos dos sócios 
empreendedores, utilizando-se de instrumentos como a segregação jurídica, a securitização de 
receitas, a gestão compartilhada das perdas e a diluição de responsabilidades. 

Assim foram financiadas as Cruzadas, as grandes navegações ibéricas, as expedições de 
corsários e as Companhias das Índias de Portugal. Há também registros que, no século XIII, a 
Coroa Britânica negociou um grande empréstimo junto ao Frescobaldi, à época, um dos 
importantes bancos de investimento de Milão, para explorar as minas de prata da região de 
Devon, na Escócia[2]. 

O contrato era um esboço do que existe atualmente sob a denominação de project finance, 
pois previa que o credor teria direito a controlar as operações das minas pelo período de um 
ano, quando usaria o direito de retirar quanto minério não refinado que conseguisse, tendo, 
porém, que assumir integralmente o custo e os riscos de operação das minas. E a Coroa 
Britânica não oferecia qualquer garantia quanto à quantidade ou qualidade da prata que 
poderia ser extraída durante aquele ano. Tais condições de empréstimo foram antecessoras ao 
que hoje se conhece como empréstimo com pagamento em produção[3]. 

Nos Estados Unidos, os primeiros financiamentos na base de project finance ocorreram na 
década de 1930, no segmento de exploração de recursos naturais, no projeto da Wildcat, uma 
empresa do ramo petrolífero que, nos estados do Texas e de Oklahoma, explorou campos de 
petróleo, a partir de financiamentos garantidos apenas pelo fluxo de caixa futuro do 
empreendimento a ser implantado[4]. 

Naquele país houve alguns estímulos públicos para a estruturação de financiamentos na forma 
de project finance, aprovado pelo Congresso Norte-Americano, como o Public Utility 
Regulatory Policy Act (PURPA) de 1978. Os incentivos serviram para incrementar os 
investimentos em fontes alternativas de energia, a partir da obrigação de as empresas 
concessionárias de serviços públicos comprarem energia das empresas produtoras, por meio 
de contratos de compra de longo prazo. Estes contratos permitiram às empresas produtoras de 
energia a projetar suas receitas com segurança, e com o uso de recebíveis de longo prazo 
representativos dos lucros futuros, as concessionárias poderiam captar financiamentos e tornar 
viável a implantação de seus projetos. 

  

2.2 O Project Finance no Brasil 

  

No Brasil, a década de 1970 foi marcada pela elevação da inflação e implantação de grandes 
projetos do governo, que demandavam elevado volume de recursos, providos por instituições 
financeiras internacionais ou pelo próprio setor público, com recursos do Tesouro e com 
baixo custo de financiamento. 
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Na década de 1980, com a deterioração financeira e operacional do setor público, o País 
chegou a decretar moratória internacional, prejudicando substancialmente a captação de 
recursos e o crescimento da economia, e levando o governo a reduzir sua participação no total 
dos investimentos do País. De modo mais acentuado, os investimentos em infraestrutura 
foram reduzidos, gerando gargalos estruturais na economia[5], fato que foi agravado pela falta 
de alternativas às fontes tradicionais de financiamento para os grandes projetos da 
infraestrutura. 

Nos anos 1990, o País implantou o Programa Nacional de Desestatização e vendeu a maioria 
das empresas públicas, buscando aliviar a situação das finanças do governo. No entanto, em 
face das sérias restrições orçamentárias, o Estado permaneceu incapacitado de manter a 
tradição histórica de financiar, por via fiscal, os grandes investimentos públicos (como 
comentado, os investimentos eram viabilizados por meio de recursos públicos e empréstimos 
de agências nacionais e multinacionais de crédito). 

Após a metade da década de 1990, tendo sido obtida a estabilidade econômica, o País buscou 
alternativas para realizar os investimentos na infraestrutura, contando principalmente com o 
setor privado. Em face da mudança de atuação do setor público, o setor privado passou a 
demandar volumosos financiamentos e garantias no mercado financeiro visando implementar 
as obras públicas. A partir de então a necessidade de criar formas alternativas para viabilizar 
os financiamentos demandados, e o project finance começasse a se desenvolver no País. 

A técnica de project finance foi empregada no Brasil, pela primeira vez, em 1996, através de 
uma operação pioneira de financiamento realizada pelo BNDES para um projeto privado na 
área de  saneamento básico. Em seguida, os agentes tradicionais de financiamento ao setor de 
infraestrutura, tais como Caixa Econômica e o Banco do Brasil, também procuraram no 
project finance a solução para os problemas de funding e garantia, criados pelas novas 
demandas de recursos das empresas privadas[6]. 

  

3. Características e Estrutura Básica do Project Finance 

  

Finnerty[7]define project finance como a captação de recursos para financiar determinado 
projeto de investimento, cujo capital seja economicamente segregável, através de uma 
empresa denominada Sociedade de Propósito Específico ou sociedade veículo do 
empreendimento (conceitos apresentados adiante) e sem a utilização de garantias reais para os 
financiamentos aportados. 

As principais características dessa estrutura de financiamento compreendem: 1) a busca da 
minimização dos riscos do projeto ao longo de sua vida útil, através de diversos meios, 
inclusive o estabelecimento de obrigações contratuais e 2) o baixo risco mercadológico do 
empreendimento a ser financiado, que garanta controle e previsibilidade às receitas do 
projeto. Por meio de arranjos contratuais com os recebíveis do empreendimento, os credores 
garantem o recebimento de seus créditos. 

Em project finance, a análise do projeto e a realização do financiamento são 
fundamentalmente baseadas no fluxo de caixa, gerado a partir das receitas e despesas 
previstas para o investimento. Ou seja, o que determina a viabilidade do projeto e o seu 
financiamento é a expectativa de que ele gerará retorno econômico e financeiro satisfatório e 
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previsível, demonstrado em seu fluxo de caixa, e não a confiança ou segurança proporcionada 
por bens dos empreendedores, oferecidos em garantia aos financiadores. 

Em outras palavras, a viabilidade do projeto não deve depender do crédito geral ou do 
patrimônio da empresa tomadora do empréstimo, e sim da capacidade de geração de fundos 
no próprio projeto. O financiamento ficará garantido não por valores reais, mas sim por meio 
de compromissos contratuais, inclusive a contratação de seguros, que irão garantir a geração 
de lucro e o pagamento do crédito recebido. Por isso se diz que esse esquema de 
financiamento apóia-se no mérito do projeto, ao invés de fundar-se na credibilidade da 
empresa responsável pelo empreendimento ou nos empreendedores, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas. 

No emprego da técnica de project finance é fundamental a identificação, mensuração e análise 
dos riscos que envolvem o projeto, bem como dos meios empregados para mitigá-los. A 
análise e o tratamento dos riscos em project finance mostram uma outra característica 
importante do método: ser uma metodologia capaz de reduzir os riscos envolvidos no projeto, 
além de melhor distribuí-los entre os participantes, sejam investidores, fornecedores, 
financiadores ou outros. 

Segundo Bonomi e Malvessi[8], as operações de financiamento a um empreendimento podem 
ser classificadas de acordo com as garantias concedidas aos seus financiadores, da seguinte 
forma: 

1) Non recourse[9] - sem cobertura de garantias reais, ou que não permite aos credores 
acionar o patrimônio dos investidores ou de outros parceiros do empreendimento, em caso de 
inadimplemento; 

2) Limited course - com cobertura parcial de garantias; um conjunto de garantias 
convencionais são cedidas pelos empreendedores e acionistas aos financiadores, como caução 
de ações, hipoteca, carta de crédito, acrescido dos recursos e bens do próprio 
empreendimento; essas garantias podem permanecer válidas durante certa fase do projeto ou 
durante todo o período de duração do financiamento e correspondem à parte das obrigações 
para com as instituições financiadoras, ou seja, o financiamento possui garantias que dão 
acesso parcial ou temporário aos ativos dos patrocinadores e investidores responsáveis pelo 
projeto, sendo o acesso aos ativos uma garantia subsidiária, durante uma fase do projeto (na 
fase de construção, geralmente), e depois liberadas, ficando os financiadores a partir daí 
cobertos em seus  créditos apenas pela garantia dada pelas receitas líquidas do 
empreendimento. Correspondem à prática mais usual no sistema financeiro. 

3) Full recourse - os credores contam com os recursos gerados pelo  empreendimento, além 
de garantias convencionais, concedidas pelos acionistas, para garantir a totalidade das 
obrigações do  tomador de recursos. Os financiamentos full recourse não se aplicam a project 
finance. 

No project finance a responsabilidade patrimonial dos empreendedores em relação ao 
financiamento deve ficar limitada à sua participação no capital integralizado do projeto, 
deixando o restante do seu patrimônio pessoal livre de qualquer compromisso relacionado ao 
empreendimento e aos financiamentos. Por isso, nos financiamentos dos tipos non recourse e 
limited recourse[10], os agentes financiadores, por meio de esquemas legais pré-estabelecidos 
contratualmente, estão protegidos por um direito preferencial à principal fonte de pagamento 
do empréstimo, o fluxo de caixa do empreendimento[11], e os financiamentos com estas 
características são candidatos a serem estruturados na forma de project finance. 
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De modo geral, em project finance, o exercício da garantia fundamental, os recebíveis, se 
processa pela escolha de uma instituição, que fica responsável pela administração de uma 
conta bancária para receber as receitas do projeto. Na administração dessa conta fica 
estabelecida prioridade para o pagamento dos gastos operacionais e do serviço da dívida 
contraída. 

No caso de financiamento realizado por um consórcio de agentes financeiros é preciso que 
seja escolhido um banco líder para tratar, por mandato, do relacionamento com a sociedade 
veículo e com os demais participantes do empreendimento. Em geral, a principal instituição 
financeira é chamada de "banco líder "[12], e o seu papel como garantidor subsidiário dos 
pagamentos a todos os credores faz com que ela seja uma instituição trustee.  

Como mencionado, no Brasil, não existe a presença de project finance na modalidade full 
recourse. Em geral os financiamentos com base em project finance acontecem na modalidade 
limited recourse ou non recourse, em que os credores não têm seus créditos cobertos por 
garantias reais, ou estão garantidos apenas parcialmente. 

Seixas esclarece melhor alguns fundamentos essenciais do project finance, como a separação 
de riscos na sociedade veículo do projeto[13] , sendo imprescindível que o projeto, desde a 
sua origem, permaneça segregado dos demais interesses e negócios de seus participantes e 
financiadores. Com isso, os bens e os demais componentes do patrimônio da sociedade 
veículo ficam vinculados apenas à realização do projeto, e este deve ser autosustentável.  

Em project finance, a estrutura de financiamento ao projeto é definida em função da análise e 
da atribuição de pesos aos diferentes riscos. Exige-se, além disso, que outros procedimentos 
sejam realizados, tais como: um planejamento para o uso racional das diversas fontes de 
financiamento disponíveis; a segregação do projeto de tal forma que o acervo patrimonial não 
tenha destinação diversa do objetivo original do projeto, e a organização de inúmeros 
instrumentos de segurança e de fiscalização administrativa do empreendimento para que o 
princípio da destinação única dos bens da sociedade veículo e do uso racional das fontes de 
financiamento do projeto sejam seguidos. 

Por outro lado, para que o princípio do non recourse project finance seja respeitado na 
estruturação do financiamento, os diferentes riscos e benefícios do projeto devem ser alocados 
de acordo com os interesses de cada um dos participantes do empreendimento, ou seja, deve 
haver diferente distribuição dos riscos e dos benefícios, sempre procurando alocar os riscos 
para aqueles que têm melhor capacidade de suportá-los, compensando-os com maior 
benefício a receber. 

Em project finance, o aporte de recursos próprios do empreendedor ao projeto varia de 10% a 
20% do investimento total. O aporte de capital próprio possui os objetivos de mostrar o 
comprometimento dos empreendedores em realizar o projeto tal como foi planejado e reduzir 
o risco dos recursos financiados[14]. O valor remanescente do investimento total, ou seja, 
entre 90% ou 80%, é geralmente financiado por uma ou mais instituições financeiras. 
Havendo dois ou mais financiadores, costuma-se dizer que o projeto é financiado por meio de 
um sindicated loan - por um pacote de financiamentos do qual participam vários investidores 
financeiros[15]. Assim, os riscos do projeto ficam distribuídos entre o empreendedor e os 
diversos financiadores. 

Quando os financiadores exigem garantias reais que pertencem à empresa veículo do projeto o 
pacote de garantias fica constituído pelo acervo patrimonial dela (chamado de security 
package), um patrimônio que necessita ser adequado, suficiente e de fácil liquidação e 
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execução, tanto quanto possível, com riscos jurídicos mínimos ou inexistentes[16]. Quase 
sempre há nessa modalidade de financiamento a exigência por parte dos financiadores para 
que seja viável a execução extrajudicial dessas garantias à primeira solicitação (first demand 
garantee)[17]. 

  

3.1 Development Finance, Corporate Finance, Project Finance: distinção  

  

Algumas vezes o project finance é confundido com outros esquemas de financiamento, tais 
como development finance e  corporate finance, que são institutos de financiamento com 
realidades bem diferentes.  

Nos projetos organizados na base de development finance, conhecido também como "velho 
modelo de financiamento", o governo majoritariamente provê os recursos e banca os riscos 
dos investimentos. Estes investimentos quase sempre são realizados por empresas estatais 
concessionárias de serviços públicos ou pela administração pública direta[18]. 

Em development finance o lucro dos projetos e das empresas financiadas é tratado como 
questão secundária, e a análise dos projetos não obedece a critérios apenas financeiros, mas 
sim atendem a conceitos de importância estratégica para o país e o interesse público. Ou seja, 
nesses casos, a visão dominante é que as características e o interesse públicos, presentes na 
edificação de infraestruturas e produção de serviços públicos, requerem necessariamente 
provisão por meio do Estado e financiamento público, e em algumas vezes monopólio, sendo 
em geral as garantias fornecidas pelo Tesouro Nacional, que é o tomador dos recursos ou o 
garantidor dos empréstimos.  

Esse modo de financiar projetos do setor público foi e ainda é praticado em todo mundo. 
Entretanto, como cada vez mais tem sido incentivada a presença da iniciativa privada em 
parceria ou não com o governo, nos grandes projetos dos segmentos da infraestrutura, as 
instituições financeiras cada vez mais observam os princípios do project finance em suas 
operações de financiamento, e realizam a análise do financiamento e dos riscos. 

Por outro lado, no corporate finance, o estudo do financiamento é focado na análise da 
capacidade de pagamento da empresa tomadora dos recursos. Os financiadores não se 
asseguram, a priori, se os recursos solicitados serão necessariamente aplicados em 
determinado projeto, pois uma vez disponibilizados para a empresa podem ser absorvidos por 
outros projetos[19]. 

As operações financeiras com base no corporate finance são geralmente realizadas levando 
em conta que já existe uma planta em operação. Portanto, ela possui um histórico de 
resultados (pelo menos um ano), que permite projetar quais serão os resultados futuros da 
empresa em termos de lucro e capacidade de pagamento de um financiamento. Se os 
resultados projetados apresentam tendência à lucratividade, a empresa pode receber os 
empréstimos solicitados, oferecendo garantias que, inclusive, podem ser de terceiros[20]. A 
expansão das atividades da empresa e o posterior pagamento do financiamento são realizados 
com base nos lucros projetados. 

As garantias tradicionais, reais ou pessoais, concedidas aos financiadores, predominam nesse 
tipo de financiamento[21]. E, como mencionado, não existindo necessariamente a vinculação 
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do financiamento a determinado projeto da empresa, há sempre o risco de a empresa 
envolver-se em outros projetos e os resultados financeiros se afastarem da situação 
inicialmente avaliada para concessão do crédito, criando incerteza para os financiadores. 

No corporate finance, os empreendedores têm liberdade de gerir seu próprio negócio, 
assumindo o risco de qualquer problema que possa ocorrer na empresa, o que faz dos 
financiadores simples observadores do processo de investimento. 

Para a realização do corporate finance, as organizações recebedoras do financiamento são 
geralmente estruturadas de forma corporativa e nas seguintes situações: os credores têm total 
direito de regresso junto ao empreendedor ou patrocinador do projeto; os riscos são 
diversificados entre os ativos do patrocinador e da empresa recebedora do financiamento; os 
riscos podem ser transferidos a terceiros através de contratação de seguros; os financiamentos 
podem ser rapidamente montados desde que a empresa tenha informações adequadas de suas 
operações passadas, que permitam projetar os lucros futuros; os recursos gerados 
internamente podem ser usados para financiar outros projetos da empresa; os credores se 
valem de toda a carteira de ativos do patrocinador para garantir o pagamento do serviço da 
dívida; e há somente um contrato de financiamento[22], que cobre as fases de implantação e 
de operação, sendo o credor e o devedor únicos. 

Diferentemente das modalidades corporate finance e development finance, acima discutidas, a 
estruturação de um project finance é muito mais complexa e envolve grande esforço de 
negociação para realização de acordos, não só entre os sócios e financiadores como também 
entre fornecedores, clientes, empresas seguradoras, etc. Como resultado, essas negociações 
geram uma estrutura de compartilhamento de riscos e garantias, que são expressos em 
diversos instrumentos jurídicos, sempre seguindo o princípio de buscar garantir o maior 
retorno financeiro  para o projeto pela redução do custo financeiro. 

  

4. Aspectos Jurídicos do Project Finance 

  

a) A Sociedade de Propósito Específico (SPE) 

  

Em project finance, o projeto é implementado por meio de uma pessoa jurídica, criada 
especificamente para realizar seus objetivos. Em geral, a pessoa jurídica adota a forma de uma 
sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou de sociedade anônima (aberta ou 
fechada) em seu contrato social ou estatuto. 

A entidade relacionada com a implantação do projeto possui as seguintes denominações: 
sociedade-veículo (vehicle entity), sociedade de propósito específico (special purpose 
company, a denominação mais adotada no Brasil) e a sociedade de objeto exclusivo (exclusive 
purpose company). 

A Sociedade de Propósito Específico ou SPE não constitui um novo tipo societário na ordem 
jurídica brasileira. Ela se organiza sempre sob uma das formas previstas pela legislação[23]. 
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A idéia central da SPE é que seja uma sociedade constituída exclusivamente para viabilizar a 
consecução de um projeto, e mais que isto, que todos os riscos e benefícios inerentes ao 
projeto fiquem nela contidos. A SPE não tem passado, nasce em determinado momento para a 
realização do projeto e desenvolve atividades exclusivamente vinculadas ao mesmo. Portanto, 
não há exposição a atividades passadas. Da mesma forma, a SPE não expõe os seus 
proprietários em suas outras atividades. Mais ainda, durante o tempo de duração do projeto, a 
sociedade-veículo permanece isolada dos riscos decorrentes de atividades passadas, presentes 
ou futuras de seus participantes ou dos investidores em seus projetos. Para que esse 
isolamento ocorra são previstas diversas cláusulas no ato constitutivo dessas instituições[24]. 

Em geral, na constituição de uma SPE deve haver previsão de cláusulas de saída dos sócios. 
Se uma das partes quiser vender sua participação na empresa terá que oferecê-la primeiro aos 
demais sócios que terão direito de preferência na aquisição, em igualdade de oferta. Também 
é possível a exigência de aval dos bancos financiadores para a entrada de novo sócio. 

Na SPE, deve haver uma previsão para o caso de conflito de interesses: se um dos acionistas 
por intermédio de suas empresas contratarem serviços com a SPE, ele deverá abster-se de 
participar de qualquer decisão referente a essa contratação. 

Quanto ao controle da SPE, há vários meios para impedir que a sociedade-veículo esteja sob 
controle de um de seus membros ou de um bloco de controle isolado. Os dois principais 
meios para isso são[25]: 

1) a criação de ação ou cota social, com direitos e prerrogativas especiais, como o direito de 
veto a respeito de certas deliberações e o direito de votar em separado matérias especificas; 

(2) estabelecimento no ato constitutivo da SPE do projeto de certas matérias para as quais 
serão exigidas deliberações unânimes; para outras matérias pode haver o direito de veto por 
parte de determinados membros. 

  

b) As garantias 

A regra básica em project finance é serem as garantias reais ou fidejussórias adicionais ou 
acessórias, pois os recebíveis do projeto constituem-se na principal garantia. 

Para que haja proteção e preservação dos recebíveis e para as variações no fluxo de caixa do 
projeto devem ser estipuladas obrigações contratualmente ajustadas, as chamadas 
covenants[26].  O conjunto dessas garantias de suporte à obtenção das receitas previstas é 
chamado de security package. Como em project finance as garantias reais dão ao credor 
apenas uma forte posição de negociação, a importância e o papel dos covenants são 
reforçados. 

  

c) Os recebíveis 

Os recebíveis correspondem às receitas futuras do projeto. Os recebíveis de uma empresa são 
formalizados por meio de sua securitização (títulos de crédito ou valores mobiliários 
representativos das receitas futuras, que lhe servem de lastro ou estão a elas vinculadas) ou de 
sua vinculação a títulos[27]. A securitização é materializada pelo mandato conferido a uma 
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instituição financeira, que funciona como agente fiduciário da operação de financiamento, 
para reter em conta especial os valores para pagamento dos créditos recebidos pelo projeto. 

Nos Estados Unidos, a instituição financeira que controla e fiscaliza os recursos gerados pelo 
empreendimento edificado numa SPE é chamada de trustee. No direito brasileiro ocorre a 
adaptação da lei norte americana, havendo redução e especialização do conceito de trustee, 
que é interpretado como sendo um pouco mais que um mandatário[28]. Essa figura 
semelhante à do modelo norte americano é chamada de agente fiduciário[29] e só é usada no 
caso de garantia de recebíveis. 

A forma operacional de acesso à receita do projeto se dá através de uma conta corrente, que 
deverá recolher os créditos do devedor (collection account) e efetuar os pagamentos aos 
credores (escrow account). O Banco é denominado escrow agent ou agente financeiro 
fiduciário do project finance[30]. 

A constituição do agente fiduciário é realizada por um contrato em que se estabelecem as 
condições de transferência de uma conta para outra, os investimentos para os quais os 
recursos se destinam e as obrigações da instituição financeira de prestar informações sobre a 
situação das contas correntes, quando solicitadas pelos credores. É importante ressaltar que, 
no Brasil, apesar desse instrumento ter uma visão mais limitada que o instituto do trustee da 
prática da legislação norte americana, nada impede que, dentro da liberdade contratual, as 
partes criem obrigações que reproduzam as práticas internacionais para o escrow agent e a 
escrow account. 

 A conta bancária é denominada collection account e deve ser mantida em banco de notória 
solvência. Qualquer valor relacionado ao projeto será depositado e mantido nessa conta de 
coleta, tais como: o capital próprio integralizado do empreendedor, todos os empréstimos 
realizados para desenvolver o projeto, indenizações securitárias, receitas diversas, etc. 

Como suporte à garantia de recebíveis, nas operações de financiamento de um project finance 
é constituída uma aplicação financeira ou conta corrente vinculada, formando um "colchão de 
liquidez"[31] para o caso de as receitas da conta centralizadora não serem suficientes para 
liquidação do serviço da dívida financeira com os bancos credores. Essa conta é chamada de 
conta reserva ou "colchão" e deve ser mantida pelo devedor durante todo o prazo do contrato 
de financiamento, para pagamento de parcelas do principal e respectivos encargos financeiros. 
Geralmente são mantidos nesta conta recursos no montante suficiente para cumprimento das 
obrigações financeiras durante um ano. 

  

d) os covenants 

O instituto do covenant constitui no direito anglo-saxão[32] um compromisso ou promessa, 
para qualquer contrato formal de dívida, lícito e possível, protegendo os interesses do credor e 
estabelecendo que determinados atos não devam, ou devam, cumprir-se. Trata-se, portanto, de 
um sistema de garantias indiretas, próprio de financiamentos, representado por um conjunto 
de obrigações contratuais acessórias, positivas (positive covenants) ou negativas (negative 
covenants), objetivando o pagamento da dívida. 

Os covenants[33] podem conviver com as garantias tradicionais por toda vida do contrato de 
financiamento, ou por prazo determinado, como também podem constar no contrato de 
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empréstimo ou em outros contratos relacionados ao empreendimento. Os covenants podem 
ser protegidos e assegurados através de previsão contratual de juízo arbitral. 

As obrigações positivas, positive covenants, são exigências relativas à observância de 
determinadas boas práticas de gestão, consideradas indispensáveis à eficiente administração 
da empresa ou do projeto. As obrigações negativas, negative covenants, são exigências para 
que a empresa adote comportamentos restritivos em sua conduta. Os dois tipos consistem em 
obrigações civis ou comerciais acessórias, equiparando-se às obrigações de fazer e de não 
fazer, disciplinadas pelo Código Civil, as quais se prendem basicamente a três modalidades 
mais comuns de preocupações[34]: 

1) limitação do grau de endividamento da empresa contratada através de uma expressão 
financeira genérica a ser seguida e relatada a partir de dados do balanço da empresa; 2) 
limitação ou impedimento para contrair novas obrigações e impedir a subordinação futura do 
direito do credor contratante, impedimento que se refere a créditos com garantia real ou 
privilégios, excetuando-se obrigações inerentes ao financiamento regular da empresa (essas 
obrigações já são normalmente previstas nos padrões contratuais das instituições financeiras); 
e 3) manutenção de capital de giro mínimo, estipulada a partir de um índice de liquidez 
corrente, calculado com base em valores do balanço auditado da empresa; a liquidez deve ser 
mantida para proteger o credor contra uma significativa expansão das responsabilidades a 
curto prazo ou contra uma possível diminuição do nível de negócios da empresa[35]. 

São exemplos de obrigações adicionais positivas: prestar regularmente informações que 
permitam o acompanhamento do projeto pelo credor, manter escrituração adequada, ceder 
cópias das demonstrações financeiras auditadas, informar fatos relevantes e suas prevenções, 
dar livre acesso à empresa a auditores externos, efetuar pagamento tempestivo geral, manter 
seguros adequados e respeitar a legislação sobre a livre concorrência. 

São exemplos de obrigações adicionais restritivas ou negativas: não assumir ou garantir 
obrigações de terceiros, exceto as ordinárias, não permitir privilégios e prioridades, bem como 
garantias reais ou pessoais que onerem seu ativo, exceto as já existentes, os destinados a 
negócios ordinários e as decorrentes de lei. 

Outros exemplos de obrigações adicionais negativas são: não vender, descontar ou dispor de 
títulos de crédito, exceto nas operações ordinárias; não mudar a natureza do negócio ou 
objeto; não efetuar incorporação, fusão ou cisão; não antecipar pagamentos e limitar 
empréstimos, investimentos, dividendos, resgate e remuneração de sócios e administradores; 
limitar o voto dos controladores quanto à alienação direta ou indireta do controle, distribuição 
de dividendos, endividamento, tecnologia; não dar em caução nem se desfazer de qualquer 
dos bens do ativo da empresa. 

A lógica do uso de covenants se completa com a estipulação da pena de vencimento 
antecipado em caso de inadimplemento das obrigações principais e acessórias, depois de um 
prazo determinado no contrato em que o devedor poderá regularizar a situação das obrigações 
assumidas[36]. É importante estipular que esse prazo para sanar o vício começa a contar a 
partir de interpelação judicial ou extrajudicial feita pelo credor. No caso de operações 
bancárias nacionais e internacionais existe ainda a possibilidade de ser previsto o vencimento 
cruzado de todos os contratos do devedor. 

  

5. Riscos em Project Finance e suas Mitigações  
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No financiamento corporativo os riscos são assumidos quase que integralmente pelos sócios 
da empresa tomadora do empréstimo. No project finance, são os financiadores que assumem o 
maior risco, ao financiar o projeto em proporções muito acima da participação de equity ou do 
capital próprio.  

Neste tipo de financiamento, uma das etapas mais importantes de sua estruturação é a análise 
de todo o ambiente em que o empreendimento estará inserido, para antecipar cenários de 
adversidades e riscos e procurar formas de mitigá-los, principalmente através de arranjos 
contratuais. Somente a partir da qualificação e quantificação dos riscos é que se verifica se um 
projeto é "bancável". 

Os riscos podem estar relacionados, dentre outros motivos, à imprevisibilidade dos 
parâmetros econômicos usados nas projeções do fluxo de caixa do projeto (risco do negócio) 
e às incertezas resultantes de variações dos juros pagos nos financiamentos, das 
disponibilidades de recursos no mercado financeiro e das flutuações do valor das moedas, 
utilizadas no processo de financiamento do empreendimento - o chamado risco financeiro ou 
financial risk[37]; 

Diferentemente da abordagem tradicional quantitativa, a análise de risco em project finance é 
qualitativa e usada para encontrar soluções com o maior nível de segurança possível para os 
riscos envolvidos no projeto. Como os empreendimentos em project finance são novos, de 
longo prazo de maturação e não possuem histórico de rentabilidade e longevidade, são 
necessárias garantias contra certos riscos básicos, a partir da utilização de instrumentos 
existentes no mercado[38]. 

Um exemplo da mitigação de riscos está no uso de consórcio (sindicated loan ) de agentes 
financeiros para a divisão do risco do financiamento do empreendimento. Outros exemplos 
compreendem: 1) a utilização da conta garantia centralizadora ou pagadora do empréstimo 
(escrow account), que é fundamental para a mitigação de diversos riscos de procedimentos na 
fase operacional do projeto[39], e 2) a cobertura do financiamento com garantias adicionais 
reais ou pessoais, de fora do projeto, durante a fase de implantação, e a dispensa das mesmas 
durante a fase de operação/produção. 

  

Os riscos que cercam os grandes projetos podem ser agrupados nas seguintes categorias: 

  

a) risco político ou soberano 

  

O risco soberano ou risco país envolve aspectos políticos, como a credibilidade na 
estabilidade política, mesmo quando há mudança de poder, na estabilidade da moeda ou do 
câmbio[40]. Este risco está relacionado também à possibilidade de expropriação, confisco ou 
nacionalização dos investimentos. Seguros são usados para cobrir esse risco, que são de 
elevado custo, e por isso mesmo, nos financiamentos que possuem esta característica de risco 
as taxas de juros são elevadas. 
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b) risco regulatório e legal 

O risco regulatório é ligado à possível quebra ou mudança nas "regras do jogo", determinada 
poder público, o Estado ou por agências reguladoras responsáveis pelas concessões dos 
serviços públicos setoriais. As mudanças ocorrem por ações normativas gerais ou específicas, 
não previstas em contrato ou em lei anterior ao início do projeto. Trata-se de riscos que 
podem afetar o contrato de concessão e atingir a segurança e a rentabilidade do 
empreendimento[41]. 

Esse risco inclui também mudanças na legislação tributária ou administrativa, como por 
exemplo, os riscos que existem na obtenção e renovação de licenças ambientais, ou de outras 
autorizações exigidas pelos órgãos públicos responsáveis pela aprovação de fiscalização do 
empreendimento. 

No risco legal podem ser incluídos aqueles resultantes da formatação da SPE, do não 
cumprimento das normas societárias e da má gestão do empreendimento, entre outros[42]. 

Outra questão sensível para os financiamentos na base de project finance refere-se à longa 
demora de solução dos processos litigiosos no judiciário, provocando, muitas vezes, um clima 
de desconfiança nos financiadores e investidores. Por isso, é muito comum que os 
participantes de um project finance, para solucionar eventuais conflitos relacionados aos 
projetos, tendam a buscar a via da arbitragem, quase sempre em jurisdição internacional. 

  

c) riscos de implantação e operacionais 

Os riscos de implantação estão relacionados a problemas na conclusão das obras e de 
instalação do projeto. Para mitigar esse risco existem algumas medidas que podem ser 
tomadas, tais como: análise da reputação do construtor, adoção de tecnologia conhecida, uso 
de auditoria especializada para a análise do projeto de engenharia e acompanhamento da 
construção. A previsão de penalidades para o construtor, a participação pari passu dos 
financiadores na construção, são também fatores mitigantes dos riscos na fase de 
implantação[43]. 

Nos projetos modulares (em que a implantação do empreendimento pode ser feita em 
módulos ou em etapas) o financiamento pode ser aprovado por meio de diferentes subcréditos 
(tranches), que são repassados ao empreendimento com diferentes prazos e condições ((vários 
desembolsos de recursos são realizados). A existência de várias tranches cria carências ou 
cobranças intermediárias dos financiamentos, em função de eventos previstos 
contratualmente. Isso facilita a continuidade dos investimentos em caso de problemas em um 
dos módulos. Facilita também o trabalho de fiscalização na fase de implantação[44]. 

Os riscos operacionais são aqueles que podem ocorrer durante a fase de execução do projeto. 
Eles são de diversos tipos. 

Por exemplo, o risco tecnológico ou de obsolescência é muito comum em empreendimentos 
que geram ou utilizam tecnologia de ponta. Projetos geradores ou concentradamente 
utilizadores de tecnologia de ponta, tais como as indústrias de computadores e de 
equipamentos de bens de capital, não são considerados apropriados para o financiamento por 
meio de project finance: os riscos são elevados e de difícil mensuração, podendo inviabilizar 
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o retorno do capital investido, ao se cobrar elevada taxa de juros de compensação pelo 
risco[45]. 

 Na fase operacional, é comum haver o risco relacionado ao fornecimento de matéria-prima 
para o projeto. Para a mitigação desse risco, os credores cercam-se de garantias, exigindo a 
contratação de empresas especializadas para realizarem estudos sobre a quantidade e a 
qualidade da matéria-prima para o empreendimento, disponível na região, ou podem cobrar a 
celebração de acordos terceirizados de fornecimento de matéria-prima, nos quais o fornecedor 
sofre forte penalidade se as entregas não forem realizadas conforme a combinação 
contratual[46]. 

Aparecem também na fase operacional os chamados "riscos de demanda". Eles possuem uma 
natureza especial em project finance, tendo em vista que a garantia dos credores está quase 
que fundamentalmente apoiada nas receitas previstas para o projeto, que, portanto, não devem 
falhar. Estes riscos envolvem tanto as condições relacionadas à produção quanto as 
decorrentes de variações nas condições do mercado de determinados itens produzidos no 
projeto. Os riscos aparecem ao ocorrer diminuição significativa da demanda, gerando uma 
receita insuficiente para cobrir os custos operacionais e o serviço da dívida, ou ainda, se não 
for alcançada uma taxa de retorno esperada pelos investidores para o empreendimento. 

Os fatores mitigantes do risco de demanda compreendem a realização de contratos de venda 
de longo prazo e a realização prévia de estudos detalhados do mercado, além da previsão 
contratual de ajustes de preços e tarifas, principalmente em projetos que exploram serviços 
públicos. 

  

d) riscos financeiros 

Os riscos financeiros estão relacionados com o impacto de possíveis desequilíbrios no fluxo 
de caixa do projeto, decorrentes de descontinuidades em relação às projeções (derivadas de 
fatores como a inflação, a taxa de juros e o câmbio). Estes riscos podem ser enfrentados por 
uma mistura de instrumentos do mercado financeiro e de capitais, que permitem obter um 
fluxo estável de recursos no fluxo de caixa independentemente de situações conjunturais. [47] 

O risco financeiro da taxa de juros existe porque os financiamentos são contratados a taxas de 
juros flutuantes, podendo afetar o fluxo de caixa do projeto quando a taxa no mercado se 
elevar consideravelmente. Este risco pode ser eliminado por operações de proteção do 
mercado financeiro, que consistem na contratação paralela ao financiamento principal de 
outro empréstimo que contenha um teto para as taxas de juros ou que seja realizado com taxa 
de juros fixa[48]. 

Por outro lado, o risco cambial ocorre quando o empreendimento toma financiamentos em 
uma moeda diferente daquela encontrada no fluxo de sua receita. Isto pode fazer com que em 
determinado ano as receitas do projeto, por causa da taxa de câmbio, cresça menos do que os 
valores a pagar do financiamento, afetando a rentabilidade do projeto[49]. 

O risco relacionado ao câmbio pode ocorrer mesmo quando investidores e financiadores de 
um projeto são do mesmo país. Neste caso, o risco de descasamento cambial decorre da 
existência, no projeto, de pagamentos e recebimentos em diferentes moedas (fato comum em 
projetos que envolvem a importação ou exportação de bens e serviços, onde não é possível 
compatibilizar os pagamentos e os recebimentos na mesma moeda). Uma forma de atenuar o 
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risco cambial consiste em transformar em moeda local parte ou a totalidade da dívida 
contraída em moeda externa. 

  

6. A importância do Project Finance para o desenvolvimento das empresas brasileiras  

  

Apesar das grandes mudanças estruturais que o País passou nas últimas décadas e a 
estabilização econômica adquirida, as empresas brasileiras ainda encontram grandes 
dificuldades para desenvolveram seus investimentos. A elevada e complexa carga tributária, o 
confuso sistema de normas legais e a falta de recursos para investimento são alguns motivos 
que explicam essas dificuldades. Outro grande empecilho é a falta de acesso ao crédito, seja 
para começar, incrementar ou expandir suas atividades. 

As empresas e os empreendedores, em geral, não possuem capital de geração própria para 
arcar com os investimentos necessários, e as instituições de crédito exigem em seus 
empréstimos garantias de elevado valor, reais[50] e fidejussórias, além de não estarem 
dispostas a assumir os riscos de novos empreendimentos. Por isso, a moderna realidade 
empresarial[51]exigiu a formatação de novos instrumentos capazes de dar conta da 
complexidade das operações econômicas e financeiras a que estão envolvidas as empresas na 
atualidade. 

Conforme já comentado, no Brasil, o project finance só começou a ser utilizado após a década 
de 1990, quando houve a mudança do paradigma do Estado Interventor para o de regulador, e 
ocorreu a transferência para a iniciativa privada dos investimentos nos setores da 
infraestrutura, através dos processos de privatização e realização de concessões. Esses setores, 
cujos investimentos antes eram financiados pelo próprio Estado, com a transferência para a 
iniciativa privada, passaram a necessitar de novas fontes de financiamento.[52] E a mudança 
de gestão dos investimentos produziu relevantes alterações no cenário econômico brasileiro, 
tornando necessário recriar e/ou inventar arranjos financeiros, capazes de financiar um setor 
vital para impulsionar o crescimento econômico.[53] 

  

6.1-As Fontes de Financiamento para Project Finance 

  

Na composição do funding para o project finance , as empresas contam com recursos que 
podem ser próprios, dos acionistas[54] (equity), de terceiros ou ainda apresentarem um mix de 
recursos, de terceiro e próprios (quasi equity)[55]. 

Em projetos que demandam elevados volumes de recursos, como os aplicados na modalidade 
de project finance não é possível a realização de investimentos só com recursos próprios, 
havendo a necessidade de ser feito um mix de recursos próprios e de terceiros, e ocorrer o 
envolvimento de várias fontes de financiamento. 

Entre as principais fontes financiadoras estão as agências multilaterais de crédito, os bancos 
comerciais, o mercado de capitais, as agências de crédito à exportação, as agências de seguro 
e garantia e as agências nacional e estaduais de desenvolvimento. 
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Agências Multilaterais 

  

As agências multilaterais são compostas por capitais de uma ampla gama de países, sendo que 
o foco de sua atuação não se restringe aos seus membros. A principal missão destas 
instituições é promover o desenvolvimento econômico e social, através do financiamento a 
projetos capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população mundial e 
particularmente dos países em desenvolvimento. 

Os recursos dessas agências são provenientes da contribuição dos países membros e da 
emissão de instrumentos de dívida de longo prazo no mercado internacional[56]. A 
participação direta e até mesmo o envolvimento indireto das Agências Multilaterais e seus 
estudos são importantes para os projetos da infraestrutura em países em desenvolvimento. 

As seguintes agências multilaterais de crédito se destacam no cenário internacional: o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que faz parte do Banco 
Mundial, a Corporação Financeira Internacional (IFC), um braço do Grupo Banco Mundial e 
a Corporação Andina de Fomento (CAF), o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), além do Banco Europeu e Asiático de Desenvolvimento. 

  

Bancos Comerciais 

  

Os bancos comerciais também financiam operações de project finance, e muitas vezes atuam 
como consultores financeiros para os grandes projetos. 

No Brasil, os bancos comerciais não possuem uma participação ativa e isolada de outras 
instituições de crédito no provimento de recursos na base de project finance. Entre os motivos 
deste comportamento podem ser citados a dificuldade para analisar a concessão de crédito, 
devido a complexidade do esquema financeiro na base de project finance, a falta de 
disposição para correr riscos e para aceitar garantias que não sejam as tradicionais, reais ou 
fidejussórias, e a falta de expertise técnica para análise de projetos. Enfim, há grande 
dificuldade para essas instituições implementarem novos padrões de financiamento no Brasil, 
especialmente os bancos comerciais mais tradicionais. 

Para realizar operações de project finance, os bancos atuam geralmente através de sindicatos 
de bancos (consórcio de bancos) repartindo os riscos do empreendimento e do crédito, além 
de buscar apoio nas agências de crédito mais experientes nessa modalidade de financiamento. 

  

Mercado de capitais 

  

O mercado de capitais pode ser uma fonte de recursos de curto ou longo prazo para project 
finance. As formas mais comuns de captação de recursos no mercado de capitais 
compreendem os commercial papers[57], as debêntures e o lançamento de ações. 
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No Brasil o mercado de capitais não é ainda suficientemente desenvolvido para atender a 
maior parte da demanda por recursos, ou seja, não se pode ainda contar efetivamente com essa 
fonte de recursos para project finance, sendo sua solidificação primordial para viabilizar o 
financiamento direto em larga escala de projetos, a partir da formação de um sistema de 
crédito privado de longo prazo, em substituição ao crédito público e externo[58]. 

  

Agências Bilaterais 

As agências bilaterais de crédito são instituições governamentais cuja finalidade é promover a 
economia de seus países, através da concessão de crédito à exportação, de seguro e de 
garantia aos projetos, nas situações em que o setor privado de seu país esteja envolvido. As 
agências possuem apenas um país membro e limitam aí a sua atuação.  

As agências bilaterais podem ser subdividas basicamente em três categorias: Agência de 
Crédito à Exportação (ACE); Agência de Seguro e Garantia; e Agência de 
Desenvolvimento[59]. 

 As Agências de Crédito à Exportação são órgãos governamentais que foram constituídos com 
o intuito de promover a exportação de seus países, oferecendo condições atrativas de 
financiamento aos importadores[60], como ocorre, por exemplo, com o Eximbank (EUA) e o 
Hermes (Alemanha). 

As Agências de Seguro e de Garantia complementam o papel das agências de crédito à 
exportação, privilegiando a concessão de seguros contra o risco político e comercial. 

As Agências de Desenvolvimento, foco maior desse trabalho, são organismos criados para 
auxiliar na promoção do desenvolvimento de uma zona territorial determinada, contando com 
instrumentos financeiros diversos e, principalmente, com um nível apreciável de autonomia 
de gestão. Elas atuam por meio de instrumentos financeiros (incentivos e subsídios, 
empréstimos, concessão de garantias e avais e participação acionária) e não-financeiros 
(informação e assessoria). 

Os principais objetivos dessas agências são a atração de investimentos privados para 
empreendimentos que apresentem vantagens de localização relevantes, a orientação de ações 
públicas e privadas no processo de privatização e desregulamentação dos serviços públicos, o 
financiamento de empreendimentos considerados relevantes para a promoção do 
desenvolvimento regional, a ampliação dos espaços das parcerias entre o setor público e o 
privado e a atuação como agente catalisador, se posicionando entre governo e empresariado.  

No mundo, destacam-se as seguintes agências de desenvolvimento: o KfW (Alemanha); 
Jexim (Japão), CDC e ODA (Reino Unido) e no Brasil, a atuação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

Vale notar que, no Brasil, os principais agentes financiadores de project finance são os bancos 
públicos. Os exemplos são a Caixa Econômica Federal, o BNDES e os bancos regionais de 
fomento (BNB, BASA e Banco do Brasil)[61].  Entre os bancos públicos destaca-se a atuação 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que se constitui na maior fonte 
de financiamento de longo prazo da  economia, em setores não ligados a saneamento e 
habitação, alvos dos financiamentos da Caixa Econômica Federal, e ao funding fiscal direto, 
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cujas operações são realizadas pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste (BNB) e Banco da 
Amazônia (BASA)[62]. 

No Brasil, ainda hoje é essencial a intervenção dessas instituições financeiras públicas no 
mercado de crédito para prover os recursos necessários para os investimentos da economia. 

  

6.2. A aplicação do Project Finance no BNDES 

  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública 
federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 

Como mencionado, o BNDES se constitui no principal instrumento de financiamento de 
longo prazo para investimentos em todos os segmentos da economia. Além disso, através das 
políticas operacionais do BNDES, o Governo federal imprime uma determinada direção ou 
rumo para a economia do País 

 Nesse sentido, todos os instrumentos que podem auxiliar o BNDES na concretização de seus 
objetivos e na atuação em project finance estão ali aportados: funding suficiente, regras 
compatíveis com as novas modalidades de financiamento, independência de procedimentos, 
etc. 

O Banco somente incluiu o project finance na sua política operacional como um dos 
mecanismos básicos de crédito a longo prazo depois dos anos 1990, apesar de aplicar recursos 
sob outras modalidades de financiamento há mais de seis décadas.   

A política operacional aplicável aos pleitos de financiamento sob a técnica de project finance 
exige que os investidores atendam, em seus projetos as seguintes características 
cumulativamente[63]: 

a) a beneficiária do financiamento deve ser uma sociedade de ações com propósito específico 
(SPE), constituída para implementar o projeto financiado e segregar o fluxo de caixa, o 
patrimônio e os riscos do empreendimento; 

b) o resultado líquido esperado para o fluxo de caixa do projeto deve ser suficiente para saldar 
os financiamentos obtidos; e 

c) as receitas futuras do projeto devem ser vinculadas, ou cedidas, em favor dos financiadores. 

A operação de financiamento poderá ser da forma direta, indireta ou mista, ou seja, realizada 
direta e unicamente pelo BNDES, por um agente financeiro do Banco, ou ainda por meio de 
vários bancos sindicalizados, com a participação do BNDES, que geralmente atuará como 
líder da operação. 

De maneira geral, os grandes projetos são financiados na forma direta, e a análise de 
concessão do crédito é toda realizada pela equipe técnica do BNDES. Além disso, a 
estruturação do pacote de financiamento trabalha com a premissa que os empréstimos serão 
pagos com os recebíveis a serem gerados durante a vida operacional do projeto.  
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Normalmente uma operação de financiamento no BNDES passa por três fases básicas: 
análise, contratação e acompanhamento. 

Na fase de análise de uma operação na base de project finance o exame da série histórica da 
sociedade de propósito específico fica prejudicada, pois a mesma é criada para a realização de 
um projeto geralmente novo e para a segregação dos riscos envolvidos nele. Porém, é 
realizada a análise cadastral dos sócios da SPE e avaliada toda a estrutura societária. 

O BNDES também realiza uma análise detalhada do fluxo de caixa futuro do 
empreendimento, uma vez que os recebíveis a serem gerados são a garantia do empréstimo, 
isolada ou em conjunto com outras garantias reais ou fidejussórias. 

Outro cuidado importante tomado pela equipe técnica durante essa fase é indicar as 
obrigações que devem constar do contrato de financiamento. Tais obrigações podem prever o 
cálculo e a apresentação de indicadores de performance financeira da empresa, de manutenção 
de patamares esperados de recebíveis, de apresentação das licenças legais exigíveis para se 
aprovar a operação, a contratação de auditoria e a elaboração de relatórios e balanços. 

No caso de descumprimento de cláusulas financeiras e não financeiras do contrato de 
financiamento, a Instituição exige o vencimento antecipado das obrigações financeiras.  

Na fase final de análise da operação também são indicados os prazos de carência[64] e 
amortização do empréstimo (somados, representam o período total para pagamento do 
empréstimo), que são fixados de acordo com o tempo estimado para o projeto começar a 
operar e a alcançar receitas suficientes para o pagamento da dívida.  

Todas essas informações fazem parte do relatório de análise, que é submetido à Diretoria[65] 
do BNDES para aprovação ou não da operação financeira. 

Se o projeto for aprovado começa a fase de elaboração do instrumento contratual, e após a sua 
aprovação dá-se a assinatura do contrato pelas partes e o seu registro. A partir daí ocorre a 
primeira liberação de recursos para o projeto, conforme cronograma físico e financeiro 
previsto no relatório de análise, desde que haja o total cumprimento das obrigações 
preliminares exigidas.  

 Na fase dos desembolsos dos recursos previstos no financiamento, geralmente são realizadas 
visitas de acompanhamento ao empreendimento, que acontecem pari passu com as liberações 
dos valores. As liberações são realizadas de forma gradual, diminuindo o risco de 
inadimplemento, pois os problemas na implantação do projeto são rapidamente detectados. E 
uma nova liberação só é realizada se forem cumpridas as exigências previstas 
contratualmente. Durante a fase de acompanhamento são exigidos também relatórios e 
balanços auditados da SPE.    

Vale ressaltar que o processo de sedimentação das normas de project finance no BNDES 
começou há vários anos, desde 1996. Desde então, o BNDES vem adaptando sua estrutura 
operacional para melhor analisar as operações de financiamento sob a modalidade de project 
finance, pois durante a maior parte de sua existência trabalhou com operações estruturadas 
principalmente na forma de corporate finance. 

 Durante a fase de implantação das operações de project finance no  BNDES não se utilizou o 
conceito puro desta modalidade de financiamento. Ao contrário, foram mescladas 
características de financiamento do tipo corporativo (que sempre fez parte da tradição do 
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Banco) com as características básicas de project finance[66]. Com essas características 
hibridas da fase inicial de atuação em project finance , houve maior segurança por parte do 
Banco na concessão dos financiamentos. Hoje, para a análise de diversos tipos de projetos são 
utilizados os principais conceitos de project finance[67]. 

Deve ser ainda destacada que a principal aplicação de project finance no BNDES se refere ao 
apoio às SPEs que são formadas pelos vencedores de certames licitatórios de concessões 
públicas. As dívidas das SPEs são pagas com os recebíveis obtidos com a exploração das 
concessões, com destaque para os projetos dos setores de energia elétrica, telefonia e 
rodoviário. 

No BNDES, o setor que mais se utilizou de financiamentos estruturados na base de project 
finance foi o de energia, tendo havido diversas operações de financiamento desde 2003. 

As condições operacionais de apoio financeiro aos projetos de investimento ao setor de 
energia vêm sendo aperfeiçoadas desde 1996, tendo ocorrido a diminuição do custo financeiro 
dos empréstimos por meio da queda nas taxas de juros, elevação dos prazos amortização, a 
redução do índice de cobertura do serviço da dívida e o aumento da participação máxima do 
BNDES sobre os itens financiáveis em cada projeto[68]. Isso foi possível principalmente pela 
criação de um ambiente institucional favorável à implantação de novos projetos, a partir do 
novo marco regulatório do setor (lei 10.848/04 do setor elétrico), que procurou atrair tanto o 
capital privado quanto o público para novos projetos setoriais[69]. 

  

7. Considerações Finais 

  

O project finance é mais uma importante alternativa para o financiamento de grandes 
projetos, que lutam com a falta de garantias reais e pessoais, demandadas pelas instituições de 
crédito. 

Devido ao processo da atenuação dos riscos identificados nos projetos, esta modalidade de 
financiamento requer, necessariamente, maior tempo de análise e uma significativa malha de 
contratos e serviços de consultoria para os projetos envolvidos, resultando em custos de 
transação mais elevados. 

Na organização de project finance não há uma fórmula única; cada operação de financiamento 
é singular e deve ser analisada de uma forma específica, na qual todos os contratos envolvidos 
na implantação e operação do empreendimento convivam de maneira harmoniosa e 
coordenada. 

 Essa poderosa forma de estruturação financeira tem se tornado uma aliada das empresas 
brasileira na superação dos desafios na obtenção de crédito para o desenvolvimento de suas 
atividades. Ou seja, o project finance pode se transformar em uma das mais importantes 
soluções para o desenvolvimento dos diversos setores da infraestrutura brasileira. No entanto, 
é importante lembrar, as condições do ambiente regulatório são extremamente importantes 
para a estruturação de projetos nessa modalidade, fazendo-se necessário a implantação de 
marcos regulatórios, como o formulado para o setor de energia. 
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Ressalte-se que a estrutura de um project finance é baseada na geração de fluxos financeiros 
suficientes no empreendimento a ser financiado, não suprindo, portanto, a falta de viabilidade 
comercial, de mercado ou cambial. 

Há diversos obstáculos que dificultam o melhor aproveitamento dessa técnica de 
financiamento no Brasil, como o conservadorismo do mercado bancário, que reluta em adotar 
novos modelos de financiamento e exigir outras garantias para as operações financeiras, além 
das tradicionais. 

Também existem dificuldades de adaptar as características originais do project finance do 
direito anglo-saxão, onde esta modalidade ainda hoje é mais praticada, para o sistema do 
direito romano-germânico como o brasileiro. 

As fontes de financiamento público, principalmente as do BNDES, que foi o vanguardista na 
aplicação dessa técnica, são ainda essenciais na consolidação definitiva desse instrumento 
financeiro no Brasil, que pode contribuir ainda mais o para o desenvolvimento da 
infraestrutura e das empresas brasileiras. 
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A NATUREZA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE ANÔNIMA 

 
THE NATURE OF LIABILITY OF DIRECTORS OF A CORPORATION 

 
 
 

Rodolfo Soares Dos Reis 
 

RESUMO 
A complexidade da economia no seu estágio atual demanda por empreendimentos que 
aglutinam milhares de investidores das diversas camadas da sociedade. A sociedade anônima 
é espécie societária que protagoniza esses grandes empreendimentos. Assim, havendo a 
participação acionária do público em geral, a regulação do funcionamento das companhias 
transcende a esfera contratual privada para atingir o interesse público. Por assim ser, é 
compreensível o entendimento do administrador como órgão da companhia, cujas funções, 
deveres e responsabilidades derivam da própria lei. Aliado a isso, é possível perceber o 
transporte da responsabilidade do administrador de companhia do campo do inadimplemento 
contratual para o âmbito dos ilícitos civis, suplantado, assim, a teoria contratualista em 
primazia da teoria organicista. Por tudo isso, a discussão em torno da responsabilidade do 
administrador de companhia, quer em face da própria sociedade ou de seus acionistas, quer 
em face de terceiros, permanece em vigor. Daí o objetivo central da presente pesquisa, qual 
seja, perquirir a natureza dessa responsabilidade: se se trata de responsabilidade objetiva ou 
subjetiva.  
PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE ANÔNIMA; ADMINISTRADOR; 
RESPONSABILIDADE; NATUREZA; OBJETIVA OU SUBJETIVA; PRESUNÇÃO DE 
CULPA. 
 
ABSTRACT 
The complexity of the economy in its present demand for new developments that encapsulate 
thousands of investors from various strata of society. The corporation is sort who stars in 
these large corporate enterprises. Thus, with equity participation from the public at large, 
regulating the operation of the companies goes beyond the private sphere of contract to 
achieve the public interest. That being the case, it is understandable understanding of the 
manager as the company body, whose functions, duties and responsibilities derive from the 
law itself. Along with that, you can see the shipping company administrator's responsibility to 
the field of breach of contract for the scope of the tort, superseded, so the theory of social 
contracts in the primacy of the organic theory. For all these reasons, the discussion around the 
responsibility of the trustee company, either because the own company or its shareholders, 
whether in the face of others, remains in force. Hence the central purpose of this study, 
namely, to assert the nature of this liability if it is objective or subjective responsibility.  
KEYWORDS: CORPORATION; ADMINISTRATOR; RESPONSIBILITY; NATURE; 
OBJECTIVE OR SUBJECTIVE; PRESUMPTION OF GUILT. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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O processo de concentração industrial iniciado no fim do século XIX deu origem à 
constituição de grandes companhias, com dimensão, complexidade e significado econômico 
social e político antes nunca imaginado, propiciando, paulatinamente, a pulverização da 
propriedade das ações dessas empresas entre grande número de acionistas. Daí porque o 
funcionamento dessas macroempresas transcender a esfera contratual privada, onde se 
constituíram e se desenvolveram, para atingir o plano do interesse público. 

A sociedade anônima é tipo societário que materializa essas grandes empresas, adequada, 
portanto, para empreendimentos de grande porte, apropriados à crescente complexidade de 
uma economia em constante expansão. Empreendimentos estes capazes de aglutinar milhares 
de sócios acionistas pela captação de recursos do público em geral, via mercado de capitais. É 
uma típica sociedade que o insucesso de seu empreendimento pode destruir ou abalar um país 
inteiro. 

O profissionalismo e a organização são elementos essenciais da administração da companhia, 
o que revela a decadência da empresa sob organização familiar, sobretudo quando não sujeita 
à reestruturação organizacional que o atual estágio do mercado demanda. 

O presente trabalho visa analisar os elementos de aferição da responsabilidade civil dos 
administradores, de modo a resguardar os acionistas e a própria sociedade em relação aos 
prejuízos que lhes possam advir em conseqüência de conduta irregular desses mesmos 
administradores, bem como aos terceiros de boa-fé que venham contratar com a companhia. 

As hipóteses de responsabilização civil dos administradores encontram-se previstas nos 
incisos I e II do art. 158 da Lei 6.404/76: uma relacionada aos prejuízos causados por sua 
culpa ou dolo, ainda que atuando dentro de suas atribuições ou poderes; e a outra pertinente à 
violação da lei ou do estatuto. Perquirir a natureza da responsabilidade que envolve uma ou 
outra hipótese será o foco central do presente estudo, objeto da última unidade deste trabalho 
monográfico. 

Antes, porém, algumas considerações, ainda que gerais, em torno do instituto da sociedade 
anônima, se fazem necessárias, posto que imprescindíveis à compreensão do tema aqui 
proposto. Serão, portanto, objeto da primeira unidade desta exposição o estudo do conceito de 
sociedade anônima e suas características essenciais, bem como o estudo de sua estrutura 
orgânica, com especial enfoque ao Conselho de Administração e à Diretoria. 

A segunda unidade terá por objeto o sistema de responsabilidade civil em vigor no Direito 
brasileiro. Serão consultados os ensinamentos dos principais civilistas brasileiros, com obras 
específicas dedicadas ao assunto, visando o esclarecimento, ainda que superficial, em torno do 
conceito de responsabilidade civil e suas espécies, bem como o estudo de seus pressupostos: 
conduta, comissiva ou omissiva, culpa lato sensu, dano moral ou patrimonial e nexo de 
causalidade. 

Por fim, assentadas as noções gerais pertinentes à sociedade anônima e aos conceitos da teoria 
da responsabilidade civil, resta a análise da temática central objeto do presente estudo: a 
responsabilidade civil dos administradores de sociedade anônima, precisamente no que tange 
a natureza dessa responsabilização: se objetiva ou subjetiva. Para tanto, não se pouparão 
esforços no sentido de identificar a real natureza do vínculo jurídico estabelecido entre o 
administrador e a sociedade, à luz das teorias contratualista e organicista. Ademais disso, 
serão tratados os deveres basilares do administrador de companhia, com ênfase no dever de 
diligência. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 985



Eis o itinerário necessário à compreensão da temática aqui proposta, qual seja, a natureza da 
responsabilidade civil dos administradores de sociedades anônimas. 

  

1. Da administração das Sociedades Anônimas 

  

• 1.1 Considerações gerais sobre sociedades anônimas 

As sociedades anônimas, espécie do gênero sociedade por ações, são reguladas pela Lei 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (LSA), cujo artigo 1º fornece os elementos para abstração 
de seu conceito: "a companhia ou sociedade anônima terá capital dividido em ações, e a 
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço a emissão das ações 
subscritas ou adquiridas". 

De forma sucinta, porém não menos completa, Waldo Fazzio Junior assim conceitua esse tipo 
societário: 

Sociedade anônima ou companhia é a pessoa jurídica de direito privado, mercantil por força 
de lei, regida por um estatuto e identificada por uma denominação, criada com o objetivo de 
auferir lucro mediante o exercício da empresa, cujo capital é dividido em frações 
transmissíveis, composta por sócios de responsabilidade limitada ao pagamento das ações 
subscritas.[1] 

Do enunciado legal acima contido é possível extrair seus elementos característicos essenciais: 
a) sociedade de capital; b) sociedade institucional; c) sociedade empresarial por excelência; d) 
nome empresarial com base em denominação; e) capital social dividido em ações; e f) 
responsabilidade limitada dos sócios. 

A sociedade anônima é uma sociedade de capital, considerando-se esta como a que os 
atributos individuais dos sócios (intuito personae) não interferem na realização do objeto 
social, importando, para sua constituição, a contribuição financeira dos sócios.[2] Tal 
atribuição tem em vista a clássica classificação das sociedades em duas categorias: sociedade 
de capital e sociedade de pessoa. 

Sem prescindir das lições de Alfredo de Assis Gonçalves Neto: 

Ao contrário do que ocorre com as demais sociedades empresárias, a companhia e uma 
sociedade de capital - o que significa que é o interesse em aplicar recursos para o 
empreendimento comum que atraí o ingresso de acionistas (sócios) no seu quadro social. Os 
acionistas são investidores que apostam na perspectiva de bons resultados da companhia, ao 
passo que nas outras sociedades prevalecem o relacionamento pessoal dos sócios e a 
confiança nas suas qualidades e qualificações individuais. Não quer isso dizer que uma 
sociedade anônima não possa ser formada intuitu personae, mas significa que sua estrutura 
visa possibilitar a convivência de estranhos na busca dos fins sociais, sem que o 
relacionamento dos fins sociais, sem que o relacionamento dos sócios possa afetar seu 
desempenho.[3]   

Sendo assim, como sociedade de capital que é, na sociedade anônima não há qualquer 
restrição quanto ao ingresso de novos sócios no quadro societário, podendo os sócios 
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livremente negociar suas ações, submetê-las à penhora em ação de execução, bem como 
possibilitar aos herdeiros de sócio morto ingressar no quadro societário. 

Uma outra característica essencial da sociedade anônima se revela na sua forma de 
constituição, através de um instrumento denominado estatuto. Por assim ser, a sociedade 
anônima tem natureza institucional, na medida em que o vínculo estabelecido entre os sócios 
possui tal característica, razão pela qual os princípios da teoria do contrato social não 
contribuem para a compreensão dos direitos e deveres dos membros dessa espécie 
societária.[4]  

Seguindo. É cediço que as sociedades, dependendo do tipo e da atividade que exploram, 
podem ser classificadas em: sociedades empresárias ou sociedades simples; aportando, um ou 
outro tipo, para regimes jurídicos diferenciados, conforme o caso. Nesse sentido, a sociedade 
empresária seria aquela organizada para a exploração da atividade econômica de produção ou 
circulação de bens ou serviços. Já a sociedade simples destina-se ao exercício de atividade 
rural de pequeno porte ou de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou 
artística.[5] 

Quanto à empresa, a sociedade anônima é sociedade empresarial por excelência, por 
imperativo legal, ainda que se destine a uma atividade não-empresária, consoante dispõe o art. 
982, § único, do Código Civil: "Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a 
sociedade por ações; e, simples, a cooperativa". Por assim ser, é sociedade cujo regime 
jurídico exige o arquivamento dos seus atos constitutivos na Junta Comercial, com adoção de 
um sistema de escrituração com livros e levantamento anual de balanço patrimonial e de 
resultado econômico, além de permitir pedido de falência e recuperação judicial; tudo como 
exige tal modalidade societária. 

O nome empresarial com base em denominação também constitui uma característica da 
sociedade anônima. 

Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada pela sociedade empresária 
para o exercício da empresa (art. 1.155 do CC). Não só as sociedades empresárias, mas 
também todas as pessoas jurídicas de direito privado devem ter um nome que as identifique 
no exercício de suas atividades.   

A sociedade anônima não pode compor o seu nome com base em firma (razão social), eis que, 
nessa hipótese, obrigatoriamente, deve concorrer o nome civil de um ou alguns dos sócios. 
Tal modalidade societária opera sob denominação designativa do objeto social, integrada 
pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia" (S.A., Cia).[6] 

Entende-se por objeto social a atividade fim da sociedade, a razão de ser de sua existência 
econômica. Ou seja, é o fim a que a sociedade se destina e que serve de limite à sua atividade. 
Qualquer fim-lucrativo não-contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes pode 
constituir-se objeto social de uma sociedade empresária. O objeto social tem de ser previsto 
de forma precisa e completa, de modo a permitir a verificação do abuso de poder dos sócios e 
o desvio de finalidade da atividade da sociedade. O art. 1.160 do Código Civil determina que 
o objeto social deve ser designado na denominação da sociedade.[7]  

Uma outra característica marcante da sociedade anônima é a divisão do seu capital social em 
ações. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 987



O capital da sociedade anônima divide-se em ações, nas quais se objetiva a participação dos 
sócios. Na sociedade anônima o capital social, formado com contribuições em dinheiro ou em 
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, é dividido em partes ou 
frações, representadas por ações. O capital social, portanto, representa o volume de recursos 
destinados pelos sócios à sociedade para que esta possa desenvolver a atividade econômica à 
qual se propôs.[8] 

Assim, ao investir na sociedade, os sócios recebem ações, espécie de valor mobiliário ou 
título de investimento que a sociedade emite para obtenção das contribuições. "Em síntese, 
para a sociedade anônima, a ação representa um instrumento de captação de recursos; para o 
sócio, representa uma alternativa de investimento".[9]    

Por fim, como consectário da característica acima, na sociedade anônima a responsabilidade 
dos sócios pelas obrigações assumidas pela sociedade é limitada ao preço de emissão das 
ações subscritas ou adquiridas e não integralizadas. Daí a característica da companhia como 
tipo societário de responsabilidade limitada dos sócios.[10] 

Daí porque a expressão responsabilidade limitada, atribuído à companhia, não tem o mesmo 
sentido que o empregado à sociedade por quotas. O grau de responsabilização do sócio 
quotista não é o mesmo do sócio acionista.[11] 

Entretanto, apesar da regra da responsabilidade limitada, é possível, em casos excepcionais, a 
responsabilização ilimitada dos administradores e dos sócios majoritários da sociedade 
anônima, cuja pertinência temática merecerá tratamento em capítulo separado. 

Pois bem. Finda a análise das características principais da sociedade anônima, convém 
esclarecer, também, que do gênero "sociedade anônima" é possível abstrair duas espécies: 
companhia aberta e companhia fechada, conforme os valores mobiliários de sua emissão 
estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, nos termos do art. 
4º da Lei 6.404/76. 

Companhia aberta é a sociedade anônima cujos valores mobiliários de sua emissão, v.g., 
ações, debêntures, commercial paper, bônus de subscrição, certificado de depósito de ações, 
são admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. É essa prerrogativa que 
possibilita à sociedade captar recursos junto ao público em geral, tendo em vista a mira aos 
grandes empreendimentos que necessitam de elevados aportes de capital. Em face dessa 
possibilidade tem-se o porquê da subsunção da companhia aberta ao um regime jurídico 
diferenciado, tanto para sua constituição quanto para seu funcionamento, donde se verifica 
uma regulação estatal em prol da probidade do mercado de valores e do interesse dos 
investidores.[12] 

A companhia fechada, ao contrário, é sociedade anônima cujos valores mobiliários de sua 
emissão não estão admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, e que, portanto, 
não se encontra submetida ao controle e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). 

O regime jurídico da companhia fechada é mais apropriado à média empresa e à empresa de 
pequeno porte, que não precisam captar recursos no mercado de valores mobiliários. Aliás, 
várias sociedades de pequeno e médio porte se constituem como sociedade anônima por 
imposição de atos normativos emanados de órgãos do governo federal que exigem, para 
exploração de determinadas atividades econômicas, esse tipo de sociedade. São sociedades 
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que não têm interesse ou condição de colocar suas ações no mercado de capitais, portanto são 
constituídas por sociedades anônimas fechadas.[13]   

Portanto, é a disponibilização dos valores mobiliários ao público em geral que norteia a 
distinção de uma ou outra espécie de companhia. 

Entende-se por valores mobiliários os papéis emitidos pelas sociedades anônimas para a 
captação de recursos financeiros no mercado de capitais. Este, por sua vez, também 
denominado mercado de valores mobiliários, define-se como um sistema de distribuição e 
negociação de valores mobiliários, e tem o propósito de viabilizar o processo de capitalização 
das sociedades anônimas abertas e proporcionar liquidez aos valores mobiliários de emissão 
dessas sociedades.[14] 

O mercado de capitais é constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras, bancos e 
outras instituições financeiras autorizadas pelo CVM, onde se desenvolve as operações de 
compra e venda ou subscrição de valores mobiliários emitidos pelas sociedades anônimas 
abertas. Nele compreendem como espécies: o mercado secundário, cuja expressão designa as 
operações realizadas na bolsa de valores; e o mercado primário ou mercado de balcão, onde 
se efetuam as operações realizadas fora da bolsa de valores. Estas operações estão submetidas 
às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM).[15] 

Findas as considerações gerais em torno das sociedades anônimas, no que pertine à temática 
aqui proposta, passa-se a análise do objetivo imediato do presente capítulo, qual seja, a 
administração das sociedades anônimas, com especial enfoque à figura do administrador 

1.2 Estrutura orgânica da sociedade anônima. 

A sociedade anônima, concebida que foi para albergar os grandes empreendimentos em torno 
dos quais se reúne um número expressivo de sócios, precisa ser organizada internamente para 
a promoção de seus objetivos sociais. Evidentemente, seria inviável que todos os acionistas 
estivessem presentes no dia-a-dia da sociedade, encarregado de sua administração, razão pela 
qual as técnicas de administração aconselham a existência de órgãos através dos quais a 
sociedade irá exprimir sua vontade.[16] 

Por assim ser, a lei impõe a criação de determinados órgãos considerados fundamentais ao 
funcionamento da sociedade anônima, a saber: assembleia geral, conselho de administração, 
diretoria e o conselho fiscal. 

A assembleia geral é a reunião dos acionistas, convocada e instalada de acordo com a lei e o 
estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar 
resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. A assembleia geral é, na 
estrutura da sociedade anônima, o órgão deliberativo supremo que, embora tenha poderes para 
decidir sobre todos os assuntos, sua convocação e reunião geralmente ocorrem apenas 
naquelas hipóteses que compreendem a sua competência privativa.[17] 

Consoante os termos do art. 122 da Lei n. 6.404/76, compete à assembléia geral: a) reformar o 
estatuto; b) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia; 
c) tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras por eles apresentadas; d) autorizar a emissão de debêntures; e) suspender o 
exercício dos direitos dos acionistas; f) deliberar sobre avaliação de bens com que o acionista 
concorrer para a formação do capital social; g) autorizar a emissão de partes beneficiárias; h) 
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deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e 
liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e i) autorizar os 
administradores a confessar falência e requerer recuperação judicial. 

O conselho de administração é um órgão colegiado de deliberação e fiscalização internas da 
sociedade, posicionado hierarquicamente entre a assembléia geral e a diretoria. Esse 
posicionamento, que se deduz tendo em vista as competências de cada órgão, faz do conselho 
não apenas um órgão deliberativo mas também um órgão fiscalizador e decisivo na 
administração direta da empresa.[18] Objetiva-se, com ele, "acelerar o próprio processo de 
decisão, na medida em que possibilita ao conselho orientar de modo mais rápido a diretoria 
diante de eventuais problemas que dependam de respostas imediatas".[19] 

Ao conselho de administração, obrigatório para as companhias abertas e facultativo para as 
companhias fechadas, compete, nos termos do art. 142 da LSA, a saber: a) fixar a orientação 
geral dos negócios da companhia; b) eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes 
as atribuições, observando o que a respeito dispuser o estatuto; c) fiscalizara gestão dos 
diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; d) convocar 
assembléia geral anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, 
ou quando julgar conveniente; e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas 
da diretoria; f) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o 
exigir; g) deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de 
subscrição; h) autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo 
não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de 
terceiros; i) escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 

A diretoria, por sua vez, é órgão executivo de existência obrigatória para todas as sociedades 
anônimas, composta, no mínimo, por duas pessoas físicas, acionistas ou não, por um prazo de 
gestão não superior a três anos, eleitas pelo conselho de administração ou, se inexistente, pela 
assembléia geral, competindo-lhe a representação legal da companhia e a prática dos atos 
necessários ao seu funcionamento regular. 

Como órgão essencialmente executivo, a diretoria, juntamente com o conselho de 
administração, quando existir, é a responsável pela administração e gestão da companhia, 
cabendo-lhe realizar os objetivos e metas traçados pelo estatuto, pela assembléia geral e pelo 
conselho de administração. Dentre as suas competências, destaca-se a representação legal da 
sociedade anônima.[20] 

A diretoria tem existência obrigatória em toda sociedade anônima. Como órgão executivo da 
companhia, é encarregada da administração direta da sociedade, cabendo-lhe realizar em 
concreto os objetivos sociais e metas traçadas pela assembléia geral, bem como pelo conselho 
de administração. A diretoria será composta de no mínimo dois membros, acionistas ou não, 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração ou, na sua ausência, 
pela assembleia geral. Registre-se que somente um terço das vagas do conselho de 
administração poderá ser ocupada por diretores da companhia (art. 143, L. 6.404/76). Se, por 
um lado, a diretoria é composta por duas ou mais pessoas, não se trata de órgão coletivo, na 
medida em que, salvo disposição estatutária em contrário, cada diretor, individualmente, 
poderá, dentro de suas atribuições, praticar todos os atos necessários para a realização de suas 
funções.[21]   

Por fim, o conselho fiscal é um órgão de fiscalização de andamento dos trabalhos sociais, de 
existência obrigatória, mas de funcionamento facultativo, salvo nas sociedades de economia 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 990



mista. Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira 
assembléia geral ordinária que se realizar após a sua eleição. 

A competência do conselho fiscal está voltada exclusivamente para o âmbito interno da 
companhia e consiste na fiscalização permanente dos órgãos da administração, especialmente 
no que concerne às prestações de contas e à regularidade e legalidade dos atos de gestão. Os 
destinatários dos seus atos são sempre os demais órgãos societários, especialmente a 
assembléia geral, a quem deve, prioritariamente, prestar informações.[22]    

Para os desígnios deste trabalho o que interessa são os órgãos que cuidam da administração da 
sociedade anônima: conselho de administração e diretoria. Tanto os membros do conselho de 
administração quanto os diretores da sociedade anônima são considerados seus 
administradores e, como tais, estão submetidos a uma série de normas comuns, inclusive no 
que tange aos deveres e responsabilidades. É deste particular que se cuidará ao final desta 
exposição monográfica. 

Entretanto, para se entender a responsabilidade dos administradores da companhia, 
imprescindível o acesso aos conceitos da teoria da responsabilidade civil. Eis o objeto do 
capítulo seguinte.  

  

2 Noções Sobre a Responsabilidade Civil 

  

2.1 Conceito de responsabilidade civil 

Princípio geral do direito, informador de toda a teoria da responsabilidade, constante no 
ordenamento jurídico de todos os povos civilizados e sem o qual a vida social seria 
inconcebível, é aquele que impõe a quem causa dano a outrem o dever de o reparar. Tal 
princípio se encontra positivado nos arts. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro. O primeiro 
desses dispositivos, situado na Parte Geral do diploma, define o ato ilícito: "art. 186. Aquele 
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"; o segundo, inserto no capítulo 
da responsabilidade civil, in verbis: "art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo". 

Prescindindo das divagações históricas entorno do tema responsabilidade civil, a idéia de 
responsabilidade - que deriva etimologicamente do vocábulo respondere, designando o fato 
de ter alguém se constituído garantidor de algo - situa-se na figura do agente que, tendo 
violado norma ou obrigação, se vê submetido às consequências decorrentes de seu ato lesivo, 
isto é, à reparação do prejuízo, quer pela recomposição do estatu quo ante, quer pela 
indenização.[23] 

Silvio Rodrigues, mencionando definição preconizada por Savatier, leciona que 
responsabilidade civil é a "obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo 
causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam".[24]  

Maria Helena Diniz conceitua tal instituto como: 
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a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a 
terceiros em razão do ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato 
de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples imposição legal. Definição esta que 
guarda, em sua estrutura, a ideia da culpa quando se cogita da existência de ilícito 
(responsabilidade subjetiva), e a do risco, ou seja, da responsabilidade sem culpa 
(responsabilidade objetiva).[25] 

É fácil perceber através das definições acima que a função que norteia instituto da 
responsabilidade civil é o anseio de obrigar o agente causador do dano a repará-lo. O dano 
causado pelo ato ilícito rompe o equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente entre o 
agente e a vítima. Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, o que 
se procura fazer recolocando o prejudicado no statu quo ante. Impera neste campo o princípio 
da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto possível, repõe-se a vítima à situação anterior à 
lesão. Isso se faz através de uma indenização fixada em proporção ao dano.[26]  

  

2.2 Espécies de responsabilidade civil 

Antes de imiscuir-se nas espécies de responsabilidade civil, convém esclarecer que o termo 
responsabilidade, na acepção jurídica da palavra, abrange a responsabilidade civil e a 
criminal. Será chamada de responsabilidade penal ou civil tendo exclusivamente em vista a 
norma jurídica que impõe o dever violado pelo agente. No caso do ilícito penal, o agente viola 
uma norma penal; no ilícito civil a norma violada é de direito civil. O critério de separação 
entre uma ou outra atende apenas à conveniência e oportunidade de política legislativa. 

Porém, o ilícito civil é um minus ou residum em relação ao ilícito penal. Em outras palavras, 
aquelas condutas humanas mais graves, que atingem bens sociais de maior relevância, são 
sancionadas pela lei penal, ficando para a lei civil a repressão das condutas menos graves. 
Nada obsta que uma mesma conduta possa incidir, ao mesmo tempo, em violação à lei civil e 
penal, caracterizando dupla ilicitude, dependente de sua gravidade.[27] 

A responsabilidade civil, por sua vez, compreende a responsabilidade civil contratual e 
extracontratual e a responsabilidade civil objetiva e subjetiva. 

  

2.2.1 Responsabilidade contratual e extracontratual 

A responsabilidade jurídica de alguém deriva da violação de um dever jurídico lato sensu, 
ensejando, daí então, a obrigação de indenizar. Esse dever jurídico, passível de violação, pode 
ter como fonte uma relação jurídica obrigacional preexistente, ou melhor, um dever oriundo 
de um contrato, ou, por outro lado, pode ter por causa geradora uma obrigação imposta por 
lei. É com base nessa dicotomia que a doutrina divide a responsabilidade civil em contratual e 
extracontratual. 

Na hipótese de responsabilidade contratual, antes de a obrigação de indenizar emergir, existe, 
entre o inadimplente e seu contratante, um vínculo jurídico derivado da convenção. A 
transgressão, neste caso, refere-se a um dever gerado em negócio jurídico. 

É uma infração a um dever especial estabelecido pela vontade dos contraentes, por isso 
decorre de relação obrigacional preexistente e pressupõe capacidade para contratar. Baseia-se 
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no dever de resultado o que acarretará a presunção da culpa pela inexecução previsível e 
evitável da obrigação nascida da convenção prejudicial à outra parte.[28] 

Na responsabilidade extracontratual, ou também chamada aquiliana, nenhum liame jurídico 
existe entre o agente causador do dano e a vítima até que o ato daquele ponha em ação os 
princípios geradores de sua obrigação de indenizar. Nesta hipótese, a transgressão pertine a 
um dever jurídico imposto pela lei, afora aos negócios jurídicos. 

Mais uma vez a lição de Maria Helena Diniz: 

responsabilidade extracontratual ou aquiliana, se resultante do inadimplemento normativo, ou 
melhor, da prática de um ato ilícito por pessoa capaz ou incapaz (CC, art. 927), visto que não 
vínculo anterior entre as partes, por não estarem ligadas por uma relação obrigacional ou 
contratual. A fonte dessa responsabilidade é a inobservância da lei, ou melhor, é a lesão a um 
direito, sem que entre o ofensor e o ofendido preexista qualquer relação jurídica.[29] 

Trata-se, por tanto, de responsabilidade que se determina pelo fato gerador da obrigação de 
indenizar: se por violação a um contrato, se por violação a lei. 

2.2.2 Responsabilidade objetiva e subjetiva 

Em regra, a ideia de responsabilidade está intimamente ligada à culpa do agente, donde, na 
concepção clássica do Direito, ninguém deve merecer censura ou juízo de reprovação sem 
que, no mínimo, tenha faltado com dever geral de cautela no seu agir. Por outro lado, há casos 
que o Direito prevê a imprescindibilidade desse elemento no agir para a responsabilização do 
agente. Trata-se das espécies subjetiva e objetiva da responsabilidade civil. 

Se diz ser subjetiva a responsabilidade quando se inspira na ideia de culpa latu sensu, ou seja, 
a responsabilidade do agente causador do dano só se configura se agiu culposa ou 
dolosamente. De modo que a prova da culpa do agente causador do dano é indispensável para 
que surja o dever de indenizar. A responsabilidade, no caso, é subjetiva, pois depende do 
comportamento do sujeito.[30] 

Na responsabilidade objetiva, por outro lado, a atitude culposa ou dolosa do agente causador 
do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 
experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este 
último agido ou não culposamente. 

  

2.2.3 Responsabilidade direta e indireta 

Há, ainda, a classificação pouco usual, relativamente à pessoa que pratica a ação. 

Assim, a responsabilidade será direta se proveniente da própria pessoa imputada, quando o 
agente responderá, então, por ato próprio. E indireta ou complexa, se promana de ato de 
terceiro, com o qual o agente tem vínculo legal de responsabilidade, de fato de animal e de 
coisas inanimadas sob sua guarda.[31] 

  

2.3 Pressupostos da responsabilidade civil 
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Desdobrando-se o art. 186 do Código Civil, anteriormente transcrito, é fácil perceber que ele 
envolve alguns elementos que implicam a existência de alguns pressupostos, ordinariamente 
necessários, para que a responsabilidade civil emerja. 

Inicialmente a lei se refere a alguém que por ação ou omissão causa dano a outrem. Por ação, 
no sentido amplo, entende-se "o ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, 
voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou 
coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando a obrigação de satisfazer os direitos do 
lesado".[32] 

A responsabilidade por ato próprio, sem maiores digressões, é aquela em que o agente, por 
sua ação pessoal, infringindo dever legal ou social, prejudica outrem. A responsabilidade por 
ato de terceiro ocorre quando uma pessoa fica sujeita a responder por dano causado a outrem 
não por ato próprio, mas por ato de alguém que está, de algum modo, sob a sujeição daquele. 
Enquanto que a responsabilidade por fato de animal ou coisa inanimada obriga o agente a 
reparar o dano causado por animal ou coisa que estava sob sua guarda.[33] 

Vale reiterar que o comportamento do agente poderá ser uma comissão ou uma omissão. A 
comissão seria a prática de um ato que não se deveria evitar, enquanto a omissão seria a não-
observância de um dever de agir ou da prática de certo ato que deveria realizar. 

O segundo pressuposto para a caracterização da responsabilidade civil reside na culpa latu 
sensu do agente causador do dano. Quando se fala em culpa latu sensu, a noção compreende a 
conduta estritamente culposa e dolosa. Assim é que, regra geral, para que a responsabilidade 
se caracterize, mister se faz a prova de que o comportamento do agente causador do dano 
tenha sido doloso ou pelo menos culposo. 

Conduta dolosa é aquela intencionalmente voltada ao resultado. Ou melhor, é a "vontade 
consciente de violar o direito, dirigida à consecução de um fim ilícito".[34] 

Sem prescindir do conceito oferecido por Silvio Rodrigues: "o dolo se caracteriza pela ação 
ou omissão do agente que, antevendo o dano que sua atividade vai causar, deliberadamente 
prossegue, com o propósito, mesmo, de alcançar o resultado danoso".[35] Em outras palavras, 
o agente quer a conduta [causa] e o resultado [conseqüência].  

A culpa estrito sensu, nas palavras de Sergio Cavalieri Filho, seria "a conduta voluntária 
contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direto, com a produção de um evento danoso 
involuntário, porém previsto ou previsível".[36] Daí se extraem os elementos característicos 
da conduta culposa: a) conduta voluntária com resultado involuntário; b) previsão ou 
previsibilidade; e c) inobservância de dever geral de cautela. 

Ao contrário do dolo, na culpa a vontade não se dirigi a um fim determinado; o agente quer a 
conduta, não, porém, o resultado. 

Entretanto, embora involuntário, o resultado poderá ser previsto pelo agente, entendendo-se 
como tal o resultado que foi representado ou mentalmente antevisto. Ou, não sendo previsto, o 
resultado terá que, pelo menos, ser previsível. E previsível é aquilo que tem certo grau de 
probabilidade, de forma que, segundo as regras da experiência, é razoável prevê-lo.[37] 

Ainda como elemento característico da conduta culposa, há a falta de o dever geral de cautela 
que se exterioriza através da imprudência, negligência e imperícia. Sendo imprudência a falta 
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de cautela ou cuidado por conduta comissiva; negligência, a falta de cuidado por conduta 
omissiva; e imperícia, falta de habilidade no exercício de atividade técnica.   

Seguindo nos pressupostos da responsabilidade civil, tem-se, também, o nexo de causalidade 
entre a conduta e o dano, de modo que, para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a 
prova da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou a omissão culposa do 
agente e o dano experimentado pela vítima. 

O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se "nexo causal", de modo que o fato lesivo 
deverá ser oriundo da ação, diretamente ou como sua conseqüência previsível. Tal nexo 
representa, portanto, uma relação necessária entre o evento danoso e a ação que o produziu, 
de tal sorte que esta é considerada como sua causa. Todavia, não será necessário que o dano 
resulte apenas imediatamente do fato que o produziu. Bastará que se verifique que o dano não 
ocorreria se o fato não tivesse acontecido. Este poderá não ser a causa imediata, mas, se for 
condição para produção do dano, o agente responderá pela conseqüência.[38] 

O Direito Civil Brasileiro adotou a teoria da causalidade adequada, segundo a qual "causa é 
o antecedente não só necessário mas, também, adequado à produção do resultado". Tal teoria 
vem para solucionar os problemas originários de causalidade múltipla, quando há uma cadeia 
de condições, várias circunstâncias concorrendo para o evento danoso, e se tem que precisar 
qual dentre elas é a causa real do resultado.[39] 

A despeito de não existir dispositivo expresso, a adoção a essa teoria é abstraída do teor do 
art. 403 do Código Civil, que diz: "Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as 
perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e 
imediato". A expressão "efeito direto e imediato", ora destacada, não indica a causa 
cronologicamente mais ligada ao evento, temporalmente mais próxima, mas sim aquela que 
foi a mais direta, a mais determinante segundo o curso natural e ordinário das coisas.[40] 

Com efeito, em sede de responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem para o 
resultado são relevantes, mas somente aquela que foi mais adequada a produzir concretamente 
o dano. Além de se indagar se uma determinada condição concorreu concretamente para o 
evento, é ainda preciso apurar se, em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito. 

Por fim, como último pressuposto da responsabilidade civil, o dano segue como seu elemento 
preponderante, posto que sem dano não haverá o que indenizar, ainda que a conduta tenha 
sido culposa. 

O dano consiste no prejuízo sofrido pela vítima. Pode ser individual ou coletivo, moral ou 
material, ou melhor, econômico e não econômico. Na noção de dano está sempre presente a 
noção de prejuízo. É por isso que nem sempre a transgressão de uma norma (ato ilícito) 
ocasiona o dever de indenização. Só haverá possibilidade de indenização, se o ato ilícito 
ocasionar dano. 

Maria Helena Diniz define o dano como sendo: "a lesão (diminuição ou destruição) que, 
devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em qualquer bem ou 
interesse jurídico, patrimonial ou moral".[41] 

Como espécies de danos, tem-se às previstas na legislação substantiva civil brasileira: dano 
patrimonial e dano moral. 
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O dano patrimonial, também chamado de dano material, vem a ser a lesão concreta, que afeta 
um interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total ou 
parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de avaliação pecuniária e de 
indenização pelo responsável.[42] Como subespécies, tem-se o dano emergente, como aquele 
que importa em efetiva e imediata diminuição do patrimônio da vítima; e o lucro cessante, 
sendo como tal o lucro que o lesado deixou de auferir, em razão do prejuízo que lhe foi 
causado.[43] 

O dano moral, na definição de Wilson Melo da Silva citado por Silvio Rodrigues, é a lesão 
sofrida "pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-
se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo 
que não seja suscetível de valor econômico".[44] 

Enfim, quando alguém admite ser vítima de um dano (patrimonial ou moral), decorrente de 
um ato jurídico contrário à lei (ato ilícito), imputável a uma pessoa identificável, e que, por 
isso, se interligou, de maneira nociva, ao seu conjunto de interesses (nexo causal), lhe é 
facultado ajuizar, em não obtendo a restauração de maneira voluntária (composição 
amigável), ação judicial tendente a obter, pelo Estado-juiz, sentença que exprima o valor 
necessário que o agente deverá pagar para que se eliminem os efeitos da lesão da vítima. 

Estabelecidas as bases conceituais em torno da temática referente à responsabilidade civil, 
passa-se à análise do cerne da presente exposição monográfica: 

  

3 Da Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A 

  

3.1 Do administrador e sua relação jurídica com a companhia 

Asseverou-se em linhas anteriores que os órgãos que cuidam da administração da sociedade 
anônima, por força de lei, são o Conselho de Administração e a Diretoria, os quais são 
compostos, essencialmente, por administradores, acionistas ou não. 

Assim dispõe o art. 138 da Lei n. 6.404/76: 

Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao 
Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 

§1.º O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da 
companhia privativa dos diretores. 

§2.º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, Conselho de 
Administração. 

Assim, a legislação brasileira dispôs, expressamente, sobre quem será o administrador nas 
sociedades anônimas, isto é, os diretores e os membros do Conselho de Administração, 
esvaziando a discussão doutrinária sobre a conceituação de administrador. 

O que não se deve perder de vista é que o Conselho de Administração e a Diretoria são órgãos 
responsáveis pela administração da sociedade, e, por assim ser, seus integrantes são 
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administradores por excelência. O primeiro órgão possui funções deliberativas e de ordenação 
interna, ao passo que o segundo exerce atribuições efetivamente executivas. Portanto, os 
membros desses órgãos são os administradores regularmente investidos dos poderes de gestão 
e de representação da companhia. 

Obviamente que a indicação de pessoas naturais para exercerem a administração da empresa 
deve respeitar certos requisitos de ordem pessoal, tais como as pessoas impedidas por lei 
especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou impedida de ter acesso 
a cargo público em decorrência de sentença criminal, bem como as pessoas declaradas 
inabilitadas pela Comissão de Valores Mobiliários (art. 147, §1º e §2º, da Lei n. 6.404/76). 

Imperioso, nesta sede, determinar a natureza do vínculo jurídico que se estabelece entre o 
administrador e a companhia, para daí identificar a responsabilidade advinda dessa relação. 
Releva ressaltar que o vínculo jurídico que aqui se menciona tem em vista a responsabilização 
civil dos administradores, dissociado, portanto, da ideia jus-trabalhista de vínculo entre aquele 
e a sociedade. 

Outrora, como fundamento do vínculo jurídico estabelecido entre o administrador e a 
sociedade, vigorou o entendimento defendido pela teoria contratualista, segundo a qual a 
relação entre o administrador e a sociedade possui natureza puramente contratual, 
precisamente caracterizada pelo contrato de mandato. Por este contrato tornavam-se efetivos 
as funções de gestão e representação da sociedade, de modo que os poderes dos 
administradores seriam delegados, e não próprios, agindo, portanto, sempre em nome e por 
conta dos acionistas, que os nomeavam e poderiam demiti-los ad nutum.[45] 

Em conseqüência dessa caracterização contratual da figura do administrador, as infrações aos 
deveres de gestão faziam nascer a responsabilidade dos infratores segundo as regras do direito 
comum relativas ao inadimplemento das convenções. Tal posicionamento justificava a 
irresponsabilidade pessoal pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, ressalvados os 
atos praticados com excesso de poderes.[46] 

Sendo assim, de acordo com essa teoria, o administrador nada mais era do que um mandatário 
dos acionistas da sociedade, responsável somente quando agisse com violação das obrigações 
do mandato. A responsabilidade adviria por inadimplemento contratual. 

Por outro lado, em contraponto à contratualista, a teoria organicista, adotada no ordenamento 
jurídico brasileiro desde o Decreto-lei n. 2.627/40, defende a concepção do administrador 
como titular de uma posição orgânica na sociedade, daí surgindo o dever de diligência do 
gestor, "próprio de um dirigente de empresa ordenado e consciencioso, completamente 
dissociado da normatividade do mandato".[47] Tal teoria busca no direito público a ideia de 
que os órgãos de administração da companhia, igualmente como os da Administração Pública, 
possuem funções oriundas da lei e não de convenções particulares, como, in casu, a 
Assembléia Geral.[48] 

Por assim ser, a teoria organicista transporta a responsabilidade dos administradores de 
companhia do campo do inadimplemento contratual para o âmbito dos ilícitos civis, de 
natureza aquiliana. 

Nas palavras de José Alexandre Tavares Guerreiro: 
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No direito brasileiro, parece igualmente estar definitivamente superada a configuração 
jurídica do administrador como simples mandatário, habilitado a prática de atos de gestão 
ordinária por força do estatuto, mas dependente de poderes especiais do mandante (no caso a 
assembléia geral) para a prática dos atos de gestão exorbitantes da simples administração. 
Para demonstrar a inadequação do mandato como vínculo entre o administrador e a sociedade, 
bastaria, a rigor, lembrar que a função administrativa é indelegável (art. 139 da Lei n. 6.404), 
ao passo que a delegação de poderes não repugna à essência dogmática do mandato, ex art. 
1.300 do CC).[49] 

Daí concluir-se que, no Direito brasileiro, as funções do administrador de sociedade anônima 
não se vinculam a um contrato, v.g., mandato, mas decorrem do próprio aparelhamento da 
companhia. 

  

3.2 Dos deveres do administrador de sociedade anônima 

Por serem dotados de poderes decisórios quanto ao destino da sociedade, os administradores 
possuem deveres e responsabilidades estabelecidos com vista a evitar que a minoria sofra 
esbulhos em seus direitos por aqueles que detêm o poder de mando da companhia. Esculpidos 
nos arts. 153, 155 e 157 da Lei das S.A., figuram como os principais deveres a serem 
impostos aos administradores: o de diligência, o de lealdade e o de informar. 

Conforme preceitua o art. 153 da referida lei, por força do dever de diligência: "o 
administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus 
próprios negócios". 

O dever de diligência, expresso no art. 153, exige do administrador uma conduta exemplar no 
desempenho de suas funções, que na atualidade transcende a consagrada noção de conduta do 
"homem ativo e probo", vale dizer, há de se exigir do administrador conhecimento técnico, 
capacidade negocial e as habilidades essenciais a um bom administrador.[50] 

Já o dever de lealdade, estabelecido no art. 155 da mesma lei em comento, revela-se por uma 
lista, meramente exemplificativa, de condutas proibidas, considerando-se desleal, portanto, o 
administrador de companhia que: 

"I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as 
oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; 

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de 
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse 
da companhia; 

III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou 
que esta tencione adquirir." 

A proibição de tais condutas faz-se necessária visto que, por força da alta função que exercem 
na sociedade, cabendo-lhes orientá-las e gerir o seu patrimônio, os administradores tomam 
conhecimentos de fatos que são ignorados por acionistas e de situações que podem ser 
decisivas para a sociedade, contribuindo para a realização de negócios lucrativos, de que 
resultaram benefícios para todos. Aos administradores, portanto, apresentam-se oportunidades 
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para a prática de atos de que podem resultar vultosas vantagens em seu próprio benefício, mas 
que, em princípio, deverão favorecer a sociedade, com base no dever de lealdade.[51]  

Por fim, o dever de informar, conforme reza o art. 157 da Lei das S.A., aplica-se 
exclusivamente às sociedades abertas, devendo o administrador "declarar, ao firmar o termo 
de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures 
conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo 
grupo, de que seja titular". 

Trata-se do dever de revelar certas situações e negócios em que a companhia e os 
administradores estão empenhados, e que podem influir no mercado, no que se refere aos 
valores mobiliários por ela emitidos.[52] 

A disclusure constitui, pois, um conjunto de regras que visam a proteger a lisura e a 
respeitabilidade do mercado de capitais. Não se refere propriamente à informação sobre os 
negócios inerentes à realização do objeto social da companhia, pois esses integram e são 
protegidos, pelos princípios do sigilo profissional da empresa, mas diz respeito a tudo aquilo 
que possa influir na cotação dos valores mobiliários (ações, debêntures, etc.) emitidos pela 
companhia, e que são objetos de operações do mercado.[53] 

Relativamente a esse dever dos administradores de companhia é possível abstrair dois 
aspectos distintos: a uma, as informações diretamente direcionadas aos acionistas; a duas, as 
informações de fatos relevantes destinados aos investidores em geral. 

No primeiro aspecto, a lei determina que, no ato da posse, o administrador de companhia 
aberta deve "declarar o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e 
debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou 
do mesmo grupo, de que seja titular" (art. 157, caput, da Lei n. 6.404/76). 

No segundo aspecto, o dever de informar refere-se à comunicação à Bolsa de Valores e 
publicação por meio da imprensa de ocorrência de fatos relevantes de repercussão econômica 
a envolver a companhia, fatos estes que possam influir na decisão de investidores do mercado 
de capitais, no sentido de comprar ou vender valores mobiliários emitidos pela sociedade 
anônima (art. 157, §4º, da Lei n. 6.404/76). 

De qualquer forma, o dever de informar exige total transparência no acesso às informações 
sobre as companhias abertas, emissoras de valores mobiliários negociados no mercado de 
capitais, garantindo a todos os investidores idênticas oportunidades de negociação. 

Daí porque o descumprimento de um desses deveres na gestão da companhia ensejará a 
responsabilização do administrador. 

  

3.3 Da responsabilidade civil do administrador de sociedade anônima 

Asseverou-se em linhas anteriores que a disciplina da responsabilidade civil, por um de seus 
aspectos, constitui um instrumento que permite a manutenção do equilíbrio nas relações 
privadas existentes entre os indivíduos que não são ligados por laços contratuais. Prima facie, 
percebe-se a função de reparação do dano presente em qualquer ação de responsabilidade 
civil, que viabiliza ao lesado a recomposição do status quo ante. 
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Os administradores de sociedade anônima não estão alheios a essa realidade. Nesse caso 
específico, a responsabilidade dos administradores tem como pressuposto sua condição de 
órgãos sociais, por meios dos quais se expressa a vontade coletiva emanada das deliberações 
da Assembleia Geral, daí porque, em princípio, o administrador não se responsabiliza 
pessoalmente pelas obrigações que contrair em nome da companhia. 

Atuando a pessoa física do administrador como órgão da pessoa jurídica, nada mais faz do 
que realizar a vontade do ente coletivo (o interesse desta não deve ter contato com os 
interesses particulares dos administradores, podendo, então, ultrapassá-los ou contrariá-los) e, 
portanto, no relacionamento com terceiros, é a própria sociedade anônima que se obriga. Em 
consequência disso, inexiste qualquer razão capaz de justificar o comprometimento pessoal do 
administrador e de seu patrimônio particular em virtude de atos praticados em nome da 
companhia, salvo nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações e na legislação 
especial.[54] 

Todavia, a irresponsabilidade do administrador pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade pressupõe a prática de ato regular de gestão, consoante preceitua o caput do art. 158 
da Lei das S.A. Por este mesmo dispositivo legal encontra-se elencado as duas hipóteses em 
que o administrador responderá civilmente pelos prejuízos que causar. Eis a redação do 
dispositivo em referência: 

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em 
nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos 
prejuízos que causar, quando proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 

Tais hipóteses serão objeto de estudo dos tópicos que segue. 

  

3.3.1 Da responsabilização por culpa ou dolo do administrador 

Observou-se em linhas anteriores que, regra geral, para que a responsabilidade se caracterize, 
mister se faz a prova de que o comportamento do agente causador do dano tenha sido doloso 
ou pelo menos culposo. Aliado a isso, imprescindível, por óbvio, o nexo causal entre a 
conduta do agente e o prejuízo causado. 

A hipótese de responsabilização versada no inc. I do art. 158 da Lei das S.A. compreende o 
proceder do administrador dentro de suas atribuições ou poderes, porém com culpa ou dolo, 
desde que haja verificação de prejuízo. Quer o dispositivo dizer que, mesmo que o 
administrador aja dentro dos limites de suas atribuições e poderes que são conferidos pela lei 
e pelo estatuto, a culpa ou dolo desvirtuam o ato praticado, dando-lhe uma finalidade diversa 
que o interesse social exige. 

O ato, que devia satisfazer a todos, passa a visar uma vantagem pessoal para o administrador 
ou para terceiros no caso do dolo, trazendo por conseqüência, um prejuízo para a sociedade, 
para seus acionistas e para terceiros. 
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Na hipótese em comento, por se tratar de ato praticado dentro dos poderes conferidos pela lei 
ou pelo estatuto, a responsabilidade pelo ato do administrador recairá, também, sobre a 
companhia, quando os prejuízos atingirem terceiros. E mais: eventual contrato entabulado 
entre um terceiro e a sociedade, prejudicial a esta última, permanecerá válido e eficaz entre as 
partes, cabendo à companhia, em regresso, promover a responsabilização do administrador 
culpado. Obviamente que, in casu, a prova da conduta dolosa ou culposa do administrador 
será imprescindível. 

Consoante os ensinamentos de José Alexandre Tavares Guerreiro: 

Evidentemente, não pode a sociedade deixar de responde perante terceiros que com ela se 
relacionarem, exempli gratia, celebrando determinado contrato, por quanto a tais terceiros não 
se poderá exigir mais do que a normal diligência em verificar se o administrador que 
representa a sociedade procede, no caso, consoante as normas que determinam seus poderes e 
atribuições. O contrato celebrado, no exemplo fornecido, permanece válido e eficaz entre as 
partes, ainda que ruinoso para a sociedade e seus acionistas, cabendo, entretanto, a estes, 
àquela ou a ambos, conforme o caso, promover a responsabilização do administrador 
culpado.[55] 

Com efeito, trata-se de típica hipótese de responsabilidade civil subjetiva, quando a prova da 
culpa do agente causador do dano é indispensável para que surja o dever de indenizar. 

Quando se tratar de conduta dolosa do administrador, não há maiores dificuldades à 
apreciação da responsabilidade. Basta verificar se o administrador agiu intencionalmente 
voltado ao resultado danoso. É dizer: o administrador, agindo comissivo ou omissivamente, 
antevê o dano que sua atividade irá causar, mas deliberadamente prossegue, com o propósito, 
mesmo, de alcançar o resultado danoso.    

A dificuldade surge quando da apreciação da culpa estrito sensu do administrador para fins de 
responsabilização. Em quê consistirá a falta do dever de cautela do administrador de 
companhia? Como verificá-la em concreto? 

Assim, na apreciação da culpa do administrador de sociedade anônima, torna-se 
imprescindível a aferição do descumprimento do dever de diligência. Quanto a isso, 
entretanto, não basta perquirir o comportamento do administrador e compará-lo com a 
conduta paradigmática de um "bom pai de família" na condução dos seus negócios. É preciso 
ir além e perquirir a conduta do administrador em sintonia com as técnicas da ciência da 
administração de empresa. Daí porque fundamental a realização de perícia técnica por expert 
em administração de empresas. 

Fábio Ulhoa Coelho assim se posiciona sobre o tema: 

O mais apropriado meio de operacionalização do standard do dever de diligência, segundo 
penso, é o de considerá-lo em referência aos cânones da "ciência" da administração de 
empresas." Diligente, de acordo com esta solução, é o administrador que observa os 
postulados daquele corpo de conhecimentos tecnológicos, fazendo o que nele se recomenda e 
não fazendo o que se desaconselha. Tal forma de operacionalizar a norma do art. 153 .da LSA 
parece-me extremamente objetiva, de modo a tonar o cumprimento do dever passível de 
aferição através de perícia. Ou seja, se o administrador adotou determinada providência na 
condução dos negócios sociais, a indagação jurídica, acerca do atendimento ao dever de dili-
gência na hipótese, deve se ocupar em compará-la ao que é assente entre os experts em 
administração de empresa. A adoção do bom pai de família como paradigma não é mais 
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operacional, hoje em dia. De um lado, por se tratar de padrão por demais impreciso em total 
descompasso com a realidade, tendo em vista as profundíssimas alterações na distribuição 
social de trabalho entre os sexos e as novas estruturas familiares. De outro lado, o atual 
estágio de desenvolvimento da "ciência" da administração - nascida do pioneiro trabalho de 
Frederick Taylor no fim do século passado -, permite à doutrina deitar ao lado as já gastas 
fórmulas do direito romano. Em suma, o paradigma do administrador competente deve 
substituir o do bom pai de família.[56] 

Por tanto, a aferição da culpa do administrador, referente ao descumprimento do seu dever de 
diligência, requer perícia técnica baseada nos postulados da ciência da administração de 
empresa. Mais ainda: "o julgamento do administrador de companhia deve tomar por base não 
o juízo de ilicitude, mas o juízo de culpabilidade, verificando-se, em concreto, se o agente 
poderia, diante das circunstâncias, ter atuado conforme o Direito".[57] 

  

3.3.2 Da responsabilização do administrador por violação da lei ou do estatuto 

A seção anterior tratou da responsabilidade civil do administrador de companhia por conduta 
culposa ou dolosa, ainda que dentro das atribuições ou poderes que a lei e o estatuto lhe 
confere (art. 158, I, da Lei das S.A.). Trata-se, portanto, de hipótese típica de responsabilidade 
subjetiva, em que a prova da culpa do agente causador do dano é indispensável para que surja 
o dever de indenizar.  

A perplexidade surge quando da responsabilização do administrador por violação da lei ou do 
estatuto: se se trata de responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva. 

Uma leitura açodada do dispositivo pode incitar a ideia de que a responsabilidade do 
administrador por violação da lei ou estatuto não prescinde de culpa ou dolo do agente. É o 
que leva a crer uma interpretação literal do dispositivo, na medida em que ausente as 
expressões "culpa ou dolo" previstas no inciso anterior. Seria hipótese, portanto, de 
responsabilidade objetiva. 

Aliás, não raro opiniões doutrinárias nesse sentido, como a defendida por Modesto 
Carvalhosa, segundo a qual basta a infração ao estatuto ou a lei para que haja a 
responsabilização, por presunção da culpa sempre que a má conduta - objetivamente 
apreciada e independente do ânimo de lesar - gerar dano jurídico.[58] 

Em contraposição ao pensamento objetivista, Fábio Ulhoa Coelho defende a responsabilidade 
puramente subjetiva, do tipo clássico[59], a que está submetido o administrador, nas hipóteses 
de violação da lei ou do estatuto. Por este entendimento, o lesado que visa a reparação do seu 
prejuízo deve provar a conduta dolosa ou culposa do administrador, por ação ou omissão, a 
existência e extensão do dano e o nexo de causalidade entre ambos. Salienta, ainda, que, "se a 
lei não for expressa determinando a inversão do ônus da prova ou a responsabilidade objetiva, 
o sistema que deve ser aplicado é o da responsabilidade subjetiva clássica".[60] 

Importante argumento levantado por Fábio Ulhoa, em favor da responsabilidade subjetiva do 
tipo clássico do administrador de sociedade anônima, tem em mira as próprias hipóteses 
aventadas no art. 158 da Lei das S.A, na medida em que tanto a responsabilização por culpa 
ou dolo (inciso I) quanto a responsabilização por violação da lei ou do estatuto (inciso II) são 
interdefiníveis, sendo, portanto, de mesma natureza. Daí porque não justificável uma tratar de 
responsabilidade subjetiva e outra de responsabilidade objetiva. 
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Eis o seu entendimento: 

A duas hipóteses elencados pelo art. 158 da LSA, na definição da responsabilidade dos 
administradores, são interdefiníveis. Com efeito, a ação culposa ou dolosa é, forçosamente, 
ilícita, violadora da lei. Se, por exemplo, um administrador deixa de aplicar disponibilidades 
financeiras da sociedade, ele age com negligência ou até imperícia. A natureza culposa de sua 
omissão é, assim, clara e indiscutível. Contudo, este mesmo comportamento também 
caracteriza  a inobservância dos deveres de diligências e de lealdade. Consequentemente, o 
administrador que age culposamente viola a lei. Por outro lado, toda violação à lei ou aos 
estatutos é uma conduta culposa ou dolosa. O administrador que descumpre norma legal ou 
cláusula estatutária, se não atua conscientemente, estará sendo negligente, imprudente ou 
imperito. Em razão da  interdefinibilidade das hipóteses de  responsabilização. civil dos 
administradores de sociedade não há - ressalte-se - que distinguir a natureza delas. O que 
sobre a responsabilidade fundada no inciso I do art. 158, da LSA inevitavelmente à fundada 
no inciso II do mesmo disposição comporta ser feita qualquer separação entre as duas hi-
póteses pelo legislador, que reclama tratamento uniforme.[61] 

Respeitada a opinião de Fábio Ulhoa Coelho, acima citada, todavia, não seria razoável aceitá-
la em absoluto, senão tão-somente para as relações internas da empresa, ou seja, nas relações 
entre "administradores e sociedade ou administradores e acionistas, donde pode parecer mais 
aceitável a aplicação da responsabilidade subjetiva pura, vez que estes têm a obrigação de 
fiscalizar os atos dos administradores".[62] 

Ora, o próprio autor assevera que esse sistema [de responsabilidade subjetiva do tipo clássico] 
pode acarretar injustiça na solução da lide, na medida em que impõe ao terceiro lesado 
verdadeiro óbice ao alcance da indenização pretendida. 

Este sistema não facilita o acesso da vítima ao pleno ressarcimento, em vista da complexidade 
do ônus probatório que lhe é reservado. Por tal razão, o direito sempre se mostrou atento a 
situações particulares em que a realização dos valores de justiça pela teoria da 
responsabilidade civil dependia da liberação do demandante de produzir uma parte das provas 
judiciais exigidas.[63]   

Assim, para uma parte da doutrina, prevalece o entendimento de que na hipótese do inciso II 
do art. 158 da Lei das S.A., ocorre, na realidade, uma inversão do ônus da prova, tendo em 
vista que há uma presunção da culpa do administrador quando ele infringe a lei ou o estatuto, 
admitindo-se prova em contrário. 

Eis o entendimento de Nelson Eizirik que ressalta, todavia, não se tratar de presunção 
absoluta: 

Ao invés da distinção radical entre responsabilidade objetiva e subjetiva, a evolução do 
direito, na matéria, inclina-se no sentido da aceitação de situações intermediárias, nas quais 
avultam os mecanismos de presunções e das provas em contrário. Mais prudente, então, é 
presumir-se a culpa do administrador que viola a lei ou o estatuto, admitindo-se certas escusas 
de sua parte, cabendo-lhe porém provar a ausência de responsabilidade. 

Assim, se o administrador viola a lei ou o estatuto, presume-se a culpa; tal presunção não é, 
porém, absoluta, admitido-se, portanto, prova em contrário. O administrador, nesse caso, deve 
provar que, embora tenha violado a lei ou o estatuto, agiu sem culpa ou dolo. 
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Conforme referido na doutrina, tal pode ocorrer no caso em que o administrador procede 
contrariamente à lei ou ao estatuto como única alternativa viável para favorecer a companhia 
diante de uma situação de impasse. Em tal circunstância, caberia a ele demonstrar que, 
embora tendo agido voluntariamente, não foi negligente nem imprudente, muito menos teve a 
intenção de causar prejuízo.[64] 

Vanessa Ramalhete traz um interessante exemplo relativo ao dever de informar dos 
administradores. O princípio da "ampla divulgação" (full disclosure), previsto no §4º do art. 
157 da Lei das S.A., estabelece que o administrador deve comunicar imediatamente à Bolsa 
de Valores e divulgar, pela imprensa, qualquer fato relevante ocorrido nos negócios da 
companhia capaz de influenciar a decisão dos investidores de comprar ou vender os valores 
mobiliários de sua emissão. 

Ocorre que, em circunstâncias excepcionais, o administrador de companhia aberta pode-se 
encontrar dividido entre o "dever de informar" e o de "guardar sigilo", tendo em vista o 
envolvimento de um interesse legítimo da companhia, podendo optar pelo segundo, na forma 
do art. 157, §5º, do mesmo diploma legal. Nesse caso, ainda que a Comissão de Valores 
Mobiliários venha responsabilizá-lo administrativamente, tal fato não importa 
necessariamente na responsabilização civil, pois o juiz pode entender que o sigilo mostrou-se 
mais condizente com os interesses da companhia e com os padrões de diligência, o que 
significa ausência de culpa do administrador.[65] 

Tem-se, portanto, que a full disclosure não é absoluta, assim como não o é a imputação de 
insider trading ao administrador, ou seja, acusá-lo de ter-se aproveitado de informação 
sigilosa da companhia para obter proveito próprio ou de terceiro mediante a compra ou venda 
de suas ações. Nesse caso, o autor da ação de responsabilidade civil deve provar somente que 
houve o dano e que ele foi ocasionado pela conduta ilegal do administrador ao utilizar a 
informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiros, presumindo-se que, em função 
do seu cargo, a ela teve acesso o administrador, salvo prova em contrário.[66] Exemplo típico, 
portanto, de culpa presumida do administrador, cabendo a este a prova da existência de 
alguma escusa admitida em direito. 

O administrador pode provar que não tivera acesso à informação (estava ausente do país, por 
exemplo), ou que os prejuízos não foram causados pela falha no disclosure, mas sim por 
manipulações no mercado provocadas por terceiros, caso em que faltaria o nexo de 
causalidade. Pode o administrador, ainda, demonstrar a ausência de culpa, por exemplo, que, 
mesmo estando de posse das informações, vendeu as ações da companhia unicamente para 
atender compromissos financeiros reais, urgentes e inadiáveis (uma cirurgia de emergência, 
por exemplo). Cabe lembrar, a propósito, que a lei societária inglesa de 1980, em seu art. 68 
(8) considera que não se caracteriza o delito de insider trading quando o insider demonstrar 
que negociou com qualquer outra finalidade que não as de obter lucros ou evitar 
prejuízos.[67] 

Com acerto o entendimento da Profª. Daniele de Oliveira, em Dissertação de Mestrado em 
Direito apresentado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP, segundo o qual para 
as relações internas da empresa, ou seja, nas relações entre administradores e sociedade ou 
administradores e acionistas, pode parecer mais aceitável a aplicação da teoria da 
responsabilidade subjetiva pura, vez que estes têm a obrigação de fiscalizar os atos dos 
administradores. Assim como, por outro lado, pode parecer mais justa a aplicação da prova da 
inocência quando se tratar de relações externas da esfera social, pois o terceiro lesado teria 
dificuldade muito maior em demonstrar a culpa para se ressarcir dos prejuízos sofridos.[68] 
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Ante todo o exposto, conclui-se que, ao invés da distinção radical entre responsabilidade 
objetiva e subjetiva, a evolução do Direito nessa matéria tende no sentido da aceitação de 
situações intermediárias, em que se podem adotar os mecanismos das presunções e das provas 
em contrário, de modo que, em certas ocasiões, presume-se, relativamente, a culpa do 
administrador que viola a lei ou o estatuto, admitindo-se certas escusas de sua parte. 

  

CONCLUSÃO 

A presente pesquisa tivera por objetivo primordial estabelecer a natureza da responsabilidade 
civil dos administradores de sociedade anônima, tendo em vista das hipóteses legais previstas 
no art. 158 da Lei das S.A. 

Relativamente à prevista no inciso I, qual seja, responsabilização civil por culpa ou dolo do 
administrador, ainda que agindo dentro de suas atribuições ou poderes, não há maiores 
controvérsias na doutrina em reconhecê-la como de responsabilidade subjetiva. Nessa 
hipótese, que Fábio Ulhoa cognominou de subjetiva do tipo clássico, imprescindível a prova, 
pelo demandante, de que o comportamento do agente causador do dano tenha sido doloso ou 
pelo menos culposo, além da prova dos demais pressupostos da responsabilidade civil. 

Se se tratar de conduta dolosa, basta verificar se o administrador agiu intencionalmente 
voltado ao resultado danoso. Por outro lado, se se tratar de conduta culposa, necessário a 
verificação, em concreto, da falta do dever de cautela por parte do administrador de 
companhia. A cautela, in casu, consiste na observância do dever de diligência por parte do 
administrador. 

Para a observância do dever de diligência, entretanto, não basta aferir a conduta do 
administrador com base na conduta paradigmática de um "bom pai de família" na condução 
dos seus negócios. É preciso, isto sim, atender às técnicas da ciência da administração de 
empresa, sendo necessário a realização de perícia técnica por expert em administração para a 
verificação da inobservância do dever de diligência e, por conseguinte, do dever de cautela 
por parte do administrador na condução dos negócios da companhia. 

Por outro lado, relativamente à hipótese prevista no inciso II do art. 158 da referida lei, não 
obstante as raras as vozes entendendo como hipótese de responsabilidade puramente 
subjetiva, ou, até mesmo, entendendo como hipótese de responsabilidade objetiva, predomina 
largamente o entendimento de que se cuida de responsabilidade subjetiva com presunção de 
culpa do administrador. 

Dessa forma, seria possível ao lesado responsabilizar o administrador prescindindo da prova 
da culpa. Haveria, aí, a inversão do ônus da prova, especificamente no que tange à culpa latu 
sensu do agente, cabendo ao administrador provar alguma escusa admitida em Direito. Isto 
porque o sistema de responsabilidade subjetiva do tipo clássico não facilita o acesso da vítima 
à indenização pretendida, em vista da complexidade do ônus probatório que lhe é reservado. 

Em vista do impasse instalado na aplicação de tal ou qual sistema de responsabilidade civil do 
administrador de companhia - se do tipo "clássico" ou do tipo com "presunção de culpa", mais 
razoável que, seguindo a orientação da Profª. Daniele de Lima de Oliveira, para as relações 
internas da empresa, ou seja, nas relações entre administradores e sociedade ou 
administradores e acionistas, caberia a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva do 
tipo clássico, vez que os acionistas e a sociedade têm a obrigação de fiscalizar os atos dos 
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administradores; enquanto que, para as relações externas da esfera social, atinentes aos 
terceiros de boa-fé que com a sociedade contratarem, mais justa a aplicação da 
responsabilidade subjetiva com culpa presumida, posto que o terceiro lesado teria dificuldade 
muito maior em demonstrar a culpa para se ressarcir dos prejuízos sofridos. 
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RESUMO 
Em dezembro de 2006 foi publicada a Lei Complementar n. 123, que instituiu o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte com o intuito criar um regime 
único de arrecadação de impostos e contribuições no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e Municípios, além de proporcionar a diminuição da onerosidade referente às 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como ao registro e regulamentação de sua 
atividade frente à lei civil e tributária. Esta norma foi criada para atender ao princípio 
Constitucional previsto no capítulo que trata da ordem econômica Constitucional, 
notadamente ao artigo 170 que prevê tratamento favorecido para as empresas de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Desta 
forma, este trabalho tem como escopo demonstrar a previsão Constitucional de um tratamento 
favorecido conferido às microempresas no capítulo que trata sobre os fundamentos da Ordem 
Econômica. Para isto, procedeu-se, num primeiro momento, à conceituação da microempresa, 
seguido de breve exposição da evolução legislativa deste segmento. Em ato subseqüente, o 
trabalho foca-se no estudo da Ordem Econômica inserida num capítulo específico da 
Constituição Federal de 1988 para, por fim, demonstrar à proteção dada à microempresa que 
adquiriu estatus de princípio norteador dos postulados desta Ordem Econômica. Por fim, 
aponta-se, a relevância das microempresas no cenário brasileiro que, por certo, conduziram o 
legislador constituinte à promoção de amparo específico às microempresas no bojo do texto 
Constitucional. 
PALAVRAS-CHAVE: MICROEMPRESA; ORDEM ECONÔMICA; CONSTITUIÇÃO; 
TRATAMENTO FAVORECIDO 
 
RESUMEN 
Em deciembre de 2006 fue publicado la Ley Complementaria 123, que estableció el Estatuto 
Nacional de Micro y Pequeñas Empresas con el objetivo de crear un sistema único de 
colección de impuestos bajo a la Ley Federal, Estatal, Distrito Federal y de los Municipios. 
También predencia la disminución de la carga de las obligaciones del trabajo y seguridad 
social, así como el registro y la regulación de su actividad a la legislación civil y fiscal. La 
creación de esta norma era cumplir con el principio constitucional establecido en el capítulo 
relativo a la orden económico constitucional, en especial el artículo 170 que proporciona el 
trato preferencial para las empresas pequeñas empresas constituidas bajo las leyes brasileñas y 
que tengan su sede principal en el país de esta manera. Así, este trabajo tiene por objeto 
demostrar la disposición constitucional de un tratamiento jurídico distinto dado a las 
microempresas en el capítulo sobre los fundamentos del orden económico. Para eso, se 
procedió, en primer lugar, al concepto de microempresa, seguido de una breve reseña de la 
evolución legislativa en Brasil, que dio un trato especial a este segmento. En acto posterior, el 
trabajo se centra en el estudio del orden económico entró en un capítulo aparte de la 
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Constitución de 1988 para, al fin, demostrar a la protección otorgada a los micro-empresa que 
ha adquirido la condición de principio rector de los postulados de la Orden Económico. Por 
último, señala, en pocas palabras, la importancia de las microempresas en el escenario 
brasileño que, por supuesto, llevó al legislador a promover el apoyo específico a las 
microempresas en el texto Constitucional. 
PALABRAS-CLAVE: MICROEMPRES; ORDEN ECONÔMICO; CONSTITUICIÓN; 
TRATO FAVORABLES 
 
 

1. Introdução 

  

Após intensos debates na sociedade e especificamente no Congresso Nacional, em 16 

de dezembro de 2006, por meio da Lei Complementar n. 123, foi, enfim, instituído o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.  

A norma foi criada para atender, além dos reclamos sociais, aos preceitos delineados 

na Constituição Federal.  

É que, tal qual o trabalhador que, após longos anos de luta, logrou tratamento 

diferenciado em sua relação com os empregadores a fim de elidir os conflitos sociais e de 

justiça que seguiam insuperáveis, também no campo do direito econômico, o Constituinte de 

1988 houve por bem exigir tratamento favorecido e juridicamente diferenciado para as 

microempresas. 

Nesse passo, o presente trabalho demonstra a previsão Constitucional de um 

tratamento favorecido e juridicamente benéfico conferido às microempresas, no capítulo que 

trata sobre os fundamentos da Ordem Econômica. 

Com tal propósito, procede-se, num primeiro momento, à conceituação da 

microempresa à luz da legislação e outros órgãos que a definem para fins de concessão de 

incentivos.  

Em ato contínuo, este trabalho foca-se no estudo da Ordem Econômica inserida num 

capítulo específico da Constituição Federal de 1988 para, por fim, demonstrar à proteção dada 

à microempresa que adquiriu estatus de princípio norteador dos postulados desta Ordem 

Econômica. 

Para finalizar, aborda-se a relevância das microempresas no cenário brasileiro que, 

por certo, conduziram o legislador constituinte à promoção de amparo específico às 

microempresas no bojo do texto Constitucional.  
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2. Breve esboço sobre a definição da microempresa e sua evolução legislativa no 

ordenamento jurídico brasileiro 

  

O artigo 3º da Lei Geral das Micro e Pequena Empresas dispõe que considera-se 

microempresa a sociedade empresária, a sociedade simples ou o empresário individual que 

tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) e empresa de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples 

ou o empresário individual que tenha auferido receita bruta superior a R$240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). 

Embora seja esse critério o mais aceito para fins de conceituação de microempresa, 

não existe unicidade na definição, pois existem outros critérios administrativos para definir a 

microempresa, trazidos por órgãos como o SEBRAE (Serviço de Brasileiro de Apoio à Micro 

Pequenas Empresas), e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) 

para fins de concessão dos benefícios existentes no ordenamento jurídico. 

Exemplo disso está na classificação que concebe a microempresa a partir do 

proprietário, que é aquele que centraliza quase todas as atividades, exercendo várias funções 

ao mesmo tempo. 

Outro parâmetro encontrado é aquele desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), o qual é empregado de acordo com a quantidade de pessoas que 

trabalham nessas empresas. Assim, é considerada microempresa aquela que emprega até nove 

pessoas no ramo de atividade de comércio e serviços, e até dezenove pessoas na indústria.  

Por fim, há a classificação que concebe a microempresa pelo seu volume monetário 

ou econômico. Esta classificação é utilizada pelas leis federais e estaduais, como a anunciada 

no início deste tópico, para fins de tributação, considerando os limites de faturamento para o 

enquadramento como micro ou pequena empresa.  

Sobre a evolução legislativa da microempresa no ordenamento jurídico há de ser dito 

que, embora sempre tenha havido alguma previsão legal em atenção aos pequenos negócios, 

somente no início da década de 80, ficou assentada a importância da pequena empresa para o 

desenvolvimento nacional. Daí para frente, várias ações foram efetivadas no âmbito 

legislativo.  
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Destarte, em abril de 1980, foi editado o Decreto- Lei nº1.780, concedendo isenção 

de imposto sobre a renda em relação às empresas de pequeno porte, dispensando-o, também, 

do cumprimento de obrigações acessórias. 

Em 1981, surgiu a Lei nº. 6.939 estabelecendo o regime sumário de registro e 

arquivamento no Registro do Comércio para as firmas individuais e sociedades mercantis que 

preenchessem determinados requisitos, como por exemplo, serem constituídas sob a forma de 

sociedade limitada, determinado número de trabalhadores, dentre outros. 

Já em 1984, a Lei 7.256, regulamentada pelo Decreto 90.880 de 1985, estabeleceu  a 

primeira definição legal sobre a microempresa, desenvolvendo ainda a assertiva segundo a 

qual a microempresa teria um tratamento privilegiado. 

No mesmo ano, buscando consolidar os objetivos da lei em menção, foi criada a Lei 

Complementar Nº. 48, isentando as microempresas do recolhimento de ICM (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias) e de ISS (Imposto sobre Serviços), isenção essa ampliada pouco 

depois pela lei 7.519 de 14 de julho de 1986. 

Embora tais leis tivessem como escopo precípuo o tratamento diferenciado para as 

microempresas, este intento logrou avanço somente quando da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que incluiu o tratamento favorecido para microempresa no capítulo sobre a 

Ordem Econômica, assunto que será melhor tratado em tópico vindouro. 

Com o objetivo precípuo de atender aos ditames balizados no texto constitucional, 

em 28 de marços de 1994, com a edição da Lei 8.864, foi criado o Estatuto da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte, resgatando a obrigatoriedade da escrituração até então 

revogada, determinando, todavia, simplificação nos procedimentos, a ser estabelecida por um 

Decreto regulamentar definidor das normas próprias para escrituração do micro e pequeno 

empresário.  

Em 1996, foi criado, pela Lei nº 9.317, o regime denominado SIMPLES (Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte). Por meio desta lei, foi aprimorado o sistema de pagamentos de impostosa fim 

de, reduzindo a carga tributária, incentivar o surgimento dos pequenos empreendimentos. O 

regime incluiu as pequenas empresas como beneficiárias da tributação simplificada e ampliou 

a relação dos impostos e contribuições incluídos no benefício da arrecadação única.  

Por fim, no mês de dezembro de 2007, foi publicada a Lei Complementar nº. 123, 

revogando a Lei nº 9841 de outubro de 1999 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que até então regulava a matéria e a lei nº. 9317 de 1996 (SIMPLES).  
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Esta lei instituiu um regime único de arrecadação de impostos e contribuições no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, o que possibilitou ao erário 

um controle mais efetivo das atividades empresariais.  

Ressalta-se que esta norma objetiva não somente o aprimoramento da forma de 

arrecadação estatal, como também a diminuição da onerosidade referente às obrigações 

trabalhistas e previdenciárias. Do mesmo modo, trouxe normas facilitadoras para o registro e 

regulamentação de sua atividade frente à lei civil e tributária, como, por exemplo abertura e 

encerramento das atividades sem a necessidade de apresentação de comprovantes de 

regularidade fiscal. 

Paralelamente a esta norma, outras também trataram de incorporar regras que 

proporcionaram tratamento jurídico e diferenciado ao segmento empresarial aqui estudado. 

Exemplo disso reside na Lei de Falência e recuperação de empresas (Lei n. 11.101 de 09 de 

fevereiro de 2005), a qual instituiu um plano especial de recuperação judicial da 

microempresa. 

Por fim, menciona-se que as microempresas não tiveram apenas suporte legal para o 

fomento de suas atividades, já que, desde 1990 foi criado o SEBRAE (Serviço Brasileiro de 

Apoio à Micro e Pequenas Empresas) como uma instituição técnica de apoio e 

desenvolvimento da atividade empresarial de pequeno porte, voltado para a difusão de 

programas e projetos de promoção e fortalecimento das micro e pequenas empresas, criado 

pelas Leis 8.029, de 12 de abril de 1990, e 8.154 de 28 de dezembro 1990, e regulamentadas 

pelo Decreto 99.570 de 1990, cuja atividade vem sendo exercida até os dias atuais. 

3. A ordem econômica instituída na Constituição de 1988 

  

Conforme as lições do professor Silva (2002), a ordem econômica adquiriu dimensão 

jurídica a partir do momento em que as Constituições passaram a discipliná-la 

sistematicamente. 

A Constituição brasileira de 1988 é considerada uma típica representante do que se 

conhece como constitucionalismo dirigista ou de caráter social, que se iniciou com a 

Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. Sofreu ainda forte 

influência do modelo alemão do pós-guerra, assim como da Constituição portuguesa, adotada 

depois da derrubada do regime salazarista, nos anos 70. 

Percebe-se que, ao contrário das Constituições Liberais que visam limitar a esfera de 

atuação do Estado, assegurando amplo espaço para a realização da liberdade individual, 

especificamente do mercado, as Constituições Sociais estabelecem obrigações positivas para o 
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Estado na área social, impõe diretrizes para regulamentar as atividades econômicas, assim 

como configuram órgãos para a implementação de suas políticas públicas. 

Embora tenha sido elaborada num momento de reflorescimento das idéias pertinentes 

à limitação da atuação do Estado e de redução dos direitos de caráter social, a Constituição 

Brasileira de 1988 adotou o figurino do Estado de bem-estar social, o que é compreensível 

numa sociedade que, à época, apresentava profundos padrões de desigualdades. 

É imperioso, no entanto, citar o pensamento de Silva (2002), que pondera que, a 

ordem econômica consubstanciada em nossa Constituição não é senão uma forma econômica 

capitalista, uma vez que se apóia na apropriação privada dos meios de produção e na 

iniciativa privada, o que, inclusive, vem estampado em seu artigo 170 da Constituição. 

Sobre isso, o citado professor escreveu que “a atuação do Estado, assim, não é nada 

menos que do que uma tentativa de por ordem na vida econômica e social, de arrumar a 

desordem que provinha do neoliberalismo”. 

Essa forma de atuação do Estado ficou conhecida como “dirigismo” (SILVA, 2002) 

razão de sua forma de atuação que implica apenas em enunciar diretrizes, fins e programas a 

serem realizados pela sociedade. 

Apenas a título de informação, deve se lembrar que a idéia de Constituição dirigente 

foi formulada pelo jurista português José Joaquim Gomes Canotilho, em sua tese de 

doutorado de 1.982, cujo título da obra é "Constituição dirigente e vinculação do legislador". 

Em seu trabalho, ficou assentado que a Constituição não deve limitar em absoluto o 

Poder; mas, todavia, traçar as metas que deverão ser progressivamente realizadas pelo Estado, 

para transformar a ordem política, econômica e social. (CANOTILHO, 1994, p.338).  

Em conseqüência do caráter dirigista, a Constituição Federal de 1988, traçou, em seu 

art. 170, os ditames da ordem econômica. 

No capítulo voltado à mencionada ordem econômica, observa-se a reunião de 

princípios, normas e institutos jurídicos voltados para sua regulamentação. 

Esse conjunto de preceitos voltados à regulação da economia em nível 

Constitucional, recebeu o nome de “Constitucionalização da Ordem Econômica”. (ARAÚJO, 

1999, p.347). 

Deve ser lembrado que expressão “ordem econômica” foi assimilada pelos juristas a 

partir do início deste século, significando uma idéia de sistema voltado para regulação das 

relações econômicas em um Estado, determinando seus limites, sendo que os desígnios 

presentes em seu conteúdo sempre contiveram forte carga ideológica. 

Sobre a ordem econômica, o professor Grau (1998, p. 68), assim ensinou: 
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[...] em um primeiro sentido, "ordem econômica" é o modo de ser 
empírico de uma determinada economia concreta; a expressão, aqui, é 
termo de um conceito de fato (é conceito do mundo do ser, portanto);o 
que o caracteriza é a circunstância de referir-se não a um conjunto de 
regras ou a normas reguladoras de relações sociais, mas sim a uma 
relação entre fenômenos econômicos e matérias, ou seja, relação entre 
fatores econômicos concretos; conceito do mundo do ser, exprime a 
realidade de uma inerente articulação do econômico como fato; 

[...] em um segundo sentido, “ordem econômica” é expressão que 
designa o conjunto de todas as normas(ou regras de conduta), qualquer 
que seja a sua natureza(jurídica, religiosa, moral etc.), que respeitam à 
regulação do comportamento dos sujeitos econômicos; é o sistema 
normativo( no sentido sociológico) da ação econômica; 

[...] em um terceiro sentido, “ordem econômica” significa “ordem 
jurídica da economia." 

  

Para Araújo (1999, p. 347,) a ordem econômica pode ser definida como “o conjunto 

de normas fundamentais que estabelecem juridicamente os elementos estruturais de uma 

forma concreta de um determinado sistema econômico [...]”. 

Simplificando as definições dadas, deve se dizer que ordem econômica é a parcela 

que regra normativamente as questões econômicas, que institucionalizam uma determinada 

ordem econômica, regulando os limites da atuação da iniciativa privada, bem como do 

Estado. 

  

  

3.1 Fundamentos da Ordem Econômica  

  

A Constituição declara que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho 

humano e na iniciativa privada. Para o professor Silva (2002, p. 765), isto implica dizer que: 

  

Em primeiro lugar quer dizer precisamente que a Constituição 
consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a 
iniciativa privada é um princípio básico da ordem capitalista. Em 
segundo lugar significa que, embora capitalista, a ordem econômica dá 
prioridades ao trabalho humano sobre todos os demais valores da 
economia de mercado. 

  

Por ser uma declaração de princípio, o professor Silva afirma que essa prioridade tem 

o sentido de orientar a intervenção do Estado na Economia, a fim de fazer valer os valores 

sociais do trabalho que, ao lado da iniciativa privada, constituem o fundamento não só da 

ordem econômica, mas da própria República Federativa do Brasil. 
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Sobre a valorização do trabalho humano importa lembrar que esta constitui também 

fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos no art. 1º, inc. IV da CF/88. 

Erivaldo Moreira Barbosa (2003, p.205) recorda que o trabalho na Antigüidade não 

era considerado digno, sendo desempenhado pelos menos favorecidos, já que os nobres não 

deveriam se envolver em atividades consideradas tão baixas.  

Esta situação foi sofrendo modificações somente no período Medieval esse, em face 

do Cristianismo, passando a ser encarado como um vetor contributivo da dignidade. 

Ao tratar da valorização do trabalho o jurista Eros Grau (p.64, 2004) assevera que 

esta caracterização representa uma preocupação com um tratamento distinto ao trabalho que, 

“em uma sociedade capitalista moderna, peculiariza-se na medida em o trabalho passa a 

receber proteção não meramente filantrópica, porém politicamente racional”.  

Sobre esse assunto, Slaib Filho acrescenta ser inegável que o trabalho diz respeito ao 

fator social da produção, “porém ele está muito além da necessidade econômica de suprir as 

necessidades materiais – é uma necessidade, inerente à natureza humana e ao instituto da auto 

preservação e progresso pessoal” (2006, p. 702).  

Bastos (1997, p.113) entende que o Texto Constitucional refere-se à valorização do 

trabalho humano também no sentido material que a expressão abarca. Isto significa dizer que 

o trabalho deve possuir a uma contrapartida monetária que o torne materialmente digno.   

Não obstante, o autor em menção afirma que o trabalho deve receber a dignificação 

da sociedade, por servir de instrumento de concretização da própria dignidade, haja vista ser 

incoerente alcançá-la se não há condições mínimas de subsistência. Na verdade, segundo esse 

pensamento, ao se proporcionar melhores condições e oportunidades de trabalho ao indivíduo, 

estar-se-á, via de conseqüência, fornecendo subsídios para que se atinja a dignidade, que é 

assegurada, em toda a sua plenitude, pela Constituição Federal. 

Quanto à livre iniciativa, como segundo fundamento da ordem econômica, esta 

também constitui fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inc. IV da CF/88). 

Conforme os autores Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, a 

livre iniciativa estampada no texto constitucional possui uma densidade normativa, da qual se 

pode extrair a “faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado” e a 

“não sujeição a qualquer restrição estatal, senão em virtude de lei” (ARAUJO; SERRANO 

JUNIOR, 2006, p. 466).  

Silva (2002, p.765) comenta que a livre iniciativa consagra uma economia de 

mercado, de natureza capitalista, já que é um princípio básico da ordem capitalista. Ensina 

que “a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade de 

empresa e a liberdade de contrato”.  
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Eros Grau, por sua vez, pondera que a liberdade de iniciativa não se identifica apenas 

com a liberdade de empresa, pois abrange todas as formas de produção individuais ou 

coletivas, dando ensejo às iniciativas privada, cooperativa, autogestionária e pública (2004, p. 

186-187).  

Certo é que a livre iniciativa sugere a liberdade de empresa, que pode ser entendida 

sobre três vertentes: “liberdade de investimento ou acesso; liberdade de organização; 

liberdade de contratação” (VAZ apud ARAUJO; SERRANO JUNIOR, 2006, p. 465). 

Embora pareça, num primeiro momento, contraditório a existência desses dois 

fundamentos no texto constitucional – valorização do trabalho humano e livre iniciativa, há de 

ser dito que estes podem perfeitamente coexistir na medida em que o desenvolvimento do 

livre exercício do empreendedorismo por parte dos particulares não se separa da necessária 

valorização do trabalho humano como forma de se garantir e efetivar o fundamento da Ordem 

Econômica delineada na Constituição Federal de 1988.  

Sobre este assunto, Bastos aponta que “A nossa Constituição trata da livre iniciativa 

logo no seu art. 1º., inc. IV [...]. Ela é, portanto, um dos fins da nossa estrutura política, em 

outra palavras, um dos fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito, mas, nem por 

isso deixa de estar vinculada à obediência aos demais preceitos constitucionais” (2004, 

p.121). 

Com estas ponderações, importa registrar ainda que, conforme exposto no artigo 170 

da Constituição Federal, objeto de análise deste estudo, estes fundamentos da valorização do 

trabalho humano e da livre iniciativa têm por finalidade assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social.  

Sobre a existência digna, esta se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa 

humana, constituindo fundamento República Federativa do Brasil, conforme previsto no art. 

1º, inc. III, da Constituição Federal  

Esclarecendo a dignidade da pessoa humana, o jurista José Afonso da Silva assim 

escreveu:  

  

“Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o 
conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito 
à vida. “Concebido como referência  constitucional unificadora de 
todos os direitos fundamentais [observam Gomes Canotilho e Vital 
Moreira], o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma 
densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido 
normativo-constitucional e não uma qualquer idéia apriorística do 
homem, não podendo reduzir-se o sentido de dignidade humana à 
defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de 
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direitos sociais, ou invoca-la para construir ‘teoria do núcleo da 
personalidade’ individual, ignorando-a quando se trate de garantir as 
bases da existência humana. Daí decorre que a ordem econômica há 
de ter por fim assegurar a todos existência digna (art. 170), a ordem 
social visará a realização da justiça social (art. 193), a educação o 
desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da 
cidadania (art. 205) etc., não como meros enunciados formais, mas 
como indicadores do conteúdo normativo eficaz da dignidade da 
pessoa humana”. (SILVA, 2001, p. 109) 

  

Em lapidar lição sobre o assunto Ferraz Júnior assim escreveu: 

  

 Existência digna, conforme os ditames da justiça social, como vimos, 
não é um bem subjetivo e individual, mas de todos, que não admite 
miséria nem marginalização em parte alguma e distribui o bem-estar e 
o desenvolvimento com eqüidade. Protege, não privilegia. É 
fraternidade e ausência de discriminação. Não se mede por um 
absoluto, mas é, conforme certos limites de possibilidade estabelecidos, 
um sentido de orientação para não excluir ninguém. Assegurar, como 
fim da Ordem, é velar para que não ocorram impedimentos na 
realização de valores.” (1989, p. 47). 

  

Extrai-se dessas afirmações que toda a atividade econômica deverá observar o dever 

de servir, não ao Estado como ente autônomo, mas à coletividade, através da efetivação dos 

valores que o povo, por meio de seus representantes, elegeram como indissociáveis desta 

ordem econômica. 

Pondo termo a este tópico, impõe destacar que o texto constitucional, 

especificamente no artigo 170, indica ainda que os fundamentos da ordem também devem ser 

orientados pela busca da justiça social. 

 Ferreira Filho esclarece que esta expressão “justiça social” não possui um sentido 

unívoco, contudo seu uso é divulgado especialmente pela doutrina social da Igreja, podendo 

ser considerada como, a “virtude que ordena para o bem comum todos os atos humanos 

exteriores” (2007, p. 359).  

Grau menciona que a “justiça social, inicialmente quer significar superação das 

injustiças na repartição, a nível pessoal do produto econômico (...) passando a consubstanciar 

exigência de qualquer política econômica capitalista” (GRAU, 2004, p. 208).  
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Silva, a seu turno, ensina que a “justiça social só se realiza mediante eqüitativa 

distribuição da riqueza” (2001, p. 767.), o que certamente possibilita a humanização do 

capitalismo.  

  

  

3.2 A proteção Constitucional da microempresa  

  

Após apontar os fundamentos, a Constituição Federal, em seu artigo 170, enuncia os 

princípios regentes da ordem econômica, sendo eles: I - soberania nacional; II -  propriedade 

privada; III – função social da propriedade; IV – livre concorrência; V – defesa do 

consumidor; VI – defesa do meio ambiente; VII – redução das desigualdades regionais e 

sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte constituídas, sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 

País. 

Vale anotar que as disposições normativas, sejam de fundo constitucional ou 

infraconstitucional, devem pautar-se por estes princípios orientadores na sua interpretação, 

haja vista que tais princípios constituem as pautas expressas ou implícitas que denotam o 

ponto de partida de qualquer ordem jurídica.  

Na verdade, estes princípios constituem normas cogentes. Neles é que o legislador 

brasileiro deve se pautar como também o judiciário, ao dirimir questões postas à sua avaliação 

e decisão, sob pena de evidente inconstitucionalidade das práticas que afrontarem estes 

princípios, ou das leis que estabelecerem metas opostas a eles. 

Inobstante a relevância de todos os princípios regentes da ordem econômica, aborda-

se-á neste tópico, posto constituir ponto fulcral deste trabalho, o princípio que enuncia o 

“tratamento favorecido para as pequenas empresas”. 

Sendo assim, há de ser mencionado que o favorecimento às microempresas, revela a 

necessidade de se proteger os organismos micro empresariais que possuem menores 

condições de competitividade em relação às grandes empresas. 

Este princípio do tratamento favorecido aos pequenos empreendimentos é 

reafirmado no art. 179 da CF, nos seguintes termos:  
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a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 

definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 

incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, 

tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 

redução destas por meio de lei. 

  

Trata-se de um princípio isonômico, equalizador que expressa o reconhecimento das 

desigualdades que existem na prática; por isso, impõe às pessoas políticas um dever que 

consiste em tratar desigualmente os desiguais; vale dizer, numa ordem econômica fundada na 

livre iniciativa, é necessário dispensar tratamento favorecido às pequenas empresas para que 

estas possam resistir ao mercado competitivo da livre concorrência. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2001, p.65) afirmou que: 

  

numa era de gigantismo empresarial, a sobrevivência das empresas de 
pequeno porte é extremamente difícil. São elas, porém, um elemento 
de equilíbrio e, conseqüentemente, merecem um tratamento especial.  

  

A seu turno, o pesquisador Lafayete Josué Petter (2005, p.38), apresentando 

justificativa para tal tratamento diferenciado discorreu que: 

  

“(...) de outra banda, certo é que o tratamento jurídico favorecido às 
empresas de pequeno porte tem variados fundamentos a justificar sua 
inserção dentre os princípios da atividade econômica. Bem 
examinadas as disposições relativas à ordem econômica no texto 
constitucional – sem olvidar que ela é parte integrante e indissociável 
da Constituição vista em sua inteireza - parece mesmo intuitivo que 
algo deveria ser feito em relação às empresas de pequeno porte. Pois 
são elas que mais empregam mão-de-obra, o que nos reconduz à 
valorização do trabalho humano como fundamento da ordem 
econômica. São elas que menos investimentos necessitam, havendo 
expansão do desenvolvimento se trilhados os caminhos em face delas 
abertos. Demais disso, exercem no contexto da economia um papel 
mais versátil e próximo do consumidor do que o desempenhado por 
grandes estruturas empresariais. Obtêm sua aprovação no mercado 
sem intermediação de pesados investimentos publicitários, indutores 
de hábitos de consumo, em muitos casos, evidentemente supérfluos. 
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Mas também são elas as que mais dificuldades têm para a obtenção de 
financiamentos junto às instituições financeiras, daí o necessário. 

  

Dando continuidade ao seu pensamento, Petter esclarece que não há nenhum 

preconceito aos grandes negócios, sendo a diversidade de tamanhos de empresas necessária 

para uma economia saudável: 

  

[...] Não há aqui nenhuma espécie de preconceito quanto as 

empresas maiores, em muitas situações reflexos de trabalho e 

dedicação ao longo da vida inteira. Ao contrario, numa economia 

saudável, com tantas necessidades de atender parece mesmo natural 

coabitarem empresas de todos os tamanhos. (2008, p, 304) 

  

Veja, portanto, que o tratamento jurídico favorecido às empresas de pequeno porte, 

tem variados fundamentos a justificar sua inserção dentre os princípios da atividade 

econômica. 

Para reafirmar o exposto acima, convém mencionar que, de acordo com estudo 

empreendido por BONFIM (2007. p.5), existem no país 4,5 milhões de pequenos negócios 

formais, nos quais 60 milhões de pessoas estão diretamente envolvidas, que correspondem a 

98% dos empreendimentos existentes no país. Estes micros e pequenos negócios são 

responsáveis por 44% dos postos de trabalho e 42% da massa salarial. 

Destas digressões, pode-se extrair que os pequenos negócios exercem uma função 

que se sobrepõe à lógica do lucro, sendo certo que não estão inseridos como princípio 

norteadores da ordem econômica sem propósito ou razão plausível. Na verdade, a busca da 

preservação da dignidade da pessoa humana, do pleno emprego, entre outros objetivos podem 

ser melhor atingidos se houver, no Brasil, uma microempresa forte, capaz de sobreviver às 

intempéries do mercado.  

Feita essas ponderações, importa mencionar que, quanto ao parâmetro identificador 

do que seja tratamento favorecido, o legislador se deparou com um dilema consistente em 

estabelecer o critério que funcionaria como delineamento para a concessão do tratamento 

diferenciado. 

Em resposta à consulta formulada pelo SEBRAE, o jurista Ives Gandra da Silva 

Martins (1992, p. 77), assim esclareceu: 
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Tratamento favorecido é tratamento mais benéfico, com menos 
encargos, ônus e obrigações, com mais apoio, auxílio e suporte das 
autoridades [...] Favorecido é adjetivo, que vem do substantivo favor, 
favoris, que quer dizer interesse, apoio, afeição e estima. 

  

Continua explicando: 
  

[...] o discurso constituinte explicita que tal tratamento diferenciado 
será resultante de duas formas de incentivos, a saber: a) simplificação 
das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 
creditícias; b) eliminação ou redução de tais obrigações. (MARTINS, 
1992, p. 79) 

  

A análise de todo o exposto, conduz à percepção de que o princípio consagrador do 

tratamento favorecido para as pequenas empresas está em consonância com os fundamentos 

da ordem econômica, quais sejam, valorização do trabalho humano e iniciativa privada, que 

assegura a todos a existência digna.  

Há de se ponderar, por fim, que tendo sido, tais princípios, esculpidos na 

Constituição Federal e, sendo esta a norma sob a qual todas as demais devem se adequar, 

quaisquer normas criadas com o fito de regular as atividades das microempresas, devem se 

amoldar aos ditames e princípios que regem a ordem econômica, contidos nesta norma, 

notadamente o que determina a este segmento um tratamento favorecido. 

  

  

4. Conclusão 

  

A Constituição Federal Brasileira disciplinou o tema sobre a Ordem Econômica e 

Financeira no seu Título VII. 

Esta ordem econômica prevista na Constituição não revela senão uma forma 

econômica capitalista, uma vez que se apóia na apropriação privada dos meios de produção e 

na iniciativa privada, o que, inclusive, vem estampado em seu artigo 170 da Constituição. 

No entanto, a forma de atuação do Estado, conforme narrado nas linhas pretéritas, 

ficou conhecida como “dirigismo” (SILVA, 2002) razão de sua forma de atuação que implica 

apenas em enunciar diretrizes, fins e programas a serem realizados pela sociedade. 

Ante o caráter dirigista, a Constituição Federal de 1988, traçou, no art. 170, título 

VII, capítulo I, os ditames da ordem econômica. 
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Neste sentido, o artigo 170 menciona os fundamentos em que se assentam as 

diretrizes que permearão toda a legislação infraconstitucional sobre o tema da Atividade 

Econômica, firmando-se a Valorização do Trabalho Humano e a Livre Iniciativa, como 

fundamentos desta ordem, assegurando-se a existência digna conforme os ditames da justiça 

social. 

Além disso, o artigo em menção delineia os Princípios a serem observados no 

exercício da atividade econômica, sendo que entre todos, mereceu destaque neste trabalho o 

tracejado no inciso IX que assim declara: “tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham a sua sede e administração 

no País”. 

Por microempresa, tem-se concebido, a despeito de outros critérios, o elencado no 

artigo 3º da Lei 123/06, que considera o Empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

que aufira em cada ano-calendário Receita Bruta igual ou inferior a R$ 240.000.00 (duzentos 

e quarenta mil) reais”. Já no inciso II: “No caso de Empresas de Pequeno Porte, o Empresário, 

a pessoa jurídica ou a ela equiparada, aufira em cada ano-calendário Receita Bruta superior a 

R$ 2.400.00.00 (dois milhões e quatrocentos mil) reais. 

Anota-se, por fim, que se observou que este tratamento favorecido conferido às 

microempresas, alçado à condição de princípio constitucional, foi entornado em virtude do 

relevante papel que este segmento econômico possui dentro do nosso mercado econômico, 

pois, conforme dados apontados neste trabalho, representam significava parcela dos 

empreendimentos brasileiros, além de serem responsáveis por empregar boa parte da 

população brasileira, sendo, portanto, essencial para a economia nacional. 
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A REGULAÇÃO FINANCEIRA EM FACE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

 
THE FINANCIAL REGULATION IN FACE OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS 

 
 
 

João Salvador Dos Reis Neto 
 

RESUMO 
O presente artigo analisa a questão da regulação no mercado financeiro na atual realidade 
brasileira. À luz do paradigma jurídico-constitucional do Estado Democrático de Direito, 
busca-se identificar o motivo da necessidade dessa regulação e sua relação com os direitos 
fundamentais postos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como 
com aqueles não escritos. Abordando questões como as características do mercado financeiro 
atual, a divisão do sistema financeiro nacional, os órgãos de regulação, dentre outras, bem 
como as peculiaridades das negociações ocorridas naquele mercado, procura-se avaliar a 
legitimação alcançada pelos institutos pertinentes e mecanismos de regulação do mercado 
financeiro quando de sua adequação à sistemática constitucional relacionada aos direitos 
fundamentais postos e àqueles que se fizerem surgir da aclamação popular. Neste diapasão, 
este breve estudo propõe, com base nos discursos de diversos doutrinadores apresentados ao 
longo do trabalho, uma leitura constitucionalizante do mercado financeiro e de sua regulação, 
tendo como ponto de partida a teoria constitucional dos direitos fundamentais.  
PALAVRAS-CHAVE: MERCADO FINANCEIRO; REGULAÇÃO; DIREITOS 
FUNDAMENTAIS; ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 
 
ABSTRACT 
This article analyzes the issue of regulating financial market in the current Brazilian reality. In 
the light of the paradigm legal-constitutional Democratic State of Law, seeking-if verify what 
is the reason for the need for this regulation and its relationship with the fundamental rights 
posts in the Constitution of the Federal Republic of Brazil from 1988, as well as with those 
not written. Addressing issues such as the characteristics of the current financial market, the 
division of the national financial system, the regulatory agencies, among others, and, given 
the peculiarities of the negotiations taking place in that market, we look for legitimacy 
achieved by the relevant institutions and mechanisms of market regulation when their 
financial suitability to the scheme relating to fundamental rights constitutional posts and those 
that do arise from the popular acclaim. In this vein, this brief study suggests, based on the 
speeches of several scholars presented throughout the work, a constitucional reading of 
financial market and its regulation, taking as its starting point the theory of constitutional 
rights. 
KEYWORDS: FINANCIAL MARKETS; REGULATION; FUNDAMENTAL RIGHTS; 
DEMOCRATIC STATE OF LAW. 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
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                O presente artigo tem a pretensão de promover uma leitura constitucionalizante da 
regulação do mercado financeiro. Para tanto, partir-se-á do pressuposto de que essa regulação, 
bem como os diversos institutos desse mercado só serão adequados e legítimos se realizados 
sob a égide da proteção dos direitos fundamentais. 

 

                Devido à inserção na Constituição Federal de 1988 da proteção à liberdade, pode-se 
inferir que grande parte das negociações realizadas no mercado financeiro encontra-se eivada 
de desigualdade entre as partes, principalmente diante da assimetria de informações e do 
desequilíbrio no que tange ao poder econômico. Tais situações podem, em vários momentos, 
permitir abusos e infrações a diversos ideais previstos na sistemática constitucional vigente. 

 

               No sentido de vedar tais abusos e infrações no âmbito do mercado financeiro, em 
princípio um ramo eminentemente privado, o Supremo Tribunal Federal já asseverou que os 
direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os 
poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos 
poderes privados.[1] 

 

              Motivado por este e outros julgados no mesmo sentido, optou-se por verificar como a 
questão dos direitos fundamentais tem sido tratada no Estado Democrático de Direito, tendo 
como objeto de análise a regulação do mercado financeiro. 

 

             No item 2, serão tecidas algumas considerações sobre as características do mercado 
financeiro atual, identificando, principalmente, os atores nele inseridos e os destinatários dos 
direitos fundamentais pertinentes à matéria. 

 

             No item 3, será abordado o mecanismo de regulação do mercado de financeiro, 
apresentando-se os órgãos reguladores do sistema financeiro nacional, bem como fazendo 
algumas considerações a respeito dele. 

 

            O item 4 está reservado para a apresentação da teoria constitucional dos direitos 
fundamentais, atentando, principalmente, para aqueles cujos destinatários façam parte do 
mercado financeiro. Na oportunidade, serão investigadas algumas contribuições da doutrina e 
sua busca pela compreensão do papel desses direitos constitucionalmente protegidos. 

 

             O item 5 se destina a traçar um paralelo entre a regulação do mercado financeiro e os 
direitos fundamentais, o que representa o cerne do presente trabalho, em que se verificará a 
legitimação da regulação e dos institutos do mercado financeiro através da observância dos 
direitos fundamentais postos na Constituição, e mesmo dos não inscritos. 
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             O item 6 encerra o presente trabalho, trazendo no seu bojo as conclusões obtidas ao 
longo da discussão. 

 

2 O MERCADO FINANCEIRO 

  

             No presente item, serão apresentados alguns elementos e definições acerca do 
mercado financeiro no intuito de se construir um cenário para o desenvolvimento da presente 
discussão. 

 

             A expressão "mercado", segundo o Professor Otávio Yazbek, pode ser utilizada em 
diversos contextos, com os mais variados sentidos.[2] Porém, neste trabalho será adotada a 
definição que o referido professor toma de Einaudi, a qual tem o mercado como um local em 
que compradores e vendedores de bens, tomadores e prestadores de serviços se encontram 
para negociar tais bens e serviços.[3] Ditas negociações, expressas através de relações 
jurídico-econômicas e sociais,[4] necessitam de promoção, observável através da análise das 
funções do mercado financeiro, e proteção, verificável quando da análise do mecanismo 
regulatório desse mercado. 

 

             Em relação às funções do mercado financeiro, colaciona-se o entendimento do 
professor Otávio Yazbek no que diz respeito à definição e função do mercado financeiro: 

 

[...] seria aquele em que são negociados instrumentos financeiros ou em que se estabelecem relações de conteúdo 
financeiro visando, fundamental mas não exclusivamente, dois fins nem sempre concomitantes, a repartição de 
riscos e o financiamento das atividades econômicas. [...] tal mercado cumpre as suas funções a partir de uma 
progressiva "financeirização "das relações econômicas, ou seja, de um processo pelo qual essas relações são, em 
certa medida, "monetizadas" e incorporadas a instrumentos negociáveis, para os quais se provê uma certa 
liquidez.[5] 

 

              Já os professores Andréa Andrezo e Iran Lima conceituam e apresentam a função do 
mercado financeiro nos seguintes termos: 

 

O mercado financeiro consiste no conjunto de instituições e instrumentos destinados a oferecer alternativas de 
aplicação e captação de recursos financeiros. Basicamente, é o mercado destinado ao fluxo de recursos 
financeiros entre poupadores e tomadores. Dessa forma, o mercado financeiro pode exercer as importantes 
funções de otimizar a utilização dos recursos financeiros e de criar condições de  liquidez e administração de 
riscos.[6] 

              Sobre o mercado em comento, o professor Ricardo Quiroga Mosquera discorre: 
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O mercado financeiro e o mercado de capitais surgiram em decorrência do fluxo de capitais que é inerente a 
todas as comunidades sociais. Com efeito, os homens desde os primórdios da civilização começaram a 
relacionar-se e dentre as diferentes espécies de relacionamento temos as relações financeiras e de troca. Para 
suprir suas necessidades pessoais e familiares, o ser humano acaba por prestar serviços em troca de uma 
remuneração. Tal contrapartida se dava ou mediante o pagamento em bens de consumo ou, quando do 
surgimento da moeda, por intermédio de pagamento em pecúnia. Desse dado social, começa a emergir na 
sociedade um conjunto de relações de cunho comercial e financeiro que revelaram a circulação da riqueza entre 
os homens. Alguns em situações privilegiadas conseguiam poupar riquezas, enquanto outros eram necessitados 
delas. O excesso e a carência de capitais passaram a ser o verso e o anverso da mesma realidade econômica, qual 
seja, o fluxo de capitais. A poupança passou a mobilizar-se entre os doadores e os tomadores de recursos, 
fazendo desse transito de recursos uma atividade financeira rentável para alguns e onerosa para outros. [7] 

 

              Não obstante a importância da contribuição de Ricardo Quiroga Mosquera, não se 
coaduna com sua afirmação quando elenca o mercado financeiro e o mercado de capitais 
como mercados autônomos. Acredita-se ser o mercado de capitais integrante de um conceito 
maior, o mercado financeiro, o qual também possui no seu bojo o mercado de crédito, dentre 
outros. 

 

             Nesse sentido, este trabalho foi sistematizado de forma a abordar o mercado 
financeiro de forma geral, porém, enfocando com maior atenção o que concerne ao mercado 
de crédito e mercado de capitais. Ressalte-se que os demais mercados poderão ser objeto de 
outra pesquisa. 

 

3 O SISTEMA REGULATÓRIO DO MERCADO FINANCEIRO 

  

3.1 A necessidade da regulação 

 

              O Professor Otávio Yazbek exemplifica bem a necessidade de regulação do mercado 
financeiro: 

 

Esse emaranhado de instituições é integrado também por uma dimensão jurídica, destinada a prover mecanismos 
garantidores do funcionamento dos mercados, seja sob a forma de uma infra-estrutura permissiva e protetiva dos 
processos alocativos, seja pelo ordenamento do todo e de sua dinâmica.[8] 

              Não há que se falar em uma nação desenvolvida sem esta possuir um bom sistema 
financeiro[9] e um mercado atrativo e eficiente. Para que este sistema seja bom e seu mercado 
tenha as características mencionadas, faz-se necessária uma regulação por parte dos Poderes 
Judiciário e Legislativo e, principalmente, das agências reguladoras, de modo a garantir seus 
institutos frente aos ideais do ordenamento jurídico-constitucional do país pertinente. Na 
realidade brasileira, entende-se que esta adequação será alcançada pela verificação dos 
direitos fundamentais postos e dos que ainda estão para serem escritos. 
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              De fato, o mercado financeiro e seu sistema demandam atenção. De acordo com 
Armando Castellar Pinheiro e Jairo Saddi, o mercado financeiro requer uma base jurídica 
sólida, pois, ao contrário da maioria das atividades comerciais: "As transações realizadas no 
mercado financeiro são estruturadas contratualmente e tem nas suas duas pontas, agentes que 
raramente se conhecem".[10] 

 

               Os referidos autores atentam para a importância da fidúcia no mercado financeiro 
frente ao descompasso temporal do cumprimento das obrigações das partes que realizam o 
negócio no mercado financeiro, como inclusive já havia sido tratado acima. Discorrendo 
ainda sobre a importância da regulação, os autores aduzem que: 

 

              A regulação das instituições financeiras se justifica tanto por objetivos macro como 
microeconômicos. Os primeiros estão relacionados à capacidade de os bancos criarem moeda 
(escritural) e ao papel que desempenham como canais de transmissão da política monetária. 
Como as instituições captadoras de depósitos mantêm apenas uma fração desses depósitos 
como dinheiro vivo e reservas no Banco Central (BC), emprestando o resto, o total de moeda 
na economia e um múltiplo da base monetária - soma de papel moeda com as reservas 
bancarias no BC -, que é o agregado monetário cuja oferta e diretamente controlada pelo BC. 
À razão entre a oferta total de moeda e a base monetária dá-se o nome de multiplicador 
monetário. A política monetária, administrada pelas autoridades monetárias, objetiva, em 
grande medida, influenciar esse multiplicador, de forma a controlar a inflação. Os principais 
instrumentos regulatórios utilizados com esse fim são a proporção de depósitos compulsórios 
sobre depósitos a vista e a prazo e a taxa de redesconto, que é a taxa de juros à qual o Banco 
Central empresta recursos a bancos com problemas de liquidez. 

  

              O Banco Central também pode influenciar o tamanho da base monetária por meio de 
operações de mercado aberto. A justificativa microeconômica para regular o mercado 
financeiro é dual: por um lado, buscar a eficiência, a equidade do sistema; par outro lado, 
evitar crises, ou seja, atingir certo equilíbrio. Para tanto, são estabelecidas normas indicativas, 
baseadas em três objetivos de política legislativa: estabilidade, eficiência e equidade. Assim, 
todo o sistema financeiro é afetado de forma igual por esses três objetivos.[11] 

 

              Roberto Quiroga Mosquera[12] apresenta uma sistemática dos princípios que 
informam o Direito referente ao mercado financeiro. Demonstra-se interessante observá-la, 
haja vista poder sedimentar a importância que possui o mercado financeiro e, 
consequentemente, sua regulação. 

 

              O mercado financeiro tem como princípio a mobilização da poupança nacional, 
possibilitando ao homem atuar no fluxo de capitais. A atuação do Direito no mercado 
financeiro deve alcançar a finalidade de, por meio de normas jurídicas, movimentar a 
poupança nacional, sendo as normas impeditivas desse fim consideradas uma afronta à 
própria Constituição da República de 1988. 
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             De acordo com o artigo 192, caput, mais adiante tratado, o texto constitucional impõe 
que o Sistema Financeiro Nacional deve estar estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, devendo o 
legislador infraconstitucional editar normas jurídicas obedecendo aos ditames constitucionais 
de a) promover o desenvolvimento equilibrado do País e b) servir aos interesses da 
coletividade. Estas são as bases que a Constituição garante ao Direito para a proteção da 
mobilização da poupança nacional. 

 

             O mercado financeiro reflete-se na poupança nacional, logo possui como princípio a 
proteção da economia popular, haja vista seus recursos advirem dessa economia. Fato é que, 
em se tratando de relações financeiras, pode acontecer de uma das partes tornar-se 
inadimplente. No mercado financeiro, as instituições financeiras ocupam um lugar na dupla 
relação creditícia, ora captando recursos dos poupadores, ora oportunizando recursos aos 
tomadores. Havendo inadimplência em qualquer uma das relações, o sistema poderá sofrer 
colapsos pecuniários, trazendo grandes prejuízos ao mercado e aos participantes. 

  

             Da mesma forma, pode acontecer que o mercado de capitais tenha o fluxo prejudicado 
pelo descumprimento de obrigações. Se for caso, por exemplo, de uma participação societária, 
a consequência de uma eventual inadimplência seria a falência. Com efeito, os mercados 
financeiros e de capital estão intimamente ligados à poupança nacional de tal forma, que é 
sensível ao sucesso ou fracasso de operações, agentes e participantes. 

 

             O princípio da proteção da estabilidade da entidade financeira está intimamente 
ligado ao princípio da proteção da economia popular. Não basta proteger a economia popular 
sem proteger as instituições financeiras que exercem função fundamental no mercado 
financeiro e de capitais, seja como intermediadoras, seja como prestadoras de serviço que 
viabilizam operações de crédito. Para tanto, o Direito tratou de exigir requisitos específicos 
rígidos para que determinada entidade se habilite como instituição financeira. 

  

             O princípio da proteção do sigilo bancário prevê o segredo bancário nas relações do 
mercado financeiro, sendo inclusive uma definição positivada constitucionalmente, no artigo 
5, incisos X[13] e XII.[14] Trata-se da defesa de um direito personalíssimo, em proteção da 
ética moral. Não obstante, tal ocultação não pode ocorrer de forma a dar guarida a atos 
criminosos, sendo certo, portanto, que o sigilo bancário no Brasil é relativo e não absoluto. 

 

             O princípio da proteção da transparência de informações assegura igualdade de 
informações oportunizadas aos participantes do mercado financeiro e de capitais, no intuito de 
se relativizar ao máximo a assimetria de informações. O primeiro protege a informação 
íntima; o segundo, a informação pública. As normas que regulam o mercado financeiro e de 
capitais penalizam a denominada informação privilegiada (insider information), sendo certo 
que a norma advinda deste princípio se aplica a todos, mas mais especificamente às entidades 
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financeiras, sociedades anônimas abertas e entidades governamentais, como o Banco Central 
do Brasil - BACEN - e a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

  

            Com efeito, todos esses princípios se relacionam com a regulação do mercado 
financeiro, de tal forma que se apresentam como normas jurídicas de caráter genérico, 
conferindo identidade e norte a este sistema jurídico na busca pela efetivação de valores 
previstos na própria Constituição da República, os quais giram em torno, principalmente, da 
poupança popular e de seu papel no desenvolvimento da economia. 

 

            Nesse diapasão, o Professor Yazbek lembra ainda que os mercados estão, na realidade, 
imersos no conjunto de relações sociais, sobre eles incluindo um amplo leque de regras, 
procedimentos e padrões, formais ou informais.[15] 

 

            Explicitada a necessidade de regulação do mercado, cumpre observar como se compõe 
o Sistema Financeiro Nacional, o qual possui os mecanismos de fomento e regulação do 
mercado financeiro. 

 

3.2 Função e composição do sistema financeiro e suas instituições reguladoras 

 

             Primeiramente, saliente-se que se tratará da composição do Sistema Financeiro 
Nacional tal como é apresentada pelo próprio Banco Central. Não serão abordados outros 
segmentos especializados do referido sistema, como o Sistema Financeiro de Habitação - 
SFH[16] e o Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB,[17] dentre outros, ao quais poderão ser 
investigados em trabalho específico. 

 

             Tendo como função precípua a intermediação e transferência de titularidade dos 
recursos financeiros entre os agentes econômicos,[18] o Sistema Financeiro Nacional pode ser 
dividido de acordo com o QUADRO 1 a seguir: 

  

QUADRO 1 

Estrutura atual do Sistema Financeiro Nacional 

Órgãos 
normativos 

Entidades 
supervisoras 

Operadores 

Conselho 
Monetário 

Banco Central 
do Brasil - 

Instituições 
financeiras 

Demais 
instituições 

Outros 
intermediários 
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Nacional - 
CMN 

  

BACEN captadoras de 
depósitos à 

vista 

financeiras 
 

Bancos de Câmbio 

financeiros e 
administradores de 

recursos de terceiros  

Comissão de 
Valores 

Mobiliários - 
CVM 

Bolsas de 
mercadorias e 

futuros 

Bolsas de valores  

Conselho 
Nacional de 

Seguros 
Privados - 

CNSP 

Superintendência 
de Seguros 

Privados - Susep Resseguradores
Sociedades 
seguradoras

Sociedades 
de 

capitalização

Entidades 
abertas de 

previdência 
complementar

Conselho 
Nacional de 
Previdência 

Complementar 
- CNPC  

Superintendência 
Nacional de 
Previdência 

Complementar - 
PREVIC  

Entidades fechadas de previdência complementar 
(fundos de pensão)  

              

FONTE - Banco Central do Brasil 

 

              Ultrapassada esta fase, passa-se a analisar brevemente os órgãos reguladores 
instituídos no mercado financeiro. É mister salientar que os órgãos em si não são objetos da 
presente pesquisa, mas sim a adequação destes à ordem constitucional através da promoção 
dos direitos fundamentais. 

  

3.2.1 Banco Central do Brasil - BACEN: regulação prudencial e o risco sistêmico 

 

               O Banco Central do Brasil - BACEN - exerce função primordial na regulação do 
mercado financeiro, notadamente no mercado de crédito e setor bancário, personificando 
efetivamente a mão visível do Estado.[19] 

 

               A função regulatória do BACEN corresponde à regulação e supervisão da atividade 
bancária e financeira e, em tempos de crise, constitui modulador das externalidades negativas. 
É a chamada regulação prudencial, responsável por assegurar as condições de acesso ao 
mercado e as condições ao exercício da atividade bancária. 

 

               Marcelo de Oliveira Milagres, citando o Professor João Bosco Leopoldino da 
Fonseca, lembra o Banco Central do Brasil, surgido da transformação da Superintendência da 
Moeda e do Crédito, por determinação do art. 2° da Lei n° 4.595, de 1964, inserido no 
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contexto do sistema financeiro nacional, sempre teve funções de regulação e controle, como 
se depreende dos arts. 8° a 16 da citada lei."[20] 

 

               Diante de sua importância, o BACEN, como agência reguladora do sistema 
financeiro, deve ser autônomo, não vinculado a programas de governo, mas sim ter suas 
regras limitadas no artigo 192 da Constituição da República, o qual será tratado em seguida. 

 

               O Professor Kildare Gonçalves, atentando para a importância do tema referente à 
atuação e autonomia do Banco Central, apresenta: 

 

Tema constante do sistema financeiro nacional, a ser disciplinado por lei complementar, diz respeito ao banco 
central e a sua autonomia, pois quando forte e independente desempenha papel relevante no processo político. 
As variáveis que devem ser consideradas para medir o índice de independência dos bancos centrais, são a 
autonomia legal, a formulação da política monetária, os objetivos do banco e limitações aos empréstimos, e a 
indicação e permanência no cargo do presidente do banco [...][21] 

 

3.2.2 Comissão de Valores Mobiliários - CVM - e a regulação do mercado de capitais 

 

              A Comissão de Valores Mobiliários - CVM - foi criada pela Lei Federal nº 6.385/76, 
pela qual teve conferida competência para regular do mercado de capitais, atribuição 
anteriormente conferida ao BACEN através da Lei Federal nº 4.595/64. Desta forma, a 
regulação do sistema financeiro no Brasil ficou dividida, cabendo ao BACEN a regulação 
pelo sistema bancário, de crédito e monetário, enquanto à CVM coube a competência para 
regular o mercado de capitais. 

 

             Tendo sua criação inspirada na Securities and Exchange Comission - SEC - dos 
Estados Unidos, a CVM é autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de 
autoridade administrativa independente e ausência de subordinação hierárquica, funcionando 
como um órgão de deliberação colegiado. 

 

              A CVM se diferencia da SEC no sentido de que surgiu como forma de fomentar o 
mercado de capitais na economia nacional, enquanto a SEC foi criada para por fim às práticas 
indevidas em um mercado já desenvolvido. De qualquer forma, ambas possuem como 
fundamento o da defesa do processo de prestação de informações pelos emissores de valores 
mobiliários, o chamado disclosure.[22] 
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3.2.3 Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

 

              Conforme informações do BACEN, a Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP - é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo responsável pelo 
controle e fiscalização do mercado de seguro, previdência privada aberta e capitalização. 

 

             Dentre suas atribuições, destaca-se a de fiscalizar a constituição, organização, 
funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades de 
Previdência Privada Aberta e Resseguradores, na qualidade de executora da política traçada 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP; atuar no sentido de proteger a captação 
de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada 
aberta, de capitalização e resseguro; zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos 
mercados supervisionados; promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos 
operacionais a eles vinculados; promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição; 
zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado; disciplinar e 
acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens 
garantidores de provisões técnicas; cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e 
exercer as atividades que por este forem delegadas; prover os serviços de Secretaria Executiva 
do CNSP. 

 

3.2.4 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 

 

              Novamente recorrendo a informações do BACEN, tem-se que a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC - é uma autarquia vinculada ao Ministério 
da Previdência Social, responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de 
previdência complementar (fundos de pensão). 

 

              A PREVIC atua como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das 
entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de 
previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, 
observando, inclusive, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar. 

  

4 TEORIA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

4.1 Breve análise da constatação de leituras constitucionalizantes do Direito Privado 
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              Historicamente, sempre que se suscitava o Direito Privado, relacionava-se 
automaticamente sua fonte primária ao Código Civil, ao passo que, sendo o Direito Público a 
disciplina analisada, a fonte primária pertinente seria a Constituição da República Federativa 
de 1988 e leis correlatas. 

 

              O Direito Privado é demonstrado como o sistema de normas jurídicas, tendo como 
principais disciplinas as que tratam das relações existentes entre os particulares no Direito 
Civil, no Direito Empresarial e no Direito do Consumidor. Pode-se incluir nesta lista o direito 
referente ao mercado financeiro, atentando para o fato que, diante de suas especificidades, 
possui elementos também presentes nas disciplinas de Direito Público. 

 

             Fato é que, através do sistema privatístico, o particular integrante de uma relação 
horizontal[23] é livre para manifestar sua vontade, podendo, inclusive, eleger livremente os 
efeitos da negociação da qual é parte para a sua vida privada. Ou seja, é faculdade do 
particular estabelecer para a sua vida normas privadas. 

 

             Neste sentido, tem-se que o Direito Privado, através de seu regramento, demonstra-se 
como a seara viável à existência de normas nascidas da manifestação da autonomia privada, 
sendo este tratado como um princípio constitucional basilar das relações privadas. 

 

             De outra sorte, o Direito Público constitui o sistema de normas jurídicas em que a 
relação dos participantes é desigual, haja vista ser ao menos um deles o Estado. Neste sentido, 
será a relação vertical, se tiver como participantes o Estado e o particular. 

 

             Fato é que se viu surgir nos últimos anos esforços no sentido de se promoverem 
leituras constitucionalizantes do Direito Privado, inicialmente do Direito Civil, no intuito de 
se demonstrar que as normas deste ramo devem ser lidas à luz dos princípios e valores 
protegidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sob pena de não ser 
alcançada a adequação de seus institutos à atualidade e ao Estado Democrático de Direito.[24] 

 

              É certo que não só o Direito Civil deve ser objeto de uma leitura constitucionalizada, 
mas o Direito Privado como um todo. Na verdade, não se está falando de uma 
constitucionalização do Direito Civil, como aduzem os Professores Paulo Luiz Netto 
Lôbo[25] e Gustavo Tepedino,[26] ou mesmo do Direito Privado, termo este que dá margem 
ao questionamento da constitucionalidade de um ramo do Direito. Mas sim, de uma leitura 
dos institutos e mecanismos do Direito sob a ótica dos valores protegidos 
constitucionalmente. 
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4.2 Proposta de leitura constitucional do Direito do mercado financeiro 

 

            Uma leitura constitucionalizante também deve ser dirigida ao Direito pertinente ao 
mercado financeiro e à regulação deste mercado, buscando-se a adequação dos institutos, que 
será encontrada nos moldes do paradigma do Estado Democrático de Direito. Interpretar o 
mercado financeiro sob o enfoque da teoria dos direitos fundamentais deve ser uma temática a 
ser buscada pela doutrina contemporânea. 

 

            O processo de leitura com viés público dos diversos ramos do Direito, no caso 
presente daquele pertinente ao mercado financeiro, possibilitaria uma mudança necessária do 
pensamento dos agentes econômicos, até então caracterizado pelo pragmatismo,[27] os quais 
passariam a atentar, de forma voluntária ou posta pelo Estado, para situações antes não 
observadas. 

 

            Como visto anteriormente, institutos clássicos de Direito Público e Direito Privado 
estão sendo misturados como se fossem ingredientes de uma solução. E de fato, não poderia 
ser diferente, afinal, o Direito é uno, e o estudo individualizado de seus ramos decorre tão-
somente da melhor sistematização da matéria. 

 

           O Direito Privado deve ser lido também como um mecanismo de alcance dos ideais 
democráticos. Direitos fundamentais, como o da livre iniciativa, têm sua aplicação evidente 
em todas as situações, balizados por diversos princípios constitucionais que os protegem. O 
princípio da dignidade de pessoa humana é um destes. 

 

            É certo que a leitura constitucionalizante dos ramos do Direito não é algo novo, na 
medida em que o Direito, como um todo, é fundamentado e regulado inicialmente na nossa 
Constituição da República de 1988, sendo, por si só, constitucional por nascimento. 

 

           As relações no mercado financeiro, talvez o exemplo mais claro de liberalidade 
econômica, têm seu fundamento principal na própria Carta Magna, no art. 192, sendo 
relevante a análise de seus institutos e sua regulação sob a égide da sistemática constitucional. 

  

           Explicitada a justificativa sobre a proposta de uma leitura constitucionalizante, 
colaciona-se a contribuição de Konrad Hesse ao tecer um paralelo entre as relações no 
mercado financeiro e os direitos fundamentais: 
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Liberdade humana é posta em perigo não só pelo Estado, mas também por poderes não-estatais, que na 
atualidade podem ficar mais ameaçadores do que as ameaças pelo Estado. Liberdade deixa-se, todavia, garantir 
eficazmente só com liberdade uniforme: contanto que ela não deve ser somente uma liberdade dos poderosos, 
carece ela de proteção, também contra prejuízos sociais. Essa tarefa foi antigamente entendida exclusivamente 
como objeto do direito legislado, especialmente do Direito Civil, do Direito Penal e do Direito Procedimental 
pertinente. Em época recente, a validez dos direitos fundamentais é estendida, em uma medida, em certos pontos, 
ainda aberta, também a este âmbito, ao neste aspecto ser aceito um dever do Estado para a proteção dos direitos 
fundamentais e, conexo com isso, um certo "efeito diante de terceiro" de direitos fundamentais.[28] 

 

           Partindo-se do estabelecimento da teoria constitucional dos direitos fundamentais 
como marco teórico do presente artigo, passa-se à sistemática constitucional pertinente. 

 

4.3 Teoria constitucional dos direitos fundamentais 

 

           Inicialmente, uma observação se faz necessária. A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 traz no seu bojo um extenso rol de direitos fundamentais, 
característica esta inerente à maioria das Constituições de cunho democrático. Contudo, o 
presente artigo será sistematizado de forma a abordar somente aqueles direitos fundamentais 
que se entende tangenciam de forma mais evidente as relações no mercado financeiro e, 
portanto, passiveis de proteção através dos mecanismos de regulação. 

 

           Não se tem a pretensão de afirmar que apenas os direitos fundamentais ora elencados 
são os pertinentes, esgotando a possibilidade de outros incidirem sobre a matéria. Ademais se 
entende que o referido rol de direitos é extenso, porém não exaustivo, ao passo que se 
reconhece a possibilidade de outros não escritos se fazerem pertinentes. Saliente-se, portanto, 
que os direitos fundamentais aqui elencados decorrem do critério deste Autor, que entende 
serem os mais tangentes sobre a matéria, sob pena de, despretensiosamente, ser cometido um 
equívoco. 

 

         A ideia de democracia apresentada pelo atual paradigma constitucional possui como 
característica fundamental o governo pelo povo, o qual escolhe seus representantes, que, 
agindo como mandatários, decidem os rumos da nação. Contudo, este poder delegado não é 
absoluto, sendo certo que está indissoluvelmente combinado à ideia da necessidade de 
limitação.[29] Dentre as várias limitações, a previsão de direitos fundamentais é a que mais 
interessa neste momento. 

  

          Positivados no ordenamento jurídico como expressão dos anseios da sociedade, os 
direitos fundamentais trazem no seu bojo um ideal de democracia que permite avanços sociais 
e econômicos. Sobre a função limitadora dos direitos fundamentais, cabe observar o 
entendimento do Professor J. J. Gomes Canotilho: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1040



[...] a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-
objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências 
destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a 
evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).[30] 

 

           Na mesma linha, o Professor José Afonso da Silva,  sobre a amplitude de aplicação dos 
direitos fundamentais, esclarece estes demonstram-se como uma limitação imposta pela 
soberania popular ao poderes do Estado que dela dependem.[31] 

 

           Neste diapasão, é de se consignar a primordial importância dos direitos fundamentais e 
sua função inegável na legitimação do Direito e na viabilização da democracia prometida pela 
Constituição. 

 

           Mas será que a Carta Magna traz no seu bojo todos os direitos fundamentais existentes 
em nossa sociedade? Reconhece-se que não, haja vista que os anseios da sociedade podem 
surgir em toda sorte de situações possíveis, inclusive naquelas ainda não previstas pelo 
ordenamento jurídico. Estamos falando, neste último caso, como doutrina José Adércio Leite 
Sampaio, de direitos não escritos.[32] 

 

4.4 O rol de direitos fundamentais expressos e os direitos não escritos 

 

            A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prima por trazer uma 
extensa lista de previsão de direitos fundamentais, característica esta inerente à maioria das 
Constituições de Estados com paradigmas democráticos. Uma lista extensa, porém, como 
aduzido, não exaustiva.[33] 

 

            O Professor José Adércio, fazendo referência a René Capitant, adverte que novas 
regras não produtos da atividade do legislador podem surgir no direito positivo através do 
reconhecimento que a própria nação faz de sua autoridade. Neste caso, deve-se conferir a esta 
nova regra a qualidade de direito não escrito.[34] 

 

           Tais direitos, introduzidos na ordem jurídico-constitucional através da consciência 
social, e não da atividade do legislador, devem ser, também, objeto de proteção pelos juízes 
constitucionais, alcançando o que o Professor José Adércio denomina 'lista aberta de direitos 
fundamentais'.[35] 
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           De fato, o entendimento do referido professor parece correto e pontual. Com efeito, a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz em seu art. 5°, § 2°, a afirmação 
que o rol de direitos fundamentais previstos em seu bojo não é exaustivo, não sendo excluídos 
outros direitos decorrentes do regime e dos princípios pela Constituição adotados, ou mesmos 
de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.[36] 

 

           Neste sentido, reconhece-se a possibilidade de que um direito fundamental, não escrito 
na Constituição, traga adequação a um instituto do mercado financeiro. Diante da celeridade 
das relações financeiras, não é demais imaginar uma situação ainda não prevista. Conforme 
atenta André-Jean Arnaud: "O direito dos mercados financeiros encontra-se à proa de uma 
pluralidade de racionalidades em evolução".[37] 

 

4.5 A legitimação pelos direitos fundamentais 

 

             Conforme verifica o Professor Sérgio Botrel,[38] fazendo referência aos Professores 
Ingo Wolfgang Sarlet[39] e Konrad Hesse,[40] os direitos fundamentais, concebidos 
inicialmente como instrumentos de proteção frente a abusos do Estado na intervenção na 
sociedade, exercem atualmente a função de legitimação do próprio Direito, integrando, 
ademais, a ordem subjetiva. 

 

             Com efeito, o paradigma constitucional vigente, fundado na ideia de democracia, 
prevê a instituição e proteção de direitos fundamentais no intuito de se limitar o poder 
daqueles que, nomeados pelo povo, governam como mandatários. Pode-se constatar, então, 
que a legitimação dos institutos e mecanismos dos diversos ramos Direito[41] seria alcançada 
não só, mas principalmente, pela adequação destes aos direitos fundamentais previstos no 
ordenamento jurídico-constitucional. Novamente, o Professor Botrel, citando os Professores 
Ingo Wolfgang Sarlet e Luís Roberto Barroso, adverte para o papel legitimador dos direitos 
fundamentais: 

 

Nessa ordem de idéias, é de se insistir que, quando se faz alusão à leitura constitucional do Direito Privado, com 
o objetivo de conferir legitimidade à produção e aplicação do Direito, são os direitos fundamentais positivados 
no texto constitucional que desempenham essa tarefa de legitimação. [...] Na atualidade, juntamente com a 
função de assegurar a liberdade individual, os direitos fundamentais atuam como "fundamento material de todo o 
ordenamento jurídico, merecendo registrar, ademais, que o "ideal democrático realiza-se não apenas pelo 
princípio majoritário, mas também pelo compromisso na efetivação dos direitos fundamentais".[42] 

 

              Jürgen Habermas,[43] comentado também pelo Professor Botrel, adverte que um 
sistema de Direito que pretenda regular a convivência de cidadãos por meios legítimos deve 
contemplar os direitos fundamentais.[44] 
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               Como acentua o Professor Kildare Gonçalves de Carvalho: "O parâmetro de 
legitimidade do Direito e do Estado como Democrático de Direito leva à concepção dos 
direitos fundamentais universais (...)".[45] 

  

               Sob a ótica da teoria do processo, coadunando com esse caráter legitimador dos 
direitos fundamentais, o Professor Carlos Eduardo Araújo Carvalho apresenta para sua 
pesquisa, dentre outras, a seguinte afirmação: 

 

O Processo, enquanto instituição jurídica constitucionalizada, impede a massificação do homem (sujeito de 
direito), frente aos abusos do Estado, na medida em que garante uma revisitação das decisões estatais, de forma 
irrestrita, constante e atemporal, através de uma demarcação teórica e da testificação ampla destas decisões por 
uma sociedade aberta de interpretes, que se dá pela verificação do ganho sistêmico, ou seja: com a 
implementação dos direitos fundamentais.[46] 

 

              No mesmo diapasão, o Professor José Adércio Leite Sampaio adverte sobre o caráter 
legitimador dos direitos fundamentais: 

 

Os direitos fundamentais desempenham um papel central de legitimidade da ordem constitucional, não apenas 
pelo seu catálogo formal, mas sobretudo por sua realização prática. Embora sejam, assim, o centro de gravidade 
da estrutura orgânica e funcional do sistema, não podem ser considerados como um "conjunto fechado" de 
valores, senão como um centro ligado, funcional e normativamente, com as outras partes do Direito 
Constitucional.[47] 

 

             A contribuição doutrinária acima elencada é uníssona no sentido de que os direitos 
fundamentais, além de exprimirem os anseios da sociedade, e justamente por isso, legitimam 
o Direito na suas mais variadas vertentes. 

 

           No caso do mercado financeiro, cuja regulação se mostra necessária, não é diferente. 
Sua legitimação está vinculada à verificação da sistemática constitucional dos direitos 
fundamentais, postos ou não escritos. 

 

4.6 Os direitos fundamentais que gravitam no mercado financeiro e de capitais 

 

          Salienta-se novamente que, ao elencar abaixo os direitos fundamentais que se entende 
tangenciarem o mercado financeiro, não se está exaurindo a possibilidade de outros também 
serem pertinentes. Pelo contrário, reconhece-se a possibilidade de outros gravitarem no 
mercado, haja vista a própria evolução da sociedade e a globalização dos mercados. 
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4.6.1 Direito à livre iniciativa 

 

           O princípio da livre iniciativa está inserido de forma indissociável ao mercado 
financeiro. Demonstra-se como o direito básico do homem inserido em um Estado 
democrático, trazendo o valor de que cada um deve ser livre para empreender, buscando 
realizar no mercado seus propósitos pessoais. A livre iniciativa abarca não só a liberdade de 
indústria e comércio, como também as atividades presentes no mercado financeiro e de 
capitais. Enfim, toda e qualquer atividade lícita que o indivíduo escolha realizar como sua 
fonte de renda ou não. 

 

           Tal liberdade exerceu papel fundamental na formação do Estado moderno. Como era 
claro na Constituição de 1824,[48] a afirmação da liberdade de indústria e comércio implicava 
a abolição das corporações de ofícios. Se, no período medieval, o exercício de atividades 
industriais e comerciais era condicionado ao pertencimento a corporações de ofício; com a 
modernidade, rompem-se os vínculos feudais, e cada indivíduo passa a poder, virtualmente, 
escolher quais atividades irá desempenhar. Cuida-se da hoje conhecida liberdade de empresa. 

 

             No sistema capitalista, o indivíduo é idealizado como homem empreendedor, cabendo 
às instituições liberais garantir o resultado desse empreendimento. Nisso está o elemento 
central do que Constant denominava "liberdade dos modernos".[49] 

 

             Tem-se entendido, com razão, que a livre iniciativa abarca também a liberdade de 
lucro. A Constituição certamente legitima as atividades lucrativas, e em nada lhes é refratária. 

 

             Como assevera Sérgio Botrel, a livre iniciativa, como os demais direitos 
fundamentais, não detém caráter absoluto, sendo não só possível como necessária a sua 
limitação pelo legislador.[50] 

 

             A livre iniciativa constitui, portanto, direito fundamental, passível de restrições, tanto 
pelo constituinte derivado, quanto pelo legislador ordinário. A hipótese é de típica norma de 
eficácia contida ou restringível. 

 

            Tal natureza é ressaltada pelo art. 170 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, cujo parágrafo único assegura o "livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 
em lei". A lei poderá justamente restringir as possibilidades de escolha individual no campo 
econômico com vistas à proteção de outros bens que merecem tutela constitucional. A 
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restrição à livre iniciativa só seria compatível com a Constituição quando adequada, 
necessária e justificada pela promoção concomitante de outro direito fundamental. 

 

4.6.2 Direito do consumidor 

 

             Em todo o corpo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é feita 
referência à promoção e proteção do Direito do Consumidor. No art. 5º, inc. XXXII, a 
Constituição determina que "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor", 
elevando-o à categoria de direito fundamental. Já no art. 170, inc. V, o Direito do Consumidor 
figura como direito do particular e princípio da ordem econômica. O art. 150, § 5º, institui o 
dever de a lei determinar "medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços". 

 

              Por fim, o art. 48 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - 
atribui ao Congresso Nacional o dever de elaborar, em cento e vinte dias da promulgação da 
Constituição, o "Código de Defesa do Consumidor", o qual foi inserido no nosso ordenamento 
jurídico em 11 de setembro de 1990, através da Lei n° 8.078. Como se vê, a proteção do 
consumidor foi amplamente assumida no texto constitucional, o qual legitima, em seu nome, 
importantes restrições ao princípio da livre iniciativa. 

  

              De fato, tamanha preocupação com a proteção do consumidor está em consonância 
com as dimensões das práticas comerciais, empresariais e financeiras que têm lugar em nosso 
tempo. A produção hoje é feita em larga escala, por grandes empresas, por vezes atuantes em 
todo o globo, que têm em vista criar padrões massificados de consumo. Trata-se da sociedade 
de massas, e dos padrões de consumo e comportamento que lhe correspondem. 

 

               No antigo liberalismo do século XIX, vigorava como princípio mais importante de 
toda a ordem jurídica o pacta sunt servanda. Os indivíduos, como antes destacado, eram 
concebidos como livres e iguais, razão pela qual deveria ser respeitada e garantida a sua 
manifestação de vontade proferida por ocasião da elaboração de um contrato. Tal liberdade, já 
naquele momento, era fictícia, e o Estado, com a instituição do direito do trabalho, deu 
consequência prática a essa percepção, limitando a validade dos contratos com o propósito de 
proteger a parte mais fraca - o trabalhador. Na segunda metade do século XX, a percepção do 
desequilíbrio das relações econômicas se projeta para o plano das relações de consumo, e 
emerge todo um ramo do Direito preordenado à finalidade de proteger o polo mais fraco das 
relações de consumo - o consumidor. 

 

              Observe-se, contudo, que a função das normas de proteção do consumidor não é 
apenas limitar a liberdade de contratação para promover maior igualdade entre as partes 
contratantes. É também proteger a própria liberdade, mas a liberdade real do consumidor. Há 
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nas relações de consumo um evidente desequilíbrio, sobretudo em relação às informações 
sobre o produto comercializado. Enquanto o produtor as detém todas, o consumidor as ignora 
em grande parte. O consumidor costuma ser acometido por um déficit de informações que o 
impossibilita de manifestar de forma realmente livre a sua vontade. O que vigora é, muitas 
vezes, a manipulação do consumidor, seja através de propaganda enganosa, seja através da 
imposição unilateral de cláusulas contratuais, que constam dos chamados "contratos de 
adesão". Para promover a proteção do consumidor, o legislador editou a lei prevista no 
supramencionado art. 48 do ADCT - o Código de Defesa do Consumidor, definindo diversas 
práticas abusivas. 

 

              Os contratos de consumo, dos quais também fazem parte os contratos bancários e 
seguros, dentre outros, que resultem dessas práticas são considerados nulos, desonerando-se o 
consumidor de cumprir obrigações que não assumiu através de uma manifestação autônoma 
de sua vontade. 

 

              Outro instrumento também utilizado para promover a defesa do consumidor, 
sobretudo na hipótese de "aumento arbitrário dos lucros", é o controle de preços. Por meio 
dele defende-se o consumidor quando o mecanismo de mercado não funciona, inexistindo 
competição entre as empresas que atuam em determinado setor. Cuida-se, contudo, de medida 
diferente daquelas propiciadas pela Lei de Defesa da Concorrência, acima citada. Enquanto 
esta autoriza a atuação repressiva do Estado, após a ocorrência das práticas abusivas; o 
controle de reajustes, o tabelamento e o congelamento de preços constituem medidas que 
incidem previamente ao seu advento, prevenindo a perpetuação do contexto lesivo. 

 

             Os doutrinadores Armando Castellar Pinheiro e Jairo Saddi advertem sobre a 
importância da defesa ao consumidor no mercado financeiro, principalmente no que tange ao 
mercado de crédito: 

 

Em síntese, em função da especialidade dos bancos, se poderia dizer que são  três as razoes - ou justificativas - 
pelas quais o Estado regula o setor Financeiro, como aqui descritas: a) Do ponto de vista do consumidor (e 
cidadão, trata-se de protegê-lo do risco desmedido e, em especial, criar uma rede de segurança para os 
poupadores que recorrem as instituições financeiras [...].[51] 

 

             Neste diapasão, conclui-se pela necessidade de uma regulação no mercado financeiro 
em prol da defesa do direito fundamental do consumidor. 

 

4.6.3 Direito à livre concorrência 
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             Liberdade econômica irrestrita leva a abusos e ocorrência de crises, não obstante 
ideais liberais conceberem modelos de economia de mercado como sistemas capazes de se 
autorregular e de se autoequilibrar. 

 

             A acumulação de poder econômico facilita a capacidade de controlar setores do 
mercado, no qual os empreendedores menos poderosos não têm força para competir, sendo 
dele excluídos. A concorrência deixa de existir, e a função de autorregulação dos mercados, 
que se exerce através da competição entre os atores econômicos, deixa de ter lugar.  

  

              Os preços são fixados unilateralmente pelos detentores do poder econômico, que não 
precisam reduzir seus preços, nem aumentar a qualidade dos produtos, para que aumentem 
seus lucros. Os consumidores têm de se submeter às condições que essas empresas fixam. O 
mecanismo de mercado, que legitima o sistema capitalista, deixa de funcionar. Torna-se, 
então, necessária a intervenção estatal, para garantir a "livre concorrência". 

 

             O princípio está estabelecido no art. 170, inc. IV, da Constituição da República 
Federativa de 1988. Encontra-se ainda reafirmado no § 4º do art. 173: "A lei reprimirá o 
abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência 
e ao aumento arbitrário dos lucros". 

 

            Por derradeiro, Armando Castellar Pinheiro e Jairo Saddi advertem sobre a 
importância da defesa da livre concorrência no mercado financeiro, sobretudo no setor 
bancário: "Do ponto de vista concorrencial, garantir que não haverá competição predatória ou 
monopolística e que, na atividade bancária, os agentes serão tratados de forma igual."[52] 

 

              Não há que se falar em um mercado financeiro atrativo e uma regulação legítima sem 
se falar em iguais condições de proteção contra abusos aos operadores deste mercado. 

 

4.6.4 Direito fundamental à igualdade  

 

            "Todos são perante a lei...". Umas das máximas mais importantes do paradigma 
constitucional, presente no caput do art. 5° da Constituição da República Federativa de 
988,[53] constitui coluna basilar de qualquer atividade econômica, realizada no mercado 
financeiro ou não. O status de direito fundamental à igualdade confere a garantia de que todos 
terão as mesmas condições de operar no mercado nacional, sendo vedada qualquer 
discriminação, ressalvadas as restrições de ordem constitucional. 
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4.6.5 Direitos fundamentais dos sócios 

 

              Os direitos fundamentais dos sócios estão inseridos no ordenamento jurídico-
constitucional em vários ditames do art. 5° e se resumem basicamente ao direito da liberdade 
de se associar[54] e de não permanecer associado,[55] ao direito de propriedade[56] sobre 
quotas ou ações em que se divide o capital social e ao direito de informação.[57] [58] Este 
último talvez seja o mais importante, haja vista a latente escassez de informação e assimetria 
entre os agentes econômicos, inclusive no âmbito das sociedades empresárias, sejam elas 
agentes econômicos do mercado financeiro ou não. 

 

5 A REGULAÇÃO DO MERCADO FINACEIRO SOB O ENFOQUE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

 

             Ultrapassados os paradigmas constitucionais do Estado Social e o do Estado Liberal, 
restou claro que seus erros foram maiores que os acertos, fazendo-se necessário que uma nova 
realidade fosse apresentada. Neste sentido, viu-se o erguimento da democracia sobre a égide 
do paradigma do Estado Democrático de Direito, o qual possui no seu bojo grandes parcelas 
de ideais de ambos os modelos, assentados de forma pacífica. 

 

              Os melhores anseios sociais e liberais residem neste paradigma, às vezes de forma 
conflituosa, às vezes não. Mas, o fato é que ambos os paradigmas anteriores trouxeram 
contribuições à ordem constitucional democrática atual. O objeto do presente trabalho é uma 
contribuição do modelo liberal ao paradigma atual. Trata-se do mercado financeiro, força 
pulsante das economias de livre mercado. 

 

              Não obstante, devido à ideia de liberdade existente no mercado financeiro, este 
mercado pode servir de local propício ao cometimento de abusos. É no sentido de evitá-los 
que as agências reguladoras dos setores do mercado financeiro devem atuar, sob pena de, na 
sua omissão, permitirem-se danos consideráveis ordem econômica e social. Neste sentido, a 
atuação das autoridades reguladoras deve ser pontual, de modo que elas próprias não afrontem 
valores sociais constitucionalmente protegidos, pelo que, verifica-se aí, a contribuição do 
modelo social ao paradigma atual. 

 

              No que tange ao mercado financeiro e seu sistema, em sua redação original, a 
Constituição da República de 1988 prefixou, nos incisos e parágrafos do art. 192, o conteúdo 
da matéria concernente ao sistema financeiro nacional. Não obstante, conferiu as regras deste 
à legislação complementar. 
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               Fato é que o referido artigo foi alterado pela Emenda Constitucional n° 40, de 29 de 
maio de 2003, passando a apresentar a seguinte redação: 

 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País 
e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de 
crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital 
estrangeiro nas instituições que o integram. 

 

                Na oportunidade da alteração, foram revogados todos os incisos, alíenas e 
parágrafos do artigo, subsistindo apenas o mandamento do caput, redigido na forma 
supracitada. Sobre esta alteração promovida, o Professor Kildare Gonçalves esclarece que ao 
contrário do texto anterior, que remetia tal regulamentação para lei complementar única, o 
atual dispositivo constitucional possibilita que a tarefa regulamentar se faça de modo 
fracionado, no conteúdo e no tempo, dando tratamento separado aos diversos mercados que 
compõe o sistema financeiro.[59] 

 

                 Diante da não edição da referida lei complementar, cabe às agências reguladoras 
atuais adotar uma atuação eficaz e adequada, em prol da promoção de um mercado cada vez 
mais atrativo e em prol de não se verem afrontados direitos fundamentais daqueles que atuam 
ou são atingidos por este mercado. 

 

               Coaduna-se com o entendimento do Professor Kildare Gonçalves, quando este atenta 
para a possibilidade de edição de várias leis complementares, ocasionando a regulação 
fracionada do mercado financeiro. Ora, não são poucas as relações econômicas e sociais que 
podem ser percebidas no mercado financeiro. Seja em operações bancárias típicas, no 
mercado de valores mobiliários ou através de contratos de seguros, cada relação surgida 
nestes setores do mercado financeiro é uma nova chance de cometimento de abusos. Tanto é 
assim que, como visto anteriormente, diversas são as instituições de regulação do mercado 
financeiro, cada uma no seu setor. Neste sentido, com uma variada legislação complementar 
e, setorizada, se possível, acredita-se ser possível conferir mais segurança às relações que 
ocorrem no seu bojo. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

               Desde o final da década de 1990[60] até os dias atuais, o Sistema Financeiro 
Nacional vem passando por diversas transformações, em grande parte influenciadas pela 
difusão e globalização do mercado financeiro. Fato é que, frente a mudanças estruturais, cabe 
aos órgãos reguladores atentarem para o fortalecimento da solidez, eficiência e liquidez deste 
mercado, no intuito de garantir a permanência daqueles que hoje nele operam e de atrair 
novos atores. 
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               Não há que se falar em mercado eficiente sem se falar em responsabilidade e 
segurança jurídica. As normas regulatórias do Sistema Financeiro Nacional, sob pena de 
ineficácia, devem coadunar com o paradigma do Estado Democrático de Direito, notadamente 
no que tange à garantia dos direitos fundamentais. 

 

               O Estado, enquanto ator, e o Direito, enquanto instrumento, são elementos 
fundamentais para a regulação social, principalmente em negociações que envolvem recursos 
próprios e de terceiros, como ocorre no mercado financeiro. A interdependência entre o 
Estado e o Direito é essencial, ao passo que a ausência de um ou de outro pode gerar prejuízos 
inestimáveis. 

 

               A regulação no mercado financeiro deve ser tal que estabeleça modelos ideais para 
as situações já previstas e bases teóricas para aquelas inéditas, mesmo que sejam impossíveis 
de serem previstas. Ou seja, em prol da segurança jurídica, deverá a regulação do mercado 
financeiro ser a mesma em tempos de crise e em tempos de calmaria. Deverá, ainda, capitular 
situações ocorridas e estar receptivo a mudanças diante de novos fatos. 

  

               Ora, não poderia ser diferente. A questão é harmonizar as relações financeiras, que 
são dinâmicas, com o Direito, que é estático, mas que deseja ser sensível às todas as situações 
que se avizinham. Esta é uma das funções precípuas do Direito: garantir a efetividade das 
ideias da ordem jurídico-constitucional posta. Observado o mercado financeiro, em constante 
mudança, gerando a necessidade de mudanças na ordem jurídica que o regula, evidencia-se a 
importância da normatividade baseada nas garantias constitucionais. 

 

              Independentemente de qual seja a mudança ocorrida, seja no mercado financeiro ou 
não, é certo que as autoridades competentes não podem se esquivar de sua função regulatória, 
bem como devem dosar sua atuação ao previsto constitucionalmente. Tanto a referida atuação 
quanto sua dosagem terão sua adequação e legitimidade pautadas pela verificação e proteção 
aos direitos fundamentais, sejam eles escritos ou não. 

 

              Com efeito, a regulação do mercado financeiro por parte do Estado[61] será eficiente 
se suas regras, frente às mudanças promovidas pela globalização, e pela própria evolução da 
sociedade, trouxerem no seu bojo a proteção do direito fundamental do qual for destinatário o 
agente econômico da negociação financeira. 

 

              Celeridade e liberdade: estes são os elementos que definem o mundo contemporâneo. 
No que tange às relações financeiras, tais características ficam mais evidentes. Cabe aos 
operadores do direito garantir que esta celeridade e liberdade não decorram do 
enfraquecimento do Estado, enquanto regulador, ou do Direito, enquanto instrumento. Caso 
seja verificado esse enfraquecimento, estar-se-á possibilitando abusos e infrações, o que 
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afastará cada vez mais o mercado financeiro do ideal de eficiência e liquidez, e a regulação da 
adequação e legitimidade. 

 

               Ressalta-se que a eficiência do mercado financeiro está intimamente ligada à ideia 
de responsabilidade. No mesmo sentido, a regulação deste mercado deve garantir essa 
eficiência através de uma atuação pautada na observância dos direitos fundamentais, postos e 
não. Seja de forma voluntária, por parte dos agentes, seja pela interferência pontual das 
autoridades reguladoras, acredita-se que somente haverá legitimidade no mercado financeiro 
e, consequentemente, eficácia e responsabilidade, se observados sob a égide de uma leitura 
constitucionalizante. 
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RESUMO 
A conciliação é uma importante forma de solução de conflitos, pois as próprias partes põem 
fim a lide a partir de suas convicções, ou seja, não há intervenção estatal impositiva do 
Estado. No direito processual do trabalho, a conciliação é um princípio que norteia este ramo 
do direito e também é norma jurídica pois a Consolidação das Leis do Trabalho, determina 
que o juiz tente promover pelo menos em dois momentos processuais a conciliação. Vale 
dizer, que a conciliação realizada em juízo não encontra problemas principalmente no que 
tange a real vontade das partes e a segurança jurídica. Assim, o objeto de estudo do presente 
artigo está inserido precisamente nas conciliações que são realizadas extra juízo, ou seja, nas 
transações extrajudiciais. A problemática a ser enfrentada neste trabalho versa acerca da 
validade da transação e da (im)possibilidade e limites da homologação judicial da transação 
extrajudicial realizada pelas próprias partes, feitas ou não com o acompanhamento de um 
advogado. Sabe-se que a validade deste tipo de transação é muito questionada na Justiça e 
pela doutrina, tendo em vista a hipossuficiência do empregado face ao empregador, podendo 
conter vícios de consentimento daquele. Outra questão envolta de polêmica, que merece uma 
cuidadosa análise, é no que se refere a (in)competência da Justiça do Trabalho para 
homologar a transação extrajudicial, eis que a Constituição Federal de 1988 no seu art. 114 
não contempla expressamente tal possibilidade. A pesquisa pautou-se em ampla pesquisa 
bibliográfica envolvendo o tema, com análise de jurisprudência identificando os argumentos 
jurídicos que ora defendem a possibilidade de homologação e ora negam essa possibilidade. A 
partir deste estudo, conclui-se, ao final, que é dever da Justiça do Trabalho fazer tal 
homologação, devendo ainda incentivar e promover a conciliação, inclusive a extra judicial, o 
que se comprova com a incidência de princípios e de normas jurídicas neste campo. Por fim, 
ressalta-se que diante da negativa do juiz em fazer tal homologação da transação, que 
efetivamente ocorreu, não resta outra alternativa para as partes, senão de simular uma 
reclamatória trabalhista, para que na primeira audiência se faça o acordo. Todavia, esta última 
possibilidade não pode prosperar no Direito Brasileiro como forma de solução de conflitos, 
sendo a homologação o instrumento jurídico que fornece segurança jurídica para as partes e 
eficácia da transação.  
PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE EMPRESARIAL E LABORAL; HOMOLOGAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL; CONCILIAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
Conciliation is an important form of conflict resolution because the parties themselves put an 
end to proceedings from his convictions, ie, no forceful state intervention of the state. In the 
procedural law of the work, conciliation is a guiding principle for this branch of law and rule 
of law is also for the Consolidation of Labor Laws, provides that the judge try to promote at 
least two times the conciliation procedure. Ie, that reconciliation held in court does not find 
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problems, especially regarding the real intentions of the parties and legal certainty. Thus, the 
study object of this paper is inserted precisely in that reconciliations are performed extra 
court, or in-court transactions. The issue to be addressed in this essay is about the validity of 
the transaction and the (im) possibility and limits of judicial approval of extrajudicial 
transaction performed by the parties themselves, or not made with the help of a lawyer. It is 
known that the validity of this type of transaction is very challenged in court and by the 
doctrine in view of the weaker of the employee against the employer, and may contain defects 
that consent. Another issue surrounded by controversy, which deserves careful analysis, as 
regards the (in) competence of the Labour Court to approve the transaction out of court, 
behold, the 1988 Federal Constitution in its article. 114 does not expressly contemplates that 
possibility. The research was based on extensive literature review of the subject, with analysis 
of case law identifying the legal arguments that now advocate the possibility of approval and 
now deny that possibility. From this study it is concluded in the end it is the duty of the 
Labour Court to make such approval, and shall encourage and promote reconciliation, 
including extra judicial, which is proved with the incidence of principles and rules of law in 
this field. Finally, we emphasize that the denial before the judge in making such an approval 
of the transaction, which actually occurred, there is no other alternative for the parties, but to 
simulate a labor claim, that the first audience to do the deal. However, this latter possibility 
can not thrive in Brazilian law as a means of conflict resolution, with the approval the legal 
instrument that provides legal certainty for the parties and effectiveness of the transaction. 
KEYWORDS: Labor Activity, approval Extrajudicial, Conciliation. 
KEYWORDS: LABOR ACTIVITY; APPROVAL EXTRAJUDICIAL CONCILIATION. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

  

Um dos princípios norteadores da Justiça do Trabalho, sem dúvida, é a conciliação. A 
conciliação permite que as próprias partes solucionem seus conflitos, sem necessariamente 
haver lide, isto é, sem a obrigatoriedade de haver a pretensão resistida. 

A própria CLT contribui como norma para que as partes realizem a conciliação, pois ao longo 
do processo do trabalho, o juiz é obrigado, nos termos desta norma, propor pelo menos duas 
vezes a conciliação. Vale lembrar que a conciliação é permitida a qualquer tempo, mesmo em 
fase de execução. 

Outro exemplo do interesse em realizar conciliação foi a edição da Lei n° 9.958/2000, que 
alterou o art. 625 da CLT, criando as comissões de conciliação prévia, com o intuito das 
partes resolverem seus conflitos em âmbito negocial, fora da Justiça do Trabalho, gerando 
diversos efeitos como por exemplo a diminuição do número de demandas a serem processadas 
e julgadas por esta Justiça Especializada. 

Ainda, os Tribunais Regionais, por recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) têm 
promovido a chamada Semana da Conciliação, onde as partes são chamadas para juntamente 
com os conciliadores, que comumente são alunos das faculdades de direito ou servidores da 
Justiça, resolverem suas demandas. 
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Vale dizer, que antes mesmo de haver uma demanda trabalhista, as partes podem se 
conciliarem transacionando extrajudicialmente. Todavia, neste caso a segurança jurídica fica 
abalada pelo fato de que uma das partes podem tentar vir a invalidar o acordo extrajudicial 
realizado pelas partes, por diversos tipos de argumentos jurídicos, como a coação, simulação 
ou outro vício. 

Todavia, a fim de fornecer maior segurança jurídica para as partes, o ordenamento jurídico 
prevê a possibilidade da homologação judicial da transação extrajudicial, precisamente no 
Código Civil e Processual Civil. Desta forma, estes dispositivos aplicados no Direito do 
Trabalho, atender-se-ia o princípio da conciliação, e neste caso sem a formação da lide, o que 
demandaria todo o processamento e julgamento do processo pela Justiça. 

No entanto, discute-se acerca da possibilidade da aplicação destes dispositivos no Direito do 
Trabalho, questionando-se sobre sua compatibilidade. Ainda, há também a alegação de que a 
Justiça do Trabalho não tem competência para a jurisdição voluntária. 

Não se pode olvidar que a conciliação face a intervenção Estatal de dizer o direito, é muito 
mais vantajosa para a atividade econômica, para o Estado e também para o trabalhador. Para 
as partes é a solução mais vantajosa, pois foram elas mesmas que decidiram as questões, sem 
imposição de um terceiro. Em seu turno, no que tange ao Estado este não tem interesse em 
intervir para decidir o conflito, ao menos que seja provocado e ainda assim, como visto, tenta 
a negociação através da Justiça do Trabalho. 

A partir destas considerações acerca da conciliação, como forma de solução de conflito, e sua 
importância, tem-se como objetivo deste estudo verificar a possibilidade da homologação 
judicial de transação extrajudicial na Justiça do Trabalho, de maneira que se atenda o 
princípio da conciliação, sem ferir as disposições legais trabalhistas. 

  

2. DAS FORMAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO 

  

Antes mesmo de discorrer sobre as formas de solução de conflito, necessário fazer 
considerações a respeito dos conflitos. Os conflitos ocorrem em qualquer relação humana, 
especialmente a trabalhista, tendo em vista o conflito inerente a relação dialética entre capital 
e trabalho. Aliás, este conflito é inerente desde as formas mais primitivas do trabalho, como a 
escravidão e a servidão. 

A palavra conflito vem do latim, e quer significar combater, lutar, designando posições 
antagônicas[1]. Essa luta ou combate na relação trabalhista não é necessariamente nefasta a 
sociedade, pois como resultado dela os trabalhadores historicamente foram conquistando 
direitos e novas formas de trabalho, que não ferissem sua condição humana e de dignidade. 
Obviamente, há também o lado negativo dessa batalha, pois a atividade econômica que uma 
determinada empresa explora pode sofrer conseqüências profundas e até mesmo deixar de 
existir, frente a essa batalha, que em maior escala pode gerar, como dito, a extinção da 
empresa, e com ela todos os benefícios trazidos por ela, como emprego e renda, por exemplo. 

Como dito, apenas algumas considerações a respeito do conflito são fornecidas, já que o 
objetivo aqui é de verificar e analisar as formas de solução deles. Obviamente, outras 
colocações de ordem sociológica, filosófica e econômica caberiam na análise dessa luta. 
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Na esfera trabalhista, comumente utiliza-se as expressões controvérsias ou dissídios para 
denominar o conflito, as quais possuem o mesmo significado em termos práticos. A greve e o 
lockout são exemplos de conflitos, os quais a doutrina os entende como sendo mais gerais e 
amplos[2]. Já os dissídios, vocábulo empregado pela CLT, estão atrelados a idéia de solução 
judicial, ou seja, de um conflito a ser solucionado pela Justiça do Trabalho. 

Vale lembrar, que os dissídios podem ser de natureza individual e coletivo, cada qual com seu 
regramento jurídico. O primeiro diz respeito às relações individuais de trabalho, onde as 
partes são de um lado um empregado e um ou mais empregadores, ficando a decisão judicial 
com efeito apenas entre elas. Também, há as ações plúrimas onde há uma pluralidade de 
partes, seja do lado ativo ou passivo, tendo a sentença efeitos igualmente entre as partes. Os 
dissídios coletivos, os efeitos da sentença atinge toda uma categoria ou grupo de 
trabalhadores, tendo a figura dos Sindicatos grande destaque neste tipo de dissídio. 

Claro está que nesta distinção não importa necessariamente o número de indivíduos no 
dissídio, mas sim as naturezas dos interesses discutidos. Enquanto que nos individuais os 
interesses discutidos são concretos, os beneficiários são pessoas determinadas, 
individualizadas, já no coletivo os interesses discutidos são abstratos, pertinentes a toda 
categoria e os beneficiários são pessoas indeterminadas, representadas por um Sindicato de 
categoria patronal e outro de natureza profissional.  

Outro vocábulo jurídico relevante para a análise deste tema é a lide, que segundo 
Carnelutti[3], é um conflito de interesses dotado de pretensão resistida, ou seja, há um conflito 
onde uma das partes nega ou modifica a pretensão da outra, e vice-versa. Neste caso, o 
conflito vai evoluindo para um dissídio, onde haverá duas teses que geralmente são 
diametralmente opostas, e dificilmente a resposta jurídica para este conflito não vai vir do 
Estado. 

Feitas estas considerações passa-se, então, a análise das formas de solução dos conflitos 
trabalhistas, propriamente dito. 

As formas de solução não são classificadas de maneira uniforme pelos doutrinadores, 
adotando para fins deste estudo a de Amauri Mascaro Nascimento[4] o qual classifica da 
seguinte forma: autodefesa, autocomposição e heterocomposição. 

A autodefesa é a forma de solução de conflitos, onde as partes fazem a sua própria defesa, 
impondo sua vontade ou condição à outra. Esta modalidade de autodefesa é admitida em 
casos excepcionais na esfera trabalhista, sendo exemplos a greve e o lockout. Certo é que a 
greve nem sempre resolve o conflito, representando uma forma de pressão de uma parte sobre 
a outra, tendo que ser resolvida, inclusive sob sua legalidade ou abusividade pela Justiça do 
Trabalho. 

Já no que tange a heterocomposição, deve-se dizer que sua principal característica é de que a 
decisão vem de um terceiro, devendo as partes cumprir o que foi determinado por este terceiro 
fielmente e adstrito as determinações da decisão. São formas desta modalidade de solução de 
conflitos, a medição, arbitragem e a tutela e jurisdição. 

Em síntese, a mediação que vem do verbo em latim mediare, tem o sentido de mediar, dividir 
ao meio de intervir[5], consistindo basicamente no chamamento pelas partes de um terceiro 
para solucionar o conflito, mediante uma proposição de solução as partes. Vale dizer, que as 
partes não estão obrigadas a aceitar tal proposição, mas podem realizar uma composição, por 
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meio de um acordo de vontades. Esta modalidade apresenta-se em geral na forma 
extrajudicial, diferentemente da conciliação que pode ser judicial ou extrajudicial. 

Outra figura que se enquadra para alguns doutrinadores, como Sérgio Pinto Martins, como 
mediação são as comissões de conciliação prévia (CCP) criada pela Lei n° 9.958 de 2000, 
modificando o art. 625 da CLT, onde são realizadas propostas para solução dos conflitos 
apresentados. Vale dizer que a CCP não tem competência decisória, isto é, o mediador ou 
conciliador não tem competência para decidir, mas sim mediar e conciliar. No entanto, o 
entendimento que se tem acerca da natureza jurídica da CCP é a conciliatória de forma 
preponderante.  

 Sobre a conciliação, incluindo a CCP, será abordado no próximo tópico de maneira mais 
apropriada. 

Ainda, na heterocomposição tem-se a arbitragem, cuja origem remonta nas Ordenações do 
Reino de Portugal, ainda no século XVII. Segundo Sérgio Pinto Martins[6], arbitragem é uma 
forma de solução de conflitos, feita por um terceiro estranho à relação das partes ou por um 
órgão, que é escolhido por elas, impondo a solução do litígio. É uma forma voluntária de 
terminar o conflito, o que importa em dizer que não é obrigatória. Então, tem-se a figura do 
árbitro com a sua decisão denominada de sentença arbitral. As partes podem submeter o seu 
conflito ao árbitro de duas formas: por meio de cláusula compromissória ou pelo 
compromisso arbitral, ambos regulados pela Lei n 9.307/96, bem como todo o instituto da 
arbitragem. 

A aplicação da arbitragem no direito do trabalho é muito discutida e controvertida na 
comunidade jurídica como um todo. Há argumentos jurídicos relevantes defendendo a 
possibilidade, como há, também, argumentos igualmente relevantes defendendo, ao contrário, 
sua impossibilidade. O que se deve lembrar, é que de acordo com a Lei n 9.307/96, logo em 
seu artigo 1°, somente os direitos patrimoniais disponíveis podem estar sujeitos a arbitragem. 
Direito patrimoniais disponíveis são os de natureza privado ou contratual, que podem ser 
alienados. Aliás, este é um dos principais argumentos encontrados na doutrina brasileira[7] 
que justificam a impossibilidade de aplicação deste instituto no campo trabalhista, uma vez 
que o trabalhador não pode transacionar seus direitos diante do empregador, apenas em juízo. 

Como o objetivo aqui não é discutir o instituto da arbitragem no direito do trabalho, a 
abordagem do tema ficará limitada como forma de solução de conflitos, mediante 
heterocomposição. 

Finalmente, o que mais interessa no presente estudo é a última forma de solução de conflitos, 
denominada de autocomposição. Segundo Amauri Mascaro do Nascimento[8], 
autocomposição é a técnica segundo a qual o conflito é solucionado pelas próprias partes, sem 
emprego de violência, mediante ajuste de vontades. Obviamente, está-se diante da melhor 
forma de solução de conflito, pois as próprias partes resolvem suas questões, em intervenção 
de um terceiro, ficam plenamente satisfeitas com o deslinde do conflito. 

A autocomposição pode ser realizada, de acordo com classificação doutrinária, como 
unilateral e bilateral. A primeira é caracteriza pela renúncia de uma das partes a sua pretensão. 
Já a segunda, ocorre quando há concessões recíprocas, ao que se denomina de transação. 
Exemplos de formas autocompositivas de solução dos conflitos trabalhistas são os acordos e 
convenções coletivas. 
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Uma interessante posição doutrinária de Octávio Bueno Magano, que merece ser aqui trazida 
é de que a arbitragem e a mediação são formas de autocomposição, uma vez que as próprias 
partes escolherão uma pessoa para dirimir seus conflitos[9]. 

A conciliação pode ser feita por meio de um conciliador, que tem a função de aproximar as 
partes, sem fazer propostas, representando uma figura de facilitador que aproxima as partes. 
Também, a conciliação pode ser feita por iniciativa das próprias partes. A conciliação pode 
ser feita no âmbito judicial ou extrajudicial. 

A definição sociológica[10] de conciliação é como sendo a forma consciente de acomodação. 
Envolve a mudança de sentimento com a diminuição da hostilidade. Há harmonização entre 
os antagonistas. Com esta definição enfatiza o fato de que as partes ficam satisfeitas, sentem-
se justiçadas, pois as suas vontades foram levadas em conta e foram decisivas para por fim ao 
conflito. 

 A conciliação traz consigo diversas vantagens para as partes, pois como dito, além do 
sentimento de justiça satisfeito, as partes não se expõem, isto é, são poupadas de discussões, 
de comparecimento às audiências, de serem obrigadas a lembrar e comprovar, muitas vezes, 
situações desagradáveis que trazem ainda maior sofrimento para as partes. Há também, um 
aspecto econômico a ser destacado nesta modalidade de solução de conflitos, pois 
praticamente não há despesas judiciais e de honorários advocatícios, se comparados com uma 
ação processada e julgada pela Justiça do Trabalho. 

A conciliação também apresenta uma alternativa interessante à atividade econômica, pois por 
meio dessa consegue por fim ao conflito, diminuindo a previsão de passivo trabalhista do 
empregador, o que contribui para um melhor planejamento e organização da exploração da 
atividade por parte dos administradores.  As conciliações, comumente, trazem grandes 
vantagens econômicas para ambos os lados: de um lado para o trabalhador, que recebe o 
montante de forma rápida e eficaz, ficando livre de compromissos judiciais, bem como pode 
também organizar e planejar melhor a sua vida, a partir do acordo celebrado; de outro lado, o 
empregador livra-se de custas, maiores despesas de  honorários advocatícios, pagamento de 
eventual perícia, etc, sem dizer que os acordos celebrados são, quase que em sua maioria, 
valores muito aquém daqueles que seriam decididos pelo Estado, em caso de condenação. 
Além disso, o empregador também se desobriga a acompanhar o processo e suas fases, 
podendo se ocupar mais de sua atividade na administração de sua empresa. 

Para o Estado também é vantajosa a conciliação, pois não é sua função de intervir nos 
interesses dos particulares, senão mediante provocação de uma das partes. De igual modo, há 
vantagens econômicas e de eficácia da Justiça do Trabalho, pois na conciliação, praticamente 
não há custo para o Estado, bem como toda a estrutura judiciária não é ativada para por fim ao 
conflito, podendo ser mais célere com os processos em andamento, ou seja, provoca uma 
diminuição de demandas na Justiça do Trabalho. 

Como visto neste tópico, a conciliação ocupa papel de destaque, dentre as formas de solução 
de conflitos, uma vez que cabe as próprias partes resolverem seus conflitos, em contraposição 
de um terceiro que proferirá uma decisão de forma impositiva às partes, como ocorre no caso 
da heterocomposição. A autotutela, como visto, não é uma forma muito comum de solução de 
conflitos, uma vez que as hipóteses de utilização são pouco numerosas, se comparadas com as 
outras formas, no Direito do Trabalho. Em virtude de seu destaque dentre as formas 
apresentadas, a conciliação será o objeto de apreciação do próximo tópico. 
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1. A CONCILIAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO 

  

  

A conciliação é muito utilizada nas relações de trabalho, não só no Brasil, como em todo o 
mundo, pondo fim aos conflitos por meio da ação das próprias partes envolvidas. 

O Estado por meio de suas normas e pelo próprio Poder Judiciário motiva de várias formas a 
celebração de um acordo. As regras processuais do trabalho, contidas na CLT, colocam a 
conciliação como um princípio expresso a ser atingido no processo. 

Neste sentido, Amauri Mascaro do Nascimento, ao descrever os princípios específicos do 
direito processual trabalhista e ao falar da conciliação assim escreve: "a importância 
fundamental da conciliação nos dissídios individuais e coletivos"[11]. No mesmo sentido, Isis 
de Almeida[12], afirma que considera o princípio da conciliação o mais peculiar, diante da 
sujeição, tanto dos dissídios individuais como coletivos, à fase obrigatória de conciliação. 

Neste mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite[13] diz que "embora o princípio da 
conciliação não seja exclusivamente do processo laboral, parece-nos que é aqui que ele se 
mostra mais evidente, tendo, inclusive, um iter procedimentalis peculiar".  

Diante destas contribuições doutrinárias, conclui-se ser a conciliação mais do que uma forma 
de solução de conflitos, mas um princípio com função de integração e de orientação. Como já 
dito anteriormente, a CLT enquanto norma também coloca a conciliação com papel de 
destaque, pois logo em seu segundo artigo de normas relativas ao processo do trabalho, art. 
764, acrescenta que os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça 
do Trabalho serão sempre sujeitos à Conciliação. E ainda, em seu parágrafo 1º determina que 
os Juízes e Tribunais do Trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no 
sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. 

Diante do conteúdo do artigo acima citado, nota-se que a conciliação é sempre possível e 
desejada ao longo do processo do trabalho, ainda que em fase de execução de sentença e 
colocam os juízes e tribunais como sujeitos ativos para promover a conciliação. Neste sentido, 
vale recordar as lições de Amauri Mascaro Nascimento[14] que diz que: 

  

O direito processual do trabalho dá grande ênfase à conciliação, como forma de se atingir o 
objetivo da paz social. Interessa ao Estado que as próprias facções em litígio encontrem, elas 
mesmas, a fórmula capaz de compor suas divergências. Por isso, ao criar órgãos judiciários 
especializados em questões do trabalho, instituiu na função conciliatória deles, devendo o juiz 
atuar como mediador na busca de uma auto-solução pacífica para as pendências. 

  

Diante da citação, fica clara que uma das funções primordiais do direito processual do 
trabalho, enquanto instrumento, forma de se chegar à aplicação do direito material, é de 
buscar a conciliação, como forma de atingir a paz social. 
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Desta forma, a CLT obriga o juiz a tentar pelo menos duas vezes ao longo do processo a 
conciliação, em dois momentos: assim que aberta a audiência, de acordo com o art. 846 da 
CLT; e logo após as razões finais, conforme o art. 850 do mesmo diploma legal, sob pena de 
nulidade processual de acordo com jurisprudência consolidada. 

Como visto, a lei processual do trabalho tenta ao máximo promover ou motivar as partes, a 
celebrar acordo, com a participação fundamental dos juízes e tribunais, os quais devem 
utilizar de sua experiência e habilidades de persuasão, a fim de que se promova a conciliação. 

No entanto, ainda na CLT há também a previsão legal das CCP, criada pela Lei 9.958, de 12 
de janeiro de 2000, facultou a criação das CCP seja em âmbito sindical, seja no âmbito da 
empresa. A referia Lei acrescentou as letras "A" a "H" no art. 625 da CLT, disciplinando 
sobre a forma da criação, composição, eficácia e alguns procedimentos. Dentre as disposições 
a que merece especial destaque é a letra "D" do artigo em questão, uma vez que obriga todas 
as demandas de natureza trabalhista serem submetidas previamente a CCP, quando existente. 

Aqui, está-se diante de mais uma forma que o Estado encontrou em resolver as demandas 
trabalhistas por meio da conciliação. Quando realizada, lavra-se termo assinado pelo 
empregado, empregador ou seu preposto e pelos membros da Comissão, fornecendo cópias as 
partes, constituindo-se um título executivo extrajudicial, que confere eficácia liberatória geral, 
exceto nas parcelas expressamente ressalvadas. 

 Como visto, teoricamente só há benefícios na constituição e no funcionamento das CCP, já 
que representa uma forma alternativa de por fim a um conflito, com eficácia liberatória geral, 
sem a interferência estatal, sem contar que contribui para o desafogamento das demandas 
trabalhistas na Justiça. Todavia, a prática tem demonstrado que muitos Sindicatos e empresas 
não possuem CCP, pelo menos na cidade de Curitiba, não sendo aplicados os dispositivos do 
art.625 da CLT e seus respectivos efeitos. E, quando existente, os resultados em termos de 
conciliação, variam muito de Sindicato para Sindicato, havendo, contudo, bons exemplos 
sindicais que obtêm bons resultados conciliatórios. 

Também, a respeito do funcionamento da CCP, muitos doutrinadores fazem juízos críticos 
sobre o instituto. Dentre eles, confere-se destaque para o seguinte: 

  

Não vislumbramos boas possibilidades de sucesso na atuação prática das Comissões de 
Conciliação Prévia, por várias razões. Em primeiro lugar, o termo de conciliação não oferece 
a segurança liberatória almejada pelo empregador. O processo trabalhista sempre recusou a 
força executiva aos títulos extrajudiciais, basicamente porque a situação de inferioridade em 
que se encontra o empregado prejudica a autenticidade de sua manifestação de vontade. 
(...)[15]. 

  

A este juízo crítico foi conferido destaque por evidenciar a insegurança jurídica das partes, 
especialmente aqui do empregador, na celebração do acordo, no que tange a sua eficácia, bem 
como a insegurança em possuir um título executivo extrajudicial, tendo em vista a 
hipossuficiência do empregado face ao empregador. Então, reforça-se neste juízo crítico a 
importância da garantia de haver uma homologação judicial mesmo em acordos celebrados 
que por garantia legal já teriam o status de título executivo extrajudicial. 
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 De qualquer sorte, pode-se dizer que a CCP, enquanto instituto jurídico pode ser 
aperfeiçoado e aprimorado pelas empresas e Sindicatos, podendo obter resultados mais 
expressivos em termos conciliatórios. Há que se dizer que a CCP tem sua importância em 
representar mais uma forma de solução de conflitos. 

Como já dito anteriormente, o Estado tem interesse na conciliação pelos motivos já expostos, 
fazendo os juízes e Tribunais terem papel de destaque na tentativa conciliatória, embora não 
seja atividade atribuída exclusivamente a eles. Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça, 
também vem atuando no sentido de promover a conciliação trabalhista. Exemplo disso, é a 
recomendação nº 8 de 2007[16], a qual recomenda aos Tribunais de Justiça, Tribunais 
Regionais Federais e a realização de estudos e de ações tendentes a dar continuidade ao 
Movimento pela Conciliação. Expressamente na alínea "b", nesta recomendação, o CNJ 
dispõe: 

  

b) o planejamento anual, no âmbito do Tribunal, do Movimento pela Conciliação, em que se 
podem inserir a fixação de um dia da semana com pauta exclusiva de conciliações, a 
preparação de semanas de conciliação e do Dia Nacional da Conciliação de 2007, a definição 
de metas, a realização de pesquisas, dentre outras atividades; 

  

Deste modo, em todo o País os Tribunais Regionais do Trabalho, têm promovido pelo menos 
uma vez por ano a chamada Semana da Conciliação, onde as partes são chamadas a 
comparecer na Justiça, com a figura de um conciliador que motiva e tenta promover a 
conciliação. Pelo o que foi pesquisado nos Estados de São Paulo, Paraná e também do Distrito 
Federal, os resultados têm sido bem expressivos e dignos de apresso. 

Como exemplo, pode-se colocar os resultados da Semana Nacional da Conciliação do TRT da 
9 ª Região, que em cinco dias realizou 5961 audiências, com 2447 acordos, o que representa 
um percentual de 41% de acordos celebrados. O valor geral obtido com a conciliação foi no 
montante de R$ 22.776.058,94, ou seja, quase 23 milhões considerados os acordos da 1ª e 2ª 
instâncias[17]. 

Constata-se que o Movimento pela Conciliação coordenado pelo CNJ representa mais uma 
alternativa de solução de conflitos, por meio da conciliação, o que contribui em muito para a 
agilidade e eficácia da Justiça do Trabalho Brasileira. 

Todavia, a conciliação também pode ser obtida ainda quando não há lide propriamente dita, 
ou seja, quando há conflito sem haver pretensão resistida, neste caso sem haver demanda 
trabalhista. Assim, não há submissão há CCP, quando existentes, e tão pouco a Justiça do 
Trabalho. 

Esta forma de conciliação sem haver demanda trabalhista, ocorre quando as partes de comum 
acordo concordam em resolver seus conflitos, sem necessitar que uma das partes ingresse com 
uma ação trabalhista. Esta modalidade de conciliação denomina-se de transação extrajudicial. 

A ocorrência desta forma de solução de conflitos, em regra, é mais comum quando as partes 
já possuem um bom nível de diálogo, mesmo no momento do rompimento do vínculo 
contratual, o que facilita a aproximação delas, tendo como resultado a transação.  Neste caso, 
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as partes ficam satisfeitas e muitas vezes sequer vislumbram necessariamente um conflito, 
pois se concentram em resolver os problemas levantados por uma ou por ambas as partes. 

No entanto, há que se dizer que este tipo de transação apresenta o mesmo problema da falta de 
segurança jurídica em ser um título executivo extrajudicial, pelos mesmos motivos 
apresentados na conciliação feita na CCP, com o agravante de não haver uma comissão 
designada para este fim, sendo comumente realizada diretamente entre empregado e 
empregador. 

Desta forma, a fim de assegurar maior eficácia a esta forma de conciliação e assim maior 
segurança jurídica às partes, é interessante a homologação judicial dessa transação feita extra 
juízo, objeto do tópico a seguir. 

  

  

1. A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

  

  

Sob o argumento principal da segurança jurídica no momento da transação extrajudicial, as 
partes, ou especialmente o empregador, tem interesse que esta forma de conciliação seja 
homologada judicialmente. 

No que diz respeito à legislação trabalhista, esta não prevê em seus dispositivos a 
homologação judicial de transação extrajudicial. Diante da omissão da CLT e demais 
dispositivos, busca-se fundamento em outras disposições fora do Direito do Trabalho ou 
Processual do Trabalho. 

O Código de Processo Civil (CPC) dispõe em seu art. 475-N, alínea III, Lei nº 11.232, de 22 
de dezembro de 2005, que são títulos executivos judiciais o acordo extrajudicial, de qualquer 
natureza, homologado judicialmente. Desta forma, o CPC contempla expressamente a 
possibilidade do juiz homologar acordo extrajudicial de qualquer natureza, e aí se incluiria o 
trabalhista, tornando-o título executivo judicial. 

O Código Civil Brasileiro não é silente ou omisso nesta questão ao afirmar em seu art. 840 a 
licitude dos interessados de se prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 
mútuas. Nota-se que mediante a transação as partes podem, inclusive, se prevenirem de um 
litígio, isto é, mesmo não havendo pretensão resistida, a lide, pode ser transacionada, e neste 
caso o CPC autoriza expressamente a sua homologação judicial, passando a ter status de título 
executivo judicial. 

Diante desta análise nos diplomas legais aqui trazidos, fica notória a possibilidade da 
homologação judicial, mesmo sem haver lide, de transação extrajudicial, nas relações 
privadas. 

Na esfera trabalhista é polêmica esta possibilidade, uma vez que muitos juízes e Tribunais 
concordam e assim fazem a homologação de transação extrajudicial e outros simplesmente 
entendem não ter a Justiça do Trabalho competência para tanto. Como dito, a jurisprudência 
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ainda é bastante oscilante neste particular, e por isso foram selecionadas algumas delas com o 
objetivo de demonstrar a não uniformidade nos entendimentos e ao mesmo tempo apresentar 
os argumentos de cada uma das posições. 

Primeiramente, quanto às transações realizadas no âmbito da CCP parece não haver dúvida, 
por parte dos julgadores, acerca de sua validade e eficácia, salvo se comprovado por aquele 
que alegou a existência de vício de consentimento, embora haja ações tentando desconstituir o 
acordo. As duas ementas de jurisprudência abaixo comprovam esta afirmação: 

TRT-PR-27-02-2009 ACORDO FIRMADO PERANTE A COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. VALIDADE. EFEITOS - A transação extrajudicial celebrada no âmbito da Câmara 
de Conciliação Intersindical instituída pelos sindicatos do autor e da ré possui plena validade, 
constituindo-se em título executivo extrajudicial e materialização da declaração de vontade 
emitida pelos litigantes, nos termos do parágrafo único do art. 625-E da CLT. A confissão do 
autor sobre a livre manifestação de vontade ao firmar o acordo extrajudicial não autoriza a 
declaração de sua nulidade.[18] 

TRT-PR-08-07-2008 TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. ADMISSIBILIDADE. EFEITOS. O termo de transação extrajudicial, firmado por 
empregador e trabalhador perante Comissão de Conciliação Prévia, estando o obreiro ciente 
do completo teor e conseqüências do acordo, deve ser reputado como válido e eficaz, devendo 
o Judiciário Trabalhista respeitar a declaração de vontade emitida pelas partes, não lhe sendo 
lícito interferir nesse pacto, ainda mais quando não se comprovou o alegado vício de 
consentimento.[19] 

Diante do exposto, conclui-se que a transação extrajudicial realizada em CCP goza de maior 
garantia jurídica, pois há previsão legal expressa reconhecendo sua validade e eficácia, além 
dos julgadores reafirmarem em suas decisões sobre sua validade e eficácia. Logo, pode-se 
entender que é difícil ver uma transação desta natureza desconsiderada pela Justiça. 

 De outro lado, ocorre também que apesar das partes terem transacionado extrajudicialmente, 
uma delas tenta socorrer-se a Justiça na tentativa de pleitear os mesmos ou outros pedidos do 
mesmo período trabalhado constante na transação. Neste caso, a decisão abaixo é enérgica ao 
coibir este tipo de abuso, reconhecendo a transação extrajudicial, atendendo alguns 
pressupostos e respeitando o ato jurídico perfeito.   

  

TRT-PR-19-05-2009 TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEVADA A EFEITO DURANTE 
O LITÍGIO - QUITAÇÃO CONTRATUAL - ALCANCE. A conciliação extrajudicial levada 
a efeito durante o litígio e submetida à chancela judicial, abrangendo não só os pedidos 
formulados, mas todo o contrato de trabalho, como ocorrido no caso em tela, há que ser 
respeitada, seja em homenagem ao ato jurídico perfeito - acordo realizado extrajudicialmente 
sem qualquer alegação de vício de legalidade ou consentimento - seja à coisa julgada - apesar 
da roupagem de sentença processual, eis que expressa à extinção do processo sem a resolução 
do mérito, não se pode olvidar que o conteúdo do termo de fls. 217 tem cunho material, ou 
seja, adentrou no mérito do acordo celebrado e o validou, leia-se, homologou-o , tendo como 
corolário a impossibilidade de repropositura de idêntica ação, sob a despicienda alegação de 
que o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito. Ora, considerando os termos do 
art. 471 do CPC, c/c art. 769 da CLT, incabível decidir-se, novamente, sobre o mesmo 
acidente de trabalho e os respectivos pleitos de indenização, eis que as partes já conciliaram 
no particular, cabendo a extinção da presente ação sem resolução do mérito, com fulcro no 
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art. 267, V, do CPC. Ressalte-se que aos acordos extrajudiciais tem sido dada plena eficácia 
por esta C.Turma, máxime quando há quitação do contrato de trabalho sem quaisquer 
ressalvas. Exemplo disso é o acordo firmado perante as Comissões de Conciliação Prévia, 
anteriormente à tutela judicial e mesmo em casos em que a matéria litigiosa sequer abarca 
todo o contrato de trabalho. Com muito mais razão no caso em tela, onde o acordo foi firmado 
sobre o próprio litígio - acidente de trabalho e pedidos indenizatórios decorrentes -, no 
decorrer da lide, pelos próprios causídicos das partes e submetido à chancela judicial, atraindo 
a incidência analógica do art. 625-E da CLT e da OJ 132 da SDI-2 do TST, sendo destarte 
válido e dotado de eficácia liberatória geral de todos os direitos oriundos da relação de 
trabalho, contratual ou extracontratual. Inteligência da Súmula 13 deste E.TRT. ACOLHO a 
preliminar arguida e DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no 
art. 267, V, do CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PARTE E PROCURADOR. O ajuizamento 
de demanda postulando as mesmas parcelas já transacionadas anteriormente refletem o 
descaso, tanto da parte como da sua advogada, no tratamento com a Justiça, fazendo-se 
necessária a condenação do reclamante como litigante de má-fé, solidariamente com seu 
advogado, na forma dos artigos 17, CPC, 896, CCB, e 32, Lei 8.906/94).[20] 

  

Observa-se que mesmo o juiz de primeiro grau ter homologado a referida transação, ainda 
assim a parte moveu ação trabalhista sobre o conteúdo e período já homologado 
judicialmente. Neste caso disciplinarmente e de forma acertada, a decisão condenou o 
reclamante em litigância de má-fé, solidariamente com seu advogado. 

Outra jurisprudência que merece grande destaque que corrobora nos argumentos deste estudo, 
proferida pelo Dr. Juiz de 1° grau do TRT da 9ª Região, Marlos Augusto Melek, nos autos 
n°04101-2009-015-09-00-6, que homologa a transação extrajudicial, mesmo contrariando o 
parecer do Ministério Público, apresentando fundamentos inequívocos: quanto a competência 
da Justiça do Trabalho para realizar tal feito; a existência latente do interesse de agir; o 
substrato principiológico que orienta a conciliação; o resultado social, dentre outros. Além de 
argumentos técnico-jurídico o magistrado faz uma reflexão empírica que merece ser aqui 
transcrita: 

  

Uma empresa paga ao empregado - dispõe do capital - desde que tenha segurança jurídica de 
que o valor acertado é o bastante. Atuar de forma diversa é assumir um risco desnecessário à 
atividade, pois se a "porta" está aberta à lide, porque pagar antes ? 

  

Finalmente, seria um caso quiça raro mas ilustrativo, que as partes já conciliadas sob os olhos 
do juiz, que aprecia um pedido de homologação de transação, passassem à lide, por atos, 
fatos, palavras (o que é aliás, factível). A competência jurisdicional nasceria com este 
conflito  ? 

  

Ainda empiricamente, não se pode conceber que seja o juiz o melhor dos melhores 
conciliares, embora os Magistrados exerçam tal função com louvor. Não é monopólio do juiz 
a conciliação das partes, que podem resolverem seus problemas pela mediação, ou por si 
próprias, apenas pretendendo a chancela judicial. 
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O momento, informado pela complexidade social inerente à facilidade do acesso às 
informações, às novas formas regulamentadas e ainda não regulamentadas de relações, requer 
certeza, e não incertezas, motivo pelo qual o conceito de segurança jurídica é salutar para a 
manutenção da paz social. 

  

O juiz existe para resolver problemas, não para criar mais. 

  

A partir dessa reflexão empírica pode-se dizer que a segurança jurídica é um elemento 
fundamental na solução de conflitos, e quanto maior a segurança melhor será as condições 
que favorecem a conciliar, pois sem haver segurança do conciliado não há porque conciliar. 
Também, é notório que não os juízes não possuem monopólio na conciliação, sendo desejável 
que as próprias partes encontrem obtenham a conciliação. O magistrado que não homologa a 
transação acaba por criar mais um problema jurídico para as partes, pois fornece uma grande 
insegurança jurídica para o empregador e uma grande possibilidade do empregado, já 
conciliado, promova ação trabalhista desconsiderando o acordo celebrado. 

 Assim, denota-se a importância em se homologar no Judiciário a transação extrajudicial, eis 
que a segurança jurídica somente fica garantida na sua plenitude com o título executivo 
judicial. 

Por outro lado, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu não ter competência 
para homologar acordos extrajudiciais, já que a Constituição Federal de 1988 menciona que a 
competência da Justiça do Trabalho é de apenas conciliar e julgar dissídios em que haja lide. 

  

ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. A Justiça do Trabalho, como prescreve o art. 114 da Constituição Federal tem 
competência para conciliar e julgar dissídios individuais, ou mais apropriadamente, litígios 
fundados em uma controvérsia, não se prestando, assim, para homologar acordos 
extrajudiciais[21]. 

  

Nota-se que a decisão é do ano de 2002, e o art. 474-N do CPC foi introduzido apenas em 
2005. Todavia, acredita-se que a decisão seria a mesma, já que o fundamento para a não 
homologação baseou-se exclusivamente na competência da Justiça do Trabalho, definida pela 
Constituição Federal. 

Tantas outras decisões poderiam ser trazidas e analisadas. Todavia, o objetivo é apenas de 
demonstrar a existência das divergências de entendimentos na Justiça acerca desta questão. 

A partir do exposto, pode-se dizer que os argumentos que sustentam a possibilidade e até 
mesmo o dever do magistrado em homologar a transação extrajudicial, estão 
consubstanciados na aplicação subsidiária do CPC ao processo trabalhista, inclusive por 
determinação da própria CLT em seu art. 769 que diz que nos casos omissos, o direito 
processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em 
que for incompatível com as normas processuais trabalhistas. Outro argumento utilizado e 
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louvável é que o princípio da conciliação deve ser sempre o norteador da solução do conflito, 
já que é um objetivo a ser perseguido pelo Estado por meio de suas normas, magistrados e 
Tribunais. 

Diante do caso, não se pode falar em incompatibilidade da lei processual civil, muito pelo 
contrário, pois a norma processual civil complementa e possibilita a concreção dos fins 
processuais trabalhistas a ser atingidos, em especial os da conciliação. Desde que não haja 
vício na realização do acordo extrajudicial, como pode a Justiça do Trabalho virar-se de 
costas para seus jurisdicionados? Qual seria a alternativa das partes, no caso de não haver 
CCP e objetivarem o reconhecimento judicial do acordo, senão por meio da homologação da 
transação?  

Já os argumentos contrários a referida homologação são entendidos neste estudo como 
insuficientes e precários. No que tange a suposta falta de competência da Justiça do Trabalho 
prevista na Constituição Federal, esta deve ser rebatida, pois a Constituição não pode ser 
interpretada de forma literal e sim de forma sistemática. Entende-se que a Carta Magna ao 
utilizar a expressão dissídios individuais, não quis colocar como condição sine qua non a 
existência de lide para se definir a competência e assim autorizar o magistrado a processar e 
julgar a ação trabalhista. Quis isto sim, definir a competência material desta Justiça, e no caso 
da ação de homologação de acordo extrajudicial, o juiz teria toda a competência para analisar 
as matérias ali contidas e assim validar e atribuir eficácia judicial a transação efetuada. 

Além disso pela supressão da palavra conciliar no art.114 da Constituição Federal, que 
estabelece a competência da Justiça do Trabalho, não pretendeu tolher os poderes-deveres 
conciliatórios dessa Justiça uma vez que as normas infraconstitucionais não são incompatível 
com a nova redação. Neste sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite[22] é taxativo ao dizer 
que: "A omissão [da palavra conciliar], contudo, não desnatura o princípio em estudo, pois ele 
continua existindo no plano infraconstitucional e não se mostra incompatível com o novo 
texto da Carta de Outubro de 1988.". 

Outro argumento observado é a ausência de pressuposto processual, qual seja a falta de 
interesse de agir. Qual interesse seria maior do que obter da Justiça uma chancela da solução 
do conflito realizada fora dela, exatamente com o intuito de se ter maior segurança 
jurídica?  O interesse em agir está exatamente em haver a homologação judicial do acordo 
celebrado. Sobre o interesse de agir Tullio Liebman[23], ensina que: 

  

 O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o 
provimento demandado. Ele se distingue do interesse substancial, para cuja proteção se 
intenta a ação, assim como se distinguem os dois correspondentes direitos, o substancial, que 
se afirma caber ao autor, e o processual, que se exercita para a tutela do primeiro. O interesse 
de agir é, pois, um interesse processual, secundário e instrumental em relação ao interesse 
substancial primário, e tem por objeto o provimento que se pede ao magistrado, como meio 
para obter a satisfação do interesse primário, prejudicado pelo comportamento da contraparte. 

  

Diante do conceito de Liebman fica claro que o interesse processual requer, uma utilidade 
prática com o resultado da demanda, ou seja, que justifique buscar o Judiciário exercitando 
seu direito de ação. 
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Como visto os argumentos contrários ao ato de homologar não são coerentes e vão de 
encontro de toda a principiologia e lógica do direito material e processual do trabalho. 

Conclui-se, então, que o instrumento processual adequado para a homologação de transação 
trabalhista, é a promoção de uma ação de homologação de transação extrajudicial, 
precisamente com o fulcro no art. 840 do CC e 475-N III do CPC, uma vez que os 
dispositivos legais são totalmente compatíveis com a CLT, diante de sua omissão. 

  

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

O presente estudo preocupou-se em abordar, ainda que de forma sucinta, todas as formas de 
solução de conflitos. A autocomposição mereceu maior destaque pelo objetivo do trabalho ser 
exatamente em analisar a possibilidade jurídica da Justiça do Trabalho homologar transação 
extrajudicial feita, sobretudo, fora do âmbito da CCP e da própria Justiça. 

Diante da problemática trazida por este estudo concluiu-se que a melhor forma de 
transacionar extrajudicialmente é por intermédio da CCP quando existente, pois há garantias 
legais que conferem validade e eficácia para os acordos que neste caso, mesmo não havendo 
lide podem ser celebrados. Como visto, ao longo deste trabalho demonstrou-se que a Justiça 
do Trabalho reforça as disposições legais pertinentes a CCP, principalmente no que tange aos 
acordos celebrados naquela seara. 

Todavia, ainda assim quer parecer que seria possível requerer em juízo a homologação da 
transação, passando de título executivo extrajudicial para judicial, o que sem dúvida, oferece 
maior certeza e segurança jurídica. 

O problema realmente reside quando as partes não dispõem de CCP para transacionar, pois 
assim elas não têm a opção de socorrerem-se a ela. Assim, fica patente a insegurança jurídica, 
já que historicamente a Justiça do Trabalho vê com muitas ressalvas os acordos extrajudiciais, 
pelo fato da situação de hipossuficiência do empregado. Aqui, a homologação, praticamente, 
passa a ser uma necessidade para conferir real eficácia à transação realizada. 

Neste caso, parece que a melhor solução seria que o juiz homologasse a transação, mediante a 
realização de uma audiência conciliatória, se achasse conveniente e oportuno, designada 
especialmente para este fim, qual seja a homologação para que o juiz possa se acautelar e 
assim ter certeza da real vontade das partes, evitando assim práticas simuladas pelas partes. 
Obviamente, nesta audiência o juiz não analisaria o mérito da questão, ficaria adstrita a 
confirmar ou não a existência de vícios de vontade, ou seja, saber se realmente as partes 
transacionaram por livre vontade e se têm ciência do que transacionaram. 

Tudo isto se justifica sob a égide de mais um argumento: nos casos em que o juiz não 
homologa a transação e as partes ainda pretenderem a garantia conferida por um título 
executivo judicial, não restaria outra opção senão simularem uma ação trabalhista, onde o 
acordo na primeira audiência será homologado. Assim, observa-se que a Justiça não pode 
motivar ou contribuir de alguma forma para a existência de simulação, já que isto sim 
representaria uma verdadeira simulação que deve ser repelida a todo custo pela Justiça. Não 
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se vislumbra simulação de forma alguma no caso da ação que intenta a homologação de 
transação extrajudicial. 

Por fim, conclui-se que um dos fins da Justiça do Trabalho é motivar e promover a 
conciliação entre as partes, e caso não seja necessária sua atuação no sentido de promover o 
ato em si, então é seu dever contribuir para que haja concreção da transação extrajudicial para 
que surta os efeitos jurídicos desejados pelas partes, garantindo sempre a segurança jurídica 
das partes. 
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ATIVIDADE EMPRESARIAL NA LEI Nº 11.101/05 SOB O PRISMA DO 

INCENTIVO CONSTITUCIONAL ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
REVIEW ON MAINTENANCE OF CORPORATE ACTIVITY PRINCIPLE IN LAW Nº 

11.101/05 UNDER THE FOCUS OF THE CONSTITUCIONAL INCENTIVE TO MICRO 
AND AND SMALL COMPANIES 
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RESUMO 
Discorre, em linhas gerais, sobre a relevância da atividade empresarial para o Estado 
brasileiro, observando as alterações sofridas no ordenamento jurídico pátrio na seara 
empresarial, as quais se deram com vistas a se adequar aos valores sociais presentes. A 
empresa passa a ter papel de destaque, uma vez que a atividade empresarial propicia 
circulação de riquezas, produção de mercadorias e prestação de serviços, oferecimento de 
empregos, pagamento de tributos à Fazenda, dentre várias outras proficuidades. Referida 
atuação de destaque, em consentâneo com o princípio constitucional da função social da 
propriedade, balizador da ordem econômica nacional, exige seja observado papel social 
também no atuar empresarial. Este deve ser levado em conta mesmo em momentos de 
eventuais crises atravessadas pelo agente econômico, o que fica patenteado pelo princípio da 
manutenção da atividade empresarial, guia dos institutos da recuperação da empresa. 
Contudo, é também princípio da ordem econômica o tratamento favorecido para as empresas 
de pequeno porte, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações. Partindo 
dessas premissas, o presente estudo analisa a concretização do princípio da manutenção da 
atividade empresarial no que concerne às micro e pequena empresas, avaliando a tutela 
conferida à recuperação destes importantes agentes econômicos pela aludida lei nº 
11.101/2005. 
PALAVRAS-CHAVE: FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA; MANUTENÇÃO DA 
ATIVIDADE EMPRESARIAL; RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS; MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
ABSTRACT 
This work has as objective analyze the commercial activity’s relevance to Brazil, observing 
the juridical order changes in the commercial field, matching to social values. The company 
begins to perform an important role, once the corporate activity allows riches moves, goods 
and services production, jobs creation, taxes payment, among other conveniences. The 
mentioned action, according to property’s social function constitutional principle, which leads 
the national economic order, requires that the social role be observed also in the corporate 
acting. This role must be taken as relevant even in crisis situations, that remains established 
by maintenance of corporate activity principle, guide line of company’s recuperation. 
However, it is also principle of Brazilian economical order the favorable treatment for small 
companies, as a way to incentive them through the simplification of their obligations. Based 
on these premises, this study examines the implementation of the principle of maintenance of 
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corporate activity regarding to micro and small companies, assessing specifically the 
approach given to the recovery of these important economic agents by Law N. 11.101/2005. 
KEYWORDS: COMPANY???S SOCIAL FUNCTION; MAINTENANCE OF 
CORPORATE ACTIVITY; COMPANY???S RECUPERATION; MICRO AND SMALL 
COMPANIES 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

A Constituição brasileira de 1988 rompeu com a realidade pátria até então vigente. 

Em seu interior, trouxe um vasto catálogo de direitos individuais e sociais, circundando – e 

alvejando realizar – o principio da dignidade.  Diz-se que este diploma, configurador de um 

novo paradigma nacional, tem caráter prospectivo, já que se preocupa não apenas em 

disciplinar os atos e fatos presentes, mas também em construir um futuro melhor para os que 

vivem sob sua égide[1]. 

Surgem, neste sentido, discussões sobre o papel do Poder Judiciário e da justiça 

constitucional em relação a este novo trato conferido aos direitos e princípios após o advento 

da Constituição de 1988. Porque, a partir de então, compromissos ético-comunitários 

passaram a ser cobrados de modo incisivo. Isto porque a compreensão de um Estado 

Democrático de Direito não pode estar desarticulada da noção de efetivação de direitos 

fundamentais, tais como justiça social e igualdade, proclamados desde a Modernidade. No 

entanto, a partir do momento em que os princípios ganham uma forma privilegiada no texto 

constitucional, passando a ser reconhecido seu caráter normativo, começam a ser 

interpretados como instrumentos de ação estatal, conferindo, deste modo, conteúdo material 

às Constituições[2]. 

A presença do ideal de Estado de Bem-Estar Social evidencia-se pela positivação dos 

direitos fundamentais, especialmente os de cunho social, cultural e econômico. Assim, surge 

um novo papel para o Poder Judiciário, que passa a fazer parte da arena política no momento 

em que se torna alternativa para a efetivação destes direitos básicos e essenciais à 

concretização da dignidade humana[3]. 

Neste contexto, é imperioso o desenvolvimento de uma consciência a respeito dos 

fundamentos, valores e objetivos que compõem a essência da Constituição, traduzidos na 

forma de regras e princípios.  

Diante da configuração do paradigma do Estado Democrático de Direito, ventilado 

no início do texto constitucional, brota “a necessidade de uma Nova Hermenêutica, adequada 

a trabalhar com o ideário que o compõe, a fim de concretizá-lo”[4]. Este novo método 
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interpretativo, sem o qual não se mostra viável concretizar o referido modelo pretendido pelo 

texto constitucional, pressupõe a capacidade de compreensão do ser humano em face de sua 

complexidade. Isso porquanto traz ele um novo conceito e novos recursos de hermenêutica 

que colaboram com uma visão interpretativa na edificação “de uma teoria constitucional que 

reafirma e renova o valor da Constituição enquanto congregadora dos valores fundamentais 

da convivência humana”[5]. 

A doutrina a que ora se alude advém dos diálogos realizados entre Teoria do Direito, 

Teoria do Estado, Filosofia Política, Antropologia Filosófica, Sociologia Jurídica e, 

notadamente, Filosofia do Direito, disciplinas todas consideradas pela Hermenêutica 

Constitucional. Este método interpretativo embasa-se em princípios de hermenêutica 

filosófica, “a qual se preocupa com o sentido de toda a realidade para a existência humana no 

mundo”[6]. Nesta senda, há uma valorização das normas principiológicas, embebidas pelos 

valores existentes na sociedade e que se fazem presentes em seus reclamos. 

Assim, enaltece-se, doravante, a satisfação social como finalidade da ordem jurídica, 

e os institutos jurídicos estão, destarte, impregnados pela função social, proporcionando o 

alcance dos desideratos constitucionais[7]. A empresa, como instituto regulado pelo Direito, 

não deve ficar à margem da finalidade social que justifica a existência daquele, e das 

situações por ele regulamentadas. 

Paralelamente a isso, verifica-se o reconhecimento, por parte do legislador, de que a 

atuação da empresa nos sistemas jurídico e econômico pátrios não se restringe a propiciar 

lucro ao empresário ou à sociedade empresária. 

O novo Código Civil busca se adequar ao que preconiza a Constituição e, em que 

pese o caráter estritamente patrimonialista que sempre teve o direito privado, este perde força. 

Desta forma, conceitos como socialidade, coletividade, eticidade e dignidade passam a ser 

evidentemente reconhecidos pela legislação civil, para, enfim, seguir os ditames 

recomendados pela lei magna. 

Assim, passa a empresa, instituto ora regulado pelo diploma predito, a ter 

reconhecido papel de proeminência, eis que a atividade empresarial propicia circulação de 

riquezas, produção de mercadorias e prestação de serviços, oferecimento de empregos, 

pagamento de tributos ao Estado, dentre várias outras vantagens para a coletividade. Tal 

atuação de destaque, em consonância com o princípio constitucional da função social da 

propriedade, que baliza a ordem econômica nacional, exige seja desempenhado papel social 

também no âmbito empresarial[8]. Tais premissas devem levar-se em conta mesmo em 

momentos de eventuais crises atravessadas pelo agente econômico, o que fica patenteado pelo 
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princípio da manutenção da atividade empresarial, guia dos provectos institutos da 

recuperação da empresa, provenientes da lei nº 11.101/2005. 

De outro lado, é também princípio da ordem econômica o tratamento favorecido para 

as empresas de pequeno porte[9], o que é reafirmado no artigo 179 da Constituição, ao dispor 

que os entes federados dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte 

tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas 

obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 

redução destas por meio de lei.  

Partindo dessas premissas, o presente estudo analisa a concretização do princípio da 

manutenção da atividade empresarial no que concerne às micro e pequena empresas, 

avaliando a tutela conferida à recuperação destes importantes agentes econômicos pela 

aludida lei nº 11.101/2005. 

  

1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS E SEU PAPEL NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO 

  

Analogicamente ao português, como é evidenciado por Gomes Canotilho[10], o 

sistema jurídico do Estado Democrático de Direito brasileiro é um complexo normativo 

aberto e, portanto, dinâmico de regras e princípios, que “tem uma estrutura dialógica, 

traduzida na disponibilidade e capacidade de aprendizagem das normas constitucionais para 

captarem a mudança da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da verdade e da 

justiça”. 

A norma jurídica, conforme Diniz[11], “é um objeto cultural egológico, tendo por 

substrato regular a conduta humana em interferência intersubjetiva, e, por sentido, a tentativa 

de realizar a justiça”. Como aduz Del Vecchio[12], a norma constitui a coluna vertebral do 

corpo social. Tal assertiva é justificada na lição de Lourival Vilanova[13]: uma vez que no 

meio social a conduta de um sujeito repercute sobre outros, cabe ao direito regular a 

possibilidade objetiva das ações, daí resultante, por meio de um princípio que estabeleça as 

possibilidades de conduta de um sujeito ante os demais. 

A norma, enfim, reconhece, por um lado, a pessoas ou entidades, a faculdade de 

realizar dados interesses por ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem, e, em 

contrapartida, vincula pessoas ou entes ao dever de se submeter às exigências de realizar certa 

prestação, positiva ou negativa, em favor de terceiro[14]. 

Consoante preconizado pela doutrina moderna[15], o superconceito norma engloba 

as subespécies regra e princípio, ou seja: a norma se revela sob uma destas duas formas. 
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Nesta linha, esclarece Robert Alexy que tanto as regras quanto os princípios são 

normas porque ambos dizem o que deve ser: “ambos pueden ser formulados com la ayuda de 

las expresiones deónticas básicas del mandato, la permisión y la prohibición[16]. 

A regra jurídica, dessarte, pode ser reputada como padrão de comportamento imposto 

aos seres humanos – prescrevendo “imperativamente uma exigência [...] que é ou não 

cumprida”[17] – e, ao menos aprioristicamente, em benefício dos mesmos, considerando-se 

que objetiva viabilizar a vida em sociedade. Esgota-se em si mesma, na medida em que 

descreve o que é obrigatório, proibido ou permitido em determinadas situações. Tem, a priori, 

e de forma contrária aos princípios, aplicabilidade imediata e seu grau de abstração, todavia, 

não é tão elevado quanto o daqueles. 

 O termo princípio, originário do latim principium, em linguagem leiga, traduz a 

idéia de origem, base, ponto de partida. Abordada por Kant[18], a palavra em comento foi 

tomada como toda proposição geral que pode servir como premissa maior em um silogismo. 

A expressão, dessarte, equivale à pedra angular de dado sistema. 

No âmbito da filosofia, a acepção do vocábulo não se distancia muito da já 

mencionada; do ponto de vista lógico, “significa proposição inicial de uma dedução, ela 

própria não podendo ser deduzida de qualquer outra”[19].  

Segundo Luís Diez Picazo[20], a ideia de princípio é oriunda da linguagem da 

geometria, em que designa “as verdades primeiras”: princípios são as premissas de um 

sistema que se desenvolve more geometrico.  

Ingressando no âmbito jurídico, entende-se princípio como “um enunciado lógico, 

implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos 

vastos quadrantes do Direito”[21] e, por tal razão, vincula, de modo indeclinável, a exegese e 

a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam. Na definição lapidar de Celso 

Antônio Bandeira de Mello[22] é a 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e 

inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 

conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. 

  

O princípio jurídico não é concebível em estado de isolamento, sempre se apresenta 

relacionado com outros princípios e demais elementos, formando um todo concatenado que 

alveja a manutenção de um status harmônico. Ademais, os princípios são encontráveis por 
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toda a estrutura da pirâmide jurídica, havendo de ordem constitucional, legal e, até mesmo, 

infralegal. 

Por mais generalidade que detenham, não deixam os princípios de ter caráter 

normativo, como bem demonstrara Bobbio[23], e como indicam Esser, Alexy, Dworkin e 

Crisafulli[24]. 

Deste modo, por serem normas e por deterem amplitude maior, sendo, então, os 

pontos de apoio normativo para a eficiente aplicação do Direito, aos princípios jurídicos deve 

haver observância, já que sua infringência implica consequências mais gravosas ao sistema do 

que a desobediência de simples regra – quando de mesmo patamar. 

Como aponta Picazo[25], são os princípios, deste modo, verdades objetivas que nem 

sempre pertencem ao mundo do ser, mas ao do dever-ser, na qualidade de normas jurídicas, 

dotadas de vigência, validez e obrigatoriedade. Servem eles de critério de inspiração às leis ou 

normas concretas do direito positivo, ao mesmo tempo em que funcionam como normas 

obtidas mediante um processo de generalização e decantação dessas leis. 

Para a solução de problemas jurídicos, o operador do Direito deve, preliminarmente, 

lançar mão dos princípios, especialmente os constitucionais, na busca de orientação 

interpretativa. Assim, conjuntamente, os princípios traduzem a ideologia do diploma em que 

se inserem, orientando, iluminando e condicionando a exegese das normas jurídicas. 

Os princípios constituem a parte estável e perene do Direito, ao mesmo tempo em 

que compõem o fator cambiante e mutável que proporciona a evolução jurídica[26]. Mais do 

que guia interpretativo, o feixe principiológico constitucional vincula o legislador no 

momento da elaboração de diplomas, ficando sua discricionariedade adstrita aos ideais 

insculpidos nos princípios jurídicos gerais. Assim, o princípio constitucional do incentivo às 

microempresas e empresas de pequeno porte deve ser concretizado durante o processo de 

positivação de normas infraconstitucionais. 

Por sua vez, os princípios infraconstitucionais, presentes em leis, além de 

necessitarem estar em consonância com a Constituição, orientam e iluminam a aplicação das 

demais regras existentes no diploma a que pertencem, como se dá com o princípio da 

manutenção da atividade empresarial. 

  

2 DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

  

O Direito Empresarial submete-se ao regime jurídico privado. É matéria regulada 

pelo principal diploma da área no ordenamento pátrio, sendo notório o fato de a atividade 

empresarial ser exercida objetivando o lucro. Entretanto, é inconteste que a empresa 
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desempenha papel de suma importância na sociedade, já que proporciona infindas 

proficuidades à população e ao Estado, tais como a circulação de riquezas e a produção de 

mercadorias. 

Como consigna Mamede[27], poder-se-ia pensar que eventuais crises econômico-

financeiras de que possa padecer a empresa seriam problemas afetos apenas à mesma, não 

dizendo respeito à coletividade, ao Poder Público ou a qualquer pessoa, uma vez que o 

empresário deve responder pelos riscos de seu empreendimento. Esta visão, todavia, toma a 

empresa como fenômeno essencialmente privado da realidade econômica e jurídica, 

esquecendo-se do papel social que aquela deve cumprir perante a sociedade. 

Já na lição de Maria Helena Diniz[28], o direito consiste em atingir os fins sociais, de 

forma que sua compreensão encontrar-se-á nesses objetivos. A ordem jurídica é um conjunto 

de normas que busca viabilizar a sociabilidade humana[29] e a empresa, como instituto 

regulado pelo Direito, não deve ficar imune a isso. 

Em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana[30], o qual foi erigido 

como fundamento da República Federativa do Brasil, todo instituto jurídico está impregnado 

pela função social, a fim de que se alcance a edificação de uma sociedade livre, justa e 

solidária, um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Nesse sentido, deve-se 

entender por função social a obtenção de um resultado das atividades humanas em prol de 

toda a coletividade[31]. 

A ideia de função social, assim, vincula-se a todo um movimento de funcionalização 

dos direitos subjetivos, reconstruindo institutos centrais do direito moderno, tais como a 

propriedade, o contrato e a empresa. Parte-se do pressuposto de que toda prerrogativa 

outorgada a alguém deve cumprir um papel perante a sociedade. O titular de um direito que 

dele se vale animado por egoísmo pode incidir em abuso, situação que afronta a Constituição. 

Firmado, enfim, que função social não se dirige apenas à propriedade, há que se 

reconhecer que aquela se vincula à reestruturação de qualquer direito subjetivo, englobada a 

empresa[32], a qual é um importante agente social, dotado de acentuado poder sócio-

econômico. É ilativo, destarte, que a mesma não pode deixar de receber a aventada inspiração 

constitucional, adequando as normas a ela concernentes à ordem jurídica vigente como forma 

de cumprir a sua finalidade de instituto jurídico. 

Neste sentido, Sulmont[33] esclarece que a empresa “constituye un actor central en 

la sociedad moderna”. 

Se la considera como la piedra angular de la economía, el principal 

agente de la producción y de la creación de riqueza, un protagonista 

estratégico del desarrollo local y de la competencia internacional. Lugar de 
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encuentro entre capital y trabajo [...], se suele caracterizar la empresa como 

una institución “con fines de lucro”. El término “lucro”tiene  una 

connotación un tanto negativa, en cuanto se lo relaciona con la especulación, 

el aprovechamiento del otro. Sin embargo, el lucro es también considerado 

como legítima aspiración a beneficiarse del esfuerzo propio. El liberalismo 

económico lo señala como uno de los principales incentivos de la iniciativa 

privada y del desarrollo capitalista.  En todo caso,  el concepto de “fin de 

lucro” nos remite a un aspecto fundamental del fenómeno empresarial, cual es 

la producción de una ganancia. Esta puede estar al servicio del “lucro” 

individual y/o de otras causas.[34] 

  

Assim, é facilmente perceptível a importância das empresas para o Estado 

contemporâneo: elas propiciam circulação de riquezas, produzem mercadorias e bens de 

consumo, prestam serviços, oferecem empregos, recolhem tributos, proporcionam a 

concorrência, dentre uma vasta gama de conveniências em favor da coletividade. São agentes 

econômicos, na medida em que suas atividades refletem nos sistemas econômicos, razão pela 

qual ocupam posto de suma importância na economia global. 

Confirma-se que na atualidade a empresa tem um papel mais amplo, devendo 

desempenhar sua função social, e, para tanto, observar princípios fundamentais como: 

solidariedade[35], promoção da justiça social[36] e da livre iniciativa[37], respeito e proteção 

ao meio-ambiente[38] e à concorrência[39], redução das desigualdades sociais[40], busca do 

pleno emprego[41], valores sociais do trabalho[42], dentre outros, todos corolários do 

princípio da dignidade. 

Consoante a lição de Ferreira[43], a atividade empresarial deve necessariamente 

pautar-se pelos específicos princípios da dignidade, da moralidade e da boa-fé empresarial. O 

primeiro se verifica através do exercício da atividade econômica de forma equilibrada e sem 

abusos. Pelo segundo, a empresa deve zelar pela qualidade de seus produtos e serviços e 

buscar sempre a formalidade de suas atividades, adimplindo seus deveres fiscais. O terceiro se 

evidencia por intermédio de uma atuação meditada, assentada em lealdade e sem abusos, 

buscando atingir o regular cumprimento dos objetivos negociais e a realização dos interesses 

das partes[44]. 

A função social da empresa, assim, surge combinada com ações sociais, inspiradas 

em direitos nobres, como a tutela do meio ambiente natural e artificial, melhoria do meio 

ambiente de trabalho e das relações entre empresário e empregados. A atividade empresarial 

deve atender não só a interesses individuais, mas também aos interesses gerais da sociedade 
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de consumo, de forma que o equilíbrio impere[45]. Não se condena o lucro, mas passa-se, isto 

sim, a exigir seja considerada a variada gama de interesses que orbitam em torno da atividade 

empresarial. 

Em identificação abreviada, a função social é utilidade à sociedade, atendimento do 

interesse coletivo, de forma que o exercício profissional da atividade econômica organizada 

deverá subordinar-se à função social que implica, atentando para os interesses que convergem 

na empresa. 

  

3 DO PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NA 

LEI Nº 11.101/05 

  

O princípio da preservação da empresa, pedra angular regente da nova lei 

disciplinadora do estado de insolvência empresarial, compreende a continuidade das 

atividades de produção de riquezas como valor a ser agasalhado na prática, sempre que 

possível. Reconhecem-se, como consequência, os efeitos prejudiciais da extinção da atividade 

empresarial, que atingem toda a sociedade, e extrapolam os interesses da relação credor-

devedor. 

O artigo 47 da lei nº 11.101/05 consagra os princípios da função social da empresa, 

da manutenção de sua atividade e do estímulo à atividade econômica, alvejando garantir, 

assim, o desenvolvimento nacional, como se infere da análise do dispositivo: 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 

da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 

dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social 

e o estímulo à atividade econômica. 

  

Como corolário, portanto, da função social da empresa, advém o principio da 

manutenção da atividade empresarial. Esta é metanorma decorrente da anterior: “é preciso 

preservar a empresa para que ela cumpra sua função social” [46]; conservar seu 

funcionamento dissociando-se da figura do empresário, titular daquela e que, de alguma 

forma, a controla, direta ou indiretamente, através de participação societária. 

Nessa linha Sulmont afirma: “El fin que legitima la empresa ante la sociedad es su 

contribución al bien común”[47]-[48], razão pela qual ela é encarada, em visão de vanguarda, 

como fenômeno social: ao mesmo tempo em que serve aos interesses do empresário, credores 

e acionistas em geral, o faz também tomando em conta os interesses da população. Serve ao 
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empresário e aos acionistas “como fonte de obtenção de lucros decorrentes do capital 

investido para sua constituição e desenvolvimento; aos credores, como garantia de venda de 

seus produtos, e por consequência, também a obtenção de lucros” [49]; à sociedade convém já 

que gera empregos, recolhe tributos, promove a criação de novas tecnologias e produz ou 

circula bens ou serviços, exercendo, desta forma, função social indispensável, que 

proporciona, lato sensu, a tutela da dignidade da pessoa humana. 

Como resume Sulmont, considerando o sistema empresarial em seu conjunto, pode-

se aduzir que “la empresa se caracteriza por ser un tipo de institución autónoma que se 

propone alcanzar fines particulares mediante una actividad económica que ha de cumplir 

necesariamente una función social”. E prossegue: 

Los fines particulares comprenden los intereses propios de los 

integrantes de la empresa, en especial las expectativas de ganancia de los 

aportantes del capital. La función social corresponde a 

aquellas  necesidades  y  aspiraciones concretas del medio social y económico 

que pueden ser satisfechas como producto directo de la actividad empresarial. 

Toda empresa necesita compatibilizar ambos fines. En ello reside el dilema y 

reto principal de su gestión. 

  

O interesse social na manutenção do funcionamento da empresa é patente, razão pela 

qual a atividade empresarial deve ser incentivada. Seja de pequeno, médio ou grande porte, a 

empresa, indubitavelmente, contribui ao menos para a circulação de riquezas no país. Logo, o 

instituto da recuperação aparece como meio idôneo a fazer a empresa superar a crise 

atravessada e, a posteriori, recuperar-se, saldando seus débitos e, deste modo, evitando 

maiores prejuízos à ordem econômica e à população. 

Tem a presente lei, percebe-se, como missão estimular a recuperação de empresas 

em situação de crise financeira, enquanto se mostrarem viáveis, em razão dos argumentos 

acima expendidos. 

Neste particular, deve haver conscientização, principalmente por parte dos credores, 

de que, havendo a possibilidade de manutenção da atividade produtiva, com a negociação do 

pagamento de suas dívidas, através das estratégias utilizadas para obter tal escopo[50], deve 

ser buscada sua recuperação, e ciência dos credores da importância da manutenção da 

atividade empresária, quando esta é possível, tanto para o cumprimento de seu papel social, 

quanto porque pode ser meio mais fácil de receberem seus créditos. Esta conduta é de extrema 

relevância, uma vez que sua atuação em ambas as modalidades de recuperação é 

inegavelmente decisória. 
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4 DA RECUPERAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE: ASPECTOS CRÍTICOS 

  

A dificuldade econômico-financeira que atravessa a empresa, caso acarrete a 

extinção de sua atividade surtirá efeitos negativos, diretamente ou não, a todos aqueles que 

com ela mantém algum tipo de vínculo ou relacionamento, ainda que de forma indireta. 

Destarte, tem-se que o artigo 47 da lei em debate declara explicitamente o que já era, de forma 

velada, reconhecido: a função social da empresa. A lei, então, construída em torno do 

princípio da manutenção da atividade empresarial, busca a preservação do funcionamento do 

ente, tentando resguardá-lo dos males conjunturais, de forma a mantê-lo em benefício de 

todos. 

Diante do reconhecimento da importância da atividade em tela, enfim, mereceu 

aplausos a promulgação da ventilada lei, uma vez que, diferentemente da proposta contida no 

revogado decreto-lei nº 7.661/45 com seu ineficaz instituto da concordata, trouxe incentivos à 

entabulação de acordos judiciais e extrajudiciais a fim de manter a atividade empresarial ativa 

e, com isso, logicamente, alcançar o pagamento de suas dívidas. O mote está claro: é a 

preservação da empresa. 

Em razão da tutela especial conferida às microempresas e empresas de pequeno porte 

pela Constituição, ao tratar da ordem econômica, justificada como uma tentativa de 

compensação à vasta gama de óbices que cotidianamente enfrentam, dentre os quais se 

encontra a concorrência, seria natural também a concretização deste princípio na lei nº 

11.101/05. 

Isso já que uma importante contribuição das micro e pequenas empresas no 

crescimento e desenvolvimento do País é a de servirem como elemento amortecedor do 

desemprego, uma vez que constituem uma “alternativa de ocupação para uma pequena parcela 

da população que tem condição de desenvolver seu próprio negócio, e em uma alternativa de 

emprego formal ou informal, para uma grande parcela da força de trabalho excedente, em 

geral com pouca qualificação, que não encontra emprego nas empresas de maior porte.”[51] 

Tem-se, então, que “os micro e pequenos negócios são a máquina propulsora do país, 

sobretudo pela função social deste segmento. [...] existem 4,5 milhões de pequenos negócios 

formais, nos quais 60 milhões de pessoas estão diretamente envolvidas e [...] eles 

correspondem a 98% dos empreendimentos existentes no país. Apesar disso, [...] estes 

empreendimentos são responsáveis por 20% do PIB [...]”[52]. 
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Os agentes em questão contribuem com a estabilidade social, pela capacidade de 

criar empregos e distribuir renda, razão pela qual se faz essencial essa atenção especial do 

Estado, no intuito de garantir a continuidade do empreendimento. 

A lei complementar nº 123/2006, neste sentido, instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelecendo normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a estes agentes. Contudo, na lei nº 

11.101/05 o que se vê é um tratamento menos favorecido aos aludidos entes, em afronta ao 

que preconiza a Constituição em seu artigo 179. 

Em análise ao diploma em questão, Eduardo Goulart Pimenta[53] constata que nas 

micro e pequenas empresas é usual a falta de experiência dos empresários e o incipiente 

preparo técnico, o que faz com que muitas vezes não resistam aos primeiros anos de atividade.  

Conforme confirmam Vanin e Ramos[54], um dos grandes problemas que assola o 

micro e o pequeno empresário no Brasil é o precoce término de suas atividades. Os autores 

apontam que 35% desses pequenos empreendimentos encerram seu funcionamento em seu 

primeiro ano de vida; 46% no segundo e 56% no terceiro. Assim, “menos da metade das 

microempresas e empresas de pequeno porte superam o primeiro triênio de vida”. Nesse 

panorama, essencial seria a elaboração de mecanismos que ajudassem a superar este tipo de 

entrave. 

Contudo, o que ocorre na legislação em xeque é oposto. Os artigos 70 a 72 tratam do 

plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Este plano é 

limitado às seguintes condições, constantes do artigo 71: 

I – abrangerá exclusivamente os créditos quirografários, excetuados 

os decorrentes de repasse de recursos oficiais e os previstos nos §§ 3o e 4o do 

art. 49 desta Lei; 

II – preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 12% 

a.a. (doze por cento ao ano); 

III – preverá o pagamento da 1a (primeira) parcela no prazo máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias, contado da distribuição do pedido de recuperação 

judicial; 

IV – estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o 

administrador judicial e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar 

despesas ou contratar empregados [grifos nossos]. 
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Enquanto o artigo 50[55] contempla rol exemplificativo de possíveis meios de 

recuperação para empresas de médio e grande porte, a recuperação dos entes pequenos, com 

base no plano especial, fica restrita tão somente a um pagamento postergado, limitado aos 

créditos quirografários, e com o número de parcelas e o prazo máximo do vencimento da 

primeira já definidos em lei. Não é a toa que Eduardo Goulart Pimenta assevera que este 

plano nada mais é que uma disfarçada reprodução da modalidade de concordata preventiva, 

existente no revogado decreto-lei. 

Não bastasse isso, também os requisitos para o pleito de recuperação são distintos 

para a pequena e micro empresa: enquanto a lei exige, como regra geral, que o devedor não 

tenha, há menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial[56]. Tratando-se de 

empresário que tenha obtido anteriormente recuperação judicial com base no plano especial 

para micro e pequena empresa, o período se eleva drasticamente para oito anos. E, muito 

provavelmente, o empresário estará novamente exercendo atividade como micro ou pequena 

empresa. 

Outro óbice para empresas deste porte é com relação ao requisito contido no caput 

do artigo 48 da lei: só poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos. 

A estipulação deste prazo mínimo, que injustificavelmente também é exigido para 

pequenas e micro empresas, vai de encontro ao problema de mortalidade precoce que atinge 

gigante parcela delas, como apontado anteriormente. 

Não levou em consideração a lei, portanto, as circunstâncias que permeiam a 

atividade das micro e pequenas empresas, e tampouco a previsão constitucional de tutela 

diferenciada destes entes. Assim, apesar das valorizadas inovações trazidas, pecou o 

legislador com relação a este setor da economia, tão importante para a geração de empregos e 

para o desenvolvimento regional e social. 

O término da atividade de uma única empresa deste porte certamente não causa o 

mesmo impacto econômico que uma empresa de vulto médio ou maior; entretanto, se 

considerado o fechamento de inúmeros pequenos empreendimentos em conjunto, o abalo, não 

só para a economia, como para diversos outros setores (trabalhista, fiscal, 

desenvolvimentista), é de grande pujança, “especialmente quando se trata de preservar postos 

de trabalho”[57]. 

Percebe-se, assim, que o diploma em apreço, apesar de positivar o princípio da 

manutenção da atividade empresarial, o faz tomando em conta essencialmente as empresas de 

porte maior. Não bastasse isso, não seguiu o princípio constitucional do incentivo às 

microempresas e empresas de pequeno porte, sendo, portanto, necessária urgente revisão 
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destes aspectos pelo legislador, de modo a serem alcançados valores maiores que se 

encontram em jogo, tais como a justiça social e a dignidade da pessoa humana. 

  

CONCLUSÃO 

  

Diante da abordagem realizada, constata-se que os valores sociais incorporados pela 

Constituição de 1988 têm irradiado efeito na criação de outras normas, reconhecendo-se o 

caráter normativo da lei fundamental, o que não era percebido em épocas pretéritas. 

O valor dignidade tem especial destaque, uma vez que constitui fundamento da 

República Federativa do Brasil. O referido valor constitui-se em princípio, de caráter 

fundamental, o qual orienta as atividades legislativa e jurisdicional. 

Deste princípio emana a exigência de cumprimento da função social que perpassa 

diversos institutos regulados pelo direito – dentre eles, a empresa. A lei nº 11.101/05 trata da 

insolvência no âmbito da atividade empresarial com inúmeras diferenciações no que concerne 

ao revogado decreto-lei nº 7.661/45. Dentre elas, pode-se aludir ao reconhecimento explícito 

da empresa como instituto detentor de uma função social, sendo essa uma de suas razões 

existenciais. Fica de lado, assim, a busca única e exclusiva pelo lucro – valor vigente na 

conjuntura do antigo estatuto e do Código Civil de 1916. 

Há necessidade de ter a Constituição Federal de 1988 como marco diferenciador em 

toda a sistemática jurídica nacional, uma vez que é a norma fundamental e suprema do 

sistema, e traz em seu bojo o princípio da dignidade da pessoa humana como sustentáculo sob 

o qual se firmam todos os demais valores por ela agasalhados. Entre os mesmos, encontra-se o 

princípio da função social da propriedade, o qual reflete uma nova concepção jurídica de 

funcionalização de todos os direitos subjetivos, que devem ser exercidos tendo o interesse da 

coletividade como ponto norteador. 

Reconhece-se o papel da empresa como mola propulsora da economia dos países, já 

que promove a circulação de riquezas, oportuniza empregos e pagamento de tributos, oferece 

mercadorias e serviços à população, além de proporcionar a concorrência, gerando 

conveniências aos consumidores, à sociedade e ao Estado, seja de forma direta ou não. 

Portanto, deve o empresário, ao gerir a empresa, buscar promover a justiça social e a livre 

iniciativa, a solidariedade, o respeito e proteção ao meio-ambiente, a redução das 

desigualdades sociais, a busca do pleno emprego, os valores sociais do trabalho, de forma que 

cumpra a função social da empresa, seguindo o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1089



Ademais, a atividade empresarial deve pautar-se por outros valores como o princípio 

da dignidade, da moralidade e da boa-fé empresarial, através do exercício da atividade 

econômica de forma equilibrada, zelando pela qualidade de seus produtos e serviços, 

buscando o adimplemento de seus deveres fiscais, assim como de suas demais obrigações, 

atuando com lealdade e realizando os interesses das partes com que contratar. 

A atual lei de recuperação de empresas consagra o principio da manutenção da 

atividade empresarial. Com isso, a crise atravessada pelo agente econômico passa a ser 

encarada como algo possivelmente transitório e, desta forma, passível de superação. Pretende-

se, assim, evitar os nefastos efeitos gerados pela decretação da falência, através da criação e 

aplicação do instituto da recuperação de empresa, reconhecendo, no artigo 47 da referida lei, a 

relevância da atividade empresarial para a sociedade. 

Contudo, apesar das novidades trazidas, a nova lei não se alinhou ao importante 

princípio constitucional econômico do incentivo às microempresas e empresas de pequeno 

porte. Em vez de criar meios de facilitação de sua recuperação, não considerou suas 

dificuldades naturais e instituiu exigências inclusive mais gravosas para que ela seja obtida, 

além de prever unicamente como modalidade recuperatória a postergação e parcelamento de 

seus débitos. 

Torna-se necessária, enfim, a reforma do diploma no que concerne aos aspectos 

preditos, respeitando e concretizando o princípio constitucional de incentivo às 

microempresas e empresas de pequeno porte, importantes agentes econômicos no cenário 

brasileiro e mundial. 
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AS CARTAS DE CONFORTO: UMA MODALIDADE ALTERNATIVA 
ÀS GARANTIAS CLÁSSICAS 

 
THE LETTERS OF COMFORT: AN ALTERNATIVE TO THE WARRANTIES OF 

CLASSICAL TYPE 
 
 
 

Flávia Costa Machado 
 

RESUMO 
Em meados do século passado, o fenômeno da globalização ensejou a possibilidade das 
empresas nacionais investirem em outros países por força da abertura do mercado. Assim, 
estas necessitavam de crédito para investirem no mercado estrangeiro, mas não constituía boa 
opção requerer crédito junto às instituições locais, pois o risco de flutuação cambial era 
enorme. Desta forma, os investidores optaram por requer crédito junto aos bancos e entidades 
financeiras localizados nos países que pretendiam investir. Neste cenário, onde os grupos 
societários internacionais começam a emergir, as cartas de conforto são criadas com o fito de 
garantir o crédito requerido e afastar o comprometimento do plafond de crédito destas 
empresas.  
PALAVRAS-CHAVE: GLOBALIZAÇÃO, GRUPOS SOCIETÁRIOS, GARANTIA, 
VINCULAÇÃO JURÍDICA 
 
ABSTRACT 
In the middle of last century, globalization, led to the possibility of national companies to 
invest in other countries by virtue of market opening. Thus, they needed credit to invest in 
foreign market, but were not a good option to require credit from local institutions, since the 
risk of currency fluctuation was huge. Thus, investors opted to require credit with banks and 
financial institutions located in countries that wanted to invest. In this scenario, where the 
international corporate groups begin to emerge, letters of comfort are created with the aim of 
ensuring the required credit and avoid the commitment of the credit ceiling of these 
companies. 
KEYWORDS: GLOBALIZATION, CORPORATE GROUPS, WARRANTY, BINDING 
LAW 
 
 

  

1.      Introdução: 

Nas últimas décadas do século passado, o comércio internacional assumiu novos 

rumos em virtude do novo contexto trazido pela globalização da economia. Observamos que 

as relações comerciais internacionais se alastraram exponencialmente e o mercado passou a 

ser considerado num panorama internacional: as trocas comerciais deixaram de se processar 

primordialmente entre produtores, fornecedores e comerciantes locais, fazendo surgir um 
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novo tipo de demanda. Igualmente, nota-se, nesta época, o surgimento de novas modalidades 

de organização societária, pois as sociedades individuais cedem espaço aos grupos societários, 

ou seja, as empresas locais passam a expandir seus negócios para além do âmbito nacional, e 

o recurso aos grupos societários revela-se pertinente, já que lançar-se, noutros Estados, uma 

empresa que já era fidedigna no âmbito das relações locais permitia maiores possibilidades de 

sucesso para o novo empreendimento. 

Por outro lado, a grande intensidade de demanda advinda do novo contexto do 

mercado mundial clamava por novas modalidades contratuais, pois aquelas utilizadas na 

época (típicas ou atípicas) não abarcavam por completo as necessidades das partes. Isto 

porque os objetos dos contratos advindos da revolução tecnológica, por serem nitidamente 

novos, não podiam ser adaptados aos contratos assentes, e, ainda, porque a dimensão daqueles 

contratos denotava a necessidade de se presumirem obrigações mais vinculativas do que 

aquelas existentes num contrato legalmente ou socialmente típico, fazendo com que as novas 

situações não estivessem satisfatoriamente cobertas pelos antigos modelos. Nesse contexto de 

mudança, acentuou-se a utilização do primado da autonomia privada pelas partes, na medida 

em que estas acabaram por fazer uso de diversas modalidades contratuais atípicas, a fim de 

melhor concretizarem os objetivos e necessidades então sobrevindos. 

As cartas de conforto emergiram neste contexto de grupos societários e das novas 

modalidades de negócios jurídicos elaborados com base nos princípios da autonomia privada 

e da liberdade contratual, no qual as partes buscavam uma modalidade alternativa de 

vinculação em face das garantias pessoais e reais assentes. De um lado, uma determinada 

sociedade-mãe de um grupo societário não desejava fornecer garantias para o 

desenvolvimento das atividades da sua filial, pois tal medida poderia desencadear incidências 

tributárias, a redução do seu plafond de crédito, além de outras consequências não desejadas, 

conforme se aduzirá. Do outro lado, os bancos necessitavam de alguma garantia quanto ao 

adimplemento das obrigações assumidas pelas filiais recém chegadas ao mercado, mas, diante 

da recusa por parte de importantes clientes em fornecê-las, passam a solicitar cartas de 

conforto como uma alternativa à exigência de garantias formais, com o objetivo de obter 

“alguma garantia”, e ainda, de não provocar o desagrado de clientes com grande poderio 

econômico-financeiro. 

Esclarecemos que o fenômeno sob estudo é quase desconhecido pela doutrina 

brasileira, e, igualmente, que não temos notícia da existência de jurisprudência correlata. Pelo 
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que nos pareceu sobremaneira interessante transpor algum conhecimento da doutrina e da 

jurisprudência portuguesa para o Brasil. 

2. As cartas de conforto: 

2.1-Nótulas sobre o surgimento de novas modalidades contratuais no 

comércio internacional: 

No transcorrer do século passado, observou-se uma viragem no campo das relações 

comerciais internacionais, em virtude do tão conhecido fenômeno da globalização econômica: 

terceira revolução tecnológica1. Este fenômeno provocou uma intensificação das relações 

comerciais, na medida em que a globalização teve como resultado a interdependência dos 

mercados nacionais, que foi reforçada pela forte tendência para se abrandar ou eliminar as 

barreiras ao comércio internacional (GATT, OMC). Tendência manifestada na 

internacionalização dos sistemas financeiros (FMI, SME), no estabelecimento de sistemas de 

cooperação econômica interestadual (OCDE, EFTA), na formação de organizações 

internacionais direcionadas à unificação dos mercados nacionais em escala regional (U.E, 

MERCOSUL, NAFTA), na adoção mundial aproximadamente generalizada dos modelos de 

organização econômica, no desenvolvimento tecnológico, entre outros1. 

Neste período, a descoberta de novas tecnologias impulsionou o aumento da demanda 

das trocas comerciais e incentivou a busca das empresas – antes, majoritariamente locais – por 

parceiros internacionais, com a finalidade de mitigar os riscos econômico-financeiros que 

esses tipos de investimento comportavam, uma vez que aquelas empresas, em geral, num 

contexto do mercado globalizado, necessitavam de investimentos superiores àqueles antes 

realizados, a fim de que as atividades exploradas se tornassem mais lucrativas e concorrentes, 

diminuindo os riscos de perdas que individualmente sobreviriam caso se lançassem no 

mercado de forma solitária. 

Observou-se, portanto, que as formas de organização societária tenderam 

progressivamente a tomar novos rumos: as sociedades comerciais individuais foram cedendo 

espaço aos grupos societários1, e os que antes eram “inimigos” comerciais engendraram 

parcerias, seja com a finalidade de relativizar os riscos de um novo investimento, seja com o 

objetivo de conquistar uma nova fatia no mercado1. As empresas de economia local passaram 

paulatinamente a investir com maior ênfase noutros países. E o desenvolvimento de novas 

tecnologias, bem como a maior abertura do mercado, por força da tendência para exterminar 
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as barreiras ao novo comércio, aliados ao crescimento exponencial dos grupos societários, 

proporcionaram uma demanda extraordinária no domínio das transações internacionais. 

Não é difícil conjeturar que a intensificação dessas relações internacionais reforçou 

algumas questões já existentes: numa perspectiva inicial, avivou-se o problema de saber qual 

a legislação que se deve aplicar aos negócios jurídicos havidos entre partes que pertencem a 

Estados diferentes, na medida em que as relações traçadas produzem efeitos, no âmbito 

jurídico, sobre ambas as partes e que, não raramente, as soluções adotadas por cada ordenação 

jurídica quanto aos conflitos de lei são díspares.1 Por outro prisma, sob o qual prosseguirá este 

estudo, o novo contexto trazido pela globalização contribuiu para que os particulares criassem 

novas fórmulas de contratação com base na autonomia privada, formas que suprissem as 

novas necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, não fossem contrárias às normas 

cogentes. 

Nota-se, especificamente quanto à nossa temática, que a complexidade do objeto dos 

contratos que surgem neste contexto1, bem como das relações que se começaram a engendrar, 

aliados ao fato dos contratos típicos não atenderem por completo, tanto à necessidade das 

partes, quanto ao dinamismo característico das relações comerciais internacionais, e 

exponenciados pela nova realidade trazida pela globalização e pela evolução desmesurada da 

tecnologia, incentivou, conforme antes aduzimos, as partes a criarem novas fórmulas de 

contratação que melhor se adaptassem às necessidades da época, com base nos princípios da 

autonomia privada e da liberdade contratual. 

Tanto é assim que, por volta da metade do século passado, ganham proeminência, por 

exemplo, os contratos de franquia1, o contrato de leasing1, o contrato de factoring1, o contrato 

de know-how1, as garantias autônomas à primeira solicitação1, dentre outros. Hodiernamente, 

estes contratos não representam nenhuma novidade no comércio internacional e nas relações 

internas, pois observamos que, no transcorrer das décadas, uma gama destas novas 

modalidades contratuais acabou por ser consagrada pelas ordenações jurídicas em geral, 

transformando-as em contratos típicos. E, por outro lado, algumas destas modalidades 

contratuais oriundas das recentes relações complexas traçadas pela revolução tecnológica e 

pela globalização, embora não tenham sido consagradas pelo legislador, correspondem a tipos 

sociais por força da sua freqüente utilização. 

Em contrapartida, é certo que algumas relações traçadas são tão complexas que nem a 

práxis comercial as consegue tipificar – sendo cada caso em particular instituidor de uma 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1100



nova modalidade de contrato atípico inominado –, ou seja, constituem criações das partes para 

o caso em concreto, as quais, por disciplinarem objetos e obrigações muito específicos, não 

chegam a ser utilizadas com freqüência na prática comercial1 1. 

Doutro aspecto, importa notar que os objetos dos contratos internacionais 

normalmente apresentam-se complexos e muito vultosos, representando grandes 

investimentos de divisas para as partes envolvidas, na medida em que por vezes é necessário 

realizar-se, por exemplo, estudos preliminares, análises sistêmicas, viagens para manutenção 

de contatos pessoais, etc., levando a maiores dispêndios de tempo e de recursos 

comparativamente aos que eram habituais nas negociações internas. 

É natural, portanto, que o contexto de viragem de que ora tratamos tenha tornado 

premente a atribuição de efeitos jurídicos ao iter negocial, levando as partes a relevarem as 

tratativas e negociações preliminares, antes consideradas sem qualquer relevância jurídica, e 

que atualmente começam a desempenhar um papel importante. Deste modo, observamos o 

surgimento de contratos que versam sobre as tratativas preparatórias de um futuro contrato, tal 

como nos casos das cartas de intenção1, acordos de negociação, acordo de base, acordo-

quadro, protocolo complementar, dentre outros.1 

Em síntese, tais tratativas pretendem estabelecer obrigações em relação às 

negociações, como, por exemplo, o dever de ressarcir os gastos da negociação em caso de 

abandono, ou, ainda, o reforço de deveres legais, tais como o compromisso de agir em 

conformidade com ditames da boa-fé durante as negociações. Por outro lado, também se 

revelou importante avençar os pontos do pretenso negócio já assentes entre as partes por força 

da complexidade do objeto do contrato. A vinculação jurídica das partes nestes tipos de 

compromisso é matéria de interpretação da vontade, ou seja, dependente das partes se 

manifestarem no sentido de se vincularem ou não juridicamente.1 

Observamos, então, que o novo contexto social modificou significativamente as 

relações comerciais internacionais não apenas incutindo a necessidade de implantação de 

novos modelos contratuais, como também a de regular as negociações preliminares que estes 

ensejam. Conclui-se, então, que a complexidade do objeto, e/ou a complexidade das relações 

traçadas neste âmbito, geram a urgência de adaptação e criação de novas fórmulas de 

contratação que alcancem com maior precisão o objetivo perseguido pelas partes. Neste 

sentido, MIGUEL REALE assevera que “é a forma de vida atual que suscita e exige, ao lado 
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dos modelos tradicionais, criações imprevistas no plano negocial, engendrando uma 

multiplicidade de “contratos inominados (...)”.1 

Sem olvidar que o surgimento de novos tipos contratuais se justifica ainda diante do 

desejo das partes de aumentar ou diminuir o grau de vinculação derivado de um contrato 

típico. Circunstancialmente, os contratantes almejam uma maior segurança quanto ao 

adimplemento das obrigações convencionadas e, por este motivo, buscam fórmulas que a 

promovam.  A garantia autônoma à primeira solicitação constitui um exemplo de figura 

atípica, utilizada na prática bancária, cujo objetivo consiste em vincular o garante mais 

intensamente do que se o mesmo oferecesse uma garantia típica, pois aquela, em síntese, é 

autônoma e o seu funcionamento é automático, traçando, por conseqüência, um quadro de 

maior segurança para o credor do que a figura da fiança, que funciona de forma acessória à 

obrigação principal, e na qual o credor necessita de comprovar os pressupostos que ensejam o 

seu direito de crédito. 

Não desprezando ainda que certos contratantes busquem mitigar a vinculação jurídica 

obrigacional, e por vários motivos, que vão desde a necessidade de agradar a um importante 

cliente – o que em tese levará a contraparte a propor ou negociar novas fórmulas de 

contratação que não ensejem compromissos tão fortes quanto aqueles previstos nas já 

legalmente tipificadas –, ao desejo de se furtarem à incidência de regras específicas inerentes 

aos contratos tipificados, tais como a incidência de tributos e a necessidade de figurar no 

balanço a operação realizada, reduzindo, assim, a capacidade de endividamento. Neste 

contexto, situam-se as cartas de conforto, cujo objeto será estudado no presente trabalho.1 

Exposição que conflui para demonstrar que as partes, com base nos princípios da 

liberdade contratual e da autonomia privada, criam novas formas de contratação com a 

finalidade de suprir as necessidades oriundas tanto da complexidade do objeto de contratação, 

quanto da ponderação dos interesses particulares, necessidades que ordinariamente restariam 

insatisfeitas por um contrato típico. Fazendo com que estas novas fórmulas, na sua maioria, 

tornem-se usuais na prática, sendo utilizadas com freqüência e quase sempre com o mesmo 

formato, cabendo ao judiciário apenas a solução de eventuais controvérsias. 

No entanto, por vezes o legislador, em virtude da recorrente utilização destas fórmulas 

inominadas, e diante da vasta gama de problemas litigiosamente suscitados, resolve tipificá-

las e regulamentá-las a fim de estabelecer parâmetros mínimos, e também de mitigar as 
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discrepâncias entre as decisões tomadas pelo judiciário, proporcionando, assim, de certo 

modo, maior segurança jurídica para as partes. 1 1 

Entretanto, na medida em que o legislador regulamenta e modela um tipo social, há o 

risco de se modificar sensivelmente a essência do mesmo1, levando à perda do interesse na 

sua utilização em face da fuga ao objetivo perseguido pelas partes, objetivo este que as 

mesmas, com fulcro nos princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual, acharam 

por bem convencionar.1 

De toda a forma, existem fórmulas que sobrevivem justamente pelo fato de não serem 

legalmente tipificadas.1 É o caso, por exemplo, das cartas de conforto, porque estas, na sua 

maioria, apresentam um conteúdo bastante elástico ou permeável, comportando uma miríade 

de declarações e contribuindo para que cada parte busque a melhor interpretação para si, 

conforme averiguaremos no transcorrer de nosso estudo. 

2.2- Enquadramento das cartas de conforto: 

O Código Civil Português e o Código Civil Brasileiro estabelecem em igual medida 

que os credores poderão executar o patrimônio do devedor sempre que este não cumpra 

espontaneamente as suas obrigações, conforme prevêem respectivamente o artigo 601º e o 

artigo 391º. Trata-se da garantia geral de qualquer obrigação convencionada.1 

Destas disciplinas normativas extrai-se que todo e qualquer credor de uma dívida 

válida poderá propor uma ação coercitiva sobre o patrimônio do devedor com a finalidade de 

satisfazer o seu crédito. O legislador, em sede de insolvência e falência, estabeleceu, através 

de um rol, a ordem de preferência quanto ao recebimento dos créditos, pelo que os credores 

que detenham algum dos privilégios, no momento da execução dos bens do devedor, 

receberão antes do que aqueles que gozam apenas da garantia geral e que concorrem entre si 

no mesmo patamar no recebimento do crédito. Todavia, observa-se que, na prática, nem 

sempre os bens do devedor serão suficientes para adimplir todas as obrigações creditícias.1 

Sendo assim, os credores, em regra, exigem a prestação de garantias complementares – reais 

ou pessoais –, visto que estas geram maior segurança quanto ao adimplemento das obrigações 

convencionadas, por sobreporem-se à garantia geral, no momento do recebimento do crédito, 

em caso de insolvência ou falência do devedor. 

Deste modo, os bancos e as entidades financeiras exigem, em regra geral, a 

apresentação de garantias especiais1 para fornecerem crédito ou financiamento para uma 
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determinada pessoa, no intuito de mitigarem os riscos que esta laia de operações comportam, 

pois, no caso de  não cumprimento das obrigações por parte do devedor principal, a garantia 

especial permite uma maior segurança a priori quanto ao recebimento do crédito.1 

Normalmente, os bancos e entidades financeiras contentam-se com a prestação de 

garantias típicas, pessoais ou reais, para a concessão de um crédito ou financiamento. No 

entanto, observa-se, na prática do comércio internacional1, uma forte tendência pela 

preferência de garantias atípicas, nomeadamente as garantias autônomas à primeira 

solicitação, pois, nestas, além do garante não poder se valer dos meios de defesa do devedor 

principal com o fito de escusar-se do cumprimento da obrigação, o seu funcionamento é 

automático. Portanto, as garantias autônomas à primeira solicitação traduzem uma melhor 

eficácia, confiança e segurança para os credores, em virtude destas características.1 

O dinamismo das relações traçadas no comércio internacional não condiz com a 

lentidão característica das garantias clássicas, pois estas proporcionam muitos meios para o 

garante se escusar do pagamento da dívida, pelo que a garantia autônoma à primeira 

solicitação surge para sanar a dificuldade engendrada pela morosidade do recebimento por via 

de uma tradicional garantia1. 

Por outro lado, observa-se, na prática internacional bancária, que nem sempre o 

garante deseja assumir formalmente uma garantia para a realização destas operações, pois a 

prestação de uma garantia típica implica uma série de pormenores que ele deseja evitar, tais 

como a incidência de tributos, a inscrição no balanço que diminui a sua capacidade de 

endividamento, dentre outros. 

Regra geral, as instituições bancárias não celebrariam contratos de concessão de 

crédito sem que a contraparte fornecesse uma garantia especial. Contudo, em certos casos, os 

bancos aceitam celebrar contratos deste tipo apenas diante de missivas, as quais nem sempre 

representam uma garantia do cumprimento da obrigação. Normalmente, são emitidas pelas 

sociedades-mães de grandes grupos societários com reconhecida solvabilidade e poder 

econômico. Portanto, é natural que os bancos tenham interesse na manutenção de boas 

relações comerciais com este tipo de cliente. 

Assim sendo, compreendemos que as instituições bancárias aceitam as cartas de 

conforto por força da representatividade sócio-econômica e da reconhecida solvabilidade da 

sociedade que a emite, o que permite que simples documentos, tais como declarações por 

parte destas sociedades, no sentido de não tencionarem alienar ou ceder as suas participações 
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sociais, na sociedade que deseja obter o crédito, enquanto perdurar o respectivo contrato entre 

a patrocinada e o banco, suscitem confiança suficiente para este último em termos da 

satisfação do crédito.  Nestas circunstâncias, observamos que as instituições bancárias 

abandonam a exigência de garantias que melhor representem segurança e confiabilidade para 

a operação em causa. 

2.3- Noção e características das cartas de conforto: 

Em regra, as cartas de conforto ou cartas/declarações de patrocínio apresentam-se sob 

a forma de missivas emitidas por uma sociedade que, normalmente, detém o controle de 

outra1, com o objetivo de influenciar o destinatário – instituição financeira ou bancária – a 

conceder, manter ou renovar um crédito a favor de sociedade controlada pela emitente.1 1 

Comumente, esta figura apresenta-se formalmente por meio de um documento escrito, 

o qual se assemelha a uma carta no sentido literal. Todavia, nada impede que as cartas de 

conforto assumam a forma de outros documentos, ou que até mesmo se apresentem sob outra 

forma que não a escrita, aceitando-se que a sociedade-mãe efetue as suas declarações 

oralmente. De fato, embora o nome idealizado para a figura abarque uma interpretação 

duvidosa quanto a esta assertiva, não se deve olvidar que estamos no ramo da autonomia 

privada, portanto, não há vedação legal quanto à forma que o instituto em causa deve assumir, 

conforme preceitua o art.219º do Código Civil português. 1 

Um dos traços marcantes da figura em apreço consiste na ambiguidade que permeia o 

seu conteúdo1, pois, usualmente, as declarações contidas nas cartas de conforto são obscuras, 

ou seja, o seu conteúdo não é muito claro, criando dificuldades para se averiguar o grau de 

vinculação jurídica do emitente. 

Outra característica inerente à figura consiste na imensa variedade que o teor das suas 

declarações comporta, derivadas da criatividade das partes encorajadas pelo primado da 

autonomia privada. E esta criatividade tem promovido, na figura em comento, uma evolução 

contínua. Tanto é assim que, num primeiro momento, as declarações versavam, em termos 

gerais, sobre a confirmação quanto à participação social do emitente no patrimônio da 

patrocinada e sobre o conhecimento e/ou aprovação da operação a ser realizada entre o banco 

e a patrocinada.  Hodiernamente, as declarações contidas nas cartas de conforto, além das 

modalidades mencionadas, são acrescidas de outras modalidades de declarações das quais 

decorrem obrigações mais vinculantes. 
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Em suma, as cartas de conforto caracterizam-se pela multiplicidade de conteúdos, não 

sendo, quase sempre, muito claras a respeito das obrigações assumidas, cujo objetivo consiste 

em fornecer algum conforto ao destinatário da carta quanto ao adimplemento da obrigação a 

ser convencionada entre este último e o terceiro. 

2.4- Gênese das cartas de conforto e fundamentos para a sua 

utilização: 

No estudo das cartas de conforto, MENEZES DE CORDEIRO leciona que a doutrina 

especializada remete para tempos remotos a sua prática, indicando que a gênese do instituto 

encontra laços estreitos no campo da família, especificamente naquelas cartas emitidas pelos 

pais a estabelecimentos comerciais, cujo teor, normalmente, versava sobre a aprovação e/ou 

conhecimento dos negócios realizados entre os comerciantes locais e a sua prole, a fim de 

criar no comerciante uma maior expectativa de que os pais honrassem os compromissos 

assumidos pelos filhos. De todo modo, o autor lembra-nos que, no entanto, no “mundo da 

finança, a carta de conforto parece ser uma prática originariamente dos EUA.” 1 

Assim, o fenômeno das cartas de conforto, conforme leciona a doutrina majoritária, 

surgiu, na prática, entre as décadas de 60 e 70 do século passado. Neste período, diversas 

empresas norte-americanas expandiram-se para outros países por força da descoberta de novas 

tecnologias com o escopo de entrarem em novos mercados. 

No momento em que estas empresas ingressavam noutros países, surgia a necessidade 

de se angariar fundos financeiros para gerir a nova atividade implantada. Todavia, nem 

sempre era proveitoso para aquelas recorrerem aos financiamentos ou créditos dos bancos dos 

seus países de origem, quer devido ao risco de flutuação cambial desvantajosa, quer por que 

os mesmos eram menos economicamente vantajosos do que o crédito do país em que se 

pretendia investir.1 Desta forma, grande parte destas empresas preferiam buscar crédito junto 

aos bancos locais, mas estas novas empresas não eram conhecidas no mercado e, assim sendo, 

os bancos, com o imperativo de obter uma maior certeza quanto ao adimplemento do crédito 

concedido, passaram a exigir que aquelas apresentassem então garantias especiais. 

Todavia, as sociedades-mães, por diversos motivos, negaram-se a fornecer garantias 

formais. Dentre os motivos apontados pela doutrina, em especial, acreditamos que foi 

decisivo, para as sociedades-mães, recorrerem às cartas de conforto, ao invés de fornecerem 

garantias clássicas, devido ao fato de a legislação do país de origem das mesmas prever a 

incidência de impostos sob estas garantias1 1, e por outro lado, ao fato de a legislação do país 
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de origem da patrocinante, ou a práxis dos estatutos sociais, exigirem a inscrição das garantias 

clássicas no balanço da empresa garantidora, o que ocasionava a redução do seu plafond de 

crédito.1 

A doutrina também destaca outros fatores, tais como a necessidade de aprovação por 

parte do conselho administrativo ou do órgão pertinente para a concessão da garantia clássica, 

a qual demandava tempo e cuja aprovação por via de deliberação não se podia deduzir com 

certeza. Por outro lado, a doutrina aponta motivos relacionados com a imagem ou política da 

sociedade-mãe, ou seja, ou a sociedade-mãe seguia a política de não prestar auxílio às suas 

filiais, ou temia que a prestação de garantias tivesse o condão de gerar um mal-estar para os 

seus clientes e parceiros, na medida em que a exigência de uma garantia clássica por parte do 

banco poderia implicar que este não confiava na sua credibilidade, afetando, assim, a imagem 

da sociedade garantidora em relação aos seus clientes, pois estes poderiam supor que aquela 

sofria uma crise financeira. Noutro aspecto, a impossibilidade de se prestarem garantias 

clássicas poderá advir de restrições contidas no objeto social, ou até mesmo sobrevir de leis 

que impeçam a prestação de garantias a terceiros como expressamente prevê o art.6º, nº3 do 

Código de Sociedades Comerciais português. 

As cartas de conforto surgem com o escopo de contrabalançar os interesses destes três 

sujeitos, ou seja, a sociedade-mãe não era coibida a fornecer uma garantia formal, já que, por 

sua vez, os bancos eram confortados, de certo modo, pelos compromissos assumidos por 

aquela, ainda que estes produzissem, por vezes, efeitos apenas na esfera moral. Quanto à 

filial, esta recebia, é claro, o crédito pretendido. 

Por último, esclarecemos que este fenômeno se difundiu facilmente na Europa, talvez 

devido à supressão das barreiras alfandegárias existentes entre os países europeus decorrente 

da criação do mercado comum, pois as empresas, originárias dos Estados pertencentes à 

antiga C.E.E – atual E.U –, passaram a ter maior facilidade de entrada no mercado dos países-

membros. Portanto, é natural que, neste contexto, as cartas de conforto tenham encontrado 

vasto espaço para sua consagração como um instrumento alternativo à exigência das garantias 

clássicas nos países europeus. 

No entanto, as cartas de conforto representam uma figura praticamente desconhecida 

no universo bancário brasileiro. Assim, no Brasil, os bancos e entidades financeiras preferem 

as garantias clássicas. Contudo, importa salientar que, na América do Sul, este fenômeno não 
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é desconhecido. Na Argentina, por exemplo, uma figura jurídica análoga às cartas de conforto 

– carta de recomendación – está prevista no seu ordenamento jurídico.1 

2.4- Qualidade dos sujeitos: 

As cartas de conforto constituem um fenômeno por “excelência” 1 dos grupos de 

controle1 e das instituições bancárias e financeiras. Desta forma, usualmente, as cartas de 

conforto são emitidas pelas sociedades-mães dos grupos societários e são dirigidas a uma 

instituição bancária, ou a uma instituição financeira, cujo patrocinado constitui uma sociedade 

pertencente ao grupo societário da emitente da missiva. 

Em termos abstratos, não se deve afastar a admissibilidade de qualquer sujeito capaz 

emitir uma carta de conforto. No entanto, na prática, observa-se que as cartas de conforto são 

emitidas por sujeitos que possuem uma grande representatividade econômico-financeira. 

Nota-se, portanto, que as cartas de conforto são aceites por força da “(...) honorabilidad 

negocial y de una solvência econômica reconocidas” destes. 1 Comumente, estes detêm uma 

participação majoritária ou totalitária no capital social da sociedade patrocinada, ou seja, são 

capazes de determinar o comportamento da patrocinada através do exercício dos poderes de 

gestão. Assim, diante deste dado pragmático, há quem considere que o elemento “controle” é 

indispensável para estarmos diante de uma autêntica carta de conforto.  Sob a égide desta 

perspectiva, descarta-se a possibilidade de uma carta de conforto ser emitida por um sócio 

minoritário, ou por uma pessoa - coletiva ou individual – que não mantenha nenhuma relação 

jurídica com a patrocinada.1 

Não obstante este dado se revelar comumente na prática, não subscrevemos a 

autenticidade desta limitação quanto à qualidade dos sujeitos, que é alegada por parte da 

doutrina, visto que nos deparamos com uma realidade criada por força da autonomia privada, 

por não haver aqui qualquer elemento legal delimitador dos contornos da figura. Por outras 

palavras, não existe qualquer ressalva legal quanto à qualidade dos sujeitos, pois a lei nem 

sequer faz referência ao instituto em causa.  Deste modo, compreendemos não haver razão de 

ser para a tentativa de limitar a sua emissão ao universo dos grupos de controle ou ao dos 

acionistas majoritários.1 Assim sendo, consideramos que as cartas de conforto podem ser 

emitidas por qualquer sujeito, ainda que este não possua relação jurídica com o beneficiário 

da missiva, por força dos princípios da liberdade contratual e da autonomia privada. 1 

De todo o modo, admitimos que, nalgumas modalidades de declarações, os seus 

efeitos serão mitigados ou eliminados se estas tiverem sido emitidas por sujeitos que não 
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apresentem uma participação totalitária ou majoritária no capital social da patrocinada.  

Contudo, antecipamos que, quando se tratar de um sócio minoritário, se deverá compreender 

que os efeitos dos compromissos – que dependam de uma efetiva posição de controle – serão 

abrandados, mas não devem ser desconsiderados, pois o conforto proferido por este pode ser 

compreendido nos limites do poder efetivo que ele exerce perante a sociedade de que 

participa.1 

Por outro lado, embora as cartas de conforto, em regra geral, constituam uma realidade 

da práxis bancária internacional, o destinatário da carta não tem de ser sempre um banco ou 

entidade financeira, podendo tratar-se, por exemplo, de um credor ou futuro credor da 

patrocinada que deseje conferir ao banco maior segurança quanto ao adimplemento das 

obrigações assumidas pela patrocinada perante este último.  Nesta linha, entendemos que, 

muito mais do que o elemento controle, releva-se a situação econômico-financeira da emitente 

e a relação comercial que esta mantém com a patrocinada, visto que estes elementos poderão 

constituir, na prática, os mesmos efeitos do que se a emitente exercesse o controle sobre 

aquela. Portanto, é possível que estes demonstrem ser suficientes para confortar o banco 

quanto o adimplemento da dívida pela patrocinada.1 

Por sua vez, em decorrência lógica dos argumentos acima aduzidos, a patrocinada não 

tem necessariamente de ser uma sociedade controlada pela sociedade ou grupo societário que 

emite em seu favor a carta de conforto, uma vez que nem sequer consideramos que a 

patrocinada deva corresponder a uma sociedade, ou seja, esta poderá ser uma pessoa coletiva 

ou singular. 

2.5-Classificação global das cartas de conforto: 

De modo geral, a classificação global é a mais disseminada pela doutrina, pois esta 

não realiza uma separação descritiva, optando por reunir as declarações pelo tipo de obrigação 

que estas comportam para o emitente da missiva. A opção por esta sistematização tem a 

vantagem de reunir as declarações consoante a natureza das possíveis conseqüências jurídicas 

que advêm dos compromissos que nelas se encontram isoladamente imbuídos. No entanto, há 

que se pesar o fato de esta classificação não abarcar a multiplicidade de combinações e efeitos 

que as declarações promovem individualmente quando surgem associadas a uma mesma 

missiva. 

 A classificação global adotada pela doutrina majoritária divide a figura 

estudada em: cartas de conforto fracas e cartas de conforto fortes.  As declarações que se 
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encaixam na primeira espécie caracterizam-se por se destinarem a tutelar o banco contra 

riscos internos provenientes da alteração da estrutura organizativa. Já as cartas de conforto 

fortes, visam resguardar o destinatário da missiva, quanto aos riscos externos oriundos da 

modificação patrimonial e econômica da sociedade patrocinada.1No entanto, optamos por 

adotar uma subespécie desta modalidade de classificação, a qual admite uma terceira 

modalidade, as cartas de conforto médio.1 

  

2.5.1- Cartas de conforto fracas: 

A doutrina utiliza a nomenclatura cartas de conforto fracas para denominar as espécies 

de declarações que comportam vínculos jurídicos reduzidos. Assim, a nomenclatura tenta 

reproduzir a fragilidade destas espécies de declarações quanto aos efeitos jurídicos que são 

atribuídos aos compromissos assumidos pelo emitente em relação ao contrato de crédito ou 

mútuo que foi celebrado entre o banco e a patrocinada. 

Em regra, as cartas de conforto fracas caracterizam-se pelo conteúdo meramente 

informativo.  Habitualmente, as declarações contidas neste tipo de carta versam sobre: o 

conhecimento e aprovação do crédito ou financiamento; declarações de controle ou 

participação da sociedade beneficiária; conhecimento da situação da empresa; a confiança na 

gestão da patrocinada; e declarações sobre a política da empresa, etc.1 

 Constitui-se um entendimento praticamente assente que as conseqüências 

jurídicas das cartas de conforto fracas são restritas, pois estas não constituem fonte de 

obrigação de garantia do débito per si, uma vez que a declarante não se compromete a 

substituir-se ao devedor em caso de inadimplemento do mesmo, portanto, não é razoável 

extrair-se destas uma intenção de se garantir o débito da patrocinada. 

 Nestes casos, pode-se afirmar que tais declarações não constituem fontes de 

obrigações. No entanto, isto não implica que as mesmas fiquem isentas de qualquer sanção 

jurídica, todavia, a responsabilidade estará adstrita à veracidade das informações, ou seja, 

apenas haverá responsabilidade por parte do emitente, se este prestar informações inverídicas, 

nos termos previstos nos artigos 485º e 227º ambos do Código Civil.1 

 Neste contexto, MENEZES DE CORDEIRO afirma que, com embasamento na 

disciplina contida no art. 485º, nº2 do Código Civil português, a caracterização da 

responsabilidade do emitente poderá contentar-se com a simples negligência, ou com a 
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exigência mais estrita do dolo. No entanto, tal enquadramento dependerá da análise do caso 

concreto, perante as relações mantidas entre a emitente e o banco, pois a responsabilidade do 

emitente que não tenha o dever jurídico de fornecer conselhos, recomendações ou 

informações, ficará adstrita aos casos em que o emitente agiu com dolo. Todavia, 

reconhecendo-se a existência deste dever jurídico, sobrevirá responsabilidade, inclusive, por 

negligência. 1 1 

Nas declarações de conhecimento e autorização da operação creditícia, por si só, 

entendemos não haver espaço para a responsabilização do emitente por prestação de 

informações inverídicas, pois ainda que o emitente não conheça analiticamente o seu 

conteúdo, será difícil crer que não o conheça sinteticamente.1 

 No entanto, este tipo de declaração, em regra, surge acompanhado de asserções 

quanto ao percentual de participação da emitente no capital social ou do seu controle sobre a 

sociedade beneficiária do crédito. Por outro lado, o emitente, por exemplo, poderá emitir uma 

carta declarando conhecer a situação econômico-financeira da sociedade patrocinada e 

apresentá-la como uma empresa solvente. Assim, os bancos poderão conceder o crédito em 

virtude destes tipos de informação, pois confiam na solvabilidade e no poderio econômico da 

sociedade emitente, ou seja, se esta detiver participação social na sociedade patrocinada, a 

segurança do adimplemento da obrigação será maior. Portanto, na hipótese da informação ser 

inverídica, haverá espaço para se configurar a responsabilidade do emitente.Contudo, a 

espécie de responsabilidade contida neste tipo de cartas de conforto constitui matéria 

divergente, pois há quem considere que estas declarações constituem contratos tácitos ou 

prestações acessórias de outro contrato. Assim, haveria espaço para a caracterização de uma 

responsabilidade contratual. Por outro lado, há quem assevere que seja possível atribuir ao 

emitente destas cartas uma responsabilidade pré-contratual de terceiros. 1 

Em consonância com a doutrina majoritária, afigura-se-nos mais acertado que esta 

modalidade de declarações enseje uma responsabilidade extracontratual, pois na bitola do 

destinatário razoável não é possível interpretar-se que estas impliquem para a sociedade-mãe 

uma atribuição de responsabilidades além daquelas oriundas da eventual prestação de uma 

informação inverídica. Contudo, não é inafastável a possibilidade de uma carta de conforto se 

configurar como um contrato de informação no caso em concreto.  De todo o modo, não se 

deve olvidar que esta questão é discutida pela doutrina, em virtude do regime probatório que 

cada modalidade de responsabilidade – aquiliana ou contratual – admita.  
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2.5.2- Cartas de conforto médio:  

As cartas de conforto médio são aquelas cujo emitente se compromete a efetuar 

obrigações de meio que propiciem a patrocinada a adimplir suas obrigações perante o banco. 

Exemplificativamente, neste grupo, encontram-se as declarações em que o emitente se 

empenha ou se compromete a exercer os seus poderes de influência e vigilância sobre a 

beneficiária do crédito, com o escopo de compeli-la a cumprir regulamente a sua obrigação 

perante o banco. 

O emitente não se compromete a cumprir a obrigação do beneficiário em caso de 

inadimplemento. Todavia, compromete-se a exercer o seu poder de influência e vigilância 

perante o beneficiário, para que a mesma cumpra pontualmente a sua obrigação perante o 

banco, sem, contudo, assumir o compromisso de injetar, direta ou indiretamente, meios 

financeiros próprios.1Desta forma, as missivas ora estudadas são qualificadas como cartas de 

conforto médio, quando as declarações do seu conteúdo demonstrem que consubstanciam 

uma fonte de obrigações de meios, pois o emitente não garante substituir-se ao devedor e 

efetuar o pagamento do crédito em caso de inadimplemento do patrocinado, visto que se 

compromete a apresentar ou a empreender algumas medidas para a consecução da obrigação 

pelo patrocinado. Logo, estas declarações representam uma promessa de fato próprio, pois o 

emitente não garante o cumprimento efetivo da obrigação pela patrocinada, mas promete 

desenvolver esforços neste sentido.1 

 Noutro aspecto, constata-se um posicionamento doutrinal negativo face à 

possibilidade de um sócio minoritário emitir uma carta de conforto com este teor, 

justificando-se esta acepção em virtude da influência mitigada deste sujeito sobre os órgãos de 

gestão da sociedade. Por outro lado, a “influência” do sócio minoritário poderá sobrevir de 

outras situações que não possuam conexão com o percentual da sua participação social no 

capital da patrocinada, tais como: as relações sociais e/ou os familiares do sócio minoritário, 

as quais lhe permitirão exercer influência sobre aquele que detém o controle efetivo da 

patrocinada. Por exemplo, o filho emite uma carta de conforto a favor da sociedade na qual o 

seu pai detém participação social majoritária. De todo o modo, um compromisso, abalizado 

nalguma destas modalidades de influência, produzirá efeitos maiores na esfera moral, pois 

não será fácil para o banco provar que o incumprimento destes deveres de influência possui 

nexo causal com o dano que lhe foi causado (descumprimento da patrocinada quanto ao 

contrato de mútuo).1 
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  De todo o modo, importa notar que a atribuição de responsabilidade ao 

emitente encontra-se restrita ao incumprimento da obrigação perante o banco por parte da 

patrocinada, visto que o emitente da carta de conforto se obriga a fornecer meios para que a 

patrocinada cumpra as suas obrigações perante o banco. Deste modo, se a patrocinada, 

independentemente de qualquer conduta prometida pela emitente, cumprir as suas obrigações, 

não haverá espaço para responsabilidade civil por parte deste último, pois não se terá 

verificado qualquer dano ou prejuízo para o banco, uma vez que a conduta prometida, regra 

geral, visa apenas o cumprimento da obrigação pelo patrocinado. Portanto, se este cumpriu 

aquela, a conduta prometida pelo emitente, ainda que não tenha cumprida, exaure-se.1 

 Na hipótese do incumprimento, por parte da patrocinada, da obrigação 

assumida para com o banco, haverá presunção de culpa do emitente (art.799º do C. Civ 

português). No entanto, impende ao banco comprovar que o emitente não exerceu todo o seu 

poder de vigilância e influência, e que há um nexo de causalidade entre esta conduta e o 

incumprimento da beneficiária, pois “(...) não se presumem os fatos do incumprimento, nem 

os danos (...).1  

  

2.5.3- Cartas de conforto fortes: 

Neste grupo, as declarações contidas nas cartas de conforto refletem uma obrigação de 

resultado. A doutrina, em parte, reúne neste grupo as modalidades clausulares que, de algum 

modo, em seu conteúdo, permitam concluir que o emitente honrará, diretamente ou 

indiretamente, a obrigação assumida pela  patrocinada no caso de eventual incumprimento. 

Não se configura assente a qualificação das modalidades de declaração como cartas de 

conforto fortes. Parte da doutrina considera que as cartas de conforto não poderão configurar 

um compromisso de reembolsar diretamente a destinatária da carta por conta do 

incumprimento contratual da patrocinada. Portanto, sob esta ótica, neste grupo, são 

qualificadas como fortes, apenas as declarações que representem o compromisso de a 

patrocinante efetuar indiretamente o pagamento de débito da patrocinada (declarações que 

comportem o compromisso de fornecer todos os meios econômicos e financeiros para que a 

patrocinada cumpra a sua obrigação perante o banco).  Assim, nesta perspectiva, as cartas de 

conforto que contenham o compromisso de pagamento direto ao destinatário da missiva são 

reconduzidas às figuras tipificadas (mandato de crédito, fiança e promessa de fato de terceiro).   
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Não obstante, em certos casos, estaremos diante de uma figura típica sob a forma de 

uma carta de conforto. Consideramos que certas modalidades de declarações, nomeadamente, 

aquelas cujo emitente se compromete a fornecer uma garantia ou indenizar a destinatária da 

carta, na hipótese de cessão da participação social no capital da patrocinada, embora 

configurem uma obrigação direta de pagamento condicionada a um fato futuro e incerto, não 

poderão ser reconduzidas às figuras tipificadas, pois a promessa, per si, de fornecimento de 

uma garantia não configura o próprio contrato de garantia. Por outro lado, a emitente assume 

uma obrigação de pagamento aquando da ocorrência do fato pré-determinado – ou seja, na 

hipótese de efetuar a cessão da sua participação social, e não na eventualidade de o 

patrocinado se tornar inadimplente –, a qual se afasta de qualquer equiparação em relação à 

figura da fiança, ou da promessa de fato de terceiro, ou do mandato de crédito.  

Desta forma, entendemos que as cartas de conforto fortes compreendem todas as 

modalidades de declarações cujo teor remeta para uma obrigação de fazer, a qual reflita, 

direta ou indiretamente, um compromisso mais subsumível do emitente no plano do 

cumprimento contratual da relação traçada entre o banco e a patrocinada.  

 Estamos diante de um grupo de declarações cujo teor denota consequências jurídicas 

mais gravosas para o emitente, na medida em que este assume compromissos mais 

complexos. Portanto, as declarações pertencentes a este grupo garantem maior segurança para 

a instituição financeira quanto ao cumprimento das obrigações oriundas do contrato de crédito 

ou financiamento que foi concedido à sociedade patrocinada pela emitente da carta. 

 Conforme aduzimos anteriormente, as declarações neste grupo podem refletir-se na 

obrigação de o emitente reembolsar a destinatária da missiva em caso de incumprimento pela 

patrocinada, ou numa obrigação de indenizar a instituição bancária por força dos prejuízos 

sofridos pelo incumprimento contratual da patrocinada. Em ambos os casos, a doutrina parece 

ser assente quanto à exigibilidade destas modalidades de obrigação, no entanto, a obrigação 

do emitente só é exigível após a averiguação do incumprimento pela patrocinada, ou seja, a 

responsabilidade do emitente decorre de tal fato.1Por este motivo, há quem considere que 

estas cartas de conforto são verdadeiras “fianças encapotadas”.1Por outro lado, há quem as 

identifique como sendo promessas de fato de terceiro, nomeadamente, aquelas em que o 

emitente se compromete a indenizar a instituição bancária por eventuais prejuízos decorrentes 

do incumprimento contratual por parte da patrocinada.1 
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Todavia, não é possível estabelecer paradigmas de qualificação destas missivas, pois a 

aproximação destas cartas à fiança, ou a outras figuras jurídicas afins, dependerá da análise do 

caso concreto, ou seja, trata-se de uma tarefa de interpretação da declaração negocial. 

3. Síntese conclusiva: 

Inicialmente, destacamos que o fenômeno da globalização econômica desencadeou 

uma mudança no âmbito das relações comerciais, pois estas passaram a ser essencialmente 

celebradas num contexto internacional. Por outro lado, enfatizamos que a descoberta de novas 

tecnologias proclamou pela necessidade de novos investimentos por parte das empresas que 

tencionaram se lançar em novos mercados ou explorarem novas tecnologias. Com efeito, as 

empresas, antes individuais, passaram a se concentrar, com o desígnio de mitigarem os riscos 

que os investimentos daquela natureza comportavam. Consequentemente, as sociedades 

individuais cederam espaço aos grupos societários.  Noutro aspecto, asseveramos que este 

contexto criou um imperativo para os particulares engendrarem novas fórmulas de 

contratação, visto que os objetos dos contratos que se celebrariam naquele âmbito se 

apresentavam muito complexos – pela dimensão, ou por força do objeto que se manifestava 

como uma novidade trazida pela Terceira Revolução tecnológica –, e/ ou as relações que eram 

concluídas entre os particulares se revelavam igualmente abstrusas, e, por outro lado, os 

contratos previstos pelo legislador, ou já utilizados pela práxis, não atendiam plenamente a 

esta complexidade. 

 Desta forma, naquela época, os particulares, ao usufruírem da liberdade que 

lhes era conferida pelo primado da autonomia privada, criaram diversas modalidades de 

contratos, alguns dos quais, atualmente, são objeto de previsão legal. E, noutra perspectiva, 

também passaram a regular o iter negocial que até então era considerado pelos particulares e 

pelos ordenamentos jurídicos como desprovido de relevância jurídica, admitindo, nalguns 

casos, a sua contratualização, 

 De entre estas criações, destacamos que nem todas chegaram a ter sua 

utilização disseminada e, portanto, não fizeram jus à sua qualificação como tipos sociais. No 

entanto, alguns destas criações engendraram a necessidade de o Legislador os regular, visto 

que os particulares apresentaram perante o Judiciário diversos dissídios, cuja solução nem 

sempre se apresentava assente, pelo que a intervenção do Legislativo se fazia coerente, com 

vista a fornecer alguma segurança para aqueles que se valiam destes tipos contratuais. 
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 No entanto, avultamos que existem tipos sociais que sobrevivem pelo fato de 

não serem regulamentados pelo legislador, tal como é o caso do objeto estudado neste 

trabalho - as cartas de conforto. Com efeito, afirmamos que as cartas de conforto se 

constituem, essencialmente, entre as sociedades-mães de grandes grupos societários e as 

instituições financeiras e/ou bancárias, e que objetivam fornecer alguma segurança quanto ao 

crédito a ser fornecido por aquela última a uma sociedade pertencente às primeiras, visto que 

estas não desejam fornecer garantias clássicas, na medida em que procuram evitar a 

incidência de algumas regras legais ou estatutárias que recaem sobre si. Entre estas, 

destacamos que as sociedades-mãe buscavam esquivar-se do pagamento de verbas tributárias, 

e da necessidade de inscreverem no seu balanço contabilístico uma garantia clássica, fato que 

originaria uma redução da sua capacidade de endividamento.  

 Quanto a outro aspecto, destacamos que os bancos não aceitam normalmente 

fornecer crédito ou financiamento, sem que a contraparte apresente alguma garantia que crie 

um maior grau de segurança quanto ao recebimento do crédito, pois sem o fornecimento da 

mesma, os bancos concorrerão em pé de igualdade, em sede de insolvência do devedor, 

perante os credores que não possuírem qualquer prioridade quanto ao crédito. No entanto, os 

bancos aceitam as cartas de conforto das sociedades-mães, mesmo que estas por vezes não 

representem uma garantia do crédito concedido ao patrocinado, visto que as sociedades-mãe, 

normalmente, possuem uma grande representatividade sócio-econômica no mercado, pelo que 

a sua posição, aliada ao fato de as mesmas possuírem uma participação no capital social do 

patrocinado, inspira, geralmente nos bancos, a confiança de que as primeiras farão o possível 

para que a patrocinada cumpra com as suas obrigações perante o mesmo. 

 De todo o modo, cabe lembrar que destacamos o fato de considerarmos que, 

embora as cartas de conforto surjam com maior afinco no universo dos grupos societários e 

das instituições financeiras, tanto o emitente quanto o destinatário poderão configurar outras 

pessoas como partes, inclusive, pessoas individuais. E, quanto ao emitente, não consideramos 

que o elemento “controle sobre a sociedade patrocinada” seja imprescindível para a 

caracterização de uma carta de conforto, contudo, admitimos que, quando este inexistir, a 

extensão de algumas modalidades de compromissos deverá ser atenuada. 

 Neste contexto, descrevemos as principais modalidades de cartas de conforto 

que se apresentam na prática e, neste momento destacamos que, inicialmente, os bancos se 

contentavam com declarações das sociedades-mães que detinham conteúdo meramente 

informativo, tais como, as declarações de confirmação do percentual participativo no capital 
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social da sociedade patrocinada e outras em que aquelas apenas se manifestavam, aprovando a 

operação a ser realizada entre o banco e a patrocinada, ou confirmando o seu conhecimento 

quanto a tal fato. No entanto, os bancos passaram a exigir declarações que representassem 

compromissos mais vinculativos, visto que aquelas declarações somente compreendem 

obrigações que produzem efeitos na esfera moral. Desta forma, os bancos apenas – 

eventualmente, em sede de responsabilidade civil extracontratual ou pré-contratual – 

conseguiriam obter ressarcimento quanto algum prejuízo que tivesse advindo do contrato de 

mútuo não cumprido pelo patrocinado, visto que as sociedades-mãe não se comprometiam, 

nestas modalidades de declarações, a cumprir a obrigação da patrocinada, caso esta última não 

a honrasse. 

Assim sendo, observamos que as cartas de conforto médias também não representam 

para o banco uma adequada certeza de que o contrato de mútuo será cumprido pela emitente, 

no caso de a patrocinada eventualmente se tornar inadimplente. Portanto, os bancos passaram 

a exigir que as sociedades-mães apresentassem declarações que representassem uma maior 

segurança para si, se as sociedades patrocinadas se tornassem inadimplentes. Aquelas 

compreendem as declarações qualificadas pela doutrina como cartas de conforto fortes.  Nesta 

modalidade, a emitente compromete-se, ainda que de forma indireta ou condicionada, a 

efetuar o pagamento.  No entanto, destacamos que não se deve confundir este grupo de cartas 

de conforto com outras modalidades de garantias, visto que quando o emitente se 

comprometer a efetuar diretamente o pagamento ao destinatário da missiva, se deve averiguar 

se estaremos diante de outra figura atípica que apenas assumiu a forma de uma carta de 

conforto. 

Desta forma, diante do fato de estas poderem constituir um contrato, e de terem 

possibilitado que as sociedades-mães se esquivassem à prestação de uma garantia, concluímos 

que as cartas de conforto classificadas como médias apresentam uma função de garantia, visto 

que o comportamento prometido pela sociedade-mãe objetiva facilitar que a patrocinada 

cumpra as suas obrigações perante o banco, mas não existe qualquer dever por parte da 

primeira no sentido de efetuar a obrigação no lugar desta última. Já nas cartas de conforto 

fortes, constatamos que as mesmas podem ser entendidas como uma modalidade de garantia 

indenizatória, visto que, normalmente, nestas a emitente se compromete a efetuar uma 

prestação diferente daquela que busca tutelar, objetivando, contudo, mitigar os riscos 

patrimoniais sobrevindos de um eventual incumprimento por parte da patrocinada. 
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De todo o modo, concluímos que não é possível construir um método fechado para a 

interpretação das declarações contidas numa carta de conforto, visto que, conforme aduzimos, 

as modalidades de declarações comportam entre si uma miríade de combinações que não são 

suscetíveis de ser reproduzidas e que não produzem o mesmo efeito do que o das declarações 

consideradas isoladamente. No entanto, importa destacar que sempre será teoricamente 

possível, em qualquer modalidade de carta de conforto, desde que haja um ato ilícito, 

configurar-se, pelo menos, uma responsabilidade extracontratual do emitente. Portanto, 

consideramos que as cartas de conforto constituem – embora, nem sempre possuam uma 

função de garantia em lato senso ou efetivamente garantam o recebimento do débito por parte 

do credor e, por outro lado, quando assim possam ser interpretadas, a sua eficácia apresenta-

se, em regra, mitigada em relação às demais modalidades de garantias da práxis – alternativas 

válidas às garantias clássicas, pois o que parece importar para o destinatário, em alguns casos, 

é a posição sócio-econômica do emitente, visto que o banco não deseja perder um importante 

cliente e, o emitente não deseja prejudicar o seu bom nome no mercado. 

Bibliografia: 

ALLEGRI, Vicenzo, Brevi note sulla lettera di patronage, In Banca, borsa e tiitoli di 

credito, ano XLV, parte I, 1982. 

ALPA, Guido,  I nuovi contratti, In Instituzioni di diritto privato, a cura di MARIO 

BESSONE, G.Giappichelli Ed., Torino, 2000. 

ANTUNES, José A. Engrácia, Os grupos de sociedade: estrutura e organização 

jurídica da empresa plurissocietária, 2ªed., Ed. Almedina, Coimbra, 2002. 

ARAUJO, Nádia, Contratos Internacionais: Autonomia da vontade, MERCOSUL e 

Convenções Internacionais, 2ªed., Renovar, Rio de Janeiro/São Paulo, 2000. 

ATTI, Annalisa, Il «patronage» e i gruppi di società : Le fattispecie e Il valore 

giuridico, In Contratto e impresa, nº 3, 1985. 

BASSO, Maristela, Contratos internacionais do comércio: negociação, conclusão, 

prática. 3ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2002. 

CASTRO MARTÍN, Jose Luis de, Las cartas de patrocinio, In Cuadernos Del Consejo General Del Poder 
Judicial, Madrid, 1994. 
  

COSTA, Mário Júlio de Almeida/MONTEIRO, António Pinto, “Garantias bancárias- 

o contrato de garantia à primeira solicitação”, In Coletânea de Jurisprudência, Tomo V, 

Coimbra, 1995. 

COMPARATO, Fábio Konder, Ensaios e pareceres de direito empresarial, Ed. 

Forense, Rio de Janeiro, 1978. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1118



CORDEIRO, António Menezes de Tratado de Direito Civil Português, I parte geral, 

Tomo I, 3ºed., Almedina, 2005. 

FRADERA, Vera Maria Jacob, Os contratos autônomos de garantia, In  Revista do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ed. Nova Fase, nº32, 1994 

MARTINEZ, Pedro Romano/ PONTE, Pedro Fuzeta da, Garantias de cumprimento, 

5ª Ed., Almedina, Coimbra, 2006. 

MARTINS, Fran, Contratos e obrigações comerciais, 14º ed., Ed. Forense, Rio de 

Janeiro, 1997. 

MONTEIRO, António Pinto/GOMES, Júlio, “Sobre as cartas de conforto na 

concessão de crédito”, AB VNO AD OMNES – 75 anos da Coimbra Editora, Coimbra, 1998. 

MONTEIRO, Jorge Sinde, Responsabilidade por conselhos, recomendações e 

informações, Coimbra, Almedina, 1989. 

LEITÃO, Garantias das obrigações, Ed. Almedina, Coimbra, 2008. 

MUNHOZ, Eduardo Secchi, Empresa contemporânea e direito societário: Poder de 

controle e grupos de sociedades, Ed. Juarez de Oliveira, São Paulo, 2002. 

NICTOLIS, Rosanna, Nuove garanzie personali e reali, Cedam, Milão, 1998, pp.777. 

NORONHA, André Navarro de, As cartas de conforto, Coimbra Editora, Coimbra, 2005. 
  
PROSPERI, Osvaldo, Lettre de patronage e mendacio bancario, In Banca Borsa e Titoli di Credito, ano XLII, 
1979. 
  

REALE, Miguel, O direito como experiência (Introdução à epistemologia jurídica), 

Edição Saraiva, São Paulo, 1968. 

RIBEIRO, António Sequeira, Garantia bancária autônoma à primeira solicitação: 

algumas questões, In Estudos em homenagem ao Prof. Dr. Inocêncio Galvão Telles, 

Almedina, Coimbra, 2002. 

RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá, Batalha das formas e negociações prolongadas nos 

contratos internacionais, In Contratos Internacionais, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2002. 

SANTOS JÚNIOR, Eduardo, Acordos intermédio: entre o início e o termo das 

negociações para a celebração de um contrato, In ROA, 1997. 

SEGNI, Mario, La  »lettre de patronage» come garanzie personale impropria, In 

Rivista di diritto civile, ano XXI, 1975. 

SILVA, João Calvão da,  Mandato de crédito e carta de conforto, In Estudos em 

homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles,  Ed. Almedina, Coimbra, 2002. 

SUÁREZ GONZALEZ, Carlos, Las declaraciones de patrocinio: Estudio sobre las 

denominadas «cartas de confort», La Ley, Madrid, 1994. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1119



TELLES, Inocêncio Galvão, Manual dos Contratos em Geral, 4ªed., Coimbra, 2002. 

VALENZUELA GARACH, Fernando, La seriedad de las llamadas cartas de 

patrocinio, In Revista de Derecho Mercantil, nº (s) 183-184, Madrid, 1987. 

WALD, Arnoldo, Um novo direito para nova economia: a evolução dos contratos e o 

código civil, In Revista síntese de direito civil e processo civil, ano II, nº12, 2001. 

  

1 Cfr. ANTUNES, José A. Engrácia, Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica da empresa 
plurissocietária, 2ªed., Ed. Almedina, Coimbra, 2002, pp.38-39. 
1 Cfr. Ibidem e MUNHOZ, Eduardo Secchi, Empresa contemporânea e direito societário: Poder de controle e 
grupos de sociedades, Ed. Juarez de Oliveira, São Paulo, 2002, p.86. 
1 Cfr. ANTUNES, José A. Engrácia, ob.cit., p.42.  
1 Neste ponto, ARNALD WALD nos explica que “(...) de um lado, podemos afirmar que os grupos societários 
substituíram a sociedade anônima e que, seja pela sua natureza, seja pela sua atividade, as empresas tiveram de 
deixar de ser locais para se tornarem nacionais, binacionais ou multinacionais. De outro lado, competidores e 
concorrentes se uniram, muitas vezes, para fins específicos, substituindo a anterior luta pela conquista do 
mercado alheio por uma colaboração em determinadas atividades de pesquisa ou comercialização, ou ainda para 
atuarem conjuntamente em certos países ou regiões.” WALD, Arnoldo, Um novo direito para nova economia: a 
evolução dos contratos e o código civil, In Revista síntese de direito civil e processo civil, ano II, nº12, 2001, 
p.41 e ss. 
1  Optamos por não abordar o problema de conflito de leis entre Estados, pois este constitui um tema muito 
complexo cujas soluções não se encontram assentes.  De todo o modo, adiantamos que, em Portugal, em regra, 
vigora o princípio da autonomia privada quanto à escolha da legislação e do foro competentes para dirimirem as 
controvérsias em sede de obrigações contratuais, conforme institui o art. 3º, nº1 da Convenção de Roma. No 
entanto, se as partes nada convencionarem, aplicar-se-á a lei do país com o qual o contrato demonstre conexão 
mais estreita (art.4º, nº1). Acresce a esta norma o fato de se presumir que o país do devedor da prestação 
característica corresponderá à sua residência habitual ou administração central (art.4º, nº2). No entanto, no 
Brasil, a disciplina normativa quanto aos conflitos de lei parece não permitir que as partes convencionem o foro 
e a legislação competentes. Não obstante os posicionamentos doutrinais dissidentes, a jurisprudência e a doutrina 
dominantes consideram não haver espaço para a autonomia privada em sede de contratos internacionais, pois a 
letra da lei não permite nenhuma exceção à aplicação do seu critério, uma vez que não há ressalva legal para uma 
estipulação em contrário das partes (art.9º da LICC - Para qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á a lei do 
país que se constituírem. Neste sentido, ver ARAUJO, Nádia, Contratos Internacionais: Autonomia da vontade, 
MERCOSUL e Convenções Internacionais, 2ªed., Renovar, Rio de Janeiro/São Paulo, 2000, p.256 e ss. 
1 Sobre a complexidade das relações comerciais celebradas no âmbito do comércio internacional, importa 
observar que: (...) as operações de importação e exportação tornaram-se cada vez mais complexas, devido a 
existência de questões envolvendo as partes em problemas não só jurídicos, como técnicos, administrativos, 
econômicos, industriais, além de sujeitarem os contratantes às normas cogentes, traçadas pelas Ordens Jurídicas 
nacionais, do importador e exportador, via de regra, em sentido diverso, uma da outra (...)”. FRADERA,  Vera 
Maria Jacob, Os contratos autônomos de garantia, In  Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ed. 
Nova Fase, nº32, 1994, p.171. 
1 O contrato de franquia teve a sua utilização alargada após a Segunda Guerra Mundial, surgindo como 
alternativa à realocação das inúmeras pessoas que necessitavam de se reerguer economicamente. SANTOS 
JÚNIOR, Eduardo, Acordos intermédio: entre o início e o termo das negociações para a celebração de um 
contrato, In ROA, 1997, pp. 574 n. (19). 
1  A doutrina não é assente quanto à origem do leasing, há quem discipline que este encontra sua gênese no 
Código de Hamurabi e no Egito.  Ainda que assim o seja, o recurso a este instituto generalizou-se em termos 
contemporâneos devido à sua utilização por um empresário norte-americano, P. Boothe Jr., pois este tinha 
interesse em adquirir alguns bens, mas não possuía reservas suficientes. SANTOS JÚNIOR, Eduardo, ob.cit., p. 
572-573, n.(15). Sobre o surgimento do leasing, ver também: COMPARATO, Fábio Konder, Ensaios e pareceres 
de direito empresarial, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1978, pp.321-323. 
1 O contrato de factoring surgiu por volta do século XVIII. Naquela época, o factoring era celebrado entre 
comerciantes. No entanto, no final daquele século ocorreu um desuso desta figura Na metade do século passado, 
o factoring volta a ser utilizado nos Estados Unidos e na Inglaterra, todavia, estas relações passam a ser 
celebradas entre comerciantes e empresas especializadas neste serviço, ou departamentos específicos dos bancos. 
MARTINS, Fran, Contratos e obrigações comerciais, 14º ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1997, pp. 455. 
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1 O contrato de know-how apareceu pela primeira vez em 1916, todavia, a sua utilização apenas foi alargada em 
1953. Cfr. MARTINS, Fran, ob.cit., pp. 450-451. 
1 As garantias autônomas ganharam destaque a partir da segunda guerra mundial, no momento em que se passou 
a confrontar as garantias tradicionais (reais ou pessoais) com novos modelos de garantia, porque estava em causa 
a falta de elasticidade das garantias tradicionais, em especial, a natureza acessória da fiança, a qual acarreta uma 
morosidade incompatível com as relações comerciais internacionais. Por outro lado, podemos considerar, ainda 
que inicialmente, que razões de ordem fiscal também impulsionaram a utilização das garantias autônomas à 
primeira solicitação, pois vigora, em sede de direito tributário, o princípio da taxatividade ou tipicidade legal, ou 
seja, só haverá incidência tributária se houver um dispositivo legal que preveja a situação específica em causa. 
Cfr. RIBEIRO, António Sequeira, Garantia bancária autônoma à primeira solicitação: algumas questões, In 
Estudos em homenagem ao Prof. Dr. Inocêncio Galvão Telles, Almedina, Coimbra, 2002, p. 290 e ss.  

1 BASSO exemplifica os contratos complexos como aqueles cujo objeto pretendido é uma construção 
de uma usina, ou de uma refinaria; a produção e montagem conjunta de aviões; a exploração de produtos do 
subsolo marinho ou terrestre (petróleo); a troca e exploração de tecnologias em comum. BASSO, Maristela, 
Contratos internacionais do comércio: negociação, conclusão, prática. 3ª ed., Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 2002, p.178.   

1 No universo dos contratos atípicos existem aqueles que se qualificam como um tipo social, e aqueles 
que se afastam deste conceito. Para estarmos diante de um tipo social devemos partir do pressuposto que aquele 
contrato atípico não foi utilizado para uma única situação específica, ou seja, que o conceito se interliga à 
multiplicidade de casos. Em segundo plano, deve-se verificar se a utilização daquela fórmula traduz uma prática, 
ou seja, se a pluralidade dos casos apresenta alguma identidade que esteja interligada a fatores casuísticos, e que 
não tenha ocorrido por mera coincidência. Por fim, o meio social em que surge a multiplicidade de casos deverá 
estar ciente de que aquela prática tem natureza vinculativa, e reconhecer esse fato. Cfr. VASCONCELOS, Pedro 
Pais de, Contratos atípicos, Editora Almedina, 1ºed. Reimpressão, 1995, pp.60-61. 
1 Para maiores desenvolvimentos sobre as cartas de intenção, ver: BASSO, Maristela, As cartas de intenção ou 
contratos de negociação, In Revista dos Tribunais, ano 88, vol.769, 1999, pp. 28 e ss., CAPECCHI, Gabriele, Il 
valore giuridico delle lettere di intenti, In Diritto del commercio internazionale, 2001, pp.383 e ss. 
Especificamente quanto à responsabilidade oriunda das figuras citadas, ver: COSTA, Mário Júlio de Almeida, 
Responsabilidade civil pela ruptura das negociações preparatórias de um contrato, reimpressão, Coimbra Editora, 
Coimbra, 1994, pp.46 e ss. 
1 MENEZES DE CORDEIRO denomina este tipo de acordos como espécies do fenômeno da “contratação 
mitigada”. Para o autor, a contratação mitigada traduz uma quebra da visão tradicional, pela qual se compreende 
que, ou as partes desejam e celebram o contrato, ou não o desejam e nada realizam. Para maiores 
esclarecimentos, ver CORDEIRO, António Menezes de Tratado de Direito Civil Português, I parte geral, Tomo 
I, 3ºed., Almedina, 2005, pp.532-535, Das cartas de conforto no direito bancário, Lisboa, Lex Edições Jurídicas, 
1993, pp.61-62.   
1 A relevância jurídica e a possibilidade de uma configuração de uma responsabilidade pré-contratual em alguns 
tipos destas tratativas encontram maiores obstáculos nos sistemas jurídicos do tipo Common Law.  Observa-se 
que os Tribunais do Reino Unido, em recentes decisões, afastam qualquer possibilidade de responsabilidade por 
culpa in contraendo, em especial, naquelas tratativas que versam sobre o compromisso de agir com boa-fé no 
prosseguimento das negociações, isto é, reconhece-se a relevância apenas das tratativas que por si só constituam 
um contrato. Nesta medida, compreende-se que, ou se tem um contrato, ou não se tem nada. Por sua vez, no 
ordenamento jurídico dos EUA, esta visão tende a ser mitigada, na medida em que, ou se admite uma sanção à 
parte, cujo comportamento gerou uma expectativa intencional de seriedade na contraparte, quanto ao 
prosseguimento das negociações, ou se aceita uma sanção pela violação de compromissos específicos dispostos 
pela parte em questão, os quais geraram na contraparte uma expectativa razoável de confiança. Cfr. SANTOS 
JÚNIOR, Eduardo, ob.cit., 582 e ss. 
1 REALE, Miguel, O direito como experiência (Introdução à epistemologia jurídica), Edição Saraiva, São Paulo, 
1968. 
1 As novas fórmulas de garantia, embora tenham uma função análoga à das garantias clássicas, por vezes buscam 
uma acentuação da função de garantia, tal como é o caso da garantia autônoma, e por outras, buscam atenuá-la, 
como sucede quanto às cartas de conforto. Cfr. ALLEGRI, Vicenzo, Brevi note sulla lettera di patronage, In 
Banca, borsa e tiitoli di credito, ano XLV, parte I, 1982, p.318. 
1   Sobre a  atuação do legislador italiano e comunitário sobre os tipos sociais, se faz interessante transcrever os 
exemplos fornecidos por ALPA sobre as modalidades de intervenção do legislador. In verbis : “Talvolta il 
legislatore è intervenuto disciplinado singoli aspetti del contratto, come è accaduto per il factoring, con la 
disciplina della cessione dei crediti d’impresa, altra volta il legislatore ha provveduto solo a nominare il nuovo 
tipo (sociale) tra altri, come è accaduto per i provveduto solo a nominare il nuovo tipo(sociale) tra altri, come è 
accaduto per i provveduto a disciplinare il tipo sociale con la recezione di direttive comunitarie, como è  
accaduto per il credito al consumo ora disciplinato dal T.U bancario.” ALPA, Guido,  I nuovi contratti, In 
Instituzioni di diritto privato, a cura di MARIO BESSONE, G.Giappichelli Ed., Torino, 2000, p.879. 
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1 Sobre a interveção do legislador quando motifica o tipo social, importa notar que: “O poder de 
intromissão do legislador no modelo regulativo do tipo é, no entanto, limitado. Como modelo de conduta 
humana que é, o tipo contratual social tem um sentido que não pode ser ignorado nem abstraído pelo legislador e 
muito menos modificado. Ao abstrair do sentido próprio do tipo, ao modificar esse sentido, o legislador já não 
estaria a configurar aquele tipo, mas a tratar de “coisa diferente”. (BAPTISTA MACHADO) O limite ao poder 
de regulamentar que é posto ao legislador, quando configura o tipo social na lei é o que decorre da identidade do 
tipo, identidade cujo critério se concentra principalmente no “sentido” (LARENZ-METODOLOGIA-P. 531).” 
VASCONCELOS, Pedro Pais de, ob.cit., pp.63-64. 
1 Importa destacar posicionamentos dissidentes quanto à função do legislador na transformação de um tipo social 
para um tipo legal, in verbis: “(...) quando configura e constrói os tipos legais a partir dos tipos sociais, o 
legislador não é obrigado a respeitá-los na íntegra. Pode modificá-los e usualmente modifica-os. Para 
KAUFMANN, a missão do legislador consiste em “descrever” na lei os tipos sociais, embora não seja possível 
descrevê-los exactamente, mas tão-só aproximá-los. Para LEENEN, todavia, só raramente o legislador se limita 
a descrever os tipos sociais na lei; na maior parte dos casos o legislador regula-os e configura-os de acordo com 
os seus critérios próprios. O legislador, ao recolher os tipos sociais da prática e ao configurá-los na lei, 
usualmente através da definição dos “essentialia” e da estatuição dos “naturalia”, impregna o tipo das suas 
próprias concepções acerca da justiça interna do contrato.” Ibidem, p.63. Neste ponto, afigura-nos que a visão de 
LEENEN é mais realista, enquanto a de KAUFMANN situa-se mais no que deveria ser a missão do legislador. 
1  Sobre a temática, RIBEIRO destaca que “um determinado negócio só pode ser integralmente compreendido 
com o conhecimento dos fins que ele prossegue, dos efeitos que produz, e a sua inserção na vida comunitária. 
Mesmo assim o tipo legal não corresponde algumas vezes ao tipo social por vezes como resultado de uma 
diferente visão da realidade, outras como conseqüência da vontade do legislador. Além disso há tipos sociais que 
nunca serão tipos legais. A lei ao regular os tipos fá-lo com intuito de que as situações a que eles correspondem 
têm utilidade social e merecem portanto tutela jurídica.”  RIBEIRO, António Sequeira, ob.cit., p.314. Nesta 
linha, deve-se entender que nem sempre o legislador terá que tipicar legalmente um tipo social, uma vez que a 
autonomia privada lhes confere liberadade para os particulares, no âmbito de suas relações, estabelecerem os 
parâmetros das obrigações que desejam tutelar e, estas estipulações só merecem tutela jurídica quando 
demonstrado que existe um interesse superior coletivo para tal intervenção estatal 
1 Em consonância com esta assertiva. SUÁREZ GONZALEZ, Carlos, Las declaraciones de patrocinio: Estudio 
sobre las denominadas «cartas de confort», La Ley, Madrid, 1994, p. 4.  
1 Não se inclui aqui as obrigações naturais, pois estas deverão ser entendidas como meras relações de fatos 
juridicamente relevantes. Cfr. TELLES, Inocêncio Galvão, Garantia bancária autónoma, Edições Cosmos, 
Livraria Arco-Íris, Lisboa, 1991, p. 11.  Deve-se, contudo ter em mente que “qualificar o patrimônio do devedor 
como garantia pressupõe uma objectivação do termo garantia, pois ela não é vista no sentido amplo de 
juridicidade, característica de situações jurídicas com coercibilidade, mas antes como segurança: a garantia geral 
é a que assegura o pagamento de débitos.” MARTINEZ, Pedro Romano/ PONTE, Pedro Fuzeta da, Garantias de 
cumprimento, 5ª Ed., Almedina, Coimbra, 2006, p.13. 

1 Os bens do devedor que correspondem à garantia geral são todos aqueles passíveis de penhora, no 
entanto poderá haver bens penhoráveis sem que estes possam responder pela dívida, são os casos dos acordos de 
limitação de responsabilidade, ou no caso de proibições legais ou outras modalidades de limitações 
convencionais.  Cfr. Ibidem, p.14.  
1 Os bancos e as instituições financeiras exigem garantias especiais, visto que a garantia geral poderá não ser 
suficiente para garantir a satisfação do crédito em causa, pois na hipótese de inadimplemento, o credor não terá 
nenhuma preferência de crédito. Isto, porque “os credores gozam de tratamento igualitário, quaisquer que sejam 
as datas da constituição dos seus créditos, não se estabelecendo entre eles uma hierarquização em função dessas 
datas. Mercê deste tratamento igualitário, os credores ficam submetidos a concurso no caso de insolvabilidade do 
devedor, por os respectivos bens se mostrarem insuficientes para integral satisfação dos débitos, procedendo-se a 
pagamento rateado, proporcional ao valor nominal de cada débito e ao valor global do activo (Cód. Civil, 
art.604º).” TELLES, Inocêncio Galvão, Manual dos Contratos em Geral, 4ªed., Coimbra, 2002, p.404. 
1Os bancos e entidades financeiras temem não ser reembolsados pelo valor emprestado/financiado por força dos 
riscos de caráter jurídico, isto é, a inexecução do contrato ou, o adimplemento defeituoso, sem falar dos riscos de 
natureza econômicos, tais como uma eventual falência. Assim, torna-se necessária a exigência de uma garantia 
especial para relativizar tais riscos. Cfr. FRADERA, Vera Maria Jacob, ob. cit., p. 171. Noutro aspecto, a 
prestação de garantias especiais tornou-se, na prática, uma exigência com caráter de pressuposto para a 
concessão de um crédito ou um financiamento. Todavia, quando se trata de clientes com avultado poder 
econômico, a forma de prestação de garantia é negociada entre as partes, relativizando-se este pressuposto 
através da exigência de garantias mais atenuadas. Cfr. ATTI, Annalisa, Il «patronage» e i gruppi di società : Le 
fattispecie e Il valore giuridico, In Contratto e impresa, nº 3, 1985, pp.880-881. 
1 Importa destacar que: “Uma das características principais do comércio externo reside no facto de as relações de 
negócios se travarem aqui entre partes que quase sempre mutuamente se desconhecem. Este desconhecimento, 
devido à distância que se separa e à diversidade dos meios em que se inserem , torna difícil a cada uma delas 
uma apreciação justa da capacidade técnica da situação patrimonial e da honorabilidade da outra.” CORREIA, 
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A. Ferrer, Notas para o estudo do contrato de garantia bancária, In Temas de Direito Comercial, Arbitragem 
Comercial Internacional, Reconhecimento de sentenças estrangeiras, conflitos de leis, Ed. Almedina, Coimbra, 
1989, p.9. 
1 Cfr. COSTA, Mário Júlio de Almeida/MONTEIRO, António Pinto, “Garantias bancárias- o contrato de 
garantia à primeira solicitação”, In Coletânea de Jurisprudência, Tomo V, p. 19.  
1 Sobre a predileção pelas garantias atípicas em relação à fiança, CALVÃO DA SILVA assevera que: “No plano 
das garantias pessoais tem-se assistido, contemporaneamente, a certo declínio (de utilização) da fiança, maxime 
em razão da sua acessoriedade (art.627, nº2, do Código Civil (...).” SILVA, João Calvão da,  Mandato de crédito 
e carta de conforto, In Estudos em homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles,  Ed. Almedina, 
Coimbra, 2002, p.246. 
  
1 NORONHA assevera que o fenômeno das cartas de conforto não se restringe aos grupos societários, pelo que é 
preferível utilizar a terminologia “controlo”.  Cfr. NORONHA, André Navarro de, ob.cit., p. 11, n.(4).  De todo 
modo, conforme veremos adiante, o elemento controle nem sempre será considerado essencial para configuração 
de uma carta de conforto. Todavia, normalmente, na prática, as cartas de conforto são emitidas por sujeitos que 
de forma direta ou indireta exercem um poder de controle sobre o terceiro que realizará o negócio com o 
destinatário. 
1 Utilizar-se-á a expressão emitente ou sociedade-mãe para nos referirmos ao sujeito que subscreve a carta de 
conforto. No que cerne ao destinatário da missiva, optamos por utilizar a expressão banco ou destinatário, e por 
fim, optamos por nos referir como sociedade-filha ou patrocinada ao sujeito cuja carta visa ajudá-lo a conseguir 
realizar o contrato com o destinatário. 
1 Trata-se de uma noção que se esteia em como esta figura se apresenta usualmente. 

1  O meio através do qual as declarações são expressas não exige a forma de uma carta no sentido 
estrito, pois as declarações poderão apresentar-se, por exemplo, através de um fax, telegrama, etc. De todo o 
modo, as declarações podem, inclusive, apresentar-se apenas oralmente. Cfr. MONTEIRO, António 
Pinto/GOMES, Júlio, “Sobre as cartas de conforto na concessão de crédito”, AB VNO AD OMNES – 75 anos da 
Coimbra Editora, Coimbra, 1998, p.414.   
1 Neste sentido, CORDEIRO declara que “(...) esta imprecisão é querida e acaba por traduzir uma característica 
essencial das cartas de conforto. Não fôra isso elas tranformar-se-iam em garantias comuns, quando muito 
atípicas (...).” CORDEIRO, António Menezes,  ob. cit., p.23. No entanto, compreendemos que esta imprecisão é 
querida pelo emitente, mas não será assim em relação ao banco, uma vez que as entidades financeiras prefeririam 
que as emitetentes de uma carta de conforto efetuassem garantias normais, contudo, aceitam as cartas de 
conforto por outros motivos, conforme veremos adiante. 
1CORDEIRO, António Menezes, ob. cit., p.15.  Numa outra perspectiva, VALENZUELA GARACH disciplina 
que: “La figura de la carta de patrocinio, de indudable raiz francesa, presenta unas claras conexiones directas 
com el inicial recurso de las entidades bancarias anglosajonas a las llamadas stand-by letters of credit,(…).” 
VALENZUELA GARACH, Fernando, La seriedad de las llamadas cartas de patrocinio, In Revista de Derecho 
Mercantil, nº (s) 183-184, Madrid, 1987, pp. 360-361, n. (28). 
1 Cfr. GONZALÉZ SOARÉZ, Carlos, ob.cit., p.16. 
1 Atualmente, na Itália as cartas de conforto são objeto de incidência de imposto, conforme estipula o número “3 
dell'art. 28 del D.lgs n. 112 del 1999”.  
1 Por sua vez, NORONHA defende que o imposto poderá incidir sobre as cartas de conforto, pois o respectivo 
dispositivo legal é amplo e abrange qualquer tipo de garantia, ou seja, isto leva a crer que o imposto incide sobre 
qualquer garantia, independentemente da forma assumida pela mesma ou da sua tipicidade legal.  Cfr. 
NORONHA, André Navarro de, As cartas de conforto, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, p.19 e ss. Contudo, não 
nos parece acertado tal entendimento, pois em direito tributário impera o princípio da tipicidade legal, ou seja, só 
haverá incidência de tributo se este for expressamente previsto na legislação específica.  De igual modo as 
questões fiscais impulsionaram a garantia autônoma, observando-se esta assertiva na justificação do recurso às 
garantias autônomas apontadas pela doutrina. Cfr.RIBEIRO, António Sequeira Ribeiro, ob.cit., p. 290 
1 A doutrina italiana, em parte, defende que as cartas de conforto que tenham como causa a garantia devem 
figurar igualmente no balanço da sociedade-mãe, portanto, apenas as cartas com conteúdo não negocial poderão 
não figurar no balanço. Assim, NICTOLIS  disciplina que a inscrição no balanço não depende da tipicidade da 
obrigação, mas revela-se sempre que se observe uma função jurídico-econômica de garantia. Cfr. NICTOLIS, 
Rosanna, Nuove garanzie personali e reali, Cedam, Milão, 1998, pp.777. 
1 É, no mínimo, intrigante, a previsão de uma figura semelhante às cartas de conforto no Código Civil argentino 
que foi inspirado nos esboços do ilustre jurista brasileiro Teixeira de Freitas. Os referidos dispositivos legais 
dispõem, in verbis: 
“Art.2008.- Las cartas de recomendación en que se asegura la probidad y solvencia de alguien que procura 
créditos, no constituyen fianza. 
Art.2009.- Si las cartas de recomendación fuesen dadas de mala fe, afirmando falsamente la solvencia del 
recomendado, el que las suscribe será responsable del daño que sobreviniese a las personas a quienes se dirigen, 
por la insolvencia del recomendado.   
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Art.2010.- No tendrá lugar la responsabilidad del artículo anterior, si el que dio la carta probase que no fue su 
recomendación la que condujo a tratar con su recomendado, o que después de su recomendación le sobrevino la 
insolvencia al recomendado.  
Destacamos, todavia, que no Brasil, nas ofertas públicas de  distribuição e aquisição de valores mobiliários, está 
previsto no  Código de auto-regulação do ABDIN (Associação nacional dos bancos de investimento) que os 
auditores da sociedade emitente forneçam uma carta de conforto atestando a situação financeira constante na 
oferta pública. 
1 MONTEIRO, António Pinto/GOMES, Júlio, ob.cit., p.415. 
1 Esclarecemos que, ao falarmos de grupo societário, nos estamos a cingir ao seu sentido lato, ou seja, entende-
se, por este termo, não apenas os grupos societários regulados por legislação específica, mas toda e qualquer 
forma de concentração entre empresas. Assim, se abarca os grupos de controle de fato e de direito.  
1 Cfr. VALENZUELA GARACH, Fernando, ob.cit., pp.369. 
1 Neste sentido, PROSPERI, Osvaldo, Lettre de patronage e mendacio bancario, In Banca Borsa e Titoli di 
Credito, ano XLII, 1979, parte I, p.153. 
1  Nesta sentido, SEGNI, Mario, La  »lettre de patronage» come garanzie personale impropria, In Rivista di 
diritto civile, ano XXI, 1975, pp. 176 e ss. 
1  Nesta linha, NORONHA compreende que as cartas de conforto não se restringirem apenas a iniciativa privada. 
Para tanto, cita como exemplo a carta de conforto emitida pelo Governo Português, a favor da CNP- Companhia 
Nacional de Petroquímica S. A – Desp.9/94-XII, publicado no Diário da República, II série, de três de fevereiro 
(não tivemos acesso ao teor da mesma).  Cfr. NORONHA, André Navarro de, ob.cit., p. 11, n.(4), 
1 Neste sentido, assevera-se que na interpretação das cartas de conforto deve-se levar em consideração a posição 
do acionista que o emite e mensurar-se o grau de vinculação jurídica conforme a natureza da participação 
(majoritária ou minoritária). Cfr. SUARÉZ GONZALÉZ, Carlos, ob.cit., p.78.   
1Cfr. CASTRO MARTÍN, Jose Luis de, Las cartas de patrocinio, In Cuadernos Del Consejo General Del Poder 
Judicial, Madrid, 1994, p.23. Neste sentido, ATTI, Annalisa, ob.cit., p.879. 
1 MAZZONI, Alberto, ob.cit., pp. 331 e ss. 
1  Referem-se a esta modalidade de classificação tripartida, MONTEIRO, António Pinto/GOMES, Júlio, ob. cit., 
pp. 458 e ss., CORDEIRO, António Menezes de, “Das cartas (...) ob.cit., p.70. 

1 Cfr. MONTEIRO, António Pinto/GOMES, Júlio, ob. cit., p. 459. As cartas de conforto fracas 
poderão, por exemplo, conter o seguinte teor: “(...) Pela presente, declaramos conhecer e aprovar a operação de 
crédito realizada entre a presente instituição e a Sociedade Y, na qual possuímos 80% do capital social. 
Cordialmente, Sociedade Z”. 
1Cfr. CORDEIRO, António Menezes, ob. cit. “Das Cartas (...)” ob. cit., p.71, MONTEIRO, António 
Pinto/GOMES, Júlio, ob. cit., p.459, NORONHA, André Navarro, ob. cit., p. 
1Cfr. CORDEIRO, António Menezes, “Das cartas (...)” ob. cit., p.71,  
1Na sua breve abordagem a esta temática, SINDE MONTEIRO assevera que estes tipos de cartas de conforto 
não constituem uma fiança, um mandato de crédito, uma promessa de pagamento, ou um negócio jurídico 
unilateral, portanto, juridicamente, o emitente não estará vinculado a honrar os seus compromissos. O autor 
prossegue aludindo a um possível venire contra factum proprium (art.334º do Código Civil), pois, na medida em 
que o emitente da missiva tivesse alegado que costumava adotar determinada postura, esta alegação acabaria por 
se inserir na esfera da confiança do destinatário, o qual esperaria que a declarante se ativesse à conduta alegada, 
mas, se assim não o fizesse, haveria espaço para o destinatário alegar quebra de justificada confiança com base 
na boa-fé objetiva. Todavia, este fato deverá sempre ser verificado no caso concreto.  No entanto, não se 
manifesta quanto à possibilidade de atribuição de responsabilidade por informações inverídicas neste tipo de 
carta, limitando-se apenas a afirmar que, “juridicamente, a cabeça do grupo parece não estar vinculada a honrar 
os seus compromissos”, pelo que nos parece estar apenas a referir-se à inexistência da obrigação de se garantir o 
crédito nestes casos. Cfr. MONTEIRO, Jorge Sinde, Responsabilidade por conselhos, recomendações e 
informações, Coimbra, Almedina, 1989, p. 557-558, n.351. Admitindo também esta possibiliadade, LEITÃO, 
Garantias das obrigações, Ed. Almedina, Coimbra, 2008, p.156. 
1 Diante deste tipo de declaração, é evidente que o emitente não poderá alegar desconhecimento da concessão de 
crédito a favor da sua sociedade-filha.  Cfr. SILVA, Calvão da Silva, “Direito bancário (...)” ob. cit., p.89. 
1 Cfr. MONTEIRO, António Pinto/GOMES, Júlio, ob. cit., p.459-460, n.122. 
1 O Supremo Tribunal de Justiça proferiu acórdão declarando não haver responsabilidade pelo pagamento da 
obrigação da patrocinada em face das seguintes declarações: 
I-"Eu confirmo que nós não pretendemos ceder a nossa participação na sociedade D; se cessão, mesmo que 
parcial, devesse ser encarada, nós comprometemo-nos a avisar-vos em tempo útil e com prazo suficiente de tal 
forma que possamos tratar em conjunto, quer da manutenção, quer das vossas operações, se for caso disso 
segundo as novas modalidades a definir por acordo com a D quer do pagamento antecipado do devido antes da 
cessão ocorrer", II- “Eu asseguro-vos que faremos todo o necessário para que a nossa filial disponha de 
tesouraria suficiente, permitindo-lhe fazer face às suas obrigações face a vocês por causa das operações supra 
mencionadas". No entanto, o referido acórdão não faz referência à apreciação da obrigação de meio “fazer todo 
necessário para que a nossa filial disponha de tesouraria suficiente”, ou seja é se esta foi ou não satisfeita, se há 
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nexo de causalidade entre os prejuízos e o eventual descumprimento das obrigações de meio da emitente. 
Todavia, não tivemos acesso aos autos, mas talvez esta questão nem sequer tenha sido suscitada pelo banco ( 
Supremo Tribunal de Justiça, 18 de março de 2003, BCP Leasing S.A, c. Helsa S.A, Coletânea de Jurisprudência 
– Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, 2003, Tomo I, pp.128 ss. Cfr. NORONHA, André Navarro, ob. cit., 
p. 186.  
1  Neste sentido, ver MONTEIRO, António Pinto/GOMES, Júlio, ob. cit., p.450 e ss., SILVA, João Calvão da, 
“Mandato de crédito e carta de conforto”, In Estudos em homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão 
Telles, Coimbra, Almedina, 2002, Vol.II, pp. 261 e ss. 
1 Neste ponto, VALENZUELA GARACH destaca que: “Y esta preocupación doctrinal ha llegado incluso hasta 
el ponto de excluir como verdadera declaración de patrocinio a la enuncia una participación accionarial 
minoritaria por parte de su emisor, la cual no le permita en principio siquiera el control fáctico sobre la filial 
patrocinada.” VALENZUELA GARACH, Fernando, ob.cit., pp.373. 
1 Em consonância, NORONHA, André Navarro, ob. cit., pp. 186 e ss. 
1 NORONHA, André Navarro, ob. cit., p.187.  
1 NORONHA, André Navarro, ob. cit., pp.53 e ss. 
1 Utilizam-se desta expressão, VEIGA, Vasco Soares, Cartas de conforto ou declarações de patrocínio, Revista 
da banca, nº24, outubro/dezembro, 1992, p.116. 
1 NORONHA, André Navarro, ob. cit., p.54. Sobre a possibilidade de enquadrar estas missivas como promessa 
de fato de terceiros, vide, MONTEIRO, António Pinto/GOMES, Júlio, ob. cit., p.431-436. 
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ATUAÇÃO EMPRESARIAL NO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS E 
DERIVADOS: ASPECTOS JURÍDICOS DECORRENTES DA 

ADULTERAÇÃO E O PAPEL REGULADOR DA ANP 
 

BUSINESS ACTING IN THE MARKET FOR FUELS AND DERIVATIVES: LEGAL 
ASPECTS ARISING FROM THE FUEL ADULTERATION AND THE REGULATORY 

ROLE OF THE BRAZILIAN NATIONAL AGENCY OF PETROLEUM, NATURAL GAS 
AND BIOFUELS (ANP)  

 
 
 

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves 
 

RESUMO 
Estudo dos aspectos jurídicos da adulteração de combustíveis e das responsabilidades dos 
agentes que atuam nesse mercado. O trabalho, estruturado em três capítulos, inicia-se com a 
análise da Lei do Petróleo (Lei nº 9.487/97) na perspectiva dos objetivos da Política 
Energética Nacional, em especial a proteção do consumidor quanto aos preços, qualidade e 
disponibilidade de produtos, e da competência da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador e fiscalizador da atuação empresarial neste 
segmento do downstream. Na segunda parte são apresentadas as atividades que compõem o 
Sistema Nacional de Estoque de Combustíveis, as atribuições da ANP e as prerrogativas dos 
seus agentes no exercício da atividade. No mesmo capítulo, discorre-se sobre as sanções 
administrativas cominadas, com destaque para aquelas relacionadas com a adulteração, e o 
processo administrativo para verificação e eventual aplicação das medidas aplicáveis. O 
último segmento é dedicado ao exame das sanções impostas aos fornecedores e dos 
transportadores de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis em relação aos 
vícios de qualidade e quantidade, também aqueles procedentes da disparidade com as 
constantes indicações do conteúdo, embalagem ou etiqueta, que os tornem impróprios ou 
inadequados para o consumo, ou diminuam seu valor. Nesta parte ganha destaque a 
possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, prevista na Lei nº 9.847/99. 
PALAVRAS-CHAVE: ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS; 
RESPONSABILIDADES; AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO; GÁS NATURAL DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) 
 
ABSTRACT 
Study of the legal aspects of fuel adulteration and the liabilities of the responsible agents in 
brazilian regulation. The first part begins with the analysis of the Law nº 9,478/97 (Law of the 
Petroleum) on the national policies for the rational utilization of the energy sources, that will 
aim at many objectives, among them the protection of the consumer interest with respect to 
price, quality and availability of products. In the second part are presented the activities that 
compose the National System for Fuel Stock, the performance of the Brazilian National 
Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) and the prerogatives of its agents in 
the exercise of the enforcing activity, the foreseen administrative infractions, with prominence 
for those related to the fuel adulteration, and the administrative proceeding for infraction 
verification and eventual application of the applicable measures. The third part is dedicated to 
the examination of the sanctions imposed to the suppliers and transporters of oil, natural gas, 
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its derivatives and biofuels, specially the disregard of the legal entity, for the vices of quality 
or amount, also those proceeding from the disparity with the constant indications of the 
container, of the packing or labeling, that makes them improper or inadequate to the 
consumption or that diminishes their the value. 
KEYWORDS: FUEL ADULTERATION; LIABILITIES; BRAZILIAN NATIONAL 
AGENCY OF PETROLEUM; NATURAL GAS AND BIOFUELS (ANP) 
 
 

INTRODUÇÃO
Em sentido oposto  ao de  trabalhos  que procuram realçar o papel social  da  atividade
econômica  organizada  por  uma  pessoa  física  ou  jurídica  de  modo  profissional  (empresa),
como  instrumento  da  livre  iniciativa  e  em  face  de  princípios  da  ordem  econômica
constitucional,  procura-
se  nesta  pesquisa  examinar  o  lado  oposto:  as  distorções  na  atuação 
empresarial  no mercado de distribuição e revenda de combustíveis e derivados e  seus 
reflexos 
negativos para o consumidor e a livre  concorrência. Para tanto,  a fim  de  delimitar o 
objeto  da 
investigação, toma-se por base a adulteração de combustíveis. 
A adulteração  consiste  em  adicionar ao combustível uma substância  que não entra  na
sua  composição,  nos  termos  das  prescrições  legais,  ou  em  percentuais  além  ou  aquém  das
especificações  técnicas  (v.g.  inserção  de  solventes  ou  de  álcool  na  composição  da  gasolina
acima  do  limite  máximo).  Em  decorrência  dessa 
prática,  o  empresário  ou  adulterador  obtém 
um  produto  inferior,  que  é vendido como se  legítimo  fosse ao consumidor ou  a 
revendido  a 
outro empresário, por vezes com consciência do produto que é adquirido.
A  adulteração  de  combustíveis  é  tema  sempre  presente  e  seu  estudo perpassa  uma
única  área  definida  do  conhecimento  jurídico.  Embora  o  enfoque  da  pesquisa  seja
empresarial,  está  também  presente  a repressão criminal ao delito, 
considerado  crime  contra a 
ordem  econômica,  bem  como os efeitos  civis  e 
a  fiscalização  da  ANP  sobre  os  postos  de 
combustíveis, distribuidoras e transportadoras.
É fundamental  compreender  os  aspectos desta  prática  ilícita  e anticoncorrencial,  a
legislação  aplicável  e  as  responsabilidades  decorrentes,  a  fim  de  traçar  um 
paralelo  entre  as 
sanções previstas e sua aplicação pelo órgão regulador - a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural  e  Biocombustíveis (ANP), bem  como  pelos  Tribunais, eis  que  das  decisões
administrativas  cabe  recurso  ao  Poder Judiciário, 
nos  termos  do  inciso  XXXV  do  art.  5º  da 
Constituição Federal de 1988.
[1]
O trabalho  inicia-se com a análise  dos efeitos  da adulteração  de combustíveis para  o
consumidor,  as formas usuais de adulteração e as condutas  proativas  que o  consumidor 
pode 
tomar  como  precaução,  além  de  expor  como  se  dá  a  regulação  desse  mercado  pela  ANP.
Passa-se,  em seguida, ao  exame  da  Lei  nº  9.847/99, 
das  atividades  que  compõem  o  Sistema 
Nacional de  Combustíveis, a  atuação  da ANP, 
prerrogativas  de  seus  agentes  no  exercício  da 
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atividade fiscalizadora,  as  infrações  administrativas  previstas,  com  destaque  para  aquelas
relacionadas  à 
adulteração  de  combustíveis  e  o  processo  administrativo  para  apuração  de 
infração e eventual aplicação das sanções cominadas.
A terceira  parte é consagrada às sanções civis e criminais impostas aos fornecedores
e  transportadores  de  petróleo,  gás  natural,  seus  derivados  e  biocombustíveis  pelos  vícios  de
qualidade  ou  quantidade,  inclusive  aqueles  decorrentes  da  disparidade  com  as  indicações
constantes do  recipiente,  da  embalagem  ou  rotulagem,  que  os  tornem  impróprios  ou
inadequados  ao consumo a que  se  destinam ou  lhes  diminuam  o 
valor.  Neste  ponto,  torna-se 
imperativo  associar  a 
responsabilidade  objetiva  prevista  na  Lei  nº  9.478/97  ao  Código  de 
Defesa  do Consumidor (Lei nº 8.078/90)  e os princípios  do direito do consumidor 
aplicáveis, 
bem como ilustrar a exposição com julgados pertinentes onde foi aplicada a "teoria menor" da
desconsideração da personalidade jurídica.
Para  a  efetivação  da  reparação  dos  danos  causados  ao  Sistema  Nacional  de
Combustíveis  podem  ser  responsabilizados  tanto  as  pessoas  jurídicas  como  também  as
pessoas  físicas, autoras, co-autoras  ou participantes  do fato e  os  sócios 
das  pessoas  jurídicas. 
Aliás,  a  prática  demonstra  que,  na  maioria  das  vezes,  os  responsáveis/denunciados  são
pessoas  vinculadas  a  sociedades  empresárias,  seja  na  condição  de  sócio,  administrador  ou
gerente.
Por fim,  examinam-se aspectos ligados à  responsabilidade  penal, em manifestações 
do  STJ, tais como: a competência  para julgar os crimes  de  adulteração de combustíveis e 
sua 
comercialização;  a  necessidade  de  individualização  da  conduta  praticada  por  cada  corréu;  a
desnecessidade  de  exaurimento  da  instância  administrativa  (processo  administrativo  junto  a 
ANP) para o oferecimento da denúncia.
1.  REGULAÇÃO  DO  MERCADO  DE  COMBUSTÍVEIS,  A  ADULTERAÇÃO  E  A
PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR
A  Lei  nº  9.478/97  (Lei  do  Petróleo),  ao  indicar  os  objetivos  da  política  energética
nacional, inclui entre eles a proteção dos interesses do consumidor  quanto  a preço, qualidade 
e  oferta  dos produtos  (art.  1º,  III)
[2]
Tal  orientação não é  casual,  haja vista ser  a  defesa  do
consumidor um dos princípios da Ordem Econômica Constitucional (art.170, V, CF), fundada
também  na  livre  iniciativa,  sendo dever  do  Estado  promover  uma  política  de 
valorização  do 
consumidor,  reconhecendo  sua vulnerabilidade e  possibilitando o  reconhecimento de 
direitos 
fundamentais (art. 5º, XXXII, CF).
A  má  qualidade  dos  combustíveis  acarreta  várias  conseqüências,  todas  negativas
para  o  consumidor  e  para  o empresário enganado por 
distribuidores,  mas  vantajosas  para  os 
autores da adulteração
[3]
.
De  plano, o veículo  é a  principal "vítima" da  prática  ilícita  e criminosa.  Solavancos
na  partida,  aumento  do 
consumo  de  combustível  por  quilômetro  rodado,  falhas  no  motor, 
reduzindo  sua  vida  útil, e  queda  acentuada  no desempenho  do  veículo 
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levam  o  motorista, 
muitas vezes, a presumir que o produto ou determinada peça é defeituoso ou de má qualidade,
quando, na  verdade, podem  ser  indícios  de  que  o  combustível não  é  puro ou 
foi  adulterado. 
Descoberta  a  raiz  do  problema,  a  adulteração  pode ter  danificado  peças  ou  filtros  em 
tal 
gravidade que será necessário substituí-los, com gastos adicionais e imprevistos
[4]
.
A  distribuição  e  comercialização  de  combustível  em  desacordo  com  as
especificações  técnicas não  afeta  apenas  o  desempenho  dos  veículos,  alcança  aspectos
também relevantes, como  ambientais  (aumento  da  poluição  do  ar 
em  razão  da  queima  de 
combustível  de  má  qualidade),  concorrenciais  (preços  inferiores  aos  de  mercado), 
flagrante 
violação  à  boa-fé  objetiva 
contratual,  tanto  nos  termos  da  oferta  quanto  no  do  conteúdo  do 
contrato, até mesmo a segurança e saúde do consumidor.
No que tange  à saúde  e à segurança do consumidor, os  artigos  8º e 10 do Código  de
Defesa  do  Consumidor (CDC) impõem  deveres  ao  fornecedor,  tanto  na  fase  pré-
contratual 
quanto contratual a informar o consumidor de  sua natureza e fruição  dos riscos à sua saúde 
ou 
segurança,  bem  como  sobre  a  periculosidade  ou  nocividade  que  apresentem.  No  caso  do
combustível  adulterado,  o  fornecedor  responde por  omissão,  ou  seja,  pela 
não  informação ao 
consumidor dos riscos,  especialmente  à segurança do  veículo, que pensa estar 
comprando  um 
produto não defeituoso. O desgaste mais rápido de peças, exigindo sua substituição, pode vir 
a 
causar acidentes.
O  consumidor tem  o  direito de escolher o produto  e serviço que  está  comprando e ser 
informado  claramente  o  preço,  a  quantidade, 
o  peso,  a  composição  e  a  origem,  inclusive  no 
instrumento de oferta (art. 31).  A venda, por  exemplo, de gasolina de tipo diferente  do  que 
é 
anunciado  (comum  ao  invés de superior  ou  aditivada) é  caso típico de publicidade 
enganosa, 
proscrita  pelo  CDC  (art.37)  em  razão  de induzir  o  adquirente  em erro quanto 
à  manifestação 
de  sua  vontade  a  respeito  da  natureza  do  produto;  da  mesma  forma  é  enganosa  quando  o
fornecedor omite a verdadeira origem do combustível ou declaração  uma procedência diversa
da realidade.
A  regulação  da  ANP  no  setor  de  combustíveis  impõe  várias  obrigações  aos
empresários  que  se  dedicam: (i)  às atividades de revenda
[5]
varejista  de  combustível
automotivo;  (ii) distribuição
[6]
de  combustíveis  líquidos  derivados  de  petróleo,  álcool
combustível,  biodiesel,  mistura  óleo  diesel/biodiesel  especificada  ou  autorizada  pela  ANP  e
outros  combustíveis  automotivos;  (iii)  revenda varejista  de  combustível  automotivo  com
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comercialização  de gás  natural  veicular  - GNV (Portarias ANP  116/2000,  29/1999  e
202/1999 e 32/2001, respectivamente).
Em  decorrência  da  atuação do  empreendedor  num  mercado  regulado  como  o  de
combustíveis,  o  princípio da liberdade  de iniciativa para 
o  exercício  de  atividade  econômica, 
insculpido  no  parágrafo  único  do  art.  170  da  CF
[7]
sofre  limitações,  em  defesa  dos  outros
princípios da ordem econômica arrolados nos incisos do  mesmo  artigo, notadamente a 
função 
social  da  propriedade,  a defesa do consumidor, do meio ambiente e da livre concorrência. 
Os 
mesmos princípios estão contidos na Lei do  Petróleo (art. 1º, III, IV e  IX), que regulamenta 
o 
art. 238 da CF
[8]
no art.8º, incisos I, XIII e XV, 
in verbis
:
Art. 8
A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a
o
fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo,
do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:
I  - implementar,  em  sua  esfera  de  atribuições,  a  política  nacional  de
petróleo,  gás  natural  e  biocombustíveis,  contida  na  política  energética
nacional,  nos  termos  do  Capítulo  I  desta  Lei,  com  ênfase  na  garantia  do
suprimento de  derivados  de  petróleo,  gás  natural  e  seus  derivados,  e  de
biocombustíveis, em todo  o território nacional, e na proteção dos interesses
dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;  [...]
XV  -
regular  e  autorizar  as  atividades  relacionadas  com  o
abastecimento  nacional  de  combustíveis
,  fiscalizando-as  diretamente  ou 
mediante convênios com  outros  órgãos  da União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios. [grifos nossos]
Com  o  fito  de  demonstrar  o  impacto  da  regulação  na  constituição da  sociedade
empresária,  instalação  e  funcionamento  do  estabelecimento  empresarial,  bem  como  a
importância que a  proteção do  consumidor  e a  preocupação com a  qualidade do 
combustível 
têm  na  regulação  da  ANP,  faz-se  mister  citar  algumas  determinações  contidas  na 
Portaria 
ANP  nº 116/2000 - regulamenta  o exercício da atividade de revenda varejista de combustível
automotivo
[9]
.
Preliminarmente,  entende-se  por atividade  de  revenda  varejista  a  comercialização  de
combustível  automotivo  em  estabelecimento  denominado  posto  revendedor.  Embora  o  local
seja  destinado  à  sua  atividade  precípua,  o 
empresário  pode  desenvolver  outras  atividades 
comerciais  e  de  prestação  de  serviços no  local,  sem  prejuízo  da  segurança,  saúde,  meio
ambiente  e  do  bom  desempenho  da  atividade. O  distribuidor  de  combustíveis  não  pode
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exercer  a  atividade  de  revenda  varejista,  salvo  quando  o  posto  revendedor  se  destinar  ao 
treinamento  de  pessoal,  com  vistas  à  melhoria  da  qualidade  do  atendimento  aos
consumidores.
A  autorização  da  ANP  para  exploração  da  empresa  somente  pode  ser  concedida  à
sociedade  brasileira (art. 1.126  do  Código 
Civil)  que  possua,  em  caráter  permanente,  registro 
de  revendedor  varejista  expedido  pela  ANP  e  disponha 
de  posto  revendedor  com  tancagem 
para armazenamento e equipamento medidor de combustível automotivo.
O  pedido  de  registro  deverá  ser  instruído,  entre  outros documentos,  com  cópia 
autenticada do estatuto ou do contrato social,  que especifique  a atividade de revenda 
varejista 
de  combustível  automotivo, arquivado  na  Junta 
Comercial  e,  quando  alterado,  com  todas  as 
alterações  posteriores  ou a  mais  recente  consolidação. Deferido  o 
registro,  antes  do  início  da 
atividade, deverá ocorrer a publicação no Diário Oficial da União.
O  registro  de  revendedor  varejista  não  será  concedido  à  sociedade  empresária  que
tenha  em seu  quadro  administrador ou sócio  que, nos cinco anos  anteriores à 
data  do  pedido 
de registro, tenha sido administrador de sociedade que não tenha liquidado débitos e cumprido
obrigações decorrentes do exercício de atividade regulamentada pela ANP.
No  tocante  à  qualidade  do  combustível  automotivo  adquirido  e  negociado,  o
revendedor varejista  deverá informar ao  consumidor, de forma clara  e ostensiva, a  origem 
do 
combustível automotivo comercializado, e somente poderá adquiri-lo de sociedade que possua
registro  de  distribuidor conferido  pela  ANP e  autorização  para  o  exercício  de  uma  das
atividades descritas no art. 8º da Portaria.
Ademais,  é  vedado  ao  varejista:  a) alienar,  emprestar  ou  permutar,  sob  qualquer
pretexto ou justificativa, combustível automotivo com outro revendedor varejista, ainda que o 
estabelecimento  pertença  à  mesma  sociedade;  b)  condicionar  a  revenda  de  combustível
automotivo  ou  a  prestação  de  serviço  ao  consumidor  à  revenda  de  outro  combustível
automotivo  ou  à  prestação  de outro  serviço (trata-se  de 
venda  casada,  proscrita  pelo  inciso  I 
do  art.  39  do  CDC);  c)  estabelecer  limites  quantitativos  para  revenda  de  combustível
automotivo  ao  consumidor (prática  comercial  abusiva,  conforme  art.  39,  I  do  CDC); d)
misturar qualquer produto ao combustível automotivo.
No  rol  das  obrigações  impostas  ao  varejista  (art.  10)  verifica-se  o  pleno atendimento
ao  princípio da defesa do consumidor e do  objetivo descrito no art.  1º,  III da Lei do 
Petróleo, 
notadamente  os  princípios  da  informação  e  da  boa-
fé  objetiva,  tanto  na  fase  pré  quanto  na 
contratual
[10]
.
As  distribuidoras  de  combustíveis  também  devem  adotar  ações  compatíveis  com  a
proteção  do  consumidor  e  em  prol  da  qualidade  do  combustível.  Conforme  o  art.  20  da 
Portaria  ANP  29/1999,  destacam-se  as  seguintes  obrigações:  I  - solicitar  ao  fornecedor 
autorizado  atestado  de  qualidade  do  produto  no  ato  da  sua  aquisição; II  - fornecer
combustíveis  automotivos aditivados  ao preço  dos  similares não  aditivados,  na falta 
eventual 
deste  produto; III  - garantir  a  qualidade  e  a  quantidade  dos  combustíveis,  quando
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transportados sob sua responsabilidade ou quando armazenados em instalações próprias ou de
terceiros;  IV  - 
observar  e  respeitar  as  normas  que  regem  a  ordem  econômica,  o  controle  do 
meio ambiente e a segurança do consumidor.
De  acordo  com  a  Federação  Nacional  do  Comércio de  Combustíveis  e  de
Lubrificantes  (FECOMBUSTÍVEIS),  as  formas  usuais  de  adulteração e  seus  efeitos 
para  o 
consumidor são
[11]
:
a) álcool  molhado: é o álcool anidro (álcool com até 1% de água) misturado à água e vendido
com  álcool hidratado, próprio para consumo de veículos.  O consumidor é prejudicado 
porque 
a água misturada ao álcool contém sais minerais que provocam danos ao motor.
b) gasolina com teor alcoólico acima do especificado pelo governo federal: se o  teor de 
álcool 
na  gasolina  estiver  em  desacordo  com  o  estabelecido,  o  combustível  é  irregular
[12]
.  O

   

adulterador  acrescenta mais  álcool à mistura e ganha  no preço,  porque o álcool é  mais 
barato 
que  a  gasolina;  o consumidor  perde em  rendimento  do  combustível  e paga 
por  uma  gasolina 
mais cara.
c)  gasolina  misturada  com  solvente:  se  a  gasolina  possui  mais  solventes  do  permitido,  está
adulterada. Ao misturar solvente à gasolina, por ser aquele mais barato, o adulterador melhora
a rentabilidade do negócio em até 10%.
d)  gasolina  misturada  com  óleo  diesel:  a  tributação  do  o  óleo  diesel  é  menor  do  que  a  da
gasolina  e, por conseguinte, o produto final é mais barato. Com a mistura de óleo à gasolina o
motor do veículo é prejudicado, porque ele é mais pesado e sua queima não é completa.
e) combustível comum vendido como se fosse aditivado: o combustível aditivado é mais caro
porque  garante  a  limpeza  do  sistema  de  combustível  do  veículo.  O  consumidor  é  enganado
quanto à qualidade do produto adquirido.
f)  óleo diesel misturado com óleo  vegetal:  óleo  vegetal não é  biodiesel, que deve passar 
por 
um  processo  químico chamado transificação para que  seja  próprio para o  uso  nos 
motores  de 
veículos. Os motores de diesel não são preparados para funcionar com óleo vegetal e em curto
prazo danos ao motor serão ocasionados.
O  consumidor,  por  sua  vez,  pode  se  precaver de  danos  potenciais  ao  não  confiar em
preços muito baixos do combustível,  ainda  que disfarçados por  "mega  promoções". Trata-
se 
de  um  forte  indício  de  procedência  duvidosa  do  produto  ou  qualidade  inferior,  além  de
suspeita  de  sonegação. Pedir  nota  fiscal  é  uma  prova  importante  em  eventual  demanda
judicial,  já  que  é  uma  prova  documental  do  vínculo  jurídico  que  se  estabeleceu  no  ato  da
compra e identifica inequivocamente o vendedor.
Abastecer  o  veículo  no  mesmo  estabelecimento,  sempre  que  possível  e  ter  as  notas
fiscais é outra atitude positivo em caso de contestação por parte do vendedor da conformidade
do combustível comercializado.

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1132
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UERJ – Faculdade de Direito da Universidade do Estado  do Rio de Janeiro



Os desembargadores da Oitava Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de  São Paulo
negaram provimento ao recurso de apelação  interposto por consumidor  contra a  sentença 
que 
julgou  improcedente  seu  pedido  indenizatório,  em  razão  de  danos  causados  ao  motor  pela
adição  de  água  ao  combustível.  No  mérito,  entenderam  os  julgadores  que não  restou
comprovado  que a apelante abastecia  seu veículo sempre no mesmo local; ademais 
não  havia 
prova da adulteração  do  combustível vendido. Como o  fornecedor - a  quem 
cabia  o  ônus  da 
prova  - atestou  a  excelência  do  combustível  vendido,  conforme  ofício  da  fornecedora, 
que 
exerce  rigoroso controle  sobre seus  produtos,  não  foi  possível  inferir que os danos 
causados 
possam  ser  atribuídos  ao  vendedor,  até  mesmo  porque seus 
tanques  de  combustíveis  eram 
operados eletronicamente e abertos somente quando a fornecedora entregava o produto
[13]
.
2.  O  SISTEMA  NACIONAL  DE  COMBUSTÍVEIS  E  AS  INFRAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
A normatização do abastecimento nacional de petróleo ocorreu em 1938, com a edição 
do  Decreto-Lei nº  395,  regulamentado  pelo  Decreto  nº  4.071/1939.  O primeiro  diploma
declarou de  utilidade  pública  o  abastecimento  nacional  de  petróleo,  compreendendo  as
atividades de produção,  importação,  transporte,  distribuição  e o comércio de  petróleo bruto 
e 
seus  derivados,  e  a  refinação  de  petróleo  importado  ou  de  produção  nacional,  qualquer  que
seja a sua fonte de extração.
Somente  o  Governo  Federal  poderia  autorizar, regular  e  controlar  a  importação,  a
exportação,  o transporte,  inclusive  a  construção  de oleodutos,  a distribuição 
e  o  comércio  de 
petróleo  e  seus  derivados;  autorizar  a  instalação  de  quaisquer  refinarias  ou  depósitos;
estabelecer  os  limites,  máximo  e  mínimo,  dos  preços  de  venda  dos  produtos  refinados  - 
importados em estado final ou elaborado no país - tendo em vista, tanto quanto possível, a sua
uniformidade em todo o território nacional.
O  Decreto-Lei,  editado  sob  a  égide  do  Estado  Novo,  deixa  claro  seu  caráter
nacionalista,  determinando a  nacionalização da indústria  de 
refinação  do  petróleo  importado 
ou  de  produção  nacional,  mediante  a  organização  das 
respectivas  sociedades  com  capital 
social  constituído  exclusivamente  por  brasileiros  natos,  em  ações  ordinárias,  nominativas; 
direção  e gerência confiadas exclusivamente  a brasileiros  natos,  com participação 
obrigatória 
de empregados brasileiros.
O  órgão  mais  importante  do  sistema  era  o  Conselho  Nacional  do  Petróleo (CNP),
constituído  de  brasileiros  natos,  designados  pelo  Presidente  da  República,  representando
vários  ministérios  (Guerra,  Marinha,  Fazenda,  Agricultura,  Viação  e  Obras  Públicas,
Trabalho,  Indústria  e  Comércio),  assim  como  as  organizações  de  classe  da  indústria  e  do
comércio.
O Conselho era subordinado diretamente ao Presidente da República e suas atribuições
foram fixadas pelo art. 10 do Decreto-Lei nº 538/1938.  Dentre elas destacam-se: "a) 
autorizar, 
regular  e  controlar  a  importação,  a  exportação,  o  transporte,  inclusive  a  construção  de
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oleodutos, a distribuição e  o comércio  de petróleo e  seus derivados no  território nacional; 
[...] 
f)  autorizar  e  fiscalizar  as  operações  financeiras  das  empresas  constituídas,  ou  que  se
constituírem,  para  a  exploração  da  indústria  da  refinação  do  petróleo,  importado  ou  de
produção  nacional,  qualquer  que  seja, neste  caso a  sua 
fonte  de  extração;  [...]  i)  organizar  e 
manter  um  serviço  estatístico 
de  todas  as  operações  relativas  ao  abastecimento  nacional  do 
petróleo,  inclusive  dos  preços  de  venda  do  petróleo  bruto  e  seus  derivados  no  território
nacional;"
[14]
.
Em  1990,  o  Decreto  nº  99.244 reorganizou  os  órgãos  da  Presidência  da  República  e
dos  Ministérios,  criando  o  Ministério  da  Infra-
Estrutura.  Na  estrutura  desse  Ministério  foi 
criada  a  Secretaria  Nacional  de  Energia e,  em  sua  composição,  o  Departamento 
Nacional  de 
Combustíveis  (DNC).  Como  as  atribuições  conferidas  ao  DNC  absorveram  as  do  CNP 
(art. 
222), esse órgão deixou de  existir. A partir de então, o DNC passou a superintender, autorizar
e  fiscalizar  o  abastecimento  nacional  de  petróleo, óleo de  xisto e  seus  respectivos 
derivados; 
gás natural e suas frações recuperáveis.
Em 1997, a Lei nº 9.478 criou em seu art. 7º a ANP, que somente foi organizada com a
edição  do Decreto nº  2.455, de 14 de janeiro de 1998.  Conforme o art. 14, a ANP  regulará 
as 
atividades da indústria do petróleo e a  distribuição e revenda de derivados de petróleo e 
álcool 
combustível,  no  sentido  de  preservar o  interesse  nacional,  estimular  a  livre concorrência 
e  a 
apropriação justa dos  benefícios auferidos pelos agentes econômicos do setor, pela sociedade,
pelos consumidores  e usuários  de  bens e  serviços da  indústria  do  petróleo. Com  o  início 
das 
atividades da autarquia,  foram-lhe  transferidos o 
acervo  técnico  e  patrimonial,  as  obrigações, 
os direitos e as receitas do DNC (art. 25).
A  ANP  é  a  responsável  pela  implementação  da  Política  Nacional  de  Petróleo,  Gás
Natural  e 
Biocombustíveis,  tendo  em  vista,  dentre  outros  fins,  a  proteção  dos  interesses  dos 
consumidores quanto  a  preço,  qualidade  e  oferta  dos  produtos  (art.  8º,  I). 
Ademais,  cabe  à 
Agência  regular  e  autorizar  as  atividades  relacionadas  à  produção,  importação,  exportação,
armazenagem,  estocagem,  transporte,  transferência,  distribuição,  revenda  e  comercialização 
de  biocombustíveis,  assim  como  avaliação  de 
conformidade  e  certificação  de  sua  qualidade, 
fiscalizando-
as  diretamente  ou  mediante  convênios  com  outros  órgãos  da  União,  Estados, 
Distrito  Federal  ou  Municípios  (art.  8º,  XVI,  com  redação 
dada  pela  Medida  Provisória  nº 
532, de 28 de abril de 2011). 
Dando  concretude  a  esta  diretriz,  a  Lei  nº  9.847/99,  fruto  de  conversão  da  Medida
Provisória nº  1.883-17/99  (originária  MP  nº  1.670/98),  dispõe  sobre  a  fiscalização  das
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atividades  relativas  ao abastecimento  nacional  de  combustíveis,  estabelecendo  sanções
administrativas
[15]
aos infratores, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal em caso
de descumprimento de suas disposições. Contém, ademais, normas pertinentes ao exercício de
atividades  relativas  à  indústria  do  petróleo,  ao 
abastecimento  nacional  de  combustíveis,  ao 
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de
Combustíveis.
O Sistema Nacional de Combustíveis é atividade de utilidade pública, abrangendo as
atividades  de  produção,  importação,  exportação,  transporte,  transferência,  armazenagem,
estocagem,  distribuição,  revenda  e  comercialização  de  biocombustíveis,  assim  como
avaliação  de  conformidade  e  certificação  de  sua  qualidade (art.  1º,  §  1º, 
II,  com  a  redação 
dada pela Medida Provisória nº 532/2011).
De acordo com o § 3
do art. 1º, alterado pela Medida Provisória nº 532, de 28 de abril
o
de  2011,  a  regulação  e  a  fiscalização  por  parte  da  ANP  abrangem  também  as  atividades  de
produção,  armazenagem,  estocagem,  comercialização,  distribuição,  revenda,  importação  e
exportação  de  produtos  que  possam  ser  usados,  direta  ou  indiretamente,  para  adulterar  ou
alterar a qualidade de combustíveis. 
[16]
Não  teria  êxito  a  ação  da  autarquia  se  seus  agentes  não  tivessem  as  necessárias
prerrogativas no  exercício  da  atividade  fiscalizadora
[17]
.  Nesse  sentido,  os  servidores 
(inclusive  dos  órgãos 
conveniados)  estão  autorizados  a  emitir  autos  de  infração,  instaurar 
processos  administrativos,  a interditar,  total  ou  parcialmente,  instalações  e  equipamentos
(como aposição  de lacre em bombas  de abastecimento), bem como apreender bens e 
produtos 
(arts. 5º e 12 da Lei nº 9.847/99).
Independentemente  da  atuação  dos  agentes  da  ANP,  qualquer  pessoa,  constatando
infração  às normas  relativas  à  indústria  do  petróleo,  ao  abastecimento  nacional  de
combustíveis,  ao  Sistema Nacional  de  Estoques  de  Combustíveis  e  ao  Plano  Anual  de
Estoques  Estratégicos  de  Combustíveis, poderá  dirigir  representação  à  Agência,
conclamando-a ao exercício do seu poder de polícia.
A  ANP  deve  ser  comunicada,  em  até  24  horas,  pelo  agente  responsável  pela
fiscalização se for interditado algum estabelecimento ou  equipamento, bem como em caso  de
apreensão  de  bens e produtos,  sob  pena  de  responsabilidade  funcional,  encaminhando-
lhe 
cópia  do  auto  de  infração  e,  se 
houver,  da  documentação  que  o  instrui.  A  interdição  ou 
apreensão,  por ser  medida  temporária,  pode ser levantada,  uma  vez  cessadas as causas 
que a 
determinaram (§ 2º do art. 5º).
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As penas  de  apreensão de bens e  produtos,  de  perdimento  de produtos apreendidos,
de 
suspensão  de  fornecimento  de  produtos  e  de  cancelamento  do  registro  do  produto  serão 
aplicadas, conforme o  caso, quando forem  constatados  vícios  de  quantidade ou 
de  qualidade 
por inadequação ou falta  de  segurança  do produto.  Para este fim  são de 
suma  importância  as 
normas técnicas baixadas pela Agência em vários atos administrativos
[18]
.
Tratando-se  de  produtos  fora  das  especificações, com  vício  de  qualidade  ou
quantidade, suscetíveis de reaproveitamento, total  ou parcial, a ANP notificará o autuado ou 
o 
fornecedor para proceder à sua retirada para reprocessamento ou decantação, cujas despesas e
eventuais ressarcimentos  por perdas e  danos  serão  suportados por aquele  que,  no 
julgamento 
definitivo do respectivo processo administrativo, for responsabilizado pela infração cometida.
Após  o  recebimento  do  auto  de  infração,  será  instaurado  processo  administrativo,
que  deverá conter  os  elementos  suficientes  para  determinar  a  natureza  da  infração,  a
individualização  e  a  gradação da  penalidade,  assegurado  o  direito  de  ampla  defesa  e  o 
contraditório (art. 13).
Caso  seja  comprovada  a  importação,  exportação, comercialização  de  petróleo,  gás
natural, seus  derivados  e biocombustíveis  fora  de  especificações  técnicas,  com  vícios  de
qualidade  ou 
quantidade,  inclusive  aqueles  decorrentes  da  disparidade  com  as  indicações 
constantes  do  recipiente, da  embalagem  ou  rotulagem,  que  os  tornem  impróprios  ou
inadequados  ao  consumo  a  que  se  destinam 
ou  lhes  diminuam  o  valor  (infração  prevista  no 
inciso  XI  do  art.  3º  da  Lei  nº  9.847/99),  após  a  decisão 
definitiva  proferida  no  processo 
administrativo, a  autoridade  competente da ANP, sob pena  de 
responsabilidade,  encaminhará 
ao  Ministério  Público  cópia  integral  dos  autos,  para  a  investigação criminal  e  eventual
oferecimento de denúncia.
3. RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DOS INFRATORES E SÓCIOS
Em  relação  às  sanções  civis  impostas  aos fornecedores e  transportadores de  petróleo,
gás natural,  seus derivados e  biocombustíveis pelos vícios de qualidade ou quantidade  que 
os 
tornem impróprios ou inadequados  ao  consumo  a que se  destinam  ou  lhes diminuam o 
valor, 
torna-se imperativo  associar  a  responsabilidade  objetiva  prevista  na  Lei  nº  9.478/97  ao
Código de Defesa do Consumidor.
O fornecedor  de combustível  adulterado  (vendedor ou distribuidor) é responsabilizado
pelo  "vício  do  produto",  expressão  utilizada  no  art.  18  do  CDC  para  identificar  os  vícios  de
qualidade ou quantidade  que  o  torne  impróprio  ou inadequado  ao 
consumo  a  que  se  destina, 
bem  como lhes diminua o valor, "assim como por aqueles decorrentes  da disparidade, 
com  as 
indicações  constantes  do  recipiente,  da 
embalagem,  rotulagem  ou  mensagem  publicitária" 
(quase  sempre  o  combustível adulterado é  de  qualidade inferior ou  não  guarda  relação 
com a 
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indicação do rótulo ou de alguma  mensagem publicitária). No mesmo artigo, o § 6º, inciso II,
complementa o
caput
,  dispondo  que  os produtos adulterados  são considerados  impróprios  ao
consumo.
A  responsabilidade  civil  de  que  trata  o  art.  18  é  solidária,  portanto,  distribuidor  e
revendedor podem ser demandados conjuntamente, e, em razão do art. 23, objetiva, eis que "a
ignorância  do  fornecedor  sobre  os  vícios  de  qualidade  por  inadequação  dos  produtos  e
serviços não o exime de responsabilidade".
Ao  lado  da  ação  individual,  movida  pelo  consumidor,  o  Ministério  Público  poderá
pleitear a indenização dos fornecedores por  meio da ação civil  pública, nos termos das Leis 
nº 
7.347/1985  (arts. 1º,  II  e  5º, I)  e 8.078/1990  (art. 81  e  82, I). Sobre  o  tema decidiu 
a  Sétima 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que
Os estabel ecimentos  que comercializam combustíveis adulterados possuem
legitimidade para figurar no pólo passivo da ação civil pública. É dever dos 
fornecedores  do produto disponibilizar no  mercado produtos que observem
as  normas  estabelecidas  pelo  órgão  regulador.  A  Lei  nº  7347/85  prevê  a
possibilidade de ação civil pública de responsabilidade por  danos morais  e
materiais,  sendo  admissível  seu  ressarcimento  coletivo. Desprovimento  do
primeiro e terceiro recursos e provimento do segundo.
[19]
Os  sócios  da  sociedade  empresária  fornecedora  podem  ser  responsabilizados  pelos
danos  decorrentes  da  adulteração,  com  fundamento  na 
responsabilidade  extracontratual  (art. 
186  do  Código  Civil),  devidamente  comprovada  sua  participação,  como  decidiu  a  Décima
Segunda Câmara do 1º Tribunal de Alçada Cível do Estado de São Paulo
[20]
:
[...] 2.  A  responsabilidade  atribuída à empresa ré  é de natureza contratual.
Assim,  não há  dúvida quanto sua  legitimidade  passiva.  Os  demais  co-réus
não foram incluídos no pólo passivo  em  razão de serem sócios da primeira
ré,  mas  sim  por  lhes  ser  atribuída  responsabilidade  de  natureza
extracontratual,  própria, pessoal, consistente  em promover adulteração com
utilização  de  produtos  químicos  no  combustível  transportado.  A 
responsabilidade  civil  independe  da  criminal  e  a  inexistência  de
investigação dos fatos pela Polícia não obsta o ajuizamento da ação.
Ademais,  independentemente da  incidência  do  CDC  à  relação  contratual,  o  Código
Civil estabelece  a  responsabilidade  objetiva 
dos  empresários  e  sociedades  empresárias  pelos 
danos ocasionados pelos produtos postos em circulação (art. 931).

  

 

Para  a  efetivação  da  reparação  dos  danos  causados  ao  Sistema  Nacional  de
Combustíveis podem  ser  responsabilizados  tanto  as  pessoas  jurídicas  como  também  as
pessoas  físicas, autoras, co-autoras ou participantes  do fato e  os  sócios 
das  pessoas  jurídicas. 
O art.  18 da Lei  nº 9.847/99, na  linha  do mesmo artigo do CDC, impõe  a solidariedade 
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entre 
os  fornecedores e  transportadores de petróleo  e  seus  derivados,  de gás natural  e 
condensado, 
bem como  de álcool etílico combustível, pelos vícios de qualidade ou quantidade, decorrentes
da  disparidade  com  as  indicações  constantes  do  recipiente  da  embalagem ou 
rotulagem,  que 
os  tornem  impróprios  ou  inadequados  ao  consumo  a  que  se  destinam  ou  lhes  diminuam 
o 
valor. A responsabilidade das  pessoas jurídicas não exclui  a das pessoas  naturais, autoras, 
co- 
autoras ou partícipes do mesmo fato (§ 2º).
Dentre  as  medidas  previstas  na  Lei  nº  9.847/99  para  garantir  o  ressarcimento  aos 
danos causados  ao  abastecimento  nacional  de  combustíveis,  ou  ao  sistema  nacional  de
estoques  de combustíveis,  encontra-
se  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica.  Não  se 
pode  olvidar  que  o 
Sistema  Nacional  de  Combustíveis  é  considerado  atividade  de  utilidade 
pública  (art.  1º, §  1º);  por conseguinte,  há  um 
interesse  especial  do  legislador  em  garantir  a 
efetividade  na  aplicação  das  sanções previstas  e  a  personalidade  jurídica  das  sociedades
envolvidas  na  indústria  do  petróleo  não  pode representar  um  freio  à  eficácia  da  norma,
deixando impune o sócio que se locupleta através da autonomia subjetiva e objetiva da pessoa
jurídica. 
O  §  3º  do  art.  18  permite  ao  juiz  aplicar  o  instituto  quando  verificar,  no  caso
concreto,  que  a 
personalidade  jurídica  da  sociedade  é  um  obstáculo  ao  ressarcimento  de 
prejuízos  causados  pela conduta  da  pessoa  jurídica  perpetrada  por  seus  sócios  ou
administradores.  A  redação  do  dispositivo 
segue  a  orientação  inaugurada  pelo  Código  de 
Defesa  do  Consumidor  (art.  28, §  5º),  reproduzida na lei ambiental (Lei nº 9.605/98, 
art.  4º), 
ou  seja, não enumera hipóteses de incidência da desconsideração, apenas enuncia a  aplicação
da  medida  em  caráter  subsidiário,  quando  o  lesado  não  encontrar  o 
ressarcimento  pleno  no 
patrimônio  do  lesante  - a  pessoa  jurídica.  Pela  orientação  legislativa,  seriam 
pressupostos 
para  a  desconsideração  a  existência  da  pessoa  jurídica,  o  dano  sofrido  e  a  presunção  de
insolvência  do  infrator,  sendo  os  sócios  chamados  a  responder,  subsidiariamente, pela
reparação não integralmente efetivada.
O  fundamento  para  a  aplicação  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  no
Brasil  sempre  trouxe  controvérsias,  tanto  na  doutrina  quanto  na  jurisprudência.  O  fato  de  o
art.  28  do  CDC  trazer  causas  diversas  para  a  aplicação  da  medida  judicial,  isto  é,  no
caput
indicar  comportamentos ilícitos  dos  sócios  ou 
administradores,  revelando  o  critério  subjetivo 
na  aferição do abuso da personalidade  jurídica,  e no  § 5º 
simplesmente  indicar  que  qualquer 
obstáculo  ao  ressarcimento  devido  à  autonomia  objetiva  da  pessoa  jurídica  enseja  a
desconsideração. Ressalte-se que  diplomas posteriores, ao tratar do  mesmo instituto,  como 
as 
Leis  nº  8.884/94,  9.605/98,  9.847/99,  ou  o  Código  Civil  (art.  50),  não  adotaram  critérios
diferenciados.
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Para  subsidiar  o  entendimento  firmado  pelo  STJ  em  2003,  quando  foi  instado  a  se
pronunciar  sobre  qual  das  duas  "teorias"  ou  fundamentos  seria  aplicado  na  relação  de
consumo, cabe discorrer brevemente sobre as opiniões acerca do § 5º do art. 28 do CDC.
A  amplitude  da  aplicação  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  ("sempre
que  sua personalidade for,  de alguma  forma, obstáculo")  deixa clara  a intenção 
do  legislador 
de proteger direitos básicos do consumidor, notadamente a efetiva reparação de anos materiais
e  morais  (art. 6º,  VI).  No entanto,  diante  das limitações contidas  no
caput
(abuso do direito,
ato  ilícito,  violação  ao  contrato,  etc),  divergiram  os  doutrinadores  sobre  a  possibilidade  de
conciliar o caput com o parágrafo.
Na  linha  da  possibilidade  de  conciliação,  Domingos  Afonso  Krieger  Filho
[21]
 
sustenta que o parágrafo será aplicado sempre que houver lesão ao consumidor e o patrimônio
do fornecedor for insuficiente, desde que  haja nexo causal entre a conduta e o dano. Assim,  o
parágrafo complementaria o
caput
, trazendo novas possibilidades para a desconsideração.
No  mesmo  sentido,  porém  de  forma  restritiva,  Fabio  Ulhôa  Coelho  prevê  sua
aplicação apenas no sentido de sanções  de caráter não pecuniário 
a  que  se  encontra  sujeito  o 
fornecedor,  que  se  utiliza  da  autonomia  subjetiva  para  se  furtar  ao  cumprimento  de  uma
obrigação legal
[22]
.
Pela  aplicação  exclusiva  do
caput
pugna  Rachel  Sztajn,  sustentando  que  a
interpretação literal do § 5º implicaria na derrogação do
caput
e do princípio da autonomia  da
pessoa jurídica
[23]
. No mesmo sentido, Regis Fichtner Pereira expõe:
O tratamento, portanto, dado à desconsideração da personalidade jurídica no
Código  do  Consumidor,  na  hipótese  de  se  interpretar  a  norma  na  sua
literalidade,  na  verdade  aniquilaria toda  a  teoria  formada  sobre  este  tema,
uma  vez  que  de  fato  somente  se  pode  falar  em  desconsideração  da
personalidade jurídica, se se reconhecer a existência de uma personalidade a
ser desconsiderada. O Código de Defesa do Consumidor, na sua expressão 
literal,  simplesmente  ignora  o  princípio  da  separação  de  patrimônios,  ao 
preceituar  que  o  patrimônio  do  sócio  poderá  ser  atingido  sempre  que  o
credor não puder receber seu crédito da pessoa jurídica.
[24]
No estudo realizado sobre o tema
[25]
, chegou-se à constatação que o §  5º do art. 28
faz  sentido  na sistemática  do 
CDC  (proteção  dos  interesses  do  consumidor  que  teve  direitos 
básicos  violados  ou  não  atendidos)  e  de  leis  que  visam  à  proteção  especial  de  interesses
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tutelados  pela  própria  Constituição  Federal,  como  a  defesa  do  meio  ambiente  e  a  livre
concorrência.  Tais  princípios,  conjugados,  podem  ser invocados  para  justificar o 
fundamento 
objetivo adotado  pelo § 3º  do  art.  18 da  Lei nº 9.847/99,  inclusive  se  for considerada que 
ela 
visa atender aos objetivos da Política Energética Nacional, sendo uma complementação da Lei
do Petróleo, onde tais princípios estão expressamente indicados.
A  questão  principal  a ser  considerada  na  análise  de  todos  os  artigos  de  leis  que
apresentam  a  desconsideração  sob forma  de  "obstáculo  ao  ressarcimento",  é  que  não se 
trata 
de  desconsideração da personalidade jurídica,  e sim de responsabilidade subsidiária 
de  sócio, 
de  modo  objetivo  e  solidário.  Há,  portanto,  uma  designação  equivocada  sob  o
nomen  juris
"desconsideração  da  personalidade  jurídica"  de  um  outro  instituto  pertinente  ao  direito
societário.
"Obstáculo"  refere-se  à  incapacidade  patrimonial  de  a  pessoa  jurídica  arcar  com  o
prejuízo  em  razão  de  fatos  internos  ou  externos  a  ela  (v.g.  má  administração,  gestão 
fraudulenta,  recessão  econômica,  falta  de  crédito,  etc),  conduzindo  a  uma  situação  de
insolvência  econômica.  Ademais,  embora  não  tenha  servido  de  inspiração  ao  legislador
brasileiro,  há  semelhança  entre  o texto  do §  5º  do  art.  28  com 
o  art.  998  do  Código  Civil 
português vigente (Decreto-Lei nº 47 344 de 25-11-1966),
in verbis
:
Artigo 998º - (Responsabilidade por factos ilícitos) 
1.  A  sociedade  responde  civilmente  pelos  actos  ou  omissões  dos  seus
representantes,  agentes  ou  mandatários,  nos  mesmos  termos  em  que  os
comitentes  respondem  pelos  actos  ou  omissões  dos  seus  comissários.
2.
Não podendo o lesado ressarcir-se completamente 
, nem pelos bens da
sociedade,  nem  pelo  património  do  representante,  agente  ou  mandatário,
ser-lhe-á  lícito  exigir dos sócios o que faltar
, nos mesmos termos em que 
o poderia fazer qualquer credor social. [grifos nossos]
Tanto  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  quanto  o  Código  Civil  português
estabelecem  um  benefício  de  ordem  para  os  sócios.  Ocorre  que  o  Código  português
responsabiliza  a  sociedade  perante  o  lesado,  equiparando-o  a  qualquer  credor,  e,
subsidiariamente  os  sócios,  mas  tendo  como  premissa  atos  ilícitos  praticados  por  seus
representantes  em sentido lato (inclusive agentes e mandatários).  No §  5º do art. 28, a regra 
é 
muito mais abrangente, eis que não é necessária a prova do ato ilícito, obviamente partindo-se
do  fato  de  que  os  requisitos  do
caput
não  seriam  exigíveis  para  a  aplicação  da
desconsideração e, portanto, os sócios respondem independentemente de culpa pela reparação
civil. A  contrario sensu, não seria exigido dos sócios nenhuma  prestação se  a 
pessoa  jurídica 
puder  efetuar  o  pagamento  integral,  mesmo  que  tenha  sido  verificado  o  abuso  de  sua
personalidade por parte de um integrante.
Conclui-se, em apertada síntese, que as responsabilidades solidária e subsidiária não se
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confundem  com  a  desconsideração,  pois  enquanto  esta  altera  a  sujeição  passiva  do  devedor
perante  o  credor,  aquelas  a  ampliam,  reconhecendo  seu  caráter  de  co-responsabilidade
(solidariedade) ou acessoriedade  (benefício  de  ordem).  Desta  forma,  pela 
sua  generalidade e 
dissonância  dos  reais  objetivos  da  desconsideração,  isto  é,  coibir  o  abuso  da  personalidade
jurídica  perpetrado  pelo  sócio,  tendo  como  premissa o 
inafastável  elemento  subjetivo,  o  § 5º 
do art. 28 está em descompasso com a
disregard doctrine
,  ainda que possa ser utilizado como
norma em favor do consumidor ou de outros interesses tutelados em leis especiais.
Em  4  de  dezembro  de  2003,  a  Terceira  Turma  do  STJ,  no  julgamento  do  Recurso
Especial  nº  279273/SP,  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Ari 
Pargendler  e  Carlos  Alberto 
Menezes  Direito,  posicionou-se pela  aplicação às relações  de consumo  da "teoria 
menor"  da 
desconsideração, segundo a qual não é necessário ficar comprovado o abuso da personalidade
jurídica pelos sócios para a efetivação da medida.
O  relator  originário,  Ministro  Ari  Pargendler,  não  concordou  com  o  fundamento 
adotado pelo voto condutor  no julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça 
do  Estado  de 
São  Paulo,  que  admitiu  ter  o  §  5º  do artigo  28  do  CDC  criado 
nova  hipótese  ensejadora  da 
desconsideração,  tornando  sua  aplicação francamente  objetiva (qualquer 
forma  de  obstáculo 
ao  ressarcimento), independentemente  de  atuação  culposa  por  parte  dos administradores.
Apoiado  em  Pontes  de  Miranda,  ao  discorrer  sobre  a  autonomia  da  pessoa  jurídica,  em  seu
voto o Ministro reafirmou a existência de patrimônios distintos e, corroborando as opiniões de
Cândido Dinamarco  e  Waldirio  Bulgarelli
[26]
,  concluiu  que,  sem  a  presença  de  uma  das
circunstâncias do
caput
, o  suporte  fático  para  a  desconsideração  não  se  completa,  portanto,
não  incide  a  aludida  norma  jurídica,  sendo  desinfluente  o §  5º determinar  que a
desconsideração possa  ser 
mero  efeito  da  necessidade  de  ressarcir  os  prejuízos  causados  aos 
consumidores.  Ademais,  acrescentou,  "na  técnica  de  interpretação,  o  parágrafo  não  tem
autonomia, subordinando-se aos limites do
caput
".
Em  seu  voto,  a  Ministra  Nancy  Andrighi,  relatora para  o  acórdão,  discordou  do
entendimento do Ministro Ari Pargendler sobre a subordinação do § 5º  aos requisitos do
caput
do art. 28, destacando que a "teoria maior" da desconsideração.
é a regra geral no sistema jurídico  brasileiro e, segundo seu postulado, não
pode  ser  utilizada  a desconsideração  com  a  mera demonstração  de estar  a
pessoa  jurídica  inadimplente  para  o  cumprimento  de  suas  obrigações.
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Exige-se, para além desta prova, ou a demonstração de desvio de finalidade
ou  a  confusão  patrimonial,  nos  termos  do  art.  50  do  Código  Civil.  Sem
embargo,  a  teoria  menor  da  desconsideração  foi  acolhida  em  no
ordenamento  jurídico  pátrio  no  Direito  do  Consumidor  e  no  Direito 
Ambiental,  incidindo  com  a  mera prova  de  insolvência  da  pessoa  jurídica
para o  pagamento  de suas  obrigações, independentemente da  existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
[27]
Os  demais  Ministros  da  Terceira  Turma,  à  exceção  de  Carlos  Alberto  Menezes
Direito,  acompanharam  o  entendimento  da  Ministra  e,  por  conseguinte, firmou-se  a
interpretação de que o § 5º tem exegese autônoma  em relação ao
caput
. Assim, o  terceiro que
contratou  com  a pessoa jurídica  não  suportará o risco  empresarial decorrente 
do  exercício  da 
empresa,  cabendo  aos sócios  e/ou  administradores  assumi-lo,  "ainda  que 
estes  demonstrem 
conduta  administrativa  proba,  isto  é,  mesmo  que  não  exista  qualquer  prova  capaz  de
identificar  conduta  culposa  ou  dolosa  por  parte  dos  sócios  e/ou  administradores  da  pessoa
jurídica", como consignado na ementa do acórdão.
Como a  redação do § 3º  do  art.  18  da  Lei nº  9.847/99 é  a mesma  do § 5º do  art.  28
do  CDC,  por  analogia,  a  referência  ao  "Direito  do  Consumidor" e  "Direito  Ambiental" 
na 
ementa  não  é  exaustiva,  sendo  a  teoria  menor também  aplicável  aos  danos  causados ao
abastecimento de combustíveis.
A  adulteração de combustíveis  também acarreta sanções criminais  aos responsáveis,
autores  ou  participantes  dos  atos  delituosos,  comumente  sócios  ou  administradores  de
sociedades  que  exploram  atividades  como  postos  de  gasolina  ou  de  transporte  de 
combustíveis e derivados.
No exame da responsabilidade  penal apresenta-se a sanção prevista no art. 1º, inciso
I, da Lei nº 8.176/91 (detenção de 1 a 5 anos), que considera crime contra a ordem econômica
adquirir,  distribuir e revender derivados  de  petróleo,  gás natural e  suas frações 
recuperáveis, 
álcool  etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em 
desacordo 
com as normas legais. Trata-se de norma penal que deve ser analisada, para fins de incidência
do  delito,  à  luz  das  disposições  da 
legislação  especial,  inclusive  os  atos  administrativos  da 
ANP no uso de sua competência (art. 8º, I da Lei nº 9.478/97).
Em  relação  à  competência  da  Justiça  Estadual  para  o julgamento  do  crime  de
adulteração  de  combustíveis, o  art.  2º  da  Lei  nº  8.176/91
[28]
provocou  interpretações
divergentes  sobre  eventual  interesse  da  União  no  feito,  atraindo  a  competência  da  Justiça
Federal,  tal  como  relatado  pelo  Ministro  Jorge  Mussi,  no  Conflito  de  Competência  (CC)  nº
95591/MG, julgado em 2010 pela Terceira Seção do STJ.
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Minas  Gerais,  acolhendo  a  manifestação  do
Parquet
Federal,  suscitou
conflito  negativo de  competência, sendo suscitado o  Juízo de Direito  da 2º 
Vara  Criminal  de  Barbacena/MG.  Concluído  o  inquérito  policial,  o
Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  ofereceu  denúncia  contra 
quatro  pessoas  pela  suposta  prática  dos  crimes  de  comercialização  de
combustível  adulterado  e  exploração  de  matéria-prima  sem  autorização
legal (art. 2º da Lei nº 8.176/91) e quadrilha (art. 288 do Código Penal).
O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Barbacena, de imediato, remeteu
os autos  à  Justiça Federal, asseverando tratar-se  de  matéria do  interesse da 
União,  [pois  entendeu  que  havia  crime  contra  o  patrimônio  desta,  na
modalidade de usurpação].
[29]
No  voto  do  relator  ficou  consignado  que  "O  fato  ora  apurado (comercialização  de 
combustível  adulterado  e  exploração  de matéria-prima  sem autorização legal),  por 
si  só,  não 
apresenta qualquer lesão  a bens, serviços  ou interesses  da  União [...]". Em razão da 
ausência 
de  prejuízo  evidenciado  no  processo  a  entidade  federal,  também  "não  há  falar  em
competência  da  Justiça  Federal  em 
decorrência  da  fiscalização  pela  Agência  Nacional  de 
Petróleo-ANP".
O  cotejo de vários  julgados do STJ no mesmo sentido permite apontar  os seguintes
fundamentos para a fixação de competência da Justiça Estadual: 
a) Súmula 498 do STF: "Compete à Justiça dos Estados, em  ambas as instâncias, o processo e
o  julgamento dos crimes  contra a  economia popular." (AgRg no  CC 
90035/SP,  Rel.  Ministro 
Og Fernandes, Terceira Seção, DJe de 13/05/2009);
b) "[...] o fato de na Lei n.º 8.176/91, no seu art. 2º, constar referência a bem ou matéria-prima
da União, não excepciona em todos os casos o julgamento dos crimes dessa natureza pelo foro
federal,  tampouco  sinaliza  para  interpretações  nesse sentido, [...] devendo-se  respeitar, 
como 
na  espécie, 
o  estrito  interesse  da  comunidade  local  por  onde  se  perfila  a  escolha  do  juiz 
natural." (trecho  do  voto  da  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  relatora  do  CC
56.804/SP, Terceira Seção, DJ de 9/4/07);
c) A Lei n.º 8.137/90 não previu a competência diferenciada para os crimes elencados contra a
ordem  tributária,  econômica  e  contra  as relações  de  consumo.  Dessa  forma,  evidencia-
se  a 
competência da Justiça Comum Estadual,
ex vi
do art. 109, inciso VI, da Constituição Federal 
(CC 42.957/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJ de 2/8/04)
[30]
; e
d)  a  possível prática  de
dumping
ou adulteração  de  combustível deve provocar  lesão  a  bens,
serviços ou interesses da União ou de entidades federais, nos termos do art. 109, inciso IV, da
Carta  Magna.  (CC  15.206/RJ,  Rel.  Ministro  Fernando  Gonçalves,  Terceira  Seção,  DJ
23/6/97). 
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Dentre os fundamentos apontados pelo STJ, a invocação da Súmula 498 do STF, que
em  seu  verbete  menciona  os  "crimes  contra  a  economia  popular",  permite  concluir  que  a
condenação transitada  em  julgado  pelo crime de adulteração  de combustível impõe ao 
sujeito 
passivo, enquanto  perdurarem  os  efeitos  da  condenação,  o  impedimento  para  ser 
administrador de  qualquer sociedade,  nos termos do  § 1º  do art. 1.011 do Código Civil e 
do  § 
1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
Aspecto  relevante  na  jurisprudência  criminal do STJ é  a  inclusão  na denúncia  pelo
crime  de  adulteração  de  combustíveis  de  sócios  integrantes  da  sociedade  empresária
responsável  pela infração, apenas  pelo  fato  de comporem  os  quadros  da pessoa  jurídica,
sem
prova indiciária de sua participação
.
Sobre o  tema,  decidiu  a  Sexta  Turma  do  STJ,  no  julgamento  do  recurso  de  habeas 
corpus 
(HC)  nº  34.364/MG,  que  "A  despeito  de  não  se  exigir  a  descrição  pormenorizada  da 
conduta  do agente  nos crimes  societários,  isso  não  significa  que  o
Parquet
possa  deixar de
estabelecer  qualquer  vínculo  entre  o  denunciado  e  o  fato  a  ele  imputado."  Em  seu  voto,  o
relator, Ministro Hamilton Carvalhido, observou não ser suficiente para a persecução criminal 
o  fato de o  paciente ter a condição de sócio da sociedade empresária apontada como 
infratora, 
"se  não  restar  comprovado,  ainda  que  com  elementos  a  serem  aprofundados  no  decorrer  da
instrução  criminal,  o  mínimo  vínculo  entre  as  imputações  e  a  sua  atuação  na  qualidade  de
sócio." Citando precedente do STF (HC 89.105-5, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJU  de  06/11/2006),  o  Ministro  entendeu  violados  os  princípios  do  devido  processo  legal
(CF,  art.  5º,  LIV),  da  ampla  defesa,  do  contraditório  (CF,  art.  5º,  LV)  e  da  dignidade  da 
pessoa humana (CF, art. 1º, III). 
[31]
Por  outro  lado,  a  Quinta  Turma,  no  julgamento  do  Recurso  Ordinário  em  Habeas
Corpus  (RHC)  nº  17591/SP, 
entendeu  que  se  a  denúncia  descreve,  clara  e  objetivamente,  a 
conduta  do  acusado,  gerente dos  postos  de  abastecimento  envolvidos  na  prática  delitiva,
destacando  a  sua  participação  no grupo  de  pessoas  que  integravam  a  administração  do
estabelecimento onde se  comercializava  gasolina  adulterada, não  há  ilegalidade  da  prisão.
Para  restar  violado  o  princípio  da  ampla  defesa  deve  existir prova  inequívoca  de  que  o
acusado  não exercia  função  de  gerência  na  sociedade  administradora  do  posto  de
abastecimento.
Na  fundamentação  de  seu  voto,  a  Ministra  Laurita  Vaz,  relatora,  observou  que
"eventual acolhimento da alegação de  ausência  de elemento material indiciário [o fato de 
não 
ser  gerente do  estabelecimento],  apto  a  justificar  a  imputação,  requer, 
indubitavelmente,  o 
exame  acurado  do  conjunto  fático-probatório,  o qual  somente  poderá  ser  realizado  na
instrução  criminal,  sendo,  como é  sabido,  incabível  na  via  estreita  do  habeas  corpus."
Advertiu  também  a  relatora  que  não  há  inépcia  da  denúncia,  pois  "nos  crimes  societários  é
dispensável  a descrição  minuciosa  e  individualizada  da  conduta  de  cada  acusado, 
bastando, 
para  tanto,  que  a  exordial  narre  a  conduta  delituosa  de 
forma  a  possibilitar  o  exercício  da 
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ampla defesa."
[32]
Em abril de  2009, a  Sexta Turma, no julgamento do recurso  de  habeas  corpus (HC)
nº  71493/PE
[33]
,  afastou  a  responsabilidade  solidária  e  objetiva,  baseada  em  relatório  do 
órgão fiscalizador,  que atribuiu responsabilidade  a todos  os envolvidos,  sem individualizar 
as 
condutas de per si.
O  Ministério  Público  do  Estado  de  Pernambuco denunciou  cinco  pessoas  pela
prática  do  crime  de  adulteração (art.  1º  da  Lei  nº  8.176/91),  dentre  elas  ex-presidente 
de 
distribuidora  de petróleo e derivados. A peça vestibular da ação penal foi feita com 
supedâneo 
no laudo  emitido  pela  fiscalização  da  ANP,  onde  foram constatadas irregularidades  numa
amostra  de  combustível  retirada  de  um  posto  de  bandeira  localizado  em  Recife. 
A  coleta, 
segundo  o  laudo da  ANP,  mostrou  que  o  ponto  de  ebulição  do 
combustível  era  superior  ao 
permitido  pela  regulamentação,  o  que  prejudicaria  a  qualidade  do  produto  vendido  aos 
consumidores.
Diante  da  impossibilidade  de  definir  tecnicamente  o  momento  da  adulteração  do
combustível  (se dentro  ou  fora  do  recinto  da  distribuidora), a  Agência 
responsabilizou  todos 
os  envolvidos  da  cadeia de  comercialização  - distribuidor,  transportador  e  varejista  - 
pela 
irregularidade, aplicando o § 1º e o
caput
da Lei nº 9.847/99.
A  defesa  dos  pacientes  sustentou  que  a  denúncia  do  Ministério  Público  não  teria
justa causa, por estar  lastreada nas conclusões do  processo  administrativo, que por  sua vez 
se 
baseou  numa disposição  de  lei  cuja  matéria
não  é  criminal
(fiscalização  das  atividades  de
abastecimento  de combustíveis),  prevendo,  como  consignado  na  ementa,  sanções
administrativas
.  Por  conseguinte, segundo a tese da  defesa,  o MP  não  descreveu as condutas
de cada réu, individualizando-as, mas sim responsabilizou a todos eles objetivamente, ou seja,
sem observar sua culpa ou dolo.
A relatora do  HC, Ministra Maria Thereza de Assis  Moura,  reconheceu  a procedência
parcial das  alegações  da  defesa,  reiterando  entendimento  da  Corte  de  que  nos  "crimes
societários", como  o de adulteração de combustíveis, não se exige  a 
descrição  pormenorizada 
da  conduta  de  cada  denunciado
[34]
.  Sem  embargo,  o  uso  de informações de  processos
administrativos  pelo  Ministério 
Público  para  embasar  denúncias  é  inadmissível,  quando  a 
peça acusatória se  reduz à simples reprodução de relatório, como  o  elaborado pela  ANP, 
sem 
individualizar as condutas de cada réu e sua tipificação.
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Observou a julgadora que é  inaceitável  a responsabilidade solidária no  processo penal,
pontuando  que,  nessa seara,  a responsabilidade é  sempre  pessoal. "A  falta de 
imputação  ou a 
imputação deficiente na denúncia  impossibilitam o  exercício da ampla 
defesa",  em  desacordo 
com o art. 5º, LV, da Constituição, complementou a Ministra relatora em seu voto.
A  decisão  unânime  da  Sexta  Turma  determinou  a  concessão  de  habeas-corpus  a
todos  os pacientes,  a  anulação  do  processo  penal  a  partir  do  oferecimento  da  denúncia,
ressalvado  o  direito  do 
MP  formular  nova  acusação,  desde  que  individualize  a  conduta  dos 
acusados.
Ainda em  2009,  no julgamento  do  HC  69018/SP,  a Sexta  Turma  manifestou-se  no
mesmo  sentido, isto é,  pela necessidade  de  individualização na denúncia  da  conduta 
de  cada 
um  dos acusados pelo crime de  adulteração de combustíveis (ao contrário de uma imputação
genérica),  sob  pena  de  restar  caracterizado  constrangimento  ilegal.  A  decisão  foi  assim
ementada:
HABEAS  CORPUS.  ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.  ART.  1º, I, 
DA LEI Nº 8.176/91. DENÚNCIA. INÉPCIA FORMAL. NECESSIDADE 
DE  INDIVIDUALIZAR MINIMAMENTE  A  CONDUTA  PRATICADA
PELOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. São uníssonos os precedentes do Superior Tribunal de  Justiça no sentido
de que, embora não  se exija  a descrição pormenorizada  da conduta de cada 
denunciado  nos casos  de  crimes  societários, é imprescindível  que  o  órgão
acusatório estabeleça a mínima relação entre os denunciados e o  delito  que
lhes é imputado.
2.  É  formalmente  inepta  a  denúncia  que  não  demonstra,  sequer
genericamente, a  responsabilidade dos denunciados  perante a empresa ou o
nexo de causalidade entre a conduta deles e o crime supostamente cometido,
tampouco aponta quais foram  os meios empregados  ou de  que maneira  foi
praticado o delito.
3. Ordem concedida para anular a ação penal a partir da denúncia, inclusive,
por  inépcia  formal,  sem  prejuízo  de  que  outra  seja elaborada  com  o
cumprimento dos ditames legais, com extensão de ofício aos corréus
[35]
.
A  ausência  de  previsão  de  responsabilidade  em  ato  administrativo  regulador
(Portaria  da  ANP)  pode  afastar  a 
responsabilidade  penal  dos  gestores  de  distribuidora  de 
combustíveis,  ou  de  qualquer  outra pessoa que  tenha concorrido para a  perpetração  do 
delito 
previsto  no  art.  1º,  I,  da  Lei  8.176/91  (adulteração  de  combustível)?  A  questão  proposta  foi 
analisada no julgamento do HC 60652/PB
[36]
.
Em  apertada  síntese  a  descrição  dos  fatos  é  a  seguinte: X,  sócio-administrador  de
uma sociedade distribuidora de combustíveis, foi denunciado pela suposta prática do crime de
adulteração  de  combustível.  Consta  da  denúncia  que  o  paciente  negociava  o  combustível
adulterado  em  comunhão  de  ações  e  desígnios  com  mais  duas  pessoas,  administradores  de
outra  sociedade, e  esta o comercializava em  desacordo  com  as  especificações da ANP, 
como 
demonstra  a prova pericial. O  Tribunal  de Justiça  da  Paraíba denegou a  ordem ali 
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impetrada 
pela qual se pretendia o trancamento da ação penal, sob a alegação de negativa de autoria e de
materialidade.  Contra  a  decisão,  foi  impetrado no STJ
habeas  corpus
substitutivo do recurso
ordinário, com pedido de liminar.
A  negativa de autoria se deve ao fato de  o sócio  de  uma distribuidora não poder ser
réu  na  ação  penal.  De  acordo  com  o  art.  3º  da Portaria  nº  248/2000
[37]
,  da  ANP,  a
responsabilidade acerca da  qualidade e quantidade dos combustíveis recai sobre 
o  revendedor 
varejista  (pessoa  jurídica),  cabendo  a  este  coletar  amostra  de  cada  compartimento  do
caminhão-tanque que contenha o combustível a  ser recebido e efetuar as análises descritas no
Regulamento  Técnico,  bem  como  recusar  o  recebimento  de  produto  desconforme.  Quanto  à
falta de materialidade,  sustenta-se que os testes de qualidade dos produtos descritos nas notas
fiscais foram feitos e estão dentro das especificações da ANP.
A  Quinta  Turma, seguindo o  voto  do  relator,  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,
decidiu  pela  denegação da ordem, com base  nos  seguintes fundamentos: a) o 
trancamento  de 
ação penal,  pela  via  estreita  do
habeas  corpus
, somente  é  possível  quando,  pela  mera
exposição  dos  fatos  narrados  na denúncia,  verifica-
se  que  há  imputação  de  fato  penalmente 
atípico 
ou  que  não  existe  nenhum  elemento  indiciário  demonstrativo  da  autoria  do  delito 
imputado  ao  paciente  ou,  ainda,  quando  extinta  encontra-se  punibilidade;  b)  distribuir
combustível  em desacordo  com  as  normas  estabelecidas  na forma  da lei 
constitui  crime  (art. 
1º,  I,  da  Lei  8.176/91);  c)  o  ato  administrativo  regulador  (Portaria  ANP  248/00)  que  impõe
obrigações  administrativas  ao  revendedor  varejista  quanto  à  quantidade  e  à  qualidade  do
produto  não  tem  o  condão  de,  por  si  só,  afastar  a  responsabilidade  penal  dos  gestores  da
distribuidora  ou de qualquer  outra pessoa  que  tenha concorrido  para  a 
perpetração  do  delito; 
d) o desfecho  da  lide pressupõe,  necessariamente,  o  exame  da  prova,  o que não 
se  adéqua à 
ação de pedir de
habeas corpus
.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adulteração  de  combustíveis acarreta conseqüências  que transcendem a vítima e  o
autor  das condutas  ilícitas  perpetradas.  A  sociedade  e,  sobretudo,  o  consumidor  e  os
concorrentes  do  mau empresário  sofrem  os  efeitos  desta  prática.  O  primeiro  por  estar
adquirindo,  inconscientemente,  um combustível  de  má  qualidade,  com  reflexos  diretos
(mediatos  ou  imediatos)  no  desempenho do  veículo e  em  sua  manutenção, 
sendo  lesado  em 
sua  boa-fé  objetiva  tanto  no momento  da  contratação  como nas fases  pré  e pós-
contratual. O 
concorrente por não poder praticar preço  inferior aos desleais empresários, que não  adquirem
combustível  de  procedência  controlada ou  em  desacordo  com  as  especificações  técnicas,
perdendo parte de sua clientela em razão de prática anticoncorrenciais proscritas.
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Para garantir a responsabilização de todos aqueles que,  de algum modo, intervêm na
cadeia produtiva,  a  legislação  estabelece,  tal  qual  no  diploma  consumerista,  a
responsabilidade objetiva e solidária dos partícipes,  cabendo em ação regressiva a verificação
da  conduta  dolosa  ou  culposa  dos 
responsáveis.  Independentemente  da  medida,  as  sanções 
administrativas arroladas no art. 2º da Lei nº 9.847/99.
Cabe  a  ANP  a  fiscalização  desta  atividade  em  todas  as  suas  etapas,  nos  termos  da
Lei  nº 9.847/99,  bem  como  a  aplicação  das  sanções  administrativas  competentes  e,  se
necessário,  poderá  em  juízo,  na  ação  de  cobrança  das  multas,  ser  requerida  e  aplicada  a
desconsideração  da  personalidade  jurídica  da  sociedade  infratora,  a  fim  de  impedir  que  a
separação formal e patrimonial da pessoa jurídica não  sirva de obstáculo ao ressarcimento 
dos 
prejuízos causados ao Sistema Nacional de Abastecimento de Combustíveis.
Consoante  a  interpretação  vigente  no  STJ esposada  no  RESP  279273/SP  e
considerando-
se  a  redação  similar  do  §  5º  do  art.  28  do  CDC  ao  §  3º  do  art.  18  da  Lei  nº 
9.847/99,  aplica-se  a  teoria  menor  da desconsideração para as  relações 
jurídicas  entabuladas 
no  sistema  nacional  de  combustíveis.  Portanto,  sempre  que  houver  presunção  de  insolvência
da  pessoa  jurídica  infratora,  sendo  necessário  para 
garantir  a  efetiva  aplicação  da  sanção, 
poderá  o  juiz  responsabilizar  subsidiariamente  os  sócios  e administradores  para  que 
respondam pelos atos da sociedade, independentemente de culpa. 
Tal  orientação  legislativa,  corroborada  pelo  STJ,  denominada  "teoria  menor  da 
desconsideração",  não  se  coaduna  com  a 
disregard  doctrine
,  na  medida  em  que  se  limita  a
traduzir  a  aplicação  do  instituto  a  uma  hipótese  de  responsabilidade  objetiva,  solidária  e
subsidiária  dos  sócios,  produzindo,  na  verdade,  não  a  desconsideração,  mas  a 
despersonalização da pessoa jurídica.
Como  examinado,  a  responsabilidade  solidária  e  subsidiária  amplia  a  sujeição
passiva  do devedor, enquanto  que  a desconsideração  altera essa  imputação,  transferindo-
a  da 
sociedade para o sócio, tendo como premissa o elemento subjetivo.
No âmbito criminal,  vários aspectos do crime  de adulteração  de  combustíveis foram
analisados,  a  partir  do  exame  de  julgados  do  STJ.  O  mais  contundente é  que,
independentemente  da  obrigação  de  indenizar,  a  adulteração  de combustíveis  enseja  a
incidência  da  pena  privativa  de  liberdade  (detenção),  podendo  o  MP  oferecer 
denúncia  com 
base  no  procedimento  administrativo  instaurado  pela  ANP  ou  em  inquérito  policial. 
Sem 
embargo, é imperativo que as condutas perpetradas sejam individualizadas, não se aplicando a
teoria do  risco proveito em matéria criminal, sob pena de eliminação ou  restrição da garantia 
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
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[1]
Art. 5º, inciso XXXV: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito;" 
[2]
Note-se que outros objetivos da Política Energética brasileira relacionados à proteção da 
qualidade do 
combustível são: "IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; V - 
garantir o 
fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos termos do § 2º do 
art. 177 da 
Constituição Federal; [...] IX - promover a livre concorrência; [...]."
[3]
Embora não seja o objetivo precípuo do trabalho, cabe ressaltar que a adulteração de 
combustíveis 
costumeiramente tem por finalidade fraudar o pagamento de tributos, sendo os outros 
objetivos do fraudador 
meios para atingir esta meta.  Rodolfo Landim, engenheiro civil e de petróleo, ex-diretor-
gerente de exploração e 
produção e presidente da Petrobras Distribuidora S.A. e articulista do jornal Folha de São 
Paulo, aponta as 
fraude mais comuns dos sonegadores: "A partir da criação de distribuidoras "barriga de 
aluguel", alguns 
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empresários praticam sistematicamente a sonegação da CIDE, do PIS/COFINS e/ou do 
ICMS. Entre as práticas 
mais comuns, destacam-se: 1) a sonegação de tributos no diesel, devido a alíquotas de ICMS 
diferenciadas entre 
Estados; 2) venda de álcool supostamente para outros fins, com menor incidência de carga 
tributária; 3) falsa 
operação interestadual de etanol hidratado; 4) venda de álcool hidratado com nota fiscal de 
anidro (que, por ser 
misturado à gasolina, não paga imposto ao sair da usina); 5) reutilização de uma mesma nota 
fiscal;  6) venda 
sem nota fiscal.  As "barrigas de aluguel" não possuem ativos e operam unicamente 
intermediando as operações. 
Essas distribuidoras são abertas e fechadas com grande velocidade, engordando as contas 
bancárias de seus 
proprietários e deixando passivos tributários significativos.  Segundo o SINDICOM 
(Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes), essa perda tributária, apenas no 
álcool hidratado, 
pode chegar a R$ 1 bilhão em 2010, valor equivalente ao custo de construção de 100 mil 
casas populares. 
[...]Perdem as distribuidoras e os revendedores éticos, que sofrem prejuízo ao competir com 
preços predatórios e 
têm sua imagem desgastada. Por fim, perdem a sociedade e o Estado, que vêem a receita e a 
capacidade de 
investimento reduzidas.  Mas a realidade é que as margens apertadas e o alto valor dos 
impostos envolvidos 
criam um ambiente favorável para a existência de uma competição desleal através de 
sonegação e adulteração, 
caso essas não sejam combatidas." Disponível em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me1510201029.htm . Acesso em 19/4/2011.
[4]
O SINDIPOSTO - Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de 
Goiás - aponta 
vários defeitos a que o veículo está sujeito com o uso freqüente de combustível adulterado 
pode causar vários 
defeitos, dentre eles: "O entupimento da bomba de gasolina que fica no tanque e leva o 
combustível até o motor. 
Com isso, o carro começa a falhar e o motor "morre" sendo preciso dar a partida várias vezes 
para o carro voltar 
a funcionar. Nesse caso, o conserto fica em torno de R$ 300,00. A corrosão do sistema de 
injeção eletrônica, que 
é um conjunto de peças que injetam a quantidade exata de gasolina nos cilindros para o motor 
funcionar, 
evitando desperdícios. Se este sistema parar de funcionar, o carro pára também. Um conserto 
no sistema de 
injeção eletrônica custa, em média, R$ 1.500,00 nos veículos populares. Acúmulo de resíduos 
na parte interna do 
motor, causado pela queima de gasolina adulterada. Esses resíduos ocupam o espaço de 
movimentação das peças 
móveis do motor, dificultando a articulação dessas peças. Os resíduos podem atingir também 
a bomba de óleo. 
Os defeitos no motor demoram mais a aparecer, cerca de 5.000 km depois dos primeiros 
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abastecimentos com 
gasolina adulterada. Se o motor fundir, o conserto não fica por menos de R$ 1.200,00, 
variando de acordo com o 
veículo." 
(http://www.sindiposto.com.br/paginas_associados/mercado_comb/adulteracao_comb.htm). 
Acesso em 
22/4/2011.
[5]
Segundo a Lei do Petróleo (art. 6º, XXI), entende-se por revenda, para fins da regulamentação 
por parte da 
ANP, a "atividade de venda a varejo de combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito envasado, 
exercida por 
postos de serviços ou revendedores, na forma das leis e regulamentos aplicáveis;" 
[6]
Segundo a Lei do Petróleo (art. 6º, XX), entende-se por distribuição, para fins da 
regulamentação por parte da 
ANP, a "atividade de comercialização por atacado com a rede varejista ou com grandes 
consumidores de 
combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito envasado, exercida por empresas 
especializadas, na forma 
das leis e regulamentos aplicáveis;"
[7]
CF, art. 170 [...] Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo os casos expressos em lei.
[8]
CF, art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante 
e outros 
combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta 
Constituição. 
[9]
A Portaria ANP 202/2000 dispõe sobre os requisitos a serem cumpridos para acesso à 
atividade de 
distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel, 
mistura óleo 
diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP e outros combustíveis automotivos. No 
tocante à 
constituição, instalação e funcionamento das sociedades distribuidoras, as disposições são 
bastante semelhantes 
com as exigências da Portaria 116 para os revendedores varejistas, como a nacionalidade 
brasileira da sociedade, 
o registro e a autorização, em caráter permanente, concedidos pela ANP e a vedação de 
concessão de registro à 
sociedade empresária com administradores ou sócios que, nos cinco anos anteriores à data do 
pedido de registro, 
tenha sido administrador de sociedade que não tenha liquidado débitos e cumprido obrigações 
decorrentes do 
exercício de atividade regulamentada pela ANP. Sem embargo, destacam-se como 
peculiaridades: (i) a 
possibilidade de transferência de titularidade do registro de distribuidor, mediante prévia e 
expressa aprovação 
da ANP, desde que o novo titular satisfaça os requisitos regulamentares; (ii) a exigência 
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prévia à autorização de 
o empresário possuir base, própria ou arrendada (contrato com prazo igual ou superior a 5 
anos com expressa 
previsão de renovação, registrado em cartório na forma de extrato, se for o caso), com 
instalações de 
armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 
combustível, biodiesel, 
mistura óleo diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP e outros combustíveis 
automotivos, autorizada 
pela ANP a operar, com capacidade mínima de armazenamento de 750 m³ (setecentos e 
cinquenta metros 
cúbicos); (iii) comprovação de capital social integralizado de, no mínimo, R$ 1.000.000,00 
(um milhão de 
Reais), e comprovação da capacidade financeira para obter o registro de distribuidor, 
correspondente ao 
montante de recursos necessários à cobertura das operações de compra e venda de produtos, 
inclusive os tributos 
envolvidos.
[10]
Art. 10 da Portaria ANP 116/2000. "O revendedor varejista obriga-se a: [...] II - garantir a 
qualidade dos 
combustíveis automotivos comercializados, na forma da legislação específica; III - fornecer 
combustível 
automotivo somente por intermédio de equipamento medidor, denominado bomba 
abastecedora, aferida e 
certificada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
INMETRO ou por 
empresa por ele credenciada, sendo vedada a entrega no domicílio do consumidor; IV - 
identificar em cada 
bomba abastecedora de combustível automotivo, no (s) painel (is) de preços, e nas demais 
manifestações visuais, 
de forma destacada, visível e de fácil identificação para o consumidor, o combustível 
comercializado, 
informando se o mesmo é "aditivado", ficando facultada a identificação de "comum" para os 
demais 
combustíveis; V - informar ao consumidor, de maneira adequada e ostensiva, a respeito da 
nocividade, 
periculosidade e uso do combustível automotivo; VI - prestar informações solicitadas pelos 
consumidores sobre 
o combustível automotivo comercializado; VII - exibir os preços dos combustíveis 
automotivos comercializados 
em painel com dimensões adequadas, na entrada do posto revendedor, de modo destacado e 
de fácil visualização 
à distância, tanto ao dia quanto à noite; VIII - exibir em quadro de aviso, em local visível, de 
modo destacado, 
com caracteres legíveis e de fácil visualização, as seguintes informações: a) o nome e a razão 
social do 
revendedor varejista; b) o nome do órgão regulador e fiscalizador das atividades de 
distribuição e revenda de 
combustíveis: Agência Nacional do Petróleo - ANP, bem como o sítio da ANP na internet 
www.anp.gov.br;  c) 
o telefone do Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP, informando que a 
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ligação é gratuita e 
indicando que para o CRC deverão ser dirigidas reclamações que não forem atendidas pelo 
revendedor varejista 
ou pelo (s) distribuidor (es); d) o horário de funcionamento do posto revendedor; [...] XV- 
alienar óleo 
lubrificante usado ou contaminado somente às empresas coletoras cadastradas na ANP; XVI - 
permitir o livre 
acesso ao posto revendedor, bem como disponibilizar amostras dos combustíveis 
comercializados para 
monitoramento da qualidade e a documentação relativa à atividade de revenda de combustível 
para os 
funcionários da ANP e de instituições por ela credenciadas; XVII - atender às demandas do 
consumidor, não 
retendo estoque de combustível automotivo no posto revendedor [o comportamento contrário 
configura prática 
abusiva, nos termos do art. 39, II do CDC]; [...]."
[11]
BRASIL. Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. Direitos do 
Consumidor. 
Disponível em
http://www.fecombustiveis.org.br/index.php?option=com_content&id=102&task=view&Itemid=40&date=2011
05-01. Acesso em 21/4/2011.
[12]
Segundo a Resolução nº 30, do CONSELHO INTERMINISTERIAL DO AÇÚCAR E DO 
ÁLCOOL - 
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CONTROLE DA PUBLICIDADE DE PRODUTOS DERIVADOS DO 
TABACO  

 
CONTROL OF THE TOBACCO-DERIVED PRODUCTS PUBLICITY  

 
 
 

Eric Baracho Dore Fernandes 
Fernando Gama de Miranda Netto 

 

RESUMO 
O controle da epidemia do tabaco representa um dos maiores desafios para a saúde pública 
mundial. Nesse contexto, a publicidade direta ou indireta desse produto constitui um das 
maiores influências para o início do hábito de fumar, em especial para crianças e 
adolescentes. Justamente por isso, o presente trabalho tem por objeto o atual panorama das 
políticas públicas de controle da publicidade de produtos derivados do tabaco no Brasil, 
analisado: (a) os atuais níveis de restrição da propaganda do tabaco no Brasil; (b) a 
constitucionalidade e legitimidade desse tipo de restrição; (c) a possibilidade da interferência 
estatal para proteger o consumidor; (d) a responsabilidade civil da indústria pelos danos 
decorrente da propaganda de tais produtos. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE DO TABACO; PUBLICIDADE E PROPAGANDA; 
RESPONSABILIDADE CIVIL; CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 
 
ABSTRACT 
The control of tobacco epidemics represents one of the biggest challenges to world´s public 
health. On this regard, the publicity of such product constitutes one of the biggest influences 
that lead to smoke habits, especially amongst children and teenagers. For this reason, this 
paper broaches the current degree of development on Brazil’s public policies regarding the 
advertisement of tobacco-related products, which shall be studied under four main aspects: (a) 
the current levels of advertisement control in Brazil; (b) the constitutionality and legitimacy of 
such control; (c) the possibility of state intervention to protect consumers; (d) civil libel 
regarding the damages caused by tobacco advertisement. 
KEYWORDS: TOBACCO CONTROL; PUBLICITY AND ADVERTISEMENT; CIVIL 
LIABILITY; JUDICIAL REVIEW. 
 
 

Sumário: 1. Introdução - 2. O controle da publicidade do tabaco no Brasil - 2.1 Publicidade 
direta e publicidade indireta de produtos derivados do tabaco - 2.2 Publicidade do tabaco e 
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difuso decorrente da publicidade de produtos fumígenos - 5. Conclusão - 6. Referências 
bibliográficas. 

  

1. Introdução 

  

Não se pode negar seriamente o impacto que a publicidade provoca no comportamento do 
consumidor. É esta a razão pela qual as grandes empresas investem milhões de reais na 
divulgação de seus produtos. Neste campo, o consumidor é alvo de inúmeras informações, 
nem sempre precisas, acerca dos produtos que lhe são ofertados. Muito embora o Código de 
Defesa do Consumidor contenha inúmeros dispositivos que asseguram o dever de informação 
do fornecedor (arts. 4º, caput; 6º, II e III; 8º, 9º, 14, 30, 31, 33, 36, par. único; 43, apenas para 
citar alguns), surpreende que em algumas relações jurídicas este direito seja vilipendiado, 
desamparando o consumidor e deixando sem freio a atividade empresarial. 

Espanta que em atividades que geram riscos para a saúde do consumidor, notadamente 
desenvolvidas por fabricantes de produtos derivados do tabaco, não exista por parte do Poder 
Público um controle efetivo sobre a qualidade da informação, considerando-se os diferentes 
públicos que estão expostos: adolescentes, analfabetos etc.   

De tal arte, com o escopo deste pequeno trabalho se pretende investigar: a) o estado atual do 
controle da publicidade do tabaco no Brasil; b) se a publicidade do tabaco interfere na 
autonomia da vontade do consumidor; c) a constitucionalidade e proporcionalidade das 
restrições à publicidade do tabaco; d) se é adequada à informação que envolve a publicidade 
dos produtos derivados do tabaco; e) se o Estado deve intervir nas relações jurídicas que 
envolvem a venda de produtos fumígenos e proteger o consumidor e sua capacidade de 
autodeterminação da publicidade ilícita; f) qual a relação entre o nexo causal e a publicidade 
para efeito de responsabilização civil. 

  

2. O controle da publicidade do tabaco no Brasil  

  

Um importante razão para que exista um controle da publicidade de produtos é impedir que o 
consumidor receba informações deficientes ou até mesmo falsas do ponto de vista científico, 
permitindo que a vontade do consumidor ao adquirir determinado produto não seja eivada de 
vício.[1] Isto porque um anúncio publicitário não significa apenas um convite à oferta. Há 
nele um conjunto de informações que despertam confiança e expectativas legítimas. Nesta 
linha, este tópico examina a distinção entre publicidade direta e indireta. Em seguida, relação 
entre publicidade e formação da vontade do consumidor, terminando com a atual situação 
legislativa no país. 

  

2.1 Publicidade direta e publicidade indireta de produtos derivados do tabaco 
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Ao menos no Brasil, a publicidade direta de cigarros jamais teve cunho informativo e 
esclarecedor, tendo sido sempre promovida com o intuito de criar uma ambientação agradável 
e associada a imagens de atividades esportivas, sociabilidade, saúde, requinte ou sucesso 
profissional. Tal estratégia persuasiva usava imagens sedutoras para incitar ao hábito, e 
quando tal veículo de comunicação alcança uma criança, adolescente ou pessoas menos 
maduras, opera sua influência com um alcance ainda maior. Sendo assim, parece mentirosa 
uma propaganda que, deliberadamente, busque associar um estilo de vida ideal a um hábito 
que, de acordo com uma verdade factual, causa graves danos à saúde. Nesse sentido, 
extraímos a lição da professora Cláudia Lima Marques: 

  

"(...) não somente as empresas [do tabaco] desinformam voluntariamente seus milhares de 
consumidores, como enviaram mensagens que - para estes leigos - eram aceitáveis e 
acreditáveis. Em outras palavras, a informação publicitária (imagens, induções, sons, risos, 
frases, personagens, situações de esporte, lazer, prazer, etc.) é recebida e processada por um 
leigo, o consumidor brasileiro, que nela acredita...".[2] (Grifo nosso) 

  

Além da publicidade direta, cujas conseqüências são mais amplamente conhecidas, é preciso 
analisar as conseqüências de uma publicidade indireta, muito mais sutil e igualmente 
sedutora. Entende-se por publicidade indireta, por exemplo, a estratégia de pagar atores e 
diretores de filmes para divulgar imagens positivas de cigarros durante as cenas dos filmes. 
Segundo informações,[3] entre os anos de 1978 e 1988, aproximadamente 188 atores e 
diretores de cinema norte-americano receberam pagamentos das empresas produtoras de 
tabaco para que seus produtos fossem exibidos. Lúcio Delfino, em obra que explora de forma 
profunda o tema da propaganda do tabaco, traz alguns exemplos memoráveis: 

  

(...) cite-se a cena em que a personagem Betty Boop vende maços de cigarros no filme "Uma 
Cilada Para Roger Rabbit", de Robert Zemeckis; ou, ainda, a cena em que Sean Connery, na 
pele de James Bond, acende um cigarro com prazer em "007 - Nunca Mais Outra Vez". O 
mesmo fizeram Paul Hogan em "Crocodilo Dundee", Bruce Willis no primeiro "Duro de 
Matar" e vários personagens de "Grease - Nos tempos da Brilhantina" e "Wall Street".[4] 

  

Um acordo firmado entre indústria do tabaco e o governo dos Estados Unidos nos anos 90 
determinava o fim desse tipo de propaganda indireta em filmes e na televisão. Entretanto, uma 
pesquisa realizada pelo Centro de Câncer de Norris Cotton (EUA), demonstrou que tal 
proposta jamais foi respeitada. Foram analisados os 25 filmes de maior audiência entre 1988 e 
1997, dos quais 85% continham cenas de tabagismo. O aspecto mais preocupante do estudo 
foi que a veiculação de marcas de cigarro foi quase tão freqüente nos filmes adultos quanto 
nos filmes de adolescentes, reduzindo-se a 20% nos filmes infantis.[5] De fato, a maioria dos 
filmes citados anteriormente ainda são diariamente assistidos por um público composto 
significativamente por crianças e adolescentes. 

A análise de tais estatísticas leva a uma conclusão curiosa. É consenso que esse tipo de 
propaganda não deva alcançar crianças e adolescentes. De fato, espera-se que, diferentemente 
dos jovens, os adultos tenham discernimento e maturidade suficientes para decidir acerca do 
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hábito de fumar.  Contudo, nem todos os adultos que atualmente são fumantes fizeram uma 
escolha pautada por uma livre manifestação de vontades. Por influência da forte propaganda 
das décadas passadas, experimentaram o cigarro ainda quando jovens, tornando-se 
rapidamente dependentes do produto, sem a força de vontade, maturidade ou condições 
necessárias para desvencilhar-se do hábito após uso prolongado do produto. Ou, similarmente, 
foram expostos a essa propaganda desde quando pequenos, ainda que viessem a experimentar 
o produto apenas na idade adulta. 

Destaque-se que apesar do posicionamento demonstrado publicamente pela indústria do 
tabaco sempre ter sido no sentido de que a propaganda não seria direcionada a criança e 
adolescentes, documentos secretos[6] dos fabricantes atestam o contrário. A Souza Cruz, por 
exemplo, afirma em seu website que "A Souza Cruz fabrica cigarros para uso exclusivo de 
adultos baseada nos melhores mecanismos e meios para a produção[7]". Diversos 
documentos secretos da indústria, contudo, desmentem tal afirmação. A seguir, toma-se a 
liberdade de reproduzir o teor de um desses documentos: 

  

 "É importante saber tanto quanto possível sobre os padrões de tabagismo dos adolescentes. 
Os adolescente de hoje são os potenciais consumidores regulares de amanhã, e a grande 
maioria dos fumantes começa a fumar na sua adolescência. Devido ao nosso grande espaço de 
mercado entre os fumantes mais jovens, a Philip Morris sofrerá mais do que qualquer outra 
companhia com o declínio do número de adolescentes fumantes."[8] 

  

2.2 Publicidade do tabaco e autonomia da vontade do consumidor 

  

Muitos defendem a liberdade de propaganda de produtos fumígenos sob o fundamento de que 
a liberdade de propaganda, em geral, seria um importante meio de persuasão inerente ao 
discurso político, jurídico e comercial.[9] De fato, não se nega que a propaganda comercial 
assuma papel essencial no sistema capitalista de consumo, trazendo a tona o constante desejo 
de comprar cada vez mais bens e produtos, e, com isso, mantendo a roda da economia em 
constante movimento. Contudo, mesmo sendo dotada dessa importante função social, tal 
liberdade deve encontrar limites na utilização de informações falsas ou mentirosas, que 
induzam o consumidor ao erro ou ao prejuízo de seus direitos fundamentais, "entendendo-se 
por mentira a falsidade deliberada que negue ou omita uma verdade factual".[10] 

Todo esse panorama de influências diretas e indiretas demonstra de forma bastante clara a 
forte influência da indústria do fumo no livre-arbítrio do consumidor. Sendo assim, se torna 
altamente questionável a hipótese de que dar início ao hábito de fumar seria uma decisão 
originada única e exclusivamente da livre manifestação de vontades do consumidor, isenta de 
vícios e influências externas.  O que dizer, então, da decisão de parar de fumar? Com efeito, 
em um ambiente onde exista a plena liberdade de propaganda inexiste a plena liberdade do 
indivíduo, enquanto consumidor e cidadão titular de direitos fundamentais. Dessa forma, 
torna-se essencial a intervenção do estado para tutelar e proteger tal liberdade do consumidor, 
através da restrição dessa liberdade de propaganda. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1162



2.3 Restrição da publicidade do tabaco no Brasil 

  

As produções legislativas do Brasil nas últimas décadas demonstram que o país tem seguido 
essa tendência mundial de desestímulo a propaganda e consumo do cigarro. A Lei no. 9.294 de 
1996 estabeleceu restrições à propaganda, que se tornaram mais severas ao serem modificadas 
pela Medida Provisória 1o 2.190-34 de 2001 e pela Lei no 10.167 de 2000, que restringiu a 
propaganda comercial dos produtos apenas aos pôsteres, painéis e cartazes na parte interna 
dos locais de venda. Tal restrição gerou reação da indústria do tabaco através da contratação 
de diversos pareceres que alegavam a inconstitucionalidade da lei. Destaque-se que a agência 
reguladora ANVISA também trouxe regulamentação restritiva à propaganda do tabaco, 
através das resoluções RDC no 104/2001 e RDC no 335/2003. 

O panorama é de progresso em relação ao tema. Contudo, a análise das restrições a 
propaganda do tabaco no Brasil nos remete a considerações mais complexas. O 
reconhecimento da necessidade de contenção da expansão do tabagismo como problemas 
mundiais fez com que, em maio de 1999, durante a 52ª Assembléia Mundial da Saúde, os 
Estados Membros das Nações Unidas propusessem a adoção do primeiro tratado internacional 
de saúde pública da história da humanidade. Trata-se da Convenção-Quadro para o Controle 
do Tabaco. Apesar de introduzir uma série de medidas de controle da propaganda do tabaco, a 
Convenção estabelece expressamente que tais restrições devem ser compatíveis com as 
constituições de cada um dos estados signatários.[11] Dessa forma, se faz necessário 
empreender uma análise mais profunda quanto à constitucionalidade do nosso atual modelo 
de restrições à propaganda do tabaco, bem como quanto a sua legitimidade perante o direito 
internacional dos direitos humanos. É o que se propõe realizar a seguir. 

  

3. Constitucionalidade e proporcionalidade das restrições da publicidade do tabaco 

  

Conforme já dito, a Lei no 10.167 de 27 de Dezembro de 2000, ao alterar dispositivos da Lei 
nº 9.294, de 15 de julho de 1996, restringiu de forma severa a veiculação de propagandas que 
tenham por objeto produtos fumígenos.[12] A partir da vigência do novo diploma, a 
propaganda comercial dos produtos em questão só pode ser efetuada através de pôsteres, 
painéis e cartazes, na parte interna dos locais de venda.[13] Além disso, na propaganda passa 
a ser proibido veicular o consumo à prática de atividades esportivas ou em situações perigosas 
e ilegais, diferente da redação anterior que vedava apenas esportes olímpicos. Outro ponto 
relevante foi que a nova lei prevê não apenas a total proibição da presença de crianças e 
adolescentes na propaganda, mas também quaisquer referências às mesmas. É clara a 
tentativa do legislador em evitar que jovens se tornem destinatários dessa influência. 

O tema é polêmico. Registre-se o fato de a Confederação Nacional da Indústria ter ajuizado 
Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI nº 3311)[14] perante o Supremo Tribunal Federal 
para atacar a legislação que veda a publicidade de cigarros nos veículos de comunicação de 
massa e determina a inclusão das advertências constantes nos maços. A Aliança de Controle 
do Tabagismo foi admitida na ação como amicus curiae e defendeu a manutenção da lei. No 
plano internacional, vale conferir a decisão da Suprema Corte Norte-Americana sobre a 
enganosidade dos cigarros de baixos teores (light),[15] bem como a decisão da Suprema Corte 
do Canadá sobre a proibição de publicidade de produtos derivados de tabaco.[16] 
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Este cenário oferece um verdadeiro convite para questionar a constitucionalidade e 
proporcionalidade das restrições da publicidade do tabaco. Nesta linha, cumpre investigar a 
constitucionalidade das restrições da publicidade do tabaco, o que se fará à luz do postulado 
da proporcionalidade,[17] perquirindo: a) legitimidade dos fins;[18] b) adequação da medida 
para atingir os fins propostos; c) necessidade dos meios empregados; d) proporcionalidade 
stricto sensu (ponderação). Neste campo, a experiência internacional não pode ser descartada. 
Conforme lição de Paula Ligia Martins,[19] o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
não assume a liberdade de expressão como um direito absoluto, mas exige que qualquer 
limitação a ele imposta deva ser cuidadosamente desenhada.[20] A Corte Interamericana de 
Direitos Humanos tem esclarecido em suas decisões[21] que restrições à liberdade de 
expressão e comunicação devem (i) ser estabelecidas em lei e precisamente definidas; (ii) 
buscar atingir fins legítimos com as restrições impostas, ou seja, de acordo com os propósitos 
listados no art. 13 (2) da Convenção Americana de Direitos Humanos; e (iii) ser realmente 
necessária para garantir um daqueles fins legítimos. 

  

3.1 Tutela da saúde como fim legítimo na restrição da publicidade do tabaco 

  

A restrição legal da publicidade do tabaco, além de profundamente delimitada, encontra 
fundamento na própria Constituição Federal, no capítulo destinado à Comunicação Social, no 
art. 220, § 4º.[22] Luís Roberto Barroso entende, contudo, em parecer,[23] que a legislação 
atual deixa de ser uma mera restrição à publicidade do tabaco, configurando um verdadeiro 
banimento. Segundo uma interpretação semântica do dispositivo, o autor afirma que a 
expressão "restrições" traz implicitamente a impossibilidade do banimento da propaganda, o 
que, em tese, teria ocorrido com a restrição da propaganda apenas a painéis, pôsteres e 
cartazes na parte interna dos locais de venda. 

É de se questionar tal interpretação. A idéia de que os direitos só podem ser restringidos pela 
própria Constituição é desmentida pela (a) indeterminação das normas constitucionais; (b) 
complexidade de grande parte dos casos que envolvam tais direitos. Afinal, nem sempre é 
possível delimitar com nitidez o âmbito de proteção definitiva dos direitos.[24] Segundo tais 
teorias modernas de interpretação constitucional, é possível atribuir limites distintos aos que 
estabeleceu o professor Barroso através de interpretação exclusivamente semântica do 
dispositivo em questão. [25] Além disso, a afirmação da restrição da propaganda aos pôsteres 
e cartazes nos locais internos de venda configurar praticamente um banimento a essa 
propaganda é no mínimo contraditória. Ainda no mesmo parecer, Luís Roberto Barroso 
afirma: 

  

"O cigarro é um produto maduro, vale dizer, está no mercado faz longo tempo e não há 
necessidade de criação de uma demanda específica pelo seu consumo. Diferentemente se 
passaria, por exemplo, com um novo sistema de transmissão de dados ou um novo programa 
de computador. Por ser um produto maduro, a publicidade não se destina a estimular o 
consumo, mas, sim, a atrair os consumidores para uma determinada marca". (Grifo 
nosso)[26] 
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Ora, se a intenção da propaganda de produtos fumígenos não é atrair novos consumidores, 
mas apenas destacar as qualidades particulares de uma determinada marca em detrimento de 
outras, parece razoável que a propaganda seja restrita aos locais de venda. É uma forma de 
garantir que a propaganda alcance, de forma mais precisa, apenas o público alvo pretendido 
pela indústria de tabaco, visto que tais locais concentrariam os consumidores que já fazem uso 
do produto. O "espaço amostral" dos afetados pela propaganda tenderia a concentrar mais 
consumidores que já fumam, ao invés das propagandas televisivas que atingem um público 
composto também por não fumantes (o que potencialmente inclui, conforme já demonstrado 
no presente trabalho, crianças e adolescentes). 

O argumento de que a propaganda do tabaco tem como objetivo apenas convencer os 
fumantes a mudarem ou deixarem de mudar para outra marca de cigarro é argumento 
recorrente pelos críticos da restrição da propaganda de tabaco. Em relação a tal argumento 
recorrente, afirma Jens Karsten: 

  

"Eu penso que esse argumento está mal definido. Se prova científica for necessária para suprir 
a necessária fundamentação para satisfazer a demanda provando a relação entre a propaganda 
de tabaco e o ato de começar a fumar, pode-se confiar em um relatório completo do 
Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos (NBER). Esse relatório 
demonstra, tanto quanto a ciência social pode fornecer provas, que eliminar a propaganda leva 
a redução na média per capita do consumo do tabaco de aproximadamente 7%."[27] 

  

Perante o art. 13(2) da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o nível atual de 
restrições se mostra igualmente legítimo. Confira-se: 

  

Artigo 13º - Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, 
sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, 
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser 
necessárias para assegurar: 

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 
(Grifo nosso) 

  

Ora, toda e qualquer possibilidade de restrição à propaganda comercial prevista pelo 
Constituinte no art. 220, § 4º envolve produtos nocivos para a saúde. No caso do tabaco, é um 
consenso de que o produto se configura como fator de risco para diversas doenças.[28] Logo, 
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concluímos que antes de proteger a liberdade de escolha do consumidor de tais produtos, o 
poder constituinte buscou proteger o bem jurídico da saúde, tornando tal restrição legítima 
sob a ótica dos Direitos Humanos. Dessa forma, tendo sido demonstrada a legitimidade das 
restrições perante a ótica dos Direitos Humanos, parte-se ao requisito da adequação. 

  

3.2 Adequação da restrição da publicidade do tabaco 

  

Em sentido instrumental, a adequação entre meio e fim da restrição significa que o meio 
empregado deve ser compatível com a finalidade a ser alcançada. Em um sentido de 
adequação constitucional,[29] seria a exigência de que toda restrição aos direitos 
fundamentais seja idônea para o atendimento de um fim constitucionalmente legítimo. 

Faz-se necessário apreciar, aqui, a capacidade empírica do meio em contribuir para a 
realização do fim. A finalidade é, sem dúvida, diminuir o número de potenciais novos 
fumantes ao proteger a liberdade de escolha do consumidor alvo dessa propaganda, bem como 
um aumento no número de fumantes que deixam o hábito. Por conseguinte, alcançando assim 
um resultado positivo também no que tange o direito social e humano da saúde e a proteção 
da criança e adolescente, visto que os jovens se encontram entre os principais atingidos por 
esse tipo de propaganda.  Entendemos haver uma adequação em sentido instrumental pelo 
fato de a restrição da Lei 10.167/2000 se adequar com a finalidade proposta. Ela não apenas 
restringe de forma mais precisa essa publicidade a um grupo que tende a concentrar 
indivíduos que já fumam (o que, diga-se de passagem, está em consonância com o argumento 
da própria indústria do tabaco de que tais propagandas têm como objetivo promover uma 
marca nova entre pessoas que já fumam), como também diminui o impacto da propaganda 
entre crianças e adolescentes. 

A perspectiva de adequação constitucional garante que interesses constitucionalmente 
legítimos não sejam restringidos em face de direitos que, hierarquicamente, não gozem de 
proteção idêntica. Não há dificuldade alguma em encontrar a adequação da restrição em 
questão com bens jurídicos protegidos constitucionalmente. Novamente, destacamos o direito 
fundamental e humano à liberdade do consumidor, o direito fundamental, social e humano da 
saúde, e, por fim, a criança e adolescente como categoria especial protegida pela Carta 
Magna. 

Deste modo, extrai-se a ilação de que a restrição é não apenas adequada para evitar que os 
modelos comerciais de um estilo de vida ideal baseado no cigarro seduzam o consumidor ao 
hábito de fumar, mas também evita que tais imagens seduzam crianças e adolescentes. 

  

3.3 Necessidade do meio restritivo eleito 

  

Quanto ao critério da necessidade, este serve para restringir a escolha de meios adequados 
para a realização de um fim ligado a um direito ou princípio envolvido, de forma que se 
houver mais de um meio igualmente adequado para a execução de um fim, deverá ser 
privilegiado aquele interfere no direito ou princípio de forma menos gravosa.[30] Deve-se 
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realizar a, portanto, a verificação concreta se outra medida menos gravosa pode ser utilizada 
para alcançar o mesmo resultado. Em relação a esse questionamento, mais uma vez 
colacionamos as palavras de Jens Karsten: 

  

"Muito importante também é a observação do relatório de que a regulação inclusiva tem um 
claro efeito na redução do uso do tabaco, enquanto a regulação limitada quase não é eficaz. A 
regulação limitada não reduz o impacto da propaganda porque permite a substituição por 
outro tipo de mídia. No total, uma redução na propaganda de tabaco não é alcançada com 
regulação limitada, por exemplo, na propaganda de televisão, mas deve, para ser efetiva, 
alcançar toda a mídia. Essas descobertas também trazem argumentos para dizer que não 
existem alternativas para a regulamentação da propaganda. Não há como obter meios menos 
restritos para alcançar o mesmo fim. Medidas positivas, como campanhas de informação que 
demonstram os perigos de fumar para a saúde, são severamente prejudicadas se a promoção 
do tabaco é ao mesmo tempo permitida". [31] 

  

Assim, na perspectiva de Jens Karsten, não há alternativa menos gravosa senão a restrição 
severa das propagandas de cigarro na mídia, destacando que medidas pouco severas têm um 
grau mínimo de eficácia concreta na diminuição do número de fumantes. Tais conclusões não 
são exclusividade das fontes citadas. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) informa o 
seguinte: 

  

"Diversos estudos mostram que o incremento na promoção do tabaco está diretamente ligado 
ao aumento do consumo de tabaco na população em geral. A promoção também está 
relacionada à iniciação ao tabagismo entre grupos específicos tais como mulheres e crianças 
como resultado de campanhas dirigidas a eles. Estudos também têm demonstrado que a 
eliminação ou a máxima restrição da promoção do tabaco reduz o seu consumo. Restrições 
parciais da promoção têm pouco ou nenhum impacto no consumo, normalmente porque 
somente quando alguns veículos de comunicação ou tipos de propaganda são restringidos, a 
indústria do tabaco simplesmente investe mais dinheiro em promoções através dos meios 
ainda permitidos."[32] 

  

Há até que entenda que o meio escolhido nem é tão gravoso assim. Afinal, a legislação 
restritiva da publicidade não proíbe o cigarro, não aumenta os tributos, não obriga a indústria 
a custear o tratamento de saúde das vítimas do fumo (como fazem os americanos); apenas 
impede que as imagens de homens de sucesso, garotas sedutoras e práticas esportivas 
fomentem nos jovens a vontade de fumar e mergulhem na mais profunda dependência 
química existente.[33] Dessa forma, concluímos pela necessidade da medida. Ainda que 
existissem outros meios menos gravosos, eles não atenderiam a necessidade de proteger o 
direito humano fundamental à saúde e a formação livre da vontade dos jovens com a mesma 
intensidade da restrição atual, devido ao elevado grau de interferência da liberdade de 
propaganda para com tais direitos. 
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3.4 Ponderação entre as vantagens e desvantagens na restrição da publicidade 

  

Em relação à proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a ponderação do equilíbrio entre 
as vantagens e desvantagens adquiridas pela restrição, Robert Alexy a destaca como sendo 
uma "otimização" das possibilidades legais.[34] Seu objeto seria o limite de satisfação 
referente às suas possibilidades jurídicas. Para o autor, a aplicação da proporcionalidade em 
sentido estrito exige avaliar três aspectos, a saber: o grau de interferência de um direito em 
outro, o peso abstrato das normas em conflito e, por fim, a confiabilidade das premissas 
empíricas que fundamentam a restrição.[35] Nesse sentido, a colisão de bens jurídicos que 
esse trabalho busca analisar pondera, de um lado, a liberdade de propaganda de produtos 
fumígenos, manifestação da liberdade de expressão comercial e da livre iniciativa. Do outro 
lado, encontra-se a liberdade do consumidor em decidir de forma plena sobre um hábito 
nocivo a sua saúde. De forma secundária, se torna também inevitável ponderar em face dessa 
propaganda, ao lado da liberdade do consumidor, o direito à saúde, bem como os direitos de 
proteção diferenciada das crianças e adolescentes.    

O primeiro aspecto diz respeito ao grau de interferência ou não satisfação de um dos 
princípios em jogo. Significa que quanto maior o grau de não satisfação ou de prejuízo de um 
dos direito, maior deverá ser o ônus argumentativo para a prevalência do direito contraposto. 
Ora, em uma circunstância onde a publicidade do tabaco atinge consumidores de forma 
indiscriminada através da propaganda direta e indireta nos meios de comunicação de massa, 
há um grande comprometimento à formação do livre-arbítrio. Como conseqüência, além da 
interferência da propaganda com o direito individual e humano da liberdade, há um posterior 
dano a outro direito fundamental, a saúde. Por fim, o ônus argumentativo se acentua ainda 
mais se considerar que crianças e adolescentes estão entre os potenciais afetados pela 
propaganda enganosa do tabaco. Dessa forma, há de se considerar a não satisfação não apenas 
da liberdade, mas de três direitos distintos. 

O segundo aspecto consiste em verificar o peso dos direitos envolvidos, seja em abstrato ou 
diante do caso concreto examinado, procurando delinear ou desvendar a magnitude e extensão 
do mesmo em razão das particularidades verificadas. Quando se trata do peso em abstrato, 
não há hierarquia entre normas constitucionais, mas no jogo da ponderação um princípio pode 
se revelar mais valioso em face de outros princípios. No caso da liberdade de propaganda em 
face de outras espécies de liberdade ou em face do direito à saúde, o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos claramente coloca a liberdade de propaganda em uma posição axiológica 
inferior. Novamente, nas palavras de Jens Karsten: 

  

"É consenso que a expressão comercial não contribui da mesma maneira para uma sociedade 
liberal e democrata como, por exemplo, a expressão política ou artística. A liberdade de 
expressão comercial é, por essa razão, matéria que implica restrições. A proteção da saúde é 
um dos fundamentos sob o qual o art. 10 (2) da convenção Européia de Direitos Humanos 
permite a imposição de restrições à liberdade de expressão. Essa previsão estabelece, em suas 
partes relevantes: o exercício dessas liberdades, uma vez que isso traz obrigações e 
responsabilidades, pode estar sujeito a formalidades, condições, restrições ou penalidades 
conforme estabelecido ela lei, e são necessárias em uma sociedade democrática, no interesse 
da (...) proteção da saúde (...)". É notável que a Corte Européia de Direitos humanos (em 
Strasburgo), na aplicação dessa limitação, jamais tenha derrubado uma lei nacional banindo a 
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propaganda do tabaco e tenha colocado muito menos ênfase no discurso comercial do que nas 
variedades políticas e artísticas". 

  

Em relação ao direito a saúde, diga-se de passagem, o peso é ainda maior se levarmos em 
consideração a proteção diferenciada que o Direito Internacional dos Humanos atribui a esse 
direito, e em especial, à saúde das crianças e adolescentes. Tal proteção é expressa, por 
exemplo, no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu 
artigo 12.[36] Vale lembrar o exemplo do direito norte-americano, no qual durante muito 
tempo a liberdade de propaganda sequer foi incluída no conjunto maior que constitui a 
liberdade de expressão[37]. Mesmo após sua inclusão nesse rol, a Suprema Corte entendeu o 
comercial speech como um valor inferior na escala de valores da Primeira Emenda. In verbis: 

  

"We have not discarded the "common-sense" distinction between speech proposing a 
commercial transaction, which occurs in an area traditionally subject to government 
regulation, and other varieties of speech. To require a parity of constitutional protection for 
commercial and noncommercial speech alike could invite dilution, simply by a leveling 
process, of the force of the Amendment's guarantee with respect to the latter kind of speech. 
Rather than subject the First Amendment to such a devitalization, we instead have afforded 
commercial speech a limited measure of protection, commensurate with its subordinate 
position in the scale of First Amendment values, while allowing modes of regulation that 
might be impermissible in the realm of noncommercial expression."[38] (Grifo nosso) 

  

Por fim, o terceiro aspecto a ser considerado na metodologia de Alexy para aplicação da 
proporcionalidade em sentido estrito é a confiabilidade das premissas empíricas, o grau de 
certeza a respeito dos efeitos concretos que a decisão jurídica produzirá no fato social ao se 
adotar uma ponderação específica. Classifica-se, dessa forma, o grau de confiabilidade das 
premissas em leve, médio ou alto. Em relação às produções jurídicas e pareceres que buscam 
defender a propaganda do tabaco, o grau de vinculação prévia da tese para com um resultado 
necessariamente favorável à propaganda impede que um grau de confiabilidade mais elevado 
seja atribuído.  Um grau de confiabilidade das premissas empíricas mais elevado deve ser 
atribuído somente para as teses patrocinadas por grupos ou desenvolvidas por autores que não 
demonstrem uma tendência prévia de vinculação de suas conclusões a determinado resultado. 
Assim, uma tese ou parecer jurídico contratado na defesa de qualquer dos dois sentidos possui 
um grau de confiabilidade menor como premissa empírica. Já um relatório como o realizado 
pelo Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos (NBER) ou por 
órgãos governamentais possuiria um grau de confiabilidade maior, pois apesar de decidir no 
sentido de que as restrições são efetivas, não o faz patrocinado por interesses específicos.[39] 

Assim, através da submissão às normas brasileiras de controle da propaganda do tabaco a um 
teste de proporcionalidade, concluímos que o nível atual de restrições estabelecido pela Lei 
nº. 10.167/2000 se mostra constitucional. 

  

4. Responsabilidade civil da indústria do tabaco e a publicidade abusiva e enganosa 
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Embora o Brasil tenha adotado inúmeras medidas legais e administrativas específicas para 
realizar o controle da atividade da indústria do fumo, ocupando uma posição de liderança, os 
tribunais brasileiros, em regra, não têm acolhido as pretensões indenizatórias de pessoas que 
foram acometidas por doenças associadas ao tabaco. 

            A Aliança de Controle do Tabagismo, sob a coordenação de Clarissa Menezes Homsi, 
pesquisou como os tribunais pátrios têm se comportado diante de ações indenizatórias contra 
a indústria do tabaco. Nesta pesquisa foram analisadas 66 decisões dos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Distrito Federal, sendo que apenas 3 eram ações coletivas.[40] No que diz respeito às 
ações individuais pesquisadas, mais de 60% foram promovidas por fumantes, pouco mais de 
30% por "familiares de fumante falecido (cônjuge, filhos, pais)" e curiosamente uma ação foi 
proposta por um fumicultor que alegou ter tido problemas de saúde decorrentes de sua 
atividade.[41] Os problemas de saúde mais citados nas ações individuais são: doença 
pulmonar; câncer; doenças vasculares, até mesmo com amputação e doença psiquiátrica.[42] 

A tutela judicial do consumidor de tabaco deixa a desejar, porque, em regra, tem sido acolhida 
a linha de argumentação dos advogados que trabalham para a indústria do tabaco,[43] que 
alegam: a) a produção e comercialização de cigarros não só é lícita, mas amplamente 
regulamentada e todos os atos da Souza Cruz estão de acordo com o que dispõe a 
Constituição (art. 220, §4º), o Código de Defesa do Consumidor e os regulamentos da Anvisa; 
b) a propaganda do cigarro não é enganosa ou abusiva; c) O cigarro não é um produto 
defeituoso, mas um produto de periculosidade inerente; d) os riscos associados ao consumo 
de cigarros são de conhecimento dos consumidores há várias décadas; e) não há como 
estabelecer o nexo causal entre o ato de fumar e "doenças multifatoriais" (diversos fatores de 
risco são concorrentes), mormente pelo fato de que a associação dessas doenças ao tabaco é 
meramente estatística, não levando em consideração o indivíduo isolado; f) ao consumidor 
deve ser imputada culpa exclusiva, porque fumar é uma opção que envolve riscos conhecidos 
e nada impede que o fumante decida parar de fumar a qualquer tempo, já que a nicotina é 
incapaz de intoxicar o consumidor a ponto de afetar a sua autodeterminação.[44] 

            Algumas considerações devem ser feitas no que diz respeito aos argumentos acima 
apresentados para efeito de responsabilização civil. 

  

4.1. Licitude da atividade de comercializar produtos derivados do tabaco 

  

Ninguém nega que a comercialização do cigarro no Brasil seja lícita. Toda a cadeia produtiva, 
desde o cultivo até a preparação e comercialização do produto é amparada pela legalidade, 
sendo fiscalizada e tributada de forma regular pelo poder público. De fato, a manutenção 
deste como produto lícito é útil para que o Estado mantenha um nível tolerável de controle 
sobre a tributação e fiscalização acerca da qualidade dos produtos fornecidos ao 
consumidor.[45] No entanto, "não deixa de ser estranha a licitude de um produto que mata, 
nada menos, que a metade de seus consumidores diretos, acarretando, inclusive, prejuízos 
altíssimos aos cofres públicos."[46] De qualquer forma, a licitude da atividade não torna lícito 
todos os atos empresariais. Do contrário, nunca uma empresa que vende aparelhos eletrônicos 
poderia ser responsabilizada com base no CDC. Ademais, a licitude da atividade não é 
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significativa para a discussão acerca da responsabilidade da indústria, visto que a mesma é de 
natureza objetiva, conforme o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.[47] 

  

4.2 Direito à informação versus publicidade ilícita 

  

            Publicidade significa tornar público. Diga-se, desde logo, que a publicidade é uma das 
técnicas da informação e, por esta razão, não pode desinformar.[48] No consumo de produtos 
derivados do tabaco há informação de todos os riscos que, aliás, são do conhecimento dos 
consumidores? O tema vem regulado da seguinte forma no Código de Defesa do Consumidor: 

  

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, 
inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de 
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite 
à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 
experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 
informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

  

Segundo Fábio Ulhôa Coelho, "o essencial, na caracterização da publicidade enganosa, é o 
potencial de indução em erro que a mensagem pode apresentar, e não necessariamente a 
falsidade da informação transmitida."[49] E arremata o mesmo autor: "Nenhuma lingerie é 
usada por mulheres feias; nenhum cigarro é consumido por doentes; nenhum produto é 
relacionado seriamente com o fracasso pessoal ou profissional. Apenas nos anúncios de 
formato bastante simples não se vislumbra qualquer apelo fantasioso". [50] 

Isto parece contrariar, todavia, a redação do § 1° do art. 37 que se refere à informação ou 
comunicação "inteira ou parcialmente falsa". Uma coisa é informar fornecendo dados 
verdadeiros, reconhecidos pela ciência; outra, bem diferente, é criar informações fantasiosas 
no campo científico.  Seria inteiramente falsa, por exemplo, a informação de que fumar 
melhora o desempenho físico de um atleta. Diga-se, aliás, que o art. 66 do CDC tipifica a 
afirmação falsa ou enganosa como infração penal, e isto nada tem a ver com apelo 
fantasioso[51]. 

A conclusão que se chega é que a publicidade do cigarro é enganosa por omissão. Realmente, 
quais são os dados que precisam ser informados do cigarro? Alguns juristas sustentam que os 
males provocados pelo fumo já estão presentes na consciência da coletividade ou na cultura 
popular[52]. Chegam praticamente a dizer que todos nascem sabendo e que isto isenta os 
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fabricantes de colocar informações nos produtos fumígenos. Esquecem que os principais 
consumidores atingidos são hipervulneráveis, porque são crianças e adolescentes, conforme 
tivemos a oportunidade de demonstrar anteriormente. 

Ademais, o caráter abusivo resta patente na medida em que a publicidade do cigarro faz a 
apologia de um produto que acarreta danos ao consumidor, aproveitando-se da carência de 
informações dos jovens que são atraídos pelos efeitos perversos da publicidade com a 
promessa de auto-afirmação para uma vida adulta[53]. 

            

4.2.1. Direito à informação e livre-arbítrio 

  

Há quem não veja com bons olhos a excessiva intromissão do Estado no setor privado. Não 
estaríamos aqui diante de uma forte intervenção na autonomia da vontade - e por que não 
dizer - no direito de liberdade dos fumantes? Por outro lado, a dependência provocada pela 
nicotina não constitui uma forma de dano moral ao espaço de decisão do fumante que tenta 
desesperadamente abandonar o vício? Afinal, em que medida deve o Estado regular a 
publicidade dos produtos fumígenos? 

            Até hoje está disseminada a idéia de que fumar é um ato consciente de vontade que 
está dentro da esfera de livre-arbítrio de cada um. Para Teresa Ancona Lopez, [54] a liberdade 
de fumar é um direito humano tanto quanto a liberdade de não fumar, e é dever do Estado 
tutelar e tornar harmônicas essas duas liberdades quando estiverem em rota de colisão. Para a 
autora,[55] no entanto, deve-se evitar a todo custo o "higienismo estatal", isto é, permitir que 
o Estado se intrometa na vida privada das pessoas, ocupando o lugar da família, formando 
uma sociedade de eternas crianças. 

De acordo com os defensores da propaganda, a decisão de fumar seria única e exclusivamente 
do consumidor fumante, um hábito adquirido por uma decisão racional e plenamente ciente 
dos prós e contras de tal decisão. Dessa forma, defendem uma linha de culpa exclusiva da 
vítima pelos danos causados. Essa tese se baseia na premissa de que não há, por parte das 
empresas, qualquer forma de influência que leve o consumidor ao hábito fumar ou os impeça 
de deixar de fazê-lo. Muitos sustentam, inclusive, que a finalidade da propaganda do tabaco 
seria única e exclusivamente a de "fazer com que um consumidor que já fume decida por uma 
determinada marca em detrimento de outra". [56] 

No entanto, a idéia de um livre-arbítrio puro é equivocada para descrever o início do hábito de 
fumar. A suposta liberdade possuída pelo consumidor "pré-fumante" acaba sendo envolvida 
pelo bombardeiro de influências externas no processo de formação de sua vontade. 

Com efeito, a vontade humana não é invariável, inatingível ou totalmente livre de influências. 
A mesma pode ser conduzida e transformada por estímulos externos, advindos de uma 
realidade obtida pela experiência. Sempre que possível, na tentativa de analisar uma situação 
de fato na qual o fator determinante seja uma manifestação de vontades pautada no livre 
arbítrio, é necessário investigar possíveis interferências externas motivadoras, potencialmente 
prejudiciais à formação da vontade, e que induzem o indivíduo a um agir específico. Nesta 
linha, não há como afirmar que determinado hábito depende única e exclusivamente de um 
livre arbítrio quando não há liberdade plena em tal escolha. 
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Recorde-se, aliás, que a prática do tabagismo é uma doença causada pela dependência da 
nicotina. E como doença deve ser tratada, "não bastando a simples vontade ou opção do 
enfermo para expurgá-la de seu organismo". [57] Estudos demonstram que a primeira tragada 
do fumante ocorre não na fase adulta e sim quando adolescente. Os jovens sempre estiveram 
na mira da indústria do tabaco. Historicamente, a estratégia da indústria de tabaco tem se 
baseado em omissão de informações acerca dos males do fumo, e em técnicas de marketing 
que criam a imagem de um estilo de vida ideal.[58] 

O fator genético também não pode ser ignorado. Estudos indicam que 90% dos fumantes são 
fisiologicamente dependentes da nicotina, enquanto 50% dos usuários de heroína apresentam 
esta predisposição genética e apenas 10% dos consumidores de álcool possuem dependência 
fisiológica.[59] É simplesmente impossível que a pessoa que decide experimentar o cigarro 
pela primeira vez esteja ciente de todos os malefícios que pode vir a desenvolver, sem falar 
dos danos que pode provocar ao meio ambiente e à saúde de terceiros.[60] 

Não há, por isso, total livre arbítrio no ato do homem médio que dá início ao hábito de fumar 
em um ambiente onde existe plena liberdade de propaganda sem uma informação adequada 
sobre o produto que se está sendo vendido. Tal ambiente impede a possibilidade de uma 
decisão racional e a plena liberdade do indivíduo, enquanto consumidor e cidadão titular de 
direitos fundamentais. Dessa forma, torna-se essencial a intervenção do estado para tutelar e 
proteger tal liberdade do consumidor, através da restrição dessa liberdade de propaganda. 

  

4.2.2 Defeito de informação e produto de periculosidade inerente e não-defeituoso 

  

            Nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, consideram-se produtos 
defeituosos aqueles que apresentam "defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos." 

            Na lição de Gustavo Tepedino,[61] cumpre distinguir a periculosidade inerente (riscos 
de fumar são conhecidos) de defeito do produto (segurança dentro dos padrões da expectativa 
legítima dos consumidores). Exemplifica que o ferimento provocado em um cozinheiro pela 
faca (perigo inerente previsível) não gera o dever de indenizar, e tampouco se poderia alegar 
defeito do produto de fogos de artifício com base em sua combustão. 

            De acordo com Adroaldo Furtado Fabrício, poder-se-ia ter como defeituoso "um 
cigarro que não queimasse, ou que não tivesse sabor algum, ou, por ausência de qualquer dos 
componentes ordinariamente contidos nele, fosse incapaz de proporcionar ao fumante a 
sensação de prazer por ele esperada".[62] 

            Embora esses autores não toquem no tema do defeito de informação, Álvaro Villaça 
Azevedo, sustentar inexistir tal defeito, porque somente com o advento da Portaria do 
Ministério da Saúde n. 695, de 1º de junho de 1999, é que foi imposta a obrigação de informar 
que "a nicotina é droga e causa dependência".[63] 

Ora, se a nicotina, de fato, motiva a dependência, têm-se aqui mais uma prova de que o ato de 
parar de fumar seja um comportamento que dependa apenas do livre-arbítrio do fumante (que 
pode ter começado a fumar na adolescência). Uma vez ausente a vontade do viciado cai por 
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terra a tese de que haveria culpa exclusiva do consumidor (art. 12, III, CDC). De qualquer 
forma, o CDC é de clareza solar no que diz respeito à obrigação de informar adequadamente 
e suficientemente e até hoje o defeito persiste. 

Como sustentar a culpa exclusiva do consumidor, se este desconhece qual seria a quantidade 
"segura" de consumo de um produto de reconhecida nocividade e periculosidade? Esta 
informação, sobre a quantidade máxima de cigarros que poderiam ser consumidos, 
obviamente não aparece nos maços. Os meios publicitários apenas estimulam o consumo do 
tabaco para que o consumidor desenvolva dependência física e psicológica, fazendo-o refém 
de inúmeras substâncias que, caso ausentes no organismo, provocarão efeitos 
indesejáveis.[64] 

  

4.3. Responsabilidade civil e o mito jurídico da falta de nexo de causalidade 

  

            Certamente um dos maiores óbices para que pessoas acometidas por doenças 
relacionadas ao tabaco possam pleitear algum tipo de indenização é o argumento da falta de 
nexo de causalidade. Todavia, a maioria dos autores restringe o exame do nexo causal ao 
aspecto fático do ato de fumar e a doença adquirida. Diferentemente, Teresa Ancona Lopez 
apresenta a distinção entre causalidade natural e causalidade jurídica, e dedica um trabalho 
inteiro aos aspectos jurídicos do nexo de causalidade. Nesta linha, a autora conclui que não há 
formação do nexo de causalidade: entre os possíveis danos do cigarro e a falta de 
conhecimento do fumante quanto aos males do fumo, porque não há defeito de informação 
sobre os riscos à saúde, e a publicidade não é enganosa ou abusiva. Entende a autora estar 
excluída a possibilidade de indenização ao fumante pelo fato de ser o cigarro um produto 
perigoso, e não defeituoso, e a vítima submeter-se, conscientemente, a um risco evitável.[65] 

Embora bem fundamentado, é uma pena que o estudo acima tenha praticamente ignorado a 
teoria da imputação objetiva na responsabilidade civil.[66] A teoria da imputação objetiva 
remonta à filosofia jurídica de Hegel. Dela é que Karl Larenz, no ano de 1927, colheu 
inspiração para publicar a obra Teoria da imputação de Hegel e o conceito de imputação 
objetiva.[67] Para esse autor, a imputação tem a ver com a pergunta sobre a responsabilidade 
que deve ser atribuída a um sujeito com a sua ação de modo que ele seja feito responsável. 
Nesta ordem de idéias, a imputação não é outra coisa senão a tentativa de distinguir o próprio 
ato de acontecimentos casuais. 

Ela foi posteriormente também desenvolvida no campo do Direito Penal, mas a teoria da 
imputação objetiva ainda conserva valor inestimável para o campo da responsabilidade civil, 
sobretudo no tratamento da omissão. De fato, há problemas que, conforme lição de Calixto 
Díaz-Regañón García-Alcalá, "se circunscriben al tratamiento concreto de la imputación 
objetiva del daño y no del nexo causal material. Para ello, es preciso distinguir cuándo 
estamos ante un caso de responsabilidad civil donde la conducta del demandado es positiva o 
identificable con una "acción" y cuándo, por el contrario, estamos ante un comportamiento 
omisivo o negativo".[68] É dizer: no caso da imputação objetiva do resultado a omissão de 
uma conduta no plano dos fatos pode significar a realização de um risco juridicamente não 
permitido. 

Basta uma rápida leitura do Código de Defesa do Consumidor para perceber que o fornecedor 
só poderá explorar os produtos potencialmente nocivos se respeitar o dever de informar, de 
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forma clara, adequada, precisa e ostensiva, a respeito da nocividade, composição e 
periculosidade do produto (art. 9º e 31). As pesquisas indicam que o cigarro possui mais de 
4.000 substâncias tóxicas e estas nunca vieram elencadas nos maços de cigarro. 

Como pondera Lúcio Delfino, "as singelas advertências acerca dos malefícios ocasionados 
pelo consumo de cigarro, inseridas nos maços vendidos no Brasil, e na própria publicidade do 
produto, decorrem de previsão legal, mais especificamente, advém do dever do Estado de 
adotar medidas com a finalidade de preservar a saúde da comunidade, como também da 
obrigação de conscientizar a população sobre os agravos à saúde gerados pelo consumo de 
tabaco e seus derivados. Essas advertências não eximem as empresas fumígenas de seu dever 
de informar." [69] 

É neste contexto que a conduta omitida (dever de informar de forma clara, adequada, precisa e 
ostensiva, a respeito da nocividade, composição e periculosidade do produto) caracteriza a 
criação de um risco não permitido e fundamenta a imputação objetiva do dever de 
indenizar.[70] É o que basta para desmistificar o mito da falta de nexo causal. O Direito não 
pode trabalhar com mitos. Ademais, a relação consumerista baseia-se na boa-fé objetiva, o 
que por certo não ocorre para a hipótese em que o fornecedor omite, propositalmente, 
informações relevantes sobre a nocividade de seu produto. 

Há, portanto, a necessidade de que sejam informados os metais tóxicos (Arsênico, Cádmio, 
Acetato de Chumbo, Fósforo P4 e P6 etc.) os gases tóxicos (ex.: Monóxido de Carbono, 
Amônia, Tolueno, Cianeto, Butano, Cetona, Terebentina, Xileno, Ácido Levulínico etc.), bem 
como as substâncias cancerígenas (Alcatrão, Polônio, Níquel, Benzeno, Formaldeído, 
Acroleína etc.) e outras que podem interagir perigosamente com os produtos derivados do 
tabaco. 

            Vencido o problema do nexo causal em sua faceta jurídica, resta ainda enfrentar o 
tema em seu aspecto fático. Isto porque vários juristas sustentam ser "indispensável a prova 
inequívoca da relação de causalidade entre o ato de fumar e a doença invocada, sendo 
insuficiente, para o caso concreto, a associação estatística e genérica, para fins 
epidemiológicos, da doença com o consumo de cigarros" [71]. É absolutamente curiosa essa 
exigência de prova impossível para o consumidor do tabaco. Todos sabem que o fumo 
provoca diversos males à saúde e que existe um rol de doenças associadas ao consumo do 
tabaco. Esses juristas esquecem, no entanto, que também a Medicina é uma ciência de 
probabilidades. Assim, o médico, ao tratar de um paciente, vai eliminando possibilidades para 
se aproximar da certeza. 

De qualquer forma, o nexo de causalidade não pode mais ser ignorado. Através da Resolução 
WHA 52.18, a 52ª Assembléia Mundial de Saúde, em maio de 1999, estabeleceu um órgão de 
negociação aberto aos Estados Membros da Organização Mundial de Saúde para implementar 
uma coalizão mundial - denominada de Convenção Quadro para o Controle do Tabaco 
(Framework Convention on Tobacco Control) - para o controle do tabagismo.[72] Cuida-se, a 
bem ver, de um verdadeiro Tratado Internacional versando sobre a Saúde Pública 
mundial.[73] 

Um dispositivo importante e que merece transcrição é o do art. 8º que se refere à proteção 
contra a exposição à fumaça do tabaco, verbis: 
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1. As Partes reconhecem que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que a exposição à 
fumaça do tabaco causa morte, doença e incapacidade.[grifos nossos] 

  

Aqui há o reconhecimento, pelo Estado Brasileiro, de que há nexo causal entre a exposição à 
fumaça do tabaco e a morte, doença e incapacidade. Ora, se consta no art. 8º da Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco, que "a ciência demonstrou de maneira inequívoca que a 
exposição à fumaça do tabaco causa morte, doença e incapacidade, como podem os 
advogados da indústria do tabaco, sem nunca ter aberto um único livro de medicina, duvidar 
do consenso científico mundial? De tal arte, basta o consumidor provar que é fumante e 
possuir alguma enfermidade ou evento danoso relacionado ao tabaco para fazer jus à 
reparação do dano. 

  

4.4. Dano moral difuso decorrente da publicidade de produtos fumígenos 

  

            Afinal, se fumar realmente é prejudicial à saúde, como apontam diversos estudos 
médicos, não deveria haver algum tipo de responsabilização daqueles que provocam este dano 
social, isto é, atingem o direito à saúde da coletividade e forçam o Poder Público a destinar 
mais verbas para os hospitais tratarem especificamente de doenças ligadas ao tabagismo? 

Um vídeo encontrável na rede mundial acabou sendo alvo do processo n. 2004.011102028-0, 
por veicular propaganda de cigarro fora do horário permitido por lei. Com efeito, O 
Ministério Público do Distrito Federal ajuizou ação civil pública em face das empresas Souza 
Cruz, Standart Ogilvy & Mather Ltda e Conspiração Filmes Entretenimento S/A, em virtude 
da propaganda televisiva intitulada "Artista Plástico II", exibida no período de agosto a 
dezembro de 2000, a qual teria causado dano a interesses difusos, de âmbito nacional, tendo a 
publicidade afetado o público infanto-juvenil de todo o país. Na decisão de primeiro grau, tais 
empresas foram condenadas ao pagamento de indenização milionária a título de danos morais 
coletivos[74], tendo a sentença sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal.[75] 

Com a severa restrição que enfrenta hoje a indústria do tabaco no que diz respeito à 
publicidade, é natural que os fabricantes procurem outros meios para divulgar e estimular o 
consumo de produtos fumígenos. Obviamente este tipo de publicidade pode afetar direitos 
metaindividuais, especialmente na hipótese de não observar a legislação pátria sobre o tema. 

            A indústria aposta agora nas embalagens e nos pontos de venda.[76] Atualmente, 
caixas de padarias, bancas de jornal e algumas lojas de shopping que comercializam livros e 
revistas são os postos de venda onde são exibidos os produtos fumígenos, geralmente com 
vitrines luminosas, contendo doces e alguns brinquedos. 

Uma rápida busca no portal do Youtube permite encontrar propagandas antigas de cigarro,[77] 
mulheres com cigarro se exibindo[78] e até brinquedos feitos com caixas de cigarro.[79] Com 
isto, pode-se perceber que a exposição de nossos jovens à cultura do tabaco ainda é intensa e 
está longe de ser satisfatória. 
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5. Conclusão 

  

Este trabalho pretendeu responder: a) o estado atual do controle da publicidade do tabaco no 
Brasil; b) se é adequada à informação que envolve a publicidade dos produtos derivados do 
tabaco; c) a constitucionalidade e proporcionalidade das restrições à publicidade do tabaco; d) 
se a publicidade do tabaco interfere na autonomia da vontade do consumidor; e) se o Estado 
deve intervir nas relações jurídicas que envolvem a venda de produtos fumígenos e proteger o 
consumidor e sua capacidade de autodeterminação da publicidade ilícita; f) qual a relação 
entre o nexo causal e a publicidade para efeito de responsabilização civil. 

O Brasil, nas últimas décadas, tem seguido a tendência mundial de desestímulo a propaganda 
e consumo do cigarro. A Lei no. 9.294 de 1996 estabeleceu restrições à propaganda, que se 
tornaram mais severas ao serem modificadas pela Medida Provisória 1o 2.190-34 de 2001 e 
pela Lei no 10.167 de 2000, que restringiu a propaganda comercial dos produtos apenas aos 
pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos locais de venda. 

A publicidade de cigarros jamais teve cunho informativo e esclarecedor no Brasil, tendo sido 
sempre promovida com o intuito de criar uma ambientação agradável e associada a imagens 
de atividades esportivas, sociabilidade, saúde, requinte ou sucesso profissional. Tal estratégia 
persuasiva usava imagens sedutoras para incitar ao hábito, e quando tal veículo de 
comunicação alcança uma criança, adolescente ou pessoas menos maduras, opera sua 
influência com um alcance ainda maior. Sendo assim, parece mentirosa uma propaganda que, 
deliberadamente, busque associar um estilo de vida ideal a um hábito que, de acordo com uma 
verdade factual, causa graves danos à saúde. Patente se revela o defeito de informação, na 
medida em que os fornecedores omitem, propositalmente, informações relevantes sobre a 
nocividade de seu produto nos maços de cigarro. 

No que diz respeito ao controle da propaganda do tabaco, as restrições estabelecidas pela Lei 
nº. 10.167/2000 se mostram constitucionais e atendem à norma da proporcionalidade. Em 
relação à legitimidade dos fins, percebe-se que as normas encontram pleno amparo no Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. Em uma perspectiva de adequação, a restrição é não 
apenas adequada para evitar que os modelos comerciais de um estilo de vida ideal baseado no 
cigarro seduzam o consumidor ao hábito de fumar, mas também evita que tais imagens 
seduzam crianças e adolescentes. Em relação à necessidade, não há forma de alcançar aquela 
finalidade que seja menos gravosa à liberdade de propaganda. E por fim, a partir da técnica da 
ponderação, entende-se que o sacrifício da liberdade de propaganda resulta em um ganho 
proporcional aos demais bens jurídicos em questão. Afinal, em um ambiente onde exista a 
plena liberdade de propaganda inexiste a plena liberdade do indivíduo, enquanto consumidor 
e cidadão titular de direitos fundamentais. Dessa forma, torna-se essencial a intervenção do 
estado para tutelar e proteger tal liberdade do consumidor, através da restrição dessa 
liberdade de propaganda. 

No que tange è relação entre o nexo causal e a publicidade, a maioria dos autores restringe o 
exame do nexo causal ao aspecto fático do ato de fumar e a doença adquirida. É preciso, 
primeiramente, fazer a distinção entre causalidade natural e causalidade jurídica. É este 
último aspecto que nos interessa. Muitos danos do ocasionados pelo cigarro se devem à falta 
de conhecimento do fumante quanto aos males do fumo, porque há defeito de informação 
sobre os riscos à saúde, caracterizando-se a publicidade como enganosa e abusiva. É neste 
contexto que a conduta omitida (dever de informar de forma clara, adequada, precisa e 
ostensiva, a respeito da nocividade, composição e periculosidade do produto) cria um risco 
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não permitido e fundamenta a imputação objetiva do dever de indenizar. É o que basta para 
desmistificar o mito da falta de nexo causal. 
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[1] Reza o art. 36, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor, na 
publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para a informação dos 
legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à 
mensagem." 

[2] MARQUES, Claudia Lima. "Violação do dever de boa-fé de informar corretamente, atos 
negociais omissivos afetando o direito/liberdade de escolha", Revista dos Tribunais, n.835, 
p. 75-133, maio 2005. 

[3] As informações são de estudo publicado na revista Tobacco Control, vinculada à British 
Medical Association. Disponível em: <http://tobaccocontrol.bmj.com/>. Acesso em: 
02/01/2010. 

[4] DELFINO, Lucio. "O fumante e o livre-arbítrio: um polêmico tema envolvendo a 
responsabilidade civil das industrias do tabaco". Revista Jurídica, n. 361, p. 78. 

[5] BRASIL. INCA. Multinacionais de cigarro e cinema hollywoodiano continuam 
associados. Disponível em: 
<http://www.inca.gov.br/atualidades/ano10_1/multinacionais.html>. Acesso em: 01/01/2010. 

[6] Em 12 de Maio de 1994, os argumentos a favor da publicidade do cigarro sofreram um 
duro golpe, quando foram revelados documentos secretos referente às atividades 
desenvolvidas pela British American Tobacco e sua subsidiária nos Estados unidos, a Brown 
and British American Tobacco. Os documentos foram publicados em diversos periódicos 
científicos e em artigos do New York Times. Após recursos da empresa alegando 
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interferência em sua privacidade, a Corte Superior do Estado da Califórnia reconheceu que 
tais documentos deveriam ser de domínio público. Em 1998, um acordo entre as sete maiores 
companhias produtoras de cigarro e o governo dos Estados Unidos determinou que tais 
empresas disponibilizassem ao público todos os seus documentos internos. Os dados 
alarmantes contidos em tais documentos, em um total aproximado de 5 milhões deles, 
passaram a subsidiar diversos argumentos contra a publicidade abusiva do cigarro, 
demonstrando a necessidade de políticas públicas mais incisivas para seu controle. Acesse 
algumas dessas informações em: 
<http://www1.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=atento&link=arquivos_secretos.pdf>. 
Acesso em 03/01/2010. 

[7] Disponível em: <http://www.souzacruz.com.br>. Acesso em: 03/01/2010. 

[8] Tradução de um memorando enviado por um pesquisador da Philip Morris, Myron E. 
Johnston para Robert B. Seligman, Vice Presidente de pesquisa e desenvolvimento da Philip 
Morris, 1981. Documentos disponíveis em: <http://www.pmdocs.com/>. Acesso em: 
03/01/2010. 

[9] "A propaganda é meio comunicacional de persuasão. A persuasão é um objetivo 
comunicacional que não se reduz ao instrumento publicitário. Integra o discurso político, o 
discurso jurídico, o discurso opinativo em geral, diferenciando-se dos discursos científicos, 
mas até deles fazendo parte na forma de discurso pedagógico. Persuadir significa argumentar 
de tal forma a obter um comportamento do destinatário, não importam as convicções que os 
argumentos nele produzam". FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Direito Constitucional: 
liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos humanos e outros temas. São Paulo: 
Manole, 2007, p. 234. 

[10] FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op. Cit. 

[11] Artigo 13 - Publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. 1. As Partes reconhecem que 
uma proibição total da publicidade, da promoção e do patrocínio reduzirá o consumo de 
produtos de tabaco. 2. Cada Parte, em conformidade com sua Constituição ou seus princípios 
constitucionais, procederá a proibição total de toda forma de publicidade, promoção e 
patrocínio do tabaco. (...). BRASIL. Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. 
Decreto no 5.658 de 2 de Janeiro 2006. 

[12] BRASIL. Lei no 10.167 de 27 de Dezembro de 2000. 

[13] Art. 3o A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior só poderá ser 
efetuada através de pôsteres, painéis e cartazes, na parte interna dos locais de venda. Idem. 

[14]Acompanhamento processual disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3311&classe=A
DI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 1º de fevereiro de 2010. 

[15] Disponível em: 
<http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/210_supremacorteEUAcigarroslight.pdf>. Acesso 
em: 1º de fevereiro de 2010. Veja-se, a propósito: 
<http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task= 
view&id=1372&Itemid=1232>. Aacesso em 1º de fevereiro de 2010. 
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[16] Disponível em: 
<http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/178_CanadaSupremaCorte2007publicidade.pdf>. 
Acesso em: 1o de fevereiro de 2010. 

[17] É curial aqui fazer uma advertência de ordem terminológica. Segundo ROBERT 
ALEXY, Theorie der Grundrechte, p. 100, n. 84, a proporcionalidade não tem status de 
princípio, porque seus sub-princípios (adequação, necessidade e ponderação) não são usados 
com referência a outros, isto é, não é uma norma que prevalece em alguns casos e em outros 
não. Para o autor, a pergunta é se os sub-princípios (Teilgrundsätze) estão satisfeitos ou não, 
podendo por isso ser a proporcionalidade classificada como regra. Talvez por esta razão 
prefira HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, p. 80-2, considerar a proporcionalidade 
como metanorma ou norma de segundo grau, preferindo, entretanto, o termo postulado, que 
oferece a vantagem de não confundir a proporcionalidade com outras normas. Assim, 
definimos o postulado da proporcionalidade como a metanorma que controla a aplicação de 
outras normas, com a análise da relação meio-fim. 

[18] Observe-se que alguns autores e também a Corte Européia de Direitos Humanos arrolam 
a "legitimidade dos fins" como uma das máximas do princípio da proporcionalidade que 
precede as outras três (cf. LUÍS VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, "O proporcional e o 
razoável", in: Revista dos Tribunais, n. 798, p. 35). 

[19] MARTINS, Paula Lígia. "Conteúdo e Extensão da Liberdade de Expressão e suas 
Limitações Legítimas", in: O STF e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

[20] O teste usado pelo Comitê de Direitos Humanos para aplicação do art. 19 do Protocolo 
de Direitos Civis e Políticos encontra-se expresso no Comentário Geral 10 do Relatório do 
Comitê de Direitos Humanos à Assembléia Geral, 38a Sessão, Sup. no 40, 1983 (A/38/40), 
Anexo VI. 

[21] OEA. Corte Interamericana de Directos Humanos. Opinião Consultiva 5/85, la 
colegiacion obligatoria de periodistas. 

[22] Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto 
nesta Constituição. (...). § 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, 
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 
II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios 
decorrentes de seu uso. (Grifo nosso). BRASIL. Constituição Federal. 

[23] BARROSO, Luís Roberto. "Liberdade de expressão, direito à informação e banimento da 
publicidade de cigarro", in: BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. 
Tomo I. 

[24] Novamente negando uma interpretação unicamente semântica do dispositivo, vale 
destacar que a doutrina nos mostra claramente a possibilidade de restrições de direitos 
fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, desde que pautadas por 
parâmetros racionais de controle. Nesse sentido, NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos 
direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela constituição, passim. 

[25] Cf. PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos 
Fundamentais: Uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na 
perspectiva da teoria dos princípios. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1183



[26] "Liberdade de expressão, direito à informação e banimento da publicidade de cigarro", 
in: BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. Tomo I, p. 247. 

[27] KARSTEN, Jens. "Controle do tabaco na União Européia e a proibição de propaganda". 
Revista de Direito do Consumidor, n.40, p. 18. O relatório ao qual o professor Jens Karsten 
se refere se trata de CHALOUPKA, Frank; SAFFER, Henry. Tobacco Advertising: 
Economic Theory and International Evidence. Disponível em: 
<http://www.nber.org/papers/w6958>. Acesso em: 02/01/2010. 

[28] Confira-se as estatísticas disponíveis no website do instituto nacional do câncer (INCA), 
em: <http://www1.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=atento&link=doencas.htm>. 
Acesso em: 01/01/2010. 

[29] GONÇALVES PEREIRA, Jane Reis. Interpretação Constitucional e Direitos 
Fundamentais: Uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na 
perspectiva da teoria dos princípios. 

[30] BRANCO, Paulo Gustavo Bonet. Juízo de ponderação na jurisdição constitucional, 
2009, p.174. 

[31] Nessa passagem, o autor novamente se refere ao relatório do Departamento Nacional de 
Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos (NBER), que assinala: Tobacco advertising is a 
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ESTRATÉGIAS DE REMUNERAÇÃO NO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
REMUNERATION STRATEGIES ON THE BOARD OF DIRECTORS 

 
 
 

Frederico De Andrade Gabrich 
 

RESUMO 
O conselho de administração é um órgão colegiado de administração social, no qual os 
conselheiros assumem os mesmos deveres e as mesmas responsabilidades, pelo que devem 
também receber, em princípio, a mesma retribuição pecuniária decorrente do exercício da 
atividade desenvolvida sem subordinação. O mercado, entretanto, tem exigido o pagamento 
de remuneração diferenciada entre membros de um mesmo conselho de administração. O 
direito empresarial societário precisa reconhecer essa realidade e oferecer meios de 
estruturação jurídica para a superação lícita e inovadora dessa contradição. É necessário 
admitir a possibilidade de pagamento aos conselheiros de administração de parcelas de 
natureza remuneratória fixas e idênticas para todos os conselheiros de uma mesma sociedade, 
bem como de parcelas de natureza indenizatória, cujos valores podem variar em decorrência 
de questões particulares de cada situação concreta. Além disso, é necessário também 
reconhecer que a companhia tem relativa liberdade de gestão do seu patrimônio e, por isso, 
não existe, em tese, vedação à celebração de negócios jurídicos onerosos com quaisquer 
pessoas, inclusive com os conselheiros de administração, sobretudo antes do exercício da 
função administrativa. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO COMERCIAL; DIREITO EMPRESARIAL; CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO; GOVERNANÇA CORPORATIVA; REMUNERAÇÃO 
 
ABSTRACT 
The board of directors is a collegial body of social administration, in which the directors 
assume the same duties and the same responsibilities and should also receive, in principle, the 
same cash consideration arising from the exercise of the activity performed without tying. The 
market, however, has demanded the different payment of compensation between members of 
the same board. The corporate business law needs to recognize this reality and offer ways of 
structuring legal and lawful to overcome this contradiction innovative. You must admit the 
possibility of payments to board members of plots represent remuneration fixed and identical 
for all members of the board of directors, as well as plots nature of indemnity, whose values 
may vary due to personal reasons of each individual situation. Moreover, one must also 
recognize that the company has relative freedom to manage their assets and, therefore, there 
is, in theory, sealing the conclusion of costly legal transactions with any person, including the 
board members, especially before exercise of administrative function. 
KEYWORDS: COMMERCIAL LAW; BUSINESS LAW; BOARD OF DIRECTORS; 
CORPORATE GOVERNANCE; COMPENSATION 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos dogmas mais importantes do direito privado é a liberdade de contratar, decorrente da 
autonomia da vontade das partes. Por isso que, em matéria de Direito Civil e de Direito 
Empresarial, o que não é proibido expressamente pelas normas jurídicas é permitido. Mas, 
como não existe direito sem limite, nem tampouco regra sem exceção, em muitos casos, a 
interpretação da omissão da lei deve ser feita de maneira sistemática, teleológica e, sobretudo, 
principiológica. Dessa maneira, a liberdade de uns pode encontrar limite na liberdade e na 
dignidade de outros, mesmo sem a presença de um texto normativo expresso. 

Por meio da Instrução n. 480, de 7 de dezembro de 2009[1], a Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM impôs às companhias abertas brasileiras a obrigação de informação ao 
mercado acerca do valor total da remuneração paga aos administradores dessas sociedades. A 
expectativa é a de que a complexa norma contenha abusos e estabeleça maior proteção dos 
interesses dos stakeholders das companhias abertas. 

Ocorre que, nos últimos tempos, algumas reportagens publicadas pela imprensa informam que 
algumas companhias utilizam a prática de remunerar de maneira diversa os conselheiros de 
administração, com disparidades de até 95% entre a maior e a menor remuneração. De fato, 
essa prática se acentou na medida em que diversas sociedades abertas, sobretudo em virtude 
de imposição de regra do Novo Mercado da BMF-Bovespa, passaram a contratar conselheiros 
de administração independentes.[2] 

Não obstante, sobre esse tema, o artigo 152 da Lei n. 6.404/76 estabelece que a assembleia 
geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive 
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas 
responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação 
profissional e o valor dos seus serviços no mercado. Entretanto, o mencionado dispositivo 
omite qualquer referência à igualdade de remuneração dos conselheiros de administração 
dentro de uma mesma companhia. 

Na verdade, em relação aos diretores, em virtude de suas competências e responsabilidades 
individuais distintas, a remuneração diferenciada é justificável. Todavia, como o conselho de 
administração é um órgão colegiado, como os seus membros não têm poderes individuais 
distintos, e como todos assumem os mesmos deveres e as mesmas responsabilidades, o 
pagamento de remuneração idêntica é pressuposto inafastável de isonomia e de equidade, 
mesmo sem texto expresso de lei. 

Contudo, a inovação no direito - principalmente no direito empresarial - pressupõe a 
identificação de lacunas ou de trabalhos que o mercado pretende sejam realizados, bem como 
a superação lícita de contradições, já que muitos desejos e necessidades das empresas 
encontram limites e barreiras (muitas vezes superáveis) em normas jurídicas expressas ou 
implícitas. Daí a necessidade de superação da seguinte contradição relativamente à 
remuneração dos conselheiros de administração, para atender a uma realidade - necessidade - 
do mercado: é preciso contratar conselheiro de administração independente para atender a 
regra do Novo Mercado e, com isso, dar maior credibilidade ao órgão e à administração geral 
da companhia, mas, para atrair e manter os melhores profissionais, é necessário pagar a esse 
conselheiro independente uma remuneração atraente e geralmente maior do que aquela 
atribuída aos demais conselheiros. Como é possível fazer isso de maneira lícita? 
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2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Segundo o disposto no artigo 138 da Lei n. 6.404/76, a administração da companhia 
competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou 
somente à diretoria. 

De fato, em virtude também do disposto nos artigos 138, § 2O e 239 da Lei n. 6.404/76, a 
existência do conselho de administração é obrigatória apenas nas sociedades anônimas 
abertas, nas companhias de capital autorizado e nas sociedades anônimas de economia mista. 
Por isso, nas sociedades anônimas fechadas, de controle privado e de capital fixo, a estrutura 
administrativa da sociedade anônima pode ou não possuir conselho de administração, 
dependendo do disposto no estatuto social. 

Apesar disso, no plano teórico, existem algumas justificativas para a existência do conselho 
de administração na estrutura de gestão da sociedade anônima, dentre as quais se destacam as 
seguintes: 

• a) devido ao crescente desinteresse de participação dos acionistas nas assembleias 
gerais, o conselho de administração pode assumir as principais responsabilidades 
estratégicas que, originalmente, cabem à assembleia geral dos acionistas; 

• b) a existência do conselho de administração justifica-se também para permitir a 
facilitação da conciliação dos interesses distintos das diversas categorias de acionistas, 
pois o órgão acaba funcionando como uma espécie de mini assembleia geral, devido à 
possibilidade da presença de conselheiros eleitos como representantes dos acionistas 
controladores, dos minoritários e até mesmo dos empregados da companhia; 

• c) o conselho de administração, em tese, permite a profissionalização da diretoria, pois 
pode abrigar os acionistas controladores e seus interesses, deixando que a diretoria 
seja ocupada apenas por diretores executivos profissionais, responsáveis pela 
implementação das estratégias de administração social definidas pelo conselho de 
administração; 

• d) nas sociedades familiares, o uso da forma jurídica da sociedade anônima e a 
existência do conselho de administração pode constituir importante instrumento para 
racionalização do processo de sucessão das gerações da família e/ou para a segregação 
dos interesses e dos conflitos familiares do dia a dia da companhia; 

• e) especificamente nas sociedades anônimas de economia mista, a existência 
(obrigatória) do conselho de administração permite, em tese, a segmentação dos 
interesses públicos do acionista controlador (União, Estados, Municípios ou Distrito 
Federal) e dos interesses privados da própria companhia, de seus acionistas 
minoritários e demais stakeholders; 

• f) a existência do conselho de administração também se justifica para permitir a 
execução e a fiscalização de cláusulas dos acordos de acionistas, especialmente no que 
respeita aos direitos, deveres e atribuições do acionista líder nos acordos de comando 
(acordos de acionistas celebrados para garantir o exercício do controle da companhia 
pelos acordantes); 

• g) o conselho de administração também é importante para permitir, teoricamente, que 
acionistas minoritários e empregados da companhia participem como insiders[3] da 
administração social, o que amplia as suas possibilidades de fiscalização e de 
responsabilidade pela gestão eficaz do negócio; 
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• h) a existência do conselho de administração justifica-se, ainda, para permitir o 
exercício do poder de veto garantido às eventuais ações golden share[4]; 

De qualquer maneira, especialmente nas hipóteses em que a lei não impõe objetivamente a 
sua obrigatoriedade (apesar de todas essas justificativas teóricas), o conselho de administração 
é um órgão de administração social dispensável, pois todas as suas atribuições, previstas no 
artigo 142 da Lei n. 6.404/76[5], podem ser exercidas pela assembleia geral dos acionistas. 
Tanto assim que as sociedades anônimas fechadas, de capital fixo e de controle privado, 
existem e funcionam regularmente sem a existência do conselho de administração. 

  

2.1 CARATERÍSTICAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Havendo a previsão estatutária da existência do conselho de administração, o órgão possui 
as seguintes características fundamentais: 

• a) é um órgão deliberativo colegiado: por isso, o conselho de administração delibera 
sempre por meio de uma reunião, de acordo com a vontade da maioria de seus 
membros (princípio majoritário das deliberações), sendo atribuído a cada um dos 
conselheiros um voto. Pelos mesmos motivos, os conselheiros de administração não 
possuem poderes individuais de administração (a não ser quando também exerçam 
cargo na diretoria). Também em virtude de ser um órgão deliberativo colegiado, todos 
os membros do conselho de administração submetem-se aos mesmos deveres e às 
mesmas responsabilidades pessoais, sem qualquer distinção em virtude de serem 
representantes dos acionistas controladores, dos minoritários, dos empregados ou 
conselheiros de administração independentes; 

• b) somente acionistas podem integrar o órgão como conselheiros, em virtude do 
disposto no artigo 146, da Lei n. 6.404/76[6]. Por isso, mesmo nos casos de 
representante dos empregados e do conselheiro de administração independente, para 
que se evite qualquer discussão, o ideal é que o conselheiro seja proprietário de pelo 
menos uma ação (cumprindo a formalidade), mesmo que antecipadamente já se 
obrigue a devolvê-la ao proprietário anterior, por meio da celebração de um contrato 
de opção de compra das ações[7] possuídas;  

• c) em regra, as deliberações internas do órgão são tomadas de acordo com o 
princípio majoritário (maioria simples dos conselheiros presentes), mas o estatuto 
social poderá estabelecer quorum qualificado para algumas matérias expressamente 
indicadas no mencionado documento; 

• d) o conselheiro de administração pode residir no exterior, desde que nomeie 
procurador para o representar no Brasil (art. 146, §2o, Lei n. 6.404/76)[8]; 

• e) o conselheiro de administração sempre será uma pessoa natural e capaz, pelo 
que não é admitida a nomeação de pessoa jurídica, nem tampouco, em tese, a 
remuneração do conselheiro por intermédio de uma nota fiscal emitida por sociedade 
da qual o mesmo seja sócio; 

• f) em tese, seria incompatível o exercício de cargo de conselheiro de 
administração e o vínculo empregatício com a própria companhia, pois a relação 
de emprego pressupõe a existência de pessoalidade, a prestação de serviços de 
natureza não eventual, a remuneração e, sobretudo, a subordinação jurídica. 
Basicamente, a função exercida pelo conselheiro de administração é estratégica e não 
poderia, teoricamente, ser marcada pela subordinação típica de uma relação de 
emprego. Todavia, com a introdução do parágrafo único do artigo 140 da Lei n. 
6.404/72 (pela Lei n. 10.303/2001)[9], a possibilidade de os empregados elegerem 
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um membro para os representarem no conselho de administração, passou a ser 
viável, desde que prevista no estatuto social de maneira expressa, surgindo, daí, a 
discussão acerca da necessidade (ou não) de suspensão do contrato de trabalho do 
representante dos empregados durante o exercício de seu mandato no conselho de 
administração; 

• g) o conselho de administração não tem poder de representação social, por isso o 
órgão, diretamente, não contrata, não demite, não compra, não vende, e nem usa o 
nome empresarial para assumir obrigações ou exercer direitos em nome e/ou em favor 
da companhia. Todas essas atribuições são de responsabilidade exclusiva da diretoria; 

• h) o conselho de administração tem funções indelegáveis de deliberação e de 
controle dos atos praticados pelos diretores, pelo que é o responsável pela definição 
das linhas mestras de administração social, com a definição dos parâmetros macro 
jurídicos, econômicos e administrativos da companhia. A execução dessas 
deliberações estratégicas tomadas pelo conselho de administração cabe à diretoria e, 
eventualmente, aos demais órgãos de execução da administração social previstos no 
estatuto e/ou na estrutura organizacional da sociedade;  

• i) em virtude do disposto no §1º do artigo 143 da Lei n. 6.404/76[10], até 1/3 (um 
terço) dos membros do conselho de administração podem ser também eleitos 
para exercer funções na diretoria. Por isso, em alguns casos, é possível que todos os 
diretores sejam, ao mesmo tempo conselheiros de administração da mesma 
companhia. Quando isso acontece, entretanto, os diretores que acumulam funções nos 
dois órgãos ficam impedidos de votar nas deliberações do conselho de administração 
quando houver conflito de interesses (p. ex.: hipótese de aprovação das contas dos 
diretores, eleição de diretoria etc);  

• j) os conselheiros de administração são sempre eleitos pela assembléia geral 
ordinária, por meio de eleição individual (não há, teoricamente, possibilidade de 
eleição de chapa); 

• k) em regra, os conselheiros de administração são destituíveis ad nutum[11] pela 
assembleia geral ordinária[12]. Todavia, quando há eleição de conselheiro de 
administração pelos acionistas minoritários ou pelos empregados (artigo 141 da Lei n. 
6.404/76), a destituição de um conselheiro (eleito por estes ou pelo controlador) 
implica a destituição de todos.[13] Isso acontece para impedir que o acionista 
controlador, por meio do mecanismo da destituição ad nutum, impeça a participação 
das minorias na administração social, por meio do abuso do direito, destituindo 
sempre, sem explicitação de motivos, aqueles indicados pelas minorias; 

• l) cabe ao estatuto social estabelecer o prazo de gestão dos conselheiros de 
administração, apesar de a lei estabelecer o prazo mínimo de 1 ano e o máximo de 3 
anos, sendo permitida a reeleição. De fato, no silêncio do estatuto social, os 
conselheiros de administração podem ser reeleitos por diversos mandatos, sem 
limitação temporal;  

• m) as regras de convocação, instalação, periodicidade das reuniões, quóruns (de 
instalação e de deliberação), possibilidade de realização do evento por meio de 
video ou audioconferência, dentre outras, devem ser definidas expressamente 
pelo estatuto social, em virtude de omissão legal. Nesse sentido, destacam-se as 
funções e as responsabilidades do presidente do conselho de administração. Para que 
se evitem constrangimentos e impasses nos casos de empate é importante prever o 
voto de qualidade para o presidente do órgão. Por meio do voto de qualidade, o 
presidente não vota duas vezes, mas, havendo empate, prevalece a deliberação que 
recebeu o voto do presidente na primeira votação; 

• n) o estatuto deve estabelecer o número mínimo e máximo de conselheiros, pois a 
lei estabelece apenas o número mínimo de três, mas não estabelece o número máximo. 
Em qualquer caso, todavia, o ideal é que seja estabelecido um número ímpar de 
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conselheiros, dificultando as hipóteses de empate e permitindo que o acionista 
controlador tenha condições de eleger a maioria dos membros do órgão;  

• o) diretores e conselheiros fiscais são obrigados a comparecer nas reuniões do 
conselho de administração, especialmente nas hipóteses em que não haja conflito 
de interesses. No caso dos diretores, para prestar eventuais esclarecimentos e, no caso 
dos conselheiros fiscais, para o exercício das funções fiscalizadoras dos atos de 
administração social praticados pelo conselho de administração; 

• p) o voto secreto é nulo nas reuniões do conselho de administração, pois a eventual 
responsabilização do conselheiro por quebra dos deveres de diligência, lealdade e 
informação terá melhores condições de efetivação mediante o conhecimento dos atos 
por ele praticados dentro do órgão. Apesar disso não constar expressamente no texto 
da lei, decorre de interpretação lógica e sistemática, especialmente dos princípios da 
boa-fé (objetiva) e da informação. Por isso, tanto as opiniões, quanto o voto do 
conselheiro de administração devem ser declarados e manifestados 
expressamente na ata de reunião do conselho de administração;  

• q) todos os debates e deliberações tomadas nas reuniões do conselho de 
administração devem ser registradas por meio de ata, cuja publicação será 
obrigatória apenas nos casos em que a deliberação possa produzir efeitos perante 
terceiros (p. ex.: eleição da diretoria). Nesse sentido, todas as publicações previstas na 
Lei n. 6.404/76 devem ser realizadas no diário oficial e em um jornal de grande 
circulação no local na sede da companhia.[14]  

  

2.2 CONSELHEIRO PASSIVO x CONSELHEIRO INDEPENDENTE 

Na realidade, o conselho de administração ainda assume, em grande parte das companhias 
brasileiras, uma posição passiva destinada apenas à homologação das deliberações prévias 
decorrentes do disposto no acordo de acionistas, ou manifestada pelo acionista controlador. 
Nesses casos, na prática, os conselheiros abdicam do direito e do dever de estabelecerem as 
linhas mestras de administração social e de acompanharem a execução dos atos de 
administração dos diretores, em troca da confortável posição administrativa remunerada, 
exercida unicamente para homologar as decisões do acionista controlador. 

Todavia, nos últimos anos, vem crescendo, especialmente entre as companhias abertas e 
integrantes do Novo Mercado da BMF-Bovespa[15], a utilização estratégica do conselho de 
administração, como órgão capaz de atribuir valor à própria companhia, mediante uma 
atuação ativa, assertiva e decisiva na formulação e na condução de uma gestão estratégica da 
corporação. Sendo tudo reforçado pela presença, cada vez mais significativa, de conselheiros 
independentes. 

Segundo o disposto no item 2.1 do Regulamento do Novo Mercado da BMF-Bovespa: 

"Conselheiro Independente" caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a 
Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou 
parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, vinculado a 
sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições 
públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos 
últimos 3 anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de 
sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou 
indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de 
independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja 
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oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou 
parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; (vii) não receber outra 
remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de 
participação no capital estão excluídos desta restrição).[16] 

Nesse sentido, segundo o disposto no item 4.3 do Regulamento do Novo Mercado da BMF-
Bovespa: 

4.3 Composição. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) 
membros, eleitos pela assembléia geral, dos quais, no mínimo, 20% (vinte por cento) deverão 
ser Conselheiros Independentes.[17] 

Todavia, de maneira equivocada, data venia, o regulamento do Novo Mercado estabelece, no 
item 4.3.2, o seguinte: 

4.3.2 - O(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo art. 141, §§ 4° e 5º ou 
pelo art. 239 da Lei 6.404/76 será(ão) considerado(s) independente(s).[18] 

Na verdade, os conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários, conforme previsto nos §§ 4º 
e 5º do artigo 141 e no artigo 239 da Lei n. 6.404/76[19] [20], não são realmente 
independentes, pois defendem interesses de uma classe determinada de acionistas. O que 
ocorre é apenas uma equiparação equivocada do regulamento do Novo Mercado que, com o 
tempo, tende a ser extirpada, para imposição da lógica do instituto. 

Não obstante, segundo o código das melhores práticas de governança corporativa, sugerido 
pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC: 

O conselheiro independente caracteriza-se por: 

• Não ter qualquer vínculo com a organização, exceto participação não relevante(15) no 
capital;  

• Não ser sócio controlador, membro do grupo de controle ou de outro grupo com 
participação relevante, cônjuge ou parente até segundo grau destes, ou ligado a 
organizações relacionadas ao sócio controlador;  

• Não estar vinculado por acordo de acionistas;  
• Não ter sido empregado ou diretor da organização (ou de suas subsidiárias) há pelo 

menos, 3 (três) anos;  
• Não ser ou ter sido, há menos de 3 (três) anos, conselheiro de organização 

controlada(16);  
• Não estar fornecendo, comprando ou oferecendo (negociando), direta ou 

indiretamente, serviços e/ou produtos à organização em escala relevante para o 
conselheiro ou a organização;  

• Não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum diretor ou gerente da 
organização;  

• Não receber outra remuneração da organização, além dos honorários de conselheiro 
(dividendos oriundos de participação não relevante no capital estão excluídos desta 
restrição);  

• Não ter sido sócio, nos últimos 3 (três) anos, de firma de auditoria que audite ou tenha 
auditado a organização neste mesmo período;  

• Não ser membro de entidade sem-fins lucrativos que receba recursos financeiros 
significativos da organização ou de suas partes relacionadas;  

• Manter-se independente em relação ao CEO(17);  
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• Não depender financeiramente da remuneração da organização.  

Um conselheiro deve prezar por uma atuação independente em relação a quem o indicou ou 
elegeu e a outros membros da Administração. Seu objetivo único deve ser o de preservar e 
criar valor para a organização como um todo. O Conselho deve utilizar todos os recursos 
disponíveis para avaliar a independência de seus conselheiros. Em última instância, cabe a 
cada um dos conselheiros refletir sistematicamente sobre sua capacidade de fazer um 
julgamento independente. Essa autoavaliação deve ser rotineira diante dos temas examinados 
no Conselho. 

____________________ 

(15)Essa participação depende da estrutura acionária da companhia. Um conselheiro que 
tenha mais incentivos para 

agir como acionista do que como conselheiro pode ter sua independência comprometida. 

(16)Esta recomendação não se aplica para o conselheiro independente de empresa 
controlada. 

(17)O conselheiro de uma empresa A, que seja CEO da empresa B, deixa de ser 
independente, quando o CEO da empresa A também é conselheiro da empresa B. [21] 

De fato, o conselheiro de administração independente deve ser um conselheiro que, 
teoricamente, não tenha vínculo pessoal ou profissional com a companhia (não possui 
participações societárias significativas), nem tampouco com os acionistas (controladores ou 
minoritários) ou com os empregados da sociedade. Por esse motivo, o conselheiro 
independente tem a responsabilidade de atuar no órgão de forma a permitir a imposição eficaz 
da defesa dos interesses sociais amplos da companhia, observados os limites estabelecidos 
pelo estatuto social e pelas demais normas jurídicas. 

  

2.3 ELEIÇÃO DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

Em virtude do disposto no artigo 132 da Lei n. 6.404/76,[22] a eleição do conselheiro de 
administração cabe à assembleia geral ordinária, mediante votação e de acordo com 
deliberação tomada pela maioria absoluta dos votos presentes à assembleia, não sendo 
computados os votos em branco. 

Todavia, especificamente na eleição do conselho de administração, poderá ser adotado o 
sistema de votação de voto múltiplo, segundo o qual são atribuídos a cada ação com direito a 
voto, tantos votos quantos sejam as cadeiras existentes no conselho.[23] Assim, se o conselho 
de administração possui cinco vagas, a cada ação com direito a voto serão atribuídos cinco 
votos, sendo reconhecido ao acionista o direito de cumular todos os votos em um só candidato 
ou distribuí-los entre vários. Por isso, o sistema de voto múltiplo não se confunde com o voto 
plural, que implica a desproporção do número de votos entre ações da mesma companhia, da 
mesma espécie e da mesma classe, e que é expressamente proibido pelo disposto no §2º, do 
artigo 110, da Lei n. 6.404/76.[24] 

No plano teórico, o grande objetivo do sistema de voto múltiplo é o de permitir que acionistas 
minoritários tenham condições de eleger pelo menos um membro para o conselho de 
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administração. O pressuposto é o de que, como insider (pessoa vinculada à administração 
social), o representante dos acionistas minoritários tenha melhores condições não apenas de 
participar da administração social, mas de exercer todas as suas funções fiscalizadoras. 

Entretanto, como na realidade os acionistas minoritários têm pouco ou nenhum interesse de 
participação nas assembleias gerais (e sim de obter a maior valorização possível das ações, e 
de receber o maior valor possível a título de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio), e 
como a adoção eficaz do sistema de voto múltiplo exige um nível razoável de organização dos 
acionistas não controladores (coisa que normalmente eles não têm), na prática, o instituto 
sempre foi muito pouco utilizado. 

Tanto assim, que a Lei n. 10.303/2001 estabeleceu uma significativa modificação do disposto 
originalmente no artigo 141 da Lei n. 6.404/76 (especialmente nos §§ 4º e 5º deste artigo), 
para prever a possibilidade de os acionistas minoritários (ordinaristas e preferencialistas) das 
sociedades abertas elegerem representantes no conselho de administração, mesmo que não 
seja adotado o sistema de voto múltiplo.[25] 

  

3. ESTRATÉGIAS DE REMUNERAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Conforme disposto nos artigos 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, no 
contrato de trabalho a remuneração compreende, além do valor pago diretamente pelo 
empregador a título de salário como contraprestação dos serviços prestados pelo empregado, 
também as parcelas eventualmente pagas pelo empregador a título de comissões, 
percentagens, gratificações, diárias e abonos, bem como os valores pagos por terceiros a título 
de gorjetas. Além disso, a legislação trabalhista estabelece que também compreende-se no 
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações 
"in natura" que o empregador, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao 
empregado.[26] 

Contudo, no âmbito trabalhista, apesar do disposto na lei, existe na doutrina certa distinção 
entre os conceitos de remuneração e de salário. 

Dessa maneira, no plano teórico, segundo definição de Arnaldo Süssekind, remuneração é a 
resultante da soma do salário percebido em virtude de contrato de trabalho e dos proventos 
auferidos de terceiros, habitualmente, pelos serviços executados por força do mesmo 
contrato.[27] 

Por outro lado, segundo Amauri Mascaro Nascimento: 

Salário é a totalidade das percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma 
ou o meio de pagamento, quer retribuam o trabalho efetivo, os períodos de interrupção do 
contrato e os descansos computáveis na jornada de trabalho. 

Não integram o salário as indenizações, inclusive as diárias e ajudas de custo, os benefícios e 
complementações previdenciárias, os recolhimentos sociais e parafiscais, os pagamentos de 
direitos intelectuais e outros pagamentos não considerados salário por lei. (...) 

Observe-se, de outro lado, que, embora sendo a contraprestação do trabalho efetivamente 
prestado, o salário pode, em diversos casos, não ter esse caráter contraprestativo, uma vez que 
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há interrupções do contrato individual de trabalho durante as quais o empregador é obrigado a 
pagar salários como as férias do empregado.[28] 

No mesmo diapasão, segundo Sergio Pinto Martins: 

Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado pela 
prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador ou de 
terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer suas necessidades 
básicas e de sua família. (...) 

A remuneração tanto é a paga diretamente pelo empregador, que se constitui no salário, como 
é feita por terceiro, em que o exemplo específico é a gorjeta, cobrada na nota de serviço ou 
fornecida espontaneamente pelo cliente. Assim, a remuneração é o conjunto de pagamentos 
provenientes do empregador ou de terceiro em decorrência da prestação dos serviços 
subordinados. (...) 

O salário correspondia ao valor econômico pago diretamente pelo empregador ao empregado 
em razão da prestação de serviços do último, destinando-se a satisfazer suas necessidades 
pessoais e familiares. Dentro dessa concepção, verificamos que o salário corresponde ao 
pagamento feito pelo empregador e não por terceiros, ao contrário da remuneração, que 
engloba tanto o pagamento feito pelo empregador como o recebido de terceiros (a gorjeta). O 
salário é a importância paga pelo empregador ao obreiro em virtude de sua contraprestação 
dos serviços. Essa última afirmação mostra a natureza jurídica do salário, que é a forma de 
remunerar a prestação de serviços feita pelo empregado ao empregador. (...)[29] 

De fato, como exposto acima, parte significativa da doutrina trabalhista equipara o termo 
"remuneração" ao conjunto de contraprestações recebidas pelo empregado, exclusivamente 
em virtude de um contrato formal de trabalho. 

Todavia, é possível também o entendimento doutrinário segundo o qual a remuneração é 
gênero que compreende não apenas o salário, mas também todas das demais contraprestações 
e vantagens, diretas e/ou indiretas, em dinheiro ou utilidades, auferidas pelo trabalhador, em 
virtude de uma relação laboral decorrente de um contrato de atividade[30], que pode ser um 
contrato de trabalho, um contrato civil de prestação de serviços (como a empreitada, por 
exemplo), ou até mesmo o vínculo associativo ou cooperativo, de representação comercial 
autônoma, ou de mandato. Em contrapartida, nessa mesma linha de raciocínio e de 
interpretação, o salário constituiria apenas espécie remuneratória paga diretamente pelo 
empregador, em dinheiro ou em utilidades, em virtude exclusivamente da existência de um 
contrato formal de trabalho, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

Nesse sentido, segundo Alice Monteiro de Barros, o Direito do Trabalho brasileiro, à 
semelhança de outros países, caracterizou-se no curso de sua elaboração por um núcleo que 
é o contrato de trabalho subordinado, via de acesso às formas de proteção legal.[31] 

Por isso mesmo, é sempre bom reconhecer a distinção entre relação de trabalho e relação de 
emprego, pois a primeira é gênero verificável em qualquer prestação laboral, 
independentemente da natureza do vínculo jurídico, e que pode decorrer inclusive de ajuste 
societário, de vínculo associativo ou cooperativo, de mandato ou de representação comercial 
autônoma, de empreitada, de voluntariado e até mesmo de vínculo trabalhista. Por outro lado, 
a relação de emprego é espécie verificável apenas quando há vínculo jurídico empregatício 
real (independentemente do nome que lhe for atribuído formalmente), que pressupõe a 
prestação de serviços de natureza não eventual, por pessoa natural, para um empregador, com 
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subordinação jurídica, caráter personalista e mediante o recebimento de uma remuneração 
composta por salário e também por outras contraprestações de natureza diversa, em dinheiro 
ou em utilidades. 

Nesse sentido, segundo Maurício Godinho Delgado, 

A Ciência do Direito enxerga clara distinção entre relação de trabalho e relação de emprego. 

A primeira expressão tem caráter genérico: refere-se a todas as relações jurídicas 
caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer, 
consubstanciada em labor humano. Refere-se, pois, a toda modalidade de contratação de 
trabalho humano modernamente admissível. A expressão relação de trabalho englobaria, 
desse modo, a relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho 
eventual (como trabalho de estágio etc). Traduz, portanto, o gênero a que se acomodam todas 
as formas de pactuação de prestação de trabalho existentes no mundo jurídico atual. (...) 

A relação de emprego, do ponto de vista técnico-jurídico, é apenas uma das modalidades 
específicas de relação de trabalho juridicamente configuradas. Corresponde a um tipo legal 
próprio e específico, inconfundível com as demais modalidades de relação de trabalho ora 
vigorantes.[32] 

Não obstante, especificamente em relação à remuneração dos administradores de sociedade 
anônima, segundo o disposto no artigo 152 da Lei n. 6.404/76: 

Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos 
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo 
em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e 
reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei nº 
9.457, de 1997) 

§ 1º O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por 
cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro da 
companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores 
nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor. 

§ 2º Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em 
relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202. 

No caso específico do conselho de administração, como foi exposto acima, trata-se de um 
órgão de administração social colegiado, no qual todas as deliberações são tomadas 
exclusivamente por intermédio de reunião, motivo pelo qual os conselheiros de administração 
(no exercício exclusivo dessa função) não possuem qualquer poder individual de 
administração. Por isso, todos os conselheiros de administração assumem os mesmos deveres 
e as mesmas responsabilidades, pelo que não há, em tese, que se falar em contraprestação 
diferenciada em razão de responsabilidades, do tempo dedicado às funções, ou da 
competência individual do profissional, como estabelece o artigo 152 da Lei n. 6.404/76. 
Essas são, de fato, distinções justificáveis, sobretudo em relação aos diretores e não aos 
conselheiros de administração, já que os diretores possuem poderes individuais de 
representação social, deliberam por meio de reunião apenas de maneira exepcional, e 
realmente podem possuir níveis diferenciados de tempo de dedicação, de poderes, de 
responsabilidades, de experiência e de reputação profissional pessoal.[33] 
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Este é também o entendimento esboçado por Modesto Carvalhosa, nos seguintes termos: 

Assim, em primeiro lugar, não existem em nosso direito conselheiros full time e conselheiros 
part time. São todos eles part time, pois suas funções concentram-se nas reuniões do órgão 
que se realizam de tempos em tempos. Ademais, todos os conselheiros têm encargos e 
responsabilidades idênticos, sempre coletivos, diferentemente, portanto, do que ocorre no 
sistema norte-americano. 

Não se pode, então, admitir critério discriminatório da remuneração fixa entre conselheiros. 
Todos terão direito a idênticos proventos. Isto porque, sendo órgão colegiado, todos dedicam 
o mesmo tempo à companhia. 

Em segundo lugar, os demais parâmetros são também considerados preenchidos por todos em 
iguais condições, sendo antijurídico imaginar-se que, num órgão colegiado, uns tenham mais 
competência e reputação profissional do que os outros, já que todas as deliberações dependem 
do consenso majoritário e não das aptidões individuais. Eventuais talentos não prevalecem 
juridicamente sobre o critério numérico da votação das matérias de competência do Conselho. 

E, quanto ao último critério legal - "valor dos seus serviços no mercado" -, para tais funções 
colegiadas obviamente os serviços valem, com relação a todos a mesma coisa. 

Isto posto, será nula a deliberação do Conselho de Administração que atribua a uma 
conselheiros maior remuneração do que a outros. 

Tal regra de isonomia, entretanto, encontra exceção no que respeita ao presidente do Conselho 
e ao secretário. Estes, por terem encargos de convocação e organização das pautas de 
trabalho, podem perceber remuneração diferenciada pelo exercício desses encargos no interior 
do Conselho. Podem também, receber verba de representação compatível com essas funções. 
Fora desses casos, portanto, nenhuma discriminação terá eficácia.[34] 

Contudo, nos últimos tempos, algumas reportagens publicadas pela imprensa informam que 
algumas companhias utilizam a prática de remunerar de maneira diversa os conselheiros de 
administração, com disparidades de até 95% entre a maior e a menor remuneração.[35] De 
fato, essa prática se acentou na medida em que diversas companhias abertas, sobretudo em 
virtude de imposição de regra do Novo Mercado da BMF-Bovespa, passaram a contratar 
conselheiros de administração independentes e também atraí-los para as novas 
responsabilidades mediante uma remuneração atrativa e compensadora. 

Daí, então, independentemente da posição doutrinária manifestada expressamente por 
Modesto Carvalhosa, a necessidade de superação da contradição empresarial que precisa ser 
encarada com inovação e licitude: é preciso atrair conselheiro de administração independente 
e remunerá-lo de forma diferenciada em relação aos demais conselheiros, apesar de todos 
assumirem os mesmos deveres e as mesmas responsabilidades administrativas e funcionais no 
órgão social colegiado de administração. 

  

3.1 CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO EMPREGADO: SALÁRIO E 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

De fato, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 140 da Lei n. 6.404/76, 
que possibilita o estatuto social prever a participação no conselho de administração de 
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representantes dos empregados da companhia[36], o vínculo jurídico normalmente existente 
entre o conselheiro de administração e a sociedade anônima não decorre de um contrato de 
emprego, mas de uma relação de atividade ou de trabalho lato sensu. Com exceção da 
hipótese do conselheiro de administração representante dos empregados da companhia, ou de 
alguma aberração de um caso concreto excepcional, não deve existir na relação jurídica 
havida entre a companhia e o conselheiro de administração qualquer traço ou elemento de 
subordinação jurídica, fundamentalmente porque cabe ao conselho de administração fixar as 
linhas mestras de administração social que serão seguidas e executadas pelos demais órgãos 
sociais de administração da companhia. Por isso, apesar de haver prestação de serviços e 
contraprestação por eles, não há entre o conselheiro e a companhia vínculo de emprego. Daí o 
motivo pelo qual, do ponto de vista jurídico, a relação existente entre a companhia e o 
conselheiro de administração enquadra-se como um contrato civil de prestação de serviços, 
regida, na parte compatível, pelos artigos 593 a 609 do Código Civil. 

No caso particular dos diretores de sociedades anônimas, a jurisprudência trabalhista 
consolidada admite plenamente a possibilidade de um empregado ser eleito para o exercício 
de um cargo na diretoria e, nesse caso, justifica-se plenamente a suspensão do contrato de 
trabalho durante o mandato, desde que inexistente a subordinação neste período, conforme 
previsto no Enunciado n. 269 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece 
expressamente o seguinte: 

Empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho 
suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a 
subordinação jurídica inerente à relação de emprego. 

Apesar de não existir súmula ou enunciado de jurisprudência trabalhista específica para a 
situação do conselheiro de administração, o mesmo argumento válido para a suspensão do 
contrato de trabalho do diretor deve valer também para a suspensão do contrato de trabalho do 
conselheiro de administração empregado da mesma companhia. Em ambos os casos, o 
exercício do cargo administrativo estatutário retira do empregado, em tese, a sua condição de 
subordinação, pelo que não há que se falar em típica relação jurídica empregatícia durante o 
exercício do mandato, a não ser que, no caso concreto, permaneça de fato a subordinação 
inerente à relação de emprego. 

Dessa maneira, na hipótese de efetiva suspensão do contrato de trabalho durante o exercício 
de mandato no conselho de administração, a remuneração do conselheiro empregado pode ser 
fixada de maneira absolutamente independente das regras legais previstas na CLT, inclusive 
em relação às férias, 1/3 de gratificação de férias, 13º, FGTS etc. 

Caso, todavia, o contrato de trabalho não seja suspenso durante o exercício do mandato no 
conselho de administração, a companhia, empregadora, poderá optar pelo pagamento de 
gratificação de função de confiança ao seu empregado, durante o período em que o mesmo 
também ocupa função no conselho de administração. De qualquer maneira, terminado o 
mandato no conselho, a gratificação poderá deixar de ser paga imediatamente, retornando o 
empregado à sua remuneração e às suas funções originalmente contratadas no âmbito do 
ajuste trabalhista, tudo com fundamento no disposto no artigo 468, parágrafo único, da 
CLT.[37] 

No caso do conselheiro empregado, a gratificação de função pode ser usada como instrumento 
para permitir a superação da contradição acima indicada, especialmente quando o conselheiro 
que se pretende melhor remunerar é exatamente o conselheiro empregado, já que os demais 
serão remunerados por meio dos critérios de remuneração estabelecidos igualmente para todos 
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os demais conselheiros. Ocorre, todavia, que o conselheiro de administração representante do 
empregado exerce suas funções no órgão de administração não em virtude de sua vinculação 
jurídico trabalhista com o empregador que o remunera, mas para atender aos interesses gerais 
e amplos da companhia. 

A estratégia, entretanto, não está imune à possibilidade de questionamentos judiciais, pelas 
razões expostas em item anterior, especialmente quando não há justificativa real para o 
pagamento da gratificação de função ao conselheiro de administração empregado da 
companhia. 

  

3.2 CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO NÃO EMPREGADO: CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRO LABORE E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

Como foi esclarecido acima, a relação jurídica existente entre o conselheiro de administração 
e a companhia decorre de um contrato de atividade ou de trabalho, e não propriamente de um 
contrato de emprego (regido pela CLT), já que este pressupõe sempre a subordinação jurídica 
que, em tese, não existe na atuação do conselheiro de administração. 

Dessa maneira, como a atividade do conselheiro de administração, em regra, é regida por uma 
relação de trabalho ou de atividade, o vínculo jurídico normalmente é estabelecido por meio 
de um contrato de prestação de serviços, fundamentalmente regido pelas regras 
contratualmente estabelecidas pela assembleia geral, observados os limites definidos tanto 
pela Lei n. 6.404/76, quanto pelos artigos 593 a 609 do Código Civil. 

Por isso, a rigor, a remuneração contratada com o conselheiro de administração como 
retribuição dos serviços por ele prestados deve ser feita por meio de pro labore pago 
diretamente pela companhia, mediante a apresentação pelo conselheiro de um recibo de 
pagamento de autônomo (RPA), já que não há como admitir o pagamento por meio de uma 
nota fiscal, uma vez que, por definição legal, o conselheiro de administração (como qualquer 
outro administrador social), somente pode ser uma pessoa natural e capaz. 

Além da parcela fixa paga a título de pro labore, os parágrafos 1º e 2º, do artigo 152 da Lei n. 
6.404/76, permitem também que a assembleia geral autorize o pagamento de retribuição 
adicional premial, paga aos administradores da companhia a título de participação nos lucros, 
por meio de dividendos. Todavia, a participação nos lucros dos conselheiros de administração 
somente será possível quando o estatuto da companhia fixar, por meio de cláusula expressa, o 
dividendo mínimo obrigatório devido aos acionistas em, pelo menos, 25% (vinte cinco por 
cento) do lucro líquido. E, mesmo assim, o valor total dos dividendos atribuídos ao conjunto 
dos administradores (diretores e conselheiros de administração), não poderá ultrapassar o 
volume total da remuneração anual de todos os administradores da companhia, nem 10% (dez 
por cento) dos lucros líquidos, prevalecendo o menor limite. Neste caso, evidentemente, os 
dividendos eventualmente recebidos assumem natureza jurídica remuneratória, pelo que o 
valor pago a cada um dos conselheiros de administração deve ser, em princípio, igual. 

Na prática, apesar de o pagamento de valores diferenciados a título de pro labore e de 
participação nos lucros para os conselheiros de administração acontecer em muitas 
companhias, tal situação é, a priori, ilícita, e pode ser questionada pelos próprios 
conselheiros, pelos acionistas e até mesmo pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (no 
caso das sociedades anônimas abertas), uma vez que o conselho de administração é um órgão 
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colegiado, e todos os seus membros assumem, em regra, os mesmos deveres e as mesmas 
responsabilidades, pelo que fazem jus à mesma contraprestação pelos serviços prestados. 

Por isso, a parcela remuneratória (fixa e/ou premial), em tese, deve ser idêntica para todos os 
conselheiros, apesar de existirem argumentos e instrumentos que, na prática, podem ser 
estabelecidos para justificar as diferenças de remuneração do contrato de atividade do 
conselheiro de administração. 

  

3.3 PAGAMENTO DE JETOM, DIÁRIA, AJUDA DE CUSTO E UTILIDADES 

Segundo o dicionário Houaiss, o termo jetom admite os seguintes significados na língua 
portuguesa: 

Jetom 1. LUD em jogo, tenho ou ficha. 2. ficha que vale como símbolo de comparecimento a 
uma reunião de conselho, em certas corporações, e que, entregue a cada um dos membros 
participantes, habilita-os, mediante sua apresentação, a receber remuneração correspondente. 
3. essa remuneração. 3.1 remuneração dada aos membros de órgãos colegiados por sessão a 
que comparecem (...)[38] 

Como se pode observar, desde as origens do termo, o jetom sempre foi pago como uma 
espécie de retribuição pelo comparecimento às reuniões de órgãos colegiados em corporações 
públicas ou privadas, empresariais ou não, independentemente da qualidade ou do nível de 
participação da pessoa que o recebe em decorrência do simples fato de estar fisicamente 
presente à assembleia ou à reunião. 

Assim, como, em princípio, o jetom remunera apenas a presença física do membro do órgão 
colegiado (que pode ser o conselho de administração de uma companhia), o mesmo valor 
deve ser pago para cada um dos participantes presentes, sem diferenças ou distinções entre 
eles. Não há, então, a priori, como superar a contradição descrita neste trabalho por 
intermédio da utilização do jetom como instrumento para permitir a diferença de remuneração 
entre os conselheiros de administração de uma mesma sociedade anônima. 

Não obstante, segundo definição do mesmo dicionário mencionado acima, a palavra diária 
admite os seguintes significados: 

Diária s.f. (1881 cf. CA) 1. ração, receita ou despesa de cada dia. 2. ordenado correspondente 
ao trabalho de um dia; féria do empregado diarista. 3. remuneração devida ao servidor civil ou 
ao empregado por serviço extraordinário fora do local de trabalho e que, salvo exceção legal, 
não integra o vencimento ou salário. 4. ajuda de custo dada a funcionários itinerantes, 
públicos ou particulares, a fim de cobrir despesas de transporte, estada, alimentação etc. 
(...)[39] 

Realmente, do ponto de vista do Direito do Trabalho, a diária assume na doutrina duas 
acepções: a diária própria, que é concedida pelo empregador ao empregado para ressarcir 
despesas provenientes dos deslocamentos constantes e decorrentes do contrato de trabalho; e 
as diárias impróprias, que são concedidas em decorrência do contrato de trabalho, assumindo 
caráter remuneratório quando o seu valor ultrapassar 50% do salário do empregado, desde que 
não fique comprovado no caso concreto que o valor foi realmente utilizado para o 
ressarcimento de despesas de viagem.[40] 
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De fato, também no âmbito do direito societário a diária pode assumir feição indenizatória ou 
remuneratória, dependendo do fato de ser paga para o ressarcimento de despesas despendidas 
pelo conselheiro de administração, ou natureza remuneratória, quando é paga em decorrência 
da atividade executada pelo conselheiro. Neste último caso, a diária pode ser paga ao 
conselheiro de administração como uma forma de pagamento e de retribuição pelos serviços 
prestados ao órgão social, inclusive quando o conselheiro lhe empresta sua credibilidade 
pessoal, qualificando a gestão da companhia com sua experiência, qualificação e reputação 
personalíssima. Nesse sentido, apesar de os deveres e responsabilidades dos conselheiros de 
administração serem os mesmos, a qualificação e a experiência profissional de cada um dos 
conselheiros podem ser diferentes. Por isso, observados os comandos decorrentes do princípio 
da razoabilidade, em tese, é possível a assembleia geral estabelecer o pagamento da 
remuneração fixa idêntica para todos os conselheiros de administração (pro labore) e também 
o pagamento de diárias divididas em níveis diferenciados de valor, conforme critérios 
objetivamente preestabelecidos, tais como: experiência profissional, formação acadêmica, 
senioridade etc. Nesse caso, desde que a diferença de níveis e dos valores das diárias sejam 
fixados de forma objetiva e prévia, sem a consideração casuística do nome da pessoa, é 
possível a interpretação de sua licitude para determinar diferenças reais de remuneração entre 
os conselheiros de um mesmo órgão social. 

Por outro lado, apesar de parecido com uma das acepções da palavra diária, o termo ajuda de 
custo é considerado sinônimo de assistência de caráter financeiro oferecida para serviços ou 
despesas extraordinárias.[41] No âmbito trabalhista, a ajuda de custo tem natureza 
exclusivamente indenizatória, pois é paga uma única vez, quando há transferência de 
localidade do empregado. 

No âmbito do direito societário, apesar de não existir previsão expressa a respeito do 
significado da parcela paga a título de ajuda de custo, é razoável a utilização da analogia com 
os preceitos trabalhistas, para lhe reconhecer o caráter exclusivamente indenizatório, sendo 
paga apenas para fazer frente às despesas de mudança do conselheiro, caso isso seja 
necessário no caso concreto. 

Todavia, diante da omissão legal, é também viável a interpretação segundo a qual a ajuda de 
custo pode ser paga de forma continuada ao conselheiro, para fazer frente às despesas 
decorrentes à participação nas reuniões do conselho de administração. Nesse caso, como as 
despesas podem ser muito distintas entre os conselheiros - dependendo da distância percorrida 
ou das necessidades e exigências pessoais de cada um -, existe aqui também a possibilidade 
de superação da contradição deste texto, para também ser determinada diferença real de 
remuneração entre conselheiros membros do mesmo órgão de administração social, por meio 
do pagamento de valores diferenciados a título de ajuda de custo, sempre observado o 
princípio da razoabilidade e a inexistência de situação abusiva de direito (que implica 
desvirtuamento da finalidade econômica ou social originalmente estabelecida para o 
mencionado instituto jurídico). 

De natureza similar é a parcela indenizatória denominada verba de representação, usualmente 
paga a funcionários públicos para retribuir custos de vestuário, alimentação e transporte 
incorridos no exercício de cargos ou funções que colocam a pessoa na condição de 
representação do próprio órgão do qual a mesma faz parte. Todavia, no caso específico do 
conselho de administração, apesar de existir no artigo 152 da Lei n. 6.404/76 previsão 
expressa da possibilidade de pagamento dessa parcela aos administradores, há uma 
incompatibilidade teórica entre o pagamento da verba de representação aos conselheiros de 
administração, pois estes não têm poderes individuais de representação do órgão, nem 
tampouco poderes de representação social, já que essa atribuição cabe exclusivamente aos 
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diretores. Por isso, de fato, o termo verba de representação mencionado na lei deve ser 
compreendido como verdadeira ajuda de custo. 

Como se não bastasse, ao estabelecer a possibilidade de pagamento de benefícios de qualquer 
natureza, o artigo 152 da Lei n. 6.404/76 também permite a atribuição de utilidades aos 
conselheiros de administração, entregues a eles em razão do exercício da função, tais como, 
exemplificativamente, automóvel, imóvel residencial, cartão de crédito corporativo, seguros, 
cursos etc. É, mutatis mutandis, o que o direito do trabalho denomina de salário utilidade ou 
salário in natura, e o que a doutrina de direito empresarial denomina genericamente de fringe 
benefits, significando qualquer tipo de vantagem indireta agregada ao pro labore.[42] 

Assim, como se pode observar, é possível o pagamento de jeton, de diária, e de ajuda de 
custo aos conselheiros de administração, relativamente a cada uma das reuniões das quais eles 
efetivamente participam, sem prejuízo de outras formas de remuneração estabelecidas pela 
assembleia geral, tais como o pro labore, a participação nos lucros e as utilidades. 

Basicamente, dentre essas parcelas, o jeton e a diária têm natureza remuneratória (a exemplo 
do pro labore, da participação nos lucros e das utilidades), e a ajuda de custo e a verba de 
representação assumem normalmente caráter indenizatório das despesas incorridas na 
participação do evento societário, tais como lucro cessante, transporte, alimentação e 
hospedagem, dentre outras. Nesses casos, quando a verba indenizatória é paga em conjunto 
com um valor fixo pago de forma isonômica a todos os conselheiros, e que corresponde à 
retribuição pelos serviços efetivamente prestados por estes (como o pro labore, por exemplo), 
não há, em princípio, qualquer vedação legal ou lógica ao pagamento de valores diferenciados 
a título de parcelas indenizatórias. Como, em princípio, as despesas despendidas 
individualmente podem ser diferentes, em razão de questões objetivas e subjetivas, os valores 
indenizatórios podem também ser individualizados. 

Da mesma maneira, quando o pagamento de diária imprópria é combinado com pagamento 
de pro labore fixo e isonômico, há possibilidade de determinação de valores distintos e pagos 
a título de diária, fixados prévia e objetivamente em razão da experiência, da qualificação, da 
natureza e do valor dos lucros cessantes não obtidos pelo conselheiro em virtude da 
participação ativa no órgão. Isso decorre diretamente do fato de serem distintos os padrões 
remuneratórios individuais dos conselheiros, que, em princípio, deixarão de prestar outros 
serviços durante os dias em que estiverem à disposição da companhia. 

Daí, então, algumas possibilidades de distinção entre os valores transferidos efetiva e 
individualmente aos conselheiros, para superação - lícita - da contradição descrita no início 
deste trabalho, o que, todavia, não elimina totalmente a possibilidade de questionamento 
judicial ou administrativo pelos inconformados. 

  

3.4 PAGAMENTO VIA STOCK OPTIONS 

A stock option constitui, juridicamente, uma opção de compra de valor mobiliário, por preço, 
prazo e condições estabelecidas no momento de sua celebração. Trata-se, portanto, de um pré-
contrato de compra e venda de valores mobiliários, que pode ser celebrado entre a companhia 
e seus administradores, ou por investidores no mercado de capitais. 
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Na sociedade anônima, em princípio, em virtude do disposto no artigo 168 da Lei n. 
6.404/76,[43] a opção de compra de ações pode ser usada como instrumento de remuneração 
dos administradores apenas das sociedades anônimas de capital autorizado. 

Nada proíbe, todavia, que a companhia de capital fixo celebre, com os seus administradores 
ou com quaisquer interessados, opção de compra de ações mantidas em tesouraria. Trata-se, 
nesse caso, de um negócio jurídico privado relativo ao patrimônio da sociedade. Por isso, 
nesse caso, a companhia (especialmente a fechada) pode celebrar contrato de opção de 
compra de ações mantidas em tesouraria com os seus conselheiros de administração, em 
volumes e por valores distintos, desde que, na companhia aberta, sejam observados os 
requisitos de informação determinados pela instrução 480/2009 da CVM. 

No âmbito trabalhista, inclusive, a jurisprudência brasileira majoritariamente não vem 
reconhecendo ao sistema de stock options a natureza salarial ou remuneratória, mas apenas 
um mecanismo para estimular o alinhamento de interesses entre os administradores e os 
acionistas da companhia, como se pode verificar por meio da seguinte ementa: 

"STOCK OPTIONS - INCENTIVO AO EMPREGADO - CARÁTER NÃO SALARIAL. 
Tratando-se as denominadas stock options de incentivo ao empregado no desenvolvimento de 
seus misteres, condicionado, porém a regras estabelecidas e não sendo gratuito, visto que 
sujeito a preço, embora com desconto, tem-se que não guardam tais opções de compra de 
ações da empresa caráter salarial. Recurso Ordinário obreiro a que se nega provimento, no 
aspecto." TRT - 2ª Região - 42364200290202002-RO-Ac. 20030636234 - 7ª T. - Rel. Juíza 
Anélia Li Chum - DOESP5.12.2003. Revista Justiça do Trabalho. Porto Alegre: HS Editora, 
janeiro de 2004, p. 128.[44] 

Por tudo isso, especialmente na sociedade anônima fechada, que não está obrigada a divulgar 
ou esclarecer o sistema de remuneração de seus administradores a terceiros, a celebração de 
contrato de opção de compra de ações, combinada com o pagamento de pro labore fixo e 
igualitário, pode não assumir natureza retributiva ou remuneratória e, assim, ser usado como 
mecanismo de diferenciação prática do total dos valores pagos aos conselheiros de 
administração. 

  

3.5 LOCAÇÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE ESPECÍFICA E COM 
DIVIDENDO FIXO 

Segundo o disposto no artigo 565 do Código Civil, na locação de coisas, uma das partes se 
obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, 
mediante certa retribuição.  

No caso específico das sociedades anônimas, desde a alteração promovida pela Lei n. 
8.021/90 ao artigo 20 da Lei n. 6.404/76, com a extinção das ações ao portador, as ações 
deixaram de ter natureza intrínseca de bem infungível, pois não são bens móveis,[45] nem 
tampouco podem ser naturalmente substituídas por outras da mesma espécie, qualidade e 
quantidade, já que são obrigatoriamente nominativas. Por isso, o caráter mobiliário e fungível 
das ações decorre agora muito mais de uma equiparação da lei (especialmente para efeito da 
celebração do contrato de custódia de ações fungíveis), do que de aspectos internos e reais do 
instituto. 
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Em virtude de tudo isso, as ações podem ser objeto de um contrato de locação, o que permite 
a transferência do uso e do gozo dos atributos sociais para o locatário, mediante o pagamento 
de um valor a título de aluguel. Celebrado o contrato de locação de ações entre o acionista-
locador e o locatário, caso não existam restrições contratuais específicas, todos os direitos 
inerentes à ação-objeto podem ser transferidos ao locatário, inclusive e, principalmente, os 
direitos de votar (caso a ação garanta tal direito), o direito de exercer preferência, o direito de 
receber dividendos etc. Para eficácia do contrato e do exercício de todos esses direitos pelo 
locatário (ou, eventualmente, das restrições contratuais), é recomendável, todavia, que o 
contrato de locação seja arquivado na sede a companhia. 

Por outro lado, em virtude do disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 17 da Lei n. 
6.404/76,[46] a sociedade anônima pode emitir ações preferenciais com direito a dividendos 
fixos ou mínimos, cumulativos ou não, e eventualmente sem direito a voto, em decorrência de 
previsão estatutária expressa (artigo 111, da Lei n. 6.404/76).[47] 

Dessa maneira, nada impede que a companhia, em conjunto com o pagamento de pro labore 
fixo e igualitário para todos os conselheiros, emita ações com direito a dividendos fixos, 
mediante a constituição de reserva contábil específica, atribuindo-as a alguns ou a todos os 
conselheiros de administração, por intermédio da celebração de um contrato de locação de 
ações, por prazo correspondente ao mandato do conselheiro. 

Esse também pode ser um caminho viável para o estabelecimento de diferença real de 
remuneração entre os conselheiros de administração, especialmente nas sociedades anônimas 
fechadas, que não estão submetidas aos termos da instrução n. 480/2009 da CVM. 

  

3.6 USUFRUTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE ESPECÍFICA E COM 
DIVIDENDO FIXO  

Segundo o disposto no artigo 1.390 do Código Civil o usufruto pode recair em um ou mais 
bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo 
ou em parte, os frutos e utilidades. 

Por outro lado, os artigos 40 e 114 da Lei n. 6.404/76 estabelecem relativamente ao usufruto 
de ações o seguinte: 

Art. 40. O usufruto, o fideicomisso, a alienação fiduciária em garantia e quaisquer cláusulas 
ou ônus que gravarem a ação deverão ser averbados: 

I - se nominativa, no livro de "Registro de Ações Nominativas"; 

II - se escritural, nos livros da instituição financeira, que os anotará no extrato da conta de 
depósito fornecida ao acionista. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 

Parágrafo único. Mediante averbação nos termos deste artigo, a promessa de venda da ação e 
o direito de preferência à sua aquisição são oponíveis a terceiros. 

Art. 114. O direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regulado no ato de 
constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o 
proprietário e o usufrutuário. 
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Diferentemente do que ocorre com a locação de ações que não é prevista expressamente na 
Lei n. 6.404/76 e cuja possibilidade de utilização decorre de interpretação e do fato de não ser 
proibida expressamente, o usufruto de ações é expressamente previsto na lei de sociedade por 
ações, pelo que sua instituição é absolutamente indiscutível, em caráter gratuito ou oneroso, 
de forma condicional ou não, por prazo determinado ou indeterminado. 

Assim, da mesma maneira que se pode estabelecer a locação de ações preferenciais, sem 
direito a voto, mas com direito a dividendos fixos, para os conselheiros de administração, 
também é possível a instituição condicional de usufruto, cuja manutenção pode estar 
vinculada ao exercício de cargo de conselheiro de administração, e por meio do qual podem 
ser transferidos os direitos necessários ao recebimento de dividendos pelo conselheiro-
usufrutuário, de forma a lhe garantir retribuição adicional àquela que recebe a título de pro 
labore, de diária, ou de ajuda de custo. 

  

3.7 PAGAMENTO DE LUVAS 

Basicamente, o pagamento de luvas objetiva estabelecer sobrepreço para remunerar a 
transferência de contrato de locação não residencial e do ponto comercial que lhe é inerente 
(independentemente do valor do aluguel), ou a transferência de direito relativo à exploração 
comercial de estabelecimento empresarial. 

Igualmente, na transferência dos direitos federativos de atletas profissionais (especialmente os 
jogadores de futebol), o titular dos direitos também pode cobrar o pagamento de luvas para 
motivar a celebração do novo contrato de trabalho e para a devida remuneração do "fundo de 
trabalho" decorrente do trabalho desportivo já apresentado pelo atleta, sendo que a parcela 
geralmente é utilizada para despertar no jogador o chamado animus contrahendi.[48] No 
âmbito trabalhista, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou 
expressamente em não reconhecer a natureza salarial das luvas desportivas, como se pode 
verificar por meio da seguinte ementa: 

RECURSO DE REVISTA. ATLETA PROFISSIONAL. FUTEBOL. RESCISÃO 
INDIRETA. LUVAS. NATUREZA JURÍDICA. LEI 9.615/98. LEI PELÉ. 1. -Art. 31 - A 
entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário de atleta 
profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses, terá 
o contrato de trabalho daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir para 
qualquer outra agremiação de mesma modalidade, nacional ou internacional, e exigir a 
multa rescisória e os haveres devidos. § 1º - São entendidos como salário, para efeitos do 
previsto no caput, o abono de férias, o décimo terceiro salário, as gratificações, os prêmios e 
demais verbas inclusas no contrato de trabalho-. 2. O § 1º do art. 31 relaciona as parcelas 
para efeitos do previsto no caput daquele artigo. Vale dizer: todas as parcelas inscritas no 
contrato de trabalho - de natureza salarial ou não - para os efeitos do caput são entendidas 
como salário única e exclusivamente para o fim de, não sendo pagas no período de 3 meses, 
autorizar o atleta a rescindir seu contrato e transferir-se para outra agremiação. Assim, o § 1º 
não autoriza considerar toda e qualquer parcela para outros fins que não sejam os fins 
previstos no caput. Logo, a pretensão do reclamante de integrar as luvas em seu salário para 
fins de 13º, férias proporcionais e recolhimento do FGTS não encontra respaldo no § 1º do art. 
31 da Lei 9.615/98. 3. Acaso toda e qualquer parcela constante do contrato de trabalho 
tivesse, só por isso, natureza salarial, não haveria razão para o legislador referir-se a "haveres 
devidos" no caput do art. 31, pelo que deveria preferir, possivelmente, expressão como 
"parcelas salariais". 4. Assim, não é possível se ter como salarial as "luvas", valor pago ao 
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atleta apenas como garantia de um futuro contrato, porque, se assim o é - pagamento 
para assinatura do contrato -, não se cuida de contraprestação pela força de trabalho, 
mas tão-só a forma como os clubes e agremiações despertam no atleta o animus 
contrahendi em relação àquela agremiação, no caso, o clube de futebol. 5. Recurso de 
Revista de que se conhece e a que se dá provimento. FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. Não há 
falar que cabe ao empregado o ônus de provar que não recebeu suas férias nos termos 
previstos nos arts. 818 da CLT ou 333, I, do CPC, porque o legislador, a teor do art. 135, e 
seus parágrafos, da CLT, concedeu uma proteção ao empregado exigindo uma formalidade, e 
cabe ao intérprete desse direito observá-la. Recurso de Revista de que não se conhece. 

Processo: RR - 1377996-12.2004.5.01.0900 Data de Julgamento: 14/06/2006, Relator 
Ministro: João Batista Brito Pereira, 5ª Turma, Data de Publicação: DJ 30/06/2006. 

De uma maneira geral, portanto, as luvas constituem parcela não remuneratória, paga 
normalmente para retribuir a celebração de um negócio jurídico ou a transferência dos direitos 
relativos a um contrato oneroso. 

Diante disso, mutatis mutandis, não existe qualquer vedação ao pagamento de luvas pela 
companhia aos conselheiros de administração, antes ou no momento exato da eleição para 
composição do órgão social, como forma de retribuir e/ou, principalmente, de incentivar a 
aceitação do encargo profissional pelo conselheiro. Da mesma maneira que as luvas 
desportivas não têm natureza salarial (conforme jurisprudência citada do TST), as luvas 
eventualmente pagas pela companhia aos conselheiros de administração não devem ser 
consideradas como parcelas de natureza remuneratória. Trata-se, em princípio, apenas de um 
incentivo à aceitação da eleição e à "celebração" do verdadeiro "contrato de prestação de 
serviços" (contrato de atividade) entre a sociedade anônima e o conselheiro de administração. 
Sendo paga antes da posse do conselheiro, a luva não possui natureza remuneratória, pois não 
é paga como contraprestação de serviços prestados ou de responsabilidades assumidas pelo 
conselheiro de administração. Por isso, nessas condições, o valor das luvas pode livremente 
variar entre conselheiros de uma mesma companhia, em princípio, sem violação de qualquer 
norma jurídica específica ou genérica, permitindo a superação lícita da contradição que 
motiva este trabalho. 

  

4. CONCLUSÕES  

O direito empresarial pressupõe a existência da empresa e da atividade comercial profissional, 
inseridas na dinâmica capitalista do mercado. Por isso, a rapidez, a informalidade e o 
dinamismo das necessidades e das demandas da atividade empresarial devem ser atendidas 
pelas normas e pela dogmática de direito empresarial, de maneira a permitir, sobretudo, a 
composição dos interesses dos empresários, a prevenção de conflitos e a maximização do 
planejamento e dos resultados empresariais. Nesse contexto, novas demandas e formas de 
organização da atividade empresarial devem ser imediatamente reconhecidas e estruturadas, 
estratégica e juridicamente, sem o apego excessivo à fórmulas pré-concebidas e interpretações 
do passado, de maneira a permitir a sobreposição lícita e inovadora das contradições inerentes 
às lacunas e às necessidades de desenvolvimento e de criação de valor, que marcam, nos dias 
atuais, a dinâmica da vida empresarial. 

Diversas reportagens publicadas pela imprensa nos últimos tempos, informam que algumas 
companhias utilizam a prática de remunerar de maneira diversa os conselheiros de 
administração, com disparidades de até 95% entre a maior e a menor remuneração. De fato, 
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essa prática se acentou na medida em que diversas sociedades abertas, sobretudo em virtude 
de imposição de regra do Novo Mercado da BMF-Bovespa, passaram a contratar conselheiros 
de administração independentes. Trata-se, portanto, de uma realidade de mercado, que não 
pode ser refutada ou negada pelo direito empresarial. 

Segundo o disposto no artigo 152 da Lei n. 6.404/76, cabe à assembleia geral fixar o montante 
global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive os benefícios de qualquer 
natureza, considerando as responsabilidades, as funções exercidas, o tempo dedicado, a 
competência e a reputação desses profissionais. 

Todavia, o conselho de administração é um órgão de administração colegiado, no qual os seus 
membros assumem, em princípio, os mesmos deveres e as mesmas responsabilidades, pelo 
que não se justifica, a priori, o pagamento de remuneração diferenciada entre eles. 

Daí, então, a necessidade de superação da seguinte contradição empresarial que precisa ser 
encarada com inovação e licitude: é preciso atrair conselheiro de administração independente 
e remunerá-lo de forma diferenciada em relação aos demais conselheiros, apesar de todos 
assumirem os mesmos deveres e as mesmas responsabilidades administrativas e funcionais no 
órgão social colegiado de administração. 

A superação lícita dessa contradição, considerando o atual ordenamento jurídico brasileiro, 
pressupõe o reconhecimento da possibilidade de pagamento aos conselheiros de 
administração de parcelas de natureza remuneratória fixas e idênticas para todos os 
conselheiros de uma mesma sociedade, bem como de parcelas de natureza indenizatória, cujos 
valores podem variar em decorrência de questões particulares de cada situação concreta. Além 
disso, é necessário também reconhecer que a companhia tem relativa liberdade de gestão do 
seu patrimônio e, por isso, não existe, em tese, vedação à celebração de negócios jurídicos 
onerosos com quaisquer pessoas, especialmente antes de elas assumirem cargo em órgão 
administrativo na companhia, pois mesmo após a posse e o exercício dessas funções, a 
contratação pode ser realizada, desde que em condições equitativas e condizentes com a 
realidade do mercado. 
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[1] http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/InstrucaoCVM480.pdf , consulta em 
26/10/2010. 

[2] http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/RegulamentoNMercado.pdf , consulta em 
29/11/2010. 

[3] Insider é a pessoa que participa, direta ou indiretamente, da administração social da 
companhia. 

[4] Golden share é uma ação preferencial de classe especial, com super direitos de voto ou de 
veto, relativamente às matérias que o estatuto social especificar. 

[5] Art. 142. Compete ao conselho de administração: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 

II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a 
respeito dispuser o estatuto; 

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
quaisquer outros atos; 

IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; 

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; 

VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; 
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VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de 
subscrição; 

VIII - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não 
circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 

§ 1o Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do conselho 
de administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. 
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) 

§ 2o A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente 
fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do art. 141, § 4o, se houver. (Incluído pela 
Lei nº 10.303, de 2001) 

[6] Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, 
devendo os membros do conselho de administração ser acionistas e os diretores residentes no 
País, acionistas ou não. 

[7] O contrato de opção de compra ou de venda de ações tem a natureza jurídica de um pré-
contrato, cujo objeto é a celebração de um contrato definitivo de compra ou de venda de ações 
(conforme o caso), sendo todas as condições relativas ao objeto, preço, prazo para exercício 
da opção estabelecidas no momento de celebração do pré-contrato. 

[8] § 2o A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à 
constituição de representante residente no País, com poderes para receber citação em ações 
contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de 
validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de 
gestão do conselheiro. 

[9] Parágrafo único. O estatuto poderá prever a participação no conselho de representantes 
dos empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela empresa, em 
conjunto com as entidades sindicais que os representem. 

[10] § 1º Os membros do conselho de administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão 
ser eleitos para cargos de diretores. 

[11] Destituição ad nutum significa a destituição a qualquer tempo e sem a explicitação dos 
motivos do ato. 

[12] Apesar de a destituição não constar expressamente no artigo 132 da Lei n. 6.404/76 como 
matéria de competência da assembleia geral ordinária, entende-se que, quem pode o mais 
pode o menos, pelo que quem tem poderes para nomear (o mais), tem naturalmente poderes 
para destituir (o menos). 

[13] Art. 141, § 3º Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição 
de qualquer membro do conselho de administração pela assembléia-geral importará 
destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; nos demais casos de vaga, 
não havendo suplente, a primeira assembléia-geral procederá à nova eleição de todo o 
conselho. 
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[14] Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão oficial da 
União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da 
companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a 
sede da companhia. 

[15] O Novo Mercado é um segmento de listagem e de negociação de companhias que, 
contratualmente, se obrigam a cumprir regras de governança corporativa definidas pela BMF-
Bovespa, atribuindo aos seus acionistas e investidores mais direitos, informações e controles 
do que aqueles estabelecidos minimamente pela lei. 

[16] http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/RegulamentoNMercado.pdf, consulta em 
25/10/2010. 

[17] http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/RegulamentoNMercado.pdf, consulta em 
25/10/2010. 

[18] http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/RegulamentoNMercado.pdf, consulta em 
25/10/2010. 

[19] § 4o Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de 
administração, em votação em separado na assembléia-geral, excluído o acionista controlador, 
a maioria dos titulares, respectivamente: 

I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo menos, 
15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto; e 

II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia 
aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, que não houverem 
exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18. 

§ 5o Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de 
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o 
quorum exigido nos incisos I e II do § 4o, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para 
elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o conselho de administração, 
observando-se, nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do § 4o. 

[20] Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de 
Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior 
número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. 

[21] http://www.ibgc.org.br/CodigoMelhoresPraticas.aspx , consulta em 30/11/2010. 

[22] Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício 
social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: 

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; 

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 

III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; 
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IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167). 

[23] Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no 
mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no 
estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos 
votos quantos sejam os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de cumular 
os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. 

[24] § 2º É vedado atribuir voto plural a qualquer classe de ações. 

[25] Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no 
mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no 
estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos 
votos quantos sejam os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de cumular 
os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. 

§ 1º A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida pelos acionistas até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da assembléia-geral, cabendo à mesa que dirigir os trabalhos da assembléia 
informar previamente aos acionistas, à vista do "Livro de Presença", o número de votos 
necessários para a eleição de cada membro do conselho. 

§ 2º Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova 
votação, pelo mesmo processo, observado o disposto no § 1º, in fine. 

§ 3º Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer 
membro do conselho de administração pela assembléia-geral importará destituição dos demais 
membros, procedendo-se a nova eleição; nos demais casos de vaga, não havendo suplente, a 
primeira assembléia-geral procederá à nova eleição de todo o conselho. 

§ 4o Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de 
administração, em votação em separado na assembléia-geral, excluído o acionista 
controlador, a maioria dos titulares, respectivamente: (Redação dada pela Lei nº 10.303, 
de 2001) 

I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo 
menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto; e (Incluído pela Lei 
nº 10.303, de 2001) 

II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de 
companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, 
que não houverem exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art. 
18. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 

§ 5o Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de 
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, 
o quorum exigido nos incisos I e II do § 4o, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para 
elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o conselho de administração, 
observando-se, nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do § 4o. (Incluído pela Lei 
nº 10.303, de 2001) 

§ 6o Somente poderão exercer o direito previsto no § 4o os acionistas que comprovarem a 
titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida durante o período de 3 (três) 
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meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da assembléia-geral. (Incluído pela 
Lei nº 10.303, de 2001) 

§ 7o Sempre que, cumulativamente, a eleição do conselho de administração se der pelo 
sistema do voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a 
prerrogativa de eleger conselheiro, será assegurado a acionista ou grupo de acionistas 
vinculados por acordo de votos que detenham mais do que 50% (cinqüenta por cento) das 
ações com direito de voto o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos 
pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de conselheiros que, 
segundo o estatuto, componha o órgão. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 

§ 8o A companhia deverá manter registro com a identificação dos acionistas que exercerem a 
prerrogativa a que se refere o § 4o. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) (grifos nossos) 

[26] Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, 
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do 
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953) 

§ 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, 
percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 
(Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953) 

§ 2º - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que 
não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação 
dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953) 

§ 3º - Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao 
empregado, como também aquela que fôr cobrada pela emprêsa ao cliente, como adicional 
nas contas, a qualquer título, e destinada a distribuição aos empregados. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos 
legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por 
fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será 
permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

§ 1º Os valôres atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não 
podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do salário-
mínimo (arts. 81 e 82). (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes 
utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

I - vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no 
local de trabalho, para a prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os 
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; (Incluído pela 
Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 
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III - transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou 
não por transporte público; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

IV - assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-
saúde; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

V - seguros de vida e de acidentes pessoais; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

VI - previdência privada; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

VII - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

§ 3º - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins 
a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 
20% (vinte por cento) do salário-contratual.  (Incluído pela Lei nº 8.860, de 24.3.1994) 

§ 4º - Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela correspondente será 
obtido mediante a divisão do justo valor da habitação pelo número de co-habitantes, vedada, 
em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. 
(Incluído pela Lei nº 8.860, de 24.3.1994) 

[27] SÜSSEKIND, Arnaldo, MARANHÃO, Délio, VIANNA, Segadas. Instituições de direito 
do trabalho. São Paulo: LTr Editora, vol. I, 12ª edição, 1991, p.321. 

[28] NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 7ª 
edição, 1989, p. 435. 

[29] MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 26ª edição, 
2010, p. 227. 

[30] BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. Editora LTr: São Paulo, 6ª 
edição, 2010, p. 220. 

[31] BARROS, Alice Monteiro de. Op. Cit., p. 221. 

[32] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Editora Ltr, 
9ª edição, 2010, p. 265-266. 

[33] LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: comentários à lei. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 432. 

[34] CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2ª edição, 1998, vol. 3, p. 216/217. 

[35] O segredo acabou. Revista Exame, edição 971, n. 12, 30/06/2010, p. 82 a 86. 

[36] Parágrafo único. O estatuto poderá prever a participação no conselho de representantes 
dos empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela empresa, em 
conjunto com as entidades sindicais que os representem. 

[37] Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas 
condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1216



indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta 
garantia. 

Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para 
que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o 
exercício de função de confiança. 

[38] HOUAIS, Antônio, VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1682. 

[39] HOUAIS, Antônio, VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1032. 

[40] BARROS, Alice Monteiro de. Op. Cit., p. 777/778. 

[41] HOUAIS, Antônio, VILLAR, Mauro de Salles. Op. Cit., p. 131. 

[42] VIDIGAL, Geraldo de Camargo, MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à lei 
das sociedades por ações. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 1ª edição, 1999, p. 474. 

[43] Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social 
independentemente de reforma estatutária. 

§ 1º A autorização deverá especificar: 

a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies e classes das 
ações que poderão ser emitidas; 

b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a assembléia-geral ou 
o conselho de administração; 

c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões; 

d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para subscrição, 
ou de inexistência desse direito (artigo 172). 

§ 2º O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente 
corrigido pela assembléia-geral ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção 
do capital social. 

§ 3º O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e 
de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue opção de compra de 
ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços 
à companhia ou a sociedade sob seu controle.  

[44] BARROS, Alice Monteiro de. Op. Cit., p. 783. 

[45] Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força 
alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 

[46] § 4o Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, 
a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo 
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mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois 
de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo.(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) 

§ 5o Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o estatuto não pode excluir ou restringir o 
direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da 
capitalização de reservas ou lucros (art. 169).(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) 

[47] Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos 
direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, 
observado o disposto no artigo 109. 

[48] BARROS, Alice Monteiro de. Op. Cit., p. 781/782. 
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RESUMO 
O olhar dirigido ao homem em coletividade revela a necessidade de afirmação da intervenção 
do Estado na ordem econômica como pressuposto da afirmação da dignidade da pessoa 
humana, cumprindo negar a autoregulação do mercado, a inexistência de um referencial 
valorativo enquanto existência humana digna, e, firmar o papel do Estado como agente 
disciplinador do mercado Não se trata da tentativa de fixar o conteúdo ou a significação do 
que venha a ser dignidade, mas sim de negar sua existência enquanto mínimo existencial, 
ligado a perspectiva de caixa, pressupondo, assim, relegar a ordem econômica a lógica do 
lucro. De igual forma, não se trata da tentativa de fixar o conteúdo do que venha a ser bem 
comum, mas sim, na firmar sua base o pressuposto dos valores constitucionalmente cultuados 
na modernidade, em especial de uma existência humana digna. Portanto, pensar na dimensão 
econômica intervencionista do Estado, impõe o debate acerca de referenciais humanísticos 
emancipatórios, como marca da sociedade de mercado ou de consumo. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 
JUSTIÇA SOCIAL; JUSTIÇA DISTRIBUTIVA, ESTADO, MERCADO. 
 
ABSTRACT 
The gaze directed at the man in community reveals the need for affirmation of state 
intervention in the economic order as a precondition of the assertion of human dignity, 
denying self fulfilling market, the lack of an evaluative reference while dignified human 
existence, and steady the role of State as a disciplinarian of the market It is not the attempt to 
secure the content or meaning of dignity that might be, but to deny its existence as an 
existential minimum, on the view box, assuming, thus relegating economic order, the logic of 
profit. Similarly, it is not the attempt to secure the contents of which will be quite common, 
but in his firm based on the assumption of constitutional values in modern cult, especially a 
decent human existence. So think of the economic dimension of the interventionist state, 
imposes the discussion on benchmarks humanistic emancipatory, as a mark of market society 
or consumption. 
KEYWORDS: INTERVENTION; HUMAN DIGNITY; SOCIAL JUSTICE; 
DISTRIBUTIVE JUSTICE; STATE; MARKET 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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Pensar no homem eminentemente social pressupõe uma análise acerca da sociabilidade como 
essência da própria natureza humana, ou ainda, a idéia de um contratualismo que impulsiona a 
vida em coletividade, seja, por fim, no pensar da Teoria da Instituição, em que o Estado se 
funda na idéia de obra ou empresa determinando a própria estrutura social[1], portanto, de se 
concluir que homem, sociedade e Estado representam realidades delimitadas no tempo e no 
espaço. 

Não menos verdade, é a inegável indissociabilidade destes aspectos ao fenômeno político, 
marcado por um conteúdo axiológico, que envolve, agrega e determina a própria sorte 
humana, que no Estado encontra a sua manifestação coletiva, portanto, constituindo-se o 
Estado como uma sociedade eminentemente política[2], muito embora representem diferentes 
dimensões da sociabilidade humana. 

Trata-se, assim, de firmar o Estado como a personificação da ordem jurídica, à luz de um 
entendimento puramente jurídico[3], portanto, constituído pela ordem nacional como 
pressuposto de sua própria realidade. 

Não obstante, não menos perspicaz é a critica de que o Estado não pode ser entendido apenas 
como um fenômeno normativo, muito embora sua exata compreensão requer as delimitações 
do Direito, na medida em que o fenômeno jurídico transforma homens em cidadãos. 

Firme-se, assim, que a realização dos fins comuns da sociedade política[4] é marca do Estado, 
que por duas dimensões estruturais, de um lado o poder de autoridade, e de outro, sua 
estrutura orgânica, movimenta-se ao rumo apontado pela própria sociedade, muito embora tais 
aspectos remetam a questões profundas acerca da legitimidade do exercício do poder, ou 
ainda ao processo democrático na escolha dos fins do Estado. 

Assim, questão que atormenta, é quanto a possibilidade de existência de um bem comum ante 
a diversidade de vontades individuais que desconstituem o próprio coletivo face a profunda 
subjetividade que delineia o homem moderno. Trata-se, portanto, de contradições que 
corrompem o próprio sistema normativo, e, portanto o próprio Estado, na medida em que as 
incoerências e contradições sistêmicas[5] importam na dificuldade de se fixar conteúdos de 
normas gerais, aqui entendidas aquelas que por sua peculiaridade não podem ser tratadas de 
maneira particular, mas sim coletivamente. 

Há, um determinismo social que se instala com o fascínio pósmoderno da globalização[6], 
cuja influência no campo da Teoria do Estado prenuncia o seu fim ou, ainda, a sua 
incapacidade de organização, ao contrário, a crise financeira que assolou o mundo globalizado 
contemporâneo, tenha reforçado o papel do Estado como agente regulador da atividade 
econômica. 

Pensar na internacionalização dos mercados, nos desafios e efeitos da crescente globalização, 
reclama uma reflexão sobre Justiça Social e Distributiva fundada na existência digna, pautada 
no conjunto de bens mínimos ligados a própria existência humana, tendo como pano de fundo 
a intervenção do Estado no domínio econômico. 

Assim, os modelos culturais, normativos e instrumentais, que alicerçam a contemporaneidade 
apresentam-se como insuficientes e limitados para resolver a crescente descrença nos 
paradigmas do racionalismo individualista liberal, ou ainda, do dogmatismo positivista 
marcado na crença de que a norma expressa o único critério de efetivação da justiça. De igual 
forma, a Teoria Crítica ao afirmar que o mercado enquanto potência produz antídotos que 
anulam a proposta liberal de igualdade, liberdade e fraternidade, não aponta quais seriam os 
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instrumentos emancipatórios para uma existência digna, relacionando tal questão as praticas 
sociais exclusivas praticadas pelo mercado. 

  

1 DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA 

A regulação da atividade econômica na ordem soberana do Estado é a contecimento 
relacionado à passagem do Estado Liberal ao Estado Social, cujo paradigma surge numa 
tentativa de eliminar o problema da ordem econômica como problema jurídico, afastando para 
o campo das relações econômicas e sociais, pelo que as formulações teóricas expressam, 
assim, normas garantidoras de competitividade, firmadas em preceitos constitucionais 
estabelecidos na ordem econômica, numa tentativa de manter em harmonia a liberdade das 
atividades econômicas e a proteção dos valores sociais. 

Em que pese tais afirmações, há que se fazer menção ao fato de que o Estado Liberal 
pressupõe estruturalmente o intervencionismo Estatal, note-se que o mercado deve ser 
entendido como mecanismo ou instituição para onde converge a acirrada competição 
econômica[7], portanto, configura-se como campo especifico de atuação de medidas 
econômicas e sociais, consideração determinante para a afirmação de que não há oposição 
entre Estado e o mercado, em verdade representam elementos que constituem a própria 
realidade humana. 

Não obstante, cumpre registrar o pensamento de Polanyi, no sentido de que o individuo, 
enquanto envolto no substrato social, encontra-se mergulhado em relações e códigos de 
conduta e de necessidade de cumprimento de obrigações, fato determinante para a ruptura da 
órbita individual, e, portanto, da dimensão dos interesses coletivos. 

Firme-se, assim, que a regulação do mercado é pressuposto da própria realidade Estatal, na 
medida em que a lógica do sistema econômico encontra sua realização no indivíduo[8], 
portanto, muda-se o referencial, e, de conseqüência urge o controle do sistema econômico 
como fundamental, pois de fato as relações sociais integram o sistema econômico. 

De fato, o Estado liberal pressupôs ações intervencionistas do Estado como forma de 
preservar a própria lógica da oferta e da procura, não se trata de negá-la, mas sim de firmar 
sua modulação. 

  

1.1 Globalização e a regulação do mercado 

No mundo globalizado, o mercado sofre as influências da interdependência entre Estado, 
sociedade e mercado, o que leva a importantes questionamentos sobre o destino que se quer 
dar as relações econômicas que se firmam e se concretizam. 

Para o alcance efetivo do equilíbrio entre a liberdade econômica e o desenvolvimento 
sustentável no mercado globalizado a competitividade deve ser entendida como resultado da 
interpretação sistematizada dos fundamentos e princípios da ordem econômica, reclamando a 
regulação da atividade econômica pelo Estado, cuja disciplina não deverá se restringir aos 
casos em que se vislumbre a externalidade econômica, sendo, portanto, estrutural abarcando 
toda a atividade econômica. 
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Assim, a concretização dos valores e fundamentos pertencentes à ordem econômica depende 
de ser a vontade do sistema vivenciada pela sociedade e por ela juridicamente experimentada. 

A constante recorrência a novos modelos de gestão empresarial faz intuir que as 
transformações econômicas conduzem a uma nova perspectiva das relações empresariais - 
como estabelecer harmoniosamente a busca pelo desenvolvimento sustentável e o fim mesmo 
da ordem econômica, atacando o mito da pura e simples maximização dos lucros, afastando o 
mundo coorporativo da realidade social, cujas repercussões negativas para sociedade 
resumem-se a um quadro de violência urbana, crimes ambientais, analfabetismo, reforçando, 
assim, as fileiras por um grito de Justiça Social. 

Neste cenário, o desenvolvimento sustentável é medida que se impõe, ligada a um novo 
pensar ético e de compromisso social com educação, saúde, meio ambiente, segurança, 
cultura, esporte e lazer. 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável, com a superação de deficiências e a 
adequação normativa são fatores que fomentam a busca de instrumentos regulatórios da 
atividade econômica, rompendo a fronteira da externalidade, para atuar em setores 
eminentemente afetos apenas ao mercado. 

Assim, a regulação do mercado impõe questionar acerca dos limites, das atribuições de 
responsabilidade, implicações e reflexos jurídico-econômicos da iniciativa privada? Quais 
medidas preventivas e repressivas absorvem a problemática da livre iniciativa versus Justiça 
Social e Distributiva? 

O que se pretende, a partir da análise dos movimentos do mercado, no contexto do 
desenvolvimento econômico sustentável, é fixar os adequados limites do processo de 
concentração e da liberdade das atividades econômicas. 

A reflexão a respeito de políticas econômicas que fomentem melhor oferta de infraestrutura e 
mão-de-obra para alcançar o desenvolvimento econômico se faz essencial, principalmente, 
quando se fala em conquistar espaço no mercado. A nova dinâmica internacional exige 
reorganização das políticas de mercado e incremento das atividades econômicas. 

É na perspectiva do desenvolvimento econômico que o Estado deve assegurar as garantias, e, 
regulando o espaço em uma atividade complementar à do mercado, proporciona o 
desenvolvimento da tecnologia, da qualidade da atividade funcional e o aumento da 
produtividade, somente assim é que se atingira um desenvolvimento sustentável, além de 
conferir benefícios a coletividade, capacita as empresas para a inovação, distribui melhor a 
renda, propicia desenvolvimento econômico e competição internacional. 

Mudanças significativas no cenário econômico internacional marcaram as últimas décadas. 
Uma nova realidade da economia global surge um cenário formado por fatores como o 
desenvolvimento do comércio mundial, a interdependência econômica entre as nações, a 
globalização dos mercados, os avanços das empresas multinacionais, principalmente nos 
países emergentes, a formação dos blocos regionais e a abertura dos mercados nacionais em 
benefício do livre comércio e dos fluxos de investimento. 

Diante desse quadro, suficientemente numerosos e importantes são os questionamentos 
levantados a respeito de mecanismos capazes de adequar a liberdade econômica aos critérios 
de justiça social e distributiva. 
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Neste cenário, o objeto de estudo revela-se instável, por vezes dinâmico, seguindo rumos e 
referenciais teóricos que de forma dialética tende a romper com qualquer unidade sistêmica 
que tente se firmar no curso da história. Contudo, a instabilidade do material de pesquisa, 
enquanto objeto de estudo, em verdade revela o traço multifacetário da realidade social que 
representa o campo de pesquisa das ciências sociais. Neste aspecto, em que pese as diferentes 
percepções do objeto e os mais variados eixos teóricos, as questões gravitam em torno do 
homem em sociedade, suas relações, processos e estruturas. Mas o que tem predominado são 
as interrogações sobre o modo pelo qual se forma e conforma, organiza e transforma a 
sociedade nacional; e em que medida o individuo é o principal momento da vida social, 
polarizando muito do que são as relações, os processos e as estruturas.[9] 

Neste aspecto, a sociedade nacional será sempre desafiada nas relações externas, econômicas, 
sociais, políticas, militar e cultural, a ponto de que a própria nação se apresenta como um 
reflexo de tais forças, assumindo sua fisionomia[10], assim, o aspecto multifacetário das 
relações sociais interfere na delimitação do objeto de estudo. 

Entre meio as relações corporativas globalizadas, encontramos o individuo, não como ator 
social, mas sim de forma reflexa, como que uma projeção das rupturas do sistema, tendo 
como pano de fundo o problema sociedade e natureza, e da clássica contradição entre capital e 
trabalho, com o agravante de que na era da globalização as contradições se tornam universais 
rompendo as fronteiras dos Estados. 

Muitas das reflexões concernentes à atividade empresarial no panorama mercadológico 
supõem a solução através da analise das relações negociais quanto à concentração de mercado 
e políticas de concorrência, pressupondo a auto-regulação, cuja conseqüência direta é o 
fortalecimento da chamada "mão invisível" através de um movimento contrario a qualquer 
ação estatal nos domínios econômicos, relegando o mercado as chamadas bolsas de negócios 
numa nítida tendência de concentração de operações através de regras internas, cuja 
preocupação restringe-se aos custos das operações, indiscutível, assim, a necessidade de 
chamada intervenção Estatal, como medida do desenvolvimento econômico. 

  

1.2 Uma dimensão do bem comum na economia de mercado 

A sociedade enquanto organização humana pressupõe uma reflexão sobre o chamado bem 
comum, pelo que considerar o homem enquanto ser social importa na fixação das bases de sua 
própria existência, razão pela qual os desígnios de um interesse coletivo devem se pautar no 
bem comum, assim, qualquer desvio desta finalidade, na expressão de Aristóteles, significaria 
a corrupção. 

Não obstante, há uma necessidade racional que importa na afirmação de que viver em 
sociedade pressupõe estabelecer critérios, inclusive de ordem ética ou moral, pelo que um dos 
pressupostos da sociedade política é a capacidade de fixação de vínculos de natureza 
moral[11]. 

Não se trata, contudo, na crença de que somente valores éticos seriam suficientes para um 
pensar social inclusivo, quer do ponto de vista da universalização de valores, ou quer do ponto 
de vista de afirmação de valores éticos por determinado grupo social, sendo assim, imperiosa 
a eleição da ética como categoria determinante nas relações sociais e coorporativas. 
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Para tanto, se faz necessária revisitar a pragmática da ética do discurso esboçada em 
Habermas[12], na busca da verdadeira relação entre os sinais representativos e o conteúdo 
semântico das expressões. 

O que se pretende, portanto, é uma reflexão acerca da definição do modo pelo qual se dá a 
legitimação dos preceitos dos direitos sociais do Estado na contemporaneidade, pautado na 
regulação da atividade econômica como forma de intervenção do Estado no plano do domínio 
econômico à busca de um da Justiça Social e Distributiva. 

Para tanto, há necessidades racionais que se apresentam como verdadeiros imperativos à 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
assegurando a todos existência digna, conforme os ditames de justiça social, tratando-se de 
verdadeiras obrigações, afastando-se do pensamento neoliberal, para o qual há uma dispensa 
dos direitos sociais, econômicos e culturais, e da manutenção única e exclusiva dos direitos 
fundamentais e coletivos. 

Quanto a este aspecto, há que se firmar a existência de valores universais em construção como 
signo de afirmação de um bem comum universalizado, influenciado pela internacionalização 
dos mercados, tanto isto se confirma que as relações comerciais internacionais, em sua grande 
maioria, são direcionadas para a sustentabilidade econômica, firmando-se como um modelo 
universalmente válido do mundo empresarial. 

Disso resulta saber qual o papel da universalização de valores impulsionados pela 
racionalização, em contraposição com a liberdade no âmbito da vontade privada asseguratória 
de um modelo empresarial pautado na negação de um fim social, na medida em que a 
utilidade lógica operativa de mercado impulsiona às elementares do sistema econômico 
capitalista, em especial a idéia de lucro. 

Inegável, portanto, que o mundo coorporativo, como parte do coletivo ou de vivência coletiva, 
deve ser entendido na sociedade contemporânea a partir de valores sociais, cuja ação privada 
deve encontrar parâmetros seguros nos valores partilhados coletivamente, aqui cumprindo 
negar a idéia de que a pluralidade de eticidade da sociedade contemporânea, não permite a 
fixação de um parâmetro seguro para aferir o valor da ação público e privada. 

Assim, a subjetividade como determinação e esfera do interesse privado, significando algo de 
existência real que ultrapassa o limite de si, encontra plena identidade na vontade 
universal[13], agora globalizada, tem na liberdade e nos valores sociais a busca de seus 
fundamentos e objetivos, sendo determinante o papel do Estado enquanto realidade da 
liberdade concreta[14], chega-se, assim, a intersubjetividade, rompendo o ponto reflexivo 
monológico rumo a uma razão comunicativa como critério de universalização, onde o 
pluralismo cultural não pode ser usado como fundamento de negação do Estado como agente 
de transformação do mercado[15]. 

Cumpre trazer a debate o eixo teórico kantiano, aportando na aposta da modernidade fundada 
no princípio da autonomia racional como parâmetro de universalidade, modelo que se funda 
na razão como determinante de uma vontade a priori, significando que a ação é determinada 
pelo princípio de uma capacidade da razão em determinar o agir, alheio a qualquer 
determinante externo, apresentando-se como o incondicional de uma boa vontade[16], não 
menos verdade é que em Hegel a liberdade fora eleita como o critério determinante do projeto 
moderno, liberdade que se afirma enquanto objetividade e dimensão de um bem comum. 
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Para tanto, a sociedade civil, enquanto associação humana, em sua forma estrutural, legitima e 
estabelece vínculos que tendem ao absoluto enquanto conduta desejada, de forma que os 
indivíduos estabelecem relações sociais não exclusivamente pautadas em interesses 
qualificados pela subjetividade, ou seja de si para si, tem-se, portanto, que existe um desejo 
coletivo universalmente válido e aceito pela coletividade que direciona, de forma intencional 
e consciente, o agir do próprio Estado. 

Assim, entender o mundo globalizado como uma forma de atuação estratégica na conquista de 
novos mercados, impõe a existência de limites para tal processo, principalmente quando se 
fala da possibilidade e dever do Estado intervir na atividade econômica, e, quando se observa 
as diferenças entre as unidades integrantes do mercado. 

Não se trata de negar as regras de mercado, pressupondo, assim, que a livre iniciativa e a 
concorrência, são essenciais; além de conferir benefícios a toda sociedade capacita as 
empresas para a inovação, distribui melhor a renda, propicia desenvolvimento econômico e 
competição internacional, para tanto "La existência de políticas de competência 
instrumentadas adecuadamente puede generar uma contribución importante a la 
competitividad y el desarrollo, ya que se fomenta la innovación y la calidade de los produtos 
mejora, la oferta tiende a ser proporcional a la dmanda y salen beneficiados los consumdores 
intermédios y finales.[17] 

Como o mercado é um sistema de relações cuja função é tornar eficiente a circulação de bens 
e permitir melhor distribuição da riqueza e dos bens disponíveis ente os agentes econômicos; 
cabe, pois, ao Estado regular o mercado para manter o nível necessário de normalidade, ou 
seja, o status que oferece aos agentes econômicos e a toda a sociedade, fixando regras de 
convívio sem violação aos preceitos constitucionais, orientado pelos ditamos de uma ordem 
social, cuja configuração mínima exige limites do que seja o bem comum, portanto, coletivo. 

  

2 DA JUSTIÇA SOCIAL E DA JUSTIÇA DISTRIBUTIVA COMO MODELO DE 
INTERVENÇÃO ESTATAL NA ORDEM ECONÔMICA 

A ordem econômica deve ser encarada do ponto de vista dos critérios de justiça social, 
devendo o Estado possibilitar a existência de um efetivo mercado, sendo fundamental a sua 
intervenção para fomentar, corrigir, controlar, estimular e conformar o funcionamento 
espontâneo da decisão econômica privada[18], ao desenvolvimento que se funda em valores 
ou referencias constitucionais de afirmação da vontade coletiva emancipatória. 

Assim, a inquietação reside em revisitar conceitos de justiça, em especial em Aristóteles e a 
Justiça Distributiva em Thomas de Aquino, na busca do bem comum dentro da sociedade 
política, tratando-se de uma justiça voltada diretamente ao bem particular, reclamando, 
portanto, a regulação do mercado como pressuposto de um bem maior. 

Outra tarefa, não menos árdua, é levantar os antecedentes para a formação de um critério de 
dignidade, afastado da perspectiva utilitarista do mínimo existencial, firmando posição no 
sentido de que a dignidade não se coaduna com a chamada reserva do possível, que tende a 
zero a efetivação das normas constitucionais que consagram os direitos sociais[19]. Não se 
trata aqui da vinculação ao eixo teórico jusnaturalista, mas sim na eleição da ética-normativa 
enquanto categoria de uma necessidade racional, pensamento que pretende caminhar pelos 
demais referenciais teóricos do Direito, tais como o positivismo e a própria teoria critica, 
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reconhecendo o papel regulador do Estado como agente na intervenção do domínio 
econômico. 

Contudo, a justiça social é atingida quando os benefícios deste desenvolvimento podem ser 
usufruídos pelas camadas mais amplas da população, porquanto, nunca é demais repetir, as de 
mais baixa renda [20]. Daí que o desenvolvimento (...) deve ser entendido como um estado de 
equilíbrio na produção, distribuição e consumo de riquezas[21]. 

A mesma orientação que gera possibilidades de desenvolvimento econômico das empresas 
nacionais e estimula investimento internacional; confere benefícios ao indivíduo, 
desenvolvimento tecnológico e aumento de produtividade. 

Assim, se a autonomia do indivíduo e da sociedade frente ao Estado é uma das idéias mestras 
da Constituição de 1988, não menos verdade é que o Estado brasileiro, a luz da expressa 
disposição do Art. 174, deve intervir na economia, seja como agente normativo, seja como 
agente regulador, exercendo funções de fiscalização, incentivo e planejamento. [22] 

No disciplinamento da ordem econômica a livre iniciativa é apresentada como a liberdade de 
acesso ao mercado, de conseqüência a afirmação doutrinaria de que a livre concorrência 
deriva da livre iniciativa[23], assim, o princípio da livre-concorrência pressupõe a livre 
iniciativa. 

De se considerar, portanto, que a atividade econômica, ao se fundamentar na livre iniciativa e 
na valoração do trabalho humano, a harmonização destes com a necessária intervenção do 
Estado é que concretiza a instituição do estado democrático de direito. 

De se ver, então, que o desenvolvimento econômico não pode ser tratado como um processo 
isolado, mas, sim, resultado de uma construção de melhoria da qualidade de vida, no qual são 
conciliados os valores sociais, a distribuição de renda e a proteção de direitos. 

Essa abordagem pressupõe a análise das estruturas do mercado capitalista e da disciplina da 
liberdade econômica e sua relação com a Justiça Social e Distributiva, cujo regramento da 
ordem econômica pressupõe o exercício do poder regulamentar do Estado, como grande 
garantidor dos direitos fundamentais e sociais encartados na Lei Fundamental. 

Assim, a Justiça Social e Distributiva pressupõe ações humanas e corporativas fundamentadas 
em referencias deontológicos, éticos e jurídicos que imponham num plexo obrigacional à luz 
de uma racionalidade que ultrapasse o limite do conteúdo semântico do texto normativo. 

A estruturação da Ordem Econômica no texto constitucional de 1988, traz às claras os ditames 
da justiça social. O tema não é novo, na medida em que o ético-juridico, do chamado bem 
comum, foi esboçado na teoria de Aristóteles e de Tomás de Aquino[24]. 

O verdadeiro desenvolvimento há de significar a transposição de melhores condições de vida 
para todos, realizando a justiça social, que tem como ponto de ligação o respeito e acatamento 
da dignidade da pessoa humana para cada um e para todos. [25] 

A liberdade e competitividade do mercado, por mais significativos que possam ser, não são 
valores absolutos que justifiquem por si só o sacrifício de todos os outros relevantes valores 
que compõem a ordem constitucional econômica, dentre eles a própria expansão e 
universalização da dignidade entre as pessoas e a busca incessante da justiça social, fins 
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constitucionalmente adotados e que não são meros preceitos exarcebados em uma carta de 
intenções.[26] 

Na persecução do desenvolvimento econômico a liberdade empresarial é garantida, 
especialmente quanto ao desenvolvimento econômico nacional; em contraposição, exige-se a 
proteção dos valores sociais, como a busca pelo emprego, a valorização do trabalho, a 
dignidade da pessoa humana. [27] 

Com a globalização da economia capitalista surgem os centros decisórios extra e 
supranacionais, anulando as possibilidades de se formar uma estratégia nacional de mercado, 
atrofiando, via de regra, os mecanismos de comando dos sistemas econômicos, colocando-se 
como questão maior o a formação de uma política inclusiva, efetivando a proposta 
constitucional de justiça social. 

Como bem acentuou Bulgarelli, citando Haussiaux, via de regra, existem motivos 
determinantes que impulsionam a efetivação de operações corporativas de fusão, como 
aumento da dimensão da empresa e absorção de clientela, novos equipamentos, e como meio 
de supressão da concorrência, considerando como valor da empresa absorvida não somente o 
valor do ativos e patrimônio físico, mas também considerando-se  "o ganho decorrente da 
posição dominante que a incorporante terá com a supressão da concorrente".[28] 

A propósito as considerações de Carlos Alberto Bittar: 

A expansão empresarial alcançada nas últimas décadas mostrou que as operações conjuntas 
entre sociedades distintas e, mesmo, de países diferentes, são interessantes e rentosas, 
permitindo, a um tempo, a absorção de tecnologia e a respectiva evolução, a racionalização da 
produção da administração e da comercialização e, enfim, o desenvolvimento dos negócios 
comuns, na linha de abertura traçada pela prática de instituição de grupos não-formais de 
empresas. De fato, a necessidade de ampliação de mercados, a rigidez das fórmulas 
societárias, a limitação dos riscos da concentração, a excessiva oneração social e tributária de 
atividades produtivas e outros fatores acabaram levando as empresas a reunir-se em cadeias 
ou redes, contratualmente formadas, sem subordinação societária, para a obtenção de 
objetivos comuns.[29] 

  

Por outro lado, os chamados movimentos do mercado, não consideram as consequências 
negativas de um pressuposto liberal, assim, voluntariamente ou involuntariamente, auto-
regulam o mercado, suprimindo a possibilidade de plenitude da dignidade humana, na mais 
larga expressão, tratando-se aqui do confronto clássico entre sociedade e natureza, capital e 
trabalho. 

Destaca-se, nesse particular, a importância da atribuição conferida pela lei 8.884/94 ao 
CADE, não só como órgão de repressão, mas como também de intermediador dos interesses 
envolvidos, de modo a propiciar, seja por meio de medidas preventivas, compromissos de 
desempenho ou de cessação, a composição de uma situação moldada de acordo com o 
ordenamento jurídico e a análise econômica do direito, harmonizando a livre iniciativa com a 
livre concorrência, e as eficiências almejadas, evitando o abuso de poder econômico. 

Sendo, portanto, a liberdade de mercado regulada e praticada segundo os valores e 
fundamentos adotados pela ordem econômica, o justo pretendido é o disciplinado pela 
normatividade própria de um Estado Democrático de Direito, como o Brasil o tem. Uma 
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sociedade organizada apresenta as duas vertentes: o exercício da liberdade econômica 
segundo os parâmetros legais e os interesses sociais relevantes. 

A partir daí tem-se a possibilidade de desenvolvimento sustentável, resultante de um processo 
de respeito aos valores ou princípios da existência digna e da justiça social, percebidos, 
compreendidos e a praticados pela sociedade, com responsabilidade 

  

2.1 A racionalidade do possível: uma modulação da Justiça Social e Distributiva 

Na leitura do filósofo alemão Jürgen Habermas, a sociedade contemporânea é estruturada por 
duas racionalidades distintas. De um lado a racionalidade instrumental (própria dos sistemas 
sociais) e de outro a racionalidade comunicativa (própria do mundo da vida). 

A dimensão sistêmica é integrada ao modelo de ação instrumental e busca satisfazer a tudo 
aquilo que é passível de controle e de produção de conhecimentos tecnicamente utilizáveis. 
Nesse sentido coloca-se como fundamento do interesse técnico na ordem do conhecimento 
que se pretende racional, visando a organização dos meios para alcançar possíveis metas ou 
objetivos previamente estabelecidos. 

A sistematização dos conhecimentos adquiridos no processo acumulativo de aprendizagem 
técnica aponta para as condições de explicação causal e predição condicional.[30] Desse 
modo, Habermas não considera que o conhecimento técnico ou científico seja, na sua própria 
formulação, um conhecimento ideológico, mas o equaciona como 'ação racional orientada por 
fins' e, assim, restringe o alcance do conhecimento técnico científico à esfera da racionalidade 
instrumental.[31] 

            Já a racionalidade comunicativa, que orienta a interação social, ao contrário da 
racionalidade instrumental, visa à geração de compreensão mútua entre os membros 
integrantes de determinadas formas de vida que, fazendo uso da linguagem ordinária, podem 
interpretar o sistema simbólico que prevalece no quotidiano em que interagem, propiciando o 
acordo e o consenso sobre os valores praticados. 

A linguagem, nesse aspecto, adquire conotações transcendentais enquanto condição de 
possibilidade do entendimento mútuo, e as ciências hermenêuticas destacam-se nesse 
contexto, aspirando à interpretação e à compreensão dos complexos de significação simbólica. 
[32] Habermas relaciona a dimensão da interação à ação comunicativa, exigindo outro 
parâmetro de racionalidade, que não o instrumental e estratégico, para as considerações das 
expectativas recíprocas de comportamento e normas consensuais. 

            Esses dois tipos de ação ou racionalidade - instrumental e comunicativo - servem de 
base para Habermas distinguir diferentes setores institucionais da sociedade: sistemas 
(política, economia, atividade empresarial, etc... refletida nas formas institucionais de 
organizações) e mundo da vida (totalidade da vida quotidiana refletida no espaço público). 

Contudo, o predomínio da racionalidade instrumental instaurou, de certo modo, uma crise no 
interior das sociedades contemporâneas em dois aspectos. Num primeiro, o modelo 
instrumental da razão não conseguiu responder satisfatoriamente aos problemas que 
emergiram do âmbito prático (ética e moral), isto é, da esfera individual e social dos seres 
humanos, mas acabou reduzindo-os à mesma lógica instaurada na dominação técnico e 
instrumental. Num segundo, esta racionalidade atrofiou o desenvolvimento da racionalidade 
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comunicativa, que também foi gerada no seio da modernidade e veio à tona porque o projeto 
moderno proclamou a autonomia dos sujeitos em relação aos componentes tradicionais da 
religião e dos valores culturais, de forma a liberar o potencial discursivo e a tematização das 
pretensões de validade que, no modelo das sociedades tradicionais, estavam inevitavelmente 
impedidas de questionamentos.[33] 

Habermas aponta para a possibilidade de repensar os componentes emancipatórios do projeto 
moderno presentes na racionalidade comunicativa, objetivando superar a perspectiva técnico-
científica e assumir uma postura diferente em relação ao quadro quase trágico que se 
apresenta empiricamente nesse limiar do Século XXI. 

É nesse sentido, observando a manifestação dos dois modelos de racionalidades diferentes e 
coexistentes dialeticamente na sociedade, que podemos inferir que toda ação racional é um 
fenômeno guiado pelo conhecimento. É racional toda ação capaz de uma formulação 
proposicional explicita e de fundamentação e justificação plausível perante a esfera pública, 
ganhando contorno relevante a intervenção Estatal na ordem econômica, enquanto realização 
do fim coletivo. 

Não obstante, não há de se negar que a ação pode ser privada quando o agente ou organização 
consegue satisfazer de forma eficiente as metas e os objetivos estabelecidos subjetivamente. A 
ação que cumpre corretamente os meios necessários à consecução de fins previamente dados, 
não deixa de atender à racionalidade, porém, nesse caso, trata-se de uma racionalidade 
estratégica e instrumental, portanto, quando a empresa persegue em suas atividades a 
consecução do lucro, está, na verdade, pondo em prática uma racionalidade instrumentalizada. 
Não significa por esse motivo que a prática empresarial seja passível de condenação, pois a 
empresa está apenas operacionalizando suas atividades por um modelo de ação pragmático. 

Contudo, a Empresa não é uma instituição isolada na esfera social, a ponto de dizer que sofre 
de exacerbado egocentrismo ou autismo, pois, enquanto parte integrante da sociedade ela 
interage com a mesma influenciando e sendo, ao mesmo tempo, influenciada pelos 
mecanismos de sociabilidade. 

Nesse caso, a empresa não pode se furtar de agir socialmente e pretender se isolar em seus 
preceitos privados. Ao seu turno, uma ação social, diferentemente da ação privada, implica 
em interação social e capacidade de resolução de conflitos por meio da argumentação, 
levando em conta a necessidade de apresentação do melhor argumento frente à diversidade de 
pontos de vistas defendidos na esfera pública. 

Assim, é possível dizer que as ações instrumentais e teleológicas praticadas pelas empresas 
obtêm o mais alto grau de racionalidade quando alcançam com eficiência e eficácia os 
objetivos estabelecidos. Demanda a orientação das ações e, igualmente, das tomadas de 
decisões em relação aos meios para atingir, com êxito, os fins previamente colocados como 
prioritários. Esse modelo de ação é diferente da ação comunicativa, cifrada em outro modelo 
de racionalidade, que pretende como racionais aquelas ações capazes de conduzir a realização 
de acordos sem coações, de gerar o consenso entre diversos participantes ou segmentos 
sociais com o intuito de formar convicções racionalmente motivadas. 

A racionalidade imanente à prática comunicativa em Estados democráticos de Direito remete 
a diversas formas de argumentação, desde pragmáticas, éticas, morais, jurídicas e políticas. 
Portanto, a empresa que insiste, ainda hoje, em permanecer focada apenas na realização de 
ações pragmáticas (instrumentais), diminui significativamente o seu papel de ator na 
sociedade global. Perde as condições de interagir com outros segmentos da sociedade, 
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fechando-se num modelo de orientação de ação próprio daquelas empresas que viveram sob a 
égide de um capitalismo típico do século XIX. 

A idéia corrente de que a empresa somente é capaz de realizar ações instrumentais e 
estratégicas do ponto de vista dos interesses privados, não mais se sustenta diante da 
complexidade das sociedades contemporâneas. Haja vista que a empresa está inserida na 
sociedade interagindo com os seus consumidores, clientes, colaboradores e demais cidadãos 
sempre predisposta a melhorar os seus produtos ou a qualidade dos serviços prestados. Isso 
significa que a empresa interage socialmente, não é uma unidade isolada da sociedade, mas 
com ela comunga de valores, de princípios e preceitos normativos comuns. Nesse sentido 
pode se dizer que a atividade empresarial ou organizacional é capaz de interpretar e refletir os 
valores da sociedade na qual se faz presente, adotando uma postura interpretativa 
(hermenêutica) de suas necessidades. 

Em suma, muito embora a empresa tenha a capacidade de refletir a própria cultura, e de auto-
interpretar o seu papel de agente social no contexto alargado da comunidade em que presta os 
seus serviços ou disponibiliza os seus produtos, há um pressuposto de intervenção do Estado 
na ordem econômica como forma de direcionar os fins coletivos as regras mercadológicas, 
embaladas pela lógica do lucro. 

Trata-se, portanto, da afirmação da existência de uma razão comunicativa que impõe e 
direciona a ação Estatal rumo à regulação do mercado, nega-se, portanto, a mão invisível 
como realidade econômica, na medida em que a dimensão do possível encontra seus 
fundamentos na própria ação 

  

3 DO MINIMO EXISTENCIAL COMO NEGAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA: UMA ANALISE  DA NECESSIDADE DA INTERVENÇAO DO ESTADO 
NA ORDEM ECONOMICA 

Curiosamente, falar em mínimo existencial importa na redução da dignidade da pessoa 
humana a elementos rudimentares, quase sempre ligados as necessidades da manutenção da 
vida, curiosamente, negando o pressuposto de dignidade enquanto fundamento de uma Justiça 
Social e Distributiva, no sentido de que as relações econômicas devem se pautar no alcance e 
universal fruição da prosperidade material a toda coletividade. 

O desenvolvimento econômico a ser perseguido, nessa conjuntura, há de ser o resultante da 
valoração do trabalho; negação ao mínimo existencial como reserva do possível, ligada 
somente a manutenção da existência humana; da defesa da concorrência e do patrimônio 
interno; do fortalecimento das empresas internas e do despertar do interesse das empresas 
internacionais; da necessidade de intervenção do Estado no domínio econômico através do 
exercício da competência regulamentar, entendido, assim, como um estado de equilíbrio. 

Neste cenário, não se trata da pura e simples vontade manifestada pela subjetividade do gestor 
empresarial, na medida em que as relações empresariais ultrapassam os limites da própria 
intenção humana racionalizada no plano ético, cujo ponto determinante desta conduta, muitas 
vezes, reside no fundamento da lógica de mercado. Tal afirmativa leva a crer, ou ainda 
legitima a adoção de condutas, mesmo que rompendo com uma ordem preestabelecida de 
racionalização de uma conduta ética plausível e aceita na sociedade que se funda na afirmação 
da dignidade enquanto conceito que remete ao absoluto, assim, não há que se falar em 
modulação da dignidade à luz do chamado mínimo existencial. 
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Assim, negar o caráter absoluto da dignidade da pessoa humana, importa em romper com o 
conteúdo ou a intencionalidade ética de caráter supranacional, na medida em que tal dimensão 
ainda subsiste enquanto vontade coletiva, mesmo que a prática revele em seu interior a 
negação da própria existência humana. 

Não se trata de travar a discussão ética no campo metafísico, ou de um mundo ideal, mas sim 
de afirmar a existência de uma intencionalidade como fundamento de preceitos condutores da 
ação humana no plano da coexistência coletiva dos valores e princípios que referendam a 
interação social, fato que importa em romper com a pretensa ligação do conteúdo da 
dignidade do chamado fluxo de caixa, dimensão onde aportam as barreiras de sua efetivação, 
na medida em que se justifica a falta de ação Estatal ante a escassez de recursos financeiros. 

A sociedade civil, nesse sentido, enquanto associação humana, em sua forma estrutural e 
legítima, almeja estabelecer vínculos que tendem a referendar o uso público da razão, tal 
como expresso por Kant, na qual a ação é assentada na capacidade de a razão determinar o 
agir, alheia a qualquer determinante externo. Como forma de conduta desejada, a razão 
prática kantiana pretende que os indivíduos estabeleçam relações sociais não exclusivamente 
pautadas em interesses qualificados por interesses privados, mas exige o interesse público 
validado por princípios universalmente aceitos, de forma consciente, com extensão a todo ser 
racional capaz de justificar e fundamentar racionalmente as suas tomadas de decisões. 

Não se trata, contudo, da tentativa de conjugar categorias ou dimensões antagônicas fincadas 
em pressupostos opostos para justificar o plano moderno racional, mas sim, explicitar a 
congruência de dimensões que justificam e legitimam a própria vontade subjetiva, do ponto 
de vista de uma normatividade universal, pois de um lado a racionalidade kantiana reclama a 
universalidade determinada pela objetividade, necessidade e formalidade, e de outro, para 
Hegel e os comunitaristas, a realização normativa decorre do substrato de eticidade próprio 
das particularidades de cada contexto cultural e valorativo. 

Assim, tais categorias - universalidade e particularidade; formalidade e conteúdo cultural - 
podem perfeitamente dialogar com a dimensão de uma ação comunicativa, conforme 
apresentada por Habermas, marcada pela expressão de uma sociedade complexa, cuja 
[34]modulação se faz pelo aprendizado constante das ações que permeiam a correlação entre 
os sistemas (sobretudo dinheiro e poder) e o mundo da vida (impulsionada pelos princípios da 
comunicação e da solidariedade). 

Assim, falar em dignidade como dimensão econômica, ou fluxo de caixa, impõe negar o 
referencial coletivo que tende ao absoluto, portanto, o conteúdo da dignidade nega por 
completo limites financeiros, e, de outro lado, é pressuposto da intervenção do Estado na 
ordem econômica. 

  

4 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo de trazer a debate a relação que se estabelece entre as 
dimensões da vida em coletividade, tendo como pano de fundo o mercado, cenário em que se 
exige a ação interventiva do Estado. 

Não obstante, há uma necessidade racional que importa na afirmação de que viver em 
sociedade pressupõe estabelecer critérios, inclusive de ordem ética ou moral, pelo que um dos 
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pressupostos da sociedade política é a capacidade de fixação de vínculos de natureza 
moral[35]. 

Não se trata, contudo, de desmitificar a crença de que a autoregulação do mercado é suficiente 
para realizar um projeto emancipatório, cumprindo ao Estado um papel determinante na 
efetivação da Justiça Social e Distributiva, de um lado na ação direta ou indireta, e, de outro 
na necessidade de regular o próprio mercado. 

Pugna-se, portanto, pelo fixação de marcos regulatórios estatais, rumo a um pensar social 
inclusivo, quer do ponto de vista da universalização de valores, ou quer do ponto de vista de 
afirmação de valores éticos por determinado grupo social, sendo assim, imperiosa a eleição da 
dignidade da pessoa humana como categoria determinante nas relações sociais e 
coorporativas. 

A reflexão proposta gravita em torno do modo pelo qual se dá a legitimação dos preceitos dos 
direitos sociais do Estado na contemporaneidade e que se fundam na dignidade da pessoa 
humana, condição que se firma na regulação da atividade econômica como forma de 
intervenção do Estado no plano do domínio econômico à busca de um da Justiça Social e 
Distributiva. 

Por fim, trata-se aqui de firmar ordem econômica a partir de referenciais que de justiça sócial, 
refutando, veementemente, a referencia a um mínimo existencial, assim, o significado da 
dignidade enquanto dimensão que permeia o absoluto, não admite ação Estatal que negue seu 
papel de natureza interventiva no mercado, seguindo-se a perspectiva de Karl Polanyi, no 
sentido de que as relações sociais encontram-se mergulhadas nas relações econômicas, assim, 
não há que se falar em um conteúdo mínimo de dignidade. 
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RESUMO 
O artigo analisa inicialmente o contexto das ações afirmativas no Brasil e o advento da Lei 
12.288 de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial). Nesse sentido faz breve análise 
do panorama atual da aplicação do princípio da igualdade, o qual indubitavelmente está 
intimamente ligado a legislação em comento. 
A seguir se verifica a importância da empresa no contexto do Estatuto, posto que essa foi 
conclamada a participar de sua implantação no Brasil, uma vez que inegavelmente é a força 
motriz da sociedade contemporânea. 
Por fim, se coteja se há possibilidade, diante do texto promulgado, de efetiva implementação 
da Lei no âmbito empresarial ou se essa não passará de mera retórica vazia, como é o caso de 
diversas Leis editadas no país. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: EMPRESA. AÇÕES AFIRMATIVAS. 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE 
 
ABSTRACT 
The article analyzes initially, the context of affirmative actions in Brazil and the convention of 
the Law 12.288 of July 20th of 2010 (Racial Equality Statute). In this sense a brief analysis of 
the actual situation of the application of the equality principle, which is undoubtedly 
intimately connected to the legislation comment. 
Following, it is verified the importance of the company in the context of the Status, set as it 
was urged to participate on it’s implantation in Brazil, once it is, undeniably the moving force 
of the contemporary society. 
Finally, it its reflected if there is the possibility, facing the enacted text, from effective 
implementing of the corporatist scope or if it won’t go beyond mere empty rhetoric, just like 
the various edited Laws in the country. 
KEYWORDS: KEY-WORDS: COMPANY. AFFIRMATIVE ACTIONS. EQUALITY 
PRINCIPLE. 
 
 

 1. PREFACIALMENTE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE  

  

O presente estudo se pautará pela análise dos impactos trazidos pelo novel Estatuto da 
Igualdade Racial às empresas, visto que, conforme se verá adiante, essas foram devidamente 
convocadas pelo Estado a participar desse novo sistema de inclusão social criado no Brasil. 
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De toda sorte, é pouco provável que se possa tratar diretamente de ações afirmativas (que é o 
caso do Estatuto) sem que se faça uma breve análise do tão aclamado princípio da igualdade. 

Evidentemente que o tema não será esgotado, seja por sua complexidade (tanto que os juristas 
ainda debatem sua aplicação e destinação) e ainda por não ser esse o objetivo do presente 
ensaio. 

Sem embargo, parece mais produtivo se fazer a análise do atual panorama desse caro 
princípio constitucional. 

 Quanto a dito princípio, trata-se de norma prevista constitucionalmente, e que acaba 
reflexamente por gerar incidência sobre todas as demais normas. 

Ainda que não se vá colacionar diversos e repetidos conceitos sobre o tema, importante 
salientar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello que assim se pronuncia 

  

O princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às pessoas. Sem embargo, o 
próprio da lei, sua função precípua, reside exata e precisamente em dispensar tratamentos 
desiguais. Isto é, normas legais nada mais fazem que discriminar situações, à moda que as 
pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. 
Donde, a algumas são deferidos determinados direitos e obrigações que não assistem a outras, 
por obrigadas em diversa categoria, regulada por diferente plexo de obrigações e direitos. A 
lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida 
social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político-
ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais 
em geral, ou de todo modo assimilados pelos sistemas normativos vigentes.[1] 

  

Assim, e como notório, fala-se da velha máxima de tratar os iguais com igualdade e os 
desiguais de forma desigual. 

Mas qual o caráter dessa expressão atualmente no Brasil? 

Não parece difícil concluir que existem, e sempre existirão, grupos diferenciados dentro de 
uma mesma sociedade. E não menos lógico, até mesmo por determinação Constitucional, que 
o direito pode sem qualquer objeção tratar esses indivíduos de maneira diferente visando 
justamente estabelecer a igualdade (seja formal ou material). 

Tal princípio se mostra absolutamente importante e por essa razão garantido em nossa Carta 
Magna. Ainda assim é possível se observar que nem sempre é invocado de maneira correta. 

 Aliás, essa tem se mostrado verdadeira tendência atualmente: para toda e qualquer ocasião se 
emana algum princípio qualquer para tentar justificar situação fática que sequer guarda 
qualquer relação com o preceito ventilado. O que se observa, em última análise, é nada além 
de utilizações principiológicas equivocadas e que acabam por enfraquecer o próprio sistema 
jurídico como um todo. 

Também, em muitas ocasiões os debates acerca dos temas acabam se dando de maneira 
partidária ou ainda imbuída de diversos (pré) conceitos pessoais do interlocutor, fato que 
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anuvia qualquer possibilidade de conclusão coerente com aquilo que a própria Constituição 
efetivamente impõe. 

E não é diferente com o caro princípio da igualdade. Em diversas situações tal preceito é 
utilizado para criação de normas que visem dar tratamento diferenciado à determinado grupo. 
Contudo, nem sempre tal grupo é devidamente minoritário a ponto de efetivamente merecer 
qualquer guarida diferenciada. 

Mero exercício mental parece suficiente para se demonstrar a questão: uma Lei que 
eventualmente garanta benefícios aos idosos não parece passível de qualquer oposição. Trata-
se de grupo diferenciado que, por sua condição, merece legitimamente guarida distinta dos 
demais. 

De outro lado, quando a discussão muda de patamar (com a questão de instituição de cotas 
para determinado grupo, por exemplo) a questão tende a gerar imensos debates, e, novamente, 
pelas razões já expostas, não há consenso sequer sobre os efetivos destinatários do princípio 
da igualdade, e muito menos, se, em determinada situação a discriminação positiva é legítima. 

Certo da mesma maneira que, tanto aqueles que entendem desnecessárias medidas protetivas 
quanto os que clamam por sua implementação, sempre terão terreno fértil não só na 
Constituição, mas em julgados e até mesmo na doutrina para embasar suas intenções. 

Mero passar de olhos sobre o artigo 5º da própria Carta Magna revela uma fonte 
razoavelmente grande de argumentos que podem, ao alvitre do interlocutor, embasar 
posicionamento tanto favorável quanto contrário a medidas diferenciadas a determinados 
grupos. 

Evidente que nem todas as interpretações serão adequadas (até mesmo constitucionalmente), 
razão pela qual a doutrina crítica e embasada será sempre de suma importância justamente 
para depurar aquilo que se demonstra (ou não) passível de proteção através do princípio da 
igualdade. 

Diante desse panorama, e certamente arrimado no princípio em debate, tem-se observado 
recentemente no Brasil algumas medidas que visam justamente a proteção e promoção 
diferenciadas de determinados grupos. 

De maneira frequente, e já tratando da questão racial, o legislador de todos os âmbitos tem 
promulgando medidas que visam a inclusão dos negros no Brasil. Assim se observou de 
forma recente a instituição de cotas em universidades, culminando com a promulgação em 
2010 do Estatuto da Igualdade Racial. 

Em que pese a discussão favorável e contrária a tais medidas, inclusive já ventiladas de forma 
sumária acima, resta evidente que, convicções deixadas de lado, Leis com tal caráter têm sido 
promulgadas, logo, cabe ao jurista exatamente fazendo a análise mais apurada, verificar se as 
razões que embasam a novel legislação são legítimas, e mais e principalmente, se seus 
comandos são passíveis de efetivo cumprimento.  

Feitas as considerações anteriores, restam claras duas conclusões: a primeira de que não paira 
dúvida sobre a importância do princípio Constitucional da Igualdade, em especial em países 
em que sequer os preceitos basilares são integralmente observados (caso do Brasil). Do 
mesmo modo, e em mão inversa, os princípios têm sido invocados de forma inadequada, ora 
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para embasar pretensões ora para garantir guarida a grupos que pouco possuem escorço fático 
legítimo para tais situações específicas. 

De qualquer maneira, e sem fazer qualquer julgamento sobre a adequação e contexto da 
promulgação da Lei 12.288/2010, certo é que a mesma já se encontra em vigor, e mais, vai 
impactar indubitavelmente o setor empresarial. Nesse mesmo diapasão caberá cada vez mais 
ao verdadeiro e gabaritado intérprete jurídico fazer a devida análise de questões como a que 
ora se ventila. 

  

2. O CONTEXTO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL E O ADVENTO DO 
ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL 

  

Feitas as considerações anteriores, e diante da última afirmação de que caberá cada vez mais 
ao intérprete papel de destaque na análise de questões complexas, resta inegável que 
atualmente vasta gama de doutrinadores se dedica ao estudo das dificuldades enfrentadas pela 
sociedade contemporânea, e via de consequência, quais seriam são seus legítimos anseios. 

Nessa árdua tarefa, e objetivando o momento histórico social, lançam mão de diversas 
nomenclaturas para designá-lo como, como, por exemplo[2], pós-modernidade, hiper-
modernidade, nova modernidade, pós-positivismo, dentre tantas outras. 

Ainda que a idéia de criar nomenclaturas seja sempre válida (e quiçá necessária para 
conceituação científica do objeto de estudo), parece ainda mais relevante efetivamente 
entender - independentemente do nome que se queira dar ao fenômeno - o que realmente vem 
ocorrendo com a sociedade globalizada de hoje. E ainda mais importante (especialmente para 
a ciência jurídica) é que se entenda quais são os anseios de dita sociedade para que se possa 
tutelar de forma adequada todos os grupos sociais, visando em última análise cumprir a nobre 
missão do Direito de efetiva pacificação social. 

Nessa seara, alguns grupos ditos minoritários vêm buscando o devido reconhecimento e, 
mais, a efetiva proteção e promoção de seus interesses por parte do Estado que em alguns 
casos repassa essa responsabilidade também a iniciativa privada. 

Os grupos que podem ser considerados minoritários (não necessariamente numericamente, 
mas pelo tratamento que lhes é conferido) e que estão buscando cada dia mais a garantia de 
seus direitos, são numerosos: indígenas, mulheres, idosos, portadores de deficiência, 
homossexuais, negros, etc. 

De toda sorte, ainda no âmbito legislativo, num momento prévio a efetiva ação, resta a certeza 
de que a simples proclamação jurídica de garantias por si só na basta para reverter quadros 
históricos de discriminação, sendo inconteste que uma posição passiva do Estado em nada 
reverterá tal quadro. 

Nesse mesmo diapasão, e especialmente se falando da comunidade negra, um dos 
mecanismos conhecidos e efetivos de inclusão e alteração do panorama histórico de exclusão 
são as ações afirmativas. 
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Esse conceito é proveniente dos Estados Unidos, datado da década de 1960, através do qual, 
por meio de políticas estatais se buscava a discriminação positiva da minoria negra. 

Hoje é certo que ações dessa natureza já estão disseminadas por diversos países[3] (ocupando-
se dos mais diversos grupos minoritários), ainda que seus expoentes mais conhecidos no que 
tange a comunidade negra sejam justamente os Estados Unidos e a África do Sul. 

Visando conceituar ações afirmativas, colaciona-se a lição de Joaquim Barbosa, para quem 
podem ser descritas como 

  

conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 
concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, 
bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por 
objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a 
educação e o emprego [...] 

visam atingir uma série de objetivos que restariam normalmente inacabados caso a estratégia 
de combate à discriminação se limitasse à adoção de regras meramente proibitivas de 
discriminação[4]. 

  

  

No mesmo sentido diz João Paulo de Farias Santos: 

  

A ação afirmativa é um conceito que exprime uma espécie de tratamento discriminatório de 
acordo com o ordenamento jurídico, fazendo que o direito seja garantia de tratamento mais 
equânime no presente como compensação à discriminação sofrida no passado. 

Ação afirmativa é tratar de forma preferencial aqueles que historicamente foram 
marginalizados, para que lhes sejam concedidas condições equidistantes dos privilegiados da 
exclusão. 

As ações afirmativas apresentam assim seu viés de constitucionalidade garantida, na medida 
da promoção da igualdade e de uma justa contribuição do direito para um mais correto 
reconhecimento da diversidade nacional, pois tais ações não buscam um assistencialismo ou 
um paternalismo estatal, mas a abertura dos caminhos decisórios também para os negros, para 
que estes construam, como vêm fazendo no movimento social, a igualdade racial.[5] 

  

No Brasil, paradoxalmente ao panorama histórico, as ações afirmativas passaram a ser 
aplicadas apenas recentemente, já sendo possível observar alguns exemplos concretos. 

Uma das dificuldades que se tem, conforme defende parte da doutrina seria a de simplesmente 
se importar conceitos de outros países (como os EUA, por exemplo) e tentar aplicá-los sobre a 
realidade brasileira de forma indiscriminada. 
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Nessa senda, Roberta Fragoso Kaufmann fala pontualmente: 

  

O tema das ações afirmativas desperta muitos debates e é alvo de discussões nem sempre 
pautadas pela racionalidade e pela cientificidade. Difícil se torna então, falar sobre um tema 
quando este já vem impregnado de diversas pré-compreensões, acompanhadas, no mais da 
vezes, por uma postura passional e extremista. 

No Brasil, dois fatos principais parecem conduzir à necessidade de uma análise toda própria 
da questão: nunca houve um sistema de segregação institucional entre as raças, seja por meio 
das leis, de decisões judiciais, ou por atos do governo. Além disso, a forma como fomos 
colonizados nos levou à formação de uma sociedade altamente miscigenada[6]. 

  

De qualquer forma, e em que pese não se tratar de um tema fácil ou ainda otimizado, certo é 
que se observam alguns exemplos positivos de sua aplicação no Brasil, e que, apesar de 
eventuais debates ou discordâncias, já vêm demonstrando potencial para gerar avanços 
sociais. 

Um dos primeiros exemplos de discriminação positiva trazido a realidade brasileira foi o 
sistema de cotas instituído através da Lei 3.708/01 de 2001 no Rio de Janeiro, o qual previa 
que 40% das vagas da UERJ e da UENF, a partir do vestibular de 2.002, fossem destinadas a 
alunos que se autodenominassem "negros ou pardos". 

Seguindo o modelo carioca, inúmeros estados brasileiros inseriram cotas em suas 
universidades. 

Evidentemente que nem todos os segmentos da sociedade se sentiram confortáveis com tais 
ações afirmativas, e por diversas razões, buscaram guarida judicial para que não prosperasse 
tal sistema. 

A questão também foi tema da ADPF 186-2 em trâmite perante o STF, através da qual um 
partido político (DEM) buscou barrar o sistema de cotas, sendo que, contudo, não obteve a 
liminar pleiteada. 

 O Ministro Relator Gilmar Mendes, entendeu que muito embora seja pertinente a discussão, 
não é prudente na atual quadra histórica (e em sede liminar) alterar o sistema que vem 
funcionando na UnB desde o ano de 2004. 

Ainda, nessa mesma seara tem-se já em vigor (porém pouco observada) a Lei 11.645 de 
março de 2008, segundo a qual nos estabelecimentos de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Ainda assim, o Brasil foi além. 

Através da Lei 12.288 de 20 de julho de 2.010 foi instituído o já mencionado Estatuto da 
Igualdade Racial, o qual pode ser encarado como verdadeira ação afirmativa, talvez, a mais 
importante já efetivada no país em busca dos direitos da população negra. 
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Tanto a matéria tratada é polêmica que foi debatida no Congresso por aproximadamente dez 
anos, para então ter sua versão final enfim aprovada. 

Já em seu artigo 1º fica demonstrado de forma inequívoca qual é a intenção de referido 
Estatuto: "garantir a população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais 
formas de intolerância étnica". 

Nota-se de plano que a missão do Estatuto é bastante espinhosa. Questões pouco (ou nada) 
cuidadas ao longo de diversas décadas serão agora atacadas pela presente medida, o que 
evidentemente, não será tarefa fácil, ao exemplo do que já vem ocorrendo com simples 
sistema de instituição de cotas em universidades. 

Feita essa breve análise do conceito de ações afirmativas e seu panorama atual no Brasil, 
cumpre analisar em que medida o novel Estatuto da Igualdade Racial se relaciona com a 
iniciativa privada, e mais, sua correlação com a atuação da empresa. 

  

3. A IMPORTÂNCIA DA EMPRESA E O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL  

  

Como é notório, o Estado contemporâneo não mais centraliza todas as suas atividades. Pelo 
contrário, ele busca repassar à iniciativa privada muitas de suas atribuições através das mais 
variadas formas, as quais não serão analisadas no presente estudo por não ser esse seu foco 
central. 

Afirma Geraldo Araújo que "o Estado ainda não conseguiu fazer surtir o resultado esperado. 
Aqui está o engodo, pois o seu passado e a história nos forçam a acreditar que ele não é capaz 
de exercer por si só, com razoabilidade, a responsabilidade social que lhe foi confiada".[7] 

De toda sorte o que não mais se nega é que o próprio Estado ao verificar que sozinho não 
poderá arcar com todas as responsabilidades que lhe são inerentes claramente apóia-se nos 
particulares para alcançar tal nobre missão. 

A realidade tem mostrado que no hodierno panorama econômico a empresa é a verdadeira 
força motriz da sociedade contemporânea, especialmente diante do cenário de globalização e 
avanço das tecnologias, sendo que em contrapartida, essa mesma sociedade cobra do 
empresário respeito aos princípios basilares da nação, não sendo autorizado o lucro a qualquer 
preço. 

Diante disso, o atual momento traz o conceito de empresa imbuído das responsabilidades já 
mencionadas, sendo certo que o empresário é cada vez mais convocado a participar 
ativamente na resolução dos problemas sociais, nascendo uma verdadeira re-fundação da idéia 
de "responsabilidade social". 

         Nesse sentido, e em complemento ao que foi dito no primeiro tópico do estudo, 
imperiosa desde logo a indagação sobre a efetividade dos preceitos constitucionais em nossa 
sociedade atual. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1243



         Como bem observa Lenio Streck[8], evidentemente que em países de evolução tardia, 
como é o caso do Brasil "parte considerável dos direitos fundamentais-sociais continua 
imcumprida, passados dezoito anos da promulgação da Constituição". 

         Ou seja, é possível se afirmar que, em alguns casos, o próprio Estado não cumpre aquilo 
que vem expresso em sua Constituição, deixando de prover assim o cidadão, alvo direto de 
tais preceitos. 

         De tal modo seria justo se pensar - tratando aqui o termo justiça como aquilo que 
constitucionalmente adequado - que então as empresas, devem diante da omissão do Estado 
auxiliar no provento das garantias pensadas pela própria Constituição. 

Até porque é inegável que "quando o constituinte estabeleceu que a ordem econômica deve 
atentar para o princípio da função social da propriedade, atingiu inegavelmente, a empresa 
que é uma das unidades econômicas mais importantes do hodierno sistema capitalista"[9]. 

         E porque tal ônus recairia sobre as empresas? Se não bastasse a própria Constituição 
assim determinar, ainda é de se verificar que, uma vez inseridas no sistema capitalista, as 
empresas - como vem sendo defendido - tomam caráter importantíssimo na sociedade. 

         Isso porque "é nas empresas que a maior parte dos trabalhadores assalariados do país 
está empregada; é delas que o Estado recebe a maior parte das receitas fiscais; é delas que a 
maioria dos consumidores adquire bens e serviços"[10]. 

Portanto, resta verificada a premissa constitucional de que as empresas são também 
responsáveis pelo desenvolvimento da nação quanto aos seus aspectos mais relevantes 
havendo "a necessidade de adotar ou adaptar novas estruturas, políticas e rotinas que dêem 
suporte aos novos ou mais apurados padrões éticos"[11]. 

         Fato é que hoje "a sociedade, [...], exige das empresas uma readequação ao novo cenário 
mercadológico, uma reestruturação de sua filosofia e uma adaptação fiel ao modelo 
socialmente responsável"[12]. 

         Em suma, a empresa que de tal forma age, além de efetivamente atender aos preceitos 
constitucionais, estará a surpreender positivamente seus parceiros e consumidores, ou seja, 
além de agir de maneira constitucionalmente correta - mesmo que tal agir esteja imbuído de 
custos "utilizando seus próprios recursos e estrutura[13]" - estará fazendo um investimento 
em si própria, o qual pode inclusive ser motivo de propaganda e apelo ao seu consumidor 
final e/ou clientes. 

Pois bem, vista a importância das empresas no atual cenário mundial e as razões pelas quais 
sua atuação torna-se dia a dia mais importante, resta a indagação sobre a observância de ações 
afirmativas no âmbito empresarial. 

Como se observa no já mencionado Estatuto da Igualdade Racial, seu capítulo V dispõe sobre 
o acesso da população negra ao trabalho (ou seja, tema que de plano impacta as empresas). 

Inicialmente o próprio Estatuto fala que tal medida será de "responsabilidade do poder 
público", nada obstante, a seguir e ao longo de todo o mencionado capítulo V se fale em 
"incentivo a adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas". 
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Portanto, é inegável que a empresa e organizações de cunho privado, mediante incentivos (os 
quais ainda não foram especificados pela própria Lei) terão de participar ativamente do 
processo de implementação de ações de promoção ao trabalho da comunidade negra. 

Devido a novidade do tema não é possível ainda se teorizar muito sobre como se darão os 
ditos "incentivos" previstos na Lei, sendo certo que haverá necessidade de algumas 
regulamentações posteriores para que o Estatuto seja inteiramente cumprido. 

De toda sorte a intenção do presente estudo é a de verificar a importância do que dispõe o 
Estatuto e mais, o porquê a empresa foi efetivamente instada a participar de sua implantação. 

Como já se expôs previamente, a comunidade negra por razões históricas e culturais é 
inegavelmente submetida a diferenciação no acesso a renda, educação, cultura, etc. o que 
acaba culminando com adultos pouco preparados para o mercado de trabalho atual. 

Assim não se pode negar a importância da empresa já nesse tocante pois "o cuidado com o 
interesse dos trabalhadores está na preservação da dignidade do trabalho produtivo e no 
acesso a renda. A empresa deve estar comprometida com a idéia de que o trabalho é a 
atividade indispensável para o exercício pleno da cidadania"[14]. 

Ou seja, se verifica claramente o inconteste enlace entre o acesso de determinada comunidade 
a um emprego digno  (que gere renda para uma vida adequada) e a própria questão de 
cidadania. 

Assim quando se fala no Estatuto que a empresa deverá buscar a inclusão da comunidade 
negra em seus quadros, o que se está buscando é justamente a promoção social desse grupo 
discriminado, o que por consequência, vai gerar uma vida mais digna e cidadã aos impactados 
pela medida. 

Evidente que não se fala aqui de uma inclusão a qualquer custo. Certamente que desvios 
históricos (como a baixa qualidade, ou pior, ausência de estudo de determinada população) 
não será de plano corrigido pela empresa. Mas parece ser necessário enxergar a Lei como um 
marco inicial para essa nova política de inclusão. 

A idéia principal parece ser a de que, incluindo-se a comunidade negra hoje (através de ações 
afirmativas com ao presente) suas gerações futuras terão acesso a melhor qualidade de vida, o 
que por sua vez irá culminar em adultos mais bem preparados que, talvez, sequer necessitem 
de ações da mesma natureza. 

Em suma, não se pode mais negar que a complexidade social de hoje 

  

Gerou um novo tipo de produção de norma jurídica, feita por, e para, grupos sociais de 
interesses, ou com uma identidade comum, específicos. Esses grupos são diferenciados, por 
consistirem em indivíduos vistos de maneira unida. [...] de maneira a enfeixarem e projetarem 
certos interesses sociais comuns. 

Deve-se observar, pois, que essa nova produção jurídica vem não só para atender os interesses 
grupais, mas também em face de diferentes papéis sociais vividos pelas pessoas ou grupos de 
pessoas. [...] 
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Na Idade Média o Direito aplicável poderia variar conforme o status social do indivíduo, na 
pós-modernidade essa variedade poderá advir dos vários papéis sociais atribuíveis a um 
mesmo cidadão[15]. 

  

Pois bem, sedimentada essa idéia, como fica especificamente a atividade empresária sob o 
viés dessa nova realidade? 

As empresas, nos moldes do já exposto, têm de se adaptar a nova realidade, sem, contudo, que 
tal adequação lhe seja prejudicial ou até mesmo contraproducente. 

É indubitável que "se os clientes demandarem haverá um estimulo para que o mercado 
desenvolva e ofereça bens e serviços que incorporem mecanismos que ajudem a dar conta da 
exclusão social, da preservação do meio ambiente ou quaisquer que sejam as demandas"[16]. 

Exatamente nessa seara deve ser encarado o Estatuto da Igualdade Racial, pois além de ser 
verdadeira estrutura que visa auxiliar na resolução de um grave e histórico problema de 
exclusão social, ainda, pode se reverter (em muitos casos) em verdadeiras vantagens para a 
própria empresa. 

E tal afirmação decorre da verificação de que em primeiro plano - e como já foi objeto de 
análise - a atividade empresarial estará efetivamente comprometida com o desenvolvimento 
da própria nação. Ou seja, os ideais constitucionais e basilares da nação estarão sendo 
alcançados também por essa que é hoje um dos mais importantes atores sociais do mundo 
globalizado. 

Ainda, um segundo aspecto que não pode ser desprezado é o inegável impacto positivo que a 
observância de ações como a presente tem diretamente no consumidor final de produtos e 
serviços. 

Nesse sentido destaca o doutrinador francês Gilles Lipovetsky que 

  

Pesquisas recentes revelaram que 70% dos investidores dispondo-se a vender suas ações se a 
empresa na qual investiram provoca algo grave, julgado socialmente não responsável. Quanto 
mais são exigidos níveis de rentabilidade elevados dos capitais investidos, mais a gestão ética 
ascende. Quanto mais as empresas nadam nas águas geladas do liberalismo econômico, mais 
se mostram em busca de alma; maior é a fúria da guerra econômica, maior a exigência de uma 
moralização dos negócios.[17] 

  

É evidente que uma empresa que atua de forma socialmente responsável, imbuída de valores e 
conceitos que tenham cunho verdadeiramente social, podem e devem utilizar-se de tal como 
medida para alavancar sua marca, e via de consequencia, o próprio incremento de sua 
lucratividade. 

Não se trata a publicidade nesse sentido de mero meio para obtenção de lucros. Trata-se sim 
de verdadeiro atestado de que determinada companhia age de forma a fomentar ações 
positivas para toda a nação. 
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É claro também que não se pode olvidar que em alguns casos, as empresas podem utilizar-se 
dessa publicidade sem efetivamente fazer muito pelo social, sendo que para evitar esse tipo de 
abuso existem inúmeros institutos e órgãos (governamentais ou não) capazes de atestar com 
seriedade e correição a efetiva atuação consciente da empresa. 

A grande questão parece ser então que para a empresa 

  

o ir alem da imagem e da ostentação de selinhos beneficentes pressupõe uma visão estratégica 
institucional a organização/empresa como agente de desenvolvimento econômico e social e 
incluída na dinâmica social. 

A diferença que isso representa para a empresa é a mesma que existe entre sobrevivência a 
curto prazo e perenidade. É a mesma diferença que existe entre a dimensão puramente 
negocial e a dimensão institucional; entre o instrumento e a finalidade, enfim, entre o 
instrumental e o substantivo[18]. 

  

Conclui-se assim que diante da promulgação do Estatuto da Igualdade Racial dúvidas não 
mais restam sobre a verdadeira missão que foi instituída a iniciativa privada. O capítulo V de 
referida Lei é expresso: a empresa diante da inegável importância que tem atualmente no 
cenário econômico mundial foi chamada a, juntamente ao Estado, levar adiante essa 
importante ação afirmativa adotada agora em âmbito nacional. 

Como em toda quebra ou nascimento de novo paradigma, pode haver alguma resistência, ou 
até mesmo dúvidas quanto a operacionalidade e efetividade da Lei. Todavia, esse parece ser 
um novo horizonte que não pode ser simplesmente negado ou ignorado. 

De toda sorte, após a vigência do Estatuto resta a indagação: será possível cumpri-lo e 
alcançar efetivamente aquilo que foi planejado, ou, ao contrário, a Lei, diante de suas 
eventuais imperfeições (como em incontáveis casos no Brasil), não alcançará os objetivos 
pretendidos? 

  

4. A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO NO ÂMBITO EMPRESARIAL: 
POSSILIBILIDADE OU MERA RETÓRICA? 

  

Como visto, através da Lei o Poder Legislativo deixou patente um verdadeiro chamado para 
que a iniciativa privada colabore e participe da implementação de ações que viabilizem a 
inclusão da comunidade negra em seus quadros. 

Ainda assim, restam algumas dúvidas sobre como efetivamente se dará essa participação. 

A seguir se fará a análise de alguns pontos que eventualmente podem afetar a prática da Lei e, 
em última análise, sua efetividade no âmbito da empresa. 
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4.1 A falta de clareza da Lei em alguns aspectos 

  

O Estatuto, numa primeira análise, parece padecer do mesmo mal crônico que não raramente 
se observa na legislação brasileira: apesar de boas intenções, a lei acaba formulada de maneira 
imprecisa em alguns aspectos, o que acarreta em comandos pouco claros ou ainda carecedores 
de nova regulamentação futura. 

Nesse sentido, sempre oportuna a lição de Paolo Grossi ao dizer que 

  

Excesso de atividade legislativa, uma quantidade tal a ponto de provocar como consequência 
letal a impossibilidade de seu conhecimento: leis que muito frequentemente abdicam da velha 
louvável virtude da generalidade, pois tem origem em demandas partidárias e são destinadas a 
tutelar interesses particulares; leis tecnicamente malfeitas, improvisadas, linguisticamente 
obscuras, às vezes até mesmo incoerentes em seu próprio tecido; um Parlamento surdo, 
resistente a dar-se conta das necessidades emergentes, ou então é lento, incrivelmente lento; 
muitas vezes um Parlamento impotente na sua divisão - e perene contraposição - partidária, e 
portanto incapaz também de corresponder a solicitações também urgentes da 
coletividade[19].  

  

Assim, certo que a implementação imediata da Lei acaba prejudicada, pois algumas 
expressões da própria, como "por meio de incentivos" (ao setor privado), ou ainda, "promoção 
de empresários negros", não são exatamente claras quanto a sua operacionalização. 

  Necessário destacar ainda que devido ao pouquíssimo tempo de promulgação e vigor do 
Estatuto, torna-se complexa a tarefa de precisar exatamente quais serão (se é que existirão) os 
incentivos concedidos a iniciativa privada e a promoção do empresário negro. 

Cabe enfatizar desde logo nesse sentido que foi retirada do projeto de Lei inicial a 
possibilidade do poder público conceder incentivos fiscais às empresas que contassem com 
uma cota mínima de 20% de trabalhadores negros. O então relator do projeto entendeu que tal 
medida poderia gerar a demissão de diversos trabalhadores brancos, que também se 
encontram em situação de baixa renda. Ou seja, resolve-se um problema (inclui-se o 
trabalhador negro no mercado) gerando outro (demissão de demais trabalhadores para 
abertura de tais vagas). 

Por derradeiro quanto a esse tópico, imperioso destacar que em diversos casos, no Brasil, a lei 
não é cumprida justamente porque em sua gênese já traz a necessidade de alguma nova 
regulamentação futura para que se torne efetiva. E esse talvez seja o caso do Estatuto. 

Ao se cotejar  o Regulamento de discriminação positiva fica evidente em alguns de seus 
tópicos (como inclusive no tocante ao trabalho, título V) que diversas questões cruciais para a 
sua efetiva prática ficaram relegadas ao futuro, e talvez submetidas a boa vontade 
governamental de complementar as regras já instituídas. 

  Pois bem, como é notório essa nem sempre é uma questão fácil. Mera troca de governo 
transforma questões antes tratadas como de suma importância em efêmeras, ou seja, o 
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Estatuto por ter deixado diversos pontos carecendo de regulação posterior possa correr o risco 
de também - como diversas Leis -ser esquecido ao longo dos anos e não alcançar a nobre 
missão objetivada. 

Todavia, nesse caso específico e ante a nobreza de argumentos que revestem a Lei, esse não 
parece ser o panorama que se observará, posto que a questão racial há de ser encarada de 
forma responsável, sendo essa agenda obrigatória de agora em diante independentemente de 
qualquer falha legislativa na criação do Estatuto. 

4.2 A concessão de "incentivos" como estímulos ao setor privado para adoção de ações 
afirmativas 

  

O artigo 39 da Lei fala sobre a promoção de "ações que assegurem a igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho para a população negra", complementando no § 3º que 
"o Poder Público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor 
privado". 

Diante disso, discussão que pode vir a permear a questão é se, no caso de concessão de 
incentivos por parte do governo à iniciativa privada, a tomada de medidas no sentido de 
inclusão da comunidade negra é efetivamente observância da responsabilidade social da 
empresa ou, apenas e somente, maneira de se alcançar um benefício econômico sem de fato se 
estar preocupado com a realização de ditas ações. 

Em outras palavras, se o empresário para a realização de uma ação afirmativa no âmbito 
empresarial recebe um benefício (seja ele de qualquer natureza), está realmente visionando a 
dita responsabilidade social da empresa? E mais, se o fizer realmente mirando o benefício 
concedido, ainda assim não estará levando a cabo uma ação afirmativa, o que em última 
análise e deixada de lado a valoração da conduta do empresário, é o objetivo da Lei? 

É certo que "em qualquer das esferas - jurídica, econômica ou social -, do discurso à ação há 
uma grande distância. A responsabilidade social pode virar uma commodity, ou uma estratégia 
gerencial"[20]. 

Assim, ao menos inicialmente, e enquanto não se tem uma regulamentação mais efetiva sobre 
como se dará o dito "incentivo" trazido na Lei, difícil mensurar como pode agir o empresário. 

De qualquer maneira desde logo nasce a obrigatoriedade do Estado em levar adiante referidos 
incentivos, pois uma vez que a Lei já se encontra em vigor, o próprio empresário pode exigir 
uma contraprestação ao adotar o Estatuto dentro de sua empresa, conforme inclusive leciona 
Célia Cunha Mello: 

  

No que se refere as promessas governamentais, cumpre ressaltar que essa via de emanação de 
planos é usualmente utilizada pelos governantes para induzir os agentes econômicos a 
procederem desta ou daquela maneira, sem que haja qualquer emanação normativa, ou seja, o 
agente econômico altera o seu comportamento normal, por acreditar na promessa levada a 
efeito por pessoas que, investidas em funções públicas, falam em nome do Estado.[21] 
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Ou seja, o Estado ao editar a Lei fez uma opção pela convocação da empresa a participar da 
promoção das ações afirmativas no âmbito do emprego, mas, em contrapartida deixou patente 
que haverá adoção de "estímulos" para tanto. 

Logo, "haverá violação ao princípio da boa-fé se não forem implementadas as promessas 
governamentais ou se o forem de forma diversa daquela apregoada"[22]. 

O Estado assim poderia não ter incluído na Lei a palavra "incentivo" ao tratar do setor 
privado. De toda sorte como o fez, tem - se não juridicamente, ao 
menos  principiologicamente - o dever de boa-fé, a partir de então, em efetivamente 
apresentar alguma contrapartida ao empresário que se dispuser a cumprir a legislação tal qual 
promulgada.   

  

4.3 O Poder Público pode eximir-se de alguma de suas responsabilidades e repassá-las para o 
setor empresarial? 

  

Conforme já foi exposto anteriormente, em diversas oportunidades o Estado demonstra não 
ter condições plenas de arcar com todas as responsabilidades que lhe são conferidas. 

Nesse viés, o próprio tem se mostrado afeito a idéia de repassar ao setor privado ditas 
responsabilidades, sendo exigido seu fiel cumprimento. 

Pois bem, o Estatuto em comento - frise-se imbuído certamente de inegável boa vontade e 
mecanismo necessário ao Brasil - pode relativamente a questão de geração de empregos 
justamente incorrer na mencionada situação. 

Isso porque como já foi exposto no tópico supra, a Lei é bastante clara sobre quem é o 
responsável principal pela adoção das medidas: o Estado. 

De toda sorte e como seria muito natural na quadra histórica atual, devido a sua inegável 
importância, a empresa privada foi incluída nesse chamamento para levar adiante essa novel 
política governamental. 

E como já exposto em diversas ocasiões o Estado brasileiro institui certas normas, mas 
posteriormente, ao não dar conta de levar a cabo suas pretensões, exige do particular que o 
faça em seu lugar. 

Não cabe aqui adentrar em discussões meritórias sobre os princípios da boa-fé ou da 
confiança que regem a Administração Pública, por não ser exatamente esse o foco do presente 
estudo. 

De qualquer maneira, imperioso que se observe que o próprio Estatuto deixa patente ao longo 
de todo o seu texto que o Estado é o principal responsável pela implementação da Lei, 
relegando sempre ao segundo plano a iniciativa privada. 

Assim o que se quer demonstrar é que a empresa ainda que instada a participar dessa nova era 
de ações afirmativas no Brasil, não pode jamais ser considerada como única responsável pela 
inclusão do negro no mercado de trabalho. 
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Aliás, em observância inclusive ao princípio da confiança - e decorrente desse o da boa-fé - a 
Administração tem a obrigação de levar adiante o que foi prometido no Estatuto (seja quanto 
ao seu cumprimento, seja quanto aos incentivos, etc.), pois como autora da Lei se obriga a tal 
pela auto-vinculação. 

Em outras palavras, o particular pode e deve participar de maneira firme e séria da inclusão da 
comunidade negra nos quadros de funcionários das empresas, todavia, o "exemplo" tem de vir 
do próprio Estado, pois em última análise é ele (até mesmo por disposições legais) o principal 
responsável por tal mister, não se podendo jamais perder tal idéia de foco. 

  

4.4 A empresa não pode ser a única responsável pela quebra de paradigmas 

  

Essa constatação se faz no sentido de que, ainda que haja incentivos para a empresa 
implementar em seus quadros funcionários negros, certo é que nenhum empresário irá 
contratar pessoa menos gabaritada apenas e tão somente pelo critério "cor da pele". 

Ou seja, ainda que haja alguma espécie de fomento estatal (como já mencionado 
anteriormente), parece pouco crível que efetivamente se mude o panorama atual de exclusão 
mediante tão somente políticas junto ao setor empresarial. 

É certo na mesma medida que o próprio Estatuto prevê medidas similares em diversos 
âmbitos (como na educação, saúde, etc.), mas de toda forma, é fato facilmente verificável 
através de estatísticas oficiais[23], que o negro encontra-se hoje a margem do mercado de 
trabalho não pela cor de sua pele, mas sim em virtude de sua histórica má-formação 
educacional, social e cultural. 

 Tanto é assim que a Lei diz no próprio Capítulo V (que trata do trabalho) em seu art. 38, § 7º 
que "o Poder Público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a 
qualificação profissional nos setores da economia que contem com alto índice de ocupação 
por trabalhadores negros de baixa escolarização". 

Logo, há o reconhecimento implícito (ou explícito?) de que a questão de inclusão no mercado 
de trabalho passa não pela mera abrangência "a qualquer custo" da comunidade negra. 

Pelo contrário, há latente necessidade de que sejam fornecidas melhores escolas, cursos 
técnicos e profissionalizantes, universidades públicas, etc. a toda a comunidade brasileira, 
ação que certamente formará adultos mais bem preparados para o mercado de trabalho como 
um todo. 

Assim, novamente cautela é necessária pois não se pode esperar do empresário brasileiro que 
de imediato passe a contratar inúmeros funcionários negros tão somente em virtude do critério 
racial. Há necessidade de que o Governo juntamente com a sociedade implemente todas as 
diretrizes da novel Lei para que então, ao longo dos próximos anos (quiçá décadas), a inclusão 
no mercado de trabalho de dita minoria se dê de forma gradativa através de profissionais 
efetivamente gabaritados para tanto. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1251



4.5 Os critérios que devem ser utilizados para ações afirmativas no Brasil 

  

Por derradeiro, há necessidade de uma consideração extremamente relevante sobre as ações 
afirmativas, e que, por consequência atinge a legislação em comento. 

Como já tratado em sumárias linhas, a questão das ações afirmativas no Brasil é, além de 
nova, bastante peculiar. 

Isso porque como regra (e como parece ser costume brasileiro), têm-se simplesmente 
transportado do cotidiano estadunidense ações lá praticadas com sucesso, sem o devido cotejo 
e adequação para que entrem em vigor no Brasil. 

Não é necessário maior esforço para se concluir que existem diferenças latentes entre os dois 
países no tocante a estigmatização da comunidade negra. As notórias diferenças vão desde a 
colonização até recentes políticas governamentais de segregação de raças. 

No Brasil, a discriminação se revela de maneira bem diferente: não existe política pública de 
segregação, e a própria população costuma bradar que no país não há qualquer espécie de 
preconceito, sendo esse um belo exemplo de país miscigenado. 

De outro lado, pela análise histórica e cultural do país, resta bastante claro que os negros são, 
a evidência, em inúmeras situações deixados a margem da sociedade, logo merecedores de 
alguma espécie de guarida estatal para incluí-los. 

 Contudo, eles não são os únicos. 

Os menos favorecidos brasileiros não são exclusivamente negros. São também brancos, 
deficientes, indígenas, enfim, todos aqueles que são expostos a um sistema de educação frágil 
que não forma cidadãos capazes de prover sua própria existência com dignidade. 

Logo, o que se propõe e parece mais adequado para a nação brasileira, é que se adote a 
discriminação positiva mediante critérios compostos, e não somente pelo critério racial. 

Assim, seria possível se incluir, mais especificamente no mercado de trabalho (e de maneira 
geral a todos os demais serviços de que dispõe o Estatuto) todos aqueles que são efetivamente 
hipossuficientes. 

 Em outras palavras, o critério poderia ser o de pobreza combinado com a cor de pele, por 
exemplo, o que daria caráter mais isonômico em ações da natureza da Lei 12.288/2010. 

Nesse diapasão discorre Roberta Kaufmann 

  

Seria mais condizente com os ideais de justiça e de igualdade no Brasil a realização de uma 
política afirmativa em que a cor e a classe social fossem consideradas como conjunto. Mesmo 
porque, fortes indícios, colhidos na própria história, demonstram que o preconceito e a 
discriminação não atuaram, aqui, como barreira intransponível para os negros, tal como 
aconteceu na sociedade norte-americana[24]. 
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Outra idéia não menos importante é que se observem ações afirmativas (principalmente 
quando se pretender falar em cotas) conforme a distribuição geográfica de negros em cada 
região do Brasil, por ser esse um país de verdadeiras dimensões continentais. Assim, o que se 
propõe é que em estados como a Bahia, por exemplo, em que a população negra/parda é 
muito maior que a de estados como da região sul, o critério obedeça as estáticas oficiais para 
implementação de ações afirmativas. 

Portanto, exemplificativamente, em um estado que a população negra chegue 
aproximadamente a 50% da população talvez seja adequado falar em reserva de vagas ou 
ações visando a inclusão desse percentual de pessoas, ao passo que em um estado federativo 
com menor população negra, se fale também em cotas e/ou ações de forma reduzida. O que 
não se pode almejar é tratar o Brasil com unicidade quanto a esse tema, sob pena de se 
incorrer em grande equívoco.   

Resta claro, portanto, que a discussão sobre como se implementar políticas de discrimen 
positivo no país ainda carece de certa análise, pois, os critérios a serem aqui utilizados talvez 
tenham de ser compostos, não sendo possível um isolamento específico de tão somente um 
deles, sob pena de se gerar de outro lado, a exclusão de outros grupos também minoritários do 
mercado de trabalho. 

Ainda assim e como no Brasil essa experiência é bastante recente, é crível que se possam 
alterar tais critérios para que o incremento das medidas possa ser mais efetivo. 

  

5. CONCLUSÕES 

  

  

Diante de todo o exposto no presente estudo a lição remanescente é a de que a empresa 
efetivamente tomou caráter de inegável importância no atual momento histórico, e certamente 
cada vez mais será convocada pelo Estado para realização de políticas sociais, como é o caso 
do Estatuto da Igualdade Racial. 

É de se ressaltar inclusive que essa conduta do Estado não só se alinha ao momento histórico 
vivido (em que esse busca desinchar seu aparato sem perder de vistas os interesses sociais), 
como acima de tudo é o reconhecimento (talvez tardio) de que "o governo brasileiro hoje 
precisa e - porque não dizer? - depende da empresa para alcanças suas metas e fazer o que 
deve"[25]. 

Diante desse novo desafio de verdadeira responsabilidade social na inclusão dos negros no 
mercado de trabalho, alguns cuidados têm que ser tomados pois "as ações afirmativas não 
podem se transformar em promessas vazias, que não consigam superar o mito da democracia 
racial brasileira, retomando falsas e ideológicas idéias de passividade e cordialidade já tão 
inseridas em nossa sociedade"[26]. 

Ou seja, a atuação terá de ser ativa não só no âmbito empresarial, mas também de toda a 
sociedade e principalmente do Estado para que essa tão importante ação afirmativa que ora 
nasce no Brasil seja efetivamente levada a cabo, visando precipuamente a satisfação dos 
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interesses dos negros (e não interesses políticos ou estranhos ao interesse inicial da 
legislação). 

Ainda que caibam discussões sobre o Estatuto (o que certamente irá acontecer de forma 
bastante acalorada) e mais, que o próprio ainda dependa de uma série de regulamentações 
pelo próprio Governo para que se torne efetivo, fato é que a simples promulgação da Lei em 
comento pode vir a ser um avanço para a sociedade brasileira. 

Evidente da mesma forma que a Lei padece de diversas questões que precisam ser 
amplamente discutidas e aprimoradas, para que possa, a curto ou médio prazo, alcançar os 
nobres objetivos que ensejaram sua promulgação. 

Não pensar dessa maneira pode significar ao Estatuto seu sepultamento, como, aliás, é 
corriqueiro no Brasil: as Leis são diariamente editadas, mas em diversos casos são 
simplesmente relegadas ao esquecimento e não atingem qualquer efetividade para a 
sociedade. 

De toda sorte, e observadas as premissas antes mencionadas, cabe a implementação firme e 
responsável do Estatuto por todos os setores da sociedade - e não somente pela empresa, que é 
mais um, mas não o único ator social relevante na atualidade - tratando o tema com a 
seriedade devida tendo em vista ser o assunto de importância ímpar em um país como o 
Brasil. 

Para as empresas não será diferente pois a inclusão dos grupos minoritários em seus quadros é 
não só uma questão de responsabilidade social, contribuição com a cidadania e o 
desenvolvimento adequado da nação, etc. Essa é agora uma meta a ser atingida, seja por 
vontade própria do empresário, seja porque como se viu, já existe legislação em vigor dizendo 
dessa forma. 

A questão racial enfim foi colocada em discussão no Brasil: Governo, sociedade, e mais 
especificamente, as empresas, já foram convocados para o debate e para dar efetividade ao 
Estatuto, oportunidade essa que, a nosso ver, não pode ser desperdiçada nessa quadra 
histórica. 
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O NOVO MARCO REGULATÓRIO E AS JOINT VENTURES NA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A 

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA AUTONOMIA PRIVADA 
 

THE NEW REGULATORY FRAMEWORK AND JOINT VENTURES IN THE OIL 
INDRUSTRY: A CRITICAL EYE ON THE STATE INTERVENTION IN THE PRIVATE 

AUTONOMY 
 
 
 

ALBERTO LOPES DA ROSA 
 

RESUMO 
O artigo então desenvolvido busca efetuar primeiramente uma análise do conceito e da 
natureza jurídica das joint ventures, especificando suas peculiaridades, para posteriormente 
analisar a situação destas dentro do novo marco regulatório que se firma para exploração de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos na região denominada de pré-sal e outras áreas 
estratégicas. Nesse sentido, foram analisadas as mudanças instituídas pela Lei n.º 
12.351/2010, a qual instituiu o modelo de partilha de produção, no qual se observou uma 
mudança do Estado que deixa de ser mero regulador para atuar mais diretamente, de modo a 
influenciar a atuação empresarial, limitando a autonomia privada no referido setor.  
PALAVRAS-CHAVE: JOINT VENTURES; ESTADO; MARCO REGULATÓRIO; 
AUTONOMIA PRIVADA E ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 
 
ABSTRACT 
The article then developed primarily seeks to analyze the concept and the legal nature of joint 
ventures, specifying its peculiarities, to further analyze their situation within the new 
regulatory framework that is firm to explore oil, natural gas and other hydrocarbons in the 
region called pre-salt and other strategic areas. Accordingly, we analyzed the changes 
instituted by the Law n.º 12.351/2010, which established the model production sharing, in 
which we observed a change in the State that ceases to be mere regulator to act more directly, 
to influence the business performance, limiting individual autonomy in that sector. 
KEYWORDS: JOINT VENTURES; STATE; REGULATORY FRAMEWORK; 
AUTONOMY AND PRIVATE BUSINESS ACTIVITY. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO  

  

A prática empresarial tende a exigir de seus atores soluções dinâmicas e criativas para 
solucionar os problemas oriundos da atividade. Nem sempre é possível ao direito acompanhar 
a versatilidade e rapidez com que essas práticas se estabelecem. 

Assim, a atuação empresarial começou a perceber que para o desenvolvimento de 
determinadas atividades mostrava se mais viável a comunhão de esforços do que a 
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concorrência entre si, desta forma, foram surgindo as associações entre sociedades 
empresárias para a consecução de um objetivo comum.  

Tais associações, tanto podem dar origem a uma nova pessoa jurídica corporate joint venture, 
ou não, as denominadas non corporate joint venture (joint venture contratual - puramente 
contratual). O espírito de cooperação e de colaboração entre os pactuantes é, sem sombras de 
dúvidas, primordial em uma joint venture, seja ela contratual ou societária, cabendo a cada um 
dos co-ventures contribuir para com a consecução do negócio, seja pela sua expertise ou 
know-how ou mesmo apenas com o capital. 

No que tange às joint ventures na indústria do petróleo, importante será observar as alterações 
promovidas pelo novo marco regulatório - Lei n.º 12.351/2010, de modo a perquirir se as 
medidas adotadas para as atividades relacionadas à indústria do petróleo podem ou não 
ensejar em uma grande fuga de investimentos no setor. 

Além disto, será necessária a verificação dos papéis que serão desempenhados pela Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRAS e pela empresa pública, recém criada, Empresa Brasileira de 
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), de modo a 
correlacionar as atribuições de cada uma delas com a intervenção estatal na autonomia 
privada.    

  

2. JOINT VENTURE 

  

A atuação empresarial na busca de soluções criativas para o desempenho de suas atividades 
tem consagrado ao longo dos anos novos fenômenos e mecanismos para a consecução de 
determinados empreendimentos. 

O grande salto tecnológico, associado a um mercado no qual a concorrência é cada vez mais 
acirrada e global, fez com que muitos homens de negócios vislumbrassem a associação 
empresarial como uma maneira de transpor barreiras, dividir os riscos e, assim, lograr êxito no 
negócio. 

As joint ventures se mostram como um modelo de cooperação empresarial no qual há 
exatamente esta divisão de riscos. Tendo em vista que não há uma tipificação para tal 
fenômeno, a autonomia da vontade é quem o rege, limitada pelas normas gerais de direito 
privado.     

  

2.1. Conceito e Natureza Jurídica 

  

A expressão joint venture é proveniente da língua inglesa, não havendo em língua portuguesa 
um termo equivalente, podendo, por tradução literal, ser entendido como empreendimento 
comum ou aventura conjunta. Importante ressaltar que o primeiro termo parece ser mais 
adequado ao ordenamento jurídico brasileiro, por ser aquele utilizado na Exposição de 
motivos da Lei das Sociedades por Ações (Lei n.º 6.404/76) [[i]]. 
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O surgimento do termo joint venture deu-se na Grã-Bretanha, no século XVI, e designava 
aquelas associações estabelecidas entre dois ou mais comerciantes para aprestar um navio e 
negociar no ultramar. Tais associações se davam de forma temporária e informal. As joint 
adventures, utilizando a designação inglesa da época, eram sociedades sem personalidade 
jurídica, de modo diverso das chartered companies.[[ii]] [[iii]] 

As chartered companies recebiam, por outorga real, os privilégios da personalidade jurídica e 
da limitação da responsabilidade, todavia, ficavam sujeitas a um rígido Estatuto, além da 
fiscalização da Coroa, ao passo que as joint ventures, organizadas à revelia do Estado, de 
maneira livre e informal estavam desvinculadas de restrições estatutárias [[iv]]. 

Já nos Estados Unidos, muitos autores que se dedicaram ao estudo do tema indicam que o 
primeiro posicionamento das Cortes ianques se deu em 1808 [[v]] na Suprema Corte da 
Pensilvânia, todavia, o professor canadense Robert Flannigan [[vi]] indica que, na verdade, o 
termo joint venture, já havia sido suscitado em decisão daquela mesma corte em 1806 [[vii]], 
ou seja, dois anos antes. 

No julgamento apontado pelo professor canadense, os julgadores partiram de premissa na qual 
o vínculo existente entre as partes da lide era o de sócios [[viii]] (partners) mesmo que em 
uma joint venture. Tendo em vista que, as disputas entre sócios são resolvidas por meio do 
juízo de equidade, através de uma ação de prestação de contas, o fato de existir uma joint 
venture não justificaria a propositura de uma ação em direito (assumpsit - ação por 
descumprimento contratual). O Juízo entendeu, portanto, ser impossível manter a ação, na 
forma como fora proposta [[ix]]. 

Ainda sobre a questão processual, ou seja, o tipo de ação que pode ser utilizada pelas partes, 
cabe a transcrição de decisão da Suprema Corte de Nevada, in verbis: A principal diferença 
entre a partnership [[x]] e a joint venture é que, em muitas jurisdições, onde é considerada a 
existência desta, uma parte pode acionar a outra por descumprimento contratual; mas este 
direito não torna precluso o direito de demandar pedindo a prestação de contas no juízo de 
equidade [[xi]] (Tradução livre). 

Apesar das primeiras decisões remontarem, como acima descrito, ao início do século XIX, foi 
apenas em sua segunda metade e no início do século XX, que houve as primeiras 
manifestações jurisprudenciais mais preocupadas em definir mais precisamente as 
características das relações estabelecidas em uma joint venture.   

Interessante observar que, da leitura de uma das muitas decisões das Cortes norte-americanas 
sobre o tema da joint venture, depreende-se a seguinte afirmação: os Tribunais ainda não 
deram uma definição exata do termo joint venture que possa ser usada, como uma regra, por 
meio da qual as questões concernentes podem ser determinadas [[xii]]. 

Nichols [[xiii]] explica essa indefinição pelo fato de que nem todas as combinações às quais 
os homens de negócios chamam de joint venture são consideradas como tal aos olhos dos 
Tribunais de seu país. Algumas foram consideradas como simples sociedades (partnership), 
outras, simples acordos financeiros. 

Não tendo sido fixado pelos Tribunais uma definição precisa da joint venture, o conceito 
restou um tanto quanto fluido, sendo as definições estabelecidas em cada caso, consoante a 
natureza do negócio e de outros fatos. 
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Tendo em vista ter surgido no curso da vida prática das negociações, buscando atender com 
incrível flexibilidade aos anseios dos homens de negócio, a joint venture, à primeira vista, 
parece não se submeter ao enquadramento das definições. 

Em virtude desta dificuldade para elaboração de um conceito unívoco, importante é observar 
o trabalho desempenhado tanto pela doutrina quanto pelos tribunais norte-americanos, que 
passaram cada vez mais a destacar as diferenças existentes entre a joint venture e a 
partnership, de modo a individualizar cada vez mais aquela. 

Dentre as distinções estabelecidas, podem-se citar as mais importantes, tais como: a) quem 
podem ser as partes - na partnership, somente podem participar pessoas físicas, enquanto nas 
joint ventures, podem também ser pessoas jurídicas [[xiv]]; b) delectus personarum - na 
partnership qualquer sócio pode vetar a entrada de um novo sócio provocando, em regra, a 
dissolução da sociedade, o que não ocorre na joint venture; c) relação entre os sócios - na 
partnership, há a delegação para um ou mais participantes para que estes exerçam a direção e 
representação da sociedade; já na joint venture, essa delegação de poderes não existe, a não 
ser que os sócios tenham realizado tal delegação de forma expressa, nesta, em regra, a gestão 
é conjunta; d) divisão de lucros ou perdas - nas joint ventures, a repartição de lucros não 
acarreta, obrigatoriamente, a repartição de eventuais prejuízos; já nas partnerships, esse 
princípio é fundamental; e) ação judicial - enquanto nas partnerships os sócios somente 
possuem um tipo de ação (real) cabível contra a sociedade, para recebimento de seus créditos, 
nas joint ventures os participantes dispõem, além desta, uma outra ação contra o 
inadimplemento de obrigação contratual; f) duração do empreendimento - as partnerships são 
tidas como associações duradouras, de tempo indeterminado, ao contrário das joint ventures, 
que são vistas como passageiras ou ad hoc. Todavia, esta última característica vem perdendo 
importância em face da existência de joint ventures cujos empreendimentos têm caráter 
temporal indefinido, em virtude da natureza do próprio negócio.[[xv]] 

Com efeito, delineadas as diferenças existentes entre as partnerships e as joint ventures, não 
se poderia chegar a um conceito desta antes que, por último, fossem apontados os traços que a 
identificam. Desta forma, importante é trazer à baila a lição dada pelo Prof. Luiz Olavo 
Baptista [[xvi]] que busca tipificar as joint ventures com base nos elementos reiteradamente 
apontados em diversas decisões judiciais norte-americanas, quais sejam: 1) a reunião dos 
participantes em uma empresa - ou uma comunidade de interesses divididos entre os 
participantes em um ou mais projetos; 2) um motivo, quase sempre o lucro, que leva os 
participantes a participar da empresa; 3) um acordo para a gestão da joint venture que 
disciplina o exercício dos controles; 4) esse acordo deve ter os elementos de um contrato (tal 
como definidos pela Common Law); 5) a motivação e o interesse das partes em relação à 
empresa devem ser claros; assim como 6) a forma de distribuição dos lucros se a empresa visa 
lucro para si própria e não para outras empresas. 

Para ilustrar alguns dos requisitos, em seu artigo o mestre paulista traduz o trecho de uma 
decisão que, por sua técnica e conteúdo, merece ser transcrito: 

  

A joint venture não é um status created by Law, como observou um Tribunal Federal em 
Nova York, quando uma ação do governo dos EUA contra a Standard Oil Co. of California, 
teve que examinar a natureza jurídica da joint venture. Nesse caso, em que a joint venture foi 
examinada minuciosamente, ressaltou-se a exigência de um contrato, pois, segundo esse 
Tribunal, para afirmar se a joint venture foi criada ou não, depende-se integralmente da 
vontade das partes, expressa ou implícita. Continuava o julgado dizendo que a joint venture 
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pode ter a mesma natureza de uma sociedade limitada a um único empreendimento, e não 
com propósito geral, e mais que ela é em geral descrita como uma combinação de 
propriedades, esforços, conhecimentos e decisões em um empreendimento comum. [[xvii]] 

  

Da leitura do trecho, nota-se que um dos requisitos apontados como condição sine qua non 
para que haja uma joint venture é a existência de um contrato, seja ele implícito ou explícito. 
Ou seja, nota-se a forte presença da autonomia da vontade, na medida em que é um contrato 
de forma livre, posto que não tipificado. 

A Suprema Corte norte-americana decidiu que o contrato que dá origem à joint venture deve 
ter ínsita a intenção de criá-la, e a verificação da existência, ou não, dessa intenção é uma 
questão a ser verificada de fato, caso por caso [[xviii]]. Além da característica supra, 
importante destacar que o decisum também estabelece a gestão conjunta, além do empenho de 
esforços de cada uma das partes para obtenção de lucros não apenas para si, mas para a 
sociedade. 

Das decisões dos Tribunais norte-americanos sobre o fenômeno, depreende-se que é feita uma 
análise casuística, na qual se observa se há o preenchimento dos requisitos, como em um 
teste, desta forma sendo preenchidos determinados requisitos, verifica-se que se trata de uma 
joint venture. 

Explicitados os conceitos acima, deve-se agora perquirir na definição da natureza jurídica da 
joint venture. Importante frisar que, para estabelecer a natureza jurídica de um fenômeno faz-
se mister a análise da relação jurídica existente. Pelo já exposto, nota-se que o vínculo 
existente entre as partes não é imperativo - ex re, mas voluntariamente assumido, a relação 
entre as partes nasce do consenso - ex contractu. Assim, nota-se que, mesmo quando a joint 
venture adotar a forma de uma sociedade, sua natureza jurídica será contratual, já que a 
relação jurídica é estabelecida pelo consenso entre as partes, ou seja, pelo acordo de 
vontades.    

Na esteira daqueles que entendem a história como algo cíclico, dir-se-ia que as joint ventures 
de hoje se assemelham aos comerciantes da Idade Média e início da Idade Moderna que 
vislumbraram na associação de pessoas uma forma de transpor desafios e empreender 
atividades com as quais os custos um homem isoladamente dificilmente iria conseguir arcar. 

Naquela época, não muito longínqua, surgiram os diversos tipos de sociedades que se conhece 
atualmente, onde os homens reuniam seus esforços e capital e dividiam os riscos. Atualmente, 
em um mercado extremamente competitivo e globalizado, são as sociedades que encontram 
na união entre si, uma forma de superar os desafios da atividade empresária. 

Os contratos de colaboração visam diminuir os gastos que adviriam da celebração de 
diferentes contratos de intercâmbio, sem qualquer concatenação. Desta forma a celebração 
daquele tipo contratual enseja numa redução dos custos de transação, ou seja: 

  

Trata-se de realidade inegável: os empresários, em sua prática diária, trazem à luz contratos 
que pressupõem esforços conjugados, mas em que as partes, patrimonialmente autônomas, 
mantêm áleas distintas, embora interdependentes. Nem sociedade, nem intercâmbio, mas uma 
categoria que se situa entre esses dois pólos [[xix]]. 
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Destaque deve ser dado a esta ultima frase, visto que a joint venture pode adotar ou não uma 
forma societária. Desta forma, caberá agora efetuar uma breve análise das diferentes 
modalidades existentes do fenômeno, para entender as peculiaridades que revestem cada uma 
delas. 

  

2.2. Modalidades 

  

Para adentrar o estudo das diferentes modalidades existentes de joint venture, importante se 
faz ressaltar que tal fenômeno se mostra como um campo livre da autonomia da vontade, 
donde as mentes criativas dos empreendedores vislumbram diversas possibilidades negociais. 

Assim, diferenças quanto aos riscos econômicos assumidos pelos contratantes, as eventuais 
formas possíveis para o fenômeno, além da distinção entre joint ventures nacionais e 
internacionais, serão abaixo explicitadas. 

  

2.2.1. Equity joint ventures e non equity joint ventures 

  

Os juristas norte-americanos com base na clássica distinção econômica entre o equity capital 
(capital de risco, investimento direto) e o loan-capital (empréstimos ou investimentos 
indiretos) estabeleceram uma importante classificação entre as equity joint ventures e as non 
equity joint ventures. 

Nas equity joint ventures há um investimento direto de capital em outras sociedades já 
existentes ou criadas no ato, que se realiza através da aquisição, por qualquer forma, de 
participação no capital social.   

Importante destacar que a legislação de alguns países impõe que o investimento estrangeiro se 
dê através do modelo de uma equity joint venture.Tal imposição tem por fulcro impedir a 
implantação de sociedades subsidiárias integrais no território de tais países. 

Nos Estados Unidos as equity joint venture utilizam a estrutura da corporation (sociedade 
anônima), enquanto em outros países, como, por exemplo, no Brasil, além do referido tipo 
societário é possível também a utilização da sociedade limitada. 

Quanto às non equity joint ventures, a posição do participante não será a de sócio, mas a de 
um credor em um empréstimo, estando o investimento associado à álea do negócio. Esta 
última se demonstrava como o único meio de atuação em países socialistas, nos quais a 
legislação não admitia o direito de propriedade sobre os bens de produção.  

Como bem observa Luiz Olavo Baptista [[xx]], foi sobre a non equity joint venture que os 
juristas norte-americanos se debruçaram para que prevalecesse o caráter contratual, e assim, 
fosse possível caracterizar as joint ventures, distinguindo-as das partnerships.  
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Superado o estudo acerca da natureza do investimento efetuado pelos participantes no 
empreendimento, é possível agora trilhar rumo à próxima classificação, qual seja quanto à 
forma que será adotada pela joint venture. 

  

2.2.2. Corporate Joint Venture e  Non corporated Joint Venture 

  

Inicialmente, observar-se-á a lição de Paula Andrea Forgioni sobre os contratos de 
colaboração entre empresas: 

  

Retornando à imagem de que nos valemos no início deste capítulo, dispuséssemos as formas 
jurídicas das relações entre empresas ao longo de uma linha imaginária, teríamos, em um 
extremo, os contratos de intercâmbio e, no outro, as sociedades. No entremeio, os mais 
variados tipos de contratos híbridos, que conjugam o elemento de intercâmbio com o de 
colaboração. Quanto mais próximo o contrato híbrido estiver daquele de intercâmbio, maior o 
grau de independência das partes e menor a colaboração entre elas. Ao nos deslocarmos 
paulatinamente na direção das sociedades, maior será o grau do vínculo e da colaboração. 
[[xxi]] 

  

Vale lembrar que o melhor exemplo de contrato de intercâmbio é a compra e venda, contrato 
no qual uma parte se obriga a pagar um determinado valor e, em contrapartida, a outra parte 
se obriga a fazer ou a dar alguma coisa, ou seja, o comprador paga o preço e o vendedor 
entrega a coisa ou presta o serviço, conforme o caso. Desta forma, após a conclusão do 
contrato, caberá a cada uma das partes cumprir com a sua obrigação, ocorrendo uma mera 
troca para satisfação dos próprios fins objetivados individualmente pelas partes. 

De modo diverso, na outra ponta encontra-se o contrato de sociedade que, por sua vez 
encontra sua melhor definição no próprio ordenamento jurídico, no art. 981 do Código Civil 
brasileiro, in verbis: 

  

Art. 981 Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre 
si, dos resultados. 

Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios 
determinados. 

  

Neste diapasão, do próprio texto legal depreende-se que o caráter colaborativo é inerente aos 
contratos de sociedade, afinal, os sócios se obrigam a contribuir reciprocamente para o 
exercício da atividade, de modo a partilharem os resultados. Além disto, importante observar 
que, ao se referir a pessoas a lei não faz qualquer distinção entre pessoa natural ou moral, ou 
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seja, tanto uma quanto a outra podem celebrar o referido contrato, desde que observadas as 
peculiaridades atinentes a cada tipo societário. 

Ademais, importante é observar o parágrafo único que deixa claro a possibilidade de 
constituição de uma sociedade para realização de apenas um negócio. 

  

A norma do art. 981 permite organizar sociedade cuja existência seja prevista para se protrair 
por tempo indeterminado, enquanto convier a todos, ou, como no caso do presente parágrafo, 
seja voltada para a realização de um único negócio, como, por exemplo, a formação de um 
consórcio que reúna várias sociedades para a consumação de uma só operação negocial. 
Irrelevante o tempo de duração. Com o completamento do negócio, a sociedade consorcial 
não tem mais razão para existir, uma vez que lhe falta objeto. Além dos consórcios de 
sociedades, outros negócios com a mesma característica, isto é, únicos, podem dar origem a 
organizações que se definem como sociedades. [[xxii]] 

  

Transcorridas estas primeiras observações, necessário é adentrar no cerne da questão que é 
observar a diferença entre a corporate e a non corporated joint venture.  

Para traçar tal distinção muito importante é se socorrer da ilustração bastante didática de 
Paula Andrea Forgioni que ao lecionar sobre os contratos de colaboração entre empresas, 
colocou de um lado os contratos de intercâmbio e do lado oposto as sociedades. 

Tendo em vista o caráter de colaboração, de empreendimento comum, ou seja, do esforço 
conjunto das partes (co-ventures), logo à primeira vista se percebe que as joint ventures 
tendem mais para uma sociedade do que para um simples contrato de compra e venda. Neste 
passo e, na medida em que no direito brasileiro predomina o princípio da autonomia da 
vontade, não havendo a exigência de uma forma específica para os negócios jurídicos, estes 
podem se realizar livremente, desde que não defesos em lei. 

Neste ponto começa a ficar mais evidente a diferença existente entre aqueles contratos que 
estão pendentes para o lado da sociedade daqueles que não estão apenas pendentes, porque na 
verdade são uma sociedade, preenchem os requisitos formais de modo que se vestem com as 
rígidas formas societárias.  Estes são denominados corporate joint venture ou joint venture 
Societária, ao passo que aqueles são chamados de non corporated joint venture ou joint 
venture Contratual. A distinção se mostra presente quanto à forma jurídica adotada para 
desenvolver o empreendimento comum. 

Na non corporate joint venture ou joint venture contratual, apesar de haver uma associação de 
interesses para o compartilhamento dos riscos entre os parceiros, não há a formação de uma 
estrutura societária, ou seja, não há o nascimento de uma pessoa jurídica distinta dos 
pactuantes. Nesta modalidade o vínculo entre as partes é de caráter estritamente contratual, 
onde ocorre a associação de duas ou mais pessoas que, no intuito de efetuar um projeto, se 
unem para em conjunto unir recursos, sejam financeiros ou materiais, além de suas 
experiências e conhecimentos, para a consecução do projeto, convencionando também a 
divisão de lucros e perdas. 
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Qualquer análise da joint venture contratual dentro do ordenamento jurídico brasileiro, não 
pode ser feita sem que também seja analisada a questão dos consórcios, instituto previsto nos 
artigos 278 e 279 da lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76). 

Na doutrina é pacífico que a Lei nº 6.404 de 1976 é a lei geral dos consórcios. Nos dois 
artigos supracitados são indicados os participantes e o objeto do consórcio, há previsão textual 
de que este não tem personalidade jurídica. Além disso, da leitura do art. 278, § 2º, 
depreende-se que inexiste presunção de solidariedade entre as sociedades consorciadas. 
Todavia, como a maioria das regras comporta exceções, neste caso, não é diferente, por isso 
deve-se ressaltar o prescrito no art. 28, § 3° do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

  

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou 
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 
pessoa jurídica provocados por má administração. 

[...] 

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações 
decorrentes deste código. 

  

Apesar de parecer inequívoco o erro legislativo, eis que inclui o consórcio, fenômeno que pela 
lei não é dotado de personalidade jurídica, em um artigo que versa especificamente sobre a 
desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, enquanto não revogado o referido 
parágrafo, prevalecerá, no que tange as relações consumeristas, a solidariedade existente entre 
as sociedades consorciadas. [[xxiii]] 

Passadas estas primeiras observações, é importante destacar que a lei disciplina o consórcio 
como uma modalidade de contrato de colaboração empresarial, sendo que parte da doutrina 
prefere inseri-lo no gênero dos grupos de sociedades, na espécie dos grupos de coordenação. 

  

O consórcio é uma forma de concentração administrativa, em relação de coordenação 
decorrente da comunhão parcial de interesses. Ele comporta a união parcial ou secundária de 
duas ou mais empresas, com a persistência das células individuais. Ele surge assim como 
opção onde a união integral revela-se inadequada, configurando uma estrutura de cooperação 
institucional que permite a conjugação de esforços e recursos. [[xxiv]] 

  

Importante também é colacionar a lição de Mauro Rodrigues Penteado sobre o contrato de 
consórcio: 
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Trata-se de contrato plurilateral, modalidade contratual superiormente sistematizada por 
Tullio Ascarelli, cuja nota marcante repousa na existência de escopo comum entre os 
interessados, que assumem direitos, obrigações e prestações que convergem para a sua 
consecução, diversamente das obrigações chamadas "correspectivas", peculiares aos contratos 
bilaterais. [[xxv]] 

  

Desta forma, é possível chegar à conclusão de que existem muitos traços comuns entre os 
contratos de consórcio e as non corporated joint ventures, visto que em ambos os fenômenos 
há a união de pessoas as quais visam a concretização de um interesse comum, estabelecido 
por um vínculo contratual. 

Todavia é importante fazer a seguinte ressalva: por mais que o consórcio seja visto como uma 
non corporated joint venture, a recíproca não é verdadeira, eis que, aquele contrato é 
tipificado [[xxvi]] em seu respectivo diploma legal, Lei das Sociedades por Ações, ao passo 
que este é associado à autonomia da vontade, podendo adotar outras formas que não as do 
contrato de consórcio. 

A prática mercantil costuma sempre anteceder a legislação, o que não se mostrou diferente no 
caso de colaboração entre sociedades empresárias. A regulamentação dos consórcios foi 
posterior à gênese do espírito de cooperação entre empresários, ou seja, as soluções se 
mostram oriundas das próprias sociedades, que observando os limites legais, buscaram, em 
conjunto, meios de empreender determinadas atividades as quais, separadamente, dificilmente 
seria possível realizar. Como lecionou Fabio Konder Comparato: 

  

Onde a concentração se revela impossível ou inadequada, a chave do êxito passa pela 
conjugação de esforços e recursos, sem a supressão da autonomia das diferentes unidades em 
causa. Cada empresa continua a perseguir o seu próprio objetivo, sob o controle independente 
de cada empresário, mas o método de trabalho não é mais individualista. Criam-se estruturas 
de cooperação institucional, onde antes havia um conjunto de operações isoladas. [[xxvii]] 

  

É exatamente na linha do pensamento de Fabio Konder Comparato, que é possível concluir a 
abordagem sobre a non corporated joint venture e dar início à discussão do tema relativo 
àquelas sociedades que, buscando estreitar ainda mais o vínculo de colaboração, estritamente 
contratual, tornam-se sócias em uma sociedade, para desenvolverem um negócio conjunto. 
Importante observar que haverá a criação de uma pessoa jurídica distinta da dos contratantes, 
sendo esta o meio utilizado para que os sócios (co-ventures) exerçam em conjunto as 
atividades que estarão estabelecidas no contrato de joint venture. 

  

Na Companhia Joint Venture [[xxviii]], as sociedades participantes tem interesse em 
organizar uma empresa separada de suas respectivas empresas, a que deverá corresponder 
uma nova sociedade empresária com personalidade jurídica autônoma e patrimônio próprio. 
Geralmente, assim querem porque o objeto da associação exige a instituição de uma 
organização própria permanente e requer investimentos de maior vulto em capital próprio (daí 
porque tais associações são também chamadas de "Equity joint Ventures"). [[xxix]] 
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Antes de expor uma definição da corporate joint venture, importante é fazer três observações. 

Primeiramente, cabe salientar que no ordenamento jurídico brasileiro inexiste uma 
obrigatoriedade de adoção de determinado tipo societário para a constituição de uma joint 
venture. Todavia, tendo em vista a limitação de responsabilidade dos sócios, a prática 
consagrou como mais utilizados os tipos de sociedade anônima ou limitada. 

Em segundo lugar, por mais que pareça óbvio, é importante destacar que o fato de as 
corporate joint ventures serem também equity joint ventures, se dá pelo fato de que nesta 
modalidade de joint venture, há o investimento de risco, ou seja, as partes contratantes 
assumem os riscos inerentes ao negócio. Sendo a sociedade um contrato plurilateral e, nas 
palavras de Orlando Gomes, "negócio jurídico pelo qual duas ou mais partes se obrigam 
reciprocamente a contribuir, com bens ou, quando permitido, com serviços, para o exercício 
de determinada atividade econômica"[[xxx]], depreende-se que em uma sociedade, os sócios, 
não visam apenas o próprio interesse, mas cooperam para a realização do fim comum. 

Por último, antes de definir a corporate joint venture, é forçoso perquirir a possibilidade de 
uma Sociedade de Propósito Específico (Special Purpose Company) ser uma joint venture. 
Para iniciar esta verificação, colaciona-se a lição de Nelson Eizirik, autor que se expressa pela 
possibilidade de comparação, veja-se: 

  

A SPE pode ser comparada a uma joint venture para a qual duas ou mais sociedades vertem 
seus esforços econômicos, tecnológicos, de pessoal, etc., com a finalidade de criar uma pessoa 
jurídica cujo único objetivo é realizar um empreendimento ou negócio específico. Sua 
existência fica expressamente condicionada à realização do seu propósito específico, tendo, 
normalmente, uma duração mais curta do que as sociedades mercantis. [[xxxi]] 

  

Para chegar a tal conclusão, Nelson Eizirik cita Leonardo Guimarães, autor que critica o 
possível enquadramento da Sociedade de Propósito Específico como uma sociedade 
empresária, preferindo defini-la como um tipo de joint venture: 

  

A primeira consideração importante a ser ventilada acerca desta interessante forma de joint 
venture gira em torno de sua natureza jurídica. Trata-se a SPE de um novo modelo de 
sociedade mercantil? A resposta que se nos afigura mais acertada é não, porquanto, para que 
possa existir, exige-se da SPE, enquanto corporate joint venture - ou seja, joint venture 
constituída separadamente do corpo das suas controladoras -, que se revista de uma das 
formas societárias previstas no ordenamento jurídico pátrio. Destarte, a SPE, em si, não se 
pode conferir a qualidade de sociedade mercantil. [[xxxii]]   

   

Importante ressaltar que para Leonardo Guimarães o fundamento que justificaria a 
impossibilidade de enquadramento da Sociedade de Propósito Específico como uma 
sociedade empresária está no fato de esta não ter vontade própria, pois é uma sociedade criada 
única e exclusivamente para prestar um serviço ou desenvolver um projeto específico, 
alcançado tal objetivo, dá-se a dissolução da sociedade. De modo diverso, este não é o destino 
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necessário de uma corporate joint venture, pois tal sociedade poderá se estender no tempo. 
Além disso, o poder de decisão se dá no âmbito da própria joint venture, por deliberação dos 
sócios. 

Vista esta possibilidade, é fundamental ressaltar um aspecto muito importante e que, nos 
casos de Sociedade de Propósito Específico não pode ser esquecido, que é a impossibilidade 
de a corporate joint venture ser uma subsidiária integral [[xxxiii]], ou seja, uma sociedade 
controlada por outra sociedade. 

O controle no âmbito das joint ventures é partilhado entre os sócios. Aliás, existem 
mecanismos para que, mesmo no caso de participações distintas no capital social, o poder 
decisório se dê de forma equitativa aos parceiros. Por fim, tendo em vista tal impossibilidade, 
verifica-se que, nos casos em que a SPE é uma subsidiária integral não há que se falar em 
joint venture. 

Traspassadas estas primeiras linhas, necessário é trazer à baila a definição de joint venture 
societária, dada pelos mestres Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira: 

  

É o contrato de sociedade entre dois ou mais empresários que se obrigam a reunir esforços e 
recursos com o fim de exercer em conjunto a função empresarial em determinado 
empreendimento econômico ou empresa. Duas são, portanto, as diferenças que o 
caracterizam, como espécie de contrato de sociedade: (a) os contratantes são empresários - 
pessoas naturais ou sociedades empresariais - e (b) o contrato é instrumento para que os 
contratantes exerçam a atividade empresarial. [[xxxiv]] 

  

Tendo em vista a constituição de uma sociedade, depreende-se que, existe um interesse maior 
quanto à rigidez da estrutura do contrato de joint ventures. Tal interesse acaba expressando 
um maior grau de comprometimento entre as partes, que passam a ser sócios. 

Ao escolher pela corporate joint venture, os co-ventures costumam avaliar vários fatores, em 
especial no que tange a natureza do projeto, bem como a sua duração, além de sopesar as 
características das legislações sobre o contrato de sociedade, haja vista as diferentes 
exigências existentes nos diversos ordenamentos jurídicos. 

Desta forma, caberá aos negociadores, a priori, efetuar uma análise da legislação de direito 
societário do país onde se quer constituir a joint venture, avaliando a possibilidade ou não de 
sua constituição sob a forma societária. Vale aqui destacar que, em determinados 
ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, nos países socialistas, não é possível a 
constituição de uma sociedade, o que por si só, impossibilita a constituição de uma corporate 
joint venture. 

A fortiori, os negociadores deverão se debruçar sobre a análise acerca da viabilidade 
econômica. A constituição de uma sociedade em determinados ordenamentos jurídicos pode 
se mostrar bastante onerosa, para o empreendimento. Outro fator também a ser analisado é o 
tempo, tendo em vista as burocracias legais para se constituir uma sociedade. Após estas duas 
análises é que os negociadores poderão verificar se valerá à pena a constituição de uma 
corporate joint venture para a exploração econômica da atividade.     
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A flexibilidade existente no fenômeno demonstra que este possui uma grande força de 
penetração no mercado internacional, e é exatamente neste sentido que será feita a terceira 
classificação das joint ventures, qual seja se nacionais ou internacionais. 

  

2.2.3. Joint ventures nacionais e internacionais 

  

Conforme a nacionalidade dos participantes, pode haver joint ventures nacionais e 
internacionais. Na joint venture nacional são participantes duas ou mais sociedades 
empresárias de mesma nacionalidade, ao passo que, na internacional os participantes são duas 
ou três sociedades empresárias de nacionalidades distintas. Nesta, há uma associação entre a 
sociedade empresária estrangeira com alguma sociedade do país no qual aquela pretende 
executar um projeto ou empreendimento específico. 

As joint ventures internacionais costumam abarcar o sentido mais amplo empregado ao termo, 
pois podem expressar os mais diferentes mecanismos jurídicos aplicados ao fenômeno.  

Neste sentido expressa Astolfi: "En la prática la expresión joint venture es comúnmente 
utilizada para ilustrar acuerdos de colaboración internacional, prescindiendo de las 
modalidades de realización de ellos, y del significado histórico y jurídico de la misma 
expresión" [[xxxv]].  

Por meio deste tipo de associação empresarial, a sociedade empresária estrangeira terá a 
vantagem de ter como colaborador alguém que já conta com um conhecimento do mercado, e 
dos ambientes político, cultural e negocial do local. Além disso, muitas vezes também, a 
associação se mostra como a única forma legal de ingresso no mercado de determinados 
países.  

  

  

3. AS JOINT VENTURES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

  

Tendo em vista a importância atual do tema, bem como o advento de um novo marco 
regulatório para as áreas recentemente descobertas do pré-sal, é forçoso salientar as 
especificidades existentes no caso das joint ventures na indústria de exploração do petróleo. 
Sendo o petróleo uma das matérias-primas mais importantes do mundo, a sua exploração 
tende a ser uma preocupação mundial. Indústrias de todo o mundo desenvolvem pesquisas na 
busca de inovações tecnológicas o que torna a exploração do petróleo cada vez mais 
sofisticada. 

Os avanços tecnológicos tem permitido a exploração de petróleo em águas muito profundas, 
alias, este é o caso brasileiro, que tem na exploração off shore quase que a totalidade de sua 
produção, visto que suas maiores jazidas estão situadas nas profundezas do oceano. A 
exploração em alto mar requer um esforço conjunto que, por demandar grandes 
investimentos, acaba não se reduzindo a um plano interno, mas internacional. 
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O processo de internacionalização da exploração petrolífera, congregando empresas oriundas 
de ordenamentos jurídicos distintos, com sujeição às leis e tradições de um terceiro país 
hospedeiro, diversificou e aprimorou os modelos de JOAs, atualmente utilizados. [[xxxvi]] 

  

Os JOAs (Joint Operating Agreement) são acordos de operações conjuntas, instrumentos 
contratuais com o particular interesse na indústria do petróleo, dele são participantes empresas 
internacionais, as quais firmam contrato de exploração com a empresa estatal do país 
hospedeiro. 

No Brasil, por exemplo, a empresa estatal é a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS. Antes 
da EC nº 9/95, o mercado de petróleo e a exploração econômica do petróleo no Brasil eram 
monopólios da União, sendo exercido através de sua empresa - PETROBRAS, conforme art. 
2º da Lei n.º 2.004/53 [[xxxvii]]. Sob este marco regulatório, a sociedade empresária 
estrangeira que pretendesse explorar petróleo no Brasil, deveria celebrar um acordo de 
operações conjuntas com a PETROBRAS, pois o modelo baseava-se no monopólio de 
exploração pela sociedade estatal, sendo, nesta hipótese, o Brasil o país hospedeiro, ou seja, o 
país onde se daria a exploração do petróleo. 

Com o advento da EC nº 9/95, houve a flexibilização do monopólio do petróleo, visto que tal 
emenda permitiu que a União pudesse contratar, não apenas com empresas estatais, mas 
também com sociedades empresárias privadas, a realização das atividades previstas nos 
incisos I a IV do art. 177 da Constituição. [[xxxviii]] 

Em 1997, foi promulgada a Lei n.º 9.478, a chamada Lei do Petróleo, que dentre outras 
mudanças previu que as atividades econômicas previstas no art. 177 da Constituição, 
poderiam ser exercidas, mediante concessão ou autorização, por empresas constituídas sob as 
leis brasileiras, com sede e administração no País. 

Outrossim, para a regulação e fiscalização daquelas atividades, foi instituída pela Lei do 
Petróleo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, entidade 
integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como 
órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. 

Em um contexto político neoliberal de redução do papel do Estado, associado ao fato de ser o 
Brasil um país importador de petróleo e, além disso, carente de recursos para investir em 
novas lavras, em 1997, restou assim estabelecido na indústria do petróleo brasileira um 
paradigma baseado em um modelo de concessão o qual se fazia compatível com o potencial 
das bacias petrolíferas conhecidas que eram de alto risco e baixa rentabilidade. 

Todavia, com o anúncio da descoberta de grandes quantidades de petróleo e gás em nova 
província petrolífera, denominada Pré-Sal, em 2007, o Governo Federal entendeu que caberia 
realizar uma revisão do papel do Estado, de modo a viabilizar uma política econômica de 
fortalecimento de uma indústria nacional de fornecedores de bens e serviços e de uma 
necessária agregação de valores à cadeia de produção do petróleo e gás, ou seja, 
investimentos também nas industrias de downstream, para que não se exporte apenas o óleo in 
natura, mas refinado, com valor agregado. 

Assim, entendendo que o marco legal estabelecido na Lei nº 9.478/97, não seria suficiente 
para garantir o aproveitamento das reservas petrolíferas nas áreas da província do Pré-Sal, a 
comissão interministerial [[xxxix]] afirma que o modelo instituído em 1997, no qual cabe ao 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1271



concessionário arcar com a totalidade dos riscos e, portanto, obter o rendimento da 
exploração, mostrar-se-ia incompatível com a natureza da gigante área do Pré-sal[xl]. Assim, 
a referida comissão propôs ao Presidente da República projeto de lei n.º 5.938/2009, o qual 
introduzia a possibilidade de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos mediante a realização de contratos de partilha de produção, projeto 
que após a devida tramitação, transformou-se na Lei n.º 12.351/2010. 

Nesta esteira, houve então a modificação do marco regulatório até então vigente, para a 
exploração de hidrocarbonetos na região do pré-sal, passando-se do modelo de concessões 
para um modelo denominado de partilha de produção. [[xli]] 

Importante observar que no modelo de concessões havia Rodadas de Licitações para 
exploração de determinados blocos, sendo possível aos concorrentes se apresentar 
individualmente ou em consórcios. Assim, à sociedade empresária ou ao consórcio vencedor 
de determinado bloco caberá celebrar um contrato de exploração de petróleo com o Estado, 
sendo o concessionário responsável, por sua conta e risco, pelo desenvolvimento das 
atividades, adquirindo, em caso de sucesso, a propriedade dos recursos petrolíferos de fato 
produzidos, ou seja, o petróleo no subsolo era monopólio da União, mas passava a ser de 
propriedade do concessionário que o descobriu a partir da boca do poço, cabendo à União o 
recebimento de royalties, participações especiais, bônus de assinatura etc. 

Neste cenário supramencionado é possível observar a existência de uma menor interferência 
do Estado na autonomia da vontade [[xlii]], a limitação que ocorre no modelo de concessão, é 
feita através da regulamentação da Agência Nacional do Petróleo, que estabelece modelos 
padrões de contratos - standarts, que devem ser observados pelas partes, mesmo quando 
contratam entre si para a formação de consórcios. Assim, o Estado regulador estabelece os 
limites da autonomia da vontade em benefício da ordem pública. 

  

O que no momento ocorre, e o jurista não pode desprender-se das idéias dominantes no seu 
tempo, é a redução da liberdade de contratar em benefício da ordem pública, que na 
atualidade ganha acendrado reforço, e tanto que Josserand chega mesmo a considerá-lo a 
"publicitação do contrato". Não se recusa o direito de contratar, e não se nega a liberdade de 
fazê-lo. O que se pode apontar como a nota predominante nesta quadra da evolução do 
contrato é o reforçamento legal do contrato, a fim de coibir abusos advindos da desigualdade 
econômica; o controle de certas atividades empresárias; a regulamentação dos meios de 
produção e distribuição; e sobretudo a proclamação efetiva da preeminência dos interesses 
coletivos sobre os de ordem privada, com acentuação tônica sobre o princípio da ordem 
pública, que sobreleva ao respeito pela intenção das partes, já que a vontade destas 
obrigatoriamente tem de submeter-se àquela. [[xliii]] (grifos nossos) 

  

Ocorre que com o advento da Lei n.º 12.351/2010, nota-se que para a região do pré-sal o 
Governo Federal, ao revés do marco regulatório anterior, pretende intervir diretamente nas 
atividades da indústria petrolífera, fundamentando-se, justamente no interesse público, ao 
afirmar que a alteração do modelo objetiva assegurar para a Nação a maior parcela do óleo e 
do gás, apropriando para o povo brasileiro parcela significativa da valorização do 
petróleo[xliv]. 
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Para garantir a sua participação direta, bem como no intuito de diminuir a assimetria de 
informações entre a União e as empresas de petróleo por meio da atuação e acompanhamento 
direto de todas as atividades na área de exploração e produção, em especial o custo de 
produção do óleo, o Governo Federal instituiu a Empresa Brasileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) [[xlv]], empresa pública estatal 
que irá gerenciar a exploração de petróleo do pré-sal. A atuação desta empresa se concentrará 
na gestão dos contratos de partilha de produção, não cabendo a esta a assunção de quaisquer 
riscos, nem mesmo com os custos e investimentos referentes às atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção 
decorrentes dos contratos de partilha de produção. [[xlvi]] 

Importante é ainda observar a posição dada pela lei à PETROBRAS que como operador ficará 
responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de 
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de 
exploração e produção. [[xlvii]] 

Além da posição de operador, caberá à PETROBRAS atuar como contratada, isoladamente ou 
em consórcio por ela constituído com o vencedor da licitação, para a exploração e produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de 
produção. [[xlviii]] 

Insta salientar que diferentemente do modelo de concessão, a participação da PETROBRAS é 
imprescindível na formação dos consórcios, sendo que esta deve ter a participação mínima de 
30% (trinta por cento) [[xlix]], ou seja, no modelo de partilha ora vigente para o pré-sal, a 
autonomia privada encontra-se amplamente restringida, visto que as exigências legais 
impedem a formação de parcerias empresariais que não sejam formadas com a PETROBRAS 
e a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).   

Ademais, cabe salientar a possibilidade de se sustentar um vício de inconstitucionalidade da 
Lei n.º 12.351/2010, na medida em que dá um tratamento diferenciado à PETROBRAS que 
poderá ser contratada diretamente pela União dispensada a licitação. [[l]] Como sociedade de 
economia mista a PETROBRAS deveria competir em pé de igualdade com as sociedades de 
direito privado, sob o risco de prejuízo à livre concorrência [[li]], assim, a dispensa à licitação 
além de caracterizar um tratamento não isonômico, também desestimula a livre iniciativa. 

Outra preocupação que se apresenta, já no campo econômico e não tanto no jurídico, diz 
respeito a uma eventual incapacidade de a PETROBRAS poder arcar com os elevadíssimos 
custos para a exploração e produção do petróleo, afinal, como dito alhures, para extração em 
regiões muito profundas como as do pré-sal, são necessárias vultosas quantias. Vale lembrar 
que pelo novo marco regulatório caberá à PETROBRAS a participação em pelo menos 30% 
(trinta por cento) de cada consórcio, desta forma, cabe uma reflexão quanto à viabilidade 
econômica da referida sociedade empresária no que tange arcar com todos os custos inerentes 
aos riscos da atividade. 

  

4. CONCLUSÃO 

  

Da análise do conceito das joint ventures foi possível depreender que tal fenômeno se trata de 
um modo de colaboração empresarial, hodiernamente, bastante utilizado na prática 
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empresária. Quanto à natureza jurídica do referido fenômeno importante observar que ela é 
eminentemente contratual, visto que o vínculo existente entre as partes não é imperativo - ex 
re, mas voluntariamente assumido. A relação entre as partes nasce do consenso - ex contractu. 
O que permite verificar que, mesmo quando a joint venture adotar a forma de uma sociedade, 
sua natureza jurídica será contratual, já que a relação jurídica é estabelecida pelo consenso 
entre as partes, ou seja, pelo acordo de vontades. 

Verificada a presença do caráter de colaboração existente, na medida em que se expressa pelo 
esforço conjunto das partes (co-ventures), forçoso é concluir que as joint ventures tendem 
mais para uma sociedade do que para um simples contrato de intercâmbio. 

Após visualizar as diversas modalidades de joint ventures existentes, o estudo se dirigiu para 
a análise destas no âmbito da indústria do petróleo. Tal inclinação deu-se, principalmente em 
virtude do novo marco regulatório recentemente estabelecido para as áreas do pré-sal e que 
ensejou a mudança do antigo modelo de concessão para um novo modelo de partilha de 
produção. 

Neste modelo de partilha de produção verificou-se que haverá uma maior intervenção do 
Estado sobre a autonomia privada, na medida em que, além da criação de uma empresa 
pública Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), para gerenciar os contratos de exploração de petróleo, 
gás natural e outros hidrocarbonetos na região do Pré-sal, o diploma legal também estipulou 
que a PETROBRAS terá necessariamente uma participação mínima, estabelecida na lei, nos 
consórcios que forem estabelecidos com o licitante vencedor, nos termos do artigo 20 da Lei 
n.º 12.351/2010. 

Importante também foi verificar a possibilidade de a União contratar diretamente com a 
PETROBRAS, sem que seja efetuada prévia licitação. Tal situação, não só caracteriza um 
tratamento não isonômico, mas, como acima exposto é contrário a livre iniciativa e a livre 
concorrência, pois privilegia sociedade de economia mista, que deveria estar sujeita às 
mesmas normas aplicáveis as pessoas de direito privado. 

Por fim, coube destacar alguns questionamentos de cunho econômico os quais, 
provavelmente, só o tempo irá responder, tais como uma eventual impossibilidade de a 
PETROBRAS ter recursos financeiros para conseguir explorar as atividades de exploração de 
petróleo e gás natural, nos termos do diploma legal, bem como a possibilidade de haver uma 
possível fuga de investimentos estrangeiros. 
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[[i]] 5. Com o objetivo anteriormente definido - que, afinal, constitui a base institucional das Sociedades 
Anônimas - o Projeto busca elaborar um sistema baseado nos seguintes princípios: 

(...) 

 e) a pequena e média empresas, que revestem a forma de sociedades anônimas fechadas, podem, em sua 
estrutura fundamental, continuar a funcionar como existem, sob o império da lei vigente; mais ainda, buscou-se 
dar-lhes maior flexibilidade (adoção de espécies de ações ordinárias, facilidades nas publicações a serem feitas 
em resumo, etc.) e, correlatamente, instrumentá-las para servirem de suporte adequado para a formação de 
empreendimentos comuns (joint ventures); 

disponível em http://www.cvm.gov.br/port/atos/leis/6404_Exposicao.asp, acessado em 18.11.2010. 

[[ii]] As Chartered Companies eram companhias monopolistas cuja finalidade era o comércio marítimo, 
especialmente aquele desenvolvido entre metrópole e colônias, sendo a Companhia das Indias Ocidentais, apesar 
de Holandesa, certamente, o melhor exemplo histórico deste tipo societário.   

[[iii]] O decreto, que instituiu a Companhia das Índias Ocidentais, concedeu-lhe os mais amplos privilégios, 
autorizando-a, em nome dos Estados Gerais, a "fazer contratos, pactos e alianças com príncipes e naturais dos 
países compreendidos nos limites, construir fortalezas e fortificações, admitir gente de guerra, nomear 
governadores e funcionários da justiça e outros, para os serviços necessários à conservação das praças, 
manutenção da ordem e policia, distribuição da justiça e desenvolvimento do comércio, deportar e demitir 
funcionários e colocar outros em seu lugar. Cf. VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por ações, vol. I. 
Rio de Janeiro: Forense, 1959, p.11-12. 

[[iv]] Cf. LOBO, Carlos Augusto da Silveira. As Joint Ventures. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, v. 
1, jan./abr. 1995, P. 77. 

[[v]] Hourquebie v. Girard, 12 Fed. CAs. 6732, 2 Wash. C. C. 212 (1808); Lyles v. Styles, 15 Fed. Cas. 8625, 2 
Wash. C. C. 224 (1808). 

[[vi]] The Joint Venture Fable, disponível em http://ssrn.com/abstract=1604084, acessado em 15.10.2010. 

[[vii]] Ozeas v. Johnson Binn. 191 (Pa. 1806). 

[[viii]] Além de utilizar a palavra sócio, tradução do termo em inglês partners, optou-se por também mencionar 
este último, posto que pela decisão, haveria no caso concreto uma partnership. 

[[ix]] The proper remedy, for one partner against the other, is by an action of account render. No case has been 
cited by the plaintiff's counsel to show that an action like the present can be maintained, unless the partners have 
settled their account, and struck the balance. It is of importance that the forms of action should not be 
confounded. They are founded in good sense, and convenience. The defendant has an interest in insisting that the 
proper form of action should be preserved, of which this court has no right to deprive him. It is most convenient 
that the partnership accounts should be settled before auditors. It would be extremely difficult, and in many 
cases almost impossible to settle them by a jury. I am therefore of opinion that the plaintiff cannot maintain his 
action. Tradução livre: O meio apropriado de um sócio litigar em face de outro sócio é pela ação de prestação de 
contas. O advogado do autor não indicou qualquer decisão que demonstrasse a necessária manutenção da 
presente ação, ou mesmo que os sócios tenham liquidado suas contas, e finalizado o saldo. É importante que as 
formas de ações não sejam confundidas. Elas são criadas de acordo com a conveniência e o bom senso. O réu 
tem o interesse em insistir que seja adotada a forma apropriada de ação, não tendo a Corte o direito de privá-lo 
deste meio. É mais conveniente que a prestação de contas da sociedade ocorra antes da auditoria. Seria 
extremamente difícil e em alguns casos até mesmo impossível o julgamento por um júri. Eu sou, por isso, da 
opinião de que o autor não pode manter esta ação.     
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[[x]] A partnership do direito norte-americano, no ordenamento jurídico brasileiro, seria semelhante à sociedade 
simples, na qual a responsabilidade dos sócios, em regra, não é limitada, salvo o previsto no inciso VIII do artigo 
997 do Código Civil, que prevê a possibilidade de os sócios estipularem no contrato social que a 
responsabilidade se dará de forma subsidiária. Além deste fator, há nestas sociedades uma forte presença do 
caráter intuitu personae. Desta forma, no presente estudo, para evitar confusão, será evitada a tradução do termo 
para a língua portuguesa. 

[[xi]] Miller v. Walser, 42 Nev. 497, 181 Pac. 437 (1919), (The principal distinction between a partnership and a 
joint venture is that in most jurisdiction, where any is regarded as existing, one party may sue the other at law 
for a breach of the contract; but this right will not preclude a suit in equity for an accounting). 

[[xii]] Rae v. Cameron, 112 Mont 159, 168, 114 p. 2d. 1060 (1941), apud BAPTISTA, Luiz Olavo, in A Joint 
Venture - Uma Perspectiva Comparatista, Revista de Direito Mercantil, ano XX, 42, abr/jun 81. "A reading of 
the cases on the subject confirms the observation to the effect that the courts have not laid down an exact 
definition of the term joint adventure which can be used as a general rule by means of which the ultimate 
question can be determined". 

[[xiii]] NICHOLS."Joint Ventures" in Virginia Law Review, vol. 36, n. 4, 1950, p.425-429. apud BAPTISTA, 
Luiz Olavo, op. cit., p. 43. 

[[xiv]] Importante ressalva é que esta regra não é válida em todos os estados da federação norte-americana, já 
que no Estado de Nova Iorque, por exemplo, admite-se que uma pessoa jurídica (Corporation) seja sócia de uma 
partnership. 

[[xv]] Cf. GAMBARO, Carlos Maria, O contrato internacional de joint venture in Revista de Informação 
Legislativa, v. 37, n.º 146, abr./jun. de 2000, p. 89. 

[[xvi]] BAPTISTA, Luiz Olavo, op. cit., p. 42. 

[[xvii]] United States v. Standard Oil Co. of California, 155 F. Supp. 121 (S.D.N.Y. 1957), aff'd 270 F2d 50 (2d 
Cir. 1959) in BAPTISTA, Luiz Olavo, op. cit., p. 48. 

[[xviii]] Commisioner of Internal Revenue v. Tower, 327 U.S. 280 (1946). 

[[xix]] FORGIONI, Paula A., Teoria geral dos contratos empresariais, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 173. 

[[xx]] BAPTISTA, Luiz Olavo, op. cit., p. 55-56. 

[[xxi]] FORGIONI, Paula A., op. cit.,p. 174-175. 

[[xxii]] FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Código civil comentado, vol. XI: direito de empresa, artigos 887 a 
926 e 966 a 1.195. São Paulo: Atlas, 2008, p. 136. 

[[xxiii]] O § 3° trata da responsabilidade solidária das sociedades consorciadas, caso em que nem se poderia 
cogitar de desconsideração, pelo fato de não possuir o consórcio personalidade jurídica, requisito indispensável à 
aplicação da teoria. In ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. Fundamentos da desconsideração da 
personalidade jurídica no sistema jurídico da Common Law e sua aplicação no direito inglês e norte-americano 
- influência no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor in Temas de direito civil-empresarial. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. 

[[xxiv]] RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. op. cit., p. 74. 

[[xxv]] PENTEADO, Mauro Rodrigues. O contrato de consórcio in Novos Contratos Empresariais (Coord. 
Carlos Alberto Bittar). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 76. 

[[xxvi]] Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir 
consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. 
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§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas 
no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. 

§ 2º A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; 
os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio. 

Art. 279.  O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para 
autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão: 

I - a designação do consórcio se houver; 

II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio; 

III - a duração, endereço e foro; 

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas; 

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados; 

VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa 
de administração, se houver; 

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada 
consorciado; 

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver. 

Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio do lugar da 
sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada. 

[[xxvii]] COMPARATO, Fabio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, p. 223. 

[[xxviii]] No presente estudo, à sociedade criada com o intuito de efetuar o empreendimento comum, preferir-se-
ão os termos Corporate joint venture ou joint venture societária, em detrimento da denominação Companhia 
joint venture utilizada pelo autor. 

[[xxix]] LOBO, Carlos Augusto da Silveira.  op. cit., p. 81. 

[[xxx]] GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 481. 

[[xxxi]] EIZIRIK, Nelson. Temas de direito societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.573. 

[[xxxii]] GUIMARÃES, Leonardo. "A SPE - Sociedade de Propósito Específico" in Revista de Direito 
Mercantil, nº 125, jan.;mar. de 2002, p. 137. Apud EIZIRIK, Nelson. Op. cit., p. 573. 

[[xxxiii]] Para uma holding, uma joint venture seria um componente afiliado, e não um componente-controlado, 
porque a joint venture não permite um controle absoluto de um parceiro da sociedade, a holding pode consolidar 
o capital investido, mas precisa reconhecer a independência da pessoa jurídica da joint venture perante o público 
geral e a justiça. Cf. RASMUSSEN, Uwe Waldemar. Holdings e joint ventures. São Paulo: Aduaneiras, 1991. 

[[xxxiv]] LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 
1992, p. 363. 

[[xxxv]] ASTOLFI. El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981, p. 676 apud FARINA, Juan M., 
Contratos comerciales modernos, Buenos Aires: Astrea, 1999, p. 783. 
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[[xxxvi]] RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. As joint ventures na indústria do petróleo. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997, p. 171. 

[[xxxvii]] Art. 1º Constituem monopólio da União: 

I- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos e gases raros, existentes no 
território nacional; 

II- a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III- o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, 
e bem assim o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros 
de qualquer origem. 

Art. 2º A União exercerá, o monopólio estabelecido no artigo anterior: 

I- por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão de orientação e fiscalização; 

II- por meio da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A. e das suas subsidiárias, constituídas na forma da 
presente lei, como órgãos de execução. 

[[xxxviii]] Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 
anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 
no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 
origem. 

[[xxxix]] Comissão interministerial, composta pelos ministros Edison Lobão, Dilma Rousseff, Guido Mantega, 
Miguel Jorge e Paulo Bernardo e convocada pelo então Presidente da República, Lula, para apresentar proposta 
de adaptação da Lei do Petróleo ao novo cenário aberto com as descobertas do Pré-sal. 

[[xl]] A descoberta dos reservatórios do Pré-sal mudou o patamar das reservas petrolíferas do País, baixando o 
risco exploratório em um momento em que o preço internacional do petróleo está relativamente alto, 
compensando os custos de exploração e produção em águas ultraprofundas e garantindo ótima rentabilidade. 
Disponível em http://blog.planalto.gov.br/pre-sal-exposicao-de-motivos/trackback/, acessado em 28.04.2011. 

[[xli]]  Art. 2º Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 

I - partilha de produção: regime de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos no qual o contratado exerce, por sua conta e risco, as atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento e produção e, em caso de descoberta comercial, adquire o direito à apropriação do custo em 
óleo, do volume da produção correspondente aos royalties devidos, bem como de parcela do excedente em óleo, 
na proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato; 

[[xlii]] Em suas linhas gerais, eis o princípio da autonomia da vontade, que genericamente pode enunciar-se 
como a faculdade que tem as pessoas de concluir livremente os seus contratos in PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Instituições de direito civil, vol. III, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 25. 

[[xliii]] PEREIRA, Caio Mario da Silva, op. cit., p. 29. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1281



[[xliv]] Para isto há a previsão de criação de um Novo Fundo Social que tem por objetivo proporcionar uma 
fonte regular de recursos para as atividades prioritárias, quais sejam o combate à pobreza, a educação de 
qualidade e a inovação científica e tecnológica, transformando a riqueza baseada nos recursos naturais em 
riqueza para as pessoas, em oportunidades e desenvolvimento humano 

[[xlv]] Lei n.º 12.304/2010. 

[[xlvi]] Art. 8º da Lei n.º 12.351/2010. 

[[xlvii]] Art. 2º, VI da Lei n.º 12.351/2010. 

[[xlviii]] Art. 2º, VII da Lei n.º 12.351/2010. 

[[xlix]] Art. 10, III, "c" da Lei n.º 12.351/2010. 

[[l]] Art. 8º, I da Lei n.º 12.351/2010. 

[[li]] Importante destacar que, no modelo de concessões, previsto na Lei do Petróleo (Lei n.º 9.478/1997), tal 
situação mostra-se bastante diferente, veja-se, in verbis: Art. 61. A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS é 
uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como objeto a pesquisa, 
a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de 
outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer outras 
atividades correlatas ou afins, conforme definidas em lei. 

§ 1º As atividades econômicas referidas neste artigo serão desenvolvidas pela PETROBRÁS em caráter de livre 
competição com outras empresas, em função das condições de mercado. (grifos nossos) 
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OS LIMITES DA AUTONOMIA PRIVADA NOS CONTRATOS DE 
SOCIEDADE 

 
THE LIMITS OF PRIVATED AUTONOMY ON SOCIETY CONTRACTS 

 
 
 

Gustavo Henrique de Almeida 
 

RESUMO 
Trata-se de estudo relativo à função social do contrato de sociedade empresária. O trabalho 
tem como escopo a análise da autonomia privada e seus reflexos na elaboração de um contrato 
social e a função social deste instituto, tanto no seu aspecto intrínseco quanto extrínseco. 
Ademais, o estudo aborda práticas que desvirtuam do aludido princípio e propõe-se uma 
reflexão sobre a finalidade do contrato social. O objetivo deste estudo é constatar o limite à 
autonomia privada em relação ao contrato social. A abordagem possui um viés 
eminentemente constitucional. Nesse sentido, são conjugados interesses individuais e 
coletivos, analisando a prevalência de um sobre o outro em caso de conflito. 
PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA PRIVADA E O CONTRATO; CONTRATO 
SOCIAL; FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 
 
ABSTRACT 
It is a study about the social function of enterprise contract. The article aims to analyze the 
private autonomy and all reflects on a social contracting creation, besides the social function 
of the institute and its internal and external aspects. Furthermore, the study focuses the 
practices that changes mentioned principle and proposes a reflection the about the goals of the 
enterprise contract. The aim of this study is to find the limit of private autonomy in relation to 
the social contract. The approach is eminently constitutional. In this sense, are combined 
individual and collective interests, analyzing the prevalence of one interest over the other just 
in case of conflict. 
KEYWORDS: PRIVATE AUTONOMY AND CONTRACT; SOCIAL CONTRACT; 
SOCIAL FUNCTION OF ENTERPRISE CONTRACT. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

  

O direito permite aos cidadãos o entabulamento de pactos mediante o respeito às normas 
postas, considerando que o particular o faça pautando-se pela autornomia privada. Exatamente 
essa permissão do direito se constitui portas abertas para o exercício dessa autonomia. 
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Em que pese o particular estar dotado da capacidade regular suas relações privadas, deve ele o 
fazer pautando-se pelas regras e princípios jurídicos. Nesse sentido, impera a necessidade de 
se respeitar a coletividade. 

  

No âmbito do Direito Empresarial, o contrato de sociedade que tem como uma de suas 
finalidades a regulação da vida privada dos sócios e da sociedade empresária, reflete na esfera 
jurídica de terceiros. Nesse sentido, o pacto inicialmente de reflexos na vida dos particulares 
amplia seu raio de abrangência para o coletivo. 

  

Diante disso, o contrato social, especialmente o da sociedade empresária, deve respeitar regras 
e os princípios jurídicos que resguardam a coletividade, mister pela necessidade de se pautar 
pelo modelo constitucional de prevalência do coletivo sobre o individual. 

  

Diante disseo, a análise da autonomia privada e seus reflexos na elaboração de um contrato 
social e a função social deste instituto são abordados nesse trabalho, assim como as a proposta 
de uma reflexão sobre a finalidade do contrato social. 

  

  

2 A AUTONOMIA PRIVADA E O CONTRATO 

  

  

2.1 A função social do contrato e o pressuposto da autonomia 

  

  

A dogmática jurídica contemporânea concebe os homens como livres, iguais, sujeito de 
direitos e dotados de capacidade para exercê-los em sua plenitude, na medida em que o 
ordenamento jurídico lhe permita ou não vede tal exercício. Tais dogmas foram assumidos 
como ideários da Revolução Francesa e consubstanciados na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, em 1789, no artigo 1º ao declarar, ab initio, que os homens nascem e 
são livres, além de serem iguais em direitos. Ainda, no artigo 5º, ao afirmar que tudo que não 
é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não 
ordene. 

  

Todos os postulados de liberdade e igualdade surgidos ou potencializados pela Revolução 
Francesa refletiram significativamente no mundo ocidental e nos ordenamentos jurídicos que 
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foram influenciados pelos ideais que conduziram a tomada da Bastilha. Depois dos citados 
momentos históricos, os ordenamentos de diversos Estados incorporaram os ideários da 
liberdade e da igualdade. A própria Constituição Francesa de 1791 trouxe declarações que 
faziam expressa alusão aos sentimentos libertários e igualitários percebidos pela sociedade 
francesa nos quais a Revolução se fundou. 

  

Marco histórico para humanidade, referida Revolução e os acontecimentos que lhes são 
conexos representam uma ruptura com os padrões feudais de uma sociedade estamental, ao 
passo que subsidiaram o florescimento de novos paradigmas, os quais propiciaram, ainda que 
do ponto de vista formal, a igualdade entres os cidadãos e a liberdade, inclusive para 
contratar. Firmou-se, também, o direito de propriedade, que foi erigido à categoria de atributo 
da pessoa, como uma faculdade e um poder individual, ao ponto da Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, em seu artigo 17º, mencionar que, como a propriedade é um direito 
inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, exceto quando a necessidade pública 
legalmente comprovada o exigir e mediante condição de justa e prévia indenização. 

  

Nesse contexto histórico, o contrato revela-se como instituto jurídico de suma importância, na 
medida em que o pleno exercício do direito de propriedade e a manifestação da liberdade 
passa pela possibilidade de contratar. Vivia-se, naquele período, sob a égide do Estado Liberal 
marcado pelo laissez-faire. A liberdade de contratar, portanto, surgiu como uma manifestação 
da autonomia privada, na medida em que, segundo Karl Larenz: 

  

[...] o indivíduo só pode existir socialmente como personalidade quando lhe seja reconhecida 
pelos outros não apenas a sua esfera de propriedade, mas também quando, além disso, possa 
em princípio regular por si mesmo as suas questões pessoais e, na medida em que com isso 
seja afetada outra pessoa, possa regulamentar as suas relações com ela com caráter 
juridicamente obrigatório mediante acordo livremente estabelecido [...] (LARENZ apud 
RIBAS, 2009). 

  

A autonomia privada consiste na possibilidade das pessoas regularem suas relações de 
natureza eminentemente privada, cuja força vinculante e obrigatória que as compele a 
proceder conforme por elas regulado, entre elas se torna norma jurídica por livre manifestação 
da vontade individual. Tal manifestação só é possível por haver autonomia dos entes privados 
para regularem suas relações jurídicas pessoais permitidas pelo ordenamento. Nesse sentido, 
Ricardo Luis Lorenzetti afirma que a autonomia privada é reconhecida pela ordem jurídica 
como "[...] la fuente de las obligaciones [...]" (LORENZETTI, 1999, p. 19). 

  

Por sua vez, a força obrigatória dos contratos encontra fundamento na autonomia da vontade. 
O contrato, portanto, é um instrumento dessa autonomia na medida em que esta por aquele se 
manifesta e se realiza. 
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Em que pese a concepção de contrato como instrumento da autonomia da vontade e realização 
desta ter surgido no limiar da Revolução Francesa e se desenvolvido a partir da permissão 
constitucional daquele país, além das previsões do Código Napoleônico com base na idéia de 
liberdade, foi a propriedade que deu novos contornos à concepção de contrato como livre 
manifestação de vontade. O próprio Código Civil Francês de 1804 dispunha sobre contratos 
em seu livro destinado aos modos pelos quais se adquire a propriedade. Nesse sentido, 
Messineo afirma que o contrato "[...] es un reflejo de la institución de la propriedad privada. 
Ella es el vehiculo de la circulación de la riqueza, en cuanto se admita una riqueza (esto es, 
una propriedad) privada [...]" (RIBAS, 2009). 

  

O direito de propriedade, ao ser exercido, demanda a utilização do contrato para, pelo arbítrio 
da vontade das partes, transigirem sobre os direitos inerentes à propriedade. Sendo esta o 
objeto do contrato, este instituto viabiliza a plena disposição pelo proprietário dos seus 
direitos. 

  

O Estado Liberal garantiu aos particulares a regulação de suas esferas privadas com base na 
autonomia e na liberdade de contratar, que aparenta trazer consigo apenas interesses privados, 
em verdade, reflete um viés dos interesses públicos, uma vez que a garantia da manifestação 
dos interesses particulares representa interesse comum. 

  

A permissão para que todos pudessem contratar segundo sua autonomia privada seria um 
dever do Estado que, ao garantir o direito de liberdade e de propriedade, possibilitaria a cada 
um lograr a felicidade individual, o que representaria a felicidade de todos particularmente e, 
consequentemente, a finalidade do Estado. 

  

Contudo, a ideia de que a somatória dos interesses privados garantidos pela liberdade e pela 
autonomia privada representaria o interesse público esbarrou em dilemas da práxis que o 
Estado Liberal não estava preparado para enfrentar. O desequilíbrio nas relações privadas 
promovidos pela prevalência da parte melhor aparelhada social, econômica e culturalmente, 
consiste e elemento passível de tornar uma relação contratual também desequilibrada e, 
consequentemente, socialmente desinteressante. Portanto, a liberdade de contratar e a 
autonomia privada, por si só, não seriam suficientes para garantir que interesses privados 
estariam sendo velados pelo Estado, tampouco os interesses públicos, pois nem sempre o 
interesse público coincide com a mera somatória dos interesses privados realizados, podendo, 
inclusive, contrapor-se a eles. 

  

Em virtude das pressões sociais e ideológicas, sobretudo do marxismo, o Estado Liberal se 
transformou no Estado social. Isso porque o liberalismo favorecia os capitalistas, enquanto 
uma massa social não gozava de acesso ao mínimo existencial. Assim, o Estado Social surge 
no século XX como resposta à miséria e a exploração de grande parte da população. 
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O Estado Social representou uma transformação superestrutural do Estado liberal com a 
finalidade de superar a contradição entre a igualdade formal e a desigualdade social. O 
liberalismo não solucionava as contradições sociais, mormente das pessoas à margem da vida 
econômica, desapossadas de quase todos os bens. Em virtude disso, passou o Estado a atuar 
garantindo direitos relativos ao trabalho, à previdência, à educação, intervindo na economia, 
regulando o salário, a moeda e os preços e combatendo o desemprego. 

  

O intervencionismo estatal sobre a vida privada também teve os seus reflexos na esfera dos 
contratos, o que evidenciou a necessidade de se equilibrar, além de regulamentar as relações 
contratuais, traçando regras gerais. Dentre as causas do intervencionismo estatal, pode-se 
elencar a primazia do social sobre o individual, os efeitos maléficos da acumulação e 
concentração de capitais, a desigualdade entre os contratantes e a necessidade de proteger os 
indivíduos da tirania das sociedades. Logo, o Estado passou a intervir na economia para 
promover a justiça social, restando evidenciada a sobreposição dos interesses sociais sobre os 
individuais, tão tutelados pelo Estado Liberal. 

  

A evolução do Estado Social culminou com o surgimento do Estado democrático de direito, o 
qual designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o 
respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais por meio do estabelecimento 
de uma proteção jurídica. 

  

O Estado democrático de direito não suprimiu o Estado Social, mas sim alargou o espectro de 
tutela de direitos e garantias fundamentais. Em razão disso, a prevalência dos interesses 
sociais sobre os individuais é abraçado pelo Estado democrático de direito. Sendo assim, pode 
o Estado intervir nas relações privadas regulando e corrigindo distorções, inclusive no âmbito 
contratual. 

  

O soerguimento do Estado democrático de direito sobre as bases do Estado social permitiu a 
construção de um direito dotado de caráter social, cujo objetivo centrou-se na coletividade, no 
intuito de se estabelecer o equilíbrio e a harmonia, corrigindo distorções históricas 
promovidas, especialmente, pelo Estado Liberal. 

  

Na medida em que o Estado adotou uma postura intervencionista, os direitos passaram a ter 
uma função marcadamente social. Os espaços para a individualidade foram se tornando cada 
vez mais limitados, pois o coletivo se sobrepôs ao individual. Nenhum direito pode, 
hipoteticamente, ser exercido em prejuízo do social beneficiando apenas o titular 
individualmente. 

  

O exercício do direito de contratar foi frontalmente atingido pelo paradigma da função social 
dos direitos. A liberdade de contratar, portanto, deve ser plena até o limite da sua função 
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social, pois não se pode conceber um contrato "[...] com acentuado potencial econômico ou 
financeiro, se, em contrapartida, nos depararmos com um impacto negativo ou desvalioso no 
campo social" (GAGLIANO, 2005, p. 49). 

  

Nesse sentido, um contrato não pode ser concebido levando-se em conta apenas os objetivos 
buscados pelos contratantes, pois se torna necessário, sobretudo, analisar a repercussão social 
que dele possa resultar. Isso implica dizer que o contrato como instrumento particular não 
pode ser ajustado aos interesses exclusivos dos contratantes, desprezando a interferência que 
talvez possa provocar na esfera jurídica de terceiros, ou de toda uma coletividade. 

  

A função social do contrato deve ser entendida como uma cláusula geral que rege toda a 
relação contratual antes, durante e depois da sua execução. Deve, ainda, ser concebida como 
um princípio, que orienta o sistema jurídico no âmbito das relações contratuais. 

  

Na medida em que a propriedade como objeto contratual foi perdendo o seu caráter 
puramente privado, estava evidenciando, também, que "[...] o contrato naturalmente 
experimentaria o mesmo fenômeno [...]" (GAGLIANO, 2005, p. 49). No mesmo sentido, 
Hironaka sustenta que deve se "[...] subordinar a propriedade privada aos interesses sociais, 
através desta idéia-princípio, a um só tempo antiga e atual, denominada 'doutrina da função 
social'" (2000, p. 105). 

  

Admitir esses preceitos significa dizer que, no campo da propriedade, assim como dos 
contratos, houve uma evolução e uma consequente superação do modelo oitocentista 
migrando-se para um estado de preocupação com a repercussão social dos direitos. A tutela da 
propriedade e do contrato deve ocorrer na exata medida em que o exercício desses direitos 
não repercuta maleficamente entre as partes que deles se valem, ou mesmo para sociedade. 

  

A função social dos contratos, entretanto, possui um conceito aberto e indeterminado, razão 
pela qual delimitá-lo abstratamente beira o impossível. No intuito de traçar linhas mestras na 
compreensão desse instituto, Paulo Nalin apud Theodoro Júnior (2003, p. 43), sustenta que a 
função social dos contratos possui dois níveis, o intrínseco e o extrínseco. 

  

O nível intrínseco refere-se ao dever que os contratantes guardam em relação ao respeito, à 
boa-fé objetiva e à lealdade negocial, observando, ainda a equivalência material entre as 
partes. 

  

Por sua vez, o nível extrínseco relaciona-se aos terceiros, à coletividade externa ao âmbito 
contratual. Nesse sentido, segundo a função social do contrato, jamais poderá ocorrer hipótese 
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em que os interesses contratuais puramente privados se sobreponham aos interesses externos e 
coletivos. 

  

Depreende-se da lição trazida a lume por Nalin, os deveres acessórios e conexos ao contrato, 
em uma clara superação do caráter individualista de outrora, ressaltando-se os aspectos da 
ética e da lealdade evidenciados pelos deveres de informação, confidencialidade, assistência e 
lealdade, dentre outros. 

  

A preocupação com as repercussões do contrato revelam a importância desse instituto para a 
sociedade, especialmente porque ele constitui um instrumento de circulação de riquezas e 
pode conduzir, por isso mesmo, ao desenvolvimento social. Em virtude disso, modelar o 
desenvolvimento social por meio dos contratos requer a intervenção do Estado, sobretudo 
para garantir a esse instrumento a eficácia da sua finalidade. 

  

A intervenção, contudo, não significa extinguir a autonomia privada ou o princípio do pacta 
sunt servanda. O que ocorre é uma mitigação dos aludidos princípios a fim de torná-los 
adequados à nova realidade social e jurídica do Estado Democrático de Direito. Trata-se, 
portanto, de corrigir distorções sociais históricas e humanizar o conceito de contrato. 

  

  

3 MODELO CONSTITUCIONAL 

  

  

3.1 Prevalência do social sobre o individual 

  

  

A constituição brasileira inaugurou uma nova era em relação à amplitude dos direitos sociais 
em nosso país. Atendendo ao clamor social que cresceu e tomou forma no fim dos anos 70, a 
constituinte elaborou e promulgou em 1988 aquela que se tornaria a nossa norma 
fundamental, a qual foi recebida pela sociedade com a expectativa daqueles que almejavam a 
garantia das liberdades. 

  

Dentre os vários matizes da liberdade constitucionalmente garantida, encontramos a 
contratual, que se traduz na liberdade para contratar ou não e, ao contratar, o modo como 
fazê-lo. 
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A Carta Magna concede a máxima liberdade contratual no âmbito das relações privadas, mas 
sobrepõem os interesses coletivos aos individuais. Isso ocorre na medida em que aos 
contratantes não basta a satisfação das suas vontades particulares, mas também a observância 
dos aspectos sociais da contratação, sejam eles diretos ou indiretos. Por esta razão, o poder 
constituinte fez constar do texto constitucional, em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII, que a 
propriedade atenderá a sua função social. 

  

Ao exigir que o direito de propriedade atenda à sua função social, a constituição exige o 
mesmo do contrato, pois o exercício do direito de propriedade se perfaz, necessariamente, 
pelo contrato, com leciona Miguel Reale, sobre a função social deste instituto: 

  

Um dos motivos determinantes desse mandamento resulta da Constituição de 1988, a qual, 
nos incisos XXII e XXIII do Art. 5º, salvaguarda o direito de propriedade que "atenderá a sua 
função social". Ora, a realização da função social da propriedade somente se dará se igual 
princípio for estendido aos contratos, cuja conclusão e exercício não interessa somente às 
partes contratantes, mas a toda a coletividade. (REALE, 2003) 

  

Tais previsões de Direito Constitucional evidenciam a constitucionalização do Direito 
Privado, o que curva este à orientação principiológica daquele. Se o nosso modelo 
constitucional adota a prevalência do social sobre o individual, como podemos depreender dos 
dispositivos já citados, assim com dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, que possa garantir o 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais, também o contrato deve atender a sua função social, "[...] a fim de que ele 
seja concluído em benefício dos contratantes sem conflito com o interesse público" (REALE, 
2003). 

  

  

3.2 O Contrato de sociedade 

  

  

O desenvolvimento da atividade empresária pode suceder de forma individual ou coletiva. A 
primeira ocorre quando uma pessoa natural, em nome próprio exerce a empresa, 
denominando-se empresário individual. A segunda forma, a coletiva, se reveste de uma 
roupagem jurídica denominada de sociedade empresária. 

  

A atividade empresária individual se apresenta mais adequada a pequenos empreendimentos, 
o que não impede, todavia, de que os grandes sejam conduzidos por empresários individuais. 
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Contudo, em razão de algumas vantagens conferidas às sociedades, tais como a limitação da 
responsabilidade dos sócios, a distinção da personalidade, dentre outros fatores, o exercício da 
atividade empresarial de forma coletiva se apresenta relativamente mais favorável aos que 
pretendem empreender. 

  

O ordenamento jurídico brasileiro disponibiliza algumas formatações sociais aos cidadãos, de 
modo que se possa escolher aquela que mais se ajusta ao tipo de empreendimento e ao vínculo 
que entre os prováveis sócios possa existir. Cada sociedade revela suas peculiaridades, cuja 
escolha, salvo algumas restrições, fica a cargo dos empreendedores. 

  

A despeito das várias teorias que gravitam em torno da empresa, especialmente as teorias 
institucionalistas, o que ora se analisa é vínculo estabelecido entre os sócios ou acionistas da 
sociedade criada com a finalidade de se exercer a empresa. O foco, portanto, é o elo entres as 
pessoas que se unem para criar a sociedade. 

  

O contrato ou estatuto social[1] por meio do qual nasce a sociedade nasce, nos termos do art. 
981, do Código Civil brasileiro é celebrado por pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre 
si, dos resultados. Contudo, torna-se necessário esclarecer que: 

  

O contrato de sociedade empresária não tem muita afinidade com o universo dos contratos 
ortodoxos. Nada tem de comum, para ser mais direto. Trata-se de uma avença diferenciada 
das demais modalidades contratuais porque vocacionada à constituição de uma pessoa 
jurídica. 

Também se aparta dos outros contratos de sociedade porque a pessoa jurídica que constitui é 
afetada por uma destinação empresarial, ou seja, ingressará no mundo jurídico como titular de 
uma atividade econômica organizada no sentido da produção e/ou circulação de bens ou 
serviços. (FÁZZIO JÚNIOR, 2009) 

  

Waldo Fázzio Júnior enfatiza que prevalece na doutrina o entendimento esposado por Tullio 
Ascarelli, no sentido de que o contrato de sociedade é um contrato plurilateral de organização, 
cuja função não termina: 

  

[...] quando executadas as obrigações das partes (como acontece, ao contrário, nos demais 
contratos); a execução d as obrigações das partes constitui a premissa para uma atividade 
ulterior; a realização desta constitui a finalidade do contrato; este consiste, em substância, na 
organização de várias partes em relação ao desenvolvimento de uma atividade ulterior 
(FÁZZIO JUNIOR, 2005, p. 155). 
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Nesse sentido, o contrato é o instituto jurídico que viabiliza a criação de uma sociedade 
empresária concebida, em regra, por particulares. Não se olvide que o pacto, para merecer 
algumas vantagens e proteções legais, deve ser celebrado na forma escrita, conforme estatui 
os arts. 986 e 992, do CC. Contudo, nada impede que o mesmo seja elaborado verbalmente, 
ou até tacitamente. 

  

O contrato social pode dizer respeito a uma sociedade de pessoas, classificação conferida 
àquela que tenha por elemento precípuo a qualidade dos sócios, ou à sociedade de capitais, 
classificação dada às sociedades que tenham como elemento preponderante o capital 
disponibilizado pelo sócio ou acionista à sociedade. Uma sociedade de pessoas se difere da de 
capitais também em virtude do feixe de relações jurídicas estabelecido, o que pode refletir 
uma dupla relação jurídica, sendo que por um lado se estabelece direitos e obrigações dos 
sócios entre si e para com a sociedade, e por outro, apenas dos sócios para com a sociedade, 
na media em seja, respectivamente, sociedade de pessoas ou de capitais. 

  

Na sociedade de pessoas, o vínculo entre os sócios é maior, pois importa saber que serão os 
sócios. Esse tipo de sociedade geralmente é destinado a pequenos empreendimentos. Na 
sociedade de capitais, sobretudo a sociedade anônima de capital aberto, não se revela 
preponderante a qualidade dos acionistas, mas tão-somente o seu aporte de capital, sendo a 
sua entrada ou saída do quadro de acionista extremamente facilitada. 

  

Em virtude do vínculo entre os sócios na sociedade de pessoas ser mais estreito, decorre 
naturalmente do contrato social por eles entabulado um feixe de relações jurídicas entre os 
sócios e a sociedade, e também dos sócios entre si, ao passo que na sociedade de capitais o 
feixe de relações jurídicas se estabelece apenas ente os sócios e a sociedade, não havendo 
maior relevância as relações entre aqueles que compõem o quadro societário. 

  

As relações jurídicas estabelecidas a partir do contrato de sociedade evidenciam a 
manifestação da autonomia privada, levada a efeito pela liberdade de contratar e pela 
liberdade contratual, na medida em que ninguém pode ser compelido a contratar ou a 
permanecer contratado e que os contratantes dispõem de liberdade para pactuar o teor 
contratual. 

  

Consequentemente, o contrato de uma sociedade empresária deve atender a sua função social, 
o que implica dizer que este "[...] não pode ser transformado em um instrumento para 
atividades abusivas, causando dano à parte contrária ou a terceiros [...]". (REALE, 2003) 

  

Na medida em que atende sua função social, o contrato ou estatuto social jamais pode ser 
utilizado como meio para se atentar contra um dos sócios, contra a própria sociedade ou 
mesmo contra terceiros estranhos ao quadro societário. 
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3.3 A função social do contrato de sociedade empresária 

  

O contrato social é um instituto de extrema importância para a atividade empresária. Por meio 
dele se exterioriza a vontade das pessoas que contribuem com recursos e esforços para a 
formação de uma organização destinada a desempenhar uma atividade fim, com o objetivo de 
lucro. 

  

Desde que escrito e devidamente arquivado, o instrumento contratual confere personalidade 
jurídica à sociedade que dele surge. Entretanto, o contrato não escrito ou escrito e não 
arquivado, não retiram o status de sociedade do grupo de pessoas que se reúnem mediante a 
contribuição de recursos e esforços para exercerem atividade empresária. Contudo, para que 
surja a personalidade jurídica da sociedade distinta da personalidade dos sócios, necessária é a 
regular inscrição na Junta Comercial competente. 

  

Trataremos, por ora, do contrato social de sociedade empresária como gênero, sem descer às 
especificidades de cada caso, tais como contratos escritos e inscritos ou não, sociedade de 
pessoas ou de capitais, dentre outras variações. Analisaremos como a função social impacta 
este instituto e quais as circunstâncias interferem no seu bom uso, seja em nível intrínseco ou 
extrínseco. 

  

A partir do momento em que a autonomia privada é exercida e se estabelece um contrato 
social, nascem diversos direitos e obrigações, especialmente para os sócios, os quais são 
responsáveis, pelo menos em um primeiro momento, pela avença entabulada. Deflui dos 
acordos iniciais e também da vida posterior da sociedade a obrigação dos sócios de cooperar 
para a consecução dos fins sociais, e todos os esforços exigidos dos sócios devem ser 
prestados para que o exercício da atividade pela sociedade possa ser alcançado. 

  

A cooperação pode ser revestir de várias formas, desde uma colaboração de cunho intelectual 
para a estratégia de atuação, passando pelo conhecimento de mercado, podendo chegar até 
uma contribuição extraordinária para a o aumento do capital social. Pela função social do 
contrato, a cooperação dos sócios deve ocorrer na exata medida da necessidade da sociedade, 
observando-se, contudo, a possibilidade de se exigir do sócio tais prestações. Essa cooperação 
deve ser levada a efeito sempre no objetivo de alcançar o objeto social, sem haver espaços 
para que interesses antagônicos aos sociais sejam admitidos e, mais ainda, sem que interesses 
de terceiros ou de algum sócio sejam sacrificados para a cooperação social. 

  

Do ponto de vista intrínseco ao contrato social, o dever que os contratantes/sócios guardam, 
mutuamente, em relação ao respeito, à boa-fé objetiva e à lealdade negocial, observando, 
ainda, a equivalência material entre as partes revelam-se como os parâmetros para função 
social do contrato de sociedade. 
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No que toca ao respeito e ao trato com hombridade, resta evidenciado que o homem probo nos 
negócios está adstrito ao comportamento cordial para com seus sócios, equivalendo dizer que 
as amarras do padrão de comportamento ético devem ser condizentes com a vida em 
comunidade, sobretudo no âmbito das relações profissionais. A probidade necessária aos 
sócios faz presumir que a sua ausência pode significar empecilho à consecução dos fins 
sociais. 

  

A boa-fé objetiva, por sua vez, exige que os contratantes guardem desde as tratativas até a 
posterior criação da sociedade um comportamento segundo o padrão, "[...] o modelo de 
conduta social, arquétipo ou standard jurídico, segundo o qual 'cada pessoa deve ajustar a 
própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria um homem reto: com honestidade, 
lealdade, probidade' [...]" (MARTINS-COSTA, 2000, p. 411). 

  

Uma das funções do princípio da boa-fé objetiva é o de limitar o exercício de direitos 
subjetivos. (BARROSO; REZEK, p. 29) Nesse sentido, os sócios devem compatibilizar o 
exercício de algum direito que viole ou sacrifique o direito dos outros sócios, da sociedade ou 
mesmo de terceiros. Todavia, tal compatibilização nem sempre é fácil de exigir ou possível de 
se realizar, em virtude dos diversos interesses subjetivos que podem existir em torno de um 
contrato social que, pela natureza, comporta uma multiplicidade de sócios. 

  

Outro ponto controvertido no que toca ao aspecto intrínseco do da função social do contrato 
de sociedade diz respeito à equivalência material das partes. Esta equivalência refere-se à 
distribuição isonômica das prestações das partes que celebram uma avença. No contrato de 
sociedade, por serem diversos os sujeitos, cada qual com seu interesse pessoal e 
compartilhando, ao mesmo tempo, um interesse comum, que é o social, a equivalência 
material pode restar prejudicada. 

  

O contrato de sociedade é, por natureza, um contrato que, diante da distribuição de quotas e 
da quantidade de sócios, o poder de tomar decisões e o direito de perceber lucros pode ser 
concentrado, o que acarretaria na não equivalência das partes/sócios. 

  

A própria lei estabelece quóruns de deliberações sociais que tem como critério de voto à 
parcela proporcional das quotas que cada sócio possui. Com efeito, o voto pode ser 
contabilizado per capta, mas resta evidente que pode, também, ter como parâmetro a parcela 
das quotas dos sócios, e nesse aspecto é que se evidencia a desproporção natural do contrato 
de sociedade. Diante dessas circunstâncias, o poder dos sócios difere do ponto de vista 
material, pois aquele que possuir maior quantidade de quotas pode, em tese, ter o controle das 
deliberações sociais. Ressalte-se, por oportuno, que até mesmo a exclusão de um sócio pode 
ser deliberada com base na maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital 
social. 
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O que pode conferir contornos à função social e, consequentemente, limite aos direitos 
subjetivos dos sócios, diante dessa natural ausência de equilíbrio contratual em um contrato 
de sociedade empresária, é o interesse da própria sociedade. Deliberação alguma, ainda que 
formalmente regular por respeitar os quóruns legais e contratuais, pode ser tomada se houver 
prejuízo para sociedade, pois, do ponto de vista intrínseco, esta também é sujeita de direitos 
na relação com os sócios, ainda que majoritários, devendo prevalecer, em caso de conflito, os 
interesses sociais. 

  

Por sua vez, o nível extrínseco da função social do contrato de sociedade relaciona-se aos 
terceiros, à coletividade externa ao âmbito contratual. Nesse sentido, jamais poderá ocorrer 
hipótese em que os interesses contratuais puramente privados se sobreponham aos interesses 
externos e coletivos. 

  

Nesse aspecto a função social do contrato muito se aproxima da função social da empresa. 
Contudo, há uma tênue distinção, pois, a primeira se refere ao contrato que proporciona a 
consecução da atividade empresária, e a segunda refere-se à própria atividade. 

  

O nível extrínseco da função social refere-se ao impacto do contrato na coletividade. Por se 
tratar de uma criação jurídica, a personalidade atribuída à pessoa jurídica de direito privado 
quando do regular arquivamento do seu ato constitutivo, o contrato, abre a possibilidade da 
sociedade se relacionar na ordem civil como pessoa titular de direitos que também contrai 
obrigações. 

  

Nesse sentido, a autonomia privada confere aos sócios a possibilidade de estabelecer 
parâmetros contratuais que repercutem na esfera jurídica de terceiros. O melhor exemplo do 
reflexo do contrato social de uma sociedade empresária em relação a terceiros diz respeito à 
responsabilidade dos sócios por obrigações da sociedade. 

  

A responsabilidade dos sócios de sociedade empresária pode ser limitada ao valor das quotas 
ou ações subscritas e integralizadas, a depender, inclusive, da formatação societária adotada 
para o desenvolvimento da atividade empresarial. A conseqüência natural é a de que a os 
sócios, por terem personalidade distinta da sociedade e por terem responsabilidade limitada, 
não arcam com as obrigações societárias, em regra. 

  

A prática forense evidencia o mau uso da autonomia privada quando os sócios se valem das 
prerrogativas aludidas para se esquivarem de responsabilidades ou mesmo para fraudar a lei, 
notadamente em prejuízo de terceiros. Resta clara, em tais casos a afronta ao princípio da 
função social do contrato, pois, dele se valem sócios que se escondem por detrás de um véu, 
de uma personalidade, para lesar terceiros. 
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No mesmo sentido, são comuns os casos em que uma pessoa natural, para se valer das 
vantagens da responsabilidade limitada, convida outra pessoa a figurar formalmente no 
contrato social para cumprir o requisito mínimo da pluralidade de sócios, para alguns tipos 
societários, simulando um ato jurídico, sem que haja, contudo, participação material efetiva 
com recursos e esforços para a consecução da atividade empresária. 

  

Outro ponto nebuloso refere-se ao patrimônio da pessoa jurídica que surge a partir do 
contrato. Este patrimônio consiste na garantia de terceiros que contratam com a sociedade. Os 
integrantes do quadro societário devem contribuir para sua formação. Essa obrigação tem um 
caráter social de extrema relevância, pois este patrimônio, se inexistente ou insuficiente em 
relação às obrigações, pode causar prejuízos aos terceiros. O princípio da efetividade, que 
exige a equivalência do capital real e a do descrito no contrato, vê-se comumente violado. 

  

Sendo assim, para que terceiros não sejam prejudicados, ou até mesmo os próprios sócios e a 
sociedade empresária sejam responsabilizados, os sócios devem integralizar as quotas 
subscritas, de forma efetiva. Nesse sentido, não se pode admitir que a constituição do 
patrimônio social ocorra de modo meramente ficto, ou seja, descrito no contrato, mas não 
integralizado e não posto à disposição da sociedade. 

  

Por fim, temos uma das funções da função social do contrato consiste na limitação de direitos 
subjetivos, como já declinado. Sendo assim, temos que os sócios podem se valer do contrato 
para constituir uma personalidade jurídica autônoma, inclusive com a limitação da 
responsabilidade, porém, jamais comprometendo terceiros. 

  

  

  

4 CONCLUSÃO 

  

  

A autonomia privada, que consiste na possibilidade das pessoas regularem suas relações de 
natureza eminentemente particular, possui força vinculante e obrigatória que as compele a 
proceder conforme pelas partes regulado. Tal manifestação só é possível por haver autonomia 
dos entes privados para regularem suas relações jurídicas pessoais permitidas pelo Direito. 

  

O direito de propriedade, ao ser exercido, vale-se do contrato para, pelo arbítrio da vontade 
das partes, transigirem sobre os direitos inerentes à propriedade. Sendo esta o objeto do 
contrato, tal instituto viabiliza a plena disposição pelo proprietário dos seus direitos. 
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Na medida em que a propriedade como objeto contratual foi perdendo o seu caráter 
puramente privado, o contrato experimentou o mesmo processo. No mesmo sentido, as 
relações jurídicas estabelecidas a partir do contrato de sociedade evidenciaram a manifestação 
da autonomia privada, levada a efeito pela liberdade de contratar e pela liberdade contratual, 
na medida em que ninguém pode ser compelido a contratar ou a permanecer contratado e que 
os contratantes dispõem de liberdade para pactuar o teor contratual. 

  

O contrato social consiste em um instituto de extrema importância para a atividade 
empresária, pois, é por meio dele se exterioriza a vontade das pessoas que contribuem com 
recursos e esforços para a formação de uma organização destinada a desempenhar uma 
atividade fim, com o objetivo de lucro. 

  

Os contornos impostos pela função social do contrato aos contratantes estão a todo tempo em 
conflito com os direitos subjetivos exercidos ora pelos sócios, ora pela própria sociedade, o 
que demanda uma definição clara do limite para os sócios que se unem pelo contrato social e 
pela sociedade que age em nome próprio, mas por meio de um administrador. 

  

Se uma das funções da funções sociais do contrato consiste na limitação de direitos 
subjetivos, temos que os sócios podem se valer do contrato para constituir uma personalidade 
jurídica autônoma sem, contudo, comprometer os demais sócios ou terceiros fora da relação 
societária. A sociedade, por sua vez, deve respeitar os sócios, assim como qualquer terceiro, 
pois, apesar de personalidade autônoma em relação a dos sócios, seus atos não podem 
prejudicar qualquer um deles, tampouco a sociedade em geral. Sendo assim, ao contrato de 
sociedade se impõe um limite à manifestação da autonomia privada, a função social. 
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[1] O Conselho de Justiça Federal aprovou o enunciado proposto por Vinícius José Marques 
Gontijo e Lidiane Santos de Cerqueira, relativo ao artigo 981, do Código Civil brasileiro, no 
qual se evidencia que apesar de o aludido dispositivo referir-se somente ao contrato social, 
deve-se ler subentendendo também "estatuto social", tendo em vista que a constituição de 
sociedade empresária pode dar-se pelo ajuste de vontades contratual e estatutário. 
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PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO COMO INSTRUMENTO DE 
ALCANCE DA FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA 

 
SUCCESSION PLANNING TO ACHIEVE SOCIAL FUNCTION OF THE COMPANY 

 
 
 

Leonardo Barreto da Motta Messano 
 

RESUMO 
A sucessão e a continuidade em organizações empresárias não se pressupõem. Por outro lado, 
as organizações empresárias, principalmente aquelas que são identificadas pela presença da 
família em sua estrutura interna, suprem a demanda da sociedade por bens e serviços, sendo 
utilizada pelo Estado não como fim, mas como meio para atingir os valores constitucionais, 
cumprindo com a dita função social. A falha no processo de transferência da organização 
empresarial do fundador a seus sucessores se traduz em dissolução da sociedade empresária 
ou alienação para grupos concorrentes. O planejamento sucessório serve como um efetivo 
instrumento para o alcance da função social da atividade empresária. 
PALAVRAS-CHAVE: SUCESSÃO; CONTINUIDADE; FUNÇÃO SOCIAL; 
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO. 
 
ABSTRACT 
The succession and the continuity in business organizations aren´t assumed .On the other 
hand, the business organizations, mainly those who are identified by the presence of the 
family in its internal structure, supply the society´s demand for goods and services, being used 
by the Government not as an end, but as a means to achieve constitutional values, fulfilling 
the social function. The flaw in the process of transferring the business organization´s founder 
to the successors, results in a dissolution of the business associations or alienation for the 
competing groups. Succession planning serves as an effective instrument to reach the social 
function of the business activity. 
KEYWORDS: SUCCESSION; CONTINUITY; SOCIAL FUNCTION; SUCCESSION 
PLANNING. 
 
 

SUMÁRIO: 1. Balizamentos introdutórios. 2. Das Organizações Empresárias. 3. 

Diretrizes sobre uma empresa familiar. 3. A Função Social da Empresa 4. O planejamento 

sucessório 5. Conclusão 6. Referências bibliográficas. 

  

  

  

1. BALIZAMENTOS INTRODUTÓRIOS 
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O ciclo de vida organizacional da empresa independe do ciclo de vida das pessoas 

físicas envolvidas nesta, sejam seus fundadores, seus proprietários ou seus administradores. 

A preservação da atividade empresária vem sendo amplamente discutida no meio 

jurídico, pois cada vez mais se percebe, numa visão interdisciplinar, a importância deste tema, 

não somente sobre os aspectos normativos que envolvem uma organização empresária, mas 

também o aspecto econômico e social que são indissociáveis. 

Por outro lado é expressiva a presença da família nas organizações empresárias, sendo 

que grande parte das empresas existentes são familiares, pois iniciaram suas atividades através 

de uma atitude empreendedora de seu fundador. Já afirmava Robert Heilbroner (1964)[1], que 

na formação das sociedades empresárias baseadas na tradição os problemas econômicos são 

resolvidos de uma forma muito exeqüível, tratando em primeiro lugar do problema da 

produção e a conseqüente transmissão dos ofícios dos pais aos filhos, garantindo ocupação de 

geração para geração. 

Em empresas familiares o problema da sucessão e continuidade adquire um 

significado ainda maior. Indicadores apontam que a maior parte das empresas familiares são 

vendidas ou dissolvidas a partir do falecimento ou retirada do sócio fundador[2]. O fracasso 

desses negócios na continuidade das empresas familiares para além da posse de seus 

fundadores tem graves conseqüências sociais e econômicas. 

Assim, é possível verificar que sucessão realizada na empresa, com base nas regras 

previstas na legislação cível e comercial, concede a esta uma limitação ou um 

condicionamento na chamada sucessão da organização empresária.  Associar sucessão e 

continuidade da organização empresária não é algo tão automático como se poderia supor. 

Portanto, a situação que merece destaque é a proteção da organização empresarial para a sua 

continuidade e conseqüente atendimento de sua função social. 

Através da análise da atividade empresária das empresas familiares, compreendida em 

seus fundamentos, objetivos e cultura, bem como dos preceitos da legislação civil e comercial 

que buscam assegurar a sobrevivência da empresa em uma sucessão da organização, será 

demonstrada a utilização do planejamento sucessório não como fim em si mesmo, mas como 

instrumento para alcance da função social da atividade empresária. 

  

  

1 – ORGANIZAÇÕES EMPRESÁRIAS 

  

  

Em grupos organizados permite-se à espécie humana enfrentar diversidades que uma 

pessoa sozinha não conseguiria. Com a somatória das forças as organizações obtêm resultados 

de maneira mais expressiva que o indivíduo. 

Nas organizações incluem-se não somente as sociedades empresárias, objeto deste 

estudo, mas qualquer entidade como fundações, associações, sindicatos, igrejas, clubes 

partidos políticos, etc. No campo da Administração de Empresas, encontram-se diversas 
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definições sobre o conceito de organizações, sendo este termo inclusive utilizado pelos 

administradores para se referir a uma sociedade empresária. 

Segundo Hampton (1992)[3],  uma organização é uma combinação intencional de 

pessoas e de tecnologia para atingir um determinado objetivo, entendendo ainda que uma 

sociedade empresária é uma organização. Já Daft (2003)[4] sustenta que as organizações são 

entidades sociais que estão direcionadas para as metas, sendo sistemas de atividades 

estruturadas e coordenadas inclusive ao meio externo. 

Para Maximiniano (2006)[5], as organizações são grupos sociais que de forma 

deliberada buscam objetivos gerais de fornecimento de produtos e serviços, alegando serem 

estes os objetivos comuns a todas as organizações. 

Assim, para Adachi (2006)[6], as sociedades empresárias são organizações com 

personalidade jurídica própria, com cultura e independente de seus proprietários e 

administradores, com o objetivo definido, que, atuando como sistema, interagem com as 

variáveis do ambiente interno e externo no qual atua. 

O nosso ordenamento civil prevê em seu art. 44[7] quem são as pessoas jurídicas de 

direito privado, que poderão ser criadas para determinado fim: associações, sociedades, 

fundações organizações religiosas e partidos políticos (BRASIL, 2009, p. 264). 

A personalidade jurídica própria confere às sociedades a capacidade de adquirir 

direitos e assumir obrigações, podendo figurar nos pólos ativos ou passivos das relações, 

sejam jurídicas ou econômicas. Assim, as pessoas jurídicas compõem-se por entidades 

diferentes de seus proprietários ou administradores, com titulares diferentes de direitos e 

obrigações. 

 Além da personalidade jurídica própria, a cultura própria perfaz outro elemento de 

diferenciação das pessoas que compõem as sociedades. Assim como cada pessoa física possui 

cultura própria, peculiaridades e maneira de agir, também são as sociedades.  

Os autores Caravantes, Panno e Kloeckner  (2005)[8], na obra Administração: teorias e 

práticas, definem a cultura de uma organização: 

  
“As organizações podem ser consideradas um ser vivo, com 

personalidade. Seu comportamento se traduz por tradição, hábitos, 

costumes, opiniões atitudes, preconceitos, regulamentos e maneiras de 

resolver problemas – conjunto que constitui a cultura organizacional. 

O Comportamento da organização é determinado por sua cultura.” 

  

  

Para Ducan (1989)[9], a cultura organizacional é conjunto de valores, crenças 

orientadas, conhecimentos e modelos de pensar compartilhado pelos membros de uma 

organização e transmissão aos novos membros como adequado. 
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A cultura dentro de uma sociedade é observada pela padronização definida em seu 

funcionamento, vinda principalmente da concepção de seus fundadores que acabam 

integrando omodus operandi da atividade empresária, através da criação de ritos, histórias, 

símbolos, slogans, linguagem, comportamento, atitudes, tradição, costumes e hábitos. 

A cultura permitem às pessoas que fazem parte da sociedade organizarem a atividade 

empresária, possibilitando em primeiro plano que se atinja os objetivos contratuais e 

estatutários[10] pelos quais foi criada, observado os preceitos legais, e, em segundo plano, a 

longevidade da atividade, que utilizando de comportamentos padronizados acaba por utilizar 

métodos mais conservadores e avaliar melhor as novas opções. 

Adachi (2006)[11] entende que, a organização tem como escopo principal revelar a 

orientação geral do negócio pelo qual foi criada, tanto para os membros da organização como 

para terceiros envolvidos na atividade da sociedade, seja fornecedor, cliente, credor ou 

interessado. 

Já o sistema é caracterizado pelo procedimento adotado na organização para viabilizar 

a integração com os mais diversos setores internos e externos, proporcionando que o resultado 

do processo permita a manutenção desta atividade. 

A relação da organização com o ambiente externo causa reflexos com diversas 

entidades e encontram-se em constante troca[12]. Daft (2003)[13] diz que, o ambiente 

organizacional é caracterizado como os elementos que existem fora dos limites da 

organização e que tem o poder de afetá-la no todo ou em parte. 

A organização empresária é criada para manter uma relação dinâmica com seu 

ambiente, sejam clientes, competidores, organizações de trabalho, fornecedores, governo, 

entre outras. Portanto, a integração se perfaz forçosa vez que as sociedades não são sistemas 

fechados e possuem a necessidade de constante interação com outras entidades para 

consecução de seus fins. 

  

  

2 – DIRETRIZES SOBRE UMA EMPRESA FAMILIAR 

  

  

Comumente, de forma incompleta e equivocada conceitua-se a empresa familiar como 

aquela em que os membros da família trabalham. Em verdade, pode-se considerar uma 

empresa familiar como sendo qualquer organização na qual uma ou poucas famílias 

concentram o poder de decisão envolvendo o controle da sociedade e, eventualmente, a 

participação na gestão. 

O pioneiro sobre este assunto no Brasil, João Bosco Lodi (1987, p. 5), em seu livro “A 

Empresa Familiar”, tratou o assunto da seguinte forma: 
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“No Conceito de Donnelley, a empresa familiar é aquela que 

se identifica com uma família há pelo menos duas gerações e quando 

essa ligação resulta numa influência recíproca. 

  

[...] 

  

Na geração do fundador a firma é quando muito pessoal e não 

familiar” 

  

Nesta esteira, René A. Werner (2004, p. 20) assim conceitua empresas familiares: 
  

“A empresa familiar pode ser definia como: I- Aquela que 

nasceu de uma só pessoa, um self made man (empreendedor). Ele a 

fundou, a desenvolveu, e, com o tempo, a compôs com membros da 

família a fim de que na sua ausência, a família assumisse o comando. 

II – a que tem o controle acionário nas mãos de uma família, a qual 

em função desse poder; mantém o controle da gestão ou de seus 

direção estratégica.” 

  

Uma definição mais ampla foi apresentada por Werner Bornholdt (2005, p. 34): 
  

“Uma empresa familiar é aquela organização com vínculos 

que vão além do interesse societário e econômico. Considera-se uma 

empresa familiar quando um ou mais dos fundamentos a seguir podem 

ser identificados numa organização ou grupo de empresas: a) o 

controle acionário pertence a uma família e/ou a seus herdeiros; b) os 

laços familiares determinam a sucessão no poder; c) os parentes se 

encontram em posições estratégicas, como na diretoria ou no conselho 

de administração; d)as crenças e valores da organização identificam-se 

com os da família; e) os atos dos membros da família repercutem na 

empresa, não importando se na atuam; f) ausência de liberdade total 

ou parcial de vender suas participações/quotas acumuladas ou 

herdadas na empresa.” 

  

Leone (2005, p.9) trabalha o conceito de empresa familiar em quatro fatores:  
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“Caracteriza a empresa familiar pela observação dos 

seguintes fatos: iniciada por um membro da família; membros da 

família participando da propriedade e/ou direção; valores 

institucionais identificando-se com um sobrenome da família ou com 

a figura do fundado; e sucessão ligada ao fator hereditário.” 

  

Oliveira (1999, p.18)[14] contribui para a formulação do tema, conceituando a empresa 

familiar pela sucessão do poder decisório de maneira hereditária a partir de uma ou mais 

famílias. Assim, a empresa familiar pode ser verificada como uma organização, com uma ou 

poucas famílias, restando presentes: a concentração do poder decisório, o controle da 

sociedade e eventual participação na gestão. 

O emprego do termo família na definição de empresa familiar implica em aspectos 

relacionados à sucessão, representando um elo emocional que une os seus familiares, como a 

prevalência do amor e proteção entre seus membros. 

Segundo Adachi (2006), é possível encontrar pesquisas que apontem que cerca de 

90% (noventa por cento) das empresas em operação no mundo são familiares, assim como 

existem profissionais do ramo que afirmam que as empresas familiares constituem 60% 

(sessenta por cento) das organizações mundiais. 

Continua o autor elucidando exemplos de empresas familiares, desde os pequenos 

estabelecimentos como um pequeno bar administrado pela família, a organizações 

multinacionais como o Wal-Mart, uma das maiores empresas em faturamento no mundo. São 

também exemplos o Grupo Pão de Açúcar, o Itaú, a Gerdau e a Votorantim. 

Grande parte dos negócios inicia a sua atividade como uma empresa familiar, através 

de um objetivo traçado pelo empreendedor fundador, buscando o desenvolvimento desta 

atividade para o conseqüente desenvolvimento familiar. 

  

  

3 – DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

  

  
Sendo inquestionável a importância das organizações empresárias assumida na 

atualidade, torna-se imprescindível avaliar alguns contornos e papéis que estas podem 
desempenhar, promovendo os valores protegidos pela Constituição e pela legislação, para 
identificarmos a sua ligação ao planejamento em uma empresa familiar. 

Para Guilherme Calmon Nogueira Gama (2007)[15], a importância provém do 
dinamismo e do poder de transformação do regime empresarial, que se expressa de diversas 
formas dentre as quais cabe destacar, a criação de uma extensa rede de interação e de 
interdependência entre agentes econômicos assalariados e não assalariados que gravitam em 
torno dos empreendimentos empresarias, a grande parcela de bens e de serviços produzidos 
por aqueles e consumidos pela população, além da significativa fração de receitas fiscais 
provindas do exercício dessa atividade. 
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Já para Fábio Konder Comparato (1985)[16], a atuação mais marcante à sociedade 
empresária diz respeito a sua influência na determinação do comportamento de outras 
instituições e grupos sociais. Estas breves ponderações já permitem evidenciar o interesse do 
estudo dos contornos atuais da empresa para associar com a idéia de continuidade, objetivo 
deste estudo. 

O conceito de função social nasceu vinculado ao conceito da propriedade. Em seu 
estudo sobre o assunto, GAMA (2007) traz a baila o questionamento de dois autores, que 
segundo ele tornaram-se expositores deste tema,  Karl Renner e Léon Duguit. Para o primeiro 
doutrinador, possuidor de uma visão marxista, a função social de um instituto jurídico 
corresponderia à imagem da função econômica do mesmo instituto, e, alterada a função 
econômica estaria alterada a função social. Neste aspecto, ao ser a sociedade empresária 
caracterizada como centro produtor de riquezas, mediante capital e trabalho, haveria a função 
social, sendo portanto, a função social o reconhecimento de uma realidade. 

Esta doutrina foi criticada por Eduardo Tomasevicius (2003)[17], que afirma que uma 
propriedade improdutiva exerce uma função econômica de reserva de valor. Se a função 
social fosse uma imagem da função econômica, a propriedade improdutiva também atenderia 
à sua função social. Tendo em vista ser inaceitável a existência de propriedades improdutivas, 
isso significa que a função social não coincide com a função econômica do instituto jurídico. 
No caso das empresas, bastariam elas estarem funcionando para atender à sua função social. 
Além disso, o autor ainda afirma que a economia pode mudar sem implicar em mudança para 
o direito e vice e versa. 

Já para Duguit, a função social substitui a expressão individualista da vontade humana 
e não há a preocupação para o exercício legítimo de institutos como a própria propriedade[18]. 
Posição também criticada por padecer de excessiva supressão de liberdade individual, pois 
não faz diferenciação necessária entre a definição de um direito e a subordinação de um bem. 

O autor Comparato (1996)[19] elucida que usa-se o termo função para designar a 
finalidade legal de um instituto jurídico, ou seja, o bem ou valor em razão do qual existe, 
segundo a lei, esse conjunto estruturado de normas. Acrescenta que a função jurídica pode 
também ser tomada num sentido mais abstrato, como atividade dirigida a um fim e 
comportando, de parte do sujeito agente, um poder ou competência. 

O conceito da função social da empresa, segundo Comparato, têm base no binômio 
direito subjetivo e dever jurídico, elucida que: 

  
“Se analisarmos mais de perto esse conceito abstrato da função, em 
suas múltiplas espécies, veremos que o escopo perseguido pelo agente 
é sempre o interesse alheio, e não o próprio do titular do poder. O 
desenvolvimento da atividade é, portanto, um dever, mas exatamente, 
um poder-dever: e isto, não no sentido negativo, de respeito a certos 
limites estabelecidos em lei para o exercício da atividade, mas na 
acepção positiva de alto que dever ser feito ou cumprido.” 

  
Quando a função é exercida em benefício da coletividade, nela e somente nela, que se 

deve falar em função social. Este fenômeno da funcionalização da propriedade e dos demais 
institutos reflete a necessidade de condicionamento do exercício dos respectivos direitos aos 
interesses maiores da sociedade, representados pelas previsões constitucionais. 

Nesta análise, Gama (2007) alega que a existência de uma função social da empresa 
não seria mera conseqüência da associação entre o poder de controle empresarial, na direção 
dos bens incorporados a uma exploração por uma empresa, e a função social da propriedade 
em si, já que o fenômeno da funcionalização seria estendido a todos os institutos do direito, 
considerados em si mesmos e dentro de suas potencialidades. 

Afirma o autor que a realização da empresa deve ser ater ao princípio da livre 
iniciativa e aos demais parâmetros constitucionais que regem o exercício da atividade 
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econômica, quando só então merecerá a devida tutela, justificando assim a fundamentação de 
alguns autores na relação da função social da empresa com o artigo 170 da Constituição da 
República de 1988 (BRASIL, 2009, p. 87)[20], uma vez que este preceito adensa o conceito da 
função social, determinando-lhe um teor mínimo do qual possa decorrer direitos positivos e 
negativos. 

Mas em que consistem os deveres positivos de um proprietário em relação a 
coletividade? Esse questionamento ainda é ponto de discussão da doutrina, mas o que parece 
haver é um consenso no que tange à vinculação social da propriedade privada não perfazer 
uma imposição direta (dever negativo) ao proprietário no uso de seus bens, notadamente os 
imóveis. 

De qualquer forma, Comparato (1996) elucida que no conjunto de normas 
constitucionais relativas à função social da propriedade é que o Estado exerce um papel 
decisivo e insubstituível na aplicação normativa. Um Estado despreocupado com o bem estar 
da população não tem legitimidade para exigir dos proprietários o cumprimento de sua função 
social. 

Para a atividade empresarial, indubitável é o reconhecimento da norma na proteção de 
interesses internos e externos e nas pessoas que dela participam, mas também os interesses da 
comunidade na qual está inserida. 

Dentro deste espectro, qual será o dever positivo de um empresário diante do conflito 
entre o interesse próprio e o interesse da coletividade? Poderá ele deixar de lado a consecução 
do lucro, abaixando inclusive os preços de seus produtos e serviços atendendo o interesse da 
comunidade? 

Comparato (1996) alerta que a idéia das empresas estarem obrigadas de um modo 
geral a uma função social para a coletividade é uma insanável contradição. A doutrina 
contemporânea passou a ver a empresa não somente como uma unidade de produção de bens 
e prestação de serviços, mas também como uma organização produtora de lucros. 

Cateb (2011)[21], sobre a função social diz que a empresa se propõe  ao exercício de 
determinada atividade, de forma lícita e eficaz, gerando empregos e tributos, produzindo 
riquezas e satisfazendo os interesses de seus acionistas, atendendo assim às necessidades do 
mercado e da sociedade. 

A empresa, portanto, é utilizada pelo Estado não como fim, mas como meio para 
atingir os valores constitucionais. A iniciativa econômica privada é amplamente condicionada 
no sistema constitucional, e se é implementada na atuação empresarial, e esta se subordina ao 
princípio da função social, para realizar ao mesmo tempo o desenvolvimento nacional, 
assegurada a existência digna de todos, conforme ditames da justiça social. Bem se vê que a 
liberdade de iniciativa só se legitima quando voltada para a efetiva consecução desses 
objetivos da ordem econômica, fins e valores da ordem econômica. 

  
  

4. O PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO  

  

  

Max Weber (1946)[22], um dos grandes sociólogos alemães, foi um dos primeiros a 

identificar a importância de ter o fundador de uma organização, de entregar o poder a um 

sucessor que pudesse solidificar as estruturas administrativas necessárias para o 

desenvolvimento contínuo de uma sociedade empresária. O autor ainda referiu a este processo 

como ainstitucionalização do carisma e disse que esta se traduz em um dos maiores desafios 

de um líder. 
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A empresa familiar é aquela que reúne mais condições de programar uma combinação 

vencedora entre a tradição e mudança, e um dos mecanismos para que isto aconteça é a 

influência positiva do planejamento estratégico pelos valores, crenças, propósitos e pela 

historia da família, características observadas na organização. 

Um membro da família muitas vezes tem a visão da empresa como a importante parte 

da identidade familiar, como patrimônio e como fonte de segurança financeira que 

possibilitará a satisfação de suas expectativas de vida. Neste aspecto, a empresa funciona 

como mãe, cuja função é nutrir e unir os membros familiares. Por outro lado, os 

Administradores têm uma visão de estarem as suas carreiras vinculadas à empresa e tendem a 

considerar o negócio como veículo para a realização profissional e econômica[23]. 

Mas em que consiste um planejamento sucessório em empresas familiares? 

A priori, consiste na diferenciação entre herdeiro e sucessor. Herdeiro na definição do 

dicionário é aquele que sucede na totalidade ou em parte da herança, seja por força de lei, seja 

por distinção de testamento. Já Sucessor é aquele que sucede a outrem ou que o substitui em 

cargo, funções. 

Segundo Adachi (2006), o herdeiro está relacionado à sociedade empresária, quando 

ingressa no quadro societário em virtude de recebimento de participação societária como 

herança de um falecido sócio, estando diretamente relacionado à sucessão de patrimônio.  Já o 

sucessor vincula-se ao negócio, à substituição do cargo profissional, à administração da 

organização empresária. Ressalta-se que o termo sucessão no âmbito do direito civil não se 

confunde com a proposta deste trabalho. 

Os preceitos civis ao prescreverem o direito de herança, regulam tão somente a 

questão da transferência da titularidade do direito patrimonial, não visualizando a existência 

de legitimidade daqueles que por direito receberão a herança e passarão a compor o quadro 

societário das organizações empresárias. 

Para Bernhoeft (2006)[24], a legitimidade é fruto da conquista pessoal dos sucessores. 

Depende do desejo de assumir essa posição, da capacitação para os negócios e o 

reconhecimento por parte de todos. Sendo necessário a todo o processo de planejamento da 

sucessão e da continuidade o desenvolvimento de lideranças por parte do fundador. 

Outra base do planejamento consiste em enxergar a empresa familiar como um sistema 

formado por três subsistemas: família, patrimônio e empresa. Entender esses três subsistemas, 

seus valores essenciais e a forma de interação de cada um deles é fundamental para a família 

empresária e conseqüentemente para o próprio planejamento da sucessão e da continuidade da 

atividade empresária. 

A empresa enquanto encontra-se pelo controle do fundador, a família, patrimônio e a 

empresa estão todos mesclados, sem nenhuma distinção, constituindo quase que uma unidade. 

Há ainda uma forte presença do fundador, ilustrada pela clássica figura do pai patriarca e da 

mãe gestora do lar. Neste diapasão o patrimônio é uno e não precisa ser dividido. A relação 

entre o fundador e a empresa é vinculada a uma forte questão emocional. 
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Este estágio traz questões importantes para a organização empresária, como rapidez 

nas decisões permitindo acompanhar novas tendências do mercado face o comando 

centralizado. 

Os três subsistemas começam a tornarem-se mais complexos quando há a alternância 

da primeira para a segunda geração da família de sua organização empresária. Neste 

momento, quando há o ingresso de outros membros da família na gestão da sociedade, passa a 

ter importância a análise de cada um dos subsistemas, uma vez que, passará a ter relevância a 

observação diferenciada de cada um deles. 

O planejamento consistirá, neste momento, na identificação definida e separada de 

cada um destes subsistemas, permitindo ao fundador e a seus familiares um maior controle 

sobre a sociedade. 

O subsistema patrimônio é formando por tudo a que os herdeiros terão direito por 

força legal, incluindo portanto imóveis, investimentos, participações em outras companhias, 

alem da própria empresa. 

Nas gerações seguintes há uma tendência no aumento da demanda de liquidez, fruto 

do crescimento familiar. Em razão desta maior necessidade, um planejamento patrimonial 

perfaz uma segurança maior para família empresária, sendo o meio adequado para separar os 

riscos da empresa dos riscos pessoais, numa via de mão dupla. 

Por outro lado, os outros dois subsistemas começam a ser definidos por acordos 

societários que deve ser construído pelas partes, com participação de todos e de forma 

consensual. O acordo societário deve fixar uma missão coletiva que viabilize a sobrevivência 

da família empresária. 

De forma prática, observando a cultura da organização empresária, o acordo societário 

deverá ser composto por questões de ordem legal, como critérios e regras de participação 

societária, e por questões de ordem moral e ética, como as regras de entrada de familiares na 

empresa da família. 

Bernhoeft (2006)[25] elucida ainda que, a finalidade do planejamento sucessório é que 

a família empresária discuta os valores da família, formalizando instrumentos que 

possibilitem a profissionalização da atividade empresária, através de mecanismos que definam 

o que se entende por família, remuneração de seus membros, familiares que trabalham na 

empresa, utilização de bens e instalações, código de ética, entre outros. 

O planejamento é ferramenta fundamental para o sucesso de qualquer empresa, e o 

planejamento sucessório permite  alinhar valores da família com a cultura da organização, 

sendo a sua falta apontada como uma das mais importantes razões porque várias empresas da 

primeira geração não sobrevivem em relação aos seus fundadores. 

  

  

 CONCLUSÃO: 
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Sem negar os princípios contratualistas, que em certa medida, dominam o nosso 

direito societário, pode-se afirmar que as sociedades pressupõem, em princípio, certa duração 

e organização em vista de um resultado, por forma a sobrepor a vontade coletiva às 

dissidências individuais, com mira na realização do fim comum. As sociedades comerciais 

apresentam um caráter duradouro, não ocasional, já que exercício do comércio ou indústria 

exigem uma organização estável, cuja rápida desintegração implica a perda de valores 

econômicos.[26] 

O princípio da preservação da empresa interessa ao Direito e à Economia, pela 

proteção que oferece na continuidade dos negócios sociais. O princípio da preservação da 

empresa é gênero no qual a continuidade das atividades compõe espécie[27]. 
A identificação e a conjugação dos institutos família, empresa e patrimônio, contribui 

significativamente para que todas as sociedades familiares apresentem histórias, com certa 
previsibilidade. Ao mesmo tempo, cada empresa familiar é única e diferente em sua 
especificidade. Em que pese, parecerem contraditórios estes argumentos, são explicados pela 
previsibilidade de seus estágios evolutivos e da constatação de que pessoas diferentes 
precisam encontrar um objetivo comum dentro da organização. Já a especificidade é relativa à 
cultura familiar existente. 

A primeira geração de uma família empresária tem uma pesada dependência de seus 
fundadores, não somente pela liderança e direção, mas também pela sua introdução aos 
negócios e pela transferência do conhecimento. Sem um planejamento, ocorre uma privação 
em uma série de recursos gerenciais desta atividade. Entretanto, se o planejamento sucessório 
é evitado, a saída inesperada de seu fundador pode causar perturbações no padrão de 
autoridade e distribuição da propriedade. Nesta situação, os conflitos surgem tão intensamente 
que torna inviável realizar decisões estratégicas necessárias para garantir o futuro da empresa. 
A falha no planejamento sucessório sempre ameaça o bem estar financeiro da família, 
deixando muitas questões sem resposta, ocasionando a venda ou o fechamento muitas vezes 
como resultado. 

O planejamento sucessório permite uma maior capacidade de resposta diante das 
mudanças, possibilitando mais informações e reduzindo as incertezas, contribuindo para com 
os interesses da família e  renovação da liderança familiar e societária. 

Deste modo, face à imediata exigibilidade da observância à função social da empresa, 

em atendimento aos preceitos constitucionais, deve toda a atividade empresarial ser conduzida 

conforme seus ditames, sem deixar o empresário fundador de adotar a técnica sistêmica, 

garantido a atividade empresária a sua manutenção. 
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RESUMO 
O presente trabalho analisa a possibilidade de realização da Recuperação Extrajudicial através 
da Mediação. A Lei 11.101/2005, inspirada em leis falimentares e recuperacionais 
estrangeiras, estabeleceu o paradigma da preservação da empresa, trazendo o instituto da 
Recuperação de Empresas, que pode ser judicial ou extrajudicial. A Recuperação 
Extrajudicial não tem sido muito utilizada no Brasil. A doutrina pouco se preocupou em 
delimitar as formas de elaboração do plano de recuperação extrajudicial. A dinâmica 
empresarial necessita de um método que realmente contribua para a preservação da empresa e 
a preservação das relações entre credores e o devedor-empresário. A mediação é um 
mecanismo capaz de atender as expectativas do mundo empresarial contribuindo nas soluções 
para as crises econômicas. Podem ser várias as formas de elaboração do plano extrajudicial, 
mas a mediação oferece campo propício para o diálogo e a integração no mundo empresarial 
por suas vantagens. A Recuperação Extrajudicial pode ser realizada pela mediação, desde que 
credores e o devedor assim convencionem. 
PALAVRAS-CHAVE: PRESERVAÇÃO DA EMPRESA; RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL; MEDIAÇÃO 
 
RESUMEN 
Este artículo explora la posibilidad de llevar a cabo la Reorganización Extrajudicial a través 
de la mediación. La Ley 11.101/2005, inspirada por las leyes de quiebra y reorganización en 
el extranjero, estableció el paradigma de la conservación de la empresa, con el 
Reorganización de la Empresa, que puede ser judicial o extrajudicial. La reorganización 
extrajudicial no ha sido muy utilizada en Brasil. La doctrina tiene poco interés para delimitar 
las formas de preparación del plan de reorganización extrajudicial. La dinámica de los 
negocios requiere un método que realmente contribuye a la conservación de la empresa y la 
preservación de las relaciones entre acreedores y deudor. La mediación es un mecanismo 
capaz de responder a las expectativas de la comunidad empresarial de aportar soluciones a las 
crisis económicas. Puede haber varias maneras de preparar el plan de reorganización 
extrajudicial, pero la mediación ofrece un campo propicio para el diálogo y la integración en 
el mundo de los negocios por sus ventajas. La reorganización extrajudicial se puede lograr a 
través de la mediación, siempre que los acreedores y el deudor así lo acuerdan. 
PALABRAS-CLAVE: CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA; REORGANIZACIÓN 
EXTRAJUDICIAL; MEDIACIÓN 
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1 INTRODUÇÃO 

  

  

O ordenamento jurídico brasileiro inovou com a Lei 11.101 de 2005 que trata da falência e 
recuperação de empresas, ultrapassando uma ótica meramente liquidatória para o enfoque na 
preservação da empresa[1]. Essa perspectiva tem em vista a função social da empresa. A 
empresa é conceituada como atividade economicamente organizada para produção e 
circulação de bens e serviços. O modelo pró-credor, da legislação anterior sobre falência, não 
convergia com os interesses sociais que giram em torno da empresa, ficando completamente 
desgastado frente às noções da ordem econômica e do paradigma do Estado Democrático de 
Direito, instituído com a Constituição da República de 1988. 

A nova ordem jurídica leva em conta os interesses sociais que circundam a empresa. Antes da 
legislação falimentar e recuperacional vigente, o modelo inspirava-se no incentivo à 
liquidação do patrimônio do devedor, distribuindo-o entre os credores - culminando no 
encerramento das atividades produtivas. Não havia prestígio da empresa como atividade 
organizada. O instituto da concordata, por exemplo, não alcançava a teleologia da preservação 
da empresa[2]. 

Com Lei 11.101 de 2005 a tentativa é de superação da crise-econômica do devedor-
empresário através do instituto da Recuperação de Empresa para a manutenção de suas 
atividades, ou a maximização dos ativos do devedor para solver os credores num 
procedimento falimentar eficiente e célere. Mas a falência é exceção, visto que os graves 
efeitos de uma decretação de quebra demandaram uma ordem mais adequada para atender a 
função social da empresa viável. 

A Recuperação Extrajudicial é uma novidade trazida pela nova Lei de Falência e Recuperação 
de Empresa (LFRE). Está disciplinada nos artigos 161 a 167 da Lei 11.101/2005. Tal instituto 
não existia no revogado Decreto-lei 7.661 de 1945. Com a Recuperação Extrajudicial o 
legislador abriu possibilidade para que haja negociação entre os credores e o devedor-
empresário, no intuito de recuperar aquele que se encontra em crise econômico-financeira e 
preservar a empresa para que esta atenda o interesse social, atendendo também à satisfação 
dos credores. 

A extrajudicialidade tem sido instituída na legislação brasileira para dar eficiência às 
disposições legais e/ou desburocratizar os procedimentos judiciais. No entanto, a Recuperação 
Extrajudicial ainda é pouco utilizada. Além disso, a doutrina brasileira não tem se preocupado 
em delimitar as formas de se utilizar a Recuperação Extrajudicial para a preservação das 
atividades econômicas. A exploração das maneiras de realizar a recuperação de uma empresa, 
pela via extrajudicial, poderia contribuir para o aumento de sua utilização prática, oferecendo 
opções àqueles que pretendem recuperar a empresa, além de se verificar quais os métodos que 
são verdadeiramente eficientes para a recuperação extrajudicial das empresas em crise. 

Percebeu-se nos últimos anos o avanço de um movimento de desjudicialização, que se 
caracteriza pela simplificação processual ou o recurso a métodos menos formais para soluções 
de conflitos e o surgimento de estruturas não judiciais para dirimir questões conflituosas. Um 
dos frutos do movimento de desjudicialização é a mediação, que é um aperfeiçoamento da 
negociação, na qual existe um terceiro que facilita o diálogo entre as partes para que possam 
chegar a um acordo mutuamente aceito. Na mediação há espaço para a comunicação e para a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1314



superação das diferenças entre as partes, valorizando os interesses de todos os envolvidos.  A 
mediação é pautada pela voluntariedade e a participação ativa dos envolvidos. 

Este trabalho analisa as vantagens da utilização da mediação para a elaboração do plano de 
recuperação extrajudicial de empresas. Já que a mediação abre campo para a convergência de 
interesses e, a recuperação prestigia a preservação da empresa, com sua função social, bem 
como a satisfação dos credores, pode aquele procedimento ser utilizado no meio empresarial 
para a solução de questões envolvendo os credores e o devedor-empresário na Recuperação 
Extrajudicial. Verifica-se a aplicação da mediação como forma de resolução de conflitos e a 
eficiência que tal procedimento tem para a realização da recuperação de empresas na forma 
extrajudicial. 

  

2 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE FALÊNCIA 

  

  

A legislação aplicada no Brasil sobre o concurso de credores era primeiramente a de Portugal. 
Até meados do século XIX com a instituição do Código Comercial brasileiro, a falência era 
regida pelas Ordenações Afonsinas, depois pelas Ordenações Manuelinas e, por fim, pelas as 
Ordenações Filipinas decretadas no ano de 1603, que continham regras mais específicas sobre 
a quebra[3]. Não se pode dizer que tal regramento era a falência especificamente. Todavia, em 
1756 foi promulgado um Alvará por Marquês de Pombal, o qual instituiu um processo de 
falência eminentemente mercantil, inclusive com juízo comercial. 

A aplicação da legislação portuguesa perdurou em solo brasileiro mesmo depois de 
proclamada a independência em 1822. Somente com o advento do Código Comercial 
brasileiro de 1850 e o Decreto n. 738 do mesmo ano é que se passou a disciplinar as 
denominadas "quebras" e sua regulamentação processual. Posteriormente, por numerosos 
problemas dessa legislação, a regulamentação das quebras foi derrogada pelo Decreto n. 917 
de 1890, que instituiu a concordata extrajudicial no direito brasileiro[4]. Entretanto, este 
decreto de 1890 não fora suficiente para conter fraudes e abusos em matéria falimentar. O 
referido decreto foi substituído pela Lei n. 859 de 1902, que foi sucedido pela Lei n. 2.024 em 
1908[5]. Este último diploma legislativo, que vigeu por 20 (vinte) anos, extirpou do 
ordenamento a concordata extrajudicial. No ano de 1929 a lei foi alterada pelo Decreto n. 
5.746 e posteriormente revogada pelo Decreto-lei 7.661 de 1945. 

O Decreto-lei 7.661 de 1945 focava o comerciante individual, sendo que as sociedades 
mercantis e as sociedades por ações ficavam em segundo plano. O legislador falimentar de 
1945 não enxergou a importância da atividade econômica organizada. Naquela época 
vigorava no direito brasileiro os Atos de Comércio e não a Teoria da Empresa, que somente 
foi instituída com o Código Civil brasileiro de 2002. A legislação que vigorou até 2005 
possuía caráter repressivo e processual[6], mostrando-se ineficiente perante a realidade 
econômica brasileira. O Decreto-lei 7.661/1945 tinha um perfil meramente liquidatório. 

Sofrendo severas críticas da doutrina pátria, a legislação de 1945 ainda perdurou por 6 (seis) 
décadas até o advento da então vigente Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação e 
falência do empresário e da sociedade empresária - denominado devedor ou devedor-
empresário.  
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3 A REFORMA DO DIREITO FALIMENTAR BRASILEIRO  

  

  

3.1 O MODELO PRÓ-CREDOR INSUSTENTÁVEL 

  

  

À época do projeto de lei 4.376/1993 havia muitos reclamos pela reforma do direito 
falimentar. O Brasil da década de 1940 sofreu grandes e notáveis transformações tanto na 
sociedade quanto na economia. A legislação sobre falência necessitava, portanto, de uma 
transformação paradigmática. O surgimento de conglomerados industriais ensejou o 
desenvolvimento urbano, ficando de lado a economia predominantemente agrária da metade 
do século XX. As práticas empresariais já eram outras[7]. 

A falência estava caracterizada pela eliminação dos agentes produtivos através da pura 
satisfação dos credores. Até então a tutela era dos interesses dos credores (modelo inglês pró-
credor)[8], ficando sem prestígio a atividade produtiva. Dessa forma, a legislação anterior não 
cumpria nenhuma finalidade social, firmando-se como mero "meio violento de cobrança"[9], 
no qual havia satisfação do crédito mediante a derrocada da empresa e de sua função social. 
Nestes termos, o Decreto-lei 7.661/1945 restava totalmente ultrapassado, porque não era 
capaz de evitar a falência, mas de estimulá-la[10], tão-somente para satisfazer os credores. 
Além do mais, o mecanismo da concordata não possuía o condão de preservar a empresa. 
Com essa legislação arcaica o Brasil sofreu graves conseqüências, "impediu a preservação de 
milhares de empresas, que poderiam ter recebido crédito e se recuperado, ao invés de 
falir"[11], e "destruiu milhares de empregos que poderiam ter sido preservados e ampliados, 
se uma parcela das empresas falidas tivesse sido recuperada"[12]. Quem perdeu com tais 
conseqüências, com certeza, foi a sociedade brasileira, já que a falência de uma unidade 
produtiva é capaz de atingir todos aqueles que estão ligados direta ou indiretamente à 
atividade empresarial, podendo citar empregados, fornecedores, Estado, etc.. Jorge Lobo[13], 
parafraseando Giovanni Lo Cascio, destaca que: 

  

a falência constitui um procedimento extremamente grave seja para o devedor, seja para os 
credores, seja para a economia pública, pois o empresário, com a quebra, perde o seu negócio 
e os bens materiais e imateriais que o compõem, sem se falar nas conseqüências de uma longa 
e onerosa demanda judicial, a interrupção de seus negócios e as repercussões econômicas que 
provoca, inclusive no âmbito de complexas organizações, podendo até gerar um estado de 
crise de ordem geral na economia nacional. 

  

Muitos especialistas no assunto falimentar argumentavam favoravelmente à reforma do 
direito concursal positivo com fundamento também no direito comparado. Países como 
França, Itália, Portugal e Estados Unidos já haviam estabelecido novas óticas sobre o direito 
falimentar[14]. Nesses países, o direito há muito estava voltado para a manutenção da 
empresa. Todavia, fazia-se necessário não somente uma importação dos modelos estrangeiros, 
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mas a criação no Brasil de um modelo falimentar e recuperacional que se adequasse à 
realidade do país, combinando com a "concretização de uma sociedade mais justa e 
solidária"[15] - pretensão da Carta Constitucional brasileira de 1988. 

  

  

3.2 DA REFORMA POSITIVA NO DIREITO FALIMENTAR BRASILEIRO 

  

  

O projeto de lei, que mais tarde veio se tornar a Lei 11.101/2005, já tinha como principal 
objetivo a recuperação da empresa que se encontrasse em dificuldades. A evolução do direito 
falimentar em todo o mundo estava em direção à preservação da empresa, que se constitui 
como "fonte de tributos, empregos e divisas"[16]. A empresa é um organismo social, definida 
pela doutrina como atividade economicamente organizada com finalidade lucrativa. Isto é, a 
empresa é "fonte geradora de bens patrimoniais, econômicos e sociais"[17] e, por isso, deve 
ser preservada, quando viável. 

O projeto de lei 4.376 de 1993 tramitou na Câmara dos Deputados por 10 (dez) longos anos e, 
após muitos debates, o projeto foi remetido ao Senado, onde se tornou o projeto de lei 71 de 
2003. O Senador Ramez Tebet, relator do projeto, depois de reiteradas discussões, elaborou 
um relatório atribuindo outros moldes ao projeto mantendo, entretanto, a centralidade da 
recuperação das empresas. 

Dentre os pontos relatados, o Senador Ramez Tebet enunciou 12 (doze) princípios: 1) 
Preservação da empresa; 2) Separação dos conceitos de empresa e empresário; 3) 
Recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; 4) Retirada do mercado de 
sociedades ou empresários não recuperáveis; 5) Proteção dos trabalhadores; 6) Redução do 
custo do crédito no Brasil; 7) Celeridade e eficiência dos processos judiciais; 8) Segurança 
jurídica; 9) Participação ativa dos credores; 10) Maximização do valor dos ativos do falido; 
11) Desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de pequeno porte; e 12) 
Rigor na punição de crimes relacionados à falência e à recuperação judicial. 

Com esses princípios norteadores, o projeto passou por várias comissões até sua aprovação 
em sessão plenária do Senado, datada de 06 de julho de 2004. Retornando à Câmara dos 
Deputados a redação final do projeto foi definida e posteriormente levada à sanção do Poder 
Executivo no ano de 2005. 

  

  

3.3 A NOVA PERSPECTIVA DO DIREITO FALIMENTAR E RECUPERACIONAL 
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O advento da Lei 11.101 de 2005 inaugurou um novo paradigma no direito falimentar 
brasileiro. A nova lei já não contribui para o encerramento da empresa, mas, pelo contrário, 
busca preservar as atividades economicamente organizadas viáveis que se encontram em crise 
econômica. A preservação da empresa, segundo a doutrina, está expressamente acolhida na 
legislação brasileira no artigo 47 da Lei 11.101/2005. O referido dispositivo afirma que é 
objetivo da recuperação judicial viabilizar a superação da crise econômica do devedor, 
permitindo a manutenção da atividade produtiva, do emprego dos trabalhadores, do interesse 
dos credores, preservando a empresa e sua função social, estimulando ainda a atividade 
econômica[18]. 

Um ponto que merece destaque dentre os princípios elencados na nova lei é o da separação 
dos conceitos de empresa e empresário. Adotada a Teoria da Empresa no Brasil, a legislação 
falimentar é aplicada ao empresário, isto é, empresário individual ou sociedade empresária. O 
art. 966 do Código Civil brasileiro de 2002 define que é empresário aquele que exerce 
atividade econômica organizada com intuito lucrativo, e não a figura dos sócios. A doutrina 
deduz que empresa é a atividade produtiva. Nessa ótica, quem está sujeito à falência e à 
recuperação é o empresário e a sociedade empresária, denominado devedor, conforme 
explicita o art. 1º da Lei 11.101 de 2005. Entretanto o que se preserva ou se busca preservar é 
a atividade produtiva, ou seja, a empresa, não necessariamente a sociedade empresária. 

O direito pátrio deixou de lado um sistema classificado como liquidatório, de satisfação pura 
dos credores, para adentrar num sistema eminentemente recuperacional, centrado na 
preservação da empresa[19]. Visto que os efeitos da falência podem atingir não só os 
credores, mas também a economia, os empregos e o próprio Estado, fazia-se necessário uma 
ordem jurídica que estivesse mais adequada a uma perspectiva menos individual e mais 
coletiva. 

Um modelo que tem por objetivo apenas satisfazer os credores não tem a preocupação com os 
contornos que possui uma atividade produtiva. Neste ponto, a legislação agora se preocupa 
com interesses sociais, voltando-se para todos aqueles que podem sofrer os impactos da 
falência de uma determinada sociedade empresária. 

É obvio que os credores são figuras importantes que querem ver o cumprimento da obrigação 
pactuada com o empresário-devedor, porém isso deve levar em conta um contexto mais 
abrangente, onde as relações ultrapassam a subjetividade obrigacional. Com isso, a legislação 
implica que deve haver certo sacrifício por parte dos credores a fim de beneficiar um devedor 
comum, permitindo-lhe o saneamento da crise econômica[20]. Para tanto, a nova legislação 
falimentar trouxe o instituto da Recuperação de Empresas. Esse instituto se subdivide em 
dois: a Recuperação Judicial e a Recuperação Extrajudicial. Ambos são sistemas cuja 
finalidade é contribuir para a superação da crise econômico-financeira das empresas. A 
Recuperação Judicial é prevista na lei de uma forma mais sistemática e delimitada, abarcando 
as sociedades empresariais de um modo geral e, de um modo especial, as microempresas e as 
empresas de pequeno porte. Já a Recuperação Extrajudicial, específico objeto deste estudo, 
compreende-se basicamente como uma maneira "consensual de viabilização da empresa 
realizado entre devedor e credores, sujeito à homologação em juízo"[21]. 

Nessas novas perspectivas, o Estado não pode manter-se inerte perante as crises sofridas pela 
empresas. Cabe também ao Estado, portanto, a colaboração para a manutenção das fontes 
produtivas, que tanto contribuem para o desenvolvimento do país, pois "estando em crise a 
empresa privada, é dever do Estado enviar esforços no sentido de recuperá-la"[22]. Ora, é da 
empresa que advém a subsistência de grande parte da população ativa do Brasil pelo trabalho 
assalariado, dela também provêm bens e serviços consumidos pela população e são fontes de 
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tributos para o Estado. Esses fatores constituem a função social da empresa, acrescidos de 
outros, como a evolução e avanço de novas tecnologias[23]. 

Enfim, a nova ótica do direito falimentar brasileiro está voltada para a preservação da empresa 
que possua viabilidade econômica de se reerguer, em razão da finalidade social que carrega. 
Caso não seja possível a superação da crise das empresas, o sistema de falência brasileiro 
busca ser célere e, sobretudo, eficiente no adimplemento das obrigações contraídas com os 
credores através da maximização dos ativos. A decretação da falência é mecanismo de 
exceção, visto que há privilégio para manter a empresa cumprindo sua função social através 
do instituto da Recuperação da Empresa. 

  

  

4 O PARADIGMA DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA 

  

  

Conforme explicitado acima o Código Civil brasileiro de 2002 traz em seu artigo 966 o 
conceito de empresário. Desse conceito legal a doutrina retira a definição de empresa, sendo 
essa a atividade econômica organizada. Portanto o empresário (individual ou sociedade 
empresarial) é aquele que exerce a empresa (atividade). 

A Lei de Falência e Recuperação de Empresa trouxe um novo paradigma ao direito brasileiro, 
como já referido. Dentre os pontos enunciados como princípios pelo Senador Ramez Tebet 
está a Preservação da Empresa, isto é, a manutenção da atividade econômica organizada. A 
doutrina estabelece que o paradigma da Preservação da Empresa encontra-se positivado no 
artigo 47 da Lei 11.101/2005. Segundo Jürgen Habermas "paradigmas do direito permitem 
diagnosticar a situação e servem de guias para a ação"[24]. Nesse aspecto, é a Preservação da 
Empresa um verdadeiro norte para a aplicação da Lei que rege a falência e a recuperação de 
empresas no Brasil. 

Atribui-se relevância à função social da empresa, a qual deve ser preservada sempre que 
viável economicamente. Fala-se em função social da empresa por esta ser fonte geradora de 
riqueza, emprego e renda - o que contribui para o desenvolvimento social do País. 

É notável a importância social da empresa na sociedade. Ela é propulsora da movimentação 
da economia, geradora de emprego e renda, além de tributos para o Estado, podendo isso 
acontecer em nível local, regional, nacional e internacional. Existe, portanto, um complexo de 
interesses que concorrem para a proteção da empresa. E os efeitos da falência podem atingir 
não apenas o devedor e a empresa, mas também trabalhadores, fornecedores, credores, a 
economia e o próprio Estado. Daí se conservar a empresa sempre que possível, analisando-se 
a importância social que ela possui, bem como as condições econômicas de soerguimento. 

A Preservação da Empresa adquiriu espaço no ordenamento brasileiro pela necessidade de 
tratamento especial às atividades econômicas que passam por crises momentâneas. O instituto 
existente na legislação anterior, a Concordata, não continha o viés de preservar a fonte 
produtora[25]. A Recuperação de Empresas visa justamente criar condições para que se possa 
superar a transitoriedade de crise do devedor, preservando a empresa e sua função social. 
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Houve verdadeiro câmbio estrutural na legislação falimentar que, segundo Lídia Valério 
Marzagão: "torna um instrumento de manutenção da fonte produtiva, de preservação da 
empresa, ao invés de sua liquidação"[26]. O próprio ente estatal tem a função de incentivar a 
empresa, conforme estabelece a Constituição da República de 1988, em seu artigo 174[27]. É 
nesse sentido que a legislação falimentar cria mecanismos de incentivo à continuação das 
atividades economicamente organizadas. 

Ressalte-se, porém, que não é toda e qualquer empresa que deve ser preservada ou 
recuperada, mas somente a empresa que apresentar viabilidade para tanto. Segundo Fábio 
Ulhoa Coelho[28], a viabilidade pode ser examinada em função da importância social da 
empresa, da mão-de-obra e tecnologia empregada na atividade, do volume do ativo e passivo, 
do tempo de funcionamento da empresa e de seu porte econômico. 

Embora a Preservação da Empresa esteja acolhida num dispositivo que se refere tão-somente 
à Recuperação Judicial é obvio que se pode estender o paradigma da preservação à 
Recuperação Extrajudicial. Primeiramente a Constituição da República diz que o Estado deve 
incentivar as atividades econômicas (empresa); em segundo lugar porque a Preservação da 
Empresa foi enunciada como princípio de toda a Lei de Falência e Recuperação de Empresas; 
além do mais, o tipo de recuperação da empresa não pode ser critério para se estabelecer ou 
não a conservação da empresa. Os objetivos da recuperação de empresas, seja judicial ou 
extrajudicial, são idênticos: saneamento da crise econômica, preservação da atividade 
produtiva com sua função social e os interesses dos credores. 

Saliente-se que o dispositivo acolhedor da Preservação da Empresa estabelece que a 
recuperação visa a superação da crise econômico-financeira do devedor para atingir a 
finalidade de manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 
dos credores, significando a preservação da empresa com sua função social e o incentivo à 
empresa. 

  

  

5 A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

  

  

5.1 SOBRE A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO MUNDO 

  

  

Uma das grandes características do Direito nos últimos tempos é a desjudicialização ou 
desjurisdicização. O direito falimentar ou concursal não segue linha diferente, pois a solução 
para a crise econômica que passa a empresa pode ficar nas mãos dos credores e devedores, na 
medida da permissão legal ou não, dependendo do país que acolhe as medidas extrajudiciais 
de saneamento da empresa. 
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Segundo Rubens Requião[29], o embrião da recuperação extrajudicial brotou na República de 
Veneza, denominado de concordata extrajudicial. Não se constituía num sistema regulado 
legalmente, daí sua inexpressiva utilização pelos comerciantes, diante da insegurança da não 
intervenção de um juiz. Já nos séculos XVI e XVII, os acordos entre devedor em estado de 
crise e seus credores eram mais comum. Esses acordos previam geralmente a dilação de 
prazos de pagamento de obrigações e o perdão parcial de dívidas[30]. 

Em terras latino-americanas a Lei de Falências do Chile permite um convênio extrajudicial 
desde que haja aprovação unânime dos credores com um relatório que conste um 
detalhamento da situação do devedor com um balanço patrimonial. A legislação falimentar do 
Peru permite a composição extrajudicial, servindo esta apenas para facilitar a liquidação, mas 
não para evitar a decretação da falência. 

Em solo colombiano há permissão para realização de um acordo privado dentro de um 
procedimento judicial, buscando-se evitar a quebra. Na Argentina também existe a 
possibilidade de superação da crise econômica da empresa através de um acordo, denominado 
de acuerdo preventivo extrajudicial, no qual não há intervenção judicial[31]. 

No continente europeu o direito inglês também admite um tipo de acordo com o fito de evitar 
a falência. Em terras espanholas, mesmo sem previsão legal no Código Comercial espanhol, a 
doutrina hispânica considera válido o acordo realizado entre credores e devedor.  Na França a 
lei admite três soluções extrajudiciais para crises de empresas: prevenção, alerta e saneamento 
extrajudicial. O direito italiano e o direito alemão, com base no princípio da liberdade 
contratual, aceitam que haja acordo privado entre o devedor e seus credores[32]. 

A legislação dos Estados Unidos permite a negociação entre credores e devedor numa fase 
anterior à solicitação da falência (bankruptcy), na própria Corte de Falências[33]. Isso 
significa que antes de um requerimento de falência credores e o devedor podem negociar, 
elaborando um plano de recuperação para a empresa em crise. O direito estadunidense 
denomina a recuperação extrajudicial de "prepackaged chapter 11 plan". Através desse 
instituto também há oportunidade do devedor tentar negociar com seus credores um plano de 
recuperação após a protocolização do pedido de falência[34]. Por essa negociação chega-se a 
um acordo extrajudicial para a reorganização da sociedade empresária devedora. O plano de 
reorganização pode ser acordado junto ao juízo falimentar, adquirindo força de lei e, portanto, 
não há possibilidade de desistência das partes. 

A recuperação extrajudicial, nos moldes da lei dos Estados Unidos, objetiva sanar a crise 
econômica e as conseqüências gravosas que a falência pode causar, já que possui efeitos 
devastadores na economia e na sociedade. Muitos credores preferem negociar e renegociar as 
dívidas, diminuindo o risco de não recebimento do crédito, em vez de ver a falência de um 
empresário e, conseqüentemente, a perda de um cliente. É nesse sentido que: "o instituto, nos 
EUA, é bem sucedido"[35]. 

  

  

5.2 RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO BRASIL 
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O Brasil já teve um instituto próximo à Recuperação Extrajudicial, denominado de 
Concordata Extrajudicial. O Decreto nº 917 de 1890 previa essa espécie de concordata 
realizada através de um acordo com os credores. Nesse acordo deveria haver ao menos ¾ (três 
quartos) de todo o passivo e, para sua eficácia, era necessária a homologação em juízo 
comercial. Obtida a homologação evitava-se a falência, conforme dispunha o art. 120 do 
referido Decreto. 

No ano de 1908 o Decreto nº 2.024 extinguiu a concordata extrajudicial e consolidou-se no 
direito brasileiro o sistema da concordata judicial, perdurando até a entrada da atual legislação 
de 2005. 

Antes da legislação falimentar de 2005 no Brasil, o Decreto-lei 7.661/1945 revogado 
penalizava as tentativas de o devedor renegociar as dívidas com seus credores. A legislação de 
1945 caracterizava como falência a convocação dos credores para dilação, remissão de 
créditos ou cessão de bens, de acordo com o artigo 2º, III do revogado Decreto-lei. Isto é, não 
era possível a composição extrajudicial, já que esta caracterizava o estado falimentar do 
comerciante. 

Na legislação revogada uma tentativa de acordo extrajudicial denotava o estado de 
insolvência do devedor comerciante. Ressalte-se que o Decreto-lei de 1945 focava sua tutela 
nos interesses dos credores. Justificava-se a vedação de acordo, que ensejava a penalidade de 
decretação de falência, no interesse maior dos credores, já que poderia haver prejuízo para 
eles, pela falta de isonomia no tratamento[36] ou a par conditio creditorum. 

Atualmente a empresa tem importância social, sendo que o sistema não pode ser tão rigoroso 
a ponto de preservar apenas os interesses individuais dos credores em detrimento de outros 
interesses que estão ao redor da empresa. Então, nem sempre é necessária a intervenção 
judicial para a recuperação ou reorganização da empresa, podendo-se preservar a atividade 
através de soluções advindas dos próprios protagonistas dos negócios, isto é, credores e o 
devedor-empresário. Essas soluções são denominadas de soluções de mercado. Para que 
exista solução de mercado é necessário que a lei permita ou não proíba a renegociação de 
dívidas. 

Sob o ponto de vista da análise econômica do direito, a legislação deve regulamentar o 
procedimento extrajudicial de recuperação de empresas criando condições para as 
renegociações do passivo[37], promovendo a iniciativa privada. Além da criação dessas 
condições, a reorganização extrajudicial merece ampla proteção para que se tenha segurança 
em sua realização. Os acordos devem ser estimulados a fim de evitar a intervenção judicial 
custosa e morosa nos processos de recuperação judicial e falência. Podem, portanto, os 
próprios credores e o devedor tomar as iniciativas de solução para a crise, ficando o judiciário 
apenas com a função de homologar os acordos, quando assim requeridos e verificar as 
eventuais fraudes ou situações ilegais. 

Na medida em que haja viabilidade econômica de erguimento da atividade em crise e 
interesse social em mantê-la não há porque o legislador negar a recuperação da empresa 
através de um modelo extrajudicial ou amigável. Desde que não haja fraudes a terceiros e a 
outras esferas da sociedade ou do mercado, é plenamente concebível, devendo inclusive ser 
estimulada, a atuação de credores e devedor para a reorganização da empresa de modo 
extrajudicial, concretizando a participação ativa dos credores. 

Rubens Requião, comungando com os dizeres de Bento Faria, aduz: 
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Como sugere Bento Faria não deve ser visto como expediente dilatório, utilizado quase 
sempre com o propósito de retardar a ação dos credores o fato de o devedor convocar todos os 
seus credores para demonstrar-lhes, com sinceridade, a suficiência do seu ativo comercial e 
propor a todos ou a alguns deles os referidos meios de dilatar a exigibilidade dos respectivos 
créditos, como meio de conjugar um embaraço momentâneo, conseqüente a força maior e 
removível em breve espaço[38]. 

  

É nessa perspectiva da preservação da empresa e de oportunizar soluções de mercado para 
empresas em crise econômica que a atual lei que regula a falência e recuperação de empresas 
(Lei 11.101/2005) instituiu a Recuperação Extrajudicial. O Brasil inspirou-se nos sistemas 
estrangeiros que admitiam a possibilidade de um acordo amigável para o soerguimento da 
empresa em crise e a manutenção da fonte produtora. 

Incluído no projeto da nova lei de falências pelo Deputado Osvaldo Biolchi no ano de 2002, o 
instituto da Recuperação Extrajudicial foi alterado durante a tramitação do projeto no Senado, 
em 2004. O texto elaborado no Senado dizia que a homologação judicial do plano de 
recuperação extrajudicial tem como condição a adesão da totalidade (100%) dos credores. No 
entanto, com essa redação o instituto teria grandes chances de ter pouca utilidade prática já 
que nem todos os credores poderiam anuir. 

Após numerosas críticas sobre a redação que ganhou o instituto da recuperação extrajudicial 
no Senado, o projeto foi reformulado no capítulo que trata o instituto. Dessa vez, as emendas 
realizadas retiraram a carga de que todos os credores deveriam aderir ao plano para 
homologação judicial e, além disso, reintroduziu a possibilidade de obrigar todos os credores 
através da vontade da maioria[39]. 

Com a Lei 11.101 de 2005, o legislador brasileiro reabriu caminho para que os credores e o 
devedor-empresário possam renegociar suas dívidas objetivando a este último a superação da 
situação momentânea de crise econômico-financeira. 

A Recuperação Extrajudicial é um modo mais simples e rápido que a demanda judicial de 
recuperação. O instituto preleciona aos protagonistas do mercado uma forma de tentarem 
solucionar o momento de crise com acordos amigáveis, num viés mais consensual, 
preservando a empresa, os interesses dos credores e a função social da empresa. 

As legislações modernas sobre quebras e recuperação de empresas incentivam soluções de 
caráter mais econômico do que propriamente jurídicas[40]. A noção da recuperação 
extrajudicial no Brasil é oferecer um campo para soluções econômicas, que poderão ser 
homologadas em juízo, combinando a autonomia privada e a atuação do Estado-juiz. 

Ocorre que, mesmo depois da entrada em vigor da nova Lei de Falência e Recuperação de 
Empresas, a reorganização extrajudicial não tem sido muito utilizada. Os credores e o próprio 
devedor-empresário têm optado pela Recuperação Judicial, seja pela falta de conhecimento ou 
dúvidas na aplicação da recuperação na modalidade extrajudicial. Mas este instituto 
denominado extrajudicial poderia se constituir como uma forma mais utilizada pelo 
empresariado brasileiro, a depender do modo de elaboração do plano. 
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6 MEDIAÇÃO: DEFINIÇÃO E PRECEITOS 

  

  

A mediação pode ser entendida como um procedimento para solução de disputas no qual uma 
terceira pessoa, o mediador, facilita negociações entre as partes fazendo com que elas 
cheguem a um acordo. Esse procedimento é capaz de ampliar as opções de resolução para os 
conflitos, indo além dos pontos estritamente jurídicos que se encontram ao redor da 
controvérsia[41]. O mediador ajuda as partes a se comunicarem para realizarem acordos de 
forma voluntária, resolvendo os conflitos. 

Numa abordagem histórica a mediação foi utilizada por tribos, pajés, anciãos e conselheiros 
como forma de pacificação e integração social[42]. Entretanto, com o advento do Estado 
moderno ocorreu o monopólio das soluções de disputas, ficando a mediação e outras formas 
de resoluções de controvérsias como "alternativas" à aplicação do Direito estatal[43]. 

Nas décadas de 1970 e 1980, a mediação é retomada principalmente nos Estados Unidos num 
movimento denominado de Alternative Dispute Resolution (ADR), que visava a promoção do 
acesso ao direito e à justiça[44]. O movimento defendia a co-existência de outros mecanismos 
para solução de litígios, dentre eles, a mediação. Nesse período houve forte tendência à 
desjudicialização. A desjudicialização pode tanto simplificar o processo legal e promover os 
meios menos formais de resolução de litígios dentro do próprio processo judicial, como criar 
estruturas fora do Poder Judiciário para que resolvam conflitos[45].   

Em termos gerais a mediação é um procedimento que contribui para a administração de um 
conflito e amplia possibilidades para se chegar a um equilíbrio entre os envolvidos. Nela há 
um alargamento do espaço retórico buscando-se, para além de uma resolução pura e simples 
de conflitos, a permanência de relações ou a criação e estreitamento de laços entre sujeitos. 
Diferentemente da lógica ganhar-perder do sistema judiciário, na mediação as partes "se 
habilitam para o discurso, apresentando-se como protagonistas (individuais ou coletivos) 
nesse mesmo espaço". A partir desse canal de comunicação criado e do protagonismo dos 
envolvidos, a solução das questões é legitimada pelos argumentos e pretensões trazidos e 
levantados no discurso. Não significa a simples aplicação do direito, pois o espaço é amplo, 
envolvendo diversas habilidades e conhecimentos. 

Há uma pretensão integradora na mediação que se dá através da cooperação e do cuidado 
recíproco dos que nela estão envolvidos. O procedimento é permeado pelo pluralismo, 
internormatividade, dialogicidade, campo retórico alargado e protagonismo[46]. A mediação 
busca aproximar interesses heterogêneos em vez de apartá-los. A sociedade contemporânea 
está inserida em "cenários plurais, polifônicos e heterogêneos"[47], necessitando-se, antes que 
separar, unir e reconhecer pretensões. 

Mediação pode ser entendida de diversas formas, inexistindo um conceito único do termo. 
Christopher Moore define a mediação da seguinte maneira: 

  

A mediação é um prolongamento ou aperfeiçoamento do processo de negociação que envolve 
a interferência de uma aceitável terceira parte, que tem poder de tomada de decisão limitado 
ou não-autoritário. Esta pessoa ajuda as partes principais a chegarem de forma voluntária a 
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um acordo mutuamente aceitável das questões em disputa. Da mesma forma que ocorre com a 
negociação, a mediação é um processo voluntário em que os participantes devem estar 
dispostos a aceitara ajuda do interventor se sua função for ajudá-los a lidar com suas 
diferenças - ou resolvê-las[48].  

  

O referido autor deixa claro que a mediação nada mais é do que uma negociação 
assistida/facilitada por uma terceira pessoal aceitável. Este terceiro é o mediador, que tem por 
função facilitar o diálogo e ajudar os envolvidos na superação de diferenças, contribuindo 
também para que seja feito um acordo, de forma voluntária. Além disso, dispõe Dora Fried 
Shnitman que "A mediação se define como um trabalho conjunto, em que se cria um contexto 
no qual as pessoas podem encontrar e gerar condições de possibilidade e oportunidade para a 
mudança"[49]. 

A mediação é um procedimento não adversarial. Por tal procedimento os participantes têm 
possibilidade de chegar a um acordo com ganhos recíprocos. É necessário se chegar aos 
verdadeiros interesses dos participantes, para que possam ser convergidos em interesses 
comuns através da compreensão mútua e buscar as possibilidades reais de acordo[50]. 

O procedimento deve ser realizado com oralidade, intercompreensão e participação 
voluntária. Não há viés coercitivo na mediação nem obrigatoriedade na participação do 
procedimento, porém o acordo celebrado possui natureza contratual. As partes decidem 
exercendo a autonomia e por ela se vinculam, podendo o acordo ser levado à homologação 
judicial. A mediação é um procedimento autocompositivo, haja vista que os próprios 
participantes é que têm o poder de decisão e, portanto, estabelecem a solução da questão 
conflituosa. Respeita-se a autonomia privada tanto na iniciativa ou inércia de participação da 
mediação quanto nas tomadas de decisões dentro do procedimento.  Neste aspecto o mediador 
tem poder de decisão limitada, não podendo impor solução, mas facilitar a comunicação entre 
os envolvidos para que estes decidam. 

A terceira pessoa, isto é, o mediador é verdadeiro intermediário, que aproxima as partes e seus 
interesses num procedimento que pode possuir várias etapas, com diversas possibilidades de 
resolução para o caso, inclusive criativas e dinâmicas. O mediador controla o processo sem 
adentrar no conteúdo e nos resultados, os quais cabem às partes[51]. Explica Dora Fried 
Schnitman: "Por meio da conversação, o mediador age no sentido de facilitar essas condições, 
mas prescinde de sua própria qualificação em relação aos temas, conteúdos e soluções"[52]. 
Os participantes da mediação hão de possuir oportunidade devidamente adequada para a 
comunicação, levando-se em conta o contraditório[53]. 

As vantagens do procedimento da mediação se constituem no alargamento do espaço para o 
diálogo, argumentação e negociação. Além de resolver o conflito a mediação pode aproximar 
os interesses e fazer duradoura a relação entre os envolvidos. As discussões ultrapassam as 
individualidades de determinado problema em jogo e planeja o futuro da relação. O 
procedimento há de ser confidencial; pode ser mais célere que um processo judicial, considera 
aspectos sociais, econômicos, psicológicos e outros não somente jurídicos; tenta satisfazer 
efetivamente os participantes; possui baixo custo financeiro e, além de tudo, tenta preservar o 
relacionamento entre as partes[54].   

A mediação abre grande possibilidade para a concretização dos reais interesses, já que há 
estímulo para a compreensão recíproca e participação ativa dos envolvidos. Os sujeitos têm a 
oportunidade de reconhecer as necessidades e interesses do outro para assim poderem pensar 
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numa pacificação da disputa. Essa pacificação deve ser fruto de uma integração entre os 
envolvidos no procedimento, ou seja, o acordo realizado na mediação é uma construção 
harmônica da solução do conflito. Em síntese a mediação é nada menos que uma negociação 
catalisada por um terceiro (o mediador) imparcial em relação ao conflito[55]. 

  

  

7 A APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

  

  

A Recuperação Extrajudicial é assim denominada porque a primeira parte do procedimento é 
realizada fora das esferas judiciais. Primeiramente o devedor tem a prerrogativa de propor e 
negociar um plano de recuperação extrajudicial, plano este que poderá passar por 
homologação judicial, se assim for requerido, numa segunda etapa. Os ensinamentos 
doutrinários de Jean Carlos Fernandes[56] e Ricardo Negrão[57] reconhecem que a 
recuperação denominada extrajudicial é, no entanto, judicial caso for homologada em juízo. 

Na dicção do artigo 161 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas o devedor poderá 
propor e negociar com seus credores um plano de recuperação extrajudicial. Mas como se 
chegar ao plano que será objeto de homologação? 

A lei utiliza os termos "propor" e "negociar". No primeiro caso ter-se-ia um plano elaborado 
pelo devedor e proposto para os credores que podem aprová-lo ou rejeitá-lo. Já no plano 
negociado, o devedor convocaria os credores para renegociação das dívidas de maneira 
conjunta, com propostas e contrapropostas, até se chegar a um plano de recuperação 
extrajudicial. Seriam esses os meios de realização da recuperação extrajudicial ao se propor e 
negociar diretamente com os credores o plano de recuperação antes da homologação em juízo. 
O entendimento de Ricardo Negrão[58] é o de que para o devedor em crise "A proposta e a 
negociação de meios que lhe proporcionem a recuperação de seu empreendimento são 
realizadas diretamente com os credores [...]". Ou seja, o plano de recuperação extrajudicial é 
fruto da propositura e negociação direta com os credores, para o referido autor. Todavia, esse 
mesmo entendimento estaria restringindo o campo de atuação das formas de elaboração do 
plano de recuperação extrajudicial, que deve ser mais amplo, comportando outras maneiras de 
se chegar ao plano. 

Ao estabelecer a Recuperação Extrajudicial no ordenamento o legislador abriu caminho para a 
reorganização empresarial, juntamente com o cumprimento das obrigações, do modo como 
preferirem o devedor e seus credores com o objetivo precípuo de conservar a empresa. Podem 
ser várias as maneiras de se chegar a um plano extrajudicial para a preservação das atividades 
econômicas. As maneiras de elaboração do plano não têm de serem formas necessariamente 
diretas. As palavras "propor" e "negociar" estão em sentido amplo na lei falimentar e 
recuperacional. Em razão de a recuperação extrajudicial ter a primeira fase permeada pela 
autonomia privada, cabe também às partes estabelecerem como realizar o plano. Os 
interessados podem muito bem eleger, por exemplo, a arbitragem, a negociação direta ou a 
mediação para solucionarem as disputas e recuperar a empresa em crise. 
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Este trabalho escolheu tratar da mediação para a elaboração do plano de recuperação 
extrajudicial por conta de suas vantagens para o mundo empresarial. A mediação possibilita 
as rediscussões do crédito num viés mais dinâmico e interdisciplinar, compatibilizando a 
aplicação do direito com outras esferas interferentes na atividade econômica. A negociação 
direta, sem dúvida, é forma de se chegar ao plano de recuperação extrajudicial, contudo não é 
a única. A relação entre credores e o devedor já pode estar desgastada, podendo necessitar de 
um intermediário para recriar um espaço para o diálogo entre os interessados. Nesse ponto, a 
mediação contribui para reunir as partes, eleger interesses, restabelecer a confiança, criar 
soluções e, sobretudo, manter as relações entre credores e o devedor. 

A mediação proporciona a ampliação do espaço para a discussão das dívidas e pode fazer com 
que as partes enxerguem múltiplas soluções para as obrigações não cumpridas ou a vencer, 
estando o devedor em crise econômica. A utilização do procedimento da mediação para a 
elaboração do plano de recuperação extrajudicial pode ainda aproximar mais os credores e o 
devedor, pois um geralmente depende do outro para a própria sobrevivência no mercado. O 
contexto criado pela mediação pode fazer prolongar as relações entre os interessados na 
recuperação extrajudicial da empresa, que continuarão a realizar contratos uns com os outros. 

De um lado os credores querem receber o que lhes é devido; de outro o devedor quer adimplir 
suas obrigações, mas passa por um momento de dificuldade financeira; e, numa terceira 
ponta, há interesse do Estado e de toda a sociedade em preservar a atividade econômica, ou 
seja, a empresa. Através da mediação, que visa a intercompreensão e cria um espaço para a 
comunicação, esses objetivos podem ser cumpridos. O que inicialmente está em lados opostos 
são convergidos na mediação, desde que haja voluntariedade na participação. As decisões são 
tomadas pelas próprias partes e o mediador apenas conduz o procedimento, fazendo perguntas 
e tentando pacificar os credores e o devedor para que esses decidam, preponderantemente, 
pelo acordo. É preferível que o mediador tenha prévio conhecimento acerca do procedimento 
da mediação e também dos traquejos próprios da vida empresarial e jurídica. 

O mundo empresarial busca por soluções compatíveis com a dinâmica que lhe é peculiar. 
Deste modo, a mediação ao alcançar perspectivas transindividuais, econômicas, sociais e 
psicológicas se constitui num campo propício para a atuação da recuperação extrajudicial no 
que tange à elaboração do plano. No cenário atual das esferas de mercado os empresários e as 
sociedades empresariais levam em conta a gama de elementos que são determinantes no 
planejamento e na conclusão de seus negócios, bem como o tempo e os riscos quando se tem 
uma solução definitiva para as controvérsias[59].  No procedimento da mediação há um 
espaço discursivo alargado, onde são colocados à mesa os problemas e os múltiplos tipos de 
soluções, além de o assunto ser discutido com argumentos legitimados pelos próprios 
participantes, gerando grande chance do plano de recuperação ser devidamente cumprido. 

As mais modernas legislações sobre falência e recuperação de empresas em crise têm 
procurado oferecer soluções mais adequadas à dinâmica do mundo empresarial, soluções de 
ordem econômica e não somente soluções jurídicas. Na medida em que na mediação as 
discussões ultrapassam as juridicidades dos problemas, a recuperação extrajudicial realizada 
por tal procedimento concretiza os preceitos das mais avançadas das legislações falimentares 
e recuperacionais, tal qual a Lei brasileira. Explica Dora Fried Schnitman que "Nosso futuro 
global é plural, multidisciplinar, convida à criatividade em um horizonte de tempo-espaço 
expandido a novos saberes"[60]. Assim é também o contexto empresarial: plural, 
multidisciplinar e carece de soluções criativas, que atendam os interesses de todos os 
envolvidos - sendo a mediação capaz de oferecer o campo para tais soluções. 
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As soluções oriundas da mediação são mais flexíveis, para atender as necessidades e 
interesses de seus partícipes e, no caso empresarial, do mercado e da ordem econômica. A 
mediação no meio empresarial tem o viés de preservar parcerias, conter gastos e evitar o 
desgaste na imagem das sociedades empresariais, buscando soluções duráveis e o equilíbrio. 

Ressalte-se que se há tentativa de recuperação da empresa em crise é porque houve certa 
ruptura do crédito em razão do não pagamento pontual.  Essa hipótese enseja desconfiança no 
devedor e instabilidade na relação, o que pode gerar o pedido de falência pelo credor que se 
sente inseguro no que tange ao recebimento de seu crédito[61]. Nesse sentido, crédito e 
confiança estão inteiramente interligados. De outro lado, em muitos casos, credores e o 
devedor são comumente chamados fornecedores e comprador (que adquire para revender a 
um consumidor final), sendo que um necessita do outro para os rendimentos de seus negócios. 
E, havendo ruptura do crédito e quebra da confiança é preciso que, antes de um pleito 
falimentar ou recuperacional, as partes tentem restabelecer a confiança. É preciso que os 
sujeitos empresariais possam reconhecer suas próprias necessidades, bem como as dos outros, 
que devem ser seus parceiros de mercado. É nesse ponto que entra a mediação: para que haja 
diálogo entre os envolvidos, restauração do crédito e da confiança. 

Utilizada a mediação para a elaboração do plano de recuperação extrajudicial a tendência é 
que se fortifique a confiança dos credores e se perdure as relações entre os credores e o 
devedor na ordem econômica. Os credores, enxergando a boa-fé do devedor em se recuperar 
cumprindo com suas obrigações, poderão preferir atribuir nova confiança a ele para negociar 
e renegociar as dívidas ao passo de ver a quebra do devedor e, portanto, a perda de um cliente. 
Os credores também poderão optar pela mediação na recuperação extrajudicial ao passo do 
moroso processo de Recuperação Judicial. Com a mediação os credores terão chance de 
afastar a inadimplência e o estado de crise do devedor comum, através da flexibilização do 
direito creditório. 

É, portanto, plenamente possível e viável a utilização da mediação para a elaboração de plano 
de recuperação extrajudicial, desde que as partes assim convencionem. Escolhida a mediação, 
os participantes do procedimento ao de proceder com lealdade, boa-fé, zelo, cuidado, presteza 
e simplicidade na linguagem para melhor compreensão das situações em voga. O mediador 
deve facilitar as comunicações tentando restabelecer a confiança entre credores e o devedor, 
tendo sempre à vista o objetivo maior da Lei de Falência e Recuperação de Empresas que é 
salvaguardar a empresa cumprindo sua função social, sem se olvidar dos interesses dos 
credores. 

  

  

8 RESSALVAS À UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

  

  

Como a mediação envolve, a priori, apenas direitos disponíveis o mediador tem o dever de 
esclarecer sobre os limites legais e de ordem pública para a elaboração dos acordos.  A 
própria Lei de Falência e Recuperação de Empresa limita a Recuperação Extrajudicial em 
alguns pontos. Por se tratar do exercício da autonomia privada na elaboração do plano 
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extrajudicial, existem créditos que não estão sujeitos ao plano porque não há poder de 
disposição por parte daqueles que os detém. 

O parágrafo 1º do artigo 161 da LFRE estabelece que a Recuperação Extrajudicial não é 
aplicada aos titulares de créditos tributários, aos derivados da legislação trabalhista ou 
decorrentes de acidente de trabalho e ao proprietário fiduciário, arrendador mercantil, 
vendedor ou promitente vendedor de imóvel por contrato irrevogável e vendedor titular de 
reserva de domínio, assim como à instituição financeira credora por adiantamento ao 
exportador. 

O parágrafo 2º do artigo 161 da LFRE dispõe que o plano extrajudicial não pode conter 
pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável àqueles credores não sujeitos 
ao plano. Deste modo, deve-se tomar extremo cuidado para que na mediação não haja 
propostas e acordos que prejudiquem terceiros, isto é, credores que optaram não participar do 
plano. No caso de pendência de pedido de recuperação judicial ou havendo o devedor 
recuperado judicialmente ou extrajudicialmente há menos de 2 (dois) anos não poderá 
requerer homologação do plano extrajudicial, na ótica do artigo 161, parágrafo 3º. O 
parágrafo seguinte do mesmo dispositivo também procura afastar eventual prejuízo aos 
credores não sujeitos ao plano extrajudicial no que se tange às suas ações, direitos, execuções 
e sobre o pleito de decretação de falência, que não serão suspensos em virtude do pedido de 
homologação do plano de recuperação extrajudicial. 

Enfim, os credores e o devedor-empresário deverão, sobretudo, abster-se das práticas 
expressamente proibidas por lei e não descumprir as exigências legais para elaboração do 
plano extrajudicial durante a mediação, sob pena de não obterem homologação, mesmo após o 
pedido, visto que poderão vir impugnações ao plano no processamento da recuperação 
(conforme o disposto no artigo 164 e seu parágrafo 3º da LFRE). Se o plano é elaborado 
através da mediação as partes já deverão se precaver das eventuais impugnações, evitando os 
atos ilícitos e as eventuais impugnações ao plano. 

A mediação, em princípio, não poderá abarcar a hipótese prevista no artigo 163 da LFRE, 
pois esse dispositivo abrange obrigações aos credores que não participaram das discussões de 
renegociações. Ora, a mediação é procedimento voluntário e não pode obrigar os credores que 
dela não fizeram parte, isto é, que não tiveram oportunidade de discutir seus créditos ou não 
concordaram em participar do diálogo mediado. Mas os credores participantes e a sociedade 
em crise poderão, preenchidos os requisitos legais, pleitear a recuperação extrajudicial na 
forma do artigo 163. Contudo, nessa hipótese, não se pode dizer que houve mediação na fase 
pré-judicial, visto que houve extrapolação dos preceitos da mediação. 

Outro ponto que envolve grande complexidade sobre a utilização da mediação para a 
elaboração do plano extrajudicial é o devedor-empresário conseguir a anuência de boa parte 
de seus credores para rediscussão de seu passivo. A mediação é realizada desde que haja 
voluntariedade das partes e não tem coerção. Os credores poderão não concordar com o 
procedimento e assim frustrar as expectativas do devedor interessado na mediação. 

  

  

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Tendo em vista o paradigma da Preservação da Empresa instituído com a Lei de Falência e 
Recuperação de Empresas (Lei 11.101/2005) e a necessidade empresarial de oportunizar 
soluções compatíveis com sua dinâmica, a mediação pode contribuir para alavancar a 
utilização da Recuperação Extrajudicial por suas diversas vantagens, oferecendo aos sujeitos 
empresariais oportunidade para rediscussão do crédito e a manutenção das relações. 

A justiça tem tendência a ser cada vez mais consensual do que coercitiva. A sociedade 
contemporânea tem aspirado por métodos simples, informais e céleres para concretização da 
justiça. Nesse ponto, mediação e Recuperação Extrajudicial estão próximos. A atuação do 
judiciário na falência e recuperação de empresas deve ser exceção. Primeiramente é 
imprescindível que haja estímulo às soluções de mercado, promovendo a iniciativa privada. 
Fábio Ulhoa Coelho diz: "o papel do estado-juiz deve ser apenas o de afastar os obstáculos ao 
regular funcionamento do mercado"[62], sendo esse o norte das mais modernas legislações 
falimentares e recuperacionais no mundo. 

Podem ser várias as formas de elaborar um plano de recuperação extrajudicial. Não se pode 
limitar a recuperação extrajudicial a métodos diretos. As formas intermediadas merecem 
igualmente respaldo, pois o que importa é a preservação da empresa viável economicamente, 
com sua função social, combinado com a satisfação dos credores. Portanto, fica a cargo das 
partes decidirem o procedimento a ser utilizado para a elaboração do plano extrajudicial. 

A legislação falimentar e recuperacional tenta conciliar a aplicação do direito com eficiência 
econômica e, nessa ótica, a mediação contribui para concretizar esse preceito na recuperação 
extrajudicial. Deve-se prezar pela busca pelo equilíbrio entre credores e o devedor, 
harmonizando a autonomia privada e a atuação estatal. 

A mediação é capaz de criar as condições para as negociações do passivo e a recuperação da 
empresa em crise, atendendo também aos anseios dos credores. Com a mediação para 
elaboração do plano de recuperação extrajudicial haverá aproximação das posições 
conflitantes e espaço discursivo para que os próprios protagonistas empresariais encontrem 
soluções para suas divergências. Através da mediação as sociedades empresariais poderão não 
somente solucionar a controvérsia, mas preservar as parcerias e restabelecer a confiança, obter 
soluções adequadas (não somente jurídicas) e duráveis para o conflito creditório, evitar 
custosos e morosos processos de falência e recuperação judicial e, por fim, preservar a 
empresa cumprindo sua função social. Basta que haja voluntariedade na participação do 
procedimento. 

A Recuperação Extrajudicial, ainda pouco utilizada no Brasil, deve ser fomentada para que 
seja uma real opção para as sociedades empresariais que se encontram em crise econômica. Se 
credores e devedores, além de advogados, administradores, contadores e outros profissionais 
que atuam no meio empresarial conhecessem mais de perto o procedimento da mediação e 
seus preceitos a Recuperação Extrajudicial poderia ser mais utilizada. 

A mediação, portanto, é um mecanismo eficiente para as soluções de crise das empresas, 
procurando estreitar os laços empresariais num mundo tão competitivo. A Recuperação 
Extrajudicial realizada pelos caminhos da mediação é frutífera pela oferta de soluções 
compatíveis com a dinâmica empresarial. Na mesma linha das modernas leis recuperacionais 
que objetivam a preservação da empresa com noções não somente jurídicas, mas também 
econômicas, a mediação incentiva e provoca o exercício da autonomia empresarial com o 
objetivo maior da preservação da empresa viável cumprindo sua função social. 
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RESUMO 
Este artigo discute o instituto da responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil e sua 
aplicação pelos Tribunais brasileiros. 
No Brasil, a previsão normativa desse instituto foi introduzida pela Constituição Federal de 
1988 e regulamentada dez anos depois pela Lei n. 9.605/98. É atualmente aplicável somente a 
casos envolvendo crimes contra o meio ambiente. Entretanto, tramitam hoje no Congresso 
Nacional muitas propostas de reforma legislativa que têm como propósito ampliar a aplicação 
desse instituto, a fim de incidir em outras condutas praticadas no âmbito de empresas.  
Não obstante a adoção do instituto há mais de dez anos em um campo importante de aplicação 
do Direito penal e a iminência de sua ampliação, diagnosticamos que a aplicação do instituto 
é incipiente e a jurisprudência sobre o tema é pouco sólida. Além disso, falta de reflexão no 
debate brasileiro não somente sobre a própria experiência pregressa na aplicação do instituto, 
como também sobre questões relevantes que dizem respeito a formas de configuração do 
sistema de responsabilidade coletiva, de modo a torná-lo mais eficiente. 
Apresentaremos, neste texto, elementos que descrevem esse cenário: os resultados de uma 
pesquisa realizada em Tribunais brasileiros em decisões envolvendo responsabilidade de 
pessoas jurídicas; e os termos da discussão dogmática acerca desse instituto. Levantamos, ao 
final, a hipótese de que enfrentamos aqui um caso delicado de transplante de institutos 
jurídicos, no qual resistências ligadas à cultura jurídica brasileira vêm representando um 
obstáculo a sua implementação. 
PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE PENAL DE PESSOAS JURÍDICAS; 
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE; JURISPRUDÊNCIA 
 
ABSTRACT 
This article discusses corporate criminal liability in Brazil and how it is being interpreted and 
applied by the Brazilian Courts. It brings the result of an empirical research on Superior 
Court’s and Federal Appeal Courts’ criminal cases involving corporations as prosecuted parts. 
Adoption of corporate criminal liability is relatively recent in Brazil. It was for the first time 
provided for in the Federal Constitution of 1988 and regulated only 10 years later, under the 
“Law of Environmental Crimes”. To this date, criminal liability of legal entities is applicable 
in Brazil solely to cases involving crimes against the natural environment, although there are a 
number of bills of law to be discussed in the Brazilian Congress, which aim to broaden its 
scope. 
Even with an experience of almost 10 years, there are still substantial controversies among 
legal professionals as to whether legal entities should be liable for acts committed by its 
employees and managers and how the liability rule should be interpreted. 
Strongly influenced by the European Civil Law, Brazilian Criminal Law is rooted on the 
principle of guilt or attribution of liability based on individual guilt, meaning guilt (with or 
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without intent) of a natural person. This notion lies at the heart of the principle of 
individualization of criminal conducts. Operation of that principle within the criminal 
procedural legislation requires not only that the individual conduct of each participant in the 
illicit activity be thoroughly demonstrated so that it leads to a conviction proportional to the 
level of individual involvement, but also that the conduct that is attributed to each natural 
person is duly described in the bill of indictment. This means not only that many cases end up 
in acquittals for insufficient evidence or lack of certainty regarding actual participation of the 
accused in the criminal act, but also that the lack of description or vague description in the bill 
of indictment as to the level of individual participation in the conduct gives rise to dismissal 
of the criminal suit. As a consequence, many cases involving criminal acts committed within 
legal entities are precociously extinguished in Brazil. The possibility to make legal entities 
criminally liable for misconducts carried to the entities’ ultimate benefit has been pointed as a 
solution to these problems. 
However, the intent behind the law that makes entities criminally liable faces a paradox in the 
Brazilian system. This is so because Courts have been conditioning criminal 
responsibilization of a legal entity on the possibility of identifying at least one individual, that 
is, a natural person, which is found to act in the benefit of a legal entity. It seems that judges 
are still attached to the principle of individualization of the criminal conduct. That is why 
doubt is cast on the ability of the Brazilian model regarding corporate criminal liability to 
attain the end at which it is aimed, that is, to diminish the obstacles to responsibilization 
regarding conducts practiced within firms. 
KEYWORDS: CORPORATE CRIMINAL LIABILITY ; ENVIRONMENTAL CRIMES; 
APPLICATION OF LEGAL STATUTES 
 
 

I. Introdução 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas é um tema que tem adquirido 

grande relevância nos planos nacional e internacional, tanto do ponto de vista das 

políticas públicas para prevenção e repressão de ilícitos praticados no âmbito de pessoas 

jurídicas, quanto do ponto de vista do debate jurídico-dogmático. O pano de fundo dessa 

discussão se caracteriza, de um lado, pelo aumento das demandas por regulação e 

tratamento de problemas ligados à criminalidade econômica, à corrupção, à lavagem de 

dinheiro, à lesão ao meio ambiente, etc. e, de outro, pelo papel central das organizações 

empresariais nessas práticas, agravado pelo fato de que são enfrentados hoje obstáculos 

significativos à atuação do sistema penal, talhado para imputar responsabilidade 

individual, na persecução e punição de tais ilícitos. É nesse contexto que surgem 

propostas de ampliar e tornar mais efetivas a responsabilidade penal de pessoas 

jurídicas.  

No Brasil, a previsão normativa desse instituto foi introduzida pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentada dez anos depois pela Lei n. 9.605/98. É atualmente 

aplicável somente a casos envolvendo crimes contra o meio ambiente. Entretanto, 
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tramitam hoje no Congresso Nacional muitas propostas de reforma legislativa que têm 

como propósito ampliar a aplicação desse instituto, a fim de incidir em outras condutas 

praticadas no âmbito de empresas.    

Não obstante a adoção do instituto há mais de dez anos em um campo importante 

de aplicação do Direito penal e a iminência de sua ampliação, diagnosticamos que a 

aplicação do instituto é incipiente e a jurisprudência sobre o tema é pouco sólida. Além 

disso, falta de reflexão no debate brasileiro não somente sobre a própria experiência 

pregressa na aplicação do instituto, como também sobre questões relevantes que dizem 

respeito a formas de configuração do sistema de responsabilidade coletiva, de modo a 

torná-lo mais eficiente.  

Apresentaremos, neste texto, elementos que descrevem esse cenário: os resultados de 

uma pesquisa realizada em Tribunais brasileiros em decisões envolvendo responsabilidade de 

pessoas jurídicas1; e os termos da discussão dogmática acerca desse instituto.  Levantamos, ao 

final, a hipótese de que enfrentamos aqui um caso delicado de transplante de institutos 

jurídicos, no qual resistências ligadas à cultura jurídica brasileira vêm representando um 

obstáculo a sua implementação.  

  

  

II. Insuficiências preventivas da responsabilidade individual: o problema da 

individualização de condutas no âmbito da empresa 

  

De forma genérica, agrupa-se a criminalidade envolvendo a empresa em três grandes 

espécies: a criminalidade que se desenvolve à margem da empresa, a criminalidade que se 

desenvolve dentro da empresa contra a própria empresa, e, finalmente, a criminalidade que se 

projeta a partir da empresa. (SCHÜNEMANN, 1988, p. 529-531). Essa última modalidade de 

atuação, que encontra na empresa o centro de imputação penal, vem ganhando relevância no 

panorama criminológico atual, graças à “capacidade da estrutura das empresas para dar 

cobertura a novas formas de delinqüência” (GARCIA ARÁN, 1999, p. 325).  

De fato, as ações tomadas no âmbito de um ente coletivo são, muitas vezes, de difícil 

averiguação para aqueles que não participam dele. Além disso, é fácil imaginar os problemas 

da imputação penal individual quando se fala em situações de grupo, especialmente no âmbito 

de instituições complexas, altamente diferenciadas e hierarquicamente organizadas em torno 

do princípio da divisão do trabalho. Em tal estrutura organizacional, um resultado lesivo ao 
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bem jurídico geralmente é provocado pela ação conjunta de muitos sujeitos, de diversas 

posições hierárquicas e com um grau diferenciado de informação, sendo muito difícil 

identificar todos os participantes da ação e delimitar a contribuição de cada um para o evento.  

Tal dificuldade de verificação de condutas individuais encontra explicação 

fundamental na própria estrutura tradicional de imputação historicamente consolidada nos 

sistemas romano-germânicos, modelo compartilhado pelo Direito Penal brasileiro. Esta 

estrutura, que tem como paradigma o caso clássico do homicídio doloso individual, pressupõe 

que um único autor disponha fundamentalmente de três capacidades: capacidade de realização 

de uma ação, capacidade de compreensão da ilicitude do ato e capacidade de decisão. De fato, 

muitas das infrações pertencentes à criminalidade quotidiana podem ser facilmente 

processadas nestes termos. O problema surge, no entanto, quando este modelo tradicional e 

individual de imputação (em que estas três capacidades estão concentradas em uma única 

pessoa) precisa dar conta de fenômenos complexos, ocorridos no âmbito de organizações 

hierárquica e funcionalmente estruturadas, ou seja, em que decisão, ação e conhecimento se 

pulverizam . 

Em outras palavras, nestes ambientes, estas capacidades não estão, necessariamente, 

condensadas em uma única pessoa, ao contrário, podem estar distribuídas nos diferentes 

setores da organização coletiva. Assim, em uma empresa, é freqüente que a ação seja 

executada por setores inferiores da estrutura empresarial, que, normalmente, não dispõem 

nem de uma alta compreensão da eventual ilicitude de seus atos, nem da capacidade de 

decidir se eles serão ou não levados a cabo e que, muitas vezes, nem sequer se dão conta das 

conseqüências de sua atuação. Os chamados setores intermediários da organização, por sua 

vez, costumam dispor de uma capacidade relativa de compreensão da eventual ilicitude dos 

atos realizados nas baixas instâncias, mas não detêm nem o poder de decidir se o ato deve ou 

não ser realizado, nem a competência para sua execução. Finalmente, os setores superiores da 

empresa (diretoria ou management), apesar de disporem da capacidade de decidir ou não pela 

execução do ato, não participam diretamente deste e, em alguns casos, nem sequer conseguem 

reconhecer a eventual ilicitude de todos os atos praticados no âmbito da complexa rede de 

relações por eles liderada (SCHÜNEMANN, 1994, p. 272).   

Neste cenário, uma estrutura individual de imputação tem dificuldade de operar de 

modo eficaz, na medida em que não é capaz de encontrar os três componentes fundamentais 

da responsabilização – ação, decisão e conhecimento – em um único indivíduo. Dada a 

relativa obscuridade na divisão de funções, na distribuição de competências e nos fluxos de 

informação que determinam os comandos a serem executados torna-se extremamente 

complicado determinar quais são os atores envolvidos em uma eventual infração cometida no 
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âmbito da organização (SCHÜNEMANN, 1982, p. 42-43). Na medida em que o ato punível 

aparece freqüentemente como resultado de uma soma de atos parciais e fragmentários – que, 

avaliados individualmente, costumam apresentar-se atípicos -, verifica-se, na prática, uma 

cisão dos elementos do tipo penal.  

Essas condições delineiam as dificuldades de determinação normativa de 

competências e de responsabilidades dentro da estrutura da empresa. Isso vem representando 

um verdadeiro obstáculo à imputação jurídico-penal no âmbito da criminalidade praticada por 

intermédio da pessoa jurídica, tanto em razão do cenário que identificamos acima, de 

desconfiguração da conduta típica, como em razão das dificuldades de prova do ato ilícito e 

suas circunstâncias (COSTA, 1992).   

Diante de tais críticas à responsabilidade individual, vem crescendo em importância 

propostas que buscam adotar padrões de responsabilização coletiva, da própria pessoa 

jurídica. Em oposição ao modelo individual, a responsabilização da pessoa jurídica guardaria 

algumas vantagens, pois faria com que o ente coletivo internalizasse os custos do ilícito, o que 

poderia ser desejável do ponto de vista da prevenção. Além disso, muitos autores consideram 

que a pessoa jurídica estaria mais bem posicionada do que o Estado ou as vítimas para evitar 

que o crime seja cometido ou para identificar os indivíduos responsáveis por sua prática.  

Bernd Schünemann, um dos autores que defende a responsabilidade penal de pessoas 

jurídicas, assevera, na esteira do que já havia sido apontada por Ulrich Beck e sintetizando a 

defesa político-criminal da responsabilização coletiva, que insistir em uma estrutura 

individual de imputação para tratar da responsabilidade por infrações realizadas no âmbito de 

pessoas jurídicas nos levaria a um estado de “irresponsabilidade organizada” (organisierte 

Unverantwortlichkeit) (SCHÜNEMANN, 1979, p. 30 e seguintes). 

Uma análise criminológica do fundamento da responsabilidade penal de pessoas 

jurídicas não estava no escopo deste texto, por isso nos limitamos a indicar o estado do debate 

acerca desse tema, que subjaz à discussão sobre a adoção do instituto em estudo em uma série 

de países que tinham tradicionalmente o sistema de responsabilidade  penal fundado sob a 

responsabilidade individual.  

No Brasil, a partir dos dados que passaremos a apresentar, é possível levantar a 

hipótese de que fenômenos ligados à prática de ilícitos no âmbito de pessoas jurídicas se 

beneficiem da inexistência de um desenho adequado que regule a atribuição de 

responsabilidades.  

No campo do direito penal,  temos, de um lado, um sistema fundamentalmente 

baseado na imputação individual, que padece das dificuldades relativas à individualização de 
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responsabilidades no âmbito da empresa. De outro lado, a introdução em nosso ordenamento 

do instituto da responsabilidade penal de pessoas jurídicas para os casos de crimes ambientais 

também vem tendo aplicação insatisfatória (como mostram os resultados da pesquisa 

empírica, expostos abaixo), além de sofrer grande resistência na doutrina nacional.  

  

Esse cenário mostra-se especialmente problemático pois um sistema de imputação de 

responsabilidade por meio do direito administrativo encontra-se estruturado apenas em alguns 

setores de regulação (como, por exemplo, a concorrência e o mercado de capitais, e mesmo 

assim, com vários problemas) e o Direito Civil, por sua vez, tem em sua linha de frente a 

função indenizatória e não se discutem de forma clara as possibilidades de ser esse ramo do 

direito estruturado para desempenhar também funções punitivas1.  Ou seja, uma discussão 

mais profunda e coordenada sobre o modelo de responsabilização por ilícitos praticados no 

âmbito de pessoas jurídicas se apresenta urgente no Brasil.  

O modelo de responsabilidade penal brasileiro está construído com base em um 

sistema de culpa própria e de imputação individualizada consagrado na Parte Geral do nosso 

Código Penal. Assim, o administrador ou funcionário da pessoa jurídica responderá 

criminalmente apenas em razão de sua ação ou omissão (quando a omissão for imputável) em 

condutas ilícitas e na medida da sua culpabilidade. Isto é, como regra central, imputa-se 

responsabilidade àquele que com sua ação ou omissão deu causa ao resultado, na medida de 

sua culpabilidade (CP, arts. 13 e 29). No âmbito do processo penal esta regra se desdobra na 

necessidade de que as condutas sejam bem descritas e particularizadas já no momento da 

dedução de acusação (CPP, art. 41) e, evidentemente, que a condenação seja expressão da 

verificação da culpa individual do acusado, recebendo este também uma pena determinada a 

partir de circunstâncias judiciais individualizadoras (CP, art. 59). 

Como mencionado, neste tipo de sistema, fundado na responsabilidade individual, as 

regras de imputação enfrentam obstáculos para serem aplicadas no âmbito da empresa. Estudo 

empírico desenvolvido recentemente em acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores (STF 

e STJ) julgados entre 2005 e 2007, sobre o tema da responsabilidade de administradores de 

empresas1 mostra que a maioria das decisões em matéria penal versa sobre o trancamento de 

ações penais, tendo predominância as decisões que determinam o encerramento da ação penal 

com base em falta de prova para autoria ou ausência de individualização da conduta. Ou seja, 

ainda que esse levantamento tenha um objeto restrito, traz forte indicação de que temos nos 

Tribunais brasileiros um diagnóstico semelhante ao que apresentamos acima: um déficit de 

responsabilização decorrente do sistema de imputação individual.  
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A discussão brasileira acerca da imputação de responsabilidade a pessoas jurídicas 

coloca-se nesse contexto. Esse instituto foi introduzido em nossa ordem jurídica para os casos 

de crimes ambientais e a ampliação de sua abrangência, especialmente aos crimes 

empresariais, vem sendo discutida por meio de uma série de projetos de lei ora em 

tramitação1.  

 A Constituição Federal de 1988 trouxe, em dois de seus artigos, disposições relativas 

à responsabilidade da pessoa jurídica pela prática de atos ilícitos. O art. 173, §5° determina 

que “a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 

estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, 

nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular” 

(grifos nossos). O art. 225, § 3°, por sua vez, dispõe que “as condutas e as atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”.  

Para regulamentar estes dispositivos, surge em 1998 a Lei nº. 9.605 (mais conhecida 

como Lei dos Crimes Ambientais), que passa a prever, em nível infraconstitucional, a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. Em seu art. 3º, a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica foi estabelecida da seguinte forma: “as pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração 

seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, 

no interesse ou no benefício da sua entidade. Parágrafo único: a responsabilidade das pessoas 

jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”. 

Nestes termos, a responsabilidade de entes coletivos é atualmente aplicável, portanto, somente 

a casos envolvendo crimes contra o meio-ambiente.  

Entretanto a aplicação do instituto no âmbito dos crimes ambientais vem enfrentando 

uma série de obstáculos, como fica evidente a partir de análises empíricas sobre a aplicação 

do modelo de responsabilização da Lei de Crimes Ambientais em nossos tribunais, que 

realizamos no âmbito desta pesquisa e cujos resultados expomos no item abaixo.  

Vem enfrentando também uma série de obstáculos por parte da doutrina nacional, que 

se mostra, de um lado, bastante resistente à adoção do instituto e, de outro, tem empreendido 

poucos esforços no sentido de pensar, com criatividade institucional, qual a melhor forma de 

lidar com o problema social concreto da responsabilização por atos praticados no âmbito de 

pessoas coletivas. Esse cenário de aparente estagnação pode estar contribuindo, a nosso ver, 

para os déficits de responsabilização por tais atos (tanto quando se trata de aplicação de 
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responsabilidade individual, como no caso da imputação de responsabilidade coletiva nos 

crimes ambientais).    

  

III.  Pesquisa empírica de jurisprudência: aplicação da 

responsabilidade penal de pessoas jurídicas em crimes ambientais no 

Brasil 

  

A fim de levantar informações acerca da aplicação do instituto da responsabilidade 

penal de pessoas jurídicas por nossos tribunais, empreendemos um estudo sistemático de 

julgados em casos envolvendo imputação de crimes ambientais a pessoas jurídicas nos 

Tribunais Superiores e nos Tribunais Regionais Federais da Primeira, Segunda, Quarta e 

Quinta Região. Este estudo compreendeu a análise de 48 decisões entre os anos de 2001 e 

20081. Embora a Lei dos Crimes Ambientais seja do ano de 1998, as primeiras decisões 

encontradas datam o ano de 2001. 

Com isso, pudemos colher dados relevantes acerca de como o Judiciário vem 

entendendo as regras e requisitos para responsabilização de pessoas jurídicas, o tipo de 

resultado que esses casos vêm alcançando e os principais problemas enfrentados em sua 

aplicação.  

Desta análise, diversos pontos chamam a atenção. Em primeiro lugar, nota-se que o 

levantamento resultou em poucos recursos – 48 no total. Um possível indício de que o 

oferecimento de denúncias em face de pessoas jurídicas seja pequeno, sem prejuízo de se 

levantar também a hipótese de que muitos processos tenham sido extintos nas instâncias 

inferiores por questões de natureza processual.  

Em segundo lugar, percebe-se que há uma grande discrepância no número de casos 

envolvendo ações propostas contra as pessoas jurídicas, a depender do Tribunal em que se faz 

a busca (gráfico 1)1. Embora a pesquisa não atinja dados de primeira instância, isso pode 

significar que ainda estamos diante de um instituto de aplicação muito heterogênea e não-

pacificada. Em segundo lugar,  

Os recursos encaminhados para análise dos Tribunais são, em grande maioria, recursos 

em sentido estrito, Habeas Corpus e mandado de segurança, sendo muito pequeno o número 

de apelações criminais (apenas 4 dos 48 casos). Verifica-se a predominância de recursos 

interpostos antes da sentença de primeiro grau, com pedidos de recebimento da denúncia e de 

trancamento da ação penal que somam quase 80% do total. O momento da decisão de 
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recebimento da denúncia pelo juiz ainda é o mais controvertido, com mais da metade dos 

recursos sendo provenientes desta decisão. Esses dados parecem indicar que há diversas 

questões que prejudicam a continuidade das ações, determinando que poucas alcancem seu 

estágio final. 

Nos casos envolvendo trancamento ou prosseguimento da ação, decisões que 

determinaram a continuidade da persecução penal foram maioria (21 casos de prosseguimento 

contra 13 de trancamento).  

É interessante notar que, embora a própria legitimidade e o cabimento deste modelo de 

imputação ainda seja objeto de polêmica, nas decisões analisadas a aceitação do instituto no 

ordenamento jurídico brasileiro é pacífica.  

Nos Tribunais, o que se exige, entretanto, para aceitar a imputação de responsabilidade 

ao ente coletivo é a imputação conjunta do co-réu pessoa física.  

Um dos dados mais significativo desta pesquisa empírica refere-se justamente a esta 

questão, a qual apareceu em número elevado de julgados e de recursos que questionavam 

especificamente a legitimidade da pessoa jurídica para figurar sozinha no pólo passivo da 

ação penal. Nesses casos, o entendimento predominante nos Tribunais foi no sentido de que é 

necessária a imputação do co-réu pessoa física para que se possa processar criminalmente a 

pessoa jurídica.  

Do universo de casos analisados, 75% das justificativas para trancamento das ações 

versavam sobre a inexistência de co-réu pessoa física e falta de provas da conduta individual 

concreta. Esse mesmo problema aparece em 40% das fundamentações para o não-recebimento 

da denúncia, em que se aponta a falta de imputação de crime à pessoa física que agiu 

concretamente. 

Esses dados vêm reforçados pelo fato de que, dentre o total dos acórdãos 

analisados,de fato a maior parte referia-se a casos em que havia efetivamente a presença de 

co-réu pessoa física concomitantemente a réus pessoas jurídicas (68,75% do total). Se 

excluírmos do total as decisões em que não há menção sobre a existência de co-réu, este 

percentual chega a 80,48%. 

Estes dados nos permitem extrair algumas conclusões sobre o funcionamento do 

modelo de responsabilidade penal da pessoa jurídica que temos. Em primeiro lugar, nota-se 

que os Tribunais estão sendo chamados basicamente para resolver, em momentos ainda 

bastante precoces da persecução  penal, questões “primárias” quanto ao tema, como a 

constitucionalidade desta forma de responsabilização penal e a necessidade ou não da co-

existência de réu pessoa física no pólo passivo, análises feitas ainda no início do 
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procedimento penal. Apenas um número bastante reduzido de julgados chega a ser analisado 

em seu mérito.  

Além disso, na medida em que a maioria dos julgados analisados indica a necessidade 

de fazer a individualização da pessoa física para figurar como co-réu, colocamo-nos 

novamente diante da extrema dificuldade de individualizar condutas e de provar a autoria em 

âmbitos altamente diferenciados e funcionalmente estruturados. Ou seja, o modelo de 

responsabilidade da pessoa jurídica, tal qual aplicado hoje em nosso país, pouco consegue 

enfrentar e superar as dificuldades derivadas de um modelo de imputação estritamente 

individual. 

  

IV. Resistências da dogmática penal tradicional ao instituto da 

reponsabilidade penal de pessoas jurídicas  

  

O dado empírico acima relatado sugere que um debate teórico e dogmático sobre 

o tema da responsabilização de pessoas jurídicas é necessário para que se possam 

considerar os limites e as possibilidades abertas por este instituto. De fato, a 

responsabilidade penal de entes coletivos é um dos temas mais polêmicos tratados 

atualmente pela dogmática de Direito Penal. Isso porque, se, por um lado, as demandas 

político-criminais são bastante fortes no sentido da introdução de uma regulação penal 

das atividades das pessoas jurídicas, por outro, este instituto coloca em xeque conceitos 

tradicionais da teoria do delito, tais como (e especialmente) os conceitos de ação e de 

culpa. A convivência entre tal instituto e a compreensão tradicional desses conceitos 

pode estar gerando curto-circuitos em sua aplicação.  

Uma questão central, portanto, consiste em refletir sobre a possibilidade de 

compatibilizar as categorias da dogmática penal com este novo modelo de 

responsabilização. Neste ponto, identificam-se, de um lado, posições contrárias à 

introdução do instituto no direito penal, em razão da sua incompatibilidade com os 

conceitos dogmáticos de ação e de culpa e, de outro, tentativas de reformular tais 

categorias, para que possam ser aplicadas não apenas às pessoas naturais, mas também 

às pessoas coletivas. Não é de se desconsiderar que as posições dogmáticas do primeiro 

tipo têm influenciado decisões de política-criminal contrárias à introdução do instituto 

em diversos ordenamentos jurídicos e tem bastante relevância no debate brasileiro. Além 

disso, nos casos em que o legislador decidiu pela introdução do instituto, elas podem 
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ainda impactar no momento de sua aplicação – o que se também pode observar no caso 

brasileiro.  

Em nossa pesquisa, procuramos mostrar que a resistência ao instituto está ligada 

à influência dos conceitos dogmáticos desenvolvidos pela escola finalista1 de Direito 

Penal. No que concerne à ação, esta escola a define ontologicamente, como uma 

“alteração do mundo exterior, condicionada pela vontade de um ser consciente e 

direcionada a um determinado fim” (WELZEL, 1969, p. 33). Por sua vez, no que tange à 

noção de culpa, define-se esta a partir de critérios psicológicos, afirmando-se que a 

atribuição de culpa consiste em “uma objeção levantada a uma pessoa que 

voluntariamente decidiu-se por um comportamento ilícito, apesar de ter o dever de se 

comportar conforme o Direito” (GRACIA MARTIN, 1995, p. 66).  

Esta forma de compreender os elementos estruturantes do conceito de delito tem 

grande impacto sobre a reflexão acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Segundo essa formulação de ação, apenas os membros de uma coletividade seriam 

capazes de, finalisticamente, dar origem a um nexo causal e, assim, criar alterações no 

mundo exterior capazes de violar bens jurídicos relevantes (GRACIA MARTÍN, 1996, 

p. 40-41).1 A conduta (ação ou omissão), pedra angular da teoria do crime, seria produto 

exclusivo do homem e a capacidade de ação exigiria a presença de uma vontade, 

entendida como faculdade psíquica da pessoa individual (BITTENCOURT, 2000, p. 

199). A partir desta perspectiva, portanto, costuma-se negar às pessoas jurídicas 

capacidade de ação em sentido penal e, conseqüentemente, possibilidade de estas serem 

penalmente responsabilizadas (JESCHECK, 1988, p. 204) (ROXIN, 1992, p. 154) 

(MUÑOZ CONDE, 1989, p. 276).  

Do mesmo modo, com relação ao conceito de culpa, a doutrina tradicional toma 

as pessoas jurídicas como entes sem capacidade de culpa. Apoiada nos dogmas “societas 

delinquere non potest” (HUNGRIA/FRAGOSO, 1978, p. 628-631)1 e “nulla poena sine 

culpa”, afirma-se que o conceito penal de culpa não pode ser aplicado a entes diferentes 

das pessoas em sentido natural. Isso porque, tradicionalmente, a noção de culpa 

pressupõe a existência de um ente com capacidade de livre auto-determinação moral 

(freie und sittliche Selbstbestimmung), capacidade esta que apenas seres humanos 

poderiam ter (GRACIA MARTIN, 1995, p. 66). 

Esta forma de encarar a dogmática leva, portanto, à negação da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica, na medida em que esta não seria capaz de agir e muito menos 

de agir com culpa.  
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É preciso pontuar, entretanto, que esta posição reflete apenas uma entre tantas 

outras formas de construir os conceitos da dogmática penal em sistemas romano-

germânicos. Com efeito, há esforços na literatura européia, no campo da dogmática 

penal, de reformular as categorias da teoria do delito, de modo a considerar e incorporar 

as questões envolvendo a responsabilidade penal da pessoa jurídica1.  

Destacam-se aqui teorias que buscam concepções de ação e de culpa que possam 

ser vistas a partir de uma perspectiva social e não apenas ontológica, e que constituem a 

base para se afirmar, no interior da dogmática jurídica, que também as pessoas jurídicas 

podem ser penalmente responsabilizáveis. É no âmbito dessa linha de pensamento que se 

situam as tentativas mais bem sucedidas de adaptar o instituto da responsabilidade penal 

da pessoa jurídica aos conceitos da teoria do delito1. É de se notar, contudo, que esse 

esforço dogmático está praticamente ausente na doutrina nacional.  

Um retrato do debate doutrinário brasileiro acerca da responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas mostra que ele vem se ocupando de um conjunto restrito de questões.1  

É ainda forte no debate brasileiro a discussão acerca da constitucionalidade do 

instituto. Neste campo, os argumentos existentes discutem, i) se, em um primeiro nível, 

as previsões dos arts. 173, §5° e 225, § 3°, CF seriam compatíveis com os demais 

princípios consolidados na constituição, e ii) se, em um segundo nível, as previsões da 

Lei de Crimes Ambientais seriam, por sua vez, eivadas de inconstitucionalidade e, 

portanto, deveriam ser tidas como inválidas. Neste ponto, parte da doutrina chega 

mesmo a afirmar que, tanto de uma analise literal quanto de uma análise sistemática 

destes dispositivos legais, a Constituição não poderia ter recepcionado a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica (CRETELLA JÚNIOR, 1988, p.4045. No 

mesmo sentido, ver SANTOS, 2006, p. 428; PRADO, 1992, p. 32-33).1 

Sob a perspectiva da dogmática penal propriamente dita, o debate está centrado na 

incompatibilidade da responsabilidade penal das pessoas jurídicas com os elementos 

estruturantes do conceito de delito, em especial os conceitos de ação e culpabilidade. Nesse 

sentido, é bastante forte na doutrina nacional a posição que parte do conceito tradicional de 

ação e compreende a pessoa jurídica como incapaz de desenvolver uma atividade dirigida pela 

vontade livre para consecução de um determinado fim (PIERANGELLI, 2004, p. 430; 

SANTOS, 2006, p. 432; PRADO, 2001, p. 105-106; MIRABETE, 1987, p. 106; 

CONSTANTINO, 1999, p. 1). Logo, ainda que se admitisse a formação de uma vontade 

coletiva no seio da pessoa jurídica, o dolo que dirigiu a realização do ilícito continuaria se 

referindo, no limite, aos aparelhos psíquicos das pessoas físicas que a compõem.  
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No que diz respeito à culpabilidade, a maioria dos penalistas brasileiros entende que a 

pessoa jurídica não é passível de agir com culpa, pois não seria imputável (incapaz de 

culpabilidade) e pelo fato de que a consciência de ilicitude do injusto só poderia ser verificada 

nas pessoas físicas (PRADO, 2001, p. 106; SANTOS, 2006, p. 440; ROBALDO, 1998, p. 1; 

BITENCOURT, 1999, p. 62). Por estes motivos aqui apresentados bastante sinteticamente, a 

doutrina nacional majoritária costuma negar a possibilidade de estruturar dogmaticamente a 

responsabilidade penal da pessoal jurídica.1 

Por fim, verificamos que o debate no campo da política criminal é ainda muito 

incipiente no Brasil, o que se percebe, por exemplo, pelo grande déficit de pesquisas 

empíricas sobre o tema até o presente momento. Assim, as duas principais questões político-

criminais – as dos fins a serem perseguidos pelo sistema penal e a dos meios necessários para 

tanto – encontram-se, no Brasil, pouco delimitadas, sendo mesmo possível verificar que, 

muitas vezes, as finalidades da regulação penal são discutidas sem que se faça referência a 

quais seriam os meios e modelos mais adequados de sua formulação. Este quadro parece 

apontar para a necessidade de que o debate brasileiro acerca da formulação de uma política de 

responsabilização também leve em consideração questões de diversas ordens, que atualmente 

vêm sendo negligenciadas. . 

  

V. Conclusão 

A discussão em torno das formas de responsabilização de pessoas jurídicas é 

contemporaneamente um dos temas mais relevantes quando se discutem sobretudo 

políticas públicas de controle e repressão de condutas ilícitas com impacto nas relações 

econômicas e financeiras e nos chamados bens coletivos ou difusos, tais como meio 

ambiente e saúde dos consumidores. Com efeito, há um consenso nos mais variados 

campos de discussão de que os mecanismos de imputação individual apresentam um 

déficit significativo de prevenção no que diz respeito aos delitos praticados no âmbito 

das organizações. A responsabilidade penal de pessoas jurídicas aparece como uma 

solução a tal realidade.  

No Brasil, as demandas no sentido de se ampliar o espectro de aplicação do 

instituto da responsabilidade penal da pessoa jurídica identificadas em projetos de leis 

recentemente apresentados reproduzem no geral o sistema já adotado para os casos de 

crimes ambientais e vêm desacompanhados de uma análise mais detida sobre o desenho 

atual desse instituto no direito brasileiro. Tais demandas não têm considerado a forma 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1348
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FGV – Escola de direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas



como o instituto vem sendo de fato aplicado pelos Tribunais nem seu desempenho no 

que diz respeito aos fins preventivos a que se propõe. 

Como mostrou o estudo jurisprudencial realizado sobre a aplicação do instituto 

pelos Tribunais brasileiros, um grande número de casos é precocemente extinto por 

problemas processuais e lacunas de regulamentação. A análise dos casos envolvendo a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica revelou também a existência de divergências 

significativas entre os operadores do direito quanto ao modo como a pessoa jurídica 

deve ser responsabilizada por atos cometidos por seus empregados ou gestores. Vimos 

que os Tribunais estão sendo chamados, na maioria dos casos, a resolver questões 

bastante primárias quanto à aplicação do instituto e sua configuração - como a sua 

própria constitucionalidade e validade, a necessidade ou não de imputação simultânea a 

co-réu pessoa física, o destino da ação em face da pessoa jurídica quando houver 

ocorrido a prescrição em relação à pessoa física, além de questões que dizem respeito às 

próprias incertezas de como processar casos envolvendo pessoas jurídicas. Resultado 

disso é o significativo número de recursos ou ações impugnativas que se referem a 

pedidos de extinção, trancamento ou recebimento das ações penais em fases muito 

iniciais do procedimento e a baixa ocorrência de casos em que os Tribunais chegaram a 

analisar o mérito da imputação de responsabilidade à pessoa jurídica.   

O cenário brasileiro é igualmente ou mais problemático no que diz respeito ao 

debate dogmático acerca sobre o modelo de responsabilização da pessoa jurídica. Este é 

um dos temas mais candentes da dogmática penal na Europa e que teve ao longo dos 

últimos anos um desenvolvimento considerável, tanto no sentido de se repensar as 

categorias da teoria do delito e redefinir seus conceitos, a fim de que pudessem englobar 

tal forma de responsabilização; como na criação de modelos sofisticados de imputação, 

que levam em conta elementos da própria pessoa jurídica na aferição da sua culpa. 

Diante disso, o contraste em relação ao debate brasileiro mostra-se ainda mais 

preocupante.  

A doutrina brasileira, influenciada pela Escola Finalista do Direito Penal impõe 

forte resistência à aceitação do instituto. A maioria dos autores nacionais concentra seus 

esforços em negar a possibilidade de aceitação da imputação de responsabilidade penal a 

pessoas jurídicas, com base na adoção de premissas ontológicas na definição dos 

conceitos de ação e de culpa. Dentre os autores que são favoráveis à adoção do instituto, 

encontramos alguns argumentos de ordem político-criminal, mas ainda assim não temos 
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um esforço sistemático de rediscussão das categorias da teoria do delito.  

É de se destacar que o modelo de responsabilidade por reflexo, adotado no Brasil, 

aliado ao requisito da co-autoria necessária da pessoa física, majoritariamente defendido 

tanto na doutrina como na jurisprudência nacionais, tem um potencial bastante discutível 

para resolver os problemas resultantes das dificuldades de imputação individual em 

condutas corporativas.  

Isto ocorre porque se entende que a responsabilização criminal da pessoa jurídica 

está condicionada à possibilidade de identificar ao menos um indivíduo, isto é, uma 

pessoa natural que tenha comprovadamente agido criminalmente em benefício de uma 

pessoa jurídica (modelo que encontra similares em outros países). Repercussão disso, 

conforme acompanhamos na descrição da atividade dos Tribunais, é que casos levados 

ao Judiciário sem a pessoa física no pólo passivo da ação foram extintos; e, nos poucos 

casos em que se chegou à condenação da pessoa jurídica, isso ocorreu porque se deu 

simultaneamente à condenação das pessoas físicas envolvidas. Diante desses resultados, 

é fácil enxergar um paradoxo. A idéia de responsabilizar as pessoas jurídicas teria por 

escopo eliminar a necessidade de demonstração de culpa ou culpas individuais, com ou 

sem dolo. Entretanto, em conjunto com o princípio da individualização da conduta 

criminal, o modelo brasileiro da responsabilidade penal da pessoa jurídica ainda requer 

que uma pessoa natural seja identificada como aquela que toma a decisão que em última 

instância conduza à prática do crime. Por esta razão pairam sérias dúvidas sobre a 

capacidade do instituto, tal como configurado e interpretado atualmente, em atingir a 

finalidade à qual se destina, isto é, diminuir os obstáculos à responsabilização. Isso por 

si só indica que a discussão sobre o modelo brasileiro de responsabilização da empresa 

merece ser retomada.   

Não obstante, observamos que não se empreendeu até hoje no Brasil qualquer 

esforço no sentido de avaliar o desempenho do modelo de responsabilização penal da 

pessoa jurídica adotado e sua eficácia em eliminar os obstáculos criados pelo princípio 

da responsabilidade individual.  

A operacionalização de um regime de responsabilização requer sejam levadas em 

consideração, questões ligadas ao funcionamento do instituto, sua harmonização com o 

sistema penal em vigência e com a cultura jurídica local. A simples adoção do instituto 

sem que se proceda a adequações e a uma ampla discussão no campo dogmático pode 
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acabar minando completamente a eficácia de sua aplicação. Com isso, todas as 

considerações que possivelmente tenham sido feitas acerca da necessidade da 

responsabilidade coletiva e do potencial simbólico e preventivo da sanção penal terão 

sido infrutíferas.  
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1 Cf. relatório de pesquisa: MACHADO, M.; PUSCHEL, F. et all Responsabilização por ilícitos praticados no âmbito de pessoas jurídicas – uma contribuição para o debate 

público brasileiro. Ministério da Justiça, Série Pensando o Direito, v. 18, 2009, p. 1-76.  Versão online em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B7393FACA-F9C1-

42B0-BE43-8F8756A587C8%7D 
1 Como mencionado acima, a responsabilidade civil punitiva no Brasil é resultado de construção jurisprudencial, 
está limitada aos casos de danos morais e é ainda bastante polêmica. 
1 A pesquisa “Responsabilidade dos administradores de sociedades empresariais na jurisprudência do STJ e 
STF”, coordenada por Marta Machado e Viviane Muller Prado foi desenvolvida com o apoio da Escola de 
Direito da Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de verificar a concretização do regime jurídico de 
responsabilização civil e penal de administradores de sociedades empresariais a partir da análise quantitativa e 
qualitativa da jurisprudência dos Tribunais Superiores do Brasil – Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). O levantamento jurisprudencial foi realizado com base nos instrumentos de busca 
disponibilizados nos sites dos Tribunais e seus respectivos bancos de dados, por meio de palavras-chave que 
fossem capazes de abranger as decisões acerca da responsabilidade dos administradores de empresa, a saber: 
“responsabilidade e administrado$”, “responsabilidade e gerent$”, “responsabilidade e direto$”, 
“responsabilidade e conselheir$”, “responsabilidade e gesto$”, “denúncia e administrado$”, “denúncia e 
gerent$”, “denúncia e direto$”, “denúncia e conselheir$” e “denúncia e gerent$”. O levantamento teve como 
limite temporal 01.01.05 a 01.04.07. Após a exclusão manual de decisões que não se aplicavam à pesquisa, 
foram analisados 276 acórdãos, sendo 270 casos julgados pelo STJ e 6 julgados pelo STF. No que diz respeito à 
matéria, 224 acórdãos versam sobre matéria não penal e 52 acórdãos são de matéria penal. Para informações 
mais detalhadas, cf. MACHADO, M.; MÜLLER, V.; GANZAROLLI, M.; MARQUES, L. 2009 

1 Nota de rodapé: Atualmente tramitam no Congresso Nacional quatro projetos 

principais que efetivamente estabelecem a responsabilidade penal da pessoa jurídicas: (i) 

Projeto de Lei do Senado n.º 4.842/1998 (“Dispõe sobre o acesso a recursos genéticos e seus 

produtos derivados e dá outras providências”); (ii) Projeto de Lei da Câmara n.º 27/1999 

(“Acrescenta artigo à Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, 

instituindo a responsabilidade penal de pessoas jurídicas cujos funcionários realizem 

práticas de racismo”); (iii) Projeto de Lei da Câmara n.º 1.197/2003 (“Estabelece as áreas 

ocupadas por dunas e falésias como espaços territoriais especialmente protegidos e dá outras 

providências”); (iv) Projeto de Lei da Câmara n.º 1.142/2007 (“Tipifica o crime de corrupção 

das pessoas jurídicas em face da Administração Pública”). 

  
1 O levantamento jurisprudencial foi realizado com base nos acórdãos disponíveis no 

banco de jurisprudência online dos cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs), do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), entre 01 e 07 de março de 

2008. Foram selecionadas todas as ementas que resultaram da busca pela expressão 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1354
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FGV – Escola de direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas



“responsabilidade penal da pessoa jurídica” e as variações necessárias em razão dos diferentes 

sistemas de busca de cada Tribunal ou aquelas que poderiam resultar em maior número de 

resultados. Utilizou-se somente este termo (e, quando necessário, suas variações), uma vez 

que é a expressão mais ampla e a que possibilita um número maior de retornos. Todas as 

decisões repetidas ou que não tinham direta relação com a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica foram descartadas, consolidando, deste modo, um universo total de 48 decisões. 
1 Enquanto há um grande número de ocorrências nos TRF1 e TRF4, nenhuma decisão foi encontrada no TRF3. 
1 A Escola Finalista, desenvolvida fundamentalmente por Hans Welzel, pode ser considerada a principal escola 
de Direito Penal no século XX. Para tal escola, que encontra grande aceitação até os dias de hoje, trata-se de 
perceber que a regulação jurídica da vida em sociedade está determinada por categorias a priori, isto é, que 
determinadas estruturas humanas definem necessariamente a forma pela qual uma conduta poderá ser 
juridicamente avaliada e regulada. Assim, exemplarmente, Hans Welzel vai afirmar que o conceito jurídico-
penal de Ação não pode prescindir do fato de que todo agir humano é um agir orientado finalisticamente, ou seja, 
um comportamento dotado de sentido e de uma orientação final. Quando se transpõe esta premissa para a análise 
da possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas, torna-se necessário, segundo os finalistas, “perceber 
que os modos de organização e o processo de atividades reais das pessoas jurídicas constituem para a regulação 
jurídica dados previamente estabelecidos (...), no sentido de que os elementos estruturais de tal realidade 
previamente dada traçam, por si só, limites à possibilidade de sua valoração e, portanto, ao estabelecimento de 
possíveis conseqüências jurídicas”. GRACIA MARTÍN, 1996, p. 38. 
1 Segundo Gracia Martín, “às pessoas jurídicas faltam a consciência e a vontade em sentido psicológico, e com 
isso a capacidade de autodeterminação”. Mais ainda, afirma que, “no caso das pessoas jurídicas, sujeito de 
imputação e sujeito da ação não coincidem, pois elas só podem atuar através de seus órgãos e representantes, isto 
é, de pessoas físicas (sujeitos da ação) (...) O elemento portador da possibilidade de responsabilização penal é 
sempre e apenas o exercício da vontade, bem como o seu processo de formação”.  
1 Já a assertiva de Nelson Hungria e Heleno Fragoso expressavam este entendimento tradicional. Neste sentido, a 
emblemática assertiva de Hungria-Fragoso de que “no direito brasileiro, o princípio ‘societas delinquere non 
potest’ é regra absoluta”. 
1 Tentativas de formulação de um conceito de ação próprio às pessoas jurídicas podem ser verificadas, guardadas 
as diferenças pontuais entre cada proposta, em EHRHARDT, 1994, p. 239; HIRSCH, 1995, p. 289; 
TIEDEMANN, 1998, p. 1172; HEINE, 1996, p. 211. 
1 Exemplos destas tentativas podem ser vistos em ALVARADO, 2007; GOMÉZ-JARA DÍEZ, 2005; LAMPE, 
1994. 
1A íntegra do relatório apresenta, de forma pormenorizada, o contexto de discussões doutrinárias e o 
posicionamento de defensores e críticos das teorias aqui expostas. 

1 Em posição contrária, cita-se FREITAS, 1999, p. 213; SHECAIRA, 2003, p. 136-
137; CABETTE, 2003, p. 65-66; ROTHENBURG, 1998, p. 63. Para mais detalhes, ver 
relatório final desta pesquisa. 
1 Exceções são os posicionamentos de SHECAIRA, 2003, p. 110; ROTHENBURG, 1998, p. 62 e ARAÚJO 
JÚNIOR, 1999, p. 93-94. 
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A ANÁLISE ÉTICA DO CONSENTIMENTO NA DOAÇÃO DE 
ÓRGÃOS APÓS A MORTE 

 
ANALYZING THE ETHICS OF CONSENT IN ORGAN DONATION AFTER DEATH  

 
 
 

Matheus Ferreira Bezerra 
 

RESUMO 
O presente trabalho busca analisar, através da compreensão ética do ordenamento jurídico 
brasileiro e dos princípios e valores estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, o 
tratamento conferido à doação de órgãos pelo direito brasileiro, através da análise do art. 4º da 
Lei 9.434/97, que foi modificado pela Lei 10.211/01, que apresentou um novo tratamento ao 
consentimento sobre a doação de órgãos, passando a exigir que a doação seja expressa e não 
mais presumida em caso do silencio do doador como era na redação anterior. Para tanto, 
confronta-se o dispositivo com os princípios da solidariedade social e os direitos à vida e à 
saúde, a fim de entender qual o posicionamento que melhor atende aos preceitos 
constitucionais. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO ?? VIDA ?? AUTONOMIA DA VONTADE 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine, through the ethical understanding of Brazilian law and the 
principles and values established by the Constitution of 1988, the treatment given to organ 
donation by Brazilian law, through the analysis of art. 4 of Law 9.434/97, which was 
modified by Law 10.211/01, which presented a new treatment to consent to organ donation, 
and require that the donation is to be expressed and no longer suspected in case of silence of 
the donor as it was previous writing. To this end, the device is confronted with the principles 
of social solidarity and the rights to life and health in order to understand what is the position 
that best meets the constitutional requirements. 
KEYWORDS: RIGHT ?? LIFE ??AUTONOMY OF THE WILL 
 
 

RESUMO: 1. Introdução – 2. O Papel da Ética na Análise do Direito – 3. Direito à vida e à 
Saúde – 4. Do Consentimento para o Transplante de Órgãos – 5. Conclusão – Referências. 

  

1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de transplante de órgãos é uma realidade crescente no sistema de saúde 
brasileiro que contrasta com o número limitado de doadores de órgãos e tecidos para o 
abastecimento do sistema e as intervenções médicas e o grande número de pessoas que 
aguardam a disponibilidades de órgãos e tecidos para restabelecerem a sua saúde ou 
garantirem a sua própria vida. 
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Apenas para argumentar, insta informar que, segundo dados do Ministério da Saúde, até 
dezembro de 2010 cerca de oitenta e três mil pessoas aguardavam pela disponibilização de 
órgãos e tecidos para a realização dos transplantes no Brasil1[1], ao passo que, embora tenha 
crescido recentemente, a doação de órgãos e tecidos se mostra insatisfatória para a demanda1[2]. 

Diante deste contraste, a Lei n 9.434/97, visando disciplinar o sistema, inicialmente, 
estabeleceu que a doação de órgãos seria presumida em havendo o silêncio do doador e, 
posteriormente, alterando o sentido do dispositivo, passou a entender que somente não há 
doação se houver uma disposição expressa, de modo que a presunção legal, agora, é de 
negativa. 

Contudo, a alteração do dispositivo legal apenas representa um retardamento de todo os 
procedimentos de captação e, conseqüente, transplante de órgãos e tecidos, que somente 
podem ser conservados por cerca de 48h após a morte do possível doador, uma vez que coloca 
a discussão sobre a doação dos órgãos para após a morte do indivíduo, o que atrasa 
consideravelmente o aproveitamento para o atendimento das necessidades. 

Ademais, aliado a pouca informação os procedimentos médicos e a necessidade de um 
procedimento mais célere, percebe-se que a norma jurídica, conforme disposto na primeira 
redação, que permite a presunção de doação, em havendo o silêncio do indivíduo, melhor se 
coaduna com os ideais constitucionais e éticos, que buscam uma melhor coexistência dos 
interesses sociais, pautados em posicionamentos racionais e ligados aos valores defendidos 
pelo próprio grupo social. 

Nesse contexto, em que a lei, para a sua melhor aplicabilidade, deve estar ligada ao contexto 
ético jurídico e social em que a mesma for inserida, faz-se necessário partir de uma 
compreensão da Ética, para melhor racionalizar os direitos envolvidos com a doação de 
órgãos e tecidos, à luz dos valores sociais, em especial, os trazidos pela Constituição Federal 
de 1988. 

  

2. O PAPEL DA ÉTICA NA ANÁLISE DO DIREITO 

A Ética, que pode ser entendida como “um conjunto sistemático de conhecimentos racionais e 
objetivos do comportamento humano moral” (VAZQUEZ, 2002, p. 25), é destinada a uma 
melhor compreensão e utilização das normas existentes na sociedade1[3]. 

Este processo compreende uma leitura inicial da norma jurídica estabelecida à luz da 
racionalidade humana, a fim de que o estabelecimento do Direito não consista apenas na 
aplicação de uma lei por intermédio da força que lhe assegura o cumprimento de seus 
comandos, mas também de um conteúdo ético, para permitir que o comando normativo esteja 
adequado aos anseios da sociedade e mais próximos do ideal de justiça existente1[4]. 

Nesse contexto, considerando o atual contexto da Ética pode ser entendida como um 
conhecimento essencial para a convivência em sociedade, sobretudo pautada na valorização 
do ser humano, como analisa José Renato Nalini (2001, p. 73): 

Depois de milhões de anos de existência sobre a Terra, continua a criatura a defrontar-se com 
os mesmos problemas comportamentais que sempre a aflingiram, o egoísmo, o desrespeito, a 
insensibilidade e a inadmissível prática da violência. 
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Estudar ética poderá ser alternativa eficaz para o enfrentamento dessas misérias da condição 
humana. Ética se aprende e ética se pode ensinar. O abandono da ética não faz bem ao 
processo educativo, nem à humanidade. 

  

Por conseguinte, a Ética permite aos integrantes da sociedade um comportamento obediente a 
regras pelas quais não permitem uma análise do seu sentido e dos seus objetivos, mas sim a 
reflexão sobre o verdadeiro alcance e benefício proporcionados ao ser humano, guiado pela 
tábua axiológica construída pela sociedade, a fim de atender ao ideal de justiça. 

Doravante, a racionalização das regras trazida com o estudo da Ética deve ser buscada de 
acordo com os valores existentes na sociedade, possibilitando uma melhor compreensão dos 
institutos jurídicos, bem como da sua aplicabilidade, haja vista que os mesmos encontrarão 
fundamento no que a sociedade considera mais importante para ser protegido pelo Direito. 

Na sociedade brasileira contemporânea, a Constituição Federal de 1988 consagrou preceitos 
considerados fundamentais para a coexistência social, como a defesa da dignidade humana1[5] e 
a formação de uma sociedade livre, justa e solidária1[6], dentro outros valores espalhados pelo 
texto da Carta Magna. 

Nesse diapasão, a Lei Fundamental brasileira estabeleceu mecanismos para o ordenamento 
jurídico proteger o ser humano, idealizado como o centro da normatividade jurídica, tanto 
pela sua existência individual, como pela sua existência em sociedade. 

Dentre os principais direitos estabelecidos ao indivíduo, a Constituição Federal de 1988 
protegeu o direito à vida, como direito individual fundamental e à saúde, como direito social, 
a fim de assegurar a continuidade da existência do ser humano, conjugada com uma condição 
de bem-estar que deve lhe ser proporcionada, considerando os seus desdobramentos na 
compreensão jurídica de acordo com as nuanças sociais verificadas. 

  

3. DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

O direito à vida, ao longo da história da humanidade, apresentou-se de diversas formas, não 
sendo, inicialmente, considerado de maior importância, haja vista que existiam pessoas na 
sociedade que detinham o direito à vida e à morte de outras pessoas, como ainda tal 
prerrogativa se encontra justificada em algumas localidades do planeta. 

Entretanto, no contexto evolutivo do direito à vida, nota-se dois grandes momentos. 
Primeiramente, após a derrocada dos regimes absolutistas no século XVIII e XIX, nos quais o 
poder do Estado passou a ser contido pelo princípio da legalidade e o antropocentrismo 
assumiu definitivamente lugar de destaque entre o pensamento científico moderno.  

Posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, com o declínio dos regimes totalitários e 
com o surgimento da Organização das Nações Unidas que trouxe à tona a importância do 
direito à vida e à dignidade humana, através da busca pelo compromisso dos seus países 
integrantes pela defesa dos ideais consagrados pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos1[7]. 
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Ademais, considerando a importância do direito à vida humana, a doutrina estrangeira se 
manifesta não só pela sua defesa, mas também para que a mesma seja colocada como 
imperativo fundamental do ordenamento jurídico, do qual decorrem os demais, como bem se 
extrai das palavras de Roberto Andorno (1998, p. 36): 

“La razón de ser de este imperativo es fácilmente comprensible: para una persona, la vida es 
el valor fundamental, del cual depende la realización de todos los demás. La vida es la 
conditio sine qua non del despliegue de las potencialidades del sujeto es base obligada sobre 
la cual se construye la personalidad de cada uno. Por ello, “el derecho a la vida es el primero 
de los derechos humanos [...]; y es la raíz y la fuente de todos los otros derechos”. 

  

Lo que esté en juego en el respeto de la vida es una razón de justicia ante la persona. La 
justicia exige, en efecto, que se dé a cada uno lo suyo, (suum cuique tribuere, decían los 
romanos). Ahora bien el primer “suyo” que se debe a alguien, es ciertamente respetar ,- su 
vida. Por este motivo, no hay justicia en una sociedad que desdeña este principio de base”  

  

Segundo esta linha, o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do caput do art. 5º da 
Constituição Federal1[8], reconhece o direito à vida e o concebe como um direito fundamental 
do indivíduo, de modo que o mesmo passa a ser inviolável por parte do Estado que deverá o 
assegurar a todos, sem distinções, como bem leciona Maria Auxiliadora Minahim (2005, p. 
70): 

“A vida, no plano jurídico é considerada como um direito básico, cuja tutela é a própria razão 
de ser do direito, já que constitui razão essencial para a existência dos demais. A Constituição 
Federal de 1988, ao garantir o direito à vida, assegura a sua intangibilidade. Costuma-se 
afirmar que este é um direito absoluto que compreende o direito do titular à própria vida (e 
não sobre a própria vida), o dever do Estado de protegê-la – dever geral de abstenção dirigido 
a todos, erga omnes, inclusive contra o próprio Estado – de atos contrários ao direito que 
possam causar-lhe dano” 

  

Nesse contexto, entende-se que o direito assegurado ao indivíduo compreende o direito à 
própria existência, na qual todos os demais indivíduos devem se abster de prejudicar o 
perfeito desenvolvimento da vida humana, inclusive o próprio Estado, consoante se entende 
pelo magistério de José Afonso da Silva (2001, p. 201): “consiste no direito de estar vivo, de 
lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter 
interrompido o processo vital senão pela morte espontânea e inevitável”. 

Por oportuno, tem-se que a garantia à existência, conjugada com os ideais de dignidade da 
pessoa humana, conduz-se a conclusão de que se busca a promoção de uma existência digna. 
Para tanto, fez-se necessária a inclusão de uma outra garantia, à saúde, a fim de dar maior 
eficácia ao compromisso com a existência digna ao ser humano, tendo a mesma sido inserida 
no art. 1961[9] da Carta Magna. 

Apenas para argumentar, insta apontar que, conforme as definições trazidas por Luís Rey 
(1999, p. 687) o entendimento de saúde compreende, sob o ponto de vista individual, “estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 
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enfermidade (OMS, 1946)”, ou, sob o ponto de vista coletivo, “estado sanitário de uma 
comunidade ou população onde estão asseguradas as melhores condições de desenvolvimento 
pessoal e coletivo e um eficiente controle ou prevenção das doenças”1[10]. 

Destarte, tona-se imperiosa a defesa da saúde humana para permitir que o indivíduo venha a 
ter a sua existência efetivamente assegurada, consoante a proposta constitucional da defesa do 
direito à vida, como bem manifestou o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal, por meio do acórdão abaixo transcrito: 

“PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-
DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS 
DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER 
ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR 
DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, 
"CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - 
IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À 
SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 
DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República 
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, 
de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e 
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa 
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 
seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não 
pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA 
EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da 
regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos 
que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 
CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de 
medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da 
República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto 
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada 
têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial 
dignidade. Precedentes do STF. [...]” (STF, 2ª Turma, RE-AgR 393175 / RS, AG.REG.NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Rela. Min. Celso de Mello, j. 12/12/2006, DJ 02/02/2007, 
p. 140)  
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Sendo assim, pela análise do entendimento manifestado pelo Excelso Pretório, à luz dos 
direitos fundamentais conferidos ao indivíduo pelo direito brasileiro, entende-se que a 
garantia da saúde deve ser um compromisso em que o Estado deve se comprometer em todas 
as suas esferas e órgãos, a fim de concretizar este ideal. 

Este posicionamento deve estar respaldado não somente no comportamento a ser seguido por 
“A” ou “B”, mas sim de uma forma geral, sobretudo, no Poder Público que deverá adotar um 
comportamento ético compatível com a defesa dos valores trazidos pela Carta Magna de 
1988. 

Nesta seara, o Estado deverá adotar medidas para proteger a vida e à saúde do seu povo, tanto 
conferindo medidas concretas para assegurar tais direitos, como a distribuição de 
medicamentos e a oferta do tratamento de saúde nas redes públicas, quanto também em 
abstrato ao elaborar leis que estejam de acordo com os anseios sociais no contexto 
constitucional. 

Destarte, nota-se que o Poder Público deverá estar imbuído dos seus compromissos 
constitucionais, de sorte que a legislação infraconstitucional deverá contrapor os diversos 
valores existentes e prestigiar aqueles considerados mais importantes pela sociedade na defesa 
da vida e da saúde. 

Ademais, com as constantes evoluções e as rápidas nuanças sofridas pela sociedade 
contemporânea, a análise dos dispositivos legais devem estar sempre atentos aos novos 
anseios coletivos e as novas possibilidades factuais, a fim de melhor compreender e 
disciplinar os comportamentos humanos, a ponto de melhor harmonizar os interesses em 
conflito.  

No que diz respeito ao transplante de órgãos, a sua disciplina e análise são de extrema 
importância para a sociedade brasileira na atualidade, uma vez que o avanço da medicina 
permitiu a ampliação de métodos e formas mais seguras e rápidas de aproveitamento de 
órgãos e tecidos humanos, para assegurar aos diversos indivíduos que necessitam de novos 
órgãos, para garantirem a vida e o bem-estar, sejam beneficiados com a medida. 

Doravante, dada a indiscutível necessidade da doação de órgãos para a realização dos 
transplantes, e destes para efetivar direitos à vida e à saúde de várias pessoas, a discussão 
ética sobre os procedimentos passou a analisar a importância do consentimento para a doação 
de órgãos e tecidos, uma vez que esta apresenta a cada dia uma maior relevância para os 
tratamentos médicos e a continuidade da vida de um número cada vez maior de indivíduos. 

  

4. DO CONSENTIMENTO PARA O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS  

Após os avanços médicos e o progressivo aumento na expectativa de vida da população 
mundial, as questões mais relevantes para saúde pública também foram sendo alteradas, com 
o crescimento de doenças que inviabilizaram o funcionamento de alguns órgãos ao decorrer 
dos anos, como o coração, os rins, as córneas etc., em contrapartida ao avanço da medicina 
que possibilitou a substituição destes por órgãos de doadores compatíveis. 

Nesse contexto, diante do anseio social acerca do tema, editou-se a Lei nº 9.434/97, que 
passou a dispor sobre a remoção, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e 
tratamento.  
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Todavia, o supramencionado diploma legal, por alguns anos, esteve longe de pacificar o tema, 
uma vez que causou bastante inquietação jurídico-social, ao dispor sobre o consentimento do 
doador para autorizar a retirada de órgãos e tecidos do seu corpo após sua morte, conforme 
previsão no art. 4º que apresentou a seguinte redação: 

“Art. 4º Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, presume-se 
autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de 
transplantes ou terapêutica post mortem”1[11]. 

  

Doravante, diante da grande necessidade de doação de órgãos todos os dias para salvar 
vidas de pessoas que precisam de transplantes para se manterem vivas ou restabelecerem as 
suas saúdes, optou-se, naquela oportunidade, pela presunção de que todos seriam doadores até 
manifestação em contrário do indivíduo, quando consentimento serviria de impedimento e 
não de aquiescência à doação. 

Porém, o que se pensava em aumentar o número de doadores em benefício do transplante de 
órgãos e da própria manutenção da vida daqueles que aguardam nas filas de transplante de 
todo o país, na verdade serviu de alvo de muitas críticas e repulsa social, uma vez que o 
procedimento representaria mais uma apreensão de órgãos ou uma retirada compulsória de 
órgãos e tecidos como alerta Maria Helena Diniz (2007), que, ainda, manifestou-se sobre o 
posicionamento legislativo à luz dos direitos constitucionais nos seguintes termos: 

“[...] A questão de sua inconstitucionalidade pela estatização do corpo humano, devido ao fato 
de o Estado ficar com disponibilidade de algo que não é seu, pois, ao tornar, outrora, todo 
brasileiro que tivesse capacidade jurídica doador presumido de órgãos e tecidos humanos, 
violou o direito da personalidade (art. 5º da CF), por desrespeitar o direito individual da 
pessoa à sua integridade física e dignidade, consagrado constitucionalmente (art. 1º, III, da 
CF), e o princípio filosófico do controle do homem sobre o seu próprio corpo vivo ou morto. 
Deveras, como a doação é um ato pessoal, ninguém, em regra, pode doar algo em lugar de 
outrem, gesto que deve ser fruto da consciência da solidariedade humana. Isto representaria, 
indubitavelmente, uma intromissão incoveniente do Estado na vida privada (art. 5º, X, CF) e 
na liberdade individual [...]” 

  

Nesse contexto, cedendo às pressões sofridas pelos diversos segmentos sociais que se 
mostraram contrários à manutenção da presunção de doação até manifestação em contrário, o 
Poder Legislativo promoveu a alteração da Lei nº 9.434/97, por meio da Lei nº 10.211/01 que 
trouxe uma nova redação ao art. 4º. Senão, vejamos: 

"Art. 4º A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes 
ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de 
idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada 
em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte." 

  

Doravante, a alteração legal conseguiu apaziguar os questionamentos jurídico-sociais no 
Brasil, mas não conseguiu trazer à tona a importância da doação de órgãos para a manutenção 
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da vida humana e a realidade do número de doadores para atender a demanda da saúde 
pública.  

Com efeito, a despeito de se entender como o melhor posicionamento a substituição da 
redação do referido artigo, tirando-se a doação presumida, impende se fazer algumas 
considerações sobre o tema. 

Primeiramente, no que diz respeito à doação presumida, a mesma não deve ser confundida 
com a retirada compulsória ou a apreensão de órgãos, pois, nestas, o Estado agiria 
independente a vontade do indivíduo, movido pela supremacia do interesse público (saúde); 
enquanto que naquela a vontade existe e é efetivamente respeitada pelo Estado, somente 
existindo uma inversão. 

Assim, aqueles que não desejem doar seus órgãos após a morte, deverão fazer tal declaração 
de forma expressa, não havendo, assim, qualquer óbice a esta manifestação da vontade 
humana, que deverá ser respeitada, mas somente presumindo o consentimento, em não sendo 
registrada qualquer negativa. 

Por oportuno, saliente-se que o atual posicionamento legislativo apresenta o inconveniente, 
em muitos casos, de transferir para após a morte do potencial doador a discussão sobre a 
disposição dos seus órgãos e tecidos, o que pode inviabilizar o aproveitamento dos órgãos e 
tecidos, haja vista a necessidade de um curto espaço de tempo entre a morte e a retirada e 
conservação e a demora no posicionamento dos familiares. 

Ademais, abordando-se a vontade sobre a retirada de órgãos e tecidos do indivíduo morto, 
inversamente do que ocorre com a eutanásia, em que o discurso é muitas vezes utilizado 
contra a autonomia da vontade em prol da vida de alguém que já não quer se manter vivo, 
para resguardar o bem jurídico (vida), aqui se utiliza a valorização da autonomia da vontade 
para se restringir a possibilidade outra pessoa, que luta para se manter vivo, sobreviver com 
um órgão de alguém que não mais irá necessitar do seu funcionamento. 

Assim, mesmo a lei não propondo tolher a autonomia sobre a disposição dos órgãos, mas 
somente a presumindo no silêncio do doador, é cediço que no plano do direito civil a 
autonomia não é compreendida como algo absoluto e alheio aos interesses sociais, como 
entende Denis Franco Silva (2006, p. 150): 

Certos valores consagrados constitucionalmente, como a dignidade da pessoa humana (art. 3º, 
I) e até mesmo a previsão de uma regra geral de liberdade (art. 2º, II) permitem apontar a 
autonomia privada como um valor fundante. Por outro lado, na concretização deste valor, 
detecta-se, atualmente, uma tendência descrita como socializante, nitidamente identificável 
não apenas no plano constitucional (com a previsão de direitos sociais, no art. 6º, da proteção 
ao consumidor, no art. 5º, XXXII e principalmente, do valor social do trabalho como um dos 
fundamentos da República, em seu art. 1º, IV), mas também na própria estrutura de regulação 
da atividade privada consagrada no Código Civil de 2002. 

  

Esta concepção social do exercício da autonomia refere-se a um exercício intersubjetivo, que 
se impõe na medida em que o processo de individualização somente ocorre a partir da 
convivência com o outro, constituindo-se como o fundamento da teses habermasiana da 
cooriginalidade. 
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Destarte, o direito civil contemporâneo compreende o contexto social em que se insere a 
norma jurídica, a fim de permitir que a autonomia possa vir a ser restrita de acordo com os 
interesses do grupo social, capazes de reduzir o poder de decisão de um indivíduo isolado face 
aos demais, de modo a permitir que o silêncio seja valorado de acordo com o que melhor 
atenda à coletividade. 

No que se refere o direito constitucional à integridade física da pessoa, faz-se necessário que 
se use do bom senso na aplicação da norma jurídica, sobretudo, frisando-se que o direito 
brasileiro não autorizou a violação do corpo humano sem qualquer finalidade ou mesmo se 
sobrepondo às manifestações de vontade do indivíduo, mas sim buscando a preservação do 
direito a vida e à saúde pertencente a uma outra pessoa. 

Neste ínterim, gize-se ressaltar que não significa dizer que o ato se encontre justificado pelo 
direito à vida e à saúde de um indivíduo, já que, ninguém tem direito sobre os órgãos alheios 
(MOURA, 2007); mas tão-somente pelo interesse da saúde pública indistintamente 
considerada que, diariamente, necessita de órgãos para salvar vidas humanas, em relação a 
pessoas que não expressaram a sua negativa para o procedimento médico pós-morte, na 
constante busca pela concretização do direitos constitucionais. 

Aliás, registre-se que a presunção é uma prática corriqueira no direito brasileiro que se vale de 
entendimentos pré-estabelecidos para serem conjugados com os valores protegidos, como a 
presunção de inocência do acusado, Direito Penal, a presunção de boa-fé, no Direito Civil, a 
presunção de legalidade dos atos administrativos, no Direito Administrativo, dentre diversas 
outras em que se atribui uma conseqüência ao silêncio que seja mais adequada aos interesses 
defendidos pelo ordenamento jurídico. 

Não obstante, acerca o posicionamento constitucional da solidariedade humana também acima 
suscitado, este não se encontra violado por uma retirada de órgãos e tecidos para fins 
altruístas, como se entende pela leitura dos art. 141[12] do Código Civil de 2002.  

Muito pelo contrário, uma vez que a doação de órgãos é mais condizente com a construção de 
uma sociedade justa e solidária, como preconizado pela Constituição Federal de 1988, em que 
a manutenção de órgãos num sistema que não precisará dos mesmos para ser enterrado, 
cremado ou lembrados pelos seus entes mais próximos. 

Trata-se, pois, de se dar valor jurídico ao silêncio do indivíduo, sendo o mesmo equivalente a 
uma resposta negativa que contribuiu para a manutenção de órgãos e tecidos numa estrutura 
que não mais poderá utilizá-los, em prejuízo de todo um sistema que visa a defesa da vida 
humana daqueles que sofrem diariamente, na expectativa da realização do transplante que 
venha a lhe garantir a continuidade da vida. 

Por conseguinte, embora parte da doutrina entenda que a mudança da redação tenha 
representado um grande avanço ao direito brasileiro, uma vez que respeitou a integridade 
física, a liberdade, a autonomia da vontade, mesmo que não manifestada, conservando a 
dignidade humana, sobretudo da família em querer conservar a integridade do corpo do seu 
ente, o que se percebe foi um retrocesso na ampliação e efetivação ao direito à vida e à saúde, 
constitucionalmente assegurados, uma vez que os mesmos, atualmente, foram posicionados 
abaixo da autonomia da vontade que sequer foi manifestada pelo indivíduo morto, ao tempo 
de sua vida, ou de seus parentes. 

Todavia, a alteração legislativa deve ser acompanhada de um processo de informação e 
educação do indivíduo, a fim de que o mesmo tenha conhecimento de que a sua vontade será 
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respeitada, caso o mesmo se manifeste para negar a retirada de órgãos e tecidos, possibilidade 
na qual o cadastro nacional de doadores deverá bloquear imediatamente o nome do indivíduo 
para não permitir a realização da retirada, ao passo que, ao contrário, caso não exista nenhuma 
restrição, viabilizará a conservação mais rápida dos órgãos e tecidos, uma vez que acelerará o 
processo de consentimento à doação. 

Destarte, faz-se necessária uma reflexão profunda sobre a manutenção deste dispositivo, que, 
na verdade, não se coaduna com a proposta constitucional que, no sentido oposto, propõe uma 
sociedade solidária, justa, voltada a proteção de interesses individuais, mas atenta às 
necessidades coletivas, inclusive, a ponto de relativizar os interesses privados em nome do 
bem-comum, o que justificaria a mudança de posicionamento da norma como se encontra 
hoje disciplinada. 

  

5. CONCLUSÃO 

Após uma análise do ordenamento jurídico brasileiro, percebe-se que o mesmo apresenta 
valores protegidos, tais como a vida, a saúde e a dignidade humana como elementos centrais 
para a existência do indivíduo na sociedade consoante projetada pela Constituição Federal de 
1988. 

Ademais, esses valores conferidos à proteção do indivíduo devem estar associados a outros 
que permitam que os homens possam manter uma coexistência harmônica, pautada na 
liberdade, na justiça, na solidariedade, a fim de melhor compatibilizar os interesses gerais do 
Estado Democrático de Direito e melhor aplicar a norma jurídica. 

Por assim dizer, a existência do indivíduo para tais fins deve ser idealizada de acordo com 
uma racionalização ética da ciência jurídica que, na busca dos valores que integram a 
sociedade e fundamentam o próprio direito, deverá fornecer a maior proximidade possível 
com a justiça almejada pela sociedade e alicerça a proposta de construção do Estado 
Brasileiro após 1988. 

Assim, considerando os valores defendidos pela Constituição Federal de 1988 que prevê a 
garantia à vida e à saúde do indivíduo, dentro de uma sociedade livre, justa e solidária, o 
tratamento atualmente adotado pela Lei de Transplante de Órgãos, que posiciona o 
consentimento como um elemento autorizador da doação deve ser modificado. 

Com efeito, a formação de um Estado pautado na solidariedade social, que respeita e defende 
a vida e a saúde humanas, deve presumir o interesse de cada indivíduo em contribuir com o 
bem-estar do seu semelhante, haja vista que todos devem estar comprometidos com a 
realização constitucional, daí porque o silêncio, sob a égide da Constituição Federal de 1988, 
deve representar um “sim”, ao contrário do que ocorre atualmente. 

Nesse contexto, a manutenção do dispositivo que permite que o silêncio seja interpretado 
como uma negativa, uma ausência do consentimento, apenas contrasta com o posicionamento 
constitucional e afronta os ideais traçados pela sociedade brasileira, devendo, assim, alterado 
tanto para permitir uma adequação legal quanto para permitir uma adequação ética, na defesa 
da vida e da saúde humana. 
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1[1]  De acordo com as informações fornecidas no sítio eletrônico do Ministério da Saúde (2011) existiam 83.629 

pessoas na lista de espera para a realização de transplante de órgãos no Brasil até 31 de dezembro de 2011. 
1[2]  Relatando o baixo número de doações existentes no Estado do Piauí, o jornal eletrônico do Portal O Dia 

informa que: “[...]A demanda é grande, mas as doações continuam escassas, o que torna esta uma conta 
muito difícil de fechar. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Orgãos (ABTO), durante 
todo o ano de 2010, o Piauí teve apenas oito doadores efetivos de órgãos, de um universo total de 91 
potenciais doadores identificados. Isso significa que somente 8,7% das possibilidades de doações por 
pacientes mortos foram concretizadas no Estado. A coordenadora da Central de Transplantes do Piauí, 
Patrícia Figueiredo, explica que potencial doador é aquele indivíduo que está morto, mas que pode ter os 
órgãos mantidos em funcionamento artificialmente para que seja viável o transplante para um paciente vivo. 
‘O doador está morto, uma morte cerebral irreversível, mas é possível utilizar uma ventilação artificial para 
manter aquele coração batendo e os órgãos viáveis para transplante por um período entre 24h e 48h’, explica 
Patrícia” (POTY, 2011). 

1[3]  Segundo o mesmo autor: “Uma ética científica pressupõe necessariamente uma concepção filosófica 
imanentista e racionalista do mundo e do homem, na qual se eliminam instâncias ou fatores extraumanas ou 
super-humanos e irracionais. De acordo com visão imanentista e racionalista do mundo, a ética científica é 
incompatível com qualquer cosmovisão universal e totalizadora que se pretenda se colocar acima das 
ciências positivas ou em contradição com elas. As questões éticas fundamentais – como, por exemplo, no 
que concernem às relações entre responsabilidade, liberdade e necessidade – devem ser abordadas a partir de 
pressupostos filosóficos básicos, como da dialética da necessidade e da liberdade. Mas, neste problema 
como em outros, a ética científica deve apoiar-se numa filosofia estritamente relacionada com as ciências, e 
não numa filosofia especulativa, divorciada delas, que pretenda deduzir de princípios absolutos a solução de 
problemas éticos” (VAZQUEZ, 2002, p. 28) 

1[4]  Nesse sentido, explica Chaim Perelman (2000, p. 349): “[...] Quando as regras e os critérios não são 
evidentes, cumpre que o legislador, que impõe seu ponto de vista, esteja habilitado a fazê-lo. O filósofo não 
pode desempenhar o papel do legislador universal, senão na medida em que suas proposições se impõem a 
todos, parecem evidentes e suprimem, por isso mesmo, qualquer controvérsia a respeito delas. O filósofo, 
não sendo designado por nenhum poder político para julgar e para legislar, só pode impor-se pela força 
convincente de suas razões. Mas as razões, como vimos, pressupõem normas, valores e fins, aceitos na 
sociedade à qual se dirigem. Eles é que devem ser invocados, é a eles que devem referir-se o juiz justo e o 
justo legislador. Mas, se assim for, concebe-se que essas noções são relativas, e que as razões valem num 
meio social e cultural não valem noutro”. 

1[5]  De acordo com a doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 72), explicando a importância deste princípio 
para o ordenamento jurídico, tem-se que: “[...] a dignidade da pessoa humana constitui valor-guia não 
apenas dos direitos fundamentais mas de toda a ordem jurídica (constitucional e infraconstitucional), razão 
pela qual, para muitos, se justifica plenamente sua caracterização como princípio constitucional de maior 
hierarquia axiológico-valorativa”. 

1[6]  Nesse contexto, ressalte-se que o princípio da dignidade da pessoa humana foi inserido pela Constituição 
Federal no inciso III do art. 1º e é considerado como fundamento da República Federativa do Brasil, ao 
passo que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária foi inserido pelo inciso I, do art. 3º, e 
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

1[7]  Dentre os ideais acima referidos, encontram-se, justamente, o direito à vida, previsto no art. 3º segundo qual: 
“Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 

1[8]   De acordo com a redação do mencionado artigo, tem-se que “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” 

1[9]  De acordo com a previsão do caput deste artigo: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 

1[10]  Todavia, embora de grande relevância as duas definições, ressalte-se que, para a proposta apresentada por 
este trabalho, que não busca a abordagem de saúde coletiva, interesse apenas a primeira definição de saúde 
como estado de bem-estar. 

1[11]  Seguindo a presunção trazida pelo caput deste artigo, a norma foi sucedida de mais cinco parágrafos que 
buscavam antever as possíveis controvérsias existentes sobre a doação de órgãos então regulada, com as 
seguintes redações: “§ 1º A expressão "não-doador de órgãos e tecidos" deverá ser gravada, de forma 
indelével e inviolável, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que 
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optar por essa condição”. “§ 2º A gravação de que trata este artigo será obrigatória em todo o território 
nacional a todos os órgãos de identificação civil e departamentos de trânsito, decorridos trinta dias da 
publicação desta Lei”. “§ 3º O portador de Carteira de Identidade Civil ou de Carteira Nacional de 
Habilitação emitidas até a data a que se refere o parágrafo anterior poderá manifestar sua vontade de não 
doar tecidos, órgãos ou partes do corpo após a morte, comparecendo ao órgão oficial de identificação civil 
ou departamento de trânsito e procedendo à gravação da expressão "não-doador de órgãos e tecidos”. “§ 4º 
A manifestação de vontade feita na Carteira de Identidade Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação 
poderá ser reformulada a qualquer momento, registrando-se, no documento, a nova declaração de vontade”. 
“§ 5º No caso de dois ou mais documentos legalmente válidos com opções diferentes, quanto à condição de 
doador ou não, do morto, prevalecerá aquele cuja emissão for mais recente”. 

1[12]   Segundo este artigo: “É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição do próprio gratuita 
do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte”. 
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A AUTONOMIA NA ÉTICA MÉDICA: REFLEXÕES SOBRE A 
RELAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA 

BENEFICÊNCIA (E NÃO MALEFICÊNCIA) 
 

AUTONOMY IN MEDICAL ETHICS: REFLECTIONS ON THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE PRINCIPLES OF AUTONOMY AND CHARITY (AND NOT 

MALFEASANCE) 
 
 
 

Daniela Rezende de Oliveira 
 

RESUMO 
As atividades médicas, por compreenderem procedimentos que envolvem a vida, a saúde e a 
integridade física dos indivíduos, devem ser pautadas por princípios e valores variados – e por 
vezes conflituosos, como é o caso da autonomia e da beneficência, razão pela qual, 
frequentemente, os profissionais da saúde enfrentam dilemas éticos de difícil solução quando 
da prática de suas atividades. Desse modo, os princípios preconizados pela bioética laica 
(autonomia, beneficência e justiça) constituem base para a reflexão das condutas a serem 
tomadas no campo da saúde – em especial, da medicina. A crescente valoração dada ao 
princípio da autonomia – como também, ao princípio do consentimento livre e esclarecido – 
modificou a relação médico-paciente (usuário dos serviços de saúde), retirando a supremacia 
do princípio da beneficência (oriunda da ética hipocrática)e, via de consequência, a 
coexistência de ambos os princípios na relação entre profissionais da saúde e pacientes, 
acarreta para ambos a responsabilidade para com as decisões tomadas durante a prática 
clínica. O presente artigo tem por objetivo fazer a relação entre os princípios da autonomia e o 
da beneficência (e não maleficência) no âmbito da ética dos profissionais de saúde (mais 
especialmente, dos profissionais da medicina), buscando demonstrar que para haver uma 
adequada e sadia relação entre médico e paciente (usuário do serviço de saúde) é 
imprescindível o respeito ao princípio da autonomia, eis que todo ser humano deve ser 
reconhecido como um fim em si mesmo.  
PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA AUTONOMIA; AUTONOMIA; BIOÉTICA; 
BIOÉTICA MÉDICA; PATERNALISMO 
 
ABSTRACT 
Medical activities, because they understand the procedures that involve the life, health and 
physical integrity of individuals, should be guided by principles and values varied - and 
sometimes conflicting, such as autonomy and beneficence, which is why often health 
professionals face ethical dilemmas are difficult to solve when the practice of their activities. 
Thus, the principles advocated by secular bioethics (autonomy, beneficence and justice) are 
the basis for the discussion of actions to be taken in the health field - especially in medicine. 
The increasing valuation given to the principle of autonomy - but on the principle of informed 
consent - has changed the doctor-patient relationship (user of health services) by removing the 
supremacy of the principle of beneficence (coming in Hippocratic ethics) and, via 
consequence, the coexistence of both principles in the relationship between health 
professionals and patients, results for both the responsibility for the decisions taken during 
clinical practice. This article aims to make the connection between the principles of autonomy 
and beneficence (and nonmaleficence) within the ethics of health professionals (most notably, 
the medical profession), seeking to demonstrate that there is a proper and healthy relationship 
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between doctor and patient (health service user) is essential to respect the principle of 
autonomy, that is that every human being must be recognized as an end in itself. 
KEYWORDS: PRINCIPLE OF AUTONOMY; AUTONOMY; BIOETHICS; MEDICAL 
BIOETHIC; PATERNALISM 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

Ao analisarmos o princípio da autonomia humana no âmbito da bioética, é imprescindível 
fazermos uma breve abordagem acerca do sentido semântico e filosófico do vocábulo 
autonomia. 

O vocábulo autonomia, de origem grega, etimologicamente é composto pela junção do 
adjetivo pronominal autos (que designa simultaneamente: "o mesmo, ele mesmo e por si 
mesmo") e pelo substantivo nomos (que significa lei do compartilhar, instituição, convenção, 
lei).[1] 

Assim considerado, autonomia indica a propriedade humana de dar-se suas próprias leis, ou 
ainda, "poder exercido com absoluta independência do sujeito"[2], como também, 
"capacidade de pensar, decidir e agir; com base em tal pensamento e decisão, de modo livre e 
independente"[3] Portanto, por autonomia devemos entender a capacidade de autolegislar-se 
segundo a sua liberdade.  Ser autônomo é ter a capacidade de autodeterminar-se segundo a 
sua consciência. 

A autonomia é o pressuposto fundamental para a delimitação do campo ética, uma vez que a 
existência de um sujeito desprovido de tal faculdade não permite a possibilidade de 
julgamento do caráter ético de uma ação, ou ainda, do sujeito que a pratica.[4] 

A autonomia indica a condição de quem tem competência para determinar por si próprio as 
leis a que se quer submeter - o que demonstra que o conceito está estritamente vinculado à 
temática da liberdade (independência a condicionamentos externos) e da vontade (a ação, no 
sentido de capacidade volitiva intencional).[5] 

Ademais, vale ressaltar que, a faculdade da autonomia acarreta ao sujeito também algumas 
obrigações, são elas: o dever de respeitar a autonomia dos seus semelhantes (porque, como 
exposto acima, tal ação - sob o prisma da filosofia moral - consiste num imperativo 
categórico: o princípio da humanidade), e a responsabilidade pela prática dos seus atos. 
Assim, o limite da autonomia é fixado à vista do respeito à autonomia do próximo. 

A autonomia deve ser entendida, pois, como capacidade e liberdade de escolha e, também, 
como responsabilidade pela decisão adotada, visto que tais pressupostos constituem o próprio 
âmago da ética e a "condição sine qua non para o verdadeiro status moral do homem".[6] 

Importa esclarecer, ainda, que a autonomia não deve ser confundida com o princípio da 
autonomia. Autonomia é a capacidade que todo ser racional tem de deliberar sobre seus 
objetivos e de agir em direção a essa deliberação. Já o princípio da autonomia - no contexto 
bioético - tem por essência ser o requisito moral do respeito pela autonomia dos outros. Em 
outras palavras, é o princípio que determina que o ser autônomo reconheça o seu semelhante 
como um igual - portanto, igualmente autônomo.[7] 
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2 PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA LAICA 

  

Como disciplina da Ética, a Bioética também se pauta por princípios que lhe servem de 
diretrizes para o desenvolvimento e aprimoramento das regras do "bem agir" no campo das 
biociências. 

A bioética laica se pauta por três grandes princípios, conhecidos como "trindade bioética", 
quais sejam: autonomia, beneficência e justiça. Vale ressaltar que os princípios que compõem 
a "trindade bioética" não foram escolhidos de maneira aleatória. Ao contrário, são frutos de 
muita reflexão - por parte da comunidade científica, bem como de filósofos, religiosos, 
moralistas e leigos. Todavia, tais princípios não são os únicos visados pela bioética, visto que 
em decorrência destes, outros também englobam a dimensão moral objetivada por aquela 
(dentre eles: a sacralidade da vida humana; o consentimento livre e esclarecido do paciente; e, 
a dignidade e integridade física, psíquica e moral do ser humano). 

Portanto a bioética não se pauta por um principalismo extremado - nem ao legalismo - o que a 
distingue do Direito.  A "trindade bioética" (e outros princípios que dela derivam) não 
constitui um regulamento, mas sim, orientações (dadas aos cientistas, filósofos, políticos, 
religiosos, dentre outros profissionais) de modo que sua reflexão seja constante e sempre 
atenta ao caráter problemático trazido pelas novas biotecnologias.[8] 

Ao nos depararmos com a necessidade de uma ética livre de discursos, narrativas, e/ou 
conteúdos, não há dúvidas de que a "trindade bioética" (autonomia, beneficência e justiça) 
responde às exigências de uma bioética secular. 

Do mesmo modo, é necessário esclarecer que não há qualquer hierarquia entre os princípios 
componentes da "trindade bioética", sendo que a aplicação de um deles em detrimento de 
outro deverá ser determinada em um caso concreto (que será analisado, e a escolha de um 
daqueles princípios irá priorizar a preservação da dignidade humana).[9] Nesse aspecto, 
Fabriz nos adverte que: 

"A convivência entre os diversos princípios nem sempre é muito fácil; Ao contrário, às vezes, 
os princípios se opõem, criando situações de conflito. A resolução desses conflitos deve 
realizar-se no sentido de se aplicar os princípios que mais se aproximem da concepção de 
justo, no quadro das possibilidades que se configura a partir do caso em concreto. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, compreendido por nós como absoluto, deve reger 
todas as situações de colisão entre princípios."[10] 

  

Sendo assim, seria um engano pensar que tais princípios (autonomia, beneficência e justiça) e 
suas variantes poderiam solucionar os múltiplos conflitos que a vida cotidiana suscita. 
Contudo, vale ressaltar que o que qualifica a "trindade bioética" é a sua capacidade de 
simplificar o processo de discernimento bioético, abrindo o espaço para os mais variados 
debates relativos às questões ligadas à bioética, bem como desenvolvendo estratégias efetivas 
para a busca de soluções para a mesma, auxiliando na formulação das problemáticas, e 
trazendo às mesmas mecanismos de resolução para os impasses bioéticos encontrados no 
quotidiano. Passaremos, agora, ao exame de cada um dos princípios componentes da 
"trindade bioética." 
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2.1 Princípio da autonomia 

  

Conforme Pessini e Barchifontaine, a autonomia se refere "à capacidade que tem a 
racionalidade humana de fazer leis para si mesma. Significa a capacidade de a pessoa 
governar-se a si mesma, ou a capacidade de se autogovernar, escolher, dividir, avaliar; sem 
restrições internas ou externas".[11] 

O respeito pela autonomia do ser humano - ou seja, perceber que toda pessoa é capaz de 
tomar suas próprias decisões - é tema central no diálogo bioético, uma vez que apenas a 
permissão da pessoa humana pode legitimar uma ação que a envolva. No âmbito das ciências 
biotecnológicas a questão da autonomia acarreta uma série de implicações e questionamentos, 
pois estamos diante de um dilema: a autonomia do paciente e a responsabilidade do médico 
em relação àquele. Aqui, estamos diante de uma série de questionamentos de extrema 
relevância para a bioética. A questão vai desde a relação médico-paciente, até às questões 
referentes a pacientes com autonomia reduzida (como por exemplo: pessoas menores de idade 
ou portadoras de doenças mentais). 

Sob a perspectiva bioética médica, o princípio da autonomia pode ser definido como "poder 
que tem o usuário de decidir que profissional escolher para atendê-lo, que tratamento aceita 
ou admite, seja por razão de credo ou não, determinando os seus interesses, que exerce de 
forma independente."[12] Ou ainda, "obrigação que o profissional de saúde tem de deixar o 
paciente exercer a sua liberdade de decisão acerca daquilo que mais convém à sua dignidade 
de pessoa, respeitando-a na sua autonomia."[13] 

O reconhecimento da autonomia do paciente[14] (usuário dos serviços de saúde) [15] 
pressupõe o respeito para com suas decisões. Nesse sentido, a autonomia do paciente deve ser 
considerada como princípio basilar da conduta ética dos profissionais da área da saúde 
humana, isto é, devem estes profissionais respeitar a pessoa do paciente.[16] 

A autonomia deve ser o fundamento de toda prática biomédica, tendo em vista que o princípio 
que a incorpora anuncia que o paciente tem a faculdade moral e o direito de deliberar - sem 
interferências condicionantes externas - acerca do tratamento a que, hipoteticamente, poderá 
lhe ser indicado (ou ainda, medicação ou qualquer procedimento clínico ou terapêutico). 
Fortes esclarece-nos que: 

  

"Na assistência à saúde, o princípio da autonomia requer que o indivíduo, quer esteja sadio ou 
doente, não se entregue inteiramente aos profissionais de saúde, não renuncie a uma parcela 
sempre maior de sua liberdade em troca de uma parcela menor de sua própria saúde. 

O respeito pela autonomia da pessoa conjuga-se com o princípio da dignidade da natureza 
humana. Respeitar a pessoa autônoma pressupõe a aceitação do pluralismo ético-social, 
característico de nosso tempo; é reconhecer que cada pessoa possui pontos de vista e 
expectativas próprias quanto a seu destino, e que é ela quem deve deliberar e tomar decisões 
seguindo seu próprio plano de vida e ação, embasada em crenças, aspirações e valores 
próprios, mesmo quando estes divirjam dos valores dos profissionais de saúde ou dos 
dominantes na sociedade. Afinal, cabe sempre lembrar que o corpo, a dor, o sofrimento, a 
doença, são da própria pessoa e que violar a autonomia significa tratar as pessoas como meios 
e não como fins em si mesmas."[17] 
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Dito de outra forma, respeitar a autonomia do paciente é antes de tudo reconhecer a sua 
dignidade.[18] Nesse prisma, a ética médica deve estar embasada em princípios humanitários, 
e solidária com os interesses e liberdade dos pacientes.[19] 

  

2.2 Princípio da beneficência 

  

De acordo com Kipper, a beneficência - numa perspectiva filosófica moral - é uma 
manifestação da benevolência. Sendo que a benevolência apresenta três características 
essenciais: demonstra a disposição emocional que todo homem tem para tentar fazer o bem 
aos seus semelhantes; representa uma virtude intrínseca a todo ser humano; denota a 
disposição que todos têm para agir de maneira correta, qualidade que, em geral, todos 
possuem.[20]  O princípio da beneficência, pois, se assenta no reconhecimento do valor moral 
do outro, e leva em consideração que maximizar o bem do outro, supõe reduzir o mal. Em se 
tratando da bioética, este princípio estabelece que o profissional de saúde deve comprometer-
se a avaliar os riscos e os benefícios potenciais - sejam individuais ou coletivos - e sempre 
perseguir o máximo de benefícios, reduzindo ao mínimo os possíveis danos e riscos. 

Necessário ressaltar que, o princípio da beneficência engloba um outro princípio - 
indissociável àquele - a não-maleficência (primim non nocere), isto é, a obrigação de não 
causar danos. O princípio da não-maleficência, então, determina que o profissional da saúde 
deve se comprometer a avaliar e evitar os danos previsíveis. 

Embora pareça que os princípios da beneficência e da não-maleficência sejam a mesma coisa, 
eles diferem-se entre si. Isto porque, se por um lado o princípio da não-maleficência envolve 
abstenção; o princípio da beneficência requer ação.[21] Assim, este último é menos 
abrangente que o primeiro (que é dirigido a todas as pessoas). 

  

2.3 Princípio da justiça 

  

Ao tratarmos da justiça, inicialmente, necessário esclarecer que o assunto - em especial, no 
que se diz respeito a sua definição - é vasto, constituindo terreno de discussões férteis e 
intermináveis, sobretudo no âmbito da ética e do direito. 

Neste ponto, esclarecemos apenas que, a justiça implica em igualdade, liberdade e equilíbrio 
nas relações humanas. 

Em se tratando de bioética - principalmente em sede biomédica - a justiça é um princípio que 
implica na igualdade de direitos aos serviços de saúde.[22] O princípio da justiça preconiza 
que toda atenção e cuidado - bem como todo o sistema de saúde, público ou privado - sejam 
justos, funcionais e eficientes. Assim, seu objetivo é garantir a distribuição - justa, eqüitativa e 
universal - dos benefícios dos serviços de saúde.[23] 
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O princípio da justiça acompanha o princípio da beneficência,[24] uma vez que ambos 
buscam promover o bem das pessoas, reconhecendo a sua dignidade e respeitando o seu 
direito à vida. 

A inclusão do princípio de justiça no âmbito da bioética é de extrema importância, pois, 
reflete a consciência da cidadania e a luta pelo direito à saúde como sendo um direito que 
deve ser atribuído e assegurado a todo cidadão. Ademais, a justiça na área da saúde garante a 
consecução de conseqüências boas, e o máximo de benefício pelo mínimo de custo.[25] 

  

3 PATERNALISMO MÉDICO - O CONFRONTO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA 
AUTONOMIA E DA BENEFICÊNCIA 

  

O vocábulo paternalismo é de origem latina, sendo derivado do substantivo pater - que 
significa pai - e remete-se ao modelo patriarcal de organização familiar, onde o pai exerce sua 
autoridade sobre todos os membros da família, em especial, no tratamento dado aos filhos. 

Desde a tradição médica hipocrática, verificamos que essa também é a atitude própria do 
profissional da saúde - mais especificamente, dos médicos - que até tempos recentes[26] (até a 
década de 60 do século passado) exercia seu poder "autoritário" sobre o paciente (isto é, o 
usuário dos serviços de saúde). 

Segundo os fundamentos hipocráticos, o médico - considerado sábio e especialista na área de 
saúde - deveria indicar e aplicar o tratamento ao paciente com base na sua exclusiva opinião 
(mediante suas avaliações e considerações), fundamentando sua conduta no princípio da 
beneficência. O paciente, em contrapartida, assumiria uma atitude passiva diante das decisões 
tomadas pelo médico, cabendo-lhe apenas a obrigação de cumprir as determinações daquele 
profissional. 

Desse modo, o paternalismo pode ser entendido como a conduta médica que desconsidera 
intencionalmente a autonomia do paciente, justificando tal ação pela intenção de proporcionar 
um benefício, ou ainda, evitar um dano ou risco à saúde do paciente.[27] De acordo com o 
paternalismo médico, o profissional da saúde, no exercício de sua atividade, tem como 
obrigação beneficiar o paciente (ou ainda, evitar-lhe um mal, ou ainda, um mal maior), quer 
haja o consentimento deste, ou não. 

Contudo, não há qualquer garantia de que o médico realmente saiba o que é melhor para o 
paciente num caso de enfermidade grave ou fatal. Do mesmo modo, não há como julgar se um 
indivíduo deseja - ou não, saber se é portador de uma determinada doença; ou ainda, 
impossível verificar que, se conhecendo a verdade, um paciente não se sentiria melhor se não 
a soubesse. Ou ainda, caso queira respeitar a autonomia do paciente, não há mecanismos 
infalíveis para que o profissional da saúde avalie se um indivíduo está apto ou não para 
expressar sua vontade livre e consciente. O profissional da saúde (destacando-se o médico) - 
ainda que atento aos princípios da beneficência e não-maleficência - não possui a capacidade 
de avaliar o que seria bom ou ruim para o paciente nesses casos, mesmo porque, cada ser 
humano reage de maneira diferente diante de circunstâncias iguais. 

Portanto, em muitos casos, a desconsideração da autonomia do paciente pode acarretar uma 
responsabilidade muito maior ao profissional da saúde do que a que teria se mantivesse com 
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aquele um maior diálogo. O princípio da beneficência - embora imprescindível à conduta 
médica - não pode ser levado até as últimas instâncias, a ponto de anular a figura do 
paciente/usuário dos serviços de saúde (que por vezes é tratado como meio para se alcançar a 
cura de uma doença). 

Para avaliarmos os impasses entre os princípios da autonomia e beneficência - que reflete na 
relação entre médico e paciente - faz-se necessário distinguirmos três formas de paternalismo: 
o paternalismo genuíno (onde a prática paternalista é válida quando o profissional constate a 
efetiva ausência de capacidade de autonomia do paciente, como seria o caso de crianças, ou 
ainda, de pacientes terminais em estágio de coma profundo); o paternalismo autorizado (onde 
o paciente - mediante sua autonomia - consente, expressa ou tacitamente - com a prática 
paternalista); e, o paternalismo não-autorizado (onde não há consentimento algum por parte 
do paciente, momento em que sua autonomia é integralmente desconsiderada).[28] 

Assim é que, a prática médica concreta nos indica que os limites entre as diversas formas de 
paternalismo não são facilmente demonstrados, o que nos permite verificar que as relações 
entre os princípios da autonomia e da beneficência devem ser cuidadosamente analisadas - o 
que pressupõe uma análise concreta (caso por caso) acerca do modo como deve proceder a 
relação médico-paciente. A prática paternalista deve ser cuidadosamente analisada, porque a 
intervenção médica no âmbito da autonomia do paciente requer por parte do profissional de 
saúde um bom julgamento.[29] 

No entanto, é correto afirmar que de uma maneira geral, o paternalismo - aqui entendido 
como princípio da beneficência - confronta o princípio da autonomia. 

Indubitavelmente, o princípio da autonomia deve ser o critério principal a ser levado em conta 
na bioética médica. Ao paciente - por ser pessoa, e via de conseqüência, possuir dignidade - 
deve ser assegurado que sua autonomia seja o critério informador da conduta moral inserida 
no processo de decisão médica. O profissional da saúde deve tomar consciência de que quanto 
mais esclarecimentos e orientações forem passadas aos seus pacientes, a escolha destes será 
realmente racional, livre e consciente. Daí resultará uma escolha compartilhada, em que 
médico e paciente assumam a responsabilidade pelo procedimento médico adotado. 

Este é o entendimento de CLOTET, que afirma que a relação médico-paciente é uma relação 
contratual, o que acarreta direitos e obrigações para ambas às partes. Sendo assim, o médico 
"não pode prescindir das decisões do paciente, sempre que este se encontra em condições 
normais para adotá-la".[30]  

Ressalte-se que, o indivíduo que após consultar seu médico (ou qualquer outro profissional da 
área da saúde), pedindo-lhe orientações e esclarecimentos, não deixa de agir de maneira 
autônoma ao tomar sua decisão - desde que ela tenha sido adotada de maneira racional, livre e 
consciente. Aconselhar-se com o profissional não se trata, pois, de uma ação heterônoma, 
visto que é próprio do ser humano pedir opiniões e conselhos antes de fazer uma escolha 
importante.[31] 

Para que seja minimizado o confronto - ainda que hipotético - entre médico e paciente 
(usuário do serviço de saúde), o mais aconselhável é que ambos cultivem o diálogo (devendo 
este ser constante e franco);[32] substituindo a relação paternalista por uma relação de 
confiança. Deste modo, o profissional da saúde deve se esforçar para maximizar a autonomia 
do paciente. 
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Contudo, em casos de grande conflito entre os princípios da autonomia e da beneficência - 
onde não há um comum acordo entre profissional da saúde e paciente - a solução para o 
impasse encontra-se na aplicação do princípio da justiça, onde, tentar-se-á buscar uma decisão 
que equilibre a relação médico-paciente, baseando-se na equiparação das liberdades das partes 
- a partir de um critério de eqüidade.[33] 

  

4 O PRINCÍPIO DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

O comportamento ético concernente às ações humanas na área da saúde não pode - e nem 
deve - ser observado dentro de um enfoque individual - seja sob o ponto de vista dos 
profissionais da área da saúde, seja sob o ponto de vista do paciente. Na relação entre 
profissional e paciente há direitos e deveres entre ambas as partes - o que pressupõe a 
responsabilidade pelos seus atos e decisões. 

O princípio da autonomia possui uma importância fundamental para a orientação das ações 
médicas, pois, compreende o indivíduo como ser dotado de racionalidade e liberdade, sendo 
capaz de agir com base em suas próprias deliberações - o que significa, ser portador de 
dignidade. E, portanto, como já mencionado, do reconhecimento à autonomia decorre o dever 
dos outros em respeitar o ser autônomo. 

Sob a perspectiva das ciências médicas biotecnológicas, para que o indivíduo possa exercer 
sua autonomia - podendo deliberar livremente no que diz respeito à sua saúde - é necessário 
que lhe sejam garantidas as informações imprescindíveis e essenciais para a tomada de sua 
decisão, de modo que a mesma seja consciente. Desse modo, ao princípio da autonomia liga-
se o princípio do consentimento livre e esclarecido.[34] 

O consentimento livre e esclarecido é "manifestação da essência do princípio da 
autonomia".[35] Consentimento é autorização, ou ainda, permissão para que alguém faça algo 
a outrem.  No âmbito da prática médica, consentimento é a permissão dada pelo indivíduo 
autônomo - e competente - ao profissional da saúde, para que este realize atos que afetem - 
direta ou indiretamente - sua integridade física ou psíquica. Dito de outra forma, 
consentimento é a autorização que o paciente dá ao profissional da saúde para intervir em seu 
organismo, a fim de realizar procedimentos clínicos ou terapêuticos.[36] 

Para que o consentimento do paciente (entenda-se, usuário do serviço de saúde) seja 
considerado válido, imprescindível que seja dado de forma livre, voluntária, consciente, e por 
indivíduo competente para tanto. A manifestação de vontade do paciente não pode ser obtida 
mediante coação (física, psíquica ou moral) ou por quaisquer meios que obstruam o exercício 
de sua liberdade. Assim, estamos diante dos elementos que compõem o consentimento livre e 
esclarecido, sendo eles: voluntariedade, informação, entendimento e competência.[37] 

É óbvio que o conceito de autonomia individual é mais um ideal do que um fato concreto - 
uma vez que no âmbito das relações sociais, a autonomia não pode ser exercida de maneira 
absoluta. No entanto, o exercício da autonomia é possível desde que a outra parte reconheça o 
indivíduo como ser autônomo - no caso, o paciente. 

Ademais, em situações que envolvem a saúde, as pessoas costumam consultar parentes e 
amigos próximos, ou se aconselhar com seus médicos. Essa atitude é natural, e não 
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descaracteriza a manifestação autônoma do paciente, desde que sua escolha tenha sido feita de 
forma livre e esclarecida - o que pressupõe a voluntariedade do ato. 

Desta forma, é admissível ao médico persuadir - na observância do princípio da beneficência - 
o paciente, desde que respeite sua autonomia. 

  

"Aceita-se que o profissional exerça ação persuasiva, mas não a coação ou a manipulação de 
fatos ou dados. A persuasão, entendida como a tentativa de induzir a decisão de outra pessoa 
por meio de apelos à razão é válida eticamente.Porém, a manipulação, tentativa de fazer com 
que a pessoa realize o que o manipulador pretende, sem que o manipulado saiba o que ele 
intenta, deve ser eticamente rejeitada."[38] 

  

Diante disso, nos deparamos com a informação. Ora, a autodeterminação do paciente implica 
em conhecimento, possibilitando sua reflexão acerca da melhor escolha a ser tomada. A 
informação é um dever do profissional de saúde, e sua inobservância acarreta conseqüências 
éticas e punições legais. Portanto, sem informação, não há consentimento esclarecido. O 
dever de informação é, pois, parte integrante do ato médico.[39] 

Para tanto, o profissional da saúde deve prestar a informação de maneira adequada - 
considerando que as pessoas possuem diferentes graus de discernimento. Isto porque, uma 
pessoa pode ser informada de algo, o que não pressupõe que houve o esclarecimento.[40] 

O profissional da saúde deve transmitir as informações ao paciente de maneira clara e franca, 
utilizando-se de uma linguagem acessível ao mesmo. Não pode - e não deve - utilizar um 
vocabulário técnico, visto que inacessível às pessoas leigas, e sim, adaptar a sua linguagem a 
cada paciente, isto é, de acordo com o padrão subjetivo.[41] 

De outro modo, a informação prestada ao paciente deve ser integral. O paciente tem o direito 
de ser esclarecido acerca de todas as etapas procedimentais dos tratamentos a ele propostos, 
devendo ser-lhe expostos os diagnósticos, as terapêuticas e os prognósticos de seu caso.[42] É 
necessário, também, que o paciente seja informado acerca dos efeitos colaterais, da duração, 
das prováveis alterações acarretadas ao organismo (sejam físicas ou psíquicas), e da eficácia 
de cada tratamento (ou intervenção cirúrgica) proposto, como ainda, das possíveis alternativas 
terapêuticas aplicáveis ao caso. 

Necessário, também, que o profissional informe ao paciente quanto aos riscos mais comuns de 
cada terapêutica (ou intervenção cirúrgica), inclusive, alertando-o acerca da possibilidade de 
ocorrência de algum risco residual (complicações raras, que não são comuns de se apresentar 
durante um tratamento ou cirurgia).[43] Assim, o paciente deve estar consciente dos riscos e 
benefícios que cada tratamento poderá lhe trazer, e assim, deliberar acerca da solução que 
melhor lhe convier. 

Caso o tratamento ou a prática diagnóstica seja de caráter experimental, ou ainda, constituir 
parte do protocolo de alguma pesquisa, o profissional deve cientificar o paciente de tal 
fato.[44] 
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De outro modo, as informações fornecidas não podem ser falseadas ou incompletas, de 
maneira que acabem por confundir o paciente, que, por vezes, pode comprometer a liberdade 
de suas decisões.  

Entretanto, não há como assegurar que o paciente compreendeu integralmente todas as 
informações fornecidas pelo profissional da saúde, o que não significa que o consentimento 
não seja esclarecido. Isto porque, embora as informações não possam ser dadas de maneira 
razoável e superficial, não há a exigência da totalidade do esclarecimento. É suficiente que as 
mesmas sejam inteligíveis e verdadeiras - de modo que a autonomia da ação do paciente seja 
assegurada.[45] 

Concluindo: o "consentimento esclarecido" não deve ser confundido com "consentimento 
informado". 

Necessário, ainda, fazer alusão ao fato de que, há casos em que por mais que o profissional se 
esforce, os pacientes renunciam ao seu direito à informação, recusando saber sobre suas 
condições de saúde. Isto pode ocorrer em razão das mais diversas circunstâncias, como por 
exemplo: medo, ansiedade, desinteresse, ou mesmo, ignorância. 

Segundo Muñoz e Fortes, o paciente tem o direito de recusar à informação, ou seja, tem o 
direito de não ser informado.[46] Afirmam os autores que, ser informado "é um direito e não 
uma obrigação para o paciente."[47] E, portanto, o direito à informação é faculdade do 
paciente, mas deve-se deixar claro que, diante de tal circunstância, o profissional tem o dever 
moral de alertar o paciente acerca das conseqüências dessa decisão. 

Ao recusar-se a receber informações do profissional da saúde, o paciente deverá indicar quais 
parentes ou amigos servirão como ponte de ligação entre médico e paciente. Nesse sentido, 
Muñoz e Fortes advertem que: 

"Ele tem o direito de recusar ser informado. Nestes casos, os profissionais de saúde devem 
questioná-lo sobre quais parentes ou amigos quer que sirvam como canais das informações. É 
certo que o indivíduo capaz tem o direito de não ser informado, quando assim for sua vontade 
expressa. O princípio da autonomia orienta que se aceite a vontade pessoal, impedindo os 
profissionais de saúde de lhe fornecerem informações desagradáveis e autorizando que estes 
últimos tomem decisões nas situações concernentes ao seu estado de saúde, ou, ainda, que 
devam preliminarmente consultar parentes ou amigos do paciente. 

Para validar-se tal direito, o paciente deve ter clara compreensão que é dever do médico 
informá-lo sobre os procedimentos propostos, que tem o direito moral e legal de tomar 
decisões sobre seu próprio tratamento. Devem também compreender que os profissionais não 
podem iniciar um procedimento sem sua autorização, exceto nos casos de iminente perigo de 
vida. E, finalmente, que o direito de decisão inclui o de consentir ou de recusar a se submeter 
a determinado procedimento. A partir do preenchimento desses pressupostos, o paciente pode 
querer não ser informado ou, alternativamente, que as informações sejam dadas a terceiros, ou 
ainda querer emitir seu consentimento sem receber determinadas informações."[48] 

  

Nessa circunstância - recusa à informação por parte do paciente - para garantir a integridade 
física e psíquica do mesmo, o profissional atuará de forma paternalista. Este seria um caso em 
que o princípio da beneficência suplantaria o princípio da autonomia (embora não haja, no 
plano abstrato, hierarquia entre os princípios da bioética laica). 
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A respeito da consciência, devemos esclarecer que a prática do consentimento esclarecido 
pressupõe a capacidade - isto é, a competência do paciente para tomar a decisão. A 
capacidade no âmbito da prática clínica não se confunde com a capacidade jurídica[49] 
(aptidão para exercer direitos e contrair deveres), embora, em certos casos, encontre 
correspondência com esta. A capacidade, então, para o ato médico nem sempre coincide com 
a capacidade para a realização de atos jurídicos - tendo em vista que constituem esferas 
diferentes da vida do paciente. Pode um indivíduo ser considerado incapaz na esfera jurídica, 
mas capaz na esfera médica, e vice-versa. Destarte, conforme assevera Fortes, "indivíduos 
considerados incapazes para certas decisões ou campos de atuação, não o são para tomar 
decisões em outras."[50] 

Na atuação médica, considera-se capaz - ou ainda, apto para dar seu consentimento - a pessoa 
que possui discernimento suficiente para recusar, consentir ou estabelecer suas próprias 
preferências. De maneira que, ao contrário do Direito, na prática clínica, o limite da 
capacidade não pode ser tecnicamente estabelecido, sendo cada pessoa avaliada no momento 
da tomada da decisão e, individualmente, pelo próprio profissional da saúde. Diante deste 
fato, o julgamento - por parte do profissional - quanto à capacidade para o exercício da 
autonomia da vontade "deve ser dirigido a cada ação particular e não a todas as decisões que a 
pessoa, mesmo aquela considerada legalmente como incompetente, deva tomar."[51] 

Mas, há casos em que a capacidade no âmbito da medicina coincide com o direito, onde se 
verifica uma redução do nível de autonomia do indivíduo, como por exemplo: crianças e 
adolescentes; pessoas portadoras de deficiências mentais (permanentes ou não) que não são 
capazes de exteriorizar a sua vontade - ou expressá-la de forma autônoma. Nestes casos, o 
consentimento - ou não - será manifestado pelos seus representantes legais.  

Por outro lado, pessoas que detém total capacidade para o exercício de direitos, podem ser 
consideradas inaptas - incompetentes para manifestar seu consentimento - pela prática clínica. 
Aqui, podemos citar o caso de pessoas acometidas por qualquer desordem emocional ou 
psíquica, ou que sejam portadoras de qualquer anomalia que comprometa sua capacidade de 
raciocínio, reduzindo sua autonomia. 

Necessário mencionar, ainda, que há situações em que as pessoas são impossibilitadas de 
manifestar seu consentimento por estarem passando por uma situação de emergência (ou 
também, urgência) médica - momento em que se pressupõe que há um consentimento 
presumido, ou tácito, por parte do paciente. Nessa ocasião, mais uma vez, o profissional 
atuará de maneira paternalista - fundamentando a sua conduta no princípio da beneficência. 
[52] 

Com efeito, há de se fazer a diferença entre pessoa autônoma e a possibilidade de realização 
de atos autônomos.  

Por fim, importa-nos esclarecer que o consentimento - livre e esclarecido - deve ser 
manifestado antes do início da realização dos procedimentos médicos a que o paciente será 
submetido. E mais, ele pode ser revogado - ou ter suas condições alteradas - a qualquer 
momento, bastando que o paciente (ou seu representante legal, se for o caso) comunique tal 
decisão ao profissional responsável (o que deve ser feito, preferencialmente, por escrito). 

Diante de todo o exposto, podemos concluir, neste momento, que a maior valoração dada ao 
princípio da autonomia - como também, ao princípio do consentimento livre e esclarecido - 
modificou a relação médico-paciente, retirando a supremacia do princípio da beneficência 
(oriunda da ética hipocrática). Assim é que, a coexistência de ambos os princípios na relação 
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entre profissionais da saúde e pacientes, acarreta para ambos a responsabilidade para com as 
decisões tomadas durante a prática clínica. 

O consentimento do paciente não isenta o médico de sua responsabilidade, mas de outro 
modo, acarreta uma responsabilidade ao paciente, uma vez que escolheu livremente as 
condições para a realização de seu tratamento. É o que Almeida chama de "responsabilidade 
compartilhada."[53]  

Acrescente-se, também, que o princípio do consentimento livre e esclarecido é de suma 
importância, uma vez que seu objetivo - além da garantia do princípio da autonomia - é 
respeitar as diversidades e desigualdades existentes entre os seres humanos (seja na esfera 
individual, seja na esfera social). 

  

5 AUTONOMIA REDUZIDA E VULNERABILIDADE 

  

No âmbito das ciências biomédicas há que se fazer a distinção entre pessoas autônomas, 
pessoas com autonomia reduzida, e pessoas vulneráveis - de modo a assegurar o respeito à 
dignidade humana. 

Pessoa autônoma é aquela que possui capacidade - ou ainda, competência - para manifestar 
sua vontade livre e consciente (consentimento) após ser esclarecida dos procedimentos 
médicos a que será submetida. Portanto, é a pessoa capaz de deliberar livremente sobre 
assuntos referentes à sua saúde. 

Autonomia reduzida é a incapacidade que o indivíduo tem de manifestar - livre e 
conscientemente - sua vontade, após informação.[54] Assim, o indivíduo é autônomo, mas 
incapaz de realizar atos autônomos. É o caso de pessoas acometidas por algum transtorno 
emocional; ou ainda, pessoas gravemente feridas e em estado de inconsciência (e/ou coma) 
encaminhadas ao hospital, como também de crianças ou adolescentes, por exemplo. Nestes 
casos, o consentimento deve ser obtido do representante legal, ou de um parente ou amigo 
próximo. E em casos de emergência médica, pode subentender-se que houve consentimento 
tácito do indivíduo (vez que sua vida e/ou integridade (física ou psíquica) está em iminente 
perigo).  

De outro modo, há os sujeitos (ou comunidades) vulneráveis. Esses grupos de pessoas (ou 
comunidades) devem ser especialmente considerados no que se refere à ética e à autonomia 
no âmbito das práticas biomédicas e das pesquisas envolvendo seres humanos. 

Os indivíduos vulneráveis são aqueles que necessariamente devem ser protegidos em 
decorrência de alguma incapacidade de deliberar livremente as suas decisões. A 
vulnerabilidade compreende os "diferentes graus e naturezas da susceptibilidade de indivíduos 
e coletividades à infecção, adoecimento ou morte",[55] de acordo com a particularidade de 
cada situação referente ao conjunto integrado dos aspectos sociais em que está inserido um 
indivíduo ou grupo. 

Os indivíduos (ou grupos, ou comunidades) preenchem os requisitos formais para serem 
considerados autônomos, podem ser até capazes de compreender as informações passadas 
pelos profissionais da saúde e, em hipótese, estão aptos a tomar decisões livremente - uma vez 
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que, por vezes, são maiores de idade, não possuem nenhuma moléstia ou deficiência mental 
que os impeçam de exercer sua autonomia.[56] No entanto, são incapazes de tomar uma 
decisão realmente autônoma porque estão em determinadas situações (sociais, étnicas, 
culturais, econômicas, dentre outras) que impedem a manifestam livre de suas decisões.[57] 

Portanto, a vulnerabilidade de um indivíduo (ou grupo, ou comunidade) está relacionada a 
uma cidadania frágil, onde a pessoa sofre por não ter assegurado o seu direito à dignidade ou 
à integridade - física ou moral - e que por vezes, sequer tem acesso aos direitos individuais, 
sociais, econômicos e políticos. 

Dentre os indivíduos ou grupos vulneráveis, podemos citar os vulneráveis por razões de 
ordem biológica (deficientes ou portadores de doenças mentais, portadores do vírus HIV e, 
portadores de outras doenças infecto-contagiosas); de ordem étnica-cultural (como 
comunidades indígenas da Amazônia, e algumas tribos africanas - que têm sua capacidade de 
compreensão acerca das informações transmitidas pelos cientistas e profissionais da saúde 
comprometidas, uma vez que possuem culturas e crenças diferentes); de ordem sócio-
econômicas (como comunidades pobres, ou países subdesenvolvidos, onde a população tem 
pouco acesso à informação e ao ensino, o que compromete seu discernimento e capacidade de 
autodeterminação). 

Necessário ressaltar que, a autonomia é faculdade inerente a cada ser humano, e não é 
extensível a um grupo ou população. Portanto, o consentimento - livre e esclarecido - deve ser 
dado por cada sujeito, individualmente. Assim, ninguém pode, eticamente, "consentir por 
outro que possua autonomia plena"[58] , e uma decisão assim tomada é nula. 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com o advento da Bioética - e seu posterior desenvolvimento - as relações entre a 
comunidade médico-científica e a sociedade sofreram inúmeras alterações. Houve, a partir da 
segunda metade do século passado, uma profunda modificação na relação entre profissionais 
da área da saúde e pacientes (usuários dos serviços de saúde). Em decorrência disso, a 
tradição hipocrática não encontra mais espaço e aplicabilidade na sociedade contemporânea, 
eis que o atual debate bioético nos revela a necessidade de haver uma nova abordagem na 
ética médica, diferente daquela tradicional (marcada pela autoridade absoluta e incontestável 
do profissional da área de saúde). A ética médica tradicional - de cunho paternalista - acabou 
por dar lugar à ética médica pós-moderna, a qual preferimos denominar bioética médica. 

Atualmente, constatamos que as atividades médicas, por compreenderem procedimentos que 
envolvem a vida, a saúde e a integridade física dos indivíduos, devem ser pautadas por 
princípios e valores variados - e por vezes conflituosos, como é o caso da autonomia e da 
beneficência. Assim, não raro, os profissionais da saúde enfrentam dilemas éticos de difícil 
solução. Por isso, a discussão acerca da ética médica deixou de restringir-se apenas aos 
profissionais da saúde para fazer parte da reflexão de profissionais de outras áreas de 
conhecimento, bem como passou a ser debatida em todos os meios sociais - ou seja, perdeu 
seu caráter intraprofissional e adentrou para um território de reflexões multidisciplinares e, os 
princípios preconizados pela bioética laica (quais sejam: autonomia, beneficência e justiça) 
constituem base para a reflexão das condutas a serem tomadas no campo da saúde - em 
especial, da medicina. 
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Diante de todo o exposto, podemos concluir, neste momento, que a maior valoração dada ao 
princípio da autonomia - como também, ao princípio do consentimento livre e esclarecido - 
modificou a relação médico-paciente (usuário dos serviços de saúde), retirando a supremacia 
do princípio da beneficência (oriunda da ética hipocrática). Assim é que, a coexistência de 
ambos os princípios na relação entre profissionais da saúde e pacientes, acarreta para ambos a 
responsabilidade para com as decisões tomadas durante a prática clínica.  

Os princípios bioéticos da autodeterminação da vontade do usuário do serviço de saúde e do 
consentimento livre e esclarecido não são incompatíveis com os princípios da beneficência e 
da não-maleficência, tendo em vista que todos eles almejam o mesmo objetivo - qual seja: a 
saúde e o bem-estar do paciente. Ademais, devemos nos atentar para o fato de que a aplicação 
do princípio da autonomia do paciente não deve ser feita prima facie, pois, não há hierarquia 
entre os princípios bioéticos (isto é, entre autonomia, beneficência e justiça).  

Devemos considerar, ainda, que a relação entre os princípios da bioética é extremamente 
complexa, não sendo possível compreendê-la em um plano puramente abstrato. A valoração e 
a aplicação de cada um desses princípios poderá ser feita somente mediante sua 
contextualização em um caso concreto. A predominância - ou ainda, a precedência - da 
aplicação de um desses princípios sobre os outros deve ser analisada após a verificação do 
contexto em que cada caso em questão se insere, sendo imprescindível a consideração ao 
princípio do consentimento livre e esclarecido do paciente. 

A conclusão acerca da relevância do reconhecimento dos direitos do paciente - sobretudo, da 
ênfase dada ao direito à autodeterminação - nos leva a refletir constantemente a respeito dos 
novos desafios e questões relativas à prática médica e sobre as substanciais alterações 
ocorridas na ética médica tradicional, sendo inegável a importância do Direito - em especial, o 
biodireito - para o reconhecimento e a efetividade do respeito à autonomia do usuário do 
serviço de saúde como direito fundamental. 

A análise da conduta do profissional da saúde em relação aos pacientes nos remete à 
necessária reflexão sobre os direitos fundamentais que, sem dúvida, assumem diante do 
debate bioético uma enorme relevância para a busca de soluções às questões éticas oriundas 
do crescente e progressivo avanço das biotecnociências, revelando a necessária alteração tanto 
da postura ética dos profissionais da área da saúde quanto da postura política de cada 
indivíduo enquanto cidadão. 
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A DIMENSÃO BIOLÓGICA DO DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL E 
A RESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL  

 
THE BIOLOGICAL DIMENSION OF THE RIGTH TO THE PERSONAL IDENTITY AND 

THE INTERGERACIONAL RESPONSABILTY 
 
 
 

Renata Braga Klevenhusen 
 

RESUMO 
O trabalho analisa o direito de conhecer a origem biológica como uma das dimensões do 
direito à identidade pessoal a partir do referencial do vínculo intergeracional, apreendido pela 
construção do princípio ético da responsabilidade. A abordagem realizada representa uma 
crítica ao enfoque tradicionalmente realizado, que se limita à relação de filiação, objetivando 
estabalecer, em determinadas situações, uma relação necessária entre o vínvulo biológico e o 
vínculo da filiação. Identifica questões jurídicas que devem ser superadas para a plena 
proteção da dimensão biológica da identidade pessoal, tais como a admissão do princípio do 
anonimato nos processos de adoção e de reprodução medicamente assistida e a submissão 
compulsória ao exame de DNA nas ações investigatórias de parentalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: GERAÇÃO; RESPONSABILIDADE; IDENTIDADE; 
DIGNIDADE HUMANA 
 
ABSTRACT 
The present paper turns on the right to know the ancestry biological as a dimension of the 
right to the personal identity. Its analysis was carried through from the referencial of the 
intergeracional bond apprehended by the construction of the ethical principle of 
responsability. The carried through boarding represents a crtitical one to the approach 
traditionally carried through, that limits to the filiation relation, objectifying to establishm in 
defintive situations, a necessary relatiopn between the biological bond and the bond of the 
filiation. Identifying legal questions that must be surprassed for its full protection, such as the 
admission of the principleof thr anonymity in the process of adoption and medical 
reproduction and the admission of the obligacy submission the genetic examination. 
KEYWORDS: GENERATION; RESPONSABILITY; IDENTITY; HUMAN DIGNITY 
 
 

 

 

1.          Introdução 

 

O presente trabalho  versa sobre o direito ao conhecimento da origem biológica,  como 

uma das faces do direito à identidade genética. O desenvolvimento da engenharia genética , 

ao possibilitar  a identificação genética humana por meio do DNA, operou uma profunda 
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transformação em diversos ramos do conhecimento humano, em especial na Medicina, na 

Psicologia e no Direito. 

No âmbito da Medicina, a engenharia genética introduziu uma nova fisionomia dos 

seres humanos: a fisionomia genética. A partir daí, a pesquisa sobre doenças e a sua cura 

passou pelas considerações de natureza genética, com o desenvolvimento de técnicas de 

terapia gênica, abrindo espaço para a manipulação genética. Ainda no âmbito da Medicina, o 

processo de auxílio a casais inférteis ou com dificuldades de procriação foi impulsionado 

pelas técnicas de reprodução assistida., que ao desvincular a origem genética de gametas e 

embriões da paternidade sob a ótica jurídica, trouxe inúmeros questionamentos  para o Direito 

e também inúmeras questões éticas acerca dos limites de sua utilização. Assim, a reprodução 

que era domínio da Natureza passou a ser também dominada pelo homem. 

No âmbito da Psicologia, surge em razão da associação de características 

comportamentais à genética humana, a chamada sociobiologia, que pretende fornecer uma 

justificativa de ordem genética a vários comportamentos humanos, fortalecendo o 

ressurgimento da visão eugenista. 

A dimensão genética do ser humano foi rapidamente utilizada pelo Direito como 

instrumento em ações de investigação de paternidade e maternidade e também na prática 

investigatória criminal. 

A consequência dessa profunda transformação na perspectiva da identificação humana 

acarretou na consideração da insuficiência de determinadas categorias jurídicas, bem como a 

crença na ciência como produtora da verdade. 

A face da genética passou a ser considerada como a “máscara” ideal para entender o 

ser humano. Afinal, pergunta-se: o que é o ser humano além de suas características genéticas? 

Essa visão reducionista do ser humano levou a uma concepção mecanicista da vida, 

qualificando o ser humano como uma máquina genética. Essa tendência reducionista da 

perspectiva humana, como se fosse possível reduzir toda a sua dimensão à sua informação 

genética, terminou por retirar todo tipo de consideração de ordem subjetiva. 

 Assim, ao considerar-se o homem como resultado apenas de um código 

genético, qualquer questionamento de ordem ética aparece deslocado.Verificar-se-á que 

inúmeros instrumentos normativos, de natureza jurídica e ética, refletiram o insurgimento da 

humanidade contra esta visão reducionista e mecanicista do homem, ressaltando o valor da 

dignidade humana e o verdadeiro valor da dimensão biológica da identidade humana e do 

vínculo intergeracional. 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1395



2. O GENOMA HUMANO: UNITÁRIO E INDIVIDUAL 

 

Vive-se, hoje, uma revolução biológica sem precedentes. Pode-se dizer que após a 

descoberta dos genes, houve uma reconstrução do mundo e o nascimento de uma nova era: a 

era dos genes.  

O conhecimento produzido nesta era abriu inúmeras possibilidades, dentre elas, os 

alimentos transgênicos, a clonagem animal e humana, a reprodução medicamente assistida e, 

em especial, o conhecimento do código genético humano. 

Esse conhecimento mostrou que em razão da biodiversidade de microorganismos, 

plantas e animais, pode-se encontrar na natureza uma diversidade biomolecular enorme. As 

principais biomoléculas são: ácidos nucléicos, proteínas, carboidratos (ou açúcares) e lipídeos 

(gorduras). Dentre os tipos de ácidos nucléicos, os mais conhecidos são o ácido 

desoxirribonucléico (DNA) e o ácido ribonucléico (RNA). 

O  DNA e o  RNA são constituídos de micromoléculas, denominadas nucleotídeos, 

que são representadas pelas letras A, C, G e T , formando fitas. Assim, o DNA “é uma longa 

fita dupla ao longo do qual se acomodam os genes. Os genes são pedaços de DNA, ou seja, 

sequências de nucleotídeos representados por letras. A maioria dos genes tem uma sequência 

específica que carrega um código para a produção de uma proteína. Há proteínas com as mais 

variadas funções biológicas. Por exemplo, anticorpos participam da defesa imunológica, 

hemoglobina transporta oxigênio e enzimas são catalisadores que aceleram as reações 

bioquímicas”.1[1]  

O genoma humano é composto pelo ácido desoxirribonucléico e se encontra no 

núcleo das células. As instruções genéticas estão escritas em seqüências de quatro elementos 

básicos repetidos: A (adenina), C (citosina), G (guanina) e T (timina), denominadas bases do 

DNA. O genoma humano é composto de várias bases organizadas em uma seqüência 

específica e pode ser comparado a um manual de instruções contendo comandos, chamados 

genes. Cada gene é composto  por uma seqüência específica das bases do DNA. Em alguns 

casos, um único gene pode ser determinante de uma certa característica humana, mas, na 

maioria das vezes, os genes agem em conjunto.1[2] 
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As variações em cada gene são responsáveis pela diversidade de tipos humanos. Já 

erros em determinados genes, responsáveis por má formações ou doenças, são chamados de 

mutações.1[3] Contudo, nem  toda mutação é responsável por má-formações e doenças, pois 

pode dar ao ser humano uma nova característica benéfica. 

A informação genética humana está dividida em pedaços, denominadas 
cromossomos. O genoma humano é composto de 23 pares de cromossomos em cada célula 
somática. As células reprodutoras contém apenas 23 cromossomos, pois no ato da cocnepção, 
forma-se uma nova célula, totalizando os 23 pares de cromossomos. 

 As duas versões de cada gene são necessárias para proteger de mutações genéticas, 
pois se uma versão está defeituosa, tem-se a outra para executar a instrução. Quando a célula 
precisa executar determinada instrução, é realizada uma cópia dessa instrução, dentro do 
núcleo do gene, no chamado RNA (ácido ribonucléico). Essa cópia é levada para fora do 
núcleo e será executada pelas células e após degradada. Apesar de todas as células do corpo 
humano apresentarem um genoma completo, cada célula executa somente parte das instruções, 
a responsável pelo tipo e funções da célula. 

Após a fecundação, há a formação da primeira célula de um novo ser, que contém o 

seu genoma e que passará por sucessivas divisões. A cada divisão, o genoma é copiado  para as 

células filhas. Assim, cada célula contém uma cópia completa do  genoma, com exceção das 

chamadas células germinativas (óvulos e espermatozóides) que possuem uma unidade de cada 

cromossomo e são chamadas de células haplóides.  Quando  essas  células  haplóides  se  

fundem na concepção, forma-se a célula diplóide que contém um novo genoma, composto de 

duas unidades de cada cromossomo. 

A diversidade na raça humana advém do próprio processo de fecundação, pois há a 

mistura do código genético materno e paterno, gerando seres com genomas diferentes e com 

características mais parecidas com as do pai ou da mãe, e outras não reconhecíveis, mas que 

estavam “ invisíveis” no genoma dos ascendentes. 

Assim, o genoma humano, além de individual, é também unitário, ou seja, é idêntico 

em todas as fases do desenvolvimento humano, não apresentando qualquer tipo de 

transformação. 

 

 

3. Marco inicial da individualidade genética: a concepção 

 

O desenvolvimento da embriologia possibilitou conhecimentos relacionados ao 

começo da vida e as suas alterações. Sabe-se que a  reprodução  humana  se  faz  pelos  
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processos de fecundação e concepção,  mediante a união  do  óvulo  e  do  espermatozóide,  

que  resultará na formação do zigoto. 

Após a fecundação, se inicia o processo de  fusão   das   membranas   celulares   do   

ovócito   e  do espermatozóide. 

Durante a primeira semana, ocorrem transformações metabólicas no ovócito fecundado. O 

espermatozóide, ao penetrar no ovócito, desencadeia a formação de um pronúcleo masculino, 

no interior do pronúcleo feminino, fazendo com que a cauda do espermatozóide se 

degenere.Os pronúcleos, ao se contactarem, perdem a capa nuclear, o que leva à duplicação 

de seus DNAs. Nessa fase ocorrem diversas transformações, passando o embrião a ter 

estrutura cromossômica própria,  inclusive havendo a determinação do sexo e  o 

desenvolvimento dos blastômeros. 

Após a fertilização do óvulo, decorrerá um período de cerca de 12 horas até a 

concepção. O fenômeno do encontro dos gametas masculino e feminino é denominado  

singamia e a fusão dos pronúcleos masculino e feminino é denominada cariogamia. Esses 

fenômenos são usualmente tratados como sinônimos, o que representa uma verdadeira 

incorreção.1[4] 

Para alguns, a individualidade humana se dá a partir da singamia, ou seja, antes da 

concepção. Reinaldo Pereira e Silva esclarece o conceito de concepção, indicando, de certa 

forma, o equívoco em afirmar que no momento da singamia é que ocorreria a individualização 

o ser humano: 

 

Muito embora a teoria da singamia também participe das chamadas doutrinas 

‘concepcionistas’, na teoria da cariogamia o conceito de ‘concepção’ é bem 

mais específico, já que apenas reconhece o início da individualidade humana 

após a fusão dos pronúcleos masculino e feminino no interior do ovo [...] a 

teoria da cariogamia defende que desde a concepção, entendida como a fusão 

dos pronúcleos dos gametas masculino e feminino, o que já existe é um 

indivíduo humano em ato, isto é, um indivíduo humano dotado de 

potencialidade.1[5] 

 

No estágio  de pronúcleos, a célula ainda não possui uma identidade completa, ou 

seja ainda não é um novo ser humano em ato, pois  nessa fase é possível a troca dos pronúcleos 

por outro, gerando um ser diferente geneticamente. Assim, entende-se que a partir da fusão dos 
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pronúcleos é que ocorreria a individualização do ser humano, ou seja, a partir do fenômeno da 

cariogamia. Segundo Reinaldo Pereira e Silva, “essa nova célula humana começa 

imediatamente a agir como uma unidade individual, a qual, dadas as condições necessárias e 

suficientes, tende à gradual e completa expressão do plano organizado inscrito no seu próprio 

dote genético, mediante um complexo, contínuo e altamente coordenado processo  de 

desenvolvimento[...]”1[6] 

Ao progedir pela trompa uterina, o embrião sofre inúmeras transformações mitóticas,  

dividindo-se, cerca de trinta horas após a fertilização, em duas células, chamadas 

blastômeros. A crescente segmentação dos blastômeros, ao atingir o número de 16, já passa a 

ser qualificada de mórula. A partir do quarto dia, o fluido da cavidade uterina passa para o 

interior da mórula, ocupando os espaços intercelulares e fazendo com que haja a separação  

das células em duas partes.. Esse fenômeno é a nidação, que ocorre entre o quarto e o quinto 

dia após a fecundação, que marca o início da gravidez.1[7] 

 

Sustenta-se que, antes da formação do embrião, existiria um estágio em que haveria o 

chamado “pré-embrião”. A teoria do pré-embrião também apresenta seus equívocos ao tentar 

estabelecer o marco inicial da individualidade humana. Essa teoria pode ser identificada em 

diversos textos doutrinários e legais, como, por exemplo,  o Informe Warnock sobre 

fertilização e Embriologia, publicado no Reino Unido em 1984 e se presta quase que 

exclusivamente às técnicas de reprodução assistida e manipulação de embriões. Para os 

adeptos desta teoria somente após o 14o dia  é impossível a formação de gêmeos 

monozigóticos, perdendo o embrião, neste estágio, a  qualidade de totipotência e aparecendo a 

linha primitiva, como marco de um novo ser humano. 

Contudo, mesmo que ocorra a divisão, não existe aniquilamento da unidade original, 

ou seja, do código genético formado. Portanto, a possibilidade de formação de gêmeos até o 

14o. dia não é argumento para refutar o entendimento de que, a partir do fenômeno da 

cariogamia, com a fusão dos pronúcleos, ocorre a individualização genética. 

 

4. A influência da genética sobre o comportamento humano 

  

O genoma não é o único responsável pelas características físicas e psíquicas. O ser 

humano é produto da genética e do meio ambiente. Mas, a proporção de contribuição da 

genética e do meio-ambiente  na formação das características humanas é difícil estimar.  
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A discussão a respeito da influência dos genes e do meio ambiente é antiga. Darwin 

defendia que “a educação e o ambiente produzem apenas um pequeno efeito na mente de 

qualquer pessoa e que a maioria de nossas qualidades são inatas”.1[8] 

 A posição em relação aos genes e ao meio ambiente pode variar de acordo com as 

mudanças de ideologia e o tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, em reação aos terríveis 

abusos cometidos pelos nazistas, refutou-se a sugestão de que os genes influenciavam o 

comportamento humano. 

Na linha ideológica oposta também ocorreram excessos. Lênin, dois anos após a 

Revolução Russa, fez uma  visita secreta ao laboratório do fisiologista Ivan Petrovitch Pavlov 

objetivando saber se o cientista poderia contribuir com os bolcheviques para controlar o 

comportamento humano.1[9]Lenin temia que o individualismo interferisse em seu planos de um 

Estado comunista. Pavlov apresentou como instrumento de controle o condicionamento, que 

serviria para abolir o “instinto natural”. Acreditou-se, portanto, que o homem poderia 

transcender a hereditariedade ao ser controlado pela educação.  

Na história, o pêndulo vem oscilando para a influência genética, que, para alguns, 

poderia explicar todos os aspectos da fisiologia e do comportamento humano. 

Patrick Batesson e Paul Martin defendem que, apesaar de ser iconrreto supor que a 

herança se reduz a genes, experiências com gêmeos revelam grande semelhança de 

comportamento e personalidade. Os autores relatam um caso de gêmeos que foram separados 

no início da vida.  Depois de 35 anos, ao se encontrarem pela  primeira vez, ambos 

apareceram usando roupas quase idênticas e bigodes aparados de modo semelhante; tinham o 

hábito de pôr um elástico em torno do pulso e tinham  o hábito  de dar descarga antes e depois 

de usar o banheiro”1[10] 

Defensores da mesma tese,  Terry Burnham e Jay Phelan afirmam que os genes são 

os responsáveis pela predisposição de agir incorretamente:. 

 

Para que possamos nos entender e entender o mundo que nos cerca, 

não devemos nos voltar para Sigmnd Freud, e sim para Charles Darwin. 

Gostemos ou não, cada um de nós está envolvido em uma batalha contra seu 

próprio conjunto de genes perversos. Eles são adversários astuciosos. Mestres 

do visceral, controlam, através da satisfação, da dor e do prazer1[11]  
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Refutando a tese do determinismo genético, Stuart Newman afirma que mesmo os 
gêmeos idênticos podem desenvolver características diferentes e que o “‘meio ambiente’ do 
genoma inclui não apenas fatores externamente controláveis, como temperatura e nutrição, 
mas também numerosas proteínas fornecidas pela mãe e presentes na célula-ovo na época da 
fertilização. Essas proteínas influenciam a atividade dos genes e, devido a variações em sua 
quantidade e distribuição espacial no ovo, podem fazer com que mesmo os embriões gêmeos 
idênticos se desenvolvam de maneiras incrivelmente diferentes”.1[12]  

Segundo Marco Calegaro, “os genes definem tendências, mas são as experiências 

individuais que, sempre, as modulam. Qualquer gene precisa, para haver a chamada expressão 

adequada, de determinadas circunstâncias externas, seja bioquímica, física ou fisiológica. A  

pergunta clássica ‘este comportamento é herdado ou adquirido pela experiência?’  perde 

completamente o sentido, dando lugar à difícil questão ‘ como é que os genes interagem com o 

ambiente na produção deste comportamento?’1[13] 

Entende-se que a referência aos aspectos genéticos do comportamento humano não 

deve ser feita a partir da ótica do determinismo, mas sim a partir da possibilidade de influência 

da carga genética sobre o comportamento humano. 

  

5. O direito de conhecer a ascendência biológica como dimensão do direito à 

identidade pessoal 

  

A tarefa de  se estabelecer a identidade  de uma pessoa pode ser comparada com a de 

um fotógrafo que pretendesse com uma única foto registrar todos os lados de um poliedro. 

Essa comparação  é reveladora da multiplicidade de dimensões do processo de construção da 

identidade pessoal. Nesse sentido Emmanuel Mounier afirma que  “mil fotografias 

combinadas não formam um homem que caminha, que pensa e que deseja”1[14]. 

A identidade do ser humano constitui uma unidade, que se forma a partir de um 

complexo de elementos, dentre eles elementos de caráter biológico, psicológico, espiritual, 

religioso, político, cultural, dentre outros. Assim,  a ideia de unidade é compatível com essa 

multidimensionalidade,  pois deve-se considerar que esse complexo de elementos revela 

aspectos da própria identidade, que na sua essência, encontram-se vinculados entre si. 

Carlos Fernández Sessarego integra um outro elemento a  essa construção: 

A estrutura peculiar do ser humano torna possível que este, 

sem deixar de possuir sua identidade, seja também, simultânea e 

essencialmente, um ser co-existencial. Isto é, um ser que somente pode 

ser apreendido e compreendido dentro da sociedade. Ambas dimensões 
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são inseparáveis na estrutura existencial do  homem.1[15] 

O conceito de identidade pessoal passou a ser construído pelo Direito a partir da tutela 

da “verdade pessoal”; considerando-se que a verdadeira identidade é formada por elementos 

de natureza estática e dinâmica. A identidade estática proporcionaria apenas dados para o 

contorno da pessoa humana, mas não esgotaria o conhecimento sobre a pessoa humana, 

devendo ser agregados elementos revelados pela natureza dinâmica. Ao lado da identidade 

física, de natureza estática, deve ser considerado outro aspecto da identidade pessoal, 

responsável pela compreensão das virtudes, dos defeitos, dos pensamentos, das condutas, do 

patrimônio cultural e ideológico, que definem a personalidade de cada um.1[16] 

No que respeita a natureza estática da identidade pessoal, tradicionalmente, a pessoa 

humana podia ser identificada pelo nome,  pelo estado e pelo domicílio. Segundo Heloísa 

Helena Barboza, o progresso científico agregou mais um elemento para a identificação do ser 

humano: o DNA1[17]. 

Paulo Otero analisa a identidade genética em duas dimensões: 

 

a) A identidade pessoal tem uma dimensão absoluta ou 

individual – cada pessoa tem ma identidade definida por si própria, 

expressão de caráter único, indivisível e irrepetível de cada ser humano: 

cada pessoa é, por isso, uma realidade singular, dotada de uma 

individualidade que a distingue de todas as demais; b) A identidade 

pessoal comporta também uma dimensão relativa ou relacional – cada 

pessoa tem a sua identidade igualmente definida em função de uma 

memória familiar conferida pelos seus antepassados, assumindo aqui 

especial destaque os respectivos progenitores, podendo falar-se num 

‘direito à historicidade pessoal.1[18] 

 

A dimensão relacional, apontada pelo autor, é que fundamenta o direito de conhecer a 

origem biológica, ou, o direito à historicidade pessoal. Esse direito remete ao direito de se 

conhecer a forma como foi gerado e  a  identidade dos seus genitores. 

A identidade pessoal permite individualizar a pessoa e fazer com que “cada qual não 

seja o outro.”   Assim,  a identidade pessoal se apresenta  como um preponderante interesse 

existencial que merece tutela jurídica, por revelar uma situação jurídica subjetiva pela qual o 
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sujeito tem o direito de ser representado fielmente em sua projeção social, ou seja, um direito 

a ser definido considerando a sua “verdade pessoal”, não desnaturalizando seus atributos, 

sejam eles de natureza estática ou dinâmica. 

O objeto dos direitos da personalidade é a tutela global da pessoa humana e de sua dignidade. 

Assim, considerando-se o direito de conhecer a ascendência biológica como uma das 

dimensões da dignidade humana, deve-se-lhe atribuir a natureza de direito da personalidade. 

A Constituição Brasileira ao estabelecer no artigo 1º, inciso III, como fundamento 

do Estado, a dignidade da pessoa humana e, ao garantir no artigo 5º, os direitos à vida, à 

liberdade, à igualdade e à segurança, consagrou a “cláusula geral de proteção da 

personalidade”. Nesse sentido, como bem acentua Francisco Amaral, emerge do ordenamento 

jurídico brasileiro  

[...] um personalismo ético, na medida em que erige como princípio 

fundamental, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, em toda a sua 

extensão.[...] É de concluir-se, portanto, que o direito brasileiro considera a pessoa 

como centro e destinatário da ordenação jurídica, elegendo o personalismo ético 

como pressuposto e fundamento ideológico do sistema de direito civil.1[19] 

  

A consagração da cláusula geral de proteção dos direitos da personalidade não afasta 

contudo a sua previsão legal em espécie. Nesse particular, a doutrina se esmera em criar 

planos de sistematização desses aspectos do direito da personalidade.  

  

Contudo, verifica-se que o direito de conhecer a ascendência biológica, tratado pelo 

direito na seara dos direitos da personalidade foi elevado ao patamar dos direitos 

fundamentais. Assim, a cláusula geral de tutela da personalidade assumiu a natureza de direito 

fundamental. Nesse sentido, Rabindranath Capelo de Souza esclarece que: 

  

A afinidade emerge da parcial sobreposição ao nível da pessoa humana de dois planos 
jurídicos – gnoseológicos: o de direito civil, onde se fundam os direitos da 
personalidade, e o de direito constitucional, donde se irradiam os direitos 
fundamentais.1[20]  
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 Analisando a natureza jurídica do direito de conhecer a ascendência biológica, Claudia 

Lima Marques comenta: 

 

No Brasil, o direito do filho de estabelecer  a filiação é vista ainda funcionalmente, 
como um direito subjetivo ordinário de  bem estar econômico, é direito de alimentos 
(e só neste sentido direito humano de sobrevivência).1[21] 

  

 Essa posição é uma visão reducionista e deslocada do direito de conhecer a 

ascendência biológica por duas razões: primeiro, porque analisa esse direito apenas sob a 

ótica da relação de filiação e segundo, porque desloca a sua natureza de direito fundamental 

para consideração como simples direito ordinário. 

 Quanto a esse deslocamento, deve-se considerar que defesa da fundamentalidade desse 

direito apresenta sua justificativa no artigo 227 da Constituição Federal, que determina que o 

reconhecimento da filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. Com 

relação a visão reducionista desse direito, devem ser tecidas algumas considerações sobre os 

encontros e desencontros entre descendência biológica e filiação. 

  

  

7 Questões jurídicas a serem superadas na consagração do direito de conhecer 

a ascendência biológica 

  

7.1. O princípio do anonimato na reprodução assistida e na adoção 

Um suposto impedimento para investigar a ascendência biológica estaria contido na 

resolução n.° 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina, no inciso IV, nº 2,  que na 

qualidade de norma deontológica médica, estabelece o princípio do anonimato do doador nos 

procedimentos de reprodução assistida. Essa resolução, por sua própria natureza,  certamente 

não tem força normativa para se contrapor à norma constitucional. 

 Segundo Gustavo Tepedino,  as técnicas de reprodução assistida “[...] para serem 

compatíveis com a ordem constitucional, devem se dissociar das motivações voluntaristas e 
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especulativas, prevalecendo sempre, ao contrário, quer como critério interpretativo - na esfera 

dos interesses contrapostos - quer como premissa de política legislativa, o melhor 

desenvolvimento da personalidade da criança e sua plena realização como pessoa inserida no 

núcleo familiar.” 1[22] 

Assim, defende-se que as normas que regulam as técnicas de reprodução assistida não podem 

limitar o direito de conhecer a ascendência biológica. A negação do direito de conhecer a 

ascendência biológica constitui uma diminuição na tutela desse direito fundamental. 

A versão inicial do projeto de lei1[23] sobre reprodução medicamente assistida de 

autoria do Senador Lúcio Alcântara determinava a obrigatoriedade da obtenção do 

consentimento informado, extensivo aos doadores e cônjuges ou companheiros em união 

estável,  que deverá ser fornecido incluindo as implicações decorrentes do ato de doar, bem 

como com a indicação da possibilidade da identidade do doador vir a ser conhecida pela 

criança e do doador vir a ser obrigado a reconhecer a “filiação” dessa criança (artigo 3° 

parágrafo 2° e artigo 12). Com relação aos doadores, determinava o projeto, no parágrafo 4° 

do artigo 5°,  que os seguintes dados deveriam constar obrigatoriamente dos prontuários 

individuais: a identidade civil do doador, seus dados clínicos de caráter geral, uma foto 

acompanhada das características fenotípicas e uma amostra de material celular. O artigo 12 

tratava especificamente do direito de conhecer à própria origem genética, assegurando-o à 

criança, no momento em que completar sua maioridade ou, a qualquer tempo, no caso de 

falecimento de ambos os pais. 

O Senador Roberto Requião apresentou substitutivo que adota o princípio do 

anonimato, ressalvando a quebra do sigilo quando razões de  ordem médica indicarem ser de 

interesse da criança obter informações genéticas necessárias para sua vida ou saúde, quando 

as informações relativas ao doador deverão ser fornecidas exclusivamente para o médico 

solicitante, resguardando-se a identidade civil do doador, mesmo que o médico venha a 

entrevistá-lo para obter maiores informações sobre sua saúde. 

    Já o  substitutivo apresentado pelo Senador Tião Vianna não compartiha da posição do 

princípio do anonimato e  determina no § 1º do  artigo 9º que:  “A pessoa nascida por 

processo de Reprodução Assistida terá acesso, a qualquer tempo, diretamente ou por meio de 

representante legal, e desde que manifeste sua vontade, livre, consciente e esclarecida, a todas 

as informações sobre o processo que a gerou, inclusive à identidade civil do doador, 
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obrigando-se o serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas, mantidos 

os segredos profissional e de justiça”. 

 No sistema que delimita causas consideradas justas para a relativização do princípio do 

anonimato, as hipóteses podem ser de ordem psicológica, quando o anonimato provocar um 

grande desequilíbrio da pessoa gerada ou em razão da necessidade de conhecer a sua história 

clínica e genética. 

A análise do direito comparado permitiu identificar que o princípio do anonimato é 

consagrado em países como  Noruega, Espanha e  França, em oposição à Suécia  e ao Reino 

Unido que vedam o anonimato.  

 

Entende-se que a consagração do princípio do anonimato conduz ao nascimento de 

uma pessoa desprovida da possibilidade de conhecer suas raízes biológicas. Nesse sistema as 

hipóteses de quebra do sigilo dos dados não são reveladoras da consagração do direito à 

identidade genética, pois não garantem o conhecimento da identidade do doador, mas tão 

somente a revelação de alguns dados desde que considerada por uma “justa causa”.  

Deve-se analisar inicialmente o grau de semelhança entre essa situação e a situação 

decorrente da adoção, pois em ambos os casos a matriz biológica não será o referencial para o 

estabelecimento da filiação. 

Na hipótese da adoção, pode ter havido o consentimento do genitor na formação 

do vínculo do parentesco civil ou até  um não-reconhecimento voluntário da paternidade. Já 

o doador participa do processo de reprodução assistida consciente de que o seu 

envolvimento tem natureza meramente filantrópica. 

Apesar das situações não apresentarem total semelhança, no que respeita ao direito de 

conhecer a ascendência biológica pode-se perfeitamente entender que as observações feitas 

inicialmente, quanto ao anonimato do doador, apresentam a mesma motivação para justificar 

esse direito. 

Vale ressaltar que, no que se refere à adoção, a Lei Nacional da Adoção (Lei no 

12.010/09 prevê, expressamnente, no artigo 48 o direito do adotado de conhecer a sua origem 

biológica, em sintonia com o posicionamento de diversos países. 

 No Reino Unido, a Seção 26 do Children Act, de 1975, confere ao filho 

adotado maior de 18 anos, o direito de conhecer a identidade de seus genitores, por  
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meio de consulta ao registro de nascimento original. Na Suíça, é competente a 

autoridade cantonal para apreciar a conveniência da informação sobre a identidade dos 

pais biológicos. 

O Tribunal de Menores de Roma, em 30 de maio de 1994, interpretando regra 

semelhante às anteriores, entendeu serem necessárias algumas condições para que se 

informe a identidade dos pais biológicos: "a) existência de motivos de excepcional 

gravidade; b) necessidade de informações dos genitores; e c) atenta consideração aos 

efeitos nocivos da futura revelação".1[24] 

No direito alemão a Lei sobre o estado das pessoas (Personenstandgesetz) confere ao adotado 

maior de dezesseis anos a faculdade de consultar os livros do registro civil, ou seja, não há 

proteção do anonimato dos pais biológicos. 

 Nos Estados Unidos, constituiu-se uma associação denominada A.L.M.A. 

(Adoptees’ Liberty Movement Association) para a defesa dos interesses de pessoas 

adotadas no processo de investigação da origem biológica.1[25]  

  

No âmbito do direito brasileiro, não se verifica qualquer tipo de restrição à investigação da 

ascendência genética, existindo, pelo contrário, dispositivos que afirmam pela possibilidade 

de conhecimento, como o artigo 227, parágrafo 6°, da Constituição Federal e o artigo 27 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora o artigo 227 da Constituição Federal não esteja 

incluído no capítulo dos direitos fundamentais, deve ser entendido como um reflexo do direito 

à dignidade humana. A própria Constituição no artigo 5o. parágrafo  determina que “os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 

dos princípios por ele adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federal do 

Brasil seja parte”. Assim, a enumeração dos direitos fundamentais contida nos artigos 5o. ao 

17 não é taxativa. 

Ao se admitir a restrição às possibilidades de investigação da origem biológica nas situações 

de reprodução assistida e adoção, estar-se-ia incorrendo em uma flagrante 

inconstitucionalidade, pois essa restrição estabeleceria uma distinção injustificada entre filhos 

advindos de procedimentos mais convencionais de reprodução.  

A experiência do direito alemão merece ser registrada, pois deve ser considerada como a 

precursora da consagração do direito a conhecer a própria origem genética. Em decisão de 31 

de janeiro de 1989 (BVerfGE 79, 256)1[26] o Tribunal Constitucional Federal Alemão 
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reconheceu a existência do direito da criança de saber de sua origem (Recht des Kindes auf 

Kenntnis der eigenen Abstammung), o que acabou levando a realização de uma ampla reforma 

legislativa. 

A Constituição Portuguesa 26 seguindo a linha da consagração da fundamentalidade 

desse direito, prevê o direito á identidade genética dentre os direitos pessoais fundamentais, 

como se verifica: 

 Artigo 26.º (Outros direitos pessoais)  

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 
personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à 
palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra 
quaisquer formas de discriminação.  

2. A lei estabelecerá garantias efetivas contra a utilização abusiva, ou contrária à 

dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias.  

3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, 

nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na 

experimentação científica.  

 

  

No que respeita aos documentos internacionais de  proteção dos direitos da criança, a 

consagração desse pode ser evidenciada. No âmbito da Declaração de Mônaco, esse direito se 

revela limitado em consideração do próprio interesse da criança, estabelecendo que seus pais 

ou as pessoas que detenham o pátrio poder, poderão decidir o grau de informação a ser dada à 

criança sobre suas origens em caso de ter sido gerada através das técnicas de reprodução 

assistida. 

  

A Convenção sobre os Direitos da Criança adotada em Assembléia Geral das Nações 

Unidas em 1989 consagra o direito à identidade em especial no artigo 8º, conforme se 

verifica: 

 Artigo 8º  

  

1- Os Estados Partes comprometem-se a respeitar o direito a criança de preservar sua 

identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo com a lei, 

sem interferência ilícitas. 
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2- Quando uma criança vir-se privada ilegalmente de algum ou de todos os 

elementos que configuram sua identidade, os Estados Partes deverão prestar assistência e 

proteção adequadas, visando restabelecer rapidamente sua identidade. 

 

 

 

Josiane Rose P. Veronese analisa a natureza desse texto normativo: 

Ao contrário da Declaração Universal dos Direitos da Criança, que sugere 

princípios de natureza moral, sem nenhuma obrigação, representando basicamente 

‘sugestões’ de que os Estados poderiam se servir ou não, a convenção tem natureza 

coercitiva e exige de cada Estado parte que a subscreve e ratifica um determinado 

posicionamento. Como um conjunto de deveres e obrigações aos que a ela 

formalmente aderiram a Convenção tem força de lei internacional e, assim, cada 

Estado não poderá violar seus preceitos, como também deverá tomar as medidas 

positivas para promovê-los.1[27]  

  

  

A autora analisa a evolução da legislação brasileira relativa à proteção da criança e do 

adolescente afirmando que ao contrário do Código de Menores de 1979 que se fundamentava 

na doutrina da situação irregular, a Lei nº 8069/90 adotou a doutrina da proteção integral. 1[28] 

Nesse sentido, o artigo 27 reforça a própria natureza do direito à identidade genética. 

  

7.2. A recusa na submissão ao exame genético 

 

 A utilização  da prova genética, como meio de investigação da origem 

genética, levanta questões de natureza processual, no que diz respeito à sua admissão, 

produção de efeitos e obrigatoriedade de realização.  

O valor que deve prevalecer é o da concretização da justiça, importando na 

obrigação de se submeter ao exame, já que esta obrigação não seria atentatória à 
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personalidade humana, e que ao se negar estar-se-ia atuando em abuso de direito, sofrendo as 

consequências com a sua negativa. 

A análise do DNA, como meio de prova, é admitida pelo artigo 145 do CPC quando 

a realização de prova pericial depender de conhecimento técnico ou científico, não existindo 

qualquer outro dispositivo que a torne obrigatória. Ou seja, apesar de constar dos meios de 

provas lícitos, não o torna obrigatório, e o fato do exame genético ter natureza invasiva da 

personalidade humana faz com que, em princípio, haja a necessidade de consentimento  do 

investigado.  

No que respeita a obrigatoriedade de submissão ao exame genético, dois sistemas 

foram identificados: a) o que admite a submissão compulsória, penalizando, em alguns casos, 

com multa ou até admitindo o uso de força policial; b) o que não admite a realização do 

exame pericial genético, sem o consentimento, por considerar como ofensa aos direitos da 

personalidade do investigado. 

O direito francês admite a perícia genética somente com o consentimento do 

investigado. Em linha oposta, está o direito alemão, que admite a realização do exame 

genético mesmo sem o consentimento do investigado. 

Alguns países não admitem a condução coercitiva, reservando a consequência da 

negação apenas para a ordem processual. Outros sistemas determinam a condução 

compulsória, afirmando que prevalecem os direitos de investigando e não do investigado.  

Não existe no direito brasileiro, lei que regule especificamente a submissão 

compulsória ao exame genético. Os artigos 231 e 232 do Código Civil prevêm que a recusa à 

submissão tem sido resolvida na plano processual, considerando-a juntamente com as outras 

provas.  

 Em nível jurisprudencial, verifica-se a existência de precedente judicial do STF1[29] 

protegendo o direito à integridade física do investigado em detrimento da proteção do direito 

de conhecer à ascendência genética.  

Esse precedente revela que um dos fundamentos da negativa à submissão 

compulsória é o princípio da legalidade, ou seja, a suposta inexistência de lei determinando a 

obrigatoriedade de realização do exame de DNA. 
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Assim, nos planos legislativo e jurisprudencial, duas sistemáticas se apresentam: 

uma que considera os fundamentos da inviolabilidade do corpo e da vida privada e outra que 

admite a realização do exame de DNA mesmo sem o consentimento do investigado. 

No que respeita à lesão ao direito à integridade física do investigado, verifica-se que 

apesar de se dar num grau mínimo, com a coleta de sangue, fios de cabelo ou com a raspagem 

da mucosa bucal, a dimensão que se revela é em verdade simbólica, pois permitirá conhecer a 

sua identidade genética. 

Para Silmara Chinelato de Almeida : 

 O suposto pai, ao ter a paternidade investigada, sofrerá certa invasão a sua intimidade, 
pois não há outro modo de pesquisar-se a eventual paternidade de alguém para ser 
declarado, de modo positivo ou negativo, em relação a quem a reclama. É uma invasão 
ou acesso justo à intimidade, o que não importa divulgação. O segredo de justiça das 
ações de investigação de paternidade corretamente ampara a não-divulgação de fatos 
relativos à intimidade do investigando. 1[30] 

  

 O Ministro Rezek apontou, em  voto divergente, no julgamento do HC 71.373,  

fundamentos legais que permitem a perícia forçada, conforme se verifica: 

[...]observa-se uma superlativa atenção do legislador, a partir da Carta de 1988, para 
com os direitos da criança e do adolescente. As inovações constitucionais no capítulo 
da família, da criança, do adolescente e do idoso deram nova conformação ao direito 
da criança, de que é exemplo o artigo 227 da Carta Política. A legislação 
infraconstitucional tem acompanhado, por igual, os avanços verificados neste exato 
domínio. Assim, a Lei n. 8;069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; a Lei 8.560/92, que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora 
do casamento, entre outras. 

  

Já a fundamentação do voto também divergente do Ministro Ilmar Galvão partiu da 

consideração da natureza de ordem pública característica do direito do investigando. 

Maria Celina Bodin Moraes analisa a questão sob outro enfoque: 

  

Vigora, nestes casos, a rigor, a presunção hominis de que quem não tem nada a 
esconder não perde a oportunidade de provar a sua exclusão de paternidade. 
Irrecusável, a propósito, parece ser a concepção, proveniente do senso comum, de que 
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o indivíduo ético, diligente e responsável tem interesse em esclarecer tão relevante 
questão, pois, estando de boa-fé, aspira ele próprio a conhecer a verdade.1[31]  

  

A questão também pode ser analisada sob o enfoque da teoria do abuso do direito. Segundo 

Calos Fernández Sessarego, a teoria do abuso do direito converteu-se em um valioso 

instrumento para impor limite ao exercício ou ao não uso abusivo de um direito subjetivo, 

original e legitimamente atribuído pelo ordenamento jurídico a um titular1[32].  

Assim, a negativa na submissão ao exame genético reflete verdadeiramente em um 

abuso do direito, pois  o exercício do direito à integridade física e a intimidade não podem 

obstaculizar o conhecimento da ascendência biológica. 

 

8. O princípio ético da responsabilidade e a  manutenção do elo 

intergeracional 

 

Deve-se considerar a transmissão da vida como uma  obra da humanidade e o ato da 

reprodução como responsável pelo estabelecimento de um elo entre as gerações, revelando, 

assim, a existência da relação intergeracional. 

Apesar da  identidade genética ser pessoal, deve-se considerar que a “humanidade” 

do indivíduo é compartilhada por todos. Assim,  o direito de conhecer a própria ascendência 

biológica apresenta-se como reflexo desse elo, pois o ato da reprodução humana  é o 

verdadeiro instrumento de transporte da historicidade biológica do ser gerado. 

As gerações futuras estarão protegidas se o está a espécie humana e esse é o vínculo 

novo e exigível. Na linha da responsabilidade intergeracional,  a  “Declaração sobre a 

responsabilidade das gerações atuais em relação às gerações futuras” estabelece o dever de 

perpetuação da humanidade e a conservação e transmissão do patrimônio genético mundial. 

Assim, a responsabilidade com as gerações futuras se evidencia também a partir da ótica da 

responsabilidade da procriação, ou seja, da responsabilidade ao transmitir a sua informação 

genética  aos seus descendentes. Nesse sentido, observa Roberto Andorno:“Quando se 

consegue modificar a dotação genética intervindo no sistema de reprodução humana, não só 

se manipula na forma desejada à pessoa diretamente afetada mas também a todos os 

descendentes. E com isso se está influindo na mesma essência da pessoa.”1[33].  
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Outros documentos acompanham este posicionamento. 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem reconhece  a dignidade como 

inerente a todos os membros da família humana  e base da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo. 

A Resolução no. 934 do Conselho da Europa, que trata da aplicação do conhecimento 

obtido pela engenharia genética,  reconhece que a "dignidade inerente à pessoa está ligada ao 

direito de herdar um patrimônio genético que não tenha sofrido nenhuma modificação" 

O Relatório de 1989 do Conselho da Europa que trata da  procriação assistida, destaca: 

"o fundamento essencial da dignidade humana é que todos os seres humanos são iguais e que 

cada um tem um valor intrínseco". 

A “Declaração Universal sobre Genoma Humano e Direitos Humanos”, de 11 de 

novembro de 1997,  aprovada pela UNESCO, recorda, em seu preâmbulo, os princípios 

constitucionais da Unesco, invocando os princípios democráticos da dignidade, igualdade e o 

respeito mútuo entre os homens e raças e indica a difusão da educação da humanidade. Esse 

documento alerta que as investigações sobre o código genético humano e suas implicações 

abrem imensas perspectivas de melhoramento da saúde dos indivíduos e de toda a 

humanidade, mas destaca que devem ao mesmo tempo respeitar a dignidade, a liberdade e os 

direitos da pessoa humana, assim como reprimir qualquer forma de discriminação fundada em 

características genéticas.No Título I desta Declaração, denominado “Dignidade Humana e o 

Genoma Humano”, o código genético humano (genoma humano) é considerado a base da 

unidade fundamental de todos membros da família humana e, em sentido simbólico, como 

patrimônio da humanidade. O artigo 2o evidencia que do ponto de vista científico, existe um 

vínculo de unidade entre os membros da espécie humana, que se forma pela transmissão entre 

as gerações da herança genética. 

A apresentação do ato da reprodução sob uma perspectiva diferenciada, ou seja, 

coletiva e não apenas individual, revela a existência do dever de manutenção da autenticidade 

da vida humana.  

Após a análise da consagração da relação intergeracional nos documentos 

normativos internacionais, passa-se a tratar da fundamentação ética dessa relação. A 

construção dessa fundamentação partiu da teoria defendida por Hans Jonas, que trata do dever 

das gerações atuais na continuidade da vida e na superveniência das gerações futuras. 

Para Hans Jonas, a base da ética atual, em qualquer de suas perspectivas, seja 

teleológica  ou deontológica, não é capaz de encontrar uma resposta viável para a gravidade 

da situação atual. O autor sustenta que as proposições éticas tradicionais valiam-se das 
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seguintes premissas: a) a imutabilidade da condição humana , resultante da natureza do 

homem e das coisas; b) a delimitação do alcance da ação humana e sua responsabilidade. 

Para Jonas, “A orientação do novo princípio de responsabilidade é em direção a um futuro 

que excede o horizonte fechado à   interioridade daquele agente que pode reparar os seus atos. 

É uma responsabilidade fundamentada e distinta definitivamente do caráter da 

imputabilidade”.1[34]    

  

 Para análise da ótica relacional, deve-se analisar o conceito de proximidade, mas não 

sob uma conotação espacial ou temporal. Segundo Mondin,  “[...] proximidade não conota 

uma relação espacial ou temporal (vizinha no espaço ou no tempo), mas uma relação pessoal: 

aquela relação pela qual o outro é tratado como nós mesmos [...]”1[35] . 

 A estrutura da proximidade é  “uma relação primária que se radica diretamente 

na essência própria da pessoa, porque se impõe, de per si, imediatamente no encontro com o 

outro e, por este motivo, constitui o fundamento último da moral [...]”1[36] . Assim, a definição 

de pessoa só será adequada a partir da idéia de proexistência. 

O pensamento de Hans Jonas é hoje um dos referenciais de mais influência no âmbito 

da ética aplicada. A ética de Jonas parte do princípio de que o homem é o único  ser que tem 

responsabilidade, pois apenas os seres humanos podem realizar escolhas conscientes. Para 

Jonas as gerações atuais têm a obrigação moral de tornar possível a continuidade da vida e a 

superveniência das gerações futuras. 

A ética joniana pretende ser uma ética do futuro, ou seja, uma ética que se preocupe 

desde hoje com o futuro e busque protegê-lo. Segundo Jonas, o homem passou a ser 

responsável pela natureza, já que esta se encontra sob seu poder, inclusive, a hipótese de 

alteração do patrimônio genético, capaz de introduzir alterações duradouras e imprevisíveis 

conseqüências no futuro. 

O imperativo de Jonas projeta uma responsabilidade com o futuro e, portanto, 

ultrapassa os limites do poder do agente transformador de reparar o dano. Para tanto, Jonas 

propõe um novo princípio de responsabilidade, direcionado a um futuro que não admite o 

limite da temporalidade do agente reparador do dano e caracterizado pela imprevisibilidade e 

ignorância das conseqüências, pois “O bem e o mal com que a ação tinha de se preocupar 

permaneciam próximos do ato, tanto na própria práxis como no seu imediato raio de alcance e 

não constituíam matéria de planejamento remoto. [...]”1[37] 
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A moralidade que se articulava considerava sempre como elementos a 

contemporaneidade, a proximidade e a previsibilidade. Mas a introdução pela engenharia 

genética de novos conhecimentos e de novas possibilidades tecnológicas, que permitem 

alterações de tão diferentes escalas e conseqüências imprevisíveis, mostrou a insuficiência do 

quadro da ética. 

Segundo Jonas, há necessidade de um novo princípio ético fundamental: “Jamais a 

existência ou a essência do homem na sua integralidade, devem ser postas em jogo no 

futuro”1[38]  e, nesse sentido, o autor  redesenha o imperativo kantiano da seguinte forma: “ 

Age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma 

vida humana autêntica”1[39]. 

 A proposta de Jonas de uma nova noção de responsabilidade, sob a ótica da 

coletividade, revela a responsabilidade de cada pessoa pelo futuro da espécie humana, na 

qualidade de formadora dessa espécie. 

Para Pessini e Barchifontaine, essa responsabilidade se revela na própria idéia de 

solidariedade e sustenta:  “A responsabilidade de cada ser humano para consigo mesmo é 

indissociável daquela que se deve ter em relação a todos os demais. Trata-se de uma 

solidariedade que o liga a todos os homens e à natureza que o cerca. Parece, portanto, que a 

resultante final dessa reflexão busque atender também o universal”1[40] 

Hoje, o homem deixa o lugar de mero espectador e passa a ser o principal agente 

transformador, revelando a superação da concepção de natureza trabalhada anteriormente 

caracterizada pela inatingibilidade da ordem natural. A autenticidade da vida humana 

existente sobre a Terra apresenta-se como um valor e esse valor se projeta no dever de 

preservação das condições para sua existência. 

O ato da reprodução, como meio de geração da espécie humana, apresenta sob a ótica 

joniana,  uma perspectiva diferenciada, pois ao  admitir  a existência do dever de manutenção 

da autenticidade da vida humana, calcado no princípio ético da responsabilidade, verifica-se 

que o ato da transmissão das informações genéticas não se resume a seara da individualidade, 

mas sim a da coletividade. 

Considerando o ato de reprodução como formador da espécie humana e não somente 

sob a ótica individual e reducionista do direito à reprodução, pode-se delimitar o seguinte 

âmbito de aplicação do princípio ético da responsabilidade: o dever de manutenção da 

integridade da espécie humana. 

Mesmo se admitindo a multidimensionalidade da pessoa humana e combatendo o 

determinismo genético, não há como negar que a dimensão biológica do ser humano é 

elemento formador da integridade da pessoa humana.Nesse sentido, o direito de conhecer a 
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própria ascendência biológica apresenta-se como reflexo do princípio ético da 

responsabilidade, pois, considerando-se o ato da reprodução humana o verdadeiro 

transportador da historicidade biológica do ser gerado, é este  o revelador da sua historicidade 

pessoal. 

 

 

8 Conclusão 

  

    Diante de tais considerações e assumindo-se uma 

posição crítica diante da construção jurídica tradicional sobre o direito de conhecer a 

origem biológica, que incorre numa visão reducionista e deslocada desse direito, o 

presente trabalho tratou do verdadeiro fundamento desse direito, resgatando o seu locus 

na teoria dos direitos fundamentais. 

    A identificação exata desse direito foi realizada a 

partir do estudo do direito à identidade pessoal, que evidenciou o elemento biológico 

como integrante dessa identidade. Assim, identificada essa dimensão do direito à 

identidade pessoal, concluiu-se pela sua fundamentação a partir do vínculo 

intergeracional, apreendido pelo princípio ético da responsabilidade. 

   Verificou-se que a ascendência biológica não se reduz 

apenas a condição de matriz para determinação do vínculo de filiação, pois ele está para 

além de seus estreitos limites, tendo como campo mais apropriado a própria essência e 

historicidade da pessoa humana. 
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A SÍNDROME GENÉTICA DA FENILCETONÚRIA, SOB O VIÉS DA 
INCLUSÃO SOCIAL, COMO PREMISSA DO DIREITO À VIDA DIGNA  
 

THE GENETIC SYNDROME OF PHENYLKETONURIA, UNDER THE SOCIAL 
INCLUSION OF BIAS AS A PREMISE OF THE RIGHT TO LIFE WORTHY 

 
 
 

Taís Nader Marta 
Telma Aparecida Rostelato 

 

RESUMO 
O direito à alimentação adequada é direito fundamental e, assim sendo, a sua efetivação é 
condição para promoção da dignidade da pessoa humana. Sendo assim, referido direito, não 
pode ser negado às pessoas com síndrome genética da fenilcetonúria. O Estado desempenha 
importante papel para efetivação de direitos desse grupo, afastando os obstáculos com os 
quais as pessoas se deparam, com o fim precípuo de efetivar o direito ao gozo da dignidade. 
Ocorre que a inércia na atuação neste âmbito infelizmente é constatada rotineiramente, reflexo 
do descumprimento à preceitos constitucionalmente resguardados. Não temos a pretensão de 
esgotar o tema em tão singelas linhas, mas é certo que se faz necessário discutir tal questão, 
de grande importância para efetivação do maior direito fundamental – a vida! Este desafio é 
parte do desejo do Constituinte de 1988, que determina a criação de uma sociedade livre, justa 
e solidária. 
PALAVRAS-CHAVE: FENILCETONÚRIA; ALIMENTAÇÃO ADEQUADA; VIDA 
DIGNA; INCLUSÃO. 
 
ABSTRACT 
The right to adequate food is fundamental and, therefore, its effectiveness is a condition for 
promotion of human dignity. So, that right can not be denied to people with a genetic 
syndrome of phenylketonuria. The state plays an important role in enforcing rights of this 
group, removing the obstacles that people encounter, with the primary purpose of effectuating 
the right to enjoy dignity. It happens that the inertia in action in this context is unfortunately 
routinely observed, reflecting the failure of constitutional precepts guarded. We do not claim 
to exhaust the subject in such simple lines, but it is certain that it is necessary to discuss this 
issue of great importance to realization of higher fundamental right - to life! This challenge is 
part of the desire of the Constitution of 1988, which mandates the creation of a free society, 
justice and solidarity. 
KEYWORDS: PHENYLKETONURIA; FOOD AND NUTRITION; WORTHY LIFE; 
INCLUSION. 
 
 

  

1             INTRODUÇÃO 
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Os fenilcetonúricos, ao depararem-se com dificuldades para praticar seus intentos diários, 
restam marginalizados, face a ausência de integração social. 

Para tanto, o artigo demonstrará quem são os fenilcetonúricos, elucidando os dispositivos 
legais que contemplam a proteção dos mesmos e ao perpassar sobre a análise dos ideais 
inclusivistas, clamados pela Constituição vigente, anseia proceder a averiguação acerca da 
possibilidade de considerar-se a aludida categoria de pessoas enquadrada ao conceito de 
pessoas com deficiência. 

Assim, pretende conceituar a inclusão social e sua abrangência hodiernamente considerada, 
bem como demonstrar a justaposição à nomenclatura: minorias ou aos grupos vulneráveis, 
preocupando-se em apontar o significado jurídico que lhe é atribuído, a fim de posicionar a 
fundamentação da proteção destas pessoas, sob o espeque do princípio da dignidade humana, 
constitucionalmente salvaguardado.    

A atuação estatal deve centrar-se na fiscalização dos produtos, postos no mercado de 
consumo, os quais necessitam trazer em seus rótulos as informações condizentes aos seus 
componentes, tal qual exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para os 
fenilcetonúricos, a obtenção desta informação (ausência de fenilalanina nos produtos) 
constitui-se imprescindível, por comportar o direito de conseguirem se manter saudáveis (sem 
o comprometimento de seu metabolismo), para viverem dignamente.   

  

  

2          DO DIREITO À SAÚDE E DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

  

 Recentemente a emenda constitucional 64 incluiu a alimentação entre os direitos sociais, 
fixados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 

 Mas antes dessa alteração referido direito já era consagrado em nossa Lei Maior, conforme se 
verifica da leitura dos artigos 3°;  5°, caput; 5°, XXIII; 6°; 7°, IV; 23, VIII e X; 170; 184; 186; 
193; 196; 200, VI; 203; 208, VII; 226, § 8° e 227, da  Constituição Federal de 1988 evidencia 
a presença do direito humano à alimentação adequada no cerne do ordenamento jurídico 
brasileiro. Acrescente-se, ainda, o artigo 79 do ADCT, sobre a necessidade de ações 
suplementares de nutrição para que a população brasileira possa ter uma vida com dignidade. 

Ademais, tal direito humano à alimentação em várias das normas infraconstitucionais 
nacionais, a exemplo da legislação sobre a água, o aleitamento materno, o controle de 
qualidade dos alimentos, da produção e do consumo, a importância da alimentação para a 
saúde do ser humano entre outros. 

Como o direito à alimentação é definido? 

 Existem inúmeras respostas a essa pergunta, com pequenas variações, incluindo a definição 
derivada do Acordo Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ("O Acordo") 
e do Comentário Geral n° 12 adotado em Maio  de 1999 pelo Comitê dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, órgão responsável pelo monitoramento da implementação 
do Acordo. A definição usada neste relatório é a seguinte:  
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o direito à alimentação é o direito de ter um acesso regular, permanente e livre tanto 
diretamente ou por meios de compras financiadas, à alimentação suficiente e adequada tanto 
quantitativamente como qualitativamente, correspondendo às tradições culturais das pessoas a 
quem o consumo pertence, e que assegura uma realização física e mental, individual e 
coletiva, de uma vida digna e livre de medo. 

  

A consequência do direito à alimentação é a segurança alimentar. Esta é a definição dada no 
primeiro parágrafo do Plano de Ação da Cúpula de Alimentação Mundial: 

Segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em qualquer momento, têm acesso físico 
e econômico à alimentação suficiente, segura e nutritiva, que vá ao encontro a sua 
necessidade e preferências alimentares para uma vida saudável e ativa. 

  

Uma distinção deveria ser desenhada entre dois conceitos: fome ou desnutrição de um lado, e 
má nutrição do outro. Fome ou desnutrição se referem a um insuficiente fornecimento, ou, no 
pior, uma completa falta de calorias. Má nutrição, por outro lado, é caracterizada pela falta ou 
escassez, na alimentação que de outra maneira, proporciona calorias suficientes, de 
micronutrientes - principalmente vitaminas (moléculas orgânicas) e minerais (moléculas 
inorgânicas). 

Estes micronutrientes são vitais ao funcionamento das células e especialmente do sistema 
nervoso. Uma criança pode estar recebendo calorias suficientes, mas se falta, micronutrientes, 
ela irá sofrer de crescimento retardado, infecções e outras incapacidades.  

O conceito de direito à alimentação é construído de diferentes componentes. O primeiro deles 
é a noção de alimentação adequada, como estabelecido no artigo 11, parágrafos 1º e 2º do 
Acordo. 

No seu Comentário Geral n°12, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais dá a 
seguinte definição: 

  

O direito à alimentação adequada é alcançado quando todos os homens, mulheres e crianças, 
sozinhos ou em comunidade com outros, [têm] acesso físico e econômico em todos os 
momentos a alimentação adequada ou meios para sua obtenção. O direito à alimentação 
adequada deve, portanto, não ser interpretado em um estreito ou restrito senso no qual o 
equipara com um pacote mínimo de calorias, proteínas e outros nutrientes específicos. O 
direito à alimentação adequada terá de ser realizado progressivamente. De qualquer modo, os 
Estados têm uma obrigação central de tomar ações necessárias de atenuar e aliviar a 
fome....até em tempos de desastres naturais ou outros. 

  

Um componente adicional é a noção de dieta, que como um todo contém uma mistura de 
nutrientes para um crescimento físico e mental, desenvolvimento e manutenção, e atividade 
física que estão em conformidade com as necessidades humanas psicológicas em todos os 
estágios através do ciclo vital e de acordo com o gênero e a ocupação. 
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Assim o direito a alimentação é inerente a toda pessoa, e deve ser e é considerado um direito 
humano. E, portanto, sempre que um indivíduo ou um grupo for incapaz por razões fora de 
seu controle, de gozar do direito à alimentação adequada, o Estado tem obrigação de 
satisfazê-la diretamente. Até porque, o direito humano à alimentação e à nutrição é um direito 
básico e deve ser assegurado a todos e todas, sem exceção, juntamente com outros direitos 
fundamentais, como saúde, educação, moradia, saneamento. 

Um país que não consegue garantir a seu povo o direito à vida, por meio da alimentação 
adequada, está colocando em risco a sua soberania, a sua independência. 

Ainda, a forma mais comum de realização dos direitos humanos econômicos, sociais e 
culturais é o conjunto de medidas normativas a que se costuma chamar políticas públicas. 
Portanto, os estados têm o dever de formular e implementar políticas públicas eficazes e 
efetivas que prevejam, em tempo determinado, a consecução do estado de segurança 
alimentar e nutricional de sua população. 

O direito humano à alimentação está também presente em várias normas infraconstitucionais 
nacionais, a exemplo da complexa legislação sobre a água, o aleitamento materno, o controle 
de qualidade dos alimentos, da produção e do consumo, a importância da alimentação para a 
saúde do ser humano. 

O Estado brasileiro apresenta hoje um conjunto de programas voltados ao combate à fome, 
com um perfil de política pública de segurança alimentar e nutricional, tentou assegurar, até 
2007, a redução da pobreza e a erradicação da fome em seu território. Como carros chefes 
desta política apresentam-se programas como Bolsa Família, Primeiro Emprego, Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Agricultura Familiar dentre 
outros.[1] 

No entanto, flagrante desrespeito na efetividade ao direito fundamental à saúde é uma 
realidade no cenário brasileiro, sendo que a sociedade clama melhorias nesta seara, melhorias 
estas que merecem ser realizadas. Foi com o advento da Constituição de 1988, que o direito à 
saúde, foi elevado a nível fundamental, ganhou destaque como direito intimamente ligado ao 
ser humano, e por assim ser passou a receber tratamento diferenciado pelo Texto, e passou a 
gozar de aplicabilidade plena e imediata. 

  

  

3           QUEM É FENILCETONÚRICO? 

  

 A definição do termo fenilcetonúria, segundo a Revista Sentidos[2], especializada em 
assuntos que tratam de saúde, é tida como sendo: 

  

Fenilcetonúria: Síndrome hereditária detectável no teste do pezinho. È caracterizada pela falta de uma enzima que impede o organismo de eliminar 
fenilalanina, substância presente em alimentos como leite, carne, ovos, leguminosas e queijo. Em excesso, é tóxica  para o sangue, leva o indivíduo a 
ter convulsões e causa deficiência mental. É preciso seguir uma dieta especial, que deve ser iniciada nos primeiros dias de vida, antes  que a síndrome 
afete o  sistema nervoso. Ocorre em uma criança a cada 14 mil. 
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Assim, os fenilcetonúricos são pessoas que possuem deficiência em seu metabolismo, sendo 
detectada através do teste do pezinho, efetuado em amostras de sangue, coletadas após setenta 
e duas horas de vida do bebê, e uma vez resultando positivo, deve ser iniciado tratamento, 
mediante alimentação pobre em fenilalanina, objetivando evitar  deficiência mental. 

O fenilcetonúrico deve seguir uma dieta balanceada para que possa ter uma vida saudável, o 
que por consequência resulta na prática de atos e hábitos diferenciados daquelas pessoas que 
não tem a ausência desta enzima, logo têm uma vida regrada. 

Trata-se de uma síndrome genética, que obriga o seu portador a seguir uma dieta especial, 
com pouca quantidade de fenilalanina. 

E ainda, por corresponder à deficiência não visível é pouco conhecida, além do que a sua 
incidência é bastante pequena: uma criança a cada catorze mil, hoje existindo 
aproximadamente 1% de crianças que são portadoras de fenilcetonúria, e que estão sob 
tratamento em instituições privadas e públicas, de forma adequada. 

A fenilcetonúria é também conhecida como oligofrenia fenilpirúvica, e significa segundo 
síntese do trabalho de Ney Lobato Rodrigues[3], em suma, presença de compostos oriundos 
da degradação da fenilalanina (aminoácido essencial às atividades metabólicas regulares do 
organismo), que é encontrado na urina  - o  fenil-lactato, fenil-piruvato e fenil-acetato, que são 
extremamente tóxicos para o ser humano, logo, a fenilcetonúria é uma enfermidade que 
advém da não atuação do metabolismo da fenilalanina e manifesta-se através de debilidade 
mental.           

A expectativa de vida de crianças que possuem esta deficiência genética corresponde a: 
metade morre ao atingir  a idade de 20 anos; três quartos, por volta dos seus 30 anos e as 
demais seguirão  sua vida com deficiência mental até a sua morte. 

Sob o aspecto legal, da obra de Luiz Alberto David Araujo[4], insigne doutrinador, que se 
debruça nos estudos inerentes às causas das pessoas com deficiência, verificamos que o 
aumento excessivo da fenilalanina no corpo da criança com esta deficiência metabólica  pode 
causar debilidade mental irreversível. 

A citada deficiência é detectada por meio do teste do pezinho, aplicada ao recém-nascido; 
uma vez constada  deficiência a criança submete-se a uma rigorosa dieta, no decorrer de toda 
a sua vida; dieta esta pobre em proteínas, sendo muito difícil a sua elaboração, 
face  à  ausência de indicação  da quantidade  de fenilalanina na composição dos produtos, 
fixada nas  embalagens.               

  

  

3.1      Enquadramento como deficiência? 

  

          A indagação freqüente recai sobre o real enquadramento desta síndrome genética ao 
conceito de pessoa com deficiência, o qual pode ser explicitado, embasado na obra de Ney 
Lobato Rodrigues[5]: 
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Deficiência é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano e acarreta o comprometimento de algum ou alguns desses 
segmentos ou de função psicológica,  fisiológica ou anatômica. Ocorre em virtude de uma limitação física ou mental que nem sempre atinge os limites 
da incapacidade jurídica. A grande maioria das pessoas portadoras de deficiências está apta a expressar sua vontade, a exercer seus direitos e os quer 
exercer. 

  

Torna-se de certa maneira dificultosa a tarefa destinada à tentativa de enquadrar esta síndrome 
genética ao conceito de deficiência, já que assim como as pessoas diabéticas, por exemplo, 
carecem apenas seguir uma dieta rigorosa alimentar; para que afastem os riscos. 

Por outro ângulo de análise, se as pessoas que portam esta síndrome genética têm dificuldades 
para levar uma vida normal, se não lhes for disponibilizada alimentação e tratamento 
adequados, então pode-se afirmar que são portadores de deficiência, e porconseguinte tem o 
irrestrito direito à proteção e salvaguarda estatal, a fim de que possam praticar todos os atos 
de seu quotidiano.     

Mesmo porque, recorrendo à definição de pessoa com deficiência, traçada por Luiz Alberto 
David Araujo, constata-se que são contempladas outras categorias de deficiências, veja: 

  

[...] o que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza a pessoa portadora 
de deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de dificuldade para a integração social é que definirá quem é ou não 
portador de deficiência.[6] 

  

Com isso, a conceituação: pessoas com deficiência abrange as pessoas com 
fenilcetonúria,  visto que  a nomenclatura, atualmente adotada abrange a inserção de demais 
naturezas de deficiência.[7] Inolvidável portanto, que esta é a conceituação mais adequada, ao 
pretender-se elencar as pessoas com deficiência, por ser bastante abrangente, alcançando 
diretamente os fins da inclusão social, alicerçados pela Constituição Federal, imiscuindo-se 
em absoluto toda e qualquer espécie de discriminação e marginalização social, rechaçadas 
expressamente pelo art. 3º., inciso III.  

Ademais: a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Estado 
brasileiro, juntamente com o seu Protocolo Facultativo, em 09 de julho de 2008, faz alusão 
em seu Artigo 1, nominado Propósito, em seu segundo parágrafo, à nomenclatura que estamos 
abordando: Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. 

Tal assertiva dá azo à compreensão do tema, em conformidade com o que vínhamos expondo 
linhas acima, e é nesta conjectura de pensamento que se viabiliza o entendimento, restando o 
mesmo consolidado, face o disposto na alínea 'e' do Preâmbulo da aludida Convenção, que 
preconiza 'in verbis': 

  

(...) 
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• e. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as 
barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas; 

(...) 

  

  

 Logo, é esta a conceituação que pode ser acatada como sendo a mais adequada, em virtude da 
abrangência aos beneficiários dos direitos assegurados a esta categoria de pessoas. Já, os 
grupos vulneráveis, recebem uma conceituação doutrinária, que requer uma compreensão do 
tema: minorias, conforme declinaremos. 

  

            

4          A SALVAGUARDA DA DIGNIDADE HUMANA DAS PESSOAS 
FENILCETONÚRICAS 

  

O reconhecimento normativo internacional da existência de um direito humano à alimentação 
adequada aparece já na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 
25, e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), em seu 
artigo 11. 

O Comitê de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU acerca do direito 
humano à alimentação adequada, expressa no Comentário Geral n.° 12 ao PIDESC, o referido 
direito inclui o acesso estável e permanente a alimentos saudáveis, seguros e sadios, em 
quantidade suficiente, culturalmente aceitos, produzidos de uma forma sustentável e sem 
prejuízo da implementação de outros direitos para as presentes e futuras gerações. 

Dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) revelam 
que a disponibilidade de alimentos no Brasil passou de 2.216 calorias por pessoa por dia em 
1961 para 3.002 calorias em 2001. Em ambos os casos, os valores ultrapassam com folga o 
mínimo recomendado de 1.900 kcal/pessoa/ dia. No caso brasileiro, a fome é essencialmente 
uma questão de desigualdade de acesso aos alimentos, e não de sua indisponibilidade.[8] 

Assim, se a alimentação adequada constitui um direito elementar, o mesmo ocorre com a 
distribuição de alimentação adequada para pessoas fenilcetonúrica: essa alimentação é 
necessária para a existência de uma vida digna. 

A dignidade da pessoa humana, disciplinada no Art. 1º, inc. III da Constituição Federal 
constitui um dos baluartes do Estado Democrático de Direito, se analisado sob o enfoque da 
proteção da pessoa humana. 

Na atualidade, a dignidade da pessoa humana constitui-se requisito essencial e inafastável da 
ordem jurídico-constitucional de qualquer Estado que se pretende Democrático de Direito, e 
por óbvio, que as pessoas com deficiência,  principalmente elas, devem tê-lo reconhecido e 
exercido. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1428



E uma vez que os fenilcetonúricos, podem ser abraçados pelo conceito: pessoas com 
deficiência, agregam em si (seres humanos, que são) aquela proteção. 

Etimologicamente, 'dignidade' "vem do latim dignitatem, do italiano degnità, do francês 
dignité, do espanhol dignidad, significando decoro, nobreza, compostura, respeitabilidade".[9] 

Todavia, a dignidade não é só um valor intrínseco do ser humano e muito menos exclusivo do 
ordenamento constitucional brasileiro, importa asseverar que a dignidade abrange sentimentos 
pessoais e que o ordenamento jurídico não poderia deixar de fora a proteção de tão digno 
princípio. 

Desde o nascimento, as pessoas têm assegurado o direito à dignidade, independentemente de 
sua cor de pele, lugar que nasça, atributos físicos, conta bancária ou doença que porte. "As 
coisas têm preço, e o homem, dignidade."[10] 

A proteção da pessoa humana não se completa se não lhe for garantida a preservação de sua 
dignidade. E esta preservação à dignidade da pessoa humana implica na preservação e 
respeito à integridade física e moral, bem como à individualidade e espiritualidade do ser 
humano. 

A dignidade, no dizer de Ingo Wolfgang Sarlet[11], mantém estreita relação com as 
manifestações da personalidade humana. Então, a preservação dos mais íntimos sentimentos 
devem ser respeitados, porque transcendem a pessoa, atingem o eu de cada ser humano, e se o 
fim buscado é o de respeitar a igualdade entre os seres humanos, nada pode ocorrer que 
estremeça a proteção deste direito, seja para qual pessoa for. 

Com isso, o que não pode haver é qualquer marginalização, seja de que pessoa for, sobre qual 
aspecto for. 

Neste viés, independentemente da natureza da deficiência, o que deve preponderar é a 
concepção de que todos têm direito a um tratamento igualitário, digno; e se para a 
implementação da efetivação destes direitos, medidas precisem ser adotadas pelo Estado, a 
fim de atingir este desiderato, já que antes de tudo, são pessoas, as quais merecem e precisam 
da salvaguarda de sua dignidade, saliente-se que o Estado tem o dever de atuar para o 
atingimento desta finalidade; pois o direito à dignidade constitui previsão constitucional. 

Desse modo, há muito tempo a preservação da dignidade da pessoa humana vem sendo 
tratada, incutida nos direitos humanos, inclusive verifica-se na obra de Roberto Bolonhini 
Júnior[12], no item intitulado: A Dignidade Humana como Fonte Mater dos Direitos, que 
após as grandes guerras mundiais houve a inserção valorativa que aplicou características que 
enfocam mais a existência que o patrimônio. 

Com isso, a existência digna do ser humano é tema que clama pela atuação estatal para que se 
efetive. 

Verificamos a preocupação com o afastamento de qualquer tipo de discriminação às pessoas 
com deficiência, no âmbito Internacional, abordando a Convenção Internacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, a qual fora aprovada em dezembro de 2006 pela ONU. Os 
princípios que norteiam a Convenção, de acordo com seu Art. 3º, são:  

Princípios gerais: a) o respeito da dignidade inerente, a autonomia individual, incluída a liberdade de tomar as próprias decisões, e a independência 
das pessoas; b) a não discriminação; c) a participação e inclusão plenas e efetivas na sociedade; d) o respeito pela diferença e a aceitação das 
pessoas com deficiência como parte da diversidade e a condição humanas; e) a igualdade de oportunidades; f) a acessibilidade; g) a igualdade 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1429



entre o homem e a mulher; h) o respeito à evolução das faculdades dos meninos e as meninas com deficiência e de seu direito a preservar sua 
identidade (grifo nosso).[13] 

  

  

Uma vez mais, observamos a dignidade humana como princípio geral dos direitos das pessoas 
com deficiência. Assim, o respeito ao ser humano fica novamente evidenciado em um 
documento internacional, indo ao encontro da proteção contra qualquer discriminação. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) tem sua aplicabilidade igualmente 
fincada em um número grandioso de princípios, e não se pode considerar que se trate de mera 
coincidência o disposto no art. 6º. daquele codex, por gizar o princípio da dignidade 
humana...Ora, para os fenilcetonúricos terem uma existência digna, necessitam alimentar-se 
adequadamente, dependendo então, das informações constantes nos rótulos dos produtos, para 
evitarem o desencadeamento de males ao seu organismo, causados pela existência de 
fenilalanina nos alimentos ingeridos. 

Portanto, conhecer a composição dos alimentos constitui-se fator primordial para gozarem de 
uma vida saudável. A ingestão de alimentos, que versem da Tabela, inerente à dieta que 
balanceia o teor de fenilalanina no organismo é um ato que se constitui de primordial 
importância na vida dos fenilcetonúricos, uma vez sendo certo que aludida atuação 
desencadeia o proporcionamento de bem-estar, subsumindo uma significação muito mais 
abrangente, que é a de conceder a oportunidade destas pessoas terem qualidade de vida, 
portanto clamando do Estado o desenvolvimento de técnicas e alimentos que observem tais 
critérios, em sua composição. 

Isto tudo com o fito de viabilizar a usufruição de uma vida digna, apesar de regrada, por uma 
dieta balanceada, a qual deve ser seguida diuturnamente. 

Ora, diante deste panorama, infere-se que é mister a séria atuação estatal, objetivando 
implementar as dificuldades encontradas por estas pessoas fenilcetonúricas, para o 
desenvolvimento de suas atividades rotineiras, tal assertiva contempla a disponibilização de 
uma razoável quantidade de alimentos nos mercados de consumo, proporcional àquele 
número de produtos alimentícios, que é ofertado aos "não fenilcetonúricos". 

A questão é de extremado relevo, a sustentar a preservação da dignidade desta categoria de 
pessoas (a qual, sublinhe-se, vem sendo objeto de intensa manifestação, destinada à 
proclamada inclusão social, constitucionalmente declarada, pois se procedida mera análise 
superficial de uma situação, em que uma criança fenilcetonúrica, ao chegar no Supermercado 
e parando defronte a uma das prateleiras, visualiza todos os produtos que ali se encontram 
expostos, chama-lhe a atenção determinado iogurte, cuja composição contém fenilalanina, a 
mãe da criança ao constatar os olhos de seu filho, fixos no produto, imediatamente tem de 
repelir a sua vontade e afastá-lo da prateleira, por saber que não pode o produto ser ingerido 
pelo seu filho, vez que compromete seu estado de saúde. 

Ora, é de se ver que os fornecedores, por expressa disposição do Código de Defesa do 
Consumidor inclusive, devem ser incentivados a colocar no mercado de consumo, uma 
diversidade de produtos, cujos componentes atendam as necessidades das pessoas 
fenilcetonúricas, vez que isto se constitui verdadeiro tratamento digno a ser dispensado às 
mesmas. E não só: devem indicar de forma clara e informar ostensivamente os ingredientes do 
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produto, pois constitui-se fator crucial para o fenilcetonúrico a escolha e a decisão de 
aquisição do produto, a averiguação de seus componentes, haja vista que não podem consumir 
alimentos que contenham fenilalanina, sob pena de comprometer sua saúde. 

É inolvidável que a mencionada atividade deve ser objeto de acirrada fiscalização estatal, por 
seus entes federativos (os três concorrentemente), a fim de zelar pela dispensa de tratamento 
digno aos seus jurisdicionados.   

  

             

5           INCLUSÃO SOCIAL - CONSIDERAÇÕES PONTUAIS 

  

 Primeiramente se faz necessária a elucidação do conceito, o que vem a ser a inclusão social? 

Ab initio pode-se responder que a inclusão social compreende a inserção social, pois a inclusão é um processo, segundo a concepção de Claudia 
Werneck: "(...) normalizar uma pessoa não significa torná-las normal. Significa dar a ela o direito de ser diferente e ter suas necessidades 
reconhecidas e atendidas pela sociedade."[14] 

Portanto, a inclusão, nos últimos tempos, remete às desigualdades sociais, no dizer de Eugênia Augusta Gonzaga Fávero[15]. 

Em selecionado artigo, Rossana Teresa Curioni[16]  define a inclusão social como sendo: 

  

A inclusão social se fundamenta em princípios éticos de reconhecer e respeitar o preceito de oportunidades iguais perante a diversidade humana, 
diversidade esta que exige peculiaridade de tratamentos, para não se transformar em desigualdade social. 

  

A idéia de inclusão, para a  renomada autora[17] consiste na preocupação com a defesa da 
igualdade de oportunidade para todos, bem como o acesso a bens e serviços públicos. 

Ora, há que se ter em mente que é um ser humano que necessita ter a oportunidade de 
conviver com as pessoas, para continuar a viver e atingir o bem almejado por todos, 
indistintamente: a felicidade.         

E é cediço que a República Federativa do Brasil estabelece como objetivo fundamental, além 
de garantir o  direito à igualdade e à não-discriminação, a  não exclusão. Em suma,  garantiu-
se o  direito  à  felicidade, como ensina Antonio Rulli Neto.[18] 

Sendo assim, constitui-se desígnio clamado pela República Federativa do Brasil, consagrado 
expressamente na Constituição Federal, os anseios de inclusão social, para tanto esmiuçando 
os seus propósitos, que se revelam através do rechaçamento a qualquer espécie de 
discriminação e tratamento preconceituoso, elevando uma incondicional observância ao 
princípio da igualdade.     

Ademais, no caso sob comento, há que se visualizar uma abrangência muito maior que se 
possa imaginar, a vida das pessoas fenilcetonúricas é que está sob destaque, ou melhor, a 
maneira de viver dos mesmos, e ao dispensar-lhes trato desrespeitoso, por eivado de desprezo 
e preconceito, a sociedade está contribuindo para o processo de exclusão social destes. 
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Ademais: atentar-se ao respeito pela dignidade da existência das aludidas pessoas subsume 
conceder-lhes um tratamento igualitário à todas as demais pessoas "não fenilcetonúricas", 
conceder a oportunidade de todos poderem conviver: a convivência com a diferença, ganha 
quem convive, aprende-se a tratar igual quem é visto como diferente de si próprio. 

Isto pode ser compreendido como o real significado da inclusão social. 

  

  

6          PESSOAS COM FENILCETONÚRIA ENQUADRAM-SE AOS GRUPOS 
VULNERÁVEIS  

  

Por vivermos em uma sociedade marcada por profundas e intensas desigualdades entre as 
pessoas que, por vários motivos, são impedidas de se autodeterminarem, as mesmas vem 
sendo nominadas, como sendo minorias, ou seja, pessoas vulneráveis que se encontram 
desprivilegiadas na sociedade. 

Portanto, pode-se conceituar minorias como sendo todas as pessoas, independentemente da 
quantidade numérica, que, de qualquer forma, sofrem preconceito social, discriminação e não 
têm respeitados os seus direitos fundamentais de cidadãos, necessitando por isso, de maior 
proteção por parte do Estado. 

Neste sentido, Kosovski considera, numa definição simplista, que as minorias são todos os 
grupos sociais que sofrem algum tipo de discriminação e assevera: "Quando falamos de 
minorias, referimo-nos a todas as pessoas que de alguma maneira são objeto de preconceito 
social e/ou não têm respeitado os seus direitos de cidadania"[19]. 

Saliente-se que as minorias devem ter ações voltadas à sua inclusão na sociedade, devendo 
ser-lhes garantida a igualdade, a fim de possibilitar o efetivo exercício de seus direitos, 
primando-se, assim, pela salvaguarda de sua dignidade. 

Ao proceder a citação do termo minorias, este deve ser direcionado para o sentido político, ou 
seja, compreendido como sendo grupos de pessoas que se encontram em situação de 
desvantagem, que sofrem com a falta de oportunidades, opressão política, exploração 
econômica ou qualquer tipo de discriminação. 

Muitos concebem que o fato da pessoa apresentar desvios no padrão de normalidade de sua 
condição física ou mental, por exemplo, faz com que deva ser marginalizada ou tratada com 
compaixão, o que denota equívoco, pois não são as atitudes corretas que a sociedade deve ter 
diante de minorias, em muitos casos, tais atitudes  podem, inclusive, agravar a restrição dessas 
pessoas. 

Logo, é possível afirmar-se que pessoas com fenilcetonúria, que são consideradas pessoas 
com deficiência, integram-se ao rol das minorias. 

Mas e quanto aos "grupos vulneráveis"? Em que se constituem? 
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Os grupos vulneráveis podem se constituir num grande contingente numericamente falando, 
podendo ser definidos os seus componentes, como sendo o conjunto de pessoas pertencentes a 
uma minoria, que por motivação diversa, tem acesso, participação e/ou oportunidade 
igualitária dificultada ou vetada, a bens e serviços universais disponíveis para a população, 
como ocorre com os idosos, as crianças, as mulheres e frise-se com as pessoas com 
deficiência. 

Os grupos vulneráveis, no mais das vezes, não têm sequer noção de que estão sendo vítimas 
de discriminação ou que seus direitos estão sendo desrespeitados: eles não sabem sequer que 
têm direitos. 

Portanto, a conceituação concernente a pessoas com deficiência e grupos vulneráveis, na 
realidade acabam fundindo-se, por abranger uma, a outra, de maneira que é possível asseverar 
que as pessoas com deficiência, pertencem a um grupo vulnerável (este é gênero daquela 
espécie), que imprescinde de apoio e oportunidades para inclusão social, posto que ocupam o 
rol das minorias (nomenclatura que não se confunde com contingente numérico, sendo certo 
que aludida categoria de pessoas corresponde a 10% dos habitantes de todo o mundo, segundo 
dados oficiais da OMS[20]). 

Conclui-se então, que em muitos momentos os conceitos de minorias e de grupos vulneráveis 
se confundem, e podem até mesmo tornarem-se sinônimos, razão pela qual - seguindo a 
mesma linha defendida por Élida Séguin[21] - não iremos no presente estudo ater-nos a 
minudenciar tal diferenciação, posto que na prática não existem peculiares diferenças entre 
referidas nomenclaturas, sofrendo ambas, discriminação e sendo vitimadas por intolerância. 

Por tudo isso, em resposta ao questionamento formulado inicialmente, pode-se conceber que 
as pessoas fenilcetonúricas, por terem uma vida regrada, no que pertine à sua alimentação, 
necessitando de auxílio estatal, para o tratamento da doença, acabam por se deparar com 
obstaculizações para a prática de seus intentos diários, logo, enquadram-se tais pessoas, ao 
conceito de pessoas com deficiência, as quais pertencem a um grupo vulnerável (que são 
minorias), por carecerem da intervenção estatal, para a implementação de sua inclusão social, 
momento em que deve perfazer-se a literal salvaguarda de seus direitos, mormente o de 
usufruir de uma vida de forma digna, requerendo para tanto, um irrestrito tratamento 
igualitário.    

Em suma, enfatiza-se a dificuldade do convívio social das pessoas que pertencem a grupos 
vulneráveis, o sofrimento enfrentado para a prática de atos corriqueiros e é exatamente sob 
este aspecto que entendemos existir correspondência entre esta definição, àquilo vivenciado 
pelas pessoas fenilcetonúricas. 

  

  

7          CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O direito de alimentar-se constitui-se prima facie um direito à perpetuação da espécie; sem o 
alimento o ser humano não sobrevive. Não obstante, alguns carecem não apenas de alimentos, 
mas alimentos adequados, para que possam obter condições de sobrevivência digna, como é o 
caso dos fenilcetonúricos. 
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O Estado tem o dever de apoiar, auxiliar, acompanhar, gerir e fornecer todos os meios 
indispensáveis à esta sobrevivência, já que com esta atuação estará disponibilizando meios 
aptos à efetivação de justiça, já que o tratamento adequado às pessoas que possuem tal 
síndrome genética, justapõe a observância dos princípios da igualdade e não discriminação, 
sedimentado no princípio da dignidade da pessoa humana.  

            O direito à alimentação, é direito da pessoa com deficiência e, dever do Estado em 
prestar e assegurar sua efetivação, sob pena de violação dos preceitos constitucionais e do 
princípio da dignidade humana, norteador do ordenamento jurídico constitucional brasileiro. 

            Ademais, o dever de inclusão, previsto na Constituição brasileira, somente será 
efetivado se ocorrer eliminação de barreiras que impossibilitem a vida plena da pessoa com 
deficiência e, como observado, a ausência de alimentação adequada cria obstáculos de 
desenvolvimento das atividades do cotidiano, ferindo princípios como a igualdade e a 
dignidade. 

            Desta feita, para a concretização de uma sociedade justa, livre, solidária e inclusivista, 
apta a receber as pessoas com deficiência sem discriminações, o direito à alimentação 
enquadra-se no conceito dos direitos fundamentais, devendo o Estado assegurar tal direito, a 
fim de garantir, não apenas o direito à vida, mas o direito a convivência, possibilitando uma 
vida plena e digna, com o fito de efetivar direitos sagrados, almejados por todos, subentendida 
toda a humanidade, indistintamente, significando para as pessoas fenilcetonúricas, a aludida 
vida digna, no singelo ato de alimentar-se adequadamente. 

            Logo, compete ao Estado, envidar esforços para o cumprimento deste desiderato 
constitucional da clamada inclusão social (através da coação à emissão de informações, como 
preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor, a respeito da composição dos produtos 
alimentícios, além do incentivo, aos fornecedores, à criação de alimentos outros, pobres em 
fenilalanina), sob a seara do direito à alimentação, viabilizando o exercício do direito à vida 
plena, ampla e irrestrita aos fenilcetonúricos, pois trata-se esta, de uma síndrome genética, que 
obriga o seu portador a seguir uma dieta especial, com pouca quantidade de fenilalanina, não 
podendo o Estado omitir-se em colaborar com o desenvolvimento de meios capazes de 
imiscuir tais dificuldades, para a prática dos  intentos diários destas nominadas minorias de 
pessoas, enquadradas como pessoas com deficiência, por pertencerem à um grupo vulnerável, 
já que se trata, inolvidavelmente, da concessão à fruição do direito à saúde. 
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MÉDICALE 
 
 
 

Marcelo de Oliveira Milagres 
 

RESUMO 
O presente artigo discute a hipótese da configuração do dano à saúde pela falta de 
consentimento informado, ainda que ausente erro ou culpa no procedimento médico. A partir 
do conteúdo e alcance da boa-fé, demonstra-se a necessidade de respeito à pessoa do enfermo, 
à subjetividade daquele que requer cuidados, destacando-se o consentimento informado ou 
esclarecido às intervenções terapêuticas, bem como seus possíveis limites e a figura da pessoa 
de confiança. Ressalta-se ser possível e necessário o diálogo entre o Código Civil e o novo 
Código de Ética Médica brasileiros, considerando-se também manifestações doutrinárias 
nacionais e estrangeiras, além de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça. A 
relevância do tema-problema decorre da realidade de padronização das condutas médicas, sua 
mercantilização e burocratização de procedimentos, o que, não raro, confunde o paciente com 
a própria doença.  
PALAVRAS-CHAVE: DANO; MÉDICO; PACIENTE; CONSENTIMENTO 
INFORMADO; RESPONSABILIDADE; PESSOA DE CONFIANÇA. 
 
RESUME 
: Cet article veut discuter l’hypothèse de configuration du dommage à la santé dû au manque 
du consentement informé, bien que la faute ou la culpabilité soient absentes au sein la 
procédure médicale. À partir du contenu et de la portée de la bonne foi, on démontre la 
nécessité du respect à la personne infirme, à la subjectivité de ceux qui demandent des soins, 
tout en soulignant le consentement éclairé ou informé aux interventions thérapeutiques et 
aussi leurs limitations possibles et la figure de la personne de confiance. On relève la 
possibilité et la nécessité du dialogue entre le Code civil et le Nouveau Code d’éthique 
médicale brésiliens considérant, bien sûr, les manifestations doctrinaires nationales et 
étrangères, outre certains jugements du Superior Tribunal de Justiça. L’importance du thème 
problème découle de la réalité de normalisation des conduites médicales, leurs 
commercialisations et bureaucratisation des procédures ce qui, non pas rarement, confond le 
patient avec la maladie elle-même.  
MOT-CLES: DOMMAGE; MÉDECIN; PATIENT; CONSENTEMENT INFORMÉ; 
RESPONSABILITÉ; PERSONNE DE CONFIANCE. 
 
 

       

1 Introdução 
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O culto exagerado aos avanços da técnica, o consumismo irracional do tempo atual e a busca 
infindável pela superação da finitude e das limitações ínsitas à existência humana parecem 
objetivar todas as esferas da vida, inclusive a relação médico-paciente. 

Não raramente, a pessoa do enfermo é violada; sua autonomia e apreensões, ignoradas. O 
doente é confundido com a própria doença. A padronização e a mercantilização das condutas 
médicas, a burocratização de procedimentos e a interveniência crescente e massificada de 
terceiros em uma relação que deveria ser pautada pela pessoalidade e confiança conduzem a 
uma necessária reflexão sobre a vontade do paciente. 

Segundo Moacyr Scliar, "ser médico é ser responsável. Responder à voz do sofrimento é a 
primeira manifestação da vocação médica".[1] É preciso auscultar, perceber e compreender as 
vozes do paciente. Essa é a realidade? Quantos não têm voz, quantas manifestações são 
ignoradas, quantos não se fazem e não podem ser ouvidos? A vida humana pode ser colocada 
inteiramente sob o controle médico? A morte pode ser medicalizada? 

Muito já se escreveu sobre essa relação entre o profissional de saúde e o enfermo, sobre a 
exigibilidade do consentimento informado, sobre a responsabilidade civil do médico. Então, 
qual seria o ponto de destaque? 

O presente artigo, considerando os problemas mencionados, apresenta a hipótese de 
configuração do dano à saúde pela falta de consentimento informado, ainda que ausente erro 
ou culpa no procedimento médico. Busca-se, a partir da discussão, o conteúdo e alcance da 
boa-fé, defendendo-se o respeito à pessoa do enfermo, à subjetividade daquele que requer 
cuidados, e destacando-se o consentimento informado ou esclarecido às intervenções 
terapêuticas, bem como seus possíveis limites. Na esteira do direito estrangeiro, discutem-se 
situações em que o paciente não tem como manifestar-se pessoalmente sobre os 
procedimentos terapêuticos, valorando-se, assim, a figura da pessoa de confiança (personne 
de confiance). Ao final, apresentam-se possíveis respostas à violação desse consentimento 
esclarecido. 

Para o desenvolvimento deste artigo, ressaltou-se o possível e necessário diálogo entre o 
Código Civil e o novo Código de Ética Médica brasileiros, considerando-se também 
manifestações doutrinárias nacionais e estrangeiras, além de alguns julgados do Superior 
Tribunal de Justiça.  

  

2 Relação médico-paciente e autonomia da vontade 

  

A relação médica participava da ideia de objetificação do paciente e de fundamentos 
metafísicos para a enfermidade. Desenvolvendo-se como ciência, a Medicina ainda excluiu o 
enfermo por muito tempo. O isolamento e a segregação provinham tanto de um cientificismo 
exagerado quanto do temor do paciente de discutir diagnóstico e procedimentos terapêuticos. 

Apenas recentemente, com a assinatura de documentos internacionais e o desenvolvimento da 
Bioética, visualizou-se a realidade de um usuário de serviços de saúde autônomo.[2] 
Percebeu-se a natureza de uma relação médico-paciente pautada pela consciência crítica 
dialógica, na qual o médico é o imprescindível interlocutor das necessidades daquele a quem 
tem o dever de melhor assistir. 
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Em vez do temor e do isolamento, sobressaem o respeito e o diálogo - elementos integrantes 
do valor confiança, que deve orientar o resgate da subjetividade nessas relações. Conforme 
estabelece o novo Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de 
Medicina 1931, de 17.09.2009, "o médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca 
presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e 
executados com diligência, competência e prudência". 

As novas ondas de codificação também contribuíram para essa realidade. O reconhecimento 
da fundamentalidade da pessoa humana e o destaque contínuo e aberto aos direitos da 
personalidade foram essenciais. 

Nos termos do art. 16-3 do Código Civil francês,[3] não se pode violar a integridade do corpo 
humano senão em caso de necessidade médica da pessoa ou, a título excepcional, do interesse 
terapêutico de outro. O consentimento do interessado deve ser colhido previamente, salvo o 
caso de necessária intervenção terapêutica em favor daquele que não pode consentir. Da 
mesma maneira, poderia ser interpretado o conteúdo do art. 15 do Código Civil brasileiro, 
segundo o qual "ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 
tratamento médico ou a intervenção cirúrgica". 

Consoante o art. 5º, do Código Civil italiano,[4] atos de disposição do próprio corpo são 
vedados quando causam diminuição permanente da integridade física ou quando são 
contrários à ordem pública ou aos bons costumes. Com semelhante redação, o art. 13 do 
Código Civil brasileiro: "salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio 
corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons 
costumes". 

A despeito das muitas controvérsias que essas e outras disposições podem suscitar, o que se 
afigura mais relevante é a necessidade de respeito à pessoa do enfermo, à subjetividade 
daquele que requer cuidados, não se tratando de objeto da ação terapêutica, mas sim de sujeito 
de direito, em relação que é essencialmente de confiança, pautada pelo valor da boa-fé 
objetiva.  

  

3 Proteção da confiança e da boa-fé objetiva 

  

As relações humanas devem - ou pelo menos deveriam - ser pautadas pela confiança 
recíproca, pela lealdade, pela transparência, pela honestidade e pela equidade. Trata-se, no 
plano obrigacional, do que se denominou de "cláusula geral da boa-fé objetiva".  

Nas palavras de Judith Martins-Costa: 

  

[...] ao conceito de boa-fé objetiva estão subjacentes as idéias e ideais que animaram a boa-fé 
germânica: a boa-fé como regra de conduta, fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e, 
principalmente, na consideração para com os interesses do "alter", visto como um membro do 
conjunto social que é juridicamente tutelado. Aí se insere a consideração para com as 
expectativas legitimamente geradas, pela própria conduta, nos demais membros da 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1442



comunidade, especialmente no outro pólo da relação obrigacional. A boa-fé objetiva qualifica, 
pois, uma norma de comportamento leal.[5] 

  

Destacam-se três distintas funções da boa-fé objetiva: cânone hermenêutico-integrativo do 
contrato, criação de deveres jurídicos e norma de limitação ao exercício de direitos 
subjetivos.[6] Em síntese, pode-se dizer que, mesmo à falta de normas legais ou contratuais 
expressas, são exigíveis comportamentos das partes que não contrariem os legítimos 
interesses dos contratantes e a finalidade negocial. São deveres instrumentais, laterais ou 
acessórios de condutas, como, por exemplo, os deveres de informar e esclarecer. Condutas ou 
posturas contrárias à boa-fé são inadmissíveis. Ainda para Judith Martins-Costa, considerando 
também a função social que é atribuída aos contratos, "apresenta-se a boa-fé como norma que 
não admite condutas que contrariem o mandamento de agir com lealdade e correção".[7]   

No entendimento de Menezes Cordeiro, a boa-fé "continua indefinida, incapaz de delimitação 
conceitual e com largo espaço a construir".[8] Pode ser assimilada à justiça, à equidade, ao 
equilíbrio, à lealdade, enfim, a diversas práticas deontológicas setoriais.[9] 

No Código Civil brasileiro, a presença da boa-fé objetiva pode ser reconhecida, sobretudo, 
nos preceitos inscritos nos artigos 113 e 422. 

E sua incidência nas relações médicas? 

  

4 Proteção da confiança e da boa-fé objetiva nas relações médicas 

  

A confiança pressupõe espaço de diálogo entre profissional e usuário dos serviços de saúde. E 
essa dimensão relacional tem por fundamento o resgate da subjetividade, da autonomia 
daquele que busca e contribui para seu bem-estar. 

Não mais se fala em paciente como sujeito que espera resignadamente um resultado, mas sim 
em usuário de serviços médicos, cuja autonomia é construída e reconstruída em uma dinâmica 
relação de confiança. 

É com fundamento na confiança que os usuários de serviços de saúde declaram sua vontade. 
Acreditam nos profissionais de saúde, não pelo que são, mas pelo que dizem, informam e 
esclarecem. A necessária interlocução é o espaço de construção dessa confiança. O 
profissional de saúde deve comportar-se segundo a boa-fé e o cuidado requerido pela natureza 
da atividade realizada de promoção da saúde. 

Segundo Judith Martins-Costa, como dever instrumental ou acessório de conduta, o médico 
tem a obrigação "de esclarecer ao paciente sobre a relação custo/benefício do tratamento 
escolhido, ou dos efeitos colaterais do medicamento indicado".[10] A figura da culpa in 
contrahendo prevê esses deveres de esclarecimento, lealdade e de cuidado.[11] 

Nesse sentido, Menezes Cordeiro esclarece: 
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Os deveres de informação adstringem as partes à prestação de todos os esclarecimentos 
necessários à conclusão honesta do contrato. Tanto podem ser violados por acção, portanto 
com indicações inexactas, como por omissão, ou seja, pelo silêncio face a elementos que a 
contraparte tinha interesse objectivo em conhecer. 

[...] 

O campo mais produtivo no domínio do dever de esclarecimento é o dos contratos de 
prestação de serviços médicos, utilizáveis como exemplares. [...] 

O âmbito do dever médico de esclarecimento estende-se aos efeitos típicos das terapêuticas 
prescritas e não a todos os efeitos possíveis que estas possam acarretar; varia, ainda, em 
profundidade, consoante a inteligência e os conhecimentos do paciente e as necessidades do 
caso.[12] 

  

Segundo José Henrique Pierangeli, o consentimento do paciente deve ser anterior à 
intervenção médica. "O consentimento post factum, ou seja, a ratificação do consentimento, 
não pode assumir qualquer eficácia justificante".[13] 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, reconhece 
como direitos básicos do consumidor a proteção da vida e da saúde, bem como a informação 
adequada e clara na prestação de serviços. Trata-se de valores que alcançam as relações 
médicas. 

Com fundamento no art. 14, parágrafo 4 º, dessa Lei, que mantém a verificação da culpa 
como pressuposto da responsabilidade dos profissionais liberais, Miguel Kfouri Neto entende 
não serem aplicáveis disposições consumeristas às relações médicas: "De lege lata, [...] os 
médicos, enquanto profissionais liberais, não se sujeitam às normas do Código de Defesa do 
Consumidor, em relação aos atos terapêuticos";[14] "[...] à luz do ordenamento vigente, 
torna-se impossível a inversão do ônus da prova, em desfavor do médico - seja a que pretexto 
for, máxime pela invocação das normas consumeristas".[15] Entretanto, ouso discordar desse 
entendimento, em que pese o Código de Ética Médica brasileiro dispor que "a natureza 
personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo". 
Considero que o fato de a responsabilidade médica ter a culpa como fundamento não exclui, 
por si só, a aplicação das normas, dos princípios e dos valores consumeristas. O profissional 
de saúde, em regra, presta serviços remunerados aos usuários-pacientes. 

Conforme ensina Antônio Herman V. Benjamin: 

  

O Código, em todo o seu sistema, prevê uma única exceção ao princípio da responsabilização 
objetiva para os acidentes de consumo: os serviços prestados por profissionais liberais. Não se 
introduz sua irresponsabilidade, limitando-se o dispositivo legal a afirmar que a apuração de 
responsabilidade far-se-á com base no sistema tradicional baseado em culpa. Só nisso são eles 
beneficiados. No mais, submetem-se, integralmente, ao traçado do Código.[16]  
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No mesmo sentido, o magistério de Sérgio Cavalieri Filho, ao tratar da possibilidade de 
inversão do ônus probatório: 

  

Não se olvide que o médico é prestador de serviço pelo que, não obstante subjetiva a sua 
responsabilidade, está sujeito à disciplina do Código do Consumidor. Pode consequentemente 
o juiz, em face da complexidade técnica da prova da culpa, inverter o ônus dessa prova em 
favor do consumidor, conforme autoriza o art. 6º, VII, do Código de Defesa do 
Consumidor.[17] 

  

Segundo Cláudia Lima Marques, "os serviços médicos, clínicos e de hospitais, prestados 
individual ou coletivamente, no mercado brasileiro, submetem-se às normas do Código de 
Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90 (arts. 2º, 3º, 17 e 29 do CDC)".[18] 

Merece destaque, em face de diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso 
Especial n.º 401.592/DF, relatado pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 16 de 
maio de 2002, reconhecendo, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, a responsabilidade de laboratório que fornece equivocado laudo positivo de 
HIV, repetido e confirmado, ainda que com a ressalva de que poderia ser necessário exame 
complementar, provocando dano injusto à paciente. Destacou o relator: 

  

[...] tenho que há responsabilidade pela preocupação desnecessária que o laboratório criou no 
espírito da autora, fornecendo-lhe um resultado equivocado, mas afirmando que o exame foi 
repetido e confirmado, a reforçar a idéia do acerto. A ressalva acima referida diminui e muito 
a responsabilidade pelo mau serviço, pois alertou sobre a relatividade da conclusão e 
encaminhou a paciente ao seu médico, mas não a exclui totalmente. 

  

Ao laboratório cumpre, pois, responder pelas legítimas expectativas do usuário de serviços de 
saúde. Nessa relação, pautada pela boa-fé e pela confiança, destaca-se a exigência do 
consentimento informado ou esclarecido. 

Em verdade, a boa-fé não se restringe aos contratos; ao contrário, alcança todos os vínculos 
entre médico e paciente, ainda que qualificados de extracontratuais, pois, segundo o 
Código de Ética Médica, trata-se de relação particular de confiança, devendo as condutas ser 
realizadas com diligência, competência e prudência. No âmbito dessa cláusula geral de boa-fé 
objetiva, destacam-se os valores de lealdade, honestidade, correção e transparência, que 
podem ser concretizados pela exigência do consentimento materialmente informado do 
paciente.[19]  

  

5 Consentimento informado 
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O consentimento informado ou refletido do paciente é pré-requisito essencial para qualquer 
intervenção médica. 

O art. 22 do novo Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de 
Medicina 1931, de 17.09.2009, veda ao profissional da Medicina a realização de qualquer 
procedimento sem o esclarecimento e o consentimento prévio do paciente ou de seu 
responsável legal, salvo em caso de risco iminente de morte. No mesmo sentido, o art. 24 
veda ao médico o exercício de sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de 
decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar. E o art. 31 dispõe que "é vedado ao 
médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente 
sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de 
morte." 

O paciente tem o direito de participar de seu tratamento, de ter informações claras e objetivas 
sobre patologias, tratamentos, possíveis resultados e riscos. Segundo Irany Novah 
Moraes,[20] "a verdade clara é direito do paciente; dita com habilidade e no momento 
adequado pode ser menos traumatizante". 

Pondera o art. 34 do Código de Ética Médica que é vedado ao médico "deixar de informar ao 
paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a 
comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu 
representante legal". 

Nesse contexto, Cláudia Lima Marques destaca: 

  

[...] sem informação clara e suficiente, esclarecimento adequado e alerta sobre os riscos da 
futura intervenção médica, não há consentimento livre e racional do consumidor no Brasil. Há 
desrespeito à sua autonomia de vontade, há conduta contrária à boa-fé, há inadimplemento de 
um dever básico dos médicos e de um direito fundamental dos consumidores: a acesso à 
informação![21] 

  

Consoante Alice Dupuy, em texto intitulado Le consentement à l'acte medical pour un majeur 
hors d'état de s'exprimer: Droit comparé, o consentimento ao ato médico é direito 
fundamental reconhecido pela Alemanha (1947), Espanha (2002), França (2002) e Inglaterra 
(1967).[22] Segundo o art. L. 1111-4 do Código de Saúde Pública da França, o consentimento 
do enfermo é pressuposto para qualquer intervenção médica. 

Como bem destaca Brunello Souza Stancioli: 

  

A perquirição de um modelo de tratamento que busque o constante respeito à individualidade 
do paciente é um dos grandes objetivos da bioética hoje. O pressuposto fundamental desse 
respeito à dignidade de quem é tratado irrompe de uma nova postura médica, menos voltada 
para o paternalismo e atenta à subjetividade do enfermo.[23] 
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A violação desse princípio do consentimento livre e claro do enfermo ao ato médico configura 
também falta deontológica.[24] A enfermidade não reduz seu portador a um autômato, 
destinatário acrítico de intervenções médicas. A ele deve ser garantido o direito à 
compreensão sobre sua enfermidade, possíveis medidas terapêuticas e seus efeitos. A 
autonomia do paciente não pode ser suprimida nem reduzida pela doença. 

Para Irany Novah Moraes,[25] "o médico não pode criar expectativa maior do que aquela que 
o doente pode ter. Ele deve transmitir esperança sem criar ilusão. Esse equilíbrio é o que 
existe de arte no exercer a profissão". 

Segundo Sérgio Cavalieri Filho: 

  

[...] se o direito à informação é direito básico do paciente, em contrapartida, o dever de 
informar é também um dos principais deveres do prestador de serviços médico-hospitalares - 
dever, este, corolário do princípio da boa-fé objetiva, que se traduz na cooperação, na 
lealdade, na transparência, na correção, na probidade e na confiança que devem existir nas 
relações médico/paciente. A informação deve ser completa, verdadeira e adequada, pois 
somente esta permite o consentimento informado.[26] 

  

O direito à informação tem seu fundamento nos princípios da autonomia da vontade e da 
dignidade da pessoa humana, devendo ser observado ao longo de todo o procedimento 
médico. A própria Corte de Cassação francesa, em 9 de outubro de 2001, reconheceu que o 
dever de informação se ajusta à exigência de respeito ao princípio constitucional de 
salvaguarda da dignidade da pessoa humana.[27] 

O consentimento informado deve ser objeto de qualquer intervenção médica, com destaque 
maior, em razão da complexidade e da disseminação de equivocados entendimentos, para 
alguns atos específicos, como a cirurgia estética, o transplante de órgãos e a reprodução 
assistida. O paciente deve ser informado das condições da intervenção, dos riscos, de 
eventuais consequências e complicações.[28] 

  

5.1 Consentimento informado pela pessoa de confiança 

  

Estando o paciente impossibilitado de manifestar-se pessoalmente sobre os procedimentos 
terapêuticos, destaca-se a figura da "pessoa de confiança" (personne de confiance) ou do seu 
"protetor natural" (protecteur naturel), que tem a missão de resguardar-lhe interesses 
existenciais.[29] Segundo o direito francês, a pessoa de confiança pode ser um parente, uma 
pessoa próxima do paciente ou um profissional de saúde designado por uma pessoa maior e 
capaz, mediante ato escrito e revogável a qualquer momento. A personne de confiance pode 
acompanhar o enfermo em seus tratamentos e consultas médicas, a fim de auxiliar-lhe nas 
suas decisões. Ela dispõe, sobretudo, de poderes em situações nas quais o paciente não tem 
condições de manifestar seu consentimento informado.[30] 

Segundo o Código de Saúde Pública - Lei 2002-303, de 4 de março de 2002, art. 1111-6:[31] 
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Toda pessoa maior pode designar uma pessoa de confiança, podendo ser um parente, um 
próximo ou o médico encarregado do seu tratamento, e que será consultado quando ela não 
estiver em condições de expressar a sua vontade e de receber informação necessária para esse 
fim. Essa designação é feita por escrito e revogável a qualquer momento. Se o doente assim o 
desejar, a pessoa pode acompanhá-lo em seus procedimentos e assistir as consultas médicas 
para ajudá-lo a tomar decisões. Em caso de qualquer hospitalização em estabelecimento de 
saúde, propõe-se ao doente que ele designe uma pessoa de confiança nas condições previstas 
na alínea anterior. Essa designação é válida no período de hospitalização, a menos que o 
doente decida em contrário. As disposições do presente artigo não se aplicam quando uma 
medida de tutela é ordenada. No entanto, o juiz pode, nesse caso, confirmar a missão da 
pessoa de confiança designada anteriormente ou revogar sua designação. 

  

Questionam os franceses se a pessoa de confiança é titular de um mandato ou de um simples 
poder de representação do paciente.[32] 

Trata-se de reconhecimento e valorização da representação convencional sem prejuízo 
daquela de natureza legal. A pessoa de confiança é o sujeito determinante em um vínculo de 
natureza essencialmente moral, é o interlocutor privilegiado. Aquele que age com alguém em 
situação de vulnerabilidade.[33] Em regra, a incapacidade dos menores é objeto de proteção 
pelos representantes legais, por aqueles que dispõem do poder-dever familiar, o que, sem 
embargo de questionamentos, não exclui o reconhecimento do valor da manifestação de 
vontade daqueles menores que, pela comprovada maturidade, podem compreender as 
consequências e a relevância de seus atos. Na medida do possível, os menores devem 
participar do processo de tomada de decisões médicas. Segundo Anne Laude, Bertrand 
Mathieu e Didier Tabuteau, em algumas situações, defende-se a desnecessidade de entrevista 
dos titulares da autoridade parental sobre decisões médicas, quando o menor expressamente 
assim se opõe, objetivando o resguardo de segredo sobre seu estado de saúde.[34] Relevante, 
nesse sentido, é o entendimento consolidado no Enunciado 138, aprovado na III Jornada de 
Direito Civil, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, 
segundo o qual "a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inc. I do art. 3º, é 
juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a ele concernentes, desde 
que demonstrem discernimento bastante para tanto". Em igual sentido, dispõe o art. 74 do 
Código de Ética Médica brasileiro, sobre a vedação ao médico de "revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde 
que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar 
dano ao paciente". 

Aqui, necessário destacar que o consentimento informado não requer aquela capacidade 
negocial de que cuida o art. 104 do Código Civil, mas a capacidade efetiva de compreensão 
do ato médico específico. 

Excepcionalmente, a informação direta ao paciente, pelo seu estado de vulnerabilidade, pode 
ser-lhe prejudicial - daí a regra informada do art. 34 do Código de Ética Médica, 
consubstanciada no dever de esclarecimento à pessoa de confiança do enfermo.   

  

6 Responsabilidade civil pela violação do dever de informar ou do consentimento 
esclarecido 
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A violação do dever ético[35] e legal de informar, ainda que ausente prova de erro ou culpa 
médica no tratamento, mas configurado prejuízo à saúde do paciente, constitui dano 
autônomo e passível de indenização. Segundo Cláudia Lima Marques, "a falha informativa ou 
o fato oriundo do defeito de informação são uma negligência e imprudência médica por si 
sós".[36] 

A questão também foi bem colocada por Miguel Kfouri Neto, nos seguintes termos: 

[...] o paciente se submete a uma cirurgia, por exemplo, sem ter sido convenientemente 
informado sobre os possíveis riscos inerentes ao ato. A intervenção se realiza sem falhas, mas 
o risco, embora pouco freqüente, se concretiza - e o paciente sofre alguma forma de lesão. 
Noutras palavras, caso o doente, após informado, houvesse aquiescido, o dano seria inevitável 
- pois não decorreu de culpa médica, e sim de causas absolutamente alheias à atuação do 
médico. Mas o enfermo não foi consultado, tampouco informado, e o dano sobreveio. Surge, 
então, a indagação: o profissional deve ser condenado ao ressarcimento integral, como se 
tivesse ocasionado diretamente os danos materiais e morais, ou a uma reparação parcial, 
relacionada não ao ato médico em si, mas à ausência do consentimento esclarecido?[37] 

  

A resposta parece ajustar-se melhor à segunda hipótese: reparação parcial pela ausência do 
consentimento informado. Não se pode equiparar, como destaca Miguel Kfouri Neto, o dano 
decorrente da culpa médica com aquele que resulta da violação do dever de informar sobre 
riscos do procedimento: 

  

Indeniza-se o dano moral gerado por privar-se o paciente de sua capacidade de 
autodeterminação - e não a lesão causada pela cirurgia - toda vez que a intervenção tiver sido 
correta e representando a única opção terapêutica existente. Por isso mesmo, o consentimento, 
naquelas circunstâncias, teria sido concedido por qualquer outro paciente. Constata-se, pois, 
que a correlação entre a falta de consentimento e o dano, ao fito de se estabelecer o quantum 
indenizatório, não se faz de modo exatamente análogo à hipótese do prejuízo acarretado 
diretamente pelo agir culposo do médico.[38] 

  

Além do dano injusto pela violação da autonomia do paciente, pode-se apontar, em alguns 
casos, a perda da chance ou da escolha de outra medida terapêutica. Se o paciente tivesse 
conhecimento dos riscos e possíveis resultados, poderia aconselhar-se com outro profissional 
e socorrer-se de possíveis alternativas terapêuticas. A perda da chance, clássica na 
responsabilidade civil, resultaria da impossibilidade de ascender a uma situação de maior 
vantagem. Seria a frustração da possibilidade de concorrer a um melhor resultado. Não se 
frustra o próprio resultado, mas a possibilidade de concorrer a ele.[39] Trata-se de um dano 
autônomo, no qual o resultado objeto da chance perdida é afetado por algum risco.[40] Como 
se vê, a violação do dever moral e legal de informar adequadamente o paciente, além de violar 
sua autonomia, sua liberdade de escolha, frustra-lhe também possíveis escolhas e alternativas 
terapêuticas. A culpa médica vai além da figura conhecida do erro; alcança o dever de 
respeito à autonomia do paciente. Excepcionam-se, é bem verdade, as situações emergenciais, 
nas quais se justifica uma ação imediata, sob pena de prejuízo irreparável, não sendo, pois, 
possível dialogar com o enfermo.[41] O estado de necessidade justifica a pronta ação 
médica.[42] Realizada a intervenção de emergência, não se pode, porém, desconsiderar a 
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presença da pessoa de confiança, que age por alguém em situação de vulnerabilidade, tendo 
por fundamento ético seu integral bem-estar. 

A propósito dessa falta do dever de informar, adverte Miguel Kfouri Neto que "o julgador 
deve ponderar o benefício alcançado com a intervenção médica e se a recusa, acaso 
manifestada, implicaria mal maior ao paciente".[43] Trata-se de difícil e tormentosa questão 
probatória. 

A questão, contudo, ganha contornos de maior dificuldade quando a recusa a tratamento ou a 
intervenção médica se verifica por motivos de crença religiosa,[44] ocorrendo possível 
colisão entre a livre manifestação da vontade, a liberdade de culto, o direito à vida e também 
ao princípio bioético da beneficência.  

Segundo Miguel Kfouri Neto, o Conselho Federal de Medicina primeiramente abordou a 
questão nos seguintes termos: 

  

Em caso de haver recusa em permitir a transfusão de sangue, o médico, obedecendo a seu 
Código de Ética, deverá observar a seguinte conduta: 1. Se não houver iminente perigo de 
vida, o médico respeitará a vontade do paciente ou de seus responsáveis. 2. Se houver 
iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue, independentemente do 
consentimento do paciente ou de seus responsáveis.[45] 

  

Para José Henrique Pierangeli, o médico não pode, em regra, realizar tratamento contra a 
vontade do paciente, exceto, se o tratamento for previsto em lei, quando é obrigado a prestar o 
devido socorro ou quando existirem os pressupostos do estado de necessidade.[46] "A falta do 
consentimento, no geral, impede o médico de atuar. Situações, porém, podem ocorrer, em que 
a atividade do médico se faz necessária e o paciente não reúna condições de consentir".[47] 

Para Anne Laude, Bertrand Mathieu e Didier Tabuteau, presente o conflito entre o respeito da 
vontade do paciente e o dever de agir do médico, o elemento essencial que deve guiar o 
julgamento é o consentimento claro e livre do enfermo.[48] Segundo Yvonne Lambert-Faivre 
e Stéphanie Porchy-Simon,[49] a liberdade do ser não é somente a liberdade física de ir não 
importa aonde - ou de fazer não importa o quê -, mas a faculdade de se determinar segundo o 
bem ou o mal que a consciência é capaz de discernir, é a liberdade de agir segundo o bem ou 
mal. Em que pese toda a dificuldade do tema, é preciso também considerar que a liberdade 
não pode ser exercida a ponto de violar o próprio sujeito de direito e interesses socialmente 
relevantes. Em verdade, pode-se até fazer o que se quer, mas não se pode lesar direito de 
outrem. A propósito da liberdade e da solidariedade, bem destaca Giselda Hironaka: 

  

Como pensar que os conceitos não são conectáveis? A idéia de que esses atributos são 
contrapostos não é senão uma idéia de pouca sustentabilidade. [...] A tarefa doutrinária de 
hoje e a legislativa de amanhã têm encontrado seu campo de maior densidade quando o tema 
é o estabelecimento desta saudável convivência entre a liberdade e solidariedade, exatamente 
na mensuração ou quantificação do peso de cada um destes valores, em cada caso concreto. A 
imposição de certos limites à liberdade individual não está a significar, absolutamente, uma 
"sobre-relevância" do atributo valorativo da solidariedade social. Nem vice-versa é possível 
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registrar nenhuma certeza.[...] o ser humano será sempre sujeito de seu destino e de suas 
escolhas, desde que realize, em paralelo, o cumprimento de seu dever de não prejudicar 
ninguém ou, se prejudicar, que cumpra a obrigação de indenizar o dano causado, quer seja um 
dano oriundo de sua culpa, quer a responsabilização tenha sido atribuída por imposição 
legal.[50] 

  

Essa ponderação entre a autonomia e a solidariedade pode ser bem exemplificada pela 
questionada obrigatoriedade da vacinação, que, mesmo podendo abalar a liberdade individual, 
objetiva beneficiar toda uma população. 

Em síntese, a liberdade não é ausência de limites, mas a garantia de escolhas reflexivas e 
legítimas, observando os interesses do eu e do outro: 

  

[...] a liberdade de cada um está desde logo limitada por deveres que a pessoa tem para 
consigo mesma para obter essa mesma liberdade e por deveres para com as particulares 
liberdades e a liberdade geral de acção das outras pessoas.[51] 

  

Ser livre é ser moralmente responsável - responsabilidade que é corolário natural e obrigatório 
da liberdade humana.[52] 

Impõe-se também avaliar a manifestação do paciente de não ser informado sobre seu 
diagnóstico, sobretudo de graves patologias. O Código de Deontogia Médica francês, art. 35, 
prevê o direito do paciente, por razões legítimas, de não ser informado de um diagnóstico ou 
prognóstico graves. Essa regra deve ser observada com extrema prudência, sobretudo quando 
a enfermidade puder expor terceiros a riscos de contaminação.[53] 

 Interessante caso foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça: um paciente foi 
diagnosticado como portador do vírus HIV, apesar de o exame específico para essa moléstia 
não ter sido solicitado. Equivocadamente, o estabelecimento hospitalar trocou o teste de 
"Anti-HCV", para "Anti-HIV". Configurado o erro no pedido de exame, a Ministra Relatora 
Nancy Andrighi entendeu como ilícito o comportamento do estabelecimento hospitalar, 
configurando "investigação abusiva da vida alheia" e agressão à intimidade do paciente. 
Inaugurando a dissidência vitoriosa, entendeu o Ministro Massami Uyeda não ter ocorrido 
abalo à intimidade, pois, mesmo que o paciente não tivesse interesse em saber sobre aquela 
enfermidade, a informação correta e de natureza sigilosa não teria ofendido seu patrimônio 
moral, diante do interesse maior à preservação da vida humana, retratado na própria 
preocupação na realização dos exames médicos. Ressaltou-se também que, sob o ponto de 
vista do interesse social, é imprescindível que o paciente de doença transmissível realize todas 
as cautelas para prevenir sua disseminação.[54] 

Por fim, questão não menos polêmica, quanto ao exercício do dever legal de informar, cinge-
se ao acesso aos documentos, ao prontuário ou ao dossiê médico. O profissional de saúde tem 
o dever de sigilo,[55] de resguardar a intimidade e a privacidade dos seus pacientes.[56] O 
histórico clínico é pessoal, interessa exclusivamente aos partícipes dessa relação de 
confiança,[57] valor que somente pode ser relativizado motivadamente e mediante decisão 
judicial. A relativização da inviolabilidade do segredo médico merece elevada cautela e 
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prudência. Para Miguel Kfouri Neto, "apenas o juiz pode requisitar prontuário médico".[58] 
Cláudia Lima Marques conclui que "a documentação, a história clínica e as informações são 
direito do consumidor e dever [...] imposto aos médicos e a todos os fornecedores de serviços 
médicos solidariamente [...]".[59] 

Como bem destaca o Código de Deontologia Médica francês (Code de déontologie médicale), 
o segredo alcança tudo de que o médico tem conhecimento em razão do exercício de sua 
profissão, não somente o que a ele foi confiado, mas também o que ele viu, entendeu e 
compreendeu.[60] 

  

7 Conclusão 

  

Ao ser humano, no âmbito de suas relações sociais, deve ser preservado o direito de falar e de 
ser ouvido, de compreender e de se fazer compreendido. Essa ideia dialógica ganha maior 
relevância quando se deposita no outro a confiança do melhor tratamento para as dores do 
corpo e também da alma.   

Concebido como valor ético, o consentimento informado é pressuposto de qualquer 
intervenção médica, ressalvadas as imprevisíveis e diversificadas situações de emergência, 
destacando-se, nessas mesmas situações, as manifestações de vontade substitutas (pessoa de 
confiança). 

O fundamento das relações intersubjetivas é a confiança, o comportamento socialmente 
aceitável, a proteção aos legítimos interesses. 

Se a vida já enseja toda a sorte de riscos, não se pode agravá-los, desconsiderando a 
subjetividade ou a autonomia do ser. Ainda que o agir médico seja orientado ao mais nobre 
resultado, ausente o consentimento informado, configurada está a ilicitude da conduta. Se 
presente também o dano à saúde, em que pesem os naturais riscos da intervenção no corpo 
humano, surge o dever de indenizar pela violação da manifestação volitiva do paciente. É 
imperioso reconhecer a autonomia desse dano pela ausência de consentimento informado, 
ainda que ausente erro no procedimento médico. Pode-se discutir sobre a evitabilidade - ou 
não - do dano, sobre sua extensão e repercussões, mas não se pode objetivar o ser humano, 
ignorando seus sentimentos, falas e preocupações. O caráter injusto do dano decorre, pois, da 
violação do direito do paciente de ser ouvido e de falar e do dever correlato do médico de 
sempre esclarecer, adequada e humanamente informando.  
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RIGHTS 
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RESUMO 
A Bioética apresenta-se como instrumento orientador para o exercício das profissões da área 
da saúde e para a prática de pesquisas científicas que envolvam os seres humanos. Os 
princípios bioéticos têm o intuito de orientar esses profissionais no exercício cotidiano da 
profissão e nas questões emergentes que surgem com o desenvolvimento da biotecnologia. A 
Bioética, entretanto, por não possuir caráter coercitivo, precisa do auxílio do Biodireito, que 
surge como um instrumento normativo, efetivador dos princípios bioéticos, através da criação 
de normas jurídicas. O que se observa é a tendência tanto da Bioética, como do Biodireito, de 
serem instrumentos protetores e de efetivação dos direitos humanos nas intervenções 
realizadas no corpo humano, sejam elas de caráter terapêutico ou científico. Tem-se, portanto, 
como objetivo desse trabalho, a análise do papel da Bioética e do Biodireito na proteção dos 
direitos humanos nas práticas médicas e nas pesquisas científicas.  
PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA; BIODIREITO; DIREITOS HUMANOS. 
 
ABSTRACT 
The Bioethics presents itself as a guiding instrument for the exercise of professions in the 
health area and in the practice of scientific researches that involve human beings. The 
bioethics principles have the objective to guide these professionals in the everyday exercise of 
their professions and on the new problems that come with the development of the 
biotechnology. The Bioethics, however, doesn’t have the coactive characteristic, and needs 
the help of the Biolaw, that comes as a normative instrument that will make the Bioethics 
principles effective with the creation of new laws. It is observed the tendency of the Bioethics 
and the Biolaw of beings instruments that protect and make the observation of human rights 
essential in the medical interventions in the human body, with the objective of treatment or 
scientific research. The objective of this paper is to analyze the role of Bioethics and Biolaw 
in protecting the human rights in situations of medical intervention and scientific researches. 
KEYWORDS: BIOETHICS; BIOLAW; HUMAN RIGHTS. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 
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A convivência harmônica dos homens, dentro da sociedade, prevê a necessidade de criação de 
regras de coexistência que possam limitar as ações individuais em prol da necessidade 
coletiva. 

A Ética e o Direito são instrumentos que ditam regras sociais e viabilizam a convivência 
harmônica dos seres humanos. A grande diferença, que faz o direito se destacar diante dos 
outros instrumentos de controle social, é a sua característica coercitiva, uma vez que o direito, 
obrigatório, não poderá ser desobedecido e, caso o seja, será imputada uma pena ao agente 
transgressor da norma jurídica, pelo Estado. 

A elaboração de normas de convivência social dependerá da criação de regras que reflitam, 
realmente, a proteção dos direitos dos homens, caso contrário, o homem passa a ser uma 
vítima das regras criadas por ele mesmo para organizar a sociedade humana. 

Questão necessária de ser discutida, pela sociedade, é o papel que as regras bioéticas e de 
Biodireito têm na sociedade humana. A prática biomédica cotidiana suscita, aos profissionais 
de saúde, dilemas bioéticos que precisam estar previstos na Bioética e no Biodireito. Além da 
Bioética do Cotidiano, existem também os conflitos éticos que surgem como novas práticas 
científicas, que envolvem a pesquisa com seres humanos, conhecida como Bioética das 
questões emergentes e que também precisam de respostas. 

O desenvolvimento de princípios e regras, na Bioética e no Biodireito, levam a análise de que 
o grande objetivo desses instrumentos é a proteção real da dignidade da pessoa humana e, 
consequentemente, dos direitos humanos. 

Diante da necessidade constante do homem de desenvolver-se científicamente e de explorar e 
conhecer melhor o corpo humano, o presente trabalho tem o objetivo de analisar o papel da 
Bioética e do Biodireito na proteção dos direitos humanos. 

  

  

2 BIOÉTICA: PONTE PARA O FUTURO 

  

  

O estudo da Ética aplicada à ciência recebeu o nome de Bioética, em 1970, quando o 
bioquímico americano Van Rensselaer Potter, no artigo intitulado "Bioética, a ciência da 
sobrevivência", publicado, em 1971, no primeiro capítulo do livro "Bioética ponte para o 
futuro"[1], criou o termo para definir a Ética aplicada à pesquisa científica. 

A palavra Bioética deriva da junção de dois termos gregos: bios (vida) e éthos (Ética). 
POTTER traçou o conceito de Bioética como uma forma do homem explorar novas 
descobertas científicas em prol da sobrevivência e da melhoria da qualidade de vida humana. 
Trata-se de uma nova epistemologia que consorcia conhecimento técnico científico com 
valores humanos. 
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O homem está precisando urgentemente de um novo conhecimento que irá equipá-lo com um 
"conhecimento de como utilizar o conhecimento" para a sobrevivência humana e para 
melhoria da sua qualidade de vida. Esse conceito de conhecimento como uma guia de ação - o 
conhecimento de como utilizar o conhecimento para o bem social - pode ser chamado de 
Ciência da Sobrevivência, certamente é o pré-requisito para melhorar a qualidade de vida 
(POTTER, 1971, p. 1, tradução nossa).[2] 

  

            Para POTTER (1971) a Ciência da Sobrevivência não se sustenta sozinha, sendo 
necessária a aplicação da Bioética para enfatizar os dois maiores pilares da construção do 
conhecimento científico: o desenvolvimento de novos conhecimentos e os valores humanos. 
A sua preocupação é viabilizar uma nova forma de desenvolvimento científico que respeite a 
necessidade humana de buscar soluções por meio da ciência para os problemas do homem e 
que também obedeça aos padrões da Ética dos valores. 

  

Hoje nós precisamos de biólogos que respeitem a frágil teia da vida e que possam desenvolver 
o seu conhecimento para incluir a natureza do homem e sua relação com o mundo biológico e 
físico. Nós precisamos de biólogos que possam nos dizer o que nós podemos e devemos fazer 
para sobreviver e o que nós não podemos e não devemos fazer se desejamos manter e 
melhorar a qualidade de vida durante as próximas três décadas. O destino do mundo está na 
integração, preservação e extensão do conhecimento que é construído por um número 
relativamente pequeno de homens que estão apenas começando a perceber como a sua força é 
inadequada e como a sua tarefa é enorme (POTTER, 1971, p.2, tradução nossa).[3] 

  

A Bioética consiste em uma nova disciplina com o intuito de resolver as crises advindas do 
desenvolvimento biotecnológico através de um estudo conjunto da biologia básica com as 
ciências humanas e sociais. A grande pergunta trazida por POTTER é: "Como a sociedade 
pode contribuir para a melhoria da condição humana?" Todo estudo científico deverá 
responder a esse questionamento para obedecer aos padrões biéticos de pesquisa científica. 

            A idéia central é de que o homem deve estar à procura constante do seu progresso que 
nada mais é que um movimento em busca de um resultado científico positivo. O importante 
para a Bioética será, portanto, saber qual direção é a melhor para o progresso humano, sem o 
desrespeito aos valores da Ética. A distinção entre conhecimento e sabedoria passa a ser, 
portanto, imprescindível, pois é necessária a existência de uma sabedoria para que o 
conhecimento científico seja empregado em harmonia com os outros conhecimentos humano-
sociais (POTTER, 1971, p. 49) e em respeito aos Direitos humanos. 

            A sabedoria em termos bioéticos é, portanto, a viabilização da aplicação da Ética e dos 
conhecimentos humanos na pesquisa científica. É a sabedoria que permite empregar esses 
princípios éticos aos casos concretos e possibilita que a pesquisa científica seja realizada em 
prol da melhoria de qualidade de vida humana, objetivo primeiro de qualquer pesquisa 
científica que envolva seres humanos, sem que haja o sacrifício de valores e de vidas humanas 
para que se alcancem esses objetivos. 

            O conceito científico-filosófico de progresso deverá ser levado em consideração no 
avanço da biotecnologia para que o desenvolvimento humano seja alcançado dentro das 
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determinações dos princípios da Bioética. O conceito científico-filosófico de progresso, 
segundo POTTER, parte das seguintes premissas: 

  

*Que nenhum conhecimento é absoluto 

*Que conhecimento não tem limite que não seja a ignorância 

*Que os limites do conhecimento são infinitos 

*Que nenhuma eliminação de novo conhecimento é aceitável 

*Que nenhum indivíduo pode começar a entender todo conhecimento que já existe hoje 

*Que conhecimento deve ser o mais disseminado possível 

*Que a única solução para o conhecimento perigoso é mais conhecimento 

*Que sabedoria é um conhecimento moral, o conhecimento de como usar o conhecimento, e o 
mais importante conhecimento de todos (POTTER, 1971, p. 49, tradução nossa).[4] 

  

A Bioética é, portanto, a sabedoria de como utilizar-se da vida (bio) nas pesquisas científicas, 
sem desrespeitar os padrões do conhecimento moral humano (Ética). A pesquisa científica 
condiciona-se, pois, aos limites impostos pela Ética. 

  

  

2.2. Os princípios da Bioética 

  

  

            O reconhecimento da Bioética, como ferramenta indispensável para a relação médico-
paciente e na realização de pesquisas científicas com seres humanos, implicou novas formas 
de aplicação da Ética, no exercício profissional. 

A Ética médica passou a ser uma grande preocupação do governo norte-americano, dada a 
ocorrência de práticas abusivas no exercício de pesquisas médicas em pacientes nos Estados 
Unidos da América. 

Em 1978, os norte-americanos Tom L. Beauchamp e James  F. Childress, inspirados pelo "O 
Relatório Belmont"[5], publicaram o livro "Princípios de Ética Biomédica"[6] no qual 
traçaram diretrizes de uma Bioética, com base em princípios norteadores da conduta dos 
profissionais de saúde, para que seus postulados auxiliassem aos operadores da ciência na 
prática profissional e na análise de cada caso concreto dentro dos padrões bioéticos. 
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As decisões clínicas deveriam ser sempre tomadas com bases nos princípios bioéticos da 
beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. 

O principialismo de BEAUCHAMP e CHILDRESS sofre inúmeras críticas devido a sua 
subjetividade. Na prática, os conflitos entre os princípios podem vir a dificultar a solução dos 
problemas de caráter bioético. Entretanto, os princípios da Bioética são indispensáveis para o 
entendimento da dimensão dos Direitos humanos a serem respeitados durante a prática da 
clínica médica e de pesquisas científicas em seres humanos. 

Tais princípios viabilizam uma organização dos valores a serem protegidos em cada caso 
concreto, mesmo que em algumas circunstâncias seja necessária a relativização desses 
princípios. Atualmente, os princípios bioéticos vão muito além dos quatro princípios adotados 
por BEAUCHAMP e CHILDRESS. Assim, torna-se indispensável a análise de cada um dos 
princípios para se determinar um padrão de conduta Bioética a ser assumido pelos 
profissionais de saúde. 

  

  

2.2.1. Princípio do Respeito às pessoas e Princípio da Autonomia 

  

  

            A Bioética baseia-se, em primeiro lugar, na prática da ciência com respeito à 
dignidade da pessoa humana. O comportamento do profissional de saúde, que esteja atuando 
tanto na pesquisa científica quanto na clínica médica, deverá priorizar o ser humano e os seus 
Direitos. 

            O princípio da dignidade da pessoa humana é basilar para a estruturação de toda a 
Bioética, pois viabiliza a pesquisa científica de acordo com a evolução da espécie humana e 
proíbe o exercício de práticas abusivas, o que, além de resguardar a dignidade humana, 
protege a manutenção da espécie. 

            O fundamento da dignidade da pessoa humana determina o respeito individual a cada 
pessoa. Além do respeito à vida de cada indivíduo, há o respeito do profissional em relação ao 
seu paciente, que só será atendido após o seu próprio consentimento. 

            O princípio da autonomia caminha conjuntamente com o princípio do respeito à 
pessoa, uma vez que se trata da capacidade do paciente de decidir sobre o tratamento ou 
experimento a que será submetido. 

  

A palavra autonomia, derivada do grego autos ("próprio") e nomos ("regra", "governo" ou 
"lei"), foi primeiramente empregada com referência à autogestão ou ao autogoverno das 
cidades-estados independentes gregas. A partir de então, o termo autonomia estendeu-se aos 
indivíduos e adquiriu sentidos muito diversos, tais como os de autogoverno, Direitos de 
liberdade, privacidade, escolha individual, liberdade da vontade, ser o motor do próprio 
comportamento e pertencer a si mesmo (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p.138). 
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A livre decisão do paciente dependerá da comprovação da sua capacidade civil para agir, ou 
seja, da sua real capacidade de discernimento e decisão racional diante das opções de 
tratamento que lhe são ofertadas. Além disso, para escolher de forma livre e autônoma será 
necessária a informação detalhada do paciente sobre os procedimentos e riscos a que será 
submetido e o impedimento do profissional de saúde ou de qualquer outra pessoa de 
influenciar o paciente na hora da tomada de decisão. 

BEAUCHAMP e CHILDRESS são categóricos, ao afirmar que a autonomia possui duas 
condições essenciais: a liberdade, que liberta o indivíduo de qualquer influência controladora, 
no momento de tomada de decisão; a qualidade do agente que deve ter a capacidade de agir 
intencionalmente (2002, p. 138). 

  

O respeito pelas pessoas engloba pelo menos duas convicções Éticas: primeiro, que 
indivíduos devem ser tratados como agentes autônomos, e segundo, que pessoas com a sua 
autonomia comprometida possuem o Direito de uma proteção especial. O princípio do 
respeito pelas pessoas portanto se divide em dois requisitos morais: o requisito de 
reconhecimento da autonomia e o requisito de proteção àqueles com a autonomia diminuída 
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1978, tradução nossa).[7] 

  

  

A relação de confiança entre o profissional de saúde e o paciente é a base para o respeito ao 
princípio da autonomia e, conseqüentemente, a autodeterminação do homem. 

Somente através da informação do paciente, este estará apto para decidir o seu futuro de 
forma livre e consciente. O princípio da autonomia possibilita uma divisão de 
responsabilidade Ética entre médico e paciente, a partir do momento em que o paciente 
decidirá, através das informações prestadas pelo profissional de saúde, a medida que julgar 
mais adequada para o tratamento do seu próprio corpo.[8] 

O princípio da autonomia corrobora a natureza do homem livre para tomar suas próprias 
decisões, pois tem ligação direta com a capacidade de autodeterminação humana que impede 
a imposição da vontade do médico ao paciente. 

A relação médico-paciente não pressupõe uma renúncia da autonomia do paciente, que apesar 
de ter contratado os serviços do médico, não abriu mão de sua autodeterminação. O paciente 
busca a ajuda do médico não para que este tome decisões em seu lugar, mas para ter o auxílio 
de um especialista capacitado na busca para a melhor solução de seus problemas (DURAND, 
1995, p.33). 

            Além da capacidade do paciente de tomar suas próprias decisões, o princípio da 
autonomia implica o respeito do médico em relação à integridade física e moral do paciente, 
uma vez que ninguém terá o Direito de tocar ou realizar procedimento médico em outro 
alguém sem o seu consentimento. 
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A dignidade da pessoa determina que devemos respeitar as suas individualidades. Na prática, 
o respeito pela dignidade dos indivíduos envolve não apenas deixar que as pessoas sozinhas 
tomem suas próprias decisões, mas também reconhecer que nenhum indivíduo tem o Direito 
de tocar outro indivíduo sem consentimento. Isso significa que um ser humano, tão humano 
quanto qualquer outro, não tem autoridade e não deve ter poder sobre outro ser humano. Isso 
significa que indivíduos não devem coagir outros ou limitar as suas atividades ou impor suas 
vontades aos outros. Até a sociedade e o seu instrumento, o governo, devem respeitar a 
liberdade e privacidade dos indivíduos podendo interferir somente quando é necessário para 
proteger outros seres humanos ou por preocupações sociais que fujam do controle 
(GARRETT; BAILLIE; GARRETT, 1989, p. 27, tradução nossa).[9] 

  

Entretanto, o princípio da autonomia, mesmo sendo fundamental para a relação do 
profissional da saúde com os seus pacientes, não é absoluto. Os indivíduos incapazes de 
expressar a sua vontade e exercer o Direito à autodeterminação poderão sofrer intervenções 
que sejam importantes para a promoção da vida. 

A capacidade de decidir sobre a própria vida exige do ser humano a habilidade de 
discernimento para que possa exercer o seu Direito à autonomia; caso este não tenha essa 
capacidade, o consentimento só poderá ser concedido por aqueles que, como a própria pessoa, 
tem o interesse de beneficiar a saúde do indivíduo e, além disso, tenha laços familiares / legais 
com o paciente. 

A ciência, auxiliada pelas normas jurídicas, poderá aceitar a intervenção de terceiros que 
tenham o interesse de viabilizar o bem estar do indivíduo incapaz de expressar a sua vontade, 
como por exemplo, no caso de pais que concedem o consentimento para a realização de uma 
cirurgia cardíaca em seu filho menor de idade que, devido a pouca maturidade, não teria a 
capacidade de expressar a sua vontade de forma esclarecida. 

            A Bioética, ao eleger o princípio da autonomia como maior postulado para a prática de 
pesquisas científicas em seres humanos, viabiliza uma ciência a serviço da saúde humana. O 
respeito à autodeterminação e informação do paciente sobre os procedimentos a que será 
submetido são, portanto, pré-requisitos indispensáveis para a efetivação de pesquisas 
científicas em obediência ao princípio bioético da autonomia. 

  

  

2.2.2. Princípios da Não-Maleficência e Beneficência 

  

  

            O juramento de Hipócrates, ao defender a máxima Ética do primum non nocere, 
determina que o médico deverá agir sem causar danos aos seus pacientes. Tal brocardo 
expressa a essência do princípio da não-maleficência da Bioética. O comprometimento do 
profissional da saúde com esse princípio obriga-o a agir sempre com cautela para que não 
cause lesões ou prejuízos à saúde do paciente (JUNGES, 1999, p.49). 
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            A não-maleficência da Bioética impossibilitará o médico de agir somente em favor da 
ciência e em detrimento da saúde e do bem-estar do paciente. "Não causar dano" à saúde 
humana implica monitorar de forma adequada todos os procedimentos aos quais o paciente 
será submetido e somente submetê-lo a tratamentos e/ou pesquisas que possam ser positivos 
para a sua própria saúde. 

O médico ficará, portanto, impossibilitado de colocar a saúde do paciente em risco, uma vez 
que não está autorizado a fazer mal a ninguém.[10] 

            O conceito de maleficência implica qualquer prática médica que possa piorar a saúde 
ou qualidade de vida do paciente sendo, portanto, obrigação do médico impedir que lhe 
ocorram males ou danos. Esse princípio cria uma responsabilidade do profissional de saúde 
em desenvolver a sua capacidade de atendimento clínico, através de treinamento adequado, e 
atuar em todo o momento com habilidade e diligência no exercício profissional. 

Praticar a Medicina sem os devidos cuidados com a vida do paciente implicará em uma não 
observância do princípio da não-maleficência e, conseqüentemente, em uma negligência 
médica (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p.212). 

            Além do respeito à autonomia dos indivíduos e a obrigação médica de não causar 
danos à saúde do paciente, o profissional da saúde deve ser um promotor da saúde e bem-estar 
humanos. 

O médico, além de lutar contra a morte e o agravamento de doenças, é um instrumento para a 
melhoria da qualidade de vida humana. 

O princípio da beneficência cria, portanto, a obrigação sine qua non do profissional de saúde 
de agir em benefício dos pacientes, através de interferências médicas que melhorem a sua 
qualidade de vida.[11] 

            O princípio da beneficência resultará em uma obrigação do médico de ajudar o 
paciente que procura por sua assistência profissional e se desdobrará em um 
comprometimento de promover o bem-estar do paciente individual e a melhora da qualidade 
de vida da população como um todo. 

O dever de buscar o benefício para os indivíduos ficará limitado aos pacientes que forem 
admitidos pelo médico nessa condição. Entretanto, o dever de não causar dano será um dever 
constante; independente da relação médico / paciente, jamais se poderá prejudicar a saúde de 
outro indivíduo, intencionalmente. 

O dever de beneficência será, portanto, exercido quando os profissionais de saúde buscarem o 
benefício da saúde de seus pacientes, assim como tomarem providências adequadas para 
prevenir e acabar com as moléstias sofridas pelo paciente. 

            Assim sendo, ambos os princípios, da não-maleficência e da beneficência, são 
indispensáveis para a condução Ética da prática das profissões ligadas à saúde humana. A 
não-maleficência será uma obrigação para com todos os indivíduos, pois ninguém está 
autorizado a causar danos e lesões no corpo alheio. 

A beneficência, que implica uma ação do profissional para causar bem à saúde do indivíduo, 
dependerá da expressão da vontade da pessoa em assumir a condição de paciente diante do 
profissional (respeito ao princípio da autonomia da vontade do paciente). 
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2.2.3. Princípio da Justiça  

  

            O princípio da justiça preocupa-se com a proteção da distribuição igualitária para 
todos os indivíduos do acesso aos cuidados médicos e benefícios advindos da pesquisa 
científica, sem qualquer distinção, de forma igualitária. 

O conceito do princípio da justiça na Bioética preocupa-se com os princípios que a sociedade 
deverá seguir para buscar uma justa distribuição, ou pelo menos razoável divisão, dos meios 
necessários para proteger a dignidade humana. 

Os recursos científicos e médicos promotores da saúde deverão, portanto, serem distribuídos a 
todos os seres humanos sem qualquer diferença em função de posição social, capacidade 
financeira, raça, etnia, religião, nacionalidade, sexo, dentre outros. 

  

Inicialmente precisamos nos dar conta de que a distribuição se preocupa com recursos 
escassos. Por recursos escassos nós queremos dizer que estamos lidando com uma situação na 
qual a demanda por um recurso é maior que as o fornecimento (GARRETT; BAILLIE; 
GARRETT, 1989, p. 73, tradução nossa ).[12] 

  

            O princípio da justiça complementa o princípio da não-maleficência, ao ampliar a 
dimensão da determinação de "não causar nenhum dano" do âmbito individual para o social. 

Trata-se, desse modo, de um princípio que fortalece a obrigação do profissional de saúde de 
promover o bem estar e a qualidade de vida do indivíduo e da sociedade (JUNGES, 1999, 
p.55). 

O princípio da justiça será efetivado através de políticas públicas de saúde que ampliem as 
possibilidades de acesso de toda população aos recursos médicos mais avançados. 

Além disso, a justiça se estende também à forma como o corpo humano deverá ser 
manipulado para a melhoria da saúde, uma vez que o respeito à dignidade do paciente implica 
um atendimento eficaz, sóbrio e justo. 

  

  

3 A MORAL, A ÉTICA E O BIODIREITO: A NOVA FRONTEIRA DOS DIREITOS 
HUMANOS 

  

  

            O ser humano, para viver em sociedade, utiliza-se de instrumentos de controle social 
que o possibilita conviver em grupo através da limitação das relações humanas. Sem esses 
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mecanismos, seria um verdadeiro caos, uma anarquia, sem regras e respeito às 
individualidades de cada pessoa (FIÚZA, 2002, p. 7). 

            Os valores são pequenas regras orientadoras com as quais os seres humanos tomam 
decisões sobre certo e errado, bom e ruim. A moral humana trata da conduta e costumes da 
vida humana, uma vez que cuida diretamente do agir do homem. 

A Ética está presente no dia a dia do homem como um sistema de valores morais que vai 
ajudá-lo a definir o seu comportamento como um homem social. 

O ser humano utiliza-se, em suas relações sociais, de julgamentos morais constantes para a 
definição do que será a melhor ou a pior conduta, a ser adotada em cada situação fática. 

A análise Ética e a livre escolha, de como se deve viver a própria vida, faz com que o homem 
seja obrigado a desenvolver em seu próprio íntimo um senso moral de acordo com as regras 
de comportamento, princípios e valores da sociedade em que ele vive.[13] 

            A Ética tem como objeto a análise da ação do homem e da influência da moralidade na 
sua escolha e tomada de decisões. O saber ético não possui caráter normativo, como o Direito, 
uma vez que a análise dos valores morais será subjetiva e dependerá da capacidade de cada 
indivíduo. [14] 

            O neurobiólogo e filósofo chileno Humberto Maturana aprofunda a análise do papel 
da Ética nas relações sociais a partir da premissa de que a Ética possui um fundamento 
emocional. Somente aqueles que possuem determinadas premissas morais fundamentais têm a 
capacidade de executar um agir ético.[15] 

MATURANA afirma que "o racional é um operar num âmbito de coerências operacionais e 
discursivas baseado num conjunto de premissas fundamentais, aceitas a priori, que o 
determinam" (1998, p. 72). Assim sendo, a justificativa racional para o agir ético somente 
atingirá aqueles que possuem as premissas fundamentais Éticas que os permitem aceitá-la 
como legítima.[16] 

            A dificuldade de imposição da Ética àqueles que não detêm em sua subjetividade 
emocional as premissas fundamentais necessárias para incorporar o agir ético, nas relações 
sociais, exige a existência de normas jurídicas que possam determinar a obrigação de 
obediência das premissas Éticas por meio da coercitividade da lei. 

A Ética e o Direito possuem uma relação de cumplicidade, mas são sistemas distintos, uma 
vez que a Ética cuida das normas morais e o Direito das normas jurídicas da sociedade. 

O Direito será, portanto, o meio de transformação das normas ético-morais mais valiosas para 
a sociedade, em normas jurídicas, cogentes e imperativas. Desta forma, o Direito é a 
ferramenta da Ética que instrumentaliza o exercício e execução das normas legais 
consentâneas com a legitimidade conferida pela Ética. 

A defesa dos Direitos Humanos, no âmbito internacional, é o melhor exemplo de normas 
Éticas que surgiram a partir da experiência histórica de duas grandes guerras mundiais, e que 
a sociedade internacional percebeu serem premissas importantes o suficiente para se 
transformarem em normas jurídicas internacionais. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um atestado da necessidade de proteção 
jurídica de certos valores éticos que passam a ser chamados de "Direitos", a partir do 
momento que são protegidos pela coercitividade e imperatividade das normas jurídicas. 

Segundo MATURANA (1998, p.82), os valores éticos e o discurso racional justificador da 
obediência da Ética, na sociedade, não são suficientes para viabilizar a obediência aos valores 
humanos por todo mundo, somente o Direito pode cumprir esse papel. A ausência de 
capacidade de alguns seres humanos de se emocionarem com o sofrimento alheio obriga o 
Direito a tomar frente da proteção dos valores éticos, transformando-os em Direitos. 

Os Direitos humanos necessitam ser supranacionais e globalizados a fim de que possam 
imunizar a sociedade humana do ataque autoritário das ditaduras fundadas na usurpação da 
legítima Ética. 

O respeito aos valores inalienáveis da Ética, traduzida a partir do ethos grego, significa a 
prática dos bons costumes que são de fato a fundamentação para a normatização do Direito. 
Assim, a defesa dos valores éticos a partir do Direito é a base de todas as cartas 
constitucionais dos Estados nacionais e não pode ser esquecida, uma vez que está 
fundamentada na legítima Ética e moral humanas.[17] O Direito, portanto, se relaciona 
estreitamente com a Bioética, em busca da proteção efetiva dos Direitos humanos.  

Surge, daí a necessidade do exercício da Medicina e desenvolvimento da biotecnologia dentro 
dos padrões da Bioética. O consórcio da Bioética com o Direito faz surgir um novo ramo do 
Direito, o Biodireito, que criará normas e princípios jurídicos coercitivos, regulamentando o 
exercício das profissões ligadas à manipulação da vida humana e as pesquisas científicas em 
seres humanos. 

  

O Biodireito, por sua vez, surge da união da Bioética com o Direito. O Biodireito teria a vida 
como objeto principal, salientando-se que a verdade científica não poderá se sobrepor à Ética 
e ao Direito, assim como o progresso científico não poderá acobertar crimes contra a 
dignidade humana, nem traçar, sem os devidos limites jurídicos, os destinos da humanidade 
(SOARES; CAMILO, 2007, p.51). 

  

SILVA (2003, p. 32), ao analisar da importância do Biodireito para a proteção da vida 
humana, afirma que o olhar do Biodireito deverá ser zeetético, ou seja, deverá analisar os 
fenômenos sociológicos, políticos, filosóficos, econômicos e históricos que envolvem o agir 
bioético na prática médica concreta. 

A viabilização de normas jurídicas que coordenem as práticas médicas dentro dos padrões da 
Ética não inviabiliza, portanto, o olhar zetético, não-dogmático, sobre os dilemas bioéticos do 
cotidiano e das questões emergentes. 

  

  

3.1. Princípios do Biodireito  
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             O Biodireito é o ramo do Direito que regula, de forma imperativa e coercitiva, as 
relações humanas que envolvam o profissional da área de saúde com os seus pacientes, em 
busca de um tratamento específico ou colaborando em experimentos científicos.[18] 

A Bioética norteará os principais valores jurídicos a serem protegidos pelo Biodireito. O 
Direito também possui princípios a serem respeitados e efetivados nos casos concretos, que 
devem ser analisados, de forma específica. 

  

  

3.1.1. Princípio do Consentimento Informado 

  

  

            Conforme o princípio do Biodireito do Consentimento Informado, as experiências que 
envolvam seres humanos só poderão ser realizadas, após o seu consentimento prévio. O 
consentimento informado pressupõe que o paciente fique a par de todos os procedimentos aos 
quais será submetido, o objetivo do seu tratamento ou da pesquisa e os possíveis riscos. 

Além disso, a manifestação do consentimento informado só será válida para os pacientes que 
tenham capacidade jurídica para manifestar a sua vontade, seguindo os padrões da legislação 
civil de cada país para se determinar se o paciente é ou não é capaz para expressar a sua 
decisão, de forma autônoma. 

            A exigência do consentimento informado do indivíduo é assegurada pelo artigo 5° da 
Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos.[19] 

            O consentimento informado é muito mais que um formulário legal preenchido pela 
instituição prestadora do serviço de saúde, portanto pressupõe uma série de etapas para ser 
obtido. 

Segundo BEAUCHAMP e CHILDRESS (2002, p.165), o consentimento informado  do 
paciente depende de cinco elementos: Competência, Revelação, Entendimento, 
Voluntariedade e Consentimento. O indivíduo para emitir o seu consentimento deverá, 
portanto, primeiro ter competência para agir e expressar a sua opinião, o que requer uma 
maturidade psíquica e uma capacidade jurídica de agir. Essa análise obedece ao princípio 
bioético da autonomia, anteriormente discutido. 

No caso dos menores de idade e dos doentes mentais, a competência será atribuída a outra 
pessoa que tenha capacidade para decidir em nome do paciente como, por exemplo, os pais da 
criança ou o curador do deficiente mental. 

Após a averiguação da competência do paciente ou do seu representante legal, o médico fará a 
revelação do quadro clínico do paciente e sugerirá um tratamento adequado. 

A qualidade da informação prestada é de responsabilidade do profissional de saúde, ou seja, a 
averiguação de que os dados médicos foram compreendidos pelo paciente e/ou seu 
representante legal. Após esse esclarecimento, o paciente ou seu representante legal, deverá 
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decidir se vai seguir ou não o tratamento indicado pelo médico, de forma voluntária, sem 
sofrer interferências externas, inclusive do profissional de saúde.[20] 

            O consentimento informado é também um princípio que se estende não só ao 
atendimento de enfermidades médicas, mas também à pesquisa científica que envolva seres 
humanos. O pesquisador, assim como o médico, será o responsável por informar ao indivíduo, 
objeto da pesquisa, sobre todas as etapas que serão realizadas durante o experimento, seus 
objetivos e possíveis riscos. Somente após a averiguação de que o indivíduo competente para 
decidir compreendeu a pesquisa, as suas etapas e objetivos, o consentimento poderá ser dado 
de forma voluntária. 

  

  

3.1.2. Princípio do não aviltamento do corpo humano  

  

  

            O princípio do não aviltamento do corpo humano trouxe para o Biodireito o princípio 
bioético da não-maleficência que impede que danos sejam realizados de forma intencional, 
em face do fundamento da dignidade da pessoa humana. 

            Além da defesa da integridade do corpo humano e da atuação médica em prol da 
melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, o princípio do não aviltamento também proíbe 
a utilização do corpo humano como mercadoria de troca.[21] A defesa desse princípio se 
estende ao cadáver humano, pois deverá ter sua integridade mantida, sem a possibilidade de 
ser comercializado na sua integridade ou em partes.[22] 

            Desta forma, a dignidade da pessoa humana vê-se protegida a partir do momento em 
que o Direito impossibilita a transformação da relação médica com a vida humana em uma 
relação de caráter exclusivamente patrimonial. O princípio do não aviltamento ao corpo 
humano protege o homem contra a perda da sua dignidade a partir da proibição do comércio 
de órgãos ou partes do corpo humano. 

  

  

3.1.3. Princípio da não Patenteabilidade do conhecimento sobre experimentação com o 
corpo humano  

  

  

            Os avanços alcançados em pesquisas científicas, que promovam a melhoria da 
qualidade de vida humana, segundo o princípio da não patenteabilidade do conhecimento 
sobre experimentação com o corpo humano, são de interesse universal e, portanto, devem 
estar disponíveis a toda humanidade. 
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            A patente permite a proteção das descobertas científicas por meio do registro desses 
avanços e criação de um título de propriedade temporária sobre uma invenção, no caso, 
científica. 

O título será outorgado pelo Estado aos pesquisadores donos do Direito de criação, para evitar 
que possa haver a cópia ou venda dos resultados do experimento sem a atribuição de 
dividendos aos cientistas inventores. 

Há uma preocupação de proteção à propriedade intelectual dos pesquisadores e da 
necessidade de pagamento dos custos investidos na pesquisa científica. Entretanto, o Direito 
de propriedade intelectual dos pesquisadores se choca com o fundamento da dignidade da 
pessoa humana e o Direito à vida quando o valor cobrado pela descoberta científica obsta o 
acesso ao tratamento médico para os seres humanos. 

O princípio da não patenteabilidade do conhecimento sobre a experimentação com o corpo 
humano impossibilita que os princípios de Direito privado, através da defesa da propriedade 
intelectual, se sobreponham aos princípios da dignidade da pessoa humana e ao Direito à 
vida.[23] 

             Este princípio da não patenteabilidade foi criado, em 1987, graças à decisão do 
Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América, que determinou normas 
diferenciadas para a concessão de patentes que se relacionem com a vida humana, pois que 
não se trata de uma mercadoria passível de comercialização. 

Entretanto, a posição atual dos norte-americanos é a de concessão de patentes desde que fique 
comprovado o potencial comercial do resultado das pesquisas científicas. 

A posição da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a 
cultura) é contrária a posição americana, pois reafirma a não comercialização da vida humana 
e a responsabilidade humana de viabilizar a melhoria de qualidade de vida.         

  

  

3.1.5. Princípio da Responsabilidade por Prática Biomédica  

  

  

            A qualidade do exercício da profissão do médico e dos profissionais ligados à área da 
saúde é resguardada pelo princípio do Biodireito da responsabilidade por prática biomédica. 

A atuação do profissional de saúde deverá ter o intuito de beneficiar a saúde do paciente e não 
lhe causar nenhum mal, caso contrário poderá ser responsabilizado pessoalmente por sua 
conduta arbitrária. 

Esse princípio, que vincula o profissional de saúde à prática médica responsável, funciona 
como uma verdadeira garantia para o paciente das intenções e obrigações daquele que cuida 
de sua saúde. 
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            As legislações de diversos países criam, portanto, normas que possibilitarão a 
responsabilização civil e criminal dos profissionais de saúde que atuarem, de forma culposa 
ou até mesmo dolosa, em relação aos seus pacientes. 

O médico poderá arcar com o pagamento de indenizações, por sua atuação equivocada e até 
mesmo sofrer pena restritiva de liberdade, dependendo da gravidade do caso julgado. 

O princípio da responsabilidade por prática biomédica, recepcionado na legislação de diversos 
países, é resguardado pelos Códigos Deontológicos profissionais, ao determinar os princípios, 
condutas e obrigações que devem pautar a atuação do profissional na sua prática cotidiana. 

Não só o profissional de Medicina está vinculado ao princípio da responsabilidade, mas todo 
profissional que possa, de alguma forma, manipular a vida humana, na relação de atendimento 
ao paciente ou na pesquisa científica, arcando com as responsabilidades de seus atos no 
exercício profissional. 

            A responsabilidade do profissional da saúde em relação à sua prática profissional 
viabiliza, portanto, um maior cuidado com a dignidade e vida humanas, pois determina a sua 
responsabilização civil e criminal por práticas arbitrárias. 

  

  

  

4 OS DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO DO BIODIREITO  

  

  

Os Direitos humanos são definidos historicamente pela sociedade de acordo com a evolução 
do pensamento filosófico, jurídico e político do homem. A defesa desses Direitos baseia-se na 
crença de que os seres humanos devem ter os seus Direitos básicos respeitados pela simples 
justificativa de serem humanos e os Estados nacionais devem acatá-los. Deste modo, a defesa 
dos Direitos humanos será universal, pois a qualidade de pessoa humana será a única 
característica necessária para a obtenção da titularidade do Direito humano pelo indivíduo, 
sendo desnecessária qualquer outra característica (PIOVESAN, 2003, p. 26). 

Sabe-se que conceituar os Direitos humanos é muito mais complexo que a simples definição 
acima explicitada. Além da conceituação dos Direitos humanos, como àqueles Direitos 
inerentes à pessoa humana, existem inúmeras outras conceituações, explicitadas por SOARES 
(2000, p.24-25), que demonstram a dificuldade doutrinária em limitar de forma precisa o 
termo. 

  

Esta complexidade e equivocidade conceitual da expressão "Direitos humanos" foi sintetizada 
por Pérez Luño: 
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• M. Lions e Oestreich compreendem os Direitos humanos como uma constante 
histórica, cujas raízes remontam às instituições e pensamento do mundo clássico; 

• F. Battaglia e A. Fernandez-Galiano sustentam que a idéia de Direitos humanos nasce 
da afirmação cristã da dignidade moral do homem, enquanto pessoa humana; 

• Ketchekian encontra a origem dos Direitos humanos na luta dos povos contra o regime 
feudal e formação das relações burguesas; 

• Del Vecchio e Maritain entendem os Direitos humanos como fruto da afirmação dos 
ideais jusnaturalistas; 

• Pelloux distinge os termos Direitos humanos e Direitos naturais como categorias que 
não se confundem necessariamente; 

• Piovani vê os Direitos humanos como produto da progressiva afirmação da 
individualidade, através da dissolução da ordem jusnaturalista, enquanto ordem 
universal, aistórica e heterônoma, incompatível com a autonomia e o subjetivismo 
ético do mundo moderno no qual se edificam; 

• Fassò sustenta, como idêntica pathos, tese contrária: foi o individualismo, enquanto 
Ética da razão, o fundamento inspirador do clima liberal e democrático em que se 
originaram os Direitos do homem; 

• Jellinek e Schnur preconizam que a Ética individualista, em que se alicerçam as 
reivindicações dos Direitos humanos na Idade Moderna, constitui premissa para o 
Direito á liberdade religiosa; 

• Marx e Bloch assinalam que os Direitos humanos nasceram da necessidade de 
justificar e defender o Direito de propriedade do homem burguês (critério econômico); 

• Weber verificou, na origem dos Direitos humanos, as conexões entre a nova Ética 
individualista protestante e a gênese do capitalismo moderno; 

• Pérez Luño compreende os Direitos humanos como conjunto de faculdades e 
instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências referentes à 
dignidade, à liberdade e à igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas 
positivamente pelos ordenamentos jurídicos em contexto nacional e internacional 
(SOARES, 2000, p. 24-25). 

  

O entendimento dos Direitos humanos, como Direitos inerentes ao seres humanos é adotado 
para explicitar, de forma efetiva, a característica de universalidade desses Direitos, fator 
essencial para a defesa dos mesmos nos âmbitos nacional e internacional. 

Nota-se que a característica de universalidade atribuída aos Direitos humanos, os coloca como 
Direitos essenciais àqueles que possuem a condição humana e, em muitos países, como 
Direitos fundamentais da sociedade. 

O exercício dos Direitos humanos, portanto, não dependerá de uma concessão do Estado, pois 
a condição humana é a causa determinante para a existência desses Direitos. 

O papel do Estado será o de consagrar, garantir e viabilizar o seu exercício sem distinções de 
qualquer natureza como de cultura, etnia e nacionalidade. 

Os Direitos humanos, assegurados pela sociedade internacional após a constatação histórica 
da importância de defesa desses Direitos, fruto da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser 
consagrados pela legislação interna de grande parte dos Estados nacionais em seus textos 
constitucionais, dentre eles o Brasil. 
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Essa recepção normativa corroborou ainda mais a necessidade de efetivação e viabilização 
desses Direitos e os transformou em Direitos fundamentais, assegurados pelas constituições 
democráticas dos Estados membros da sociedade internacional. 

Os Direitos humanos, por serem essenciais ao homem, serão universais, uma vez que se 
estenderão a todas as pessoas humanas sem qualquer diferenciação por características 
pessoais. Esses Direitos serão também inalienáveis, indisponíveis, imprescritíveis, 
irrenunciáveis, invioláveis e indivisíveis.[24] 

A definição de quais são esses Direitos humanos é o resultado de evoluções e lutas históricas, 
o que possibilitou a divisão dos Direitos de acordo com as épocas em que surgiram e suas 
características comuns. 

Os Direitos humanos, inicialmente, são definidos de acordo com o ideal da Revolução 
Francesa da "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", na concepção de BOBBIO, divididos em 
três gerações (1992). 

O melhor entendimento dessas gerações de Direitos humanos nos faz as chamar de 
"dimensões", uma vez que a idéia de gerações nos remete à possibilidade de evolução de 
Direitos e substituição de um Direito de uma geração por outra. 

Na realidade, cada Direito humano pertencente a gerações distintas existirá ao mesmo tempo, 
sendo, portanto, mais adequado se utilizar do termo "dimensões de Direitos humanos" para 
distinguir esses Direitos e dar a idéia de evolução da percepção e concessão de Direitos.[25] 

A primeira dimensão de Direitos humanos trata dos Direitos individuais e está ligada ao ideal 
revolucionário francês da liberdade. Na época do surgimento desses Direitos, defendia-se o 
Liberalismo Político acima do interesse social, o que possibilitou a criação de Direitos que 
pressupunham uma igualdade formal perante a lei e consideravam o indivíduo de forma 
abstrata. 

A primeira dimensão de Direitos humanos, portanto, determina Direitos individuais 
específicos para limitar a ação do Estado diante do indivíduo, pois criam uma obrigação 
negativa do Estado perante os membros de sua população. 

O governo terá, deste modo, a obrigação de não agir e não interferir na vida pessoal do 
homem, além de possibilitar que ele consiga exercer o seu livre arbítrio diante de suas 
escolhas pessoais. Todos os indivíduos são iguais perante a lei e o Estado lhes dará a 
liberdade de agir sem a sua interferência. 

Essa primeira dimensão vincula-se aos Direitos individuais do homem. São eles: Direito à 
vida, integridade física, liberdade (individual, de iniciativa e concorrência, de pensamento e 
de consciência filosófica e política), propriedade privada, vida privada, intimidade e 
inviolabilidade de domicílio, sigilo de correspondência, sigilo bancário, dentre outros.[26] 

A segunda dimensão de Direitos humanos é demarcada pelo questionamento das bases do 
Estado Liberal e da igualdade formal[27]. Há, com isso, o surgimento dos Direitos coletivos. 
Os indivíduos deixam de ser vistos dentro do contexto da igualdade formal e a igualdade 
assume uma perspectiva material (real), ou seja, percebe-se a existência de fatores que podem 
vir a criar desigualdades entre os homens e a lei busca igualá-los, através de tratamentos 
diferenciados para indivíduos diferentes (SILVA, 2009, p. 214). 
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Os Direitos coletivos terão o intuito de defender Direitos das coletividades, com 
características específicas, que precisam de normas particulares para atingirem uma igualdade 
real nas relações sociais. Um exemplo é o caso das pessoas portadoras de necessidades 
especiais que precisam de normas que viabilizem o seu acesso físico a prédios públicos e 
privados, criando uma igualdade de acesso para todos os indivíduos. Aqueles que possuem 
uma limitação física terão condições iguais após a construção de rampas, por exemplo, para o 
acesso às cadeiras de roda. Somente através dessas normas se alcançará uma hipotÉtica 
igualdade real. 

José Afonso da Silva justifica a necessidade de uma igualdade material; "porque existem 
desigualdades, é que se aspira à igualdade real ou material que busque realizar a igualização 
das condições desiguais" (2009, p. 212). 

CANOTILHO (1995, p. 401) também defende a igualdade material, ao afirmar que há 
igualdade "quando indivíduos ou situações iguais não são arbitrariamente (proibição do 
arbítrio) tratados como desiguais. Por outras palavras: o princípio da igualdade é violado 
quando a desigualdade de tratamento surge como arbitrária". 

Os Direitos de segunda dimensão, portanto, buscam efetivar a igualdade através da tentativa 
de suprir essas desigualdades para viabilizar a igualdade real.  

A terceira dimensão de Direitos surge, após a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de 
uma proteção efetiva da pessoa humana, da expansão dos Direitos existentes e do nascimento 
de novos Direitos. 

As inúmeras violações à pessoa humana, realizadas na guerra, trouxeram para o homem a 
perspectiva de que esses Direitos deveriam ser defendidos de forma universal e não apenas 
dentro dos Estados, ou seja, também no âmbito internacional. 

Esses novos Direitos estão ligados ao terceiro ideal da Revolução Francesa: a fraternidade. 
Pertencem a todos os indivíduos, mas sua realização e seu exercício extrapolam a esfera 
individual e as fronteiras dos Estados. Esses Direitos não defenderão a igualdade entre 
coletividades distintas, mas Direitos suficientemente importantes para toda a sociedade tanto 
no âmbito nacional como no internacional. A liberdade de ação da primeira dimensão de 
Direitos humanos persiste, entretanto, na terceira dimensão alguns Direitos serão criados para 
conceder o mínimo de dignidade ao homem universal.[28] 

O Direito a paz, ao meio ambiente e a conservação do patrimônio cultural são exemplos de 
Direitos de terceira dimensão. 

Os avanços biotecnológicos ensejaram, ainda, a quarta dimensão de Direitos humanos que 
trata sobre a manipulação genÉtica e a bioengenharia. Esses Direitos humanos cuidam, 
portanto, de questões advindas das inovações tecnológicas, Bioéticas, da sustentabilidade 
econômica e do Direito à vida saudável e em harmonia com a natureza. 

A defesa dos Direitos humanos cria a necessidade de consagração do Biodireito na legislação 
interna e internacional, pois será a ferramenta capaz de defender a evolução humana através 
de práticas médicas revolucionárias sem a violação de qualquer outra dimensão de Direitos 
humanos consagrados.[29] 

Assim sendo, a quarta dimensão de Direitos humanos não terá a função de proibir a prática de 
pesquisas científicas que possam ajudar na melhoria da qualidade de vida humana, mas de 
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apenas regular a maneira como essas pesquisas serão realizadas a fim de evitar a violação de 
Direitos humanos, consagrados pela legislação internacional e pelas legislações nacionais dos 
países. 

Os princípios da Bioética e do Biodireito servirão como base para a determinação da conduta 
Ética do médico e/ou cientista na evolução da ciência, principalmente quando a vida humana 
estiver envolvida. 

A defesa das três dimensões anteriores de Direitos humanos funcionará como uma base para 
se determinar quais Direitos não poderão ser violados em prol do avanço científico. O 
Biodireito, ao criar essas normas jurídicas, terá como único limite a defesa dos Direitos 
humanos. A forma pela qual o avanço científico é alcançado demonstra-se de extrema 
importância, pois a pesquisa nunca poderá ser realizada sem a observância dos Direitos 
humanos. 

O Biodireito busca um equilíbrio entre a necessidade humana de progresso científico e os 
Direitos humanos que são invioláveis e universais. Os problemas éticos oriundos das 
pesquisas científicas, que se utilizam da vida humana, serão solucionados em cada caso 
prático, bastando haver, deste modo, uma análise de como melhor viabilizar a obediência dos 
Direitos humanos, na prática médica e científica. 

Evidencia-se a preocupação com a Bioética e a defesa dessa prática, entre os profissionais de 
saúde. A tendência atual é a de que a aplicação dos princípios e das normas Bioéticas sejam 
em nível global, que tratam de matéria de interesse, tanto dos Estados Nacionais como da 
Sociedade Internacional. A relação entre povos distintos, o respeito à autodeterminação desses 
povos e a busca de soluções para problemas bioéticos globais, criam a necessidade da 
elaboração de normas internacionais que solucionem esses problemas mundiais. 

O Direito foi criado para regrar as relações humanas e para possibilitar a solução legal de 
problemas do cotidiano. A realidade de avanço científico cria a necessidade de elaboração de 
normas jurídicas internacionais que possibilitem a efetivação dos Direitos humanos e a 
viabilização do avanço científico em prol da saúde humana. 

O Biodireito deverá, portanto, regular não somente a pesquisa científica realizada dentro dos 
territórios nacionais, uma vez que os avanços científicos deverão beneficiar a saúde de todos 
os seres humanos, de forma universal. Além disso, os danos causados à vida humana e os 
atentados contra os Direitos humanos cometidos na realização de pesquisas científicas que 
não obedeçam à Bioética, serão de importância para toda a sociedade internacional e todos os 
seres humanos. 

  

  

5.0. CONCLUSÃO 

  

  

 A preocupação real de defesa dos Direitos humanos, como principal interesse da sociedade 
internacional e a necessidade de evolução científica para a melhoria da qualidade de vida 
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humana e cura de doenças que afligem os seres humanos de todos os Estados, obrigam o 
Direito nacional e internacional a regularem a prática biomédica e de pesquisas científicas 
através da criação de regras de Biodireito. 

A internacionalização da proteção dos direitos humanos obrigou a sociedade internacional, no 
âmbito das Nações Unidas, a proteger esses direitos com a elaboração de tratados 
internacionais que explicitassem, de forma inequívoca, o necessário comprometimento dos 
sujeitos de Direito Internacional. Além disso, essas normas internacionais foram criadas pelas 
Nações Unidas para que fossem explicitados quais seriam esses direitos humanos passíveis de 
proteção internacional. 

A preocupação com a obediência aos princípios da Bioética, na prática médica e científica, 
traz à tona a possibilidade de violação de Direitos humanos caso essas normas sejam 
desobedecidas. A universalidade dos Direitos humanos fará com que a Bioética seja defendida 
no âmbito internacional, em alguns casos através do apoio Estatal e em outros apesar da 
violação cometida pelos Estados nacionais. 

Os principais fatores justificadores da defesa dos direitos humanos, durante o processo de 
realização de pesquisas científicas que envolvam o ser humano, serão o fundamento da 
dignidade da pessoa humana e o direito humano à vida. 

A defesa da Bioética e do Biodireito só será possível quando os Estados perceberem que seu 
objeto vai muito além de crenças religiosas ou culturais, uma vez que a questão bioética trata 
da defesa da dignidade, vida humana e dos direitos humanos. 

O homem é um ser que busca sempre a evolução e impedir esse desenvolvimento seria 
obstaculizar a chegada do homem ao futuro. Sendo assim, a Bioética e o Biodireito são a 
ponte para o futuro, por serem instrumentos que viabilizam o desenvolvimento humano, sem 
permitir a violação dos direitos humanos, durante esse processo. 

A efetivação dos direitos humanos, através da prática de pesquisas científicas que sigam os 
padrões éticos médicos, é a prática necessária para se consorciar evolução científica com 
proteção à dignidade da pessoa humana. 

Conclui-se, portanto, que é necessária a divulgação e compreensão do real papel da Bioética e 
do Biodireito na sociedade: a efetivação dos direitos humanos nas práticas biomédicas e no 
desenvolvimento de pesquisas científicas que envolvam o ser humano. 
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[1] POTTER, Van Rensselaer. Bioethics: Bridge to the Future. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall, 1971. 

[2] Mankind is urgently in need of new wisdom that will provide the "knowledge of how to 
use knowledge" for man's survival and for improvement in the quality of life. This concept of 
wisdom as a guide for action - the knowledge of how to use knowledge for the social good - 
might be called Science of Survival, surely the prerequisite to improvement in the quality of 
life. 

[3] Today we need biologists who respect the fragile web o life and who can broaden their 
knowledge to include the nature of man and his relation to the biological and physical worlds. 
We need biologists who can tell us what we can and must do to survive and what we cannot 
and must not do if we hope to maintain and improve the quality of life during the next three 
decades. The fate of the world rests on the integration, preservation, and extension of the 
knowledge that is possessed by a relatively small number of men who are only just beginning 
to realize how inadequate their strength, how enormous their task. 

[4] * That no knowledge is absolute 

* That knowledge has no boundary other than ignorance 

* That the limits of knowledge are infinite 

* That no end of new knowledge is conceivable 

* That no individual can begin to encompass even the knowledge that exists today 

* That knowledge should be as widely disseminated as possible 

* That the only solution to dangerous knowledge is more knowledge 

* That wisdom is moral knowledge, the knowledge of how to use knowledge, and the most 
important knowledge of all. 

[5] O Departamento de Saúde, Educação e Bem Estar Social norte-americano publicou "O 
Relatório Belmont", em 1978, que preconiza princípios bioéticos para o exercício da 
Medicina e da pesquisa científica com seres humanos. Nesse relatório são elencados os 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1481



princípios do respeito às pessoas, da beneficência e da justiça (ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA, 1978). 

[6] BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS James F. Princípios de Ética Biomédica. São 
Paulo: Loyola, 2002. 

[7] Respect for persons incorporates at least two ethical convictions: first, that individuals 
should be treated as autonomous agents, and second, that persons with diminished autonomy 
are entitled to protection. The principle of respect for persons thus divides into two separate 
moral requirements: the requirement to acknowledge autonomy and the requirement to protect 
those with diminished autonomy. 

[8] A prática da Medicina e da pesquisa repousa sobre as estreitas relações de confiança entre 
um paciente e um médico, entre o objeto e seu pesquisador. A deontologia médica tradicional 
teve a tendência de fazer repousar as exigências Éticas sobre o médico. O doente procurava 
um médico que julgasse ser bom para ele. Segundo a célebre fórmula de Louis Portes, durante 
muito tempo presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos da frança: "Todo ato 
médico normal não é, nem pode ser, nem deve ser senão um ato de confiança que represente 
livremente uma consciência". A evolução das mentalidades, além do desenvolvimento das 
tecnologias biomédicas, chamou a atenção sobre a autonomia dos pacientes e dos objetos e, 
portanto, sobre sua própria responsabilidade (DURAND, 1995, p.32). 

  

[9] The dignity of the person commands us to respect individual persons. In practice, respect 
for the dignity of the individual involves not only leaving people alone to make their own 
choices, but also recognizing that no individual has the right to touch another without consent. 
This means that one human being, precisely as human, does not have authority and should not 
have power over another human being. This means that individuals shall not coerce others or 
limit their activities or impose their will on others. Even society and its instrument, the 
government, must respect the freedom and privacy of individuals and can interfere only when 
it is necessary to protect others or for very serious overriding social concerns. 

  

[10] Como há muitos tipos de danos, o princípio de não-maleficência abarca muitas regras 
morais mais específicas (embora, ocasionalmente, outros princípios também sejam invocados 
para ajudar a justificar essas regras). Exemplos típicos dessas regras incluem: 

1. Não matar. 

2. Não causar dor ou sofrimento aos outros. 

3. Não causar incapacitação aos outros. 

4. Não causar ofensa a outros. 

5. Não despojar outros dos prazeres da vida (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 214). 

[11] Na linguagem comum, a palavra "beneficência" significa atos de compaixão, bondade e 
caridade. Algumas vezes, o altruísmo, o amor e a humanidade são também considerados 
formas de beneficência. Entenderemos a ação beneficente num sentindo mais amplo, de modo 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1482



que inclua todas as formas de ação que tenham o propósito de beneficiar outras pessoas. A 
beneficência refere-se a uma ação realizada em benefício de outros; e o princípio de 
beneficência refere-se á obrigação moral de agir em benefício de outros. Muitos atos de 
beneficência não são obrigatórios, mas um princípio de beneficência, em nossa acepção, 
afirma a obrigação de ajudar outras pessoas promovendo seus interesses legítimos e 
importantes (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, p.282). 

[12] At the very beginning we must realize that distribution is concerned with scarce 
resources. By scarce resources we mean that we are dealing with situations in which the 
demand for a resource outstrips the supply. 

[13] A vida humana se caracteriza por ser fundamentalmente Ética. Os conceitos éticos "bom" 
e "mau" podem ser predicados a todo os atos humanos. E somente a estes. (...) Vê-se, pois, 
que o plano ético permeia todas as relações humanas. Isto ocorre porque o homem é um ser 
livre, vocacionado para o exercício da liberdade, de modo consciente. Sem liberdade não há 
Ética. A liberdade supõe a operação sobre alternativas; ela se concretiza mediante a escolha, a 
decisão, a consciência do que se faz (BITTAR, 2002, p. 15). 

[14] A preceptística moral, ou seja, o conjunto de regras definidas como normas morais (não 
matarás; não julgarás; não farás ao outro o que não desejaríeis a ti fosse feito; não roubarás; 
darás a cada um o seu...) é, no fundo, a abstração das experiências morais hauridas pela 
prática vivencial sócio-humana (BITTAR, 2002, p. 21). 

[15] A Ética não tem fundamento racional, mas sim emocional. Daí que a argumentação 
racional não serve, e é exatamente por isto que é preciso criar sistemas legais que definam as 
relações entre sistemas humanos diferentes fundados na configuração de um pensar social 
capaz de abarcar todos os seres humanos (MATURANA, 1998, p. 72). 

[16] A preocupação Ética, como preocupação com as conseqüências que nossas ações têm 
sobre o outro, é um fenômeno que tem a ver com a aceitação do outro e pertence ao domínio 
do amor. Por isso a preocupação Ética nunca ultrapassa o domínio social no qual ela surge. 

(...) 

Já contei a experiência que tive na Inglaterra visitando um museu que exibia o sofrimento 
provocado pela bomba atômica em Hiroshima, e disse como um amigo meu se mostrou 
indiferente à dor daquele povo. Com relação a essa atitude penso que, se não estou na emoção 
que inclui o outro em meu mundo, não posso ocupar de seu bem estar. Os discursos sobre os 
Direitos humanos, fundados na justificativa racional do respeito ao humano, serão válidos 
somente para aqueles que aceitam o humano como central, para os que aceitam a esse outro 
como membro de sua própria comunidade. É por isto que os discursos sobre os Direitos 
humanos, os discursos éticos fundados na razão, nunca vão além daqueles que o aceitam 
desde o início, e não podem convencer ninguém que não esteja convencido de antemão. 
Somente se aceitamos o outro, o outro é visível e tem presença. 

Em outras palavras, a preocupação Ética nunca ultrapassa a comunidade de aceitação mútua 
em que surge. Por isso, se de fato queremos viver uma democracia que se estenda por todo o 
país, temos que fazer dele uma unidade com um fundamento ético-moral comum, no qual 
todos sejamos legítimos. Temos que fazer do país uma unidade com um propósito comum, 
que efetivamente o defina como unidade, e dentro da qual todos os chilenos sejamos 
emocionalmente aceitos como membros (MATURANA, 1998, p.72). 
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[17] A Declaração Universal dos Direitos Humanos é supostamente capaz de abarcar todas as 
nações num sistema legal comum que imita, por declaração, relações sociais que surgem 
espontaneamente na convivência fundada do amor. Foi necessário fazer isto porque em cada 
nação a preocupação Ética não ultrapassa suas fronteiras. Daí que falar da humanidade e 
esperar que um âmbito social do humano espontaneamente aconteça, não dá certo, porque não 
é fácil entender a aceitação do outro, sem reflexão, para além das próprias fronteiras culturais 
(MATURANA, 1998, p. 72). 

[18] É a Bioética um ramo da Ética, quando se estuda o fato relacionado à BioMedicina e será 
o bem o valor nuclear a dar conteúdo às normas pertinentes a este fato. Todavia, se as normas 
Éticas forem eleitas pelo legislador, como de suma relevância para os fins desejados pelo 
mesmo, serão estas normas validadas, no que diz respeito ao Direito, surgindo, então o 
Biodireito. Nesse sentido, o Biodireito será um ramo do Direito, mas abrangerá a Bioética 
(ANDRADE JÚNIOR, 2002, p. 235). 

[19] Artigo 5º 

b) Em todos os casos é obrigatório o consentimento prévio, livre e informado da pessoa 
envolvida. Se esta não se encontrar em condições de consentir, a autorização deve ser obtida 
na maneira prevista pela lei, orientada pelo melhor interesse da pessoa. 

e) Se de acordo com a lei, uma pessoa não tiver a capacidade de consentir, as pesquisas 
relativas ao seu genoma só poderão ser empreendidas com vistas a beneficiar diretamente sua 
própria saúde, sujeita à autorização e às condições protetoras descritas pela lei. As pesquisas 
que não previrem um benefício direto à saúde somente poderão ser empreendidas a título de 
exceção, com restrições máximas, expondo a pessoa a riscos e ônus mínimos e se as pesquisas 
visarem contribuir para o benefício da saúde de outras pessoas que se enquadram na mesma 
categoria de idade ou que tenham as mesmas condições genéticas, sujeitas às condições 
previstas em lei, e desde que tais pesquisas sejam compatíveis com a proteção dos Direitos 
humanos do indivíduo. 

[20] O paciente possui o Direito a, não só antes de iniciar qualquer tratamento, mas ao longo e 
a qualquer momento deste, ter todas as suas dúvidas esclarecidas podendo retirar o seu 
consentimento e interromper o tratamento. Salvo em casos de urgência, ocorrendo perigo de 
vida para o paciente, o doente recusando a oferta ou constatando-se que a pessoa não está de 
pleno acordo com o tratamento, este não poderá lhe ser imposto (SOARES; CAMILO, 2007, 
p.56). 

[21] Há, a partir desse princípio, a proibição do comércio de partes do corpo e órgãos 
humanos, uma vez que mesmo que houvesse o consentimento do indivíduo o Direito coíbe 
qualquer dano intencional ao corpo e a atribuição de valores econômicos à vida ou a partes do 
corpo humano. 

[22] Esse princípio está intrinsecamente associado à idéia de não-valoração patrimonial do 
corpo humano e suas partes. Dessa forma, proíbe qualquer comercialização com componentes 
bióticos que constituem o corpo humano, em parte ou em todo, inclusive quando se tratar de 
cadáver humano, pois em vida abrigavam os componentes psico-espirituais do homem. Após 
a morte materializa-se a lembrança de que, à época em que o processo vital daquele ente era 
ativo, sua individualidade humana foi capaz de manifestações sentimentais e aspectos que 
traduziam dignidade (SOARES; CAMILO, 2007, p.56). 
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[23] Dar patentes dessas técnicas a pessoas privadas é um atentado contra a verdadeira 
beneficência, chegando a tanger o universo da maleficência e aviltamento do corpo humano, 
pois a dignidade humana e o bem comum não podem ser preteridos em função de interesses 
privados mercantilistas. Entregar patrimônio de todos a um indivíduo ou demais pessoas, de 
maneira que esses possam até manipular o acesso dos meios de cura, seria algo muito injusto 
à população em geral. Como patrimônio universal, o conhecimento referente à manipulação 
com o corpo humano desde o momento de sua formulação já poderia ser utilizado inclusive 
pelos próprios Estados, para benefício de seus povos, como também de outros países, sem 
nenhum ônus financeiro advindo de pagamento a outrem para obter o uso do conhecimento 
(SOARES; CAMILO, 2007, p.57). 

[24] O homem - na sua condição humana - é um ser universal. Os Direitos humanos decorrem 
da condição humana; são, portanto, de caráter universal, aplicando-se ao ser humano, onde se 
encontre, bem como a tudo que detiver a qualidade humana. 

Essa qualidade de universal dos Direitos humanos, da dignidade da pessoa humana faz com 
que permaneçam situados acima da própria soberania do Estado - motivo pelo qual, neste 
particular aspecto dos Direitos humanos, o seu reconhecimento e efetividade, em termos 
internacionais, independem de que 
o  Estado,  no  exercício  da  sua  soberania,  reconheça  essa universalidade imperando, nesse 
caso, a ordem internacional (Garcia, 2004, p. 63). 

[25] As várias "dimensões dos Direitos humanos", nada mais são do que novas facetas de um 
mesmo Direito, o Direito à vida, só que em momento histórico diferente. Assim, a expressão 
"gerações dos Direitos humanos" pode nos dar, erroneamente, a idéia de alternância, de 
superação, de descarte. Por outro lado, quando se fala em "dimensões", se resgata a idéia de 
expansão, de acumulação, de fortalecimento, de nova visão.  

As diversas dimensões dos Direitos humanos foram construídas como respostas às grandes 
violações, injustiças e estado de insegurança da humanidade. As dimensões são resultados de 
reações às violações dos Direitos (SCHNEIDER, 2009). 

[26] A primeira geração dos Direitos fundamentais surgiu com as revoluções burguesas dos 
séculos XVII e XVIII. Esses Direitos assentam-se no liberalismo clássico, encontrando, pois, 
inspiração no iluminismo racionalista, base do pensamento ocidental entre os séculos XVI e 
XIX. São também chamados de Direitos individuais ou Direitos de liberdade e têm por 
destinatários os indivíduos isoladamente considerados e são oponíveis ao Estado (LEITE, 
2004, p.104). 

[27] Igualdade formal - aquela apenas declarada pelo texto da lei, mas que não busca uma 
efetivação da igualdade de forma real. 

[28] Os Direitos fundamentais de terceira geração, também chamados de Direitos de 
fraternidade ou de solidariedade, aparecem com a conscientização de que o mundo é dividido 
em nações desenvolvidas e subdesenvolvidas ou em fase de desenvolvimento. Decorrem, 
pois, da reflexão acerca de temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à 
comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. 

Dotados de altíssima dose de humanismo e universalidade, os Direitos de terceira geração não 
se destinam especificamente à proteção de um indivíduo, de um grupo de pessoas ou de um 
determinado Estado, pois os seus titulares são, via de regra, indeterminados. A rigor, seu 
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destinatário, por excelência, é o próprio gênero humano, num momento expressivo de sua 
afirmação como valor supremo em termos existenciais (LEITE, 2004, p.105). 

[29] É conhecida dos juristas e jusfilósofos a afirmação de Norberto Bobbio ("A era dos 
Direitos", Editora Campus, 1992) de que, no campo dos Direitos Humanos, após termos 
conhecido a Primeira Geração - Direitos e garantias individuais - a Segunda Geração - 
Direitos sociais - e a Terceira - mescla das duas anteriores que se configuraria, por exemplo, 
no Direito a viver em um meio ambiente saudável e no Direito do consumidor - assistiríamos 
ao advento da Quarta Geração de Direitos Humanos. Essa somente possível porque as 
inovações tecnológicas criariam para a humanidade problemas de ordem tal que o Direito, 
forçosamente, sob pena de alteração e deterioração do genoma humano, se veria instado a 
apresentar soluções, propondo limites e regulamentos às pesquisas e uso de dados com vistas 
à preservação do patrimônio genético da espécie humana. Com isso, o Direito estaria 
protegendo não só o homem enquanto indivíduo, mas também, e principalmente, como 
membro de uma espécie (LIMA NETO, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL AO 
PLANEJAMENTO FAMILIAR NO QUE CONCERNE À GESTAÇÃO 

EM ÚTERO ALHEIO.  
 

CONSIDERATIONS ABOUT THE FUNDAMENTAL RIGHT TO FAMILY PLANNING 
IN RELATION TO PREGNANCY IN UTERUS ANOTHER. 

 
 
 

Márcia Correia Chagas 
Maria Alice Pinheiro Nogueira 

 

RESUMO 
O exame dos aspectos mais relevantes que norteiam os ordenamentos jurídicos modernos 
indica a compreensão dos novos valores que abrangem a seara do Direito. A bioética constitui 
um saber autônomo que surgiu diante da necessidade de uma discussão sobre as questões 
éticas que permeavam o desenvolvimento tecnológico das técnicas médicas e o progresso da 
ciência biológica, desde as pesquisas primárias até a sua aplicação como resposta às novas 
tecnologias científicas, representando uma forma de conduta, baseada na moral e na ética, 
destinada não só à medicina, mas, igualmente, para a sociedade. Nessa perspectiva, percebe-
se, à proporção que as novas técnicas de assistência à saúde humana se desenvolvem 
rapidamente, devem, indubitavelmente, respeitar os direitos do indivíduo, com justiça e 
equidade. Contudo e, em razão disso, surgem discussões éticas, jurídicas e religiosas quanto à 
prática das técnicas de reprodução medicamente assistida, em especial da maternidade de 
substituição. Questionam-se, então, quais os limites para a realização do projeto parental, bem 
como qual a baliza imposta para a ingerência estatal em questões do âmbito privado.  
PALAVRAS-CHAVE: PLANEJAMENTO FAMILIAR; MATERNIDADE DE 
SUBSTITUIÇÃO; BIOÉTICA. 
 
ABSTRACT 
An examination of relevant aspects that govern modern legal systems indicates an 
understanding of the new values that underlie the mobilization of law. Bioethics is an 
autonomous knowledge that arose due to the need for a discussion of ethical issues that 
permeated the technological development of medical techniques and progress of biological 
science, from primary research to its application as a response to new scientific technologies, 
representing a form of conduct based on moral and ethics, aimed not only medicine but also 
for society. From this perspective, it is perceived, the proportion that the new techniques of 
human health care are developing rapidly, are undoubtedly respect individual rights, with 
justice and equity. However, and for that reason, there are ethical, legal and religious issues 
about the practice of assisted reproductive techniques, especially of surrogacy. One may 
wonder, then, what are the limits for the completion of the project's parent, and the goal 
imposed for non-interference in state matters privately. 
KEYWORDS: FAMILY PLANNING; SURROGACY; BIOETHICS. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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Reflexo da evolução conceitual e valorativa do Estado Democrático de Direito, pode-

se comprovar que a Carta Política deixou de constituir mero documento de governo para 

expressar as transformações sociais, com efetiva participação popular. Nesse contexto, a 

concepção dos direitos fundamentais diz respeito aos direitos assegurados por garantias 

constitucionais, resguardados com status de cláusulas pétreas, que visam, prioritariamente, à 

preservação da dignidade da pessoa humana contra a ingerência e os abusos do poder estatal.  

As mudanças originadas em razão do progresso científico explicitaram a necessidade 

de novos paradigmas na ordem política das sociedades. Nesse diapasão, as Constituições 

modernas impõem a ruptura pragmática clássica, com consequente separação das esferas 

religiosa, moral, política, social e jurídica, objetivando a preservação da ordem constitucional 

democrática. Ressalta-se, por conseguinte, a liberdade e a igualdade como alguns dos novos 

parâmetros jurídicos.  

Diante da relevância dos aspectos democráticos, nota-se uma maior manifestação 

feminista em prol da construção e concretização dos seus direitos na sociedade, como forma 

de alcançar a almejada independência e igualdade.  Até então, a mulher representava apenas o 

papel social de mãe e de “rainha do lar”, destituída de autonomia, especialmente quanto à 

vontade de gerar filhos.  

Atribuía-se a ela unicamente os deveres familiares, incluído o pensamento de que a 

sexualidade somente lhe serviria à procriação, com o devido respeito e obediência ao seu 

companheiro. Constata-se, facilmente, a mulher representando mais um objeto para a 

consecução de um fim que, mesmo, sujeito em si, livre e autônomo para realizar seus anseios. 

Observa-se, igualmente, que a saúde feminina era objeto de pouca importância na 

seara médica, haja vista seu vínculo exclusivo com o aspecto materno-infantil. Em razão de a 

mulher ser vista apenas como meio viabilizador da procriação e do cuidado dos filhos, 

somente isso justificava o amparo à sua saúde. 

Os avanços sociais que caracterizam a igualdade de gênero nunca se constituíram 

sem um embate cultural. Aspectos históricos, políticos, econômicos ou quaisquer outros 

também são os feitios que embasam as concepções de gênero.  

Apesar da crescente importância das políticas públicas, estas não evoluíram o 

suficiente em suas diretrizes, a fim de acompanhar as novas expectativas sociais. Continuam, 
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portanto, aplicando uma postura controlista, a qual confere exclusivamente à mulher a 

responsabilidade pelas implicações da reprodução.  

Este trabalho resulta de análises realizadas por integrantes do projeto: “Mulher: 

Sujeito ou Objeto dos Mecanismos de Implementação do Direito Fundamental ao 

Planejamento Familiar?”, realizado no Núcleo de Pesquisa do Centro de Ciências Jurídicas da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e é fomentado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) cuja linha de pesquisa visa aos direitos 

fundamentais, e o grupo de pesquisa, aos direitos humanos. Para a consecução dos objetivos 

do presente trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica, com a consulta a livros e sítios 

eletrônicos, o que possibilitou fazer uma análise crítica acerca da biotecnologia, bem como ser 

feito um levantamento histórico do surgimento da bioética, essencial para a formulação das 

presentes ideias. 

Buscou-se estabelecer, nesse trabalho, uma análise acerca do planejamento familiar, 

direito constitucionalmente garantido, a partir do enfoque dos estudos do gênero, com o fim 

de apreciar como se apresentam as responsabilidades em relação à constituição da família, 

bem como da participação do Estado, do homem, da mulher e do casal para a concretização 

do projeto parental. 

Inicialmente, discorrer-se-á acerca da importância e do ônus feminino quanto à 

constituição da família e quais as concepções modernas sobre o tema. Posteriormente, será 

apresentada uma análise atinente às técnicas de reprodução medicamente assistida, como 

solução hábil para a concretização do projeto parental. Há que se observar, igualmente, o 

descompasso entre o avanço tecnológico e a inércia do ordenamento jurídico, o que propicia 

práticas antiéticas e amorais. Finalmente, apresentar-se-á a análise que tem o intuito de gerar 

uma reflexão a respeito da paternidade responsável e a possível ingerência estatal na esfera 

privada.  

1-  A MULHER E O PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Ampla é a multiplicidade de significações concedida para a saúde reprodutiva e para 

os direitos reprodutivos, e o seu entendimento pode variar mesmo entre as pessoas da mesma 

comunidade. A sensibilidade cultural refere-se à percepção e à compreensão dessas acepções 

variadas prosperadas em realidades distintas, pela qual se busca a mitigação das resistências 

ao planejamento familiar, como instrumento essencial à promoção da saúde sexual e 

reprodutiva.  
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 As abordagens culturais buscam compreender a contribuição do homem e da mulher 

para a procriação ou mesmo qual o significado que o casal dá a uma família ou a um filho. 

Pelo prisma do gênero, a mulher é vista, na maioria das vezes, em um patamar submisso ao 

homem, numa relação de desigualdade, sendo-lhe imposto o dever social da maternidade e o 

ônus do planejamento familiar, como forma de cercear sua autonomia. 

No que concerne à relevância das novas diretrizes do planejamento familiar, 

reconhece-se a participação da mulher no processo da conquista da sua autonomia e a maior 

responsabilidade feminina no que diz respeito à realização do projeto parental.  

Ultrapassada a fase reivindicatória de direitos, as questões feministas assinalam o 

novo perfil contemporâneo, com maior participação da mulher nas decisões e nas mudanças 

dos parâmetros da sociedade.   

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §7º, explicitou o planejamento 

familiar no Brasil como um direito, abalizado pelos princípios da dignidade da pessoa humana 

e da paternidade responsável, passando a significar não só a concepção dos filhos, mas 

também o amparo e a oferta de meios educacionais e científicos pelo Estado, a fim de 

viabilizar o exercício desse direito. 

Posteriormente, tal dispositivo constitucional foi regulado pela Lei nº 9.263 de 

12/01/1996, que expressamente enfatiza que o planejamento familiar é um direito de todo 

cidadão, consagrando-o, assim, como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que 

garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal, sendo defeso o uso dessas ações para qualquer tipo de controle 

demográfico. 

Paralelamente, no âmbito mundial, a partir da Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, ocorrida no Cairo, em 1994, e da IV Conferência Mundial da 

Mulher, sediada em Pequim, em 1995, surgiu o conceito de “autonomia reprodutiva”, que diz 

respeito às ações amplas no campo da reprodução, envolvendo não só mulheres e homens, em 

si mesmos, como também o casal.  

Os direitos reprodutivos consagrados em tais eventos, explicitados inequivocamente 

como direitos fundamentais, apresentam-se como controle de fecundidade, em sua feição 

negativa, vislumbrando o direito de uma sexualidade sem reprodução.  
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Infere-se, portanto, que a conquista do direito ao planejamento familiar é reflexo das 

inúmeras discussões e reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos em âmbito 

internacional, o que nos demonstra um avanço na busca pelos direitos humanos que vêm se 

especificando, cada vez mais, em prol da sua pretensão de universalidade. 

Em mesmo parâmetro, surgiu, posteriormente, a necessidade de discussão como 

forma de preocupação acerca do “se” e “quando”, além do “como” se reproduzir, gerando 

expectativas em torno das técnicas de reprodução medicamente assistida, o que fomentou o 

direito à procriação, em seu aspecto positivo de reprodução. (IAGULLI, 2001, p. 158).  

A partir desses eventos, buscou-se promover, então, o exercício responsável dos 

direitos sexuais e reprodutivos, como fundamento para as políticas e programas estatais e 

comunitários na esfera da saúde reprodutiva. 

Nessa perspectiva, não se alude mais apenas à responsabilidade e ônus feminino 

quanto à formação familiar. Os documentos públicos oficiais oriundos desses encontros 

internacionais  

reconhecem, portanto, o papel central que a sexualidade e a relação 

entre homens e mulheres desempenham no tocante à saúde e aos 

direitos da mulher e afirmam que os homens devem assumir a 

responsabilidade pelo seu próprio comportamento sexual, sua 

fecundidade, contágio de doenças sexualmente transmissíveis, bem 

estar de suas companheiras e paternidade de todos os filhos. (DINIZ, 

2006, p. 150). 

Reforça, então, a mudança na mentalidade da sociedade quanto à responsabilidade 

pela concepção, que deve ser compartilhada em equilíbrio tanto pelo homem, quanto pela 

mulher, bem como das consequências das relações sexuais ou da reprodução por meio de 

técnicas modernas. 

O enfoque das preocupações com o planejamento familiar deixa de ser cogitado em 

torno unicamente da mulher e passa a ser reflexo dos comportamentos do casal, sob a 

perspectiva do melhor interesse do menor, que deve ter resguardado o amparo a sua 

dignidade.  
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O avanço tecnológico, principalmente, observado a partir da metade do século XX, 

proporciona benefícios para a sociedade por viabilizar a transferência e o uso de partes do 

corpo de uma pessoa em favor de outra necessitada. Contudo, além dessas vantagens, o 

progresso médico estimula, indiretamente, o desenvolvimento do mercado do corpo humano. 

A biotecnologia, sobre o enfoque das práticas médicas que permitem a reprodução 

por meios artificiais, implica reflexões críticas para toda a sociedade. O célere progresso da 

ciência origina discussões no âmbito ético e moral, que, enquanto proporciona felicidade para 

alguns, pode significar uma forma de sobrevivência para outros, por meio da comercialização 

do próprio corpo, desvirtuando o caráter solidário das novas técnicas que viabilizam a 

reprodução. 

  

2- TÉCNICA DE REPRODUÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA- um aparo à 

infertilidade. 

O progresso científico e a modificação no comportamento cotidiano são fatores que 

se intermedeiam quando se faz referência à reprodução humana, de tal forma que a 

maternidade de substituição, também conhecida por sub-rogação de útero, gestação substituta 

ou mãe portadora apresenta-se “como símbolo da rápida combinação de tecnologias 

biomédicas e ações de mercado, a partir das vantagens corretivas oferecidas pela medicina e 

de novas formas de exploração do corpo humano.” (BERLINGUER; GARRAFA, 1996, p. 

29).  

Essa técnica é condenada na Alemanha, Espanha, França, Itália e em Portugal, bem 

como em doze dos cinquenta estados americanos. A Inglaterra e a Índia, por outro lado, 

admitem a prática da sub-rogação de útero. Nesse último país, permite-se, inclusive, a 

remuneração da gestante. (BRAUNER, 2003, on line). 

A saúde, como direito constitucionalmente resguardado, é direito de todos e dever do 

Estado. As atividades médicas subordinam-se, assim, à tutela estatal e às diretrizes do 

ordenamento jurídico vigente. 

Pertinente, dessa forma, é a crítica feita à restrita e lacunosa legislação existente 

quanto à saúde pública, bem como à referente às técnicas de reprodução medicamente 

assistida, que, com dificuldade, concretizam seus efeitos práticos. 
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Observa-se que a medicina tem evoluído a rápidos passos. Com base nisso e com o 

ensejo de viabilizar melhores condições reprodutivas, foi instituída a Portaria nº 426/gm de 22 

de março de 2005, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de 

promover a “Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida”. 

Todavia, a salutar batalha por essa concretização de amparo, na prática, corresponde à mera 

utopia, principalmente, em decorrência da insuficiência financeira. Recorre-se, então, à 

assistência privada de saúde, a fim de proporcionar a realização do projeto parental ao 

crescente número de indivíduos que apresentam problemas de infertilidade ou esterilidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), atualizado pela Lei nº 8.069, 

referente à Lei de Adoção, prevê diversas ações do Poder Público que dizem respeito às 

gestantes, como propiciar o acompanhamento de pré-natal e perinatal, bem como assegurá-las 

apoio alimentar. No entanto, poucas são as políticas públicas que realmente viabilizam e 

concretizam o amparo à saúde da mulher e da criança.  

Igualmente, o Código Civil vigente, em seu artigo 1.597, assegura que se presumem 

concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial 

homóloga, mesmo que falecido o marido; havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de 

embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; ou havidos por 

inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. 

Corresponde, portanto, a um avanço no ordenamento pátrio, quando da aceitação 

dos novos modelos de reprodução pelas biotecnologias, todavia, a legislação se apresenta 

omissa quanto aos meios a serem empregados para a viabilização dessas técnicas, assim 

como não especifica quais os cuidados e quais os amparos do Estado para a consolidação da 

quimera parental.  

Oportuno salientar a existência da proposta de diversos projetos de lei no Congresso 

Nacional, com o objetivo de compatibilizar a ordem jurídica com os novos parâmetros sociais 

impostos pela biotecnologia. Como exemplo, há o Projeto de Lei do Senado nº 90, 

apresentado pelo senador Lúcio Alcântara em 1999, que dispõe sobre a Procriação 

Medicamente Assistida e considera crime a “barriga de aluguel.”  

Cita-se, igualmente, o projeto de lei nº 1.184, de 03/06/2003, do Senado Federal, que 

trata sobre a reprodução assistida e, mesmo em regime de prioridade para a tramitação, ainda 

não foi de todo apreciado.  Constata-se que, apesar da complexidade do tema, tais projetos de 

lei extrapolam o tempo compreensível para a sua aprovação, proporcionando o descrédito 

atinente ao Poder Público. 
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Relativamente ao Brasil, a maternidade substituta tem se tornado comum, mesmo 

que ainda haja carência de legislação específica que regularize o uso das diversas técnicas de 

reprodução assistida, motivo pelo qual se adentra em um caminho controverso, pois se trata 

de questões que, apesar de ligadas à intimidade das pessoas, ultrapassam a esfera privada da 

família e ganham o espaço público.  

Com o advento da Lei nº 3.268/57, os Conselhos de Medicina adquiriram autonomia 

administrativa e financeira, constituindo-se em autarquia. Suas resoluções passaram a ter 

status de normas de conduta médica, o que demonstra a relevância da Resolução nº 1.358/92 

do Conselho Federal de Medicina, a qual prevê que a gravidez de substituição seja feita entre 

pessoas com parentesco de até segundo grau, exceto se inexistir parente que possa gestar, caso 

que será analisado pelo Conselho Regional de Medicina, com consequente aprovação ou não 

para a realização da prática, ressaltando o caráter solidário da técnica, com a justificativa de 

coibir a comercialização, haja vista que a compra ou venda de tecidos, órgãos ou partes do 

corpo humano é crime.  

A Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, apesar de não ser dotada de 

força cogente, possui força deontológica e administrativa e vem sendo considerada modelo 

para os projetos de lei que tratam da matéria. 

A expectativa gerada em torno das técnicas reprodutivas tem amparo na justificativa 

de que a procriação não denota apenas a constituição de uma família, relaciona-se, 

igualmente, a uma forma de sucesso pessoal.   

Importante retomar o foco quanto à imposição social da maternidade, desta vez 

direcionado sobre a problemática da infertilidade. Acrescente-se a cobrança, culturalmente 

arraigada, e o sonho do projeto parental, que, frustrado pela impossibilidade de gerar filhos, 

afeta física e psicologicamente os envolvidos, causando sentimentos, como a culpa, a tensão e 

a angústia. “Numa sociedade competitiva, em que a tônica é a realização imediata de todos os 

desejos e aspirações, onde qualquer frustração influi num sentimento de inferioridade e 

fracasso, a esterilidade, mesmo que sem causa aparente, fragiliza pessoas e relações.” 

(ANDRADE; CHAGAS, 2010, on line). 

A infertilidade humana, diante da legislação pátria, alcançou status de um problema 

de saúde pública com implicações médicas e psicológicas. Ao Estado, portanto, compete 

promover a saúde do indivíduo, inclusive por meio de ações coadunadas com o atual estágio 

da ciência médica, não podendo se abster de propiciar o acesso às tecnologias reprodutivas.  
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Importante também é a viabilização de programas que se preocupem com o amparo 

psicológico dos casais, por meio de atividades de terapia para homens e mulheres 

impossibilitados de gerarem filhos, representando uma maneira de amenizar crises de auto-

estima.   

Nessa diretriz, a reprodução assistida corresponde a uma forma de promoção de 

saúde física e psicológica dos indivíduos incapacitados de gerar, como meio de proporcionar 

o sonho do projeto parental.  

Diante da infertilidade e motivado pelo desejo da parentalidade, ou mesmo, pela 

necessidade de adequação social, parte do público feminino a atitude de buscar, nas técnicas 

reprodução assistida, a solução para os seus problemas. A fuga da esterilidade e/ou o desejo 

de ter filhos tornam o corpo da mulher, mais uma vez, como um objeto, um instrumento para 

que se realize uma vontade. O corpo feminino é o objeto principal de todos os procedimentos 

de fertilização. 

Constituindo a família a base da sociedade, questiona-se, por conseguinte, o limite da 

interdisciplinaridade entre o cientificamente possível e o ético e socialmente desejável. Nesse 

sentido, cabe ao Estado promover meios para que haja, desde a mudança de mentalidade 

quanto à essência do planejamento reprodutivo, através da veiculação de informação, 

principalmente, nas consultas de planejamento familiar, até a efetivação da igualdade material 

da mulher frente ao exercício dos seus direitos, por meio de medidas concretas capazes de 

viabilizá-los.  

Perante a possibilidade de reprodução por técnicas medicamente assistidas e a 

existência de lacuna de normas jurídicas para regulamentar o tema, a inseminação artificial 

tem sido executada sem o devido respaldo médico e legal, propiciando inconvenientes à 

ordem moral. Constata-se tal ideia pela verificação da existência de inúmeros casos de 

gravidez oriunda de contratos de sub-rogação de útero, que se perfazem sem a observância 

das diretrizes legais, corrompendo o socialmente plausível.  

  

3- A MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E OS CONTRATOS FIRMADOS  

É do próprio instinto do ser humano a vontade de constituir uma família, entretanto, 

previamente, diversas condições devem ser cumpridas, visando, principalmente, à segurança 

jurídica e à saúde, tanto da mãe, quanto do filho, quando da submissão às técnicas médicas de 

reprodução.  
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Para tanto, ressalva o Conselho Federal de Medicina que a gestação não pode ser 

fruto de mera convenção entre a mãe portadora e a pessoa infértil. Requer-se uma avaliação 

antecedente do estado da saúde física e mental de ambas, bem como uma averiguação da 

existência de parentesco entre as duas. Havendo esse último requisito, insta ao Conselho 

Regional autorizar ou não o procedimento de tal técnica.  

A autonomia frente à decisão de gerar filhos, dessa forma, não tem caráter absoluto. 

Há limites e ponderações que devem ser impostos pelos direitos dos filhos que irão nascer, 

com o intuito de tutelar, principalmente, sua dignidade. 

A independência da vontade dos particulares de contratar “consiste na prerrogativa 

conferida aos indivíduos de criarem relações na órbita do direito, desde que se submetam às 

regras impostas pela lei e que seus fins coincidam com o interesse geral, ou não o 

contradigam.” (RODRIGUES, 2006, p. 15). 

O que é comum perceber, todavia, é o desrespeito às indicações propostas pelos 

Conselhos de Medicina, que, mesmo tendo fundamento somente deontológico, tem 

importante embasamento ético. Em decorrência disso, os indivíduos procuram, 

clandestinamente, mulheres férteis e capazes de desenvolver uma gravidez saudável, a fim de 

concretizar o desejo maternal. Em diversos casos, são firmados acordos escritos. Questiona-

se, entretanto, a sua validade para o âmbito jurídico. 

Um contrato deve estar em harmonia com os interesses jurídicos e morais, os quais a 

sociedade está encarregada de resguardar, como forma de proporcionar a socialização do 

direito. Dessa forma, o direito de contratar consagra a autonomia da vontade, porém de modo 

limitado, sobretudo se extrapola a esfera particular para o âmbito da ordem pública.  

Um contrato válido para estar em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio 

deve apresentar partes capazes, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, além de 

ter forma prescrita ou não defesa em lei. Tendo em vista o contrato de sub-rogação de útero, 

muitas discussões são geradas sobre tal tema.  

A função social do contrato se defronta com o princípio pacta sunt servanda. Aquela 

emoldura este e previne situações de evidente desigualdade entre os contraentes. No entanto, 

diante da relação entre os sujeitos do acordo pela maternidade substituta, é comum haver um 

desequilíbrio de posse e poder, que influencia os atos do outro contraente.  

O dinheiro fácil em troca do corpo ludibria muitas mulheres que, na maioria das 

vezes, vivem em estado crítico de pobreza, com família numerosa constituída e, em vários 
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casos, sem um companheiro para colaborar com as despesas mensais. Pode-se fazer, 

inclusive, uma menção a uma prostituição reprodutiva.   

Faz-se mister mencionar que abstruso não é constatar que tais acordos estão 

ancorados em valores irrisórios e em condições subalternas, o que fere diretamente o princípio 

da dignidade da pessoa humana e deprecia o ser humanamente reconhecido.  

Há a discussão, igualmente, em torno da destinação do pagamento que se perfaria 

relativamente ao serviço prestado pela mãe substituta para o próprio custeio, em razão de uma 

série de condutas que teve que assumir, como modificação dos hábitos alimentares, consultas 

médicas, modificação hormonal e psicológica, dentre outras. Além disso, existe o fundamento 

jurídico de um contrato bilateral, que enseja responsabilidades recíprocas, o que se encontra 

no artigo 594 do Código Civil vigente, dispondo que “toda espécie de serviço ou trabalho 

lícito, material ou imaterial, pode ser contratada, mediante retribuição”.  

Em vias opostas, discute-se que a busca da felicidade na maternidade se corrompe 

pela reificação do ser humano, haja vista que a concepção da criança se dará por meio de uma 

negociação, despertando a menosprezo da pessoa humana. Válida é a digressão ao 

entendimento de que não se é só corpo, mas, sim, corpo e alma.  

O Biodireito pode discutir com maior amplitude temas dessa magnitude, 

consagrando, igualmente, o estudo do direito penal e do direito constitucional, como assevera 

Tycho Brahe Fernandes (2000, p.42) ao aludir que “o biodireito é um direito voltado para a 

tutela dos direitos humanos de uma forma geral, especificamente daqueles direitos criados e 

modificados em razão dos avanços científicos da área biomédica.” Assim, as novas 

biotecnologias e as descobertas inovadoras das ciências biológicas demandam os estudos da 

Bioética e do Biodireito, sob a perspectiva dos direitos fundamentais e do princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Nesse contexto, faz-se alusão a necessidade da consciência acerca do significado da 

maternidade e da paternidade. Quais suas consequências para a própria vida e em que ela 

influencia no âmbito social. Ressalta-se, do mesmo modo, a seriedade em constituir uma 

família de forma responsável, visando, principalmente, os princípios constitucionalmente 

elencados, em especial o da dignidade da pessoa humana. 

  

4- A PATERNIDADE RESPONSÁVEL – a esfera privada versus a esfera 

pública 
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O direito à formação da família ou, em outras palavras, ao livre planejamento 

familiar, deve estar submetido aos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável. Esse direito deve ser exercido livremente, inexistindo qualquer forma de 

ingerência desrespeitosa por parte de organismos oficiais ou privados, à luz do disposto no 

art. 226, § 7º, da CF/88. 

Pode-se afirmar que o direito de gerar é uma expressão do direito fundamental à 

saúde, em sua vertente positiva, em especial quando se trata das técnicas de reprodução 

assistida. Isto porque incumbe ao Estado a tarefa de torná-lo possível através de suas ações. É 

decorrente, também, em sentido amplo, do direito à vida, que pressupõe uma existência digna; 

e, ainda, do direito à liberdade, pois deve ser livre o exercício do planejamento familiar, 

estando de acordo com a dignidade humana e a paternidade responsável. 

O reconhecimento da relevância dos direitos sexuais e reprodutivos implica na 

inclusão do planejamento familiar no status constitucional, ressaltando seu cunho 

prestacional, cabendo ao Estado promover os meios para que ele possa ser exercido, 

respeitada a autonomia dos indivíduos, de forma que se busque a efetivação da igualdade de 

gênero.  

O conceito de planejamento familiar deve alcançar o significado de saúde 

reprodutiva. A infertilidade deve ser tratada como um problema de saúde, devendo ser 

oferecidas alternativas de tratamento. Afirma Maria Cláudia Crespo (2003, p.54): 

Ao Estado cabe disponibilizar recursos para o planejamento familiar, 

estimulando a paternidade e a maternidade responsáveis, oferecendo 

condições para que as pessoas possam escolher com autonomia e 

consciência o momento de gerar, ou, contrariamente, de não fazê-lo. 

Um Estado que impõe uma política de reprodução humana tolhe o 

direito inalienável das pessoas em ter filhos, viola o direito de seus 

cidadãos quando os impede de gerar, ou, quando impõe um número 

restrito para a prole. 

Assim, é analisada e considerada a ética da responsabilidade individual e estatal 

sobre a gravidez, destacando os compromissos assumidos, frente à ordem pública e privada, 

principalmente, de quem acorda em concretizar o sonho do projeto parental daquele que assim 

o está impossibilitado. 

Ao indivíduo é concedida a liberdade e autonomia para gerir os atos da própria vida, 

estabelecendo uma autonomia ética sobre si. O homem tem, então, a capacidade de 
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autodeterminação, sob os parâmetros legais, sem, contudo, insurgir-se como objeto, mas, sim, 

sujeito.  

A gravidez, seja fruto de técnica medicamente assistida, como concretização da 

maternidade de substituição, seja a natural, conduz a questões intrinsecamente relacionadas à 

dignidade da pessoa humana, bem como ao direito à vida. Corresponde a uma 

responsabilidade pelos cuidados próprios e do infante.  

O estado gravídico implica diversas mudanças físicas e psicológicas para quem vai 

gestar uma criança. Diante disso, o planejamento familiar, pelo prisma da decisão pela 

gravidez, corresponde a uma circunstância que deve ser bastante ponderada antes de 

concretizada. Dela advêm consequências irreversíveis, que devem ser sopesadas em razão da 

paternidade responsável.  

Tratando-se da maternidade substituição, à mãe portadora atribuem-se, da mesma 

forma, os deveres de cuidados com a criança gestada. O compromisso assumido para gestar 

uma criança deve ser arcado com responsabilidade. Não se trata de um mero objeto no ventre, 

mas de uma vida, que deve receber toda atenção.  

Como é cediço, a circunstância da maternidade gerará uma forte carga emocional e 

afetiva na gestante, pois o instinto natural a conduz a um evidente e compreensível apego à 

criança gerada. Porém, esse enunciado comporta exceções.  

Nem sempre a grávida respeita seus próprios limites e age sem a devida cautela. Não 

raras vezes, adolescentes que engravidam não tomam o cuidado necessário para o bom 

desenvolvimento da criança durante a gravidez.  

A má formação de um bebê pode suscitar a rejeição pelos pais biológicos, o que iria 

de encontro aos direitos fundamentais da criança. São situações como essa que devem 

despertar a preocupação social e estatal. A gravidez não referencia apenas à esfera privada. 

Adentra a ordem pública, de interesse comum da sociedade.  

 Qual é o limite, então, para a não ingerência estatal, visto um desarrazoado 

descuido, caracterizado pela desídia das gestantes, que é perceptível, cada vez mais. “A 

dignidade humana e a vida fetal devem ser respeitadas, e a paternidade tem de ser uma 

decisão responsável. Como poderia ter uma paternidade consciente, responsável e 

humanizante?” (DINIZ, 2006, p.118). 
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O princípio da proporcionalidade é invocado para dirimir a controvérsia da seara 

privada e da seara pública. A excelência pela honra da pessoa humana se expressa como 

corolário de todo arcabouço ético de uma sociedade. Como guardião dos direitos 

fundamentais, o Estado vê-se em situações complexas quanto às acepções próprias de cada 

indivíduo sobre o planejamento familiar.  

Bom-senso é uma das expressões que deve se manifestar na consciência de cada 

sujeito da sociedade em um Estado Democrático de Direito quando da decisão de procriar. 

Reproduzir não deve estar arraigado de contornos eróticos momentâneos. Transcende.  

Implica encargos irreversíveis.  

A paternidade e a maternidade responsável devem ser assumidas e concretizadas de 

forma consciente, visando, principalmente, o equilíbrio da estrutura familiar, que se apresenta 

como a base da sociedade.  

A autonomia da vontade confronta-se diretamente com a não ingerência estatal no 

planejamento familiar. Contudo, o direito de gerar está subordinado ao pilar da paternidade 

responsável. Isso significa que ao Estado, como provedor do bem-estar social, não se permite 

a inércia sobre tal circunstância.  

O Estado, por meio de suas políticas públicas, deve se comprometer com a ética da 

responsabilidade pública, despindo-se de qualquer forma de indiferença, propondo, por 

conseguinte, maneiras de efetivar os direitos fundamentais, constitucionalmente estabelecidos, 

como forma de preservar a dignidade da pessoa humana.   

  

CONCLUSÕES 

A evolução na concepção do gênero conscientizou a sociedade da importância de um 

planejamento familiar, desmistificando a figura feminina como a única diretamente 

responsável pelo ônus da constituição da família.  

A responsabilidade pela concepção deve ser partilhada pelo casal, que se organizará, 

por sua livre decisão e definirá o que melhor se adequa para a sua situação social e 

econômica. 

Urge que o Estado e a sociedade cumpram suas responsabilidades sociais. Devem as 

políticas públicas ser mais efetivas, para, então, ultrapassar os limites teóricos e tornar viável 

o plano prático.  
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Ações estatais são em demasiado importantes para a consecução positiva das 

políticas públicas. Aperfeiçoamento dos padrões publicitários sobre planejamento familiar, 

distribuição gratuita de informativos sobre a sexualidade humana e melhoria da rede pública 

de saúde são algumas das principais medidas que devem ser adotas em benefício da 

sociedade. 

O planejamento familiar, como livre decisão do casal, não é conceito absoluto, 

defeso de qualquer interferência estatal. A divergência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável permite o pronunciamento e possível manifestação 

estatal no caso concreto, o que amplia seu papel de não apenas propiciar meios educacionais e 

científicos para o exercício dos direitos inerentes a construção da família.  

Ressalta-se, igualmente, ser imprescindível o preenchimento das lacunas normativas 

no ordenamento jurídico brasileiro acerca do planejamento familiar e, em especial, sobre as 

diversas técnicas de reprodução assistidas, que correspondem ao retrato contemporâneo da 

nova sociedade, sob a égide de um Estado de Direito.  

O ordenamento jurídico precisa de balizas normativas para se ajustar ao perfil da 

sociedade moderna, com real compatibilidade com as novas biotecnologias desenvolvidas 

rapidamente pela ciência.  

Não se admite mais a existência de norma de caráter meramente deontológico, que, 

não surte efeito, senão na seara moral. Desnudada de efeitos cogentes, as normas dos 

Conselhos de Medicina pouco influenciam na sociedade, o que proporciona práticas sociais 

em perfeita desconformidade princípios éticos.  

Nesse mesmo aspecto, é inaceitável a postura pacifica da sociedade frente às práticas 

sem limites e sem amparo moral de diversas técnicas médicas. Necessária é a imposição de 

demarcações aos métodos biomédicos. 

Este trabalho consagra a apresentação parcial dos resultados obtidos, por meio da 

análise crítica sobre o tema, na pesquisa científica realizada através de um projeto “Mulher: 

Sujeito ou Objeto dos Mecanismos de Implementação do Direito Fundamental ao 

Planejamento Familiar?”, que se encontra em desenvolvimento. 

Diante o exposto, reconhece-se a importância das técnicas de reprodução assistida e 

propõe-se a utilização adequada de tal prática médica, como forma de resguardar e propiciar a 

felicidade pela concretização do projeto parental. Acrescente-se a necessidade de 

compatibilizar o progresso científico com o ordenamento jurídico pátrio, ainda arcaico e 
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desatualizado, frente à necessidade de tutela mais efetiva aos direitos e garantias da pessoa 

humana.  
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DADOS GENÉTICOS E AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA. 
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RESUMO 
A pesquisa apresentada busca conhecer a normatização sobre o fornecimento e 
disponibilização dos dados pessoais no contexto da Sociedade Informativa, especialmente, 
relacionado a dados genéticos. Como objetivo geral busca desenvolver uma análise sobre o 
Princípio da Autodeterminação Informativa como um direito fundamental do cidadão. Os 
dados pessoais, em especial os de saúde, devem ser usados para fins lícitos e específicos, que 
não coloquem a vida humana em risco, evitando-se publicização desnecessária e exposição da 
imagem de seu titular. Os dados pessoais podem ser disponibilizados para cadastro, 
arquivamento, conservação, registro e para fins de identidade genética, tanto pelo Estado 
como por empresas privadas. Porém, deve haver permissão de seu titular para serem 
monitorados, visando-se corrigir eventuais incertezas, ajustes ou retirá-los quando convier, 
cuja violação incide em indenização por danos morais ou materiais, pelo seu infrator, prevista 
em lei.  
PALAVRAS-CHAVE: AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA; INFORMAÇÃO; 
DADOS PESSOAIS; PRIVACIDADE. 
 
ABSTRACT 
The research presented here seeks to know the regulation on the supply and availability of 
personal data in the context of the Informational Society, especially related to genetic data. As 
a general objective seeks to develop an analysis on the Principle of Informational Self-
determination as a fundamental right of citizenship. Personal data, especially health, should be 
used for lawful purposes and specific to not put human life at risk, avoiding unnecessary 
publicity and exposure of the image of its owner. Personal data may be available for 
registration, filing, storage, record and for purposes of genetic identity, both by state and by 
private companies. However, there must be permission of its owner to be monitored in order 
to address any uncertainty or adjustments or remove them when convenient, the violation of 
which focuses on punitive damages or materials for their offender as provided by law. 
KEYWORDS: INFORMATIONAL SELF-DETERMINATION; INFORMATION; 
PERSONAL DATA; PRIVACY. 
 
 

   

INTRODUÇÃO; 1. INFORMAÇÃO; 2. DADOS PESSOAIS; 3. O CONTROLE DAS 

INFORMAÇÕES E DOS DADOS PESSOAIS; 4. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

BRASILEIRA (1988); 5. DADOS GENÉTICOS E AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA; 6. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS; 7. REFERÊNCIAS. 

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1503



1. Introdução 

  

No Século XXI a proteção dos dados pessoais na Sociedade1[1] Informativa é 

importante pela necessidade de tutelá-los quanto ao controle da utilização desses dados (pelo 

próprio indivíduo), o qual deve atuar como condutor de suas informações pessoais, ensejando 

regular o direito à autodeterminação informativa (VIEIRA, 2007, p. 8-10).  

O crescimento acelerado da tecnologia, principalmente, tratando-se da Informática1[2], 

conduz a maior preocupação com a utilização dos dados pessoais e sua tutela, levando a maior 

reflexão acerca de quais procedimentos devem ser adotados para garantir proteção à 

intimidade e à vida privada das pessoas. 

O fluxo do processamento de informações resulta no incontrolável aumento, tanto 

quantitativo como qualitativo das intromissões indesejadas na vida privada. Diz-se 

quantitativo, relativamente à amplitude de informações e dados disponíveis que se encontram 

sob o domínio de sujeitos públicos e privados. Por esse prisma conclui-se que tais dados se 

tornam um bem jurídico, por isso, passível de proteção. Diz-se qualitativo, no que se refere às 

técnicas utilizadas à captação e processamento destes dados, em busca de uma maneira mais 

eficaz no tratamento dos mesmos (DONEDA, 2006, p. 171-174). 

Inicialmente, o direito à privacidade, de aspecto individualista e isolamento, com 

vagar, ganhou outros contornos, permitindo que a vida privada fosse separada da vida laboral, 

requerendo proteção aos dados pessoais quanto à forma como estavam sendo utilizados. A 

menção se assenta no entendimento que ninguém pode ser interferido em sua intimidade, vida 

privada, familiar, no lar ou em sua correspondência particular, sofrer ataques a honra ou 

reputação porque a lei dá proteção contra interferências ou ataques que o indivíduo venha a 

sofrer. 

O avanço doutrinário e jurisprudencial, relativo à privacidade ganhou contorno 

internacional, sendo reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

aprovada em 10 de dezembro de 1948, conforme dispõe o art. XII. Suscita-se a importância 

do implante de mecanismos legais no ordenamento jurídico brasileiro, que visem proteger os 

dados pessoais de saúde, em especial, figurando a Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988) com o escopo de proteger aspectos ligados à privacidade conforme preconiza o 

art. 5°., LXXII, que institui o habeas data, cujo teor concede direito de acesso para retificação 

dos dados pessoais. 

 A busca por regulamentar a proteção dos dados pessoais, no ordenamento jurídico 

brasileiro e por disciplinar a autodeterminação das informações pessoais, possibilita que o 
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indivíduo possa ter acesso a seus dados, atuando como controlador de suas informações 

pessoais, autorizando ou não, sua utilização e publicização. 

Este estudo tem como objetivo geral desenvolver uma análise sobre o Princípio da 

Autodeterminação Informativa como um direito fundamental intimamente ligado à Bioética.  

  

1.  Informação 

  

Com a evolução tecnológica o espaço privado tem sofrido transformações se tornando 

cada vez mais público, fenômeno que impulsiona aos indivíduos não se importarem em 

partilhar informações pessoais em redes sociais (Orkut, Twiter, Facebook) (SCHAEFER, 

2010, p. 130). 

Stefano Rodotá (2008, p. 29) entende que estes indivíduos permitem que determinem 

quais e como aspectos de sua personalidade serão projetados no exterior (mundo externo), 

definindo ou reduzindo o alcance na esfera pessoal. 

No processo evidencia-se inadequação na definição jurídico-constitucional de 

privacidade em face dos sistemas informacionais tecnologizados modernos e da própria noção 

de intimidade presente na Sociedade da Informação (LEONARDI; KAMINSKI , 2010, 

online). A Lei nº. 9.296/96, de 24 de julho de 1996 defende em seu art. 1o. que, 

  

Art. 1º - A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer 

natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, 

observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação 

principal, sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à 

interceptação do fluxo de comunicações em Sistemas de Informática e telemática.  

Art. 2º. - Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas 

quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I.           Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 

II.        A prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 

III.      O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de 

detenção. 

[...] 

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações 

telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem 

autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão, de dois 

a quatro anos e multa. 
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Ao permitir a socialização de dados médicos e de saúde a idéia de confidencialidade 

individualista, liberal e clássica impossibilita adaptar tais vivências ao novo conceito de 

intimidade, trazido pelo Direito da Informação, por isso, deve haver readequação nos 

conceitos do direito de privacidade, sua proteção e readaptação da sociedade no processo. 

  

  

  

2.  Dados pessoais 

  

Os dados pessoais podem ser classificados em três espécies, sendo não sensíveis, 

sensíveis e de tratamento proibido. No primeiro caso refere-se à esfera da vida privada de seu 

titular. No segundo abrangem valores atinentes ao ambito da intimidade ou esfera 

confidencial. No terceiro, pertencem à esfera do segredo (VIEIRA, 2007, p. 2). A definição de 

dados pessoais, segundo o artigo Projecto Dadus na Lei de Protecção de Dados, art. 3º., 

Alínea A, da Lei no. 67/98, de Portugal é amplamente abrangente, significa que toda e, 

  

[...] qualquer informação [...] incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa 
singular identificada ou identificável - é considerado um dado pessoal. 
Telefones, morada, património financeiro, fotografias, videogramas, imagens por 
satélite, matrícula do carro, nº. de aluno, nº. do BI, endereço de correio electrónico, 
gostos pessoais, estado de saúde são exemplos de dados pessoais. Do mesmo modo, 
o som obtido através de uma gravação é um dado pessoal. Atenção à gravação de 
chamadas telefônicas principalmente quando tratamos de assuntos de natureza 
contratual ou de emergência: bancos, seguradoras, prestação de socorro, e outras 
linhas informativas (PROJECTO DADUS, 2010, p. 2). 

  

Para Tatiane Malta Vieira o tratamento dos dados pessoais é regido pela explicação 

inicial do motivo de coleta, de seu titular, devendo seguir um padrão de conduta regido por 

princípios norteadores (princípio da lealdade ou boa fé; de publicidade; transparência; 

proporcionalidade; veracidade; caducidade; segurança no tratamento; confidencialidade; não 

tratamento de dados sensíveis; reciprocidade das vantagens e responsabilidade objetiva 

(VIEIRA, 2007, p. 3-7). 

Os meios adotados para coleta de dados são regidos pelo princípio da reciprocidade 

das vantagens e o exercício dos direitos conferidos a seus titulares, incluindo direito de 

oposição e acesso às informações conferidas. Se a coleta é processada via Internet deve haver 
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direito ao acesso dos dados pelo seu titular e, mediante um simples click possa haver 

comunicação de seu titular com esses dados, visando com que a relação jurídica seja 

harmônica entre ambos (SCHAEFER, 2010, p. 7). 

O princípio da responsabilidade objetiva se impõe a indivíduos que controlam as bases 

de dados para que possam ser responsabilizados por danos decorrentes do descumprimento e 

desrespeito aos princípios antes descritos, independentemente de dolo ou culpa. 

O tratamento de dados pessoais é uma atividade de risco e implica na responsabilidade 

objetiva e, portanto, no dever de indenizar por acidentes ou quebra na segurança de guarda ou 

publicização que gere danos morais e materiais a seu titular, tal como violar o sigilo ou 

integridade das informações. Os dados pessoais, normalmente, estão registrados em base 

dados de provedores de redes abertas ou fechadas1[3].  

Para Tatiana Malta Vieira (2007, p. 296), o princípio do não tratamento de dados 

sensíveis, caracterizados como aqueles que se referem a origens raciais ou étnicas dos 

indivíduos1[4], opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, 

concernente à saúde ou vida sexual dos sujeitos é regulamentado pela Diretiva no. 95\46CE, 

art. 8o., a qual normatiza países integrantes da União Européia. Nesse raciocínio entende-se 

que os Estados membros devem proibir o tratamento de dados pessoais que venham informar 

dados sensíveis sobre os sujeitos, tendo em vista que sua revelação poderá conduzí-los à 

segregação pela sociedade (VIEIRA, 2007, p. 7). 

Os dados sensíveis caracterizam-se como os que pertecem ao círculo da intimidade ou 

esfera confidencial do indivíduo, referem-se a aspectos mais íntimos e somente podem sofrer 

tratamento com prévia autorização de seu titular ou representante legal (VIEIRA, 2007, p. 6). 

Os dados devem ser analisados no caso in concreto, tendo em vista que alguns, 

embora não parecam sensíveis, circunstancialmente, podem macular a identididade e 

intimidade de seu titular, especialmente, se utilizado com fim de discriminação, tal como 

quando revelarem informações raciais e étnicas.  

O Código de Ética Médica, frente a responsabilidade profissional, no art. 73 ilustra as 

hipóteses o dever do médico em se tratando de informações ou dados pessoais do paciente: 

  

Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício 

de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, 

do paciente. 

Parágrafo único. Permanece essa proibição:  
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a) mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha 

falecido;  

b) quando de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico 

comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento;  

c) na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de 

revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. 

  

A opinião política, a convicação religiosa ou filosófica, filiação sindical, saúde, vida 

sexual ou dados genéticos constituem elementos de proteção pelo Direito de Informação na 

atualidade (VIEIRA, 2007, p. 6). 

  

3.  O Controle das Informações e dos Dados Pessoais 

  

O ciberespaço (Internet) constitui novo meio de comunicação que emerge da 

intercomunicação mundial dos computadores, designa não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação numérica, mas o universo da informação que nela se abriga, incluindo os seres 

humanos que navegam e alimentam a existência da tecnologia (GONÇALVES, 2003, p. 137). 

De acordo com Fernanda Schaefer (2010, p. 184), o direito de controle dos dados pessoais 

somente pode ser realizado se esses mesmos direitos também forem protegidos e facilmente 

facultados ao titular das informações, observado o dever de reciprocidade dessas vantagens. 

Vale dizer que meios semelhantes aos adotados para realizar a coleta de dados devem ser 

facultados ao titular dos dados para o exercício do direito à autodeterminação informativa1[5]. 

Fernanda Schaefer (2010, p. 184-185) acrescenta que o fornecimento dos dados 

pessoais diretamente à empresa é mais complexo, pois facilmente o titular dos dados pode 

perder o controle, tendo em vista o repasse das informações para terceiros. 

  

[...] quando os dados não são fornecidos diretamente a determinada 

empresa ou entidade é mais fácil perder o controlo, originando situações em que nos 

interrogamos sobre como é que aquela empresa ou entidade (de que nunca ouvimos 

falar) nos conhece, sabe onde moramos, os nossos gostos, o aniversário dos filhos, 

se vivemos em casa própria ou arrendada, se gostamos de viajar, de ler jornais ou de 

beber cerveja. Estas situações são muito comuns na área do marketing. Em muitas 

destas circunstâncias, verifica-se que é a própria pessoa a dar informações, 

autorizando, distraidamente, a cedência dos seus dados pessoais a terceiros 

normalmente não identificados (atenção às cruzinhas nos quadrados pequeninos no 

fim dos questionários!). Devemos ler sempre atentamente os impressos que 

preenchemos antes de assinalarmos as opções pretendidas (PROJECTO DADUS, 

2010, p. 2).  
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A adequada proteção de dados decorre da imposição que a coleta somente poder ser 

realizada se observados seus fins delimitados e esclarecidos ao titular dos dados que, uma vez 

fornecidos e armazenadas as informações, sejam esses dados fornecidos o reflexo, na íntegra, 

da realidade do sujeito1[6]. 

O direito à informação fundamenta-se em princípios regidos pelo Direito geral, 

recentemente, encontra-se respaldado no Direito de Informação, um novo ramo do Direito que 

surgiu para regular a Informática Digital1[7] e sua relação entre o homem-máquina, 

  

O direito de informação pode ser prestado por escrito ou oralmente e deve 

ser lido ou escutado com atenção para que possamos conhecer com clareza e rigor 

todas as informações necessárias para decidir sobre a sua cedência a terceiros ou 

sobre a forma como poderemos vir a retificá-los ou a pedir a sua eliminação. No 

caso da comunicação de dados a terceiros, nem sempre o titular tem o direito de se 

opor. Quando tal comunicação de dados é imposta por Lei (p. ex., um banco está 

obrigado legalmente a comunicar ao Banco de Portugal todos os créditos que 

conceder, com a identificação da pessoa e do montante atribuído), o titular dos 

dados tem o direito de ser informado dessa comunicação, mas não pode se opor a 

ela. Independentemente da situação em causa o direito de informação tem que ser 

prestado cumprindo todas as exigências da lei (SCHAEFER, 2010, p. 185).  

  

O tratamento de dados, para a prevenção e segurança o Estado deve obedecer aos 

requisitos da lei em vigor, por isso, em certos casos, seu titular não pode se opor quanto a 

abertura de conteúdo quando para fins de investigação criminalística, histórica ou 

investigação científica1[8]. 

Caso o conteúdo do direito à autodeterminação informativa não seja corretamente 

observado pode gerar direito à indenização, que no Direito brasileiro é regido por Leis Civis 

ou Consumeristas (art. 431[9] e 44 do Código do Consumidor, Lei nº. 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990), ou conforme a origem da relação jurídica, ou ainda o direito ao exercício 

do habeas data (art. 5o., LXXII, da CF/88 e Lei no. 9.507/97), remédio constitucional que 

permite o recolhimento e verificação de informações pessoais constantes em bancos de dados 

do governo, ou que possuam caráter público. 

Nem sempre as informações solicitadas por empresas consideradas idôneas e que 

exigem um cadastro de dados pessoais no momento da realização de algum tipo de contrato 

são guardadas com total segurança e fidelidade ao seu titular. Nesse mesmo entendimento, 
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A falta de uma legislação específica no Brasil para a proteção de dados 

pessoais, como o número de documentos, deixa os cidadãos vulneráveis ao mau uso 

de suas próprias informações. Casos recentes de vazamento de dados, provocados 

tanto por empresas privadas quanto por órgãos públicos, mostram que a divulgação 

indevida pode causar situações de racismo e preconceito ao titular (Walter apud 

GAZ POVO, 2001, p. 1). 

  

O novo modelo de ética encontra-se fundamento nos Direitos Humanos e se efetiva a 

partir da noção de hipermodernidade1[10], desenvolvendo, por consequência, um novo modelo 

de ética, que por um lado projetam o indivíduo, o mercado e a ciência, não mais limitados por 

barreiras de modernidade, por outro, busca conciliar os três pilares (mercado, indivíduo e 

ciência) rumo à construção de uma sociedade solidária (ROBL FILHO , 2010, p. 125). 

  

4.  Constituição da República Federativa Brasileira (1988) 

  

Atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro não há normas infraconstitucionais 

específicas que visem proteger os dados sensíveis, podendo contar apenas com escassas 

normas que podem ser aplicadas analogicamente ao caso concreto. 

Segundo Danielo Doneda (2006, p. 161), “a própria seleção de quais seriam estes 

dados considerados sensíveis provém da valorização de que a circulação de determinadas 

espécies de informação apresentariam um elevado potencial lesivo aos seus titulares, em uma 

determinada configuração social”. 

Os direitos fundamentais encontram-se amparados nos direitos humanos, pela 

Proclamação Universal, por isso, não se confundem entre si. Não obstante, o Código de Ética 

Médica preconiza no Capítulo I, Dos Princípios Fundamentais, XI alerta que o médico deve 

guardar “[...] sigilo a respeito das informações que detenha conhecimento no desempenho de 

suas funções, com exceção dos casos previstos em lei” e o XXIV preconiza que: “sempre que 

participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as 

normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos de pesquisa”. 

O direito à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem conduz ao duplo caráter 

desses direitos, pois além de serem direitos fundamentais, por isso, com especial proteção 

pelo ordenamento jurídico, são, ao mesmo tempo, direitos de personalidade. Em verdade, 

esses direitos podem ser perfilados como direitos subjetivos da personalidade, com eficácia 

em âmbito interprivado, para posteriormente atingir estatura constitucional (ECHTERHOFF, 

2010, p. 126). 
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A Constituição da República Federativa do Brasil (1998), art. 220, preleciona que: “a 

manifestação de pensamento, a criação a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta 

Constituição”. No entanto, o diploma não excluiu a possibilidade que posteriormente fossem 

introduzidas limitações à liberdade de expressão e de comunicação, para estabelecer que essas 

liberdades deveriam ser feitas observando o disposto no diploma legal. 

O art. 5, IX da Constituição da República estabelece que: “é livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença”. Por conseguinte, se houver violação da intimidade, da vida privada, da honra e 

imagem das pessoas, as mesmas terão direito de ser indenizadas pelo dano material ou moral 

decorrente da violação (Constituição da República Brasileira (1988), art. 5., X). 

Para Marcel Leonardi e Omar Kaminski (2010, p. online), o direito à privacidade não 

constitui um direito absoluto do cidadão, pois que esse direito pode ser quebrado mediante 

ordem judicial (LEONARDI; KAMINSKI, 2010). 

De acordo com Fernanda Schaefer (2010, p. 130), 

  

A privacidade assume posição de destaque na proteção da pessoa humana, 

não somente tomada como escudo contra o exterior – na lógica da exclusão – mas 

como elemento positivo, introdutor da cidadania, da própria atividade política em 

sentido amplo e dos direitos de liberdade de uma forma geral. A privacidade assume 

um caráter relacional, que deve determinar o nível de relação da própria 

personalidade com as outras pessoas e com o mundo exterior. 

  

Tatiana Malta Vieira (2007, p. 115) acrescenta haver uma relação conflituosa 

denominada colisão dos direitos fundamentais que, embora constitucionalmente garantidos 

sabe-se que existe uma inevitável tensão na relação entre liberdade de expressão e de 

comunicação, de um lado, e os direitos da personalidade constitucionalmente protegidos, de 

outro, que pode gerar uma situação conflituosa, a chamada colisão de direitos fundamentais. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) conferiu real significado aos 

direitos de personalidade, consagrado pelo princípio da dignidade humana e estabeleceu a 

inviolabilidade ao direito à honra e à privacidade, fixando que a liberdade de expressão e de 

informação há de observar o disposto no mesmo diploma legal (art. 5o., V).  

Segundo Gisele Echterhoff (2010, 163-164), pesquisas concernentes ao material 

genético humano devem obedecer aos valores constitucionais, além de ter como base 

fundamental o princípio da dignidade humana. Portanto, ao realizar pesquisas com dados 
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genéticos, devem-se levar em consideração além do direito da personalidade, os direitos 

humanos e o direito à privacidade visando proteger a pessoa. 

Nesse mesmo entendimento, o Código de Ética Médica, Capítulo I, dos Princípios 

Fundamentais, XXV preconiza que “na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas 

tecnologias, considerando suas repercussões, tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, 

o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculadas a 

herança genética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade. 

No que concerne ao direito a informação, a Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988), art. 5, inc. XIV trás o seguinte entendimento: “é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional”. Já 

o inc. XXXIII trás que: “todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado”, impondo limites às pesquisas com material genético1[11]. 

  

Gisele Echterhoff (2010, p. 163 e 165) destaca que, 

  

Necessário se faz que quaisquer pesquisas diretamente relacionadas ao 

material genético humano devem se orientar dentro dos valores consagrados 

constitucionalmente, tendo como base fundamental o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

[...] 

Cumpre esclarecer que a legislação brasileira não conta com normas que 

regulem os bancos de dados visando à proteção dos dados pessoais ali inseridos, em 

que pese existir o Projeto de Lei que pretende regular a questão dos bancos de 

dados: o Projeto de Lei n. 3.394/00 [...] bem como o Projeto de Lei n. 6981/02 [...] 

  

Ainda neste sentido pode-se contar com o remédio constitucional habeas data, 

constante na Constituição da República Federal (1988), art. 5, inc. LXXII, o qual estabelece 

que o cidadão tem direito de ter conhecimento sobre as informações à ele inerentes, além de 

poder retificá-las quando os dados não forem compatíveis com a realidade. Ressalta-se ainda 

que tal instrumento processual somente é admitido quando os dados estiverem sob domínio de 

entidades governamentais ou de caráter público.   

Ora, segundo, Samuel Mourão Neto, a autodeterminação é um direito autônomo, não 

podendo ser negada a relação existente quanto direito à privacidade, intimidade e proteção de 

dados. Convém ressaltar que o direito à proteção de dados se insere nos direitos fundamentais 
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do cidadão. Porém, o habeas data ainda não é suficiente para garantir a autodeterminação da 

privacidade de dados pessoais (MOURÃO NETO, 2011, on-line). 

Tratando-se da Informática e da Tecnologia da Informação, que envolvam a liberdade 

de comunicação e programação, o Direito Digital1[12] tem como desafio equilibrar a difícil 

relação entre o interesse comercial, privacidade, responsabilidade e anonimato gerada pelos 

novos veículos de comunicação, cuja equação somente pode ser equilibrada, se socialmente 

aceita e cobrada por procedimentos de controle, determinados pelo próprio Direito Digital 

(PROJECTO DADUS, 2010, online). 

Não obstante, segundo Fernanda Schaefer (2011, p. 184 e 204), 

  

O controle dos dados pessoais somente pode ser feito se esses direitos 

também forem efetivamente protegidos e dificilmente facultados ao titular das 

informações, observando-se o dever de reciprocidade das vantagens, ou seja, os 

mesmos meios adotados para realizar a coleta devem ser facultados ao titular dos 

dados para o exercício do seu direito de autodeterminação informativa. 

[...] 

O direito à privacidade [...] serve como proteção apenas para os dados 

identificadores da individualidade . 

  

No sentido de melhor elucidar alguns pontos quanto a Informação Digital e ao Direito 

da Informação é importante reconhecer que um novo campo está surgindo1[13]. 

A abordagem deixa claro que a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) 

garante o direito à privacidade de dados e informações pertinentes à intimidade e à vida 

privada do cidadão, requerendo, se necessário, medidas judiciais para que sejam cumpridas as 

prerrogativas de proteção presentes na Lei. No entanto, ressalta-se que não sendo esse um 

direito absoluto na totalidade de seu conteúdo, o sigilo de dados/informações pode ser 

quebrado visando preservar a ordem pública e a justiça do direito em jogo, prevalecendo o 

direito maior. 

  

5.  Dados Genéticos e Autodeterminação Informativa 

  

O direito à privacidade não sujeita apenas o indivíduo a uma posição passiva, permite 

que assuma um posicionamento ativo, tornando-se condutor na construção e consolidação de 

sua esfera privada. O papel de estabelecer normas específicas sobre o direito à privacidade 

dos dados genéticos foi cumprido pela Declaração Internacional sobre Dados Genéticos 
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Humanos (DIDGH), em 16 de outubro de 2004, na 32a. Conferência Geral da UNESCO 

(ECHTERHOFF, 2010, p. 150). 

O objetivo da Declaração Internacional dos Dados Genéticos Humanos é reafirmar os 

princípios anteriormente consagrados pela Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 

os Direitos Humanos, que visa, 

  

Garantir o respeito da dignidade humana e a proteção dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais na recolha, tratamento, utilização e 

conservação dos dados genéticos humanos, dos dados proteômicos humanos e das 

amostras biológicas a partir das quais [...] são obtidos [denominados amostras 

biológicas, em conformidade com os imperativos de igualdade, justiça e 

solidariedade e tendo como devida conta a liberdade de pensamento e de expressão, 

incluindo a liberdade de investigação; definir os princípios que deverão orientar os 

Estados na formulação da sua legislação e das políticas sobre estas questões; e servir 

de base para a recomendação de boas práticas nestes domínios para uso das 

instituições e indivíduos interessados (ECHTERHOFF, 2010, p. 151).  

  

A informação genética faz parte do acervo geral de dados médicos e o conteúdo de 

todos os dados médicos (genéticos e proteômicos) está ligado a determinado contexto, por 

isso, dependente de circunstâncias particulares (ECHTERHOFF, 2010, p. 151-152). Os dados 

genéticos humanos têm especificidade resultante de seu caráter sensível, que podem indicar 

predisposições genéticas dos indivíduos e que essa capacidade indicativa pode ser mais ampla 

que parece1[14]. 

Os dados médicos, incluindo dados genéticos e proteômicos, independentemente de 

seu conteúdo devem ser tratados com confidencialidade. Assim, a recolha, tratamento, 

utilização e conservação de dados genéticos humanos se revestem de importância capital ao 

progresso das ciências da vida e da medicina, cuja utilização ou aplicação para fins não 

médicos é vedada (ANDRADE, 2006, p. online)1[15]. 

O crescente volume de dados pessoais recolhidos torna difícil garantir sua verdadeira 

dissociação irreversível da pessoa a quem diz respeito. Assim, tanto a recolha, tratamento, 

utilização e conservação dos dados genéticos podem acarretar em riscos para o exercício e 

observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e para a dignidade da pessoa 

humana. 

Presume-se que a DIDGH traz pontos de importância, incluindo a natureza dos dados 

sensíveis das informações genéticas; a necessidade de confidenciabilidade destes dados; 

relevância quanto ao interesse econômico; imprescindibilidade de proteção aos direitos e 
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liberdades fundamentais à consagração do princípio da dignidade da pessoa humana. No 

entanto, a identidade de uma pessoa não pode ficar reduzida a características genéticas 

apenas, uma vez que está é constituída pela intervenção de complexos fatores educativos, 

ambientais, pessoais, relações afetivas, sociais, espirituais e culturais com outros indivíduos, 

implicando na liberdade (ECHTERHOFF, 2010, p. 152). 

O diploma internacional, art. 4o., reconhece a especificidade dos dados genéticos, que 

ao lado de características específicas é possível afirmar que esta natureza advém de [poder] 

indicar predisposições genéticas; exercer impacto significativo sobre a família, incluindo sua 

descendência, ao longo de várias gerações, em certos casos, todo o grupo a que pertence a 

pessoa em causa; podem conter informações cuja importância não seja necessariamente 

conhecida no momento em que são recolhidas as amostras biológicas; podem revestir-se de 

importância cultural para pessoas ou grupos. Sendo assim, o diploma internacional reconhece 

que os dados genéticos humanos têm natureza de dados sensíveis, razão pela qual é 

imprescindível a adoção de meios de proteção adequados a estas informações. 

O direito à privacidade é um direito fundamental, consiste na prerrogativa que toda 

pessoa deve respeitar seus pares na esfera de sua vida privada1[16], é dever de seu titular 

controlar suas próprias informações, resistir intromissão indevida e proveniente de terceiro 

sem que seja convidado ou autorizado. Nessa esfera, fica claro que o direito à privacidade é 

um direito fundamental, encontra-se circunscrito na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948). 

Danilo Doneda (2006, p. 361) comenta o seguinte: 

  

O reconhecimento de um direito fundamental na proteção dos dados vem 

acompanhado por uma reflexão dos dados sobre sua eficácia. A legislação sobre a 

matéria, desde suas primeiras manifestações, dedicou [...] atenção à forma de 

atuação dos dados pessoais, que determinou a adaptação e criação de instrumentos 

para sua tutela. 

  

O direito à intimidade é um direito fundamental, a publicização de tudo o que venha 

causar possível mácula à imagem social do sujeito, incluindo danos materiais ou genéticos, 

que fundamentalmente estão ligados à intimidade do ser humano. Por isso, não há 

justificativas plausíveis para o tratamento de dados, sejam genéticos ou não, sem a devida 

autorização de seu titular, seja qual for a finalidade da causa. 

De acordo com Gisele Echterhoff (2010, p. 175), o procedimento judicial para 

requerer proteção é gratuito, podendo ser buscada a possibilidade de tutela antecipada visando 

evitar danos irreparáveis aos cidadãos em função do inadequado manejo de dados conterem 
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inexatidão ou ainda serem incompletos ou divulgados sem o devido critério. No entanto, para 

finalizar, é importante destacar que normas eficazes devem ser criadas visando resguardar os 

direitos do cidadão quanto à proteção dos dados pessoais e de informações pertinentes ao 

sigilo genético ou médico. 

  

  

  

6. Considerações Finais 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) garante o princípio de 

integridade, à honra, à imagem, à privacidade, de inviolabilidade da vida privada, do 

anonimato, incluindo o número de telefone, e-mail, Código de Pessoa Física (CPF), Registro 

Geral (RG), endereço de residencial, data de nascimento, entre outros, como Direito 

Fundamental do cidadão. E, nesse processo, é importante entender que embora a Sociedade da 

Informação e da Informatização tenha evoluído em inúmeros aspectos, ainda assim, a 

inviolabilidade à vida privada é inegociável.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) protege o homem em sua 

integridade, instruindo aos países que tutelem esse bem visando assegurar a pessoa humana 

em todos os aspectos. O Estado, na qualidade de garantidor dos direitos do cidadão não pode 

permitir o manuseio irresponsável dos dados pessoais ou informações sobre a vida privada do 

sujeito, por organizações privadas ou públicas, que venham prejudicar a intimidade dos 

sujeitos. 

A violação da intimidade do ser humano incorre em danos para aquele que sofre 

transgressões nos princípios, valores e normas a ele inerentes, requerendo maior controle e 

regulação do princípio da autodeterminação dos dados à proteção de seu titular. Os dados 

pessoais devem ser usados para fins lícitos e específicos, principalmente, que não coloquem a 

vida humana em risco, sua publicização desnecessária ou exposição da imagem de seu titular. 

Os dados pessoais podem ser disponibilizados para cadastro, arquivamento, 

conservação, registro e para fins de identidade genética, tanto pelo Estado como por empresas 

privadas, mecanismo previsto em Lei. Porém, deve haver permissão de seu titular para ser 

monitorados pelo proprietário visando corrigir eventuais incertezas, realizar ajustes ou retirá-

los quando julgado prudente, cuja violação incide em indenização por danos morais ou 

materiais, pelo seu infrator.  
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1[1] A expressão Sociedade Informativa define uma nova forma de organização social, política e 

econômica que recorre ao intensivo uso da Tecnologia da Informação para a coleta, produção, processamento, 

transmissão e armazenamento de informações. (VIEIRA, 2007, p. 128).  
1[2] A Informática pode ser considerada como a informação automática ou a utilização de métodos e 

técnicas no tratamento automático da informação. Para tal, é preciso uma ferramenta adequada: o computador 

eletrônico (MANDARINO, 2008, p. 1).  
1[3] Os dados pessoais podem estar contidos em ficheiros automatizados, seja numa base de dados de 

um computador, seja numa rede fechada ou aberta como a Internet ou em ficheiros manuais, isto é, em dossiês 

de papel, arquivos organizados e estruturados, onde é possível procurar informação pessoal por referência a um 

nome ou a um número [...]. (PROJECTO DADUS, 2010, p. 2). 
1[4] Para eliminar os obstáculos à circulação de dados pessoais, o nível de protecção dos direitos e liberdades das 
pessoas no que diz respeito ao tratamento destes dados deve ser equivalente em todos os Estados-membros; que 
a realização deste objectivo, fundamental para o mercado interno, não pode ser assegurada unicamente pelos 
Estados-membros, tendo especialmente em conta a dimensão das divergências que se verificam actualmente a 
nível das legislações nacionais aplicáveis na matéria e a necessidade do coordenar as legislações dos Estados-
membros para assegurar que a circulação transfronteiras de dados pessoais seja regulada de forma coerente e em 
conformidade com o objectivo do mercado interno nos termos do artigo 7º. A do Tratado; que é, portanto, 
necessária uma ação comunitária com vista à aproximação das legislações [...].Directiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (JORNAL OFICIAL, 1995). 

1[5] Várias entidades públicas e privadas recolhem constantemente dados pessoais, seja de forma direta 

junto da pessoa em causa, que os fornece através do preenchimento de impressos, pelo telefone ou pela Internet, 

seja de forma indireta indo buscar os dados a fontes de acesso público ou a outras bases de dados autorizadas. Há 

situações em que esta recolha é obrigatória (bilhete de identidade, administração fiscal, segurança social, carta de 

condução). Noutras decorre de relações contratuais estabelecidas com uma entidade (banco, empresa de 

eletricidade, água, telefone, gás, entidade patronal, seguradora). Nestes casos, o fornecimento de dados pessoais 

é imprescindível. Seja qual for o caso, de acordo com a Lei, a recolha de dados pessoais e sua posterior 

utilização têm que ser feita de forma lícita e com respeito pelo princípio da boa fé (art. 5º. nº. 1, Alínea A). 

(SCHAEFER, 2010, p. 184). 
1[6] Quando nos são solicitados dados pessoais, temos assim o direito de ser informados, de forma 

clara e transparente, da identificação da entidade que os vai tratar, da finalidade a que se destinam, a que 

terceiros podem ser eventualmente comunicados, quais os dados que devem obrigatoriamente ser recolhidos e 
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quais os facultativos e de que forma poderemos vir a exercer os direitos de acesso e retificação ou eliminação 

relativamente aos elementos fornecidos. Este direito vem disposto no artigo 10º da LPD e designa-se por direito 

de informação (art. 11., da Lei de Proteção de Dados - LPD) – (SCHAEFER, 2010, p. 184).  
1[7] A Informática pode ser considerada como uma “informação automática”, utilizando-se de métodos 

e técnicas no tratamento automático da informação, requer ferramenta adequada: o computador eletrônico. 

(MANDARINO, 2010, p. 1). 
1[8] A LPD ressalva os casos de tratamento de dados relativos à segurança do Estado e à prevenção ou 
investigação criminal (se previsto em Lei ou por deliberação da CNPD), os casos de tratamentos de dados 
pessoais com finalidades estatísticas, históricas ou de investigação científica (se tal for impossível ou implicar 
esforços desproporcionados) e os tratamentos de dados para fins exclusivamente jornalísticos ou de expressão 
artística ou literária (PROJECTO DADUS, 2010, p. 3) 
1[9] Art. 43. O consumidor [...] terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados 
pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1°. Os cadastros e 
dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não 
podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. § 2°. A abertura de cadastro, 
ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não 
solicitada por ele. § 3°. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros poderá exigir 
sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis comunicar a alteração aos eventuais 
destinatários das informações incorretas. 

1[10] A hipermodernidade possui os três pilares: indivíduo, mercado e ciência. O termo é uma criação 

do filósofo francês Gilles Lipovetsky que, na visão deste, representa o período-momento contemporâneo. Na 

hipermodernidade há intensa valorização da personalidade individual, da ciência, do progresso técnico, das 

relações sociais intermediadas pelo mercado, pela noção de custo-benefício das ações.  
1[11] Em concordância com a Constituição Federal, o Código de Ética Médica também dispõe sobre o 

assunto nos arts 74, 75, 76, 77 e 78. Assim, o art. 74. proíbe o profissional de revelar sigilo relacionado a 

paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de 

discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Art. 75. Fazer referência a casos 

clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos 

médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Art. 76. Revelar informações 

confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de 

empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. Art. 

77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, 

além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do seu representante legal. Art. 78. 

Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido. 
1[12] A Constituição da República Federativa do Brasil (1988), art. 5º., menciona que “todos são iguais 

perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. (CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA, 1988). 
1[13] O fornecimento de dados cadastrais em poder do provedor de acesso à Internet, que permita a 

identificação de autor de crimes digitais não fere o direito à privacidade e o sigilo das comunicações uma vez 

que diz respeito à qualificação de pessoas e não ao teor da mensagem enviada. (LEONARDI; KAMINSKI, 2010, 

p. 2-3). 
1[14] O direito de autodeterminação fundamenta-se no entendimento de que: [...] o arbítrio humano 

vem a ser a escolha, que embora possa ser realmente ofertada por impulsos, não pode ser determinada por estes, 
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sendo, portanto, de per si (à parte de uma competência da razão) não pura, podendo [...] ser determinada às ações 

pela vontade pura (ECHTERHOFF, 2010, p. 150). 
1[15] Para Diva Prestes Marcondes Malerbi apud Raphael Simões Andrade: [...] toda vez que os 

registros contiverem informações relativas à pessoa do impetrante – isto é, relativas à sua intimidade, à sua vida 

privada, à sua honra e à sua imagem, tanto o órgão público como o órgão privado têm o dever indeclinável de 

prestá-las, já que a Constituição garante serem invioláveis esses bens tutelados pelo Inc. X, do art. 5o, não 

comportando restrição alguma. 
1[16] Atualmente, o espaço privado vem se transformando, tornando-se cada vez mais público, cujo fenômeno tem 
impulsionado as pessoas que não se importam em partilhar de redes sociais (SCHAEFER, 2010, p. 126). 
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DIRETIVAS ANTECIPADAS: PLANEJAMENTO PREVENTIVO PARA 
DECISÕES FUTURAS SOBRE O EXERCÍCIO DO DIREITO AO 

PRÓPRIO CORPO, À SAÚDE E À VIDA DIGNA. 
 
ADVANCE DIRECTIVES: PLANNING FOR FUTURE AND PREVENTIVE DECISIONS 

ABOUT EXERCISE OF RIGHT TO OWN BODY, HEALTH AND DIGNIFIED LIFE. 
 
 
 

Renata de Lima Rodrigues 
 

RESUMO 
Na contemporaneidade, observa-se uma contundente mudança na estrutura da relação jurídica 
médico-paciente que abandona seu tradicional perfil vertical, fundado em uma postura 
paternalista das relações médicas e no poder de decidir do médico, para se transmudar em 
uma relação que se estabelece de maneira horizontal, como reflexo da concepção 
procedimental de dignidade humana que implica a garantia e o reconhecimento de todos como 
livres e iguais em direitos e deveres. 
Nesse panorama, a figura do consentimento informado é sobrelevada na construção de uma 
manifestação de vontade verdadeiramente autônoma. 
A evolução da medicina descortina inúmeras técnicas de manutenção da vida, as quais podem 
não corresponder às escolhas e desejos mais legítimos do próprio paciente na construção de 
seu ideal de vida boa. 
Surge a discussão em torno da existência, validade e eficácia de diretivas antecipadas de 
vontade como forma de instrumentalizar uma decisão prospectiva do indivíduo garantidora da 
construção de sua pessoalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 
RELAÇÃO JURÍDICA MÉDICO-PACIENTE; CONSENTIMENTO INFORMADO; 
DIRETIVAS ANTECIPADAS 
 
ABSTRACT 
Contemporaneously, there is a sharp change in the structure of the legal relationship doctor-
patient, that abandons its traditional vertical profile, based on a paternalistic attitude of 
medical relationships and the power to decide of the doctor, to transmute into a relationship 
that is established horizontally, reflecting the procedural conception of human dignity, that 
implies recognition of the guarantee to everyone as free and equal in rights and duties. 
In this scenery, the figure of Informed Consent is primordial to construct a truly autonomous 
expression of will. 
The evolution of medicine reveals numerous techniques for sustaining life, which may not 
correspond to the choices and desires of the patient in building his ideal of good life. 
Comes the discussion about the existence, validity and effectiveness of documents like the 
Living Will as an instrument for planning individuals and prospective decisions guarantors of 
the construction of personhood. 
KEYWORDS: AUTONOMY; DIGNITY OF HUMAN PERSON; DOCTOR-PACIENT 
LEGAL RELATIONSHIP; INFORMED CONSENT; LIVING WILL 
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1. Introdução: autonomia e o apoderamento do ser humano sobre si mesmo 

  

         Desde que a cultura jurídica ocidental passou a atribuir relevância jurídica às 

situações existenciais do ser humano, as respectivas ordens jurídicas têm se desdobrado para 

atender à demanda por uma tutela peculiarmente complexa: a personalidade humana em seus 

múltiplos desdobramentos e matizes. Essa mudança de postura se justifica, em muito, na 

barbárie perpetrada antes e ao longo da 2ª grande guerra mundial, motivando como reação a 

elaboração, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual se lê, logo em 

seu artigo 1º, que todos os homens são livres e iguais em dignidade e direitos, além de serem 

dotados de razão e consciência. 

            A autonomia do ser humano é, na contemporaneidade, o fundamento e a base 

de muitas dessas discussões jurídicas. A requalificação da autonomia da vontade em 

autonomia privada provocou uma mudança qualitativamente diferenciada na tutela das 

questões patrimoniais e contratuais. E, na medida em que nossa ordem jurídica passou a se 

ocupar da proteção de direitos de cunho extrapatrimonial, muito se debate a respeito do 

caráter da autonomia a ser exercida em situações existenciais auto-referentes. O fato é que o 

papel da vontade como substrato da autonomia foi substancialmente alterado em face dos 

influxos sociais e do reconhecimento de que o ser humano é com os demais.  

            A despeito disso, observa-se na atualidade uma valorização da autonomia do 

ser humano pelo fato de ser considerada como uma das necessidades primordiais do homem 

que, na contemporaneidade, relaciona-se intimamente com a própria noção de 

dignidade.  Segundo Miracy Gustin, necessidade é “uma situação ou estado de caráter não 

intencional e inevitável que se constitui como privação daquilo que é básico e 

imprescindível”[1] e que coloca a pessoa em situação de dano, privação, sofrimento ou 

degeneração da qualidade de vida. Para que esse quadro seja revertido, de acordo com a 

autora, é preciso garantir ao indivíduo acesso a oportunidades que irão desenvolver suas 

capacidades efetivas e seus potenciais criativos para minimizar ou evitar tais eventos danosos. 

Para isso, a autonomia é condição indispensável, ou até mesmo pré-condição, para essa 

atuação do ser humano, pois será ela quem irá possibilitar a cada um criar ou recriar 

condições necessárias à superação de seus sofrimentos.  

O cerne da autonomia é a postura crítica do indivíduo frente ao mundo, e que se 

resume pela rejeição à aceitação passiva e impensada de interferências ou autoridades 

exógenas, na busca pela construção de identidade própria, de alteridade e dignidade. Razão 

porque, tanto a autonomia[2] quanto a dignidade[3] do ser humano são conceitos que só podem 
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ser pensados e construídos de forma intersubjetiva, a partir da recusa ou da assimilação de 

referenciais externos que indiquem ou não para cada indivíduo um ideal de vida boa.   

Daí, o grande desafio da ciência jurídica contemporânea. Desde o abandono da postura 

abstracionista oitocentista que fazia com que o direito somente enxergasse determinados 

sujeitos de direito, normalmente aqueles relacionados com a possibilidade de “ter”, na 

atualidade, a ordem jurídica se debruça sobre as necessidades de todo e qualquer ser humano, 

seja ele detentor de riqueza ou não, e cada uma das circunstâncias que compõem a sua 

personalidade e que devem ser construídas de maneira autônoma. 

            Quando a dignidade humana foi alçada a status de princípio fundamental do Estado, 

estabeleceu-se uma premissa essencial para a realização do fenômeno jurídico 

contemporâneo: que o homem é a razão de todo o direito e que, enquanto, sujeito de 

necessidades, tem à sua disposição um amplo sistema de direitos fundamentais, fruto de um 

consenso mínimo acerca daquilo que uma sociedade precisa garantir para realizar as 

necessidades humanas.  

Claro que, em uma sociedade multifacetada, fragmentada eticamente, esse consenso 

está longe de ser pleno ou satisfatório. Mas os direitos fundamentais consistem em um 

denominador comum[4], que poderá ser talhado através do exercício da autonomia individual. 

Em um Estado Democrático de Direito, é permitido que cada um construa sua própria noção 

de vida boa ou vida digna, a partir de escolhas individuais, que assentadas nesse denominador 

comum, possam ser legitimamente opostas aos demais membros da sociedade.  

Nesse contexto, os direitos personalíssimos passam a tratados como um conjunto de 
liberdades individuais, exercidas em um espaço de intersubjetividade, que estão enfeixadas 
em torno do exercício da autonomia privada de cada indivíduo.  Eles devem significar o 
estabelecimento de um modelo de soberania do sujeito sobre si mesmo diante dos outros, das 
referências dos outros, dos valores e concepções de vida boa ou de vida digna dos outros[5].  

Dito de outro modo, os direitos de personalidade devem ser encarados como iguais 

liberdades individuais distribuídas[6] a todos e que irão possibilitar a concreção da máxima 

constitucional de livre desenvolvimento da personalidade humana, a qual se ancora na 

normatividade do princípio da dignidade.  

Em razão de todas essas transformações ocorridas no arcabouço ético-jurídico de nosso país, 
evidenciamos que as relações biomédicas vêm sendo gradativamente despidas do caráter 
paternalista que lhes foi impingido ao longo do desenvolvimento de nossa cultura: 
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As relações de saúde, construídas sob o modelo paternalista, foram 
diretamente afetadas pelo princípio da autonomia. No Brasil, a 
mudança ainda não está consolidada, mas há sinais indicativos da 
substituição do paternalismo pelo consentimento livre e esclarecido. 
Fala-se, hoje, em empowerment health, apoderamento sobre a saúde, 
ou seja, o paciente conquistou o poder de tomar decisões sobre sua 
saúde e sua vida; de sujeito passivo passou a titular do direito. O 
profissional de saúde, o médico por todos, de sujeito ativo passou a 
titular de uma obrigação. Antes soberano para tomar decisões 
clínicas, passou a conselheiro, num diálogo franco com o paciente, 
titular do direito de tomá-las mediante esclarecimento que lhe é 
devido pelo profissional.[7] 

  

Em decorrência disso, tais relações passam a ser orientadas pelo consentimento livre e 
esclarecido, com destaque para a valorização da autonomia, como princípio inerente à 
dignidade humana. O respeito à autodeterminação pessoal é a base, portanto, para o 
estabelecimento da noção de vida boa e de vida digna de cada um, que deve ser livre para 
construir seus próprios conceitos de saúde e de autonomia corporal[8]. 

  

2. A autonomia como elemento ético para a reconfiguração da relação médico-

paciente 

  

            A tutela de situações jurídicas existenciais fez emergir uma multiplicidade de 

novos sujeitos de direitos[9]: o civilmente incapaz, cujo discernimento vem sendo 

gradativamente investigado e valorado, sobretudo, no que toca a situações auto-referentes; a 

criança, que insurge como interlocutora de seu próprio processo de desenvolvimento; a 

mulher considerada em suas necessidades e vulnerabilidades; o idoso, porque portador de 

necessidades diferenciadas oriundas da idade avançada. Também o paciente, cujo corpo e 

individualidade deixaram de ser objetos passivos de uma espécie de biopoder[10] a ser 

exercido de maneira onipotente pelo médico, aquele que, supostamente, sabe qual o melhor 

tratamento a ser considerado para sua cura, para o prolongamento de sua vida ou 

abrandamento de sua dor. 

            A relação jurídica médico-paciente vem sendo paulatinamente reconfigurada 

a partir disso. Da assunção de que o paciente, seja ele capaz ou não, é sujeito de direitos, 

dotado de dignidade e, portanto, titular de autonomia, total ou parcial, que não pode ser 

desconsiderada em seu processo de tratamento[11]. 

As experiências biomédicas realizadas pelo Nacional-socialismo alemão, levadas a 

cabo até a 2ª grande guerra, motivaram a retomada de um discurso ético a permear a dinâmica 
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das ciências médicas. O grande marco ético-jurídico a exprimir uma reação contra 

intervenções médicas não autorizadas pelo paciente foi o Código de Nuremberg, que apontou 

o consentimento voluntário do paciente como requisito essencial para a realização de 

quaisquer experimentos médicos. Mais do que isso, o Código afirmou que a formação de 

consentimento material pelo paciente, apto a gerar sua compreensão acerca da dimensão do 

experimento médico, é dever do pesquisador ou profissional médico[12]. 

Crucial compreender que o dever de informar o paciente, esclarecendo-o sobre o conteúdo, a 
extensão e as repercussões de qualquer tipo de intervenção cirúrgica na vida e no corpo do 
paciente faz parte da condição de autonomia, na medida em que o acesso a estas informações 
de forma clara e compreensível é que o conduz a compreender a reverberação do tratamento 
em sua vida ou em sua qualidade de vida. Tal compreensão é imprescindível para a formação 
de um juízo crítico acerca da realidade, hábil a dirigi-lo a um agir verdadeiramente autônomo. 

            Essa binariedade existente entre a conduta do médico ou profissional de 

saúde e a formação da compreensão do paciente ratifica o caráter dialogal ou interativo da 

concepção contemporânea de autonomia, que longe de se prender a uma estrutura atomista ou 

auto-suficiente[13], como preconizava a lógica solipsista kantiana, revela-se como uma 

necessidade humana vital que só é preenchida a partir de uma perspectiva relacional. 

Deste modo, é possível dizer que o princípio bioético da não-maleficência ou da 
beneficência não possue significado se seu conteúdo não for talhado conjuntamente com o 
princípio da autonomia, pois cada um deve ter a liberdade para decidir sobre aquilo que é bom 
ou melhor para seu próprio corpo, vida e saúde[14]: 

  

El  modelo hipocrático basó su deber moral en lo que hoy conocemos 
como principios de beneficencia e y no maleficencia; su fórmula 
reducida primum non nocere ha sido el criterio rector de la ética 
médica a lo largo de los siglos. Esta visión no cambió de manera 
contundente hasta fines de los años sesenta, momento en que 
surgieron los primeros movimientos por los derechos de los 
pacientes; en consecuencia, sus intereses comenzaron a adquirir real 
protagonismo en el proceso de la toma de decisiones médicas.[...] el 
principio bioético de respeto de la autonomia ha cobrado vigencia con 
gran fuerza constituyendo de este modo la reorientación más radical 
de la historia de la tradición hipocrática.[15] 

  

            Todo esse arcabouço pela valorização da autonomia do paciente nas relações 

médico-jurídicas conduziu à sistematização da teoria do consentimento informado[16], o qual 

já encontra respaldo jurídico em uma série de documentos jurídicos nacionais, internacionais 
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e supranacionais. A Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina (Conselho Europa), 

promulgada na cidade de Oviedo, Espanha, em abril de 1997, assim dispõe: 

  

Art. 5º Regra Geral 

  

Uma intervenção no campo da saúde só pode ser realizada 

depois de a pessoa ter dado seu consentimento livre e informado para 

tal. 

  Essa pessoa deve, antecipadamente, receber informações apropriadas acerca do 
propósito  e  natureza da intervenção, bem como de seus riscos. 

  

             Portanto, consentimento informado, na relação jurídica médico-paciente, é 

pré-condição para que este último seja capaz de praticar atos verdadeiramente autônomos, ou 

seja, referentes à sua escala individual de valores, que exprime aquilo que lhe é realmente 

bom, benéfico ou dignificante, no momento de se optar ou não por tratamentos ou 

intervenções médicas. Isso implica, como dito, a formação de vontade livre e espontânea, 

manifestada a partir de informações qualitativamente diferenciadas[17] e que devem ser 

fornecidas pelo profissional médico[18].  

Além disso, é preciso contarmos com  o fato de que a relação médico-paciente tem 

natureza jurídica de negócio jurídico bilateral e consiste em relação contratual[19] -  ainda que 

se trate de um contrato diferenciado com escopos especialíssimos - e, enquanto tal, vem 

regida pelos princípios da dignidade, da liberdade e da boa-fé. E, nesse sentir, aqui, importa-

nos especialmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe um padrão de comportamento 

aos contratantes que, muito além de estar marcado somente pela liberdade e pela autonomia, 

encontra-se regido por deveres de lealdade e confiança, coibindo quaisquer condutas desleais, 

mentirosas e desonestas[20]. Deste modo, o dever de informar e esclarecer o paciente é dever 

lateral imposto pelo princípio da boa-fé objetiva e deve ser estritamente observado na 

execução de contratos dessa natureza, independentemente de se tratar de uma relação 

contratual consumeirista ou não. 

             

3. Diretivas antecipadas: a manifestação da autonomia no corpo, na vida e na 

saúde.   
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Como uma das muitas respostas à crescente demanda pela valorização da autonomia 

do paciente e, conseqüentemente, pelo fim de sua objetificação[21] na relação médica, a 

Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina (Conselho Europa) estabeleceu em seu art. 

9º: 

 

Art. 9º Os desejos concernentes a intervenções médicas, previamente expressos pelo paciente, 
quando este não os puder fazer no momento da intervenção, devem ser levados em conta. 

  

Trata-se de exemplo de texto normativo que situa as denominadas diretivas 

antecipadas na teoria geral do consentimento informado definindo-as como determinações 

prévias dadas por certas pessoas - estando elas ou não na condição de pacientes no momento 

de sua elaboração -, que devem ser cumpridas, ante uma situação na qual elas se tornem 

incompetentes para decidir o cuidado de si mesmo[22], indicando suas preferências de 

tratamento ou até mesmo autorizando uma terceira pessoa a tomar decisões por elas: 

 Las directivas anticipadas son la manifestación escrita hecha por una persona capaz quien, 
consciente y libremente, expresa las opciones, preferencias o deseos que deben respetarse en 
la asistencia sanitaria por recibir cuando se produzcan circunstancias clínicas que le impidan 
comunicar personalmente su voluntad.[23] 

As diretivas antecipadas podem ser inseridas na sistemática da teoria geral do consentimento 
informado porque se supõe que a pessoa que as tenha formulado tenha recebido, previamente 
à sua manifestação de vontade, as informações necessárias quanto à natureza, objetivos, 
conseqüências e riscos das intervenções médico-cirúrgicas, as quais deseja ou não se 
submeter, sendo certo que essa expressão volitiva pode e deve ser revogável a qualquer 
tempo.  

A manifestação doutrinária, legal e jurisprudencial em nosso país sobre o tema é incipiente, 
razão porque há pouca sistematização e muitas divergências no que toca a natureza jurídica, 
validade e objetivos das diretivas antecipadas.  Diaulas Costa Ribeiro considera que as 
diretivas antecipadas são sinônimo de Testamentos Vitais[24], sendo ambos instrumentos da 
manifestação de uma vontade referente à realização ou não de tratamentos e assistência 
médica a serem implementados em determinadas situações nas quais o indivíduo se torna 
incapaz de se expressar quando necessário colher sua vontade.[25] Outros autores manifestam 
opinião destoante, ao afirmar que o termo diretivas antecipadas refere-se a um gênero do qual 
fazem parte as espécies Testamento Vital e Mandato Duradouro: 

 A grande parte dos poucos estudos brasileiros sobre diretivas antecipadas e/ou sobre 
declaração prévia de vontade do paciente terminal faz grande confusão com esses institutos, 
induzindo o leitor, por vezes, a acreditar que são sinônimos. [...] As diretivas antecipadas 
(advanced care documents), tradicionalmente, têm sido entendidas como o gênero do qual são 
espécies a declaração prévia de vontade do paciente terminal (living will) e o mandato 
duradouro (durable power attorney). Ambos os documentos serão utilizados quando o 
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paciente não puder, livre e conscientemente, se expressar – ainda que por uma situação 
transitória –, ou seja, as diretivas antecipadas, como gênero, não se referem exclusivamente a 
situações de terminalidade.[26] 

  Depreendemos, portanto, que diretivas antecipadas, enquanto gênero, seriam 

quaisquer modalidades de documentos que tenham o escopo geral de comunicar à família e/ou 

ao médico titular do paciente que tipo de cuidados ele gostaria de ter, caso se torne 

incapacitado de tomar decisões médicas no futuro, por exemplo, na hipótese de se encontrar 

em estado de coma ou acometido de qualquer outra causa psicofísica que lhe reduza ou 

subtraia seu discernimento para decidir.  

Como gênero, comportariam como principais modalidades já sistematizadas na 

legislação estadunidense as diretivas avançadas ou Testamentos Vitais (Iiving will), o 

Mandato Duradouro (durable power of attorney for health care - DPA), e a Diretiva do centro 

médico avançado (advanced core medical directive), segundo preceituado no PSDA - Patient 

Self-Determination Act  (Ato de Autodeterminação do Paciente) - , texto normativo que 

entrou em vigor nos EUA em 1º de dezembro de 1991, após ser aprovado no Congresso norte-

americano com o escopo de regular as relações jurídicas médico-paciente. Em Portugal, tais 

instrumentos recebem a denominação de Testamento de Paciente e Documento de Nomeação 

de Procurador de Cuidados de Saúde, conforme consta no art. 1º, 1, do Projeto de Lei nº 

P/06/APB/06, apresentado pela Associação Portuguesa de Bioética, visando regulamentar o 

art. 9º, Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina (Conselho Europa), da qual o Estado 

português é signatário. 

Segundo Maria de Fátima Freire de Sá: 

  
O living will ou “testamento de vida” pretende estabelecer os tratamentos médicos 
indesejados, caso o paciente incorra em estado de inconsciência ou esteja em estado 
terminal. São mais comuns as disposições sobre recusa de entubação e 
ressuscitação (do not ressuscitate orders). Pelo durable power of attorney health 
care, “poder duradouro do representante para cuidados com a saúde” – ou 
simplesmente mandado duradouro, estabelece-se um representante para decidir e 
para tomar as providências cabíveis pelo paciente. O advanced core medical 
directive, “diretiva do centro médico avançado”, diz respeito a estado terminal. Por 
esse instrumento o paciente estabelece os procedimentos a que não quer se 
submeter e nomeia um representante. Trata-se, portanto, de um documento mais 
completo voltado para pacientes terminais, que reúne disposições do testamento em 
vida e do “mandato duradouro”.[27] 

  

 Contudo, a despeito da opinião de muitos doutrinadores e da experiência legal e doutrinária de outros 

ordenamentos jurídicos, possuímos a crença particular de que decompor as diretivas antecipadas em uma série de 

modalidades, com escopos especializados, direcionando a tutela de alguns desses documentos a pacientes 

terminais e outros não, ou, afirmando que alguns podem ter cláusulas para nomeação de procurador e outros não, 

ou, ainda, que alguns podem cumular os dois conteúdos, é uma postura de todo incongruente, pois dificulta a 
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apreensão a aplicação do instituto, que por si só já é complexo, em razão de suas várias limitações de 

exequibilidade[28], sobretudo, se levarmos na devida conta que vivemos em um país, de um lado, ignorante e, de 

outro, extremamente católico, sem nenhuma tradição para tratar a morte de maneira racional, até mesmo quando 

nos referimos a testamentos propriamente ditos, que tenham eficácia post mortem e efeitos, a rigor, 

patrimoniais.   

Acreditamos, portanto, que diretivas antecipadas não são um gênero, mas a natureza mesma de todos os 

negócios jurídicos unilaterais que, independente de sua forma ou de suas formalidades, tenham como finalidade 

os cuidados futuros com a saúde em caso de incapacidade - leia-se, falta de discernimento -, e que sejam hábeis a 

garantir e valorizar as escolhas autônomas de todo indivíduo em relação ao trato de seu corpo, saúde e vida 

digna.  

No que toca a classificação das diretivas como negócios jurídicos, acreditamos não haver dificuldades, a 

despeito da tradicional associação desses fatos jurídicos com a consecução de interesses de cunho econômico. 

Emílio Betti esclarece que: 

  

Os negócios jurídicos têm a sua gênese na vida de relações: surgem com atos por 
meio dos quais os particulares dispõem para o futuro, um regulamento obrigatório 
de interesses das suas recíprocas relações, e desenvolvem-se, espontaneamente, sob 
o impulso das necessidades, para satisfazer diversíssimas funções econômicas e 
sociais, sem a ingerência de qualquer ordem jurídica.[29]  
  

O autor italiano argumenta que os interesses que o direito privado disciplina, estes entendidos como 

quaisquer ações socialmente apreciáveis, mesmo que não tenham caráter econômico, existem na vida social 

independentemente de haver tutela jurídica correspondente, e podem, eventualmente, constituir alvos de 

relevância jurídica, conforme as necessidades sociais e a dinâmica com que a relações privadas se 

estabelecem[30]. 

Sendo o negócio jurídico uma categoria cuja gênese e conteúdo radicam na vontade e na iniciativa 

individual, e, portanto, atos de autonomia e auto-governo, que possibilitam a manifestação dos sujeitos na ordem 

jurídica de modo a regular seus interesses da maneira que melhor lhes convier, nada mais natural considerarmos 

as diretivas antecipadas como negócio jurídico unilateral, gratuito, personalíssimo e revogável, que tem como 

objetivo a regulação de aspectos auto-referentes, mas ainda assim relevantes juridicamente em nossa “era de 

direitos”, relacionados com o direito à vida, à saúde, ao corpo e à liberdade: 

  
Ele é considerado não como um programa puro e simples, a que as partes podem 
livremente, ater-se ou não (tal como poderia acontecer com um propósito 
individual, formado no íntimo da consciência), mas como um critério vinculante, 
como uma regra de conduta, que tem de ser observada e que, no caso de 
inobservância, é acompanhada, na vida social, por sanções, mais ou menos 
enérgicas seguras, tanto de caráter específico (ex.: medidas de retorsão e autotutela) 
como de caráter genérico (ex.: perda ou diminuição do crédito social, com a 
consequente impossibilidade , ou dificuldade de realizar novos negócios).[31] 
  

            Descumprido o legítimo programa de auto-governo estabelecido nas diretivas antecipadas, certamente 

que surgirão para o ofensor as sanções correspondentes, sejam elas de caráter cível ou penal, além da 

possibilidade de compensação atribuída ao autor das declarações pelos danos causados aos fundamentais 

aspectos de sua personalidade humana, cuja legitimidade para pleitear a indenização correspondente poderá ser 

atribuída à família do paciente em casos que envolverem sua morte e, consequente, extinção de sua 

personalidade. 
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Acreditamos que a exigência de forma para feitura de diretivas antecipadas deve se ater à forma escrita, 

quer seja por escritura pública ou particular, ou qualquer outro método autêntico[32], no qual seja possível aferir a 

validade e a autoria das declarações firmadas. Maiores formalidades podem dificultar a manifestação de vontade, 

sobretudo, de pessoas que já estejam hospitalizadas, com certo grau de comprometimento de sua mobilidade e 

atuação.   

Declarações orais feitas ao médico titular do paciente ou à própria família, apesar de sua importância na 

hora de se decidir pelo tratamento a ser conferido ao paciente que já não pode mais se manifestar, não têm, a 

nosso sentir, natureza de diretivas antecipadas. Não há como investigar de forma fidedigna a intenção do 

declarante, sendo certo que as informações fornecidas pela família ou pelo próprio médico podem apresentar 

conteúdo alterado pelo próprio ato interpretativo dessas pessoas. 

  

3.1 Fundamentos constitucionais de validade  

  

A criação de documentos específicos, que sirvam como instrumentos de planificação da 
vontade do indivíduo, que garantam sua autonomia no futuro, no momento da realização de 
intervenções médicas, ainda que o mesmo não seja mais capaz de exprimir suas intenções de 
tratamento, encontram ampla fundamentação na opção personalista de nosso texto 
constitucional e em sua principiologia, que coloca a dignidade da pessoa humana como eixo 
epistemológico de nossa ordem jurídica, a qual garante o livre desenvolvimento da 
personalidade, a inviolabilidade da vida, da saúde e da integridade psicofísica, além de 
assegurar o direito de liberdade de consciência, crença ou religião. 

Mais do que isso, tais diretivas podem cumprir um papel fundamental na promoção de 

direitos de personalidade que tenham como objeto de tutela a vida digna, o próprio corpo, a 

integridade psicofísica e a saúde. O direcionamento de tutela jurídica para situações jurídicas 

existenciais provocou profunda recensão com inúmeras categorias jurídicas que se mostraram 

inadequadas ao paradigma personalista. Exemplo disso, a dificuldade[33]   Descumprido o 

dever, com danos conseqüentes, surge para o titular do direito subjetivo a possibilidade de ser 

reparado através de uma indenização ou da entrega de um bem semelhante, que seja capaz de 

recompor o patrimônio do indivíduo ofendido. em atribuir natureza jurídica aos direitos de 

personalidade, tendo em vista que o direito subjetivo foi concebido dentro de uma ótica 

estritamente patrimonialista, cuja dinâmica de funcionamento consiste em uma faculdade 

atribuída a alguém e que se encontra imediatamente contraposta a um dever jurídico, omissivo 

ou comissivo. 

Note-se, portanto, que a ordem jurídica, costumeiramente, atuava apenas na fase 

patológica, obrigando a reparação do patrimônio. Todavia, quando o bem ofendido possui 

expressão extra-econômica, essa tutela reparatória é insuficiente para a recomposição da 

esfera de direitos do indivíduo, que, no máximo, se vê compensado dos prejuízos suportados. 

Bens de natureza existencial, em geral, não comportam restituição, de modo que a dinâmica 
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das situações jurídicas que os envolvem deve ser diferenciada. Mais que simplesmente 

reparar, deve o Estado criar mecanismos para promover a satisfação e a garantia desses bens, 

evitando o perpetramento do dano que não pode, a rigor, ser recomposto[34]. 

            Nesse sentido, é que as diretivas antecipadas, em todas as suas modalidades, 

podem se revelar como poderoso instrumento promocional de uma série de situações jurídicas 

existenciais diretamente ligadas à dignidade da pessoa humana, seja ela paciente ou não, tais 

como direito à vida, à integridade psicofísica, ao próprio corpo, à saúde, à liberdade ou à 

liberdade de crença. Uma vez que são expressão da autonomia do indivíduo, atuam como uma 

garantia de que a planificação do ideal de tratamento, cura ou abrandamento da dor de cada 

um seja integralmente respeitada, evitando possíveis danos a esses aspectos fundamentais da 

personalidade humana.  

            Por estarem assim diretamente atreladas a dignidade do ser humano, possuem 

em nossa ordem jurídica ampla validade e fundamentação constitucional, ainda que a vontade 

nelas exprimida revele uma opção pela negativa de um tratamento que poderia evitar ou adiar 

morte do sujeito. Nesse aspecto, cumpre frisarmos que, segundo nosso entendimento, morte e 

vida não são conceitos antagônicos[35], mas fases de um mesmo processo. Não acreditamos 

que haja, ao lado do direito à vida, o direito à morte digna, mas sim um direito à vida digna 

que inclua estas interfaces de viver e morrer. 

  

3.2 A intrincada questão acerca da capacidade versus discernimento. 

  

Muito se discute ao redor do mundo acerca da capacidade civil do indivíduo como 

requisito para a elaboração de quaisquer documentos a título de diretivas antecipadas.   

Em Portugal, o Projeto de Lei nº P/06/APB/06, que tem como escopo regular o 

exercício do direito de formular diretivas antecipadas, estabelece em seu art. 4º requisitos de 

capacidade, autorizando a fazer documentos de diretivas antecipadas somente aquelas pessoas 

que “a) gozem de plena capacidade de exercício de direitos; b) se encontrem capazes de dar 

seu consentimento sério, livre e esclarecido, para a prática de cuidados de saúde.” Na 

Argentina,  a Lei nº 4263 de 2007, promulgada na Província de Río Negro, preceitua, em seu 

artigo 1º que “toda persona capaz tiene derecho de expresar su consentiemiento o su rechazo 

com su respecto a los tratamientos médicos que pudieren indicársele em ele futuro...”. Na 

Espanha, o artigo 11 da Lei 41/2002 preconiza que:  
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Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de 
edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con 
objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a 
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una 
vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los 
órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, 
además, un representante para que, llegado el caso, sirva como 
interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el 
cumplimiento de las instrucciones previas. (grifos nossos) 

  

Nosso posicionamento acerca dessa questão é de que a capacidade civil, nos moldes 

em que se encontra sistematizada em nossa ordem jurídica, não se presta a medir a aptidão 

cognitiva do indivíduo para a prática desses atos. Na verdade, acreditamos na total falência da 

atual sistemática de nossa capacidade civil, e, por consequência, do regime das incapacidades, 

encampado nos artigos 3º e 4º do Código Civil.[36] 

Podemos sintetizar de forma breve as principais questões que levantamos contra a aplicação 
da (in)capacidade civil tal como ela se encontra na manualística especializada e em nossa 
legislação:  

i) A tônica patrimonialista: o sistema protetivo criado pelo regime das incapacidades, 

sob a égide do Código Civil de 1916 - e em tudo repisado pelo Código Civil de 2002 -, 

baseia-se em uma idéia orientadora que é a proteção ao incapaz a partir de seu patrimônio. O 

tom patrimonialista influenciou toda a matéria afeita à capacidade das pessoas, já que o 

instituto foi concebido para atender situações que envolviam negócios jurídicos e interesses 

de cunho econômico.  O incapaz deveria ser protegido principalmente nesse aspecto, 

reduzindo suas chances de perder seu patrimônio em negócios mal-entabulados. 

 Contudo, na atualidade, por força de uma nova principiologia constitucional e uma 

hermenêutica renovada, o princípio orientador se desloca do patrimônio para a personalidade 

humana, buscando promover formas de proteção que levem em consideração aspectos 

existenciais do incapaz, valorizando sua existência, independentemente de qualquer conteúdo 

patrimonial.  

Por essas razões, a segmentação da capacidade civil em capacidade de direito e 

capacidade de exercício não é compatível com as situações jurídicas existenciais, nas quais 

delegar a titularidade do bem a um indivíduo e o exercício do direito correspondente a um 

terceiro resta problemática, uma vez que, nos direitos de personalidade, o objeto do direito é o 

próprio sujeito em suas múltiplas vicissitudes.  
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ii) Categorização abstrata: a abstração que permeia o instituto conduz à classificação 

dos incapazes em categorias genéricas que impedem o aprimoramento de mecanismos 

hermenêuticos que levem em consideração o efetivo grau de discernimento do incapaz.  A 

finalidade protetiva do instituto fica comprometida, em virtude da falta de ressonância em 

uma realidade que exige um cuidado especial com questões afeitas à personalidade humana, 

suscitando a dúvida se os critérios adotados pelo legislador para categorizar pessoas em 

capazes, relativamente incapazes e absolutamente incapazes – atribuindo-lhes um trato 

jurídico especial conforme cada categoria – são hábeis para definir o grau de discernimento 

que efetivamente se revela em cada um desses indivíduos, de modo a torná-los alvo de um 

regramento protetivo diferenciado.  

            A ausência de capacidade é fato natural ou concreto. Ou seja, a 

(in)capacidade civil é mensurada segundo o grau de discernimento que se revela no indivíduo, 

sendo certo que é sua presença, em maior ou menor nível, que desabilita o sujeito para o 

exercício pessoal de seus direitos civis e não a declaração ou o reconhecimento jurídico dessa 

condição, enquadrando o indivíduo em categorias pressupostas. Tanto é verdade que 

eventuais atos praticados por um sujeito comprovadamente sem discernimento podem ser 

perfeitamente invalidados, ainda que o sujeito não esteja interditado, pois o que importa como 

critério para imposição dessa sanção, que visa sempre proteger o incapaz, é apenas a 

existência de uma circunstância natural que comprometa a validade do elemento volitivo do 

sujeito. 

A incapacidade das pessoas não pode ser atribuída e declarada a partir de categorias 

abstratas construídas fora da argumentação. A abstração do regime das incapacidades, levada 

a cabo por uma categorização apriorística, impede que o instituto se abra para uma 

interpretação e aplicação da norma que leve na devida conta as vicissitudes do caso 

concreto[37]. Impossibilita, inclusive, considerar a existência de períodos em que o incapaz 

possa exprimir sua vontade de maneira válida e inequívoca, que são tratados pela doutrina 

especializada como intervalos lúcidos, os quais parecem ter sido propositadamente ignorados 

pelo legislador, no intuito de preservar ideais de estabilidade e segurança jurídica.  

Portanto, defendemos que a (in)capacidade deve ser sempre atribuída, construída e 

delimitada apenas no caso concreto. E esse argumento impõe a reestruturação do regime das 

incapacidades que, em uma radical mudança de perspectiva, obriga o fim de categorizações 

apriorísticas, partindo da premissa de que, em princípio, não se pode falar que certas pessoas, 
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porque enfermas ou deficientes, são absolutamente ou relativamente incapazes de maneira 

abstrata.  

            Tais restrições só podem ser realizadas a partir de questões devidamente 

problematizadas e legitimamente reconstruídas no caso concreto. É necessário inverter a 

lógica que orienta o regime das incapacidades, através do fim de categorias apriorísticas que 

podem se mostrar como fatores de segregação e discriminação, pois dispensam 

problematizações de questões envolvidas na argumentação. Se tais categorias têm como 

substrato fático a ausência de discernimento, em maior ou menor grau, resta incongruente 

delimitar a capacidade de exercício dos indivíduos de maneira abstrata. Tal delimitação deve 

ser feita de maneira argumentativa, a partir de discursos construídos em torno de caso 

concreto. 

Por tudo isso, somos contra alguns sólidos posicionamentos de autores que passaram a 

tratar a capacidade dentro de um sistema binário que compreenderia uma capacidade genérica, 

para todos os atos, e uma ou várias capacidades específicas (capacidade de entendimento) 

paralelas: 

 

A capacidade de fato representa um critério de segurança legal, 
dotado e maior objetividade: aponta as hipóteses em que se pode 
solicitar o consentimento de uma pessoa e aquelas em que não há 
efeitos jurídicos em obtê-lo, devendo-se recorrer a um representante 
[...] No entanto, seria esse critério o mais adequado para garantir a 
capacidade de fato da pessoa natural, no concernente ao 
envolvimento em todas as situações, que o comércio jurídico hoje 
oferece – em especial no atinente ao consentimento para intervenções 
médico-cirúrgicas? A esse respeito, tem crescido a doutrina que 
apregoa a necessidade de se criar capacidades “específicas”.[38] 

  

No mesmo sentido, Judith Martins-Costa defende uma proposta de capacidade para 

consentir. Na proposição da autora, a tal capacidade seria uma modalidade especial voltada 

para a gerência de atos e interesses pessoais que, ao contrário, da capacidade negocial, que é 

prevista na lei através de normas de caráter geral, seria sempre casuisticamente 

circunstanciada.[39] O que se evidencia é que o escopo da autora é manter o atual estrutura do 

regime das incapacidades voltada para a tutela de aspectos patrimoniais, para criar uma 
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modalidade distinta de incapacidade direcionada para a proteção de interesses 

extrapatrimoniais: 

  

Vimos que a noção de discernimento é nuançada, graduada, sendo assim percebida 
pelo Direito. Assim, para averiguar e mensurar se alguém não tem discernimento, 
ou a medida da redução do discernimento, deve o intérprete operar um raciocínio 
atento às singularidades da pessoa (“raciocínio por concreção”) diverso do que 
desenvolve quando a incapacidade é determinada em vista de uma categoria 
genérica, como a idade, por exemplo. Não é a pessoa como abstrato sujeito, mas é a 
pessoa de carne e osso, em sua concretitude e em suas circunstâncias, que deverá 
estar no centro do raciocínio.[40]  

  

Todavia, por mais que se queira negar, não é possível mais falar em capacidade 

genérica, tampouco em normas de caráter geral que estabelecem categorias e níveis de 

incapacidade que tradicionalmente sempre estiveram voltadas para a tutela do patrimônio e da 

segurança jurídica. A escolha de determinadas categorias de incapazes é arbitrária, estando 

sempre ligada a motivações históricas e culturais e por isso absolutamente 

contingenciais.  Devemos intuir que essa noção de capacidade genérica está severamente 

comprometida, de modo que resta impossível criar capacidades especiais que gravitem em 

torno dela. 

A verdade é que, na contemporaneidade, toda e qualquer capacidade é especial e 

circunstancial e, todas elas, não somente às relativas à prática de atos existenciais, devem ser 

compreendidas como discernimento. Capacidade é sinônimo de discernimento, que pode e 

deve ser apurado em processos estabelecidos em contraditório, por exemplo, de tutela ou 

curatela, sempre que for necessário. Portanto, o critério para aplicação de normas restritivas 

do regime das incapacidades deve ser a averiguação, no caso concreto, do real discernimento 

do sujeito e não seu enquadramento em categorias genéricas, típicas de uma técnica 

legislativa ultrapassada.  

Dito isso, podemos concluir de duas formas: a) se considerarmos a atual sistemática de 

nossa capacidade civil, acreditamos que o fato de alguém ter sido declarado como civilmente 

incapaz não o impede de ter sua vontade sobrelevada no que toca à validade e execução de 

suas diretivas antecipadas. b) Todavia, se encararmos que a lógica abstrata da capacidade 

genérica encontra-se corroída em pontos fundamentais, de modo que é preciso considerar 

sempre que discernimento e capacidade civil devem ser sinônimos, toda e qualquer 

capacidade é especial, de sorte que alguém pode ser civilmente capaz para a feitura de 

diretivas antecipadas, mas não ser civilmente capaz para a prática de outros atos jurídicos.  
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4. Conclusão 
  

Podemos sistematizar as principais ideias defendidas nesse texto da seguinte forma: 

As mudanças ocorridas em nossa cultura e no arcabouço ético-jurídico de nosso país 

obrigaram a que as relações jurídicas médico-paciente abandonassem o tradicional tom 

paternalista para passarem a ser regidas pela teoria geral do consentimento informado, com 

destaque para a valorização da autonomia como princípio inerente à construção da noção de 

dignidade humana de cada um. O respeito à autodeterminação pessoal é a base, portanto, para 

o estabelecimento da noção individual de vida boa e de vida digna, e os indivíduos devem ser 

livres para construir seus próprios conceitos de saúde e de autonomia corporal, razão porque o 

princípio bioético da beneficência ou não maleficência só assume significado se talhado a 

partir do princípio da autonomia. 

O dever de informar o paciente, esclarecendo-o sobre o conteúdo, a extensão e as 

repercussões de qualquer tipo de intervenção cirúrgica em sua vida e em seu corpo faz parte 

da condição de autonomia, na medida em que o acesso a estas informações de forma clara e 

compreensível é que o conduz a compreender a reverberação do tratamento em sua vida ou 

em sua qualidade de vida.  

As diretivas antecipadas podem ser inseridas na sistemática da teoria geral do 

consentimento informado, porque se supõe que a pessoa que as tenha formulado tenha 

recebido, previamente à sua manifestação de vontade, as informações necessárias quanto à 

natureza, objetivos, conseqüências e riscos das intervenções médico-cirúrgicas as quais deseja 

ou não se submeter, sendo certo que essa expressão volitiva, pode e deve ser revogável a 

qualquer tempo.  

Acreditamos as diretivas antecipadas não constituem um gênero, mas a natureza mesma de todos os 

negócios jurídicos unilaterais que, independente de forma ou formalidades, tenham como finalidade os cuidados 

futuros com a saúde em caso de incapacidade - leia-se, falta de discernimento -, e que sejam hábeis a garantir e 

valorizar as escolhas autônomas de todo indivíduo em relação ao trato de seu corpo, saúde e vida digna.  

As diretivas antecipadas podem se revelar como poderoso instrumento promocional de 

uma série de situações jurídicas existenciais diretamente ligadas à dignidade da pessoa 

humana, seja ela paciente ou não, tais como direito à vida, à integridade psicofísica, ao 

próprio corpo, à saúde, à liberdade ou à liberdade de crença. Uma vez que são expressão da 

autonomia do indivíduo, atuam como uma garantia de que a planificação do ideal de 

tratamento, cura ou abrandamento da dor de cada um seja integralmente respeitado, evitando 

possíveis danos a esses aspectos fundamentais da personalidade humana.  
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Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 27. 
[2]  “Ser autônomo é saber que se está agindo com um caráter autônomo em relação aos valores do outro. Nesse 
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quando a pessoa é capaz de justificar suas opções e as formas escolhidas para orientar sua vida perante o outro e 
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autora). (GUSTIN, Miracy B. S. Das necessidades humanas aos direitos: ensaio de sociologia e filosofia do 
direito. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 27). 
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produção legítima do direito, mas que também resguardam uma autonomia privada, sem com isto perder o papel 
de mediador da economia e do poder administrativo”. (CHAMON JUNIOR, Lúcio Antônio. Teoria Geral do 
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2006, p. 17). 
[5] Nesse sentido: RODRIGUES, Renata de Lima; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Aspectos gerais dos 
direitos de personalidade. In: Manual de teoria geral do direito civil. TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; 
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[6] CHAMON JUNIOR, Lúcio Antônio. Estudo prévio – Dignidade e diferença: Há um futuro para os direitos de 
personalidade? In: FIUZA, César; NAVES, Bruno Torquato; SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito Civil: 
Atualidades IV. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 
[7] RIBEIRO, Diaulas Costa. Autonomia: viver a própria vida e morrer a própria morte. (Autonomy: to live one´s 
own life and to die one´s own death). Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 109-118, 2006, 
p. 109. 
[8] TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Autonomia corporal: liberdade de decidir sobre a própria saúde.  Tese 
(Doutorado). 2009. 255 f. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, Rio de Janeiro. 
[9] Sujeitos de direitos muito distintos daqueles tradicionalmente tutelados por nossa ordem jurídica: o 
contratante, o proprietário, o herdeiro e, até mesmo, o marido. Figuras que assumiam titularidade jurídica por 
possuir ou ter possibilidade de possuir patrimônio, o denominado “umbral de acesso” ao direito, conforme 
célebre expressão do jurista argentino Ricardo Luiz Lorenzetti.  
[10] FOUCAULT, Michael. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1995, p. 145. 
[11] “A solução ética para o problema, ainda que sujeita a imperfeições, é o incremento da autonomia do paciente. 
Assim, corpo clínico e enfermo assumem posições, no seu relacionamento, que tendem a ser ética e 
juridicamente equânimes, uma vez que há igualdade ideativa entre ambos. [...] O paciente assume a condição de 
sujeito de seu tratamento e não mais de apenas objeto. Por outro lado, o médico não deve portar-se como mero 
observador/interventor. Deve assumir, também, a função de interlocutor, dialogando com o enfermo”. 
(STANCIOLI, Brunello Souza. A relação jurídica médico-paciente. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 26-27). 
[12] Art. 1º do Código de Nuremberg: O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso 
significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar 
consentimento; essas pessoas devem o livre direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, 
fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior; devem ter conhecimento suficiente do 
assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam explicados às pessoas a 
natureza, a duração, o propósito do experimento, os métodos segundo os quais será conduzido, a inconveniências 
e os riscos esperados; os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que eventualmente possam 
ocorrer, devido à sua participação no experimento. O dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do 
consentimento repousam sobre o pesquisador que inicia ou dirige um experimento ou se compromete nele. São 
deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outrem impunemente.  

[13] Nesse sentido, remetemos ao nosso: “A definição kantiana da autonomia da vontade como 
“princípio supremo da moralidade” (KANT, 2004, p. 70) é paradigmática. Contudo, nos 
modelos jusnaturalistas de base racional não era qualquer ato de vontade que possuía o status 
de ação moral e, portanto, justa. Para que a vontade, como fonte legislativa, fosse justa, 
deveria valer como lei universal. “A autonomia da vontade é a constituição da vontade, 
graças à qual ela é para si mesma a sua lei (independente da natureza dos objetos do 
querer). O princípio da autonomia é, portanto, não escolher senão de modo que as máximas 
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da escolha no próprio querer sejam simultaneamente incluídas como lei universal” (KANT, 
2004, p. 70). Em outras palavras, para que a autonomia valesse como princípio universal não 
poderia sofrer condicionamentos pelas vicissitudes do mundo fenomenal. A ação livre era 
caracterizada pelo exercício formal da autonomia.” (RODRIGUES, Renata de Lima; Rüger, 
André. Autonomia como princípio jurídico estrutural. In: Direito Civil II: atualidades. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008, p. 5). 

[14] Sobre a influência da autonomia nas decisões que incidem sobre o próprio corpo e seu papel na formulação 
de um conceito de saúde para cada um: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Autonomia corporal: liberdade de 
decidir sobre a própria saúde.  Tese (Doutorado). 2009. 255 f. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
Faculdade de Direito, Rio de Janeiro. 

[15] PEZZANO, Laura. Directivas anticipadas: una expresión de planificación 

anticipada del cuidado médico. Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Disponível em 

http://www.hospitalitaliano.org.ar/docencia/nexo/index.php?contenido=indice_general.php. 

Diciembre - 2006. Acesso em 28 de fevereiro de 2010.  
[16] “Pode-se afirmar, em uma primeira aproximação, que o consentimento informado é um ato autônomo de um 
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controladoras”.  (STANCIOLI, Brunello Souza. A relação jurídica médico-paciente. Belo Horizonte: Del Rey, 
2004, p. 48). 
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consentimento informado deve-se embasar em ato autônomo do paciente capaz, pois,“na ausência de uma 
decisão autônoma, o consentimento informado torna-se mero consentimento””. (grifos do autor) (STANCIOLI, 
Brunello Souza. A relação jurídica médico-paciente. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 64). Segundo o mesmo 
autor, para que a informação fornecida pelo médico cumpra o escopo básico de garantir a auto-determinação 
esclarecida do paciente, ela deve apresentar o seguinte conteúdo, que de maneira algum constitui um rol numerus 
clausus: : diagnóstico e decurso possível da doença; a terapêutica a ser utilizada e seus escopos; riscos e 
possíveis complicações do tratamento, alternativas terapêuticas. 

[18] Segundo André Rüger: “A finalidade maior do consentimento informado é a 

concretização (ou não) de um acordo sobre o escopo, as finalidades e os limites da atuação 

médica. Além disso, consiste no único meio possível de definir, num caso concreto e 

unicamente aplicável a esse, aquilo que possa ser considerado como ‘bom’ para o 

interessado”. (RÜGER, André. Conflitos familiares em genética humana: o profissional da 

saúde diante do direito de saber e do direito de não saber. Dissertação (mestrado) 2007. 224f. 

Dissertação (Mestrado) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Faculdade Mineira 

de Direito, Belo Horizonte, p. 160). 
[19] “No âmbito jurídico não é verdadeiro afirmar que a relação contratual é diferente 

das demais relações contratuais porque permeada por valores éticos, extraídos do Código de 

Ética Médica e expostos como metajurídicos. Não é só o contrato de prestação de serviços 

médicos que é permeado por valores éticos, todos os contratos são. Entretanto não são 

quaisquer valores e não são valores metajurídicos. A relação contratual em foco, como 

qualquer outra, é informada pelos princípios da boa-fé contratual, da justiça contratual e da 

autonomia da vontade. (NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima Freire de. 
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Da relação jurídica médico-paciente: dignidade da pessoa humana e autonomia privada. In: 

SÁ, Maria de Fátima Freire de. (Org.). Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. v. 1, 

p.113). 
[20]NEGREIROS, Tereza. O princípio da boa-fé contratual. In: Princípios do Direito Civil contemporâneo. Maria 
Celina Bodin de Moraes (coord.) Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 222. 
[21] “Não há dúvidas de que o papel central da autonomia do paciente na medicina moderna e o abandono do 
antigo paternalismo médico constituem fenômenos altamente positivos, dado que o paciente não é um mero 
objeto da atividade clínica, senão uma pessoa e, portanto, merece ser tratada como tal”. (ANDORNO, Roberto. 
“Liberdade” e “Dignidade” da pessoa: Dois paradigmas opostos ou complementares na bioética? In: Judith 
Martins-Costa e Letícia Ludwig Möller. Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 77). 
[22] Segundo o preâmbulo do Projeto de Lei nºP/06/APB/06 que tem como objetivo regular, em Portugal, o 
exercício do direito de formular Directivas Antecipadas de Vontade no âmbito da prestação de cuidados de 
saúde, tais documentos garantem o “respeito pelo direito de que é titular toda a pessoa de decidir, de forma 
responsável e livre, sobre que cuidados médicos deseja receber no futuro, no pressuposto de que, chegado o 
momento de os receber, não gozar de sua capacidade para neles consentir de forma séria, livre e esclarecida”. 

[23] PEZZANO, Laura. Directivas anticipadas: una expresión de planificación 

anticipada del cuidado médico. Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Diciembre-

2006. Disponível em 

http://www.hospitalitaliano.org.ar/docencia/nexo/index.php?contenido=indice_general.php. 

Acesso em 28 de fevereiro de 2010. 
[24] Em relação ao termo “Testamentos vitais” existem críticas pertinentes à 

inadequação dessa nomenclatura: “A declaração prévia de vontade do paciente terminal se 

assemelha ao testamento, pois também é um negócio jurídico, ou seja, uma “declaração de 

vontade privada destinada a produzir efeitos que o agente pretende e o direito reconhece” 

(AMARAL, 2006, p. 367). Também é unilateral, personalíssimo, gratuito e revogável, 

todavia, distancia-se do testamento em duas características essenciais deste instituto, a 

produção de efeitos post mortem e a solenidade. Assim, resta clara a inadequação da 

nomenclatura “testamento vital” para designar uma declaração de vontade de uma pessoa com 

discernimento acerca dos tratamentos aos quais não deseja ser submetida quando estiver em 

estado de terminalidade da vida e impossibilitada de manifestar sua vontade.”  (PENALVA, 

Luciana Dadalto. Declaração prévia de paciente terminal. 2009. 184 f. Dissertação 

(Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Faculdade Mineira de Direito, 

Belo Horizonte, p. 15). 
[25] RIBEIRO, Diaulas Costa. Um novo testamento: testamentos vitais e diretivas antecipadas. In: Família e 
dignidade. São Paulo: IOB Thomson, 2006. p. 275. 
[26] PENALVA, Luciana Dadalto. Declaração prévia de paciente terminal. Dissertação (Mestrado). 2008. 184 f. 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Faculdade Mineira de Direito, p. 53-54.  
[27] SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito de morrer. Eutanásia, Suicídio Assistido. 2 ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2005, p. 36.    

[28] Acerca de algumas destas possíveis limitações: “El cuidado de los pacientes al 

final de la vida es de suma complejidad. Resulta difícil de imaginar que en un documento 

escrito con anterioridad se contemple cada una e las circunstancias que pueden ocurrir en esta 

etapa; por ello debe allentarse a los pacientes a hablar sobre sus preferencias  y valores con los 
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médicos y con su familia. Del mismo modo es imprescindible dejar constancia de ello mismo 

modo es imprescindible dejar constancia de ello en la correspondiente historia clínica. Otra 

limitación potencial es el cambio de opinión del paciente al conocer aspectos pronósticos o d 

calidad de vida esperada de acuerdo con su patología; por ello, conviene remarcar que la 

existencia de tales documentos no debe inhibir el diálogo entre médico y paciente o entre este 

y su familia sino, por el contrario, facilitarlo y complementarlo.” (PEZZANO, Laura. 

Directivas anticipadas: una expresión de planificación anticipada del cuidado médico. Revista 

del Hospital Italiano de Buenos Aires. Diciembre-2006. Disponível em 

http://www.hospitalitaliano.org.ar/docencia/nexo/index.php?contenido= indice_general.php. 

Acesso em 28 de fevereiro de 2010). A esse respeito, o Projeto de Lei português nº 

P/06/APB/06, sugere: “Art. 7º. Limites das Directivas Antecipadas de Vontade: 1. são 

juridicamente inexistentes, não produzindo qualquer efeito jurídico, as directivas antecipadas 

de vontade contrárias à lei, às leges artis, ou que não correspondam às circunstâncias de facto 

que o outorgante previu no momento da sua assinatura. 2. A inexistência é invocável a todo 

tempo e por qualquer pessoa, sendo inserida a correspondente declaração no processo clínico 

e enviada cópia da mesma ao outorgante ou ao seu(s) procuradore(s) de cuidados de saúde.” 

Some-se a isso as dificuldades relacionados com prazo de validade e eficácia no tempo, que 

também recebem consideração no projeto de lei português e em outros ordenamentos 

jurídicos estrangeiros. 
[29] BETTI, Emilio. Teoria Geral do Negócio Jurídico. Campinas: Servanda, 2008, p. 74. 
[30] Ibid, p. 73 
[31] Ibid, p. 76-77. 
[32] Por exemplo, uma declaração feita ao médico titular realizado no próprio prontuário médico e seguida da 
assinatura do paciente. 

[33] Dificuldade que vem sendo superada por alguns doutrinadores que, ao revés, de 

buscar estruturar uma nova categoria jurídica para os direitos de personalidade, propõe 

reconfigurar a própria estrutura e função do direito subjetivo, a partir da requalificação da 

autonomia da vontade manifestada em seu exercício, conforme ensina Ana Carolina Brochado 

Teixeira: “...diante dessa ampliação dos fatos jurídicos, é possível, por meio de uma 

reinterpretação dos direitos subjetivos, concluir que situações existenciais, como por exemplo 

os direitos de personalidade, podem ser direitos subjetivos, desde que sejam interpretados de 

maneira diferente, no que tange ao objeto (atributo da pessoa humana) e a autonomia, pois 

esta deve ser aplicada de forma qualitativamente diversa, para a tutela direta da pessoa 

humana. Diante disso, os direitos de personalidade poderiam ser qualificados como direitos 

subjetivos, pois, embora seja possível tomar decisões auto-referentes, sempre haverá um 

dever da coletividade de tolerância que, tradicionalmente, chamamos de omissão, de modo 

que os direitos de personalidade sempre são relacionais, nesta perspectiva. Não haveria, 
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portanto, dificuldade funcional do enquadramento dos direitos de personalidade como direito 

subjetivo, se forem reinterpretados, com a finalidade de ampliar seu conteúdo. Isso não 

significa tipicidade dos direitos de personalidade, dado o conteúdo aberto do que poderia, 

então, ser direito subjetivo. Também não significaria restrição do tratamento aos momentos 

patológicos, pois nessa dualidade poderiam caber situações promocionais, que possam impor 

deveres de fazer ou não fazer, tanto do Estado quando dos particulares. (TEIXEIRA, Ana 

Carolina Brochado. Autonomia corporal: liberdade de decidir sobre a própria saúde. Tese 

(Doutorado). 2009. 255 f. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, Rio 

de Janeiro, p.131). 
[34] Nesse sentido, por todos: PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil 
constitucional. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. E, ainda: TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade 
no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. 
[35] Nesse mesmo sentido: “O direito de viver não é antagônico ao direito de morrer: compreende, na verdade, 
duas dimensões de um mesmo direito. Aliás, o direito de viver já foi, inclusive, objeto de atual consideração da 
Igreja Católica, a Declaração sobre a Eutanásia (Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Cidade do 
Vaticano; 1980): "de fato, há quem fale de 'direito à morte', expressão que não designa o direito de se dar ou 
mandar provocar a morte como se quiser, mas o direito de morrer com toda a serenidade, na dignidade humana 
e cristã.” (grifos do autor) (RIBEIRO, Diaulas Costa. Autonomia: viver a própria vida e morrer a própria morte. 
(Autonomy: to live one´s own life and to die one´s own death). Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 
22, n. 1, p. 109-118, 2006, p.112). 
[36] O tema já foi objeto de inúmeros estudos nossos, aos quais pedimos vênia para a eles 
remeter: a) RODRIGUES, Renata de Lima; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. A renovação 
do instituto da curatela e a autonomia privada do incapaz no âmbito existencial: uma reflexão a 
partir da esterilização de pessoa maior incapaz. In: Direito das Famílias entre a norma e a 
realidade. Renata de Lima Rodrigues; Ana Carolina Brochado Teixeira. (no prelo) b) 
RODRIGUES, Renata de Lima. TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Relevância da autonomia 
da vontade das crianças e adolescentes: Há o direito infantil à autodeterminação? In: Direito 
das Famílias entre a norma e a realidade. Renata de Lima Rodrigues; Ana Carolina Brochado 
Teixeira. (no prelo). c) RODRIGUES, Renata de Lima. Incapacidade, curatela e autonomia 
privada: estudos no marco do Estado Democrático de Direito. 2007. 200f. Dissertação 
(Mestrado) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Faculdade Mineira de Direito, 
Belo Horizonte. 
  
[37] “A diferença reside na circunstância de que a incapacidade legal firma-se sobre dados meramente 
presumidos, não tomando em consideração as condições reais da pessoa a cada momento. A incapacidade 
natural, a seu turno, é mensurada individualizadamente, de sujeito para sujeito, sobre dados que, sendo reais em 
um certo momento, podem deixar de o ser posteriormente, sem que cesse correlatamente o efeito inabilitante da 
qualificação formal permanente que esses dados fisiopsíquicos provocaram por parte do ordenamento”. (grifos 
da autora). (EBERLE, Simone. A capacidade entre o fato e o direito. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2006, 
p. 146). 
  
[38] STANCIOLI, Brunello Souza. A relação jurídica médico-paciente. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 44-45. 
[39] MARTINS-COSTA, Judith. Capacidade para consentir e esterilização de mulheres. In: Bioética e 
responsabilidade. MARTINS-COSTA, Judith; MOLLER, Letícia Ludwig (org). Rio de Janeiro: Forense, 2009, 
p. 323. 
[40] Ibid., p. 326.  
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DIRETRIZES BIOÉTICAS E O PRINCÍPIO DO RESPEITO À 
AUTONOMIA 

 
GUIDELINES BIOETHICS AND THE PRINCIPLE OF RESPECT FOR AUTONOMY 

 
 
 

Bruna Souza Paula 
 

RESUMO 
O artigo cuida do estudo do princípio bioético do respeito à autonomia e sua relação com o 
direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Justifica-se a análise ao se perceber que as 
grandes transformações do mundo moderno, em especial causadas pela evolução das 
pesquisas realizadas no campo das ciências biomédicas, têm levado a novas considerações 
sobre o direito constitucional e a própria concepção de Constituição. Dessa forma, no presente 
artigo buscamos apresentar considerações acerca dos princípios da bioética dentro da 
realidade dos direitos fundamentais e a concepção da Bioconstituição, mas adiante, 
procederemos do princípio do respeito à autonomia dentro da teoria principialista do campo 
da Bioética e os modelos de decisão substituta dele decorrentes, e por fim, o exame do direito 
ao desenvolvimento à personalidade que gera um direito a autodeterminação bioética. 
PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA, RESPEITO À AUTONOMIA, DIREITO 
DESENVOLVIMENTO A PERSONALIDADE. 
 
ABSTRACT 
The article deals in the study of bioethical principle of respect for autonomy and its 
relationship with the right to free development of personality. Justifies the analysis to realize 
that the great transformations of the modern world, especially caused by the development of 
research in the field of biomedical sciences, have led to new considerations about the 
constitutional right and the very conception of the Constitution. Thus, in this article we 
present comments on the principles of bioethics within the realm of fundamental rights and 
the conception of Bioconstituição, but later we will proceed from the principle of respect for 
autonomy within the theory principlist the field of bioethics and models of his surrogate 
decision arising, and finally, the examination of the right to free development of personality 
that creates a right to self-determination bioethics. 
KEYWORDS: BIOETHICS, RESPECT FOR AUTONOMY, RIGHT PERSONALITY 
DEVELOPMENT. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O princípio do respeito à autonomia surge dentro da abordagem do principialismo da 

ética biomédica em que se destaca quatro grupos de princípios. Além do respeito à autonomia, 

encontramos dentro desta teoria, o princípio da não-maleficência, da beneficência e da justiça. 

Esse princípio, assim como o princípio da justiça, foram neglicenciados pela ética 

biomédica tradicional que dava preferência aos princípios da não-maleficência e da 

beneficência. Todavia com a evolução das pesquisas realizadas no campo das ciências 
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biomédicas, surgiram novas perspectivas jurídicas de velhos institutos, como a autonomia, 

dentro da nova ordem. 

O princípio de não-maleficência expressa uma determinação de não causar dano 

intencionalmente. Revestido em forma de dever, esse princípio da ética médica advém do 

preceito primun non nocere, que significa: antes de tudo não causar dano1. 

A Obrigação de não-maleficência que está presente no juramento de Hipócrates é 

utilizada para se distinguir entre matar e morrer e sua implicações, como a validade de se 

interromper um tratamento de suporte a vida, a controvérsia do suicídio assistido, 

normalmente problemas que giram em torno de pacientes terminais ou gravemente doentes ou 

feridos. 

1 Princípios da Bioética, Constituição e Direitos e Deveres Fundamentais – 

Bioconstituição 

As grandes transformações do mundo moderno, em especial causadas pela evolução das 

pesquisas realizadas no campo das ciências biomédicas, têm levado a novas considerações 

sobre o direito constitucional e a própria concepção de Constituição.  

Iremos ver como essas novas questões que cercam a Bioética, em especial na área da 

identidade genética, mereceram atenção por parte dos textos constitucionais e propiciou o 

surgimento do termo Bioconstituição.   

A palavra Bioética tem origem grega em que bio significa vida e éthiké significa ética. 

Trata-se de um ramo de conhecimento multidisciplinar que tem como fundamento a pessoa. O 

termo nasceu nos Estados Unidos há cerca de trinta anos e foi primeiro utilizado por Van 

Rensselaer Potter, ao publicar seu livro Bioethic: Brige of the Future1, em 1971, ele chamava 

atenção pela necessidade de uma disciplina que abordasse os conhecimentos biológicos com 

os valores humanos, por meio de uma visão global, em que compreendesse a biosfera e 

também o homem em uma recíproca interação. 

Com Andre Hellegers, o termo bioética é restringido a aplicação da ética ao âmbito da 

medicina e nas ciências biológicas. Para ele, o termo deveria ser utilizado de maneira restrita, 

ou seja, apenas no que se refere ao ser humano e as biociências humanas, concepção que tem 

prevalecido no uso da expressão1. 
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Apesar da contribuição da Potter para matéria, inclusive com o favorecimento da 

Bioética ambiental, a chamada bioética hellegeriana brilhou mais que bioética potteriana, na 

medida em que inseriu o termo bioética no campo universitário e estruturou academicamente 

essa disciplina, adotando a metodologia da interdisciplinaridade. 

Dessa forma, a Bioética é uma ciência ética que versa um estudo sistemático e 

interdisciplinar da conduta humana na área das ciências da vida e a atenção á saúde e dos 

problemas colocados aos médicos e pesquisadores, causados pelos avanços das tecnologias 

aplicadas a saúde, tendo como objetivo imprimir valores e princípios morais a todas as 

condutas.  

Ressaltamos que, o termo é novo, mas a preocupação é antiga. Desde a época de 

Hipócrates, na Grécia Antiga, com o famoso Juramento de Hipócrates, é dada a atenção aos 

aspectos éticos da prática médica. Mas, de fato, apenas no século XX, com os 

desenvolvimentos científicos, tecnológicos e sociais que ocasionaram diversas mudanças nas 

ciências biológicas e nos cuidados a saúde, que a ética médica desenvolveu-se. Isto se deve ao 

fato das concepções acerca das obrigações morais do profissional de saúde e da sociedade 

quanto as necessidade dos doentes e feridos se mostrarem insuficientes para os casos que 

surgiam1.  

Ademais, o momento exprime uma quebra de confiança na capacidade de 

autorregulação dos processos tecnológicos e a insatisfação nos confrontos de critérios morais, 

que são o pano de fundo da pesquisa e do processo científico. Pois como adverte Paulo Otero 

a pesquisa científica e o progresso tecnológico, esvaziados de orientação axiológica e ética, 

fenômeno chamado de “cegueira ética”, podem tornar-se instrumentos de atentados contra o 

homem, sua vida e sua dignidade, convertendo-se em “alicerces de uma cultura totalitária”1. 

No debate contemporâneo, os modelos éticos em Bioética são diversificados, pois  “o 

pluralismo moral que caracteriza a filosofia prática recente está na base do fenômeno cada vez 

mais evidente do pluralismo também da Bioética”1. 

Na busca de uma unidade e de parâmetros que conseguisse encontrar uma solução 

comum no nível prático, Beauchamp e Childress1, na obra Princípios de ética bioética, 

enumeraram quatro princípios que na concepção deles seriam suficientes para orientar as 

questões da Bioética, iniciando a era do principialismo.   
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Esse modelo se estabeleceu como a tradicional linha de pensamento na matéria, todavia 

nos últimos anos ele vem sofrendo severas críticas, o que levou o surgimento de novas 

concepções como o modelo personalista, o modelo subjetivista ou liberal-radical, modelo 

pragmático-utilitarista, a moral secular ou contratualismo, o modelo fenomenológico1. 

O modelo personalista proposto por Elio Sgreccia, do Instituto da Bioética da 

Universitá Catolica del sacro Cuore, de Roma, na Itália, centrava-se na pessoa humana, que a 

considerava um unidade, um todo, ou seja ela era uma Unitotalidade. Fundamentado na 

obrigatoriedade do agir moral a partir da natureza do homem como criatura racional, a ética 

metafísica realista se afirma na universalização do discurso moral que é universal, está 

fundada na natureza humana e se volta a todos os homens indistintamente1.  

Essa concepção afirma que é necessário conhecer a pessoa para saber o que é bom para 

ela, são postulados desse modelo: a defesa a vida física, o princípio de liberdade e de 

responsabilidade, o princípio da totalidade ou terapêutico, princípio de sociabilidade e de 

subsidiariedade1.    

Por sua vez, o modelo principialista pauta-se em quatro princípios básicos: o respeito 

pela autonomia, a não-maleficência, a beneficência e a justiça1. Eles estão presentes no 

Belmont Report, elaborado pela Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos em 

Pesquisa Bioética e de Comportamento, estabeleceu princípios como base de um esquema 

para nortear a ética em pesquisa nos Estados Unidos  

O princípio do respeito à autonomia é uma norma jurídica sobre o respeito pela 

capacidade de tomar decisões de pessoas autônomas no cuidados de saúde1. Considera o 

paciente capaz de se autogovernar, de fazer suas próprias preferências e agir sobre a 

orientação dessas deliberações tomadas. Decorre dele as diretrizes do consentimento e das 

decisões antecipadas ou não de pessoas incapazes. 

O princípio de não-maleficência é uma determinação de não causar dano 

intencionalmente, expressa o preceito: antes de tudo não causar dano. Ele surge da 

necessidade de se proteger pacientes terminais ou gravemente feridos, foco da maioria das 

controvérsias da ética bioética, trazendo em pauta os julgamentos sobre a qualidade de vida1. 

O princípio da beneficência requer que os envolvidos no cuidado da saúde contribuam 

para o bem-estar do paciente. Desta forma, o médico só poderá usar o tratamento em 
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benefício do paciente enfermo. È uma ação feita em benefício alheio, pois estabelece o dever 

moral de agir em benefício dos outros, de tomar atitudes positivas para ajudar os outros1. 

Por fim, o princípio da justiça diante de um contexto de desigualdades no acesso à 

assistência á saúde e aos planos ou seguros de saúde, requer a imparcialidade na distribuição 

dos riscos e benefícios na prática médica, além de um direito obrigatório a um mínimo digno 

de assistência á saúde1/1.  

Apesar dos dois modelos aqui expostos, o personalista e o principialista, os modelos de 

ambos se correspondem. O princípio terapêutico corresponde ao da beneficência e da não-

maleficência, o da liberdade-responsabilidade ao da autonomia e o da subsidiaridade ao da 

justiça. 

De certo que é que devemos ter três coisas em mente quando formos tratar de bioética: a 

vida humana, ética e o direito. O tripé constituído pela Biologia, a Ética e o Direito é o que 

torna o estudo da matéria interdisciplinar1. 

A Ética surge como indicador para o que é mais condizente no que se refere às ações do 

homem em sociedade. Lembrando que o termo tem mútuas implicações com a Moral e a Lei. 

No caso, a Ética procura as justificativas para as ações, enquanto que a Moral e a Lei 

estabelecem regras para elas. Todavia, apesar das ligações entre a Ética e a Moral serem 

muito mais profundas, que uma mera definição não é suficiente para abordá-las1.  

Os novos avanços da área das ciências médicas, como já demonstrado, impulsionaram o 

desenvolvimento da ética médica e geram implicações de ordem interdisciplinar.  

O progresso científico e tecnológico na área médica abriu “novos mundos no mundo do 

Direito”1. Assim, observamos que com o desenvolvimento tecnológico surgem novas 

perspectivas jurídicas entorno desse novo contexto, além de novos direitos que exigem uma 

análise além do plano difuso1/1.  

Podemos citar o direito da identidade genética1, apenas para iniciar nossa lista de novos 

direitos, além da roupagem de velhos direitos centrais ao estudo da Bioética, quais sejam o 

direito à vida, à saúde e a integridade física. 
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Nesse contexto, o juiz se depara no dia a dia com conflitos totalmente imprevisíveis e o 

legislador não sabe quando legislar os novos assuntos, por estarem em constante evolução 

científica, que tornaria a norma obsoleta no momento da publicação1. 

Ademais, a centralização das discussões científicas em torno do problema ético, reclama 

uma conduta reguladora do Estado para determinar limites aos avanços da ciência e da 

tecnologia, inclusive com a possibilidade de condicionar as pesquisas científicas ou até 

mesmo proibí-las1. 

Nessa ordem, o Estado deveria adiantar-se ao progresso científico e elaborar uma 

legislação com uma textura aberta, principiológica, na medida em que poderá ser interpretada 

e atualizada a partir das demandas concretas que vão surgindo na realidade social. A liberdade 

científica não deve ser censurada, todavia deve-se evitar as transgressões a dignidade da 

pessoa humana, daí a importância do estabelecimento de limites a partir da atuação conjunta 

do Direito com a Bioética. 

Verificamos que, a partir de um entendimento interdisciplinar1, a Bioética deve 

amparar-se numa legislação que se defina como Biodireito. Tal legislação fundamentar-se em 

paradigmas que se estabeleçam com base nos postulados da Bioética.  

Concebemos que por mais que os princípios da moral possam indicar uma possibilidade 

a um conflito de interesses advindo das questões relacionadas com a biociência, verificamos 

que apenas as normas jurídicas serão capazes de colocar em perspectiva uma determinada 

expectativa de conduta1. Assim, o Direito dará um caráter impositivo aos princípios bioéticos, 

elemento que lhes carece. 

Os princípios da Bioética serão absorvidos pelo Biodireito e servirão como elementos 

de interpretação das normas jurídicas que venham regular os desdobramentos inerentes aos 

avanços da ciência. Assim, muito mais que determinar estabelecimento de uma obrigação de 

não acarretar dano intencional, fundada no princípio da não-maleficência, deve-se estipular 

normas regulando as responsabilidades médicas decorrentes das relações médico-paciente. 

A partir desse contexto, entendemos o Biodireito como a manifestação jurídica da 

Bioética. Ele tenta regulamentar as conseqüências dos avanços científicos e tecnológicos que 

atingem o homem.   
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O biodireito retira sua legitimidade e validade nos direitos fundamentais e do homem. É 

nesse sentido que a Bioética, que tem como paradigma o Biodireito, deve estar em 

consonância com os direitos humanos e fundamentais. Pois enquanto que a Bioética é forma 

de conhecimento aberto que permite investigação ampla, o Biodireito têm método dogmático 

com análise do caso concreto, porém balizado em normas. 

Nesse sentido, o Biodireito, como ramo de Direito, representa a passagem do discurso 

ético para a ordem jurídica, inseparável dos direitos fundamentais tendo em vista que surge na 

esteira deles, pois contém os direitos morais relacionados à vida, à dignidade e à privacidade 

dos indivíduos1. 

Em outras palavras, a relação entre o Direito e a Bioética tornou-se um instrumento que 

não só busca a garantia da vida, perspectiva bioética, mas também a sua dignidade, na medida 

em que fixa parâmetros para a concretização desta e estabelece limites para distinguir o lícito 

do ilícito.   

De certo que todos os princípios e normas, esse conjunto de normas que sejam formal 

ou materialmente constitucionais, e tenham por objeto as ações ou omissões do Estado ou 

entidades privadas, com base na tutela da vida, na identidade e integridade das pessoas, na 

saúde do ser humano, inclusive suas relações com a biomedicina formam o conceito de 

Bioconstituição1. 

A teoria da Bioconstituição ou Biodireito Constitucional surge como evolução ao 

próprio Biodireito, na tentativa de se buscar modelos interpretativos propriamente jurídicos na 

Constituição para aplicação e resolução dos conflitos entre normas biojurídicas.  

   A Constituição da Suíça1 e de Portugal1 já contemplam algumas questões acerca da 

genética humana, seja de forma detalhada e pioneira no assunto como o fez a primeira, ou de 

forma apenas incipiente como fez o caso português. Mesmo assim, ambas ainda deram a 

amplitude que o tema exige e mesmo que se repasse a responsabilidade ao legislador 

ordinário, este não tem a eficácia garantida a nível constitucional.  

No entanto como lidar com os problemas éticos quando nos deparamos com o silencio 

constitucional ou normatização infraconstitucional?  
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Devemos ter me mente que mesmo que certos eventos não tenham normatização 

específica, estes podem vir a infringir a Constituição em suas dimensões principiológicas, em 

virtude de uma violação do direito constitucional material não escrito.    

Ademais, o núcleo central da bioconstituição é constituído pela vida, a dignidade e 

integridade enquanto princípios, compreendidos além da mera positivação e como barreiras 

para o poder constituinte originário, ao de reforma e sobre o legislador ordinário. 

Os direitos fundamentais recebem todas as atenções diante dos avanços científicos e em 

especial, como já ressaltamos, da engenharia genética. Visto que partindo da perspectiva de 

que o surgimento destas transformações despertou uma nova concepção de Direito 

Constitucional, e consequentemente do significado dos direitos fundamentais e da dignidade 

da pessoa humana.  

Dessa forma, o novo discurso jurídico-constitucional é impulsionado pelas alterações ao 

nosso ordenamento jurídico trazidos pela Bioética e pelo Biodireito, e reflete, como 

observamos anteriormente, no conceito dos direitos fundamentais.     

2 Princípio do respeito à autonomia bioética 

O princípio do respeito à autonomia é uma norma jurídica sobre o respeito pela 

capacidade de tomar decisões de pessoas autônomas (p.74). Aplicado ao nosso estudo, essas 

decisões dizem a respeito a tratamentos médicos. 

Questões polêmicas é o não faltam envolvendo a autonomia no contexto médico, não só 

tendo em vista a posição dependente do paciente em contraposição com a autoridade médica, 

mas porque contemporaneamente o direito ao desenvolvimento da personalidade, e em 

consequência, a maior consideração da vontade do paciente, é elevado a um patamar de 

importância por ser afirmação positiva da dignidade da pessoa humana. 

O respeito a autonomia poderá ser estabelecido de forma negativa ou positiva. 

A forma negativa advém de um respeito do agente autônomo contra ações externas 

controladoras, desta forma “as ações autônomas não devem ser sujeitas a pressões 

controladoras de outros” 1. Para tanto, deve-se tratar as pessoas de forma a capacitá-las a agir 

autonomamente, evitando o desrespeito da autonomia através de atitudes e ações que 

ignoram, insultam ou degradam a autonomia dos outros. 

Exige-se, assim, a ausência de restrições através de uma obrigação ampla e abstrata ao 

direito de autodeterminação. 
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Todavia, é necessário individualizar essa expressão do princípio em um contexto 

prático, para possamos estabelecer exceções válidas.1. Ele não será a única fonte de 

obrigações e direitos morais, mas um “firme direito de autoridade para o controle do próprio 

destino pessoal”. 

O postulado também exige considerações positivas, como por exemplo a obrigação de 

um tratamento respeitoso na revelação de informações e encorajamento da decisão autônoma. 

Desta forma, as ações autônomas são apoiadas por obrigações positivas de cooperação 

material de outros que proporcionam opções disponíveis ao agente autônomo. 

A exigência positiva da máxima do respeito à autonomia obriga os profissionais de 

saúde a “revelar informações, verificar e assegurar o esclarecimento e a voluntariedade, e 

encorajar a tomada da decisão adequada.”1. 

Diante do exposto, o princípio, a partir de suas formas positivas e negativas, implica no 

respeito ao outro através do encorajamento na produção de suas opinião acerca dos próprios 

interesses1.  

Desta forma, a tradicional concepção do paternalismo médico é ultrapassada pelo 

médico incentivador da autonomia de seus pacientes, através de regras morais específicas, 

como: dizer a verdade; respeitar a privacidade dos outros; proteger informações confidenciais; 

obter consentimento para a intervenções nos pacientes; quando solicitado, ajudar os outros a 

tomar informações importantes1. 

Mas e quanto as pessoas não-autônomas, como as crianças, os dependentes de drogas, 

pessoas acometidas de mal de Alzheimer, mal de Parkinson, as obrigações decorrentes ao 

princípio a autonomia irão ser aplicadas? 

A primeira vista o princípio não seria aplicado a pessoas que não possam agir de foma 

suficientemente autônoma ou que possam se tornar autônomas. Nesse sentido, as pessoas 

imaturas, inaptas, ignorantes, coagidas ou exploradas estariam fora do âmbito de aplicação do 

princípio1.  

Nesse contexto, na teoria principialista há a consideração de decisores substitutos, como 

um membro da família, ou um médico, ou o hospital através de três modelos de decisão 

substitutiva: o julgamento substituto, a pura autonomia, e dos melhores interesses. 

2.1 Modelos de autonomia propostos por Beauchamp and Childress1 

Do emprego do respeito à autonomia como uma proteção para as pessoas não-

autônomas desenvolveu-se modelos utilizados pelos decisores substitutivos, quais sejam: do 

julgamento substituto, da pura autonomia e dos melhores interesse. 
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A partir deste estudo, poderemos analisar o papel de quem deveria tomas essas decisões 

pelo paciente, ou seja, da família, dos tribunais, dos médicos, responsáveis legais. 

2.1.1 Modelo do julgamento substitutivo 

Em decorrência dos diretos relativos à autonomia e a privacidade, o julgamento 

substitutivo pressupõe que as decisões acerca dos cuidados de saúde pertencem propriamente 

ao paciente incapaz ou não-autônomo. Deve-se considerar que o paciente possui um direito de 

decidir, mas não  é capaz para exercitar tal direito, assim, um outra pessoa deve ser indicar 

como decisor1.  

Na linha do preceito em questão, o decisor substituto deveria se colocar na posição da 

pessoa incapaz, de forma a tomar decisão que este último tomaria. A intimidade com o 

paciente deve ser significamente profunda para que se possa refletir os objetivos e opiniões 

deste. 

Aqui reside a dificuldade do julgamento substitutivo, como refletir a opinião de alguém 

em sua integralidade? Como saber como a pessoa agiria? E se considerar que apenas pessoas 

capazes possuem o direito de fazer escolha médicas, como dizer in first place que uma pessoa 

incapaz tenha literalmente esse direito? 

Numa decisão de julgamento substitutivo, observamos que os tribunais ou consideram o 

que uma pessoa com a mesma enfermidade decidiriam? Alguns vão mais além, eles 

determinam que familiares decidam da forma de como o paciente decidiria. Será isso mesmo 

possível? Uma pessoa poderia vestir as vestes mentais do incapaz?  

Desta forma, investido na posição de decisor substituto, na decisão de um membro da 

família não estariam em jogo interesses e valores pessoais deste, como custos da mantença de 

um paciente idoso internado em um hospital? 

Podemos fazer a mesma pergunta, em relação à estabelecimentos do Estado, como as 

casas de repouso, em que os residentes normalmente precisam utilizar o uso de respiradores, 

alimentação diferenciada, antibiótico. Não haveria qualquer interesse estatal ou desinteresse 

estatal? 

Ou no caso de um pai que decide através de um julgamento substituto que seu filho 

menor de idade e saudável deveria doar um rim a um irmão. O pai estaria decidindo no 

melhor interesse de que criança? Sabendo essa criança que no futuro sua vida teria algumas 

limitações em decorrência da ausência de um rim, será que ela faria a mesma escolha que o 

pai fez? 
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A grande dificuldade do modelo é exatamente a insegurança quanto a decisão substituta, 

pois o decisor substituto poderia responder com convicção que sua decisão corresponderia o 

desejo do paciente naquela circunstância. Na verdade, o que se há é o desejo do decisor para o 

paciente. Por isso o modelo não é apropriado ou pelo menos insuficiente se não aliado a 

outros fatores, pois pouco temos de certeza que as decisões substitutas refletem as 

preferências do paciente. 

2.1.2 Modelo de Pura autonomia 

No modelo de pura autonomia ou modelo subjetivo deverá haver um julgamento 

autônomo prévio, este terá que ser além de anterior, conhecido. Assim, irá respeitar decisões 

autônomas prévias de pessoas que são agora incapazes, contudo fizeram escolhas referentes a 

si mesmas quando eram incapazes1.  

Nesta concepção, as decisões já foram manifestadas, os decisores substitutos estão 

apenas confirmando uma expressão de autonomia do paciente. 

Em primeiro lugar, o modelo subjetivo poderá ser expresso através de um documento 

escrito deixado pelo paciente, mas também poderá se revestir de uma decisão oral deixada a 

um membro da família, um amigo, um profissional da saúde; satisfeitos pelo poder de um 

procurador; pelas convicções do paciente acerca de tratamentos médicos ministrados a outros; 

por crenças e dogmas religiosos; ou até mesmo pelo padrão consistente do paciente acerca de 

decisões anteriores quanto ao seu próprio tratamento médico1.  

Desta forma, sendo conhecidas diretrizes anteriores de ação, deverá respeitar a 

autonomia prévia dos pacientes incapazes. 

No entanto, não é um modelo isento de falhas, pois sempre que se há que verificar a 

confiabilidade das evidências utilizadas para se determinar as preferências anteriores. Até 

mesmo um documento escrito deixado pelo paciente não é considerado intocável, pois tendo 

em vista que o consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, uma manifestação 

posterior e contrária ao escrito é valida e supera desejo anterior. 

Este modelo diferencia-se do anterior por considerar um único julgamento, o do próprio 

paciente, dispensando-se um julgamento de outra pessoa. No entanto, na ausência de qualquer 

destes, ou seja, quando o desejo prévio ou o julgamento prévio não forem confiáveis, os 

decisores substitutos deverão aderir ao modelo dos melhores interesses. 

2.1.3 Modelo dos melhores interesses – melhor interesse da criança 
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Nesse modelo, a busca pela decisão do paciente cede lugar para alcançar o bem-estar 

deste. O objetivo a ser seguido pelo decisor substituto será o atingir o maior benefício entre as 

opções possíveis1.  

Quando nos deparamos com um caso em que se exige uma decisão acerca de 

determinado tratamento médico, como a decisão a favor ou não da adoção de um cuidado 

paliativo em um paciente em coma, ou a retirada ou não do aparato respiratório que mantém a 

vida de um paciente, o modelo ora estudado exige o sopesamento dos diferentes interesses de 

cada opção. 

Nesse sentido, os autores de “princípio de ética bioética” afirmam que o modelo exige: 

“a obrigação é a de maximizar os benefícios por meio de uma avaliação comparativa que 

encontra o maior conjunto de benefícios”1.  

As preferências subjetivas dos pacientes conhecidas ou valores pessoais não serão 

descartados, todavia, não são a única fonte na determinação do melhor interesse do paciente. 

Inclusive reputam-se necessárias as preferências autônomas somente na medida em que 

afetam as interpretações da qualidade de vida, de um benefício direto ao paciente. 

É de fácil associação o modelo dos melhores interesses ao princípio do melhor interesse 

da criança. Verificamos essa constatação na apuração da responsabilidade dos pais em relação 

aos filhos regulada pelo agir no melhor interesse do filho. 

Assim, como de maneira geral o modelo dos melhores interesses impõe a busca pela 

escolha que cause o melhor benefício do paciente atribuindo pesos aos interesses, funcionado 

como verdadeiro critério orientador na busca da melhor solução para o paciente. 

Podemos observar a similaridade com a técnica da ponderação e a forma da utilização 

do princípio do melhor interesse como critério hermenêutico jurídico nas questões que 

envolvem a criança e o adolescente. 

Diante do exposto, consideramos mais adequado a utilização desse modelo em 

detrimento dos outros primeiros estudados nos casos que envolvam criança e do adolescente, 

pois além de considerarmos nada confiável as preferências precedentes advindas tanto do 

modelo do julgamento substitutivo como do modelo de pura autonomia, estes se referem a 

pessoas incapazes que outrora foram capazes e não aos incapazes. 

Ademais, um modelo que se assemelha ao princípio do melhor interesse da criança será 

mais apropriado.      

2.3 Considerações acerca do Consentimento informado  
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Na relação contratual entre o doente e o médico, uma estrutura jurídica diferente do 

tradicional contrato cada vez mais se estabelece, como de serviço público, que implica a 

prestação de um consentimento informado1. 

O consentimento dado para realização de exames e cuidados médicos que importem 

lesão à integridade física deverá ser esclarecido e informado, na medida em que a integridade 

física só será livremente disponível se for em termos de consentimento.  

Trataremos do consentimento dado pelo idoso capaz em algumas situações, e finalmente 

discorreremos sobre o consentimento dado por terceiro no lugar do idoso, objeto do estudo.  

O consentimento do paciente, quando estão em causa tratamentos e intervenções 

médico-cirúrgicas, demanda um dever de informação dado pelo médico. A manifestação de 

concordância do titular do bem jurídico é conceito nuclear da responsabilidade médica e 

pressupõe um completo esclarecimento, que decorre do dever do médico de prestar ao seu 

paciente esclarecimentos acerca do seu estado, meios de diagnósticos, inconvenientes, 

tratamentos indicados, alternativas terapêuticas, efeitos colaterais, a informação mais 

completa possível e com a linguagem acessível e apropriada1/1.     

Vale ressaltar que a necessidade de obter o consentimento informado advém da proteção 

constitucional dos direitos á integridade física e moral do doente, os quais gozam do 

privilégio da aplicação imediata, vinculando diretamente todos os sujeitos de direito, público 

e privados. Ademais, não importa a estrutura jurídica em que se executa o ato médico, a 

diversidades de situações médicas não retira a obrigação de se obter um consentimento 

médico, antes da intervenção concreta1. 

São alguns pressupostos do consentimento livre e esclarecido ser considerado válido: a 

capacidade do consentente ou legitimação de seu representante, que nada tem haver com a 

capacidade civil1; o esclarecimento; liberdade e seriedade do consentimento, ou seja, não 

eivado de vícios; atualidade do consentimento, devendo ser anterior e revogável livremente 

até a execução da intervenção terapêutica1. 

Dessa maneira, serão elementos fundamentais do consentimento: a capacidade, a 

voluntariedade e a informação1. 

A revogabilidade do consentimento advém das características inerentes aos direitos de 

personalidade, pois a limitação voluntária, quando permitida, é sempre revogável, tendo em 
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vista que é fruto da autodeterminação do paciente. Ressaltando que a limitação será nula, se 

for contrária aos princípios da ordem pública, como o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

No que concerne aos seus limites, o consentimento encontrará limites ou será excetuado 

quando ocorrer o chamado privilégio terapêutico ou quando o paciente o dispensar no 

exercício de um direito de não saber. Podemos encontrar a definição para o privilégio 

terapêutico no artigo 157 da lei penal portuguesa, que prevê que, no caso de situações, em que 

a comunicação das circunstâncias que cercam o paciente, coloque em risco a sua vida ou 

fiquem suscetíveis de causar graves danos à saúde, o esclarecimento poderá ser dispensado1  

O dever de esclarecimento poderá ser dispensado pelo paciente, quando no exercício de 

sua liberdade de autodeterminação renuncia o seu direito de ser informado da sua situação, 

restando comunicar ao médico sua aceitação em tudo o que ele venha a decidir ou mesmo que 

não pretende sequer tomar conhecimento da sua gravidade1.   

Até então tratamos do consentimento a ser dado pelo idoso enquanto titular de seus 

direitos, entretanto poderá haver, já que estamos a estudar o idoso incapaz de fato, um 

consentimento substitutivo feito por seu responsável. 

É importante citar o artigo 39, n.2 do Código Penal português, que cuida do 

consentimento de pacientes que não se encontram na plenitude de sua capacidade, como no 

caso de um doente inconsciente. No caso em questão, o médico valer-se-á de um 

consentimento presumido, e caso este se encontre em uma situação que não saiba qual o 

tratamento médico mais indicado a ser dado ao seu paciente, deverá seguir uma escolha que 

privilegia a vida e que não seria recusa pelo paciente1.    

Por fim, notemos, porém, que o consentimento por si só não retira a possibilidade de 

violação da dignidade da pessoa humana, apenas conforme palavras de Jorge Reis Novais 

“abre para a determinação do conteúdo desta a consideração de todas as questões relevantes 

no caso concreto, mormente a consideração da vontade e das representações do lesado” 1. 

3 Autonomia da vontade sob a ótica dos direitos fundamentais – o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade 

3.1 Direito ao Desenvolvimento da Personalidade 
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O direito ao livre desenvolvimento da personalidade garante a cada pessoa o respeito a 

sua individualidade e vontade. Desde o momento da concepção até o último instante de vida1, 

este direito permite ao ser humano decidir o futuro de seu ser.  

O direito ao desenvolvimento da personalidade pertence ao grupo dos direitos de 

liberdade, muitos destes direitos são também direitos de personalidade, como a liberdade de 

consciência, de religião ou culto e de expressão, entretanto alguns dos direitos políticos aqui 

inseridos não o são, como a liberdade de propaganda eleitoral. São assim identificados por 

conterem um direito de agir e por não sofrerem interferência ou impedimentos, ou seja, um 

autogoverno e não interferência, respectivamente1.   

Tal direito, como veremos, não poderá ser encarado somente como um direito geral de 

liberdade, mas como um garantidor de um “direito à formação livre da personalidade ou 

liberdade de ação como sujeito autônomo dotado de autodeterminação decisória” e um direito 

de personalidade garantidor da esfera jurídico-pessoal do indivíduo1.   

3.2 Direitos fundamentais e direitos de personalidade 

O que é o homem? Homem é pessoa. Quem é o homem? A resposta é conceito da 

personalidade. Personalidade é o conjunto das qualidades e relações que determinam a pessoa 

em si mesma e em função da participação na ordem do ser, de forma única e singular1. 

Sabendo que é através da personalidade que a pessoa poderá adquirir outros bens e 

defendê-los, interessa-nos saber que a proteção que se dá aos bens primeiros da pessoa, assim 

chamados por serem inerentes à pessoa humana, como a liberdade, a vida e a honra, são 

denominados de direitos de personalidade. 

Os direitos de personalidade abarcam os direitos que incidem sobre a própria pessoa ou 

sobre alguns fundamentais modos de ser da personalidade e lhe são inerentes1. São os direitos 

de estado (direito à cidadania); os direitos a própria pessoa (direito à vida, à integridade moral 

e física, direito à privacidade), os direitos distintivos da personalidade (direito à identidade 

pessoal, direito à informática) e muitos dos direitos de liberdade (liberdade de expressão)1. 

Quanto a sua classificação, são essenciais, por que advêm da própria personalidade 

humana; são direitos gerais, pois todas as pessoas são titulares desses direitos; são absolutos, 

isto é, impõem uma obrigação universal e não apenas de um grupo de pessoas determinadas; 

são pessoais1, pois se ligam diretamente à pessoa do seu titular, não sendo transmissíveis; e 

são, em sua maioria, indisponíveis, por não serem alienáveis ou renunciáveis, mas seu titular 

poderá consentir em uma eventual limitação. 
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Apesar da sua essencialidade, os direitos de personalidade em regra são considerados 

direitos fundamentais, porém, no nosso entendimento, os direitos de personalidade não se 

confundem com os direitos fundamentais, pois estes últimos pertencem ao âmbito do Direito 

Constitucional, enquanto que os primeiros pertencem ao Direito Civil1. Entretanto, tendo em 

vista que os direitos fundamentais cada vez mais tendem a ser direitos de personalidade e de 

uma concepção de direito geral de personalidade, automatizou-se um direito ao 

desenvolvimento da personalidade1. 

O direito geral de personalidade tem como objeto a personalidade humana e exprime 

uma cláusula geral de tutela da pessoa humana, por permitir a tutela de novos bens, 

respeitando a dignidade. Assim, o objeto deste direito abrangeria a todas as manifestações 

atuais e futuras, previsíveis e imprevisíveis, tutelando a sua livre realização e 

desenvolvimento, sendo o princípio superior de constituição dos direitos que se referem a 

particulares modos de ser da personalidade1.     

A controvérsia que se existe quanto à existência ou não de um direito geral de 

personalidade1, não nos interessa, inclusive entendemos que a tutela abrange todas as formas 

de lesão a bens da personalidade tipificados ou não, o reconhecimento do direito geral de 

personalidade é fundamento específico para concretização de uma tutela ao direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, e, por fim, que muitos dos direitos fundamentais 

coincidem com o núcleo dos direitos de personalidade, como o direito à vida, à integridade 

física, à identidade pessoal, essencialmente direitos de existência, pois são direitos que 

tutelam bens essenciais à existência da pessoa, ou como o direito ao desenvolvimento da 

personalidade, liberdade de expressão, direitos de liberdade. 

O estatuto jurídico da pessoa depende, essencialmente, da personalidade do ser pessoa, 

deste conjunto de qualidades e relações que irão determiná-la1. No caso do nosso estudo, os 

direitos de personalidade se revestiram de forma singular, pois trataremos dos direitos 

inerentes as  criança e aos adolescentes. 

Vale ressaltar que o direito à personalidade é inato à pessoa humana, na sua 

individualidade, incomunicável com outras pessoas, já que segue a natureza e o drama 

particular do indivíduo até sua morte. Desta forma, dos direitos de personalidade que 

trataremos neste estudo, como os direitos à vida, à integridade física, inclusive ao 

desenvolvimento da personalidade são de exercício exclusivo da criança e ao adolescente. 

3.3 Proteção legal ao direito ao desenvolvimento da personalidade  
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O direito ao desenvolvimento da personalidade decorre da dignidade da pessoa 

humana1, como afirmação positiva desta. Toda constituição que invoca o postulado básico à 

dignidade humana garante o desenvolvimento da personalidade, este é expressão direta 

daquele. O seu alcance irá variar de Constituição para Constituição, mas o certo é que em 

todas que invocarem este valor básico, protegerá de uma forma ou de outra o 

desenvolvimento da personalidade.  

O artigo segundo, número dois da Constituição da República Federal da Alemanha1 

consagra um direito ao livre desenvolvimento da personalidade.  Compreende uma liberdade 

geral de ação e um direito geral de personalidade, tendo como limite o direito dos outros, a 

ordem constitucional e a lei moral. 

As duas dimensões que a doutrina e jurisprudência alemãs compreendem esse direito 

podem ser entendidas, primeiro como liberdade geral de ação, em que se protege a livre 

decisão de agir e de se omitir, que podem ser objeto liberdades específicas como a livre 

iniciativa econômica, liberdade de circulação, faculdade de mudar de nome, liberdade de 

escolha de meios de tratamento médico. E segundo como um direito à tutela das diferentes 

dimensões da personalidade contra agressões de terceiros (direito geral de personalidade – 

direito de intimidade, direito à imagem, à palavra, ao silencio, à ressocialização)1. 

Nesse sentido, o Tribunal Constitucional Federal Alemão interpretou o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade previsto no art. 2º, §1º, da Constituição alemã como um 

direito à liberdade geral de ação1. Seria liberdade de ação humana no sentido mais amplo, 

defendendo um direito geral de liberdade1. 

O Tribunal alemão sustenta ainda como um direito fundamental autônomo que garante a 

liberdade de ação humana. Liberdade de se fazer ou deixar de se fazer o que se quer, 

incluindo todas as ações dos titulares de direitos fundamentais (norma permissiva) e todas as 

intervenções do Estado nas ações desses titulares (norma de direitos) – o direito em face do 

Estado que não embarace a ação ou abstenção1. 

A Constituição Espanhola de 1978 a exemplo da Constituição Alemã consagrou o livre 

desenvolvimento da personalidade no artigo 10º, n.11. O pleno desenvolvimento da 

personalidade supõe o reconhecimento de uma total autodisponibilidade (sem interferências 

ou impedimentos externos) e de uma autodeterminação que surge da livre proteção histórica 

da razão humana1. 

O reconhecimento constitucional do livre desenvolvimento da personalidade, contido no 

artigo 10º, n.1 da Constituição Espanhola, especifica-se pela consagração de uma série de 
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liberdades tendentes a garantir: liberdade ideológica, religiosa, liberdades de expressão, de 

reunião e manifestação, de residência e circulação1. 

 A Constituição da República Portuguesa, por sua vez, incluiu apenas o termo 

desenvolvimento da personalidade, retirando o livre. Previsto pelo artigo 26, n.1 e incluído 

pela revisão constitucional de 1997, o direito ao desenvolvimento à personalidade português 

significa um alcance mais restrito que o alemão, que compreende todos os direitos pessoais ali 

não especificados, ao contrário do entendimento português que não vê a previsão deste direito 

como um princípio de irradiação, tanto que a maioria dos direitos pessoais já está prevista na 

Constituição Portuguesa, uns inclusive no próprio artigo 26, n.1 desta. 

Note que a Constituição alemã, além de falar em livre desenvolvimento da 

personalidade, exprimindo assim uma ideia de autonomia, livre exteriorização e realização da 

personalidade, estabelece limites que a lei fundamental portuguesa não o faz, por não ser este 

o seu objetivo, já que o direito em questão parece estar ligado à ideia de formação da 

personalidade1. 

O Tribunal Constitucional Português, antes mesmo da revisão constitucional de 1997, 

além de considerar o direito ao desenvolvimento à personalidade uma consequência do 

princípio da dignidade humana no Acórdão nº 6/84 de 18 de janeiro, através do Acórdão nº. 

288/98 de 17 de abril, incluiu, em seu conteúdo, a autonomia individual, a autodeterminação e 

a liberdade de cada um de traçar o seu próprio plano de vida. 

Vale salientar que em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana e do respeito 

à liberdade que do princípio deriva, sem falar no artigo 70 que já previa um “desenvolvimento 

da personalidade dos jovens”, e a exemplo da Constituição Federal brasileira, o 

desenvolvimento da personalidade já era protegido pelo ordenamento jurídico português.     

Como já foi mencionado, na Constituição da República Federal Brasileira não se 

encontra formulação expressa do direito ao desenvolvimento da personalidade, como sucede 

com os outros ordenamentos jurídicos citados. Todavia, o reconhecimento advém do 

parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição brasileira, que prevê a cláusula aberta 

como também, em decorrência do regime e dos princípios adotados, como o reconhecimento 

da dignidade da pessoa humana e consequentemente da liberdade.  

Para Ingo Sarlet, o direito ao livre desenvolvimento da liberdade ou ao direito geral de 

personalidade é direito implícito na ordem jurídica brasileira e pressuposto para uma cláusula 

geral de tutela da personalidade1. 
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De certo que a escolha de tratamento médico decorre da liberdade de autodeterminação 

bioética que é reflexo da autodeterminação ético existencial, relacionada ao direito ao 

desenvolvimento da personalidade1. 

CONCLUSÃO 

As novas questões que cercam a Bioética advindas da evolução das pesquisas realizadas 

no campo das ciências biomédicas, tem levado a novas considerações sobre o direito 

constitucional e a própria concepção de Constituição 

A Bioética é uma ciência ética que versa um estudo sistemático e interdisciplinar da 

conduta humana na área das ciências da vida e a atenção á saúde e dos problemas colocados 

aos médicos e pesquisadores, causados pelos avanços das tecnologias aplicadas a saúde, tendo 

como objetivo imprimir valores e princípios morais a todas as condutas. 

A teoria principialista encabeçada por Beauchamp e Childress1, na obra Princípios de 

ética bioética, é fruto de uma busca de uma unidade e de parâmetros que conseguisse 

encontrar uma solução comum no nível prático.  

Como vimos, essa vertente se organiza de acordo com quatro princípios que na 

concepção deles seriam suficientes para orientar as questões da Bioética, são eles: respeito à 

autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça.   

O princípio do respeito à autonomia, objeto do nosso estudo, nada mais é do que uma 

norma jurídica sobre o respeito pela capacidade de tomar decisões de pessoas autônomas, no 

que diz a respeito a tratamentos médicos. 

De certo que a escolha de tratamento médico decorre da liberdade de autodeterminação 

bioética que é reflexo da autodeterminação ético existencial, relacionada ao direito ao 

desenvolvimento da personalidade. 

As condições particulares da pessoa irão determinar esses limites, pois a cada um cabe 

determinar seu plano de vida, inclusive decidir por realizar uma intervenção médica seja ela 

cirúrgica ou não, ou recusá-la. 

Diante do exposto, consideramos mais adequado a utilização desse modelo em 

detrimento dos outros primeiros estudados nos casos que envolvam criança e do adolescente, 

pois além de considerarmos nada confiável as preferências precedentes advindas tanto do 
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modelo do julgamento substitutivo como do modelo de pura autonomia, um modelo que se 

assemelha ao princípio do melhor interesse da criança será mais apropriado. 

Como vimos o termo surgiu em face do desenvolvimento das pesquisas na área das 

ciências biológicas e nos cuidados à saúde, que fez necessário o desenvolvimento da ética 

médica que conhecemos. Desta forma, as constituições modernas têm tentado 

constitucionalizar matérias nesta área, procurando afastar em especial ameaças das 

manipulações genéticas. 

Assim, com surgimento da concepção da Bioconstituição é oriundo da necessidade do 

Direito em disciplinar essas novas situações éticas que estão ocorrendo no mundo da ciências 

tecnológicas e médicas.  

A Bioconstituição é todo esse conjunto de normas constitucionais que tenham por 

objeto as ações ou  omissões do Estado ou de entidades privadas, com base na tutela da vida, 

na identidade e integridade das pessoas, na saúde do ser humano, inclusive suas relações com 

a biomedicina. 

Assim, de acordo com essa visão contextualizada, em que os princípios da Bioética são 

absorvidos pelo Direito e multidisciplinar das questões éticas, como escolher ou recusar um 

tratamento médico, necessitam considerar não só o respeito do médico para a escolha do 

paciente, mas também analisar que essa escolha advém de um direito de autodeterminação 

bioética expressão do direito ao desenvolvimento da personalidade.  
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1 JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional - Tomo IV, 4ª ed. rev. e atual. Coimbra, Coimbra 
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pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.62. 
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RESUMO 
O armazenamento e a divulgação de identidade genética, tema do presente trabalho, reflete o 
direito à identidade genética e o direito ao anonimato do doador na Inseminação Heteróloga 
(gametas proveniente de terceiros); são direitos personalíssimos e fundamentais conferidos 
pela Constituição Federal de 1988 que se colidem diante da ausência legislativa em nosso 
país, deixam os juristas e estudiosos em constante conflito, divergindo opiniões e conceitos. 
Por um lado o direito ao anonimato pelo doador de gameta, direito intrinsecamente vinculado 
à intimidade. O doador, ao realizar a doação, o faz movido pelo sentimento altruístico no 
sentido de ajudar aqueles que não possuem outras alternativas para a realização do sonho da 
concepção. De outro, o direito ao conhecimento da ascendência genética pelo concebido, 
direito que protege a vida em se tratando de problemas de saúde, doenças hereditárias ou 
genéticas, transferidas por meio dos genes do doador, anônimo. Doenças onde a probabilidade 
da cura exige a investigação de seus ancestrais consangüíneos ou até mesmo através de 
transplantes cuja compatibilidade se verifica maior entre as pessoas de DNA semelhantes. 
Protege-se, portanto, a dignidade da pessoa humana, princípio maior da Carta Constitucional, 
restando a dúvida sobre qual direito prevalecer. Qual técnica poderá ser utilizada na solução 
de um conflito cujos princípios são de igual valor, a vida. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DE PERSONALIDADE; IDENTIDADE PESSOAL; 
IDENTIDADE GENÉTICA; INTIMIDADE GENÉTICA; INSEMINAÇÃO 
HETERÓLOGA; DOAÇÃO DE GAMETAS. 
 
ABSTRACT 
The storage and disclosure of genetic identity, the theme of this work reflects the right to 
genetic identity and the right to anonymity in donor insemination Heterologous (gametes from 
a third party), and fundamental personal rights are conferred by the Constitution of 1988 
before they collide the absence of laws in our country, let the lawyers and scholars in constant 
conflict, diverging views and concepts. On one side the right to anonymity for gamete donor, 
right intrinsically linked to intimacy. The donor, in making the donation, the feeling is driven 
by altruistic in helping those who have no other alternatives for achieving the dream of 
conception. On the other, the right to knowledge of the genetic ancestry conceived law that 
protects life when dealing with health problems, genetic or hereditary diseases transferred 
through the genes of the donor anonymous. Diseases where the likelihood of healing requires 
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the investigation of their ancestors by blood or even through transplantation and the 
compatibility checks is higher among people with similar DNA. Protect itself, therefore, 
human dignity, the supreme principle of constitutional charter, leaving the question of which 
law prevails. Which technique can be used in resolving a conflict in which the principles are 
of equal value to life. 
KEYWORDS: RIGHTS OF PERSONALITY, PERSONAL IDENTITY, IDENTITY 
GENETICS, GENETIC PRIVACY; INSEMINATION HETEROLOGOUS; DONATION OF 
GAMETES. 
 
 

  

1. – Introdução 

  

 A partir do Século XX o instituto da família passou por inúmeras e intensas 

transformações sociais e estruturais. Da Revolução Sexual à descoberta da procriação 

artificial humana, muito se desvendou e por conseqüência, indagações ético-jurídicas 

surgiram decorrentes da evolução no campo da biomedicina e bioética. 

 A biotecnologia e a criação de bancos genéticos possibilitaram certa ruptura na 

estrutura familiar considerada tradicional, possibilitando, por sua vez, meios alternativos para 

a continuidade e perpetuação da espécie. A possibilidade de se gerar filhos através das novas 

técnicas reprodutivas, o chamado “bebê de proveta”, assim antes denominado, hoje nada mais 

é do que a Reprodução Humana Assistida e suas inúmeras técnicas possibilitadoras da 

concepção humana. 

 Atualmente, a nova estrutura familiar oriunda das mais complexas descobertas 

científicas, criou um novo elemento: mãe ou pai socioafetivos. A superação da 

consangüinidade fortemente arraigada na tradição familiar, deu espaço à desbiologização da 

paternidade e maternidade. 

 A evolução rápida e contínua das ciências biomédicas, como era de se esperar, 

supera e ultrapassa as normas jurídicas que são estáticas, não acompanhando a contento as 

inovadoras descobertas. 

 A Reprodução Humana Assistida e suas diversas técnicas, viabilizaram a 

concepção, preocupando os estudiosos e juristas quanto a ausência de leis em nosso país, 

principalmente no que tange a inseminação heteróloga que vai além do imaginado, 

envolvendo terceiros, os doadores. Suas implicações éticas e jurídicas quanto a 

responsabilidade clínica, médica, de terceiros e principalmente do Estado não são simples de 

serem resolvidas, pelo contrário, inúmeros são os conflitos e divergentes são as opiniões. 
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 Surge, portanto, grandes conflitos quanto aos direitos e deveres dos envolvidos 

pela técnica, do doador e futuro concepto, dos pais juridicamente considerados dentre outros. 

Nesse emaranhado de perguntas, sem respostas satisfatórias, pergunta-se pela a ausência 

normativa. As normas éticas e regulamentos médicos não são suficientes para a resolução 

destas questões. 

 Pelo menos ao que se tem notícia, vários projetos de Lei foram encaminhados 

e, ainda, sujeitos à discussão, senão, pelo menos desde 1990, data provável do primeiro 

projeto de lei que até o presente momento não fora aprovado. Nesse passo, a espera será 

longa. 

  

2 – Armazenamento Genético e algumas definições 

  

 Os progressos científicos e os avanços da biotecnologia, hoje, permitem que 

todo o material e informações relativas ao DNA humano sejam armazenados e conservados 

em laboratório. Seus fins são variados e geralmente possuem caráter forense ou militar tal 

como ocorre nos bancos de dados de DNA da Inglaterra ou Estados Unidos que armazenam 

dados genéticos de criminosos condenados por crimes sexuais e violentos1 ou em casos da 

criopreservação de gametas e embriões para futuras inseminações artificiais ou quando já 

realizados como é o caso da preservação dos embriões1. 

 Em se tratando de Reprodução Humana Assistida Heteróloga o armazena 

mento é estipulado, pelo Conselho Federal de Medicina na ocorrência futura de se necessitar 

das informações do conteúdo genético pelo concebido em casos de doenças dentre outras 

motivações1. 

 A possibilidade do armazenamento de materiais genéticos e suas 

especificações fazem parte do cotidiano dos estudiosos na matéria. Confusões diversas 

surgem referentes a determinados conceitos e definições que se verificam relevantes quanto 

ao assunto. Portanto, a fim de se obter apenas algumas noções é importante o esclarecimento e 

o entendimento das distinções do que venha a ser a Identidade genética, Identidade pessoal e 

Intimidade genética. 

 Embora os termos pareçam semelhantes há diferenças em seu aspecto formal. 

Desta forma, a Identidade Genética conforme Roseli Rego Santos1, ao citar Selma Petterle, é 

tudo aquilo que “corresponde ao genoma de cada ser humano individualmente considerado é a 

base biológica da identidade pessoal”. 

 Nas lições de Karla Correa Cunha1 a Identidade Genética é conceituada sob 

três aspectos: 
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[...] a primeira corresponde ao genoma de cada ser humano, sendo 

considerada como fundamento biológico, pertinente a cada um, a segunda utiliza o 

termo para designar características genéticas entre dois ou mais indivíduos; a 

terceira compreende a identidade genética como base fundamental da identidade 

pessoal.  

  

 Enquanto a Identidade Genética corresponde ao genoma, a Identidade Pessoal 

é aquela que1 inicia-se desde a concepção, e que se desenvolverá e enriquecerá por toda a sua 

vida, do nascimento, infância e morte. 

 Nas palavras de Elimar Szaniawiski1: 

 

[...] o direito à identidade pessoal constitui-se a partir da aparência física, 

da voz, da história pessoal, da reputação, do nome, da identidade sexual, da 

identidade genética, do estado civil e de outros interesses jurídicos que uma vez 

atingidos constituirá atentado contra a identidade pessoal e a personalidade. (grifou-

se) 

  

 A importância de se entender a diferenciação dos termos é de enorme 

relevância doutrinária uma vez que é exatamente a partir do entendimento do que venha a ser 

a identidade pessoal, termo derivado do direito civil, que se origina todos os outros direitos e, 

dentro da bioética, o conceito de identidade genética, fonte e nascedouro dos direitos de 

personalidade e direitos relacionados à intimidade genética.  

A Intimidade Genética é o direito que cada ser humano possui em decidir acerca da 

utilização ou não de seu material genético. Constitui, consequentemente, o direito à 

divulgação ou anonimato (direito de decidir ou não o acesso de outros às suas informações).  

 Diversos são os textos normativos que versam acerca da Identidade Genética 

tal como a Declaração Universal sobre o Genoma Humano; Direitos Humanos da Unesco, o 

Convenio relativo aos Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa e a 

Declaração Internacional sobre dados Genéticos Humanos. 

Referidos textos normativos são instrumentos de fundamental importância, dão 

destaque aos direitos humanos de forma a limitar toda e qualquer ação capaz de ferir ou 

desrespeitar os direitos inerentes ao homem. 

  

3 - Filiação derivada da inseminação heteróloga 
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 Tradicionalmente, a família brasileira era concebida por meio dos laços e 

vínculos biológicos, consangüíneos. Como já afirmava Clóvis Beviláqua: “a família é o 

conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo da consanguinidade1”. 

 A criança ao nascer poderia ter a certeza de que sua mãe biológica a concebeu. 

Certas vezes proveniente de uma família sólida e estruturada em outras, sem pai e até mesmo 

com pai registral (pai que registra como sendo seu o filho de outrem, mais conhecido como 

“adoção à brasileira”). 

 A realidade demonstra-se em completa mutação, principalmente no que 

concerne à família. Diferente do que ocorria no direito romano por exemplo, cujo fundamento 

da família era o matrimônio e não exatamente a existência de filhos consangüíneos1 uma vez 

que a paternidade era presumida1. 

 Nas palavras de Sheila Spode1: 

 

[...] A clássica família patriarcal, selada por laços matrimoniais e 

amparada na consangüinidade, já não subsiste como única espécie de formação 

familiar. Avançadas técnicas científicas relacionadas à reprodução humana 

proporcionaram a diversidade social e jurídica da família, principalmente através da 

chamada “inseminação artificial”. 

  

 Essa inovação no direito familiar brasileiro surgiu formalmente com a 

promulgação do Código Civil de 2002. Apesar de seu texto não especificar a forma, o uso e os 

limites acerca da utilização de tais técnicas também não as proibiu, mencionando-a 

lacunosamente no artigo 1.597, V1. Esse dispositivo vem reafirmar a superação quanto a 

consangüinidade e matrimonialidade de outrora, ao mencionar a inseminação heteróloga1.  

 As novas técnicas científicas ligadas à reprodução humana, trouxeram a 

possibilidade, aos feridos pela infertilidade, de conceberem filhos por intermédio  das técnicas 

de fertilização, para os casos de infertilidade como a inseminação heteróloga, onde um dos 

materiais fertilizantes (espermatozóides ou óvulos) são provenientes de uma terceira pessoa, 

um doador, onde o filho, após a concepção, será considerado filho do casal mediante 

presunção estabelecida pelo Código Civil Brasileiro retro mencionado. Desta forma, essa 

paternidade presumida, legitima o filho em razão do estado de filiação. Aqui, a origem ou a 

concepção da criança deixa de ser relevante1.  

 O filho, portanto, terá metade do código genético de sua mãe biológica 

enquanto a outra metade permanece em sigilo, pois pertence ao um doador anônimo cujo 

interesse na procriação não passa de um gesto meramente altruístico. 
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 Ademais, hoje “[...] a idéia de filiação exclusivamente consangüínea vem 

sendo progressivamente desmistificada, passando o afeto a ser considerado o elemento 

primordial para a construção do núcleo familiar, preponderando-se, inclusive, sobre o 

‘sangue’”1. 

 Como doutrina Luiz Edson Fachin1: 

 

[...] pai é aquele que se revela no comportamento cotidiano, de forma 

sólida e duradoura, capaz de estreitar os laços da paternidade numa relação psico-

afetiva, é aquele, enfim, que além de poder lhe emprestar seu nome de família, o 

trata como sendo verdadeiramente seu filho perante o ambiente social. 

  

 Portanto, o filho gerado por intermédio de inseminação artificial heteróloga, ou 

seja, por meio de um doador, atualmente considera-se filho socioafetivo e é exatamente aí que 

reside o problema da questão. Não em relação ao filho, mas sim no que tange ao doador. 

Questões como não se saber ao certo se essa criança poderá, futuramente, ter acesso às 

informações armazenadas no banco de dados da clínica que realizou o procedimento surgem, 

dentre inúmeras dúvidas como o direito ao anonimato do doador, a responsabilidade das 

clínicas e médicos etc. Esta é a realidade brasileira diante da inexistência normativa que 

discipline a matéria. 

 Atualmente, a única direção existente são as normas editadas pelo Conselho 

Federal de Medicina que nada mais são do que diretrizes aos profissionais da área, portanto, 

não possui força de lei. 

  

4 – O Direito ao Anonimato do Doador e o Direito a origem genética 

  

 Como já mencionado, os promissores avanços científicos na área da 

Reprodução Humana Assistida, trouxeram consigo técnicas inovadoras que se constituem em 

variadas formas alternativas para casais que não conseguem conceber filhos naturalmente1. 

 A Reprodução Assistida era realizada, inicialmente, por meio da Inseminação 

Artificial utilizando-se de material fertilizante do casal que por algum motivo tinham 

dificuldade em conceber filhos por si só. A ciência e a medicina surgiram no intuito de ajudá-

los por intermédio da indução da produção de óvulos e espermatozóides e artificialmente, no 

dia exato, introduz o gameta masculino na cavidade uterina da mulher fazendo com que a 

gravidez ocorresse. Porém, o que não se podia imaginar era que em alguns casais o problema 

era o de fertilidade em si trazendo à tona homens e mulheres estéreis, e consigo a triste 
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realidade da impossibilidade de se realizar um sonho, ter filhos. Daí o surgimento da técnica 

da Inseminação Heteróloga.  

Nas palavras do doutrinador Guilherme Calmon Nogueira da Gama1: 

 

[...] dada a impossibilidade de tais técnicas proporcionarem a reprodução 

em todos os casos de esterelidade, cogitou-se na possibilidade do recurso a outras 

técnicas com o aproveitamento de material de terceiro, daí o surgimento das técnicas 

reprodutivas heterólogas. 

  

A nova técnica, apesar de trazer uma solução e alternativa aos inférteis também 

trouxeram consigo inúmeros questionamentos ético-jurídicos como por exemplo a da 

responsabilidade e posição jurídica desse novo elemento, o terceiro doador. 

Mas como já referido anteriormente, o tema não é pacífico. De um lado encontra-se o 

direito ao conhecimento à origem genética pelo concebido mediante as técnicas de 

Reprodução Assistida, e por outro, o direito do doador ao anonimato. 

 

O direito ao anonimato fundamenta-se na proteção do doador de material 

genético, no sentido de proteger o seu direito à intimidade, previsto no art. 5º, X da 

CF de 19881. 

  

 O principal objetivo do anonimato é garantir que o doador não arcará 

futuramente com o ônus decorrente da paternidade, patrimoniais ou não. O doador não 

pretende ser “pai” por isso o realiza sob o escopo do anonimato.  Outrossim, nesses casos 

considera-se afastada a verdade biológica1 em razão da filiação socioafetiva1. 

 O direito de se manter em segredo, anônimo, é reflexo do próprio direito à 

intimidade tutelado pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º). Direito fundamental, 

constitui-se na liberdade do indivíduo em deixar para si aqueles fatos ou atos que considera 

pertinente deixar em segredo, por se tratar de fatos de sua própria existência, de sua 

personalidade, perpetuação, futuro, doenças e até mesmo quanto a sua morte1.  

 Nesta seara, o direito à intimidade do doador condiz com a vontade, livre e 

consciente, de impedir qualquer publicidade acerca de sua existência1. No caso em tela, o 

direito de se manter calado e em segredo sua identidade e informações constantes de seu 

DNA1. 

 Desta forma, para melhor entendimento da matéria, convém deixar claro a 

opinião de Luiz Carlos de Assis Júnior1: 
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[...] a Constituição Federal de 1988 garante o direito à intimidade; que o 

código genético do ser humano compõe o seu mais profundo segredo; que se violado 

o segredo genético da pessoa as conseqüências podem ser extremamente lesivas; de 

se concluir que a Constituição Federal oferece proteção, à intimidade genética em 

seu artigo 5º, X, como verdadeiro direito fundamental à intimidade genética.  

  

Para Alessandro Brandão Marques, o anonimato dos doadores e receptores demonstra-

se de suma importância visando a completa inserção da criança na família e evitando-se 

possíveis perturbações psicológicas1. Mesmo porque o conhecimento da identidade genética 

geraria inúmeros conflitos pessoais à criança (ou à pessoa) mediante a multiparentalidade, a 

biológica e afetiva1. Desta forma, o anonimato estipulado na Resolução se deve em 

detrimento da valorização cada vez mais latente da paternidade afetiva permitindo-se a 

revelação, tal como disciplina a Resolução, em casos especiais. Nestes casos, o acesso as 

informações somente seria possível mediante autorização do judicial1. 

A resolução também estabelece que o anonimato tem caráter absoluto mas em 

situações especiais como patologias graves o conhecimento fenotípico do doador do gameta 

ou dos doadores do embrião, se faz necessário para o tratamento ou cura daquela moléstia, ou 

até mesmo para que se descubra o mal, a doença que aflige a criança. Nestes casos a 

Resolução permite que as informações do doador sejam fornecidas exclusivamente para o 

médico (que requisitar) onde a identidade civil do doador permanecerá anônima1.  

Portanto, as clínicas ou os centros de doações de gametas devem manter os registros 

clínicos de seus doadores em caráter permanente assim como devem manter também amostras 

celulares dos doadores que contenham tais características fenotípicas1.  

 O direito à identidade genética, representado pelo conhecimento da origem 

biológica1 é um direito personalíssimo, indisponível, intransferível e imprescritível.1  

Sheila Spode1 define tal direito como: “[...] prerrogativa de todo cidadão de, 

independentemente de possuir um ‘pai’, conhecer o seu verdadeiro genitor, ou seja, ter acesso 

à sua origem genética.”  

Esse direito surge principalmente naqueles cuja concepção originou-se de uma 

inseminação heteróloga. Inúmeros podem ser os motivos geradores da vontade em se 

conhecer a origem genética, mera curiosidade, interesse na constituição de vínculo paterno ou 

materno nos casos de filhos provenientes de famílias monoparentais, necessidade de análise 

genética em casos de doenças hereditárias1 ou até mesmo no interesse de se entender 

características fenotípicas e comportamentais, como ocorreu no Banco de Sêmen da 

Califórnia onde uma americana de 18 anos solicitou as informações referentes ao doador no 
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intuito de entender certas características e comportamentos que não eram presentes em sua 

mãe1.  

O que ocorre em verdade é que a legislação da Califórnia1 admite o conhecimento à 

origem genética após a maioridade, ao contrário do Brasil que ainda não possui lei definida 

quanto ao assunto e, portanto, o que vigora é o anonimato regido pelo Conselho Federal de 

Medicina1. 

Karla Correa Cunha1. de certo modo defende a legislação daquele país ao afirmar que: 

 

Nesse sentido, ao possibilitar ao filho o conhecimento de sua verdadeira 

ascendência genética, estamos garantindo-lhe o exercício pleno de seu direito de 

personalidade e a oportunidade de encontrar nos pais biológicos, as explicações para 

os questionamentos acerca de suas características fenotípicas, da índole e do 

comportamento social.  

  

 Considerado um direito personalíssimo, o direito ao conhecimento da 

identidade genética é de prerrogativa exclusivamente do concebido (da criança) e, portanto, 

não poderá ser obstacularizado por ninguém, nem pai, nem mãe e muito menos pela lei1. 

 Há variados fundamentos no direito ao conhecimento à origem genética. O 

primeiro deles é a possibilidade de futuros casamentos consangüíneos, ou seja, a ocorrência 

de incestos, a ocorrência futuros de impedimentos matrimoniais e por ultimo a possibilidade 

de enfermidades hereditárias1. 

 Levando-se em consideração a questão das doenças hereditárias, Guilherme 

Calmon Nogueira da Gama1 afirma: 

 

[...] pode a pessoa ter acesso às informações sobre toda a sua história sob 

o prisma biológico, não por simples curiosidade, mas para o resguardo da sua 

existência, e proteção contra possíveis doenças hereditárias (ou genéticas) que 

pudesse vir a contrair diante da ascendência biológica. 

  

 Como se percebe, o tema não é pacífico na doutrina. Alguns defendem tal 

direito enquanto outros são adeptos ao anonimato. Há ainda, posicionamentos diferentes como 

o de Guilherme Calmon Nogueira da Gama que defende o anonimato somente em relação aos 

envolvidos na técnica, ou seja, quanto à criança o direito ao conhecimento à origem genética 

deve permanecer “... diante do reconhecimento pelo Direito Brasileiro dos direitos 

fundamentais à identidade, à privacidade e à intimidade1”. 

 No mesmo sentido Silmara Chinelato ao afirmar que o sigilo deve permanecer 

em relação à técnica utilizada e aos envolvidos nela, mas que, de forma alguma estende-se ao 
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concebido, pois a avença a ele não alcança. Primeiro porque não participou do acordo entre as 

partes, segundo por se tratar de direito personalíssimo1.  

 Os direitos da personalidade, integridade e dignidade humana seriam violados 

diante da negação à criança sobre o conhecimento de suas origens. Trata-se do mesmo direito 

em que o filho adotivo possui em conhecer suas origens. Ora, se a Constituição Federal de 

1988 iguala os direitos dos filhos, se a um é dado tal direito, a origem, ao outro não se pode 

negar (ao gerado mediante RA)1.  

Segundo o Ministro Sávio de Figueiredo1 em julgamento referente a uma ação 

negatória de paternidade: 

 

[...] ninguém pode negar as enormes mudanças sociais e de 

comportamento das pessoas ocorridas desde a promulgação do Código Civil de 1916 

até esta data, o acesso aos meios de prova hoje cientificamente existentes e 

admitidos, e que saber a verdade sobre a sua paternidade é um legítimo 

interesse da criança: um direito humano que nenhuma lei ou Corte pode 

frustrar. (grifou-se).  

  

O segredo quanto ao procedimento e o direito ao anonimato do doador devem sim 

prevalecer, mas, em relação a terceiros ou curiosos, não em relação ao único interessado e 

titular do direito que é a criança1. Daí a distinção entre segredo e anonimato ilustramente 

descrito por Adriana Alice Zanoline onde o anonimato se refere aos envolvidos na técnica 

enquanto que o segredo refere-se à forma da concepção da criança, logo, pode-se revelar o 

segredo da concepção sem que isso implique na quebra do anonimato, mas essa quebra, 

necessariamente implica a quebra do segredo1. 

É o que Juan Rodriguez-Drincourt Álvarez1 entende como informação genética 

primária e secundária. A informação genética primária refere-se às informações em que a 

pessoa, doador no caso, não é identificado, portanto, é de domínio público enquanto que a 

secundária refere-se às patologias que, quando identificadas compromete outras informações 

que são capazes de identificar o doador. É exatamente esta que o ordenamento jurídico 

pretende tutelar.  

Neste contexto, Maria Helena Diniz1 destaca que nada impede o conhecimento à 

origem genética pelo concebido. Há dessa possibilidade sem que haja a necessidade de se 

quebrar o anonimato. Revelando-se os antecedentes genéticos mas não a identidade pessoal 

do doador. 

É importante salientar que os doutrinadores pátrios, em sua grande maioria, são a 

favor ao direito à identidade genética.1 Talvez esse seja o futuro pensamento no país1 tal como 
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o governo britânico que em 2005 preparava uma lei onde a identificação do doador fosse 

obrigatória1.  

No Brasil verificou-se a possibilidade do conhecimento à origem genética em casos 

análogos como o que ocorreu no Rio Grande do Sul1 onde o juiz deu por procedente o pedido 

de um filho adotivo investigar sua origem biológica. 

 Nesse passo, cumpre trazer à baila a decisão do Superior Tribunal de Justiça 

que reconheceu o direito de filho adotivo, maior de idade, de conhecer a identidade dos pais 

biológicos, porém, com a observação de que a adoção continuará irrevogável e que estaria ele 

impedido de demandar contra os genitores1.   

 A exemplo do Tribunal Constitucional Alemão em que os filhos gerados por 

meio de reprodução assistida tem o direito ao conhecimento da identidade genética. Porém, ao 

mesmo tempo que reconhece tal direito estabelece que não há relação de parentesco, 

inexistindo, portanto, direitos sucessórios e obrigacionais1. 

 Decisões deste porte reforça a idéia do paralelo que se forma entre as regras da 

inseminação heteróloga e as normas da adoção. Verifica-se que, na ausência de lei, é possível 

o uso por analogia das regras de adoção pelo fato de serem semelhantes os institutos, como se 

doação de sêmen fosse. 

 O Enunciado 111 da Jornada de Direito Civil de 2002 do Conselho da Justiça 

Federal1: 

 

[...] a adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a situação de 

filho ao adotado e à criança resultado de técnica conceptiva heteróloga, 

respectivamente, sendo que enquanto na adoção haverá o desligamento dos vínculos 

entre o adotado e seus parentes consangüíneos, na reprodução assistida heteróloga, 

sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do 

material fecundante. 

  

 Enquanto não houver lei que regulamente a matéria ou norma permissiva 

quanto ao uso análogo das normas acima mencionadas, os direitos se contrapõem, ambos os 

direitos são fundamentais e de personalidade pois são direitos subjetivos atribuídos ao ser 

humano1. São em verdade, direito de intimidade no que tange ao doador e direito à identidade 

quanto ao concebido ocorrendo, portanto, uma colisão de direitos fundamentais1. 

 Para a doutrinadora Nathalie Carvalho Cândido1 deve-se recorrer aos 

princípios como forma de solucionar a questão, dentre eles, o princípio da unicidade da 

Constituição e da Concordância prática, princípio da proporcionalidade e princípio da 

dignidade da pessoa humana. 
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 Por meio do princípio da unicidade da Constituição e Concordância prática 

deve-se coordenar os bens jurídicos em conflito de forma a se evitar o sacrifício de um em 

relação ao outro, buscando-se o significado da norma, harmonia e finalidades em relação à 

Constituição. Os valores constitucionais devem ser harmonizados por meio de um juízo de 

ponderação, visando preservar e concretizar ao máximo os direitos protegidos1. 

Diferentemente, através do princípio da proporcionalidade define-se os princípios a serem 

utilizados conforme os fins que se pretende alcançar de modo a afastar o direito de menor 

valor protegendo-se um bem superior e mais adequado à situação1.  

 Por fim, diante da impossibilidade da aplicação dos princípios citados, aplica-

se o princípio da dignidade da pessoa humana prevalecendo o direito que melhor atender o 

respeito e dignidades do ser humano. 

 Corrobora do mesmo entendimento Karla Correa Cunha1: 

 

Os direitos fundamentais, embora não sejam considerados princípios, são 

fundados no princípio da dignidade humana cuja aplicabilidade ocorre 

principalmente na ocorrência de conflitos entre tais direitos como é o caso em 

questão. Não há prevalência de um em detrimento do outro uma vez que não existe 

hierarquia nessa espécie de norma.  

  

 Todos os princípios mencionados deverão ser analisados e utilizados nos 

conflitos em questão. Na impossibilidade da aplicação de qualquer desses princípios deve-se 

sempre ter em mente, por fim, o princípio da dignidade humana e na resolução de 

divergências, a análise de cada caso em concreto, não deixando de lado o que atende aos 

melhores interesses da criança, no caso, a pessoa concebida pelos meios artificiais. 

 Roseli Rego Santos1 prevê um meio alternativo como forma de compatibilizar 

as faces do direito à identidade pessoal, o consentimento informado: 

 

O direito à identidade genética do doador de gametas estará condicionado 

pelos limites opostos pelo direito à identidade genética da pessoa concebida. O 

consentimento informado é o elemento que poderá ser utilizado para compatibilizar 

essas faces do direito à identidade pessoal.  

[...] o consentimento informado será o elemento que irá permitir a 

relativização do direito à intimidade genética do doador de gametas, ou de forma 

contrária, irá resguardar o anonimato.  

  

 O consentimento informado deve esclarecer a forma e condições em que será 

realizado o procedimento. Nada impede que o doador possibilite que os dados genéticos 
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possam ser divulgados à pessoa gerada a partir de seu gameta. Diante da sua liberdade de 

autodeterminação. 

  

5. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, HABEAS DATA 

  

 O entendimento majoritário da doutrina é que a ação adequada para se obter o 

conhecimento da ascendência genética é o da lei n. 8.560 de 1992, a ação de Investigação de 

paternidade1. Infelizmente, essa ação não é apta e tão pouco poderá ser utilizada com o fim 

que se almeja que é exatamente o conhecimento da origem genética. A sentença da ação 

referida possui efeitos de reconhecimento, efeitos patrimoniais e morais. O principal deles é o 

estabelecimento da relação jurídica de parentesco, entre pai e filho. Tais efeitos são “ex tunc”, 

ou seja, retroagem à época da concepção repousando, portanto, sobre a filiação biológica a 

filiação jurídica com todos os encargos dela decorrentes1. 

 Quanto aos efeitos morais oriundos da sentença demonstra-se também 

incompatível com o instituto ora estudado. Dentro desse efeito há a submissão ao pátrio poder 

(hoje poder familiar) que, é claro, não é exatamente o que se almeja mediante o emprego 

dessa ação1. Mesmo porque, em se tratando de doadores, há a possibilidade não apenas de 

doações de espermatozóides mas também a doação de óvulos nos casos de produção rara ou 

insuficiente pela mulher. A busca pelo conhecimento à ascendência genética nesse caso 

jamais poderia ocorrer mediante essa ação. Mostrando-se, novamente, insuficiente e precária 

para tal fim1.  

 Outro posicionamento doutrinário, embora seja minoritário, considera que a 

ação apropriada para se obter as informações desejadas pelo interessado é o Habeas Data por 

versar acerca das informações detidas por outrem. 

 Instituto previsto pela Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXII1, também 

não se adequa aos fins pretendidos. Dois são os argumentos mais relevantes à não adequação 

da ação em questão. Primeiramente, na simples leitura do artigo constitucional, conclui-se que 

apesar do objeto da ação ser exatamente as informações relativas ao impetrante, tais 

informações na verdade, são também relativas ao doador, terceiro não contemplado na 

modalidade e formalidade da ação, isto é, as informações relativas à pessoa do doador não 

poderá ser obtida por meio de Habeas Data1. Trata-se de instrumento personalíssimo que não 

admite obtenção de revelação de informação de terceiros (art. 6º CPC1)1.  

 Outro argumento é a necessidade de que tais informações constem em arquivos 

de entidades governamentais conforme disciplina o texto constitucional na alínea “a” do 

artigo 5º, LXXII, ou que sejam de caráter público o que não ocorre nos casos da reprodução 
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assistida onde a grande maioria das instituições responsáveis pelo armazenamento de 

informações e materiais genéticos são de caráter privado, particular1.  

 Tem-se admitido, em decorrência da ausência de previsão legal, a utilização da 

ação de investigação de paternidade, porém seus efeitos são mitigados1.  

O conhecimento acerca da identidade genética segundo Karla Correa Cunha1 é 

essencial para o desenvolvimento psicológico e moral do ser humano e, portanto, para o 

exercício desse direito fundamental há a necessidade de uma ação própria. Que seja então a 

ação de conhecimento da Origem Genética ainda inexistente. Imperiosa necessidade da 

criação dessa ação, impondo-se limites quanto aos seus efeitos e demais normas referentes à 

prolação da sentença.  

  

6. INTIMIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA 

  

 A Identidade Genética, como direito personalíssimo, deve ser assegurada pelo 

Estado que tem o dever de fiscalizar os as atividades de criopreservação de gametas e 

embriões humanos.  

 Os centros responsáveis pela coleta e preservação de materiais fertilizantes 

humanos também são responsáveis pelas suas atividades e ações assim como o Estado que 

deve editar leis no intuito de disciplinar a matéria com rigor pois todo material genético ali 

depositados possuem informações imprescindíveis relativas ao direito à identidade genética 

dos concebidos mediante doação de gametas. 

 O rigor em que a lei deverá disciplinar a matéria se deve pelo fato de que, ao 

realizar a coleta do material fertilizante, os centros reprodutivos não realizam exames 

genéticos sobre os mesmos, apenas testes capazes de identificar infecções por bactérias ou 

microorganismos que são simples e superficiais. Portanto, a probabilidade de contaminação 

de doenças como a AIDS é muito grande, como de fato já ocorreu1. 

 Ainda, na ocorrência de erro, a troca de gametas por exemplo, como no caso 

ocorrido na Suprema Corte de Justiça Britânica em que uma mulher de origem branca que 

fora inseminada e obteve gêmeos mestiços. A juíza deste caso permitiu que o pai biológico 

pudesse acompanhar o desenvolvimento das crianças deferindo a guarda aos pais 

socioafetivos. Experiência traumatizante para ambos os lados principalmente porque os pais 

socioafetivos ainda tiveram que enfrentar um processo de adoção para formalizar a questão. 

Mas a quem cabe a responsabilidade? Da clínica certamente, porém, se o erro ocorresse no 

Brasil, haveria responsabilização do Estado diante da ausência de lei referente à matéria1 ! 
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 Ao Estado cabe tão somente realizar e efetivar o controle da reprodução 

assistida no país. À medida em que o planejamento familiar é direito constitucional, suas 

consequências também o são. 

  

7. CONCLUSÃO 

  

 O progresso da biotecnologia permitiu o surgimento de uma nova conceituação 

familiar e novos paradigmas bioéticos relacionados à reprodução humana assistida, 

principalmente no que tange à inseminação artificial heteróloga no qual um novo elemento 

surge no Planejamento Familiar plenamente assegurado pela Constituição Federal, o doador 

de gametas. 

 Nesse limiar, o direito ao anonimato do doador é assegurado conforme o 

direito ao sigilo de dados e identidade, assim como o direito ao conhecimento à origem 

genética pelo concebido, uma vez que a identidade genética é um direito de personalidade, um 

bem jurídico fundamental. 

 O conflito que se forma entre os dois direitos deve ser resolvido pelo Estado 

mediante formulação de lei que regulamente a matéria até então ausente em nossa legislação. 

 Deve-se respeitar relativamente o direito ao anonimato do doador 

possibilitando também o direito ao conhecimento à origem genética pelo concebido sempre 

que a situação o exigir como nos casos de doenças hereditárias. Mesmo porque, atualmente, a 

postura tradicional da família é firmada em bases afetivas e não mais consangüíneas. 

Conceder a possibilidade do conhecimento à origem genética não tem o condão de modificar 

a situação jurídica existente, solidamente construída na convivência familiar. Ao doador 

jamais será imposto deveres e obrigações uma vez que o planejamento familiar a ele não 

pertenceu. 

 Apesar dos aspectos conflitantes da inseminação heteróloga, o instituto 

demonstra o amor, a solidariedade e o altruísmo entre os seres humanos; resta agora apenas 

um posicionamento do Estado mediante fiscalização e criação de normas pertinentes à 

matéria. 
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DE MEDICAMENTOS 

 
ESSAY ON THE UNLAWFUL FACTS UNDER CIVIL LAW AND THE OFF LABEL 

PRESCRIBING OF DRUGS 
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RESUMO 
O trabalho aborda a prescrição de medicamentos no Brasil e a necessidade de investigar a 
existência de ilicitude no uso off label de drogas. Usualmente, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), após verificar uma série de pressupostos, autoriza o uso de 
um determinado medicamento para fim específico, com indicações e forma de administração. 
Uma vez autorizado o uso, o medicamento pode ser comercializado em território nacional e 
pode ser recomendado por profissionais de saúde aptos a prescreverem. Ocorre que, com 
frequência, um medicamento é usado para fins ou com parâmetros diversos daqueles 
reconhecidos e registrados pela ANVISA. O presente estudo pretende resgatar normativas e 
discutir limites ao exercício de direitos subjetivos na relação médico-paciente, com 
fundamento na boa-fé objetiva, para verificar a eventual configuração de ato ilícito civil 
quando da prescrição off label de medicamentos. 
PALAVRAS-CHAVE: PRESCRIÇÃO OFF LABEL; MEDICAMENTO; BOA-FÉ 
OBJETIVA, ILÍCITO CIVIL. 
 
ABSTRACT 
This paper studies drug prescription in Brazil and the importance of the investigation about 
the existence of unlawful acts under civil law when prescribing off label. Usually, the 
National Agency for Sanitary Surveillance (ANVISA), after checking a number of conditions, 
authorizes the use of a particular drug for a specific purpose, with indications and form of 
administration. Once authorized, the product can be marketed in the country and may be 
recommended by health professionals able to prescribe. It happens that a drug is often used 
for other purposes than those parameters recognized and registered by ANVISA. This study 
aims to rescue and discuss regulatory limits on the exercise of rights in the doctor-patient 
relationship, based on the principle of objective good-faith, to verify the eventual 
configuration of unlawful acts under civil law when prescribing off label. 
KEYWORDS: OFF LABEL PRESCRIBING; DRUGS; OBJECTIVE GOOD-FAITH; 
UNLAWFUL ACTS UNDER CIVIL LAW. 
 
 

  

Sumário: 1 Considerações iniciais; 2 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a 

competência para autorizar o uso de medicamentos no Brasil; 3 O controle de medicamentos no Brasil; 4 Uso on 

label e off label  de medicamentos e a posição da ANVISA; 5 Compreensão dos ilícitos civis; 6 Boa-fé objetiva e 

o abuso de direito; 7 O afastamento da ilicitude pela observância da boa-fé objetiva; 8 Tentativa de categorização 

das formas de uso de medicamentos; 9 Considerações finais; Referências. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1597



  

  

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

 É recorrente o desafio do Direito em construir teorias e compreender elementos 

inéditos oriundos da extrema complexidade social da atualidade. 

 A evolução social traz consigo a descoberta de novas doenças que demandam 

intensos e volumosos investimentos da indústria farmacêutica. E, considerando o risco social 

de emprego de novos fármacos, o Estado incumbe-se de fiscalizar o ingresso de 

medicamentos no mercado, no intuito de minimizar os riscos aos pacientes e assegurar a 

eficácia de seus princípios ativos, promovendo, em última análise, o direito à saúde. 

 Ocorre que o processo de registro e autorização de novos fármacos é, 

comumente, moroso e burocrático. Não raras vezes, o profissional de saúde, apto a prescrever 

medicamentos disponíveis no mercado, recomendam-nos sem a exatidão dos parâmetros 

reconhecidos pelo órgão regulador competente. 

A divergência entre os parâmetros chancelados pelo órgão regulador e os empregados 

pelos profissionais de saúde prescritores podem derivar do desconhecimento das 

peculiaridades farmacêuticas de uma determinada droga, mas, em outros casos, pode 

representar fruto da experiência médica empregada no sentido do melhor interesse do 

paciente, inclusive com amparo em estudos científicos disponíveis àquela comunidade 

acadêmico-profissional. 

A esse uso díspare das considerações havidas em bula e autorizadas pelo órgão 

regulador intitula-se prescrição off label . 

E se o profissional de saúde prescritor não possui informações suficientes sobre forma 

de utilização (dosagem e administração) e efeitos do medicamento para doenças divergentes 

das indicações terapêuticas aprovadas, é certo que a prescrição off label  demanda atenção e 

cuidado.  

É-nos apresentado um entrave: a dificuldade de compreender a licitude da prescrição 

off label  de medicamentos, diante de seus possíveis benefícios, em contraposição aos 

eventuais riscos de falta de eficácia e segurança. 

 A evolução da tecnologia, nos mais diversos campos regulados pelo Direito, 

faz com que sejam descortinadas possibilidades inúmeras de operações a esse sistema. Cabe, 

assim, ao Direito, a tarefa de processar e integrar esses novos impasses à ordem normativa 

jurídica. 
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Nesse contexto, a prescrição off label  poderá ser considerada lícita? Em quais 

circunstâncias? O paciente tem o direito de receber informações acerca da prescrição off 

label?  

É exatamente esse o escopo principal do ensaio: a tentativa de compreender a 

dispensação off label  de fármacos, para, a partir do estudo de seus contornos conceituais e em 

contraposição com o uso on label, definir, no ordenamento jurídico pátrio, quando tais atos 

poderão ser considerados ilícitos civis. 

Para uma conclusão coerente acerca da controvérsia apresentada, é essencial verificar 

as noções de prescrição on label e off label  de medicamentos, a identificação do órgão 

regulador e de suas competências legais, o esboço da forma como a agência oficial vê essa 

prescrição off label , a estruturação do processo de controle e registro de fármacos no país. 

Então, com o estudo dos referenciais teóricos pertinentes aos ilícitos civis e, sobretudo, 

mediante o tratamento do conteúdo deôntico do princípio da boa-fé objetiva, será possível 

analisar a licitude do uso de medicamentos autorizados para fins ou em modos diversos. 

A temática é de relevância social, haja vista que, a despeito da legitimidade do 

profissional de saúde em articular, sugerir e programar a terapêutica, sempre estarão 

envolvidos aspectos pertinentes a direitos indisponíveis de personalidade, tais como à saúde, 

vida e integridade física. É razoável o esforço de tentar inserir a prática em alusão na teoria 

dos atos ilícitos civis, o que facilitará, em outra oportunidade, o tratamento de suas 

consequências, inclusive no âmbito da responsabilidade. 

O problema pode ser abordado por uma infinidade de vieses. A escolha é de enfrentar 

a prescrição off label de medicamentos por profissionais médicos, e encará-la sob a ótica da 

relação jurídica estabelecida entre médico e paciente, sem incurso em regimes jurídicos 

especiais, tais como o Direito do Consumidor. 

Ademais, não será transgredida a proposta do pano de fundo dos ilícitos civis. Logo, a 

responsabilidade civil médica pela referida prática será objeto de trabalho posterior, que terá o 

atual como pressuposto. 

A meta de categorizar, discursivamente, o objeto de estudo em meio a ilícitos civis 

ordenados impõe a adoção de referenciais teóricos. Serão privilegiadas as compreensões, 

sobre a matéria, de Marcos Bernardes Mello (2003), além do estudo sistemático e propositivo 

contemporâneo de Felipe Peixoto Braga Netto (2003), consideradas as contribuições de 

Leonardo Macedo Poli (2009). 

A hipótese a ser testada é de que a dispensação off label  de medicamentos não pode 

ser categorizada, a priori e de per si, como ilícito civil. Variáveis dependentes e 
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independentes hão de ser resgatadas para levantar uma subcategorização da prática em, 

eventualmente, lícita ou ilícita. 

A vertente teórico-metodológica adotada é a jurídico-teórica, pois será buscado 

reconstruir aspectos conceituais, ideológicos e doutrinários do tema proposto. Todavia, haverá 

adoção, em menor escala, da vertente jurídico-sociológica, uma vez que serão utilizados os 

elementos internos do ordenamento jurídico como parte de um ambiente social mais amplo, 

no sentido de evidenciar a relevância do enfrentamento dos problemas suscitados. 

A operacionalização do trabalho proposto acontece, essencialmente, por meio de 

procedimentos de coleta de dados em fonte bibliográfica e documental, para levantar as 

definições normativas e doutrinárias, que denotam o posicionamento desses modelos de 

terapêutica no contexto da teoria dos ilícitos civis. 

A verificabilidade ocorrerá por meio de pesquisa objetiva das variáveis apontadas, nas 

fontes de Direito, de modo a assegurar a fundamentação das conclusões obtidas.  

  

2 A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) E A 

COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR O USO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL 

  

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), dentre as atribuições do Sistema Único de 

Saúde – SUS, pontuou a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as de saúde do trabalhador e outras medidas de fiscalização, acompanhamento e 

vigilância sanitária. 

Do mesmo modo, a Lei Federal n.º8.088 (BRASIL, 1990) incluiu no campo de 

atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária. 

Assim, com o escopo de definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criar a 

Agência Nacional com essa finalidade, foi editada a Lei Federal n. 9.782 (BRASIL, 1999). 

Em conformidade com as leis federais em alusão, o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária ocupa-se do conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. À direção nacional do 

SUS cabe controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde. 

A União executa parte de suas atribuições por meio da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), via Contrato de Gestão. Instituída como autarquia sob regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde, goza de independência administrativa, 

estabilidade de seus dirigentes durante seus mandatos e autonomia financeira. 
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  A ANVISA foi constituída com a finalidade de promover a proteção da saúde 

da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de 

produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, 

dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos 

e de fronteiras. 

Compete, assim, à ANVISA a concessão de registros de produtos, segundo as normas 

de sua área de atuação, devendo, inclusive, controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma 

da legislação sanitária, a propaganda e publicidade de produtos submetidos ao regime de 

vigilância sanitária. 

Logo, submetem-se ao controle e fiscalização sanitária pela ANVISA os 

medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e 

tecnologias, bem como todos os produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, 

obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de 

radiação. 

  

3 O CONTROLE DE MEDICAMENTOS NO BRASIL 

  

O controle de medicamentos no Brasil e no Mundo ocorre nos mais diversos aspectos, 

desde a publicidade até o registro, conteúdo das bulas, prescrição e uso. Importa a este ensaio 

a abordagem da autorização inicial para registro e comercialização. 

No Brasil, o registro é concedido, pela ANVISA, após comprovação científica de que 

é seguro e eficaz para o uso a que se propõe (BRASIL, 1976; PAULA, 2010, p. 18-19). 

Antes da autorização, a pesquisa clínica é necessária. Essa, por sua vez, é 

regulamentada pelas Resoluções no 196 (BRASIL, 1996) e 251 (BRASIL, 1997), ambas do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 Cristiane da Silva Paula explica que: 

  

a etapa clínica de pesquisa, realizada em seres humanos, é dividida em 

quatro fases sucessivas e escalonadas. Na fase 1 se investiga a segurança e 

tolerabilidade na espécie humana, realizada em voluntários sadios. Adicionalmente 

se obtém dados farmacocinéticos e farmacodinâmicos (BRASIL, 1997). Na fase 2 o 

objetivo é avaliar a eficácia terapêutica e segurança do produto, e pode ser utilizada 

para novos fármacos ou novas indicações para medicamentos já liberados para 

outros usos. Neste conceito trata-se de um “Estudo Terapêutico Piloto” onde doses 

já testadas como seguras nos estudos de fase 1 são utilizadas em pacientes afetados 

(número limitado) por uma determinada enfermidade (BRASIL, 1997). Estabelece 
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a margem de segurança da dose do novo medicamento sobre a qual se realizará o 

estudo de fase 3 (FIGUERAS; NAPCHAN; MENDES, 2002). Na fase 3 busca-se 

avaliar se os efeitos terapêuticos já observados têm significado clínico estatístico 

envolvendo grandes amostras de pacientes. Propiciam informações sobre efeitos 

colaterais ou adversos encontrados que serão utilizadas nas instruções de uso do 

novo fármaco (BRASIL, 1997). Estabelece a eficácia do novo medicamento em 

comparação com as alternativas disponíveis ou com o placebo, além de identificar e 

quantificar os efeitos indesejáveis mais frequentes. É a última etapa de avaliação de 

um medicamento antes da comercialização (FIGUERAS; NAPCHAN; MENDES, 

2002). O estudo de fase 4 é realizado depois que o medicamento já está no mercado 

e deve-se restringir a utilização às indicações autorizadas. Ele confirma o valor 

terapêutico em um grande grupo de pacientes que utilizam o produto em situação 

menos controlada, além de estabelecer a incidência de reação adversa já conhecida 

ou identificar alguma que ainda não tenha sido registrada nos estudos anteriores, 

incluindo interações medicamentosas. Qualquer estudo que utilize um fármaco já 

autorizado para comercialização fora das indicações para as quais foi aprovado 

deve ser considerado pesquisa de novo medicamento (BRASIL, 1997). (PAULA, 

2010, p. 20-21) (Referências daquela autora, encontradas no original).  

  
A Lei n.º6360 (BRASIL, 1976) estabelece as principais normas pertinentes à 

Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos 

Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos. 

Nos termos da referida lei federal, a comprovação de que determinado produto, até 

então considerado útil, é nocivo à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei 

implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da modificação da fórmula de sua 

composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de cancelamento do 

registro e da apreensão do produto, em todo o território nacional. Resguardou-se ao Ministério 

da Saúde a competência exclusiva para o registro e a permissão do uso dos medicamentos, 

bem como a aprovação ou exigência de modificação dos seus componentes. 

Assim, a lei em alusão não trata as hipóteses de possibilidade de emprego de 

medicamentos autorizados para indicações não reconhecidas. 

A Lei n.º 6.437 (BRASIL, 1977) regula a definição de infrações à legislação sanitária 

federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Prevê que é infração 

sanitária aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa de lei 

e normas regulamentares, cominando pena de advertência, interdição, cancelamento de 

licença, e/ou multa. O sujeito ativo do crime é quem avia receita, que deve observar a lei e a 

prescrição médica. Logo, não é tipificada como crime a conduta da prescrição off label  de 

medicamentos por médicos. 
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 Assim, em uma análise preliminar, a prescrição off label  de medicamentos não 

parece proibida, administrativa ou criminalmente, sendo necessária a averiguação de questões 

ético-disciplinares do profissional médico e a abordagem de outras normas de controle do 

exercício de direitos subjetivos havidas no contexto do Direito Privado, para a tentativa de, 

eventualmente, categorizar tal prática, na relação médico-paciente, como ilícito civil. 

  

4 USO ON LABEL E OFF LABEL  DE MEDICAMENTOS E A POSIÇÃO DA 

ANVISA 

  

“Label”, conforme tradução do dicionário Oxford (1999, p. 479), enquanto 

substantivo, pode ser compreendido como rótulo ou etiqueta. 

A ANVISA, no uso de suas atribuições legais, por meio da Resolução n.º47 (BRASIL, 

2009), estabelece regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e 

disponibilização de bulas de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde. De 

uma maneira geral, a ANVISA padroniza os conteúdos das bulas de medicamentos e os 

controla, assegurando que sejam informadas as indicações e parâmetros aprovados pela 

agência reguladora, que somente poderão ser alterados após sua análise e aquiescência. 

A ANVISA explica que quando um medicamento, já comercializado no país, é 

prescrito mesmo sem que tenha sido aprovado para novas indicações, seja porque as 

evidências para tanto ainda não estão completas, ou porque a agência reguladora ainda as está 

avaliando, ou ainda, porque o médico acredita que pacientes possam vir a se beneficiar de um 

determinado medicamento não aprovado para a sua enfermidade, resta caracterizado o seu uso 

off label, que não consta da bula (ANVISA, 2005). 

Michele M. Mello e outros definem a prescrição de medicamentos off label  como 

sendo aquela correspondente 

  

à prescrição médica de um medicamento para uma indicação terapêutica diferente 
da que consta do Resumo das Características do Medicamento (RCM), ou seja para 
uma finalidade que extravasa âmbito das indicações terapêuticas aprovadas, do 
grupo etário aprovado, da dose aprovada, ou da forma de administração aprovada. 
(MELLO et al, 2009). 

  

Portanto, off label  refere-se a um uso que não consta no rótulo e bula e que vem sendo 

utilizado mundialmente, inclusive no Brasil, para descrever esta prática (PAULA, 2010, p. 
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19). Após comercializado o medicamento, se houver dispensação para finalidades ou em 

formas de administração diversos, caracteriza-se o uso off label .  

Significa que on label seria a prescrição de medicamento para a indicação inicialmente 

reconhecida e autorizada pela ANVISA, no Brasil. Formulada a bula, a prescrição conforme 

sua aprovação é considerada, para os fins do ensaio, on label. 

Latham, em referência ao FDA Americano (Food and Drug Administration), pontua 

que a obtenção de aprovação de medicamento é demorado e de alto custo. Eventualmente, 

pode ser comprometida a renda obtida com os direitos de propriedade industrial, ocasionando 

desmotivação e escassez de recursos para fomentar novas pesquisas. Ademais, segundo 

Latham, os médicos pesquisadores e práticos, entendendo os mecanismos que fazem um 

medicamento funcionar, acabam utilizando-o para outras indicações, chegando a 50% 

(cinquenta por cento) de prescrições off label, do total de dispensação de drogas para 

tratamento de câncer. Por fim, há populações nas quais o uso é raramente é testado, como 

grávidas, crianças e idosos, intensificando-se o uso off label  nas especialidades relativas à 

obstetrícia, pediatria e geriatria. 

  

O uso off label de medicamentos é frequente em populações especiais, 

como crianças e mulheres grávidas pelo fato de que os ensaios clínicos não são 

rotineiramente realizados nestas populações. Poucos estudos são realizados em 

pacientes pediátricos, porque é necessário o consentimento informado e autorização 

dos pais ou tutores das crianças, o que muitas vezes dificulta os ensaios. Além 

disso, não existe incentivo financeiro para as empresas farmacêuticas realizarem 

ensaios com a população pediátrica, ou seja, as empresas não terão um retorno 

monetário com as vendas para cobrir os custos dos ensaios clínicos. Ensaios não 

são realizados em mulheres grávidas, devido ao potencial para efeitos teratogênicos 

ao feto, não se sabe quais os problemas de segurança podem surgir, portanto faltam 

voluntárias. (PAULA, 2010, p. 29). 

  

Cristiana da Silva Paula (2010, p. 25), a despeito de rechaçara prática de forma quase 

irrestrita, reconhece que o clínico desempenha um papel importante na descoberta de 

indicações off label, por reportar suas observações. E ainda: 

  

O uso off label também pode promover avanços dos conhecimentos 

médicos sobre o medicamento, principalmente no caso de patologias que não são 

tão frequentes na população ou raras onde os altos custos do processo de 

regulamentação não despertariam interesse do fabricante tendo em vista o pequeno 

mercado. Neste contexto, pode-se estar privando pacientes que sofrem destas 
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patologias de tratamentos que podem trazer grandes benefícios. (PAULA, 2010, p. 

52). 

  

Latham não deixa de considerar as desvantagens da prática em tratamento, tais como 

riscos à saúde e segurança do paciente, por não ter sido testada a droga para aquele 

determinado uso de forma controlada. 

De tudo, é notável que a prática da prescrição off label  não representa somente uma 

gama de riscos desconhecidos ou desarrazoados ao doente. Em verdade, na maioria dos casos, 

parece dizer respeito, exatamente, ao melhor interesse do paciente, que deve ser ponderado e 

verificado objetiva e subjetivamente pelo médico. 

A Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos da ANVISA, em 

nota divulgada em seu sítio da internet, afirma que “o uso off label  é, por definição, não 

autorizado por uma agência reguladora, mas isso não implica que seja incorreto”. (BRASIL, 

2005). 

Significa que, nem mesmo a ANVISA opõe-se, a priori, ao uso off label de 

medicamentos. Em verdade, a despeito de o medicamento, no Brasil, receber aprovação para 

indicação determinada, não significa que esta seja a única possível. E mais: sem que os usos 

off label  ocorram, alguns medicamentos jamais teriam posterior ampliação ou redução de seu 

campo de indicação formal, além de que, alguns grupos de doenças raras ou de difícil 

realização de testes clínicos jamais seriam atingidos. 

  

5 COMPREENSÃO DOS ILÍCITOS CIVIS 

  

Um dos principais objetivos do presente trabalho é promover uma compreensão do 

ilícito civil, para alcançar a possibilidade de inclusão, ou não, da prescrição off label  de 

medicamentos, nessa categoria. 

Além disso, diante do posicionamento da ANVISA acerca do uso off label  de 

medicamentos e da eventual necessidade e utilidade dessa sorte de prescrição, insta saber se 

há possibilidade de uma bicategorização do ato em análise, para considerá-lo, eventualmente, 

lícito, a depender de algumas circunstâncias. 

Para tanto, é útil a recondução à grande categoria dos fatos jurídicos. 

Para Marcos Bernardes de Mello (2003, p. 107), o fato jurídico é o que subsiste do 

suporte fático suficiente, quando a regra jurídica incide e por que incide1. Essa precisão é tida 

como indispensável ao conceito de fato jurídico. Entende que o fato jurídico é, pois, o fato ou 

complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica, independentemente de ocasionar 
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eficácia jurídica imediata, posterior ou nem mesmo engendrar eficácia. Significa que não 

importa se o fato é singular ou complexo, eficaz ou não, desde que tenha unidade conceitual. 

Tal suporte fático possui elementos nucleares e elementos completantes. É elemento 

nuclear o cerne do suporte fático, que, por sua vez, é o fato fundamental para a constituição 

do fato propriamente jurídico. Pode ser implícito ou pressuposto pela norma jurídica. Os 

elementos completantes do núcleo do suporte fático, por sua vez, são igualmente essenciais à 

incidência da norma jurídica. Os elementos complementares são de necessária análise nos atos 

jurídicos, em especial no negócio jurídico. Dizem respeito à perfeição de seus elementos 

nucleares ou completantes (MELLO, 2003). 

  Logo, para que o fato real torne-se fato jurídico, este deverá conter os 

elementos  nucleares e completantes do suporte fático. 

  Os fatos jurídicos não são apenas aqueles em conformidade com o 

direito, mas também os fatos ilícitos, sobre os quais incidem normas jurídicas que sancionam 

crimes ou ofensa a direitos absolutos, determinam reparação e danos, rechaçam a violação dos 

direitos de crédito, assim como infrações de obrigações pessoais. São os fatos contrários a 

direito, quase sempre culposos, porém não necessariamente. Dessa maneira, os fatos jurídicos 

ilícitos são reprovados e regulados pelas normas jurídicas para tratamento de suas 

consequências. (MIRANDA, 2000). 

 São elucidativas as lições de Marcos Bernardes 

de Mello (2003), que seguem o norte de Pontes de Miranda. 

 Os fatos na vida podem ser classificados, sob 

ponto de vista da juridicidade, em fatos lícitos ou ilícitos. Estes últimos são contrários ao 

Direito, mas não deixam de constituir suporte fático para a incidência de normas jurídicas, de 

maneira que, por certo, passam a integrar o mundo jurídico e produzem efeitos para criar, 

modificar ou extinguir relações jurídicas (MELLO, 2003, p. 113). O direito deles ocupa-se 

para rechaçar seus efeitos perniciosos. 

 De acordo com MELLO (2003, p. 115, 117-

118), é costumeiro afirmar que há norma geral implícita segundo a qual sempre que há 

infração das normas cogentes componentes do ordenamento jurídico resta deflagrado fato 

ilícito. Divide os fatos jurídicos em fatos jurídicos em sentido estrito, representativos de fatos 

da natureza ou de animal; o ato-fato jurídico que, a despeito de a conduta humana ser 

essencial, há irrelevância do elemento volitivo, como os atos reais, os indenizativos ou os 

caducificantes; e os atos jurídicos em sentido amplo, para os quais a vontade de praticar o ato 

não somente é importante, como constitui o cerne do fato jurídico. Todos podem ser lícitos ou 

ilícitos. 
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 A ilicitude funda-se no princípio da 

incolumidade das esferas individuais, segundo o qual a ninguém é dado interferir na esfera 

jurídica alheia sem o consentimento de seu titular, quando este for possível e reconhecido pelo 

Direito. 

 Assim, para a configuração do ilícito devem 

estar presentes no cerne do suporte fático um dado de constatação objetiva, que é a 

contrariedade ao Direito, e outro dado subjetivo, que é a imputabilidade ou capacidade 

delitual. Nesse tocante, Marcos Bernardes de Mello entende que a contrariedade ao Direito 

não é suficiente para a configuração do ilícito, mas deve haver, ainda, a inafastável 

imputabilidade. E mais: para que haja contrariedade, não pode ocorrer a pré-exclusão 

normativa da ilicitude ou a permissão da prática do ato, mesmo quando haja prejuízo a outrem 

e dever de indenizar (MELLO, 2003, p. 219-220). 

 É, por conseguinte, de extrema relevância a 

distinção entre imputabilidade, integrante do cerne do suporte fático do ilícito, e da 

responsabilidade civil, que pode ser desencadeada por fato ou prática de ato ilícito, mas 

também pode decorrer de outros fatos ou atos lícitos ou por simples determinação legal. 

  

É necessário, porém, não confundir a imputabilidade enquanto elemento 

cerne da ilicitude, que é expressão sinônima da capacidade delitual, com certas 

imputações de responsabilidade civil que as normas jurídicas fazem a certas 

pessoas em determinadas situações, criando-lhes o dever de indenizar. O exemplo 

do ato contrário a direito praticado pelo absolutamente incapaz é típico. O sistema 

imputa ao ser responsável o dever de indenizar, porém, não há ilicitude em sentido 

próprio. (MELLO, 2002, p. 222). 

  

 Em conformidade com o recorte metodológico 

do presente ensaio, não interessam ao estudo os ilícitos criminais ou administrativos, que são 

aqueles que, respectivamente, têm a si aplicadas normas de direito penal ou administrativo. 

Importam os atos ilícitos residualmente considerados civis, e para os quais a vontade 

determinante da conduta é relevante para a sua formação. 

 Algumas classificações dos atos ilícitos são 

comumente reconhecidas e merecem apontamento. 

 Quanto às pessoas atingidas pelos efeitos, os 

atos ilícitos podem ser absolutos ou relativos. Os absolutos referem-se a ato dissociado de 

relação jurídica (ou, quando existe, a relação jurídica respeita ao sujeito passivo total). Os 

relativos, ao revés, ocorrem em hipótese de existência de relação jurídica, obrigacional ou 
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não, com sujeitos determinados, advinda de ato jurídico em sentido estrito ou negócio jurídico 

(MELLO, 2003, p. 234). 

 A essa altura, é possível perceber que a culpa 

não foi incluída dentre os elementos que compõem o cerne do suporte fático do ato ilícito. 

Tampouco o dano. 

 Felipe Peixoto Braga Netto (2003, p.111-112) 

propõe superar essa classificação, para sunbstitui-la pela visão dos ilícitos na medida em que a 

agressão se dê ao patrimônio ou a direito existencial. 

 Marcos Bernardes de Mello trabalha, ainda, com 

a classificação segundo a eficácia, listando os atos ilícitos indenizativos, caducificantes ou 

invalidantes, conforme gerem dever de indenizar, imponha a perda de um direito ou receba, 

no caso dos ilícitos relativos, a sanção da invalidade. A essa classificação, Felipe Peixoto 

Braga Netto (2003, p. 106) acrescenta o ilícito autorizante, como sendo aquele que faculta ao 

ofendido praticar ou não determinado ato, como a revogação de doação ou resolução do 

negócio jurídico. 

  

6 BOA-FÉ OBJETIVA E O ABUSO DE DIREITO 

  

  

 A proposta inicial é de tratar a prescrição off label  a partir do contexto da 

relação médico-paciente, para analisar a eventual ocorrência de ato ilícito. 

 Assim, considerando as idéias de cerne de suporte fático do ilícito, comporto 

pelos elementos da contrariedade ao direito e imputabilidade, e, tendo em vista que o 

conteúdo deôntico do princípio da boa-fé objetiva introjeta novos deveres às partes relacionais 

e faz erigir limites ao exercício dos direitos subjetivos, seu estudo é imprescindível para o 

alcance da meta proposta. 

O princípio da boa-fé, acompanhado da qualidade da probidade, confere ao Direito 

atual a roupagem de sistema ético-jurídico, por estabelecer padrões éticos, objetivamente 

considerados, evidenciados na intersubjetividade. A despeito dos parâmetros éticos 

aprioristicamente extraídos do princípio em alusão, não se exaure a possibilidade de 

densificação de seu conteúdo diante do caso concreto. Daí, é possível a afirmação de que, por 

esse novo modelo jurídico, prevalece a ética intersubjetiva à dogmática positiva. 

A boa-fé objetiva independe da intenção ou convicção do integrante da relação 

jurídica, mas sim, do atendimento a padrões éticos juridicamente estabelecidos, considerados 

objetivamente. Determina a consideração dos interesses legítimos da contraparte, o que é 
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típico de um comportamento leal, probo, honesto, e formaliza dever de lisura, correção e 

lealdade (AMARAL, 2006, p. 420). 

O princípio da boa-fé objetiva possui caráter tridimensional, que se exterioriza através 

de três funções elencadas no Código Civil (BRASIL, 2002), quais sejam: a interpretativa, a 

de controle e a integrativa, que preenchem seu conteúdo deôntico. Cada uma delas reporta-se, 

intimamente, com a positivação do princípio, em três momentos distintos. 

A função interpretativa é reconhecida ao princípio da boa-fé objetiva em vinculação 

com a previsão do dispositivo normativo do art. 113 do Código Civil (BRASIL, 2002), 

segundo o qual “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do 

lugar de sua celebração.”. 

A positivação da função integrativa do princípio da boa-fé objetiva é ligada ao art. 422 

do Código Civil (BRASIL, 2002), que institui que “os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”. 

A integração respeita aos respectivos efeitos da boa-fé objetiva sobre os contratos, 

constituindo-se no processo por meio do qual as eventuais lacunas existentes no negócio 

jurídico, resultantes da ausência de normas aplicáveis ao caso concreto, são preenchidas. 

Possibilita preencher e completar o conteúdo contratual, conforme os citados parâmetros 

éticos, objetivamente apurados, e provenientes do próprio ordenamento, além de irradiar 

deveres anexos de conduta, que, para Teresa Negreiros (2006, p. 150), são a especialização da 

exigência de as partes se comportarem em conformidade com os ditames da boa-fé, o que 

engendraria os deveres instrumentais, também denominados deveres laterais ou anexos, quais 

sejam, lealdade, cooperação, informação, dentre outros. 

A transparência é dever anexo que explicita o corolário da boa-fé objetiva. Impõe 

clareza, ou seja, informação sobre aspectos relevantes durante as tratativas (fase pré-

contratual) e, por conseguinte, no ato da contratação, sob pena de haver violação do princípio 

da transparência, por descumprimentos aos preceitos deste princípio (MARQUES, 2006, 

p.715).             

A importância da transparência é concretizar o equilíbrio da relação jurídica, 

reforçando a autonomia privada das partes na dinâmica das manifestações de vontade, para 

garantir a efetiva liberdade de decisão. Logo, é possível concluir que aquele que possui 

vantagens informativas deve promover a informação clara, precisa e ostensiva acerca de todos 

os elementos e variáveis havidas na relação jurídica. 

A função de controle é consectário do que prevê o Código Civil (BRASIL, 2002), em 

seu art. 187. Versa sobre o abuso do direito. Assim, a boa-fé objetiva, em sua função de 

controle, está diretamente relacionada à teoria do abuso de direito, para limitar ou impedir o 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1609



exercício de direitos. “[...] o exercício de um direito será irregular, e nesta medida abusivo, se 

consubstanciar quebra de confiança e frustração de legítimas expectativas.” (NEGREIROS, 

2006, p. 140, 141). 

A função de controle tem a si vinculado o reconhecimento de algumas figuras 

jurídicas, todas representativas de limites ao exercício abusivo de direitos. São figuras 

protetivas das legítimas expectativas dos atores da relação jurídica contratual, usualmente, 

taxadas de supressio, surrectio, tu quoque, venire contra factum proprium, duty to mitigate 

the loss, adimplemento substancial, violação positiva do contrato, dentre outras. 

A supressio é explicada como a supressão de um direito, com o passar do tempo, em 

razão da renúncia tácita do mesmo pelo seu não exercício. Correlatamente, surge um direito 

para o devedor, por meio da surreição ou surrectio, ou seja, um direito que não existia passa a 

existir, em decorrência da efetividade social, de acordo com os bons costumes e com a 

reiteração de comportamentos. Desse modo, a supressio e a surrectio seriam duas faces da 

mesma moeda. Tu quoque é relativa ao reconhecimento de que o contratante que violou uma 

norma jurídica não pode tirar proveito da situação em próprio favor. Venire contra factum 

proprium relaciona-se com a vedação do comportamento contraditório, ou com a proibição de 

que determinada pessoa exerça um direito próprio de modo a contrariar um comportamento 

anterior. Por fim, o duty to mitigate the loss, como a atribuição ao credor da obrigação lateral 

de evitar o agravamento do próprio prejuízo, sendo que, caso não o faça, terá a 

impossibilidade de se restituir da parte que poderia ter evitado (TARTUCE, 2007, p. 205-

211). 

Nelson Rosenvald e Christiano Chaves de Farias (2001, p.618-625) bem explicam as 

duas últimas figuras. No adimplemento substancial, também chamado de inadimplemento 

mínimo ou adimplemento fraco, o devedor pode questionar o exercício do direito do credor 

em promover a resolução do contrato, quando deixar de cumprir, minimamente, as suas 

obrigações, sendo de pequeno vulto o débito, ou quando o inadimplemento for de pequena 

gravidade. Na hipótese da violação positiva do contrato ou adimplemento ruim, equiparada, 

em seus efeitos contratuais, ao inadimplemento, há ofensa aos deveres anexos ou laterais 

integrados pela boa-fé objetiva à relação jurídica, especialmente os deveres de proteção, 

informação e cooperação, pondo em cheque a salvaguarda da confiança alheia. 

Em vista do disposto no art. 187 do Código Civil (BRASIL, 2002), é imperioso tratar 

do abuso do direito e da configuração do que tem sido chamado de ilícito funcional ou ato 

antijurídico objetivo (sem culpa). 
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 
boa-fé ou pelos bons costumes. 

  

Quanto ao teor do art. 186, não resta dúvida. Trata-se de ato ilícito em sentido estrito, 

antijurídico, culpável, danoso e indenizante. 

Quanto ao art. 187, seriam independentes de culpa os atos abusivos de direito, que, 

sendo também atos antijurídicos, seriam atos ilícitos em sentido amplo. São chamados de 

ilícitos funcionais. 

Felipe Peixoto Braga Netto (2003), ao defender que um direito não pode se prestar a 

fins opostos àquele que orientam seu nascimento, tampouco podem coincidir com princípios 

maiores, conceitua ilícito funcional. 

  

Denominamos ilícito funcional o ilícito que surge do exercício de 

direitos. Não haveria, aqui, a princípio, qualquer contrariedade ao direito, 

porquanto o ato não figura entre aqueles vedados pelo ordenamento. A 

contrariedade surge quando há uma distorção funcional, ou seja, o direito é 

exercido de maneira desconforme com os padrões aceitos como razoáveis para a 

utilização de uma faculdade jurídica. (BRAGA NETTO, 2003, p. 118). 

  

A despeito de ambos poderem ser indenizativos, Leonardo Macedo Poli (2009, p. 572-

574) elucida que, ontologicamente, o ato ilícito em sentido estrito e o abuso de direito 

diferenciam-se. O ato ilícito é compreendido como espécie de ato antijurídico culpável, 

ontologicamente ilícito, fonte do dever de indenizar. O abuso de direito, por sua vez, é 

também espécie de ato antijurídico, porém, pressupõe, geneticamente, a existência de um 

direito, que se tornará viciado a partir de uma disfunção fundamentada objetivamente, que 

prescinde da aferição de culpa para a sua configuração. 

Todos os ilícitos em sentido estrito seriam culposos, pela regra do art. 186 do Código 

Civil (BRASIL, 2002). Contudo, há ilícitos não culposos que não são abusivos de direito, 

como os exemplos trazidos por Marcos Bernardes Mello (2003, p. 241-242). São eles: 

  

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este 

causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. 

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que 

resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse 

manifesta. 
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Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano 

proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. 

  

 Nas três hipóteses, não há direito do qual se abusa. Em todas elas, tendo em 

vista o conteúdo normativo do princípio da incolumidade das esferas privadas, não é dado a 

ninguém nelas interferir sem legitimidade. É dever de todos evitar o prejuízo alheio em razão 

de sua propriedade e seu uso. Logo, tais atos danosos são contrários ao direito e, portanto, 

ilícitos. Independem de culpa, mas não são atos abusivos de direito, pois não há direito na 

gênese do ilícito. 

Assim, em recapitulação, os ilícitos podem ser absolutos, dependendo do fato de 

serem perpetrados no contexto de relação jurídica com sujeito passivo total ou caso inexista 

relação jurídica, ou relativos, se praticados em relação jurídica com sujeito passivo 

individualizado. 

Podem ser patrimoniais ou extrapatrimoniais, na medida dos interesses aos quais 

agridem. 

Podem ser, ainda, ilícitos em sentido estrito(culposos), meramente ilícitos ou ilícitos 

funcionais (ontologicamente lícitos que se tornam ilícitos, por apuração objetiva, em razão do 

abuso em seu exercício). 

Diante das conclusões obtidas, um questionamento impõe-se: se observados os limites 

ao exercício dos direitos subjetivos dentro da relação jurídica e se cumpridos os deveres 

anexos de conduta impostos pela boa-fé objetiva, é possível a sustentação uma suposta 

ilicitude funcional? 

Após enfrentamento da celeuma, parece razoável, enfim, tentar categorizar as formas 

de uso de medicamentos na teoria dos ilícitos civis. 

  

7 O AFASTAMENTO DA ILICITUDE PELA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ 

OBJETIVA 

  

Face à constatação de que o abuso de direito representa ilícito funcional ou, pelo 

menos, ato antijurídico objetivamente aferido por disfunção ou excesso em seu exercício, é 

patente o fato do pressuposto da existência prévia de um direito legítimo. 

Significa que, observados os deveres contratuais e todos os demais que são inseridos 

na relação jurídica entre médico e paciente, pela função integrativa da boa-fé objetiva, e 

respeitados os limites ao exercício dos direitos subjetivos no âmbito da dinâmica dos 

tratamentos médicos, não é lógica a constatação de qualquer ilícito. 
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Em todo caso, deve ser preservada e protegida a confiança das partes envolvidas, essa 

enquanto conteúdo material da boa-fé (CORDEIRO, 2007, p. 1234), imposto à relação em 

razão do papel de cânone hermenêutico-integrativo do princípio (MARTINS-COSTA, 1999, 

p. 428). 

Cumpre delinear quais seriam esses deveres do médico para o exercício legítimo e 

regular de prescrever medicamentos. 

Em apreço aos estudos sobre a prescrição off label  de medicamentos por profissionais 

médicos, cabe sumarizar as principais preocupações dos pesquisadores e profissionais de 

saúde com a perpetração da prática em comento. 

Lenita Wannmacher (2007) destaca que: 

  

Para que uma prescrição dessa natureza seja apropriada deve incluir- se 

em uma das seguintes categorias: há justificativa embasada por evidência de alta 

qualidade; o uso está dentro do contexto de uma pesquisa formal; e o uso é 

excepcional, justificado por circunstâncias clínicas individuais (doença muito 

grave, falha de resposta com a terapia convencional, potenciais benefícios superam 

riscos e existência de alguma evidência de benefício terapêutico). Em todas elas, 

necessitam-se consentimento livre e esclarecido do paciente ou responsável e 

aprovação do comitê de medicamentos da instituição. (WANNMACHER, 2007). 

(grifos nossos) 

  

Decorrentes do princípio da boa-fé objetiva, abstraem-se, para o médico, dever de 

observar os limites ao exercício de sua autonomia, devendo, ainda, agir com proteção ao 

paciente, informação e cooperação. Em todo o processo, a exaração do consentimento livre e 

esclarecido é, portanto, essencial. Para o paciente, vige o direito de confiar. 

 Para a validade do consentimento, deve ser preservada e promovida a sua 

idoneidade. Essa idoneidade liga-se à regularidade, quanto à manifestação de vontade e ao 

objeto de disposição. 

 Ocorre que o direito à saúde e integridade física são direitos de personalidade. 

Os direitos da personalidade têm por objeto bens e valores essenciais da pessoa, em 

seu aspecto físico, intelectual e moral.  

Integram direitos da personalidade os atributos ou qualidades físicas, morais ou 

intelectuais da pessoa, reconhecidas pelo ordenamento jurídico (BITTAR; BITTAR FILHO, 

2003, p. 47). Direitos da personalidade são os que incidem sobre tais atributos das pessoas, 

para a promoção de sua personalidade, tanto no âmbito particular quanto social. 
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Não são direitos inatos, posto que até mesmo a personalidade é atributo jurídico. A 

lição é histórica, vez que nem sempre todo ser humano foi considerado pessoa e, portanto, 

nem sempre todos foram dotados de personalidade. Para César Fiuza (2004, p. 62), “quando 

se diz serem os direitos da personalidade inatos, o que se quer dizer é que nascem com a 

pessoa, por força de lei”. 

Os direitos de personalidade são considerados indisponíveis, intransmissíveis, 

extrapatrimoniais, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga 

omnes.  

O caráter absoluto é comumente atribuído aos direitos da personalidade (GOMES, 

1977, p, 168) (BITTAR; BITTAR FILHO, 2003, p. 49) (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2004, p. 152). A relativização é tida como rara pela doutrina, aceitável somente em razão de 

interesse público. 

Seria possível questionar sobre a possibilidade de consentir sobre direito indisponível, 

qual seja, à saúde e, em última análise, à integridade física e à vida. 

Essa visão míope dos direitos de personalidade levaria a uma estagnação tecnológica, 

para impossibilitar quaisquer pesquisas ou testes de medicamentos envolvendo seres 

humanos. Portanto, não pode prosperar. 

Tanto é possível o consentimento em matéria de prescrição off label  de medicamentos 

que, em circunstâncias mais arriscadas ao paciente do que a prática em alusão, tais como 

pesquisas com medicamentos que sequer foram autorizados para fim algum, o termo de 

consentimento é regulamentado e definido pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), instância 

máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde – SUS - de caráter permanente e 

deliberativo, que tem como missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e 

monitoramento das políticas públicas de saúde. Enquanto órgão vinculado ao Ministério da 

Saúde, editou a pela Resolução n.º196 (BRASIL, 1996). 

Versa sobre o consentimento em pesquisas com seres humanos, o que não é o caso da 

dispensação off label de medicamentos, mas serve de parâmetro para o consentimento em 

matéria de tratamento médico em geral. 

Conforme a resolução, o consentimento livre e esclarecido é a anuência do sujeito da 

pesquisa concedida de forma livre e com isenção de vícios (simulação, fraude ou erro), 

dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre 

a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 

incômodo que esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando 

sua participação voluntária em uma pesquisa. 
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O esclarecimento dos pacientes deve realizar-se em linguagem acessível e que inclua 

necessariamente a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados; os 

desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados; os métodos alternativos existentes; 

a forma de acompanhamento e assistência; a garantia de esclarecimentos, antes e durante o 

tratamento; a liberdade de recusa ao tratamento. 

 O médico, portanto, deve levar em consideração, ao prescrever off label, a sua 

experiência profissional, seu conhecimento de estudos científicos pertinentes e relacionados, 

além do melhor interesse do paciente, sopesando riscos e promovendo ampla informação e 

transparência acerca de o tratamento ser constituído de medicamento para fim ou em forma de 

administração diversa daquela autorizada pela ANVISA, para qualificar a autonomia do 

paciente e possibilitar a construção dialógica de seu direito à saúde e, em última análise, de 

sua dignidade. 

Vale destacar: não se trata de mero consentimento formal ou informações limitadas: 

para possibilitar o efetivo exercício da autonomia do paciente, ele deve saber, detalhadamente, 

das indicações e critérios de administração aprovados pela ANVISA para determinado 

medicamento, que a prescrição é off label, o que isso significa, quais são os riscos prováveis e 

os possíveis conhecidos, se existe e qual é a opinião da comunidade científica sobre aquela 

prática terapêutica ou se ela é, essencialmente, pioneira, bem como as alternativas disponíveis 

e prognósticos decorrentes. 

Nesses termos, não há abuso de direito, tampouco ilícito funcional, e sim exercício 

regular de direito. 

  

8 TENTATIVA DE CATEGORIZAÇÃO DAS FORMAS DE USO DE 

MEDICAMENTOS 

  

Por tudo o que foi exposto, autoriza-se a conclusão de que, em princípio, a prescrição 

on- label de medicamentos é lícita, assim como é ilícita a dispensação  de medicamento que 

sequer foi autorizado, em qualquer hipótese, para comercialização, em território nacional, pela 

ANVISA. 

 A prescrição off label  poderá ser lícita ou ilícita, a depender de algumas 

variáveis. Afinal, sendo autorizada a comercialização de fármacos, cabe ao médico, 

autonomamente, construir o tratamento, com a participação do paciente. 

 Como dito, a ilicitude funda-se no princípio da 

incolumidade das esferas individuais, segundo o qual a ninguém é dado interferir na esfera 

jurídica alheia sem o consentimento de seu titular, quando este for possível e reconhecido pelo 
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Direito. 

Será considerado ato lícito a prescrição off label  de medicamentos com observância 

de sua experiência profissional, de estudos científicos disponíveis, do melhor interesse do 

paciente, dos riscos, assegurada ampla informação e transparência acerca de o tratamento, 

permitindo ao paciente consentir livre e esclarecidamente, por meio da apresentação explícita 

da prescrição em sua modalidade off label . 

Transgredidos tais deveres e direitos na relação médico-paciente, assim como 

quaisquer outros deveres e limites oriundos do princípio da boa-fé objetiva, a prescrição off 

label  configurará ato abusivo de direito e, portanto, ilícito funcional, pronto a receber as 

sanções jurídicas cabíveis. 

  

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Foi apresentado o objetivo precípuo de esboçar um ensaio sobre a prescrição off label  

de medicamentos e os ilícitos civis. 

Partiu-se, assim, do problema da dificuldade de aprovação, para comercialização, de 

novos fármacos e do frequente emprego de medicamentos, em tratamentos, para doenças ou 

com formas de administração não reconhecidas pela ANVISA. 

Ao revisitar, sumariamente, as normas constitucionais sobre as ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica, verificou-se que a União executa parte de suas atribuições por 

meio da agência reguladora. 

A ANVISA, responde pelo registro de medicamentos no país, após comprovação 

científica de que é seguro e eficaz para determinado uso. 

Analisadas as leis e resoluções, bem como o posicionamento da ANVISA, não foi 

possível entender a prescrição off label  de medicamentos, por si só e preliminarmente, como 

contrária ao direito, de maneira a imputar, ao médico, a prática e as consequências de um ato 

ilícito. 

 Logo, a prescrição de medicamentos, de uma 

maneira geral, é prerrogativa médica e não é apta a configurar ilícito civil. 

 A prescrição on label é lícita, do mesmo modo 

que é ilícita a dispensação de medicamento jamais autorizado para a comercialização no país. 

 O estudo do princípio da boa-fé objetiva 

conduziu a uma compreensão ampliada da teoria dos ilícitos civis, que passa a contemplar 

uma nova modalidade de ato antijurídico, qual seja o abuso de direito ou ilícito funcional. 
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O abuso de direito é o seu exercício de forma a transgredir, ilegitimamente, as esferas 

jurídicas alheias, ou seja, o ato abusivo de direito é antijurídico quando há uma distorção 

funcional e desconforme aos padrões aceitos para a utilização de uma faculdade ou direito. 

Explicitados os deveres anexos de conduta abstraídos da função integrativa do 

princípio da boa-fé objetiva, e trazidos alguns dos limites oriundos da interpretação de sua 

função de controle, foi possível delinear deveres que, uma vez observados pelo médico, fazem 

posicionar a prescrição off label  fora da categoria dos atos ilícitos funcionais ou abusivos de 

direito. 

Por outro lado, nas ocasiões em que não houver consentimento, ou que o 

consentimento for meramente formal, bem como nas hipóteses de informações limitadas, 

restrição da autonomia do paciente, ocultação de indicações e critérios de administração 

aprovados pela ANVISA para determinado medicamento, do caráter off label  da dispensação, 

dos riscos prováveis e possíveis conhecidos, da opinião da comunidade científica, das 

alternativas e prognósticos, haverá transgressão dos limites ao exercício regular do direito, 

para fazer constatar ato ilícito funcional civil. 

 Certamente, qualquer ato médico pode gerar responsabilidade profissional. Afinal, não 

somente ato ilícito em sentido estrito é fonte de responsabilidade civil. Mas o estudo da 

responsabilidade civil é proposta de novo trabalho, que se valerá deste como referencial 

teórico para a categorização do uso off label  de medicamentos na teoria dos ilícitos civis. 
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EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS COM SERES HUMANOS PARA 
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB A PERSPECTIVA DOS 

DIREITOSHUMANOS FUNDAMENTAIS 
 

SCIENTIFIC EXPERIMENTS WITH HUMAN BEINGS FOR THE PRODUCTION OF 
DRUGS FROM THE PERSPECTIVE OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS  

 
 
 

Janaína Reckziegel 
Narciso Leandro Xavier Baez 

 

RESUMO 
A realização de experimentações médicas envolvendo seres humanos vem se revelando 
importante instrumento investigatório na busca de novos conhecimentos científicos 
direcionados à produção de medicamentos e outras técnicas de abordagem exitosa para o trato 
de doenças que acometem a humanidade. Considerando-se a relevância das especificidades e 
possíveis distorções dos resultados quando empregada em meios diversos, por vezes a prática 
requer incondicionalmente que seja testada no próprio organismo humano, desvelando a 
existência de um conflito ético entre a extensão dos futuros benefícios e o resguardo da 
dignidade do paciente, cuja autonomia da vontade deve ser respeitada sem que implique, 
entretanto, a sua sujeição a mero objeto de pesquisa, com a conseqüente perda ou minoração 
dos direitos fundamentais que lhe são imanentes. O presente trabalho tem por escopo 
desenvolver esta discussão, através do estudo da extensão filosófica e jurídica dos direitos 
humanos fundamentais, com o intuito de encontrar uma forma objetiva de avaliar casos 
concretos e distinguir uma prática baseada na autonomia da vontade de uma violação à 
dignidade humana. Para tanto, estuda-se a epistemologia dos direitos humanos fundamentais e 
as características éticas dos bens jurídicos que compõem esta categoria de direitos. Com base 
neste estudo, constrói-se então um conceito ético de direitos humanos fundamentais, 
utilizando a situação dos experimentos médicos com seres humanos, para demonstrar a 
utilidade desta definição para a solução de casos concretos. 
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA MÉDICA; SERES HUMANOS; DIMENSÕES DA 
DIGNIDADE HUMANA; DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS; ÉTICA. 
 
ABSTRACT 
The performance of medical experiments involving human beings are becoming an important 
investigative tool in the pursuit of scientific knowledge directed to the production of 
medicines and other techniques for successful approach for dealing with diseases that afflict 
humanity. Considering the importance of the specificities and possible distortion of results 
when used in various ways, sometimes unconditionally requires the practice to be tested in the 
human body itself, revealing the existence of an ethical conflict between the extent of future 
benefits and the dignity of the guard patient, whose autonomy will be respected without 
implying, however, that it is subject to a mere object of research, with the consequent loss or 
reduction of fundamental rights which are immanent. This work has the aim to develop this 
discussion by studying the philosophical and legal extension of fundamental human rights, 
with the aim of finding an objective way to evaluate individual cases and distinguish a 
practice based on the autonomy of the will of a violation of human dignity. To this end, the 
epistemology of fundamental human rights will be study and the ethical characteristics of the 
goods that belong to this category of rights. Based on this study, an ethical concept of 
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fundamental human rights is done, using the situation of medical experimentation on human 
beings, to demonstrate the usefulness of this definition for the solution of concrete cases. 
KEYWORDS: MEDICAL RESEARCH; HUMAN BEINGS; DIMENSIONS OF HUMAN 
DIGNITY; FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS; ETHIC. 
 
 

 INTRODUÇÃO 

            As pesquisas com seres humanos com o intuito de estudo e desenvolvimento de 
medicamentos para o tratamento de enfermidades vêm sendo registradas desde longa data e 
têm trazido importantes realizações na área médica, gerando esperança a milhares de pessoas 
pelos avanços trazidos para o tratamento e até a cura de doenças graves. A necessidade deste 
tipo de atividade tem se fundado no fato de que nem sempre o que funciona in vitro, em 
culturas celulares, ou até mesmo com animais, funcionará ou produzirá os mesmos efeitos 
quando utilizados no organismo humano. 

            Contudo, há registros de pesquisadores inoculando doenças venéreas incuráveis, 
transplantando células cancerígenas, entre outras práticas do gênero, em indivíduos 
absolutamente sadios, com o intuito de acompanharem os diversos estágios de 
desenvolvimento destas doenças e, assim, encontrarem as melhores formas de tratamento. 
Estas práticas têm transformado as pessoas que participam destas experiências em meras 
cobaias de estudo, tratando-os como objetos sem valor, pois criam situações de sofrimento e 
degradação física e moral. 

             A questão se torna mais complexa e difícil de ser resolvida na medida em que estes 
experimentos ocorrem por atos voluntários dos participantes, seja por receberem uma boa 
quantia de dinheiro em troca, seja por que necessitam do experimento para tratar a própria 
doença ou a enfermidade de um ente querido. A questão passa, portanto, pela compreensão e 
delimitação dos limites éticos destas pesquisas, sob a ótica dos direitos humanos 
fundamentais e da própria dignidade humana, expressa pela autonomia da vontade. 

          A dificuldade de enfrentamento deste tipo de situação ocorre por que não há ainda um 
claro entendimento sobre o que são os direitos humanos fundamentais, pois existem muitas 
dúvidas sobre o que um bem deve possuir para ser reconhecido como pertencente a esta 
categoria de direitos e até que ponto eles devem ser relativizados em respeito a autonomia da 
vontade de seus titulares. Este vazio teórico dificulta a resolução de situações práticas como à 
acima descrita e justifica a necessidade de pesquisas sobre a epistemologia dos direitos 
humanos fundamentais, como forma de entendimento dos seus limites e aplicações, tornando 
claro e objetivo o processo de identificação dos limites que devem ser impostos ao exercício 
da autonomia da vontade na disposição de direitos humanos fundamentais. 

         O presente trabalho tem por escopo desenvolver esta discussão, através do estudo da 
extensão filosófica e jurídica dos direitos humanos fundamentais, com o intuito de encontrar 
uma forma objetiva de avaliar casos concretos e distinguir uma prática baseada na autonomia 
da vontade de uma violação à dignidade humana. Para tanto, estuda-se a espistemologia dos 
direitos humanos fundamentais e as características éticas dos bens jurídicos que compõem 
esta categoria de direitos. Com base neste estudo, constrói-se então um conceito ético de 
direitos humanos fundamentais, utilizando a situação dos experimentos médicos com seres 
humanos, para demonstrar a utilidade desta definição para a solução de casos concretos. 
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         O aporte teórico deste estudo pauta-se na pesquisa bibliográfica, consubstanciada na 
leitura crítica de obras doutrinárias, artigos jurídicos e outras publicações pertinentes, 
inclusas, nesse sentido, as respectivas legislações, utilizando-se o método dedutivo para a 
consecução dos objetivos propostos 

  

1. Breve evolução histórica das pesquisas médicas com seres humanos: 

  

            A utilização de seres humanos em testes para o desenvolvimento de novos tratamentos 
médicos recebe diversas denominações. Fala-se em ensaio clínico, estudo clínico, 
investigação clínica, ente outros nomes, cujo objetivo comum é a obtenção de novos 
conhecimentos científicos sobre terapias, medicamentos, procedimentos ou métodos de 
abordagem de problemas que afetam a saúde do ser humano.[1] 

            O maior marco histórico de que se tem registro do uso em larga escala de seres 
humanos em pesquisas médicas ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, onde milhares de 
pessoas presas em campos de concentração nazistas foram submetidas a cruéis formas de 
estudo, sendo tratadas como objetos sem valor intrínseco, como se tivessem perdido a 
qualidade inerente que as tornava integrantes da espécie humana.[2] 

            Estas experiências foram registradas em especial nos campos de concentração nazistas 
de Ravensbrück, com as pesquisas conduzidas pelo Dr. Herta Oberheuser, e no Campo de 
Auschwitz, com testes perpetrados pelo médico Joseph Mengele e Dr. Eduard Wirths. Entre 
as diversas práticas adotadas, destaca-se uma que consistia em colocar prisioneiros despidos 
em temperaturas abaixo de zero, até que restassem congelados, quando então, os 
pesquisadores batiam em seus membros com varas para confirmar o congelamento. Após, os 
corpos eram degelados para que fossem utilizados em técnicas experimentais com finalidades 
militares.[3] 

            Outros relatos, que ocorreram também na Segunda Guerra Mundial demonstram 
prisioneiros raciais, políticos e militares colocados à disposição dos médicos para todas e 
quaisquer tipos de experimentações (com gêmeos; sobre congelamento; malária; gás 
mostarda; água do mar; esterilização; venenos; bombas incendiárias; altas altitudes, entre 
outras). [4] 

            Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Militar Internacional, em 
Nuremberg julgou várias pessoas, entre elas médicos como Rudolph Brandt, Waldemar 
Hoven, que foram considerados criminosos de guerra pelos brutais experimentos realizados 
em seres humanos nos campos de concentração nazista e condenados à prisão e à morte.[5] 

            Em 1947, estes fatos horrendos levaram o Tribunal Militar Internacional, instaurado 
após o fim da Segunda Guerra Mundial para julgar os crimes contra a humanidade cometidos 
nos campos de concentração nazistas, a condenar à pena de morte os médicos envolvidos 
nestas pesquisas e a elaborar um documento chamado Código de Nuremberg. Este documento 
foi o primeiro marco ético de limite às pesquisas médicas com seres humanos, pois 
estabeleceu dez princípios definidores de legitimidade destes experimentos, entre os quais se 
destacam: as normas do consentimento informado e da ilegalidade da coerção; 
regulamentação científica; além de defender a beneficência como um dos fatores justificáveis 
sobre os participantes dos experimentos.[6] 
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            O consentimento informado se refere ao ser humano poder escolher livremente em 
participar ou não de pesquisas farmacológicas sem interferências como: mentira, coação, 
fraude, ou força, intimidação, ameaça, (coerção), devendo ter conhecimento e compreensão 
suficiente para tomar sua decisão, sempre primando pela beneficência, ou seja, procurando 
obter o mínimo de riscos e o máximo de benefícios nas pesquisas realizadas. 

            Contudo, a tentativa de proposição de uma conduta ética trazida pelo Código de 
Nuremberg não foi imediatamente seguida pelos países após a sua elaboração, pois somente 
passou a integrar a relação médico-paciente nas décadas de 1960 e 1970, através da 
Declaração de Helsinque, redigida em 1964, pela 18ª Assembléia Médica Mundial, realizada 
na Finlândia.[7] 

            As Diretrizes Éticas Internacionais para pesquisa médicas envolvendo Seres Humanos 
somente foram implementadas em 1982, através do Conselho para Organizações 
Internacionais de Ciência Médica (CIOMS), em colaboração com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Em 1993, foram revisadas, incluindo a busca do consentimento de menores, 
sempre que possível, pois se reconheceu a necessidade de revisão e aprovação do protocolo de 
pesquisa por uma "comissão de revisão ética". E a revisão realizada em 2000, trata do uso de 
controle por placebo, propondo que qualquer método novo deve ser testado com métodos 
profiláticos e terapêuticos, afirmando que.  "a pesquisa médica só é justificada se houver uma 
probabilidade razoável de que as populações entre as quais a pesquisa for realizada obtiverem 
benefícios através dos resultados", e exige acesso aos benefícios para todos os participantes 
do estudo, trazendo à baila a necessidade de proteção adicional para pessoas com autonomia 
diminuída e precaução em relação ao médico (pesquisador) em relação aos seus próprios 
pacientes na pesquisa.[8] 

            No Brasil, somente em 1996, é que Conselho Nacional da Saúde editou resolução para 
fixar os requisitos legais para a realização de pesquisas clínicas no País[9], com base nos 
quatro pilares da Bioética: 1) autonomia, caracterizada pelo consentimento livre e esclarecido 
e proteção aos vulneráveis; 2) beneficência, presente quando se tem o máximo benefício, com 
o mínimo risco; 3) não maleficência, que significa que a pesquisa não pode gerar danos aos 
indivíduos; 4) justiça, a qual é estabelecida quando se alcança igual consideração dos 
interesses envolvidos com vantagem significativa para o sujeito da pesquisa e mínimo ônus 
para os vulneráveis.[10] Adicionalmente, a Resolução brasileira se diferencia da linha 
internacional ao vedar a remuneração dos voluntários sadios.[11] 

            Esta breve revisão histórica mostra que desde a confecção do Código de Nuremberg 
tem-se trabalhado a idéia de que as pesquisas médicas com seres humanos devem observar 
certos limites éticos, em especial no que diz respeito ao direito de autonomia do paciente. 

            Não se pode negar que estas pesquisas têm trazido significativa vantagens para a 
humanidade: como a prevenção do escorbuto; a vacina contra a varíola e a raiva; a descoberta 
da insulina; os estudos sobre febre amarela e dengue; as pesquisas em anestesiologia, entre 
outras.[12] 

            Contudo, a legislação nacional e internacional que se propuseram a disciplinar o 
assunto, não deixaram claro até agora qual é o limite ético que deve ser observado nestas 
pesquisas, no que se refere à autonomia dos indivíduos nelas envolvidos, limitando-se a 
ressaltar esta independência e a estabelecer genericamente que a experiência não pode 
ultrapassar os limites da dignidade humana.  
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            Este vazio legislativo conduz a dois pontos que devem ser esclarecidos para que as 
pesquisas com seres humanos não venham a violar os direitos humanos fundamentais. O 
primeiro diz respeito aos limites à autonomia da participação voluntária das pessoas nestes 
experimentos, a qual não pode ser entendida como ilimitada, sob pena de gerar situações 
degradantes. O segundo aspecto está na conceituação da dignidade humana, ou seja, na 
compreensão de seu conteúdo e dimensões, de forma a que se possam entender quais os 
limites que esta dignidade impõe as pesquisas com seres humanos. 

            O esclarecimento destes questionamentos passa pelo entendimento da epistemologia 
dos direitos humanos fundamentais e das suas dimensões de atuação para a realização da 
dignidade humana, pois somente através da clareza desta ótica é que se poderá desenvolver 
um critério objetivo de verificação de cada caso concreto, entendendo-se os limites que 
devem ser impostos à autonomia da vontade. 

  

2. A Epistemologia dos Direitos Humanos Fundamentais 

           Ao iniciar-se a análise da epistemologia dos direitos humanos fundamentais deve-se 
levar em conta que não existe ainda um acordo semântico na doutrina sobre a terminologia e o 
alcance conceitual dessa categoria, a qual é freqüentemente utilizada como sinônimo de 
direitos humanos, direitos individuais, direitos subjetivos públicos, direitos do homem, 
liberdades fundamentais, liberdades públicas, apenas para citar os mais conhecidos.[13] 
Além disso, a expressão é comumente empregada para definir o fenômeno da positivação dos 
direitos humanos na esfera constitucional interna dos Estados, confundindo-se com o que a 
maior parte doutrina especializada chama de direitos fundamentais.[14] 

            A fim de se estabelecer um pacto semântico, necessário à compreensão do contexto 
teórico aqui proposto, devem-se entender os direitos humanos como um gênero, dentro do 
qual se encontram as espécies: direitos humanos fundamentais e direitos fundamentais. Os 
direitos humanos fundamentais constituem um nível essencial de atuação dos direitos 
humanos, responsável pela proteção da dignidade humana em sua dimensão básica, a qual 
será detalhada adiante, enquanto os direitos fundamentais[15] representam a positivação dos 
direitos humanos no âmbito interno dos Estados. 

            Mas por que separar as categorias direitos humanos e direitos humanos fundamentais? 
A necessidade desta distinção está no fato de que os direitos humanos (gênero) vêm sendo 
construídos historicamente[16], em diversos níveis de atuação. Fala-se hoje em direitos 
humanos ambientais, direitos humanos econômicos, direitos humanos culturais, entre 
outros[17], os quais vêm sendo implementados assimetricamente dentro dos limites sociais, 
econômicos, políticos e culturais de cada Estado. Este desenvolvimento assimétrico 
demonstra que esta categoria está se desenvolvendo em vários níveis de atuação: que vão 
desde a proteção das necessidades humanas basilares até a mais sofisticada forma de 
realização cultural, econômica e social da dignidade humana. 

  

2.1. Direitos Humanos como Gênero 

           Para que se possam compreender adequadamente os direitos humanos fundamentais, 
deve-se primeiro estudar a sua origem, ou seja, o gênero direitos humanos. Quando se busca a 
definição de direitos humanos encontram-se inúmeras propostas, as quais vão desde sua 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1625



associação ao direito natural[18] até a sua utilização como uma norma mínima[19] que serve 
para legitimar os regimes jurídicos dos Estados e reduzir o pluralismo entre os povos. A mais 
disseminada conceituação, contudo, é a de que eles constituem um conjunto de direitos 
inerentes a todos os seres humanos, que os possuem pelo simples fato de pertencerem à 
espécie humana.[20] Eles seriam, assim, direitos morais inatos[21] que devem ser 
reconhecidos aos indivíduos, sem distinção de qualquer natureza, independentemente de 
pactos pessoais ou normas legais.[22] Há também os que simplifiquem a questão para afirmar 
que os direitos humanos são aqueles inseridos na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948.[23] 

         As propostas acima elencadas não oferecem, entretanto, uma explicação satisfatória de 
como reconhecer um determinado bem como sendo integrante da categoria direitos humanos. 
Isto se dá por que estes conceitos se limitam a indicar alguns traços do instituto como: os seus 
titulares (ao afirmarem que são direitos inatos dos seres humanos), as suas principais 
características (ao estabelecerem que são direitos morais, supra legais, que existem 
independentemente de pactos ou regramento jurídicos) e, por fim, apontam alguns exemplos 
(como os direitos inseridos na Declaração Universal da ONU) sem explicar o motivo pelo 
qual os direitos ali inseridos devem ser considerados como direitos humanos. 

         A busca por uma conceituação objetiva para esta classe de direitos não poderia começar 
por outro lugar senão pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, da 
Organização das Nações Unidas, pois foi o primeiro instrumento de direitos humanos 
proclamado por uma organização global internacional[24] e, além disso, representa para 
muitos pesquisadores[25] um consenso geral acerca da validade de um sistema de valores 
humanamente fundados. Observe-se, contudo, que a questão a ser compreendida nesta análise 
não está no processo de positivação dos direitos humanos em si, mas no entendimento do 
porquê certos valores foram eleitos para serem inseridos nesta Declaração e o que eles 
possuem de tão importante a ponto de terem sido objeto de preocupação e proclamação por 
uma comunidade inteira de Estados na seara internacional. 

        A compreensão dos direitos inseridos na Declaração Universal exige a análise de alguns 
fatos ocorridos anos antes de sua promulgação. No período de 1940 a 1945, a segunda grande 
guerra mundial fez a humanidade experimentar a crueldade dos campos de concentração 
nazistas e o efeito devastador das armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki.[26] Diante da 
crise instaurada na seara social, política e econômica, ao final deste período devastador, as 
nações compreenderam a necessidade da formulação de um esforço internacional para a 
manutenção da paz e do respeito à vida humana.[27] Assim, buscou-se elaborar uma 
declaração conjunta sobre os direitos do homem que fosse capaz de conciliar e servir de 
inspiração para o respeito à humanidade e, ao mesmo tempo, aberta o suficiente para ser 
compreendida e ajustada aos povos, levando em conta os seus diferentes níveis de cultura.[28] 

         Em 1947, durante os preparativos da redação deste documento, a UNESCO enviou um 
questionário com considerações e problemas de caráter geral e especial para escritores e 
pensadores de diferentes nações, com o fim de buscar nas doutrinas filosóficas e nas morais 
adotadas por diferentes grupos, argumentos que pudessem dar sustentação teórica ao conjunto 
de direitos que pretendia incluir na Declaração Universal.[29] A principal questão que se 
buscou responder na época foi: "No mundo atual, quais são as bases teóricas, o alcance 
prático e as garantias eficazes de direitos específicos ou liberdades tais como as seguintes: 
(...)" e passa a listar: liberdades de consciência, de culto, de palavra, de reunião, de 
associação, de ir e vir, de viver livre de todo o temor, de igualdade de oportunidades 
econômicas, sociais e educativas, de ensino, de trabalho, de acesso à subsistência e de todos 
os demais direitos e liberdades.[30] Entre as respostas recebidas vieram declarações de 
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Mahatma Ghandi, Benedetto Croce, Aldous Huxley, Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, 
John Lewis, Harold Laski, Salvador de Madariaga, entre outros, as quais a UNESCO 
pretendia sintetizar e utilizar como base filosófica para a justificação e a interpretação racional 
dos direitos que seriam inseridos na Declaração dos Direitos Humanos.[31] 

         Todavia, por ocasião do retorno das respostas ao questionário, o assunto mostrou-se 
mais complexo do que a Comissão da UNESCO para Bases Filosóficas dos Direitos Humanos 
poderia imaginar, pois tanto as manifestações recebidas, quanto às próprias posições adotadas 
pelos integrantes da comissão evidenciaram a divisão da matéria entre aqueles que 
reconheciam os direitos humanos como direitos naturais (inerentes aos seres humanos e 
anteriores à própria sociedade e às leis) e outra corrente que via o instituto como resultado de 
um processo histórico, variável e relativo, dependendo do contexto cultural adotado por cada 
sociedade.[32] A dificuldade vivida na época pela comissão, segundo Jacques Maritain, 
embaixador que liderava a delegação francesa nesta discussão, registrou antagonismos 
ideológicos tão inconciliáveis que em certos momentos havia concordância de todas as partes 
envolvidas sobre a lista de direitos que deveria ser reconhecida como direitos humanos, mas 
não se chegava ao consenso sobre por que estes direitos deveriam ser reconhecidos como 
pertencentes a esta categoria.[33] Estas dificuldades levaram este embaixador francês a 
afirmar que somente quando se conseguisse superar a mera enumeração de direitos, por 
valores chave que fossem capazes de fundamentar o seu exercício é que se alcançaria um 
critério prático para ser usado com o fim de assegurar o respeito a esta categoria.[34] 

          Não obstante todas as dificuldades encontradas, a Comissão da UNESCO conseguiu o 
consenso em pelo menos um elemento que deveria servir de base e medida para todos os 
direitos que pretendessem ser reconhecidos como humanos, o qual foi sintetizado no primeiro 
parágrafo do preâmbulo da Declaração Universal, reconhecendo-se expressamente que a: "(...) 
dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e 
inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo".[35] Com 
isso, a dignidade humana passou a ser o fundamento, a base, a justificação teórica da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo, servindo como pedra angular dos 30 artigos inseridos 
naquele pacto internacional. Todavia, ao reconhecer a dignidade humana como base dos 
direitos humanos surgiu o problema da sua definição, fato que fez com que Benedetto Croce, 
na época da redação da Declaração Universal da ONU, defendesse a necessidade de 
realização de um debate formal, internacional e público dentro do qual a lógica, a cultura e a 
doutrina possibilitassem um acordo sobre os princípios que seriam utilizados como 
fundamento da dignidade humana.[36] Embora este debate tenha parcialmente ocorrido 
durante as reuniões da Comissão da UNESCO para Bases Filosóficas dos Direitos Humanos, 
o confronto das diversas morais trazidas à discussão não permitiu um acordo capaz de 
construir uma definição valorativa, capaz de elucidar o que é dignidade humana e, por 
conseqüência, os direitos humanos ficaram sem um fundamento claro na Declaração 
Universal. Como decorrência disto, os direitos inseridos na Declaração Universal foram 
listados de forma genérica, aguardando, como disse Maritan[37], uma futura construção de 
valores chave, capazes de garantir a sua compreensão e aplicação. 

            A solução para este impasse não está, portanto, na tentativa de criação de uma moral 
universal, mas na utilização de um instrumento teórico que permita o diálogo entre diferentes 
morais, para, a partir daí se extrair os pontos de contato que podem ser utilizados como 
fundamento dos direitos humanos. E nesse ponto, o uso da ética destaca-se como a alternativa 
mais viável para estabelecer este diálogo e transpassar as barreiras morais que até agora têm 
impedido a realização dos direitos humanos.[38] Esta escolha se justifica pelo fato de que a 
ética é um ramo da filosofia que tem por objeto de estudo os valores morais, que por sua vez 
são a matéria prima dos direitos humanos[39], pois são eles que norteiam o sentido da 
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realização da dignidade humana em cada grupo social. Por outro lado, esta afirmação também 
lança o desafio de entender de que forma será possível desenvolver argumentos éticos para 
conceituar os direitos humanos, diante da diversidade moral existente na sociedade 
contemporânea. 

          Este aparente entrave é dissipado quando se estabelece uma clara distinção entre os 
sentidos das palavras ética e moral, compreendendo-se a conotação que o fundamento ético 
representa nesta construção conceitual. A ética, como uma área da filosofia, é a ciência da 
conduta humana[40] que tem por objeto de estudo as ações humanas.[41] A moral, por sua 
vez, é o objeto de estudo da ética, pois se caracteriza como o conjunto de normas de conduta 
ou de costumes que são adotadas por certo grupo social.[42] Nesse contexto, cabe a ética 
discutir as diversas morais, buscando estabelecer uma forma mais ampla do comportamento 
humano, extraindo dos fatos morais os fundamentos comuns a eles aplicáveis.[43] 

         Como exemplo desta heterogeneidade podemos citar a moral cristã, a moral judaica, a 
moral islâmica, entre outras, que estabelecem, de diferentes formas, valores utilizados como 
diretrizes de conduta para as sociedades que as adotam. Dentro desta diversidade axiológica, 
compete à ética trabalhar com as diversas morais, encontrando pontos de interligação e de 
contato entre elas, constituindo e elaborando suas críticas. 

          Por todos estes argumentos, é que o uso da fundamentação ética mostra-se tão 
apropriado para a elaboração de uma definição de direitos humanos[44], pois sua capacidade 
de diálogo com as diversas morais facilita a aproximação intercultural e o estabelecimento de 
valores que formam o núcleo conceitual desta categoria de direitos, afastando-se, com o seu 
uso, o risco de sua inaplicabilidade em certos contextos culturais. 

  

2.2. A Dignidade Humana como Fundamento Ético dos Direitos Humanos 

  

           A construção de uma definição ética dos direitos humanos deve iniciar pela 
identificação do elemento nuclear que forma esta classe de direitos, buscando-se, para tanto, 
encontrar o valor ético que é comum a todos os bens que são qualificados e elevados à 
categoria de direitos humanos. 

           Neste sentido, como se viu anteriormente, a Declaração Universal de Direitos 
Humanos da ONU reconheceu no primeiro parágrafo de seu preâmbulo um valor ético que 
deveria ser utilizado como base de todos os direitos ali consignados, qual seja: a dignidade 
humana. No mesmo sentido, as diversas teorias que buscam fundamentar os direitos 
humanos[45] relacionam, por diferentes argumentos e caminhos, que estes direitos são formas 
de realização da dignidade humana, pondo em relevo que é este o elemento ético nuclear 
desta classe de direitos[46], pois eles têm como raiz o valor intrínseco à dignidade encontrada 
nos seres humanos.[47] 

           Para Kant[48], a dignidade humana é uma qualidade congênita e inalienável de todos 
os seres humanos, a qual impede a sua coisificação e se materializa através da capacidade de 
autodeterminação que os indivíduos possuem por meio da razão. Este atributo, contudo, é 
também reconhecido aos indivíduos desprovidos de condições de se autogerirem, como, por 
exemplo, as crianças de tenra idade e as pessoas que sofrem de problemas mentais, uma vez 
que também eles possuem o direito de receberem um tratamento digno por sua existência.[49] 
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Por estas características, a dignidade humana não depende de reconhecimento jurídico para 
existir[50], pois é um bem inato e ético, colocando-se acima, inclusive, das especificidades 
culturais e suas diversas morais, visto que tem a capacidade de persistir mesmo dentro 
daquelas sociedades que não a respeitam, já que a sua violação evidencia afronta a capacidade 
de autodeterminação do ser humano e de sua própria condição de ser livre. 

           Por outro lado, autores como Benedetto Croce[51] e Pérez-Luño[52], atribuem um 
conteúdo crescente e variável ao conceito da dignidade humana, pois entendem que ela é 
delimitada dentro de cada momento histórico, tendo como norte as necessidades humanas 
externadas pelos valores morais adotados por cada sociedade. 

           As ponderações de Kant, Benedetto Croce e Pérez-Luño demonstram que a dignidade 
humana é melhor compreendida quando separada em dois níveis: 1) o primeiro, o qual se 
denomina neste trabalho de dimensão básica, dentro do qual se inclui a teoria de Kant, e onde 
se encontram os bens jurídicos básicos e essenciais para a existência humana, os quais são 
necessários para o exercício da autodeterminação de cada indivíduo, impedindo a sua 
coisificação; 2) o segundo, denominado nesta pesquisa de dimensão cultural, o qual abarca as 
teorias de Benedetto Croce e Pérez-Luño e onde estão inseridos os valores que variam no 
tempo e no espaço, os quais buscam atender as demandas sociais de cada tempo, em cada 
sociedade, de acordo com as suas possibilidades econômicas, políticas e culturais. 

           Com base nestas premissas, vê-se que a dimensão básica da dignidade humana 
representa uma qualidade própria do indivíduo que vai demandar o respeito por sua vida, 
liberdade e integridade física e moral, pois são direitos elementares que impedem a 
coisificação do ser humano.[53] Sua violação é facilmente constatada, pois estará 
caracterizada em qualquer situação em que uma pessoa venha a sofrer a redução de seu status 
de sujeito de direitos, para o de mero instrumento ou coisa, deixando de ser um fim em si 
mesmo. 

           A dimensão cultural, por sua vez, representa as formas e condições com que a 
dignidade humana, em sua dimensão básica, é implementada por cada grupo social ao longo 
da história. Neste nível de análise, abre-se espaço para as peculiaridades culturais e suas 
práticas, variáveis no tempo e no espaço, pois se busca uma compreensão ética das finalidades 
de cada grupo-social, a fim de se construir significados que tenham capacidade de serem 
entendidos interculturalmente.[54] 

            Tendo-se entendido a dignidade humana e a sua relação com os direitos humanos, 
pode-se então afirmar que os direitos humanos (gênero) são um conjunto de valores éticos, 
positivados ou não que tem por objetivo realizar a dignidade humana em direitos humanos 
(gênero) são um conjunto de valores éticos, positivados ou não, que tem por objetivo 
realizar a dignidade humana em suas dimensões: básica (protegendo os indivíduos contra 
qualquer forma de coisificação ou de redução do seu status como sujeitos de direitos) e 
cultural (protegendo a diversidade moral, representada pelas diferentes formas como cada 
sociedade implementa o nível básico da dignidade humana). 

            O conceito elegido associa os direitos humanos a um conjunto de valores éticos, 
justamente para permitir a discussão filosófica das diferentes morais existentes, extraindo-se 
delas os fundamentos comuns que vão servir para uma aproximação cultural, a qual, ao 
mesmo tempo em que exige o respeito universal dos valores protegidos por estes direitos, 
através da observância da dimensão básica da dignidade humana, preserva as peculiaridades 
morais adotadas por cada grupo social para o desenvolvimento da dimensão cultural desta 
dignidade. 
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             A definição proposta também deixa de abarcar detalhamentos morais ou legais, com o 
fim de evitar o risco de se tornar inaplicável em certos contextos culturais ou legislativos. Isso 
se justifica por que qualquer tentativa de conceituar direitos humanos através da escolha de 
certos valores morais acarretaria em uma relativização desta categoria, visto que a construção 
de uma moral unicamente válida ou absoluta é algo dificilmente alcançável dentro do quadro 
multicultural contemporâneo. A definição também omite a referência a qualquer regime de 
direito, posto que os direitos humanos são supra-legais, ou seja, eles independem de 
reconhecimento jurídico de leis ou tratados para existirem. Veja, por exemplo, a liberdade, a 
qual é considerada em diversas culturas, inclusive pela própria          Declaração Universal da 
ONU, como pertencente à classe de direitos humanos. De acordo com o conceito proposto 
neste trabalho, pode-se concluir que a liberdade foi reconhecida como direito humano por ser 
uma forma de proteção da dimensão básica da dignidade humana, visto que tem como 
propósito evitar a coisificação dos indivíduos, garantindo-lhes livre locomoção, expressão de 
pensamento, de crença religiosa, entre outros. Agora imagine se uma hipotética sociedade não 
reconhecesse a liberdade dentro de seu sistema jurídico e permitisse a escravidão. Neste caso, 
embora sob o aspecto legal interno deste grupo social não tivesse havido qualquer violação, 
pois esta é a ordem normativa estabelecida, haveria a violação de um direito humano, pois a 
dimensão básica da dignidade humana estaria sendo atingida, na medida em que as pessoas 
estariam tendo reduzido o seu status como sujeito de direitos, tornando-se meros objetos das 
vontades alheias. 

            Deste modo, vê-se que o conceito aqui proposto aponta um caminho para a análise de 
cada caso concreto o qual facilita o processo de identificação dos direitos humanos através do 
seguinte parâmetro: um direito somente será humano quando contiver em seu bojo valores 
éticos que representem formas de realização da dignidade humana, seja na dimensão básica, 
seja na dimensão cultural. A propósito, esta conclusão é confirmada tanto pela análise do 
preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, como pelos 30 artigos 
nela inseridos. No preâmbulo têm-se o reconhecimento expresso de que os direitos ali 
previstos têm como base a dignidade humana. Adicionalmente a análise isolada de cada um 
dos artigos mostra que todos eles representam valores éticos eleitos e reconhecidos como 
direitos humanos por representarem formas de realização da dignidade humana.[55] 

           Dentro do gênero direitos humanos, encontra-se a categoria direitos humanos 
fundamentais, os quais devem ser entendidos como o conjunto de valores éticos, positivados 
ou não, que visam proteger a dimensão básica da dignidade humana. O uso desta expressão se 
mostra apropriado, visto que é nesta dimensão que se encontram o rol de bens jurídicos 
básicos, essenciais e fundamentais que todos os membros da espécie humana devem 
compartilhar em igualdade de condições, sem a objeção de qualquer natureza.[56] Deste 
modo, vê-se que esta base de direitos caracteriza-se como o alicerce mínimo necessário para 
que cada sociedade edifique as demais dimensões de atuação dos direitos humanos, as quais 
representam as diferentes formas culturais de realização da dignidade humana. 

           Ressalte-se que esta distinção entre os direitos humanos e direitos humanos 
fundamentais não pretende relativizar o respeito às demais dimensões dos direitos humanos, 
mas defender o respeito universal de um conjunto básico de direitos, os quais representam a 
dimensão fundamental de atuação dos direitos humanos, os quais, uma vez implementados e 
respeitados, sirvam como fundamento para a especificação cultural da dignidade humana, de 
acordo com as peculiaridades de cada grupo. É, portanto, dentro deste nível de incidência dos 
direitos humanos que se poderá construir a base teórica necessária para a aplicação universal 
do instituto, tão fortemente buscada pela comunidade internacional nas últimas décadas[57], 
sem correr o risco de relativizações em razão de especificidades culturais. 
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3) O conceito ético de direitos humanos fundamentais como ferramenta de resolução de 
casos concretos: Limites Éticos ao uso de Seres Humanos em Pesquisas Médicas. 

            Com a compreensão da dupla dimensão da dignidade humana e os seus 
correspondentes níveis de atuação dos direitos humanos, pode-se extrair uma primeira 
premissa, no sentido de que as pesquisas médicas com seres humanos somente podem ser 
desenvolvidas quando respeitarem a dimensão básica dessa dignidade (direitos humanos 
fundamentais). Em outras palavras, admite-se atividades que não venham a reduzir os 
indivíduos a mero objeto ou instrumento de vontades alheias. 

            Além disso, deve haver também um limite à manifestação da vontade dos participantes 
de pesquisas científicas, no sentido de não permitir que, por escolha própria, se sujeitem a 
qualquer prática proposta pelos pesquisadores. Embora um dos pressupostos da dignidade 
humana seja o respeito à autonomia e a liberdade de escolha dos seres humanos, vê-se que as 
peculiaridades dos fatos que envolvem estas pesquisas médicas, requerem uma relativização 
dessa liberdade. 

            Não se pode admitir, por exemplo, que o indivíduo se proponha, voluntariamente, a 
inutilizar uma parte de seu corpo em uma experiência médica, para receber uma grande 
quantia em dinheiro, em países onde se admite a remuneração das pessoas participantes em 
pesquisas médicas, pois esta prática estaria reduzindo parte do corpo de um ser humano a um 
mero objeto de comércio.[58] Isso representaria, dentro da teoria aqui proposta, a violação da 
dimensão básica da dignidade deste indivíduo, ainda que ele tenha praticado este ato de forma 
autônoma e voluntária. 

            Além disso, deve-se atentar que pressões inadequadas ou indução parcialmente 
involuntária podem ocorrer quando os participantes da pesquisa são vulneráveis às influências 
indevidas ou facilmente manipuláveis. É o caso de prisioneiros, pessoas pobres ou muito 
doentes, minorias raciais, mentalmente incapacitados, subordinados hierárquicos, etc., que 
muitas vezes se sujeitam a procedimentos degradantes por não ter outra opção para garantir a 
própria sobrevivência.[59] 

            Este alerta é fundamental na abordagem do assunto, visto que enquanto alguns países 
como no Brasil proibi-se expressamente a remuneração pela participação em pesquisas 
médicas científicas (Resolução CNS 196/96) [60], em outros, como os Estados Unidos 
anuncia-se abertamente critérios de remuneração atrativos para estas atividades. A 
recompensa financeira excessiva de voluntários é considerada como sendo uma forma de 
manipulação, mas essa é uma das áreas mais nebulosas e difíceis de interpretar na ética 
médica, e em pesquisas farmacológicas (bioeqüivalência[61] de medicamentos, ou estudos de 
dose/efeito).[62] 

            Atualmente, a maior parte dos códigos de ética dos países reconhece como válida e 
justa uma recompensa financeira dos voluntários por sua participação, tanto em termos de 
transporte, tempo perdido, etc., como em tolerância ao desconforto e ao perigo. Entretanto, 
são extremamente vagos com relação ao que definem como uma "recompensa razoável", ou 
seja, não tão pequena que desencoraje o recrutamento de voluntários, e nem tão grande que 
afete o seu julgamento; passando o pagamento a ser uma espécie de coerção sutil, que o 
induza a participar violando o postulado da voluntariedade. 

            Outra questão altamente subjetiva, que é a da compensação poder ser proporcional ao 
perigo, risco e desconforto a serem sofridos pelos pacientes, ou seja, o que seria o "justo e 
razoável" é enormemente variável de lugar para lugar, entre classes sociais e em diferentes 
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contextos econômicos. O difícil é calcular o valor "justo e razoável" que o código exige. 
Como punir uma instituição ou um pesquisador com base em critérios tão subjetivos? Na 
verdade, o quanto um pesquisador estipula pagar para um voluntário é uma decisão baseada 
mais no "mercado", na "política" e nas finanças.[63] Todavia, há que se pressupor que alguns 
voluntários participem de pesquisas determinados por sua autonomia e livre escolha em 
disponibilizar seu corpo para o experimento científico.[64] 

            Afora a abordagem da temática a partir da (in)viabilidade de uma compensação 
financeira, a discussão teórico-prática preponderante reside, conforme os fundamentos já 
abordados, na busca de um equilíbrio entre a liberdade individual (termo que no âmbito da 
Bioética igualmente se costuma substituir por "autonomia") e a dignidade humana, 
paradigmas esses que suscitam, nas palavras de ANDORNO[65], "o conflito real ou aparente" 
a que se reduz a maioria dos grandes debates da área. 

            Nesse sentido, a participação voluntária de um indivíduo (consentimento livre e 
esclarecido) em pesquisas que venham a causar alguma espécie de dano à sua saúde motivada, 
por exemplo, pela reação do organismo aos medicamentos experimentais que lhe foram 
ministrados, extrapolando-se o risco mínimo e esperado inerente aos procedimentos desta 
natureza[66], resulta em violação da dignidade humana ou, ao contrário, esta restaria 
incólume sob o resguardo da própria autonomia da vontade? 

            Resgatando-se a matriz kantiana, embora a autonomia consista em fundamento 
precípuo da dignidade[67], oportuno ressaltar que não se restringe essa última àquela, ou seja, 
apenas se pode inferir que "o respeito à autonomia forma parte do que a dignidade humana 
exige", sendo conceitos distintos, mas que devem harmonizar-se sob pena de ilegitimidade, 
aqui considerada nas duas acepções: jurídica e ética [68]. 

            No que se reporta ao reconhecimento da autonomia da vontade, ANDORNO[69] 
afirma tratar-se de fenômeno significativo que veio a contrapor-se não só ao "antigo 
paternalismo médico" em que se subjugava de forma demasiada a aptidão decisória do 
paciente, mas à tendência intrínseca a esse conceito de considerá-lo mero objeto. 

            Ao assim discorrer acerca do tema, o autor esclarece, entretanto, que a ênfase na 
autonomia igualmente requer limitação capaz de preservar o que define como "esforço ético", 
uma vez que se "cai no relativismo moral quando ela é erigida ao nível de princípio supremo 
ou exclusivo da relação médico-paciente, sem nenhuma vinculação com bens objetivos que 
transcendam aos sujeitos em questão". 

            A interpretação em êxito corrobora a concepção trazida por KANT[70]: 

O princípio da autonomia é, portanto: não escolher de outro modo senão de tal modo que as 
máximas de sua vontade também estejam compreendidas ao mesmo tempo como lei universal 
no mesmo querer. Que essa regra prática seja um imperativo, isto é, que a vontade de todo ser 
racional esteja necessariamente ligada a ela como condição [...] 

            Em outros termos, ao indivíduo não se faculta expor a sua integridade física de modo 
desproporcional, simplesmente porque é essa a vontade soberana por ele externada, 
ignorando-se as implicações para a sua saúde, tampouco aceitável, com base nos preceitos 
éticos e normativos correlatos, a respectiva concordância por parte dos profissionais 
envolvidos. Tanto o é que a regulamentação da prática de pesquisas e experimentos com seres 
humanos fundamenta-se, como já alegado, em questões relativas à prevenção do dano e à 
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minoração dos riscos, visando proteger a dignidade humana, concomitantemente, em sua 
dimensão particular e universal. 

            Nesse contexto, a autonomia deve ser entendida como a capacidade de 
autodeterminação do indivíduo, desde que o conteúdo decisório da ação esteja desprovido de 
qualquer resquício de cunho irracional ou arbitrário até porque "em seu significado mais 
profundo, a liberdade não consiste em poder agir caprichosamente, fazendo inclusive aquilo 
que resulta prejudicial para si mesmo ou para os demais" [71], como ilustra a situação 
hipotética em análise. 

            A ocorrência do dano à saúde, consoante os parâmetros explicitados, implica a 
violação da dignidade e, por isso, o aporte na condição autônoma do homem, por si só, não se 
mostra suficiente para revestir o ato de legitimidade, atributo esse necessário e essencial no 
campo da Bioética e do próprio Direito. 

            A ciência deve ser um instrumento a favor da humanidade e não a humanidade um 
objeto de uso da ciência. O limite de validade da utilização de seres humanos nas experiências 
científicas para produção de medicamentos é a dignidade humana no conjunto da existência. 
Se há respeito à dignidade humana, viva a ciência. Se há manipulação da dignidade, que 
cessem as práticas que fazem do ser humano o laboratório biológico dos experimentos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            As concepções ético-jurídicas indissociáveis ao campo da Bioética assumem 
posicionamento preponderante na análise da realização de pesquisas envolvendo seres 
humanos. Isso porque os avanços médico-científicos conquistados ao longo do processo 
evolutivo das áreas afins acabaram por suscitar também uma série de questionamentos 
relacionados ao binômio custo-benefício desta prática. 

            Se hodiernamente ela se destaca sobretudo pela possibilidade de aumento da qualidade 
de vida, por meio da descoberta de novas substâncias medicamentosas ou tratamentos com 
potencial curativo de doenças graves, outrora fora marcada por uma série de violações aos 
direitos humanos fundamentais, cujo referencial histórico se deu por ocasião da Segunda 
Guerra Mundial, num fenômeno que não se pode descartar, ainda que agora manifestado sob 
outros parâmetros. 

            Considerando-se que as normas disciplinadoras em âmbito pátrio e internacional, não 
determinam, de forma objetiva, a real limitação ética para os experimentos dessa natureza, os 
excessos persistem, embora não tão palpáveis quanto aqueles noticiados à época da guerra, já 
que hoje mais comumente caracterizados não pela ofensa física gritante, mas pela afronta à 
condição digna do homem (sem que se esteja a subjugar, é claro, que esta também restava 
prejudicada na primeira hipótese). 

             Trata-se aqui do desrespeito às diretrizes precípuas contempladas na normatização 
correlata que se restringem a proclamar a observância da autonomia do paciente de modo a 
manter indene a dignidade humana, então considerada em sua dimensão básica (qualidade 
própria do indivíduo formada pelos bens jurídicos essenciais que impedem a sua coisificação) 
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e cultural (valores mutáveis conforme as demandas sociais a que se reportam, mantendo o 
viés de implementar a primeira dimensão). 

             Em outros termos, as experimentações científicas somente gozam de legitimidade e 
são jurídica e eticamente aceitáveis quando os pacientes a elas submetem-se de forma 
voluntária, tendo consciência dos prováveis riscos, bem como da necessária cessação do 
procedimento se eminente a ocorrência de danos ou outros eventos que fogem à normalidade 
e proporção do método empregado até porque dever inerente ao profissional responsável 
respeitar os pilares da Bioética, previstos, inclusive, na Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, quais sejam: autonomia , beneficência , não maleficência  e justiça. 

             Nesse contexto, ilegítima também se perfaz qualquer pesquisa em que o indivíduo 
seja tratado como mero instrumento científico, com a minoração de seu status de sujeito de 
direitos, ainda que ele próprio assim tenha anuído, uma vez que a autonomia da vontade, 
embora merecedora de reconhecimento jurídico na qualidade de princípio, também o é um 
dos fundamentos da dignidade humana e, por isso, a ela deve harmonizar-se. 

             Em face da ausência de critérios objetivos, a análise de casos concretos sob a égide 
Da teoria do ética dos direitos humanos fundamentais, mesmo pautada na relativização da 
liberdade de escolha, mostra-se possível e eficaz, em especial se consideradas as 
particularidades da incidência imprescindível da Bioética nos experimentos médicos 
envolvendo seres humanos.   
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O RECONHECIMENTO DO TRANSEXUAL COMO UM SUJEITO DE 
DIREITO DAS FAMÍLIAS: O BIODIREITO FRENTE AOS DESAFIOS 

DA CONTEMPORANEIDADE 
 

THE RECOGNITION OF TRANSEXUAL AS A SUBJECT OF FAMILIES LAW: THE 
BIOLAW FORWARD TO THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY 

 
 
 

Guilherme Wünsch 
Taysa Schiocchet 

 

RESUMO 
O avanço nas biotecnologias trouxe novas situações para a humanidade, exigindo uma postura 
ética nas suas regulações, de modo que se deve agir eticamente para o ser humano. O sistema 
jurídico, e também a Medicina estabelecem, desde logo, com o nascimento, uma identidade 
sexual, a qual, teoricamente, é imutável; e uma, onde o gênero se apresenta como uma 
expressão pública dessa identidade. Neste contexto, é que se coloca o questionamento sobre a 
tutela jurídica ao transexual e o seu reconhecimento enquanto ser humano que deseja formar 
uma família em um sistema jurídico que enxerga no sexo anatômico uma identidade única ao 
indivíduo. 
PALAVRAS-CHAVE: BIOTECNOLOGIA; TRANSEXUALIDADE; FAMÍLIA. 
 
ABSTRACT 
The progress in biotechnology has brought humanity to new situations requiring an ethical 
stance in its regulations, so they must act ethically for humans. The legal system provides, 
first, with birth a sexual identity, which, theoretically, is immutable, and one where the gender 
is presented as a public expression of that identity. In this context, it is that it puts the question 
on the legal protection to transsexual and its recognition as a human being who wants to start 
a family in a legal system that sees the sexual anatomy a unique identity to the individual. 
KEYWORDS: BIOTECHNOLOGY;TRANSSEXUALITY;FAMILY 
 
 

Sumário: Introdução. 1. Biotecnologia e Transexualidade – (Des)Construindo 

noções. 2. Transexualidade e Direito à identidade sexual. 3. A dessacralização do Direito de 

Família e seus efeitos na família contemporânea: o transexual como um sujeito de direito. 

Considerações Finais. Referências Bibliográficas. 

  

  

INTRODUÇÃO 

Tratar do tema da transexualidade constitui-se em um verdadeiro desafio. Não apenas 

porque é um tema que ainda não possui ampla abordagem nos bancos acadêmicos, 

principalmente jurídicos, mas porque envolve uma discussão entre toda a sociedade, uma vez 
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que não permitiu a afirmação da condição de sujeito de direito ao transexual, de modo que a 

sua tutela jurídica permaneceu sempre à margem, no esquecimento. 

Assim, a proposta que se busca levantar reside na análise da relação entre o 

desenvolvimento das novas tecnologias com seus reflexos no Direito, a possibilidade de 

procedimento cirúrgico de troca de sexo e a configuração familiar em que um dos indivíduos 

seja, ou tenha sido, pós cirurgia, transexual. Portanto, ao se escolher o tema da 

transexualidade quer-se viabilizar uma reflexão sobre como o ordenamento jurídico busca 

proteger – se busca – os indivíduos que tenham se submetido à intervenção cirúrgica, 

objetivando-se compreender o porquê de ser a questão da transexualidade um dos desafios 

que se colocam frente ao Direito na contemporaneidade e como ele deve atuar na defesa dos 

interesses de tais indivíduos. 

Investigar a temática do transexual implica, necessariamente, em questionar a noção 

do que venha a ser sexo, gênero, direito à vida, direito à integridade, entre outros, para se 

entender até que ponto o Direito correspondeu aos avanços oriundos das ciências médicas, ou 

se apenas limitou-se às considerações legislativas amarradas às velhas fórmulas,  as quais 

contemplam o sexo da pessoa como algo imutável. 

Desta forma, imperioso o questionamento e análise deste novo cenário que se coloca 

na sociedade contemporânea, de modo a ancorar nos princípios constitucionais uma proteção 

à família que vá além do disposto no Código Civil de 2002, desvinculando-se da codificação e 

buscando nos princípios erigidos pela Carta Magna a efetiva proteção às novas famílias 

surgidas no contexto social, cuja proteção torna-se base para a efetivação do Estado 

Democrático de Direito, o qual proíbe expressamente a discriminação de qualquer 

natureza.Cabe ressaltar que é necessário pensar o transexual não somente no Direito de 

Família, mas em todo o Direito, como um verdadeiro sujeito de direitos e de desejos . Opta-

se, no entanto, neste trabalho por analisar-se a questão do reconhecimento do transexual como 

um sujeito de direito no Direito de Família. 

Deixa-se o convite de uma proposta de busca de conhecimento e questionamentos 

sobre a importância de se tratar este tema, principalmente se reconhecendo que o Código Civil 

de 2002, ainda que tenha silenciado sobre diversos temas no Direito de Família, é o marco 

legislativo atual que regula as relações oriundas deste campo. 

  

1. BIOTECNOLOGIA E TRANSEXUALIDADE: (DES)CONSTRUINDO 

NOÇÕES 
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O Direito, enquanto tutela dos fatos sociais, busca responder aos anseios da sociedade. 

Assim, se a sociedade dá as costas aos assuntos da sexualidade, o Direito assim o faz, pois 

haveria legitimidade para tanto. Entretanto, sexualidade e Direito estão umbilicalmente 

ligados, haja vista que as questões de Direito de Família perpassam pela sexualidade, não 

como um elemento formador de família, mas como um elemento presente em determinadas 

relações familiares. Estes aspectos vêm sendo modificados paulatinamente pelo 

comportamento social. Todavia, as mudanças sociais ainda são pequenas considerando que os 

transtornos da sexualidade não surgiram com o Código Civil de 1916, com a Constituição 

Federal de 1988 ou com o Código Civil de 2002.[1]  

Essa idéia foi trazida pela Medicina, que, inicialmente, por meio da Resolução do 

Conselho Federal de Medicina nº 1.482/1997, revogada pela Resolução nº 1.652/2002, dispôs 

sobre a cirurgia de transgenitalização. Ao considerar o paciente transexual portador de um 

desvio psicológico permanente de identidade sexual, inclusive com a rejeição fenotípica e 

tendência a automutilação, bem como outros fatores, autorizou a cirurgia de 

transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia e procedimentos complementares sobre os 

caracteres sexuais secundários como forma de tratamento dos casos de transexualismo[2]. 

Elimar Szaniawski alude que o sexo biológico consiste “no aspecto físico do indivíduo 

que lhe determina o fenótipo”[3]. Ou seja, é o sexo biológico aquele que decorre das 

características corporais da pessoa. O sexo endócrino divide-se em sexo gonadal e 

extragonadal. O gonadal é identificado pelas glândulas sexuais do homem e da mulher 

destinados à produção de hormônios. Já o sexo extragonadal é constituído de outras glândulas 

que atribuem aos indivíduos outras características de masculinidade ou feminilidade. 

Ainda, o sexo morfológico corresponde à forma ou aparência de um indivíduo no que 

diz respeito ao sei aspecto genital, ou seja, a designação de homem ou de mulher. O sexo 

psíquico é aquele cujas características são descritas a partir das reações psicológicas do 

indivíduo a partir de determinados estímulos. Essa tipologia corresponde ao papel do gênero 

que expressa a identidade da pessoa, de modo que a sua conduta está ligada diretamente ao 

seu psiquismo.[4] 

O sexo civil, também denominado de jurídico, é a determinação do sexo de uma 

pessoa a partir de sua vida civil, ou seja, de acordo com as suas relações sociais, as quais, 

então, identificam esse sexo civil. O sexo jurídico tem início a partir da realização do registro 

de nascimento da criança, quando ocorre a designação do seu sexo, a partir de seu sexo 

morfológico externo. 
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Ana Paula Ariston Barion Peres apresenta uma tipologia que não havia sido trabalhada 

por Elimar Szaniawski. Para esta autora, o sexo de criação, o qual se vincula ao meio em que 

a criança se desenvolve. A formação do sexo de criação é então responsabilidade das pessoas 

que estão ligadas direta ou indiretamente ao desenvolvimento da criança, como, por exemplo, 

os pais, os familiares, educadores, entre outros. 

O sexo psicossocial é o resultante das interações genéticas, fisiológicas e psicológicas 

que se formam dentro da atmosfera social e cultural. Na verdade, corresponde ao sexo 

psicológico, pois é a partir da ação integrada dos elementos descritos que irá se forma a 

identidade de gênero da pessoa.[5] 

Ocorre que a sexualidade humana pode apresentar por vezes determinadas 

perturbações ou disfunções, conhecidas como anomalias sexuais, como o bissexualismo, o 

travestismo, o intersexualismo, o hermafroditismo e o transexualismo. Assim como nos 

diversos tipos de acepções da palavra sexo, a doutrina possui diferentes definições para as 

sexopatias. 

Por tal motivo é necessário identificar as diferenças de tais categorias, pois a falta de 

conhecimento destas pode gerar confusões teóricas na discussão, justificando eventuais 

preconceitos em relação a estas pessoas que estão em referidas categorias. 

Elio Sgreccia alude que o bissexualismo que se refere ao desejo não exclusivo pelos 

dois sexos, de modo que há uma alternância entre a prática com os parceiros do sexo oposto. 

Pois, esta nomenclatura quebra uma dicotomia existente entre o heterossexual e o 

homossexual, de modo a possibilitar uma identificação sexual intermediária[6]. 

O travestismo é utilizado na área da sexualidade para descrever o indivíduo que 

“obtém prazer de cunho sexual em vestir-se com as roupas do sexo oposto ao seu”[7]. Assim, 

há travestis homens e mulheres, e não significa necessariamente vestir-se totalmente com 

roupas do sexo oposto, mas apenas partes das mesmas, assim como não há necessidade de 

publicizar esta característica. 

Ainda, o intersexualismo como uma anomalia sexual caracteriza os indivíduos que 

apresentam caracteres físicos e funcionais de ambos os sexos, sendo o indivíduo intersexual 

portador de um sexo indefinido, eis que possui características somáticas e psíquicas dos dois 

sexos.[8] 

O hermafroditismo por sua vez é um fenômeno geneticamente determinado por uma 

deficiência enzimática durante a formação do embrião no útero materno, sendo que, 

diagnosticado o quadro de hermafroditismo é recomendável a realização de intervenção 

cirúrgica para adaptação do sexo externo ao interno ou oposto[9]. Segundo Oliveira, a decisão 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1647



sobre a predominância do sexo interno ou externo deve levar em consideração o momento da 

realização do procedimento cirúrgico corretivo[10]. 

A disforia de gênero ou o distúrbio de identidade de gênero significa o constante 

sentimento de infelicidade pelo indivíduo com relação ao seu sexo biológico e pode culminar 

com o desenvolvimento de quadros depressivos, bem como tentativas de mutilação ou 

suicídio.[11] Assim para se diagnosticar o transexualismo deve haver a presença constante de 

tal disforia, sendo que a presença única de tal distúrbio não é capaz de diagnosticar o 

transexualismo, pelos critérios clínicos. Neste sentido, são as palavras de Silvério Oliveira: 

Entendemos por disforia de gênero ao indivíduo que não se sente 

adaptado ou à vontade dentro do papel sexual destinado ao seu gênero 

(masculino ou feminino). (...) No diagnóstico do transexualismo cabe atentar 

que o indivíduo não deseja pertencer ao sexo oposto ao seu em virtude de 

supostas vantagens sociais. Se os motivos estão vinculados a vantagens 

sociais, familiares, financeiras ou outras semelhantes não cabe o diagnóstico 

de transexualismo e sim de momentânea disforia de gênero.[12] 

  

No transexualismo há uma constante disfunção do gênero, onde não se visa obter 

alguma espécie de lucro em troca de sexo, mas sim a integridade física e psicológica, ao passo 

que o indivíduo sente-se presente num corpo de mulher como se homem fosse ou um homem 

como se mulher fosse. Isso porque o sexo do indivíduo, enquanto gênero, abarca apenas duas 

possibilidades: masculino e feminino, todavia, a forma como a pessoa utiliza cognitivamente 

esse sexo, relacionando-se emocionalmente com as pessoas é que se apresenta com uma 

multiplicidade de formas.[13] 

O transexualismo é considerado um transtorno de identidade sexual (CID-10 e DSM-

IV), sendo também denominado de disforia neurodiscordante de gênero.[14] Então, a utilização 

da terminologia transexual serve tanto para homens quanto para mulheres. Tereza Rodrigues 

Vieira apresenta o seguinte conceito para transexual: 

Transexual é o indivíduo que possui a convicção inalterável de 

pertencer ao sexo oposto ao constante em seu Registro de Nascimento, 

reprovando veementemente seus órgãos sexuais externos, dos quais deseja se 

livrar por meio de cirurgia. Segundo uma concepção moderna, o transexual 

masculino é uma mulher com corpo de homem. Um transexual feminino é, 

evidentemente, o contrário. São, portanto, portadores de neurodiscordância 

de gênero. [15] 
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Elimar Szaniawski apresenta algumas fases do transexualismo, cujo desenvolvimento 

se dá dentro de três fases: inicialmente, há o transexualismo psicógeno, onde existe uma 

tendência do indivíduo pertencer ao sexo oposto, possuindo características narcisistas. Em 

seguida, surge uma fase ligada ao desenvolvimento hormonal e que é aplicada pelo próprio 

transexual, o qual procura, sozinho, transformar as suas características para as do sexo oposto. 

A última etapa consiste na plena convicção que a pessoa tem em sentir-se do sexo oposto, 

configurando-se a síndrome transexual no indivíduo.[16] 

            No transexualismo há uma ausência de satisfação sexual e raridade de 

contatos sexuais, eis que há uma distorção do corpo e a rejeição do gênero. Atualmente, a 

cirurgia de transgenitalização é autorizada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, a 

qual com o advento da Resolução n. 1.652/2002 autoriza o procedimento, conforme aludido 

no início deste capítulo. Segundo esta Resolução, o transexualismo será diagnosticado se o 

paciente apresentar as seguintes características: desconforto com o sexo anatômico natural, 

desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do 

próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; permanência desses distúrbios de forma contínua e 

consistente, por, no mínimo, dois anos e ausência de outros transtornos mentais.[17] 

            De acordo com o artigo 4º da Resolução, a seleção dos pacientes deverá 

obedecer a critérios como o diagnóstico médico de transgenitalismo, o paciente ser maior de 

vinte e um anos e a verificação de ausência de características físicas inapropriadas para a 

cirurgia. 

            O objetivo deste capítulo é propor uma revisão sobre as denominações e 

discursos que se colocaram sobre a transexualidade, para consagrar os direitos sexuais como 

direitos humanos, eis que a partir da real possibilidade que existe em trocar de sexo, 

transformando o corpo, a fim de adequá-lo ao sexo oposto do biológico, é que ressurgem os 

questionamentos sobre o direito de dispor do próprio corpo, para se (re)descobrir qual é a 

relevância do sexo para a identificação dos sujeitos de direitos. 

Sobre isto, Miriam Ventura alude que: 

Os direitos sexuais situam-se nessa complexa interface do público 

e do privado que por um lado refuta julgamentos morais em função de 

modos de obter prazer, e, por outro, exige liberdade para que afetos e 

relacionamentos possam ser vivenciados e assumidos sem discriminação. 

Exige, portanto, além da garantia de proteção pelo Estado à vida privada e às 

escolhas pessoais, que sejam viabilizados os meios e as condições 

indispensáveis para a  vivência da almejada liberdade sexual, que implica a 

implementação de ações e políticas sociais que previnam e coíbam as 
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discriminações, violências e demais desigualdades nas relações pessoais e 

sociais.[18] 

  

Assim, propor uma afirmação do que sejam os direitos humanos no âmbito da 

sexualidade serve para suprimir o pensamento clássico de sexo biológico como afirmação de 

gênero e fator de conduta humana, em vista da existência da Constituição Federal que 

assegura a intimidade e a vida privada, verdadeiros fundamentos concretizadores de um 

Estado Democrático de Direito que pretende assegurar a aplicação do princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

Então, essa fundamentação corrobora para constituir o Direito em um terreno que seja 

espaço de luta pelos direitos das pessoas que são minorias na sociedade. Por tal motivo é que 

nos últimos anos os direitos sexuais avançaram e ganharam uma nova formatação tanto no 

campo jurídico quanto no campo da saúde. Legitima-se, com maior força, pelo menos na 

última década, o direito à troca de sexo. 

Isso significou uma real possibilidade de alteração da identidade sexual, o que 

salvaguarda a demanda pelo reconhecimento jurídico da operação de troca de sexo para fins 

de troca de nome no registro civil. Por exemplo, já que este é um dos pontos mais 

controversos que envolve a questão da identificação do sujeito que realiza a intervenção 

cirúrgica e que se vê diante do dilema sobre a possibilidade ou não de troca de nome, a fim de 

adequá-lo a sua nova identidade. 

Desconstruir a noção de sexo não é tarefa fácil, porque de fato as pessoas nascem e 

recebem uma sentença definitiva do que deverão ser quando se desenvolverem fisicamente e 

psicologicamente, mesmo que no primeiro momento da vida ninguém saiba qual será a 

verdadeira identidade psíquica que aquela pessoa irá desenvolver. Assim, os casos de 

transexualidade surgem como uma quebra de paradigma à visão pura, fechada e classificatória 

de sexo.    

Ou seja, há um novo momento em que as possíveis verdades são contestadas hoje não 

se pode mais dizer com absoluta certeza que o José será José a vida inteira, que a Maria será 

Maria a vida inteira. José poderá vir a ser Maria e Maria poderá vir a ser José. A vida afetiva e 

psíquica, antes cerrada, abre-se à renovação das noções que acompanharam a sociedade por 

anos. 

Portanto, adotar uma noção única de sexo restringindo a autonomia dos sujeitos é 

afrontar a autonomia destes, assim como o direito à saúde, à liberdade, à diferença, à não 

discriminação, enfim, todos aqueles que já são consagrados pela ordem constitucional. 
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            Sobre estes aspectos, teve-se a oportunidade de reiterar que na democracia 

contemporânea as sociedades iniciaram um movimento em defesa dos direitos sexuais[19], os 

quais se constituem em um ramo dos Direitos Humanos, relacionados com os direitos 

reprodutivos, desigualdades de gênero e questões multidisciplinares em saúde pública. Nesse 

sentido:  

  
As sociedades democráticas contemporâneas deram início a um grande 

movimento político de reivindicação por direitos na esfera da sexualidade e 

reprodução, a partir de uma concepção pluralista, afirmativa e 

emancipatória. A construção da noção dos “direitos sexuais e reprodutivos” 

está vinculada aos movimentos sociais, principalmente ao de mulheres, 

que, inicialmente, voltou-se contra as políticas verticais de controle de 

natalidade e, posteriormente, ampliou seu debate para questões 

relacionadas ao exercício pleno da sexualidade e da reprodução, as quais 

passaram a ser introduzidas no discurso político não mais como 

necessidade biológica e sim como um direito, ou melhor, um conjunto de 

direitos. 

Os “direitos sexuais” são um ramo dos direitos humanos e estão 
intimamente relacionados com os direitos reprodutivos, com a 
desigualdade de gênero e com as questões multidisciplinares da saúde 
pública. [20]  

  

A abertura dos conceitos e sua conseqüente desconstrução por meio de 

questionamentos é que irá garantir a livre expressão da sexualidade do indivíduo. 

2. TRANSEXUALIDADE E DIREITO À IDENTIDADE SEXUAL  

            Propõe-se neste capítulo aprofundar a questão da identidade, a qual foi 

abordada anteriormente, para se analisar sob o prisma da igualdade, os argumentos favoráveis 

e contrários à cirurgia de redesignação de sexo e as suas implicações no Direito, a partir da 

análise de decisões jurisprudenciais. 

Um dos maiores anseios da contemporaneidade é o da igualdade, a qual está 

conjugada à noção de cidadania, como marcos descritos na Constituição Federal em seu artigo 

5º. A idéia de igualdade está intimamente ligada à justiça, já que embasa a criação das regras, 

valorando moralmente a igualdade, enquanto princípio que se abre em diversos sentidos, 

dentre os quais se encontram aqueles que são o foco do escrito: gênero e sexo. 

É neste contexto em que se discute a questão da afirmação da igualdade em virtude da 

orientação sexual do indivíduo, já que a não-discriminação pela orientação sexual concretiza o 
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princípio da igualdade. Tal princípio está inserido no ordenamento jurídico brasileiro como 

expressão simultânea da igualdade diante da lei e da igualdade na lei, expressões estas que 

possuem significações distintas acerca do direito à igualdade. 

Em linhas gerais, veja-se o que diz Roger Raupp Rios acerca da aplicação do princípio 

da igualdade no ordenamento brasileiro: 

Inicialmente, pode-se afirmar que a igualdade perante a lei 

(igualdade formal) diz respeito à igual aplicação do direito vigente sem 

distinção com base no destinatário da norma jurídica, sujeito aos efeitos 

jurídicos decorrentes da normatividade existente; a igualdade na lei 

(igualdade material), por sua vez, exige a igualdade de tratamento dos casos 

iguais pelo direito vigente, bem como a diferenciação no regime normativo 

em face das hipóteses distintas (...)[21]. 

  

O princípio da igualdade, pelo viés formal, pressupõe uma aplicação do direito sem 

considerar a pessoalidade de seu destinatário perante a norma. É a primazia da lei no Estado 

de Direito. Sob a égide da igualdade formal, portanto, aplica-se a mesma lei a todas as 

pessoas, para tratá-las de modo igual diante da sua consideração abstrata enquanto sujeitos de 

direito, o que deflagrou a consciência crítica de que esse viés não abarca as situações da vida. 

Essa regra de aplicação do princípio da igualdade demonstra-se insuficiente como 

critério de promoção da justiça em sentido material, contexto em que o princípio da igualdade 

desenvolve-se, via de regra, da melhor forma possível. Estar diante de um Estado de Direito 

material, neste sentido, é reconhecer o conteúdo da atividade que o Estado desenvolve perante 

a sociedade, para além de um mero olhar sobre as normas jurídicas positivadas. Ou seja, 

revela-se a preocupação com a garantia e a realização dos direitos fundamentais, como o 

próprio direito de não ser discriminado em face da orientação sexual, sob conseqüência de 

transformarem-se os juristas em meros repetidores daquilo que está escrito e é aparentemente 

imutável. 

No contexto da sexualidade o debate não pode pautar-se apenas sob o aspecto do que é 

normatizado, pois o Estado não exerce mais um papel de controle sobre a constituição das 

formas de famílias. É, na verdade, uma ruptura do paradigma masculinizado em que a família 

assentava-se classicamente, como quebra da idéia do patriarcalismo. Sobre isso, Rodrigo da 

Cunha Pereira expõe que: 

A família e o casamento sofrem atualmente transformações a partir 

de seus fundamentos: a divisão sexual do trabalho e a dicotomia do público e 

doméstico passam a constituir áreas de conflito na busca de uma igualdade 
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de direitos. É o sistema patriarcal que se abala, sem que se tenha, todavia, 

resolvido até hoje os dilemas das desigualdades e diferenças entre homens e 

mulheres.[22] 

  

Ou seja, questiona-se a sustentabilidade da ideologia patriarcal que esteve presente 

historicamente na idéia da virilidade masculina superior ao papel feminino da sociedade. 

Neste sentido, havendo essa ruptura da idéia da identidade da família estar centrada na figura 

masculina é que se embasa a justificação do reconhecimento da orientação do transexual, 

como sujeito de direito cuja identidade biológica é dissonante de sua identidade psíquica. 

Sobre a questão da identidade Fachin afirma que “o ponto de partida desta abordagem, 

contextualizada no Brasil, se funda na idéia da autodeterminação superando as portas cerradas 

de suposto assunto proibido e vencendo antigo e pretenso dogma que impunha um silêncio 

hipócrita”.[23] 

Diante da incompreensão jurídica aos transtornos da identidade sexual como assegurar 

o direito ao indivíduo de assumir corporalmente a sua identificação, quando seu sexo 

biológico encontra-se contrário ao seu sexo psíquico? Através da já aludida cirurgia de 

redesignação do estado sexual, a qual com a evolução das técnicas cirúrgicas possibilitou-se a 

mudança da morfologia sexual externa, a fim de encontrar a identificação entre o sexo físico e 

o psíquico. 

Teoricamente, o ser humano possui uma faculdade inerente de dispor sobre seu corpo, 

não constituindo em ilicitude seu ato, já que objetivamente o Direito não busca compreender o 

modo pelo qual o indivíduo vive e como este protege a sua saúde. Como afirma Szaniawski, 

Fora algumas hipóteses em que existe um atentado contra a saúde 

do indivíduo, que lhe cause uma diminuição permanente de sua integridade 

psicofísica, possui o ser humano uma facultas quaedam disponendi de si 

mesmo, faculdade de disposição esta que se diz interna a sil, localizada em 

uma esfera extrajurídica.[24] 

  

Então, o fato de um transexual submeter-se à cirurgia de ablação de seus órgãos não 

pode ser encarado como uma espécie de lesão ou atentado contra o paciente, eis que, 

analisando o papel do médico, não há, em tese, nenhum agir doloso deste em realizar a 

cirurgia, já que a sua autorização foi dada por uma equipe especializada após um complexo 

período de tratamento pré-cirúrgico. O que há, na verdade, é uma soma de dois fatores que 

implicam necessariamente no consentimento do paciente, quais sejam, o ato cirúrgico 

acrescido ao ato de disposição do corpo do paciente. Seria, enfim, uma tutela ao direito de 
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liberdade do indivíduo, cuja tradução constitui uma atividade lícita, eis que seu consentimento 

é voluntário, obtido a partir de sua capacidade de consentir com a realização da cirurgia, fruto 

de sua consciência e vontade, sendo uma capacidade natural e não jurídica, por assim dizer. 

Agora, com relação ao direito de dispor sobre seu corpo e a questão da natureza da 

cirurgia, o debate permanece complicado. Isso porque como destaca Elimar Szaniawski, há 

um direito de propriedade que as pessoas possuem sobre o seu próprio corpo, sendo que a 

disposição de partes do mesmo seria o exercício da titularidade de tal direito de propriedade. 

Em sentido contrário, poder-se-ia pensar que dispor do próprio corpo seria um atentado, um 

crime à própria constituição física.[25] 

Argumenta-se enfim que a realização da intervenção médica irá trazer ao paciente 

transexual uma nova condição de vida e que o mesmo irá, ao adaptar-se à sua nova condição 

física, ter a chance de se reinserir na sociedade, mas agora assumindo a sua nova identidade. 

Mas, qual a importância existe para o Direito em se tratar de temas como a transexualidade? 

Que tipos de conseqüências são geradas quando se é autorizada a cirurgia pela equipe 

médica? Existe algum limite para essa disposição do próprio corpo, em face dos direitos de 

personalidade? 

Então, o artigo 13 do atual Código Civil reza que “salvo por exigência médica, é 

defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da 

integridade física, ou contrariar os bons costumes”. 

A fim de lançar um debate, aduz-se aos artigos 11 e 12 do mesmo diploma civilístico, 

sendo que tais normativos estabelecem que: 

Art.11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 

exercício sofrer limitação voluntária. 

Art.12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei 

  

Portanto, em face dos direitos de personalidade o direito assume um caráter protetivo 

ao direito do transexual em realizar a cirurgia de troca de sexo, legitimando todas as 

conseqüências que advirão da intervenção, como, por exemplo, a troca de nome no Registro 

Civil, ou, ao contrário, fundamentando-se nos direitos da personalidade, o ordenamento 

jurídico proibiu qualquer espécie de disposição do próprio corpo para fins de troca de sexo, 

interpretando-se literalmente o caput do artigo 13 do Código Civil de 2002? 
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A fim de se legitimar qualquer discussão sobre o aspecto levantado é preciso, 

inicialmente, analisar o que são os direitos de personalidade, a fim de relacioná-los com a 

transexualidade e a identidade do sujeito, objeto do capítulo. Deve-se alertar, todavia, que, ao 

se discutir o âmbito de aplicação dos direitos de personalidade, neste primeiro momento, 

busca-se lançar apenas as bases para a discussão, sendo que as implicações decorrentes ao 

transexual serão analisadas posteriormente. Adriano de Cupis assevera que “a personalidade, 

ou capacidade jurídica, é geralmente definida como sendo uma susceptibilidade de ser titular 

de direitos e obrigações jurídicas. Não se identifica nem com os direitos nem com as 

obrigações e nem é mais do que a essência de uma simples qualidade jurídica”.[26] 

Logo, a qualidade de ser titular de direitos não é apenas algo que decorre da natureza 

fática, mas sim do próprio ordenamento jurídico que tutela os interesses dos indivíduos. A 

personalidade, classicamente, é tida como o próprio pressuposto dos direitos e das obrigações 

jurídicas. Novamente, conforme De Cupis, “a personalidade seria uma constituição física 

destinada a ser revestida de direitos, assim como os direitos seriam destinados a revestir a essa 

mesma configuração”.[27] 

Em termos de identidade, pode-se afirmar que o sujeito revela-se um legítimo sujeito 

de direitos quando se considera que a sua identidade é o seu próprio objeto. Em outras 

palavras, é reconhecer os direitos subjetivos privados inerentes ao ser humano, respeitando-se 

a individualidade de cada um. Deste modo, direitos como integridade física, liberdade, honra 

são considerados como direitos privados, de interesse da própria pessoa.[28] 

Importante referir que os direitos da personalidade constituem-se 

na medida em que se contextualizam em determinada relação jurídica com 

outro sujeito, identificando-se tais sujeitos na coletividade, ou seja, todos são 

destinatários da norma jurídica, logo, do direito objetivo, onde estão 

inseridos os direitos da personalidade, onde assumem a responsabilidade de 

não lesarem os direitos da personalidade de outro sujeito, titular dos 

mesmos.  

  

            Justifica-se, por certo, a proteção aos direitos da personalidade, em vias de 

constitucionalidade, o próprio reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana 

pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso III. Destarte, as normas 

constitucionais que objetivam a proteção da personalidade são dotadas de eficácia e 

concretude, haja vista que a Constituição assume um papel de centro do ordenamento jurídico, 

afastando a dicotomia rígida existente entre o público e o privado, rechaçando-se, por 

conseqüência, a divisão entre o Direito Civil e o Direito Constitucional, de modo que a 
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proteção da pessoa humana é garantida pelo direito como um sistema unitário, e não pelo 

direito público ou pelo direito privado. 

            Neste sentido, o ordenamento jurídico não conceitua de forma explícita o que 

é pessoa, mas recebe uma noção, atribuindo-lhe carga valorativa, podendo, em vista disso, 

apenas limitar a capacidade de exercício de determinados direitos reconhecidos, mas sem 

subtrair o seu substrato axiológico.[29] Assim, proteger os direitos de personalidade frente ao 

ordenamento jurídico é efetivar os direitos correspondentes a ela; ou seja, não respeitar os 

direitos da personalidade significa não respeitar a própria pessoa, desviando todo o 

fundamento em que se assenta o ordenamento jurídico, considerando a pessoa humana como 

sujeito central de direitos. 

            Inerente ao sujeito, o direito à vida acaba, por lógica, caracterizando-se como 

um direito intransmissível, configurando-se em atributo de direito da personalidade. Este 

direito à vida é um direito eminentemente privado, posto que respeita a pessoa enquanto 

possui uma condição de existencialidade. 

Trata-se de um direito tão fundamental que está positivado no artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, sendo a fonte primária de todos os demais direitos, decorrentes 

do reconhecimento do direito à vida, os quais não poderão desenvolver-se de forma plena, se 

não houver a proteção a este, que é fundamental. Nenhum direito existirá separadamente do 

direito à vida. Portanto, a vida protegida pelos direitos da personalidade é aquela 

compreendida desde o momento da concepção. 

Conjugado ao direito à vida está o direito à integridade física da pessoa, sendo este 

direito da personalidade um bem ao modo de ser físico da pessoa. Novamente, de Cupis aduz 

que 

É digno de tutela o interesse público relativo à integridade física 

dos indivíduos, na medida em que tal integridade constitui condição de 

convivência normal, se segurança, de eficaz desenvolvimento da atividade 

individual profícua – e não se pode dizer que todas as manifestações da 

integridade física tenham essa importância.[30] 

  

Reconhecer o direito à integridade física como um direito privado, assim como é o 

direito à vida, é respeitar o indivíduo pela sua própria condição de ser humano. Diz-se, neste 

sentido, que o direito à integridade física protege a pessoa contra lesão ao seu corpo e à sua 

mente garantido o desenvolvimento físico e psíquico da pessoa. 

Reveste-se, dessa forma, a integridade física como qualidade dos direitos da 

personalidade, eis que acompanha o ser humano desde a sua concepção até a morte, como o 
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direito à vida. Ou seja, partindo-se da noção de direito à vida, refere-se ao direito à 

integridade física, construindo-se a idéia de existência da pessoa, onde a integridade é 

elemento constituinte desta existência, concentrando-se na manutenção dos atributos e 

características físicas – e psíquicas – do indivíduo, isso porque assume uma dimensão 

superior ao mero indivíduo considerado enquanto indivíduo dotado de um corpo físico. 

Preserva-se, assim sendo, a totalidade das partes e da constituição físico-corpórea que 

estrutura o ser humano, bem como o estado de saúde física e mental e a sua aparência. Logo, 

o direito à integridade física constitui-se em direito subjetivo da personalidade, dentro da idéia 

explanada no início do capítulo, eis que objetiva ao gozo dos bens da integridade física, eis 

que são direitos inatos a todo ser humano, e, aqui, registre-se, inclusive do transexual. 

O corpo humano, considerando seu aspecto biológico, é o meio pelo qual a pessoa 

desenvolve a sua vida, de modo a haver a junção do elemento espiritual e material para que a 

sua integridade seja protegida no âmbito jurídico.[31] Em face disso, e, considerando o viés da 

dignidade da pessoa humana, deve-se respeitar o direito à vida, bem como o direito à 

integridade física, de modo que a disposição do próprio corpo vedada pelo Código Civil de 

2002 deve ser interpretada no sentido de proibição que implique na inviabilidade do exercício 

do direito à vida e integridade, como, por exemplo, em casos que possa causar alguma 

deformidade permanente no corpo, o que, por certo, não é o caso do paciente que se submete 

à cirurgia redesignativa de sexo.[32] 

Neste sentido, a autorização da cirurgia de troca de sexo acaba não apenas por 

concretizar o direito à vida e à integridade, considerando-se que o procedimento não 

inviabiliza o seu exercício, mas o próprio direito à vida privada como direito da 

personalidade, nos moldes do disposto no artigo 21 do Código Civil de 2002, ao afirmar que 

“a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará 

as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. 

Significa dizer, portanto, que o direito à intimidade e à vida privada coadunam-se com 

a autonomia que possui o indivíduo, a partir do momento em que se garante a ele o direito de 

decidir sobre a sua vida íntima, independente e inviolável. Deste modo, afirma-se que a 

cirurgia de transexualização não significa apenas uma correção cirúrgica para uma patologia 

biopsíquica, mas sim um elemento concretizador de direitos da personalidade, ao qual não 

cabe ao direito prender-se em noções aparentemente imutáveis sobre a identidade das pessoas. 

3. A DESSACRALIZAÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA E SEUS EFEITOS 

NA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA: O TRANSEXUAL COMO SUJEITO DO 

DIREITO.  
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Em vista dos aspectos abordados nos capítulos anteriores, ao se reconhecer a 

identidade sexual do transexual, é preciso refletir sobre seu valor na família contemporânea. 

De forma breve, refere-se que o Direito de Família Clássico assentava-se em aspectos 

patrimonialistas, não havendo a consideração da pessoa enquanto um sujeito cujos direitos 

devem ser tutelados e garantidos. Luiz Edson Fachin irá referir que “o sujeito e o objeto 

ocupam espaço jurídico privilegiado na base das relações jurídicas”[33], onde ao sujeito 

assegura-se um papel avançado no sistema jurídico, eis que implica na noção de pessoa. Já, ao 

objeto são configurados princípios e regras que tutelam o regime jurídico dos bens. O citado 

autor, ao tratar da noção de pessoa aduz que: 

Primeiramente, pessoa não remetia à outra idéia senão a 

designação da máscara trágica que engrossava a voz do autor e também à 

designação da máscara dos ancestrais que se representava nos cortejos 

fúnebres. 

(...) 

Para esse modo de ver na acepção jurídica, pessoa é o ente físico 

ou moral suscetível de direitos e obrigações. Neste sentido, pessoa é o 

sinônimo de sujeito de direito ou sujeito de relação jurídica.[34] 

  

Por se considerar que pessoa remetia apenas à idéia de máscaras, é que se pode 

afirmar que o Código Civil de 1916 elevou o patrimônio como elemento nuclear das relações 

privadas. Diz-se que o conceito de indivíduo é que representou o marco inicial do relato 

político e jurídico moderno.[35] 

 O Código Civil de 1916 impregna-se de determinados preceitos morais, em vista da 

manutenção patriarcal da família, onde ao marido cabia exercer o papel de chefe da sociedade 

conjugal. Ou seja, nada mais do que a elevação do papel do homem na direção da sociedade 

conjugal. Infere-se, portanto, a ausência do transexual como um sujeito de direito na família 

clássica. 

Se neste Direito de Família não havia espaço para o transexual ser considerado um 

sujeito de direito em família, em vista da idéia patrimonialista e matrimonializada em que se 

assentavam os laços tradicionais, no Direito de Família contemporâneo, ao contrário, busca-se 

efetivar os ideários previstos na Constituição Federal para inserir os indivíduos dentro do 

contexto atual do que vem a ser família. Para tanto, é preciso buscar as bases da mudança do 

sistema codificado para o sistema aberto, que busca não trazer verdades absolutas, 

considerando a essência do ser, não o reduzindo a mero objeto, como o sujeito cartesiano.[36] 
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Neste quadro, é que se propõe questionar qual é a nova realidade que o Direito Civil e 

o próprio Direito de Família perpassam ao se considerar a abertura do ordenamento jurídico, 

como um caminho de superação da lógica reducionista, fechada, cartesiana, a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988? Ainda, nesta família contemporânea, há 

espaço para novos sujeitos de direito das famílias, num aspecto pluralista de formas 

familiares, dentre os quais também enquadra-se o transexual? 

Inicialmente, traz-se à luz a reflexão de Fachin acerca das transformações conceituais 

do Direito Civil, a partir de uma perspectiva crítica. Nas suas palavras: 

A transformação de paradigmas supõe riscos e possibilidades. As 

dificuldades advêm da força de permanência dos significados e dos saberes 

pretensamente perenes dos significantes. Outros horizontes podem ser 

captados para compreender o novo Direito Civil, até mesmo a palavra muda. 

Uma alteração expressiva é rejeitar as definições sempre exatas e 

pretensamente verdadeiras.[37] 

                              

Neste sentido, há uma nova seara comportamental dos três pilares do direito civil, que 

passam a considerar o sujeito em família, que se insere em um sistema jurídico, que busca 

definir um sujeito para um conjunto de objetos, pelo que o Direito Privado assume um papel 

de classificação dos fatos que a ele interessam, albergando-os, no sistema como fatos 

jurídicos. 

Portanto, há uma tendência no direito privado e no direito público, no sentido de se 

publicizar o direito privado e privatizar o direito público, fenômeno este denominado de 

publicização do direito, que junto a dois outros fenômenos denominados de 

constitucionalização e repersonalização do direito privado irão pautar os novos 

questionamentos e buscas de soluções para as contemporâneas questões de Direito Civil, em 

especial, o Direito de Família.[38] 

Segundo Eugênio Facchini Neto, “o fenômeno da constitucionalização do direito 

privado representa, de certa forma, a superação da perspectiva que via o universo jurídico 

dividido em dois mundos racionalmente diversos: o direito público de um lado e o direito 

privado de outro”.[39] Assim, retornando-se ao capítulo anterior deste trabalho quando se 

abordava a questão da evolução da noção de Estado, tem-se que a intervenção estatal na vida 

econômica e social das pessoas, a partir da idéia de estado de bem-estar, acarretou 

significativas conseqüências para o Direito, dentre as quais a publicização[40] do direito 

privado, já que ao Estado cabe agora o papel de interventor em atividades antes vistas apenas 

como do setor privado. 
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Assim, a própria Constituição ao introduzir em seu conteúdo os fenômenos da família, 

da propriedade e da atividade econômica, entre outras, constitucionaliza o direito privado, 

que, aos poucos fragmenta-se em diversas fontes normativas e não apenas em códigos 

reducionistas. Portanto, desta constitucionalização exsurgem os princípios constitucionais 

que, ao serem interpretados e concretizados acabam por introduzir no sistema jurídico dois 

outros fenômenos: o da repersonalização do direito civil e o da despatrimonialização do 

direito civil.[41] 

 A constitucionalização do direito privado pode, então, ser vista sob dois enfoques: a 

um, tratando-se da descrição do fato de que diversos institutos tipicamente de direito privado 

como a família e a propriedade passam a ser tutelados também pelas constituições hodiernas, 

assumindo uma relevância constitucional. A dois, significa a questão da hermenêutica 

contemporânea, a partir das reflexões acerca da força normativa dos princípios, a 

interpretação conforme a Constituição, entre outros, de modo que esta segunda acepção 

possibilita um olhar sobre os princípios constitucionais principalmente na área dos direitos 

fundamentais e sociais.[42] 

Facchini bem coloca, neste sentido, que: 

Em outras palavras, afirma-se que a Constituição não é apenas um 

programa político a ser desenvolvido pelo legislador e pela administração, 

mas contém normatividade jurídica reforçada, pois suas normas são 

qualitativamente distintas e superiores às outras normas do ordenamento 

jurídico, uma vez que incorporam o sistema de valores essenciais à 

convivência social, devendo servir de parâmetro de conforto para todo o 

ordenamento jurídico, além de auxiliar a este como critério informativo e 

interpretativo validante.[43] 

  

Assim sendo, com a afirmação da supremacia da Constituição, que sedimenta valores, 

princípios e regras é que foi possível a compreensão das relações entre o público e o privado, 

tidas como inexistentes, eis que tratavam-se duas esferas distintas e incomunicáveis. 

No caso do Direito de Família percebe-se que anteriormente as características que 

definiam a família abrem espaço para novas configurações. Assim, o que antes se chamava de 

família matrimonializada, hierarquizada, patriarcal e de feição transpessoal acaba por ser 

substituída pela pluralidade familiar, a igualdade substancial a direção diárquica, onde os 

laços constituem-se pelo afeto, a fim da realização e felicidade da família, no modelo 

eudemonista, portanto.[44] 
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Para entender a repersonalização a partir do texto constitucional é mister trabalhar o 

princípio inscrito na Carta Magna que orienta todo o ordenamento jurídico, por colocar a 

pessoa como centro axiológico, cujos olhos da sociedade e do direito devem estar atentos para 

os seus anseios, ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual vem expresso no 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Este princípio, ganha força e concretização por 

intermédio de demais princípios, também inscritos na Constituição Federal de 1988, com a 

finalidade de se formar um sistema jurídico harmônico, afastando o individualismo do Direito 

Civil clássico, para eivar de inconstitucionalidade qualquer fonte normativa que venha a 

conflitar com este princípio.[45] 

Deve-se esclarecer que não há nenhuma pretensão em se conceituar o princípio da 

dignidade da pessoa humana em termos fechados, eis que diante do pluralismo das relações 

sociais contemporâneas, a noção de dignidade da pessoa humana, é, no mínimo, uma noção 

em permanente desenvolvimento, o que não combina, portanto, com definições cerradas. 

Há que se considerar que a dignidade é uma qualidade inerente à pessoa humana, de 

modo que se reveste das características da irrenunciabilidade e inalienabilidade. Ou seja, é 

uma condição humana que deve ser protegida e respeitada, por ser indispensável ao 

desenvolvimento da pessoa, vista, onde o Direito assume um papel de garantidor deste 

atributo intrínseco ao indivíduo, visto como um sujeito de direito. Neste sentido, afirma Ingo 

Sarlet que: 

Assim, vale lembrar que a dignidade evidentemente não reside 

apenas onde é reconhecida pelo Direito e na medida em que este a 

reconhece, já que constitui dado prévio, no sentido de preexistente e anterior 

à toda experiência especulativa. Todavia, importa não olvidar que o Direito 

poderá exercer papel crucial na sua proteção e promoção, não sendo, 

portanto, completamente sem fundamento que se sustentou até mesmo a 

desnecessidade de uma definição jurídica da dignidade da pessoa humana, na 

medida em que, em última análise, se cuida do valor próprio, da natureza do 

ser humano como tal (...).[46] 

  

A dignidade da pessoa humana é mais do que mero princípio: é regra jurídica a ser 

respeitada e protegida por toda a sociedade. O destaque e importância deste princípio são 

tantos que Sarlet, com sensibilidade, coloca que 

(...) dentre as funções exercidas pelo princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana, destaca-se pela sua magnitude, o fato de ser, 

simultaneamente, elemento que confere unidade de sentido e legitimidade a 

uma determinada ordem constitucional, constituindo-se, de acordo com a 
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significativa fórmula de Haverkate, no “ponto de Arquimedes do estado 

constitucional”.[47]  

  

Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana busca não apenas garantir o 

tratamento humano à pessoa, mas sim, em termos jurídicos, transformar o Direito Civil, a fim 

de ultrapassar o individualismo de outrora, para fazer ressurgir em uma nova matriz 

axiológica o reconhecimento da dignidade como fundamento constitucional básico à 

concretização do texto elaborado pelo constituinte. 

Segundo Maria Celina Bodin de Moraes, são corolários da dignidade da pessoa 

humana os princípios jurídicos da igualdade, da integridade física e moral, da liberdade e da 

solidariedade.[48] Ou seja, é necessário reconhecer a igualdade entre as pessoas para que se 

proteja a integridade psicofísica das mesmas, no intuito de garantir a liberdade dos indivíduos, 

onde a sociedade acolhe estes sujeitos livres, concretizando o princípio da solidariedade. 

Como concretizador da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade 

manifesta-se como a garantia de não haver tratamento discriminatório, onde cada indivíduo 

possui o direito de ser igual aos demais sujeitos de direito, vinculando-se ao aspecto formal da 

igualdade. Mas, a tutela da dignidade da pessoa humana, para além de mera vinculação 

formal, deve ser aplicada e interpretada a partir do respeito do direito à diferença, a fim de 

possibilitar a coexistência entre as pessoas, onde o que distingue cada uma das pessoas é a sua 

igualdade em termos de dignidade humana.[49] 

Assim sendo, aceitar a liberdade e integridade do outro significa o reconhecimento de 

uma sociedade solidária nos moldes propostos pela Constituição Federal, em vista do próprio 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Sobre o princípio da solidariedade, 

novamente se traz a reflexão de Maria Celina Bodin de Moraes: 

Se a solidariedade fática decorre da necessidade imprescindível da 

coexistência humana, a solidariedade como valor deriva da consciência 

racional dos interesses em comum, interesses esses que implicam, para cada 

membro, a obrigação moral de “não fazer aos outros o que não se deseja que 

lhe seja feito”.[50] 

  

Ou seja, o princípio da solidariedade previsto pelo legislador constitucional identifica-

se com o desenvolvimento da existência digna com o intuito de se desenvolver uma sociedade 

livre e justa, sem excluir o outro. 
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Portanto, quando se fala em dignidade da pessoa humana, está se falando nos próprios 

direitos fundamentais, posto que, contemporaneamente, ter condições para estar em família é 

ter a dignidade humana respeitada. O direito de ser família é fundamental ao desenvolvimento 

íntegro da pessoa, que se insere na sociedade como um verdadeiro sujeito cujos direitos 

devem ser tutelados em nome do desenvolvimento do Estado Democrático proposto pela 

Constituição Federal de 1988. 

Os direitos fundamentais são fruto de reivindicações, oriundas de situações de 

injustiça aos bens fundamentais inerentes aos seres humanos, pois sem o reconhecimento dos 

direitos fundamentais não há como existir uma ordem democrática, onde não haverá um 

espaço livre para desenvolvimento da igualdade e liberdade humana. Assim, só se pode 

vislumbrar a figura dos direitos fundamentais dentro de uma ordem constitucional.[51] 

Para Ingo Sarlet, “os direitos fundamentais exercem sua eficácia vinculante também na 

esfera jurídico-privada, isto é, no âmbito das relações jurídicas entre particulares”.[52] Esta é a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, num contexto em que se exprimem valores que 

o Estado deve respeitar, promovendo uma proteção global dos direitos fundamentais, de modo 

que atinjam todo o ordenamento jurídico. 

            Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana assume uma posição de 

destaque, eis que serve como justificativa da fundamentalidade dos direitos consagrados na 

Constituição Federal de 1988, onde acaba sendo concretizado pelos demais princípios 

oriundos do texto constitucional, conforme abordado, moldando uma rede sistemática, cuja 

interpretação do direito se fortalece a partir da consideração dos princípios e valores.[53] 

 Feitas estas considerações, é possível perceber que tratar o indivíduo como um sujeito 
com dignidade é remodelar, por conseqüência, a idéia de formação familiar, uma vez que, ao 
se considerar a pessoa como ser humano, a família torna-se um lugar de realização da 
dignidade de seus membros[54], para além da rigidez do Direito Civil clássico, o qual 
estruturava a família com base na sacralização do matrimônio, a fim de não apenas 
concretizar a aplicação das idéias constitucionais, mas sim a laicidade do Estado brasileiro. 

Atento a esta questão é que se deve reconhecer as diversas formas familiares que se 

estruturam na contemporaneidade, em vista do que, hodiernamente, denomina-se de 

pluralismo das formas familiares, cujo contexto irá permitir uma reflexão sobre a família 

contemporânea, bem como o espaço de inserção do transexual como um novo sujeito de 

direito de família, fruto da repersonalização das formas familiares, considerando o afeto como 

um valor jurídico, o qual pauta a construção das novas famílias. 

Segundo Maria Cláudia Crespo Brauner, a pluralidade de formas de constituição de 

família significa uma ruptura com o modelo único instituído pelo casamento. Desta forma, 
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aceitar as outras formas de relação é reconhecer o princípio do pluralismo e liberdade, que 

vem personificar as relações da sociedade contemporânea.[55] Este processo de 

reconhecimento de outras formas de constituir família é gradual e exige um enfrentamento do 

legislador e dos doutrinadores para se desconstruir o modelo herdado da família patriarcal, 

num verdadeiro movimento de integração das pessoas frente à complexidade das relações que 

se colocam na contemporaneidade. 

Neste quadro, o afeto foi paulatinamente ingressando no sistema jurídico, como um 

valor a ser considerado no momento em que as pessoas decidem formar um vínculo familiar 

ou dissolvê-lo. Nas famílias atuais o afeto significa muito mais que a presunção de sua 

existência como nas famílias patriarcais. Contextualizado na sociedade contemporânea, o 

afeto representa a visibilidade da família. 

Conforme leciona Silvana Maria Carbonera: 

Sua existência é mais concreta, sendo provada quotidianamente, o 

que novamente revela um modelo jurídico de família mais preocupado com 

os sujeitos do que com o conjunto. Esta noção contemporânea pode ser 

localizada em duas situações nas relações jurídicas de família: na formação e 

dissolução de casais e nas relações paterno-filiais.[56]  

  

Portanto, para além de uma consideração jurídica do afeto, este princípio da 

pluralidade familiar galgada pelo afeto traduz-se no direito de ser família. A nova realidade do 

Direito Civil contemporâneo passa a defender os interesses da pessoa, direcionando a ela a 

sua atenção, para funcionalizar socialmente institutos vistos classicamente como de 

exclusividade do direito privado, a fim de concretizar os interesses existenciais da pessoa 

humana, para salvaguardar o seu desenvolvimento. 

Nas palavras de Jussara Meirelles: 

Enfim, a pessoa humana passa a centralizar as cogitações jurídicas, 

na medida em que o ser é valorizado. O seu papel anteriormente estabelecido 

pelas disposições do Código Civil, determinado fundamentalmente pela 

propriedade, pelo ter, assume função meramente complementar.[57]  

  

Nesta seara, ser família contemporaneamente é entender a pessoa como um sujeito 

de direito, com liberdade de construir, manter e dissolver a sua relação, pois a família é o 

espaço de realização pessoal e da dignidade humana de seus membros. Ou seja, a 

repersonalização das relações familiares é um processo que revaloriza a dignidade humana, 

onde o afeto desponta como elemento nuclear definidor da família, colocando a pessoa como 
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figura central da tutela jurídica, ao contrário do individualismo da propriedade, baluarte da 

época da codificação.[58] 

Portanto, a nova feição familiar caracteriza-se pela pluralidade e abertura 

multifacetária e democrática, onde, não apenas deve haver o espaço de reconhecimento, mas 

sim a efetiva proteção, consoante o caput do artigo 226 da Constituição Federal, o qual prevê 

ser a família a entidade protegida pelo Estado, predominando o modelo eudemonista[59] de 

família, como o local privilegiado para garantir a dignidade humana e realização plena do ser 

humano.[60] 

Neste sentido, em que a família passa a assumir novos contornos na sociedade 

plural, Pietro Perlingieri afirma que a família como formação social é garantida em função da 

realização das exigências humanas, como lugar onde se desenvolve a pessoa.[61] Desta forma, 

a função serviente da família deve ser realizada de forma integrada na sociedade, merecendo 

tutela em nome do princípio da dignidade, da igualdade e da democracia. A família deve ser 

respeitada, pois inspira-se “como qualquer formação social, no princípio da democracia”.[62] 

É mister refletir sobre institutos de Direito de Família, e a tutela aos direitos 

do  transexual. Com relação ao casamento deve-se considerar que este instituto clássico é 

visto como a legitimação de uma união sexual entre pessoas de sexo diferente, de onde emana 

a prole. Apenas para título ilustrativo, cite-se o pensamento de Orlando Gomes, o qual 

conceitua o casamento da seguinte forma: “casamento é vínculo jurídico entre um homem e 

uma mulher, de base sexual, nascido do seu consentimento, do qual resultam direitos e 

deveres peculiares para os que o contraem e os que nascem dessa união”. [63] 

Se há uma afirmação de que o casamento só pode ocorrer entre indivíduos do sexo 

oposto, é preciso saber qual das acepções da palavra sexo deve ser a aplicada, já que, como 

abordado no início deste trabalho, a palavra sexo pode designar um estado biológico, 

psicológico, sociológico, entre outros. Quando o indivíduo se submete à cirurgia sabe que a 

sua constituição interna restará a mesma de seu sexo biológico de origem, então, aos olhos de 

uma sociedade discriminatória carregará a mácula de ser transexual, pois este adjetivo o 

acompanhará para sempre em sua vida.[64] É “como se a sociedade num gesto magnânimo 

lembrasse sempre ao transexual que ele pode parecer-se com o que pretende, mas nunca será 

realmente o que pretende”.[65] Logo, argumenta-se que o transexual deve ter a possibilidade de 

constituir família sob a proteção do Direito.. 

Segunda hipótese seria a operação de troca de sexo na constância do casamento. Neste 

caso, mesmo que numa interpretação literal dos 1.156 e 1.157 do Código Civil de 2002 fosse 

se considerar a hipótese de erro essencial na pessoa do outro, sendo causa de anulação do 
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casamento, nem sempre este erro pode tornar insuportável a vida em comum, pois não cabe ao 

Direito dizer se o indivíduo irá ou não considerar insustentável a sua convivência com seu 

cônjuge pelo fato de ser transexual.[66] 

É preciso lutar para promover o bem das pessoas, pois apenas assim é que se 

concretizará o princípio que se encontra consagrado no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna 

de 1988, onde, em nome da dignidade da pessoa humana, o constituinte estabeleceu a vedação 

a qualquer forma de discriminação, para possibilitar que o indivíduo busque a sua realização 

pessoal, e, por conseqüência, dentro da família, como consectário do princípio da liberdade de 

formas familiares e, sobretudo, da pluralidade das formas familiares, tutelando-

se,verdadeiramente, direitos em um Estado Democrático.. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A pretensão deste trabalho, longe de encerrar a discussão sobre o tema, reside em 

apresentar algumas reflexões sobre o reconhecimento do transexual como sujeito de direito, 

tanto no que se refere aos Direitos Humanos, Direito Privado, Direitos da Personalidade e, 

especialmente, no Direito de Família. Tais reflexões foram viabilizadas, como se pode 

perceber, a partir da perspectiva interdisciplinar, isto é, da conjunção entre Medicina, 

Bioética, Estudos de Gênero e Direito. 

É necessária uma abertura conceitual para garantir a liberdade da identidade sexual. 

Para além disso, a cirurgia de transgenitalização não pode apenas ser entendida como um 

procedimento cirúrgico que corrigirá uma sexopatia. Neste ato está a concretização de um 

desejo, de uma vida, de uma pessoa. É mais do que isso: se o ato médico consegue 

biologicamente essa concretização, cabe, igualmente, ao Direito tutelar as garantias 

fundamentais ao transexual, demonstrando que está atento às mudanças sociais e que não é 

apenas um conjunto de normas que repetem velhas fórmulas já vistas anteriormente. 

É possível inferir, então, que hodiernamente a noção de sexo compreende não apenas 

o aspecto biológico e morfológico, mas sim outros fatores como o social e o psíquico, e a 

questão de gênero, por exemplo, conforme abordado. Vedar o direito de redesignação do 

estado sexual significa uma quase chancela com os modos clandestinos utilizados, por meio 

de automutilações, por exemplo, ou, em casos mais graves, o próprio suicídio. 

Em outras palavras, a impossibilidade de redesignação da identidade sexual contraria o 

próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, erigido pela Constituição 

Federal de 1988. É em nome da dignidade da pessoa humana que deve, desta forma, ser 
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autorizado o procedimento cirúrgico, como forma de garantir a defesa desta dignidade, e 

reconhecido os seus reflexos jurídicos. 

O Direito, neste sentido, abre espaço para novos sujeitos, e, a partir da Constituição 

Federal de 1988 com a eleição da dignidade da pessoa humana como princípio norteador do 

ordenamento jurídico, todos estes acabam por merecer a tutela jurídica de seus interesses. 

Neste sentido, concretiza-se o direito de ser família. Segundo Tânia da Silva Pereira, “a 

importância do grupo familiar advém do fato de a família ser, ao mesmo tempo, o objeto das 

recordações dos indivíduos e o espaço no qual essas recordações possam ser avivadas”.[67] 

Não à toa, a Constituição Federal de 1988 dedicou o seu artigo 226 à proteção da 

família enquanto base da sociedade, a qual possui proteção especial do Estado. Portanto, é 

papel não apenas do Direito, mas sim de toda a sociedade salvaguardar que o indivíduo 

possua a sua identificação com determinada forma familiar, uma vez que a sua integração nas 

relações sociais se dá também a partir da sua formação em família, inclusive na própria 

personalidade. 

O Direito brasileiro superou o modelo clássico de família, caracterizado pelo 

patriarcalismo e hierarquia entre seus membros, cuja única forma legítima de ser família era o 

casamento, como é possível verificar no artigo 226 da Constituição Federal de 1988, onde o 

afeto é que legitima as formações familiares. Não há, portanto, como desconsiderar o 

transexual como um sujeito de direito e  vendar os olhos para a possibilidade já existente de 

cirurgia de redesignação de estado sexual como forma de atenuar o sofrimento do indivíduo 

que possui desconformidade com o seu sexo biológico. É necessário olhar o outro sem medo, 

sem as amarras do passado, sem as máculas da discriminação, sem a idéia de individualismo, 

sem o “cada um por si”. Nas palavras de Emmanuel Lévinas: 

“Não se deve ficar impressionado pela falsa maturidade dos 

modernos que não encontram para a ética, denunciada sob o nome de 

moralismo, um lugar no discurso racional (...). Esta inversão humana do em-

si e do para-si, do “cada um por si”, em um eu ético, e, prioridade do para-

outro, esta substituição ao para-si da obstinação ontológica de um eu 

doravante decerto único, mas único por sua eleição a uma responsabilidade 

pelo outro homem (...) esta reviravolta radical produzir-se-ia no que chamo 

do rosto de outrem.[68] 

  

Assim, olhar o outro é o olhar em seu rosto com afeto, com responsabilidade, 

reconhecendo-o como um sujeito de tutela jurídica, cuja proteção deve ser garantida não 
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apenas pelo formalismo legislativo, mas pela materialidade social, que não considera o outro 

– o transexual – como diferente, mas como igual, com capacidade jurídica e com garantia de 

salvaguarda de sua dignidade. Encontra-se aí a razão para olhar o transexual com afeto, em 

seu rosto, e garantir-lhe o acesso aos direitos que estão legitimados no ordenamento jurídico, 

para, então, sem amarras e sem uma falsa não discriminação, reconhecer-lhe como um 

verdadeiro sujeito de Direito de Família. 
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pensamento cartesiano para o Direito de Família seria possível afirmar que no modelo clássico e fechado do 
sistema codificado a família era o laço que trazia a certeza da perenidade, sendo indissolúvel. Hodiernamente, 
pelo contrário, esta concepção não possui espaço frente ao momento de questionamentos e incertezas que 
compõem o sistema jurídico, de modo que caberá ao intérprete a missão de aplicar a lei sempre com uma 
reflexão de que a pessoa não se esgota no ordenamento jurídico, e, que, portanto, é preciso um novo olhar sobre 
ela, para lhe garantir seus direitos fundamentais, que se encontram ao longo do ordenamento jurídico, 
principalmente na Constituição Federal de 1988. Para maior aprofundamento sobre o pensamento cartesiano, 
vide DESCARTES, René. Discurso do Método. Ed. Cone. 
[37] FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil à luz do novo Código Civil Brasileiro. p.175.  
[38] FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil à luz do novo Código Civil Brasileiro. p.176 e 
seguintes. 
[39] NETO, Eugênio Facchini. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado 
in SARLET, Ingo Wolfgang (org.) Constituição, direitos fundamentais e direito privado. p. 15.  
[40] Ibidem. p.15. 
[41] Estes fenômenos são referenciados e trabalhados principalmente por FACHIN, Luiz Edson em suas obras 
Teoria crítica do direito civil à luz do novo Código Civil Brasileiro e Estatuto jurídico do patrimônio 
mínimo, sendo também abordados por NETO, Eugênio Facchini. Reflexões histórico-evolutivas sobre a 
constitucionalização do direito privado in SARLET, Ingo Wolfgang (org.) Constituição, direitos 
fundamentais e direito privado.   
[42] Para maiores reflexões vide NETO, Eugênio Facchini. Reflexões histórico-evolutivas sobre a 
constitucionalização do direito privado in SARLET, Ingo Wolfgang (org.) Constituição, direitos 
fundamentais e direito privado. p.39-40. 
[43] Ibidem. p.41. 
[44] FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil brasileiro. p.39. 
[45] SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. p.43. 
[46] Ibidem. p. 43 e seguintes. 
[47] SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. p.79. 
[48] MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo in SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, direitos fundamentais e direito privado. p.119. 
[49] Ibidem. p.126 
[50] Ibidem. p.140-141. 
[51] Ibidem. p.350 e seguintes. 
[52] Ibidem. p.353. 
[53] Ibidem. p.353. 
[54] Sobre isto, deve-se referir à função serviente da família aludida por Pietro Perlingieri. Esta função serviente 
significa que a família é um valor constitucionalmente garantido nos limites da sua conformação, sendo um lugar 
de realização das exigências humanas. Assim, a família, enquanto formação social, deve se tutelada em face dos 
valores concretizadores da democracia, como a dignidade, a igualdade e a solidariedade. A fim de maiores 
considerações, sugere-se a consulta de PERLINGIEI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito 
Civil Constitucional, p.243-246. 
[55] BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. O pluralismo no Direito de Família brasileiro: realidade social e 
reinvenção da família in MADALENO, Rolf Hanssen e WELTER, Belmiro Pedro. Direitos fundamentais do 
Direito de Família. p.259. O pluralismo das relações familiares significa, portanto, reconhecer que na sociedade 
contemporânea, para além da família instituída pelo matrimônio, deve ser reconhecido o espaço da família 
formada pela união estável, a família monoparental, a família reconstituída, a família homoafetiva e, por que 
não, a família formada pelo transexual. 
[56] CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família in FACHIN, Luiz Edson. 
Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro contemporâneo. p.298. 
[57] MEIRELLES, Jussara. O ser e o ter na codificação civil brasileira: do sujeito virtual à clausura 
patrimonial in ibidem. p.111. 
[58] Para maiores considerações sobre este aspecto, sugere-se a leitura de LÔBO, Paulo Luiz Netto. A 
repersonalização das relações de família in ARAÚJO, Luís Ivani de Amorim e DEL’OMO, Florisbal de 
Souza. Direito de família contemporâneo e os novos direitos. p.99-114. 
[59] CARDOSO, Simone Tassinari. Do contrato parental à socioafetividade in ARONNE, Ricardo. Estudos de 
Direito Civil-Constitucional. Volume 2. p.104. 
[60] FARIAS, Cristiano Chaves de. A família da pós-modernidade: em busca da dignidade perdida da pessoa 
humana (ou famílias sociológicas versus famílias reconhecidas pelo Direito: um bosquejo para uma 
aproximação conceitual à luz da legalidade constitucional in FARIAS, Cristiano Chaves de. Escritos de 
direito de família. p.12. 
[61] PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. p.244. 
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[62] Ibidem. p.246. 
[63] GOMES, Orlando. Direito de Família. p.38 e seguintes. 
[64] Deve-se referir que o objetivo da cirurgia de redesignação de sexo possibilita a conformação do sexo 
biológico com o sexo psicológico do transexual. Assim, não é correto que aquele indivíduo seja sempre tratado 
como alguém que se submeteu a um procedimento para transgenitalização, pois, deste modo, não haverá 
nenhuma chance daquele ser humano integrar-se na sociedade. Pelo contrário, o sofrimento pelo qual este 
indivíduo passa só tenderia a aumentar, posto que se antes havia preconceito da sociedade com a sua situação de 
desconformidade entre a aparência biológica e a psicológica, carregar o adjetivo transexual é nada mais do que 
perpetuar a discriminação pela realização da cirurgia. Ou seja, de qualquer forma sempre continuará sendo um 
indivíduo diferente, a ser excluído, o que, para quem busca desenvolver um trabalho dentro do Direito não pode 
haver, em especial no Direito de Família, pois estes indivíduos também são aqueles que buscam se socorrer do 
Judiciário para buscarem a tutela de seus direitos, os quais não podem ser simplesmente negados por uma 
condição de sexopatia daquela pessoa.  
[65] ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do transexual. p.135. 
[66] Diz-se que não cabe ao Direito estabelecer se a convivência se tornará insustentável porque cabe a cada 
pessoa escolher a qual família deseja pertencer, uma vez que um dos princípios que norteiam o Direito de 
Família contemporâneo é o da liberdade de formas familiares, que consagra a formação afetiva da família, nos 
moldes dos artigos 226 e 227 da Constituição Federal, de modo que liberdade e igualdade andam juntas na 
elaboração da família. Segundo Maria Berenice Dias, “todos têm liberdade de escolher o seu par, seja do sexo 
que for, bem como o tipo de entidade que quiser para constituir sua família” in Manual de Direitos das 
Famílias. p.61 
[67] PEREIRA, Tânia da Silva. Famílias possíveis: novos paradigmas na convivência familiar in PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. Afeto, ética, família e o novo Código Civil brasileiro. p.653. 
[68] LÉVINAS, Emmanuel. Ensaios sobre a alteridade. p.269. 
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A MEDICINA BRASILEIRA NO 
SÉCULO XXI – A CONTRIBUIÇÃO DA PONDERAÇÃO PARA QUE OS 

AVANÇOS CORRESPONDAM AOS INTERESSES DO HOMEM 
 

FUNDAMENTAL RIGHTS AND BRAZILIAN MEDICINE IN THE TWENTY-FIRST 
CENTURY - THE CONTRIBUTION OF THE BALANCING OF PRINCIPLES TO 

HUMAN PROGRESS 
 
 
 

LILIA MESQUITA TEIXEIRA ALVES 
 

RESUMO 
Este trabalho tem como objeto central examinar alguns conflitos atinentes à prática médica 
brasileira. Para tanto, será feito um breve histórico acerca do caminho percorrido pela 
medicina, considerando os seus avanços no século XXI e as disposições constitucionais que 
salvaguardam direitos fundamentais muito discutidos na atividade médica, bem como 
observadas casuísticas sobre o tema. Como marco teórico foi escolhida a Teoria dos Direitos 
Fundamentais de Robert Alexy e a sua idéia de ponderação de interesses como método viável 
para solução dos conflitos que envolvem a relação médico-paciente. 
PALAVRAS-CHAVE: MEDICINA; DIREITOS FUNDAMENTAIS; PONDERAÇÃO DE 
INTERESSES. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to examine some central conflicts pertaining to medical practice in Brazil. 
For this purpose, will be shown a brief history about the path followed by the Medicine, 
considering the advances in the XXI century and the constitutional provisions that protect 
fundamental rights much discussed in medical activity, and observed case series on the topic. 
Theoretical framework was chosen as the Theory of Fundamental Rights by Robert Alexy and 
his idea of balancing of interests as a viable method to solve the conflict involving the 
physician-patient relationship. 
KEYWORDS: MEDICINE; FUNDAMENTAL RIGHTS; BALANCING OF INTERESTS. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

A medicina e o direito, outrora considerados como realidades paralelas, são comumente 
apontados, na atualidade, como as grandes balizas do porvir da humanidade, que com 
freqüência se flexionam e se cruzam para momentos de reflexão e busca de solução para as 
situações complexas, não raras e comumente urgentes. 

Assim como a medicina, a forma de pensar o direito também evoluiu muito no último século. 
Se os avanços da ciência e da tecnologia trazem novas questões que pugnam por solução na 
medicina, o direito, percebido como objeto cultural, reconhece as limitações das respostas 
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dogmáticas e do procedimento estático da subsunção do fato a norma, se impondo a busca por 
métodos mais efetivos para dirimir os conflitos que lhes são apresentados. 

A medicina tem observado que o conhecimento necessário para a sua prática vai além do 
corpo humano e de suas partes. Após ter trilhado um incessante caminho para a especialização 
desta ciência que culminou com a adoção do modelo flexineriano[1] de ensino médico, vive 
um momento de retomada de valores e percepção da necessidade de conhecimentos e 
métodos, antes relegados à área das chamadas humanidades. 

O conceito de saúde se amplia, o paciente não é mais um objeto portador de um defeito 
(doença) que deverá ser restaurado para possibilitar seu retorno à sociedade sadia[2]. 

Agora o paciente é sujeito de direito e a medicina muito mais que uma ciência produtora de 
verdades absolutas que deveriam apenas ser aceitas, passa a necessitar de conhecimentos 
humanísticos para dar conta das responsabilidades sociais as quais está exposta. 

A medicina continua ainda tendo que lidar com o sofrimento humano, isto é inerente a sua 
prática, mas suas verdades passam a ser possibilidades que devem ser discutidas entre as 
partes desta relação (médico-paciente) e viabilizadas, na medida do possível, pelo Estado. 

O médico que detém o conhecimento deve compartilhá-lo com o paciente, que tem não só 
este direito, como também o de transformar as possibilidades em práticas validadas para o 
caso concreto, através do seu necessário consentimento. 

De outra banda, o direito constata a inacessibilidade das conquistas propiciadas pelo 
conhecimento humano para a maior parte das pessoas, sem falar nas conseqüências da 
inexistência de limites desta evolução, que deve ser monitorada por novos mecanismos de 
interpretação normativa para salvaguardar o respeito à dignidade humana. 

Logo, a aproximação destas ciências, aparentemente estanques, se dá pela constatação de uma 
necessidade comum, a ponderação dos interesses trazidos com a mudança das relações 
humanas no século XXI. 

O ponto fulcral deste breve estudo é o exame dos desafios existentes para a prática médica, 
em especial, aquela exercida na realidade brasileira. Sua relevância pode ser vista diante da 
necessidade de observância dos direitos fundamentais salvaguardados pela Constituição pátria 
e da possibilidade de adoção da contribuição alexiana relativa à ponderação de interesses na 
relação médico-paciente. 

Inicialmente, será apresentado um breve histórico da medicina, sendo identificadas as bases 
da relação médico-paciente e a necessidade de sua adequação a realidade atual, em face das 
situações complexas apresentadas pela medicina do século XXI. 

 Em seguida, será examinada a relevância dos direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988, tecendo-se breves considerações acerca da Teoria dos Direitos Fundamentais de 
Robert Alexy e sua ponderação de interesses, bem como aqueles direitos que maior 
repercussão causam no exercício da medicina, quais sejam: vida, saúde, informação, 
intimidade/privacidade e liberdade à crença religiosa, todos abrigados sob o manto da 
dignidade da pessoa humana. 

Neste panorama, nasce a motivação para o presente estudo que busca fomentar a discussão, 
empregando como método a pesquisa bibliográfica e de diplomas legais, além da verificação 
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dos conflitos existentes através de casuísticas, considerando que o judiciário não pode se 
transformar na primeira porta para solução de conflitos atinentes a relação médico-paciente. 

  

1. O CAMINHO DA MEDICINA ATÉ O SECULO XXI - FATOS HISTÓRICOS 
RELEVANTES. 

  

Não se têm registros documentais pré-históricos da prática médica, mas através da 
paleotologia e do estudo de esqueletos exumados é possível identificar a reparação de fraturas 
e a realização de trepanações do crânio [3] em antigas civilizações em todo o mundo. Assim, 
é possível afirmar que homens especializados prestavam socorro a outros homens feridos ou 
doentes com a finalidade de aliviar sua dor. 

A necessidade do homem de se ver interligado entre o tangível e o intangível e a utilização de 
interlocutores entre estas dimensões faz parte também da história da medicina. Tinha nos seus 
praticantes possuidores do dom ou do saber, que desfrutavam de autoridade, seriam estes os 
"agentes de comunicação" que ligavam o homem sofredor às potências soberanas dos céus. 

Mesmo sabendo da sua existência, este artigo não irá tratar aqui das etnomedicinas[4], ou 
seja, aquelas técnicas médicas diferentes da medicina ocidental que é a resultante de 
observações precisas e racionais fundadas na experimentação e reconhecida, também no 
Brasil, como merecedora de reconhecimento de sua habilitação técnica para viabilizar o 
exercício legal da medicina. 

Foram escolhidos como fatos históricos relevantes para compreensão dos pilares da medicina 
contemporânea o Código de Hamurabi e o Juramento de Hipócrates, a dissecação e os 
sistemas de saúde, reconhecendo nestes últimos a natureza coletiva dos cuidados com a saúde, 
sendo importante afirmar a riqueza da história da medicina e de sua interface cultural. 

  

• 1.1 CÓDIGO DE HAMURABI 

  

No século XVII a.C., o Código de Hamurabi, escrito em 21 colunas e contendo 282 cláusulas, 
pode ser entendido como uma importante referência normativa, não só para a medicina. 
Consiste em um ordenamento jurídico voltado à coletividade que dispõe acerca de diversas 
relações sociais, muitas delas já abrangidas também em antigas leis, mas sistematizadas pelo, 
então, rei da Babilônia. 

Não será tratada aqui a falta de proporcionalidade das sanções previstas e efetivamente 
impostas quando do seu descumprimento, tendo como finalidade ressaltar a existência de 
regulação da medicina desde os tempos antigos, sendo aqueles que a exerciam passíveis de 
responsabilização. 

No que tange a medicina, fixa os honorários de acordo como o tipo de intervenção cirúrgica 
em caso de sucesso, e as sanções, em caso de insucesso, trazendo, assim, vestígios da 
responsabilidade médica nas suas cláusulas 215 a 222[5]. 
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O Código é referência remota ainda aos direitos humanos que ganharam fôlego e visibilidade, 
nos moldes hoje conhecidos, com o advento das duas grandes guerras do século XX. Mas, é 
importante lembrar que muitos dos direitos ali postos são mantidos pelas constituições 
modernas, inclusive, a brasileira. 

  

• 1.2 JURAMENTO DE HIPÓCRATES 

  

Passando de pronto para a influência dos gregos como fundadores da medicina atual e de 
Hipócrates para libertar em parte a medicina das influências filosóficas e mágicas, faz-se 
importante citar o até hoje lembrado e discutido juramento de Hipócrates[6]: 

  

Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, e tomo por testemunhas todos os 
deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se 
segue: Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte; fazer vida comum 
e, se necessário for, com ele partilhar meus bens; ter seus filhos por meus próprios irmãos; 
ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem 
compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, 
meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, 
porém, só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e 
entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem 
remédio mortal nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo não darei a nenhuma 
mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não 
praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa operação aos práticos 
que disso cuidam. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de 
todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as mulheres 
ou com os homens livres ou escravizados. Àquilo que no exercício ou fora do exercício da 
profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, 
eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja 
dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se 
eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. 

  

Nasce assim a medicina hipocrática que define a postura do médico na relação com o 
paciente, trazendo como princípio básico a beneficência e em conseqüência pode se extrair a 
não maleficência, ou seja, não só deve fazer o bem, mas também cabe ao médico se abster de 
praticar o mal contra aquele confiado aos seus cuidados. 

Como teria sido feito por médicos e para médicos num tempo em que se preservava o segredo 
da sua doutrina, existindo distinção entre o profissional e o leigo, compreensível a 
inexistência de qualquer menção a autonomia do paciente, bem como a necessidade deste ser 
esclarecido dos possíveis procedimentos a serem adotados, não tendo ainda se libertado do 
autoritarismo sacerdotal[7]. 
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Entretanto, nada justifica na atualidade a manutenção de autoridade nestes moldes, a medicina 
deve caminhar para o reconhecimento da horizontalidade da relação médico-paciente, 
respeitando sua autonomia e mantendo o sigilo do paciente e não da "doutrina que professa". 

É interessante observar que questionamentos trazidos à medicina pelos direitos fundamentais 
constitucionalmente garantidos podem encontrar no processo de interpretação destas tradições 
um ingrediente importante para dirimir ou fomentar o conflito. 

Como se vê não é estranha a medicina a sua regulação através das codificações e da existência 
de procedimentos estabelecidos em conformidade com a cultura da época, que objetivavam 
nortear a sua prática e já apontavam para uma responsabilização dos seus atos. 

De outra banda, entretanto, a cura era atribuída aos deuses e não menos conhecido da 
medicina é Esculápio, que teria adquirido o poder de curar e aprendido a tratar das doenças 
por meio "da palavra, das ervas e da faca".[8] 

Através de suas filhas, Hígia e Panacéia, teria deixado o legado da higiene e dos 
medicamentos e de seus filhos, Macaon e Podalire, a cirurgia e tratamento de ferimentos, 
sendo este último, consagrado à medicina. 

Ora, no que tange as ervas e a faca, a medicina contemporânea tem se incumbido de, 
lembrando Esculápio, avançar no tratamento de doenças. Mas no que se refere à palavra 
muito tem ficado a desejar. 

Assim, a prática médica atual deve ser repensada e, para tanto, poderia começar relembrando 
os ensinamentos do referido "deus" acerca da palavra como método utilizado para tratar 
doenças, porquanto, em muito, o que parece estar judicializando a medicina é a busca de 
respostas em face das palavras não ditas ou não esclarecidas a contento pelos seus praticantes, 
habilitados por um ensino médico que salienta a importâncias "das ervas e das facas" em 
detrimento da palavra. 

  

• 1.3 A DESCOBERTA DO CORPO HUMANO E A DISSECAÇÃO 

  

Com a curiosidade própria do homem das ciências e do médico, podem ser verificados, no 
período do renascimento, questionamentos acerca do corpo humano e do que é feito, levando 
dentre tantas outras mudanças sociais, a regulamentação da dissecação[9]. 

Este momento histórico é trazido diante do conflito de princípios morais postos com a prática 
da dissecação: os despojos mortais dessa criatura de Deus que é o homem merecem um 
respeito religioso, sendo um sacrilégio atentar contra ele e, de outro lado, a curiosidade do 
homem e os progressos alcançados no tratamento de doentes. 

Após a realização de uma ponderação que apontava para importância científica da dissecação, 
o Estado cristão da Idade Média opta pela permissão com a imposição de limites, quanto ao 
número de dissecações, daqueles que poderiam realizá-las, em que condições e quem poderia 
assistir o procedimento. Tal prática depois passaria a ser conhecida nas escolas médicas pelo 
termo anatomia. 
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Ocorre que, a Igreja e a Inquisição fecham os olhos para o descumprimento da norma e esta 
prática passa a ser largamente utilizada, vencendo a necessidade de descoberta do corpo 
humano não pela ponderação, mas pela hipocrisia social.[10] 

Vale, então, refletir acerca da chamada legislação-álibi[11] que seria aquela que além de não 
solucionar os problemas postos, impede o caminho para que sejam resolvidos, criando, assim, 
uma aparente solução. 

Resta patente, que a trajetória em busca da medicina científica foi precedido pela magia e por 
um cunho sacerdotal, que desde sua origem traz referências a tradições e no seu bojo relações 
de poder[12]. 

Com a complexidade das relações sociais e o avanço da ciência e da tecnologia a partir da 
segunda metade do século XX, que amplia os poderes conferidos aos profissionais médicos, a 
medicina passa a se aparelhar cada vez mais para continuar, ao que parece, a busca de 
Sísifo[13]. 

  

• 1.4 OS SISTEMAS DE SAÚDE E SUA VISÃO COLETIVA 

  

Com a evolução técnica da medicina é colocada a disposição do homem não só meios de 
tratamento, mas formas de prevenir doenças. Nasce, assim, o direito do homem de se 
beneficiar disso e a iniciativa de muitos Estados de entender como sua a obrigação de 
preservar a saúde dos cidadãos. 

A medicina passa a ser vista não só como um compromisso de homens detentores de saber 
cuidando de homens que sofrem, os avanços coletivizam os cuidados com a saúde e faz surgir 
os sistemas de saúde, adotados pelos Estados objetivando preservar o bem estar do ser 
humano. 

Após a segunda guerra mundial estes modelos de sistemas de saúde serão pensados desde a 
administração das questões sanitárias até a regulamentação precisa e obrigatória das 
profissões de saúde em todo mundo. A acessibilidade é a palavra de ordem destes novos 
tempos e a sua busca é uma constante, uma vez que não se mostra perfeita em nenhum dos 
sistemas de saúde existentes. 

Enquanto alguns países travam lutas entre a medicina e demais as profissões de saúde, a 
Comunidade Européia que também não conseguiu pacificar a regulamentação da atuação 
destes profissionais, adotou a livre circulação almejando garantir a sua harmonização. 

Neste ponto, entretanto, a medicina demonstra a força da cultura, da maneira de viver e, por 
vezes, da religião de um dado país na sua prática, porquanto, esta circulação pelos 
profissionais tem se mostrado rara. 

Assim, a partir de 1945, o ideal social igualitário e a prosperidade vivenciada por alguns 
países no pós-guerra possibilitaram a implementação de regimes de proteção social. O 
National Health Service, na Grã-bretanha, estende-se a toda a população. Na França, 
entretanto, passaram-se longos vinte anos para a generalização da segurança social e assim foi 
com outros países europeus. Os Estados Unidos, mesmo com todo seu crescimento industrial 
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e investimento em tecnologia, ainda apresentam dificuldades para garantir saúde a todos. O 
Brasil, no rol dos países subdesenvolvidos, tem com a Constituição Federal de 1988 e a 
redemocratização do país, a previsão de um Sistema Único de Saúde. 

É sabido que a evolução dos direitos fundamentais ganha força pelo movimento da 
consciência ética coletiva com a expansão dos direitos humanos, que se organiza em 
gerações/dimensões e não admite retrocesso, e sim, um processo de complementaridade. 

O Direito Internacional aponta para a mesma direção, podendo-se mencionar a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (1948) e o Pacto de San 
José da Costa Rica (1992) como marcos históricos da relevância dada aos direitos humanos, 
ratificando a importância para o Brasil de sua consagração constitucional no panorama 
mundial. 

A Declaração de Alma-Ata (1978) reconhece que a atenção primária "reflete e evolui a partir 
de condições econômicas e características políticas e socioculturais de um país e suas 
comunidades". Logo, necessário considerar que os países diferem em suas agendas políticas e 
estas diferenças ocorrem ainda dentro de um mesmo país, em face das características 
históricas, políticas, culturais e econômicas de suas regiões. 

Os avanços constantes da Constituição Federal de 1988, em especial, no que concerne aos 
direitos fundamentais, ocorreram na linha do constitucionalismo democrático-social que se 
difundiu a partir do fim da segunda guerra mundial e das lições dolorosas ali apreendidas, não 
podendo se esquecer da relevante contribuição trazida anteriormente pelas Constituições: 
Mexicana (1917) e Alemã (Weimar -1919). 

O reconhecimento constitucional da importância do direito à saúde advém da assimilação dos 
avanços trazidos pelo Direito Internacional e ainda das reivindicações da sociedade. 

Inobstante a reconhecida importância coletiva da iniciativa de buscar sistemas de saúde 
igualitários, há não só Brasil, mas também nas economias mais ricas, uma escassez de 
recursos para ser destinado à saúde e formas distintas de se compreender a garantia destes 
direitos.[14] 

Nesta senda, é possível observar que a medicina do século XXI traz avanços, e a realidade 
social, bem mais complexa na busca de garantia de direitos, gera conflitos na esfera pública e 
privada, o que leva a discussão acerca forma de pacificação. Difícil identificar uma solução 
única para todos os casos, mas possível encontrar métodos que auxiliem no processo. 

  

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO 
EXERCÍCIO DA MEDICINA. 

  

Adotando uma tendência que vem desde o Direito do Homem e do Cidadão (1789) e passa 
por Constituições de diversos países, a previsão constitucional dos direitos fundamentais no 
Brasil cela um sistema de relação entre o indivíduo e o Estado. 
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         Compreendida a normatividade e a realidade fática ao qual está submetido o direito 
constitucional e a existência de uma tensão permanente entre estas forças, é possível verificar 
as suas possibilidades e seus limites, como forma de atuação social. 

         Nas palavras de Luís Roberto Barroso[15]: "A Constituição tem uma existência própria, 
autônoma, embora relativa, que advém de sua força normativa, pela qual ordena e conforma o 
contexto social e político". 

Interessante observar a força normativa da Constituição e, para tanto, a sua força vital e 
eficácia assentam-se na sua vinculação às forças espontâneas e às tendências dominantes do 
seu tempo, o que possibilita o seu desenvolvimento e a sua ordenação objetiva. 

Deste modo, a Constituição, em que pese não poder realizar nada, pode impor tarefas que se 
realizadas transformam-se em força ativa, desde que, se façam presentes a vontade de poder e 
a vontade de Constituição, não só na consciência geral, mas particularmente na consciência 
dos principais responsáveis pela ordem constitucional.[16] 

Ainda, segundo Hesse, a vontade de Constituição origina-se de três vertentes[17]: 

[...] na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que 
projeta o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente, na compreensão 
de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por 
isso, necessita de estar em constante processo de legitimação). Assenta-se também na 
consciência de que, ao contrário, do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não 
logra ser eficaz sem o concurso da vontade humana. Essa ordem adquire e mantém sua 
vigência através de atos de vontade. 

Guindados a condição de comando constitucional, os direitos fundamentais passam a ser 
exigíveis perante o Judiciário, estando os poderes constituídos obrigados a colocá-los à 
disposição da sociedade. Esta, entretanto, é a responsável pela legitimação das decisões 
devendo, portanto, estar melhor orientada para compreender o direito e seus métodos. 

Para a teoria dos direitos fundamentais de Alexy[18], a mais importante diferenciação teórica 
consiste na distinção entre regras e princípios. Assim dispõe: 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que 
ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas 
e fativcas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são 
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados, e pelo fato de que a medida 
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 
possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios 
e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. 
Se uma regra vale, então deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem 
menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isto significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção 
qualitativa e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra, ou um princípio. 

  

Destarte, após serem positivados nos textos constitucionais, os princípios se tornaram o 
alicerce axiológico e normativo do ordenamento jurídico, alçando a uma posição de norma 
jurídica obrigatória e vinculante. 
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Assim, um princípio restringe as possibilidades jurídicas dos outros, devendo resolver suas 
colisões através de uma relação de precedência condicionada entre os princípios, com base 
nas circunstâncias do caso concreto, observadas, para tanto, a máxima da proporcionalidade, 
como posto por Alexy[19] em sua teoria: 

  

Afirmar que a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade significa que a 
proporcionalidade com suas três máximas parciais da adequação, da necessidade 
(mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido estrito 
(mandamento do sopesamento propriamente dito), decorre logicamente da natureza dos 
princípios ou seja, que a proporcionalidade é deduzível dessa natureza. 

  

Importante ainda observar que Alexy não se preocupa com a sociologia ou historicidade, 
qualificando sua teoria como jurídica relativa a direitos fundamentais positivos vigentes. 

A adoção da teoria alexiana para solução dos conflitos apresentados no exercício da medicina 
como método viável merece atenção daqueles que buscam na hermenêutica constitucional o 
caminho para pacificar as relações sociais que lhes são postas. 

Os direitos fundamentais aqui tratados, como dito alhures, encontram-se fundados sob o 
manto da dignidade da pessoa humana e serão referidos de forma breve e casuística por 
guardarem estreita relação com a medicina, o que demonstra a relevância da compreensão 
deste universo para a interpretação constitucional. 

  

2.1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

  

Neste ponto, concordamos com Ingo Wolfgang Sarlet[20] quando afirma que os direitos 
sociais, econômicos e culturais, constituem exigência e concretização da dignidade da pessoa 
humana, seja na condição de direitos de defesa (negativos) ou na sua condição prestacional 
(atuando como direitos positivos). 

A dificuldade conceitual acerca da dignidade da pessoa humana é patente, entretanto, no 
direito brasileiro consta como fundamento da República Federativa do Brasil, no Título I - 
Dos Princípios Fundamentais - em seu artigo 1º da Constituição Federal.[21] 

É importante salientar a necessidade de se empregar o preceito constitucional da dignidade 
numa perspectiva laica, sendo um caminho interessante para sua compreensão a idéia ética 
que faz dos seres humanos os sujeitos da dignidade. 
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2.2 DIREITO À VIDA[22] 

  

Ao pensar em ações que discutem o direito à vida, de logo, vem à mente a ADPF 54 que 
discute a possibilidade de interrupção de gestação de feto anencefálico e que muita discussão 
vem causando no mundo jurídico e médico. 

A audiência pública designada pelo STF demonstra da notória complexidade das demandas 
desta natureza, muito mais por questões culturais, morais e religiosas, do que objetivamente 
jurídicas, entretanto, estas realidades de alguma forma, se retroalimentam, estando na escolha 
do método de compreensão destes conflitos um forte aliado para se alcançar a justiça. 

Importante contribuição ainda poderá ser prestada por estudiosos de diversas áreas do saber 
para que seja possível se alcançar legitimidade nas decisões através de um processo 
hermenêutico não arbitrário e efetivamente argumentativo e dialógico. 

A ADI 3510 que discute a Lei de Biossegurança e a previsão de pesquisa com células tronco 
embrionárias e que já teve decisão da Corte Suprema também traria, na apreciação dos 
argumentos trazidos para se chegar a decisão prolatada que reconhece a improcedência da 
ação e por conseguinte a constitucionalidade da Lei, uma riqueza a discussão deste princípio. 

No entanto, recente decisão em sede de Ação Civil Pública tombada sob nº 
2007.34.00.014809-3, proferida pelo juiz da 14ª Vara Federal de Brasília, possibilita a 
adjetivação deste direito numa outra pespectiva que merece atenção, o direito de morrer, 
delineando o direito à vida com os traços da dignidade da pessoa humana. 

A referida ação foi proposta com o objetivo de ver decretada a nulidade da Resolução nº 
1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina[23], que trata de critérios para a prática da 
ortotanásia. Neste caso, citaremos a notícia veicula acerca da matéria: 

[...] O magistrado afirma que, após refletir a propósito do tema, chegou "à convicção de que a 
resolução, que regulamenta a possibilidade de o médico limitar ou suspender procedimentos e 
tratamentos que prolonguem a vida do doente na fase terminal de enfermidades graves e 
incuráveis, realmente não ofende o ordenamento jurídico posto". Essa possibilidade está 
prevista desde que exista autorização expressa do paciente ou de seu responsável legal. [...] 
Competência - O juiz Roberto Demo citou ainda exaustivamente manifestação, inclusa no 
processo, feita pela procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira que havia, solicitado 
a desistência da ação movida pelo próprio Ministério Público. De acordo com ela, apesar da 
polêmica que o tema encerra nos campos jurídico, religioso, social e cultural, cinco pontos 
agregam valor à Resolução nº 1805/2006. Em primeiro lugar, na opinião do MPF, o CFM tem 
competência para editar norma deste tipo, que não versa sobre direito penal e, sim, sobre ética 
médica e conseqüências disciplinares. Outra premissa surge na avaliação da procuradora, 
acatada pela sentença final, para quem a ortotanásia não constitui crime de homicídio, 
interpretado o Código Penal à luz da Constituição Federal. A sentença afirma ainda, que a 
Resolução nº 1805/2006 não determinou modificação significativa no dia-a-dia dos médicos 
que lidam com pacientes terminais, não gerando, portanto, os efeitos danosos alardeados na 
ação proposta. Segundo a decisão, a regra, ao contrário, deve incentivar os médicos a 
descrever exatamente os procedimentos que adotam e os que deixam de transparência e 
possibilitando maior controle da sua atividade médica. Cuidados paliativos - A decisão ainda 
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avança mais ao entender que a ortotanásia (tema central da ação civil) se insere num contexto 
científico da Medicina Paliativa. "Diagnosticada a terminalidade da vida, qualquer terapia 
extra se afigurará ineficaz. Assim, já não se pode aceitar que o médico deva fazer tudo para 
salvar a vida do paciente (beneficência), se esta vida não pode ser salva. Desse modo, sendo o 
quadro irreversível, é melhor - caso assim o paciente e sua família o desejem - não lançar mão 
de cuidados terapêuticos excessivos (pois ineficazes), que apenas terão o condão de causar 
agressão ao paciente. Daí é que se pode concluir que, nessa fase, o princípio da não-
maleficência assume uma posição privilegiada em relação ao princípio da beneficência - visto 
que nenhuma medida terapêutica poderá realmente fazer bem ao paciente", cita o documento. 
Após ressaltar a dificuldade em estabelecer a terminalidade, assim como a de diagnosticar 
uma doença rara ou optar por um tratamento em lugar de outros, assumindo a falibidade da 
Medicina, a sentença afirma que a Resolução nº 1805 representa a manifestação de uma nova 
ética nas ciências médicas, que quebra antigos tabus e decide enfrentar outros problemas 
realisticamente, com foco na dignidade humana.[24] 

  

Assim, é possível observar um avanço nas questões atinentes a vida e até então arraigada a 
defesa da sacralidade a qualquer custo o que, muitas vezes, feria e ainda fere em determinadas 
situações a dignidade da pessoa humana, preceito constitucional que, como posto, é 
fundamento da Estado brasileiro. 

  

2.3 DIREITO À SAÚDE[25]  

  

Compreender a importância da proteção à saúde não é um exercício classificado exatamente 
como tortuoso, em face da sua intrínseca relação com a dignidade humana que conduz a um 
consenso neste particular. Mas a definição da forma pela qual as prestações de saúde são 
constitucionalmente concretizáveis gera muita discussão. 

No que tange ao direito à saúde no Brasil, antes da promulgação do diploma constitucional 
atual, já havia previsão no direito brasileiro, no entanto, não na perspectiva de ser este um 
direito fundamental. 

A atenção e a tutela constitucional à saúde se davam de maneira indireta, ficando restritas a 
normas esparsas e a competência dos entes da federação para legislar e executar a defesa e a 
proteção da saúde. 

A partir de 1988, voltou-se a atenção à saúde e à criação de um serviço público com a 
proposta de atendimento universal e integral, sendo, o direito à saúde, previsto na Carta 
Magna, em seu artigo 6º, no capítulo dos direitos sociais. 

Este direito, muitas vezes tratado numa perspectiva de microjustiça, é aplicado na garantia de 
direitos individuais. Assim, nesta quadra, traremos um julgado acerca de concessão de 
medicamentos. 
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: 
FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente 
carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação 
do Estado em fornecê-los. Precedentes do S.T.F. II. - Negativa de seguimento ao RE. Agravo 
não provido. (RE-AgR 273042 RE-AgR - AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator CARLOS VELLOSO. STF).[26] 

  

Importante salientar que não se pode olvidar que decisões individuais trazem repercussão ao 
coletivo, devendo ser observado que o aporte financeiro para o setor é limitado. 

Em que pese os diversos precedentes encontrados apontando para a concessão de 
medicamentos, muitas vezes em caráter experimental, o Supremo Tribunal Federal entendeu 
importante discutir a saúde em audiência pública. 

A referida audiência aponta para a importância do tema sob exame, e, mais do que isso, 
demonstra a dimensão das controvérsias existentes e a dificuldade de concretização das 
decisões judiciais proferidas diante de um direito fundamental em confronto com a escassez 
de recursos e os limites das políticas públicas. 

  

2.3 DIREITO À INFORMAÇÃO[27] 

  

No que tange ao direito à informação, questão controversa é o valor absoluto conferido ao 
sigilo do qual são revestidos os documentos médicos (ex: prontuário e fichas de atendimento). 
Não é possível diante da concepção aqui esposada acerca dos direitos fundamentais 
compreendê-los como absolutos. 

Cabe colacionar julgado que contribui para pensar a questão: 

  

Processual Civil - Medida Cautelar - Exibição de Documento - Prontuário Médico de Paciente 
Falecido no Hospital do Arsenal de Marinha - Proteção contra Indevida Divulgação 1. 
Remessa necessária e apelação em face de sentença que julgou procedente pedido de exibição 
de prontuário médico de paciente falecido no Hospital do Arsenal da Marinha. 2. O prontuário 
médico tem caráter sigiloso, com o fim de proteger o paciente contra a indevida divulgação de 
seu conteúdo. 3. O sigilo médico é instituído em favor do paciente, o que encontra suporte na 
garantia esculpida no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. 4. Na hipótese dos autos, o 
paciente encontra-se falecido, não havendo razão justificável em se negar acesso ao 
prontuário médico do de cujus a seu cônjuge e familiares. 5. Fere a razoabilidade a negativa 
de acesso da família ao prontuário médico de seu ente falecido, pois, em tese, o sigilo deste 
documento para nada serve para o hospital, enquanto para seus familiares, pode representar 
muito, não havendo qualquer violação à lei ou à Constituição Federal com a sua exibição. 6. 
Precedente deste Eg. TRF da 2a Região (AC 1999.51.01.021639-4). 7. Apelação e Remessa 
Necessária a que se nega provimento.(AC 200102010406220 APELAÇÃO CIVEL - 273895 
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Desembargador Federal RALDÊNIO BONIFACIO COSTA TRF2 OITAVA TURMA 
ESPECIALIZADA. DJU - Data:10/11/2008 - Página:149)[28] 

  

A decisão referida demonstra a inexistência de preponderância do direito à intimidade do 
paciente falecido em face ao direito à informação garantido a família, entretanto, algumas 
informações constantes em documentos médicos merecem maior cuidado e nestes casos mais 
adequada seria a negativa de acesso. 

Assim, merece ponderação a solução deste dilema o que poderia, num primeiro momento, ser 
realizado pelos próprios profissionais envolvidos no atendimento e pela instituição de saúde, 
evitando a judicialização de questões solucionáveis pela apreciação daqueles que conhecem as 
informações e poderiam sopesar a relevância de sua revelação. 

  

2.4 DIREITO À INTIMIDADE[29] 

  

No caso do direito a intimidade, pode ser citado julgado que trata de questão indenizatória em 
face do conteúdo do prontuário que apontava as impressões de paciente em tratamento 
psiquiátrico em relação a seus familiares.  

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANO MORAL - ANOTAÇÕES EM PRONTUÁRIO 
MÉDICO. PROVA ILÍCITA. 1. A prova da existência do fato do qual se deduziria o dano 
moral alegado na inicial foi feita pela apresentação de documentos médicos sigilosos aos 
quais as autoras não poderiam ter acesso sem prévia ordem judicial. Prova ilícita não pode ser 
aceita, presumindo-se como tal o documento submetido a sigilo que a parte obtém 
simplesmente dizendo ter tido acesso "casualmente"(sic). Cabe à parte que produz à prova 
demonstrar que a obteve licitamente. 2. Mesmo que a prova fosse lícita, ela revela apenas que 
em prontuário médico sigiloso, um psiquiatra do Exército que atendia ao falecido militar 
considerou as autoras como dominadora (a esposa) e manipuladora (a filha), o que expressa 
apenas convicção pessoal do profissional médico, anotada em documento restrito ao seu uso e 
dos demais médicos que tratavam do paciente, sem potencial para gerar dano moral 
indenizável. 3. O prontuário médico encerra anotações do médico para si mesmo e para outros 
médicos da equipe, de forma a documentar o tratamento de um paciente e sua evolução. 
Qualquer anotação nele lançada não tem o objetivo de ofender ninguém e nem causa 
efetivamente tal ofensa, até porque não deveria ser tal documento conhecido por não médico. 
4. O médico pode tecer as considerações técnicas que quiser em seus documentos sigilosos, 
no trato de seu paciente, mesmo que referente a terceiros, pois isto faz parte apenas de suas 
impressões tiradas do contato com tal paciente e que serviram de dado para análise e 
aplicação de tratamentos, mais nada. Fora do universo estritamente médico as anotações do 
prontuário não devem ser consideradas, muito menos para se inventar danos morais. 5. O 
médico não tem qualquer obrigação de entrevistar terceiros sobre o qual seu paciente lhe falou 
de modo a saber se suas impressões ou as do paciente estão corretas. Por óbvio, se um 
psiquiatra conclui serem as apelantes manipuladoras e dominadoras o fez a partir de fatos 
narrados pelo próprio paciente, cenário no qual se percebe que a verdadeiro sofrimento foi a 
descoberta do que o falecido parecia pensar sobre sua esposa e filha, ou ao menos o que seu 
comportamento e fala em relação a elas revelava ao psiquiatra. Realmente a culpa do 
sofrimento neste caso não reside em mera anotação técnica feita pelo médico sobre as 
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impressões analíticas que teve, a qual, repita-se, nem deveria ser do conhecimento de 
ninguém em razão do sigilo médico. 6. Apelação improvida. (AC 200338010043860 
APELAÇÃO CIVEL. JUIZ FEDERAL CESAR AUGUSTO BEARSI (CONV.) TRF1. 
QUINTA TURMA e-DJF1 DATA:26/09/2008 PAGINA:680)[30] 

  

Ora, não há que se compreender necessária a revelação das informações constantes no 
mencionado documento médico para que justificasse a sua liberação para acesso por terceiros, 
assim, neste caso prevalece à intimidade do paciente e, por conseguinte, o sigilo médico. 

  

2. 5 DIREITO A LIBERDADE DE CRENÇA RELIGIOSA[31] 

  

Um dos casos clássicos de discussão na área de saúde envolvendo direito a liberdade de 
crença religiosa é a questão da transfusão de sangue em pacientes testemunhas de Jeová. 

Diversos julgados são encontrados nos tribunais pátrios, se observando maior pacificação 
quando a discussão envolve paciente menor, diante da impossibilidade de recusa válida de 
tratamento. Senão vejamos: 

  

DIREITO À VIDA. TRANSFUSÃO DE SANGUE. TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 
LIBERDADE DE CRENÇA RELIGIOSA E DIREITO À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO QUANDO HÁ RISCO DE VIDA DE MENOR. 
VONTADE DOS PAIS SUBSTITUÍDA PELA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. O recurso de 
agravo deve ser improvido porquanto à denunciação da lide se presta para a possibilidade de 
ação regressiva e, no caso, o que se verifica é a responsabilidade solidária dos entes federais, 
em face da competência comum estabelecida no art. 23 da Constituição Federal, nas ações de 
saúde. A legitimidade passiva da União é indiscutível diante do art. 196 da Carta 
Constitucional. O fato de a autora ter omitido que a necessidade da medicação se deu em face 
da recusa à transfusão de sangue, não afasta que esta seja a causa de pedir, principalmente se 
foi também o fundamento da defesa das partes requeridas. A prova produzida demonstrou que 
a medicação cujo fornecimento foi requerido não constitui o meio mais eficaz da proteção do 
direito à vida da requerida, menor hoje constando com dez anos de idade. Conflito no caso 
concreto dois princípios fundamentais consagrados em nosso ordenamento jurídico-
constitucional: de um lado o direito à vida e de outro, a liberdade de crença religiosa. A 
liberdade de crença abrange não apenas a liberdade de cultos, mas também a possibilidade de 
o indivíduo orientar-se segundo posições religiosas estabelecidas. No caso concreto, a menor 
autora não detém capacidade civil para expressar sua vontade. A menor não possui 
consciência suficiente das implicações e da gravidade da situação pata decidir conforme sua 
vontade. Esta é substituída pela de seus pais que recusam o tratamento consistente em 
transfusões de sangue. Os pais podem ter sua vontade substituída em prol de interesses 
maiores, principalmente em se tratando do próprio direito à vida. A restrição à liberdade de 
crença religiosa encontra amparo no princípio da proporcionalidade, porquanto ela é adequada 
à preservar à saúde da autora: é necessária porque em face do risco de vida a transfusão de 
sangue torna-se exigível e, por fim ponderando-se entre vida e liberdade de crença, pesa mais 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1687



o direito à vida, principalmente em se tratando não da vida de filha menor impúbere. Em 
conseqüência, somente se admite a prescrição de medicamentos alternativos enquanto não 
houver urgência ou real perigo de morte. Logo, tendo em vista o pedido formulado na inicial, 
limitado ao fornecimento de medicamentos, e o princípio da congruência, deve a ação ser 
julgada improcedente. Contudo, ressalva-se o ponto de vista ora exposto, no que tange ao 
direito à vida da menor. (AC 200371020001556 APELAÇÃO CIVEL Relator(a) VÂNIA 
HACK DE ALMEIDA TRF 4 Terceira Turma DJ 01/11/2006 p: 686)[32] 

  

Se verifica, pois, no julgado citado, a aplicação da ponderação de interesses pela técnica 
trifásica através das máximas adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, 
quando afirma que a restrição à liberdade de crença religiosa encontra amparo no princípio da 
proporcionalidade, sendo adequada à preservar à saúde da autora e necessária porque em face 
do risco de vida a transfusão de sangue torna-se exigível. E conclui que, ponderando entre 
vida e liberdade de crença, pesa mais o direito à vida, principalmente em se tratando da vida 
de filha menor impúbere. 

Como se quer aqui apenas apresentar cada caso para demonstrar que estes temas palpitam no 
campo do direito e necessitam de conhecimento multidisciplinariedade[33] que tocam o 
exercício da medicina, se espera que a sua leitura seja um convite a reflexão e para a 
compreensão da aplicabilidade da ponderação de interesses para melhor dirimir conflitos tanto 
na via judicial, como na análise de casos concretos posto, num primeiro momento, sob exame 
do profissional médico. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Busca o presente artigo, não esgotar os temas postos, mas contribuir para a compreensão de 
que diversos direitos fundamentais garantidos atualmente pela Constituição brasileira já eram 
alvo de reflexão pela medicina, que se vê no século XXI submetida a maiores 
questionamentos, uma vez que a ampliação do alcance da sua prática possibilita a existência 
de mais conflitos. 

Dimensionar o problema através do estudo histórico da medicina buscou contextualizar esta 
prática, observando o quanto se caminhou em direção a uma atividade atualmente muito mais 
complexa. 

O corte metodológico proposto acerca de fatos históricos da medicina objetivou ainda pontuar 
aqueles que fortemente tocam a prática médica e tem sido tratados como pilares, ditames, 
princípios que se prestam a apontar-lhe um norte ao longo do tempo e assim verificar a sua 
influência na solução de conflitos envolvendo os direitos fundamentais hoje eleitos pela 
Constituição Federal de 1988. 

A concepção de democracia não deve fomentar a atuação exacerbada do judiciário, que se 
alberga na legitimidade argumentativa,e sim, cada vez mais a participação dos cidadãos não 
só como destinatários das normas, mas como co-autores no processo de elaboração das 
políticas públicas e dos limites de sua implementação, podendo estes utilizar as técnicas 
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postas a disposição dos operadores do direito para também interpretar as normas as quais 
estejam submetidos. 

Vale lembrar as palavras Alexy[34]: 

Se a discussão sobre direitos fundamentais não pudesse ter outra sustentação além do texto 
constitucional e do vacilante solo de seu surgimento, seria de se esperar uma luta de idéias 
sem fim e quase sem limites. 

  

Neste ponto, se impõe uma última reflexão: Seria então a teoria alexiana um processo 
hermenêutico adstrito aos Tribunais ou sua técnica poderia ser utilizada pelos demais 
intérpretes da constituição? 

Acredita-se que as práticas dialógicas e argumentativas utilizadas pelo direito, mais 
especificamente, a ponderação de interesses no molde alexiano, pode ser também mecanismo 
válido para pacificar a relação médico-paciente na prática médica brasileira, uma vez que os 
direitos fundamentais a ela relacionados merecem uma melhor compreensão daqueles que são 
atingidos diretamente por seus efeitos, observada sempre a busca por um ambiente dialógico 
proprício ao processo de tomada de decisão, que se inicia pela horizontalização desta relação. 

Deste modo, além de afirmar a limitação do positivismo diante deste novo constitucionalismo 
e de suas bases principiológicas, devemos observar que a ponderação se faz necessária para 
alcançar resultados mais efetivos na aplicação do direito e esta não pode ser restrita a via 
judicial, afinal o direito apresenta uma conexão necessária com a moral e esta é vivenciada 
por todos aqueles que assumem papéis diversos na sociedade. 

Assim, adotamos a aplicabilidade da ponderação de interesses como proposta por Alexy não 
apenas nos Tribunais, encontrando nos seus mandamentos de otimização suposte 
procedimental apto a pacificar a relação médico-paciente antes que elas se judicializem, sem 
deixar de reconhecer o judiciário como a última porta para solução de conflitos. 
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[1] Abrahman Flexner foi o autor do conhecido Relatório Flexner (1910), que é apontado 
como responsável pelas mudanças do ensino médico nos EUA com profundas implicações 
para formação médica em todo o mundo. Considera a doença como processo natural e 
biológico e o hospital como a principal instituição de transmissão de conhecimento médico. À 
faculdade compete o ensino das áreas básicas como anatomia, fisiologia e patologia e a parte 
teórica das especialidades. O chamado modelo flexineriano é o retrato do momento de 
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racionalização que atinge o Ocidente, adotando o método cientifico como forma legítima de 
produção de conhecimento. O social, o coletivo, o público e a comunidade não contam para o 
ensino médico e não são considerados implicados no processo de saúde-doença. 
(PAGLIOSA, Fernando Luiz; DA ROS, Marco Aurélio. O Relatório Flexner: Para o bem e 
para o mal. Revista Brasileira de educação médica. Vol. 32. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n4/v32n4a12.pdf . Acesso em 20.11.2010) 

[2] A idéia de mundos distintos entre doentes e sadios é retratada por Susan Sontag, sendo 
interessante registrar seu pensamento a respeito destas realidades e de uma espécie de 
cidadania distinta, porquanto o direito deve saber transitar nestes universos, auxiliando nas 
reflexões necessárias para sua aproximação. Afirma a autora: "A DOENÇA é o lado sombrio 
da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa. Todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, 
uma no reino da saúde e outra no reino da doença. Embora todos prefiram usar somente o 
bom passaporte, mais cedo ou mais tarde cada um de nós será obrigado, pelo menos por um 
curto período, a identificar-se como cidadão do outro país". (SONTAG, Susan. Doença como 
metáfora. Trad. Márcio Ramalho. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984). 

  

  

[3] Em que pese não se saber ao certo o que levava a realização deste procedimento no 
período neolítico e na antiguidade, esta prática ainda é adotada em diversas etnias da África, 
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Domingues Nogueira. Porto Alegre. Instituto Piaget. 1992, p. 13). 

[4] Saber que a racionalidade cartesiana não é universal e que cada povo cria seus sistemas 
médicos diante de suas estruturas sociais, de sua cultura e visão de mundo, bem como 
reconhecer a dificuldade do homem ocidental em admitir a coexistência de lógicas diferentes 
demonstra o desafio a ser enfrentado por uma teoria dialógica e argumentativa para a solução 
de conflitos da medicina. Cabe, ainda, registrar a crítica ao termo etnomedicina, porquanto, a 
medicina ocidental também seria fruto de um grupo de indivíduos ligados entre si por uma 
cultura, ou seja, uma etnia. (Op. Cit. p. 16). 

[5] Assim dispõe o Código: "215º - Se um médico trata alguém de uma grave ferida com a 
lanceta de bronze e o cura ou se ele abre a alguém uma incisão com a lanceta de bronze e o 
olho é salvo, deverá receber dez siclos. 216º - Se é um liberto, ele receberá cinco siclos. 217º - 
Se é o escravo de alguém, o seu proprietário deverá dar ao médico dois siclos. 218º - Se um 
médico trata alguém de uma grave ferida com a lanceta de bronze e o mata ou lhe abre uma 
incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, se lhe deverão cortar as mãos. 219º - Se 
o médico trata o escravo de um liberto de uma ferida grave com a lanceta de bronze e o mata, 
deverá dar escravo por escravo. 220º - Se ele abriu a sua incisão com a lanceta de bronze o 
olho fica perdido, deverá pagar metade de seu preço. 221º - Se um médico restabelece o osso 
quebrado de alguém ou as partes moles doentes, o doente deverá dar ao médico cinco siclos. 
222º - Se é um liberto, deverá dar três siclos. 223º - Se é um escravo, o dono deverá dar ao 
médico dois siclos." (CÓDIGO DE HAMURABI. Disponível em: 
http://www.4shared.com/get/SqeqXrVB/Hamurabi_-_Cdigo_de_Hamurabi.html. Acesso em: 
22.11.2010) 

[6] JURAMENTO DE HIPÓCRATES. Disponível 
em:http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3. Acesso em: 22.11.2010. 
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[7] MUNÕZ, Daniel Romero e FORTES, Paulo Antonio Carvalho. O princípio da 
autonomia e o Consentimento livre e esclarecido. In FERREIRA, Sergio Ibiapina, 
OSELKA Gabriel, GARRAFA Volnei (coord.) Iniciação a Bioética. Brasília. Conselho 
Federal de Medicina. 1998, p. 54. 

[8] SOURNIA, Jean Charles. História da Medicina. Trad. Jorge Domingues Nogueira. Porto 
Alegre. Instituto Piaget. 1992, p. 40 

[9] SOURNIA, Jean Charles. História da Medicina. Trad. Jorge Domingues Nogueira. Porto 
Alegre. Instituto Piaget. 1992. p.158 

[10] Percebe-se, assim, a existência, em períodos remotos, de legislações simbólicas 
caracterizadas por Marcelo Neves por ser normativamente ineficaz, por falta de vigência 
social. Este simbolismo, até hoje, mostra-se como um problema para o direito e para a efetiva 
solução de conflitos. (NEVES, Marcelo A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2007, p. 51) 

[11] Op. Cit., p. 36 

[12] Foucault trata desta característica de poder, ainda tão atual, que denomina de 
epistemológico, o qual extrai dos indivíduos um saber e extrai um saber sobre os indivíduos 
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jurídicas. Rio de Janeiro. Nau. 2009, p. 121) 

[13] Sísifo na mitologia grega aprisionou Tânato, a morte, quando esta tentou buscá-lo, e com 
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o homem. (Op. Cit. p. 07). 
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PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DOS RISCOS DA 
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THE PRINCIPLE OF PARTICIPATION IN BIOTECNOLOGICAL RISKS 
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RESUMO 
O presente artigo visa a identificar a inferência do princípio da participação na gestão dos 
riscos oriundos da manipulação e do uso de organismos vivos ou parte deles, para a produção 
de bens e serviços. Tal proposta levará em consideração o conceito contemporâneo de risco, 
bem como a irreversibilidade dos efeitos na utilização de determinadas biotecnologias, para 
tratar de aspectos como o enquadramento constitucional pátrio do Direito Ambiental, em 
especial os princípios da precaução e da eqüidade inter-geracional. Ao percorrer esta 
trajetória, pretende-se analisar a maneira por meio da qual o Direito poderia garantir a efetiva 
participação da sociedade civil na elaboração, no desenvolvimento e na deliberação sobre a 
biotecnologia, especialmente no âmbito do principal colegiado deliberativo sobre 
biotecnologia, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio.  
PALAVRAS-CHAVE: BIOTECNOLOGIA; BIOSSEGURANÇA; RISCO; DIREITO 
AMBIENTAL; PRECAUÇÃO; EQÜIDADE INTERGERACIONAL; PRINCÍPIO DA 
PARTICIPAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
This article aims to identify the inference of the principle of participation in the management 
of risks arising from the handling and use of living organisms or parts thereof, for the 
production of goods and services. This proposal takes into account the modern concept of risk 
and irreversibility of effects on use of biotechnology to analyze issues such as the brazilian 
constitutional framework of environment rights, including the principles of them immanent, 
in particular the precautionary principle and intergenerational equity principle. Going thru this 
path, we intend to analyze the manner by which the law could ensure the effective 
participation of civil society in the design, development and deliberation on biotechnology, 
especially within the main brazilian’s deliberation collegiate organ in biotechnology, the 
Commission National Technical Biosafety - CTNBio. 
KEYWORDS: BIOTECHNOLOGY; BIOSAFETY; RISK; ENVIRONMENTAL RIGHTS; 
PRECAUTION; INTERGENERATIONAL EQUITY; THE PRINCIPLE OF 
PARTICIPATION. 
 
 

Sumário 

1. Conceito de risco no contexto da pós-modernidade. 1.1. O problema da gestão dos 
riscos.1.2. Os riscos na manipulação no uso de organismos vivos ou parte deles, para a 
produção de bens e serviços. 2. Direito ambiental, risco e biotecnologia. 2.1. 
Operacionalidade do princípio da precaução e da eqüidade intergeracional. 3. Princípio da 
participação em Direito Ambiental. 3.1. A participação juridicamente exigível. 4. Perspectivas 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1696



acerca da participação do Terceiro Setor na composição da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança: notas conclusivas. 

 

Introdução 

            No final do século XX, e diante do respectivo avanço tecnológico na manipulação e no 
uso de organismos vivos ou parte deles, para a produção de bens e serviços, cresceu a 
preocupação com medidas voltadas para o controle e a minimização de riscos advindos da 
prática de diferentes tecnologias, seja em laboratório ou aplicadas ao meio ambiente. Diante 
disso, a Biossegurança consolida-se como o conjunto de estudos e procedimentos que visam a 
evitar ou controlar os riscos provocados pelo uso de agentes químicos, agentes físicos e 
agentes biológicos à biodiversidade. O objetivo básico da Biossegurança é compreender, 
interpretar e tomar medidas para prevenir os efeitos adversos da biotecnologia, sendo 
prioritário proteger a saúde humana, animal e o meio ambiente, para assegurar o avanço dos 
processos tecnológicos. Para atingir tais finalidades, o setor da biossegurança encontra-se 
profundamente normatizado em diversos países, tanto por leis, procedimentos ou diretivas 
específicas, como pela formação de órgãos de controle administrativo com forte poder 
regulatório e decisório sobre políticas públicas na temática. 

            No Brasil, a legislação de Biossegurança trata especificamente da tecnologia de 
Engenharia Genética, estabelecendo os requisitos para o manejo de Organismos 
Geneticamente Modificados (OGMs), para permitir o desenvolvimento sustentado da 
Biotecnologia. Com base nisso, a legislação brasileira criou um órgão responsável pelo 
controle das tecnologias de OGMs. Denominada Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança, a CTNBio é responsável pela emissão de pareceres técnicos sobre qualquer 
liberação de OGMs no ambiente e pelo acompanhamento do desenvolvimento e do progresso 
técnico e científico na Biossegurança e áreas afins, com o objetivo de promover uma 
segurança aos consumidores e à população em geral, com permanente cuidado à proteção 
ambiental (Lei 11.105/2005). Nesse contexto, o presente artigo visa a identificar a inferência 
do princípio da participação na gestão dos riscos oriundos da manipulação e do uso de 
organismos vivos ou parte deles, para a produção de bens e serviços. Tal proposta levará em 
consideração o conceito contemporâneo de risco, bem como a irreversibilidade dos efeitos na 
utilização de determinadas biotecnologias, para tratar de aspectos como a comunicação entre 
o direito ambiental e o direito sanitário, o enquadramento constitucional pátrio desses dois 
campos, inclusive os princípios deles imanentes, em especial o da precaução e da eqüidade 
inter-geracional. Ao percorrer esta trajetória, pretende-se analisar a maneira por meio da qual 
o Direito poderia garantir a efetiva participação da sociedade civil na elaboração, no 
desenvolvimento e na deliberação sobre a biotecnologia, especialmente no âmbito do 
principal colegiado deliberativo sobre o tema, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
- CTNBio. Para cumprir tal finalidade, analisaremos a composição do colegiado a partir da 
legislação específica (Lei 11.105/2005) e a representatividade do terceiro setor na sua atual 
composição. 

            Para guiar a reflexão proposta neste trabalho, adotaremos como referencial teórico o 
paradigma da Sociedade de Risco (LUHMANN[4] e BECK[5]), a concepção de Estado 
Democrático Ambiental (CANOTILHO[6][7]), a divisão social por setores (SALAMON & 
ANHEIER[8]) e o esquema principiológico do direito ambiental (MACHADO)[9].   

            Por fim, cumpre-nos mencionar que tanto os questionamentos, quanto as eventuais 
proposições não pretendem encerrar o debate, mas sim promover a discussão sobre 
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preocupações frente às quais o Direito é convocado no contexto da gestão dos riscos 
decorrentes dos avanços biotecnológicos. 

1. Conceito de risco no contexto da pós-modernidade 

A transição secular da sociedade moderna (Estado Liberal), produtora de direitos de liberdade 
ou abstenção do Estado em relação ao indivíduo, para a formação do Estado Social ou de Bem 
Estar Social, que o posiciona como prestador positivo de certos direitos, é acompanhada do 
aumento da complexidade dos fenômenos decorrentes da era industrial, até a superprodução 
industrial. Tal fenômeno nos posiciona, segundo CARVALHO[10], em uma situação de 
autodestruição (self-endangered), que marca a evolução da sociedade industrial, capaz 
de  ocasionar a irreversível e significativa degradação da qualidade da vida, sobretudo a 
humana, de modo a marcar a mudança do paradigma sociológico, pela assimilação de riscos 
sociais, políticos, econômicos e industriais de proporções cada vez maiores, escapando até 
mesmo a alçada das instituições de controle e proteção da sociedade industrial, segundo 
BECK[11]. 

A teoria social da sociedade de risco, conforme LUHMANN[12], GIORGI[13] e BECK, 
considera os riscos globais, de fontes múltiplas, invisíveis e de conseqüências imprevisíveis e 
irreversíveis, decorrentes da evolução dos processos industriais e de manipulação dos 
processos naturais por parte do gênero humano, podendo acarretar na extinção da vida no 
planeta. A percepção de uma modernidade reflexiva provoca exames e reformulações em 
práticas sociais, que são constantemente examinadas à luz de informações renovadas sobre as 
próprias práticas, alterando de forma constitutiva e contínua seu caráter[14]. 

            A nova problemática decorrente do fenômeno contemporâneo da produção de riscos é 
resultado da industrialização e do aprimoramento das técnicas de intervenção no ecossistema, 
resultando na desconstituição paulatina da crença na infalibilidade, decorrente do paradigma 
da segurança, gerando até mesmo novos riscos, segundo BECK[15].  O risco é atribuído a 
uma decisão voluntariamente tomada, a partir de algumas condições devem ser satisfeitas, 
entre as quais está a exigência de que as alternativas sejam claramente distinguíveis no que 
diz respeito à possibilidade de perda que ocorre, gerando um paradoxo em que até mesmo a 
melhor decisão pode não ser a correta conforme LUMANN[16]. 

            É justamente no campo da biotecnologia, com o seu crescente avanço tecnológico, que 
esta análise teórica encontra sua melhor justificação, conduzindo, por conseqüência, a novos 
mecanismos jurídicos que exorbitam as noções de segurança e de liberdade. O risco coloca-se, 
portanto, como elemento central do Direito, de modo que juridicamente seja possível exercer 
algum tipo de controle por elementos estáticos e dinâmicos de ponderação[17], levando à 
consertação dos Poderes Públicos e da sociedade e do setor empresarial na gestão e percepção 
da tolerabilidade dos riscos que se corre. 

  

 1.1. O problema da gestão dos riscos 

            O aprimoramento do engenho humano gera maior responsabilidade no uso de 
tecnologias ante a maior eficácia da intervenção humana na causação de danos, muitas vezes 
de caráter irreversível. Nesse contexto surge o problema da imputação de responsabilidade, 
dado o número indefinido de causas e a incerteza na avaliação dos fatores determinantes do 
dano. O sistema vigente possui dificuldades de oferecer respostas satisfatórias aos riscos 
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atuais, especialmente diante da cumulatividade dos fatores e dos danos gerando catástrofes 
ambientais. 

            Conforme BECK[18], é necessária a adoção de nova ética de investigação, de forma a 
evitar conseqüências incalculáveis e desumanas dos projetos de grande tecnologia, pois 
Ninguém é especialista em matéria de perigos. Nesse aspecto, a magnitude dos riscos é 
inversamente proporcional à concentração e ao monopólio da avaliação dos riscos.  Adoção 
de critérios técnicos para a aferição dos riscos deve ser transdisciplinar, feita juntamente com 
elementos políticos e supra-individuais para o estabelecimento de medidas compensatórias e 
preventivas diante das incertezas ou riscos primários e secundários. Nesse contexto, não é 
possível deferir apenas aos técnicos a tarefa de gerir os riscos, devendo haver uma interação 
sinérgica dos técnicos em instâncias democráticas de tomada de decisões. 

1.2. Os riscos na manipulação no uso de organismos vivos ou parte deles, para a 
produção de bens e serviços 

            Os resultados dos avanços biotecnológicos representam numerosas aplicações de 
interesse das indústrias farmacêutica e agroalimentar. Exemplo disso é a utilização de 
organismos geneticamente modificados (OGM) na investigação e na cadeia de produção 
alimentar[19]. A biotecnologia vem provocando alterações no nosso quotidiano, desde a 
produção de sementes ao processamento das colheitas, do diagnóstico de doenças ao 
aperfeiçoamento de novas técnicas de tratamento, ela vem permitindo modificar processos e 
explorar novas oportunidades, com a geração de conseqüências muitas vezes imprevisíveis. 
As promessas da Biotecnologia não devem, porém, fazer esquecer as questões legais, éticas e 
sociais incidentes sobre a matéria. 

            As questões levantadas pela Biotecnologia, principalmente no que diz respeito aos 
OGM's, podem ser encaradas considerando-se que a ilimitada possibilidade dos processos 
biotecnológicos na manipulação genética constitui um risco, pois não conhecemos as 
conseqüências que dela pode advir.      Contudo, será difícil negarmos a comercialização de 
organismos geneticamente modificados especulando os riscos deles oriundos. Todas as 
atividades do ser humano incorrem riscos, e até a mais inocente ação pode ter como 
conseqüência algo imprevisível e impensável. A sociedade, de uma forma cada vez mais 
democrática, com apoio da ciência deve analisar os riscos e assumi-los, se considerar 
proveitosos os progressos sócio- econômicos que resultarem dos avanços biotecnológicos. 

            Os problemas decorrentes da manipulação da biotecnologia ressaltam a reflexibilidade 
política típica da sociedade contemporânea, em que os riscos acabam determinando o 
compartilhamento do Poder. Os perigos de danos de largas proporções e irreversíveis, que 
podem levar à própria autodestruição, colocam em xeque a racionalidade posta na ciência, no 
Direito e na própria democracia. 

             A transversalidade política e profissional surge como meio de definição da 
suportabilidade dos riscos, gerando inevitavelmente uma nova forma repartição de poder 
frente aos riscos, pois a sociedade de risco é autoconfrontada e as instituições não dão conta 
de todos eles. Hoje o Estado não deve deliberar com exclusividade sobre as políticas públicas 
em biotecnologia. Do mesmo modo, não relevam apenas os interesses comerciais dos setores 
empresariais envolvidos. Os movimentos sociais devem incorporar-se à discussão e decisão, 
como terceiro vértice desse triângulo. 

É dentro dessa policontextualidade que os riscos da biotecnologia se comunicam entre os 
sistemas de conhecimento envolvidos, criando irritações internas e externas, por meio das 
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quais a comunicação se desenvolve, sendo que as decisões sobre esses riscos geram uma 
comunicação própria dentro do direito. Cabe, de certa forma, tornar clara a importância da 
participação popular nessa gestão e como o direito encara e reage frente a essas irritações. 

 2. Direito ambiental, risco e biotecnologia 

O direito ambiental costuma ser identificado pela doutrina[20] como o sistema aberto 
composto de uma rede axiológica e hierarquizada de princípios gerais e tópicos de normas e 
de valores jurídicos gerais[21] que, estabelecendo limitações ao direito de propriedade e ao 
direito de exploração econômica, objetivam a preservação do meio ambiente, para a melhor 
qualidade da vida humana - v. COELHO[22]- bem como a proteção de todas as demais 
formas de vida, no presente e no futuro, modo a promover o desenvolvimento sustentável 
(atividade econômica com equilíbrio ecológico e qualidade de vida). 

O direito ambiental é caracterizado como direito fundamental constitucional positivado na 
Constituição vigente (art. 225) e que encontra esteio no princípio da dignidade humana, 
conceito aberto, que não se encerra na consideração do ser humano individualmente, mas que 
se projeta em nível social para as relações entre os povos, na responsabilidade intergeracional 
e, numa última fronteira, num conceito de ética com o todo[23]. Trata-se de um dever de 
todos e uma obrigação do Estado, que não deve se contentar com o plano da eficácia, mas 
buscar efetividade num grau superior, haja vista tratar-se da proteção da vida sobre todas as 
formas - inclusive e especialmente a humana. 

Embora não haja indícios suficientes de influência da teoria da sociedade de risco sobre a 
Constituinte da década de 80, não é possível deixar de reconhecer que o art. 225 da 
Constituição Federal de 1988 (ainda vigente) açambarcou o paradigma da sociedade de risco, 
na materialização dos princípios da eqüidade intergeracional, da prevenção e da precaução, 
sobre os quais está assentada a dogmática jurídico constitucional ambiental. No caput do art. 
225 da CF, há o expresso reconhecimento da insuficiência do Estado, enquanto garantidor do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, deferindo à coletividade o dever de proteger o 
meio ambiente. 

Como conseqüência da assimilação constitucional, em nível de fundamentalidade, ainda que 
intuitiva, dos paradigmas da sociedade de risco, surge um direito ambiental fundamental de 
terceira geração, ou dimensão, fruto da democratização na Sociedade Contemporânea, titulado 
de maneira difusa, projetando-se para o futuro e para além das fronteiras do Estado 
tradicional, titulado por indeterminados atores sociais, que se ligam a ele por situações 
fáticas[24].                          

            Os princípios de direitos ambiental são de extrema relevância para sua compreensão e 
interpretação. Mas o que seria princípio? 

            O conceito de princípio é nada mais do que uma feliz tradução do conceito grego 
Arkhé, que significa "começo" e "fator essencial que alimenta desde dentro". O espanto é, 
enquanto páthos, a arkhé da filosofia. Devemos compreender, em seu pleno sentido, a palavra 
grega arkhé  deesignando aquilo de onde algo surge. Mas este "de onde" não é deixado para 
trás no surgir; antes, a arkhé torna-se aquilo que é expresso pelo verbo arkhein, o que impera. 
O páthos do espanto não está simplesmente no começo da filosofia, como, por exemplo, o 
lavar das mãos precede a operação do cirurgião. O espanto carrega a filosofia e impera em seu 
interior. 
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            Aristóteles diz o mesmo (Metafísica, 1, 2, 982 b 12 ss.): "Pelo es-panto os homens 
chegam  agora e chegaram antigamente à origem imperante do filosofar" (àquilo de onde 
nasce o filosofar e que constantemente determina sua marcha). 

Descabe pensar que Platão e Aristóteles apenas constatam o espanto como causa do filosofar. 
Tão logo a filosofia se pôs em marcha, tornou-se o espanto supérfluo como impulso inicial, 
desaparecendo por isso e pôde desaparecer já que apenas estímulo. Entretanto, o espanto é 
arkhé e ele perpassa qualquer passo adiante da filosofia. 

            Em Direito, princípios são considerados "exigências de optimização abertas a várias 
concordâncias, ponderações, compromissos e conflitos", "são normas jurídicas impositivas de 
uma optimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 
condicionamentos fáticos e jurídicos", enquanto as regras são "normas que prescrevem 
imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não cumprida", 
constituem exigências de aplicação[25]. Enquanto a regra á aplicada e esgota seus efeitos, o 
princípio é otimizado ou concretizado (aplicado ou densificado da melhor forma possível, 
segundo as circunstâncias) e nunca exaure seus efeitos, pode sempre ser otimizado 
novamente. O princípio não está somente na origem, mas também na continuidade. 

A principiologia do direito ambiental é desenvolvida, segundo MACHADO[26], a partir do 
(1) Princípio do direito à sadia qualidade de vida; (2) Princípio do acesso eqüitativo aos 
recursos naturais; (3) Princípios usuário-pagador e poluidor-pagador; (6) Princípio da 
reparação; (9) Princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público. (5) Princípio da 
prevenção; (4) Princípio da precaução; (7) Princípio da informação; (8) Princípio da 
participação. 

            O Princípio do direito à sadia qualidade de vida foi objeto de inserção constitucional 
expressa ao longo do século XX, passando por sensíveis modificações de acepção[27]. A 
saúde dos seres humanos não se esgota na inocorrência de doenças diagnosticadas no 
presente, levando-se em conta o estado dos elementos do ecossistema (águas, solo, ar, flora, 
fauna e paisagem) para se avaliar se tais elementos estão em estado de sanidade, de seu uso 
advenham saúde ou doenças e incômodos para os seres humanos. 

            O Princípio do acesso eqüitativo aos recursos naturais considera leva o Direito 
Ambiental a estabelecer normas que indiquem como verificar as necessidades de uso dos 
recursos ambientais, de modo a estabelecer a razoabilidade dessa utilização, devendo-se, 
quando a utilização não seja razoável ou necessária, negar o uso, mesmo que os bens não 
sejam atualmente escassos. O acesso dos seres humanos à natureza decorre da aceitação do 
Princípio n. 1 da Declaração do Rio de Janeiro/92, que estabelece Os seres humanos 
constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm 
direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. 

            Como pode ser visto, o homem não é a única preocupação do desenvolvimento 
sustentável e da própria ordem econômica. A preocupação com a natureza deve também 
integrar o conceito de desenvolvimento econômico, que é necessariamente sustentável. Nem 
sempre o homem ocupará o centro da política ambiental, ainda que comumente ele busque um 
lugar prioritário. Verifica-se, portanto, uma clara superação do paradigma antropocentrista 
radical, caminhando-se em direção de um antropocentrismo retificado. 

            O direito ambiental deve estabelecer a eqüidade no acesso aos recursos naturais: 
orientar a fruição ou o uso da água, do ar e do solo; a eqüidade dará oportunidades iguais 
diante de casos iguais ou semelhantes. A prioridade do uso dos bens ambientais não implica 
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exclusividade de uso. Os usuários prováveis ou simplesmente os que desejam usar os bens e 
não os usam precisam provar suas necessidades atuais. Os usuários só poderão fazer uso dos 
bens ambientais na proporção de suas necessidades presentes, e não futuras. 

            A eqüidade no acesso aos recursos naturais e as futuras gerações se estabelece na 
medida em que ficar demonstrado a adoção de medidas preventivas que evitem o esgotamento 
dos recursos, com a conservação desses bens para as gerações futuras, e não apenas em 
relação à localização espacial dos usuários atuais. O uso dos recursos naturais pode ser 
gratuito como pode ser pago. A raridade do recurso, o uso poluidor e a necessidade de 
prevenir catástrofes, entre outras coisas, podem levar à cobrança do uso dos recursos naturais. 
Essa é a gênese dos Princípios usuário-pagador e poluidor-pagador. 

            O uso gratuito dos recursos naturais caracteriza uma espécie de apropriação indevida 
do usuário, pois a comunidade que não usa o recurso ou que o utiliza em menor escala sofre 
as conseqüências sem tê-las causado. O poluidor que utiliza gratuitamente o meio ambiente, 
nele lançando resíduos invade a propriedade pessoal de todos os outros que assim não fazem, 
subtraindo o direito sobre bem ou interesse alheio[28]. 

            O princípio usuário-pagador não constitui punição; mesmo não existindo qualquer 
ilicitude objetiva no comportamento do pagador, ele pode ser aplicado; para tornar obrigatório 
o pagamento pelo uso do recurso ou pela sua poluição não há necessidade de prova de que o 
usuário e o poluidor estejam cometendo faltas ou infrações, apenas ponderação razoável e 
criteriosa dos riscos de danos futuros. 

O Princípio da reparação[29] estabelece que os Estados deverão desenvolver legislação 
relativa à responsabilidade por danos ambientais e cooperar na elaboração das novas normas 
internacionais sobre responsabilidade por efeitos adversos advindos dos danos ambientais. 

            O Princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público estabelece a função 
gestora dos Estados (meio ambiente como bem de uso comum do povo), transcendendo-se a 
dicotomia entre a propriedade privada e a coletivização dos meios de produção, em meio 
ambiente o Poder Público passa a figurar não como proprietário dos bens ambientais - águas, 
ar e solo, fauna e florestas, patrimônio histórico -, mas como um gestor ou gerente, que 
administra bens que não são dele e, por isso, deve explicar convincentemente sua gestão. 

            Os Estados passam a ter responsabilidade em exercer um controle que dê bons 
resultados, e devem ser responsáveis pela ineficiência na implementação de sua legislação, a 
atingindo seus agentes políticos e funcionários, para evitar que os custos da ineficiência ou 
das infrações recaiam sobre a população contribuinte, e não sobre os autores dos danos 
ambientais. 

            A democracia na gestão ambiental abre espaço para a efetividade da participação. A 
prestação de contas, que já se vê introduzida no mundo anglo-saxão, pela expressão 
accountable, deverá ser traduzida pela aplicação dos princípios da motivação convincente, 
ampla e contínua, publicidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

            As gerações presentes desejam os Estados como protetores do meio ambiente, seja 
para as gerações atuais seja para as gerações que não podem falar ou protestar; eles devem ser 
os curadores dos interesses das gerações futuras, não constituindo uma utopia distante um 
Estado de Bem-Estar Sócio Ambiental, possuindo como elemento fundante a própria 
eqüidade. 
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            No que pertine ao princípio da prevenção, o dever jurídico de evitar a consumação de 
danos ao meio ambiente vem sendo salientado em convenções, declarações e sentenças de 
tribunais internacionais, como na maioria das legislações internacionais. Os meios a serem 
utilizados na prevenção variam de acordo com o desenvolvimento de cada país, até mesmo 
das opções tecnológicas[30]. 

            A prevenção é dinâmica, impondo constante atualização e diversas avaliações, de 
modo a influenciar na formulação das novas políticas ambientais, das ações dos 
empreendedores e das atividades da Administração Pública, dos legisladores e do Judiciário.  

            Acentuam-se as diferenças do princípio da precaução. No princípio da prevenção visa 
a prevenir danos quando as conseqüências da realização de determinado ato são conhecidas; o 
nexo causal já foi comprovado, ou decorre de corolário lógico. O princípio da precaução é 
utilizado quando não se conhece, ao certo, quais as conseqüências do ato determinado; é 
imperativo quando a falta de certeza científica persiste; e ela não pode ser escusa para a não 
adoção de medidas eficazes a fim de impedir a degradação.  

            Tratemos, agora, do princípio da precaução. Prevenir a degradação do meio ambiente 
no plano nacional e internacional passou a ser aceito no mundo jurídico especialmente nas 
últimas três décadas; o princípio da precaução (vorsorgeprinzip) está presente no Direito 
alemão desde os anos 70, ao lado do princípio da cooperação e do princípio poluidor-pagador. 

            Os riscos são "reais e irreais ao mesmo tempo. De um lado, existem ameaças e 
destruições que são já bem reais: a poluição ou a morte das águas, a desaparição de florestas, 
a existência de novas doenças etc. Do outro lado, a verdadeira força social do argumento do 
risco reside justamente nos perigos que se projetam para o futuro. Na sociedade do risco, o 
passado perde sua função determinante para o presente. É o futuro que vem substituí-lo e é, 
então, alguma coisa de inexistente, de construído, que se torna a 'causa' da experiência e da 
ação no presente", conforme assinala assinalado por BECK[31]. 

            O Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro/92 estabelece que De modo a proteger 
o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 
ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar 
medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
Conforme assinala MACHADO: 

O mundo da precaução é um mundo onde há a interrogação, onde os saberes são colocados 
em questão. No mundo da precaução há uma dupla fonte de incerteza: o perigo ele mesmo 
considerado e a ausência de conhecimentos científicos sobre o perigo. A precaução visa a 
gerir a espera da informação. Ela nasce da diferença temporal entre a necessidade imediata de 
ação e o momento onde nossos conhecimentos científicos vão modificar-se[32]. 

  

            Duas convenções internacionais assinadas, ratificadas e promulgadas pelo Brasil 
inseriram o "princípio da precaução". A Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Ainda assim, o princípio da precaução 
está subsumido no art. 225, caput, da Constituição Federal a partir do estabelecimento do 
dever de preservar o meio ambiente às futuras gerações. 
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            MACHADO[33] cita como exemplos bem contundentes da aplicação do princípio da 
precaução no âmbito da biotecnologia, em que o Conselho de Estado, na França, suspendeu 
portaria do Ministro da Agricultura que permitia cultivo de milho transgênico, em ação 
movida pela Association Greenpeace France em face da empresa Norvartis, e a decisão do 
titular da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Antônio Souza Prudente, 
determinando às empresas rés, Monsanto do Brasil Ltda. e Monsoy Ltda., apresentem Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental como condição indispensável para o plantio, em escala 
comercial, da soja round up ready. 

            A Declaração do Rio de Janeiro/92, em uma das frases do Princípio 10, afirma que, 
"no nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio 
ambiente de que disponham autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e 
atividades perigosas em suas comunidades".        Na mesma linha, podemos mencionar a 
Convenção sobre o Acesso à Informação, a Participação do Público no Processo Decisório e o 
Acesso à Justiça em Matéria de Meio Ambiente.[34] 

            A participação popular, visando à conservação do meio ambiente, insere-se num 
quadro mais amplo da participação diante dos interesses difusos e coletivos da sociedade, 
sendo uma das notas características da segunda metade do século XX. 

            A participação dos indivíduos e das associações na formulação e na execução da 
política ambiental foi uma nota marcante dos últimos vinte e cinco anos. Não se trata de uma 
classe profissional, mas de interesses que transcendem profissões e concernem a diversos 
segmentos sociais (diferença em relação aos sindicatos). 

            O art. 14 da Constituição Federal estabelece que A soberania popular será exercida 
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos 
da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular. 

            Se a manifestação popular, com poder decisório, no plano regional e nacional, não 
deve ser banalizada, nem por isso deve ser excluída. Não basta pretender-se o alargamento da 
participação popular, pois é necessário que as regras dessa participação sejam estabelecidas de 
forma a permitir o emprego dos mesmos recursos financeiros na propaganda dos diversos 
pontos de vista. 

            A consulta direta às populações em matéria ambiental que diga respeito aos interesses 
das gerações presentes e futuras merece consolidação pelo cada vez maior pelo legislador 
brasileiro[35]. 

            Em outras palavras, a efetividade em direito ambiental passa pelo conceito de 
participação popular. Embora tenha sido mencionado no princípio do usuário/poluidor-
pagador, o Princípio da eqüidade intergeracional completa essa árvore de princípios sugerida 
por MACHADO, a partir da objetividade do próprio texto constitucional. 

            O Princípio da eqüidade intergeracional está umbilicalmente associado à idéia de 
Desenvolvimento Sustentável, vedando-se que as gerações atuais deixem para as futuras 
gerações herança de déficits ambientais ou no estoque de recursos e benefícios, inferiores aos 
que receberam das gerações passadas. Cada geração possui a responsabilidade de preservar os 
recursos naturais e a herança humana pelo menos no patamar que recebeu de seus 
antepassados. 
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            Esse é o fecho da base de um conjunto de deveres e direitos entre gerações os 
princípios de conservação: os deveres dizem respeito à proteção dos recursos; à sua utilização 
eqüitativa; o combate aos efeitos prejudiciais; a mitigação das catástrofes; o abrandamento 
das poluições e degradações, bem como o fornecimento de ajuda em situações de urgência e o 
dever de reparação em caso de degradação ambiental; os direitos dizem respeito à herança de 
um ambiente em bom estado de conservação. Nesse sentido, a Constituição Federal brasileira, 
no artigo 225, tornou compulsória a observância ao princípio da eqüidade intergeracional. 

2.1. Operacionalidade do princípio da precaução e da eqüidade intergeracional 

            RUIZ[36] acentua que, durante muito tempo, os instrumentos jurídicos internacionais 
limitavam-se a enunciar que as medidas ambientais a serem adotadas deveriam basear-se em 
posições científicas, supondo que este tributo à Ciência bastava para assegurar a idoneidade 
dos resultados. Esta filosofia inspirou a maioria dos convênios internacionais celebrados até 
o final da década de 80, momento em que o pensamento sobre a matéria começou a mudar 
para uma atitude mais cautelosa e também mais severa, que levasse em conta as incertezas 
científicas e os danos às vezes irreversíveis que poderiam decorrer de atuação fundada em 
premissas científicas, que logo poderiam mostrar-se errôneas. [Grifo nosso.] Como exemplo 
disso, podemos citar a indústria do cigarro, poluição dos automóveis e efeito estufa. 

            À luz do princípio da precaução, o risco ou o perigo serão analisados conforme o setor 
que puder ser atingido pela atividade ou obra projetada. A Convenção da Diversidade 
Biológica, por exemplo, não exige que a ameaça seja "séria ou irreversível", mas que a 
ameaça seja "sensível", quanto à possível redução ou perda da diversidade biológica. Ameaça 
sensível é aquela revestida de perceptibilidade ou aquela considerável ou apreciável. 

            A Constituição Federal estabelece a obrigação do Poder Público não se omitir no 
exame das técnicas e métodos utilizados nas atividades humanas que ensejem risco para a 
saúde humana e o meio ambiente. 

            A Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima preconiza que as políticas e medidas 
adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de 
modo a assegurar benefícios mundiais ao menor custo possível.  O custo excessivo deve ser 
ponderado de acordo com a realidade econômica de cada país, pois a responsabilidade 
ambiental é comum a todos os países, mas diferenciada.  

            A Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a 
Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima entendem que as medidas de prevenção não 
devem ser "postergadas". O princípio da precaução, para ser aplicado efetivamente, tem que 
suplantar a pressa, a precipitação, a improvisação, a rapidez insensata e a vontade de resultado 
imediato. 

            Nesse aspecto, encontramos a reafirmação da dogmática referente aos direitos 
fundamentais e sua plena eficácia, especialmente dos direitos de defesa, que em meio 
ambiente acabam tomando conotação diferente, conforme CANOTILHO[37], representando 
direito de defesa contra ingerências ou intervenções do Estado e demais poderes públicos. 

            O princípio da precaução, abraçado pelo Brasil com a adesão, ratificação e 
promulgação das Convenções internacionais mencionadas, com a adoção do art. 225 da CF e 
com o advento do art. 54, § 3º, da Lei 9.605/98, deverá ser implementado pela Administração 
Pública, no cumprimento dos princípios expostos no art. 37, caput, da CF. 
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            Contraria a moralidade e a legalidade administrativas o adiamento de medidas de 
precaução que devam ser tomadas imediatamente[38]. Violam o princípio da publicidade e o 
da impessoalidade administrativas os acordos e/ou licenciamentos em que o cronograma da 
execução de projetos ou a execução de obras não são apresentados previamente ao público, 
possibilitando que os setores interessados possam participar do procedimento das decisões. 

            É ineficiência a Administração Pública que, não procurando prever danos para o ser 
humano e o meio ambiente, omite-se em exigir e em praticar medidas de precaução, 
ocasionando prejuízos, pelos quais será co-responsável, ainda que sob pretexto de "acelerar" 
processos administrativos. 

            A inversão do ônus da prova tem como conseqüência que os empreendedores de um 
projeto devem necessariamente implementar as medidas de proteção do meio ambiente, salvo 
se trouxerem a prova de que os limites do risco e da incerteza não foram ultrapassados, em 
estudos avaliados pela Administração ambiental, muitas vezes submetidos a debates públicos, 
como no caso do EIA. 

            Segundo ARAGÃO[39], os pressupostos de aplicação são mesmo a existências de 
riscos ambientais e a incerteza científica quanto aos riscos, devendo ser riscos novos, 
retardados e irreversíveis. A irreversibilidade, enquanto pressuposto da aplicação do princípio 
da precaução estabelece o laço direito com o princípio da equidade intergeracional. 

            O princípio da eqüidade intergeracional carrega em seu núcleo a vontade comum de 
justiça entre as gerações atuais e as gerações futuras, correspondendo, entre outros aspectos, à 
igualdade de oportunidade de desenvolvimento socioeconômico no futuro, graças à prática da 
responsabilidade no usufruto do meio ambiente, em especial os recursos naturais, e de seus 
elementos no presente, sendo condição indispensável que os legados naturais estejam bem 
conservados[40]. 

            O princípio da precaução, segundo HAMMERSCHMIDT [41], possui bem nítidas, a 
primeira consistente na avaliação do risco, de caráter mais instrumental, perquerindo-se 
o  fundamento objetivo ou 'científico' para as medidas precaucionais, aí devendo ser atendido 
o princípio da informação, e a segunda consistente na própria gestão do risco, de aspecto 
decisório, em que qualquer um com conhecimento razoável já possui condições de 
deliberar,  em que ressalta o próprio  fundamento político, com participação das autoridades 
públicas, sociedade civil e setor empresarial. 

            A participação, nessa segunda fase ideal de aplicação do princípio da participação, que 
está vinculado com o princípio da equidade intergeracional, tem evidenciada a sua 
importância jurídica, de forma dificilmente refutável. 

3. Princípio da participação em Direito Ambiental 

A sociedade mundial é apercebida, segundo o paradigma da sociedade de risco 
(LUHMANN), como uma composição de sistemas parciais diferenciados funcionalmente, 
fundada na comunicação o seu elemento último para a auto-reprodução do próprio sistema. O 
processo de universalização, visto como unidade de operação, estabelece a diferenciação deste 
em relação ao ambiente (ou não-sistema), fechando-se operacionalmente na auto-reprodução 
de sua comunicação, o que, por sua vez, é determinado e determinante da própria abertura do 
sistema (adaptação evolutiva), reagindo de forma sensitiva ou cognitiva às restrições 
provocadas pelo não-sistema. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1706



Dentro do sistema mundial funcionam outros subsistemas sociais, caracterizando 
autonomizações internas, criadas a partir da sofisticação e aumento da complexidade do 
sistema maior, que possuem lógica e racionalidade específicas, que operam de forma 
enclausurada, mas que também se abrem sensitivamente para os demais sistemas sociais. Essa 
segmentação interna, por sua vez, aumenta a própria capacidade do sistema maior produzir 
ressonâncias às irritações oriundas do não-sistema maior, trazendo para si uma nova indução 
para o aumento da complexidade interna ou estruturada, em face da policontextualidade da 
sociedade mundial contemporânea. 

Corolário disso, o próprio Estado sofre com o deslocamento da diferenciação territorial para 
diferenciação funcional, além dos limites territoriais, que gera, por sua vez, a autonomização 
de processos comunicacionais em dimensão globalizada, dada a fragmentação da sociedade 
em dimensões comunicativas bem mais dinâmicas que outrora. A diferenciação, de territorial, 
agora passa a ser em função dos sistemas sociais, que podem ser basicamente classificados em 
direito, política e economia. E essa autonomização também acarreta a formação de espaços de 
decisão em nível global, diminuindo a força do Estado Social, que já sofre com o aumento de 
demandas de terceira geração.   

É nesse contexto que surgem os novos direitos (de terceira geração ou dimensão), dentre eles 
direito ambiental. O direito ambiental possui como norte uma série de princípios básicos, 
mediante os quais as regras estabelecidas são aplicadas aos fatos concretos dos quais verte a 
controvérsia de interesses. Os princípios da prevenção, da precaução e da eqüidade 
intergeracional são tidos como os pilares a partir dos quais originam, por sua vez, os 
posicionamentos jurídicos referentes à tutela do meio ambiente, mas eles não esgotam o rol 
dos princípios básicos de meio ambiente, pois a sua tutela necessita efetividade e engajamento 
da população, do contrário o Estado não possuiria condições de tutelá-lo, nem mesmo se fosse 
concebido num modelo totalitário. 

As políticas ambientais centradas apenas no pilar do "Comando e Controle", concebidas ao 
longo da década de 70, mostraram-se ineficientes porque visam à regulação de atividades de 
impacto ambiental negativo, o que representa alto custo e ineficiência administrativa quanto 
aos resultados obtidos[42]. Nesse sentido, a participação e o engajamento da sociedade como 
um todo, a partir da diretiva constitucional do art. 225, caput, da CF, acabou resultando num 
elemento estratégico para a tutela do meio ambiente. 

O Estado Democrático Ambiental, tal como concebido por CANOTILHO[43], possui uma 
limitação negativa, caracterizada na recusa à estatização/publicização do bem ambiental, à 
tecnização do direito (inclusão necessária dos cidadãos na discussão e confecção das normas 
ambientais) etc., e uma dimensão positiva, que o transforma num Estado Aberto, em que os 
cidadãos têm o direito de obter dos poderes públicos informações ambientais, em que as 
políticas de meio ambiente passa a ter um suporte generalizado, sendo dinamizadas por 
iniciativa de cidadãos, da sociedade civil organizada, valorizando-se e promovendo-se a 
participação dos cidadãos nos procedimentos administrativos ambientais, bem como na 
formação da legislação ambiental. Trata-se de um Estado que visa à Justiça Ambiental, em 
que vedada a iniqüidade e qualquer forma de discriminação ambiental nas decisões, seleções, 
práticas administrativas ou ações materiais que digam respeito à tutela ambiental[44]. 

A participação popular, enquanto princípio de direito ambiental identificado por 
MACHADO[45] e doutrina ambiental de nomeada[46], visa à preservação/conservação do 
meio ambiente, inserindo-se num quadro mais amplo da participação, diante dos interesses 
difusos e coletivos da sociedade. Trata-se de nota característica da segunda metade do século 
XX, em que a participação dos indivíduos e das associações na formulação e na execução da 
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política ambiental foi marcante dos últimos vinte e cinco anos, estando muito além da 
consideração dessa ou daquela classe profissional, mas de interesses que transcendem 
profissões e concernem a diversos segmentos sociais , como anota CARVALHO[47] 

Ao que tudo indica, o princípio da participação, seja em meio ambiente, seja em outras áreas 
da vida social, se não está inserido no conceito de princípio democrático, em última análise, 
possui uma necessária relação de complementaridade com esse princípio. Enquanto princípio 
de direito ambiental, e na medida em que o direito ambiental está subsumido no princípio da 
dignidade humana, poderia ser mesmo compreendido como sub-princípio desse valor maior. 
Ao que se infere, o princípio da participação está fortemente relacionado com os princípios 
fundamentais democrático e da dignidade da pessoa humana. 

O enfraquecimento da democracia representativa, em decorrência do próprio enfraquecimento 
do Estado Social, agravado sobremodo em nosso país, acaba empurrando a sociedade 
brasileira, dentro de sua acentuada policontextualiade (beneficiada desde os primórdios da 
colonização por força das dimensões continentais do território brasileiro), para o 
aprimoramento da consciência cívica e da participação mais direta e efetiva nas tomadas de 
decisão. 

Paradoxalmente, uma pressão antidemocrática, decorrente de um processo cultural 
capitaneado por parte dos agentes responsáveis pelo enfraquecimento do Estado-nação, que 
modificou a base antropológica das relações sociais, qual seja, o neoindividualismo, vem 
prejudicando o aprimoramento das formas de participação direta e o aprimoramento da 
consciência cívica, constituindo fator de desintegração e de perda de coesão social mínima a 
permitir a comunicação razoável dos sistemas parciais diferenciados funcionalmente entre si 
dentro da própria 'sociedade mundial'. 

E, ao que parece, esse ruído de comunicação repercute de uma maneira muito mais agressiva 
em relação ao "não-sistema", direcionando para a hipótese de que a efetividade do sistema 
democrático, voltado para o consenso, que se alcança por meio de uma maior participação da 
sociedade, também tende a favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção da 
qualidade de vida, como propugna LIJPHART[48]. 

Para BENTES[49], O princípio da participação seria a viga maior para aportar os demais 
princípios de direito ambiental, valendo-se dos princípios da informação e da educação, em 
espécie de tripé de princípios basilares do Direito Ambiental, constituindo um instrumento 
jurídico viabilizador da participação social. Daí sua relevância, por propiciar à sociedade civil, 
ao cidadão, o direito de participar das questões ambientais, inclusive no papel de co-gestores, 
exigindo por outro lado, a inclusão no processo para as tomadas de decisão e na transparência 
do Poder Público. 

Segundo SARLET[50], o reconhecimento de direitos fundamentais dedutíveis dos princípios 
fundamentais do Estado Democrático de Direito, concebidos na Constituição de 1988, 
constitui tarefa radicada na maior parte das vezes no princípio da dignidade humana e no 
democrático, espécies de matrizes geradoras de direitos fundamentais não previstos no 
catálogo constitucional, ou sequer positivados em outra norma de hierarquia inferior[51]. 

            A Constituição Federal, conforme acima aludido, lança os germens do princípio da 
participação em direito ambiental, ao lançar a expressão "... impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações", no caput da art. 225. 
A legislação infraconstitucional, de maneira esparsa, insinua mecanismos que materializam 
rarefeitamente o princípio da participação, como forma de gestão pública compartilhada. 
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            Toda a sorte, A fundamentabilidade do princípio da participação encontra-se no fato 
de que o cidadão, o grupo social, a comunidade, o movimento social etc., participando do 
processo de decisão da administração pública pertinente aos recursos naturais, está fazendo 
uma integração entre sociedade e Estado, colaborando na mudança da visão governamental 
sobre a gestão de recursos e sua aplicabilidade na realidade existente.[52] 

  

3.1. A participação juridicamente exigível 

            Considerada a injunção de outros ramos do conhecimento na ciência do direito, 
especialmente as ciências sociais, deve-se assumir como pressuposto a divisão da sociedade 
em três setores. 

            O denominado terceiro setor é uma terminologia sociológica que dá significado a 
todas as iniciativas privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil, derivada do 
vocábulo estadunidense Third Sector, utilizado para definir as diversas organizações sem 
vínculos diretos com o Primeiro setor (Público, o Estado) e o Segundo setor (Privado, o 
Mercado). É o Conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos e não-lucrativa. 

            Segundo SALAMON & ANHEIER[53], trata-se de definição estrutural/operacional da 
sociedade, composta por cinco atributos estruturais ou operacionais que distinguem as 
organizações do Terceiro Setor de outros tipos de instituições sociais. 

            As entidades são formalmente constituídas, possuindo alguma forma de 
institucionalização, legal ou não, com certo nível de formalização de regras e procedimentos, 
de modo a assegurar a sua permanência por um período mínimo de tempo. A sua estrutura 
básica não governamental, são privadas e não são ligadas institucionalmente a governos ou a 
empresas. Possuem gestão própria, não sendo controladas externamente. Não possuem fins 
lucrativos, devendo a geração de lucros ou excedentes financeiros ser reinvestida 
integralmente na organização, e não podendo distribuir dividendos de lucros aos seus 
dirigentes, salvo remuneração de serviços prestados. O trabalho é essencialmente voluntário, 
ou seja, não-remunerado, ou o uso voluntário de equipamentos, como a computação 
voluntária etc. 

            A legislação que formalmente trata do princípio da participação não utiliza a 
expressão terceiro setor, mas sociedade civil, ou sociedade civil organizada, querendo se 
referir ao terceiro setor. 

 Como exemplo, referimos o Decreto Presidencial n.º 5.208 de 17 de setembro de 2004, que 
promulga o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul - e que possui força de lei 
federal -, estabelece o seguinte, verbis: 

Art. 3.º - Em suas ações para alcançar o objetivo deste Acordo e implementar suas 
disposições, os Estados Partes deverão orientar-se, inter alia, pelo seguinte: 

(...) 

e) promoção da efetiva participação da sociedade civil no tratamento das questões ambientais; 
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Art. 6.º - Os Estados partes aprofundarão [não o contrário!] a análise dos problemas 
ambientais da sub-região, com a participação dos organismos nacionais competentes e das 
organizações da sociedade civil [não apenas do 1.º e 2.º setores, mas do 3.º também!], 
devendo implementar, entre outras, as seguintes ações: 

a) incrementar o intercâmbio de informação sobre leis, regulamentos, procedimentos, políticas 
e práticas ambientais, assim como seus aspectos sociais, culturais, econômicos e de saúde, em 
particular aqueles que possam afetar o comércio ou as condições de competitividade no 
âmbito do MERCOSUL; 

b) incentivar políticas e instrumentos nacionais em matéria ambiental, buscando otimizar a 
gestão do meio ambiente; 

(...) 

l) promover a educação ambiental formal e não formal e fomentar conhecimentos, hábitos de 
conduta e a integração de valores orientados às transformações necessárias ao alcance do 
desenvolvimento sustentável no âmbito do MERCOSUL; 

(...) 

"m) considerar os aspectos culturais, quando pertinente, nos processos de tomada de decisão 
em matéria ambiental. [Grifo nosso.] 

  

A Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco 1992), 
estabelece como o Princípio 10, verbis: 

             A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível 
apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve ter 
acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que disponham autoridades 
públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, 
bem como a oportunidade de participar em processos de tomada de decisões. Os Estados 
devem facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, colocando a informação 
à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos. [Grifo 
nosso.] 

  

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, 
em 9 de maio de 1992 (promulgada pelo Decreto nº 2.652, de 01.07.1998), estabelece, verbis: 

Artigo 4 (Obrigações) 

1. Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e suas 
prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos, nacionais e regionais, 
devem:     

(...) 
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i) Promover e cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação à 
mudança do clima, e estimular a mais ampla participação nesse processo, inclusive a 
participação de organizações não governamentais; 

(...) 

  

Artigo 6 (Educação, Treinamento e Conscientização Pública) 

Ao cumprirem suas obrigações previstas no Artigo 4, parágrafo 1, alínea (i), as Partes devem: 

a) Promover e facilitar, em níveis nacional e, conforme o caso, subregional e regional, em 
conformidade com sua legislação e regulamentos nacionais e conforme suas respectivas 
capacidades: 

(...) 

iii) a participação pública no tratamento da mudança do clima e de seus efeitos e na 
concepção de medidas de resposta adequadas. [Grifo nosso.] 

  

A Convenção Sobre o Acesso à Informação, a Participação do Público no Processo de 
Tomada de Decisões e o Acesso à Justiça no Domínio do Ambiente (Aarhus, Dinamarca, 25 
de Junho de 1998), estabelece, no seu art. 8.º, que trata da "participação do público durante a 
preparação de regulamentos de execução e/ou de instrumentos normativos juridicamente 
vinculativos directamente aplicáveis", dispõe que Cada Parte deve envidar todos os esforços 
para promover a participação efectiva do público numa fase apropriada e enquanto as 
opções se encontrarem em aberto, durante a preparação, pelas autoridades públicas, de 
regulamentos de execução e de outras regras juridicamente vinculativas directamente 
aplicáveis que possam ter um efeito significativo no ambiente. Para este fim, é necessário: a) 
fixar prazos suficientes para permitir uma participação efectiva; b) publicar projectos de 
regras ou colocá-los de outra forma à disposição do público; e c) dar ao público a 
oportunidade de apresentar os seus comentários directamente ou através de organismos 
consultivos representativos. [Grifo nosso.] 

 Em nível federal, pode ser citado ainda o Decreto Presidencial n.º 4.339/2002, que institui 
princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade, elenca 
como seu componente a Educação, Sensibilização Pública, Informação e Divulgação sobre 
Biodiversidade, por meio do que se define diretrizes para a educação e sensibilização pública 
e para a gestão e divulgação de informações sobre biodiversidade, com a promoção da 
participação da sociedade, inclusive dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades 
locais, no respeito à conservação da biodiversidade, à utilização sustentável de seus 
componentes e à repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização de 
recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e de conhecimento tradicional 
associado à biodiversidade (item 9., inc. VI). 

Esses elementos normativos expressos pinçados do ordenamento jurídico positivo 
estabelecem densificação do princípio da participação, direcionando-nos à hipótese de que 
esses elementos positivados podem ser considerados como direitos fundamentais de 
participação nas políticas de meio ambiente, desde a formulação inicial, tudo isso como 
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diretriz prevista na concepção de um Estado sócio-ambiental democrático de direito, 
conforme MOLINARO [54]. 

Em outras palavras, a participação é um princípio inarredável, que informa a composição dos 
colegiados que deliberam sobre risco ambiental e, sendo um conceito indeterminado e 
juridicamente aberto, deve ser completado por outros saberes e atores, especialmente diante 
da indeterminação dos efeitos das tecnologias e do processo produtivo em biotecnologia. 

Não é demasia ensaiar a proteção jurídica da participação do terceiro setor no âmbito de 
órgãos tomadores de decisão como a CTNBio, desde a sua própria composição, especialmente 
na avaliação contextual dos riscos, a partir de uma abordagem sistêmica-pragmática. 

4. Perspectivas acerca da participação do Terceiro Setor na composição da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança: notas conclusivas 

            Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) é uma instância colegiada 
multidisciplinar, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja finalidade é a de 
prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, 
atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa aos OGMs, bem 
como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos conclusivos 
referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para 
atividades que envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, 
comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados. 

            O funcionamento da CTNBio é definido a partir do art. 11 da Lei de Biossegurança 
(Lei 11.105/2005), com composição de membros titulares e suplentes, designados pelo 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 (vinte e sete) cidadãos 
brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber científicos, com 
grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas áreas de 
biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente. 

            Não obstante utilizar-se da expressão interdisciplinar, o rol taxativo de integrantes 
logo adiante contradiz o termo ao estabelecer que a CTNBio será composta de: 

I - 12 (doze) especialistas de notório saber científico e técnico, em efetivo exercício 
profissional, sendo: 

a) 3 (três) da área de saúde humana; 

b) 3 (três) da área animal; 

c) 3 (três) da área vegetal; 

d) 3 (três) da área de meio ambiente; 

II - um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados pelos respectivos titulares: 

a) Ministério da Ciência e Tecnologia; 

b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

c) Ministério da Saúde; 
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d) Ministério do Meio Ambiente; 

e) Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

g) Ministério da Defesa; 

h) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República; 

i) Ministério das Relações Exteriores; 

III - um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça; 

IV - um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde; 

V - um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente; 

VI - um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; 

VII - um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento 
Agrário; 

VIII - um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e 
Emprego. 

  

A única abertura que se dá à sociedade civil organizada é a de escolha dos especialistas em 
defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça, na área de saúde, indicado pelo 
Ministro da Saúde, em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente, indicado 
pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em agricultura familiar, indicado 
pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro 
do Trabalho e Emprego. Cabe à sociedade civil organizada elaborar uma lista tríplice de mais 
votados, que serão escolhidos pelos ministros de cada pasta diretamente envolvida (§ 2° do 
art. 11 da Lei de Biossegurança). 

            Em outras palavras, não há representação da sociedade civil organizada, a exemplo do 
ocorre em conselhos deliberativos análogos, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA, mas a eleição de representantes, com escolha dentre os três mais votados por 
órgão do Poder Executivo. 

            São apenas 6 (seis), ficando estabelecida a falta de paridade de cadeiras frente ao 
Poder Público. 

            Para o que se exige constitucionalmente e a partir da legislação vigente, pelos 
contornos do princípio da participação, que deve ocorrer desde a gênese das políticas públicas 
em meio ambiente e em saúde pública, verifica-se que a composição da CTNBio estabelecida 
na lei acaba deixando muito a desejar. 
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            Especialmente em razão do poder deliberativo que este órgão possui, pois lei dá, entre 
outras providências, a determinação de que a decisão técnica da CTNBio deverá conter 
resumo de sua fundamentação técnica, explicitar as medidas de segurança e restrições ao uso 
do OGM e seus derivados e considerar as particularidades das diferentes regiões do País, 
com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, 
referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de suas atribuições. 

            A necessidade de aprovação e co-escolha de representantes do terceiro setor pelo 
primeiro setor (o governamental) vulnera a legitimidade da representação, de certa forma, 
vulnera o princípio da participação na gestão dos riscos em biotecnologia. 

            Conforme o raciocínio desenvolvido ao longo do presente artigo, a efetividade da 
gestão dos riscos em biotecnologia e dos princípios da precaução e da eqüidade 
intergeracional está umbilicalmente ligada à eficácia do princípio da participação, pois bem 
decidir sobre riscos de danos difusos, graves e com acentuada possibilidade de 
irreversibilidade é também decidir de forma democrática. 

            Na sociedade de risco, em que os avanços tecnológicos, sua rapidez e capacidade de 
lesão, de forma irreversível e generalizada, desafiam, dia a dia, os tomadores de decisão, a 
ponto de gerar incertezas desde os próprios questionamentos a serem feitos até as respostas 
ensaiadas, o foco das atenções se volta também para o observador, a sua formação, os espaços 
sociais de onde vêm. 

            Reconhecido isso, bem como o paradigma social do 3º setor, faz-se necessária a 
preocupação do direito com a composição dos colegiados deliberativos, para que o risco, que 
também depende de deliberação política, seja gerido de forma efetivamente democrática, 
considerando-se a fidúcia da atual geração quanto aos danos futuros às gerações vindouras. 

            Hoje, a participação de todos os setores desde a formação das políticas públicas em 
biotecnologia pode ser tida como um princípio que garantirá a própria segurança jurídica das 
decisões dos gestores encarregados. 

            Seria de toda validez refletir de que forma a composição da CTNBio poderia atender o 
direito de participação da sociedade na formação das políticas públicas em biotecnologia. 
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RESPONSABILIDADE DO MÉDICO EM PROCEDIMENTOS 
ESTÉTICOS 

 
MEDICAL RESPONSABILITY IN MEDICAL PROCEDURES 
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Marlon Kleber Wutzow Bozo 

 

RESUMO 
Hodiernamente vive-se na empresa das lides judiciais, tudo, ou quase tudo, torna-se motivo 
para reparação. E os profissionais da área médica não estão livres de serem demandados 
judicialmente pelos processos por eles realizados. Faz-se aqui um breve apanhado dos 
cuidados que deve o profissional médico da área estética ter e o profissional advogado 
orientar, para diminuir ao máximo possível, a intervenção do judiciário, quando o paciente 
entende que não atingiu o resultado esperado. Para tal, faz-se um apanhado dos julgados dos 
tribunais acerca da temática, enfatizando-se que na área estética, tem os tribunais entendido 
que o profissional médico possui responsabilidade de resultado e não de meio, como se 
apregoa nas responsabilizações da área da medicina. Tal entendimento se faz por entender-se 
que o “paciente-cliente” que procura os consultórios médicos não está doente, e como tal, 
deve assim permanecer. 
PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE MÉDICO; ESTÉTICA; OBRIGAÇÃO DE 
RESULTADO 
 
ABSTRACT 
Nowadays we live in company´s of judicial process. Everything, or almost everything 
becomes a motive for indemnity. And the medical professionals are not free of being 
prosecuted by the medical processes performed by them. Here is a brief account of the care 
that should the aesthetics medical professional have and guidance the professional lawyer 
should give, in order to reduce the maximum interve in order to reduce the maximum 
intervention of the judiciary , when the patient feels that did not reach the expected result. To 
do so, here is an overview of the trial courts on the issue, emphasizing that in the aesthetics 
area, the courts have understood that the medical professional has responsibility for the result, 
no half a result, as proclaimed in the accountabilities of the medicine field. Such an 
understanding is to be clear that the "patient-client" that demands the doctor's offices is not 
sick, and as such, he must remain. 
KEYWORDS: MEDICAL RESPONSABILITY; AESTHETICS; OBLIGATION OF 
RESULT 
 
 

  

Introdução 

Há um elevado índice de insatisfação na realização de tratamentos estéticos por parte dos 
pacientes. Para o estudo de caso em questão utilizou-se como exemplo os procedimentos de 
peelings. 
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Este estudo objetiva orientar médicos e profissionais da área de saúde como proceder com os 
pacientes, além de orientar advogados como proceder com seus clientes quando a temática for 
erro médico na área estética, seja o cliente o próprio médico ou o paciente. Para isso fez-se 
um levantamento da temática nos tribunais e orientações doutrinárias a respeito do erro 
médico. 

Para evitar esta insatisfação do paciente para com o médico, o último deve avaliar 
criteriosamente o paciente, quando da realização dos procedimentos estéticos, no caso em 
questão: peeling químico, para que não advenham maiores complicações, tanto no campo 
profissional, resultado atingido, como no campo jurídico. 

Muitos são os casos em que pacientes mal informados recorrem ao judiciário pleiteando 
indenizações por acharem que o resultado alcançado foi aquém do pretendido, ou pior, que o 
tratamento restou um efeito desastroso. 

Com o intuito de evitar estas mazelas, as quais podem fazer com que o nome do profissional 
médico reste desabonado, além de que o mesmo possa ficar diante de uma lide judicial, sendo 
pleiteados danos materiais e morais, podendo trazer conseqüências sérias até mesmo para a 
auto-estima do profissional, que deseja sempre fazer o melhor trabalho. 

Para a seleção do paciente deve-se levar em conta critérios físicos como: doenças 
preexistentes, tipo de pele, grau de profundidade do procedimento, preparo correto da pele, 
resultado esperado pelo paciente, resultado que pode ser alcançado, perfil psicológico do 
paciente, relacionamento médico paciente. 

Muitos são os casos de erro médico, em que os escritórios de advocacia são chamados a 
intervir, seja para defender o médico, seja para pleitear direito do paciente. Desta feita, o 
profissional advogado deve estar bem orientado em todos os fatos do caso que devem ser 
analisados para uma boa defesa ou para a propositura de uma ação. 

Inicialmente o advogado deverá saber analisar a documentação trazida pelo médico ou pelo 
paciente. A documentação apresentada deverá ser, pelo menos, a anamnese do Paciente (ficha 
contendo todas as informações históricas e de análise do paciente), bem como o relato do 
procedimento (o que o médico realizou no paciente) e as informações pós-procedimento. 

  

Anamnese do Paciente 

Para se analisar a anamnese, no caso do peeling químico que aqui será usado como exemplo, 
devem-se utilizar todos os critérios abaixo demonstrados, podendo ser essa análise estendida a 
todos os procedimentos estéticos similares na área médica. 

Anamnese do Paciente, itens que não podem faltar: 

Doenças Pré-existentes: 

A anamnese do candidato ao procedimento peeling químico deve ser detalhada, visualizando 
todos os pontos acima elencados. Deve-se colher dados referentes ao histórico de infecções 
causadas pelo vírus do herpes simples, HIV, histórico de quelóide e possibilidade de formação 
dos mesmos, histórico de tratamento radioterápico cutâneo, se o paciente faz uso de nicotina, 
se fez tratamento com isotretinoína oral, e se já realizou algum lifting de face ou pálpebras 
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(Yardy Tse 2007). Com base nestes dados fica mais fácil avaliar quais as possíveis 
complicações que poderão acometer o candidato ao peeling ou ainda, quais os cuidados que 
deverão ser tomados. 

No caso de pacientes que já tiveram infecções pelo vírus herpes simples, anteriormente ao 
procedimento deve-se realizar um tratamento profilático. Os soropositivos, usuários de 
nicotina, tratados radioterapicamente, apresentam um processo de cicatrização mais lento. Os 
pacientes tratados com isotretinoína oral e os que realizaram lifting facial ou palpebral, devem 
aguardar de 6 a 12 meses depois da finalização do tratamento, pois, podem apresentar lentidão 
na cicatrização além de cicatrizes diferenciadas dos demais pacientes submetidos ao peeling. 

  

Tipos de pele 

A Classificação de Glogau do fotoenvelhecimento propõe que existem quatro tipos de pele, 
sendo eles: Tipo I-"sem rugas": fotoenvelhecimento leve, alterações pigmentares suaves, sem 
ceratoses, mínimas rugas, paciente jovem: 20 ou 30 anos, pouca ou nenhuma maquiagem; 

Tipo II- "rugas em movimento": fotoenvelhecimento leve a moderado, lentigos senis leves 
visíveis, ceratoses palpáveis, mas não visíveis, linhas paralelas do sorriso começando a 
aparecer lateralmente à boca, idade do paciente: final dos 30 ou 40 anos; 

Tipo III - "rugas de repouso": fotoenvelhecimento avançado, discromias evidentes, ceratoses 
visíveis, rugas mesmo sem movimentação, idade do paciente: 50 anos ou mais, sempre usa 
maquiagem; 

Tipo IV - "somente rugas": fotoenvelhecimento grave, cor da pele amarelo-acinzentada, 
lesões de pele pré-malignas, rugas em toda a pele, sem pele normal, idade do paciente: sexta 
ou sétima décadas, a maquiagem não disfarça as rugas. 

Com base nesta classificação pode-se avaliar qual a profundidade e que tipo de peeling 
químico se enquadra melhor ao paciente. 

A profundidade do peeling aplicado poderá ser superficial ou muito leve quando a lesão se 
apresentar no nível do estrato espinhoso; superficial ou leve se a lesão se apresentar em toda a 
epiderme; média profundidade se a lesão for no nível da derme reticular superficial e 
profundo se a lesão se apresentar no nível da derme reticular média. 

Os agentes de peeling químicos aplicados variam de acordo com a profundidade que se quer 
atingir. Para o superficial muito leve tem-se ATA a 10% ou 20%; Alfa-hidroxiácidos de baixa 
potência; beta-hidroxiácidos e tretinoína. Se quisermos o superficial leve tem-se ATA 20% a 
30%; Solução de Jessner e ácido glicólico a 70%. 

Se o objetivo for atingir média profundidade pode-se utilizar ATA a 35% a 40%; fenol a 
88%(sem oclusão); CO2 sólido mais ATA; solução de jessner mais ATA a 35%; ácido 
glicólico a 70% mais ATA a 35%. 

Para o peeling profundo utiliza-se peeling Baker-Gordon de fenol. No entanto, Velasco e Col 

2004 relatam, "Apesar das vantagens do peeling de fenol, ele deve ser utilizado de maneira 
segura, criteriosa e com acompanhamento médico devido à toxicidade do componente ativo e 
às possíveis complicações no pós-peeling.". 
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Seguindo a classificação acima apresentada evidencia-se que o profissional deve ser 
cuidadoso, analisando o tipo de pele e o grau de fotoenvelhecimento da mesma, para desta 
forma escolher o peeling químico correto dentre todos os hoje existentes. 

Avalia-se também pelo profissional médico se a pele a ser tratada é oleosa, se possui 
problemas cutâneos inflamatórios, se o paciente faz uso diário de protetor solar e de retinóides 
tópicos, pois todos estes requisitos poderão alterar o resultado final do peeling químico 
escolhido. 

  

Preparo da Pele 

De acordo com o trabalho de Barry I. Resnik[1], a pele candidata ao procedimento peeling 
químico deve ser preparada no período que antecede 2-4 semanas ao tratamento. O mesmo 
menciona que o preparo da pele envolve duas fases, sendo elas: o pré-tratamento e a 
preparação. 

O pré-tratamento tem o intuito de potencializar as dimensões do peeling químico, objetivando 
a diminuição do estrato córneo e a redução da hiperpigmentação que pode ocorrer 
posteriormente ao procedimento inflamatório da pele, bem como analisar o grau de tolerância 
da paciente ao tratamento, possibilitando ao profissional médico uma escolha mais segura de 
suas pacientes. 

Os produtos utilizados no pré-peeling podem ser àcido lático, kójico, salicílico, glicólico e 
azelaico; hidroquinona, tretinoína, retinol, além de todo o tratamento dever ser acompanhado 
por um protetor solar de amplo espectro UVA/UVB, com fator de proteção mínimo de 30. 

Já para preparo propriamente dito abarca desde os cuidados iniciais da pele até a realização do 
peeling químico, uniformizando a profundidade do tratamento, melhorando a cicatrização e 
auxiliando a aplicação dos produtos utilizados no peeling químico. 

  

Resultado esperado e alcançado pelo paciente 

Na sociedade moderna busca-se incessantemente alcançar a perfeição estética, sendo que 
muita das vezes percebe-se um exagero por parte dos pacientes candidatos a procedimentos 
estéticos, devendo ser avaliado pelo profissional médico se o resultado esperado pode ser 
alcançado. Para tal faz-se necessário uma ampla conversa com os possíveis clientes, sobre 
quais são suas reais expectativas e se as mesmas podem ser alcançadas. Sabe-se que 
atualmente a pessoa que possui boa aparência tem mais chances de angariar êxito profissional 
e social. Independentemente do motivo pelo qual o paciente deseja o procedimento, deve-se 
esclarecer se o resultado esperado pode ou não ser atingido. Se o profissional médico perceber 
que o resultado esperado pelo paciente é diferente do possível entende-se não ser o cliente um 
bom candidato, sugerindo-se até a recusa pelo profissional de efetuar o tratamento. 

  

Perfil Psicológico do Paciente 
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Toda pessoa que procura um consultório médico para melhorar sua aparência tem um motivo 
pessoal que a leva a tal desejo. Pode este impulsionador ser melhoria no trabalho, parecer 
mais interessante fisicamente, levantar a auto-estima, parecer mais jovem e etc. No entanto 
deve o profissional médico avaliar se o motivo pode ser satisfeito com o procedimento a ser 
realizado. Também se faz necessário analisar durante a conversa qual é o perfil da paciente, se 
demonstra que a qualquer problema com o resultado alcançado ou insatisfação com o mesmo 
pretenderá processar o médico. Se for a resposta positiva, sugere-se que o médico recuse à 
paciente. 

  

Relacionamento médico-paciente 

O médico precisa ter um bom relacionamento com o paciente em que pese uma boa conversa 
poder evitar uma lide judicial. Sabe-se que muito dos casos que são vistos no judiciário 
brasileiro referente a procedimentos estéticos poderiam ter sido resolvidos em consultório, 
sugestionando ter o profissional médico o serviço de um colaborador somente para fazer esta 
ponte e garantir a satisfação dos clientes. 

Faz-se necessário que a paciente assine um documento no qual estejam presentes todas as 
complicações possíveis do procedimento antes da realização do mesmo. 

Ainda deve o médico alertar sobre todas as possíveis complicações e riscos do procedimento, 
bem como explicar todas as complicações do pós-operatório para que o paciente não tenha 
surpresa e assim culpe o médico. O profissional da área estética deve sempre fazer algumas 
fotos antes do procedimento e outras após para poder demonstrar ao paciente a melhora. Estas 
fotos poderão ser usadas como prova se houver algum problema jurídico, conforme exemplo 
abaixo retirado do artigo evitando Complicações de Duffy 2007[2]. 
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Duffy 2007,sugere algumas estratégias úteis, além das já mencionadas, para os profissionais 
que trabalham com peelings químicos, diminuírem seus problemas, sendo elas: 

-"limitar o número de tipos de peelings e concentrações"... ; "utilizar o agente menos potente 
que puder para tratar um problema específico..."; "sempre testar primeiro..."; 

  

Desdobramentos Jurídicos 

A sociedade brasileira, em seu ordenamento jurídico, apregoa que podem as pessoas cometer 
ilícitos por meio de dolo ou culpa. Dolo se entende quando houve pelo agente intenção de 
praticar o ato e culpa se o agente praticou o ato (ação ou omissão) com resultado danoso por 
imperícia, imprudência ou negligência. 

No caso da responsabilidade médica pode ser dividida em responsabilidade civil e penal. Na 
responsabilidade civil o bem jurídico protegido é o indivíduo, que solicitará um ressarcimento 
pelo resultado negativo causado pela ação ou omissão médica. Já na responsabilidade penal o 
bem protegido é a coletividade onde o profissional médico responderá conforme capitulação 
penal estabelecida no Código Penal Brasileiro vigente. 

No campo da responsabilidade civil, no que tange ao profissional médico, impõe-se ao mesmo 
o dever de indenizar terceiros por prejuízo causado devido ao procedimento ou conduta 
realizada que tenha resultado danoso ou diferente do esperado. 

Márcia Rebelo de Lima 2009[3] , relata que o próprio código de ética médica, em seu artigo 
29 utiliza-se dos conceitos de negligência, imperícia e imprudência: "É vedado ao médico 
praticar atos danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência 
ou negligência." 

Quando se fala em imprudência médica, precisa-se esclarecer o conceito, Neri Tadeu Câmara 
Souza 2006[4] "é a falta de cautela, a afoiteza ou a precipitação no modus agendi em 
contradição com as normas do procedimento racional" 

Desta feita, se justifica os cuidados que o profissional médico deve cuidar antes de aceitar 
realizar o procedimento médico. Muitos dos casos de médicos que procuram os escritórios de 
advocacia aconteceram porque o médico agiu com pouca cautela ao fazer a anamnese do 
paciente, podendo assim caracterizar imprudência. 

Já a negligência para Hans Kelsen[5] 1999: "Sob o conceito de responsabilidade pela culpa 
costuma também abranger-se a hipótese da chamada negligência. Esta surge quando a 
produção ou o não-impedimento de um evento (resultado), indesejável segundo a ordem 
jurídica, é proibido, mesmo que não tenha sido efetivamente previsto ou intencionalmente 
visado pelo indivíduo através de cuja conduta ele foi produzido ou não foi evitado, já que 
normalmente teria podido e devido prevê-lo e, portanto, teria podido e devido não o provocar 
ou evitá-lo." 

Bittencourt[6], por sua vez, explica que " imperícia é a falta de capacidade, despreparo ou 
insuficiência de conhecimento técnico para o exercício de arte, profissão ou ofício". 

O médico que realizará o procedimento estético deve estar devidamente qualificado, 
preparado para isso. A mera conclusão do curso de medicina não possibilita que o profissional 
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realize procedimentos em todas as áreas da medicina, para trabalharem em áreas específicas 
existem as residências médicas e as especializações. Por isso enfatiza-se que o profissional 
médico precisa, junto ao Conselho de Medicina, saber qual é a área de abrangência de sua 
especialização. 

  

Relação Obrigacional do Médico 

Caio Mario da Silva Pereira[7] 1995: "Nas obrigações de resultado a execução considera-se 
atingida quando o devedor cumpre objetivo final; nas de meio, a inexecução caracteriza-se 
pelo desvio de certa conduta ou omissão de certas precauções a que alguém se comprometeu, 
sem se cogitar do resultado final". 

É entendido pela jurisprudência e doutrina brasileira que o profissional médico possui 
obrigação de meio, ou seja, tem o dever de agir de forma prudente, utilizando-se de todos os 
meios necessários para que o paciente tenha o melhor resultado possível, mas não responde se 
for o resultado negativo, quando empregou o tratamento correto e zeloso. 

O paciente firma um contrato, uma relação obrigacional, que de um lado está o resultado que 
se pretende atingir e de outro o valor que será pago para alcançar este resultado. Porém, a 
medicina não é uma ciência exata e como tal, cada ser humano responde de determinada 
forma ao mesmo procedimento, não podendo assim garantir o resultado, entendendo que 
fatores externos ao correto tratamento podem interferir no efeito final, não podendo o 
profissional médico, zeloso, por eles responder. 

Nesse ponto entra o profissional da advocacia, que deve elaborar um termo de livre 
esclarecimento/consentimento, juntamente com o médico, esclarecendo quais são as possíveis 
complicações que o procedimento pode ocasionar. Este documento deve ser devidamente 
preenchido e assinado pelo paciente antes da realização do procedimento.  Com esse zelo 
poderá o profissional médico comprovar que mencionou ao paciente os riscos que estava 
correndo. 

O termo de livre esclarecimento não pode ser geral, como a maioria dos consultórios médicos 
fazem, devem ser específicos para cada tipo de procedimento, senão justificaria ao juiz dizer 
que o termo é "praxe" e que os paciente sequer lêem o que estão escrevendo. 

O advogado deve orientar ao seu cliente médico que no momento do preenchimento do termo 
de livre esclarecimento, solicite que o paciente leve consigo um acompanhante, de preferência 
familiar. Pois se os desdobramentos do procedimento forem negativos, a família estava ciente 
dos riscos. 

Sabe-se que estes tipos de cuidados, como listar aos pacientes os riscos por eles corridos, 
pode fazer com que muitos desistam de se submeter ao tratamento, diminuindo a clientela do 
médico que decide pelo tratamento. No entanto, a que se frizar que o bem aqui sopesado é a 
vida e com tal, necessita destes cuidados. Se por um lado o número de clientes que 
efetivamente realizam o procedimento diminuem, proporcionalmente diminuem também os 
números de processos desses médicos zelosos, o que justifica essa tomada de decisão. Isso 
sem falar-se na "fama" do médico, que ecoa como profissional zeloso, prudente. 
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O médico é um profissional como qualquer outro, vende sua força de trabalho, no caso, 
trabalho médico. A imagem para ele é importante, cada cliente satisfeito lhe traz "n" novos 
clientes, cada cliente insatisfeito, lhe retira "n" clientes. 

Enfatiza-se que neste artigo é utilizado quase que todo o tempo o termo "cliente" e não 
paciente. Em momento algum pretende-se demonstrar que para o médico o paciente é só mais 
um "cliente" em potencial. No entanto não pode ser esquecido que o trabalho em questão 
utiliza-se de pacientes que procuram o consultório por um motivo estético, somente por este 
motivo estão aqui sendo tratados como "clientes". 

Nos casos de procedimentos estéticos, como é o caso do peeling químico, vem entendendo a 
doutrina e a jurisprudência que a obrigação do médico é de resultado e não de meio, visto que 
toda pessoa que procura um procedimento médico com intuito estético pretende o resultado e 
não a forma com que o médico procederá pois, não se busca saúde e sim aparência. 

Senão vejamos o entendimento dos Tribunais: 

  

Apelação Com Revisão 5329224700 - Comarca: São Paulo/6ª Câmara de Direito Privado -
Ementa: CIRURGIAS ESTÉTICAS - Danos material e moral - Admissibilidade - Não 
demonstração pelo réu acerca de ausência de defeito ou gue houvesse culpa exclusiva da 
autora ou de terceiro - Superveniência de seqüelas e reparação incompleta - Autora que 
necessitou se submeter a novas cirurgias - Hipótese na qual o médico tem obrigação quanto ao 
resultado do procedimento cirúrgico Contudo, ... 

Ementa: CIRURGIAS ESTÉTICAS - Danos material e moral - Admissibilidade - Não 
demonstração pelo réu acerca de ausência de defeito ou que houvesse culpa exclusiva da 
autora ou de terceiro - Superveniência de seqüelas e reparação incompleta - Autora que 
necessitou se submeter a novas cirurgias - Hipótese na qual o médico tem obrigação quanto ao 
resultado do procedimento cirúrgico Contudo, necessidade de redução do valor relativo à 
reparação do dano moral, porquanto possível a reversão desse quadro - Recurso do réu a gue 
se dá parcial provimento e se o nega ao da autora. 

Apelação Com Revisão 2655564500/ São Paulo -3ª Câmara de Direito Privado B Ementa: ... 
DE PEELING QUE NÃO ATINGIU O RESULTADO VISADO OBRIGAÇÃO DE 
RESULTADO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MEDICO INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA APELANTE, ALEGADA NA 
CONTESTAÇÃO DOCUMENTO ASSINADO PELA APELANTE, DIZENDO-SE 
SATISFEITA COM O RESULTADO DO PROCEDIMENTO IRRELEVANCIA, DIANTE 
DA PROVA DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRARIO ... 

Apelação Com Revisão 2615054400-10ª Câmara de Direito Privado/São Paulo -Ementa: 
RESPONSABILIDADECIVIL - Erro médico - Cerceamento dedefesa - Inexistência -Prova 
oral reclamada inábil para combater a prova documental já produzida nos autos - Evidências 
seguras nos autos da co-relação do dano estético sofrido pelo paciente e o procedimento 
realizado pelo médico - Obrigação de reparar caracterizada - Responsabilidade solidária do 
Plano de Assistência Médica não configurada - ... 

Apelação Com Revisão 2407304700 -5ª Câmara de Direito Privado/São Paulo -Ementa: 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAÍS ? CIRURGIA PLÁSTICA PARA CORREÇÃO 
DE CALVÍCIE ? RESULTADOS ESPERADOS NÃO ALCANÇADOS ? SEQÜELAS QUE 
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DEPENDERÃO DE OUTROS TRATAMENTOS ? INDENIZAÇÃO DEVIDA ? CULPA 
CONCORRENTE RECONHECIDA ~ PACIENTE QUE OPTA POR DELIMITAR LINHA 
DE MARCAÇÃO TRÊS CENTÍMETROS ABAIXO DO USUAL - RECURSOS 
IMPROVIDOS. 

Agravo de Instrumento 3963304500 -1ª Câmara de Direito Privado/São Paulo -Ementa: 
'ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - Insurgência contra decisão que dírterniin.a i\ comprovação 
da situação financeira da parte interessada - Cabimento da ordem, in casu ~ Recurso não 
provido(Voto 6665).* 

Recurso Cível 71001957356-São Paulo -EMENTA: INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO 
ESTÉTICO. PEELING. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE REAÇÃO 
ALÉRGICA. ATESTADO LACÔNICO. CONTRAPEDIDO. COBRANÇA DE VALORES. 
PROVA INCONCLUSIVA PARA QUALQUER DOS LADOS. NON LIQUET. 1. A autora 
iniciou tratamento de peeling com a ré e, por alegada reação alérgica ao produto, cessou o 
procedimento, mas não retornou a consultar a ré. Trouxe atestado, sem referir a causa da 
reação, que pode ser natural no procedimento em... 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. Alegado 
efeito danoso decorrente de tratamento facial ¿peeling¿. Não há falar em defeito de serviço, 
nos termos do artigo 14 do CDC, porquanto houve adequada prestação de serviços por parte 
da clínica demandada. Resultado prometido alcançado frente à significativa melhora no rosto 
da requerente. Dever de informação sobre os riscos do procedimento suficientemente 
cumprido pelo médico da requerid... 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADO EFEITO DANOSO DE 
TRATAMENTO FACIAL "PEELING". ACIDO GLICOLICO. AUSENCIA DE PROVA DO 
NEXO CAUSAL ENTRE A TECNICA EMPREGADA E OS DANOS CAUSADOS A 
AUTORA. APELACAO IMPROVIDA.... 

EMENTA:  INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ESTÉTICO. PEELING. INTERRUPÇÃO 
DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE REAÇÃO ALÉRGICA. ATESTADO LACÔNICO. 
CONTRAPEDIDO. COBRANÇA DE VALORES. PROVA INCONCLUSIVA PARA 
QUALQUER DOS LADOS. NON LIQUET. 1. A autora iniciou tratamento de peeling com a 
ré e, por alegada reação alérgica ao produto, cessou o procedimento, mas não retornou a 
consultar a ré. Trouxe atestado, sem referir a causa da reação, que pode ser natural no 
procedimento em foco. A prova não permite acolher qualquer das versões. Solução de 
desfazimento do negócio, com restituição de cártulas emitidas, e improcedência tanto da 
indenização moral, pela autora, quanto da cobrança em contrapedido, pela ré. 2. Prefaciais de 
complexidade da causa e cerceamento de defesa apreciadas com o mérito e afastadas. 
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 
71001957356, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir 
Gubert, Julgado em 30/07/2009) 

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO 
ESTÉTICO PEELING. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DISTRIBUÇÃO DINÂMICA DO 
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE POSSÍVEIS RISCOS. DANOS 
MORAIS OCORRENTES. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. 1. RELAÇÃO 
JURÍDICA. Tratando-se de relação jurídica cujo objeto é a realização de procedimento 
estético de aplicação de  peeling, tem-se que a obrigação assumida pelo fornecedor, embora 
médico, é de resultado, e não de meio. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL. Incontroversos nos 
autos o procedimento de aplicação do peeling realizado pelo réu bem como a ocorrência da 
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mancha esbranquiçada ao redor dos olhos da autora. A prova dos autos é suficiente a 
comprovar o nexo causal, ou seja, que a mancha no rosto do autora (hipopigmentação) 
decorreu da aplicação do peeling, realizada pelo réu. Tal conclusão se extrai da análise do 
objetivo do procedimento realizado, da análise da região do dano bem como da prova oral 
colhida. 3. CULPA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. Considerando a 
extrema dificuldade de produção da prova por parte da autora quanto ao que se passou na 
intimidade da clínica do réu, não há como dela se exigir comprove a culpa do demandado. 
Cabe, sim, a este, que detém as melhores condições de prova no caso concreto, comprovar a 
sua ausência de culpa, ou seja, que seguiu os parâmetros corretos na formulação e aplicação 
do produto na autora. Assim não procedendo o réu, comprovada a ilicitude de sua conduta. 4. 
AUSÊNCIA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. No caso, o réu faltou, ainda, com seu dever 
de informação, porquanto não informou suficientemente a autora quanto à possibilidade de 
ocorrência de despigmentação ¿irreversível¿ na região de aplicação do produto. 5. DANO. O 
dano estético sofrido pela autora é suficiente a acarretar abalo moral, porquanto diretamente 
relacionado à imagem da autora, atributo de sua personalidade. 6. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 
capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 
pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não 
signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 
causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ponderação que recomenda a redução 
do montante indenizatório fixado no Juízo a quo. 7. JUROS DE MORA. Na hipótese de 
reparação por dano moral, cabível o início da contagem a partir da fixação do quantum 
indenizatório, é dizer, a contar do julgamento no qual foi arbitrado o valor da condenação. 8. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária não constitui plus, mas sim mera 
atualização da moeda, devendo incidir a partir da fixação do quantum devido, é dizer, a partir 
do julgamento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação 
Cível Nº 70023388671, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone 
Sanguiné, Julgado em 18/06/2008) 

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL.RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. Alegado 
efeito danoso decorrente de tratamento facial ¿peeling¿. Não há falar em defeito de serviço, 
nos termos do artigo 14 do CDC, porquanto houve adequada prestação de serviços por parte 
da clínica demandada. Resultado prometido alcançado frente à significativa melhora no rosto 
da requerente. Dever de informação sobre os riscos do procedimento suficientemente 
cumprido pelo médico da requerida. Ausência de prova de nexo causal entre a técnica 
empregada e os danos causados, uma vez que, o dano sofrido pela autora, ao que dos autos 
vertem, fora decorrente de quadro hipertensivo. Hipótese de responsabilização por dano moral 
afastada frente à ausência de dever de indenizar pela apelada. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70009315268, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Marta Borges Ortiz, Julgado em 01/12/2004) 

Tribunal de Justiça do RS- Nona Câmara Cível- Apelação Cível-70000740795-
EMENTA:  RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADO EFEITO DANOSO DE 
TRATAMENTO FACIAL "PEELING". ACIDO GLICOLICO. AUSENCIA DE PROVA DO 
NEXO CAUSAL ENTRE A TECNICA EMPREGADA E OS DANOS CAUSADOS A 
AUTORA. APELACAO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70000740795, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Pilla da Silva, Julgado em 06/04/2000) 

Tribunal de Justiça do RS- Quinta Câmara Cível-Assunto: INDENIZACAO. ATO ILICITO. 
DANO MORAL. TRATAMENTO FACIAL. "PEELING". ACIDO GLICOLICO. NEXO 
CAUSAL INDEMONSTRADO. 
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Harmoniosamente aos entendimentos acima citados, vêm todos os tribunais brasileiros 
defendendo a tese de que procedimentos estéticos se enquadram em obrigações de resultado, 
ou seja, o profissional médico da área estética deve garantir que haverá melhora na aparência 
do paciente. 

Carlos Roberto Gonçalves[8] 1995: "Os pacientes, na maioria dos casos de cirurgia estética, 
não se encontram doentes, mas pretendem corrigir um defeito, um problema estético. 
Interessa-lhes, precipuamente, o resultado. Se o cliente fica com aspecto pior, após a cirurgia, 
não se alcançando o resultado que consistia a própria razão de ser do contrato, cabe-lhe o 
direito à pretensão indenizatória. Da cirurgia mal-sucedida surge a obrigação indenizatória 
pelo resultado não alcançado. A indenização abrange, geralmente, todas as despesas 
efetuadas,danos morais em razão do prejuízo estético, bem como a verba para tratamentos e 
novas cirurgias." 

Na seara jurídica existem dois tipos de responsabilidades, sendo elas subjetiva e objetiva. A 
primeira, para que se caracterize, deve-se provar que houve culpa e na segunda basta a ação 
ou omissão. Exemplificando, se o profissional da área de saúde realiza um procedimento 
estético em um paciente e este procedimento não alcança o resultado almejado, ou pior, o pós-
cirúrgico se apresenta de maneira insatisfatória, com conseqüências estéticas, o paciente, para 
conseguir responsabilização anteriormente precisava provar a culpa do médico. Hoje, como as 
jurisprudências acima apresentadas demonstram, entendem alguns tribunais que não é mais 
necessário provar a culpa do médico (responsabilidade subjetiva), bastando à comprovação do 
procedimento realizado e a não obtenção de resultado satisfatório, ou seja, absurdamente 
vem-se incumbindo ao médico cosmiatra responsabilidade objetiva. 

Para piorar, entende-se que a relação médico-paciente na área de estética é uma relação 
obrigacional de consumo e como tal inverte-se o ônus da prova, ou seja, quem precisa provar 
que não foi responsável pelo mau resultado é o médico e não o paciente, o que faz com que a 
maioria dos processos na área de estética restem resultados danosos aos profissionais da área 
de saúde. 

Sugere-se que embora sejam tomados todos os cuidados neste artigo mencionados, os 
profissionais em estética sejam assegurados com boas companhias contra litígios. 

  

Conclusão 

As relações sociais são cada dia mais importantes, quem bem se relaciona certamente possui 
maiores chances de destacar-se profissionalmente. Sabe-se que a aparência influencia 
positivamente nas relações sociais e que, com a evolução da medicina, cada vez aumenta-se à 
expectativa de vida, com mais qualidade e, conseqüentemente, as pessoas vêm buscando 
aparentar jovialidade. 

Os procedimentos de peeling químico causam um rejuvenescimento da pele, fazendo com que 
melhore a auto-estima, o convívio social. No entanto, quando as complicações aparecem, o 
que era para ter um resultado tão positivo acaba por se tornar um grande problema, podendo 
ensejar lides judiciais de pleito de reparação de danos morais e estéticos. 
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Isso sem comentar-se que todo e qualquer procedimento realizado no ser humano pode ter 
resultados imprevisíveis. Cada organismo humano reage de diferentes formas a um mesmo 
procedimento, podendo acontecer resultados imprevisíveis. 

Como tudo no direito tem-se uma premissa maior, no caso a lei, de qual se parte  para analisar 
cada caso. Não se pode penalizar um médico que seguiu todos os cuidados da boa medicina 
por um resultado negativo. 

Não existe uma fórmula milagrosa por parte do profissional médico que iniba por completo as 
lides  judiciais e os problemas de consultório, no entanto os fatos e argumentos neste artigo 
narrados podem sim evitar muitas das complicações vistas no judiciário brasileiro. 
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TESTES GENÉTICOS E A AMEAÇA DE UMA NOVA EUGENIA. 
 

GENETIC TESTING AND THE THREAT OF A NEW EUGENICS. 
 
 
 

Carolina Lopes Cançado Campos 
 

RESUMO 
Este trabalho fez um estudo sobre os aspectos jurídicos do conhecimento dos dados genéticos. 
Seu objetivo foi analisar o conhecimento, o armazenamento e a divulgação dos dados 
genéticos, mostrando ser necessária uma proteção desses dados pela possibilidade de se 
tornarem uma fonte de discriminação. Foram abordadas as possíveis conseqüências do 
conhecimento desses dados genéticos nas relações jurídicas familiares, ressaltando todos os 
possíveis focos de discriminação na escolha dos pais pelo “filho perfeito” ou descarte dos 
imperfeitos. Por fim, concluiu-se que os dados genéticos são uma informação necessária para 
a evolução da ciência e da medicina, mas o seu conhecimento, armazenamento e divulgação 
devem ser limitados pela imposição dos princípios constitucionais e pelos documentos 
internacionais, para que se vede qualquer possibilidade de discriminação e eugenia.  
PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO DOS DADOS GENÉTICOS; FAMILIA; 
DISCRIMINAÇÃO, EUGENIA. 
 
ABSTRACT 
This work carried out a study on the legal aspects of genetics data knowledge. Its aim was to 
analyze the knowledge, storage and spreading of the genetic data, showing to be necessary to 
protect these data, as they might become a source of discrimination. The objective was 
analyze the possible consequences of the knowledge of these genetic data in the family 
relationships, pointing out all the possible focuses of discrimination in the choice of parents 
by the "perfect child" or dispose of imperfect 
Finally, it was concluded that the genetic data are necessary information for the evolution of 
science and medicine, but their knowledge; storage and spreading must be limited by the 
imposition of constitutional principles and international documents rules to forbid any 
possible discriminatory acts or Eugenia 
KEYWORDS: HUMAN GENOME PROJECT; GENETICS DATA KNOWLEDGE; 
BIOLAW; DISCRIMINATION. 
 
 

  

1. Introdução 

  

Os progressos científicos permitiram ao homem dominar um setor até então regido 
pelas leis naturais. Com os avanços da Biotecnologia, o homem passou a pesquisar 
e a se conhecer geneticamente, sendo criada, assim, a figura de uma identidade a 
partir do conhecimento dos dados genéticos individuais. 
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O mapeamento genético a partir do Projeto Genoma Humano vem para promover 
benefícios para a humanidade, mas traz um aspecto sombrio e perigoso de uma 
discriminação genética causada pela divulgação e uso de informações nele contidas 
por terceiros. Há a possibilidade de se separar a humanidade em dois grupos. O 
primeiro, dos indivíduos geneticamente superiores, ou seja, perfeitos; e, o segundo, 
seria o dos discriminados, ou seja, inferiores, pois seriam imperfeitos geneticamente, 
por possuírem algum defeito ou doença genética. 

Esta segregação é a nova ameaça do desenvolvimento das técnicas genéticas e 
deve ser sempre observada e limitada, já que esta prática poderá causar uma nova 
forma de discriminação, isto é, a discriminação genética no Direito de família, tema 
que será abordado neste artigo. 

A genética não é mais um assunto restrito ao meio científico, pois as suas 
repercussões estão ou irão afetar todos os indivíduos em suas várias relações 
cotidianas. 

O Direito deverá se preparar para as conseqüências do uso da genética nos 
vínculos e relações familiares. Os juristas terão que se adaptar  e buscar 
compreender os avanços da biotecnologia para lidarem com as suas possíveis 
correlações com o Direito O presente artigo irá tratar da analise dos dados na prática 
da reprodução assistida. 

  

2.  Testes genéticos  e a ameaça de uma Nova Eugenia. 

"Nossa aventura sobre a Terra está sempre tecida de alegrias e dissabores e não é justo que, ante 
uma vida humana em gestação, por mais que os diagnósticos nos anunciem um futuro mais ou 
menos doloroso, nos comportemos com a falsa crença de que, cortando o desenvolvimento de um 
feto, nossa felicidade de privilegiados que tiveram a sorte de nascer contará com maiores garantias." 
(MARTINEZ, 2002, p. 2002) 

  

A possibilidade de se voltar na história e tornar viável o sonho idealizado por Hitler 
de se criar seres humanos com características preestabelecidas deve ser fonte de 
grande preocupação. 

  

Houve um tempo em que se acreditava que as más formações físicas dos indivíduos adivinham das 
transgressões religiosas ou morais, fruto do pecado, o que levava muitas vezes à exclusão social 
daqueles que as sofriam, chegando assim, até a prática do infanticídio. Isso ocorreu numa época em 
Esparta, onde as crianças que nasciam mal formadas eram consideradas uma carga para o Estado e 
deviam ser sacrificadas no Monte Taigento. (Tradução Livre) (SAMBRIZZI, 2004, p13) 

  

A eugenia, praticada antigamente por meio da proibição da reprodução dos 
chamados seres "imperfeitos", portadores de doenças genéticas ou deformidades, a 
partir da sua esterilização ou aborto ou até, em último caso, do infanticídio neonatal, 
era autorizada por algumas legislações e considerada como eugenia negativa 
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. 

"Já não se trata de uma eugenia estatal de má memória (melhorar a raça, eliminar doentes e fracos), 
embora algumas atitudes oficiais penosamente nos avivem essa sombria manifestação (ex: pressões 
exercidas sobre gestantes com fetos portadores de anomalias genéticas compatíveis com a vida de 
razoável qualidade." (OSSWALD, 2005, p.23) 

Na atualidade, essas práticas foram banidas ou amenizadas mas, com os avanços 
das técnicas de reprodução assistida e dos testes pré-natal, podem ser usadas para 
a prática da "nova eugenia" que é a escolha de certo fenótipo, ou seja, de 
características específicas. 

O termo "nova eugenia" é usado por Carlos Maria Romeo Casabona, mas o jurista 
alemão Jurgen Habermans, em seu livro O Futuro da Natureza Humana, usa o 
termo Eugenia Liberal para tratar dessa mesma prática. (HABERMANS, 2004) 

Romeo Casabona cita o exemplo da lei chinesa que não traz o termo eugenia no 
seu corpo, mas a prática é caracterizada pelos atos impostos. Lei promulgada em 27 
de outubro de 1994 e em vigor desde 1º de junho de 1995 versa que todos os casais 
que querem se casar devem se submeter a testes médicos para detectar se eles 
sofrem de alguma doença genética, infecciosa ou mental. Se alguma doença for 
diagnosticada, eles só poderão se casar se tomarem medidas contraceptivas 
permanentes. (CASABONA, 1997) 

Esse método de escolha está cada dia mais preciso e é utilizado no diagnóstico pré-
implantatório, uma forma de eugenia "positiva", podendo haver intervenção nos 
gametas ou nos embriões no primeiro estágio da divisão celular. 

"Mais, recentemente, uma forma especial de diagnóstico pré-natal, o diagnóstico pré-implantatório 
(DPI) veio tornar possível a prática de um diagnóstico genético predizente numa fase muito inicial do 
desenvolvimento do ser humano. Basta retirar uma ou duas células ou um corpúsculo polar de um 
embrião cultivado in vitro para realizar este tipo de diagnóstico, que não tem, geralmente, 
conseqüências graves para o embrião assim amputado." (OSSWALD, 2005, p.21) 

  

No Brasil, há alguns casos que a seleção de sexo do embrião a ser implantado é 
permitida quando a natureza da doença genética se manifesta somente em um sexo 
específico. A escolha injustificada do sexo por mero capricho dos pais representa 
uma interferência na liberdade e diversidade do ser humano. Stela Barbas apresenta 
como solução para tal caso o princípio essencial do direito à diferença, por isso, o 
direito de nascer segundo ao "acaso" das leis biológicas naturais tem que ser 
garantido. (BARBAS, 1998) 

A respeito da discussão se existe algum fundamento jurídico que poderia levar a 
justificar a escolha de ter um filho ou uma filha, a resposta é clara: não existe 
relevância ética, moral e filosófica para tal diferenciação e, portanto, tal prática deve 
ser vedada a todo custo pelo ordenamento jurídico por representar um interesse 
ilegítimo e injustificável que invade a esfera da privacidade do novo ser humano e 
estará condenando à morte aqueles embriões que não são do sexo desejado. A 
relação de filiação deve ter as suas bases no afeto, na compreensão e no 
companheirismo, e não estabelecida a partir do cumprimento de certas exigências, 
como a escolha do sexo. 
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Deve-se deixar claro, que não há que se proibir a chamada antecipação terapêutica, 
aquela autorizada pela justiça quando a gravidez apresenta risco para a mãe ou a 
criança não tem nenhuma expectativa de vida após o nascimento. Tal prática é 
justificável, pelo risco ou pelo sofrimento que irá causar a mãe e familiares. 

O que deve ser objeto de preocupação é a chamada escolha injustificada de 
características e o descarte daqueles embriões que não apresentam as 
características desejadas. Hoje, a escolha de características genéticas ainda está 
em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas, em um futuro não muito distante, 
pode-se pensar na escolha da altura, aspecto físico, capacidade de inteligência 
entre outras características. 

  

Sobre as técnicas de inseminação artificial e de manipulação genética é preciso exprimir um juízo não 
apenas de licitude, mas também de valor (meritevolezza). O problema está na individuação dos 
valores com base nos quais exprimir esse juízo. Não se pode aceitar a comercialização, a 
patrimonialização destes fenômenos. Deve-se distinguir a satisfação da necessidade de procriar do 
interesse patrimonial. (...) É preferível legitimar apenas aquelas intervenções que servem a remover 
graves impedimentos físicos ou psíquicos. É oportuno evitar qualquer tipificação legislativa. A 
manipulação não pode chegar à reprodução de seres otimais, nem a novas concepções de raça. Isso 
significaria dar um passo para trás na história. (Grifos nossos) (PERLINGIERI, 2002 p.177-1778) 

  

  

Não está muito distante o futuro imaginado pelo filme Gattaca, em que havia filhos 
do amor e filhos da genética. Estes últimos tinham todas as suas características 
preestabelecidas pelos pais antes do momento da fecundação e, desde esse 
momento, levando em conta a escolha das características, já se estabelecia o futuro 
profissional de cada indivíduo. O ser humano, desta forma, é prisioneiro do seu 
próprio genoma, sendo avaliado pelos seus genes e não por aquilo que é ou faz. 

Para Habermans há o chamado efeito "bola-de-neve", no sentido de uma situação 
que se agrava com o passar do tempo, quando se começa a fazer da vida humana 
um instrumento e a distinguir entre o que é digno ou não de viver. Essas práticas 
com o tempo se tornam habituais e depois é tarde para impor limites. 
(HABERMANS, 2004) 

Interessante destacar o trecho de Habermans no qual ele fala dos avanços das 
pesquisas em embriões que, como conseqüência, estão levando o homem a uma 
insensibilidade moral para os limites de cálculo do custo-benefício: 

  

À aplicação da técnica de pré-implantação vincula-se a seguinte questão normativa: É compatível 
com a dignidade humana ser gerado mediante ressalva e, somente após um exame genético, ser 
considerado digno de uma existência e de um desenvolvimento? Podemos dispor livremente da vida 
humana para fins de seleção? Uma questão semelhante se faz quanto ao aspecto do "consumo" de 
embriões ( inclusive a partir das próprias células somáticas ) para suprir a vaga esperança de um dia 
podermos produzir  e enxertar tecidos transplantáveis, sem ter de enfrentar o problema de transpor 
as barreiras da rejeição a células estranhas. Na medida em que a produção e a utilização de 
embriões para fins de pesquisa na área médica se disseminam e se normalizam, ocorre uma 
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mudança na percepção cultural da vida humana pré- natal e, por conseguinte, uma perda da 
sensibilidade moral para os limites do cálculos do custo-benefício. (HABERMANS, 2004, p.29) 

  

  

Questiona Stela Barbas: Os filhos não se sentirão concebidos e gerados, mas 
produzidos, fabricados, frutos de uma encomenda à ciência? (BARBAS, 1998, p 
183) Um outro ponto a ser questionado é a repercussão futura das características 
escolhidas pelos pais, já que  não há garantia de que os filhos irão gostar de tais 
escolhas. Seriam assim os pais responsáveis por impor características contra a 
vontade dos filhos? (BARBAS, 1998) 

Segundo Walter Osswald: Trata-se, sobretudo, de uma eugenia de indivíduos ou 
casais, que parecem procurar filhos "perfeitos" projetados para a realidade da 
procriação de sonhos e mitos egocêntricos. (OSSWALD, 2005, p.23) 

Outra forma de eugenia é a eliminação de embriões por apresentarem certa 
susceptibilidade a desenvolver alguma doença na sua fase adulta. Como tal 
susceptibilidade não é certeza absoluta, pode a doença indicada não se manifestar, 
porque depende, na maioria dos casos, além da predisposição, de fatores externos 
que contribuam para o aparecimento de tal doença. Logo, classificar um embrião 
como um ser susceptível a alguma doença seria o mesmo que condená-lo à morte 
antecipadamente, visto que será excluído para a implantação, por uma doença que 
pode vir a não se manifestar. 

Segundo Romeo Casabona: 

  

"Hoje, apelos são feitos alegando a responsabilidade dos pais de se evitar o nascimento de crianças 
que se sabe previamente que irão nascer com alguma doenças ou deficiência física séria, isso 
baseado na responsabilidade moral e legal. Dado o custo da saúde e serviços sociais, é fácil de 
entender, embora não necessariamente de apoiar certas propostas legislativas atuais a respeito 
desse assunto." (Tradução livre) (CASABONA, 1997, p.969) 

  

É necessário distinguir o que é normal do patológico, do que é diferente e do que 
não é usual para que se tenham parâmetros para discutir as bases da terapia gênica 
e do diagnóstico pré-implantatório. 

A nova eugenia pode vir encoberta por alguns dos benefícios dessa prática que 
poderá fascinar, em uma análise superficial, mas deve-se sempre ter em mente o 
perigo e os riscos. É necessário garantir a sobrevivência da raça humana com sua 
diversidade, que é típica, protegendo as gerações futuras de forma coletiva, mas 
também garantindo a identidade e a individualidade de cada ser humano. 

Neste trabalho tem sido defendido o direito ao patrimônio genético não manipulado e, portanto, a 
proibição de qualquer forma de intervenção que se proponha programar o sexo, as características 
físicas e as capacidades afetivas, volitivas e intelectuais dos filhos. (BARBAS, 1998, p.181) 
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Doenças não impossibilitam as pessoas de exercerem o seu papel na sociedade, 
que é único e necessário para a formação da diversidade, a riqueza da humanidade. 
Tal ideal utópico de saúde poderia levar a um eugenismo "justificável", que acabaria 
com toda a diversidade humana. 

  

A vedação constitucional à discriminação em razão de sexo, idade, cor, raça ou religião, aliada ao 
princípio da igualdade configuram parcela substancial da proteção jurídica da dignidade humana, 
fundada no respeito aos tributos pessoais, à liberdade, à integridade e à autonomia corporal. 
Sustenta aquela vedação a tutela do direito à vida, exigindo garantia universal e igualitária para a sua 
promoção, proteção e recuperação, e obstam qualquer forma de eugenia. (FACHIN, 2002, p. 179-
180) 

  

Os testes preditivos devem ter limites que visem a garantir e proteger os pacientes e 
familiares a respeito das repercussões, acompanhamento, tratamento e 
aconselhamento, porque esses testes têm conseqüências diretas e indiretas nas 
áreas psicossociais, éticas e profissionais de cada indivíduo e sua família. 

Tais testes não se limitam apenas a buscar a concretização de uma identidade 
genética, ou seja, o mero conhecimento dos dados genéticos. O que se busca 
realmente são as informações relativas à saúde, seus defeitos ou doenças genéticas 
e, por fim, a propensão a algumas doenças. 

É necessário que os profissionais que irão requisitar e interpretar os dados dos 
testes genéticos estejam preparados especificamente para isso, pois terão que 
reconhecer as peculiaridades e limitações desses testes e como proceder dentro 
dos limites éticos. Recomenda-se que o teste seja feito por um geneticista e um 
psicólogo, em conjunto estariam aptos a oferecer um suporte e facilitar a 
compreensão dos resultados, o que possibilita uma visão mais ampla das 
conseqüências e sugestões de atitudes de melhoria de vida. 

Esses testes não deverão ser obrigatórios ou impostos por coerção, ou serem 
pressupostos para certas relações ou serviços oferecidos, já que estariam ferindo a 
liberdade individual, a privacidade e o direito individual de autodeterminação, todos 
os objetos de proteção constitucional. 

A declaração de Bilbao afirma que: "Personal privacy is the exclusive possession of the each person, 
and there before it should be immune to any interference. Informed consent is an essential 
prerequisite for interference in privacy. Exceptionally, for reasons of general interest, access to such 
privacy could be allowed, in any case under legal control". (DECLARAÇÃO BILBAO, 2006) 

  

A discriminação tem que ser duramente proibida em face dos princípios da 
eqüidade, solidariedade, dignidade e igualdade. Segundo Casabona, a eqüidade 
deve ser entendida como a eqüidade de oportunidades, mas reconhecendo-se 
pequenas diferenças. (CASABONA, 1997) 
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Os testes preditivos têm três possibilidades de diagnóstico segundo a Associação 
Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina: doenças de início tardio para 
as quais não existe tratamento; doenças para as quais existe tratamento ou medidas 
preventivas e doenças em que apenas a predisposição aumentada pode ser 
detectada. 

O primeiro grupo de doenças tem preocupado sobremaneira a comunidade médica, 
pois as conseqüências de tal diagnóstico são severas para o paciente, por não ter 
possibilidade de tratamento, ocasionando um grande sofrimento para o paciente e 
para sua família que aguardarão sem nada poder fazer a manifestação da doença. 
"Considerando a inexistência de medidas terapêuticas e o peso imposto às famílias 
por essas doenças, fica evidente que há riscos de danos ao usuário se não houver 
um adequado aconselhamento, bem como suporte médico e psicossocial pré e pós-
teste". (DIRETRIZES, 2006) 

  

Acrescente-se, por fim, o problema de saber se é lícito realizar exames genéticos relativamente a 
doenças incuráveis. 

A resposta mais tentadora é a negativa, atenta à inutilidade do exame e a compaixão que vem ao 
caso. 

Não estou certa de que seja a melhor resposta. Do ponto de vista geral, o conhecimento dos casos 
clínicos fatais só pode contribuir para os progressos em direção à cura, ou pelo menos à conquista de 
paliativos. Do ponto de vista individual, certamente haverá doentes que preferem não saber o que os 
espera, enquanto outros sentirão vantagem em conhecer o seu futuro. (OLIVEIRA, 1999, p.24) 

  

Devido às conseqüências e a falta de tratamentos disponíveis para tais doenças, e 
segundo a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, deverão 
os testes para tais doenças serem feitos somente em adultos que procurem 
tratamento espontaneamente, devendo ser feitos em conjunto com uma avaliação 
psicológica e o acompanhamento desse profissional pré e pós-teste. O geneticista 
deverá fornecer todas as informações disponíveis a respeito do teste preditivo e da 
doença diagnosticada, e por fim, estas deverão ser mantidas em completo sigilo 
para garantir o exercício da autonomia e liberdade do paciente e também para 
proteger a sua dignidade em face de qualquer discriminação. 

"Autonomia - pressupõe que a pessoa é livre para fazer suas escolhas pessoais desde que 
suficientemente esclarecida. Deve ter liberdade de pensamento e estar livre de coações para 
escolher entre alternativas apresentadas. Se não há chances de escolha ou alternativa apresentada, 
não há exercício da autonomia (...). O relatório Belmont, que estabeleceu as bases para a adequação 
ética da pesquisa, propôs que os indivíduos devam ser tratados como agentes autônomos e que as 
pessoas com autonomia reduzidas devem ser protegidas, considerando, pois, duas exigências morais 
separadas". (COUTINHO, 2006, p. 52-53) 

  

Para o segundo grupo de doenças, existem medidas terapêuticas ou alguma forma 
de prevenção que possam ser tomadas para minimizar ou retardar os seus 
sintomas, ou mesmo pode ocorrer que tal pessoa tenha o gene defeituoso, mas, por 
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ser esse recessivo, a doença não irá se manifestar, somente poderá passar tal 
informação (gene) genética para o seu filho. 

Como a conseqüência do teste preditivo é benéfica ao paciente, não há nenhuma 
limitação a esse teste. Recomenda-se, apenas, que o paciente tenha 
acompanhamento genético e psicológico para ajudá-lo em possíveis conflitos 
emocionais, o que facilitaria a sua compreensão de que o diagnóstico deve ser visto 
como uma oportunidade de se beneficiar de tratamentos e como forma de 
prevenção. 

As doenças do último grupo são aquelas que somente se pode detectar uma 
predisposição, sendo o seu aparecimento tardio. "Se o diagnóstico for de 
predisposição, poderá ter marcado interesse para o diagnosticado, que poderá 
recorrer aos estilos de vida ou medidas terapêuticas com valor profilático." 
(OSSWALD, 2005, p.20) 

Os portadores são indivíduos saudáveis que mais tarde apresentarão ou poderão 
apresentar alguma doença, mas a detecção dessa susceptibilidade não implica o 
desenvolvimento futuro da doença diagnosticada, já que esses pacientes estão 
expostos a fatores físicos, sociais, ambientais e psicológicos, que são relevantes 
para o desenvolvimento ou não de tais doenças. Dentre esses grupos de doenças 
estão alguns tipos de câncer, Alzheimer e diabetes. 

O segundo e o último grupo de doenças quando diagnosticados previamente, além 
das vantagens recebidas pelos indivíduos, traduzem-se numa economia 
considerável para o sistema de saúde pública, pelo fato de Estados poderem usar 
tais informações, preventivamente, de modo a que tais doenças sejam controladas 
ou não se manifestem. Dessa forma, tais diagnósticos podem vir a ser fatores de 
redução dos gastos, tendo em vista que tratamentos preventivos são menos 
dispendiosos. 

Os testes genéticos efetuados durante o pré-natal também devem ser observados 
com certo cuidado. Em alguns países, é permitida a retirada do feto quando se 
diagnostica doenças genéticas graves que irão causar grande comprometimento da 
vida futura desse ser humano. 

"Despacho da Ministra da Saúde portuguesa de 6 de agosto de 1997: 

3. a) As técnicas evasivas apenas se devem realizar se existir uma grande probabilidade de se 
detectar uma anomalia congênita grave; b) A colheita de produtos embrionários e fetais deve ser 
sempre precedida por uma consulta de aconselhamento genético, cujos objetivos são de informar e 
esclarecer o casal sobre os exames, os riscos inerentes à sua realização, as suas limitações e as 
implicações dos resultados; c) As grávidas que pretendam realizar as técnicas evasivas devem dar o 
seu consentimento livre e esclarecido e, sempre que possível por escrito; d) A decisão de realizar ou 
não a interrupção da gravidez, em face dos resultados dos exames de diagnóstico pré-natal, cabe à 
mulher; e) Os procedimentos devem se realizar sempre sob a responsabilidade de um médico; f) Os 
serviços que realizam as atividades de diagnóstico pré-natal devem estar acreditados para esse fim; 
g) Sendo o diagnóstico pré-natal uma seqüência de procedimentos, deve ser garantida em cada 
instituição a totalidade da prestação de cuidados desde o aconselhamento genético até a interrupção 
da gravidez no quadro legal vigente, h) Deve ser garantida a confidencialidade das informações 
fornecidas pelas famílias e das conclusões obtidas através dos exames de acordo com a lei." 
(OLIVEIRA, 1999, p. 204) 
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Os testes genéticos acarretam risco para a gestação, por serem feitos a partir da 
coleta de sangue do cordão umbilical, e são considerado um procedimento evasivo. 
Em alguns países, como a França, o acesso preferencial a tais testes é dado às 
gestantes que se encontrem com idade superior a 35 anos, ou que tenham filho 
anterior, que seja portador de doença genética, entre outros requisitos. 

"Despacho n. 5.411 define essas classes: Idade superior a 35 anos; b) filho anterior portador de 
cromossomopatia; c) Progenitor portador de cromossomopatia equilibrada; d) Suspeita ecográfica de 
anomalia congênita fetal; e) Alteração dos valores dos marcadores serológicos maternos; f) Risco 
elevado de recorrência de doença genética não cromossômica; g) Risco elevado de defeito 
teratogênico (infeccioso, medicamentoso ou outro)." (OLIVEIRA, 199,206) 

  

No Brasil, a interrupção da gravidez só é permitida nos casos de estupro ou quando 
a gravidez acarrete em risco de morte para a mãe, não sendo permitida a 
interrupção somente pelo diagnóstico de uma doença genética, o que acarretaria, 
pelo ordenamento brasileiro, uma prática eugênica, concorrendo o seu autor ao 
crime de aborto. 

A terapia genética, que se caracteriza pelas intervenções no genoma humano, seria 
uma das possíveis conseqüências dos testes genéticos. Viriam a ser usadas após o 
conhecimento auferido pelos testes e para se buscar o tratamento possível para a 
doença genética diagnosticada. Tal terapia hoje tem a sua viabilidade vislumbrada 
somente na fase embrionária em que ocorre uma possível manipulação das células 
embrionárias, nas fases pré ou pós-implantação. 

"Trata-se de um produto do Projeto Genoma Humano, cujo objetivo não é outro senão analisar as 
moléculas através das quais se transmite herança genética humana. Dessa maneira, será alcançado 
o caminho mais seguro para lutar contra enfermedades cujo caráter hereditário é conhecido e 
também contra outras que mantêm uma relação mais sutil com os genes, como o câncer e a aids." 
(MARTINEZ, 2002, p.95) 

  

Deve-se abordar tal possibilidade de tratamento com muito cuidado, um lado positivo 
seria o de evitar ou curar doenças genéticas, por outro lado, uma possibilidade de 
manipulação que venha a afetar a integridade do indivíduo e, conseqüentemente, da 
espécie humana fica embutida. Tal probabilidade deve ser vedada de qualquer 
forma para evitar que seres humanos sejam modificados ou criados pela mera 
vontade científica e mesmo de seus pais. 

  

  

5. CONCLUSÃO 

"Todos são vítimas do preconceito e da exclusão por parte daqueles que se pretendem os únicos 
portadores de humanidade, de cultura, de saúde, de saber e de verdade religiosa." (BOFF, 1997, p. 
20-21) 
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A genética, de forma difusa, contribui para o melhoramento da qualidade de vida das 
pessoas. O desenvolvimento da ciência é irreversível e necessário, desde que não 
se violem normas éticas e que não se desconsiderem os direitos e a liberdade 
individual de cada um. O respeito à pessoa humana justifica todas as intervenções 
do Direito. 

A solução para proteger o ser humano de qualquer tipo de discriminação genética é 
a afirmação de sua dignidade humana, por meio de um Direito fundamental ao 
patrimônio genético, o qual limitaria seu uso, divulgação, manipulação, assim como 
asseguraria seu conhecimento e acesso igual a todos. 

Deve garantir que a desenfreada vaidade, na busca do progresso em si, não 
suplante o objetivo de servir ao homem na caminhada de seu processo de 
humanização. 

Como bem assinalou Kant, nos fundamentos de A Metafísica dos Costumes o 
homem é o único ser que vive como um fim em si mesmo e não como meio para uso 
de uma outra vontade, sendo o primeiro princípio de toda ética e de todo direito. 
(KANT, 2003) 

É necessário que o Direito esteja alerta para o perigo da prática de uma eugenia 
positiva, que poderá em pouco tempo (se já não estiver ocorrendo) vir a ocorrer. 
Esta prática deve ser vedada, pois cria seres humanos baseados nas características 
desejadas pelos pais e buscam produzir seres perfeitos geneticamente, mas 
incorrem no risco de produzir seres humanos padronizados, acabando, assim, com a 
diversidade humana, que é a característica essencial da nossa raça. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo discutir e analisar a importância das pesquisas com 
células-tronco no contexto do Estado Democrático de Direito, partindo de pressupostos éticos, 
científicos, e principalmente jurídicos. Entretanto, como é um assunto relativamente recente e 
polêmico, estimula uma série de opiniões divergentes, dadas as vantagens e desvantagens em 
relação ao seu conteúdo experimental. Nesse sentido, é elementar o estudo das atividades 
relacionadas à biotecnologia, não somente sob o prisma do ordenamento jurídico, mas 
também por meio de uma perspectiva social, sendo inegável que a utilização das células-
tronco podem amenizar, por meio de tratamentos terapêuticos, a dor de muitos que sofrem. 
PALAVRAS-CHAVE: CÉLULAS-TRONCO; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to discuss and analyze the importance of stem cell research in the context of a 
democratic state, based on assumptions of ethical, scientific, legal and above. However, as is a 
relatively recent and controversial subject, a whole host of differing opinions, given the 
advantages and disadvantages in relation to its experimental content. Thus, it is elementary 
study of the activities related to biotechnology, not only through the prism of law but also 
through a social perspective, and undeniable that the use of stem cells may ease through 
therapeutic treatments, the many pain sufferers. 
KEYWORDS: STEM CELLS; HUMAN DIGNITY; DEMOCRATIC STATE OF LAW. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

  

Desde a fantástica descoberta do poder de auto-replicação das células-tronco, muitas 
controvérsias advieram em nossa sociedade. Em vista disso, como qualquer novidade no 
campo das ciências, a questão relativa à utilização das células-tronco causou tamanho 
espanto. Para os cientistas, a citada inovação biotecnológica seria a solução para as várias 
doenças degenerativas. Por outro lado, falava-se que o homem estava querendo "brincar de 
Deus" ao tentar manipular a vida humana em laboratório. 
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No que diz respeito à parte legal, é importante frisar a Lei de Biossegurança. Sancionada em 
2005, esta procura regulamentar o uso das células-tronco embrionárias, haja vista estar 
cercada de polêmicas, principalmente no que diz respeito ao início da vida, considerada em 
momentos diferentes por cientistas, juristas e religiosos. Além desse aspecto, tem o lado 
estritamente jurídico, envolvendo os conceitos normatizados pela Constituição Federal, 
Códigos Civil e Penal. 

Contudo, as pesquisas com células-tronco vêm sendo cada vez mais desenvolvidas, visto que 
tais células possuem características especiais e tem capacidade terapêutica na cura de doenças 
que, até o momento, são consideradas incuráveis por tratamentos convencionais. A questão 
controversa que gira em torno do assunto é a respeito das pesquisas com células-tronco 
embrionárias. Veja-se que nesse caso, é necessária a utilização do embrião humano. Logo, é 
justamente nesse ponto que há divergências de opiniões colocando em questão o direito à vida 
e outros princípios tão protegidos pelo ordenamento jurídico.  

  

  

1 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

  

  

O estudo das células-tronco é de grande abrangência e de suma importância para o contexto 
do Biodireito. Em 1963, o cientista canadense Edgar Till, descobriu o poder de auto-
replicação das células transplantadas da medula óssea no baço de ratos. Por ser o pioneiro nas 
pesquisas relacionadas às células estaminais, Edgar Till recebeu a alcunha de "pai das 
células-tronco". 

No entanto, a possibilidade de reparos de células não saudáveis do corpo humano sempre 
ocupou o imaginário científico. Antes, utilizava-se do transplante de órgão e tecidos. Na 
atualidade, cientistas, médicos e pesquisadores almejavam mais. Isso porque, sabia-se que a 
capacidade de regeneração de partes do corpo humano era limitada. O transplante seria sim 
uma solução a curto prazo, primeiro pela necessidade de doadores e, posteriormente, pelos 
órgãos acompanharem a idade da pessoa. Todavia, mais tarde, cientistas viram nas células-
tronco a autonomia de suprir todas essas necessidades humanas, ou seja, observava-se nelas 
uma capacidade de prolongamento de vidas, pelo fato do seu poder de auto-replicação. 

A partir de então, as pesquisas na área da biotecnologia ganharam um impulso significante, 
gerando assim, algumas contestações em diversas áreas do conhecimento médico, científico e 
religioso. Esses embates começaram em torno de qual seria o exato momento do surgimento 
de uma vida. Alguns acreditavam que seria o da fecundação, já outros, o da nidação do óvulo 
no útero da mulher. 

Algumas questões conflitantes giraram em torno, também, na forma de utilização das células-
tronco. Antes, via-se a possibilidade da decodificação do gene humano e até mesmo a 
clonagem, por mero deleite ou curiosidade dos resultados. Atualmente, encara-se a pesquisa 
em prol do salvamento de vidas, buscando-se sempre tratamentos para pessoas com doenças 
degenerativas na maioria dos casos. Porém, não podemos esquecer que apesar do objetivo das 
pesquisas serem notáveis e mostrarem resultados satisfatórios, necessário se faz uma melhor 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1747



regulamentação por parte do poder legislativo, para que não ocorra nenhum tipo de abuso, 
infringindo assim, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida. 

Assim, o direito e a medicina devem caminhar no mesmo compasso. Aquele depende das 
relações interpessoais para a formulação de normas jurídicas que visem o bem comum e a 
organização da sociedade. Já esta evolui de forma mais dinâmica, demonstrando 
frequentemente os avanços obtidos pelas pesquisas. De tal maneira, Carolina Altoé 
Velasco[1] e Nilson Vital Naves[2] destacam que: 

  

Enquanto a medicina expõe todos os avanços alcançados com as pesquisas, o direito não 
acompanha os acontecimentos com a mesma velocidade. Com freqüência, a regulamentação 
de novas situações jurídicas é enfrentada pela ética médica através de comissões éticas, por 
exemplo. (VELASCO, 2007, p. 191). 

  

O judiciário não pode funcionar num vazio jurídico, e o vácuo aumentará à medida que a 
ciência evoluir aceleradamente, porque, a feitura da lei é, por necessidade, fruto de longa 
reflexão. O judiciário haverá de guiar-se, sempre, por normas legais e, não as tendo, haverá de 
se socorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito, levando em conta, 
sempre, as exigências do bem comum e o papel criador da jurisprudência. (NAVES, 2002, p. 
4). 

  

Pois bem, esse artigo visa dar um enfoque em torno das pesquisas, tratamentos e embates em 
torno das células-tronco. Concomitantemente, será preciso analisar o enfoque legislativo da 
questão, expondo as leis e decretos que regulamentam o assunto. 

  

  

1.1 As células tronco na perspectiva do direito 

  

  

A biotecnologia sempre foi algo recorrente na vida do ser humano. No passado, gregos e 
egípcios utilizavam da fermentação da uva e da cevada para produzir vinho e cerveja. Hoje, 
porém, utiliza-se dessa área da ciência para promover benefícios à saúde humana. É através 
da biotecnologia moderna que pretende-se obter uma melhoria na qualidade de vida dos seres 
humanos. 

Foi a partir de tais avanços e inovações que se viu a necessidade de regulamentação jurídica 
para a manipulação de organismos geneticamente modificados e embriões produzidos em 
laboratório. 
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A Lei n° 11.105, de 24 de março de 2005[3], foi criada para regularizar os incisos II e V do § 
1º do artigo 225 da Constituição Federal[4], impondo ao Poder Público preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, além de fiscalizar as entidades 
dedicadas a pesquisa e manipulação de material genético. Do mesmo modo controlar a 
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida e a qualidade de vida. No artigo 5º da lei supracitada é permitida, para fins 
de pesquisas e terapia, a utilização de células-troncos embrionárias. 

De tal maneira, cabe neste momento identificar o que vem a ser células-tronco 
embrionárias[5]: 

  

são culturas de células derivadas do tecido do epiblasto da massa interior da célula de um 
blastócito. Um blastócito é um embrião em seu estágio inicial - aproximadamente 4 a 5 dias 
depois da fecundação, consistindo em de 50 a 150 células. As células-tronco embrionárias são 
pluripotentes e podem se desenvolver em mais de 200 tipos de células do corpo adulto, 
quando recebem o estímulo necessário. Elas não contribuem com as membranas 
extraembriônicas ou a placenta. Quando não recebem estímulo para a diferenciação, 
continuam se dividindo em cultura e cada célula produzida permanecerá pluripotente.  

  

Lado outro, consideram-se células tronco adultas[6] o seguinte:  

  

são células indiferenciadas encontradas no corpo e que se dividem para repovoar células 
moribundas e regenerar tecidos danificados. Também conhecidas como somáticas, podem ser 
colhidas em crianças e em adultos. Uma grande vantagem da pesquisa com células-tronco 
adultas é a capacidade que elas têm de se dividir ou se auto-renovar indefinidamente, além de 
seu potencial de diferenciação. Enquanto o potencial com células-tronco embrionárias 
permanece teórico, os tratamentos com células-tronco adultas já são usadas com sucesso para 
tratar muitas doenças.  

  

A Lei de Biossegurança autoriza a utilização de células estaminais embrionárias, gerando, 
assim, uma avassaladora polêmica. Isso porque, o início da vida humana se dá através da 
fecundação do óvulo pelo espermatozóide, originando a primeira célula do indivíduo, o 
zigoto. Com isso, formaram-se duas correntes de pensamento: os que defendem que o 
embrião já é vida desde o momento da fecundação e os que consideram que até a fase do 
blastocisto têm-se apenas um aglomerado de células. Após sofrerem sucessivas mitoses essas 
células se apresentarão em duas partes: a externa que dará origem à placenta e a interna, que 
evolui para o embrião (CARLO, 2005, p. 60-68). 

É partir de então que surgem embates relacionados a violação do direito à vida e à dignidade 
da pessoa humana. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 responsabiliza-se pela 
garantia dos direitos fundamentais, positivando os direitos subjetivos e naturais. Porém, deve-
se ressaltar que o Código Civil Brasileiro em seu artigo 2º estabelece que: "A personalidade 
civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os 
direitos do nascituro". (BRASIL, 2010, p.149). De acordo com César Fiuza (2009) "nascituro 
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é o feto em gestação, literalmente, aquele que está por nascer; particípio futuro do verbo 
latino nasci". Logo, pode-se concluir que a redação do artigo 2º deixa bem claro a adoção da 
teoria natalista. Essa "defende a tese que o nascituro só adquire personalidade após o 
nascimento com vida". No que bem ressalta César Fiuza (2009), o termo personalidade da 
pessoa seria melhor substituído por personalidade do ser humano. Isso porque não há como se 
falar de direito sem sujeito. 

Contudo, percebe-se que não há violação do direito à vida e ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, posto que um embrião consequente de fertilização in vitro não é pessoa, pelo 
fato de não ter nascido. "Não é tampouco um nascituro, em razão de não haver sido 
transferido para o útero materno. As normas e categorias tradicionais do direito civil não se 
aplicam à fecundação extracorporal" (BARROSO, 2006, p. 690).  

Juntamente com todo esse debate, deve-se ressaltar as lacunas deixadas pela Lei nº 11.105, de 
24 de março de 2005. Esta dispõe a respeito de embriões inviáveis. Biologicamente falando, 
trata-se de uniões entre espermatozóides e óvulos que geraram embriões imperfeitos. Isso 
porque essas células ou são expulsas na forma de aborto ou não conseguem a implantação no 
útero da mulher. Configura-se assim, a incapacidade de geração da vida humana. Em relação 
ao direito, essa expressão foi introduzida no Decreto n° 5.591, de 22 de novembro de 2005, 
que define no seu artigo terceiro o seguinte: 

  

Embriões inviáveis são aqueles com alterações genéticas comprovadas por diagnóstico pré 
implantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que 
tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período 
superior a vinte e quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas 
que comprometam o pleno desenvolvimento do embrião. (RAMOS, Sérgio dos Passos, 2005). 

  

Mas em seu texto não há definido o que seja essa categoria de embriões. Também, há um 
tempo determinado para que os embriões congelados possam começar a ser utilizados[7]. 
Entretanto, esse tempo de criopreservação difere de país para país, o que demonstra uma falta 
de critério por parte dos cientistas. 

Portanto, apesar da existência de controvérsias jurídicas, é imprescindível a proteção legal do 
embrião para que as pesquisas com células-tronco não ultrapassem os limites e garantias 
fundamentais do indivíduo. 

  

  

1.2 A clonagem humana 

  

  

Em 1938, o embriologista alemão Hans Spermann testou um experimento que consistia na 
transferência do núcleo de uma célula adulta para uma célula germinativa: o óvulo. Assim 
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surgiram os primeiros resquícios da clonagem. Nos anos seguintes, algumas técnicas de 
clonagem foram sendo aperfeiçoadas. Porém, a grande revolução do século XX veio à tona 
quando os pesquisadores escoceses Ian Wilmut e Keith Campbell clonaram uma ovelha a 
partir de células mamárias. Dolly, nome recebido por essa inovação biotecnológica, surgiu 
para criar controvérsias a respeito da eticidade da clonagem humana. 

A clonagem é um "processo de reprodução assexuada e agâmica (não há participação de 
gametas - células reprodutoras), onde o indivíduo gerado geneticamente é idêntico ao 
organismo que lhe deu origem. Pela clonagem pode-se obter um indivíduo inteiro a partir de 
uma única célula" (FARIA, 2002, p. 16-23). Na espécie humana os clones naturais são os 
gêmeos univitelinos. É em função dessa tecnologia que as pessoas temem cada vez mais a 
aproximação do que podemos chamar de clonagem humana. 

Porém, se de um lado há um repúdio em relação à clonagem para fins reprodutivos, de outro 
há uma melhor aceitação para objetivos terapêuticos. A grande vantagem desta técnica diz 
respeito a futuros tratamentos médicos eficazes com células-tronco. 

Esse processo consiste na transferência do núcleo de uma célula adulta para o interior de um 
óvulo enucleado. Assim, essa célula somática inicia o processo de clivagem. O embrião 
formado será uma cópia geneticamente idêntica ao do doador do núcleo celular. Em razão 
disso, pode-se retirar as células-tronco embrionárias na fase do blastocisto para futura 
diferenciação. 

Contudo, apesar dos promissores benefícios dessa técnica, existe uma restrição em se tratando 
de doenças genéticas. Neste caso o doador não poderá ser a própria pessoa, pois o defeito 
genético[8] afeta todas as células do doente. Nos deparamos com o mesmo problema do 
transplante de órgãos: a compatibilidade. Mas, como em toda inovação, alguns metabolismos 
celulares são ainda desconhecidos, o que acaba limitando o desenvolvimento das pesquisas. 

Com o objetivo de regulamentar as técnicas de Engenharia Genética, foi criada a Lei n° 8.974, 
de 05 de Janeiro de 1995 (revogada pela Lei n° 11.105/05). Ela dispunha a respeito da 
utilização de organismos geneticamente modificados e possuía alguns dispositivos que 
tratavam da intervenção em material genético humano. 

Em seu artigo 8º, incisos II, III e IV, era vedada a manipulação genética em células germinais 
humanas; a intervenção em material geneticamente humano, exceto paro o tratamento de 
defeitos genéticos; e a produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos 
destinados a servir como material biológico disponível. Neste último inciso, fica clara a 
expressa proibição da clonagem para fins terapêuticos. 

Todas as condutas vetadas no artigo 8º, foram classificadas como crime no artigo 13, 
combinadas com um tipo de pena: a reclusão. Porém, apesar da manipulação genética de 
germinais humanas ter sido também criminalizada, no texto legal não consta a sua devida 
pena. 

Portanto de acordo com o ordenamento jurídico vigente no Brasil, as técnicas de clonagem de 
embriões humanos tanto para fins reprodutivos, quanto para fins terapêuticos são proibidas. 
Nessa hora, cumpre ressaltar os aspectos éticos em relação ao uso de células-tronco 
embrionárias para terapia. Será que é realmente antiético utilizar o embrião humano para 
salvar vidas, sendo que o seu destino final era o descarte? 
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Alguns argumentam que essa técnica estaria abrindo caminhos para futuras clonagens de seres 
humanos. Porém, há um intrínseco detalhe que não deve se esquecido. Para que isso ocorra é 
necessária a introdução do óvulo no útero da mulher. Logo, assim como destacou Mayana 
Zatz (2004, p. 247-256), deve-se apenas "proibir a implantação no útero". Desta forma, a 
clonagem terapêutica estaria regulamentada. 

  

  

1.3 A eficácia do tratamento com células-tronco 

  

  

Com os avanços da ciência na área da biotecnologia, foram descobertas as terapias com 
células-tronco. Essas serão capazes de proporcionar alguns benefícios à saúde humana, 
aumentando, assim, a expectativa de vida. 

"O termo células-tronco, do inglês stem cell, diz respeito a células precursoras que possuem 
a capacidade de diferenciação e auto-renovação ilimitadas, podendo dar origem a uma 
variedade de tipos teciduais." (SOUZA e outros, 2003, p. 251) (WATT; HOGAN, 2000; 
BERNÁ; KAUFMAN; THOMSON, 2001; ODORICO et al., 2001; GRITTI; VESCOVI; 
GALLI, 2002). Elas podem ser chamadas de embrionárias e se classificam de acordo com o 
seu potencial de diferenciação: 

  

As células-tronco totipotentes podem originar tanto um organismos totalmente funcional, 
como qualquer tipo celular do corpo, inclusive todo o sistema nervoso central e periférico 
(GACE, 2000). Correspondem às células do embrião recém-formado e têm potencial para 
originar até mesmo as células do folheto extra-embrionário que formarão a placenta. 
Entretanto, estas células são efêmeras (SOUZA, 2003, p. 251-256). 

  

  

As pluripotentes ou multipotentes são: 

  

são as que conseguem se diferenciar em quase todos os tecidos humanos, menos placenta e 
anexos embrionários. Alguns trabalhos classificam as multipotentes como aquelas com 
capacidade de formar um número menor de tecidos do que as pluripotentes, enquanto outros 
acham que as duas são sinônimas (ZATZ, 2004, p. 247-256). 

  

Existem também as oligopotentes e as multipotentes. Para Zatz (2004), aquelas conseguem 
diferenciar-se em poucos tecidos. Já estas em apenas um único tecido. A preferência pela 
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utilização das células-tronco reside no fato delas possuírem três fundamentais características: 
a diferenciação[9] (permite o surgimento de tipo celulares distintos, em termos morfológicos 
e funcionais e, por extensão, de tecidos e órgão especializados) a auto-renovação[10] (ocorre 
por mitose; processo no qual as células-tronco geram cópias de si mesmas) e a 
proliferação[11] (garante um número adequado de células-tronco num dado local do 
organismo em um determinado momento do seu desenvolvimento) . Ocorrendo, também, por 
mitose. 

A terapia com células-tronco embrionárias é uma técnica promissora para tratar doenças e 
lesões incapacitantes. Isso porque, ao serem implantadas elas agem no tecido ou órgão 
danificados, produzindo novas células saudáveis. As células estaminais podem ser usadas para 
tratar doenças como: Parkinson, Alzheimer, acidentes vasculares cerebrais, diabetes do tipo I, 
esclerose múltipla, distrofia muscular e uma infinidade de doenças degenerativas, 
neurológicas, cardíacas e musculares. Apesar da utilização desse tipo de células ainda se 
encontrar em estágio de pesquisas, as células-tronco adultas já são algo de eficácia 
comprovada. O transplante de medula óssea já está sendo feito há, aproximadamente, 
quarenta anos para aqueles que sofrem de câncer no sangue, a leucemia. 

Antes, falava-se do transplante de órgãos. Hoje, pensa-se no tratamento com células-tronco. A 
grande vantagem do uso deste último reside no fato da eliminação da fila na espera de um 
órgão. Porque como o que ocorre é o auto-transplante, não há, pois, risco de rejeição. Porém, 
o dilema vivido por muitas pessoas continuará se a doença for de caráter genético, pelos 
motivos já expostos anteriormente. 

Outra preocupação é que as pesquisas para fins terapêuticos desvencilham-se atingindo outros 
objetivos. Podemos fazer uma comparação com o que ocorreu no final da década de 60. A 
toxina botulínica foi uma inovação para o tratamento não cirúrgico do estrabismo. O 
oftalmologista americano Alan Scott descobriu que quando o produto era injetado em 
humanos, os músculos relaxavam. E foi a partir do uso terapêutico, que a toxina transformou-
se em cosmético. Logo, assim como o Botox, a terapia com células-tronco pode ser o início de 
futuras utilizações não medicinais das pesquisas. 

Portanto, as expectativas em relação à eficácia do tratamento com células-tronco são grandes. 
Ademais, muitos obstáculos precisam ser superados. É necessário saber quais os melhores 
mecanismos que levam a diferenciação e a multiplicação celular, dentre outros processos. 
Mas como bem destacaram Regina Netto e Eliana Dessen[12], sem dúvida, uma revolução na 
medicina pode estar se aproximando. 

  

  

1.4 As células tronco no enfoque legislativo (aspectos éticos, médicos e legais) 

  

  

A polêmica em relação à utilização de células-tronco é um assunto que atinge diversos 
segmentos da sociedade. Existe um forte embate entre cientistas, médicos e clérigos. 
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A Igreja se posiciona de forma expressamente contrária a utilização de células-tronco 
embrionárias. Para ela, a vida surge no momento da concepção. Logo, utilizar esse tipo de 
células para pesquisas estaria violando o maior bem jurídico tutelado na legislação do país: a 
vida. Contudo, existem algumas ceitas que não são muito conservadoras e adotam um 
posicionamento mais moderno. Como exemplo, podemos citar o judaísmo. Para eles, Deus os 
convida a ser Seu sócio na obra da criação. 

Assim como a Igreja, acredita-se que a fecundação do óvulo pelo espermatozóide já origina a 
vida. Porém, devemos levar em consideração quais são as potencialidades alcançadas por um 
aglomerado de células de apenas alguns dias. Após a fecundação, as células entram em 
continuas mitoses. Começando, assim, a formação do que muitos denominam de pré-embrião. 
Acredita-se que essas células não podem ganhar a capacidade e os direitos de personalidade 
de uma pessoa. Conforme determina a Lei n° 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, se a morte 
ocorre com a paralisia das atividades cerebrais[13]; de forma oposta, a vida teria que se 
originar com o início da formação do sistema nervoso. Sendo que isso ocorre em um tempo 
estimado de 14 dias após a fecundação. O doutrinador Luís Roberto Barroso destaca que: 

  

Se a vida humana se extingue, para a legislação vigente, quando o sistema nervoso pára de 
funcionar, o início da vida teria lugar apenas quando este se formasse, ou pelo menos, 
começasse a se formar. E isso ocorre por volta do 14º dia após a fecundação, com a formação 
da chamada "placa neural" (BARROSO, 2010, p. 1-37). 

  

Foram pelos motivos acima apresentados, que no Reino Unido as pesquisas puderam ser 
feitas utilizando células-tronco embrionárias de até quatorze dias[14]. Do ponto de vista 
jurídico, é crível que não se tenha uma regulamentação robusta que disponha a respeito da 
utilização das células-tronco. Isso porque, no momento em que foi apresentado o projeto de 
lei ao Senado Federal, tinha-se a necessidade de regularizar dois temas: o das células-tronco e 
o dos organismos geneticamente modificados. Porém, eles não foram tratados com o mesmo 
enfoque. O que deixou a lei com alguns vazios jurídicos, em se tratando do primeiro assunto. 

Todavia, o artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, faz referência de forma clara 
que: "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independente de censura ou lincença;". Portanto, vários segmentos da sociedade podem 
combater para que os resultados das pesquisas não sejam colocados em prática. Mas, o direito 
de produzir atividade científica é protegido pelo Estado. 

Para finalizar, peço vênia para citar o que nos diz Dráuzio Varella: "Seria um crime, permitir 
sob qualquer pretexto, a clonagem de seres humanos. Da mesma forma, é um crime o que 
está para acontecer: impedir por lei o uso de células-tronco embrionárias no tratamento de 
doenças graves" (VARELLA, 2004).                    

  

  

2 LEI DE BIOSSEGURANÇA 
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Sancionada em 24 de março de 2005, pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 
a Lei de Biossegurança (Lei n° 11.105/2005), regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do 
artigo 225 da Constituição Federal de 1988, onde estabelece normas de segurança e 
mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente 
modificados - OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS, 
reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, dispondo também, 
sobre a Política Nacional de Biossegurança - PNB (revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 
1995, e a Medida Provisória nº 2.191, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 
16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003). 

  

  

2.1 A Biossegurança e sua dinâmica normativa 

  

  

As células-tronco podem trazer inúmeros benefícios, e suas capacidades especiais como a 
diferenciação e auto-replicação fazem com que elas estejam na pauta de estudos de cientistas 
do mundo inteiro, pois é possível que através delas possa surgir a solução para doenças como 
Parkinson, Alzheimer e até mesmo diabetes. De forma a regulamentar e fiscalizar questões 
relativas à engenharia genética (exclusivamente voltada para fins terapêuticos e de pesquisas 
científicas), é que adveio a Lei n° 11.105/2005. O artigo 5º da Lei de Biossegurança 
estabelece que: 

  

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 
respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 

I - sejam embriões inviáveis; ou 

II - sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou 
que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, 
contados a partir da data de congelamento. 

       § 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

       § 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com 
células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e 
aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. 

       § 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua 
prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 
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Assim, verifica-se que estão permitidas as pesquisas apenas com embriões produzidos por 
fertilização in vitro, desde que sejam considerados inviáveis e que obedeçam ao prazo mínimo 
de três anos de congelamento, além disso, é necessária também a autorização dos genitores 
para que seja realizado o procedimento. 

Por outro lado, a Lei de Biossegurança gera muita polêmica, principalmente no tocante à 
utilização de embriões humanos, há quem acredite que utilizando tais embriões em pesquisas 
está tirando-lhes uma oportunidade de vida, não atentando para o fato que precisa-se pelo 
menos de um útero para o desenvolvimento do mesmo. Então, se não houver alguém para 
gerá-lo, o embrião continuará congelado no laboratório e posteriormente será descartado, 
sendo assim, porque não utilizá-los em pesquisas para o bem da humanidade? 

Não há motivos aceitáveis capazes de fornecer explicações coerentes para o não uso de 
embriões que acabariam no lixo, totalmente sem utilidade. Através das pesquisas eles acabam 
tornando-se úteis, pois podem ser instrumentos de grandes descobertas e soluções para vários 
males que atingem a vida dos seres humanos. 

  

  

2.2 O tratamento constitucional 

  

  

A Lei de Biossegurança, especialmente seu artigo 5º vem dividindo opiniões, e sendo 
considerada por alguns como inconstitucional, o que não procede, pois a utilização das 
células-tronco não viola nenhum princípio presente na Carta Magna de 1988, como o 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Inviolabilidade à Vida. 

O que ocorre é o contrário, pois através das pesquisas embrionárias podem-se adquirir formas 
de melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem de doenças degenerativas, por exemplo. 
Em verdade, através destas pesquisas, que são alvos de ferozes e muitas vezes descabidas 
críticas, poderemos adquirir verdadeiros "milagres" científicos. 

Ressalta-se também, que deve ser considerada lícita qualquer medida que vise poupar o 
sofrimento e garantir um mínino de dignidade a qualquer pessoa, principalmente se esta 
precisar de algum cuidado especial. 

Além da questão concernente à Constituição Federal, também tem aquela que tange ao artigo 
2° do Código Civil Brasileiro: "A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com 
vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro". 

A esse respeito discorreu muito bem Ana Patrícia Souza[15]: 

  

Claro que um embrião é um ser vivo, mas na condição em que ele se encontra não há qualquer 
violação à dignidade humana ou ao direito à vida, uma vez que o embrião não é pessoa, 
adquirindo direitos, apenas, se nascer com vida, ressaltando o entendimento que predomina no 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1756



ordenamento jurídico brasileiro acerca da Teoria Natalista, em que o embrião, no útero 
materno, possui apenas expectativa de direito. O embrião congelado tem apenas 
potencialidade de pessoa. O direito à inviolabilidade à vida e dignidade humana diz respeito 
apenas aos indivíduos - brasileiros ou estrangeiros - já nascidos. Não quer dizer com isso que 
o embrião não mereça proteção. Tanto os embriões pré-implantados quanto os implantados 
devem receber a devida proteção legal, evitando-se, assim, que acabem se transformando em 
objeto de manipulação e passem a ser comercializados aleatoriamente. 

  

Contudo, além de não permitir que os embriões permaneçam congelados por um período 
indeterminado, tem-se que também não deve ser dada a um embrião congelado uma tutela 
maior do que aquela concedida a um embrião que se encontra no ventre materno (nascituro) 
ou até mesmo ao ser já nascido. 

  

  

3  AS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO 

  

  

As pesquisas com células-tronco têm proporcionado ao mundo da ciência um vasto 
conhecimento a respeito de como um organismo se desenvolve a partir de uma única célula e 
como células saudáveis, que possuem características especiais, podem substituir células 
danificadas em organismos adultos. Esta área vem sendo estudada com intuito, também, de 
possibilitar terapias celulares para tratar doenças, caracterizando a chamada medicina 
regenerativa. 

As células-tronco são células com baixo grau de diferenciação ou células indiferenciadas com 
um alto potencial de multiplicação prolongado ou ilimitado. São classificadas em totipotentes 
que são aquelas correspondentes ao embrião recém-formado e tem potencial para originar até 
mesmo células do folheto extra-embrionário que formarão a placenta, porém desaparecem 
poucos dias após a fertilização (ROBEY, 2000, p. 1489-1491); pluripotentes que são capazes 
de originar qualquer tipo de tecido sem originar um organismo completo, visto que não 
podem gerar a placenta e outros tecidos de apoio ao feto. Formam a massa celular interna do 
blastocisto depois de quatro dias de vida e participam da formação de todos os tecidos do 
organismo (ROBEY, 2000, p. 1489-1491) e há, também, as multipotentes que são um pouco 
mais diferenciadas, presentes nos indivíduos adultos, com capacidade de originar apenas um 
limitado número de tipos teciduais (GAGE, 2010, p. 1433-1438). 

É válido considerar que existem certos tipos de células-tronco quanto a sua origem, dentre 
elas estão "as células-tronco embrionárias" e as "células-tronco adultas". Embora haja 
semelhanças, entre elas, há também diferenças, que são peculiares principalmente ao 
considerar o momento da prática da pesquisa. As células-tronco embrionárias são aquelas 
cultivadas em laboratório e obtidas a partir de um embrião que se encontra na fase inicial de 
desenvolvimento, chamada de blastocisto. Estas células estão localizadas no interior deste 
blastocisto e a medida que o embrião se desenvolve, elas se diferenciam em todos os tipos de 
células do nosso organismo, exceto células de estrutura extra-embrionária como a placenta e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1757



membranas embrionárias. Já as células-tronco adultas possuem menor potencialidade de 
diferenciação e de auto-renovação, sendo capazes de dar origem apenas a um determinado 
tipo celular ou a poucos tipos celulares relacionados. Porém, atualmente, já foi estabelecida a 
presença de células-tronco em locais diversos do corpo humano como retina, córnea, 
músculos, coração, medula óssea, cérebro, pâncreas e polpa dentária. Isso faz com que se 
tenha a possibilidade de entender que estas células-tronco adultas não são embrionárias, pois 
não estão presentes no embrião e possuem capacidades limitadas. 

No geral, as células-tronco têm características importantes e peculiares: não são 
especializadas e podem dar origem a células especializadas pelo processo de diferenciação, 
são capazes de se dividirem e de renovarem-se por longos períodos através de um mecanismo 
chamado de proliferação, e em casos de células-tronco adultas, estas podem gerar tipos 
celulares de tecidos em que residem, e as embrionárias, por sua vez, podem se transformar em 
qualquer célula do corpo humano, exceto em casos já supracitados. 

Uma vez que as células-tronco possuem características especiais, as pesquisas relacionadas ao 
assunto tem se tornado frequentes, já que estas células têm uma capacidade terapêutica na 
cura de doenças até agora incuráveis com os métodos convencionais. Como já foi dito, essa 
possibilidade de renovarem de forma especial tem feito das células-tronco uma saída para a 
cura de células danificadas do corpo humano e, dessa forma, fazendo com que se crie um 
futuro promissor para medicina no que diz respeito a tratamento de doenças como diabetes, 
doença de Parkinson, doença de Alzheimer, distrofia muscular, esclerose múltipla, lesões 
decorrentes de acidentes e doenças hereditárias. 

Porém, dentro desse contexto há uma polêmica quanto à pesquisa com células-tronco 
embrionárias. A utilização destas seja para propostas terapêuticas ou pesquisa, possibilitou 
complexas discussões quanto a questões legais, éticas, morais e religiosas, uma vez que para 
obtê-las há uma necessidade de destruição de um embrião que possivelmente poderia originar 
um indivíduo adulto. 

A dificuldade que se tem hoje é entender que tais embriões utilizados na forma de células-
tronco são oriundos de embriões produzidos em excesso nas clínicas de fertilização e só são 
utilizados para tal objetivo com consentimento dos genitores. Além de que, há uma 
porcentagem considerável desses embriões que são abandonados pelos genitores e que ficam 
congelados nas clínicas. O destino destes, no caso, é o lixo. Como afirma Christian de Paul de 
Barchifontaine: 

  

O grande problema é que essas células são derivadas de embriões excedentes de processos de 
fertilização in vitro. Tais embriões, normalmente descartados com consentimento do casal, 
são destruídos para extrair células-tronco embrionárias. Para algumas pessoas, isso significa 
destruir uma vida, o que seria inaceitável. Essa é uma questão delicada, que envolve aspectos 
morais, culturais e religiosos. Vale lembrar que estamos falando de um embrião de cinco dias, 
basicamente um congelamento amorfo de células, que, se fosse gerado no ventre de uma 
mulher, teria somente 20% de chance de se transformar em um bebê. Uma coisa se pode 
garantir: aquele embrião excedente terá muito mais benefícios na forma de células-tronco 
embrionárias que em uma lata de lixo (BARCHIFONTAINE, 2004, p. 183). 
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Considerando que seja uma situação que exige um pouco mais de atenção e que 
convencionalmente não era regulada, seria necessário, então, que o Direito entrasse em campo 
para que pudesse regulamentar e colocar uma certa ordem dentro de uma perspectiva vasta de 
discussões e que causa grandes questionamentos. 

É claro que as opiniões legislativas são diferentes por toda parte do mundo. Há países, como 
os EUA, que ainda não se decidiram legalmente a respeito do assunto sobre pesquisas e 
utilização das células-tronco embrionárias, que são elas as causadoras de grande polêmica. 
Porém, no caso do Brasil, o Estado percebendo que um dos únicos caminhos eficazes para 
enfrentar a situação seria a regulamentação, elaborou em 2005 a Lei de Biossegurança, já 
citada neste artigo. Esta visa de maneira legal organizar o progresso científico, e não limitá-lo, 
pois isso seria impossível, e acima de tudo, tem também como objetivo oficializar e tornar 
respeitável a utilização das células-tronco. Já dizia Christian de Paul de Barchifontaine: 

  

O ponto crucial, que constitui o vértice de todas as variáveis implicadas nas pesquisas 
biotecnológicas, reside no fato de que os limites a serem estabelecidos para essas 
investigações não irão advir do grau de evolução em que se encontra o conhecimento 
científico (visto que não há limites para a ciência), mas dos valores éticos (bioéticos) aceitos 
pela sociedade internacional. É nesse contexto que se abre o espaço para a fundamental 
intervenção reguladora do Direito. Faz parte da condição humana superar os limites que a 
natureza colocou para nós (BARCHIFONTAINE, 2004, p. 189). 

  

É considerável que existem opiniões contrárias à decisão legislativa brasileira, porém esta 
decisão deixou claro que a utilização de embriões, como previsto em lei, só serão usados para 
pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias. E uma das principais discussões é a 
respeito do início da vida, ou seja, um embrião utilizado nas pesquisas já seria considerado 
vida ou não? 

Como já explicado anteriormente, os embriões destinados a esse fim são mais úteis para 
salvar vidas que para gerar uma vida. Logo, é aceitável e de grande importância que embriões, 
com mínimas possibilidades de se desenvolverem e que muitas vezes são abandonados nas 
clínicas de fertilização, sejam utilizados com o intuito de progresso para a medicina e 
consequentemente, na busca de salvar muitas vidas de doenças convencionalmente 
intratáveis. Uma vez que, tudo isso seja alcançado dentro dos limites constitucionais 
estabelecidos. 

  

  

3.1  A proteção e o respeito à vida dos seres humanos 

   

  

Como previsto na nossa Constituição Federal de 1988, o direito à vida é inviolável. E várias 
são as opiniões sobre quando se dá, realmente, o início da vida. Dentre essas opiniões existem 
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os pontos de vista religioso, médico, genético entre outros que discutem, principalmente, o 
assunto polêmico em considerar que embrião já seja vida. Porém, importante destacar aqui 
duas teorias que, de certa forma, apontam para essa questão: a "teoria natalista" que defende 
que o embrião é vida, mas não é pessoa e para tanto não é dotado dos mesmos direitos que 
dizem respeito a uma pessoa já nascida; e a "teoria concepcionista", que defende que o 
embrião humano pré-implantado merece toda proteção de uma pessoa já nascida, 
independentemente de sua viabilidade de desenvolvimento. 

É também importante considerar que o Código Civil Brasileiro em seu artigo 2º cita o 
nascituro como portador de direitos. Mas há de se destacar que o embrião, em si, apenas será 
considerado nascituro se estiver implantado no útero materno. Então, embrião e feto, aludidos 
no Código Civil e no Código Penal, respectivamente, não correspondem o embrião pré-
implantado. 

A questão da situação é justamente considerar o embrião como pessoa humana ou não. Para 
muitos doutrinadores, como os natalistas, nascituro tem proteção legal, mas não é considerado 
pessoa e muito menos um embrião pré-implantado. Logo, é inaceitável dizer que a utilização 
desse tipo de embrião para fins de pesquisa e terapia, viole a vida dos seres humanos. 

Pelo contrário, o objetivo principal da utilização de embriões para esses fins, é promover uma 
melhoria na qualidade de vida das pessoas, visto que, poderá proporcionar soluções para 
muitos problemas de saúde que até hoje são convencionalmente incuráveis. E nesse sentido, 
vale ressaltar que todas essas medidas são feitas e oficializadas, desde que respeitem os 
requisitos previstos na Lei de Biossegurança. Como defende Aline Albuquerque Oliveira: 

  

O artigo 5º da Lei de Biossegurança ao prever a utilização de embriões inviáveis, aqueles que 
não apresentam condições biológicas para a implementação de técnica de reprodução assistida 
ou congelados a três anos ou mais, que apresentam baixa taxa de implantação, para fins de 
pesquisa e terapia, soluciona o grave problema dos embriões excedentes conferindo destino 
cuja beneficiência é indiscutível, ou seja, serão utilizados em pesquisas que, num futuro 
próximo melhorarão a qualidade de inúmeras vidas ou até mesmo as salvarão (OLIVEIRA, 
2005, p. 27). 

  

Essas medidas que estão sendo desenvolvidas, nada mais é que uma forma de amenizar 
sofrimentos de pessoas portadoras de doenças, fazendo com que estas vivam mais 
dignamente. Dessa forma, não há qualquer violação do direito à vida, nem muito menos à 
dignidade humana, posto que o que se está a fazer é justamente promover meios para que 
sejam descobertas novas formas de tratamento digno para aquelas pessoas portadoras de 
doenças degenerativas e que se encontram sem qualquer qualidade de vida[16]. 

Para reforçar a defesa, é de grande importância salientar que o embrião, que desperta interesse 
nos pesquisadores, pode ser considerado vida, mas uma vida em potencial. E é por isso que 
não necessita de direitos fundamentais como aqueles proporcionados para pessoas humanas, 
já nascidas. Lembrando que, o embrião, nesses casos, não é tido como nascituro, visto que 
não está implantado no útero materno. É como conclui Luís Roberto Barroso: 
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O embrião resultante da fertilização in vitro, conservado em laboratório: a) não é uma pessoa, 
haja vista não ter nascido; b) não é tampouco um nascituro, em razão de não haver sido 
transferido para o útero materno. As normas e categorias tradicionais do direito civil não se 
aplicam à fecundação extracorporal (BARROSO, 2006, p. 674). 

  

É claro que os embriões também devem ter sua própria regulamentação, visto que são focos 
de interesses para pesquisa e terapias. E como foi dito acima, eles serão utilizados para esses 
fins desde que respeitem tudo aquilo que prevê na legislação destinada à apenas essa questão. 

Não há o que se discutir, quando o assunto é a violação do direito à vida. Durante todo o 
trabalho, foi bem salientado que os embriões destinados às pesquisas e tratamentos médicos 
são aqueles conservados em laboratórios, que muitas das vezes, quando não estão congelados 
e sendo utilizados com os consentimentos dos genitores, são eliminados como material 
biológico descartável. Sendo que, poderiam ser utilizados para salvar muitas vidas. 

Então, como dizer que essas medidas realizadas com embriões violem o direito à vida, sendo 
que um dos objetivos é justamente tentar salvar vidas? É notável que assim como existem os 
direitos fundamentais, que neste caso não estão sendo violados, existem também direitos à 
liberdade de pesquisa que garantem aos pesquisadores a possibilidade de desenvolverem 
meios que busquem a melhoria de uma melhor qualidade de vida. 

E é isso que pesquisadores da área de "pesquisas com células-tronco embrionárias" 
pretendem quando se destinam a trabalhar essa idéia. Sejamos racionais e busquemos refletir 
sobre essa questão. Já existe uma lei que regule essa atividade para que não a torne tão 
banalizada. E se já é algo limitado e regulado, o que se tem a fazer é apoiar o trabalho e crer 
na melhoria que ele pode proporcionar a toda sociedade. 

Assim, como todos têm direito à vida, é também, direito dos cidadãos terem acesso a 
melhorias que possam tornar a vida mais digna e com maiores possibilidades de 
sobrevivência. 

  

  

3.2 As vantagens e desvantagens da utilização de células-tronco 

  

  

Como já foi dito, existem, basicamente, dois grandes grupos de células-tronco: adultas e 
embrionárias. E dentro de cada um desses grupos encontramos vantagens e desvantagens da 
utilização desses tipos celulares. 

Para iniciar o estudo da questão colocada, é interessante relatar a respeito das células-tronco 
adultas. Estas são importantes para o uso em terapia; não sofrem contrariedades de questões 
éticas, morais ou religiosas; gera vários tipos celulares e tem grande possibilidade de 
compatibilidade imunológica. 
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Apesar de todas essas características vistas de forma positiva, sua utilização apresenta 
algumas desvantagens. Entre elas, está o fato de as células-tronco adultas possuírem um 
menor potencial de manutenção e de diferenciação, ou seja, são limitadas quanto a forma de 
atuarem e se desenvolverem no corpo humano para que possam criar outros tipos de tecidos. 
Além disso, elas estão disponíveis em menor número, devido ao fato de algumas ainda nem 
terem sido descobertas ou descritas e outras que são de difícil obtenção. 

No caso das células-tronco embrionárias, as questões são mais polêmicas devido a fatores já 
elencados. E a utilização desses tipos celulares trazem algumas desvantagens que merecem 
ser citadas. Como é o caso do próprio problema ético que esse procedimento tem causado; 
existe também o fato de que o processo de obtenção é caro por não ter muito investimento 
financeiro na área, causando dessa forma, certa dependência em relação a outros países, sendo 
crucial a importação de alguns instrumentos básicos que resultem num alto custo financeiro. 

Além disso, ainda existe a questão da rejeição ou incompatibilidade imunológica e tem 
também o problema da técnica, que diz respeito ao fato de que as células-tronco embrionárias 
devem ser rigidamente "guiadas" para definir o que realmente irão formar e se aquilo que será 
formado terá utilidade ou não. Pois caso forme algo inútil, existe o perigo do processo se 
transformar numa massa indefinida que poderá dar origem a um tumor. 

São problemas consideráveis e o avanço das pesquisas no assunto, tem possibilitado maneiras 
de superá-los. Uma vez que, as vantagens fornecidas por esse tipo de processo são de grande 
importância. 

Uma das grandes vantagens da utilização das células-tronco embrionárias é que estas podem 
gerar quase todos os tipos celulares, ou seja, não são tão limitadas; além disso, elas possuem 
um valor inestimável para a pesquisa. E sua utilização constitui grandes promessas para a 
medicina, onde será possível o tratamento de várias doenças tais como Alzheimer, Parkinson 
e diabetes. 

E ainda é notável destacar que a utilização dessas células, permitirá um destino digno para os 
embriões excedentes dos laboratórios. No entendimento de Vieira, Ruiz e Magro, temos que: 

           

A utilização das células-tronco obtidas de embriões humanos pode significar a cura de muitas 
doenças e a Lei de Biossegurança foi fundamental nessa conquista, já que agora cientistas 
podem utilizar embriões excedentes para pesquisa, em vez de destruí-los (VIEIRA, RUIZ, 
MAGRO, 2006, p. 14). 

  

São estes embriões excedentes que poderão salvar a vida de muitas pessoas. E é justamente 
essa outra grande vantagem: possibilidade de melhoria na qualidade de vida das pessoas 
portadoras de doenças até então incuráveis. 

No geral, como em todas as situações existentes, existe o lado vantajoso e não vantajoso da 
utilização das células-tronco. Basta a nós, cidadãos, analisarmos de que maneira isso 
beneficiará não só a nós como toda a sociedade. E é válido sempre pensarmos que apesar dos 
aspectos negativos, o interesse pelo assunto vem crescendo cada vez mais na busca, também, 
de tentar amenizar essas desvantagens apresentadas. 
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3.3 A questão religiosa 

  

  

Outro fato polêmico e que gera bastante discussão é a opinião religiosa em relação à 
utilização de células-tronco embrionárias. É necessário destacar que, no geral, das diversas 
correntes religiosas existentes pelo mundo, a maioria é contrária ao uso desse tipo de células 
que são destinadas à pesquisa e tratamento, visto considerarem que a partir do momento da 
fecundação, o embrião já é vida. 

É claro que há correntes que se mostram a favor do procedimento. A título de curiosidade, 
cito aqui o Judaísmo, que é uma corrente religiosa que se manifesta favorável a qualquer tese 
que vise salvar vidas. E dentre essas teses, está a utilização de células-tronco embrionárias. 

Como já foi dito, são várias as doutrinas que se posicionam de maneira contrária ao assunto. 
Mas, darei enfoque ao Catolicismo, uma vez que, no caso do Brasil, apesar de ser um país 
laico, é majoritariamente Católico. 

Para o catolicismo, os embriões utilizados para a pesquisa equivalem ao aborto, uma vez que 
considera que a partir do momento da fecundação, o embrião humano já é considerado pessoa 
humana. E como todas as pessoas, o embrião tem direitos iguais e fundamentais, inclusive o 
primeiro de todos eles que é o direito à vida. E como a vida se inicia com a fecundação, não 
há justificativas éticas para a realização de tais pesquisas. E é considerável que, para a 
doutrina católica, o congelamento de embriões excedentes é proibido, mas tal doutrina, ao 
mesmo tempo em que proíbe esse procedimento, não indica o que deve ser feito com esses 
embriões. 

Diante disso tudo, as correntes religiosas, que se opuserem a esse assunto, têm a necessidade 
de compreenderem que suas pregações ficam restritas aos seus adeptos e assim, não podem 
ser impostas à população em geral através de algum tipo de pressão política. 

Cada pessoa, com sua autonomia, deve ser respeitada de acordo com seus preceitos. E não 
será uma doutrina religiosa que vai conseguir, de forma hegemônica, fazer com que as 
pessoas concordem com sua posição. 

Até alguns próprios fiéis são contrários à posição da corrente religiosa que seguem. A 
exemplo disso tem a restrição imposta pela Igreja Católica ao uso de contraceptivos. Hoje, 
muitas mulheres, Católicas, fazem o uso do remédio até mesmo pra algum tipo de tratamento. 
Outro exemplo é a alegria que, hoje em dia, várias mulheres têm em poder gerar um filho 
graças à reprodução assistida. E para terminar, apesar de determinadas correntes religiosas 
não aceitarem o uso de células-tronco embrionárias para a pesquisa e tratamento, atualmente, 
são muitas as possibilidades de cura para doenças consideradas incuráveis através desse tipo 
de procedimento. Ou seja, são métodos que buscam, principalmente, salvar vidas. 

Na verdade, quando há certa mistura entre ciência e religião, nunca se chega a um consenso. 
Porém, é importante refletir que esses progressos científicos, em especial o procedimento 
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tratado nesse presente trabalho, buscam melhorias na qualidade de sobrevivência das pessoas. 
Sempre garantindo o respeito da pessoa humana e de sua dignidade. 

Analisando detalhadamente a questão e levando em consideração que, no caso do Brasil, os 
procedimentos aqui defendidos já foram limitados e regulados por legislação especial, é 
necessário que haja uma forte reflexão de que as doutrinas religiosas, mesmo com seus 
defensores, não pôde impedir a permissão e regulamentação das pesquisas. 

Atualmente, existe uma separação entre Estado e Igreja fazendo com que decisões políticas, 
como essa da permissão de pesquisas e tratamentos com células-tronco, não sofram 
interferências e pressões religiosas. Tudo é analisado tendo em vista o bem-estar e o 
melhoramento da qualidade de vida de todos os cidadãos. 

Enfim, é notável que haja uma forte oposição de várias doutrinas religiosas em relação à 
utilização de células-tronco embrionárias. É certo que devemos respeitar a liberdade religiosa, 
mas também respeitamos a liberdade de pesquisa. E cabe a nós, cidadãos, analisarmos de 
forma coerente o que será melhor para a sociedade no geral. 

  

  

3.4 O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana 

  

  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, traz a defesa do princípio fundamental da 
dignidade da pessoa humana. Este ponto tem muito a ver com o assunto apresentado neste 
trabalho na medida em que muitas pessoas consideram que as pesquisas com células-tronco 
embrionárias violem este princípio tão importante para a pessoa humana. 

Porém, esta mesma Constituição, em seu artigo 5º revela a defesa à liberdade científica. Ou 
seja, aqueles que desenvolvem as pesquisas aqui citadas, também estão exercendo um 
determinado direito. É certo que não seja um direito tão fundamental quanto a dignidade da 
pessoa humana, mas é necessário analisar até que ponto a prática científica fere tal princípio. 

E é isso que será analisado, visto que os procedimentos da prática científica em relação às 
pesquisas com células-tronco já foi regulado pela Lei de Biossegurança. Logo, se os cientistas 
e pesquisadores agem respeitando os requisitos dessa lei e exercendo seu direito de liberdade 
de pesquisa, não há o que se falar em violação do princípio da dignidade da pessoa humana no 
que se refere à questão de pesquisas com células-tronco embrionárias. De acordo com Luís 
Roberto Barroso: 

  

O argumento contrário à utilização de células-tronco em pesquisas e tratamentos médicos é 
alimentado, no mais das vezes, por um sentimento religioso. Funda-se ele no pressuposto de 
que a vida teria início com a fecundação, fazendo a equiparação entre embrião e pessoa 
humana. Como conseqüência, sua destruição para a realização de pesquisas e para o 
tratamento de outras pessoas representaria uma violação à vida (BARROSO, 2010, p. 688). 
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Vivemos em um Estado Democrático de Direito e este deve assegurar que a autonomia 
privada de seus cidadãos seja cumprida, sempre tendo em vista o princípio da dignidade da 
pessoa humana. E é dentro desse contexto que a Lei de Biossegurança, ao permitir e 
regulamentar as pesquisas, tenta buscar bases de justiça, segurança jurídica e bem-estar social, 
nunca se esquecendo da pessoa humana como portadora de direitos fundamentais. 

Neste trabalho, foi muito defendido e discutido a posição em relação à violação dos direitos 
fundamentais. Dentre eles a vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. O objetivo das 
pesquisas, em primeiro lugar, é tentar buscar melhorias na qualidade de vida das pessoas. 

Nesse ponto, há um destaque para o papel do Estado em garantir uma boa qualidade de vida, 
em especial uma boa saúde aos cidadãos, e também, garantir uma regulamentação do 
desenvolvimento científico. Sendo que através dessa regulamentação haja uma possibilidade 
de progredir no tratamento de várias doenças, assegurando, assim, uma saúde digna. 

No geral, a função primordial do Estado é proporcionar todos os meios para que as pessoas 
vivam dignamente. E foi pensando nisso, que houve a aprovação da Lei de Biossegurança 
com o intuito de limitar e regulamentar a utilização de células-tronco embrionárias para que 
estas pudessem ser destinadas a salvar vidas e proporcionar saúde para muitas pessoas que 
sofrem de doenças consideradas incuráveis para a medicina convencional. 

Enfim, não há que se pensar em violação à dignidade da pessoa humana sendo que um dos 
principais motivos que leva os pesquisadores a exercerem esse procedimento, é tentar salvar 
muitas pessoas que podem estar vivendo indignamente devido a alguma doença que sofre. 

É necessário refletirmos sobre essa questão mesmo que existam diversas opiniões contrárias. 
O Estado não seria capaz de regulamentar algo, de grande importância, que fosse prejudicar a 
população no geral. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Diante do exposto, conclui-se que a autorização das pesquisas, regulamentada pela Lei de 
Biossegurança, gerou expectativas no que diz respeito ao progresso do mundo científico. Isso 
porque, o caráter benéfico do procedimento já é algo comprovado, visto que, há uma grande 
possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de doenças genéticas 
degenerativas. 

Embora existam vários benefícios que possam ser proporcionados com esse avanço 
biotecnológico, há uma intensa posição contrária por parte de alguns segmentos da sociedade. 
Posto que, para estes, a utilização de embriões humanos fere princípios resguardados pela 
Constituição Federal. 
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Já para outra vertente, não se pode falar da inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança. 
Uma vez que a permissão e a realização do procedimento não violam o princípio da dignidade 
da pessoa humana e o da inviolabilidade do direito à vida. Pois bem, a norma põe a salvo 
certos critérios que devem ser respeitados para a utilização das células-tronco embrionárias. 

É importante refletir com certa cautela a respeito do assunto. Analisar até que ponto será 
vantajoso para os seres humanos, pois assim como existem benefícios em se tratando da 
utilização das pesquisas, os excessos podem ser prejudiciais para a sociedade. 

Apesar dos riscos envolvidos, deve-se considerar que as vantagens envolvidas no processo 
são prioritárias. Em suma, o Estado não utilizaria de um aparato social para prejudicar a 
sociedade. A Lei é um meio capaz de tornar respeitável a utilização das células estaminais 
para fins de pesquisa. 

Enfim, o objetivo desse artigo é apresentar pontos de vista divergentes que cerceam o tema. 
Assim como toda inovação requer coragem, deve-se acreditar no potencial que a ciência tem 
de trazer benevolências para a vida dos seres humanos. De fato, estaríamos dando chances 
para o progresso científico e consequentemente, melhorando a qualidade de vida dos 
cidadãos. 
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USO DE DADOS GENÉTICOS E DIREITOS DE PERSONALIDADE 
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Fernanda Martinotto 
 

RESUMO 
As preocupações presentes em alguns discursos éticos, morais e jurídicos que sustentam a 
intangibilidade e a sacralidade do corpo, vigiado pela consciência, contra as investidas da 
técnica no humano, o personalismo jurídico, a seu tempo, e a bioética, nos dias de hoje, unem-
se numa tentativa, quase nostálgica, re recuperação da integridade do sujeito que sobrevive 
em um corpo desmantelado e recriado pela tecnociência. O sujeito de direito, com sua 
indefectível liberdade individual, já trazia em si um poder ilimitado, cuja única fronteira 
admissível seria a liberdade do outro. A essa transformação da vida, inclusive humanas, em 
objeto técnico e em mercadoria, os discursos ético-jurídicos, inspirados no personalismo, 
respondem com o princípio da dignidade humana. Trata-se de uma resposta à liberdade 
desmedida do sujeito, pois esse princípio impõe a cada pessoa o respeito por sua humanidade. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE PERSONALIDADE. INFORMAÇÃO GENÉTICA. 
DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA. 
 
RIASSUNTO 
Le preoccupazioni presentato da alcuni discorsi etici, morali e giuridiche alla base della 
inviolabilità e sacralità del corpo, custodito dalla coscienza, contro le azioni della tecnica 
negli esseri umani, la personalità giuridica, nel tempo, e la bioetica, al giorno d'oggi, si 
uniscono nel tentativo, quasi nostalgica, di recupero di re l'integrità del tizio che sopravvive in 
un corpo smontato e ricostruito da tecnoscienza. Il soggetto di diritto, con la sua immancabile 
libertà personale, di per sé già avuto un potere illimitato, il che sarebbe ammissibile confine 
solo la libertà degli altri. In questa trasformazione della vita, compresi gli esseri umani, 
oggetti e articoli tecnici, etici e discorso giuridico, ispirato dal personalismo, rispondere con il 
principio della dignità umana. Questa è una risposta alla sfrenata libertà del soggetto, perché 
questo principio richiede che ogni persona al rispetto della loro umanità. 
PAROLE CHIAVE: DIRITTO DELLA PERSONALITÀ. INFORMAZIONI GENETICHE. 
DISCRIMINAZIONE GENETICA. 
 
 

  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

  

Os alicerces sobre os quais repousam os discursos teóricos e o Direito modernos estão 
desestabilizados diante da diluição das fronteiras entre pessoas e coisas. O Direito, abalado 
em seus fundamentos, continua a ser chamado a oferecer respostas e a regular questões 
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suscitadas pelo valor crescente atribuído a elementos extraídos do corpo humano, em especial 
aos dados genéticos. 

Nesse contexto, a informação genética ingressa no mundo jurídico mediante a atribuição de 
uma qualificação. Inspirada pela tecnociência, essa qualificação revela o duplo caráter da 
informação genética: elemento biológico do indivíduo e da espécie humana, e matéria prima, 
para a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos. 

Esse duplo caráter da informação genética, tal como a concebem a tecnociência e a 
cibernética, reflete-se sobre seu regime jurídico e lhe atribui estatus distintos: os dados 
genéticos são incluídos na categoria de dados pessoais e, desse modo, protegidos na esfera 
dos direitos de personalidade, mas nem por isso, deixam de ingressar no trânsito jurídico e 
constituir objeto de apropriação privada. 

O texto analisa o discurso científico, que percebe as informações genéticas como elementos 
de identificação de uma pessoa e o discurso jurídico, que as vincula com a proteção da 
intimidade, acionando os direitos de personalidade. 

  

  

  

DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE AO DIREITO À INTIMIDADE GENÉTICA. 

  

  

A noção de personalidade se encontra intimamente associada à idéia de "ser capaz de direito", 
ou de poder o agente ser titular e estar apto à prática de determinados atos no plano do 
direito."[1] 

Daí deriva a definição do art. 2º do Código Civil de que todo homem é capaz de direitos e 
obrigações. Dessa maneira, a idéia conferida pelo legislador é de que "se trata de uma 
proteção ampla e genérica, assegurando às pessoas, de um modo geral, exercer os direitos que 
a lei confere a esses titulares."[2] 

Nas palavras de Santos Cifuentes, 

  

o homem é primeiro individualmente, um inconfundível. Além disso, é ao mesmo tempo 
partícipe. A sociedade decai quando não se respeitam todos e cada um de seus membros, 
quando a personalidade é atropelada.[3] 

  

Por outro lado, predomina a doutrina da concepção dos direitos da personalidade como 
poderes que o indivíduo exerce sobre sua própria pessoa - ius in se ipsum[4]. Dessa 
observação segue que os direitos de personalidade são "resguardados a partir do momento em 
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que surge o ser humano, pois nesse instante o mundo jurídico já lhe garante proteção mesmo 
não tendo este adquirido ainda o status de pessoa, o que só ocorrerá quando do seu 
nascimento."[5] 

Nessa perspectiva aduz Pontes de Miranda que 

  

Direitos de personalidade são todos os direitos necessários à realização da personalidade, à 
sua inserção nas relações jurídicas. O primeiro deles é o da personalidade em si mesma, que 
bem se analisa no ser humano, ao nascer, antes do registro do nascimento de que lhe vem o 
nome, que é direito de personalidade após o direito de ter o nome, já esse, a seu turno, 
posterior, logicamente, ao direito de personalidade como tal.[6] 

  

Nessa perspectiva, os direitos de personalidade são direitos absolutos, porque oponíveis erga 
omnes. Diante disso, surge uma obrigação que "se chama universal, em que todos vem 
respeitar as faculdades do sujeito sem especificar-se o agente ou agentes do dever".[7] 

Importa salientar que Carlos Alberto Bittar observa que a categoria dos direitos da 
personalidade é em essência idêntica à dos direitos do homem, devendo ser entendida como 
aquele conjunto e direitos que o ser humano possui em razão de sua própria condição. 

  

[...] divisam-se, assim, de um lado, os "direitos do homem" ou "direitos fundamentais" da 
pessoa natural, como objeto de relação de direito público, para efeito de proteção do indivíduo 
contra o Estado. Incluem-se, nessa categoria, normalmente, os direitos: à vida, à integridade 
física, às partes do corpo, à liberdade, o direito de ação. De outro lado, consideram-se 
"direitos da personalidade" os mesmo direitos, mas sob o ângulo das relações entre 
particulares, ou seja, da proteção contra outros homens. Inserem-se, nesse passo, geralmente, 
os direitos: à honra, ao nome, à própria imagem, à liberdade de manifestação de pensamento, 
à liberdade de consciência e de religião, à reserva sobre a própria intimidade, ao segredo, e o 
direito moral do autor, a par de outros.[8] 

  

De modo a concluir, os direitos da personalidade são um meio de defesa de reconhecida 
transcendência. Dessa maneira, na hipótese de serem negados se permitiria que fossem 
violados, além de se desconhecer a dignidade da pessoa humana; por outro lado, ao serem 
omitidos, ficaria impedido seu avanço no caminho da livre e necessária expansão 
individual.[9] Desse modo, " a pessoa ficaria inerte no portal do terceiro milênio, diante da 
tecnologia da era atômica, da cibernética e da biogenética, o que quiça, produzirá sua 
destruição total."[10] 

A Declaração Universal do Genoma Humano dos Direito Humanos, de 1997, elaborada pela 
UNESCO, reconhece o genoma humano constitui patrimônio da humanidade em um sentido 
simbólico. Estabelece, ainda, que o genoma humano no seu estado natural não deve ser objeto 
de transações financeiras.[11]           
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            O projeto Genoma Humano possibilitou o conhecimento de nossa constituição 
genética, permitindo, entre outras coisas, a análise genética ou genômica . 

            Segundo Paulo Vinícius Sporleder de Souza, quanto a finalidade, podemos dividir o 
diagnóstico genético em duas modalidades: "o diagnóstico genético com fins reprodutivos 
(diagnóstico genético reprodutivo) e o diagnóstico genético com fins não-reprodutivos 
(diagnóstico genético não-reprodutivo).[12] 

            É justamente quando se trata do diagnóstico genético com fins não-reprodutivos que 
as informações genéticas individuais passam a ser alvo de interesses que não apenas voltados 
para a saúde. 

  

Dos abusos que podem decorrer da análise genômica merecem destaque as discriminações 
genéticas, isto é, a eventual recusa (ou mesmo demissão de empregados) de empresas, 
empregadoras, seguradoras ou de outros estabelecimentos públicos ou privados em aceitar 
candidatos com base nas suas informações genéticas contidas nos seus mapas genômicos e 
obtidas mediante o diagnóstico genético não-reprodutivo, seja pelo teste genético (genestc 
testing) ou pelo rastreamento genético (genetic screening).[13] 

     

O uso indevido dessas informações genéticas pode redundar em ofensas à intimidade, à 
liberdade e até mesmo da identidade dos indivíduos. 

A intimidade é um direito inerente à pessoa, que não é preciso ser conquistado para possuí-lo 
nem se perde por desconhecê-lo. Nessa ordem de idéias, o conceito de intimidade genética se 
define como "o direito a determinar as condições de acesso à informação genética"[14]. Esse 
direito do indivíduo de decidir por si mesmo "acerca da utilização de seus dados médicos e 
especialmente de seus dados genéticos, implica o direito de poder aceder aos mesmos, 
controlar sua existência e veracidade e autorizar sua revelação."[15] 

Nessa linha de raciocínio, o direito à intimidade genética se configura sobre dois elementos: 
um objetivo e um subjetivo. O elemento objetivo do direito à intimidade genética se refere ao 
genoma humano em última instância e, por derivação, a qualquer tecido ou parte do corpo 
humano em que se encontre a informação genética. Por sua vez, o elemento subjetivo do 
direito à intimidade genética se constitui na vontade do sujeito de determinar quem e em que 
condições pode acessar a informação sobre seu genoma. Refere-se à autodeterminação 
informativa.[16] 

  

  

DIREITO À INTIMIDADE GENÉTICA: POSSIBILIDADES, LIMITES E 
CONFLITOS 

  

Racionalizar o presente e programar o futuro é necessário em uma sociedade onde o progresso 
acelerado do campo científico transforma o futuro provável em possível e cada vez mais 
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próximo do presente, exigindo-se barreiras éticas e jurídicas como limites para o atuar 
descontrolado de biólogos e cientistas.[17]  

Hans Jonas assevera que as manipulações genéticas constituem-se em sonho ambicioso do 
Homo faber, que pretende controlar os destinos da própria evolução, não apenas para 
conservar a espécie, mas, sobretudo, para melhorá-la segundo seu projeto pessoal. [18] 

Vale observar que os postulados éticos do passado não estão aptos para enfrentar os desafios 
do futuro, onde a condição global da vida humana e a própria existência da espécie se 
encontram ameaçadas.[19] 

Se no passado a ciência desenvolvia-se sob o aspectro da necessidade, no presente a lógica da 
tecnologia é a do domínio sobre si mesmo e sobre todas as coisas. 

À luz da ética ou mesmo da regulamentação jurídica, é necessário sublinhar que a garantia de 
uma livre investigação científica do porto de um Projeto Genoma Humano, sem danos ao 
indivíduo e à coletividade, deve ser traçada a partir das tradições éticas e multiculturais dos 
povos, sedimentada sob a teoria racional comunicativa, e não dos cientistas envolvidos com 
os estudos da genética humana.[20] 

É inquestionável que os princípios éticos consagrados em Declarações Internacionais 
representam uma opção para a orientação de condutas que tenham como foco tudo o que 
possa envolver a espécie humana. Contudo, a utilização das técnicas de manipulação genética 
tem avançado em progressão geométrica, muitas vezes com máculas a direitos fundamentais 
da pessoa humana revelando a insuficiência do controle social existente. 

Mais uma vez, traz-se à colação a doutrina de Hans Jonas, ao afirmar que o desafio ético 
contemporâneo consiste em impor barreiras à atuação do homem que age sobre si mesmo, 
com excessivo poder e totalmente desprovido de certezas que lhe possam garantir o futuro. 
Nas palavras do filósofo: "...Mas o próprio homem passou a figurar entre os objetos da 
técnica. O homo faber aplica sua arte sobre si mesmo e se habilita a refabricar inventivamente 
o inventor e confeccionador de todo o resto."[21] 

Assim, em contraste com o atual estágio do progresso tecnológico, sem que se possa garantir 
a sobrevivência da própria espécie, impõem-se a adoção de formas de contenção responsável 
ao desenvolvimento, de cunho eminentemente ético, que retire o homem do ambiente sombrio 
e permita a ele efetivar escolhas mais positivas e seguras. 

Não se trata, portanto, de impedir o desenvolvimento tecnocientífico, mas de adotar como 
princípio fundamental o fato de que o homem não pode figurar como objeto de aposta. A 
natureza, ao impor ao homem uma responsabilidade incondicional e altruísta pela prole, 
traçou o arquétipo de um agir responsável, evitando-se danos irremediáveis a gerações 
futuras, em favor da vida humana, valor considerado infinito no mundo ocidental.[22] 

Daí a tese de Jonas, com a qual se comunga, de que a simples existência do homem traz 
consigo um dever intrínseco para com os demais.[23] 

  

Assim sendo, imprescindível enfatizar que a referência a um direito fundamental à identidade 
genética da pessoa humana, visa salvaguardar a constituição genética individual (a identidade 
genética única e irrepetível de cada ser humano) enquanto base biológica de sua identidade 
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pessoal, esta em constante construção, no âmbito das relações interpessoais. Tal reforço de 
proteção, considerando a identidade genética como bem jurídico fundamental,  busca 
justamente evitar as leituras reducionistas, notadamente à luz dos novos conhecimentos 
científicos aportados pelo projeto genoma humano.[24] 

  

Tratar a humanidade na sua pessoa como fim implica o ser humano ou os seres racionais 
como fins. Humanidade implica distintas capacidades, como de agir por meio de princípios 
incondicionais; a de exercer a liberdade; e de agir de modo não-imediato; a de entender o 
mundo.[25] 

Não há como negar o mundo dos fatos: as possibilidades hoje disponíveis em matéria de 
manipulações genéticas podem configurar verdadeira, mas não exclusiva, violação dos 
direitos fundamentais de primeira dimensão.  Quanto às novas problemáticas postas ao 
homem, isso em virtude destas possíveis manipulações genéticas do genoma humano, pode-se 
afirmar que se trata, isso sim, de problemas novos e não exatamente de "novos" direitos. O 
ponto crucial está em viabilizar a efetiva proteção de bens jurídicos fundamentais em todas as 
suas dimensões, e a identidade genética da pessoa humana, atualmente, é um destes bens. [26] 

  

DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA 

O uso inadequado da informação genética pode gerar perigos e preconceitos diversos, tais 
como: o reducionismo e determinismo genético; estigmatizarão e discriminação por condições 
genéticas, bem como a perda ou a diminuição da capacidade de autodeterminação, ante a 
intromissão e o acesso não autorizados nas esferas e conhecimentos reservados.[27] 

Nesta perspectiva, o tratamento da informação genética coloca em tensão diversos direitos 
fundamentais reconhecidos na Constituição, tais como: o direito à dignidade e integridade das 
pessoas, diante da possibilidade de modificar o patrimônio biológico delas; o direito à 
liberdade e ao livre desenvolvimento da personalidade, em razão de que a informação 
genética supõe conhecimento de si mesmo e forma parte da realização como pessoa; o 
princípio da igualdade de oportunidades, porque o conhecimento de predisposições genéticas 
de um indivíduo poderá resultar em discriminação no âmbito social ou laboral.[28][29] 

Nesse sentido, em seu art. 7º, a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos 
da Unesco, observa que 

  

Dever-se-ia fazer o possível para garantir que os dados genéticos e os dados proteônicos 
humanos não se utilizem com fins que discriminem - tendo como conseqüência a violação dos 
direitos humanos, das liberdades fundamentais ou da dignidade humana de uma pessoa - ou 
que provoquem a estigmatização de uma pessoa, uma família, um grupo ou comunidade.  

  

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia também contém a seguinte disposição, 
em seu art. 21: 
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Proíbe-se toda discriminação, e em particular a exercida por motivo de sexo, raça, cor, origens 
étnicas ou sociais, ou características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões 
políticas ou de qualquer outro tipo, pertença a uma minoria nacional, patrimônio, nascimento, 
incapacidade, idade ou orientação sexual.[30] 

  

O artigo 6º da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 
também repugna a discriminação fundada em características genéticas,[31]uma vez que cada 
pessoa deve ser respeitada em sua dignidade, independente de suas características genéticas. 

            Já a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, prevendo que o 
acesso, utilização e a conservação dos dados genéticos poderiam ser alvo de interesses 
comerciais e atentarem contra a dignidade humana, assim proclamou: 

Art. 7º Se deveria fazer todo o possível para garantir que os dados genéticos humanos não 
sejam utilizados com fins que discriminem ou que provoquem a estigmatização de uma 
pessoa, uma família, um grupo ou comunidades. 

Art. 14 Os dados genéticos humanos não deveriam ser postos à disposição de terceiros, em 
particular de empregadores, companhias de seguro, estabelecimentos de ensino, salvo por 
uma razão importante de interesse público ou quando se tenha obtido o consentimento prévio, 
livre, informado e expresso.[32] 

  

Por fim, em termos de legislações internacionais, temos a Declaração Universal sobre 
Bioética e Direitos Humanos, do ano de 2005, a qual proclama que nenhum indivíduo ou 
grupo deve sofrer qualquer tipo de discriminação ou estignatização.[33] 

Neste mesmo sentido, é importante destacar a vulnerabilidade nas pesquisas científicas. 

Um dos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) refere-se à equidade. A 
inclusão deste princípio na formulação das políticas de saúde representa um avanço em sua 
dimensão organizacional, considerando a que assistência à saúde deve ser prestada em nível 
individual e coletivo. 

À Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável (GASPV) compete 
implementar políticas de atenção à saúde a populações vulneráveis, de modo a contribuir na 
redução das iniqüidades no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Pesquisas clínicas e científicas envolvendo populações vulneráveis ou especiais dependem, 
necessariamente, de mecanismos de inclusão bem-sucedidos para garantir resultados 
significativos. 

Nesse sentido, a inclusão destes grupos pode ser útil ao pesquisador para garantir que 
técnicas, drogas ou metodologias clínicas sejam aplicáveis a diferentes populações. Deve-se 
ter em mente que os pesquisadores buscam fundamentalmente resultados generalizáveis, com 
valores previsíveis e, para isso, dependem de grupos específicos para a produção desse tipo de 
resultado em uma experiência clínica. Essa interação entre pesquisas norteadas por resultados 
e a inclusão necessária de participantes de diferentes populações, naturalmente, cria uma 
tensão entre os dados científicos obtidos e o tratamento ético apropriado aplicado aos 
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participantes das pesquisas que os sustentam. A herança traumática dos abusos cometidos 
pelo nazismo - sob o disfarce de "pesquisa científica" - permanece como um desafio para os 
pesquisadores. 

Os casos de transgressão ética ocorridos ao longo da segunda metade do século XX, em que 
os participantes da pesquisa eram desconsiderados, tratados injustamente ou mesmo 
prejudicados em seus interesses, vêm estimulando o monitoramento contínuo das pesquisas e 
a elaboração de diretrizes para a proteção dos participantes na pesquisa. 

Nesse contexto, as pessoas em desvantagem ou vulneráveis a danos e riscos, independente das 
condições exigidas por determinada pesquisa clínica, devem ser alvo constante de 
preocupação ética. 

  

[...] a criação da possibilidade de poder adquirir um conhecimento relevante para o destino 
pessoal e o dos seus descendentes, e de poder mesmo influir nesse destino, produz um efeito 
tal que muitas pessoas perdem completamente a sensação de poderem decidir com real 
liberdade de opção.[34]  

  

  

 Por diferentes razões, são os marginalizados socialmente, os mais susceptíveis à exploração. 
Geralmente ocupam um lugar de desigualdade nas relações de poder com os demais atores 
sociais ou, em alguns casos específicos, apresentam diferentes habilidades cognitivas, o que 
os torna menos capazes e autônomos. Este é o caso, por exemplo, de deficientes mentais. A 
desigualdade econômica e a desigualdade de gênero, por outro lado, vulnerabiliza os pobres, 
as mulheres - em especial as mulheres grávidas - ou os prisioneiros. 

Quando se fala em pesquisas no genoma humano, não podemos deixar de destacar uma 
passagem da Declaração de Helsinque, no ano de 2000, a qual apresenta uma descrição de 
pessoas vulneráveis na pesquisa: 

Algumas pessoas envolvidas em pesquisas são vulneráveis e precisam de proteção especial. 
As necessidades particulares dos que apresentam desvantagens econômicas e médicas têm de 
ser reconhecidas. Também, se requer especial atenção aos que não podem dar ou recusar o 
consentimento por si mesmos, àqueles que podem se sujeitar e dar consentimento em 
situações de dificuldade, àqueles que não se beneficiam diretamente da pesquisa e àqueles 
para quem a pesquisa se combina com cuidados. 

Dentre as pesquisas que envolvem maior risco de exploração de vulneráveis, destacam-se 
aquelas que são patrocinadas por empresas multinacionais. A um porque porquê os sujeitos da 
pesquisa podem ser vulneráveis em virtude do seu baixo nível de escolaridade, pela pobreza 
ou até mesmo pelo baixo conhecimento dos termos científicos, estando, portanto, sujeitos a 
exploração. A dois porquê na ansiedade de ganho de algum benefício nas pesquisas 
biomédicas, as populações vulneráveis podem se submeter as pesquisas científicas pela 
concepção errônea de que o propósito da pesquisa é beneficiar is sujeitos da pesquisa e não 
adquirir novos conhecimentos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Informações genéticas são altamente sensíveis e potencialmente promotoras da quebra da 
privacidade e do estabelecimento de políticas de exclusão. Ao mesmo tempo em que surgem 
novos programas voltados à identificação do perfil genético de pessoas, surgem também 
novas preocupações éticas quanto aos usos que serão feitos desses dados. No mundo inteiro, 
aumentam os casos de discriminação genética no trabalho e nas operadoras de planos de 
saúde, bem como a realização de análises do patrimônio genético sem o consentimento das 
pessoas. 

Os exames genéticos são potencialmente promotores de uma quebra de privacidade, 
sujeitando os indivíduos a um controle que determina padrões de normalidade a serem 
seguidos por todos; esses padrões, baseados nos testes genéticos, podem servir para elevar 
preços de planos de saúde ou excluir potenciais portadores de doenças genéticas do mercado 
de trabalho. Como os testes genéticos fornecem dados de outra natureza para os empregadores 
e seguradoras, a política discriminatória pode atingir não apenas a pessoa, mas também seus 
familiares. Essa é uma questão muito delicada, muito perigosa. Tudo vai depender do uso que 
vai ser feito dessas informações. Esse tipo de informação requer uma proteção pelo sistema 
jurídico diversa de qualquer outro tipo de proteção já existente, que deve ser extremamente 
rigorosa. 
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A CRIAÇÃO DOS PROFANOS: OS JUÍZES DE PROXIMIDADE EM 
SEU TRABALHO 

 
THE CREATION OF PROFANES: THE “JUGES DE PROXIMITÉ” IN THEIR WORK 

 
 
 

Pedro Heitor Barros Geraldo 
 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é de compreender e de explicar as dificuldades encontradas pelos 
juízes de proximidade durante o processo de socialização no contexto preciso de cada fórum. 
Esta pesquisa se organiza a partir de um trabalho de observação de vários meses realizada em 
diferentes fóruns no sudeste da França (Montpellier, Sète, Béziers, Nîmes, Avignon et Apt) e 
de uma série de entrevistas realizadas na primavera de 2008. Este trabalho propõe uma 
abordagem etnográfica para compreender a atividade dos juízes de proximidade. 
Os juízes de proximidade foram criados após polêmicos debates em torno da reforma da 
Justiça em 2002. Durante a nomeação, estes juízes sofreram um processo de estigmatização. 
O sentido da categoria profano foi revisitado a fim de se compreender este fenômeno de 
integração de um novo membro nos fóruns. Além disto, a perspectiva interacionista explica 
como o estigma aparece concretamente e como os indivíduos buscam se livrar dele. O 
conceito de profano-em-ação procura dar conta da relação dos juízes com os obstáculos 
estruturais e interacionais na realização do trabalho. Ele busca identificar a ação de 
aprendizado das ferramentas cognitivas e das estratégias identitárias dos juízes para se 
socializarem. 
PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA DE PROXIMIDADE; ETNOGRAFIA; PROFISSÕES 
JURÍDICAS; PROCESSO DE ESTIGMATIZAÇÃO 
 
ABSTRACT 
This paper develops an analysis about the work of the “juges de proximité” in the French 
southern Courts. The field work concentrates in the hearings observation and interviews with 
the “juges de proximité”. The observations have occurred in the Small Courts of Montpellier, 
Nîmes and Béziers which have different sizes and different number of judges. I did 15 
recorded interviews with “juges de proximité” from the region of an hour each one along the 
springtime 2008. 
The “juges de proximité” were created in 2003. However, the “juges de proximité” have all a 
law graduation: all of them are lawyers, counselors in activity, retired professors, public 
notary or even retired judges. I want to describe the process which these judges become 
“profanes-in-action”. They deal with the professionals all the time and this relation become 
complicated, because they find objective obstacles that trouble them to accomplish their 
activities, like the material restrictions, as the lack of bureau; how they do the hearings or 
write the judgments; and even the “innocent jokes” from the professionals about them which 
indicate the institutional context. In this specific environment, they find concrete constraints 
which trouble them to work like the professional judges. 
KEYWORDS: SMALL CLAIM COURTS; ETHNOGRAPHY; LEGAL PROFESSIONS; 
STIGMATIZATION PROCESS 
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"O sistema nos aceitava sem realmente nos aceitar.  

Isto quer dizer que nós éramos ainda um pouco estranhos no seio da instituição judiciária." 

Entrevista com um juiz de proximidade. 

  

Introdução 

O objetivo deste trabalho é de compreender e de explicar as dificuldades encontradas 

pelos juízes de proximidade durante o processo de socialização no contexto preciso de cada 

fórum. Esta pesquisa se organiza a partir de um trabalho de observação de vários meses 

realizada em diferentes fóruns no sudeste da França (Montpellier, Sète, Béziers, Nîmes, 

Avignon et Apt) (Figura 1) e de uma série de entrevistas realizadas na primavera de 2008. 

Este trabalho utiliza uma parte dos dados analisados em minha tese de doutorado. 

As condições de acesso ao campo e os meus limites de compreensão da língua 

constituíram uma dificuldade. A metodologia e as hipóteses de trabalho se construíram na 

medida em que a pesquisa empírica foi sendo realizada. A etnografia me permitiu elaborar 

uma exposição dos dados de baixo para cima ("bottom-up"), por esta ralação eu decidi 

realizar a análise conceitual deste trabalho ao final do texto. 

As entrevistas me permitiram igualmente apreender a experiência dos juízes de 

proximidade em ação a fim de explicar a relação que cada um deles entretinha com os 

obstáculos que eles encontraram durante a realização do trabalho nos fóruns. Os tribunais não 

são tomados como instituições em si. Eu proponho uma perspectiva de análise me conduziu a 

considerá-los como contextos específicos nos quais os juízes encontram dificuldades ou 

facilidades para se socializar. O objeto deste artigo é demonstrar como os problemas se 

concretizam e o que os juízes de proximidade mobilizam para enfrentá-los a fim de realizar 

seu trabalho no seio dos fóruns. 

1. A proximidade da proximidade 

A pesquisa empírica 

Precisamente, meu material empírico se constitui de 19 entrevistas (com 14 juízes de 

proximidade, 2 magistrados profissionais e 3 escrivães), além das observações de audiências 

judiciárias em cada um dos tribunais supra citados. A observação não se limitou porém às 
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audiências, na medida em que eu segui em várias ocasiões as atividades cotidianas dos juízes 

de proximidade nos diferentes fóruns no momento das entrevistas ou para acompanhá-los 

durante um dia de trabalho. Isto me permitiu observar as interações entre os outros juízes de 

proximidade, os escreventes e os magistrados profissionais. Para facilitar a distinção entre os 

juízes de proximidade e os magistrados profissionais, eu chamarei doravante os primeiros de 

juízes e os outros de magistrados. 

Esta pesquisa multi situada (STARR; GOODALE, 2002) é um método etnográfico 

que consiste a recolher os dados em diferentes contextos com o objetivo de comparar dos 

diferentes efeitos de um mesmo fenômeno. O que me permite de se interrogar sobre diferentes 

campos que são similares e, ao mesmo tempo, distintos. Os fóruns são de tamanhos variados 

do ponto de vista de suas atividades judiciárias e de seus recursos humanos. As consequências 

são perceptíveis sobre os sistemas de relações que são estabelecidas e sobre as práticas 

judiciárias de cada fórum. 

Cada fórum apresenta características diferentes. O fórum de Montpellier é o maior de 

todos e se situa nas instalações recentes do Tribunal de Grande Instância1 (TGI). O contexto é 

bem diferente em Béziers onde o Tribunal de Instância (TI) se localiza no mesmo prédio que 

o TGI. Tal prédio é uma velha construção anexada à Catedral da cidade e suas instalações não 

permitem uma reforma para aumentá-lo. Em Sète, o tribunal parece se parece como uma casa-

grande, pois ele se situa no primeiro andar acima de uma escola primária. As instalações são 

pequenas e há apenas uma sala de audiência. Em Nîmes, o TI se localiza no mesmo edifício 

do TGI e da Corte de Apelação2. O edifício é capaz de receber todos que neles trabalham, 

tendo espaço para a instalação de novos gabinetes. O TI de Avignon é o mais recente e 

moderno. O grande prédio comporta o TGI e o TI. O hall do prédio onde ficam as salas de 

audiência é separado do prédio onde ficam os gabinetes dos juízes e as secretarias. Enfim, Apt 

é o menor de todos. O TI se localiza no mesmo prédio da prefeitura da cidade et da "Sous-

préfecture", órgão que representa o poder central francês. Há apenas uma sala para os 

escreventes, uma para o gabinete do juiz e outra para a sala de audiência.  

Cada um possui recursos humanos e financeiros bem diferentes. A organização do 

tribunal e as relações que as pessoas estabelecem para realizar as atividades dependem 

diretamente da estrutura de cada fórum. Nos grandes fóruns, como o de Montpellier, Nîmes e 

Avignon, as relações com os magistrados são mais frequentes, enquanto que nos fóruns 

pequenos, elas são mais raras na medida em que há um menor número de funcionários e que o 
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magistrado é único e ele exerce também a função de diretor do fórum, como em Sète e em 

Apt. 

O Tribunal de Instância possui uma organização específica. O magistrado exerce a 

direção do fórum. Uma de suas obrigações é a elaboração da agenda de audiências para todos 

os juízes durante todo o ano a fim de repartir o uso das salas de audiência. Pode-se citar ainda 

a presidência das audiências e o julgamento dos casos. O chefe de secretaria é responsável 

pela gestão dos recursos materiais do fórum. Ele é responsável também pela designação dos 

escreventes para as audiências e pela repartição de tarefas na secretaria entre os escreventes. 

Os escreventes são responsáveis por participar das audiências e tomar notas nas audiências 

criminais, além disto eles se encarregam de digitar as sentenças; de constituir e gerir os 

processos; e de receber o público. Há ainda o representante do Ministério Público que é 

presente nas audiências criminais. Nas audiências da jurisdição de proximidade, o 

representante do MP é um policial nomeado pelo MP para exercer esta função. Existe ainda o 

"Huissier de Justice", equivalente ao Oficial de Justiça no Brasil, presente apenas nas 

audiências criminais. Enfim, os conciliadores voluntários presentes nas audiências cíveis. 

Esta curta descrição demonstra como se opera a repartição de tarefas e se exercem as 

principais funções no seio dos fóruns franceses. Esta finalmente os juízes de proximidade. 

Eles foram tomaram função nos fóruns para trabalhar com estes outros atores. A chegada 

deste novo membro significou na realidade a inserção de alguém que não conhecia a dinâmica 

das relações estabelecidas no interior dos fóruns. 

Um novo membro 

Como trabalham os juízes de proximidade? Como se pode compreender a chegada de 

um juiz de proximidade nos fóruns? No início, eu tinha a hipótese de que um juiz de 

proximidade poderia realizar uma atividade diferente de um magistrado. Eu acreditava que 

eles poderiam realizar uma outra forma de justiça, mais próxima e dejuridicizada. 

Com o objetivo de verificar isto, eu realizei esta pesquisa fundada em entrevistas 

etnográficas que "somente fazem sentido verdadeiramente em um 'contexto', em função do 

lugar e do momento da entrevista." (BEAUD, 1996, p. 236). Entretanto, isto não foi 

suficiente, pois eu precisei compreender as relações que os juízes de proximidade entretinham 

com os outros membros dos fóruns. Assim, eu procurei permanecer ao máximo próximo a 

estes juízes enquanto eles trabalhavam. No que concerne às observações, elas ocorreram em 
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dois momentos distintos: durante as entrevistas que ocorreram nos fóruns; e durante as 

audiências em que eu acompanhei os juízes antes ou depois das entrevistas. Esta imersão me 

permitiu observar como e com quem os juízes trabalham. Além disto, eu pude conhecer o 

ambiente dos fóruns e como cada um dos membros vivenciou a chegada de um novo membro. 

Compreender este fenômeno não foi fácil. Eu tinha uma dupla condição de 

estrangeiro: primeiramente, ao país e, enfim, ao sistema judiciário francês. A primeira 

condição me ajudou a abrir portas para a realização do trabalho de campo. A segunda foi um 

verdadeiro desafio, por que o trabalho em um fórum francês é muito diferente de um no 

Brasil. Deste modo, eu não posso dissociar a maneira pela qual eu vivi esta experiência e a 

construção de meu objeto de pesquisa. Por esta razão, eu irei apresentá-lo como eu o apreendi. 

Os juízes de proximidade foram criados em uma reforma da justiça polêmica e foram 

nomeados durante um período no qual o corpo da magistratura francês foi colocado em 

questão. O período político sensível para os magistrados surtiu efeitos no modo pelo qual os 

juízes de proximidade foram recebidos nos diferentes fóruns. "A publicidade ruim", como me 

confiou um juiz de proximidade, não facilitou a integração. Nestes últimos anos, houve uma 

série de reformas que geraram um clima de incertezas sobre o futuro dos membros dos fóruns. 

É preciso assinalar que as entrevistas foram realizadas durante a realização da reforma do 

mapa judiciário francês que determinou o desaparecimento de alguns fóruns na região 

estudada.  

O preconceito negativo contra estes juízes foi talvez o primeiro obstáculo. As 

entrevistas revelaram que há uma diferença entre aqueles que foram nomeados primeiramente 

daqueles que o foram em seguida, pois estes últimos encontraram menos resistências. A 

questão da competência técnica foi questionada, pois suspeitava-se que os juízes de 

proximidade não possuíssem as mesmas competências dos magistrados profissionais 

formados pela Escola Nacional da Magistratura (ENM). O estágio probatório de um mês para 

os juízes de proximidade, que faz parte do processo de recrutamento, é descrito pelos juízes 

como uma formação para iniciantes. Segundo um juiz de proximidade, "Estas pequenas 

formalidades são destinadas àqueles que pela primeira vez entram no circuito judiciário." Isto 

mostra que a carreira daqueles que se candidatam é importante para determinar o espaço 

legítimo dos juristas de formação nesta função. O peso do passado cumpria um papel 

importante criando um clima de hostilidade nos fóruns contra os juízes de proximidade. É 

evidente que os juízes de proximidade que foram magistrados profissionais não tiveram as 

mesmas dificuldades de socialização. 
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O primeiro problema para os juízes foi estabelecer laços com os escreventes (uma 

função exercida majoritariamente por mulheres) e os magistrados, que incarnavam o espírito 

de corpo se opondo "por princípio", como me confiou um juiz profissional, por que os 

sindicatos da magistratura foram contra a criação durante a discussão da lei. Um juiz me 

chamou a atenção para o fato de que todos os juízes de proximidade do fórum onde ele 

trabalhava tinham uma formação em direito. "Aqui nós estamos bem" disse ele. Eles me 

fizeram compreender que a presença de "pessoas que nunca fizeram direito" durante a 

formação teórica de uma semana na ENM, antes do estágio probatório, não valorizava a 

função de juiz de proximidade. O paralelo com os "policiais" foi utilizado várias vezes para 

categorisar as pessoas que não conheciam o funcionamento do "mundo jurídico". Aqueles que 

foram nomeados em seguida não viveram as resistências da mesma maneira. Os primeiros 

sofreram os inconvenientes colaborando assim a atenuar o preconceito. 

A atmosfera desfavorável não foi o único obstáculo no início. Os juízes tinham um 

estatuto jurídico ambíguo, o que punha vários problemas em relação às condições de trabalho. 

A dificuldade de encontrá-los nos fóruns para a realização das entrevistas me chamou a 

atenção para o fato de que eles permanecem pouco tempo nos fóruns. Eu percebi rapidamente 

que os meios para a realização do trabalho eram limitados. Como me disse um juiz, "nós 

somos apenas remunerados por hora, isto é, chamados a realizar uma tarefa determinada no 

tempo e no espaço, não é verdade?" A especificidade é que eles ficam pouco tempo para 

trabalhar nos fóruns. Em alguns fóruns, não há sequer gabinetes para acolhê-los nos fóruns. 

Estas condições de acolhimento são particularmente importantes para entender a posição 

delicada em que eles ocupam no interior dos fóruns, por que elas demonstram a inadaptação 

da estrutura física dos fóruns para acolher um novo membro, mas também uma lógica de 

integração que não toma em conta as condições concretas de execução de uma reforma do 

judiciário. Os magistrados e os escreventes vivem estas limitações de recursos de outra 

maneira. Eles consideram que os juízes de proximidade não necessitam de tais recursos para 

poder trabalhar, uma vez que eles permanecem pouco tempo nos fóruns, o que justificaria a 

falta de gabinetes. Alguns fóruns não tem tal problema, como Montpellier e Avignon, 

entretanto este último reservou uma sala em setembro de 2008, ou seja, seis anos após a 

criação dos juízes de proximidade. No caso do fórum de Sète, há um gabinete, porém ele é 

pouco utilizado, pois os juízes redigem a maior parte das decisões em casa. 

Os lugares onde as entrevistas foram realizadas também dão pistas sobre a posição 

dos juízes. A maioria delas foi realizada antes ou depois de uma audiência em salas não 
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ocupadas no momento da entrevista. O local era geralmente negociado com os escreventes 

para saber qual sala estaria disponível para a entrevista. Por esta razão, a maioria das 

entrevistas foi interrompida pelos escreventes que vinham procurar pelos juízes, ou por outros 

funcionários que vinham trabalhar na sala. 

A falta de recursos materiais se alia ao problema da remuneração dos juízes. Eles são 

remunerados por hora trabalhada (o valor unitário é fixado em 71,91€ pelo Ministério da 

Justiça). Ela é padronizada segundo o tipo de serviço realizado: 3 horas pelas audiências 

cíveis e criminais, exceto as audiências no Tribunal Correcional3 que corresponde à 5; e uma 

hora trabalhada para os julgamentos dos procedimentos sumaríssimos não contraditórios que 

não são realizados em audiência4. Os juízes ainda que possuem uma outra profissão devem 

trabalhar em uma jurisdição diferente daquela onde ele mantém a sua atividade. Isto obriga os 

juízes a trabalhar longe de suas residências e os encargos do deslocamento não são 

reembolsados pelo Ministério da Justiça, por isso os juízes procuram limitar ao máximo os 

deslocamentos e otimizar sua presença nos fóruns realizando várias atividades em um só dia 

de trabalho. Assim, ir ao fórum significa entregar as sentenças realizadas em casa, presidir as 

audiências, assinar as sentenças feitas pelos escrevente e assinar os procedimentos 

sumaríssimos. Exceto para os juízes que são aposentados de sua atividade principal. Quando 

eles vivem na mesma cidade onde se encontra o fórum em que eles trabalham, eles podem 

frequentar mais o fórum o que facilita a socialização.  

A reforma no estatuto dos juízes de proximidade alargou a competência permitindo 

assim que eles possam participar das formações colegiadas nos Tribunais Correcionais. Isto 

contribuiu muito à socialização dos juízes de proximidade com os outros magistrados. Além 

disto, esta possibilidade foi considerada como importante e valorizante pelos juíses de 

proximidade. No entanto, os juízes tiveram dificuldades para serem aceitos nas formações 

colegiadas no início. Segundo os próprios juízes, na medida em que eles foram mostrando 

suas qualidades, as resistências foram diminuindo. 

Um episódio me foi contado por um juiz de proximidade é particularmente revelador. 

Durante a entrevista, ele me disse que eu não o tinha perguntado sobre a possibilidade de 

participar das audiências do Tribunal Correcional, pois ele mesmo considerava que esta era 

uma ótima oportunidade para se fazer conhecer. Ele me explicou então que: "O presidente do 

TGI sempre diz: como eu aprecio meus juízes de proximidade!" a fim de chamar a atenção 

para o fato de que ele sempre está disponível para participar destas audiências. 
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Se por um lado eles contam com entusiasmo tal experiência, por outro é preciso notar 

que os magistrados não consideram esta atividade como interessante. Entre as atividades 

realizadas pelos magistrados, assinar os procedimentos sumaríssimos são "desprovidos de 

todo interesse", segundo um juiz de proximidade. Também estigmatizada é a posição dos 

juízes assessores no TC, eles são chamados de "ornamentos"5 que ficam ao lado do 

presidente. Na realidade, os assessores participam dos debates que precedem às decisões, 

porém cabe ao presidente redigir as sentenças. A função de assessor toma um grande tempo 

de trabalho dos magistrados, sobretudo porque estas audiências podem durar até oito horas. A 

possibilidade de se substituir um magistrado por um juiz de proximidade permite liberar os 

magistrados para realizar outras atividades. Do ponto de vista da gestão dos recursos 

humanos, o presidente do TGI tem à sua disposição um juiz a mais para participar destas 

audiências. Finalmente, o que é realmente interessante para os juízes de proximidade é a 

possibilidade de presidir audiências e de julgar, ainda que se tratem de casos mais simples do 

ponto de vista jurídico. 

As funções reservadas aos juízes são assim as menos valorizadas pelos magistrados. 

Os juízes buscam enfim enfatizar suas competências através das nuances identitárias para 

serem reconhecidos pelos membros do fóruns como capazes de exercer a função. 

Assim, uma questão que eu não me coloquei no início da pesquisa e aparece como 

central é sobre a identidade profissional. Os juízes de proximidade são submetidos ao mesmo 

estatuto jurídico dos magistrados profissionais, apesar do estatuto ambíguo em relação às 

garantias de independência e imparcialidade dos magistrados. Por isto, eu esperava que eles 

utilizassem estas ambiguidades para se afirmar como magistrados. Porém, este não foi o caso. 

Quando se trata de posicionar os membros no contexto, as identidades profissionais 

contribuem a medir a relação cognitiva que eles entretêem com a atividade exercida e a 

relação com os outros profissionais. Assumir uma identidade perante outros acarreta em 

consequências na maneira de organizar a experiência a fim de reproduzi-la. Isto apareceu 

espontaneamente, pois no início eu tinha a impressão de aprender mais sobre os magistrados 

do que sobre os juízes de proximidade. Eu percebi que havia um obstáculo para que eles 

fossem reconhecidos como um membro da "grande família", segundo um juiz de 

proximidade. 

Há elementos cognitivos comuns entre os magistrados que os juízes de proximidade 

não possuem. Além disto, eles não portam um símbolo importante para os magistrados 
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franceses que é a toga. Como estas dificuldades foram enfrentadas a fim de os legitimar entre 

os membros da instituição judiciária? A capacidade de exercer a profissão de magistrado foi 

considerada como um problema mais complicado. Os juízes de proximidade precisaram 

aprender a se familiarizar com as competências e habilidades dos magistrados, como, por 

exemplo, presidir uma audiência; de decidir6; e, enfim, de "julgar de acordo com o direito"7. 

Estas virtudes são aprendidas e compartilhadas entre os membros dos fóruns, o desafio foi 

assim de dominá-los para que eles fossem vistos como verdadeiros magistrados. Este 

processo nunca é acabado, pois o aprendizado se realiza através das interações quotidianas e 

munidas das dificuldades de relacionamento. 

Um elemento importante de distinção entre os juízes e os magistrados é o uso da 

medalha pelos primeiros e da toga pelos últimos. A toga não é somente uma vestimenta. Na 

prática, ela serve para indicar que os juízes não pertencem à instituição. Os juízes de 

proximidade deploram o fato de utilizar uma medalha ao invés da toga. Para eles, a medalha 

serve para desvalorizar a função. O que é considerado um símbolo da justiça (GARAPON, 

1997) é, de fato, mobilizado para delimitar o espaço dos membros legítimos. Durante as 

audiências, eu nunca observei um jurisdicionado se dirigindo ao escrevente — que utiliza a 

toga também — ao invés de se dirigir ao juiz. Entre os que lamentam o fato de utilizar a 

medalha afirmam que isto é visto como um problema para se afirmar perante os outros 

profissionais e jurisdicionados, pois a toga funciona como um "escudo", como me disse um 

juiz, que despersonaliza o indivíduo lhe conferindo socialmente o reconhecimento da 

competência para exercer a função. No caso dos advogados que são juízes, um deles me disse: 

"eu a utilizo como advogado, é um pouco estranho de não poder utilizá-la enquanto juiz de 

proximidade." Apesar disto, alguns juízes de proximidade não consideram que a medalha 

desvalorize a função. Estes afirmam que em outras jurisdições, como na Justiça do Trabalho 

francesa, os magistrados a utilizam também, por outro lado outros preferem valorizar suas 

próprias competências jurídicas para afirmar que este fato não muda a qualidade do serviço 

público que eles prestam. 

Os conhecimentos jurídicos são sempre testados quando eles presidem as audiências 

e redigem as sentenças. A atividade de "decidir" demonstra como funciona o modo de 

raciocínio utilizado pelos juízes. Esta competência é vivida segundo a experiência profissional 

de cada juiz. A jurisdição de proximidade é acessível tanto à advogados quanto aos 

jurisdicionados leigos que podem pleitear em juízo, como nos juizados especiais brasileiros. 

Os juízes de proximidade associam estas possibilidades à qualidades distintas. Alguns 
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preferem processos instruídos por advogados, pois "as coisas são bem explicadas, com as 

petições (...)". Contrariamente, outros juízes preferem instruir o processo com jurisdicionados 

leigos, por que os juízes podem "orientar melhor de acordo com o problema jurídico". Além 

disto, há a possibilidade de realizar acordos durante as audiências, a maioria dos juízes não 

percebe esta atividade como central em sua função, na medida em que o juiz deve "julgar de 

acordo com o direito" e não "de acordo com a equidade". A valorização da competência de 

"decidir" revela um modo de legitimação da função a partir dos conhecimentos técnico-

jurídicos dos juízes de proximidade. 

Entretanto, esta capacidade de fazer conciliações durante as audiências não é negada 

pelos juízes, mas também não é valorizada como um meio de resolver os problemas em 

audiência. Os juízes fazem um esforço para desenvolver a capacidade de "decidir" segundo as 

regras do direito. Assim, a valorização de "julgar de acordo com o direito" é feita com o 

intuito de aderir a uma identidade profissional dos magistrados. 

Um juiz me explicou que ele tinha "a impressão de ser vigiado a todo momento" 

pelos outros membros do fórum. O paradoxo do esforço empreendido pelos juízes foi de se 

socializar tendo poucos meios para o fazer. As qualidades pessoais são utilizadas para 

desfazer o estigma que é imputado a eles. A proximidade ao trabalho dos escreventes foi 

visivelmente uma maneira de aprender as habilidades valorizadas pelos magistrados. Os 

escreventes representavam um meio importante para os juízes de estabelecer um elo com os 

magistrados. 

O trabalho de pôr o processo em prática foi ensinado pelos escreventes, ou seja, 

quando, como e onde se realizam os trabalhos no tribunal. Ter boas relações com os 

escreventes foi determinante para que eles possam avaliar e transmitir as concepções de uma 

"boa audiência", ou mesmo de um "bom julgamento de acordo com o direito". Os juízes 

contam esta experiência sem nenhuma reserva para indicar o papel decisivo dos escreventes. 

No final das audiências, eu observei as trocas de opiniões sobre os casos que foram julgados 

nas audiências. Ainda que os comentários não fossem sobre as decisões em si, elas abordavam 

os aspectos jurídicos dos casos; a pertinência dos pleitos apresentados; ou ainda sobre a 

audiência de uma forma geral. Este ponto é importante na medida em que os juízes 

compreendem rapidamente o que é uma audiência "difícil" de se presidir e o que é uma 

"interessante" de se fazer. As estratégias de aprendizagem passam assim obrigatoriamente 

pelos escreventes, de um lado por que eles são os únicos interlocutores dos juízes e, por outro 
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lado, por que os juízes sabem que eles são um elo com os magistrados. Deste modo, os juízes 

fizeram um esforço para serem bem vistos pelos escreventes.  

Concernente às relações com os magistrados, eu testemunhei dois episódios que são 

representativos do modo como os juízes são vistos nos fóruns pelos magistrados. O primeiro 

caso eu saia de um fórum acompanhado de um magistrado após uma entrevista, quando nós 

cruzamos um outro magistrado que chegava ao fórum. Após as saudações de estilo, o 

magistrado me apresentou ao seu colega explicando que eu fazia uma pesquisa sobre os juízes 

de proximidade. Seu colega então me perguntou com um grande sorriso: "Os verdadeiros ou 

os falsos juízes de proximidade?" Neste caso os verdadeiros se referiam aos juízes 

profissionais de 1º grau e os falsos aos juízes de proximidade. Nós entendemos a ironia e nos 

despedimos em seguida. O segundo caso eu acompanhava um juiz de proximidade, uma 

escrevente e um outro juiz em estágio probatório para uma audiência. Nós quatro 

esperávamos o elevador quando o juiz ouviu os magistrados conversando numa sala ao lado 

com a porta entreaberta. Eles foram rapidamente cumprimentar os magistrados. Logo em 

seguida, eu fui chamado a me apresentar. Eu expliquei meu tema de pesquisa e um dos 

magistrados disse: "Então é preciso que você acabe a sua tese rapidamente, pois os juízes de 

proximidade vão desaparecer em pouco tempo." Nós todos rimos ao compreender a ironia do 

magistrado que se referia as discussões sobre uma outra reforma da competência dos juízes de 

proximidade. 

Estes dois episódios são reveladores de um mal-estar nos fóruns e de uma disputa 

sobre a identidade profissional dos magistrados. Além disto, isto demonstra um processo de 

estigmatização dos juízes de proximidade por parte dos magistrados que não aceitam este 

novo membro. 

  

1. Os profanos em ação 

O problema do profano 

Os juízes de proximidade foram criados após polêmicos debates em torno da reforma 

da Justiça em 2002. Ela foi proposta em 2001 pelo Ministro da Justiça, Dominique Perben. 

Após um processo de votação especial de três meses, a lei de orientação e de programação 

para a Justiça foi promulgada. Esta lei previa quatro objetivos: a criação dos juízes de 

proximidade; a reforma do código penal para menores; uma atenção maior ao direito das 
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vítimas; e um reforço dos recursos humanos e financeiros para a Justiça. A proposta foi 

abertamente rejeitada pelos sindicatos da magistratura e pelos partidos de oposição ao 

governo Chirac à época. Entretanto, esta resistência não foi suficiente para impedir a 

promulgação da lei. 

Os debates parlamentares sublinharam três pontos. Primeiramente, as críticas 

centraram-se sobre a formação dos juízes de proximidade que seriam recrutados. As 

divergências entre os partidos apontavam para a antiga figura do juiz de paz — extinto em 

1958 — argumentando o risco de se recrutar notáveis, isto é, pessoas com influência política e 

social, mas sem conhecimentos jurídicos para se exercer a profissão. Assim, a clivagem 

profissional contra profano surgiu rapidamente nos debates. Ainda que em França a relação 

entre os políticos e os magistrados seja complicada (ROUSSEL, 2002), a tentativa de abertura 

do corpo da magistratura foi um objetivo inacabado durante os anos 90 (WYVEKENS, 1997). 

Além disto, a independência dos magistrados foi objeto de discussões na medida em que se 

manteve a possibilidade de exercer a magistratura acumulando as funções exercidas em outros 

domínios como a advocacia, o magistério e outras atividades relacionadas com o direito. 

Os juízes de proximidade começaram a ser nomeados em 2004. A lei estabelece 

cinco critérios para se candidatar e em todos eles a experiência na área jurídica. Eles são 

submetidos ao código da magistratura, no entanto eles podem acumular uma outra função. 

Eles possuem um mandato de 7 anos não renovável e são remunerados por hora trabalhada. O 

recrutamento é organizado pelo Ministério da Justiça assistido das Cortes de Apelação e do 

Conselho Superior da Magistratura. Enfim, eles são proibidos de usar a toga que é o símbolo 

do poder de julgar em França. No seu lugar, eles devem utilizar uma pesada medalha dourada 

suspendida por uma fita azul.  

Após dois anos em exercício, a jurisdição de proximidade foi modificada. As 

competências cíveis foram estendidas aos casos de até 4000,00€, ao invés de 1500,00€ como 

previsto anteriormente; em matéria criminal, eles mantiveram a possibilidade de julgar as 

contravenções de 4ª classe, e não mais de 5ª classe, além da possibilidade de participar às 

audiências no Tribunal Correcional como assessor ao lado de dois outros magistrados 

profissionais. O alargamento das competências produziu um aumento do trabalho realizado 

pelos juízes de proximidade e, por conseguinte, o número de audiências. 

A figura dos profanos apareceu durante os debates parlamentares para contestar a 

independência e a competência técnica dos novos juízes. No entanto, estas críticas tiveram 
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usos diferentes, pois o Ministro da Justiça as utilizou para reformar "uma magistratura que se 

estima muito fechada e distante" (PÉLICAND, 2007b, p.63). As objeções pretendent opor os 

juízes profanos a uma magistratura profissional. A ideia desta magistratura profissional é 

evidente, por que os magistrados são reconhecidos por pertencer a um corpo que detém o 

savoir-faire da atividade de julgar. Não se trata de se questionar esta competência, mas de 

compreender como ela é utilizada para delimitar a linha que separa os profissionais dos 

profanos. O que é que agrega os magistrados em um grupo profissional? Para responder a esta 

questão, é preciso analisar o sentido de profano em sociologia. 

Esta categoria foi utilizada pelos "pais fundadores" — Weber e Durkheim — para 

explicar o papel dos ritos nos fenômenos religiosos. Para tanto, o objetivo era compreender 

como as coisas adquirem um valor particular. Ter acesso a estas coisas é um privilégio de 

alguns autorizados a fazê-lo. Assim, Durkheim afirma que: 

"As coisas sagradas são aquelas que as proibições protegem e isolam; 
as coisas profanas, estas às quais as proibições se aplicam e que 
devem permanecer à distância das primeiras. As crenças religiosas são 
representações que exprimem a natureza das coisas sagradas e as 
relações que elas mantêem seja uma com as outras, seja com as coisas 
profanas. Enfim, os ritos são regras de conduta que prescrevem como 
o homem deve se comportar com as coisas sagradas." (1968, p. 45) 
(tradução do autor) 

  

Além disto, a categoria foi empregada por Weber para explicar a diferença de viver 

"para" a política e viver "da" política a fim de compreender os engajamentos daqueles que 

fazem a política uma causa daqueles que a fazem sua profissão (WEBER, 1963, p. 35-36). 

Atualmente, esta categoria é muito utilizada em sociologia e em antropologia do 

direito para explicar a oposição ou a dicotomia entre juristas e leigos. Seu uso porém não é 

homogêneo. Esta categoria define a diferença entre o não expert em relação ao expert, mas 

também o iniciado em uma profissão do não-iniciado. O que não é a mesma coisa quando se 

trata de profissionais do direito. As distinções revelam a insuficiência dos conceitos de 

profissional e de profano, pois eles são tomados "como dois coletivos homogêneos e um face 

ao outro" (MICHEL; WILLEMEZ, 2007, p.7). 

Alguns trabalhos sobre a magistratura chamam a atenção para a formação e o 

processo de integração para descrever a constituição de um corpo homogêneo política e 
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socialmente. A criação da Escola Nacional da Magistratura ocorreu com o objetivo de se 

constituir um corpo profissional legitimados por sua competência técnica (BOIGEOL, 2010). 

Esta competência decorre da constituição de um modo de transmissão do conhecimento mais 

racional e não somente baseada sobre o aprendizado pela prática. 

A oposição entre "os utilizadores de um código de especialistas" e "os simples 

profanos" (BOURDIEU, 1986, p. 6) foi evocada para demonstrar a constituição do monopólio 

institucional dos juristas. É assim que o campo jurídico se constitui. Os simples profanos são 

considerados como leigos, por que eles não dominam o código dos especialistas, nem 

compartilham o mesmo princípio de constituição da realidade. Isto quer dizer que eles não 

tem a mesma visão do mundo:  

"Na realidade, a instituição de um 'espaço judiciário' implica a 
imposição de uma fronteira entre aqueles que estão preparados para 
entrar no jogo e aqueles que, quando se encontram nesta situação, 
permanecem de fato excluídos, em razão de não poder operar a 
conversão de todo o espaço mental — e em particular de toda a 
postura linguística — que supõe a entrada neste espaço social." 
(BOURDIEU, 1986, p. 9) 

  

No trabalho etnográfico de Latour no Conselho de Estado, ele se posiciona como um 

profano (LATOUR, 2004, p. 196). Ele opôs igualmente os profanos daqueles que utilizam a 

linguagem de especialistas do direito. Ele afirma que é com a sua "ignorância metódica" que 

ele descreveu "o direito tal como ele se faz"(LATOUR, 2004, p. 196). O papel do profano é 

ao mesmo tempo um imperativo para o seu método e o reconhecimento de uma posição de 

ignorância em relação ao direito. 

Recentemente, as pesquisas enfatizam a participação do não-profissional na justiça. 

Elas se interrogam sobre os limites da oposição entre o juiz-profano e o juiz-profissional. Tais 

questionamentos conduzem à reflexão sobre a função de julgar: 

"Por estruturantes que eles sejam, estes as oposições que se artigulam 
em torno da distinção do profano e do profissional ganham a ser 
analisadas menos como o reflexo da realidade do corpo judiciário e de 
sua divisão em dois grupos dotados de identidades irreductivelmente 
distintas que como um dos campos mesmos de enfrentamento para a 
definição da função de julgar que concerne igualmente juíze-profanos 
e juízes-profissionais." (VAUCHEZ, 2007, p.32) 
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Esta categoria foi utilizada para mostrar, nos debates parlamentares, os usos que os 

políticos fazem com a finalidade de conduzir a reforma da justiça. De todo modo, a categoria 

profano é tomada como uma ferramenta teórica de pesquisa para compreender o sentido ou a 

coerência dos debates parlamentares durante a criação da jurisdição de proximidade. Ela foi 

utilizada como um argumento central em torno do qual os consensos ou as contradições foram 

expostos.  

O uso desta categoria consiste em mostrar a precariedade das alianças que 

produziram diferentes reformas do poder judiciário francês. As definições de profanos da 

justiça se opuseram a uma competência profissional da atividade de julgar que valoriza os 

indicadores estatísticos na gestão dos processos e da relação ao direito. Os debates que 

conduziram à duas reformas distintas a criação da jurisdição de proximidade e aquela 

proposta no relatório final da comissão parlamentar que investigou o maior erro da história da 

justiça francesa, o caso de Outreau (GARAPON; SALAS, 2006), mostraram que elas se 

focalizaram sobre dois tipos diferentes de modelos de justiça: o primeiro representa o sucesso 

do lobby dos magistrados para conservar a imagem de um juiz profissional formado na ENM; 

enquanto que o resultado do outro modelo "a função de julgar funda menos sua legitimidade 

sobre o respeito de indicadores jurídicos e/ou administrativos do 'processo equitativo' que 

sobre um conjunto de atributos que se aproximam das definições de profanas do 'justo' e do 

'juiz'" (VAUCHEZ; WILLEMEZ, 2007, p. 254). 

Com o objetivo de explicar a ação normalisadora da magistratura durante a criação 

da jurisdição de proximidade, o profano foi ainda mobilizado para se opor a um corpo muito 

fechado. Apesar disto, os magistrados permitiram criar um juiz de proximidade submetido ao 

seu próprio estatuto. Além disto, "é preciso verificar o quanto atualmente, sob a pressão da 

magistratura, os juízes de proximidade tendem a perder suas últimas características de 

profanos." (PÉLICAND, 2007a, p. 292-293). 

A exceção da etnografia realizada por Latour, a maior parte dos trabalhos 

contemporâneos utilizam uma metodologia comum. Eles se valem de uma abordagem sócio-

histórica se apoiando sobre arquivos para demonstrar suas hipóteses. As análises empregam 

sempre a ideia de campo jurídico, tal como ele é desenvolvido por Bourdieu. No entanto, as 

diferenças existentes no interior do campo são mal compreendidas, por que a abordagem não 

permite perceber as interações entre aqueles que estão dentro dele. 
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As explicações produzidas partem da ideia que a categoria profano possui um sentido 

consensual. Entretanto, elas não apontam qual é a sua definição. No que concerne esta 

contribuição, é importante empregar a categoria de profano para compreender a atividade dos 

juízes de proximidade. 

Vários trabalhos sociológicos tratam da questão do processo de profissionalização e 

da valorização do saber legítimo e competente dos grupos políticos (OFFERLÉ, 1999); dos 

grupos profissionais como os dirigentes de empresas (BOLTANSKI, 1982); seja como uma 

oposição ao amadorismo (LAMY; WEBER, 1999). Estes trabalhos se interessam mais no 

processo de institucionalização do saber ou do percurso comum daqueles que pertencem a um 

grupo que sobre as controvérsias em relação aos profanos. Porém, eles mostram que esta 

categoria pode ter vários sentidos, por que ela faz parte do senso comum teórico dos 

sociólogos. Seu uso é sempre utilizado em relação ao objeto da pesquisa. O que parece 

evidente a princípio se complica num segundo momento, notadamente se se relaciona com um 

grupo com um estatuto tão ambíguo como o dos juízes de proximidade. 

Deste modo, há ao menos três questões que se pode colocar a respeito do sentido de 

profano. Teria ele o mesmo sentido de não-iniciado aos ritos específicos ou a um saber 

reservado? Ou ele seria sinônimo de leigo? Ou ainda seria um amador8? Assim os três 

antônimos possíveis seriam o não-iniciado, o leigo e o amador, contudo eles designam 

relações bem diferentes do profissional, mas que podem ser assim mesmo chamados de 

profanos. 

É difícil de classificar os juízes de proximidade em uma destas categorias. Voltemos 

ao seu estatuto. Eles são de fato profissionais do direito (advogados, magistrados aposentados, 

tabeliães, professores de direito e oficiais de justiça) que exercem ou exerceram suas 

profissões por muitos anos. Eles são selecionados pelo Ministério da Justiça com a 

autorização do Conselho Superior da Magistratura. Eles possuem um mandato de 7 anos não 

renovável e são pagos por hora trabalhada. Enfim, eles são submetidos ao estatuto da 

magistratura. 

Estes juízes não podem ser tomados como amadores, nem como leigos, pois, mesmo 

que a magistratura seja sua atividade secundária, a competência jurídica é a mesma utilizada 

para exercer suas profissões. Resta o não-iniciado. Não se pode considerá-los como pessoas 

com pouco experiência prática com o direito, exceto se considerarmos que a ENM é a única 

instituição legítima para recrutar e formar os juízes (GUARNIERI; PEDERZOLI, 1996). A 
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ENM desempenha um papel importante na integração dos novos membros.Ela representa o 

lugar onde os novos magistrados aprendem a se identificar compartilhando os mesmos pontos 

de vista. É lá que eles "vão aprender a desenvolver um instrumento de conhecimento e uma 

competência socialmente organizada" (ZAPPULLI, 2008, p. 418) da profissão de juiz. Os 

fóruns são outrossim um lugar privilegiado, pois é lá que os recém-juízes fazem longos 

estágios9. Todavia, há um ritual criado para os juízes de proximidade que, embora não seja tão 

longo quanto o dos magistrados, se consubstancia numa formação teórica de uma semana na 

ENM e um estágio probatório de 30 dias. Qualquer que seja o tempo passado na ENM, eles 

também tem um ritual de iniciação ao métier. 

Um outro olhar sobre o profano 

O fórum é o lugar onde se encontram diversos profissionais, como os magistrados, 

promotores de justiça, os escreventes, os oficiais de justiça, os advogados, conciliadores e 

policiais. Somando-se a isto os jurisdicionados que se apresentam todos os dias. As atividades 

são sempre coordenadas. A especialização de cada atividade subentende relações e interações 

entre diferentes pessoas. Isto quer dizer que as relações não é a mesma em todos os fóruns, 

pois as práticas são sempre locais. O peso institucional que tem o fórum oculta as diferenças 

entre eles. As abordagens neo-institucionalistas10 são insuficientes para dar conta deste 

fenômeno, pois eles tem uma visão muito distante das práticas locais. Eles se interessam mais 

pelas regularidades normativas. As análises da sociologia das organizações permitem abordar 

as particularidades de cada fórum na medida em que ela reconhece o lugar da inovação nas 

práticas e os problemas de transmissão do saber (ACKERMANN; BASTARD, 1993). 

Assim, cada fórum se transforma num ambiente onde aqueles que se integram devem 

entreter relações para serem bem aceitos. A história dos juízes de proximidade os transformou 

em persona non grata nos fóruns. No entanto, a capacidade deles de se livrar deste preconceito 

faz deles profanos em razão do contexto institucional (ZAPPULLI, 2001). Em outras 

palavras, eles são considerados pessoas externas aos fóruns. Esta posição de estrangeiro em 

relação às atividades quotidianas dos fóruns faz com que eles sejam considerados como 

profanos. Esta ideia só faz sentido se se considerar que eles estejam todos interagindo. O fato 

de se entrar em um ambiente de trabalho do qual eles não fazem parte justifica a posição de 

profanos em relação às práticas e às relações locais.  

A partir das observações e das entrevistas, eu proponho uma abordagem etnográfica 

das relações mantidas pelos juízes de proximidade. Esta análise considera a observação em 
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diferentes fóruns. Eu proponho que a integração dos novos juízes de proximidade em termos 

de profanos-em-ação a fim de valorizar a dinâmica dos obstáculos encontrados por estes 

juízes nos fóruns. Esta categoria não se refere à atividade dos juízes em si, ao contrário ela 

explica a ação de realizar um trabalho com obstáculos que os outros membros não tem. Ela 

compreende também a ação e as restrições mais do que as competências profissionais destes 

juízes. 

O estigma destes juízes não facilita a realização do trabalho, pois eles o realizam com 

a preocupação de se fazer respeitar pelos membros dos fóruns. Segundo a fórmula de 

Goffman, estes juízes são descreditados na medida em que eles serão sempre juízes de 

proximidade. As informações sociais, que eles trazem consigo, são utilizadas para enfrentar as 

resistências encontradas nos contextos institucionais. Com efeito, quando se diz profanos-em-

ação, isto indica que os esforços que são empreendidos quotidianamente nos fóruns para 

interagir com os membros. As estratégias de adesão a uma identidade dos magistrados servem 

na realidade para demonstrar que eles são capazes de realizar o trabalho graças às suas 

competências profissionais. 

Para os membros dos fóruns, eles nunca serão considerados como magistrados, 

todavia, eles podem ser capazes de exercer o métier. Quando um magistrado profissional 

afirma: "Funciona!" para indicar que a justiça de proximidade realiza sua função, ele 

reconhece que os juízes de proximidade conseguem superar as dificuldades nas relações. 

O fato se serem aceitos na maior parte dos casos mostra que as expectativas 

normativas em relação aos juízes de proximidade se modificaram com o tempo. Dito de outro 

modo, "não é qualquer um", eles são pessoas com as qualidades para exercer tal função. Ser 

aceito designa a relação complexa entre os juízes e os membros dos fóruns de maneira a 

mudar a opinião destes sobre os juízes de proximidade. Enquanto que os juízes de 

proximidade esperam realizar o trabalho com menos obstáculos e constrições pois eles 

demonstram quotidianamente que eles são capazes de exercer tais funções. 

Conclusão 

Este trabalho propõe uma abordagem etnográfica para compreender a atividade dos 

juízes de proximidade nos fóruns franceses. O modo de exposição de baixo para cima me 

permitiu demonstrar como o estigma que portam os juízes de proximidade dificulta a 

socialização nos fóruns. 
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O sentido da categoria profano foi revisitado a fim de se compreender este fenômeno 

de integração de um novo membro nos fóruns. Ela não possui uma definição homogênea na 

literatura sociológica. Seu sentido tradicional é assim insuficiente para compreender a relação 

dos juízes com os problemas que eles encontram. Além disto, a perspectiva interacionista 

explica como o estigma aparece concretamente e como os indivíduos buscam se livrar dele. O 

conceito de profano-em-ação procura dar conta da relação dos juízes com os obstáculos 

estruturais e interacionais na realização do trabalho. Ele busca identificar a ação de 

aprendizado das ferramentas cognitivas e das estratégias identitárias dos juízes para se 

socializarem. 

Finalmente, a perspectiva sobre os fóruns deve considerar esta realidade local a fim 

de compreender como as interações determinam o contexto institucional no qual o trabalho é 

desenvolvido. 
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Anexo 

  

1 Os Tribunais de Grande Instância ("Tribunal de Grande Instance") são tribunais de 1º grau, assim como os 
Tribunais de Instância ("Tribunal d'Instance") e as Jurisdições de Proximidade ("Juridictions de Proximité"). No 
entanto, cada um deles possui uma competência diferente.  

2 A Corte de Apelação ("Cour d'Appel") é equivalente aos tribunais de justiça no Brasil e representam em 
França a 2º instância para julgamento. 

3 O Tribunal Correcional ("Tribunal Correctionnel") equivale à 1ª instância para o julgamento de delitos na seara 
criminal, bem como o Tribunal de Polícia ("Tribunal de Police") que tem a competência para julgar as 
contravenções. Entretanto, o TC julga sempre em colegiado, ou seja, ele se compõe de três magistrados: o 
presidente e dois assessores, dos quais um pode ser um juiz de proximidade. O TP, porém, é um juiz 
monocrático.  
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4 Como por exemplo, estes procedimentos sumaríssimos não possuem contraditório: o julgamento das 
"ordonnances pénales" são equivalentes às multas administrativas no Brasil e as "injonctions de payer" são 
procedimentos cíveis para obtenção de um título executivo judicial sem contraditório que não possuem 
procedimentos homólogos no Brasil. 

5 Em francês, utiliza-se o termo "potiche" que são vasos ornamentais sem nenhuma função substancial.  

6 O que no jargão dos tribunais franceses é chamado de "trancher". 

7 Em francês, diz-se "juger en droit" o que os próprios juízes opunham à "juger en équité", isto é, julgar de 
acordo com a equidade e os princípios de justiça. 

8 No sentido que "o amador faria mediocremente o que o profissional faz de modo excelente" (LAMY; 
WEBER, 1999, p. 9). 

9 O estágio em jurisdição é de 14 meses de um total de 30 meses que compõem a formação dos magistrados 
franceses na ENM (SÉNAT; BONAN, 1998). 

10 O neo-institucionalismo considera que: "Toda instituição define deste modo um corpo coerente de normas e 
de princípios de comportamento, formas complexas de política 'simbólica', de estruturas discursivas e de rituais." 
(STONE, 1992, p. 162). 

10 
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ATIVISMO JUDICIAL E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo abordar algumas reflexões acerca do fenômeno denominado 
ativismo judicial, que surgiu em nosso ordenamento jurídico dividindo opiniões dos 
doutrinadores e juristas sobre a sua legitimidade. Analisaremos sua origem, conceituação e os 
fatores determinantes para sua efetivação no Brasil. Neste estudo, tecemos breves 
considerações acerca da Teoria da Separação dos Poderes, bem como dos sistemas jurídicos 
da common law e civil law a fim de promover melhor compreensão sobre o assunto proposto. 
Tratemos exemplos que demonstram a atitude ativista do Supremo Tribunal Federal ante 
alguns casos concretos do nosso ordenamento jurídico. A República Federativa do Brasil 
constitui-se em um Estado Democrático de Direito, razão pela qual, analisaremos a 
possibilidade do fenômeno ativismo judicial afrontar ou não estes princípios, bem como a 
própria democracia. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: ATIVISMO JUDICIAL. ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DEMOCRACIA. 
 
ABSTRACT 
This article aims to address some reflections on the phenomenon called judicial activism, 
which emerged in our legal dividing opinions of scholars and lawyers about their legitimacy. 
Analyze its origin, conception and the determining factors for its implementation in Brazil. In 
this study, we make some brief remarks about the theory of separation of powers and the legal 
systems of common law and civil law in order to promote better understanding of the 
proposed issue. Let us examples that demonstrate the activist stance of the Supreme Court 
against some specific cases four legal system. The Federative Republic of Brazil is in a 
democratic state of law, reason, analyze the possibility of judicial activism to confront the 
phenomenon or not these principles as well as democracy itself. 
KEYWORDS: KEYWORDS: JUDICIAL ACTIVISM. DEMOCRATIC STATE OF LAW. 
DEMOCRACY. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

No ordenamento jurídico brasileiro atual discute-se o fenômeno denominado 

ativismo judicial,  questionando-se a sua legalidade e se o supra-mencionado fenômeno 

afronta ou promove o Estado Democrático de Direito. 

O ativismo judicial teve sua origem na jurisprudência norte-americana e 

hodiernamente faz parte de nossas decisões judiciais, causando polêmica nos meios jurídicos. 
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As discussões acerca do tema ganham espaço nas academias, no cenário político e 

social, e desta forma, posicionamentos divergentes surgem na tentativa de pacificar a questão. 

O presente artigo propõe uma reflexão a respeito do fenômeno cada vez mais comum 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal, traçando breves considerações a respeito da Teoria 

da Separação dos Poderes, a qual incorre que esta separação é no sentido de divisão das 

funções do Estado e não separação propriamente dita. 

Conceituaremos ativismo judicial - muito embora esta não seja tarefa fácil e pacífica 

perante nossa Doutrina – mas é de se suma importância para a compreensão e melhor análise 

do tema. 

O ativismo judicial surge no judiciário brasileiro por força do neo-

constitucionalismo, onde contrariamente ao positivismo, defende que a sentença jurídica seja 

justa, baseadas nos princípios constitucionais.  

Promovemos a análise das estruturas dos sistemas jurídicos da common law e civil 

law, a fim de promover melhor compreensão concernentes às discussões relativas ao 

fenômeno 

Segundo reza nossa Constituição Pátria, a República Federativa do Brasil constitui-se 

em um Estado Democrático de Direito, onde podemos compreender por República, o  respeito 

à garantia da efetivação dos direitos, liberdades fundamentais e respeito à dignidade da pessoa 

humana. 

Neste sentido e por esta máxima, analisaremos se o ativismo judicial afronta os 

princípios constitucionais e democráticos, além de  procedermos uma suscinta análise do 

termo democracia com o intuito de propor uma reflexão sobre este assunto de grande 

importancia tanto para o Poder Judiciário, quanto para a sociedade. 

  

  

1- ORIGEM DO TERMO ATIVISMO JUDICIAL 

  

No ano de 1947 ouviu-se  pela primeira vez o termo ativismo judicial. Este surgiu 

com a publicação de importante artigo jornalístico, não jurídico, na revista americana 

“Fortune”, que falava a respeito da Suprema Corte dos Estados Unidos e escrito pelo 

jornalista americano Arthur Schlesinger. 

O artigo jornalístico intitulado “The Supreme Court: 1947”, definia Ativismo 

Judicial como o momento pelo qual o juiz se considera no dever de interpretar a Constituição 

no sentido de garantir direitos. Neste o jornalista traçou o perfil dos nove juízes da Suprema 
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Corte norte-americana, classificando alguns como ativistas judiciais e outros como campeões 

da auto-limitação. 

Pelo citado artigo, o jornalista ganhou o prêmio “Pulitzer” dedicado às pessoas que 

destacam pela excelência de seus trabalhos, tanto na área de jornalismo quanto na literatura e 

na música. 

Desde então, o termo ativismo judicial ganhou contornos e discurso político e 

jurídico em vários países e no Brasil inclusive. 

Um dos aspectos importantes e que merece reflexão é se o ativismo judicial em sua 

essência possa ou não lesar o Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que o Judiciário 

intervém em políticas públicas aos quais seriam de implementações próprias aos Poderes 

Legislativo e Executivo. 

Neste sentido, para proporcionar melhor compreensão do assunto proposto, faremos 

a seguir uma breve análise sobre a Teoria da Separação dos Poderes. 

  

  

  

2- A TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

  

A formação do Estado é fundamentado na manifestação do Poder Constituinte.  

Podemos afirmar que a idéia de poder representa o exercício de autoridade de uma pessoa 

sobre outra, bem como de uma organização sobre outra. 

Primeiramente, importa ressaltar que a separação dos poderes significa separação das 

funções do Estado, uma vez que o poder estatal é uno e indivisível, não admitindo 

fragmentações.  Seguindo este entendimento, podemos compreender que são  suas funções e 

seus órgãos que se separam, razão pela qual a doutrina expressamente utilize o termo 

Separação dos Poderes e desta forma, utilizar-nos-emos do mesma expressão no presente 

artigo. 

O notável sistematizador da teoria da separação de poderes foi Montesquieu (1996) 

em sua obra "De L´Esprit des Lois" , ou seja, "O Espírito das Leis". O autor  destacou três 

formas de governo quais sejam: a tirania, a monarquia e a democracia, fundamentadas 

respectivamente, no medo, na honra e na virtude cívica. 

No sistema de Separação de Poderes, dá-se a atribuição de cada função estatal básica 

a determinado órgão independente.  Desta forma, quanto à especialização das tarefas de 

governo, podemos distinguir por meio de três funções, quais sejam: a executiva, a legislativa e 

a jurisdicional. 
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A Tripartição de Poderes idealizada por Montesquieu divide a função de cada poder 

em sua especialidade e permite que cada poder exerça o controle do Estado, figurando-se 

como fiscais entre si.   

Na função legislativa, o Estado desempenha o papel de elaboração de regras gerais 

abstratas, impessoais, impostas coativamente a todos, sendo que estas regras são 

compreendidas como leis. 

Ao Poder Legislativo cabe ainda a incumbência de exercer o controle político do 

Poder Executivo. 

O Poder Legislativo Federal compete ao Congresso Nacional, enquanto que o Poder 

Legislativo Estadual compete ás Assembléias Legislativas e por fim, o Poder Legislativo 

Municipal compete à  Câmara dos Vereadores. 

Os cargos exercidos pelos membros do Legislativo são atribuídos por meio do  voto. 

Na função executiva, o Estado desempenha sua função de executar os comandos 

emanados do Legislativo. 

O Poder Executivo em âmbito federal compete ao Presidente da República, já no 

âmbito estadual compete ao Goverdor e por fim, no âmbito municipal compete ao Prefeito, 

sendo estes cargos também atribuídos democraticamente por meio do voto, através do 

sufrágio universal. 

Por fim, ao Poder Judiciário compete a função de preservar a Constituição Federal e 

exercer a jurisdição. 

A Constituição Federal,  em seu art. 2º dispõe que :  “São poderes da União, 

independentes e harmônicos, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário”. 

Na obra de Montesquieu observamos a necessidade de equilíbrio no que concerne a 

divisão de poderes, de suma importância para que não exista grande concentração de poder 

nas mãos de uma única pessoa, não  permitindo assim, o poder absoluto para governar uma 

sociedade. Nesse contexto, a divisão de poderes, visa garantir o Estado Democrático de 

Direito. 

O autor identificou a Tripartição de Poderes, levando em conta  a natureza das 

funções, quais sejam: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, onde cada espécie de Poder 

funcionasse como contrapeso à atuação do outro.  

   O Princípio da Separação de Poderes não possui caráter simplesmente de 

organização da divisão do trabalho ou funções, visa também garantir a liberdade política, de 

credo, econômica e ideológica. 

Para Montesquieu a Separação de Poderes tem por objetivo garantir a liberdade dos 

cidadãos, uma vez que, a concentração de poderes nas mãos de um soberano levaria à tirania. 
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3 - A DECISÃO JUDICIAL FRENTE ÀS DOUTRINAS POSITIVISTA E PÓS 

POSITIVISTA 

  

A decisão judicial é a exteriorização da Função Jurisdicional.  Decidir a lide trata-se 

da produção judicial do próprio Direito, desta forma, devemos analisar se a decisão pode ou 

não exceder o limite do referencial positivista. 

O positivismo jurídico compreende por Direito aquilo que é positivado pelo Estado e 

desta forma, o direito passa a ser resultante  da vontade e da ação do Estado  e não da 

imposição externa, nem divina, tampouco das forças da natureza. A norma jurídica ganha 

importância de tal forma que o próprio Estado se confunde com o Direito. 

Esta teoria defende a concepção monista, a qual funde o Direito com o Estado, 

monopolizando assim a produção normativa. 

Para o positivismo o Direito é composto por regras onde se obtém a resolução de 

todos os conflitos existentes dentro do próprio sistema normativo. Esse princípio da certeza 

do Direito decorria do paradigma racional e instrumental,  resultante das premissas da 

separação dos poderes. 

Neste sentido, podemos compreender a Teoria de Hans Kelsen, em sua obra Teoria 

Pura do Direito (2003), como a essência do pensamento positivista jurídico, demonstrando a 

tentativa obter solução para todas as questões referentes ao Direito. 

Podemos afirmar que o positivismo rompe com o direito natural, bem como com a 

relação entre Direito e metafísica, mostrando que Direito e Moral, assim como Direito e 

Justiça estão absolutamente separados, ou seja, a validade de uma ordem jurídica positiva 

independente dos critérios morais e justos, devendo obediência  à hierarquia das normas. 

Para Kelsen (2003, p.77), a validade das normas é concebida de forma escalonada, 

uma vez que a Constituição extrai a sua validade da norma fundamental. As normas federais 

extraem validade da Constituição e as normas específicas extraem sua validade das normas 

gerais seguindo nesta seqüência até se obter a sanção. 

Segundo esta teoria, não há possibilidade da existência de lacunas no ordenamento 

jurídico, assim como não há  possibilidade de um Tribunal preencher esta lacuna pela criação 

de uma norma jurídica correspondente, por faltar a norma geral. 

Neste sentido, a teoria apresenta a completude do ordenamento jurídico, o qual não 

permite qualquer tipo de lacuna, uma vez que, contém os conceitos e os instrumentos 

suficientes para a solução de qualquer lide. 

Na hipótese em que se atribua ao Tribunal competência para criar a norma 

individual, não se pode falar em legislar, pelo fato de que o Tribunal não cria uma norma 
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geral, mas sim individual,  quando for injusta ou desigual a não condenação por falta de 

norma geral. 

Desta forma, a teoria de Kelsen  não admite a existência de lacunas, defende a 

completude do ordenamento jurídico que sempre apresentará resposta ao caso concreto, seja 

regulando a conduta positiva ou negativamente. 

Em contrapartida, a teoria de Norberto Bobbio (1999) afirma a existência das lacunas 

no ordenamento, porém o preenchimento destas serão extraídos do próprio ordenamento 

jurídico, este entendimento não admite a existência de normas que não sejam positivadas pelo 

Estado. 

Conforme nos esclarece Machado (2010, p.26) são características do positivismo 

jurídico: 

  

a) Direito e norma são, em linhas gerais, a mesma coisa;  

b) a ordem jurídica é emanada única e exclusivamente pelo Estado; 

c) a validade da norma depende do procedimento seguido para sua 

criação e deve, para a aplicação ao caso concreto, subsumir à norma geral; 

d) por possuir o ordenamento jurídico o dogma da completude, 

sempre oferecerá respostas aos casos concretos. 

  

Neste sentido, o próprio sistema normativo resolverá a questão da existência de 

lacunas por meio da analogia e dos Princípios Gerais do Direito. 

Contrapondo-se às construções positivistas, surgem diversas correntes que assumem 

o estudo das normas jurídicas partindo de premissas que levarão em consideração outros 

fenômenos sociais que influenciam diretamente na forma como os agentes de direito 

entendem e trabalham essas normas. 

Neste contexto, surge o pós-positivismo jurídico,  refazendo o caminho entre a ética, 

a moral e o  Direito, permitindo admitir os princípios como normas, fazendo-os prevalecer 

diante das regras quando em colisão, inaugurando a jurisprudência dos valores. 

Segundo a teoria de Ronald Dworkin, os princípios são normas e a questão do juiz é 

o ponto central por promover a revisão dos conceitos positivistas e revistos em sua teoria 

normativa moral. 

Considera-se princípios no entendimento de Dworkin (2002, p.36): 

  

[...]um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou 

assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, 
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mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra 

dimensão da moralidade. 

  

  

A teoria de Dworkin (2002, p.35) extrai a força normativa dos princípios, de natureza 

moral, reconhecidos pelo ordenamento jurídico, impondo limites à discricionariedade. A 

discricionariedade poderá ser analisada em dois sentidos:  em sentido fraco, que diz respeito à 

busca da regra positivada; em sentido forte, na sua inexistência haverá o preenchimento da 

lacuna. 

No que concerne às decisões judiciais ao caso concreto de difícil solução, segundo 

esta teoria, observamos que  deve haver o respeito às atribuições de competências a cada 

poder pelo princípio da separação de poderes, cabendo aos magistrados o julgamento da lide 

com fundamento em regras e Princípios do Direito. 

  

  

4- CONCEITO DE ATIVISMO JUDICIAL 

  

Para melhor compreensão acerca do tema proposto, se faz necessário conceituarmos 

ativismo judicial, entretanto, não se trata de tarefa fácil. Neste sentido, nos reportaremos aos 

ensinamentos de  importantes nomes de nossa doutrina a fim de obtermos a finalidade 

pretendida. 

Segundo nos ensina Luis Roberto Barroso (2009, p.05): 

  

 A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação 

mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins 

constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros 

dois Poderes. 

  

Conforme os ensinamentos de Elival da Silva Ramos (2010, p. 129): 

  

Por ativismo judicial deve-se entender o exercício da função 

jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que 

incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo 

litígios de feições subjetivas (conflitos de interesses) e controvérsias 

jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos). 
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Podemos relacionar o ativismo judicial com o exercício da função jurisdicional além 

dos limites institucionais que lhe são devidos, solucionando lides e conflitos de normas. 

Segundo o entendimento do nobre Barroso (2009, p. 05): 

  

  

A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, 

que incluem: a aplicação direta da Constituição a situações não 

expressamente contempladas em seu texto e independente de manifestação 

do legislador ordinário; a declaração de inconstitucionalidade de atos 

normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 

que os de patente e ofensiva violação da Constituição; a imposição de 

condutas ou abstenções ao poder público, notadamente em matéria de 

políticas públicas. 

  

  

O Ministro José Celso de Mello Filho em entrevista concedida ao site Consultor 

Jurídico,  indicou algumas das vantagens do ativismo judicial no Brasil, bem como sua 

importância: 

  

a) atuação do judiciário como “co-partícipe do processo de 

modernização do Estado brasileiro. 

b)  suprir as lacunas da legislação para que prevaleça o espírito da 

Carta de 88, uma vez que a formulação legislativa no Brasil, segundo ele, 

lamentavelmente, nem sempre se reveste da necessária qualidade jurídica, o 

que é demonstrado não só pelo elevado número de ações diretas promovidas 

perante o Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, pelas inúmeras 

decisões declaratórias de inconstitucionalidade de leis editadas pela União 

Federal e pelos Estados-membros sendo esse déficit de qualidade jurídica 

preocupante porque afeta a harmonia da Federação, rompe o necessário 

equilíbrio e compromete, muitas vezes, direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos da República. 

  

  

 Importante notarmos que o ativismo judicial pode ser dividido em duas espécies, 

quais sejam: o ativismo inovador, que se caracteriza pela criação de uma norma, e o ativismo 

revelador, onde  o magistrado cria uma norma a partir dos valores e princípios constitucionais, 

onde exista uma lacuna. Nesta espécie há uma  inovação ao ordenamento jurídico, porém não 
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no sentido de criar uma norma nova e sim no sentido de complementar o entendimento de um 

princípio ou de um valor constitucional ou de uma regra lacunosa (Gomes, 2010). 

Podemos verificar, que em situações onde existe a omissão legislativa,  onde não 

haja normatização necessária para a resolução de um litígio levado à apreciação do judiciário, 

este se utiliza do ativismo judicial, valendo-se dos princípios constitucionais a fim de  

resolver  o conflito. 

  

  

5- O ATIVISMO JUDICIAL NO DIREITO AMERICANO  

  

O ativismo judicial teve sua origem na jurisprudência norte-americana e 

primeiramente, de natureza conservadora. 

A atuação da Suprema Corte dos EUA foi o ponto onde os setores mais reacionários 

encontraram amparo para a segregação racial e para a invalidação das leis sociais em geral, 

culminando no confronto entre o Presidente Roosevelt e a Corte, com a mudança da 

orientação jurisprudencial contrária ao intervencionismo estatal. 

A partir da década de 50 ocorreu a inversão quando a Suprema Corte, sob a 

presidência de Warren e nos primeiros anos da Corte Burger, produziu jurisprudência 

progressista em matéria de direitos fundamentais, sobretudo envolvendo negros, acusados em 

processo criminal e mulheres, assim como no tocante ao direito de privacidade  e de 

interrupção da gestação (Barroso, 2009, p. 05) 

A partir de 1970, os magistrados foram nomeados por presidentes republicanos 

influenciando algumas decisões tomadas, onde destacamo:  a decisão que permitiu a 

revogação de passaporte para cidadãos cujas viagens são consideradas perigosas à segurança 

nacional, bem como a decisão que limitou o direito de aborto e a decisão que restringiu os 

direitos de tratamento dos deficientes mentais. Porém, a Corte também proferiu decisões  

liberais, tais como: a decisão que permitiu o  acesso de mulheres às Cortes alegando 

discriminação sexual por parte de seus chefes, bem como a decisão determinando a 

indenização de desemprego a uma testemunha de Jeová que negou-se a continuar trabalhando 

na indústria da guerra. 

Neste sentido, podemos verificar que o ativismo judicial ocupou espaço na Corte 

mesmo em tempos de conservadorismo. 
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6 - OS SISTEMAS JURÍDICOS  “COMMON LAW” E “CIVIL LAW” 

  

Analisaremos brevemente a estruturas dos sistemas jurídicos da common law e civil 

law para melhor compreensão do estudo do tema proposto. 

Na família de Direito romano-germânica, a função do Direito é regular e orientar os 

aspectos da vida social, já na família de common Law, a função é solucionar solução o 

processo, trabalhando por meio do precedente a partir de um caso concreto. 

 Nos sistemas de civil law, a jurisprudência move-se dentro de quadros estabelecidos 

para o direito pelo legislador, enquanto a atividade do legislador visa precisamente estabelecer 

esses quadros. (René David  apud Ramos (2010, p. 105)). 

Inversamente, nos sistemas common law, a jurisprudência continua a ocupar o posto 

de principal fonte, não obstante o impacto sobre o sistema estadunidense da existência de uma 

Constituição dotada de supremacia formal e da crescente importância da legislação em ambos 

os ordenamentos. Nesses sistemas, uma decisão judicial desempenha dupla função. (Souza 

Júnior apud Ramos (2010, p. 105)). 

O sistema de common law é baseado na doutrina do stare decisis, no qual  as 

decisões proferidas preteritamente  por órgãos superiores devem ser obrigatoriamente 

seguidas pelos órgãos  inferiores sempre que os fatos forem idênticos, neste contexto, um 

tribunal não deve ignorar suas próprias decisões anteriores, a menos que seja cabível   o 

overruling, que é a desconstituição fundamentada do precedente, onde não se guardará o 

caráter vinculante.  

Alguns doutrinadores comparatistas enxergam uma aproximação entre as duas 

famílias do direito, Ramos (2010, p. 107) destaca as conclusões de Cappelletti apontadas no 

estudo Juízes Legisladores onde aponta: “sobre a inevitável criatividade da função judiciária, 

a crescente e aumentada necessidade e a intensificação de tal criatividade em nossa época”, 

“aplicam-se a ambas as famílias jurídicas” onde traça um paralelo entre as Cortes européias e 

o Poder Judiciário no common law, reconhecendo que subsiste uma diferença de grau entre os 

sistemas das diferentes famílias.  

  

  

7- O ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL E O STF 

  

O ativismo judicial surgiu no Judiciário brasileiro principalmente por força do neo-

constitucionalismo, onde contrariamente ao positivismo, defende que a sentença jurídica seja 
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justa, baseando-se em princípios constitucionais. Neste contexto, o magistrado decide de 

acordo com seu entendimento, muitas vezes, acima da disposição normativa. 

Outro aspecto favorável ao surgimento do fenômeno no Brasil se deve a morosidade 

legislativa, incapaz de acompanhar as transformações sociais, proporcionando assim, a 

omissão legislativa em determinados casos levados à apreciação judicial para a resolução de 

conflitos, o que gera uma crise sem precedentes para o judiciário e para a sociedade que 

espera uma solução judicial para a lide proposta. 

Podemos ressaltar também, outro fator importante, qual seja a atividade normativa do 

Supremo Tribunal Federal, uma vez que, o Tribunal normatiza ao utilizar-se súmula 

vinculante. 

Para exemplificar como o ordenamento jurídico brasileiro tem adotado uma postura 

bastante ativista, trazemos  alguns casos de decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Primeiramente temos o exemplo do caso da demarcação de terras indígenas Raposa 

Serra do Sol, onde está cristalina a verificação do ativismo judicial uma vez que, o Ministro 

Menezes Direito inovou ao sugerir a imposição de dezenove medidas para a demarcação 

contínua. 

Nos julgamentos em que o STF impôs a fidelidade partidária, também encontramos o 

ativismo jurídico, onde a Suprema Corte declarou que os mandatos parlamentares pertencem 

aos seus respectivos partidos políticos. Desta forma, foi criada uma nova hipótese de perda de 

mandato, além das expressamente previstas na  legislação eleitora vigente e na Constituição 

Pátria. 

Seguindo nos casos de ativismo no Brasil, contamos com o caso da vedação do 

nepotismo, tanto no Poder Judiciário, quanto nos Poderes Executivo e Legislativo, por meio 

de Súmula Vinculante. Verifica-se que, o julgamento de um único caso, com base nos 

princípios da moralidade e da impessoalidade, o STF extraiu uma vedação que não estava 

expressa em regra constitucional, nem tampouco infraconstitucional. 

Importante destacar, que no ordenamento jurídico,  observa-se também os casos de 

judicialização da política, que não deixa de ser uma forma de ativismo em matéria de políticas 

públicas, no qual por meio de  imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público. O 

caso mais verificado é o da distribuição de medicamentos e determinação de terapias 

mediante decisão judicial. 

  

  

8- ATIVISMO JUDICIAL E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
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A democracia é um termo originário da Grécia Antiga que  possui o significado 

demo = povo e kracia = governo. Esta experiência de governo,  na época bastante limitada,  

veio se transformando ao longo dos tempos, passando pela República romana até período 

sócio- político vigente. 

O nobre Montesquieu (1996, p.56) já dizia: “O amor à república, numa democracia, é 

o amor à democracia; o amor à democracia é o amor à igualdade”. 

Ensina-nos Diniz ( 1998, p.52),  que democracia é: 

[...] forma de governo em que há participação dos cidadãos, 

influência popular no governo através da livre escolha de governantes pelo 

voto direto. É o sistema que procura igualar as liberdades públicas e 

implantar o regime de representação política popular, é o Estado político em 

que a soberania pertence à totalidade dos cidadãos.  

  

Hodiernamente contamos com algumas formas de democracia, entretanto, as  mais 

encontradas são as formas direta, semi-direta e indireta. 

Entende-se por democracia direita, quando o povo decide diretamente, sem 

intermédio de representantes, os assuntos políticos ou administrativos de sua cidade, estado 

ou país, que nos ensinamentos de Dallari (1998, p.56)  é” o Estado Democrático aquele em 

que o próprio povo governa”. 

A democracia semi-direta, é aquela em que o povo decide, por meio de plebiscito,  

referendum,  a iniciativa, o veto popular e o recall. 

Já a forma indireta, ou também conhecida por democracia representativa, se dá 

quando o povo elege seus representantes,  que passam a decidir em nome dos interesses do 

povo. Este é o sistema adotado no Brasil. 

Segundo os ensinamentos de Dallari (1998, p.57)):  

  

Na democracia representativa o povo concede um mandato a 

alguns cidadãos, para, na condição de representantes, externarem a vontade 

popular e tomarem decisões em seu nome, como se o próprio povo estivesse 

governando. 

  

  

Pela Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil constitui-se em 

Estado Democrático de Direito. A República é baseada no respeito e na garantia de efetivação 

dos direitos, liberdades fundamentais e respeito à dignidade da pessoa humana. 
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Sobre o  Estado Democrático nos ensina Dallari ( 1998,  p.54) que: 

  

A idéia moderna de um Estado Democrático tem suas raízes no 

século XVIII, implicando a afirmação de certos valores fundamentais da 

pessoa humana, bem como a exigência de organização e funcionamento do 

Estado tendo em vista a proteção daqueles valores. 

  

Neste sentido, compreendemos por Estado Democrático de Direito, a observância à 

plenitude dos direitos sociais, onde os direitos humanos são direitos inerentes a todos. 

Conforme os ensinamentos do Mestre Dallari (1998, p.56), resumidamente, os 

princípios que norteiam os Estados como exigências de democracia fundamentam-se pelos 

pontos seguintes: 

  

A supremacia da vontade popular, que colocou o problema da 

participação popular no governo, suscitando acesas controvérsias e dando 

margem às mais variadas experiências, tanto no tocante a representatividade, 

quanto à extensão do direito de sufrágio e aos sistemas eleitorais e 

partidários.  

A preservação da liberdade, entendida sobretudo como o poder de 

fazer tudo o que não incomodasse o próximo e como  

o poder de dispor de sua pessoa e de seus bens, sem qualquer 

interferência do Estado.  

A igualdade de direitos, entendida como a proibição de distinções 

no gozo de direitos, sobretudo por motivos econômicos ou de discriminação 

entre classes sociais. 

  

O Estado Democrático de Direito será plenamente efetivado  em nosso país quando  

todos os direitos fundamentais se converterem em direitos humanos difusos, em sua plenitude. 

  

  

9- POSICIONAMENTOS CONTROVERTIDOS ACERCA DO ATIVISMO 

JUDICIAL NO BRASIL 

  

Atualmente, em nosso ordenamento jurídico, existe grande divergência sobre a 

aceitação do ativismo judicial perante a doutrina, as academias e entre os agentes do Direito. 
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Dentre os doutrinadores que possuem o entendimento contrário ao ativismo judicial 

no Brasil encontramos o professor e jurista Luis Flávio Gomes (2010) que questiona: 

  

Qual é o problema de todo ativismo judicial? Está no risco de o 

Poder Judiciário perder sua legitimidade democrática, que é indireta. Em que 

sentido? As decisões dos juízes são democráticas na medida em que seguem 

(nas decisões judiciais) aquilo que foi aprovado pelo legislador. Sempre que 

o Poder Judiciário inova o ordenamento jurídico, criando regras antes 

desconhecidas, invade a tarefa do legislador, ou seja, se intromete 

indevidamente na função legislativa. Isso gera um outro risco: o da 

aristocratização do Estado e do Direito (que, certamente, ninguém no século 

XXI está muito disposto a aceitar). 

  

  

Os aspectos desfavoráveis sobre este fenômeno no Brasil são diversos, como por 

exemplo, o ponto que julga o ativismo como um perigo à nossa democracia pelo fato de não 

respeitar o Princípio da Separação dos Poderes. Outro aspecto bastante discutido diz respeito 

à insegurança jurídica ao dar poderes ao STF em questões que extrapolam a sua competência. 

Neste sentido, é necessário refletir até onde o ativismo judicial afronta a democracia 

tornando sua prática temerosa em nossa sociedade. 

Em nosso ordenamento jurídico contamos com doutrinadores que defendem a prática 

do ativismo judicial, a exemplo de Luis Roberto Barroso e Daniel Sarmento,   mas estes 

defendem que este ativismo seja aplicado de forma coerente, entendendo que o fenômeno 

contribui  para o   aprimoramento da democracia, especialmente, quando se trata da defesa 

dos direitos fundamentais. 

Entre os pontos favoráveis encontramos o argumento que o ativismo judicial é o 

caminho que favorece a aplicação plena da democracia na defesa dos direitos fundamentais 

aos “excluídos”, ou as “minorias”. Neste contexto, o fenômeno propicia o afastamento do 

positivismo jurídico puro entrando em contato com a essência do Direito que é aplicação da 

justiça. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O Poder Judiciário, ao longo dos anos, manteve certa distância dos problemas de 

cunho social, porém, as transformações da sociedade e as dificuldades em solucionar seus 
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problemas se avolumam no transcorrer do tempo,  exigindo do ordenamento jurídico uma 

participação mais ativa. 

O ativismo judicial exige dos juízes, eficácia na interpretação de princípios 

constitucionais abstratos tais como, a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade, 

aplicando-os aos casos de violação dos mesmos, desta forma, o ativismo judicial é plenamente 

justificado. 

O STF é o guardião da Constituição Federal e quando necessário, deve aplicar 

preceitos constitucionais às situações não expressamente contempladas em seu texto, 

otimizando princípios consagrados na Carta Magna por meio da  adequada interpretação  a 

fim de que os anseios da sociedade sejam alcançados. Desta forma, o  STF  se valerá do 

espaço de abstração que os princípios facultam ao intérprete. 

Nosso entendimento parte do pressuposto de que o ativismo judicial no Brasil é 

aceitável, desde que  as decisões sejam fundamentadas nos princípios constitucionais a fim de 

garantir a defesa dos direitos fundamentais. Entretanto, se faz necessário asseverar a 

necessidade de fixação de parâmetros que tragam maior segurança às decisões judiciais, 

evitando-se assim um desequilíbrio entre os Poderes o que seria nocivo para nossa sociedade. 

Desta forma, o ativismo judicial, não fere o Estado democrático de Direito, mas de 

outro modo, reforça-o, desde que sua interferência em atos dos outros Poderes seja feita em 

observância aos Princípios Constitucionais e na defesa dos Direitos Fundamentais. 
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CONCEITOS REVISADOS DE CIDADANIA E DE SOBERANIA 
POPULAR: DIÁLOGO ENTRE A TEORIA DEMOCRÁTICA RADICAL 
DE KANT E A DEMOCRACIA DE DIREITOS DE STEPHEN GRIFFIN. 

 
REVISED CONCEPTS OF CITIZENSHIP AND POPULAR SOVEREIGNTY: DIALOGUE 

BETWEEN THE RADICAL DEMOCRATIC THEORY OF KANT AND THE 
DEMOCRACY OF RIGHTS OF STEPHEN GRIFFIN. 

 
 
 

José Péricles Pereira de Sousa 
Pedro Rafael Malveira Deocleciano 

 

RESUMO 
Esta pesquisa, a partir da constatação de que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Brasil, é 
considerado o intérprete último e principal da Constituição da República, e analisando essa 
realidade como efeito de uma distorção que, em grande medida, esvazia o sentido da 
expressão soberania popular, busca reposicionar o conceito de Poder Constituinte, 
evidenciando-o como tradutor da própria cidadania ativa e, assim, sempre pronto a decidir 
sobre os temas essenciais da dinâmica política. Para atingir satisfatoriamente esse objetivo, 
houve estudo bibliográfico e jurisprudencial, do tipo qualitativo, sugerindo revisão e 
aperfeiçoamento de conceitos, seguindo metodologia fenomenológica, a fim de que este 
esforço se conectasse ao espaço-tempo brasileiro atual, sem descer a longas retrospectivas e, 
paralelamente, fosse útil a uma transformação do campo de pesquisa verificado. Esta tentativa 
de releitura da soberania popular tomou em conta um paradigma de cultura constitucional, em 
que a vontade de participar e o sentimento cívico dos atores sociais demonstrariam que o 
fenômeno do ativismo judicial é provocado, essencialmente, pela apatia dos cidadãos em 
construir seu destino político. O conceito de democracia de direitos remeteu a uma ambiência 
ideal de sinergia entre os três poderes constituídos e o Poder Constituinte do povo, que se 
expressaria diretamente através de referendos, plebiscitos, consultas populares e através da 
própria esfera pública de discussões, incrementada pelas possibilidades de interação das novas 
tecnologias (v.g., a internet). Por óbvio, foram registradas as dificuldades em se atingir esse 
instante democrático, nomeadamente pela lacuna de educação crítica e pelo mundo incerto 
gerado em ondas de pós-Modernidade, supercapitalismo e globalização. Apesar disso, 
acredita-se que o arranjo institucional sugerido neste exame readequaria as funções do 
Executivo, do Legislativo e, principalmente, do Poder Judiciário, tão em evidência hoje, 
porque devolveria à participação e ao controle o status de fundamentos do constitucionalismo, 
instrumentalizando a sociedade para o exercício dessas funções.  
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA ATIVA; DEMOCRACIA DE DIREITOS; PODER 
JUDICIÁRIO. 
 
ABSTRACT 
This research, based on the observation that the Supreme Court (Supremo Tribunal Federal 
[STF]), in Brazil, is considered the last and principal interpreter of the Constitution, and 
analyzing this reality as a distortion that, largely, empties the meaning of the term popular 
sovereignty, seeks to reposition the notion of Constituent Power, showing it as translator of 
active citizenship and, thus, always ready to decide on key issues of political dynamic. To 
achieve this goal satisfactorily, there was literature and case law research, in a qualitative 
type, suggesting the review and development of concepts, following a phenomenological 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1821



methodology, in the intention that this effort would be connect at current Brazilian space-
time, without write long introductory chapters and, in parallel, would be useful to a 
transformation of the research field verified. This attempt to re-reading of popular sovereignty 
took into account a paradigm of constitutional culture in which wish to participate and civic 
sense of social actors would demonstrate that the phenomenon of judicial activism is caused 
mainly by the apathy of citizens in building their own political destiny. The concept of 
democracy of rights referred to an ideal ambience of synergy between the three powers and 
the Constituent Power of the people, that would be expressed directly through referenda, 
plebiscites, popular consults and through the public sphere of discussion, enhanced by the 
possibilities of interaction of the new technologies (e.g., the internet). In another way, there 
were registered the difficulties in reaching this democratic instant, particularly because the 
gap of critical education and the uncertain world generated by waves of post-Modernity, 
supercapitalism and globalization. Nevertheless, it is believed that the institutional 
arrangement suggested in this essay readjust the functions of the Executive, Legislative, and 
especially, the Judiciary, so evident today, because would return to participation and to 
control the status of constitutionalism’s foundations, giving instruments to the society for the 
exercise of those functions. 
KEYWORDS: ACTIVE CITIZENSHIP; DEMOCRACY OF RIGHTS; JUDICIARY 
POWER. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho pretende-se revelar uma crise nos significados político-sociais das expressões 
poder constituinte do povo e soberania popular, a partir dos sentidos em que mais 
comumente são decantadas na realidade constitucional brasileira, valendo-se como referencial 
teórico a teoria radical de soberania popular em Kant. Aliás, a investigação poderia referir-se 
a qualquer ordenamento jurídico, especialmente os existentes em "países periféricos", nos 
quais, de regra, a função simbólica dos textos constitucionais é hipertrofiada em detrimento de 
sua concretização [1]. Não obstante, optamos por uma metodologia fenomenológica que, no 
dizer de Mauro Cappelletti [2], escapa das puras especulações conceituais e procura, ao 
contrário, permanente aderência aos fatos, dados, desenvolvimentos e tendências evolutivas 
da realidade, oferecendo ao investigador a possibilidade de análise fenomenológico-
experimental, que as ciências sociais, diferentemente de outras ciências, não estão em 
condições de desenvolver artificialmente "em provetas de laboratório". E, por isso, 
desenvolvemos ponderações voltadas às causas e efeitos de problemas brasileiros. 

A releitura das contribuições de Kant para a Teoria da Democracia e do Estado, 
particularmente despertada na obra de Ingeborg Maus [3], evidencia que a Teoria da 
Soberania popular, no filósofo de Könisberg, elevou-se a patamar até hoje não igualado. 
Aliás, a (re)interpretação das ideias de Kant, nesse aspecto, força a reflexão de que a práxis 
supostamente democrática experimentada nos Estados atuais é, em verdade, um exercício pré-
moderno, pré-democrático, medieval até, de um "direito de resistência". 

Noutros termos, o cidadão do século XXI escolhe representantes - posição passiva na cena 
democrática - e os assiste na tentativa de discussão dos problemas essenciais da sociedade - 
nova posição passiva. Assim sendo, é mais espectador das evoluções e involuções 
atravessadas pela comunidade em que se insere, do que agente dessas mudanças. Nessa 
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ambiência, resta-lhe apenas "resistir" às leis adversas, em peculiar, por meio do Judiciário, a 
quem entrega suas reclamações e, uma vez mais, espera que sejam resolvidas. 

Para Kant, soberania é a função exclusiva e indivisível de legislar, cabendo unicamente ao 
povo. O monopólio estatal de poder, decantado no Executivo, é instrumento que atende os 
comandos das leis produzidas. E, complementando o quadro, o Judiciário cuida para que 
ambos os aparatos estatais permaneçam separados e fieis às leis. Nesse ponto, a democracia, 
por conceito mesmo, deve conceber inúmeros espaços de canalização e aproveitamento da 
vontade popular direta, não somente garantindo procedimentos eleitorais. Urge, dessa 
maneira, uma completa reformulação do significado de cidadania, pois, sob a ótica kantiana, 
não existe, nos Estados hodiernos, legislação soberana. 

Essa problemática se conecta, diretamente, à do ativismo judicial, eis que uma cidadania 
pouco atendida pelos Poderes Executivo e Legislativo tende a demandar sua dignificação 
junto ao Poder Judiciário. Entretanto, mesmo essa dinâmica de proteção repressiva de direitos 
tem sua ineficiência constatada, sem aliar-se a ativismos correspondentes por parte das 
funções administrativa e legislativa do Estado. 

A propósito, a complexidade das demandas em busca de cidadania qualificada é diretamente 
proporcional à complexidade dos eventos econômicos, políticos, culturais, sociais, religiosos, 
geográficos, éticos, morais, enfim, o intrincamento de um mundo no início de novo milênio, 
em que a incerteza se tornou argumento importante das ciências exatas e humanas. Além 
disso, somem-se o medo sobre o futuro, após diversos colapsos geoclimáticos sofridos pelo 
planeta e a angústia das escolhas individuais, profundamente divididas entre personalidades 
ao mesmo tempo consumidoras e cidadãs, enfrentando um supercapitalismo, ou seja, um 
sistema que financia o mercado, a imprensa, a política, a ideologia, a cultura e mesmo os 
apetites éticos e morais. 

Toda essa viragem de acontecimentos contribui para uma democracia complexada, no Brasil. 
É dizer, embora as instituições democráticas tenham inegavelmente avançado desde a 
Constituição de 1988, é constante e séria a crise de representatividade dos poderes eleitos e, 
com ela, o abarrotamento do poder não-eleito, porém, nada obstante, raros canais de 
participação direta da cidadania ativa são abertos, o que encerra um movimento cíclico 
vicioso de apatia política, elitização e domesticação do poder no Estado [4] e atravancos 
sistêmicos no Poder Judiciário. Esta pesquisa tenta demonstrar a insustentabilidade desse 
quadro, que transparece, há tempos, a necessidade de criar e reforçar mecanismos de acesso 
direto do povo à decisão política no Estado, que aprofundem o exercício da vida política 
enquanto resolução de problemas cotidianos e retirem do Judiciário, por consequência natural, 
o peso das decisões sobre as mais diversas políticas públicas, bem como redescubram a 
legitimidade dos poderes eleitos, em conta de uma nova fluidez política que efetive o 
conteúdo pragmático (e não apenas o conteúdo simbólico) dos pilares constitucionais da 
soberania popular e do poder constituinte do povo. 

Esse pensamento se filia à ideia de Constituição enquanto cultura [5], a robustecer um 
sentimento constitucional [6] e uma vontade de Constituição [7] em seus intérpretes, na 
percepção de que a cidadania ativa é o principal ator político-social e, portanto, responsável 
último pelo desvelamento de significados constitucionais, afastando esse encargo do Supremo 
Tribunal Federal - cuja função é de guarda do texto e não de apoderamento sobre ele. As 
dimensões essenciais do controle da redação constitucional [8], dimensão fundante e 
dimensão de garantia, somente são exercíveis pelo povo, isto é, a fundação da ordem 
constitucional e a fiscalização daquela já elaborada, o que repercute, necessariamente, em seu 
papel de domínio sobre a evolução do Estado democrático de Direito modelado por si. 
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Esse reposicionamento teórico do povo enquanto autoridade constitucional máxima, que não 
pode ser sempre-representada, sob pena de uma impossível delegação de soberania, valeu-se 
do conceito de democracia de direitos de Stephen M. Griffin [9], como representação de uma 
ambiência democrática ideal, em que os legisladores norteariam a implementação 
constitucional [10], respeitando os interesses dos que os elegeram, o Poder Executivo 
gerenciaria o possível da reserva [11], escolhendo políticas públicas que edificassem os 
programas constitucionais, a Suprema Corte protegeria a legislação sobre direitos 
fundamentais e os cidadãos vigiariam a adequada interpretação constitucional por parte de 
todos os outros poderes - efetivando, enfim, o seu próprio e soberano poder. 

CONCEITOS REVISADOS DE CIDADANIA E DE SOBERANIA POPULAR 

O que se expôs até aqui nos autoriza a uma releitura dos conceitos de cidadania e de 
soberania popular, na tessitura de uma democracia qualificada. Este esforço teórico 
pronuncia a preocupação com um movimento que perdurou todo o século XX e início deste 
XXI, a resultar na simbolização completa da soberania popular. Portanto, numa primeira 
releitura desse conceito, deve ser enfatizada a sua praticabilidade, isto é, seu potencial de se 
tornar real na dinâmica política, em vez de exercer apenas uma função simbólica de 
legitimação do próprio texto constitucional. Canotilho [12] explora os sentidos essenciais da 
expressão: 

O princípio da soberania popular transporta sempre várias dimensões historicamente 
sedimentadas: (1) o domínio político - o domínio de homens sobre homens - não é um 
domínio pressuposto e aceite; carece de uma justificação quanto à sua origem, isto é, 
precisa de legitimação; (2) a legitimação do domínio político só pode derivar do próprio 
povo e não de qualquer outra instância "fora" do povo real (ordem divina, ordem 
natural, ordem hereditária, ordem democrática);  (3) o povo é, ele mesmo, o titular da 
soberania ou do poder, o que significa: (i) de forma negativa, o poder do povo distingue-
se de outras formas de domínio "não populares" (monarca, classe, casta); (ii) de forma 
positiva, a necessidade de uma legitimação democrática efectiva para o exercício do 
poder (o poder e exercício do poder derivam concretamente do povo), pois o povo é o 
titular e o ponto de referência dessa mesma legitimação - ela vem do povo e a este se 
deve reconduzir; (4) a soberania popular - o povo, a vontade do povo e a formação da 
vontade político do povo - existe, é eficaz e vinculativa no âmbito de uma ordem 
constitucional materialmente informada pelos princípios da liberdade política, da 
igualdade dos cidadãos, de organização plural de interesses politicamente relevantes, e 
procedimentalmente dotada de instrumentos garantidores da operacionalidade prática 
desse princípio (cfr. CRP, art. 2.º e 10.º); (5) a constituição, material, formal e 
procedimentalmente legitimada, fornece o plano da construção organizatória da 
democracia, pois é ela que determina os pressupostos e os procedimentos segundo os 
quais as "decisões" e as "manifestações de vontade do povo" são jurídica e 
politicamente relevantes. 

Luiz Moreira [13] alerta acerca dos atravancos teóricos que a utilização apenas dos sentidos 
mais abstratos, ou seja, a formação de uma espécie de mitologia constitucional, pode gerar, 
particularmente no próprio exame do Poder Constituinte, como se fosse este um único e já 
consumido momento fundador: 

Comumente o poder constituinte é exercido por uma assembléia que realiza o desígnio 
de formular e promulgar os princípios que passarão a estruturar o sistema 
constitucional que terá preponderância sobre todo o sistema jurídico. Logo, sob a 
assembléia constituinte repousa o poder de prescrever as normas e ordenar as condutas. 
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É exatamente neste ponto que se assiste a um simulacro orquestrado pela teoria da 
Constituição. A simulação consiste na tentativa de transformar um consenso sobre a 
forma de constituir e ordenar o sistema jurídico, obtido em um dado momento histórico, 
em algo atemporal. Configurando um processo comum de formulação de normas 
jurídicas em ato fundador, a partir do qual os questionamentos e os problemas 
posteriores são solucionados pela remissão inconteste e necessária a tal estrutura. O 
simulacro consiste na justificação de um ato fundante que põe a Constituição como ato 
extraordinário da soberania popular, quando o poder constituinte e a assembléia por ele 
instalada se revestem de caráter ordinário. Portanto, o simulacro é o ato de outorga que 
uma assembléia se dá a si mesma com o propósito de restringir, regular e prescrever os 
direitos atinentes à soberana manifestação dos sujeitos de direito. Tal simulacro é posto 
pela pretensão de validade absoluta adjacente ao poder constituinte, que dota a 
Constituição de obrigatoriedade e de legitimidade que se atualizam mediante a 
complementaridade ideológica entre um componente histórico e um conceitual.   

Não obstante, é preciso dizer que, por vezes, uma releitura do conceito de soberania popular, 
para enquadrá-lo numa categorização mais sólida que alegórica, pode representar tão-só um 
retorno a Rousseau, em suas passagens mais radicais. Simone Goyard-Fabre [14] bem o 
demonstra, valendo-se do pensador genebrino: 

No Estado do contrato, a soberania do povo como corpo coincide com a vontade de um "ser 
coletivo" que "só pode ser representado por si mesmo"; ora, se o poder pode ser transmitido, a 
vontade, por sua vez, é intransmissível; em outras palavras, a soberania é inalienável ou 
incomunicável. O corpo público erigido pelo contrato é, originariamente e para sempre, seu 
titular. (...) Portanto, segundo Rousseau, a idéia "moderna" da representação, que implica, diz 
ele, a partilha da vontade geral, atenta necessariamente contra a plenitude indivisível da 
soberania do povo: ela é uma abdicação. 

Contudo, mais atualmente, este tema é marcado com as impressões fortes de Ingeborg Maus 
[15], sobre a teoria democrática kantiana. A socióloga assevera que a atual práxis da 
cidadania, na interpretação abalizada que faz das obras de Immanuel Kant, seria, em verdade, 
pré-democrática [16]. 

A afirmação, em rápida vista, pode parecer exagerada, no entanto, quando examinada sob as 
mesmas luzes utilizadas pela professora alemã, é perfeitamente compreensível. Um dos 
únicos direitos exercidos no período medieval, antes de a democracia se tornar regime 
hegemônico no mundo, era o "direito à resistência". O indivíduo medieval, jungido a um 
ordenamento jurídico praticamente canônico, apenas poderia resistir quando a injustiça das 
atitudes do senhor feudal fosse capaz de lhe retirar todos os bens, a liberdade ou a vida. Afora 
isso, não havia modo de participar no incremento cívico da comunidade. 

A despeito de reconhecer a medievalidade desse direito, diversas críticas elaboradas contra a 
teoria democrática kantiana residiam, exatamente, na suposta lacuna do catedrático em prever 
esse direito. Maus [17] recoloca as ideias kantianas à prática política moderna, para concluir 
que Kant propositalmente não previu a resistência ou a desobediência como possibilidades no 
Estado democrático, simplesmente porque essas violências às normas jurídicas elaboradas 
pela própria comunidade política representariam um regresso ao estado natural. 

E, nessa direção, reafirma as bases da soberania popular em Kant, para explicitar que, de 
acordo com o crivo da radical teoria democrática kantiana, em moldes assemelhados a de 
Rousseau, pouquíssimas repúblicas atuais - ou, mesmo, nenhuma - poderiam se considerar 
efetivamente democráticas: 
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Também a pretensão de democracia forte, indissociável do conceito de lei de Kant, tem 
que ser necessariamente mal interpretada. A enfática formulação de Kant, do princípio 
da soberania popular, que ele fundamenta a partir do direito humano de liberdade, "de 
não obedecer a nenhuma lei externa a não ser àquela à qual eu poderia ter dado meu 
consentimento" (Zum Ewigen Frieden, 1. denifitivartikel) reza: "portanto somente a 
vontade unida e conforme de todos, desde que cada um decida o mesmo sobre todos, e 
todos o mesmo sobre cada um, ou seja somente a vontade geral comum do povo pode ser 
legislativa (Metaphysik der Sitten/RL § 46). Essa exigência de Kant vai muito mais além 
do que hoje se caracteriza como democracia, a ponto de intérpretes atuais a tratarem 
somente como uma ideia exaltada e não como uma ideia da razão prática que teria a 
prerrogativa de realização. Enquanto Kant declara a introdução da "República pura" 
como a "única Constituição legítima", "também segundo seu teor", expressamente 
como objetivo de um desenvolvimento histórico continuado, ele simplesmente tolera, 
como fase transitória desse caminho, o "como se" da "forma meramente republicana de 
governo", a qual substitui o procedimento democrático fático da legislação através de 
um processo meramente simulado que também pode ser imaginado na cabeça do 
monarca legislativo esclarecido: esse deve criar suas leis "como se elas pudessem emanar 
da vontade comum de todo um povo" (Gemeinspruch II). 

Na comparação com o estágio hodierno, o cidadão das democracias de massa [18] também 
não participa efetivamente: não legisla. Há apenas esse "procedimento simulado" de que nos 
fala Maus, por meio de Kant. Não é incluído na discussão pública que, de regra, é capitaneada 
por alguns grupos de interesse. A lei, portanto, não é criada a partir de debates políticos 
amplos, mas sim atendendo a determinadas pressões - e, dessa maneira, ao indivíduo 
contemporâneo sobra apenas o direito de resistir: 

Um entendimento de democracia que combina o absolutismo de transferência de poder 
com a amenização da garantia feudal de liberdade naturalmente corresponde, mais 
precisamente, à aparição atual de democracia realmente existente. O absolutismo 
(atualmente descentralizado) de organizações sistematicamente autonomizadas, 
científicas-técnicas, econômicas e político-administrativas é delimitado somente de fora e 
nas bordas mais externas através de uma resistência feudalizada. A combinação entre 
contrato de sociedade e de domínio, sob a dominância do segundo, tornou-se realidade 
em uma forma de organização política que recebe seu auto-entendimento a partir da 
estrutura democrática do pactum unionis, mas que, na sua práxis, segue o pactum 
subjectionis. A metafísica dos fins que, segundo crença dominante, está ancorada na 
Constituição e que serve como fonte direta de legitimação de domínio é, hoje, o terreno 
sobre o qual o aparato estatal decide suas concorrências de legitimação e disputas de 
competência. O que Kant chamou, uma vez, de soberania popular é usurpado 
proporcionalmente pelos aparatos estatais que revitalizam princípios constitucionais 
corporativos em um sistema de balanço recíproco de soberanias parciais. Também faz 
parte do entendimento da limitação de domínio do fim da Idade Média o fato de um dos 
aparatos estatais, o Tribunal Constitucional Federal, aparecer como órgão de direito de 
resistência em forma judicial. Não há que se negar que esse tribunal - mesmo que em 
períodos de tempo mais esparsos -, toma decisões que asseguram a liberdade. Mas essa 
própria garantia de liberdade não está no procedimento libertário, e sim, na 
administração autoritária de uma metafísica dos fins estatais submetida à Constituição; 
mas isso significa: criada por um decisionismo de uma expertocracia de justiça. 
"Fatores perturbadores" de base democrática que querem, de fora, pôr em questão a 
uniformidade desse sistema são obrigados a lançar-se no mesmo terreno metafísico para 
fins de legitimação, e estão, portanto, terminantemente submetidos aos expertos em 
legitimação. Face ao conteúdo atual da realidade da teoria contratual duonivelada e sua 
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combinação eclética entre absolutismo e delimitação feudal-corporativa de domínio, o 
monismo democrático de Kant ainda se revela uma utopia. [19]  

Quando os políticos profissionais [20] afirmam, em tom vulgar, que certa "lei não pega", em 
verdade, a expressão pode ser traduzida como "certa lei não tem ressonância nenhuma na 
vontade popular e, por isso mesmo, não é respeitada". No entanto, dificilmente, essa 
resistência vem em forma de desobediência civil (seja pacífica, seja violenta), eis que, como 
dissemos noutro tópico, a lacuna de participação política acaba refletindo numa resistência 
"levada ao Poder Judiciário". Os juízes são convocados a escudar os supostos direitos 
reclamados pelos cidadãos, numa demanda por dignificação política que, desse modo, será 
sempre e inevitavelmente crescente, criando, em algum momento posterior, a sensação de 
ineficácia também do aparelho judiciário para receber esses pleitos. Consoante Maus [21]: 

  

O processo de refeudalização, que já repousa no deslocamento da política dos centros 
clássicos para poderosas sub-políticas incontroláveis na economia técnica e ciência, 
ainda é mais acentuado através do favoritismo da justiça como instância de arbitragem 
descentralizada e meramente reativa.  

O grande problema, conforme alertamos antes: se resistir às leis ditadas pelos poderes 
constituídos é medievalesco, valer-se de um poder constituído - o Judiciário - para enfrentar 
os outros é ainda mais danoso à prática democrática ideal. Antoine Garapon [22] ironiza que o 
Judiciário sirva de anteparo contra os demais poderes: 

O juiz torna-se o novo anjo da democracia e reclama um status privilegiado, o mesmo do qual 
ele expulsou os políticos. Investe-se de uma missão salvadora em relação à democracia, 
coloca-se em posição de domínio, inacessível à crítica popular. Alimenta-se do descrédito do 
Estado, da decepção quanto ao político. A justiça completará, assim, o processo de 
despolitização da democracia...Eis a promessa ambígua da justiça moderna: os petits juges 
nos livram dos políticos venais, e os grandes juízes, da própria política. A justiça participa 
dessa repulsa ao político tanto pelo desvio aristocrático como pela tentação populista. Mas, 
poderia o ativismo judiciário ser concebido sem o elemento novo que nossa democracia não 
consegue incorporar: a mídia? 

Isto é, a cidadania fica sem políticos e sem Política, através da atuação de um poder 
constituído, sem ter feito nada num sentido ou no outro [23]. Dessa maneira, tem-se, 
nitidamente, que a escolha da cidadania não pode ser apenas respeitar ou não à lei. O fato de 
não participar na elaboração desse instrumento e, em seguida, ter de simplesmente aderir à 
sua aplicação ou suportar o castigo pela desobediência é mesmo um dilema pré-democrático. 

Marcelo Continentino [24] revela, sob viés procedimentalista, que um dilema 
verdadeiramente democrático e, portanto, adequado à contemporaneidade, seria aquele 
mesmo que constitui a apreensão estrutural desta pesquisa: a maneira de incluir todos os 
interessados nas decisões no Estado Constitucional se tornar mais viável que a maneira de 
forçá-los a cumprir o que já restou decidido sem sua participação direta: 

A dimensão pragmática assume o fundamental papel de estabilização das relações, 
reduzindo a indeterminação do direito precisamente porque é ela que enfoca a 
Constituição como um documento público intersubjetiva e comunicativamente 
compartilhado, donde se extrairá a legitimidade e a autoridade das decisões que a 
interpretam. No paradigma procedimental do Estado de Direito, a legitimidade do 
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direito está na nota de que todos os cidadãos se sintam a um só tempo autores e 
destinatários da norma, de forma que a legitimação do processo de interpretação da 
Constituição se verificará na proporção da crescente participação das pessoas por ela 
abrangidas. Sob a dimensão pragmática, a interpretação da Constituição se legitima 
partir do momento no qual todos os destinatários têm direito de voz para manifestar 
suas respectivas visões, opiniões e pretensões sobre o que a Constituição diz e não diz. 
Cada interpretação surgida no seio da comunidade, em verdade, corresponde a uma 
pretensão de verdade sobre o texto constitucional. A legitimidade da interpretação se 
afere com a submissão dessa pretensão ao teste de universalização. No discurso de 
comunicação sobre a Constituição, garante-se e preserva-se o exercício das autonomias 
pública e privada de cada um dos membros da comunidade; legitima-se a Constituição, 
em última instância.  

Frisou-se, na passagem, o exercício das autonomias, como condição pressuposta ao ingresso 
na discussão e na deliberação sobre os problemas constitucionais, o que, uma vez mais, 
remete à expressão de Adorno "sociedade de massas" (donde vem "democracia de massas"), 
no sentido de que a liberdade individual - na condição de pilar básico do liberalismo 
oitocentista - há, pelo menos um século, não tem mais os mesmos contornos. Ser livre, nesta 
quadra histórica, pode até traduzir algo maior que a liberdade pregada pelo Iluminismo, no 
entanto, enquanto categoria filosófica, essa liberdade, hoje, é (um tanto) ilusória. É dizer, a 
liberdade num mundo em que os meios de comunicação dominam a opinião pública, 
centralizam e padronizam as condutas e propagam determinado método de atingir a 
felicidade, a partir de um modelo econômico e social de exclusão e de individualismo, não 
parece, nem de longe, a liberdade em sua acepção ideal. 

Existe uma série pré-estabelecida de condicionantes para a vida comunitária e que, 
possivelmente, não se alterarão por gerações, de maneira que o indivíduo que nasce sob a 
égide de determinados conceitos e paradigmas, muito provavelmente, não irá conseguir se 
desvencilhar deles pelo tempo inteiro de sua existência [25]. Séculos atrás, as dinâmicas que 
mantinham os conceitos e paradigmas erguidos, em geral, eram a tradição e a força bruta. O 
mundo 'pós-moderno', ao contrário, trocou a tradição pela absoluta lacuna de raízes culturais e 
a força bruta pela dominação mental-cultural (o tendenciamento, a sugestão psíquica), 
portanto, tornou-se sensivelmente mais complexo o processo de rompimento com essas duas 
novas dinâmicas. 

A propósito disso, o capitalismo, sistema econômico dominante desde as revoluções 
burguesas na Europa dos séculos XVII, XVIII e XIX, aliado à democracia deferiu poderes 
indizíveis às corporações, que, de um modo ou de outro, tolheram as liberdades individuais, 
inclusive e principalmente, a de participação política. Hoje, o interesse de empresas é o 
autêntico interesse propulsor do Estado, das tradições (ou da falta delas), da cultura (ou da 
falta dela), do uso da força bruta e, particularmente, propulsor de determinadas oportunidades 
de omissão estatal. 

Ora, o próprio conceito de soberania estatal se enfraqueceu a ponto de se discutir sua total 
eliminação. O supercapitalismo [26] apoderou-se do Estado, de modo que este passou a 
espelhar apenas os interesses empresariais (que financiam as campanhas e as ações dos 
governantes) e olvidou os interesses da cidadania. Os cidadãos, enquanto categoria 
sociopolítica, gradualmente, tornaram-se prescindíveis no esquema democrático - melhor 
dizendo, começaram a ser tangíveis, através do controle de suas vontades por intermédio do 
dinheiro. É como se os anseios populares fossem somente os anseios ditados pelas grandes 
empresas e seus contingentes manobráveis. 
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A anulação do juízo crítico dos cidadãos (ou, antes, a tentativa de impedi-los de formá-lo) se 
dá pelo espalhamento perene do supercapitalismo em toda a educação formal e informal do 
indivíduo, substituindo as potenciais virtudes cívicas desse, por apetites que melhor 
convierem ao mercado em cada momento. Apesar do tom amargurado dessa constatação, é 
preciso sinalizar, por outro lado, que não se pode imputar culpa alguma do mercado nisso, sob 
pena de incorremos no erro de personificar a figura do "capital". 

Pois sim, é possível cobrar ética e responsabilidade daqueles operadores centrais do mercado, 
mas não se esperar isso deles, se ética e responsabilidade gerarem mais despesas que lucros. 
Nesse ponto é que o engajamento político - apesar do supercapitalismo nos ladeando a todo 
instante - se transforma em tarefa da sociedade. A dinâmica de mercado deve compreender 
que os consumidores também se desvencilham de suas máscaras individualistas em nome de 
suas personalidades cidadãs. Portanto, o que se almeja é participação comprometida, sem 
sátiras vagas nos meios de comunicação, que nada sugerem ou solucionam, nem opiniões pré-
fabricadas pelas máquinas mercadológicas, que pareçam entender de cada coisa um pouco, 
sem entender, no final, de quase nada. 

Nessa lógica, o déficit de cidadania é causa e consequência da pobreza, da corrupção na 
política, do subdesenvolvimento econômico, da dominação da política e do Direito pelo 
mercado e, para completar o quadro desolador, é causa e consequência do aumento no próprio 
abismo de participação democrática, o que nos aproxima das discussões acerca das tipologias 
"democracia formal" e "democracia material", ou seja, das controvérsias se o nosso regime 
político é apelidado de democrático apenas por marcar eleições periódicas para escolha de 
representantes ou se adjetivarmos o Estado de democrático quer dizer algo além disso. 

Os apontamentos deste trabalho sugerem uma democracia material como a única 
verdadeiramente prevista no texto constitucional, destacadamente quando este resgata o Poder 
Constituinte do Povo e a Soberania popular, enquanto elementos fundantes. Nessa ordem de 
ideias, não é estranho que o Estado seja o maior incentivador da cidadania ativa: sua missão 
principal é essa, visto que, pela ordem constitucional construída, sem participação popular não 
há legitimidade na tomada de decisões [27]. Conceitos atuais de cidadania devem levar em 
consideração a existência de milhares de domínios virtuais que facilitam o acesso dos 
indivíduos a ideias e tentativas de solução sobre cada ponto das principais discussões públicas 
que permeiam o planeta. 

Dessa maneira, com o apoio da tecnologia, a soberania popular, podendo ser exercida sem 
intermediários inclusive [28], une-se à expressão sustentabilidade, que tem sido utilizada sem 
receios em diversas áreas do conhecimento, produzindo até uma falsa noção de consenso 
entre elas, quando, de fato, há diversos discursos que acionam esse mesmo paradigma para 
concluir de forma distinta. No nosso campo, maneja-se a expressão "sustentabilidade 
democrática e cidadã" [29], ainda com poucas balizas fincadas sobre o tema. 

Aliás, muitas conexões podem ser tecidas desde "sustentabilidade democrática e cidadã", 
locução essencialmente polissêmica. Porém, detemo-nos ao sentido de ideologia e processo 
empírico que advogam relações de poder equilibradas e intensas entre as instituições e os 
cidadãos, permitindo que a discussão e a deliberação públicas construam cada espaço 
institucional. 

Democratizar cada ambiência política, econômica e social é diferente de simplesmente lhes 
colocar uma "maquiagem" democrática, portanto, o fenômeno buscado não combina com uma 
democracia "pano de fundo", que não altera substancialmente as relações em prol do 
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equilíbrio de forças. Por isso a ideia de sustentabilidade se insere, nessa matéria, como 
categoria para repensar a democracia e, via de consequência, a cidadania. 

Através daquilo que exprime o termo sustentabilidade (tão propalado pelos ambientalistas), 
desvela-se uma economia que favoreça a solidariedade e um mercado regulado, políticas 
públicas de suficiência (eficiência somada ao uso de recursos finitos e, por vezes, não 
renováveis), Estado regulador de políticas redistributivas e educação cidadã (imprimindo 
consciência acerca da dignidade), criando, enfim, um meio onde liberdades reais [30] possam 
superar as liberdades formais, ou seja, onde se substitua a democracia formal pela democracia 
substancial. 

Essa necessidade de intrademocratizar, de microdemocratizar, interessa-nos por conta, 
também, do ranço da ditadura militar, ainda próxima historicamente, que forçou a nova ordem 
constitucional a lançar sobre quase todas as instituições novas bases, que, somente agora vão 
se sedimentando. Ainda que passadas duas décadas, somente agora os órgãos públicos, a 
imprensa e as entidades do terceiro setor estão aprendendo a se democratizar de dentro para 
fora, antes de cobrar apenas a democracia do lado de fora. É dizer, querer democratizar o país, 
desde as mais altas esferas de poder até o mais sofrido cidadão é muito mais intrincado que 
começar o processo incluindo esse cidadão em associações de bairro e associações de pais de 
alunos, por exemplo, que pratiquem a democracia, a fim de que esse sistema de decisões seja 
incutido como cultura, tanto quanto já é conhecido enquanto regime político. 

Não se confunda essa nova articulação social e política com movimentos altermundistas, 
pregadores de um outro mundo possível. Não se trata de imaginar um mundo todo 
transformado: são necessários apenas civismo e boa-vontade para (re)democratizar, de dentro 
para fora - de baixo para cima - todas as instituições e todas as relações sociais, econômicas e 
políticas. 

Cuidou-se da cidadania, insistentemente, não porque esquecido o papel dos outros poderes 
(constituídos), mas, ao contrário, porque se deve lembrar que eles, igualmente, são compostos 
de cidadãos: o Estado, por si, é uma ficção, naturalmente uma ficção. Logo, a força de uma 
educação para a cidadania participativa e crítica, causadora de "sustentabilidade democrática e 
cidadã", é a mesma força que impulsionará as instituições para um futuro que respeite as 
discussões e deliberações tomadas por uma cidadania reanimada. 

Nesse raciocínio, defende-se, como reflexo da teoria democrática kantiana, o esquema 
democrático de Stephen M. Griffin, democracy of rights (democracia de direitos), no qual 
todos os cidadãos dominam, minimamente, os assuntos públicos, opinando livre e 
criticamente nas discussões sobre matérias relativas ao progresso da comunidade política, 
porque informados a respeito dos projetos principais do governo, presentes e futuros [31]. A 
propósito, esse novo quadro estatal se caracteriza por resgatar dois momentos diferentes, de 
parte a parte: o governo se compromete, guiado pelos deveres constitucionais da publicidade, 
da moralidade, da eficiência, da boa Administração Pública em suma, a prestar contas com 
os cidadãos (daí expressões como "responsividade", "controle social", "accountability", 
"transparência" estarem tão em voga) e os cidadãos se comprometem - por dever 
constitucional também - a fiscalizar o funcionamento das instâncias representativas, a 
controlar as atividades essenciais do Estado, exercendo, na expressão de Michael Schudson, 
sua "obrigação de monitorar" (monitorial obligation) [32], refletida no conhecimento mínimo 
que permita ao cidadão participar inteligentemente nos assuntos do governo. 

A democracia de direitos, portanto, representa um instante político em que os direitos [33] - e 
não a "confiança" ou os "partidos políticos", ou apenas as "informações" e notícias sobre a 
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condução do Estado - é que propiciam a escalada da participação, enquanto dimensão 
fundante do próprio Estado. Noutros termos, os direitos construídos e garantidos através de 
procedimentos democráticos são o fator de retroalimentação do sistema político, eis que 
promovem a vida digna - saudável, instruída e consciente - dos cidadãos, que os incita a 
controlar os assuntos do poder. 

De alguma maneira, esse raciocínio fecha o ciclo de argumentos a partir dos quais democracia 
e constitucionalismo se contrapõem inarredavelmente. Aliás, não há sabor de novidade no 
desfazimento desse raciocínio, depois que autores como John Hart Ely, Habermas [34] ou 
Gomes Canotilho já demonstraram que a Constituição somente é legítima quando elaborada 
por processos democráticos e se atualiza validamente na medida da reprodução desses 
processos (a cada momento de interpretá-la/aplicá-la; a cada momento de vivificação 
constitucional), algo que se faz aberta e pluralisticamente, ou, numa palavra, 
democraticamente. De outro lado, a democracia, enquanto sistema político no qual, em tese, 
todos os interessados têm a possibilidade de tomar parte nas decisões que afetam à 
coletividade, melhor se compatibiliza com uma comunidade organizada constitucionalmente, 
tendo em vista que o pacto constitucional situa as estratégias e procedimentos decisórios mais 
amplos de uma sociedade, isto é, sistematiza as técnicas de decisão política capazes de 
abranger o maior número de interessados possível, o maior número de argumentos possível 
para, enfim, pôr-se em prática. Nessa interatividade, constituição e democracia se cooriginam 
e, depois, coexistem, numa simbiose, numa relação de partícula e onda de um mesmo corpo 
em movimento (a própria Política, enquanto modo de viver da comunidade na busca de 
resolver seus problemas) [35]. 

Com isso, depreende-se que Stephen Griffin, como diversos catedráticos americanos tentou 
propor um modelo de democracia que superasse as duas vertentes centrais do "argumento 
contramajoritário" [36], tanto no sentido de que a Constituição seria um instrumento 
antidemocrático, por encerrar unicamente a vontade de uma geração - a própria geração 
constituinte, obviamente - e não permitir que as futuras maiorias façam valer suas vontades, 
como na dificuldade apontada contra o Judiciário, no sentido de que o juiz decide políticas 
públicas isolado, por vezes, contrariamente ao pensamento da maioria da opinião pública. Nas 
palavras de Griffin [37]: 

A política numa democracia como essa é governada pelo fato de que todos os atores 
governamentais estão imbuídos de proteger direitos legais e constitucionais. Há, portanto, 
algo de paradoxal no coração da democracia americana contemporânea. De um lado, direitos 
são valorizados e protegidos por todos os cidadãos num grau jamais atingido em qualquer 
outra época na história americana. De outro, ferozes batalhas políticas sobre o conteúdo dos 
direitos constitucionais têm crescido fazendo do judiciário federal simplesmente outra arena 
para a contenda entre facções políticas rivais. 

É de se perceber, ainda, que Griffin não se inclina a uma crítica simplista, que aponta tão-só a 
necessidade de autocontenção judicial, ou seja, o autor não assinala o Poder Judiciário como 
culpado pela centralidade interpretativa da Constituição que passou a exercer nos últimos 
tempos [38]. O professor de Tulane, no que concordamos, demonstra que numa ambiência 
democrática ideal, a interpretação de todos os poderes constituídos é equivalente e 
equipotente na resposta aos problemas públicos (o que supera o argumento contramajoritário 
sobre o juiz): 

Para resumir, o papel do judiciário federal nos Estados Unidos contemporâneo será estruturar 
o conceito de uma democracia de direitos. Nessa espécie de democracia, os direitos 
constitucionais serão garantidos primariamente através de uma densa rede de estatutos de 
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proteção de direitos promulgados por todos os níveis de governo a pedido de um cidadão 
consciente de seus direitos. O judiciário suportará essa rede por meio da interpretação legal 
ordinária, guiada pela apreciação informada sobre a proposta última daquela rede, para 
assegurar a existência de uma ordem política que respeite a igual dignidade de todos os 
cidadãos. Esse papel judiciário limitado (relativo, por exemplo, à Corte Warren) é justificado 
por um déficit do judiciário contemporâneo quanto a vantagem comparativa em matéria de 
princípios constitucionais e por uma informação superior em matéria de direitos disponível 
aos cidadãos comuns numa democracia completamente efetiva [39]. 

De sorte que, consoante alertamos no início deste trabalho, não fará sentido, quando houver a 
ativação da cidadania e dos demais poderes constituídos em prol de conformar os ditames 
constitucionais à prática política, preocupar-se com ativismo judicial, visto que não haverá 
vantagem comparativa do aparato judiciário na construção e efetivação de direitos. 

  

Portanto, assim como na teoria democrática radical de Kant, a soberania popular numa 
democracia de direitos resgata a necessidade de todos os poderes constituídos, por missão, 
efetivarem direitos e o poder do povo ser considerado o autêntico e dinâmico poder 
constituinte. Não o simbólico ou o latente poder constituinte [40]. O Judiciário, assim, 
guardaria a interpretação que melhor se direcione à concretização dos direitos fundamentais; o 
Legislativo criaria leis a partir da limitação de não ferir - e, por outro lado, sempre 
incrementar - direitos fundamentais; o Executivo aplicaria recursos de forma responsável e 
planejada, decantando os fundamentos constitucionais e; por derradeiro, mas não 
necessariamente nessa sequência, o corpo político da cidadania fiscalizaria e expressaria suas 
decisões aos demais poderes, além de torná-las palpáveis sponte propria, isto é, sem delegar 
suas prerrogativas de cumprir os direitos, sem fazer-se representar por profissionais eleitos ou 
concursados. 

Com efeito. O Judiciário se agigantou na falta de participação popular, porque a lacuna de 
participação acaba integrada por suas decisões: os direitos, posições jurídicas de vantagem 
que deveriam ser construídas através das opções cidadãs, são insculpidos pelo Legislativo ou 
pelo Executivo, da maneira que os representantes consideram correta. Depois, os indivíduos 
que se prejudicaram com seu conteúdo reclamam aos Tribunais a modificação das leis, ao 
menos para seus casos, em particular. 

Dessa forma, as opiniões dos cidadãos a respeito de como as leis deveriam ser terminaram 
chegando à discussão pública somente por intermédio de suas petições iniciais, em ações na 
Justiça. E, por determinação constitucional, o pretório não pôde se recusar a ouvi-las, por isso, 
ao mesmo tempo em que se torna um canal para expressão da cidadania, o Judiciário 
hipertrofiou seu poder político. Ora, qualquer instituição que canalizasse os anseios da 
cidadania diretamente sofreria, num primeiro momento, uma crise sistêmica (as entradas 
seriam maiores que as saídas de processos) e uma crise de legitimação (será que alguma 
instituição poderia determinar tudo o que as outras devem fazer?). 

ALGUMAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS VIÁVEIS, A PARTIR 
DESSES MODELOS TEÓRICOS 

Neste trecho, fustigamos a atenção do leitor sobre determinadas variações nos processos de 
participação que poderiam ocorrer no Brasil, particularmente nesta quadra histórica em que a 
tecnologia nos possibilita facilidades de interação antes desconhecidas.   
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Indicações à magistratura dos Tribunais 

Como a pregação por uma democracia direta ainda parece distante de nossa realidade, ao 
menos um modelo de democracia plebiscitária, nas palavras de Hans-Peter Schneider [41], 
que é uma democracia semidireta por excelência, pode se concretizar, a partir de poucas 
mudanças no ordenamento jurídico. 

Se a grande obsessão americana - e por consequência sócio-econômica-cultural - a grande 
preocupação da doutrina da maior parte do ocidente, é com a legitimidade dos juízes 
constitucionais, é relativamente simples encontrar um sistema de indicações dos outros 
poderes (Poder Executivo, em especial) que respeite a vontade popular e conclame a 
participação, ao mesmo tempo em que resolve responde à indagação sobre a legitimidade 
desses agentes políticos [42]. 

Explicitaremos o modelo tomando por base as instâncias federais de poder, no Brasil, mas, 
certo que ele vale para o âmbito estadual, com as adaptações pertinentes (v.g., onde se lê 
Câmara dos Deputados, pode-se entender Assembleia Legislativa; onde se lê Presidência da 
República, pode-se entender Governo do Estado; onde se lê Supremo Tribunal Federal, pode-
se entender Tribunal de Justiça estadual e assim por diante). 

Com efeito, a Câmara dos Deputados, enquanto representante do povo, poderia indicar dois 
nomes a compor o Supremo Tribunal Federal. A providência substitui a indicação desses 
nomes pelo próprio povo, tendo em conta que, por razões óbvias, seria complicado à 
população em geral escolher duas pessoas que cumprissem os requisitos constitucionais a se 
habilitar a uma cadeira na Suprema Corte. Assim, a Câmara faria essa indicação, 
representando o povo. O Senado Federal, enquanto representante dos Estados - Casa da 
Federação - indicaria mais dois nomes, eis que ninguém desconhece a relevância do juiz 
constitucional em matéria federativa. O STF, e.g.¸ tem competência para conhecer e decidir 
sobre Intervenção Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva) e sobre 
violações ao Pacto Federativo. Logo, é crucial que o Senado se faça ouvir nessa indicação. 
Por fim, a Presidência da República, enquanto órgão máximo da nação (órgão maior na 
representação popular, inclusive, devido ao sistema majoritário que a elege) indicaria os 
últimos dois nomes, a formar, desse modo, uma lista sêxtupla. 

Os cidadãos apontados nessa lista fariam uma campanha frugal, especialmente via internet, à 
semelhança daquela já existente para os candidatos ao Quinto Constitucional nos Tribunais: 
sem possibilidades de cafés da manhã, almoços ou jantares pagos a determinados grupos, sem 
distribuição de brindes, sem shows de artistas para animar essa campanha ou nada congênere. 
Simplesmente, seus currículos circulariam pela internet e pela imprensa escrita e televisiva, a 
fim de que durante duas semanas, por exemplo, a população se inteirasse do perfil de cada 
candidato. 

Passada essa breve divulgação, todos que tivessem identidade civil (registro geral brasileiro) - 
e não apenas título de eleitor! - poderiam se direcionar a urnas eletrônicas ou através de sítios 
eletrônicos seguros e próprios, disponibilizados pela Administração Pública, para votar no 
candidato considerado o mais apto a se tornar Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao 
final, portanto, o candidato que recebesse mais votos seria sabatinado pelo Senado Federal e 
nomeado pelo Presidente da República o novo Ministro. Caso a sabatina rejeitasse o 
candidato, o segundo lugar se submeteria ao mesmo procedimento e assim sucessivamente, 
até que fosse escolhido o componente do Tribunal. 

Veto popular a projetos de lei 
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Outra ideia poderia modificar, substancialmente, o interesse da cidadania sobre os projetos de 
lei que tramitam nas Casas Legislativas. Após a votação de qualquer projeto na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e após a 
regular votação desse projeto na Comissão Especial que o avalia nos seus aspectos financeiros 
e nos impactos ideológicos em cada área abrangida, o projeto de lei seria submetido a 
consulta popular, para que todos os indivíduos que possuam identidade civil (registro geral 
brasileiro) possam analisá-lo e votar pela sua ida a plenário (continuidade na tramitação 
interna do projeto) ou não. 

Essa consulta, por certo, não se destinaria a todos os projetos de lei, sob pena de banalizar a 
própria tarefa de representação, exercida pelos indivíduos com mandato político para tanto, 
mas poderia ser despertada por quaisquer atores sociais - um Deputado, um Senador, um 
diretório partidário, uma união de líderes políticos, uma bancada, qualquer membro das 
Comissões Parlamentares, uma Organização Não-Governamental (ONG), um sindicato ou, 
especialmente, o conjunto de assinaturas (digitais, inclusive) de 1% (um por cento) da 
população brasileira (pessoas com identidade civil, e não apenas título de eleitor) - enfim, os 
entes que tiverem interesse em que esse projeto de lei seja melhor discutido junto à toda a 
sociedade e não somente conduzido nas instâncias legislativas ordinárias, poderão fazê-lo. 

Nessa iniciativa, o ideal de monitoramento dos projetos de lei seria aproveitado, eis que a 
população contaria com instrumento prático e decisivo de participação política, a fim de vetar, 
por exemplo, um projeto que fira o Interesse Público primário. Por certo, como qualquer 
instrumental democrático, essa ideia pode servir de arma política para travar certos projetos 
de lei, mas, pelo menos, essa demora tende a se findar com uma decisão popular a respeito do 
projeto, tendo causado, antes, a discussão daquela lei junto à sociedade. 

É impressionante o número de novas leis votadas todos os dias, em autêntica poluição 
jurídica, como denomina Cappelletti, sem que a população conheça essas iniciativas. Em 
regra, os cidadãos conhecem apenas as leis que mais lhe prejudicam, de alguma forma, na 
prática, gerando, assim, a sensação de que o trabalho dos congressistas é, quase sempre, 
pernicioso. 

A partir dessa nossa ideia, espera-se que a imprensa e outras fontes de informação divulguem 
diversos projetos políticos importantíssimos, prestes a serem votados pelos Plenários das 
Casas Legislativas (sem que, no entanto, quase ninguém da sociedade lhes dê atenção, a não 
ser esse ou aquele pequeno grupo de interesse mais imediato sobre o projeto).  

Consulta popular em votações plenárias apertadas 

Uma outra pontual alteração legislativa poderia prever consulta popular no caso de um projeto 
de lei, votado na Câmara ou no Senado, ganhar por pouquíssimos votos, por exemplo: 254 
contrários ao projeto x 255 favoráveis e 4 abstenções na Câmara Federal ou 38 contrários x 39 
favoráveis e 4 abstenções no Senado. Ou, mesmo, números mais realistas, como: 238 
contrários x 261 favoráveis e 14 faltas, na Câmara. 

É, sabidamente, tradicional o sistema majoritário para votações em colegiados, entretanto, é 
habitual da mesma maneira que a vontade política de alterar o resultado de votações muito 
apertadas persista, visto que o sistema de representação pura (democracia indireta) não 
espelha, exatamente, a vontade dos eleitores, antes, informa a vontade dos eleitos, assim, se 
houve muita rejeição a determinada iniciativa, é plenamente possível que num futuro próximo 
ela possa ser modificada. Então, a insegurança sobre determinadas decisões permanece 
quando são tomadas por maioria extremamente reduzida. 
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Como sugestão de critério, pode-se considerar o percentual de 5% (cinco por cento) da 
Câmara dos Deputados (25,65 ou 26 Deputados) ou do Senado Federal (equivalente a 4,05 ou 
4 Senadores), para aferir a significância de uma maioria. Nesses moldes, as maiores 
superiores a 55% (cinquenta e cinco por cento) dos votos seriam consideradas mais sólidas, 
enquanto a maioria mais simples possível, que é 50% (cinquenta por cento) mais um voto 
(metade mais um dos presentes ao Plenário de deliberação), estaria sujeita a uma consulta 
popular, se fosse o caso. 

Qualquer ator social (1% [um por cento] da população brasileira, novamente, uma bancada, 
um partido, a minoria derrotada etc.) poderia levar essa discussão às urnas eletrônicas e aos 
sítios eletrônicos próprios disponibilizados pelo Governo na internet, para que toda a 
sociedade (quem detiver registro geral brasileiro) possa escolher entre o SIM e o NÃO a 
respeito daquele projeto de lei, ao feitio do que já fizeram os Deputados ou Senadores. Essa 
proposta contribui para a redução da rejeição que aquela iniciativa de lei já contava, mesmo 
entre os congressistas - um potencial que poderia torná-la lei contestada entre a sociedade. 

A população se envolveria, diretamente, nos projetos de lei em que não houvesse consenso 
por parte dos parlamentares. A mais previsível crítica a essa proposta seria a geração de uma 
série de conchavos políticos (espúrios ou não), a ponto de inexistirem votações com 26 votos 
ou menos de diferença, na Câmara, ou 4 votos ou menos de diferença, no Senado: espécies de 
acordos dos representantes para fugirem dos representados. Entretanto, esse mecanismo de 
escapada à votação direta pelo povo seria combatido pela cidadania ativa, tanto através da 
pressão da opinião pública quanto através da pressão exercível por intermédio de instituições 
como a possibilidade de dissolução do Congresso ou de recall de parlamentares ou do 
Presidente da República. 

Emenda Constitucional de iniciativa popular       

A ideia já é defendida há anos por Paulo Bonavides, a quem a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), com honras especiais, designou a presidência de Comissão Especial de 
Advogados em apoio à Proposta de Emenda Constitucional que altere o art. 60, da Carta 
Magna, a fim de que essa possibilidade seja fixada num eventual inciso IV para aquele 
dispositivo. A necessidade de prever no texto magno vigente mais uma oportunidade de 
participação direta do povo, aliás, a maior delas, que é a de emendar a Constituição, 
fundamenta-se no paradoxo de o povo ser o próprio Poder Constituinte (vivo), mas não ter a 
chance de alterar o documento máximo para a cidadania. 

A maioria, nesse contexto, também deve ser ultraqualificada, tal qual a maioria parlamentar 
requerida (3/5 [três quintos] ou 60% [sessenta por cento]), a fim de não serem banalizados os 
instantes de emenda à Carta. Aliás, se a despeito desse alto quorum as Casas Legislativas já 
conseguiram promulgar 65 (sessenta e cinco) emendas em pouco mais de vinte anos, não é 
difícil supor que acaso essa reunião de votos e vontades fossem menor a Constituição já teria 
se desfigurado completamente. 

Consultas populares em Ação Direta de Inconstitucionalidade e em Ação Declaratória de 
Constitucionalidade   

Em regra, os manuais de Direito Constitucional compreendem a possibilidade de ingresso de 
determinadas entidades na condição de amicus curiae nos processos judiciais "objetivos" de 
declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade que tramitam perante o Supremo 
Tribunal Federal como grande avanço rumo à democratização da Justiça, enquanto instância 
de participação popular, tanto quanto os outros poderes constituídos. Entretanto, apesar de 
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concordarmos com essa visão, importa considerarmos um acrescentamento importante em 
direção a uma autêntica democratização. 

Na verdade, qualquer entidade que requeira seu ingresso processual como amicus curiae 
necessita de advogado constituído, além disso, deslocar-se até Brasília (DF) - ao menos nas 
datas dos julgamentos - e, antes de tudo, necessita demonstrar interesse específico acerca da 
matéria versada, passando pelo crivo da Relatoria no Supremo Tribunal, para admitir as 
manifestações daquela "parte" nos autos. Isto é, o procedimento atravessado por um "amigo 
da Corte", em alguma medida, afasta pequenas entidades e, ao mesmo tempo, não aproxima a 
todos que poderiam ser afetados por determinada decisão do Tribunal. 

Uma prática que poderia incrementar a participação popular nos julgamentos seria a das 
consultas em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de 
Constitucionalidade (ADC). Organizar-se-iam reuniões em espaços como ginásios ou escolas 
públicas (lugares de fácil acesso e boa acomodação de um grande público), para discussão e 
votação (em urnas eletrônicas) das matérias sujeitas ao crivo do STF em sede de ADI ou ADC 
- por representarem ações abstratas. Ao cabo da votação em todos os estados da federação e 
no Distrito Federal, o Relator da Ação no Tribunal daria especial atenção e enfatizaria o 
resultado dessas votações populares a respeito da matéria, para decidir consciente dos anseios 
diretamente manifestados pela população. 

O trâmite usual desses processos objetivos, conforme as estatísticas do próprio STF, é de 05 
(cinco) anos, portanto, as consultas populares não tornariam os processos lentos, porque, 
dentro de uma ótica convencional, eles já o são: realizar-se-iam no intervalo em que, segundo 
a praxe da Corte, esses processos estariam conclusos à Relatoria. Diga-se, de passagem, uma 
vez mais, a opinião computável nessas reuniões deliberativas seria daqueles que 
apresentassem registro civil nacional (carteira de identidade brasileira). Os convênios e 
termos de cooperação técnica do Supremo Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça junto 
a todos os Tribunais de Justiça garantiriam a gratuidade dos espaços utilizados para a reunião 
e da mídia suficiente a propagandear o encontro. Além disso, a condução e a lisura dos 
procedimentos ficariam a cargo de comissões organizadoras formadas nos Tribunais 
estaduais, com o auxílio de servidores ou membros do STF e do CNJ. Todas as reuniões 
seriam regulamentadas por sessões administrativas do STF, para que se definissem aspectos 
extrínsecos como, por exemplo, o tempo de duração das discussões, o número de inscritos a 
falar etc. 

Em verdade, as opiniões coletadas em todos os estados e no Distrito Federal não 
determinaram a decisão da Relatoria sobre a constitucionalidade ou não do ato normativo 
discutido na ação, contudo, ao menos, o ato de julgar já não se evidenciaria isolado, já não 
traduziria apenas uma vontade de gabinete, como tantas vezes denuncia a doutrina 
contramajoritarianista. Some-se a isso o fato de que a participação política da população seria, 
de fato, democrática, na medida em que não necessitaria convencer o Tribunal sobre seu 
interesse no feito, não necessitaria constituir advogado para ter sua manifestação ouvida e, 
sobretudo, não necessitaria se deslocar à Brasília para acompanhar o desenrolar dos autos: a 
Corte é que visitaria a população e não o contrário. 

O auxílio tecnológico 

Advogar a democracia direita, um passo adiante da defesa da democracia deliberativa já não 
ressoa tão visionário assim. A rede mundial de computadores dá exemplos corriqueiros de que 
é possível obter milhões de respostas, em segundos, sobre qualquer assunto, vindas de todos 
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os rincões do planeta. A par disso, a adaptação das estruturas democráticas à internet não 
significa apenas uma computadorização dos processos políticos. 

A mudança de forma, por certo, é importantíssima - modernização sempre é bem-vinda - no 
entanto, o que se precisa alterar, agora, é a essência. Os métodos e técnicas de participação 
foram, radicalmente, modificados, nas últimas décadas, porém, a participação em si não 
sofreu mudança brusca. 

As pessoas, por exemplo, saem, até hoje, de suas casas, de dois em dois anos, para votar em 
candidatos que não assistiram (ou ouviram) pela televisão (ou pelo rádio) no horário político. 
Assistiram, ouviram ou leram sobre eles, eventualmente, noutros momentos e receberam 
visitas deles ou de cabos eleitorais, perguntando sobre suas necessidades imediatas. A 
mudança, aí, está somente no instante do voto, que, em vez de escrito, fica magneticamente 
numa máquina que os contabiliza. 

A primeira parte dessa história sofreu forte impacto positivo: as mensagens de celular, as 
comunicações por redes sociais (twitter, orkut, facebook, blogs, linkedIn etc.), as respostas a 
enquetes via sítios eletrônicos, o recebimento de ligações telefônicas diretamente dos comitês 
das candidaturas, enfim, um arsenal tecnológico que hoje já é realidade e vem ajudando as 
campanhas. De outro modo, por que mandar mensagens por celular à população somente na 
campanha? Por que ser amigo de orkut ou seguidor do twitter do eleitor apenas quando se 
quer o voto dele? A internet se faz presente, em todos os segundos da contemporaneidade, 
justamente, para servir de canal ancilar da troca de informações entre representantes e 
representados. 

Nesse sentido, pode-se mesmo, sem sonhos, pensar em democracia direta. Um painel cujas 
decisões diárias cheguem a todos os computadores pessoais, ipads, ipods, iphones etc. como 
forma de deliberar, diretamente, sobre essa ou aquela problemática - e os resultados dessas 
pesquisas, consultas, referendos ou plebiscitos seriam implementados através das políticas 
públicas [43]. 

Outra ideia que, aos poucos, vem sendo implantada remete a uma espécie de "reforma 
agrária" no ambiente virtual. Os "latifundiários virtuais", como Google e Yahoo, seriam 
obrigados por lei, nos países em que atuam, a ceder uma porção de seus "terrenos" (domínios 
de internet) para governos e organismos não-governamentais de todo o mundo, em prol da 
divulgação de ideais de "política limpa", "meio ambiente equilibrado", "boa saúde", 
"educação de qualidade e formadora de cidadãos", "consumo responsável", "internet útil e 
engajada", "economia controlada e estável", enfim, para resumir no termo mais utilizado da 
última década, ideais de "sustentabilidade". 

Com isso, a democracia se alimentaria a partir do estímulo dos cidadãos aos assuntos 
relacionados à vida pública, à vida na comunidade política, de maneira que não haveria mera 
virtualização das formas, e sim uma substantiva alteração do próprio teor da participação, por 
conta da mente estendida [44] gerada pela internet e por todos os acessórios tecnológicos 
possíveis nos dias atuais (uma esfera pública digital). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se analisou, vive-se um instante histórico de intensas transformações mundiais, a 
exemplo de uma completa globalização (científica, econômica, política, cultural, religiosa 
etc.), de uma reorganização dos países frente a essa nova ordem global, de um capitalismo 
que a cada crise demonstra novas facetas e se torna aparentemente mais fortalecido, de uma 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1837



ciência que divulga a incerteza como aquilo que há de mais certo, de uma tecnologia 
indomável, de uma virtualização das relações humanas, em suma, de uma complexidade da 
vida contemporânea sob todos os aspectos. E, nesse paradigma de uma Modernidade Líquida, 
na expressão de Bauman [45], cada investigação científica se torna rápida demonstração de 
novas ideias que, à medida que estudam a realidade, ajudam a transformá-la. 

Em um exemplo brasileiro para essas transformações estruturais radicais, percebeu-se que, a 
despeito da "revolução socializante" representada pela Constituição Federal de 1988 e, a 
despeito de se destacar efusivamente a "redemocratização" do Estado, não houve um processo 
político que correspondesse à democratização efetiva de todas as bases institucionais recém-
criadas ou daquelas que sobreviveram à ditadura e, o que é mais grave, não houve um 
processo de democratização que cultuasse a participação ativa da cidadania nas decisões do 
Estado. 

Nesse sentido, a práxis sócio-política que se desenvolveu exultou o sentido figurado do 
primeiro artigo da Constituição (que proclama: todo o poder no Estado emana do povo) em 
prejuízo de seus potenciais sentidos concretos. A propósito, mesmo os sentidos literais que 
poderia receber foram limitados, severamente, pelo próprio art. 14 da Carta Magna, ao aduzir 
que a soberania popular se exerce mediante o sufrágio universal, pelo voto direto e secreto e 
por intermédio de referendos, plebiscitos e sugestões de leis ordinárias ao Parlamento. Com 
isso, a circunstância textual mais rasa para esses dispositivos nos leva a crer que o próprio 
soberano somente acessa o poder por meio de institutos auxiliares [46]. 

A par disso, a realidade democrática nacional (inclusive as doutrinas jurídicas e não-jurídicas 
que se desenvolveram nesse período, salvo poucas exceções) permaneceu fixada na ideia 
oitocentista liberal-elitista de que o constitucionalismo é servil, unicamente, a uma contenção 
do poder. Esse entendimento, consequentemente, carregou a ideia de rígida separação dos 
poderes constituídos, a estrita diferenciação entre representantes (eleitos) e representados 
(eleitores), a acepção de Estado-leviatã, que precisaria ser limitado em seu arbítrio e, pior, a 
imagem de que o Poder Constituinte se consome no momento de fundação do Estado 
Constitucional, remanescendo "latente", "adormecido", em todos os momentos posteriores da 
evolução daquele Estado. 

Portanto, a cidadania, no sentido de povo conectado politicamente e almejando participação, 
fora alijada do processo político ordinário: sua "intromissão" se daria apenas nos instantes em 
que os políticos profissionais escolhessem - como se disse. E essa sabotagem 
institucionalmente gerada redundou numa tentativa de refúgio dos anseios populares junto ao 
Poder Judiciário, que, em tese, seria o único poder constituído obrigado a ouvir todos os 
reclamos individuais. Num desenrolar desse processo, o Supremo Tribunal Federal (na 
condição de Corte maior da jurisdição brasileira) se tornou protagonista de diversos embates 
políticos, nomeadamente os que envolviam a realização de direitos fundamentais através de 
políticas públicas que deveriam ser garantidas pelo Poder Executivo. 

E, então, a perplexidade que guiou esta pesquisa veio a lume: a batalha dos poderes 
constituídos por espaços institucionais cada vez mais ampliados (e, portanto, cada vez mais 
prestigiosos para cada um deles) somente tem lugar por conta de um vácuo de poder causado 
pela expulsão da cidadania ativa das disputas pela dianteira na tomada de decisões no Estado. 

Aliás, esse banimento do povo da condição de soberano proativo para a condição de soberano 
sempre-representado e, por óbvio, soberano silencioso, é reproduzido por uma hermenêutica 
constitucional equivocada, na medida em que presa a ideais incompatíveis com os 
acontecimentos político-sociais do século XXI. 
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Nesse ponto, resgatamos as ideias de Kant, de democracia a partir da radical soberania 
popular e divulgamos a teoria contemporânea de Stephen Griffin, no mesmo sentido da 
kantiana, a pregar uma democracia de direitos, onde a concretização dos direitos 
fundamentais repercutiria em maior e mais efetiva participação popular, enquanto autêntico 
soberano do Estado Constitucional. 
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www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521658837. 
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[17] MAUS, Ingeborg. O Direito e a Política..., ob. cit., p. XXIII. 
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negócios, a democracia e o cotidiano. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008 ou, ainda, 
BARNES, Peter. Capitalism 3.0: a guide to reclaiming the commons. San Francisco: Barrett-
Koehler publishers, 2006. 

  

[27] "A atual volta do desenvolvimento histórico da soberania do Direito, acima da 
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[31] "Em conclusão: nós passamos de um estágio onde a cidadania se manifestava como uma 
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partidos, onde a cidadania se expressou como um quadro de filiações a esses partidos e grupos 
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informados. Um cidadão monitor compreende (em vez de ler) o ambiente informacional de 
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concretamente: os direitos fundamentais tem uma função democrática, dado que o 
exercício democrático do poder: (1) significa a contribuição de todos os cidadãos (arts. 
48º. e 109º.) para o seu exercício (princípio-direito da igualdade e da participação 
política); (2) implica participação livre assente em importantes garantias para a 
liberdade desse exercício (o direito de associação, de formação de partidos, de liberdade 
de expressão, são, por ex., direitos constitutivos do próprio princípio democrático); (3) 
coenvolve a abertura do processo político no sentido da criação de direitos sociais, 
económicos e culturais, constitutivos de uma democracia económica, social e cultural 
(art. 2º.) Realce-se esta dinâmica dialéctica entre os direitos fundamentais e o princípio 
democrático. Ao pressupor a participação igual dos cidadãos, o princípio democrático 
entrelaça-se com os direitos subjectivos de participação e associação, que se tornam, 
assim, fundamentos funcionais da democracia. Por sua vez, os direitos fundamentais, 
como direitos subjectivos de liberdade, criam um espaço pessoal contra o exercício de 
poder antidemocrático, asseguram o exercício da democracia mediante a exigência de 
garantias de organização e de processos com transparência democrática (princípio 
maioritário), publicidade crítica, direito eleitoral). Por fim, como direitos subjectivos a 
prestações sociais, económicas e culturais, os direitos fundamentais constituem dimensões 
impositivas para o preenchimento intrínseco, através do legislador democrático desses 
direitos". CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª 
Edição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 291. 

[34] "Então, a proposta da Constituição procedimental enquadra-se, sim, no movimento 
do constitucionalismo cuja finalidade é evitar a formação absoluta do poder na mão de 
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uma única autoridade. A crítica contra o procedimentalismo constitucional deve ser 
devidamente ponderada para que, a pretexto de preservar o constitucionalismo, a 
tradição histórica dos direitos fundamentais não venha a sacrificar a própria 
Democracia. Esse, aliás, é um dos grandes desafios atuais do direito constitucional: 
equilibrar a Democracia com o constitucionalismo; a liberdade dos antigos com a 
liberdade dos modernos". CONTINENTINO, Marcelo C. Revisitando os fundamentos..., 
ob. cit., p. 106. 

[35] "Toda Constituição é Constituição no tempo; a realidade social, a que são referidas 
suas normas, está submetida à mudança histórica e esta, em nenhum caso, deixa 
incólume o conteúdo da Constituição. Quando se desatende dita mudança, o conteúdo 
constitucional "fica petrificado" e a curto ou longo prazo não poderá cumprir suas 
funções. Da mesma forma, a Constituição pode descumprir suas tarefas quando se 
adapta, sem reservas, às circunstâncias de cada momento; em tal caso, suas normas já 
não são pauta das circunstâncias, mas são estas que atuam como parâmetros de suas 
normas. Funcionalmente e só até certo limite pode contrapor-se a tal situação mediante 
a exigência de maiorias qualificadas para a reforma constitucional. Em ambos os casos, 
no entanto, a força dos fatos revela-se superior ao poder do Direito; no primeiro caso, o 
tempo deixa defasada a Constituição, e, no segundo, a degrada até reduzi-la a mero 
reflexo das relações de poder existentes em cada momento". HESSE, Konrad. Temas 
Fundamentais..., p. 13-14.  

[36] "O que a Constituição significa? E quem decide? Estas duas perguntas têm sido o cerne 
da teoria constitucional há décadas, embora tenha havido um consistente conflito sobre que 
questão tem a primazia. Neste ensaio, foco sobre a última questão e ofereço uma teoria do 
judicial review que é sensível aos nossos valores democráticos e as circunstâncias políticas, 
sem ser sujeita às várias linhas de críticas contra a dificuldade contramajoritária de Bickel. Eu 
acho que vale a pena andar por este caminho bem usado novamente porque as recentes 
decisões da Suprema Corte sinalizam que estamos entrando numa nova era em que os direitos 
criados através da deliberação democrática não serão sujeitos a contestação judicial. Isto 
significa que as questões debatidas exaustivamente sob a égide da dificuldade 
countermajoritária podem ser analisadas sob uma nova luz. A questão colocada por decisões 
recentes do Tribunal não é uma defesa dos direitos das minorias contra as incursões 
majoritárias, mas sim à questão institucional de qual ramo do governo está em melhor posição 
para proteger os direitos constitucionais". GRIFFIN, Stephen M. The Age of Marbury..., ob. 
cit. 

[37] GRIFFIN, Stephen M. The Age of Marbury..., ob. cit. 

[38] "Haja vista a compreensão normativa da constituição se formar a partir da 
aceitação de valores políticos, a supremacia da constituição não pode mais ser reduzida 
a uma supremacia do Judiciário ou da Suprema Corte. Essa redução, segundo 
GRIFFIN, era possível e necessária no século XIX e na primeira metade do século XX, 
haja vista, naquele tempo, a democracia (nos termos como ela hoje é considerada) ser 
inexistente e cabia, desse modo, ao Judiciário proteger o direito de minorias que 
poderiam ser prejudicadas na disputa democrática: a Suprema Corte cumpria a 
legítima função de defender a Declaração de Direitos contra incursões do poder da 
maioria. Já com o advento da democracia tal como hoje a conhecemos, aquele autor 
entende que a tarefa da Suprema Corte deixa de ser a de proteger direitos da minoria 
contra o poder da maioria, para passar a resolver conflitos de direitos, claramente 
surgidos por força do embate democrático de interesses dos mais diversos grupos dentro 
da sociedade civil". VIEIRA, José Ribas. DUARTE, Fernanda. Teoria da mudança 
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constitucional: sua trajetória nos Estados Unidos e na Europa. Rio de Janeiro: 
RENOVAR, 2005, p. 91-92. 

[39] GRIFFIN, Stephen M. The Age of Marbury..., ob. cit. 

  

[40] "O poder constituinte atua de forma permanente. Ele se refere ao povo concreto, com 
autoridade e força para estabelecer a constituição, manter sua pretensão normativa e revogá-
la. A manutenção ou erosão da normatividade constitucional está ligada à permanência do 
poder constituinte, fonte da sua força normativa". BERCOVICI, Gilberto. Soberania e 
Constituição..., ob. cit., p. 34-35. 

[41] SCHNEIDER, Hans-Peter. Democracia y constituición: orígenes de la ley fundamental. 
Tradução para o espanhol: Angela Collado Ais e Manuel Bonachela Mesa. Madri: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1991.   

[42] Além disso, importante considerar o escólio de Dalmo de Abreu Dallari, como uma 
solução alternativa: "Não é democrática uma instituição cujos dirigentes, pelo modo como são 
escolhidos e por seu relacionamento com os níveis inferiores da hierarquia administrativa, 
comportam-se como aristocratas privilegiados. Isso tem aplicação ao Poder Judiciário, cujas 
cúpulas dirigentes são escolhidas apenas pelos membros de órgãos de nível superior. Não é 
dada qualquer oportunidade para que os integrantes dos níveis inferiores, muito mais 
numerosos e igualmente integrantes do Judiciário, possam manifestar-se sobre a escolha dos 
dirigentes ou sobre outros assuntos que interessam a todos." DALLARI, Dalmo de Abreu. O 
poder dos juízes..., ob. cit., p. 150. 

[43] Recentemente (6/4/2010), em audiência no Senado Federal, o Ministro das Relações 
Exteriores, Celso Amorim respondeu a perguntas de internautas, que eram lidas por 
Senadores, através de seus celulares e notebooks, em tempo real. Isso faz com que qualquer 
brasileiro, no mundo inteiro, possa ser atendido por um Ministro, sem nunca tê-lo visto de 
perto ou nunca pretenda estar em Brasília. 

[44] CLARK, Andy. Natural born-cyborg..., ob. cit. 

[45] Ver BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida..., ob. cit. 

[46] Ver BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional..., ob. cit., p. 154: "Essa leitura 
interpretativa, referente à aplicação do art. 14, é de todo o ponto formalista e se prende à 
Velha Hermenêutica, cuja vocação e critérios jusprivatistas desatendem, por inteiro, à 
evolução teórica mais recente do Direito Constitucional".  
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DIREITO PENAL E O ESTADO PLURINACIONAL COMUNITÁRIO: 
CONSIDERAÇÕES 

 
PENAL LAW AND COMMUNITARY PLURINATIONAL STATE: CONSIDERATIONS 

 
 
 

Fernando Nogueira Martins Júnior 
 

RESUMO 
O artigo trata dos elementos e desafios para a construção de um Direito Penal congruente com 
os princípios do Estado Plurinacional Comunitário da República da Bolívia. A argumentação, 
que tem como base um documento governamental boliviano, analisa os princípios 
constitucionais-convencionais-penais da Bolívia, disserta sobre o garantismo penal tomado 
como matriz para o Direito Penal boliviano, para então passar a colocações axiológico-
políticas sobre o assunto. Após, passa-se em revista os pontos de avanço dogmático-político 
do Rascunho de Parte Geral do Código Penal, proposto pelo Viceministério de Justiça e 
Direitos Fundamentais da Bolívia, indicando-se o imenso avanço em termos de reafirmação 
dos direitos fundamentais dos cidadãos bolivianos através do reconhecimento no Direito 
Penal das diversas nacionalidades existentes naquele Estado. 
PALAVRAS-CHAVE: PENAL, PLURINACIONAL, CÓDIGO, GARANTISMO, 
PRINCÍPIOS 
 
ABSTRACT 
The article is about the elements and challenges towards the construction of a Penal Law 
congruent with the principles of the Communitarian Plurinational State of the Republic of 
Bolivia. The argumentation, which has as basis a Bolivian governmental document, analyses 
the constitutional-conventional-penal principles of Bolivia, dissertates on the penal garantism 
taken as a matrix for the Bolivian Penal Law, in order to pass to axiological-political 
appointments on the subject. After, it is reviewed the dogmatic-political advancement points 
of the Draft of the Penal Code’s General Part, proposed by the Viceministry of Justice and 
Fundamental Rights of Bolivia, indicating the immense advance in terms of reassurance of the 
fundamental rights of the Bolivian citizens through the recognition in the Penal Law of the 
multiples nationalities that exist in that State. 
KEYWORDS: PENAL, PLURINATIONAL, CODE, GARANTISM, PRINCIPLES 
 
 

   

À guisa de introdução 

"En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. 
Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de 
verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y 
comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad 
como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo 
hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. 
El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en 
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las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las 
luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras 
del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros 
mártires, construimos un nuevo Estado. 
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, 
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del 
producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad 
económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia 
colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico 
de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, 
portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre 
determinación de los pueblos. 
Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario 
del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. 
Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias 
a Dios, refundamos Bolivia. 
Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible 
esta nueva historia." 

  

Preâmbulo da Constituição Política do Estado da Bolívia de 2009 

  

A proposta de articular questões acerca do Direito Penal no Estado Plurinacional Comunitário 
é problemática basicamente por duas razões: primeiro porque a própria experiência do Estado 
Plurinacional Comunitário enquanto manifestação política é muito nova - a nova Constituição 
Política do Estado da Bolívia entrou em vigência em 07 de fevereiro de 2009 por 
promulgação do presidente Evo Morales, após aprovação em referendo realizado em 25 de 
janeiro do mesmo ano; ainda, a proposta do Estado Plurinacional Comunitário é tão generosa, 
mas tão generosa que qualquer jurista com um alinhamento minimamente progressista poderá 
reconhecer, na potencialidade emancipatória de tal projeto de Estado, um empecilho real para 
críticas - que sempre, neste momento, serão por demais prematuras e fadadas a municiar 
setores retrógrados da comunidade jurídica e política, ansiosos em contribuir para o malogro 
daquele projeto e para a consolidação de um referencial normativo oligárquico, de matriz 
européia e norte-americana. 

            Portanto este artigo, em vários momentos (em sua maioria, cremos), se 
consubstanciará mais em peça de publicização do que propriamente de crítica ou mesmo de 
análise comparativa. Ainda é cedo para avaliarmos o êxito ou o fracasso do projeto 
plurinacional comunitário, e os esforços científicos progressistas adquirem por certo o vetor 
de sustentar a iniciativa embrionária do Estado boliviano. Por isso o caráter sui generis do 
presente trabalho. 

Este artigo - como se indica no nome - se propõe a discorrer sobre o Estado Plurinacional a 
partir do olhar sobre o Direito Penal congruente com aquele. Para tanto tomaremos como eixo 
(e como fonte principal para a exposição da argumentação) o documento "¿Qué Código Penal 
Para un Estado Plurinacional Comunitário? - Lineamientos generales para la codificación 
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penal em Bolívia", produzido pelo Viceministério de Justiça e Direitos Fundamentais da 
República da Bolívia[1] e de autoria de Idón Moisés Chivi Vargas[2]. 

O argumento terá um sentido descendente: trataremos do Estado Plurinacional Comunitário 
em si e das possibilidades de um Direito Penal acoplado a este marco, passaremos ao 
garantismo penal per se que regeria enquanto macro-princípio a normatização penal boliviana 
pós-2009 e então trataremos em pormenores dos institutos do "Rascunho da Parte Geral do 
Código Penal Boliviano conforme as resoluções adotadas na reunião de Santa Cruz de La 
Sierra (14 a 16 de fevereiro de 2008)", documento este publicado pelo supra-referido 
Viceministério sob o epíteto de "Primeiro Documento". 

  

Fundamentos do Direito Penal Plurinacional: O Estado Social de Direito e a prevenção 
limitada 

            A história dos sistemas penais latinoamericanos, em especial da legislação 
incriminadora que o sustenta, é uma sucessão tétrica de abusos, mortificações e extermínios 
cotidianos. A tradição policialesca e hiper-repressiva em nosso continente depõe contra 
qualquer tentativa de instaurar um Direito Penal mais avançado, sem que as condições 
institucionais, sócio-econômicas e geopolíticas para tanto se apresentem. 

            Se no Brasil um avanço da legislação penal se encontra longe do horizonte dos 
cidadãos - exatamente pelo atraso das condições acima indicadas - pode-se dizer que, se um 
salto qualitativo concreto pode ser feito no sentido da racionalização e humanização do 
sistema penal, isso se daria em um país como a Bolívia, após a salutar ruptura proporcionada 
pela promulgação da Constituição de 2009 e a caracterização do estado boliviano como 
"social de direito plurinacional comunitário"'. 

            Versa o art. 1º da Constituição boliviana: 

  

"Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 
lingüístico, dentro del proceso integrador del país." Grifo nosso 

  

            A aposição da qualificação "Social" na definição do Estado boliviano tem 
repercussões importantes, ao agregar ao Estado Democrático de Direito a concreta proteção 
dos direitos dos cidadãos para além da sanha punitiva que, ao violar sistematicamente direitos 
fundamentais, que diz agindo "pro societate", quando age sim no interesse dos gestores de 
Estados oligárquicos, interesse completamente apartado dos anseios democráticos da 
população. 

            A concepção de "Estado social e democrático de Direito", segundo Santiago Mir Puig, 
surge na Constituição alemã do pós-guerra e embasa o texto constitucional espanhol de 1978, 
nascido do fim da ditadura franquista[3]. Esta mesma concepção viria - expressa ou 
tacitamente - a inspirar as disposições constitucional-penais de países como Paraguai, 
Equador e Argentina[4] - e Bolívia, repita-se.  
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            Novamente de acordo com Mir Puig, citado no documento do Viceministério 
boliviano, coloca-se que o Direito Penal num Estado Social de Direito tem o melhor de dois 
mundos: se arvora em promotor da "proteção efetiva dos cidadãos" - modulando por 
conseqüência a "prevenção penal - e apenas na medida do necessário para aquela proteção" 
(dimensão social) e; coloca como primordial os limites ao poder punitivo do Estado frente aos 
direitos dos cidadãos (dimensão democrático-liberal)[5]. 

            A resultante disso seria uma "prevenção limitada". Que seria isso? 

Explicamos. 

Na dogmática penal convivem, desarmoniosa e contraditoriamente, várias teorias de 
justificação da pena, sendo os ramos principais a retribuição (retribui-se o mal causado pelo 
crime pelo mal da imposição da pena), a prevenção geral positiva (a pena como propaladora 
de valores tidos como corretos pelo Estado, a pena educando para a cidadania), A prevenção 
geral negativa (a pena como intimidação a todo o corpo social, dissuadindo pelo medo o 
cometimento de crime), a prevenção especial positiva (a pena como espaço e momento de 
ressocialização e reintegração do criminoso ao seio da sociedade) e a prevenção especial 
negativa (a pena como cerceamento da liberdade de locomoção e ação do criminoso, que 
assim deixa de cometer crimes no espaço social pelo tempo de sua pena). 

Com as conseqüências das dimensões social e democrático-liberal de um dado Estado (como 
a Bolívia) o que surgiria seria uma diretiva de legislação e ação penais voltada para a 
prevenção; mas não nos moldes clássicos, e sim uma prevenção limitada que, ao conjugar sob 
a orientação de concretude de direitos o melhor de todas as teorias, se consubstanciaria numa 
forma elevada de "prevenção geral positiva"[6]. 

O direito penal - e a pena, por óbvio - serviria então para promover em escala nacional os 
valores comunitários, de respeito aos direitos das nacionalidades, dos indivíduos e da natureza 
(a mãe-terra, Pachamama); a pena, quando aplicada, seria a menos gravosa possível e a mais 
apta a promover o condenado como cidadão pleno de direitos garantidos, para além da busca 
estatal de um sofrimento expiatório ou da estigmatização do cidadão como criminoso ou anti-
social. 

A tipificação de condutas e a cominação de penas estariam então cerceadas pelos princípios 
constitucionais e plurinacional-comunitário-penais. A tal ponto que, exemplificando, tais 
princípios infraconstitucionais se encontrariam no próprio corpo do Código Penal do novo 
Estado, conforme o Rascunho da Parte Geral do Código Penal elaborado pelo Viceministério 
de Justiça e Direitos Fundamentais. Cada princípio constaria de um item do artigo 1[7] na 
parte inicial do Código Penal, acrescido de sua explicação. 

Vale a pena uma enumeração rápida de tais princípios: legalidade estrita (legalidade típica); 
legalidade de conseqüências penais (legalidade das penas e medidas); normas supremas 
(impossibilidade de tipificação e interpretação contrária à Constituição e aos Tratados 
Internacionais ratificados pela República); culpabilidade e co-culpabilidade (necessária 
verificação da culpa concreta do cidadão e da concorrência da culpa do Estado em não lhe dar 
condições para não delinqüir); direito penal de ato (pune-se o ato cometido, não a 
personalidade ou a conduta de vida do agente); legalidade das omissões (infrações penais só 
podem ser cometidas por omissão se houver previsão expressa em lei); ofensividade e 
insignificância (só se pune lesão relevante a bem jurídico penalmente tutelado); exclusão de 
responsabilidade objetiva (não há infração sem dolo ou culpa); imprescritibilidade (não 
prescrevem as ações e penas nos casos que assim dispõe o direito internacional convencional 
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ou consuetudinário); humanidade, personalidade e proporcionalidade (proibição de penas ou 
execução de penas cruéis, desumanas ou degradantes, ou que ultrapassem sobremaneira a 
pessoa do condenado, ou que sejam desproporcionais às lesões dos bens jurídico-penais 
correspondentes); pluriculturalidade (toda dúvida referente aos limites da competência da 
justiça comunitária será resolvida em favor da jurisdição que melhor resolva o conflito, 
respeite o pluralismo cultural e conserve ou restabeleça a paz social); irretroatividade da lei 
penal (a lei só retroage para beneficiar o condenado, inclusive as excepcionais e as 
temporárias. Em caso de dúvida, nunca se pode resolvê-la sem antes consultar o condenado); 
valores culturais (a responsabilidade penal se estabelece levando em conta a cosmovisão e os 
valores culturais dos protagonistas do conflito), e; ultima ratio (em qualquer caso o Judiciário 
privilegiará a reparação e a segurança das vítimas e aplicará a pena de prisão na medida 
estritamente necessária)[8]. 

            Em suma: a existência de um sistema penal e da normativização que o sustenta passa a 
se legitimar quando coaduna com dois elementos: a concreção dos direitos dos cidadãos e 
cidadãs e a limitação do direito de persecução criminal do Estado.    

A construção dos princípios penais e do modus operandi institucional-penal do Estado 
Plurinacional Comunitário boliviano se alimenta de outro campo axiológico-normativo que 
não o relativo ao Estado Social. É o garantismo penal, sobre o qual se discorrerá a seguir. 

  

O garantismo penal 

            Invariavelmente todos os discursos político-penais progressistas na América Latina 
partilham do mesmo paradigma, qual seja, o garantismo. 

            O conjunto de proposições que dão corpo a este paradigma surgiu na monumental obra 
do jurista italiano Luigi Ferrajoli de nome "Direito e Razão". Lá, por entre as vastas pesquisa 
e linhas argumentativas, Ferrajoli dispõe os princípios que guiariam o garantismo. 

Seriam eles: retributividade ou conseqüencialidade da pena em relação ao delito (nulla poena 
sine crimine); legalidade, nos sentidos lato e estrito (nulla poena sine lege); necessidade ou 
economia do direito penal (nulla lex [poenalis] sine necessitate); lesividade ou da 
ofensividade do evento (nulla necessitas sine injuria); materialidade ou exterioridade da ação 
(nulla injuria sine actione); culpabilidade ou responsabilidade pessoal (nulla actio sine 
culpa); jurisdicionalidade, nos sentidos lato e estrito (nulla culpa sine judicio); acusatório ou 
separação entre juiz e acusação (nullum judicium sine accusatione); ônus da prova ou 
verificação (nulla accusatio sine probatione), e; contraditório ou defesa, ou falseabilidade 
(nulla probatio sine defensione)[9]. 

            Qualquer semelhança com os princípios do Rascunho de Parte Geral do Código Penal 
boliviano não é mera coincidência, por certo. 

Outro elemento importante é a finalidade garantista da pena. Pugnando por um minimalismo 
penal, o garantismo não advoga enfaticamente a efetividade em si de qualquer pena, nos 
marcos retributivo ou preventivos clássicos. Se os marcos existem e fazem parte do arcabouço 
operacional do direito penal de vários países, não é porque são eficazes e pertinentes quanto 
ao fim a que se propõem, mas sim pela inércia e pela tradição auto-referente e autoritária do 
direito penal. 
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            Pois para o garantismo a pena tem uma função precípua apenas: a evitação da 
vingança privada, da retirada do monopólio do uso da violência (no que toca ao sistema 
penal) das mãos do Estado. 

            Nas palavras do jurista argentino Eugenio Raul Zaffaroni: 

  

"Para Ferrajoli, um direito penal mínimo legitima-se, unicamente, através de razões utilitárias, 
ou seja, pela prevenção de uma reação formal ou informal mais violenta contra o delito. Em 
outros termos, para esse direito penal mínimo, o objetivo da pena seria a minimização da 
reação violenta contra o delito. Esse direito penal seria, portanto, justificado como um 
instrumento impeditivo da vingança."[10] 

  

            A propósito, fica a dúvida: a América Latina é notória pela sua criminologia que, 
como uma de suas pautas mais importantes, se presta a deslegitimar, como fator propiciador 
de paz social ou justiça, o direito penal eurófilo há muito instalado no continente. O próprio 
Zaffaroni é um dos proponentes do "marginalismo jurídico-penal latinoamericano" que retira 
a validade e a legitimidade dos sistemas penais vigentes e mesmo os que surgirão - indicando 
a necessidade de se forjar um novo método de gestão de conflitos sociais. 

            Por que será que o marco de todos os Estados progressistas em todo continente é o 
garantismo - que sempre legitima o sistema penal, ainda que mínimo -, e não o citado 
marginalismo, ou mesmo outra concepção menos identificada com a ratificação dos modelos 
punitivos europeu e norte-americano? 

            A princípio se pensa que o afastamento dos referidos modelos poderia ser uma ruptura 
muito drástica no entender dos estadistas e legisladores de nosso continente. 

            Se no que concerne à Bolívia poder-se-ia dizer a mesma coisa, poderíamos 
empreender outras especulações. Talvez o intuito boliviano seja o que utilizar o garantismo na 
sua natureza de "semi-dispositivo", manejado em prol da emancipação de seus cidadãos. 

  

O garantismo como semi-dispositivo para a emancipação dos bolivianos 

            O construto ferrajoliano, no que toca à finalidade da pena, nada mais é que um quase-
dispositivo, que opera efetivamente não em suas funções manifestas, mas sim na dinâmica 
que ele cria ao inserir sujeitos em uma situação da qual um determinado efeito é esperado. É 
dizer, a pena no garantismo não serve para retribuir o mal ou para prevenir no viés penal 
tradicional; serve sim à consolidação de uma disposição socialmente compartilhada de não 
tomar a justiça nas próprias mãos. 

            Para o garantismo a pena falha em todos os seus intuitos, exceto no da manutenção de 
uma ordem mínima na qual o poder de punir permanece com o Estado e não passa para o 
particular. 
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            Se tomarmos como válido de pronto este minimalismo penal sui generis e somarmos 
tal aporte de origem européia à orientação plurinacional, tem-se talvez um arranjo apto a 
subverter o discurso penal dominante. 

Conforme Marshall Sahlins, antropólogo estadunidense: 

  

"Somos advertidos - por Akhil Gupta e James Ferguson, por exemplo - de que, ao celebrar a 
criatividade histórica dos povos indígenas em face da globalização, ignoramos a tirania do 
sistema mundial e assim tornamo-nos cúmplices da dominação ocidental. Por outro lado, é 
claro que, quando nos referimos à hegemonia sistemática do imperialismo, ignoramos as lutas 
dos povos por sua autonomia cultural e assim tornamo-nos cúmplices da dominação 
ocidental.[11] 

  

            Temos aqui uma chave interessante de interpretação do desafio plurinacional: deve-se 
atacar tanto a dominação imperialista quanto promover as lutas locais em prol de autonomia e 
dignidade concomitantemente, sem privilegiar um ponto em detrimento ao outro. O campo de 
luta passa a ser necessariamente de dimensões universal e particular, global e local, 
antiimperial e nacional. 

            Nesta empresa muitas são as estratégias e frentes de combate. Ainda com Sahlins: 

  

"Hoje, fala-se muito em 'culturas da resistência', embora fosse claramente mais acurado 
descrever o que vem acontecendo a diversas vítimas do imperialismo ocidental como 
resistência da cultura. Além disso, essa resistência vem-se dando há muito tempo, desde 
antes e de forma independente do imperialismo ocidental. A subversão cultural, ao envolver a 
integração do estrangeiro nas categorias e relações do familiar - uma modificação nos 
contextos culturais das formas e forças externas que modifica também seus valores -, é algo 
consubstancial às relações interculturais. Como modo de diferenciação inerente à ação 
humana, esse tipo de resistência cultural é mais inclusivo que qualquer oposição deliberada, já 
que não requer uma política autoconsciente de distinção cultural, nem se restringiu 
historicamente às reações dos povos colonialmente oprimidos."[12] 

            

Nessa abordagem, poderíamos afirmar que uma resistência cultural mais ampla e mais efetiva 
não viria de uma contraposição simples - e tradicional - entre valores locais e valores 
hegemônicos, valores das nações e valores do império. A inclusão deformadora - a 
"antropofagia" dos modernistas brasileiros, se se quiser - seria mais subversiva, mais apta a 
desmontar o aparato de cooptação ideológica imperial do que a frontalidade (sempre débil, na 
correlação de forças mundiais) de um rechaço incondicional de tudo que não diz 
originalmente respeito à Bolívia ou à América Latina. 

A assunção do garantismo europeu poderia ser um experimento neste sentido. Com a ativação 
do semi-dispositivo garantista abrir-se-ia um espaço para a afirmação concreta de direitos no 
país - ainda que em marcos eurófilos - enquanto que em outros momentos se constrói as 
condições sócio-política-ideológicas para uma ruptura mais profunda no futuro[13].  
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Mas o que seria um dispositivo? Michel Foucault, filósofo francês, nos explica em uma 
entrevista de 1977: 

  

"Aquilo que procuro individualizar por este nome [dispositivo] é, antes de tudo, um conjunto 
absolutamente heterogêneo que implica discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, 
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais e filantrópicas, em resumo: tanto o dito como o não dito, eis os elementos 
do dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece entre estes elementos (...) 

"(...) com o termo dispositivo, compreendo uma espécie - por assim dizer - de formação que 
num certo momento histórico teve como função essencial responder a uma urgência. O 
dispositivo tem, portanto, uma função eminentemente estratégica (...) 

(...) 

Disse que o dispositivo tem natureza essencialmente estratégica, que se trata, como 
conseqüência, de uma certa manipulação de relações de força, de uma intervenção racional e 
combinada das relações de força, seja para orientá-las em certa direção, seja para bloqueá-las 
ou para fixá-las e utilizá-las. O dispositivo está sempre inscrito num jogo de poder e, ao 
mesmo tempo, sempre ligado aos limites do saber, que derivam desse e, na mesma medida, 
condicionam-no. Assim, o dispositivo é: um conjunto de estratégias de relações de força que 
condicionam certos tipos de saber e por ele são condicionados."[14] 

  

            Na empreitada rumo à emancipação dos cidadãos e cidadãs bolivianos o garantismo 
entraria como um "semi-dispositivo" - uma vez que diria respeito apenas a discursos, saberes 
e práticas sociológico-axiológico-penais - mas que, somado a todas as outras iniciativas do 
Estado boliviano e de sua população com fins à emancipação social e política e à 
descolonização[15] formaria um dispositivo apto a gerar uma dinâmica individual e social 
voltada à construção de uma democracia concreta[16]. 

  

O Rascunho de Parte Geral do Código Penal Boliviano: exposição pormenorizada de um 
avanço científico e político 

            Saindo de considerações mais axiológicas e principiológicas, passa-se agora a se 
apresentar os dispositivos do Rascunho de Parte Geral proposto pelo Viceministério de Justiça 
e Direitos Fundamentais da Bolívia. O texto como um todo é um imenso avanço tanto na 
técnica penal quanto na política criminal; reservaremos-nos agora a apenas apresentar os 
dispositivos onde se mostra mais cabalmente o caráter progressista do Rascunho. 

            Art. 1, itens 1º ao 14º: conforme colocado anteriormente neste trabalho, tais parágrafos 
seriam destinados a enumerar no próprio corpo do Código os princípios constitucionais-
convencionais-penais que guiariam a feitura e a aplicação da norma penal. 

            Art. 2: todas as disposições gerais do Código se aplicam a todos os delitos e 
contravenções previstos em leis especiais, o que afasta a possibilidade de produção de normas 
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em leis extravagantes que venham a prever institutos retrógrados[17], os quais o Código Penal 
veio para afastar. 

            Art. 11: este e os três seguintes artigos vem responder à grande desconfiança dos 
penalistas céticos quanto à jurisdição comunitária no estado plurinacional boliviano. 
Perguntam eles: como aceitar a jurisdição comunitária, diferente em cada parte do país, e que 
prevê crimes diferentes? Como ficaria a segurança jurídica nesta situação? Costumes 
punitivos desumanos devem ser aceitos em nome do respeito às nacionalidades? 

            O art. 11 diz que se o ato cometido por alguém pertencente a uma cultura originária 
não é considerado crime por esta cultura, o ato não é punível, salvo atos contra a vida, a 
integridade física ou a liberdade sexual cuja impunidade importe em grave lesão à dignidade 
humana. 

            Ainda o mesmo artigo diz que a lei penal não se aplicará a atos considerados infração 
perante a uma cultura originária, cometidos por alguém pertencente a esta e já julgados pela 
comunidade referente àquela cultura - salvo atos contra a vida, a integridade física e a 
liberdade sexual, cuja sanção imposta pela comunidade seja insignificante perante a gravidade 
do ato. 

            Art. 12: proíbe que as penas aplicadas pelas culturas originárias sejam cruéis, 
desumanas ou degradantes; se tais penas forem aplicadas, não se deve buscar a punição penal 
de quem as aplicou: deve-se informar o Poder Executivo para que ele tome medidas de 
política cultural para evitar a reiteração da aplicação de tais penas na comunidade. 

            O artigo prevê que não serão consideradas penas cruéis, desumanas ou degradantes 
aquelas que cumpram a função ritual de reincorporação à comunidade ou aquelas que tragam 
ao infrator sofrimento, lesão ou privação menor do que a que significaria a pena prevista no 
Código Penal. 

            Art. 13: se for executada a pena imposta por uma comunidade originária ou se a sua 
execução for inevitável, o Judiciário não aplicará as penas previstas na lei penal; se a pena 
aplicada ou a ser aplicada pela comunidade for exígua, o Judiciário poderá aplicar uma pena 
atenuada, para consubstanciar proporcionalidade entre a lesão referente ao ato e a pena 
aplicada ao agente. 

            Art. 14: as comunidades originárias poderão sancionar como infrações condutas não 
previstas na lei penal, sempre que tais proibições não sejam discriminatórias ou atentem 
contra a dignidade humana; as sanções não poderão, obviamente, ser cruéis, desumanas ou 
degradantes. 

            Art. 17, item 2º: torna-se positivado como causa de exclusão de responsabilidade 
penal o princípio da insignificância - não há responsabilidade penal se a lesão ou perigo de 
lesão forem insignificantes quanto ao bem jurídico. 

            Art. 19, parágrafo 2º: em se tratando de pessoas pertencentes a culturas originárias, o 
Judiciário deverá levar em conta as dificuldades e os impedimentos que condicionamentos 
culturais possam trazem ao reconhecimento dos elementos constitutivos do tipo penal. 

Parágrafo 5º do mesmo artigo: inclui-se, junto ao erro de tipo e ao erro de proibição clássicos, 
mais uma modalidade de erro, que seria o erro de compreensão, que eximiria o agente de 
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culpa se este, por sua cultura ou seus costumes, não compreenda o caráter criminoso do seu 
ato ou seja impossível exigir dele que adequasse sua conduta a tal compreensão. 

            Art. 20, parágrafo 2º: trata sobre a inimputabilidade auto-provocada que, se ocorrer, 
faz com que o agente responda pelo delito culposo, e isso se o agente tivesse o dever de 
prever a realização do ilícito penal em tal estado. 

            É um imenso avanço frente à tradicional teoria da actio libera in causa do direito 
penal corrente que, frente à mesma situação, faz com que o agente responda por delito doloso. 

            Art. 32: prevê as penas aplicáveis, que são todas independentes uma das outras (não 
são substitutivas, como a maioria é no Brasil[18]). São elas: prisão, multa, inabilitação, 
interdição de direitos, detenção de fim de semana, prestação de trabalho de utilidade pública, 
limitação de residência, proibição de residência, prisão domiciliar, cumprimento de 
instruções, multa reparatória, admoestação, caução de não ofender e satisfação à vítima. 

            Art. 33: trata de prisão preventiva. O tempo de prisão preventiva (isto é, sem 
condenação penal) será abatido no tempo de condenação na razão de um dia de pena para um 
dia de prisão preventiva até um ano; dois dias de pena para cada dia de prisão preventiva que 
supere um ano e não exceda dois anos; três dias de penas para cada dia de prisão preventiva 
que exceda dois anos.[19] 

            Art. 36: quando o apenado, em cumprimento do plano traçado para a execução de sua 
pena de prisão, mostrar "clara e positiva vontade de realização do plano", o juiz poderá, a 
cada três meses de cumprimento, computar quatro meses. Mais: em nenhum caso poder-se-á 
aplicar sanções disciplinares que tornem impossível ou obstaculizem o cumprimento do plano 
traçado.[20] 

            Art. 37: o montante oriundo da aplicação da pena de multa será destinado a um fundo 
voltado para suprir os sistemas de prova para cidadãos com suspensão condicional de pena ou 
processo e com penas restritivas de direito; o fundo suprirá também o sistema de assistência 
social a processados absolvidos, a vítimas, a condenados e suas famílias. 

            Art. 38: quando o apenado não tiver condições econômicas, não se aplicará a pena de 
multa; se a multa for a única pena prevista para o ato cometido, esta será substituída por 
prestação de trabalhos de utilidade pública, à razão de dois dias de trabalho por um dia de 
multa; se o apenado não for capaz de realizar qualquer trabalho daquela natureza, a pena será 
convertida em uma de admoestação. 

            Art. 40: quando, sem culpa grave do condenado, este tiver diminuídas as condições 
econômicas, o juiz reduzirá o valor do dia-multa fixado na sentença; se no momento de impor 
a pena ou logo após a impor se provar que a execução da pena terá conseqüências violadoras 
dos princípios arrolados no art. 1, o juiz autorizará o pagamento num prazo razoável, ou em 
parcelas, ou diminuirá prudentemente o valor do dia-multa. 

            Art. 46: trata da pena de limitação de residência. Consiste na obrigação de residir em 
determinado lugar (município ou província - esta última equivalente à unidade federativa 
"estado" do Brasil) e de lá não sair sem autorização judicial. 

            Tal pena não será aplicada se vier a impor ao condenado condições de isolamento 
cultural. 
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            Art. 47: trata da pena de proibição de residência. É a proibição de residir em 
determinado lugar e de ir ou transitar por ele sem autorização judicial. A disposição sobre 
isolamento cultural exposta acima aqui também se aplica. 

            Art. 48: trata da pena de prisão domiciliar, similar à do Brasil. A inspeção judicial 
acerca do cumprimento de tal pena só poderá ser feita em condições de não-violação da 
privacidade dos moradores. 

            Art. 49: trata da pena de cumprimento de instruções. É a sujeição por parte do apenado 
a um plano de conduta em liberdade traçado pelo Judiciário e com intervenção ativa do 
apenado. Tal plano impõe freqüência em estabelecimento de ensino, prática de esporte, 
profissionalização, inserção no mercado de trabalho de acordo com as capacidades e 
preferências do apenado, entre outras medidas. 

            Todas estas instruções deverão ser motivadas pelo Judiciário; as instruções não 
poderão ser vexatórias para o apenado, ou ofensivas a sua dignidade e auto-estima; não 
poderão afetar a privacidade do apenado nem contrariar suas crenças religiosas, sua 
concepção de mundo ou suas pautas de conduta não relacionadas com o delito pelo qual foi 
condenado ou com delitos análogos; não poderão se configurar em tratamento que importe em 
intervenção no corpo do apenado - outros tipos de tratamento só poderão ser feitos com a 
anuência do referido apenado. 

            Art. 51: trata da pena de multa reparatória. Ela obriga ao apenado a trabalhar e a pagar 
à vítima ou à sua família uma parte de sua renda mensal, cujo montante máximo não poderá 
exceder a metade da referida renda mensal. 

            Art. 52: trata da pena de admoestação. Ë uma adequada e solene censura oral feita 
pessoalmente pelo Judiciário ao condenado em audiência privada. 

            Art. 53: trata da pena de caução de não ofender. Consiste num compromisso formal de 
não cometer novo delito, dando em caução dinheiro ou coisas em quantidade determinada 
pelo juiz como suficiente em termos de dissuasão. Aplica-se a penas até cinco anos, e a 
caução acaba com a pena. 

            Art. 54: trata da pena de satisfação à vítima. É o pedido formal de desculpas por parte 
do apenado à pessoa que teve seus direitos afetados com o delito. Só pode ser aplicada após 
petição do apenado ou com anuência dele. 

            Art. 55: este artigo versa sobre os efeitos derivados da condenação penal. Aqui talvez 
o mais relevante em termos de progresso político-penal seja a possibilidade de modificar ou 
obstar a forma da venda de coisas, valores ou direitos obtidas com o delito, se tal puder ser 
motivo de escândalo. Neste caso a venda será feita para evitar tal risco, ou será destruída, ou 
se dará outra destinação de maior utilidade social. 

            Art. 59, item 5º: a pena máxima é a de vinte e cinco anos. Para crimes de genocídio, 
contra a humanidade ou de guerra, o máximo da pena é trinta anos. 

            Art. 62, item 4º: na aplicação da pena o juiz deve levar em conta especialmente as 
condições econômicas, sociais e culturais do apenado. 

            No mesmo artigo, quando da exposição das condições agravantes, a segunda delas só 
torna agravante o concurso de pessoas se as pessoas (três ou mais) estavam armadas; a quarta 
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indica expressamente como circunstâncias que agravam o delito o ódio social, político, racial, 
ideológico, religioso, de gênero ou de orientação sexual. 

            Não são agravantes os elementos que integram o tipo respectivo ao crime cometido. 
Portanto fica vedado coisas como as que ocorrem no Brasil, como a utilização de uma 
qualificadora do crime para caracterizá-lo e das demais como agravantes.       

Art. 64: as circunstâncias atenuantes e agravantes que não digam respeito à motivação só se 
aplicam a quem no momento do delito conhecia as circunstâncias quando foram autores ou 
partícipes no delito. Portanto, por exemplo, não basta constatar que o bem jurídico estava sem 
defesa ou precariamente defendido[21] para se reconhecer uma agravante; deve se comprovar 
que o autor ou o partícipe tinham conhecimento de tal situação. 

Art. 65: quando em razão ou por causa do delito o acusado tiver sido objeto de tortura, 
tormento, situação vexatória ou maus-tratos, por ação ou omissão de funcionários 
encarregados de sua detenção ou custódia, ou por defeitos ou carências nos lugares de 
detenção ou transporte, ou se por estas mesmas causas o acusado tiver contraído enfermidade 
ou sofrido lesões, o Judiciário as tomará em conta para fins de redução da pena, podendo fixá-
la abaixo do mínimo cominado e, se tais circunstâncias forem de excepcional gravidade, 
poderá até não aplicar pena alguma. 

Art. 66: se o condenado por sentença transitada em julgado for condenado depois por um ou 
mais crimes, o órgão do Judiciário que condene por último deverá impor uma pena única, 
utilizando as regras de concursos formal e material (chamados no art.30 do Código em tela de 
"concurso ideal y real" - no primeiro se aplica apenas a pena do crime mais grave; no segundo 
se aplica a referida pena aumentada de até um terço, sem exceder o limite de penalidade 
máxima[22] [vinte e cinco anos para crimes comuns, trinta para crimes de genocídio, contra a 
humanidade ou de guerra]). 

Art. 70: para determinar a pena in concreto o Judiciário deverá aplicar o mais idôneo para: a 
tutela dos interesses da vítima, de sua família ou das pessoas que dela dependam; a resolução 
satisfatória dos conflitos gerados pelo delito; a resolução satisfatória dos conflitos em cujo 
marco se tiver produzido o delito (tratamento dos fatores criminógenos); suprimento das 
carências econômicas, sociais e culturais das quais padecessem o condenado, e; o menor 
emprego possível da pena de prisão. 

Art. 80: se o acusado estiver cumprindo período de prova por suspensão de processo ou pena 
ou por aplicação de pena cuja natureza envolva tal período, e vier a ser apreendido em outro 
processo penal pelo cometimento de outro delito, o tempo de prisão preventiva neste último 
processo - se o cidadão resultou aí absolvido -, deverá ser contado como período de prova. 

Ainda no mesmo artigo, itens 1º e 2º: poderá ser concedida a suspensão condicional de 
processo ou pena se o delito tiver sido perpetrado entre parentes ou no seio de um grupo de 
convivência e a suspensão for claramente conveniente para a vítima, para o restabelecimento 
da harmonia no grupo ou para a prevenção de outros conflitos; ainda, poder-se-á aplicar a 
suspensão se a execução da pena resultar em desamparo das crianças ou adolescentes filhos 
do condenado - com especial atenção à mãe apenada. 

Art. 83: a pedido de condenado estrangeiro, a pena de prisão ou desta derivada que não supere 
três anos poderá ser substituída pelo compromisso de abandonar de imediato o território 
nacional e não reingressar nos cinco anos seguintes; tal não ocorrerá se prejudicar seriamente 
os interesses da vítima ou possibilitar o não-cumprimento de deveres familiares. 
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Art. 84: o Judiciário poderá suspender a execução de penas de até três anos por fundadas 
razões de saúde ou se a apenada for mulher grávida - esta suspensão não poderá exceder nove 
meses; se a imediata execução da pena implicar em ano de magnitude extraordinária para o 
apenado ou para pessoas que dele dependam a pena poderá ser suspensa por até seis meses, 
sempre que tal suspensão não gere consideráveis conseqüências negativas para a vítima ou 
para seus familiares. 

Art. 87: nos casos de particular gravidade nenhuma decisão judicial sobre a determinação de 
penas ou sua execução se tomará sem ouvir o Ministério Público, a vítima ou o representante 
das vítimas - no caso destas serem várias; o Judiciário deverá ouvir também, pessoal e 
diretamente, em audiência privada e secreta, a cinco cidadãos da comunidade, vila, município 
ou vizinhança do domicílio do condenado e do lugar onde houver sido cometido o delito, ou 
de ambos; os cidadãos deverão ser sorteados pelo registro eleitoral. 

Art. 91, parágrafo 3º: o Judiciário declarará extinta a punibilidade em qualquer momento do 
cumprimento da pena, quando se acredite pericialmente que o apenado padece de uma 
enfermidade incurável em fase terminal. 

Art. 92: a punibilidade prescreverá num prazo igual ao da prisão imposta; a punibilidade de 
crimes cuja pena não implique em prisão prescreverá em três anos; não prescreve a 
punibilidade nos casos assim dispostos pelo direito internacional convencional ou 
consuetudinário. 

Art. 94: o Judiciário ordenará a internação de portadores de sofrimento mental grave e não-
passageiro infratores que cometam infrações cujas penas excedam três anos, se houver 
fundado temor de realização de fatos graves ou de lesões a si mesmo - incluído aí o suicídio. 
A internação durará até que cesse o sofrimento mental ou desapareça o perigo, mas não 
excederá dez anos. 

No mesmo artigo, item 1º: quando um apenado se tornar portador de sofrimento mental grave 
e não-passageiro durante o cumprimento de pena, deverá ser internado, o que contará como 
cumprimento de pena e a duração da internação não poderá exceder o restante da pena a ser 
cumprida. Se, conforme o item 2º do mesmo artigo, aquele que ainda está sendo processado 
se tornar portador de sofrimento mental grave e não-passageiro a sua internação será realizada 
pelo prazo máximo do tempo para a prescrição da ação penal, sem exceder cinco anos. 

Art. 95: poderá se substituir, conforme o caso, a internação pelo controle de um 
estabelecimento ou serviço psiquiátrico, com a possibilidade de saídas periódicas e tratamento 
ambulatorial. 

Art. 96: a cada quatro meses o Judiciário ouvirá em audiência privada o internado ou o sujeito 
a controle; no máximo a cada seis meses se fará uma audiência de comprovação do estado 
psíquico do internado ou controlado, com participação pessoal deste acompanhado de 
advogado e de perito de parte. 

Art. 97: o Judiciário, mediante informes trimestrais de peritos oficiais, controlará para que não 
se submeta o internado ou controlado a nenhuma intervenção cirúrgica ou tratamento físico ou 
químico suscetível de deteriorá-lo, que tenha por objeto modificar sua conduta ou neutralizar 
seu perigo. 

A enumeração longa, mas não exaustiva, dos avanços do Rascunho da Parte Geral ora em tela 
é, no mais, uma medida necessária de publicização de uma iniciativa governamental 
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latinoamericana altamente refinada e alinhada com as aspirações mais altas de todo estusiasta 
dos direitos humanos e da concreção da cidadania em nosso continente. 

  

Conclusão 

            Eis que, tudo isto posto, os elementos aduzidos pelo Projeto de Parte Geral de Código 
Penal proposto pelo Viceministério da Justiça ainda se encontra no papel. O Código Penal 
boliviano continua até o momento jungido à sua matriz conservadora, à qual o Estado 
Plurinacional tenta responder com reformas parciais e agregação de normas incriminadoras ao 
corpo do referido Código. 

            Esmiuçando: o Código atual ainda é o trazido pelo Decreto-lei 10426 de 23 de agosto 
de 1972 - o qual foi elevado ao status de lei pela Lei 1768 de 10 de março de 1997; é o 
Código decretado em plena ditadura militar pelo general Hugo Banzer Suarez; o "texto 
ordenado" do Código - no qual foram juntadas e organizadas as disposições normativas de 
inúmeras leis penais bolivianas[23] - foi aprovado pelo Decreto Supremo 0667 de 08 de 
outubro de 2010. 

            Ainda: as violações aos direitos humanos, ou os crimes mais severos contra a vida e a 
integridade física e psíquica ficam relegados a artigos ulteriores do Código; permanece 
enquanto primeiro grupo de crimes tipificados (a partir do artigo 109º) os crimes contra a 
segurança do Estado - como os crimes de traição (art. 109º), espionagem (art. 111º) e 
sabotagem (art. 118º). O que mostra o viés ideológico atrasado do Código vigente. 

            Portanto, mais do mesmo - de certa maneira: mantém-se os institutos penais 
conservadores de antanho (aqueles mesmos constantes de todos os Códigos Penais oriundos 
de ditaduras e outros regimes oligárquicos), com o esforço governamental plurinacional 
apenas no sentido de emendá-lo ou de incrementá-lo com mais e mais tipos penais - e penas 
correlatas. 

            No entanto existe um real esforço do governo da Bolívia em mudar o paradigma penal, 
conformando-o aos grandes intuitos do Plurinacionalismo Comunitário. 

            Resta-nos agora esperar a transformação do Rascunho em Lei, através da aprovação da 
Nova Parte Geral do Código Penal Boliviano. Serão este e outros sucessos que formarão o 
esteio que susterá a emancipação efetiva dos cidadãos e cidadãs bolivianos - o que 
necessariamente de tornará um grande farol a guiar os progressistas de todo o continente. 
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descriminalizado o aborto realizado nos três primeiros meses contados desde a concepção. 
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[9] FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 91. 

[10] ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 1991. p. 95. 

[11] SAHLINS, Marshall. Esperando Foucault, ainda. São Paulo: Cosac Naify, 2004. p. 68 

[12] Ibid. p. 74 

[13] Aqui, no futuro, poderia se verificar pontos como a conclusão de que mesmo o 
minimalismo penal garantista não afasta as mazelas da gestão de um sistema penal que 
monopoliza o uso da violência, desempoderando os cidadãos e cidadãs dos meios de resistir à 
tirania estatal e mantendo-se como instrumento de classe para o controle social verticalizado, 
ou; com a diminuição da ingerência penal nas relações sociais (polícia, Judiciário, etc), típica 
do garantismo, poderia surgir um sujeito-cidadão que necessariamente deslegitime 
cotidianamente a existência deste sistema penal como regulador de conflitos sociais, 
plenamente tratáveis por vias não-institucionais.   

[14] FOUCAULT, Michel. Dits et écrits, v. III. IN: AGAMBEN, Giorgio. O que é o 
contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009. p. 28. 

[15] Reza o artigo 9 da Constituição boliviana: "Son fines y funciones esenciales del Estado, 
además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y 
armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena 
justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales." 

[16] Naturalmente em se tomando que é possível a construção voluntária de um dispositivo, 
ou seja, se afastando da concepção de que os dispositivos são aleatórios, inapreensíveis para 
um grau satisfatório de análise, incontroláveis, ou mesmo impassíveis de produção e 
reprodução consciente. 

[17] Como acontece reiteradamente no Brasil. 

[18] No Brasil a regra é a aplicação da pena de prisão e a substituição, quando possível, por 
penas restritivas de direitos. 

[19] Se o prolongamento da prisão preventiva se dá por manobra maliciosa da defesa do 
acusado, tal deve ser reduzido a termo fundamentado e lavrado no momento da ação 
maliciosa ou quando a malícia se manifeste. Neste caso o abatimento de dias da pena será de 
um por um dia de prisão preventiva. 

[20] A aplicação de sanções dessa natureza ocorre diuturnamente na realidade da Execução 
Penal brasileira. Reprimendas disciplinares que travam ou atrapalham a progressão de regime 
de cumprimento de prisão ou a concessão de benefícios são aplicadas ao bel-prazer (abusivo) 
de carcereiros e diretores de prisão. 

[21] Primeira agravante do art. 62. 

[22] Algo muito mais brando - e mais criminologicamente razoável, diga-se - do que as regras 
de concurso material ou formal do Código Penal Brasileiro, que permite, por exemplo, em 
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caso de concurso material a soma simples das penas de todos os crimes cometidos por um 
cidadão. 

[23] São as leis incorporadas e ordenadas no texto do Código Penal boliviano: lei 1674/95 
(contra a violência na família doméstica); lei 1778/97 (que reforma o art. 261º do CP, 
versando sobre homicídio e lesões graves e gravíssimas em acidentes de trânsito); lei 1970/99 
(adequação entre o CP e o Código de Procedimento Penal boliviano); lei 2033/99 (proteção de 
vítimas de delitos contra a liberdade sexual); lei 2298/01 (execução penal e supervisão); lei 
2492/03 (Código Tributário Boliviano); lei 2494/03 (sistema nacional de segurança cidadã); 
lei 3325/06 (tráfico de pessoas e outros delitos relacionados); lei 3326/06 (tipifica o 
desaparecimento forçado de pessoas); lei 3729/07 (prevenção do HIV-AIDS, proteção dos 
direitos humanos e assistência integral multidisciplinar para as pessoas que vivem com HIV-
AIDS); lei 004/10 (luta contra a corrupção, enriquecimento ilícito e investigação de fortunas 
[sic] "Marcelo Quiroga Santa Cruz"); lei 007/10 (modificações no sistema normativo penal); 
lei 045/10 (contra o racismo e toda forma de discriminação) e; Sentença Constitucional 
0034/06. 
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GARANTIAS PROCESSUAIS NO BRASIL: DOUTRINA JURÍDICA E 
PRÁTICAS JUDICIÁRIAS BRASILEIRAS. 

 
PROCEDURAL GUARANTEES IN BRAZIL: LEGAL DOCTRINE AND JUDICIAL 

PRACTICE IN BRAZIL. 
 
 
 

Vera Ribeiro De Almeida 
 

RESUMO 
A partir da análise de documentos levantados em processos penais relativos à infrações de 
menor potencial ofensivo, os quais registram o procedimento denominado de “transação 
penal”, que no Brasil se destina à aplicação antecipada de penalidade a tais infrações, a 
pesquisa procura explicitar as categorias que estão presentes nos discursos da doutrina 
jurídica brasileira, comparando-as com as representações sociais informadas pela prática 
forense, no que tange à afirmação segundo a qual a validade do Estado Democrático de 
Direito se traduz na efetividade dos princípios constitucionais, dentre eles, o da anterioridade 
e o da legalidade da pena. 
Trata-se de resultado parcial de pesquisa empírica, que privilegiou metodologia qualitativa, 
realizada junto a alguns Juizados Criminais da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e ainda 
em desenvolvimento, na qual investigo as representações contidas nos discursos públicos 
acerca do princípio da reserva legal do direito penal, dito garantista, vista sob a ótica da 
limitação ou restrição ao exercício do poder do Estado sobre as pessoas. 
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇÕES JUDICIAIS; PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
E PRÁTICAS JURÍDICAS. 
 
ABSTRACT 
Recent research on the benefit jurisdiction in Brazil have pointed to great distance between 
the expectations of citizens seeking legal services for conflict management and day-to-day 
practices updated in courts (KANT LIMA PIRES and EILBAUM, 2008; AMORIM, 2003 e 
AZEVEDO, 2000, among others).Important point that marks the discussion about ways of 
conflict management by the judiciary is the employment of new technologies or alternative 
methods such as mediation, conciliation and, in particular criminal, criminal transaction 
(recognized as public policies). These innovations intended to enter the dialogue as an 
objective to be followed by the judiciary, differing from those that prioritize the judge's role in 
conflict resolution. Among the policies cited, the search object this article favours the criminal 
transaction because it is a procedure that entered in our system of criminal law Edition 9099, 
26/9/95 (who created the Special Civil and Criminal Courts)consisting in the activity of the 
accusation of punishment before initiating criminal proceedings. This is completely strange to 
new legal tradition, as well as to other legal systems of countries with civil law tradition (civil 
law).As regards criminal transaction, explore practices regarding alternative measures, since, 
given the legal permission, the Prosecutor is authorized to create them. Thus, this study is part 
of the analysis of documents raised in criminal proceedings relating to breaches of less 
offensive potential and judicial discourse published on electronic media, seeking to explain 
the categories that are present in the speeches of the Brazilian legal doctrine, comparing them 
with the social representations forensic practice informed by, with respect to the claim that the 
validity of the democratic State of law reflected in the effectiveness of constitutional 
principles, among them, the records and the legality of the sentence. This is a partial result of 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1864



empirical research, which focuses on qualitative methodology, held together with some 
Criminal Courts of Baixada Fluminense of Rio de Janeiro and still in development, in which 
investigate the representations contained in public speeches about the principle of legal 
reserve of criminal law, said garantista, seen from the perspective of limitation or limitation 
on the exercise of State power over people. 
KEYWORDS: LEGAL REPRESENTATIONS; PRINCIPLE OF LEGALITY AND LEGAL 
PRACTICES. 
 
 

1. INTRODUÇÃO. 

De 2002 a 2005 trabalhei como professora-orientadora da área penal, no Núcleo de Práticas 
Jurídicas do Curso de Direito de uma instituição de ensino superior na Baixada Fluminense e, 
no intuito de demonstrar alguns exemplos da prática forense desenvolvida em procedimento 
criminal dos Juizados Especiais Criminais, recolhi um conjunto de documentos extraídos dos 
processos em curso nos órgãos que integram aquela Corte (I e II Juizados de Nova Iguaçu). 
Ao examiná-los percebi que quase a totalidade apresentava algumas peculiaridades, dentre 
elas, a aplicação de penas diferenciadas para idênticas infrações, além da imposição de pena 
não prevista na lei penal brasileira.[1] 

Ao ingressar no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Gama 
Filho - Rio de Janeiro - Brasil, em 2010, esses dados se transformaram em hipótese da 
pesquisa que venho desenvolvendo acerca das representações contidas na prática da aplicação 
das leis penais, vinculada à Linha "Direito, Constituição e Cidadania", uma vez que versa 
sobre aspectos do Estado brasileiro e sua concretização sobre a cidadania dos nacionais, 
notadamente na observação da categoria denominada de princípio da reserva legal, enquanto 
garantia atribuída a todos os cidadãos e orientadora das atividades estatais. 

O contato que este curso promoveu com algumas orientações multidisciplinares, 
especialmente da antropologia e da sociologia jurídicas, tornando possível observar o direito 
sob ângulo diverso do idealismo do direito ou da dogmática jurídica.  Em outras palavras, este 
exercício permitiu entender que os estudos sobre a jurisdição brasileira, os institutos e as 
instituições envolvidas nesta modalidade de prestação de serviço público deveriam levar em 
conta as interações e representações dos operadores do direito manifestadas no 
desenvolvimento de suas práticas jurídicas, tal como já assinalou, entre outros, EHRLICH 
(1986). [2] 

Através desta experiência foi possível verificar que o contato com as salas de audiências, os 
corredores dos fóruns, a linguagem e o vocabulário jurídico, as vestimentas e os gestos dos 
seus atores reproduzem imagens, rituais e atos dotados de simbolismos, tal como GARAPON 
(2008) já informou.  

Tais simbolismos, apesar de sentidos, dificilmente são traduzidos ou compreendidas por quem 
não “pertence” a esse ambiente e o mais curioso é que há nessa “incompreensão” uma 
finalidade específica, pois como lembra BOURDIEU (2006), é exatamente este efeito 
simbólico de desconhecimento que possibilita ao direito tornar-se instrumento de dominação, 
na medida em que não se percebe seu autoritarismo. Para este autor, é justamente neste 
ambiente (campo jurídico)[3] que se debatem os profissionais investidos de competência 
técnica e social na”luta” pelo “monopólio do direito de dizer o direito”. A competência 
técnica para ingressar neste campo implica na capacidade reconhecida (e atribuída pelo 
próprio campo) de interpretar os textos jurídicos, os quais consagram a visão “justa” do 
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mundo social (ibidem, pp. 14-15).  Vale dizer, como este embate entre os técnicos somente é 
admitido neste campo, há a ilusão de que ele è autônomo em relação às pressões externas. 

Neste sentido, KANT DE LIMA (1983) lembra que o mundo jurídico é estabelecido e 
legitimado, internamente, como uma esfera à parte das relações sociais, ocorre que, em 
realidade, o Direito não pode ser estudado de forma dissociada do seu campo social de 
atuação porque ele é parte do controle social. Em sendo assim, o Direito não pode ser visto 
como um saber “monolítico”. 

Assim, resolvi pesquisar as representações dos operadores do direito que atualizam o 
princípio da legalidade, já que ele é considerado como princípio reitor que norteia a atividade 
do Estado Brasileiro. Descobrir estas representações é relevante porque o sistema penal 
brasileiro é visto como seletivo (ZAFFARONI et al, 2003) e estigmatizante, constituindo, 
portanto, campo fértil para a análise do tratamento dos direitos humanos assegurados pelo 
texto constitucional (artigo 5º, da Carta). 

Para o exame aqui proposto construí as seguintes problemáticas: quais representações 
influenciam as decisões judiciais? De que forma tais representações atualizam o princípio da 
legalidade? Qual a repercussão desta atualização para as garantias dos brasileiros? 

A pesquisa a respeito das representações implícitas na cultura técnica das decisões judiciais se 
justifica, na medida em que é fundamental para que aspectos importantes do sistema jurídico e 
judiciário brasileiros possam ser explicitados, uma vez que categorias como a da legalidade, 
entre outras, consagradas pelo campo jurídico como legitimadoras do Estado Democrático de 
Direito, são consideradas por quem possui o poder hegemônico de dizer o direito. Nesta 
pesquisa privilegio o empirismo de índole qualitativa, com o fim de investigar, explicitar e 
sistematizar as formas alternativas de penas aplicadas pelo Ministério Público do Rio de 
Janeiro, assim como as categorias predominantes nos discursos justiticadores dos atores 
sociais focalizados. Desta forma, procuro fugir das abordagens lógico-formais e normativas, 
que entendem o direito como um saber absoluto, universal e atemporal. 

Escolhi como corte espacial os Juizados Especiais Criminais Estaduais de Nova Iguaçu, em 
face da importância desta modalidade de Corte para o sistema judiciário brasileiro, enquanto 
promotores do acesso fácil à justiça (AMORIM, KANT DE LIMA e BURGOS, 2002), além 
da oportunidade de contato decorrente do exercício da profissão advocatícia. Além disso, 
enfatizo o processo judicial desenvolvido por esses órgãos sob a ótica da sociologia do direito 
e não em seu sentido estrito (lide entre duas partes), ou seja, preocupo-me com o conjunto de 
práticas, atitudes, tradições e instituições que caracterizam o sistema jurídico. 

O recorte que emprego enfatiza o procedimento denominado de "transação penal", específico 
dos Juizados Criminais e que consiste na atividade do órgão de acusação de aplicação de 
pena, antes de instaurado o processo criminal tradicional . Esta limitação é importante porque, 
diferentemente do que ocorre quando esta tarefa é da competência exclusiva do magistrado 
(nos demais procedimentos), a Lei que criou os Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9099/95) 
não atribui ao órgão de acusação qualquer orientação acerca dos critérios e limites para a 
escolha da pena ao caso concreto. A lei apenas estabelece em seu artigo 76 que o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta, ou seja, indica as espécies de penas aplicáveis ao procedimento. 

Vale ressaltar que o conteúdo desses documentos não registrou os motivos das decisões 
judiciais, fato este que limitou inicialmente seu exame ao mero aspecto legal e doutrinário em 
torno da desobediência ao princípio constitucional da fundamentação das sentenças judiciais 
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(artigo 93, IX da Carta). No entanto, decorridos quase dois anos após a coleta referida, 
encontrei em um site de busca na internet o artigo intitulado "doações voluntárias de sangue: 
uma alternativa para a pena e para a vida" e divulgado por instituição oficial da justiça 
carioca, no qual a própria autoridade judicial prolatora das sentenças analisadas expõe seus 
argumentos justificadores. Como o exame está voltado para as representações implícitas nessa 
cultura técnica, emprego este material como complemento do diálogo que construí nesta 
observação. 

No tratamento dos dados levei em conta que a prática e o discurso dos agentes que atuam nas 
instituições judiciárias brasileiras estão inseridos em nossa sociedade em uma relação de 
influência e interdependência. Com isso, considerei também as instâncias que formal ou 
informalmente são admitidas no processo de administração de conflitos (KANT DE LIMA, 
1995, p.110) para compreender as representações sociais construídas pelos juízes a respeito 
daqueles que buscam os seus serviços e do seu próprio papel na sociedade. 

Embora a teoria geral das representações sociais não se vincule obrigatoriamente a nenhum 
método, articulei a coleta dos dados à análise do conteúdo dos documentos e à observação 
participativa para obter os resultados aqui descritos, evitando, com isso, os equívocos de uma 
avaliação tendenciosa ou inválida (SÁ, 1998, p. 32). 

  

2. ABORDAGEM LEGAL E DOUTRINÁRIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

A dogmática jurídica afirma que na atualidade e nos países que seguem a tradição da civil 
law, como o Brasil, o princípio da reserva legal é caracterizado como instituição que 
privilegia os direitos humanos, na medida em que assegura direitos válidos para todos os 
homens, indistintamente. Trata-se de garantia consistente na limitação à atividade do Estado, 
pois estabelece quais atos são revestidos de validade, da mesma forma como penaliza com o 
instituto da nulidade aqueles que não observam tal limitação. A razão última deste princípio 
seria a de assegurar a igualdade (formal) e a segurança jurídica, já que destinado a dar 
tratamento equânime a todos os cidadãos, através da fórmula da generalidade, impessoalidade 
e da abstração das leis (a lei se aplica a todos). É, portanto, princípio reitor do Estado 
Democrático de Direito. 

Consiste em afastar da legislatura a atividade de outro órgão, bem como impedir o emprego 
de procedimento diverso do estabelecido para a criação legislativa, daí porque a doutrina 
jurídica nacional caracteriza-o como princípio segundo o qual determinadas matérias são 
reservadas à lei (lei em sentido formal). Assim, concordam os discursos legal e doutrinário 
brasileiros que a criação de qualquer matéria de direito penal, é da competência exclusiva do 
Poder Legislativo, através de procedimento específico junto ao Congresso Nacional (artigos 
22, I e 59 e seguintes da Constituição Federal). 

Os autores jurídicos citam que a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, dentre outros, com base na Constituição Brasileira (caput do artigo 37). A este 
comando a doutrina jurídica denominou de princípio da legalidade, significando que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, "sujeito aos mandamentos da 
lei, e às exigências do bem-comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o 
caso." (MEIRELLES, 1990, p. 78.). 
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O princípio da legalidade recebe destaque porque garante o particular contra os possíveis 
favoritismos, perseguições ou desmandos das autoridades públicas (inclusive do próprio 
Judiciário), além de privilegiar a legitimidade do Poder Legislativo, enquanto órgão colegiado 
representativo de todas as tendências, inclusive minoritárias, do corpo social (MELLO, 1996, 
p. 56). Este princípio acarretaria como conseqüência, a instauração de uma mecânica entre os 
Poderes do Estado, da qual resultaria ser lícito apenas ao Poder Legislativo obrigar aos 
particulares, constituindo uma garantia constitucional como afirma BASTOS: 

No fundo, portanto, o princípio da legalidade mais se aproxima de uma garantia constitucional 
do que de um direito individual, já que ele não tutela, especificamente, um bem da vida, mas 
assegura, ao particular, a prerrogativa de repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma 
outra via que não seja a da lei." (1990, p. 172.). 

  

No campo penal, o princípio da legalidade recebe duas orientações doutrinárias quanto ao 
crime e à pena: a necessidade de lei versando especificamente sobre a conduta que merece 
previsão e a sanção a ela correspondente, além da obrigatoriedade de que tal lei tenha se 
originado antes da prática da conduta infratora, ou, de outra forma, que no momento do crime 
já exista comando legal definindo sua prática e cominando a respectiva pena aplicável. Trata-
se do princípio da legalidade e da anterioridade dos crimes e das penas, previstos no inciso 
XXXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal e no artigo 1º, do Código Penal. 

De acordo com TOLEDO, o princípio da legalidade penal consiste numa real limitação ao 
poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais, na medida em que "nenhum 
fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada, sem que antes 
desse mesmo fato tenham sido instituídos por lei o tipo delitivo e a pena respectiva; constitui 
uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais." (1994. 
p. 21). 

Apesar dessas definições, elas não são instituições que exclusivamente orientam as práticas 
dos operadores do direito, já que estes são também influenciados pelas jurisprudências (direito 
aplicado pelos tribunais) e por discursos dotados de uma autoridade que é atribuída pelos 
próprios operadores, em especial, as decisões judiciais aplicadas aos casos em concreto. Vale 
dizer, enquanto a lei cria o comando de obediência ao princípio da reserva legal e a doutrina 
se encarrega de explicar seu alcance e aplicação, são as práticas jurídicas que o atualizam. 

Portanto, lei, doutrina, jurisprudência e as práticas jurídicas constroem classificações sobre 
institutos, princípios e instituições, que nem sempre concordam entre si. Isto porque, como 
lembra BOURDIEU, o direito é uma construção estruturada e estruturante, "cujo sistema de 
classificação (ou poder simbólico de nomeação) reproduz a luta simbólica do mundo social, 
que confere ao campo jurídico sua força e o controle sobre quem nele adentra e sob quais 
circunstâncias". A nomeação decorre do poder de reinterpretação dos fatos sociais pelos 
profissionais do campo jurídico, os quais promovem a adequação dos fatos à norma (1989, p. 
70). Essa reinterpretação é realizada por diversos operadores e as classificações daí obtidas 
nem sempre coincidem, podendo co-existir interpretações distintas e até antagônicas para o 
mesmo fato social relacionado a uma determinada norma. Como não existe hierarquia, nem 
submissão entre os diversos intérpretes, resultam dessa concorrência de reinterpretações 
variadas possibilidades de aplicação pelo campo jurídico. 

Embora esta multiplicidade de interpretações gere ricas oportunidades de reflexão sobre a 
forma específica de construção desse saber, a disputa pelo prestígio de dizer o direito, 
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caracterizada pelo dissenso, impede que o sentido ou significado das normas seja 
compatibilizado tanto pelos operadores do campo jurídico, quanto pelos cidadãos, implicando 
em tratamentos distintos, mesmo quando idênticas as demandas examinadas (TEIXEIRA 
MENDES, 2008, pp. 25-30). 

Dentre as reinterpretações citadas, a judicial se destaca, devido ao poder de aplicar o direito 
atribuído pela lei brasileira aos julgadores (inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição de 
1988, segundo o qual: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito"). Quando essa exegese é examinada por reflexões de caráter multidisciplinar, revela 
representações subjetivas e particulares, as quais não são do domínio dos jurisdicionados e, na 
maioria das vezes, acarretam o sentimento de insegurança jurídica, como AMORIM (2009) já 
afirmou acontecer com as decisões em torno dos contratos comerciais. 

  

3 – CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL BRASILEIRA. 

A prestação jurisdicional é considerada como tema relevante, na medida em que proporciona, 
através do acesso a um conjunto de bens ou serviços públicos, a promoção de outros direitos 
(CAPPELLETTI e GARTH, 1988). Segundo estes autores, o acesso à justiça constituiu um 
aspecto central do Estado Social ou welfare State e foi definido como uma expressão que 
determina “duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas 
podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado.” (1988, 
p. 8).   

Em tese, esta característica extremamente democrática da atuação dos órgãos da justiça estatal 
adquire especial importância, pois como observam alguns autores, os cidadãos vêm cada vez 
mais tomando “consciência de que os processos de mudança constitucional lhes deram 
direitos significativos – sociais e econômicos – [e,] por isso, vêem no direito e nos tribunais 
um instrumento importante para fazer reivindicar os seus direitos e as suas justas aspirações a 
serem incluídos no contrato social” (SANTOS, 2007, p. 29). 

Contudo, pesquisas recentes sobre a prestação jurisdicional no Brasil têm apontado um grande 
distanciamento entre as expectativas do cidadão que procura os serviços judiciários para a 
administração de conflitos e as práticas cotidianas atualizadas no âmbito dos tribunais, 
autorizadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, que disciplinam os mecanismos e 
instrumentos para a resolução desses conflitos, segundo a interpretação de seus atores (KANT 
DE LIMA, PIRES e EILBAUM, 2008; AMORIM, 2003 e AZEVEDO, 2000, entre 
outros).[4]  

Uma das causas deste distanciamento, e que vem sendo reiteradamente apontada, refere-se ao 
fato de que a prestação jurisdicional resulta do exercício de adequação da complexidade dos 
conflitos entre as partes a um limitado e específico dispositivo legal, denominado de 
enquadramento jurídico dos fatos, interpretação ou tipificação, que não é produzido de forma 
unívoca. Em outras palavras, a definição e a interpretação dos dispositivos legais são 
variáveis, mesmo quando os conflitos sociais guardam entre si algumas semelhanças, 
ocasionando a insegurança do jurisdicionado (AMORIM, 2009).  

A técnica de interpretar as leis é conhecida como hermenêutica jurídica, a qual reúne um 
conjunto de critérios, regras e formas de interpretação das leis pelos operadores do direito. 
Dentre as diversas modalidades de interpretação, concorrem entre si as interpretações 
legislativas, as decisões judiciais, as jurisprudências emitidas pelos tribunais e as doutrinas 
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produzidas por juristas. Estas últimas são consideradas como saber dogmático por GEERTZ 
(2000).  Trata-se de um saber abstrato e normativo, com função de ensinar, de forma 
normalizada e formalizada, as regras que estão em vigor; constitui um discurso normativo, 
ideal-típico, que diz como a realidade deve ser e não como ela é.  “Não se interessa pela 
realidade empírica, com a finalidade de explicá-la ou compreendê-la, como faz o saber 
científico.” (idem, p. 249). 

Apesar da importância da dogmática jurídica (pois será reproduzida nas universidades de 
Direito, formando e informando seus futuros operadores e estes a empregarão em suas 
práticas profissionais), ela cede espaço às decisões judiciais.  Especialmente entre nós esta 
prevalência é possível em face da consagração da jurisdição como garantia constitucional, 
entendida como o poder do Estado de dizer (aplicar) o direito, através do judiciário e por 
intermédio de um processo obediente às formalidades legais, previsto no artigo inciso XXXV, 
do artigo 5º, da Constituição de 1988, segundo o qual: “A lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” 

Para entender a lógica desta prevalência, é preciso ir além das observações legais e perceber, 
como informa BOURDIEU, que o lugar onde o direito é aplicado, ou seja, o “campo jurídico” 
é: 

o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa 
distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos de competência 
ao mesmo tempo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de 
interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que 
consagram a visão legítima, justa, do mundo social (BOURDIEU, 2006, p. 212). 

  

Em outras palavras, a interpretação da lei decorre do poder atribuído à autoridade que o 
“campo” jurídico considera legítima, como resultado da “luta interna” deste campo em 
verificar qual das possíveis interpretações das normas tem a melhor aceitação (2006, p. 70). 
Não há, portanto, privilégio da interpretação literal ou consensual.   Ou seja, não “vale” o que 
a lei diz, mas sim, o que diz determinada “autoridade” acerca do “sentido’ da lei. 

As classificações daí obtidas, no entanto, nem sempre coincidem, podendo co-existir 
interpretações distintas e até antagônicas para o mesmo fato social relacionado a uma 
determinada norma. Como não existe hierarquia, nem submissão entre os diversos intérpretes, 
resultam dessa concorrência de reinterpretações variadas possibilidades de aplicação pelo 
campo jurídico. Embora esta multiplicidade de interpretações gere ricas oportunidades de 
reflexão sobre a forma específica de construção desse saber, conforme TEIXEIRA MENDES 
já esclareceu, a disputa pelo prestígio de dizer o direito, caracterizada pelo dissenso, impede 
que o sentido ou significado das normas seja compatibilizado tanto pelos operadores do 
campo jurídico, quanto pelos cidadãos, implicando em tratamentos distintos, mesmo quando 
idênticas as demandas examinadas (2008, pp. 25-30). 

Ponto igualmente importante e que marca a discussão acerca das formas de administração de 
conflitos pelo Judiciário é o emprego de novas técnicas ou métodos alternativos como a 
mediação, a conciliação e, na área penal especialmente, a transação penal (reconhecidas como 
políticas públicas). Essas inovações pretenderam inserir o diálogo como uma finalidade ser 
seguida pelo Judiciário, diferindo daquelas que priorizavam o papel do Juiz na resolução dos 
conflitos.[5] 
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Dentre as políticas citadas, a consensualidade da justiça penal, apesar de considerada como 
primazia dos países que adotam a common law, esteve presente entre nós na origem do 
processo penal brasileiro, regulada pelas Ordenações Filipinas e, mantida, mais tarde, pela 
Constituição outorgada de 1824, através da figura de um juiz de paz, leigo e nomeado pelo 
povo, a quem competia também as atribuições policiais e de restauração social (ALMEIDA 
JÚNIOR, p. 194-220). Em 1841, contudo, com a reforma do processo penal, estas atribuições 
foram reduzidas (embora presente até hoje),[6] desaparecendo o instituto do consenso e sendo 
então criada a figura dos delegados de polícia, nomeados pelos governadores e com funções 
policiais e judiciárias para formar a culpa e proferir a decisão de pronúncia. Esta, entre tantas 
outras reformas do processo penal brasileiro, se orientou (e se orienta até os dias atuais) ao 
sabor dos interesses políticos dos grupos dominantes em dado período e determinada 
conjetura do país, como a história já destacou (LOPES, 2002, p. 277-307).   

Em 1988, ou seja, após mais de um século de sua extinção, esse modelo de justiça foi 
novamente introduzido na seara penal, através do inciso I, do artigo 98, da Constituição, ao 
estabelecer a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais[7], providos por juízes 
togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de 
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos orais e sumaríssimos, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Tal dispositivo 
constitucional foi regulamentado pela Lei nº 9099, em 26 de setembro de 1995, inserindo esta 
nova Corte na estrutura do judiciário estadual. [8]  

Os Juizados Especiais Criminais foram instituídos no período em que alguns países seguiam a 
tendência de despenalização de crimes considerados de lesividade menor para a sociedade. 
Mas isso não significa dizer que aqui também foi seguida esta tendência, já que também 
concorriam alguns exemplos de política incriminadora (denominado de movimento pela lei e 
pela ordem)[9], sendo exemplo a edição da lei dos crimes hediondos (lei nº 8.072, de 
1990).  Dentre as principais motivações para a criação deste órgão encontram-se o 
desafogamento da justiça e a celeridade da prestação jurisdicional, como já afirmou TEMER 
(1996).[10] 

Neste sentido, GARCIA (1996, p. 9-17) afirma que a lei de 1995 obedeceu à imperiosa 
necessidade do sistema brasileiro se abrir às tendências contemporâneas, que exigiam 
procedimentos adequados à concreta efetivação da democracia, notadamente pela idéia do 
consenso em matéria penal, traduzido nos institutos da conciliação e da transação 
penal.  Contudo, assim que entrou em vigor a lei recebeu inúmeras críticas,[11] reflexo da 
“dificuldade de ser afastada uma educação arraigada no formato tradicional, com base em 
um sistema de administração de conflitos regulado pela ação punitiva, extra-oficial e, muitas 
vezes, arbitrária em Delegacias de Polícia” (KANT DE LIMA, 1995a, 1995b, 1989). Mesmo 
mais tarde, quando já estava de certa forma fomentada a idéia de que o caminho natural do 
processo penal seria o consenso, mediante a estruturação deste espaço “revolucionário” para a 
sua prática, as censuras à lei persistiriam sob o fundamento da ofensa a princípios 
constitucionais relativos ao processo e garantidores do modelo democrático do Estado 
brasileiro (PRADO, 2003 e STRECK, 2002). 

É certo que a lei 9099/95 subordinou o procedimento dos Juizados Especiais a um mesmo 
conjunto de princípios norteadores dos processos aí desenvolvidos, sendo eles: a oralidade, a 
simplicidade, a informalidade, a celeridade, a economia processual e a transação 
penal.  Dentre o rol das políticas despenalizantes instituídas pela lei de 1995, este estudo 
destaca a transação penal, por se tratar de procedimento que ingressou no nosso sistema 
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criminal com a finalidade de atribuir ao órgão de acusação (Ministério Público) a atividade de 
aplicar a pena antes de instaurado o processo criminal tradicional.[12] 

Denomino de processo criminal tradicional aquele que tem início após o recebimento da 
denúncia (peça de acusação) pelo juiz, somente para enfatizar que nele a aplicação da pena é 
concretizada na sentença condenatória, elaborada ao final da fase probatória do processo.[13] 
Após a confecção da sentença judicial e o esgotamento das vias recursais das partes (ou o 
decurso do prazo para a impetração dos recursos), ocorre seu trânsito em julgado, marco a 
partir do qual a pena pode efetivamente ser executada (GRECO FILHO, 2009, p. 393).  

O procedimento inaugurado pelos Juizados Especiais Criminais segue as normas previstas na 
lei 9099/95, que permite, inclusive, a aplicação das disposições contidas nos Códigos 
referidos, mas somente quando houver omissão em seu texto e desde que não colidam com as 
suas próprias disposições, ou seja, de forma subsidiária (artigo 92).[14] Este procedimento 
era, portanto, completamente estranho à tradição jurídica brasileira e aos demais 
ordenamentos jurídicos dos países de tradição civilista. Isto porque nos Juizados Especiais 
Criminais o oferecimento da denúncia somente acontece se, após a frustração da composição 
do litígio entre as partes (e nas hipóteses em que a lei permite), a oferta da transação penal for 
rejeitada pelo jurisdicionado, a quem é imputado o fato criminoso (também denominado de 
suposto autor do fato pela lei 9099/95), conforme previsto no artigo 76 da lei:  

Art. 76 - Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 
(CÓDIGOS, 2010, p. 727). 

  

Também recebe destaque neste trabalho o papel do Ministério Público, tendo em vista que, 
entre nós, ele é considerado como órgão essencial à justiça, a quem incumbe “a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” 
(artigo 127 da Constituição Federal). Dentre os integrantes que compõem este órgão, cabe ao 
Promotor de Justiça a tarefa de promover a ação penal pública (artigo 19 da Carta),[15] 
através do oferecimento da denúncia (se presentes os indícios de autoria e a materialidade do 
fato criminoso) ou ainda, e se for o caso, requerer o arquivamento das peças de investigação 
(inquérito policial) ou a absolvição do acusado, já que também funciona como fiscal da lei, 
conforme artigo 257, do Código de Processo Penal.  Com a entrada em vigor da Lei nº 9099, 
de 1995, somou-se a essas atribuições, a de propor a aplicação imediata da pena (restritiva de 
direitos e multa), através da transação penal, conforme artigo 76, acima citado (CÓDIGOS, 
2010, pp. 67 e 398).  

Vale dizer, o Ministério Público não formula uma acusação formal nesta fase do 
procedimento, isto é, não oferece denúncia e, com isso, ela não é conhecida pelo juízo, nem 
pelo suposto autor do fato.  Geralmente o acusado toma conhecimento da infração que lhe é 
imputada na audiência preliminar, da qual participam também a vítima, o conciliador e o 
Promotor de Justiça.  É nesta audiência que será oferecida a proposta de transação penal, 
consistente na aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa. [16] 

Até o advento da lei 9099/95, a aplicação da pena era tarefa exclusiva da autoridade judicial, 
que a realizava através da sentença penal condenatória transitada em julgado, elaborada após 
o procedimento acusatório determinado pela lei processual específica (Código de Processo 
Penal ou leis especiais). Já o Ministério Público - instituição essencial à justiça, por força do 
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que dispõe o artigo 127, da Constituição Federal -, funcionava como órgão de acusação e 
responsável pela instauração do competente processo (artigo 129 da Carta) , além de fiscal da 
execução da lei (inciso II, do artigo 257, do Código de Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689, 
de 03 de outubro de 1941). 

No entanto, ao estabelecer um procedimento específico para os crimes da competência dos 
Juizados, a lei de 1995 atribuiu mais uma função ao órgão de acusação: o oferecimento da 
aplicação imediata de pena ao jurisdicionado, sem a instauração do processo penal tradicional. 
Este procedimento é denominado de transação penal, conforme a redação do artigo 76, da 
referida lei, segundo o qual 
havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não 
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena 
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 

Assim, este procedimento somente será aplicado quando não for possível alcançar o acordo 
entre as partes envolvidas no conflito, durante a audiência inaugural (de conciliação). Esta 
audiência é realizada por um conciliador (bacharel em direito, em geral), na presença das 
partes, acompanhadas dos seus advogados (na minoria das vezes). Não havendo acordo e 
manifestando-se a vítima quanto ao interesse em prosseguir com o procedimento, passa-se à 
oferta da transação penal pelo Ministério Público. Sendo esta aceita pelo jurisdicionado (e seu 
advogado), o procedimento é encaminhado ao juiz para homologá-la (ou não). A 
homologação é praxe e as exceções ficam a cargo do descumprimento da formalidade prevista 
no artigo 76 da Lei 9099/95. 

  

4 – ALGNS DADOS EMPÍRICOS. 

Durante a observação das práticas dos operadores nas audiências preliminares, foi possível 
perceber que a transação penal é formalizada em documento inserido nos autos e apresentada 
(já confeccionada) pelo Ministério Público ao jurisdicionado, a quem cabe somente aceitá-la 
ou não. Em outras palavras, quando é oferecida, o órgão de acusação já construiu suas 
representações acerca do fato criminoso e da pena, antes mesmo de dialogar com o 
jurisdicionado e esta oferta se realiza através da leitura deste texto previamente redigido. 
Após sua leitura, o órgão de acusação enfatiza as conseqüências nefastas da recusa, caso haja 
(dentre elas, a possibilidade de aplicação de pena mais severa se "o caso for levado ao juiz"), 
sendo esta fala envolta em tom de advertência (ameaça). São também afirmadas as condições 
para o cumprimento da pena imposta (duração, espécie e modo de cumprimento). Não é 
oferecida qualquer orientação ao jurisdicionado acerca da possibilidade (direito) deste 
pessoalmente apresentar uma contraproposta, ou seja, o espaço para o consenso, que neste 
caso, de qualquer forma, se limita à aceitação ou não da pena imposta e às condições a que se 
referem. As raras participações nesse sentido são realizadas pelos advogados dos apenados e 
mesmo quando efetivadas não significam sua aceitação, já que predomina o interesse do 
órgão de acusação. 

Como se trata de procedimento realizado ainda na primeira fase do processo, em que não são 
produzidas as provas sobre o fato imputado ou a culpa do infrator, a oferta da transação penal 
tem sido objeto de críticas desde o seu ingresso no nosso sistema. A principal delas defende 
que, por se tratar de procedimento de aplicação imediata de pena, ela rompe com o sistema 
tradicional do nulla poena sine judicio,[17] já que realizado ainda na primeira fase do 
processo, na qual não são produzidas as provas sobre o fato imputado ou a culpa do infrator. 
Vale dizer, para ter acesso ao contraditório (e aos meios de provas, inclusive), o 
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jurisdicionado deve rejeitar a transação, o que gerará a oferta de denúncia pelo Ministério 
Público e o prosseguimento das demais etapas do processo (probatória e decisória). 

Alguns doutrinadores (dentre outros, WUNDERLICH e CARVALHO, 2005; PRADO, 2003 
e STRECK, 2002), têm sustentado que a transação penal ofende aos princípios constitucionais 
da presunção de inocência, da ampla defesa e do devido processo legal, garantidores do 
modelo democrático do Estado brasileiro, em face da aplicação de pena sem o processo 
tradicional.[18]  Argumentam esses autores, principalmente, que a aceitação da transação 
penal pelo jurisdicionado afirma sua culpa, e dessa forma, há violação do princípio 
constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal), já 
que aplicada pena sem a possibilidade de realizar provas de sua inocência. 

Em sentido contrário, há aqueles que sustentam que o autor do fato criminoso ao aceitar a 
transação penal o faz voluntariamente, sem que isso signifique o reconhecimento da sua 
culpa.[19] Desta forma, tal atitude consiste em uma técnica de defesa e, por se inserir no 
âmbito da defesa, não viola o princípio constitucional da presunção da inocência. De acordo 
com este argumento, o acusado aceita a pena alternativa para se defender de um processo 
criminal demorado, que poderia condená–lo de forma injusta, e também para se ver livre do 
ônus (comprometendo suas economias e tempo) que o decurso do processo poderá promover. 
“Se o Estado lhe oferece outra alternativa que não seja responder um processo criminal, e sim, 
se submeter de maneira voluntária a uma sanção penal, sob determinadas condições e que lhe 
traga consideráveis benefícios porque não aceitar?” (GRINOVER et all, 2002, p. 148).[20] 

Outro é o exame da empiria, no entanto.  Estudo recente de SILVA apontou que os autores de 
infrações criminais esboçaram não entender o significado da transação penal, chegando a 
entendê-la como sinônimo de estar livre do processo, da própria pena, ou, ainda, de um 
castigo maior (2004, p. 121). 

Na observação de sua prática, acolhida a transação penal pelo jurisdicionado (e seu 
advogado), esta é juntada ao processo que é encaminhado ao juiz e este, isolado em seu 
gabinete e sem ter participado do ajuste entabulado pelo Ministério Público, ou realizado 
qualquer contato com as partes, homologa o termo registrado, na totalidade das vezes. A 
sentença que homologa a transação penal gera a extinção do processo, após o cumprimento da 
pena ali estabelecida. 

Por  sua vez, os documentos coletados indicaram uma recorrente padronização quanto à forma 
e estilo de sua redação, provavelmente reflexo da agilidade necessária à demanda e ao 
atendimento do princípio da celeridade, peculiar a este procedimento. A transação penal é 
registrada como "Proposta de Transação Penal", em documento que contém as informações 
acerca do Ministério Público responsável pelo ato; a identificação do Juizado Especial 
Criminal competente; o número do procedimento; o nome do suposto autor do fato (infrator) e 
o número do documento de sua identidade (ou do Cadastro de Pessoa Física - CPF), esta 
última indicada somente em dois casos. Em outras palavras, a forma e o conteúdo raramente 
variam, sendo que as 12 (doze) transações penais examinadas possuem, além das descrições 
acima indicadas, a seguinte redação: 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através do seu Promotor 
de Justiça que esta subscreve, vem, com fulcro no art. 76 da Lei 9.099/95, propor ao suposto 
autor do fato, acima referenciado, a aplicação imediata de pena de MULTA, consistente no 
pagamento de 90 (noventa) dias-multa, estabelecido o dia multa no valor de 1/10 do salário 
mínimo vigente, podendo, no entanto, ser satisfeita a proposta acima através da 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (Código Penal, art. 45, §2º), consistente na doação de bens ou 
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entrega pessoal de donativos a serem indicados pela Promotoria de Justiça junto ao Juizado 
Especial Criminal de Nova Iguaçu, situado na Rua Dr. Mário Guimarães, nº 1050, térreo, 
Bairro da Luz,, Nova Iguaçu, que por sua vez as repassará ao Juizado da infância e Juventude 
desta Comarca, no valor total, não inferior a R$300,00 (trezentos reais), com vencimento em 
30/05/2004, 30/06/2004 e 30/07/2004, sendo que após esta data, será providenciada a 
imediata execução da pena de multa através de inscrição na Dívida Ativa. 

Após o cumprimento, o suposto autor do fato deverá juntar aos autos cópia da nota fiscal das 
compras efetuas, assim como o recibo emitido pela instituição beneficiada. 

Em caso de descumprimento desta proposta, subsistirá, integralmente, os termos da proposta 
originária, ou seja, MULTA. 
O suposto autor do fato e o advogado aceitaram os termos da proposta acima, tendo o suposto 
autor do fato declarado de que nunca respondeu a procedimento judicial ou administrativo de 
natureza penal. 

Ficou o suposto autor do fato advertido de que não poderá se beneficiar da transação penal 
novamente, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da aceitação desta, nos termos do art. 76, § 
2º, II, da Lei 9.099/95. 

O suposto autor manifestou o desejo inequívoco de doar sangue, como objeto da 
transação penal, como forma de prestação alternativa. Foi esclarecido de que em 
nenhum momento será obrigado a doar sangue se assim não a desejar, mas se as doações 
forem realizadas (no total de três doações), a transação penal será considerada 
cumprida. Caso qualquer uma das doações não se realize, incidirá imediatamente a 
multa acima proposta. O prazo para término das doações é 30 de janeiro de 2004. As 
doações de sangue deverão ser feitas no Hospital Geral de Nova Iguaçu (posse), 
conforme convênio celebrado com a Secretaria de Saúde deste município. Por fim, o 
suposto autor foi cientificado de que a qualquer momento poderá desistir das doações, 
quando então incidirá a multa acima. Deverá trazer os comprovantes das doações 
realizadas, logo após cada doação. (grifo conforme original) 

  

Além dos aspectos ligados ao consenso, há também os relacionados à pena objeto da 
transação penal. Isto porque, ao atribuir ao Ministério Público a tarefa de propor a transação 
penal nas hipóteses de crimes de ação penal pública (condicionada ou incondicionada), a lei 
possibilitou uma certa dosagem de liberdade para tal indicação, não especificando as espécies 
e hipóteses que esta definição pode abranger. 

Esta observação é importante porque o campo jurídico afirma que aplicação da pena se 
subordina a dois princípios constitucionais: o da legalidade e o da anterioridade da lei, 
previstos no artigo 5º, inciso XXXIX e artigo 1º, do Código Penal (TOLEDO, 1994): 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

... 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal 
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Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação 
legal. 

  

Além disso, os discursos são unânimes em afirmar que tais normas são consideradas de 
aplicação obrigatória a todas as leis que versam sobre matéria penal, uma vez que os 
princípios constitucionais se caracterizam como regras-mestras para todo o conjunto de regras 
do direito pátrio (TOLEDO, 1994; BITENCOURT, 2003, entre outras).  Vale dizer, a 
previsão legal das penas tem a finalidade de limitar a liberdade do julgador, no momento de 
sua aplicação, pois somente podem ser aplicadas as penas previstas na lei. 

No que se refere às espécies de penas admitidas nas transações penais, a própria lei nº 
9.099/95, em seu artigo 76, optou pelas restritivas de direito ou multa, as quais são descritas 
no Código Penal (Decreto-Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940), já que o artigo 92, da lei 
de 1995 determina a aplicação subsidiária deste Código quando seus dispositivos não forem 
incompatíveis e quando houver omissão do seu texto a respeito das respectivas matérias, ou 
seja, a interpretação literal da lei impõe a aplicação das penas contidas no Código Penal. 
Contudo, como a lógica do sistema jurídico está baseada na livre dicção do direito, até mesmo 
na interpretação desses princípios prevalecem o significado e o alcance que a autoridade 
judicial lhes der. 

Na prática, o discurso legal cede passo, como comprovam as transações penais colhidas, já 
que contém pena de doação de sangue, considerada atividade altruísta pelo texto 
constitucional (§4º, do artigo 199): 

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. (CÓDIGOS 2010, p.95). 

  

Nas transações examinadas, embora haja menção da aplicação de pena de multa e sua 
substituição pela prestação pecuniária, "consistente na doação de bens ou entrega pessoal de 
donativos", esta é novamente substituída pela doação de sangue (último parágrafo), sendo tal 
operação, por si só extravagante em relação à substituição admitida no artigo 45, do Código 
Penal. Contudo, não foi este o entendimento da autoridade judicial, pois todas as transações 
examinadas foram homologadas, apresentando a seguinte redação: 

Vistos etc... 

Trata-se de acordo de aplicação imediata de pena não privativa da liberdade, visando por fim 
a procedimento de infração de menor potencial ofensivo, prevista no artigo 76, da Lei 
9099/95, instaurado em face de ..... 

As partes chegaram à acordo quanto à antecipação da pena. 
Do exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada e aplico ao autor da infração a pena 
de MULTA, com fulcro no artigo 76, da Lei nº 9099/95, consistente no pagamento de 90 
(noventa) dias-multa, no valor de 1/10 do salário mínimo vigente, podendo, no entanto, ser 
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satisfeita através da prestação pecuniária (Cód. Penal, artigo 45, parágrafo 2º), consistente na 
entrega pessoal de bens ou donativos, à instituição a ser indicada pela PROMOTORIA DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DESTA COMARCA, no prazo fixado na assentada de fls. 
69, e, em caso de descumprimento, subsistirão integralmente os termos da proposta de multa, 
no valor total de R$100,00 ou como forma de prestação alternativa a doação de sangue, nos 
termos da transação. 

Sem custas, na forma da Lei nº 1050/50. 

Anote-se para efeito do § 4º, da Lei nº 9099/95. 
PRI. 
Nova Iguaçu, de de . 
Juíza de Direito. 

  

A denominação de prestação alternativa não afasta a inovação em matéria penal. Na verdade, 
ao criar a pena de doação de sangue, além de não atentar para as exigências das instituições 
médicas, o órgão judicial não se ateve às orientações doutrinárias relativas à contenção de 
"tipos" penais abertos e, principalmente, desconsiderou a limitação da competência do 
judiciário para legislar em matéria penal (princípio da reserva legal), além de desprezar aquilo 
que a doutrina jurídica trata como assunto unânime e primordial em matéria penal: o princípio 
constitucional da legalidade da pena, presente entre nós desde o período imperial. A questão 
que se estabelece, portanto, gira em torno da autonomia e liberdade judicial na dicção do 
direito, através das quais se abre um espaço para ampliar, reduzir, inserir e retirar conteúdos 
da lei, esvaziando a utilidade protetora do princípio da legalidade. 

Os exemplos coletados ratificam a idéia acerca da supremacia de dizer o direito atribuída aos 
magistrados, tal como TEIXEIRA MENDES já observou (2008, p. 253). Para entender como 
esta supremacia se opera na nossa sociedade é preciso citar KANT DE LIMA (1999) e seu 
estudo sobre a autoridade pública brasileira, segundo o qual, principalmente a judicial, seria 
dotada de certa magia, vinculando-se não a uma idéia de igualdade ou democracia, mas sim 
de poder, de superioridade: 

Os procedimentos (jurídicos) brasileiros apontam para o privilegiamento da escrita, da 
interpretação e da implicitude. O juiz (...) é visto como um agente extremamente esclarecido, 
quase clarividente, capaz de formular um julgamento racional, imparcial e neutro, que 
descubra não só a "verdade real" dos fatos, mas as verdadeiras intenções dos agentes. 

  

Como lembra KANT DE LIMA (1999), o direito é um campo fechado e apropriado 
privadamente por seus operadores, como meio de garantia do status quo e dominação 
simbólica. O representante da ordem pública, que deveria representar tal papel, é qualificado 
por sua posição pessoal. A autoridade pública que deveria representar o canal seguro para o 
cidadão alcançar seus direitos, é vista, ao contrário, como distante e temível, por ser detentora 
de um grande poder, privilégio de poucos, que consiste no conhecimento a respeito do 
funcionamento do Estado, representando, assim, uma apropriação particularizada das 
informações pelas autoridades públicas:  
é este acesso privilegiado que cria, com mérito próprio baseado na teia de relações que cada 
profissional estabeleceu e/ou herdou, o diferencial que se mostra muitas vezes legitimamente 
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decisivo na vitória ou na derrota das causas, pelo domínio das fontes de interpretação 
autorizada. 

Outro aspecto relevante verificado nesses documentos foi a ausência dos motivos que 
convenceram o juiz a acolher a pena, sendo tal silêncio contrário à exigência constitucional já 
citada (artigo 93, IX da Carta e no § 3º, do artigo 81 da lei comentada), na medida em que 
obstaculiza o exercício do direito ao contraditório, pois a parte prejudicada pela decisão, em 
caso de recurso, precisa apontar, exatamente, qual argumento judicial deseja combater. 

No entanto, transcorridos alguns anos  após a coleta citada, foi possível conhecer os motivos 
judiciais que justificaram esta medida ao se descobrir, através do site de busca, um artigo 
elaborado pela própria autoridade prolatora dessas decisões, intitulado “doações voluntárias 
de sangue: uma alternativa para a pena e para a vida” e divulgado em site oficial da justiça 
carioca.[21]  Como não se trata de documento integrante dos processos judiciais levantados - 
em que pese a relevância de sua contribuição para esse debate -, ele não atendeu ao direito das 
partes conhecerem os elementos formadores da convicção judicial (artigo 93, IX da 
Constituição Federal, denominado de princípio da fundamentação das sentenças). 

Neste documento eletrônico a autoridade judicial afirmou que a escolha da pena se vinculou à 
circunstância alheia aos seus fins ou à repressão do crime: nos anos que a antecederam a 
baixada fluminense do Estado do Rio de Janeiro foi atingida por fortes chuvas, causando 
grandes prejuízos para a população local, inclusive, a redução de sangue e hemoderivados no 
banco de sangue de um hospital municipal, o que teria incentivado a celebração de convênio 
entre a Secretaria de Saúde Municipal e aqueles Juizados (ibidem, p. 1). 

Esta afirmação revela que nestes casos a indicação da pena não foi iniciativa do Ministério 
Público, contrariando a norma contida no artigo 76, da Lei 9099/95, já que fora previamente 
escolhida pela autoridade judicial para atender a um convênio.  De um lado tal fato põe por 
terra a certeza quanto ao consenso e à voluntariedade da manifestação inequívoca do 
jurisdicionado de doar sangue e, de outro, confirma também a ilimitação de um poder que se 
aproxima do matiz autoritário. 

5 - O ARGUMENTO DA AUTORIDADE. 

O fundamento empregado pela autoridade judicial para o emprego desta medida foi a 
reprodução de exemplo adotado pelo Juizado Criminal do Estado Paraná, embora no caso 
carioca sua vigência tenha sido curta graças ao decreto de inconstitucionalidade da Primeira 
Turma Recursal do Rio de Janeiro, que entendeu visível a ofensa à integridade física dos 
infratores (CHAGAS, 2005, p. 4).[22] 

Também merecem destaque as representações acerca dos jurisdicionados, reveladas, entre 
outros aspectos, pelas inúmeras qualificações encontradas ao longo da obra judicial, como são 
exemplos: excluídos; delinqüentes; pessoas necessárias; trabalhadores dos lixões, catadores de 
papéis e aqueles que não tiveram pais declarados nas certidões de nascimento; pessoas com 
auto-estima zero ; miserável população, sem comida, sem saúde, sem terra, sem educação; 
apenados; sociedade necessitada (CHAGAS, 2005, pp. 3; 4; 6; 7; 11; 13 e 17, 
respectivamente). Elas confirmam a naturalização da existência de dois pólos: de um lado, um 
estágio cultural incivilizado, primitivo, inferior, necessitado e, de outro, um superior estágio 
de cultura e civilização, com vistas a justificar a supremacia deste e a validar as medidas 
pseudo-protetivas. Quando essas concepções são institucionalizadas, longe de reduzir a 
distância entre os dois pólos, reafirmam a dependência e a sujeição do "inferior" ao 
"superior". 
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E mais, para a autoridade judicial atingir o objetivo já previamente firmado em convênio, foi 
empregada a técnica hermenêutica, que consistiu no alargamento do alcance e do significado 
da expressão prestação social alternativa contida no artigo 5º, inciso XLVI, alínea "d", da 
Constituição Federal, como descrito no seguinte trecho: 

A Constituição Federal, no seu artigo 5º, XLVI, letra d, implantou uma nova pena alternativa, 
sob a inédita denominação de "prestação social alternativa", que consiste, basicamente, na 
aplicação de uma pena alternativa a da prisão, e social, ou seja, que represente um benefício 
revertido para a sociedade. Frise-se que tal modalidade de pena, muito embora assemelhada, 
não é igual a pena alternativa da prestação de serviços à comunidade, uma vez que a lei tem 
por um dos seus princípios básicos não conter palavras inúteis. Em síntese, existem razões, de 
ordem técnica, para a nova denominação, e que consiste, a toda evidência, na criação de uma 
nova modalidade de pena alternativa a da prisão, quando couber. 

Por outro lado, a lei também deve ser interpretada dentro das suas letras, sendo certo que a 
expressão "prestação social" deve ser interpretada tal como já induz o intérprete destes 
termos: uma obrigação - ou prestação - objetivando um benefício para a sociedade. 
Desta forma, e com as minha devidas vênias aos que têm o entendimento de que prestações 
sociais alternativas e prestações de serviços são as mesmas penas alternativas, meu 
entendimento é diverso, pelas razões simples, mas técnicas, que explano, dentro da 
hermenêutica, concebendo a doação de cestas básicas, bem como as doações de sangue, como 
nova espécie do gênero das penas alternativas: prestações sociais alternativas... (sic, 
CHAGAS, 2005, p. 2). 

  

Este modo de interpretar a lei conforme seu entendimento confirma o que HAROLD 
BERMAN já mencionou a respeito da jurisdição: as leis são interpretadas por pessoas 
autorizadas (juristas), que dizem como elas devem ser entendidas e aplicadas (2006; p. 18). 
No caso específico da jurisdição brasileira, KANT DE LIMA lembra que a legislação "vale" 
conforme a interpretação que lhe é dada pela autoridade judicial, que não privilegia, portanto, 
interpretações literais (2004). Vale dizer, a hegemonia na dicção do direito acarreta um ônus 
exorbitante para o jurisdicionado, enquanto submetido às paixões e crenças pessoais judiciais. 

A hegemonia do judiciário na dicção do direito pode acarretar um ônus exorbitante para o 
jurisdicionado, se colocada à mercê das paixões e crenças pessoais judiciais, que evidenciem 
representações - em pleno século XXI - ainda ligadas à sociedade estamental e inquisitorial da 
época imperial , na qual os direitos fundamentais e garantias individuais não asseguravam 
uma cidadania igualitária. 

A forma como o nosso direito (constitucional, processual, penal etc.) é aplicado diz muito a 
respeito da nossa sociedade e a maneira como a própria cidadania brasileira é percebida. 
Ainda estamos longe de atingir o modelo clássico de MARSHALL (1967) de cidadania 
universal - tanto para os direitos (aplicados integralmente), quanto para aqueles a que se 
destinam -, porque ainda estamos presos às concepções dos direitos dos "cidadãos" 
decorrentes de outorga imperial que não abrangem a todos, em face da sobrevivência de 
segmentos privilegiados da sociedade (FAORO, 2000). 

O exemplo trazido à colação deste estudo demonstra que a lógica inerente ao sistema judicial 
(especialmente o criminal) está pautada em práticas que atualizam essa desigualdade, através 
do emprego de duas concepções de igualdade, conforme o contexto: a igualdade formal e a 
igualdade material. No Brasil, enquanto a igualdade formal (formalizada nas leis) pressupõe 
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um tratamento isonômico irrestrito (artigo 5º, da Constituição Federal), a igualdade material 
(consubstanciada na aplicação da lei) se consagra pela máxima de Ruy Barbosa, segundo a 
qual a regra da igualdade seria aquinhoar desigualmente os desiguais (AMORIM, KANT DE 
LIMA E TEIXEIRA MENDES, 2005). Trata-se de um paradoxo porque a isonomia é 
associada ao princípio da dignidade da pessoa humana (previsto no inciso III, do artigo 1º, da 
Constituição Federal), o qual veda o emprego de relativismo de qualquer espécie (raça, cor, 
cultura, credo, posição social, opção sexual etc.), ou seja, será contrário à dignidade humana, 
"tudo aquilo que puder reduzir a pessoa (o sujeito de direitos) à condição de objeto" 
(SARLET, 2006, p. 119). 

A conseqüência da naturalização da desigualdade jurídica é que ela acaba gerando a pretensa 
promoção de uma efetiva tutela jurisdicional do Estado, imparcial e igualitária. 

 6. CONCLUSÃO. 

Subjaz nas decisões examinadas nesse estudo representações que não consideram as 
orientações legais e doutrinárias acerca dos princípios constitucionais que garantem os 
direitos dos jurisdicionados (reserva legal e fundamentação das decisões, entre outros), 
afastando-se dos fundamentos que formam o modelo de Estado adotado pela Constituição 
Federal - o Estado Democrático de Direito - face à prática de estratégias inquisitoriais e 
antidemocráticas, em pleno século XXI! 

Enquanto provenientes do órgão judicial, essas representações integram o conjunto de 
possibilidades de interpretação da lei, cuja supremacia determinada pelo próprio sistema 
jurídico, acaba afirmando que são elas que "contam" na administração dos conflitos sociais. 
Em outras palavras, devido à predominância do sistema judiciário na dicção do direito, as 
previsões legais que consagram os direitos dos cidadãos são atualizadas por representações 
distantes da sua literalidade. 

Isto é possível porque a sociedade brasileira, ao naturalizar a desigualdade material, reproduz 
um sistema jurídico que desiguala (em direitos) para igualar, o que constitui um dilema para 
esse sistema, já que produzido no molde europeu - codificado e protetor das igualdades 
individuais -, mas que precisa particularizar a aplicação da lei (já que não somos todos iguais 
perante a lei), não no sentido de reunir semelhantes, mas sim, de acordo com a cara do 
freguês, ou seja, a sua aplicação é pessoalizada, contrariando o princípio constitucional da 
impessoalidade (artigo 5º da Carta). 

Esse é o dilema que o sistema jurídico brasileiro vai se debater, desde sua criação até os dias 
atuais, ou seja, criado para ser impessoal (sob a promessa de que todos são iguais perante a 
lei), ele é responsável pela invenção de fórmulas que vai atualizar (pessoalizando) o princípio 
da legalidade (como acontece quando a lei cria a categoria da hipossuficiência; quando 
formaliza o tratamento desigual para os desiguais, através dos foros especiais, e quando 
possibilita o distanciando da interpretação literal das leis, como nos exemplos aqui 
apontados). 

É justamente o distanciamento da literalidade da lei que possibilita a pessoalização da norma. 
Em outras palavras, o dilema da jurisdição brasileira reside na necessidade de pessoalizar (o 
tempo todo) a aplicação da norma, porque a nossa sociedade é vista como uma sociedade de 
pessoas e não de indivíduos, que oscila entre o modelo igualitário e o modelo hierárquico 
(DAMATTA, 1981 e 1991). O sistema jurídico - servindo a um e a outro modelo 
concomitantemente -, acaba tentando se justificar a todo o momento, diante de paradoxos 
injustificáveis. 
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Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 
 

 

[1] Estes exemplos não são vistos como mera idiossincrasia de um magistrado (que atingiu 
centenas de jurisdicionados), mas como pretexto para abordar os fundamentos que validam a 
hegemonia judicial na dicção do direito. 
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[2] De acordo com este autor, o direito se manifesta como uma das realidades observáveis na 
sociedade: a sua criação, evolução e aplicação podem ser explicadas através da análise de 
fatores, de interesses e de forças sociais (ibidem, p.114).  

[3] De acordo com este autor, o campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do 
direito de dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se 
defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste 
essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou 
autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social 
(BOURDIEU, 2006, p. 212). 

[4] Além dos autores citados, é também relevante a pesquisa do IPEA – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, realizada em novembro de 2010 e denominada de Sistema de 
Indicadores de Percepção Social (SIPS) sobre a justiça, cujos dados indicam que, na 
avaliação que a população brasileira faz da justiça, tão importante quanto o rápido trâmite dos 
processos é a produção de resultados que ajudem na resolução dos conflitos e afirmem um 
sentido de justiça nos casos concretos (2010, p. 12). 

[5] É preciso lembrar que tais políticas, apesar de instituídas sob a promessa de inserção do 
diálogo, que acarretaria a aproximação do jurisdicionado com o Judiciário, na prática, acabam 
afastadas por questões de produtividade do órgão como já evidenciou a pesquisa de LUPETTI 
BAPTISTA (2007).  Segundo esta autora, o choque entre a concretização do princípio da 
oralidade e da celeridade do processo judicial revela que essas políticas são, de certa forma, 
paradoxais, na medida em que, ao mesmo tempo, fomentam o diálogo e dão celeridade ao 
processo, havendo um grande distanciamento entre o judiciário e as partes cidadãs envolvidas 
no processo. (ibidem).    

[6] A Constituição Federal de 1988, prevê no artigo 98, II, que “a União, o Distrito Federal e 
os Territórios, e os Estados criarão  a justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos 
eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência 
para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação 
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter 
jurisdicional, além de outras previstas na legislação.”(2010, p. 55) 

[7] A disciplina criminal está descrita a partir do artigo 60 da Lei, sendo definida a 
competência desta Corte para o processo e julgamento das chamadas infrações penais de 
menor potencial ofensivo, assim consideradas as infrações penais que a lei prevê pena até dois 
anos (conforme artigo 61 da Lei 9099/95). 

[8] O artigo 98, inciso I, da Constituição Federal de 1988, estabelece que: “a União, no 
Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais, providos por 
juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas 
em lei, a transação penal e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau.” 
(2010, p. 55).  Já os artigos 1º e 2º, da Lei 9099/95 dispõem que: Art. 1º- Os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no 
Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e 
execução, nas causas de sua competência.”  “Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
sempre que possível, a conciliação ou a transação.(CÓDIGOS, 2010, p. 792) 
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[9] Do inglês “Law and Order”, este movimento se baseou na experiência política norte-
americana dos anos 70, que reagindo ao crescimento da violência urbana, passou a tratar os 
problemas sociais através do aumento da penalização dos crimes. Esta política pressupunha 
que o agravamento das penas reduziria a criminalidade, pois além de retribuir o mal praticado 
pelo infrator, teria o efeito de inibir condutas idênticas e futuras, em face dos exempos 
refletidos nas experiências dos apenados. Em sentido contrário, a corrente do Direito Penal 
Mínimo defende o emprego de vias extra-penais para a resolução dos conflitos sociais, a partir 
dos efeitos negativos produzidos pelo encarceramento do condenado,com base em 
argumentação focada nos Direitos Humanos (ALMEIDA, 2003, p. 97). 

[10] De acordo com este autor, durante a Constituinte de 88 havia uma grande preocupação 
com a chamada morosidade do Poder Judiciário, havia uma preocupação extraordinária em 
fazer do Poder Judiciário um poder mais rápido, mais veloz, mais ágil. Buscava-se como 
exemplo naquela oportunidade a experiência dos chamados Juizados de Pequenas Causas 
criados em nível infraconstitucional, em nível legal. E ao lado dos Juizados de Pequenas 
Causas também os chamados Juizados Informais de Conciliação, que visavam única e 
simplesmente à conciliação entre partes envolvidas num conflito de natureza civil. Este 
exemplo foi levado para a Constituinte com o objetivo de criar alguns instrumentos na 
Constituição que tornassem mais ágil a prestação jurisdicional. (ibidem, p.121). 

[11] Sobre a crítica dos operadores do direito, ver AMORIM et all (2002, pp. 255-281). 

[12] De acordo com o artigo 72 da lei de 1995, “na audiência preliminar, presente o 
representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável 
civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da 
composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não 
privativa de liberdade.” (CÓDIGOS, 2010, p.727). 

[13] Enquanto o processo constitui a reunião de atos praticados para a solução do conflito, o 
procedimento consiste nos ritos ou caminhos seguidos pelo processo (que diferem segundo as 
formalidades, prazos, instrumentos ou peças processuais realizados etc.), conforme 
TOURINHO (2011, p.  ) A noção de que a transação penal impede a instauração do processo 
criminal é encontrada, inclusive, em material publicitário dos Tribunais de Justiça estaduais, 
divulgado à população e denominado de Cartilha dos Juizados Especiais Criminais (TJ/RJ, 
2009, pp.10-11). 

[14] De acordo com o artigo 92 da Lei 9099/95 “Aplicam-se subsidiariamente as disposições 
do Código Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.” 
(CÓDIGOS, 2010, p. 802). 

[15] Além de órgão de acusação, o Ministério Público também pode exercer, conforme o 
caso, a função de fiscal  da execução da lei (artigo 257 do Código de Processo Penal) e 
curador de menores (artigo 9º do Código de Processo Civil). Sobre a organização do 
Ministério Público e as atribuições de cada integrante, ver Lei 8625, de 12 de fevereiro de 
1993 (Lei orgânica do Ministério Público). 

[16] Esta afirmação parte do princípio de que o processo penal se inicia com a aceitação, pelo 
juiz, da denúncia oferecida pelo Ministério Público.  Nos Juizados Especiais Criminais a 
denúncia somente será oferecida se o jurisdicionado não aceitar a proposta de transação penal, 
portanto, inaugura-se o processo penal após esta fase. 

[17] A expressão significa que a pena não pode ser aplicada sem processo. 
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[18] O princípio da presunção de inocência do acusado está previsto na Constituição de 1988, 
no artigo 5º, inciso LVII: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória. Foi inicialmente previsto na Declaração dos Direitos Humanos, 
da ONU, de 1948, que o consagrou em seu art. 11: Toda pessoa acusada de delito tem direito 
a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a 
lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias necessárias para sua 
defesa. Já no que se refere à ampla defesa e ao devido processo legal, são considerados 
princípios correlatos ao primeiro e, segundo MORAES (1999, p.112): o devido processo legal 
configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao 
direito de liberdade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições 
com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, á publicidade do 
processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz 
competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal). 

[19] Entendimento predominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, destacando-se, 
dentre outros, GRINOVER et all (2002, p.148) e as jurisprudências: Tribunal de Justiça de 
São Paulo: Apelações APL 992090696815 SP - 36ª Câmara de Direito Privado; APL 
994050134750 SP - 8ª Câmara de Direito Privado.   

[20] É curioso perceber que o argumento que defende a manifestação consciente de vontade 
do jurisdicionado se baseia na presunção de que a prestação jurisdicional será injusta, 
imparcial ou demorada, circunstâncias essas que o levariam a optar pela aplicação antecipada 
da pena. Esta representação sobre a justiça e o papel do processo penal lembra o adágio 
popular “entre a cruz e a espada”, que significa a existência de situações extremamente 
prejudiciais, sem nenhuma alternativa, o que não coincide com a noção que se espera de um 
modelo de justiça idealizado pelo Estado Democrático de Direito, no qual o processo penal é 
um instrumento de defesa do jurisdicionado.  

[21] Este artigo foi encontrado no seguinte 
site:  http://www.tj.rj.gov.br/institucional/dir_gerais/dgcon/pdf/artigos/direi_penal/doacoes_v
oluntarias_sangue.pdf, último acesso em 27/05/2009. 

[22] Em que pese o breve período de sua aplicação, seu alcance está representado na 
quantidade de amostras coletadas neste estudo. Ressalta-se ainda que o decreto de 
inconstitucionalidade citado não possuiu força cogente universal sobre todo o Poder Judiciário 
brasileiro. Ao contrário, ele foi casual e específico para a decisão combatida, o que acarretou 
a possibilidade do retorno desta pena (e outras igualmente não previstas em lei) em outros 
casos e juízos e gerou também tratamento diferenciado para aqueles que não foram 
beneficiados com tal decisão.  
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Resumo 
Em que medida a noção de independência judicial é capaz de explicar a atuação dos juízes 
brasileiros nos dias de hoje? Apesar da teoria constitucional ter passado por inúmeras 
transformações desde o início do século XX até o presente momento, os debates em torno da 
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definição da independência judicial em seus termos tradicionais, sobretudo à luz da teoria da 
separação de poderes e do imperativo de vinculação do juiz à lei. Nesse contexto, o presente 
trabalho mostra que essas versões da noção de independência judicial ostentam uma aparência 
anacrônica quando confrontadas com as peculiaridades que envolvem as tarefas hoje 
atribuídas a um juiz. Pretendo mostrar que essa sensação de anacronia é particularmente forte 
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Resumo 

  

Em que medida a noção de independência judicial é capaz de explicar a atuação dos 

juízes brasileiros nos dias de hoje? Apesar da teoria constitucional ter passado por inúmeras 

transformações desde o início do século XX até o presente momento, os debates em torno da 

noção de independência judicial não parecem ter se modificado substancialmente: persiste a 

definição da independência judicial em seus termos tradicionais, sobretudo à luz da teoria da 

separação de poderes e do imperativo de vinculação do juiz à lei. Nesse contexto, o presente 

trabalho mostra que essas versões da noção de independência judicial ostentam uma aparência 

anacrônica quando confrontadas com as peculiaridades que envolvem as tarefas hoje 

atribuídas a um juiz. Pretendo mostrar que essa sensação de anacronia é particularmente forte 

diante de temas como o da judicialização da política e da politização do judiciário, tão em 

voga no presente momento. Propõe-se fazer também um levantamento do estado das 

pesquisas sobre a independência judicial na literatura norte-americana. Essa revisão me 

parece oportuna na medida em que o estudo dessa categoria nos Estados Unidos se beneficia 

de um trânsito teórico-metodológico bastante aberto entre o direito e a ciência política, 

abertura que só agora começa a ganhar força no Brasil. Isso implica trazer para a mesa a 

possibilidade de análises sobre comportamento judicial, estratégias decisórias nas cortes, 

desenho institucional etc. 

  

Palavras-chave: independência judicial, judicialização da política, politização do 

judiciário. 

  

Abstract 

  

The present article intents to provide a new way of thinking about judicial 

independence in Brazil, helped by aproaches taken from the north-americam studies about 

judicial independence and the judicialization of politics. It goes from the classical definitions 

of judicial independence, related to the notion of rule of law and the separation of power 
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theory and compares these notions with the current scenario of judicialization os the social 

relations. Finally, the article proposes a new framework for judicial independence as a 

politically constructed concept. 

  

Keywords: judicial independence, judicialization of politics, politization of the 

judiciary 

  

Introdução  

  

"Poucas vacas são mais sagradas do que a independência judicial. 
Ainda assim, o conceito de um judiciário independente é mais 
comumente idolatrado do que analisado" (CROSS, 2008, p. 557, 
tradução nossa). 

  

Introdução 

  

Recentemente a cidade do Rio de Janeiro sediou o Segundo Congresso da 

Conferência Mundial de Cortes Constitucionais, sobre o tema “Separação de Poderes e 

Independência dos Tribunais Constitucionais e Órgãos Equivalentes”, reunindo cortes e 

conselhos constitucionais de oitenta e oito países, bem como dez grupos regionais e 

linguísticos de cortes da África, Américas, Ásia e Europa, para tratar dos problemas 

associados à relação do judiciário com os demais poderes estatais, enfocando, 

especificamente, as pressões sobre ele exercidas pelo legislativo, pelo executivo e, 

igualmente, pelos próprios meios midiáticos (COUNCIL OF EUROPE, 2011). 

Em entrevista sobre o referido evento, o Ministro Cezar Peluzo, atual Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, afirmou que o Poder Judiciário brasileiro já alcançou sua 

independência, vivenciando-a através do perfil da legislação pátria e do funcionamento dos 

nossos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Ministro, “boa parte 
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dos temas tratados [no encontro], especificamente das matérias discutidas, são subsídios mais 

importantes para outros países do que para o próprio Brasil” (STF, 2011). 

De fato, uma série de circunstâncias parece confirmar esse diagnóstico: impulsionado 

pela constitucionalização abrangente empreendida pela Constituinte de 1988, bem como pela 

consolidação de uma estrutura processual e institucional dotada de considerável abertura à 

participação do povo e seus representantes, o exercício da jurisdição constitucional no Brasil 

exibe hoje amplitude e profundidade sem precedentes na história brasileira, atraindo interesse 

renovado não apenas dos estudiosos, mas também da imprensa e da própria população. 

O presente artigo pretende mostrar que, diferentemente do que sugere a fala do 

Ministro Peluso, uma investigação aprofundada sobre a ideia de independência judicial no 

Brasil contemporâneo é algo não apenas importante mas necessário. Com efeito, tal noção 

vem desempenhando papel decisivo nas explicações dadas para as transformações pelas quais 

o judiciário brasileiro vêm passando - tanto em suas técnicas de decisão em seu arranjo 

institucional. Sob esta perspectiva, o presente estudo propõe um enfoque do tema da 

independência judicial a partir do tão alardeado fenômeno de judicialização da vida social. 

Tornou-se lugar comum afirmar que a ascensão institucional do judiciário brasileiro 

reflete um movimento de judicialização das relações sociais e da política visível em todo o 

globo, que só pode ser reproduzido por sistemas judiciais dotados de efetiva independência 

judicial (BARROSO, ). Em que pese essa judicialização pareça indicar uma maior 

importância conferida ao conceito de independência judicial diante da expansão do judiciário 

brasileiro, tal noção é quase sempre tomada como algo dado, que dispensa reflexão mais 

detida. Sob esse aspecto, o presente trabalho parte da premissa de que é justamente esse 

conjunto de mudanças que recomenda uma releitura dos conceitos mais fundamentais da 

teoria constitucional – entre eles, o de independência judicial. Pergunto: a que estamos nos 

referindo quando falamos em independência judicial? É possível nos dias de hoje aceitar sem 

reservas as formulações clássicas sobre esse conceito? Se isso não é possível, que tipo de 

problemas essa aceitação enseja? 

No intuito de responder a tais inquietações, o presente trabalho está dividido em três 

partes. A primeira faz uma breve revisão do conceito tradicional de independência judicial a 

partir de seus dois eixos norteadores - a saber, o imperativo de vinculação do juiz à lei e a 

teoria da separação dos poderes. A segunda parte contrasta tais eixos com o aludido 

movimento de judicialização das relações sociais e, mais especificamente, da política, 
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salientando que tal dinâmica conduz inevitavelmente ao reconhecimento de algum grau de 

"politização"1 do poder judiciário, colocando em xeque, por conseguinte, a compatibilidade 

dessa nova imagem dos juízes com a exigência de neutralidade política subjacente às teorias 

mais conhecidas sobre a independência judicial. Por fim, a terceira seção propõe uma 

atualização dos problemas relacionados à noção de independência judicial, mediante a 

incorporação de novos enfoques metodológicos, oriundos da literatura norte-americana sobre 

o tema, destacando, entre outros aspectos, análises acerca do comportamento dos juízes, suas 

estratégias de decisão e o impacto do desenho institucional dos órgãos do poder judiciário a 

que pertencem sobre sua atividade judicante. 

  

1. A noção de independência judicial como conceito dado 

  

As definições dadas à independência judicial orbitam em torno de duas teses centrais. 

A primeira associa a independência judicial à ideia de vinculação do julgador à lei. A segunda 

destaca a necessidade de independência do judiciário em face dos demais poderes estatais. 

Trata-se de perspectivas distintas do mesmo conceito, historicamente atrelado à transição das 

idade média para a era moderna e, de modo mais específico, ao fenômeno de consolidação do 

próprio judiciário como um poder estatal2, baseada, de um lado, na redefinição do papel da lei 

na modernidade e, de outro, no processo de monopolização da produção jurídica por parte do 

Estado. O juiz, por seu turno, “[...] de livre órgão da sociedade torna-se órgão do Estado” 

(BOBBIO, 1999, p. 28). Além disso, a atividade de aplicar o direito passa a ser vista como 

algo radicalmente distinto da tarefa de criá-lo. 

A primeira tese pode ser enunciada da seguinte maneira: a tarefa de aplicar o direito 

está vinculada apenas à lei que contém esse direito – e nada mais. Nesse sentido, afirma-se 

que a atuação do juíz é independente de quaisquer limitação que não seja imposta pelo próprio 

direito que cabe ser aplicado. Exemplo sintomático dessa acepção da independência judicial 

pode ser visto na célebre afirmação de Montesquieu: “[...] os juízes da nação são apenas, 

como já dissemos, a boca que pronuncia as palavras da lei; são seres inanimados que não 

podem moderar nem sua força, nem seu rigor.” (MONTESQUIEU, 2000, p. 175). 

Essa perspectiva se traduz na ideia de que o juiz deve ser insensível aos interesses 

extranormativos, especificamente os das partes litigantes e da opinião pública (CROSS, 2008, 
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p. 559). Nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari, "Longe de ser um privilégio para os juízes, 

a independência da magistratura é necessária para o povo, que precisa de juízes imparciais 

para harmonização pacífica e justa dos conflitos de direitos" (DALLARI, 2007, p. 47). 

A segunda tese consiste na conhecida afirmativa no sentido de que o judiciário deve 

atuar independentemente de pressões externas de outros atores políticos, especialmente os 

demais poderes estatais constituídos. Seu fundamento remete à teoria moderna da separação 

dos poderes, por duas vias distintas. Primeiramente, pela clássica separação entre direito e 

política, reservando ao judiciário a tarefa de simples aplicação da lei, numa pretensão de 

eliminar qualquer traço político da atividade judicante, tornando o acesso à arena dos 

interesses políticos restrito aos agentes do poder legislativo e executivo. Vista desse ângulo, a 

independência judicial representa o imperativo de exclusividade do juiz na função de aplicar o 

direito e a vedação de participação de atores políticos de outras instituições nessa tarefa. 

Sob este aspecto, a independência do judiciário também é vista como um pressuposto 

para a limitação efetiva dos demais poderes e garantia de preservação da ordem jurídica 

(SAMPAIO, 2007, p. 117). Com efeito, a teoria da separação dos poderes também costuma 

justificar o imperativo de independência judicial conferindo ao judiciário a função de prevenir 

a instalação de estados de tirania. Na célebre expressão de Alexander Hamilton, “as cortes de 

justiça devem ser consideradas como baluartes de uma Constituição limitada, opondo-se às 

usurpações do Legislativo” (HAMILTON; JAY; MADISON, 1984, p. 579). Esse sentido de 

independência judicial é frequentemente destacado diante do papel cada vez mais agressivo 

do judiciário na regulação do exercício de autoridade tanto pelo legislativo quanto pelo 

executivo, policiando o cumprimento das regras do processo político e também mediante a 

formulação de parâmetros substantivos em matéria de políticas públicas (FEREJOHN, 2002). 

Essa característica também é frequentemente invocada como evidência da importância da 

independência judicial para a garantia de direitos de grupos minoritários (CROSS, 2008, p. 

559). 

Esses dois eixos argumentativos se unem na construção de um conceito de 

independência judicial como atributo natural da atividade desempenhada pelo judiciário. Esse 

atributo fundamenta o conhecido complexo de garantias funcionais e institucionais dadas aos 

juízes. Geralmente a ideia de independência judicial é estudada apenas em torno dessas 

garantias orçamentárias, financeiras, administrativas e funcionaisi. Todavia, interessa mais ao 

presente estudo analisar o próprio recurso à ideia de independência para fundamentar a prática 
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dos juízes brasileiros de hoje, que, como se verá adiante, tem se mostrado cada vez mais 

problemático em sua capacidade de descrever adequadamente a atividade judicante. 

  

2. Judicialização da política e politização do judiciário 

  

Não resta dúvida de que o judiciário brasileiro hoje desempenha um papel sem 

precedentes na história institucional do país. Como em várias outras nações, as evidências da 

judicialização da vida parecem estar em todo lugar: Nos noticiários de tevê, jornais, nas mesas 

de bar, na sala de jantar. Uma série de questões, tradicionalmente reservadas aos debates da 

classe política, começa a surgir no interior dos pronunciamentos judiciais, onde ganham 

novos contornos e nova linguagem. “Trata-se, como intuitivo, de uma transferência de poder 

para as instituições judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais, que são o 

Legislativo e o Executivo” (BARROSO, 2010, p. 04). 

Os limites dos debate se alteram: cada vez mais o judiciário passa a reverter medidas 

dos outros poderes. Trata-se de uma nova imagem do juiz, figura da qual se espera cada vez 

mais a redenção dos erros não apenas dos agentes políticos, mas de toda a sociedade, agindo 

praticamente, na expressão de Ingeborg Maus, como seu superegoii. Diante de tantas 

transformações, é oportuno perguntar se a metáfora do juiz como ser inanimado, simples boca 

da lei, é ainda pertinente. Qual o sentido de uma noção como a de independência judicial 

diante de um judiciário tão poderoso? 

Em primeiro plano, a justiça brasileira tem se dedicado de modo consistente ao 

estabelecimento de critérios substantivos em diversas matérias de política pública, 

pronunciando-se em questões polêmicas como aborto de fetos anencefálicosiii, liberdade de 

expressão e racismoiv, ações afirmativasv, pesquisas com células-tronco embrionáriasvi etc. 

Pergunta-se: é possível dizer que um juiz está apenas aplicando a lei quando aborda de modo 

tão efetivo questões morais tão espinhosas, muitas vezes contra o texto expresso da própria 

legislação sobre tais matérias? 

Esse questionamento é apenas uma de muitas variações da pergunta acerca da 

existência ou não de um componente criativo na tarefa de aplicar o direito. Nesse viés, desde 

o fim da Segunda Guerra Mundial as pretensões de reduzir o direito ao texto da lei o ato de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1895



julgar ao simples procedimento de dedução (o silogismo judicial) têm sido vistas como 

posições metodológicas no mínimo ingênuas. De um lado, o debate jurídico está hoje 

fortemente orientado pela necessidade de repensar o formalismo e o imperativo de 

neutralidade axiológica que caracterizaram as teorias mais acabadas do positivismo jurídico. 

Essa tendência tem sido referida através de nomenclaturas como “pós-positivismo”, 

“positivismo moderado” ou “positivismo inclusivo”, quase sempre destacando a 

insustentabilidade de uma separação rígida entre o direito e a moral, nem mesmo no nível 

estritamente normativo do direito (VALE, 2006, p. 46). 

Especificamente no campo da jurisdição constitucional, em face de tais mudanças 

empreendidas no debate jusmetodológico no pós-guerra, as constituições gradualmente 

deixaram de ser vistas como simples cartas de intenções políticas, passando a ser 

reconhecidas como efetivo conjunto de normas jurídicas, passível de aplicação judicial direta, 

muito em função do reconhecimento da normatividade dos princípios e da relevância dos 

aspectos axiológicos dos textos constitucionais na realização do direito. Não é o caso de 

discutir aqui o mérito dessas tendências metodológicas. É suficiente observar que essa 

aproximação entre direito e moral exerce uma função central no modo como os juízes tem 

decididos os chamados casos mais difíceis, instrumental teórico através do qual a própria 

oposição clássica entre forma jurídica e conteúdo político é hoje repensada. 

Em outras palavras, a aproximação entre direito e moral serve de premissa para a 

atual inserção do judiciário em questões morais tradicionalmente reservadas à esfera política. 

Além disso, se o direito não pode ser reduzido ao que está contido no texto da lei e se agora 

cabe ao aplicador do direito buscá-lo também em fontes extralegais, o imperativo da 

racionalidade jurídica se desloca da figura do legislador para a do intérprete e aplicador do 

direito. Esse deslocamento ganhou sua expressão mais clara no movimento de reabilitação da 

retórica e das teorias da argumentação que se desencadeou a partir da década de 1950vii. 

Nesses termos, torna-se no mínimo inadequado fundamentar o conceito de independência 

judicial na ideia de vinculação à lei, uma vez que o próprio recurso à lei já não parece ser 

suficiente para a operação do direito. 

Além disso, o fenômeno de judicialização já não se restringe à “simples” busca de 

soluções para temas polêmicos através de pronunciamentos judiciais. Nos dias de hoje, o 

judiciário tem interferido diretamente nos processos políticos do país. Seja intervindo em 

questões de processo legislativo (antes vistas como matéria interna corporis das casa 

legislativas), seja desafiando decisões tradicionalmente reservadas ao executivo (como se viu 
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no caso Battisti), ou ainda decidindo questões espinhosas do processo eleitoral (Lei da Ficha 

Limpa), o poder judiciário parece desempenhar um novo papel na condução da própria 

democracia brasileira. Conforme assinalado por Ran Hirschl, 

  

A judicialização da política - o recurso a tribunais e meios judiciais para debater 
postulados morais básicos, questões em matéria de políticas públicas e controvérsias 
políticas - é certamente um dos mais significativos fenômenos dos governos do fim 
do século XX e início do século XXI (HIRSCHL, 2008, p. 119). 

  

Esse novo papel atribuído ao poder judiciário pouco se assemelha ao idealizado por 

Alexander Hamilton (EUA, 2011), baseado na ideia de que “[...] o Judiciário é, sem 

comparação, o mais fraco dos três poderes; que nunca poderá enfrentar com êxito qualquer 

dos outros dois; e que deve tomar todas as precauções possíveis para defender-se do ataque 

deles” (HAMILTON; JAY; MADISON, 1984, p. 578). O que se vê hoje é a transformação do 

poder judiciário e principalmente das cortes superiores do mundo inteiro numa parte crucial 

do aparato de construção de políticas públicas dos seus respectivos países (HIRSCHL, 2008, 

p. 123). 

Esse novo status desfrutado pelo judiciário também põe em xeque o conceito de 

independência judicial como imperativo de exclusividade do judiciário no exercício da 

jurisdição. Essa exclusividade, tal como já salientamos, está diretamente relacionada ao 

equilíbrio institucional idealizado nas teorias clássicas da separação de poderes, estando 

condicionada ao ideal de não interferência do judiciário ausência em questões políticas. Por 

isso mesmo, a partir do momento em que se passa a admitir a inserção do judiciário em 

questões eminentemente políticas, põe-se em suspeição a ideia de independência judicial 

também com arrimo na teoria da separação dos poderes. 

Portanto, ao contrário do que uma boa parte dos discursos sobre o fenômeno de 

judicialização faz crer, a utilidade da noção tradicional de independência judicial se encontra 

hoje seriamente comprometida diante das transformações pelas quais vem passando o poder 

judiciário. Na medida em que as ideias de vinculação à lei e de um judiciário alheio a 

questões políticas parecem já não se sustentar, surgem pelo menos duas perguntas inevitáveis: 

faz sentido falar, hoje, em independência judicial? Se sim, do que estamos verdadeiramente 

falando? 
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3. Repensando a independência judicial 

  

Uma das principais razões do descompasso exposto na seção anterior entre a teoria e 

a prática da independência judicial no Brasil decorre do simples fato de que a consolidação 

das mudanças ali apontadas são bastantes recentes no nosso país. Na conturbada história 

política brasileira, a prevalência do regime democrático no Brasil foi seriamente 

comprometida durante a ditadura militar, de modo que a Constituição Federal de 1988 

constitui, de certo modo, um novo marco zero para a democracia brasileira e sobretudo para o 

poder judiciário, que passou a gozar de posição institucional revigorada. 

Recorrendo à conhecida distinção entre teorias normativas (prescrevendo como algo 

deve ser) e positivas (descrevendo como algo é), é plausível afirmar que as análises feitas no 

Brasil sobre independência judicial tendem a adotar uma perspectiva muito mais normativa do 

que positiva, isto é, muito mais focada no estabelecimento de conceitos abstratos sobre a 

atividade dos juízes do que na observação dos seus atos no plano do concreto. Mesmo nos 

estudos sobre jurisprudência, costuma-se indagar a adequação da decisão judicial aos seus 

fundamentos dogmáticos sem questionar a existência de outros fatores determinantes no 

julgamento da causa. Como assinala Marcos Faro de Castro, “no Brasil, muito pouco ainda é 

conhecido a respeito do impacto político do funcionamento cias cortes judiciais” (CASTRO, 

1997). 

Seria possível falar da atividade judicial e, mais especificamente, da própria noção de 

independência judicial, com o auxílio de uma teoria que equilibre elementos normativos e 

positivos? Ainda que isso seja possível, há alguma vantagem relevante na sua adoção? A 

experiência norte-americana sugestiona uma resposta positiva para ambas as perguntas. Uma 

primeira razão para a remissão aos estudos norte-americanos sobre este tema decorre do fato 

de que a estrutura institucional típica do modelo constitucional norte-americano, hoje 

dominante em praticamente todo o mundo contemporâneo e vivida no Brasil sobretudo 

através da prática do controle de constitucionalidade pela via difusa (BARROSO, 2010, p. 

13). Nesse modelo, o poder judiciário desempenha um papel fundamental na condução da 

democracia, de maneira que muitas das experiências relativas ao exercício desse poder hoje 

atribuído aos juízes brasileiros encontram precedentes na história do judiciário norte-
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americano. Portanto, é mais que recomendável que os estudos aqui empreendidos sobre o 

poder judiciário dispensem um olhar diferenciado à literatura estadunidense, eventualmente 

nos poupando a trilha de caminhos que lá já se mostraram demasiado tortuosos. Sob este 

aspecto, o atual momento se revela especialmente oportuno, uma vez que o arranjo 

institucional norte-americano, não obstante amplamente difundido mundo afora, vive hoje 

uma crise doméstica sem precedentes, dominada por exigências de autocontenção do 

judiciário e por críticas à própria ideia de supremacia judicial (BARROSO, 2010, p. 14). 

Entre os norte-americanos, observa-se que, embora a separação entre teorias 

normativas e positivas sobre o direito seja tão relevante (e discutida) quanto no Brasil, a 

possibilidade de uma teoria normativo-positiva sobre a atividade judicante é algo visto com 

muito menos estranheza do que no Brasil. Isso se deve primordialmente à própria maneira 

como a relação entre direito e política é vista por eles. 

Em primeiro lugar, é de se notar que nos Estados Unidos tem ampla aceitação a ideia 

de que o direito é o principal meio pelo qual os agentes políticos impõe seu comando sobre a 

sociedade. Admite-se, também, que o direito público, ao determinar a maneira pela qual o 

governo se organiza, manifesta-se não apenas como produto da política mas, sobretudo, como 

o elemento que a constitui (WHITTINGTON; KELEMEN; CALDEIRA, 2008, p. 03). Há, 

dessarte, uma grande aderência de interesses nas investigações realizadas por juristas e 

cientistas políticos, sobretudo na seara constitucional. Isso explica em grande medida o fato 

da Suprema Corte norte-americana ser o centro de gravidade dos estudos desenvolvidos nas 

duas áreas - característica no mínimo surpreendente para a maioria dos estudiosos brasileiros. 

Do ponto de vista metodológico, essa permeabilidade entre o direito e a ciência 

política se revela na literatura norte-americana principalmente no que se refere à gama de 

recursos metodológicos adotados, com possibilidade de análises sobre o comportamento dos 

juízes, suas estratégias de decisão e o impacto do desenho das instituições a que pertencem no 

exercício de sua atividade. 

Os atuais estudos sobre o comportamento dos juízes nos Estados Unidos se pautam 

em uma combinação de elementos teóricos e empíricos para explicar explicar não apenas o 

modo como os juízes agem (decidem), mas principalmente os motivos que os guiam em sua 

atividade. A ideia de motivação que perpassa esse tipo de aborgadem vai muito além do 

simples imperativo de vinculação à lei, estando geralmente associada à noção de preferência 

pessoal do juiz. Todavia, o juiz não é visto como um ser livre para realizar sua vontade 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1899



através de decisões. Pelo contrário: as análises de comportamento judicial partem da premissa 

de que as preferências do juízes são condicionadas por diversos fatores, que, segundo Jeffrey 

A. Segal (2008, p. 19-20), costumam ser analisadas tanto do ponto de vista normativo 

(investigando as influências sobre a identificação da solução devida para o caso) quanto 

estratégico (investigando os fatores que determinam a decisão mais viável para o caso). Essa 

distinção entre nível normativo Sob o aspecto normativo pode ser sintetizada na afirmativa de 

que “as decisões dos juízes são uma função do que eles preferem fazer, temperada pelo que 

eles pensam que devem fazer, mas limitada pelo que eles percebem como sendo viável fazer” 

(GIBSON apud SEGAL, 2008, p. 19), tradução nossa).  

Por sua vez, os estudos mais focados nas estratégias de decisão colocam em questão 

as condições que orientam a postura de um juiz entre o enfrentamento criativo de decisões do 

poder legislativo e executivo – o chamado ativismo judicialviii – e o afastamento de questões 

postas a julgamento em nome das competências dos demais agentes políticos – a chamada 

autocontenção do judiciárioix. Nesse viés, entende-se que as oscilações dos juizes entre essas 

duas formas de fundamentar suas decisões são capazes de indicar as estratégias por eles 

empregadas a fim de realizar suas preferências particulares (SEGAL, 2008, p. 20). 

Como já salientado, as transformações empreendidas por correntes metodológicas 

como o pós-positivismo e o neoconstitucionalismo conferiram novos matizes à noção de 

vinculação à lei, sobretudo mediante o reconhecimento da necessidade de algum grau de 

conexão entre o direito, moral e política em sentido estrito. A partir desse contexto, qual o 

cenário mais factível: os juízes são agora menos independentes ou é possível que eles 

mantenham esse status ainda que de alguma maneira vinculados à moral e à política? 

Mais plausível dizer que estamos diante do esvaziamento do próprio conceito de 

independência judicial enquanto fundamentado na vinculação do juiz à lei. Afastada a 

pretensão de neutralidade axiológica, o ideal de absoluta imparcialidade do juiz diante das 

partes passa a exigir certo temperamento: em que pese seja perfeitamente possível a adoção 

de medidas para evitar situações que põem em claro risco a imparcialidade do juiz da causa, 

“[...] muitas violações menos ostensivas, como afinidades culturais e identificações 

ideológicas, entre outras, na prática não podem ser prevenidas. A independência do juiz, 

portanto, no que tange às partes litigantes é um ideal que só pode ser parcialmente alcançado” 

(FISS, 2004, p. 153-154). 
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Nesse diapasão, se o ideal de que os juízes "[...] sempre realizem julgamentos 

baseados, única e exclusivamente, em critérios de racionalidade, obrigatoriamente divorciadas 

do calor das paixões que comumente envolvem as causas judiciais" (FRIEDE e DYRLUND, 

2010, p. 29), é reconhecido como um desejo que não encontra amparo na experiência 

concreta, as influências extranormativas que afetam a decisão de um juiz não constituem 

supostos vícios em sua capacidade julgar, mas sim aspectos dessa capacidade que tem sido de 

certo modo negligenciados pela centralidade da dogmática jurídica no estudo da atividade 

judicante. Uma possível consequência do reconhecimento do caráter ficcional do imperativo 

de imparcialidade do juiz seria uma releitura da sistemática de exceções processuais à luz dos 

institutos da suspeição e do impedimento. 

O plano institucional apresenta melhores perspectivas no que tange à pertinência de 

um conceito de independência judicial. Em relação à teoria da separação dos poderes, a 

crescente atuação do judiciário na revisão de atos do legislativo e do executivo, bem como 

interferindo no próprio processo político, coloca em questão a legitimidade da autonomia do 

judiciário no exercício da jurisdição, uma vez que ele mesmo parece não respeitar a 

autonomia em princípio também conferida aos demais atores políticos. Tal contexto suscita a 

pergunta sobre as razões que levam à criação de um judiciário independente. Nas palavras de 

Georg Vanberg (2008, p. 103), é necessário compreender os “[...] mecanismos que levam 

poderosos atores políticos a estabelecer, e a manter, uma instituição que é basicamente 

destinada (ao menos à primeira vista) a limitar o seu poder”. 

Neste ponto, uma constatação recorrente na literatura norte-americana é a de que a 

existência de um judiciário independente só é possível quando atores políticos capazes de 

atacar ou minar uma instituição desse tipo não desejem fazê-lo. Nesse viés, um grande 

números de estudos realizados por economistas e cientistas políticos investiga como e por que 

políticos se beneficiam ou podem se beneficiar da criação e da proteção de um judiciário 

independente (CROSS, 2008, p. 568). No pioneiro trabalho de Landes e Posner, os autores 

empreenderam uma tentativa de incorporar a figura de um judiciário independente como 

elemento a ser considerado pelas teorias dos grupos de interesse utilizadas tanto por cientistas 

políticos quanto por economistas. Na visão dos autores, “[...] os tribunais não preservam a lei 

moral ou ideais de neutralidade, justiça ou equidade; eles asseguram os 'acordos' feitos por 

eficientes grupos de interesse com as legislaturas anteriores” (LANDES & POSNER, 1975, p. 

27). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1901



Um judiciário independente também pode ser útil a outros atores políticos servindo 

de anteparo institucional em questões controversas, remetendo ao judiciário a 

responsabilidade por decisões de alto custo político. Sob essa perspectiva, análises com a 

empreendida por Mark Graber (1993, p. 37) sugerem que em diversas situações os próprios 

agentes políticos encorajam tacitamente a adoção de posturas de ativismo por parte dos juízes, 

tanto para evitar sua responsabilização por decisões difíceis quanto para atingir objetivos 

políticos controversos que não podem ser assumidos publicamente nas esferas legislativa ou 

eleitoral. 

  

Considerações finais 

  

Esses exemplos abrem a possibilidade de pensar a independência judicial não como 

uma atributo absolutamente inerente à atividade judicial, mas sim como uma característica 

políticamente construída e, portanto, contextual. Consequência disso é que a própria virtude 

de um judiciário independente deixa de ser algo certo: o conjunto de análises apresentado 

relativiza a difundida visão do judiciário como instituição contramajoritáriax. 

Hoje parece mais factível assumir que a dificuldade contramajoritária decorre não de 

uma característica “natural” do poder judiciário, mas sim do modo particular em se 

desenvolve a relação entre a magistratura e os demais atores políticos. Sob esse aspecto, é 

possível que, num cenário de alinhamento ideológico entre as forças políticas dominantes e o 

judiciário, este não atue contramajoritariamente (GRABER, 1993, p. 70). Por outro lado, o 

reconhecimento das práticas políticas do judiciário implica também a necessidade de uma 

releitura do que entendemos por ativismo judicial: o binômio ativismo/autocontenção parece 

dar lugar ao grau de harmonia entre o judiciário e o legislativo/executivo. 

Desse modo, procurou-se construir no presente artigo uma via de análise da 

independência judicial que posiciona a referência à lei e à separação de poderes como apenas 

um dos fatores relevantes na atividade judicante, incorporando uma preocupação mais séria 

com influências extranormativas sobre as decisões judiciais. Seria preciso avançar numa 

direção sinalizada por José Adércio Leite Sampaio, afirmando que  
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se somarmos elementos normativos e empíricos, podemos definir a independência 
do Judiciário como a condição, garantida pelas normas constitucionais e pelas 
práticas políticas, de os órgãos do Judiciário tomarem suas decisões administrativas 
e juridicionais com base em suas convicções do que é devido, segundo o sistema de 
fontes do direito constitucionalmente estabelecido, sem receio das conseqüências ou 
represálias advindas dos outros poderes, políticos ou sociais (SAMPAIO, 2007, p. 
04). 

  

Essa definição é útil sobretudo por colocar em questão o risco de se utilizar 

imperativo de independência judicial no discurso judiciário como meio de naturalização do 

fenômeno de judicialização das relações sociais, eventualmente obscurecendo ataques a 

outros agentes políticos – ataques que podem ser democraticamente ilegítimos. 

Não se trata de “endeusar” os estudos estadunidenses sobre revisão judicial, mas sim 

de utilizá-los como ferramenta de ampliação do debate sobre o assunto no Brasil e perceber 

que a realidade brasileira possui características que trazem novos questionamentos a essas 

reflexões. Trata-se, também, de retirar tal debate dos limites impostos pela dogmática jurídica 

e admitir novas abordagens metodológicas, principalmente as oriundas da ciência política. 

Em outras palavras, o objetivo deste texto era mostrar por que discutir nos dias de 

hoje a pertinência do imperativo de independência judicial à luz da ideia de vinculação do juiz 

à lei e da teoria da separação dos poderes se tornou uma tarefa irrealizável. Todavia, não se 

trata de dizer que tais noções são ultrapassadas, mas si de redimensionar e recontextualizar o 

seu potencial explicativo. Para tanto, é preciso rever a própria maneira de se enxergar a 

relação entre direito e política. 
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relativamente pobre da ideia de politização, dirige-se exatamente ao discurso de suficiência da 
dogmática jurídica que o presente trabalho deseja por em xeque. 

2 

iAlguns exemplos: 

ii 

iiiSTF, ADPF nº 54/DF. 

ivSTF, HC nº 82.424/RS (caso Ellwanger). 

vSTF, ADI nº 3.330. 

viSTF, ADI nº 3.510/DF 

vii“Com efeito, dada a imperfeição inevitável do sistema jurídico resulta impossível fazer 
repousar a exigência de racionalidade na mera aplicação dedutiva das normas, de modo que 
aquela exigência se vê deslocada no âmbito interpretativo e recai no aplicador do direito, a 
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quem se dirigem (entre outros) as teorias da argumentação jurídica.” (APALATEGUI, 2000, 
p. 154). 

viii“[...] a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do 
Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no 
espaço de atuação dos outros dois Poderes.” (BARROSO, 2011, p. 10). 

ixa autocontenção se caracteriza justamente por abrir mais espaço 

à atuação dos Poderes políticos, tendo por nota fundamental a forte deferência em relação às 

ações e omissões desses últimos 

x“A questão mais profunda é que o controle de constitucionalidade (judicial review) é uma 
força contramajoritária em nosso sistema. […] [Q]uando a Suprema Corte declara 
inconstitucional um ato legislativo ou um ato de um membro eleito do Executivo, ela se opõe 
à vontade de representantes do povo, o povo que está aqui e agora; ela exerce um controle, 
não em nome da maioria dominante, mas contra ela. [...] O controle de constitucionalidade, no 
entanto, é o poder de aplicar e interpretar a Constituição, em matérias de grande relevância, 
contra a vontade da maioria legislativa, que, por sua vez, é impotente para se opor à decisão 
judicial.” (BICKEL, 1962, p. 16-23). 
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MONTANDO UM QUEBRA-CABEÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A 
TAREFA PRÁTICA DE JULGAR 

 
ASSEMBLING A PUZZLE: A REFLECTION ON THE PRACTICAL TASK OF JUDGING 
 
 
 

Fábio Ferraz de Almeida 
 

RESUMO 
O presente texto é uma breve reflexão a respeito do trabalho cotidiano dos juízes de direito. 
Sob o enfoque da etnometodologia, o que se pretende é tentar visualizar esse trabalho como 
um conjunto de tarefas práticas que se encerram numa decisão. Partindo de um relato 
selecionado de uma experiência, enquanto estagiário, numa audiência judicial na Justiça 
Federal, e do estudo etnográfico posterior, busca-se compreender alguns mecanismos pelos 
quais os juízes interpretam e reinterpretam determinadas situações, fazendo uso de seu 
“raciocínio prático”, ou seja, de estratégias cognitivas comuns a qualquer indivíduo. O texto 
mostra então, como esses profissionais operam tentando dar ordem e sentido aos fatos postos 
à sua frente num processo judicial, ou seja, dotando suas escolhas de propriedades objetivas, o 
que nos permite entender o processo de interpretação judicial como algo bastante flexível. 
PALAVRAS-CHAVE: JUIZ; INTERPRETAÇÃO; COTIDIANO; ETNOMETODOLOGIA 
 
ABSTRACT 
This paper is a brief reflection about the daily work of judges. Through an 
ethnomethodological approach, the purpose is to try to see this work as a set of practical tasks 
which end in a decision. Starting from a selected account of an experience as an intern at a 
court hearing in federal court, and later ethnographic study, one seeks to understand some 
mechanisms by which judges interpret and reinterpret certain situations, using his "practical 
reasoning”, in other words, cognitive strategies common to any individual. So, the study 
shows how these professionals operate on trying to order the facts of a judicial proceeding and 
make sense of them, providing his choices with some objective properties, which allows us to 
understand the process of judicial interpretation as very flexible. 
KEYWORDS: JUDGE; INTERPRETATION; DAILY WORK; ETHNOMETHODOLOGY 
 
 

Lidamos com situações de escolha em toda a nossa vida. Decidimos quase que o 

tempo todo, embora muitas vezes não percebamos. Iremos ler um livro hoje? Qual livro? 

Seria melhor deixar fechada a janela do quarto enquanto lemos? Enfim, ao longo de nossa 

trajetória, somos colocados diante de uma infinidade de cursos de ação disponíveis. Nossa 

tarefa é decidir como proceder. 

Este texto está fundamentalmente preocupado com determinadas situações de 

escolha, quais sejam, as que os juízes, enquanto tomadores de decisão profissionais, para 

todos os fins práticos, estão obrigados a fazer. Devemos então, investigar a maneira pela qual 

eles decidem. 
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Adotando uma perspectiva etnometodológica, partimos da idéia de que o 

procedimento pelo qual um juiz produz seus veredictos é essencialmente o mesmo pelo qual 

um cientista escreve um artigo, um jovem lê um livro ou um aluno de mestrado defende sua 

dissertação. Sociologicamente falando, o ponto em comum entre essas atividades reside no 

fato de que todas elas são produzidas e gerenciadas a partir do que Garfinkel chamou de 

“raciocínio sociológico prático”.  O objetivo é, portanto, 

  

Tratar atividades práticas, circunstâncias práticas e raciocínio 

sociológico prático como tópicos de um estudo empírico e, ao 

dedicarem às atividades mais comuns do cotidiano a atenção 

usualmente dispensada a eventos extraordinários, estudá-las como 

fenômenos em si [1] (tradução livre). 

  

Para uma investigação mais detalhada, examinemos a seguinte[2] história, fruto de 

minha experiência enquanto estagiário de uma procuradoria federal, entre 2007 e 2008. Nessa 

época, tive a oportunidade de acompanhar os procuradores em algumas audiências, sendo 

uma delas aqui relembrada. Depois de deixar o estágio, cheguei ainda a voltar à procuradoria 

em 2009, quando, por ocasião de meu trabalho de conclusão do curso de Direito, pude realizar 

uma pequena etnografia, observando as práticas desses membros, entrevistando alguns deles e 

pesquisando determinados documentos referentes ao cotidiano desses profissionais.   

Como todas essas experiências aconteceram já há algum tempo, o relato da audiência 

a seguir, produto mais de minha memória do que de anotações formais, pode não ser 

cirurgicamente preciso. De qualquer maneira, acredito que ele sirva bem ao propósito de 

fundamentar o estudo em questão e ajude a compreender as especificidades de alguns 

movimentos adotados pelos juízes enquanto tomadores de decisão. 

O caso envolvia Dona Maria[3], uma senhora de pouco mais de 55 anos, que 

pleiteava receber uma aposentadoria por idade rural. Segundo as determinações legais, para 

receber esse benefício do Estado, ela deveria comprovar ter exercido atividades rurais por um 

determinado período fixado por uma tabela oficial, além de possuir mais de 55 anos. 

Após ler os autos do processo, entreguei-os ao procurador, que me perguntou o que 

eu havia achado. Respondi que não sabia ao certo, até porque pelo que lá estava registrado, 

além da idade da senhora, nós só podíamos contar com depoimentos escritos de vizinhos 

próximos alegando que ela de fato trabalhava no campo há tempo suficiente. 

Devolvi então a pergunta ao procurador, que me explicou como a decisão nesses 

casos depende muito do que é visto e falado em audiência; esse era de fato o momento 
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crucial. Depois da conversa, ele recebeu um telefonema e disse que já era hora de descermos 

até a sala de audiências. 

Chegando lá, notei a presença de uma senhora de idade na entrada da sala, ao lado de 

um homem de terno. Eles conversavam sobre como proceder na audiência; presumi então que 

eles poderiam ser: Dona Maria e seu advogado. Entramos todos na sala e a audiência teve 

início. O primeiro passo do juiz foi perguntar às partes se era possível fazer um acordo. O 

procurador disse que isso não seria possível, já que pelos documentos contidos nos autos, ele 

acreditava que Dona Maria não exercia atividade rural; ela era apenas uma “dona de casa” que 

morava no campo. Quem de fato exercera atividades rurais era seu marido, que inclusive já 

recebia uma aposentadoria rural desde que completara 60 anos. Dito isso, o juiz chamou Dona 

Maria para seu depoimento pessoal. Ela estava visivelmente nervosa. As informações 

raramente se encaixavam. Notei que o juiz não parecia convencido; ele fazia cada vez mais 

perguntas, muitas das quais Dona Maria não respondia claramente. Um momento bastante 

interessante ocorreu quando o juiz perguntou a Dona Maria sobre o que ela plantava em 

determinada época do ano e pediu alguns detalhes desse tipo de atividade. Dona Maria, ainda 

nervosa, demorou a responder, e quando o fez, voltou a dar algumas informações julgadas 

pelo juiz como desconcertadas. 

Até esse momento, parecia não restar dúvidas: Dona Maria era mesmo uma dona de 

casa e nunca havia de fato exercido atividades rurais, como plantar, arar o solo, ordenhar 

vacas, entre outras, dentro de uma longa lista construída pelos juízes ao longo do tempo em 

suas decisões. O nervosismo de Dona Maria era prova de que ela estava mentindo. As 

informações desconcertadas não a deixavam prosseguir. 

Só que ao fim do depoimento, o juiz pediu à Dona Maria para que esta lhe mostrasse 

as mãos. Para surpresa do magistrado, ambas estavam bastante calejadas[4]. Eis então uma 

evidência perturbadora, que alterou até mesmo a opinião do procurador, como mais tarde ele 

me confidenciou. 

Após ouvir algumas testemunhas, que pareciam mais calmas do que Dona Maria, a 

decisão acabou sendo a ela favorável. Dona Maria havia sido trabalhadora rural e fazia jus ao 

benefício de aposentadoria por idade rural. 

Observando relato acima, podemos entender bem o que Garfinkel, sob a influência 

de Mannheim, chamou de “método documentário de interpretação”. Esse método consiste em 

“tratar uma aparência real como o “documento de”, como “apontando para”, como “se 

apresentando em nome de” um padrão subjacente”. [5] Para Garfinkel, o método 

documentário é uma característica inevitável de todos os atos da vida cotidiana, que envolvem 

percepção e cognição. 
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Em nosso relato, podemos perceber como o juiz e até mesmo o procurador criaram 

um determinado padrão subjacente a partir de evidências documentárias específicas. Num 

primeiro momento, o padrão era o de considerar Dona Maria uma simples dona de casa. 

Assim, as incongruências de seu discurso e o nervosismo com que presta o depoimento, 

passam a estar ligados, formando uma base sob a qual as circunstâncias do caso e a conclusão 

julgamento encaixam-se perfeitamente. Esse encaixe envolve ainda, desconsiderar ou dar 

menos importância a determinadas circunstâncias, quais sejam, as declarações escritas por 

vizinhos, contidas nos autos, informando ao juiz e ao procurador que Dona Maria exercia 

atividades típicas de um trabalhador rural, como ordenha de animais, plantio e colheita de 

vegetais. 

A reinterpretação do caso é feita, então, a partir de novas evidências. Com a 

exposição das mãos tremendamente calejadas de Dona Maria ao juiz, as evidências 

documentárias individuais e o padrão subjacente começam a se modificar. As circunstâncias a 

serem consideradas mudaram de posição. As informações desconcertadas sobre o plantio de 

determinados vegetais, por exemplo, passaram a ser vistas como sinais de um nervosismo 

típico de quem está diante de uma situação que pode modificar sua vida, não de uma 

desinformação de Dona Maria. 

Examinando mais de perto, podemos notar que, enquanto a conclusão inicial “Dona 

Maria não exerce atividade rural” tomava forma, não parecia haver possibilidade de uma 

interpretação alternativa. O padrão subjacente e as evidências documentárias individuais 

encaixavam-se, formando uma imagem do que “realmente havia acontecido”. As evidências 

simplesmente vinham juntas para produzir um fato óbvio e incontroverso. [6] 

No entanto, se o foco da investigação passa a ser as mãos calejadas de Dona Maria, o 

padrão subjacente e as evidências documentárias começam a construir uma nova conclusão: 

“Dona Maria trabalhava intensamente na roça”. O mais interessante é notar como, embora o 

fato físico seja o mesmo, o modo como ele é interpretado, dando peso às diferentes 

circunstâncias que o envolvem, vai sendo radicalmente transformado. 

O método de interpretação documentário é um etnométodo particular pelo qual se 

constrói um modelo interpretativo baseado nos elementos da situação interpretada para 

adequar-se ao modelo. O modelo e os objetos modelados são então, co-determinados 

reflexivamente. 

Como podemos notar, a atividade de tomada de decisão de um juiz é feita a partir de 

uma incompletude de informações. O que é narrado a ele, nos autos ou fora dele, não é o fato 

propriamente dito, mas a normalidade do fato, ou seja, aquilo que as pessoas geralmente dão 

maior atenção enquanto observam uma cena. O juiz tem acesso a um número de evidências, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1911



mas é o modo como ele as manipula, dando peso a cada uma delas, que vai efetivamente 

implicar na decisão final de um determinado caso. 

A idéia aqui, e isso certamente poderá ser objeto análises empíricas mais detalhadas 

adiante, é a de que os juízes, ao decidirem um caso, utilizam-se de estratégias cognitivas que 

remontam àquelas usadas para que todos nós tomemos as decisões mais triviais em nosso 

cotidiano, e que portanto, a atividade profissional de um juiz nada mais é do que uma tarefa 

prática, do início ao fim. 

Ao decidir, um juiz cumpre o que todos esperam dele. E essa decisão, como já 

dissemos, é fruto de um processo contínuo de interpretação, em que eles procuram estabelecer 

um sentido para cada uma de suas opções, ou seja, procuram construir uma relação 

razoável[7] entre meio e fim. 

Assim, por exemplo, o nervosismo e as informações desconcertadas tornam-se 

motivos plausíveis para concluir que Dona Maria não conhecia o trabalho no campo e não o 

exercia, não fazendo jus à aposentadoria em questão.   

Além disso, para serem aceitas, as decisões dos juízes devem obedecer algumas 

outras propriedades, como a temporalidade. Quando narram uma sentença e motivam sua 

decisão[8], os juizes têm de elaborar sua interpretação de maneira a distribuir 

cronologicamente os acontecimentos que consideram importantes. Os calos nas mãos, nesse 

caso, não poderiam ser anteriores ao período em que Dona Maria trabalhava no campo. 

Todo esse esforço, empreendido por cada um de nós, para dar sentido às nossas 

experiências ordinárias faz parte de uma tarefa maior, qual seja, a de conservar a ordem do 

mundo social, isto é, dar estabilidade e previsibilidade aos eventos que nos rodeiam. 

Em seus estudos sobre a intersubjetividade, Schutz notou que em nossa atitude 

natural da vida cotidiana, assumimos que as situações vividas e os objetos percebidos, embora 

diferentes, são “a mesma coisa”.  Isso nos remete à idéia de “experiência compartilhada” [9], 

segundo a qual as pessoas operam no sentido de tomar o mundo como algo objetivo e 

unívoco, onde a experiência ou os testemunhos conflituosos são confusões que necessitam de 

explicação[10]. Essa perspectiva é extremamente funcional, pois o mundo social poderia 

entrar em colapso caso os atores ignorassem todas as vezes que alguém apresentasse a eles 

uma visão diferente do que acabara de acontecer diante de seus olhos. [11] 

Mas como manter o pressuposto de que vivemos num mundo objetivo? Como 

agimos em face às interpretações discrepantes? Como dar às atividades rotineiras articulação 

e subsidiaridade, ou seja, como torna-las concertadas? Primeiramente, devemos observar que 

existem sim procedimentos disponíveis a todos para dar conta desses conflitos. A resolução 
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desses pode então, de acordo com Pollner, ser dividida em três níveis: percepção, cognição e 

reportagem. 

O primeiro envolve a ideia de assumir as proposições diferentes a respeito do mesmo 

estado de coisas como fruto de circunstâncias físicas (ex: obstáculos físicos, visibilidade 

prejudicada). 

As resoluções cognitivas residem na pressuposição de que existe uma distinção entre 

o que é percebido e o que é interpretado daquilo que é percebido. Em nosso caso, podemos 

imaginar que, embora possam ver a mesma cena, qual seja, a presença de calos nas mãos de 

Dona Maria, um perito (o juiz) e um curioso provavelmente a interpretarão de maneiras 

diversas. 

Por fim, a resolução pode se dar no plano da reportagem. Aqui, as diferenças entre os 

relatos são explicadas pelo fato de um desses relatos terem sido uma metáfora, uma 

brincadeira, uma mentira ou uma ironia. 

Em resumo, podemos dizer que em nossa vida cotidiana, pressupomos que os outros 

irão perceber e interpretar o mundo da mesma maneira que nós mesmos fazemos. Isso pode 

ser confirmado a partir dos procedimentos que utilizamos para remontar o estado de ordem e 

univocidade diante de situações de rupturas, quando invocamos um repertório de explicações, 

restaurando o mundo em comum. 

Embora essas discrepâncias sejam constituintes do mundo ordinário de qualquer 

pessoa, pode-se assumir a postura de elas são ainda mais rotineiras no mundo dos 

profissionais do Direito, sobretudo do juiz que, como já vimos, tem a tarefa prática de 

interpretar inúmeras situações, de modo a dotar as suas decisões de propriedades como 

razoabilidade, racionalidade, inteligibilidade, temporalidade e analisibilidade. 

Para tanto, o juiz trata os “accounts” [12] aos quais tem acesso, ex.: o resultado das 

perícias, as conversas com seus colegas de trabalho e os depoimentos dos envolvidos; como 

fatos objetivos. A tarefa do juiz é manter o caráter objetivo de suas escolhas, o que ele 

consegue ao dotar de objetividade os “accounts” aos quais nos referimos acima. 

Dessa forma, ao analisar como um juiz interpreta e dá ordem às suas decisões 

profissionais, podemos notar que ele faz uso de formas de resolução similares às que as 

pessoas em geral se utilizam em seu cotidiano. O modo como ele raciocina e motiva suas 

decisões é limitado pelo “senso comum” na exata maneira em que isso ocorre nas decisões 

cotidianas das pessoas em geral. A diferença é que, como peritos, os juízes têm também como 

fonte de decisão, seu conhecimento do “senso comum dos juristas”. [13] 

 Em suma, a natureza das discrepâncias verificadas por Pollner em seus estudos 

sobre a relatabilidade nas interações mundanas é fundamentalmente a mesma das que 
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podemos observar numa disputa num tribunal. E mais, o modo como as pessoas marcaram e 

resolveram essas ambigüidades é também bastante parecido, porquanto, como já dissemos, a 

tarefa de um juiz é prática em toda a sua existência. 

Sobre essa tentativa de objetivação dos casos jurídicos, é importante notar que, do 

ponto de vista dos próprios juristas, toda resolução de um processo deve buscar o que eles 

chamam de “verdade real”. Esse termo é então, uma categoria criada pelos membros da 

comunidade jurídica para indicar a possibilidade de que, utilizando-se dos procedimentos 

adequados, isto é, interrogando as pessoas certas e analisando as provas de maneira acertada, 

é possível alcançar a decisão correta. 

Essa categoria nos mostra então, mais uma vez, como um juiz busca dar ordem à sua 

própria atividade, buscando dotar sua decisão de propriedades objetivas. Nesse ponto, é 

sempre bom salientar que, ao exibirmos essa necessidade das pessoas de objetivar o mundo e 

as situações vividas, não pretendemos sugerir que as decisões dos juízes e a interpretação dos 

profissionais jurídicos em geral, estão erradas. O que sugerimos é que, tal como em nossos 

exercícios de escolha ordinários, todo caso jurídico contem em si múltiplas interpretações, e 

que, por circunstâncias diversas, algumas delas construídas pelo próprio tomador de decisão, 

como a atitude de “olhar as mãos das pessoas”, faz-se a opção por uma delas. 

Dessa maneira, ao tratar o juiz como um tomador profissional de decisão não 

queremos dizer que ele tenha alguma habilidade inata ou algum tipo de dom que lhe permita 

optar pelo caminho correto. Ao contrário, todo seu trabalho é fundamentalmente prático, e é 

ao longo dessa prática que ele constrói e gerencia suas interpretações e suas decisões. 

Ademais, como o relato da audiência nos mostrou, muito do que é decidido pelo juiz é fruto 

de opções norteadas por depósitos de conhecimento de senso comum. O procedimento de 

“olhar as mãos” das pessoas e verificar se aquelas estão calejadas, reinterpretando toda a 

situação, ilustra bem o como uma decisão é tomada. 

Nesse sentido, Geraldo sugere que: 

  

Julgar não é uma habilidade intelectual derivada de uma 

vocação, de méritos, dons, ou conhecimentos técnicos, mas acima de 

tudo uma habilidade de desenvolver e utilizar ferramentas cognitivas 

através do trabalho rotinizado do fórum. [14] 

  

É essa rotina, pois, que vai determinar como funciona o trabalho de um juiz, do 

início ao fim do processo judicial, passando, portanto pelo momento da audiência, quando, 
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como vimos, ele vai construir técnicas específicas para dar conta de realizar suas tarefas 

práticas. 

Comentando a respeito do trabalho de Michael Lynch em audiências judiciais, 

Dingwall escreveu: “Ao final da audiência, o resumo do juiz produz a ordem racional da 

audiência e encontra “a verdade” por trás de uma série de dados e possibilidades 

motivacionais que entraram em evidência”. E acrescentou: “O juiz fala pelo público (...) e 

formula o que deve ser considerado como uma conclusão adequada ou o conjunto de 

inferências da conversa e dos eventos que tenham acontecido.” [15]. De alguma forma então, 

podemos concluir dizendo que o trabalho de um juiz é como o de alguém cuja tarefa é, para-

todos-os-fins-práticos, montar um quebra-cabeça. Só que, diferentemente dos quebras-cabeças 

comuns, nesse as peças podem se encaixar de diversas maneiras. 
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[1] GARFINKEL, Harold. Studies in Ethnomethodology. New York: Blackwell Pub, 1967, 
p.1. No original: “(…) to treat practical activities, practical circumstances and practical 
sociological reasoning as topics of empirical study, and by paying to the most commonplace 
activities of daily life the attention usually accorded extraordinary events, seek to learn about 
them as phenomena in their own right.” 

  

[2] Esse relato deve ser tratado como um fenômeno em si, não como um exemplo ou uma 
ilustração de alguma teoria. Falando a respeito dos estudos etnometodológicos, Garfinkel nos 
ensina: “these studies demonstrate locally and interactionally produced, naturally organized, 
reflexively accountable phenomena of order (...) in detail.” GARFINKEL, Harold. The 
curious seriousness of professional sociology. In: Bernard Conein, M. de Fornel, L. Quéré, 
Les formes de la conversation. Vol 1. CNET: 69-78. 

  

[3] Por razões éticas, todos os nomes dos envolvidos são fictícios. O objetivo do trabalho não 
é tecer críticas aos procedimentos dos juízes e dos procuradores durante as audiências, mas 
compreender como eles interpretam determinadas situações e, no caso dos juízes, decidem um 
caso. 

  

[4] Vale a pena destacar que a atitude de “olhar as mãos das pessoas” era um procedimento 
padrão rotineiro desenvolvido pelos juízes para se averiguar se determinado indivíduo 
trabalhara ou não em atividades rurais. Como pude perceber, se a pessoa não tivesse as mãos 
calejadas, dificilmente ganharia a causa. 
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mesmo não sendo necessariamente racional. A razoabilidade então, operaria num grau menor 
do que a racionalidade. 
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termo. De modo geral, um “account” é uma explicação, um registro, uma narração ou uma 
análise. 

  

[13] DINGWALL, Robert . Language, law, and power: ethnomethodology, conversation 
analysis, and the politics of law and society studies. Law and social inquiry.  25, 3. p. 893. 
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[15] DINGWALL, Robert. Language, law, and power: ethnomethodology, conversation 

analysis, and the politics of law and society studies. Law and social inquiry.  25, 3. p. 899. No 

original: “At the end of the hearing, the judge’s summing up produces the rational order of the 

hearing and finds “the truth” behind the array of data and motivational possibilities that have 
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regarded as an adequate conclusion or set of inferences from the talk and events that have 
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NOVOS PARADIGMAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA: 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NA 

PERSPECTIVA DO NEOCONSTITUCIONALISMO E DO 
NEOPRIVATISMO 

NEW PARADIGMS FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: ALTERNATIVE 
MECHANISMS FOR CONFLICT RESOLUTION IN VIEW OF 

NEOCONSTITUTIONALISM AND NEOPRIVATISM 

 

Fernanda Bomtempo Valadares Guimarães De Lima Rocha 
Luis Carlos Balbino Gambogi 

RESUMO 
O presente artigo propõe uma reflexão acerca da administração da justiça sob o enfoque dos 
mecanismos de solução de controvérsias na cultura jurídica brasileira: as regras processuais 
dos Códigos de Processo não são as principais causas dos problemas no âmbito do judiciário. 
As ineficiências de hoje que se verificam na administração da justiça, relacionam-se 
principalmente com a própria organização judiciária e com a cultura jurídica traduzida por um 
sistema processual talhado em uma lógica adversarial cujas partes duelam entre si. Para tratar 
do tema será realizada uma breve evolução histórica acerca do instituto administração da 
justiça, uma análise das possíveis causas da crise justiça para, em seguida, indicar alternativas 
baseadas na teoria do neoconstitucionalismo e neoprivatismo, elencando os ADRs como 
mecanismos redefinidores da cultura jurídica brasileira.  
PALAVRAS-CHAVE:  ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA; CULTURA JURÍDICA; 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO; 
NEOCONSTITUCIONALISMO; NEOPRIVATISMO. 

ABSTRACT 
This article proposes a reflection on the administration of justice from the standpoint of the 
mechanisms of dispute settlement in the Brazilian legal culture: procedural rules of 
procedures codes are not the main causes of problems within the judiciary. The inefficiencies 
of today occur in the administration of justice, related mainly to the judicial organization itself 
and the legal culture reflected in a procedural system carved by a logic whose shares 
adversarial duel between them. To address the issue will be held on the historical evolution of 
the institute administration of justice, an analysis of possible causes for justice crisis, then 
propose alternatives based on the theory and neoconstitutionalism neoprivatism, by ranking 
ADRs as mechanisms for redefinition of the Brazilian legal culture.  
KEYWORDS: ADMINISTRATION OF JUSTICE; LEGAL CULTURE; ALTERNATIVE 
MECHANISMS OF CONFLICT RESOLUTION; NEOCONSTITUCIONALIM; 
NEOPRIVATISM. 
 

  

 

  

1        Introdução 
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A administração da justiça é o sistema sobre o qual se fundamentam os mecanismos judiciais 
de solução de controvérsias entre particulares e entre estes e o Estado, dentro de um contexto 
que supõe o Estado Democrático de Direito com as garantias do devido processo legal. É 
atividade instrumental necessária à prestação jurisdicional abrangendo desde a aquisição, 
manutenção, acompanhamento e controle dos bens materiais e dos serviços burocráticos 
correlatos até a própria tramitação física de papéis, publicações, certidões, intimações e autos 
de processo [1]. 

  

A administração da justiça engloba a administração judiciária lato sensu que, por sua vez, 
abrange a administração judiciária strictu sensu definida como área meio da administração 
judiciária por tratar da administração de pessoal, financeira, orçamentária, patrimonial, etc., a 
administração jurisdicional que trata das questões relacionadas à produtividade dos órgãos 
jurisdicionais, e a política judiciária que se constitui em decisões dos agentes políticos acerca 
dos objetivos, estrutura e estratégia que devem reger o poder Judiciário, moldando e 
dimensionando as regras processuais. 

Para fins de delimitação do objeto de estudo, o instituto da administração da justiça será 
trabalhado sob o enfoque dos mecanismos de solução de controversias. Entretanto o estudo 
não almeja trabalhar  os tipos de mecanismos existentes, e sim abordá-los no intuito de 
analisar a cultura juridica brasileira quanto ao uso de tais mecanismos. 

Sendo assim, o presente trabalho propõe uma reflexão acerca da administração da 
justiça na    perspectiva do Neoconstitucionalismo e do Neoprivatismo como teorias 
informadoras de uma releitura na cultura jurídica brasileira. Tais paradigmas serão suscitados, 
principalmente, a partir das concepções de José Carlos Barbosa Moreira, Eduardo Cambi e 
João Pedroso que fornecem embasamento teórico para a proposta de alternativas 
extrajudiciais como mecanismos de solução de controvérsias complementares ou substitutos 
para a jurisdição. A implementação de mecanismos alternativos de solução de conflitos 
redefine a cultura jurídica à medida que instaura uma nova lógica de se operar a solução de 
controvérsias. O resultado desta nova cultura jurídica descongestiona os Tribunais e gera 
perspectivas de integração social, reduzindo tensões, criando solidariedades através da 
participação dos cidadãos e promovendo o acesso à justiça. 

Para tratar do tema, será realizada uma breve evolução histórica acerca do instituto 
administração da justiça, para posterior análise das possíveis causas da crise da justiça e, em 
seguida, proposta de solução extrajudicial de conflitos baseada na teoria do 
neoconstitucionalismo e neoprivatismo. 

Portanto, o exercício empreendido no presente trabalho é no sentido de elencar os ADRs 
como mecanismos redefinidores da cultura jurídica brasileira. 

  

  

2        Breve evolução histórica 
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No Brasil Império não existia uma política institucional de administração judiciária. Os juízes 
da época tinham atribuições diferentes dos atuais, inclusive de ordem administrativa, pois o 
que havia era um "arremedo" de justiça administrativa alheia ao Poder Judiciário, mas 
totalmente dependente da administração ativa. Este é o momento de gestão patrimonialista da 
administração publica, com típico regime autoritário, sendo os cargos e dinheiro público 
muitas vezes utilizados como patrimônio particular dos governantes [2]. A separação dos 
poderes só se tornou uma realidade no Brasil muitos anos após a revolução francesa de 1789. 
Portanto, não havia à época, uma noção ou mesmo uma preocupação precisa com a agilização 
e eficiência da Justiça. 

No Brasil República buscou-se alterar o rumo do judiciário do Império. Em 1891, a 
Constituição brasileira inaugura o sistema de jurisdição una, inspirado na experiência norte 
americana, diferentemente da França em que vigora duas ordens de jurisdição, a ordinária e a 
administrativa especializada no julgamento do contencioso administrativo. Entretanto, poucas 
foram as mudanças na administração da justiça até o  o advento da Constituição de 1988, em 
que se iniciam movimentos de desburocratização e agilização de processos. Modificações no 
Poder judiciário são percebidas na atualidade como a criação da Justiça Eleitoral e do 
Trabalho, formatação do Conselho Nacional de Justiça com a emenda 45 de 2004 para 
controle da atuação administrativa e financeira do poder Judiciário e do cumprimento dos 
deveres funcionais dos juízes. 

 Cada etapa histórica exigiu do judiciário uma atuação diferente, e neste momento verifica-se 
a inadequação entre o que a sociedade exige e o que é efetivamente oferecido em termos de 
administração judiciária. 

  

3         A Crise da Justiça 

  

Para se avaliar o instituto da administração da justiça no que toca a cultura jurídica brasileira, 
bem como realizar proposta de alternativas à crise da justiça, importante que se faça um 
percurso sobre o que seriam as causas da crise da justiça. Para tanto, serão utilizadas as teorias 
de Cappelletti e João Pedroso. Para Cappelletti[3], três são os principais obstáculos que fazem 
com que a justiça se torne inacessível a grande parte da população: 

a) obstáculo de ordem econômica; 

b) obstáculo de ordem organizacional; 

c) obstáculo de ordem processual. 

Primeiro obstáculo: de ordem econômica: traduz a pobreza de muitas pessoas que, por motivo 
econômico, nenhum ou quase nenhum acesso têm à informação e à representação adequada. 
E, ainda, existem os elevados custos do processo, aí incluídas as despesas processuais e os 
honorários advocatícios que, notadamente nas pequenas causas, podem inviabilizar 
economicamente a causa; e também as possibilidades das partes, assim entendidas não só as 
disponibilidades financeiras das partes, como também a aptidão para reconhecer um direito e 
propor uma ação em sua defesa. 
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Segundo obstáculo: de ordem organizacional, que se exterioriza diante de interesses difusos. 
Para Cappelletti, nessa hipótese "ou ninguém tem direito a corrigir a lesão a um interesse 
coletivo, ou o prêmio para qualquer individuo que busca essa correção é pequeno demais para 
induzi-lo para tentar uma ação". 

Terceiro obstáculo: de ordem processual: assim chamado por Cappelletti, significando que 
"em certas áreas são inadequados os tipos ordinários de procedimento". Há determinados 
litígios para os quais o processo contencioso não é a melhor solução. Esse obstáculo deu 
origem à denominada "terceira onda do movimento de acesso à justiça" que, atualmente, 
especialmente no Brasil, continua em processo de vigoroso crescimento. 

Segundo João Pedroso[4], a crise da justiça deve-se, em suma, às seguintes causas: 

Desnivelamentos entre a procura e oferta da justiça: há um volume de pendência de ações a 
ser examinado pelo judiciário que revela que os recursos humanos e materiais afetos aos 
Tribunais e as medidas processuais e de gestão das seções judiciais não se mostram 
suficientes para abarcar o crescimento da litigiosidade registrada. Neste contexto, Pedroso 
examina o movimento processual o considerando como uma variação entre processos 
entrados, pendentes e findos. Para a análise, leva em conta fatores endógenos, ou seja, 
próprios do sistema como alterações legislativas substantivas ou processuais (ex: 
desjudicializaçao ou judicialização de um determinado conflito, variação nas custas 
processuais e alterações técnicas que se traduzem na introdução de tecnologias no Tribunal). 
E Fatores exógenos que se exprimem em transformações sociais econômicas, políticas e 
culturais e seu impacto no movimento processual como culturas social relacionadas à 
percepção de direitos. 

Colonização da justiça: segundo Pedroso, o judiciário encontra-se colonizado por ações de 
cobrança de dívida e por demandas advindas da urbanização desordenada, furto, roubo, e 
demais questões relacionadas ao consumo de drogas e baixa escolaridade. Ou seja, a explosão 
da litigiosidade se deve principalmente a questões "rotineiras" marcadas pelos problemas 
sócio econômicos da sociedade atual. 

Desajuste entre a demanda e a resposta: a ineficiência e inacessibilidades do sistema 
judiciário decorrem, em grande parte, da incompatibilidade estrutural entre a arquitetura das 
leis e da administração da justiça com seu intrincado sistema de prazos, recursos, instâncias e 
funcionamento burocrático assim como falta de respostas e de garantias a tutela efetiva a cada 
novo direito que é reconhecido devido ás aceleradas transformações das realidades sociais e 
econômicas. 

Portanto, a crise da justiça examinada sob estes prismas demonstram que os Tribunais vêm 
desempenhando mal suas três funções básicas: a instrumental que se expressa pela resolução 
dos litígios em si, a política que ocorre quando se está diante do controle social, cumprimento 
dos direitos e obrigações, integração social, e por fim, a função simbólica na produção da 
justiça social e padrões de legitimidade na vida política. 

Ainda no contexto de análise da crise da justiça, importante fator que se relaciona à má gestão 
dos tribunais ou a uma insuficiente racionalização da administração judiciária, é a 
morosidade. Segundo Greger[5]: 

Não é correto se afirmar que a cada nova instancia aumentam-se as garantias de adequação e 
correção jurídica de uma decisão. Muito pelo contrário, a experiência ensina que com o 
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aumento de instrumentos e duração processuais, tanto mais se afasta a matéria processual da 
situação fática real. 

  

Portanto, no que toca a crise da justiça, há mitos que se importam desfazer: os Códigos de 
Processo não são os únicos responsáveis pela ineficiência que afetam a administração da 
justiça. Alterações legislativas são medidas necessárias, porém paliativas visto que atacam o 
sintoma e nada fazem estruturalmente. O problema não são os juízes como agentes isolados, e 
sim do sistema como um todo cuja atuação dos advogados como atores indispensáveis á 
administração da justiça deve ser frisada e integrada pelos citados profissionais.  Conforme 
Miguel Teixeira de Souza: [6] 

A verdade é outra: essas ineficiências têm muito mais a ver com a organização judiciária, com 
as fortes assimetrias regionais quanto à litigância, com a forma com que se litiga em juízo e 
com a qualidade de gestão dos recursos humanos do que com a legislação processual civil. 
Um Código de Processo Civil é sempre aplicado no contexto mais vasto da administração da 
justiça, pelo que não é possível atribuir-lhe, a priori, a responsabilidade total pela ineficiência 
do sistema. 

  

  

4        Novos paradigmas para a administração da justiça como mecanismos 
redefinidores da cultura jurídica brasileira. 

  

Na escolha de alternativas que se possam pensar como soluções para a referida crise, 
necessário que se pondere sobre quais devem ser os pontos orientadores sob os quais a justiça 
deve se assentar. Para que haja justiça, importante o respeito à principiologia do Justo 
Processo cujo acesso à juridição, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e duração 
razoável do processo são cânones norteadores. Conforme Érico Andrade[7]: 

Na idéia de justo processo - pensada a partir da constitucionalização dos princípios 
processuais - estão incluídas, basicamente: (i) a efetividade do processo para atuar o direito 
mateiralcoma (ii) garantia da igualdade de tratamento das partes, bem como do (iii) 
contraditório, num clima de (iv) imparcialidade e independência do juízo, tudo finalizado com 
a perspectiva da (v) duração razoável do processo. 

  

 Somente uma justiça que se assente na articulação destes princípios, via equilíbrio entre 
tempo processual necessário ao contraditório, ampla defesa e um tempo justo que esteja mais 
próximo das expectativas dos cidadãos e empresas, consubstanciará na sua forma material. 

No raciocínio jurídico atual, há a excessiva formalidade e a orientação para a resolução de 
conflitos via jurisdiciação das demandas. Conforme aduz Greger[8], é de se estranhar que os 
princípios constitucionais da subsidiariedade, da exigibilidade e da auto regulamentação da 
sociedade, originários do direito publico, não sejam enfocados em função deste contexto. Ou 
seja, de sua inteligência depreende-se que a jurisdição estatal somente deverá ser acionada 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1923



para dirimir um conflito de ordem privada caso este conflito não possa ser pacificado por 
outras vias. Neste diapasão, propõe-se o uso de meios alternativos de solução de conflitos 
(ADRs), aliados a uma concepção de que ao juiz caberá decidir, usando o seu poder de gestão 
processual, a decisão de fundo motivada de fato e de direito, portanto, inserido nas 
concepções do neoprivatismo e neoconstitucionalismo como suportes críticos para a 
construção não somente de novas teorias, mas para embasar técnicas que tornem mais 
efetivas, rápidas e adequadas à prestação jurisdicional. 

  

4.1  Mecanismos alternativos de solução de conflitos como quebra do "quase monopólio 
dos Tribunais". 

  

Há um pressuposto notório de que os modelos tradicionais encontram-se significativamente 
esgotados para uma resposta eficaz ao universo maior e cada vez mais complexo de conflitos 
sociais, além do que, aqueles que acessam a via judicial, enfrentam as dificuldades impostas 
por um sistema talhado na lógica adversarial. Os Tribunais não podem resolver sozinhos 
todos os litígios. È fundamental encontrar mecanismos que permitam gerir de forma racional 
o volume da procura por solução de conflitos. 

Nos dizeres de Pedroso:[9] 

o descongestionamento do sistema judicial é ainda essencial para uma melhor gestão dos 
tribunais, pois se trata de uma etapa necessária à racionalização da administração judiciária e 
da gestão do sistema judicial. Isto porque só é possível introduzir mudanças na administração 
e gestão dos tribunais depois de o sistema ser liberto do que não lhe pertence." 

  

Hodiernamente no Brasil, os mecanismos alternativos de solução de conflitos são usados com 
certa timidez, além do que a pouca diversidade de configurações destes mecanismos leva 
também a uma impropriedade das espécies para determinados tipos de demandas. Para 
exemplificar tal colocação, segue adiante uma listagem[14] que reúne os mecanismos de 
solução de litígios americanos. Importante frisar que não há intenção de importação de um 
modelo estrangeiro para uso no Brasil[15]. As bases que configuraram a formatação da 
diversidade de ADRs norte americanos não fazem parte da realidade brasileira, mas servem, a 
titulo de reflexão, como contraste aos mecanismos que compõem realidade nacional. 

  

  

  

Quadro comparativo 1 

 ADrs  Norte Americanos : viabilidade e quem  seleciona o processo 

ADR Viabilidade Quem seleciona o processo? 
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Unilateral Action 

Inaction 

Acquiescence 

Self-Help 

  

Depende dos Fatos 

Depende dos Fatos 

Depende dos Fatos e da Lei 

  

Uma parte 

A parte lesada 

A parte lesada 
Bilateral Action 

Negotiation 

  

Sempre 

  

As partes 
Third-Party Evaluation 

Early Neutral Evaluation 

  

Summary Jury Trial 

  

  

Depende da Corte local ter o 
programa 

Depende da Corte local ter o 
programa 

  

A Corte 

  

As partes e o Juiz 

Third-Party Assistance 

Ombuds 

  

Private Mediation 

Court-Sponsored Mediation 

  

Mini-Trial 

  

  

Depende da localização do 
escritório do Ombuds 

Sempre 

Limitada às Cortes possui-
doras do programa 

Requer uma disputa entre 
corporações 

  

A parte lesada 

  

As partes 

O consentimento das partes e 
do Juiz 

As partes 

Third-Party Adjudication 

  

Private Arbitration 

  

  

  

Court-Annexed Arbitration 

  

  

  

Sempre 

  

  

  

Limitada às Cortes possui-
doras do programa 

  

  

  

As partes 

  

  

  

Automaticamente, se o caso se 
trata de matéria permitida e 
dentro de limites mone-tários 
previstos pelas regras da Corte 
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Mediation-Arbitration 

  

Litigation 

  

Private Judging (By Contract) 

  

  

  

Private Judging (By Court 
Referral) 

  

  

  

  

Sempre 

  

Sempre, mas deve se ater à 
jurisdição da Corte 

  

Sempre 

  

  

  

Limitada às Cortes 
possuidoras do programa 

  

As partes 

  

A parte lesada 

  

  

As partes 

  

  

  

As partes requerem e o Juiz 
consente 

FONTE: BETTEJ.Roth,CHARLES,A.Cooper. Alternative dispute resolution practice guide. 
Eds Lauyers CooperativePublishing co. Rochester.NY, 2009. 

  

  

  

  

  

Quadro comparativo 2 

ADrs  Norte Americanos : Quem participa do processo; quem decide, no que a decisão é 
baseada 

  

ADR Quem participa do 
processo? 

Quem decide? No que a 
decisão é 
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baseada? 
Unilateral Action 

Inaction 

  

Acquiescence 

  

Self-Help 

  

Uma parte 

  

A parte lesada 

  

A parte lesada 

  

Uma parte 

  

A parte lesada 

  

A parte lesada 

  

Interesse das 
partes 

Interesse das 
partes 

Na Lei 

Bilateral Action 

Negotiation 

  

As partes 

  

As partes 

  

Interesse das 
partes 

Third-Party Evaluation 

Early Neutral Evaluation 

  

  

  

Summary Jury Trial 

  

  

As partes, seus 
advogados e um terceiro 
neutro 

  

As partes, seus 
advogados, o Juiz, um 
júri simulado e algumas 
testemunhas 

  

  

As terceira parte neutra 
avalia 

  

  

Somente o juiz ou o juiz 
com avaliação do júri 
simulado 

  

Não resolve a 
disputa 

  

  

Não resolve a 
disputa 

Third-Party Assistance 

Ombuds 

  

  

  

  

Private Mediation 

  

  

Court-Sponsored Mediation 

  

A parte lesada, o 
Ombuds e aquele que o 
Ombuds consultar 

  

As partes e o Mediador 

  

As partes, seus 
advogados, e o juiz que 
firma o acordo 

  

  

  

Uma parte 

  

  

  

As partes 

  

  

As partes 

  

  

Interesse das 
partes 

  

  

Interesse das 
partes 

  

Interesse das 
partes 
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Mini-Trial 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Os representantes das 
corporações, os 
advogados das 
corporações, um terceiro 
neutro e algumas 
testemunhas 

  

  

  

  

  

  

Os representantes das 
corporações 

  

  

  

Interesse das 
partes 

  

Third-Party Adjudication 

Private Arbitration 

  

  

  

  

Court-Annexed Arbitration 

  

  

  

Mediation-Arbitration 

  

  

As partes, seus 
advogados, o árbitro e 
algumas testemunhas 

  

As partes, seus 
advogados, o árbitro 
apontado pela Corte e 
algumas testemunhas 

  

  

As partes, seus 
advogados, o Mediador, 
um árbitro e algumas 

  

  

O árbitro 

  

  

  

O árbitro 

  

  

  

  

  

  

Na Lei 

  

  

  

Na Lei 
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Litigation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Private Judging (By 
Contract) 

  

  

  

testemunhas 

  

  

  

  

  

  

As partes, seus 
advogados, o Juiz, um 
júri se estabelecido e 
testemunhas 

  

  

  

  

  

  

  

As partes, seus 
advogados, um juiz 
privado, possivelmente 
um júri e testemunhas 

  

  

  

As partes, seus 
advogados, um juiz 
privado, possivelmente 
um júri e testemunhas 

  

  

As partes, se o acordo for 
obtido por mediação; o 
árbitro se for obtido por 
arbitragem 

  

  

  

  

  

  

Se houver julgamento 
pelo júri, o juiz baseado 
na Lei e o júri baseado 
nos fatos; se não houver 
julgamento pelo júri, 
então o juiz baseado nas 
leis e nos fatos 

  

  

  

  

Se houver julgamento 
pelo júri, o juiz baseado 
na Lei e o júri baseado 
nos fatos; se não houver 
julgamento pelo júri, 
então o juiz baseado nas 
leis e nos fatos 

  

Se houver julgamento 
pelo júri, o juiz baseado 
na Lei e o júri baseado 
nos fatos; se não houver 
julgamento pelo júri, 
então o juiz baseado nas 

  

Interesse das 
partes, se o 
acordo foi 
fechado 
durante a 
Mediação; na 
Lei se foi 
resolvido pela 
Arbitragem 

  

Na Lei 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Na Lei 
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Private Judging (By Court 
Referral) 

  

leis e nos fatos 

  

  

Na Lei 

FONTE: BETTEJ.Roth,CHARLES,A.Cooper. Alternative dispute resolution practice guide. 
Eds Lauyers CooperativePublishing co. Rochester.NY, 2009. 

  

  

Portanto, o exemplo norte americano reflete uma gama de possibilidades à disposição das 
partes para a resolução de conflitos de forma extrajudicial. Sem embargos de pretensão 
quanto à importação do modelo estrangeiro, o que se pretende é demonstrar a variabilidade da 
experiência norte americana como uma reflexão para pretendidas inovações na legislação 
brasileira. 

Os mecanismos alternativos de solução de conflitos funcionam como complementos ou 
substitutos para a jurisdição. Portanto, fornecem uma forma de descongestionar os Tribunais 
gerindo, de forma racional e diferenciada, o volume da procura por solução de demandas e 
uma via para promover perspectivas de integração social reduzindo tensões, criando 
solidariedades através da participação dos cidadãos e promovendo o acesso à justiça. Por 
meio dos ADRs reconfiguram-se as funções do Estado e sociedade civil que, a partir de 
parcerias entre o público, comunidade e eventualmente o mercado, criam um novo modelo de 
justiça. 

Para Pedroso[16], este novo modelo ou sistema de justiça pode ser entendido como uma 
pirâmide que integra as esferas de solução de conflitos. Esta pirâmide contém como base os 
mecanismos alternativos de autocomposição e autoregulação, para então passar a 
aconselhamentos de direitos, prevenção de litígios, conciliação, mediação, arbitragem, meios 
híbridos, para por fim e em última instância, a solução de demandas por meio da jurisdição. 
Nas palavras de Pedroso: 

O novo sistema integrado de solução de litígio que defendemos, tem como conseqüência a 
assunção e reconhecimento, pelo Estado, de uma política de justiça que inclui os tribunais 
judiciais e o denominado "pluralismo jurídico e judicial", ou seja, reconhece-se também os 
meios não judiciais que o estado e a sociedade geram informal ou formalmente, legitimidade 
para dirimir litígios. A informalização da justiça e a desjudicialização, incluindo todo o 
movimento do ADR, constituem, assim, caminhos da reforma da administração da justiça 
desde que defendam a igualdade das partes e promovam o acesso ao direito. Só deste modo 
esta multiplicidade de processos pode tornar a justiça mais democrática. 
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4.2  O Neoconstitucionalismo e o Neoprivatismo.  

  

O termo neo permite chamar atenção do operador do direito para mudanças paradigmáticas. 
Necessário, para que o Direito não se torne dissociado da vida, se ajuste a demandas e às 
novas situações, atualizando-se para apresentar melhores soluções para os problemas. Neste 
sentido, o neoprivatismo e o neoconstitucionalismo servem de suporte para que possam advir 
novas compreensões na construção de técnicas mais efetivas e satisfatórias á administração da 
justiça. Assim sendo, mostram-se como teoria aptas a informar e a direcionar o uso de meios 
alternativos para a solução de conflitos. Segue-se à conceituação e vinculação dos institutos à 
administração da justiça, usando como marco teórico os pensamentos de Moreira Barbosa[17] 
e de Eduardo Cambi[18]. 

  

a) Neoconstitucionalismo: a Constituição é ponto de partida para interpretação e a 
argumentação jurídicas, assumindo um caráter fundamental de construção do 
neoconstitucionalismo, mas neste momento é recontextualizada. O neoconstitucionalismo 
advém de alterações importantes na compreensão constitucional. Tais alterações podem ser 
concebidas por meio do aspecto histórico, em que se tem a superação do paradigma da 
validade meramente formal do Direito; do aspecto filosófico, cujas novas tendências pós 
positivistas trazem a aplicação, em primeiro plano, da principiologia jurídica; e, finalmente, 
por meio de novos pensamentos de reconhecimento da Constituição não mais como uma carta 
de intuições, mas sim dotada de caráter jurídico imperativo, sendo demandada a lidar com 
litígios múltiplos, plurais, com tutelas ainda inéditas, com direitos coletivos, difusos, ou seja, 
com contextos que exigem soluções adequadas e rápidas. 

  

A modificação do pensamento do direito para a configuração de uma estrutura participativa, 
direcionando a administração da justiça para a prática de atos voltados à satisfação das 
necessidades sociais é reflexo de demandas atuais que apontam para a harmonização do 
Direito, como um todo, à principiologia constitucional. Neste diapasão verifica-se que integra 
o neoconstitucionalismo, a demanda por expansão dos meios alternativos de solução de 
conflitos, visto que, A CF de 1988 fixa, em seu preâmbulo, o principio da solução pacífica de 
controvérsias: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. [19] 
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 Da mesma forma, em seu art. 4º, VII prega a consensualidade como forma de resolução de 
conflitos. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: 

VII - solução pacífica dos conflitos;[20] 

  

Portanto, os princípios constitucionais supracitados configuraram-se no âmbito do 
neoconstitucionalismo como princípios instituidores da solução extrajudicial de conflitos. 

  

b) Neoprivatismo: nesta perspectiva, o processo distancia-se de uma conotação privatística, 
deixando de ser mecanismo de exclusiva utilização individual, para se tornar um meio à 
disposição do Estado para realização de justiça e valores sociais. O processo passa a estar 
voltado à tutela de uma ordem superior de princípios e de valores que estão acima dos 
interesses controvertidos das partes, e que, em seu conjunto estão voltados à realização do 
bem comum. Os principais fatores que originaram tal necessidade de reordenação da 
perspectiva privatística são os relacionados aos efeitos que os julgamentos individuais acabam 
por gerar na comunidade jurídica, ou seja: terceiros titulares ou não de relações jurídicas 
conexas passaram a estar sujeitos aos efeitos da coisa julgada e do corpo de jurisprudência 
capaz de influir em julgamentos diversos. Portanto, o litígio submetido ao exame do juiz 
deixa de ser litígio cuja repercussão se abstenha ao âmbito privado apenas. 

Neste contexto, o neoconstitucionalismo e o neoprivatismo lançam bases para o 
redimensionamento da cultura jurídica brasileira, inserido uma  nova concepção da 
administração da justiça, permeada por mecanismos mais eficazes e melhor sintonizados com 
as demandas atuais para a solução de litígios. A nova realidade exige do operador jurídico 
novas práticas para que, assim, seja possível resistir, sempre com apego na Constituição, a 
toda forma de retrocessos, o que servirá tanto para a  concretização de noções de  cidadania 
alinhadas à  consciência constitucional, quanto para  a formação de uma silenciosa cultura 
democrática de proteção dos direitos e garantias fundamentais como o de acesso à justiça[21]. 

  

5 Conclusão 

  

O neoconstitucionalismo e o neoprivatismo aplicam-se como teorias de base para a 
redefinição da cultura jurídica brasileira, a medida que instauram uma nova perspectiva 
de  administração da justiça   que revela-se, portanto, com a criação de um sistema integrado 
de mecanismos alternativos de solução de litígios que atendam a promoção do acesso á justiça 
e que permita vencer barreiras sociais, econômicas e culturais que obstam a sua efetivação. 

Há que perceber que o processo tido como das partes, inserido na concepção privatística, está 
ultrapassado. Necessário se faz construir um processo assente no respeito dos intervenientes 
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da comunidade processual com a efetiva gestão processual, instaurando uma cultura jurídica 
baseada não mais na lógica adversarial de solução de controvérsias, e sim na integração social 
e nas solidariedades através da participação dos cidadãos de forma dialogada, para a 
construção, em conjunto, de soluções para seus conflitos. 

Entretanto, a superação de modelos velhos não se dá por substituições automáticas em uma 
improvisada ação. Os modelos devem se colocar lado a lado em caráter pluralístico, pois o 
papel do Direito é também preparar o melhor arsenal teórico possível que alerte a comunidade 
jurídica para a busca de amparos sociológicos, econômicos e políticos que permitam a maior 
funcionalidade possível do sistema, visto que solução para os atuais problemas da 
administração da justiça deve envolver técnica jurídica com a administração gerencial. 
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O CARÁTER ABERTO DO COMMON LAW E A INFLUÊNCIA DO IUS 
COMMUNE SOBRE O ESTILO JUDICIAL INGLÊS: UM DADO 

HISTÓRICO CONTRA O “MITO DA INSULARIDADE” 

THE OPEN CHARACTER OF COMMON LAW AND THE INFLUENCE OF 
CONTINENTAL IUS COMMUNE ON THE ENGLISH JUDICIAL STYLE: A 

HISTORICAL NOTE TO DISMANTLE THE “MYTH OF INSULARITY”  

Thomas da Rosa de Bustamante 

RESUMO 
O discurso dominante entre os juristas práticos anglo-saxões, os juscomparatistas e, muitas 
vezes, os historiadores do direito parece presumir que o direito inglês se desenvolveu de 
forma isolada e, ao longo de sua história, teve muito poucos pontos de contato com o direito 
continental europeu. Mesmo entre os juristas que adotam uma postura crítica em relação a 
este isolamento, como Maitland, há a pressuposição comum de que o common law britânico 
representa uma cultura jurídica nacionalista que foi construída com independência do 
conhecimento jurídico produzido no restante do mundo ocidental. Podemos denominar esta 
tese como tese da insularidade. Neste trabalho, no entanto, são aduzidos argumentos para 
demonstrar que esta tese é na verdade um mito, uma falácia nacionalista dos common lawyers 
que influi negativamente no relato dos estudiosos do direito comparado, que frequentemente 
supervalorizam as diferenças entre as tradições jurídicas e fecham os seus olhos para as 
semelhanças e os problemas comuns enfrentados por estas tradições. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO COMPARADO; COMMON LAW; TRADIÇÃO 
JURÍDICA CONTINENTAL; RELAÇÕES; TESE DA INSULARIDADE; CRÍTICA 
HISTÓRICA. 

ABSTRACT 
The dominant doctrine amongst Anglo-American practitioners, comparative lawyers and, 
sometimes, even legal historians seems to presuppose that English law has developed itself in 
an isolated way and that, along its history, it has had few moments of contact with European 
continental law. Even among the jurists who adopt a critical attitude towards this isolationist 
attitude, such as Maitland, one can find the common assumption that British common law is a 
nationalist legal culture that was built entirely apart from the legal knowledge produced in the 
rest of the occidental legal culture. We can refer to this thesis as the Insularity Thesis. In this 
essay, however, I present a few arguments to demonstrate that this thesis is in fact a myth, i.e. 
a nationalistic fallacy typical of common lawyers, and that such fallacy influences negatively 
the work of comparative legal scholars, since they often overestimate the differences between 
these legal traditions and close their eyes to the similarities and the legal problems faced by 
these legal systems.  
KEYWORDS: COMPARATIVE LAW; COMMON LAW; CONTINENTAL LEGAL 
TRADITION; RELATIONS; INSULARITY THESIS; HISTORICAL CRITICISMS. 
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Introdução  

No discurso teórico dos juristas ingleses predomina (ou, pelo menos, predominou até o final 
do século XX) uma idéia de hostilidade em relação direito continental ou civil law, bem como 
a tese de que o common law teria se desenvolvido de forma independente em relação ao 
direito romano e ao ius commune dos Estados europeus vizinhos. Como relata Jolowicz 
(1948, p. 63), "há uma longa tradição de luta entre o civil law e o common law que foi 
fomentada por Coke, enfatizada por Blackstone e discutida em detalhe por Maitland em uma 
famosa lecture". Há, de certa forma, um sentimento de insularidade e uma crença de que "o 
sistema nativo, com sucesso e de forma relativamente fácil, repeliu o direito estrangeiro" 
(JOLOWICZ, 1948, p. 64). O próprio uso da expressão civil law - que é tão ampla a ponto de 
compreender tanto o Direito praticado pelos civilians ingleses como o direito romano clássico, 
o ius commune europeu dos séculos XII a XVIII e os sistemas jurídicos modernos do direito 
continental  - destinava-se a "separar e contrastar os sistemas jurídicos continental e inglês, 
sendo esse último tido como o único que permaneceu imune na sua evolução histórica à 
massiva recepção dos textos romanos de Justiniano" (MOCCIA, 1981, p. 158-159). Essa 
perspectiva tradicional - prossegue Moccia - é prevalecente ainda hoje quando é feita a 
comparação entre os dois sistemas. A história do direito inglês "parece dominada pela idéia da 
formação e evolução autônomas do direito nacional, (...) isolada e resistente a todas as 
influências da cultura jurídica continental" (MOCCIA, 1981, p. 159). 

Ao realizarmos um estudo no âmbito do direito comparado e da história do direito inglês, 
podemos denominar esta tese como "Tese da Insularidade", que ainda parece ser dominante 
nos estudos contemporâneos. 

Nas próximas seções, tentarei, a partir dos estudos de Gorla e Moccia, demonstrar que a Tese 
da Insularidade é, na realidade, um mito que tem origem em uma atitude intelectual específica 
dos common lawyers e de certos juscomparatistas, que tendem a sobrevalorizar as diferenças 
existentes entre o common law e o direito continental europeu (civil law) e, principalmente, a 
ignorar os vários pontos de contato entre estas duas grandes tradições jurídicas. Na primeira 
seção, tenta-se identificar as origens históricas do sentimento de autonomia e insularidade do 
common law, com o fito de demonstrar as causas políticas da hostilidade de certos juristas 
britânicos ao direito continental europeu e às pretensões de universalidade a ele normalmente 
associadas. Na segunda seção, por sua vez, são fornecidos argumentos históricos e jurídico-
comparativos para desmentir a Tese da Insularidade. De um lado, faz-se um relato dos 
principais pontos de contato entre o common law e o civil law, já que o último foi aplicado 
por órgãos jurisdicionais domésticos durante parte relevante do período da história da 
Inglaterra. De outro lado, há um registro acerca das várias similitudes que podem ser 
encontradas entre o direito inglês e o direito aplicado pelos Grandes Tribunais Italianos dos 
séculos XVI, XVII e XVIII.  Finalmente, na terceira e última seção, pretende-se demonstrar 
como este mito da insularidade, apesar de permanecer vivo nas páginas de livros de direito 
comparado, vem gradualmente sendo desmentido na própria prática jurídica e nos 
pronunciamentos de juízes dos tribunais de última instância de países como França e 
Inglaterra. 

  

1. As origens históricas do sentimento de insularidade: a crise constitucional na 
Inglaterra do século XVII 
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Uma mirada sobre a auto-compreensão do jurista inglês irá revelar, como pretendemos 
demonstrar nesta seção, um sentimento de insularidade que se traduz em uma espécie de 
crença de que o direito britânico de modo geral constitui uma tradição jurídica que se 
desenvolveu de forma alheia a qualquer interferência do direito continental e dos sistemas 
jurídicos que hoje podem ser classificados como parte da tradição romano-germânica. O 
grande comparatista inglês Frederick William Maitland, em especial, é normalmente citado 
como um dos que compartilham essa visão. Milson (2001, p. 268), por exemplo, afirma que 
"Maitland via a Inglaterra como uma Galápagos jurídica, insulando a evolução nativa do seu 
direito da contaminação romana", enquanto Helmholz (1990, p. 1.208) lembra que "o 
common lawyer que ainda vive nas páginas de Maitland era alguém que 'nada sabia sobre e 
pouco se importava com qualquer outro sistema jurídico que não o seu próprio'".[1] 

Não obstante, esta "luta" entre o common law e o civil law - como nota o próprio Maitland 
(1911) - não impediu que em importante medida o direito inglês assimilasse, ao longo de todo 
o período medieval, por importação, certas idéias provenientes do Continente, e, assim, que os 
juristas britânicos tivessem exagerado o caráter "único" do direito inglês.[2] 

O que uma análise mais criteriosa revela é que esse sentimento de hostilidade encontra 
explicação em um certo nacionalismo de origem parlamentar cujo ápice pode ser encontrado 
na disputa por poder entre Parlamento e Monarquia ao longo do século XVII, que chegou, 
inclusive, às vias de fato nesse período. Como explica Moccia, duas grandes disputas 
históricas do referido período contribuíram para a idéia de estranheza entre o sistema de 
common law (tido como "nosso direito" nos discursos nacionalistas de common lawyers e em 
certos speeches no Parlamento) e o civil law (tido como um direito estrangeiro, de caráter 
absolutista e religioso, que poderia representar uma ameaça aos valores liberais protegidos 
pelo Parlamento). Primeiramente, existia uma disputa religiosa entre, de um lado, o clero 
anglicano e a opinião pública inglesa - de maioria puritana - e, de outro lado, a Igreja 
Católica; é visível no referido período "um sentimento de oposição à cúria pontifícia, que se 
traduzia em uma hostilidade em face do direito da Igreja católica, em associação ao direito 
romano" (MOCCIA, 2005, p. 869). Em segundo lugar, havia a ainda mais delicada "questão 
político-constitucional" consistente em decidir se a autoridade soberana pertence à Coroa ou 
ao Parlamento. No contexto da Inglaterra do Renascimento havia uma divisão entre duas 
categorias de juristas: de um lado, os common lawyers, que aplicavam um "direito inglês de 
suposta derivação consuetudinária, mas na realidade de matriz jurisprudencial, surgido e 
desenvolvido no âmbito das cortes reais", e que organizaram um sistema próprio de educação 
e organização profissional dos juristas (Inns of Court); de outro lado, os civilians, formados 
em consonância com a tradição continental européia nas antigas Universidades inglesas de 
Oxford e Cambridge, onde se ensinavam o direito romano e o direito canônico e eram obtidos 
os títulos (representativos de um alto status profissional) de Doctor of Civil Law (D.C.L) e de 
Doctor of Laws (LL.D). Esses juristas de formação acadêmica passaram, no início do século 
XVI, a constituir uma categoria profissional autônoma (os civilians), organizada em uma 
associação que ficou conhecida como Doctors' Commons[3] (MOCCIA, 2005, p. 872). 

No contexto do século XVI os civilians se destacavam por sua formação universitária de 
caráter humanístico e cosmopolita e dialogavam em pé de igualdade com os juristas do ius 
commune continental, aplicando as mesmas técnicas de resolução de casos e valorizando a 
communis opinio ou communis interpretatio com os juristas continentais acerca das grandes 
questões jurídicas surgidas na aplicação do direito romano, do direito canônico e 
especialmente do direito marítimo (GORLA, 1981a, p. 658-660 e 695). 

Os common lawyers, por sua vez, capitaneados por Sir Edward Coke, sustentavam a "plena 
identificação entre common law e law of the land" e se recusavam a considerar como parte do 
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direito pátrio o direito eclesiástico e o direito marítimo-comercial, que eram de competência 
das cortes dos civilians (MOCCIA, 2005, p. 876). 

No contexto institucional do século XVI, a competição entre civilians e common lawyers 
assumiu séria relevância político-institucional, pois os primeiros eram vistos como próximos 
às políticas absolutistas perseguidas por Tudor (e seus sucessores), enquanto a tradição do 
common law, por sua vez, "assume o valor de símbolo das liberdades civis, ao lado das 
políticas parlamentares": 

  

Na disputa, então, entre Parlamento e Monarquia ingleses, as políticas absolutistas dos 
soberanos da Era Tudor, inicialmente, e dos Stuart, posteriormente, cuja 'causa' vem esposada 
particularmente pela maioria dos civilians, foram associadas a [uma] concepção do direito 
continental Romano justiniano (Roman civil law), a funcionar como instrumento e forma de 
legitimação de tais políticas. Desse modo, a oposição do Parlamento, em cujas fileiras se 
alinhava boa parte das corporações de common lawyers, sob a guia de Sir Edward Coke, 
adquiriu o significado não apenas de revolta contra o despotismo real, mas também de recusa 
(sobretudo ideológica) ao 'direito romano', enquanto seu suposto veículo de transmissão 
(MOCCIA, 2005, p. 883-884, tradução nossa). 

  

Essa disputa política impregnou o discurso teórico de Coke - árduo defensor do common law 
como o law of the land -, e mesmo após o término dessa fase, com a afirmação, no século 
XVIII, da Corte de Westminster sobre a dos civilians, veio a repercutir inclusive sobre o de 
Blackstone, que ainda continha uma narração apologética, de "superioridade" do direito pátrio 
em respeito ao romano (BLACKSTONE, 1979). 

  

2. As relações entre o common law inglês e o direito continental: uma contribuição para 
a desconstrução do "mito da insularidade" 

  

A despeito das disputas políticas entre civilians e common lawyers, que afetaram o cenário 
político-constitucional inglês no século XVII, não se pode inferir desse nacionalismo jurídico 
inglês - que se explica por razões históricas - que esteja correto o diagnóstico frequente entre 
os historiadores do direito inglês e os juscomparatistas de modo geral no sentido de que o 
common law se teria desenvolvido de forma independente e inteiramente insular. Com efeito, 
é possível encontrar traços do direito continental em documentos tão antigos quanto a Carta 
Magna de 1215 (em especial, citem-se as disposições dos Capítulos 26 e 27, onde se prevê a 
liberdade para testar, e o Capítulo 8, que prevê garantias para a propriedade de viúvas que 
venham a se casar novamente) (HELMHOLZ, 1990, p 1.209-1.214). Ademais, no século XVI 
os civilians eram autênticos practitioners nas causas que envolviam a aplicação de regras 
sobre casamento e divórcio, direito testamentário e implementação de parsons (cargos 
eclesiásticos), que se submetiam à jurisdição eclesiástica (SEIPP, 1993, p. 395), além de 
atuarem perante a jurisdição da Court of Admiralty, competente para resolver litígios 
comerciais sobre direito marítimo, em que se aplicava o ius commune europeu. O próprio 
ensino jurídico universitário no Reino Unido, no reinado de Henry VIII, passou a priorizar o 
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ensino do civil law, eliminando-se as cadeiras de direito canônico e criando-se os Regius 
Professorships of Civil Law nas Faculdades de Oxford e Cambridge (SEIPP, 1993, p. 395) . 

Como mostra Moccia (2005, p. 896-904), há pelo menos três grandes fases de contato da 
experiência jurídica inglesa com a continental: (1) no próprio período formativo do common 
law, do século XII ao século XIII; (2) no período (do início do século XVI à primeira metade 
do século XVII) "de máxima expansão pelos soberanos Tudor e Stuart das jurisdições 
especiais, instituídas como emanação direta da 'prerrogativa real'[4] no campo da Justiça e 
como parte integrante da política destes soberanos voltada a um reforço da presença do 
Estado na vida do país"; e (3) no período (durante o século XVIII) "de afirmação da Inglaterra 
como potência econômica e da conexa participação no mundo europeu dos tráfegos marítimos 
e comerciais". Vejamos com um pouco mais de detalhe. 

 (1) O direito inglês no início do século XII caracteriza-se justamente pela "participação 
inglesa no movimento de renascimento dos estudos jurídicos em toda a extensão da Europa". 
A conquista normanda "teve como conseqüência, precisamente, a aproximação da Inglaterra à 
cultura jurídica continental" (MOCCIA 2005, p. 897). Como relata Sherman (1928, p. 184, 
tradução nossa): 

  

Antes do advento da metade do século XII três grandes modificações foram feitas no direito 
inglês, as quais ajudaram a abrir caminho para uma verdadeira recepção do direito romano na 
Inglaterra e para o seu estabelecimento como uma fonte do direito inglês: (1) cortes centrais 
de justiça foram estabelecidas, e as Cortes saxãs locais entraram em decadência; (2) cortes 
eclesiásticas foram separadas das cortes civis: essa mudança favoreceu o direito romano e o 
direito canônico, aos quais foi dado trânsito livre nas cortes eclesiásticas, sem qualquer 
intermédio ou checagem [checks] pelo direito costumeiro inglês; (3) A administração da 
justiça foi colocada nas mãos dos homens educados da época - normalmente os homens com 
educação clerical que foram treinados na universidade e eram familiarizados com formas 
latinas de expressão. O francês da Normandia [Norman-French] foi tornado a língua das 
cortes de justiça - uma provisão que perdurou por dois séculos. 

  

Para Sherman, os séculos XII a XIII constituem uma "época romana do direito inglês", 
tamanha a influência dos textos de Justiniano sobre a doutrina jurídica que se formava e sobre 
a prática das cortes reais recém-criadas: "Que as fontes do direito romano, tanto justinianas 
quanto pré-justinianas, eram conhecidas na Inglaterra na metade do século XII é atestado 
pelos escritos históricos de William of Malmesbury, que morreu em 1142". E prossegue: 

  

Desde a vinda de Vacarius a Oxford, próximo da metade do século XII, até a morte de 
Edward I, mais de um século e meio depois, a influência do direito romano na formação do 
direito inglês foi tão grande que todo esse período pode ser denominado 'época romana do 
direito inglês'. Durante esse período, que se estendeu até o reino de Edward II, no primeiro 
quarto do século XIV, authorities do direito romano 'eram habitualmente citadas nas cortes do 
common law e confiadas pelos autores jurídicos não como testemunhos ilustrativos e 
secundários, mas como primárias e conclusivas do ponto de vista prático' (SHERMAN, 1928, 
p. 185, tradução nossa)[5]. 
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Um exemplo relevante desse contexto é a obra de Bracton[6] [1210-1268], que foi Juiz Real 
durante o reinado de Henry II. Seus escritos retratam uma "casuística sistematizada do direito 
inglês, inspirada no método e nos princípios do direito romano" (SARFATTI 1938, p. 569). 
Portanto - assevera Moccia (2005, p. 901) -, "a situação jurídica inglesa do século XII não era 
diferente daquela dos países do Continente, e em especial da italiana".[7] 

(2-3) Os dois outros períodos assinalados por Moccia, que compreendem os séculos XVI a 
XVIII, são marcados tanto por importantes elementos de abertura ao civil law, do ponto de 
vista da organização institucional interna na Inglaterra, quanto, na esfera externa, pela 
communicatio entre a Inglaterra e os sistemas jurídicos que se constituíram sob o ius 
commune no Continente Europeu. 

Um fenômeno que se verificou especialmente no segundo período (Era Tudor e sucessores, 
isto é, séculos XVI-XVII) foi a instituição de jurisdições especiais estabelecidas ou 
desenvolvidas no curso do século XVI, que tiveram o importante resultado histórico de uma 
intensificação da presença do civil law na Inglaterra. Entre essas jurisdições, destaco as 
seguintes: 

(a) As Cortes do King's Council, cujo exemplo mais representativo foi a Star Chamber. 
Tratava-se de conselhos - porém com a participação de alguns juízes das cortes de common 
law - que se reuniam como órgãos extraordinários de justiça, com competências não muito 
claras, mas que se destinavam de modo geral a suplementar os casos de equity. "Na época de 
Tudor, a Star Chamber (...) teve fama de Corte que, fazendo valer o interesse da Coroa em 
fazer triunfar a justiça restaurando a ordem e a legalidade, intervinha, sobretudo em matéria 
de propriedade imobiliária, para tutelar as situações de direito em favor de quem alegasse 
violação, lamentando ter sido vítima de ato criminoso, às vezes de contornos imprecisos" 
(MOCCIA, 2005, p. 909). O problema - aponta Moccia (2005, p. 911) - é que a tarefa da Star 
Chamber, "de arma posta pelo soberano à disposição do próprio súdito" para resistir à fraude 
e à opressão, mudou completamente sob os Stuart, "os quais a tornaram um instrumento 
cardinal de seu regime despótico, para punir de qualquer forma de dissenso político ou 
religioso" - o que acabou levando à sua abolição em 1641. A Star Chamber tem importância 
histórica, porém, por ter contribuído para a evolução do próprio common law, especialmente 
no direito penal. 

 (b) A jurisdição de equity, que era exercida por uma jurisdição autônoma e constituía um 
sistema a parte em relação ao common law. Suas origens estão entre a segunda metade do 
século XIV e o início do século XV, quando era exercida pelos chanceleres eclesiásticos, mas 
entre o final do século XV e o início do XVI passa a ser uma corte de chancelaria autônoma, 
com seu próprio procedimento e modelada sob o exemplo daquela romano-canônica. Como 
salienta Moccia, merece ser destacado que (i) havia a presença de common lawyers e civilians 
ingleses no seio da jurisdição de equity e (ii) foi criado um espírito de cooperação entre os 
pertencentes aos dois grupos de profissionais - o que, obviamente, gerou um aprendizado 
recíproco para os dois sistemas. A equity jurisdiction só veio a se reaproximar novamente do 
common law no século XIX, com a reforma judicial estabelecida pelos Judicature Acts de 
1873-1875, que realizaram a "fusão" dos sistemas jurisdicionais de equity e common law 
(MOCCIA, 2005, p. 913). Essa fusão, no entanto, não implicou um desaparecimento das 
denominadas máximas de equity, pois, apesar de aplicados pelas mesmas cortes, os dois 
corpos de regras permanecem separados. 
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 (c) As jurisdições eclesiásticas. Essas jurisdições, em que se aplicavam normas de direito 
romano e de direito canônico, foram especialmente desenvolvidas nesse período. Como já 
relatamos acima, essas cortes constituíam uma das áreas mais sensíveis de contato entre 
common lawyers e civilians. As cortes eram operantes desde a época dos soberanos 
normandos, e as matérias de sua competência envolviam (i) "questões de validade, nulidade 
ou dissolução do vínculo matrimonial", (ii) "questões de legitimidade da prole", (iii) "questões 
testamentárias e sucessórias, da convalidação de testamentos [probate] e sua interpretação 
etc." (MOCCIA, 2005, p. 915). O interessante de notar sobre as jurisdições eclesiásticas é 
que, para além de suas matérias tradicionais e principais, adicionam-se outras, como, por 
exemplo, "a matéria penal, que vinha exercitada nos confrontos de laicos em sua jurisdição 
(relativa, por exemplo, a casos de heresia, adultério, incesto) até o final do século XIX" 
(MOCCIA, 2005, p. 916). Havia, portanto, muitos casos de "superposição" e "concorrência" 
de competências das cortes eclesiásticas e de common law. Houve, em função disso, várias 
formas de "cooperação" e "consulta" entre common lawyers e doctors (assim chamados os 
civilians e os professores). Notavam-se, mais uma vez, o contato direto e a influência 
recíproca, na busca de soluções coerentes para problemas pontuais, entre o civil law inglês 
(romano-canônico) e o common law. 

(d) A Court of Admiralty. As Cortes de Admiralty foram provavelmente o maior ponto de 
abertura do direito inglês. A legislação sobre comércio por mar e terra desenvolveu-se em 
toda a Europa por meio de normas consuetudinárias cuja principal característica, dada a 
propensão ao tráfico internacional, "consistia em disciplinar as relações marítimas e 
comerciais segundo regras e práticas o mais uniformes possível, produzidas autonomamente 
(ao menos no início) pela própria comunidade dos mercadores"; tratava-se de uma lex 
mercatoria com pretensão de validade universal, ou seja, de constituir um ius gentium 
(MOCCIA, 2005, p. 922-923). Especialmente em tal terreno, vigorava uma prática entre os 
grandes tribunais europeus (especificamente os italianos) de se obter uma "uniformização 
jurisprudencial do Direito entre os Estados" e de se atribuir força normativa à communis 
opinio entre esses tribunais (GORLA, 1981a, p. 666-667). Era um tempo caracterizado por 
uma espécie de auctoritate cosmopolita e comunicante, que tornava os sistemas jurídicos 
domésticos abertos à influência estrangeira na busca de uma única regulação racional 
(GORLA, 1981a, p. 668). Na Court of Admiralty não se aplicava o common law local, mas a 
lex mercatoria e um grande número de regras do ius commune europeu que eram 
desenvolvidas pela jurisprudência dos grandes tribunais de modo geral. A novidade no século 
XVI foi que Tudor ampliou a competência da Corte de Admiralty para abarcar "todos os casos 
em geral relacionados ao tráfico mercantil", o que favoreceu em muito a integração da 
Inglaterra com os demais Estados europeus com os quais vinha estabelecendo relações 
comerciais em ritmo acelerado (à medida que sua economia expandia para além-mar) 
(MOCCIA, 2005, p. 925). Especialmente na terceira fase descrita acima por Moccia (de 
afirmação da Inglaterra, no século XVIII, como potência econômica) pode-se perceber a 
formação de um moderno direito comercial, cuja origem é encontrada na tradição do direito 
comum europeu, caracterizada especialmente pela idéia de "abertura" do ordenamento, no que 
se refere a suas fontes. Pode-se falar, assim, de certas "recepções jurisprudenciais do direito 
comercial (especialmente italiano) durante os séculos XVII e XVIII, e ainda, fora do direito 
comercial, de certas tentativas de Lord Holt e Lord Mansfield" (GORLA, 1978, p. 62). Com 
efeito, Lord Mansfield, considerado como o "pai" do direito comercial moderno na Inglaterra, 
ao exercer o cargo de Chief Justice da Corte de King's Bench, "demonstrava com suas 
decisões ser participante de um 'espírito cosmopolita', que o levava a procurar os 'princípios 
gerais comuns', mediante os quais deveria enfrentar e resolver os problemas jurídicos" 
(MOCCIA, 2005, p. 930). 
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Para além das cortes de jurisdições especiais, mesmo nas cortes de common law é visível um 
grande número de importações e exportações de soluções jurídicas pelo direito inglês: "A 
presença no interior do direito inglês da categoria dos civilians fez com que, historicamente, 
esse ordenamento se mantivesse aberto, por assim dizer, à comunicação com a cultura 
jurídica continental" (MOCCIA, 2005, p. 933). 

Apenas a título de exemplo, vale a pena citar certas semelhanças entre o common law e o 
direito continental no período compreendido entre os séculos XVI e XVIII, que foi um 
período de grande abertura e communicatio entre os sistemas. Nesse sentido, Gino Gorla 
enumera uma série de semelhanças entre o direito inglês e o direito italiano no período. 
Vejam-se: 

(a) Em ambos os sistemas, common law e direito continental, a jurisprudentia forensis era a 
principal fonte do Direito, "muito mais importante que qualquer outra no referido período", e 
a unificação do Direito era realizada principalmente por "interpretações judiciais uniformes" 
(GORLA; MOCCIA, 1981, p. 147). 

(b) O estilo redacional das decisões inglesas e continentais era bem parecido; apresentava-se 
como um report das opiniões dos juízes, com a menção também das teses dos advogados: 
"Reporta-se por vezes a opinião pessoal de cada juiz, por vezes a da maioria e a da minoria, 
mas em todos os casos com a indicação dos motifs [rationes] e das autoridades [auctoritates] 
invocados em cada opinião. Isso implica a dissenting opinion, que às vezes assume um papel 
formal" (GORLA, 1978, p. 64; GORLA; MOCCIA, 1981, p.150-151). 

 (c) A forma de recrutamento dos juízes das cortes superiores era semelhante: não juízes de 
carreira, mas normalmente recrutados entre os mais destacados profissionais jurídicos 
(GORLA; MOCCIA, 1981, p. 148). 

 (d) O direito comercial era de natureza especialmente semelhante: "O direito comercial 
desenvolveu-se graças a opiniões jurídicas", e em larga medida se ligou à prática de seguir 
precedentes judiciais estabelecidos pelas cortes ordinárias de Justiça (GORLA; MOCCIA, 
1981, p. 149). 

(e) Em ambos os sistemas vislumbrava-se para as cortes um rule-making power: As Supremas 
Cortes italianas antes da unificação da Itália, assim como as de outros países continentais, 
detinham o poder de regular certos aspectos do procedimento perante elas (rutus Curie) 
(GORLA; MOCCIA, 1981, p. 149).[8] 

(f) Os precedentes dos tribunais supremos tinham, inicialmente no ius commune continental e 
posteriormente também na Inglaterra (DOLEZALEK, 1998, p. 77-80), uma autoridade 
vinculante ou "quase-vinculante" (quasi-binding). Embora houvesse certa variação nos modos 
pelos quais essa força vinculante era construída e exercida, de modo geral via-se nas supremas 
cortes dos países continentais (como também em importante medida na Inglaterra) um 
elevado respeito pelo precedente judicial como forma de unificação do Direito 
(DOLEZALEK, 1998; GORLA, 1978, p. 65; GORLA; MOCCIA, 1981, p. 150). 

 (g) "Os critérios de avaliação dos precedentes (nos tribunais dos Estados pré-unitários na 
Itália) são os mesmos utilizados no common law. Não se reconhece valor de precedente a um 
obiter dictum" (utiliza-se, inclusive, a mesma expressão) (GORLA, 1978, p. 65). A técnica do 
distinguishing é muito praticada e altamente desenvolvida (GORLA, 1978, p. 68; GORLA; 
MOCCIA, 1981, p. 151). 
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(h) A interpretação de documentos legislativos e dos "costumes locais" no Continente (em 
especial na Península) é do tipo restritiva (como até hoje acontece no common law), pois tal 
direito é visto como "derrogando" ou "interferindo" no ius commune ou no common law 
(GORLA, 1978, p. 68; GORLA; MOCCIA, 1981, p. 151). 

 (i) A literatura jurídica tinha um caráter tipicamente "forense", tanto nas Províncias italianas 
pré-unitárias quanto na Inglaterra (GORLA, 1978, p. 66). 

(j) Tanto no direito inglês quanto no direito continental era comum o recurso à "lei de um 
lugar vizinho" (legge de um luogo vicino) e, no common law em especial , o recurso a certas 
continental authorities. A possibilidade de "integração do Direito a partir do exterior" e a 
"abertura do Direito às fontes romanas" sempre foi, e ainda é, uma característica especial do 
direito inglês  (MOCCIA, 2005, p. 934).[9] 

  

3. A desconstrução da Tese da Insularidade na jurisprudência britânica e continental 
contemporânea 

  

Por derradeiro, importa ressaltar que no contexto jurídico contemporâneo, que se caracteriza 
por uma crescente abertura dos sistemas jurídicos europeus à influência de sistemas vizinhos, 
a comunicação entre o direito inglês e outros sistemas como, por exemplo, o direito francês, é 
algo que recentemente vem sendo aceito com muito maior naturalidade. A  abertura do direito 
inglês, referida ao final da seção anterior, já não é algo percebido apenas por um grupo 
minoritário de historiadores do Direito e juscomparatistas de perfil acadêmico como Moccia, 
Gorla, Helmholz, Seipp e outros estudiosos (todos contemporâneos), mas inclusive por alguns 
dos mais importantes juízes da Inglaterra e mesmo da França. Por exemplo, Lord Bingham, 
Senior Law Lord, é enfático ao reconhecer que o common law historicamente provou ser um 
"ávido importador" e um "exportador vigoroso": 

  

'O direito inglês é um rio' (...). Apesar de essa linguagem poder parecer a alguns carente de 
rigor acadêmico, ela expressa, penso eu, a importante verdade de que o common law 
incorporou através dos séculos, sem qualquer constrangimento, uma série de bem-discutidas 
porções do direito estrangeiro, seja de Roma, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos e, 
obviamente, mais recentemente, da Comunidade Européia e da Corte Européia de Direitos 
Humanos em Estrasburgo. Paralelamente a essas importações, o common law exportou 
materiais jurídicos aos domínios e dependências britânicos em todo o mundo, incluindo a 
Índia, a África do Sul e Ceilão, no qual um sistema jurídico diferente já prevalecia 
(BINGHAM, 2000a, p. 383, tradução nossa). 

  

De modo parecido, Guy Canivet (2004, p. 191), por vários anos Premier-Président de la Cour 
de Cassation da França, enfatiza que juristas do common law e do civil law "sempre 
trabalharam sob uma cultura jurídica transnacional": 
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Esse diálogo entre o common law e o direito civil sempre existiu. Em testemunho, cite-se 
Lord Mansfield, um juiz bastante francófilo, que contribuiu para a nomeação de William 
Blackstone, onde se nota a influência de Montesquieu sobre sua obra. Os juízes ingleses do 
século XVIII formavam já suas decisões não apenas sobre a base de fontes originais francesas 
como a Ordonnance de Colbert, mas também de fontes secundárias, tais como Valin, que são 
citadas em Francês no texto das decisões. Na origem dessa atitude se encontra Lord 
Mansfield, que pode ser considerado como o primeiro grande comparatista inglês. Seu 
espírito influencia ainda certamente a Câmara dos Lordes britânica, que lembrou 
recentemente, no julgamento de Fairchild, escrito por Lord Bingham, que, 'se uma decisão 
tomada em nosso país vai de encontro ao senso de justiça e se ressai da consulta à 
jurisprudência estrangeira que a maioria das cortes adotaria uma solução diferente e mais 
aceitável, qualquer que seja a tradição à qual essa solução pertença, ela deveria nos 
constranger a uma revisão de nossa posição. Em um mundo que se movimenta 
excessivamente, há virtude em se adotar soluções idênticas, qualquer que seja a diversidade 
dos caminhos pelos quais nós cheguemos até elas'" (CANIVET, 2005, p. 22, tradução nossa). 

  

O trecho em destaque, em que Canivet se refere a Lord Bingham, é expressivo de todo um 
modo de pensar. É expressivo de um "renascimento, sob formas novas, da idéia e do espírito 
do ius commune, após um eclipse que não chegou a ser um completo desaparecimento" 
(GORLA, 1978, p. 49). Esse eclipse, como notou Helmholz (1990), foi uma idiossincrasia do 
Estado Nacional do século XIX, um fechamento do sistema jurídico para dentro de si mesmo, 
alimentado, no Continente, por um Positivismo legalista que teve sua expressão máxima na 
Escola da Exégèse (França) e na jurisprudência dos conceitos (Alemanha) e, no mundo do 
common law, ou por um Realismo Jurídico à la Holmes (nos Estados Unidos) ou por um 
positivismo jurídico judicialista à la Austin (no Reino Unido)[10]. 

No entanto, apesar da ascensão do Positivismo na Inglaterra no século XIX - Positivismo, 
esse, que dominou também a maior parte do século XX, só vindo a decair, paradoxalmente, 
após a obra do positivista Herbert Hart, pela pena de autores como Dworkin ou MacCormick 
e de juristas continentais como Radbruch e Alexy[11] -, as Cortes inglesas de modo geral, em 
especial a House of Lords, conservaram o mesmo estilo argumentativo, discursivo e casuístico 
que existia nos grandes tribunais italianos medievais. Como observa novamente Gorla (1963, 
p. 14), o direito inglês, ao contrário do direito continental, não perdeu contato com o direito 
medieval, e eis o porquê da timidez da atividade legislativa na Inglaterra e do estilo discursivo 
praticamente idêntico ao dos antigos grandes tribunais italianos do século que antecedeu a 
unificação deste país. 

  

4. Conclusões 

  

Embora o direito inglês ainda se distinga fundamentalmente do direito continental europeu 
por não haver passado pelo processo de codificação do século XIX, permanecendo em sua 
essência ainda um direito costumeiro e relativamente fragmentado, seria ingênuo concluir que 
o seu desenvolvimento ocorreu e tem ainda ocorrido de forma isolada ou autônoma. 
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Como anota Lord Bingham (2000b, p. 100), o trabalho dos comparatistas, ao longo dos anos, 
demonstrou que quaisquer que sejam as diferenças de "nomenclatura, procedimento e 
raciocínio", os conteúdos das decisões jurídicas nos dois sistemas normalmente são similares: 

  

Desde que os Estados da Europa ocidental alcançaram aproximadamente o mesmo estágio de 
desenvolvimento econômico e social, nós vemos - sem surpresa - as cortes desses países 
confrontando em grande medida os mesmos problemas e observamos que, apesar de as regras 
jurídicas usadas para resolver esses problemas poderem ser bem diferentes, as soluções são 
freqüentemente muito semelhantes (BINGHAM, 2000c, p. 28). 

  

Um olhar histórico atento revela também um intercâmbio entre o common law e o direito 
continental que não pode ser desprezado. Desde muito cedo - Séculos XI e XII - os common 
lawyers conheciam em grande medida o direito continental e não eram os "praxistas 
insulares" que aparecem nos relatos de juristas do common law como Maitland.  "O common 
law que Maitland descreveu (se é que existiu)" - argumenta Helmholz (1990, p. 1226-7) - "foi 
uma inovação do Século XIX, algo como uma exceção (se considerarmos a história do direito 
inglês) ao invés de uma regra". Para Helmholz, o isolacionismo do common law em relação 
ao direito continental é o resultado das idéias decimonônicas sobre o direito: "antes do século 
XIX, barreiras absolutas entre o direito continental e o common law não existiam" 
(HELMHOLZ, 1990, p. 1.208), e as mudanças jurídicas decorrentes da jurisprudência das 
cortes da Comunidade Européia "podem muito bem representar algo como uma restauração 
do status quo ante" (HELMHOLZ, 1990, p. 1.227). 

Pode-se concluir, portanto, com brevidade, que a Tese da Insularidade, a despeito de sua 
sobrevivência na academia, é na realidade um mito, uma falácia nacionalista dos common 
lawyers que influi negativamente no relato dos estudiosos do direito comparado, que 
frequentemente supervalorizam as diferenças entre as tradições jurídicas e fecham os seus 
olhos para as semelhanças e os problemas comuns enfrentados por estas tradições. Na 
realidade, os exemplos referidos neste trabalho parecem indicar que há muito mais em comum 
entre as tradições jurídicas do common law e do civil law do que está normalmente reportado 
nos tratados de Direito Comparado. 
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[1]. O trecho destacado refere-se a uma citação de Maitland (1911). 

[2]. Importa salientar, neste particular, que, apesar de Maitland visualizar o common lawyer 
dessa maneira (descrita por Jolowicz, Helmholz e Moccia), ele não aprovava esse tipo de 
atitude isolacionista, chegando a advogar expressamente uma pesquisa histórico-jurídica que 
comparasse o direito inglês com o produzido nos países europeus que se constituíram sob a 
influência do direito romano. Veja-se: "Foi a idéia de um Direito comum a todos os países da 
Europa Ocidental que permitiu a Blackstone realizar seu projeto de enunciar o direito inglês 
de modo racional. E isso pode ser encontrado durante toda a extensão de nossa vida nacional; 
um sistema isolado não pode explicar a si mesmo, e nem muito menos explicar a sua história. 
Quando um grande trabalho foi realizado, algum tipo de fertilizante foi trazido do Estrangeiro, 
ora sob a influência de Azo, ora dos feudalistas da Lombardia, ora Savigny ou Brunner. (...). 
Uma das causas do fato de tão pouco ter sido feito pelo nosso direito medieval é, tenho 
certeza, nossa completa e tradicionalmente consagrada ignorância do direito francês e do 
direito alemão. Os juristas ingleses durante os últimos seis séculos exageraram as 
particularidades de nossa história jurídica ao sobreestimar e antedatar os triunfos do direito 
romano sobre o Continente: (...) há grandes massas de direito medieval muito comparáveis às 
nossas; um pouco de conhecimento sobre elas iria nos remeter aos Year Books com novo 
vigor e uma inteligência renovada" (MAITLAND, 1911, p. 153-154) (grifos nossos). Pode-se 
perceber no trecho acima que, apesar de Maitland imaginar um common lawyer ignorante e 
fechado na práxis do seu próprio sistema, não desconhece, como se poderia pensar, a 
influência do direito alienígena no trabalho de Blackstone e é capaz de perceber importantes 
semelhanças entre o direito inglês e uma parte significativa do direito medieval europeu. 

[3]. Apenas para registro, ressalte-se que essa associação era inicialmente denominada 
Association of Doctors of Law and of Advocates of the Church of Christ at Canterbury. 

[4]. A "prerrogativa real" (Royal prerogative) aparece no direito do Reino Unido por volta dos 
séculos XVI e XVII, quando se estabeleceu que a Coroa Britânica também estava sujeita ao 
Direito e que não havia poderes que não pudessem ser controlados pela legislação 
parlamentar. Como explicam Ewing e Dale-Risk, "quando essa posição foi estabelecida 
contra as pretensões dos Stuart, as cortes passaram a aceitar que o Monarca e a Coroa 
dispunham de certos poderes, direitos, imunidades e privilégios que eram necessários para a 
manutenção do governo e que não eram compartilhados pelos cidadãos comuns" 
(BRADLEY; EWING, 2007, p. 255). Trata-se de poderes reconhecidos pelo common law e 
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atribuídos ao rei e, contemporaneamente, ao Parlamento para exercitar uma série de 
competências especiais necessárias ao exercício da autoridade. Até hoje se reconhece uma 
série de poderes especiais ao governo, que independem de prévia autorização parlamentar e 
estão intimamente ligados ao poder de império sobre os cidadãos do Estado. Já não se pode 
mais falar, no entanto, de uma prerrogativa real para o exercício da jurisdição, embora em 
tempos de terrorismo ela seja usada, por exemplo, para deter certas pessoas ou remover 
indivíduos do território do Reino Unido (para uma exposição sucinta e introdutória do tema, 
v. BRADLEY; EWING, 2007, p. 255-268). 

[5]. O trecho em destaque é uma citação de Amos, Roman Civil Law, p. 450 (referência 
incompleta). 

[6]. De Legibus et Consuetudinibus Angliæ. 

[7]. Cumpre mencionar, no entanto, a interpretação de Van Caenegem (1987) - não acatada 
neste ensaio, mas relevante e, em certo sentido, dominante - no sentido de que os dados 
históricos relatados nos parágrafos anteriores não teriam impedido que, após a reconquista da 
Normandia pela Monarquia francesa, o direito inglês se "insularizasse" e passasse a adquirir 
uma identidade puramente inglesa: "Foi a conquista da Normandia pelos monarcas franceses 
e a gradual introdução do direito francês de inspiração romana no Ducado que transformou o 
direito anglo-normando em um direito puramente inglês. O [Direito] que se transformou no 
[atual] 'direito inglês' teve início como direito anglo-normando, compartilhado por um Reino 
e um Ducado que não estavam separados, mas unidos por um canal: o que mais tarde seria o 
principal traço de insularidade não era (no início) nada insular" (VAN CAENEGEM, 1987, p. 
115). Ainda segundo Van Caenegem (1987, p. 124-126), foram os juristas do Continente - 
não apenas da França, como também da Itália e da Alemanha, por exemplo - que, ao 
introduzirem em seus sistemas jurídicos novos elementos provenientes do direito romano - 
que era visto pelos juristas medievais como um texto sacrossanto que continha uma 
racionalidade intrínseca (ou seja, da mesma forma como mais tarde o jurista continental veria 
o código) -, divergiram do caminho originalmente comum e que continuou a ser seguido pelos 
ingleses. Uma das razões de minha reticência em relação a essa interpretação é que ela 
desconsidera os importantes pontos de comunicação entre o direito inglês e o direito 
continental, de que passo a tratar nas próximas linhas. 

[8]. Na ausência de uma regra (seja jurisprudencial, legislativa, costumeira ou de direito local) 
in puncto entrava em cena o tribunal para exercer sua atividade de criação judicial do Direito. 
Interessante notar, nesse ponto, que a interpretatio romana guarda relação não apenas com o 
common law anglo-americano dos nossos dias, mas também com os sistemas de ius commune 
que vigoravam na Europa Continental antes das codificações do século XIX. Como salienta 
Gorla, quando se formava o Estado Moderno - séculos XVII e XVIII - vigorava uma 
importante distinção na prática jurídica entre os casos "resolvidos pela lei" (casus legis) e 
aqueles em que esta deixava certa margem para a "interpretatio dos doutores e dos tribunais" 
(GORLA 1981b, p. 446-447). Por lex se entendiam, naquele contexto, "não apenas os textos 
legislativos e as consuetudini, mas também os textos romanos do corpus iuris (...), e 
sobretudo estes". O conceito de causus legis - "caso decidido pela lei" - delimitava os confins 
da denominada "aplicação do Direito" (GORLA, 1981b, p. 449-450). Além desses limites a 
atividade dos juristas tinha um caráter nitidamente criativo e, apesar de ser semelhante ao que 
hoje os alemães denominam "desenvolvimento judicial do Direito" (LARENZ, 1997, p. 519 e 
ss.], recebia a mesma nomenclatura utilizada na Roma clássica. A interpretatio era, também 
nesse contexto histórico, um procedimento para preencher lacunas e resolver contradições, o 
qual deveria ser exercido pelos juristas com auxílio das rationes ("princípios gerais de um 
dado direito positivo") e das auctoritas ("repositório de rationes" que decorriam de 
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"interpretationes já feitas") (GORLA, 1981b, p. 447-449). Exatamente por isso, "o dito in 
claris non fit interpretatio não era uma banalidade" (GORLA, 1981b, p. 450), pois tinha como 
referência não o que hoje entendemos por "interpretação", mas apenas o que denominamos 
"desenvolvimento judicial do Direito". 

[9]. Para alguns exemplos, v. Moccia (2005, p. 935-936) e Gorla (1981a, p. 697-698). 

[10] Um dos pontos que precisa ser mais bem investigado no futuro é o de saber se há - como 
me parece plausível - uma relação mais direta entre a Tese da Insularidade, no direito 
comparado, e o positivismo jurídico, no âmbito da teoria geral do direito e da filosofia do 
direito. Não podemos, no entanto, elucidar essas possíveis conexões no presente momento. 

[11]. Os críticos do positivismo no mundo contemporâneo costumam argumentar no sentido 
de que embora o positivismo talvez seja apropriado para descrever o direito da perspectiva do 
observador sociológico, esta teoria se apresenta como inadequada a partir do momento em 
que o cientista do direito assume (ele próprio) o "ponto de vista interno" e elabora um 
conceito de direito que se destina a ser usado e aplicado pelos juristas práticos na 
fundamentação de suas pretensões e decisões. Quando se adota a perspectiva do participante, 
a ciência do direito já não se contenta mais com a indiferença do positivismo em relação às 
consequências práticas das decisões jurídicas. Para uma explicação sobre como a teoria de 
Herbert Hart - ao revelar a importância da perspectiva interna, ou seja, do ponto de vista de 
quem interpreta e aplica o Direito, para a definição do Direito e para encontrar a rule of 
recognition desse sistema - traçou o caminho a partir do qual outras teorias podem vindicar 
um conceito não positivista de Direito, ver, por exemplo, MACCORMICK (2008).  
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UM PESQUISADOR NA EMERJ: A NEGOCIAÇÃO DE UMA 
POSTURA DE PESQUISA EM UM MUNDO INSTITUCIONALIZADO 

UN CHERCHEUR À L'ÉCOLE DE LA MAGISTRATURE DE RIO : LA NÉGOCIATION 
D'UNE POSTURE D'ENQUÊTE DANS UN MILIEU INSTITUTIONNALISÉ 

Fernando de Castro Fontainha 

RESUMO 
Este artigo trata de uma pesquisa de campo realizada na Escola da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro – EMERJ, escola judiciária vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (homólogo de uma Cour d'Appel, com competência no território deste Estado 
Federado). Durante os meses de maio e junho de 2009 eu frequentei a EMERJ e colhi vários 
dados fruto de entrevistas com dirigentes da Escola, de pesquisas documentais efetuadas nos 
arquivos da Secretaria Acadêmica e enfim da realização de oito grupos focais com quarenta e 
nove alunos.  
 
Entretanto, a parte da pesquisa que eu gostaria de desenvolver neste artigo concerne a 
observação de quarenta horas de aulas no Curso Preparatório da EMERJ, que constituiu uma 
oportunidade de refletir sobre o lugar e o papel de um pesquisador em relação ao seu campo e 
também sobre a dinâmica social que faz dele um membro do grupo estudado. Após ser 
convidado a me identificar ao professor responsável antes de cada curso, eu gostaria de 
revelar como, durante as aulas, eu era tomado como exemplo, como referência, e mesmo 
encorajado a falar. O artigo terá início por uma breve comparação do acesso ao campo 
judiciário no Brasil (EMERJ) e na França (ENM).  
 
Num segundo momento, eu descreverei como a condição de doutorando brasileiro na França e 
a de doutorando no Brasil foram exploradas pelo meu trabalho empírico. Uma terceira parte 
será consagrada a descrição de várias situações onde professores e alunos me inseriram na 
dinâmica da aula. Enfim, o artigo concluirá por uma discussão acerca da validade da ambição 
acadêmica de construir um retrato fiel de um objeto, a partir de uma abordagem neutra e 
objetiva. 
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA EMPÍRICA; IMPLICAÇÕES PESSOAIS DO 
PESQUISADOR; ETNOGRAFIA. 

RESUME 
Cette proposition de travail porte sur une enquête de terrain menée à l'École de la 
Magistrature de l'État de Rio de Janeiro, école judiciaire attachée au Tribunal de Justice de 
Rio de Janeiro, l'homologue d'une Cour d'Appel ayant comme ressort le territoire de cet État 
fédéré). Pendant les mois de mai et juin 2009, j’ai fréquenté l'EMERJ et recueilli plusieurs 
données fruits d’entretiens menés avec des dirigeants, de recherches effectuées aux archives 
du Secrétariat Académique et enfin de la réalisation de huit focus groups avec quarante-neuf 
élèves.  
 
Par ailleurs, la partie de l'enquête que je voudrais développer dans cette proposition concerne 
l'observation de quarante heures de cours dans la Prépa EMERJ qui constitua une opportunité 
de réfléchir sur le lieu et le rôle d'un chercheur en relation avec son terrain et également sur la 
dynamique sociale qui fait de lui un membre du groupe étudié. Après avoir été invité à 
m'identifier auprès du professeur avant chaque cours, je souhaiterais dévoiler comment, 
durant le cours, j’étais pris en exemple, en tant que référent et même encouragé à parler. 
L’étude débutera par une brève comparaison de l'accès au terrain judiciaire au Brésil 
(EMERJ) et en France (ENM).  
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Dans un second temps, je décrirais comment la condition de doctorant brésilien en France et 
celle de doctorant au Brésil ont été exploitées pour mon étude empirique. Une troisième partie 
sera consacrée à la description de plusieurs situations où à la fois professeurs et élèves m'ont 
inséré dans la dynamique du cours. Enfin, l’étude proposée se conclura par la discussion 
autour de la validité de l'ambition académique à bâtir un portrait fidèle du sujet, possible à 
partir d’une démarche neutre et objective. 
MOT-CLES: RECHERCHE EMPIRIQUE; IMPLICATIONS PERSONNELLES DU 
CHERCHEUR; ETHNOGRAPHIE. 
 

 

Introdução 

 Este artigo será dedicado a análise das condições de observação etnográfica de quarenta 

horas de curso preparatório para a magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que eu efetuei na 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro1. Meus objetivos iniciais eram os de 

investigar, no seio da dinâmica da sala de aula, a criação e a circulação de referências 

cognitivas as quais pudessem ser convertidas em verdadeiras estratégias concorrenciais 

quando do concurso da magistratura. Meu objeto não era a preparação propriamente, mas o 

concurso. Entretanto, eu fui guiado pela hipótese segundo a qual a competição quando de um 

concurso público não pode ser compreendida sem uma abordagem que compreenda também a 

preparação. Eu havia mais ou menos a mesma hipótese desenvolvida por Merton sobre a 

socialização dos estudantes de medicina: 

  

“É claro que nem tudo o que é ensinado nas escolas de medicina é efetivamente aprendido pelos 

estudantes, e que nem tudo o que estes últimos aprendem lhes é ensinado, se o termo 'ensinado' se refere 

a formas didáticas de transmissão. Os estudantes não aprendem somente graças a preceitos, nem mesmo 

graças a exemplos deliberados, eles aprendem também – e em muitos casos mais duravelmente – por 

seu engajamento constante no contato com o pessoal médico, com os outros estudantes e com os 

pacientes que fazem da escola de medicina uma organização social” (MERTON: 1957, 41-42, apud 

CHAMPY: 2009, 48, numa tradução livre do autor2). 

  

Neste artigo eu volto meu olhar na questão das implicações pessoais do pesquisador quando 

da negociação, da entrada e da realização da sua pesquisa de campo, e suas consequências 

para o trabalho empírico. Esta não é uma questão nova. Mauss, falando das dificuldades de 

uma pesquisa etnográfica, diz (2002: 21-22): “Dificuldades subjetivas: (…) Não crer que 
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sabemos porque vimos; não efetuar juízo moral. Não se espantar. Não se deixar levar”3. Eu 

não tenho a intenção de trazer novidades a este debate, mas de usá-lo para compreender 

minha própria experiência. A novidade é que esta questão possa ser ela mesma o objeto de um 

trabalho científico. Como na construção civil, é necessário entregar um produto limpo e 

acabado. Assim, tiramos os andaimes antes de o abrirmos ao público em geral, para que os 

meios empregados para obter os resultados não sejam visíveis. Aqui a lógica desta metáfora é 

invertida e os “andaimes” são eles mesmos o objeto do trabalho. 

Dividido em três partes, este artigo tratará da negociação do acesso e das condições de entrada 

no campo, bem como do desenrolar da pesquisa. Num primeiro momento eu descreverei 

como entrei em contato com responsáveis pela EMERJ e como eu negociei com eles as 

condições da minha entrada nas salas de aula. Num segundo momento, eu mostrarei como as 

condições de acesso ao campo determinaram profundamente minha condição de pesquisador 

perante os professores e alunos. Finalmente, eu mostrarei até que ponto as relações entre 

observador e observados foram construídas justamente a partir deste contexto específico. 

  

1 – A delicada negociação do acesso ao campo 

  

No contexto da minha pesquisa doutoral (sobre o concurso da magistratura francesa), minha 

bolsa concedida pela CAPES me permitiu uma temporada de pesquisas de três meses no 

Brasil, para a tentativa de elaboração de uma tese comparativa. A comparação ou mesmo o 

comparatismo não são o objeto deste artigo, mas é necessário dizer algumas palavras sobre 

isto pois foi minha pesquisa na França que me permitiu compreender meu trabalho de campo 

no Brasil. A “delicadeza” do meio judiciário é sem dúvida devida ao grau elevado de 

institucionalização dos papéis desempenhados pelos seus membros. Meu contato empírico 

com o meio judiciário francês compreende um mês de pesquisas no interior da ENM – École 

Nationale de la Magistrature, onde eu tive contato com dirigentes (magistrados), funcionários 

administrativos e alunos-juízes, algumas entrevistas realizadas com juízes da Cour de 

Cassation4, professores de Direito, um Conselheiro de Estado e estudantes que preparavam o 

concurso, e enfim a observação de várias horas de provas orais do concurso. No Brasil e na 

França o universo judiciário é colonizado por um quadro estrito de condutas. No entanto, não 

são suas semelhanças mas suas diferenças que permitem e tornam interessante uma 
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comparação. A facilidade com a qual eu pude acessar os juízes da Cour de Cassation, a 

dificuldade para fazer o mesmo com os professores de Direito, o acesso fácil aos arquivos e 

extremamente difícil em sala de aula; tudo isto causa espanto a um brasileiro. Esta experiência 

me fez refletir sobre o uso diferenciado que os atores de um mesmo universo profissional 

fazem de categorias que habitam seu meio social. É por isto que eu decidi entrar nas salas de 

aula e, por exemplo, não entrevistar altos magistrados. 

Eu escolhi a EMERJ pela minha familiaridade com vários ex-alunos, alguns professores e 

também com o ambiente. Eu conhecia bem seu funcionamento, e sobretudo eu sabia que sem 

um contato inicial com os dirigentes, seria impossível o acesso. Meu objetivo era então 

contactar o Diretor-Geral. O fato de ser eu mesmo um jurista de formação (cinco anos de 

faculdade de Direito, quatro anos de estágio em escritórios de advocacia) muito me facilitou, 

de um lado, a estimar o que os magistrados esperam de um pesquisador, e de outro, uma vez 

também herdeiro do habitus dos juristas, uma melhor performance em relação a 

correspondência prática a estas expectativas. Como afirma Lagroye (GAÏTI; SAWIKI: 1997, 

pp. 13): “Para habitar uma instituição, para manter seu papel, existem certos conhecimentos 

sobre ela mesma, e além disso um conhecimento sobre as legitimações últimas dos gestos que 

realizamos, o que permite a instituição ser apresentada em certas situações como 

indispensável, necessária, útil ao funcionamento da sociedade” (numa tradução livre do 

autor)5. Em seguida ele continua sobre o aprendizado destes conhecimentos (Idem, pp. 13): 

“Onde quer que ele nasça, qual tenha sido sua socialização, um indivíduo jogado pela 

primeira vez num ministério deve aprender, compreender o que convém ser feito em 

diferentes situações concretas; o que supõe um trabalho de recurso, de reativação de 

experiências anteriores que podem ser perfeitamente desadaptadas e engendrar um 

comportamento inoportuno”6 (numa tradução livre do autor). Assim, não seria oportuna a 

simples reativação de minhas experiências jurídicas do passado recente, mas um esforço de 

adaptação permanente e renovado a cada interação. 

  

1a – a construção do “personagem”: o pesquisador se apresenta 

  

O meio empregado para contactar o Diretor-Geral da EMERJ foi o telefonema. Apesar de 

amigos terem me oferecido um contato mais “privilegiado” através de suas conexões 
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profissionais, eu preferi adotar uma abordagem talvez até ingênua. Por outro lado uma carta 

poderia constituir uma aproximaçã mais adequada, mas eu não poderia arriscar uma eventual 

demora na resposta desta abordagem tão impessoal. Eu sabia que me acesso ao campo seria 

fortemente determinado pela maneira que eu apresentasse à mim mesmo e as minhas 

intenções. Goffman fala da diferença entre a identidade real e da identidade virtual (1986: 2) 

e que na distância que podemos produzir entre as duas para “melhor” interagir encontra-se o 

controle de impressões (1990: pp. 208). À cet propos, Stéphane Beaud e Florence Weber 

aconselham a um pesquisador como eu (2003: 98-99): “Ser estudante traz numerosos recursos 

para a realização de uma pesquisa. (…) As pessoas querem lhe fazer favores, lhe ajudar. Você 

não é socialmente ameaçador” (numa tradução livre do autor7). Eu decidi então fazer uso de 

um atributo que eu considerava importante: a condição de doutorando na França. Esta 

condição me permitia mobilizar alguns símbolos em torno da minha identidade. Inicialmente, 

seria necessário mencionar o nome do meu orientador, o professor Michel Miaille, conhecido 

dos juristas brasileiros por sua “Introdução Crítica ao Direito”, publicada em Lisboa (1994) 

mas enormemente distribuída no Brasil. Em seguida seria necessário mostrar uma carta de 

recomendação assinada por Phillipe Astruc, então Diretor da Formação Inicial e do 

Recrutamento da École Nationale de la Magistrature, obtida quando do meu estágio de 

pesquisa lá. É necessário mencionar que a magistratura brasileira se encontra em processo de 

consolidação de uma escola profissional, e que entre os dirigentes de tribunais no Brasil a 

ENM francesa é tida como um “modelo”. Por fim, seria apropriado mencionar que os dados a 

serem recolhidos serviriam para dar a minha tese uma perspectiva comparada franco-

brasileira. No entanto, eu decidi não mencionar minha formação jurídica, e tampouco minha 

condição de inscrito nos quadros da OAB. Eu avaliei que um cientista político seria menos 

ameaçador que um jurista. E desta maneira eu construí meu “valor de face”, para usar o 

conceito de Goffman (1967: 5). Estas múltiplas “performances” quando da negociação do 

trabalho de campo, que eu poderia qualificar de uma estratégia reputacional, são realizadas 

em torno de expectativas. De um lado, eu tinha minhas próprias expectativas acerca das 

pessoas com as quais eu me preparava para interagir. De outro lado, eles certamente também 

teriam as deles acerca de alguém que se apresentasse como eu me apresentaria e pedisse para 

fazer o que eu queria fazer. A estratégia de construção deste “valor de face” pode ser 

explicada pela tentativa de antecipação das expectativas do parceiro, a partir da seguinte 

dialética: o que eu espero que meu parceiro espere de mim? Ou ainda, nas palavras de 

Lagroye: 
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“Numa situação de interação, a expectativa pode ser assemelhada à antecipação do parceiro quanto ao 

comportamento que adotaremos. (…) O jogo, se algum jogo há, não reside no aprendizado no sentido 

do saber ou do savoir-faire, ele reside no esforço de adaptação à estas expectativas herdadas e às 

expectativas dos que sabem o que a instituição pode lhes trazer: (…) É então uma rede de expectativas, 

mais ou menos objetivadas, mais ou menos constituídas em saber, mais ou menos maleáveis, variando 

segundo as situações e variando evidentemente segundo a posição dos parceiros que estão em 

interação”(GAÏTI; SAWIKI: 1997, pp. 10, numa tradução livre do autor8). 

  

1b – o bypass: do estatuto ao papel 

  

Eu cheguei cinco minutos adiantado na sala de espera para a reunião, marcada para as quinze 

horas. Às quinze para as quatro o assessor do Diretor-Geral veio se apresentar e pedir 

desculpas pelo atraso. Às quatro horas uma dezena de funcionários da escola entraram na sala 

do assessor cantando “parabéns pra você”, fazendo uma pequena festa por uma meia hora. 

Durante a espera eu refletia sobre a reunião. Meu objetivo era ser autorizado a entrar nas salas 

de aula para observar a interação entre professores e alunos, e talvez aproveitar para recrutar 

alguns estudantes para participar de grupos focais depois de cada aula. Esta negociação seria 

delicada, nos termos de Cliquennois: 

  

“Por outro lado, uma série de autores relata uma diferença fundamental de interesses e de pontos de 

vista entre pesquisadores e responsáveis e representantes de uma organização (…) pois estes últimos 

tentam preservar seu funcionamento e seu poder no seio daquelas. A presença do pesquisador pode 

constituir uma ameaça ao bom funcionamento da organização, à sua imagem e aos poderes dos 

indivíduos que controlam seu funcionamento (…) na medida em que ele é um elemento relativamente 

incontrolável” (2006: 3, numa tradução livre do autor9). 

  

Na verdade esta abordagem “de cima para baixo” comporta uma série de dificuldades. No 

entanto, tentar o acesso à este campo “de baixo para cima” me pareceu muito mais 

complicado, na medida em que a hierarquia poderia realmente bloquear minha pesquisa. 

Enfim às dezesseis horas e trinta minutos eu fui conduzido a uma sala de reunião. Logo que 

eu cheguei me foi anunciado que o Diretor Geral não estaria presente; em seu lugar eu trataria 
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com três funcionários da escola (não magistrados): o assessor do Diretor-Geral, a Diretora de 

finanças e o Diretor Acadêmico. Rapidamente eu transformei minha decepção em 

oportunidade. Seria necessário fazer o bypass do Diretor-Geral sem ultrapassar sua 

autoridade, negociar com pessoas que possuem menos autoridade porém mais familiaridade 

com o cotidiano da EMERJ. Pela primeira vez eu pude experimentar, no quadro de uma 

interação, a diferença entre papel e estatuto, o primeiro definido como em função dos 

contextos interacionais, e o segundo sendo um elemento normativo atribuído à alguém mas 

que não traz necessariamente consequências institucionais mais ou menos estáveis. O Diretor-

Geral possuía o estatuto de mais alta autoridade da escola. No entanto, pareceu-me que o 

papel da administração cotidiana do ensino e da gestão da rotina das salas de aula pertencia ao 

Diretor Acadêmico. Pelo menos, dentre os dirigentes da escola, foi dele o papel de representá-

la diante de um pesquisador como eu, quando da negociação de sua entrada em campo. 

Assim, quando eu pedi para assistir aulas, os dirigentes mostraram um enorme quadro de 

horários e disciplinas e me convidaram a escolher. Acordamos que eu estaria presente à dez 

aulas de quatro horas, onde poderia encontrar onze professores e oito turmas diferentes. 

Durante as tratativas eu me lembrei do que se passou quando eu pedi acesso aos arquivos da 

ENM francesa ao então Diretor da Formação Inicial e do Recrutamento em Bordeaux. Isto me 

fez refletir dobre as expectativas que os dirigentes de uma instituição podem ter em relação 

aos pesquisadores. Ele me repetiu várias vezes que sua autorização e a facilitação de minhas 

pesquisas não eram um favor, que eu devia à ENM em contrapartida a elaboração de um 

trabalho tendente a ajudar a “melhorar a maneira como os juízes franceses são selecionados”. 

Para ele, um pesquisador que vem de fora para estudar uma instituição tem o papel de criticá-

la. Minha experiência brasileira me deu a impressão que, para os dirigentes da EMERJ, um 

pesquisador na minha condição tem um papel descritivo e de difusão da instituição nos meios 

que lhe são externos, no meu caso, não apenas o meio acadêmico, mas também o meio 

francês. Assim, logo que acordamos quais aulas eu iria assistir, o Diretor Acadêmico e a 

Diretora Financeira travaram na minha frente o diálogo seguinte: 

  

• “Então, cê acha que assim tá bom, sem problemas?” 

• “Não, eu acho que tá bom, sem problemas, o desembargador concordaria”. 

• “E além do mais, ele vai divulgar o nome da EMERJ na França!” 
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2 – Condições de um campo “delicado” 

  

Segundo o acordado, 27 de maio de 2009 foi meu primeiro dia em campo. A aula começava 

às oito horas da manhã. Minha ideia era de entrar na sala, me sentar e assistir a aula, como um 

aluno qualquer faria, salvo que eu não interviria. Para chamar ainda menos atenção, eu não 

utilizaria meu gravador de áudio para registrar os dados, mas tomaria notas no meu caderno. 

Sobre a distinção entre observação e observação participante Jackson escreveu: “Observação 

é quando você está fora do que está acontecendo e observando outras pessoas, ou quando 

você está vendo o que outras pessoas fazem. (…) Observação participante significa que você 

está de alguma forma envolvido nos eventos em andamento, você está dentro deles” (1987: 

63, numa tradução livre do autor10). Tal distinção me fez duvidar do que eu tinha previsto 

realizar. Neste momento a ideia de que a pesquisa qualitativa – sobretudo a observação – é 

definida pelo contexto interacional dentro do qual penetra o pesquisador me tomou 

completamente. Eu aprendi pouco a pouco que a negociação de uma postura de pesquisa é o 

maior desafio do cientista, pois ela está sempre presente e pode mudar sensivelmente a cada 

novo quadro de interação. Em Becker e Geer encontramos a seguinte definição para 

observação participante: “O pesquisador pode fazer parte do grupo que ele estuda; ele pode 

fingir ser um membro do grupo, quando de fato ele não é; ou ele pode se juntar ao grupo no 

papel daquele que lá está para observar (...)” (1960: 268, numa tradução livre do autor11). 

Dado o caráter institucionalizado da EMERJ, para estar entre os alunos como membro da 

escola, eu deveria de início ser aprovado em um exame de seleção e depois pagar 

mensalidades caras; ambos me pareciam impossíveis de realizar. Uma autorização especial da 

direção da escola para assistir aos cursos inteiros não era tampouco um horizonte. Minha 

entrada possível era estar na sala de aula no papel daquele que lá está para observar, e em 

seguida eu mostrarei o peso da “delicadeza” do campo sobre minha postura de pesquisa. 

  

2a – uma disciplina “militar” hum mundo institucionalizado 

  

Durante a entrevista que me foi concedida pelo Diretor Acadêmico da escola – que veio a se 

tornar meu contato direto e minha referência durante o trabalho de campo – eu descobri que o 

magistrado fundador da EMERJ, seu primeiro Diretor-Geral, teve vários anos de formação na 
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Escola Superior de Guerra (ESG). Segundo o Diretor Acadêmico, o regime de organização e 

disciplina da EMERJ é bastante inspirado no dos militares brasileiros. Após a pesquisa, minha 

hipótese é a de que a EMERJ assegura a disciplina interna de uma maneira não militar, mas 

verdadeiramente judiciária: a vigilância comportamental permanente (jeito de se postar, de se 

vestir e de comportar em sala de aula), e a verificação constante do cumprimento das 

obrigações escolares (respeito aos horários das aulas, às datas de entrega de trabalhos e 

sobretudo repúdio a prática da “cola” nos exames). Lagroye fala sobre o tratamento das 

transgressões de papel em universos fortemente normatizados: “Guardiões e procedimentos 

de verificação de condutas fazem parte disto. As transgressões em relação às exigências de 

cumprimento de papéis são efetivamente sancionadas, por meio de notas, de advertências, de 

transferências, de exclusões” (GAÏTI; SAWIKI: 1997, 14, numa tradução livre do autor12).  

Assim que se chega na recepção do térreo da EMERJ pode-se ver dois portais de detecção de 

metais e um segurança. Assim que eu cheguei, pediram que eu me identificasse, dizendo onde 

eu gostaria de ir e o que queria fazer. Eu respondi que eu era um pesquisador que ia assistir a 

uma aula. Me perguntaram se eu tinha uma autorização para tanto. Eu mencionei o nome do 

Diretor Acadêmico como aquele que teria me autorizado. Depois de uma chamada para o 

quarto andar, o segurança me respondeu: “claro, Doutor [meu primeiro nome], o senhor pode 

subir, um funcionário está aguardando o senhor no quarto andar”. Assim, o nome do Diretor 

Acadêmico tinha sido adicionado ao meu leque de “etiquetas”. Como dizem Beaud e Weber: 

“Ou você faz parte 'naturalmente' do do púbico em questão, ou você deve negociar e justificar 

sua presença (…) No segundo caso, você está sob a proteção se um membro autorizado, você 

se beneficia de seu estatuto e de seu ponto de vista. Do contrário, você arrisca se tornar um 

ator bastante singular no evento em questão” (2003: 148, numa tradução livre do autor13). Na 

verdade eu utilizei o nome dele várias vezes como uma espécie de “senha”. Apenas três ou 

quatro dias após o início da pesquisa eu já era conhecido como “o doutorando autorizado pelo 

Diretor Acadêmico”. Vejamos um outro aspecto da abordagem “de cima para baixo”: a 

etiqueta da autorização oficial da instituição cria frequentemente a expectativa segundo a qual 

o pesquisador sustenta a posição oficial da instituição, o que pode causar problemas de 

interação com vários membros, sobretudo com aqueles que estão quotidianamente presentes 

mas não são dirigentes. Era um fator a mais com o qual eu devia aprender a lidar. 

Uma vez mais esta experiência me fez pensar na minha temporada na ENM francesa, que é 

constantemente descrita pela imprensa e pelos políticos como um lugar de obliteração, de 

uniformização, de corporativismo, onde a disciplina reina absoluta. Não pretendo aqui 
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desmentir tais afirmações, mas em relação ao espírito de fiscalização eu não percebi nenhum 

controle de presença dos alunos, câmeras, pórticos ou catracas, e mesmo meu acesso ao 

Serviço de Concurso, uma área restrita ao pessoal não autorizado, foi bastante fácil. Os 

alunos-magistrados circulavam por lá vestidos de maneira informal, como na faculdade de 

Direito, e eu pude mesmo ver, várias vezes, quando havia bom tempo, todos deitados no 

gramado em torno de um pequeno lago, conversando, comendo ou mesmo fazendo uma 

siesta. Na cantina, comiam juntos alunos-magistrados, funcionários, professores, dirigentes e 

eu. Me lembro de um episódio, quando dois professores se despediam de suas atividades na 

escola, para lhes dizer adeus, alguns colegas e funcionários arregaçaram suas calças na altura 

dos joelhos, tiraram os sapatos e meias, e caminharam dentro do pequeno lago, sob os 

aplausos dos alunos-magistrados que estavam no gramado. 

De volta ao Brasil, meu primeiro dia na EMERJ me reservou algumas descobertas. Toda a 

sede da escola era coberta por câmeras de segurança. Haviam inclusive três câmeras dentro de 

cada uma das salas de aula, sendo uma capaz de se mover e mudar de foco (zoom). Havia 

também um microfone instalado no teto de cada sala de aula, para registro do som ambiente. 

Todo este sistema de controle era gerido e registrado na chamada “Sala de Monitoramento”, 

cujo o acesso me foi autorizado no último dia da minha pesquisa. Me faltava ainda ultrapassar 

um último obstáculo para poder entrar nas salas de aula: na porta de cada uma, havia uma 

catraca eletrônica que bloqueava o acesso a quem não possuísse uma carteira de aluno ou de 

funcionário da EMERJ, assim como registrava data e hora de todos que entravam e saíam. 

Seria necessário, então, pedir a um funcionário que passasse seu cartão para que eu pudesse 

entrar, bem como pedir a autorização a cada professor para assistir a aula.  

  

2b - “Faça como se eu não estivesse aqui” 

  

A catraca, os pórticos, as câmeras e os microfones faziam parte de uma vigilância que se fqzia 

presente, e mesmo se pouco a pouco ela era integrada na rotina, seu peso sobre o 

comportamento dos membros era enorme. Neste ponto é necessário lembrar que não é apenas 

de pessoas que é constituído um quadro interacional, como afirma Lagroye: “(...) a 

expectativa é também o que a instituição forjou como elementos de objetivação: uma ante 

sala, duas ante salas que atravessamos em alguns casos, uma secretária ou um burocrata na 
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primeira ante sala, a porta dupla, o gabinete em estilo imperial, quer dizer, um conjunto de 

objetos que esperam aquele que vai se sentar na poltrona para sobre ele fazer sentir o peso da 

história e da instituição, mantendo-o no seu papel” (GAÏTI; SAWIKI: 1997, 9, numa tradução 

livre do autor14). Os professores e sobretudo os alunos eram compelidos a manter-se no seu 

papel. Entretanto, qual seria o peso desta vigilância sobre o comportamento de um 

pesquisador? 

Todo este contexto me mostrou que a ideia de não mentir sobre meu estatuto e, ao mesmo 

tempo, passar despercebido, não passavam de uma ilusão. Eu poderia dar a minha observação 

um caráter “clandestino”, quer dizer, usar “um método que permite a observação 'encoberta', 

sem que a organização ou o grupo 'infiltrado' estejam de acordo” (SOULÉ: 2007, 128, numa 

tradução livre do autor15). Voltemos ao momento em que eu cheguei pela primeira vez ao 

quarto andar. Me perguntaram inicialmente como deveriam me chamar: professor, doutor ou 

senhor. Me ofereceram depois que eu esperasse o professor responsável pela aula que eu ia 

assistir na sala dos professores, onde havia café e água. Eu recusei educadamente, dizendo 

que eu preferiria ficar de pé e esperar, na intenção de observar o movimento na recepção do 

quarto andar. Eu disse para que me chamassem pelo meu primeiro nome, o que alguns dentre 

eles fizeram. No entanto, na hora de me apresentar a alguém, todos diziam “professor [meu 

primeiro nome]”. 

Uma vez que eu seria obrigado a me identificar para cada professor antes da aula, destruída 

minha pretensão de anonimato, eu decidi pedir autorização para usar o microfone antes do 

intervalo para tentar recrutar alunos para participar de grupos focais depois de cada aula. 

Nenhum professor se limitou a concordar, quase todos pediram precisões sobre minha 

pesquisa. Dois dentre eles me contaram de sua intenção de estudar na França. Um deles me 

seu seu cartão dizendo: “estou à disposição se você quiser me entrevistar”. Eu fiz de tudo para 

deixar claro que eu não queria em absoluto perturbar o desenrolar regular da aula, seria como 

se eu não estivesse lá. Esperança vã. Minha presença foi sempre percebida, eu interpretei 

vários papéis em função de diversas situações: eu não era invisível e tampouco unívoco. 

  

3 – As consequências para a observação 
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Nas ciências sociais, como dizia Burgess (1929: pp. 47), não se pode reproduzir a vida em 

comunidade em condições controladas, devemos estar entre as pessoas onde elas fazem o que 

elas fazem. Isto obriga Isto obriga que o papel do pesquisador seja mais ou menos negociado 

a cada entrada em campo, mas o mesmo acontece quando se trata do papel do “pesquisado”. 

A ilusão do “façam como se eu não estivesse aqui” é na verdade fruto da ilusão segundo a 

qual o pesquisador não deve absolutamente perturbar o “estado natural” do seu objeto. 

Rapidamente eu percebi que em ciências humanas a “neutralidade” não passa de uma ilusão e 

que todo o trabalho para conseguir entrar nas salas de aula já fazia parte da minha pesquisa de 

campo; em cada renegociação da minha presença havia também uma renegociação de papéis a 

ser desempenhados entre observador e observados, com fortes consequências para a pesquisa, 

como afirma Lapassade: 

  

“a) É necessário 'negociar', por vezes, a permissão formal de pesquisar, - mas esta necessidade concerne 

essencialmente as pesquisas em instituições e organizações. b) Compreendemos também por 

negociação de acesso ao campo o trabalho realizado pelo pesquisador para adquirir a confiança das 

pessoas, para que eles aceitem se abrir realmente ao pesquisador, ou mesmo de colaborar com ele. E 

esta negociação, já comportando interações intensas com as pessoas, é a ocasião de efetuar as primeiras 

observações; (…) Para além, nada é adquirido definitivamente, será sempre necessário, e até o fim da 

pesquisa engajada, renegociar a entrada” (2001: 12, numa tradução livre do autor16). 

  

Uma vez em sala de aula, eu era pesquisador declarado, doutorando na França, cientista 

político, mas também objeto das apreciações as mais variadas. Segundo Goffman, quando 

interagimos, as fontes fundamentais de informações sociais e pessoais que utilizamos para 

estabelecer nossas expectativas em relação aos outros são os símbolos (1963: 73-104). 

Qualquer coisa pode se tornar um símbolo: um sotaque, uma vestimenta, um gesto, uma 

palavra dita, um discurso, uma fofoca, a cor da pele. Todo o trabalho de veiculação mútua de 

símbolos, de formação de expectativas e de atualização destas expectativas no curso das 

interações se trata de um trabalho de objetivação, de tornar o outro mais inteligível. Nas 

palavras de Jackson: “O perigo no trabalho de campo ao tornar a vida da pessoa estudada num 

objeto é evidente; menos óbvio, mas igualmente perigoso, é que a pessoa estudada faça a 

mesma coisa” (1987: 68, numa tradução livre do autor17). As objetivações relativas ao meu 

papel em sala de aula mobilizaram professores e alunos nas suas próprias interações. Eu fui 

apresentado, solicitado à responder perguntas e mesmo utilizado como exemplo no 
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cumprimento de objetivos pedagógicos e reputacionais. Dois símbolos fundamentais 

marcaram a formação de expectativas em torno de mim: o fato de fazer um doutorado na 

França e o fato de fazê-lo em Ciência Política. 

  

3a – um estrangeiro 

  

O fato de ser alguém que lá está para observar e reportar esta observação nos meus estudos 

doutorais feitos na França orientou a relação entre eu, os alunos e os professores em direção a 

referência de um estrangeiro culto. Vários alunos antes ou logo após o intervalo da aula 

perguntavam minha opinião sobre os assuntos mais variados: o sistema fiscal francês, o 

processo penal francês, a organização da magistratura francesa, o concurso da ENM, o caso 

“Outreau”, o salário de um juiz francês. Um aluno me pediu meu cartão, e ao ver que ele era 

escrito em francês, disse: “ah, como eu adoro a França”. As três perguntas que eu ouvi com 

mais frequência foram: “É verdade que na frança não há controle de constitucionalidade 

preventivo das leis?”, “É verdade que na França juízes e membros do ministério público 

fazem parte do mesmo corpo?” e “É verdade que na França existe uma jurisdição especial 

para julgar o Estado?”. Eu respondia “sim” e eles tinham sempre a mesma reação: “e como é 

que pode?”. Eu fui tido como uma fonte de Direito Comparado. Esperava-se de mim um 

conhecimento global do sistema jurídico francês e sobretudo das regras da organização 

política francesa, não escondendo a decepção quando eu não sabia dar alguma resposta. 

Afinal, eu era um doutorando! 

Os professores por sua vez não perdiam uma oportunidade de me colocar dentro de uma 

estratégia de apresentação, de “quebra-gelo” ou de pedagogia. Um deles me apresentou aos 

alunos antes de si mesmo, me utilizando para se apresentar, assim como apresentar seu 

método de avaliação, onde os preguiçosos ganhariam nota zero: “Temos aqui o [meu nome], 

vindo de Montpellier, entre Biarritz e Marseille... ele não é espião, não, é um pesquisador... eu 

sou juiz à New Iguaçu, não é New York nem Montpellier... [ele chama meu nome], como a 

gente fala zero em francês, é zéro, né?”. Logo antes do intervalo da aula, um outro professor 

me passou o microfone da maneira seguinte: “Então, meus caros amigos, antes do intervalo eu 

gostaria de apresentar o [meu nome], que faz seu doutorado em Montpellier em Ciência 

Política e está aqui fazendo uma pesquisa sobre a EMERJ. Inclusive eu me sinto muito 
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honrado por ele ter escolhido minha aula para assistir. Ele gostaria de dar uma palavra com 

vocês”. Os professores todos pareciam atentos ao fato de “terem sido escolhidos”. Minha 

presença em sala de aula, uma vez que eu não poderia estar presente à todos pois havia uma 

dezena deles a cada manhã ou noite, representava a expressão de um fator ligado à sua 

reputação. Um outro professor fez o mesmo, me fazendo participar da sua piada: 

  

• “Bom dia a todos, hoje temos entre nós, vocês já conhecem, o [meu nome], fiscal da 

EMERJ, né? Não, não é isso, ele faz uma pesquisa sobre os piores professores da 

EMERJ, e como já é minha terceira aula que ele assiste, acho que eu já sou campeão. 

Não é verdade, [meu nome]?” 

• “Não, não é verdade não...” 

• “Então, ele queria falar com vocês um minutinho antes do intervalo. Se você quiser 

dez minutos é melhor ainda, eu vou ganhar do mesmo jeito”. 

• “Se você quiser dividir o dinheiro, eu falo até meia hora”. 

• “Serinho?” 

• Não, não... tô brincando”. 

  

Este mesmo professor, uma hora mais tarde, diante de uma bagunça causada por um grupo de 

alunos que cochichava, lançou uma pergunta capciosa em elevado tom de voz, e depois de 

alguns segundos de silêncio ele disse: “Hei, calma, um de cada vez! Tá vendo, [meu nome], 

eles não me escutam”. Eu também senti muitas vezes que em torno de mim repousava 

também uma expectativa em elação a um eventual papel de controle, dada a etiqueta de 

pesquisador autorizado pela direção da escola. Várias piadas e comentários foram feitos nesse 

sentido. 

Dentre os juristas brasileiros, os diplomas de pós-graduação agregam à alguém a possibilidade 

de ensinar em nível superior e pertencer simbolicamente à intelectualidade. A pesquisa, para 

um jovem jurista brasileiro, se faz nas bibliotecas, e nos repositórios de jurisprudência, hoje 

todos encontrados facilmente na internet. Para eles, entrevistar faz parte do trabalho de um 

jornalista, analisar arquivos faz parte do trabalho de um burocrata, e observar faz parte do 

trabalho... talvez de um fiscal ou de um guarda. Na verdade, a curiosidade sobre o que 

consiste exatamente a atividade de observar esteve sempre presente. A única vez em que eu 
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me separei do meu caderno de anotações para ir ao banheiro, logo quando eu voltei, dois 

alunos o folheavam. Me avistando, eles largaram o caderno, bastante constrangidos. Tentando 

“quebrar o gelo”, puxei conversa com eles: 

  

• “Então, gostaram do meu caderno?” 

• “É... você até fez o mapinha da sala...” 

• “Isso, eu anoto tudo”. 

  

Em realidade um pesquisador imerso em meio judiciário não é uma figura habitual, o que 

aumenta consideravelmente o repertório de expectativas que podem se desenvolver em torno 

do trabalho de pesquisa, sem, por outro lado, deixar ao pesquisador uma maior margem de 

manobra para negociar seu acesso e seu papel, ao menos não em contextos interacionais 

altamente institucionalizados. Todas as vezes em que eu explicava sobre o que tratava minha 

tese ou que minhas anotações de campo eram percebidas, as pessoas não compreendiam 

exatamente qual era o objetivo do meu trabalho. O caderno justamente era um fator de 

choque, uma vez que eu anotava tudo o que os alunos não anotavam, e tudo o que eles 

anotavam, eu não anotava. 

  

3b – um outsider 

  

Um outro aspecto das minhas implicações em sala de aula é a pertença o grupo. Quando falo 

de um outsider, é no sem tido atribuído à esta palavra por Becker: “Eu tenho usado o termo 

'outsiders' para me referir àqueles que são julgados pelos outros como sendo desviantes, 

estando fora do círculo dos membros 'normais' do grupo” (1966: 15, numa tradução livre do 

autor18). Mas porque eu seria considerado como desviante? Quais elementos ligavam aquelas 

pessoas, as fazendo um grupo? De início eles eram todos juristas. O léxico jurídico era o que 

preenchia a sala de aula de sentido e coerência. A EMERJ é uma escola onde se ensina o 

Direito. A decisão de me identificar como doutorando em Ciência Política, escondendo minha 

formação jurídica e minha inscrição na OAB, marcou profundamente minha presença em sala 
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de aula. Além disso, há ainda um outro elemento que ligava professores e alunos, pondo ainda 

mais em evidência minha condição de outsider: a aprovação no concurso público. Os alunos 

pagam caro19 por uma formação complementar voltada para a preparação do concurso da 

magistratura fluminense. Eles compartilham então o conhecimento jurídico, mas igualmente 

as esperanças, as inseguranças, o medo do fracasso, as especulações sobre a banca, enfim, 

todo um contexto e um cotidiano próprios dos candidatos que preparam um concurso. Por sua 

vez, os professores, em sua maioria magistrados, tinham o poder de transmitir sua história de 

sucesso e de contar as maravilhas do seu cotidiano profissional. Além de ensinar o direito 

técnico, eles estavam lá para ensinar o sucesso. E eu, qual seria meu papel? 

Professores e alunos utilizaram por várias vezes o papel que eles mesmos me atribuíam. 

Professeurs et élèves ont fait usage du rôle qu'ils me donnaient à chaque fois. Um professor, 

após haver perguntado aos alunos qual seria a solução mais adequada à um caso hipotético, 

reagiu da seguinte maneira ao silêncio da classe: “Atenção na resposta, doutor [meu nome] tá 

observando vocês! Quem saberia dar essa sentença?”. Uma aluna, quando de sua apresentação 

oral sobre a organização do Estado, começou da seguinte maneira: “Bom dia a todos, desejo 

também as boas vindas ao nosso amigo [meu nome], que tudo dê certo pra ele... Então 

Hobbes e Locke disputaram academicamente o conceito de Estado Ideal... mesmo se é um 

pouco constrangedor falar destes autores na frente de um doutorando em Ciência Política... 

prometo que serei superficial”. Suas expectativas acerca do ofício de um cisntista político os 

faziam utilizar minha presença como delimitadora de fronteiras práticas do Direito. Eu era 

uma autoridade consultável no campo do não-Direito, que, evidentemente, variava bastante 

em função do contexto. Um outro professor, diante de uma resposta abstrata que lhe dera um 

aluno, travou comigo o seguinte diálogo durante a aula: 

  

• “[meu nome], cê faz doutorado em quê?” 

• “Ciência Política”. 

• “Aí, é filosofia, a gente discute isso entre cientistas políticos, não é verdade, [meu 

nome]?” 

• “Verdade”. 

• “Mas aqui, meu caro, a gente tem a lei”. 
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À despeito do meu desacordo sobre o amálgama entre Ciência política e Filosofia, eu o deixei 

livre parta expor seu argumento, aceitando a definição do papel que ele momentaneamente me 

atribuiu. Efetivamente, não me pareceu apropriado expor meu ponto de vista sobre a definição 

de Ciência Política. Esta postura se aproxima da que adotou Latour quando ele realizava uma 

etnografia em uma sessão do Conselho de Estado, logo que um conselheiro perguntou: 

“Luchon: (virando-se para o autor): O que diz o filósofo? BL: O filósofo não está 

suficientemente preparado para opinar” (2004: 192, numa tradução livre do autor20). É 

necessário mencionar também que meu estatuto de jurista esteve por várias vezes ameaçado 

de ser revelado. Tendo feito minha faculdade de Direito no Rio de Janeiro, tive intensa 

participação durante cinco anos no Centro Acadêmico. Ao menos três alunos me abordaram 

perguntando: “Eu te conheço da faculdade né? Não era você o presidente do CA?”. Uma vez 

essa descoberta aconteceu na sala de aula: 

  

• “ O conceito de prova ilícita é tão simples que é o [meu nome] que vai responder essa. 

E aí, [meu nome], que que é uma prova ilícita? 

• “Uma prova produzida em desacordo com as normas jurídicas?” 

• “Olha, uma resposta excelente! Você tem formação jurídica?” 

• “Tenho”. 

• “Tá bom, mas mesmo se eu ligasse pro meu irmão que fez faculdade de Educação 

Física, ele responderia a mesma coisa”. 

  

Minha única preocupação foi a de não mentir. Ele havia previsto mostrar aos alunos que 

mesmo um profano poderia responder a pergunta. Assim que eu repeti a célebre fórmula da 

faculdade sobre o conceito de prova ilícita, eu quebrei involuntariamente seu jogo, pelo que 

ele teve de reconstruir o argumento citando seu irmão, o que não afastou inteiramente o 

resultado constrangedor para ele e para mim. O desafio do pesquisador é frequentemente a 

rapidez de raciocínio e resposta. Várias vezes, como no exemplo citado acima, eu fui 

chamado a interagir em contextos os mais variados, mas sempre cercados de implicações 

sobre meu papel. 

  

Conclusão 
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Neste artigo eu tentei mostrar um processo de pesquisa onde a observação em si não passa de 

uma parte do trabalho. Desde os contatos, a permanente negociação do acesso e as condições 

de pesquisa, até as interações e situações efetivamente observadas e vividas, a maneira como 

o pesquisador acumula etiquetas e papéis vai influenciar o resultado do seu trabalho. Toda 

atividade reflexiva, que põe em questão as condições de pesquisa, é bem vinda uma vez que o 

grau de previsibilidade do que acontecerá em campo e bastante reduzido, ainda que o 

pesquisador possa produzir indícios suficientemente estáveis sobre si mesmo, como afirma 

Bizeul: 

  

“As razões imaginadas para a presença do pesquisador vão em parte orientar a maneira de se conduzir 

m relação a ele: lhe afastando ou convidando; respondendo as suas perguntas ou as ignorando; lhe 

oferecendo um discurso de circunstância, ou ao contrário falando com sinceridade, compartilhando 

informações cruciais, pondo-o em contato com interlocutores úteis. Seu discurso de apresentação não 

passa de um elemento dentre outros permitindo situá-lo e prever suas intenções, e, não menos frequente, 

é um elemento de pouca importância em relação às informações obtidas no encontro e nos indícios 

ligados a sua pessoa” (1998: 760, numa tradução livre do autor21). 

  

Eu pude experimentar até que ponto podem ser estendidas as implicações pessoais do 

pesquisador. Meu último ato de pesquisa na EMERJ, uma entrevista com os dirigentes, 

desembocou em uma proposta de trabalho. Ainda com o gravador ligado, o Diretor 

Acadêmico e eu travamos o seguinte diálogo: 

  

• “[meu nome], Eu não quero ser impertinente, mas nós já tamos aqui num processo de 

projeto de uma possibilidade que vai nos obrigar a incluir disciplinas de cunho 

humanístico como a Sociologia do Direito, me parece, onde elas já farão parte do 

próximo concurso da magistratura... e a gente gostaria, se for possível, de contar com 

você no nosso corpo docente. (…) Seu currículo e sua chegada aqui foram assim como 

uma colisão de trens... opa! Nós temos essa questão e Fernando chegando... nós demos 

uma olhada no seu currículo Lattes, né?” 

• “Ah, é? Cês procuraram meu currículo? Legal!” 

• “Então... aí eu falei: 'formou'!” 
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Uma postura de pesquisa, então, não pode ser inteiramente planejada de forma antecipada 

nem meticulosamente controlada ao curso do trabalho., sobretudo num meio 

institucionalizado como o meio judiciário. Ainda assim, devemos tentar adaptar e equilibrar 

nossos interesses de pesquisa e a tentativa de controle das expectativas, que trazem 

importantes consequências. Todavia, nos enganaremos, cometeremos erros, gafes, faremos 

bobagens, podemos ser mal interpretados, mal tratados ou mesmo quiçá agredidos. Enfim, os 

pesquisadores em ação são bem diferentes da imagem lúdica do cientista que domina 

perfeitamente seu ambiente de trabalho, com luzes que piscam, tubos de ensaio, e complexos 

gráficos pendurados nas paredes de seu laboratório. Assim, as implicações do observador me 

parecem a fonte analítica adequada para realizar a objetivação das relações subjetivas finas de 

uma pesquisa qualitativa. Ou nas palavras de Burdieu: “A sociologia da sociologia não é um 

ramo dentre outros da sociologia: a objetivação da relação subjetiva com o objeto faz parte 

das condições de objetividade; a primeira das condições de cientificidade de toda ciência 

social é que ela se arme da ciência de suas próprias condições sociais de possibilidade” (1978: 

67-68, numa tradução livre do autor22). 
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1Doravante designada pela sigla “EMERJ”. 

2Texto original: “Il est clair que tout ce qui est enseigné dans les écoles de médecine n'est pas effectivement 
appris par les étudiants et que tout ce que ces derniers apprennent n'y est pas enseigné, si le terme 'enseigné' 
renvoie a des formes didactiques de transmission. Les étudiants n'apprennent pas seulement grâce à des 
préceptes, ni même grâce à des exemples délibérés; ils apprennent aussi – et dans bien des cas plus durablement 
– par leur engagement constant au contact du personnel médical, des autres étudiants et des patients qui font de 
l'école de médecine une organisation sociale”. 

3Texto original: “Difficultés subjectives: (…) Ne pas croire qu'on sait parce qu'on a vu; ne 
porter aucun jugement moral. Ne pas s'étonner. Ne pas s'emporter”. 

4Trata-se do tribunal de mais alta hierarquia judiciária na França. 

5Texto original: “Pour habiter une institution, pour tenir son rôle, il y a certaines 
connaissances à avoir sur l'institution elle même, et pour aller au plus loin une connaissance 
des légitimations ultimes des gestes que l'on accomplit, celles-là même qui permettent à 
l'institution d'être présentée dans certaines situations comme indispensable, nécessaire, utile 
au fonctionnement de la société”. 

6Texto original: “Où qu'il soit né, quelle qu'ai été sa socialisation, un individu jeté pour la 
première fois dans un ministère doit apprendre, comprendre ce qu'il convient de faire dans 
des différentes situations concrètes; ce qui suppose un travail de recours, de réactivation 
d'expériences antérieures qui peuvent être parfaitement désadaptées et engager un 
comportement inopportun”. 

7Texto original: “Être étudiant procure de nombreuses ressources pour mener une enquête. (…) Les gens 
veulent vous rendre service, vous aider. Vous n'êtes pas pas menaçant socialement”. 

8Texto original: “Dans une situation d'interaction, l'attente peut être assimilé à l'anticipation du partenaire 
quant au comportement qu'on va adopter. (…) Le jeu, si jeu il y a, il n'est pas dans l'apprentissage au sens de 
savoir et de savoir-faire, il réside dans l'effort d'adaptation à ces attentes héritées et aux attendes de ceux que 
que savent ce que l'institution peut leur apporter: (…) Donc c'est un réseau d'attentes, plus ou moins objectivées, 
plus ou moins constituées en savoir, plus ou moins malléables, variant selon les situations et variant bien 
évidement selon la position des partenaires qui sont dans l'interaction”. 

9Texto original: “Par ailleurs, un certain nombre d'auteurs font état d'une différence fondamentale d'intérêts 
et de points de vue entre chercheurs et responsables et représentants d'une organisation (…) car ces derniers 
tentent de préserver son fonctionnement et leur pouvoir au sein de celle-ci. La présence du chercheur peut 
constituer une menace à la bonne marche de l'organisation, à son image et aux pouvoirs des individus qui en 
contrôlent le fonctionnement (…) dans le sens où il est un élément relativement incontrôlable”. 

10Texto original: “Observation is when you're outside what's going on and watching other 
people do it, or you're watching what other people have done. (…) Participant-observation 
means you're somehow involved in the events going on, you're inside them”.  

11Texto original: “The researcher may be a member of the group he studies; he may pose as 
a member of the group, thought in fact he is not; or he may join the group in the role of one 
who is there to observe (...)”. 

12Texto original: “Des gardiens et des procédures de vérification des conduites y sont 
rattachés. Les transgressions par rapport aux exigences de rôle sont alors effectivement 
sanctionnées, par des notes, des blâmes, des déplacements, des exclusions”. 
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13Texto original: “Ou bien vous faites partie 'naturellement' du public concerné, ou bien vous 
avez à négocier et à justifier votre présence. (…) Dans le second cas, vous êtes sous la 
protection d'un membre autorisé, vous bénéficiez à la fois de son statut et de son point de vue. 
Sinon, vous risquez de devenir un un acteur très singulier de l'événement en question”. 

14Texto original: “(...) l'attente est aussi ce que l'institution a forgé comme éléments 
d'objectivation: une antichambre, deux antichambres que l'on traverse dans certains cas, une 
dactylo ou un huissier dans la première antichambre, la double porte capitonnée, le bureau 
Empire inévitable, c'est-à-dire un ensemble d'objets qui sont en attente de celui qui va 
s'asseoir dans le fauteuil et qui pèsent sur lui de tout le poids de l'histoire et de l'institution 
pour le tenir dans son rôle”. 

15Texto original: “une méthode permettant d'observer 'à couvert', sans que l'organisation ou 
le groupe 'infiltré' ne soit prévenu et n'ait à donner son accord”. 

16Texto original: “a) Il faut 'négocier', parfois, la permission formelle d'enquêter, - mais cette nécessité 
concerne essentiellement les recherches menées dans les organisations et les institutions. b) On entend aussi par 
négociation d'accès au terrain le travail effectué par le chercheur pour acquérir la confiance des gens, pour 
qu'ils acceptent de s'ouvrir réellement à l'enquêteur, ou même de collaborer avec lui. Et cette négociation, en 
tant que telle comporte déjà des interactions intenses avec les gens, est l'occasion d'effectuer les premières 
observations; (...). Rien d'ailleurs est acquis définitivement: il faudra toujours, et jusqu'au bout de la recherche 
engagée, re-négocier l'entrée”. 

17Texto original: “The danger in fieldwork of the fieldworker turning the person whose life is 
being studied into an object is obvious; less obvious, bus just as much a danger, is that the 
person studied will do the same thing”. 

18Texto original: “I have been used the term 'outsiders' to refer to those people who are 
judged by others to be deviants and thus to stand outside the circle of 'normal' members of the 
group”. 

19Em torno de 700 Reais. 

20Texto original: “Luchon: (en se tournant vers l'auteur): Que dit le Philosophe? BL: Le 
philosophe n'est pas assez préparé pour opiner”. 

21Texto original: “Les raisons imaginées à la présence du chercheur vont en partie orienter la façon de se 
conduire envers lui: le tenant à l'écart ou l'invitant; répondant à ses questions ou les ignorant; lui offrant un 
discours de circonstance, ou bien au contraire lui parlant avec sincérité, lui faisant part des informations 
cruciales, le mettant en contact avec des interlocuteurs utiles. Son discours de présentation n'est qu'un élément 
parmi d'autres permettant de le situer et d'envisager ses intentions, et, le plus souvent, c'est un élément de peu de 
poids par rapport aux informations tirées de la rencontre et des indices attachés à sa personne”. 

22Texto original: “La sociologie de la sociologie n'est pas une branche parmi d'autres de la 
sociologie: l'objectivation du rapport subjectif à l'objet fait partie des conditions de 
l'objectivité; la première des conditions de la scientificité de toute science sociale est qu'elle 
s'arme de la science de ses propres conditions sociales de possibilité”. 
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UMA ETNOGRAFIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO – PRIMEIRAS IMPRESSÕES  

ALTERNATIVE SOLUTIONS FOR THE DISPUTES IN THE RIO DE JANEIRO COURT 
OF LAW EXPERIENCE 

 

Klever Paulo Leal Filpo 

RESUMO 
O presente artigo é um breve relato sobre a pesquisa etnográfica que vem sendo empreendida 
acerca da implantação da Mediação Judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, como alternativa aos meios tradicionais/formais de solução dos conflitos, 
primeiramente nas Varas de Família e, mais recentemente, também em Juizados Especiais 
Criminais. O texto busca reunir as impressões iniciais obtidas por meio da observação direta e 
das entrevistas realizadas com os diversos atores deste processo, ou seja, os juizes, 
serventuários, mediadores e partes envolvidos nas sessões de mediação. Também procura 
confrontar os dados obtidos no campo com citações doutrinárias e o próprio texto da lei, 
quando pertinentes, buscando identificar os diferentes discursos e disputas que giram em 
torno da questão e, em última análise, compreender como se dá e se constitui a aplicação dos 
métodos alternativos de solução dos conflitos nesse Tribunal. 
PALAVRAS-CHAVE: ETNOGRAFIA; MEDIAÇÃO; TRIBUNAL 

ABSTRACT 
This brief issue is a preliminary result of an ethnographic research which is being done about 
the use of alternative dispute resolution at Rio de Janeiro Court of Law (Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro), in Brazil, as alternative to traditional means of conflict solution. 
The text seeks to gather the impressions obtained by the use of direct observation and 
interviews with various actors in this process: judges, workers, mediators and parties involved 
in the sessions. More than that, it also intends to confront the data obtained in the field with 
those which are presented in the books, and the law. The final purpose is to identify the 
different discourses and disputes that orbit around this process and try to understand the 
application of the “conflict mediation” in this Court. 
KEYWORDS: ETHNOGRAPHY; CONFLICT SOLUTION; COURT OF LAW 
 

  

1. INTRODUÇÃO (APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA) 

 

O presente artigo pretende ser um relato das primeiras impressões e dos dados iniciais 
colhidos no âmbito do projeto de pesquisa científica intitulado "A Justiça Restaurativa e o 
'Novo Paradigma de Segurança Pública': análise da implantação da mediação de conflitos no 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro", coordenado pelo Professor Doutor Roberto 
Kant de Lima. Este projeto se insere na linha de pesquisa "Administração Judicial de 
Conflitos: Macrocriminalidade, Conflitualidade Social e Relações de Proximidade" do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Instituto de Estudos Comparados em 
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Administração Institucional de Conflitos - INCT-InEAC, que integra programas de pós-
graduação e núcleos de pesquisa de instituições de diferentes estados brasileiros e países, 
dentre elas o Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Gama Filho, onde o 
pesquisador cursa o Doutorado em Direito. 

O referido projeto foi contemplado com uma bolsa de doutorado proveniente do Edital 
MCT/CNPq  n. 70/2009, que se refere ao Programa de Expansão da Pós-graduação em Áreas 
Estratégicas - PGAEST, sendo indispensável registrar, portanto, que a pesquisa que deu 
origem a este artigo conta com recursos provenientes do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. O estudo está focado na área temática da 
Segurança Pública, mais especificamente a aplicação da Justiça Restaurativa no Estado do Rio 
de Janeiro (TJERJ), como parte das medidas que vêm sendo aplicadas desde o início do 
PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - pelo Governo 
Federal. A Justiça restaurativa faz parte da política pública de segurança que tem por objetivo 
a prevenção do crime, e assim é estratégia de administração institucional de conflitos (KANT 
DE LIMA, 2009). 

O método eleito para o desenvolvimento da pesquisa é etnográfico[1] (MALINOWSKI). Vem 
sendo concretizado a partir da observação[2] do emprego das práticas restaurativas no Estado 
do Rio de Janeiro, por intermédio do seu Tribunal de Justiça (TJERJ). 

Inclusive se faz necessário esclarecer que o termo justiça restaurativa é aqui adotado em seu 
sentido mais amplo, abraçando também as técnicas utilizadas por essa instituição na 
administração dos conflitos de interesses, tais como a mediação e a conciliação, que tenham 
por escopo a restauração das relações sociais, como, por exemplo: entre a vítima e o autor do 
crime; entre o autor do crime e a sociedade; entre pessoas ou grupos que vivam em situação 
de tensão e, com alta possibilidade de se verem envolvidos em práticas delituosas (violência 
doméstica; lesões corporais; dentre outros), adotando, neste último exemplo, um caráter até 
mesmo preventivo. 

Dentro desta perspectiva, a questão principal da pesquisa é entender de que modo vem sendo 
feita a aplicação dessa justiça restaurativa, especialmente a mediação, a partir - mas não 
apenas - no centro de Mediação do Fórum Central do TJERJ, identificando, dentre outros, o 
discurso dos diferentes atores desse processo (juizes; mediadores; partes; serventuários, 
advogados); os casos em que a mediação vem sendo utilizada e os critérios para seleção; a 
compatibilidade da mediação, considerada uma forma "alternativa" de administração de 
conflitos em vista do "processo" judicial; a eficácia desses meios ditos alternativos e o grau de 
satisfação dos usuários; dentre outros aspectos cuja pertinência venha a ser revelada no 
decorrer dos estudos. 

  

2. UMA PRIMEIRA INCURSÃO NO CAMPO  

 

Como já explicado linhas acima, na pesquisa em curso vem sendo empregada, 
prioritariamente, a observação direta, o registro e o relato das ações efetuadas pelos atores 
envolvidos na resolução dos conflitos que, no caso da mediação, são os mediadores e os 
mediados, além de outros cujas funções se ligam indiretamente a essa atividade. Além disso, 
temos nos valido de entrevistas formais e informais, sem descurar, obviamente, da leitura de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1975



livros, artigos e periódicos, de forma a embasar teoricamente os dados obtidos por meio da 
pesquisa empírica. 

No tocante a esta última, a primeira incursão no campo deu-se no dia 18 de outubro de 2010, 
quando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro promoveu a "I Jornada Brasil-
Argentina de Mediação", no auditório da Escola da Magistratura (EMERJ). Estavam previstas 
diversas palestras, dentre elas a do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), com o tema "A Mediação como Solução Alternativa para Resolução de 
Conflitos" e outra da Desembargadora Marilene Melo Alves, presidente do grupo de trabalho 
para Conciliação e Mediação do TJERJ, com o título "Soluções Alternativas de Conflitos - 
um breve panorama".  Além disso, teriam voz três palestrantes argentinos e mais uma 
Desembargadora do Tribunal de Justiça. Por isso o evento despertou nosso interesse. 
Acreditamos que nele seria possível conhecer o discurso institucional acerca do tema. Essa 
impressão advinha do fato de ser evento idealizado e promovido pelo próprio Tribunal, 
ministrado prioritariamente por magistrados e que teve lugar dentro da sede da Escola da 
Magistratura, entidade ligada à administração do TJERJ e dedicada à formação e 
aperfeiçoamento dos juizes de carreira. 

O Ministro do STJ defendeu, durante a abertura do evento, a prática da mediação como forma 
de agilizar a solução de conflitos e evitar que o Estado-Juiz seja acionado em situações que 
podem ser resolvidas pelas próprias partes envolvidas. Segundo ele, com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, o Brasil viveu uma "explosão de demandas" de afirmação da 
cidadania de sua população. Esse movimento, no entanto, também teria gerado um volume de 
ações impossível de ser respondida com a estrutura disponível hoje no Poder Judiciário, em 
todas as instâncias. Disse ele, aproximadamente, o seguinte: 

"Numa sociedade de massa que tem várias questões de vizinhança, pequenas questões do 
consumidor, de afirmação de cidadania, elas devem ser resolvida pelas partes. Aliás, é até 
melhor que seja assim porque elas encontram um caminho ideal, de comum acordo, sem o 
trauma de um terceiro ter que dizer qual é a melhor solução para aquele conflito". 

O palestrante teve o cuidado de explicar que não está propondo uma relativização do princípio 
constitucional de que "nenhuma lesão ou ameaça a direito deixará de ser lavada ao Poder 
Judiciário"[3], esclarecendo apenas que, por questões práticas, essa promessa constitucional 
se revela, hoje, insustentável[4], fato este que foi ilustrado com a exibição do número de 
recursos julgados pelos Ministros do STJ a cada ano, evidenciando que estes têm uma 
considerável carga de trabalho quando comparados com tribunais semelhantes em outros 
países. Também houve a preocupação de apresentar referenciais teórico-doutrinários que 
dessem suporte para a implantação da mediação judicial, como que de modo a afastar, 
previamente, qualquer oposição que pudesse ser feita a essa iniciativa[5]. 

A fala da Desembargadora Marilene Melo não destoou desse mesmo discurso. Porém ela foi 
um pouco mais enfática, afirmando que "o Judiciário é um barco prestes a afundar", querendo 
significar que, devido à grande quantidade de demandas que lhe são submetidas todos os dias, 
logo a sua atuação poderá ficar inviabilizada, já que os juízes de carreira não são 
humanamente capazes de decidir tantas demandas. Ela também afirmou que não pode haver 
muitos juízes "togados", ou seja, concursados, já que a função a estes reservadas, de "dizer o 
direito nos casos concretos", é algo muito "especial", de modo que não pode ser distribuída 
entre muitas pessoas. Assim, a partir desse discurso, ao menos à primeira vista, nos pareceu 
que os mediadores e a técnica por eles manejada para solucionar os conflitos aparecem como 
uma possível saída vislumbrada pelos magistrados para aliviar o peso das prateleiras 
abarrotadas dos Tribunais, sem necessidade de aumentar as despesas, como ocorreria, por 
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exemplo, se fossem realizados concursos para ingresso na carreira da magistratura, 
aumentando o número de juízes. 

Na mesma oportunidade também foi interessante observar o comportamento e as expectativas 
dos mediadores e alunos do curso de mediação que se encerrava naquela semana, ministrado 
pelo próprio Tribunal de Justiça. Todos estavam muito ansiosos e entusiasmados e alguns 
conversavam entre si sobre a possibilidade do ofício de mediador, agora desempenhado de 
forma voluntária, ou seja, sem nenhuma remuneração, vir a tornar-se uma nova carreira 
dentro do universo jurídico, como são as de juiz e técnico judiciário, por exemplo. Ao que 
parece, existe o anseio de que, caso isso venha a ocorrer, os mediadores então em exercício 
possam ser absorvidos nos quadros do Tribunal - situação esta que, ao nosso sentir, revelar-
se-ia inconstitucional ante à previsão do artigo 37, inciso II, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

 Durante o intervalo, um expectador - que depois identificou-se como um mediador já em 
atuação em um dos Centros de Mediação espalhados pelo Rio de Janeiro - comentou com os 
colegas, em tom jocoso, aproximadamente o seguinte: "muito se disse, mas nada a respeito do 
faz-me rir". E o fez ao mesmo tempo em que esfregou o dedo médio e o polegar da mão 
direita, elevando-a à altura da cabeça, fazendo um gesto que remete à contagem de "dinheiro". 
Como diz o ditado, "uma imagem vale mais do que mil palavras", sendo que, em nossa 
interpretação, esta cena ilustrou muito bem as pressões que pairam no campo em prol da 
instituição de uma carreira de mediadores, como já observaram MELLO e BAPTISTA (2009) 
quando abordaram os dilemas e significados da mediação e da conciliação neste campo de 
forças, em sentido sócio-antropológico, que é o Tribunal de Justiça. 

Pudemos observar também que aqueles que eram mediadores já formados vestiam-se de 
forma elegante, os homens de terno e as mulheres maquiadas e trajando tailleur ou terninhos, 
vestimentas típicas daqueles que, habitualmente, se dedicam à lida forense[6], como os 
advogados e juízes, embora muitos desses mediadores sejam psicólogos, assistentes sociais, 
antropólogos, professores...[7] Ou seja, profissionais oriundos de outras áreas do saber, mas 
que, estando inseridos neste ambiente forense, assimilaram o comportamento típico e os seus 
usos e costumes tradicionais. Tudo confirmando a existência de uma grande expectativa  entre 
esses voluntários, no sentido de que o ofício de mediador poderá vir a ser, em breve, uma 
profissão regulamentada. 

  

3. CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO DOS CASOS PARA A MEDIAÇÃO 

 

Depois de conseguir captar, pelo menos de forma incipiente, o discurso de alguns dos atores 
envolvidos no processo de implantação da mediação pela justiça fluminense, consideramos 
ser necessário compreender de que modo essa técnica vem sendo empregada, efetivamente, 
nos processos em curso no Tribunal de Justiça. Para esse fim, foram realizadas algumas 
entrevistas e o acompanhamento de casos concretos que foram encaminhados à mediação. 
Essa observação, até o momento, somente chegou a ser realizada em Varas de Família do 
Fórum Central da Comarca da Capital. Posteriormente será estendida para outros juízos, 
sobretudo o IX Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, onde tivemos notícia de 
experiência muito bem sucedida no campo da mediação em assuntos criminais, envolvendo a 
prática de delitos de menor potencial ofensivo[8]. 
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A observação nas varas de Família foi precedida de entrevista com a magistrada que, em abril 
de 2011, se encontrava à frente do Centro de Mediação da Capital e que também é juíza titular 
de uma das Varas de Família da mesma comarca. Ela explicou que o Centro de Mediação da 
Capital foi criado há cerca de dois anos, sendo este trabalho, por opção institucional, iniciado 
com as partes envolvidas em causas de família, como, por exemplo, ações reivindicando 
pensão alimentícia, separações, divórcios, dentre outras correlatas.  Hoje já existem outros 
dezesseis centros de mediação espalhados pelo território do Estado, não apenas em Varas de 
Família mas também em Juizados Especiais Criminais[9]. 

Informou que a primeira etapa do processo de implantação foi a capacitação dos mediadores, 
por meio de um curso ministrado pelo juiz André Gomma de Azevedo, do Tribunal de Justiça 
da Bahia[10]. Inicialmente os mediadores eram apenas funcionários do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio, sendo, posteriormente, incluídas pessoas contratadas. Explicou que, depois de 
concluído o curso, os mediadores recém formados ainda têm de cumprir certo número de 
horas de prática de mediação no Centro de Mediação[11]. Por isso, ainda não existem 
mediadores "certificados" no Tribunal, à exceção dos Policiais Militares que, mediante 
convênio firmado entre o TJERJ e o governo do Estado, tiveram uma formação específica 
para atuarem nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)[12].[13] 

Sobre os resultados já alcançados, a magistrada esclareceu que, como se trata de um projeto 
ainda "jovem", não havia números consolidados para serem apresentados, mas que, na sua 
percepção, especialmente como titular de Vara de Família, a mediação vinha surtindo bons 
resultados. Disse que boa parte dos conflitos terminaram com a celebração de acordos, o que 
somente se fez possível porque as técnicas empregadas pelo mediador, mesmo nos casos em 
que não há êxito na mediação propriamente dita, acabam facilitando a comunicação entre as 
partes, vencendo resistências que, de uma forma ou de outra, acabam facilitando a obtenção 
de um entendimento dentro do processo judicial[14]. 

Acerca do procedimento propriamente dito, explicou que, neste momento, o acesso à 
mediação judicial somente pode se dar por intermédio do processo. Ou seja: é necessário que 
a parte interessada, assistida pela Defensoria Pública ou contratando um advogado, ajuíze 
uma ação, da forma convencional, estabelecida nas leis processuais[15]. Então o juiz, 
entendendo que o caso assim o recomenda, pode encaminhar as partes para um dos Centros de 
Mediação, onde estas passarão por um número variável de sessões de mediação. Quando tudo 
dá certo, o acordo é formulado por meio de um "termo de entendimento", que tem como 
principal efeito o encerramento do processo judicial. Sendo que a juíza fez questão de frisar 
três aspectos: primeiro, que o encaminhamento do processo para a mediação é voluntário, 
sendo a livre adesão das partes um dos requisitos para a sua legitimação; segundo, que o 
encaminhamento para a mediação não suspende o andamento do processo judicial; e, terceiro, 
que os advogados das partes não estariam, de modo algum, excluídos desse processo, pois o 
"termo de entendimento" seria elaborado com a sua colaboração[16]. 

Quanto aos critérios que seriam utilizados para selecionar os litígios que devem ou não ser 
submetidos à mediação, a magistrada explicou que a experiência dos magistrados lhes permite 
"sentir"[17], ou seja, ter uma percepção sobre aqueles em que a mediação seria recomendável. 
Depois esclareceu que isso depende muito da possibilidade de diálogo entre as partes. 
Segundo ela, há casos em que há tanta intransigência por parte dos envolvidos que fica nítida 
a necessidade de uma decisão judicial, ou seja, uma decisão imposta, e não construída pelas 
próprias partes, como é da natureza da mediação[18]. A bem da verdade, não ficaram claros 
os critérios que recomendam ou contra-indicam o uso do método... 
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Depois de obtidos estes esclarecimentos preliminares, entendemos por bem realizar uma 
observação direta de algumas hipóteses concretas, a fim de verificar as circunstâncias que 
davam azo ao encaminhamento das partes para as sessões de mediação. Para esse fim, 
passamos a assistir audiências de conciliação nas Varas de Família do Fórum Central, 
mediante autorização dos juizes responsáveis. Essa autorização se fez necessária pelo fato de 
que os processos de família são exceções à regra da publicidade dos atos processuais, 
tramitando todos em segredo de justiça. Porém assumimos o compromisso de não revelar os 
dados pessoais das partes envolvidas nesses litígios. 

  

4. ESTUDO DE ALGUNS CASOS ENCAMINHADOS PARA A MEDIAÇÃO 

 

As audiências assistidas foram várias. Mas o relato de duas delas será suficiente para, pelo 
menos nesta etapa inicial da pesquisa, suscitar reflexões importantes sobre o processo de 
implantação da mediação de conflitos no TJERJ. Ambas dizem respeito a ações de alimentos, 
ou seja, demandas em que os filhos, representados processualmente por suas mães, estavam 
reivindicando o pagamento de valores mensais destinados a fazer frente à sua manutenção, 
incluindo alimentação, escola, vestimenta, remédios, já que as genitoras, até aquele momento, 
mantinham seus filhos sem receberem nenhum auxílio dos genitores. 

Já convenientemente acomodados na sala de audiências vimos entrar um casal especialmente 
jovem, com idades que, seguramente, não passavam dos vinte e quatro anos, ambos trajando 
roupas da moda, de boa marca, e excelente aparência. Verifiquei na pauta que se tratava do 
processo número inicial 0417531[19], que chamaremos de CASO 01. Ambos estavam 
assistidos pela Defensoria Pública, embora nenhum Defensor estivesse presente na sala de 
audiências naquele momento. A mãe reclamava que tiveram um rápido relacionamento do 
qual resultou um filho, hoje com cerca de um ano de idade, e que o pai, alegando desemprego, 
se propunha a colaborar nas despesas de manutenção da criança com a quantia de R$140,00. 
A mãe considerava esse montante por demais reduzido, sendo que, naquela oportunidade, o 
salário mínimo nacional já montava R$545,00. Explicou que a criança reside em sua 
companhia e este fato a impedia de exercer profissão remunerada, de modo que se via 
obrigada a pedir ajuda a amigos para o seu sustento e de seu filho. 

O pai, por sua vez, se dizia desempregado e incapaz de efetuar o pagamento de quantia 
superior àquela então proposta, embora não se recusasse a contribuir, pois reconhecia as 
necessidades da criança. Obviamente havia um ressentimento entre eles. Ambos não trocavam 
olhares. Embora se dirigissem à juíza de forma solene e educada, estavam tensos, 
especialmente o rapaz, sobretudo quando a juíza lembrou a ele que, sendo profissional de 
educação física, poderia prestar serviços como personal trainer e melhorar a sua renda, de 
modo a melhorar a proposta então apresentada. Depois de feitas várias tentativas de 
composição, as partes permaneceram irreconciliáveis. 

Depois de encerrada esta audiência - mediante encaminhamento para a mediação, como será 
demonstrado em seguida - teria lugar a audiência de conciliação referente ao Processo de 
número 0417909, que chamaremos de CASO 02. Entrou na sala uma moça também jovem, 
cerca de 30 anos, desta feita acompanhada de uma advogada. Pelas explicações dadas por esta 
à juíza, sua cliente teve um filho com o réu, que é segurança em uma rede de supermercados. 
Depois da separação, o pai deixou de contribuir para o sustento de seu filho, embora tivesse 
condições suficientes para fazê-lo. Apesar de regularmente intimado - segundo constatou a 
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própria juíza - o réu não estava presente na audiência. A juíza, verificando os autos do 
processo, constatou que a audiência anterior também não ocorrera, pelo mesmo motivo: 
ausência do réu, apesar de intimado. 

Então a magistrada passou a fazer perguntas para a representante legal do menor, no intuito de 
verificar as suas pretensões, em termos de valores para a prestação alimentar, não chegando, 
porém, a uma conclusão. Ao que parece, não havia nos autos elementos de prova suficientes 
para levar a uma conclusão sobre as possibilidades do alimentante em arcar com aquela 
prestação alimentícia ou uma pista sobre o seu potencial financeiro que propiciasse  uma 
decisão por parte da magistrada. Sobretudo quando a mãe da criança informou que o pai tinha 
mais dois filhos para sustentar. A magistrada explicou que, se houvesse "elementos de prova" 
nos autos, tal como um contracheque do réu, ela poderia, por exemplo, determinar que este 
pagasse algum valor em caráter provisório, até que sobreviesse uma melhor decisão, ao final 
do processo. Todavia, essa prova não estava disponível. 

Os dois conflitos de interesse foram encaminhados pela magistrada para o Centro de 
Mediação e, em ambos os casos, o procedimento da juíza foi bastante semelhante. Depois de 
tentar, por alguns minutos, conseguir que as partes chegassem a um acordo (no Caso 01), e 
depois de esforçar-se para obter mais informações sobre o potencial financeiro do réu (no 
Caso 02), a juíza, em voz alta, pediu que uma de suas auxiliares verificasse se havia vaga no 
Centro de Mediação. Nas duas ocasiões a serventuária retornou afirmativamente e, desde 
logo, informou a data, a hora e a sala em que a primeira sessão de mediação poderia ter lugar. 

Na seqüência, em ambos os casos, explicou às partes que em ações dessa natureza, com 
pedido de alimentos, a situação é muito complicada, porque a parte autora tende a exagerar 
quando mensura as necessidades do alimentado, enquanto o alimentante, por sua vez, tende a 
omitir ou mentir acerca dos seus rendimentos, cada qual tentando fazer com que o valor a ser 
fixado numa futura decisão judicial melhor atenda aos seus interesses, isto é, que seja o 
menor, ou o maior possível. Continuou explicando que, nesses casos, se faz necessária a 
produção de provas, ou seja, a tomada de depoimentos das partes e das testemunhas, quando 
existem, sendo tudo isso muito desgastante e demorado. Por fim, a magistrada informou que 
havia um serviço especializado em mediação, no próprio tribunal, com pessoal qualificado 
para ajudá-los a chegar a uma composição de interesses, e que isso permitiria ao casal a 
construção de uma solução melhor para ambos e também para os filhos, sem necessidade de 
que isso fosse feito por meio de uma sentença imposta pela juíza, sem nenhum custo 
adicional[20] e sem necessitar da presença de advogados. 

No primeiro caso (Caso 01) a mãe se mostrou muito interessada e disse que faria qualquer 
coisa pelo seu filho. Já o jovem pai, isso ficou evidente, não gostou da sugestão. Aparentou 
estar decepcionado pelo fato de que a questão não seria resolvida naquela mesma audiência. 
Mostrou-se impaciente e, em momento nenhum, externou alguma concordância com a 
proposta, isto é, como o encaminhamento para o Centro de Mediação, tal como se quisesse 
receber, ali mesmo, a sentença, pois, em conformidade com a sua argumentação ao longo da 
audiência, estava certo de ter demonstrado que não detinha condições para pagar mais do que 
já havia proposto. De todo modo, ambos deixaram a sala de audiências com dia, hora e local 
marcados para a primeira sessão de mediação. 

Em relação ao Caso 02, a juíza repetiu as mesmas explicações sobre os inconvenientes do 
processo judicial, com especial destaque para a dificuldade relativa à produção de provas, e 
também sobre as conveniências da mediação, enquanto a advogada da representante legal do 
menor (mãe da criança) balançava afirmativamente a cabeça, sugerindo estar plenamente de 
acordo com os argumentos da juíza. Então a mãe prontamente aquiesceu ao convite para 
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participar da mediação. Todavia, ponderou que tem emprego com horário bastante "apertado" 
e em local distante do fórum central, de sorte que tinha receio de continuar vindo às 
audiências e acabar sendo demitida. Ao passo em que o réu não estava colaborando com o 
bom andamento processual, nada indicando que as coisas se dariam de forma diferente na 
mediação. 

Seu raciocínio fazia todo o sentido. Afinal, se no processo judicial, em que os atos das partes 
são praticados em cumprimento às ordens do juiz e aos ditames da lei, o alimentante já estava 
oferecendo grande resistência, era razoável concluir que o mesmo aconteceria nas sessões de 
mediação, devido ao seu caráter voluntário. Mesmo assim o caso foi encaminhado para o 
Centro de Mediação, novamente com dia, hora e local designados, com uma única 
peculiaridade: nesta hipótese, como o réu não estava presente na audiência, seria intimado, ou 
seja, convocado de forma oficial, para comparecer à sessão inaugural de mediação, sendo 
impossível concluir, no exato momento em que foi feito o encaminhamento, se este estava ou 
não de acordo com essa possibilidade. 

De tudo isso percebemos que o requisito da "voluntariedade", talvez, esteja sendo mitigado 
em certo sentido, já que no Caso 01 uma das partes não demonstrou nenhum interesse em 
negociar, enquanto no Caso 02 uma das partes não estava presente para dizer se concordava 
ou não em participar de uma sessão de mediação. Ademais, é bom registrar que só faz sentido 
falar em adesão voluntária a algo que seja previamente conhecido do aderente, sendo certo 
que a Mediação, não obstante todos os esforços empreendidos pelo TJERJ, ainda é algo 
desconhecido para a quase totalidade dos jurisdicionados. Assim, há que se buscar 
compreender melhor o sentido que vem sendo dado a essa voluntariedade no contexto da 
implantação da mediação judicial de conflitos. 

  

5. DIFICULDADES ENCONTRADAS NA OBSERVAÇÃO DAS SESSÕES DE 
MEDIAÇÃO 

 

Depois de assistir essas e outras audiências de Vara de Família, o caminho natural imposto 
pelo próprio desenrolar da pesquisa seria o acompanhamento desses mesmos casos nas 
sessões de mediação. Todavia, até o presente momento, não conseguimos obter autorização 
para tanto. Muito embora todos os atores entrevistados e consultados a esse respeito tenham 
se colocado à inteira disposição para contribuir com a pesquisa etnográfica, o acesso às 
sessões de mediação foi expressamente vedado. 

Duas justificativas foram apresentadas a esse respeito. A primeira delas adveio de uma das 
magistradas responsáveis pela implantação da mediação no TJERJ. Disse que, em se tratando 
de conflitos que envolvem direito de família, a lei assegura às partes o segredo de justiça[21]. 
E esse segredo deveria ser estendido também para a mediação. Como alternativa, sugeriu que 
fossem acompanhadas as sessões que se desenrolam no IX Juizado Especial Criminal, pois 
naquele juízo tal impedimento não existiria. Contudo, não foi oposto qualquer impedimento 
no tocante à nossa presença nas audiências propriamente ditas, às quais, é necessário dizer, 
muitas outras pessoas estranhas aos autos tiveram acesso, especialmente estudantes de direito 
de diversas instituições que lá estavam a fim de colher relatórios que, usualmente, são 
requisitos para aprovação dentro da disciplina de Prática Jurídica, nos cursos de Bacharelado 
em Direito, e alguns funcionários do fórum. A questão é saber por que motivo as audiências 
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são acessíveis, não obstante a previsão legal, enquanto as sessões de mediação, que ainda 
carecem de uma melhor regulamentação, não o são. 

Esses esclarecimentos também não se coadunam com os outros que nos foram dados por uma 
funcionária do Tribunal, uma das encarregadas do Centro de Mediação. Na entrevista que nos 
foi concedida, foi explicado que a confidencialidade[22] é um dos elementos essenciais da 
técnica da mediação de conflitos, pois diz respeito à confiança que se estabelece entre 
mediador e mediados. Assim, caso o pesquisador viesse a assistir uma sessão, essa 
confidencialidade estaria maculada, comprometendo o bom andamento dos trabalhos. Essa 
explicação, dada de forma muito gentil e educada - como se costuma dizer, um "não" com 
jeito de "sim" - denotou toda a preocupação daqueles que estão envolvidos diretamente na 
aplicação da técnica da mediação de conflitos, para fazer com que ela tenha os melhores 
resultados possíveis - embora, obviamente, tenha representado um significativo obstáculo 
para o prosseguimento da observação, obstáculo este que pretendemos contornar à medida em 
que os atores do campo passarem a confiar mais no trabalho de pesquisa e ao passo que nossa 
presença naquele ambiente passe a ser naturalizada (MALINOWSKI). 

Mesmo com essas dificuldades conseguimos alguns avanços, tendo a possibilidade de 
comparecer ao Centro de Mediação do Fórum da Capital, onde nos foram concedidas 
entrevistas e onde pudemos ter contato com pessoas que aguardavam as sessões de mediação. 
Também nos foi franqueado o acesso a uma das salas onde a mediação se realiza e parte do 
material institucional destinado à formação dos mediadores, como panfletos e vídeos 
explicativos. Mas é relevante anotar que nada foi dito ou disponibilizado sem que antes fosse 
obtida autorização dos "superiores", expressão usada pela funcionária para explicar a 
existência de uma hierarquia, tendo ela mesma se mostrado bastante reticente e preocupada 
em escolher bem as palavras que empregou durante a entrevista, embora o gravador estivesse 
desligado a seu pedido. Tudo indicando que o formalismo que impregna os processos 
judiciais convencionais também está presente no ambiente onde se é colocada em prática o 
meio alternativo, informal, de solução dos conflitos por intermédio das técnicas da mediação. 

  

6. EXPECTATIVAS X REALIDADE  

 

Dentro do Centro de Mediação da Capital, ficou evidente que todos os envolvidos estão 
altamente entusiasmados com o trabalho que vêm realizando e confiantes na eficácia da 
técnica, crédulos de que, além de proporcionar um desfecho mais adequado para os conflitos, 
ela pode vir a ser uma resposta para o problema da morosidade e o grande número de 
processos. O modo de vestir, de comportar-se; o cuidado na montagem e apresentação das 
próprias dependências físicas do Centro de Mediação[23]; a preocupação de explicar 
corretamente a técnica, em conformidade com os vídeos e instruções produzidos pela própria 
instituição que contêm a "última palavra" da instituição acerca do tema. Tudo isso é indicativo 
do fato de que a mediação parece ser a "menina dos olhos" do Tribunal[24] neste momento, 
um sentimento compartilhado por boa parte de seus atores[25]. 

É essa mesma percepção que se propaga dentro do campo, fomentada inclusive por trabalhos 
doutrinários atinentes ao tema. A título de exemplo, vejamos o comentário contido em uma 
obra que, por se tratar de um manual, poderia facilmente ser adotada em cursos de 
Bacharelado em Direito ao redor do país, na disciplina de Teoria Geral do Processo, o livro de 
mesmo nome coordenado por CARVALHO (2010, p. 17): 
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"O atual Estado de Direito, ao sobrelevar a democracia participativa e resgatar a valorização 
da cidadania, já não se contenta com velhas fórmulas e institutos processuais inaptos e 
ineficazes à composição dos litígios e ao atingimento do que se convencionou denominar 
ordem jurídica justa. É que, desapartados da realidade, traduzem uma cultura resistente e 
preconceituosa ao desenvolvimento de mecanismos alternativos de solução de conflitos (...) 

Estes mecanismos exsurgem no ordenamento jurídico como forma de Justiça privada 
lastreada em soluções coexistenciais ao Poder Judiciário e que, ao traduzirem a tendência 
deformalizadora do processo, combatem a excessiva duração dos conflitos e disponibilizam 
meios extrajudiciais paraestatais de composição de disputas, viabilizando, ademais, soluções 
rápidas e eficientes, sem as formalidades exacerbadas do processo judicial (...) 

Ao constituírem respiradouros da jurisdição estatal, põem em relevo a necessidade de uma 
tutela que componha os conflitos num prazo razoável, de forma a equacionar e compatibilizar 
o binômio tempo e prestação jurisdicional, na superação da excessiva duração do litígio (...)". 

  

Não obstante tudo isso, a partir dessas observações iniciais, não foi possível perceber se a 
mediação judicial será capaz, ou não, de atender a todas as expectativas que vêm sendo 
depositadas "sobre os seus ombros". Na entrevista realizada com uma das responsáveis pelo 
Centro de Mediação do Fórum da Capital, foi dito que o número de sessões de mediação é 
variável, incluindo, em geral, de dois a seis encontros, sendo possível que, mesmo depois de 
todos eles, as partes não consigam compor os interesses divergentes. E este fato, por si só, já 
constitui um grave empecilho quando se tem em vista o desejo de "acelerar" o desfecho dos 
processos judiciais. Afinal o processo formal tem etapas bem determinadas, com prazos 
específicos para serem concluídas, e que culminam com a formação de uma "verdade 
jurídica", expressa na sentença transitada em julgado, ou seja, aquela de que não cabe mais 
recurso. Ao passo que, na mediação, essas etapas não existem, e nem mesmo a 
obrigatoriedade de chegar a certo resultado, já que as partes podem desistir a qualquer 
momento. 

Para além disso, ao menos neste momento, o ofício de mediador não está regulamentado, 
sendo realizado por voluntários que, embora interessados, motivados, e obviamente 
disciplinados, não parecem existir em número suficiente, tampouco estão organizados em uma 
carreira, ou seja, não parecem estar estruturados para suportar o elevado número de demandas 
que, segundo as expectativas de todos, estariam prestes a receber. Por outro lado, foi 
constatado que poucos juízes de Varas de Família encaminham casos para o Centro de 
Mediação. Foi dito claramente que nem todos estão entusiasmados com a mediação da forma 
como seria desejável, já que foi feito um trabalho de sensibilização junto ao círculo dos 
magistrados. 

Assim, é de se concluir que, em se tratando de um procedimento ao qual todos devem aderir 
de forma voluntária[26], inclusive os juízes, a técnica da mediação não virá, ao menos em um 
primeiro momento, a alcançar uma abrangência tão grande como almejavam os seus maiores 
entusiastas, sendo necessário que a observação se estenda e aprofunde por mais tempo, a fim 
de chegar a conclusões mais precisas a esse respeito. Mas realmente a observação direta 
trouxe dúvidas sobre as reais possibilidades da Mediação vir a torna-se uma forma efetiva de 
acelerar e melhorar a qualidade da solução dos conflitos apresentados ao Tribunal de Justiça 
fluminense. 
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7. CONCLUSÕES (?) PARCIAIS E PERSPECTIVAS PARA PROSSEGUIMENTO DA 
PESQUISA 

 

Qualquer conclusão apresentada neste momento, quando acabamos de iniciar o trabalho de 
pesquisa, seria precipitada. Ainda serão necessárias várias incursões no campo para que os 
objetivos da pesquisa possam ser - assim esperamos - plenamente atingidos. Todavia, a partir 
da observação já realizada, é possível tirar algumas conclusões, que se referem 
particularmente à forma como a mediação é encarada do ponto de vista institucional e dos 
seus atores: para os magistrados, um meio talvez eficaz de reduzir o número de demandas a 
serem decididas, como forma de tornar mais rápida e menos dispendiosa a assim chamada 
"prestação jurisdicional"; para os mediadores, como uma possibilidade de ingresso em 
carreira pública (sem desmerecer o trabalho realizado com capricho e desprendimento pelos 
voluntários ora em atuação); para as partes, talvez uma nova etapa do processo, que deve ser 
ultrapassada, e à qual ainda não estão bem familiarizados (não obstante os esforços 
institucionais para esclarecer e informar, veiculados por meio de panfletos, vídeos e outras 
mídias). 

A observação também propicia algumas reflexões, sendo que estas, por hora, se revestem 
muito mais do caráter de perguntas que se prestam a impulsionar o esforço de pesquisa do 
que, propriamente, conclusões prontas e acabadas. Senão, vejamos: 

- qual tem sido, efetivamente, a contribuição da mediação no sentido de reduzir o número de 
processos no tribunal? 

- qual é o seu reflexo no que diz respeito à qualidade da solução dos conflitos, na visão de 
seus usuários? 

- até que ponto a mediação é uma técnica em que o tribunal realmente pretende investir, para 
atingir os propósitos por ele mesmo propalados, um modismo, ou uma satisfação dada à 
sociedade em resposta às pressões por uma Justiça mais rápida e democrática? 

- como se compatibilizam, ou não se compatibilizam, o processo judicial formal e a 
mediação,  informal, diante as características aparentemente antagônicas desses meios de 
administração dos conflitos? 

Como se vê, há muitas perguntas a serem respondidas, sendo necessário que a observação seja 
levada adiante, com o objetivo de melhor compreender o processo de implantação da 
Mediação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, esperando que os resultados obtidos a 
partir dessa observação possam ajudar a "pensar" os chamados meios alternativos de solução 
de conflitos e sua introdução em nosso sistema jurídico. 
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[1] Ciente de que este trabalho se destina a ser apresentado a pesquisadores do campo do 
Direito e de que o método etnográfico não é, em geral, frequentemente adotado nesse meio, 
permito-me fazer algumas breves referências em defesa do método aqui empregado, se não 
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para vencer, mas, pelo menos, para angariar a simpatia do leitor, contornando alguma 
resistência inicial que possa surgir. Oportunamente me vem às mãos uma brochura assinada 
pela Professora Mariza Peirano, da Universidade de Brasília, com o sugestivo título "A Favor 
da Etnografia" (1992), em que esta inicia afirmando que, "no Brasil teme-se que a etnografia 
possa favorecer um relaxamento do rigor metodológico das ciências sociais, embora se 
ressalte que tal fato não leva a um banimento do 'recurso legítimo a diferentes técnicas'", para 
depois fazer uma defesa apaixonada do método etnográfico, destacando que "parece haver 
hoje certo consenso de que os dados da pesquisa não são apenas observados. Eles oferecem a 
possibilidade de que se possa revelar, não ao pesquisador, mas no pesquisador, aquele 
"resíduo" incompreensível, mas potencialmente significativo, entre as categorias nativas 
apresentadas pelos informantes e a observação do etnógrafo (...). As impressões do campo não 
são, portanto, apenas recebidas pelo intelecto, mas exercem um verdadeiro impacto na 
personalidade total do etnógrafo, fazendo com que diferentes culturas se comuniquem na 
experiência singular de uma única pessoa". Assim, pesa em favor do método em questão o 
atributo de que ele é capaz de fornecer contribuições genuínas sobre o objeto de estudo, a 
partir do "olhar" do etnógrafo. 

  

[2] Nessa mesma linha, KANT DE LIMA e LUPETTI BAPTISTA (2010) defendem a 
importância da pesquisa empírica do direito para a construção de um Judiciário mais 
democrático. Afirmam que "a importância da explicitação e da descrição dos rituais 
judiciários é fundamental, pois este exercício, de olhar para si mesmo e se questionar, é 
exatamente o que permite estranhar o que, num primeiro momento, parece tão natural, mas 
que, visto de outra perspectiva, não é nada tão óbvio ou natural assim". O esforço que deve 
ser feito, portanto, é de não permitir que as coisas sejam simplesmente aceitas do jeito que 
são, como verdades absolutas. Faz-se necessário observar e buscar explicações para os 
fenômenos que se verificam no mundo concreto, na atuação prática do direito no dia a dia de 
seus atores, de modo a poder oferecer uma contribuição original para o aperfeiçoamento dos 
meios de solução dos conflitos. 

  

[3] Em CINTRA et al (1996), temos "O extraordinário fortalecimento do Estado, ao qual se 
aliou a consciência da sua essencial função pacificadora, conduziu, a partir da já mencionada 
evolução do direito romano e ao longo dos séculos, à afirmação da quase absoluta 
exclusividade estatal no exercício dela (...). A própria autocomposição, que nada tem de anti-
social, não vinha sendo particularmente estimulada pelo Estado. (...) Abrem-se os olhos agora, 
todavia, para todas essas modalidades de soluções não-jurisdicionais dos conflitos, tratadas 
como meios alternativos de pacificação social. Vai ganhando corpo a consciência de que, se o 
que importa é pacificar, torna-se irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou 
por outros meios -, desde que eficientes. Por outro lado, cresce também a percepção de que o 
Estado tem falhado muito na sua missão pacificadora, que ele tenta realizar mediante o 
exercício da jurisdição através das formas do processo civil, penal ou trabalhista". 

  

[4] O discurso institucional caminha nesse sentido. É ilustrativo o seguinte parágrafo contido 
no prefácio do Manual de Mediação (AZEVEDO, 2009), promovido e distribuído pelo 
Ministério da Justiça: "o acesso à Justiça não se confunde com acesso ao Judiciário, tendo em 
vista que não visa apenas a levar as demandas dos necessitados àquele Poder, mas realmente 
incluir os jurisdicionados que estão à margem do sistema, e, sob o prisma da autocomposição, 
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estimular, difundir e educar seu usuário a melhor resolver conflitos por meio de ações 
comunicativas. Passa-se a compreender o usuário do Poder Judiciário como não apenas aquele 
que, por um motivo ou outro, encontra-se em um dos pólos de uma relação jurídica processual 
- o usuário do poder judiciário é também todo e qualquer ser humano que possa aprender a 
melhor resolver seus conflitos, por meio de comunicações eficientes - estimuladas por 
terceiros, como na mediação ou diretamente, como na negociação. O verdadeiro acesso à 
Justiça abrange não apenas a prevenção e reparação de direitos, mas a realização de soluções 
negociadas e o fomento da mobilização da sociedade para que possa participar ativamente dos 
procedimentos de resolução de disputas como de seus resultados.". 

  

[5] Uma das obras mais citadas pelos palestrantes foi o "Acesso à Justiça" de CAPPELLETTI 
E GARTH (1988, p. 72), onde estes sustentam, dentre outros argumentos, que "as partes que 
tendem a se envolver em determinado tipo de litígio também devem ser levadas em 
consideração. Elas podem ter um relacionamento prolongado e complexo, ou apenas contatos 
eventuais. Já foi sugerido que a mediação ou outros mecanismos de interferência 
apaziguadora são os métodos mais apropriados para preservar os relacionamentos. As partes, 
ademais, podem diferir grandemente em poder de barganha, experiência, ou outros fatores já 
comentados anteriormente no presente estudo sob o título "Possibilidades das Partes". 

  

[6] Até onde foi possível investigar, não existe Lei que obrigue as pessoas, mesmo os 
advogados e juízes, a trajarem passeio completo no ambiente do fórum, sendo certo que 
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por força de lei. 

  

[7] MELLO e BAPTISTA (2011) anotaram que "a adoção de medidas diversificadas, a 
exemplo da mediação de da conciliação, parece fazer convergir duas ordens antagônicas: a 
tradição do campo jurídico, que privilegia a supremacia da ordem jurídica sobre a ordem 
social e a perspectiva multidisciplinar destes novos institutos, com o auxílio de profissionais 
de diversas áreas para conduzir as conciliações e mediações". 

  

[8] Lei 9.099/95, artigo 60: "O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou 
togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das 
infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência". 

  

[9] CINTRA et al (1996), há cerca de 15 anos, registraram que "em matéria criminal, a 
conciliação vinha sendo considerada inadmissível, dada a absoluta indisponibilidade da 
liberdade corporal e a regra da nulla poena sine judicio, de tradicional prevalência na ordem 
constitucional brasileira. Nova perspectiva abriu-se com a Constituição de 1988, que previu a 
instituição de juizados especiais (...). E agora, nos termos da Lei Federal n. 9.099, de 26.9.95, 
atinente aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, já são admissíveis a conciliação e a 
transação penais, para a maior efetividade da pacificação também em matéria penal. 
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[10]             O juiz é organizador do Manual de Mediação Judicial, produzido pelo Ministério 
da Justiça, que pode ser considerado como referência acerca das práticas de mediação, sendo 
sugerido como modelo para os tribunais que queiram implanta-la. Uma descrição completa 
sobre esse manual já foi empreendida por MELLO e BAPTISTA (2009). 

  

[11] O Manual de Mediação do Ministério da Justiça explica que os novos mediadores 
deverão preferencialmente iniciar suas mediações em formato de comediação com um 
mediador mais experiente - vale destacar que não há hierarquia entre os comediadores. Em 
regra, quando um mediador mais experiente está participando de uma mediação este participa 
apenas para auxiliar a mediação do seu novo colega. Os mediadores devem também passar 
por um estágio de supervisão, preenchendo relatórios de mediação, e, em seguida, ser 
avaliados pelos usuários. 

  

[12] "A Unidade de Policiamento Pacificadora é um novo modelo de Segurança Pública e de 
policiamento que promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao 
fortalecimento de políticas sociais nas comunidades. Ao recuperar territórios ocupados há 
décadas por traficantes e, recentemente, por milicianos, as UPPs levam a paz às comunidades 
(...). Criadas pela atual gestão da secretaria de Estado de Segurança, as UPPs trabalham com 
os princípios da Polícia Comunitária. A Polícia Comunitária é um conceito e uma estratégia 
fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de segurança pública.(...) 
Até o fim de 2010, 3,5 mil novos policiais serão destinados às Unidades Pacificadoras (...)". 
Informações disponibilizadas pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, disponível em 
<www.policiamilitar.rj.gov.br>. 

  

[13] O Jornal "O GLOBO", edição do dia 13 de fevereiro de 2011, noticiou que militares da 
Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro estavam sendo preparados pelo Tribunal de 
Justiça para atuarem como mediadores em conflitos típicos das comunidades onde estas UPPs 
foram instaladas. "Desentendimentos por causa de dívidas, brigas de vizinhos ou casais e até 
disputas de áreas de servidão tinham como destino a porta do chefe do tráfico do morro, a 
quem cabia resolver as questões. Agora, nas favelas pacificadas, as partes se sentam à mesa 
de um PM (...)." O jornal estampou uma fotografia onde se via que dois policiais militares, 
trajando fardas de passeio, mediavam o debate entre duas mulheres. Em um quadro ao lado, a 
chamada: "Atividade ajuda a desafogar o Judiciário". Essa notícia está também exposta em 
um quadro de avisos dentro do Centro de Mediação da Capital, suscitando, a nosso ver, dois 
aspectos: o primeiro, a promessa da mediação como um meio de aliviar um Judiciário 
assoberbado; e, segundo, se os policiais militares que se encontram naquelas comunidades 
como "ocupantes", não obstante se trate de uma "ocupação" pacífica, não estão, naturalmente, 
em uma situação hierárquica superior aos mediados, mesmo pelo uso da farda, desvirtuando a 
própria técnica, que pressupõe igualdade e uma confiança a ser conquistada, e não imposta. 

  

[14] Na obra de AGUIAR (2009) encontramos o seguinte depoimento: "Pela experiência que 
estou tendo no Fórum de Família e Successões de Santo Amaro, percebo que o simples fato 
de o Judiciário oferecer  um espaço de conversa às partes e a seus advogados já gera benefício 
para a resolução de seus conflitos". A autora é advogada e mediadora no Estado de São Paulo. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1988



  

[15] No caso, o TJERJ está fazendo a experiência de trazer para dentro dos processos judiciais 
(formais) uma prática que, em regra, seria usada informalmente para dirimir ou administrar 
conflitos em sociedade. Fala-se em mediação escolar e mediação comunitária, especialmente 
na Argentina (OLIVERA, 2005). Em MELLO e BAPTISTA (2011), temos: "assim sendo, a 
mediação judicial está associada aos princípios colocados em prática no interior das 
instituições judiciais, melhor dizendo, quando as partes em conflito são encaminhadas por um 
juiz para sessões de mediação, no contexto do processo judicial e, por oposição, mediação 
extrajudicial o que ocorre fora dos muros destas instituições e dos processos judiciais 
propriamente ditos". 

  

[16] A juíza foi cuidadosa ao explicar que a OAB e os advogados não estão excluídos desse 
processo. Todavia, na prática, percebemos que pessoas além das partes diretamente 
envolvidas e do mediador não são bem vindas nas sessões de mediação. Isso é ilustrado pelo 
seguinte aviso que está preso no quadro mural, na recepção do Centro de Mediação do Fórum 
da Capital: "Senhores Advogados. Aviso: é facultado aos senhores a presença na sala de 
mediação, observando-se o desejo das partes". À primeira vista, trata-se de uma permissão. 
Todavia, se tal acesso estivesse mesmo franqueado aos advogados, não seria necessária a 
existência do aviso, pois nos parece totalmente natural que o advogado acompanhasse a parte 
que está sendo por ele assistida. Outro dado importante é que, durante as audiências 
observadas, ao encaminhar os casos para a mediação, o magistrado sempre informou que a 
presença do advogado não é necessária, sendo que tal informação não é comum em outros 
atos processuais. Por exemplo, quando o juiz designa uma audiência de instrução, não é 
comum lembrar que a parte deve levar seu advogado. Essa diferença de tratamento nos sugere 
que o advogado não é bem vindo nas sessões de mediação, por razões que ainda precisam ser 
melhor investigadas. 

  

[17] Em certo momento, a entrevistada chegou a empregar o estrangeirismo "feeling", do 
inglês, que pode ser traduzida com percepção, ou sentimento, dando a entender que a seleção 
dos casos para a mediação se dá mediante um sentimento pessoal do juiz acerca da 
possibilidade do conflito ser ou não solucionado pela via da mediação. 

  

[18] Segundo AGUIAR (2009), "a Mediação proporciona uma cultura de consenso no "dês-
senso", e os deveres inicialmente cobrados tornam-se compromissos assumidos. A prática da 
Mediação acontece em um contexto horizontal de participação: todos atuam conscientes de 
suas responsabilidades, não há um direcionamento hierárquico, a solução é co-construída, 
uma verdadeira representação da democracia promovendo o exercício da cidadania dos 
envolvidos." 

  

[19] Optamos por apresentar apenas parte dos números dos processos para evitar qualquer 
possibilidade de identificação das partes, ao mesmo tempo em que isso nos permite um 
controle dos casos aos quais nos referimos, efetivamente. 
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[20] De acordo com o artigo 19 do Código de Processo Civil, a parte deve antecipar o 
pagamento das despesas processuais de todos os atos que vier a praticar no processo. Por 
exemplo: ao requerer a intimação da parte adversa para ser ouvida em uma audiência, o 
interessado deve recolher as custas dessa intimação por meio da guia própria. Essas despesas 
são denominadas "custas processuais". Neste momento, o encaminhamento pra a mediação 
vem sendo feito sem a necessidade de pagamento de custas processuais. 

  

[21] O artigo 155 do Código de Processo Civil reza o seguinte: "os atos processuais serão 
públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos: (...) II - que dizem respeito a 
casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda 
de menores." 

  

[22] Segundo AGUIAR (2009), "a mediação acontece por meio de um processo sigiloso e 
voluntário em que um terceiro neutro e imparcial, o mediador, cria um espaço de conversa 
que facilita às partes identificarem seus interesses e suas necessidades, para que, juntas, 
consigam encontrar maneiras criativas de lidarem com seus conflitos, favorecendo a 
transformação na forma como vêem o conflito e, consequentemente, a relação existente entre 
elas." 

  

[23] No Centro de Mediação há sofás e poltronas para os visitantes; farto material explicativo 
sobre a mediação; café, água e balas para servir à vontade; um quadro mural onde foram 
afixadas notícias e avisos pertinentes ao sucesso da mediação, como a querer convencer as 
pessoas de que é algo que realmente "funciona"; tudo muito bem organizado, de modo que o 
usuário certamente se sente melhor atendido nas suas dependências do que em muitas outras 
dependências do tribunal, com algumas exceções, como, por exemplo, o prédio das Câmaras 
Cíveis, onde existe ar condicionado para todos e o luxo e conforto da decoração destoam do 
restante. As salas onde a medição tem lugar estão mobiliadas de forma adequada e seguem o 
modelo sugerido pelo Manual de Mediação Judicial do Ministério da Justiça. As paredes têm 
tratamento acústico para garantir o segredo nas negociações e a mesa ao redor da qual se 
sentam partes e mediador é redonda, de modo a colocar todos em um mesmo "nível", 
favorecendo o diálogo entre as partes, em pé de igualdade. 

  

[24] Não apenas no nível estadual, mas, ao que nos parece, no Poder Judiciário como um 
todo. O STF noticiou em seu site que no dia 02 de maio de 2011, na abertura do seminário 
"Poder Judiciário e Arbitragem: diálogo necessário", a Ministra Ellen Gracie destacou a 
importância que os meios alternativos de solução de conflitos têm para o Judiciário. Ela teria 
dito que: "os métodos alternativos de solução de litígios são melhores do que a solução 
judicial, que é imposta com a força do Estado, e que padece de uma série de percalços, como 
a longa duração do processo, como ocorre no Brasil e em outros países".Isso confirma que o 
discurso institucional caminha nesse sentido, quase sempre associando a mediação e outros 
meios alternativos à idéia da rapidez. (processo judicial = demora e meios alternativos 
=  celeridade). 
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[25] Uma juíza leiga do fórum de Olaria, em entrevista informal, mostrou-se extremamente 
entusiasmada com a perspectiva de que a mediação poderá reduzir o número de processos no 
juizado especial cível em que atua. Confundiu a técnica da mediação com a atividade do 
conciliador na Lei 9.099/95. E declarou, aproximadamente, o seguinte: "tem que ter mesmo a 
mediação, e acredito que esta é a solução, porque, muitas vezes, o que a parte quer é ser 
ouvida, é que lhe dêem atenção. Muitas vezes a petição inicial contém um pedido de valor 
muito elevado, mas a parte autora, normalmente o consumidor, sendo ouvida pelo 
representante da empresa, acaba fazendo um acordo por valor consideravelmente menor, 
menor até do que aquele que eu daria na sentença". Por isso, a possibilidade de melhorar a 
comunicação entre as pessoas parecer ser uma vantagem da mediação em vista do meio 
formal de administração dos conflitos pela via judicial, impositiva. 

  

[26] Por enquanto, entre nós, a mediação ainda é voluntária. Há, porém, quem sustente que 
deveria passar a ser obrigatória, tal como acontece na Argentina. Naquele país, existe a "Ley 
26.589", sancionada em 15 de abril de 2010, promulgada em 03 de maio de 2010 e publicada 
em 06 de maio de 2010, cujo "artículo 1." estabelece o seguinte: "Objeto. Se estabelece com 
carácter obligatorio la médiacion previa a todo proceso judicial, la que se regira por las 
disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre 
las partes para la solución extrajudicial de la controvérsia". Há algumas exceções para essa 
regra previstas na própria lei, como por exemplo ações de separação e divórcio, nulidade de 
matrimônio, filiação, poder familiar e adoção, com exceção das questões patrimonias 
decorrentes dessas ações, que, então, serão obrigatoriamente resolvidas por meio da 
mediação. 
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RESUMO 
Resumo: O presente artigo tem por escopo indagar os novos desafios do Direito Ambiental na 
Sociedade da Informação, especialmente no que diz respeito à revolução tecnológica e ao 
meio ambiente digital, além de investigar o impacto que a informação representa no meio 
ambiente artificial, sobretudo no que concerne ao patrimônio histórico, artístico e paisagístico 
composto por esses centros urbanos. No intuito de aperfeiçoar o conteúdo desse artigo, foi 
realizado um breve estudo de caso tendo como objeto de pesquisa a Cidade de São Luís, 
focalizando a poluição visual que incide sobre o sítio arquitetônico que compõe o patrimônio 
cultural brasileiro naquela localidade. 
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE DIGITAL; PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
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Abstract: This article is scope to ask the new challenges of Environmental Law in the 
Information Society, especially with regard to the technological revolution and the digital 
environment, and to assess the impact that the information represents the artificial 
environment, especially in respect to historical, artistic and landscape that make up these 
urban centers. In order to improve the content of this article was conducted a short case study 
as a research subject with the City of São Luís, focusing on the visual pollution that focuses 
on the architectural site that comprise the brazilian cultural heritage in that area. 
KEYWORDS: DIGITAL ENVIRONMENT; HISTORICAL, ARTISTIC AND 
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1. Introdução 
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A análise acerca do papel do Direito Ambiental na sociedade brasileira envolve o estudo dos 
aspectos multidisciplinares que envolvem a matéria. Partindo da observação do fenômeno da 
globalização, passando pela apreciação dos aspectos que caracterizariam uma suposta 
revolução tecnológica, o presente artigo foi pensado sob o prisma da existência de uma 
sociedade voltada ao consumo indicando uma nova face do capitalismo. 

  

Neste panorama, cuida o presente ensaio de um olhar sobre as cidades, naquilo que representa 
o conjunto urbano para a população, no aspecto emocional, histórico e arquitetônico, 
compondo um elemento estético de suma importância para a saúde e educação. A memória, a 
auto-estima, a auto-referência, são valores que prescindem de elementos materiais, 
verdadeiros conteúdos vivos que contam a história de um lugar. 

  

Sem embargos, o valor contido nos sítios urbanos é importante para enaltecer o caminho 
percorrido por dada coletividade até chegar ao seu estágio atual. O Brasil precisa se conhecer, 
se valorizar e, por conseqüência, a preservação de seu patrimônio histórico deve ter papel de 
destaque nesse processo de resgate.   

  

A poluição visual imposta pela imperiosa e crescente necessidade de consumo, sobretudo no 
que concerne ao material de propaganda, processo este agravado pela globalização e pela 
chamada sociedade da informação, é um ponto a ser analisado. Mas não é só, à reboque 
estuda-se o impacto de outras formas de poluição visual, tais como os equipamentos urbanos 
(sinalizações, postes, placas, rede de energia elétrica, etc) que também interferem na paisagem 
dos centros arquitetônicos. Ademais, a própria degradação de prédios, e sítios históricos 
também contribui para a intensificação do desgaste desse patrimônio cultural. 

  

Mas quais os reflexos dessa globalização no meio ambiente? O surgimento e desenvolvimento 
dos conjuntos urbanos, do meio ambiente digital, a necessidade de se combater os impactos 
da comunicação nas cidades, sobretudo no que diz respeito ao patrimônio histórico, artístico e 
cultural, o surgimento da internet, o papel da educação na formação de cidadãos mais 
conscientes ambientalmente, bem como a influência que essas mudanças refletiram no mundo 
atual, inclusive quanto à arte, são temas considerados relevantes para a elaboração desse 
estudo. 

  

  

2. Fundamentos constitucionais da proteção ao meio ambiente. 

  

O ponto de partida para a presente análise tem como base o fundamento constitucional da 
proteção ao meio ambiente, destacando o direito de todos a um "meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 1994



vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações" (art. 225, CF). 

  

Evidentemente, para fins deste ensaio, toma-se como conceito de meio ambiente o conteúdo 
do art. 3º, da Lei nº 6.938/1981, que dispões sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 
recepcionado pela nossa Constituição Federal de 1988. Portanto, meio ambiente corresponde 
ao "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". 

  

Sendo fruto da legislação infraconstitucional, tal conceito deve ser interpretado à luz do 
conteúdo constitucional. Começando pelo art. 1º, da Carta Magna, donde se extrai os 
princípios fundamentais. Neste ponto, destacamos que a República Federativa do Brasil, 
tendo como fundamento, dentre outros, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, deve promover a preservação do meio 
ambiente, nele incluído o meio ambiente cultural e artificial, garantindo a todos os brasileiros 
e estrangeiros residentes no país (art. 5 º, caput) o uso dos bens ambientais de acordo com os 
critérios e limites definidos na própria Constituição e no sistema de leis infraconstitucionais 
existentes no ordenamento jurídico pátrio. 

  

Constituição Federal de 1988 

  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

  

Desse arcabouço de regras constitucionais é que deve ser interpretado o supracitado art. 225, 
CF, onde não podemos extrair a atuação harmoniosa dos poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário (art. 2º, CF); os objetivos fundamentais de nossa República (art. 3º, CF); os 
princípios do art. 4º, da CF; e os direitos e garantias fundamentais (art. 5º ao art. 17, CF), 
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inclusive quanto aos direitos sociais ao lazer, saúde, trabalho, moradia, todos diretamente 
relacionados ao meio ambiente. 

  

Quanto à defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, sendo um bem ambiental pertencente ao 
aqui denominado Meio Ambiente Cultural, também constitui objeto deste estudo. Com 
relação a ele, destacamos o teor dos arts. 215 e 216, da CF, em especial a sua definição como 
sendo "bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira", neles incluídos os "conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico" (art. 216, V, CF). 

  

Apenas para auxiliar a determinação do objeto de estudo, é salutar tecermos algumas linhas 
acerca do conceito de Meio Ambiente Cultural. Na trilha do já mencionado art. 3º, I, da Lei nº 
6.938/1981 e do art. 216, da CF/88, pode-se dizer que o Meio Ambiente Cultural é o conjunto 
de condições que permite, abriga e rege a vida em seu aspecto eminentemente cultural, ou 
seja, versa sobre a tutela do patrimônio cultural considerado como elemento identificador da 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira. Nesse contexto, a propria Carta Maior exemplifica alguns bens culturais nos incisos 
do art. 216, nos quais se incluem os conjuntos urbanos de valor histórico. 

  

A Constituição, no quesito política urbana, na esteira dos artigos acima transcritos, previu 
uma política de desenvolvimento urbano (arts. 182 e 183, CF) a cargo dos municípios, tendo 
como objetivos a consecução das "funções sociais das cidades" e a garantia do "bem-estar de 
seus habitantes". 

  

Junte-se a este ponto a idéia de existência do meio ambiente digital como manifestação da 
criação humana e parte integrante do patrimônio imaterial, sobretudo representado pela 
tecnologia do espectro eletromagnético (ondas de rádio, TV, celular e internet) que deve estar 
a serviço do desenvolvimento (sustentável) e, portanto, lucro e desenvolvimento aliado à 
preservação do meio ambiente (art. 218, CF). 

  

Esse conjunto interessante de fundamentos constitucionais é imprescindível para a 
compreensão do sistema jurídico voltado ao meio ambiente, aliás, no que se refere ao tema 
abordado, destacamos a previsão constitucional do meio ambiente cultural, nele inserido o 
meio ambiente digital, além da importância dada ao patrimônio histórico, artístico e 
paisagístico, devendo este último ser protegido em face do impacto da poluição visual, aqui 
caracterizada como elementos que interferem da na paisagem urbana, tais como letreiros, 
placas, sinais de trânsito, ou mesmo a deterioração da fachada de imóveis que compõem 
acervos de bens ambientais de valor histórico. 
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Nesse contexto, destaca-se a importância da internet, das redes sociais, da TV, rádio e 
telefonia celular - instrumentos integrantes da revolução tecnológica em curso - que podem 
ser utilizados como mecanismos em prol da defesa do meio ambiente, quer seja na 
fiscalização e monitoramento das atividades que causem impacto direta ou indiretamente ao 
meio ambiente, quer seja como alternativa para a diminuição da degradação ambiental 
decorrente da poluição visual produzida pela comunicação social existente nas cidades, ou no 
auxílio às comunidades distantes dos centros urbanos a fim de que sirvam como ponte de 
acesso à sociedade da informação, fomentando, assim a educação ambiental e, sobretudo, uma 
nova educação para o consumo sustentável. 

  

  

3. Revolução tecnológica e meio ambiente 

  

A importância da análise acerca da evolução ou revolução tecnológica que se experimenta, 
reside no fato de que o impacto provocado pela poluição visual nos centros urbanos cresce 
junto à intensificação do processo de consumo nas sociedades modernas, além do que seria 
insatisfatório qualquer estudo sobre o meio ambiente deixando de lado o fenômeno da 
globalização e suas conseqüentes implicações nas condições de vida em nosso planeta, 
sobretudo no que se refere à vida nas cidades. 

  

Muitos autores afirmam, ao analisarem o contexto social do final do século XX e início do 
século XXI, que o mundo se encontra em plena revolução tecnológica. Partindo dessa 
assertiva, para que se possa compreender o valor dessa informação, antes de tudo, é 
imperativa a tarefa de se debruçar sobre o próprio conceito de revolução. 

  

No Dizionario dei sinonimi de Niccolò Tommaseo, lê-se que revolução é uma "manifestação 
rumorosa da vontade da inteira nação, ou de parte dela, a fim de mudar em tudo ou em parte 
as ordens sociais". Carl J. Friedrich define revolução como "imprevista e violenta inversão de 
uma ordem política estabelecida". 

  

Na linguagem política, por "revolução se entende não apenas um certo tipo de movimento, 
mas também um certo tipo de mudança, ou seja, dois eventos que estabelecem entre si uma 
relação de causa (o movimento) e efeito (a mudança), ou de meio e fim.[1]". 

  

Saber se a intensidade das mudanças é suficiente para caracterizar uma revolução, conforme 
conceituado pelos autores supracitados, não é tarefa das mais simples, pois o distanciamento é 
fundamental para que se possa averiguar com mais clareza um dado momento da História. 
Neste sentido, ao realizar uma análise histórica, Eric Hobsbawn já alertava acerca da 
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importância do lapso temporal a fim de se imprimir um diagnóstico mais adequado dos 
fenômenos sociais. 

  

"O primeiro grande movimento histórico interpretado conscientemente como uma revolução 
no sentido moderno é a Revolução Francesa[2]" e tal consciência somente foi possível algum 
tempo após o acontecimento do fato. Nesta trilha, apesar de poder ser considerada a atual 
conjuntura como sendo uma Revolução Tecnológica, tal afirmação, dado o momento de plena 
ebulição do movimento/mudança, somente terá propriedade se confirmada após alguns anos. 

  

Uma das conseqüências da revolução tecnológica que se experimenta é a existência das 
chamadas tecnologias intelectuais, ou seja, tecnologias a serviço da produção de 
conhecimento. O acúmulo de informação, sobre o qual se produzirá o referido conhecimento, 
encontra-se a serviço de um dado grupo de indivíduos que o utilizam a fim de promover uma 
forma de domínio sobre os demais, criando um mecanismo de poder cujo combustível é o 
acesso à informação. 

  

Ao longo da última década, tanto as caracterizações das sociedades contemporâneas como 
"sociedades de risco", "sociedades de conhecimento" ou "sociedades da informação" como 
tentativas de integrar perspectivas multiculturais ou interrogações das teorias pós-coloniais na 
teoria social têm marcado de forma durável e influente a produção de conhecimento 
científico-social nos países do hemisfério Norte.[3] 

  

Sem embargos, a revolução tecnológica está sendo responsável pela criação de redes de 
informação que abastecem determinados grupos, ou seja, aqueles que conseguem acesso a 
esse conjunto de informações o fazem através das chamadas Tecnologias da Informação. 
Aliás, deve-se salientar o papel da TV, do rádio, e da telefonia celular, ao lado da internet, 
como instrumentos dessa revolução tecnológica, pois não podemos esquecer que, no Brasil, 
de acordo com dados do IBGE, existem 194 milhões de aparelhos celulares[4], ou seja, 
existem mais celulares que habitantes. Então, deve-se desenvolver uma análise a partir da 
idéia da existência dessas espécies de tecnologias, da mesma forma é importante que se 
procure identificar como se manifesta esse fenômeno. 

  

O mais determinante é o fato de que a sociedade atual da informação está a serviço do 
mercado. A cidadania é revogada a favor do consumidor, que cede sua força de trabalho para 
consumir aquilo que o mercado lhe impõe que deve ou precisa consumir. O mercado age com 
as ferramentas informacionais e de comunicação tecnologicamente desenvolvidas para 
conformar até mesmo as próprias identidades aos seus interesses[5]. 

  

O surgimento da internet pode ser considerado como o grande vetor de ascensão da 
tecnologia e como veículo propulsor da revolução vivida na sociedade da informação. 
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Contudo, os avanços tecnológicos não corresponderam em avanços sociais, ou em melhoria 
na qualidade de vida dos indivíduos que habitam os países mais pobres. Ao contrário, as 
diferenças entre ricos e pobres se intensificaram. 

  

Vivemos a era da informação que, em sua forma atual, é a matéria-prima da revolução 
tecnológica (L. C. Dias, 1990, p. 293). A grande mutação a que estamos assistindo não seria 
possível sem aquilo a que P. Hall & P. Preston (1988, p. 30) chamaram de "tecnologias 
convergentes", resultado da segunda vaga de mudanças tecnológicas dos anos 90 (J. Robin, 
1993, p. 72), isto é, da combinação de uma segunda geração de tecnologias da informação 
(baseadas na mecânica, na eletromecânica e numa primeira fase da eletrônica) e de uma 
terceira e atual geração de tecnologias da informação, com a microeletrônica[6]. 

  

O grande desafio é direcionar a revolução tecnológica em prol da diminuição das diferenças 
econômicas existentes entre as sociedades e, por que não dizer, auxiliar na diminuição da 
degradação ambiental em todas as suas formas. Conforme afirma Milton Santos, "a busca de 
mais-valia ao nível global faz com que a sede primeira do impulso produtivo seja apátrida, 
extraterritorial, indiferente às realidades locais e também às realidades ambientais. 
Certamente por isso a chamada crise ambiental se produz neste período histórico, onde o 
poder das forças desencadeadas num lugar ultrapassa a capacidade local de controlá-las, nas 
condições atuais de mundialidade e de suas repercussões nacionais[7]". 

  

A consciência ambiental permeou as instituições da sociedade, e seus valores ganharam apelo 
político a preço de serem refutados e manipulados na prática diária das empresas e 
burocracias[8]. 

  

Na esteira da análise acerca do papel das tecnologias na preservação do meio ambiente, 
chega-se à noção do chamado meio ambiente digital. Enfatiza-se, não há qualquer 
incompatibilidade entre o conceito de meio ambiente do art. 3º da Lei nº 6.938/81 e a noção 
de meio ambiente digital, uma vez que o mundo digital envolve a existência de ondas 
eletromagnéticas difundidas no espaço mediante a propagação de perturbações de energia em 
um meio suporte , ou o transporte de energia por meio de cabos de fibra óptica ou outro meio 
similar. O que é importante admitir é que a internet e a telefonia celular oferecem 
possibilidades de manifestação cultural de ampla abrangência, podendo constituir-se em 
instrumentos de transformação a favor da preservação da vida em todas as suas formas. 

  

O meio ambiente digital apresenta-se como um espaço onde o ser humano encontra as 
condições de se manifestar, abrigando formas de expressão, e modos de criar, fazer e viver. 
Nesta vereda, pode-se concluir que o meio ambiente digital, sobretudo a internet e a telefonia 
celular, pode estar a serviço da preservação do meio ambiente. 
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Falar em revolução tecnológica é também envolver o estudo do impacto ambiental decorrente 
dela. Neste sentido, o Direito pode contribuir para a busca de uma convivência mais 
equilibrada entre desenvolvimento e sustentabilidade, contudo a solução para o problema está 
muito além de meros sistemas jurídicos ou da formulação de aparatos judiciários complexos, 
trata-se mesmo da compreensão do pensamento e da natureza humana, com toda sua beleza e 
crueldade. 

  

  

4. Poluição visual e patrimônio histórico, artístico e paisagístico. 

  

Torna-se imperiosa a tarefa de buscar uma harmoniosa relação entre os habitantes e os centros 
urbanos. O crescimento populacional impõe a necessidade de uma convivência sustentável 
entre as populações das grandes cidades e o ambiente que lhe rodeia, ou seja, não é possível 
imaginar uma vida saudável num ambiente urbano sem a preocupação com os resíduos 
sólidos, a acessibilidade, a poluição (em todas as suas formas), a trafegabilidade, o transporte 
público, os espaços de lazer, a segurança, etc. Enfim, há de se buscar um planejamento 
pormenorizado que possibilite uma existência digna, com cidadania e inclusão social, 
pensando no interesse local sem perder de vista o sistema ambiental como um todo. 

  

No Brasil, somos 190.755.799 habitantes e, segundo dados do IBGE[9], o acréscimo de quase 
23 milhões de habitantes urbanos resultou no aumento do grau de urbanização, que passou de 
81,2% em 2000, para 84,4% em 2010. Esse incremento foi causado pelo próprio crescimento 
vegetativo nas áreas urbanas, além das migrações com destino urbano. Nesta senda, o Direito 
Ambiental deve manter-se atento para captar as latentes mudanças que o país experimenta, em 
especial a questão envolvendo a poluição nos centros urbanos que afeta diretamente a vida 
dos habitantes. 

  

Com se verá a seguir, a idéia de poluição visual se enquadra no conceito genérico de poluição 
contido no art. 3º, III, da Lei que dispôs sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. 

  

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

[...] 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
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c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

  

Não resta dúvida de que o referido diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal 
de 1988. E, considerando a relação do conteúdo normativo com a defesa do patrimônio 
cultural, resta configurada a base de fundamentação para o combate à poluição visual nos 
conjuntos urbanos de valor histórico. 

  

O Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, como parte integrante do Patrimônio 
Cultural Brasileiro (art. 216, CF), como já vimos, é abrangido pelo Meio Ambiente Cultural. 
Cabe aqui um breve comentário: note-se que tanto o Direito Ambiental Artificial, o Direito 
Ambiental Cultural, ou Direito Urbanístico, envolvem, dentre outros objetos, o estudo do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico das cidades, e com razão, pois a matéria diz 
respeito a todos esses ramos de estudo, aliás, tais divisões são meras providências de ordem 
didática, sem maiores repercussões em nosso trabalho, sobretudo por entendermos o Direito 
Ambiental em seu aspecto amplo. 

  

Les droits de l'urbanism et de l'environnement sont, en droit public, les terrains de predilection 
de l'esthétique et il faut se féliciter de cette union sacrée que la période contemporaine a 
fortement scellée. La réflexion sur la ville, le paysage et le beau contraindra à descendre de 
hauteurs spéculatives pour présenter les progrès et les insuffisances du droit positif quant à la 
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine[10]. 

  

De fato, o que se deve elevar é a importância desse ramo de estudo jurídico para a tutela da 
vida em todas as suas formas, pois, nos tempos atuais, é na cidade que o ser humano vive, se 
expressa, trabalha, se relaciona, enfim, é na cidade que o homem passa a ser um sujeito 
portador/formador de cultura. 

  

Cultura é o processo global em que não se separam as condições do meio ambiente daquelas 
do fazer do homem, em que não se deve privilegiar o produto habitação, templo, artefato, 
dança, conto, palavra - em detrimento das condições históricas, sócio-econômicas, étnicas e 
do espaço ecológico em que tal produto se encontra inserido[11]. 

  

A Constituição Federal, ao tratar das cidades, especialmente quanto à Política Urbana (art. 
182, CF), traz no seu bojo a noção de função[12] social da propriedade (art. 5º, XXIII, e art. 
170, III, CF). A exigência ao cumprimento de "funções sociais" não só foi consagrado pela 
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Lei Maior, mas foi prevista como um conjunto de providências a serem adotadas na forma de 
ações efetivas. Nesta seara, afirma Adilson Abreu Dalari: 

  

O conceito de função social da propriedade não é novo. Conforme ensina Carlos Alberto 
Dabus Maluf (Limitações ao direito de propriedade, Saraiva. 1997, p. 52), seu significado já 
era objeto de estudo nos tratados de Duguit e Hauriou editados antes da Primeira Guerra 
Mundial. Sua positivação ocorreu com a promulgação da Constituição de Weimar, em 1919, 
cujo art. 153 garantia a propriedade, afirmava que seu conteúdo e seus limites seriam fixados 
em lei e, o que é mais importante, já dizia que a propriedade acarreta obrigações[13]. 

  

As funções sociais da cidade correspondem, segundo o Estatuto das Cidades, àquilo que 
prever o Plano Diretor (art. 182 § 2º, CF, e art. 39, da Lei nº 10.257/2001). Daí a conclusão 
acerca do importante papel dos municípios na preservação dos conjuntos urbanos, inclusive o 
dever de executar a política urbana. 

  

Em suma, o que se está vendo é que a atividade urbanística tem um sério compromisso com a 
preservação do meio ambiente natural e cultural, buscando assegurar, de um lado, condições 
de vida respeitável e, de outro lado, a sobrevivência de legados históricos e artísticos e a 
salvaguarda de belezas naturais e paisagísticas de deleite do homem [...] em certos casos a 
ação urbanística incide em áreas envelhecidas e deterioradas, procurando renová-las com o 
mesmo objetivo de criar condições para o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes[14]. 

  

Corresponde ao Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, conforme dito alhures, dentre 
outros, os conjuntos urbanos portadores de referência à identidade. Fala-se em "valor 
histórico, paisagístico e artístico" (art. 216, V, CF). Ou seja, diz respeito a algo que faça 
sentido, que tenha conteúdo, que fale mais do que a simples soma de tijolos, massa, areia e 
pedra. É história em forma bruta, são vestígios de vidas passadas que ajudaram a formar a 
cultura de um povo. 

  

A noção de conjuntos urbanos foi bem empregada na Constituição, pois é mais larga que a de 
cidade. Assim, ruas, becos, bairros, vielas, distritos, aglomerações e cidades estão 
compreendidas na expressão conjuntos urbanos. [...] O conceito constitucional de patrimônio 
cultural é dinâmico, caminha no tempo unindo as gerações. É uma noção ampla, e que 
poderíamos chamar de patrimônio cultural social nacional. E a expressão cultural, ainda que 
focalizada de forma isolada, que passa a ter repercussão num âmbito maior que é a sociedade 
brasileira (art. 216, CF)[15]. 

  

A importância da preservação dos conjuntos arquitetônicos portadores de referência à 
identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira diz respeito à memória afetiva de 
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um povo e, consequentemente, refere-se diretamente a auto-estima da coletividade. Tratar 
bem do patrimônio de uma cidade é dar qualidade de vida ao seu habitante, é preservar a vida, 
é cuidar do meio ambiente. 

  

Existe um interesse histórico e artístico que adquire relevância para o ordenamento jurídico. 
Este interesse, que pode assumir diversas formas em relação a várias exigências nas quais se 
concretiza não é um interesse individualizado, mas é subjetivizado na coletividade social que 
para isso requisita a atuação do ordenamento jurídico. Neste sentido, o interesse histórico e 
artístico responde a um particular complexo de exigências espirituais cuja satisfação integra 
os fins do Estado. É, em substância, uma especial qualificação do interesse geral da 
coletividade como o interesse à sanidade, à moralidade, à ordem pública, etc[16]. 

  

Sendo a cidade compreendida como um bem ambiental de uso comum do povo na expressão 
do art. 225, CF, trata-se de um bem difuso, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever 
de preservar. Especialmente em relação ao Poder Público, pois é quem detém os meios mais 
aperfeiçoados de proteção do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Artístico, incluindo-se o 
tombamento. Daí a conclusão de que o dever de preservar, do qual é corolário o Princípio da 
Prevenção e/ou Precaução, não é escolha e sim dever da Administração Pública, não podendo 
dele se esquivar, portanto, trata-se de ato vinculado. Neste sentido, cai por terra a idéia de que 
o tombamento é ato discricionário, uma vez que, se o bem faz parte do patrimônio cultural 
brasileiro, deve o Poder Público tomar as devidas providências para preservá-lo, sob pena de 
ser responsabilizado por omissão. 

  

Ora, se é assim, se há um poder-dever da Administração no ato de tombamento, jamais esse 
ato pode ser discricionário; o contrário, sendo vinculado esse ato, se um imóvel tiver valor 
histórico, natural ou artístico ou, ainda, arqueológico, não há como a autoridade deixar de 
tombá-lo, pois, constitucionalmente, pesa-lhe o dever de fazê-lo. Eis aí a natureza vinculativa 
do ato de tombamento[17]. 

  

Sendo o tombamento nada mais do que uma das medidas de defesa do patrimônio cultural 
brasileiro, coube-nos, através deste estudo, cuidar de uma relevante forma de degeneração do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, que é a poluição visual. Não se trata da 
pequena intervenção na paisagem urbana, esta, pelo princípio da insignificância, pode e deve 
ser desprezada pelo Direito. Refere-se a uma espécie de poluição decorrente da intensa 
interferência no meio ambiente artificial, deletéria, sobretudo no que concerne à constatação 
da existência de elementos estranhos que comprometem as características do bem ambiental. 

  

A poluição visual, como outras formas de poluição, pode ser enquadrada na definição 
genérica de poluição do art. 3º, III e alíneas, da Lei nº 6.938/1981. O assunto, carente ainda de 
tratamento legislativo geral, foi objeto de regulamentação na cidade de São Paulo, onde a Lei 
nº 14.223, de 20.09.2006, dispôs sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem 
urbana do Município de São Paulo[18]. 
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Acertada a afirmação do Professor Édis Milaré, enquadrando a poluição visual numa das 
formas descritas no art. 3º, da lei que dispõe sobre Política Nacional de Meio Ambiente. No 
mesmo sentido, afirma o Professor Fiorillo: "Em face desse preceito e tendo em vista que o 
meio ambiente artificial busca tutelar a sadia qualidade de vida nos espaços habitados pelo 
homem, temos que a poluição visual é qualquer alteração resultante de atividades que causem 
degradação da qualidade ambiental desses espaços, vindo a prejudicar, direta ou 
indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população"[19]. 

  

A poluição visual se assinala pela quebra no limite da visão para distinguir as características 
naturais do meio ambiente artificial, sobretudo a partir da inserção de novas imagens ou 
deterioração da paisagem já existente. Tais imagens novas podem corresponder à edificações 
em desconformidade com as características estéticas do local, na instalação de placas ou 
letreiros, bem como material de publicidade, aliás, a publicidade excessiva é uma das 
características da sociedade de consumo[20]. 

  

A deterioração da paisagem já existente pode ocorrer pela má preservação de prédios 
(abandonados ou sem manutenção), que causam impacto negativo na paisagem, ou por meio 
de pichações, assim entendidas as inscrições com tinta ou material similar" [...] "Pode-se 
acrescentar nesse aspecto a instalação indiscriminada de postes, antenas, fios elétricos e 
telefônicos, assim como os terrenos abandonados, tomados por vegetação sem controle, 
atraentes de insetos e outros pequenos animais nocivos[21]. 

  

Desta forma, pode-se afirmar que a poluição visual prejudica o meio ambiente artificial 
(urbano), na medida em que este é o local onde preponderantemente o homem desenvolve seu 
trabalho e onde procura obter melhores resultados de suas atividades por meio da exploração 
de imagens. Contudo, essa forma de poluição também pode atingir o meio ambiente natural, 
por exemplo, ao degradar uma paisagem reconhecidamente bela, da mesma forma, pode afetar 
o meio ambiente do trabalho, uma vez sendo constatado o uso abusivo de imagens no intuito 
de fomentar o desenvolvimento de atividades laborais, também pode atingir o meio ambiente 
cultural ao depreciar bem de valor artístico ou histórico[22]. Não é raro, neste ultimo caso, 
observar a poluição visual prejudicando o turismo local. 

  

É evidente que o excesso de placas compromete os padrões estéticos de uma cidade. A falta 
de um controle eficaz permite que a profusão de letras e imagens acabe por dominar a cena 
urbana, escondendo árvores, fachadas e parcialmente o próprio céu. É preciso que se 
restabeleça o direito do cidadão à fruição da paisagem urbana, sem qualquer interferência ou 
mensagem, que não as relativas à orientação e ao bem comum. É impiedoso submeter as 
pessoas ao estímulo constante de consumo ou de ações a que elas, na maioria dos casos, não 
têm condição de corresponder. Aqui, ao contrário do que ocorre com outros meios de 
comunicação, o receptor da mensagem não tem condição de desligar e não se exige dele 
anuência tácita que é o ato de ligar o aparelho ou folhear a revista ou jornal[23]. 
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O direito ao meio ambiente urbano equilibrado corresponde ao próprio direito à 
cidadania[24], também um dos fundamentos da nossa Constituição (art. 1º, II, CF). Espaços, 
dentro das cidades, para o lazer, para o saudável desenvolvimento das diversas atividades 
profissionais, a prática de esportes, a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, 
todo esse conjunto de direitos e garantias corresponde ao chamado piso vital mínimo[25] que 
nada mais é do que o cumprimento, dentro do que é razoavelmente possível, do art. 6º, da 
Constituição Federal. A qualidade de vida nos grandes centros urbanos sendo um ideal cada 
vez mais difícil de ser obtido é sem dúvida auxiliada pela estética urbana compreendida, 
segundo José Afonso da Silva, pela "boa aparência das cidades" e cuja observância "surte 
efeitos psicológicos importantes sobre a população, equilibrando pela visão agradável e 
sugestiva de conjuntos e elementos harmoniosos, a carga neurótica que a vida cotidiana 
despeja sobre as pessoas que nela hão de viver e sobreviver"[26]. 

  

O direito à cidade, enquanto direito à qualidade de vida na cidade, efetiva-se com o controle e 
a participação do cidadão e da sociedade de uma forma geral, como, por exemplo, no 
planejamento municipal, através dos conselhos municipais e na utilização de instrumentos 
jurídicos processuais que possam garantir a defesa do direito difuso à cidade[27]. 

  

A poluição dos centros urbanos se dá também pela falta de conservação de prédios que 
possuem notável valor histórico, artístico ou paisagístico. A condição de Patrimônio Cultural 
é dada pela constatação de que o conjunto arquitetônico é portador de referência à identidade, 
à ação, ou à memória do povo, quer seja por acontecimentos ali decorridos, agregando-lhe 
valor histórico, quer seja pela beleza de sua arquitetura, caracterizando a subjetividade 
peculiar que lhe promove à categoria de arte, quer seja pelo seu conjunto estético que compõe 
o ambiente conferindo-lhe o atributo de uma paisagem singular digna de proteção especial. 
Em todos os casos, deve se atentar para a importância da avaliação por meio de perícia, a fim 
de conferir ao bem ambiental a qualidade de Patrimônio Cultural. 

  

O caminho para a preservação passa pela disciplina na instalação de equipamentos[28] tais 
como outdoors, faixas, cartazes, painéis eletrônicos, fachadas luminosas, e demais 
mecanismos de publicidade. Tais medidas devem ser tomadas mediante uma prévia política 
de conscientização, buscando o reconhecimento pela própria população das vantagens em 
preservar. O turismo em alguns casos pode ser uma atividade bastante rentável que é 
estimulada pela conservação das fachadas de prédios antigos. 

  

A tutela do paisagismo implica na limitação à inserção de placas na cidade. Poucas placas e 
placas de pequenas dimensões: não parece ser possível outra fórmula se a proliferação de 
placas é inimiga da estética urbana a restrição à sua colocação deve ser preocupação 
prioritária de uma lei que pretenda impedir a poluição visual[29]. 
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Destarte, o grande desafio para a conservação dos centros urbanos diz respeito aos recursos 
necessários para as reformas. Na maioria das vezes, o proprietário prefere deixar o imóvel ruir 
a ter de reformá-lo. As normas arquitetônicas aplicáveis para a restauração desses imóveis 
impõem aos proprietários altos custos e materiais específicos, tais exigências, muito embora 
justas e cabíveis, tornam as reformas de difícil execução. 

  

Aos proprietários de edifícios históricos devem ser oportunizadas formas de financiamento, 
subsídios, isenções de impostos e, em último caso, a aplicação do IPTU progressivo no 
tempo, medida prevista na Carta Maior (art. 182, § 4º, II) e no Estatuto da Cidade (art. 7º, da 
Lei nº 10.257/2001). Em todos os casos, devemos lembrar que os bens ambientais não são 
inimigos do lucro, ao contrário, sendo a ordem capitalista um dos princípios constitucionais 
esculpidos pelo art. 1º, IV (aliado ao art. 170, VI, CF), deve-se atentar também para a 
viabilidade econômica das políticas públicas voltadas ao meio ambiente, sendo sempre que 
possível lucrativo aos proprietários a manutenção dos bens ambientais. Neste sentido, o 
turismo pode e deve ser um caminho a ser considerado. 

  

Finalmente, e com mesma importância, a experiência tem demonstrado que a eficácia na 
preservação dos centros urbanos históricos passa pelo estímulo à moradia nos locais de 
restauração. A habitação por pessoas que nutrem um interesse particular com o local traz vida 
ao bairro, à rua, à vila, ou seja, a relação afetiva com o lugar torna-o vibrante e deve ser 
estimulado. Cidades como Nova York e Londres já passaram por esse problema e somente 
encontraram soluções duradouras através do incentivo à moradia nos locais de preservação. 

  

  

5. A Poluição Visual na Cidade de São Luís: um estudo de caso 

  

Toma-se como objeto desse estudo a Cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão 
localizado na Região Nordeste do Brasil. Cidade brasileira fundada por franceses em 
08.09.1612, São Luís possui 1.011.943 habitantes, dos quais 955.600 correspondem a 
população urbana num total de 305.635 domicílios[30], e foi tombada como Patrimônio 
Cultural Mundial pela UNESCO em 1990, após um longo e criterioso processo de avaliação 
do sítio urbano composto de mais de 6.000 imóveis históricos, donde se observa 
características da arquitetura colonial portuguesa datada dos Séc. XVIII e XIX. 

  

O problema observado relaciona-se à ausência de conservação nas áreas tombadas do Centro 
Histórico da Cidade de São Luís. Os limites de tombamento dizem respeito a 03 (três) 
diferentes esferas administrativas. No âmbito estadual, de abrangência mais ampla, a maior 
parte do Centro da Cidade encontra-se inserida na área tombada. No âmbito federal o 
tombamento se deu em 1974 a cargo do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), compreendendo um área menor que o tombamento estadual, é possível se observar 
inclusão das principais praças e prédios de arquitetura colonial do Séc. XVIII e XIX. 
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Finalmente, no âmbito da UNESCO, foi considerado como Patrimônio da Humanidade 
somente a parte principal do Centro da Cidade de São Luís[31]. 

  

Antes de abordarmos a questão especifica da poluição visual no Centro Histórico de São Luís, 
é fundamental que se consolide um posicionamento sobre a necessidade de conservação, as 
vantagens de se preservar o patrimônio cultural em questão, a opinião dos moradores acerca 
do estado de conservação do sítio urbano, o reflexo da má conservação na economia local e na 
qualidade de vida dos habitantes. 

  

De acordo com dados do IPHAN, no universo de 281 entrevistas, foi possível perceber que a 
resposta mais recorrente foi que a preservação é importante para a memória e identidade de 
São Luís (96 respostas), ademais, foi possível constatar que, na opinião dos moradores, a 
preservação contribui para o incentivo ao turismo (28 respostas) e, finalmente, que a 
preservação propicia uma boa qualidade de vida (17 respostas)[32]. 

  

Muitos moradores e usuários reclamam da ausência de uma ação conjunta entre Município, 
Estado e União para viabilizar uma atuação mais expressiva no sítio urbano tombado pelo 
IPHAN e pela UNESCO, essa foi mais uma das respostas obtidas. 

  

Dentre outras conclusões que foram formuladas nesta pesquisa do IPHAN, destaca-se que a 
grande maioria dos entrevistados considera que as edificações tombadas estão mal 
conservadas, além de acreditarem que boa parte do patrimônio histórico encontra-se 
descaracterizado. Ainda, no total de 870 questionários respondidos, 315 entrevistados tem 
opinião de que a Prefeitura de São Luís não se preocupa com a preservação do conjunto 
arquitetônico, sobretudo no que concerne à limpeza urbana, considerada ineficiente e muito 
esparsa. 

  

É relevante a análise de alguns dos principais problemas relacionados ao desgaste do meio 
ambiente artificial em São Luís, dentre os quais, a poluição visual. Sem embargos, o tema 
deve ser abordado sob a ótica constitucional, com destaque para a política de 
desenvolvimento urbano voltada às áreas dotadas de arquitetura com reconhecido valor 
histórico. Nesta vereda, ganham ênfase algumas normas infraconstitucionais, tais como o 
Estatuto da Cidade, Plano Diretor, a Lei Orgânica do Município e o zoneamento ambiental, 
além de uma série de outras normas que dispõem sobre o tema. 

  

A poluição visual também resulta em dificuldades para quem está imerso nela. Em meio a 
cartazes, placas, letreiros luminosos, o transeunte tem sua atenção disputada de maneira 
constante, gerando tensão e dispersão.[33] 
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A Constituição Federal rege a matéria garantindo a todos o direito a um meio ambiente 
equilibrado, saudável e que lhes proporcione qualidade de vida. Como já foi dito, o art. 225, 
da Carta Maior de 1988, aponta que é dever do Poder Público e da coletividade a proteção ao 
meio ambiente, classificando-o como bem de uso comum. 

  

O meio ambiente artificial não é tratado na Constituição Federal somente no art. 225. Como 
sabemos, a individualização de aspectos do meio ambiente tem puramente função didática, 
revelando ao operador uma facilidade maior no manejo da matéria, facilitando a utilização 
dos instrumentos jurídicos trazidos pelo sistema. Com efeito, observamos outros dispositivos 
pertinentes ao tema. Dentre artigos de maior importância encontramos o 182, que inicia o 
capítulo referente à política urbana. Outros dispositivos também encontram-se vinculados à 
matéria, como, por exemplo, o art. 21, XX.[34] 

  

Nesse ensejo, a poluição visual nos centros urbanos tornou-se tão comum que as pessoas, no 
corre-corre cotidiano, acabam sem perceber a quantidade de placas, sinalizações, informes 
publicitários, fios elétricos, postes de trânsito, etc., que assolam a paisagem, escondendo as 
fachadas dos imóveis históricos, dificultando o fluxo de pedestres, prejudicando a percepção 
da arquitetura e das criações da engenharia civil. 

  

Outro problema detectado no Centro Histórico de São Luís versa sobre a ausência de uma 
política preventiva quanto ao comportamento dos usuários e moradores no que tange à 
instalação de placas de publicidade ou letreiros indicativos. Ademais, a própria sinalização de 
trânsito acaba por agravar o problema, aliás, a intensidade do fluxo de veículos que trafegam 
nas áreas tombadas contribui para a trepidação do solo aumentando o risco de desabamento 
desses imóveis antigos. Evidentemente, deve ser revista a organização da política de tráfego 
urbano nessas áreas, privilegiando o pedestre, propondo-se novas formas alternativas de 
transporte de maneira que seja evitada a presença constante de veículos de grande porte, tais 
como ônibus e caminhões nas proximidades das áreas tombadas. 

  

O Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional, dispõe, em seu artigo primeiro, que o conjunto dos bens móveis 
e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, constitui o 
patrimônio histórico e artístico nacional. Com efeito, tal diploma legal prevê a proteção 
específica a este patrimônio acrescentando que o bem tombado não poderá sofrer alterações, 
mutilações ou destruição. Nessa trilha, a poluição visual poderá perfeitamente enquadrar-se na 
previsão legal como forma de descaracterização daquele patrimônio. 

  

A respeito da classificação e definição legal da poluição visual, o art. 3º, da Lei n. º 6.938/81, 
que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, traz em seu bojo alguns conceitos que 
se mostram relevantes para o direcionamento da discussão acerca dos tipos de poluição[35]. 
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Apresenta-se de forma justa a preocupação dos legisladores em coibir o excesso de poluição 
visual nos centros urbanos. Quando estamos diante de uma determinada área edificada, 
compondo o meio ambiente artificial, cujas características arquitetônicas possuem relevante 
valor histórico-cultural, a proteção reservada a este patrimônio deve ser ainda maior. De certa 
maneira, a proibição do uso indiscriminado de placas, letreiros, cartazes, e outros tipos de 
material publicitário, pode ser entendida como uma forma de intervenção da atuação estatal 
no campo da atividade econômica, seria o que Eros Grau classificou como intervenção por 
direção[36]. 

  

A política de preservação deve ser intensificada nas cidades tombadas pelas instituições que 
guardam os bens dessa natureza. Nesta vereda, de acordo com Hely Lopes Meirelles, por 
tombamento entende-se a "declaração pelo Poder Público do valor histórico, artístico, 
turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, 
de acordo com a inscrição em livro próprio"[37]. 

  

É o caso da cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão que, por força de seu acervo 
arquitetônico colonial, formado por um conjunto considerável de edificações como casarões e 
sobrados que datam dos séculos XVII, XVIII e XIX, foi reconhecida como Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, não sem antes ser objeto de tombamento pelo Poder Público 
Estadual e Federal. 

  

Permanecendo a matéria desprovida de critérios ou controle claro pela legislação local, a 
Cidade de São Luís encontra-se sob o manto de um sem número de equipamentos que poluem 
a paisagem de suas ruas antigas. Como resultado dessa poluição visual, muito da arquitetura 
se perde em meio às placas publicitárias, informes, outdoors, sinalização de trânsito, postes e 
fios elétricos, etc. 

  

E, nesse sentido, merece uma reflexão 

  

a correlação entre renovação urbana e proteção do meio ambiente urbano, porque aí se dão 
tensões entre valores que se opõem. De um lado existe a necessária e indispensável adequação 
da cidade aos valores do progresso, mediante a remodelação de áreas, zonas ou bairros 
envelhecidos e deteriorados; de outro lado está a necessária e também indispensável 
preservação da memória da cidade, mediante a proteção do ambiente urbano. A renovação, 
assim, terá que ser comedida, a fim de manter um equilíbrio entre as duas exigências; por 
outro lado, a preservação necessária não deverá ser estática, mas buscará mais revitalização 
do antigo que a mera conservação[38]. 

  

Como forma de proteger o patrimônio da cidade, formado pela paisagem urbana, sobretudo, 
pelas fachadas dos prédios históricos e pelas calçadas de pedra portuguesa, há de ser 
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providenciada a elaboração de políticas públicas eficazes que possam disciplinar a matéria, 
estipulando limites para a instalação de equipamentos que possam intervir na imagem da 
cidade. 

  

Aos municípios, além de competir a proteção desse patrimônio ambiental urbano, cabe a 
competência pata legislar sobre a matéria. Esse é o entendimento extraído do art. 30, I e IX, 
bem como o art. 225, da Constituição Federal. 

  

Recentemente se observou a divulgação em larga escala nos meios de comunicação local e 
nacional das imagens de reportagem jornalística denunciando a utilização de casarões 
históricos como estacionamentos no Centro de São Luís[39]. Os proprietários destruíram o 
interior dos imóveis, mantendo somente as fachadas, a fim de abrigarem veículos, 
transformando os edifícios em estacionamentos rotativos. Tal fato ilustra a forma como se 
vem tratando a questão do patrimônio cultural brasileiro e o problema da falta de políticas 
públicas direcionadas ao problema, além da ausência de uma política de educação ambiental 
que garanta a cidadania, a dignidade humana e conhecimento da própria história por parte da 
população brasileira. 

  

Em suma, o que se pode observar é que a atividade de preservação do patrimônio histórico no 
Centro de São Luís em face da crescente poluição visual deve ser um compromisso do Poder 
Público em todas as suas esferas de atuação, buscando assegurar, de um lado, qualidade de 
vida, de outro, a sobrevivência de legados históricos e artísticos e a salvaguarda da paisagem 
afetiva que, segundo Ivete Mello Calil Farah, é "aquela que tem a capacidade de atrair, 
envolver e emocionar os habitantes urbanos"[40]. 

  

  

6. Considerações finais 

  

É fundamental se imprimir um esforço na busca por uma nova forma de nos relacionarmos 
com o meio ambiente. Estamos falando de uma mudança comportamental direta, não apenas a 
edição de uma nova lei ou de um novo pensamento jurídico proveniente da doutrina científica. 
Evidentemente, partindo do discurso jurídico, a Constituição Federal poderá servir como base 
para essa difícil tarefa de mudar séculos de comportamento ambientalmente irresponsável. 

  

Todos que manuseiam o sistema jurídico ambiental devem redobrar a atenção para as novas 
concepções ambientais, deixando de lado o fundamentalismo protecionista, enfrentando o 
problema da degradação ambiental de frente, com soluções criativas, inovadoras, práticas e 
viáveis. Outrossim, o uso das novas tecnologias, o estudo do meio ambiente digital e todas as 
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implicações do capitalismo que se vê hoje, devem formar o pano de fundo de um novo pensar 
dentro do direito ambiental. 

  

A mudança almejada de padrões comportamentais em sistemas individuais desencadeia neles, 
quando bem sucedida, movimentos de compensação, e ambos (sistema e ambiente) 
modificam concomitantemente o ambiente de outros sistemas. Por isso a mudança jurídica é, 
de um lado, um problema de motivação com referência a determinados destinatários, de caso 
a caso diferentes; por outro lado ela constitui um problema de absorção, enquanto influência 
sobre o ambiente de outros sistemas. Pode-se supor que ambos os problemas só podem ser 
resolvidos em conjunto, pois os sistemas só podem ser motivados a mudanças estruturais na 
medida em que as novas premissas comportamentais, enquanto dados ambientais de outros 
sistemas, possam ser vinculadas a padrões eficazes de interação [...] Por isso, uma análise 
mais detalhada das chances de realização de um novo direito, para qual foram esboçadas aqui 
apenas algumas indagações, teria que elaborar uma multiplicidade de referências entre 
sistema e ambiente[41]. 

  

Toda mudança é muito difícil, sobretudo falando em sistemas jurídicos que consistem em 
produtos culturais que se formaram através dos anos de interpretação e estudo. Como dito 
acima por Luhmann, a mudança jurídica é um problema de motivação e absorção. E, sendo o 
sistema jurídico um produto cultural, deve ser buscada uma nova interpretação, sobretudo 
com relação ao direito ambiental. 

  

Castanheira[42], analisando a obra de Dworkin, afirma que o texto sobre que incide a 
interpretação jurídica pode ser compreendido num de dois sentidos: num sentido 
hermenêutico, ou num sentido positivista. O texto será compreendido num sentido 
hermenêutico estrito se a significação jurídica a atingir pela interpretação houver de 
exprimir-se através do texto, ou enquanto se considera esta a sua objetivação cultural, e terá 
um sentido positivista se o texto for compreendido em termos constitutivos, isto é, a 
significação encontra-se no texto. 

  

Mas a importância dessas considerações para o presente trabalho converge no sentido de que 
essa mudança exige que a sociedade como um todo se empenhe em prol de uma modificação 
ética e de valores em relação com a natureza, o meio ambiente e a própria urbe, entendida 
como seu principal habitat. Essa nova ética, baseada em princípios ecológicos, "tem por 
metáfora a cidade como extensão do corpo humano, ou, no mesmo conceito ampliado, na 
cidade vista como ecossistema humano, onde os recursos naturais deverão ser gerenciados de 
modo a se promover a qualidade de vida urbana com o mínimo impacto ambiental[43]" 

  

Essa nova concepção relaciona-se diretamente como a educação ambiental, auxiliando nas 
alterações do comportamento com relação aos bens ambientais. Isso pode ser visto, por 
exemplo, na crescente preocupação com o lixo residencial urbano. Neste sentido, Daniel 
Roberto Fink destaca que é fundamental "fomentar paralelamente o desenvolvimento de 
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tecnologias para reaproveitamento de recursos naturais já utilizados[44]". Não há mais lugar a 
idéia de que a matéria-prima, depois de utilizada, é descarte. 

  

Resta claro que, no contexto dessa nova concepção ambiental - no qual está inserido o meio 
ambiente digital - a preservação do patrimônio cultural, aqui exemplificado pelo patrimônio 
histórico, artístico e paisagístico, deve lançar mão da internet como importante ferramenta 
posta a seu dispor, a saber, fomentando a educação ambiental; intensificando a interação entre 
as diferentes comunidades; auxiliando no monitoramento, fiscalização e punição dos 
infratores ambientais; contribuindo para a diminuição da poluição visual, enfim, estamos 
apenas começando a compreender a dimensão das transformações em curso. Nesta vereda, é 
fundamental mantermo-nos atentos às mudanças, assimilando as novas idéias e transformando 
o meio em que vivemos numa perspectiva sustentável e ambientalmente saudável e, 
sobretudo, com os olhos direcionados às futuras gerações. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo tratar da importância do princípio da proibição de 
retrocesso social no Direito Ambiental, especificamente no que diz respeito às tentativas de 
mudança pelo projeto de Lei 1876/99, que visa instituir no Brasil um novo Código Florestal. 
Para tanto, analisa o princípio da proibição do retrocesso, tal como conceituado pela doutrina 
e sua aplicação no sistema constitucional brasileiro, fazendo referência à aplicação do 
princípio pelos tribunais superiores. A seguir, traz a lume a questão da proporcionalidade na 
aplicação do princípio, para ao final, analisar as principais propostas de mudança do Código. 
Conclui que qualquer retrocesso em matéria ambiental pela legislação infraconstitucional será 
tido como inconstitucional, quando não houver embasamento técnico-científico que justifique 
uma eventual modificação. 
PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO; PROIBIÇÃO DE RETROCESSO; CÓDIGO 
FLORESTAL. 
 
ABSTRACT 
This article aims to address the importance of the principle of prohibition of social reverse in 
Environmental Law, specifically with regard to attempts to change the design of Law 
1876/99, which aims to establish in Brazil a new Forest Code. It analyzes the principle of 
prohibition of reverse, as conceptualized by the doctrine and its application in Brazilian 
constitutional system, referring to the principle by higher courts. Then bring to light the issue 
of proportionality in applying the principle to the end, examine the main proposals for change 
to the Code. It concludes that any backtracking on environmental issues will be taken by 
infra-constitutional legislation as unconstitutional, when there is no scientifically based 
knowledge to justify any change. 
KEYWORDS: PRINCIPLE; PROHIBITION OF REVERSE; FOREST CODE. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

          Atualmente tanto "ruralistas" como "ambientalistas" só falam em uma coisa: a reforma 
do Código Florestal. Os "ambientalistas" tentam manter textos legais extraídos a fórceps e 
construídos durante anos. Já os "ruralistas" tentam diminuir as exigências ambientais, 
ampliando a possibilidade de exploração das terras, além de buscar fugir da ilegalidade que 
campeia nas propriedades rurais. Várias são as propostas de mudanças. Redução da reserva 
legal e das áreas de preservação permanente (APPs), possibilidade da compensação das APPs 
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nas áreas de reserva legal, anistia para os desmatadores, entre outras modificações 
importantes. 

          O presente artigo analisará as principais intenções do projeto de lei 1876/99, 
representado pelo substitutivo do deputado Aldo Rebelo, especialmente no que diz respeito à 
conciliação do projeto com o princípio da proibição de retrocesso. Para isso, no primeiro 
tópico do artigo, será analisado o princípio da proibição de retrocesso lato sensu, no sentido 
de sua aplicação para os direitos fundamentais sociais. 

          No segundo tópico, será analisada a possibilidade de aplicação do princípio em matéria 
ambiental e não somente aos direitos sociais, sendo analisada também sua aplicação nos 
tribunais superiores. 

          O terceiro tópico abordará o princípio da proporcionalidade como instrumento 
conciliador da cláusula de proibição de retrocesso, verificando em quais hipóteses e de que 
forma será possível sua aplicação como mecanismo de defesa do núcleo essencial dos direitos 
assegurados. 

          Por fim, o artigo aborda a problemática envolvendo o projeto de lei 1876/99, que visa 
instituir o novo Código Florestal (atual Lei 4771/65), onde se analisa o mérito do projeto 
frente à configuração de retrocesso social em matéria ambiental. 

  

  

1 O princípio da proibição de retrocesso social 

  

          A Constituição de 1988 ao instituir o Estado Democrático de Direito, reconheceu um 
longo catálogo de direitos fundamentais, potencializado por aplicabilidade imediata, 
especialmente direitos sociais. 

          Muitos desses direitos vieram positivados através de normas programáticas, que 
segundo CANOTILHO, podem ser assim definidas: 

  

Qualquer norma constitucional deve considerar-se obrigatória perante quaisquer órgãos do 
poder público (Crisafulli). Mais do que isso: a eventual mediação concretizadora, pela 
instância legiferante, das normas programáticas, não significa que este tipo de normas careça 
de positividade jurídica autônoma, isto é, que a sua normatividade seja apenas gerada pela 
interpositio do legislador; é a positividade das normas-fim e normas-tarefa (normas 
programáticas) que justifica a necessidade da intervenção dos órgãos legiferantes. (2007, 
p.1177) 

  

          Atribui-se às normas constitucionais, portanto, o sentido normas-programas, a serem 
cumpridos após sua implementação, sempre prestigiando o sentido de conquistas sucessivas, a 
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serem observadas pelo legislador como também pelo administrador público, conforme 
complementa: 

  

Concretizando melhor, a positividade jurídico-constitucional das normas programáticas 
significa fundamentalmente: (1) vinculação do legislador, de forma permanente, à sua 
realização (imposição constitucional); (2) vinculação positiva de todos os órgãos 
concretizadores, devendo estes tomá-las em consideração como directivas materiais 
permanentes, em qualquer dos momentos da actividade concretizadora (legislação, execução, 
jurisdição); (3) vinculação, na qualidade de limites materiais negativos, dos poderes públicos, 
justificando a eventual censura, sob a forma de insconstitucionalidade, em relação aos actos 
que as contrariam. (Ibid, p.1177) 

  

          Percebe-se, assim, que embora as normas programáticas não tenham um grau de 
eficácia máximo, não são destituídas de eficácia, pois no mínimo estabelecem limites 
negativos para os poderes públicos, sendo que todas as normas que contrariarem o texto 
constitucional carregarão a marca da inconstitucionalidade. 

          José Afonso da SILVA afirma que não há norma constitucional alguma destituída de 
eficácia, sendo que "todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação na 
ordem jurídica preexistente à entrada em vigor da constituição a que aderem e a nova 
ordenação instaurada". (1999, p.81) 

          Mais adiante, o mesmo autor trata das conseqüências da inobservância das normas 
programáticas dizendo: 

  

É que as normas programáticas se resolvem, prima facie, num vínculo ao Poder Legislativo, 
quer lhe assinalem somente certo fim a atingir, quer estabeleçam, desde logo, restrições, 
limites, observância de certas diretrizes, critérios ou esquemas gerais, para alcançar o escopo 
proposto. Em ambas as hipóteses [sustenta Crisafulli] não há dúvida de que a inobservância 
das normas constitucionais programáticas por parte do órgão legislativo será motivo de 
invalidade, total ou parcial, do ato de exercício de seu poder, ou seja, da lei deliberada de 
modo contrário ou diverso de quanto disposto na constituição. (Ibidem, p.159) 

  

          Assim sendo, em virtude de sua concepção dirigente, todos os avanços conquistados 
pela Constituição de 1988 e legislação por ela recepcionada possuem sustentação 
constitucional programática e devem ser protegidos em face de potenciais modificações 
futuras. São diretrizes a serem perseguidas e respeitadas. 

          A partir desta ótica, ganha espaço o princípio da proibição de retrocesso, sendo cada 
vez mais contemplado na doutrina constitucional e evocado pelos tribunais a fim de proteger 
o núcleo de direitos fundamentais, sociais e de solidariedade, já assentes no texto legal, 
caracterizando um verdadeiro "dever de proteção". (QUEIROZ, 2006, p.70) 

          De acordo com a autora, esse dever se traduz da seguinte maneira: 
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Concretamente, a "proibição do retrocesso social" determina, de um lado, que, uma vez 
consagradas legalmente as 'prestações sociais', o legislador não pode depois eliminá-las sem 
alternativas ou compensações. Uma vez dimanada pelo Estado a legislação concretizadora do 
direito fundamental social, que se apresenta face a esse direito como uma 'lei de proteção' 
(Schutzgesetz), a acção do Estado , que se consubstanciava num 'dever de legislar', 
transforma-se num dever mais abrangente: o de não eliminar ou revogar essa lei. (Ibid, p.69-
70) 

  

          Sobre a natureza do princípio da proibição de retrocesso, em sentido amplo, 
CANOTILHO sustenta que: 

  

(...) a idéia aqui expressa também tem sido designada como proibição de contra-revolução 
social ou da evolução reacionária. Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos 
(ex: direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um 
determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia 
institucional e um direito subjectivo. (...) O princípio da proibição do retrocesso social pode 
formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de 
medidas legislativas (...) deve considerar-se constitucionalmente garantido sendo 
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas 
alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa ´anulação' pura e simples desse 
núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade 
têm como limite o núcleo essencial já realizado. (2007, p. 432) 

  

          Dessa forma, o princípio da proibição de retrocesso surge como a cláusula de vedação 
de qualquer modificação, que implique em retroagir, substancialmente, na conquista 
legislativa já alcançada. 

          Abordando a historicidade do princípio, evidencia-se que seu conteúdo esteve presente 
nos Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966, a saber: o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos[1] e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais[2], sendo ambas as previsões com redação substancialmente idêntica. 

          Ambos os Pactos foram ratificados pelo Brasil pelo Decreto Legislativo n.226, de 12 de 
dezembro de 1991, e promulgados pelo Decreto n.592, de 6 de dezembro de 1992. 

(COMPARATO, 2006, p.275) 

          Importante destacar que a Constituição Portuguesa possui previsão expressa sobre a 
proibição de retrocesso (art. 18.3), assim disciplinada: "As leis restritivas de direitos, 
liberdades e garantias têm de revestir caráter geral e abstracto e não podem ter efeito 
retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 
constitucionais". 

          Comentando o dispositivo constitucional português, CANOTILHO e MOREIRA: 
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A proibição incide sobre a chamada retroactividade autêntica, em que as leis restritivas de 
direitos afectam posições jusfundamentais já estabelecidas no passado ou, mesmo, esgotadas. 
Ela abrangerá também alguns casos de retrospectividade ou de retroactividade inautêntica (a 
lei proclama a vigência para o futuro mas afecta direitos ou posições radicadas na lei anterior) 
sempre que as medidas legislativas se revelarem arbitrárias, inesperadas, desproporcionadas 
ou afectarem direitos de forma excessivamente gravosa e impróprias as posições 
jusfundamentais dos particulares (cfr. AcsTC nos 354/00 e 449/02). A razão de ser deste 
requisito está intimamente ligada à ideia de protecção da confiança e da segurança aos 
cidadãos, defendendo-os contra o perigo de verem atribuir aos seus actos passados ou às 
situações transactas efeitos jurídicos com que razoavelmetne não podiam contar. (2007, 
p.394) 

  

          Ao contrário, a Constituição brasileira não possui redação expressa em observância ao 
princípio da proibição de retrocesso social. A interpretação surge de forma implícita, por meio 
de uma análise do conteúdo material dos direitos fundamentais e sociais, como se tratará a 
seguir. 

          O art. 7º, inciso IV da Constituição Federal, prevê a garantia do reajustamento 
periódico do salário mínimo, a fim de garantir as "necessidades vitais básicas" do trabalhador 
e às de sua família. Em seguida, os incisos VI e VII também tratam da irredutibilidade do 
salário do trabalhador, bem como a proibição de ser seu valor inferior ao salário mínimo. 

          Decorre, assim, da análise de tal garantia, que a Constituição contemplou, 
implicitamente, em seu Capítulo II (Dos Direitos Sociais), a proibição de retrocesso, de forma 
a consagrar o princípio para as demais garantias do texto constitucional, sendo este, portanto, 
um dos exemplos donde decorre sua interpretação. 

          No mesmo sentido, as enunciadas cláusulas pétreas[3] traduzem a intenção 
constitucional de não abolição de diversos dispositivos constitucionais, em sua totalidade, 
caracterizados como conquistas históricas, que salvaguardam direitos básicos do cidadão e 
que trazem consigo o espírito do Estado Democrático de Direito, previstas no art. 60, §4º da 
Constituição Federal. 

          Na redação, não se admite a deliberação de emenda constitucional tendente a abolir "a 
forma federativa de Estado", "o voto direto, secreto, universal e periódico", "a separação entre 
poderes" e os "direitos e garantias individuais". 

          Novamente, de forma implícita, o constituinte previu a vedação da reforma 
constitucional que implicasse em retrocesso em tais matérias, na tentativa evidente de 
preservar as conquistas que caracterizavam, à época, um avanço social e o início de uma 
caminhada rumo à sua efetividade. 

          Vale lembrar, conforme salienta Eduardo CAMBI que "tal proibição de retrocesso não 
é absoluta, não servindo para engessar a argumentação e os espaços democráticos, mas apenas 
para assegurar condições materiais básicas para o exercício democrático de todos" (2009, 
p.229). 

          Sobre a proteção que emana do princípio, Felipe DERBLI enuncia: 
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O que se quer dizer, neste ponto, é que o reconhecimento do princípio da proibição de 
retrocesso social é capaz de oferecer aos cidadãos alguma proteção em face do turbilhão de 
transformações que assola o mundo nos dias de hoje. Particularmente no caso do Brasil, é 
absolutamente necessário que se vislumbre, na Constituição, princípio que permita a proteção 
dos patamares já alcançados e consolidados na diária missão de cumprimento do projeto de 
justiça social delineado pela Constituição - que, por isso, devem ter a sua disciplina 
infraconstitucional minimamente preservada das constantes e bruscas modificações que 
atualmente acometem a realidade política, econômica e social no país e no mundo. (2007, 
p.290) 

  

          Muito se pode considerar a relação da proteção da dignidade da pessoa humana com a 
cláusula da proibição de retrocesso, haja vista que a intenção primordial desta vedação é a de 
proteger o núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais e sociais conquistados pelo 
cidadão, em matriz constitucional e infraconstitucional. 

          Neste sentido, para Paulo OTERO, dentre os princípios que a tutela da segurança e a 
proteção da confiança devem respeitar, deverá se observar os seguintes: 

  

(iii) O princípio da proibição de retroactividade de normas que imponham ou envolvam 
(directa ou indirectamente) sacrifícios de natureza pessoal (artigo 29.º, n.os 1,3 e 4) ou 
patrimonial (artigo 103.º, n.º 3) e ainda, em termos gerais, de todas as normas que traduzem a 
restrição (e, por maioria de razão, a proibição) do exercício de posições jurídicas subjectivas 
(artigo 18.º, n.º3); (iv) O princípio da proibição de retrocesso das normas dotadas de uma 
conexão íntima com a proteção da inviolabilidade da vida humana e as condições mínimas 
indispensáveis à garantia da dignidade humana. (2010, p.89) 

  

          Portanto, o princípio da proibição de retrocesso, deverá sempre ser encarado como 
aliado da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, 
previsto no art.1º, III da Constituição Federal, sendo que a partir desta análise, poderá se 
verificar se determinada modificação legislativa pode ou não ser considerada retrocesso. 

  

  

2 A proibição de retrocesso no Direito Ambiental 

  

          O direito fundamental ao meio ambiente equilibrado está previsto no artigo 225 da 
Constituição de 1988, portanto, fora do Título II que tratou dos direitos fundamentais e diante 
disso é de se indagar se a estes direitos também se aplicaria o princípio da proibição de 
retrocesso. 
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          Inicialmente é importante destacar que a localização do dispositivo não impede o seu 
reconhecimento como direito fundamental. No primeiro caso levado a julgamento após a 
promulgação da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como garantia 
individual assegurada ao contribuinte o princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 
"b", da Constituição Federal, ou seja, fora do art. 5º, da Constituição (ADIN 939-7). 

          Ademais, diante da cláusula de abertura prevista no art. 5º, § 2º da Constituição, muito 
outros direitos fundamentais existem decorrentes de seus princípios e dos tratados 
internacionais. 

          Importante acrescentar que uma das características dos direitos fundamentais é a 
indivisibilidade. 

          Segundo Walter Claudius ROTHENBURG: 

  

A indivisibilidade dos direitos fundamentais indica a necessidade de respeito e 
desenvolvimento de todas as categorias de direitos fundamentais - assim, os direitos de 
proteção (especialmente os clássicos direitos individuais ou liberdades públicas) como os 
direitos a prestação (especialmente os direitos sociais) - e, nesse sentido complementário, 
evoca a interdependência, inter-relação dos direitos fundamentais. (1999, p.57) 

  

          Sob esta perspectiva Carlos WEIS salienta que: 

  

A indivisibilidade, então, está ligada ao objetivo maior do sistema internacional de direitos 
humanos: a promoção e garantia da dignidade do ser humano. Ao se afirmar que os direitos 
humanos são indivisíveis se está a dizer que não existe meio-termo: só há vida 
verdadeiramente digna se todos os direitos previstos no Direito Internacional dos Direitos 
Humanos estiverem sendo respeitados, sejam civis e políticos, sejam econômicos, sociais e 
culturais. (1999, p.118) 

  

          Percebe-se, então, que os direitos fundamentais não podem ser tratados sob regimes 
jurídicos diferentes. Se o direito ao meio ambiente equilibrado é direito fundamental, não é 
possível tratá-lo de forma diversa que o direito à vida. Direitos individuais, sociais e de 
solidariedade merecem o mesmo tratamento jurídico e por isso, se ao direito à vida e ao 
direito à irredutibilidade do salário, se aplica o princípio da proibição do retrocesso, não há 
razão para a sua não aplicação em relação aos direitos de solidariedade, no caso o direito ao 
meio ambiente equilibrado. 

          Outra característica que confirma tal raciocínio é a da interdependência. Carlos WEIS 
escreve que essa característica "não distingue direitos civis e políticos ou econômicos, sociais 
e culturais, pois a realização de um direito específico pode depender (como geralmente 
ocorre) do respeito e promoção de diversos outros, independentemente de sua classificação". 
(1999, p. 118) 
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          Vale notar aqui que as características da indivisibilidade e da interdependência estão 
presentes em documentos internacionais, tendo a Conferência Mundial de Direitos Humanos, 
realizada em Viena, em 15 de junho de 1993, aprovado a Declaração e o Programa de Ação 
de Viena, proclamando no seu art. 5º que "todos os direitos humanos são universais, 
indivisíveis e interdependentes e estão relacionados entre si". 

          Esse mesmo raciocínio, qual seja, o de que às várias dimensões de direitos deve ser 
aplicado o mesmo regime jurídico, pode ser aplicado em relação às cláusulas pétreas. Embora 
o art. 60, § 4º, inciso IV da Constituição fale apenas em "direitos e garantias individuais", não 
há dúvida de que a melhor interpretação, diante dos princípios da interdependência e da 
indivisibilidade dos direitos fundamentais, é a de que todos os direitos fundamentais são 
cláusulas pétreas da Constituição (BREGA FILHO, 2002). 

          Mas não estaríamos aqui engessando a Constituição (com as cláusulas pétreas) e as 
normas infraconstitucionais (com a proibição de retrocesso)? 

          A resposta é negativa. A existência das cláusulas pétreas e da proibição do retrocesso 
não impede a modificação do texto constitucional. O texto, em sua forma, pode ser 
modificado. O que não se admite é a alteração do conteúdo material do direito. 

          A respeito do tema, VIEIRA DE ANDRADE aponta o seguinte: 

  

A obrigação imposta ao poder de revisão de 'respeitar' os direitos, liberdades e garantias não 
significa que o articulado desta parte da Constituição não possa ser revisto e tenha de 
permanecer exatamente como está. Não são os preceitos constitucionais em si que não são 
irrevisíveis, mas o sentido dos princípios ou normas que albergam. (1998, p.316) 

  

          Vale notar que muitas vezes, até mesmo para preservar um direito fundamental, exige-
se a mudança do texto constitucional. Como exemplo disso, podemos recordar a emenda 
constitucional da reforma da previdência (EC nº41/2003). Com a elevação da expectativa de 
vida dos brasileiros, somente a reforma permitiria a manutenção da previdência, ou seja, ainda 
que alterando o texto constitucional, ainda que modificando expectativas de direitos, manteve-
se o direto à previdência como direito fundamental do trabalhador brasileiro. 

          A questão, portanto, não está ligada exclusivamente ao texto, mas sim ao conteúdo 
material do direito fundamental que está sendo analisado. 

          Seguindo esta perspectiva, Alexandra ARAGÃO menciona a proibição do retrocesso 
ecológico como elemento basilar do Direito Comunitário do Meio Ambiente: 

  

No âmbito interno, o princípio da proibição do retrocesso ecológico, espécie de cláusula rebus 
sic stantibus, significa que, a menos que as circunstâncias de facto se alterem 
significativamente, não é de admitir o recuo para níveis de protecção inferiores aos 
anteriormente consagrados. Nesta vertente, o princípio põe limites à adopção de legislação de 
revisão ou revogatória. As circunstâncias de facto às quais nos referimos são, por exemplo, o 
afastamento do perigo de extinção antropogénica, isto é, a efectiva recuperação ecológica do 
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bem cuja protecção era regulada pela lei vigente, desde que cientificamente comprovada; ou a 
confirmação científica de que a lei vigente não era a forma mais adequada de proteção do bem 
natural carecido de protecção. Internamente, o princípio do retrocesso ecológico significa, por 
outro lado, que a suspensão da legislação em vigor só é de admitir se se verificar uma situação 
de calamidade pública, um estado de sítio ou um estado de emergência grave. Neste caso, o 
retrocesso ecológico será necessariamente transitório, correspondendo ao período em que se 
verifica o estado de excepção. (2011, p.57-58) 

  

          De acordo com a autora, portanto, o princípio deve consagrar integralmente as normas 
ecológicas previstas para prevenção do meio ambiente em relação à legislação de revisão. 

          Ainda que se admita a relatividade da aplicação do princípio, em hipóteses específicas, 
como as citadas, evidencia-se a sua aplicação a todo custo, privilegiando o critério substancial 
do direito ecológico em discussão. 

          Sobre a aplicação do princípio em matéria ambiental, Carlos Alberto MOLINARO 
aponta: 

  

O legislador constitucional brasileiro de 1988 já se esforçou para responder algumas dessas 
perguntas, pois elevou o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado à qualidade de 
direito fundamental à vida; mais ainda, elevou-o à qualidade de um direito fundamental 
acrônico, vale dizer, que não está submetido ao tempo linear, qualificando-o como um direito 
fundamental kairológico, isto é, oportuno, "o 'bem' no tempo" (Aristóteles), que sobrevive no 
tempo memorial, transmitido entre gerações; (...) (2007, p.71) 

  

          Concluindo, parece claro que o princípio da proibição de retrocesso se aplica ao Direito 
Ambiental sempre quando se tratar de norma que tenha como característica a 
fundamentalidade, ou seja, normas que constituam a base axiológica sobre a qual se assenta o 
ordenamento jurídico. 

  

2.1 Os tribunais superiores e a cláusula de proibição de retrocesso 

  

          Embora o tema já venha sendo discutido no Brasil, apenas recentemente o princípio da 
proibição de retrocesso passou a ser discutido nos tribunais superiores. 

          No Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Celso de Mello, 
mencionou-se a necessidade de respeito ao princípio da proibição de retrocesso em face do 
direito à saúde, especificamente no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos e 
tratamento médico. 

          Valendo-se da defesa da judicialização de políticas públicas, o Ministro Celso de Mello 
aduz que: 
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Para além de todas as considerações que venho de fazer, há, ainda, Senhor Presidente, um 
outro parâmetro constitucional que merece ser invocado. Refiro-me ao princípio da proibição 
do retrocesso, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam 
desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele 
vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário (...). Na realidade, a cláusula que 
proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira 
dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à 
saúde), impedindo, em conseqüência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, 
uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto nas hipóteses - de todo 
inocorrente na espécie - em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas 
instâncias governamentais. (STF, 2010, online) 

  

          Em seu voto, o Ministro aduz sobre a necessidade de se garantir o direito à saúde 
através da atuação administrativa do poder público, bem como a necessidade de se combater a 
potencial omissão estatal na promoção deste direito. 

          As conquistas alicerçadas no ordenamento jurídico não poderão ser objeto de mudanças 
em seu núcleo essencial, sem a criação de outros mecanismos compensatórios, sob pena de 
implicarem numa "revogação, anulação ou aniquilação" pura e simples deste núcleo, que deve 
ser o limite da atividade legislativa. 

          Isso mostra, inclusive, que não há como se aplicar o princípio da proibição de 
retrocesso apenas a uma categoria de direitos fundamentais, dado seu caráter de 
essencialidade e aplicabilidade imediata. O princípio deve ser aplicado a todo e qualquer 
direito fundamental, inclusive ao meio ambiente. 

          Prova disso, é que no Superior Tribunal de Justiça, em acórdão da lavra do Ministro 
Herman Benjamin, reconheceu-se a incidência do princípio em relação a direito urbanístico-
ambiental. 

          O caso referia-se à ocupação imobiliária por meio de loteamento de áreas verdes do 
centro da cidade de São Paulo-SP. O acórdão reconheceu a inalterabilidade de tais "áreas 
solitárias", por evidenciarem espaços de convivência urbana marcados pela qualidade de vida, 
voltados às presentes e futuras gerações. 

          Assim, observou-se, além da farta proteção constitucional ostentada ao meio ambiente, 
também a garantia do disposto no art. 26, VII da Lei de Lehmann (Lei 6766/79), que prevê 
que os contratos de compra e venda deverão observar as restrições urbanísticas do loteamento. 

          Desta forma, a natureza urbanístico-ambiental do preceito deve ser garantida em face de 
qualquer tentativa voltada à sua minimização ou extinção. 

          A seguir, colacionamos trecho do referido acórdão: 

  

(...) 7. Negar a legalidade ou legitimidade de restrições urbanístico-ambientais convencionais, 
mais rígidas que as legais, implicaria recusar cumprimento ao art. 26, VII, da Lei Lehmann, o 
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que abriria à especulação imobiliária ilhas verdes solitárias de São Paulo (e de outras cidades 
brasileiras), como o Jardim Europa, o Jardim América, o Pacaembu, o Alto de Pinheiros e, no 
caso dos autos, o Alto da Lapa e a Bela Aliança (City Lapa). (...) 11. O exercício do ius 
variandi, para flexibilizar restrições urbanístico-ambientais contratuais, haverá de respeitar o 
ato jurídico perfeito e o licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito 
Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente escassez de espaços 
verdes e dilapidação da qualidade de vida nas cidades. Por isso mesmo, submete-se ao 
princípio da não-regressão (ou, por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso), 
garantia de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão 
diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes. (...) (STJ, 2010, online) 

  

          Fica evidente, portanto, que o princípio da proibição de retrocesso, embora não previsto 
expressamente na Constituição Federal, é princípio implícito, já reconhecido pela doutrina e 
pela jurisprudência. 

  

  

3 Proporcionalidade e não-retrocesso  

  

          A grande questão, contudo, é como aplicar o princípio do não-retrocesso na 
interpretação constitucional. Não é possível dizer, por exemplo, que toda e qualquer 
modificação sobre o tema "direitos fundamentais" seja um retrocesso. Muitas vezes, em razão 
das mudanças na sociedade, também é preciso modificar as normas constitucionais e 
infraconstitucionais. Exige-se, então, que o intérprete eleja critérios para não reconhecer 
inconstitucionalidade onde não há. 

          Embora possa parecer que a solução para as questões a serem analisadas seja 
extremamente subjetiva, não há como fugir, neste caso, dos critérios do princípio da 
proporcionalidade ou da proibição de excesso. 

          Ingo SARLET considera inevitável a utilização do princípio da proporcionalidade na 
avaliação de uma situação específica a ensejar a aplicação do princípio da proibição de 
retrocesso. 

  

Outro aspecto que merece ser destacado é o fato de que a amplitude e a intensidade da 
proteção aplicada pela ordem constitucional às posições jurídico-subjetivas na esfera social, 
tanto no plano constitucional, quanto ao nível da legislação ordinária, dependem de uma 
análise centrada nas especificidades do caso concreto, exigindo um procedimento tópico-
sistemático, já que nos parece inviável o estabelecimento de critérios abstratos e genéricos, a 
não ser o próprio reconhecimento de uma proibição meramente relativa de retrocesso. (2007, 
p.19) 
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          O princípio da proibição de retrocesso social atua, sobretudo, relacionado à vedação 
dirigida ao legislador, para coibir mudanças que não caracterizem avanços sociais, implicando 
na concepção da máxima da proporcionalidade. 

          Acerca do tema, Robert ALEXY enfatiza: 

  

Afirmar que a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade significa que a 
proporcionalidade, com suas três máximas parciais da adequação, da necessidade 
(mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido estrito 
(mandamento de sopesamento propriamente dito), decorre logicamente da natureza dos 
princípios, ou seja, que a proporcionalidade é deduzível dessa natureza. (2008, p.116-117) 

  

          A máxima da proporcionalidade, portanto, está inteiramente ligada à discussão acerca 
da possibilidade de restrições de direitos fundamentais, ou seja, à proteção efetiva de seu 
conteúdo essencial. 

          Para ALEXY, a restrição às restrições de direitos fundamentais está limitada à 
"proibição de afetação dos direitos fundamentais em seu conteúdo essencial" (Ibid, p.296). 
Para tanto, traz o exemplo do art.19, §2º da Constituição alemã (Lei Fundamental de Bonn de 
1949)[4], ao proibir expressamente a afetação desses direitos em seu núcleo essencial, 
estabelecendo um limite à restrição e à restringibilidade dos direitos fundamentais. 

  

Uma interpretação objetiva, como, por exemplo, a de Friedrich Klein, segundo a qual o art.19, 
§2º, proíbe "que a validade de uma disposição de direito fundamental seja de tal forma 
reduzida que se torne insignificante para todos os indivíduos ou para a maior parte deles ou 
ainda para a vida social", pode até coexistir com as interpretações da teoria subjetiva, mas não 
poderá substituí-la. Que o problema da garantia do conteúdo essencial seja provavelmente 
mais facilmente solucionável no âmbito de uma teoria objetiva que no âmbito de uma teoria 
subjetiva não é uma razão suficiente para desprezar essa última. A natureza dos direito 
fundamentais como direitos dos indivíduos milita, no mínimo, de uma coexistência de uma 
teoria subjetiva e de uma teoria objetiva. (Ibid, p.297) 

  

          O caráter subjetivo de que trata o autor diz respeito à relativização desse processo 
através da técnica do sopesamento, onde a "garantia do conteúdo essencial é reduzida à 
máxima da proporcionalidade". (Ibid, p.298) 

          Sobre a proteção do núcleo essencial[5] na Lei Fundamental de Bonn, Gilmar 
MENDES et al. aponta que: 

  

Essa disposição, que pode ser considerada uma reação contra os abusos cometidos pelo 
nacional-socialismo, atendia também aos reclamos da doutrina constitucional da época de 
Weimar, que, como visto, ansiava por impor limites à ação legislativa no âmbito dos direitos 
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fundamentais. (...) De ressaltar, porém, que, enquanto princípio expressamente consagrado na 
Constituição ou enquanto postulado constitucional imanente, o princípio da proteção do 
núcleo essencial destina-se a evitar o esvaziamento do conteúdo do direito fundamental 
decorrente de restrições descabidas, desmesuradas ou desproporcionais. (2008, p.316) 

  

          Assim, a proteção do núcleo essencial constitui-se condição elementar para se coibir 
potencial abuso contra o caráter substancial de um direito fundamental, ou seja, sua 
característica primordial, sem a qual não possuiria razão de existência no ordenamento 
constitucional. 

          Igualmente, tal proteção remete à obrigatoriedade em se utilizar o princípio da 
proporcionalidade na prática da defesa do núcleo essencial de um direito fundamental. 

  

Portanto, a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição 
de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade 
constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a 
compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade. Essa 
orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal (Gesetzesvorbehalt) no 
princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt dês verhältnismässigen Gesetzes), 
pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, 
mas também a adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos 
(Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit) (Ibid, 
p.331-332) 

  

          A temática envolvendo o núcleo essencial sob a perspectiva da proporcionalidade é 
também analisada por CANOTILHO e MOREIRA: 

  

A questão do conteúdo essencial de um direito não pode equacionar-se senão em confronto 
com outro bem; mas, nos termos da Constituição, nunca essa ponderação poderá conduzir à 
aniquilação de qualquer direito fundamental. A garantia do núcleo essencial é um mais em 
relação ao princípio da proporcionalidade. A própria definição de conteúdo essencial é, por 
isso mesmo, controvertida. Umas vezes, aponta-se como critério saber se a restrição deixa 
algum sentido útil ao direito fundamental, isto é, se há possibilidade de este, depois de 
restringido, ainda poder desempenhar a sua finalidade; outras vezes, o núcleo essencial é 
identificado com a subsistência de um mínimo de autonomia da posição jurídica do cidadão 
face ao Estado, havendo intromissão no núcleo essencial quando o cidadão for convertido em 
mero objecto da actividade estadual. (2007, p.395) 

  

          Dessa forma, a proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais converge à idéia 
da proporcionalidade no sentido de proteger este conteúdo em seu caráter essencial, evitando-
se, assim, a possibilidade de modificação negativa ou supressão de direitos fundamentais, em 
seu viés substancial. 
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          Eis o momento em que surge a relação entre o princípio da proibição de retrocesso e a 
máxima da proporcionalidade. Ambos estão intrinsecamente ligados e são interdependentes 
na medida em que a possibilidade da invocação do primeiro está intimamente condicionada à 
utilização do segundo, a prestigiar, essencialmente, o núcleo essencial do direito fundamental 
em questão. 

          Assim, em um conflito específico, deve-se sopesar acerca da possibilidade de redação 
nova modificar o dispositivo legal já assente no ordenamento jurídico, sem que essa 
modificação implique em potencial retrocesso ao direito substancial assegurado. 

          A importância do postulado da proporcionalidade é essencial na constante evolução das 
garantias fundamentais, pois na hipótese de modificação benéfica de um direito (o que 
evidentemente não caracteriza retrocesso), tem-se a possibilidade de aprimoramento de seu 
núcleo essencial. 

  

4 O Projeto de Lei 1876/99 para alteração do Código Florestal 

  

          No transcorrer do presente artigo, afirmamos que o princípio da proibição de retrocesso 
pode ser aplicado a todos os direitos fundamentais, mas deve ser analisado caso a caso. Não é 
possível estabelecer uma "regra de ouro" para a resolução de todos os casos, sendo necessário 
aplicarmos, em especial, o princípio da proporcionalidade. 

          Feita esta ressalva, faz-se necessário tecermos algumas considerações a respeito da 
reforma da Lei nº 4771/65 (Código Florestal) por meio do projeto de lei nº 1876/99, hoje 
representado pelo substitutivo do deputado Aldo Rebelo, relator do projeto. 

          Com um discurso de apelo ao desenvolvimento sustentável, o substitutivo propõe 
mudanças consideráveis, privilegiando a produção agrícola em detrimento da proteção 
ambiental já assegurada. Os pontos mais polêmicos versam sobre: (i) redução das áreas de 
preservação permanente (APPs); (ii) possibilidade da compensação das APPs nas áreas de 
reserva legal; (iii) anistia para os desmatadores; e (iv) eliminação da reserva legal para 
propriedades com menos de 4 (quatro) módulos rurais. 

          Tais mudanças trarão forte impacto para o meio ambiente e por certo representam um 
potencial retrocesso na legislação ambiental. A dúvida é se dentro do critério de 
proporcionalidade, tais modificações são necessárias. 

          Vemos que o atual Código Florestal entrou em vigor em 1965 e pela inexistência da 
fiscalização do Estado, nunca foi um empecilho para a degradação ambiental. A partir da 
Constituição Federal, quando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ganhou 
assento constitucional, a proteção passou a ser mais efetiva. Exemplo disso é a atuação do 
Ministério Público, que sendo um dos legitimados para a defesa do meio ambiente, passou a 
obrigar proprietários rurais a respeitarem a legislação ambiental. 

          Outrossim, a Constituição em seu art. 186 estabeleceu que somente cumpre a função 
social da propriedade aquela que, seguindo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 
utiliza de forma adequada os recursos naturais disponíveis e preserva o meio ambiente. 
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          Seguindo o que estabelece a Constituição, nossos tribunais cada vez mais têm decidido 
pela constitucionalidade das restrições ao direito de propriedade que devem observar as 
imposições legais. Exatamente por isso os "ruralistas" passaram a pressionar o governo para 
reformar a legislação ambiental. Não se trata então de uma necessidade premente que 
justifique o retrocesso. Não é a produção agrícola que exige a mudança da legislação. O que 
se quer é livrar os maus proprietários que descumpriram a legislação e, por conta disso, não 
cumprem a função social ambiental da propriedade. 

          Assim, não existe uma justificativa técnica para amparar o retrocesso, diante do que 
entendemos que as mudanças, como um todo, violam o princípio da proibição de retrocesso. 

          Neste sentido, pode-se estabelecer que: 

  

A "fragilização" da proteção ambiental ocasionada pelo aviltamento da reserva legal e da área 
de preservação permanente trará reflexo direto nas condições de bem-estar da população 
brasileira, em flagrante violação ao direito fundamental ao mínimo existencial 
socioambiental. E, quando se fala em direitos fundamentais, considerando a sua centralidade 
no sistema constitucional brasileiro (Pós-1988), as limitações por eles sofridas, especialmente 
por conta da atividade legislativa infraconstitucional, devem atender ao imperativo da 
proporcionalidade. Nesse sentido, é bom lembrar que democracia constitucional é muito mais 
do que uma regra majoritária parlamentar, ou seja, há muito mais em jogo e os direitos 
fundamentais, nesse sentido, cumprem justamente o papel de limitador da discricionariedade 
do legislador. Se verificada violação ao conteúdo essencial do direito fundamental que sofreu 
limitações legislativas - no caso, o núcleo essencial do direito fundamental ao ambiente e 
também do próprio mínimo existencial socioambiental, como ocorre de forma cristalina nas 
alterações pretendidas para o Código Florestal Brasileiro -, impõe-se a decretação da 
inconstitucionalidade da lei em questão. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, online) 

  

          É certo que em alguns pontos as mudanças são possíveis, mas nos pontos mais 
polêmicos, como o da supressão da reserva legal para pequenas propriedades e a redução da 
metragem para as APPs, há evidente violação, passível de decretação de sua 
inconstitucionalidade. 

          Desde 1988, a produção agrícola no Brasil aumentou muito, sem que tenha havido uma 
correspondente expansão na área plantada. Fatores como a mecanização, o aumento dos 
preços dos produtos agrícolas, além de investimentos em tecnologia, em infra-estrutura e em 
pesquisa, fizeram com que a produção agrícola saltasse de 66,3 milhões de toneladas de grãos, 
em uma área plantada de 42.243,3 mil hectares (safra 1988/1989), para uma estimativa de 
produção de 157,4 milhões de toneladas, em uma área plantada de 49.257,4 mil hectares, ou 
seja, a área plantada aumentou pouco mais de 20%, enquanto a produção aumentou quase 
140%. (CONAB, 2011, online) 

          Diante disso, se realmente se deseja aumentar a produção agrícola no Brasil, não é 
necessário diminuir as garantias ao meio ambiente. Não pode o governo ser avalista da 
degradação ambiental através da reforma do Código Florestal. Deve, isto sim, fomentar o 
investimento em tecnologia, a fim de que, sem redução da proteção ambiental, a produção 
agrícola aumente. 
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          A proteção ambiental não pode ser considerada um empecilho ao desenvolvimento 
agrário. A defesa da reforma nos moldes do projeto de lei nº 1876/99, hoje representado pelo 
substitutivo do deputado Aldo Rebelo, relator do projeto, aponta a legislação ambiental como 
um obstáculo ao desenvolvimento, na vã tentativa de ofuscar problemas estruturais do Estado 
brasileiro (como a altíssima carga tributária, a falta de subsídios e de políticas públicas aos 
produtores rurais). 

  

CONCLUSÕES 

  

          A existência de uma robusta proteção aos direitos fundamentais sociais pela 
Constituição de 1988 é fator impulsionador na promoção da defesa do princípio da proibição 
de retrocesso. 

          Ainda que sua defesa esteja condicionada à interpretação constitucional, face ao seu 
caráter implícito no texto legal, tem-se plenamente aceitável sua aplicação em matéria 
ambiental, de forma a garantir os direitos assegurados desta categoria. 

          Fator ímpar neste debate e que fundamenta a proteção das conquistas atinentes ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é o caráter de indisponibilidade deste direito, sobretudo 
porque se constitui direito difuso de solidariedade, vislumbrado na proteção das futuras 
gerações. 

          É necessário, ainda, ressaltar a importância da interação entre os princípios da proibição 
de retrocesso e da proporcionalidade, relação primordial para a proteção do núcleo essencial 
dos direitos fundamentais sujeitos a supressões ou modificações negativas. 

          Em matéria ambiental, infelizmente, são cada vez mais comuns interesses econômicos 
transvestidos pelo discurso de desenvolvimento sustentável que, não raras vezes, restam 
amparados em legislação de reforma que falsamente versa sobre a defesa do meio ambiente 
aliada ao progresso social, como o substitutivo ao projeto de lei para reforma do Código 
Florestal, tratado no item 4. 

          O princípio da proibição de retrocesso ambiental ainda tem um longo caminho a 
percorrer, mas já o faz de maneira virtuosa, sobretudo pela jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, revelando-se o mecanismo necessário e efetivo na proteção dos direitos 
ambientais nobremente assegurados. 
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NOTAS: 

   

 

  

[1] "Art.5º: 1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de 
reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer 
atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou 
liberdades reconhecidos no presente Pacto por ou impor-lhes limitações mais amplas do que 
aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos 
humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado-parte no presente Pacto 
em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente 
Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau." 

  

[2] "Art. 5º: 1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido 
de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer 
atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou 
liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que 
aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos 
humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, 
convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente Pacto não os 
reconheça ou os reconheça em menor grau." 

  

[3] Ingo SARLET contempla tal relação: "Não hesitamos, portanto, em afirmar que o 
princípio fundamental da proibição (relativa) de retrocesso na esfera social, seja ele 
implementado por meio de reconhecimento de 'cláusulas pétreas', seja ela desenvolvido 
implicitamente a partir de outros princípios constitucionais, constitui-se não apenas em 
salvaguarda do Estado social de direito, ou, caso preferimos, da justiça material, mas 
principalmente da própria dignidade da pessoa humana, valor-guia de toda a ordem 
constitucional e objetivo permanente de toda ordem jurídica que se pretenda legítima" (2007, 
online). 
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[4] O artigo 19, §2º da Constituição alemã prevê expressamente que um direito fundamental 
não deve ser ofendido na sua essência em hipótese alguma: Article 19 (2) In no case may the 
essence of a basic right be affected. (BASIC LAW FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY, 2008, online). 

  

[5] Dois modelos básicos tentam explicar a controvérsia acerca do núcleo essencial: a teoria 
absoluta e a teoria relativa. A primeira entende, objetivamente, o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais como unidade substancial autônoma, que estaria sempre a salvo de eventual 
decisão legislativa. Já a teoria relativa afirma que o núcleo essencial há de ser definido para 
cada caso, sendo aferido mediante processo de ponderação entre meios e fins, com base no 
princípio da proporcionalidade. Ambas são utilizadas na doutrina e jurisprudência e possuem 
suas fragilidades. (MENDES et al., 2008, p.317) 
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A PROTEÇÃO AMBIENTAL PELA INTERVENÇÃO DO PODER 
PÚBLICO NO DOMÍNIO ECONÔMICO POR MEIO DA 

EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA: A DEDUÇÃO NO IMPOSTO DE 
RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA 
DOAÇÕES OU PATROCINIOS A PROJETOS AMBIENTAIS 

 
ENVIRONMENTAL ACTION FOR THE PROTECTION OF PUBLIC AUTHORITIES IN 
THE FIELD THROUGH THE ECONOMIC EXTRAFISCALITY TAX: A REDUCTION IN 

INCOME AND REVENUES OF ANY KIND OR GRANTS FOR ENVIRONMENTAL 
PROJECTS SPONSORSHIP 

 
 
 

Leonardo Dias da Cunha 
 

RESUMO 
Mundialmente o desenvolvimento econômico se encontra em um ponto crucial em que o 
modelo vigente deve ser substituído por outro que não se autodestrua, ou seja, deve-se optar 
por um modelo em que o desenvolvimento propicie às futuras gerações a permanência da vida 
com qualidade no planeta, tendo-se em conta também os campos social e ambiental. 
Utilizando-se de políticas fiscais e da extrafiscalidade tributária como meio de favorecer a 
implementação desse novo paradigma, propõe-se incentivos fiscais como a dedução no 
imposto de renda e proventos de qualquer natureza para pessoas físicas e jurídicas visando a 
favorecer ações ambientais de interesse geral da sociedade, estimulando doações ao Fundo 
Nacional de Meio Ambiente, patrocínio ou doações a projetos ambientais, abrangendo 
inclusive reflorestamentos, estimulando também que os agentes econômicos em seus 
processos industriais adotem novos equipamentos e recursos tecnológicos que atendam às 
normas de proteção ambiental, reduzindo-se o custo na utilização de “tecnologia limpa”, 
favorecendo a consecução da atividade econômica em consonância com a proteção ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO; 
EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA; INCENTIVOS FISCAIS; PROTEÇÃO 
AMBIENTAL. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
 
ABSTRACT 
The world economic development is at a crucial point that the current model needs to be 
changed to another one that isn’t self-destruct, better, the world should choose a model that 
the development would give to the future generations quality life, thinking also about social 
and environmental fields. Using tax politics and tax as a means of stimulating function to 
facilitate the implanting of this new paradigm, we propose tax incentives as a deduction in 
income tax and earnings of any nature to individuals and companies seeking to promote 
environmental initiatives in the public interest society, encouraging donations to the National 
Environment Fund, sponsorship or donations to environmental projects, including 
reforestation, thus stimulating economic agents in their industrial processes to adopt new 
equipment and technological resources that meet environmental standards, reducing the cost 
in the use of "clean technology" favors the achievement of economic activity in line with 
environmental protection. 
KEYWORDS: INTERVENTION ECONOMIC HARDSHIP IN THE FIELD; 
EXTRAFISCALITY TAX; TAX INCENTIVES; ENVIRONMENTAL PROTECTION; 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O desenvolvimento econômico na maioria das vezes ignora a necessidade premente da 
proteção dos recursos naturais do planeta. E aquele modelo de desenvolvimento a todo custo, 
na busca constante apenas de lucro cada vez maior, tem trazido consequências nefastas ao 
planeta, que vem sofrendo diversas modificações advindas da intervenção humana 
degradante. 

Tais modificações traduzem o acentuado desequilíbrio que ocorre no meio ambiente, bem 
como, a emergencial necessidade da quebra de paradigmas no modelo econômico até então 
adotado. 

A exploração econômica deve tomar novos rumos, propiciando um desenvolvimento que 
viabilize a continuidade da vida no planeta[1]. 

Nesse sentido, Leonardo Boff vaticina sobre a idealização equivocada na utilização dos 
recursos ambientais como se fossem infinitos, o que leva a uma situação insustentável da vida 
no planeta. E, em continuidade, assevera sobre a necessidade de mudanças de hábitos de 
consumo, informados pela Educação, e da necessidade urgente de se desenvolver a dimensão 
ética em cada indivíduo no cuidado com o planeta[2]. 

O desenvolvimento econômico deve estar obrigatoriamente interligado ao meio ambiente, 
devendo, ambos, receberem tratamento em conjunto, evitando-se políticas desvinculadas, já 
que fazem parte de um sistema intricado de causa e efeito. Deteriorando-se o meio ambiente 
não tem como se manter o desenvolvimento, como também ao se ignorar as consequências da 
destruição ambiental, pelo crescimento econômico irracional, dificulta-se a implementação da 
proteção ambiental[3]. 

Esse desenvolvimento, tendo em conta os campos econômico, social e ambiental - 
racionalizando o uso dos recursos do planeta -, acabou criando um novo conceito denominado 
de desenvolvimento sustentável[4], que supre a necessidade da atual geração sem que se 
comprometa o atendimento das necessidades das gerações futuras. Todavia, para que se 
operacionalize a consecução desse novo paradigma, deve-se investir imediatamente em 
educação e fomentos às ações favoráveis à questão ambiental. 

Como corolário do direito a vida, um meio ambiente de qualidade fora erigido ao patamar 
constitucional de garantia fundamental, devendo ser protegido também pelo Estado (e em face 
do mesmo), por meio de políticas públicas interventivas na economia. 

Cumpre ressaltar que, segundo os ensinamentos abalizados de Édis Milaré, não teria mais, o 
Poder Público, a mera faculdade de agir em prol do meio ambiente, constituindo-se, a ação 
positiva de defesa e preservação, uma atuação vinculada, sendo um dever constitucional 
representado por verdadeiras obrigações de fazer[5]. 

  

2. A INTERVENÇÃO ESTATAL NA ORDEM ECONÔMICA INFORMADA PELO 
DIREITO TRIBUTÁRIO COMO MEIO EFETIVADOR DA PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 
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Conforme preceituado na Carta Magna, a Ordem Econômica tem por objetivo garantir a todos 
uma existência digna, devendo se pautar por alguns princípios, dentre os quais, a defesa do 
meio ambiente, que pode até mesmo receber tratamento diferenciado, conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos produtivos[6]. 

Como a dignidade humana é um dos fundamentos do Estado Democrático Brasileiro, acaba se 
refletindo na garantia de se viver em meio ambiente equilibrado, em que a defesa da vida com 
qualidade deve primar como pressuposto para o alcance dos demais direitos. 

Soma-se a isso, que esta insculpido no Art. 192 do Diploma Maior, o dever de o sistema 
financeiro nacional se estruturar atendendo ao interesses coletivos de forma que se promova o 
desenvolvimento equilibrado do país. 

Sendo um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é garantia Constitucional[7], como também o é, a 
determinação de o Poder Público e a coletividade defendê-lo e preservá-lo para presentes e 
futuras gerações. 

Nessa esteira, definido como objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente, a intervenção 
estatal é meio para que haja a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação ambiental[8]. 

No tocante a esse estudo, interessa a intervenção indireta do Poder Público no domínio 
econômico, fomentando atividades, apoiando a iniciativa privada e estimulando determinados 
comportamentos que sejam favoráveis ao meio ambiente. 

Embora várias atividades econômicas sejam poluidoras, são também, necessárias ao 
desenvolvimento do país. Em contrapartida, faz-se imperioso o uso de meios mitigadores ou 
neutralizadores dos danos ao meio ambiente. 

Por conseguinte, por meio de seu poder normativo e regulador, o Estado exercerá suas 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento das atividades econômicas[9], de forma 
que, intervindo no âmbito privado, favoreça a questão ambiental. 

Nos ensinamentos de Paulo Henrique do Amaral, o custo da poluição gerada acaba sendo 
internalizada pela coletividade, constituindo-se numa externalidade negativa - uma falha de 
mercado -, que deverá ser corrigida pelo uso de medidas administrativas, criminais, civis ou 
tributárias. Destaca ainda que, mesmo essas medidas não sendo excludentes entre si, as 
normas de caráter tributário têm grandiosa importância na correção das citadas falhas[10]. 

O Estado, de acordo com o magistério de Alfredo Augusto Becker, age com o intuito de obter, 
manter e desenvolver o bem comum. Já o conteúdo desse bem, depende da filosofia moral do 
Estado, que faz uso do direito como instrumento que atua por meio das regras de conduta, 
sobre as quais o fazer ou o não fazer do homem deve se sujeitar[11]. 

Nesse ínterim, Lise Tupiassu leciona que o direito seria peça fundamental para o 
funcionamento da estrutura social, sendo instrumento pelo qual se gere a vida em sociedade, 
alterando ou sendo alterado por essa realidade de acordo com evolução histórica, própria de 
cada cultura[12]. 
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Em vista disso, evidencia-se que o direito pode ser um ótimo instrumento informador de 
políticas públicas, pelas quais o Estado - tendo por fim o bem coletivo-, intervém na 
economia. 

E como interventoras no campo econômico, as normas tributárias podem funcionar como 
ferramentas que propiciem a consecução dos objetivos do Estado brasileiro no campo 
ambiental. 

Ante o exposto, visando a ações mitigadoras da degradação ambiental, o sistema tributário, 
por meio de incentivos fiscais, fazendo uso extrafiscalidade tributária, pode motivar a escolha 
dos contribuintes por condutas mais favoráveis ao meio ambiente, fazendo-se meio para 
consecução do desenvolvimento sustentável. 

  

2.1 A eficácia da extrafisalidade tributária como instrumento de política ambiental  

  

Atualmente a maioria dos contribuintes gasta parte considerável de suas rendas com a 
"sobrecarga" tributária, o que em muitas das vezes até inviabiliza a sobrevivência de 
determinadas empresas, principalmente àquelas de pequeno porte. E falar em criação de mais 
tributos, agora focados na questão ambiental, seria para muitas a "sentença de morte". 

Entrementes, o que deve ser feito é proceder à tão quista reforma tributária, fazendo uso dos 
instrumentos já existentes, compatibilizando suas funções extrafiscais para objetivos 
ambientais. 

O tributo sempre teve por finalidade a arrecadação de recursos financeiros para custear as 
atividades desenvolvidas pelo Estado suprindo as necessidades públicas. Contudo, quando os 
impostos passam a ser utilizados com fins regulatórios - de intervenção na economia privada, 
incentivando determinadas atividades ou condutas -, evidencia-se sua característica 
extrafiscal[13]. E fazendo uso dessa característica do tributo, o Poder Público, permite ao 
contribuinte a opção pelo agravamento da exação tributária ou a modificação da conduta em 
sintonia com o fim almejado pelo Estado. 

Assim, esse ato de política fiscal acaba funcionando como indutor para a escolha de condutas 
favoráveis aos fins perseguidos pelo Poder Público. 

A esse propósito, Heron José Santana assevera que o Estado fazendo uso da extrafiscalidade 
em matéria ambiental, acaba premiando àqueles que optem por desenvolver atividades 
econômicas não-degradantes ou mesmo àqueles que consumam produtos ecologicamente 
corretos, criando uma sintonia com o princípio da prevenção, já que atua no sentido de evitar 
o dano ambiental[14]. 

Objetivando a redução de impactos ambientais causados pela exploração econômica, a 
política fiscal de incentivos poderá ser eficaz na preservação ou na diminuição da 
externalidades negativas que oneram toda a sociedade. E tais incentivos fazem parte do que 
tem sido denominado de tributação negativa, abrangendo tanto a redução da arrecadação por 
isenções, deduções, não-inciênciada, por meio de alteração normativa dos critérios objetivos 
da hipótese de incidências dos tributos, bem como pelas ajudas financeiras e subsídios 
fornecidos de acordo com as estratégias adotadas pelo Estado para a proteção ambiental[15]. 
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Vários impostos apresentando mais evidentemente sua função extrafiscal, prestam-se às 
políticas econômicas. Porém, vários outros impostos, mesmo possuindo como característica 
principal a função fiscal, podem ser utilizados com o fim extrafiscal. 

Enfocando-se o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza - IR, analisar-se-ão as 
possibilidades de deduções em seu pagamento pela aplicação de recursos financeiros em 
projetos ambientais - seja patrocínio ou doação-, doações ao Fundo Nacional do Meio 
Ambiente e às entidades sem fins lucrativos para projetos aprovados pelo Ministério do Meio 
ambiente. 

  

2.1.1 Incentivos fiscais - deduções do imposto de renda como meio de propiciar o 
desenvolvimento sustentável 

  

Com grandiosa importância no orçamento da União, o imposto de renda é a principal fonte de 
receita tributária. Embora tenha a fiscalidade como característica principal é inegável sua 
propriedade de instrumento interventivo do Estado no domínio econômico, tendo, portanto, 
relevante função extrafiscal[16]. 

O que se pretende com a utilização das deduções fiscais no IR é favorecer ações ambientais 
de interesse geral da sociedade, estimulando doações ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, 
patrocínio ou doações à projetos ambientais[17], abrangendo inclusive reflorestamentos, 
estimulando-se também que os agentes econômicos adotem novos equipamentos e recursos 
tecnológicos que atendam as normas de proteção ambiental, permitindo-se, pela utilização de 
"tecnologia limpa", a consecução da atividade econômica em consonância com a proteção 
ambiental, tendo com isso, também redução dos custos de produção. 

Sobre esse tema várias propostas de alterações legislativas foram feitas. Destacam-se as 
seguintes: 

Lei 5.106/1966 [18] - Trata da possibilidade de as pessoas físicas e jurídicas abaterem nas 
declarações de rendimentos as importâncias utilizadas em florestamentos e reflorestamentos. 
No entanto, as pessoas físicas poderiam abater a totalidade do montante aplicado sem 
limitação a valores correspondentes ao total do imposto devido. Já as pessoas jurídicas 
estariam limitadas a deduzirem o valor de no máximo 50% do imposto devido. 

Projeto de Lei - 5.162/2005 [19] - Apensado ao PL. 5.974/2005 - Aborda incentivos ficais 
tanto para pessoa física quanto jurídica que apliquem em projetos de proteção ao meio 
ambiente e doações ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, instituído pela Lei 7.797/1989. No 
entanto, os projetos terão de estar em conformidade com Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei 6.938/1981) e a dedução poderá ser na totalidade do valor aplicado, estando limitada no 
máximo em 5% do valor do imposto devido. 

Projeto de Lei 5.974/2005 [20] - Sugere a dedução tanto para pessoa física quanto jurídica, 
respectivamente em 80% e 40% dos valores efetivamente doados a entidade sem fins 
lucrativos para aplicarem em projetos destinados a promoção do uso sustentável de recursos 
naturais e da preservação ambiental. Determina ainda a apresentação de planilha de custos e a 
aprovação do Ministério do Meio Ambiente. E, no caso de não cumprimento total ou fora do 
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cronograma, a instituição beneficiária deverá devolver a parcela do imposto que não fora 
arrecadada em proporção à parcela não cumprida do projeto. 

Projeto de Lei 3.470/2008 [21] - Dispõe sobre incentivos fiscais do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica que tenha a tributação por base no lucro real, permitindo-lhe a dedução 
relativa aos projetos voltados para a conservação do meio ambiente, redução da poluição 
ambiental e a valorização do trabalhador. Tais deduções não poderão exceder a 4% do 
imposto devido em relação a cada projeto e a 10% do imposto devido em relação ao total de 
projetos. 

Projeto de Lei 6.729/2010 [22] - Apensado ao PL. 3.470/2008 - Apresenta a proposta de 
isenção imediata e por vinte anos dos tributos federais às empresas que adotarem processos 
produtivos e de descarte que não poluam o meio ambiente. Deve a empresa, ainda, fazer uso 
obrigatoriamente de 20% do valor que seria normalmente devido como imposto, aplicando em 
ações ambientais focadas principalmente em educação ambiental para funcionários e a 
comunidade do entorno de suas instalações. Após o período isentivo o imposto seria retomado 
progressivamente. 

Embora existam várias propostas, praticamente todas estão arquivadas. Portanto, demonstra-
se que na maioria das vezes não há interesse na aprovação de tais projetos de lei, até mesmo 
pelo fato de que muitos consideram que haverá vultosa redução da arrecadação tributária. 

Posto que o Estado deve atuar de forma sistêmica, há de se ponderar pela consecução dos 
objetivos ambientais que poderão ser também alcançados por ações da iniciativa privada. Os 
projetos ambientais demandam verba e o Estado certamente não disporá da mesma para 
aplicá-la em tais projetos. Assim, por meio de incentivos fiscais - mesmo que haja redução da 
arrecadação em determinado período-, ter-se-á investimentos na área ambiental, favorecendo 
toda a sociedade. 

Diante desse quadro, é de suma importância que o Estado também modifique sua atuação para 
propiciar que a iniciativa privada contribua para o alcance do bem comum, aqui se tratando da 
questão ambiental. Pois é fato, que o determinante no campo econômico é o lucro. E seria um 
sofisma afirmar que o poder econômico se renderia a preservação ambiental por ter 
consciência da necessária mudança de paradigma, adotando ações que, certamente, onerar-
lhe-iam a produção. 

Em suma, deverá haver incentivos por dado período, alterando-se a legislação que possa 
possibilitar as deduções no imposto de renda. 

  

2.1.1.1 Proposta de alteração legislativa  

  

Tendo em vista que a própria Constituição Federal preceitua o direito ao meio ambiente com 
qualidade e sendo o mesmo corolário do direito a vida, justamente pelo Diploma Maior 
deverão ser iniciadas as alterações legislativas como seguem: 
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• Alteração do parágrafo 2º do artigo 153 Constituição Federal em que deverá a redação 
ficar assim: 
I [...]; 
II - terá propiciada a dedução fiscal do montante devido em face dos tratamentos às 
questões ambientais em conformidade com o disposto nos art. 170, 174, 192 e 225, na 
forma da Lei. 

  

• Por meio de Lei Ordinária, no sentido delineado pelo PL -5.162/2005, a criação de 
instrumentos para que se faça a dedução fiscal tanto a pessoa física quanto a jurídica, 
por meios tanto de doação quanto patrocínio a projetos ambientais (incluindo 
florestamento e reflorestamento), em que todo o valor aplicado poderá ser deduzido no 
limite máximo de 8% do valor do imposto devido, podendo inclusive se deduzir o 
montante que exceder ao permitido no exercício financeiro seguinte em que o 
investimento for realizado. Entretanto, os projetos, obrigatoriamente deverão ter o 
enfoque dado pelo art. 5º da Lei 7.797 /1989, que institui o Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, pelos artigos 2º e 4º da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Meio Ambiente e pela Lei 9.985/2000, que regulamentando o art. 225, I, 
II, III e IV, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Natural. Além 
disso, os projetos deverão ser aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. 

  

Em face do exposto, evidencia-se a promoção da proteção ambiental desonerando aquele 
contribuinte que opte por patrocinar ou realizar doações aos projetos ambientais. 

Com isso, várias empresas podem ganhar ainda mais. Economiza-se pela dedução do imposto 
de valores aplicados a projetos ambientais, havendo também o benefício pelos resultados 
obtidos na realização dos projetos, além de que, por via obliqua, se adequará à legislação 
ambiental. 

  

2.2 Vantagens às indústrias pela adequação dos sistemas produtivos à denominada 
ecologia industrial em que os ganhos excedem à economia fiscal 

  

Resta claro, que com as possibilidades de deduções fiscais, tanto a sociedade quanto os 
contribuintes têm a ganhar. 

No caso de plantas industriais, as empresa potencializam seus ganhos ao investirem em 
projetos ambientais que otimizem seus ciclos produtivos, no sentido do tem sido denominado 
ecologia industrial[23], que propõe uma visão sistêmica do ciclo produtivo conjuntamente ao 
meio ambiente, visando ao aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, com o objetivo 
de mitigar os impactos ambientais, reduzindo-se a devolução de resíduos ou poluentes à 
natureza. 

Essa ecologia industrial é comparada à ecologia natural, em que o sistema industrial deveria 
ser visto como um ecossistema integral, em que as ações em todos os processos têm um 
enfoque holístico, considerando os resíduos gerados, em dado processo produtivo, como 
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insumo para outros processos, reduzindo-se, inclusive, a demanda de recursos naturais, 
diminuindo, por conseguinte, o custo da produção pela não necessidade de despender mais 
verbas para aquisição de matéria-prima, uma vez que parte dos subprodutos e ou resíduos 
serão retroalimentados no ciclo produtivo. 

Assim, foca-se no reuso, na reciclagem, na eficiência da utilização recursos naturais e 
insumos necessários à produção, reduzindo-se ou eliminando o desperdício e a poluição 
lançada ao meio ambiente. 

Como já exposto alhures, por via obliqua as empresas poderão - como resultados dos 
investimentos em projetos ambientais-, ter em médio prazo, seus custos de produção 
reduzidos e sua estruturação em conformidade com a legislação ambiental, já que pelas 
medidas tomadas acabam se adequando ao ordenamento legal existente. 

  

5. CONCLUSÃO 

  

Como o desenvolvimento do país depende das determinações da área econômica, ações de 
política fiscal e regulatórias poderão compatibilizar a exploração econômica e o 
desenvolvimento sustentável. 

Tendo-se em conta que o direito é um instrumento eficaz a informar as políticas públicas, o 
Estado fazendo uso das normas tributárias, ao intervir no domínio econômico pela 
extraficalidade tributária, propicia a escolha do contribuinte por ações mais favoráveis à 
proteção ambiental, contribuindo para a consecução dos objetivos do Estado brasileiro no 
campo ambiental. 

Nesse sentido, devem ser criados instrumentos normativos que possibilitem a dedução fiscal 
no imposto de renda, para que, desonerando a atividade econômica, favoreça a realização de 
projetos ambientais que tenham foco nos objetivos elencados na Política Nacional de Meio 
Ambiente. 

Assim, com as alterações propostas, possibilita-se a inclusão no ordenamento jurídico de 
meios que facilitem a promoção do desenvolvimento sustentável, uma vez que se verifica o 
ganho quantitativo e qualitativo tanto para o meio ambiente, quanto para todos aqueles que 
nele habitam, reduzindo-se obviamente a exploração dos recursos naturais e a poluição gerada 
pela adoção de tecnologias mais limpas. 

Por fim, a questão ambiental tomou tal proporção que não há mais como tratar as ações 
protetivas ao ambiente de forma fragmentada, constituindo-se efetivo dever do Estado agir 
sistematicamente em prol do planeta.  Além de tal dever está preceituado constitucionalmente, 
fazendo parte das vigas mestras que sustentam o ordenamento jurídico brasileiro. 
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THE TOPOLOGY ENVIRONMENTAL RIGHTS IN THE EPISTEMOLOGICAL 

CONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF MINIMUM EXISTENTIAL 
 
 
 

Alexandre Gazetta Simões 
 

RESUMO 
Resumo: O presente estudo busca apresentar uma contribuição à construção de um conceito 
científico de mínimo existencial, alocando no rol de direitos fundamentais que devem ser 
prestados ao ser humano, o direito ao meio ambiente saudável, condição necessária para uma 
vida digna. Ocorre que o direito fundamental a um meio ambiente sadio passou à categoria de 
direito fundamental propriamente dito a partir da edição da Constituição Federal de 1988, 
uma vez que passou a ser garantido expressamente no corpo da Carta Magna, conforme o teor 
de seu artigo 225 e seus parágrafos. E, a partir dessa conclusão, quer se evidenciar a relação 
entre meio ambiente, dignidade da pessoa humana e mínimo existencial, propugnando por 
políticas públicas que garantam a concretização desse direito, fundamentadas na referida 
normatividade dos direitos ambientais. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXITENCIAL. DIREITO 
FUNDAMENTAL A UM MEIO AMBIENTE SADIO. 
 
ABSTRACT 
Abstract: This study seeks to present a contribution to the construction of a scientific concept 
of existential minimum, allocating the list of fundamental rights that must be provided to 
human beings, the right to a healthy environment, a necessary condition for a dignified life. It 
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Resumo: O presente estudo busca apresentar uma contribuição à construção de um conceito 
científico de mínimo existencial, alocando no rol de direitos fundamentais que devem ser 
prestados ao ser humano, o direito ao meio ambiente saudável, condição necessária para uma 
vida digna. Ocorre que o direito fundamental a um meio ambiente sadio passou à categoria de 
direito fundamental propriamente dito a partir da edição da Constituição Federal de 1988, 
uma vez que passou a ser garantido expressamente no corpo da Carta Magna, conforme o teor 
de seu artigo 225 e seus parágrafos. E, a partir dessa conclusão, quer se evidenciar a relação 
entre meio ambiente, dignidade da pessoa humana e mínimo existencial, propugnando por 
políticas públicas que garantam a concretização desse direito, fundamentadas na referida 
normatividade dos direitos ambientais. 
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category itself from the edition of the Constitution of 1988, as is now expressly guaranteed in 
the body of the Magna Carta, as the content of Article 225 and your paragraphs. And from 
that conclusion, it wants to highlight the link between environment, human dignity and basic 
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1. INTRODUÇÃO. 

  

O tema que se pretende abordar, em uma significação primeira, já evoca um questionamento 
primordial, que reside na construção de uma concepção ideal de Estado; que considere os 
paradigmas de justiça na aplicação das políticas públicas, essas consideradas como 
instrumento de libertação do homem; adotando como vetor onipresente, a significação da 
dignidade da pessoa humana. 

E nesse desiderato, insere-se a temática da garantia de um meio ambiente equilibrado, como 
requisito mínimo necessário para a vida de qualquer indivíduo. 

E nessa perspectiva, uma vez garantido o direito a vida, a preservação do meio ambiente 
correlaciona-se com a dignidade da pessoa humana, na medida em que uma vida digna 
pressupõe uma vida saudável, que só pode advir de um meio ambiente equilibrado. 
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Por tal razão, o direito ao meio ambiente sadio deve necessariamente compor o mínimo 
existencial que possibilita a concretização da dignidade da pessoa humana. 

A preservação do meio ambiente, que propicia a vida e a dignidade da pessoa humana ínsita, 
como direito positivo, na classificação proposta por Jellinek[2], demanda políticas públicas, 
que se impõem a partir da coerção normativa que deriva do reconhecimento desse direito 
contido no espectro de direitos fundamentais do homem. 

Assim, contextualizado o tema, várias questões daí emanam, ao se debruçar na elaboração de 
um construto doutrinário que dê significação e aponte uma direção metodológica a ser 
seguida. 

  

2. EM BUSCA DE UM LIMIAR PARA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. 

  

Quanto à temática de dignidade da pessoa humana, uma advertência inicial se impõe. Assim, 
como paradigma informativo é necessário valer-se de um viés filosófico-axiológico, de forma 
a ser buscar uma maior densificação jurídica, abarcando uma perspectiva mais ampla; 
intentando-se atingir o âmago conceitual que abarque o espectro necessário de direitos 
abrangentes a todos os aspectos da personalidade humana. 

Nesse desiderato, clarificando essa significação inicial pretendida, Ingo Wolfgang Sarlet[3] 
ensina que: 

  

Nesse contexto, costuma apontar-se corretamente para a circunstância de que o princípio da 
dignidade humana constitui uma categoria axiológica aberta, sendo inadequado conceituá-lo 
de maneira fixista, ainda mais quando se verifica que uma definição desta natureza não 
harmoniza com o pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam nas sociedades 
democráticas contemporâneas. Há que se reconhecer, portanto, que também o conteúdo do 
conceito de dignidade da pessoa humana (a exemplo de inúmeros outros preceitos de 
contornos vagos e abertos) carece de uma delimitação pela práxis constitucional, tarefa que 
incumbe a todos os órgãos estatais. 

  

Ainda nesse passo, renovando o intuito de se enunciar tal acepção, a doutrina de André 
Ramos Tavares[4] explica que: 

  

Dessa forma, a dignidade do Homem não abarcaria tão-somente a questão de o Homem não 
poder ser um instrumento, mas também, em decorrência desse fato, de o Homem ser capaz de 
escolher seu próprio caminho, efetuar suas próprias decisões, sem que haja interferência direta 
de terceiros em seu pensar e decidir, com as conhecidas imposições de cunho político-
eleitoral (voto de cabresto), ou as de conotação econômica (baseada na hipossuficiência do 
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consumidor e das massas em geral), e sem que haja, até mesmo, interferências internas, 
decorrentes dos, infelizmente usuais, vícios. 

  

Assim, traçado um panorama inicial; prosseguindo em nossa caminhada, evidencia-se a 
doutrina de Ana Paula de Barcellos[5]. Tal jurista defende a necessidade do Estado, em 
primeiro lugar, ofertar um mínimo social existencial, para, somente então, garantir que todas 
as pessoas tenham uma existência digna. Assim, segundo o seu ponto de vista, inicialmente, 
faz-se necessário o atendimento, ao menos, de um núcleo com um conteúdo básico. Nesse 
sentido, assevera que: 

  

Esse núcleo, no tocante aos elementos materiais da dignidade, é composto de um mínimo 
existencial, que consiste em um conjunto de prestações materiais mínimas sem as quais se 
poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignidade. 

  

Por conta dessa concepção, Ana Paula de Barcellos[6] inclui como integrantes desse 
"conteúdo básico", os seguintes direitos: educação fundamental, saúde básica, assistência no 
caso de necessidade e o acesso à Justiça. 

Por seu turno, o art. 5º, § 1º da Constituição Federal, revela, em sua normatividade, uma 
imposição aos Poderes Públicos de alicerçar a eficácia máxima e imediata aos direitos 
fundamentais. Tal postulado busca apregoar a força dirigente da Constituição e o caráter 
vinculante dos direitos e garantias fundamentais, irradiados aos Estados e reciprocamente a 
todos os cidadãos (considerados em uma acepção ampla). Nesse sentido, manifesta-se Ingo 
Wolfgang Sarlet[7], nos seguintes termos: 

  

Tal se justifica pelo fato de que, em nosso direito constitucional, o postulado da aplicabilidade 
imediata das normas de direitos fundamentais (art. 5. § 1º, da CF) pode ser compreendido 
como um mandado de otimização de sua eficácia, pelo menos no sentido de impor aos 
poderes públicos a aplicação imediata dos direitos fundamentais, outorgando-lhes, nos termo 
desta aplicabilidade, a maior eficácia possível. 

  

Assim, uma vez concluindo que a dignidade da pessoa humana é um atributo de sua 
personalidade. E, a par disso, reconhecido o papel do Estado na sua preservação; vem à lume 
a indagação que lança a dimensão em que essa proteção se dará, no sentido de se estabelecer 
um patamar mínimo de atuação, sem o qual, a dignidade não se manifestará, aviltando o ser 
humano detentor dessa. 

Desse modo, é necessário evidenciar até que ponto podem os entes públicos deixar de efetivar 
a concreção das normas constitucionais que disciplinam os direitos sociais e fraternais, na 
concepção de Karel Vasak[8], visto que a temática aqui diz respeito aos direitos associados ao 
meio ambiente saudável, sem que exista ofensa aos direitos subjetivos dos indivíduos 
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protegidos, ante a inexistência de recursos públicos suficientes. E nesse sentido, Guilherme 
Amorim Campos da Silva[9] é enfático, ao explicar que: 

  

No âmbito do constitucionalismo contemporâneo, a realização dos direitos humanos e dos 
direitos sociais constitui-se em condição legitimadora de qualquer ordem jurídica 
estabelecida. (...) A função dos sistemas de direito, na realidade contemporânea, deve ser 
orientada instrumentalmente para a tradução de princípios e previsões normativas em ações 
públicas e judiciais vertidas para sua realização. Caracterizando uma concepção 
antropocêntrica das Constituições modernas e contemporâneas, Häberle identifica nova 
estrutura de funções e competências estatais, que se encontram a serviço do ser humano. 

  

Portanto, uma vez delimitado o conceito de dignidade da pessoa humana, ainda que 
impropriamente, caberá ao Estado atuar no sentido de sua concretização coletiva, mesmo que 
por um prisma principiológico, instrumentalizando o normatizado na Constituição Federal. 

  

3. DAS DIMENSÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

Em uma ótica inicial, pode-se ponderar, quanto à gênese dos direitos fundamentais; que suas 
principais fontes de inspiração originaram-se no pensamento cristão e na concepção dos 
direitos naturais. 

Entretanto, como explica o professor José Afonso da Silva[10], a evolução histórica através 
das várias acepções doutrinárias tem relevante papel na concepção desses direitos, através de 
reivindicações e lutas sociais. 

Traçado esse panorama inicial, conceitualmente, tem-se que os direitos fundamentais do 
homem constituem-se em situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito 
positivo (Carta Constitucional), em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa 
humana. 

De forma ainda mais clara, direitos fundamentais, nas palavras de José Afonso da Silva[11]: 
"são aquelas prerrogativas e instituições que o Direito Positivo concretiza em garantias de 
uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas". 

São direitos constitucionais, na medida em que se inserem no diploma constitucional. 

De outra parte, tem-se que, de forma tradicional, os direitos fundamentais estão classificados 
em três grandes dimensões, ou gerações. Assim, a doutrina constitucional, majoritariamente, 
reconhece três níveis de direitos fundamentais. 

Cada uma dessas corresponde aos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e 
fraternidade. 
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Tal elaboração doutrinária advém da concepção do jurista Karel Vasak, que por ocasião da 
aula inaugural do Curso do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estraburgo, no 
ano de 1979, valeu-se, pioneiramente, da expressão "gerações de direitos do homem". 

De antemão, há que se advertir que a referida teoria recebe críticas da doutrina. 

Assim, por exemplo, explica George Marmelstein Lima[12] que: 

  

O professor e Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Antônio Augusto Cançado 
TRINDADE, durante uma palestra que proferiu em Brasília, em 25 de maio de 2000, 
comentou que perguntou pessoalmente para Karel VASAK por que ele teria desenvolvido 
aquela teoria. A resposta do jurista tcheco foi bastante curiosa: "Ah, eu não tinha tempo de 
preparar uma exposição, então me ocorreu de fazer alguma reflexão, e eu me lembrei da 
bandeira francesa". 

Portanto, segundo Cançado TRINDADE, nem o próprio VASAK levou muito a sério a sua 
tese. 

  

No entanto, tal classificação doutrinária dos direitos fundamentais do homem fez escola, e 
vários juristas, encabeçados por Norberto Bobbio, valeram-se dela. 

Desse modo, Norberto Bobbio[13] ponderava, valendo-se da referida derivação proposta por 
Karel Vasak, o caráter histórico e circunstancial dos direitos fundamentais, concluindo pela 
sua não imediatividade e plenitude; mas sim, como resultado do progresso técnico da 
humanidade. Ou seja, o direitos "não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou 
podem nascer". 

E nesse sentido, o filósofo italiano explicava que: 

  

Do ponto de vista teórico, sempre defendi - e continuo a defender, fortalecido por novos 
argumentos - que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos de certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de 
novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de um vez e 
nem de uma vez por todas. 

O problema - sobre o qual, ao que parece, os filósofos são convocados a dar seu parecer - do 
fundamento, até mesmo do fundamento absoluto, irresistível, inquestionável, dos direitos do 
homem é um problema mal formulado: a liberdade religiosa é um efeito das guerras de 
religião; as liberdades civis, da luta dos parlamentares contra os soberanos absolutos; a 
liberdade política e as liberdades sociais, do nascimento, crescimento e amadurecimento do 
movimento dos trabalhadores assalariados, dos camponeses com pouca ou nenhuma terra, dos 
pobres que exigem dos poderes públicos não só o reconhecimento da liberdade pessoal e das 
liberdades negativas, mas também a proteção do trabalho contra o desemprego, os primeiros 
rudimentos de instrução contra o analfabetismo, depois a assistência para a invalidez e a 
velhice, todas elas carecimentos que os ricos proprietários podiam satisfazer por si mesmos. 
Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos de segunda geração, emergiram 
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hoje os chamados direitos de terceira geração, que constituem uma categoria para dizer a 
verdade, ainda excessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que 
efetivamente se trata. O mais importante deles é o reivindicado  pelos movimentos 
ecológicos: o direito de viver em um ambiente não poluído. 

  

Assim, os direitos de primeira geração correspondem aos direitos e garantias individuais e 
políticas clássicas, surgidos institucionalmente a partir da Magna Carta, de 1215, espraiando-
se nos séculos posteriores, através de documentos históricos, como por exemplo, o documento 
que consagrou a Paz de Westfália, em 1648; o Habeas Corpus Act, de 1679; o Bill of Rights, 
de 1688 e as Declarações Americana, de 1776 e Francesa, de 1789. 

Constituem-se em direitos de defesa frente ao Estado. Portanto, são direitos que surgem a 
partir da idéia de submissão do Estado a uma constituição. 

Nasceram, historicamente, da necessidade de contenção do Estado frente à pessoa humana. 
Desse modo, tratam-se de direitos que representavam uma ideologia de afastamento do Estado 
das relações individuais e sociais. 

Portanto, sob tal concepção, caberia ao Estado, tão somente, ser o guardião das liberdades, 
permanecendo longe de qualquer interferência no relacionamento social. 

Por tais razões, os referidos direito são nominados de "liberdades públicas negativas" ou 
ainda, de "direitos negativos", já que, como mencionado, exigem, do Estado uma postura de 
abstenção. 

Nesse sentido, manifesta-se Paulo Bonavides[14], nos seguintes termos: 

  

Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do 
instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande 
parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do 
Ocidente. 

Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação política, em verdade se moveram 
em cada país constitucional num processo dinâmico e ascendente, entrecortado não raro de 
eventuais recuos, conforme a natureza do respectivo modelo de sociedade, mas permitindo 
visualizar a cada passo uma trajetória que parte com freqüência do mero reconhecimento 
formal para concretização parciais e progressivas, até ganhar a máxima amplitude nos quadros 
consensuais de efetivação democrática do poder. 

  

Quanto aos direitos de segunda geração, os mesmos representam uma etapa de evolução na 
proteção da dignidade da pessoa humana. 

Assim, uma vez conquistados os direitos de primeira geração, o homem passa a lutar pelos 
direitos de segunda geração; redundando no surgimento do denominado Estado Social. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2057



São inspirados pela Revolução Industrial européia, a partir do século XIX, ante as péssimas 
condições de trabalho impostas aos operários. Porém, somente são institucionalizados no 
início do século XX, com o fim da 1ª Guerra Mundial. 

Nesse sentido, pronuncia-se Celso de Mello[15] nos seguintes termos: 

  

(...) enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que compreendem as 
liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o princípio da liberdade e os direitos de 
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) - que se identificam com as 
liberdades positivas, reais e concretas - acentuam o princípio da igualdade, os direitos de 
terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a 
todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento 
importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 
humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de um 
essencial inexauribilidade. 

  

Tais direitos, portanto, têm, de uma maneira abrangente, como essência, a preocupação com 
as necessidades humanas. E nesse viés, buscam a satisfação das necessidades primordiais das 
pessoas, a fim de que se possam alcançar patamares mínimos de existência, desfraldando, em 
sua marcha, a bandeira da dignidade da pessoa humana, com intento de buscar uma 
significação maior à vida, que uma sucessão de misérias. 

E, no presente contexto, ao Estado não é dado se abster. Ao revés, ante tal estofo axiológico, 
deverá agir, atuando no sentido de se buscar a superação das carências individuais e sociais, 
por princípio institucional. 

Nesse sentido, Gilmar Ferreira Mendes[16] explica que: 

  

Vinculado à concepção de que ao Estado incumbe, além da não intervenção na esfera da 
liberdade pessoal dos indivíduos, garantida pelos direitos de defesa, a tarefa de colocar à 
disposição os meios matérias e implementar as condições fáticas que possibilitem efetivo 
exercício das liberdades fundamentais, os direitos fundamentais a prestações objetivam, em 
última análise, a garantia não apenas da liberdade-autonomia (liberdade perante o Estado), 
mas também da liberdade por intermédio do Estado, partindo da premissa de que o indivíduo, 
no que concerne à conquista e manutenção de sua liberdade, depende em muito de uma 
postura ativa dos poderes públicos. 

  

Por tal razão, os direitos de segunda geração são denominados direitos positivos. Possuem, 
também, a denominação de "direitos de crença", na medida em que trazem em seu bojo, a 
esperança de uma participação ativa do Estado. 

Com relação aos direitos fundamentais de segunda geração, Marisa Ferreira dos Santos[17] 
explica que: 
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Os Direitos fundamentais de segunda geração exigem do Estado, ao contrário, um 
comportamento positivo, ou seja, de fornecimento de prestações destinadas ao cumprimento 
da igualdade e redução dos problemas sociais. São exemplos de direitos sociais os direitos 
relativos à Seguridade Social, à subsistência, ao trabalho. Sua presença, porém, tendo em vista 
a necessidade de meios e recursos, já que se exigem prestações positivas do Estado, esteve 
relegada, por muito tempo, a normas de caráter programático, situação que vem sendo 
modificada ao longo do tempo. Já há Constituições, inclusive a do Brasil de 1988, que deram 
aplicabilidade direta e imediata a certos direitos sociais, conferindo ao indivíduo direito 
subjetivo de exigir do Estado prestações positivas, como, exemplificativamente, a assistência 
á saúde (direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe o art. 196). 

  

Em síntese, portanto, podemos localizar os direitos de segunda geração nos direitos sociais, 
econômicos e culturais. 

Nesse sentido, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet 
Branco[18] explicam que: 

  

Sob essa perspectiva, os direitos econômicos, sociais e culturais, genericamente rotulados 
como direitos sociais ou direitos de segunda geração, constituem especificações históricas dos 
direitos humanos tout court, os quais - ensina mesmo Norberto Bobbio - nasceram 
inicialmente como especulações filosóficas na cabeça de alguns homens iluminados; 
positivaram-se, a seguir, em documentos de âmbito exclusivamente nacional - como a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789; e, mais tarde, 
lograram expandir-se em documentos de abrangência internacional, como a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Organização das Nações Unidades em 
1948. 

  

Por seu turno, no que toca aos direitos fundamentais de terceira geração, os mesmos vieram a 
lume a partir de uma nova convergência de direitos, voltados à essência do ser humano, no 
que tange a sua razão de existir e ao destino da humanidade. 

Tais direitos consideram o ser humano enquanto gênero, não adstrito ao indivíduo ou mesmo 
a uma determinada coletividade. Estão fundados em um sentimento de solidariedade e 
fraternidade. 

Tem como fundamento ser a pessoa humana correlacionada com o próximo, 
independentemente de fronteiras físicas ou econômicas. Figuram como mais uma conquista 
social, que contribuiu para a ampliação dos horizontes de proteção e emancipação da pessoa 
humana. 

Assim, tais direitos são representados pela aspiração da paz mundial, do desenvolvimento 
econômico, da proteção ao meio ambiente, da proteção do patrimônio comum da humanidade 
e o direito à comunicação. Modernamente, a doutrina considera tais direitos agregados aos 
difusos e coletivos. 

Modernamente, a doutrina considera tais direitos agregados aos difusos e coletivos. 
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Nesse sentido, manifesta-se Alexandre Sturion de Paula[19]: 

  

Evidencia-se que os direitos fundamentais de terceira dimensão não representam mais uma 
utopia, no entanto ainda não guardam a efetividade que se espera para que a solidariedade e a 
fraternidade, assim como de regra os próprios direito fundamentais não representam mera 
retórica. Apenas a título de exemplificação, constatamos que, ao passo que o terrorismo e 
guerras motivadas pelos tanques ianques afrontam os direitos fundamentais apresentados, 
fatos com a recente tragédia oriunda do maremoto e do tsunami, que causaram milhares de 
mortes e destruição em grande escala no sul asiático, demonstram que a solidariedade e 
fraternidade universal estão presentes no consciente das Nações, validando a concreta 
existência dos direitos fundamentais de terceira dimensão. 

  

Ainda nesse pormenor, em uma temática mais afeta ao meio ambiente sustentável, Paulo 
Affonso Leme Machado[20] explica que: 

  

O meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo. O direito 
ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo 
"transindividual". Por isso, o direito ao meio ambiente entra na categoria de interesse difuso, 
não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando para uma coletividade indeterminada. 
Enquadra-se o direito ao meio ambiente na "problemática dos novos direitos, sobretudo a sua 
característica de "direito de maior dimensão", que contém seja uma dimensão subjetiva como 
coletiva, que tem relação com um conjunto de atividades - assevera o Prof. Domenico 
Amirante. 

  

Em outra passagem, Paulo Affonso Lema Machado[21], de forma ainda mais enfática, 
preleciona que: 

  

O caput do art. 225 é antroprocêntrico. "É um direito fundamental da pessoa humana, como 
forma de preservar a 'vida e a dignidade das pessoas' - núcleo essencial dos direitos 
fundamentais, pois ninguém contesta que o quadro de destruição ambiental no mundo 
compromete a possibilidade de uma existência digna para a Humanidade e põe em risco a 
própria vida humana" - assevera Álvaro L. V. Mirra. 

  

Finalmente, há aqueles que admitem uma quarta geração de direitos oriundos da denominada 
globalização do Estado neoliberal. 

E nesse diapasão, evidencia-se que tais direitos possuem foco na sociedade globalizada; 
objetivando ampliar os horizontes materiais e intelectuais de todo o ser humano. 

Nesse sentido, manifesta-se Paulo Bonavides[22]: 
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A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da quarta 
geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado social. 

São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 
pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de 
máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações 
de convivência. 

  

Tais direitos, portanto, propugnam pela necessária proteção de toda pessoa humana a fim de 
que não ocorra a dominação de um povo por outro, ante o inexorável processo de 
globalização, que redunda na relativização da Soberania Estatal, com seus consectários legais 
e axiológicos. 

Nesse sentido, Said Maluf[23] explica que: 

  

Atualmente, as nações integram uma ordem constitucional, e, dentro dessa ordem superior, o 
poder de autodeterminação de cada uma limita-se pelos imperativos da preservação e da 
sobrevivência das demais soberanias. 

Na ordem internacional, essas limitações decorrem das participações dos Estados em 
organizações internacionais, são justificadas pelas necessidades de coexistência pacífica, 
segurança e desenvolvimento e são alavancadas pela globalização (...). 

A globalização, assim considerada, produz reflexos no conceito de soberania, na medida em 
que acaba por atingir cada país de forma desigual, na proporção da riqueza, poder, ou 
desenvolvimento social, econômico e tecnológico de cada um.   

  

Assim, manifesta-se Marisa Ferreira dos Santos[24], nos seguintes termos: "Os direitos 
fundamentais constituem, por isso, limites do Estado em relação ao homem, dentro de seu 
território, e limites de ação dos demais membros do corpo social.". 

Por conta desta natureza básica para a própria existência das pessoas, a partir da doutrina de 
José Afonso da Silva[25]; aos direitos fundamentais são reconhecidas as seguintes 
características: Historicidade; Inalienabilidade, Irrenunciabilidade, Imprescritibilidade e 
Relatividade ou Limitabilidade. 

Buscando uma breve enunciação sobre os caracteres dos direitos fundamentais, pode-se 
argumentar o seguinte. Quanto a Historicidade, verifica-se que os direitos fundamentais, 
assim como qualquer outro direito, nascem, modificam-se e desaparecem. Como, aliás, já fora 
referido. 

Portanto, os direitos fundamentais têm sua origem ligada a Revolução Burguesa, a partir de 
onde evoluíram e ampliaram-se. 

Assim, tal característica afasta do espectro conceitual dos direitos fundamentais qualquer 
orientação no sentido de sua origem natural. Idéia fulcrada na essência da pessoa humana ou 
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na natureza das coisas, derivada das concepções jusnaturalistas dos direitos fundamentais do 
homem. 

De outra parte, no que pertine à Inalienabilidade, os direitos fundamentais são direitos 
intransferíveis e inegociáveis. Tal característica deriva do fato dos direitos fundamentais não 
possuírem conteúdo econômico-patrimonial. 

Assim, uma vez concedidos pela ordem constitucional, seus titulares deles não podem 
desfazer-se, ante a sua indisponibilidade. 

A Imprescritibilidade, por seu turno, caracteriza-se pelo fato do exercício de boa parte dos 
direitos fundamentais somente ocorrer pelo simples fato de existirem reconhecidos na ordem 
jurídica; não incidindo sobre eles, o instituto da prescrição. 

Essa conclusão deriva do fato de tais direitos não terem conteúdo econômico-patrimonial, e a 
prescrição não ataca a exigibilidade de direitos personalíssimos. 

Desse modo, tais direitos nunca deixam de ser exigíveis. 

Assim, uma vez reconhecidos pela ordem jurídica, são sempre exigíveis e uma vez exercidos, 
não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela 
prescrição. 

Por sua vez, quanto a Irrenunciabilidade, os direitos fundamentais, assim como não podem ser 
alienados, também não podem ser renunciados. 

Portanto, podem até não serem exercidos, mas não se admite a sua renúncia. 

Finalmente, no que tange a Relatividade ou Limitabilidade dos direitos fundamentais, há que 
se ponderar considerando sua natureza histórica, a existência de mutabilidade em sua 
essência. 

Portanto, a argumentação no sentido da existência de um caráter absoluto dos direitos 
fundamentais, não pode mais ser reconhecido. 

Assim os direitos fundamentais são relativos ou limitados 

Nesse sentido, José Afonso da Silva[26] explicita que: 

  

Quanto ao caráter absoluto que se reconhecia neles no sentido de imutabilidade, não pode 
mais ser aceito desde que se entenda que tenham caráter histórico. Pontes de Miranda, 
contudo, sustenta que há direitos fundamentais absolutos e relativos. Os primeiros são os que 
existem não conforme os cria ou regula a lei, mas a despeito das leis que os pretendam 
modificar ou conceituar (assim: a liberdade pessoal, a inviolabilidade de domicílio ou da 
correspondência), enquanto os relativos existem, mas valem conforme a lei (assim: os direitos 
de contrato de comércio e indústria e o direito de propriedade). É também inaceitável essa 
doutrina, posto que ela está fundamentada na conhecida opinião do autor sobre a existência de 
direitos fundamentais supra-estatais, o que não é muito diferente da posição jusnaturalista. 
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E nesse diapasão, portanto, há que se ponderar que não há nenhuma hipótese de direito 
humano absoluto, eis que todos podem ser ponderados com os demais. 

De outra parte, valendo-se mais uma vez dos ensinamentos de José Afonso da Silva [27]ante 
o critério do conteúdo, os direitos fundamentais poderão classificar-se: a) direitos 
fundamentais do homem-individual; b) direitos fundamentais do homem-nacional; c) direitos 
fundamentais do homem-cidadão; d) direitos fundamentais do homem-social; e) direitos 
fundamentais do homem-membro de uma coletividade e f) direitos fundamentais do homem-
solidário. 

Inicialmente, os direitos fundamentais do homem-indivíduo são aqueles que reconhecem a 
autonomia aos particulares, garantindo iniciativa e independência aos indivíduos frente aos 
demais membros da sociedade política e mesmo do próprio Estado. Por essa razão são 
reconhecidos como direitos individuais, ante o teor do artigo 5º da Constituição Federal. São 
chamados também, de liberdades civis e liberdades-autonomia, correspondendo a liberdade, 
igualdade, segurança e propriedade. 

Direitos fundamentais do homem-nacional são os que tem por conteúdo e objeto a definição 
de nacionalidade e suas faculdades. 

Por sua vez, os direitos fundamentais do homem-cidadão correspondem aos chamados 
direitos políticos, previstos no artigo 14 da Constituição Federal. Correspondem, por 
exemplo, ao direito de se eleger e de ser eleito. 

Direitos fundamentais do homem-social, por seu turno, constituem os direitos assegurados ao 
homem em suas relações sociais e culturais, conforme o teor do artigo 6º da Constituição 
Federal; ou seja, os direitos relativos a saúde, educação, seguridade social, etc. 

Quanto aos direitos fundamentais do homem-membro de uma coletividade, tratam-se dos 
denominados, pela Constituição Federal, de direitos coletivos. 

Finalmente, no que toca aos chamados direitos fundamentais do homem-solidário, tratam-se 
de uma nova classe de direitos fundamentais, chamados de terceira geração, correspondentes 
ao direito à paz, ao desenvolvimento, à comunicação, meio ambiente, patrimônio comum da 
humanidade. 

Assim, a Constituição Federal, classificou os direitos fundamentais em cinco grupos; 
especificando, os direitos individuais no artigo 5º; os direitos a nacionalidade, no artigo 12; os 
direitos políticos nos artigos 14 a 17; os direitos sociais, nos artigos 6º e 193 e ss.; os direitos 
coletivos, novamente no artigo 5º e os direitos solidários nos artigos 3º e 225 da Constituição 
Federal. 

Quanto à temática ambiental, como referido, a Constituição Federal[28], estabeleceu, em seu 
artigo 225, que: 

  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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Desse modo, o texto constitucional estabeleceu uma titularidade ampla dos direitos 
ambientais, de modo a não excluir qualquer pessoa. E nesse pormenor, por sua natureza 
difusa, aliás, factualmente, os direitos ambientais não se esgotam em uma única pessoa, mas 
se espraiam por toda a nação. 

Nesse sentido, Paulo Affonso Leme Machado[29] explica que: 

  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito ao meio ambiente 
equilibrado é de cada um, como pessoa humana, independente de sua nacionalidade, raça, 
sexo, idade, estado de saúde, profissão, renda ou residência. 

O uso do pronome indefinido - "todos" - alarga a abrangência da norma jurídica, pois, não 
particularizando quem tem direito ao meio ambiente, evita que se exclua quem quer que seja. 

  

Ao revés, determinou o dever estatal de defesa e preservação dos referidos direitos; 
característica própria dos direitos fundamentais, que para existir, prescindem de sua previsão 
legal, contendo-se na amplitude de sua concreção; daí a importância do agir Estatal, de modo 
a viabilizar a existência de um meio ambiente sadio. 

  

4. DA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

  

Uma vez constatando a origem constitucional dos direitos ambientais, e caracterizando-os 
como direitos subjetivos, oponíveis, erga omnes; necessário se faz investigar a eficácia das 
normas constitucionais, derivadas da força normativa da Constituição Federal. 

Assim, deve-se entender por eficácia ou aplicabilidade da lei, a validade jurídica e social da 
norma. Tem íntima relação com a aplicação ou execução da norma jurídica no plano fático, ou 
seja, como condicionadora da conduta humana. Difere-se, ao revés, da vigência da norma, a 
qual diz respeito à validade formal desta. Assim, diz respeito à técnica-jurídica da norma. Sua 
escorreita elaboração normativa, no que tange ao órgão elaborador. 

Portanto, há que ponderar que todas as normas constitucionais apresentam eficácia. 
Entretanto, gradações poderão ser vislumbradas nessa conformação afirmativa. 

E nesse sentido, tal eficácia poderá ser jurídica e social. Em outros casos, tal eficácia será 
somente social. A clarificar tal postulado, José Afonso da Silva[30], em texto clássico, já 
asseverava que: 

  

Não só deve ficar firmada a natureza jurídica de todas as normas das constituições rígidas, 
como sua natureza de direito constitucional. Nossa Constituição, como a maioria das cartas 
políticas contemporâneas, contém regras de diversos tipos, função e natureza, por postularem 
finalidades diferentes, mas coordenadas e inter-relacionadas entre si, formando um sistema de 
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normas que se condicionam reciprocamente. Algumas delas são plenamente eficazes e de 
aplicabilidade imediata; outra são de eficácia reduzida, dependem de legislação que lhes 
integra o sentido e atue sua incidência, não são de aplicabilidade imediata, mas são aplicáveis 
até onde possam. 

  

Nesse sentido, ainda, Michel Temer[31] explica que: 

  

Eficácia social se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com potencialidade para 
regular determinadas relações, ser efetivamente aplicada a casos concretos. Eficácia jurídica, 
por sua vez, significa que a norma está apta a produzir efeitos na ocorrência de relações 
concretas; mas já produz efeitos jurídicos na medida em que a sua simples edição resulta na 
revogação de todas as normas anteriores que com ela conflitam. 

  

Dentro desse contexto, portanto, desenvolveram-se as teorias classificatórias das normas 
constitucionais, levando em consideração sua eficácia. Assim, a jurisprudência e a doutrina 
constitucional norte-americanas criaram o conceito de classificação das normas 
constitucionais, que leva em consideração a sua aplicabilidade. Nesse sentido, segundo essa 
concepção, as normas constitucionais classificam-se em self-executing provisions e not self-
executing provisions. 

Tal classificação surgiu da evidência de que as constituições concretizam normas, princípios e 
regras de caráter geral, que devem ser convenientemente desenvolvidos e aplicados pelo 
legislador ordinário. Assim, as disposições constitucionais poderão ser classificadas como 
disposições auto-executáveis, ou seja, aplicáveis por si mesmas e disposições não-executáveis 
por si mesmas. 

Quanto às disposições auto-executáveis, podem ser consideradas aquelas que são revestidas 
de plena eficácia jurídica, por regularem diretamente as matérias, situações ou 
comportamentos de que cogitam. Por sua vez, as disposições não auto-executáveis são 
aquelas de aplicabilidade dependente de leis ordinárias. 

A crítica a tal classificação resulta do fato de todas as normas constitucionais serem dotadas 
de força imperativa. Assim, cada norma constitucional é sempre executável por si mesma até 
onde seja suscetível de execução. Nesse sentido, José Afonso da Silva[32] pondera que: 

  

A classificação pura e simples das normas constitucionais em auto-aplicáveis e não auto-
aplicáveis não corresponde, com efeito, à realidade das coisas e às exigências da ciência 
jurídica, nem às necessidades práticas de aplicação das constituições, pois sugere a existência, 
nestas, de normas ineficazes e destituídas de imperatividade, como bem demonstra o conceito 
de Cooley, quando fala em regras "sem estabelecer normas cujo meio se logre dar a esses 
princípios vigor de lei". 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2065



A partir dessa concepção, tem-se, portanto, que as normas constitucionais, por terem eficácia, 
irradiam seus efeitos jurídicos. Ocorre, no entanto, que a eficácia de certas normas não se 
manifesta em sua inteireza, sendo necessária a emissão de uma normação jurídica ordinária ou 
complementar executória, prevista ou requerida. Assim, partindo desse pressuposto, as 
normas constitucionais diferenciam-se levando em consideração o grau de seus efeitos 
jurídicos. 

Desse modo, adotando-se a classificação de José Afonso da Silva, as normas se classificam 
em normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. 

As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que produzem todos os seus efeitos 
desde a entrada em vigor da constituição, independentemente de norma integrativa 
infraconstitucional. 

Nesse sentido, segundo explica José Afonso da Silva[33]: 

  

(...) são as normas que receberam do constituinte normatividade suficiente à sua incidência 
imediata. Situam-se predominantemente entre os elementos orgânicos da constituição. Não 
necessitam de providência normativa ulterior para sua aplicação. Criam situações subjetivas 
de vantagem ou de vínculo, desde logo exigíveis. 

  

Por sua vez, as normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que incidem de forma 
imediata e podem produzir todos os efeitos requeridos. No entanto, preveem meios ou 
conceitos que permitem manter sua eficácia contida, em certos limites, e em dadas certas 
circunstâncias. Assim, esclarece Pedro Lenza[34] que: 

  

A restrição de referidas normas constitucionais pode se concretizar, não só através de lei 
infraconstitucional, mas também, em outras situações, pela incidência de normas da própria 
constituição, desde que ocorram certos pressupostos de fato, como por exemplo, a decretação 
do estado de defesas ou de sítio, limitando diversos direitos (arts. 136, § 1º., e 139 da CF/88). 

Além da restrição da eficácia das referidas normas de eficácia contida tanto por lei, como por 
outras normas constitucionais, conforme visto acima, a restrição poderá se implementar, em 
outras situações, por motivo de ordem pública, bons costumes e paz social, conceitos vagos 
cuja redução se efetiva pela Administração Pública. 

  

Finalmente, as normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida: não produzem, 
somente com a entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais. Tais normas necessitam de 
uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a eficácia. Necessitam de uma lei integrativa 
infraconstitucional. 

Entretanto, há que ponderar que as referidas normas produzem um efeito mínimo, ou seja, o 
efeito de vincular o legislador infraconstitucional às suas determinações. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2066



As normas de eficácia limitada dividem-se em normas de princípio programático e normas de 
princípio institutivo ou organizativo. 

Normas programáticas são aquelas que possuem um conteúdo social e buscam a interferência 
do Estado na ordem econômico-social, mediante prestações positivas, a fim de propiciar a 
realização do bem comum, através da democracia social. 

Por sua vez, as normas de principio institutivo têm conteúdo organizativo e regulativo de 
órgãos e entidades, respectivas atribuições e relações. Têm, assim, natureza organizativa. Sua 
principal atribuição é a de esquematizar a organização criação ou instituição dessas entidades 
ou órgãos. 

Tratam-se, portanto, daquelas normas por meio das quais o legislador constituinte traça 
esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos a fim de que o 
legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante lei. 

  

5. DA EFICÁCIA DAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. 

  

A proteção do meio ambiente tem previsão constitucional, como já referido. 

Assim, como ensina Édis Milaré[35]: 

  

Ao proclamar o meio ambiente como "bem de uso comum do povo", reconheceu-se-lhe a 
natureza de "direito público subjetivo", vale dizer, exigível e exercitável em face do próprio 
Estado, que tem, também, a missão de protegê-lo. 

  

Nesse sentido, muitas normas foram traduzidas no texto constitucional, na forma de 
princípios, como esquemas genéricos, programas a serem desenvolvidos ulteriormente pela 
atividade dos legisladores ordinários. Tal característica se verifica nos direitos ambientais, na 
medida em que sua efetivação depende de políticas públicas tendentes a defesa e preservação 
do meio ambiente, como se depreende do teor do artigo 225 da Constituição Federal. 

Tais normas são denominadas normas constitucionais de principio programático. 

Trazendo a lume tal questão, Jorge Miranda[36] explica que as normas programáticas: 

  

(...) são de aplicação diferida, e não de aplicação ou execução imediata; mais do que 
comandos-regras, explicitam comandos-valores; conferem elasticidade ao ordenamento 
constitucional; têm como destinatário primacial - embora não único - o legislador, a cuja 
opção fica a ponderação do tempo e dos meios em que vêm revestidas de plena eficácia (e 
nisso consiste a discricionariedade); não consentem que os cidadãos ou quaisquer cidadãos as 
invoquem já ( ou imediatamente após a entrada em vigor da Constituição), pedindo aos 
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tribunais o seu cumprimento só por si, pelo que pode haver quem afirma que os direitos que 
delas constam, máxime os direitos sociais, têm mais natureza de expectativas que de 
verdadeiros direitos subjectivos; aparecem, muitas vezes, acompanhadas de conceitos 
indeterminados ou parcialmente indeterminados. 

  

Desse modo, tais normas ditam ao Estado para onde se vai e como se vai, buscando atribuir-
lhe fins, esses, outrora, liquidados pelo liberalismo econômico. 

As normas programáticas, portanto, estão indissociavelmente ligadas ao Estado Social, bem 
como, a implementação dos direitos sociais. Surgem juntamente com o Estado Social, de 
modo a viabilizar a postura intervencionista do Estado, no intuito de concretizar os valores da 
igualdade material; propiciando aos seus cidadãos condições mínimas de existência. 

Tal característica teleológica confere as normas constitucionais programáticas relevância e 
função de princípios gerais de toda a ordem jurídica. Estão, portanto, na base do regime 
político. Contêm princípios gerais informadores de toda a ordem jurídica. São elas que 
determinam a realização de fins sociais, através da atuação de programas de intervenção na 
ordem econômica, com vistas à realização da justiça social e do bem comum. 

E desse modo, por apontarem os fins sociais e as exigências do bem comum, as normas 
programáticas contribuem para se desvendar o sistema jurídico nacional, na medida em que 
revelam as tendências sócio-culturais da comunidade; princípios básicos que, entre outros, 
informam a concepção do Estado e da sociedade e inspirando, portanto, a ordem jurídica 
positiva vigente. 

Assim, elas exprimem os valores sob os quais está fundada e pelos quais se inspira a ordem 
jurídica positiva. Em razão dessa característica, tais normas são aplicáveis, até onde possam, 
independentemente de lei prevista. Frisando, que nesse caso, a lei integrativa somente 
instituirá a completa aplicabilidade das normas em questão. 

Como referido, no entanto, há que se ponderar que as normas, ante a sua natureza 
constitucional, são de aplicabilidade imediata quanto à legislação anterior; bem como, em 
relação à legislação futura, que a elas deve se conformar. Da mesma forma, as normas 
programáticas, também são aplicáveis em relação às normas da constituição preexistente. 
Assim, impõem certos limites à autonomia de determinados sujeitos, privados ou públicos, e 
ditam comportamentos públicos em razão dos interesses a serem regulados. 

Portanto, as referidas normas têm por objeto a disciplina dos interesses econômico-sociais; 
não tem força para se desenvolver integralmente, tornando-se programa a ser realizado pelo 
Estado por meio de leis ordinárias ou outras providências; são normas de eficácia reduzida, 
não sendo operantes com relação aos interesses que lhes constituem objeto especifico e 
essencial. 

Por tais características, então, as normas constitucionais programáticas são dotadas de caráter 
imperativo e vinculativo. Não se tratam de normas de imediata aplicabilidade, como já 
referido. No entanto, isso não nega o caráter positivo e jurídico dessas normas. 

De outra parte, há que se ponderar que as normas que disciplinam as relações econômico-
sociais sofreram duas transformações no decorrer do século XIX. Em primeiro lugar, 
deixaram de ser normas abstratas e passaram a ser normas concretas jurídicas positivas. 
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Ainda, tais normas integraram-se a outras normas destinadas a atuar como uma completa e 
pormenorizada regulamentação jurídico-constitucional de seus pontos mais delicados. 

Tais normas, portanto, apresentam um caráter teleológico, determinando a realização dos fins 
sociais, através da atuação de programas de intervenção na ordem econômica, de modo a 
concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Entretanto, fica em suspenso a solução que redunde na eliminação do caráter abstrato e 
incompleto das normas definidoras de direitos sociais; visto que o simples reconhecimento 
dos direitos sociais não é suficiente para reequilibrar a situação de inferioridade dos menos 
favorecidos. 

Ademais, não pode confundir disposições programáticas e princípios constitucionais. As 
normas e princípios assumem conotações diferentes. 

Assim, normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo. Por 
sua vez, princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas contendo 
valores e bens constitucionais. 

Por outro lado, as normas programáticas são normas informadas pelos princípios, definidoras 
de direitos econômicos e sociais específicos; uma vez que revelam o compromisso entre as 
forças políticas liberais e tradicionais e as reivindicações populares de justiça social. 

Ainda, há que se argumentar que por constarem no texto constitucional, já afirma a 
juridicidade das normas programáticas. Estas enunciam normas jurídicas que vinculam todas 
as demais produções normativas inferiores. São regras que cerceiam a atividade dos 
legisladores futuros, que no assunto programado, não podem ter outro programa. 

Finalmente, há que se frisar que o fato de dependerem de providencias institucionais não quer 
dizer que não tenham eficácia. Portanto, fica claro que a amplitude das ações do Poder 
Público depende da existência de fontes de custeio. Diz-se, por isso, que os direitos sociais e 
prestações estão sob a "Reserva do Possível". 

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal[37]: 

  

INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE 
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA 
DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR 
DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO 
CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". 

  

Entretanto, considerando que a determinação do caráter prestacional do "Mínimo Existencial" 
exige o respeito de determinadas obrigações da parte do Estado e os argumentos tradicionais 
de escassez de recursos e imprecisão normativa não podem ser utilizados de forma absoluta 
para justificar a ineficácia do direito referido. Portanto, a adoção das medidas necessárias para 
dar-lhe efetividade, impõe-se, na esfera jurídica. 
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Desse modo, Jediael Galvão Miranda[38] assim se manifesta: 

  

Portanto, a dignidade da pessoa humana é valor fundamental que dá suporte à interpretação 
de normas e princípios da seguridade social, de molde a situar o homem com o fim de seus 
preceitos, e não como objeto ou instrumento. 

Em tema de seguridade social, garantir o mínimo existencial (um dos núcleos do princípio da 
dignidade humana) para assegurar subsistência digna e vida saudável ao indivíduo atingido 
por diversas contingências sociais. 

  

Assim, como já defendido anteriormente, ante o imperativo constitucional, o atendimento às 
necessidades humanas é motivo suficiente para se concretizar os direitos fundamentais. O que 
pode ocorrer é que não havendo meios de efetivá-los todos de uma só vez, deve-se efetivar os 
principais. É justamente nesse pormenor é que reside a dimensão positiva do princípio da 
dignidade da pessoa humana. Portanto, o "Mínimo Existencial" necessário à sobrevivência 
com dignidade deve ser resguardado pelos direitos sociais. 

Não se pode olvidar, entretanto, que o cumprimento desse imperativo constitucional exige a 
garantia de meios que satisfaçam as mínimas condições de vivência digna do indivíduo e de 
sua família. Nesse aspecto, o "Mínimo Existencial" vincula as prestações estatais para que 
sejam cumpridas as aspirações do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, como explica 
Norberto Bobbio, uma das características essenciais dos direitos sociais, é a sua existência, na 
medida de sua concretude. Assim, não basta consagrá-los, para existirem, é preciso sua 
realização. Portanto, devem ser levadas em consideração, condições objetivas próprias, 
externas ao campo jurídico[39]. 

Tal constatação revela-se idêntica quanto a temática ambiental. 

Conclui-se, portanto, que as normas programáticas apresentam eficácia, a par de sua 
axiologia, apontam um caminho, que é progressivamente alcançado, por meio de etapas; as 
quais implicam em sua densificação, de modo a se aproximar do ideal imaginado pelo 
legislador constitucional. E, ao revés, não prescindem de um mínimo, que deverá já ter 
existência verificável. 

  

6. DOS INTERESSES E DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E SUA INSERÇÃO NA 
TEMÁTICA AMBIENTAL 

  

O surgimento da teoria dos interesses transindividuais advém da preocupação com a "questão 
social", decorrente do surgimento da "sociedade de massa", em que a maioria das relações 
econômicas e políticas é marcada pelo desaparecimento da individualidade do ser humano, 
diante da padronização dos comportamentos e das regras correspondentes. 
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Assim, como conseqüência dessa nova ordem de coisas, desaparece a concepção de que 
somente são dedutíveis juridicamente as relações entre dois sujeitos de direitos e obrigações 
claramente definidos. 

Tal concepção clássica de relação jurídica passou a não mais corresponder ao anseio por 
justiça, uma vez que aquelas se transmudaram numa natureza massificada. 

Nessa nova concepção social, portanto, as relações jurídicas passaram a constar, em um dos 
pólos, seres humanos agregados numa mesma categoria, grupo ou classe social, pouco 
importando os traços que distinguissem cada indivíduo. E, é justamente nesse ponto que 
decorre a inadequação da fórmula processual individualista, segundo a qual o sujeito de 
direitos é o titular da relação jurídica material. 

Assim, ao final do século XX, o Direito deparou-se, de um lado, com essa nova problemática 
social caracterizada pela noção comum da coletivização dos conflitos e pela preocupação em 
proteger interesses pulverizados pela sociedade ou por parcelas sociais dela derivadas. 

E, de outro, a evolução dos direitos humanos, privilegiando a sua indivisibilidade, 
interdependência e complementariedade; o que induziu à criação de novos direitos híbridos, 
originários da superação dessa distinção absoluta entre direitos civis e políticos e direitos 
econômicos, sociais e culturais. 

Nesse sentido, é justamente o ponto que a gênese de novos direitos humanos tendentes a 
agasalhar a preocupação do homem com a qualidade de vida no planeta, se verifica. 

A sociedade, nessa quadra do desenvolvimento humano no planeta, passa a reivindicar o 
desenvolvimento sustentado e integrado da espécie humana com a preservação da natureza.  

Entretanto, dentro da concepção individualista do Direito Clássico, apesar dos referidos 
interesses já existirem de há muito, até porque inerentes à natureza humana, os mesmos 
passavam despercebidos; justamente por se caracterizarem pela inviabilidade de apropriação 
individual. A título de exemplo: o interesse à pureza do ar atmosférico. 

E dentro dessa concepção, chegou-se até a afirmar que se um interesse diz respeito a todos, 
não se vincula a ninguém, não podendo, por certo, ser objeto de tutela jurídica. 

Inobstante, os interesses transindividuais vão se revelando. Mais e mais fazem aflorar temas 
que têm o homem como centro de referência. Evocam a vetusta noção de direito natural; 
como deflui, por exemplo, dos interesses advindos da qualidade de vida, da proteção 
ecológica, do respeito às etnias e minorias; visto que esses se revelam, em última análise, no 
respeito ao homem enquanto homem; evocando aquela antiga lição. E nesse sentido, 
KANT[40] se expressa da seguinte forma: "o homem, e, duma maneira geral, todo o ser 
racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou 
daquela vontade". 

E por esse motivo, não é sem razão que José Marcelo Menezes Vigliar, citando MAURO 
CAPPELLETTI e BRYANT GARTH[41], assevera que: 

  

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em sua obra ímpar e pioneira (ao menos do ponto de vista 
sistemático, que demonstra uma preocupação científica na delimitação do conceito dos 
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interesses transindividuais) que discute os problemas do amplo e efetivo acesso à justiça, 
lembram que "interesses difusos" são interesses fragmentados ou coletivos, tais como o 
direito ao ambiente saudável, ou à proteção do consumidor. O problema básico que eles 
apresentam - a razão de sua natureza difusa - é que ninguém tem o direito a corrigir a lesão a 
um interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo buscar essa correção é pequeno 
demais para induzi-lo a tentar uma ação. (...) Um exemplo simples pode mostrar por que essa 
situação cria especiais barreiras ao acesso. Suponhamos que o governo autorize a construção 
de uma represa que ameace de maneira séria e irreversível o ambiente natural. Muitas pessoas 
podem desfrutar da área ameaçada, mas poucas - ou nenhuma - terão qualquer interesse 
financeiro em jogo. Mesmo essas, além disso, provavelmente não terão interesse suficiente 
para enfrentar uma demanda judicial complicada. Presumindo-se que esses indivíduos tenham 
legitimação ativa (o que é freqüentemente um problema), eles estão em posição análoga à do 
autor de uma pequena causa, para quem a demanda judicial é anti-econômica. Um indivíduo, 
além disso, poderá receber apenas indenização de seus próprios prejuízos, porém não dos 
efetivamente causados pelo infrator à comunidade. 

  

Desse modo, em verdade, existe um processo de tomada de consciência geral, no sentido de 
que os interesses transindividuais representam anseios profundos da comunidade, 
considerando que tais interesses pertinem aos mais altos valores humanos (como a qualidade 
de vida, o bem comum, etc.). 

Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso[42] pondera, citando Caio Tácito, que: 

  

Uma nova tendência começou a se desenhar, sobretudo, nas duas últimas décadas, no sentido 
de ampliar o âmbito dos direitos humanos de modo a abranger já não mais apenas os direitos 
pertinentes a uma ou mais pessoas determinadas, ou até mesmo direitos coletivos de 
categorias específicas, ligadas por uma relação jurídica básica (como por exemplo, os 
acionistas de uma sociedade anônima, ou os membros de um condomínio), mas para alcançar 
os interesses de grupos integrados por uma pluralidade de pessoas indeterminadas, embora 
vinculadas por um mesmo interesse comum. A vida moderna ressalta a importância de tais 
direitos que não têm titular certo, mas repercutem decisivamente sobre o bem-estar, ou 
mesmo a sobrevivência dos indivíduos nos vários segmentos sociais a que pertencem. Aos 
habitantes de uma determinada região são essenciais as condições do meio ambiente em que 
se integram (...). A tais valores sociais que são, a um mesmo tempo, peculiares a todo um 
grupo social e a cada qual de seus membros, consagrou-se o qualitativo de direitos difusos, 
que passam a merecer a proteção de lei. 

  

Portanto, o despertar para tais direitos representa o resgate de sua análise ontológica no que 
concerne à concretização da dignidade da pessoa humana, a partir da inserção de tais direitos 
na idéia de mínimo vital necessário à vida do homem. 

Assim, a viabilização de tais direitos exige uma transformação efetiva na estrutura política do 
Estado. 

Nesse sentido, é emblemática a observação de LÚCIA VALLE FIGUEIREDO[43], a qual 
aponta a opção da sociedade brasileira pela extensão da tutela constitucional de um plano 
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eminentemente individual para o coletivo, a respaldar a opção político-ideológica de fundar 
um Estado que pudesse abarcar todas as modalidades de conflito. 

  

7. A INSERÇÃO DOS DIREITOS AMBIENTAIS NO CONCEITO DE MÍNIMO 
EXISTENCIAL 

  

O que se tem visto na história jurídica do homem, se é que se pode emprestar tal denominação 
à história do direito e a evolução social, é um processo seqüencial e gradativo de 
institucionalização das aspirações humanas. Aspirações que vão sendo retiradas de um plexo 
puramente filosófico e vão sendo plasmadas em ordenamentos normativos, alcançado 
condições para uma concretude material. 

E nesse sentido, ante o despertar para a presença dos direitos de natureza coletiva no cotidiano 
de nossas vidas, bem como. da sua primordial importância para garantia dos direitos 
fundamentais do homem, o legislador brasileiro deparou-se com a necessidade de trazer para 
o âmbito do Direito Objetivo os referidos gêneros de interesses transindividuais. 

Justamente nessa temática é que se inserem os direitos a um meio ambiente sadio. 

Como signo de nossa época, não é sem razão que Miguel Reale[44] constatou que: 

  

A civilização tem isto de terrível: o poder indiscriminado do homem abafando os valores da 
natureza. Se antes recorríamos a esta para dar uma base estável ao Direito (e, no fundo essa é 
a razão do Direito Natural), assistimos, hoje, a uma trágica inversão, sendo o homem obrigado 
a recorrer ao Direito para salvar a natureza que morre 

  

Assim, vislumbrando a fase da degradação ambiental, em espiral cada vez mais densa, 
evidencia-se, como uma força crescente, os direitos ambientais nos diplomas normativas. 

Claro se afigura, a nós, nesses dias, que o direito de viver em um ambiente apto a fornecer a 
qualidade de vida digna e propícia à sobrevivência de todas das espécies de seres vivos jamais 
poderia deixar de estar inserido no mundo jurídico. 

Esta evolução dos direitos fundamentais do homem consagra uma necessidade latente de 
manutenção do equilíbrio dos ecossistemas para toda vida, conforme determina o figurino 
constitucional, a teor dos artigos 1º, III c.c. 6º e c.c. 225 da Constituição Federal. 

Nesse sentido, Celso Antonio Pacheco Fiorillo[45] explica que: 

  

No regime constitucional brasileiro, o próprio caput do art. 225 da Constituição Federal 
impõe a conclusão de que o DA é um dos direitos humanos fundamentais. Assim é porque o 
MA é considerado um Bem de uso comum do provo e essencial à sadia qualidade de vida. 
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A concepção "essencial à sadia qualidade de vida" reporta-se aos destinatários da norma 
constitucional, que somos todos nós. Dessarte, a regra vinculada ao direito ambiental tem 
como objetivo a tutela do ser humano e, de forma imediata, outros valores que também venha 
a ser estabelecidos na Constituição Federal. 

Por conta dessa visão, devemos compreender o que seja essencial, adotando um padrão 
mínimo de interpretação do art. 225 em face dos dizeres do art. 1º, combinado com o art. 6º da 
Constituição Federal,que fixa o piso vital mínimo. 

  

Portanto, a Constituição Federal[46], no já referido artigo 225 da Constituição Federal, 
determina em seu teor que: 

  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

  

Por sua vez, o art. 5º, § 1º da Constituição Federal, revela em sua normatividade, uma 
imposição aos Poderes Públicos de alicerçar a eficácia máxima e imediata factível aos direitos 
fundamentais, uma vez que tal princípio busca assegurar a força dirigente e vinculante dos 
direitos e garantias fundamentais. 

Nesse sentido, manifesta-se Ingo Wolfgang Sarlet[47], no seguinte teor: 

  

Tal se justifica pelo fato de que, em nosso direito constitucional, o postulado da aplicabilidade 
imediata das normas de direitos fundamentais (art. 5. § 1º, da CF) pode ser compreendida 
como um mandado de otimização de sua eficácia, pelo menos no sentido de impor aos 
poderes públicos a aplicação imediata dos direitos fundamentais, outorgando-lhes, nos termo 
desta aplicabilidade, a maior eficácia possível. 

  

De outra parte, claro se afigura que a amplitude das ações do Poder Público depende da 
existência de fontes de custeio. Diz-se, por isso, que os direitos ambientais estão sob os 
grilhões da chamada "reserva do possível". 

No entanto, é necessário evidenciar até que ponto podem os entes públicos deixar de efetivar 
a concreção das normas constitucionais que disciplinam o direito fundamental a um meio 
ambiente sadio, sem que exista ofensa aos direitos subjetivos dos indivíduos protegidos, ante 
a inexistência de recursos públicos suficientes. 

Nessa seara, Guilherme Amorim Campos da Silva[48] é enfático, ao explicar que: 
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(...) O Estado Constitucional pretende que seus textos se façam realidade, que se cumpram 
'socialmente'; 'reivindica' a realidade para si: sua normatividade deve converter-se em 
normalidade. 

  

Assim, considerado como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro, 
a Constituição Federal, preconiza, em seu artigo 1º, o princípio dignidade da pessoa humana. 
E, para a efetivação desse preceito, o texto constitucional, em seu artigo 6º, elenca os direitos 
sociais, tais como: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, 
proteção à maternidade e à infância, além de assistência aos desamparados. 

Tal construção é resultado de uma doutrina que tem como aporte a fase do Direito 
Constitucional da cidadania, que em seu bojo abarca as fases anteriores, que tiveram como 
objeto, de uma maneira evolutiva, os direitos civis, econômicos e sociais[49]. 

Essa linha de pensamento tem como núcleo a busca da efetividade da Constituição, de modo a 
que se tenha, em sua integralidade, a concretização dos princípios constitucionais, que 
agasalham os direitos fundamentais, fulcrados na dignidade da pessoa humana. 

O sistema jurídico passa, então, a ser formado por finalidades e valores a serem perseguidos 
pelo Estado, na concretização da dignidade da pessoa humana. 

E nesse pormenor, é necessário que se frise, o ponto caracterizador dos direitos fundamentais 
deriva, justamente, da intenção de explicitação do princípio da dignidade humana. 

Inadmissível, portanto, a existência de normas constitucionais que careçam de efetividade e 
eficácia, notadamente no caso dos direitos do ambiente, os quais exigem, para sua 
concretização, uma atuação positiva por parte do Estado. 

  

8. CONCLUSÃO 

  

O princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, integra toda a lógica dos direitos 
fundamentais; sendo que cada direito fundamental, em maior ou menor grau, objetiva a 
proteção da dignidade humana. 

De outra parte, o direito a um meio ambiente sadio configura-se como direito fundamental da 
pessoa humana, integrante de um catálogo de direitos que compõem o mínimo existencial 
necessário a uma vida digna. 

E, nesse sentido, o Estado como provedor desses direitos, não pode se negar a concretizá-los, 
sob a alegação de déficit orçamentário, escoimando na argumento da "reserva do possível"; 
visto que, a força matriz e motriz de todo o ordenamento jurídico e a razão de ser do Estado e 
a concretização da dignidade da pessoa humana. 

Dessa forma, a efetivação dos direitos ao meio ambiente sadio depende de um padrão 
uniformizado de atuação dos poderes estatais. A inércia do Poder Público ou a adoção de 
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medidas parciais, não lograrão êxito em atingir o desiderato constitucional, quanto a 
fornecimento de prestações de caráter universal. 

Torna-se, portanto, temerário, simplesmente aplicar a Teoria "da Reserva do Possível" em 
uma conformação pura, ante a realidade social diversa da experimentada nos Países Europeus. 
Assim, o "Mínimo Existencial" deve ser garantido a todo cidadão a partir de políticas públicas 
definidas e condizentes com a noção de Estado Democrático de Direito; que prescindam a 
condicionamentos financeiros. Ao revés, ter-se-á a ineficácia absoluta dos direitos 
fundamentais. 

Permeia a Constituição, como norte para sua implementação, o objetivo maior do bem-estar e 
da justiça social. Portanto, a exigência de uma maior atuação do Estado mostra-se como um 
direito subjetivo que não pode ceder passo ao despropósito dos governos; sob pena de 
comprometer o fim essencial do Estado, qual seja, a concretização da dignidade da pessoa 
humana de seus cidadãos; que somente poderá ser alcançada, na visão que defendemos nesse 
trabalho, a partir da salvaguarda de uma meio ambiente sadio. 
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ALGUMAS TENTATIVAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DO 
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SOME ATTEMPTS TO PERMIT RELATIVIZATION OF ENVIRONMENTAL 

LICENSING BASED ON THE PRINCIPLES OF PROHIBITION OF ECOLOGICAL 
REGRESSION AND PROHIBITION OF INADEQUATE STATE PROTECTION: 

DEBUREAUCRATIZATION OR CONSTITUTIONAL VIOLATION? 
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Leopoldo Fontenele Teixeira 

 

RESUMO 
O licenciamento ambiental é um dos grandes instrumentos de proteção ambiental que tem a 
possibilidade de harmonizar a tutela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e o desenvolvimento sócio-econômico. No Brasil, atribui-se à atual feição do 
licenciamento ambiental a pecha de atrasado e incompatível com as exigências da 
modernidade, propugnando-se pela sua atualização, sua desburocratização. O presente artigo 
busca apresentar a vinculação existente entre o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o licenciamento ambiental. O objetivo geral desse trabalho é 
chamar atenção para a questão da atual tendência de flexibilização do licenciamento 
ambiental e para os limites dessa tendência impostos pela Constituição e pela teoria dos 
direitos fundamentais. A metodologia utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória 
e dialética com predominância indutiva. Conclui-se que, com base nos princípios da proibição 
da insuficiente proteção Estatal e da vedação do retrocesso ecológico, a flexibilização do 
processo de licenciamento ambiental não se configura como simples tentativa de 
desburocratização, mas que tem se revelado como flagrante inconstitucionalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: FLEXIBILIZAÇÃO; LICENCIAMENTO AMBIENTAL; 
PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL; PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO 
INSUFICIENTE ESTATAL; INCONSTITUCIONALIDADE. 
 
ABSTRACT 
The licensing is one of the greatest instruments of environmental protection that have the 
possibility to harmonize the protection of the fundamental right to an ecologically balanced 
environment and the sustainable social and economical development. In Brazil, it is attributed 
to the current feature of the environmental licensing the taint of late and inconsistent in 
relation of the requirements of modernity, wich claims for its debureaucratization. This article 
will examine the link between the fundamental right to an ecologically balanced environment 
and environmental licensing. Therefore, the main purpose of this paper is to draw attention to 
the issue of the current trend of relaxing the environmental licensing and the limits of the 
trend set by the Constitution and the theory of fundamental rights. Methodology employed is 
bibliographical, theoretical, descriptive, exploratory, dialectical and mainly inductive. This 
article comes to the conclusion that, based on the principles of prohibition of inadequate State 
protection and prohibition of ecological regression, the relativization of the licensing process 
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does not consist of simple attempt to debureaucratization, but it has been revealed as 
flagrantly constitutional violation. 
KEYWORDS: RELATIVIZATION; ENVIRONMENTAL LICENSING; PROHIBITION 
OF ECOLOGICAL REGRESSION; PROHIBITION OF INADEQUATE STATE 
PROTECTION; CONSTITUTIONAL VIOLATION. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios do século XXI é conciliar o desenvolvimento econômico com 

a necessidade de preservação da natureza. Fala-se na necessidade de encontrar formas 

sustentáveis de desenvolvimento, de forma a propiciar às gerações presentes e futuras o 

progresso social, cultural e econômico sem que, para tanto, tenha-se que esgotar os recursos 

naturais indispensáveis a uma sadia qualidade de vida ou, porque não dizer, a uma vida digna, 

haja vista a crescente associação doutrinária do conceito de dignidade da pessoa humana ao 

acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O licenciamento ambiental é um do mais imporatentes instrumentos de proteção 

ambiental que tem a possibilidade de realizar, no plano prático, essa harmonização entre 

defesa do meio ambiente, direito fundamental expressamente previsto na Constituição Federal 

de 1988, e o desenvolvimento, principalmente econômico. 

Com efeito, o licenciamento ambiental consubstancia-se em um processo 

administrativo, dividido em fases, nas quais se analisa a viabilidade de determinado 

empreendimento, obra ou atividade sob o ponto de vista ambiental, estabelecendo 

condicionantes, ajustes, enfim, medidas necessárias para que o desenvolvimento econômico 

leve em consideração as variáveis ambientais. 

A grande vantagem do licenciamento ambiental advém do fato de que ele oferece uma 

análise prévia do empreendimento, evitando ou mitigando danos ambientais e estabelecendo, 

quando for o caso, medidas compensatórias capazes de evitar o mal maior, qual seja, a 

ocorrência de lesões ambientais muitas vezes irreparáveis e com conseqüências sistêmicas, 

propagando-se no tempo e no espaço. 

Todavia, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, a questão da 

proteção ambiental, com frequência, é vista não como um direito de todos e dever do Estado e 

da sociedade, mas como o mais evidente obstáculo ao progresso nacional, à geração de 

emprego e renda, à arrecadação de tributos etc. 
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Dentro dessa perspectiva, que vê as medidas tendentes à proteção ambiental não como 

um fim a ser progressivamente realizado, mas como uma barreira a ser derrubada ou, pelo 

menos, contornada, aponta-se o licenciamento ambiental como um dos maiores vilões, 

responsável pelo atraso de obras e atividades de elevado relevo para a sociedade brasileira, 

sob os mais diversos ângulos. 

Dessa visão decorrem medidas destinadas a modificar a legislação ambiental com vistas 

à sua “flexibilização”. Atribui-se à atual feição do licenciamento ambiental a pecha de 

atrasado e incompatível com as exigências da modernidade, propugnando-se pela sua 

atualização, sua desburocratização. Afirma-se que o licenciamento ambiental, da forma como 

está, em lugar de oportunizar o desenvolvimento sustentável, é um peso desnecessário para o 

progresso, havendo premente necessidade de sua reformulação. 

Diante de tal contexto, no presente artigo, dividido em três partes, busca-se, 

inicialmente, apresentar a íntima vinculação existente entre o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, tal como previsto no art. 225 da CF/88, e o 

licenciamento ambiental, que é visto com um dos mais proeminentes meios de efetivação 

daquele direito fundamental. 

Em seguida, discorre-se acerca dos princípios da vedação do retrocesso ambiental e 

proibição de proteção insuficiente do meio ambiente pelo estado, a fim de se colher subsídios 

teóricos necessários para o exame da constitucionalidade, à luz dos referidos princípios, de 

recentes tentativas de desburocratização do licenciamento ambiental, o que será feito na 

terceira parte do texto. 

Espera-se, com este texto, chamar atenção para a questão da atual tendência de 

flexibilização do licenciamento ambiental e para os limites dessa tendência impostos pela 

Constituição e pela teoria dos direitos fundamentais, contribuindo, assim, para o 

amadurecimento da questão em foco, certamente de grande relevo para a implementação do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE 

PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

Numa perspectiva global, apesar de relativamente recente1[1], a preocupação com o meio 

ambiente ocupa, atualmente, lugar de destaque no plano mundial. A humanidade, como um 

todo, vem atentando para as conseqüências da relação desequilibrada do homem moderno 

com o meio em que vive (vide o exemplo do chamado aquecimento global), o que bem 
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demonstra que o meio ambiente equilibrado, por interessar ao gênero humano mesmo, pelos 

intrincados vínculos que se estabelecem entre os diversos ecossistemas encontrados nos países 

e por ser essencial a uma vida saudável e, portanto, digna1[2], pertence à chamada terceira 

dimensão dos direitos fundamentais1[3]-1[4]. 

O reflexo dessa conscientização global da relevância da proteção do meio ambiente1[5] 

no Direito, notadamente no Direito Constitucional, é forte o bastante para levar parcela da 

doutrina constitucional a falar de uma evolução do Estado Social de Direito para o Estado de 

Direito Socioambiental, entendido este como o Estado que deve respeitar, proteger e 

promover os direitos sociais juntamente com os direitos ditos ambientais, a fim de assegurar o 

pleno desenvolvimento humano. Para a correta compreensão desse modelo de Estado, é 

essencial a percepção de que o desenvolvimento social e equilíbrio ecológico caminham 

juntos, são interdependentes, intimamente relacionados1[6]-1[7].      

1.1 O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

A Constituição Federal garantiu em seu art. 225, o direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado, conferindo-lhe a qualidade de direito fundamental da pessoa humana1[8]. Pela 

via da norma constitucional, a proteção ambiental deixa de ser considerada um interesse 

menor, para transformar-se em ponto máximo do ordenamento jurídico1[9].  

Esclareça-se que, apesar de o direito ao meio ambiente não estar consignado entre os 

artigos que compõem o Título II da Constituição, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, 

não é possível sustentar que este não seria um direito fundamental, tendo em vista que a 

Constituição deve ser interpretada de forma sistemática, sendo inclusive ressaltado no art. 5º, 

§2º1[10], da Constituição, a concepção materialmente aberta do catálogo dos direitos 

fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, que denota que a mera localização do 

direito fora do título dos direitos fundamentais não é suficiente para afastar o seu caráter de 

direito fundamental1[11].  

De acordo com o que se pode extrair da experiência estrangeira, a constitucionalização 

da proteção do meio ambiente impõe o dever geral de não degradar, fundamenta direitos e 

obrigações, ecologiza o direito da propriedade, permite a intervenção estatal, reduz a 

discricionariedade administrativa no processo decisório, amplia a participação pública, realça 

a proteção do meio ambiente, confere segurança normativa, constitucionaliza a ordem pública 

ambiental, dá maior força à interpretação pró-ambiente e enseja o controle da 

constitucionalidade da lei sob bases ambientais1[12]. 
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Considerando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado trata-se de 

um direito fundamental, pode-se inferir que, com base no disposto no art. 5º, §1º1[13], da 

Carta Magna brasileira, este foi elevado à condição de norma jurídica diretamente aplicável, 

sendo, portanto, capaz de gerar efeitos jurídicos imediatos, sem a necessidade da interpositio 

legislatoris. O fato é que o princípio da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais 

confere uma juridicidade reforçada a esses direitos1[14], razão pela qual não é possível 

concebê-los como meras normas programáticas informativas da atividade do legislador.  

Acrescente-se, ainda, que, por fazer parte do conjunto de direitos fundamentais, ao 

direito ao meio ambiente é atribuída especial proteção pelo Constituinte, que promoveu à 

condição de limites materiais à reforma constitucional os direitos fundamentais, uma vez que 

foram incluídos nas chamadas Cláusulas Pétreas da Constituição Federal, consoante o art. 60, 

§4º, IV1[15]. 

No âmbito judicial, é relevante destacar duas decisões do Supremo Tribunal Federal que 

trataram do reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente na Constituição 

brasileira. O RE 134297-8/SP1[16] inaugurou a afirmação constitucional do direito 

fundamental ao meio ambiente. No entanto, o desenvolvimento do seu significado 

diferenciado somente se deu com o julgamento do MS 22.164/DF1[17], em que o STF 

reconheceu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como sendo um direito 

fundamental, considerando-o como direito de terceira geração, tendo o Ministro Celso de 

Mello afirmado que o direito fundamental ao meio ambiente constitui a representação objetiva 

da necessidade de se proteger valores e objetivos, associados a um princípio de 

solidariedade1[18]. 

Outro aspecto relevante analisado pelo STF na decisão em comento foi o expresso 

reconhecimento de que o direito fundamental ao meio ambiente não encerra apenas uma 

perspectiva de pretensões, mas materializa, também, a proteção de valores indisponíveis e, 

sobretudo, de poderes de titularidade coletiva, atribuídos a toda a sociedade. Por fim, também 

é importante salientar que o tribunal considerou o meio ambiente como patrimônio público 

por ser sua proteção de interesse de toda a coletividade, e se fazer em benefício das presentes 

e futuras gerações, sendo essa a qualidade do bem ambiental protegida pela 

Constituição1[19].  

Note-se que a visão em relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deixou de 

ser individual e passou a ser social, não restando dúvidas de que tal direito é fundamental da 

pessoa humana e baseia-se no princípio da dignidade da pessoa humana, que, por sua vez, faz 

parte do fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF)1[20]. 
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1.2 A efetivação do Direito Fundamental do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado via licenciamento ambiental  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 dedica especial atenção à matéria 

ambiental1[21]. No art. 225, dispõe que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito 

de todos, essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 No parágrafo primeiro dessa norma constitucional, o legislador descreve uma série de 

obrigações do Poder Público como forma de efetivação desse direito1[22]. Em meio a essas 

obrigações, não está expressamente prevista a realização de licenciamento ambiental, 

conquanto, como se verá a seguir, este já existisse no ordenamento jurídico brasileiro. Isso 

significa que o licenciamento seja desimportante para a concretização ou efetivação do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo sido deixado em segundo 

plano pelo constituinte? A resposta é, evidentemente, negativa.  

Em primeiro lugar, porque os sete incisos do parágrafo primeiro do art. 225 da CF/88 

não esgotam – e nem poderiam esgotar, considerados os riscos que, diuturnamente, são 

criados pelo homem para a natureza e que não poderiam ser previstos pelo legislador! – as 

obrigações do Poder Público que tenham por fim a proteção do meio ambiente, sendo os 

deveres ali descritos meramente exemplificativos (numerus apertus). O Constituinte, em tal 

norma, demonstrando a já referida preocupação com a efetiva proteção do meio ambiente, 

apenas quis destacar algumas obrigações inafastáveis do Estado1[23], sem prejuízo de outras 

que o legislador infraconstitucional e o administrador reputarem necessárias. 

Em segundo lugar, porque, ainda que se considerasse exaustiva a relação de obrigações 

ali previstas, pode-se extrair daqueles incisos o dever de exercer uma fiscalização prévia 

como mecanismo de proteção do direito fundamental ao meio ambiente, havendo profunda 

relação entre o processo de licenciamento e as diversas obrigações estatais ali 

mencionadas1[24].  

Por fim, o dever de licenciar resulta da própria dimensão objetiva do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado1[25], mais precisamente do dever 

de proteção que emana desses direitos tendo como destinatário o Estado, em especial o 

legislador1[26].    
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O dever de criar um mecanismo que viabilizasse uma efetiva proteção do meio 

ambiente, notadamente de forma preventiva, pode ser enquadrado na categoria de deveres 

ambientais de natureza procedimental. Referindo-se a direitos, deveres e princípios 

ambientais na Constituição de 1988, Herman Benjamin ensina que “procedimentais ou 

instrumentais são os que se prestam à viabilização, execução ou implementação dos direitos e 

das obrigações materiais, alguns com feição estritamente ambiental, outros de aplicação mais 

abrangente, não restritos ao campo da tutela do meio ambiente [...]1[27]”.  

Cuida-se, assim, do dever dirigido ao Estado de criar meios (instrumentos) que 

permitam tutelar de forma eficiente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Esse dever, como já aludido, decorre da dimensão objetiva do direito 

fundamental sob comento1[28], sendo, desse modo, parte integrante dele, de maneira que o 

legislador, ao criar um procedimento para tutelar o direito fundamental a um sadio meio 

ambiente, está também a efetivar o direito em liça sob sua perspectiva material ou substantiva. 

O que se está a sustentar, portanto, é que o direito em destaque demanda, para sua 

concretização, como revelam mais claramente as normas contidas em seu parágrafo primeiro, 

a criação de um processo que sirva de instrumento para viabilizar a defesa do meio ambiente 

contra possíveis ou atuais agressões emanadas quer de particulares, quer do próprio 

Estado1[29]-1[30]. 

Ocorre que os bens tutelados pelo direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, por sua especial delicadeza e mútua dependência, demandam, 

para que sejam eficientemente preservados, como determina a Constituição, a criação de um 

procedimento que enseje uma tutela preventiva, capaz de evitar a própria ocorrência do dano, 

muitas vezes irreparável, sob pena de o Estado não se desincumbir de seu dever de tutela, em 

razão da outorga de uma proteção insuficiente1[31].  Deve, pois, o Poder Público elaborar 

instrumentos que estejam em consonância com dois princípios essenciais à proteção do meio 

ambiente, quais sejam, os princípios da prevenção e da precaução1[32]. 

Nessa perspectiva, no Brasil, um importante instrumento de proteção do meio ambiente 

é o chamado licenciamento ambiental. Previsto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, cuja finalidade é a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar, no País, condições 

para o desenvolvimento socioeconômico, a promoção dos interesses da segurança nacional e 

da dignidade da vida humana (art. 2º), o licenciamento ambiental constitui instrumento dessa 

política (art. 9º, IV)1[33], havendo exigência expressa da lei (art. 10) de que a construção, 
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instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades que utilizem recursos 

ambientais e que sejam considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 

capazes de causar degradação ambiental, sejam submetidos a prévio licenciamento de órgão 

estadual integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –SISNAMA e, supletivamente, 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –IBAMA. 

Segundo a dicção da Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso (art. 1º, I). 

Das disposições da legislação referentes ao licenciamento acima citadas, percebe-se 

que, em linhas bem gerais, o licenciamento ambiental é um conjunto de etapas (licenças 

prévia, de instalação e de operação) que devem ser vencidas por interessados na realização de 

empreendimentos, obras e atividades diversas que, em maior ou menor grau, têm o condão de 

afetar o meio ambiente, como condição prévia indispensável à consecução da atividade 

pretendida. Trata-se de processo administrativo1[34], por meio do qual os órgãos/entes estatais 

responsáveis pelo poder de polícia1[35] ambiental realizam uma fiscalização prévia, 

concomitante e posterior do empreendimento, avaliando os riscos, potenciais ou concretos, 

propondo alterações no projeto, medidas mitigadoras ou mesmo compensatórias, a fim de, na 

medida do possível, conciliar o desenvolvimento econômico com a tutela do meio ambiente 

(desenvolvimento sustentável1[36]). 

Essa finalidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a tutela do meio 

ambiente reforça o que aqui se vem sustentando; a importância do licenciamento ambiental 

como instrumento de efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Realmente, a tutela do meio ambiente não pode ser pensada de forma 

desconectada do desenvolvimento econômico, eis que assim quis a Constituição de 1988 (art. 

170, VI) e assim impõe a realidade1[37]. 

O licenciamento ambiental propicia, destarte, a um só tempo, uma tutela adequada e 

eficiente do meio ambiente, principalmente quando manejado de forma preventiva, e fomenta 

um desenvolvimento econômico sustentável, conciliando dois objetivos do Estado brasileiro. 
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De extrema relevância é, desse modo, o instituto do licenciamento ambiental, eis que, se 

bem conduzido, o licenciamento permite que se evite a ocorrência de danos ambientais, 

constituindo, inegavelmente, instrumento de concretização do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, estando em consonância com os princípios ambientais 

da precaução e da prevenção, que, em linhas gerais, preconizam a adoção de mecanismos que 

possibilitem evitar/mitigar danos e riscos ambientais ao invés de se limitar a adotar 

providências ulteriores à ocorrência do dano, considerada a relevância dos recursos naturais 

em si e para a vida humana, bem como a extrema dificuldade senão impossibilidade de 

reparação específica do dano ambiental. 

 Além disso, o licenciamento permite o controle do efetivo respeito de outros 

importantes instrumentos de defesa do meio ambiente, a exemplo do zoneamento urbanístico, 

análise de impacto ambiental e do respeito aos padrões de qualidade ambiental1[38], 

oportunizando uma visão sistemática desses instrumentos, que, aplicados à realidade 

econômica, permitem o desenvolvimento nacional, com vistas a uma sociedade mais justa, 

sem prejuízo da manutenção do meio ambiente saudável, essencial à qualidade de vida.  

Tudo isso demonstra que o licenciamento ambiental é senão o mais importante, um dos 

mais importantes instrumentos de concretização do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

2 PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E 

PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE DO MEIO AMBIENTE PELO 

ESTADO 

A técnica dos princípios é amplamente utilizada pelas Constituições modernas e 

considera os princípios como blocos estruturais dorsais na composição do ordenamento. A 

Constituição de 1988 congrega uma série de princípios ambientais, que ora são expressos ou 

implícitos, ora gerais ou especiais, ora substantivos ou procedimentais1[39]. 

Segundo ensina Canotilho: 

(...) os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, 

compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos 

fácticos e jurídicos. Permitem o balanceamento de valores e interesses (não 

obedecem, como as regras, à ‘lógica do tudo ou nada’), consoante o seu peso e 

ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes1[40]. 
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A Constituição brasileira, também conhecida como Carta de Princípios, é assim 

chamada por alguns doutrinadores, por estar essencialmente fundamentada em princípios. Os 

princípios servem para balizar o procedimento do legislador, do magistrado e do operador do 

direito 1[41]. Ademais, como se pode inferir do conceito de Canotilho já exposto, apesar da 

imprecisão dos textos normativos e os conflitos passíveis de ocorrer, os princípios norteiam a 

interpretação e concretização dos direitos fundamentais, notadamente porque muitos desses 

direitos estão previstos em normas principiológicas. 

Tendo como base os conceitos e funções já expostos no que concerne aos princípios, 

passa-se a tratar, de forma mais específica, de dois princípios implícitos no ordenamento 

Jurídico brasileiro que possuem estreita correlação com o Direito Ambiental, sendo possível 

concebê-los em um viés ambientalista, quais sejam, o princípio da proibição de insuficiência 

da proteção Estatal e o princípio da vedação do retrocesso. 

2.1 O Princípio da proibição de insuficiência da Proteção Estatal 

Infere-se, das considerações realizadas acerca da compreensão do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental previsto na Constituição 

brasileira, que a sua fundamentalidade exige do Estado a sua efetiva implementação, devendo 

ser afastados eventuais óbices que interfiram na concretização de tal direito, seja esta conduta 

(ou omissão) oriunda de particulares, seja ela oriunda do próprio Poder Público1[42].  

No que tange às omissões do Poder Público na tutela do meio ambiente, estas são 

vedadas pelo Princípio da proibição de insuficiência da proteção Estatal, princípio este 

implícito no ordenamento jurídico pátrio, deduzido da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, prevista no art. 5º, §1º, da CF.  

A Carta Magna brasileira elenca os deveres de proteção ambiental dos entes federativos 

em seus arts. 225 e 23, incisos VI e VII. Sendo assim, não restam dúvidas de quais são as 

competências e obrigações Estatais em relação à tutela ambiental. Assim, a não atuação ou a 

atuação insuficiente - sendo esta compreendida como aquela que não é capaz de proteger o 

direito fundamental de modo adequado e suficiente - no tocante a medidas legislativas e 

administrativas de combate à degradação ambiental, ensejam até mesmo a responsabilidade 

do Estado1[43]. 

O princípio da proibição de proteção insuficiente do Estado visa a garantir um mínimo 

existencial, inclusive, em matéria ambiental. Defende-se esta idéia baseando-se na concepção 

do meio ambiente como uma das dimensões da dignidade da pessoa humana.  
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A dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana situa-se em seu conteúdo 

comunitário, traduzido em uma concepção ligada a valores compartilhados pela comunidade 

segundo os seus padrões civilizatórios ou seus ideais de vida boa, sendo, neste caso, a 

dignidade limite de conformação da liberdade dos indivíduos em prol do interesse coletivo 

1[44]. 

Ressalte-se que não existe qualidade de vida humana sem o desfrute de um meio 

ambiente equilibrado, sendo este compreendido, inclusive, dentro do próprio conceito 

constitucional do direito à vida, uma vez que este não é mais só entendido como o direito de 

estar vivo, mas em uma concepção mais ampla que visa a garantir o direito a uma vida em 

condições adequadas, com conteúdos mínimos garantidos, dentre eles, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

Justifica-se, ainda, a existência do princípio da proibição da proteção insuficiente por 

parte do Estado como forma de garantir efetividade aos princípios da atuação preventiva e da 

precaução. 

No Brasil, duas convenções internacionais assinadas e devidamente ratificadas e 

promulgadas inseriram o princípio da precaução no ordenamento jurídico pátrio, são elas: a 

Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima. No tocante ao princípio da prevenção, pode-se inferi-lo do art. 2º, da lei 

n. 6.938/811[45].  

Pelo princípio da prevenção, compreende-se a gestão de riscos, voltada, especificamente 

para inibir os riscos concretos ou potenciais, sendo esses visíveis e previsíveis pelo 

conhecimento humano. Enquanto que o princípio da precaução se materializa no primeiro 

momento dessa função antecipatória, inibitória e cautelar, em face do risco abstrato, que pode 

ser considerado risco de dano, por ser muitas vezes de difícil previsão1[46]. 

Pelo exposto, verifica-se que, tanto o princípio da prevenção como o da precaução têm 

como objetivo uma atuação antecipada do Poder Público, a fim de evitar os danos ambientais. 

Portanto, faz-se necessária uma atuação diligente e adequada do Estado, no intuito de evitar 

os prejuízos ecológicos referidos. Esta atuação pode ser traduzida como sendo a atuação 

Estatal eficiente e suficiente na tutela dos direitos ambientais, sendo esta justamente a 

finalidade do princípio da proibição da insuficiente proteção do Estado em matéria ambiental. 

Desse modo, pode-se concluir que, em matéria ambiental, via de regra, atuação eficiente e 

suficiente significa atuação preventiva.  
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Acrescente-se que, diante da insuficiência manifesta de proteção, há violação do dever 

de tutela estatal, restando caracterizada a inconstitucionalidade da medida, tenha ela natureza 

omissiva ou comissiva. Nesse contexto, deve-se destacar a própria vinculação do Poder 

Judiciário (no sentido de um poder-dever) aos deveres de proteção ambiental, de modo que se 

lhe impõe o dever de rechaço da legislação e dos atos administrativos inconstitucionais, ou, 

ainda, o dever de correção de tais atos mediante uma interpretação conforme a Constituição e 

de acordo com as exigências dos deveres de proteção e da proporcionalidade1[47]. 

2.2 O Princípio da vedação do retrocesso 

O princípio da vedação do retrocesso é um princípio implícito no ordenamento jurídico 

brasileiro, que pode ser definido como sendo a não admissão de recuo para níveis de proteção 

inferiores aos anteriormente consagrados em relação aos direitos fundamentais, exceto se as 

circunstâncias fáticas se alterarem significativamente. Servindo tal princípio como limite à 

adoção de legislação de revisão ou revogatória1[48]. 

Este princípio possui estreita relação com o princípio da segurança jurídica e com os 

seus respectivos desdobramentos, quais sejam, o princípio da proteção da confiança e as 

garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, 

assim como se relaciona com os limites materiais à reforma constitucional, tendo em vista que 

estes mecanismos também têm o fito de tutelar os direitos de natureza constitucional contra 

atos e/ou medidas que venham, de algum modo, afetar situações e posições jurídicas 

consolidadas1[49]. 

Considera-se, ainda, a segurança jurídica como expressão inarredável do Estado de 

Direito, sendo perceptível a relação que existe entre a segurança jurídica e a dignidade da 

pessoa humana, uma vez que esta não restará suficientemente respeitada e protegida onde as 

pessoas estejam sendo atingidas por um tal nível de instabilidade jurídica que não estejam 

mais em condições de, com um mínimo de segurança e tranqüilidade, confiar nas instituições 

sociais e estatais1[50].  

Saliente-se que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não 

admite retrocesso ecológico1[51], tendo em vista o fato de representar uma garantia 

fundamental de todos, tendo aplicabilidade imediata, conforme já exposto, além de 

representar Cláusula Pétrea, consoante previsto na Constituição Federal em seu art. 60, §4 º, 

IV, sendo vedada proposta de abolir o direito fundamental ambiental, em razão de sua 

relevância para o sistema constitucional brasileiro1[52]. 
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É importante ressaltar que, quando se fala em retrocesso, não se está a referir apenas a 

atos com efeitos retroativos, mas também àqueles atos com efeitos prospectivos, pelo fato de 

não alcançarem posições jurídicas já consolidadas no patrimônio de seu titular – coisa 

julgada, ato jurídico perfeito – ou que de modo geral não atingem situações anteriores1[53]. 

Outro ponto de grande relevância em relação ao princípio da vedação do retrocesso é 

quando e até onde pode o legislador infraconstitucional retroagir no que diz respeito à 

implementação dos direitos fundamentais, mais especificamente, no caso em comento, no que 

tange à efetivação ou concretização do direito ao meio ambiente equilibrado.  

Para solucionar esta questão, é necessário promover a adequada hierarquização entre o 

direito à segurança jurídica, que deve ser compreendido como um interesse coletivo, e a 

necessidade de, sempre em prol do interesse comunitário, proceder aos ajustes que 

comprovadamente se fizerem indispensáveis, uma vez que a possibilidade de mudanças 

constitucionalmente legítimas e que correspondam às necessidades da sociedade como um 

todo carrega em si também um componente de segurança que não pode ser 

desconsiderado1[54]. No entanto, sempre se deve respeitar o limite intransponível do núcleo 

essencial de concretização dos direitos, que não poderá ser suprimido em hipótese alguma. 

Nota-se, pelo exposto, que o princípio da vedação do retrocesso não é absoluto, 

admitindo exceções, no que tange, especificamente, ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, quando da efetiva recuperação ecológica do bem cuja proteção 

era regulada pela lei vigente, desde que cientificamente comprovada; ou a confirmação 

científica de que a lei vigente não era a forma mais adequada de proteção do bem natural 

carecido de proteção1[55].  

Diante das hipóteses em que é admitido o retrocesso ecológico, nota-se que um dos 

objetivos importantes deste princípio é a preservação ambiental para as presentes e futuras 

gerações, nos termos previstos no Caput do art. 225 da Constituição Federal1[56], tendo em 

vista que será permitido o retrocesso quando for demonstrada a efetiva recuperação ecológica 

ou a inadequação da norma vigente para a tutela do meio ambiente equilibrado, o que denota a 

flagrante intenção do princípio da vedação do retrocesso ecológico de resguardar o meio 

ambiente de degradações, que, em sua maioria, são irreversíveis, a fim de preservar o direito 

em discussão não só para a geração atual, mas para os seus descendentes. 

Por fim, é relevante destacar que o STJ já reconheceu, inclusive, a existência deste 

princípio no âmbito ambiental, como exemplifica o REsp 302906 / SP1[57], cujo acórdão fez 
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menção expressa à impossibilidade de retrocesso ambiental em um caso envolvendo 

licenciamento ambiental, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito: 

O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições urbanístico-

ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito e o  licenciamento 

do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito  Urbanístico, como no Direito 

Ambiental, é decorrência da crescente escassez de espaços verdes e dilapidação da 

qualidade de vida  nas cidades. Por isso  mesmo, submete-se ao princípio da não-

regressão (ou, por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso), garantia 

de que os  avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão 

diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes. 

  

3 FLEXIBILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AS 

LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS PRINCÍPIOS DA PROIBIÇÃO DA 

INSUFICIENTE PROTEÇÃO ESTATAL EM MATÉRIA AMBIENTAL E DA 

VEDAÇÃO DO RETROCESSO ECOLÓGICO: DESBUROCRATIZAÇÃO OU 

INCONSTITUCIONALIDADE?  

O povo brasileiro tem presenciado recentemente uma série de tentativas, por parte do 

governo federal e dos estados, de aprovar medidas que visam à flexibilização do 

licenciamento ambiental, sob o pretexto de conferir agilidade a um instituto que estaria 

ultrapassado, em razão das incontáveis exigências e burocracia para a concessão de licenças, o 

que dificultaria a implementação, bem como encareceria obras de infraestrutura no país.  

O discurso é sempre ecologicamente correto e defende a conciliação entre a agilidade 

conferida pela flexibilização do licenciamento ambiental, como forma de desburocratizar tal 

instituto, e a preservação ambiental. No entanto, será que tal conciliação é possível? 

O movimento de flexibilização de direitos fundamentais não é tão recente e já teve 

reflexos na seara dos direitos sociais em relação aos direitos trabalhistas. O interessante é que, 

em ambos os casos citados, a justificativa é a mesma, qual seja, o excesso de normas 

protetivas que burocratizariam e encareceriam as iniciativas do setor público e privado no 

país. 

Contudo, analisando o que já tem sido feito em relação aos direitos trabalhistas, nota-se 

que esta flexibilização é geralmente in pejus em relação à parte hipossuficiente da relação. 

Portanto, nada demonstra, inicialmente, que, em relação às medidas de flexibilização na seara 

ambiental, seja diferente. 
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Entre as tentativas mais recentes de flexibilização do licenciamento ambiental, pode-se 

citar o pacote chamado de “choque de gestão ambiental”, proposto no início de 2011 pelo 

governo Dilma Roussef. O pacote consistirá em uma série de decretos regulando o 

licenciamento de rodovias, petróleo, portos, linhas de transmissão de energia elétrica, 

hidrovias e, em um segundo momento, ferrovias e mineração1[58].  

O objetivo do projeto seria aplicar a cada tipo de obra regras específicas de 

licenciamento ambiental, em vez de uma regra única. Segundo a ministra do meio ambiente 

Izabella Teixeira, "Não é diminuir exigências, é rever quais informações são relevantes para 

o licenciamento”1[59]. Apesar de ainda não se ter todas as informações acerca do teor dos 

decretos, é difícil acreditar em declarações como esta dadas pela mesma Ministra que, no final 

de 2010, revogou a obrigatoriedade, para termelétricas, de compensar integralmente suas 

emissões de carbono1[60], podendo ser tal ato caracterizado como um evidente exemplo de 

retrocesso ecológico.  

Se tais medidas realmente entrarem em vigor como estão sendo noticiadas, certas 

autorizações deixariam de ser dadas sem prévio licenciamento; na exploração do petróleo 

menos licenças seriam necessárias; inventários da biodiversidade do local onde passam linhas 

de transmissão não seriam mais necessários; dentre outras medidas1[61].  

Outra tentativa recente de flexibilização do instituto do licenciamento ambiental foi a 

edição da Medida Provisória nº 452/20081[62], que, felizmente, não chegou a ser convertida 

em lei em razão do decurso do prazo para sua aprovação. 

A MPV nº 452/08 pretendia tornar menos rígido o processo de licenciamento ambiental 

para obras em rodovias federais, através da alteração de dispositivo da lei nº 6.938/81, que 

rege a Política Nacional do Meio Ambiente. Pela emenda proposta ao PLV 05/09, seria 

dispensada a licença prévia para obras de pavimentação, adequação, ampliação de capacidade 

e duplicação de rodovias federais1[63].  

Apesar das justificativas do governo em relação à necessidade da flexibilização do 

licenciamento ambiental no que concerne à desburocratização do instituto e barateamento das 

obras de infraestrutura, é relevante lembrar dos limites impostos pelos princípios ordenadores 

do Direito Ambiental, dentre eles os princípios da proibição de proteção insuficiente por parte 

do Estado e da vedação do retrocesso ecológico. 

Sabe-se que, pelo princípio da proibição de proteção insuficiente por parte do Estado, os 

entes federados são obrigados a tutelar o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado de forma adequada, ou seja, de forma suficiente a garantir a 
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preservação deste direito não só para a presente geração, mas com o fito de prevenir danos 

irreversíveis, que venham, inclusive, a afetar o direito das gerações futuras. 

Assim, fica patente a necessidade de uma legislação adequada à tutela do meio 

ambiente, não sendo concebível a sua flexibilização quando esta acarretar prejuízos legais e 

fáticos, deixando desprotegidos os bens ambientais, ficando a mercê de interesses individuais 

ou mesmo interesses coletivos, se estes forem entendidos como interesses da maioria, haja 

vista que os direitos fundamentais – inclusive por gozarem da proteção reforçada em razão de 

se enquadrarem como cláusulas pétreas – ficam a salvo de violações oriundas de maiorias 

ocasionais1[64]. Saliente-se que, uma vez que esta insuficiência protetiva nos casos em liça é 

fruto de retrocessos na legislação ambiental, conclui-se que há o desrespeito aos dois 

princípios ora analisados, quais sejam, o princípio da proibição de insuficiente proteção 

Estatal na esfera ambiental e o princípio da vedação do retrocesso ecológico. 

A noção de proibição de retrocesso é vinculada à noção de um direito subjetivo 

negativo, ou seja, a um non facere Estatal, uma vez concretizado determinado direito 

fundamental. Com isso, é possível impugnar judicialmente medidas que se encontrem em 

conflito com o teor da Constituição, inclusive com os objetivos estabelecidos nas normas de 

cunho programático, bem como rechaçar medidas legislativas que venham, pura e 

simplesmente, subtrair o grau de concretização que foi outorgado pelo legislador a uma norma 

constitucional1[65]. 

Acrescente-se que, conforme é possível inferir do acórdão do REsp 302906 / SP, O 

relaxamento, pela via legislativa, das restrições urbanístico-ambientais convencionais, 

permitido em razão do ius variandi de que é titular o Poder Público, exige, por se tratar de 

exceção, de uma forte motivação consubstanciada em clamoroso interesse público, postura 

incompatível com a submissão do Administrador a necessidades casuísticas de momento, 

interesses especulativos ou vantagens comerciais dos agentes econômicos, que têm como 

objetivo exclusivo interesses particulares. 

Nos casos elencados anteriormente, não há como se realizar uma análise quanto à 

constitucionalidade ou não das medidas de flexibilização do licenciamento ambiental, tendo 

em vista que não chegaram a ser aprovadas, ainda. No entanto, passaremos a abordar a 

constitucionalidade das medidas implementadas pela Lei do Estado do Ceará de nº 14.882, 

promulgada em 31 de janeiro de 2011, que conferem uma certa flexibilização ao 

licenciamento, com o fito de analisar se tais medidas são uma forma de desburocratizar os 

procedimentos do instituto do licenciamento ambiental ou se, na verdade, trata-se de hipótese 

de insconstitucionalidade. Cumpre frisar que a análise será efetuada com base, 
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exclusivamente, nos princípios acima destacados, quais sejam, vedação ao retrocesso 

ambiental e proibição de proteção insuficiente do meio ambiente, não se adentrando em 

aspectos outros, como a possível inconstitucionalidade formal da norma. 

No intuito de facilitar o processo de licenciamento para empreendimentos e atividades 

de porte micro, com baixo potencial degradador e que promovam a melhoria da qualidade de 

vida da população, foi editada a Lei estadual nº 14.882/20111[66], que traz, em seu bojo, 

alterações em matéria de licenciamento ambiental, no âmbito do Estado do Ceará, que vão ao 

encontro da mencionada tendência de flexibilizar o licenciamento ambiental para atingir 

objetivos diversos, notadamente de cunho econômico. Para tanto, foi criada a técnica 

licenciamento simplificado por autodeclaração. 

Segundo o art. 3º da Lei sob comento, o licenciamento simplificado por autodeclaração 

consiste em fase unificada de emissão das licenças, podendo ser concedidas por certificação 

digital baseada em cadastro com informações técnicas e ambientais prestadas pelo interessado 

e definidas em Resolução do COEMA (Conselho Estadual de Meio Ambiente). A licença é 

concedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), ente estadual 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –SISNAMA. 

Como se vê, o licenciamento por autodeclaração dispensa algumas etapas do 

licenciamento tradicional, notadamente fiscalização prévia por parte do ente integrante do 

SISNAMA, no caso a SEMACE, haja vista que se baseia em análise dos impactos ambientais 

fornecida pelo próprio interessado, daí o nome que lhe foi atribuído. É de se indagar: ainda 

que se esteja a falar de empreendimentos de interesse social de porte micro, conforme 

definido em legislação, e com baixo potencial degradador, é aceitável, à luz dos princípios da 

vedação do retrocesso ambiental e da proibição de proteção insuficiente do meio ambiente, a 

figura do licenciamento por autodeclaração? Crê-se que não. 

Consoante acima mencionado, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado demanda, para sua efetivação, a edição, pelo Estado, de um instrumento que 

permita uma eficiente análise de possíveis impactos ambientais causados por agentes 

econômicos, análise que, em respeito aos princípios ambientais da prevenção e da precaução, 

deve ser, em regra, prévia, considerada a premissa correta de que os danos ao meio ambiente 

nem sempre são passíveis de reparação específica. 

Ora, no caso do licenciamento por autodeclaração, o Poder Público, ao não efetuar uma 

fiscalização efetiva dos impactos e das peculiaridades daquele empreendimento, eis que se 

louva em informações fornecidas pelo próprio interessado no empreendimento ou atividade, 
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acaba correndo o risco concreto de licenciar algo que não conhece e, por conseguinte, 

assumindo o risco de ensejar a ocorrência de danos ambientais diversos que, se corretamente 

estudados na época oportuna, poderiam ter sido previstos e evitados ou, pelo menos, 

mitigados.  

Outro ponto a ser destacado é que a norma presume que as atividades ou 

empreendimentos descritos em seu art. 4º são sempre de porte micro e de baixo potencial 

degradador.  No entanto, os impactos ambientais causados por uma mesma atividade ou obra 

são variados a depender do ecossistema afetado, daí porque não se pode generalizar que 

determinadas atividades sempre sejam de baixo potencial degradador. Tudo depende das 

peculiaridades do caso concreto, que deverão ser aferidas pelos órgãos ambientais de 

fiscalização. 

Tanto é assim que a Resolução do CONAMA nº 237/97 dispõe, em seu art. 2o, 

parágrafo segundo, que “Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de 

exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as 

especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou 

atividade”. 

Como se licenciar com fulcro em informações fornecidas por um sujeito parcial, como é 

o interessado no empreendimento? O que se tem aqui, com a figura do licenciamento por 

autodeclaração, é a própria negação dos princípios da precaução e da prevenção pela adoção 

de uma presunção de veracidade das informações prestadas por aquele que deseja obter as 

licenças, que, frise-se, são concedidas, como diz a lei, em fase unificada. Está-se, pois, 

assumindo um desnecessário risco ambiental, ainda que para atingir objetivos pretensamente 

nobres. 

É certo que não se pode aplicar a mesma sistemática de licenciamento ambiental a uma 

atividade de grande impacto ambiental e a uma atividade com reduzidíssimo impacto, sob 

pena de violação do princípio da proporcionalidade, visto sob o prisma do subprincípio da 

necessidade1[67], tanto que não se exige estudo de impacto ambiental em todos os 

licenciamentos, podendo haver modalidades de licenciamento simplificados (Resolução do 

CONAMA nº 237/97, art. 12, §1o), mas daí não segue que, mesmo que se esteja perante uma 

atividade de porte micro e com baixo potencial degradador, o que já é uma presunção 

questionável, possa-se adotar uma técnica de licenciamento que outorgue uma proteção 

ambiental nitidamente insuficiente. 
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Realmente, ao não fiscalizar efetivamente o empreendimento ou atividade passível de 

causar danos ambientais – a atividade tem, em tese, baixo potencial degradador, mas tem 

potencial de impactar o meio ambiente suficiente para demandar sua submissão ao processo 

de licenciamento -, fragilizando os princípios da prevenção e da precaução, o Estado do Ceará 

não se desincumbe de seu dever de tutela do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, por ter ensejado uma proteção insuficiente ao direito em tela.  

Partindo-se das mesmas considerações já tecidas a respeito do licenciamento por 

autodeclaração, pode-se reconhecer a sua inconstitucionalidade também por ofensa ao 

princípio da vedação do retrocesso ambiental. Com efeito, a novel legislação acerca do 

licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Ceará enfraqueceu consideravelmente a 

eficácia do licenciamento ambiental como instrumento de efetivação do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ponto de atingir o mínimo de eficácia que se 

pode razoavelmente esperar desse importante instrumento. 

Claramente houve uma regressão, um retrocesso, quanto à eficácia protetiva do 

processo de licenciamento ambiental quando se transferiu ao interessado a incumbência de 

avaliar os impactos concretos de seu empreendimento ou atividade e informá-los ao Poder 

Público. Ao confundir numa mesma pessoa a figura do fiscalizador e do fiscalizado, a Lei nº 

14.882/2011 praticamente anulou a eficácia do licenciamento das atividades descritas em seu 

art. 4o, privando-o do que ele tem de melhor, a possibilidade de evitar ou mitigar os danos ao 

meio ambiente passíveis de serem causados pela ação do homem sobre o meio em que vive. 

É, assim, inaceitável, sob o ângulo do princípio constitucional de vedação do retrocesso 

com aplicação ambiental, a flexibilização do processo de licenciamento ambiental, com vistas 

a acelerar determinadas atividades, ainda que estas sejam de interesse social, se, para tanto, 

praticamente se retira por completo a eficácia preventiva desse importante instrumento de 

efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

CONCLUSÃO 

A Constituição Federal conferiu qualidade de direito fundamental da pessoa humana ao 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este elevado à condição de 

norma jurídica diretamente aplicável, portanto, não sendo possível concebê-lo como mera 

norma programática informativa da atividade do legislador. Além disso, por se tratar de um 

direito fundamental, está incluído nas Cláusulas Pétreas da Carta Magna.  

Em 1995, o STF se posicionou ratificando a qualidade de direito fundamental conferida 

pela Constituição brasileira ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
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considerando o meio ambiente como patrimônio público por ser sua proteção de interesse de 

toda a coletividade, e se fazer em benefício das presentes e futuras gerações, denotando que a 

visão em relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deixou de ser individual e 

passou a ser social. 

Como se viu o dever de licenciar é conseqüência do dever de proteção que emana dos 

direitos fundamentais tendo como destinatário o Estado. Assim, o Estado tem o dever de criar 

instrumentos que permitam tutelar de forma eficiente o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como é o caso do licenciamento ambiental.  

O licenciamento ambiental consiste em um processo administrativo, pelo qual os órgãos 

estatais responsáveis pelo poder de polícia ambiental realizam uma fiscalização prévia, 

concomitante e posterior do empreendimento, avaliando os riscos do empreendimento, 

propondo modificações no projeto, a fim de diminuir ou, pelo menos, compensar os efeitos 

degradadores e, assim, conciliando o desenvolvimento sócio-econômico com a tutela do meio 

ambiente. Tendo em vista a importância dos recursos naturais e a extrema dificuldade de 

reparação do dano ambiental, o licenciamento ambiental pode ser considerado um dos mais 

importantes instrumentos de concretização do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

O princípio da proibição insuficiente do Estado visa a garantir um mínimo existencial 

ambiental, ou seja, um mínimo de condições capazes de possibilitar o equilíbrio entre o 

desenvolvimento sócio-econômico e a tutela ambiental, garantindo uma vida sadia a todos, 

tendo em vista este direito representar uma das dimensões da dignidade da pessoa humana. 

Este princípio consiste em uma atuação Estatal adequada na tutela do meio ambiente, 

podendo esta atuação adequada ser traduzida como sendo a atuação preventiva do Estado. 

O princípio da vedação do retrocesso ecológico é um princípio implícito no 

ordenamento jurídico brasileiro, podendo ser conceituado como sendo a não admissão de 

retrocesso para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados em relação ao 

meio ambiente. Tal princípio não é absoluto, podendo haver retrocessos quando as 

circunstâncias fáticas se alterarem significativamente, sempre preservando, no entanto, o 

núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Com o crescimento econômico do Brasil, várias propostas de flexibilização do 

licenciamento ambiental têm surgido a nível nacional e estadual, com o pretexto do governo 

de harmonizar a sustentabilidade e o desenvolvimento sócio-econômico, uma vez que a 
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burocracia do licenciamento ambiental seria um obstáculo para a geração de empregos, 

crescimento de renda e justiça social.  

No estado do Ceará, a lei nº 14.882/2011 implementou o chamado licenciamento por 

autodeclaração, que consiste na dispensa de algumas etapas do licenciamento tradicional, 

baseando a análise dos impactos ambientais nas informações fornecidas pelo próprio 

interessado. Como já foi analisado, haja vista a necessidade de instrumentos Estatais que 

permitam uma eficiente análise de possíveis impactos ambientais causados por agentes 

econômicos, análise que, em regra, deve ser prévia, considerando-se que os danos ao meio 

ambiente nem sempre são passíveis de reparação específica, o Poder Público, ao não efetuar 

uma fiscalização efetiva dos impactos que podem ser causados por determinado 

empreendimento, assume o risco de permitir a ocorrência de danos ambientais diversos que, 

se tivessem sido avaliados previamente, poderiam ter sido previstos e evitados ou, no mínimo, 

diminuídos.  

Observa-se que, no tocante à lei do estado do Ceará de nº 14.882/2011, independente da 

relevância dos motivos que ensejaram a elaboração da referida norma, a flexibilização do 

licenciamento ambiental mostrou-se prejudicial à proteção do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, representando um retrocesso quanto à eficácia protetiva 

de tal instituto, praticamente anulando a sua eficácia no que tange à possibilidade de evitar ou 

mitigar os danos ao meio ambiente causados pelo homem sobre o meio em que vive. 

Percebe-se, por fim, que, com base nos princípios já estudados de proibição da 

insuficiente proteção Estatal e da vedação do retrocesso ecológico, a flexibilização do 

processo de licenciamento ambiental não tem se configurado como simples desburocratização 

do mencionado processo administrativo, mas que, ao revés, tem se revelado como 

inconstitucionalidade, tendo em vista a perda, quase que integral, da eficácia preventiva desse 

instrumento essencial na efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 
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Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, sendo este o primeiro encontro mundial acerca da 
questão ambiental, que contou com a participação de 113 países. Do encontro, surgiu o 
conceito de ecodesenvolvimento, posteriormente substituído por desenvolvimento 
sustentável, bem como a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA). TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento Ambiental. 3ª 
ed. Niterói: Impetus, 2010, p. 5-6. 
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simplificada decorrente da autodeclaração do empreendimento ou atividade como de porte micro com potencial 

degradador baixo é de responsabilidade da SEMACE. Art. 4º Ficam sujeitos ao licenciamento simplificado por 

autodeclaração os seguintes empreendimentos e/ou atividades:I - estação de tratamento de água-ETA, com 

simples desinfecção;II - sistema de abastecimento de água com simples desinfecção;III - passagem molhada sem 

barramento de recurso hídrico, com extensão de até 50,0 m;IV - habitação de interesse social com até 50,0 

unidades habitacionais, respeitando-se as Áreas de Preservação permanente definidas em lei pertinente;V - 

habitação de interesse social acima de 50,0 unidades habitacionais implantadas em áreas urbanas consolidadas, 

respeitando-se as Áreas de Preservação Permanente já definidas em lei;VI - restauração de vias e estradas de 

rodagem;VII - atividades de pesca artesanal;VIII - atividades artesanais que não utilizem matéria prima de 

origem florestal;IX - atividades de extrativismo realizada por comunidades tradicionais, indígenas e 

quilombolas; X - implantação de sistema agroflorestais e/ou práticas agroecológicas;XI - custeio e investimento 

agropecuário direcionados à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, em conformidade com a 

Lei Federal n.º 11.326, de 24 de julho de 2006. Art. 5º O licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos não previstas no art. 4º desta Lei, será feito de forma simplificada quando se tratar de 

empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo, nos termos da 

Resolução COEMA n.º 08, de 15 de abril de 2004. Art. 6º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental 

simplificado os seguintes empreendimentos e /ou atividades:I - passagem molhada com barramento de recurso 

hídrico, independente de sua extensão; II - passagem molhada sem barramento com extensão acima de 50,0 m; 

III - habitação de interesse social em área urbana não consolidada, excluindo-se as Áreas de Preservação 

Permanente definidas em lei; IV - atividade agroindustrial familiar de leite e carne; V - atividades artesanais que 

utilizem matéria prima de origem florestal; VI - atividades de agroindústria desenvolvidas por agricultor familiar 

e empreendedor familiar rural, na forma da Lei n.º 11.326, de 24 de julho de 2006.  Parágrafo único. A 

localização, implantação e operação de aterros sanitários de pequeno porte, estão sujeitos ao licenciamento 

ambiental simplificado em conformidade com a Resolução 404/2008 do CONAMA. Art. 7º O Governador do 

Estado submeterá à apreciação e aprovação do Colegiado do Conselho de Políticas e Gestão de Meio Ambiente-

CONPAM, as propostas dos empreendimentos e/ou atividades públicos ou privados estratégicos para o Estado. 

Art. 8º A licença ambiental para os empreendimentos e/ou atividades públicos ou privados, considerados 

estratégicos para o Estado, será emitida pelo órgão ambiental competente – SEMACE, após emissão de parecer 

de grupo técnico multidisciplinar e sua aprovação pelo COEMA. § 1º Cabe ao Presidente do Conselho de 

Políticas e Gestão do Meio Ambiente – CONPAM, instituir por meio de Portaria o grupo técnico a que se refere 

o caput deste artigo. §2º O grupo técnico multidisciplinar será constituído por técnicos da SEMACE, de acordo 

com a natureza do empreendimento e/ou atividade, podendo contar com a participação de profissionais 

especializados sempre que as especificidades do empreendimento assim demandar. §3º Cabe ao COEMA, por 

meio de Resolução, estabelecer os procedimentos para a constituição e funcionamento dos grupos técnicos 

multidisciplinares previstos no caput deste artigo. Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a editar os 

atos normativos que se fizerem necessários à fiel execução desta Lei. Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.” 

1[67] BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 3ª ed. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2003, p. 81-84. 
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AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UM 
OLHAR SISTÊMICO, GLOBAL E TRANSDISCIPLINAR 

 
LEGAL IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE: A SYSTEMIC, GLOBAL AND 

TRANSDISCIPLINARY VIEW. 
 
 
 

Délton Winter de Carvalho 
Fernanda Dalla Libera Damacena 

 

RESUMO 
As mudanças climáticas e suas implicações são, hoje, assuntos obrigatórios nas agendas de 
eventos das mais diversas áreas, seja em âmbito nacional ou internacional. 
Interdisciplinaridade, globalidade e complexidade são signos que bem refletem o fenômeno. 
Para enfrentar, quem sabe, o maior desafio deste século, é preciso compreender, interpretar e 
agir de maneira sistêmica e interligada. Os mais diversos sistemas (político, econômico, 
jurídico, moral, dentre outros) e suas inúmeras diferenciações e especializações funcionais 
precisam agir acopladamente . O superaquecimento do Planeta pode ser constatado pelo 
derretimento das calotas polares, pela elevação do nível do mar, pela desregulação dos 
regimes de chuvas e ventos, assim como pela desertificação e aumento de furacões, dentre 
outros. Tal fenômeno, atualmente denominado, mudança climática, se deve, em grande parte, 
à concentração dos chamados gases de efeito estufa na atmosfera, formando algo como uma 
película que impossibilita a reflexão da irradiação, transformando o planeta em uma espécie 
de “estufa”. A mudança climática é um fenômeno tipicamente eco-complexo , cujas 
conseqüências, no entanto, não conhecem fronteiras, graças ao traço da globalidade e da 
imprevisibilidade. Nesse contexto de globalização, interdisciplinariedade, imprevisão (risco) e 
complexidade situa-se o fenômeno das mudanças climáticas, tema que o presente trabalho 
analisa e relaciona com os diversos sistemas sociais, em especial, o do Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: MUDANÇA CLIMÁTICA; COMPLEXIDADE; DIREITO; 
SISTEMA 
 
ABSTRACT 
Climate change and its implications are, today, mandatory subjects in calendars of events 
from various fields, either nationally or internationally. Interdisciplinarity, globality and 
complexity are good signs that reflect this phenomenon. To address perhaps the biggest 
challenge of this century, we must understand, interpret and act in a systemic and 
interconnected. The more diverse systems (political, economic, legal, moral, and others) and 
their many differences and functional specializations must act engagement. The overheating 
of the planet can be seen by melting icecaps, the rising sea level, the endocrine systems of rain 
and wind as well as by hurricanes and increased desertification, among others. This 
phenomenon, now called, climate change, is due in large part to the concentration of so-called 
greenhouse gases in the atmosphere, forming something like a film that prevents reflection of 
irradiation, transforming the planet into a sort of "greenhouse ". Climate change is a 
phenomenon typical eco-complex, whose consequences, however, know no borders, thanks to 
the whole dash and unpredictability. In this context of globalization, interdisciplinarity, 
unpredictability (risk) and complexity lies the phenomenon of climate change, an issue that 
this paper examines and relates the various social systems, in particular the law. 
KEYWORDS: CLIMATE CHANGE; COMPLEXITY; LAW; SYSTEM 
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 Introdução 

 
O presente trabalho objetiva refletir acerca das ressonâncias das mudanças climáticas nos 
diversos sistemas sociais, em especial, no do Direito. Para tanto, o mesmo foi estruturado em 
três partes. Na primeira, aborda-se a mudança climática e suas características, destacando-se 
as constatações cientificamente ancoradas a respeito desse fenômeno de proporções globais; 
na segunda, propõe-se a observação das ressonâncias desse fenômeno na sociedade e nos 
diversos sistemas sociais, com destaque para a Política e o Direito e, na terceira e última parte, 
trabalham-se algumas das respostas dos tribunais brasileiros aos riscos e aos danos 
potencialmente provocadores da mudança climática. 
 
Num primeiro momento, destaca-se as características do fenômeno climático, dentre as quais, 
sua globalidade, pois um dos principais traços da mudança climática é o fato de a mesma 
desconhecer fronteiras, assim como o apontamento científico, através de dados do IPCC, de 
suas causas, consequências e prognósticos. O segundo ponto abordado no capítulo é a relação 
entre ciência e (in)certeza, assim como a reação do Direito diante da incerteza da ciência. Daí 
a terceira observação da primeira parte do artigo: a necessidade de reflexão a respeito de 
estratégias climáticas efetivas, em âmbito nacional e internacional, levando-se em 
consideração as alterações até então constatadas e os prognósticos futuros que requerem 
especial atenção da sociedade e de todos os sistemas sociais. Nesse ponto, salienta-se a 
relevância pedagógica da mudança climática, no sentido de que sua constatação científica 
deve legitimar e pressionar compromissos e processos globais que tenham por meta a gestão 
política, econômica e jurídica do meio ambiente. 
 
A segunda parte do artigo procura demonstrar como a mudança climática pode refletir na 
Política e no Direito, ou seja, quais ressonâncias já podem ser constatadas nesses dois 
sistemas quando o tema é o referido fenômeno. Considerada por Canotilho um dos mais 
graves problemas de segunda geração, a mudança climática passa a exigir uma nova 
estruturação do próprio Direito frente às alterações havidas na Sociedade, agora afetada pelos 
fenômenos climáticos. Nesse sentido, destaca-se a função do Direito Ambiental no tratamento 
dessas novas formas de conflitos ambientais. Do ponto de vista legislativo, observa-se como a 
legislação, isto é, como a Política responde ao fenômeno, pois, especialmente nos últimos três 
anos verificam-se inúmeras legislações Estaduais e uma Federal, objetivando a 
regulamentação da mudança climática e suas ressonâncias.  
 
No terceiro capítulo destaca-se a forma como o Direito, analisado do ponto de vista da 
jurisprudência dos tribunais superiores, vem respondendo ante um cenário de mudança do 
clima. Procura-se identificar como e se a jurisprudência tem abordado a questão dos riscos e 
aos danos potencialmente provocadores dos fatores de mudança climática. 

1. A Mudança Climática como Fenômeno Global  

A sociedade de risco[1] global trouxe consigo diversas consequências, dentre elas, a mudança 
climática. Se por um lado conquistas outrora inimagináveis são hoje possíveis do ponto de 
vista da tecnologia e do desenvolvimento econômico, por outro, a que se pagar um preço por 
elas. O apelo no que concerne às mudanças climáticas torna-se maior, na medida em que tem 
reflexo sobre todos os sistemas vivos da terra, sejam naturais ou humanos. 

Exteriorizada por meio de inconstâncias, furacões, terremotos, secas, enchentes, dentre outros 
fenômenos extremos da natureza, a mudança climática é um dos mais árduos desafios a serem 
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vencidos pela sociedade contemporânea, que além do desenvolvimento econômico e social 
inerente aos avanços tecnológicos, traz consigo a globalização do risco. 

Como reflexo de uma preocupação mundial, na década de 80 foi criado o Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), que reúne cientistas do mundo inteiro e apresenta dados científicos que demonstram 
a gravidade da questão climática. Isso reflete o crescimento dos esforços da comunidade 
internacional em prol da mitigação do aquecimento global[2]. 

O último relatório do IPCC[3] (2007) traz uma séria de informações científica a respeito das 
características típicas das mudanças climáticas. Para o grupo de cientistas especialmente 
escalado para o estudo específico do clima, o termo "mudança climática" denota uma 
mudança no estado do clima identificável (via método estatístico, por exemplo), que persiste 
por um período prolongado, normalmente décadas ou mais, podendo ser oriundo da 
variabilidade natural ou ser resultado da atividade humana. 

Conforme constatações e dados do relatório de 2007[4], dos últimos doze anos (período de 
1995-2006), onze figuram entre os mais quentes nos registros instrumentais da temperatura da 
superfície mundial. Embora o aumento da temperatura seja distribuído por todo o planeta, o 
aquecimento aparece de maneira mais acentuada nas latitudes setentrionais superiores, ou 
seja, em tese, os povos nórdicos tendem a sofrer mais com o aquecimento terrestre. 
Apontamentos como este deixam bem clara a desigualdade na distribuição dos prejuízos 
climáticos por região. Ou seja, embora todos contribuam para o agravamento da situação 
climatológica (participação global) os prejuízos são regionalizados, prejudicando mais uma 
comunidade do que outra.  

No que concerne ao aumento do nível do mar o relatório atesta que, na média, o nível dos 
oceanos tem aumentado 1,8 [entre 1,3 e 2,3] mm/ano, e desde 1993 a 3,1 [entre 2,4 e 3,8] 
mm/ano. Em parte tal ocorrência deve-se à dilatação térmica e ao desgelo glacial. Entretanto, 
segundo os cientistas, não é possível afirmar até que ponto o aumento evidenciado entre 1993 
a 2003 seja reflexo de uma variação decenal ou um aumento de tendência em longo prazo. [5] 

Outra observação a corroborar o aquecimento é a diminuição das extensões de neve e gelo. 
Dados de satélite, obtidos desde 1978, indicam que em uma média anual a extensão de gelo 
marinho ártico tem diminuído em uma proporção de 2,7 [entre 2,1 e 3,3] % por decênio, 
sendo que as montanhas glaciais e as montanhas de neve têm diminuído tanto no hemisfério 
norte quanto no sul.[6] Nesse escopo, o aquecimento do sistema climático vem sendo 
detectado nas mudanças das temperaturas da superfície e atmosférica, das temperaturas das 
várias centenas de metros superiores do oceano e nas contribuições à elevação do nível do 
mar. 

Os estudos de atribuição estabeleceram contribuições antrópicas para todas essas mudanças. É 
muito provável que o padrão observado de aquecimento troposférico e esfriamento 
estratosférico se deva às influências combinadas dos aumentos de gases de efeito estufa e da 
destruição do ozônio estratosférico.[7] Destaque para a expressão "muito provável", pois em 
se tratando de ciência não há certezas, embora esta tenha sido e continue sendo uma das 
grandes buscas da existência humana. 

Embora reconheça a variabilidade climática natural observada ao longo de períodos 
comparáveis, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas[8] atribui 
a mudança no clima direta ou indiretamente à atividade humana. 
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A discussão em torno das mudanças climáticas é acirrada e polêmica. E é exatamente a 
dificuldade de um discurso harmonioso que gera fragilidade da ciência quanto às causas 
antrópicas.[9] Quando o assunto está em pauta, duas posições se destacam. Por um lado, os 
chamados "céticos do aquecimento global" defendem a teoria de que a terra está aquecendo 
devido a causas naturais. Estes afirmam que mudanças climáticas periódicas ocorrem desde a 
origem da terra, com ou sem a interferência do homem como, por exemplo, as "eras glaciais". 
Para outros que não compartilham da mesma visão e convicções, o aquecimento da Terra é 
fruto da ação humana, o que foi confirmado, com mais de 90% de probabilidade, com a 
divulgação recente do Quarto Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC). No relatório anterior, publicado em 2001, essa probabilidade havia sido 
estimada em 60%. Os cientistas ressaltam que até o final deste século a temperatura na Terra 
deve aumentar em torno de 3 a 5ºC, caso não ocorra uma redução imediata da emissão de 
poluentes. E ainda, que o aquecimento global vai causar derretimento de geleiras e o 
conseqüente aumento do nível do mar, gerando tufões e furacões menos freqüentes, porém 
mais intensos. 

As discussões no meio científico e doutrinário a respeito dos riscos decorrentes da emissão 
dos gases do efeito estufa, das causas do aquecimento global e dos desastres ambientais 
decorrentes de alterações climáticas são produtivas, mas acabam lançando dúvidas sobre a 
credibilidade da ciência, supostamente responsável pelo fornecimento de respostas seguras 
sobre a periculosidade das atividades econômicas hipercomplexas da atualidade.[10] 

Apesar do conflito de informações ou controvérsias científicas acerca de quais as reais causas 
das mudanças climáticas, as quais devem ser tratadas de forma prudente e cautelosa, fato é 
que as mudanças climáticas vêm sendo apontadas com embasamento em método científico 
evoluído. Isso significa dizer que na medida em que aumenta a qualidade dos estudos, cresce 
também o grau de confiabilidade. Ademais, para quem precisa de certezas é necessário 
ressaltar que não existem "verdades definitivas" quando se está produzindo um discurso 
científico. O que torna possível o avanço científico é exatamente o fato de trabalhar com 
probabilidades e, por conseguinte, com um determinado grau de incerteza. Quando se trata de 
mudanças climáticas o percentual é indiscutivelmente considerável. 

Apesar de o alerta sobre o aquecimento global e de suas consequências não ser um tema novo, 
pois desde a década de 70 convenções, acordos e cientistas vêem alertando para as 
alternâncias da vida na terra, o tema permanece complexo (em virtude das características) e 
desafiador (pelos prognósticos típicos do fenômeno) para a sociedade e, em conseqüência, 
para os demais sistemas como do direito e o da política, todos afetados pela comunicação do 
risco. 

Diante de tal realidade, Direito e Política Ambiental passam a ter que decidir com maior 
sensibilidade às inovações que tais fenômenos lhe impõem. Trata-se de uma espécie de 
acoplamento estrutural necessário entre o âmbito político, jurídico, econômico e social. 
Apenas o auxílio e a colaboração entre sistemas é capaz de dirimir ou acalentar a complexa e 
contingente situação climática global. 

Independentemente da justificativa, imprecisão científica para alguns, falta de consenso em 
nível internacional para outros, a verdade é que a definição de estratégias visando à mitigação 
das possíveis causas (antrópicas ou naturais) das mudanças climáticas carece de maior 
efetividade. Exemplos como as últimas reuniões sobre o Clima (Copenhague e Cancun) 
demonstram essa realidade com bastante clareza. Salvo raras exceções de países que 
apresentaram o cumprimento das metas, a discussão maior acaba se voltando para a 
redefinição de prazos para os países descumpridores e a pressão destes pelo estabelecimento 
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de metas aos países em desenvolvimento. Ou seja, mais uma vez, a preocupação não parece 
ser o bem ambiental em si, mas as questões políticas, econômicas e de desenvolvimento - nem 
sempre sustentável, que o tangenciam. 

Para Guiddens[11], "precisamos ser realistas, pois, na verdade, não temos uma política de 
mudança climática". O autor de "The politics of climate change", considera que a necessidade 
de mudança na política climática dos países industrializados é urgente, pois estes são os 
responsáveis pela maioria das emissões na atmosfera e precisam responsabilizar-se pelo 
controle de suas ações. 

Além disso, episódios de conhecimento público e notório que acabaram abalando o meio 
científico, em especial, o dedicado ao estudo das mudanças climáticas, levaram à edição do 
documento denominado The Hartwell Paper[12]. Tal documento é o terceiro de uma série 
elaborados e publicados, em parceria, pelas Universidades de Londres e Oxford. Seu intento 
principal, oriundo de uma reunião, realizada em fevereiro de 2010, é a proposição de uma 
nova direção para a política climática após o que os especialistas denominaram de "crash de 
2009". Inovação e desprendimento da política e visão do passado (antes de 2009) são as 
palavras que melhor definem a principais motivações e proposições do Hartwell Paper. 

O princípio organizador da proposta é o a elevação da dignidade humana através de três 
objetivos fundamentais: (i) garantia de acesso à energia para 
todos; (ii) garantir um desenvolvimento de uma forma não prejudicial ao essencial 
funcionamento do sistema Terra; (iii) assegurar que as sociedades sejam devidamente 
equipados para suportar os riscos e perigos advindos das excentricidades do clima, 
independentemente de sua causa. 

Assim, a idéia de reformulação radical da política climática acima mencionada passa por uma 
inversão de abordagem. Parte do princípio de que a descarbonização, para ser alcançada com 
sucesso, precisa subordinar-se a outros objetivos politicamente mais atraentes e 
implacavelmente pragmáticos. Dentre eles destaca-se (i) o gerenciamento do risco como uma 
política válida e não apenas congruente com a política do carbono; (ii) uma política energética 
eficiente como o primeiro passo para a redução das emissões; (iii) a defesa no sentido de que 
sejam feitos investimentos substanciais em novas tecnologias de fornecimento de energia, isto 
é, que sejam desenvolvidas fontes de energia não carbônicas a custos subsidiados e menores 
do que os combustíveis fósseis.[13]       

Teses inovadoras e com visão de futuro como a elaborada pelas Universidades de Londres e 
Oxford demonstram que desenvolvimento e meio ambiente devem e precisam conviver de 
maneira harmônica e sustentável. No caso específico das mudanças climáticas, 
desenvolvimento e avanço tecnológico que, por sua vez se revertem em emissão de gases 
poluentes, queima de combustíveis fósseis, dentre outros, parecem colocar um ponto de 
interrogação diante de algumas afirmações. Por esse motivo, o paradoxo do desenvolvimento 
da sociedade pós-industrial (de risco) requer uma reflexão maior e mais profunda do que a 
discussão acerca de quem ou quais são os seus responsáveis. Nessa medida, são as mudanças 
até então constatadas e seus prognósticos que requerem atenção e atitude por parte da 
sociedade e do direito. 

Percebe-se, ainda, que as constatações e os prognósticos dão à mudança climática um viés 
pedagógico. Se por um lado é necessária uma ação antecipatória e gerenciadora dos danos 
ambientais futuros, por outro, deve haver o reconhecimento de que as atitudes antes 
consideradas solucionadoras de problemas, hoje, em função do seu excesso e descontrole, ao 
longo de décadas, são as grandes propagadoras de desastres e prejuízos. Tal constatação 
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requer uma mudança de comportamento e de paradigma, o que, acredita-se dissemina uma 
maior sensibilidade e consciência ecológica. 

Exemplo claro de situação com tais características foi o recente desastre ambiental ocorrido 
com o vazamento, por dias, em uma plataforma de petróleo (PP), no Golfo do México 
(EUA)[14]. Além do inestimável e lastimável dano às espécies e aos biomas da região, os 
prejuízos econômicos e financeiros também foram anunciados por hotéis e indústrias 
localizados próximos às áreas afetadas. Situações como a exemplificada demonstram 
claramente como o desenvolvimento e meio ambiente trilham caminhos paralelos e não 
opostos. Isso significa que o desenvolvimento no limite do risco e despreocupado com o 
gerenciamento dos mesmos pode acabar colocando em cheque as vantagens de suas 
conquistas.  Não se pede deixar de mencionar o desastre nuclear de Fukushima, no Japão[15], 
outra demonstração de como o despreparo, o desconhecimento ou a falta domínio sobre este 
podem levar a incalculáveis e irreversíveis[16] danos às presentes e futuras gerações. 

Apesar da dificuldade de estabelecimento de mecanismos de aceitação global e de uma 
sensibilização global para os riscos ambientais do desenvolvimento socioeconômico pós-
industrial em escala planetária, passos importantes estão sendo dados nessa direção. Sob a 
liderança do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), 
sete grandes empresas e quatro entidades civis superaram divergências secundárias e 
lançaram, em abril de 2007, o Pacto de Ação em Defesa do Clima. Neste documento, Alcoa, 
Aracruz, EcoSecurites, Furnas, Petrobras, Shell, Souza Cruz e Votorantim, ao lado 
do Greenpeace, da OAB-SP, da TNC e do WWF-Brasil, assumiram, publicamente, o 
compromisso de trabalhar, com base em ações concretas, para que a sociedade brasileira se 
mobilize e preste fundamental contribuição para vencer o ousado desafio levantado pela 
Convenção Mundial do Clima: a elevação da temperatura média do planeta não ultrapasse 2ºC 
até 2100.[17] 

Assim, uma importante conseqüência das mudanças climáticas consiste exatamente em 
legitimar e pressionar por compromissos e processos globais que tenham por ênfase a gestão 
global do ambiente, seja política (Protocolo de Kyoto), econômica (Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo - MDL) ou juridicamente (tratados, convenção-quadro, protocolos). 
[18] 

O sistema do direito é especialmente sensível e irritável pelos efeitos e acontecimentos 
advindos das mudanças climáticas. Já é possível afirmar, e em alguns casos constatar na 
prática, que o sistema jurídico começa a reagir a tais estímulos com mudanças de 
compreensão e atuação em nível ambiental, afim de que possa acompanhar os tempos 
vindouros. Considerando as ressonâncias das mudanças climáticas sobre o direito, vislumbra-
se a necessidade de adaptação por parte do mesmo, a fim de que possa colaborar com as 
melhores respostas às expectativas da sociedade. 

  

2. As ressonâncias das Mudanças Climáticas no Direito e na Política 

Historicamente a proteção jurídica do meio ambiente caracterizou-se pela fragmentação e por 
avanços que contemplaram sobremaneira os interesses privados em detrimento dos públicos. 
O meio ambiente era compreendido através da míope visão da compartimentação em 
detrimento de uma visão sistêmica e global. 
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Durante um longo período a legislação ambiental brasileira demonstrou-se pontualmente 
preocupada com os elementos corpóreos que compõem o meio ambiente e não com o mesmo 
do ponto de vista macro. Esta visão foi aos poucos evoluindo, de maneira que a partir da 
década de 1980 pode-se perceber uma mudança na concepção antropocêntrica clássica por 
uma conscientização em matéria de proteção jurídica do meio ambiente. Uma série de 
movimentos como a Conferência de Estocolmo (1972) e a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1992, acabaram influenciando um 
circulo virtuoso de mudanças no ordenamento jurídico brasileiro. [19] 

O Capítulo VI, título VIII da Constituição Federal foi a confirmação de que a proteção 
jurídica do bem meio ambiente não era mera teoria, mas que apresentava-se como valor 
fundamental do maior aporte jurídico do ordenamento nacional. Importante destacar que o 
artigo 225 da Constituição Federal garante explicitamente o direito intergeracional a um 
ambiente ecologicamente equilibrado. Isto significa dizer que se trata de imposição 
constitucional o reconhecimento de que somos apenas comodatários[20] do planeta, na 
medida em que somente podemos devolvê-lo, tal qual se exige de um comodatário, igual, ou 
melhor, jamais pior ou destruído. 

Conforme assinala Canotilho[21], os problemas ambientais da modernidade estão divididos 
em dois grupos: os de primeira e de segunda geração. Um dos mais graves, senão o mais sério 
problema ambiental de segunda geração é o aquecimento global. Fenômeno de extrema 
complexidade e de efeitos com alcance imprecisáveis pela ciência, o aquecimento do planeta 
é o típico resultado da "sociedade de risco" descrita por Ulrich Beck, conforme anteriormente 
mencionado. 

Quando se leva em consideração os problemas ambientais de segunda geração, "constata-se 
que as dimensões jurídico-normativas mais relevantes apontam para uma sensitividade 
ecológica mais sistêmica e cientificamente ancorada, assim como para a relevância do 
pluralismo legal global na regulamentação das questões ecológicas".[22] 

Trata-se da transição de um contexto social industrial em direção a uma forma reflexiva 
(Sociedade de Risco) que é acompanhada por uma nova estruturação do próprio Direito frente 
às alterações estruturais havidas na Sociedade nos últimos séculos. A demonstração do 
surgimento de uma segunda geração de direitos ambientais (de natureza pós-industrial) é 
capaz não apenas situar o Direito Ambiental na Sociedade Contemporânea como de fornecer 
consciência e racionalidade às estruturas jurídicas para o surgimento e o exercício de sua 
função reguladora e decisória em situações de riscos ambientais globais. Neste sentido, 
destaca-se a função do Direito Ambiental no tratamento de novas formas de conflitos 
ambientais inerentes ao fenômeno das mudanças climáticas, os quais devem ser contidos, por 
meio de medidas inibitórias, a fim de evitar o agravamento do quadro climatológico global. 

Tal tratamento inclui, dentre outras, a função antecipatória do Direito frente ao denominado 
dano ambiental futuro[23]. Para tanto, faz-se necessária a construção de uma racionalidade 
capaz de gerir riscos ambientais mesmo diante de toda a incerteza que envolve qualquer 
descrição do futuro e dos prognósticos produzidos transdiciplinarmente. 

Do ponto de vista administrativo, o controle documentado (atos de monitoramento pós-
liberação ou em situação de risco, ex. monitoramento pós-liberação comercial Resolução 
normativa CTNBio nº 5/2008); a instalação de filtros ou estações de tratamento de efluentes; 
a adoção de melhor tecnologia disponível (Best Available Technology); a prestação de 
informações detalhadas; o EIA/RIMA e, como última opção, a suspensão parcial ou total das 
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atividades, são apenas algumas das inúmeras medidas que podem ser tomadas a fim de evitar 
o dano ambiental futuro. 

O Código Civil Brasileiro abarca fundamentos normativos aptos a respaldar tais medidas 
preventivas, dentre os quais podem ser mencionados: os artigos 273 (antecipação de tutela), 
461 (execução de obrigação de fazer e não fazer), 798 e 799 (ordem geral de cautela). [24] 

Ao tratar do dano ambiental futuro, típica hipótese de ocorrência quando se aborda o tema das 
mudanças climáticas, é importante que se tenha em mente uma ilicitude privada desvinculada 
do dano. Trata-se, sem dúvidas, de um desafio ao direito, tão arraigado à noção de reparação 
apenas diante da ocorrência de um dano. Afinal, vem do próprio Código Civil de 2002, a 
previsão do artigo 187 no sentido de que: 

"também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."  

         Nessa esteira legislativa, ressalta-se que desde dezembro de 2009 o Brasil conta com 
uma Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei Nº 12.187/09. 
Além de fixar o compromisso de redução de emissões, a lei estabelece os princípios jurídicos 
que nortearão a política climática nacional, como a (i) precaução, (ii) a participação cidadã, 
(iii) o desenvolvimento sustentável e o (iv) princípio das responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas. Percebe-seque no que concerne aos princípios há uma mescla de alguns já 
consagrados pela Constituição Federal de 1988 e a adoção de outros originários do Direito 
Ambiental Internacional, que são a base da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (CQNUMC). 

Em termos de legislação nacional, o quadro abaixo é uma pequena amostra de como, 
especialmente, nos últimos três anos, os Estados Brasileiros, por meio de um acoplamento 
entre legislativo, judiciário e executivo (algumas leis prevêem políticas públicas) vêem 
regulamentando as questões envolvendo mudanças climáticas.[25] 

  

  

LEGISLAÇÃO 

  

ESTADO 

  

PUBLICAÇÃO 

  

EMENTA/OBJETO 
  

LEI 10.320 

  

RS 

  

10.12.2007 

Cria o Programa Municipal de Prevenção, 
Redução e Compensação de Emissões de 
Dióxido de Carbono (CO2) e Demais 
Gases Veiculares de Efeito Estufa, 
determina a criação de fundo municipal 
para a redução de CO2 e demais gases 
veiculares de efeito estufa e dá outras 
providências. 

LEI 14.090 PE 17.06.2010 Institui a Política Estadual de 
Enfrentamento às Mudanças Climáticas 
de Pernambuco, e dá outras providências. 

  

LEI 5.690 

  

RJ 

  

14.04.2010 

Institui a Política Estadual sobre 
Mudança Global do Clima e 
Desenvolvimento Sustentável e dá outras 
providências. 
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LEI 1.917 

  

TO 

  

17.04.2008 

Institui a Política Estadual sobre 
Mudanças Climáticas, Conservação 
Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável do Tocantins, e adota outras 
providências. 

  

LEI 14.829 

  

SC 

  

11.08.2009 

Institui a Política Estadual sobre 
Mudanças Climáticas e Desenvolvimento 
Sustentável de Santa Catarina, e adota 
outras providências 

LEI 16.497   

GO 

  

10.02.2009 

Institui a Política Estadual sobre 
Mudanças Climáticas. 

LEI 16.611   

GO 

  

25.06.2009 

Dispõe sobre a Política Estadual de 
Conscientização sobre os Efeitos do 
Aquecimento Global. 

LEI 13.798 SP 09.11.2009 Institui a Política Estadual de Mudanças 
Climáticas. 

LEI 9.111 MT 15.04.2009 Institui o Fórum Mato-Grossense de 
Mudanças Climáticas e dá outras 
providências. 

LEI 3.135 AM   

05.06.2007 

Lei sobre Mudanças Climáticas, 
Conservação Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas 

LEI 13.798 SP 09.11.2009 Institui a Política Estadual de Mudanças 
Climáticas - PEMC 

LEI 16.019 

  

  

PR 

  

19.12.2008 

Institui o Fórum Paranaense de Mudanças 
Climáticas Globais, com os objetivos que 
especifica e adota outras providências. 

LEI 14.933   

SP 

  

05.06.2009 

Institui a Política de Mudança do Clima 
no Município de São Paulo. 

  

LEI 3.135 

  

MT 

  

05.06.2007 

Institui a Política Estadual sobre 
Mudanças Climáticas, Conservação 
Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas, e estabelece 
outras providências. 

  

Percebe-se que o Brasil conta um arcabouço legislativo bem estruturado, ou seja, parece que 
previsão já é etapa vencida e superada. Resta daqui para frente trabalhar seriamente em 
termos de implementação, fiscalização e especialmente na construção de uma nova 
sensibilidade jurídica[26]. 

Através de uma breve análise da dogmática jurídica Brasileira constata-se que a tradição 
jurídica brasileira tem grandes dificuldades em trabalhar com situações envolvendo o risco. A 
estrutura interpretativa do direito está baseada na idéia de que a conflituosidade vem depois 
da lesão, quando o direito ambiental parte da antecipação, baseando-se no princípio da 
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prevenção e da precaução. Isso demonstra e imensa dificuldade do direito em antecipar-se e a 
sua arraigada relação com a teoria do risco concreto, típica de uma sociedade industrial 
tecnocientífica. Trata-se do que Beck denomina de "irresponsabilidade organizada" [27]: 
"todos são causa e efeito e, portanto, uma não causa" - daí a impossibilidade de 
responsabilização. Para Beck, uma das justificativas para tanto é a interdependência sistêmica 
de diversos setores da sociedade (economia, direito, política), o que acaba redundando na 
ausência de causas específicas e responsabilidades determinadas e isoláveis. 

A mudança climática é uma ótima oportunidade para desenvolver no direito um repensar com 
relação a institutos que até então seguiam um mesmo padrão de interpretação. Como 
exemplos podem ser mencionados: a responsabilidade civil; fenômenos da natureza como 
excludente da responsabilidade do Poder Público[28]; a perda da propriedade em face da 
elevação do nível do mar[29]; caso fortuito e força maior, os cuidados decorrentes do 
processo de aprovação de empreendimentos e atividades (licenciamento ambiental), dentre 
outros. 

Portanto, para Délton de Carvalho [30], as mudanças climáticas terão o condão de provocar 
profundas alterações na interpretação jurídica com a maior sensibilização do Direito aos 
riscos ambientais e na diminuição da tolerabilidade nos processos de aceitação ou rejeição 
destes. Assim, as avaliações jurídicas das descrições e dos prognósticos técnico-periciais 
acerca da probabilidade de ocorrência futura de danos ambientais e da magnitude destes, 
tendem a justificar uma diminuição da aceitabilidade/tolerabilidade dos riscos vinculados às 
mudanças climáticas ou produzidos em áreas dotadas de maior vulnerabilidade a este 
fenômeno. 

 Consoante anteriormente mencionado, o risco gera conflitos jurídicos e o direito precisa estar 
pronto para traduzi-los e enfrentá-los. Nesse contexto, dois aspectos são fundamentais em 
termos de processo ambiental, em especial, os de segunda geração: prova e tempo. É inegável 
que o direito está cada vez mais exposto à prova científica. Nesse escopo, construir ou 
desconstruir a prova científica passa, impreterivelmente, pela verificação da metodologia 
utilizada, ou seja, se foi a mais correta, mais evoluída, enfim, a melhor à disposição. Ademais, 
prova pericial precisa ser bem elaborada e transparente. Todavia, para uma prova de 
qualidade, faz-se necessário a estruturação de uma equipe capaz de apresentar ao julgador 
elementos claros, para que o mesmo os compreenda e decodifique para a linguagem jurídica. 
Essa comunicação entre o direito ambiental e os demais ramos do conhecimento é 
indispensável, especialmente em se tratado de eventos climáticos. Essa comunicação precisa 
ser complementar, de troca e não excludente. 

Para Sheila Jasanoff,[31] a dificuldade de interseção entre direito e ciência também é uma dos 
problemas do sistema Americano. Segundo a autora de Sciense at the bar: "carente de 
operadores devidamente treinados, o sistema do direito é invadido pela denomina de "junk 
sciense", sendo que a verdade e a racionalidade do e no processo acabam manipulados pela 
dinâmica do processo adversário". Ressalta, ainda, que "o papel do tribunal diante da ciência, 
da tecnologia e do número de ações que tratam destes temas está distante da simplicidade". 
Segundo a autora, atualmente, percebe-se que "o direito não apenas interpreta os impactos 
sociais da ciência e tecnologia como também constrói o ambiente no qual elas passam a ter 
significado, utilidade e força"[32]. 

Ao que parece, além da boa comunicação com os demais sistemas, cabe ao sistema do direito 
organizar-se, qualificando e preparando suas estruturas, a fim de que consiga melhor observar 
novos fenômenos sociais, como é o caso dos efeitos das mudanças climáticas na vida humana 
e no meio ambiente. 
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3. A Resposta dos Tribunais Brasileiros aos Riscos e aos Danos Potencialmente 
Provocadores das Mudanças Climáticas: o início da comunicação ecológica 

Neste ponto específico do trabalho pretende-se vislumbrar alguns exemplos de recentes 
decisões, em que os Tribunais Superiores têm tratado ou têm mencionado, expressamente, em 
seus acórdãos, a expressão "mudança climática". Para essa finalidade, optou-se, nesse 
momento, por acórdãos dos Tribunais Superiores Brasileiros que abordaram a questão.   

O Recurso Especial Nº 1.000.731[33] - RO julgou a hipótese em que o Tribunal de origem 
chancelou a legalidade da autuação, com base no art. 14, I, da Lei 6.938/1981, pela realização 
de queimada de pastagem em área correspondente a 600 hectares, sem a devida autorização. 
O dispositivo em tela prevê a aplicação de multa pelo "não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação 
da qualidade ambiental", constituindo base legal suficiente para a autuação. Segundo palavras 
da ementa "as queimadas, sobretudo nas atividades agroindustriais ou agrícolas organizadas 
ou empresariais, são incompatíveis com os objetivos de proteção do meio ambiente 
estabelecidos na Constituição Federal e nas normas ambientais infraconstitucionais. Em época 
de mudanças climáticas, qualquer exceção a essa proibição geral, além de prevista 
expressamente em lei federal, deve ser interpretada restritivamente pelo administrador e juiz." 

Na petição de antecipação da pretensão recursal incidente na Ação Civil Pública nº 
2007.72.00.001075-4[34], em cujo processo foi interposta apelação de sentença que julgou 
improcedentes os pedidos de decretação da nulidade das consultas públicas realizadas e dos 
estudos técnicos apresentados pelos réus, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, por unanimidade, negou provimento ao apelo e à remessa oficial. Segundo 
entendimento da turma é "irrelevante, in casu, que a comunidade onde se pretende instalado o 
Parque Ecológico não o deseje lá, pois a preservação da natureza, no que condiz com o 
interesse público, vai muito além das razões sócio-econômicas resultantes do somatório de 
particulares interesses; implica a efetivação de uma política de preservação ambiental de 
interesse nacional, a contemplar direitos de brasileiros do presente e do futuro. Para os 
julgadores não se trata de alarde ou de fanatismo, mas "é a ciência que verifica efetiva 
mudança climática, são as gigantescas catástrofes das tsunamis, é toda uma realidade que está 
a sobressaltar em alerta para o que ainda pode vir". Nas palavras dos eminentes juízes: "a 
cosmovisão de uma realidade coletiva falha, lamentavelmente, na hora de sacrificarem-se os 
interesses individuais em prol dos coletivos". 

O Recurso Especial Nº 650.728[35] - SC, dentre outros pontos, enfrentou a importante 
questão envolvendo a natureza jurídica dos Manguezais. Apesar das expressas previsões dos 
artigos 2º, "a" e "f" da Lei nº 4.771/65, e do artigo 2º da Lei 6.938/81, estabelecendo que as 
formas de vegetação natural situada ao longo dos rios ou de qualquer outro curso d'água e nas 
restingas as estabilizadoras de mangues são consideradas como áreas de preservação 
permanente, os manguezais foram, durante muito tempo, considerados "o modelo consumado 
do feio, do fétido e do insalubre, uma modalidade de patinho-feio dos ecossistemas ou 
antítese do Jardim do Éden". Atualmente já se pode contar com decisões com o seguinte teor: 
"é dever de todos, proprietários ou não, zelar pela preservação dos manguezais, necessidade 
cada vez maior, sobretudo em época de mudanças climáticas e aumento do nível do mar. 
Destruí-los para uso econômico direto, sob o permanente incentivo do lucro fácil e de 
benefícios de curto prazo, drená-los ou aterrá-los para a especulação imobiliária ou 
exploração do solo, ou transformá-los em depósito de lixo caracterizam ofensa grave ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e ao bem-estar da coletividade, comportamento que 
deve ser pronta e energicamente coibido e apenado pela Administração e pelo Judiciário".   
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O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial[36] acerca da proibição da 
queimada da palha da cana-de-açúcar foi taxativo: 

Indispensável considerar que as queimadas, sobretudo nas atividades agroindustriais ou 
agrícolas organizadas ou empresariais, são incompatíveis com os objetivos de proteção do 
meio ambiente estabelecidos na Constituição Federal e nas normas ambientais 
infraconstitucionais. Em época de mudanças climáticas, qualquer exceção a essa proibição 
geral, além de prevista expressamente em lei federal, deve ser interpretada restritivamente 
pelo administrador e juiz. 

Tais exemplos de julgados permitem algumas observações, uma de ordem positiva e a outra 
nem tanto. A primeira é de que, aos poucos, o fenômeno das mudanças climáticas vem sendo 
abordado pelos Tribunais Superiores, conforme os ditames constitucionais, o que demonstra a 
gradual sensibilização do direito aos fatores ecológicos.  A segunda observação diz respeito à 
forma de abordagem do fenômeno, ou seja, salvo raras exceções em que os princípios da 
prevenção e precaução são aplicados, e frize-se, nem sempre adequadamente, na grande 
maioria das decisões visualiza-se a ocorrência do dano e sua conseqüente responsabilização. 
Isto é, trata-se claramente do paradigma do passado (pós-dano) e não de antecipação ao dano 
futuro, o que efetivamente não corrobora os três pilares essenciais e constitucionalmente 
ancorados do direito ambiental: prevenção, precaução e equidade intergeracional. 

   Feitas estas considerações, merece destaque a preocupação dos órgãos decisórios no sentido 
de dar às demandas ambientais levadas ao judiciário uma resposta constitucionalmente 
adequada no que diz respeito ao bem protegido. Apesar de o artigo 225 da Constituição ter 
uma semântica bastante extensa, é alentador ver que o judiciário preocupa-se em aplicá-lo de 
maneira atuante e, principalmente, dentro de uma visão macro, global e sistêmica. 

Nesse contexto, tem razão o magistrado Ney Bello Filho[37] ao afirmar que se antes era papel 
dos juízes coibir, através de normas cíveis e criminais, a derrubada de madeira em florestas 
em razão do dano causado aos ecossistemas, continua sendo função do Judiciário fazê-lo após 
a constatação de que tais atos contribuem para o aquecimento global e, por via de 
conseqüência, para as mudanças climáticas. Para o autor: 

(...) A tendência do Judiciário é observar cada um destes casos isoladamente, sem conectá-los 
nem dar a eles a sua devida dimensão, pela só razão de que são apenas uma pequena parte do 
todo. Esta visão de conjunto, ou melhor, esta responsabilidade judicial pela conseqüência é 
que implica na mudança de base necessária para a consolidação do direito das mudanças 
climáticas no âmbito do Judiciário. 

A mudança climática traz ao sistema jurídico uma discussão que lhe é bastante incômoda: a 
incerteza. Pelo fato de estar inegavelmente atrelada à ciência e de depender muito desta para 
esclarecimentos e confirmações, a mudança climática acaba relacionada à noção de incerteza, 
esta não muito bem vista pela dogmática jurídica existente. 

Ora, a verdade é que futuro é incerto, e não apenas o direito, mas o ser humano tem uma 
dificuldade muito grande de lidar com a incerteza. Contudo, se o direito não se curvar à 
complexidade epistemológica da comunicação de risco, é melhor não fazê-lo. Um exemplo 
claro é dizer que prevenção se refere à certeza. A certeza é um padrão muito perigoso. Isso 
parece um retrocesso e uma ofensa as teorias de comunicação de risco. O futuro é 
complexamente incerto, de maneira que a certeza é uma ficção operacional. Falar em certeza 
é impossível, pois uma argumentação válida hoje, seguramente poderá mudar em poucos 
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anos. O que a ciência cartesiana pode proporcionar é o que se pode denominar de uma 
aparência de certeza. 

Tratar do desconhecido ou de algo que não se sabe ao certo se vai acontecer, como é o caso 
do estudo abstrato do dano e dos reais efeitos das mudanças climáticas, é tarefa extremamente 
árdua, porém, urgente e indispensável. O direito a ter uma prestação jurisdicional também é 
uma garantia constitucionalmente estabelecida. Isto significa que o direito precisa decidir, 
mesmo diante da incerteza e da contingência. Uma das maneiras de o sistema jurídico 
trabalhar com os riscos é aceitando e aplicando o binômio: 
probabilidade/improbabilidade[38]. Assim, o que se pode dizer é que pelo conhecimento 
científico vigente diante de uma determinada situação há condições de descrição de quais são 
os riscos e qual sua probabilidade de ocorrência. A prevenção, segundo a doutrina, é a ordem 
de antecipação em caso de riscos que podem ser descritos. Todavia, dizer que há risco certo é 
extremamente complicado. A certeza é, na verdade, uma ficção. E certeza no direito 
ambiental é, na prática, impossível. 

  

Considerações Finais 

Além de global, interdisciplinar e, por certo, também fruto das imperfeições da natureza, ao 
final desse estudo, faz-se necessário reconhecer que o fenômeno das mudanças climáticas é 
também o resultado de escolhas e opções feitas pelo homem em seu modo de vida. Como de 
toda escolha resulta a incerteza da melhor opção, ao longo de décadas a humanidade acreditou 
ter optado pelo melhor caminho, gerando riquezas e tecnologia a todo custo e 
despreocupadamente. Agora depara-se com os obstáculos interpostos pelos resultados de suas 
escolhas, sendo o problema das mudanças do clima provavelmente o pior deles, pois que 
coloca em cheque não apenas as conquistas, mas a vida humana na terra. 

A alteração climática é exemplos de uma modalidade de risco, (para alguns, perigo) 
extremamente complexo, prolongado, multifacetado (da seca de inundação) e 
multidimensional (do local ao global), que tem aspectos de médio e longo prazo e resultados 
desconhecidos. Exatamente pelo fato de não ter os mesmos regimes de resposta conhecidos, a 
gestão das mudanças climáticas requer estudo e planejamento. 

A ciência chegou à conclusão de que alterações climáticas realmente estão acontecendo, 
sejam elas antrópicas ou não. Todavia, pra além de permanecer na busca do culpado, 
considerando a complexidade que encerra o aquecimento do Planeta e as demais 
conseqüências já conhecidas, as mudanças climáticas precisam de um discurso uniforme e 
global, composto pela contribuição e sensibilidade dos diversos setores da sociedade mundial. 
O prejuízo da vida no Planeta não é problema de um indivíduo, de uma região ou de um país, 
mas de toda a humanidade. 

Contudo, apesar das inúmeras dificuldades, parece que aos poucos essa consciência ecológica 
vai fixando raízes no direito, por meio de inovações legislativas específica, que são louváveis, 
mas também através de uma nova e necessária releitura de seus alguns institutos, os quais, 
necessariamente, precisam ser revistos a fim de que possam atender às demandas do direito 
ambiental das mudanças climáticas. 

Cuidado e precaução são as palavras de ordem para um sistema jurídico que pretenda 
contribuir com tais demandas. Contudo, a dogmática jurídica precisa aceitar uma atitude de 
antecipação ao ilícito, mesmo diante da incerteza o que é, por si, tarefa árdua. O direito já 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2124



conta com inúmeros instrumentos de antecipação ao eventual dano ambiental futuro, os quais, 
por certo, devem ser utilizados tendo por base critérios de razoabilidade, proporcionalidade e 
da melhor prova disponível. Contudo, o desatrelamento de elementos como a causalidade 
absolutamente definida e ao dano efetivamente ocorrido são fundamental. Do contrário, o 
direito ambiental que tem tudo para ser inovador, aproveitando as experiências do passado, 
com olhos no futuro, mas eficaz para responder às demandas do presente, será mais um ramo 
do sistema jurídico a tratar de forma velha os novos problemas, ou melhor, a não tratá-los 
efetivamente. 
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RESUMO 
A partir da Revolução Industrial o homem tornou-se dependente energeticamente, criando 
uma relação até hoje indissolúvel entre o acesso à energia e a realização de progresso e bem-
estar. Durante todo o século XX, o processo de criação de desenvolvimento assentou-se sobre 
o mecanismo de preços e a busca desenfreada pelo lucro, num ambiente onde a crença era a 
de que os recursos energéticos eram insignificantes no processo produtivo. A partir da crise 
energética de 1970, passou-se a dar maior atenção a fatores externos ao sistema econômico, 
antes tido por fechado. Dentro desse contexto se insere a obra de Nicholas Georgescu-
Roegen, cujo mérito consiste em resgatar a lei da entropia e inseri-la no processo produtivo 
econômico. Além da lei da entropia, a própria eletricidade possui atributos físicos que 
contribuem para a rejeição da implantação de um arranjo de mercado, baseado no lucro e na 
competição, no setor energético. Abre-se espaço para a atuação estatal, indispensável à 
criação de condições que possibilitem o atendimento aos objetivos fundamentais da república 
estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Exemplo dessas condições tem-se com o 
planejamento, o qual teve ter, no setor energético, natureza determinante. 
PALAVRAS-CHAVE: ENTROPIA; SETOR ENERGÉTICO; ATUAÇÃO ESTATAL; 
PLANEJAMENTO. 
 
ABSTRACT 
Since the Industrial Revolution, man has become dependent on energy, creating an 
indissoluble relationship between access to energy and the achievement of progress and well-
being that goes on until today. Throughout the twentieth century, the process of creating 
development sat on the pricing mechanism and unbridled quest for profit in an environment 
where the belief was that energy resources were insignificant in the production process. From 
the energy crisis of 1970, we started to pay greater attention to factors outside the economic 
system, considered before as a closed one. Within this context is included the work of 
Nicholas Georgescu-Roegen, whose merit is to recover the law of entropy and insert it into 
the economic production process. Besides the law of entropy, the electricity itself has physical 
attributes that contribute to the rejection of the development of an array of market-based profit 
and competition in the energy sector. There is room for state action, which is essential to 
creating conditions that allow the achievement of the fundamental objectives of the republic, 
established by the Constitution of 1988. Example of such conditions is the planning, which 
must have, in the energy sector, determinant nature. 
KEYWORDS: ENTROPY; ENERGETIC SECTOR; STATE ACTION; PLANNING. 
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1. 1. Introdução 

O intuito do presente trabalho consiste em resgatar as considerações de Nicholas 
Georgescu-Roegen a respeito da influência da lei da entropia, ou segunda lei da 
termodinâmica, no processo econômico, em especial na produção de energia. Por meio 
desse esquema argumentativo busca-se justificar a participação do Estado não apenas 
na regulação do setor energético, mas também no planejamento, execução de projetos 
e produção, transmissão e distribuição de eletricidade. Busca-se também demonstrar 
como o arranjo de mercado e o mecanismo de preços chocam-se não apenas com a lei 
da entropia, mas também com as próprias características físicas da eletricidade, razão 
pela qual, para o setor energético, deve prevalecer um arranjo que tenha o Estado em 
seu centro e funcione sob o princípio da cooperação, mais do que da competição 
desenfreada e busca pelo lucro. 

Para o Direito, tal concepção traz algumas consequências, dentre as quais se destaca, a 
título exemplificativo, a necessidade de adoção de planejamento determinante para o 
setor energético, e não meramente indicativo. 

Inicialmente, importa destacar que a eletricidade não é apenas um fenômeno físico. O 
homem descobriu e inventou para ela funções que hoje servem à sociedade das mais 
diversas formas. Sua utilidade para a sociedade é tamanha, que tornou-se 
indispensável. Essa característica atraiu a atenção de outros campos do conhecimento, 
tais como Direito, Economia e Sociologia, que passaram a estudar, respectivamente, a 
exploração da eletricidade na criação e reconhecimento de direitos e obrigações, o uso 
deste bem no processo econômico, e as relações sociais decorrentes da produção e 
utilização da eletricidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que a eletricidade é objeto de 
estudos múltiplos, com diversos enfoques e diferentes perspectivas. 

A respeito da essencialidade da energia elétrica, tal atributo encontra-se atrelado ao 
bem desde a Revolução Industrial, quando uma infinidade de produtos e objetos foi 
desenvolvida para funcionar à base de eletricidade. Em paralelo, outra infinidade de 
bens vale-se do petróleo e seus derivados para funcionar. A sociedade de hoje é 
dependente de eletricidade e dependente de petróleo. A energia obtida a partir dos 
recursos naturais é fator imprescindível ao desenvolvimento humano, pois movimenta 
a sociedade em direção ao progresso, trazendo um aumento do bem-estar. 

Tal progresso, contudo, não pode ser obtido em desrespeito às leis da termodinâmica. 
O modo de produção capitalista desenvolvido a partir da Revolução Industrial primou 
pela utilização de combustíveis fósseis, aumentando a entropia do planeta. Sob pena 
de se acabar com a vida na Terra, mostra-se urgente uma mudança de consciência 
quanto ao modo como os recursos naturais são explorados. Ocorre que uma mudança 
de paradigma de tal magnitude choca-se com os interesses de empresas, as quais já se 
encontram com os conversores energéticos plenamente aplicados e gerando renda. 

Políticas de conservação de energia, substituição de conversores dependentes de 
combustíveis fósseis por conversores limpos movidos por fontes de energia 
renováveis, programas de eficiência energética, regulamentos, políticas de incentivo 
em pesquisa e desenvolvimento; são todas medidas que diminuem a margem de lucro 
dos agentes, seja por incentivar menos o consumo, seja por obrigar à realização de 
mais gastos por parte destes agentes. Nesse sentido, é de fundamental necessidade que 
o Estado, por meio de um planejamento de natureza determinante, assuma a frente 
desta mudança de paradigma, determinando as escolhas energéticas, reflexos dos 
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anseios sociais, visando, por meio da utilização de fontes de energia renováveis e 
limpas, garantia de abastecimento, gestão adequada dos recursos naturais, proteção 
dos consumidores e do meio-ambiente. Somente assim ter-se-ão respeitadas as leis da 
termodinâmica. 

Sob o ponto de vista micro, observada a eletricidade no cenário brasileiro, a 
participação do Estado à frente da produção de energia se mostra de forma ainda mais 
forte. As características da eletricidade, conforme abaixo apontadas, somadas às 
características geográficas brasileiras, impõem uma coordenação centralizada da 
geração e transmissão da eletricidade. Tanto a experiência brasileira do racionamento 
de 2001 quanto experiências internacionais[1] mostraram que a falta de centralização, 
coordenação e planejamento podem ser fatais. 

Por suas características, o Brasil se coloca como país de destaque para liderar a 
mudança de paradigma ora defendida, substituindo o princípio da competição e da 
concorrência, dogmas do neoliberalismo reinante, pelo da cooperação, tudo em um 
cenário de exploração apenas de fontes renováveis e limpas. Ademais, a gestão do 
sistema elétrico brasileiro impõe um planejamento de médio e longo prazo 
incompatível com a lógica rentista de lucro imediato. 

  

2. A energia como fator preponderante da evolução da sociedade 

A energia é vista como um fator imprescindível ao desenvolvimento humano, por ser 
capaz de conduzir a sociedade em direção ao progresso técnico e ao bem-estar. 
Ocorre, porém, que a quantidade de energia disponível e os avanços tecnológicos de 
seus conversores são elementos condicionantes de sua utilização[2]. 

A questão energética envolve ainda fatores sociais, ecológicos, econômicos e 
políticos, constituindo elemento preponderante das relações entre os países detentores 
de matérias-primas e os industrializados, vale dizer, os que determinam as regras do 
comércio internacional e aqueles que a elas aderem simplesmente. Ademais, a questão 
energética também está relacionada a outras de grande relevância para o bem-estar da 
sociedade, como a preservação do meio-ambiente, a urbanização das cidades, a 
infraestrutura do transporte e a agricultura[3]. Essa relação é particularmente ampliada 
na sociedade moderna, assentada sobre bases capitalistas. 

De tão fundamental, a energia, quer pela sua abundância, quer pela sua escassez, acaba 
alterando o comportamento social e os modos de vida, em determinado lugar e época. 
Assim, como observa Cottrell, a questão energética não implica apenas a realização de 
cálculos econômicos ou físicos, sendo de fundamental importância o estudo dos 
aspectos sociais envolvidos na exploração das fontes de energia[4]. 

Conforme se mostrará em seguida, as análises econômicas em geral devem considerar 
a lógica própria dos recursos energéticos mundiais, o que implicaria a mudança do seu 
paradigma teórico. Nesse sentido, aponta-se as relações existentes entre energia, 
Economia, Estado e sociedade, adotando-se um enfoque que repele tanto uma visão 
estritamente econômica da energia quanto um “materialismo ecológico” exacerbado, 
que vê todo o funcionamento do mundo como um grande balanço energético. Em 
seguida, outro tópico tratará das características da eletricidade e do sistema energético 
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brasileiro, as quais conduzem à necessidade de uma participação atuante do Estado 
para organizar a atividade produtora de energia. 

  

2.1 Conceito de energia, conversores e as leis da termodinâmica 

A energia é, para a Física, a capacidade para realizar trabalho, entendido este como 
todo tipo de alteração física, tanto na forma quanto no tempo e no espaço. Assim, 
poder-se-ia concluir que energia está presente em tudo. Contudo, deve ser ressaltado 
que, na realidade, apenas se lida com as formas pelas quais a energia se manifesta, e 
nunca propriamente com a energia, pura[5]. Essas formas podem ser os minérios de 
carvão, o vento, a luz do Sol, a madeira das árvores, o petróleo e muitas outras.  

Segundo as leis da termodinâmica, a energia não é produzida, mas transformada. Daí 
ser de fundamental importância o conceito de “conversor de energia”, instrumento por 
meio do qual a energia do sol é transformada em energia útil[6]. Os minerais da Terra, 
tais como urânio, carvão, petróleo, bem como os gases, são oriundos de reações 
químicas de vida animal e vegetal que converteram os raios solares em substâncias 
com alto teor energético[7]. Por isso que se diz que a energia é infinita. Estar-se-ia, 
assim, em uma situação de abundância energética, e não escassez de recursos, tal 
como impropriamente colocado pela Economia. De fato, o problema maior da 
humanidade não está relacionado à energia em si, mas na transformação da energia 
para atender as demandas das sociedades. Em síntese, a questão primordial é a 
conversão, e não de energia propriamente. 

Há, portanto, uma intrínseca relação entre determinado recurso energético e seu 
respectivo conversor. Nesse sentido, o uso de determinados conversores justifica a 
exploração de um dado recurso. Tal entrelaçamento entre recurso e conversor é 
responsável pela baixa flexibilidade deste último, o que influencia significativamente 
as escolhas econômicas acerca das alternativas energéticas, com grande impacto sobre 
a sociedade[8]. Desta feita, a exploração de novos recursos ou a adoção de uma outra 
matriz energética implica em conceber novas máquinas, o que, certamente, resulta em 
maiores custos econômicos e sociais, exigindo do Estado um posicionamento acerca 
do que é melhor para o desenvolvimento, progresso e bem-estar da população. 

Tal escolha, no entanto, exige a compreensão do funcionamento da energia, a partir 
das leis da termodinâmica, às quais se passa a referir. A primeira lei da termodinâmica 
é conhecida como Princípio da Conservação da Energia e afirma que a energia, em um 
sistema isolado, é constante. Com a expressão “constante” não se quer dizer que a 
quantidade de energia inicial é a mesma da energia final, depois de realizado trabalho. 
O que se quer dizer é que, na realização de trabalho, a energia inicial é a energia final 
mais calor, tido como “perda”[9]. A quantidade de calor “perdida” com o atrito ou a 
resistência do ar é a mesma quantidade de trabalho não realizado, razão pela qual a 
energia total de um sistema é constante. 

A experiência tem mostrado não ser possível, até então, construir máquinas totalmente 
eficientes[10], que aproveitem integralmente todo o trabalho mecânico a elas 
submetido, sem produção de calor. Ainda que se utilize uma parcela do calor na forma 
de trabalho, a outra parcela será perdida. Embora seja possível converter 100% de 
trabalho em calor, o inverso não é verdadeiro. Existe, portanto, um limite tecnológico 
quanto à inventividade humana e sua busca por eficiência, o qual muitas vezes é 
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desprezado nas análises econômicas[11]. Sendo o calor uma forma de energia, a 
primeira lei da termodinâmica ou Princípio da Conservação de Energia pode ser 
escrito, com rigor técnico, da seguinte forma: “a soma da energia mecânica e da 
quantidade de calor (= energia total) de um sistema isolado é constante”[12]. 

A segunda lei da termodinâmica estabelece que é impossível transformar calor 
integralmente em trabalho. Muito embora a energia total de um sistema seja constante, 
conforme visto acima, não se pode utilizar todas as formas de energia com a mesma 
eficiência ou facilidade. Não se pode, então, sem perda da qualidade, converter 
ilimitadamente as formas de energia. Calor nunca será integralmente revertido para 
trabalho, sendo, portanto, irreversível a degradação da qualidade da energia. Pode-se, 
assim, concluir que a energia no Universo flui sempre no sentido de um aumento da 
entropia, que é uma medida de desordem[13]. Desta feita, quanto menos entropia, 
mais ordem no Universo e maior a capacidade de realizar trabalho. 

Durante milhões de anos, a ordem sobre a Terra foi aumentando, por meio do Sol e da 
realização de fotossíntese. A decomposição de plantas e demais organismos vivos 
criou, ao longo do tempo, camadas de material orgânico. Posteriormente, movimentos 
geológicos deram origem aos minérios de ferro, petróleo, carvão e gases. A partir da 
Revolução Industrial, a utilização dessa energia solar estocada em forma de minérios, 
petróleo e gases, teve início um processo de aumento progressivo da entropia e, 
consequentemente, da desordem. O progresso tecnológico, sobretudo nos meios de 
transporte, criou um mundo aparentemente mais organizado; sob o ponto de vista da 
exploração energética dos recursos, obscureceu-se a criação de desordem, não se 
dando conta de que o grau de desordem verificado em determinado lugar poderia 
aumentar com o aumento do grau de ordem em outro, nem se atentando para o fato de 
que a desordem consequente é sempre superior à ordem criada, em razão da inerente 
ineficiência da capacidade do trabalho e do calor na transformação em energia. 
Exemplificando, enquanto se tem ordem na transformação de um minério de ferro em 
uma barra de aço, tem-se desordem na extração de petróleo, o qual passa de uma 
massa coerente de hidrocarbonetos a uma mistura gasosa de vapor e dióxido de 
carbono, diluída na atmosfera quando queimada[14]. 

Dados revelam que na década compreendida entre 1970 e 1980, ahumanidade 
consumiu uma quantidade de petróleo idêntica àquela consumida em toda a sua 
história, ou seja, 225 bilhões de barris[15], o que gerou um aumento considerável da 
entropia. 

Como se pode verificar, enquanto a primeira regra da termodinâmica se refere à 
quantidade de energia, a segunda diz respeito à qualidade da energia. Enquanto a 
primeira afirma que a energia em um sistema é constante, no sentido de que o calor 
produzido é também uma forma de energia, a segunda estabelece que esse calor não 
pode ser inteiramente revertido em trabalho, em energia mecânica, o que implica uma 
degradação da energia do sistema. Desta feita, constatado que altas temperaturas 
geram mais trabalho ou mais energia, o grande desafio tecnológico consiste na criação 
de máquinas cada vez mais resistentes ao calor. Ocorre, porém, que maiores 
temperaturas demandam materiais mais resistentes e mais pesados, com diminuição da 
mobilidade e aumento do custo de produção[16], relação esta que merece atenção da 
Economia. 

O que desde já transparece e ficará ainda mais claro no tópico seguinte é a 
insuficiência de matrizes energéticas substitutivas do petróleo e de seus conversores. 
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Na verdade, impõe-se a criação de tecnologias baseadas em fontes renováveis de 
energia, que, ao serem transformadas, não aumentem a entropia do planeta, como é o 
caso da eletricidade produzida por hidrelétrica, que apresenta dupla vantagem, na 
medida em que a transformação da energia hidráulica em energia elétrica e a 
conversão da eletricidade em outras formas de energia são operações de alto 
rendimento, as quais exigem menos insumos e produzem menos entropia[17].  

  

2.2 A energia: questões econômicas e ecológicas 

Pode-se dizer, em linhas gerais, que até os choques do petróleo de 1973 e 1979, 
aenergia não desempenhava papel relevante no processo econômico, vez que o custo 
para obtê-la era baixo, tendo-se mostrado estável durante a década de 60 e início da de 
70[18]. A eclosão de uma crise econômica decorrente de uma crise energética, tal 
como a verificada pela primeira vez na década de 70, trouxe à tona importantes 
discussões sobre a geração e uso da energia, atentando-se para o fato de que os 
recursos não são infinitos e que não se pode, indefinidamente, substituir capital por 
energia. Passou-se a discutir e a analisar a submissão da questão energética a uma 
lógica puramente econômica e monetarista, que tratava a energia como se fora um 
elemento bruto, neutro, ilimitado, inesgotável e desprovido de qualquer influência 
sobre o meio social[19]. 

Por outro lado, as discussões também incorporaram a constatação de que os recursos 
energéticos encontram-se distribuídos geograficamente de forma desigual e que boa 
parte do comércio internacional gira em torno da compra e venda desses recursos, o 
que produz impacto significativo sobre as balanças comerciais. Percebeu-se, ademais, 
que os tributos oriundos da comercialização da energia representam valor substancial 
no orçamento público, o que permitiria aos países a adoção de políticas públicas para 
promover o bem-estar de seus cidadãos[20].  

A partir dessas considerações sócio-econômicas passou-se a pensar em soluções para a 
crise do petróleo, abrindo-se espaço para a tecnologia nuclear e, anos mais tarde, para 
as energias renováveis. 

Considerações de ordem filosófica, porém, já apontavam para o distanciamento entre a 
vida em sociedade e a natureza, em decorrência do desenvolvimento econômico e 
tecnológico a partir da Revolução Industrial. Com efeito, a ideia capitalista é a de que 
a economia é um sistema fechado, que possui apenas limitações internas ao seu 
próprio funcionamento, capaz, portanto, de se emancipar das limitações impostas pela 
natureza. Paradoxalmente, embora se tenha assumido como premissa a escassez de 
recursos, a economia capitalista pressupunha uma abundância energética, sendo raros 
os estudos que tinham por objeto verificar os impactos do uso da energia no ciclo 
econômico de produção e consumo. Assim, quando os preços do petróleo aumentaram 
severamente, constatou-se que não se poderia deixar de consumir o produto, ainda que 
a preços estratosféricos, pois não mais se concebia uma sociedade que adotasse um 
modelo produtivo menos intensivo em energia. 

A crise energética da década de 70, além de fazer emergir essas discussões, também 
abriu espaço à Ecologia, inclusive em sua vertente mais radical, que vê a energia como 
razão última da história humana e os fluxos energéticos como o único instrumento 
capaz de explicar a evolução das relações sociais. A Ecologia, em sua vertente mais 
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radical, pugnava, assim, por um verdadeiro “materialismo energético”[21], de acordo, 
com Hémery, pois reduzia a história humana às leis energéticas, equacionando o 
universo por meio de balanços energéticos e desprezando qualquer análise sócio-
econômica que pudesse fornecer outras respostas para os momentos vividos pela 
humanidade. 

Não basta, porém, uma gestão dos recursos com vistas à sobrevivência ecológica, nem 
um uso mais racional dos fluxos de energia, pois podem existir situações e contextos 
sócio-econômicos que demandem fluxos energéticos “irracionais”, sob o ponto de 
vista ecológico. Ademais, o progresso técnico que teve início na Revolução Industrial, 
e nunca estacionou, determinou a mudança de estilo de vida das pessoas, tornando o 
homem dependente da energia. Assim, qualquer análise da questão energética não 
pode desprezar, sob pena de ser incompleta ou limitada, essa relação entre o homem e 
a energia. 

Tendo em vista todas essas considerações, propugna-se aqui pela criação de uma 
sociedade cujas decisões não mais sejam tomadas com base na lógica capitalista 
esbanjadora de energia, mas que leve em consideração a quantidade e a qualidade dos 
recursos energéticos que se encontram à sua disposição. Essa mudança de atitude 
social, todavia, encontra obstáculos, cuja superação implicará re-pensar a própria 
Economia e a relação do homem com a natureza, por meio de uma visão sistêmica, 
capaz de compreender a questão energética na sua complexidade. Defende-se aqui que 
o agente condutor dessa mudança é o Estado, administrado por governantes 
responsáveis, dispostos a enfrentar questões de grande interesse social, como o uso 
racional e eficiente dos recursos naturais, a universalização do acesso à energia, a 
preservação do meio-ambiente, a reorganização industrial e a gestão e diversificação 
das fontes energéticas, tendo em vista a segurança energética. 

  

3. Lei da entropia e processo produtivo econômico  

Conforme já visto, qualquer transformação requer energia e, nessa transformação, 
altera-se a qualidade da energia. Há transformação de energia “útil” em energia 
“inútil”.  Ora, se a Economia se dispõe a tratar da transformação dos recursos naturais 
em produtos, então não pode ser concebida como um sistema fechado, isolado, um 
ciclo perfeito que se submete apenas à sua própria lógica[22]. Segundo Georgescu-
Roegen, por mais simples que um ciclo produtivo seja, sua reprodução necessita de 
fluxos de entrada da natureza para se manter; do contrário, ter-se-ia um moto perfeito, 
infinito. 

A importância do enfoque ecológico do autor está em demonstrar para a Economia as 
alterações qualitativas da energia em decorrência das alterações quantitativas do 
processo produtivo[23]. Para Georgescu-Roegen, quando os elementos da natureza são 
transformados em bens econômicos, não se pode falar em produção, sob pena de 
quebrar-se a cadeia entre a extração dos recursos naturais e sua transformaçãoem bens 
econômicos. Trata-se sempre, portanto, de transformação. 

Outro aspecto trazido por Georgescu-Roegen se relaciona à impossibilidade de se 
substituir ilimitadamente recursos naturais por capital, conforme o cálculo econômico 
neoclássico, segundo o qual capital, terra e trabalho são monetarizados, transformados 
em unidade comum. Lançando mão do conceito de elasticidade-substituição, a 
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Economia entendia que se o preço de um recurso natural aumentasse, diminuir-se-ia 
sua participação no processo produtivo, por meio da introdução do capital. Contudo, 
conforme já se ponderou, em primeiro lugar, não há na Terra bens que não sejam, na 
origem, fruto de recursos naturais. O capital, representado pelas máquinas, requer 
energia para ser construído[24]. Em segundo lugar, de acordo com outra Lei da 
Termodinâmica, o produto final não poderá ser o mesmo, quando utilizada uma 
quantidade menor de determinado recurso natural, dotado de baixa entropia. Não se 
nega uma margem de substituição, proporcionada pela tecnologia e desenvolvimento 
de máquinas mais eficientes, mas isso não ocorre de forma ilimitada. Assim, máquinas 
mais eficientes exigem, em geral, mais energia, numa clara demonstração de que o 
capital não pode substituir indefinidamente os recursos naturais. 

Ademais, segundo o autor, o dinheiro como unidade de valor tem por consequência 
reduzir a importância dos recursos naturais no processo produtivo, pois, uma vez 
monetarizados, os recursos são vistos por seu valor de troca, e não pelo seu valor de 
uso. As análises econômicas, ao trabalharem com horizontes relativamente curtos, no 
máximo 50 anos, não enfrentam a questão da sustentabilidade ambiental, que diz 
respeito ao uso de recursos por gerações e gerações. Não seria possível para a 
Economia calcular o valor do barril de petróleo para daqui a 100 anos; tal estimativa 
incorreria em enorme risco de equívoco. Com efeito, os horizontes temporais dos 
recursos naturais e dos fatores de produção são essencialmente distintos. Quando os 
recursos passam a ser vistos apenas quanto ao seu valor de troca no mercado, e não 
quanto ao seu valor de uso (importância ínsita), perde-se essa distinção temporal, isto 
é, perde-se a visão de longo prazo que rege a dinâmica dos recursos naturais[25]. 

Outro argumento que mascara a real importância da energia no processo produtivo 
está relacionado à baixa participação do elemento energético nos custos de produção, 
em torno de apenas 5%[26]. Ressalte-se que o petróleo representa apenas 1% do 
produto econômico global. Ademais, o custo energético como percentagem do PIB 
está declinando com o passar do tempo, fatores estes que levam os economistas a crer 
que o cálculo da energia não é tão importante. Ignora-se o fato de que tudo que é 
produzido pelas máquinas, inclusive as próprias máquinas, origina de recursos 
naturais[27]. 

Em sua principal obra, “The entropy law and the economic process”, Georgescu-
Roegen relaciona o processo econômico à segunda Lei da Termodinâmica, enfoque 
até então inédito no contexto da economia neoclássica. Ao estabelecer tal relação, 
critica as bases da ciência econômica da época, fundada no homo aeconomicus e no 
mecanicismo[28] que analisa os processos como isolados e ahistóricos, afirmando um 
processo econômico circular, auto-sustentável e capaz de se reproduzir 
indefinidamente no tempo. 

Importa destacar que os primeiros estudos sobre Termodinâmica romperam com os 
paradigmas vigentes da Física, apontando para o unidirecionamento do calor, isto é, o 
calor se movimenta por si mesmo em uma direção somente, qual seja, do corpo mais 
quente para o mais frio. Essa perspectiva unidirecional contrapõe-se à visão 
mecanicista de mundo, de acordo com a qual, dados certos fatores, os processos 
físicos poderiam ser verificados sempre, em qualquer tempo e em qualquer espaço. A 
Termodinâmicatrouxe, então, a noção de mudança qualitativa da energia, em função 
do tempo[29]. Em outras palavras, o uso de energia de baixa entropia no processo 
econômico acarreta, aos poucos, a perda da qualidade dessa energia, que se transforma 
em resíduo e se dissipa. Assim, o carvão que, depois de aquecido para gerar 
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eletricidade, transforma-se parte em cinzas e parte em calor dissipado na atmosfera, é 
um simples exemplo desse processo de alteração qualitativa da energia. Não é possível 
posteriormente aproveitar essas cinzas e a fumaça dissipada para gerar a mesma 
quantidade de eletricidade que foi gerada pelo carvão enquanto minério, pois o 
processo de transformação alterou irreversivelmente a qualidade da energia[30]. 

A lei da entropia afirma, portanto, que a entropia do universo aumenta constante e 
irrevogavelmente[31], promovendo uma permanente degradação qualitativa da 
energia. É inútil a tentativa de reverter ou parar esse processo[32], havendo, no 
entanto, a possibilidade de retardá-lo, por meio da inventividade humana na criação de 
técnicas mais eficientes. Essa constatação passou, até recentemente, despercebida aos 
economistas, que sempre acreditaram na infinita genialidade humana para dominar a 
natureza e reverter o curso energético natural. Essa crença manifesta-se de várias 
formas, como por exemplo na visão circular do processo econômico, como sistema 
isolado e auto-sustentável, e na consequente possibilidade de se substituir ad infinitum 
os recursos por capital. Com efeito, a crise energética de 70 deixou claro que não era 
possível substituir o petróleo, que havia encarecido, nem pelo trabalho de um número 
maior de homens nem pela construção de mais máquinas, tendo a sociedade se 
mantido dependente do petróleo, pagando elevados preços pelo produto. 

Ainda no tocante à entropia, ressalte-se que a simples presença da vida já é fator 
determinante para que ocorra o seu aumento global mais rapidamente do que se não 
existisse vida no planeta. Contudo, o aumento da degradação energética global teve 
como fator determinante a passagem do uso, pelo homem, da energia endossomática 
para a energia exossomática. Isto porque o homem, para atender suas necessidades 
básicas, deixou de se valer apenas dos alimentos que produz e dos animais que cria 
para produzir uma infinidade de instrumentos com vistas a aumentar a sua qualidade 
de vida. Essa passagem, segundo Georgescu-Roegen, seria a razão para um irredutível 
conflito social, marcado pela disputa pelos recursos exossomáticos disponíveis na 
natureza. O modelo de consumismo instaurado pelo capitalismo das últimas décadas 
teria agravado esse fato. Vê-se, assim, que o ritmo da entropia atesta como 
determinada sociedade, marcada por determinadas práticas culturais e em certo 
período histórico, utiliza seus recursos naturais no processo econômico. Nesse sentido, 
a Lei da Entropia é a mais econômica das leis da física, pois trata-se de elo entre os 
recursos naturais e seu uso na produção de bens econômicos. 

Além de desconsiderar a importância dos recursos naturais, tanto na entrada quanto na 
saída do processo produtivo, a economia neoclássica, a exemplo da física mecanicista, 
também não se importou com as características qualitativas da natureza. Para assumir 
o status de ciência, a Economia teve de abrir mão de análises qualitativas e se 
debruçar sobre qualidades quantificadas, excluindo comportamentos randômicos e 
aleatórios. Com isso, tornou mais fácil a sua tarefa de dar resposta aos 
comportamentos sociais, uma vez que pensar a qualidade de determinada coisa 
implica considerações metafísicas incompatíveis com o mecanicismo. Ocorre que 
sempre há um fator residual qualitativo que é desconsiderado pela estrutura métrica 
desenvolvida para quantificar qualidades; a transformação em números da dureza, 
deformação, ou flexibilidade de um material sempre desconsidera a qualidade desse 
material[33]. Há, portanto, certas características da natureza que não são passíveis de 
mensuração. No caso da entropia, afirma-se que há um movimento unidirecional e 
irreversível do calor[34], não se cogitando acerca da velocidade desse movimento ou 
quanto ao momento em que a entropia do universo atingirá determinado nível.    Como 
o processo econômico está relacionado com o tempo, assim como a Lei da Entropia, 
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não é ele um fenômeno mecânico, que pode ser reproduzido de forma independente do 
tempo. Tempo de produção, horas trabalhadas e o momento de se disponibilizar um 
produto no mercado são aspectos dessa faceta. Ademais, a cultura de determinada 
sociedade, que varia no tempo e no espaço, é determinante dos processos econômicos 
daquela sociedade. Assim, não faz sentido ver-se a produção de bens como algo 
independente do contexto social em que ocorre, como se fora um processo mecânico, 
já que não se trata de um processo isolado e auto-sustentável. Não se trata de um 
processo isolado porque, para funcionar, necessita de recursos naturais, que entram no 
processo produtivo na forma de insumos e, após transformados em produtos, saem 
como resíduos em forma de lixo, poluição, e calor. Também não se trata de um 
processo auto-sustentável, representável por um fluxo circular, porque não se “re-
transforma”, com a mesma qualidade e quantidade de lixo, poluição e calor em 
recursos naturais de baixa entropia. Assim, cavaco de madeira não se transforma em 
tronco de árvore; o CO2 não se transforma em petróleo; o bagaço de cana não se 
transforma em pé de cana-de-açúcar, e assim por diante. Trata-se de um processo 
unidirecional, de contínua transformação de baixa entropia em alta entropia, isto é, 
transformação de recursos em lixo[35]. 

O processo econômico que teve como pretensão tornar-se perfeitamente mensurável, 
manipulável e controlável, acabou por reduzir todas as entradas e saídas a um único 
fator quantitativo: o dinheiro. O custo passou a ser o único elemento a ser levado em 
consideração no cálculo econômico. A questão principal, relacionada à qualidade dos 
insumos que integram o processo produtivo e dos resíduos que dele resultam, foi 
considerada irrelevante. Da mesma forma, o fator tempo foi ignorado, já que, por se 
tratar de um fator metafísico, o seu aspecto qualitativo não pode ser apreendido em 
termos monetários. O desgaste do homem trabalhador em função do número de horas 
trabalhadas é algo que recebeu pouca ou nenhuma consideração dos donos de fábricas 
no início da Revolução Industrial. O número de horas de lazer ou o número de horas 
que um trabalhador deve desfrutar junto à família ou, ainda, o tempo de exposição de 
um minerador às fumaças tóxicas não eram foram considerados relevantes e, portanto, 
desprezados nos cálculos econômicos, ao entendimento de que se tratavam de 
questões relativas e abstratas, incompatíveis com a ciência da Economia. 

Em síntese, a Lei da Entropia, que informa sobre a inexorável transformação de baixa 
entropia em alta entropia, foi, por muitas décadas, negada pelos economistas e 
desconsiderada em suas fórmulas relacionadas ao processo econômico, não se dando a 
devida atenção ao modo como a sociedade utiliza seus recursos naturais. Foi somente 
após a explosão dos preços do petróleo, na década de 70, que se iniciaram estudos 
relacionados ao meio ambiente e aos recursos naturais, em especial à sua importância 
no processo econômico. 

O capitalismo, propagado como ideal global máximo, vem aumentando a velocidade 
com que a Terra se desgasta. Embora se reconheça em muitas esferas a latente 
incapacidade do sistema capitalista de superar as abissais desigualdades entre os 
diversos países e no âmbito de uma mesma sociedade, o sistema segue seu curso sem 
maiores contraposições. Já é chegada a hora da Economia aliar-se à Física e 
reconhecer a Lei da Entropia como algo inerente à vida e ao homem, abrindo, com 
isso, espaço para o surgimento de uma nova consciência quanto ao modo de produção 
econômica e ao trato dos recursos naturais. Nesse sentido orienta-se a Economia 
Ecológica[36], que tem seus fundamentos nos ensinamentos de Georgescu-Roegen, 
buscando incorporar no processo econômico as leis da natureza.     
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4. Características do sistema energético brasileiro: incompatibilidades com a 
lógica estrita do mercado 

Além do discurso a respeito da entropia acima desenvolvido, o qual atesta a 
incompatibilidade da lógica de mercado com o funcionamento da Terra, isto é, com a 
duração dos recursos naturais, as características da eletricidade corroboram a tese da 
necessidade de atuação estatal no setor energético para mudar os conversores 
energéticos e adotar regras e institutos mais aderentes à lei da entropia. 

As especificidades da eletricidade, aliadas às características do setor elétrico 
brasileiro, fazem com que esse sistema energético brasileiro seja incompatível com a 
lógica de mercado, que vislumbra a energia como uma mera commodity, e as 
concessionárias que prestam o serviço público como meras unidades de negócio. A 
importação do modelo de mercado inglês exigiu uma adaptação complexa ao nosso 
País, que ainda vem demandando do regulador constantes aperfeiçoamentos legais e 
impondo ao consumidor custos dantes inexistentes[37]. No caso do Brasil, as 
características do nosso setor elétrico brasileiro o tornam único no mundo. 

Muito provavelmente, a eletricidade é o único bem produzido pelo homem que requer 
um perfeito equilíbrio entre oferta e demanda, uma vez que não é possível estocar 
eletricidade, salvo em quantidades pequenas, como em pilhas e baterias. Em razão da 
impossibilidade de estocar a energia, há uma simultaneidade entre produção e 
consumo. Assim, qualquer evento ocorrido na geração de energia elétrica impactará 
instantaneamente o consumo. Não basta, portanto, que o gerador tenha capacidade de 
gerar energia, sendo necessários, ademais, que seja capaz de gerá-la a qualquer 
hora[38]. 

Ainda com relação à oferta e demanda da eletricidade, destacam-se outras duas 
características do sistema energético brasileiro: a primeira diz respeito à desigual 
distribuição geográfica dos recursos energéticos, enquanto a segunda se relaciona ao 
fato de que todos os países com elevado grau de desenvolvimento econômico possuem 
acesso mais amplo às fontes de energia. Uma vez atrelado o progresso industrial e 
social aos recursos energéticos, essas características se transformam em questão de 
Estado, o que legitima sua ação estatal no setor, por meio de políticas, ora 
incentivando o uso de determinada fonte, ora reduzindo disparidades regionais[39]. 

Em segundo lugar, tendo em vista que a eletricidade não é estocável, torna-se 
necessário prever o comportamento da demanda. Assim, os períodos de alto e baixo 
consumos de energia devem ser levados em consideração no planejamento energético, 
o que impõe a necessidade de sobrecapacidade tanto da produção quanto da 
transmissão de eletricidade[40]. Isto somado aos elevados volumes de investimentos e 
longos prazos de retorno do investimento realizado, já que, em regra geral, os custos 
de investimentos são elevados e os custos de exploração baixos, formam um conjunto 
de circunstâncias que deverão ser considerados pelo Estado na elaboração do 
planejamento, nas diversas políticas públicas e na regulação. 

Em terceiro lugar, assim como todos os serviços de rede, a cadeia produtiva da 
eletricidade caracteriza-se pela interdependência de suas etapas, pois cada segmento 
do setor, geração, transmissão e distribuição de energia não pode existir sem os 
demais. Uma vez que o local de consumo não é o local de produção de energia, a 
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interdependência se torna vital[41], assumindo grande importância o segmento da 
transmissão de energia. Como cada trecho de linha de transmissão possui uma 
capacidade máxima de transporte de energia, a decisão de uma usina em gerar energia 
e alimentar determinada linha de transmissão irá influenciar as decisões de outras 
empresas, que utilizam essa mesma linha. 

Em quarto e último lugar, o setor de eletricidade é marcado pelo não direcionamento 
ou “impessoalidade” da energia produzida. Em outras palavras, quando se liga um 
interruptor, não se sabe qual usina gerou aquela energia. Essa característica do 
mercado de energia o distingue substancialmente dos demais, pois um gerador produz 
energia para o Sistema, composto por redes de transmissão, controlando apenas o 
fluxo da energia que alimenta o Sistema, mas nunca a sua direção. Esse fluxo, por 
outro lado, é limitado pela capacidade de transmissão das linhas, existindo uma 
quantidade máxima de energia que cada linha de transmissão pode suportar antes de se 
sobrecarregar. Como todos os geradores utilizam o mesmo sistema de transmissão, a 
necessidade de coordenação dos fluxos de energia se torna essencial. Portanto, o poder 
decisório quanto ao momento de geração e ao volume de geração tem de 
necessariamente ser deslocado do próprio gerador de energia para o órgão encarregado 
da coordenação dos fluxos de energia na rede de transmissão, sob risco de, em assim 
não sendo, sobrecarga e colapso do próprio Sistema[42]-[43]. 

Daí porque o setor elétrico como um todo não pode ser totalmente deixado ao livre 
arbítrio decisório dos seus agentes. A interdependência entre os segmentos e a 
simultaneidade entre produção e consumo não deixa espaço para movimentos 
egoísticos escorados na lógica do “ganha-se mais gerando-se mais”. Por outro lado, o 
acesso livre ao Sistema deve ser garantido, não podendo os geradores ficar reféns da 
decisão soberana de um transmissor em franquear o acesso à sua linha, pois seu poder 
de barganha, já que opera em regime de monopólio natural, encareceria em muito a 
energia elétrica[44]. A operação do Sistema deve ser centralizada e otimizada, fazendo 
com que a rede seja utilizada de forma racional. Essa essencialidade da coordenação 
técnica e institucional não é verificável em outros setores da atividade econômica, o 
que torna o setor elétrico único. 

Como se já não bastassem essas quatro características da eletricidade – 
impossibilidade de estocagem, necessidade de previsão do comportamento da 
demanda, interdependência e não-direcionamento do fluxo elétrico –, o setor elétrico 
brasileiro, em razão da predominância da fonte hídrica em sua matriz, apresenta ainda 
mais algumas peculiaridades, as quais exigem um alto grau de centralização da 
coordenação do setor, com o intuito de otimizar a oferta e a operação, reduzir custos e 
proporcionar estabilidade e segurança energéticas. 

Em países cuja produção de energia depende de combustíveis fósseis, a decisão de 
quando gerar torna-se função apenas das capacidades de transmissão do sistema. Pelo 
contrário, em países como o Brasil, com matriz predominantemente hídrica[45] e 
fortemente dependente do regime de chuvas, a decisão de quando gerar torna-se mais 
complexa, pois agrega um novo fator aos cálculos, ou seja, os níveis de água dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas. A lógica dos reservatórios reside na 
possibilidade de acumulação de enormes quantidades de água nos períodos chuvosos, 
de forma que, no período seco, esse volume de água possa ser racionalmente gasto. 
Esses níveis precisam ser constantemente monitorados, de forma que esse estoque de 
água não seja desperdiçado. Por outro lado, em países de dimensões continentais, com 
regime de chuvas geograficamente variado, a coordenação fica ainda mais complexa. 
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Ademais, recentemente, com vistas a reduzir os impactos ambientais, passou-se a 
construir usinas com reservatórios menores, chamadas de usinas a “fio d’água”, 
diminuindo-se o estoque de água, o que aumentou ainda mais a complexidade da 
coordenação. Com os limites da transmissão[46] tem-se configurado um quadro onde 
se vê diminuída a margem tolerável de erros e de colapso do Sistema[47]. 

É de se ressaltar que existem vários sistemas elétricos mundiais baseados no uso da 
água[48]. Contudo, tendo em vista a extensão territorial e variação climática, as 
grandes extensões dos rios e a quantidade de rios classificados como “de planalto”, o 
sistema brasileiro se torna único, apontando essas suas características para a formação 
de grandes reservatórios de água[49]. Como os riosbrasileiros são extensos, é comum 
ter-se várias usinas instaladas ao longo de seus estuários, o que permite que a água que 
sai de uma usina seja recebida por outra à jusante. Essa organização das usinas em 
cascata envolve cálculos matemáticos e probabilísticos, pois os reservatórios de cada 
usina desempenham o papel de regularizar a afluência do rio, aumentado a energia 
firme de cada usina. 

Imagine-se a usina “X” com capacidade instalada de 100 MW, que possui um 
reservatório e consegue, ainda que a afluência do rio varie bastante, regularizar essas 
variações, gerando constantemente 55 MW, que seria a sua energia firme. Imagine-se, 
ainda, a instalação, rio acima, da usina “Y”, que também tem a capacidade de 100 
MW e um  reservatório, conseguindo regularizar mais um pouco o rio e seu fluxo. A 
regularização da afluência do rio causada pelo reservatório da usina “Y” vai permitir 
que a afluência que chega à usina “X” seja mais regular ainda. Em outras palavras, os 
períodos de cheia e seca não impactarão com tanta significância, pois o fluxo variará 
menos. O resultado disso é uma maior energia firme por parte da usina “X”, que passa 
a conseguir gerar 65 MW firmes, enquanto a usina “Y” gera 55 MW firmes. 

Daí surge a questão jurídica de saber quem seria o proprietário desse superávit de 10 
MW, possibilitado pela instalação das duas usinas em cascata: se é a usina “X”, que 
utiliza a água para rodar suas turbinas, ou a usina “Y”, cujo reservatório acumulou 
água e alterou o comportamento do rio. Numa lógica puramente mercadológica, 
vigente a competição, o proprietário da usina “Y” poderia exigir uma parte dessa 
energia e, caso o proprietário da usina “X” não concordasse com isso, o proprietário 
da usina “Y” teria condições de operar seu reservatório de forma a eliminar essa 
vantagem, em prejuízo de todo o Sistema e da coletividade. Esse problema torna-se 
mais complexo na medida em que determinados rios possuem várias usinas em 
cascata. Vale ressaltar que essa vantagem só existe porque há uma ação organizada 
entre pelo menos duas usinas. Assim, o que provavelmente ocorreria se não houvesse 
essa ação organizada seria uma associação dos proprietários para explorar essa 
vantagem, criando uma única empresa para gerar os 120 MW firmes[50]. Essa 
cooperação é essencialmente diferente da lógica competitiva do mercado livre. 

O que se pode concluir é que quanto mais usinas estiverem estruturadas em cascata, 
mais se pulveriza a decisão de quando e quanto gerar de energia. De todo o exposto, 
fica clara a interdependência das usinas, não sendo possível uma estratégia individual 
capaz de maximizar as respectivas operações e níveis de reservatórios; ou se adota 
uma estratégia  conjunta, ou o sistema não funciona. 

A escolha de onde instalar uma usina hidrelétrica, isto é, o planejamento na geração de 
energia, irá, por conseguinte, refletir no planejamento do sistema de transmissão. O 
sistema energético brasileiro, marcado por longos rios, diversidade de regimes de 
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chuva e dimensões continentais, demanda uma rede de transmissão altamente 
capilarizada. Quanto mais vasta a rede de transmissão, melhor se aproveita a 
diversidade regional hidrológica, realocando a reserva de água. Os reservatórios que já 
se encontram cheios podem ser esvaziados, por meio da geração de energia e 
transmissão para regiões com reservatórios já com níveis de água menores. Assim, 
aquele reservatório torna-se apto a receber mais volumes de água, até o fim do período 
chuvoso. Com uma alta capilaridade da rede de transmissão, aumenta-se o volume de 
água que pode ser transformado em energia firme. 

No Brasil, portanto, diferentemente de sistemas energéticos térmicos, as redes de 
transmissão não são neutras em relação à quantidade de energia a ser ofertada. Um 
sistema de transmissão corretamente dimensionado é de vital importância, para que 
não haja desperdícios de água. O sistema energético brasileiro demanda longas linhas 
de transmissão, de forma a regularizar reservatórios, lógica essa totalmente 
“irracional” em sistemas térmicos, pois, nesses últimos, vê-se apenas a relação entre 
distância e perdas elétricas (quanto maior a extensão das linhas, mais eletricidade se 
perde no caminho). No Brasil, a lógica elétrica cede lugar à lógica energética, pois 
outros fatores além da extensão das redes e do volume de perdas devem ser 
ponderados no momento da instalação de linhas[51]. Portanto, da mesma forma que na 
gestão dos reservatórios, a decisão acerca de quais linhas de transmissão construir e 
como integrar os reservatórios deve recair sobre um único órgão, pois o sistema de 
mercado levaria à instalação de linhas que não integrassem o sistema brasileiro, 
inviabilizando a otimização do Sistema. 

O grande dilema do setor elétrico brasileiro, portanto, diz respeito à constante escolha 
feita entre guardar água para o futuro ou usá-la no presente. É para minimizar os riscos 
dessa escolha que implantam-se usinas termelétricas, as quais desempenham função 
complementar na matriz energética brasileira. A simples presença de uma usina 
termelétrica, mesmo sem gerar, já é capaz de aumentar a energia firme do Sistema. A 
mera possibilidade de geração termelétrica permite que se arrisque mais na geração 
hidráulica, esvaziando os reservatórios no momento certo e abrindo espaço para mais 
água vinda das chuvas. Sem as térmicas, esse esvaziamento de reservatório teria de 
assumir feição mais conservadora[52]. Vê-se, então, que a posição estratégica das 
térmicas no sistema energético brasileiro também poderia levar o proprietário de uma 
usina térmica a barganhar com o restante dos agentes seu quinhão na otimização do 
Sistema. Embora com função complementar, o proprietário da usina térmica poderia 
adotar comportamento lesivo ao adequado funcionamento do Sistema. Isso faz com 
que sua decisão individual quanto ao momento da geração passe para um órgão 
coordenador do Sistema. 

A conclusão a que se chega é que o tripé geração hidráulica-linhas de transmissão-
térmicas pede por uma exploração em regime de monopólio, de forma a aproveitar as 
sinergias advindas dessa interação. No Brasil, o Operador Nacional do Sistema – ONS 
é o órgão responsável pela coordenação do Sistema Interligado Nacional – SIN, 
realizando as operações necessárias ao melhor aproveitamento das sinergias 
proporcionáveis pelo sistema energético brasileiro. O ONS age como verdadeiro 
monopolista, ao determinar a geração de cada usina. É como se uma única empresa 
explorasse todo o SIN. Daí sobressai-se o entendimento de que o exercício da 
concorrência e da competição não pode estar atrelado à geração de energia 
elétrica[53].    
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Com tais características é possível que apenas o Estado tenha capacidade para 
administrar tal sistema, harmonizando os investimentos na expansão da capacidade 
geradora e em linhas de transmissão, conforme o crescimento da demanda, de forma a 
manter a racionalidade na operação das hidrelétricas e evitar os racionamentos de 
energia[54]. Ademais, gerir o sistema energético brasileiro exige uma visão do futuro, 
de médio e longo prazo, incompatível com a visão de curto prazo da lógica rentista. 
Decisões equivocadas no presente certamente terão efeitos maléficos no futuro, 
prejudicando todo o conjunto. 

Por outro lado, num sistema energético como o brasileiro, fortemente dependente da 
água, a exploração dos potenciais hidráulicos se torna estratégica e segundo os ditames 
da soberania nacional[55]. Não é por acaso que a maioria das usinas hidrelétricas do 
mundo é operada por empresas estatais, como ocorre no Brasil e também nos EUA, 
por exemplo. Além do planejamento integrado, há todo um conjunto de implicações 
ambientais, como a regularização dos fluxos fluviais, controle de enchentes, proteção 
dos solos, irrigação de terras agrícolas, construção de hidrovias e “escadas de peixe”, 
bem como lazer, piscicultura e contemplação[56]. 

  

5. A natureza determinante do planejamento energético 

Vive-se hoje, na maioria dos países, um sistema de economia de mercado, ambiente 
dentro do qual se combinam, em variados graus, decisão individual e decisão estatal, 
propriedade pública e propriedade privada. No setor elétrico brasileiro atual não é 
diferente. A eletricidade foi transformada em commodity, a ela deu-se um preço, o 
qual, em determinadas situações, é fixado pelo Estado na forma de preço-teto e, em 
outras, é livremente pactuado entre os agentes. No setor encontram-se presentes tanto 
empresas privadas e públicas quanto consórcios formados por ambas. Apesar do 
hibridismo, a crença no mercado como capaz de trazer felicidade e bem-estar é 
inabalável. 

Foi dentro deste contexto de hibridismo que a Constituição Federal de 1988 foi 
elaborada e promulgada. Nela encontram-se disposições tanto pró-mercado quanto 
pró-Estado, deixando assente que, agora, não se trata mais de uma escolha entre um 
lado e outro, mas sim de se utilizar o que for preciso para a realização de princípios e 
objetivos fundamentais, reflexos dos anseios sociais da época, tais como justiça social, 
redução das desigualdades, desenvolvimento nacional; em síntese, uma sociedade 
mais justa. 

A Constituição de 1988, portanto, traça os parâmetros e os fins de atuação do Estado 
brasileiro para a realização do que ali se encontra. Importante destacar que a 
Constituição não é peça descritiva da realidade, mas, ao contrário, utiliza-se de 
conceitos valorativos na busca de um dever ser. Estes conceitos valorativos vêm na 
forma de objetivos fundamentais e princípios. 

A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa e o pluralismo político são os fundamentos da República Federativa 
do Brasil (art. 1º). Já os objetivos da República são os seguintes: construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária; garantia do desenvolvimento nacional; erradicação 
da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; 
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promoção do bem de todos (art. 3º). Ainda, deve-se observar o disposto no art. 170 da 
Constituição[57]. 

Esse conjunto de normas forma a base do que se chama na doutrina de Constituição 
Econômica. Trata-se de um conjunto de normas a ser observado pelo Estado no 
desempenho de atividades econômicas, concretizando determinada ideologia adotada 
pela ordem jurídica[58]. A ordem econômica, portanto, é instrumento de que se vale o 
Estado para assegurar a todos existência digna ou, em outras palavras, realizar os arts. 
1º e 3º da Constituição de 1988. O detalhe reside no balizamento das atividades 
econômicas conforme os ditames da justiça social. Desta forma, os princípios da 
livre iniciativa, livre concorrência e propriedade privada, os quais atestam uma opção 
pela economia de mercado, devem ser buscados apenas na medida em que se 
coadunem com os ditames da justiça social. Esta submissão dos princípios da 
economia de mercado à justiça social é de crucial importância para o correto 
entendimento do modo como deve ser regulada a atividade econômica de produção de 
energia elétrica. 

Se a energia elétrica e o seu acesso são fundamentais para a promoção do bem-estar 
social, clara está também a relação deste bem com os fundamentas e objetivos 
dispostos na Constituição Federal de 1988. Sem eletricidade, fundamental para as 
mais diversas atividades, não há que se falar em dignidade da pessoa humana, 
construção de uma sociedade justa, desenvolvimento nacional, ou, ainda, redução de 
desigualdades e promoção do bem de todos. Nesse sentido, traduz-se em obrigação do 
Estado – o qual pode escolher cumprir tal obrigação direta ou indiretamente, com a 
ajuda de entes privados, ou, ainda, dentro ou fora de um arranjo de mercado – garantir 
o acesso à energia elétrica a toda a sociedade. Os arts. 1º, 3º e 170 são as metas, a 
energia elétrica é um dos instrumentos para se alcançar as metas e o Estado é o 
protagonista. 

Dentre as inúmeras facetas que a relação entre Estado e eletricidade assume, tendo em 
consideração o que já se discorreu nos tópicos anteriores, uma delas diz respeito ao 
modo como o planejamento energético é realizado. Assim, considerar a energia 
elétrica como serviço público traz consequências para o planejamento estatal, 
entendido como “forma de ação racional caracterizada pela previsão de 
comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos 
e pela definição de meios de ação coordenadamente dispostos”[59]. Trata-se de 
instrumento para coordenação de atividades, em determinado espaço e tempo, para 
realização de certos fins, envolvendo tomada de decisão e cuja efetivação pode ser 
feita pelo Estado ou pelo ente privado[60]. 

O instrumento do planejamento vem disposto no art. 174 da Constituição de 1988, 
cuja redação aduz que “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. 

Pela redação apresentada, o Estado possui o poder-dever de planejar a atividade 
econômica, tomada em sentido amplo, obviamente. Não se trata de planejamento da 
economia, como no sistema socialista, ou de planejamento de atividade econômica 
simplesmente, mas sim de planejamento com vistas à realização do objetivo 
fundamental de desenvolvimento nacional (planejamento como peça técnica), 
conforme atesta o §1º do art. 174[61]-[62]. 
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Em consonância com a mesma lógica de compatibilização entre Estado e mercado 
verificada ao longo do Texto Constitucional, também a espécie de planejamento tal 
como colocada pelo art. 174 é absolutamente compatível com o mercado. O 
planejamento utiliza-se do mecanismo de mercado para estabelecer objetivos finais 
relacionados aos arts. 1º e 3º da Constituição de 1988. Contudo, a figura do 
planejamento era totalmente desconhecida no contexto do liberalismo; sem espaço no 
government by law. Com o advento do Estado Social, surge o government by policies, 
marcado pela implementação de políticas públicas visando a alterar a realidade de um 
determinado país[63]. No âmbito das políticas públicas, faz-se levantamentos e 
realizam-se estudos cuja intenção é a de mobilizar recursos – materiais e humanos – 
para a consecução de objetivos, geralmente estabelecidos em textos constitucionais. 

Essa técnica chamada planejamento, portanto, encontra-se estreitamente relacionada 
ao desenvolvimento de políticas públicas de longo prazo, que alterem a sociedade de 
forma estrutural, trazendo, por conseguinte, maior bem-estar social. O Estado mínimo 
caracterizado pelo liberalismo não se encontra apto a realizar o planejamento, 
mostrando-se incapaz, por conseguinte, de implementar reformas estruturais e gerar 
progresso e desenvolvimento, tão caros aos países subdesenvolvidos e/ou em vias de 
desenvolver-se. Sendo assim, a referida técnica deve ser utilizada pelo Estado 
interventor, o qual instrumentaliza mecanismos de mercado a favor da coletividade. 

O planejamento dota o Direito de visão prospectiva, mais aderente aos ditames do 
desenvolvimento, o que implica a transformação do Direito em representação do 
porvir, deixando de ser apenas representação da ordem previamente estabelecida[64]. 

A técnica do planejamento, conforme pontuado pela Constituição de 1988, afigura-se 
em peça indicativa para o setor privado e determinante para o setor público. Deve-se 
posicionar o setor elétrico nessa assertiva. Uma vez afirmado que a atividade 
econômica de produção, transmissão e distribuição de eletricidade é serviço 
público[65], a outra conclusão não se pode chegar a não ser a que atesta que o 
planejamento estatal, com vistas ao desenvolvimento nacional, é determinante para o 
setor elétrico. 

Ainda que se tenha no setor elétrico a presença de empresas privadas, e ainda que a 
Constituição de 1988 faça menção aos princípios da livre iniciativa e da livre 
concorrência, os objetivos e fundamentos da República, relacionados ao 
desenvolvimento nacional e bem-estar social, balizam a participação destes entes no 
processo econômico, os quais não podem atuar de maneira irresponsável e em 
dissonância da ideologia intervencionista abraçada pela Constituição brasileira[66]. 

Por se tratar de setor estratégico tanto para o crescimento econômico quanto para a 
felicidade da sociedade, a decisão quanto aos investimentos a serem feitos deve ser 
tomada pelo Estado, ente dotado de visão de longo prazo e comprometido com a 
satisfação das necessidades básicas da coletividade, em oposição à lógica rentista de 
curto prazo do investidor. Não é demais destacar que a opção constitucional diz 
respeito à realização de objetivos sociais em concomitância com o crescimento 
econômico, razão pela qual a atuação das empresas privadas deve se dar nos moldes 
estabelecidos pelo Estado, responsável por cumprir o que determina a Constituição de 
1988.        

Maria João Pereira Rolim recorda que a delegação de determinada atividade 
econômica ao particular implica em redução do poder estatal. Ocorre que a delegação 
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quanto ao préstimo da atividade não traz a reboque a transferência, para o particular, 
da decisão quanto aos investimentos a serem feitos[67]. Repita-se mais uma vez, pela 
ordem econômica constitucional adotada, o Estado se vale do privado para realizar 
fins sociais. O particular atua sob comando do Estado, o qual lhe dirá quando e onde 
investir, de acordo com o planejamento traçado. 

Sob o ponto de vista econômico, exemplo deste poder do Estado se tem com a 
abertura de linhas de financiamento do BNDES específicas para obras do setor 
elétrico. A depender da diretriz dada pelo planejamento, financiamentos podem ou não 
ser liberados. Outro exemplo tem-se com os Planos Decenais de Energia e Planos 
Nacionais de Energia elaborados pela EPE, os quais indicam os investimentos 
necessários para os próximos anos, tomando por base, dentre outros fatores, o 
crescimento da demanda por energia e o aquecimento global. 

Já sob o ponto de vista técnico, exemplo da natureza determinante do planejamento 
para o setor elétrico tem-se com a coordenação e operação do sistema elétrico 
brasileiro levada a efeito pelo ONS. Segundo se afirmou, há transferência da decisão 
quanto ao momento e às quantidades de energia a serem geradas pelas empresas do 
setor. Nesse caso, o despacho do ONS implica em verdadeira determinação a ser 
atendida pelos agentes. O despacho visa a minimizar o custo global de produção de 
eletricidade, fazendo com que esse serviço essencial custe o menos possível ao 
consumidor brasileiro[68], de forma a atender, por consequência, aos que determina a 
Carta Magna. 

Por fim, sob o ângulo institucional, o planejamento deve, também, ser integrado para 
todos os segmentos (geração, transmissão e distribuição). Em razão do sistema 
energético da eletricidade estar constituído em cadeia, não se afigura possível o 
planejamento, pelo Estado, de apenas um segmento, deixando outro(s) ao talante do 
particular. A dissonância entre as decisões do Estado e a dos particulares logo 
apareceriam, trazendo consequências desastrosas para a coletividade. Exemplo nefasto 
dessa situação deu-se na Califórnia, onde o estado optou por direcionar apenas as 
tarifas de energia ao consumidor final, fixando preços-teto, deixando as decisões 
quanto à produção da energia nas mãos das empresas privadas. O resultado foi a crise 
energética de 2001. 

Para o setor elétrico, portanto, o planejamento deve ser elaborado pelo Estado, 
mirando reformas estruturais de longo prazo, com natureza determinante. Outras 
experiências nacionais e internacionais advogam por essa conclusão. No Brasil pré-
racionamento e na Argentina pré-crise a falta de planejamento de médio e longo prazo 
teve consequências desastrosas, tanto em áreas sociais quanto na esfera econômica, 
retardando o desenvolvimento destes países. Na Inglaterra, por exemplo, o 
planejamento meramente indicativo fez com que as reservas de gás quase se 
esgotassem, um número expressivo de trabalhadores do setor carbonífero perdesse 
seus empregos, e a apropriação dos ganhos tecnológicos ficassem inteiramente em 
posse dos investidores[69]. 

  

6. Conclusões 

O modo de produção capitalista iniciado na Revolução Industrial tem por base a 
exploração do petróleo e a geração de eletricidade. Durante muitas décadas, os 
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recursos energéticos foram extraídos da Terra sem qualquer preocupação com a sua 
finitude. A aparente abundância desses recursos fez com que pouca ou nenhuma 
importância fosse dada à questão energética. Como consequência, análises econômicas 
excluíam o fator recursos de seus cálculos e previsões, insistindo-se na ideia de que 
capital poderia substituir recursos ilimitadamente. Também não se deu importância às 
leis da termodinâmica. 

A crise energética dos anos 70 alertou para a grande incongruência existente no estilo 
de vida capitalista, baseado na exploração desenfreada dos recursos energéticos, 
notadamente o petróleo, estilo este que não pode ser reproduzido em nível mundial, 
pois sendo a Terra um sistema fechado, se um país utiliza muita energia, outros 
certamente não a estão utilizando. Essa situação de desigualdade energética é 
explicada pelas leis da termodinâmica, as quais impõem limites físicos à eficiência das 
máquinas criadas pelo homem a partir do importante conceito de entropia. Ademais, a 
alta elasticidade do petróleo ainda não permitiu uma mudança de consciência quanto 
ao modo de produção capitalista, escorado na lógica de mercado e no uso intenso da 
energia, majoritariamente explorada sobre bases não renováveis. 

Quanto à eletricidade, em razão de suas propriedades físicas demandarem um alto grau 
de coordenação dos sistemas energéticos e programação da oferta e da demanda, 
deveria a Economia dar-lhe maior atenção. 

No tocante ao sistema energéticobrasileiro, viu-se que apresenta características que o 
tornam único, constituído por uma integração de geração hidráulica, de linhas de 
transmissão e de usinas térmicas, capaz de criar uma sinergia incompatível com 
arranjos privados de mercado. Essa integração, marcada pela gestão dos níveis dos 
reservatórios das usinas e investimentos visando ao aumento da capilaridade da rede 
de transmissão se sobrepõe à lógica elétrica, abrindo espaço à lógica energética, mais 
ampla e mais complexa, sob uma perspectiva de longo prazo, a exigir que a 
competição seja substituída pela cooperação. Daí a necessidade do ONS decidir de 
forma centralizada sobre quem deve gerar, em que momento e em quais quantidades. 

A atuação do Estado no domínio da energia se justifica por inúmeras razões: 
dependência energética da economia capitalista; o aumento da desigualdade energética 
como conseqüência do modo de produção capitalista; a necessidade de respeito às leis 
da termodinâmica; crises energéticas; impossibilidade de se reproduzir em nível 
mundial o estilo de vida capitalista dos países ricos; as propriedades da eletricidade; e 
as especificidades do sistema energéticobrasileiro. Essas características fazem com 
que o setor energético não possa e não deva submeter-se à lógica pura de mercado. 

Acresça-se a isso o fato de se tratar a energia elétrica de um bem essencial, cujo acesso 
deve ser universalizado e a baixo custo. Tal entendimento perdurou até a década de 
70, tendo o Estado nacional desempenhado importante papel na implementação de 
políticas energéticas. Contudo, a crise energética e a conjuntura econômica mundial 
após aquela década abriram espaço para um novo discurso, que apresentou a energia 
elétrica como um bem de mercado, disponível àqueles que por ela pudessem pagar. 

Exemplo dessa atuação do Estado tem-se com o instituto do planejamento energético, 
o qual, conformou demonstrou-se, tem de ser, para esse setor, determinante, e não 
meramente indicativo. 
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MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO: UM 
DIREITO ESSENCIAL A SADIA QUALIDADE DE VIDA E A 

RESPONSABILIDADE DOS IMPLEMENTADORES DO NOVO 
PARADIGMA ÉTICO-JURÍDICO DE SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 
ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT: AN ESSENTIAL RIGHT TO 

HEALTHY QUALITY OF LIFE AND THE RESPONSIBILITY OF THE 
IMPLEMENTERS OF NEW ETHICAL-LEGAL PARADIGM OF ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY 
 
 
 

Norma Sueli Padilha 
 

RESUMO 
Construir uma comunidade sustentável como tarefa ordenada constitucionalmente, por um 
novo modelo de juridicidade ambiental, impõe inúmeras mudanças no atual modelo social, 
econômico e político. Árdua tarefa imposta de forma solidária ao Estado e a coletividade 
brasileira. A eficácia da proposta constitucional e a efetiva defesa deste valor, o da 
preservação do equilíbrio ambiental, enfrenta inúmeras dificuldades no plano fático e 
complexos conflitos de colisão de interesses antagônicos, a impedir a sua conquista e 
aplicabilidade.. Desta forma, o presente artigo destaca a necessidade de compreensão e 
assimilação, pelos implementadores do modelo de sustentabilidade ambiental constitucional, 
do novo paradigma ético-jurídico que sustenta a defesa do valor moral do equilíbrio 
ambiental, sob pena de comprometer-se a possibilidade de efetividade desse direito essencial 
à sadia qualidade de vida de todos. 
PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL; PARADIGMA ÉTICO-
JURÍDICO; GOVERNANÇA ÉTICA; GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL; 
CONFLITOS AMBIENTAIS. 
 
ABSTRACT 
To build a sustainable community as a constitutionally ordained task for a new model of 
environmental legality requires numerous changes in our current social, economic and 
political pattern. It’s an arduous task imposed in solidarity to the State and the Brazilian 
population. The effectiveness of the constitutional proposal and of this value’s defense, 
namely, the preservation of environmental balance, faces many difficulties in practice and the 
complex conflicts of antagonistic interest’s collision, which may prevent its achievement and 
applicability. Therefore, this article highlights the need for understanding and assimilation by 
implementers of environmental sustainability constitutional model of the new ethical-legal 
paradigm that sustains the defense of the moral value of the environmental equilibrium, at the 
risk of compromising the effectiveness of this essential right to a healthy quality of life for all. 
KEYWORDS: ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY; ETHICAL-LEGAL 
PARADIGM; ETHICAL GOVERNANCE; SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT; ENVIRONMENTAL CONFLICTS 
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I – INTRODUÇÃO 

  

                           No contexto de diversidade de valores elevados a qualidade de direito 
fundamental pela Constituição de 1988, é que se destaca na presente reflexão, como valor 
primordial e essencial da sociedade brasileira, o direito ao “equilíbrio do meio ambiente”, 
intrinsecamente ligado a “sadia qualidade de vida” de todos, e que se refere a uma mudança 
de paradigma ético-jurídico que impõe a necessidade de revisão e redimensionamento de 
inúmeras posturas daqueles a quem cabe dar efetividade ao arcabouço de proteção jurídica 
ambiental. 

            Aos implementadores da normatividade ambiental cabe uma profunda reflexão sobre 
todas as dimensões que envolvem a adoção constitucional da proteção do equilíbrio do meio 
ambiente na qualidade de direito fundamental, inclusive da necessidade de revisão da postura 
ética tradicional que envolve o direito clássico, e que se refere unicamente a relação dos 
homens entre si, e não com o meio ambiente que o cerca, postura que  não mais se coaduna 
com um bem jurídico tão diferenciado, o da preservação do equilíbrio do meio ambiente, que 
exige revisão da relação sociedade e meio ambiente. 

                        O direito ao equilíbrio do meio ambiente está inserido em uma conflituosidade 
de massa, que envolve grandiosas colisões de interesses multifacetados, colocando a 
possibilidade de sua concretização em sério grau de mínima eficácia frente a cultura social 
dominante, de super valorização dos interesses individuais, de apropriação irresponsável e uso 
insustentável dos recursos naturais, de agressividade na relação social e econômica com o 
meio ambiente. Posturas equivocadas que contribuem para o estado geral de degradação 
ambiental no País e geradoras de conflitos sociais que subjugam o meio ambiente  e o relegam 
a mero coadjuvante frente as forças dos interesses econômicos colidentes. 

            Nesse sentido, o presente artigo pretende oferecer uma proposta de reflexão sobre a 
importância de mudança de visão e forma de atuação daqueles a quem a Constituição 
responsabilizou pelo dever de proteção ambiental ao adotar o compromisso do 
desenvolvimento sustentável, consubstanciado no direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, que se alicerça em um novo paradigma ético-juridico que impõe uma visão 
holística do meio ambiente, a única capaz de conduzir à sustentabilidade ambiental, e sem a 
adoção da qual, fica comprometida a possibilidade de sua real concretização. 

  

  

II – PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INSERIDO NO 
DIREITO AO EQUILIBRIO DO MEIO AMBIENTE 

  

                        A proposta constitucional brasileira, de elevar à qualidade de direito 
fundamental o direito ao meio ambiente, sugere um novo paradigma, o da sustentabilidade 
ambiental, na medida em que adota um modelo de produção que, embora baseado na livre 
iniciativa, na livre concorrência e na apropriação privada de bens, estabelece como um dos 
seus princípios a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado (art. 
170, inc. VI), e ao estabelecer a convivência da ordem econômica com a defesa e preservação 
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do meio ambiente, por conseqüência, propôs uma juridicidade constitucional ambiental 
centrada na proposta de um “desenvolvimento sustentável”. 

                        Toda a ordem jurídica ambiental anterior a nova ordem imposta pela CF/88, 
bem como, toda a legislação posterior, estão submetidas a  determinantes, como “os 
princípios do desenvolvimento sustentável, do aproveitamento racional de recursos, da 
salvaguarda de capacidade de renovação ecológica e do princípio da solidariedade entre 
gerações” que impedem o retrocesso das políticas ambientais do Estado e, segundo  Canotilho 
identifica um “Estado de direito ambiental e ecológico”, que impõe deveres de juridicidade 
ambiental à atuação dos poderes públicos.[1] 

            Trata-se de uma grande inovação no Direito Constitucional brasileiro, que abandona o 
tratamento jurídico do meio ambiente, por meio de legislações esparsas e sem sistematização, 
caracterizadas por uma conotação civilista e patrimonialista, inaugurando um novo modelo de 
normatividade jus ambiental, centrada na Constituição e numa abordagem nova, de proteção e 
responsabilização. 

                        É como se, ao adotar a proteção ambiental na magnitude determinada pelo 
texto de 1988, o Estado de Direito Social promovesse um novo salto na sua evolução e, se 
transmudasse em Estado de Direito Ambiental, pelo menos na proposta abstrata e teórica do 
texto constitucional, mas para tanto, inúmeras mudanças concretas precisam ser almejadas e 
conquistadas, quer no campo social, econômico e político, para que tal proposta não soe como 
uma utopia, mas como uma meta a ser alcançada. 

                        A adoção da proteção à preservação do meio ambiente pela Constituição 
Federal de 1988, na qualidade de um direito fundamental, denota claramente que o paradigma 
tradicional do ordenamento jurídico nacional tornou-se impotente para traduzir tão nova e 
complexa temática jurídica, que necessita para sua efetiva e necessária realização, a busca de 
um paradigma adequado, não mais tendo como ponto de referência à perspectiva clássica 
individualista. 

            Na verdade, a Carta Constitucional atual, ao adotar a constitucionalização do meio 
ambiente, dá um salto em direção a um novo  paradigma da constitucionalidade ambiental que 
determina todo uma nova abordagem e leitura do ordenamento jurídico ambiental, pois não 
mais coloca o meio ambiente em segundo plano, nem desconsidera sua importância, ao 
contrário, o alça a condição de “bem essencial” frente a conquista da grande aspiração social, 
a “sadia qualidade de vida de todos”. 

            Trata-se de uma proposta de mudança de um velho paradigma assentado na 
exploração econômica e não sustentável dos recursos naturais, para um novo modelo que 
respeite sua função ecológica e sua importância para o equilíbrio do meio ambiente, que 
considere a integridade dos ecossistemas e a própria qualidade do meio ambiente e seus 
componentes, como bem jurídico  autônomo, com valor em si e per si. 

            Deste modo a abordagem constitucional brasileira assumiu a influência das bases da 
construção teórica do Direito Internacional do Meio Ambiente, pois não mais considera os 
elementos naturais como inesgotáveis, e assume a necessidade de imposição de limites de 
sustentabilidade contra a perversa lógica de sua exploração sem limites. 

            Conforme ressalta Antonio Herman Benjamin, para o “constituinte de 1988, anatureza 
é apreendida como uma realidade frágil, sistêmica e ameaçada pelos seres humanos (daí as 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2160
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UniSantos – Sociedade Visconde de São Leopoldo



obrigações), mas também pelo Estado (daí a lista de obrigações, mais específicas, a ele 
dirigidas”.[2] 

            Assim, a opção constitucional por uma “visão holística” do meio ambiente importa 
numa proposta de mudança de postura da sociedade brasileira na relação com o meio 
ambiente, impulsionadora de profundas implicações na seara do jurídico, do político e do 
econômico, conseqüência da incontestável mudança do paradigma ético ambiental 
consubstanciado na “sustentabilidade do equilíbrio do meio ambiente” como condição 
essencial a “sadia qualidade de vida”. Se ao adotar um novo compromisso constitucional 
referente ao meio ambiente, a Constituição propõe novos modelos de juridicidade ambiental, 
sua efetividade depende de uma nova postura ética com reflexo em todos os setores sociais e 
econômicos. 

  

  

III –  DA VISÃO FRAGMENTADA DA NORMATIVIDADE AMBIENTAL PARA A 
VISÃO HOLÍSTICA DO MEIO AMBIENTE[3] 

  

                        A construção da normatividade ambiental brasileira percorreu um longo 
caminho desde uma normatividade fragmentada, setorizada e desarticulada, até firmar as 
bases para o fortalecimento normativo para um sistema jurídico ambiental integrado e 
articulado. 

                        O Direito Ambiental enquanto um microsistema jurídico ainda se encontra em 
construção, entretanto a normatividade sobre a qual se fundamenta sofreu uma profunda 
transformação desde a influência do “espírito de Estocolmo”, culminando com a 
constitucionalização da proteção jurídica do meio ambiente pela Constituição Federal de 
1988, por meio de uma visão holística e de incorporação da proposta do 
desenvolvimento  sustentável, como base das políticas públicas ambientais e da gestão 
ambiental. 

                        A fase pós-estocolmo influenciou, sobremaneira, a legislação ambiental 
brasileira, principalmente o significativo texto normativo ambiental representado pela Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei n. 6.938/81. Por sua vez, a constitucionalização da 
proteção ambiental assentou  as bases normativas de um novo paradigma jurídico ambiental, 
que, somado à influência da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento do Rio de Janeiro (CNUMAD) – RIO/92, passou a influenciar a produção 
de legislações infraconstitucionais mais integradas e políticas públicas ambientais mais 
articuladas. 

                        Extensa e farta tem sido a produção normativo-ambiental brasileira desde a 
Constituição Federal de 1988, não só pela opção constitucional por um novo paradigma 
jurídico-ambiental, mas também em decorrência da descentralização da competência 
legislativa de proteção ao meio ambiente entre os entes federados. Portanto, em decorrência 
da competência legislativa concorrente, em que cabe aos Estados-membros suplementar a 
legislação federal, bem como aos Municípios legislar em interesse local, há legislação 
ambiental em todos os níveis da Federação, federal, estadual e municipal. 
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                        Os Estados-Membros também elaboram normas ambientais em suas 
ConstituiçõesEstaduais, assim como os Municípios por meio das Leis Orgânicas e 
principalmente, a partir do Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257, 10-7-2001, por meio do Plano 
Diretor, que é obrigatório para cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes ou 
integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, e que deve ser aprovado por lei 
municipal.[4] 

                        A complexa rede normativa ambiental é acrescida, ainda, por Resoluções do 
CONAMA, pois a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) concedeu 
competência normativa ao CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão 
consultivo e deliberativo do SISNAMA, para estabelecer normas e critérios para 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, padrões nacionais de 
controle de poluição, de manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso 
racional dos recursos naturais, e para deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Desta forma, 
também o CONAMA possui poder normativo conferido, nas matérias de sua competência, 
para expedir RESOLUÇÕES que possuem, assim, força normativa vinculante. 

                        A constitucionalização da proteção ambiental pela Constituição de 1988, por 
meio de todo um capítulo dedicado ao meio ambiente, significou um salto de qualidade na 
normatividade ambiental brasileira e colocou as bases fundamentais do Direito Constitucional 
Ambiental por uma opção de “ecologização” do texto constitucional, adotando um novo 
paradigma jus ambiental. 

                        Desse modo, a Constituição Federal de 1988 é um importante marco jurídico 
para o alcance de uma gestão ambiental sustentável, pois incorporou as bases primordiais da 
sustentabilidade ambiental. 

                        A Constituição incorporou os princípios fundamentais e primordiais do Direito 
Ambiental, tais como o princípio da precaução, da prevenção, do poluidor pagador, da função 
sócio-ambiental da propriedade, da participação, da informação, dentre outros.  Ordenou a 
aplicação de instrumentos de Política Ambiental Sustentáveis, como a imposição de Regimes 
Jurídicos específicos para a proteção de ecossistemas, biomas e recursos específicos 
(biodiversidade, das áreas naturais, ar, água, fauna, flora, solo), bem como regimes jurídicos 
próprios para o controle e prevenção da contaminação ambiental, para a ordenação do 
território urbano e rural. 

                        A Constituição determinou a responsabilização por danos ambientais, em todos 
os níveis, civil, administrativo e penal, de forma concomitante. Possibilitou o acesso à Justiça 
Ambiental, ampliando os mecanismos de participação social na tomada de decisões e no 
acesso às informações ambientais, propiciando a educação ambiental. Ademais,  amplia os 
instrumentos judiciais e os legitimados para a defesa judicial e administrativa do meio 
ambiente, na busca de uma efetiva aplicação da normatividade ambiental. 

                        A Constituição Federal de 1988 fortaleceu instrumentos de política ambiental, 
como ordenamento de território, zoneamentos,  avaliações de impacto ambiental, manejos 
ecológicos, licenciamentos ambientais. Possibilitou, também, a criação de instrumentos 
econômicos, fiscais e financeiros na seara ambiental. 

                        Ampliou, sobremaneira, a abrangência da concepção jurídica de proteção ao 
meio ambiente, pois não o considera de forma dissociada dos direitos humanos fundamentais, 
mas enquanto conjunto de todos os sistemas dentre os quais se integram todos os seres vivos, 
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o homem e a natureza que o cerca, determinando a proteção constitucional ambiental ao meio 
ambiente natural e ao meio ambiente artificial (urbano, do trabalho e cultural). 

                        Se a opção constitucional de distribuição de competências ainda está sujeita a 
inúmeras críticas, sendo, inclusive, objeto de proposta de emenda constitucional para sua 
alteração, na verdade iniciou o processo de descentralização da competência e da gestão 
ambiental pública, na busca de uma necessária transversalidade. 

                        A Constituição Federal de 1988 representa o marco regulatório da 
normatividade ambiental brasileira que permitiu a regulação dos inúmeros fenômenos que 
atentam contra o equilíbrio do meio ambiente e a qualidade de vida, assentando os alicerces 
sobre os quais se eleva a construção do Direito Constitucional Ambiental, por meio de uma 
abordagem holística do meio ambiente, que propicia o alargamento da proteção jurídica para 
todo o conjunto de condições que possibilitam a sadia qualidade de vida e em todas as suas 
formas. 

                        O fortalecimento normativo ambiental brasileiro estimula e propicia a criação 
de uma gestão ambiental sustentável no território nacional, entretanto necessita de aplicação 
concreta, de cumprimento efetivo, de eficácia social. 

                        A gestão ambiental sustentável não depende apenas da normatividade 
ambiental, mas também da aplicação concreta de políticas públicas ambientais, de forma 
integrada, articulada e construída nas instâncias democráticas. 

                        A conquista da sustentabilidade, que possui não só a dimensão  ambiental, mas 
a econômica, a social, a político-institucional, redefine o papel do Estado e da sociedade, 
exigindo a implementação de uma governança ética para a sua promoção.[5] 

  

  

IV – O EQUILIBRIO DO MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E 
A ORDEM DE NÃO RETROCESSO ECOLÓGICO 

  

            O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi erigido pela Constituição 
Federal de 1988, como bem essencial à sadia qualidade de vida, garantido como um direito 
fundamental, por meio de uma normatividade extremamente instigante e abrangente, que 
quebra, inclusive, o paradigma da normatividade tradicional do ordenamento jurídico pátrio. 
É um direito que traduz, pela primeira vez, um compromisso intergeracional, um pacto da 
atual geração com a geração futura, no sentido de respeito e preservação do equilíbrio 
ambiental como um bem comum. 

                        Por outro lado, verifica-se que a Constituição Federal de 1988 cercou os 
direitos fundamentais de especial reforço e status jurídico ao determinar que as normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, nos termos 
do art. 5º , § 1º, vinculando de forma imediata as entidades públicas e privadas, além de 
incluí-las, ainda, dentre o rol das “cláusulas pétreas” do art. 60, § 4º , o que impede sua 
supressão pelo Poder Constituinte derivado e as coloca no topo do ordenamento jurídico 
constitucional. 
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            Nesse sentido, o direito fundamental ao meio ambiente não admite retrocesso 
ecológico , pois os direitos fundamentais são essenciais para o desenho do Estado 
Democrático de Direitos, possuindo uma função limitativa do poder e norteando os próprios 
fins do Estado constitucional moderno. Conforme Sarlet, os direitos fundamentais contém 
uma “ordem dirigida ao Estado no sentido de que a este incumbe a obrigação permanente de 
concretização e realização dos direitos fundamentais.”[6] 

                        Elevado pela CF/88 a um direito fundamental, o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado exige imediata aplicação, além da característica acentuada por 
Benjamin, da ‘primariedade do ambiente, no sentido de que a nenhum agente, público ou 
privado, é licito tratá-lo como valor subsidiário, acessório, menor ou desprezível.”[7] 

                        Por sua vez, o direito fundamental ambiental é alicerçado constitucionalmente 
sobre novos pilares que implicam em mecanismos de políticas públicas, gestão solidária e 
responsabilidade compartilhada, tudo em prol de sua efetiva concretização, pois conforme 
bem acentua José Joaquim Gomes Canotilho: 

  

[...] a força normativa da Constituição ambiental dependerá da concretização do programa 
jurídico-constitucional, pois qualquer Constituição do ambiente só poderá lograr força 
normativa se os vários agentes – públicos e privados – que actuem sobre o ambiente o 
colocarem como fim e medida das suas decisões.[8] 

  

              

                        Registre-se, ainda, que as normas de proteção ao meio ambiente atuam como 
um complemento aos direitos do homem, principalmente o direito à vida digna e à saúde, 
direitos que não se efetivam sem a qualidade ambiental, o homem e o meio ambiente fazem 
parte da mesma teia de vida, portanto, a efetividade das normas ambientais implica na 
efetividade de direitos humanos fundamentais.[9] 

            Em decorrência da constitucionalização da defesa do meio ambiente refere-se Antonio 
Herman Benjamin a “ecologização do texto constitucional”[10], e na adoção de um novo 
paradigma  ético-jurídico, político-econômico, onde o “eu individualista é substituído pelo 
nós coletivista”, uma vez que ao reconhecer” o direito ao meio ambiente a CF/88 adota uma 
nova ordem pública, “centrada na valorização da responsabilidade de todos para com as 
verdadeiras bases da vida, a Terra”. Denuncia que o paradigma constitucional anterior possuía 
uma visão fragmentada, de mera exploração de recursos ambientais, e o paradigma atual 
atende uma visão sistêmica e holística do meio ambiente, contendo um compromisso ético 
para com as futuras gerações de não esgotamento dos recursos naturais, além de uma 
atualização do direito de propriedade que contém uma nova dominialidade de certos recursos 
ambientais e o comprometimento com a função social. 

            A importância de tal inovação do atual texto constitucional com relação à proteção 
ambiental é ressaltada também por Edis Milaré, para quem a Constituição de 1988 pode der 
denominada de “verde”, devido o grau de destaque que dá a proteção do meio ambiente, 
afirmando que se trata de “um dos sistemas mais abrangentes e atuais do mundo sobre a tutela 
do meio ambiente”.[11] Nesse sentido reafirma José Afonso da Silva, que o “capitulo do meio 
ambiente é um dos mais importantes e avançados da Constituição de 1988”.[12] 
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            Nesse sentido, pode-se afirmar que a juridicidade ambiental adotada 
constitucionalmente está de acordo com um modelo de “Estado constitucional ecológico” e de 
uma “democracia sustentada”, que conforme Canotilho, é aquele que adota a “tarefa básica do 
novo século: a sustentabilidade ecológico-ambiental”. 

O Estado de direito, hoje, só é Estado de direito se for um Estado protector do ambiente e 
garantidor do direito ao ambiente; Mas o Estado ambiental e ecológico só será Estado de 
direito se cumprir os ‘deveres de juridicidade’ impostos à actuação dos poderes públicos. [13] 

                        Serve de alerta, ainda, a afirmação de  Canotilho, para quem a sustentabilidade 
ecológico-ambiental é a tarefa básica do novo século, destacando que a ecologização da 
ordem jurídica na Constituição ambiental como a imposição de uma “reserva constitucional 
do bem ambiente”.[14] Ou seja, uma ordem de não retrocesso da jusfundamentalização do 
ambiente imposta aos vários intérpretes da Constituição, legislador, tribunais e administração 
em decorrência do “princípio da proibição de retrocesso”, uma vez que as políticas ambientais 
do Estado estão obrigadas a melhorar o nível de proteção já assegurado.[15] 

  

  

V – VISÃO HOLÍSTICA DO MEIO AMBIENTE: AMPLIAÇÃO DOS DEVERES DOS 
IMPLEMENTADORES  DA NORMATIVIDADE AMBIENTAL 

  

                        O meio ambiente, quer na sua dimensão de patrimônio natural ou na dimensão 
artificial (urbanística, cultural e do trabalho), enquanto um tema que adquire um valor global 
primordial reclama um tratamento jurídico diferenciado, adequado e eficaz, que lhe dê efetiva 
proteção. Importa realçar que o “equilíbrio do meio ambiente” é atualmente um valor de 
indiscutível importância para a “qualidade de vida”, e para a própria continuidade da vida em 
todas as suas formas, e sendo o Brasil depositário de uma considerável parcela dos recursos 
naturais e hídricos do Planeta, sendo considerado a partir dos debates da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUCED), a  conhecida Rio-92, 
como um dos países detentores de megadiversidade, é de crucial importância a qualidade do 
tratamento jurídico dado ao tema da questão ambiental no contexto nacional, pois de sua 
implementação depende a sadia qualidade de vida das presentes e das futuras gerações.  

                        Nesse sentido, importa realçar que a Constituição Federal de 1988 possui um 
caráter eminentemente pluralista, albergando diversificados e inúmeros valores da sociedade 
brasileira, amplitude que se expande para os direitos fundamentais, pois todos os valores 
representados pelas diversas dimensões dos direitos fundamentais, quer os direitos de 
liberdade, igualdade e fraternidade, encontram guarida no texto constitucional, sem pré-
conceitos ou exclusões. 

            Desta forma, a atual Carta constitucional alberga direitos fundamentais clássicos de 
primeira dimensão, típicos do Estado Liberal de direito (direitos de defesa e de liberdade), ao 
mesmo tempo, que reconhece direitos fundamentais de índole social, do moderno Estado do 
bem-estar Social (prestações positivas do Estado em prol da igualdade), bem como alberga o 
“direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” de uma proposta de um Estado de 
Direito Ambiental (direitos de solidariedade), não aderindo nem restringindo a adoção de 
direitos fundamentais a esta ou aquela teoria ou modelo de Estado de Direito, mas adotando 
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um catálogo multifuncional de direitos fundamentais no atual estágio de nosso Estado social e 
democrático de Direito. 

            Assim é que, dentre as Constituições pioneiras das nações democráticas, a 
Constituição brasileira de 1988 alçou a nível constitucional um valor que considerou essencial 
à sadia qualidade de vida de todos, adotando na qualidade de direito fundamental o direito ao 
“meio ambiente ecologicamente equilibrado”, conforme art. 225 que inaugura um capítulo 
específico para o meio ambiente no texto constitucional: 

  

Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

  

                        

                        Tal norma constitucional ambiental atribui inúmeros deveres aos 
implementadores da normatividade ambiental, é nesse sentido que o artigo 225 ordena  o 
dever de proteção, de preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, do 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; da preservação da diversidade e integridade do 
patrimônio genético;  da proteção diferenciada a espaços territoriais especialmente protegidos 
e de seus componentes; a proteção da fauna e da flora, vedadas as atividades que coloquem 
em risco sua função ecológica e provoquem sua extinção ou submeta os animais à crueldade; 
a exigência de “estudo prévio de impacto ambiental” para instalação de toda obra ou atividade 
potencialmente causadora de  significativa degradação do meio ambiente; o controle da 
produção, a comercialização e o emprego de técnicas que importem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; a promoção da educação ambiental e a consciência 
pública para a preservação do meio ambiente; além de dar especial proteção aos biomas da 
Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal Matogrossense e da 
Zona Costeira, na qualidade de patrimônios nacionais (parágrafos do art. 225). 

                         De toda forma, a Constituição impõe o dever de proteção do meio ambiente a 
“todos”, e divide a responsabilidade de seu exercício entre o Estado e a sociedade, criando um 
elo de solidariedade, que implica inclusive um compromisso para com as futuras gerações. 

                           Neste contexto torna-se imperiosa a necessidade de revisão e mudança de 
postura de todos os responsáveis pela implementação da proteção ambiental, sem a qual o 
compromisso constitucional não alcançará sua efetiva concretização, pois conforme o alerta 
de José Joaquim Gomes Canotilho, a força normativa da Constituição ambiental depende que 
os vários agentes públicos e privados coloquem o meio ambiente como fim e medida das suas 
decisões.[16] 

                        A consecução de tal objetivo exige pleno exercício da cidadania participativa e 
dos mecanismos da democracia, e é nesse sentido, que o texto constitucional impôs inúmeros 
instrumentos de efetivação da ordem constitucional ambiental, ampliando a participação 
popular, por meios administrativos e judiciais, exigindo educação ambiental, amplitude e 
transparência de informações e de acesso à justiça, bem como inúmeros deveres de gestão 
ambiental aos poderes públicos, pois a solidariedade é pressuposto para a conquista da 
sustentabilidade ambiental. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2166
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UniSantos – Sociedade Visconde de São Leopoldo



                        Para Canotilho, o “Estado de Ambiente” pressupõe um “Estado democrático 
do ambiente”, ou seja, exige que a política do ambiente tenha um suporte social e 
seja  dinamizada por iniciativas do cidadão, que por sua vez, só se efetiva com informação 
ampla e acessível: 

  

“o Estado democrático de ambiente é um Estado aberto, em que os cidadãos têm o direito de 
obter dos poderes públicos informações sobre o estado do ambiente. Também em questões de 
ambiente, o segredo revela-se como uma ameaça ao Estado democrático do ambiente.”[17] 

  

                        As práticas sociais e empresariais, quer do setor público, quer do setor privado, 
precisariam adotar a responsabilidade ambiental como dimensão de desenvolvimento, pois 
enquanto prevalecer o sentido utilitarista-antropocêntrico com relação aos recursos naturais, a 
“megadiversidade”, enquanto o grande patrimônio natural brasileiro, infelizmente, continuará 
como vitima fácil da cobiça, nacional e internacional, objeto de biopirataria ou do mercado de 
consumo, como mero fornecedor de matérias primas para o aparato econômico. 

                       Por outro lado, acentuada é a responsabilidade do Estado no sentido de 
empreender esforços efetivos e decisivos no resgate da dívida ambiental acumulada com a 
crescente degradação do meio ambiente no País. Nesse sentido, cabe aos Poderes Públicos a 
exata compreensão do seu papel na defesa do equilíbrio do meio ambiente, enquanto bem 
essencial a sadia qualidade de vida de todos os brasileiros. 

                       Destaque-se a importância da Administração Pública considerar a  temática 
ambiental como estratégica, e se envolver em planejamento e execução de políticas públicas 
ambientais em todos os setores, desde o saneamento básico, a administração dos recursos 
hídricos, a preservação da vegetação, a destinação dos resíduos, o controle da poluição, a 
proteção da fauna silvestre, enfim, que atente para a transversalidade do meio ambiente, 
presente em toda a dimensão que envolve a qualidade de vida. Cabe principalmente a 
Administração o ônus de exercer efetivamente o poder de polícia ambiental, fiscalizando e 
controlando o cumprimento da legislação ambiental. 

                       Por sua vez, ao Poder Legislativo cabe a missão de empreender escolhas 
democráticas no processo legislativo, mas respeitando os limites constitucionais de proteção 
ao meio ambiente, portanto, as escolhas legislativas só podem reforçar e sustentar o arcabouço 
normativo ambiental alicerçado no compromisso constitucional de sustentabilidade ambiental, 
que é impeditivo de qualquer retrocesso contra o equilíbrio do meio ambiente. É papel do 
Legislativo resistir às pressões econômicas e políticas sobre os limites de proteção jurídica do 
meio ambiente, defendendo o compromisso constitucional de defesa do equilíbrio ambiental, 
e de forma prioritária, pois o uso irresponsável e ilimitado do direito de propriedade no Brasil 
causou a atual estágio de degradação ambiental, descumprindo e desrespeitando 
sistematicamente a legislação protetiva do meio ambiente. As propostas legislativas que 
impliquem em diminuir os limites mínimos de proteção aos recursos naturais só irão agravar a 
degradação ambiental no País afrontando diretamente a ordem constitucional de compromisso 
com a sustentabilidade ambiental e desrespeitando a gestão democrática do meio ambiente 
que exige plena participação da população e não apenas a influência dos setores que detém 
poder econômico e político, e que defendem interesses próprios em detrimento do direito de 
todos a sadia qualidade de vida, intrinsecamente dependente da recuperação do equilíbrio do 
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meio ambiente já tão comprometido no atual estágio de desenvolvimento insustentável no 
país. 

                       Quanto aos implementadores judiciais da normatividade ambiental cabe a 
importante responsabilidade de resguardar, nas decisões em cada caso concreto, a priorização 
do equilíbrio do meio ambiente em face dos interesses econômicos, exercendo de forma 
eficiente e corajosa a necessária ponderação entre valores tão antagônicos, e que geralmente 
se expressão por meio de conflitos judiciais extremante complexos e abrangentes, que 
envolvem o embate de grandes centros de poder, na área pública e privada, verdadeiros 
conflitos de interesses de massa, que se diferenciam nitidamente das lides de natureza privada, 
implicando em uma nova categoria de julgamento judicial. As lides ambientais importam em 
conflitos judiciais que envolvem novas tarefas promocionais ao Poder Judiciário, inserindo-o 
no campo de verdadeiras políticas públicas. Novos poderes que importam em novas 
responsabilidades que afetam direta e profundamente a atividade jurisdicional, cuja atuação 
não mais se satisfaz naquilo que, ordinariamente, significaria o bom desempenho de seu papel 
no modelo tradicional. [18] 

                       A atuação do Poder Judiciário nas lides ambientais exige atuação 
ágil,  dinâmica e diferenciada, colocando em relevo uma nova categoria de julgamento 
judicial, pois se referem a lides de massa, nos julgamento das quais se deve levar em 
consideração, segundo destaca Reale, “considerações de natureza sociológica, ecológica, ética 
e política”, importando tais categorias de julgamento em um “juízo concreto de valor, através 
do qual se faz o balanceamento entre o que exige a sociedade e aquilo que é salvaguardado 
constitucionalmente”. Registre-se, ainda, que a atuação do Judiciário nas lides ambientais 
exige uma nova postura dos implementadores judiciais  que, segundo Reale, “somente será 
plenamente adequada, se houver mudança de atitude por parte daqueles juízes que ainda se 
consideram presos à letra da lei, sem dar atenção às finalidades sociais, políticas e econômicas 
que as informam.” [19] 

                        

 CONCLUSÃO 

  

                        O compromisso assumido pela atual Carta Constitucional com relação ao meio 
ambiente importa uma nova abordagem da juridicidade ambiental, um novo desenho de nosso 
Estado Democrático de Direitos, que exige profundas reformulações sociais, econômicas e 
políticas de altíssima complexidade e dificuldade. Lembrando que o advento da Constituição 
de 1988, enquanto nossa verdadeira Constituição democrática se refere a uma expectativa não 
da sociedade que somos, mas da sociedade que pretendemos e queremos ser, e pela qual 
temos muito ainda que lutar. 

                        Portanto, a adoção constitucional de um novo paradigma ético-jurídico 
alicerçando o compromisso com a proteção do equilíbrio do meio  ambiente necessita que se 
construa na sociedade brasileira um sentimento coletivo de responsabilidade social e de 
consciência cidadã, que envolva todos os implementadores da normatividade ambiental, no 
intuito de se estabelecer uma nova postura e uma nova visão com relação ao meio ambiente 
para albergar o valor da sustentabilidade ambiental, cuja proteção é dever do Estado e de toda 
a coletividade. 
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                       Se todos os implementadores da normatividade ambiental exercerem o papel 
que lhes é constitucionalmente destinado, a proposta da sustentabilidade ambiental   tem 
chances de eficácia social, pois só se efetiva por meio de uma gestão democrática e de uma 
governança ética que priorize a qualidade de vida de todos. 

                        Mas registre-se que, a gestão ambiental sustentável não depende apenas da 
normatividade ambiental, mas da mudança de postura do conjunto da sociedade brasileira, de 
revisão da relação cultural histórica com o meio ambiente e da postura ética que a sustenta e 
alicerça, além do real aplicação de um conjunto de programas e ações políticas e econômicas 
que implementem esta mudança de postura, de forma interligada entre Estado e Sociedade, 
por meio da aplicação concreta de políticas públicas ambientais  integradas, articuladas e 
construídas nas instâncias democráticas. 

                        Portanto, não é papel apenas do Direito Constitucional Ambiental assumir o 
desafio desse processo de transformação de um modelo de vida social  insustentável 
ambientalmente e gerador de degradação e desequilíbrio ambiental. Tal contexto sócio-
econômico não poderá ser alterado apenas com regramento no campo jurídico; seria esperar-
se demais da normatividade ambiental. Faz-se necessário permear todo um conjunto 
articulado de mudanças nas relações estruturais da sociedade, no tipo de relação cultural e de 
exploração com relação aos recursos ambientais, no seu regime de apropriação, gestão e 
proteção, mudando os rumos e a direção do modelo sócio-econômico, para conquista da 
almejada sadia qualidade de vida de todos, baseada no eixo da sustentabilidade ambiental, 
que só se conquista de forma conjunta e solidária e em longo prazo, por meio do implemento 
de políticas publicas sociais, econômicas, educacionais e ambientais. 

            O compromisso do equilíbrio ambiental assumido constitucionalmente exige dos 
implementadores da normatividade ambiental não só o cumprimento da legislação, mas uma 
nova postura de ação e de visão, que considere o meio ambiente como prioridade frente ao 
econômico, uma vez que o bem essencial a sadia qualidade de vida de todos, é o “equilíbrio 
do meio ambiente”, e há todo um passivo ambiental a ser resgatado no País, cuja recuperação 
está amparada no compromisso constitucional  assegurador de uma ordem de não retrocesso 
na proteção ambiental. 

                        Atender o comando constitucional de defesa e proteção do equilíbrio do meio 
ambiente é, além da preservação de um imenso patrimônio nacional, defender as bases da 
própria manutenção e continuidade da vida e da conquista de sua qualidade, mas é preciso 
que a sociedade, como um todo, e principalmente os implementadores da normatividade 
ambiental, nela coloquem credibilidade e empenho, para que se almeje a conquista de sua 
efetiva concretização. 

                        Portanto, é preciso que o conjunto dos diversos setores sociais, as instituições 
públicas e privadas, a área econômica, empresarial e política nacional tenham consciência da 
necessidade de enfrentamento deste grande e complexo desafio – conquistar o equilíbrio 
ambiental – sem o qual a sociedade brasileira, como um todo, não logrará garantir para si e 
para as gerações futuras, a efetividade desse arcabouço de normas, que antes de qualquer 
outro parâmetro, é um instrumento que objetiva na sua concretização a garantia da qualidade 
de vida de todos. 

                       Parece uma tarefa heróica, mas é este o compromisso constitucional brasileiro, 
que elevou o direito ao equilíbrio do meio ambiente acima dos interesses meramente 
econômicos, mas que exige gestão solidária e responsabilidade compartilhada. 
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MINERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: ANÁLISE 
JURÍDICA DA POSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL EM 

ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS 
 
MINES ET CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT: ANALYSE JURIDIQUE DE LA 
POSSIBILITÉ DE L'EXTRACTION MINIERE DANS LES ZONES ECOLOGIQUEMENT 

PROTEGÉES 
 
 
 

Romeu Thomé 
 

RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo investigar as normas jurídicas pátrias relacionadas à 
proteção do meio ambiente no tocante à viabilidade de exploração de recursos minerais em 
áreas especialmente protegidas. A rigidez locacional é característica ínsita à atividade 
minerária, ou seja, o exercício da atividade extrativa há de ser desempenhado no local onde se 
situa o depósito mineral. Essa particularidade demonstra que somente é possível minerar onde 
há minério e, não raras vezes, esse recurso se encontra exatamente em áreas ambientalmente 
relevantes. O postulado do desenvolvimento sustentável impõe a harmonização entre o 
crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais. Importa investigar, neste ponto, se 
o ordenamento jurídico brasileiro autoriza a compatibilização entre a exploração minerária e a 
proteção de áreas ambientalmente relevantes. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: MINERAÇÃO; ÁREAS ESPECIALMENTE 
PROTEGIDAS; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
 
RESUME 
Cet article vise à étudier les normes juridiques relatives à la protection de l'environnement 
bresilien quant à la faisabilité de l'exploitation des ressources minérales dans les régions 
protégées. La rigidité de localisation est caractéristique de cette activité, à savoir, l'exercice de 
l'activité extractive doit être joué à l'endroit où le gisement minéral est situé. Le postulat du 
développement durable exige l'harmonisation entre la croissance économique et la protection 
des ressources naturelles. Il est important d'enquêter sur ce point, si le système juridique 
brésilien permet la compatibilité entre l'exploration minière et la protection des zones 
écologiquement importants. 
MOT-CLES: L'ACTIVITÉ MINIÈRE. ZONES ÉCOLOGIQUEMENT IMPORTANTS. 
DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
 
 

   

1. INTRODUÇÃO 

Na Conferência "Rio + 10", realizada em Johannnesburgo no ano de 2002, a mineração foi 
considerada atividade fundamental ao desenvolvimento econômico e social de muitos países, 
uma vez que os minerais são essenciais para a manutenção da qualidade de vida atual. A 
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história do Brasil tem íntima relação com a busca e o aproveitamento dos seus recursos 
minerais, que sempre contribuíram com importantes insumos para a economia, fazendo parte 
da ocupação territorial e da história nacional[1]-[2]. O território de extensão continental, a 
numerosa população, a geodiversidade conhecida e potencial, as políticas de substituição de 
importações e a ampliação das exportações sinalizam para o aumento da produção mineral no 
País. 

A atividade minerária, ao lado da agricultura e do turismo, apresenta-se como um dos 
principais pilares da economia brasileira contemporânea[3], contribuindo de forma decisiva 
para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Ademais, 
a mineração é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, desde que 
seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do 
desenvolvimento sustentável[4]. 

Entretanto, os impactos ambientais decorrentes das atividades minerárias constituem pauta de 
recorrentes debates entre empreendedores, sociedade civil e ambientalistas. Uma das 
principais características da mineração é a rigidez locacional das jazidas. Somente é possível 
minerar onde há minério e, não raras vezes, esse recurso se encontra exatamente em áreas 
ambientalmente relevantes. 

O postulado do desenvolvimento sustentável, surgido a partir da Conferência de Estolcomo 
(1972), é invocado pelas normas jurídicas nacionais e internacionais como fator de obtenção 
do justo equilíbrio entre a exploração minerária, o desenvolvimento socioeconômico e a 
preservação do meio ambiente. É incontroversa, portanto, a necessidade de harmonização da 
atividade mineira com a proteção dos ecossistemas naturais.  

  

2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 
MINERÁRIA SUSTENTÁVEL 

A exigência de compatibilização entre os impactos socioambientais da atividade minerária e a 
preservação dos recursos naturais é evidenciada no ordenamento jurídico pátrio. A 
Constituição da República de 1988 determina expressamente, no §2º do seu artigo 225, que 
"aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei". 
Trata-se de aplicação do princípio do poluidor-pagador às atividade minerárias degradadoras 
do meio ambiente. 

O princípio do poluidor-pagador, considerado como fundamental na política ambiental, pode 
ser entendido como um instrumento econômico que exige do poluidor, uma vez identificado, 
que suporte as despesas de prevenção, reparação e repressão dos danos ambientais. 

Não se pode perder de perspectiva que os princípios de Direito Ambiental não se restringem 
ao caráter repressivo, ou seja, não são aplicáveis somente quando o dano ambiental já se 
concretizou. O Direito Ambiental acolhe um rol de instrumentos de implementação de 
princípios preventivos, merecendo destaque o princípio da prevenção. Como em recorrentes 
situações o dano ambiental afigura-se irreversível, impõe-se obstar a sua concretização. Logo, 
deve-se lançar mão de instrumentos constantes da Política Nacional de Meio Ambiente para 
se evitar a efetivação de danos ambientais, ressaltando-se, dentre esses recursos preventivos, o 
licenciamento ambiental e as avaliações de impacto ambiental das atividades minerárias. 
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A localização, a construção, a instalação, a ampliação, a modificação e a operação de 
empreendimentos utilizadores de recursos naturais passíveis de causar degradação ambiental 
dependem de prévio licenciamento do órgão ambiental competente. As atividades minerárias, 
potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental, devem obter o licenciamento 
ambiental para dar início à consecução regular de suas atividades. 

A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá, por sua vez, de prévio 
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA). A 
aprovação do EIA/RIMA constitui pressuposto para a empresa de mineração pleitear o 
licenciamento ambiental do seu projeto. 

Tamanha a importância do estudo de impacto ambiental das atividades potencialmente 
degradadoras que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, §1º, inciso IV, preconiza 
incumbir ao Poder Público "exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade". 

Aos empreendimentos de exploração mineral exige-se, em regra, o estudo de impacto 
ambiental, documento a ser apresentado ao órgão ambiental na ocasião da solicitação da 
licença prévia (LP).[5] Para as substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, 
em função das características do empreendimento, poderá ser dispensada a sua apresentação. 
Nesse caso, a empresa de mineração deverá apresentar o relatório de controle ambiental 
(RCA), de acordo com as diretrizes do órgão ambiental estadual competente, nos termos do 
artigo 3º da Resolução CONAMA 10/1990, que dispõe sobre o estabelecimento de critérios 
específicos para a extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil. 

A apresentação de relatório de controle ambiental, em substituição ao estudo de impacto 
ambiental, para o licenciamento de algumas atividades de menor impacto ambiental é 
autorizada também pela Resolução CONAMA 237/97, segundo a qual o órgão ambiental 
competente, verificando o baixo potencial degradador do empreendimento, definirá os estudos 
ambientais pertinentes[6]. 

Já nos casos de licenciamento ambiental para a extração dos demais tipos de minerais, 
excluídos, portanto, aqueles de emprego imediato na construção civil em que seja possível a 
apresentação de relatório de controle ambiental, o empreendedor deve apresentar o 
EIA/RIMA na ocasião do requerimento da Licença Prévia (LP). Não apenas a exploração da 
lavra deve ser precedida da apresentação do estudo de impacto ambiental, mas também à 
pesquisa mineral é exigido o cumprimento de tal requisito[7]. 

Na etapa subsequente, a licença de instalação (LI) deverá ser requerida ao órgão ambiental 
competente, ocasião em que o empreendedor deverá apresentar o plano de controle ambiental 
(PCA), documento que conterá os projetos executivos de minimização dos impactos 
ambientais avaliados na fase da licença prévia (LP). O órgão ambiental competente, após a 
aprovação do plano de controle ambiental (PCA) do empreendimento, concederá a licença de 
instalação (LI), comunicando ao empreendedor, que, por sua vez, deverá solicitar a licença de 
operação (LO).[8] 

Convém registrar que os empreendimentos de mineração estão obrigados, quando da 
apresentação do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, a submeter 
o plano de recuperação de área degradada (PRAD) à aprovação do órgão estadual de meio 
ambiente competente. O titular do registro de "licença" de exploração mineral deverá cumprir 
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todas as obrigações legais devidas até a data da extinção do título, promovendo, inclusive, a 
recuperação ambiental da área. 

Resta demonstrado, portanto, que as normas jurídicas nacionais explicitam a exigência do 
justo equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a preservação ambiental. Impõe-se 
destacar, neste ponto, que nos interessa neste trabalho perquirir a possibilidade de exploração 
mineral nas diversas modalidades de áreas ambientalmente protegidas pelo ordenamento 
jurídico pátrio, sobretudo nas áreas de preservação permanente, nas áreas de reserva legal, nas 
unidades de conservação da natureza, nas terras indígenas e na vegetação de Mata Atlântica. 

Essa percepção do tema torna-se relevante em relação à rigidez locacional das jazidas, 
característica ínsita à atividade minerária. Partindo-se dos pressupostos de que somente é 
possível minerar onde há minério e de que tal recurso está fixado no subsolo, seria 
juridicamente possível explorá-los no caso de se encontrarem exatamente sob áreas 
ambientalmente protegidas? 

  

3. MINERAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP 

Área de preservação permanente constitui delimitação protegida, nos termos dos artigos 2º e 
3º do Código Florestal (Lei 4.771/65), coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas[9]. 

Como as áreas de preservação permanente são ambientalmente relevantes, sua vegetação há 
de ser preservada. São áreas destinadas exclusivamente à proteção de suas funções 
ecológicas,[10] caracterizadas, como regra geral, pela intocabilidade e vedação de uso 
econômico direto. 

Excepcionalmente, poderá haver a supressão da vegetação de uma área de preservação 
permanente, nos casos de utilidade pública, interesse social ou em situações eventuais e de 
baixo impacto ambiental, quando inexistir outra alternativa e nas condições estabelecidas pelo 
Código Florestal. A autorização deverá ser devidamente motivada pelo órgão ambiental 
competente, que indicará ainda as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas 
pelo empreendedor (artigo 4º do Código Florestal). 

Regulamentando o Código Florestal, a Resolução CONAMA 369, de 28 de março de 2006, 
enumera as hipóteses de utilidade pública em que o órgão ambiental competente pode 
autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente - APP. 
Dentre as atividades consideradas de utilidade pública encontram-se as atividades de pesquisa 
e extração de substâncias minerais (artigo 2º, inciso I, alínea "c" da Resolução CONAMA 
369/2006). 

O titular de direito mineral outorgado pelo órgão competente, desde que (i) justifique a 
necessidade da extração de substâncias minerais em área de preservação permanente; (ii) 
justifique a inexistência de alternativas técnico-locacionais para a exploração da jazida; e (iii) 
providencie a avaliação do impacto ambiental (apresentação de EIA/RIMA), poderá ser 
autorizado pelo órgão ambiental competente a suprimir vegetação em área de preservação 
permanente para dar início à implementação de atividade minerária. 
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Tratando-se de supressão de vegetação de caráter excepcional, a Resolução CONAMA 
369/06 estabelece, ainda, outras condições para a exploração minerária em APP´s: 

  

• (a) A atividade deve ser implementada por profissionais legalmente habilitados para a 
extração mineral, mediante apresentação, dentre outros documentos, de anotação de 
responsabilidade técnica - ART, a qual deverá permanecer ativa até o encerramento da 
atividade minerária e da respectiva recuperação ambiental da área explorada; 

• (b) Em relação aos aspectos locacionais, a atividade minerária deve ser compatível 
com as diretrizes do plano de recursos hídricos (quando houver) e não poderá ser 
autorizada em áreas de remanescente florestal de Mata Atlântica primária[11]. 

  

Importante frisar que intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação 
permanente para a consecução de atividades de pesquisa mineral também sujeitam-se a 
EIA/RIMA no processo de licenciamento ambiental, na eventualidade de serem 
potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental. 

Em decorrência da imensurável relevância ambiental da vegetação situada em áreas de 
preservação permanente, a Resolução CONAMA 369/06 estatui uma série de medidas 
mitigadoras e compensatórias (artigo 5º) nos casos de supressão dessa vegetação, incidindo, 
ainda, nos casos das atividades minerárias, o princípio da reparação e a exigência do 
cumprimento do PRAD - plano de recuperação da área degradada. 

  

"Art. 7º. (...) 

(...) 

§ 8. Além das medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no art. 5, 
desta Resolução, os titulares das atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais em 
APP ficam igualmente obrigados a recuperar o ambiente degradado, nos termos do § 2, do art. 
225 da Constituição e da legislação vigente, sendo considerado obrigação de relevante 
interesse ambiental o cumprimento do Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD." 

  

4. MINERAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL 

A área de reserva legal pode ser caracterizada como limitação ao direito de propriedade, 
calcada na função socioambiental constitucionalmente prevista. Toda propriedade rural 
deverá preservar um determinado percentual de vegetação, além das áreas de preservação 
permanente, necessárias à conservação da biodiversidade e à proteção de fauna e flora nativas. 

Na reserva legal permite-se o manejo florestal sustentável, ou seja, a utilização da área sem 
descaracterizar ecologicamente os recursos florestais e os ecossistemas. Estabelece o §2º do 
artigo 16 do Código Florestal (Lei 4.771/65) que "a vegetação da reserva legal não pode ser 
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo 
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com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as 
hipóteses previstas no §3º deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas." 

De acordo com o Código Florestal (art. 16, §8º), uma vez averbada a reserva legal às margens 
da respectiva matrícula imobiliária, ficam automaticamente delimitadas as confrontações 
territoriais do ônus de preservação incidente sobre a gleba de terra definida como reserva 
legal, vedando-se posterior alteração da destinação da área protegida sob o manto da reserva 
legal, o que consubstancia óbice à exploração de jazidas localizadas sob a vegetação 
protegida. 

Ademais, os impactos ambientais decorrentes das atividades minerárias, não raras vezes, 
revelam-se absolutamente incompatíveis com as características preservacionistas da área de 
reserva legal, tornando-se praticamente impossível compatibilizar o manejo florestal 
sustentável com os objetivos de extração mineral, inviabilizando, por consequência, a 
atividade nessas áreas. 

  

5. MINERAÇÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Unidade de conservação da natureza pode ser definida como espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 
sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. O 
sistema nacional de unidades de conservação - SNUC é regido pela Lei 9.985/00. 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com 
características específicas: 

• Unidades de proteção integral; 
• Unidades de uso sustentável. 

  

O grupo de Unidades de Proteção Integral compõe-se das seguintes categorias[12]: 

• Estação Ecológica; 
• Reserva Biológica; 
• Parque Nacional; 
• Monumento Natural; 
• Refúgio de Vida Silvestre. 

  

Já o grupo de Unidades de Uso Sustentável abrange[13]: 

• Área de Proteção Ambiental; 
• Área de Relevante Interesse Ecológico; 
• Floresta Nacional; 
• Reserva Extrativista; 
• Reserva de Fauna; 
• Reserva de Desenvolvimento Sustentável;  
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• Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

  

A intensidade de proteção ambiental varia em função do tipo de grupo de unidade de 
conservação da natureza. No grupo de "proteção integral" a preservação é intensa, buscando-
se a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, 
admitindo-se apenas o uso indireto dos seus atributos naturais, ou seja, aquele que não 
envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Essas particularidades 
afastam a realização de atividades de mineração nos cinco tipos de unidades de proteção 
integral. Logo, em estação ecológica, em reserva biológica, em parque nacional, em 
monumento natural e em refúgio de vida silvestre não é permitida a extração de recursos 
minerais. 

No que concerne às unidades de "uso sustentável", ressalvada as reservas extrativistas, não há 
proibição expressa de exploração de atividade minerária: 

"Art. 18. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, 
cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger 
os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade. 

(...) 

§ 6. São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional." 

  

De acordo com a lei do sistema nacional de unidades de conservação, o objetivo precípuo das 
unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 
de parcela dos seus recursos naturais[14]. A lei 9.985/00 admite a utilização (exploração) de 
parcela dos recursos naturais em regime de manejo sustentável, desde que observado o 
zoneamento da área[15], as limitações legais e o plano de manejo da respectiva unidade de 
conservação. Cumpre rememorar que o plano de manejo constitui um projeto particularizado 
e dinâmico que estabelece as diretrizes gerais para o manejo da unidade ambiental. Nesse 
caso, o licenciamento ambiental deverá ser embasado nas restrições legais e naquelas 
determinadas pelo órgão responsável pela administração da unidade de conservação, seja ele 
federal, estadual ou municipal. 

O Decreto 4.340/02, que regulamenta a lei do sistema nacional de unidades de conservação, 
permite a exploração de recursos florestais e outros recursos naturais em unidades de 
conservação de uso sustentável, nos limites estabelecidos em lei, através de autorização e de 
acordo com os objetivos de cada categoria unidade (art. 25). 

A exploração mineral estaria, para alguns autores, englobada na definição legal de "uso 
sustentável dos recursos naturais", podendo ser autorizada a atividade minerária nessa 
categoria de unidade de conservação da natureza. Contudo, em decorrência da inexistência de 
expressa regulamentação legal, não há consenso na doutrina pátria sobre a possibilidade de 
exploração de atividade minerária em unidades de conservação de uso sustentável. Paulo de 
Bessa Antunes[16] admite tal possibilidade ao enunciar: 
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"O artigo 17 da lei (7.805/89)[17] estabelece a possibilidade de que a pesquisa e a lavra 
possam ser realizadas em áreas de conservação, desde que haja prévia autorização do órgão 
ambiental responsável pela administração da unidade de conservação. (...) A matéria deverá 
ser examinada, portanto, caso a caso, considerando-se os objetivos legais da unidade de 
conservação, a intangibilidade ou não de seu território e, os efeitos concretos, previstos na 
avaliação dos impactos ambientais, da atividade pretendida". 

  

Já para Patryck de Araújo Ayala[18], os impactos ambientais das atividades minerárias são 
absolutamente incompatíveis com as características preservacionistas de ambas as categorias 
de unidades de conservação da natureza: 

  

"Ocorre que, se de um lado, não há proibição de acesso a esses recursos naturais, assim como 
também não se definiu um regime jurídico específico para a exploração mineral, e tampouco 
sejam enumeradas pela Constituição as espécies de usos autorizados, convém ressaltar, de 
outro lado, que o próprio texto constitucional traça um perfil bem definido das espécies de uso 
proibidas em unidades de conservação, que são exatamente todas aquelas que possam 
comprometer, ainda que potencialmente, e em qualquer medida, a integridade dos atributos 
que justificaram a instituição do regime especial sobre o espaço natural, como consta 
claramente do art. 225, parágrafo 1º, III. 

(...) 

Sob essa perspectiva (....) pode-se argumentar que (...) não apenas em relação às unidades de 
conservação de uso integral, mas também em relação às de uso sustentável, a atividade 
minerária mostra-se absolutamente incompatível com o regime jurídico constitucional que 
qualifica a instituição dos espaços naturais especialmente protegidos." 

  

Em relação ao dissenso doutrinário acerca da indagação sobre a possibilidade de 
desenvolvimento de atividade minerária em unidades de conservação da natureza de uso 
sustentável, defendemos uma posição intermediária. A viabilização da extração de minério em 
unidades de uso sustentável deve preceder investigação da situação singular posta. Logo, não 
se pode afirmar, a priori, que toda unidade de conservação de uso sustentável admite a 
exploração minerária. A definição da extensão do impacto ambiental da atividade minerária, 
as finalidades de cada categoria de unidade de conservação e, sobretudo, o plano de manejo 
individualizado para a unidade nortearão a possibilidade de compatibilização entre o regime 
especial de proteção e o desenvolvimento de extração mineral. Na eventualidade de 
inexistência de plano de manejo e dos respectivos estudos ambientais da área, torna-se 
inviável a exploração mineral nessa unidade de conservação de uso sustentável, sob pena de 
descaracterização dos atributos ambientais que justificaram a instituição de sua proteção. 
Logo, a existência de plano de manejo, ou seja, do projeto particularizado que fixa as 
diretrizes básicas ao manejo da unidade, constitui pressuposto imprescindível para a indicação 
de possibilidade de desempenho de atividade de mineração em unidades de uso sustentável. 
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Importa investigar a possibilidade de criação de unidades de conservação onde já exista 
previamente atividade minerária. Nesse caso, as normas pátrias asseguram e resguardam a 
segurança jurídica da atividade econômica. Nos locais em que já exista atividade minerária 
em andamento é vedado ao Poder Público decretar limitações administrativas provisórias para 
a realização de estudos com o intuito de criar unidade de conservação da 
natureza[19].  Ademais, não poderá ser criada reserva particular do patrimônio natural - 
RPPN (unidade de conservação de uso sustentável) em área já concedida para lavra mineira, 
ou onde já incida decreto de utilidade pública ou de interesse social incompatível com os seus 
objetivos[20]. 

Nos casos de requerimentos de títulos minerários em áreas livres, que posteriormente se 
tornaram objeto de unidades de conservação de uso sustentável (exceto nos casos de RPPN e 
de reserva extrativista, como justificado alhures), desde que observado o zoneamento da área 
e as demais restrições legais, em tese há a possibilidade de outorga dos títulos minerários, 
admitindo-se aqui a possibilidade da atividade minerária em regime de manejo sustentável. 

Verificam-se casos de criação de unidades de proteção integral em áreas com autorização 
anterior de lavra de riquezas minerais. A total incompatibilidade das características 
preservacionistas dessa categoria de unidade de conservação com os impactos ambientais 
decorrentes das atividades minerárias enseja a invalidação dos direitos de lavra. A invalidação 
do título, mesmo que ainda não haja exploração na área naquele momento, acarretará 
pagamento de indenização pela pessoa jurídica do Poder Público (União, Estado, Distrito 
Federal ou Município) responsável pela criação do espaço ambientalmente protegido, nos 
casos de desapropriação da área ou desde que comprovados prejuízos concretos, como lucros 
cessantes. 

Indaga-se ainda sobre a possibilidade de exploração mineral nas zonas de amortecimento das 
unidades de conservação da natureza. A zona de amortecimento, caracterizada como o 
entorno de uma unidade de conservação, não integra a unidade de conservação, mas se sujeita 
a normas e restrições específicas a serem estipuladas pelo órgão responsável pela sua 
administração. Qualquer atividade que afete a zona de amortecimento de uma unidade de 
conservação só poderá ser licenciada após autorização do órgão responsável pela 
administração da unidade.[21] Nos casos em que a zona de amortecimento não esteja 
estabelecida, deve ser definida a área de incidência da limitação da exploração do entorno da 
unidade de conservação, sob pena de utilização indiscriminada e degradante do meio 
ambiente, além de eventuais consequências nefastas às unidades de conservação. É 
exatamente com esta finalidade que as normas ambientais definem uma faixa genérica de 
proteção no entorno das unidades de conservação que ainda não fixaram a extensão de sua 
zona de amortecimento. Nessa esteira, a recente Resolução CONAMA 428, de 17 de 
dezembro de 2010, estabelece em seu artigo 1º, §2º, que "durante o prazo de 5 (cinco) anos, 
contados a partir da publicação desta Resolução, o licenciamento de empreendimento de 
significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da 
unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao 
procedimento previsto no caput,  com exceção  de  Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural-RPPN,  Áreas  de  Proteção  Ambiental-APA  e  Áreas  Urbanas Consolidadas". 

As atividades de significativo impacto ambiental capazes de afetar o entorno de uma unidade 
de conservação previamente definido só poderão ser licenciadas, portanto, após autorização 
do órgão responsável pela administração daquela unidade de conservação. A mesma regra se 
aplica àqueles empreendimentos de significativo impacto ambiental localizados numa faixa de 
três mil metros a partir do limite da unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não 
esteja ainda estabelecida. 
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A título ilustrativo, cumpre observar que o poder executivo federal admite a possibilidade de 
exploração mineral em zona de amortecimento de monumento natural (unidade de 
conservação de proteção integral), conforme atesta  recente decreto exarado pelo Presidente 
da República, em 5 de junho de 2009, que dispõe, em seu artigo 3º, parágrafo único, que 
"serão admitidas, desde que devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
atividades de mineração na zona de amortecimento da unidade de conservação". 

  

6. MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS 

Não se pode negar que as populações indígenas e suas comunidades, assim como outras 
comunidades locais, desempenham um papel fundamental no planejamento do meio ambiente 
e no desenvolvimento, graças aos seus conhecimentos e práticas tradicionais[22], além de 
normalmente estarem localizadas em áreas ambientalmente relevantes. 

A Constituição da República, nada obstante reconhecer a singularidade das terras indígenas, 
admite a possibilidade de pesquisa e lavra de recursos minerais nessas áreas. Tratando-se de 
território constitucionalmente protegido, a exploração minerária em terras indígenas submete-
se, como decorrência lógica, a limitações, impondo-se ao interessado que comprove o 
atendimento a específicas e particulares condições. 

A Constituição Federal de 1988 não veda a pesquisa e a lavra mineral em terras indígenas, 
desde que sejam cumpridos três pressupostos [23]: (a) haja autorização do Congresso 
Nacional; (b) seja assegurada aos povos indígenas a participação nos resultados da lavra e (c) 
sejam ouvidos os povos indígenas afetados pelas atividades minerárias. 

Esses requisitos constitucionais constituem pré-condições sem as quais não poderá ser 
iniciada ou conferida nenhuma espécie de autorização administrativa para qualquer forma de 
aproveitamento dos recursos minerais[24]. 

Importa mencionar que compete exclusivamente ao Congresso Nacional, através de decreto 
legislativo, autorizar a atividade minerária em terras indígenas, nos termos do artigo 49, inciso 
XVI da Constituição Federal de 1988. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, 

"é do Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas (CF, art. 49, XVI, e 231, §3º), mediante decreto 
legislativo, que não é dado substituir por medida provisória. Não a usurpa, contudo, a medida 
provisória que - visando resolver o problema criado com a existência, em poder de dada 
comunidade indígena, do produto de lavra de diamantes já realizada, disciplina-lhe a 
arrecadação, a venda e a entrega aos indígenas da renda líquida resultante de sua alienação". 
(STF. ADI 3.352-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 2-12-04, DJ de 15-4-05) 

  

O regime definido pela Constituição da República para o domínio sobre os recursos minerais 
também é aplicado aos recursos minerais situados no subsolo das terras indígenas, ou seja, 
também são de domínio da União. Conforme analisado, mesmo sendo propriedade da União, 
os recursos minerais podem ser explorados por concessionários do direito de lavra, que terão a 
propriedade do produto da lavra. Por se tratar de exploração mineral em áreas indígenas, a 
participação nos resultados da lavra é garantida constitucionalmente às comunidades 
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indígenas a título compensatório pela exploração de suas terras e pelos impactos 
socioambientais inevitáveis, decorrentes das atividades minerárias. 

A Carta Magna preconiza que o Congresso Nacional só autorizará a mineração em terras 
indígenas após ouvir as comunidades afetadas, introduzindo uma relevante inovação no perfil 
da condição jurídica dos povos indígenas. A Constituição de 1988 delimita a proteção de um 
direito ao consentimento prévio e mútuo, de que são titulares os próprios povos indígenas, 
consentimento este que deve ser livre, prévio e esclarecido, sempre que as decisões puderem 
afetar as condições para o exercício livre dos direitos originários sobre suas terras e recursos 
naturais[25]. Segundo Ayala[26], "a Constituição não lhes atribuiu uma simples oportunidade 
de consulta, mas o direito de não serem expropriados de seus recursos naturais, senão a partir 
da obtenção de consentimento mútuo e esclarecido entre os povos afetados e o Estado. Este 
pressupõe a conjugação da proteção de garantias de participação e de informação". 

Apesar das normas constitucionais restritivas, ainda não há regulamentação para a exploração 
mineral em terras indígenas[27]. Várias dessas áreas já têm mais da metade de seu subsolo 
caracterizados como objeto de requerimento de exploração mineral, o que indica a urgência 
no estabelecimento de balizas para pesquisa e concessão de lavra, sob pena de desrespeito às 
características da terra indígena, assim entendida como espaço para habitação, espaço para 
desenvolvimento de atividades produtivas, espaço para a reprodução física e cultural e espaço 
para a preservação ambiental[28]. Para Ayala[29], "enquanto persistir a situação de 
indefinição legislativa acerca das condições em que tais atividades poderiam ser 
desenvolvidas nas terras indígenas e da forma pela qual participariam nos resultados da lavra, 
até que sobrevenham as leis sobre tais matérias, reputa-se inconstitucional qualquer iniciativa 
que importe, hoje, no exercício de direitos de terceiros, tendo por objeto a exploração [dos 
recursos naturais] sobre essas terras." 

Por outro lado, em se tratando de atividade causadora de significativos impactos 
socioambientais, é imprescindível a realização de EIA/RIMA nos casos de exploração de 
atividades minerárias. O Estudo de Impacto Ambiental é instrumento fundamental para 
fornecer ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, às comunidade indígenas interessadas e 
à sociedade, um diagnóstico dos riscos potenciais com a definição antecipada da relação 
custo/benefício do empreendimento, enumerando ainda as providências quanto à recuperação 
dos danos ambientais dela resultantes, conforme expressa exigência constitucional (Art. 225, 
§2º, CF/88). 

Por fim, ressalte-se que é proibida a atividade garimpeira em terras indígenas[30]. De acordo 
com o artigo 23, "a", da Lei 7.805/89, "a permissão de lavra garimpeira de que trata esta Lei 
não se aplica a terras indígenas". 

  

7. MINERAÇÃO EM ÁREA DE VEGETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 

  

A vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração em áreas de Mata 
Atlântica está protegida pela Lei 11.428/06. Segundo o referido diploma legal, a supressão 
desse tipo de vegetação para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante o 
cumprimento dos seguintes requisitos: 
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a) licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor; 

b) comprovação da inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto; e 

c) adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do 
empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e 
sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do pagamento da 
compensação ambiental prevista no artigo 36 da Lei 9.985/00. 

  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A história do Brasil revela que a ocupação do nosso território deve ser creditada à atividade 
minerária. Ademais, o desenvolvimento da exploração de recursos minerais sempre 
representou fator de crescimento econômico do País. A produção do ouro e dos diamantes, no 
período colonial, bem como a extração e produção do ferro no Império e no início da 
República atestam a relação de interdependência instaurada entre a exploração mineral e o 
desenvolvimento da nossa economia. 

Não se pode perder de perspectiva, ainda, que a rigidez locacional das jazidas tem o condão 
de transformar a atividade mineira em um relevante fator de descentralização da economia, 
porque a mineração carrega consigo consideráveis investimentos em infraestrutura, transporte 
e energia elétrica. Isso sem contar os investimentos na formação de mão de obra qualificada, 
com repercussão direta na geração de empregos. Ademais, a arrecadação dos municípios é 
aumentada tanto pela exploração e beneficiamento de minérios quanto pela atração de 
empresas de outros segmentos produtivos e de prestação de serviços. A cada nova jazida 
renovam-se as expectativas de desenvolvimento socioeconômico, indicando estratégico fator 
de progresso às comunidades vizinhas. 

Embora a exploração mineral represente importante setor da pujante indústria nacional, não se 
podem olvidar as incontestáveis consequências socioambientais advindas da atividade 
minerária, cujos impactos são notórios. 

No vasto universo de discussão sobre os impactos socioambientais da atividade mineira, 
pouco se fala, na doutrina pátria, da possibilidade de exploração mineral em áreas 
ambientalmente protegidas e seus impactos, que demandam atenção especial. 

Malgrado estejam dispersas em normas diversas, a exigência de compatibilização entre os 
impactos socioambientais da atividade minerária e a preservação dos recursos naturais é 
evidenciada no nosso ordenamento jurídico. Importa destacar que o tema deve sempre ser 
analisado sob o enfoque dos postulados que informam o Direito Ambiental, como o princípio 
do desenvolvimento sustentável, o princípio do poluidor-pagador e o princípio da prevenção. 

Nos casos de utilidade pública, interesse social ou em situações eventuais e de baixo impacto 
ambiental, quando inexistir outra alternativa e nas condições estabelecidas em lei, poderá 
haver a supressão da vegetação de uma área de preservação permanente - APP. Dentre as 
atividades consideradas de utilidade pública encontram-se as atividades de pesquisa e 
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extração de substâncias minerais (artigo 2º, inciso I, alínea "c" da Resolução CONAMA 
369/2006). Portanto, em situações excepcionais e desde que cumpridos os requisitos legais, 
admite-se a supressão de vegetação de área de preservação permanente para a realização de 
atividades minerarias. 

No que se refere à exploração mineral em áreas de reserva legal, registramos que, na maioria 
dos casos, mostra-se absolutamente inviabilizada, pois os impactos ambientais decorrentes 
dessas atividades revelam-se incompatíveis com as características preservacionistas da área 
protegida, tornando-se quase impossível compatibilizar o manejo florestal sustentável com os 
objetivos de extração mineral. 

Em relação à possibilidade de exploração mineral em unidades de conservação da natureza, 
releva analisar a sua classificação legal e as características de cada tipo de unidade. No grupo 
de "proteção integral" a preservação é intensa, admitindo-se apenas o uso indireto dos seus 
atributos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos 
recursos naturais. Essas particularidades afastam a realização de atividades de mineração nos 
cinco tipos de unidades de proteção integral. A lei 9.985/00, todavia, admite a utilização 
(exploração) de parcela dos recursos naturais em regime de manejo sustentável em algumas 
das unidades de conservação do grupo de uso sustentável, desde que observado o zoneamento 
da área, as limitações legais e o plano de manejo da respectiva unidade de conservação. 
Acreditamos que a inexistência de plano de manejo e de respectivos estudos ambientais da 
área constitui óbice à exploração mineral em unidades de conservação de uso sustentável, sob 
pena de descaracterização dos atributos ambientais que justificaram a instituição de sua 
proteção. 

A Constituição Federal de 1988 autoriza a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras 
indígenas. Tratando-se de território constitucionalmente protegido, a exploração minerária 
nessas áreas deve se submeter a limitações, impondo-se ao interessado comprovar o 
atendimento de todos os requisitos previstos na própria Constituição Federal. Sob regime 
similar, apenas após a observância de requisitos legais é admitida a supressão de vegetação 
secundária em estágio avançado e médio de regeneração em áreas de Mata Atlântica para fins 
de exploração mineral. 

Verifica-se, desta forma, que as dispersas normas infraconstitucionais pátrias muitas vezes 
não definem suficientemente a celeuma envolvendo a possibilidade de extração mineral em 
áreas de destacada função ambiental, dando ensejo a conclusões ao alvedrio de cada 
intérprete. Essa situação gera insegurança jurídica tanto para aqueles que pretendem 
desenvolver a atividade mineira quanto para os interessados na preservação de uma área de 
relevante interesse ambiental. Entendemos premente a necessidade de o legislador, em época 
de reformas de normas ambientais, como a do Código Florestal, aproveitar o propício 
momento para debater esse tema junto à sociedade civil com vistas a inserir no nosso 
ordenamento dispositivos hábeis a regulamentar a questão. Certo é que, enquanto tais 
especificações não são inseridas de forma expressa na legislação nacional, deve-se continuar 
utilizando os princípios de Direito Ambiental como norteadores da harmonização entre 
atividade econômica e proteção do meio ambiente. 
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O DIREITO AO ACESSO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS E AO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, O MÍNIMO EXISTENCIAL E 

A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL 
 

THE RIGHT TO ACCESS TO RENEWABLE ENERGY AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, THE LEAST AND EXISTENTIAL THEORY OF RESERVATION 

POSSIBLE 
 
 
 

Mardonio Da Silva Girao 
 

RESUMO 
O presente artigo analisa o direito ao acesso às energias renováveis e ao desenvolvimento 
sustentável enquanto direito humano, por se admitir dizer que o direito à energia constitui-se 
como um direito fundamental, considerado e respeitado, já inerente à condição de vida digna, 
por não se conceber o direito à energia separado de outros valores, restando, então, pensá-lo 
no direito ao acesso às energias renováveis, pois sua natureza de direito humano exige 
compreendê-lo sob os aspectos do direito ao meio ambiente equilibrado e do desenvolvimento 
sustentável, não sendo possível, portanto, um tratamento isolado. Nesse sentido, o texto 
discute a relação entre energias renováveis, direito e desenvolvimento sustentável, verificando 
a questão do direito à vida, se orientam as formas de tutela do meio ambiente, implicando 
numa perspectiva mais favorável às alternativas energéticas renováveis sustentáveis, a partir 
do reconhecimento da participação da ciência jurídica. Trata, também, da relação entre o 
mínimo existencial a teoria da reserva do possível, uma vez que o direito de se ter um meio 
ambiente sadio e equilibrado, fundamental para que o ser humano desfrute de uma vida digna, 
com saúde e possibilidade de viver com liberdade está dentre as medidas positivas a serem 
prestadas por parte do Estado, pois o indivíduo será livre quando exercer o poder de escolha 
em sua vida, base do “mínimo existencial”. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AO ACESSO À ENERGIA; ENERGIAS RENOVÁVEIS; 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; MÍNIMO EXISTENCIAL; TEORIA DA 
RESERVA DO POSSÍVEL. 
 
ABSTRACT 
This article examines the right of access to renewable energy and sustainable development as 
a human right, by admitting the right to say that power is constituted as a fundamental right, 
considered and respected, already inherent in the condition of dignified life, not conceiving 
the right to energy separate from other values, left, then think about it the right to access to 
renewable energy because of its nature requires human right to understand it under the aspects 
of the right to a balanced environment and sustainable development, not possible, therefore, a 
single treatment. In this sense, the text discusses the relationship between renewable energy 
and sustainable development law, checking the issue of right to life, are oriented forms of 
environmental stewardship, resulting in a more favorable to sustainable renewable energy 
alternatives, from the recognition the participation of legal science. It also analyzes the 
relationship between the minimum existential theory of the reservation as possible, since the 
right to have a balanced and healthy environment, essential for human beings enjoy a 
dignified life, with health and ability to live with liberty is among the positive measures to be 
provided by the state, since the individual will be free when exercising power of choice in 
your life, base of "existential minimum." 
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INTRODUÇÃO. 

Sabe-se que há uma relação direta e bastante estreita entre as atividades humanas e o consumo 
de energia, que tem sido sempre crescente, capaz de provocar um aumento da demanda por 
energia, que segundo estimativas da Agencia Internacional de Energia a demanda mundial por 
energia primária cresce em média 1,6% ao ano [1]. 

A idéia de que as mais diversas atividades humanas e o consumo energético apresentam uma 
correlação direta e bem clara, e que, tudo indica, permanentemente crescente, temos que, na 
sociedade do capital, devido o homem ter se apropriado da energia como valor de uso, o 
elemento energia ganhou uma dimensão de valor e troca, constituindo-se em fator de 
produção do capital e, conseqüentemente um produto, uma mercadoria. 

Assim como a energia, a tecnologia e as inovações tecnológicas têm estado vinculadas às 
pressões econômicas, como investimentos, competitividade e demanda. É o entendimento, 
também, de Cristiane Derani [2], afirmando que o desenvolvimento da ciência tem os olhos 
nas demandas apresentadas por aqueles que a incentivam e a suportam. A atividade científica, 
ao contrário da imagem do pesquisador encerrado em seu laboratório com vistas presas ao 
microscópio, é uma prática social vinculada às políticas e aos interesses que a financiam e lhe 
emprestam credibilidade. 

Se de um lado, a energia tem sido responsável pela satisfação das diversas necessidades 
humanas, o que na sociedade capitalista, tem sido permanentemente crescente e ultrapassam a 
simples subsistência, do outro, há de considerar que os recursos naturais são limitados. 

A verdade é que o crescimento já esperado no consumo futuro de energia originou diversos 
cenários construídos objetivando prever a combinação de fontes nos próximos anos, 
marcados, em parte deles, por uma ênfase especial no uso de fontes de energia renovável. 

José Goldemberg e Oswaldo Lucon [3], ao tratarem da relação entre a energia, o ambiente e o 
desenvolvimento, apresentam o entendimento de que a principal causa dos problemas 
ambientais relacionados ao uso da energia é o emprego de combustíveis fósseis (carvão, 
petróleo e gás), seja na produção de eletricidade, no setor de transportes ou da indústria, e 
que, para eles a maneira mais óbvia de resolver o problema é a remoção das causas, o que, 
evidentemente, é uma tarefa difícil, pois os combustíveis fósseis respondem por mais de 90% 
do consumo atual de energia mundial. Concluem, dizendo que não é impossível, pois as 
fontes de energia renovável existem e podem, com o tempo, substituir a maioria dos 
combustíveis fósseis utilizados hoje em dia. 

Daniel Hémery [4] entende que, a médio e longo prazo, a alternativa é a escolha e definição 
de novas estruturas de energia, que segundo o autor, devem partir da valorização dos recursos 
renováveis. 
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É consenso de que há uma necessidade de uma resposta conjunta por parte de todos, sendo 
que as escolhas deverão passar por uma redefinição das políticas energéticas, que melhor 
administrem o uso dos recursos naturais. E que sejam considerados como direitos 
fundamentais o direito à energia sustentável e o direito ao meio ambiente sadio. 

2. DIREITO AO MEIO AMBIENTE SADIO E EQUILIBRADO COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL. 

Após a Segunda Guerra Mundial a Humanidade passou a considerar a necessidade de se 
preocupar com os direitos individuais, tais como o direito à liberdade e o direito à vida, 
passando, então, a ver o Homem inserido no ambiente natural, e assim, a possibilidade de 
vincular o seu bem-estar e desenvolvimento à sua preservação. Por conta disso, segundo 
Paulo José Leite Farias [5], o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado somente ao final 
do século XX é que passou a ser visto como um dos mais importantes direitos do Homem. 

Em função disso tudo, e, devido a sua importância, o direito a um meio ambiente sadio e 
equilibrado ganha status diferente. Esclarece Paulo Bonavides [6] que a terceira geração de 
direitos surge a partir da consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 
subdesenvolvidas que exige a fraternidade para a proteção do gênero humano, 
correspondendo ao meio-ambiente, ao desenvolvimento, à paz, ao patrimônio comum da 
humanidade. 

Sendo assim, segundo entendimento de Paulo Bonavides [7], o direito a um meio ambiente 
sadio e equilibrado foi elevado, pela doutrina jurídica, a direito fundamental de terceira 
geração, passando a integrar e ser incluído entre os conhecidos "direitos de solidariedade", ou 
mesmo de "direitos de fraternidade" ou ainda "direitos dos povos", adquirindo, portanto, a 
condição de um dos mais relevantes direitos humanos. 

Nesse contexto, importante é a observação feita por SANTOS, HADDAD e MASSELI [8], 
em que para eles, o princípio jurídico da defesa do meio ambiente ganha tamanha amplitude 
que passa a impor a racionalidade da preservação ambiental às normas de variados ramos, 
redimensionando a legitimidade do Direito. 

Para isso, deve-se entender por 'racionalidade da preservação ambiental' como a síntese do 
desenvolvimento sustentável, conforme explicitado no Princípio 3 da Declaração do Rio de 
Janeiro, de 1992, em que o direito ao desenvolvimento sustentável deve ser entendido de 
forma tal que responda eqüitativamente às necessidades ambientais e de desenvolvimento de 
gerações presentes e futuras. 

Desta forma, evidencia-se que se tem de disciplinar a forma (o como) e o que usar no 
momento, ali, presente, de maneira a abrigar a oferta de recursos naturais e a capacidade do 
meio ambiente de absorver os produtos desse uso. 

Nesse contexto, em que se discute sobre a possibilidade de desenvolvimento sustentável, há 
questões do tipo: será possível a ampliação da produção de fontes renováveis energéticas sem 
abrir mão do atual modelo de desenvolvimento econômico? A economia poderia continuar a 
crescer e a demanda energética poderia crescer junto, sem causar prejuízo para a economia, 
mesmo se usadas as fontes renováveis? 

Ainda que não seja este o espaço para a apresentação de respostas ou possibilidades, 
certamente que a idéia de "desenvolvimento sustentável" exige atenção, e essa discussão 
necessita cada vez mais de avanços, já que é fato o crescente desequilíbrio ambiental. 
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Para que o direito fundamental a um meio ambiente sadio e equilibrado possa se constituir em 
um direito material, é necessária a utilização de instrumentos que viabilizem a efetividade de 
tal prerrogativa. 

Para ocorrer a efetividade do direito fundamental a um meio ambiente sadio e equilibrado 
vários fatores devem ser implementados em busca da sustentabilidade necessária. 

3. ENERGIAS RENOVÁVEIS E O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL. 

No contexto e plano teórico das discussões sobre as energias renováveis e sua correlação com 
o desenvolvimento sustentável, as alternativas energéticas renováveis sustentáveis surgem 
entre as sadias opções para resolver o problema da dependência das fontes fósseis energéticas 
e os problemas econômicos, sociais e ambientais, todos associados. 

A Constituição Federal de 1988 reservou um capítulo específico ao meio ambiente, dedicando 
tratamento especial aos assuntos relacionados às questões ambientais, revelando, assim, a 
importância do direito ambiental, igualmente aos demais ramos. 

O caput [10] do artigo 225, único que compõe um dos capítulos da Constituição Federal de 
1988, assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso como do 
povo, caracterizado o meio ambiente como direito fundamental de terceira geração. 

No mesmo artigo, o constituinte cuidou de assegurar o cumprimento e a efetividade dos 
preceitos do caput, atribuindo responsabilidade a todos o dever de defender e preservar o 
meio ambiente para as presentes e futuras gerações, buscando o equilíbrio ecológico dele. 

De um lado, impõe ao Poder Público incumbências e deveres, com ações de todos os entes 
federativos, segundo a competência de atuação, controle e definição, inclusive de políticas, e 
do outro lado, determina condicionantes às atividades de ordem geral, em especial as 
consideradas potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente, e, em caso de abusos, a 
imposições de sanções aos infratores das atividades consideradas lesivas. 

Com a expressão "sadia qualidade de vida" (art. 225, caput), inserida pelo Texto 
Constitucional, configura a idéia de uma proteção holística do meio ambiente, colimando uma 
conscientização de que é imprescindível encontrar um modelo de desenvolvimento viável 
para as necessidades de todos, e assim se alcançar a sustentabilidade. 

Como a proteção ambiental visa à manutenção do equilíbrio ecológico, de modo a tutelar a 
qualidade do meio ambiente em razão da qualidade de vida, esta última constitui-se como 
forma de direito fundamental da pessoa humana, uma nova necessidade social, pela acepção 
da preservação do meio ambiente como tutela da vida. 

Sendo assim, imagina-se que é o direito à vida que deve orientar as formas de tutela do meio 
ambiente, pois é através da qualidade do meio ambiente que se protege efetivamente a 
qualidade de vida. Conforme Paulo de Bessa Antunes [11], "a construção prática do Direito 
Ambiental demonstra que este, em grande medida, é fruto da luta dos cidadãos por uma nova 
forma e qualidade de vida". 

Destaca-se, portanto, a necessidade de participação da ciência jurídica, com a aplicação e 
imposição de normas e instrumentos que balizam a concretização dos riscos em danos 
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ambientais, possibilitando a realização e efetividade do direito ao meio ambiente sadio e 
conseqüente qualidade de vida. 

4. ENERGIA COMO UM DIREITO - DIREITO DE ACESSO. 

Por conta da apreciação dos Artigos 225 e 170, ambos da Constituição Federal de 1988, 
Cristiane Derani [12] constata a existência do inter-relacionamento entre eles, afirmando que 
tal relação não é simplesmente intranormativa, porém, segunda ela, é uma relação entre os 
elementos do 'mundo da vida' que estão presentes em cada norma. Assim, afirma a autora, 
"que os elementos que compõem a norma expressa no art. 225 estão na realidade interagindo 
com os elementos tratados pela norma do art. 170. Mais ainda, os fatos a que se reportar ou a 
que der ensejo alguma destas normas, inclusive pelo seu caráter prospectivo, invariavelmente 
envolverão os elementos da realidade sobre os quais dispõe o outro artigo". 

Por isso, para o desenvolvimento da atividade econômica deve-se considerar a necessidade de 
uso adequado dos recursos naturais, já que tal atividade é dependente do uso da natureza. 

A determinação de políticas públicas, desejando o desenvolvimento econômico sustentável, 
exige o reconhecimento de fatores [13], que combinados, asseguram a realização dos 
objetivos constitucionais voltados à existência digna. 

Uma vez que as atividades humanas e o consumo de energia apresentam correlação, é 
necessário que, para a redefinição das políticas energéticas que melhor administrem o uso dos 
recursos naturais, seja considerado o direito à energia, além do direito ao meio ambiente 
sadio. 

Como temos uma crescente demanda mundial de energia primária [14], com o compromisso 
dos Estados-Membros das Nações Unidas realizarem, até 2015, diversos objetivos [15], como 
a ampliação do acesso a serviços essenciais às respectivas populações, se percebe um novo 
movimento da comunidade internacional em se comprometer com metas comuns. O direito à 
energia apresenta-se como uma destas condições essenciais à realização do direito ao 
desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a energia, assim como a água, são elementos primordiais, 
indispensáveis à realização do direito a uma vida digna para todas as pessoas, sem os quais, 
não se pode ter educação, saúde e desenvolvimento. 

É possível sim que uma parte da população brasileira, exatamente por não ter acesso à 
energia, tenha imensas dificuldades de obter melhores condições de vida, por não ter saúde, 
educação, e, assim, se encontrar à margem do desenvolvimento. Nesse sentido, entende-se o 
direito à energia como um direito humano. No caso do Brasil, ainda que não figure 
explicitamente na Constituição Federal Brasileira, percebe-se uma evidência com base nos 
princípios fundamentais, que destaca o valor da dignidade da pessoa humana, e que sua 
realização plena implica em conceder ao homem o acesso à energia. 

Reforçando essa idéia, temos dentre os objetivos fundamentais da nossa República o de 
garantir o desenvolvimento nacional e o de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Para 
alcançar tais metas é necessário possibilitar que todos tenham acesso à energia, especialmente 
porque tal direito influi consideravelmente na realização de outros direitos fundamentais 
como o direito à saúde, à alimentação e ao meio ambiente sadio. 
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Por conta da ampliação do conteúdo jurídico da dignidade humana, cujo processo histórico 
tem se formado à medida que novos direitos são reconhecidos e agregados ao rol de direitos 
considerados fundamentais, Maria Paula Dallari Bucci [16] destaca que os direitos de terceira 
geração, como o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito ao desenvolvimento, foram 
criados com o propósito de conferir maior extensão aos direitos individuais, gerando inclusive 
efeitos para o futuro, protegendo o direito das gerações ainda não nascidas. 

Nessa perspectiva e evolução, percebe-se a necessidade do Estado em promover ações além 
de simples medidas protetivas de direitos, mas com realização concreta, no sentido de 
disciplinar as relações sociais, objetivando diminuir a força econômica, que tem natureza 
excludente, para assim promover o pleno desenvolvimento de cada pessoa humana. 

E, seguindo essa linha, alerta Maria Paula Dallari Bucci [17], afirmando que não basta uma 
Constituição bem escrita para que ela seja cumprida e obedecida, mas uma ordem jurídica 
bem estabelecida pode ser instrumento significativo de melhoria social. 

Ainda que determinados direitos não estejam expressos como fundamentais em uma 
Constituição, não quer dizer que há limitação na sua força normativa. E complementa Maria 
Paula Dallari Bucci [18], dizendo ser possível buscar-se, com base na própria Constituição, a 
melhoria das condições sociais, partindo-se da conjectura da máxima abrangência do 
exercício das garantias nela previstas. 

A alternativa para a questão do direito à energia, é revelá-lo através das políticas públicas, 
pois representam um instrumento com propósito mais operacional do Direito. E no caso da 
energia, é o que tem sido a opção do Estado brasileiro, que pelo menos no âmbito do discurso 
tem ido além de políticas setoriais, com a criação das políticas públicas, dentre outros, como 
os programas: Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - 
PROINFRA [19] e o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel - PNPB [20]. 

5. O DIREITO AO ACESSO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS COMO UM DIREITO 
HUMANO. 

Têm sido constantes as discussões acerca da importância da energia como um direito humano, 
especialmente por constituir-se como indispensável à realização de outros direitos humanos. 

Considerando o aspecto qualitativo do acesso à energia, saliente-se que a noção de 
fornecimento deve ser analisada de forma compatível com a dignidade humana e não apenas 
em sentido estrito, relacionado a aspectos técnicos. Seguindo esse raciocínio, a Assembléia 
Mundial para as Energias Renováveis, por conta do Terceiro Fórum Mundial para Energias 
Renováveis, realizado em Bonn, na Alemanha, produziu uma declaração final, denominada 'O 
Direito Humano ao acesso a Energias Renováveis' [21]. 

Com a leitura do documento, destaca-se que o sistema de fornecimento de energia 
estabelecido com base principalmente nas energias fósseis não tem sido capaz de assegurar o 
direito fundamental de acesso à energia. O documento alerta para o esgotamento próximo 
desta modalidade de fonte, tornando, no futuro, cada vez mais difícil garantir esse direito à 
humanidade, e afirma que o direito somente poderá ser cumprido através das energias 
renováveis. 

Na verdade, o que se percebe é uma idéia de que as energias renováveis seriam essa energia 
de qualidade, restando aos Estados promovê-la. 
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Qualificada como um avanço e importante passo nessa questão do acesso às energias 
renováveis, foi a recente criação, em 2009, por parte da comunidade internacional, da Agência 
Internacional de Energias Renováveis - IRENA [22], cujo principal objetivo é se tornar uma 
força [23] na rápida transição para a generalização do uso sustentável das fontes renováveis 
de energia, isto em escala mundial. 

Toda uma trajetória [24] quanto à compreensão do direito ao acesso às energias sustentáveis 
como um direito humano, proporcionou alicerces para que a Declaração do Rio de Janeiro 
[25], em conjunto com a Agenda 21 [26], concretizasse o direito fundamental do ser humano 
o meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, quando expressou que 'os seres humanos 
estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida 
saudável e produtiva, em harmonia com a natureza'. 

Em razão dessa evolução, Antônio Augusto C Trindade [27] chama atenção para a mais 
recente forma de tratamento da relação entre os direitos humanos e o meio ambiente, cuja 
nova concepção enxerga a relação em termos de indivisibilidade, concluindo que o meio 
ambiente é um direito humano substantivo e independente, com aspectos qualitativos 
próprios, permitindo assumir a condição de direito ao meio ambiente saudável ou ao meio 
ambiente seguro. 

Exemplificando o pensamento de Antônio Augusto C Trindade [28], temos o direito à vida, 
considerado como o mais fundamental dos direitos, que, além do direito a viver e permanecer 
vivo, contempla o direito às condições de vida, ou seja, o viver dignamente. Nesse sentido, é 
essencial conceber, portanto, uma vida digna, principalmente em meio urbano, em que todos 
tenham acesso à energia, em quantidade suficiente e cuja qualidade seja a desejada, e assim, 
evite problemas, como os causados pela poluição atmosférica. 

Acompanhando tal raciocínio, pode-se dizer que o direito à energia constitui-se num direito 
fundamental e que deve ser considerado e respeitado, já que é inerente à condição de vida 
digna. E, como atualmente já não se pode conceber o direito à energia separado de outros 
valores, resta, então, pensá-lo no direito ao acesso às energias renováveis. Até porque a sua 
natureza de direito humano exige compreendê-lo sob os aspectos do direito ao meio ambiente 
equilibrado e do desenvolvimento sustentável, não sendo possível, portanto, um tratamento 
isolado. 

Sobre o reconhecimento de novos direitos, Antônio Augusto C Trindade [29] afirma que esses 
novos direitos não restringem, mas sim ampliam, aprimoram e fortalecem o corpus dos 
direitos humanos e contribuem para clarificar o contexto social em que todos os direitos 
humanos se inserem. 

A aceitação desse novo direito (ao acesso às energias renováveis) surge, então, de uma 
evolução dos direitos humanos já consagrados, prestando-se, também, a reforçar aqueles já 
existentes dos quais surgiu como desdobramento, bem como, demonstra ser necessária 
atenção constante para a garantia de novos direitos que estão a surgir. 

Dado e reconhecido o direito ao acesso às energias renováveis, com o relevo da proteção aos 
direitos humanos, resta enfrentar o desafio que promover uma adequação do universo 
jurídico, a essa realidade. Para isso, Antônio Augusto C Trindade [30] aponta a necessidade 
de repensar todo o direito em face da complexidade das novas e múltiplas relações jurídicas 
que se apresentam, para fazer frente às novas exigências de proteção do ser humano. 
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A importância de previsão expressa do direito, a partir do reconhecimento dessas "novas e 
múltiplas relações jurídicas", serviria de instrumento de pressão, instigando a comunidade 
internacional e os Estados a promover esforços objetivando a realização do direito de acesso à 
energia em quantidade e qualidade desejáveis, bem como, em aprimorar as políticas públicas 
energéticas. 

E, também, um delineamento jurídico condizente com o direito poderia contribuir para que a 
sociedade civil participasse, de uma forma mais ativa, das questões relacionadas às energias, 
principalmente quanto aos impactos no desenvolvimento urbano, discutindo as alternativas de 
modelos energéticos, no sentido de adoção de um ou outro. 

6. MÍNIMO EXISTENCIAL, RESERVA DO POSSÍVEL E DIREITO A ENERGIAS 
RENOVÁVEIS. 

A idéia é, a partir da condição do direito ao meio ambiente sadio como direito fundamental, 
discutir sobre o meio ambiente como parte do mínimo existencial. Analisar a questão do 
mínimo existencial em relação à reserva do possível. 

6.1 O MÍNIMO EXISTENCIAL. 

No campo dos direitos fundamentais, o mínimo existencial corresponde ao agrupamento de 
bens e utilidades imprescindíveis à existência humana digna. Há, na doutrina, divergência 
acerca do conjunto de direitos abrangidos pelo mínimo existencial. Para Luis Roberto Barroso 
[31] o mínimo existencial se configura num tripé: saúde, educação e moradia, que são direitos 
garantidos na Constituição Federal. 

Na visão de Ricardo Lobo Torres [32], o conteúdo do mínimo existencial será de acordo com 
cada sociedade, com enfoque nas peculiaridades, necessidades ou anseios do contexto 
histórico da época. 

Sendo assim, é considerado o conjunto de particularidades de toda sociedade, com os seus 
núcleos comunitários e suas particularidades: formação histórica, cultura e valores sociais, 
que constituirão as referências para o que deva ser compreendido como mínimo existencial. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet [33], trata-se de uma exigência inarredável ao Estado democrático 
de direito: que o exercício das liberdades ocorra de modo efetivo, com vistas a alcançar a 
igualdade real e a justiça social. 

Observa-se que o mínimo existencial encontra-se no âmbito do princípio da máxima 
efetividade do núcleo reduzido de direitos sociais definidos. Seria viável, então, tais direitos 
sociais serem preteridos pela reserva do possível? Seria plausível assegurar uma meta 
prioritária na elaboração do orçamento público, por ser finalidade do Poder Público não se 
eximir das obrigações estipuladas, implementando políticas públicas como estratégia de 
garantir a execução do mínimo existencial?' 

6.2 O ORÇAMENTO, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. 

A noção moderna de orçamento está diretamente relacionada à noção de políticas públicas, 
pois é a partir do Estado social que surge, por meio de políticas públicas (e do orçamento) a 
intervenção positiva do Poder Público na ordem econômica e na ordem social. 
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Assim, o orçamento público deixou de ser um documento com caráter de neutralidade, para 
torna-se um instrumento de administração pública, auxiliando o Estado nas diversas etapas do 
processo administrativo, na programação, execução e controle. 

Tomada na sua expressão polissêmica que compreende, em sentido amplo, todos os 
instrumentos de ação dos governos, as políticas públicas correspondem às providências à 
realização dos direitos e atendimento das satisfações, permitindo que as determinações 
constitucionais e legais saiam do papel. 

Nas palavras de Cristiane Derani [34], temos um amplo e completo entendimento sobre 
políticas públicas, enquanto manifestações das relações de forças sociais que modificam a 
vida em sociedade. Diz ela que as políticas são atos oriundos das relações de força na 
sociedade. São as diversas formas de sua materialização. A concretização em fato das relações 
de forças se manifesta de formas diversas. As políticas são chamadas de públicas, quando 
estas ações são comandadas pelos agentes estatais e destinadas a alterar as relações sociais 
existentes. São políticas públicas porque são manifestações das relações de forças sociais 
refletidas nas instituições estatais e atuam sobre campos institucionais diversos, para produzir 
efeitos modificadores da vida social. São políticas públicas porque empreendidas pelos 
agentes públicos competentes, destinadas a alterar as relações sociais estabelecidas. 
Evidentemente, tratando-se de ações promovidas pelo agente público, destinadas à sociedade, 
as finalidades destas políticas serão sempre - para serem aceitas pelo direito - em função do 
interesse coletivo. 

Enquanto ações empreendidas pelos agentes públicos, as políticas públicas se encontram 
consubstanciadas em leis ou atos normativos, que implementam valores e objetivos 
albergados pelo ordenamento jurídico. 

No entendimento de Maria Paula Dallari Bucci [35], as políticas públicas são programas de 
ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do estado e as atividades 
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 

Por conta de uma reconhecida relação intrínseca [36] entre orçamento público e políticas 
públicas, no Estado Social e Democrático de Direito o orçamento instrumentaliza as políticas 
públicas e define o grau de concretização dos valores fundamentais constantes do texto 
constitucional [37]. Dele depende a concretização dos direitos fundamentais. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que se privilegia o processo orçamentário como instrumento 
de governo, com vinculação de realização de despesas à previsão orçamentária, a Constituição 
Federal estabelece critérios, limites e objetivos a serem considerados por ocasião da 
elaboração do orçamento público, necessários à efetivação de direitos individuais e coletivos, 
consignados ao longo da Carta Magna, com observância do principio Constitucional da 
legalidade, importante e indispensável ao exercício dos atos administrativos. 

Por conta do princípio Constitucional da legalidade da despesa pública, é imposto a todo 
administrador público a obrigação dele observar as autorizações e limites dispostos nas 
chamadas orçamentárias, pois, do contrário, considerará crime de responsabilidade previsto 
pelo art. 85, VI da Constituição Federal de 1988, sendo, terminantemente, vedado ao 
administrador realizar alguma despesa sem previsão orçamentária, nos termos do art. 167, II 
da Carta Magna. 

Fernando Facury Scaff [38] explica que 'existem limites constitucionais tanto no âmbito da 
receita quanto no âmbito da despesa. Aqueles se encontram consubstanciados, sobretudo, nos 
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princípios constitucionais tributários, como o princípio da legalidade tributária, da 
anterioridade e da capacidade contributiva. Estes - os limites constitucionais à despesa - 
podem ser subdivididos em limites formais [39] e materiais [40]'. 

Ainda, segundo Fernando Facury Scaff [41], 'não há total e completa Liberdade (de 
conformação) do Legislador para incluir neste sistema de planejamento o que bem entender. 
O legislador e muito menos o administrador não possuem discricionariedade ampla para 
dispor dos recursos como bem entenderem'. 

Se por um lado não restam dúvidas sobre a possibilidade de controle judicial dos limites 
formais ditos pela Constituição à elaboração e execução do orçamento, a questão fica 
controversa quando se trata de limites materiais. 

Com relação aos limites materiais - que são representados através dos valores, objetivos e 
programas apresentados pelo texto constitucional - temos a questão da justiciabilidade [42] 
das políticas públicas, que envolve, como bem anota Maria Paula Dallari Bucci [43] as 
seguintes questões: (i) possibilidade de busca de provimento jurisdicional, por cidadãos ou 
pelo Ministério Público, com o objetivo de obter a execução concreta de políticas públicas; e 
(ii) mecanismo através do qual pode o Judiciário provocar a execução de tais políticas. 

A questão da interferência do Poder Judiciário na definição de políticas públicas é 
controversa, e ganha novos contornos por conta do momento em que se deseja a efetivação 
dos direitos fundamentais. 

Mais recente, com a moderna teoria dos direitos fundamentais, foi alterado o entendimento 
doutrinário e jurisprudencial. Na fala de Paulo Bonavides [44] observa-se o seguinte: 'com a 
queda do positivismo e o advento da teoria material da Constituição, o centro de gravidade 
dos estudos constitucionais, que dantes ficava na parte organizacional da Lei Magna - 
separação de poderes e distribuição de competências, enquanto forma jurídica de neutralidade 
aparente, típica do constitucionalismo do Estado liberal - se transportou para a parte 
substantiva, de fundo e conteúdo, que entende com os direitos fundamentais e as garantias 
processuais da liberdade, sob a égide do Estado social'. 

Passou-se a assumir, pois, nas hipóteses de direitos fundamentais - sejam eles direitos de 
defesa ou direitos a prestações - a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na 
implementação de políticas públicas. Em verdade, não se trata de definição de políticas 
públicas, mas de simples respeito à Constituição. 

Por conta de decisão [45] do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que exprime a tal evolução, a 
doutrina e a jurisprudência tomaram postura firme no sentido de defender a supremacia dos 
direitos fundamentais. 

Andréas Krell [46], manifesta seu entendimento, afirmando que 'não há que se falar na 
possibilidade de relativização na aplicação dos direitos fundamentais, pois tal procedimento 
poderia levar a ponderações perigosas e anti-humanistas do tipo "por que gastar dinheiro com 
doentes incuráveis ou terminais'. 

Para o autor, ante a limitação de recursos financeiros, no confronto entre tratar milhares de 
doentes vítimas de moléstias comuns e tratar um grupo restrito de portadores de doenças raras 
ou de cura improvável, a decisão deve ser a de tratar todos, com utilização de recursos 
previstos na lei orçamentária para áreas menos essenciais, como os transportes ou o fomento. 
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Em sede de jurisprudência, após um período de entendimento de que não cabe ao Judiciário 
intervir, por impedimento face ao princípio da separação de poderes e da discricionariedade 
administrativa, algumas decisões passaram conceber esta intervenção, em casos de discussão 
de efetivação de direitos fundamentais. Assim, passou-se a admitir a prevalência absoluta dos 
direitos fundamentais [47]. 

No entanto, devido à limitação de recursos orçamentários e o conseqüente óbice de 
efetivação, ao mesmo tempo, de todos os diretos fundamentais sociais, passou-se a sustentar a 
teoria da reserva do possível, como condição restritiva à intervenção do Poder Judiciário, 
sendo em caráter absoluto. 

6.3 A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL 

Por conta das discussões sobre as restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a 
denominada cláusula da reserva do possível é constantemente invocada. Esta mesma hipótese 
foi citada em julgamento ocorrido no Tribunal Constitucional Alemão, na conhecida decisão 
[48] Numerus Clausus (BverfGE n.º 33, S. 333). 

O Tribunal Constitucional Alemão decidiu pelo entendimento de que o direito à prestação 
positiva (quanto ao aumento de vagas na universidade) está sujeito à reserva do possível, no 
sentido daquilo que o indivíduo pode esperar, de maneira racional, da sociedade, indicando, 
portanto, que a argumentação adotada refere-se à razoabilidade da pretensão. 

Na análise de Ingo Wolfgang Sarlet [49], o Tribunal Alemão entendeu que '(...) a prestação 
reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, de 
tal sorte que, mesmo em dispondo o estado de recursos e tendo poder de disposição, não se 
pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável'. 

Percebe-se que a teoria da reserva do possível, portanto, assim como a sua origem, não se 
refere direta e unicamente à existência de recursos materiais necessários à concretização do 
direito social, mas à razoabilidade da pretensão deduzida objetivando a sua efetivação.  

Entretanto, segundo Ingo Wolfgang Sarlet [50], a interpretação e transposição que se fez de 
tal teoria, especialmente em nosso País, fez dela uma teoria da reserva do financeiramente 
possível, na medida em que se considerou como limite absoluto à efetivação de direitos 
fundamentais sociais (i) a suficiência de recursos públicos e (ii) a previsão orçamentária da 
respectiva despesa. 

E complementa Ingo Wolfgang Sarlet [51] assinalando que '(...) sustenta-se, inclusive entre 
nós, que a efetivação destes direitos fundamentais encontra-se na dependência da efetiva 
disponibilidade de recursos por parte do Estado, que, além disso, deve dispor do poder 
jurídico, isto é, da capacidade jurídica de dispor'. 

Ressalta o autor que constitui tarefa cometida precipuamente ao legislador ordinário a de 
decidir sobre a aplicação e destinação de recursos públicos, inclusive no que tange às 
prioridades na esfera das políticas públicas, com reflexos diretos na questão orçamentária, 
razão pela qual também se alega tratar-se de um problema eminentemente competencial. 

Para os que defendem esse ponto de vista, a outorga ao Poder Judiciário da função de 
concretizar os direitos sociais mesmo à revelia do legislador, implicaria afronta ao princípio 
da separação dos poderes e, por conseguinte, ao postulado do Estado de Direito. 
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Ana Paula Barcellos [52] afirma que, nessa perspectiva, a teoria da reserva do possível 
'passou a ocupar o lugar que antes era ocupado pela teoria das normas programáticas, pela 
separação de poderes e pela discricionariedade administrativa, no sentido de que, se antes se 
entendia pela impossibilidade jurídica de intervenção do Poder Judiciário na efetivação de 
direitos fundamentais, agora se entende pela ausência de previsão orçamentária'. 

E complementa a autora [53], assinalando que 'na ausência de um estudo mais aprofundado, a 
reserva do possível funcionou muitas vezes como o mote mágico, porque assustador e 
desconhecido, que impedia qualquer avanço na sindicabilidade dos direitos sociais'. 

Ocorre que, especialmente por conta de posicionamento forte da jurisprudência, tal teoria - 
reserva do financeiramente possível - tem cada vez mais sido afastada, e descartada como 
uma panacéia capaz de não exigir a obrigatoriedade de efetivação dos direitos fundamentais 
sociais por parte do Estado. 

Na verdade, decisões têm exigido mais do que a simples alegação de inexistência de recursos, 
porém, uma real comprovação de ausência de recursos, isto, é, a exaustão orçamentária. Uma 
decisão [54], considerada paradigmática, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, 
consubstancia esse sentido. 

Há o outro lado, em que a teoria da reserva do possível, também, tem sido entendida como 
limitação à efetivação de direitos fundamentais sociais devido à incapacidade jurídica do 
Estado em dispor de recursos para a efetivação, ou seja, que não existindo previsão especifica 
no orçamento, estaria obstruída a intervenção do Poder Judiciário na efetivação de direitos 
sociais. 

A jurisprudência, então, em decisão [55] de um caso de saúde, firmou entendimento no 
sentido de ser possível o bloqueio de recursos públicos devido ao descumprimento de ordem 
judicial anterior determinando o fornecimento de medicamentos, que confirma o afastamento 
da alegação de óbice jurídico para a efetivação de direitos sociais fundamentais. 

Com estas considerações, que certamente não esgotam o tema e as discussões, pode-se dizer 
que a aplicação da teoria da reserva do possível leva a reconhecer, de um lado, a inexistência 
de supremacia absoluta dos direitos fundamentais em toda e qualquer situação, e de outro, a 
inexistência da supremacia absoluta do princípio da competência orçamentária do legislador e 
da competência administrativa (relativa à discricionária) do Executivo como impedimento à 
realização dos direitos sociais fundamentais. Segundo BARCELLOS [56], isto significa que a 
inexistência efetiva de recursos e ausência de previsão orçamentária são elementos não 
absolutos a serem levados em conta no processo de ponderação por meio do qual a decisão 
judicial deve tomar forma. 

O importante é uma condução sensata e ponderada quanto às escolhas a serem feitas pelo 
Estado, a partir de critério e prioridades, na definição de políticas públicas [57], que terá sua 
implementação dependente de previsão e execução orçamentária. Certamente, que tais 
escolhas deverão estar pautadas na Constituição Federal, uma vez que estabelece os objetivos 
fundamentais a serem satisfeitos pela autoridade estatal. 

Outra questão de lógica é a necessária vinculação de gastos públicos aos objetivos 
constitucionais, sendo prudente o abandono de posições extremadas acerca da permanente 
intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas. É mais sensato 
pensar em hipóteses: pelo descabimento da intervenção, devido ao princípio da separação de 
poderes, da própria legalidade orçamentária e, também, da discricionariedade administrativa; 
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pela admissão de tal intervenção, mediante determinação de que seja prevista certa despesa na 
lei do orçamento do ano subseqüente; e, ainda, nas hipóteses em que é possível (e necessária) 
a intervenção direta do Poder Judiciário no instrumento orçamento, inclusive mediante 
seqüestro dos recursos públicos. 

Portanto, conforme a teoria da reserva do possível, a escolha (decisão) seja por uma ou outra 
possibilidade qualquer deve ser feita considerando a ponderação dos bens e interesses 
envolvidos, atendendo ao critério da proporcionalidade [58]. 

Há, ainda, a questão da mudança, em que de um caminho delineado a partir da 
desconsideração da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sociais, o entendimento 
jurisprudencial dos tribunais superiores pátrios passou por um período de absolutização de 
tais direitos e aproxima-se, atualmente, de uma tendência a procurar um equilíbrio e 
racionalidade na sua posição, considerando a adequada aplicação da teoria da reserva do 
possível. 

7. O MEIO AMBIENTE COMO PARTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL 

A partir das discussões acerca da relação entre o mínimo existencial e a teoria da reserva do 
possível, merece destaque uma apreciação da questão que envolve o meio ambiente como 
parte deste mínimo existencial, uma vez que a garantia de um meio ambiente equilibrado, 
considerado mínimo necessário à vida de qualquer indivíduo, contribui, de forma imediata, 
para a eficácia do princípio basilar do texto constitucional de 1988, qual seja, a Dignidade da 
Pessoa Humana, que está relacionado ao foco maior de discussão deste trabalho, máxime das 
questões deste capitulo. 

Por conta das amplas abordagens anteriores, faremos um apanhado mais direto e 
contextualizado com os demais pontos deste capitulo. 

Conforme já dito anteriormente, exige-se um posicionamento por parte do Estado de 
prestações mínimas que garantam acesso dos indivíduos aos bens necessários e fundamentais. 
E, nesse sentido, Ana Paula Barcellos [59], afirma que se trata de um conjunto de direitos cuja 
missão fundamental é assegurar ao indivíduo uma esfera livre da intervenção da autoridade 
política ou do Estado, sendo um conjunto de direitos capaz de garantir a essencialidade do ser 
humano, entre outros critérios. 

Ingo Wolfgang Sarlet [60] considera que 'as prestações positivas do Estado concretizam os 
direitos sociais, econômicos e culturais, uma vez que constituem exigência e concretização da 
dignidade da pessoa humana', e que 'neste sentido, os direitos sociais de cunho prestacionais 
estão a serviço da igualdade e da liberdade material, objetivando em última análise, a proteção 
da pessoa contra as necessidades de ordem material e a garantia de uma existência com 
dignidade, resultando na proteção do mínimo existencial, compreendido não como um 
conjunto de prestações suficientes apenas para assegurar a existência (a garantia da vida) 
humana, mais do que isso, uma vida com dignidade, no sentido de uma vida saudável'. 

Comungando do mesmo entendimento, Amartya Sen [61] acredita que 'só há 
desenvolvimento em uma sociedade quando se elimina as privações de liberdade que limitam 
as escolhas e oportunidades das pessoas'. Para ele, 'a capacidade é um tipo de liberdade para 
se ter estilos diferentes, e tais liberdades só serão exercidas quando o Estado proporcionar ao 
homem o mínimo de bem estar para que então se possa fazer escolhas'. 
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Afirma, ainda, que a liberdade individual é essencialmente produto social, e existe uma 
relação de mão dupla entre as disposições sociais que visam expandir as liberdades 
individuais e o uso de liberdades individuais não só para melhorar a vida de cada um, mas 
também para tornar as disposições sociais mais apropriadas e eficazes [62]. 

Desta forma, logo deve Estado oferecer o mínimo possível - os direitos fundamentais e os 
direitos sociais - a fim de que o indivíduo possa exercer sua liberdade e, como conseqüência, 
tenha condições de se desenvolver social e economicamente. 

Nesse sentido, o meio ambiente sadio e equilibrado está dentre as condições favoráveis 
necessárias para que os membros se desenvolvam, sendo competência do Estado, a 
implantação de políticas públicas que proteja e resguarde o meio ambiente, permitindo a 
existência da relação homem-natureza seja amistosa. 

É consenso que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado não vem sendo 
garantido de forma eficaz. E o ser humano acaba não tendo liberdade total para viver em um 
ambiente sadio, se considerarmos, também, as tendências do modelo econômico em vigor. 

Com relação ao tratamento constitucional dado ao meio ambiente, a Constituição Federal de 
1988 apresenta no seu Título II - Dos direitos e garantias fundamentais, no art. 6º, um rol 
exemplificativo dos direitos sociais tais como: saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, 
segurança, previdência social; e, também, no Título VIII - Da ordem social, trata 
pormenorizadamente da seguridade social, da saúde, da previdência social, da assistência 
social, da educação, da cultura e do desporto, da ciência e da tecnologia, da comunicação 
social, do meio ambiente, da família, da criança, do adolescente e do idoso e dos índios. 

Alexandre de Moraes [63], por conta do tratamento do rol dos direitos fundamentais contidos 
na Constituição de 1988, diz que o rol dos direitos fundamentais elencado na Constituição 
Federal de 1988 é meramente exemplificativo, não excluindo outros direitos de caráter 
constitucional decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. 

José Afonso de Silva [64] considera, também, o parágrafo 2º do art. 5º da Carta Magna, onde 
há previsão da possibilidade do sistema constitucional admitir outros direitos e garantias 
individuais não exauridos no artigo supracitado. 

Por conta disso, há de se entender que o direito ao meio ambiente sadio é um direito 
fundamental, decorrente do direito à vida, face ao teor do art. 5º, § 2º, combinado com o art. 
225, caput, ambos da Constituição Federal de 1988. 

Desta forma, consigna-se que o direito ao meio ambiente consiste no núcleo do chamado 
"mínimo existencial", estreitamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
que é, sem duvida alguma, um dos mais importantes fundamentos do Estado Brasileiro, 
disposto no art. 1º, III da Constituição Federal de 1988. 

Tal idéia é observada até mesmo na Jurisprudência Pátria, de acordo com o entendimento do 
Ministro Celso de Mello, que, em seu voto [65], afirma ser necessária a garantia do meio 
ambiente para que permita a sociedade desenvolver todas as suas potencialidades em clima de 
dignidade e de bem estar. 

Antônio Augusto Cançado Trindade [66] considera 'a relação entre o direto à vida e o direito 
ao desenvolvimento como um direito humano ao abranger condições mínimas de um padrão 
de vida adequado e digno, capaz de superar os obstáculos, como a pobreza e o 
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subdesenvolvimento, que dificultam ou impeçam a satisfação das necessidades humanas 
básicas'. E conclui: 'Assim como o direito à vida, o direito à saúde acarreta obrigações 
negativas e positivas para o Estado'.  Com isso, certamente o direito à saúde está interligado 
ao direito à vida, e constitui uma pré-condição de liberdade. 

Portanto, o direito de se ter um meio ambiente sadio e equilibrado, fundamental para que o ser 
humano desfrute de uma vida digna, com saúde e possibilidade de viver com liberdade está 
dentre as medidas positivas a serem prestadas por parte do Estado, pois o indivíduo será livre 
quando exercer o poder de escolha em sua vida, base do "mínimo existencial". 

Por isso, devemos compreender o que seja essencial, adotando um padrão mínimo de 
interpretação do art. 225 da Constituição Federal de 1988, em face dos ditames do art. 1º, 
combinado com o art. 6º da Magna Carta, que fixa o mínimo para a vida. 

CONCLUSÃO. 

Com as discussões, é pertinente considerar que: 

O direito à vida é que deverá sempre orientar as formas de tutela do meio ambiente, pois é 
através da qualidade do meio ambiente que se protege efetivamente a qualidade de vida, o que 
implica numa perspectiva mais favorável às alternativas energéticas renováveis sustentáveis, 
sendo imprescindível o reconhecimento da participação da ciência jurídica, com a aplicação e 
imposição de normas e instrumentos que balizam a concretização dos riscos em danos 
ambientais, possibilitando a realização e efetividade do direito ao meio ambiente sadio e 
conseqüente qualidade de vida. 

Há chances das inovações tecnológicas, no caso das energias renováveis, de serem 
consideradas como importante segmento e direção para a melhoria da qualidade de vida, mas 
para isso é preciso que a produção e o uso sejam estimulados pelo Estado, que, com o uso de 
instrumentos jurídicos, no caso as políticas públicas, podem criar os ambientes e as condições 
favoráveis à conciliação dos interesses, com o equacionamento da relação decorrente do 
avanço sócio-econômico proporcionado pela inovação tecnológica e a proteção ambiental. 

Uma alternativa forte para a questão do direito à energia é revelá-lo através das políticas 
públicas, pois representam um instrumento com propósito mais operacional do Direito, sendo 
que no caso da energia, é o que tem sido a opção do Estado brasileiro, com a criação das 
políticas públicas, dentre outros, como os programas: Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFRA) e o Programa Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel (PNPB). 

Pode-se dizer que o direito à energia constituindo-se como um direito fundamental, 
considerado e respeitado, já inerente à condição de vida digna, por não se conceber o direito à 
energia separado de outros valores, restando, então, pensá-lo no direito ao acesso às energias 
renováveis, posto que a sua natureza de direito humano exige compreendê-lo sob os aspectos 
do direito ao meio ambiente equilibrado e do desenvolvimento sustentável, não sendo 
possível, portanto, um tratamento isolado. 

Com uma expressa previsão normativa consignada acima, a partir do reconhecimento dessas 
"novas e múltiplas relações jurídicas", serviria de instrumento de pressão, instigando a 
comunidade internacional e os Estados a promover esforços objetivando a realização do 
direito de acesso à energia em quantidade e qualidade desejáveis, bem como, em aprimorar as 
políticas públicas energéticas, melhorando as possibilidades das renováveis sustentáveis. 
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Na discussão entre o mínimo existência e a teoria da reserva do possível, o relevante é uma 
condução sensata e ponderada quanto às escolhas a serem feitas pelo Estado, a partir de 
critério e prioridades, na definição de políticas públicas, que terá sua implementação 
dependente de previsão e execução orçamentária, alem do que é imperioso que tais escolhas 
deverão estar pautadas na Constituição Federal, uma vez que estabelece os objetivos 
fundamentais a serem satisfeitos pela autoridade estatal. 

Ainda, nesta arena, há que se desvincular de posições extremas quanto à possibilidade de 
intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, pois, sempre, haverá 
hipóteses em que tal intervenção não é conveniente, devido aos princípios: da separação de 
poderes, legalidade orçamentária e discricionariedade administrativa e haverá ocasiões em 
que a intervenção será possível, pela determinação de que seja prevista certa despesa na lei 
orçamentária do ano subseqüente; e hipóteses em que será possível, e necessária, tal 
intervenção direta do Poder Judiciário no orçamento, por conta, inclusive, do seqüestro de 
recursos públicos. Devido à teoria da reserva do possível, a decisão por uma ou outra 
possibilidade deve ser tomada considerando a ponderação dos bens e interesses em questão, 
segundo o critério da proporcionalidade. 

O direito de se ter um meio ambiente sadio e equilibrado, fundamental para que o ser humano 
desfrute de uma vida digna, com saúde e possibilidade de viver com liberdade está dentre as 
medidas positivas a serem prestadas por parte do Estado, pois o indivíduo será livre quando 
exercer o poder de escolha em sua vida, base do "mínimo existencial". 

Dado e reconhecido o direito ao acesso às energias renováveis, com o relevo da proteção aos 
direitos humanos, resta enfrentar o desafio que promover uma adequação do universo 
jurídico, a essa realidade, com a necessidade de se repensar todo o direito em face da 
complexidade das novas e múltiplas relações jurídicas que se apresentam, para fazer frente às 
novas exigências de proteção do ser humano. 

REFERÊNCIAS 

BARCELLOS, Ana Paula. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2002. 

BARCELLOS, Ana Paula de [et al.]; TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos 
Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000. 

BONAVIDES, Paulo. I Curso de Direito Constitucional. 24ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008. 

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 
2006. 

______, Maria Paula Dallari et al. Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: Polis, 
2001. 

DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

_______, Cristiane. Política pública e a norma política. In: BUCCI, Maria Paula Dallari 
(org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2204



________, Cristiane. Privatização e serviços públicos: as ações do Estado na produção 
econômica. São Paulo: Max Limonad, 2002. 

HÉMERY, Daniel; DEBEIR, Jean-Claude; DELÉAGE, Jen-Paul. Uma história da energia. 
Trad. e atual. Sérgio de Sálvio Brito. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993. 

KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os 
(des)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Fabris, 2002. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. Ed Atlas, São Paulo, 2001. 

SANTOS, Afonso Henrique Moreira; HADDAD, Jamil; MASSELI, Sandro. As fontes 
alternativas renováveis de energia e a sociedade: uma análise institucional. Revista de Direito 
da Energia - IBDE. São Paulo, a. 1, nº 001, abr. 2004. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2001. 

_______, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988, 6ª ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2008, 

SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível, mínimo existencial e direitos humanos. 
Interesse público. V. 7, nº. 32, julho/agosto, 2005, p. 220-221. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. 

SILVA, Solange Teles da. Efetividade do Direito Ambiental diante das inovações 
tecnológicas do século XXII. In: Revista InterfacEHS, v. 1, n. 3, abr. 2007. 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: 
fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. 

_________, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente. Paralelo dos 
Sistemas de Proteção Internacional. Santo Antonio Fabris Editos: Porto Alegre, 1993. 

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. V. 5. O 
Orçamento na Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2000, 

  

  

[1]       OCDE, International Energy Agency (IEA). World Energy Agency 2008 - Executive 
Summary. Disponível:http://www.iea.org/texbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=275 
Acesso: 22 mar. 2011. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2205



[2]       DERANI. Cristiane. "Alimento e biodiversidade: fundamentos de uma normatização". 
In: Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI. (Org.). Direito, sociobiodiversidade e 
soberania na Amazônia. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 4. 

[3]       GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, ambiente & desenvolvimento. 3ª 
edição. São Paulo: Edusp, 2008. 

[4]       HÉMERY, Daniel; DEBEIR, Jean-Claude; DELÉAGE, Jen-Paul. Uma história da 
energia. Trad. e atual. Sérgio de Sálvio Brito. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1993. 

[5]       FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto 
Alegre: Sérgio Antunes Fabris Editor, 1999, apud SANTOS, Afonso Henrique Moreira; 
HADDAD, Jamil; MASSELI, Sandro. As fontes alternativas renováveis de energia e a 
sociedade: uma análise institucional. Revista de Direito da Energia - IBDE. São Paulo, a. 1, 
nº 001, abr. 2004, p. 120. 

[6]       BONAVIDES, Paulo. I Curso de Direito Constitucional. 24ª ed., São Paulo: 
Malheiros, 2008, 2008, p. 586. 

[7]       BONAVIDES, op. cit., p. 588. 

[8]       SANTOS, Afonso Henrique Moreira; HADDAD, Jamil; MASSELI, Sandro. As fontes 
alternativas renováveis de energia e a sociedade: uma análise institucional. Revista de Direito 
da Energia - IBDE. São Paulo, a. 1, nº 001, abr. 2004, p. 140. 

[9]       Princípio 3 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992. 

[10] "Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

[11]     ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008, p. 23. 

[12]     DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
228. 

[13]     DERANI esclarece que "a elaboração de políticas visando o desenvolvimento 
econômico sustentável, razoavelmente garantido das crises cíclicas, está diretamente 
relacionada à manutenção do fator natureza da produção (defesa do meio ambiente), na 
mesma razão da proteção do fator capital (ordem econômica fundada na livre iniciativa) e da 
manutenção do fator trabalho (ordem econômica fundada na valorização do trabalho 
humano). A consideração conjunta destes três fatores garante a possibilidade de atingir os fins 
colimados pela ordem econômica constitucional: assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social. É o que dispõe textualmente o caput do art. 170" (2008, p. 230). 

[14]     É, segundo Goldemberg, "a energia que ingressa no sistema econômico, mensurada 
antes de transformada ou consumida". (GOLDEMBERG, José et al. "Energia primária, final, 
útil, equivalente e atividade econômica". In: Revista Economia e Energia, ano III, nº. 16, set.-
out. 1999, p. 01). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2206



[15]     Denominado de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tal proposta foi elaborada 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), resultando no 
compromisso assumido pelos 191 Países das Nações Unidas de promover uma série de ações 
voltadas à melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos. Disponível: 
http://www.pnud.org.br/odm/. Acesso: 12 mar. 2011. 

[16]     BUCCI, Maria Paula Dallari et al. Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: 
Polis, 2001, p. 7. 

[17]     BUCCI, op. cit., p. 8. 

[18]     BUCCI, op. cit., p. 9. 

[19]     BRASIL, Lei Federal n° 10.438, de 26 abr. 2002. 

[20]     BRASIL, Lei Federal n° 11.097, de 13 jan. 2005. 

[21]     WREA, World Renewable Energy Assembly. "The Human Right to Renewable 
Energy". In: 3rd World Renewable Forum. November 30th, 2005. Disponível: 
<http://www.wrea2005.org/final_communique.php>. Acesso: 22 fev. 2011. 

[22]     O Brasil, por conta de propósito sobre as energias renováveis, especialmente devido 
aos biocombustiveis Etanol e Biodiesel, foi um dos 45 paises assinar a fundação da IRENA. 
Um total de 120 Estados esteve representado na Conferência. (IRENA, International 
Renewable Energy. List of Signatory States, which signed the Stature at the Founding 
Conference, 2009; IRENA, International Renewable Energy. List of Delegations, 2009. 
Disponível: http://www.irena.org./documents.htm. Acesso: 23 fev. 2011). 

[23]     A agência assumiu o papel de desenvolver ações visando orientar tanto os países 
industrializados como os países em desenvolvimento, ajudando no acesso a informações 
pertinentes, incluindo dados sobre o potencial das energias renováveis, as melhores práticas, 
os mecanismos financeiros e o estado da arte da especialização tecnológica, bem como no 
aprimoramento dos seus quadros normativos e administrativos (IRENA, International 
Renewable Energy Agency. Report of the Conference on the Establishment of the 
international Renewable Energy Agency. Disponível: <http://www.irena.org/irena.htm>. 
Acesso: 20 fev. 2011. 

[24]     A respectiva compreensão do meio ambiente como um direito fundamental do ser 
humano, e, também, como um direito humano, teve seu inicio em 1986, quando a Declaração 
ao Direito do Desenvolvimento trouxe, em seu artigo 2º, a idéia de que "toda pessoa humana é 
sujeito central do desenvolvimento", e consolidou-se com a Declaração e Programa de Ação 
de Viena de 1993, que apresentou as características da universalidade, interdependência e 
inter-relação como pilares dos direitos humanos, e propugnou pela necessidade de sua 
proteção imediata em termos do direito à democracia e do direito ao desenvolvimento, que, a 
partir daquele momento passava a ser tratado por desenvolvimento sustentável. Ambas as 
declarações são de origem da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo a primeira 
adotada em 14 de dezembro de 1986 e a segunda em 25 de junho de 1993. 

[25]     ONU, Organização das Nações Unidas. Declaração do Rio de Janeiro, adotada por 
ocasião dos trabalhos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, de 03 a 14 jun. 1992. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2207



[26]     ONU, Organização das Nações Unidas. Agenda 21, cujo programa de ação foi adotado 
por ocasião dos trabalhos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, de 03 a 14 jun. 1992. 

[27]     TRINDADE, Antônio Augusto C. A proteção internacional dos direitos humanos: 
fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 51. 

[28]     Em relação ao espaço para um 'novo' direito humano, o autor reforça a idéia da 
evolução e da complementaridade dos direitos humanos, pois, juridicamente, "nada impede 
que em decorrência da indivisibilidade dos direitos humanos, determinados direitos passem a 
compor o núcleo mais enriquecido de direitos fundamentais e inderrogáveis" (TRINDADE, 
Antônio Augusto C. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e 
instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 54). 

[29]     TRINDADE, op. cit., p.55. 

[30]     TRINDADE, op. cit., p.58. 

[31]     BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2000, p, 111. 

[32]     TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 
V. 5. O Orçamento na Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2000, p. 77. 

[33]     SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988, 6ª ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2008, p. 78. 

[34]     DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos: as ações do Estado na 
produção econômica. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 239. 

[35]     BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 241. 

[36]     Ricardo Lobo Torres assinala que o relacionamento entre políticas públicas e 
orçamento é dialético: o orçamento prevê e autoriza as despesas para a implementação das 
políticas públicas; mas estas ficam limitadas pelas possibilidades financeiras e por valores e 
princípios como o do equilíbrio orçamentário. (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito 
Constitucional Financeiro e Tributário. V. 5. O Orçamento na Constituição. 2. ed. Rio de 
Janeiro e São Paulo: Renovar, 2000, p. 110). 

[37]     A Constituição de 1988 coloca o orçamento público como importante instrumento de 
governo para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social e político, e para 
isso, estabelece um encadeamento de três leis que se sucedem e se complementam: a Lei do 
Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 
(LOA). A proposta é que todos os planos e programas governamentais precisam estar em 
harmonia com o plano plurianual, nos termos do art. 165, § 4º da Constituição Federal, e a 
LDO deverá estar em harmonia com o PPA, nos termos do art. 166, § 4º da Constituição. 

[38]     SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível, mínimo existencial e direitos 
humanos. Interesse público. V. 7, nº. 32, julho/agosto, 2005, p. 220-221. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2208



[39]     Com relação aos limites constitucionais formais no âmbito da despesa pública, estes se 
encontram expressos, por exemplo, nos seguintes dispositivos constitucionais: (i) art. 212, que 
determina o dever da União, Estados, DF e Municípios em aplicar determinada porcentagem 
na manutenção e desenvolvimento do ensino; (ii) art. 198, § 2º, que determina percentual para 
aplicação em ações e serviços de saúde pela União, Estados, DF e Municípios; (iii) art. 60, § 
1º, 71, 72, 79 e 80 do ADCT, que tratam de fundos destinados ao atendimento de 
determinados valores constitucionais; (iv) art. 100, que trata do pagamento de precatórios 
decorrentes de débitos judiciais contra o Estado, todos transitados em julgado. 

[40]     Quanto aos considerados materiais, estes são representados através dos valores, 
objetivos e programas apresentados pelo texto constitucional e condensados, sobretudo, no 
artigo 3º da Constituição Federal de 1988, onde constam descritos os objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil. 

[41]     SCAFF, op. cit., p. 220. 

[42]     A justiciabilidade corresponde à possibilidade de se alcançar em decorrência do Poder 
Judiciário. A justiciabilidade das políticas públicas, dos Direitos Humanos econômicos, 
sociais e culturais é a possibilidade de efetiva aplicação, através de mecanismos jurídicos de 
exigibilidade, de tais direitos, gerada pelo fato de que tais direitos têm valor fundamental. 

[43]     BUCCI, op. cit., p. 273. 

[44]     BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 584. 

[45]     (...) 4. Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política nacional, 
erigida mediante consulta das expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por 
isso que cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias enquanto letras 
mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos consagrados em normas menores como 
Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os 
direitos consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais da 
nação sejam relegados a segundo plano. Prometendo o Estado o direito à saúde, cumpre 
adimpli-lo, porquanto a vontade política e constitucional, para utilizarmos a expressão de 
Konrad Hesse, foi no sentido da erradicação da miséria que assola o país. O direito à saúde da 
criança e do adolescente é consagrado em regra com normatividade mais do que suficiente, 
porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado. (...) 6. A 
determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do judiciário na 
esfera da administração. Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos 
direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem 
admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea. (...) 8. Afastada a tese 
descabida da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza 
da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria 
seja, somente nesse particular, constitucional, porém sem importância revela-se essa 
categorização, tendo em vista a explicitude do ECA, inequívoca se revela a normatividade 
suficiente à promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito consagrado no 
preceito educacional. 9. As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda 
direitos senão promessas de lege ferenda, encartando-se na esfera insindicável pelo Poder 
Judiciário, qual a da oportunidade de sua implementação. 10. Diversa é a hipótese segundo a 
qual a Constituição Federal consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, 
impondo-se ao judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2209



com repercussão na esfera orçamentária. (...) (STJ, REsp 577836 / SC, Primeira Turma, Rel. 
Min. LUIZ FUX, DJ 28.02.2005). 

[46]     KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os 
(des)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Fabris, 2002, p. 45 e ss. 

[47]     No mesmo sentido do caso destacado no STJ, REsp 577836/SC, ilustrado na nota 48, o 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o direito de uma criança em ter seu 
tratamento no exterior, com custo superior a 150 mil dólares, custeado pelo Estado. Eis a 
decisão: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR 
DETERMINANDO AO ESTADO O DEPÓSITO DE NUMERÁRIO PARA 
TRATAMENTO DA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENE EM CLÍNICA 
NORTEAMERICANA. DEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARS. 
ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TRANSPLANTE DE CÉLULAS. RESULTADOS 
NÃO COMPROVADOS CIENTIFICAMENTE. RELUTÂNCIA DO PODER PÚBLICO EM 
CUSTEAR A TERAPIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRIORIDADE ABSOLUTA A 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ARTS. 196 E 227, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA 
EFETIVIDADE. APARENTE CONFLITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. 
PREVALÊNCIA DA QUE TUTELA O BEM JURÍDICO MAIS RELEVANTE (TJSC, Ag. 
de Inst., n. 97.000511-3, Rel. Des. Relator: Des. Sérgio Paladino, julg. 18/09/1997). 

[48]     A Corte alemã analisou uma demanda judicial apresentada por estudantes que ficaram 
fora de escolas de medicina de Hamburgo e Munique devido à política de limitação do 
número de vagas em cursos superiores adotada pela Alemanha no ano de 1960. A pretensão 
foi fundamentada no artigo 12 da Lei Fundamental daquele Estado, segundo a qual "todos os 
alemães têm direito a escolher livremente sua profissão, local de trabalho e seu centro de 
formação". 

[49]     SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001. p. 265. 

[50]     SARLET, op. cit., p. 267 

[51]     SARLET, op. cit., p. 268 

[52]     BARCELLOS, Ana Paula. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2002, p. 
237. 

[53]     BARCELLOS, op. cit., p. 238. 

[54]     "(...) É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande 
medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do 
Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira 
da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material 
referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se 
mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida 
manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial 
que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de 
inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2210



condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 
"reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não 
pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, 
puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados 
de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)" (STF, ADPF n. 45, Rel. Min. Celso de 
Mello, julg. 29.04.04). 

[55]     "(...) 1. A hipótese dos autos cuida da possibilidade de bloqueio de verbas públicas do 
Estado do Rio Grande do Sul, pelo não-cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos 
a pessoa portadora de doença grave, como meio coercitivo para impor o cumprimento de 
medida antecipatória ou de sentença definitiva da obrigação de fazer ou de entregar coisa. 
(arts. 461 e 461-A do CPC). 2. A negativa de fornecimento de um medicamento de uso 
imprescindível, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, per si, viola a 
Constituição Federal, pois a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados 
em primeiro plano. 3. A decisão que determina o fornecimento de medicamento não está 
sujeita ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos 
públicos, mas de verdadeira observância da legalidade. 4. O bloqueio da conta bancária da 
Fazenda Pública possui características semelhantes ao seqüestro e encontra respaldo no art. 
461, § 5º, do CPC, posto tratar-se não de norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o 
juiz de ofício ou a requerimento da parte a determinar as medidas assecuratórias para o 
cumprimento da tutela específica. (...)" (STJ, Resp nº 874.630/RS, Segunda Turma, Rel. Min. 
Humberto Martins, julg. 21.09.06). 

[56]     BARCELLOS, op. cit., p. 239. 

[57]     Ainda que não seja a arena para explicitar a relação entre a política pública e a norma 
política, vale o destaque de DERANI, em que, segundo a autora, "a política pública surge a 
partir de uma construção normativa", o que implica dizer que "estruturalmente a base da 
política é o direito". Portanto, no processo de escolhas, a serem feitas pelo Estado, para 
definição de políticas públicas, deve-se reconhecer e "assumir-se a força normativa das 
normas políticas, essenciais para a construção dos direitos fundamentais". Isto porque, como 
esclarece DERANI, "Normas reguladoras da construção de políticas públicas são normas 
políticas. A norma política é prescrição que traz os elementos para a construção da política 
pública. Como e por que meios. Ela trás programas e também prescreve condutas" (DERANI, 
Cristiane. Política pública e a norma política. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 
Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 131-142). 

[58]     Interessante é que nesse processo de ponderação, a racionalidade econômica, enquanto 
limitação de recursos e de capacidade de disposição destes recursos, incorpora-se diretamente 
à racionalidade do ente julgador, de modo a compor mais um elemento para determinação da 
proporcionalidade. E, a propósito da proporcionalidade, o Ministro Gilmar MENDES assim 
consignou em seu voto na decisão que julgou improcedente pedido de intervenção federal no 
Estado de São Paulo, em face do não pagamento de precatórios judiciais. Vejamos: "Em 
síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a 
determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais de 
modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da 
aplicação das máximas que integram o princípio da proporcionalidade. São três as máximas 
parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a 
proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei (...) há de perquirir-se, na 
aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens 
constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2211



produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos 
gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma 
relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do 
princípio contraposto)" (STF, IF 139-1/SP ; Órgão Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 
19.03.03). Disponível: www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp. Acesso: 
13 mar. 2010. 

[59]     BARCELLOS, op. cit., p. 142. 

[60]     SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p 90. 

[61]     SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2000, p. 
10. 

[62]     SEN, op. cit., p. 12. 

[63]     MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. Ed Atlas, São Paulo, 2001, p. 129. 

[64]     SILVA, José Afonso de. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo. 14ª ed., 
Malheiros. 2001, p. 197. 

[65]     Voto do Ministro Celso de Melo na ADI n. 3540-MC/DF: "A questão do meio 
ambiente, hoje, especialmente em função da Declaração de Estocolmo sobre o Meio 
Ambiente (1972) e das conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio/92), passou a compor um dos tópicos mais expressivos da nova agenda 
internacional (GERALDO EULÁLIO N SILVA, Direito Ambiental Internacional, 2002, Thex 
Editora), particularmente no ponto em que se reconheceu, ao gênero humano, o direito 
fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida adequada, em ambiente 
que lhe permita desenvolver todas as suas potencialidades em clima de dignidade e de bem-
estar." (Disponível: <http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. 
Acesso: 12 mar. 2011). 

[66]     TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente. 
Paralelo dos Sistemas de Proteção Internacional. Santo Antonio Fabris Editos: Porto Alegre, 
1993, p. 83. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2212



O DIREITO FUNDAMENTAL A UM AMBIENTE SAUDÁVEL: A 
PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA NA REGIÃO AMAZÔNICA E SEUS 
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RESUMO 
O Brasil adotou o modo de produção capitalista. Ocorre, que no momento em que o planeta 
dá mostras de desgaste provocado pela exploração desenfreada dos recursos naturais. Essa 
característica capitalista tem sofrido uma forte pressão social com o advento do consumo 
consciente, ou seja, o consumidor passa a analisar os impactos do ato de consumir, e exige 
uma postura ecologicamente correta das empresas. Essa nova forma de pensar tem gerado 
muita polêmica do ponto de vista político, econômico e ambiental. Nesta direção destacamos 
os embargos econômicos da União Européia que não importa carne bovina oriunda da 
Amazônia.  
PALAVRAS-CHAVE: CONSUMO CONSCIENTE; CAPITALISMO;  MEIO AMBIENTE; 
EMBARGO ECONÔMICO 
 
ABSTRACT 
Brazil adopted the capitalist mode of production. Occurs, at which time the planet is showing 
signs of wear caused by the uncontrolled exploitation of natural resources. This characteristic 
has been a strong capitalist social pressure with the advent of conscious consumption, the 
consumer begins to analyze the impacts of the act of consuming, and requires an attitude of 
eco-friendly companies. This new way of thinking has generated much controversy from the 
standpoint of political, economic and environmental. In this way we highlight the economic 
embargo the European Union that do not import any beef from the Amazon. 
KEYWORDS: CONSCIOUS CONSUMPTION; CAPITALISM; ENVIRONMENT; 
ECONOMIC EMBARGO 
 
 

  

1. O Direito Fundamental ao Meio Ambiente Equilibrado 

             

Adentrar a esse tema tão crucial para a própria vida do homem na terra é algo que requer uma 
elevada carga de amor ao semelhante. Poderíamos dizer ainda que essa amor ao próximo 
apresenta também um caráter até certo ponto egoísta porque começa-se a perceber que 
qualquer ato de desrespeito com o meio ambiente pode gerar conseqüências diretas para nós 
mesmos. 
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Conseguimos perceber, por exemplo, que o simples ato de consumir um refrigerante pode 
causar um impacto ambiental. Ter essa ciência de que somos nós os responsáveis por boa 
parte das alterações climáticas é o primeiro passo para que a humanidade possa iniciar um 
novo caminho rumo a um futuro mais feliz do que o que foi traçado até o presente momento. 

Os dados dos institutos sérios são em alguns casos assustadores, o noticiário sempre tem nos 
trazido informações sobre catástrofes cada vez mais constantes. Neste contexto é salutar que a 
humanidade entenda que durante décadas utilizamos o planeta sem nos preocupar com a sua 
"saúde" sem nos preocupar com o seu pode de renovação. 

O fato que estamos percebendo é que a utilização dos recursos naturais de maneira irracional 
poderá acelerar o processo de sofrimento do ser humano num futuro não muito distante. 

Neste diapasão poderíamos dizer que a questão ambiental tem ganhado destaque e força na 
agenda mundial. Os países perceberam que é chegada a hora de lançar mão de novos modelos 
que possam garantir uma sadia qualidade de vida no futuro. A questão ambiental extrapola as 
barreiras dos Estados para adquirir contornos inerentes a condição humana. 

Dessa forma o direito de um cidadão brasileiro de ter um meio ambiente equilibrado é o 
mesmo de um cidadão português, ou de um chinês. O ser humano faz parte do ecossistema 
mundial, e por isso quando se desmata 200 metros quadrados de floresta amazônica estamos 
cometendo um dano a toda a humanidade. 

O cientista político Norberto Bobbio e uma de suas obras durante um discurso com Maurizio 
Viroli foi indagado sobre o fato de ter escrito um livro denominada a era dos direitos, e se 
para que pudéssemos ter direito necessariamente não deveríamos ter deveres. Bobbio então 
responde que isso é uma condição e não uma opção, ou seja, ter direito implica a existência de 
um dever (BOBBIO, VIROLI, 2007). 

Na mesma direção falar em direito fundamental necessariamente implica uma abordagem 
conjunta com o que o professor Ingo Wolfgang Sarlet denominou de dever fundamental 
(SARLET, 2009, p. 226) 

Os deveres fundamentais - como já referido - guardam íntima (embora não exclusiva) 
vinculação com a assim designada dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Com efeito, 
já foi assentado que os direitos fundamentais, além de dizerem respeito à tutela e promoção da 
pessoa na sua individualidade, considerada como titular de direitos, representam valores da 
comunidade no seu conjunto, valores estes que o Estado e a sociedade devem respeitar, 
proteger e promover. É neste sentido que não se deveria esquecer que direitos (fundamentais 
ou não) não podem ter uma existência pautada pela desconsideração recíproca. Não é à toa 
que a máxima de que direitos não podem existir sem deveres segue atual e mais do que nunca 
exige ser levada a sério, ainda mais quando na atual CF houve menção expressa, juntamente 
com os direitos, a deveres fundamentais, como dá conta a redação do artigo 5º, caput, ao se 
referir aos direitos e deveres individuais e coletivos, isto sem levar em conta outras 
referências diretas a deveres ao longo do texto constitucional. 

            Feita essa ponderação sobre os que são e qual sue relação com os direitos 
fundamentais agora trataremos de buscar uma definição para o que são os direitos 
fundamentais e constatação de que o direito a um meio ambiente ecologicamente controlado é 
um direito fundamental. Sendo assim recorremos a algumas definições do que sejam os 
direitos fundamentais, para Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins (DIMOULIS, MARTINS, 
2008, p. 54) 
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Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), 
contidas em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo 
dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da 
liberdade individual. 

            Neste norte o Professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS - 
Unidade de Paranaíba), Mário Lúcio Garcez Calil elaborou uma definição importante para os 
direitos fundamentais (CALIL, 2009, p. 138) 

Os direitos fundamentais são frutos de um processo histórico longo e complexo, que demanda 
estudo aprofundado. Apesar de algumas notícias históricas que remontam a antigüidade, 
pode-se considerar que nasceram da necessidade de contenção dos poderes estatais de 
intervenção nas liberdades dos cidadãos, surgem em uma dimensão defensiva, de direitos 
subjetivos colocados em desfavor do ente estatal, colocando, em tese, todos em situação de 
igualdade. 

            Podemos deduzir dos ensinamentos dos autores acima que a necessidade de contenção 
dos atos do Estado, ou melhor, da interferência do "Leviatã" na esfera individual fez nascer os 
direitos fundamentais. Importante frisarmos aqui que este Estado foi uma criação do próprio 
indivíduo mediante mutuo acordo, foi o que grosso modo, Rousseau denominou de contrato 
social. 

            Embora não esteja previsto no Título II da Constituição Federal que regula os direitos 
e garantias fundamentais o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado foi previsto no 
artigo 225 do texto Constitucional; "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações". 

            O fato de esse direito não estar no rol do artigo 5º da Constituição não o exclui do rol 
dos direitos fundamentais conforme nos ensina o Ingo Wolfgang (SARLET, 2009, p. 64-65) 

Três características consensualmente atribuídas à Constituição de 1988 podem ser 
consideradas (ao menos em parte) como extensivas ao título dos direitos fundamentais, 
nomeadamente  seu caráter analítico, seu pluralismo e seu forte cunho programático e 
dirigente. [...] Este cunho analítico e regulamentista reflete-se também no Título II (dos 
Direitos e Garantias Fundamentais), que contem ao todo sete artigos, seis parágrafos e cento e 
nove incisos, sem se fazer menção aqui aos diversos direitos fundamentais dispersos pelo 
restante do texto constitucional. 

            Então podemos perceber que os direitos fundamentais estão espalhados por todo o 
corpo constitucional, não sendo um pré-requisito de validade para a constatação do direito 
fundamental a sua inserção no artigo 5º da Constituição Federal. 

            Devemos ainda fazer uma análise acerca do direito fundamental a um ambiente 
ecologicamente equilibrado, pois segundo a definição de Mario Lúcio Garcez Calil os direitos 
fundamentais surgiram da necessidade de limitar a atuação do Estado na esfera individual. 
Mas recorrendo ao artigo 225 da Constituição Federal podemos perceber que o legislador 
dividiu a competência para garantir o referido direito, com a coletividade. 

            Não obstante, nem sempre um direito individual representa a retração das ações do 
Estado, pois por vezes este Estado deverá agir ao invés de se afastar. Para explicar tal 
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raciocínio devemos recorrer a teoria do status de Jellinek, que foi exposta na obra de Robert 
Alexy. Nesta teoria Jellinek apresenta quatro status que são: passivo ou subectionis; negativo 
ou libertatis; positivo ou civitatis; e o ativo ou de cidadania ativa (ALEXY, 2008, p. 255). 

            O status passivo é aquele em que o indivíduo encontrasse sujeito ao Estado que lhe 
determina uma série de obrigações individuais. Quanto ao negativo Jellinek ensinava que se 
refere a uma "região" completamente livre da interferência do Estado onde o indivíduo é 
soberano. O positivo nos ensina que ao contrário do anterior o cidadão tem o direito de 
receber ações do Estado que visem garantir os direitos do indivíduo. No ativo o dever de agir 
passa a ser do indivíduo como por exemplo o direito de votar (ALEXY, 2008). 

            Ocorre, que ao tratarmos de uma questão tão relevante quanto a de um ecossistema 
equilibrado, direito fundamental do indivíduo, não podemos esperar uma ação ou omissão 
apenas do Estado. Nós indivíduos também temos dever e podemos atuar para garantir esse 
nosso direito. Evidente que o Estado entra com todo o seu aparato jurídico e administrativo e 
aos consumidores cabe entrar com o boicote a todo aquele que não respeita o Meio 
Ambiente.  

  

2. A Produção de carne na região Amazônica e seus efeitos. 

            O cantor Roberto Carlos compôs uma música denominada "Amazônia", a letra foi 
escrita em parceria com Erasmo Carlos. Na citada canção um fragmento nos chama a atenção, 
é quando no refrão se canta: "Amazônia insônia do mundo". Percebemos de fato que a região 
amazônica é constante tema no noticiário internacional, seja pelo desmatamento, seja pelas 
ações de guerrilhas. 

Mas afinal, o que é a Amazônia? Qual a sua importância para o equilíbrio do planeta? De fato 
os números da floresta amazônica são interessantes e expressivos (REPÓRTER TERRA, 
2010) 

Apenas 1/5 das florestas nativas do planeta continuam intocadas. Dos remanescentes 
florestais, aproximadamente 1/3 está concentrado na Amazônia. A área total de Floresta 
Amazônica (mais de 6 milhões km²) tem quase o tamanho da Austrália, é maior do que a 
Europa Ocidental e quase tão grande quanto os EUA. A floresta está presente em 9 países: 
Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Suriname, Guiana Francesa, Guiana e Brasil. A 
Bacia Amazônica é o maior reservatório de água doce do planeta. Quase 1/5 de toda a água do 
globo flui através de seus rios. O Rio Amazonas tem 6.868 km de extensão (a mesma 
distância que separa a cidade de Nova Iorque da capital alemã Berlim). O ponto mais 
profundo do Rio Amazonas chega a 120m, o que é suficiente para mergulhar a Estátua da 
Liberdade inteira (que tem 91,5 m de altura). Em alguns rios, a diferença entre o nível da água 
na estação seca e durante a cheia é igual à altura de um edifício de 8 andares. Existem mais 
espécies de plantas em apenas um hectare de floresta amazônica do que em todo o continente 
europeu. Mais de 200 espécies de árvores podem ser contadas em um único hectare e já foram 
identificadas 72 formigas diferentes vivendo em apenas uma árvore. Nos rios que cortam a 
floresta, existem 30 vezes mais espécies de peixes do que em todos os cursos d'água da 
Europa. Mais de 30 mil tipos de plantas já foram catalogados, mas suspeita-se que outros 20 
mil permaneçam desconhecidos. 

Tais dados nos dão uma clara noção de o porque a região amazônica desperta tanta atenção. 
Essa importância se reflete em nosso texto constitucional, mais especificamente no  § 4º  do 
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artigo 225 "A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais". 

A floresta amazônica tem proteção constitucional e deve ser protegida, afinal o "pulmão do 
mundo" como é denominada por alguns tem sofrido muito nas últimas décadas com o 
desmatamento promovido pelo homem no desejo de expandir as fronteiras agrícolas do país. 
Vimos no Brasil o noticiário dar-no0s a noticia que são desmatadas por dia vários campos de 
futebol na Amazônia. 

Vendo esse quadro triste e preocupante o Brasil e outros países começaram a buscar 
instrumentos que possam conter esse avanço da agricultura sobre a mata. Os países 
importadores de produtos brasileiros passaram a impor embargo econômico ao Brasil pelo 
fato de alguns destes produtos serem produzidos em região de floresta amazônica. 

Então este foi o meio de fazer com que o Brasil iniciasse um processo de cuidado maior com 
a floresta amazônica. Foi preciso por em risco o lucro de um grupo produtor para que se 
atentasse para uma questão importante para todo o planeta. Nesta direção (VIALLI, 2010) 

O embaixador e ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero disse ontem que o embargo 
europeu à carne brasileira tende a crescer, à medida que a Europa tomar conhecimento de que 
boa parte da criação de bovinos avança sobre a Amazônia. [...] Para Ricupero, o País não está 
se preocupando com questões que podem vir a restringir mercados para o produto brasileiro 
no futuro próximo. "Hoje é a carne, não faz muito tempo foi a soja, tanto que os produtores 
tiveram que assumir um compromisso de que não exportariam soja oriunda das zonas 
desmatadas. Então, passo a passo, nós vamos fechando mercados", afirmou Ricupero. 
Segundo o embaixador, a Amazônia está se transformando em um imenso e improdutivo 
curral. "No fundo, o que você tem na Amazônia hoje é apenas a extração ilegal de madeira, a 
queimada para colocar gado, depois de algum tempo aquilo degenera, porque o solo é pobre e 
essas áreas são abandonadas." Ricupero criticou duramente o governo Lula. "O governo não é 
capaz de definir o modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia", afirmou. 

            Interessante o posicionamento de Ricupero de que a Amazônia esta se transformando 
em um "imenso curral improdutivo". É preciso saber a quem serve o conhecimento do 
embaixador e ex-ministro da fazenda? Com certeza não é a um ecossistema equilibrado. 
Ainda na linha contrária ao embargo (VIALLI, 2010) 

Grandes frigoríficos, como JBS Friboi, Grupo Bertin e Marfrig estão direcionando a produção 
que seria exportada para a União Européia para outros destinos e também para o mercado 
interno. Isso já traz reflexos ao preço da carne nos açougues - em São Paulo, o preço da carne 
de primeira teve queda de 2,63% na segunda semana de fevereiro, segundo dados da 
Fundação Procon-SP divulgados ontem. Para Antenor Nogueira, presidente do Fórum 
Nacional da Pecuária de Corte da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), teria sido 
melhor se o governo brasileiro não tivesse enviado lista nenhuma à UE. "Nós não queríamos 
que mandassem a lista, fosse de 300, 500 ou 2 mil propriedades, pois a totalidade das 
fazendas tem condições de exportar", afirmou. "A realidade é que o embargo europeu não 
passa de reserva de mercado". 

            O que muito nos chama a atenção é o fato de que as análises feitas sobre o referido 
embargo são apenas no viés econômico, ou melhor, no quanto as empresas deixaram de 
faturar. Realmente devemos retirar a venda alguns tentam colocar nos olhos da sociedade e 
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realmente passar a analisar com profundidade a questão ambiental brasileira e mundial. Na 
contramão destes nobres senhores (STEHFEST, 2010) 

Na opinião da bióloga e cientista ambiental holandesa Elke Stehfest, o desmatamento 
realizado para a agricultura, seja para plantio de alimentos ou para o plantio de pastagens para 
o gado, é o fator de maior impacto na diminuição da Floresta Amazônica. Na entrevista que 
concedeu ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU por e-mail, a pesquisadora que trabalha na 
Agência de Avaliação Ambiental da Holanda, na equipe IMAGE, destaca o "forte efeito da 
produção pecuária, especialmente criação de gado, sobre o efeito estufa". Isso é confirmado 
no estudo que realizaram, acentua. A equipe IMAGE esteve extensivamente envolvida no 
recente relatório do IPCC e em vários outros estudos e avaliações sobre mudanças ambientais 
globais. 

            Percebemos uma certa coerência no modo de analisar da referida bióloga, tendo em 
vista, principalmente, o fato de como é conduzida a pecuária brasileira onde se necessita de 
uma grande área de pastagens para a criação de animais. No Brasil ainda é exceção o modo de 
produção intensiva muito peculiar em países como os Estados Unidos. Isso gera impactos 
ambientais de proporção ímpar (STEHFEST, 2010) 

O desmatamento para a agricultura, tanto para plantio quanto para pastagem para o gado, é a 
mais importante razão para a degradação da Floresta Amazônica. Os efeitos desse 
desmatamento são: - perda de habitats naturais; - extinção de espécies; - degradação ou erosão 
dos solos; - efeitos hídricos como aumento de inundações; - problemas na viabilidade de 
recursos hídricos com menos tamponamento florestal; - desmatamento em larga escala pode 
causar a morte de ainda mais florestas; - queda das chuvas em áreas de plantio no leste do 
Brasil (uma vez que as nuvens/chuvas são produzidas sobre a floresta tropical amazônica). 

            Estas conseqüências num sistema ecológico que é chamado de "Pulmão do mundo" 
não são lá muito animadoras para as presentes e futuras gerações. Hoje com freqüência vemos 
manchetes dando conta de fortes secas nos rios da bacia amazônica (TERRA NOTÍCIAS, 
2010) 

A estiagem mais severa dos últimos 103 anos castigou a região amazônica no segundo 
semestre deste ano, principalmente o leste do Estado de Amazonas. A fase mais crítica da 
seca durou três meses, quando alguns rios chegaram a baixar seis centímetros por dia. 
Milhões de peixes apodreceram e morreram nos leitos de afluentes do rio Amazonas que 
serviam de fonte de água, alimentos e meio de transporte para comunidades ribeirinhas. 
Foram registrados os menores índices pluviométricos dos últimos 60 anos. Mais de 60 
municípios do interior do Estado declararam estado de calamidade pública. Mais de 160 mil 
pessoas foram atingidas e mais de mil comunidades ficaram isoladas. Cidades do Pará e do 
Ceará também foram afetadas. Para conter o desastre ambiental, o governo do Estado lançou 
um programa de emergência de distribuição de cestas básicas para mais de 150 mil famílias. 
Além disso, o Ministério da Integração Nacional repassou ao Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS) R$ 5 milhões destinados à aquisição de cinco mil cestas básicas. O Ministério 
da Saúde, por sua vez, também definiu a composição dos kits de medicamentos básicos que 
foram remetidos para a região assolada pela estiagem. Os materiais foram enviados por tropas 
do Exército e de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Percebe-se então que a questão da seca na bacia amazônica além de gerar um problema 
ambiental de conseqüências catastróficas, não só para o Brasil, pode gerar também um 
problema social, pois as populações que dependem do rio para conseguir seu sustento ficam 
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diretamente prejudicadas, uma vez que não conseguem se deslocar e muito menos pescar, sem 
falarmos na questão da saúde pública (MENEZES, 2010) 

É perceptível a apreensão geral causada pela seca que assola o Amazonas. Em minhas viagens 
às regiões de Lábrea (rio Purus) e Urucurituba (rio Amazonas) e andanças pelo entorno de 
Manaus, percebo que este não parece ser apenas um ano atípico de forte vazante.  Não tomo 
meu tempo de Amazônia como referência: as pessoas mais antigas dessas regiões estão 
assustadas com o que estão vendo e vivendo ao longo dos rios. Abaixo de Itacoatiara (230 km 
de Manaus), os bancos de areia no meio do Amazonas formam praias imensas, que os 
moradores também nunca tinham visto. Há trechos em que elas estão quase fechando paranás 
(braços ou furos do rio). Nos rios Madeira e Purus, o transporte está bastante dificultado, com 
encalhes freqüentes de balsas, e grandes prejuízos até para os produtores e transportadores de 
soja em grão para o Porto de Itacoatiara.  Em direção ao Acre, no rio Purus, só se navega com 
embarcações muito pequenas. No Alto Solimões, entre Tefé e Tabatinga, a 1.000 km de 
Manaus, o calado do rio chegou a 2 m, historicamente o mais baixo da região (em secas 
normais é de 4,5 m), obrigando os barcos a navegarem somente durante o dia e Tabatinga a 
mudar seu porto de lugar. Os lagos e braços de rios estão se isolando, com grande mortandade 
de peixes (e risco de contaminação das pessoas que se alimentarem desses peixes), com 
esperada baixa na reprodução deste ano e na produção pesqueira nos próximos anos, uma vez 
que a maioria das espécies de peixes se reproduz em lagos e não consegue chegar até eles. 
Doenças contagiosas e virais como o Cólera - que matou 159 pessoas entre 1991 e 1998 -, o 
Rotavirus (latente no sul do estado, com 11 mortes em Ipixuna), Doenças Diarréicas Agudas 
(DDA), Hepatite A e a Febre Tifóide podem se proliferar, em função da maior concentração 
desses patógenos causada pela diminuição drástica do volume de água nos rios e lagos e pela 
escassez de água potável, que já começa a se verificar no interior do estado. 

Nesta direção o poder público deve tomar suas atitudes para evitar que eventos como este não 
voltem a acontecer. Neste rumo deve-se destacar a postura do Ministério Público Federal que 
tem movido a sua estrutura para coibir o desmatamento na floresta amazônica e para fazer 
com que a sede por lucros não cause mais prejuízos do que o que podemos constatar 
facilmente (MPF-PA, 2010) 

Exigências do MPF para os pecuaristas: 1. Sisbov em 1 ano. Implantar o sistema público 
de rastreamento do gado (Sisbov) em até 12 meses contados da assinatura do TAC. 2. Não 
desmatamento de novas áreas. Não desmatar novas áreas para criação de gado, promovendo a 
expansão da produção apenas em áreas já desmatadas e legalizadas quanto à existência de 
reserva legal, APP e autorizações de desmatamento. 3. Licença ambiental em 18 meses. 
Apresentar ao MPF, em até 6 meses, o comprovante de que deu entrada ao pedido de 
obtenção do Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Meio Ambiente. A licença ambiental 
deve ser obtida em um prazo máximo de 18 meses. 4. Mapa georreferenciado em 6 meses. 
Apresentar ao MPF, em até 3 meses contados da assinatura do TAC, mapa georreferenciado 
contendo o polígono com os limites da propriedade rural. 5. No caso de APP ou reserva 
degradada, apresentar ao MPF, em até 6 meses, plano de recuperação das áreas com espécies 
nativas, sendo que, para APP a recuperação deve se iniciar em até dois meses após a 
apresentação do plano recuperando 50% da área degradada no primeiro ano e 50% no ano 
seguinte e, para Reserva Legal, a recomposição se dará mediante o plantio, a cada 3 anos, de 
no mínimo 1/10 da área total necessária a sua complementação com espécies nativas 
conforme art. 44 do Código Florestal. 6. Regularização fundiária em 18 meses. Apresentar ao 
MPF, em até 6 meses, comprovante de que pediu regularização fundiária do imóvel junto ao 
Incra ou instituto de terras estadual. A regularização fundiária deve ser obtida em prazo 
máximo de 18 meses. Exigências do MPF para os frigoríficos: 1. Aquisição de gado bovino 
somente de fornecedores que não figurem nas listas de áreas embargadas e de trabalho 
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escravo divulgadas na internet pelo Ibama e pelo Ministério do Trabalho. 2. Proibição de 
aquisição de gado de fazendas pertencentes a pecuaristas que venham a ser processados, 
criminal ou civilmente, pelo MPF e MP Estadual por trabalho escravo, crimes ambientais ou 
conflitos agrários. 3. Aquisição de gado bovino somente de fornecedores que não tenham 
condenação por invasão em terras indígenas, por violência agrária, por grilagem de terra e/ou 
por desmatamento. 4. Proibição de aquisição de gado bovino de fornecedores que estejam 
causando lesão, apurada em procedimento administrativo do MPF, a interesses ligados à 
questão indígena, de quilombolas e populações tradicionais clientes da reforma agrária. 5. 
Proibição de aquisição de gado oriundo de imóveis rurais desmatados a partir de janeiro de 
2006. Informação completa sobre origem do produto à sociedade e a varejistas, atacadistas e 
industriais. Auditoria periódica dos sistemas de controle da atividade. 6. Informar aos seus 
compradores, e em todas as embalagens de produtos comercializados, a fazenda (com o 
respectivo município) de origem do gado. 7. Exigir dos fornecedores, em até 12 meses, a 
implementação do Sistema Público de Rastreamento do Gado (Sisbov), realizando, após esse 
período, auditoria para avaliar o correto funcionamento desse sistema. 8 -Exigir que todos os 
fornecedores apresentem o mapa georeferenciado dos limites (polígono) do imóvel rural em, 
no máximo, três meses a partir da assinatura do TAC. 9 - Exigir que todos os fornecedores 
apresentem ao frigorífico e ao MPF mapa georeferenciado do imóvel rural em, no máximo, 
seis meses a partir da assinatura do TAC. 10 - Exigir que o fornecedor apresente ao 
frigorífico, em até 6 meses, o comprovante de que deu entrada ao pedido de obtenção do 
Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 11 - Exigir que todos 
os fornecedores apresentem, em até 6 meses, um plano de recuperação de APP e reserva legal 
dos imóveis com espécies nativas de acordo com a legislação específica. 12 - Realização de 
auditoria anual independente, que poderá ser amostral, para avaliar o cumprimento dos 
objetivos e cronograma estabelecidos no plano de recuperação das APPs e reservas legais. 13 
- Exigir que seus fornecedores apresentem ao Incra ou ao Instituto de Terras estadual pedido 
de regularização fundiária do imóvel no prazo máximo de 6 meses contados da assinatura do 
TAC. 

                O Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, também acompanhou o MPF-PA 
nesta sua ação em prol do combate ao desmatamento da floresta amazônica. Importante ainda 
é destacar que o Greenpeace também contribui para que o MPF-PA pudesse concretizar esse 
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. O IDEC (2010) apresenta detalhes importantes 
sobre a "Campanha Carne Legal". 

            Tal campanha, ou ação, do MPF-PA gerou resultados muito positivos. Segundo dados 
trazidos pelo IDEC (2010) a atuação do MPF-PA não se iniciou no fim do ano de 2009. 
Enquanto que o IDEC já pesquisava o tema desde o ano de 2008. Ratifique-se então o fato 
dos avanços auferidos, não somente pelo Brasil, mas pela humanidade (IDEC, 2010) 

Pode parecer pouco, mas é um grande passo. Em pesquisas anteriores do Idec, publicadas na 
Revista do Idec em junho de 2008 e fevereiro de 2009 (poucos meses antes do acordo entre 
frigoríficos e o MPF-PA), ficou claro que nenhum dos elos da cadeia estava preocupado com 
as condições da pecuária. De lá para cá algo mudou. "Essa passou a ser uma preocupação das 
empresas do setor frigorífico, do varejo e da fabricação de artigos que utilizam subprodutos 
bovinos como matéria-prima. A prova é que o MPF-PA vem sendo procurado por grupos 
nacionais e internacionais como Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar, Gucci, Nike e 
Timberland, para apresentar os esforços da pecuária paraense em alcançar patamares de 
sustentabilidade", afirma Daniel César Azeredo Avelino, procurador da República no Pará. 

                Ocorre, que precisamos, principalmente, levar a mensagem de que poderemos 
alterar esse quadro quando nós consumidores entendermos o nosso papel dentro da estrutura 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2220
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNITOLEDO – Centro Universitário Toledo



capitalista e romper com o atual paradigma da aceitação pura e simples do que o mercado nos 
direciona. E definitivamente passarmos a escolher os produtos que não estejam ligados as 
empresas que exploram o trabalho infantil e escravo, e que não respeitam a natureza. 

            Isso é o que se denomina consumo consciente, ou seja, o consumidor tem visão de sua 
condição quanto sujeito de transformação do capitalismo. Sem essa concepção, poderão surgir 
leis, penalização, multas, etc. Mas tudo sem de fato alterar a mentalidade da cadeia produtiva. 
Ocorre, que se nos embrenharmos por esse caminho não estarão errados aqueles que fizerem 
previsões pessimistas sobre a condição humana num futuro próximo. 

            Precisamos dar ênfase para as empresas que sigam estes requisitos básicos, pois assim 
iremos instituir um novo modelo de empresa comprometida com a humanidade. Neste 
contexto seria uma covardia não divulgar as empresas que se recusaram a assinar o TAC 
proposto pelo MPF-PA, assim entendemos que os consumidores que tiverem conhecimento 
passem a não mais consumindo produtos destas empresas. 

            Antes, porém, devemos ainda destacar a atuação do Greenpeace que em 2009 propôs 
aos frigoríficos um pacto denominado desmatamento zero que tinha em linhas gerais algumas 
condições básicas que  destacamos agora: comprometimento com o não desmatamento, 
repulsa as situações sociais degradantes, rastreabilidade da produção, e compromisso dentro 
de cinco anos somente comprar animais de quem esteja legalizado (Idec, 2010). 

            Portanto, os frigoríficos Eldorado (Fiel); Independência, Mafrinorte, Rio Maria, não 
assinaram o pacto desmatamento zero (IDEC, 2010). E os frigoríficos que não assinaram o 
TAC proposto pelo MPF-PA foram: Independência, e o Marfrig (IDEC, 2010). 

Logo, o consumo consciente nos indica que devemos evitar produtos dos frigoríficos 
Eldorado (Fiel); Independência, Mafrinorte, Rio Maria, Marfrig; enquanto não se 
adequarem a este novo momento ambiental que vivemos no mundo. 

  

2.1. A importância do embargo a "carne ilegal". 

            Com certeza o planeta seria outro se o ser humano tivesse outro modo de pensar seus 
atos e principalmente os reflexos destes atos. Neste diapasão ganha cada vez mais força a 
idéia de consumo consciente (INSTITUTO AKATU, 2010) 

É consumir levando em consideração os impactos provocados pelo consumo. Explicando 
melhor: o consumidor pode, por meio de suas escolhas, buscar maximizar os impactos 
positivos e minimizar os negativos dos seus atos de consumo, e desta forma contribuir com 
seu poder de consumo para construir um mundo melhor. Isso é Consumo Consciente. Em 
poucas palavras, é um consumo com consciência de seu impacto e voltado à sustentabilidade. 

            Muito interessante pensar se o simples ato de apertar um tubo de desodorante pode 
causar um prejuízo ao meu semelhante? Ou então será que o simples ato de comprar carvão 
para assar churrasco não está contribuindo para a extinção do cerrado brasileiro e para a 
perpetuação do trabalho escravo e infantil? 

            Um dos objetivos do presente trabalho é deixar clara a idéia de que a produção se 
desestimula se não encontrar mercado consumidor para a carne de regiões de desmatamento, 
para a madeira ilegal, para as pedras preciosas extraídas ilegalmente de reservas indígenas, 
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etc. Essas práticas somente existem porque os produtos que geram encontram pessoas 
dispostas a consumi-los. 

            E é ai que temos que aproveitar o embalo dos países que tem a nobre atitude de 
boicotar esses produtos e iniciarmos uma verdadeira mudança em nossa postura quanto 
consumidores. A mudança tem que se dar no mercado externo e também no interno, pois 
suponha que a União Européia embargue a carne oriunda de uma fazenda situada no Estado 
do Pará que tem sua produção em zona de desmatamento (FERREIRA, 2010) 

O desmatamento na Amazônia caiu praticamente pela metade nos últimos dois anos, graças à 
"porrada no boi pirata", como diz o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, durante a 
COP-16, Conferência do Clima, em Cancún, no México. Segundo ele, o passo urgente agora é 
colocar em prática o protocolo da carne legal, que retira dos supermercados carnes 
provenientes de fazendas que invadem e desmatam para criar pastagens. A pecuária é a maior 
causa de desmatamento na região. O ex-ministro conta que uma das medidas para combater a 
destruição da floresta foi a assinatura, em dezembro do ano passado, do protocolo carne legal, 
com a associação brasileira de supermercados. "O protocolo indicava que, em um ano, 
iríamos tirar da prateleira a carne de origem ilegal. Esse prazo já venceu, mas os produtores 
de carne estão pedindo um adiamento. Estão querendo postergar mais um ano alegando uma 
série de dificuldades", denuncia. 

                Importante frisar que a informação é crucial para que o consumidor possa usar o seu 
"dever de boicotar" a carne ilegal. Ademais percebemos que a pressão social começa a surtir 
efeitos haja vista que os supermercados começam a mudar sua postura quanto a venda de 
carne ilegal em seus estabelecimentos.     

            Se a carne não for exportada e for destinada ao mercado interno a política do boicote 
aos produtos provenientes da destruição da natureza não atingirá o seu objetivo que é fazer 
com que os produtores parem de produzir de maneira destrutiva. Por isso é basilar que o 
consumidor tenha consciência de sua capacidade, de com o boicote, poder mudar toda uma 
mentalidade da cadeia produtiva. O nosso consumo tem que mudar de irracional para 
consciente, pois somente assim poderemos alterar a cadeia produtiva e o nosso próprio futuro. 

  

3. A necessidade de um novo modelo de exploração? Ou produção? 

            Desde a chegada dos portugueses ao Brasil tivemos muito presente em nossas vidas a 
idéia de exploração como sendo o mais adequado, ou pelo menos o mais comum. Porém, ao 
fazermos uma análise do resultado gerado por esse modelo de exploração podemos perceber 
que nem de longe foi o caminho correto. Por isso defendemos que um novo modelo de 
produção é o termo mais apropriado, tendo em vista entendermos que toda "exploração" é 
maléfica. 

            O capitalismo adotou um raciocínio de produção completamente inverso ao do meio 
ambiente. Transformar recursos naturais em ganhos a qualquer custo ainda que tais recursos 
não possam mais ser recompostos ao status quo. Essa lógica capitalista é algo tão primário e 
egoísta que se não for contida levará a humanidade a destruição. Mas é importante frisar mais 
uma vez a posição do consumidor nesta estrutura, pois se continuam o desmatamento é 
porque tem alguém comprando essa madeira ilegal, apenas para citar um exemplo. 
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            Cabe ao Estado usar seu braço forte para punir estes destruidores, e por outro lado 
cabe ao cidadão não consumir nada que seja proveniente de destruição ambiental. Mas antes 
disso o que precisa ficar compreendido é que não se trata de uma escolha do Estado, e do 
indivíduo que se refira a um modismo; estamos na verdade falando de uma decisão que vai 
determinar se vamos rumo ao fim, ou se vamos rumo a sobrevivência. 

            O ser humano de uma maneira irracional aumentou ao longo do tempo a sua 
capacidade de se autodestruir. O avanço científico de fato foi muito importante para a vida 
humana na terra, mas por outro lado foi capaz de produzir efeitos devastadores a toda a 
humanidade (WEYERMÜLLER, 2010, p. 66) 

Desde o advento da bomba atômica, estamos todos vivendo numa comunidade global de 
ameaças à própria existência da humanidade, a qual desenvolveu os meios necessários para 
sua própria destruição e das demais espécies. A utilização de armas nucleares em guerras ou 
atos terroristas contra centrais nucleares e a propagação de doenças representam formas de 
ameaças globalizadas, assim como ocorre com a natureza [...] A exploração do meio ambiente 
para suprir as crescentes demandas econômicas (produtivas, desenvolvimentistas) é uma 
realidade difícil de ser negada na medida em que a lógica econômica é totalmente diversa da 
ambiental. Por certo que o utilitarismo ao qual é submetida a natureza pela racionalidade do 
lucro não teve sua gênese com o fenômeno da globalização, remontando a um passado 
distante onde o meio natural era visto apenas como um "meio" ao desenvolvimento das 
habilidades humanas visando alcançar o progresso e o bem-estar dos homens, projeto que se 
cumpriu apenas para uma parte da população mundial, excluindo assim a maioria. 

            A humanidade não tem mais tempo pra pensar, é preciso mudar a postura humana com 
relação ao meio ambiente. Não obstante percebemos ainda que em meio a tantas provas de 
que a interferência humana na natureza ao longo dos anos tem causado transtornos e 
catástrofes de grande monta, existem os ditos céticos que não acreditam que essa postura nos 
levará a destruição da raça humana, preferem "pagar pra ver". 

            De fato poderíamos até duvidar e arriscar, porém a racionalidade que faltou a 
humanidade até agora não indica este como o caminho mais acertado a ser seguido, pois uma 
vez errado jamais poderemos retornar e trazer o planeta a sua condição anterior. Vendo esse 
cenário nasceu uma nova forma de pensarmos o desenvolvimento. 

Logo, percebemos o nascimento de uma idéia que difundia a possibilidade de conseguirmos 
promover o desenvolvimento de maneira harmônica com o ecossistema, ou seja, buscar uma 
melhor condição de vida ao homem sem lhe comprometer uma vida saudável no futuro. 
Podemos dizer que nascia a idéia, ou princípio do "desenvolvimento sustentável". 

O professor Celso Antonio (FIORILLO, 2007) nos ensina que essa denominação 
"desenvolvimento sustentável" talvez tenha como ponto de referência histórico a Conferência 
Mundial de Meio Ambiente que ocorreu em 1972 em Estocolmo, e que se repetiria nas 
demais convenções, inclusive na ECO-92 ocorrida no Brasil. Tal princípio é no sentido de 
coerência do ser humano com sua própria condição de pertencer ao ecossistema, e não de ser 
o dono deste (FIORILLO, 2007, p. 29) 

Constata-se que os recursos ambientais não são inesgotáveis, tornando-se inadmissível que as 
atividades econômicas desenvolvam-se alheias a esse fato. Busca-se com isso a coexistência 
harmônica entre economia e meio ambiente. Permite-se o desenvolvimento, mas de forma 
sustentável, planejada, para que os recursos hoje existentes não se esgotem ou tornem-se 
inócuos. Dessa forma, o princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a 
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manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, 
garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, 
para que futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que 
temos hoje à nossa disposição. 

            Ao longo de sua história na terra o homem sempre esteve diretamente ligado a idéia de 
buscar a perpetuação de sua vida no planeta, isso fez com que a ciência proporcionasse uma 
vida melhor, um conseqüente aumento da própria expectativa de vida do ser humano. 
Precisamos retomar essa vontade de nos perpetuarmos na terra. 

            Diz-se que precisamos "retomar a vontade de nos perpetuarmos" porque o que temos 
feito ao planeta, e conseqüentemente a nós mesmos, nas últimas décadas não tem se 
coadunado com as idéia geral de manutenção constante da vida humana na terra. Infelizmente 
depois de tudo o que foi feito no planeta escrever sobre direito ambiental se tornou algo muito 
próximo do catastrófico, isso causa um certo "pânico" ao pesquisar e a quem vier a ter acesso 
ao produto de sua pesquisa, mas de fato os dados são alarmantes, e daí a propagação quase 
que exaustiva do risco que o planeta está correndo. 

            Um novo modelo de produção se faz fundamental neste momento. Isso vai ao 
encontro com o que ensina Plauto Faraco (AZEVEDO, 2008) quando defende que nossa 
civilização foi denominada ou se deixou dominar pelo "mercado sem limites", como forma de 
uma estrutura perversa que subjuga os países periféricos e os põe para servirem as 
necessidades das nações com grande poder econômico. 

            Mas se fosse apenas na esfera política e econômica que essa dominação gerasse efeitos 
a condição humana atual não seria tão preocupante, pois os maiores e mais graves impactos 
provocados por esse sistema são sentidos no ecossistema (AZEVEDO, 2008). 

Devemos tomar cuidado também para não estigmatizarmos o modo de produção capitalista 
como o único em que a exploração desenfreada da natureza ocorra (AZEVEDO, 2008, p. 80) 
"obviamente, o desastre ambiental tenha iniciado bem antes do advento do neoliberalismo. 
São-lhe anteriores e dignos de nota os extensos danos ambientais ocorridos na Polônia e na 
ex-Tchecoslováquia, ao tempo da União Soviética". 

Logo, não se trata de viver no capitalismo, no socialismo, mas sim de qual a mentalidade 
predominante. Por isso é que precisamos romper o atual modelo que estamos seguindo, este 
modelo de sociedade nos guiou até o nossa atual situação, e que frise-se não é boa 
(AZEVEDO, 2008, p. 81) 

A situação é tal que "põe em perigo o futuro da humanidade". Com efeito, "seis milhões de 
terras aráveis desaparecem, a cada ano, em razão da desertificação. Por toda parte, a erosão e 
a superexploração corroem, em ritmo acelerado, a superfície das terras cultiváveis. O 
equilíbrio ecológico é fragilizado pela poluição industrial dos países do Norte e pela pobreza 
dos países do Sul, onde ocorre desflorestamento e desaparecimento dos terrenos de pousio". 
Do desflorestamento resulta a destruição de "um patrimônio biológico único(...), visto que as 
florestas tropicais úmidas abrigam 70% das espécies existentes. A cada ano cerca de 6.000, 
dentre elas, desaparecem". Nesse ritmo, a UICN - União Internacional para a Conservação da 
Natureza - estima que, em dez anos, 20% de todas as espécies existentes terão desaparecido. 

            Com isso percebemos que estamos diante de uma verdadeira "fábrica de destruição" 
que é o modelo de desenvolvimento, e de sociedade, que temos hoje no mundo que não é 
capaz de controlar essa destruição, ou melhor, auto-destruição. Não precisamos extinguir o 
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capitalismo, mas sim, extinguir a maneira de pensar de toda a sociedade, trata-se de uma 
mudança no plano sociocultural, e embora pareça difícil ainda é mais fácil do que despoluir o 
rio Tietê em São Paulo-SP, por exemplo. 

            Essa constatação de nossa atual situação faz ecoar nos estudiosos do tema o que hoje 
começamos a denominar de Estado Socioambiental, partindo da idéia de que vivemos uma era 
do Estado social, outro do liberal, e o nosso momento vivemos numa era de Estado que deve 
se preocupar com a questão ambiental, isso tudo se partirmos do pressuposto de que o Estado 
visa o bem comum. O tema é bem abordado por Ingo Wolfgang (SARLET, 2010, p. 19) 

O Estado de Direito (Sociambiental) contemporâneo -  a despeito da divergência na seara 
terminológica - apresenta, de acordo com a lição de Canotilho, as seguintes dimensões 
fundamentais, integradas entre si: juridicidade, democracia, sociabilidade e sustentabilidade 
ambiental, de modo que a qualificação de um Estado com Estado (Socio) Ambiental traduz-se 
em  - pelo menos - duas dimensões jurídico políticas relevantes: a) a obrigação do Estado, em 
cooperação com outros Estados e cidadãos ou grupos da sociedade civil, de promover 
políticas públicas (econômicas, educativas, de ordenamento) pautadas pelas exigências da 
sustentabilidade ecológica; e b) o dever de adoção de comportamentos públicos e privados 
amigos do ambiente, dando expressão concreta à assunção da responsabilidade dos poderes 
públicos perante as gerações futuras, mas sem descurar da necessária partilha de 
responsabilidade entre o Estado e os atores privados na consecução do objetivo constitucional 
de tutela do ambiente, consoante, aliás, anunciado expressamente no art. 225, caput, da nossa 
Lei Fundamental. 

            Essa mudança de paradigma de Estado já reflete uma modesta, mas perceptível, 
alteração em nossa sociedade e isso por si só já é motivo de comemoração, pois percebemos 
que a mudança se iniciou. Importante ainda ressaltar que essa lentidão desse processo de 
mudança pode ser acelerado basta que cada cidadão trabalhe como proliferador de idéias em 
favor de uma sadia qualidade de vida para a nossa e as futuras gerações. 

            O que será que o ser humano está esperando para concordar que o dinheiro jamais 
poderá ser comido e bebido. De que adiantará ao homem ter capital se não existir mais água 
potável, ou se o ar estiver completamente poluído? Será que é preciso ser cientista para chegar 
a essa conclusão de que estamos cegos pelo dinheiro e que quando mudarmos a forma de 
encarar a vida pode ser tarde demais? Basta ser humano, mas um humano racional. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para desenvolver o presente trabalho utilizamos o método dedutivo-indutivo para transferir os 
resultados encontrados a quem venha a ter contato com a presente produção. Nossa pesquisa 
foi basicamente bibliográfica, porém, sem deixarmos de utilizar da internet como ferramenta 
de pesquisa. 

A intenção que motivou a produção do presente trabalho é realmente alertar a população 
brasileira e até a estrangeira que venha a tomar conhecimento deste trabalho é o risco que 
estamos correndo com relação a nossa capacidade de perpetuarmos a humanidade no planeta 
terra, pois chegamos a patamares de destruição que inevitavelmente estão acelerando a 
destruição do planeta e conseqüentemente do ser humano. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2225
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNITOLEDO – Centro Universitário Toledo



Evidente que embora tenhamos buscado fugir da idéia de "apocalipse" que vem quando 
escrevemos sobre direito ambiental, percebemos que não se trata de alarmar a população, o 
fato é que ao longo de sua existência e homem foi desenvolvendo sua capacidade e o seu 
poder de destruição, por isso a dificuldade em não mostrar a destruição da natureza, que pode 
sim nos levar ao "apocalipse" sem não modificarmos a forma de pensar o desenvolvimento. 

Neste contexto o Brasil tem um papel de destaque, pois temos ecossistemas fundamentais 
para a terra como o Pantanal e a Amazônia, sendo que desta somos o país que possui a maior 
parte da floresta se comparado aos nossos vizinhos. Somos um dos maiores produtores de 
carne bovina do planeta ocorre que a ânsia por lucros maiores está nos levando a destruir a 
floresta amazônica, e daí a importância do embargo a carne produzida nesta região. 

Porém, isso não basta só o embargo dos países que importam a carne produzida no Brasil, 
pois se a os países da União Européia comprarem carne de outros estados que não possuam 
floresta amazônica como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e Rio 
Grande do Sul, e nós mercado interno não boicotarmos a carne ilegal da Amazônia, a política 
de embargo não surtirá efeito, pois  esta carne ainda será consumida. 

Por daí a importância do que se chama de consumo consciente, pois a preservação da floresta 
Amazônica é algo que interessa não somente ao povo brasileiro mas também ao planeta terra. 
Por isso O embargo a carne ilegal deve se dar pelo mercado externo e também pelo interno, 
pois sem mercado consumidor com certeza estes produtores terão que parar sua produção, e 
com isso estaremos preservando a Amazônia. 

Não podemos esperar pela "boa vontade" dos maus produtores, pois se quem sabe faz a hora 
devemos fazer o nosso momento. Momento que irá garantir a nós e as gerações futuraras o 
direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sem pessoas que 
consumam o a carne, o carvão, as pedras preciosas, a madeira, todas provenientes de 
destruição os produtores se verão obrigados a suspender a degradação ambiental.       
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O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A RESPONSABILIDADE CIVIL 
DA ATIVIDADE NUCLEAR COMO RELAÇÃO JURÍDICA 

CONTINUADA EM UMA SOCIEDADE DE RISCOS 
 

THE ENVIRONMENTAL LICENSING AND THE CIVIL LIABILITY LIKE A 
CONTINUITY JURIDICAL RELATION BY NUCLEAR ACTIVITY IN SOCIETY OF 

RISKS 
 
 
 

Abraao Soares Dias Dos Santos Graccoteste 
 

RESUMO 
Ao incorporar o conceito sociológico de risco de Ulrick Beck e Niklas Luhmann, infere-se 
que a sociedade e seus padrões globais de consumo exigem uma ordenação jurídica mínima 
para viabilizar a segurança jurídica tendo em vista o incremento do risco de danos ambientais 
futuros. Na atividade nuclear essa preocupação fica ainda mais patente, diante da regulação de 
seu licenciamento, utilização e destinação de resíduos e da responsabilidade civil por dano. 
Assim, faz-se necessário problematizar a real necessidade de utilização desta fonte de energia, 
à vista da Política Nacional de Mudanças Climáticas bem como revisitar os institutos 
jurídicos aplicáveis a esta atividade, sob a ótica dos princípios ambientais presentes na 
Constituição da República de 1988, principalmente no tocante à constitucionalidade formal da 
Resolução CONAMA nº 237/97, sobre licenciamento ambiental, ao prazo prescricional, à 
limitação do quantum indenizatório e ao juízo competente para o julgamento da causa, 
presentes nas legislações específicas sobre essa atividade incrementadora de riscos. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AMBIENTAL. DIREITO NUCLEAR. 
LICENCIAMENTO. RESÍDUOS RADIOATIVOS E NUCLEARES. RISCO. SEGURANÇA 
JURÍDICA.RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
ABSTRACT 
To embed the sociological concept of risk of the Ulrick Beck and Niklas Luhmann, 
understand than society and its global consumption patterns require a minimum to enable 
sorting legal certainty in the face of increased risk of future environmental damage. In nuclear 
activity that concern becomes even more apparent, on the regulation of its licensing, use and 
waste disposal and civil liability for damage. Thus, it is necessary to the real need to be 
checked by using this energy source, on the national political climate as well as revisit the 
legal institutes applicables to this activity from the perspective of environmental principles 
contained in the Constitution of 1988, mainly regarding the constitutionality of the formal 
Resolution CONAMA nº 237/97 on environmental licensing, the limitation, the limitation of 
indemnify quantum and competent judge for the judgment, present in specific statutory law 
on this activity increase of risks. 
KEYWORDS: ENVIRONMENTAL LAW. NUCLEAR LAW. LICENSING. NUCLEAR 
AND RADIOACTIVE RESTS. RISK. JURIDICAL CERTAINTIES. CIVIL LIABILITY 
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01 - INTRODUÇÃO 

  

Considerado como a extensão do direito à vida, o Direito Ambiental até outrora mantinha a 
preocupação com a prevenção e a reparação do dano ambiental, sob a perspectiva dos danos 
passados e presentes. No entanto, o feixe de normas principiológicas que informam a 
autonomia didática e científica dessa disciplina enseja um novo olhar: os danos ambientais 
futuros. 

  

Esse paradigma denominado de Modernidade Reflexiva[1] busca superar o antropocentrismo 
que marcou a primeira fase da Modernidade, a qual entendia a pessoa humana como 
destinatária do direito ambiental[2]. Sua base empírica também é diferente desta, até então 
fundada na crença liberal da inesgotabilidade dos recursos naturais, sob o manto de uma 
soberania una, indivisível e perpétua dos Estados nacionais[3]. 

  

A complexidade no enfrentamento dos paradoxos que consolidam essa nova fase do modo de 
produção capitalista exige a internalização da variante dos riscos ambientais e até mesmo as 
turbulências no mercado financeiro em escala global. A sagacidade da sociedade mundial, 
fundada nos padrões crescentes de consumo, parece fortalecer contrafactualmente o sistema 
capitalista a cada grande crise, principalmente diante de novos marcos jurídicos regulatórios 
de prevenção de crises semelhantes, ao incrementar a sua capacidade de incorporar 
dialeticamente a sua aparente contradição e transformá-la em mais um produto no mercado de 
consumo. No entanto, a questão central para o ordenamento interno e internacional é a 
perseguida segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República), 
reconhecendo a categoria do direito não apenas como limites, mas também condições de 
possibilidade. 

  

Com efeito, no que se refere à atividade nuclear, a Constituição da República estabeleceu um 
rigoroso controle da exploração desta, uma vez que seu licenciamento ambiental é mais 
complexo que outras atividades causadoras de significativo impacto ambiental, regulada de 
forma analítica pela legislação infraconstitucional. Por seu turno, a Constituição da República 
atribui como competência legislativa privativa da União (art. 22, XXVI), sob seu monopólio 
(art. 177, V) a matéria em apreço. No tocante às atividades nucleares consistentes em 
operação de usinas com reator que utilize combustível nuclear, a Constituição da República 
estabelece de forma específica e rigorosa que sua localização seja definida em lei federal, sem 
o que não poderão ser instaladas, não havendo consenso, contudo, em ser essa referida lei 
federal geral ou específica. Não obstante, a mesma Constituição exige que toda atividade 
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nuclear em território nacional seja admitida somente para fins pacíficos e mediante aprovação 
do Congresso Nacional. 

  

No tocante aos resíduos oriundos das usinas nucleares bem como aqueles gerados pela 
utilização de material nuclear para fins medicinais e terapêuticos, é de salientar que a recente 
lei de resíduos sólidos, Lei Federal nº 12.305/2010, não os engloba por expressa disposição no 
art. 1º, § 2º, dada a existência da legislação específica sobre a matéria. 

  

Por isso, faz-se necessário um aprofundamento nesta atividade, de modo a levantar pretensões 
da utilização regular, incertezas técnicas, riscos envolvidos e seu marco jurídico de 
licenciamento e responsabilidade civil, incluindo a destinação final de resíduos. 

  

02 - O MARCO REGULATÓRIO DO LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES 
NUCLEARES E A CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 237/97 DO 
CONAMA 

  

Hodiernamente a humanidade enfrenta um dos maiores e mais complexos conflitos sobre aos 
quais nunca se cogitou, colocando-os em tensão permanente, sobretudo os primados 
fundamentais dos valores humanos, os Direitos Humanos universalmente consagrados. Este 
detalhe que acompanha a economia globalizada surpreende o mundo contemporâneo, uma vez 
que até então o capital mostrava-se desimpedido o suficiente para desconsiderar, pois, os 
Direitos Humanos Fundamentais. Por isso a noção de risco como possibilidade de 
emancipação social passa a ter importância e o significado superior para o respeito a esses 
Direitos, justificados pela própria trajetória de suas aquisições evolutivas, foram 
desenvolvidos sob a convicção de que o bem-estar de uma sociedade depende da 
solidariedade entre os seres humanos, que somente se concretiza se, ao indivíduo, forem 
proporcionadas e asseguradas as condições para o alcance efetivo de suas pretensões de 
validade, as quais, em sentido amplo, é físico e espiritual, e depende de instrumentos 
materiais para sua concretização.  

  

A internacionalização da economia e a velocidade das trocas em todas as áreas da atividade 
humana tem fragmentado e desregulamentado as estruturas jurídicas de organização que os 
Estados até então adotavam, bem como, dado sua complexidade, vem determinando a 
ineficiência dos postulados tradicionais. 

  

Assim, na Modernidade Reflexiva, marca do Estado Democrático de Direito, tem lugar a 
redefinição dos direitos de 1ª e 2ª dimensão bem como o advento dos direitos de 3ª dimensão 
como sendo dos direitos ou interesses difusos, em que a autonomia privada e autonomia 
pública são equiprimordiais, surge assim um esforço no sentido de buscar uma nova 
racionalidade do Direito que resgate uma análise principiológica nos processos decisórios. 
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Com isso a integridade do direito por meio da força legitimadora da justificação e aplicação 
das normas jurídicas supera a tradição formalista de uma verdade absoluta como a resposta do 
direito natural. 

  

Ao partir do pressuposto de que é necessário se dar conta das funções desempenhadas pelo 
Direito na existência humana, de modo que a norma, considerada como expectativa de 
conduta que temporalmente se estabiliza num determinado espaço, não aprende com as 
frustrações, adquirindo assim qualidade jurídica segundo LUHMANN, 

"...De modo distinto a como se define en la literatura teórica del derecho ampliamente 
difundida, el condepto de norma no se define achando mano de características essenciales de 
la norma, sino mediante uma distinción, la distinción: posibilidades de comportamiento en 
caso de que la expectativa se frustre, o se renuncia a la expectativa a caus de la 
decepción, o se mantiene la expectativa, a pesar de la decepción." [4] (Ênfase adicionada) 

  

Desta feita, constata-se que o problema da sociedade se resolve mediante o processo de 
diferenciação de normas especificamente jurídicas e de um sistema jurídico determinado. Este 
conceito de diferenciação, ao contrário da noção de síntese dialética que vigorava no Estado 
de Direito Liberal e no Estado de Direito Social, é o cerne da resolução de problemas 
modernos numa sociedade cada vez mais complexa, onde o direito tem a ver com as 
expectativas desta sociedade e funciona como mecanismo de estabilização e regulação de 
conflitos, conforme expõe LUHMANN  que: 

En sociedades que se vulelven más complejas se impone la diferenciación. Por lo miesmo 
sistema económico y el jurídico son, entonces, sistemas funcionales autopoiéticos, 
clausurados sobre si mismos, desde el momento que que la sociedad puerde darse al lujo de la 
diferenciación. [5] 

  

O funcionamento do sistema jurídico cognitivamente aberto e operacionalmente fechado, no 
âmbito do Estado Democrático de Direito, por não admitir mais argumentos absolutos, por 
mais plausíveis que pareçam, exige uma regulamentação no direito internacional e interno em 
matéria de presumível risco como a atividade nuclear. 

  

Por sua vez, a proteção internacional ao meio ambiente tem no Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA), a promoção e a conservação do meio ambiente e o uso 
eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável. Mas especificamente, no 
tocante à atividade nuclear, a Organização das Nações Unidas, após a II Guerra Mundial 
estabeleceu a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) como uma organização 
autônoma, cuja finalidade é o monitoramento e cooperação científica intergovernamental na 
utilização da energia atômica exclusivamente para fins pacíficos[6], instrumentalizando-se 
para isso da base de dados do Sistema Internacional de Informação Nuclear (INIS) e do 
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares(TNP) , considerado 
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um "manual de conduta" com valor legal universal. Em 1º de julho de 1968, o texto do tratado 
foi assinado por 43 Estados (inclusive a Coréia do Norte). Ratificado no dia 5 de março de 
1970, ele entrou em vigor por 25 anos e teve um indubitável sucesso, chegando a tornar-se o 
tratado mais "abrangente" do mundo (três Estados apenas - Israel, Índia e Paquistão - nunca o 
assinaram).[7]  

  

Nota-se que o TNP buscou um equilíbrio tênue entre os países detentores e não-detentores de 
tecnologia atômica. Por isso sua revisão na década de 90 ensejou a assinatura de um protocolo 
adicional para o trânsito dos inspetores da Agência em missão, mesmo diante de 
questionamentos sistemáticos sobre sua legitimidade.  

  

Por seu turno, em 11 de outubro de 2007, o Brasil assinou a Convenção Conjunta Sobre 
Segurança no Gerenciamento de Combustível Nuclear Usado e sobre a Segurança no 
Gerenciamento de Rejeitos Radiotivos, sendo ratificada pelo Congresso Nacional por meio do 
Decreto Legislativo nº 1.019, de 14 de novembro de 2005, vindo a depositar o instrumento em 
17 de fevereiro de 2006. Por este instrumento, o Brasil se obriga a preparar e enviar, a cada 03 
(três) anos, um Relatório Nacional, elaborado por um grupo composto de várias organizações 
brasileiras ligadas à atividade, descrevendo as medidas tomadas a fim de cumprir os objetivos 
da referida Convenção. O que atualmente se questiona é a "camisa de força" na qual os países 
detentores colocam os países não-detentores, inclusive o Brasil que conquistou o domínio da 
tecnologia de todo o ciclo de enriquecimento do urânio e tem importantes reservas desde 
material na região nordeste. 

  

No âmbito infraconstitucional o Brasil, por meio da Lei Federal nº 4.118, de 27 de agosto de 
1962, instituiu a Política Nacional de Energia Nuclear e criou a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN), autarquia federal vinculada atualmente ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Esse diploma legal é peremptório ao estabelecer como monopólio imprescritível 
e inalienável da União, a pesquisa e lavra das jazidas de minérios nucleares localizados no 
território nacional e comércio dos minérios nucleares e seus concentrados; dos elementos 
nucleares e seus compostos; dos materiais fisseis e férteis, dos radioisótopos artificiais e 
substanciais e substâncias radioativas das três séries naturais; dos subprodutos nucleares, além 
da produção de materiais nucleares e suas industrializações. 

  

A Lei da Política Nacional de Energia Nuclear define como elemento nuclear todo elemento 
químico que possa ser utilizado na libertação de energia em reatores nucleares ou que possa 
dar origem a elementos químicos que possa ser utilizados para esse fim. Diferencia mineral 
nuclear - todo mineral que contenha em sua composição um ou mais elementos nucleares- de 
minério nuclear toda concentração natural de mineral nuclear na qual o elemento ou 
elementos nucleares ocorrem em proporção e condições tais que permitam sua exploração 
econômica. Ainda, tece detalhes de ordem técnica ao conceituar urânio enriquecido nos 
isótopos 235 ou 233 como urânio que contém o isótopo 235, o isótopo 233, ou ambos, em tal 
quantidade que a razão entre a soma das quantidades desses isótopos e a do isótopo 238 seja 
superior à razão entre a quantidade do isótopo 235 e a do isótopo 238 existente no urânio 
natural. Já a noção de material nuclear é designado como sendo os elementos nucleares ou 
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seus subprodutos (elementos transurânicos, U-233) em qualquer forma de associação (i.e. 
metal, liga ou combinação química) e material fértil como sendo o urânio natural; o urânio 
cujo teor em isótopo 235 é inferior ao que se encontra na natureza: o tório; qualquer dos 
materiais anteriormente citados sob a forma de metal, liga, composto químico ou concentrado; 
qualquer outro material que contenha um ou mais dos materiais supracitados em concentração 
que venha a ser estabelecida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; e qualquer outro 
material que venha a ser subseqüentemente considerado como material fértil pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear. Ainda, a noção de material físsil especial compreende o 
plutônio 239; o urânio 233; o urânio enriquecido nos isótopos 235 ou 233; qualquer material 
que contenham um ou mais dos materiais supracitados; qualquer material físsil que venha a 
ser subseqüentemente classificado como material físsil especial pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. Não se aplicando a expressão material físsil especial ao material fértil. Por 
fim, caracteriza-se como subproduto nuclear todo material (radioativo ou não) resultante de 
processo destinado à produção ou utilização de material físsil especial, ou todo material (com 
exceção do material físsil especial), formado por exposição de quaisquer elementos químicos 
à radiação libertada nos processos de produção ou de utilização de materiais físseis especiais. 

  

Diante desse quadro, o licenciamento ambiental das atividades nucleares como sucedâneo do 
princípio da prevenção ganha reforço simultâneo do princípio da precaução[8], uma vez que o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado é qualificado como patrimônio público, 
constituindo bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, caput, 
da CR/88). Disso decorre o fato que ninguém em particular possui direito subjetivo à sua 
utilização, o que somente pode ser legitimado por ato do poder público, notadamente, a 
licença ambiental, conforme resolução 237/97 do CONAMA, in verbis: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

(...) 

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece 
as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental. 

  

Ao atribuir a competência administrativa comum aos entes federados em matéria de proteção 
ao meio ambiente, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um federalismo de cooperação, 
de modo que a divisão desta competência para fins de licenciamento ambiental haveria de ser 
estabelecida por lei complementar, conforme orienta a melhor interpretação do artigo 23, 
parágrafo único, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 53/2006. 

  

Muito se questiona a respeito da constitucionalidade da Resolução 237/97 do CONAMA, 
argumentando que esta fere o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da Constituição de 
República) e a reserva de lei complementar em matéria de licenciamento ambiental (art. 23, 
VI e Parágrafo Único, da Constituição da República). No entanto, se esquece que a Lei da 
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Política Nacional do meio ambiente, Lei Federal nº  6.938/81, nesta parte foi recepcionada 
com o status de lei complementar ao dispor em seus art. 8º, inciso I, a atribuição do 
CONAMA, órgão deliberativo do SISNAMA, estabelecer, mediante proposta do IBAMA, 
normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a 
ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. Logo, assim como tem entendido 
a jurisprudência majoritária, não se deve inquinar como informalmente inconstitucional a 
referida Resolução. 

  

Desse modo, pode-se afirmar que, basicamente, existem dois critérios para a divisão da 
competência material em licenciamento ambiental: o critério da dimensão do dano (que 
decorre do princípio da preponderância do interesse) e o critério da dominialidade do bem 
afetável, sendo destinado, ao IBAMA, com exclusividade, o critério da supletividade. O 
fundamento para o critério da dimensão do dano e também para o critério da supletividade 
pode ser encontrado no artigo 10, caput, e § 4.º, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio 
Ambiente), bem como no artigo 1.º da Resolução CONAMA 378/2006 e artigos 5.º e 6.º da 
Resolução CONAMA 237/1997. Pelo critério da dimensão do dano, se o impacto ambiental 
não ultrapassar um município, a este competirá promover o licenciamento ambiental. Se o 
dano ambiental for estadual, o órgão ambiental estadual é quem deverá licenciar. Se o 
impacto for nacional ou regional, a competência será do IBAMA. Já o critério da 
dominialidade do bem afetável encontra fundamento no artigo 19, da Lei 4771/65 (Código 
Florestal) e no artigo 4.º da Resolução CONAMA 237/1997. Por este critério, deverá ser 
levado em conta não a extensão do dano, e sim a propriedade pública do bem afetável pelo 
empreendimento. Assim, caberá ao IBAMA licenciar empreendimentos de atividades 
nucleares à vista do critério da dominialidade do bem afetado, uma vez que trata-se de 
aplicação específica que afeta diretamente bens públicos e não o critério geral que é o da 
dimensão do dano. 

  

É de salientar que parcela minoritária da doutrina defende a prevalência do critério da 
dominialidade do bem, mas a corrente majoritária é no sentido da adoção do critério da 
dimensão do dano como de aplicação geral, enquanto o critério da dominialidade do bem é de 
aplicação especial, de forma que, sempre que a atividade licenciada puder afetar diretamente 
um bem público, deverá prevalecer o critério especial (dominialidade do bem) e, nos demais 
casos, incidirá o critério geral (dimensão do dano). 

  

Quando se tratar de licenciamento de atividade nuclear, além das licenças municipal, estadual 
e do IBAMA (art. 5º, parágrafo único, da Resolução nº 237/97), a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação devem ser procedidas de análise técnica da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), adotando-se o critério da dominialidade do bem 
afetado. Com efeito, o art. 7º, § 1º, da Lei 6.189/74, estipula os critérios gerais de 
licenciamento da atividade como sendo: 

 Art 7º A construção e a operação de instalações nucleares ficarão sujeitas à licença, à 
autorização e à fiscalização da CNEN, na forma e condições estabelecidas nesta Lei e seu 
Regulamento. 
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§ 1º A licença para a construção e a autorização para a operação de instalações nucleares 
ficarão condicionadas a: 

I - Prova de idoneidade e de capacidade técnica e financeira do responsável; 

II - Preenchimento dos requisitos de segurança e proteção radiológica estabelecidos em 
normas baixadas pela CNEN; 

III - Adaptação às novas condições supervenientes, indispensáveis à segurança da instalação e 
à prevenção dos riscos de acidentes decorrentes de seu funcionamento; 

IV - Satisfação dos demais requisitos legais e regulamentares. 

§ 2º A licença terá validade somente para a instalação, o local, a finalidade e o prazo nela 
indicados, podendo ser renovada. 

§ 3º A CNEN poderá suspender a construção e a operação das instalações nucleares sempre 
que houver risco de dano nuclear. 

  

Importante salientar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório (RIMA), 
vulgarmente conhecidos como expressões sinônimas, na verdade, representam documentos 
distintos. O EIA tem maior abrangência que o relatório, já que o RIMA destina-se ao 
esclarecimento das vantagens e conseqüências ambientais do empreendimento, refletindo as 
conclusões daquele. 

  

O EIA é um profundo diagnóstico do empreendimento que está em vias de ser licenciado pelo 
órgão ambiental, confrontando-o com as prováveis modificações das diversas características 
sócio-econômicas e biofísicas do meio ambiente. 

  

Entrementes, o art. 225, parágrafo 1º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, estabelece a 
obrigatoriedade do EIA/RIMA para obras de significativo impacto ambiental. Portanto não é 
qualquer obra que modifique o meio ambiente, mas somente aquela que cause degradação 
significativa, que implique alteração drástica e de natureza negativa. 

  

Desse modo, a Resolução CONAMA nº 01/1986 apresenta o conceito de impacto ambiental 
como sendo qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas, que direta ou indiretamente afetem: a) a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; b)as atividades sociais e econômicas; c) a biota; d) as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; e e) a qualidade dos recursos ambientais. O seu art. 2º traz rol de 
atividades cujo significativo impacto ambiental é presumido. Essa relação é exemplificativa, 
podendo ser exigido EIA/RIMA de outras obras e atividades não listadas, desde que 
causadoras, em potencial, de significativa degradação ambiental: 
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Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 
impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e 
do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio 
ambiente, tais como: 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 

II - Ferrovias; 

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 
18.11.66; 

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; 

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 
hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para 
navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e 
embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; 

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima 
de 10MW; 

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, 
cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); 

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou 
menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do 
ponto de vista ambiental; 

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse 
ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas 
por dia. 

  

Há quem entenda que a presunção de significativa degradação contida no rol de atividades 
apresentado não é absoluta, sendo possível a dispensa de EIA/RIMA de forma motivada. 
Entretanto prevalece na doutrina o entendimento de que as hipóteses de atividades 
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estabelecida na Resolução CONAMA nº 001/1986 estão regidas pelo princípio da 
obrigatoriedade (Paulo Leme Machado / Edis Milaré) e vinculam o administrador, nada 
obstando que o órgão ambiental competente determine a realização do EIA para outras 
atividades. Com efeito, tem-se que a exigência de EIA/RIMA para as atividades nucleares 
está inserida nos incisos IX, X e XI, da Resolução CONAMA nº 01/1986. Mesmo que não 
estivesse expressa, ainda assim seria obrigatória a elaboração do EIA/RIMA, diante da sua 
presunção de causadora de significativo impacto ao meio ambiente. 

  

Outro questionamento refere-se sobre a possibilidade de sigilo do EIA/RIMA em 
determinados empreendimentos para resguardar o sigilo industrial ou mesmo relacionados 
com a segurança nacional, ao passo que a Constituição exige publicidade desses instrumentos 
(art. 225, inciso IV). Dessa forma, o empreendedor requisitará e os órgãos públicos 
verificarão a plausibilidade do requerimento e poderá limitar a publicidade dos dados ligados 
ao sigilo industrial ou à segurança nacional. No entanto, o órgão ambiental não poderá 
dispensar o EIA/RIMA para a atividade nuclear. 

  

Adicionado a isso, a Lei Federal nº 10.308/2001 atribui à Comissão Nacional de Energia 
Nuclear a regulamentação especial e análise prévia dos empreendimentos relacionados com  o 
licenciamento de instalações nucleares (Resolução nº 11/1984 e Resolução nº 15/2002). Já o 
licenciamento de Operadores de Reatores Nucleares está regulamentado pela Resolução nº 
12/1979 e pela Resolução nº 65/2007, sendo que a Resolução nº 14/1989 já regulava a seleção 
e escolha de locais para depósitos de rejeitos radioativos, antes mesmo da Lei 10.308, de 20 
de novembro de 2001, que dispõe sobre sobre a seleção de locais, a construção, o 
licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e 
as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos. 

  

03- A UTILIZAÇÃO DOS RADIOISÓTOPOS PARA FINS MEDICINAIS E A 
CARACTERIZAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR COMO FONTE DE ENERGIA 
LIMPA NA ERA PRÉ-FUKUSHIMA 

  

Embora não seja perceptível no cotidiano, a medicina nuclear utiliza frequentemente os 
radiosótopos para terapia e diagnóstico. No primeiro caso a radiação é empregada na tentativa 
de curar doenças como o câncer, uma vez que busca-se eliminar as células do tumor 
cancerígeno pelos efeitos da radiação. No segundo caso, os radioisótopos são empregados no 
fornecimento de informações sobre o tipo ou extensão da doença. O isótopo iodo-131 é usado 
para determinar o tamanho, forma e atividade da glândula tireóide. O mecanismo de utilização 
inicia-se quando o paciente ingere uma solução de KI, incorporando iodo-131. O corpo 
concentra o iodo na tireóide. Após algum tempo, um detector de radiação varre a região da 
glândula e a informação é exibida, no computador, sob a forma visual (fotoscan). O aparelho 
lê apenas a radiação gama, mas o I-131 também emite radiação beta. Com isso, o tempo de 
meia-vida do I-131 é de apenas 8 minutos, o que faz com que toda a radioatividade cesse após 
algumas horas. 
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Segundo estudo elaborado pelo Departamento de Química da Universidade Federal de Santa 
Catarina[9], a radioatividade também é utilizada para fornecer imagens detalhadas de órgãos 
internos do corpo humano. Sendo a forma mais simples a radiografia de raios-x em que os 
raios passam pelo corpo, mas são absorvidos em maior grau nas regiões mais densas, como, 
por exemplo, nos ossos. A radiação, então, incide e impressiona uma chapa fotográfica: o 
filme fica escuro e opaco nas regiões atingidas pelos raios-X. Os órgãos que absorvem a 
radiação (e.g., ossos) protegem áreas correspondentes, no filme, contra e exposição. Com 
facilidade, pode-se perceber anomalias nos ossos (fraturas, descalcificação) ou nas juntas. 
Mesmo tecidos pouco densos podem ser visualizados por esta técnica, desde que com a 
introdução prévia de um contraste - qualquer material que absorva raios-X. Um dos contrastes 
mais utilizados é um sal de bário, que serve para contrastar regiões do trato digestivo. O 
paciente ingere um "leite de bário", que é uma solução aquosa do sal, antes de fazer o exame. 

  

Por sua vez, o estudo aponta que técnicas mais modernas acoplam o raio-X ao computador, 
sendo uma delas a tomografia computadorizada em que milhares de leituras de raio-X são 
obtidas, processadas, e então visualizadas em uma imagem tridimensional. A imagem obtida 
permite uma análise mais detalhada do problema, e permite diagnósticos mais precisos. Outra 
técnica muito empregada é a tomografia de emissão positrônica (PET), utilizada para medir e 
investigar processos dinâmicos que ocorrem no corpo, tal como o fluxo sanguíneo, ou a taxa 
na qual o oxigênio ou a glicose são metabolizados. As varreduras por PET computadorizadas 
(SPECT) são capazes de detectar pequenas anomalias cerebrais, responsáveis por ataques 
epilépticos, e detectar constrições em vasos sanguíneos ou tumores ocultos. 

  

Por fim, o estudo indica ainda a utilização de material nuclear para a obtenção de imagem por 
ressonância magnética nuclear (MRI) como uma técnica analítica largamente empregada 
pelos químicos: alguns núcleos atômicos possuem momento de spin, e podem se alinhar em 
um campo magnético, dependendo da energia do campo. Ao se fazer uma varredura 
magnética (ou seja, aplica-se um campo magnético variável), os núcleos eventualmente 
absorvem energia para promover o seu alinhamento com o campo. A frequência da absorção 
depende do ambiente químico do núcleo. Em função disto, é possível se fazer um mapa de 
ressonância magnética do órgão, estabelecendo as diferentes regiões que correspondem aos 
diferentes ambientes químicos. Novamente, um computador é que processa as informações, e 
produz uma série de imagens tridimensionais. Além de oferecer imagens dos órgãos, também 
dá detalhes sobre as atividades metabólicas e fluxo sanguíneo; é útil para encontrar pequenos 
tumores ou obstruções sanguíneas, danos nas vértebras, problemas encefálicos, entre outros. É 
uma técnica moderna, e extremamente utilizada. 

Em todos eles a vantagem é a enorme quantidade de informação fornecida que somente 
poderiam ser possíveis mediante arriscados procedimentos cirúrgicos e a um custo ainda mais 
elevado quando, em alguns casos, sequer seriam obtidas. 

  

Esta utilização flexibiliza o monopólio da União, uma vez que o art. 21, da Constituição da 
República, ao dispor sobre a competência administrativa exclusiva e idelegável da União, 
estabeleceu no inciso XXIII , por meio da EC 49/2006 que: 

Art. 21. Compete à União: 
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[...] 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio 
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e 
condições: 

[...] 

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos 
para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; 

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de 
radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; 

  

A mesma EC 49/2006 ensejou nova redação ao inciso V, do art. 177, da Constituição de 
República, passando a dispor que: 

Art. 177. Constituem monopólio da União: 

[...] 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio 
de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja 
produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, 
conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. 

  

No contexto da exigência da utilização pacífica da energia nuclear e as alarmantes 
conseqüências dos acidentes de Three Mile Island (EUA, 1979) e Chernobyl (Ucrânia, 1986), 
as décadas posteriores buscaram agastar esse fantasma[10]. Momento apoteótico do resgate 
da utilização da energia nuclear após todos esses anos se deu após as conferências de 
Conpenhagem em 2009 e Cancún em 2010, uma vez que trata-se, em princípio, de energia 
que não utiliza combustível fóssil. 

  

Tanto assim que o Brasil, confiando em seu potencial energético, incluído a utilização da 
energia nuclear[11], estabeleceu voluntariamente por meio da Lei Federal nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em 
reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito 
inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020, no âmbito de sua 
Política Nacional de Mudança do Clima, regulamentada pelo Decreto nº 7.390, de 09 de 
dezembro de 2010. 

  

No entanto, o imponderável tsunami de 11 de março de 2011, na costa do Japão que causou 
uma série de explosões na central nuclear de Fukushima 1, vez retornar e espectro 
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amedrontador de Chernobyl. O que se vê após esse fato é uma paralisação imediata dos 
projetos europeus de substituição dos combustíveis fósseis pela energia nuclear como fonte 
energética, principalmente os veículos elétricos. No Brasil verifica-se também a imediata 
reação à continuidade da construção de Angra 3 e embora a CNEN admitir a possibilidade do 
risco imponderável, fundamenta que não há circunstâncias que justifiquem a revisão do Plano 
Nacional de Energia[12]. 

  

04- O TRATAMENTO JURÍDICO ESPECÍFICO DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS E DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE NUCLEAR 

  

O princípio ambiental da solidariedade intergeracional que orienta a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos tem na Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010, mesmo que ainda 
pendente de regulamentação, um arcabouço normativo vinculante, principalmente no tocante 
à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos os perigosos, aplicando-se às pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela 
geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 
gerenciamento de resíduos sólidos, excetuados os rejeitos radioativos, que são regulados por 
legislação específica. 

  

No entanto, conceitos importantes da lei podem ser utilizados nessa atividade, a exemplo da 
definição de área contaminada como sendo o local onde há contaminação causada pela 
disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos e ciclo de vida do 
produto como a série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. 

  

Com efeito, a Lei Federal nº 10.308/2001, estabelece que a União é responsável pelo destino 
final dos rejeitos radioativos produzidos em território nacional, permitindo assim a instalação 
e a operação dos depósitos iniciais, intermediários e finais de rejeitos radioativos construídos, 
licenciados, administrados e operados segundo critérios, procedimentos e normas 
estabelecidas pela CNEN (Resolução nº 14/1989), vedado o recebimento nos depósitos finais 
de rejeitos radioativos na forma líquida ou gasosa. 

  

Nota-se que a seleção de locais para depósitos finais de rejeitos serão declarados como sendo 
de utilidade pública e desapropriados pela União, quando já não forem de sua propriedade, 
proibindo-se o depósito de rejeitos de quaisquer naturezas nas ilhas oceânicas, na plataforma 
continental e nas águas territoriais brasileiras, considerados bens da União (art. 20, III, IV e 
V, da Constituição da República). 

  

Antes da análise das licenças prévia, de instalação e de operação pelo IBAMA, a 
responsabilidade pelo licenciamento específico de depósitos iniciais, intermediários e finais é 
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da CNEN no que respeita especialmente aos aspectos referentes ao transporte, manuseio e 
armazenamento de rejeitos radioativos e à segurança e proteção radiológica das instalações. 
Nota-se que a fiscalização dos depósitos iniciais, intermediários e finais será exercida pela 
CNEN, no campo de sua competência específica, o que não prejudica o exercício por outros 
órgãos do SISNAMA. 

  

Mesmo havendo delegação na execução dos serviços previstos a terceiros, mantém-se 
responsabilidade integral da CNEN devido ao fato da titularidade da atividade ser exclusiva 
da União. 

  

Embora a lei estabeleça que nos depósitos iniciais, a responsabilidade civil por danos 
radiológicos pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitos radioativos neles 
depositados seja objetiva, mas do titular da autorização para operação daquela instalação, ao 
passo que a CNEN só tem responsabilidade civil no âmbito dos depósitos intermediários e 
finais, embora parte da doutrina[13] entende ter havido recepção deste dispositivo (art. 4º), o 
Superior Tribunal de Justiça tem firmado sua jurisprudência no sentido da responsabilidade 
ambiental ser solidária, sem prejuízo do direito de regresso: 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL 
-CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 
SOLIDÁRIA - ARTS. 3º, INC. IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.398/1981 - IRRETROATIVIDADE 
DA LEI - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 282/STF - PRESCRIÇÃO - 
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF - INADMISSIBILIDADE. 

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação 
de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. 

2. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de 
adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono 
anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos 
danos. Precedentes do STJ. 

[...] solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 
6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). 

4. Se possível identificar o real causador do desastre ambiental, a ele cabe a responsabilidade 
de reparar o dano, ainda que solidariamente com o atual proprietário do imóvel danificado." 
[14] 

  

Por sua vez, o art. 12, da Lei no 6.453, de 17 de outubro de 1977, indica o prazo prescricional 
10 (dez) a contar da data do fato. Excepcionalmente, se o acidente for causado por material 
subtraído, perdido ou abandonado, o prazo prescricional contar-se-á do acidente, mas não 
excederá a 20 (vinte) anos contados da data da subtração, perda ou abandono. No entanto, por 
se tratar de extensão do direito à vida não somente das presentes, mas das futuras gerações e 
até mesmo a sobrevivência do planeta, tendo em vista a gravidades dos acidentes nucleares, o 
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prazo deve ser entendido, na linha da jurisprudência atual do mesmo Superior Tribunal de 
Justiça, como imprescritível: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL-  AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA 
REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO 
QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 
284/STF E 7/STJ. 

[...] 

2. Segundo a jurisprudência do STJ e STF trata-se de competência territorial e funcional, eis 
que o dano ambiental não integra apenas o foro estadual da Comarca local, sendo bem mais 
abrangente espraiando-se por todo o território do Estado, dentro da esfera de competência do 
Juiz Federal. 

[...] 

5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas 
implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples 
risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador 
do dano. 

6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, 
está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, 
fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em 
texto legal. 

7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente 
privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é 
indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, 
nem saúde, nem trabalho, nem lazer , considera-se imprescritível o direito à reparação. 

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos 
acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental. 

9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante da 
reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ."[15] 

  

Salienta-se que a responsabilidade civil por danos decorrentes das atividades nucleares está 
disposta na Lei no 6.453, de 17 de outubro de 1977, que não sofreu qualquer modificação 
formal, mas merece uma interpretação à luz da Constituição de 1988, principalmente não se 
aplicando o rateio, a limitação ou até mesmo inexistência da obrigação de indenizar por 
acidente nuclear causado diretamente por conflito armado, hostilidades, guerra civil, 
insurreição ou excepcional fato da natureza (art. 8º), posto tratar-se de aplicação da teoria do 
risco integral, na qual não se admite qualquer excludente, por mais intensa que seja, conforme 
leciona a doutrina constitucionalmente orientada: 
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Com isso, consagram-se a inexistência de qualquer tipo de exclusão de responsabilidade 
(incluindo caso fortuito ou força maior), a ausência de limitação no tocante ao valor da 
indenização  a solidariedade da responsabilidade.[16] 

  

Com efeito, ao dispor como regra de competência para conhecimento e julgamento de ações 
em que se pleiteiem indenizações por danos causados por acidente nuclear o Juízo Federal, tal 
preceito foi recepcionado pelo art. 109, inciso I, da Constituição de República de 1988. 

  

Desse modo, a assunção de riscos numa sociedade complexa deve considerar o princípio da 
da variável ambiental no processo decisório de políticas de desenvolvimento. Isso obriga à 
necessária consideração da variável ambiental em qualquer ação ou decisão - pública ou 
privada - que possa causar algum impacto negativo, mesmo que futuro, sobre o meio 
ambiente natural (biótico ou abiótico), artificial, cultural ou do trabalho. Do contrário, nega-se 
a contrafactualidade do sistema do direito, utilizando-se a Constituição contra a própria 
Constituição, uma vez que nega-lhe eficácia, 

Sendo o risco contingencial, as decisões sobre o mesmo não se podem dar de forma arbitrária 
ou com nuances de arbitrariedade, uma vez que os sistemas realizam suas operações 
considerando o possível. Dentro dessas possibilidade encontra-se inclusive a possibilidade de 
negação do risco, seja com o argumento da segurança (jurídica), quando se afirma a 
impossibilidade da perda, ou com o argumento do perigo (ameaça) quando se nega o atributo 
da perda a uma decisão. Ou ainda, como afirma Luhmann, quando se recorre a uma distinção 
secundária do tipo risco conhecido/risco desconhecido ou risco comunicado/risco não 
comunicado. De qualquer forma a negação do risco constitui-se em si mesma um risco.[17] 

  

Por fim, quanto aos limites materiais da coisa julgada, por se tratar de tutela transindividual, 
aplica-se o Microssistema dos Direitos Difusos e Coletivos (Lei 7.347/85 e Lei 8.078/90). 
Outrossim, ainda que se aplicasse a tutela individual da lei geral adjetiva, à vista dos riscos 
envolvidos na atividade nuclear e a efetividade do princípio da precaução, não haverá coisa 
julgada material, mas apenas coisa julgada formal, nos termos do art. 471, I, do CPC. Isto se 
deve à circunstância de se tratar de relação jurídica continuada, cuja modificação do estado de 
fato e de direito pode demandar revisão do comando decisório a qualquer tempo, diante de 
nova evidências científicas das conseqüências da referida atividade. 

  

05- Considerações Finais 

  

É inegável a necessidade da diversificação da plataforma energética do Brasil, diante de um 
cenário global de permanente instabilidade. Por seu turno, a utilização da energia nuclear para 
fins pacíficos passa pela necessidade de superar a negação peremptória, uma vez que não há 
como escapar dos riscos em qualquer atividade humana. O que se deve é criar e utilizar 
interpretações sofisticadas, à medida da complexidade exigida, para controlar seus efeitos e 
possíveis conseqüências inevitáveis, nunca negá-los.  
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Com isso, o marco jurídico regulatório da atividade nuclear no Brasil passa pelo respeito aos 
padrões internacionais de suportabilidade do risco desde o licenciamento - regido pela 
Resolução CONAMA Nº 237/97, considerada constitucional por força do status de Lei 
Complementar atribuída à recepção do art. 8º, inciso I, da Lei Federal nº 6.938/81, pelo art. 
23, parágrafo único, da Constituição da República-, utilização, destinação de resíduos e 
responsabilidade civil por dano. Nesse último aspecto a ação de reparação de danos deve ser 
considerada imprescritível, adotando-se a teoria do risco integral e sem limitação a priori do 
quantum. E mais, diante do princípio da precaução e a teoria do risco, deve ser considerada 
como uma relação de trato sucessivo, de modo que a res judicata possua apenas caráter 
formal, possibilitando sempre a revisão da decisão in dúbio pro meio ambiente, diante de 
novas evidências científicas relacionadas à circunstância de fato ou de direito. 
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[2] FIORILO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12ª ed.rev., 
atual. E ampl. São Paulo: Saraiva. 2011, pp. 67. 

[3] SANTOS GRACCO, Abraão Soares Dias; SANTOS, Maria Angélica. A proteção da 
sociobiodeversidade em face do novo conceito de soberania e do princípio do consentimento. 
In: XV Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 
2006, Manaus. Anais do XV Congresso Nacional do Conpedi - Manaus, 2006. 

[4] LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad, p.99 

[5] LUHMANN, Niklas. El derecho ...cit., p.105 

[6] Dispõe o Art. 3.5 de sua Carta da AIEA, que ela visa "garantir que os materiais físseis 
especiais e outros produtos, os serviços, equipamentos, instalações e informações fornecidas 
pela agência ou a seu pedido ou sob a sua direção ou controle não sejam utilizadas de 
maneira a servir a fins militares". Ainda, explica seu Art. 3.1, sua finalidade de "incentivar e 
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O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL NO 
DIREITO BRASILEIRO: LIMITES À ATUAÇÃO ESTATAL 

 
THE PRINCIPLE ENVIRONMENTAL SETBACK BAN IN BRAZILIAN LAW: LIMITS 

ON STATE ACTION 
 
 
 

ROGÉRIO LUIZ GALLO 
 

RESUMO 
O presente artigo objetiva analisar a natureza constitucional do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, assim como, em decorrência, verificar se, no direito brasileiro, há 
o mínimo existencial ecológico e as suas consequências sobre a proposta de alteração do 
código florestal e do instrumento processual da suspensão de liminar. Nessa vertente, na 
história dos direitos fundamentais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
aparece como pertencente à terceira dimensão de direitos fundamentais, influenciado pela 
ocorrência de problemas ecológicos de primeira e segunda geração que implicaram em danos 
mais complexos e de difícil ou improvável reparação, como, por exemplo, os causados pelas 
mudanças climáticas, com repercussão na sociedade internacional. 
A Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo (1972) representou passo importante na 
consolidação do direito ao meio ambiente como uma dimensão (uma das mais relevantes) do 
princípio da dignidade da pessoa humana. Não tardou até que, a partir destes textos 
enunciativos internacionais, para que as ordens constitucionais internas, como a Constituição 
Federativa do Brasil de 1988, previssem o direito ao meio ambiente expressamente como 
direito fundamental, garantidor, assim, da viabilidade da dignidade da pessoa humana como 
decorrência de condições ecológicas mínimas. Estão, aí, os fundamentos para a consideração 
do mínimo existencial ecológico como uma dimensão do mínimo existencial social ou, como 
queira, na esteira de princípios específicos que passaram a informar as escolhas públicas e 
privadas em um Estado que deve atender aos interesses de gerações futuras. Com a introdução 
do componente intergeracional, o Estado passou a dispor de limites em seus projetos 
políticos, não podendo, assim, atingir o núcleo essencial de normas que prevejam 
concretamente a proteção ao meio ambiente. Nessa perspectiva, não se admite involução 
ambiental, mas apenas normas que reforcem as garantias já existentes. 
Nesse aspecto, a proposta de alteração do Código Florestal Brasileiro, com previsão de 
redução de áreas de preservação permanente e de reserva legal sem a necessária justificação 
técnica, enseja o reconhecimento de sua inconstitucionalidade caso aprovada, por violar o 
patamar mínimo de proteção ecológica aos bens ambientais que não podem ser retrocedidos, 
mas apenas reforçados. Do mesmo modo, o manejo de instrumentos processuais, como a 
suspensão de liminar prevista no art. 4°, da Lei 8437/92, que impliquem no confronto de 
valores ambientais com elementos axiológicos estranhos também viola o mínimo existencial 
ecológico. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AMBIENTAL; DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO; PROIBIÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL. 
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze the nature of the constitutional right to an ecologically balanced 
environment and, consequently, to determine whether, under Brazilian law, there is the 
ecological existential minimum. In the history of fundamental rights, the right to an 
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ecologically balanced environment appears to belong to the third dimension of fundamental 
rights, influenced by the occurrence of ecological problems of first and second generation that 
implied in damage which resulted in more complex and difficult possibilities of repair or even 
none. For example, we have those caused by climate change. 
The Declaration of the Stockholm Environment (1972) represented an important step in 
consolidating the right to environment as a dimension (one of the most important) of the 
principle of human dignity. 
Not long after that, from these texts enunciative international, so that the internal 
constitutional order, as the Constitution of Brazil of 1988, provided for a right to environment 
as a fundamental right explicitly, guaranteeing thus the viability of human dignity as a result 
of minimal ecological conditions. They are there, the grounds for the consideration of the 
minimum existential ecological dimension as a social or existential minimum, if you will, in 
the wake of specific principles that now inform the public and private choices in a state that 
should serve the interests of future generations . 
With the introduction of the intergenerational component, the state has to have limits on their 
political projects, and can not touch the core standards which specifically provide for the 
protection of the environment. From this perspective, involution environmental standards is 
not admissible but only to strengthen the safeguards already existing. 
In this respect, the proposed amendment to the Brazilian Forest Code, expected to reduce the 
permanent preservation areas and legal reserves without sufficient technical justification, 
entails the recognition of its unconstitutionality, for violating the minimum level of ecological 
protection of environmental goods that can not be kicked, but only strengthened. Similarly, 
the text presented concludes that the management of legal instruments such as the suspension 
of an injunction under art. 4, of Law 8437/92, which involve the clash of environmental 
values with strangers axiological elements also violates the basic standard of ecological, 
entitled to recognition of its unconstitutionality. 
KEYWORDS: ENVIRONMENTAL LAW - THE FUNDAMENTAL RIGHT TO AN 
ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT - A BAN ON ENVIRONMENTAL 
SETBACK 
 
 

  

1. Introdução. 

            O presente artigo se propõe a analisar a consideração do direito ao meio ambiente 
equilibrado como direito fundamental e a implicação desta assertiva, no panorama 
constitucional brasileiro e no contexto das mudanças climáticas, sobre as iniciativas (no caso, 
legislativas) do poder público que tencionem retroceder os níveis de proteção já 
normativamente assegurados. 

            A proteção ambiental como um direito difuso é tema relativamente recente na agenda 
das ordens jurídicas nacionais e internacionais, motivada por catástrofes ecológicas ocorridas 
após a segunda metade do século XX. O debute desta preocupação à consideração 
internacional se operou com a realização, no âmbito da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da Conferência de Estocolmo, em 1972, na qual se produziu a Declaração do Meio 
Ambiente.[1] 

            Os problemas ambientais antes apenas jungidos à esfera local ou, no máximo, regional 
adquiriram, com o incremento da produção impulsionada pela demanda de uma sociedade de 
consumo, escala de complexidade global, como exprimiu a descoberta, na década de 1970, 
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que as emissões de CFC (clorofluorcarbonos) prejudicavam sobremaneira a camada de 
ozônio. 

            Mais recentemente, precisamente do início da década de 1990 para cá, pesquisadores 
de todo o mundo integrantes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas[2] têm 
alertado para as alterações produzidas pelo homem sobre o clima do planeta, indicando que as 
emissões antrópicas de gases de efeito estufa, acaso não contidas, podem acarretar grandes 
transformações nas regiões costeiras, nas florestas tropicais e em países insulares, dentre 
outros efeitos. Os governos dos países, nesse ponto, estão sendo instados, pela sociedade 
internacional, a assumirem compromissos formais de redução dos níveis de emissão dos gases 
causadores do efeito estufa.[3] 

            O Estado não permaneceu indiferente ao conjunto destes acontecimentos, já que, 
paralelamente à produção de vários instrumentos normativos internacionais, o constituinte de 
1988 acrescentou à propriedade rural privada, mantida como direito fundamental intangível 
em seu núcleo, uma dimensão intrínseca de ordem ecológica, como se infere do disposto no 
art. 186, II, da Carta vigente. Consagrou também como fundamental o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como se infere do artigo 225, da Constituição Federal, 
caracterizando a sua preservação como dever fundamental tanto do poder público como dos 
particulares. 

            Essa dimensão ecológica atribuída à propriedade, no sentido de assegurar a plena 
compatibilidade da fruição do bem com a manutenção de sua imprescindível funcionalidade 
ambiental, decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1°, inciso 
III, da Constituição Federal, que introduz, no ordenamento, a necessidade de se considerar a 
qualidade de vida da presente geração com o interesse de gerações futuras na preservação de 
níveis razoáveis de equilíbrio ecológico. 

            Em decorrência da atual disciplina constitucional do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, seria possível extrair norma que garanta um mínino existencial 
ecológico e que impeça a retroação nos âmbitos de proteção? 

            O escopo deste estudo consiste, assim, em perscrutar os limites a que está (se é que 
está?) vinculado o poder público em suas escolhas posteriores, no concernente a decisões que 
causem impactos negativos à proteção ecológica e ambiental já consolidada em atos 
normativos que asseguram um dado patamar, como, por exemplo, as normas emanadas do 
Código Florestal (Lei n° 4.771/64 e alterações posteriores) que estão agora em situação de 
ameaça de retrocesso, bem como em verificar a compatibilidade do instrumento processual da 
suspensão de liminar, prevista no artigo 4°, da Lei 8437/92, com o afirmado princípio da 
vedação do retrocesso ambiental. 

            

1. Do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito 
fundamental. 

2.1 Do surgimento dos direitos fundamentais, suas dimensões e a emergência do direito 
fundamental ao meio ambiente.  

            Os direitos fundamentais possuem reminiscências nas teorias jusnaturalistas 
entremeadas pelos séculos XVI a XVIII, marcadamente pelo pensamento de Santo Tomás de 
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Aquino, que professava o entendimento segundo o qual havia direitos naturais aos quais os 
governantes não poderiam desobedecer.[4] 

            Destacam-se, ainda, as declarações de direitos produzidas na Inglaterra do Século 
XVII, que positivaram normas costumeiras que, na prática, já limitavam o poder monárquico 
em prol da afirmação do Parlamento. Porém, estas declarações ainda não podem ser 
consideradas como marco fundante do nascimento dos direitos fundamentais, porque as 
normas delas emanadas não vinculavam o Parlamento, apenas a monarquia. 

            A constitucionalização de direitos fundamentais ocorreu, pela primeira vez, com a 
Declaração de Direitos do Povo da Virgínia (1776), pois, marcadas pelas características da 
universalidade e da supremacia dos direitos naturais, vinculavam todos os poderes públicos, 
aspecto que a distinguia das declarações inglesas. 

            Inegável também o papel da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 
produto da revolução burguesa na França, que reconheceu aos seres humanos direitos 
naturais, inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis, sem os restringir a qualquer estamento.[5] 

             Com a constitucionalização dos direitos fundamentais, de inspiração do pensamento 
liberal e burguês que marcou o século XVIII, surgiram os direitos fundamentais de primeira 
dimensão, reconhecidos como aqueles que possibilitam o direito de defesa dos cidadãos 
perante o Estado, assegurando a não-intervenção estatal nos direitos à vida, à liberdade, à 
propriedade e à igualdade perante a lei. Na sequência, no século XIX, com a consolidação da 
sociedade industrial, surgem os direitos sociais, também caracterizados como individuais e de 
natureza prestacional. 

            Mas é no século XX que aparecem os direitos fundamentais de terceira dimensão, 
também denominados direitos de solidariedade e fraternidade, aparecendo os direitos de 
titularidade coletiva ou difusa, como, por exemplo, os direitos à paz, à autodeterminação dos 
povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, entre outros. 

            É do professor Sarlet a anotação de que, nos direitos fundamentais de terceira 
dimensão, "assumem especial relevância o direito ao meio ambiente e à qualidade de vida", 
porque inseridos em um cenário de ameaças cada vez mais perceptíveis à própria 
sobrevivência da humanidade.[6] 

            Para a compreensão do contexto em que se insere o direito fundamental ao meio 
ambiente, o professor Canotilho leciona que não se pode reduzi-lo simplesmente à categoria 
de mero direito subjetivo, já que, no âmbito dos problemas ecológicos de segunda geração, 
"que extravasam a consideração isolada dos elementos constitutivos do ambiente e com as 
implicações dos mesmos (camada de ozono, efeito estufa, mudanças climáticas)", quem 
interessa não é mais propriamente a pessoa ou grupo de pessoas, mas o "sujeito geração". 
Além disso, exprime que a ordem jurídica internacional tem asseverado que a proteção ao 
meio ambiente, para além de se constituir em um direito, é em igual intensidade um "dever 
fundamental ecológico", porque deve levar em consideração a "justiça intergeracional".[7] 

            No ponto, aliás, Morato Leite e Patryck Ayala exprimem 

Considerando a dimensionalidade dos problemas ambientais levantados por CANOTILHO, 
extrai-se que a questão ambiental exerce um peso diferenciado nos ordenamentos jurídicos 
hodiernos. Assim, partindo da premissa de que o direito ao meio ambiente equilibrado é a luz 
de todos os direitos fundamentais e da existência de uma nova ordem pública ambiental, é que 
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se defende o fenômeno da Ecologização do Estado e do Direito, fazendo com que "muitos 
institutos jurídicos (preexistentes) sejam renovados e muitos institutos jurídicos (novos) sejam 
criados dentro do ordenamento".[8] 

            Portanto, o direito fundamental ao meio ambiente, assim, introduz elementos 
peculiares à sua conformação, já que pode significar um direito subjetivo a uma abstenção 
estatal, a uma prestação e também a um dever de proteção pelo poder público, sem perder de 
vista, ainda, que se constitui em um dever fundamental de toda a sociedade em assegurar as 
condições ecológicas mínimas para a viabilização existencial das futuras gerações.[9] 

            Em suma, com a emergência do direito fundamental ao meio ambiente em âmbito 
geral, cogita-se da caracterização de um Estado de Direito Ambiental[10], forjado a partir de 
princípios próprios, tais como o da precaução e atuação preventiva, cooperação e 
responsabilização, que produzem efeitos sobre a atuação do poder público no seu dever de, 
por suas funções legislativa, executiva e judiciária, garantir níveis efetivos mínimos de 
proteção que se revelem aptos e suficientes para conservar o equilíbrio ecológico 
imprescindível à vida. 

  

•2.2.Do direito fundamental ao meio ambiente na Constituição Federal de 1988 e suas 
implicações. 

            A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a tratar mais diretamente o tema 
ambiental no Brasil, porquanto as demais, incluídas as do período imperial, versaram sempre 
sobre bens ambientais em uma perspectiva meramente econômica, nunca os considerando por 
sua condição de garantidores da própria base que sustém a vida.[11] 

            Na leitura de Herman Benjamin, para quem o constituinte de 1988, no artigo 225[12], 
inaugurou período de "opulência ecológica constitucional", distanciando-se das constituições 
anteriores que consagraram um ideário liberal ao qual denominou de "miserabilidade 
ecológica constitucional": 

Na adoção desta concepção holística e juridicamente autônoma, o constituinte de 1988, ao se 
distanciar de modelos anteriores, praticamente fez meia-volta, admitindo que (a) o meio 
ambiente apresenta atributos requeridos para seu reconhecimento jurídico expresso no 
patamar constitucional, (b) proteção, esta, que passa, tecnicamente, de tricotômica a 
dicotômica (pois no novo discurso constitucional vamos encontrar apenas dispositivos do tipo 
ius cogens e ius interpretativum, mas nunca ius dispositivum) - o que banha de imperatividade 
as normas constitucionais e a ordem pública ambiental; além disso, trata-se de (c) salvaguarda 
orgânica dos elementos a partir do todo (a biosfera) e (d) do todo e seus elementos no plano 
relacional ou sistêmico, e já não mais na perspectiva da sua realidade material individualizada 
(ar, água, solo, florestas etc), (e) com fundamentos éticos explícitos e implícitos, entre aqueles 
a solidariedade intergeracional, vazada na preocupação com as gerações futuras e, entre estes, 
com a atribuição de valor intrínseco à Natureza, (f) tutela viabilizada por instrumental próprio 
de implementação, igualmente constitucionalizado, como a ação civil pública, a ação popular, 
sanções administrativas e penais e a responsabilidade civil pelo dano ambiental - o que não 
deixa os direitos e obrigações abstratamente assegurados ao sabor do acaso e da má-vontade 
do legislador ordinário.[13] 

            Evidente, assim, que a Constituição Federal expõe, nos artigos 170, VI[14], 186, 
II[15], 225, conjunto de normas que agasalham o meio ambiente como núcleo essencial de um 
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direito que fundamenta a ordem econômica, a propriedade privada e, especificamente, a ação 
do poder público e da sociedade no trato com os elementos ecossistêmicos que permitem o 
equilíbrio ecológico e, propriamente, a qualidade de vida. 

            Essa normatividade introduzida pela Constituição repercutiu na própria categorização 
do bem ambiental, que, para Morato Leite, agora se desmembra entre microbem e macrobem 
ambiental; enquanto aquele se identifica com os bens materiais de titularidade pública ou 
privada (rio, árvore etc), o macrobem se fundamenta exatamente na própria estatura conferida 
pela Constituição ao direito ao meio ambiente holisticamente entendido, cuja fruição se 
assegura a todos indistintamente: 

A Carta de 1988 adotou o "antropocentrismo alargado" porque considerou o ambiente como 
bem de uso comum do povo, atribuindo-lhe inegável caráter de macrobem. O art. 225 
estabelece uma visão ampla de ambiente, não restringindo a realidade ambiental a mero 
conjunto de bens materiais (florestas, lagos, rios) sujeitos ao regime jurídico privado, ou 
mesmo público stricto sensu; pelo contrário, confere-lhe caráter de unicidade e de titularidade 
difusa. Nessa perspectiva difusa de macrobem, o ambiente passa a possuir um valor 
intrínseco. Se todos são titulares e necessitam do bem ambiental para a sua dignidade, o 
ambiente deixa de ser visto como entidades singulares concretas (árvores, animais, lagos) que 
dependam, para a sua preservação, de sujeitos determinados, passando a ser concebido como 
um bem abstrato de valor intrínseco - pois seu valor não está diretamente ligado a ninguém 
isoladamente -, sendo necessário, contudo, para que se possa atingir a própria qualidade de 
vida humana. Trata-se da proteção da natureza levando em conta a necessidade do sistema 
ecológico, mesmo sendo este pouco conhecido pela ciência e pela cognição humana. 

Nota-se, assim, que a Constituição brasileira não deixa de adotar o antropocentrismo no que 
concerne ao ambiente. Entretanto, o antropocentrismo é alargado, não se restringindo o 
ambiente a mera concepção econômica ou de subalternidade direta a interesses humanos. 
[...][16] 

            Já é possível anotar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
direito fundamental previsto na ordem constitucional brasileira, bem como que tal direito se 
caracteriza como um macrobem ambiental passível de proteção por suas condições 
intrínsecas, "tendo em vista que este direito fundamental inclui uma concepção jurídico-
política de solidariedade", conquanto "tem como destinatário final o próprio gênero humano 
e, paralelamente, a natureza, com vistas à preservação da capacidade funcional do 
ecossistema".[17] 

            Assim, o direito fundamental ao meio ambiente decorrente do artigo 225, da 
Constituição Federal, na medida em que consubstancia uma ordem pública ambiental fundada 
em valores axiológicos de solidariedade intergeracional, vincula o poder público a realizar 
escolhas que atribuam efetividade à proteção das condições naturais de conservação do 
equilíbrio ecossistêmico.[18] 

            Por isso, a atuação estatal deve sempre se pautar por um reforço nos níveis de proteção 
contra ameaças ecológicas, porquanto, como leciona Canotilho, "as normas-fim ecológicas e 
ambientais constitucionalmente consagradas têm um caráter dinâmico que implica uma 
actualização e um aperfeiçoamento permanente dos instrumentos jurídicos destinados à 
proteção do ambiente perante os novos perigos de agressões ecológicas".[19] 

            Essa dinamicidade das normas de proteção ao meio ambiente, na perspectiva de sua 
natureza de direito fundamental, se justifica na medida em que a comunidade global está 
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submetida ao que Beck intitulou de sociedade de risco, onde os problemas ambientais são 
globais, complexos, cumulativos e imponderáveis, como exprimem as mudanças climáticas, 
exigindo constante aprimoramento dos níveis de proteção ambiental.[20] 

            As implicações da consideração constitucional do direito ao meio ambiente 
equilibrado como direito fundamental podem ser resumidas na existência de um nível mínimo 
de existência ecológica e, assim, de impossibilidade de se retroagir nos patamares de proteção 
inferiores aos já previstos, porquanto a dignidade da pessoa humana só está plenamente 
assegurada com a preservação de condições mínimas de qualidade ambiental, como será mais 
detidamente explorado no tópico seguinte. 

•2.3.A existência de um mínimo existencial ecológico e a proibição de retrocesso 
ambiental. 

            Pelas bases constitucionais vigente no Brasil, é possível dizer que as decisões estatais 
devem se pautar na preservação do núcleo essencial do direito fundamental ao meio 
ecologicamente equilibrado, em uma perspectiva que objetiva proteger tanto a dignidade da 
pessoa humana com a mantença das bases que permitem a qualidade de vida quanto também, 
na mesma proporção, o direito ao futuro apregoado pelo princípio da solidariedade 
intergeracional. 

            É exatamente por isso que Carlos Augusto Molinaro exprime que 

Num Estado Socioambiental e Democrático de Direito, o princípio nuclear tem sede no direito 
fundamental à vida e a manutenção das bases que a sustentam, o que só se pode dar num 
ambiente equilibrado e saudável, onde vai concretizar-se, em sua plenitude, a dignidade 
humana; ademais, um tipo de Estado com essa característica está comprometido com o 
privilegiar a existência de um "mínimo ecológico", pois tem a obrigação de proteção à 
posteridade.[21] 

            Há juristas ainda que sustentam, como o professor Michael Kloepfer, que os 
elementos que compõem o Estado (povo, poder e território estatal) estão a sofrer alteração 
para contemplar também, na condição de elemento essencial, "um meio ambiente no e em 
torno do seu território que não ponha em risco a continuidade de sua existência".[22] 

                         Há também quem entenda que ao mínimo existencial social se agrega uma 
dimensão ecológica, como meio de se assegurar a prevalência do princípio da dignidade da 
pessoa humana. De fato, em um cenário de plena degradação das condições ecológicas, o 
exercício dos demais direitos sociais parece esvaziado de sentido. Esta parcela da doutrina, 
apoiada em Häberle[23], vislumbra um estágio seguinte ao Estado meramente social, 
identificando, pelas normas constitucionais extraídas do artigo 225, § 1°, a existência de um 
Estado Socioambiental de Direito, que se justifica na preservação da dignidade da vida de um 
ponto de vista a englobar os aspectos sociais e ambientais. 

            A moderna sociedade de risco impõe ao poder público efetuar a gestão dos interesses 
públicos sempre com vistas à redução dos riscos conhecidos e também, em uma atuação 
precaucional, não admitir riscos que possam arrostar o mínimo de proteção ao núcleo 
essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.[24] 

            Ao expor que, pelo caráter dinâmico, as "imposições constitucionais ecológicas estão 
abertas à (pluri)diversidade de formas de proteção", Canotilho problematiza se os níveis de 
proteção devem ser considerados a partir dos bens ambientais concretamente considerados ou 
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levando-se em conta a situação global ecológica. Para ele, pelo fato da humanidade estar 
diante da segunda geração de problemas ecológicos, de intensidade sinergética planetária, 
como denunciam as mais diferentes causas das mudanças climáticas, a consideração do 
patamar mínimo existencial ecológico deve se reportar ao impacto da atuação estatal para o 
"agravamento da situação ecológica global".[25] 

            Não se pode, de fato, considerar isoladamente as normas e as atuações materiais sobre 
bens ambientais específicos para efeito de definição do mínimo existencial, porquanto o 
equilíbrio ecossistêmico é cada vez mais interdependente; por exemplo, a emissão brasileira 
de gases de efeito estufa, que se deve em grande parte à conversão de floresta para exploração 
pecuária e as práticas adotadas para manutenção do pasto (queimadas), produz efeitos sobre o 
clima do planeta e pode afetar a qualidade de vida de pessoas de outros países. Enfim, 
escolhas equivocadas locais repercutem no equilíbrio ecológico planetário.[26] 

            É conveniente expor que a proteção ao núcleo essencial do direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ponto de implicar em conservação dos níveis já 
atingidos contra propostas legislativas ou atitudes administrativas/judiciais, se sustenta nos 
princípios que embasam o próprio Estado de Direito Ambiental ou Estado Socioambiental de 
Direito. Estes princípios são o da precaução, responsabilidade, cooperação e integração. 

            É inegável que a garantia do mínimo existencial ecológico deve reverenciar o 
princípio da precaução, porque, delineado na Declaração de Estocolmo (1972) e reafirmado 
pelo Princípio 15 da Declaração do Rio (1992)[27], está previsto no inciso IV do artigo 225 e 
é considerado a própria essência do direito ambiental, porque lida com a tomada de decisões 
racionais perante riscos ainda imprevisíveis, na perspectiva da manutenção dos recursos 
naturais para as próximas gerações, consagrando assim o princípio da equidade 
intergeracional.  

            Para Derani, "o princípio da precaução se resume na busca do afastamento, no tempo 
e no espaço, do perigo; na busca também da proteção contra o próprio risco e na análise do 
potencial danoso oriundo do conjunto de atividades."[28] 

            Em todas as decisões que impliquem na gestão de riscos que podem incidir sobre os 
recursos naturais, o poder público tem de obedecer ao princípio da precaução, de modo que, 
se há incerteza sobre os efeitos da medida (legislativa, judiciária ou executiva) a ser adotada 
para o conjunto de normas e instrumentos que protegem o meio ambiente, deve-se preferir 
conservar o núcleo essencial deste direito fundamental. Para Molinaro, apoiada na lição de 
Canotilho, a essencialidade do direito ao meio ambiente para o aperfeiçoamento da dignidade 
da pessoa humana permite concluir que, como derivação do princípio da precaução, os 
agentes estatais devem acolher o "in dubio pro ambiente".[29] 

            Ao princípio da precaução se junta, ainda, o princípio da responsabilidade, 
caracterizado como essencial para a eficácia das normas de conteúdo ambiental e ecológico 
porque, se não houvesse a responsabilização dos agentes públicos e privados pelos danos 
ambientais, de nada adiantariam os princípios da precaução e da prevenção. 

            Do mesmo modo, o princípio da cooperação impõe ao poder público e à sociedade a 
responsabilidade compartilhada, entendida esta como dever fundamental, para a manutenção 
de um mínimo existencial ecológico, importando na assunção de responsabilidade e na 
participação democrática de todos os agentes nas decisões sobre os graves problemas 
ambientais e as escolhas que devem ser feitas a partir destes cenários. 
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            O princípio da integração resume bem o que significa o direito fundamental ao meio 
ambiente, porque implica na consideração das variáveis ambientais nas decisões públicas e 
privadas, a fim de que se alcance tanto quanto possível o desejável desenvolvimento 
integrado, coerente e sustentável. 

            Vê-se, portanto, que, no direito constitucional brasileiro, as normas que protegem o 
núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente não podem ser atingidas para 
retroagi-las a contextos menos reforçados. Não se pode atingir o que Canotilho denominou de 
"evolução reacionária".[30] 

            No mesmo sentido, acentuando o caráter irreversível das normas de proteção ao 
núcleo de direitos fundamentais, o professor português Vasco Pereira da Silva leciona: 

Dessa forma, a dupla natureza dos direitos fundamentais explica, não só a possibilidade da 
sua directa invocação pelos particulares nas relações administrativas concretas (enquanto 
direitos subjectivos), como também a vinculação (objectiva) dirigida ao legislador ordinário, 
no sentido de não pôr em causa o conteúdo desses direitos através das normas de Direito 
Administrativo, sob pena dessa legislação configurar uma situação (objectiva) de 
inconstitucionalidade (que seria também, simultaneamente, uma lesão dos direitos subjectivos 
dos seus titulares).[31] 

            Diz-se, assim, que as decisões tomadas pelo poder público e que atualmente formam 
um bloco de proteção a bens jurídicos ambientais caracterizam um núcleo intangível a 
alterações que visem reduzir a sua força protetiva. 

            Ayala conclui que: 

(...) uma norma deve ser considerada regressiva sempre que o grau de efetividade de um 
direito veiculado pela nova norma resulte inferior àquele que já havia sido alcançado 
anteriormente, de modo que somente seria possível afirmar-se uma situação de reversão 
proibida ou de retrocesso proibido mediante uma análise empírica e comparativa entre as 
realidades normativas.[32] 

            Portanto, tem-se por certo que, ao passo que a Constituição Federal assegurou o 
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se erigiu como dimensão 
da dignidade da pessoa humana, princípio que fundamenta a República (art. 1°, III, da 
Constituição Federal), a perspectiva ecológica, já que, na visão da doutrina mais abalizada, o 
constituinte adotou um antropocentrismo alargado, assegurando a preservação do meio 
ambiente na vertente dos interesses do homem sem, no tanto, deixar de promover a efetiva 
proteção das bases ecológicas sobre as quais se permite o equilíbrio ecossistêmico que 
assegura a vida presente e futura. 

            A partir dessa dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana, as normas de 
proteção ao meio ambiente passam a compor o seu núcleo essencial, formando um patamar 
mínimo ao qual estão vinculados os poderes públicos e a sociedade, tornando 
inconstitucionais as iniciativas legislativas, por exemplo, tendentes a reduzir o nível de 
proteção já conquistado. 

1. Retrocessos Ambientais? 

•3.1.A proposta de alteração do Código Florestal. 
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            No curso deste estudo, já se averbou que qualquer iniciativa tendente a alterar normas 
que protejam o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente pode incorrer em 
inconstitucionalidade se, no cotejo com as normas vigentes, evidenciar o enfraquecimento na 
proteção ao meio ambiente. 

            Em tramitação se encontra o projeto de lei que objetiva alterar o Código Florestal em 
vigor (Lei n° 4.771/65). Entre inúmeros pontos polêmicos, destacam-se os que promovem 
sensíveis reduções nos níveis de proteção das Áreas de Preservação Permanentes, como a 
diminuição de sua extensão em margens de rio e a sua eliminação nos topos de morros, 
montanhas e serras, e da Reserva Legal, tal como a que pretende eliminá-la para pequenas 
propriedades rurais (abaixo de 04 módulos rurais). 

            Estas propostas representam escolhas que, submetidas à comparação com o atual 
estágio de proteção dos bens ambientais em questão, importam em significativos retrocessos 
ao patamar mínino existencial ecológico já existente, assim entendido como o que permite o 
equilíbrio ecossistêmico. 

            Existem estudos científicos demonstrando que a alteração nas áreas de preservação 
permanentes em margens de rio e a eliminação da necessidade de reserva legal para as 
pequenas propriedades rurais possibilitam a extinção de espécies animais e, também, de 
serviços ecossistêmicos florestais, tais como a proteção e regulagem dos corpos d'água e da 
necessária conectividade permitida pelos corredores ecológicos.[33] 

            Evidente, assim, que há uma involução nos pontos ora analisados, porquanto, sem 
justificativa científica que compense a perda dos níveis de proteção, os argumentos que 
tentam validar a proposta legislativa submetem-se a critérios meramente econômicos, sem a 
devida e necessária consideração da variável ambiental, que se caracteriza, ademais, como um 
direito fundamental pela ordem constitucional brasileira. 

            Este retrocesso não se justifica sob o argumento de que se estaria em verdade a 
realizar uma regularização ambiental de áreas já degradadas, porquanto, quando se analisou 
os princípios que formam o Estado de Direito Ambiental, que também é democrático e social, 
se pôs foco no princípio da responsabilidade, que impõe à sociedade, na mesma proporção do 
poder público, a observância das normas que asseguram o mínimo existencial ecológico. 
Aliás, impedir que se cumpra a lei em vigência, que determina a recomposição das áreas de 
preservação permanente de reservas legais já degradadas, se divorcia da própria temática das 
mudanças climáticas, porquanto é reconhecido que o reflorestamento possui efeito bastante 
significativo no sequestro de carbono. Há, assim, inteiro dissídio da proposta de alteração com 
o patamar já alcançado para a proteção dos corpos florestais brasileiros. 

•3.2.Instrumentos processuais anacrônicos com o princípio da proibição de retrocesso. 

            Nas lides ambientais, é frequente o manejo, pelas pessoas jurídicas de direito público, 
de instrumento processual só a ela conferida para contrabalançar, em regra, conteúdo de 
liminares favoráveis ao meio ambiente com outros valores protegidos pela norma, não raro a 
invocada ordem econômica. O instrumento processual em comento diz respeito à suspensão 
de liminar prevista, nas ações civis públicas, no artigo 4°, da Lei 8437/92. Curiosamente, com 
violação ao princípio do juiz natural, que determina a distribuição aleatória da matéria, o 
julgamento da suspensão de liminar cabe ao presidente da Corte à qual competir julgar o 
recurso da decisão.[34] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2257



            Recentemente, por exemplo, o projeto mais polêmico de interesse do governo federal, 
a obra consistente na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, obteve liminar 
em primeiro grau da Justiça Federal do Pará, em ação proposta pelo Ministério Público 
Federal, para que fosse suspenso o leilão até que se ultimassem os estudos ambientais 
imprescindíveis à aferição dos reais impactos da obra sobre o meio ambiente e as 
comunidades indígenas que estão a montante no rio Xingu. 

            O presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu os efeitos da 
referida decisão e determinou que o leilão prosseguisse. O argumento utilizado, no âmbito do 
referido instrumento processual, cingiu, entre outros, a considerações de ordem 
econômica.[35] 

            Nesse ponto, fica evidenciado que os instrumentos processuais colocados à disposição 
apenas dos agentes estatais não se compatibilizam com a necessidade de se assegurar o 
parâmetro mais protetivo ao direito ambiental, violando o núcleo essencial que garante o 
direito fundamental ao meio ambiente, porque, no caso, fora das hipóteses recursais (no caso, 
cabe o agravo de instrumento), onde se debate legitimamente a juridicidade da decisão, o 
Poder Judiciário pode decidir a matéria realizando o cotejo com cânones distintos da matéria 
protetiva ambiental. 

            Está-se a dizer, no caso, que os instrumentos das suspensões de liminares, em matéria 
ambiental, quando utilizadas com pretensão de expor a proteção ambiental a comparativos 
indiferentes à sua condição, representam, na prática da atuação estatal, retrocesso ambiental. 

            Assim, o artigo 4°, da Lei 8437/92, materializa retrocesso nos níveis de proteção 
quando se permite que o presidente do Tribunal ao qual competir o julgamento do recurso 
exerça o controle político da decisão submetida à sua análise, permitindo que uma decisão 
judicial que estabeleça parâmetros práticos de proteção ambiental seja confrontada com 
valores estranhos à matéria, tais como "manifesto interesse público ou de flagrante 
ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas". 

            Por isso, o referido dispositivo só há de ser aplicado se, na prática, for mencionado 
que a decisão submetida a controle em suspensão de liminar contraria a ordem pública 
ambiental, para estabelecer posição jurídica mais protetiva ao bem ambiental, mas jamais ser 
utilizada para sobrepujar a ordem econômica sobre bases de proteção ambiental. 

            A prática do instituto da suspensão de liminar, como expõe a decisão judicial acima 
transcrita, referente à usina hidrelétrica de Belo Monte, tem revelado situação de clara 
incompatibilidade com o mínimo existencial ecológico produzido por decisões judiciais que 
consagrem patamares fortes de proteção ambiental para o licenciamento de empreendimentos. 

            Na seara ambiental, portanto, o referido instituto deve ser manejado apenas se a 
decisão que se pretende suspender ofender o direito fundamental ao meio ambiente, 
estabelecendo níveis de proteção inferiores aos preconizados pela autoridade ambiental, por 
exemplo; nos demais casos, onde não há ofensa ao direito fundamental do meio ambiente, 
mas simplesmente o intento de confrontar os cânones de proteção ambiental com a ordem 
econômica, por exemplo, cabe à pessoa jurídica de direito público manejar o competente 
recurso, aduzindo os fundamentos jurídicos pelos quais entende deva a decisão ser reformada. 

            Esta conclusão tem efeitos práticos ingentes, já que impingem de inconstitucional as 
decisões judiciais proferidas por presidentes de Tribunais que, eventualmente, tenham 
suspendido liminares de cunho ambiental tendo como parâmetro argumentos estranhos à 
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temática, revelando que o bem ambiental, após o manejo do instituto, ficou reduzido em sua 
posição jurídica de proteção ambiental. 

  

            4. Considerações finais. 

             O caminhar dos direitos fundamentais sempre manteve íntima conexão com os 
modelos históricos de Estados, correspondendo a cada um deles ao surgimento de uma 
dimensão de direitos que se somava à anterior. Ao Estado liberal correspondeu a uma 
primeira dimensão de direitos fundamentais, caracterizados pela não intervenção estatal no 
direito de participação política dos cidadãos. Ao Estado Social se seguiu a segunda dimensão 
de direitos fundamentais, marcados pela aspiração das classes menos favorecidas de obterem 
direitos prestacionais (direitos trabalhistas, previdenciários). 

            Nessa linha, às duas primeiras dimensões de direitos fundamentais se acresceu, no 
século XX, o que se convencionou denominar de direitos de solidariedade ou de fraternidade, 
entre os quais se compreende o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

            A Constituição Federal de 1988, no artigo 225, §1°, assegurou expressamente como 
direito fundamental de todos os cidadãos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
entendido como o que possibilita desenvolver, de forma interativa e sistêmica com os 
elementos do meio, as bases da vida. 

            O reconhecimento do direito ao meio ambiente como direito fundamental ocorreu a 
partir de problemas ecológicos de grandes proporções que motivaram a sociedade 
internacional a produzir textos declaratórios de princípios que exprimiam a preocupação com 
o próprio destino da humanidade. Entre os textos internacionais mais importantes, sem 
dúvida, estão os decorrentes das Conferências do Meio Ambiente de Estocolmo (1972) e do 
Rio de Janeiro (1992). 

            Pela primeira vez se introduzia princípios que acolhiam a equidade intergeracional, 
demonstrando que os direitos de proteção do meio ambiente tinham por objetivo não só 
concretizar melhores condições de vida às presentes gerações como também permitir o direito 
das gerações futuras a receberem posições ecológicas compatíveis com a perpetuação da vida. 

            O conjunto de normas constitucionais que atualmente formam o direito ambiental 
constitucional, segundo doutrina abalizada, influencia de tal modo os projetos existenciais que 
há limitações à atuação estatal, em qualquer uma de suas funções (legislativa, executiva ou 
judiciária), para assegurar o mínimo existencial ecológico e, assim, vedar o retrocesso em 
matéria de proteção ao meio ambiente. Há princípios próprios que informam o agir em 
consonância com o bloco de normatividade ambiental, sendo de se destacar os da precaução e 
prevenção, da responsabilidade e da integração/cooperação, de tal modo que, pelo princípio 
da responsabilidade, também a sociedade possui o dever fundamental de conservar o 
equilíbrio ecológico. 

            Nesse contexto, toda atuação (pública ou privada) que se levantar contra as normas 
que asseguram, com razoabilidade, um mínimo existencial ecológico deve ser tomada por 
inconstitucional, já que confronta com a norma que prevê a essencialidade do direito ao meio 
ambiente como instrumento de viabilização de uma das dimensões (talvez a mais importante) 
do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1°, III, da Constituição 
Federal. 
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            O contexto das mudanças climáticas, caracterizador dos problemas de segunda 
geração a que alude Canotilho, deve influenciar as decisões políticas nacionais, porquanto, 
para a caracterização do patamar mínimo existencial, não se deve considerar apenas os bens 
ambientais de forma individualizada (microbem ambiental) senão também a globalidade de 
exigências que aqueles problemas reclamam (macrobem). 

             No Brasil, entretanto, está em curso projeto de lei que objetiva alterar a Lei n° 
4771/65, que trata do Código Florestal, com significativas alterações na proteção de aspectos 
relevantes de proteção dos ecossistemas, como, por exemplo, a diminuição das áreas de 
preservação permanente em margens de rios, a eliminação destas áreas de preservação dos 
topos de morro e, ainda, a supressão da reserva legal para imóveis caracterizados, por lei, 
como pequena propriedade rural, com realce apenas para os aspectos de natureza econômica. 

            No cotejo entre a proposta legislativa e o núcleo essencial das normas que, no Código 
Florestal em vigor, configuram o mínimo de garantias para o equilíbrio de áreas essenciais 
para a conservação de relevantes condições ecológicas, se afeiçoa inconstitucional por 
implicar em retrocesso da normatividade asseguradora de proteção aos referidos bens 
ambientais. 

            Por fim, outra consequência trazida no presente trabalho diz respeito às constantes 
violações ao princípio que determina a mantença de um mínimo existencial ecológico, no seu 
viés de proteção ao meio ambiente, quando as pessoas jurídicas de direito público se utilizam 
dos instrumentos das suspensões de liminares, prevista no artigo 4°, da Lei 8437/92, para 
expor a proteção ambiental judicialmente efetivada a comparativos indiferentes à sua 
condição, representando, na prática da atuação judiciária, retrocesso ambiental. 

            Concluindo, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na 
vertente de que representa uma das dimensões da dignidade da pessoa humana, espraia efeitos 
sobre a tomada de decisões em matéria ambiental, impingindo à autoridade estatal a 
intangibilidade dos níveis de proteção ambiental existentes. 
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[1] O artigo 1° da Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo (1972) prevê: "O homem tem 
o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequada 
em um meio, cuja qualidade lhe permita levar uma vida condigna e gozar de bem-estar, e tem 
a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras." 
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RESUMO 
O desenvolvimento econômico da humanidade sempre se realizou de forma desregrada, o que 
ocorreu, da mesma forma, na seara ambiental. Apenas em meados do século XX percebe-se 
que tal desenvolvimento, sem a mínima preocupação com a natureza, ocasionaria severos 
danos a toda a humanidade. O meio ambiente ecologicamentre equilibrado, assim, naquela 
época, ganhou destaque em todo o mundo, juntamente com os direitos humanos. Neste 
contexto, destaca-se que o direito a um meio ambiente saudável é um direito humano 
fundamental fazendo parte do bloco de constitucionalidade de nossa Lei Maior. Assim, 
invocando-se os princípios da vedação ao retrocesso e da prevenção, não é concebível que o 
projeto de lei que visa conceber o Novo Código Florestal brasilero diminua a extensão 
mínimas das áreas de preservação permanente de trinta para quinze metros, sob pena de 
ferirmos frontalmente os ditames de nossa Constituição e demais preceitos que constituem o 
ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, isto continuaria a exploração desregrada dos 
recursos ambientais que já ocorria há séculos atrás, o que não se coaduna com o Estado 
Democrático de Direito que intentamos desenvolver.  
PALAVRAS-CHAVE: NOVO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO, PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO, PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO, MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
 
ABSTRACT 
Humanity economic development is always held in a unregulated form, which occurred in the 
same way in environmental area. Only in the middle of the 20th Century it is perceived that 
this development, without a slightest concern with the nature, would cause severe damages to 
whole humanity. The environment balanced as well, by that time, gained prominence in the 
entire world the same we can say about human rights as well. In this context, it should be 
emphasized that the right to a healthy environment is human right and it is part of the block of 
constitutionality of our Constitution. Thus, by bringing up the principles of the fence to the 
reversal and prevention, it is inconceivable that the project of law which aims to develop the 
New Brazilian Forest Code reduces the minimum length of the permanent preservation areas 
in thirty to fifteen meters, under penalty of injure squarely the dictates of Brazilian’s 
Constitution and other precepts that constitute the national legal system. In addition, this 
would continue to unregulated exploitation of environmental resources that have already 
occurred centuries ago, that is not consistent with the Democratic State of Law that Brazil 
intends to develop. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O desenvolvimento econômico no Brasil foi marcado pela desorganização e desregramento 
em seus vários aspectos, e não foi diferente em relação ao meio ambiente. Em busca de 
"progresso", houve uma evidente despreocupação com a questão ambiental. Todo este 
desrespeito ao meio ambiente era consequência, principalmente, do ingênuo pensamento de 
inesgotabilidade dos recursos naturais e da hoje superada idéia de que a intensidade com a 
qual tais recursos eram explorados não influenciaria na qualidade de vida dos seres humanos 
no planeta. 

Outrossim, tal pensamento acerca da infinitude dos bens naturais, sua  exploração e 
degradação desregrada não se limitavam apenas ao Brasil, mas a todos os países que de forma 
ou de outra exploravam os recursos ambientais, especialmente com avanço do processo de 
industrialização nos séculos XIX e XX. 

Durante séculos a humanidade foi palco de um crescimento econômico desmedido e 
desordenado, sem preocupações ambientais e sociais, que ocasionou a maciça parte dos 
malefícios já ocasionados ao meio ambiente durante longos períodos de exploração e gerou 
realidades sociais que atingem o estado de miserabilidade no qual hoje se encontram milhares 
de pessoas. 

Prevendo que esta forma de desenvolvimento traria a inviabilização da própria vida humana e 
não humana no planeta, iniciou-se em meados do século XX uma reação a todo este cenário. 
Essa conscientização ambiental ocorreu em escala internacional e com maior intensidade após 
o surgimento de movimentos ambientais da década de 60 e 70, no século passado, que 
trouxeram à tona a necessidade de estudos científicos, valoração econômica, atitudes políticas 
e amparo jurídico ao meio ambiente. 

Nesse passo é possível dizer que a humanidade saiu de sua ingênua idéia de inesgotabilidade 
dos recursos naturais passando para uma adolescente, e ainda não madura, concepção das 
limitações desses recursos e da ausência de fronteiras quando se trata da questão ambiental, 
conforme se depreende do pensamento a seguir: 

  

Em 1969, a primeira foto da Terra vista do espaço tocou o coração da humanidade com a sua 
beleza e simplicidade. Ver pela primeira vez este "grande mar azul" em uma imensa galáxia 
chamou a atenção de muitos para o fato de que vivemos em uma única Terra - um ecossistema 
frágil e interdependente. E a responsabilidade de proteger a saúde e o bem-estar desse 
ecossistema começou a surgir na consciência coletiva do mundo[1]. 
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Analisando-se o panorama mundial atual - em que o setor de serviços e a produção de 
informação, conhecimento e tecnologia se destacam grandemente - não surgem dúvidas de 
que o padrão de desenvolvimento econômico hoje existente é insuficiente para responder às 
demandas sociais e ambientais. Em nome do progresso e do desenvolvimento - características 
inerentes aos seres humanos - ainda sacrificam-se de forma equivocada e sem planejamento 
os bens ambientais fundamentais a uma sadia qualidade de vida. 

Como reflexo desta mudança paradigmática de pensamento no que concerne ao amparo 
jurídico dos bens ambientais, destacam-se os ditames do Código Florestal Brasileiro de 1965, 
ainda hoje em vigor. Entre outros temas de muito interesse, referida legislação delineia a 
proteção infraconstitucional das áreas de preservação permanente e estabelece as 
porcentagens de reserva legal. Essa tutela fundamenta-se "na importância da proteção do meio 
ambiente como bem incorpóreo e imaterial, sem descurar da proteção dos próprios titulares de 
direitos, indicando formas e limites de utilização do bem."[2] 

Ressalte-se, que há alguns anos tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 1.876/99, 
juntamente com outras propostas apensadas, que propõe profunda alteração e possível 
redução das áreas de preservação permanente e em outras áreas de grande importância à 
questão ambiental no Brasil. 

Desta forma, o objeto de análise do presente artigo são as mudanças propostas pelo referido 
projeto de lei, alcunhado de "Novo Código Florestal", em especial no que concerne às APPs, 
cotejando-as com os ditames da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do 
princípio da vedação ao retrocesso, da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e 
todo arcabouço jurídico hoje aplicável em nosso país. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

  

O nascimento dos direitos humanos confunde-se com a história do ser humano, no entanto, a 
despeito da humanidade possuir milênios de existência, o rol de direitos atribuídos ao 
homem[3], embora seja mencionado em leis muito antigas, somente foi reconhecido e 
efetivamente desenvolvido sob esse prisma há poucos séculos. 

O cerne dos direitos humanos está em assegurar a igualdade substancial às pessoas, igualando 
os iguais e desigualando os desiguais na medida em que se desigualam, independentemente 
do território em que vivam, da cultura que propagam ou da religião que sigam. 

De acordo com o pensamento do ilustre professor Fábio Konder Comparato, todos os seres 
humanos merecem igual respeito e, por isto, [...] em razão desta radical igualdade ninguém - 
nenhum indivíduo, etnia, classe social, grupo religioso ou nação - pode afirmar-se superior 
aos demais[4]. O referido autor, ainda, ressalta que tais direitos são algo "inerente à própria 
condição humana, sem ligação com particularidades de determinadas categorias de indivíduos 
ou grupos"[5]. 

Desse modo, há que se ressaltar que os direitos humanos são prerrogativas indivisíveis e 
interdependentes, atinentes a todos os seres humanos. Esses direitos tomaram força no século 
passado, principalmente após as duas grandes guerras mundiais, que expuseram ao mundo um 
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grande conjunto de atrocidades, despertando na humanidade o dever de agir em prol da vida 
humana. 

Nesse sentido, pode-se dizer que os direitos humanos foram bem delineados pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, um marco no ius internacional atinente a essa 
temática, criada pela antiga Organização das Nações Unidas, na qual "todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir 
uns para com os outros em espírito de fraternidade"[6]. 

Apreciando o tema, o ilustre professor Valerio de Oliveira Mazzuoli bem fundamenta a 
evolução dos direitos humanos ao afirmar que: 

  

Surge, no âmbito da Organização das Nações Unidas, um sistema global de proteção dos 
direitos humanos, tanto de caráter geral (a exemplo dos Pactos Internacionais dos Direitos 
Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966), como de 
caráter específico (v.g., as Convenções internacionais de combate à tortura, à discriminação 
racial, à discriminação contra as mulheres, à violação dos direitos das crianças etc.). 
Revolucionou-se, a partir deste momento, o tratamento da questão relativa ao tema dos 
direitos humanos. Colocou- se o ser humano, de maneira inédita, num dos pilares até então 
reservados aos Estados e às organizações internacionais, elevando-o à categoria de sujeito de 
Direito Internacional público.[7] 

  

Começa a germinar nesse espaço a preocupação com os recursos naturais e, por sua vez com o 
meio ambiente, tomando-se este como um direito inerente ao ser humano. 

O direito a um meio ambiente equilibrado encontra-se, portanto, no rol dos direitos humanos 
reconhecidos em diversos documentos internacionais e que tomou força no cenário mundial a 
partir do século passado. 

O florescer da afirmação do direito ao meio ambiente como direito humano fundamental pode 
ser verificada em vários tratados internacionais, dos quais destacam-se os ditames da 
Declaração de Estocolmo de 1972, chamada de "Declaração de Estocolmo sobre o Meio 
Ambiente Humano", verdadeiro manifesto ambiental de nossos tempos. Tal instrumento 
internacional é enfático ao estabelecer: 

  

1 - O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que lhe dá sustento 
físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, social e 
espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça humana no planeta levou-a a um estágio 
em que, com o rápido progresso da Ciência e da Tecnologia, conquistou o poder de 
transformar de inúmeras maneiras e em escala sem precedentes o meio ambiente. Natural ou 
criado pelo homem, é o meio ambiente essencial para o bem-estar e para gozo dos direitos 
humanos fundamentais, até mesmo o direito à própria vida. 

2 - A proteção e a melhoria do meio ambiente humano constituem desejo premente dos povos 
do globo e dever de todos os Governos, por constituírem o aspecto mais relevante que afeta o 
bem-estar dos povos e o desenvolvimento do mundo inteiro[8]. 
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Percebeu-se, portanto, através de grandes catástrofes ambientais ocorridas em períodos 
anteriores à década de 70, que a questão ambiental era fundamental para a manutenção da 
vida na Terra. Nesse enfoque, destaque-se a tutela jurídica conferida pelos Estados ao meio 
ambiente e sua elevação ao "status" atual pertencente ao "bloco de constitucionalidade" do 
texto constitucional de vários países, dentre eles o Brasil[9], que dezesseis anos após a 
Conferência de Estocolmo e às portas da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento de 1992, estatuiu em seu "caput": 

  

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações[10]. 

  

 Com essa redação, o constituinte brasileiro confirmou no plano interno a elevação do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao patamar de direito fundamental da pessoa 
humana, sem os quais não poderá haver nem saúde e sequer vida alguma[11]. 

 Resta, diante de clareza solar, afirmar que o direito ao meio ambiente insere-se no rol de 
direitos humanos, com todas as suas características, constituindo-se em um direito humano 
fundamental por estar no conjunto de direitos albergados na Constituição Federal. 

 Assim, para que efetivamente se prime pela sadia qualidade de vida, o respeito ao meio 
ambiente deve ser visto como concretizador do princípio da dignidade da pessoa humana, eis 
que  a ausência de um meio ambiente sadio e equilibrado inviabilizaria a vida humana e não 
humana no planeta, quiçá uma vida digna. 

Por conseguinte, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser observado sob o 
enfoque da coletividade no sentido de humanidade e não apenas de um grupo de cidadãos, de 
uma categoria, de um país ou região do mundo, eis que inerente aos direitos humanos a sua 
universalidade "uma vez que buscam assegurar a proteção universal dos direitos e liberdades 
fundamentais"[12]. 

Nesse contexto, faz-se necessário observar que o bem ambiental é um bem intergeracional e 
transnacional, ou seja, os danos cometidos no passado, por mais que sejam reparados no 
presente, certamente influenciarão a qualidade de vida futura. Isso implica dizer que o sucesso 
da proteção do meio ambiente está diretamente ligado à guarida deste bem para a presente e 
futuras gerações. 

Um dano ambiental ocorrido no Japão pode trazer incontáveis conseqüências maléficas ao 
Brasil, pois o bem ambiental não reconhece fronteiras, ou seja, os danos ambientais aqui 
ocorridos não se limitam a causar efeitos no espaço de um só país ou região. Os efeitos da má 
utilização dos bens ambientais não obedecem fronteiras, não se limitam a divisas elaboradas 
de forma artifical pelo homem. Assim, o meio ambiente é questão global, independentemente 
do país adotar ou não uma postura ecologicamente correta.   

Por isso, faz-se necessário que o Estado adote efetivas políticas ambientais, internalizando em 
seu território instrumentos de proteção do meio ambiente e inserindo-os no exercício das 
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funções executiva, legislativa e judiciária, para que estas concretizem a garantia do direito 
humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que alcançará, portanto, uma 
universalidade incontável de pessoas. 

Antes, porém, o próprio Estado necessita superar a postura de garantir os intentos do 
capitalismo a todo custo. Alaôr Caffé Alves assevera, inclusive, que o objetivo do Estado 
passa mais pela manutenção de uma ideologia capaz de manter os padrões capitalistas que 
têm por natureza a desigualdade e a polarização, do que pela real igualdade material entre os 
homens[13] e, afirma: 

  

É justamente por isso que o Estado, organização política dessa sociedade, não e suficiente 
para garantir o equilíbrio e o controle ambientais, de interesse universal, visto que quase 
sempre representa o lago hegemônico da sociedade, onde predomina o movimento mercantil-
capitalista e os interesses a ele vinculados.[...] É por isso que não pode haver perfeita equação 
entre os interesses do capital e os interesses ambientais. Abre-se, aqui, um conflito que 
somente poderá ser dirimido com a atuação e mobilização permanente de toda a sociedade, 
objetivando assegurar a qualidade de vida para todos. Nesse sentido, a preservação e o 
controle do meio ambiente são o resultado de uma luta social e política constante que deve ser 
travada sem tréguas.[14] 

  

Pensar na humanidade perpassa, certamente, por pensar em um meio ambiente saudável e 
equilibrado para todo o planeta. A partir de atitudes regionais, pode-se modificar o panorama 
de todo o mundo. 

 O Estado necessita, especialmente, da implantação de mecanismos legais consubstanciados 
no ius internacional, voltados especialmente para a preservação e conservação dos bens 
ambientais. Tal desiderato, entretanto, depende imensamente de vontade política, 
planejamento adequado, orçamento disponível e de um certo grau de renúncia ao crescimento 
econômico desenfreado e desregrado, sem ligação alguma com os demais aspectos da vida 
humana, no qual se insere o grande desafio da humanidade que é o desenvolvimento 
sustentável. 

Aliás, a temática do desenvolvimento sustentável foi o alvo principal na Conferência 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou 
conhecida como "Cúpula da Terra" ou Rio 92, da qual resultou a agenda 21 e a Rio mais dez 
como grandes influências no plano brasileiro de sustentabilidade, reconhecendo-se a 
necessidade de equilíbrio entre a ação do homem e sua necessidade de desenvolvimento e a 
proteção do meio ambiente. 

Segundo Aurélio Virgílio Veiga Rios e Cristiane Derani, Desenvolvimentos Sustentável por 
ser tido como: 

  

[...] conjunto de valores ancorados em condutas relacionadas à produção, para que o resultado 
seja a compatibilização da apropriação dos recursos naturais com sua manutenção e 
construção de um bem-estar (nos dizeres da Constituição brasileira, "da sadia qualidade de 
vida"). [...] A proteção ambiental exige transcender a divisão espacial da territorialidade 
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desenhada pelas fronteiras políticas. [...] Nesse contexto, o papel assumido pelo Estado é 
primordial, mas os problemas ligados à soberania são orientados diferentemente.[15] 

  

Não obstante a importância da atuação dos três poderes na execução das políticas públicas, o 
exercício do poder executivo é o que se destaca para a consecução daquelas. Dessa forma, 
insta destacar que além do contido na Lei Maior, o executivo dispõe de uma série de outros 
instrumentos normativos em esfera federal, tais quais: a lei 6.938/91, denominada de Lei de 
Políticas Públicas Ambientais e a lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Tais 
instrumentos são utilizados na gestão do bem ambiental e na tomada de decisões na seara do 
meio ambiente, obedecendo-se aos ditames destas regras e aos limites que a 
discricionariedade conferida ao administrador permitir. 

O atual Código Florestal brasileiro (Lei 4.771/65) também é ferramenta para a gestão dos 
bens ambientais na consecução dos objetivos do Estado. Há muitos anos em vigor, sofreu 
muitas influências da legislação editada em 1934 sobre o assunto, sofrendo alterações com o 
advento da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e da Constituição de 1988. 

Dentre as disposições de grande importância do Código Florestal Brasileiro estão duas 
grandes formas de tutela da vegetação materializadas em instrumentos de limitação ao direito 
de propriedade, quais sejam, a Área de Preservação Permanente (delimitada nos artigos 2º e 
3º) e a Área de Reserva Legal (delimitada em porcentagens no art. 16). 

Vale frisar que o direito fundamental à propriedade tem como pressuposto o dever do 
cumprimento da função social da propriedade prevista nos artigos 170, III e art. 186 da CF/88 
que, por sua vez abrange não apenas os aspectos sociais e econômicos, mas também o respeito 
à questão ambiental. 

O Estatuto da Terra no §1º do Art. 2º (Lei 4.504/64) já reforçava o direito à propriedade 
condicionando-a ao cumprimento da função social caracterizada como: 

  

§1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, 
simultaneamente: 

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como 
de suas famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a 
possuem e a cultivem[16]. 

  

O cumprimento da função social da propriedade, portanto, está diretamente ligada à proteção 
do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dessa forma, a 
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legislação se estabelece num verdadeiro entrelaçar para a proteção dos direitos fundamentais 
do seres humanos e, portanto, dos direitos humanos. Qualquer afronta a esse entrelaçamento 
ofenderia não apenas o meio ambiente, mas especialmente o direito humano ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

Lucas Abreu Barroso observa que a conceituação de propriedade se divide em 
várias  "facetas" já que a mesma "[...] no consituye um instituto jurídico, sino um conjunto de 
ellos, ligados a diversos tipos de bienes"[17]. 

Por estas razões sustenta Rovena Zanchet que: 

  

[...] o regime jurídico que atinge a propriedade privada não mais pode ser visto como privado 
em absoluto, pois a propriedade privada deve, por força constitucional, cumprir sua função 
social e ambiental. Estando a propriedade privada encravada no conceito de meio ambiente, e, 
partindo-se do pressuposto que é o meio ambiente um bem de uso comum do povo, de 
interesse comum a todos os habitantes do país, esse direito, outrora tido como absoluto, deve 
passar a ser exercido com as limitações que a legislação em geral e, especialmente, o Código 
Florestal estabelecem[18]. 

  

E sobre essa ótica que adentremos na possível substituição do atual Código Florestal 
brasileiro pelo projeto de lei 1.876/99 que, juntamente aos documentos a ele apensados, ainda 
está longe de trazer à tona um consenso entre a bancada ruralista e ONGs ambientalistas 
quanto às substanciais alterações, o que está gerando intensas discussões no Congresso 
Nacional, com repercussão em todo o país e fora dele. 

Ao se analisar o cenário em que se insere o referido projeto de lei, ressalta-se que atualmente 
existe uma série de flexibilizações à proposta inicial do projeto, nascido em 1999. Dentre 
estas destacam-se a redução de áreas de preservação permanente e a possibilidade de isenção 
da reserva legal, que são os alvos mais atingidos durante as discussões sobre o projeto. 

Em 2010 o deputado Aldo Rebelo apresentou um relatório de análise do referido projeto do 
qual se depreende que o possível "Novo Código Florestal" permitirá reduzir a proteção das 
áreas de preservação permanente para 15 (quinze) metros para rios de 5 (cinco) metros de 
largura. A legislação hoje em vigor prevê que as APPs às margens de rios tenham pelo menos 
30 (trinta) metros de largura. 

O atual Código Florestal brasileiro dispõe, ipsis litteris: 

  

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 
demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima será: 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;[19] 
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A Carta Magna, de forma direta, tratou sobre as áreas de preservação permanente quando, no 
inciso III do parágrafo primeiro do festejado artigo 225, outorga permissão ao legislador para 
que defina, em todo o território nacional, espaços protegidos, vedada a utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Para assegurar o direito 
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Lei Maior estatui que incumbe ao Poder 
Público, in verbis: 

  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através 
de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção[20];  

  

Sabendo-se que áreas de preservação permanente são espécies do gênero espaços territoriais 
protegidos, claro está que as APPs "gozam de proteção elevada ao status constitucional, 
constituindo qualquer redução nesse espectro de salvaguarda retrocesso social 
inaceitável."[21] 

Desempenham as APPs relevante papel para a manutenção do equilíbrio ecológico, na medida 
em que a vegetação deva ser mantida em pé: 

  

[...] assegura-se a remoção de CO2 do ar, mediante o processo de fotossíntese das plantas, 
bem como se evita o desmatamento nesses locais, com a consequente liberação de gases do 
efeito estufa - a qual se verá intensificada caso o corte venha seguido de queima. Assim 
sendo, verifica-se que as normas que regulam as áreas de preservação permanente contribuem 
para a mitigação do aquecimento global[22]. 

  

Atualmente, além dos ditames da Lei Maior e do próprio Código Florestal, vige medida 
provisória que estabelece, em seu inciso II, art. 1º que as áreas de preservação permanente 
"devem preservar e proteger o solo, os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 
a biodiversidade e o fluxo genético da fauna e da flora"[23]. 

Realizando cotejo mais aprofundado do que a medida provisória apresenta, pode-se dizer que 
cada um destes itens a serem protegidos pelas áreas de preservação permanente constituem-se, 
em última análise, desdobramentos do direito fundamental a um meio ambiente equilibrado. 
Proteger as APPs é, portanto, proteger o bem ambiental cuja tutela e salvaguarda são 
determinadas por nossa Carta Magna. 

Especialmente no que tange à Área de Preservação Permanente, as disposições legais exercem 
a função de materializar as exigências da própria natureza, eis que a mesma se impõe ao 
exigir a sua proteção como condição para a manutenção de seu equilíbrio que, por sua vez 
está intimamente ligado ao desenvolvimento econômico agropecuário[24]. 
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Desta forma, claro é que diminuir em cinquenta por cento a proteção ambiental hoje inserida 
na atual lei no que concerne às áreas de preservação permanente constitui, sem sombra de 
dúvidas, uma afronta direta aos direitos humanos em sua seara ambiental. 

No hodierno contexto ambiental em que vivemos, diminuir os níveis de proteção pode ser 
considerada atitude suicida, na medida em que o mundo já confere claros sinais de alerta para 
a humanidade no sentido de ampliar a proteção ambiental e não de restringi-la. 

Há que se asseverar que em sede de direitos humanos, a mais abalizada doutrina obedece ao 
princípio da vedação do retrocesso, que, em poucas linhas, significa que uma lei nova não 
poderá estabelecer menor proteção a um direito inserido no rol de direitos humanos do que 
aquela proteção já estabelecida na lei em vigor. 

Esse princípio reforça, assim, que a um Estado que vise realmente ser um Estado de direito 
não cabe retroceder no que concerne aos seus níveis de proteção, inclusive nos níveis de 
proteção ambiental. Tal retrocesso seria verdadeira afronta aos compromissos firmados pelo 
legislador constituinte originário. 

O referido princípio está associado, desta maneira, à consecução de garantias mínimas 
fundamentais aos cidadãos. Em outras palavras, tal princípio está ligado: 

  

À realização, pelo Estado, de padrões existenciais sociais, econômicos e culturais, e se impõe 
como uma garantia de que o núcleo essencial destes direitos - que já tenham sido efetivados e 
realizados pelo legislador - não possa ser removido (por iniciativas de anulação, revogação ou 
pura aniquilação) sem medidas de compensação.[25]  

  

Portanto, pode-se concluir que o direito a um meio ambiente equilibrado integra de forma 
indissolúvel o rol dos direitos humanos fundamentais, sujeitos, portanto, ao princípio da 
proibição ao retrocesso. 

O projeto de lei que visa implementar o Novo Código Florestal e que reduz em cinquenta por 
cento a área de preservação permanente, frise-se, fere frontalmente ao referido princípio e 
macula, do mesmo modo, os direitos humanos que o Brasil se comprometeu a respeitar. Ou 
seja, ferem o bloco de constitucionalidade defendido e albergado em nossa Lei Maior. 

Por este motivo, não apenas estas, mas outras alterações que diminuam a proteção ambiental 
já conquistadas pela atual legislação brasileira são inconstitucionais, podendo ser atacadas 
através das ações destinadas ao controle de constitucionalidade das leis. 

Atualmente, diante de todo este cenário, o Estado deve responder de forma eficiente e 
adequada, para que se permita a proteção dos direitos humanos, da dignidade da pessoa 
humana, e, igualmente, de todas as realidades existenciais, comprometendo-se com uma meta 
de futuro desejável em várias órbitas. 

Necessário faz-se demonstrar que o respeito aos valores ambientais e a aplicação a eles do 
princípio da vedação ao retrocesso não significa a intenção de se estabelecer uma ecoditadura, 
com a preponderância constante e única dos bens ambientais sobre os demais bens a serem 
tutelados pelo Estado. 
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A ponderação de valores (sejam eles culturais, econômicos, sociais, ambientais) é legítima e 
necessária a fim de se alcançar a consecução efetiva do Estado Democrático de Direito. Deste 
modo, não se defende que o valor conferido ao bem ambiental é absoluto. Ele não o é. No 
entanto, faz-se necessário haver um juízo de ponderação em cada caso concreto para 
salvaguardar o rol de direitos e garantias que visa assegurar o Estado. 

Por conseguinte, afastando a hipótese de que o valor do bem ambiental é sempre 
preponderante aos demais, cabe dizer que, no caso concreto da diminuição da extensão das 
APPs prevista no atual Código Florestal Brasileiro, vale mencionar que o bem ambiental 
precisa ser salvaguardado em relação à necessidade da utilizaç          ão econômica dos 
espaços. 

A professora portuguesa Carla Amado Gomes é enfática ao expor que os riscos aos quais a 
sociedade atual se expõe levam as autoridades públicas a assumirem novas tarefas, com uma 
cada vez mais crescente intervenção do Poder Público, a fim de que se consolide, do mesmo 
modo, outro princípio fundamental para a manutenção da vida no planeta: o princípio da 
prevenção. 

Neste sentido, a temática do risco está umbilicalmente ligada à da incerteza, e é esta última 
que reforça a necessidade de um Poder Público preventivo e, para tanto, participativo. Nas 
palavras da douta estudiosa: 

  

Os fundamentos da decisão de risco querem-se, por isso, cada vez mais claros (do ponto de 
vista das garantias das posições jurídicas subjectivas), enquanto os instrumentos de avaliação 
e gestão do risco se pretendem cada vez mais versáteis (do ponto de vista da eficácia). Decidir 
sobre o risco é avaliar e gerir a incerteza na medida do possível, mas deve ainda decidir. Num 
quadro de risco generalizado, a resposta das autoridades públicas não pode ser adiar a decisão, 
mas antes conformar linhas de actuação que permitam minimizar o risco, controlar as 
condições de sua eventual eclosão e criar estruturas que possibilitem neutralizar seus efeitos 
lesivos (prevenção, supervisão e neutralização).[26]    

  

Oportuno analisar, assim, que aquilo que hoje é visto como inofensivo, poderá, em pouco 
tempo, ser considerado extremamente perigoso para o ser humano e para o meio ambiente. A 
certeza científica acerca dos males que uma substância pode causar ao bem ambiental pode 
certamente advir após anos ou décadas de estudo e observação.  

Nesse diapasão, o princípio da prevenção é definido pela Declaração do Rio de 1992, em seu 
princípio 15, estatuindo que: 

  

[...] com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos 
graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 
para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental[27]. 
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Ou seja, antes de proceder qualquer intervenção ao meio ambiente, há que haver a certeza de 
que esta não será demasiadamente nociva a ele. É dever do órgão público buscar informações 
científicas acerca de um comportamento que influenciará na questão ambiental tanto para o 
próprio órgão, quanto para a população. 

Da mesma forma, é dever daqueles que utilizam o meio ambiente como gerador de riquezas, 
deixar de exercer atividades potencialmente poluidoras quando estas não possuem sólido 
estudo científico no sentido da certeza de que causará danos toleráveis ao mínimo existencial 
ambiental.  

Ou seja, para que se iniciem as condutas preventivas do Estado em prol do meio ambiente, 
basta haver o simples risco de que o dano seja irreversível ou grave. É neste momento ou até 
mesmo antes disso que devem ser invocadas e implementadas medidas protetivas do meio 
ambiente. 

Ressalte-se, por oportuno, que o princípio da prevenção também está presente no próprio art. 
225 da Constituição Federal, que estabelece uma série de mecanismos preventivos, entre eles 
a criação de espaços territoriais protegidos, a exigência de estudo de impacto ambiental e a 
manifestação do Poder Legislativo, através de lei, para definir localização de usinas nucleares. 
O referido princípio ainda permeia, igualmente, as leis infraconstitucionais, como se observa 
nos artigos 2º e 9º da Lei 6.938/81. 

Pela relevância deste princípio e, no contexto ora analisado, há que se destacar que no conflito 
entre o direito de usufruir da propriedade e de se preservar as APPs tais quais estão, há que se 
primar pela segunda opção. 

In casu, a preservação das dimensões das APPs, mantendo as mesmas nos patamares já 
existentes, atinge de forma mais eficiente os objetivos do Estado. Como assevera o Professor 
Patryck de Araújo Ayala, privilegiar diminuições da proteção ambiental como ocorre em 
relação às APPs: 

  

[...] proporcionam e sugerem uma mensagem em sentido diametralmente oposto não àqueles 
compromissos que o Estado brasileiro assumiu perante a ordem pública global, como com o 
próprio compromisso republicano exposto pelo texto constitucional, com um determinado 
projeto existencial que é em última análise, um projeto prospectivo, um projeto de futuro: 
propõe um sentido de comprometimento com um determinado cenário de futuro desejável e 
esperado para o ordem social, econômica, cultural.[28] 

  

O eminente autor destaca, ainda, que a existência e a proteção destes bens define bases 
mínimas sem as quais não há como existir e se produzir um desenvolvimento de um mínimo 
de demandas existenciais vinculadas à dignidade da pessoa humana[29]. 

Assim, as políticas ambientais devem primar por concretizar os direitos fundamentais do 
cidadão e, em especial o direito à vida. E o direito à vida apenas poderá ser plenamente 
respeitado se ocorrer com o respeito adequado ao meio ambiente, bem fundamental à vida das 
presentes e futuras gerações. 
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3 CONCLUSÃO 

  

Diante de todo o exposto até aqui, percebe-se que o limiar do desenvolvimento da 
humanidade ocorreu às margens da desconhecida questão ambiental. A consciência ambiental 
apenas surgiu em meados do século XX, quando se percebeu que os bens ambientais não 
eram inesgotáveis e que um meio ambiente saudável é pressuposto não apenas de vida com 
dignidade, mas da própria manutenção de vida humana na terra. 

Desta forma, notou-se que o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado está no rol dos 
direitos humanos que devem ser respeitados pelo país. 

Analisando-se, assim, o panorama em que hoje se insere o chamado "Novo Código Florestal" 
e seu conteúdo até então proposto, percebe-se que não são harmônicas as propostas inseridas 
no referido projeto de lei no que tange às áreas de preservação permanentes com os princípios 
embasadores da Política Nacional de Meio Ambiente. Igualmente, este projeto não se coaduna 
com o ordenamento jurídico brasileiro em matéria ambiental como um todo, ou seja, com o 
arcabouço jurídico de proteção ao meio ambiente. 

O Brasil, com uma legislação ambiental das mais completas do mundo, demonstrará, através 
da aprovação do Projeto de Lei que cria o Novo Código Florestal, que o entrelaçamento 
legislativo complexo não é o suficiente para se assegurar o mínimo existencial para a vida 
humana e não humana com dignidade. 

Faz-se necessário, mais do que de um amplo rol legislativo, de efetivas ações das três esferas 
de Poder - executivo, legislativo e judiciário - no sentido de, utilizando-se do sistema de freios 
e contrapesos de Mostesquieu, coibir práticas que inviabilizem a salvaguarda eficaz e 
adequada destes direitos. Tudo isto, conforme elucida a professora Solange Teles da Silva, 
traduz-se pura e simplesmente em obediência ao princípio da legalidade, destacando que o 
controle das políticas públicas guarnece de densidade o preceito insculpido pela Carta Magna 
em seu emblemático art. 225[30]. 

Assim, invocando-se os princípios da vedação ao retrocesso e da prevenção, não há como se 
vislumbrar a diminuição das áreas de preservação permanente tal qual se propõe no Projeto de 
Lei do Novo Código Florestal brasileiro. Esta situação traria um retrocesso inadmissível ao 
atual bloco de constitucionalidade brasileiro e suas conseqüências propagar-se-iam para além 
das fronteiras brasileiras, posto que o meio ambiente tem como característica ser bem 
transnacional. 

Garantir o mínimo existencial à população é o que se espera de uma adequada e eficaz gestão 
pública. Nesse sentido, políticas públicas ambientais dissociadas do princípio da prevenção 
chocam-se frontalmente com os objetivos do Estado Democrático de Direito, que intenta, em 
última análise, conferir dignidade de vida a todos os cidadãos. 

Portanto, em muitos pontos o projeto de lei objeto deste estudo apresenta esboços de uma 
futura inconstitucionalidade. Em especial, inconstitucional será qualquer redução na extensão 
das áreas de preservação permanente. 

Para impedir que o projeto caminhe tal como está e no intuito de que seja aprovado um Novo 
Código Florestal pertinente e adequado às necessidades ambientais da atualidade em nosso 
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país, cabe ao Poder Público, através de suas três esferas de atuação, adotar condutas no 
sentido de corrigir equívocos que ainda poderão ser modificados. 

À sociedade, de uma forma geral, cabe exercer sua parcela de participação e, através de 
pressões legítimas e abalizadas, demonstrando sua indignação e seu anseio pela manutenção 
da vida humana e não humana em nosso planeta, mesmo que, para isso, seja necessário que a 
vocação humana de se buscar sempre o progresso e desenvolvimento econômico seja 
refreada, ainda que parcialmente.  

Afinal, o desenvolvimento da humanidade deve prosseguir, mas de forma racional e 
planejada, agregando a isto o respeito aos limites impostos pelo meio ambiente, bem a ser 
respeitado e conservado para as presentes e futuras gerações, fundamental à vida com 
dignidade e à própria vida. 
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A DEFINIÇÃO DE 
PARA ONDE VAI O LIXO: UM CASO DE JUSTIÇA AMBIENTAL  

 
NATIONAL SOLID WASTE POLICY AND THE DEFINITION OF WHERE THE 

GARBAGE GOES: A CASE OF ENVIRONMENTAL JUSTICE  
 
 
 

Tatiana Cotta Gonçalves Pereira 
 

RESUMO 
O artigo tem como objetivo demonstrar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos pode 
promover casos de injustiça ambiental se, em sua implementação, o Poder Público não 
observar determinadas situações. A opção pela erradicação dos lixões e pela construção de 
aterros sanitários é uma opção por tecnologia defasada e necessita de uma grande área para 
sua instalação. A escolha destas áreas não tem nenhum tipo de direcionamento legal, podendo 
gerar situações de injustiça ambiental, como parece ser o caso da escolha do município de 
Seropédica, para receber todo o lixo doméstico do município do Rio de Janeiro, arcando com 
os custos ambientais do crescimento econômico com sua própria saúde e equilíbrio ambiental.  
PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUOS SÓLIDOS; ATERRO SANITÁRIO; JUSTIÇA 
AMBIENTAL; SEROPÉDICA. 
 
ABSTRACT 
The article has as object to demonstrate that the National Policy on Solid Waste can promote 
cases of environmental injustice, in its implementation, if the Government did not comply 
with certain situations. The option for the erradication of landfills and sanitary landfills is an 
option for outdated technology and needs a large area for its installation. The selection of 
these areas do not have any type of legal guidance and may lead to situations of 
environmental injustice, as seems the case in the city of Seropédica, choose to receive all 
household garbage of the city of Rio de Janeiro, paying for the environmental costs of 
economic growth with their own health and environmental balance. 
KEYWORDS: SOLID WASTE; LANDFILL; ENVIRONMENTAL JUSTICE; 
SEROPÉDICA. 
 
 

  

O mundo pós-moderno é um mundo de excessiva produção e consumo desenfreado. Estamos 
vivendo uma época em que comprar é a principal atividade de "lazer" da população. Assim, 
nessa sociedade de consumo, é inevitável o descarte dos produtos que ficaram 
tecnologicamente ultrapassados ou mesmo não desejados, para que se possa comprar algo 
novo de novo. Na verdade, produzimos o supérfluo e o efêmero: embalagens desnecessárias, 
produtos feitos para durar pouco, plásticos envolvendo plásticos, enfim vivemos a cultura do 
desperdício. Desperdiçamos matéria prima na produção, produzimos além do necessário, 
consumimos para sermos felizes. Conclusão: o atual estágio do capitalismo global tem nos 
levado à produção maciça de lixo. 
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Lixo é tudo aquilo que não desejamos mais, o que na prática significa que quase tudo que 
compramos em algum momento será descartado. O que é descartado, aquilo que nos parece 
não ter valor, é transformado em lixo. Lixo é, então, aquilo que "sobra", o que é, em princípio, 
impensável num mundo com tanta gente sem nada. A própria definição do que é lixo varia de 
classe social para classe social, sendo correto afirmar que o próprio lixo é um produto 
consumível pelo sistema, tanto pelo seu uso comercial (reciclagem) quanto por suas 
possibilidades econômicas (gerando renda para empresas que trabalham na coleta, transporte 
e tratamento e empregos para muitos catadores). Segundo FIORILLO[1]: "Do ponto de vista 
econômico, poderíamos dizer que lixo é o resto sem valor, enquanto resíduo é meramente 
resto." Logo, o lixo pode ser a sobra dos resíduos, já que estes podem ser reaproveitados de 
várias formas (reciclagem, por exemplo). 

Desta forma, no modelo atual de consumo e de descarte, a humanidade vem produzindo lixo 
demais, e isto finalmente se transformou numa questão que demanda soluções através do 
estabelecimento de políticas públicas. Para se ter idéia do tamanho do problema, a Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2000 pelo IBGE, aponta a produção de 157 mil 
toneladas de lixo domiciliar e comercial por dia, embora 20% da população brasileira não 
contem com coleta de lixo regular. Em 2008 a mesma pesquisa afirma que cada brasileiro 
produz 1 Kg de lixo por dia. No estado do Rio de Janeiro são produzidas perto de 20 mil 
toneladas de lixo por dia, sendo a cidade do Rio responsável por cerca de 8.800 destas 
toneladas. São Paulo, a maior cidade do país, produz quase o dobro: 15.000 toneladas diárias 
de lixo. Conforme noticia o jornal OGLOBO em 26 de maio de 2010: 

Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe) revela que 36% dos resíduos sólidos gerados pela população fluminense 
não têm destinação adequada - vão definitivamente para o fundo de lagoas, rios e baías ou são 
depositados em lixões clandestinos ou aterros controlados que funcionam em condições 
precárias. O volume é equivalente, por dia, a 7.189 toneladas, incluindo as 879 toneladas que 
sequer chegam a ser coletadas ou recolhidas. 

Estes números nos mostram de forma irremediável o tamanho do problema. Isto porque 
produzir lixo todos produzem, mas a verdade é que a maioria das pessoas simplesmente 
ensaca seu lixo e dispõe no local indicado para a coleta, sem querer pensar no que será feito 
com todos aqueles resíduos. 

Com relação ao modo de tratamento final do lixo, a realidade brasileira é a de lixões, são 
cerca de 1,5 mil em todo o território, correspondendo ao lixo de 80% dos nossos municípios. 
Ou seja, o lixo brasileiro não recebe nenhum tratamento, assim como não temos uma cultura 
de separação e coleta dos resíduos, tampouco de reciclagem. Segundo o secretário de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Silvano Silvério, 
dos 5.565 municípios brasileiros, somente cerca de 900 têm o serviço de coleta seletiva, e 
apenas 12% do que é coletado é de fato reciclado[2]. 

Ora, partindo da realidade de uma população mundial de quase 7 bilhões de habitantes, com 
mais da metade vivendo aglomerada em grandes cidades, e do modelo de desenvolvimento 
adotado pelos países, podemos afirmar que a questão do que fazer com o lixo é urgente[3] 

Na verdade, a questão do lixo é mais um dos dilemas colocados pela crise ambiental que 
vivemos. 

Historicamente, a modernidade e o capitalismo vão se consolidar com um discurso de busca 
do desenvolvimento, notoriamente desenvolvimento pelo viés econômico. E o 
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desenvolvimento de uma nação relacionou-se à sua capacidade tecnológica, ou seja, quanto 
mais uma nação era capaz de transformar a natureza em bens de produção e consumo, mais 
desenvolvida essa nação seria. Nesse sentido, a noção de progresso, bastante difundida nos 
países ocidentais como sinônimo desse modelo de desenvolvimento, tem íntima conjugação 
com a exploração dos recursos naturais, e como havia a crença de que tais recursos eram 
inesgotáveis, eles foram explorados de forma irracional (ou na razão do lucro das empresas). 
O resultado é o esgotamento dos recursos naturais nos países desenvolvidos e o surgimento de 
políticas protetivas destes mesmos recursos em todo o mundo. 

Por isso, hoje vivemos a chamada crise ambiental. A superexploração da natureza foi feita em 
nome do desenvolvimento e do progresso e assim se desenvolveram países e empresas, 
consolidando um modo de vida baseado num alto consumo energético, produção de 
supérfluos, e profundas desigualdades econômicas. É como explicita COUTINHO: 

Assim, a chamada crise ambiental em escala planetária não decorre de nenhuma incontrolável 
vocação dos homens no sentido da depredação da natureza e nem se estruturou de forma 
independente das leis econômicas que organizam as relações de produção sob o capitalismo. 
Por outro lado, os seus efeitos são desigualmente distribuídos entre o Norte e o Sul e é 
somente no quadro da mundialização do capital que pode se empreender a análise da 
amplitude dos desastres ecológicos sofridos pelos países de periferia, cujas populações são 
"pobres demais para serem verdes", na expressão de Martinez-Alier. (2004:30) 

  

Desta maneira, os recursos naturais, tão importantes para sustentar nosso modo de vida 
urbano, praticamente se esgotaram nos países do Norte, tendo em vista a concepção de 
desenvolvimento adotada por estes. Já os países do Sul ainda têm uma gama razoável de 
recursos intocados (mais pelo subdesenvolvimento do que por alguma consciência ecológica). 

Assim, os países do Norte têm se voltado para os do Sul, em busca de matéria prima e 
recursos naturais, e têm também mantido a prática de "exportar" aquilo que já não serve mais 
para sua população e território, tais como indústrias poluidoras e "sobras" de todo o tipo 
(tecnologias obsoletas, remédios proibidos, pneus velhos, lixo, etc). 

  

1.    A construção do discurso da sustentabilidade 

  

Por conta desta rarefação dos bens ambientais, necessários para manter o estilo de vida urbano 
e desenvolvido construído a partir da revolução industrial, o desenvolvimento desejado hoje 
em dia não é o econômico, mas sim o sustentável. 

A idéia de sustentabilidade começa a ser desenvolvida a partir da Conferência Internacional 
para o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo no ano de 1972. Embora alguns 
países propusessem "crescimento zero" por conta da escassez dos recursos naturais, os países 
subdesenvolvidos não aceitaram tal proposição, desejosos de desenvolvimento e crescimento 
econômico. Assim, foi formada a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, presidida pela primeira-ministra da Noruega, cujo relatório recebeu seu 
nome, o relatório Brundtland. 
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O relatório Brundtland foi o primeiro documento a trazer o conceito de desenvolvimento 
sustentável, que procura agregar dois direitos fundamentais dos povos: o direito ao 
desenvolvimento econômico e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
garantindo que as futuras gerações tenham meios de sobrevivência tanto quanto as gerações 
atuais. 

No entanto, pela própria abertura do conceito, este tem sido interpretado por diferentes atores 
sociais, da forma que lhes for conveniente. Portanto, ambientalistas numa linha 
conservacionista tendem a defender uma quase paralisação de exploração da natureza, 
enquanto capitalistas mais agressivos falam em modificar o modo de produção, 
desenvolvendo mecanismos mais "limpos", reduzindo as "externalidades" da produção, mas, 
inevitavelmente, explorando a natureza, ainda que "racionalmente". 

Na verdade, para que haja desenvolvimento sustentável, da maneira que for, o Relatório fala 
também na construção de uma nova ordem econômica mundial, baseada numa consciência 
ecológica e numa postura ética da sociedade diante da produção e do consumo. Como nos 
ensina HERCULANO[4]: 

Segundo os ambientalistas, ´desenvolvimento sustentável´ é uma antiga aspiração sua e requer 
a determinação de novas prioridades pela sociedade, uma nova ética do comportamento 
humano e uma recuperação do primado dos interesses sociais coletivos. ´Desenvolvimento 
Sustentável´ englobaria, assim, ´um conjunto de mudanças-chave na estrutura de produção e 
consumo, invertendo o quadro de degradação ambiental e miséria social a partir de suas 
causas. 

  

Logo, em termos de discurso, o desenvolvimento sustentável torna-se também uma bandeira 
pelo reconhecimento de direitos até então não concretizados em muitos países e para muitas 
pessoas: desenvolvimento econômico para todos significa alimentação, saúde, educação, 
moradia, trabalho e renda dignos, aliados à vida num ambiente saudável e garantidos para 
todos (inclusive as gerações futuras). Conforme afirma Jean-Jacques Gouguet[5]: 

Desde a publicação do Relatório Brundtland (1987) o desenvolvimento sustentável tornou-se 
a referência incontornável, o modelo universal a ser implementado para permitir o alcance 
simultâneo dos objetivos econômicos (o crescimento), sociais (a erradicação da pobreza) e 
ecológicos (o respeito do meio ambiente). 

  

Ao relacionarmos o discurso da sustentabilidade com o problema do lixo, vemos que as 
políticas existentes para o tratamento do lixo estão prenhes da idéia de sustentabilidade. Para 
começar, o próprio desenvolvimento sustentável é princípio orientador da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (Lei12305/10). De fato, podemos demonstrar essa afirmação pela 
difundida idéia dos três erres (reduzir, reutilizar e reciclar) adotada como referência na 
formulação de qualquer política sobre o assunto, seja na produção, na coleta ou na destinação 
final, também presente como objetivo na nova lei. 

Além do mais, o lixo é sustento de muitos catadores e recicladores, além do lucro que gera 
para eventuais concessionárias responsáveis pela coleta, transporte ou deposição final, 
configurando-se, portanto, como atividade econômica em nosso sistema de produção. 
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2.    O lixo e o Direito 

  

O tema do lixo não é, obviamente, um direito por si, embora haja debate doutrinário sobre o 
assunto. É FIORILLO[6] quem coloca a questão. Como muitas pessoas vivem do lixo, ou no 
lixo, haveria a idéia de considerar o lixo como um direito difuso, o que ele mesmo reputa, 
usando dois argumentos: primeiro, a Constituição protege uma vida com qualidade, e não 
apenas a subsistência humana; segundo, encarando o lixo como produto e consumidores 
aqueles que vivem do e no lixo, haveria que se reconhecer que o Estado permite esse tipo de 
prática, descumprindo seus deveres com a produção de dignidade. 

Portanto, o lixo não é um direito, muito menos viver no lixo o é. Contudo, uma série de 
pessoas vive do lixo, demonstrando que lixo tem um valor econômico que não pode ser 
menosprezado pela legislação, embora não seja o foco deste artigo. 

A questão do lixo encontra amparo constitucional no art. 182, que trata da política urbana, a 
ser desenvolvida pelos municípios visando "o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes". Já a Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei 6938/81) estabelece o lixo como poluente, pois como afirma FIORILLO[7] 

  

o lixo urbano, desde o momento em que é produzido, já possui a natureza jurídica de 
poluente, porque, assumindo o papel de resíduo urbano, deverá ser submetido a um processo 
de tratamento que, por si só, constitui, mediata ou imediatamente, forma de degradação 
ambiental. 

  

Mas o lixo se enquadra mesmo como uma das dimensões do saneamento ambiental, entendido 
como 

o conjunto de ações, obras e serviços considerados prioritários em programas de saúde 
pública. Abrange desde o sistema de abastecimento de água (SAA), o cuidado com a 
destinação de resíduos e o esgotamento sanitário (ES), as melhorias sanitárias domiciliares 
(MSD), até obras de drenagem urbana, controle de vetores, roedores e focos de doenças 
transmissíveis. Inclui também a preocupação com a melhoria das condições de habitação e 
educação sanitária e ambiental.[8] 

  

Nesse sentido, o tratamento adequado do lixo é garantia de saúde pública e de qualidade de 
vida. 

A Lei 12.305/10, utiliza a palavra "rejeitos" nesse sentido de lixo, já que estabelece em seu 
art.3º, XV, que rejeitos "são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada", enquanto define resíduos sólidos (inciso XVI) como "material, substância, objeto 
ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
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semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam 
para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível". 

A lei 11445/2007, conhecida como Lei do Saneamento Básico, traz uma série de diretrizes 
para o problema. No que se refere ao lixo e sua disposição final, considera o manejo dos 
resíduos sólidos como atividade típica de saneamento básico, e como uma das atividades dos 
serviços públicos de limpeza. Cumpre destacar que a lei refere-se inicialmente apenas ao lixo 
doméstico e ao oriundo da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, se 
responsabilizando pelos resíduos comerciais e industriais somente se esses não forem de 
responsabilidade legal daqueles que os produziram. 

Mas a lei mais específica sobre o lixo é mesmo a Lei 12305/10, que estabelece a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. A nova lei, promulgada em 02 de agosto de 2010, depois de 
mais de vinte anos de tramitação, representa uma enorme conquista para a sociedade 
brasileira, sobretudo para aqueles que trabalham e vivem do lixo, como os catadores. 
Conforme noticiado pelo Estadão, quando do surgimento da lei, o presidente Lula declarou 
que 

O maior mérito dessa lei é a inclusão social de trabalhadores e trabalhadoras que, por muitos 
anos, foram esquecidos e maltratados pelo Poder Público. Ela está de acordo com a missão do 
nosso governo de fazer o Brasil crescer para todos, respeitando o meio ambiente[9]. 

  

De fato, o mérito da lei é, antes de tudo, sua própria existência, uma vez que agora temos um 
marco regulatório específico sobre a questão. Além disso, a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos reúne princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes e responsabilidades pela produção 
e consumo (inclusive pós-consumo), refletindo preocupações ambientais, sociais e 
econômicas com nosso modo de vida, orientando para a construção de uma sociedade 
sustentável e responsável no que se refere ao cuidado com seus resíduos. 

Logo, pensar em não gerar, reduzir, reutilizar e reciclar resíduos podem ser atividades 
consideradas concretizadoras dos direitos à saúde, à qualidade de vida, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura, ao desenvolvimento sustentável, enfim a ser tratado com 
dignidade. 

Outra abordagem interessante da lei é a definição de que a responsabilidade pela redução da 
produção de resíduos e dos problemas que eles acarretam é de todos (Estado, setor privado e 
consumidores). Portanto, o Estado deve planejar, o setor produtivo deve pensar em reduzir os 
impactos ambientais na produção, e ainda recolher seus produtos (embalagens) após o uso, e 
os consumidores devem buscar reduzir o consumo e separar o lixo para a coleta seletiva que 
os municípios devem implementar. Instrumento inovador, a lei estabelece claramente a 
responsabilidade de todos pelo ciclo de vida dos produtos, ou seja, pelas etapas que envolvem 
o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 
produtivo, o consumo e a disposição final. 

Inicialmente, há uma determinação clara do modelo de produção que deve ser seguido: a 
busca é pela mínima geração de resíduos sólidos durante a produção. A forma de se alcançar 
isso será pelo oferecimento de produtos que possam ser reutilizados ou reciclados, inclusive 
suas embalagens. 
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O sistema de logística reversa, estabelecido pelo art.33, responsabiliza as empresas pelo 
recolhimento de determinados produtos[10] após a utilização pelo consumidor, 
independentemente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

O próprio consumidor é responsável pelo descarte de tais produtos, bem como está obrigado a 
separar e disponibilizar adequadamente seu lixo nos casos em que houver coleta seletiva no 
município. 

Se a lei tiver efetividade, tem todas as condições de mudar radicalmente a realidade ambiental 
brasileira, sobretudo no que se refere ao saneamento. 

  

3.    A definição dos aterros sanitários como única alternativa na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

  

Como já anteriormente afirmado, uma série de problemas existe em torno do lixo, desde a 
coleta e reciclagem, até o melhor meio de disposição final; e todos eles criaram uma demanda 
por uma política específica, o que foi deixado de lado durante muito tempo no Brasil. Até 
bem pouco tempo, a única preocupação era livrar-se dele em locais distantes dos olhos e 
narizes da maioria da população. De fato, como afirmava SIRKIS[11] há apenas 12 anos: 
"Para o poder público, a questão do lixo é vista simplesmente como um conjunto de rotinas 
de operação, em escala industrial: varrer as ruas, recolher os detritos e transportá-los até 
um destino final, em geral na periferia".  

Essa frase de SIRKIS nos revela aquela que tem sido, até agora, a solução típica do Poder 
Público com relação ao tratamento do lixo: nenhuma. Ou seja, até o advento da nova lei, a 
mera disposição dos resíduos em terrenos longe dos centros urbanos, sem nenhum tipo de 
tratamento tanto no solo que recebe as toneladas de lixo como no próprio lixo após sua 
disposição, era a "política" realizada. Os lixões são lugares onde os sacos de lixo são jogados 
a céu aberto, em solo não tratado e lá ficavam, atraindo uma série de animais e insetos 
transmissores de doença e poluindo o solo, o ar e eventuais águas subterrâneas. 

Mas novas tecnologias, em resposta ao chamado da sustentabilidade, foram surgindo, como a 
incineração, as usinas de reciclagem e os aterros sanitários. Além disso, o gás metano, 
oriundo da decomposição do lixo orgânico também pode ser transformado em energia, tendo 
desta maneira valor econômico. Mas um dos problemas destas tecnologias refere-se às suas 
localizações, pois embora sejam melhores que os lixões, ninguém quer este tipo de 
empreendimento em sua vizinhança, pois ambientalmente ainda não são "perfeitas". 

Em termos de disposição adequada do lixo, a Lei 12305/10 faz clara opção pelos aterros 
sanitários, defendendo esta opção como ambientalmente adequada, conforme o art. 3º, VIII - 
"disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos"; a Lei determina ainda 
que em 4 anos somente haja aterros, decretando, dessa forma, o fim dos lixões. 

Esta obrigatoriedade é sensacional, entretanto, cabe aqui uma observação acerca da opção 
pelos aterros sanitários. A nova lei é clara ao determinar a substituição de lixões por aterros, 
embora permita, em seu art.9º§1º: Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação 
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energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade 
técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases 
tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Ou seja, a lei permite que tecnologias que produzam 
energia a partir dos resíduos sejam utilizadas, desde que ambientalmente adequadas. 

Pois bem. Ao estudarmos a forma de disposição final de resíduos sólidos nos países 
desenvolvidos, percebemos que os aterros sanitários são tecnologia ultrapassada, sendo 
adotadas atualmente as usinas de reciclagem energéticas, a tecnologia recomendada pelo 
IPCC da ONU para o lixo não reciclável, pois reduz das emissões dos gases estufa. As usinas 
transformam lixo urbano em energia elétrica e térmica, criando novas matrizes energéticas, 
reduzindo substancialmente o volume dos resíduos, ajudando a preservar leitos de rio e solos, 
além de exigirem uma área muito menor para sua instalação, o que facilitaria sua instalação 
próxima a centros urbanos, diminuindo o custo da coleta e do transporte do lixo. 

Os aterros sanitários, embora vendidos em discursos políticos como tecnologia "de primeiro 
mundo" foram proibidos pela Comunidade Européia a partir de 2005, e sinteticamente, 
podemos afirmar que seu funcionamento gera risco de contaminação do solo (tanto o que 
recebe diretamente o lixo, quanto as terras do entorno), emite metano e gás carbônico, precisa 
de grandes áreas para sua instalação, muitos recursos para sua manutenção, não prevê a 
possibilidade de catação do lixo, e tem uma vida útil relativamente pequena se comparado ao 
investimento. A altura a que o lixo chega nos aterros fez com que esses empreendimentos 
recebessem o apelido de "cemitérios de lixo". 

Portanto, fica uma indagação: por que optamos por um modelo ultrapassado? Pelo custo da 
usina? Os especialistas garantem que não. Será que estamos recebendo tecnologia obsoleta, 
ou como afirma MARTINEZ-ALIER[12], estamos recebendo dos países ricos aquilo que eles 
já não querem mais, num "deslocamento geográfico das fontes dos recursos e das áreas de 
descarte dos resíduos"? 

  

5. O município de Seropédica e a instalação do aterro 

  

No estado do Rio de Janeiro, existem 62 lixões regulares, 98 lixões irregulares funcionando e 
mais 12 inativos, segundo o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, e a Prefeitura do Rio de 
Janeiro[13]. Além dos depósitos clandestinos de lixo, existem cerca de 10 aterros sanitários 
licenciados ou em processo de licenciamento, e 13 aterros controlados[14]. Em função da 
realização da Copa do Mundo e principalmente das Olimpíadas, o governo estadual lançou a 
política "Lixão Zero", em total consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a 
partir desse objetivo, Nova Iguaçu já tem aterro sanitário no modelo consorciado estabelecido 
pela lei, e o de Seropédica começou a funcionar há menos de um mês. 

Seropédica é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, localizado na Baixada 
Fluminense, já conhecida como "zona de sacrifício", fazendo fronteira com os municípios de 
Itaguaí, Paracambi, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu. 

O município, criado há quase 15 anos, tem cerca de 78000 habitantes, taxa de analfabetismo 
por volta de 7%, e PIB per capita de R$ 4.572,00 (considerando a média do PIB per capita do 
Estado como índice 100,00, o de Seropédica ficou em 31,06). O município se constitui como 
dormitório, já que a maior parte da população trabalha em outros municípios da região 
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metropolitana. A economia consiste basicamente na extração de areia e nas atividades do 
entorno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A urbanização é recente e 
o município é classificado como misto, embora as atividades rurais constituam o grosso de 
suas atividades econômicas. 

O acesso ao município é bom, se faz tanto pela rodovia Presidente Dutra, quanto pela BR-
465, a partir da Avenida Brasil, na altura de Campo Grande. A RJ-109 o liga a Itaguaí, ao Sul, 
e a RJ-125 acessa Japeri, ao Norte. O município é, ainda, atravessado de Norte a Sul pelo 
ramal ferroviário Japeri-Mangaratiba. Sem contar a construção de um Arco Metropolitano que 
ligará os municípios da Baixada ao porto de Itaguaí. Com essa obra em andamento, sua 
capacidade de atrair indústrias e empresas é muito grande, por sua localização entre Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

Com a emancipação, Seropédica teve sua economia movimentada e ganhou grandes obras 
de infraestrutura assim como o incremento do comércio local. Está no município a estação de 
tratamento de águas do rio Guandu, a maior do mundo, responsável pelo abastecimento da 
cidade do Rio de Janeiro e por outros municípios da região metropolitana. É lá que está 
localizado também o aqüífero Piranema, um reservatório de água doce, terceiro maior do 
Estado, que corre o risco de ser contaminado caso haja a instalação do aterro. Seropédica 
conta ainda com uma Floresta Nacional e com um Centro de Triagem de Animais Silvestres 
do IBAMA, demonstrando uma vasta riqueza e diversidade ambiental. 

É neste contexto que a Prefeitura do Rio de Janeiro, buscando solucionar o problema do lixo 
do município, através de uma licitação com resultado arranjado, aceitou a indicação da área 
na localidade de Chaperó para receber o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) de Santa 
Rosa, distante setenta e três quilômetros do município do Rio. 

O projeto da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos prevê a 
construção de três sub-aterros: um receberá resíduos domiciliares (classe II) e os outros dois 
resíduos industriais (classes I e II). Há ainda a previsão de uma Unidade de Tratamento de 
Efluentes Líquidos Industriais, Unidade de Tratamento para Resíduos de Serviços de Saúde, 
Unidade de Tratamento de Solo Contaminado, Unidade de Tratamento de Processamento de 
Resíduos Classe I, além de outras unidades que compõem o Centro de Tratamento de 
Resíduos. Estima-se uma vida útil de vinte anos, consistente no recebimento diário de nove 
mil toneladas de lixo doméstico, além dos outros. 

A definição da localidade para receber o aterro gerou uma série de questionamentos. O 
primeiro se refere à questão ambiental. No local está situado um aquífero, dois córregos 
superficiais que deságuam na bacia do rio Guandu, além de ser uma área de inundação, o que 
só vai piorar com o aterro. Fora o aumento do calor e da poluição numa área rural. 

A decisão de receber o aterro demonstra a vocação ambiental da área: a região fazia parte de 
uma APA (Serras do Catumbi e da Cambraia) prevista na Lei Orgânica do município, mas em 
uma manobra política, os vereadores diminuíram a área original e criaram uma Área de 
Especial Interesse Sanitário Ambiental, de trinta e dois quilômetros quadrados, para receber o 
aterro. 

Um segundo questionamento se refere ao impacto na área do entorno do empreendimento. A 
comunidade de Chaperó é eminentemente agrícola, criando bois, vacas, plantando orgânicos e 
retirando destas atividades seu sustento. Existem aproximadamente 57 famílias na Agrovila 
Chaperó, um assentamento rural do INCRA e ainda uma pedreira vizinhas ao terreno. Será 
que manterão a mesma qualidade de vida? 
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              O EIA/RIMA, realizado pela Vereda Estudos Execuções e Projetos, foi questionado 
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que pediu ajuda a seu Grupo de Apoio 
Técnico Especializado (GATE) de Meio Ambiente para analisar eventuais falhas deste estudo 
e assim possibilitar - ou não - o licenciamento prévio da área. As conclusões do GATE são 
estarrecedoras, apontando uma série de falhas ou ausência de análises importantes, como a 
falta de proteção do aquífero Piranema e sua real possibilidade de contaminação, a construção 
em cima de APPs, a falta de compensação ambiental, a proximidade com a população, etc. 
Apesar do Parecer ser exemplar, o INEA concedeu a Licença Prévia e a Licença de Instalação 
sem que a empresa responsável dirimisse as dúvidas levantadas. 

A população seropedicense apresentou, inicialmente, clara resistência à obra. Embora a 
Câmara de Vereadores tenha alterado sua Lei Orgânica para receber o aterro[15], 
introduzindo uma Área de Especial Interesse Sanitário e Ambiental, e reduzindo uma Área de 
Proteção Ambiental no Município (Serras do Catumbi e da Cambraia), a população protestou 
veementemente. Algumas pessoas, físicas e jurídicas, entraram com ação popular e ação civil 
pública a fim de barrar as obras, inclusive o Ministério Público. Mas nenhuma liminar foi 
concedida, estando as ações em andamento. O prefeito que assumiu depois que o anterior foi 
cassado também cancelou a licença da obra. Os dois mil e quinhentos catadores de Gramacho 
também têm se manifestado por medo de perderem a renda com a transposição do lixo para 
Seropédica, uma vez que eles mesmos têm dito que "Seropédica é muito distante". Enfim, a 
construção do aterro pode ser caracterizada como um conflito sócio ambiental que reproduz a 
lógica dos conflitos ecológicos distributivos[16]. 

Assim, o problema que se coloca é: quais critérios foram adotados para a escolha de 
Seropédica para receber o aterro sanitário? A questão da pobreza e mesmo da distância em 
relação ao Rio de Janeiro (setenta quilômetros) foram referência na tomada de decisão? De 
que maneiras se poderiam comprovar os impactos que seu funcionamento vai gerar na cidade, 
tanto positivos quanto negativos (afinal, "um problema ambiental não existe senão através do 
impacto que provoca em certos grupos ou atores" LE PRESTRE, 2005)? 

6. A injustiça ambiental 

Desta forma, a população tem questionado se esse não seria mais um caso de injustiça 
ambiental. A justiça ambiental pode assim ser conceituada: 

(...) busca do tratamento justo e do envolvimento significativo de todas as pessoas, 
independentemente de sua raça, cor, origem ou renda no que diz respeito à elaboração, 
desenvolvimento, implementação e reforço de políticas, leis e regulações ambientais. Por 
tratamento justo entenda-se que nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, 
raciais ou de classe, deve suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais 
negativas resultantes de operações industriais, comerciais e municipais, da execução de 
políticas e programas federais, estaduais, locais ou tribais, bem como das consequências 
resultantes da ausência ou omissão dessas políticas. (BULLARD apud ACSELRAD, 2004:9) 

  

De fato, a injustiça ambiental tem sido uma prática política no mundo, percebida pelos 
movimentos dos cidadãos negros por direitos civis nos EUA a partir da década de 1960, em 
sua luta contra a localização espacialmente racista de deposição de lixo químico e de 
indústrias com efluentes poluentes. 
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Na verdade, a luta por justiça ambiental nada mais seria do que a luta por justiça social 
agregando-se nesta a dimensão ambiental. Neste sentido, a justiça ambiental traz para o 
debate político questões que já estavam na agenda, tais como maior igualdade entre os povos, 
redução da pobreza, desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida, 
concretização da democracia, dos direitos fundamentais, etc. Não significa uma outra 
bandeira, mas sim que a dimensão ambiental também deve ser inserida na propositura das 
diversas políticas públicas, sobretudo as sociais. 

Ao observarmos o caso de Seropédica parece ser evidente que se trata de um caso de injustiça 
ambiental: num município distante dos grandes centros econômicos, mas inserido na região 
metropolitana, formado primordialmente por população de baixa renda e baixa escolaridade, 
sem condições de formulação ou de questionamento de políticas públicas, será construído um 
aterro sanitário. 

O conceito de Justiça Ambiental engloba ainda uma idéia essencial no que se refere à 
formulação de políticas públicas: a idéia de um envolvimento significativo de todas as pessoas 
nas decisões socialmente relevantes sobre a ocupação do território. Neste sentido, associa a 
perspectiva de realização de justiça a de maior participação no jogo democrático, nos 
remetendo a duas características apontadas por DAHL[17] sobre esse jogo: a participação 
efetiva e a compreensão ilustrada, que seriam, em linhas gerais, a possibilidade de todos 
colocarem seus pontos de vista e de ter oportunidades iguais de conhecer sobre meios 
alternativos à política proposta. 

Portanto, se uma política pública deve ser o resultado das forças sociais presentes num 
processo democrático de tomada de decisões, é notório que a maneira como foi conduzida a 
opção por Seropédica abortou todo esse rito, reduzindo a questão a uma opção de melhor 
técnica, algo que, em princípio, não pode ser discutido com "leigos". 

É fato que a própria definição dos problemas ambientais é difícil e tomar decisões acerca 
deste equacionamento mais difícil ainda, implicando mesmo em conflitos, mas não podemos 
deixar de reconhecer que a opção por uma determinada solução demonstra o estabelecimento 
de uma hierarquia de valores e que será inevitável certa distribuição dos custos e benefícios da 
política adotada[18]. Ao considerarmos essa afirmação de LE PRESTRE, numa ótica de 
custo-benefício, a única compensação até aqui colocada pelo governo é o desativamento do 
lixão de Seropédica, abstraindo da problemática ambiental e da vida, saúde e dignidade 
humana no entorno. 

Desta forma, o que a Prefeitura municipal do Rio de Janeiro e o governo do Estado estão 
propondo para Seropédica é que o município arque com os custos do consumo e da má 
utilização dos resíduos sólidos de um município rico. Se pensarmos na produção de lixo por 
segmento social, notadamente o município de Seropédica pouco contribui para a formação 
dos resíduos, uma vez que o município é pobre e de vocação rural. 

E aí a questão que fica é: a Política Nacional de Resíduos Sólidos está sendo cumprida? Ou 
melhor, a nova lei dá conta desta questão? 

É certo que lá nos seus princípios constam "a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, 
que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 
pública" (art.6º,III); "o respeito às diversidades locais e regionais" (art.6º, IX); "o direito da 
sociedade à informação e ao controle social" (art.6º, X); e "a razoabilidade e a 
proporcionalidade" (art.6º, XI). E tem, ainda, como primeiro objetivo a "proteção da saúde 
pública e da qualidade ambiental" (art.7º, I). 
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Embora a lei seja boa e estabeleça uma série de valores a serem perseguidos pela sociedade e 
pelo poder público, ela não faz nenhuma menção, ainda que indireta, aos critérios que 
deveriam ser observados na instalação de aterros sanitários, como, por exemplo, o faz a 
Diretriz 1311 da (antiga) FEEMA em relação aos resíduos perigosos. E esta lacuna pode 
acabar promovendo mais casos de injustiça ambiental. 

  

7. Considerações Finais 

O Brasil é um país em desenvolvimento. Isto significa que ainda temos recursos naturais, mas 
que não desenvolvemos todo nosso potencial econômico. As desigualdades sociais são muito 
claras, a pobreza ainda nos ofende enquanto nação. Os problemas urbanos existem e são das 
mais variadas ordens: ausência de moradia adequada, de transportes públicos em quantidade e 
qualidade suficientes, de educação pública e de qualidade para todos, de saúde. Enfim, ainda 
lutamos pelo mínimo existencial. 

Estamos construindo nossa democracia, e procurando garantir a cidadania efetiva para todos. 
A vida, a igualdade, a saúde, o bem estar, a dignidade, o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado são valores centrais de nosso ordenamento jurídico e se coadunam perfeitamente 
com o espírito da nova lei. 

Contudo, como qualquer outra lei, é necessária vontade política para sua real implementação, 
e esse é o grande papel da sociedade. Temos que estar atentos ao que acontecerá, implementar 
o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Precisamos pensar em áreas razoáveis para construção 
de aterros sanitários de verdade, áreas que não sejam ambientalmente vulneráveis nem que 
estejam tão próximas da população, acabando de vez com os lixões e aterros controlados. 
Precisamos nos mobilizar para a coleta seletiva e para um consumo mais consciente, a fim de 
diminuir possíveis impactos ambientais. Devemos privilegiar os catadores e as cooperativas 
de reciclagem como sistemas produtivos, a fim de efetivar cidadania para estas pessoas. 
Podemos educar melhor nossos filhos e vizinhos para a mudança que está por vir. Somos 
todos responsáveis pelos "três erres" (redução, reutilização e reciclagem) e, ainda, por 
começar a construir - agora - uma vida melhor e mais justa para as futuras gerações. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

ACSELRAD, Henri. A Duração das Cidades - sustentabilidade e risco nas políticas 
urbanas - 2º ed.. 2. ed. Lamparina, 2009. 

______; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves (orgs). O que é 
justiça ambiental.  Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 

______; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto. Justiça Ambiental e Cidadania. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação Ford, 2004. 

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS JORNAL FLORIPA. Fim de Gramacho aumenta apreensão em 
Seropédica, que passará a receber lixo do Rio. 21 de fev de 2011. Disponível em 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2295



http://www.jornalfloripa.com.br/brasil/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=2305. Acesso em 
21 de fev de 2011. 

ALIER, Joan Martinez. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de 
valorização. Tradução de Maurício Waldman. São Paulo: Contexto, 2007. 

ANTONIO, Janaina Natali; GOMES, Marquiana de Freitas Vilas Boas. A Produção do 
Espaço urbano e a Questão dos Resíduos Sólidos. Revista RA´e GA, Curitiba, nº16, p.111-
118, 2008. Editora UFPR. 

ANTUNES, Paulo Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2002. 

______. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 

BRASIL, Presidência da República. O desafio do desenvolvimento sustentável - relatório do 
Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Comissão Interministerial para Preparação da Conferencia das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Brasília: Cima, 1991. 

CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk de. O diálogo democrático. Curitiba: Juruá, 
2010. 

COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente - I 
Florestas. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

COUTINHO, Ronaldo. Direito ambiental e capitalismo: introdução à crítica do ecologismo 
jurídico. Revista da Faculdade de Direito. Rio de Janeiro: UERJ/Renovar, n. 2, 1994. 

______. Direito Ambiental das Cidades: questões teórico-metodológicas. In: COUTINHO, 
Ronaldo e ROCCO, Rogério (orgs.) O Direito Ambiental das Cidades. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004. 

______. A mitologia da Cidade Sustentável no capitalismo. In: COUTINHO, Ronaldo; 
BONIZZATO, Luigi (orgs.). Direito da Cidade: novas concepções sobre as relações 
jurídicas no espaço social urbano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

DAHL, Robert. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Edusp, 2005. 

EIGENHEER, Emílio Maciel. Lixo e Vanitas: Considerações de um Observador de 
resíduos. Niterói: EdUFF, 2003. 

Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro: comparativo dos 
municípios fluminenses. Secretaria Geral de Planejamento. Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro. 2009. 

FERREIRA, Heline Sivini e LEITE, José Rubens Morato (orgs). Estado de direito 
ambiental: tendências: aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense 
universitária, 2004. 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2296



FOLADORI, Guillermo. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: ed. Unicamp, 
2001. 

GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

GOUGUET, Jean-Jacques. A erradicação da pobreza no mundo: do mito à realidade. In: 
KISHI, Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virginia Prado 
(orgs). Desafios do Direito Ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo 
Affonso Leme Machado. São Paulo: Malheiros editores, 2005. 

GRIMBERG, Elisabeth. O futuro da política de resíduos sólidos. Le Monde Diplomatique 
Brasil. Ano 4, nº 38, setembro 2010 

HERCULANO, Selene. Do desenvolvimento (in) suportável à sociedade feliz. Ecologia, 
Ciência e Política. Rio de Janeiro: Editora Revan, 1992. 

______(org). Meio Ambiente: questões conceituais. Niterói: Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais da UFF: Riocor, 2000. 

______. A qualidade de vida e seus indicadores. In: HERCULANO, Selene; PORTO, 
Marcelo Firpo de Souza; FREITAS, Carlos Machado de (orgs.) Qualidade de vida & riscos 
ambientais. Niterói: Eduff, 2000. 

LE PRESTRE, Philippe. Ecopolítica internacional. 2ª ed., São Paulo: Senac São Paulo, 
2005. 

LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de direito urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, 
400p. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2002. 

OGLOBOONLINE. Catadores temem fim dos lixões e buscam saída em cooperativas. 26 de 
fev de 2011. Disponível em http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/02/catadores-temem-fim-
dos-lixoes-e-buscam-saida-em-cooperativas.html. Acesso em 26 de fev de 2011. 

OGLOBOONLINE. Rio consegue R$ 117 milhões para construir aterros sanitários e encerrar 
lixões. 31 de dez de 2010. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/12/30/rio-consegue-117-milhoes-para-construir-
aterros-sanitarios-encerrar-lixoes-923394895.asp. Acesso em 08 de jan de 2011. 

OKADA, Denise Setsuko. Resíduos - consumo e pós consumo. In: AHMED, Flávio; 
COUTINHO, Ronaldo (coord). Cidades Sustentáveis no Brasil e sua tutela jurídica. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

PACHECO, Tânia. Desigualdade, Injustiça Ambiental e Racismo: uma luta que 
transcende a cor. Disponível em: http://racismoambiental.net.br/textos-e-artigos/tania-
pacheco/desigualdade-injustica-ambiental-racismo/ 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2297



PEROBELLI, Kátia. Circulando na Rede dos Significados Ambientais: as 

singularidades da noção de justiça ambiental no Brasil. In: IX Semana 

de Planejamento Urbano e Regional, 2003, Rio de Janeiro. Anais do IX 

Semana de Planejamento Urbano e Regional. Rio de Janeiro : 

IPPUR/UFRJ, 2003. 

______. Conflito Ambiental e Luta por Moradia o caso do depósito de lixo 

tóxico do Distrito Industrial de Campo Grande, município do Rio de 

Janeiro. In: I Encontro Nacional da ANPPAS, 2002, Indaiatuba - SP. 

Anais do I Encontro Nacional da ANPPAS, 2002. 

R7ONLINE. Obras de aterro em Seropédica alteram rotina de comunidade rural. 21 de fev de 
2011. Disponível em http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/obras-de-aterro-em-
seropedica-alteram-rotina-de-comunidade-rural-20110221.html. Acesso em 21 de fev de 
2011. 

RICHARD, Ivan. Lula sanciona Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,lula-

sanciona-politica-nacional-dos-residuos-solidos,589456,0.htm. Acesso 

em 12 de jan de 2011. 

SANTOS, Milton. A urbanização desigual. Petrópolis: Vozes, 1980. 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 1995. 

SIRKIS, Alfredo. Ecologia urbana e poder local. Rio de Janeiro: Fundação Ondazul, 1 

 

[1] FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

  

[2] 

[3] Na cidade do Rio de Janeiro passa a ser uma questão vital, pois é objeto no contrato entre 
município do Rio e o COB para a realização das Olimpíadas 2016. 

  

[4] HERCULANO, Selene. Do desenvolvimento (in) suportável à sociedade feliz. Ecologia, 
Ciência e Política. Rio de Janeiro: Editora Revan, 1992. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2298



[5] Em GOUGUET, Jean-Jacques. A erradicação da pobreza no mundo: do mito à realidade 
em KISHI, Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virginia Prado 
(orgs). Desafios do Direito Ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso 
Leme Machado. São Paulo: Malheiros editores, 2005. 

  

[6] Obra citada. 

[7] idem 

[8] Disponível em http://www.funasa.gov.br/internet/vigSubIV_quilombolasSa.asp. Acesso 
em 29 de mar de 2011. 

[9] Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,lula-sanciona-politica-nacional-
dos-residuos-solidos,589456,0.htm Acesso em 22 de out de 200/10 

[10] Como pilhas e baterias, pneus, resíduos e embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes, 
produtos eletroeletrônicos, dentre outros. 

[11] SIRKIS, Alfredo. Ecologia urbana e poder local. Rio de Janeiro: Fundação Ondazul, 
1999. 

  

[12] ALIER, Joan Martinez. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de 
valorização. Tradução de Maurício Waldman. São Paulo: Contexto, 2007. 

[13] Fonte: O Globo e Ambiente Brasil. Disponível em: 

http://www.agenda21comperj.com.br/noticias/combate-aos-lixoes-no-rio-de-janeiro. Acesso 
em 15 de mar de 2011. 

[14]  Disponível em: 
http://www.lixo.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=251.  
Acesso em 15 de mar de 2011. 

  

[15] Numa manobra política que deixou estarrecida até mesmo a vereadora Maria José Salles 
Ferreira (PT), presidente da Comissão de Meio Ambiente daquela Casa Legislativa. 

[16] Conceito desenvolvido por Joan Martínez Alier (2009) em seu livro "O Ecologismo dos 
Pobres". A sua idéia básica reside na observação de que "alguns grupos da geração atual são 
privados do acesso aos recursos e serviços ambientais, e sofrem muito mais com a 
contaminação" (p.36) gerando, assim, um desequilíbrio na distribuição dos benefícios e 
malefícios - sociais e ambientais - da produção capitalista. 

[17] DAHL, Robert. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Edusp, 2005. 

[18] LE PRESTRE, Philippe. Ecopolítica internacional. 2ª ed., São Paulo: Senac São Paulo, 
2005. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2299



POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E O SEU EMPREGO, NA 
ESFERA NACIONAL, PARA CONTER O DESMATAMENTO NA 

AMAZÔNIA 
 

ENVIRONMENTAL POLICIES AND THEIR USE IN NATIONALLY, TO CONTAIN 
THE AMAZON DEFORESTATION 

 
 
 

Beatrice Maria Pedroso da Silva 
CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA 

 

RESUMO 
O presente artigo analisa o poder-dever do Estado em conceber, executar e monitorar políticas 
públicas, especialmente as destinadas à proteção do meio-ambiente, compreendendo os 
sujeitos envolvidos e suas responsabilidades, para, ao final, entender a sua utilização, no 
ordenamento jurídico brasileiro, para conter o desmatamento na Amazônia. 
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ABSTRACT 
This article analyses the power and duty of the State to design, execute and monitor public 
policies, especially those destined for the protection of the environment, including the 
individuals involved and their responsibilities, to, at the end, understand its use in the 
Brazilian legal system, in order to contain the deforestation in the Amazon Forest. 
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Introdução 

  

No presente artigo, o objeto de nossa análise são as políticas públicas, sendo que se buscará 
entender primeiramente todos os conceitos e elementos básicos no sentido de se ter uma exata 
noção de seus objetivos e finalidades. 

Em seguida, passaremos ao estudo do processo de criação, execução e controle desses 
relevantes instrumentos, a fim de observar a sua gênese e evolução no intuito de alcançar as 
metas que foram coletivamente impostas ou concebidas, bem como fazer constatações e 
críticas eventualmente necessárias. 

Bem sedimentadas as bases sobre o assunto, buscar-se-á a compreensão das políticas públicas 
ambientais, isto é, aquelas voltadas especificamente para a proteção do meio ambiente[1], 
destacando-se, num primeiro momento, o seu conceito, sujeitos, o objeto para, numa segunda 
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e terceira etapa, compreender as suas espécies e as formas de controle, em razão da 
responsabilidade para com ela instituída. 

Assim, extraindo-se os elementos próprios e inerentes às políticas públicas ambientais, 
efetivar-se-á o estudo daquelas empregadas em prol da Amazônia, importante bioma, que se 
encontra em boa parte no território brasileiro, especialmente para se frear e eliminar o 
desmatamento nela praticado. 

Superadas tais fases, serão apresentadas as considerações finais do estudo desenvolvido ao 
longo do presente trabalho, a fim de se apresentar aquelas idéias que se julga serem as mais 
relevantes sobre o assunto em questão. 

  

1. Conceitos básicos e noções preliminares ao estudo das políticas públicas 

  

A reunião de determinados indivíduos, sob o manto de um aglomerado de normas e com o 
foco para determinados objetivos dá a concepção do que se conhece como sociedade[2]. 

A coordenação dos objetivos a que se refere o conceito em questão é feito por uma relação de 
poder, o qual, na visão de Paulo Nader, é a situação subjetiva que retrata a condição da 
pessoa que está obrigada, por força de lei, a fazer alguma coisa em benefício de alguém, 
investindo-se de autoridade[3]. 

Quando a sociedade agrega a especial função do poder, tem-se a formação de uma sociedade 
política, que é conceituada por Celso Ribeiro Bastos como aquela que tem em mira a 
realização de fins daquelas organizações mais amplas que o homem teve necessidade de 
criar para enfrentar o desafio da natureza e das outras sociedades rivais[4]. 

A política, por sua vez, segundo a sua etimologia, tem origem na palavra grega pólis, cujo 
signficado faz alusão as coisas da cidade e, por via de consequência, referência, então, a tudo 
que é urbano, público, civil e social[5]. 

O exercício do poder, nas sociedades políticas contemporâneas, é realizado pela figura do 
Estado, que, na visão de Max Webber, é uma relação de homens dominando homens, relação 
mantida por meio de violência legítima (isto é, considerada como legítima)[6]. Na visa de 
Hugo Grotius, o Estado é uma associação integral de seres livres, unidos para a fruição de 
direitos e por um interesse comum[7]. 

Imperioso o destaque da figura do Estado de Direito, que como organização organizadora 
social - é fruto dessa transformação e interação constante entre: sociedade, Estado e 
Direito[8]. 

Para a direção dessa figura estatal, surge, então, a figura do governo, que exerce o poder na 
citada sociedade política, o qual é explicado por Marta M. Assumpção Rodrigues, como um 
conjunto de indivíduos que orientam os rumos da sociedade, pois ocupam posições de cúpula 
no Estado[9]. Automaticamente percebe-se, pois, que tais indivíduos são usualmente 
concebidos como governantes. 
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No contexto das atividades governamentais, destacam-se então as políticas públicas[10], as 
quais devem ser compreendidas como comum propósito de objetivos sociais. Maria Garcia 
lembra que as políticas públicas implicam em objetivos definidos mediante a participação dos 
segmentos ou grupos diretamente interessados, de modo plenamente informado, para uma 
tomada de decisão[11]. 

Pertinente também a lição de Analucia de Andrade Hartmann, que assevera: 

  

Esta imposição (posto que obrigatória), com um sentido específico e identificado pela ordem 
constitucional é o que chamamos de política pública: aquela que visa definir ou estabelecer 
uma meta coletiva. 

Não se trata de uma norma ou de um ato, mas de programa de ação que engloba tais 
componentes. 

(...) É este conjunto de ações destinadas a alterar situações genéricas da vida em sociedade 
que compõe as políticas públicas.[12] 

  

Na cena das políticas públicas, talvez o seu principal ator seja o seu gestor, que deve possuir 
competências multidisciplinares[13] para o aludido papel, o qual é de extrema relevância para 
o sucesso das políticas públicas, já que está diretamente relacionado com o sucesso de sua 
gestão. Assim, uma boa gestão implicará no resultado satisfatório das políticas públicas e o 
inverso também é possível se afirmar como verdadeiro. 

Atualmente, as políticas públicas podem ser compreendidas como objeto de estudo da Ciência 
Política, possuindo autonomia e status científico, sendo de fundamental importância a sua 
compreensão, pois implicam em alterações constantes na vida da sociedade, considerando os 
alvos por ela apontados, os quais podem ser relevantes no tocante a metodologia e ao porquê 
de terem sido eleitos. Nesse aspecto, é possível entender melhor a sociedade em que vivemos 
e as causas e consequências de determinadas decisões políticas[14]. 

O movimento identificado como "elitismo" tem concepção a respeito das políticas públicas 
sintetizada nas palavras de Harold D. Lasswell da seguinte forma: who gets what, when, how, 
isto é, quem ganha o quê, quando e como[15]. Assim, os rumos da sociedade, aí incluídos os 
seus objetivos comuns, estaria nas mãos da elite, classe essa explicada por Eva Maria Lakatos 
como sendo aquela que 

  

engloba todos os indivíduos que, mercê das qualidades e dons naturais ou por meio de seu 
trabalho e atuação, se destacam dos demais, obtendo sucesso superior à maioria dos outros e 
possuindo mais poder, riqueza e prestígio[16]. 

  

Nessa senda, o verdadeiro processo democrático[17] ficaria comprometido. 
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O elitismo, entretanto, é combatido enquanto teoria científica, especialmente pelos marxistas 
e liberais. Para os primeiros, a classe dominante seria uma só (já para o elitismo estas seriam 
representadas pelos capitalistas, militares e políticos) e para os segundos, não seria possível a 
determinação dos grupos sociais que poderiam se encaixar na concepção de elite, uma vez que 
vários poderiam se encaixar na famigerada denominação. 

Certo é que, quanto mais democrático for a governabilidade de um país, maior o grau de 
acerto na eleição da política pública desejada, pois, independentemente da exatidão de uma ou 
outra teoria científica que busque explicar a relações de poder. A razão é simples. A 
possibilidade de redução no foco da visão e no êxito da concepção e eleição das políticas 
públicas alcança chances de êxito mais prováveis, uma vez que estas em regra buscam 
solucionar as máculas que incomodam e prejudicam a maior parte da população. 

  

2. Políticas públicas: etapas, obstáculos e constatações 

  

Com suporte nas lições de Harold D. Laswell e David Lerner[18], tem-se que as etapas das 
políticas públicas podem ser descritas como policy-making, policy-executing process e 
também a etapa interpretativa, as quais correspondem, respectivamente, nas fases de 
elaboração (concebida pelos policy-makers), execução e de interpretação das políticas 
públicas. 

Marta M. Assumpção Rodrigues coloca o processo de forma mais ampla e detalhada. Para ela, 
o processo de concepção e execução das políticas públicas estariam albergadas pelas 
seguintes fases: preparação de decisão política, agenda, formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação[19]. 

Inicia-se, pois, pela preparação da decisão política, quando seria decidido qual problema 
deveria ser enfrentado, donde ressurge a importância do governo democrático. 

 A etapa seguinte denomina-se agenda, que é a própria decisão política em si, ou seja, 
determina-se a opção de que como a situação problemática será enfrentada pelo mecanismo 
em questão. Tal fase é denominada por John Kingdon como garbage can, isto é, lata de lixo, 
pois os problemas e as hipóteses de seu enfrentamento estariam em tal recipiente e seriam, 
então, eleitas pelos policy-makers. 

Prossegue-se com a fase da formulação, que é a concepção dos métodos que serão adotados 
na política pública determinada para, então, prosseguir-se para a etapa da implementação, que 
é a fase de execução, ou seja, de colocar em prática o programa de ação desenhado pelo poder 
público. Nesse estágio, com a concretização da ação concebida, é que podem ser percebidas 
características positivas ou negativas pela atuação ou inação do governo diante de um 
problema. 

A gestão das políticas públicas guarda seu espaço, não somente na execução, mas também no 
momento do monitoramento, quando se averigua a exata correlação entre a "concepção" e o 
seu efetivo "cumprimento", os quais serão objeto da etapa concebida como avaliação. Nesse 
último período, devem ser analisados todos os pontos positivos e negativos da política pública 
empregada, no sentido de se empregar uma nova ação futuramente a ser realizada ou de se 
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trazer as adaptações necessárias para o início de um novo ciclo, com técnicas inéditas ou, 
então, reformuladas. 

No tocante aos problemas quanto ao criar e colocar em prática qualquer política pública, os 
maiores problemas parecem residir na carência de informação e do sentido coletivo, cívico e 
republicano de uma sociedade sem tradição democrática[20]. E é justamente aqui que as 
políticas públicas podem deixar de ser uma decisão política para se tornar uma questão 
política, podendo, quiçá, gerar disputas para a resolução dos problemas identificados. 

A falta de informação pode ser equiparada a inexistência de exames para um médico lidar 
com o problema de saúde do seu paciente. Ora, as políticas públicas efetivamente existem 
para lidar com os males que estão impregnados na sociedade e, se estes são desconhecidos ou 
imprecisos, evidentemente que as chances do êxito do seu tratamento acabam por ficar 
reduzidas. 

O individualismo ou privilégio de determinados grupos, bem como o descompromisso da 
governança com a sociedade e o meio em que ela vive, obviamente podem fulminar qualquer 
política pública, aliás, isso já foi ressaltado no presente artigo. 

Aqui é importante que se ressalte o incrementalismo, segundo o qual as ações de governo são 
meramente incrementais, isto é, não se solidificam na raiz da organização estatal, mas sim por 
ramas, uma vez que as estruturas de governo já estão consolidadas e o processo decisório 
institucionalizado[21]. 

Doutra banda, o pluralismo[22] entende que os vários grupos da sociedade civil têm de 
influenciar no processo decisório, objetivando a efetividade das políticas públicas, uma vez 
que, na concepção do Bobbio[23], o Estado seria apenas o centro do poder. 

  

3. Políticas públicas ambientais: conceito, objeto e sujeitos 

  

Firmadas as noções preliminares, pode-se afirmar que as políticas públicas ambientais são os 
objetivos coletivos e comuns firmados em prol da proteção do meio ambiente, ou seja, o 
programa de ação destinado a esse específico e elevado fim. 

Por esse conceito, pode-se claramente observar que o objeto das políticas públicas é o meio 
ambiente e sua proteção. Nesse aspecto, impera-se anotar que o Brasil é tido como um país 
com ordenamento jurídico e avançado na seara ambiental[24], mas ao mesmo tempo a sua 
aplicabilidade prática é bastante questionável[25], gerando um "déficit" de efetividade[26]. 
Para Clarissa Ferreira Macedo D'Isep, o objetivo principal das políticas públicas ambientais é 
o cuidado ambiental como instrumento de pacificação e bem-estar social, como um dever do 
Estado Ambiental[27]. 

Esse Estado de Direito Ambiental é explicado por José Rubens Morato Leite e Patryck de 
Araújo Ayala como 
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um conceito de cunho teórico-abstrato que abrange elementos jurídicos, sociais e políticos na 
persecução de uma condição ambiental capaz de favorecer a harmonia entre os ecossistemas 
e, consequentemente, garantir a plena satisfação da dignidade para além do ser humano[28] 

  

Como a tarefa de concepção e execução das políticas públicas incumbe ao Estado, ainda que 
conte (e deva contar) com a participação popular[29], assume ele então a figura de Estado-
gestor ambiental[30], a quem compete, em tal missão, a conservação dos macrobem e 
microbens ambientais[31] através do seu monitoramento e fiscalização e, por tal razão, 
também possível de ser alcunhado como Estado de Polícia Ambiental[32]. 

D'Isep traz ainda a concepção do Estado Democrático Ambiental, que obviamente é aquele 
inspira e concebe a democracia ambiental, que, no seu entender, 

  

é um conceito dinâmico que se concretiza: no acesso de todos, de forma isonômica, inter e 
intragerações, aos recursos naturais em quantidade e qualidade; no usufruto coletivo do 
equilíbrio ambinetal; no gozo da qualidade de vida (saúde e bem-estar individual e coletivo); 
na fruição da função ambiental da propriedade pública; na fiscalização da função ambiental da 
propriedade privada; na preservação da biodiversidade, dos recursos culturais e naturais raros; 
na promoção das cidades sustentáveis; na adoção de processos decisórios participações, etc. 
Disposições que devem se concretizar no âmbito das "ppas" de forma a assegurar o uso e 
gozo ambiental democrático e a sustentabilidade dos bens ambientais.[33] 

  

Inúmeros são os sujeitos das políticas públicas ambientais, a se iniciar pelo próprio povo ou 
de um de seus integrantes, como se depreende da leitura do artigo 225, caput da Constituição 
Federal. 

Nesse panorama, o poder público, por ser o mentor e executor das políticas públicas 
ambientais, também deve ser incluído, especialmente porque União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios possuem competência comum para proteção do meio ambiente, como se 
depreende especialmente do art. 23, VI da Constituição Federal. 

É verdade que esse compartilhamento de competência é alvo de críticas, pois, como se 
percebe, frente à solidariedade federativa instituída em nosso país, todos os entes da 
Federação estão imbuídos desse elevado fim, mas, além de não conseguirem efetiva 
cooperação prática, pouco ou nada tem sido feito nos exatos termos que se espera da Carta 
Magna[34]. 

Importante, nesse ponto, as palavras de Patryck de Araújo Ayala: 

  

a proliferação e acumulação de riscos em escala global e a necessidade de sua adequada 
regulação em nome da proteção das futuras gerações impõe ao Direito ambiental a exigência 
de se perpetuar um novo sentido de responsabilidade, associado à iniciativa de organização de 
novas bases de ação e intervenção regulatória para a concretização de seus objetivos. Estas 
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devem levar em consideração uma nova ordem de problemas que, pela sua extensão, exigem 
o estabelecimento de compromissos jurídicos de conteúdo solidário.[35] 

  

O Estado (em sua concepção lato sensu) está, pois, imbuído do dever de dar efetividade a esse 
direito fundamental à vida, que é o direito ao meio ambiente sadio e de qualidade, conforme 
previsão expressa do art. 225 da Constituição Federal de 1988, ou seja, de que todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. É como leciona Beatrice Maria Pedroso da Silva: 

  

A Carta Federal, porém, não se restringiu a conferir o meio ambiente saudável como direito 
de todos, essencial para a garantia do direito fundamental à vida; impôs ao Estado 
incumbências expressas no § 1º do referido dispositivo constitucional, que visam assegurar a 
efetividade desse direito. Trata-se, portanto, de um direito que reclama, por sua promoção, 
uma postura ativa dos Poderes Públicos.[36] 

  

Especificamente quanto ao Município, instrumento de grande relevância a ele atribuído é o 
Plano Diretor, que se trata de instrumento (obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes) de política de desenvolvimento e expansão urbana, conforme se depreende do art. 
182, parágrafo primeiro da Constituição Federal e que recebeu um tratamento especial da Lei 
10.257/2001 (Estatuto da Cidade), por conter normas de direito urbanístico, instrumento 
básico da política que deve assegurar a função social da propriedade fixando os limites, 
faculdades, obrigações e atividades que devem ser observadas por todos[37].  

Nesse contexto, Jacqueline Morand-Deviller sugere a idéia de cidade sustentável, para quem 

  

a política e o direito da cidade só podem se beneficiar desta nova tomada de consciência das 
responsabilidades que se deve assumir. É significativo que o progresso irresistível das 
preocupações ambientais tenha sido, mais uma vez, o instrumento revelador deste outro modo 
de conceber a cidade.[38] 

  

Instituição de extrema relevância que também deve ser considerado como um ator neste 
cenário é o Ministério Público, considerando que a ele foi incumbida à defesa dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127), bem como a função de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados no texto constitucional e de promover 
inquérito civil e ação civil pública[39] para a proteção do meio ambiente (CF, art. 129, II e 
III). Frente a tal constatação, percebe-se, pois, que o Ministério Público pode efetivar o 
controle judicial da concretização das políticas públicas ambientais[40]. 

Poderíamos ainda citar, entre outros, o próprio cidadão, as associações (constituídas há mais 
de 1 ano) e a Defensoria Pública, por estarem legitimados a ajuizar a ação popular (o 
primeiro) e a ação civil pública (os demais)[41].                                                  
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4. Tipologia das políticas públicas ambientais 

  

Dentre as caracterizações das políticas públicas ambientais merecem destaque as que 
consideram estas como: (i) preventiva ou repressiva; (ii) autônomas, integradas ou sistêmicas; 
(iii) preventiva, curativa ou de antecipação; (iv) nacionais ou internacionais. 

Tendo em conta o efeito da ação que se empreendera adotar, as políticas públicas ambientais 
tidas como preventivas são aquelas que objetivam evitar qualquer mácula ao meio ambiente, 
ao passo que as repressivas são aquelas que, por sua vez, objetivam dar fim a lesão a este 
bem. 

Considerando o alcance das políticas públicas, estas podem se classificar em autônomas, 
integradas e sistêmicas[42]. Verificado o alcance administrativo e material, respectivamente, 
tem-se que, sendo este vertical e setorial, isto é, tendo em conta os microssistemas ambientais, 
esta política pública deve ser compreendida como autônoma. Por sua vez, sendo este, 
respectivamente, horizontal e plurissetorial diretorial, ou seja, objetivando a proteção dos 
macrossistemas ambientais, a política pública será integrada. Por fim, caso esta seja 
multidimensional e holística ou, em outras palavras, sendo tendo por conta um sistema 
jurídico-político-econômico e social de gestão ambiental[43], essa política pública deve ser 
concebida como sistêmica. 

Mirando o princípio sustentador do sistema de controle e gestão ambiental, pode-se afirmar 
que ela será preventivo, curativo ou de antecipação[44]. Se ele estiver sedimentado no 
princípio da prevenção, este será, então, considerado como preventivo. De outro modo, caso 
estejam suas bases firmadas no princípio do poluidor, entende-se que este sistema será 
curativo. Doutra quadra, estando suas raízes arraigadas no princípio da precaução, entende-se 
que esse programa será compreendido como de antecipação. 

Entende-se que, focando no sistema jurídico que lhe dá sustentação, as políticas públicas 
ambientais podem ser consideradas como nacionais, caso esteja inspirada e concebida pelos 
dispositivos legais brasileiros e, noutro passo, devem ser tidas como internacionais, caso seu 
ventre sejam os instrumentos pactuados no plano internacional. 

As políticas públicas ambientais, no plano interno, possuem sua fonte inspiradora a própria 
Constituição Federal, que institui o direito-dever ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado[45], já no caput do seu artigo 225, na qual descreve uma série de incumbências ao 
Poder Público para que lhe dê a esperada efetividade (no parágrafo primeiro do mesmo 
dispositivo legal). 

No sistema jurídico infraconstitucional, deve-se anotar algumas políticas públicas ambientais 
de grande relevância com as Políticas Nacionais de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999), da 
Biodiversidade (Decreto 4.339/2002), das Unidades de Conservação da Natureza 
(9.985/2000), dos Recursos Hidrográficos (Lei 9.433/97) e o Plano Nacionais sobre Mudança 
do Clima (Decreto 6.263/2007) e o de ação para prevenção e controle do desmatamento na 
Amazônia legal (Decreto de 3 julho de 2003). 

Já na esfera internacional, inúmeros sãos os instrumentos internacionais que podem ser 
citados como fonte inspiradora das políticas públicas ambientais[46], exemplificativamente, 
as Declarações de Estocolmo[47] e a Declaração do Rio[48], onde estão previstos princípios 
de grande relevância no contexto mundial. Entre estes, pode se citar os princípios da 
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precaução, do poluidor pagador, da responsabilidade comum, porém diferenciada, da 
notificação de um Estado a outro no tocante a catástrofe natural ou qualquer outra situação de 
urgência que corra o risco de causar efeitos nefastos repentinos ao meio ambiente, entre tantos 
outros[49]. Em que pese essa grandiosidade quantitativa, Olivier Mazaudoux pondera que 

  

Se os progressos existem, o direito internacional do meio ambiente, como o direito 
internacional clássico, depende da boa vontade dos Estados. Estes, no entanto, parecem estar 
bem distantes de algumas dessas preocupações, por estarem muito ocupados com a proteção 
de suas soberanias subjulgando, assim, a necessidade de internacionalização.[50] 

  

Olivier Mazzadoux[51] dispara, ainda, uma série de outras críticas quanto ao conteúdo e 
incoerências normativas, a exemplo de previsão específica sobre os organismos 
geneticamente modificados na Declaração do Rio, a pouca evolução sobre demografia[52] e 
planejamento familiar concebida pela Agenda 21, o descompromisso dos Estados com relação 
aos instrumentos facultativos ou não vinculantes. Com relação ao tripé proteção do meio 
ambiente, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, argumenta ainda que a 
única preocupação dos Estados parece ter se fincado apenas neste último. Por isso e também 
diante da mera aparência de igualdade entre os países, é que sugere a formulação de um 
contrato social global e a criação de uma Organização Mundial para o Meio Ambiente. 

Aos poucos se vê, então, o comprometimento (ou falência) do desenvolvimento sustentável 
ou como sugerem respectivamente Serge Latouche e Solange Teles da Silva, o 
economicismo[53] ou mau desenvolvimento[54], respectivamente, em que pese o explícito 
princípio 6 da Carta Natureza indicando que as políticas públicas deveriam contemplar 
necessariamente tal escopo[55]. 

É bom lembrar, nesse momento, que, no plano internacional e nacional, o direito ao sadio e 
equilibrado meio ambiente deve ser considerado como um direito humano fundamental, como 
se depreende da lição de Valério de Oliveira Mazzuoli: 

  

O direito fundamental ao meio foi reconhecido, no plano internacional, pela Declaração sobre 
o Meio Ambiente Humano (...). 

Mas não é somente no plano internacional que o direito ao meio ambiente tornou-se um 
direito fundamental (...) 

(...) o meio ambiente é um direito humano fundamental, na medida em que visa proteger o 
direito à vida com todos os seus desdobramentos, incluindo a sadia qualidade de seu gozo. 
Trata-se de um direito fundamental no sentido de que, sem ele, a pessoa humana não se 
realiza plenamente, ou seja, não consegue desfrutá-lo sadiamente, para se utilizar da 
terminologia empregada pela letra da Constituição.[56] 

  

Interessante observar que, para Olivier Mazzaudoux, a gênese e o emprego do direito 
ambiental é fruto da pressão da opinião pública mundial, porque ela estava revoltada, ou, pelo 
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menos, inquieta por conta dos problemas relativos ao meio ambiente, que a opinião pública 
conclamou às autoridades públicas para que interviessem e encontrassem soluções, 
traduzidas em regras jurídicas[57]. 

Na esfera nacional ou internacional, é imperioso que todas as política públicas sejam 
concebidas de forma conjunta e integrada, de forma que nenhuma venha a interferir em outra 
e comprometer os seus próprios resultados. Assim, qualquer outra política pública não pode 
ser concebida sem deixar de considerar aquelas que são destinadas a proteção do meio 
ambiente. E, nesse toar, pertinente a lição de Solange Teles da Silva: 

  

É necessário um tratamento transversal da questão ambiental, inserindo-se a variável 
ambiental na formulação e execução das demais políticas públicas. Destaque-se ainda a 
necessidade de distribuição de justiça ambiental, aproximando-se as lutas populares por 
direitos sociais e humanos e as lutas pela qualidade de vida e sustentabilidade ambiental.[58] 

  

Em verdade, pouco importaria a tipologia das políticas públicas, se todas estas fossem 
concebidas de forma conjunta e integrada, se estivessem inseridas em qualquer outro tipo de 
política pública desenvolvida por qualquer nação, isto é, também fossem tratadas de forma 
transversal, a fim de atingir os seus reais objetivos e evidenciar um só governo ou uma única 
governança eficiente e vitoriosa. Certamente, em muito mais já se teria avançado. 

  

5. Políticas públicas ambientais: controle e responsabilidade 

  

O controle das políticas públicas ambientais (assim como de qualquer outra) merece e deve 
ser feito corriqueiramente e por todos os Poderes inerentes a qualquer Estado: ao Executivo, 
pelo seu monitoramento; ao Legislativo, pela fomentação e estabelecimento legal de novos 
programas ou adequação daqueles já existentes; e ao Judiciário, quando invocado, pela 
prestação jurisdicional no sentido de compelir a contemplar seus ideais e objetivos. 

Esse controle (especialmente o judicial) deve ser feito diante de condutas comissivas ou 
omissivas do Estado, isto é, pela realização ou não das políticas públicas ambientais. 

 As omissões podem ser verificadas exemplificativamente na inobservância do dever de 
fiscalização, da inação quanto ao seu poder de polícia administrativa e até mesmo em erros de 
licenciamento de obras e atividades[59]. 

Já no que se refere às ações praticadas, isto é, quanto às políticas públicas efetivadas, o 
alcance desse controle judicial também se mostra controverso, havendo posicionamento no 
sentido de um controle restrito ou amplo, como orienta Odete Medauar[60]. Assim, parte da 
corrente doutrinária se inclinaria no sentido de que o controle judicial estaria restrito a 
averiguação da legalidade destas, em razão do princípio da separação dos poderes[61]. Na 
outra ponta, o controle considerado como amplo, por incrível que possa parecer com a 
argumentação no mesmo princípio, bem como em razão da independência conferida aos 
magistrados e assim que esses possam averiguar a ingerência eventualmente praticada nos 
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atos administrativos praticados pelos demais Poderes, bem como em razão da completa 
justiciabilidade da atividade estatal. 

No plano nacional, a Constituição Federal brasileira vigente, Analucia de Andrade Hartmann 
bem elucida que esta 

  

impõe objetivos jurídicos vinculantes para todos os órgãos do Estado. Desta compreensão 
surge plenamente justificada a viabilidade do controle jurisdicional das políticas públicas, sem 
que esse controle possa vir a caracterizar ferimento ao sistema de independência de 
poderes.[62] 

  

É preciso destacar, ainda, a decisão proferida nos autos do recurso extraordinário n. 436.996-6 
do Supremo Tribunal Federal: 

  

Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a 
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder 
Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de 
políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que 
os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre 
eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a 
integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. (...)[63] 

  

Para a efetivação desse controle judicial das políticas públicas ambientais, é imperiosa a 
movimentação da máquina judiciária, em decorrência do princípio da inércia da jurisdição, a 
partir das pertinentes ações. 

Odete Medauar classifica essas ações em dois gêneros: o primeiro, sem autoria definida e o 
segundo, com a autoria já conhecida[64]. No primeiro gênero, podem ser citadas as ações 
cominatória, anulatória, de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer, de reparação de 
danos. Já no segundo gênero, é de se mencionar a ação civil pública, o mandado de injunção, 
a ação declaratória de inconstitucionalidade, mandado de segurança coletivo e a ação popular. 

Das ações retrocitadas, merece destaque a ação civil pública, especialmente pela sua grande 
utilização no campo prático, graças à atuação ministerial, bem como diante do fato da pouca 
efetividade de outros instrumentos, a exemplo do mandado de injunção, que não se presta a 
cominação de obrigação e da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão 
determinar apenas a mora do Poder Legislativo[65]. 

O Inquérito Civil Público e o Termo de Acordo de Ajustamento de Conduta são instrumentos 
valiosos no controle (porém, administrativo) das políticas públicas ambientais, também sob a 
atribuição do Ministério Público, por muitas vezes evidenciarem solução mais célere e a 
oportunidade de discussão detalhada das providências mais eficazes para o problema 
concreto[66]. 
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O descumprimento dos deveres inerentes às políticas públicas ambientais pode gerar a 
responsabilização[67] do seu infrator, nas três esferas: administrativa, civil e penal. 

Na esfera da responsabilidade administrativa, desde que a conduta do servidor público revele 
um ilícito administrativo, pode ele responder por esta em pertinente processo, que é 
instaurado e apurado pela própria Administração Pública[68]. 

Quanto ao âmbito cível[69], o Estado pode ser responsabilizado em razão da prescrição do 
artigo 37, parágrafo sexto da Constituição Federal, isto é, de que as pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa. 

A responsabilização criminal pode ser cogitada a configuração do tipo penal no previsto no 
artigo 68 da Lei 9.605/98, qual seja: Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de 
fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de um a três 
anos, e multa. 

Por fim, assevere-se que os descumprimentos geralmente são alegados por conta de questões 
orçamentárias e a questão da discricionariedade. Deve-se lembrar que os entes federados não 
possuem discricionariedade quanto às políticas públicas[70], especialmente as descritas na 
Constituição Federal e nos demais instrumentos legais, por serem essas obrigatórias[71]. No 
tocante ao orçamento, em regra argumenta-se pela insuficiência de recursos financeiros, o que 
não deve ser também admitido, haja vista a obrigação da inclusão, nas previsões 
orçamentárias, dos recursos financeiros necessários ao atendimento dos direitos previstos na 
Constituição[72]. 

  

6. Políticas públicas, na esfera nacional, para conter o desmatamento na Amazônia 

  

A Amazônia é sabidamente um dos principais (senão o mais importante) biomas do nosso 
país, possuindo extensão em territórios não somente nos estados brasileiros, mas também em 
outras nações. 

Assim sendo, a proteção desse bioma é medida que se impera, razão pela qual devem receber 
especial atenção das políticas públicas ambientais[73]. Édis Milaré assevera que, com toda 
sua exuberância, o ecossistema amazônico é bastante frágil porque é muito fechado em si 
mesmo: qualquer alteração significativa, ali, pode assumir as proporções de alteração 
global, não só para a Amazônia e o Brasil, mas também para o planeta Terra[74]. Entre as 
existentes, deve-se destacar o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na 
Amazônia legal, devidamente regulamentado pelo Decreto de 3 julho de 2003. 

O aludido plano é fruto de esforços conjuntos nesse sentido do Ministério do Meio Ambiente 
e do IBAMA, bem como de seminários realizados pelo mesmo Ministério, sob os auspícios da 
então Ministra Marina Silva. 

Os trabalhos são desenvolvidos por grupos interministeriais divididos em subgrupos, quais 
sejam: (i) ordenamento fundiário; (ii) monitoramento e controle; (iii)  fomento a atividades 
produtivas sustentáveis; (iv) infra-estrutura; e (v) coordenação e arranjos institucionais. 
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O desmatamento está concentrado nos Estado de Mato Grosso, Rondônia e Pará, bem como 
diretamente relacionado com a atividade da pecuária, chegando o plano a afirmar que este é 
responsável por oitenta por cento do aludido ataque ao bioma em questão. 

Outros fatores também são apontados como a expansão do cultivo da soja, as áreas 
abandonadas e subutilizadas, a grilagem de terras públicas, a atividade empregada pela 
indústria madeireira, as obras de infra-estrutura instaladas na região, os assentamentos rurais e 
o desmatamento ilegal. 

Por incrível que pareça uma grande inimiga do plano de ação para conter o desmatamento na 
Amazônia são justamente as demais políticas públicas concebidas para a região, entre as quais 
podem ser enumeradas as atinentes às obras de infra-estrutura, a fundiária e as produtivas. 
Haveria de existir, segundo o mencionado diploma, a melhor utilização das áreas desmatadas, 
a valorização da floresta para fins de manejo e serviços ambientais. 

Ademais, algumas fragilidades históricas são constatadas pelo próprio plano, quais sejam: a 
deficiência no monitoramento (isto é, no dever de fiscalização), o desmatamento em reservas 
legais e áreas de preservação permanente, a incrível dificuldade de parceria entre as próprias 
instituições públicas ligadas ao assunto (especialmente o IBAMA e os Organizações 
Estaduais de Meio Ambiente), além da carência na aparelhagem dos próprios órgãos 
ambientais, dos recursos financeiros e de pessoal qualificado laborando em tal mister. 

Várias experiências inovadoras são apontadas no comentado plano, especialmente referente 
ao combate de incêndio e queimadas[75], além do licenciamento ambiental em propriedade 
rural. 

São traçadas diretrizes estratégicas como a conservação da biodiversidade, o manejo florestal 
de produtos, a prestação de serviços ambientais, a melhor utilização das áreas já desmatadas, 
medidas urgentes de ordenamento fundiário e territorial, o efetivo monitoramento, 
licenciamento[76] e fiscalização do desmatamento com medidas inovadoras, o planejamento 
estratégico de obras de infra-estrutura, ações ex ante de ordenamento territorial, cooperação 
entre instituições, gestão descentralizada e compartilhada de políticas públicas, participação 
ativa de diferentes setores e valorização de projetos pilotos. 

De cada grupo de trabalho são concebidas áreas de atuação para a efetivação do plano de ação 
para conter o desmatamento na Amazônia, sendo que, por sua vez, essas traçaram objetivos 
específicos. 

O grupo de trabalho do ordenamento fundiário e territorial indica como propósitos: a 
conservação do patrimônio, o combate ilegal de terras, a garantia de inclusão social e justiça 
ambiental, a promoção do desenvolvimento sustentável[77], o envolvimento e a participação 
pública[78], a adoção de novas tecnologias e de alternativas econômicas sustentáveis, a 
consolidação, em base sustentável, dos assentamentos oficiais da reforma agrária, bem como a 
ampliação das unidades de conservação e do reconhecimento das terras indígenas[79]. 

A área do monitoramento e controle ambiental reconhece que na Amazônia encontra-se uma 
situação de ausência do Estado Direito, dada a fragilidade dessas medidas, razão pela qual 
fixa como objetivos: a redução do desmatamento ilegal e dos ilícitos ambientais, a 
sistematização e disseminação de informações atualizadas oriundas do monitoramento do 
desmatamento, o aperfeiçoamento de procedimentos de licenciamento ambiental, o 
aperfeiçoamento de licenciamento ambiental, o combate ao crime ambiental e criação de uma 
cultura de fiscalização ambiental integrada. 
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O segmento de fomento a atividades produtivas sustentáveis define como linha de ação: a 
contribuição para o desenvolvimento sustentável da região, o estímulo da agricultura 
sustentável, a efetivação da recuperação de áreas degradas, a produção florestal sustentável 
comunitária e empresarial, a promoção da intensificação da agropecuária em áreas já 
desmatadas em bases sustentáveis. 

Quanto ao programa de infra-estrutura ambientalmente sustentável, as metas traçadas são a de 
observância da diferenciação intrarregional na Amazônia, a priorização de investimentos em 
regiões consolidadas ou em processo de consolidação e que estes sejam vetores do 
desenvolvimento regional e, assim, sejam propiciados efetivos benefícios às populações 
locais. 

Por fim, o próprio plano assevera que os critérios condicionantes para que essa política 
pública ambiental tenha efetividade são os seguintes: resolver a questão fundiária, estimar os 
impactos associados, estimar o benefício sócio-econômico local, estimar a necessidade da 
presença do Estado e implementar atividades mitigadoras e paralelas. 

Outro instrumento jurídico que merece destaque como programa de ação nesse sentido é o 
Decreto 6.321/2007, no qual se objetiva também a prevenção, monitoramento e controle do 
desmatamento na Amazônia, no qual se estimula o cadastro rural, a cooperações entre as 
instituições ambientais e a realização do georreferenciamento, inclusive liberando linhas de 
crédito para tal desiderato. 

Merece registro a Portaria do Ministério do Meio Ambiente 28/2008, no qual se elencam os 
municípios onde incidirão ações prioritárias de prevenção, monitoramento e controle do 
desmatamento, sendo que esses estão concentrados nos Estados do Amazonas, Mato Grosso, 
Pará e Rondônia. 

Insta anotar também o Decreto 6.221/1998, que estabelece especialmente normas de 
precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais. 

A Lei 11.952/2009 é norma que merece ser citada, porém com atributos infelizmente não 
positivos, pois anda na contramão da via de uma boa política pública ambiental. 
Primeiramente, anote-se, desde já, que a aludida lei originou-se da Conversão da Medida 
Provisória 458/2009, que foi conhecida como MP da Grilagem, e já dispensaria maiores 
comentários a respeito do seu conteúdo. Entretanto, os principais nefastos pontos 
inconstitucionais apontados pelo Ministério Público Federal seriam: (i) a viabilização de 
terras públicas àqueles ocupantes originais, ainda que ilegalmente estabelecidos (viola-se aqui 
o art. 191, parágrafo único da CF); (ii) a aquisição de áreas com até 1,5 mil hectares com 
dispensa do processo licitatório para aquisição de áreas (ofende-se, assim, o art. 37, XXI da 
CF); (iii) a possibilidade de negociação, depois do período de três anos, daqueles beneficiados 
com tal política (ataca-se aqui o art. 189 da CF); (iv) não se pronuncia sobre o processo para 
identificação de áreas quilombolas, indígenas[80] e ribeirinhas tradicionais, o que faz alterar e 
comprometer a integridade do bioma amazônico; (v) a vedação do acesso gratuito a 
determinados agentes públicos; (vi) o despojamento de bens vinculados à terra, 
especialmente ao quantitativo de madeiras contido transferindo-se a terceiros, sem que seja 
oportunizado a outras pessoas interessadas (em violação ao artigo 5º da Constituição Federal); 
(vii) a concentração de terras, possibilitando que outras pessoas que já tenham imóvel rural 
possam adquiri-las, sem a destinação devida à reforma agrária; (viii) a ausência de vistoria 
nas áreas de até quatro módulos fiscais; (ix) a degradação ambiental, já que a lei exige como 
condição para que terras sejam regularizadas o mero compromisso de recuperação das áreas 
degradada (confrontando-se o artigo 225 da Constituição)[81]. 
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Ainda merece destaque o Código Florestal, que possui grande vertente para a proteção 
ambiental específica aqui estudada, no qual se deve destacar o artigo 27, no qual se estabelece 
que é proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação e, em seu parágrafo 
único, que no caso de existirem peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do 
fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder 
Público, circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução. Entretanto, é bom 
que se registre a perplexa tentativa que está tentando se empregar no sentido de alterar, em 
grande retrocesso e golpe ao meio ambiente, o Código Florestal[82]. 

  

Considerações finais 

  

Concebidas as políticas públicas como objetivos comuns estabelecidos para uma dada 
sociedade, constituindo-se em verdadeiro programa de ação para que nela sejam inscritos 
determinados problemas ou, então, caso já concretizada tal situação, para que suas 
consequências sejam expurgadas ou mitigadas, percebe-se que estas podem ser importantes 
aliadas se bem empregadas em prol do meio ambiente. 

Surgem aí as políticas públicas ambientalmente sustentáveis ou, se empregadas com esse 
específico fim, políticas públicas ambientais, cujo objeto evidentemente é o meio ambiente e 
envolvem diversos sujeitos, a exemplo dos Municípios, Estados, Distrito Federal, União, 
como atores promotores das mesmas, bem como o Ministério Público, Defensoria Pública, 
cidadãos e organizações específicas com mais de um ano de criação como entes que podem 
atuar para o controle destas. 

A responsabilidade quanto às políticas públicas ambientais são evidentes, a começar pelo fato 
de serem inquestionavelmente obrigatórias, cabendo, pois, averiguação na seara 
administrativa, cível e criminal. 

É importante se dar atenção a todas as políticas públicas ambientais. Entretanto, nesse artigo 
buscou-se evidenciar aquelas que consideramos principais para conter efetivamente o 
desmatamento na Amazônia, bioma de extrema relevância, como incessantemente ressaltou-
se neste trabalho. 

É indiscutível que muito há ainda por se fazer, não somente para efetivar as próprias políticas 
públicas concebidas para tal fim, mas também para que estas possam se aproximar do 
desiderato a que estas se destinam. 

Interessante observar que a proteção ao meio ambiente é que deve prevalecer sempre, não se 
olvidando de nenhum microbem ambiental, pois, a título de exemplo, enquanto muito se 
propaga a respeito da Amazônia (e felizmente que assim seja e que continue sendo!), talvez 
possa estar se esquecendo ou não dando a devida atenção a outros biomas, como o Pantanal, 
pois, no período de 2002 e 2008, teria sofrido mais com o desmatamento que na Amazônia e 
Caatinga[83]. 

Ademais, é bom que se anote especialmente que dar atenção apenas para as políticas públicas 
ambientais para conter o desmatamento não salvará a Amazônia, aliás, como todo e qualquer 
programa de ação concebido isoladamente, pois precisa haver o engajamento integrado com 
todas as demais ações governamentais, como se percebe a respeito dos comportamentos 
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esperados quanto às mudanças climáticas. Aqui é preciso que se diga falta la estratégia y 
visión de juego[84]. 

Diga-se, ainda, que muito mais é necessário. É preciso que a própria população se engaje 
nesse sentido, é necessário que haja informação e se efetive a plena educação ambiental, além 
de mudança de valores e conceitos, a fim de se propagar uma nova cultura ambientalmente 
concebida. Quem sabe, nesse momento, seja possível se concluir que os fins almejados pelas 
políticas públicas ambientais estejam sendo alcançados. Espera-se que haja tempo e não seja 
tarde. 
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PRIMEIRAS NOTAS SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 
FIRST NOTES ON THE NATIONAL POLICY ON SOLID WASTE 

 
 
 

José Fernando Vidal De Souza 
Mariana Camargo de Oliveira 

 

RESUMO 
O presente texto visa promover uma abordagem entre consumo, responsabilidade ambiental e 
resíduos sólidos. A reflexão parte de uma análise dos atuais padrões de consumo ditados pelos 
países do Norte, a possibilidade de aplicabilidade de tais padrões nos países do Sul e uma 
possível compatibilidade com as regras de proteção ao meio ambiente. Em seguida, 
examinam-se alguns dispositivos da novel lei brasileira que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/2010) demonstrando a responsabilidade do consumidor 
frente ao descarte das coisas e as regras a serem obedecidas para obtermos uma sociedade 
mais equilibrada, uma vida melhor para todos e às novas gerações, evitando-se os malefícios 
do hiperconsumo e do individualismo hedonista em busca de caminhos possíveis para a 
felicidade.  
PALAVRAS-CHAVE: HIPERCONSUMO ?? CONSUMIDOR ?? RESÍDUOS SÓLIDOS- 
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 
 
ABSTRACT 
This paper aims to promote an approach between consumer, environmental, and solid waste. 
The reflection part of an analysis of current consumption patterns dictated by the North, the 
possibility of applicability of such standards in the South and a possible compatibility with the 
rules of environmental protection. Next, we examine some of the novel devices Brazilian law 
establishing the National Policy on Solid Waste (Act no. 12.305/2010) showing the 
responsibility of the consumer towards the disposal of things and the rules to be followed to 
obtain a more balanced society, a better life for all and to future generations, avoiding the 
dangers of hyper and hedonistic individualism in search of possible paths to happiness. 
KEYWORDS: HYPERCONSUM - CONSUMER - SOLID WASTE- SHARED 
RESPONSIBILITY 
 
 

  

  

  

Sumário: 1. Considerações iniciais; 2. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a 
Responsabilidade Ambiental do Consumidor; 3. Conclusão.   
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•1.      Considerações iniciais 

   

Na edição do mês de abril de 2011 a revista brasileira, Vida Simples, voltada para saúde e 
qualidade de vida, publica matéria referente a uma família inglesa, composta de três pessoas 
que se dedicou ao longo do ano de 2009 a produzir apenas latão com cerca de 20 litros de 
lixo. 

A família aceitou o desafio de diminuir drasticamente a quantidade de lixo produzido e, para 
tanto, boa parte dos alimentos consumidos eram por eles plantados e as sobras transformadas 
em adubo. Além disso, a família aboliu o uso de embalagens e sacolas plásticas e passou a 
adotar a política da produção de lixo zero. 

Como resultado final ao longo de 2010 a família conseguiu produzir tão somente uma sacola 
plástica de lixo, contendo bonecas quebradas, lâminas de barbear, negativos fotográficos e 
canetas. Esta façanha familiar é relatada pelo site  www.myzerowaste.com, que luta por 
transformar o planeta em um lugar limpo.  

O exemplo apresentado aponta para uma das grandes preocupações deste século, ou seja, a 
produção de bens, o consumo e o descarte dos resíduos. 

A questão é tão séria que não tardará o tempo em que o Estado irá lutar para implantar a 
responsabilidade individual de cada um pela produção do seu próprio lixo, chegando a fixar 
tributos maiores para os grandes produtores de resíduos. 

A dificuldade do exercício de prever o futuro, porém, não nos exime de examinar o presente e 
apontar para um despertar da consciência ambiental. Não se trata de matéria fácil, 
principalmente porque nossa cultura não encara a realidade como complexa, em que tudo é 
interdependente e, pelo contrário, como afirma Morin (2007, p. 40): 

  

La conciencia ecológica puede ser muy fácil cuando se trata de daños, de perjuicios: he ahí un 
Chernóbil, he aquí un Seveso, he aquí una catástrofe. Pero el pensamiento ecologizado es muy 
difícil porque contradice principios arraigados en nosotros desde la escuela primaria, donde 
nos enseñan a hacer cortes y disyunciones en el complejo tejido de lo real, a aislar ámbitos del 
saber sin poder asociarlos en lo sucesivo. Después nos convencen de que estamos condenados 
a la clausura de las disciplinas, que su aislamiento es indispensable, mientras las ciencias de la 
Tierra y la ecología muestran hoy que la concentración disciplinar es posible. Estamos 
dominados de algún modo por un paradigma que nos constriñe a una visión segmentada de las 
cosas; estamos habituados a pensar al individuo separado de su entorno y de su habitus, a 
encerrar las cosas en sí mismas. 

  

Assim, revela-se claro que os padrões de consumo ditados pelo modelo capitalista, orientados 
pela ciência e pela alta tecnologia, consagram, cada vez mais, uma distância entre o modelo 
idealizado por países do Norte e uma distribuição equânime com os países do Sul. 

Neste sentido, José Fernando Vidal de Souza (2010, p. 79) enfatiza o seguinte: 
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Aliás, o modelo não tem capacidade de consagrar o mesmo padrão de distribuição de 
riquezas, pois não há condições de sustentabilidade do planeta. Um bom exemplo é imaginar 
se a maioria dos chineses e indianos pudesse ter a mesma condição econômica da classe 
média americana, com os mesmos hábitos de consumo. A fragmentação do modelo se daria 
pela via ambiental, pois a aceleração da destruição e a escassez dos recursos naturais seria 
abrupta e praticamente instantânea. 

  

  

Com efeito, o consumo passou a ser o traço de maior distinção entre as classes sociais. O rico 
hoje não se limita a ter riquezas, pois a sua preocupação principal está em ostentá-la. O pobre 
não mais se envergonha da sua pobreza, para ele a possibilidade por menor que seja de 
obtenção de crédito o coloca a crer que possui visibilidade na multidão. Enxerga-se, assim, 
que o consumo é o caminho para o reconhecimento social. 

A ilusão da era atual esta em crer que o relevante é ser notado e o respeito só surge se as 
nossas necessidades são atendidas. 

O ser notado corresponde a ser enxergado com simpatia, benevolência, complacência e 
aprovação dos demais, características que trazem não só vantagens, mas permitem melhores 
condições para o relacionamento humano. Enfim, o ser notado permite que o indivíduo se 
destaque na paisagem e que os demais tenham sobre ele um olhar qualitativo e não de 
desprezo.  Por esta razão, para muitos o consumo unifica as pessoas, as transforma em seres 
dotados de uma igualdade formal, livre das discussões das culturas de classes. Este consumo, 
no entanto, leva ao desejo de status. 

Porém, como explica Alain de Botton (2005, p. 7-8) o desejo de status é   

  

Uma preocupação tão perniciosa que é capaz de destruir grande parte de nossa vida. Movidos 
por ela, nos arriscamos a nos conformar aos ideais de sucesso estabelecidos pela nossa 
sociedade. Como resultado, podemos perder nossa dignidade e nosso respeito próprio. A 
preocupação de que no momento ocupamos um degrau modesto demais ou estamos prestes a 
cair para um degrau na hierarquia social. 

  

Além disso, é evidente que após a difusão dos produtos padronizados e em massa, idealizados 
pelo sistema fordista, o acesso não é permitido a todos de forma indiscriminada. Com efeito, 
Zygmunt Bauman (2010, p. 51-52) explica que : 

  

À medida que avançamos para longe da época das conquistas territoriais e da indústria 
("fordista") de massa, os pobres já não são mais vistos como os "reservistas" da indústria e do 
Exército, que devem ser mantidos em boa forma, pois devem estar prontos para serem 
chamados à ativa a qualquer momento. Hoje, o gasto com pobres não é um "investimento 
racional". Eles são uma dependência perpétua, e não um recurso em potencial. As chances de 
seu "retorno às feiras" da indústria são fracas, ao mesmo tempo, os novos exércitos 
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profissionais, pequenos e esmerados, não têm necessidade de buchas de canhão. O "problema 
do pobre", outrora considerando questão social, tem sido em grande medida redefinindo como 
um questão de lei e ordem. Há uma clara tendência à "criminalização" da pobreza, como 
comprova a substituição da " subclasse" por termos como classe "baixa", "trabalhadora" ou 
"destituída". (Em oposição a esses termos, "subclasse" insinua uma categoria "abaixo", que 
está do lado de fora, não das outras classes, mas do sistema de classes como tal, isto é 
sociedade.) 

  

Desta forma, caminhamos, pois, para aquilo que Gilles Lipovetsky (2007, passim) intitula de 
sociedade de hiperconsumo, dotada de turboconsumidores, na qual o indivíduo é movido pelo 
império do consumo e bombardeado, cotidianamente, em período integral, pelo desejo de 
consumir, sem ter tempo para refletir, sob a atmosfera de um mercado diversificado que 
sustenta a estrutura e cria uma áurea hedonista de que este é o único e o mais seguro caminho 
para a felicidade individual. 

No entanto, como explica Jean Baudrillard (2008, p. 49): 

  

Todo o discurso sobre as necessidades assenta numa antropologia ingênua: a da propensão 
natural para a felicidade. Inscrita em caracteres de fogo por detrás de menor publicidade para 
as Canárias ou para os sais de banho, a felicidade constitui a referência absoluta da sociedade 
de consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da salvação. Mas, que felicidade é 
esta, que assedia com tanta força ideológica e civilização moderna? 

  

Com isto, o ideário de igualdade entre os seres humanos é enfatizado ainda mais na sociedade 
hiperconsumista, pois este modelo de sociedade, como revela Gilles Lipovetsky (2007, p. 110 
), "longe de arruinar o sistema do desejo e do consumo, empenha-se, não sem sucesso, em 
mantê-lo cada vez mais desperto, ampliando o seu regime temporal". 

Além disso, continua o filósofo francês, "a lógica do turbocapitalismo encontra sua realização 
perfeita nas redes eletrônicas, graças às compras pela internet". Esta ideia é explicada de 
forma minuciosa por Zygmunt Bauman ( 2007, p. 19). 

Os encontros dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de consumo tendem a se 
tornar as principais unidades na rede peculiar de interações humanas conhecidas, de maneira 
abreviada, como "sociedade de consumidores". Ou melhor, o ambiente existencial que se 
tornou conhecido como "sociedade de consumidores" se distingue por uma reconstrução das 
relações humanas a partir do padrão, e à semelhança, das relações entre consumidores e os 
objetos de consumo. Esse feito notável foi alcançado mediante a anexação e colonização, 
pelos mercados de consumo, do espaço que se estende entre os indivíduos - esse espaço em 
que se estabelecem as ligações que se conectam os seres humanos e se erguem as cercas que 
os separam. 

  

Percebe-se com isso que atualmente o ambiente da internet suprimiu relações de tempo e 
espaço. Assim, o consumidor voraz não precisa mais se dirigir a uma loja de departamentos, 
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pode fazer suas compras a qualquer hora do dia, sem qualquer contato com um vendedor, com 
os argumentos de um serviço rápido, eficiente, seguro e a certeza de que o produto chega às 
suas mãos sem o transtorno do deslocamento físico e o contato com o outro. 

Assim, compra-se e vende-se de tudo pela internet, de veículos a alimentos, sendo que cada 
vez mais as redes sociais são utilizadas para a difusão do consumo imediato e impensado 
inclusive por meio das denominadas compras coletivas ou compras conjuntas, eis que este é o 
remédio para a alma, que corrige a angústia, o medo e a solidão. 

Esta visão, no entanto, além de falaciosa ainda revela um problema crucial para a questão 
ambiental. De fato, fica a pergunta o que resta do consumo em larga escala? O produto final é 
o resíduo, aquilo não tem mais utilidade para os seres humanos. 

No caso do Brasil o consumo vem aumentando de forma vertiginosa, em especial após a 
última crise do sistema bancário americano, que atingiu a economia global, mas favoreceu os 
países emergentes como Brasil, Rússia Índia e China os denominados BRIC's, que segundo 
especialistas podem se tornar economias-chaves e conjuntamente podem, até 2050 ultrapassar 
os países que integram os sete países que integram o modelo de desenvolvimento mundial, o 
denominado G7. Este fato é demonstrado pelo crescimento do comércio do setor de luxo no 
Brasil, que cresce a uma média de 7% ao ano, nos últimos dez anos, consoante dados 
apresentados por Angela Klinke  (p. 151-152)  que explica o comportamento de consumo do 
brasileiro frente a esta nova realidade: 

  

De doze países pesquisados, entre os quais China, Índia, México, Arábia Saudita - para citar 
só países emergentes que têm apresentado alto potencial de crescimento no setor de luxo-, o 
Brasil ocupa o primeiro lugar em número de pessoas (44%) que declararam que se 
endividariam para possuir produtos de luxo. Os chineses atingiram 15%; os indianos, 31%; os 
mexicanos, 12%; os sauditas, 16%. Ou seja, os consumidores brasileiros lideram entre os 
países de economia semelhante, e estão muito acima dos 15% dos Estados Unidos ou dos 
26% da Inglaterra. 

Outra característica que os representantes de grifes internacionais no país ressaltam é a 
vocação do brasileiro para as novidades. Não é apenas a tradição ou a qualidade que atraem 
este comprador, mas, principalmente, a necessidade de mostrar que conhece o mais recente 
produto da marca. O brasileiro é comprador de tendências e fica na fila para ser o primeiro a 
usar os lançamentos. 

  

Diante de tudo isso podemos estabelecer uma relação entre as seguintes palavras, com 
diversas implicações e simbolicamente assim representada: 

  

LUXO → LAR → LIXO 

  

Inicialmente, no sentido lato, a palavra LAR pode ser vista como o planeta Terra; LUXO é 
entendido como o indivíduo capaz de consumir e LIXO compreendido como diz Zygmunt 
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Bauman (2010, p. 53) o "indivíduo sem capacidade de garantir sua própria sobrevivência por 
falta de recursos adequados". 

No aspecto estrito, LAR é tomado como o nicho ou habitat de cada indivíduo; LUXO é visto 
como o consumo excessivo, impensado que se traz para dentro do LAR e, finalmente, LIXO é 
o resíduo desta relação, aquilo que a civilização enxerga como inservível. 

O pensar ambiental não pode aceitar pacificamente este olhar devendo, pois questionar as 
relações de consumo atuais.  

     De fato, nos últimos 50 anos, a natureza passou a ser objeto do estudo mais atento dos 
economistas que passaram a examinar os recursos naturais na atividade econômica. 

A denominada economia ambiental destaca três questões centrais de discussões: a) o valor dos 
recursos naturais e dos serviços ambientais; b) benefícios e custos ambientais; c) incentivos 
econômicos para o controle da poluição.  

A lógica destes fatores leva a encarar os valores ganhos como benefícios e aqueles que se 
perdem como custos. Assim, a sociedade somente deveria se preocupar com a proteção 
ambiental e o controle da poluição na medida em que estes fatores trouxessem maior conforto 
e bem-estar para os indivíduos. 

O crescimento econômico assim pode levar a uma série de incertezas e comprometer o 
conceito de sustentabilidade em razão do uso dos recursos ambientais causando mal a diversas 
pessoas e as gerações futuras, tais como a diminuição da diversidade biológica, poluição 
hídrica, do solo e do ar, cheias e estiagens, bem como pode levar às perdas de produtividade 
ou inviabilizar os usos de determinados recursos ambientais. 

Por esta lógica permite-se que a questão ambiental seja vista como mero recurso ou estoque 
natural de capital e o desenvolvimento sustentável seria garantido desde que o capital natural 
fosse mantido constante ou crescente e, eventual decréscimo acionaria uma válvula de ajuste 
que permitiria que outras modalidades de capital fossem implantadas como forma 
compensatória.  

No entanto, a questão ambiental, conforme já ressaltado, está inserida no contexto político-
institucional, fato que vem provocando uma mudança na utilização dos instrumentos 
governamentais e uma crise nas estruturas dos organismos públicos, que devem buscar a 
sustentabilidade ambiental e a equidade. 

Assim, se o conceito de desenvolvimento sustentável não for bem examinado e refletido pode 
se tornar poroso e servir de base para o pensamento elitista e conservador, através de 
instrumentos utilitaristas, deixando de promover qualquer alteração estrutural, acabando por 
ser facilmente assimilado e engolido pelas classes dominantes, num rápido e eficiente 
rearranjo de forças, reduzindo por completo seu potencial de novo paradigma e modificador 
do pensamento social. 

Neste sentido, o exemplo trazido por Höeffel (1999, p.29) é extremamente pertinente ao 
esclarecer o comportamento das pessoas que na atualidade acreditam que a simples 
reciclagem do lixo produzido implica em cumprir com a sua parte em toda a problemática 
ecológica envolvida: 
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[...]mesmo que continuem com estilo de vida consumista e todas as outras práticas destrutivas 
correntes nas sociedades industriais. Este fenômeno exemplifica a alienação das pessoas 
frente aos problemas ambientais e ilustra a utilização do discurso ambiental para perpetuar um 
estilo de vida. 

  

Além disso, não se pode esquecer que no mundo ocidental são poucos os sinais que permitem 
alterar a visão capitalista atual, sendo que os paradigmas ambientais são aqueles de maior 
intensidade e capazes de abalar a estrutura das sociedades industriais e promover uma 
implosão político-social deste modelo. 

Desta maneira, não é à toa que Sachs (2000, p.65-66) lembra que: 

  

[...] o desenvolvimento é o processo histórico de apropriação universal pelos povos da 
totalidade dos direitos humanos, individuais e coletivos, negativos (liberdade contra) e 
positivos (liberdade a favor), significando três gerações de direitos: políticos, cívicos e civis; 
sociais, econômicos e culturais; e os direitos coletivos ao desenvolvimento, ao meio ambiente 
e à cidade [...]. 

  

Portanto, qualquer tese que consagre a figura da sustentabilidade, para ser inovadora deve 
buscar mecanismos novos, ágeis e eficientes para demonstrar a viabilidade tanto na esfera 
ambiental como social, dando um passo adiante do discurso ambiental preservacionista e do 
fundamentalismo ecológico, meramente denunciatório. 

      Tudo isso, implica em dizer que muito embora a produção de resíduos não possa ser 
reduzida a zero, eis que é inerente à condição humana, a produção de lixo vem crescendo de 
forma assustadora nos últimos tempos e calcula-se que nos países desenvolvidos, na média 
cada pessoa produza cerca de 300 quilos por ano de lixo. 

Assim, nova pergunta vem a tona: O que fazer com as toneladas de lixo recolhido 
diariamente? 

Inicialmente é importante ter em conta o tempo que a natureza leva para decompor alguns dos 
produtos. Uma lista resumida de alguns produtos permite uma avaliação dos possíveis danos 
causados ao meio ambiente: 

  

Papel: de 3 a 6 meses; 

Pano: de 6 meses a 1 ano; 

Filtro de cigarro: 5 anos; 

Chiclete: 5 anos; 

Madeira pintada: 13 anos; 
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Nylon: mais de 30 anos; 

Plástico: mais de 100 anos; 

Metal: mais de 100 anos; 

Vidro: 1 milhão de anos; 

Pilhas: de 100 a 500 anos; 

Garrafa de Plástico: tempo indeterminado 

Borracha: tempo indeterminado. 

  

Ora, se a reciclagem é uma alternativa, não se apresenta como solução definitiva para o 
problema. Na atualidade o lixo já é um dos grandes problemas de uma metrópole, que luta 
quanto à falta de espaço para receber todo resíduo sólido proveniente de atividades humanas 
ou mesmo de processos naturais (poeira, folhas e ramos mortos, cadáveres de animais). Desta 
maneira, o lixo urbano passou a ser um dos maiores problemas ambientais da atualidade, pois 
os modelos de consumo adotados pela maioria das sociedades modernas provocam o aumento 
contínuo e exagerado na quantidade de lixo produzido. 

Vale lembrar que segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2000, 
realizada pelo IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/27032002pnsb.shtm) 
demonstrou que em 2000, o lixo produzido diariamente no Brasil chegava a 125.281 
toneladas. Deste 47,1% era destinado a aterros sanitários, 22,3 % a aterros controlados e 30,5 
% a lixões, ou seja, mais de 69 % de todo o lixo coletado no Brasil tem como destinação final 
os aterros sanitários e/ou controlados. Contudo, a maioria dos municípios do país, ou seja, 
63,6 % utilizam lixões, 32,2 %, aterros adequados (13,8 % sanitários, 18,4 % aterros 
controlados) e 5% não informaram qual o destino final de seus resíduos. No entanto, em 1989, 
a PNSB mostrava que o percentual de municípios que tratavam seus resíduos de forma 
adequada era de apenas 10,7 %. 

A importância da temática é tal que os dados preliminares do Censo 2010 a serem divulgados 
no dia 27 de novembro, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) conterão 
informações sobre a quantidade e a localização dos domicílios em áreas urbanas, identificação 
do logradouro, tipo de pavimentação, iluminação pública, arborização, bueiro ou boca de 
lobo, esgoto a céu aberto ou vala, depósito ou acúmulo de lixo. 

Ademais, o hábito das populações ribeirinhas e dos grandes centros urbanos de lançarem seus 
resíduos sólidos nas margens dos rios, muito tem contribuído para a poluição dos mananciais, 
pois parte deste lixo é composta de materiais orgânicos que consomem grande quantidade de 
oxigênio quando em contato com a água, e a outra parte é formada por plásticos e metais que 
causam transtornos aos sistemas de captação e tratamento das águas. 

Além disso, a quantidade de lixo produzida por pessoa nas regiões metropolitanas é de cerca 
de oitocentos gramas por dia, mas a tendência é aumentar, em razão dos padrões atuais de 
consumo, que são norteados pelo desperdício dos recursos naturais. 
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Por esta razão, a questão dos resíduos sólidos ainda tem muito a evoluir para solucionar 
problemas relativos a sua geração, disposição e mecanismos de diminuição da toxidade dos 
materiais descartáveis, exigindo a adoção de tecnologias mais limpas, menos poluentes e 
mudanças de hábitos de consumo e novas atitudes pessoais, empresariais e institucionais. 

Estes dados examinados de forma conjunta permitem concluir que a radiografia do 
saneamento básico brasileiro revela uma desigualdade regional no abastecimento de água, 
coleta de lixo e esgotamento sanitário, que repercute nas doenças transmitidas por veiculação 
hídrica e, por ser assim, a lei nº. 12.305 de 02 de agosto de 2010 que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos representa um avanço e nos leva a refletir com maior cuidado e 
atenção para o traço marcante da vida contemporânea, ou seja, esta civilização do desejo, que 
implementa o hiperconsumo e transforma tudo em sociedade de consumo e consumidores em 
mercadorias. 

  

  

2.  A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Responsabilidade Ambiental do 
Consumidor  

  

  

  

  

  

Desde a Revolução Industrial o consumo de produtos e serviços vem crescendo e sendo cada 
vez mais acessível a diversas classes econômicas. Os produtos acabam por se tornar obsoletos 
rapidamente e são substituídos com maior frequência e em um espaço de tempo muito curto. 
Consequentemente, esse consumo desenfreado proporcionou o aumento da geração de 
resíduos sólidos que causam danos ambientais e como afirma Paulo Affonso Leme Machado 
(2010, p. 577): 

  

O volume dos resíduos sólidos está crescendo com o incremento do consumo e com a maior 
venda dos produtos. (...) Seus problemas estão sendo ampliados pelo crescimento da 
concentração das populações urbanas e pela diminuição ou encarecimento das áreas 
destinadas a aterros sanitários. 

  

Assim, diante de tantos problemas ambientais causados pela destinação dos resíduos sólidos 
surgiu a necessidade da promulgação de uma Lei que tratasse especificamente deste 
problema. A Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 
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perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 
econômicos aplicáveis (artigo 1º). 

A responsabilidade ambiental de grandes empresas do setor público e privado não gera muitas 
controvérsias quanto à possibilidade de sua aplicação na esfera civil, criminal e 
administrativa. No entanto, o que ainda não é muito discutido no âmbito jurídico é a 
responsabilidade ambiental do consumidor final, não apenas como pessoa física, mas como 
aquele que consome produtos e serviços. A citada Lei trouxe algumas inovações quanto à 
responsabilidade dos consumidores na geração de resíduos sólidos. 

As pessoas físicas ou jurídicas estão sujeitas à observância da Lei se forem responsáveis 
direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos (artigo 1º, parágrafo único), ou seja, a 
pessoa física está sujeita à Lei, pois ao consumir produtos e serviços acaba por gerar resíduos 
sólidos. E para o legislador o gerador de resíduos sólidos é a pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, que produz resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas 
incluído o consumo (artigo 3º, inciso IX). Portanto, não há dúvidas quanto à introdução do 
consumidor no perímetro de abrangência da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A Lei instituiu a responsabilidade compartilhada ao vincular todos os que estiverem ligados a 
qualquer fase do ciclo de vida dos produtos de maneira direta ou indireta. Nos termos do 
artigo 3º, inciso XVII da Lei, responsabilidade compartilhada é o "conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos (...)".  

Segundo Gerd Winter (2009, p. 77) a responsabilidade compartilhada não é conceito novo no 
âmbito internacional, na Diretiva nº 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 
de abril de 2004 relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de 
danos ambientais dispõe: 

  

Artigo 9: Repartição de custos em caso de responsabilidade partilhada. 

A presente diretiva não prejudica as disposições das regulamentações nacionais relativas à 
repartição dos custos em caso de responsabilidade partilhada, em especial no que se refere à 
partilha da responsabilidade entre o produtor e o utilizador de um produto 

  

O Código de Defesa do Consumidor também estabelece a responsabilidade, nesse caso 
chamada de solidária, mas entre fabricante, produtor, importador e demais fornecedores de 
produtos e serviços (como por exemplo, no artigo 7º, parágrafo único, artigo 18, artigo 19, 
artigo 25 e parágrafos). 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, nos termos do artigo 30 da 
Lei 12.305/10, deverá ser individualizada e encadeada abrangendo os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 
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O objetivo da aplicação da responsabilidade compartilhada é, dentre vários arrolados no 
parágrafo único do artigo 30, o de reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de 
materiais, a poluição e os danos ambientais e incentivar as boas práticas de responsabilidade 
socioambiental. 

Como já afirmamos, toda pessoa física pode estar direta ou indiretamente ligada à geração de 
resíduos sólidos através do consumo de produtos e serviços, assim como dispõe a Lei no 
inciso IX do artigo 3º. Dessa maneira, o consumidor, que é aquele que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor, também está na cadeia de responsabilidade compartilhada. 

A Constituição Federal em seu artigo 225, caput, impôs ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defender e preservar o meio ambiente, contudo, como afirma Paulo Affonso Leme 
Machado (2010, p. 136): 

  

Ao valorizar-se somente o conceito de "coletividade" olvida-se do papel a ser desempenhado 
pelas pessoas de per si. O texto constitucional poderia ter acentuado o dever dos indivíduos na 
defesa e preservação do meio ambiente. 

  

De qualquer forma, foi um avanço a Constituição ter dividido a responsabilidade pela 
preservação e defesa do meio ambiente entre Poder Público e coletividade, pois como ainda 
nos ensina Paulo Affonso Leme Machado (2010, p. 136), a tarefa de cuidar do meio ambiente 
"não pode ser eficientemente executada sem a cooperação do corpo social". E ao fazermos 
uma análise mais complexa podemos entender que por ser a coletividade formada por 
pessoas, cada ser humano individualmente também é responsável pela preservação ambiental 
com o objetivo de assegurar o direito de todos ao equilíbrio ecológico. 

Essa também é a opinião de Geisa de Assis Rodrigues (2009, p. 51) ao afirmar que: 

Embora o Poder Público tenha uma posição de destaque no rol dos devedores do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que todo o seu agir deve estar pautado pela 
promoção dos direitos fundamentais, com observância da legalidade estrita, todos os 
particulares também são atingidos pela eficácia horizontal do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Assim, como se pode exigir do Poder Público a adoção de 
medidas pertinentes para a garantia do meio ambiente, a sociedade também está sujeita a ser 
convocada a cumprir seus deveres com as atuais e futuras gerações em matéria ambiental. 

  

É imprescindível, pois, que o dever de proteger o meio ambiente seja ampliado para cada um 
dos cidadãos que se beneficiam dos produtos e serviços que acabam por gerar resíduos sólidos 
que afetem o equilíbrio ecológico. 

Neste particular, a Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo em 1972 em seu princípio 4 
já delegava ao Homem a responsabilidade especial de preservar e administrar prudentemente 
o patrimônio representado pela flora e pala fauna silvestres, bem como pelo seu habitat. 
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Dessa maneira, a Lei 12.305/2010 aplica o já disposto na Constituição Federal e em 
Convenções Internacionais, de maneira mais clara quando inclui na cadeia de 
responsabilidade compartilhada o consumidor. 

 Assim, não há que se falar na não inclusão do consumidor final na cadeia de responsabilidade 
compartilhada, pois o Código de Defesa do Consumidor dispõe que Política Nacional das 
Relações de Consumo (artigo 4º) deve atender ao princípio da harmonização dos interesses 
dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com 
a necessidade de desenvolvimento tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais 
se funda a ordem econômica de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal. 

A ordem econômica, por sua vez, nos termos do artigo 170, inciso VI da Magna Carta, deve 
observar os princípios da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação. 

Portanto, a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor relacionam defesa do 
meio ambiente e consumo, pois este deve viabilizar os princípios que regem a ordem 
econômica com o fim de assegurar a todos existência digna em um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. O consumo, portanto, deve ser sustentável já que a ordem 
econômica deve atender aos princípios de defesa do meio ambiente.  

Além disso, é o consumidor quem move a produção e comercialização de produtos e serviços 
que irão gerar resíduos sólidos e que consequentemente poluirão o meio ambiente. Dessa 
maneira, o consumo deve ser alimentado pelo desenvolvimento sustentável, que será melhor 
implementado se as pessoas buscarem por produtos e serviços mais ecológicos. 

Entretanto, diante dos grandes problemas ambientais enfrentados pela humanidade, esperar 
pela consciência e atitude ambientalmente correta dos cidadãos não é, no momento, suficiente 
para promover o equilíbrio ecológico. 

Por isso, muito boa a iniciativa do legislador em considerar o consumidor como 
corresponsável no que se refere à gestão dos resíduos sólidos. 

Enfim, a responsabilidade do consumidor frente a Lei de Política Nacional de Resíduos 
Sólidos não é muito abrangente e tampouco bem definida, mas o parágrafo 4º do artigo 33 da 
citada Lei estipula que o consumidor deverá efetuar a devolução após o uso aos comerciantes 
ou distribuidores dos produtos elencados nos incisos do mesmo artigo, como por exemplo, os 
de agrotóxicos, pilhas e baterias. 

Os fabricantes, por sua vez, poderão disponibilizar pontos de entregas dos produtos ou 
implantar procedimentos de compra de embalagens e produtos usados e atuar em parceria 
com catadores de material reutilizável e reciclável de acordo com o parágrafo 3º do artigo 33 
da Lei. Porém, o consumidor pode não entregar as pilhas nos pontos de coleta, mesmo que 
estes estejam em local de fácil acesso. O que acontecerá então? O fabricante poderá ser 
penalizado? 

Ora, se a responsabilidade é compartilhada, em caso de descumprimento pelo consumidor ou 
disposição incorreta da pilha causar ou puder causar algum dano, o fabricante poderá ser 
responsabilizado. No entanto, para incentivar a devolução pelos consumidores através da 
chamada logística reversa de determinados produtos seria interessante a aplicação de 
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penalidades em caso de descumprimento, logicamente, a partir do momento em se que 
detectar, e por outro lado a implantação de políticas de incentivo econômico. 

O artigo 35, por sua vez, determina a obrigação do consumidor de acondicionar 
adequadamente e de maneira diferenciada os resíduos sólidos que gerar e disponibilizar 
adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. E de 
acordo com o parágrafo único do mesmo artigo está estipulado que o Poder Público municipal 
poderá instituir incentivos econômicos aos consumidores que participarem da coleta seletiva. 

Todavia, não foram, até o momento, definidas sanções específicas para o consumidor que não 
participar da coleta seletiva, mas poderá estar, em caso de descumprimento dos preceitos 
legais, sujeito à sanções penais, civis e administrativas previstas em lei em especial às fixadas 
na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98)  nos termos do artigo 51 da Lei de Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

Entretanto, será possível responsabilizar a conduta ou omissão de um consumidor que não 
devolva baterias ao fabricante criminalmente?  

Inicialmente, pode-se acenar com a aplicação do artigo 54 da Lei nº. 9605/98, que prevê o 
crime de poluição. Porém, para o reconhecimento desta figura é necessário que a poluição 
esteja vinculada a "níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora". 

E se não for um dano significativo? Então, provavelmente não haverá sanção criminal ao 
consumidor que deixar de devolver as baterias mesmo ao fabricante que implementa o sistema 
de logística reversa. 

É importante salientar, também, que a Lei nº 6.938/81 definiu no artigo 3º, III que poluição 
como  

a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) 
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às 
atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições 
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos. 

  

A lei mencionada ainda estabelece que poluidor "é a pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental;". Assim, se o descumprimento de qualquer obrigação relacionada na 
Lei 12.305/10 pelo consumidor não se enquadre como poluição nos termos da Lei 6.938/81, 
acima citados, dificilmente será responsabilizado administrativa e civilmente. Importante 
salientar que pode haver poluição ainda que observados os padrões ambientais. 

Se for identificado o responsável pelo dano, nos termos do artigo 29 parágrafo único da Lei 
12.305/10, este terá que ressarcir o Poder Público pelos gastos que tiver para cessar ou 
minimizar o dano. Mas se não for identificado fatalmente a população é que arcará com os 
custos do dano ambiental e sua recuperação ou mitigação. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2339



Aqui cabe lembrar que a responsabilidade em reparar o dano é objetiva de acordo com o 
artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938/81, bastando a demonstração do nexo entre a conduta e o 
dano para que a pessoa física ou jurídica seja condena a ressarcir os danos. 

Portanto, parece que ainda teremos de esperar que os cidadãos compreendam como afirma 
Morin (2007, p. 14), que "degradar el ecosistema supone degradar al hombre", e que "el 
problema ecológico no sólo nos concierne en nuestras relaciones con la naturaleza, sino 
también en nuestra relación con nosostros mismos" e então poderá ser tarde. Apesar de ter 
sido um avanço importante a inclusão do consumidor na cadeia de responsabilidade 
compartilhada, não há sanções ou estímulos para que o consumidor cumpra com as 
disposições legais, ou melhor, não estão bem definidas, por enquanto. 

Certamente, se existirem políticas públicas de incentivo à produção de bens e serviços 
sustentáveis para o seu barateamento isso servirá como incentivo também à compra, pelos 
consumidores, destes produtos ambientalmente corretos. Entretanto, de acordo com a 
Constituição Federal e com a Lei 12.305/10, o consumidor também é responsável pelo 
gerenciamento dos resíduos sólidos devendo atender aos princípios dispostos no artigo 6º 
objetivando o equilíbrio ecológico. 

Dessa maneira, além da educação ambiental que geralmente apresenta benefícios em longo 
prazo, seria muito importante que a responsabilidade do consumidor quanto à geração de 
resíduos sólidos tivesse sido melhor definida e que fossem instituídas sanções em caso de 
descumprimento para que fosse um instrumento mais eficaz a favor do direito de todos ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Outra sugestão é a possibilidade de aplicação dos princípios do usuário-pagador e poluidor-
pagador, eis que nada mais justo que aquele que consome arque com os custos do seu 
consumo e não o Estado ou a sociedade inteira, de forma indireta, para reparar ou mitigar os 
danos ambientais provocados. 

Esta interpretação leva em conta, por exemplo, o fato de várias pessoas não consumirem 
refrigerantes embalados em garrafas pet, por isso, estas não deveriam arcar com os problemas 
que este tipo de embalagem causa ao meio ambiente. Assim, geralmente é o Poder Público 
que diretamente arca com o ônus de dispor dos resíduos gerados, enquanto poucos 
consumidores se beneficiam do produto ou serviço. 

Ademais, como enfatiza Paulo Affonso Leme Machado (2010, p. 68) o princípio do usuário-
pagador não pressupõe uma punição já que "mesmo não existindo qualquer ilicitude no 
comportamento do pagador ele pode ser implementado", podendo ser muito mais eficaz que 
multas propriamente ditas. 

Portanto, embora os consumidores sejam considerados o lado mais fraco  da relação de 
consumo e os fabricantes e comerciantes focarem os lucros, são aqueles que consomem e 
usufruem dos produtos e serviços. Assim, nada mais justo que eles sejam partícipes da 
responsabilidade pós-consumo e com isto a participação dos consumidores na 
responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos também servirá de instrumento a 
favor da conscientização ambiental. 
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3. Conclusão 

  

Diante do exposto podemos ler a relação entre as palavras apontadas no inicio deste texto de 
forma invertida e com as diversas implicações dela proveniente: 

  

LUXO ← LAR ← LIXO 

  

Assim, no âmbito estrito, a partir do LIXO podemos ter noção do supérfluo, do desnecessário, 
do abuso, evitando que o LAR possa ser o espaço do domínio do LUXO, ou seja, do consumo 
inadequado, excessivo e impensado. 

No sentido amplo ter em conta que o LIXO revela as distorções do sistema e expõe a pobreza, 
o refugo humano ou a incapacidade de muitos de não serem considerados consumidores em 
uma sociedade de consumidores e o LAR de todos (o planeta Terra) se revela como espaço de 
poucos, ou seja, daqueles que cultivam o LUXO, ou seja, a expressão narcísica e 
individualista de um modelo que cultiva o consumo como mito e condição única de obter a 
falsa ideia de felicidade. 

A leitura inversa ora proposta exige o conhecimento da origem e o percurso das coisas 
materiais, desde a aquisição até o seu destino final. Observando a trajetória de toda a cadeia 
de produção, partindo da extração e obtenção da matéria-prima para produção, distribuição, 
consumo e seu descarte no lixo. A leitura deste processo dá a falsa impressão que o sistema é 
regido por um sistema linear, pois parte-se da premissa de que os recursos do planeta são 
infinitos. 

No entanto, a realidade nos mostra que cada uma das etapas mencionadas aponta para a 
existência de limites e revela que o sistema além de não ser linear ainda se revela como 
incompleto. 

A incompletude do sistema é observada pelo fato de não se levar em conta as pessoas que 
trabalham em cada uma das etapas e fazem o sistema funcionar. Estas pessoas não são 
reconhecidas e a maioria não possui qualquer poder de decisão. Esperava-se, pois, que estas 
pessoas fossem devidamente representadas pelos governos dos Estados, que deveriam zelar 
pelo bem-estar de todos e cuidar, de forma adequada, das pessoas. 

Porém, na atualidade, vê-se que os governos mantém um diálogo muito maior com as grandes 
corporações do que com a sociedade civil. Tal fato ocorre porque as grandes corporações são 
maiores que os governos. Vale observar que das 100 maiores economias do mundo, 51 são 
representadas pelas grandes corporações. É esta lógica que leva os governos a se preocuparem 
mais em atender aos interesses das corporações do que os interesses das pessoas que deveriam 
proteger. 

Contudo, ao examinar o sistema produtivo observamos que os recursos naturais do planeta 
são finitos, sendo que nos últimos 50 anos foram consumidos cerca de 30% dos recursos 
naturais do planeta. Esta lógica tem levado os países do Norte a buscarem os recursos naturais 
junto aos países do Sul, sob a alegação de que a produção não pode parar. Assim, os 
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habitantes destes países passam a ser considerados como meros fornecedores de matéria-
prima e não como proprietários de tais bens, pois não reúnem condições reais de consumir e, 
por esta razão, são excluídos e considerados pessoas sem qualquer interesse para o mercado. 

De outro lado, a produção cada vez mais se vale de quantidades de produtos tóxicos que 
levam ao aumento da poluição e ao comprometimento do planeta para as gerações futuras. 
Além disso, os trabalhadores se submetem a trabalhar mantendo contato diário com toxinas 
por falta de alternativas de emprego. A fiscalização maior referente ao controle da poluição, 
por sua vez, leva as empresas a mudarem suas empresas para países com uma legislação mais 
branda e tolerante, agravando ainda mais a taxa de desemprego de muitos países. 

Na etapa seguinte, ou seja, a distribuição dos produtos, o segredo é vender mais, pelo menor 
preço e manter a cadeia de consumo em constante movimento. Assim, produtos com baixo 
preço obedecem à lógica de se pagar baixos salários durante o desenrolar de toda a cadeia de 
produção. 

Portanto, o motor deste sistema é o consumo impensado e irresponsável, que leva a um 
hiperconsumismo e uma constante circulação dos produtos. Esta ciranda revela que, em 
média, os produtos novos cheguem ao lixo no prazo de 6 meses após o seu lançamento, o que 
indica um baixo rendimento das coisas. Isto ocorre porque as pessoas transformaram a 
compra e o uso dos bens em rituais de satisfação do ego e do espírito, capaz de trazer conforto 
momentâneo pleno e, por ser assim, as coisas devem ser descartáveis, substituídas e 
destruídas em ritmo acelerado. 

Esta lógica do consumo exige que os bens sejam produzidos com data certa de durabilidade, 
motivados pelo fator de serem considerados obsoletos. Com isto as coisas, embora ainda 
úteis, são obsoletas porque sofrem constante mudança de aparência ou são obsoletas porque 
são idealizadas para serem avariadas rapidamente, exigindo a sua troca. 

Todo esse comportamento passa a ser ditado pela publicidade massiva e constante, que 
apresenta o que é certo e o que é errado em matéria de consumo. Alie-se a isso o fato de 
vivermos em uma época na qual devemos administrar não o tempo, mas a falta deste e a 
sensação de infelicidade das pessoas cresce de forma vertiginosa. Assim, comprar coisas 
desnecessárias passa a ser um remédio para compensar as frustrações humanas. 

Desta maneira criamos um círculo vicioso sem fim que nos leva a trabalhar cada vez mais 
para obtermos dinheiro, vermos anúncios nos meios de comunicação e adquirir produtos 
inúteis.  Contudo, rapidamente, a maioria destes produtos se transforma em lixo que, por sua 
vez, contribui para a poluição do solo, da água e do ar. 

Diante de todo o exposto o nosso papel enquanto consumidores inteligentes e conscientes 
deve ser o de incentivar a produção limpa e o comércio justo, com salários dignos aos 
trabalhadores. Enfim, ao consumir devemos ter claro a noção deste sistema e transformá-lo 
em um novo modelo que evita o desperdício de recursos e de pessoas.         
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RESUMO 
Com base no Direito Romano, defini-se o que hoje conhecemos como responsabilidade 
jurídica que se tem por base a construção da moderna teoria aplicada ao Direito Brasileiro 
atualmente. Teoria esta que tem raízes e tradição jurídica ocidental, mais especificamente no 
Direito Europeu. O Direito Ambiental é reflexo do desenvolvimento sócio jurídico da 
sociedade, dada à situação preocupante em que se encontra o meio ambiente atual. Tendo 
como objeto de estudo o município de Caldas Novas e a geração e disposição inadequada do 
lixo, pois a cidade é um dos principais polos turísticos do estado de Goiás. Todo o lixo 
produzido na cidade de Caldas Novas é depositado no lixão da cidade, uma vez que este 
método não é em hipótese alguma adequado. É importante salientar neste caso que tanto o 
poder público municipal quanto a sociedade possuem responsabilidades reciprocas, haja vista 
que a matéria de meio ambiente é de competência de todos. No entanto temos que destacar a 
responsabilidade do gestor público para promover políticas públicas que atendam as normas 
de segurança, tendo em vista o risco ambiental que o lixo impõe ao meio ambiente e a 
coletividade, pois a tutela ambiental visa não somente garantir a defesa do meio ambiente, 
mas assegurar o direito a vida e a dignidade da pessoa humana.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVES: RESPONSABILIDADE DO GESTOR 
PÚBLICO; LIXO E RISCO AMBIENTAL; CALDAS NOVAS. 
 
ABSTRACT 
Based on Roman law, setting up what we know today as the legal responsibility that is based 
on the construction of the modern theory applied to the Brazilian Law today. Theory that has 
roots and Western legal tradition, specifically in European Law. The Environmental Law is a 
reflection of socio legal society, given the worrying situation in which he is the current 
environment. Having as its object of study the city of Caldas Novas, and generation and 
improper disposal of garbage, because the city is one of the main touristic state of Goias All 
waste produced in the city of Caldas Novas is deposited in the city dump, once that this 
method is not appropriate under any circumstances. It is important to note here that both the 
municipal government and the society have reciprocal responsibilities, considering that the 
subject of the environment is a responsibility of all. However, we must highlight the 
responsibility of managing public to promote public policies that meet safety standards, given 
the environmental risks that waste requires the environment and the community, because 
environmental protection is intended not only to ensure the protection of the environment but 
ensure the right to life and human dignity.  
KEYWORDS: LIABILITY OF PUBLIC MANAGEMENT, WASTE AND 
ENVIRONMENTAL RISK, CALDAS NOVAS. 
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INTRODUÇÃO 

Com base no Direito Romano, defini-se o que hoje conhecemos como responsabilidade 
jurídica[1]. No entanto, foi por meio da lei de Aquillia que tendo seu marco inicial 
aproximadamente 286 a.c, que tinha por finalidade básica a de definir as ações que o 
proprietário possuía contra aqueles que tivessem danificado seus escravos e animais. Ela veio 
para substituir a Lei das XII Tábuas e outras do mesmo tema, dando uma melhor sistemática a 
ser aplicada nos casos. A partir daí se desenvolveu no Direito Romano entre os séculos XVI e 
XIX uma interpretação moderna da teoria da responsabilidade jurídica.  

A lei das XII Tábuas, dentro desta tradição jurídica romana, foi o primeiro diploma legal que 
avançou nos critérios objetivos para a aplicação da reparação dos danos. Esta lei estabeleceu 
um sistema de punição e retaliação pública entre as partes do litígio como a forma de compor 
o dano em uma indenização pecuniária capaz para produzir os efeitos pedagógicos suficientes. 

Com base neste breve contexto histórico do surgimento e evolução da teoria da 
responsabilidade jurídica tem-se por base a construção da moderna teoria aplicada ao Direito 
Brasileiro atualmente. Teoria esta que tem raízes e tradição jurídica ocidental, mais 
especificamente no Direito Europeu. 

Atualmente adota-se no Direito Brasileiro a teoria dualística ou a teoria da responsabilidade 
subjetiva ou modalidade com culpa e a teoria da responsabilidade objetiva, modalidade sem 
culpa. A responsabilidade com culpa encontra-se suas raízes do Direito Penal. Possui como 
característica a relação entre agente, ação ou omissão, vontade de agir ou dolo, a culpa do 
agente e o resultado danoso a vitima. Ao passo que a responsabilidade objetiva tem suas 
raízes no moderno Direito Civil, possui como características a ação ou omissão sem culpa do 
agente, sem vontade de causar o dano, porém com o resultado finalístico danoso a vitima. De 
um modo ou de outro coexistirão as conseqüências jurídicas aos seus agentes causadores do 
dano em ambos os casos. 

Dentro desta visão sistêmica da responsabilidade jurídica, difundiu-se através das áreas afins, 
o Direito Ambiental. O Direito Ambiental tem como objetivo assegurar a proteção e o 
equilíbrio do bem jurídico mais importante tutelado pelo atual direito moderno que é o Direito 
a Vida e ao equilíbrio do meio ambiente (Art. 225, caput, da Constituição Federal). A muito 
que se falar em responsabilidade jurídica neste caso. A responsabilidade jurídica qualquer que 
seja sua modalidade está presente em qualquer das áreas do Direito Civil, Penal, Ambiental, 
Administrativo, Trabalho, Tributário, Agrário, Público etc. 

O Direito Ambiental é reflexo do desenvolvimento sócio jurídico da sociedade, dada a 
situação preocupante em que se encontra o meio ambiente atual. Não é difícil observar através 
dos noticiários de TV, jornais e revistas que o meio ambiente no Brasil e no Mundo é o foco 
principal das discussões, a humanidade aos poucos está acordando para a dura realidade que 
ela mesma construiu. 

Tendo como objeto de estudo o município de Caldas Novas, constata-se que a média de lixo 
gerado no município é de aproximadamente 60 t/dia em períodos normais e 80 t/dia em 
períodos de temporada conforme informa dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2002). Este fato ocorre devido Caldas Novas ser uma cidade potencialmente 
turística que possui papel de fundamental importância econômica e atrativa para o estado de 
Goiás e para o país, pois a cidade é um dos principais pontos turísticos da região, contribuindo 
para a formação do mais importante pólo turístico do Estado de Goiás, conhecido 
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nacionalmente e internacionalmente como um dos maiores volumes de águas termais do 
mundo. 

O último censo de Caldas Novas (IBGE, 2010) indicou população fixa de 69.320 mil 
habitantes. Com uma infraestrutura capaz de receber cerca de um milhão de turistas ao ano 
nos períodos de feriados e na temporada, a cidade experimenta sensível aumento de 
população (população flutuante), alcançando até 300.000 habitantes ou mais, pois este 
número varia muito conforme estimativas. No entanto, é o bastante para perceber que a 
população da cidade mais que triplica em épocas de temporada. É importante observar que da 
mesma forma que a população aumenta exponencialmente, há também nas mesmas 
proporções o aumento da produção de lixo e conseqüentemente do risco ambiental no qual a 
cidade esta inserida, pois se verifica que em Caldas Novas não há até o presente momento um 
aterro sanitário em conformidade com a lei e que assegure melhor disposição dos resíduos e 
maiores segurança ambiental e a sociedade em geral. 

Todo o lixo produzido na cidade de Caldas Novas é depositado no lixão da cidade, uma vez 
que este método não é em hipótese alguma adequado, pois conforme ensina Mello (apud 
BANCO DO NORDESTE, 2010) que o chamado "lixão" [2] é a opção mais simples e usual 
para a acomodação, porém mostra-se imprópria, já que se torna foco de inúmeros problemas 
prejudiciais aos seres humanos e ao meio ambiente, tais como a emanação de gases de efeito 
estufa, a contaminação de lençóis freáticos e outros corpos da água, a proliferação de vetores 
transmissores de doença, entre outros. Da mesma forma, os aterros controlados não 
configuram uma solução para a destinação final dos resíduos, já que apenas minimizam 
alguns dos problemas encontrados nos lixões. Já os aterros sanitários são indicados como uma 
forma adequada de disposição final dos resíduos, pois nestes são realizadas, diariamente, a 
compactação e a cobertura do lixo depositado. Ademais, os aterros sanitários incorporam 
recursos e tecnologia que os dotam de solo impermeabilizado e de sistemas de tratamento do 
chorume, drenagem das águas superficiais e coleta e queima do biogás, o que reduz a emissão 
de gases de efeito estufa. 

Tendo em vista a atual conjuntura da realidade ambiental no município de Caldas Novas de 
Goiás e tendo como objeto de estudo o direito ambiental que através de seus princípios e 
normas, visa tutelar a proteção ao meio ambiente e assegurar que os responsáveis pela sua 
degradação sejam punidos em conformidade com a lei é que busca-se relacionar os principais 
fundamentos da norma jurídica ambiental com a teoria da responsabilidade jurídica do gestor 
público enfatizando suas principais responsabilidades no que diz respeito a administração dos 
serviços de coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos, destacando as principais sanções 
decorrentes da má gestão do gestor e suas conseqüências socioambientais e a importância de 
uma gestão integrada, com o objetivo de gerar uma consciência ecológica não só do gestor, 
mas de toda a coletividade dando ênfase a proteção do meio ambiente e da qualidade de vida 
das pessoas. 

O contexto histórico do instituto da responsabilidade jurídica  

Com base no Direito Romano, definiu-se o que hoje conhecemos como responsabilidade 
jurídica. A responsabilidade jurídica está basicamente vinculada ao direito das obrigações, 
pois foi dele que ela se desenvolveu. 

A lei de Aquillia tendo seu marco inicial aproximadamente 286 a.c, tinha por finalidade 
básica definir as ações que o proprietário possuía contra aqueles que tivessem danificado seus 
escravos e animais. Ela veio para substituir a lei das XII Tábuas e outras do mesmo tema, 
dando uma melhor sistemática a ser aplicada nos casos. A partir daí desenvolveu no Direito 
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Romano entre os séculos XVI e XIX uma interpretação moderna da teoria da responsabilidade 
jurídica. 

 A tradição jurídica ocidental deu inicio após a ruptura da cristandade em Oriente e Ocidente, 
ocorrida em 1054, ruptura esta que deixou em destaque a posição da Igreja Católica 
representada pelo clero que dominou as estruturas sociais, possibilitando um desenvolvimento 
autônomo da instituição igreja. 

A igreja teve destaque para o estabelecimento do primeiro sistema jurídico ocidental 
moderno: o novo Direito Canônico, essencial para a construção dos direitos reais, urbano e 
outros, pois dele se serviu a base do direito moderno ocidental. 

É nesta conjuntura que se pode observar a construção do direito moderno sob a ótica da 
compreensão que as transformações sociais vêm causando, em especial ao instituto da 
responsabilidade. 

A responsabilidade como um dos mais fundamentais institutos jurídicos romanos possui como 
noção básica a de que, como regra geral, sempre que ocorrer malefício a pessoa ou a bens de 
terceiros, tal malefício deve ser reparado. Nesta premissa está inerente o principio de não 
causar dano a outrem ou de dar a cada um o que é seu. 

A responsabilidade neste contexto significa o restabelecimento de um equilíbrio que foi 
perturbado. Segundo Bessa Antunes (p. 59, 2002) quando diz: 

(...) a perturbação é um malefício que deve ser reparado. Sua reparação se faz por meio da 
imposição de uma ação equivalente ao causado contra a vítima de modo a sanar ou diminuir 
através de meios proporcionais as conseqüências do dano a vitima. Na equivalência devem ser 
observados os valores culturais, sociais, políticos, jurídicos e econômicos (...). 

A responsabilidade subjetiva, ou seja, a com culpa, foi a primeira a se desenvolver, com o 
intuito de punir (instituto do direito penal) o agente infrator que causou o dano a alguém ou a 
alguma coisa. 

Em seguida com o desenvolvimento sócio econômico e em um período de expansão 
comercial das atividades econômicas em larga escala advindas da expansão marítima e 
intercontinentais, surgiu então o instituto da responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que 
independe de culpa bastava haver o risco e o agente o assumindo. Consumado o fato gerador 
da responsabilidade, o dano já seria suficiente para a geração da responsabilidade e suas 
conseqüências jurídicas, neste caso civil com a devida reparação do dano em sua forma de 
indenização. 

Assim sendo, o instituto da responsabilidade civil objetiva veio para dar uma ênfase maior ao 
direito no que diz respeito ao aspecto de equilíbrio entre o dano e suas conseqüências, como 
meio de tentar amenizar os resultados de tal fato assegurando a parte lesada e a sociedade de 
que ambos serão ressarcidos e os danos minimizados pelo agente causador. 

Por séculos, como retrata bem a história da humanidade, desenvolvemos e transformamos o 
meio graças ao papel fundamental que a natureza desempenhou como principal e única 
fornecedora de matéria prima e recursos para que pudéssemos expandir nossas ambições e 
estabelecer uma nova ordem mundial, baseada no consumismo e exploração integral do meio 
em prol de uma necessidade que a principio deixaria de ser individual e passasse a ser 
coletiva. 
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O grande dilema do momento é exatamente a de compreender como devem se estruturar as 
relações entre homem e natureza neste século XXI. Neste sentido afirma Bessa Antunes (p. 
60, 2002): 

Que é possível se antever, entretanto, que a natureza terá um papel diferente. Este novo papel, 
não obstante, jamais poderá deixar de ser percebido no contexto de que o "homem representa 
algo que é um acréscimo à natureza. 

A era da modernidade das tecnologias e do avanço dessas no cotidiano da sociedade neste 
novo século, transforma a visão dada pelo homem à natureza, deixando de enxergá-la como 
produto, assumindo o meio ambiente um novo papel diante da sociedade e das estruturas e 
instituições sociais, um papel fundamental dentro de um contexto no qual a nossa necessidade 
se torna a necessidade da natureza. 

O Direito brasileiro têm-se suas raízes na tradição jurídica ocidental européia. O sistema 
sofreu influências diversas até se chegar aos moldes atuais. Dentre essas influências, 
destacam-se o Direito Português, Francês e Inglês como determinantes. 

O Direito propriamente brasileiro, em sede da Constituição da de 1824 buscou em sua 
essência estabelecer baseados na justiça e equidade critérios que pudessem servir para a 
reparação de danos causados a terceiros. Foi através do Código Criminal de 1830 que se 
iniciou o processo histórico da reparação civil de danos, fundada na culpa inicialmente, 
prevendo ainda a reparação civil. 

No entanto, foi na Constituição da República de 1988, em seu Art. 37, parágrafo 6° que se 
adotou a responsabilidade objetiva do Estado em razão de danos que seus agentes venham 
causar a terceiros. Não foi uma inovação, pois outras constituições pretéritas já haviam tratado 
da matéria. 

A figura da responsabilização do Estado na forma de seus agentes públicos que venham a 
causar danos a terceiros é uma inovação aprimorada da atual constituição cujo intuito é 
garantir que os serviços públicos sejam executados com toda cautela e presteza jurídica. 

A atual conjuntura da realidade ambiental no Brasil e em Caldas Novas de Goiás e seus 
principais parâmetros  

Acerca do tema, destaca Bessa Antunes (p. 122, 2002) que: 

A partir da constatação de problemas ambientais reais que se agravam em todo o nosso 
planeta, chega-se a triste conclusão de que estamos próximos do holocausto ambiental, 
despolitizando os aspectos sociais fundamentais que contribuem para as dificuldades 
ambientais inegáveis. Há em circulação mundial toda uma gama de discursos que, ao esgrimir 
questões reais, aponta para soluções irracionais e politicamente inviáveis. Entre as mais 
importantes estão aquelas que propugnam por uma ordem jurídica centrada em uma "vida" 
abstrata e distante dos seres humanos que, sem duvida alguma, são as maiores vitimas da crise 
ambiental. 

É nessa gama de preocupações que se chega à tese fundamental que caracteriza o "fim dos 
tempos" da humanidade que é o efeito estufa e demais problemas sócios ambientais existentes 
atualmente. 
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Além do efeito estufa que é um dos grandes males ambientais ocorrentes no Brasil 
atualmente, outros perigos iminentes são tratados como fundamentais na atual crise ecológica, 
tais como a urbanização descontrolada, tratamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos, 
poluição em seus vários caracteres e má gestão dos administradores públicos no que diz 
respeito à matéria ambiental. 

Haja vista disso, Caldas Novas se desenvolveu e cresceu muito em pouco tempo, seu 
crescimento demográfico explodiu nos últimos 20 anos conforme último senso realizado em 
2010 pelo IBGE. Vários empreendimentos imobiliários se dirigiram a cidade e a fizeram 
como a cidade dos parques aquáticos, hotéis de luxo, clubes, condomínios etc. Atualmente 
Caldas Novas é a cidade onde mais se levantam prédios no Estado de Goiás se destacando até 
em nível nacional. O crescimento vertical e horizontal é muito acelerado e descontrolado. 
Todo este crescimento é resultado do processo de modernização reflexiva ou sociedade de 
risco, cujo autor é Ulrick Beck, que no final dos anos oitenta, propôs o risco como uma noção 
central para a compreensão da sociedade em que vivemos. 

Em vista dessa atual conjuntura da sociedade em crise ambiental, destaca-se que o papel da 
responsabilidade jurídica tanto objetiva quanto subjetiva é de fundamental importância como 
instrumento jurídico para a apuração dos fatos e a repartição das responsabilidades, além de 
apontar as futuras necessidades de uma legislação mais eficaz e abrangente no que diz 
respeito às condutas ilícitas dos indivíduos no meio. 

Podemos afirmar sem dúvida que com base na teoria de Beck (p. 14, 1995), vivemos numa 
sociedade de risco ou modernidade reflexiva. Modernidade que veio se desenvolvendo desde 
a revolução industrial do século XVIII até a que se encontra nos moldes atuais. 

Ensina ainda que: 

A modernização reflexiva envolve apenas uma dinamização do desenvolvimento que pode ter 
conseqüências exatamente opostas, tais como o nacionalismo, a pobreza em massa, ao 
fundamentalismo religioso de varias facções e credos, a crises econômicas, crises ecológicas, 
possivelmente guerras e revoluções, sem esquecer os estados de emergência produzidos por 
grandes catástrofes, ou seja, o dinamismo do conflito da sociedade de risco. 

É nessa sociedade de risco que a atual responsabilidade ambiental vem se desenvolvendo e 
criando novos conceitos, princípios e objetivos, tais como podemos destacar a prevenção e a 
precaução. Dois princípios inovadores e que revolucionaram a sistematização dos padrões 
jurídicos já existentes. Pois o risco deixou de ser analisado somente na base da possibilidade e 
passou a ser analisado como iminente, como uma ameaça concreta e passível de controle. 

A transição do período industrial para o período de risco da modernidade ocorre de forma 
indesejada, despercebida e, na maioria das vezes, compulsiva aos olhos daqueles que fazem 
parte do sistema, pois estão contaminados pelos avanços científicos e tecnológicos. A 
sociedade, que antes era denominada como meramente comercial ou agrária, passou a ser 
denominada como a sociedade industrial. O sistema de comércio se expandiu além das 
fronteiras limítrofes dos territórios e ganhou os mares e os demais continentes, criando o que 
conhecemos hoje por globalização. As cidades cresceram formando as grandes metrópoles. A 
vida das pessoas se tornou mais ágil e confortável graças ao avanço inexorável da indústria do 
consumo.  Inúmeras outras transformações influenciaram nosso meio e, como reflexo, o 
aparecimento do que, segundo Beck, chamamos de a sociedade de risco. Importa-se citar 
Beck (apud CHEVITARESE, p. 02, 2005): 
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 [...] a sociedade de risco é resultante da modernização reflexiva. A refletividade ocorre a todo 
o momento, seja ela pela insegurança gerada pela falta ou pelo excesso de segurança nos 
meios sociais e na sociedade de consumo. A modernização reflexiva é a atutoconfrontação 
com os efeitos da sociedade de risco que não podem ser tratados e diagnosticados no sistema 
da sociedade moderna industrial. Trata-se dos efeitos colaterais advindos de toda e qualquer 
ação humana que tenha por objeto transformar o meio em prol da necessidade de consumo e 
da produção industrial. No entanto os meios tecnológicos e científicos adotados pela 
sociedade industrial e de consumo não são suficientes para traçar um panorama de 
previsibilidade dos efeitos da modernização de modo a evitar ou sanar os resultados da 
sociedade de risco. 

A modernização reflexiva, em outras palavras, significa a possibilidade de uma autodestruição 
de uma era para outra. A sociedade industrial, como sujeito dessa destruição criativa, não é a 
revolução, não é uma crise, mas a vitória da modernização ocidental. O próprio Karl Marx 
dizia que o capitalismo é seu próprio coveiro, ou seja, os impactos da sociedade moderna na 
própria sociedade geram a autodestruição da própria modernidade. 

O risco é um tipo de realidade da ameaça ou um tipo de ameaça da realidade conservada 
silenciosamente. Se não existisse essa ameaça, a ordem continuaria a subsistir. A realidade 
transcorreria normalmente. O estado de conservação dessas condições do agir chama-se 
segurança. Como a segurança é condição merecedora de preferência, deve-se atribuir a ela um 
valor positivo. Ao risco, ao contrario, é conferido um valor negativo. E assim, a razão é 
sublimada pela moral. O risco existe e deve ser evitado, minimizado, tratado por meio de 
medidas de segurança (GIORGI, p.37-49, 2008). 

Na civilização do risco, a vida das pessoas é culturalmente cega, os sentidos que vislumbram 
a aparente normalidade são os mesmos que vislumbram o perigo (BECK, p. 44, 1997). 

Na mesma linha, reitera Bottini (p. 22, 2007): 

O modelo social atual estrutura suas relações de produção e de convivência sobre o elemento 
risco. O desenvolvimento de novas tecnologias e a intensificação da produção em massa e 
para a massa carregam consigo a criação de novos âmbitos de periculosidade com potencial 
afetação de bens e interesses fundamentais, tais como o direito à sadia qualidade de vida. 

Todos estes fenômenos negativos relativos ao meio ambiente estão diretamente relacionados 
às atividades industriais em larga escala. O consumo exacerbado e sem limites é fator 
preponderante que contribui para a geração, em proporções cada vez maiores de catástrofes 
ambientais e demais danos socioambientais. 

O lixo em Caldas Novas especificamente ainda é visto como algo desprezível e sem a menor 
importância, tendo em vista o risco. Com isso, não recebe o tratamento adequado em face das 
normas de segurança. A sociedade, em geral, não enxerga o lixo como responsabilidade de 
cada um. Atribui-se ao poder público toda a responsabilidade pelo destino do lixo produzido 
na cidade e sua adequação. No entanto, a realidade é que o poder público não consegue 
sozinho administrar e aplicar investimentos necessários para a transformação do lixão em um 
aterro sanitário controlado e em conformidade com as normas de segurança.  

Com a recente aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos a situação do lixo deverá 
tomar outro rumo, uma vez que as empresas, a sociedade e o governo deverão compartilhar a 
produção e o destino final.  
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O Direito Ambiental e a gestão dos resíduos sólidos urbanos a luz da legislação 
brasileira 

A Constituição de 1988 adotou em capitulo próprio questões relevantes para regular a relação 
entre meio ambiente, Estado e sociedade, não considerando o meio ambiente apenas como 
elemento indispensável para o desenvolvimento econômico, ao contrário, houve um 
aprofundamento das relações entre Meio Ambiente e a estrutura econômica, pois o 
constituinte de 1988 assegurou uma adequada fruição dos recursos ambientais há um nível 
elevado de qualidade de vida das populações. 

Discorre sobre o tema Bessa Antunes (p. 51, 2006): 

A fruição de um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado foi erigida em direito 
fundamental pela ordem jurídica constitucional vigente. Este fato, sem duvida pode se revelar 
um notável campo para a construção de um sistema de garantias da qualidade de vida dos 
cidadãos e de desenvolvimento econômico que se faça com respeito ao Meio Ambiente.  

Partindo desta premissa, a lei fundamental reconhece no contexto constitucional que o sistema 
de proteção do Meio Ambiente ultrapassa as regras legais e estão adstritas a todo um contexto 
socioeconômico que liga as normas destinadas à proteção dos direitos individuais (direitos 
humanos) e o direito econômico propriamente dito. 

Um dos motivos pelos quais podemos destacar a evolução do Direito Ambiental no Brasil foi 
às sucessivas conferências internacionais promovidas pela ONU (Organização das Nações 
Unidas), a Estocolmo 72 e a Rio 92 que indubitavelmente influenciaram para o 
desenvolvimento do direito ambiental brasileiro desde então. Servindo até mesmo de 
influência para outros ramos do Direito, como por exemplo, os princípios da prevenção e 
precaução que já estão sendo recepcionados e discutidos na doutrina penalista e outras áreas 
afins. 

Adentrando a nossa Constituição, temos no capitulo VI, Art. 225 caput a seguinte redação: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao pode público e a coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

A palavra todos assume a posição de que segundo Machado Leme ( p. 116, 2006): 

(...) o direito ao meio ambiente equilibrado é de cada um, como pessoa humana, independente 
de sua nacionalidade, raça, sexo, idade, estado de saúde, profissão, renda ou residência. O uso 
do pronome indefinido todos alarga a abrangência da norma jurídica, pois não 
particularizando quem tem direito ao meio ambiente, evita que exclua quem quer que seja (...) 

Acerca do mesmo assunto, discorre ÚSERA CANOSA apud MACHADO LEME (p. 116, 
2006).  

O meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo. 

O direito ao meio ambiente é de cada um, mas ao mesmo tempo é de todos, sendo ele 
transindividual, ou seja, transcende ao indivíduo em particular. O direito ao meio ambiente 
pertence à categoria de interesses difusos, ultrapassando as fronteiras do individualismo e 
alcançando uma coletividade indeterminada. 
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Um bem jurídico da importância que é o meio ambiente para assegurar a sadia qualidade de 
vida das pessoas não pode ser definido como um único bem ou tratado de maneira restrita, 
pelo contrario, é de relevante interesse de todos trabalharem em prol de sua preservação, pois 
nele estão inseridos todas as nossas necessidades e condições para se ter o que temos hoje e 
teremos amanha. 

 A expressão "todos tem direito" remete um direito subjetivo, com efeito, erga omnes (alcança 
a todos), que é complementado pelo direito ao exercício da ação popular (Art. 5°, LXXIII da 
CF). 

Assinala Bessa Antunes (p. 46, 2006): 

Após a entrada em vigência da Carta de 1988, não se pode mais pensar em tutela ambiental 
restrita a um único bem. Assim é porque o bem jurídico ambiente é complexo. O meio 
ambiente é uma totalidade e só assim pode ser compreendido e estudado. 

O Constituinte tendo por base a importância que o meio ambiente assume ao nosso 
desenvolvimento humano, passou a considerar o meio ambiente como bem jurídico tutelado e 
protegido por todos, pois sua relevância é tão quanto importante como o direito a vida que é 
um dos bens jurídicos mais protegidos pela nossa atual constituição. 

O Supremo Tribunal Federal (1995), através do voto do Min. Celso de Mello, conceituou o 
direito ao meio ambiente como um típico direito de terceira geração que assiste de modo 
subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a 
especial obrigação que incumbe ao Estado e a própria coletividade de defendê-lo e preservá-lo 
em beneficio das presentes e futuras gerações. 

Nessa mesma temática acerca do desenvolvimento do direito ambiental no Brasil, destacamos 
a lei n° 6.938/81 que trata da Política Nacional do Meio Ambiente e foi recepcionada pela 
atual constituição federativa. Esta lei institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismos de formação e aplicação, e dá outras providências. 

Foi mais um marco que antecedeu a atual Constituição e que teve amplo destaque para a 
consolidação do atual Direito Ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, visto que traçou 
toda a sistemática das políticas públicas para o meio ambiente. 

A lei em questão definiu conceitos básicos como o de meio ambiente, de degradação e de 
poluição e determinou os objetivos, diretrizes e instrumentos para se desenvolver um meio 
ambiente em equilíbrio com as atividades humanas, além de ter adotado a teoria da 
responsabilidade a aqueles que o causar danos.   

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendendo aos seguintes princípios enumerados nos respectivos 
incisos I ao X do Art. 2° da referida lei. 

O art. 2º da Lei nº 6.938/81, após estabelecer o objetivo geral da Política Nacional do Meio 
Ambiente, define o que chama de princípios norteadores das ações que são ação 
governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como 
bem público e que precisa ser protegido, tendo em vista o uso coletivo (I). 
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A racionalização do uso dos recursos naturais como solo, subsolo, da água e do ar (II); 
planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais (III); proteção dos ecossistemas 
(IV); controle das atividades potencialmente poluidoras (V); incentivo ao estudo e a pesquisa 
(VI); acompanhamento da qualidade ambiental (VII); e a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino objetivando capacitar a comunidade para a ativa defesa do meio ambiente 
(X). 

Estes princípios norteiam de maneira bem sucinta e objetiva a responsabilidade do Estado em 
gerir e executar as políticas públicas capazes de colocar em prática as ações que servirão de 
base para a construção de um meio ambiente em conformidade com os objetivos desta 
lei.  Tratam não somente de princípios, mas de metas que devem ser alcançadas e 
concretizadas. 

A mesma lei institui em seu Art. 6° o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) que é 
o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
e de fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 
qualidade ambiental. 

No entendimento de Milaré (p. 393 e 395, 2004), o SISNAMA é de fato e de direito uma 
estrutura político-administrativa governamental aberta à participação de instituições não-
governamentais por meio dos canais competentes, constituindo na verdade o grande 
arcabouço institucional da gestão ambiental no Brasil. 

Enfatiza Farias (p. 35, 2006) que: 

Tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos conduzem à concepção de que a 
Política Nacional do Meio Ambiente, ao tentar harmonizar a defesa do meio ambiente com o 
desenvolvimento econômico e com a justiça social, tem como primeira finalidade maior a 
promoção do desenvolvimento sustentável e como última finalidade maior a efetivação do 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

Tratando-se não somente no sentido de enfatizar o meio ambiente como foco único de seus 
objetivos, mas conduzir a todos a uma concepção de que através de um desenvolvimento em 
equilíbrio com a necessidade real e o consumo real, podemos chegar a um denominador cuja 
qualidade de vida supere o numerário de um consumo exacerbado e desta forma efetivarmos a 
construção de uma sociedade digna e respaldada no respeito ao meio e a pessoa humana que é 
o objeto central desta discussão. 

O foco primordial da Política Nacional do Meio Ambiente é levar o ser humano a se 
desenvolver respeitando os limites naturais do meio em que vive e conseqüentemente 
aprendendo a respeitar os limites do seu direito para com o outro. É nesta reflexão que 
podemos acreditar na efetivação de uma sociedade com justiça social e justiça ambiental. 

Recentemente foi dada a institucionalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), instituída pela lei 12.305/2010, que representa um marco muito importante na gestão 
de resíduos sólidos no Brasil. A presente lei tem como finalidades precípuas  promover a 
redução do consumo, reutilização e reciclagem dos materiais e a redução na geração de 
resíduos sólidos. Está fundamentada em princípios que encerram o conceito de 
desenvolvimento sustentável, dentre eles: a prevenção e a precaução; o poluidor pagador e o 
protetor recebedor; a ecoeficiência; o respeito às diversidades; o direito à informação; o 
protagonismo social e a visão sistêmica que possibilita a introdução do princípio da 
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responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, por meio da cooperação entre 
as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e a sociedade civil. 

São também instrumentos da PNRS a educação ambiental, a pesquisa científica e tecnológica, 
que pode ser conduzida em cooperação técnica e financeira com os setores público e privado, 
visando ao desenvolvimento de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, a 
reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos, bem como a disposição final dos 
rejeitos, de maneira ambientalmente adequada. 

Os consumidores também têm a sua participação nesse processo, devendo acondicionar 
adequadamente e de forma selecionada os resíduos sólidos gerados, disponibilizando-os para 
a coleta ou para a devolução pós-consumo, no caso daqueles produtos que devem ser 
incluídos no sistema de logística reversa[3], representados por agrotóxicos, pilhas e baterias, 
pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e de mercúrio e de luz 
mista e produtos eletrônicos e seus componentes. 

Segundo a lei, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o prazo de até 4 anos, a 
partir da vigência desta lei, para elaborarem seus planos de gestão integrada[4] de resíduos 
sólidos, estabelecendo metas e programas de reciclagem aplicando os princípios e objetivos 
gerais presentes nesta lei e elaborando metas e objetivos específicos de acordo com a 
necessidade de cada local. 

A tutela ambiental do gestor público sob o prisma da gestão do lixo em Caldas Novas de 
Goiás e seus principais fundamentos jurídicos  

Na declaração de Estocolmo/72, ficaram firmadas em convenção internacional que deve ser 
confinada as instituições nacionais a competência e a tarefa de administrar, planificar e 
controlar a utilização dos recursos ambientais dos Estados, com o fim de melhorar a qualidade 
do meio ambiente. Trata-se do principio da obrigatoriedade da intervenção do poder público 
presente no Direito Ambiental brasileiro.  

Na declaração do Rio de Janeiro 92, menciona que cabe aos Estados o dever de promulgar leis 
eficazes sobre o meio ambiente, conforme consta no princípio 13: 

Os Estados devem ainda cooperar de forma explicita e determinada para o desenvolvimento 
de normas de Direito Internacional Ambiental relativas à responsabilidade e indenização por 
efeitos adversos de danos ambientais causados, em áreas de fora da sua jurisdição, por 
atividades dentro de sua jurisdição ou seu controle. 

Sobre o mesmo assunto, leciona Machado Leme (p. 96, 2006): 

A gestão do meio ambiente não é matéria que diga respeito somente à sociedade civil, ou uma 
relação entre poluidores e vitimas de poluição. Os países tanto no direito interno como no 
direito internacional tem que intervir ou atuar. 

O poder público passa a figurar como ente controlador dos bens ambientais, tais como a água, 
ar, solo, fauna, florestas, que são patrimônios históricos de cada nação. Cabe ao gestor 
publico, ou gerente, administrar bens que não são dele e por isso deve prestar contas de sua 
gestão sobre a utilização desses bens "de uso comum do povo". 
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A declaração de Johanesburgo (2002) na qual o Brasil é signatário afirma que para 
conseguirmos nossos objetivos de desenvolvimento sustentado temos necessidade de 
instituições internacionais e multilaterais mais efetivas, democráticas e que prestem contas. 

No mesmo texto da declaração constam as três idéias básicas que passam a nortear a matéria: 
Eficiência, democracia e prestação de contas. 

Machado Leme (p. 100, 2006) reitera: 

Os Estados passam a ter responsabilidade em exercer um controle que dê bons resultados, e 
devem ser responsáveis pela ineficiência na implantação de sua legislação. A co 
responsabilidade dos Estados deverá atingir seus agentes políticos e funcionários, para evitar 
que os custos da ineficiência ou das infrações recaiam sobre a população contribuinte, e não 
sobre os autores dos danos ambientais. 

A democracia na gestão ambiental abre espaço importantíssimo para a difusão das 
responsabilidades jurídicas no âmbito da administração pública e de seus agentes. 

Por isso considera-se a prestação de contas da administração pública e de seus gestores como 
a aplicação dos princípios constitucionais da eficiência, publicidade, razoabilidade, 
moralidade e proporcionalidade no que diz respeito à efetividade da gestão ambiental. 

 Reforça Machado Leme (p. 101, 2006) que: 

Os Estados tem o papel de guardiões da vida, da liberdade, da saúde e do meio ambiente. 
Garantir a liberdade para empreender, descobrir e aperfeiçoar tecnologias, produzir e 
comercializar, sem arbitrariedades ou omissões dos Estados, liberdade que mantém a saúde 
dos seres humanos e a sanidade do meio ambiente. A liberdade que engrandece a humanidade 
e o meio ambiente exige um Estado de Direito em que existam normas, estruturas, 
laboratórios, pesquisas e funcionários, independentes e capazes. 

Não há que se falar em tutela ambiental do gestor público sem levar em consideração o papel 
fundamental do Estado para estabelecer a ordem jurídica e a ordem social. É neste sentido que 
os Estados devem se preocupar muito mais com o meio ambiente do que os indivíduos da 
coletividade para que as gerações que não puderem falar ou protestar tenham um Estado 
curador dos interesses dessas gerações futuras. 

Conforme o disposto no parágrafo 1° do Art. 225 da Constituição de 1988, ao poder público 
foi imposto o dever de programar a proteção ambiental, sendo-lhe conferida a função de 
gestor e administrador dos bens ambientais, que constituem um "patrimônio" que deve ser 
resguardado não só às presentes, mas, igualmente, às futuras gerações. 

Conforme Porfírio Júnior (p. 88, 2002): 

A responsabilidade do Estado em relação à tutela do meio ambiente exige que ele assuma uma 
postura mais ativa e de atuação preventiva, no sentido de evitar a ocorrência do dano 
ambiental. Os sempre escassos recursos econômicos do Poder Público podem ser muito 
melhor empregados dessa maneira do que se usados na tentativa de reparar ou indenizar os 
danos que já tenham acontecido. Além disso, não há como se reparar o esgotamento de 
recursos naturais. 
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A responsabilidade do Estado em relação ao meio ambiente exige dos gestores públicos uma 
postura de compromisso para com todos os recursos, sejam eles ambientais, sociais, 
econômicos e políticos, pois é sob suas respectivas responsabilidades que se encontram 
administrados esses bens. 

É sob o aspecto da responsabilidade que com fundamento no Art. 37, parágrafo 6° da 
Constituição Federal de 1988 que diz as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 

O dispositivo constitucional supracitado assegura a ordem jurídica da supremacia do interesse 
público tendo como ênfase o principio da responsabilidade da administração pública perante 
seus atos, pois se entende que o Estado como ente supremo e representante da ordem pública 
e do estado democrático de direito tem o dever de assumir originariamente suas 
responsabilidades inerentes as suas funções, pois é de suma importância para a 
sustentabilidade e amadurecimento das instituições democráticas. 

No entanto, conforme ressalta o próprio parágrafo 6° do artigo supracitado, a responsabilidade 
do Estado pela ação ou omissão para com seus administrados é objetiva, porém a 
responsabilidade dos seus agentes em relação à administração pública é subjetiva, pois 
assegura o direito do Estado de regresso contra o agente causador do dano, havendo prova de 
culpa ou dolo. Podendo ainda ser responsabilizado administrativamente, civilmente e até 
penalmente conforme o caso. 

Neste sentido, acerca da responsabilidade civil objetiva dispõe Alexandre de Morais (p. 346, 
2002) que: 

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviços públicos baseia-se no risco administrativo, sendo 
objetiva. Seus requisitos são: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência 
do nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa 
excludente da responsabilidade estatal. 

O constituinte prezando pela garantia aos princípios da administração pública, tais como a 
moralidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, publicidade e eficiência 
enfatizaram através do instituto jurídico da responsabilidade objetiva do Estado dar maior 
segurança jurídica à sociedade no que diz respeito aos possíveis danos causados pela 
administração e seus agentes, prezando pela reparação dos mesmos, independente de dolo ou 
culpa. 

Através desta premissa constitucional que o instituto da responsabilidade ambiental do gestor 
público se configura como sendo objetiva, ou seja, cabe ao Estado resguardar a obrigação 
constitucional de reparar os danos ambientais causados pelos seus agentes no decorrer de sua 
administração, conforme está disposto no Art. 14, parágrafo 1° da lei n° 6.938/81 que declara 
in verbis: 

Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos 
Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos 
causados ao meio ambiente. 
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A lei neste caso não especifica o sujeito ativo poluidor ou o infrator das normas ambientais, 
apenas cita de maneira bem clara que serão aplicadas as penalidades previstas á aquele que 
independente de culpa contribuir para a ocorrência dos danos ambientais a reparara-los, 
estando o sujeito a sanções civis e criminais conforme o caso. Além das sanções civis e 
criminais, se o sujeito ativo for o gestor público, serão a ele imputadas às devidas sanções 
administrativas conforme o caso. 

Ao falar em meio ambiente ou meio ecológico, estamos nos referindo na linha do disposto no 
Art. 3°, inciso V da lei 6.938/81, que a lesão a esses meios não se trata aos meros recursos 
naturais, mas também aos elementos da biosfera. A esses elementos da biosfera que 
encontramos os meios essenciais a nossa sobrevivência e desenvolvimento humano. 

 Milaré sublinha sobre dano (p. 423, 2004) que: 

O dano ambiental coletivo em sentido estrito ou dano ambiental propriamente dito causado ao 
meio ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, como patrimônio coletivo; 
e dano ambiental individual ou pessoal, é aquele sofrido pelas pessoas e seus bens. 

O conceito de dano ambiental é aberto conforme entendimento majoritário e está sujeito a se 
constituir de acordo com cada caso, porém sabe-se que os efeitos dos mesmos podem alcançar 
tanto proporções coletivas quanto individuais. 

No caso de Caldas Novas, como o lixo não é depositado em um local adequado conforme as 
normas de segurança, os riscos ambientais nos quais toda a população esta inserida só 
aumentam na mesma proporção que nada é feito para solucionar o problema. O lixo uma vez 
depositado em lixões provoca inúmeros impactos ambientais na região, desde a contaminação 
do solo, ar e água até a proliferação de doenças e o risco de desastres até maiores. 

O Art. 225, parágrafo 3° da Constituição Federal prevê a triplicidade da responsabilidade do 
poluidor, sendo ele tanto pessoa física ou jurídica. A sanção penal, por conta da chamada 
responsabilidade penal ou criminal, a sanção civil, por conta da responsabilidade civil, em 
razão da responsabilidade vinculada à obrigação de reparar os danos ao meio ambiente e a 
sanção administrativa, aquela em decorrência da responsabilização do agente que causou o 
dano ao meio ambiente. 

Pacheco Fiorillo (p. 124, 2010) explica que para a análise dos tipos ilícito civil, penal e 
administrativo, deve-se levar em consideração básica a antijuridicidade, ou seja, todos os tipos 
devem estar relacionados como uma reação do ordenamento jurídico contra a antijuridicidade 
praticada. No entanto para identificar qual natureza dos ilícitos, deverá levar em conta o 
reconhecimento do objeto tutelado por cada um e o reconhecimento do órgão que imporá a 
respectiva sanção. 

A responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente, conforme está disposto no 
parágrafo 3° do Art. 225 da Constituição Federal é do tipo objetiva, pois a obrigação de 
reparar os danos causados ao meio ambiente independe do elemento subjetivo para sua 
configuração. 

Quanto ao sujeito ativo, este poderá ser qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado. Uma vez constatado o dano ambiental, seja ele em qual forma e extensão, será 
objetivamente e civilmente responsável por reparar os danos aquele em que ficar constatado 
por meio de nexo causal sua ligação direta com a ação ou omissão com resultado danoso ao 
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meio ambiente. Não a necessidade de provar a culpa do agente, apenas o nexo de causalidade 
será suficiente para a configuração da responsabilidade civil.  

Para a responsabilização penal, as condutas dos indivíduos na sociedade são levadas em 
consideração o principio da repercussão social e a necessidade de uma intervenção estatal 
mais severa, de forma que é erigida a categoria de tipos penais, sancionando o agente com 
multas, restrições de direito ou até privação da liberdade.  

Como afirma o Magistrado FLÁVIO MONTEIRO DE BARROS apud PACHECO FIORILLO 
(p. 138, 2010) que as razões que inclinam o legislador a conduzir a punição de certos ilícitos 
na esfera do direito administrativo ou do direito civil, ao invés de puni-lo na órbita do direito 
penal, são de política criminal. 

Verificando a importância que o meio ambiente assume para a sustentação da ordem jurídica, 
social e econômica, pertencendo ao rol de direito fundamental, o legislador disciplinou por 
meio da lei n° 9.605/98 os crimes ambientais, atentando ao que está trazido pelo Art. 5°, 
inciso XLI, da Constituição Federal que determina que a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Desse modo, ficam a todos os sujeitos as 
penalidades da lei, conforme sejam dados os danos ao meio ambiente. 

A penalização neste caso, conforme está disposto no Art. 2º da referida lei que quem, de 
qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos, incidirá nas penas a estes 
cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro 
de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 
quando podia agir para evitá-la. 

Em seu dispositivo subseqüente, no Art. 3° deixa claro que As pessoas jurídicas serão 
responsabilizadas administrativas, civil e penalmente, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual. A responsabilidade das pessoas 
jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. 

No que tange a responsabilidade administrativa, temos que no mesmo dispositivo 
constitucional já supracitado, consideram que todas as atividades lesivas ao meio ambiente 
estarão os infratores sujeitos além das sanções penais e civis, também as sanções 
administrativas. Entendendo como sanções administrativas como todas aquelas impostas por 
órgãos vinculados direta ou indiretamente aos entes estatais (União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios), nos limites de suas competências estabelecidas em lei, cujo objetivo é impor as 
regras de conduta a aqueles que estão ligados à administração no âmbito do Estado 
Democrático de Direito.  

As sanções administrativas estão diretamente ligadas ao poder de policia da administração 
pública, que tem por finalidade limitar o direito e o interesse ou liberdade dos indivíduos em 
razão do interesse público e que estejam vinculados a segurança, higiene, a ordem, aos 
costumes, a disciplina da produção de mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, a tranqüilidade pública ou mesmo 
a propriedade e aos direitos individuais e coletivos (Pacheco Fiorillo, p. 131 e 132, 2010). 

O poder de policia em matéria ambiental está aduzido nas atividades da administração pública 
destinadas a regular a pratica dos atos e fatos em razão da defesa de bens de uso comum do 
povo ou os direitos individuais e coletivos É com base no poder de policia que a 
administração pública terá como base, apurar e punir seus agentes em decorrência da 
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culpabilidade demonstrada do agente e o nexo resultante do dano ambiental. Todavia, será 
assegurado ao agente ou gestor causador do dano o direito a ampla defesa e o contraditório. 

Convém ressaltar que uma vez aplicada decisão responsabilizando o agente público pelo dano 
causado ao meio ambiente, é de suma importância dizer que sempre como regra, a decisão 
poderá ser discutida em sede de juízo do poder judiciário.  Assim ensina (ALCIDES DE 
MENDONÇA LIMA apud PACHECO FIORILLO, p. 134, 2010) que só pode ser 
compreendido como procedimento administrativo na medida em que o termo processo deve 
ser usado exclusivamente para a atividade dos órgãos judiciários no exercício de jurisdição 
contenciosa. É por via do processo judicial que o direito é dito e que o conflito é dissolvido. 
Isso não ocorre na esfera administrativa, pois no Brasil, o prejudicado com a decisão ainda 
pode submeter o caso a apreciação do Poder Judiciário. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece ao assegurar a qualquer brasileiro ou estrangeiro 
residente no país a prerrogativa de submeter à apreciação judiciária toda e qualquer lesão ou 
ameaça a direito (Art. 5, inciso XXXV). Em outras palavras, o processo administrativo não 
substitui o processo judicial, a decisão administrativa, seja ela qual for, também não substitui 
a decisão judicial. Poderá o agente que fora sentenciado por meio de decisão administrativa 
submeter seu processo e causa a apreciação do poder judiciário que terá a competência de 
suprimir e dar decisão diversa daquela firmada em instância administrativa, conforme o caso. 

O papel do Ministério Público e da coletividade na defesa do meio ambiente 

O Ministério Público é ente personalíssimo e instituição permanente na defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis (Art. 127 
caput da CF/88).  

Neste sentido expõe Benevides (p. 02, 2010): 

A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Ministério Público atribuições que o tornaram 
instrumento essencial do Estado Democrático de Direito. Seu perfil constitucional permite 
chamá-lo de guardião da sociedade e de seus interesses constitucionalmente assegurados, de 
forma que a amplitude do campo de atuação do parquet e a sua independência são fatores 
diretamente proporcionais à consecução do bem-comum, objetivo final do Estado. 

Sendo assim, um Estado que vise à defesa do estado democrático de direito, tem por 
necessidade instituir um órgão com autonomia funcional, financeira e administrativa que vise 
garantir e cumprir seu papel constitucional dando instrumentos necessários para que a 
instituição tenha por finalidade a defesa do bem comum e da ordem jurídica. 

Tendo por base o Art. 129, incisos II e III da Constituição, definem-se como principais 
funções institucionais do Ministério Público a de promover privativamente a ação penal 
pública, na forma da lei (II); zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia (III); de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos; 

Cabe ainda salientar que no mesmo artigo, cita o inciso IX que cabe também ao Ministério 
Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua 
finalidade, desde que esteja em sintonia com os interesses da coletividade e seu bem estar. 
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Entendendo-se como bem estar à forma pela qual a sociedade vive no meio em que vive, seja 
esse meio físico material ou moral, objetivo ou subjetivo. 

O constituinte ao atribuir tais finalidades ao Ministério Público teve por objetivo assegurar 
por meio de um guardião a defesa dos direitos resguardados ao cidadão e a coletividade, 
mesmo que esses direitos se encontrem atacados pelo próprio Estado, através dos poderes 
públicos, conforme inciso II do artigo supracitado. 

A Lei complementar 75/93 que dispõe sobre a competência do Ministério Público em 
promover as ações civis públicas e penais e o inquérito civil público, destaca-se o Art. 6 da 
referida lei, que compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal 
pública, ação civil e inquérito civil para a proteção dos direitos constitucionais. 

Em destaque, umas das varias atribuições do Ministério Público está á defesa dos interesses 
individuais indisponíveis homogêneos, sociais, difusos e coletivos além do meio ambiente 
conforme está disposto na alínea "g" do referido artigo. 

No entanto, conforme já salientado, não basta que o Estado assuma o dever de ente 
administrador e fiscalizador no papel da defesa do meio ambiente, é necessário que cada 
cidadão assuma o compromisso constitucional de apoiar o Estado neste dever, pois somente 
através de uma gestão integrada entre poder público e coletividade é que resultados 
verdadeiramente satisfatórios surtirão efeitos significativos para o avanço de uma sociedade 
com justiça ambiental, entendendo-se como justiça ambiental não somente a preservação e o 
uso racional dos recursos naturais, mas a garantia dos direitos humanos e da dignidade da 
pessoa humana. 

Considerações finais 

Com base no Direito Romano, defini-se o que hoje conhecemos como responsabilidade 
jurídica. 

É nesta conjuntura que se pode observar a construção do direito moderno sob a ótica da 
compreensão que as transformações sociais vêm causando, em especial ao instituto da 
responsabilidade. 

A responsabilidade como um dos mais fundamentais institutos jurídicos romanos possui como 
noção básica a de que, como regra geral, sempre que ocorrer malefício a pessoa ou a bens de 
terceiros, tal malefício deve ser reparado. Nesta premissa está inerente o principio de não 
causar dano a outrem ou de dar a cada um o que é seu. 

Tendo como objeto de estudo o lixo e o risco ambiental no qual está inserida a cidade de 
Caldas Novas devido ao mau gerenciamento dos resíduos sólidos e o papel do gestor público 
na sua responsabilidade ambiental, concluímos que a responsabilidade é instituto jurídico que 
visa garantir a preservação ou reparação de determinado bem jurídico violado, seja ele 
material ou imaterial, objetivo ou subjetivo. Haja vista disso, o gestor público é agente 
político incumbido de administrar e zelar pela presteza e eficiência na prestação dos serviços 
públicos e na qualidade de vida das pessoas, observado todos os parâmetros legais para isso. 

Partindo da premissa que o gestor público é representante direto e de direito da administração 
pública, seja ela em quaisquer das esferas da federação e que em razão de seu cargo e função 
está sujeito aos princípios gerais que regem a administração pública, dentre eles o principio da 
responsabilidade do estado perante seus atos, é fundamental destacar que a ele compete ser 
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responsável administrativamente, civilmente e penalmente pelos seus atos, sejam eles 
omissivos ou comissivos.  

A Constituição Federal de 1988 tratou especificamente da tutela ambiental do gestor público e 
sua importância para a coletividade, ou seja, é indispensável o papel do Estado como ente 
gestor e fiscalizador do meio ambiente.  

A responsabilidade do Estado em relação ao meio ambiente exige dos gestores públicos uma 
postura de compromisso para com todos os recursos, sejam eles ambientais, sociais, 
econômicos e políticos, pois é sob suas respectivas responsabilidades que se encontram 
administrados esses bens. 

Uma vez violados quaisquer dos compromissos e obrigações inerentes ao cargo de gestor 
publico, terá o gestor e o estado que arcar com as conseqüências jurídicas previstas no 
ordenamento jurídico.  Dentre as conseqüências previstas estão à responsabilização do Estado 
na forma objetiva, ou seja, sem culpa, conforme prevê a constituição federal e a 
responsabilização da pessoa responsável por causar o dano, seja ele pessoa jurídica ou física, 
pública ou privada através da reparação civil e penal, mediante apuração dos fatos e nos 
limites da culpabilidade. 

As sanções administrativas estão diretamente ligadas ao poder de policia da administração 
pública, que tem por finalidade limitar o direito e o interesse ou liberdade dos indivíduos em 
razão do interesse público. O poder de policia em matéria ambiental está aduzido nas 
atividades da administração pública destinadas a regular a pratica dos atos e fatos em razão da 
defesa de bens de uso comum do povo ou os direitos individuais e coletivos. Assim, o poder 
de policia visa defender além de preservar os bens ambientais não só para as presentes, mas 
para as futuras gerações. 

É com base no poder de policia que a administração pública terá como base, apurar e punir 
seus agentes em decorrência da culpabilidade demonstrada do agente e o nexo resultante do 
dano ambiental. Todavia, será assegurado ao agente ou gestor causador do dano a ampla 
defesa e o contraditório, além da possibilidade no caso de condenação de submeter o processo 
à análise judiciária para obter novo julgamento e com coisa julgada permanente e com análise 
minuciosa dos fatos e do direito. 

Sendo assim, cabe ao Estado que vise à defesa do estado democrático de direito, através do 
Ministério Público promover a defesa dos interesses difusos e coletivos e cumprir seu papel 
constitucional dando instrumentos necessários para que a instituição tenha por finalidade a 
defesa do bem comum e da ordem jurídica. O Estado deve oferecer todas as condições 
necessárias para fiscalizar e assegurar a primazia dos direitos fundamentais e indisponíveis 
previstos na constituição, visando proteger toda a coletividade, pois o meio ambiente 
é  matéria que se trata da defesa da vida e da dignidade da pessoa humana. 

É de interesse de todos, sem distinção de raça, credo, classe social, sexo, cargo ou função 
participar e promover a defesa do meio ambiente e assegurar o direito a uma vida mais 
saudável e com equilíbrio ambiental, pois somente através de ações visando à integralização 
entre Estado e coletividade para a aplicação das leis, atendendo as medidas de prevenção, 
preservação e uso sustentado dos recursos naturais é que os efeitos poderão ser cada vez mais 
satisfatórios, contribuindo para a formação de uma consciência ecológica nas pessoas e o 
alcance  da justiça socioambiental. 
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NOTAS 

¹ A palavra responsabilidade tem sua origem etimológica no verbo latino respondere, de 
spondeo, primitiva obrigação de natureza contratual do Direito Romano, pela qual o devedor 
se vinculava ao credor nos contratos verbais, tendo, portanto, a idéia e concepção de 
responder por algo. Júnior Luiz, José. Responsabilidade civil por danos 
ambientais   In:DireitoNet,25/02/2005.Pag.01[internet],Disponívelem:http://www.direitonet.
com.br/artigos/exibir/1934/Responsabilidade-civil-por-danosambientais, Último acesso em: 
04/05/11. 

² Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza 
pela simples descarga do lixo  sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à 
saúde pública. O mesmo que descarga de resíduos a céu aberto (IPT, 1995).Disponível em: 
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res12.html, ultimo acesso em: 19/02/11. 

³ Os sistemas de gestão integrados buscam realizar a integração dos processos de qualidade, 
meio ambiente, segurança, saúde ocupacional e responsabilidade social conforme 
características, atividades e necessidades de cada organização.Wikipédia. Sistemas de 
Gestão.Disponívelem:http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gest%C3%A3o_integrado, 
Último acesso em: 03/05/2011. 
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[1] A palavra responsabilidade tem sua origem etimológica no verbo latino respondere, de 
spondeo, primitiva obrigação de natureza contratual do Direito Romano, pela qual o devedor 
se vinculava ao credor nos contratos verbais, tendo, portanto, a idéia e concepção de 
responder por algo. 

 

[2] Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza 
pela simples descarga do lixo  sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à 
saúde pública. O mesmo que descarga de resíduos a céu aberto (IPT, 1995). 

[3] Logística Reversa consiste na área que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 
logísticas correspondentes ao retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de 
negócios ou ao ciclo produtivo, através dos Canais de Distribuição Reversos, agregando-lhes 
valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, competitivo, de imagem corporativa, 
dentre outros. 

[4] Os sistemas de gestão integrados buscam realizar a integração dos processos de qualidade, 
meio ambiente, segurança, saúde ocupacional e responsabilidade social conforme 
características, atividades e necessidades de cada organização. 
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RISCO E DIREITO AMBIENTAL NA SOCIEDADE INFORMACIONAL 
 

RISK AND ENVIRONMENTAL LAW IN THE INFORMATIONAL SOCIETY 
 
 
 

Idir Canzi 
Reginaldo Pereira 

 

RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo abordar as consequências decorrentes ao direito ambiental 
em função do papel e da dinâmica interacional do componente risco no contexto da sociedade 
informacional. Para tanto, em um primeiro momento, descreve-se a sociedade informacional e 
indicam-se as suas características e singularidades em relação a outros modelos sociais que 
lhes são contemporâneos e à sociedade industrial. Após, analisa-se, a partir de uma 
perspectiva autocrítica social, como o risco passou a ser um dos elementos sócio-
organizacionais na sociedade industrial e como vem adquirindo centralidade em processos de 
controle e decisão em ambientes de constantes processos de inovação tecnológica aliados à 
desenfreada produção e circulação de informações, características impares da sociedade 
informacional. Ao final, problematiza-se acerca do papel do direito na garantia da 
manutenção do equilíbrio ecológico, da saúde e da integridade física dos seres humanos face 
aos riscos decorrentes deste contexto social. 
PALAVRAS-CHAVE: RISCO. DIREITO AMBIENTAL. SOCIEDADE INDUSTRIAL. 
SOCIEDADE INFORMACIONAL. 
 
ABSTRACT 
The present article aims to address the consequences of Environmental Law in the function of 
the role and the interactional dynamic of the risk component in the context of the 
informational society. To do so, at first it describes the informational society and indicates its 
characteristics and peculiarities in relation to other social systems which are its 
contemporaries, and the industrial society. After this, it analyzes, from a self-critical social 
perspective, how the risk has become one of the socio-organizational elements in the 
industrial society and how it has been gaining centrality in control and decision processes in 
environments of constant technological innovation coupled with uncontrolled production and 
circulation of information, specific features of the informational society. Finally, questions are 
raised about the role of law in ensuring the maintenance of ecological balance, of health and 
of the physical integrity of human beings against the risks from this social model. 
KEYWORDS: RISK. ENVIRONMENTAL LAW. INDUSTRIAL SOCIETY. 
INFORMATIONAL SOCIETY. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
Os acontecimentos que culminaram na renúncia do Presidente Egípcio Muhammad Hosni 
Said Mubarak, no dia 11 de fevereiro de 2011, aliados aos levantes populares na Líbia, Síria e 
outros países do Continente Africano e do Oriente Médio, chamam a atenção não apenas para 
as questões que atingem a ordem política governamental no contexto atual. Há um novo 
fenômeno social não menos relevante do que a queda de mais um ditador e/ou líder político, 
suscetíveis de ascensão ou destituição do comando de determinado Estado, por motivos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2365



diversos.  
A novidade tende a assumir centralidade de natureza instrumental e reside nos meios 
utilizados, a exemplo dos egípcios, para organizarem as grandes manifestações, 
principalmente na cidade do Cairo, e na forma como o restante do planeta acompanhou e/ou 
participou da emblemática derrocada do governante. A mediação de informações para o 
levante popular via redes sociais e o imediatismo com que este era acompanhado em escala 
global, por meio de diferentes mídias, constituem-se em fatores que, dado serem impensáveis 
há uma ou no máximo duas décadas atrás, necessitam ser apreendidos pelo direito, por meio 
de aportes fornecidos por teóricos das ciências sociais que os inserem em um contexto maior, 
o das sociedades informacionais.  
Não se olvida que a circulação de informações e comunicação pode constituir-se em 
significativa(s) possibilidade(s) para expandir e enriquecer a democracia em suas diferentes 
dimensões. Entretanto, delimitar as fronteiras, definir as características e compreender os 
arranjos socioeconômicos subjacentes a este novo modelo social, pautado na produção e no 
consumo de informações, e em processos vertiginosos e infindáveis de inovação tecnológica 
são condições para uma aplicação adequada e efetiva do direito e seus institutos.  
Na perspectiva apontada, dois fatores assumem centralidade para o direito ambiental: a 
produção e a percepção/assunção dos riscos pela sociedade. 
A dinâmica social das sociedades informacionais introduz novos modelos comunicativos que 
vão desde simples trocas de mensagens até transações comerciais diversas, criando um 
ambiente no qual considerável e significativa parte da vida (real?) é mediada por processos 
virtuais de comunicação de base eletrônica. 
Não obstante as vantagens proporcionadas, a virtualização normaliza a dependência de um 
número crescente de pessoas e organizações à apropriação do uso de ferramentas tecnológicas 
necessárias à sua inclusão nesse novo cenário sociopolítico. 
O atual contexto organizacional possibilita, também, mudanças radicais no eixo geopolítico e 
econômico da modernidade. No campo político, a sociedade informacional está na base dos 
processos de globalização e acaba atingindo a centralidade decisória dos Estados e impondo 
uma nova ordem global. Na economia, a substituição do paradigma desenvolvimentista 
industrial pelo informacional é possibilitada pela incessante busca da base material mais 
eficaz para a produção e processamento de informações. A sociedade informacional, dessa 
forma, assume uma dimensão preponderantemente de base tecnológica, centrada na 
incansável busca de inovações, produzidas, cada vez mais, em menores espaços de tempos. 
A tecnologia, ao mesmo tempo em que permite o avanço da sociedade informacional, traz 
consigo riscos desconhecidos, sem que se tenha a necessária preocupação com as possíveis 
consequências que implicam ao cotidiano, à saúde e à segurança das pessoas e, também, à 
higidez do meio ambiente. Por outro lado, a troca de informações descentralizadas (em rede) 
viabiliza novas formas de percepção, divulgação e assunção de riscos, na medida em que 
potencializa um novo modo de participação, mais interativa, da população.  
Analisar a dualidade da sociedade informacional em relação à produção, percepção e 
assunção dos riscos é um dos objetivos do presente artigo. A abordagem se encerra com a 
problematização acerca do papel do direito ambiental no contexto social das sociedades 
informacionais. 
Para tanto, em um primeiro momento, descreve-se a sociedade informacional e indicam-se as 
suas características e singularidades em relação a outros contextos sociais que lhes são 
contemporâneos e à sociedade industrial. Após, analisa-se, a partir de uma perspectiva 
autocrítica social, como o risco passou a ser um dos elementos sócio-organizacionais na 
sociedade industrial e como vem adquirindo centralidade em processos de controle e decisão 
em ambientes marcados pela constante inovação tecnológica e desenfreada produção e 
circulação de informações, características impares da sociedade informacional. Ao final, 
problematiza-se o papel do direito na garantia da manutenção do equilíbrio ecológico, da 
saúde e da integridade física dos seres humanos face aos riscos decorrentes deste contexto 
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social. 
2 SOCIEDADE INFORMACIONAL 
Toda qualificação ou adjetivação que se pretenda empregar necessita ser justificada. Não só 
porque o campo científico moderno requer a fundamentação, dado estar lastreado, entre 
outros, no princípio formulado em 1671 por Leibniz, segundo o qual: "nullus effectus sine 
causa" ou, como prefere Brüseke (2001, p. 123): "nihil est sine ratione", mas também por ser 
da essência da pesquisa moderna a busca pela "[...] especificidade própria de seus objetos." 
(HEIDEGGER, 2008, p. 50) 
Impõe-se, dessa maneira, não somente definir e caracterizar a sociedade informacional, mas 
também, apresentar as suas singularidades em relação a outras nomenclaturas utilizadas para 
designar os atuais estágios de organização social - tais como: sociedade tecnológica, 
sociedade de informação, sociedade de acesso, sociedade em rede - que podem ser inseridos 
ou correspondem ao pós-industrialismo.  
2.1 Sociedade tecnológica: aspectos ontológicos e éticos de um modelo social centrado na 
técnica moderna 
Aguiar (2009, p. 91) define a sociedade atual como tecnológica. Para o autor, a principal 
característica desse modelo reside na significativa ampliação do raio de atuação da técnica, 
que passa a intermediar, além da relação homem-natureza (poiésis), os contatos entre os 
humanos, campo próprio da ação (práxis). No contexto da sociedade tecnológica a técnica 
deve ser entendida como moderna. 
A técnica em si não é novidade. A deficiência orgânica do homem a fez necessária desde os 
primórdios da sua existência, em face da necessidade deste de substituir órgãos, de fortalecê-
los e de amparar as suas atividades, como no caso da roda. A técnica faz parte da essência do 
homem e capacita-o para as transformações das circunstâncias naturais às suas necessidades. 
O que diferencia a técnica moderna das demais é que, a partir do século XVII, duas esferas 
culturais, que até então tinham pouco em comum, a ciência e a técnica, entraram num contato 
de fertilização mútua. Este fato explica um terceiro, ocorrido em alguns países da Europa, a 
partir do século XVII: o modo capitalista de produção. Hoje as ciências naturais, a técnica e o 
sistema industrial devem ser vistos como um todo. (BRÜSEKE, 2001, p. 135-137) 
Boaventura de Souza Santos (1996, p.77) situa a racionalidade cognitivo-instrumental da 
ciência e da técnica como integrantes do projeto sócio-cultural da modernidade . O pensar 
científico e técnico encontrou no princípio do mercado a forma de instrumentalizar 
objetivamente as idéias de individualidade e concorrência, norteadora da idéia de ciência 
como força produtiva.  
Heidegger (2008, p. 11-12) entende que a técnica, na modernidade, continua tendo um caráter 
instrumental e antropológico: 
De acordo com uma antiga lição, a essência de alguma coisa é aquilo que ela é. Questionar a 
técnica significa, portanto, perguntar o que ela é. Todo mundo conhece ambas as respostas 
que respondem esta pergunta. Uma diz: técnica é um meio para um fim. A outra diz: técnica é 
uma atividade do homem. Ambas as determinações da técnica pertencem reciprocamente uma 
à outra. Pois estabelecer fins, procurar e usar meios para alcançá-los é uma atividade humana. 
Pertence à técnica a produção e o uso de ferramentas, aparelhos e máquinas, como a ela 
pertencem estes produtos e utensílios em si mesmos e as necessidades a que eles servem. O 
conjunto de tudo isto é a técnica. A própria técnica é também um instrumento, em latim 
instrumentum. 
Para o autor, a compreensão da técnica passa pelo entendimento do que vem a ser a essência 
da técnica. Nesse sentido, além de ser um meio de se atingir um objetivo pretendido ou um 
simples fazer do homem, a técnica adquire na modernidade o significado de desocultamento 
ou desencobrimento. "O desencobrimento, que rege a técnica moderna, é uma exploração que 
impõe à natureza a pretensão de fornecer energia, capaz de, como tal, ser beneficiada e 
armazenada." (HEIDEGGER, 2008, p. 19) 
Desocultamento (entbergen) pode significar tirar algo do solo e expor à luz do Sol. Significa, 
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também, tratar a natureza como mero depósito ou mero estoque de bens economicamente 
úteis. Entbergen opõe-se a Bergen: Salvar ou abrigar; Geborgen: Salvo; Verborgen: Oculto. 
(BRÜSEKE, 2001, p. 61) 
Era diferente o campo que o camponês outrora lavrava, quando lavrar ainda significava cuidar 
e tratar. O trabalho camponês não provoca e desafia o solo agrícola. Em contraste, explora-se 
uma área de terra a fornecer carvão e minérios. A terra se des-encobre, neste caso, depósito de 
carvão e o solo, jazida de minerais. Era outro o lavradio que o lavrador dispunha outrora, 
quando dis-por ainda significava lavrar, isto é, cultivar e proteger. A lavra do lavrador não 
desafiava o lavradio. Na semeadura, apenas confiava a semente às forças do crescimento, 
encobrindo-a para seu desenvolvimento. Hoje em dia, uma outra posição também absorveu a 
lavra do campo, a saber, a posição que dis-põe da natureza. E dela dis-põe, no sentido de uma 
exploração. A agricultura tornou-se indústria motorizada de alimentação. Dis-põe-se o ar a 
fornecer o azoto, o solo a fornecer minério, como, por exemplo, urânio, o urânio a fornecer 
energia atômica; esta pode, então, ser desintegrada para a destruição da guerra ou para fins 
pacíficos. (HEIDEGGER, 2008, p. 19) 
Heidegger direciona sua crítica filosófica não à técnica como meio, mal-usado e mal-
proporcionado, e revela que toda a modernidade é, até as suas raízes mais profundas, técnica. 
Como tal, a modernidade corre o risco de perder o essencial no auge do aperfeiçoamento das 
ciências, dos instrumentos e métodos que descobrem cada vez mais detalhes sobre o 
funcionamento das coisas: um contato revelador com a plenitude do Ser, somente possível 
quando nos despedimos da ilusão de poder dominar o que está à nossa mão. (BRÜSEKE, 
2001, p. 123) 
A essência da técnica moderna é compreendida por Heidegger como a essência da própria 
civilização moderna ocidental, pois ela já não representa apenas um modo de pensar, de 
realizar, mas um modo de ser que caracteriza uma civilização. A humanidade do homem, que 
na modernidade se estabeleceu sobre uma das características da técnica moderna, a razão 
calculadora, se amplia a sobrepuja na figura da técnica. É o agir técnico que dá ao homem, 
hoje, a sua essência (CRITELLI, 2002, p. 86-87), e encontra-se na base da sociedade 
tecnológica. 
Na atualidade, ainda que ressalvadas as necessárias distinções decorrentes das diferenças 
existentes entre as regiões do globo, a tecnologia e o controle técnico, além de mediarem 
praticamente todas as dimensões da vida, não se restringem mais apenas aos processos 
produtivos, mas a todas as formas de intervenção humana. Nesta fase, a tecnologia passou de 
mero meio, a fim, em si mesma, implicando a tecnologização das decisões, escolhas e ações, e 
faz prevalecer a coerção e a necessidade sistemático-burocrática dos âmbitos em que a 
deliberação deve ser tomada, acarretando o fim das convicções, dos valores, do diálogo, do 
contato face a face, da lei e da paciência reflexiva. (AGUIAR, 2009, p. 92-94) 
Uma leitura de Hans Jonas (Princípio de Responsabilidad: Ensayo de uma ética para la 
civilización tecnológica) pode oferecer elementos para situar no campo da ética a discussão 
sobre a sociedade tecnológica e demonstrar quão distantes se encontram as sociedades 
industrial e tecnológica.  
Nesta obra, Jonas faz um deslocamento sem precedentes no lugar da ética na sociedade 
contemporânea: se todos os imperativos éticos anteriores eram válidos entre presentes (a 
exemplo do imperativo kantiano "age de tal maneira que o princípio de tua ação se transforme 
numa lei universal"), Jonas propõe um imperativo válido para as relações intergeracionais: 
"Age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma 
vida humana autêntica". (JONAS, 2006, p. 18 - Apresentação) 
Conforme Jonas, somente uma ética diferente das conhecidas até agora poderá responder às 
necessidades da sociedade atual, marcada pelos riscos decorrentes da ascensão do homo faber 
em relação ao homo sapiens. Há de ser uma ética orientada ao futuro, à qual denomina ética 
da responsabilidade. A ética do futuro há de ser precisamente uma ética para os homens do 
presente; uma ética atual que cuida do futuro, que protege as gerações futuras das 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2368



conseqüências das ações do presente, posto que: "A técnica moderna introduziu ações de uma 
tal ordem inédita de grandeza, com tais novos objetos e consequências que a moldura da ética 
antiga não consegue mais enquadrá-las." (JONAS, 2006, p. 39) 
Qualquer que fosse a forma e o conteúdo das éticas anteriores, diz Jonas, todas estavam 
voltadas para o presente. Hoje tudo mudou de maneira irreversível; as novas questões e os 
novos objetivos introduzidos pela técnica moderna e as conseqüências que se seguem não 
podem ser abarcadas por nenhuma ética da contemporaneidade. 
A ética da responsabilidade proposta por Jonas contém um forte elemento de solidariedade, de 
compromisso com o outro, com os que não estão presentes, com as gerações futuras, pois se 
antes o postulado ético se justificava a partir da presença do homem na terra como sendo a 
premissa básica de todo dever, agora - na sociedade tecnológica - a premissa básica de todo o 
dever passou a ser a presença do homem na Terra. (JONAS, 2006, p. 43-45) 
Em sentido comum a Jonas, em seus escritos no Brasil, Comparato (2008, p. 689-699) propõe 
as bases teóricas e institucionais para a instauração de um nova ética: a de um mundo 
solidário, em que a técnica e ética se completem, impulsionando povos e civilizações a se 
unirem. 
2.2 Sociedade de informação 
Segundo Del Arco (2004, p. 19-22), ao atual contexto socioeconômico, corresponde a 
sociedade de informação. Esta apresenta os seguintes traços característicos: i) exuberância de 
quantidade e diversidade de dados; ii) onipresença dos meios de comunicação, que passaram a 
ser os espaços de interação social por excelência; iii) irradiação da informação, que não 
conhece barreiras geográficas; iv) velocidade da comunicação, a qual, salvo falhas técnicas, 
ocorre de maneira instantânea; v) multilateralidade/centralidade da produção de comunicação: 
multilateralidade no sentido de os meios de comunicação permitirem que se recebam 
informações de qualquer lugar do mundo, muito embora a maioria do tráfego informacional 
ser direcionado das metrópoles culturais para as demais regiões, que caracteriza a centralidade 
de informações ; vi) interatividade/unilateralidade: apesar das atuais mídias possibilitarem que 
seus usuários atuem como produtores de suas mensagens, tal faculdade, mesmo na internet, 
continua sendo pouco utilizada; vii) desigualdade no acesso à rede de informações, em função 
do grau de industrialização das nações e, dentro destas, de suas regiões; viii) heterogeneidade: 
os meios informacionais multiplicam tanto as opiniões, atitudes, pensamentos e circunstâncias 
construtivas presentes nas sociedades, quanto as prejudiciais; ix) desorientação e dificuldade 
de filtrar as informações, dado a sua abundância e; x) cidadania passiva. 
Por seu turno, Rodotá (2008, p. 142; 161-163) destaca que as tecnologias da informação e da 
comunicação têm um caráter invasivo, pois apoderam-se das relações sociais e pessoais, das 
transações comerciais, das atividades políticas. Vida privada, mercado, democracia 
transformam-se quotidianamente. As tecnologias da informação e da comunicação podem 
tornar mais transparentes todas as atividades públicas, abrindo uma janela eletrônica sobre o 
governo e sobre a administração. Entretanto, registra que estas encontram resistência em 
aparatos políticos e burocráticos temerosos de perder seus tradicionais poderes. Ainda, afirma 
que os sinais da democracia contínua estão diante de nós e que podemos nos encontrar 
continuamente na rede. Todavia, as tecnologias da informação e comunicação oferecem 
grandes oportunidades para promover uma cidadania ativa. A passagem da comunicação 
vertical, típica da televisão tradicional, à comunicação horizontal, típica da internet, permite 
resgatar o cidadão da passividade de espectador, tornando-o protagonista de um processo no 
qual desaparecem distinções entre produtores e consumidores de informação. Por fim, o autor 
situa a questão da cidadania ligada à evolução do ciberespaço e que para acolher as 
oportunidades do novo mundo, são necessárias políticas públicas adequadas, instituições 
concebidas com consciência de que as tecnologias suprimem as noções de espaço e, portanto, 
que tornam vãs as pretensões de proteção dentro dos velhos confins nacionais (nova 
cidadania/nova idéia de soberania). 
2.3 Sociedade em rede e ciberespaço: acesso, informação e pós-industrialismo 
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Desde a década de 1980, várias correntes do pensamento social convergem na noção de que 
as sociedades entraram em uma nova fase do seu desenvolvimento. Segundo Gonsalves 
(2003, p. 27): 
As teorias da sociedade pós-industrial e da informação (Bell, 1976; Masuda, 1981; Pool, 
1984; Lyon, 1995; Webster, 1996), do conhecimento (Drucker, 1993), pós-moderna (Lyotard, 
1989) e, mais recentemente, as teorias da sociedade de risco (Beck, 1992; Giddens, 1998) 
variam na identificação das forças da mudança. Mas todas elas, de uma forma ou de outra, 
têm posto em evidência que a sociedade contemporânea é marcada profundamente pelo 
progresso e utilização das ciências e das tecnologias, em particular das tecnologias da 
informação e da comunicação, pela substituição da informação ao capital e ao trabalho como 
recurso estratégico da economia e pela expansão dos riscos de base industrial tecnológica. 
Ainda que se reconheça que este conjunto de fenômenos obedece a lógicas e dinâmicas 
distintas, aceita-se que confluem na sua natureza ou implicações transnacionais - o que 
conduz alguns autores a enquadrá-los num conceito abrangente de globalização ou ordem 
global. 
A difusidade de correntes e teorias e a aparente falta de coerência entre os estudiosos que 
pretendem apreender, singularizar e qualificar o presente momento se deve, em grande parte, 
ao seu caráter multifacetário, adquirido no contexto em que este se desenvolve: o mundo 
globalizado. 
A globalização é processo que, conforme Santos (2005), introduziu uma nova racionalidade 
na estrutura geopolítica mundial, constituindo-se num vasto e intenso campo de conflitos 
entre grupos sociais, Estados e interesses hegemônicos, por um lado; e grupos sociais, Estados 
e interesses subalternos, por outro.  
Não obstante, sob a ótica econômica, é possível vislumbrar-se um novo arranjo social, uma 
reorganização do modelo vigente até então, um novo tempo que pode ser denominado de pós-
industrialismo. 
Partindo-se da noção de que o industrialismo constituiu-se em processo de mobilização dos 
componentes socioeconômicos numa determinada direção, cujo resultado mais imediato pode 
ser visualizado pelo aumento da produtividade do trabalho e a ampliação das redes produtivas 
(BRITO; RIBEIRO, 2003, p. 5), que elementos o diferenciariam do pós-industrialismo?  
A sociedade industrial é caracterizada como uma sociedade estatal e nacional, com estruturas 
coletivas, sujeita a uma rápida industrialização, na qual "[...] as relações e redes sociais e as 
comunidades se entendem essencialmente em um sentido territorial". (BECK, 2006, p. 2). 
Nesta sociedade, os conflitos estabelecidos entre os principais atores - distribuídos em classes 
sociais - giravam em torno da distribuição das riquezas produzidas, da satisfação visível de 
necessidades materiais, da busca do ideal de igualdade. (BECK, 1998, p. 52-64).  
Tal sociedade se estruturou e atingiu seu ápice, nos países centrais, durante o capitalismo 
liberal e o organizado, de acordo com a classificação efetuada por Santos (2003, p. 76-93) 
para quem é possível vislumbrar três períodos distintos na história do capitalismo moderno: i) 
o do capitalismo liberal; ii) o do capitalismo organizado; e iii) o do capitalismo financeiro. 
O capitalismo liberal estendeu-se sobre todo o século XIX. Pautado no princípio do laissez 
faire, este período foi marcado pelo agigantamento do mercado. A acumulação primitiva, 
somada a mais valia, permitiu o financiamento de pesquisas de caráter tecno-científico que 
vieram a aprimorar os meios de produção, retro alimentando positivamente os processos 
fabris, em uma lógica de aperfeiçoamento incessante, segundo Beck (1997, p. 39): 
A Revolução Industrial também conduz à modernidade industrial. Isso proporcionou 
permanentemente aos donos do capital, à classe média empresarial o direito à permanente 
inovação. A mudança, impossível de ser detida e controlada, algo que parecia ser 
completamente inconcebível - e até blasfemo - em períodos anteriores, agora é tacitamente 
assumida, uma certeza que merece ser questionada; ela torna-se a lei da modernidade a que 
cada um deve se submeter, sob risco de morte política. 
Aliado à espiral crescente tecnológica, o surgimento da sociedade de consumo, estruturada a 
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partir do dirigismo econômico, foi outro fator determinante para a consolidação da sociedade 
industrial. 
O capitalismo dirigido ou organizado abrange um lapso temporal que vai do início do século 
XX até a década de 1960, época em que o estado providência atingiu seu ápice. O mercado 
continua em franca expansão, concentram-se o capital industrial, financeiro e comercial, 
proliferam-se os cartéis e as economias de escala impelem as unidades fabris a aumentarem 
de tamanho e a renovarem constantemente as tecnologias empregadas nos processos 
produtivos. É neste período que surgem as grandes cidades industriais que estabelecem os 
parâmetros de desenvolvimento das regiões nas quais se encontram localizadas. O Estado 
passa a dirigir as ações em proveito do mercado e, ao mesmo tempo, passa a garantir, através 
de legislação protetora e de políticas sociais, os mínimos existenciais ao proletariado 
(SANTOS, 2003, p. 84-85). 
A partir da década de 1960, muitas das formas de organização político-sociais começam a 
entrar em colapso, o capitalismo dirigido passa a ser substituído pelo financeiro, o mercado 
avoluma-se sem precedentes, extravasando o próprio campo econômico, por meio da 
aplicação do ideário neoliberal. Neste período se experimenta: i) o crescimento explosivo do 
mercado mundial, através da atuação das empresas multinacionais, ii) a diminuição da 
capacidade reguladora dos Estados sobre a economia; iii) o enfraquecimento dos mecanismos 
nacionais de regulação dos conflitos entre capital e trabalho; iv) a precarização das condições 
de trabalho e do nível salarial; v) o aumento da industrialização dependente dos países do 
terceiro mundo em função da flexibilização, automação dos processos fabris e melhorias nas 
condições de transporte e telecomunicações; vi) a emergência de processos de 
desindustrialização e subcontratação; vii) a crescente diferenciação dos produtos de consumo, 
possibilitando a particularização dos gostos; e viii) a possibilidade de reprodução do capital 
em decorrência da mercadorização e da digitalização da comunicação. (SANTOS, 2003, p. 
87). Neste contexto surge a sociedade pós-industrial. 
Se, no campo econômico, a era industrial tinha como principal atividade a produção de bens, 
baseada em um modelo hierarquicamente verticalizado e territorialmente definido, a 
sociedade pós-industrial tem como características primazes a produção da informação, por 
meio de processos horizontais e descentralizados - em rede -, dos quais, boa parte se 
desenvolve em ambientes virtuais (ciberespaço).  
Outra característica marcante das sociedades pós-industriais é a transformação da cultura em 
commodity, fato que representa o último estágio ou a última fronteira do capitalismo. Para 
Rifkin (2001, p. 7):  
A produção cultural representa o estágio final do estilo de vida capitalista, cuja missão 
essencial tem sido trazer cada vez mais a atividade humana para a arena comercial. A 
progressão das prioridades econômicas da manufatura de bens para fornecer serviços básicos 
para a transformação das relações humanas em commodities e, finalmente, para a venda de 
acesso a experiências culturais é um testemunho para a determinação decisiva da esfera 
comercial para transformar todas as relações em econômicas. 
Neste contexto social, pontua Rifkin (2001, p. 4), os mercados vêm cedendo lugar às redes, e 
a propriedade começa a dividir espaço com o acesso como meio de possibilitar a utilização de 
bens, não somente os imateriais, mas, também os tangíveis.  
No pós-industrialismo, a economia do imaterial substitui em grande parte a economia dos 
bens materiais. O trabalho e o capital, variáveis em torno das quais girava a lógica da 
sociedade industrial, são substituídas pela informação e conhecimento. (GONSALVES, 2003, 
p. 28-29) 
A sociedade pós-industrial corresponde, dessa forma, à sociedade de informação, analisada a 
partir de uma ótica econômica, e tem como principais características a organização em rede, e 
a produção de commodities culturais e de informações. Tal modelo é marcado também por 
movimentos de terceirização de atividades econômicas, de elevação dos serviços em relação a 
demais setores da economia e é fortemente atravessado pelos processos de globalização 
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econômica.  
2.4 Sociedade da informação e sociedade informacional  
Há certo consenso acerca do conceito de sociedade de informação. Esta é comumente definida 
em função da centralidade que confere à informação como elemento comunicativo. Todavia, 
o termo "sociedade de informação" seria o mais adequado a nominar o contexto social que 
pretende designar? 
Em brilhante trabalho no qual procura argumentar que "[...] o conceito de sociedade de 
informação não será o mais adequado para captar a complexidade das mudanças em curso na 
sociedade contemporânea nem para compreender como as diferentes mídias se configuram 
como facilitadores de empowerment individual e, consequentemente, da autonomia 
comunicativa e sociopolítica [...]", Cardoso (2007, p. 35-39) entende ser o conceito de 
informação prejudicial à resposta que se pretenda conferir para a indagação realizada no 
parágrafo anterior. 
Para o autor, falar de sociedade de informação nem sempre é falar sobre a mesma realidade, 
pois alguns autores privilegiam a dimensão econômica da informação, outros a dimensão 
política e outros, ainda, a dimensão pessoal, cultural e educacional, em suas análises. Dessa 
forma, faz-se necessária a conceituação de informação. Esta pode ser tomada como: i) coleta, 
tratamento, análise de dados e produção da informação (sob a ótica das ciências da 
informação); ii) conteúdo da mensagem e da comunicação que se estabelece entre dois 
sujeitos (sob a ótica das ciências da comunicação) e; iii) informação como vida - DNA (na 
ótica das ciências biológicas). 
O surgimento das tecnologias de informação e comunicação em rede e a descoberta e 
aperfeiçoamento de técnicas de digitalização de conteúdos possibilitaram uma aproximação 
entre os interesses das ciências da comunicação - historicamente centradas mais em 
abordagens qualitativas dos fenômenos - e os das ciências da informação - de orientação 
majoritariamente quantitativa, centrada nos estudos das tecnologias de informação. Dita 
aproximação fez com que o conceito de rede, como teia composta por indivíduos ligados entre 
si por padrões de fluxos de comunicação, adquirisse preeminência em análises acerca do 
papel da informação na sociedade atual (CARDOSO, 2007, p. 37). No contexto horizontal e 
descentralizado de redes, a informação deve ser entendida, conforme sugestão de Castells 
(2009, p. 64), a partir de seu conceito operacional, como armazenamento e comunicação de 
dados.  
A sociedade de informação seria, assim, aquela em que o intercâmbio de informação - ou seja, 
de armazenamento e comunicação de dados - é a atividade social predominante, sendo fruto 
de processos tecnológicos que permitem processar, armazenar, selecionar e comunicar 
informações em todas as formas disponíveis - oral, escrita e visual - sem limitações de 
distância, tempo e volume - adicionando novas capacidades ao ser humano e mudando a 
maneira como este vive e trabalha em conjunto. (KARVONNEN apud CARDOSO, 2007, p. 
37)  
Com intuito de responder à pergunta formulada no parágrafo inicial do presente segmento, e, 
para fugir de visões unidimensionais acerca do momento atual, problematiza-se o conceito de 
sociedade de informação a partir das constatações formuladas por Boaventura de Souza 
Santos (2010). Em recente ensaio - Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 
ecologia de saberes - no qual relativiza a noção de construção linear da modernidade - 
conforme houvera descrito, entre outros, no emblemático livro: Pela Mão de Alice: o social e 
o político na pós-modernidade, o autor admite que o abismo existente na era pré-moderna 
entre colonizadores e colonizados encontra-se presente no processo constitutivo da 
modernidade.  
Além do que, Castells e Himanen (2007, p. 1-21) em arguta pesquisa sobre o modelo 
finlandês de sociedade de informação, levantam dados empíricos para embasarem o 
argumento de que a sociedade da informação pode existir, e existe de fato, numa pluralidade 
de modelos sociais e culturais, do mesmo modo que a sociedade industrial se desenvolveu 
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seguindo diferentes modelos de modernidade, pois tal qual a sociedade industrial, a sociedade 
da informação partilha traços estruturais comuns em todo o mundo, quais sejam: i) a geração 
de conhecimento; ii) o processamento de informação em base microeletrônica organizada em 
rede e; iii) a interligação global graças à infra-estrutura de telecomunicações e transportes, 
todavia não se apresenta como homogênea. 
Para tanto, os autores procuram comprovar as seguintes hipóteses: i) existe uma tecnologia de 
informação comum e uma economia global, mas no seio da diversidade humana; ii) não existe 
um único modelo de sociedade da informação, representado em última instância pelos EUA, 
que sirva de padrão para o resto do mundo; iii) o significado da era da informação é, 
precisamente, que se trata de uma realidade global, diversa e multicultural e; iv) em termos 
empíricos, estudos internacionais demonstram que a Finlândia é, nas dimensões técnicas e 
econômicas, tão avançada quanto Silicon Valley e Cingapura. Como resultado de suas 
pesquisas, chegam à conclusão de que o modelo de sociedade de informação que cada 
sociedade constrói, ou para a qual cada indivíduo ou empresa contribui, depende dos valores 
propagados por essas pessoas, empresas e governos. 
Como se percebe, a sociedade de informação não pode ser tratada como um modelo maciço 
de organização social que cobre indistintamente todas as regiões do globo - existem 
sociedades de informação e sociedades de informação - portanto, o termo unívoco parece não 
apropriado para denominar realidades díspares e, por isso, há de ser substituído por um 
conceito que privilegie análises multidimensionais capazes de captarem e responderem ao 
paradoxo acima delineado. 
A tese de que não há um único modelo de sociedade de informação pode ser demonstrada a 
partir de dois vieses: o primeiro está ligado à forma de como o informacionalismo substitui ou 
agregou-se ao industrialismo em determinados países, (i); o segundo encontra-se relacionado 
ao modo como as diversas sociedades vêm incorporando às suas dinâmicas socioeconômicas 
os elementos do informacionalismo (ii).  
i) Castells (2009) e Castells e Himanen (2007) ao narrarem como os Estados Unidos da 
América - em especial, o Vale do Silício - e a Finlândia tornaram-se países expoentes da 
economia informacional mundial, verificam a ocorrência de trajetórias distintas, motivadas 
por razões igualmente singulares. 
i.i) Os Estados Unidos da América ingressaram na era informacional a partir da década de 
1970, movidos, inicialmente, pela necessidade de ser criado um sistema de comunicação 
militar descentralizado, logo, menos suscetível a eventuais panes em decorrência de um 
possível ataque soviético aos centros de controle de informação e comunicação. A Arpanet foi 
desenvolvida pelo Departamento de Defesa Americano em conjunto com uma série de 
universidades da Califórnia com a intenção de horizontalizar a circulação de informações. Os 
cientistas que participavam do desenvolvimento deste sistema perceberam como ele facilitava 
a troca de informações e passaram a utilizar a Arpa para fins não militares. Além da ação 
governamental - de cunho militar - aliada à capacidade científica instalada, um fator de caráter 
contracultural - logo cultural - foi decisivo para que a internet atingisse as proporções atuais. 
Alguns estudantes e cientistas das ciências da informação responsáveis por vários dos tantos 
saltos tecnológicos que a área experimentou, desde então, influenciados pela ideologia hippie, 
acabaram tornando as suas invenções de domínio público e disponibilizando-as para uso e 
desenvolvimento gratuitos. Percebe-se uma clara conjunção de fatores, aparentemente 
improvável de acontecer, que confluíram ao estilo estadunidense, na base da inovação 
tecnológica informacional americana. 
i.ii) A Finlândia tem se mantido num dos primeiros lugares do índice da sociedade de 
informação do IDC. Desde a década de 1990 lidera o campo das estatísticas sobre a internet, 
juntamente com os Estados Unidos da América. No mesmo período, registrou a maior taxa de 
penetração de celulares. Uma das maiores corporações do ramo informacional, a Nokia é 
Finlandeza. O Linux, principal sistema operacional dos servidores de rede foi desenvolvido 
pelo finlandês Linus Torvalds. Entre 1996 e 2000 o PIB finlandês cresceu em 5,1%. No 
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mesmo período, enquanto a produtividade laboral no setor empresarial e industrial cresceram 
3,5% e 7%, respectivamente, a produtividade laboral no setor de telecomunicações cresceu 
25%. Em 2000, o IMD classificou a Finlândia como a terceira economia mais competitiva do 
mundo. Ao contrário dos EUA, a Finlândia combina sociedade da informação com o Estado-
Providência, oferecendo serviço público de educação gratuito de alta qualidade, cobertura 
universal dos serviços públicos de saúde e generoso sistema de segurança social. A Finlândia 
é um dos países com menor número de pobres do mundo e apresenta elevada carga tributária. 
Apesar da importância da Nokia para os números acima, Castells e Himanen (2007, p. 61-
105) sustentam que o sistema finlandês de inovação tecnológica está baseado na atuação 
estatal aliada à cultura de inovação e à inovação empresarial. Já no início da década de 1960 o 
governo finlandês fazia aportes financeiros para a pesquisa de base em seu sistema 
universitário. Em 1963, foi fundado o Conselho Nacional de Política Científica. O Sitra, 
Fundo Nacional para a Investigação e o Desenvolvimento foi criado em 1967. Em 1979 foi 
fundado o comitê tecnológico e identificada a necessidade de uma política tecnológica 
nacional consciente e logo se tomaram medidas para desenvolvê-la. No ano de 1982 o 
governo decide aumentar, em 10 anos, os recursos para investimento em investigação e 
desenvolvimento de 1,2% do PIB para 2,2%, o investimento passou a 2,9% e 3,2% do PIB, 
em 1996 e 1998, respectivamente. Como se infere, o dirigismo estatal está na base da 
sociedade informacional finlandesa.  
ii) Analisando as sociedades que encontram-se em transição para o informacionalismo, 
Cardoso (2007, p. 57-98) argumenta que os modelos de sociedade informacional são 
definidos a partir de quatro dimensões, que determinam a posição de cada uma no panorama 
global das sociedades em rede, são elas: a tecnológica, a econômica, a social e a cultural. 
Segundo o autor a tecnologia de informação sólida, aliada a uma infra-estrutura econômica 
adequada, que viabilize a produção de informação, atrelados a condições sociais, educacionais 
e culturais que permitam aos cidadãos terem não somente acesso a informações, mas, 
principalmente, utilizá-las em proveito de uma cidadania participativa são requisitos para que 
uma sociedade seja considerada informacional. 
Tendo em mente que instituições como a União Europeia e a Organização das Nações Unidas 
consideram que a equação para o desenvolvimento econômico e social na era da informação 
encontra-se atrelado à apropriação do uso de ferramentas tecnológicas e a sua integração nos 
circuitos produtivos e de relacionamento pessoal, o autor, através de dados oficiais, demonstra 
as diferenças entre sociedade informacionais avançadas e sociedades em transição, na rede 
global. 
Diante da complexidade do quadro apresentado acima, para melhor designar o contexto atual, 
de convivência temporal entre mudanças radicais e continuidades - e responder a questão 
suscitada no início do item -, Castells (2009) substitui o termo "de informação" por 
"informacional", já que a sociedade de informação é aquela baseada nas tecnologias de 
informação (TIs), enquanto que sociedade informacional é o produto de um contexto histórico 
das três últimas décadas do século XX. O autor justifica a sua escolha: 
O termo sociedade da informação enfatiza o papel da informação na sociedade. [...] Ao 
contrário, o termo informacional indica o atributo de uma forma específica de organização 
social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes 
fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse 
período histórico. 
A terminologia adotada permite estabelecer um paralelo com a distinção entre indústria e 
industrial. "Uma sociedade industrial (conceito comum na tradição sociológica) não é apenas 
uma sociedade em que há indústrias, mas uma sociedade em que as formas sociais e 
tecnológicas de organização industrial permeiam todas as esferas de atividade, [...]" 
(CASTELLS, 2009, p. 65). Além do que, a proposta de Castells, baseada na detecção de 
transformações nas relações de produção, poder e experiência, "[...] permite concluir pelo 
surgimento ou não de uma nova estrutura social, suficientemente diferenciada das anteriores." 
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(CARDOSO, 2007, p. 41) 
A sociedade informacional está fundamentada no informacionalismo, haja vista, encontrarem-
se as atividades decisivas da praxis humana baseadas em tecnologias de informação e 
organizadas globalmente em rede. Esta se constitui no centro da economia informacional, 
gerando uma rede global de mercados financeiros e impondo às empresas uma estrutura 
organizacional horizontal. A mão-de-obra, para atender as demandas e processos específicos 
da economia informacional, cada vez mais, foca-se na aprendizagem e autoprogramação. 
(CASTELLS; HIMANEN, 2007, p. 1-21) 
A sociedade informacional está atrelada a uma reestruturação do capitalismo cujas principais 
características são a globalização econômica, a flexibilização organizacional, a 
desregulamentação das relações de trabalho, possibilitadas por novas tecnologias - tecnologias 
de informação. A sociedade informacional é informada, ainda, pelas novas aspirações dos 
movimentos sociais que se estruturaram a partir da década de 1960, que introduziram novas 
aspirações e novas formas de reivindicá-las. (CARDOSO, 2007, p. 42). 
Além das características acima, Castells (2009, p. 108) aponta a lógica de rede como estrutura 
básica das sociedades informacionais. A rede se apresenta como um sistema altamente 
dinâmico, aberto, suscetível de inovação e com reduzidas ameaças ao seu equilíbrio. 
Constituindo-se instrumento apropriado para a economia, trabalho, política e organização 
social atuais. 
Na esfera cultural, a sociedade informacional distancia-se das sociedades anteriores em 
função do paradigma da virtualidade real. A sociedade informacional é virtual porque está 
construída principalmente por meio de processos virtuais de comunicação de base eletrônica, 
e é real (e não imaginária) porque é a realidade fundamental das pessoas, a base material com 
vivenciam as suas existências, constroem os seus sistemas de representação, executam suas 
tarefas, relacionam-se com os outros, obtêm suas informações, formam suas opiniões, atuam 
politicamente e alimentam os seus sonhos. Esta virtualidade é a sua realidade. (CASTELLS, 
2002)  
O ambiente de virtualidade real constitui-se em característica fundamental para o 
entendimento acerca da assunção dos riscos na sociedade informacional. 
Delineados os principais caracteres da sociedade informacional, passa-se à análise da 
produção, percepção e assunção dos riscos e do papel a ser exercido pelo direito ambiental em 
seu contexto. 
3 RISCO, DIREITO AMBIENTAL E INFORMACIONALISMO 
No intuito de determinar as correlações entre o risco e direito ambiental em sociedades 
informacionais, faz-se necessária a delimitação do conceito operacional risco. Várias razões 
poderiam ser oferecidas para justificar o recorte temático pretendido. Para os objetivos 
colimados no presente ensaio, duas sobrelevam-se: 
A primeira está relacionada ao caráter central que o componente risco adquire nas dinâmicas 
sociais do pós-industrialismo e nos aportes teóricos que as tentam explicar, dado que, a partir 
da década de 1970, as ciências sociais inseriram em suas pautas a ecologização, o 
ambientalismo e a ambientalização dos processos sociais (LEITE LOPES, 2006), ganhando 
legitimidade acadêmica na sociologia. A inserção do paradigma do risco social, desenvolvido 
inicialmente por Ulrich Beck, redimensionou o papel da ciência na sociedade contemporânea. 
Outros sociólogos, como Niklas Luhman, Mary Douglas e Anthony Giddens, por meio do 
mesmo paradigma, apontam que os processos produtivos representam uma expropriação 
ecológica do estoque planetário de alimento, ar e água, gerando e difundindo novos riscos 
objetivos, tais como, químicos, nucleares, biogenéticos, entre outros - aos quais devem ser 
acrescentados aqueles oriundos da pesquisa e utilização de energias e matérias inovadoras em 
escala macro, micro e nanotecnológicas. Nesta sociedade os problemas ambientais teriam 
escala global e consequências irreversíveis, atingindo os próprios produtores de risco.  
A segunda razão está ligada à análise das principais estratégias adotadas pela sociologia para 
o estudo da categoria sociocultural risco como elemento: i) intrínseco às sociedades atuais e; 
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ii) integrante da base conceitual que orienta a formulação e aplicação do direito ambiental, 
como instrumento apto a equacionar os problemas decorrentes da forma como estas se 
organizam. Dessa forma, o risco é alçado à condição de fundamento do direito ambiental, a 
balizar a ciência jurídico-ambiental e a aplicação dos princípios e demais institutos que 
formam o arcabouço desse novo ramo do direito, dado estar-se presenciando, segundo 
Canotilho (2007, p. 1-11) a convivência de duas gerações de problemas ecológicos, cada qual 
requerendo um tratamento diferenciado para a solução/equacionamento dos problemas que 
geram. 
Segundo Mattedi (2002, p. 129-151) os problemas ambientais decorrentes da destruição da 
natureza converteram-se em um componente essencial da dinâmica de reprodução social. A 
partir desta constatação o autor delineia quatro estratégias utilizadas pela sociologia para a 
explicação da relação entre os problemas ambientais e o risco: a) a abordagem culturalista de 
Mary Douglas e Aaron Wildavski; b) a análise sistêmica de Niklas Luhmann; c) a 
interpretação fenomenológica de Antony Giddens e; d) a interpretação autocrítica social de 
Ulrich Beck.  
Douglas e Wildavsky (1982) entendem o risco em seu aspecto cultural, pois a forma como 
cada um percebe o risco depende de valores estabelecidos na sociedade onde se insere.  
A abordagem etnológica dos autores parte da fórmula: a cada um seus riscos e determina que: 
"A forma como nós apreendemos um risco depende de uma posição social e de nosso sistema 
de valores. [...] essa posição e esses valores não devem ser considerados isoladamente: a 
organização e a situação de um grupo no seio de uma sociedade estão sempre estreitamente 
ligados aos valores e às crenças, ou seja, à cultura e às formas de pensar do grupo." 
(MATTEDI, 2002, p. 134) 
Para Luhman a sociedade é um sistema autopoiético, isto é, que se recria a partir de seus 
próprios elementos. Essa teoria, aplicada ao direito, resulta numa dinâmica de autoreferência 
que permite que o direito mude a sociedade e altere a si mesmo, com considerável grau de 
autonomia, de acordo com a dinâmica do seu próprio sistema. Tal auto-referência conduz à 
conformação de um sistema jurídico apto a dar respostas adequadas aos problemas da 
sociedade atual, caracterizada pela hipercomplexidade ou "policontexturalidade". (ROCHA, 
CARVALHO, 2006, p. 9-28) 
A comunicação é um elemento central na teoria dos sistemas sociais de Luhmann. Os 
sistemas sociais, para ele, são sistemas de comunicação dentro do sistema abrangente 
sociedade, que se diferencia do ambiente pela seleção de informações que opera em relação 
ao exterior infinitamente complexo. O sistema opera, então, como redutor de complexidade, 
ao selecionar informações de acordo com as regras que lhe são inerentes. 
Luhmann contrapõe o risco à incerteza e ao perigo. Tanto o risco quanto o perigo indicam 
incerteza em relação ao futuro. Ocorre que, enquanto o risco pode ser considerado o resultado 
de uma decisão, o componente que está em jogo no momento da realização de uma escolha 
entre alternativas possíveis, o perigo relaciona-se somente aos efeitos provocados por fatores 
que estariam fora do controle. (MATTEDI, 2002, p. 136-137) 
Giddens (1991; 1997, p. 73-133) volta seus estudos à história do pensamento social, às elites, 
ao poder, às nações, aos nacionalismos, às identidades e à globalização. Um dos traços que 
perpassa sua obra é o da reflexividade, como propriedade de indivíduos da modernidade.  
As categorias risco e confiança, presentes em sua obra, não podem ser originadas de 
instituições como o capitalismo e o Estado-nação, e sim das condições que elas produzem. 
Essas condições encontram-se relacionadas a aspectos gerais da modernidade associados à 
questão do controle do futuro e da organização do tempo e do espaço em relação ao passado. 
A noção de risco é uma forma de organizar o tempo, de colonizar o futuro.  
Giddens identifica dois aspectos a caracterizar o risco na sociedade moderna: um externo, 
relativo às ameaças vindas de fora, da tradição e da natureza e um interno, relacionado à 
fabricação dos riscos pela própria sociedade. Para o autor, a maior parte dos problemas 
ambientais encontram-se relacionados à fabricação dos riscos e à medida que a dinâmica de 
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fabricação do risco se expande, perde-se a capacidade de estabelecer o nível dos riscos 
ambientais. "Nessas circunstâncias, a ação política encontra-se envolta num novo clima moral 
que se caracteriza por posições ambivalentes entre acusações de alarmismos de um lado, e de 
acobertamento de outro." (MATTEDI, 2002, p. 40) 
Apresentadas, de forma abreviada, as análises da categoria risco em Douglas, Luhmann e 
Giddens, passa-se à abordagem mais detalhada do conceito em Beck, por entender-se que a 
sua perspectiva - autocrítica social - é a que fornece melhores subsídios para o enfrentamento 
do risco pelo direito ambiental, na atualidade. 
3.1 Risco a partir de Ulrich Beck 
O risco em Beck deve ser apreendido a partir do conceito de sociedade de risco, a qual, para o 
autor, substituiu a sociedade industrial - sendo, para alguns estudiosos, correlata à sociedade 
pós-industrial - e originou-se em uma mudança estrutural ocorrida no sistema capitalista de 
produção, durante a segunda metade do século XX. 
Os avanços da ciência e a necessidade de contínua expansão econômica, fatores advindos da 
crença moderna no progresso, da autoconfiança da modernidade em sua própria técnica que se 
converteu em força criadora, conforme salienta Beck (1998, p. 269), fizeram com que fossem 
incorporadas aos processos produtivos substâncias e energias que acabaram retirando da 
sociedade industrial a capacidade de auto-regulamentação, de gerir os riscos aos quais 
passaria a ser exposta. 
A partir de então a sociedade passa a conviver com os riscos: não somente aqueles advindos 
do mundo natural, mas sobretudo os humanamente criados, que fugiram ao controle do 
homem. Tais riscos foram construídos pelo processo de desenvolvimento da ciência, da 
técnica, pelo seu desdobramento na indústria, que aceleram o potencial da poluição, das 
guerras high tech, da bomba atômica, etc. (BRITO; RIBEIRO, 2003, p. 9). 
Ao contrário dos perigos pré-industriais que, de acordo com Beck (2006, p. 78), 
independentemente de sua força devastadora, eram vistos como "golpes do destino" atribuídos 
a forças externas: deuses, demônios, natureza, os riscos pressupõem decisões tecno-
econômicas, além do que, apresentam-se imprevisíveis, invisíveis e imperceptíveis pelos 
instrumentos de controle que não conseguem, assim, prevê-los, sendo esta:  
[...] uma característica tipicamente associada a um novo modelo de organização social que se 
caracteriza por uma dinâmica de poder baseada nas relações estabelecidas com o fenômeno da 
inovação, e que encontra suas origens em uma fase do desenvolvimento da modernização, em 
que as transformações produzem conseqüências que expõem as instituições de controle e 
proteção das sociedades industriais à critica [...]. (LEITE; AYALA, 2004, p. 12). 
De acordo com os autores, Beck teria associado o risco a uma mudança na racionalidade 
moderna, sendo este resultado de decisões humanas baseadas na certeza e na segurança da 
nova racionalidade científica industrial e da transformação das incertezas e dos perigos em 
decisões, estando intrinsecamente ligado à inovação, mudança e ousadia, podendo ser, ainda, 
objeto de mensuração, através do emprego da estatística. (LEITE; AYALA, 2004, p. 12-14). 
Outra característica do risco está relacionada ao seu alcance. As catástrofes ocorridas no 
século XX - duas guerras mundiais, o massacre de judeus em Auschwitz, a hecatombe de 
Nagasaki, entre outros fatos, somados, ainda, ao desastre nuclear de Chernobyl - estabelecem 
uma ruptura na forma de analisar os perigos e os riscos nos tempos atuais, pois se, até a 
presente época, os efeitos das ações violentas de determinados seres humanos restringiam-se a 
determinados grupos sociais (judeus, negros, mulheres refugiados políticos, dissidentes, 
comunistas, etc) e a espaços espacialmente delimitados que possibilitavam o distanciamento 
daqueles que não eram afetados por elas. Desde Chernobyl (de agora em diante) esse 
distanciamento já não é mais possível, pois "[...] se pode deixar de fora a miséria, mas não os 
perigos da era atômica. Aí reside a nova força cultural e política desta era. Seu poder é o 
poder do perigo que suprime todas as áreas protegidas e todas as diferenciações da 
modernidade." (BECK, 1998, p. 11). Para o autor: 
Diferentemente de todas as épocas anteriores (incluída a sociedade industrial), a sociedade de 
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risco se caracteriza essencialmente por uma carência: a impossibilidade de prever 
externamente as situações de perigo. Diferentemente de todas as culturas anteriores e de todas 
as fases do desenvolvimento social, que se defrontaram de diversos modos com ameaças, a 
atual sociedade se encontra confrontada consigo mesma em relação aos riscos. Os riscos são o 
produto histórico, a imagem refletida das ações humanas e de suas omissões, são a expressão 
do grande desenvolvimento das forças produtivas. (BECK, 1998, p. 237) 
O autor (1998, p. 13) afirma que as sociedades industriais, por submeterem ou incluírem a 
natureza no sistema industrial, acabaram por interiorizá-la, alçando-a de fenômeno exterior, 
logo, dado, para um fenômeno interior, logo, produzido. Na modernidade avançada - pós-
industrial -, "[...] a produção social das riquezas vem acompanhada sistematicamente pela 
produção social de riscos . Portanto, os problemas e conflitos da repartição da carência são 
substituídos pelos problemas e conflitos que surgem da produção, definição e repartição dos 
riscos produzidos de maneira científica." (BECK, 1998, p. 25). 
Carvalho (2007, p. 62-91), também com base nos estudos de Beck, elucida que, desde a 
metade do século XX, a afirmação da sociedade de risco importou na passagem da 
modernidade simples para a modernidade reflexiva que se vê obrigada a gerir os riscos por ela 
produzidos, ou seja: 
[...] uma passagem de uma modernidade fundada numa racionalidade cientificista, no Estado 
nação, na previsibilidade e calculabilidade dos riscos e perigos da técnica, na luta de classes e 
na segurança, em direção a uma modernidade em que o êxito do capitalismo industrial gera 
uma auto-confrontação da sociedade industrial com suas próprias conseqüências: o 
surgimento de riscos globais, imprevisíveis, incalculáveis, invisíveis, transtemporais, tais 
como é o caso de Chernobyl. (CARVALHO, 2007, p. 66) 
A modernidade reflexiva - pós-industrial - seria assim "[...] fruto da autoconfrontação com os 
efeitos da sociedade de risco que não podem ser tratados e assimilados no sistema da 
sociedade industrial - como está avaliado pelos padrões institucionais desta última". (BECK, 
1998, p. 16).  
Além de implicar em uma ruptura na lógica de distribuição - de bens para riscos - neste tipo 
de sociedade a distribuição dos bens é encoberta "[...] pelos conflitos de distribuição dos 
‘malefícios'. [...]" advindos da utilização da tecnologia nuclear, química, biológica, genética, 
da crescente militarização e do agravamento da crise ambiental e da pobreza nos países 
periféricos (BECK, 1997, p. 17), gerando um ambiente de irresponsabilidade organizada. 
Assim, delineados os principais contornos da sociedade de risco, passa-se à análise do papel 
do direito na equalização dos riscos por ela gerados, principalmente os relacionados ao 
avanço tecnológico, dado encontrarem-se na base material da sociedade informacional, dado 
constituir-se (risco) como um dos fundamentos do direito ambiental e, ao mesmo tempo um 
dos seus mais expressivos problemas, em função da necessidade de ser equacionado por 
instrumentos de percepção e assunção, pelo corpo social. 
3.2 Risco como fundamento do direito ambiental e desafios ao seu equacionamento na 
sociedade informacional 
O direito ambiental brasileiro, como unidade autônoma com sistematização e princípios 
próprios, é relativamente recente, não obstante encontrarem-se restrições à utilização de 
recursos naturais já nas ordenações do Reino de Portugal que regeram o Brasil desde o seu 
descobrimento até a entrada em vigor do Código Civil de 1916. 
Durante o Século XX, vários diplomas legislativos foram editados com o objetivo de 
regulamentar a utilização de recursos naturais. Observa-se, contudo, que as leis destinavam-se 
a proteger outros interesses, quando muito, aspectos isolados do meio ambiente não 
guardando qualquer correlação ou sistematização com as demais normas de caráter ambiental, 
por conta disto não podem ser consideradas como o início do que se conhece atualmente por 
direito ambiental. 
Antunes (2006, p. 9) conceitua direito ambiental como "[...] um direito que tem por finalidade 
regular a apropriação econômica dos bens ambientais, de forma que ela se faça levando em 
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consideração a sustentabilidade dos recursos, o desenvolvimento econômico e social, 
assegurando aos interessados a participação nas diretrizes a serem adotadas, bem como 
padrões adequados de saúde e renda." 
Prieur (2004, p. 27-58), aponta as principais peculiaridades do Direito Ambiental: i) é um 
direito de caráter horizontal; ii) recobre os diferentes ramos clássicos do direito (direito civil, 
administrativo, penal, etc.); iii) é um direito de interações, que se encontra disperso nas várias 
regulamentações; iv) mais do que um novo ramo do direito com seu próprio corpo de regras, 
tende a penetrar todos os sistemas jurídicos existentes para os orientar num sentido 
ambientalista; v) é um direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e 
da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o meio ambiente; vi) procura 
evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica; vii) objetiva interligar 
as diversas ramificações (direito das águas, direito da atmosfera, direito do solo, direito 
florestal, direito da fauna, direito da biodiversidade, etc.), com a argamassa dos instrumentos 
jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e de participação. 
O direito ambiental, assim como outros novos direitos, encontra-se em processo de 
maturação, pois, ao contrário de outros ramos do direito - alguns seculares outros, milenares - 
é relativamente novo. Esta característica implica em estabelecer os fundamentos 
socioculturais do direito ambiental a partir de aportes teóricos que procurem analisar as 
formas de organização e as dinâmicas sociais típicas das sociedades atuais, marcadas pela 
massificação das relações e atomização da atuação humana, pelo alto grau de reflexividade e, 
para os fins do presente trabalho, pela convivência com riscos concretos e abstratos impostos 
pelo informacionalismo e pela inovação tecnológica. 
O tratamento do risco como fundamento do direito ambiental, na sociedade informacional, é 
mais profícuo se realizado a partir do cruzamento dos aspectos sociais, econômicos e culturais 
desta sociedade com os princípios mais relevantes e aptos do direito ambiental ao 
equacionamento dos riscos, quais sejam: o princípio da precaução e da participação social. 
Além desses merecem destaque algumas propostas recentes que procuram intensificar a 
atuação do direito ambiental face a processos de inovação tecnológica - como é o caso da 
proposta da inserção de uma cláusula geral de cuidado. 
O princípio da precaução está ligado à gestão de risco no caso de incerteza científica quanto 
às conseqüências de determinada atividade, empreendimento ou tecnologia a ser realizada, 
construído ou introduzida na sociedade ou no meio ambiente. 
Face à irreversibilidade de certas agressões ao meio ambiente e à incerteza científica dos 
efeitos sobre processos complexos (diminuição da camada de ozônio, efeitos radioativos de 
centrais nucleares, utilização de organismos geneticamente modificados), uma nova forma de 
prevenção foi imaginada para proteger a sociedade contra os riscos ainda incomuns ou 
incertos. Esta, parte do entendimento de que a ignorância quanto às conseqüências a curto e a 
longo prazo de certas ações não pode servir de pretexto para postergar a adoção de medidas 
visando a prevenção da degradação do meio ambiente. Em outros termos, face à incerteza ou 
à controvérsia científica atual, melhor tomar medidas de proteção severas a título de 
precaução que não fazer nada. (PRIEUR, 2004, p. 154) 
O princípio da precaução (vorsorgeprinzig) integra o direito alemão desde a década de 1970, 
ao lado dos princípios da cooperação e do poluidor pagador e foi contemplado em diversos 
documentos internacionais, dentre os quais: i) Tratado da Comunidade Européia: nele se 
explicitou o princípio da precaução como medida preventiva na adoção de políticas do meio 
ambiente; ii) Tratado de Nice: por meio deste ratificaram-se os mesmos dispositivos 
ambientais à União Européia, visando impedir danos ao meio ambiente; iii) Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 1992, ratificada pelo Decreto 
Legislativo n. 1, de 03 de fevereiro de 1994; iv) Convenção sobre Diversidade Biológica, 
ratificada pelo Decreto Legislativo n° 2, de 03 de fevereiro de 1994. (MACHADO, 2002, p. 
53-58). 
O princípio é delineado no artigo 15 da Declaração do Rio de Janeiro e informa que quando 
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houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não 
deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes economicamente viáveis para 
prevenir a degradação ambiental. Para Leite e Ayala (2004, p. 76-77): "Uma atuação 
precaucional exige a tomada de decisões ainda que o conhecimento disponível no momento 
não esteja em condições de permitir uma correta avaliação dos riscos, com a finalidade de 
justificar ou fundamentar as ações ou medidas necessárias". 
A aplicação da precaução em sociedades informacionais deve levar em consideração os 
aspectos relacionados à sua dinâmica, quais sejam: i) dependência deste modelo social de uma 
base tecnológica avançada; ii) rapidez dos avanços desta base, que leva: ii.i) à transformação 
da sociedade em um grande laboratório de testes e; ii.ii) consequentemente, ao 
recrudescimento da irresponsabilidade organizada. 
Tratando das correlações entre o Estado de bem-estar e a investigação científica, Carla 
Amado Gomes (2007, p. 426-427) reconhece no sistema constitucional português o claro 
desiderato do constituinte de promover o progresso social por meio do progresso econômico, 
o qual depende, em grande parte, da pujança da comunidade científica. Todavia, em função da 
bidimensionalidade do risco, o avanço tecnológico se constitui, ao mesmo tempo, motor do 
desenvolvimento econômico e social e potencial inimigo do meio ambiente, pois, em muitas 
vezes, atenta contra a saúde pública e sobre o valor social da vida. Tal ambivalência, a leva a 
sustentar que o direito à investigação científica - e ao avanço tecnológico - deve ser 
condicionado por outros direitos e valores sociais relevantes, pautados no princípio da 
dignidade da pessoa humana e que é necessário harmonizar os interesses em questão, salvo se 
a prevalência de alguns deles importar em riscos seriamente fundados para a comunidade. 
Para além da precaução, outras propostas surgem, dentre estas a cláusula geral de cuidado, 
proposta por Flores et al (2010, p. 335-338). Os autores embasam tal cláusula no conceito 
aristotélico de phrónesis - saber que aponta para a prudência que deve permear a ação 
humana, na busca da realização do bem coletivo - a ser utilizado em situações de incerteza, de 
riscos multifacetados. A phrónesis não se situa no campo do saber metódico e sim, no do 
saber prático e se materializa nos princípios da não-maleficência - não causar mal - e 
beneficência - impedir que ocorram males, sanar males e promover o bem.  
Se a sociedade informacional parte de uma necessária radicalização técnica do industrialismo 
que a lança à busca de novas tecnologias que a viabilizem, por outro lado, potencializa a 
participação de seus integrantes, em função de sua centralidade na transmissão 
multidimensional de informações e de sua organização em rede. 
O princípio da participação está relacionado à cidadania ambiental, a qual se concretiza pela 
conjunção de três aspectos: i) informação ambiental; ii) educação ambiental e; iii) 
participação social. 
A sociedade informacional potencializa a informação - ambiental -, desde que esta se dê em 
um ambiente de democracia - inclusive ambiental -, que possibilite aos cidadãos livre acesso, 
por meio virtual, a dados de projetos, empreendimentos, qualidade ambiental, etc. Para tanto, 
os responsáveis devem coletar e disponibilizar os recursos necessários para a boa informação 
e facilitar a sua repercussão. Além do acesso, é condição, para que uma sociedade seja 
qualificada como informacional, a ação a partir da comunicação. Ao cidadão compete o 
abandono da passividade, pois a ele cabe informar a partir da informação. Para tanto, precisa 
ter competências informacionais e educação ambiental. 
Por fim, a sociedade informacional pode facilitar a participação e o controle social. Na seara 
ambiental, por exemplo, a virtualização dos espaços de democracia direta através da 
realização de audiências públicas por vídeo conferências e da criação de banco de dados de 
relatórios de impacto ambiental e demais estudos ambientais de livre acesso constituir-se-ia 
um bom começo para a concretização da cidadania ambiental em rede. 
4 CONCLUSÃO 
Falar em risco ambiental em sociedades informacionais pressupõe, inicialmente, clareza 
conceitual acerca do alcance do adjetivo informacional. Ao contrário do que possa aparentar, 
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a sociedade informacional não é somente aquela que tem sua centralidade econômica e social 
na produção de informações, por meio do avanço das tecnologias de informação. 
A sociedade informacional é, antes de tudo, produto de uma reorganização do sistema 
capitalista de produção que tem na produção de informação e na transformação da cultura em 
commodity suas principais características. Ocorre que tal centralidade não a determina 
ontologicamente, já que, não obstante todo o avanço tecnológico que a viabiliza, este contexto 
social continua a conviver com continuísmos e com clivagens que marcaram, da mesma 
forma, a sociedade industrial. 
Assim, um conceito unívoco de sociedade informacional peca pela falta de clareza conceitual 
e pela não apreensão do todo, a qual esta se refere. 
A sociedade informacional é marcada pelo avanço tecnológico, este é imprescindível àquela e 
traz consigo novos desafios ao direito ambiental, em função dos riscos relacionados ao 
desenvolvimento e produção em larga escala dos meios tecnológicos de base ou, ainda, pelas 
potencialidades do informacionalismo na viabilização da cidadania ambiental em rede, desde 
que, condições de ordem material, estrutural e cultural se façam presentes.  
REFERÊNCIAS 
AGUIAR, Odílio Alves. O lugar da política na civilização tecnológica. In: WINCKLER, 
Silvana; VAZ, Celso Antônio Coelho. Uma obra no mundo: diálogos com Hannah Arendt. 
Chapecó: Argos, 2009, p. 91-106. 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9ª ed. rev. amp. atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006. 
BECK, Ulrich. A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. In: 
BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição 
e estética na ordem social moderna. Tradução: Magda Lopes. São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1997, p. 11-71. 
_______. La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Tradução: Jorge Navarro; 
Daniel Liménez; Maria Rosa Borras. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1998. 
_______. La sociedad del riesgo global. 2ª ed. Tradução: Jesús Alborés Rey. Madrid: Siglo 
XXI de Espana. 2006. 
BRITO, Daniel Chaves de; RIBEIRO, Tânia Guimarães. A modernização na era das 
incertezas: crise e desafios da teoria social. Ambiente e sociedade. Campinas, v. 6, n. 1, 2003 . 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
753X2003000200009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 18 Set 2007. 
BRÜSEKE, Franz Josef. A técnica e os riscos da modernidade. Florianópolis: UFSC, 2001. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português: tentativa de 
compreensão de 30 anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito 
constitucional ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Saraiva, 2007. p. 1-11. 
CARDOSO, Gustavo. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2007. 
CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. In: Revista de direito ambiental - n° 45. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
62-91.  
CASTELLS, Manuel. Conversación con Manuel Castells. Quaderns, n. 11, 2001. Disponível 
em: 
http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&J
yc%3D&MTc%3D>. Acesso em 28 mar 2011. 
_______. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 1. 
Trad: Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
_______; HIMANEN, Pekka. A sociedade da informação e o Estado-Providência: o modelo 
finlandês. Trad.: Tânia de Morais Soares. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. 
COLTINHO, Ronaldo. Sustentabilidade e riscos nas cidades do capitalismo periférico. In: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2381



FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, Larissa Verri (orgs.). 
Estado de direito ambiental: tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 174-196. 
COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: 
Companhia da Letras, 2008. 
CRITELLI, Dulce. Martin Heidegger e a essência da técnica. In: Revista Margem - nº 16. 
2002, p. 83-89. Disponível em: < http://www.pucsp.br/margem/pdf/m16dc.pdf>. Acesso em 
10 jul 2010. 
DEL ARCO, Javier. Ética para la sociedad red. Madrid: Editorial Dykinson, 2004. 
DOUGLAS, Mary; WILDAVSKY, Aaaron. Risk and culture: an essay on the selection of 
technological and environmental dangers. Los Angeles: UCLA Press, 1982. 
FLORES, André Stringhi et al. Nanotecnologias, direitos humanos e marcos regulatórios: 
construindo um diálogo entre o humano, o mecânico e os riscos das novas tecnologias. In: 
Seminário Nanotecnologias: Um desafio para o Século XXI. São Leopoldo : Casa Leiria, 
2010, v. 1, p. 317-360. 
GIDDENS, Antony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 
_______. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; 
LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. 
Tradução: Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997, p. 73-
133. 
GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 426.  
GONSALVES, Maria Eduarda. Direito da informação: novos direitos e formas de regulação 
na sociedade de informação. Coimbra: Almedina, 2003. 
HEIDEGGER, Martin. A questão da técnica. In: ______. Ensaios e conferências. 5ª ed. 
Tradução: Emmanuel Carneiro Leão; Gilvan Fogel; Márcia Sá Cavalcante Schubak. 
Petrópolis: Vozes, 2008, p. 11-38. 
______. Ser e tempo. 4ª ed. Tradução: Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 
2009. 
JONAS, Hans. El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica. Barcelona: Herder, 1995. 
______. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio 
de Janeiro: Contraponto - Ed. PUC-RJ, 2006.  
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de 
risco. 2 ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004.  
LEITE LOPES, José Sérgio. Sobre processos de "ambientalização" dos conflitos e sobre 
dilemas da participação. Horizontes antropológicos, Porto Alegre, v. 12, n. 25, 2006. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832006000100003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 Out 2006. 
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 10ª ed. Rev., atual. e ampli. 
São Paulo: Malheiros, 2002. 
MATTEDI, Marcos Antônio. As interpretações sociológicas das dinâmicas sociais de 
construção do risco na sociedade moderna. In: Revista Grifos. Chapecó: 2002, p. 129-151. 
O que é wikileaks. Disponível em: <http://wikileaksbrasil.org/?page_id=891>. Acesso: 30 abr 
2011. 
PEREIRA, Reginaldo; BROUWERS, Silvana do Prado. Sociedade de Risco e Racismo 
ambiental na Globalização. In: Revista de direito ambiental - n° 61. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 37-74. 
PRIEUR, Michel. Droit de l'environnement. 5ª ed. Paris: Dalloz, 2004. 
RIFKIN, Jeremy. A era do acesso: a transição de mercados convencionais para networks e o 
nascimento de uma nova economia. Trad.: Maria Lúcia G. L. Rosa. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2001. 
ROCHA, Leonel Severo; CARVALHO, Delton Winter de. Policontextularidade e direito 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2382



ambiental reflexivo. In: Revista Seqüência: estudos jurídicos e políticos - n° 53. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2006, p. 9-28. 
______. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio 
de Janeiro: Contraponto - Ed. PUC-RJ, 2006.  
RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Trad: Danilo 
Doneda; Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: O social e o político na pós-
modernidade. São Paulo: Cortez, 1996. 
_______. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 9. ed. São Paulo: 
Cortez, 2003. 
_______. Os processos de globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). A 
globalização e as ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 25-102. 
_______. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. 
Novos estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 79, nov. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002007000300004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17 out 2010. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2383



SABERES COSTUMEIROS ASSOCIADOS À BIODIVERSIDADE E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS ENQUANTO INDICADORES DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

SABERES COSTUMEROS ASOCIADOS A LA BIODIVERSIDAD Y COMUNIDADES 
TRADICIONALES EM TANTO QUE INDICADORES DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 
 
 

Fábio Rezende Braga 
Márcia Rodrigues Bertoldi 

 

RESUMO 
O presente trabalho analisa a necessidade de incluir, nos indicadores de desenvolvimento 
sustentável do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os conhecimentos ou 
saberes tradicionais associados à biodiversidade das comunidades locais e indígenas. Essas 
comunidades e seus conhecimentos, inovações e práticas consuetudinárias sobre o manejo da 
biodiversidade são importantes potencializadores do desenvolvimento sustentável e não 
constituem elemento de referência nas quatro dimensões propostas pela Comissão de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para a análise da dinâmica da prática do 
desenvolvimento sustentável: ambiental, social, econômica e institucional. No entanto, 
praticam a preservação e conservação ambiental de seus habitat, a permanência de suas 
culturas tradicionais, a produção econômica sustentável e a organização social equitativa, 
promovendo uma melhor qualidade de vida e por consequência o desenvolvimento 
sustentável. 
PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS; 
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; DIREITO 
SOCIOAMBIENTAL 
 
RESUMEN 
Este trabajo analiza la necesidad de inclusión de los conocimientos o saberes tradicionales 
asociados a la biodiversidad de las comunidades locales e indígenas en los indicadores de 
desarrollo sostenible del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dichas 
comunidades y sus conocimientos, innovaciones y prácticas consuetudinarias sobre el manejo 
de la biodiversidad son importantes potencializadores del desarrollo sostenible y no hacen 
parte de las cuatro dimensiones propuestas por la Comisión de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas en el análisis de la dinámica del desarrollo sostenible: ambiental, social, 
económica e institucional. Así es que practican la preservación y conservación ambiental de 
sus habitas, la permanencia de sus culturas tradicionales, la producción económica sostenible 
y la organización social equitativa, promocionando pues una mejor calidad de vida e 
consecuentemente el desarrollo sostenible. 
PALABRAS-CLAVE: CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS; 
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE; DERECHO SOCIOAMBIENTAL 
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1.  Fundamentos conceituais dos elementos que apóiam a temática  

1.1. A biodiversidade e o patrimônio genético - dimensão material 

Um dos elementos ambientais organizadores do ecossistema Terra é a diversidade biológica 
ou biodiversidade, objeto de proteção jurídica desde o início do século XX. Primeiramente, de 
maneira setorial, ou seja, fracionada e amparada dentro de una estratégia de zonas 
especialmente protegidas - parques nacionais, jardins botânicos, zonas silvestres, reservas 
naturais, etc.- e de conservação de determinadas espécies da fauna e flora. Posteriormente, 
coincidindo com o sucesso da globalização, de forma transetorial: a biodiversidade entendida 
como um todo indissociável. Neste contexto é aprovada a Convenção sobre a diversidade 
biológica (CDB)[1]. 

O conceito de biodiversidade[2] compreende três elementos: a diversidade de espécies da 
fauna, da flora e de microorganismos; a diversidade de ecossistemas; e a diversidade genética 
dentro de cada espécie. 

De fato, são estes os elementos que norteiam a definição contida no artigo 2º da CDB:  

Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. 

  

A biodiversidade é a total variedade de espécies, seus genes e ecossistemas que habitam o 
Planeta Terra, constituindo uma das propriedades essenciais do meio ambiente, do equilíbrio 
da biosfera[3] e das relações entre os seres vivos. 

É fonte econômica direta e base das atividades agrícola, pesqueira, florestal e das emergentes 
indústrias biotecnológica e nanotecnológica. Portanto, juntamente com outros recursos 
naturais, indispensável para a sobrevivência da humanidade. Assim, grosso modo, a 
biodiversidade poderia ser definida como a vida sobre a Terra e, juntamente com a água, o ar 
e o solo, o bem mais valioso que dispomos. Este valor é o resultado dos aspectos ecológico, 
genético, social, econômico, científico, cultural, histórico, geológico, espiritual, recreativo e 
estético que compõem a diversidade biológica. 

Por sua vez, a diversidade genética compreende o material genético que os recursos genéticos 
(ou patrimônio genético, expressão utilizada no Brasil) contidos em cada espécie, possuem. É 
a diversidade em nível genético que permite que os organismos vivos se perpetuem no tempo 
e se distingam entre si. Assim, a variedade de espécies é possível em razão da diversidade 
genética, aquela que se constrói a partir informação hereditária que um organismo recebe de 
seu progenitor na reprodução e que o distinguirá de qualquer outro organismo da mesma 
espécie pela  singularidade do genoma que possuirá. 

O patrimônio genético é "a expressão tangível da diversidade genética e possuem um 
potencial extraordinário, sobretudo nos campos da alimentação e farmacêutico"[4] 
juntamente, em muitas ocasiões, do componente intangível: o conhecimento tradicional 
associado das comunidades indígenas e locais. Por conseguinte, constituem um patrimônio 
natural/intelectual de difícil valoração e de dimensões sociais, econômicas, culturais e 
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ecológicas capazes de desempenhar um papel transcendental no desenvolvimento da 
humanidade e na estabilidade ambiental planetária. 

  

1.2. A auto-organização da SOCIO E BIO diversidade 

À dimensão material se agrega o conhecimento, as inovações e práticas consuetudinárias 
sobre a biodiversidade, uma dimensão imaterial ou patrimônio material imaterial de saberes 
de populações que vivem em e de ecossistemas e suas espécies.  

O conhecimento tradicional, saber tradicional, etnoconhecimento associado à diversidade 
biológica ou ainda o componente intangível da biodiversidade, aquele que é particular das 
comunidades tradicionais -indígenas e locais- é a "informação ou prática individual ou 
coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, 
associada ao patrimônio genético" (art. 7º, II da MP 2186-16)[5].  

Esse componente compreende: 

desde técnicas de recursos naturais até métodos de caça e pesca, conhecimentos sobre os 
diversos ecossistemas e sobre propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas de espécies 
e as próprias categorizações e classificações de espécies de flora e fauna utilizadas pelas 
populações tradicionais[6].  

  

Também, se refere ao extrativismo, uso e conhecimento de fibras, sementes, óleos, resinas; ao 
conhecimento e manejo do solo, da água e sua função; a tecnologias de feitura de casas, 
instrumentos de trabalho; ao conhecimento sobre os astros, planetas, satélites e sua relação 
com as práticas espirituais e místicas; à produção artística e visão estética originárias do uso 
de recursos naturais, tais como tinturas, cerâmicas, etc.[7]. Em suma, um amplo conhecimento 
do mundo natural e sobrenatural. 

As comunidades locais[8] são um "grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades 
de quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por 
gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais e 
econômicas" (art. 7º, III da MP 2186-16).  

É de observar-se que a referida MP não oferece, sem embargo, um conceito de comunidades 
indígenas, conceito este disposto no Estatuto do Índio (Lei 6001/1973, art. 3, II): "um 
conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento 
em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou 
permanentes, sem contudo estarem neles integrados". 

Conforme explicam Da Cunha e Almeida, 

o que todos esses grupos possuem em comum é o fato de que tiveram uma história de baixo 
impacto ambiental e de que têm no presente interesses em manter ou recuperar o controle 
sobre o território que exploram. E, acima de tudo, estão dispostos a uma negociação: em troca 
do controle sobre o território, comprometem-se a prestar serviços ambientais[9]. 
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Os conhecimentos tradicionais são práticas, experimentações e inovações consuetudinárias 
dinâmicas, transmitidas entre gerações comumente via oral. 

Com a entrada em vigor da CDB em 1993, o peculiar predicado desses saberes desfrutou de 
um horizonte de possibilidade de proteção jurídica[10]. Resulta que pela primeira vez na 
esfera jurídica internacional, os conhecimentos tradicionais receberam a devida atenção, tanto 
no preâmbulo como em artigo próprio. O mencionado artigo incita os Estados Partes a 
respeitar, preservar e manter estes saberes, bem como criar mecanismos para repartir justa e 
equitativamente os benefícios derivados de seu uso, o que abrange um sistema de direitos de 
propriedade intelectual. 

Não obstante, em 2003, uma vez mais esses saberes foram olhados juridicamente. A 
Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial[11] contempla os saberes 
tradicionais associados à biodiversidade e promove o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. 

 Ainda que, em 1995, a então senadora Marina Silva tenha apresentado o primeiro Projeto de 
Lei (PL 306/1995), aprovado na forma do substitutivo proposto pelo Senador Osmar Dias (PL 
4.842/1998), para a implementação da referida Convenção, somente no ano de 2000, o tema 
passou a ter tratamento normativo, embora emergencial (Medida Provisória 2186-16 de 23 de 
agosto de 2001). 

Essa normativa afirma que a proteção do conhecimento tradicional associado não afetará, 
prejudicará ou limitará direitos relativos à propriedade intelectual, porém ainda não contamos, 
no Direito brasileiro, com legislação pertinente e o clássico sistema, que confere direitos de 
exclusividade aos indivíduos e às empresas por suas inovações ou invenções, não se adéqua a 
esse particular modo de criar. 

Também, cabe referir a proteção constitucional dispensada no artigo 216 sobre os elementos 
que constituem o patrimônio cultural e os bens de natureza material e imaterial. Os 
conhecimentos tradicionais se ajustam ao inciso II: os modos de criar, fazer e viver. Em 
palavras de Inês Soares[12], 

por isso, os conhecimentos tradicionais são considerados pelo ordenamento jurídico brasileiro 
como gênero cultural, que abriga elementos culturais (pesca, caça, saberes sobre propriedades 
medicinais de uma planta etc.) com potencialidade de serem bens culturais brasileiros. No 
entanto, vale destacar que, além do valor de referência ligado à seara patrimonial, os 
conhecimentos tradicionais são portadores de outros valores e interesses, também relevantes 
juridicamente, inclusive para a preservação de seus elementos: de manifestação cultural, de 
exercício de direitos intelectuais, de direito ao território em que vivem as comunidades 
tradicionais, entre outros. 

  

A proteção jurídica, tanto nacional como internacional, nasceu da necessidade de promover a 
continuidade do saber tradicional, ameaçado pela homogeneização cultural, bem como, de 
garantir a distribuição dos benefícios gerados do uso desses recursos com a comunidades 
possuidoras. Sobre esse aspecto Baptista assinala: 

a apropriação de informação associada a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais pela 
indústria de biotecnologia permitiu o intenso desenvolvimento desse ramo de atividade nas 
últimas décadas. Tal desenvolvimento surgiu em dois ambientes jurídico-regulatórios de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2387



diferente natureza: o status jurídico do patrimônio genético como bem da humanidade, de 
livre acesso por qualquer pessoa para qualquer finalidade; e o sistema de propriedade 
intelectual, cuja premissa é diametralmente oposta: conhecimento e informação como 
propriedade privada, com todos os elementos inerentes a esse direito (usar, gozar, fruir, 
dispor, impedir o acesso) aplicados ao campo do intangível[13].  

  

Os principais componentes do conhecimento associado à biodiversidade são as tecnologias 
tradicionais vinculadas ao uso, conservação e preservação de ecossistemas, espécies e seus 
recursos genéticos. Neste sentido, por exemplo: as técnicas tradicionais de identificação e 
obtenção de extratos bioquímicos ou recursos genéticos de vegetais, animais e 
microorganismos para a produção de medicamentos[14]; as tecnologias de utilização 
sustentável dos recursos naturais; os usos espirituais e culturais de certas espécies; os 
melhoramentos de vegetais importantes para a agricultura e alimentação, entre outros.  

  

1.3. O desenvolvimento sustentável 

A utilização racional dos recursos naturais demarca o principal objetivo do paradigma 
político, econômico, cultural, social e ambiental recentemente introduzido na agenda da 
comunidade internacional e há muito tempo cobiçado pela natureza: o desenvolvimento 
sustentável que "é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades"[15]. 

O conceito de desenvolvimento sustentável[16], que se difunde no Relatório Brundtland em 
1987[17] e se consolida na Eco/92 com a Agenda 21 e com a adoção como princípio[18] pela 
Declaração do Rio, é um termo que abrange a sinergia das sustentabilidades ecológica, 
econômica, política, social, cultural, espacial, com vistas a promover o desenvolvimento das 
presentes gerações sem afetar as possibilidades das próximas.  

 Paulo Affonso Leme Machado refere-se ao aduzido no Relatório no sentido de que "o 
desenvolvimento sustentado pressupõe uma preocupação de eqüidade social entre as gerações, 
preocupação que deve estar presente, logicamente, numa mesma geração". Destaca ainda, a 
declaração final do Simpósio Internacional de Direito Comparado do Meio Ambiente 
realizado em Tóquio (1992) [19]: 

"o meio-ambiente global é uma herança que nós - geração atual - devemos herdar de nossos 
ancestrais e transmitir à geração futura com possibilidades de desenvolvimento. Esta 
responsabilidade nós a chamamos "responsabilidade patrimonial" segundo a fórmula do Prof. 
J. Sax. O direito ambiental global deve poder assumir esta responsabilidade patrimonial, 
qualquer que seja o problema: CO2 , floresta tropical úmida ou a diversidade biológica." 

            

Essa responsabilidade obriga, portanto, que a exploração econômica dos recursos da natureza 
atue dentro de um campo com limites bem definidos e, em tese, intransponíveis, traduzidos na 
atividade econômica responsável de forma a tratar os recursos renováveis como não-
renováveis, com parcimônia e resguardando a renovação, tendo em mira as futuras gerações. 
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Em palavras de RUIZ o desenvolvimento sustentável persegue o logro de três objetivos 
essenciais: um objetivo puramente econômico, a eficiência na utilização dos recursos e o 
crescimento quantitativo; um objetivo social e cultural, a limitação da pobreza, a manutenção 
dos diversos sistemas sociais e culturais e a eqüidade social; e um objetivo ecológico, a 
preservação dos sistemas físicos e biológicos (recursos naturais lato sensu) que servem de 
suporte à vida dos seres humanos[20]. 

No tocante à noção de sustentabilidade com três pilares - economia, sociedade e recursos 
naturais - apresentada no Relatório Nosso Futuro Comum, Gerd Winter ressalta que uma nova 
leitura deste relatório sugere que o escopo do princípio deve ser definido de forma mais 
rigorosa. Conclui Winter que o desenvolvimento sustentável significa que o desenvolvimento 
socioeconômico permanece "sustentável", visto que suportado por sua base, a biosfera. 

A biodiversidade assume assim fundamental importância, sendo que a economia e a sociedade 
são parceiros mais fracos, porquanto a biosfera pode existir sem os humanos, mas os humanos 
não podem existir sem ela. Então, o quadro esquemático dessa interrelação não seria de três 
pilares, mas sim, de um fundamento (recursos naturais) e dois pilares (economia e sociedade) 
apoiando-o.[21]    

Além dos elementos referidos, a prática necessita, segundo Almeida[22], dos seguintes pré-
requisitos: democracia e estabilidade política; paz; respeito à lei e à propriedade; respeito aos 
instrumentos do mercado; ausência de corrupção; transparência e previsibilidade do governo; 
reversão do atual quadro de concentração de renda em esferas global e local. 

Em qualquer caso, "é a presunção contrária que prevalece hoje: os recursos podem ser 
explorados de qualquer maneira, salvo que existam intensas razões para conservá-los"[23]. 

Tal presunção, com apoio na lição de Winter[24], há de ser afastada pela consideração de 
sustentabilidade forte, segundo a qual deve prevalecer pelas peculiaridades da biodiversidade 
em detrimento dos demais elementos de balanceamento (economia e sociedade), como 
princípio dotado de força normativa, uma regra e não uma mera orientação. 

O desenvolvimento sustentável pressupõe, entre outros fatores, um meio ambiente saudável, 
que dentre outros fatores, depende da preservação da biodiversidade. O estado ecológico de 
direito só se realiza numa sociedade equilibrada ecologicamente. Conforme lição de Paulo 
Affonso Leme Machado: "cada ser humano só fruirá plenamente de um estado de bem-estar e 
de eqüidade se lhe for assegurado o direito fundamental de viver num meio ambiente 
ecologicamente equilibrado".[25] 

  

2. Os indicadores de desenvolvimento sustentável 

O responsável pela coleta de informações sobre a efetivação do desenvolvimento sustentável 
é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  Em recente levantamento (2010) o 
IBGE analisou 55 aspectos ligados ao desenvolvimento sustentável, repartidos em quatro 
dimensões: ambiental, social, institucional e econômica. 

A dimensão ambiental trata da atmosfera, da terra, da água doce, oceanos, mares, áreas 
costeiras, biodiversidade e saneamento; a dimensão social trata da população, do trabalho e 
rendimento, saúde, educação, habitação e segurança; a dimensão econômica trata do quadro 
econômico e financeiro e dos padrões de produção e consumo energético do país; e a 
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dimensão institucional trata do quadro institucional, capacidade e esforço usado das 
instituições para promover as mudanças necessárias ao desenvolvimento sustentável[26]. 

Tais indicadores mostraram-se pouco auspiciosos em relação à dimensão ambiental[27], haja 
vista a constatação de que aproximadamente 20% da área florestal da Amazônia fora 
desmatada[28], assim como a situação desfavorável do Cerrado e da Mata Atlântica, sendo a 
perda de 48,37% para o primeiro[29] e de menos de 10% da área original do segundo[30]. 

Conforme referenciado, a dimensão ambiental contempla, entre outros indicadores, a 
biodiversidade, que apresenta o seu estado e variações, expressos pelo número estimado de 
espécies nativas e número de espécies ameaçadas de extinção, nos principais biomas 
brasileiros[31]. 

Podemos depreender desses dados que os avanços são, não raras vezes, modestos e 
incipientes, enquanto as mazelas permanecem persistentes por não haver um projeto 
realmente consciente e ativo. Na esfera ambiental, está claro que se faz mister iniciativas mais 
intensas para conter o aumento da deterioração ambiental, nas suas mais variadas facetas e 
sobre tudo da biodiversidade e dos saberes associados, pois a SOCIO e BIO diversidades 
encontram-se intimamente conectadas. Nesse sentido, a proteção dos saberes tradicionais e 
das comunidades que os detém requer um trabalho conjunto nas políticas e legislações de 
proteção e conservação da biodiversidade. 

  

3. A efetivação do desenvolvimento sustentável mediante o indicador biodiversidade 

Os objetivos em um instrumento jurídico são os encarregados de estabelecer o marco 
operativo no qual se desenvolverão as obrigações das Partes Contratantes. A CDB estabelece 
os objetivos de conservação da biodiversidade, utilização sustentável de seus componentes e 
repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, os 
quais estão dispostos no artigo 1º. 

Estes objetivos foram introduzidos na CDB em razão dos problemas que a perda e a 
exploração insustentável da biodiversidade causam à manutenção da biosfera, ao 
desenvolvimento sustentável e ao futuro das gerações vindouras. Ao mesmo tempo, a pressão 
do sistema econômico internacional por mercados livres vem impondo uma abertura à 
comercialização de recursos biológicos, seus princípios ativos e recursos genéticos devido aos 
incomensuráveis benefícios sociais, econômicos e ambientais que oferecem e que adquiriram 
especial importância nas duas últimas décadas a causa da expansão biotecnológica. 

Em conseqüência, a CDB reforça a necessidade de distribuir justa e eqüitativamente os 
resultados científicos, tecnológicos e mercantis provenientes da utilização destes recursos, 
sendo que este objetivo "supõe um profundo avanço sobre a situação anterior, praticamente 
baseada no livre acesso, apesar das declarações mais ou menos enfáticas de algumas 
legislações nacionais sobre a propriedade nacional destes recursos"[32]. 

              Assim sendo, os instrumentos para a efetivação do desenvolvimento sustentável por 
meio da proteção e conservação da biodiversidade estão dispostos nos objetivos - e demais 
artigos que os desenvolvem - da CDB, quais sejam: 

• a) o objetivo ambiental de conservação e utilização sustentável da biodiversidade 
(conservação in situ e ex situ da diversidade biológica e a utilização sustentável de 
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seus componentes; identificação e monitoramento; programa nacional da 
biodiversidade); 

• b) o objetivo econômico de repartir justa e equitativamente os benefícios derivados do 
uso de recursos genéticos (acesso legalmente constituído ao patrimônio genético e aos 
conhecimentos tradicionais associados para a consumação da prática de distribuir 
benefícios); 

• c) a aplicação do princípio da precaução[33]; 
• d) e o respeito, preservação e manutenção do conhecimento, inovações e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes 
à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica. 

  

4. A necessária inclusão dos saberes tradicionais associados à biodiversidade nos 
indicadores de desenvolvimento sustentável 

Uma das inumeráveis memórias coletivas são os conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade das comunidades locais e indígenas; os conhecimentos, as inovações e práticas 
consuetudinárias que usam recursos da biodiversidade. 

Durante séculos, estes povos sofreram incontáveis expropriações e com isso perderam, para as 
indústrias farmacêutica, de cosméticos, agrícola, entre outras, seus conhecimentos milenários 
e intergeracionais acerca de como utilizar e transformar um recurso natural em bem ou 
serviço ao ser humano e à natureza. Assim, sofreram impactos culturais, sociais, econômicos 
e ambientais sobre suas leis, que não sendo escritas, nem ditadas por um poder, situam-se no 
campo das práticas consuetudinárias. 

O conhecimento tradicional associado à biodiversidade integra uma gama de temas 
socioambientais que estão nitidamente desenvolvendo-se. Veja-se por exemplo, a lei que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) que, como bem relata 
Santilli, promove tanto a diversidade social quanto a diversidade biológica, e não se pode 
defender a primazia de um sobre o outro, sendo ambos tutelados constitucionalmente[34]. 

Nesse sentido, cabe também sinalizar as discussões acerca da usina hidroelétrica Belo Monte 
que culminou em uma medida cautelar outorgada pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) a favor de várias comunidades indígenas em isolamento voluntário na bacia 
do Xingu. A CIDH solicitou ao Governo Brasileiro a suspensão imediata do processo de 
licenciamento do projeto da usina e o impedimento da realização de qualquer obra 
material[35]. Além de prejudicar a vida e desenvolvimento dos povos indígenas, arrasaria 
centenas de hectares de floresta amazônica, destruindo o habitat de muitas espécies. 

É necessário entender que o objetivo de proteção não é o de isolar as comunidades e sim de 
integrá-las. As comunidades tradicionais precisam estar inseridas no contexto econômico, 
político, cultural e social e não serem percebidas isoladamente por meio de legislações ou 
políticas públicas especiais. 

Sobre essa questão, é importante desmistificar a ilusão de que os povos tradicionais vivem 
isolados em seus mundos. Tradição não remete a isolamento, e sim a um respeito e uma 
compreensão das peculiaridades individuais de cada agrupamento humano. A compreensão do 
vocábulo tradicional parte da perspectiva de Almeida ao pontuar que: 
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Embora a noção de tradição [bem como os termos daí derivados, em forma e significação] 
apareça em textos clássicos associada ao postulado de 'continuidade', conforme sublinha 
Foucault in 'Resposta ao Círculo Epistemológico' (1968), importa sublinhar que o termo 
'tradicional' da expressão 'povos tradicionais', aqui frequentemente repetida, não pode mais ser 
lido segundo uma linearidade histórica ou sob a ótica do passado ou ainda como uma 
'remanescencia' das chamadas 'comunidades primitivas' e 'comunidades dosmésticas' [...]. O 
chamado 'tradicional', antes de aparecer como referência histórica remota, aparece como 
reivindicação contemporânea e como direito envolucrado em formas de autodefinição 
coletiva". [...]. Deste ponto de vista, além de ser do tempo presente, o 'tradicional' é, portanto, 
social e politicamente construído". "Ao problematizar a historicidade da 'tradição' e 
reinterpretá-la criticamente estamos de fato produzindo uma análise arqueológica, porquanto a 
libertamos da noção de passado, remetendo-a para os conflitos contemporâneos.[36] 

            

 A relação existente entre a comunidade tradicional e o meio ambiente que a circunda é 
simbiótica. Ambas co-existem de tal maneira que a sobrevivência de um depende do outro. A 
comunidade visualiza a natureza como um ser vivo único que possui necessidades específicas, 
como ela mesma. Segundo Iáskara Saldanha, bióloga e pesquisadora do Núcleo de Apoio à 
Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras (Nupaub), da 
Universidade de São Paulo (USP), as comunidades tradicionais entendem a natureza como 
sujeito[37]. No caso dos indígenas, (comunidade tradicional de base): 

Os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Este é o princípio que norteia a 
demarcação das suas terras. Segundo a visão de mundo dos povos indígenas, a terra se 
constitui, além de base de sustento, o lugar territorial onde jazem os ancestrais, onde se 
reproduz a cultura, a identidade e a organização social própria. O acesso à terra para os índios 
representa, assim, uma condição de base que permite sua existência e reprodução enquanto 
povos, ou seja, como coletividades específicas diferenciadas.[38] 

  

Não há como se entender a perfeita relação que as comunidades possuem com a natureza, 
analisando ambas separadamente. Estas sociedades tradicionais, guardiãs de um rico e 
ameaçado saber compartilham estilos de vida particulares, fundados na natureza, no 
conhecimento dela e nas melhores práticas para conservá-la e utilizá-la sustentavelmente, 
respeitando, desse modo, sua capacidade de recuperação e conservação.  

A inserção de um indicador que aborde não somente os saberes tradicionais brasileiros, mas 
também as comunidades possuidoras, dentro do que se entende por desenvolvimento 
sustentável, é de vital importância. Sem embargo, os indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável do IBGE 2010 descrevem bem a importância de medidas que visem resguardar os 
verdadeiros sujeitos executores do desenvolvimento sustentável brasileiro, a exemplo dos 
povos indígenas. 

O IBGE afirma que a preservação deste grupo como povo com identidade cultural e 
condições de reprodução física e social é um importante indicador de amadurecimento da 
sociedade brasileira, no sentido de ela ser capaz de reconhecer o direito de existência de 
culturas diferenciadas, com valores, tradições e costumes próprios[39]. 

No entanto, se olvida de referenciar os conhecimentos desses povos e de outras comunidades 
e sua importância para o desenvolvimento da sociedade brasileira, haja vista, entre outros 
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fatores, o advento da biotecnologia que se utiliza do patrimônio genético e cultural imaterial 
brasileiro. Esses povos e seus saberes conhecem as melhores técnicas de uso da 
biodiversidade e de proteção e conservação do entorno onde vivem, de suas espécies, bem 
como dos valores, tradições, costumes e saberes que os sustentam como uma sociedade 
diversa, multicultural. 

VAN BELLEN, assegura que "os mais variados especialistas da área de meio ambiente 
afirmam que uma ferramenta de avaliação pode ajudar a transformar a preocupação com a 
sustentabilidade em uma ação pública consistente"[40]. Destarte, entender que uma 
mobilização política edificada em estratégias que visem analisar, qualificar e segmentar a 
questão da sustentabilidade é vital para que exista uma coerente e eficiente proteção dos 
conhecimentos tradicionais e das comunidades detentoras. 

Atualmente, tais comunidades são consideradas, pelo menos na questão de índices 
relacionados ao desenvolvimento sustentável, como coadjuvantes no contexto sócio-ambiental 

Portanto, não são consideradas instrumentos relevantes para avaliações relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável, tampouco seus saberes consuetudinários. Ademias, o 
conhecimento tradicional não é algo acessório ao contexto histórico e sócio-cultural de 
determinada população e sim elemento de identidade da mesma. Importante ressalvar que os 
verdadeiros praticantes do desenvolvimento sustentável, como os caiçaras, ribeirinhos, 
seringueiros, dentre outros, vivem a mercê de uma sociedade que pouco lhes valorizam e não 
lhes refletem os créditos por seus saberes e suas atitudes protetivas ao meio ambiente que os 
integram. 

Um dos aspectos que avalizam a necessidade de reconhecer a prática sistemática não-
científica é que 

"uma frente crítica, agora numa perspectiva multicultural, tem vindo a permitir o 
reconhecimento da existência de sistemas de saberes plurais, alternativos à ciência moderna 
ou que com esta se articulam em novas configurações de conhecimentos. (...) A abertura a 
uma pluralidade de modos de conhecimento e as novas formas de relacionamento entre estes e 
a ciência tem sido conduzida, com resultados profícuos, especialmente nas áreas mais 
periféricas do sistema mundial moderno, onde o encontro entre saberes hegemônicos e não-
hegemônicos é mais desigual e violento. (...) As metamorfoses da hierarquia entre o científico 
e o não científico têm sido, pois, variadas, e incluem as dicotomias monocultural/multicultural 
e moderno/tradicional; global/local; desenvolvido/subdesenvolvido; avançado/atrasado, etc. 
Cada uma delas revela uma dimensão de dominação[41]. 

  

A ideia é justamente incluir no panorama dos principais indicadores do desenvolvimento 
sustentável, as comunidades indígenas e locais e seus conhecimentos associados à 
biodiversidade. O sistema de informações permitiria conhecer mais detalhadamente, por 
exemplo, o estado e as variações dos ecossistemas, espécies e seus genes não somente nos 
principais biomas brasileiros, mas também naqueles que convivem pequenas populações (não 
somente indígenas) e que ali constroem sua identidade e organização sócio-econômica, bem 
como praticam com propriedade o cuidado com o meio de subsistência. Ademais, a ordenação 
do registro dessas informações seria capaz de assegurar, entre outros, os direitos de 
propriedade intelectual dessas populações sobre seus saberes, técnicas, inovações. 

5. Considerações finais 
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O homem produz, capta, guarda e transmite conhecimento em sua trajetória. Cria, modifica, 
atualiza seus pensamentos, desejos, atividades. Inova! Registra! Patrimonializa! Forma a 
cultura, a sua história. Um tanto se perde no caminho, outro é anotado, preservado, 
transmitido. Esse conhecimento necessita suportes para sustentar a memória coletiva ou social 
dos acontecimentos, o que ampara as relações humanas de hoje, ontem, amanhã. 

                Os conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas e locais associados à 
biodiversidade são um patrimônio, uma herança de soberana importância à sobrevivência da 
vida na Terra, especialmente porque essas comunidades são as conhecedoras por excelência 
do meio em que habitam, da biodiversidade e das melhores formas de conservá-la e utilizá-la 
sustentavelmente. Promovem o adequado desenvolvimento sustentável. 

A inserção dos saberes tradicionais e das comunidades detentoras nos indicadores tanto 
ambientais (agregados à biodiversidade) como sociais é uma das bases de uma possível 
perspectiva de desenvolvimento sustentável. Urge estabelecer critérios que garantam a 
continuidade cultural constituída, entre outros elementos, pelo saber, pela imaginação e 
inteligência tradicional, bem como a possibilidade de sobrevivência in locu das populações 
tradicionais como um significante meio de concretização da conservação e preservação do 
meio ambiente e da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável. 

  

"O conhecimento que as populações têm da floresta que habitam é verdadeiramente 
enciclopédico". Manuela Carneiro da Cunha 
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SOBREPOSIÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DE TERRAS 
INDÍGENAS 

 
SUPERPOSITION OF CONSERVATION UNITS AND INDIGENOUS LANDS 

 
 
 

ELLEN CRISTINA OENNING ROMERO 
 

RESUMO 
O século XX foi marcado no Brasil pelo reconhecimento constitucional de dois interesses 
mundialmente discutidos: o meio ambiente e os povos indígenas. Ambos foram consagrados 
na Constituição Federal de 1988. A proteção ao meio ambiente é assunto legislativo 
relativamente novo, enquanto a proteção aos povos indígenas remonta à época colonial. O 
encontro destes dois direitos gera diversas discussões a respeito da possibilidade de limitações 
recíprocas. A questão mais inquietante é o confronto da proteção extrema ao meio ambiente, 
através de unidades de conservação strictu senso, com a proteção dos povos indígenas através 
do reconhecimento do direito originário à terra, essencial para sua integridade cultural e 
identidade como povo. 
PALAVRAS-CHAVE: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO; TERRAS INDÍGENAS; MEIO 
AMBIENTE; DIREITO; POVO. 
 
ABSTRACT 
The twentieth century was marked in Brazil for the constitutional recognition of the world 
discussed two concerns: the environment and the indigenous peoples. Both were enshrined in 
the Constitution of 1988. Protecting the environment is relatively new subject of legislation, 
while the protection of indigenous peoples dates back to colonial times. The meeting of these 
two rights raises several discussions about the possibility of reciprocal limitations. The most 
unsettling is the juxtaposition of extreme protection to the environment, through conservation 
units in the strict sense, with the protection of indigenous peoples by recognizing their 
original rights to land, essential to their cultural integrity and identity as a people. 
KEYWORDS: CONSERVATION UNITS; INDIGENOUS LANDS; ENVIRONMENT; 
LAW; PEOPLE. 
 
 

SUMÁRIO. Introdução - 1. Unidades de Conservação. 1.1 O SNUC e o socioambientalismo. 
2. Terras Indígenas. 3. Sobreposição. 3.1 Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 
Considerações Finais. Referências. 

  

  

  

Introdução 
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O século XX foi marcado no Brasil pelo reconhecimento constitucional de dois interesses 
mundialmente discutidos: o meio ambiente e os povos indígenas. Ambos foram consagrados 
na Constituição Federal de 1988. 

A proteção ao meio ambiente é assunto legislativo relativamente novo, enquanto a proteção 
aos povos indígenas remonta à época colonial. O encontro destes dois direitos gera diversas 
discussões a respeito da possibilidade de limitações recíprocas. 

A questão mais inquietante é o confronto da proteção extrema ao meio ambiente, através de 
unidades de conservação strictu senso, com a proteção dos povos indígenas através do 
reconhecimento do direito originário à terra. Poderia tal direito existente desde sempre ser 
restringido pela Constituição nova? Deveria o interesse de todos pela preservação ambiental 
prevalecer sobre os direitos das minorias étnicas brasileiras? 

O objetivo deste paper é analisar rapidamente os institutos unidades de conservação e terras 
indígenas e as controvérsias que surgem quando eles se sobropõem. 

  

1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

  

A idéia de Unidade de Conservação é a concretização da evolução do pensamento humano 
sobre a natureza. Falece a idéia da natureza romantizada[1] e surge, além da noção de meio 
ambiente como um sistema integrado de elementos bióticos e abióticos, também o 
reconhecimento da necessidade de se preservar a biodiversidade, ou a diversidade dos 
elementos bióticos, biológicos. 

Os primeiros parques nos Estados Unidos[2] e mesmo no Brasil[3] tinham a função de 
preservar a natureza ainda sob o ponto de vista romântico. Visavam preservar a paisagem 
intocada para a apreciação humana nos momentos de lazer e descanso. 

As nações ricas e industrializadas despertaram, perceberam a degradação ambiental causada 
por seu modelo de crescimento econômico, que acarretou progressiva escassez de recursos 
naturais, e se reuniram na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 
de 1972, em Estocolmo. 

Este foi o marco inicial para o desenvolvimento do direito ambiental. Há que se reconhecer 
que em muitos países, inclusive no Brasil, houve um desenvolvimento muito anterior a essa 
data. Mas foi apenas em Estocolmo, em 1972, que se teve uma visão holística sobre o meio 
ambiente, em que não se focou apenas um elemento deste complexo sistema. 

Os reflexos da Conferência de Estocolmo no Brasil são percebidos principalmente na criação 
de órgãos ambientais e na edição da Lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 
Entretanto o reflexo mais importante ocorreu na promulgação da Constituição Federal de 
1988. 

A preocupação com o meio ambiente é exposta principalmente no artigo 225, que fornece um 
direito fundamental ao meio ambiente sadio. Para garantir a efetividade deste direito é 
atribuído ao poder público, dentre várias incumbências, o dever de definir, em todas as 
unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2401



protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 

A Convenção da Diversidade Biológica traz em seu artigo 2º a definição de área protegida: 
Área protegida significa uma área definida geograficamente que é destinada, ou 
regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação. 

Márcia Dieguez Lauzinguer conceitua espaços especialmente protegidos como qualquer área 
sobre a qual incida proteção jurídica de alguns ou de todos os bens ambientais ali 
presentes[4]. 

Desta forma, os espaços especialmente protegidos pela Constituição Federal englobam tanto 
as unidades de conservação strictu senso como outras áreas, como as áreas protegidas pelo 
Código Florestal (área de proteção permanente e reserva legal), terras indígenas e biomas 
constitucionalmente protegidos[5]. 

A Lei n. º 9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC e 
regulamentou as unidades de conservação brasileiras. As unidades de conservação já 
existentes, criadas sob a égide da legislação esparsa anterior, que não pertençam às categorias 
criadas pela lei, tiveram um prazo para serem reavaliadas e adequadas a uma categoria 
conforme a sua destinação (art. 55). 

A legislação brasileira define Unidade de Conservação como um espaço territorial e seus 
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 
sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.[6] 
Elas são divididas em duas categorias: proteção integral e de uso sustentável. 

As unidades de proteção integral têm objetivo de conservar e preservar a natureza. 
Preservação significa a proteção da natureza intocada, ou seja, sem nenhuma interferência 
humana. Já conservação visa à proteção ambiental, mas não exclui o elemento antrópico. As 
unidades que visam à conservação permitem o uso indireto, ou seja, aquele que não envolve 
consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, como, por exemplo, a visitação 
pública. 

As unidades de uso sustentável têm por escopo compatibilizar a conservação da natureza com 
o uso sustentável de parcela dos seus recursos. Uso sustentável nos termos da Lei do SNUC é 
a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. (art 2º, XI). 

  

1.1 O SNUC e o socioambientalismo 

  

O sociambientalismo surgiu em meados da década de 80 no Brasil, durante o processo de 
redemocratização do país. Num contexto de preocupação ambiental pós Estocolmo/1972 e da 
inacabável preocupação social, estes dois movimentos, ambiental e social, se unem na luta 
pelos objetivos comuns. Os dois movimentos partilhavam a contraposição ao sistema que 
tinha, ou melhor, tem por fundamento e paradigma o individualismo proprietário. 
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Na época, a Aliança dos Povos das Florestas, que reunia seringueiros, povos indígenas e 
outras populações tradicionais das florestas, se articulava politicamente para defender o modo 
de vida das populações tradicionais e dos povos indígenas contra a degradação ambiental, 
acarretada principalmente pelo desmatamento e pela exploração depredatória. 

Os ambientalistas passaram a entender que a proteção da natureza intocada não era a medida 
mais apropriada e que a permanência de populações, que possuem como atividades 
tradicionais a exploração na natureza de forma sustentável, era benéfica tanto para o meio 
ambiente quanto para as próprias pessoas. De fato, estas populações vivem do cultivo de 
subsistência e do extrativismo, atividades que preservam a biodiversidade e ensejam a 
proteção da sociodiversidade. 

O socioambientalismo parte da premissa de que não há contraposição entre o meio natural e o 
meio antrópico. O homem faz parte da natureza. Não se tratam de elementos dissociáveis. 

Juliana Santilli afirma que o movimento influenciou a Constituição Federal de 1988 e também 
a legislação infraconstitucional, principalmente a Lei do SNUC (Lei n.º 9985/2000). 

Apesar da maioria das categorias de unidades de conservação ser de cunho conservacionista, 
há certa influência socioambiental. Dentre os objetivos do SNUC estão a [v]alorização social 
e econômica da diversidade biológica (art. 4º, XI), a proteção dos recursos naturais 
necessários à subsistência de populações tradicionais e o respeito e valorização do seu 
conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente (art. 4º, XIII)[7]. 

A lei assegura e incentiva a participação das comunidades locais na criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação[8]; garante às comunidades locais, cuja subsistência 
dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, 
o acesso controlado aos recursos, meio de subsistência alternativos ou a justa indenização[9]; 
assegura a justa e equitativa distribuição dos custos e benefícios decorrentes da criação das 
unidades de conservação entre a sociedade em geral e as populações locais afetadas. 

A principal influência do socioambientalismo no SNUC são as categorias de unidades de 
conservação de uso sustentável, principalmente as Reservas Extrativistas e as Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável. 

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e 
na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de 
vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 
unidade (art. 18). 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações 
tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos 
naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade 
biológica. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a 
natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução 
e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das 
populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as 
técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações (art. 20, caput e §1º). 
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Essas duas espécies de unidade de conservação foram criadas levando em consideração a 
relação dos povos tradicionais com a territorialidade, a ocupação, o uso, o controle e a 
identificação do povo com o território e também os vínculos sociais, simbólicos e rituais das 
populações com os ambientes biofísicos. 

  

2 TERRAS INDÍGENAS 

  

A Constituição Federal de 1988 foi o marco legislativo para a proteção ambiental e 
socioambiental. Um avanço significativo foi a constitucionalização do direito dos povos 
indígenas às suas terras de uma forma justa. 

A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma integracionista que vigia até então. 
Até a promulgação da Constituição Cidadã, o direito brasileiro seguia a política de tentativa 
de integração dos indígenas à sociedade nacional. O espírito da lei era o de transformar o 
índio em cidadão brasileiro, retirando-o do seio de sua comunidade, dos seus costumes, 
crenças, sua cultura, enfim, tornando-o um não-índio. Desta forma o destino preconizado para 
os povos indígenas até 1988 no Brasil era a extinção. Esta visão integracionista se contrapõe 
explicitamente à nova ordem constitucional. 

A Constituição Democrática de 1988 revolucionou a relação entre o Estado e os povos 
indígenas porque reconheceu o direito deles permanecerem como índios, com seus costumes, 
suas terras, sobretudo conservando a sua identidade. 

Os avanços constitucionais incluem o reconhecimento da organização, os usos, costumes, 
religiões, línguas e crenças dos povos indígenas, ou seja, o reconhecimento do 
multiculturalismo do Estado brasileiro e do direito à integridade cultural dos povos indígenas. 

Pela primeira vez, em nível constitucional, admitiu-se no Brasil que existem direitos 
indígenas coletivos, seja reconhecendo a organização social indígena, seja conferindo à 
comunidade o direito de opinar sobre o aproveitamento dos recursos naturais e o de postular 
em juízo. 

E reconheceu o direito originário à terra, cuja amplitude foi delineada de forma ampla, de 
modo que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem as terras habitadas em 
caráter permanente, as terras utilizadas para as atividades produtivas, as terras imprescindíveis 
à conservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as terras necessárias à 
reprodução física e cultural, segundo os usos, costumes e tradições dos povos indígenas (art. 
231), além do usufruto exclusivo das riquezas do seu solo e águas. 

O instituto Terra Indígena não se encaixa no direito individualístico vigente, pois se destina à 
preservação do habitat de sociedades que se organizam social, econômica e culturalmente de 
maneira diferenciada da sociedade nacional. 

Muito mais que a terra ser a base material para a sobrevivência física e cultural, a noção de 
territorialidade é tão importante para um povo cuja cultura é muito íntima do meio ambiente, 
que dissociá-los seria lhes extinguir a identidade. A natureza é a mãe provedora de tudo 
necessário para viver, é de onde provem a cosmologia e a religião. A espiritualidade tem 
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fundamento na natureza, de onde surgem os espíritos, os seres mitológicos ou mesmo é onde 
permanecem as almas dos antepassados. 

Os povos indígenas estão inseridos no meio natural, tanto quanto o meio natural está presente 
neles. É uma relação de reciprocidade: o meio natural é o mundo dos povos indígenas, e os 
povos indígenas vivem numa relação harmoniosa com o meio natural, de forma a não destruí-
lo e perpetuando a sua existência, tão ameaçada pela sociedade dita "civilizada". 

É claro que seria muita ingenuidade crer que os povos indígenas não possam adotar posturas 
degradadoras do meio ambiente. Entretanto, a regra é a convivência harmônica e o contrário 
geralmente é fruto da influência externa à comunidade. Também é errônea a ideia de que os 
povos indígenas não exploram a natureza, muito pelo contrário, tudo o necessário para a 
sobrevivência física, social, cultural e espiritual é fornecido pelo meio ambiente, e existe 
cultivo, coleta, extração de madeira, comércio e trocas. Mas, esta exploração ocorre de forma 
sustentável. 

A sustentabilidade pressupõe que as atividades humanas se desenvolvam de forma que não 
esgotem o meio natural necessário para suprir as necessidades das presentes e futuras 
gerações. É dessa maneira que a maioria dos povos indígenas maneja o ambiente em que 
vivem: explorando o necessário para as suas necessidades presentes, porém, não destruindo o 
que garantirá a satisfação das suas necessidades presentes e futuras, destas e das próximas 
gerações. 

Há diversos exemplos de povos indígenas da Amazônia que têm conhecimento dos processos 
ecológicos que mudam constantemente a floresta. Estes povos têm a floresta em sua memória 
coletiva, não só como os campos limpos pelos antepassados, os lugares de casas abandonadas 
e as viagens em caminhos bem traçados. Sua história está gravada no mosaico de habitats que 
rodeia as suas casas e que se estende para muito além dos seus territórios de caça distantes. 
Eles percebem o seu próprio papel nos processos que formam a floresta e os recursos ali 
encontrados.[10] 

Alguns pesquisadores documentaram o fato de que alguns povos indígenas da Amazônia 
moldaram de forma significativa as florestas onde residem. Os Quíchuas, do Equador, alteram 
a gama de espécies que florescem em suas roças. Suas decisões constroem um profundo 
conhecimento do uso das plantas e da população biológica e são baseadas em preferências 
culturais e individuais. Eles escolhem as espécies conforme o uso que fazem delas e conforme 
a possibilidade de proximidade com suas culturas. Os Quíchuas transplantam mudas, ou 
mesmo árvores grandes, das espécies que desejam e que não são encontradas nas 
proximidades e as protegem com suas plantações.[11] 

Este tipo de conhecimento, o conhecimento tradicional, foi reconhecido internacionalmente 
como fonte de contribuição para o desenvolvimento sustentável global através do uso 
sustentável da diversidade biológica. Leia-se o art. Artigo 8(j) da Convenção da Diversidade 
Biológica[12]: 

  

"[Cada país deve] Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e 
manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas 
com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da 
diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação 
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dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição eqüitativa 
dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas" [13]. 

  

A obrigação estatal de respeitar, preservar e manter práticas indígenas deve ter um 
componente territorial que estenda a proteção ao meio ambiente natural necessário para 
subsidiar tais práticas. 

A proteção ao meio natural não se limita apenas à preservação das práticas indígenas que 
possam contribuir para o uso sustentável dos recursos naturais de forma ampla. Diante de 
realidade de culturas baseadas num relacionamento harmonioso com a natureza, garantir 
proteção ao meio ambiente das terras indígenas significa proteger e subsidiar a cultura 
indígena, cuja integridade é seu direito fundamental. 

Daqui decorre a importância da demarcação das terras indígenas, já que antes de proteger o 
meio natural que constitui o habitat dos povos indígenas brasileiros, faz-se necessário o 
reconhecimento e proteção dos limites dos territórios destes povos. Importância esta 
reconhecida na Constituição vigente e também internacionalmente. 

A Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas 
e Tribais[14] é o único instrumento internacional vinculativo (hard law) sobre os povos 
indígenas e fornece a base do direito à terra indígena: 

  

"1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser 
adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não 
estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso 
para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial 
atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. 

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que 
os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos 
de propriedade e posse. 

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional 
para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados."[15] 

  

A Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e 
Tribais constrói a preservação das terras indígenas como uma condição necessária para a 
sobrevivência dos povos indígenas como grupos sociais distintos. Esta distinção é baseada, 
pelo menos em parte, na visão tradicional da administração ambiental dos povos indígenas. 

  

  

3 SoBREPOSIÇÃO 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece um regime jurídico sólido de proteção aos direitos 
indígenas. Os atos de demarcação e reconhecimento oficial dos territórios indígenas se 
destinam a proteger o espaço coletivo habitado pelos povos indígenas, e a assegurar-lhes o 
exercício de direitos originários sobre eles e têm, portanto, natureza declaratória, pois se 
limitam a reconhecer direitos preexistentes.[16] 

Os territórios indígenas distinguem-se, portanto, das demais unidades de conservação, criadas 
por ato do poder público de natureza constitutiva. É o poder público quem define a categoria, 
a localização e os limites das unidades de conservação a serem criadas, no objetivo de 
cumprir suas incumbências para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado.[17] 

A política de conservação da biodiversidade não pode ignorar a importância das terras 
indígenas para a sua consecução. Segundo Juliana Santilli 40% (quarenta por cento) das áreas 
de extrema importância biológica e 36% (trinta e seis por cento) das áreas de muita 
importância biológica da Amazônia estão em terras indígenas[18]. 

Em muitos casos, projetos e atividades de conservação ambiental são de interesse dos 
próprios povos indígenas, que são fortemente pressionados a se envolver em atividades 
predatórias e ilegais de recursos naturais em seus territórios, diante da ausência de alternativas 
econômicas. 

É por isto que Marés de Souza Filho afirma que as terras indígenas são elas mesmas uma 
espécie de unidade de conservação[19]. As terras indígenas, em regra, são bolsões de 
preservação ambiental. Basta olhar o mapa da florestação da Amazônia e se nota a degradação 
dos entornos das terras indígenas.[20] 

Segundo o autor, as características jurídicas muito especiais das terras indígenas se diferem 
muito das outras unidades de conservação porque sua finalidade é preservar um tipo de uso 
culturalmente estabelecido, referente ao povo que a habita. 

Confrontam-se aqui dois institutos jurídicos muito diferentes. Seus objetivos se distanciam na 
medida em que a noção de meio ambiente se distancia da humanidade e da cultura. 

A visão predominante é o modelo idealizado no dualismo moderno que separa natureza e 
sociedade[21]. Apesar de interesses táticos comuns, as relações com a natureza por parte das 
minorias étnicas e dos movimentos ecologistas são totalmente distintas. Nas palavras de 
Maria Inês Ladeira: 

"A relação das sociedades dominantes com a natureza é uma relação de tutela, e implica em 
reconhecê-la como entidade que merece proteção e respeito por ter sido desrespeitada e 
maltratada, e ser passível de continuar a ser. É preciso pois estabelecer normas que definem 
deveres aos homens e direitos aos seres da natureza, estendendo-lhes os direitos definidos nos 
princípios jurídicos que regem as pessoas. O próprio conceito de natureza que atribuímos às 
sociedades indígenas pode ser questionado, pois não haveria lugar para a natureza em uma 
cosmologia que confere a animais e plantas atributos, comportamentos e códigos morais da 
humanidade. ‘O que aqui chamamos de natureza não é um objeto que deve ser socializado, 
mas o sujeito de uma relação social' (Descola, 1998 e 2000)".[22] 
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Assim, é possível notar a clara distinção da representatividade da natureza para a "visão 
ocidental" e a visão da maioria dos povos indígenas. De um lado a natureza é objeto, 
maltratado pela ganância dos tempos modernos, que merece ser reconhecido como sujeito de 
direitos para a garantia de sobrevivência da humanidade. Muitas vezes a proteção dada é 
fragmentada, pois a visão ocidental identifica separadamente os elementos naturais. 

De outro lado, a natureza é um sujeito social, faz parte do cotidiano e possui atributos 
humanos. Para o povo Guarani, por exemplo, a floresta é a entidade maior que reúne todos os 
elementos naturais em profunda simbiose, o que implica uma relação direta entre os seus 
povoadores, inclusive os humanos. Todavia a noção de natureza (floresta) não é abstrata, pois 
é espaço concreto e vital em sua integridade.[23] 

A ordem constitucional brasileira ao mesmo tempo em que prevê a qualidade ambiental 
mínima como direito fundamental de todos, também reconhece e confere proteção aos povos 
indígenas em toda a sua diversidade física e complexidade cultural. E o que se questiona é a 
efetividade da proteção ambiental através da criação de unidades de conservação, pois 

  

"Infelizmente, inúmeras unidades de conservação, destacando-se os parques nacionais e 
estaduais, subsistem criadas "apenas no papel", sem que o Poder Público tenha executado 
qualquer ação[[24]] voltada para a implantação do espaço protegido. São rotineiras as 
denúncias de degradação dessas áreas que permanecem, quase sempre, sob domínio 
particular."[25] 

  

3.1 Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

  

O Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu sobre a demarcação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol[26]. Este julgado abriu precedentes em diversos aspectos relacionados a 
terras indígenas, sendo um deles em relação à sobreposição com unidades de conservação. 

Dentre as diversas condições impostas para a demarcação contínua da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol e para todas as demarcações futuras, estão: 

  

"(viii) o usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica sob a 
responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; 

[...] 

(x) o trânsito de visitantes e pesquisadores não-índios deve ser admitido na área afetada à 
unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade;" 
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A demarcação contínua da Terra Indígena Raposa Serra do Sol coaduna perfeitamente com a 
previsão constitucional que reconhece o direito à terra indígena e ao usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. No entanto a decisão peca ao 
condicioná-la à restrição de direitos. 

As condições impostas pelo STF acima transcritas são também afrontas claras ao direito à 
participação e à consulta dos povos indígenas em todas as medidas com potencial de afetá-los. 

A entrada de pessoas estranhas em terras indígenas, sem o consentimento de seus habitantes, 
afronta não apenas a sua autodeterminação, autogoverno, autonomia e participação/consulta, 
como colocam em risco a integridade ecológica do território e a integridade biológica e 
cultural do povo. 

A opção de relacionar-se com outras pessoas deve ser tomada pelo próprio povo e não ficar a 
cargo do governo. Não é lógico restringir a autonomia de um povo indígena para permitir o 
trânsito de visitantes e pesquisadores livremente, conforme o Instituto Chico Mendes 
consagrar conveniente. Mesmo antes desta restrição inconveniente surgir no ordenamento 
jurídico brasileiro através do STF, nunca foi impossível visitar ou pesquisar em uma terra 
indígena, desde que houvesse o consentimento do povo. 

Qual é a legitimidade de um instituto de proteção ambiental para controlar o acesso de 
terceiros a uma área de terra indígena? Os direitos dos povos indígenas à terra são originários, 
e assim são reconhecidos pela ordem constitucional, somado aos seus usos, em regra, 
sustentáveis, não dão ensejo a esta restrição da territorialidade indígena em nome do meio 
ambiente. 

A própria Constituição estabelece restrições ao usufruto dos povos indígenas. Essas restrições 
não são específicas, ou seja, não se aplicam apenas às terras indígenas. Elas se aplicam a 
todos os brasileiros proprietários ou usufrutuários, e se referem à exploração dos recursos 
hídricos e dos recursos minerais. 

O aproveitamento dessas riquezas naturais depende de consulta aos povos afetados de forma 
que eles possam influenciar na decisão. É isto que estabelece a Constituição ao prever que a 
exploração destes recursos naturais depende de autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas e garantindo-lhes a participação nos resultados. 

Colocar o usufruto exclusivo dos recursos naturais pelos índios sob a responsabilidade do 
órgão de proteção ambiental é uma violação ao próprio direito de usufruto indígenas, do 
direito à terra e à autodeterminação. 

O que significa estar sob responsabilidade de outrem? Significa ser administrado, orientado 
ou supervisionado? 

Não se discute o fato de que os índios que residem no Brasil devem seguir a legislação 
brasileira, sendo as infrações discutidas pontualmente, caso a caso, considerando as normas 
do próprio povo e a proteção à sua integridade cultural. Isso significa que a legislação 
ambiental também deve ser seguida no âmbito das terras indígenas, exceto no que conflite 
com a cultura tradicional do povo, em consonância com a proteção constitucional. 

Para Souza Filho, as incumbências do Poder Público para assegurar a efetividade do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225, §1° da CF, não implicam 
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em restrições aos direitos indígenas, mesmo porque não se admitiria a ocorrência de conflitos 
de normas emanadas do poder constituinte originário. Em suas palavras: 

  

"[...] não há limitação ambiental para o uso de suas terras quando diretamente para seu 
sustento físico e cultural do próprio povo indígena. [...] Já, quando se trata de produção de 
excedentes, nas normas gerais de proteção incidem sobre as terras indígenas, proteção da mata 
ciliar, topos de morros, caça de animais etc., mas é defeso ao poder público a criação de 
restrições específicas [...]".[27] 

  

Considerando este pensamento do ilustre autor, o máximo que é possível extrair desta 
condição é que o órgão ambiental em questão teria a competência para dialogar com os povos 
indígenas para orientar sobre determinadas práticas que por qualquer motivo possam ser não-
sustentáveis. Entender de outra forma afrontaria de modo grosseiro o direito dos povos 
indígenas de desenvolverem-se do seu modo, ou seja, afrontaria a autodeterminação. 

Como bem afirmou Anaya[28], estas condições contrariam diversos tratados e normas de 
direito internacional que o Brasil se comprometeu a cumprir. As disposições constitucionais 
deveriam ser interpretadas em consonância com as normas internacionais pertinentes. 

O Artigo 27 º da Declaração das Nações Unidas afirma o direito dos povos indígenas de 
"possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos" que 
tradicionalmente ocupam, por sua vez, a Convenção 169 da OIT declara em seu artigo 14, "Os 
direitos de propriedade e posse dos povos em questão sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam devem ser reconhecidos." 

À luz dessas normas internacionais, que o Brasil comprometeu-se a cumprir, os povos 
indígenas devem efetivamente gozar de direitos equivalentes à propriedade sobre suas terras e 
os interesses do Estado na propriedade das terras indígenas devem funcionar apenas como um 
meio de proteção e não como um meio de interferência. 

Segundo o relatório da ONU sobre soberania dos povos indígenas sobre recursos naturais as 
leis e os sistemas legais que arbitrariamente declararem que os recursos que pertencem aos 
povos indígenas são de propriedade do Estado são discriminatórios contra os povos indígenas, 
cuja posse dos recursos antecede o Estado, e são, portanto, contrários ao direito internacional. 
As leis do Estado e as políticas que arbitrariamente negar ou limitar os interesses dos povos 
indígenas sobre os recursos naturais existentes em suas terras parecem ser resquícios de 
colonialismo que deveria ser abandonada.[29] 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As unidades de conservação são implantadas em espaços que merecem proteção devido a seus 
atributos naturais. As terras indígenas decorrem do reconhecimento constitucional do direito 
originário dos povos indígenas sobre seus territórios tradicionais. 
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De um lado temos a proteção da natureza intocada e de outro a proteção de povos que 
sobrevivem da natureza. Ambos objetivos não devem ser antagônicos, eles devem coexistir. 

O que não se admite é que em prol da proteção ao meio ambiente, muitas vezes ineficiente, se 
restrinja os direitos garantidos pela Constituição e pelas normas internacionais provenientes 
dos sistemas de proteção aos direitos humanos dos quais o Brasil faz parte. 

É sabido que os índios não são incapazes e devem responder pelos seus atos ilícitos, portanto, 
não há que se submeter o exercício de seus direitos tradicionais às condições impostas pelos 
órgãos ambientais. 

Melhor do que restringir a sobrevivência dos povos indígenas como tais - leia-se 
sobrevivência cultural, identidade - é garantir a proteção ambiental do entorno das terras 
indígenas, por exemplo, já que em muitas vezes a degradação que ocorre no interior das terras 
indígenas decorre da pressão ou da degradação exercida nos seus limites. 

Melhor é dar apoio a iniciativas sustentáveis indígenas. Não se pode tornar invisível o fato de 
que os povos indígenas brasileiros hoje, em sua maioria, possuem necessidades materiais que 
não são supridas pela natureza: eles estão inseridos na ordem econômica. É neste contexto que 
as normas ambientais se aplicam aos povos indígenas, como a quaisquer outras pessoas. 

Enfim, a melhor solução é o diálogo, pois o meio ambiente sadio e equilibrado é direito de 
todos e a integridade cultural dos povos indígenas também. 
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THE ECOLOGICAL SUSTAINABILITY 
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RESUMO 
O presente estudo analisa a tributação como um instrumento para se atingir maiores níveis de 
excelência nas atuais políticas públicas ambientais. O ensaio teoriza que o Estado possui um 
papel fundamental no desenvolvimento de um crescimento sustentável. Isso pode ser 
comprovado na medida em que o Estado pode premiar setores econômicos que desenvolvam 
atividades inofensivas ou menos agressivas ao meio ambiente, ao passo que pode 
desestimular atividades ambientalmente destrutivas, mediante instituição ou adequação de 
tributos. O trabalho enfoca particularmente os problemas ambientais ocasionados pelo 
excesso de dióxido de carbono e sua correlação com os automóveis, a fim de propor a 
utilização do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) como um 
modulador ambiental. O trabalho analisa ainda a renúncia de receita e suas consequências à 
luz da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O artigo conclui que ao 
variar a alíquota do IPVA de acordo com a potencialidade poluidora do automóvel, tal ação 
deve desestimular a aquisição e uso de veículos poluentes e, por outro lado, estimular a busca 
por fontes de energia mais limpas. Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa explicativa, 
qualitativa, indutiva e construída a partir de análises bibliográficas.  
PALAVRAS-CHAVE: IPVA; PRESERVAÇÃO AMBIENTAL; POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA; EFEITO ESTUFA. 
 
ABSTRACT 
The present study analyzes the taxation as a tool to achieve higher excellence in today’s 
environmental public policies. The work theorizes that the State has a fundamental role in the 
development of a sustainable growth. It can be seen by its power to reward harmless or less 
offensive environmental activities and to control environmental destructive activities by 
imposing and adapting taxes. The work focuses specially on the environmental issues caused 
by the exceeding use of carbon dioxide and its correlation to the automobiles utilization. 
aiming to propose the utilization of the Motor Vehicle Property Tax (IPVA) as an 
environmental modulator. The work still analyzes the revenue denial according to the 
Complement Law nº 101/01 (Fiscal Liability Law). In conclusion, the article ends by 
suggesting that the IPVA variation, which should be based on the automobile polluter 
potentiality, should prevent the acquisition and use of polluting vehicles and stimulates the 
search for cleaner energy sources. As far as methodology is concerned, the research is 
explicative, qualitative, inductive and it was built from bibliographical analysis. 
KEYWORDS: IPVA; ENVIRONMENTAL PRESERVATION; ATMOSPHERIC 
POLLUTION; GREEN HOUSE EFFECT. 
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INTRODUÇÃO 

Se a humanidade pudesse traduzir em algumas palavras o que representa a 

contemporaneidade para elas, certamente a expressão “crise” seria pronunciada com alta 

frequência. As nações vivem um período de crise que se manifesta em múltiplas dimensões, 

tais como a institucional, a política, a moral e a ambiental. 

Enredados num paradigma de crescimento econômico e industrial a qualquer custo, a 

humanidade maximizou a exploração dos recursos naturais. Em virtude desse quadro de 

irresponsabilidade organizada, a sociedade agora se vê assolada por ameaças e riscos 

imprevisíveis, incontroláveis e de difícil responsabilização, pela ausência de critérios seguros 

que estabeleçam uma relação de causalidade. Eis as características de uma sociedade de risco 

global.   

Entre os mais prementes problemas ambientais gerados pelo modelo de exploração 

econômica estão a poluição atmosférica e o aquecimento global, uma vez que possuem letal 

poder de destruição da vida no planeta. À guisa de ilustração, com o aquecimento dos 

oceanos, inúmeras espécies de corais estão desaparecendo, as calotas polares estão derretendo 

e algumas ilhas estão fadadas ao desaparecimento com o consequente aumento do nível 

marinho. Tais males são causados em grande parte pelo dióxido de carbono emitido por 

bilhões de veículos automotores em circulação no Brasil e no mundo.  

Diante desse quadro funesto, indaga-se sobre o papel do Estado e da ação 

governamental na reversão dessa tendência. É bem verdade que o dever estatal de proteção 

ambiental encontra guarida no artigo 225 constitucional, tendo em vista que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações é um direito fundamental de 

natureza difusa. 

Dentre os instrumentos de que se pode valer o Poder Público para a preservação 

ambiental, está a possibilidade de constituição ou de aplicação de tributos voltados para uma 

função extrafiscal, i.e., para estimular ou desestimular comportamentos sociais. Não se trata 

de mais um pretexto para onerar ainda mais a já pesada carga tributária brasileira, mas de uma 

política fiscal voltada efetivamente para a proteção ambiental, por meio de isenções e prêmios 

para os que se conduzam de forma ambientalmente responsável. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar especificamente o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tributo arrecadado pelo Estado, sendo parte de 

sua verba repartida entre o município. Teoriza-se que o referido imposto pode se converter 
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num hábil mecanismo de preservação ambiental e de melhoria da qualidade do ar. Em síntese, 

é o que se busca enfrentar no presente trabalho.  

1 A URBANIZAÇÃO DE RISCO E OS PROBLEMAS AMBIENTAIS LIGADOS À 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA  

Conforme preconiza Afonso da Silva, a cidade é uma unidade de natureza urbana, 

composto por um sistema político-administrativo, econômico não-agrícola, familiar e 

simbólico como sede do governo municipal. A população não é relevante para a 

caracterização de uma cidade. É simplesmente um núcleo urbano, sede do governo 

municipal.1 Urbanização é o processo mediante o qual os assentamentos urbanos crescem e se 

desenvolvem, com o aumento total do número de habitantes.1  

Embora as primeiras cidades tenham surgido há mais ou menos 5.500 anos, as 

sociedades urbanizadas representam um estágio novo e apresentam populações de dimensões 

nunca atingidas.1 Antes de 1850 nenhuma sociedade poderia ser classificada como 

dominantemente urbana. A Europa era uma região quase completamente agrária, mas tal 

conformação se alterou profundamente com a urbanização deflagrada após a Revolução 

Industrial inglesa no século XVIII.1  

Com o advento da máquina e da produção industrial em série, a estrutura econômica 

transformou-se completamente, concentrando-se no consumo e na circulação do capital. As 

cidades, ao albergarem grandes indústrias, passaram a ser polos de atração populacional. O 

campo empobreceu-se e esvaziou-se. O consumo, pedra de toque da circulação de riquezas no 

capitalismo, tornou-se cada vez mais estimulado pelo marketing, pela concorrência entre as 

empresas e pelo vertiginoso avanço da ciência e da tecnologia.  

A reconfiguração do processo produtivo e do sistema econômico produziu uma 

miríade de conflitos, outrora desconhecidos das instituições, os quais insurgiram de maneira 

repentina e demandaram modelos diferenciados de atuação institucional, conjugados com a 

especificação de novas diretrizes políticas da parte dos Estados.1 A ciência e tecnologia, que 

buscavam resolver as limitações humanas e gerar uma maior qualidade de vida para a 

humanidade, enredaram-se numa teia de ameaças e riscos imprevisíveis e insondáveis, os 

quais se voltam contra a sociedade, num efeito reflexivo. 1 

Desse modo, se por um lado o capitalismo industrial tem proporcionado um 

significativo avanço da tecnologia e uma maior habilidade no sistema de apropriação de 

riquezas e circulação de bens, por outro lado, expõe a sociedade a inúmeras ameaças 

originadas de diversas fontes, porém, de difícil identificação das relações de causalidade.1 
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O mais agravante é que tais ameaças são invisíveis e imprevisíveis, sendo a sua 

observação somente possível quando suas consequências já produziram prejuízos à 

população, impedindo uma reação institucional em caráter preventivo.1 O risco pode ser 

conceituado como os perigos gerados pela civilização, que não podem ser socialmente 

delimitados no espaço ou no tempo, de maneira que as condições básicas e princípios da 

modernidade industrial, tais como uma racionalidade e controle linear, técnico e econômico 

são burlados e anulados.1  

Adiciona-se a toda esta configuração o conceito de irresponsabilidade organizada, a 

qual se caracteriza pelo reconhecimento da catástrofe por parte das instituições sociais. 

Todavia, essas mesmas instituições paradoxalmente negam a existência e a origem dos riscos, 

evitando a responsabilização, sindicância, prevenção e controle.1 

O advento da sociedade de risco e o massivo processo de urbanização produziram o 

esgotamento dos recursos naturais e as mais deletérias formas de degradação ambiental.1 No 

Brasil os reflexos da Revolução Industrial chegaram com algum atraso. Mas a partir de 1940, 

o crescimento econômico promoveu a urbanização de maneira acelerada e pujante, 

reconfigurando a infraestrutura dos principais centros urbanos brasileiros.  

Nesse processo tem-se gerado consequências ecológicas desagradáveis, como, por 

exemplo, a poluição atmosférica. Segundo Mário Rohde, esse fenômeno decorre da queima de 

combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão mineral e de derivados do petróleo (gasolina 

e diesel). A queima destes produtos tem lançado uma grande quantidade de monóxido e 

dióxido de carbono na atmosfera.1 Desse modo, a poluição atmosférica, em sua maior parte, 

origina-se do uso de veículos movidos a processos de combustão.1  

Numa entrevista à Revista Veja online, o médico patologista do Hospital das Clínicas 

de São Paulo e pesquisador do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, Dr. Hilário 

Saldiva, apresenta dados estatísticos alarmantes sobre a péssima qualidade de vida do 

paulistano. Segundo ele, “nos dias de maior poluição na cidade de São Paulo, de cada dez 

pessoas infartadas, uma sofre o ataque por causa da má qualidade do ar. A cada cem casos de 

câncer de pulmão na capital paulista, oito são por causa da poluição.”1 Além disso, a 

exposição a gases tóxicos como o monóxido de carbono (CO) podem gerar inúmeros outros 

problemas tais como dor de cabeça, fadiga e sintomas iguais aos da gripe.1  

Demais disso, a concentração desses gases na atmosfera gera o efeito estufa que, por 

seu turno, desencadeia desequilíbrios naturais extraordinários, com impactos diretos em todas 

as regiões do Globo. Os problemas de secas em locais úmidos, enchentes em locais secos, 
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ciclones no Sul do Brasil e o aumento das marés são alguns dos reflexos da antagônica 

relação entre o homem e a natureza.1 

Os habitantes das cidades com grande concentração de veículos, como as grandes 

metrópoles brasileiras, são os que mais padecem com a péssima qualidade do ar. É por isso 

que deve o Poder Púbico valer-se de mecanismos para amenizar o problema, como, por 

exemplo, a tributação ambiental por meio do IPVA, como adiante se demonstra.  

2 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

A Constituição de 1988 representa, após longos anos de autoritarismo do período 

ditatorial, um marco importante no que diz respeito ao reconhecimento de direitos e garantias 

fundamentais, tanto de índole individual, como social. Fruto de um intenso debate pluralista 

entre diversos setores da sociedade, a “Constituição Cidadã” tornou-se um importante 

instrumento democrático de efetivação dos valores fundamentais de uma sociedade aberta.1  

Ocupando o topo da pirâmide jurídica, é a Constituição Federal que dá fundamento 

de validade às demais normas do ordenamento jurídico, vinculando igualmente a conduta dos 

entes federativos sob o manto da estrita legalidade. De fato, a Lei Maior submete todos ao seu 

comando, não apenas os cidadãos, mas o próprio poder estatal, nas suas funções legislativa, 

executiva e judiciária. É tal conjuntura que torna possível o desenvolvimento do Estado 

Democrático de Direito. 

Nessa perspectiva, os direitos fundamentais constituem o âmago da Constituição 

Federal, na medida em que permitem o pleno desenvolvimento da personalidade humana e 

uma coexistência pacífica e direcionada para o bem comum.  

A proteção ambiental encontra guarida constitucional no Capítulo VI do Título VIII, 

precisamente no artigo 225. Dessa maneira, a Constituição Federal abraça a defesa do meio 

ambiente ecologicamente como direito fundamental. Confira-se:  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

A relação entre os direitos fundamentais e o meio ambiente orbita em torno do 

próprio direito à vida, a quintessência dos direitos fundamentais, pois não é possível cogitar-

se em vida sem a existência de um meio ambiente propício e balanceado. Não é suficiente que 

a Constituição Federal garanta uma existência, mas uma existência digna (art. 1º, III, CF/88) e 

com bem-estar (art. 1º, IV,CF/88). Tais metas somente são possíveis com a efetivação de um 
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meio ambiente saudável, direito fundamental de terceira geração. Eis o porquê esse direito 

deve ser objeto de políticas públicas.1 

Assim, toda política de desenvolvimento atual deve garantir uma autossustentação 

ambiental, de maneira que não produza danos nem às gerações futuras, nem aos recursos 

comuns (água, ar, solo e biodiversidade). É um dever da presente geração velar pela proteção 

do meio ambiente e conservação dos recursos.1 

Vale ainda ressaltar que há uma íntima relação entre a maturidade democrática de um 

povo e a conservação ambiental. A experiência demonstra que quanto mais fortes os laços 

democráticos e mais sólidas as instituições que lhe dão guarida, maior é a ausculta das 

demandas sociais consubstanciadas em temas transindividuais (direitos coletivos e difusos), 

como é o caso, especificamente, das questões ambientais.1  

3 A EXTRAFISCALIDADE E SELETIVIDADE TRIBUTÁRIAS À SERVIÇO DA 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL   

Segundo preconiza o art. 3º do Código Tributário Nacional, “tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”. 

Os tributos podem ter três funções: fiscal, parafiscal e extrafiscal. A função fiscal se 

dá quando os tributos têm por função a arrecadação de recursos para o Estado. A tributação 

parafiscal ocorre quando, por delegação devidamente expressa em lei, a pessoa jurídica de 

direito público interno transfere à terceira pessoa a capacidade de arrecadar e de utilizar 

tributos para a execução de seus fins. No que diz respeito à função extrafiscal, traslade-se  a 

lição de Carrazza: 

Há extrafiscalidade quando o legislador, em nome do interesse coletivo, aumenta ou 
diminui as alíquotas e/ou  as bases de cálculo dos tributos, com o objetivo principal 
de induzir os contribuintes a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Por aí se vê 
que a extrafiscalidade nem sempre causa perda de numerário; antes, pode aumentá-
lo, como, por exemplo, quando se exacerba a tributação sobre o consumo de 
cigarros.1 

Dessa maneira, são os fins do tributo que definem a sua função. Se a sua finalidade 

precípua é a de captar recursos financeiros para o Erário, a função do respectivo tributo é 

fiscal. Porém, terá função extrafiscal o tributo cuja destinação se volva para fins outros que 

não a captação de numerário, tais como a redistribuição de renda e da terra, a defesa da 

indústria nacional, a promoção do desenvolvimento regional ou setorial etc.1 Entre esses fins 

se encontra a própria preservação ambiental. 
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Por meio da extrafiscalidade o Estado simplesmente busca recomendar ao cidadão 

uma determinada ação ou omissão, por meio de estímulo econômico ou benefícios fiscais. 

Busca-se, assim, alterar comportamentos por meio da exação tributária. No que tange à 

preservação ecológica, os incentivos fiscais podem desestimular condutas nocivas ao meio 

ambiente. Não é necessária a criação de novos tributos para punir comportamentos 

ambientalmente danosos. Basta que se utilize da “sanção premial” para aqueles que se 

adequarem a uma proposta ecologicamente sustentável.1 

Por outro lado, o princípio da seletividade tributária também pode ser utilizado com 

sucesso na defesa de um meio ambiente sadio. O princípio da seletividade tributária evidencia 

a necessidade de se tributar com alíquotas diferenciadas, mediante discriminação por espécies 

de mercadorias. Essa diretriz estimula a prática de atividades econômicas úteis e convenientes 

à sociedade, mas em contrapartida, oneram outras atividades que não atendam ao interesse 

coletivo.1 

Desse modo, o bem deve possuir uma alíquota maior ou menor, de acordo com a sua 

essencialidade. Bens de primeira necessidade devem ser tarifados a menor, enquanto bens 

supérfluos devem receber tributação mais elevada. Por essencialidade deve-se entender a 

adequação do produto à vida do maior número de habitantes do país. As mercadorias 

essenciais à vida digna devem ser tratadas com maior suavidade, ao passo que as alíquotas 

mais pesadas devem ser destinadas a produtos de consumo restrito, raros e caros.1 

O princípio da seletividade tributária, quando aplicado à preservação ambiental, 

majora os produtos ambientalmente agressivos, mas, em contrapartida, estimula, mediante 

alíquotas mais brandas, a aquisição e uso de produtos inofensivos ou menos agressivos ao 

meio ambiente.  

A Constituição Federal expressamente consagra o princípio da seletividade tributária 

em relação ao IPI e ao ICMS, i.e., no artigo 153,§ 3º, inciso IV (IPI) e no artigo 155, § 2º, III. 

(ICMS). Com a Emenda Constitucional nº42/2003, que incluiu o inciso II ao parágrafo 6º do 

artigo 155, ao IPVA também se atribuiu expressamente a seletividade como característica 

básica. 

3.1 Os tributos como meio de preservação ambiental: o papel do imposto na 

preservação ecológica. 

Segundo o art. 5º do CTN e o artigo 145 da CF/88, os tributos podem ser 

classificados em impostos, taxas, contribuições de melhoria. Apesar de alguma cizânia 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2422



doutrinária, existem ainda duas outras espécies tributárias, ou seja, as contribuições sociais e 

empréstimos compulsórios, cuja discussão não será objeto do presente trabalho. 

Como já ressaltado no tópico anterior, para fins de tributação ambiental, o estudo 

sobre a finalidade do tributo é de cardeal importância, pois é no domínio da extrafiscalidade 

que se constituem os chamados impostos verdes. 

A ideia de utilização de tributos como instrumentos de preservação ambiental surgiu 

inicialmente na Europa, em meados da década de 80 do século passado, e ganhou força entre 

1989 e 1994, quando se incorporou à legislação de diversos países como França, Itália, 

Estados Unidos, entre outros.1 No Brasil, a tributação ambiental tem ganhado força, pois se 

afina plenamente com o ideal de um meio ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 

225 da CF/88. 

Os tributos ecológicos podem e devem ajudar a execução de uma política de 

desenvolvimento sustentável, quando sabiamente combinados e complementados com 

sanções ou medidas econômicas e coordenadas com outras políticas.1 Não se trata de 

expandir a já onerosa carga tributária brasileira, ao contrário disso, a inclusão de incentivos 

fiscais em prol de condutas ambientalmente sustentáveis, não raro acabam por reduzir o peso 

da imposição fiscal.1 

No Direito Ambiental, quatro princípios cardeais autorizam a tributação ambiental: o 

da prevenção, precaução, participação comunitária e o do poluidor-pagador. 

O princípio da prevenção norteia as políticas públicas no sentido de conduzi-las em 

direção a medidas que previnam o surgimento de atentados ao ambiente, de maneira a reduzir 

ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua qualidade.1 O princípio da 

prevenção diferencia-se do princípio da precaução, na medida em que a prevenção se dirige 

ao combate de riscos concretos, de alta probabilidade de ocorrência, ao passo que precaução 

se dirige ao combate de riscos abstratos,1 agindo no universo dos riscos improváveis, como 

uma orientação acautelatória para os casos de dúvidas sobre a real potencialidade do risco.1 

O princípio da participação comunitária considera que a solução de problemas 

ambientais deve ser executada a partir de uma cooperação entre o Estado e a sociedade, de 

maneira que o Estado estimule a conscientização e a participação popular no processo de 

equacionamento dos problemas ambientais.1 

O princípio do poluidor-pagador se inspira no fato que os custos sociais externos 

derivados do processo produtivo, i.e., os referentes aos danos ambientais, precisam ser 

cobrados diretamente do agente econômico poluidor.1 Como se sabe, os recursos ambientais 
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degradados implicam em um custo público de limpeza e recuperação para toda a sociedade. 

Este custo, pelo referido princípio, deve ser transferido para o agente poluidor, de maneira a 

desestimular atividades ambientalmente degradantes.1 

Vale ressaltar que o desenvolvimento sustentável não se pratica apenas com a 

monetarização dos recursos ecológicos ou com sua compensação econômica, mas pela 

implementação de políticas efetivas de prevenção de eventuais danos ambientais, redução e 

recuperação do que já foi degradado. É dentro desse contexto que se deve desenvolver uma 

política de proteção ambiental, observando-se os princípios acima declinados.1 

O imposto pode ser conceituado como um dever fundamental consistente em uma 

prestação pecuniária que, sob o pálio do princípio da capacidade contributiva e da obtenção de 

recursos para a consecução de atividades públicas gerais, é exigido de quem tenha realizado a 

hipótese de incidência descrita na lei, independentemente de qualquer atividade estatal em seu 

benefício.1 

Os impostos podem ser utilizados como mecanismos de preservação ambiental, por 

meio de tributação com finalidade extrafiscal, utilizando-se como critério a atividade 

desenvolvida pelo sujeito passivo, de maneira a estimular as atividades ecologicamente 

responsáveis e a inibir, por aplicação de uma maior alíquota, as potencialmente poluidoras.1 

Vale ressaltar que a receita dos impostos não pode ser afetada à preservação 

ambiental, por expressa vedação estampada no artigo 167, IV da Constituição Federal de 

1988. Todo o recurso arrecadado deve ser destinado ao caixa único do ente público e aplicado 

conforme previsão na lei orçamentária anual. A vinculação de receitas no sistema tributário 

brasileiro ocorre, em regra, somente com relação às taxas e às contribuições sociais.   

4 BREVES NOTAS SOBRE O IPVA 

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é de competência 

dos estados-membros e do Distrito Federal, conforme competência tributária estabelecida no 

artigo 155, III da CF/88. O imposto tem as suas alíquotas mínimas estabelecidas pelo Senado 

Federal, conforme preconiza o inciso I, §6º do artigo 155 constitucional. Trata-se de tributo 

com nítida função fiscal, mas que também pode se ajustar a uma função extrafiscal. De acordo 

com a regra de repartição tributária prevista no artigo 158, III da CF/88, cinquenta por cento 

da receita de IPVA arrecadada pelo Estado deve ser direcionada ao Município onde se 

encontra licenciado o veículo. 

O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, o qual não se 

confunde com o uso, visto que se pode ter a propriedade sobre um bem, sem que se goze 
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dele.1 A base de cálculo do imposto leva em consideração o valor venal do bem tributado, a 

partir das configurações do veículo como potência, capacidade máxima de tração, ano de 

fabricação, peso, cilindrada, tipo de combustível, modelo de veículo, entre outras 

características, tudo de acordo com os parâmetros fixados na legislação estadual.1 

No caso de veículos novos, as soluções adotadas para estabelecer a base de cálculo 

do IPVA também variam de estado para estado. Uns optam pelo documento fiscal referente à 

transmissão de propriedade ao consumidor, enquanto outros adotam os valores de tabela, 

sendo o mesmo procedimento aplicado a veículos importados.1 

O sujeito passivo ou contribuinte dessa obrigação tributária é a pessoa física ou 

jurídica proprietária ou adquirente de veículo automotor, na forma das legislações estaduais. 

As alíquotas, de igual modo, levam em conta o tipo do carro e, em determinados Estados, o 

próprio combustível empregado, conforme se demonstrará mais detalhadamente no item 

subsequente.   

4.1 O IPVA como instrumento de consecução da sustentabilidade ecológica 

Segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores 

(Fenabrave) foram vendidos e registrados 5.444.387 veículos em 2010, contra 4.842.736 

emplacamentos de 2009, ano tido como marco até então. Apesar do fim dos benefícios 

concedidos pelo governo a compradores ao longo do ano, as vendas seguiram em alta nos 

últimos meses incentivadas pela oferta de crédito e financiamento, permitindo que 

praticamente todos os segmentos do setor registrassem altas consideráveis no período. Trata-

se do melhor ano da história para a indústria automobilística, com alta de 12,42% em relação 

ao ano de 2009.1 

A título de ilustração, em março de 2011 a frota de veículos da cidade de São Paulo 

alcançou a impressionante marca de mais de 7 milhões, de acordo com informações 

confirmadas pelo DETRAN-SP. Trata-se de um incremento de 221 mil veículos com relação 

ao ano passado. Estima-se que 90% da poluição atmosférica da capital paulista se originam de 

gases emitidos pelo escapamento de automóveis.1 Não é por menos que as emissões de gases 

de efeito estufa cresceram 58% entre 1990 e 2008 no Estado de São Paulo.1 

Segundo Edson Tomaz, pesquisador da Faculdade de Engenharia Química da 

Unicamp, tanto veículos com motores a álcool, como os movidos a gasolina ou diesel emitem 

monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e partículas sólidas. Porém, esta emissão se 

diferencia de acordo com o tipo de combustível. É que o motor a diesel emite 80 vezes mais 

óxidos de nitrogênio por quilômetro rodado e 30 vezes mais monóxido de carbono do que os 
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motores a álcool. Além disso, o motor a diesel libera 8 vezes mais partículas sólidas e 3,6 

vezes mais dióxido de enxofre do que os motores a gasolina. Um dos agravantes está na vida 

útil dos motores. Quanto mais antigos, mais poluentes eles liberam. Os motores a diesel têm 

vida útil de 70 mil quilômetros aproximadamente, já os demais motores movidos a álcool e a 

gasolina têm vida útil de 300 mil quilômetros.1 

Apesar de a poluição atmosférica ter assumido contornos caóticos em grandes 

centros urbanos, tem-se, por outro lado, uma demanda cada vez maior por veículos movidos a 

fontes alternativas de combustíveis tais como gás natural, álcool, biodiesel e até mesmo 

movidos a eletricidade, que não produzem uma só partícula de poluição atmosférica. 

Desse modo, o Estado deve dar a sua contribuição e estímulo a fontes alternativas de 

energia, de maneira a incentivar atividades econômicas que sejam ecologicamente 

sustentáveis. Ao reduzir as alíquotas do IPVA em operações e produtos menos poluentes e 

majorar alíquotas aos produtos e atividades mais agressivos, os Estados podem contribuir 

diretamente para suprimir a circulação de carros com combustíveis pesados como a gasolina e 

o óleo diesel e, assim, melhorar sensivelmente a qualidade do ar.1 

Apesar da possibilidade jurídica de se calcular as alíquotas de acordo com o tipo de 

combustível a ser utilizado nos automóveis, poucos são os Estados que os adotam. Tome-se 

como exemplo o Estado de São Paulo, um dos poucos Estados que aplica a seletividade 

tributária com fins ambientais. O IPVA, regulamentado por meio da Lei estadual de nº 

6.606/89 atribui uma alíquota de 4% sobre o valor venal para automóveis de passeio e 

camionetas de uso misto (art. 7º, II), mas uma alíquota de 3% sobre o valor venal para os 

mesmos veículos quando movidos a álcool, gás natural ou a eletricidade. (art. 7º, III) Em se 

tratando de automóveis de passeio movidos a diesel, a referida alíquota sobe para 6%. (art. 

7º,VI).1   

Apesar de se utilizar de extrafiscalidade e seletividade no contexto de uma tributação 

ambiental, a lei que regula o IPVA paulista é passível de críticas, pois deveria ser mais 

incisiva no estímulo a carros de emissão zero como os elétricos, isentando-os de qualquer 

tributação.1 Além disso, o governo federal, em harmonia com as políticas tributárias 

estaduais, deveria estimular e ampliar a produção e consumo de carros elétricos por meio de 

isenções ou de diminuições de alíquotas de tributos tais como as do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI).1 
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Demais disso, as leis que regulam o IPVA devem levar em consideração também que 

automóveis mais antigos poluem mais e que, sob o ponto de vista ambiental, não há razão 

para isenções tributárias para veículos automotores terrestres com mais de 20 anos de uso, 

como preconiza o artigo 9º, IX da citada Lei paulista nº 6.606/89. Ao invés de incentivar a 

circulação de carros antigos, deve o Estado aumentar a alíquota do IPVA sobre carros antigos 

e, em parceria com o governo federal, fomentar a aquisição de carros novos de baixa ou nula 

emissão de gases poluentes. 

Em que pese o fato de alguns estados como São Paulo terem já incorporado algumas 

diretrizes de uma tributação ambiental no que diz respeito ao IPVA, inúmeros outros estados 

da federação ainda se mantém inertes e alheios a uma política tributária orientada para a 

sustentabilidade ecológica.   

Vê-se, a cada ano, novos modelos de carros que se utilizam de energias alternativas, 

muitos dos quais não têm sido produzidos em escala industrial, em virtude do poderio dos 

consórcios e corporações petrolíferas.  A tarefa do Estado é a de exatamente inverter essa 

lógica perversa, que sacrifica o meio ambiente em níveis letais para a vida em prol de lucros e 

dividendos. A tributação ambiental aplicada ao IPVA é um grande passo para a mudança do 

comportamento social e econômico que trará grandes mudanças positivas em médio e em 

longo prazo.    

5 BENEFÍCIOS FISCAIS PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Como já ressaltado, os benefícios fiscais são instrumentos do poder público que se 

prestam ao estímulo de setores produtivos cujas condutas sejam ambientalmente desejáveis e 

que, por isso, melhorem a qualidade de vida da população. Repare-se que, ao conceder 

prêmios fiscais mediante a diminuição de alíquotas de impostos ou mesmo isenção tributária, 

o ente público contribui de maneira direta para um crescimento sustentável capaz de gerar 

efeitos positivos a longo prazo. De fato, tal política tributária beneficia inclusive as gerações 

futuras, uma vez que poderão viver em um ambiente mais sadio e equilibrado.1  

As medidas tributárias de proteção ambiental tendem a produzir impactos 

econômicos de natureza concorrencial entre empresas de mercados livres. É que as empresas 

que não se enquadrem numa linha de produção ecologicamente aceitável não seriam 

agraciadas com redução de alíquotas ou isenção tributária, o que geraria efeitos imediatos no 

preço dos produtos dessas empresas e perda de mercado.1 
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A grande indagação que se coloca é de ordem financeira e ligada ao cumprimento do 

artigo 14, incisos e parágrafos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, também 

conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Confira-se:  

 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de 
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

§2o  Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata 
o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará 
em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

Como se vê, o referido dispositivo preconiza, em resumo, que eventual renúncia de 

receita deverá ser compensada por meio de aumento de receita proveniente de elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

Impõe ainda a demonstração de que tal renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 

orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais Engloba-se no conceito de 

renúncia, entre outros, a concessão de isenções ou minorações de alíquotas que provoquem 

reduções de tributos. Diante desse quadro surge a indagação: seria o referido preceptivo um 

obstáculo à tributação ambiental calcada no modelo de isenção tributária ou redução de 

alíquotas, como no caso do IPVA? A resposta a essa indagação passa por uma discussão 

preliminar. 

O fato é que todas as normas infraconstitucionais, incluindo a referida lei, devem 

buscar o seu fundamento de validade na própria Constituição Federal. Normas que contrariem 

as normas constitucionais, especialmente os princípios, são eivados da nódoa da 

inconstitucionalidade e não devem prevalecer. É nesse contexto que se teoriza que o 

federalismo é um dos mais importantes princípios da ordem jurídica constitucional, tendo em 

vista que serve de sustentáculo e estruturação ao Estado Democrático de Direito.  

O federalismo não se limita a uma fórmula tradicional de respeito às peculiaridades 

regionais e locais. A forma federal do Estado dilui o poder entre os entes federados, de 
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maneira que tais entes não são meras repartições administrativas descentralizadas, mas sim 

entes políticos que receberam parcela desse poder estatal da Constituição. Incumbe a cada 

ente federado a criação de ordens jurídicas que nascem dos poderes legislativos respectivos, 

convivendo, assim, ordens jurídicas parciais. 1  

A essência do federalismo estabelecido no artigo 18 constitucional concede 

autonomia à União, aos Estados, ao Distrito Federal sob três perspectivas: auto-organização, 

autogoverno e autoadministração. Cada um dos entes federados deve elaborar e executar as 

suas leis e os seus planejamentos por meio de diretrizes orçamentárias próprias. 1 

O fato é que o artigo 14 da Lei da Responsabilidade Fiscal padece de vício de 

inconstitucionalidade uma vez que afronta o princípio federativo. De fato, a vedação de 

renúncia de receita e a imposição de medidas compensatórias estabelecidas no referido 

preceptivo limitam a plena liberdade arrecadatória e a gerência financeira das pessoas 

jurídicas de direito público. Dito sob outro giro verbal, o art. 14 da LRF vai de encontro ao 

princípio da autonomia dos entes federados, pois invade as competências legislativas e 

administrativas dos Estados e municípios.1 Segundo Edvaldo Brito todo o federalismo 

encontra-se ameaçado por essa lei 

em nome de uma falsa moralidade, isto é, a moralidade que cria uma 
desigualdade nas sanções institucionais porque a União não sofrerá sanção alguma 
se não se enquadrar nos parâmetros; e já não se inclui, porque, por exemplo, não deu 
um passo para instituir e arrecadar o imposto sobre grandes fortunas, de sua 
competência tributária. 

Enfim, apenas Estados e Municípios estão sujeitos a essas sanções 
institucionais. Então, há uma quebra do equilíbrio federativo, até porque essa sanção 
é, também, absolutamente inconstitucional dado que impede um repasse voluntário 
para se obrigar Estados e Municípios a adotarem política que a União quer ver 
implementada.1  

Demais disso, a inconstitucionalidade do artigo 14 da LRF pode ainda ser declarada 

por outro relevante motivo: a norma ultrapassa os limites de competência fixados para a lei 

complementar e constantes no artigo 146 da Constituição Federal. De fato, a Constituição 

Federal outorga ao legislador complementar federal-nacional a incumbência de fixar, em 

matéria tributária aplicável a todos os entes federados, apenas normas gerais. Em outras 

palavras, apenas gêneros normativos que cuidem de diretrizes básicas a serem desdobradas 

em compatibilidade com as especificidades locais e estaduais. Como se vê, o artigo 14 da 

LRF, ao impor obstáculos à renúncia de receita, disciplina, de modo específico, a atividade 

financeira e a competência tributária de todos os entes federados, o que configura patente 

inconstitucionalidade por violação do artigo 146 da Constituição Federal.1 

É de se observar ainda que o artigo 14 da LRF desautoriza o § 6º do artigo 150 

constitucional, o qual prescreve que “qualquer subsídio ou isenção, redução de base de 

cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
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contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, 

que regule expressamente as matérias acima[...]”. Ora a Lei de Responsabilidade Fiscal não é 

específica e muito menos tem competência para tratar de renúncia de receita em nível local ou 

regional. Sob todos os enfoques resta patente a inconstitucionalidade do referido preceptivo. 

Desse modo, conclui-se que os Estados e os municípios são plenamente livres para 

executar medidas de renúncia de receita, as quais devem ser disciplinadas por leis emanadas 

do próprio ente público correspondente. O IPVA, como um imposto estadual que é, pode ser 

utilizado como uma ferramenta importante numa política tributária regional ambientalmente 

direcionada, sem quaisquer ingerências ou limitações oriundas do artigo 14 da LRF. A 

melhoria da qualidade do ar se coloca como um dos maiores desafios ambientais que se 

coloca para o Estado e para a sociedade.    

Deve-se salientar ainda que incentivos fiscais para uma conduta ecologicamente 

correta produzem uma economia futura nos gastos públicos, tendo em vista que os entes 

públicos deixarão de praticar despesas para manter ou recuperar lesões de várias ordens 

desferidos contra o meio ambiente por um devido tratamento que não é oferecido pelo 

ordenamento.1 

As atividades econômicas não-poluidoras deverão ser incentivadas por 
meio de instrumentos tributários e econômicos em detrimento das poluidoras como 
forma de reorientar as condutas dos agentes poluidores a adotarem novas e 
adequadas tecnologias limpas para reduzirem custos em seus processos de produção. 
Esse tipo de política econômica desenvolvida em nosso país reduzirá 
significativamente os custos sociais com a poluição ambiental, uma vez que o nível 
de bem-estar coletivo aumentará e, automaticamente, produzirá benefícios em 
termos de saúde pública.1 

  
Não se pode mais protelar um política tributária ambientalmente responsável em 

virtude de obstáculos financeiros. O prejuízo ao Erário gerado pela exploração desmesurada 

dos recursos naturais está atingindo níveis alarmantes. Chegou o momento de uma total 

mudança de paradigma, mudança esta que tem o Estado como protagonista.    

CONCLUSÃO 

O desenvolvimento de uma sociedade de risco e os massivos processos de 

urbanização produziram o esgotamento dos recursos naturais e a franca deterioração das 

condições ambientais. A poluição atmosférica é um dos efeitos mais indesejáveis dessa 

conjuntura. O fenômeno decorre da queima de combustíveis fósseis como, por exemplo, 

carvão mineral e de derivados do petróleo (gasolina e diesel), os quais resultam na emissão de 

toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, entre outros gases tóxicos. Pelo menos 90% da 

poluição atmosférica em metrópoles como a cidade de São Paulo deriva da emissão de 

poluentes realizada por veículos automotores. 
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A proteção ambiental encontra guarida no artigo 225 da CF/88. Dessa maneira, a 

Constituição Federal resguarda a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito fundamental.  Não é possível cogitar-se em vida sem a existência de um meio 

ambiente propício e balanceado, eis a importância de uma conduta estatal e social voltada ao 

crescimento sustentável. É dever do Estado a execução de políticas públicas para o alcance da 

salubridade ambiental. 

Por meio da utilização da extrafiscalidade e da seletividade tributárias, um 

determinado imposto pode ser utilizado com fins de preservação ambiental. O princípio da 

seletividade tributária, quando aplicado à preservação ambiental, majora os produtos 

ambientalmente agressivos, mas, por outro lado, estimula a aquisição e uso de produtos 

inofensivos ou menos agressivos ao meio ambiente, mediante a aplicação de alíquotas mais 

brandas. 

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de competência 

estadual, pode ser utilizado como instrumento de preservação ambiental, na medida em que 

suas alíquotas podem ser moduladas, de acordo com o combustível utilizado pelo veículo. 

Fontes de energia mais poluentes como o diesel devem ter alíquotas mais pesadas, ao passo 

que fontes de energia mais limpas como o gás natural, o álcool e o biodiesel devem ter 

alíquotas menores. Fontes não-poluentes como a energia elétrica devem ter isenção fiscal. 

Poucos são os estados em que esse mecanismo de seletividade fiscal para fins ambientais vem 

sendo executado. 

O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao impor condições que obstaculizam 

a renúncia de receita de todos os entes públicos, viola o pacto federativo e, desse modo, 

padece de vício de inconstitucionalidade. Os Estados e os municípios são plenamente livres 

para executar medidas de renúncia de receita, as quais devem ser disciplinadas por leis 

emanadas do próprio ente público correspondente. O IPVA, como um imposto estadual que é, 

pode ser plenamente utilizado como uma ferramenta importante para a consecução de uma 

política tributária regional ambientalmente direcionada, sem quaisquer ingerências ou 

limitações oriundas do artigo 14 da LRF.   

Incentivos fiscais para uma conduta ecologicamente correta produzem uma economia 

futura nos gastos públicos, tendo em vista que os entes públicos deixarão de praticar despesas 

para manter ou recuperar danos de várias ordens ocorridos no meio ambiente, tais como 

gastos com saúde, com a melhoria da qualidade do ar ou com a readaptação às novas 

condições ambientais.  
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cobrança do referido tributo, todos os proprietários de veículos movidos a motor elétrico. Em 
contrapartida, a legislação cearense não estimula a aquisição de veículos com outras fontes 
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alternativas e mais limpas de energia, uma vez que não modula as suas alíquotas de acordo 
com o combustível utilizado. Sobre o tópico conferir: CEARÁ (Estado). Lei nº 12.023, de 20 
de novembro de 2002. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores- 
IPVA. Fiscosoft online. Disponível em: <http://www.fiscosoft.com.br/g/2zug/lei-do-estado-
do-ceara-n-12023-de-20111992>. Acesso em: 21 abr. 2011. 

1 O art. 1º da Lei nº 8.989/95, com redação dada pela Lei nº 10.690/03 isenta do IPI os 
automóveis de passageiros de fabricação nacional equipados com motor de cilindrada não 
superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao 
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão, 
quando adquiridos por taxistas, cooperativas de táxis e pessoas portadoras de deficiências. 
Observe-se como a referida isenção impõe inúmeras condições que vão bem além da opção 
por um combustível menos agressivo ao ambiente, condições estas que acabam por tolher a 
eficácia ambiental do dispositivo. Um tributo verde autêntico não traz quaisquer outras 
condicionantes que não sejam exclusivamente as ligadas à preservação ambiental. Faz-se 
necessária uma ampliação da referida isenção, de maneira a atingir todos os consumidores que 
adquiram veículos movidos a energia limpa, especialmente os movidos a eletricidade. 

1 Cf. BERNARDI, op.cit. 

1 Cf. AMARAL, op.cit. 

1 Cf. BRITO, Edvaldo. Lei de Responsabilidade Fiscal: competência tributária, arrecadação 
de tributos e renúncia de receita. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. (Coord.). Aspectos 
relevantes da lei de responsabilidade fiscal. São Paulo: Dialética, 2001. 

1 Cf. BRITO, loc.cit. 

1 Cf. GRUPENMACHER, Betina Trieger. Lei de Responsabilidade Fiscal, competência 
tributária, arrecadação e renúncia. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. (Coord.). Aspectos 
relevantes da lei de responsabilidade fiscal. São Paulo: Dialética, 2001, p.23. 

1 BRITO, op.cit., p. 115. 

1 Ibid., p.116. 

1 Cf. SALIBA, 2005 apud BERNARDI, op.cit. 

1 AMARAL, op.cit., p.227. 
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TUTELA JURÍDICO-TELEOLÓGICA DOS ANIMAIS: UM CASO 
PORTUGUÊS, UM OLHAR BRASILEIRO 

 
LEGAL-TELEOLOGICAL PROTECTION OF ANIMALS: A PORTUGUESE CASE, A 

BRAZILIAN POINT OF VIEW 
 
 
 

Mila Batista Leite Corrêa Da Costa 
 

RESUMO 
O artigo busca analisar dois casos específicos no ordenamento jurídico brasileiro e português 
no que se refere ao tratamento dado à questão dos animais na seara do Direito Ambiental. 
Propõe-se uma análise da problemática relativa ao tiro aos pombos e à rinha de galos a partir 
de seu enquadramento no plano jurídico, especialmente, em relação aos direitos dos animais 
do ponto de vista filosófico, social e político. A proposta estrutura-se em dois momentos 
distintos: um primeiro, referente a uma discriminação do que seria o arcabouço legislativo 
adequado para a reflexão acerca de ambas as situações postas; e um segundo em que se 
procura discutir alguns dos argumentos levantados em prol da licitude das práticas, 
especialmente, no caso português. O artigo se insere em uma perspectiva jurídico-descritiva e 
faz uso de instrumentos metodológicos qualitativos. A vertente empregada foi a jurídico-
dogmática. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AMBIENTAL; ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO E PORTUGUÊS; TIRO AOS POMBOS; RINHA DE GALOS. 
 
ABSTRACT 
The article attempts to analyze two specific cases in Brazilian and Portuguese juridical legal 
system about animals’ treatment on Environmental Law. It proposes to analyze the issue on 
the “pigeon shooting” in Portugal and the “cockfight” in Brazil from its the legal framework, 
especially in relation to animal rights on the philosophical, social and political perspective. 
The proposal is structured in two distinct stages: a first referring to the appropriate legislative 
framework for thinking about both situations; and a second in which the article will discuss 
some of the arguments raised in favor of legality of the practice, especially in the Portuguese 
case. The article was developed in a juridical-dogmatic perspective, using qualitative 
methodological tools on a legal-dogmatic way. 
KEYWORDS: ENVIRONMENTAL LAW; BRAZILIAN AND PORTUGUESE LEGAL 
SYSTEM; PIGEON SHOOTING; COCKFIGHT. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

  

“Papai é um homem muito rigoroso. Quando eu era menino me levava pra 

caçar com ele. Quando eu avistava caça, gritava por papai. Ele vinha correndo e a 

caça fugia. Um dia papai desconfiou que eu gritava de propósito para que ele não 

pudesse matar os bichos e nunca mais me levou” (GUIMARÃES ROSA, 1963). 
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A questão ambiental ganha hoje contornos peculiares em virtude de uma nova 

concepção paradigmática inaugurada em meados dos anos 70. A crise do modelo keynesiano 

consubstanciada no Estado providência, o potencial esgotamento do petróleo, o nascimento de 

direitos de 3ª geração, difusos, são, todos, elementos de um amálgama de transformações que 

possibilitaram uma percepção diferenciada da proteção ambiental e sua inclusão expressa em 

vários textos constitucionais, inclusive o português e o brasileiro. 

A problemática relativa ao tiro aos pombos e à rinha de galos é analisada, portanto, 

dentro de um contexto normativo privilegiado em que o enquadramento da fauna no plano 

jurídico, especialmente no que concerne aos seus respectivos direitos, é percebido do ponto de 

vista filosófico, social e político. 

Assim, a proposta estrutura-se em dois momentos distintos: um primeiro, referente a 

uma discriminação do que seria o arcabouço legislativo adequado para a reflexão acerca de 

ambas as situações postas; e um segundo em que procura-se discutir alguns dos argumentos 

levantados em prol da licitude das práticas, especialmente no caso português. 

  

  

2 TIRO AOS POMBOS: UM OLHAR “BRASILEIRO” 

  

  

Os acórdãos 223/03 de 29.10.2003 e 3354/04 de 19.10.2004 - respectivamente 

derivados do Tribunal da Relação de Guimarães e do Supremo Tribunal de Justiça – STJ – 

radicam em duas perspectivas diametralmente opostas acerca da licitude da atividade de tiro 

aos pombos. Este embate suscita, por conseguinte, a concretização de um elenco de 

argumentos, ancorados no ordenamento jurídico português, que serão aqui debatidos 

conforme a sua adeqüabilidade e aproximação em relação à temática proposta, centrada na 

percepção filosófico-moral concernente aos animais e sua respectiva tutela jurídica. 

A prática de tiro aos pombos é avaliada como uma atividade supostamente 

desportiva, desenrolada sob os auspícios da Federação Portuguesa de Tiro Com Armas de 

Caça, calcada na utilização de alvos vivos. Nesse sentido, uma larga maioria de tribunais 

comuns portugueses já se manifestou positivamente no sentido de adotar os procedimentos 

cautelares interpostos em prol da suspensão de eventos que promovam a atividade1. 

Para além da consolidação jurisprudencial no sentido da ilicitude da prática da 

referida atividade, também no plano legislativo tem permanecido dominante essa tendência 

em face dos dispositivos normativos consubstanciados no ordenamento português e, 

paralelamente, no ordenamento brasileiro. 
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2.1 A Legislação Portuguesa e a Brasileira 

  

  

O bojo normativo essencialmente aplicável ao caso em questão tem por base a Lei 

nº92/95, de 12/09, consagrando um rol de normas fundamentais de proteção aos animais, e a 

Constituição Portuguesa de 1976, no que diz respeito às tarefas fundamentais do Estado e sua 

deliberada função de defensor do ambiente e da natureza (art. 9º, alínea e) 1, refletindo uma 

profunda mudança paradigmática. 

A Lei nº92/95 nasce oriunda de um apelo sócio-jurídico de enquadramento da 

questão animal, visando, prima facie, dentre outros objetivos, estabelecer as medidas 

complementares de aplicação da Convenção Européia para a Protecção dos Animais de 

Companhia1 e proibir o uso de violência injustificada contra os animais. É o principal 

instrumento normativo de proteção no plano substantivo e processual. 

Em nove artigos, busca disciplinar o comércio e os espetáculos a eles vinculados e 

estabelecer normas reguladoras da sua reprodução, identificação, transporte e eliminação 

pelas câmaras municipais, bem como consolidar a legitimidade processual ativa, para a ação 

em juízo, atribuída às associações zoófilas no sentido de garantirem o cumprimento do 

diploma legal preventiva ou repressivamente1. No art. 1º, nº3, discrimina ainda um elenco 

tipológico de situações que são associadas como igualmente violadoras do disposto no 

enunciado geral do nº1, mas deixa por legislar as sanções pela infração às proibições supra, 

remetendo, em seu art. 9º, para lei especial1. 

No que tange ao segundo sustentáculo normativo legitimador da querela posta, a Lei 

Fundamental Portuguesa, anterior à Lei de Protecção dos Animais, inaugura uma nova fase ao 

consagrar um “direito ao ambiente”, conexo com as incumbências estatais, que permeia a 

idéia de Direito subjacente à própria Constituição (MIRANDA, Jorge apud GOUVEIA, 2000, 

p.244). Abordagem regulativa mais abrangente norteia o art. 66º do documento de 1976 por, 

segundo pareceres a respeito dos quais não há consenso doutrinário, estabelecer a proteção do 

Ambiente e da Natureza no plano dos direitos fundamentais1 e interesses difusos à efetivação 

de um “ambiente de vida humano, sadio e equilibrado”1 vinculado à consecução de políticas 

públicas enumeradas no nº2 do referido artigo. 

Partilha desta concepção Gouveia (2000) ao facultar ao indivíduo a radicação 

subjetiva do aproveitamento de um bem jurídico geral e a defesa de um interesse que não é 

particular, mas passível de tutela judicial. É patente, contudo, a indeterminabilidade do 

conteúdo prestacional do direito ao ambiente em virtude “da indivisibilidade das utilidades 
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dos bens naturais, da impossibilidade de determinação abstrata do quantum jurídico que 

integra o substrato essencial de cada ser humano” (Gomes, 2005, p.283). 

Existe, portanto, uma deficiência desestruturante do conceito de direito ao ambiente 

que se pretende ultrapassada por meio do recurso à noção de interesse difuso e de fruição 

coletiva de bens inapropriáveis individualmente. Não se trataria, entretanto, de um direito à 

prestação ambiental. Traduzir-se-ia em um mecanismo de aproveitamento de um bem coletivo 

sujeito à apreciação jurisdicional, em caso de violação, por meio da ação popular, instrumento 

processual legítimo assim como a ação pública (a natureza do bem é pública e coletiva). 

Ainda assim, a autonomia do direito ao ambiente é questionável, sendo um 

amálgama de vários direitos instrumentais já consagrados na Constituição1. O art. 66º 

configura-se como uma declaração proclamatória, de caráter simbólico, como o art. 225º da 

Constituição Brasileira de 19881. Nessa perspectiva, a proteção constitucional do ambiente 

apresenta uma vertente subjetiva, qualificada pelo dever “de cada pessoa, física e jurídica, de 

proteger a qualidade dos bens ambientais, numa lógica solidária, intra e intergeracional” 

(GOMES, 2005, p.277), e outra objetiva, caracterizada pela atuação de entidades públicas, 

privadas e do próprio Estado no sentido de catalisar o processo de preservação ambiental. 

Com efeito, observada a legislação brasileira concernente à proteção dos animais, 

nunca se esquecendo da peculiaridade do animal no caso concreto analisado, a problemática 

acerca da consagração de um direito ao ambiente aflora. Segundo Gomes (2005), a 

Constituição Brasileira de 1988, no art. 225º, inspirado no art. 66º da Constituição Portuguesa, 

proclama a preservação do patrimônio ambiental em face das incumbências do Estado, 

salientando a distribuição de competências envolvendo entes federados e a União – art. 21 a 

24 do documento de 1988. Ainda segundo a autora, peca, entretanto, de modo similar à Lei 

Fundamental Portuguesa, por não ter se restringido a definição de proteção ambiental como 

uma função estatal (aspecto objetivo) – amparada pelos institutos da ação civil pública e da 

ação popular - e não cercear a esfera subjetiva do art.225º. 

A consolidação do “Estado Ambiental” brasileiro é recente e, entretanto, bem 

sucedida, tendo como referencial um coeso arcabouço normativo em voga e, em especial, uma 

nova ordem constitucional vinculada à preservação do ambiente, inaugurada com a Carta de 

1988 (GOMES, 2005, p.289). Essa materialização tem início com a Lei 6.938, de 31 de 

Agosto de 1981, por abordar de modo transversal as questões ambientais, estabelecendo a 

extensão da atuação dos Estados e do poder central e instituindo a atual estrutura organizativa 

na esfera ambiental. 

A posteriori, a promulgação da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, foi fundamental na 

medida em que disciplina o instituto da ação civil pública como meio de intervenção 
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processual de associações, como as de cunho ambiental, de forma a legitimar um controle 

efetivo das “atividades potencialmente ou atualmente lesivas do ambiente” (Gomes, 2005, 

pp.276-278). Finalmente, a aprovação da Constituição de 1988 implicou a adoção de normas 

relacionadas à distribuição de competências e atribuições entre a União e entes federados 

(incluindo aqui os municípios)1 bem como a consagração da proteção ao ambiente na sua 

esfera subjetiva e objetiva1, inspirando, inclusive, a incorporação da temática no âmbito das 

Constituições estaduais. 

Acresce-se a essa evolução, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe 

sobre sanções administrativas por danos causados ao meio ambiente, coloca a fauna sob 

tutela, seja ela silvestre, exótica, doméstica ou domesticada” (Dias, 2000, p.101)1.   

  

  

2.2 Ilicitude Declarada: Argumentos Essenciais 

  

  

Contrastando as questões debatidas pelos posicionamentos díspares dos dois 

tribunais já mencionados, conclui-se que o Tribunal da Relação de Guimarães (ac. de 

29/10/2003) optou pela ilicitude da atividade de tiro levada a cabo pela recorrente e 

coordenada pela Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, à luz da Lei nº92/95, de 

12/09. E, diferentemente, o Supremo Tribunal de Justiça (ac. de 19/10/2004) não enquadra a 

prática de tiro ao vôo de pombos na proibição expressa no art. 1º, nº1 da lei supra. 

Da contenda, extrai-se o primeiro argumento relevante em prol da ilicitude do ato: 

direitos dos animais ou deveres indiretos das pessoas? O STJ classifica os animais como não 

titulares de direitos, objetos do dever de ação do indivíduo. Não possuem titularidade, 

portanto, em relação aos direitos subjetivos à vida e à integridade física. 

Adotando uma perspectiva antropocêntrica, o argumento considera a existência das 

normas não em função da proteção do animal per si, mas como forma de dirimir o 

desconforto humano por ter “de percepcionar a desumanidade” alheia (PEREIRA, 2005, 

p.41). Nesse sentido, afirma o referido tribunal que a finalidade da Lei nº92/95 não se 

encontra na noção do animal como titular de direitos1. Longe disso, busca confrontar “meios e 

fins ao serviço do homem num quadro de razoabilidade e de proporcionalidade”.  

A superação racionalista do antropocentrismo (Kantiano ou utilitarista)1, contudo, é 

efetivada por Schopenhauer, donde se reflete sobre uma “moral da compaixão” que trata a 

ação moral como orientada pela não provocação de dor (PALMA, 1995, p.202). A 
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responsabilidade moral se funda não no valor moral do objeto, mas na intencionalidade ou 

finalidade da ação. 

Palma (1995) adota um viés, no entanto, definitivamente realístico e de profunda 

coerência ao reconhecer como a alternativa entre a proteção do ambiente na sua concepção 

humana e como objeto de deveres morais, um alargamento dessa proteção no sentido de 

abarcar novos aspectos que não estejam imediatamente vinculados com a sobrevivência 

humana numa dada geração. Cada um dos elementos constituintes do meio acaba por 

desempenhar um papel relevante para o equilíbrio e manutenção do status quo do todo 

ambiental. 

Destarte, embora o ordenamento português, por meio dos artigos 202º, nº1; 205º, nº1 

e 212º, nº3 do Código Civil, consagre o animal como coisa1, definindo seu estatuto ético-

jurídico, o art. 1º da Lei nº92/95 amplia a concepção jurídica institucionalizada ao estabelecer 

parâmetros mínimos, princípios gerais para a regulamentação das relações jurídicas que os 

envolva como sujeito ou objeto. 

Um segundo argumento, ainda mais relevante, trata de situar a dimensão material da 

conduta, a prática de tiro aos pombos, no tipo “violência injustificada contra animais”, 

enquadrado no art.1º, nº1 da Lei nº92/95. São três os aspectos abordados pela proibição 

expressa no artigo supra: “morte”, “sofrimento cruel e prolongado” e “graves lesões”. É 

legítimo e não se faz necessário esforço para se chegar a um amplo consenso para determinar 

que a atividade em questão, quando não atinge a totalidade desses aspectos proibidos pela lei, 

simultânea ou sucessivamente, resulta em pelo menos algum dos comportamentos descritos. 

Para além do tiro em si, a prática envolve a retirada de penas da cauda do alvo - um 

“sofrimento perfeitamente evitável e desnecessário que começa [...] antes do início do 

concurso” (GOUVEIA, 2000, p.252) -, considerada pelo STJ como uma ação não pertencente 

à categoria normativa “sofrimento cruel e prolongado”, não prolongado por provocar uma 

lesão reparável, contornada pelo nascimento de novas penas e não cruel por não atingir a 

intensidade considerada suficiente. O Supremo Tribunal de Justiça interpreta o preceito 

normativo de forma peculiar, afirmando que a violência injustificada é o desnecessário ato de 

força ou de brutalidade contra os animais. 

  

“[...] é do conhecimento ou da experiência comum que quando um animal 

[...] é atingido por bala de chumbo e não morre imediatamente, fica em agonia 

extrema, em situação de sofrimento cruel e prolongado e com lesões graves. É por 

demais sabido que muitos desses animais morrem após muitas horas de sofrimento 

ou são mortos, no fim do dia” (PEREIRA, 2005, p.46). 
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A ausência completa de capacidade de relativização da letra da lei, seja em seu 

aspecto jurídico, seja na sua dimensão teleológica, impõe restrições à sua aplicabilidade no 

caso concreto. Pergunta-se: qual é então a medida do sofrimento imposta pela Lei nº92/05? 

Independentemente do locus de manifestação da crueldade, no ato ou na intenção do autor, 

deve ser sempre castrada na sua esfera de atuação. 

Esse questionamento suscita um terceiro argumento fulcral para a interpretação da 

ilicitude do caso concreto: a classificação da prática de tiro aos pombos como violência 

injustificada contra animais dentro de uma perspectiva teleológica da conduta. O preceito 

normativo expresso no art. 1º, nº1 da Lei nº92/05 esboça uma suposta situação de 

“necessidade” para o exercício da atividade lesiva ou letal em relação ao animal. 

A determinação conceitual de “necessidade” é tarefa árdua do ponto de vista 

interpretativo em virtude da vaguidade predominante no texto normativo. Direito, todavia, 

não está restrito à linguagem escrita. É construído com base na fusão entre realidade e texto, 

conhecimento e criação, que exige do intérprete uma postura de construção da norma. 

  

“Direito é expressão da moralidade coletiva, porém convive com o 

respeito às opções da minoria, desde que não ofensivas às intenções plurais. Direito, 

além de tudo, é processo, criação cultural e é construído a partir de um caso 

problema, sem virtualidade universalizadora” (BELLO FILHO, 2001, p.108). 

  

O hermeneuta tem como função primeira encontrar uma moral coletiva com o intuito 

de operar a fusão texto-realidade. Em Dworkin, Direito é interpretação, um medium para a 

garantia da integridade social. Para além do caráter instrumental, possui uma dimensão moral 

que se revela na existência de princípios e regras1. O ordenamento jurídico se apresenta, 

portanto, como sistema aberto de regras e princípios em que toda regra consiste na 

densificação de um princípio, apresentando-se o ordenamento jurídico como essencialmente 

principiológico. 

A Teoria da Integridade do Direito em Dworkin (1999) pressupõe a análise do 

complexo normativo em sua inteireza, para, a partir de uma visão do todo, ser capaz de 

identificar a norma adequada a expressar eqüidade e promover justiça às partes. A metáfora 

do Direito como um romance escrito em cadeia, nesse sentido, legitima a atuação do juiz em 

prol da utilização dos capítulos passados, interpretando o caso à luz do ordenamento jurídico 

vigente e escrevendo, a posteriori, mais um capítulo, fazendo os acréscimos na tradição que 

interpreta1. 
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Todos os eventos históricos, segundo Dworkin (1999) são caracterizados pela 

unicidade e a irrepetibilidade. Sendo assim, cada caso é um hard case, exigindo do julgador 

“hercúleo” esforço para identificar em meio ao complexo normativo a única decisão correta 

aplicável. A interpretação deve ser racionalmente construída a partir de princípios, 

considerando não apenas o ordenamento jurídico como um todo, mas também a história e as 

práticas constitucionais para, só então, encontrar a norma adequada a produzir justiça no caso. 

Com efeito, segundo o autor, recorrendo aos princípios, é possível obter 

racionalidade nas decisões jurídicas. Os princípios estão fundamentados no seu conceito de 

“interpretação construtiva”. Ao invés de negar que cada intérprete possui propósitos, 

justificando-se numa suposta objetividade, aceita-os, explicitando que cada intérprete vai 

possuir finalidades distintas que vão orientar as interpretações. “Segundo o Direito como 

integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou se derivam, dos 

princípios de justiça, equidade e devido processo legal [...]” (DWORKIN, 1999, p. 272). 

O conceito de “necessidade” empregado em ambos os acórdãos refere-se à 

possibilidade de substituição ou não dos pombos como alvos por instrumentos técnicos, 

artefatos que cumpram a mesma função desempenhada pelos referidos animais. Contudo, para 

além da eventual possibilidade de substituição do pombo por alvos mecânicos, que se faz 

óbvia e racional, a identificação do respectivo sentido normativo do conceito deve passar pelo 

âmbito da ponderação filosófica e social de valores. 

Mas não no sentido apontado pelo STJ, considerando a atividade benéfica para o 

equilíbrio bio-psíquico do homem, não provocadora de risco de extinção da espécie em 

questão, promovedora do desenvolvimento de uma atividade econômica de bens e serviços e 

consolidante “de uma pretensa longa tradição integrante da cultura de uma comunidade 

humana” (PEREIRA, 2005 p.48)1. Afinal, o conceito de equilíbrio bio-psíquico humano, por 

exemplo, se sobrepõe ao conceito de “crueldade” ao animal sob a ótica da “necessidade”? 

Qual a hierarquia de valores predominante? 

Aplicando Dworkin, a Lei nº92/95 é uma regra que densifica o princípio da 

necessidade que, lido do ponto de vista da sua inserção no todo jurídico, subsumido no 

ordenamento português, deve ser congruente com os demais princípios estruturantes da 

Constituição, bem como se submeter à idéia de Direito subjacente à própria Constituição, que 

se torna critério interpretativo na hermenêutica dessas fontes normativas infraconstitucionais. 

A interpretação conforme a Constituição visa preencher uma lacuna de sentido normativo que, 

na situação posta, se move em direção à proteção da natureza e do ambiente1.   

Para além disso, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, em prol da licitude da 

atividade, corresponde a um “capítulo”, nos termos do autor, posterior à sentença em sentido 
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contrário do Tribunal de Guimarães, provocando uma contradição no cerne da feitura do 

Direito em cadeia. A prática de tiro aos pombos não é, portanto, uma atividade “necessária” 

do ponto de vista da Lei nº92/95 e da sua inserção no ordenamento jurídico principiológico 

português. 

A definição de “necessidade” sob a perspectiva da tradição cultural portuguesa, já 

mencionada, consolida um quarto argumento esvaziador do sentido da licitude da atividade: 

“em termos gerais, a lei não excepciona situações que brotem da tradição [...], a não ser 

quando à tradição esteja associada à produção de normas costumeiras. Este pode ser o caso, 

até certo ponto, de algumas práticas tauromáquicas, na opinião de alguns juristas” 

(GOUVEIA, 2000, p.258). 

O esvaziamento mencionado se daria primeiro porque o reconhecimento da 

existência de uma norma costumeira de tipo negativo1, com eficácia revogatória sobre uma 

norma legal, está condicionado à categorização da atividade como prática reiterada e à 

coletiva convicção da sua obrigatoriedade, o que não sucede no caso em questão. E, em 

segundo lugar, pelo fato da prática de tiro aos pombos não preencher a concepção de 

  

“interesse cultural relevante que se aferirá a partir dos valores de 

“memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade”, além de integrarem também o patrimônio cultural “aqueles bens 

imateriais que constituam parcelas estruturantes da identidade e da memória coletiva 

portuguesas” (LBA, Art.2º,nº2 e 3 apud GOMES, 2005, p.131). 

  

A tradição cultural reflete de maneira clara e difusa os sistemas espirituais e 

filosóficos que sustentam um povo, bem como alimenta um futuro coletivo mediante um 

passado comum, provendo um senso de continuidade e identidade à sociedade1. Nessa 

perspectiva, a atividade de tiro aos pombos claramente não se delineia como uma tradição 

cultural, até porque consagra em seu bojo a prática de atos cruéis que nunca devem condizer 

com o conteúdo da noção de perpetuação cultural. 

E de modo relativamente similar, refuta-se o quinto argumento relativo à tentativa de 

declaração da licitude da prática, quando o Art.1º, nº1 da Lei nº92/95 impõe uma proibição 

geral de causar a morte ou sofrimento cruel e prolongado ou lesões graves sem necessidade, 

mas, o nº3, excepciona algumas condutas particulares, podendo ser ou tão graves ou menos 

graves que a proibição do nº1. 

A lei supra idealizou a proibição da prática de violências injustificadas contra 

animais por meio de dois mecanismos: técnica generalizante (cláusula geral do Art.1º, nº1) e 

técnica tipificadora (tipologia de hipóteses no nº3 do mesmo artigo). Os defensores da licitude 
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da atividade de tiro aos pombos afirmam que o ordenamento prevê um locus paralelo onde há 

licitude de práticas que recaem no enunciado no Art.1º, nº1 da Lei nº92/95, nomeadamente a 

tourada, a pesca, a caça, a arte eqüestre e a investigação científica. O STJ, nesse sentido, 

procura recorrer à analogia da atividade com o regime especial das largadas nos campos de 

caça. No campo “descritivo ou fenomenológico há uma semelhança [...]. Todavia, no plano 

normativo, é por demais evidente a diferença entre uma prática e outra” (PEREIRA, 

2005, p.45). 

  

“Assim, se da excepcional autorização legal daquelas actividades se pode 

concluir alguma coisa é que, através de uma interpretação enunciativa por 

argumento a contrario, o tiro aos pombos não é ressalvado, pelo que se insere, 

plenamente, no âmbito de proibição da cláusula geral do Art.1º, nº1” (PEREIRA, 

2005, p.45). 

  

A Lei nº92/95, portanto, estabeleceu exceções de acordo com critérios específicos 

que não abrangem a prática de tiro aos pombos. A tentativa de analogia nesse caso não é a 

solução mais viável. A situação ideal não se encontra na comparação da atividade analisada às 

demais práticas cruéis consideradas lícitas. O posicionamento normativo mais adequado seria 

atingido, assim, por via da condenação do “tiro aos pombos” ao status da ilicitude e por meio 

da eliminação da excepcionalidade de atividades cruéis permitidas pela Lei nº92/95 assentes 

na concepção de tradição cultural. 

  

  

3 A RINHA DE GALOS E A CONGRUÊNCIA COM O CASO PORTUGUÊS 

  

  

Embora partindo de circunstâncias jurídico-normativas peculiares e distintas, o 

acórdão brasileiro selecionado vai ao encontro do documento português emitido pelo Tribunal 

da Relação de Guimarães, uma vez que está ancorado em um princípio estruturante superior 

vinculado à proteção ao animal. 

Em Medeiros (2004), considera-se que a posição brasileira no que se refere à 

proteção jurídica do ambiente adota um regime misto, “antropocentrismo alargado”, por visar 

à manutenção da capacidade de aproveitamento do meio em associação com a idéia de tutela 

na medida em que é encarado como tendo um valor intrínseco per se. O animal ganharia, 

nessa perspectiva, um status também alargado de proteção, na sua concepção teleológica e 

normativa. 
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A rinha ou luta de galos é uma prática característica de algumas regiões brasileiras e 

se encontra proibida desde 1934, com a edição do Decreto Federal 24.645. Enquanto a Lei de 

Crimes Ambientais (9.605/98) não sofrer a devida regulamentação relativamente ao artigo 

32º, enumerando as crueldades por ele protegidas, prevalece o art.3º do Decreto supra1. 

Tal como a prática de tiro aos pombos, a briga de galos impõe tratamento cruel1 

lesivo ao animal por percorrer uma trajetória de preparação indigna e, por fim, ser submetido 

à irracionalidade do combate de cunho igualmente agressivo. O objetivo primordial da 

atividade relaciona-se diretamente com o papel socioeconômico que desempenha, no sentido 

de se apresentar como uma lucrativa prática negocial, o que provoca, por vezes, uma 

conseqüente obstaculização no que tange a intervenções humanitárias e, por ventura, 

jurídicas. 

O Acórdão 880-8 de 12.06.1992 ponderava a aprovação por decurso de prazo da Lei 

municipal 4.149/90, em Salvador (BA), permitindo a realização de rinhas de galo no referido 

município1. A permissão expressa na referida lei afrontava o art. 214º, inciso VII, da 

Constituição Estadual da Bahia: 

  

“O Estado e municípios obrigam-se, através de seus órgãos da 

Administração direta e indireta a: (VII) proteger a fauna e a flora, em especial as 

espécies ameaçadas de extinção, fiscalizando a extração, captura, produção, 

transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos, vedadas, 

na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 

sua extinção ou submetam os animais à crueldade”. 

  

O Tribunal de Justiça da Bahia considerou, sensatamente, por unanimidade, 

inconstitucional a Lei 4.149/90 por ferir os preceitos normativos concernentes à proibição de 

submissão de animais à crueldade, consagrados no texto da Constituição baiana, artigo supra, 

e na Lei Fundamental brasileira, art.225º, §1º, item VII. 

A inadequação da Lei 4.149/90 vai além: tenta modificar o conceito moral e legal ao 

estabelecer em seu art.2º que a prática da rinha de galos não se situa no rol de tratamentos 

cruéis aos animais, um confronto declarado com a Constituição brasileira e com o Decreto 

Federal 24.645/34. 

Em sentido similar, o acórdão (DJ 22/09/2000 PP – 00069) oriundo do Supremo 

Tribunal Federal, que diz respeito julgamento de medida cautelar na Ação Direita de 

Inconstitucionalidade da Lei 2.895 de 20 de março de 1998, de 03/09/98, a declara 

inconstitucional também nos parâmetros da Constituição Federal (Art.225º, §1º, VII) e da 

Constituição Estadual do Rio de Janeiro (Art.258º, §1º, IV), que impõe a todos os e ao Poder 
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Público o dever de “proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção, 

as vulneráveis e raras, vedadas as práticas que submetam os animais á crueldade, por ação 

direta do homem sobre os mesmos”. A referida lei avilta a Lei Federal 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

lesivas ao meio ambiente e, em seu art.32º, qualifica como crime “praticar ato de abuso, maus 

tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. 

O pronunciamento dos dois acórdãos pela inconstitucionalidade e ilegalidade de 

ambas as leis, a primeira de origem municipal e a segunda, estadual, em conformidade com os 

preceitos normativos da Constituição Federal e das Constituições Estaduais, ajuíza uma 

hierarquia de valores imperativa no cerne do ordenamento jurídico brasileiro relativamente à 

proteção ambiental. 

A coincidência das decisões portuguesa e brasileira nos acórdãos citados reflete uma 

recente e crescente preocupação em relação à proteção ambiental. Embora “existam tantos 

Direitos quanto culturas para admiti-los como instrumentos de conduta regulatória ou 

emancipatória” (BELLO FILHO, 2001, p.109), o que significa reconhecer duas esferas 

culturais nacionais distintas, há um espaço de interseção jurídico-cultural comum. “O Direito 

ao ambiente pode ser apenas reflexo do texto ou ser fruto de um compromisso social e 

cultural com a preservação” (BELLO FILHO, 2001, p.118). 

  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Torna-se clara a relevância jurídico-filosófica da proteção ambiental no mundo 

moderno. Um olhar sobre as legislações portuguesa e brasileira, para além do não-consenso 

doutrinário e jurisprudencial, permite distinguir um alargamento de discussões em torno do 

objeto “ambiente”, bem como um paulatino processo de legitimação e consolidação 

normativa nesse sentido 

Os acórdãos em análise, cujo foco, a priori, se finca na ilicitude ou não da prática de 

tiro aos pombos, elencam uma série de questões relativas ao tratamento jurídico direcionado 

ao animal e sua percepção do ponto de vista jurídico e teleológico. Diante do todo o 

afinamento argumentativo suscitado, algumas ponderações se fizeram necessárias no sentido 

de adotar uma postura: a defesa da ilicitude intransponível da atividade. 

Dentro de uma larga base discursiva, foi possível tanto do ponto de vista moral 

quanto jurídico legitimar a opção pela não legalidade da prática, ancorada por alguns 
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parâmetros relativos ao preenchimento conceitual via princípios, à clareza normativa a 

respeito da questão, à sensibilidade do legislador. No mesmo sentido, a declaração de 

inconstitucionalidade de leis pronunciada pelos tribunais brasileiros corrobora uma valoração 

especial designada ao tratamento jurídico dos animais como princípio norteador das decisões 

judiciais e reflexo de um novo comportamento adotado pelo legislador em ambos os 

ordenamentos. 
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1 Art. 225º - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. §1 – Incumbe ao Poder Público: (VII) Proteger a fana e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais à crueldade.  
1 Não se pretende aqui entrar na discussão acerca da natureza administrativa dos municípios como entes ou não 
da Federação. 
1 A Lei Fundamental Brasileira de 1988 reconhece o direito de ação popular a todos os cidadãos em prol da 
reação processual contra lesões ao ambiente no Art. 5º/LXXIII. 
1 Para além do instrumento citado, a Lei 5.179, de 03 de janeiro de 1967, dispõe sobre a proteção da fauna. A 
esse respeito, NOHARA, Irene Patrícia. Direito dos Animais. In Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v.93, jan. – dez., 1998, p.421. 
1 A doutrina dominante, conforme Pereira (2005), afirma que o Código Civil português de 1966 classifica o 
animal como coisa, sem prejuízo do regime de proteção que resulte de outros diplomas. O ordenamento jurídico 
português, nesse aspecto, afirma o autor, é ainda relativamente débil se comparado à proteção jurídica do animal 
em outros países. Na Áustria e Alemanha, alterou-se o conceito de coisa e, simultaneamente, colocou-se o 
animal sob a proteção de legislação especial. As normas relativas às coisas são, portanto, aplicáveis aos animais, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2453



na medida em que não existam disposições divergentes. De forma similar, o Code Civil francês distingue 
claramente os animais dos objetos (art.524º e 528º). 
1 En passant, o kantismo se fundamenta na concepção de que “os seres humanos são os únicos que são racionais 
e autônomos, pelo que apenas estes podem ser titulares de direitos, porque podem responder pelos 
correspondentes deveres” (PEREIRA, 2005, p.41). O utilitarismo, representado especialmente por Bentham e 
Mill, sustenta-se, por outro lado, na capacidade do animal de experimentar prazer e dor e não nos conceitos de 
racionalidade e autonomia. Há ainda uma terceira vertente, a do “contrato natural”, que reveste o ecossistema de 
um valor intrínseco superior ao de espécie humana, dotando-o, portanto, de direitos, como entende Luc Ferry 
citado por NOHARA, 1998, p.422. 
1 Pereira (2005), todavia, prefere a classificação res sui generis aplicada aos animais, por constituírem uma 
categoria especial de objetos de direito, como herança do Direito Romano. O legislador português, já nesse 
sentido, estatui regimes autônomos para os animais, não sendo suficiente a classificação como coisa móvel. 
1 Ver DWORKIN, Ronald. Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
1 Embora o autor seja oriundo de uma realidade subjacente à common law, a metáfora pode ser igualmente 
aplicada à realidade do civil law. 
1 Em Gouveia (2000), outros conceitos de “necessidade” são apresentados à luz de determinadas justificações, 
dessa vez contrários à licitude da atividade: circunstancialismo que permeia a prática do tiro aos pombos, 
classificando-a como desportiva e, portanto, desnecessária; não necessária do ponto de vista da alimentação 
humana (questão de saúde pública, inclusive); não necessária no que se refere ao equilíbrio ambiental e, 
finalmente, não necessária à luz dos parâmetros da tradição portuguesa (não relevância). 
1 “Através da consideração do conceito de “necessidade” como sendo um conceito que, não obstante suscitando 
hesitações interpretativas, implica, desta óptica e dentro dos respectivos limites literais, a protecção dos animais 
contra as pessoas que os pretendem aniquilar, com isso se considerando a prática de tiro aos pombos não 
justificada” (GOUVEIA, 2000, p.265). 

1 “A prática de tiro aos pombos se consideraria permitida de acordo com a formação de costume 

contrário ao sentido proibitivo constante da Lei nº92/95” (GOUVEIA, 2000, p.270). 
1 Ver CORRÊA DA COSTA, Mila B. L. A Preservação da Herança Cultural Intangível: A Contribuição das 
Nações Unidas. Guia de Estudos, Belo Horizonte, p.198-211, set. 2004. 

1 O Decreto 24.645/34 nasceu com força de lei, uma vez que foi baixado pelo Governo Provisório. Em 

seu Art.3º - Consideram-se maus tratos: (XXIX) realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou 

de espécies diferentes, touradas e simulacro de touradas, ainda mesmo em lugar privado. In DIAS, Edna 

Cardozo. A Tutela Jurídica dos Animais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. 
1 “Crueldade contra os animais é toda ação ou omissão, dolosa ou culposa ( ato ilícito), em locais públicos ou 
privados, mediante matança cruel pela caça abusiva, por desmatamentos ou incêndios criminosos, por poluição 
ambiental, mediante dolorosas experiências diversas ( didáticas, científicas, laboratoriais, genéticas, mecânicas, 
tecnológicas, dentre outras), amargurantes práticas diversas ( econômicas, sociais, populares, esportivas como 
tiro ao vôo, tiro ao alvo, de trabalhos excessivos ou forçados além dos limites normais, de prisões, cativeiros ou 
transportes em condições desumanas, de abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas, famintas, cegas 
ou extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre animais até a exaustão ou morte, touradas, farra do boi 
ou similares), abates atrozes, castigos violentos e tiranos, adestramentos por meios e instrumentos torturantes 
para fins domésticos, agrícolas ou para exposições, ou quaisquer outras condutas impiedosas resultantes em 
maus-tratos contra animais vivos, submetidos a injustificáveis e inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre 
outros atrozes sofrimentos causadores de danosas lesões corporais, de invalidez, de excessiva fadiga ou de 
exaustão até a morte desumana da indefesa vítima animal” (CUSTÓDIO, 1997 apud DIAS, 2006, p. 05).  
1 “Segundo a teoria Kelseniana, uma norma jurídica encontra seu fundamento de validade na norma que lhe é 
imediatamente superior, formando um encadeamento vertical cujo topo é a Constituição, que é o fundamento 
último de todo ordenamento positivo” (DIAS, 2000, p.194). 
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A DISCUSSÃO SOBRE A REPARAÇÃO DE DANO MORAL EM 
RAZÃO DE ABANDONO IMATERIAL DE FILHO MENOR 

 
A DISCUSSION ON THE REPAIR OF DAMAGE IN MORAL REASON OF 

ABANDONMENT OF INTANGIBLE MINOR CHILD OUVIR LER FONETICAMENTE 

 
 
 

Fabíola Freire De Albuquerque 
 

RESUMO 
Este artigo analisa a possibilidade de reparação do dano moral, decorrente do descumprimento 
dos deveres imateriais derivados do poder familiar. Pretende apresentar um conteúdo jurídico 
ao tema afeto, corriqueiramente correlacionado à idéia de sentimento. Habitualmente, tal 
problemática é equivocadamente, resumida ao termo: abandono afetivo. Tese prontamente 
repudiada pelos tribunais brasileiros. Não cabe, de fato, ao Direito, perquirir sobre o bem 
querer, na relação paterno-filial. Mas impõe analisar as condutas externas, próprias e 
esperadas dos pais, face o princípio da paternidade responsável e do melhor interesse da 
criança, adolescente e jovem. Tal perspectiva, contribuirá para o salutar desenvolvimento 
ético-existencial, psíquico e social dos filhos menores. 
PALAVRAS-CHAVE: DANO MORAL ; ABANDONO IMATERIAL; RELAÇÃO 
PATERNO-FILIAL; PATERNIDADE RESPONSÁVEL; MELHOR INTERESSE DA 
CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM. 
 
ABSTRACT 
This paper examines the possibility of compensation for moral damages, resulting from the 
noncompliance with the obligations derived from intangible family power. It wants to show a 
legal content to affect issue, routinely correlated to the idea of feeling. Usually, this problem 
is erroneously summarized to term: emotional abandonment. Question promptly repudiated 
by the Brazilian courts. It is not competence of the law, evaluates about the affection in 
parent-child relationship. But we must analyze the external behavior, proper and expected of 
the parents, in face to the principle of responsible parenthood and of the best interests of the 
child, adolescent and young. This perspective will contribute to the healthy, ethical-
existential, psychological and social development of the children. 
KEYWORDS: MORAL DAMAGE; ABANDONMENT IMMATERIAL; PARENT-CHILD 
RELATIONSHIP, RESPONSIBLE FATHERHOOD, BEST INTEREST OF CHILD, 
ADOLESCENT AND YOUNG. 
 
 

Introdução 
É pacífico na doutrina e jurisprudência, que o descumprimento da obrigação material dos pais 
em relação aos filhos menores, é passível de sanção, inclusive de prisão civil, conforme os 
ditames da Constituição Federal de 1988. Porém, o descumprimento dos deveres imateriais 
derivados do poder familiar, não recebem tratamento igualitário por parte do judiciário 
brasileiro. Habitualmente resume-se toda a discussão, a idéia de afeto.Assim, os tribunais 
pátrios não concedem provimento ao pleito, sob a alegação de que sentimento, é algo alheio 
ao Direito, impossível de ser imposto. Mas, quais os deveres inerentes do poder familiar? 
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Toda a prestação imaterial, decorrente da paternidade responsável, confina-se apenas na 
afetividade?Ou o Estado pode impôr condutas externas próprias aos pais? 
A Constituição Federal, dispõe como ápice axiológico, a dignidade da pessoa humana. Esta 
como centro da tutela jurídica. Assim, ratifica a importância da efetividade do princípio da 
paternidade responsável e do melhor interesse da criança, adolescente e jovem, neste contexto 
analisado. 
A família, núcleo social primário, deve estar a serviço da formação e bem-estar de seus 
integrantes. Destaque merece as crianças, jovens e adolescentes, seres humanos em 
desenvolvimento psíquico, ético-existencial e social.  
Assim, não pode o Estado requerer de uma relação paterno-filial, apenas os aspectos 
materiais. Carece de imposição, alguns aspectos imateriais, tais como: convivência familiar, 
acompanhamento escolar, momentos lúdicos na companhia dos pais e cuidados em geral. Não 
cabe ao Estado dirigir a afetividade, mas impôr condutas próprias da paternidade. 
Para responder os questionamentos acima, partir-se-á da premissa de que as obrigações 
imateriais têm igualdade axiológica as obrigações materiais, decorrentes do poder familiar. 
Que o tratamento jurídico dispensado pelos tribunais brasileiros ao tema, é incompatível com 
o pleno desenvolvimento psíquico, ético-existencial e social das crianças, jovens e 
adolescentes. Com ênfase na função humanizante, o descumprimento das funções próprias 
dos pais, deverão ser melhor analisada pelo do judiciário brasileiro, impondo sanções ao 
descumprimento das obrigações imateriais decorrentes do poder familiar. 
Na perspectiva de reparar o dano decorrente deste descumprimento, aplicar-se-á, preenchidos 
os pressupostos da responsabilidade civil, o devido ressarcimento. 
 
1 - Responsabilidade civil nas relações familiares: contextualizando 
Desde a promulgação da lei do divórcio no Brasil, em 1977, que a concepção de família vem 
sofrendo mutações tanto na acepção conceitual, quanto estrutural. Passou-se da concepção de 
uma instituição à família-instrumento, de um conceito único, focado somente nas uniões 
matrimonializadas para os diferentes tipos de entidades familiares. A Constituição Federal, 
traz um rol exemplificativo, além do casamento, reconhece a união estável e a família 
monoparental. 
Historicamente, a entidade familiar tinha como caput, a figura masculina do pai, o "senhor", 
detentor do poder de gerir e prover a família. Várias teorias justificam a tradição patriarcal, de 
índole francamente autoritária. Na visão aristotélica existia uma relação natural de 
dependência da mulher em relação ao homem. A divisão das tarefas eram plenamente bem 
estabelecidas.O homem era o provedor e gestor, ocupava o topo da hierarquia familiar.A 
mulher cuidava da casa e das crianças, sempre subordinada ao marido. A defesa do 
patrimônio era o que demarcava as uniões matrimoniais.Hoje, tal argumento naturalista, da 
dependência feminina em relação ao masculino, nos causa revolta e indignação, mas foi por 
muitos séculos plenamente aceito e justificador da dominação exercida pelo homem em face 
das mulheres e dos filhos.  
No início do século XX, com as mudanças ocorridas na economia que deixava de ser 
essencialmente agrária e com a urbanização, a família patriarcal foi cedendo lugar a família 
nuclear.Vale ressaltar, que ainda tinha forte influência do patriarcalismo. Somente na segunda 
metade do século XX, a família passou por transformações significativas. A Revolução 
Industrial, o desenvolvimento dos meios de comunicação e a pílula anticoncepcional, 
contribuiram para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Paulatinamente as 
mulheres foram conquistando direitos, até então concedidos apenas aos homens. 
Carolina Sátiro e Patrícia Oliveira afirma que (2009,p. 10098): 
Essa inserção da mulher no mercado de trabalho, auferindo renda, ensejou uma reformulação 
da identidade masculina, tendo em vista que no modelo patriarcal de sociedade e de família 
apenas ao homem era dado o direito de exercer atividades remuneradas. Então, da mesma 
forma que as mulheres passam a ocupar espaços tradicionalmente reservados aos homens, 
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estes também são chamados a realizar tarefas antes destinadas às mulheres, como a 
participação ativa na vida doméstica-familiar.  
A transformação nas atividades de um dos membros, promoveu mutações estruturais na 
entidade familiar como um todo.Atualmente, a mudança vem ocorrendo no seio da família 
nuclear, aquela formada pelo pai, mãe e filho.A formatação atual de família tem uma ligação 
muito mais estreita com o afeto, do que propriamente com a ligação biológica.  
Veja a definição de família, segundo Carolina Sátiro e Patrícia Oliveira (2009,p. 10098): 
A família contemporânea é baseada sobretudo nos laços de afetividade, o que vem se 
tornando o seu elemento caracterizador. Cada vez mais, considera-se que a família consiste 
em um espaço de realização humana, em que a felicidade e a relização pessoal possam ser 
efetivadas. Neste sentido, os laços formais (matrimônio) e biológicos estão passando a ficar 
em segundo plano, pois a afetividade está se sobrepondo. Os aspectos biológicos e formais 
Não devem ser o que determina a família, mas sim o afeto e o amor. 
Apesar de todas as transformações sociais ocorridas, não se pode fechar os olhos a realidade 
que ainda se faz presente na sociedade: os resquícios do patriarcalismo ainda estão presente 
no ambiente familiar, onde muitas mulheres ainda são obrigadas a trabalhar somente com os 
afarezes domésticos, incluindo assim, os cuidados com os filhos, deixando o marido como o 
provedor e gestor do lar. 
Percebe-se assim, o ranço conservador, que influencia as demandas judiciais correlacionadas 
ao tema até aqui exposto. 
Tratar de responsabilidade civil e direito de família pode parecer até paradoxal, por tratar-se 
de uma relação dita de afeto.Mas é justamente toda esta mutação na realidade social, que 
justifica de que pode haver dano moral nas relações afetivas. 
A doutrinadora Maria Celina Bondin aduz que (2006,p. 184): 
A responsabilidade civil entra no seio familiar, reconhecendo danos a serem ressarcidos por 
maridos às esposas e vice-versa, por pais aos filhos, excepcionalmente até por avós aos netos, 
pessoas habituadas a querer-se bem ou relacionar-se com afeto. 
No cenário jurídico brasileiro existem duas correntes contrapostas, quando o tema é 
responsabilidade civil no ambiente familiar: A primeira, admite tal possibilidade somente 
quando houver um ilícito absoluto, ou seja, previsto no art 186 c/c o art. 927 do Código Civil. 
A jurisprudência brasileira de forma tendenciosa, firma-se com a corrente supramencionada. 
A segunda corrente é defendida pela doutrina nacional, admite a responsabilidade civil nas 
relações afetivas, tanto nos casos gerais, geridos pela clásula geral, consignada no art. 186 do 
CC, como nos casos específicos, por exemplo, violação dos deveres paternais (art. 229 CF). 
Relação familiar é um tema amplo, que pode por exemplo, englobar: conjugalidade, 
parentabilidade e filiação (especificamente). A professora Maria Celina Bondin nos mostra 
uma mudança de eixo que ocorreu nas famílias nos últimos 30 anos (2006, p. 185): " A 
filiação assumiu a centralidade institucional na família em lugar da conjugalidade, agora 
instável." 
Mais uma vez a professora Maria Celina Bondin, coaduna com o posicionamento defendido 
neste ensaio (2006,p. 192): 
Do ponto de vista civil-constitucional, o direito de família atual - como também ocorre nas 
demais disciplinas civilistas - deve ser concebido como um meio para a proteção dos direitos 
fundamentais das pessoas, neste caso aquelas que tornam o grupo familiar. De fato, sua 
finalidade básica não pode ser outra além de procurar dar a máxima efetividade aos direitos 
fundamentais, cujo catálogo é a mais marcante característica das constituições democráticas 
proculgadas no Ocidente ao longo do século XX. 
A aplicação direta das Constituição nas relações intersubjetivas prevê a subordinação de toda 
e qualquer interpretação-aplicação de uma regra à tábua axiológica predisposta pelo 
constituinte. São os direitos fundamentais que estão a oferecer o padrão de aferição para este 
renovado procedimento de qualificação e, nesta medida, devem ser atuados pelos três poderes 
da República. 
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Assim, a família, o domínio mais privado dos direitos privados, também requer interesse e 
proteção por parte da sociedade e do Estado, na prerrogativa de salvaguardar os direitos 
fundamentais violados no âmbito familiar. 
2 - Obrigação imaterial decorrente do pode familiar 
A Constituição Federal de 1988 inseriu a dignidade da pessoa humana como fundamento do 
Estado Democrático de Direito, sendo o alicerce da ordem jurídica brasileira atual. Além 
disto, regras e princípios constitucionais cogentes, que antes só regulavam as relações 
públicas, passaram também a reger as relações privadas.Fenômeno denominado de 
constitucionalização do Direito Civil, atuando por óbvio, também nas relações familiares. 
A consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana e a constitucionalização do 
Direito de Família, veio primarizar a eficácia a todos os direitos fundamentais, seja nas 
relações públicas ou privadas, horizontais ou verticais. 
O Direito fala em despatrimonialização e repersonalização das relações familiares. Isto 
representa uma valorização dos laços afetivos em detrimento dos vínculos formais, 
patrimoniais. O ser humano como epicentro da proteção constitucional. 
O poder familiar foi a denominação que o Código Civil de 2002, conferiu ao pátrio poder, já 
disciplinado pelo antigo Código Civil de 1916. Porém, a diferença não ficou apenas na 
nomenclatura.Este instituto evoluiu, acompanhando a mutação das relações familiares. 
Na origem do instituto, onde a codificação ocorrera em 1916, conforme supra mencionado, 
tinha como fundamento primordial o poder do pai sobre os filhos. Atualmente tal instituto é 
um múnus, onde ressalta-se os deveres da relação filial. 
Isto porque o exercício deste instituto deve ser realizado em prol da pessoa em formação, que 
é o menor, conforme preconiza a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  
A terminologia adotada pelo atual Código Civil ainda não é a mais adequada. Algumas 
legislações estrangeiras preferem a terminologia "autoridade parental" ao invés de "poder 
parental", traduzindo melhor o exercício da função. 
Cronologicamente o quantum despótico do pátrio poder, foi diminuindo em relação ao atual 
poder familiar. Condizente aos preceitos do princípio da dignidade humana, da paternidade 
responsável e do melhor interesse da criança,jovem e adolescente há a necessidade de uma 
extensão dae da convivêcia familiar, objetivando assim, a eficácia dos direitos fundamentais.  
Na dicção da professoa Maria Celina Bondin (2006,p. 197): 
"O poder familiar é hoje concebido como um poder-dever posto no interesse exclusivo do 
filho e com a finalidade de satisfazer as suas necessidades existenciais, consideradas mais 
importantes, conforme prevê a cláusula geral de tutela da dignidade humana. Este também e, 
não por acaso, o teor do art. 227 da Constituição, ao determinar ser dever da famíliia 
assegurar, com absoluta prioridade, as crianças e aos adolescentes os direitos à vida, saúde, 
alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e 
convivência familiar e comunitária" 
Assim, na prerrogatica de ratificar tais princípios, o poder familiar é menos poder e mais 
dever, igualando-se a um múnus, encargo este que os pais são obrigados a cumprir na 
perpectiva de efetivar os valores do ser humano em formação. 
E sendo um múnus, o exercício não é optativo e sim cogente. Sempre em prol do 
desenvolvimento do ser humano em formação, ou seja, o menor. 
Como se não bastasse os princípios que sustentam a tese até então denfendida, destaca-se 
alguns dispositivos constitucionais, onde a repersonalização e a dignidade da pessoa humana 
nas relações familiares são exaltados: 
Art. 227, caput: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direitio à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, `a liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (grifo nosso). 
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Art. 229: Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e efermidade. (grifo nosso) 
Da leitura do artigo 227 da CF, conforme supramencionado, podemos nortear quais o deveres 
inerentes ao exercício do poder familiar: saúde, alimentação, dignidade, respeito, lazer, 
educação, convivência familiar e outros. A Constituição Federal, ainda no mesmo artigo, 
ressalta, dentre outras coisas, que é dever da família, colocar a criança e o adolescente a salvo 
de toda forma de negligência .O dever deste múnus, tem uma correspondência com o direito 
do menor, ou seja, o dever-direito de um genitor em propiciar a convivência familiar para um 
filho menor é para este, um direito em sua plenitude. 
Sintetizando, o poder familiar é integrado por titulares recíprocos de direitos e deveres. A 
cada direito do filho menor, corresponde a um dever dos pais e cada direito dos pais, 
corresponde a um dever do filho menor. 
O artigo 1.631 do Código Civil estabelece que mesmo havendo separação, divórcio ou 
dissolução da união estável, o poder familiar mantêm-se intacto para ambos os genitores, 
exceto, quanto ao direito de tê-los em sua companhia, assunto que é definido na guarda. Já o 
artigo 1.589 completa o enunciado, afirmando que o genitor que não for o guardião do menor 
poderá não só visitá-lo como tê-lo em sua companhia. Vejamos este mencionado artigo, in 
verbis: 
Art. 1.589: "O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los 
em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem 
como fiscalizar sua manutenção e educação." (grifo nosso). 

Vale ressaltar, que o "poder visitá-lo" é um poder-dever, consubstanciado em um múnus, não 
sendo uma faculdade dos pais. Assim o direito a convivência familiar, deve ter como base de 
sustentabilidade o princípio do melhor interesse do menor. Não basta a obediência a 
literalidade do que fora designado pelo magistrado, "visitar" tem um sentido impregnado de 
valores.Assim, ao visitar, o pai deve contribuir de forma positiva, para o crescimento psíquico 
e social do filho. 
A autora Maria Celina Bondin lembra que (2006,p. 197): 
Além disso, observe-se que a questão não pode ser examinada sem que se atente para a 
vulnerabilidade de uma das partes, e este é o ponto de fundamental distinção quando o foco 
são os filhos menores, a quem o ordenamento deve a máxima proteção. 
Diferente da relação de conjugalidade, a relação filial é assimétrica e indissolúvel. Enquanto 
aquela era pautada na liberdade e na igualdade, esta tem como fundamento a responsabilidade 
e o melhor interesse das crianças, jovens e adolescentes. 
A professora Maria Celina Bondin reforça a atuação do Estado na aplicação do princípio 
supramencionado (2006,p. 197): 
A proteção do melhor interesse da criança, como cláusula geral que é, depende sempre da 
interpretação do juiz (do Estado, portanto), trazendo para a esfera pública a problemática. 
Como os filhos menores não estão em condições de se protegerem por si sós, o legislador e o 
juiz tomam a si o encargo de tutelá-los em face de todos, inclusive dos próprios pais. 
Além da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem por objetivo 
primordial, resguardar e efetivar todos os direitos dos seres humanos em desenvolvimento 
físico,psíquico e social. Vejamos: 
Art. 19: Toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio da sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes (grifo nosso) 
Art. 21: O pátrio poder será exercico, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na 
forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da diverg6encia. 
(grifo nosso). 
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Art. 22: Aos pais incube o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-
lhe ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais. (grifo nosso). 
Toda proteção aos menores, conforme preconiza a Constituição Federal e o Estatuto da 
Criança e do adolescente, é tarefa atribuída a família, a sociedade e ao Estado. É cogente que 
os pais proporcione aos filhos uma convivência familiar, orientando-os e educando-os. A 
inobservância destes deveres, deve insejar uma participação atuante do Estado. 
3- Indissolubilidade da relação paterno-filial 
O artigo 1.632 do Código Civil afirma, in verbis: 
Art. 1.632: A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as 
relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua 
companhia os segundos. ( grifo nosso). 
Há de ressaltar que havendo o rompimento da sociedade conjugal, seja pelo divórcio ou pela 
dissolução da sociedade conjugal, o poder familiar, a princípio, mantêm-se inalterado, ou seja, 
o exercíco deste poder, continua sendo exercido diante dos filhos menores pelos dois, pai e a 
mãe, conjuntamente. Em uma ação judicial, dentros outros aspectos, serão disciplinados a 
guarda e o direito de visita e não a quem pertencerá o poder familiar exclusivo perante o 
menor. 
Sobre o tema, o ilustre autor Paulo Lôbo manifesta (2008,p. 274):  
É assegurado o pode familiar de pais separados ou que tiveram os filhos fora dessas uniões 
familiares. Ainda que a guarda esteja sob a detenção de um, o poder familiar continua sob a 
titularidade de ambos os pais. O que não detém a guarda tem direito não apenas a visita ao 
filho, mas a compartilhar das decisões fundamentais que lhe dizem respeito. A eles também se 
aplica o recurso ao juiz para solução do desacordo, a exemplo dos critérios a serem 
observados para a educação do filho. A criança é um sujeito e não objeto do acordo dos pais 
em litígio." 
E justamente neste momento de conflito conjugal, que o descumprimento dos deveres 
decorrentes do poder familiar , surgem com maior ênfase, no cenário familiar. 
Rotineiramente, verifica-se que tal rompimento, ultrapassa a relação marital e desagua na 
relação filial. Podendo comprometer o pleno desenvolvimento psíquico, ético-existencial e 
social dos filhos. 
A autora Maria Celina Bondin destaca que (2006,p. 197): 
A defesa da ordem social a partir da criança diz respeito a uma idéia de parentalidade 
substancialmente diversa daquela essencialmente burguesa do início do século XX, 
emoldurada pelo Código Civil de 1916, quando a autoridade parental tinha apenas duas 
funções: limitar a capacidade negocial do menor no mercado e educá-lo para a convivência 
em sociedade. Tais funções, como é fácil perceber, eram exercidas tendo em vista a lógica 
patrimonialista então em vigor, limitando-se os cuidados parentais, segundo a previsão legal, 
à atenção para com os bens dos próprios filhos e à vigilância com relação aos bens de 
terceiros. 
O ordenamento jurídico de um país deve acompanhar a realidade social em que está inserido. 
A paternidade responsável é um tema hoje muito debatido no Brasil. A sociedade clama por 
respostas efetivas a esta discurssão. Proteção, cuidado, convivência familiar são parcelas, da 
função dos pais em face dos filhos, independentemente da relação conjugal. 
A sociedade brasileira não pode esperar que a responsabilidade dos pais perantes os filhos 
menores, restrinja-se juridicamente a pagamento da pensão alimentícia. Tal justificativa, tem 
resquício do paternalismo histórico, em que vivemos por várias décadas, onde ao genitor 
cabia a tarefa bem definida de gestor e provedor da família. Não havendo para o homem, 
nenhuma tarefa que houvesse intersecção com as tarefas femininas, como por exemplo nos 
cuidados com o lar e na criação e educação das crianças. Mas tão visão, não coaduna com os 
preceitos inerentes da paternidade responsável e do melhor interesse das crianças, jovens e 
adolescentes. Ratificar o pagamento de pensão alimentícia, e negar a convivência familiar 
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efetiva, é assegurar uma grande inversão de valores. 
4 - Reparação do dano: Decorrência do descumprimeneto dos deveres imateriais derivados do 
poder familiar 
O doutrinador Rodrigo da Cunha (2006, p. 184) quanto trata sobre as responsabilidades dos 
genitores afirma que tais funções: "... pode garantir uma construção biopsíquica saudável de 
alguém" 
O interesse da criança e do adolescente na qualidade de pessoas em desenvolvimento, 
protegidos com prioridade pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 
adolescente, deve ser interpretado como um dos aspectos mais fundamentais das relações 
familiares da nossa atualidade. 
A ilustre autora Maria Celina Bondin defende tal posicionamente da seguinte forma (2006,p. 
198): 
Em virtude da imprescindibilidade ( rectius, exigibilidade) de tutela por parte dos pais e da 
dependência e vulnerabilidade dos filhos, a solidariedade familiar alcança aqui o seu grau de 
intensidade máxima. Em caso de abandono moral ou material, são lesados os direitos 
implícitos na condição jurídica de filho e de menor, cujo respeito, por parte dos genitores, é 
pressuposto para o sabio e equilibrado crescimento da criança, além de condição para sua 
adequada inserção na sociedade. Ou seja, os prejuízos causados são de grande monta. 
O doutrinador Armando Braga (2005, p.44) faz uma observação quanto ao dano:  
"O Tribunal Constitucional italiano, na já referida decisão n. 184, de 14 de julho de 1986, 
consagrou a distinção entre dano-evento e dano-consequência. Aí se conclui que o dano 
biológico constitui a lesão do bem da saúde como dano evento, enquanto o dano moral e o 
dano patrimonial, pertencem à categoria do dano consequência em sentindo estrito. A 
afectação da integridade físico-psíquica da vítima, transformada em patologia constitui-se 
com o evento lesivo. O dano que afecta a integridade físico-psíquica não deve ser confundido 
como dano momentâneo, tendencialmente passageiro, ou seja, a perturbação psicológica, que 
se traduz no dano moral (dano-consequência). A distinção entre dano-evento e dano-
consequência tem a virtualidade de deslocar a discussão do dano corporal do mero âmbito das 
suas consequências para a decisiva esfera ontológica." 
Dispõe o ordenamento jurídico brasileiro que aquele que violar direito ou causar dano a 
alguém, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, conforme disposição do art. 186 
do Novo Código Civil, in verbis:  
Art. 186:"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." (grifo 
nosso) 
Complementando o artigo supramencionado, está o artigo 927 do mesmo diploma legal:  
Art. 927:"Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187) causar danos a outrem fica obrigado a 
repará-lo." 
A doutrinadora Maria Celina Bondin (2003,p. 198) trata o tema com maestria:  
"De fato, a importância da figua paterna, especialmente depois das conclusões da psicologia 
moderna, não precisa de mais comprovações. É notoria sua imprescindibilidade - assim como 
o é a da figua matena - para a adequada estuturação da personalidade da criança. Quanto aos 
pais, tertius non datur: ou se tem pais, ou se tem ausência de pais. Quando este último caso 
ocorreu estará caracteizado um dano moral a ser ressarcido." (grifo nosso) 
Na jurisprudência brasileira, vislumbra-se a concessão de danos morais pelo falecimento de 
um ente querido, em virtude da dor e sofrimento dos familiares. É muito mais doloroso para 
uma criança, a ausência de um pai vivo, do que a de um falecido.Dependendo do nível de 
compreensão, começa a indagar o por quê que o pai/mãe deixou de visitá-lo, porque ele não 
liga e nem aparece na escola. 
Armando Braga(2005,p. 45), lembra o conceito de saúde: 
"A saúde, segundo o conceito preconizado pela OMS, é o estado de completo bem estar 
físico, psíquico e social, para além da mera ausência de doenças. O gozo do melhor estado de 
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saúde constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano". (grifo nosso) 
Assim, o descumprimento dos deveres decorrentes do poder familiar, pode comprometer o 
pleno desenvolvimento dos menores, causando-lhes sérios danos. Ainda que exclusivamente 
moral, este dano poderá gerar ressarcimento. 
5 - Correntes jurídicas contrapostas 
Há uma vasta parcela da doutrina brasileira, que tenta resumir tudo o que fora defendido até o 
momento, como abandono afetivo, para imediatamente o judiciário destituí-lo da seara do 
Direito. Primeiro argumento é que o sentimento (amor) não é uma obrigação, e como tal, não 
há a possibilidade de imposição. Segundo, que dependendo do momento em que tal 
problemática é levada a lide, pode ter ocorrido um grande lapso temporal entre a ocorrência 
do dano e o requerimento da reparação civil, inviabilizando a comprovação do nexo de 
causalidade.  
Obrigações imateriais, decorrentes do poder familiar, como bem foi demonstrado, são 
condutas externas, que vão além do nome, da afetividade e da pensão alimentícia oferecida 
pelos pais aos filhos. A autora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka em uma entrevista 
ao IBDFAM, afirmou que: "o ambiente familiar é um centro privilegiado para o 
desenvolvimento de relações interpessoais mais justas, por meio do desenvolvimento de seres 
humanos mais completos e psicamente melhor estruturado." 
Maria Celina Bondin de Moraes (2006, p. 185), traz uma brilhante elucidação que ratifica o 
posicionamento defendido até o momento:  
"A filiação assumiu a centralidade institucional na família em lugar da conjugalidade, agora 
instável. A mudança de eixo possibilitou uma renovada coesão da intituição: centrada na 
filiação, continuará a atribuir os lugares da parentalidade, da ordem genealógica, a garantir a 
sucessão de gerações. Do ponto de vista jurídico, esta centralidade encontra-se assentada em 
princípios constitucionais, no art. 227 da Constituição da República e internacionais, como a 
Declaração dos direitos da criança da ONU, de 1989. Neste sentido, o princípio do melhor 
interesse da criança toma tal proporção que Jean Carbonnior observava, há algumas décadas, 
que ele acabaria por tornar "supérfluos todos os intitutos do Direito de família" 
O segundo argumento perde relevância, quando no caso concreto, um perito, profissional da 
área médica, constatar em juízo, o nexo de causalidade entre o dano e o fato. 
Quando a pauta é relação filial, questiona-se de um lado, o princípio da liberdade dos pais, 
versus o princípio do melhor interesse dos menores. É límpido o entendidento que neste caso, 
prevalece a proteção aos hipossuficientes. 
Mais uma vez, a doutrinadora Maria Celina Bondin de Moraes (2006, p. 198), enriquece a 
corrente favorável a responsabilidade civil:  
Ponderados, pois, os interesses contrapostos, a solidariedade familiar e a integridade psíquica 
são princípios que se superpõe, com a força que lhes dá a tutela constitucional, à autonomia 
dos genitores que, neste caso, dela não são titulares. Nesta hipóotese, a realização do princípio 
da dignidade humana se dá a partir da integralização do princípio da solidariedade familiar 
que contém, em si, como característica essencial e definidora a assistência moral dos pais em 
relação aos filhos menores. 
Destaca-se que para haver a configuração do dano moral , deve ter havido o completo 
abandono do pai, seja desde o nascimento do menor, ou a partir de um determinado momento, 
e a ausência de uma figura substitutiva, como bem enfatiza autores renomados da nossa 
literatura. 
Conclusão 
Historicamente, a noção de família legítima, ficou pautada nas relações matrimonializadas, 
onde o destaque hierárquico, era conferido ao homem. As tarefas entre homem e mulheres 
eram bem definidas, não havendo pontos em comum. Ao homem era conferido a incumbência 
de gerir e prover a família; a mulher, as tarefas domésticas, como cuidar da casa e das 
crianças. 
A Constituição Federal, trouxe como epicentro, a Dignidade da pessoa humana, amplicou o 
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leque de entidades familiares, ultrapassando o estigma unitário das famílias 
matrimonializadas, trouxe o a repersonalização e despatrimonialização das relações familares.  
A Constitucionalização do Direito civil, veio relembrar que a eficácia dos direitos 
fundamentais tem aplicação tanto no Direito Público, como no Direito Privado, seja nas 
relações verticais, como nas relações horizontais. 
O Carácter eudemonista que destaca a primazia dos seres humanos, nas relações jurídicas, não 
coaduna com a tese defendida pelo judiciário brasileiro, que só haverá responsabilidade civil, 
quando houver ilícito absoluto, ou seja, previsto no art. 186 c/c o art. 927 do Código Civil. 
Nem tão pouco, que dever imaterial derivado do poder familiar, seja apenas a afetividade. 
O poder familiar é hoje concebido como um poder-dever, um múnus dos pais, perante os 
filhos menores. A cada dever dos pais, haverá um direito dos menores correlacionado. As 
parcelas deste encargo, pode ser abstraída do artigo 227 da CF, assim, é dever da família 
assegurar à criança, jovem e ao adolescente: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
dignidade, o respeito, a convivência familiar e outros. Para a concretização de tais parcelas, o 
Estado deve exigir condutas próprias do exercício da paternidade responsável. 
A negligência e/ou omissão paterna, nas obrigações imaterias, poder gerar danos morais no 
menor. Conforme já mencionado, é notória e imprescendível a presença materna e paterna na 
vida de uma criança, jovem e adolescente, pois a ausência daqueles, pode comprometer a 
adequada estruturação da personalidade destes. 
O divórcio e a dissolução põem fim a conjugalidade, nada interferindo na relação filial, que se 
mantêm indissolúvel. 
A proteção, cuidado, convivência familiar e outras condutas de ordem imaterial, são 
imposições inerentes da paternidade responsável.Pressuposto para o sadio e equilibrado 
crescimento psíquico, social e ético-existencial da criança, jovem e do adolescente. 
Ponderando os interesses contrapostos, ou seja, de um lado o princípio da liberdade de um 
pai/mãe em participar ou não, na construção da personalidade e socialização de um filho e do 
outro, o princípio do melhor interesse do menor, não pode haver dúvida por parte do 
judiciário brasileiro. É incabível valorizar a liberdade dos pais, em detrimento da integridade 
psíquica dos filhos. 
Conforme preconiza a nossa Carta Constitucional, os direitos fundamentais são direitos que 
devem ter sua eficácia em qualquer ambiente, seja no campo público ou privado, nas relações 
horizontais ou verticais. A responsabilidade civil na relação paterno-filial, deve ser exercida 
coadunando com a prerrogativa constitucional. Assim, havendo pressupostos inerentes a 
responabildiade civil, tal instituto deve ser aplicado, sem distinção de ambiente em que esteja 
sendo aplicado. 
O judiciário brasileiro não pode se contentar que a responsabilidade paterna restringe-se 
apenas ao pagamento de pensão alimentícia. Tal fundamento, traz de volta o pensamento 
patriarcal, onde a figura paterna era o provedor da família, alheio a todas as questões 
domésticas, incluindo, é lógico, os cuidados com os filhos, que era tarefa exclusiva das mães. 
A igualdade entre homens e mulheres, a dignidade da pessoa humana, o princípio do melhor 
interesse dos menores e a constitucionalização do Direito de família são fundamentos 
inquestionáveis para a aplicação da responsabilidade civil nas relações familiares.  
Não trata-se de estimular a indústria do dano moral, mas de dá efetividade aos preceitos 
constitucionais, lembrando aos genitores que a responsabilidade paterna e materna, não se 
esgota na constribuição material, nos aproximando assim, de um ideal de justiça, conforme 
convém a uma sociedade justa, solidária e ética. 
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RESUMO 
O trabalho faz uma releitura do Direito de Família, sob a ótica da principiologia 
constitucional, desenhando a família como locus primeiro de promoção da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade e da cidadania. O estudo do tema demonstrará que a família não 
cabe em molduras estanques. O modelo de família atual é aquele em que impera a 
preocupação com a felicidade individual de seus membros e a plena realização da pessoa, com 
vistas à promoção da dignidade, vértice de todo o ordenamento constitucional. O trabalho 
abordará a evolução da família ao longo da história e analisará alguns princípios que 
informam a família contemporânea. Embora a legislação não trate de todas as entidades 
familiares possíveis, isto não implica, como veremos neste trabalho, ilegitimidade destas 
entidades; ao contrário sua legitimidade se assentará nos princípios e valores constitucionais. 
Nesse contexto, analisaremos a dinamicidade que permeia a formação familiar e dá força ao 
fato social, demonstrando que o conceito fechado de família é forma de controle nucleativo da 
sociedade, razão pela qual defendemos que o Estado Democrático de Direito deve reconhecer 
a família como fato social, organismo aberto, mutante e maleável, cujos delineamentos se 
constroem constantemente no decorrer do tempo, da história e da transformação dos 
costumes. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE FAMÍLIA; PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS; 
FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA;PRINCÍPIO DA DINAMICIDADE. 
 
RESUMEN 
El trabajo aporta una nueva interpretación del Derecho de Familia, los principios 
constitucionales, en el dibujo de la primera familia como lugar de promoción de la dignidad 
humana, la igualdad y la ciudadanía. El estudio de este tema demuestra que la familia no se 
ajusta a la imposición de modelos estancos. El modelo de familia actual es aquelle en lo que 
se refieren a la felicidad individual de sus miembros y el cumplimiento del individuo con el 
fin de promover la dignidad, la culminación de todo el orden constitucional. Los trabajos se 
referirán a la evolución de la familia a lo largo de la historia y considerarán algunos principios 
que informan la formación de la familia contemporánea. Aunque la legislación no se ocupe de 
todas las entidades en familia, esto no implica, como veremos en este trabajo, la ilegitimidad 
de estas entidades, a diferencia de su legitimidad se basa en principios y valores 
constitucionales. En este contexto, el análisis dinámico que impregna el entorno familiar y da 
fuerza a la realidad social que muestra que el concepto estrecho de la familia es una forma de 
control nuclear de la sociedad, razón por la cual se argumenta que el Estado democrático debe 
reconocer la familia como un hecho social, un cuerpo abierto, cambiante y maleable, donde se 
construyen delineaciones constantemente con el tiempo, la historia y las costumbres 
cambiantes. 
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PALABRAS-CLAVE: DERECHO DE FAMILIA; PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES; 
FAMILIA CONTEMPORANEA; PRINCIPIO DE LA DINAMICIDAD. 
 
 

1. Conceito de família 

A identificação e a definição do termo família é uma das questões mais debatidas na 
antropologia e na sociologia. Não é possível considerarmos apenas uma forma natural ou 
universal de família. Ao contrário, o estudo histórico demonstra que a família pode assumir 
contornos múltiplos. Em distintas épocas e civilizações, existiram agrupamentos de pessoas, 
constituindo grupos ou famílias, sob diversas formas e direcionadas a diferentes finalidades, 
conforme os costumes, as ideologias e as crenças de cada tempo. 

Afirma Pereira[1] que, em sentido genérico e biológico, considera-se família o conjunto de 
pessoas que descendem de tronco ancestral comum. Se adotarmos conceito amplo, a família 
está relacionada a um conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, 
compreendendo os ascendentes, os descendentes e os colaterais do cônjuge, ou seja, os 
parentes afins. 

Numa concepção sociológica considera-se família, as pessoas que vivem sob o mesmo teto e 
sob a autoridade de um titular, conceito que coincide com a posição do pater-familias do 
Direito Romano. Nas palavras de Ulpiano, família era o grupo plural de pessoas que, pela 
natureza ou pelo Direito, vive sob o poder de outra.[2] 

Belluscio[3] afirma que, tradicionalmente, há três conceitos distintos de família: 

• a) família em sentido amplo (como parentesco): conjunto de pessoas entre as quais há 
uma relação de parentesco; 

• b) família em sentido estrito: agrupamento formado pelo pai e/ou mãe e seus filhos; 
• c) família em sentido intermediário: grupo social de pessoas, unidas pelo afeto, que se 

ajudam mutuamente, dividem suas economias e as tarefas domésticas. 

Todos esses sentidos são importantes. Na verdade, não há realmente um só conceito de 
família. Há mesmo, por causa disso, um modismo inopioso, na atualidade, no sentido de 
substituir a expressão "Direito de Família" por "Direito das Famílias", como se, em bom 
vernáculo, a expressão "Direito de Família" já não traduzisse idéia plural. De todo modo, o 
que há de comum em todo conceito de família é a convivência pautada pelo princípio da 
solidariedade em função da afetividade representada por laços emocionais conjuntos, seja 
entre cônjuges ou companheiros, entre pais e filhos ou entre parentes, quaisquer que sejam. 

A família deve ser encarada como a comunidade de vida material e afetiva entre seus 
integrantes, união de esforços para o desenvolvimento de atividades materiais e sociais, 
convivência que promova mútua companhia, apoio moral e psicológico, na busca do melhor 
desenvolvimento pessoal de seus membros. 

A idéia de família baseada na possibilidade de procriação e assistência à prole está 
ultrapassada. A família que se busca promover é aquela comprometida com uma união 
estável, voluntária e de cooperativismo, que cumpre a função de promover e proteger seus 
integrantes, enfim, um organismo solidário. 
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Sobre o tema, importantes os ensinamentos de Gama para o qual o conceito de família 
compreende a comunhão de vida e de interesses, a satisfação do amor recíproco, "aquela 
affectio maritalis que as núpcias romanas destacavam como fator psíquico da vida em comum 
e sustentáculo da substância do casamento".[4] 

A existência da família é essencial ao processo de desenvolvimento psíquico do indivíduo.[5] 
Ela é um complexo espaço relacional e afetivo, é o locus primeiro de transmissão de cultura, 
embora a evolução da cultura, de geração a geração, transforme e reconstrua a própria família. 

 Na constituição de família, está implícito o desejo dos indivíduos de compartilharem a 
mesma vida, dividindo as tristezas e alegrias, os fracassos e os sucessos, a pobreza e a 
riqueza, enfim, formarem um novo organismo distinto de sua individualidade.[6] Segundo 
Tepedino, para que se possa denominar um grupo de pessoas de família, faz-se necessária a 
presença de, ao menos, dois requisitos: (i) afetividade e (ii) estabilidade.[7] 

No mesmo sentido, Lobo, para o qual qualquer entidade que preencha os requisitos da 
afetividade, estabilidade e ostensividade, é uma entidade familiar merecedora da proteção 
conferida pelo art. 226 da CF.[8] 

Certo é que o vocábulo família remete-nos à idéia de refúgio, de aconchego, de alento, de 
proteção e, sobretudo, de amor. É a família a principal referência do indivíduo na sociedade, é 
a noção primeira do sentimento de "pertença", vital para o desenvolvimento da realização da 
pessoa humana. 

A família oferece ao indivíduo um bem estar que noutra parte ele dificilmente encontra, é um 
asilo de paz e de conforto que o alenta nos conflitos sociais, intelectuais e psicológicos da 
vida e, ainda que, em alguns períodos da história, sob a forte influência de fenômenos sociais, 
a família tenha sido seriamente ameaçada, por gerar absurdas obrigações morais e 
econômicas, ela triunfou.[9] 

Como assevera Hironaka, mudam os costumes, os homens, a sociedade; apenas uma verdade 
não se altera: a necessidade do indivíduo de estar inserido no seio de uma família, uma 
aspiração insubstituível por qualquer outra forma de convivência social.[10] 

O conceito de família hoje decorre do seguinte: promoção do indivíduo, desnecessidade de 
casamento. Em todos os lares em que houver pessoas ligadas, seja por laços de sangue ou não, 
mas unidas pelo afeto, no plano de concretização das aspirações de cada uma delas e daquele 
núcleo como um todo, concatenadas e organizadas econômico e psicologicamente, haverá 
uma família. 

2. Origem da família 

  

                  Ao relatar dados sobre a Pré-história da humanidade, Engels[11] aponta a clássica 
distinção desenhada por Morgan, em três fases principais, estado selvagem, barbárie e 
civilização. 

                   Relata Engels que, nos primórdios da civilização, não havia impedimentos acerca 
das relações sexuais, sendo estas promíscuas, pois todos os homens e mulheres se 
relacionavam entre si, sem observância de qualquer grau de parentesco. Somente após a 
proibição do incesto é que se passou a reprovar as relações sexuais entre pais e filhos, 
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posteriormente entre irmãos, e, mais à frente, entre qualquer pessoa que tivesse algum grau de 
parentesco.[12] 

                   Naquela época, havendo relacionamento entre todos do grupo, desconhecia-se a 
paternidade dos filhos, que ficavam sob os cuidados da mãe, predominando a família 
matriarcal. Continua o autor afirmando que cada mulher pertencia a todos os homens e vice-
versa, o que conduziu ao casamento grupal. Além disso, houve relatos sobre a poliandria, ou 
seja, a união de uma mulher com dois ou  mais maridos. Conclui o autor que, a partir do 
estado incivilizado das relações promíscuas, formaram-se a família consangüínea, a família 
punuluana, a família pré-monogâmica e a família monogâmica. 

               Na família consangüínea os descendentes de cada casal e cada geração sucessiva, 
eram todos irmãos e irmãs e maridos e mulheres uns dos outros. Nesse tipo de família, eram 
excluídas as relações sexuais entre pais e filhos. Já na família punuluana, as irmãs 
desposavam os maridos umas da outras, e os irmãos as esposas uns dos outros, sendo que, 
nesse modelo, restou excluída a relação entre irmão e irmã. Um homem chamava de filho 
tanto os seus, quanto os filhos de seus irmãos, uma vez que não se podia verificar a verdadeira 
paternidade. 

                   Instituída a proibição do casamento entre parentes de qualquer grau, inviabilizou-
se o casamento em grupos, surgindo a família pré-monogâmica, em que um homem vivia com 
uma mulher. Nessa família, o vínculo conjugal era facilmente dissolvido por ambos, porém os 
filhos decorrentes dessa união pertenciam exclusivamente à mãe. 

                   Por fim, surgem as famílias monogâmicas que marcam a predominância do 
patriarca. A família tornou-se importante unidade de produção. Essa família era considerada 
mais sólida, já que os laços conjugais só poderiam ser rompidos pelo homem que também 
tinha o direito de repudiar a mulher. 

  

3. Evolução histórica da família 

  

                   Ao nos debruçarmos sobre o estudo da família na sociedade romana, percebemos 
que em cada casa há um altar e, em torno dele, a família reunida, que ali se encontra ao 
amanhecer e ao anoitecer, para dirigir ao fogo sagrado as primeiras e as últimas orações do 
dia, e ainda para compartilhar entre seus membros as refeições, cantos e atos religiosos. 

                   A família é compreendida neste tempo não apenas por aqueles ali presentes, mas 
reúne também os antepassados que são diariamente cultuados em seus túmulos, parte 
fundamental de toda morada. O princípio da família antiga não está unicamente na geração, 
não está no afeto natural, não está no sangue. Assim, as leis destas sociedades estão em 
contraposição ao afeto natural e à ordem de nascimento. 

                   Historiadores afirmam que o fundamento da família antiga encontra-se no poder 
paterno ou marital, embora pareça-nos mais acertado dizer que sua origem seja religiosa. O 
que estabelece laços de família nas sociedades antigas é a religião do lar e dos antepassados. 
Forma-se assim uma sociedade religiosa e concomitantemente  familiar. 
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                   Dessa forma, a mulher será introduzida no culto familiar pelo casamento que a 
tornará membro da família do esposo; o adotado tornar-se-á filho, quando aderir ao culto da 
família do adotante, e os direitos sucessórios estabelecidos na medida da participação de cada 
membro da família no culto religioso. Não estamos afirmando que a religião criou a família, 
mas sem dúvida foi quem lhe ditou as regras, possibilitando àquele grupo de pessoas invocar 
o mesmo fogo e cultuar os mesmos antepassados.[13] 

                   A primeira instituição familiar que a religião doméstica estabeleceu foi o 
casamento. A união conjugal nesta época tem grande relevância, implicando a ruptura do laço 
familiar da mulher com a família de seu pai e sua introdução na família do marido, ou seja, o 
culto a seus antepassados é substituído pelo culto aos antepassados do marido. O casamento é, 
nesta época, a cerimônia santa que irá introduzir a esposa na religião doméstica. Interessante 
notar que o casamento assim celebrado só poderia se dissolver por outra cerimônia religiosa 
que cessasse a comunidade de culto entre o casal. 

                   Após a morte, o homem era considerado um ser feliz e divino, desde que seus 
sucessores lhe oferecessem a refeição fúnebre e as orações diárias. Caso essas oferendas não 
fossem realizadas, o morto cairia em desgraça. Traço marcante da família antiga é a 
necessidade imposta pela religião de sua continuidade para a perpetuação do culto. 

                   Era dever do homem preocupar-se com sua descendência, razão pela qual o 
celibato era considerado grave impiedade e desgraça, até mesmo punível. O filho que poderia 
perpetuar a religião doméstica deveria ser fruto do casamento religioso, o laço de sangue por 
si só não constituía para o filho o liame de membro da família. O casamento tinha o objetivo 
de garantir a continuidade da família. Caso a mulher não conseguisse gerar filhos, era possível 
anular-se a união matrimonial ou divorciar-se, para que ao homem se permitisse uma nova 
união fértil. Em caso de morte do marido, a mulher poderia casar-se com o irmão do marido 
ou outro parente próximo e se considerava a criança fruto daquela união. 

                   Como se percebe, todo o afeto cedia perante as regras religiosas. A preciosidade 
da família residia nos laços firmados pela religião, sendo relegados os filhos naturais nascidos 
fora do casamento. 

                      A recepção do filho na família não ocorria com o nascimento, mas com sua 
acolhida pelo pai através de declaração de cunho religioso que criava o vínculo moral e 
religioso entre ambos. Mais tarde, a criança, em outra cerimônia, era apresentada aos deuses 
para purificação, livrando-a do pecado original e introdução ao culto doméstico. A partir deste 
ato, a criança ingressava nessa pequena sociedade religiosa, neste pequeno núcleo doméstico, 
denominado família.  

                      Em Roma, a família era organizada sob o princípio da autoridade, representada 
pelo pater-familias, o ascendente mais velho, considerado a figura principal da casa que 
oficiava o culto aos deuses domésticos, exercendo ainda cumulativamente as funções de juiz, 
chefe político e sacerdote.[14] Tinha poder de vida e morte sobre os filhos. 

                      A mulher estava subordinada à autoridade marital e, considerada relativamente 
incapaz, não possuía autonomia e tampouco direito próprios. Somente o pater era 
independente e tinha capacidade de constituir patrimônio próprio. Podia dispor do patrimônio 
da família como lhe aprouvesse e, se o casamento fosse cum manu, era-lhe facultado testar 
sobre os bens com irrestrita liberdade.[15]  
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                      Eram impedidos para o casamento as pessoas loucas, as pessoas já casadas, os 
parentes consangüíneos ou adotivos, e as pessoas pertencentes a diferentes classes sociais. 

                   A partir do século IV, com o Imperador Constantino, instala-se no Direito 
Romano a concepção cristã de família, na qual as preocupações de ordem moral predominam, 
havendo um certo sacrifício da autoridade do pater-familias, tendo em vista a imposição do 
Direito da Cidade sobre o culto doméstico.[16] Assim, o pater-familias perdeu o direito de 
dispor sobre a morte da mulher e dos filhos, tendo sido conferido a estes o direito de 
administrar seus pecúlios, doações e legados. 

                      Aponte-se que, com o cristianismo, o sentimento religioso ganhou ainda mais 
relevo. O divino foi colocado além da natureza visível, superior. Assim, enquanto na época 
anterior, cada homem criava seus deuses, havendo tantos deles, quantas famílias na cidade, 
Deus, agora, surge como único, universal, onipresente, só Ele devendo preencher as 
necessidades de adoração e culto que existem no homem. 

                      A concepção da idéia do Direito vinculado à religião doméstica cedeu lugar à 
observância de regras morais. O fato de a família não mais possuir uma religião doméstica 
transformou-a para sempre. A mulher, que no velho culto, ocupava posição inferior à do 
marido, tornou-se moralmente sua igual; os limites sagrados do campo desapareceram, 
transformando o direito de propriedade.[17] 

                     Com o advento do cristianismo, a Igreja passou a legislar através de normas 
denominadas cânones, cujo conjunto passou a denominar-se Direito Canônico, sendo a 
família e o matrimonio as questões mais abordadas.  Ao matrimonio foi conferido o status de 
sacramento, e as demais formas de união eram consideradas precárias e passíves de 
dissolução, apresentando-se como concubinato. 

                      No Direito Canônico, a affectio maritalis era importante apenas no momento 
inicial do casamento, e seu desaparecimento não poderia ensejar a dissolução. A cópula ou 
conjunção carnal era o elemento consumador da união, não sendo as relações sexuais 
permitidas antes do casamento. Foram instituídos alguns impedimentos para o casamento, e a 
separação de corpos foi admitida ante a impossibilidade do divórcio nos casos de adultério, 
heresia, tentativa de homicídio e sevícia.  

                     O Direito Canônico em muito influenciou o modelo de família estabelecido pelo 
Direito Civil brasileiro, sendo que algumas disposições do Código Civil ainda reproduzem a 
ideologia preconizada pelo Direito Canônico, em especial, a normativa referente ao 
casamento. 

4.  A realização da família pelos princípios constitucionais 

      Tradicionalmente, como anota Lorenzetti,[18] os direitos fundamentais referem-se a bens 
individuais, como a liberdade, a vida etc., característicos da pessoa. Não obstante, 
paulatinamente, os bens coletivos, tais como o meio ambiente, o patrimônio e, sobretudo, a 
família, vêm obtendo proteção através dos direitos fundamentais.[19] 

       As transformações contundentes na estrutura sócio-jurídica do Direito de Família foram 
de tal monta, que estes passaram a ser entendidos como direitos fundamentais 
constitucionalmente protegidos.[20] 
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        A realidade social revela, além da já consagrada união estável heterossexual, a existência 
de pessoas do mesmo sexo convivendo na condição de companheiros, unidos pelo afeto, pelo 
sentimento comum de pertencerem a um núcleo familiar, que prestam ajuda mútua emocional 
e financeira, constroem patrimônio e revelam notoriamente ao público a natureza familiar 
desta relação. 

        Além disso, como já anotamos neste trabalho, o afeto sexual entre os indivíduos não é 
elemento essencial para a caracterização da família, permitindo que outros pequenos núcleos 
possam gozar deste título, com irmãos, ou os filhos com um dos pais. 

        Ainda que exista um vácuo normativo que regulamente tais relações afetivas, tal vácuo 
não deve ser considerado obstáculo intransponível para o reconhecimento de uma relação 
jurídica emergente. E mais, como dissemos no tópico anterior, a ausência de tipicidade não 
implica ilegitimidade destas relações. 

         Os propalados princípios das socialidade e eticidade do Código Civil impõem a 
harmonização de fontes normativas, indispensável à efetividade destes e dos próprios 
princípios e valores constitucionais. Certo é que o ordenamento deverá ser orientado a partir 
da principiologia constitucional, especialmente no Direito de Família, em que a evolução 
extraordinária dos fatos choca-se com a apatia do legislador. 

          Neste contexto, a incidência direta dos princípios constitucionais no Direito de Família, 
em especial a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), a solidariedade social, (art. 3, 
III) e a igualdade substancial devem levar o intérprete a reavaliar e a redimensionar as 
situações jurídicas existenciais. 

         A família, como já tivemos a oportunidade de dizer, torna-se locus para a comunhão 
plena de vida, ou seja, comunhão de afeto, afirmação da dignidade da pessoa humana, 
funcionalizada para a atuação dos princípios constitucionais da igualdade, da solidariedade, da 
integridade psíquica, da liberdade, e da não discriminação e ainda para a  promoção do melhor 
interesse da criança e do adolescente. 

       É o momento de reconstrução das categorias do Direito de Família, e mais, da 
reconstrução da própria família, cujas estruturas, outrora entendidas como definitivas, 
começam a ruir.  

        A Constituição da República consagrou definitivamente o princípio da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana, garantindo ainda os direitos fundamentais. Estes princípios, 
jungidos ao exercício pleno da cidadania, garantido pelo Estado Democrático de Direito 
formam o epicentro da nova axiologia constitucional: a promoção e realização espiritual, 
social e econômica da pessoa humana,[21] abolindo definitivamente qualquer forma de 
discriminação entre os indivíduos, e, por conseqüência, legitimando as entidades familiares 
atípicas. 

      O arcabouço constitucional contemporâneo tem-se mostrado cada vez mais amplo, na 
medida em que o ideal normativo codificado parece enfraquecer-se. Apesar do alcance 
normativo dos códigos, estes instrumentos não se mostram suficientes para alcançar todas as 
relações jurídicas, razão pela qual a busca contínua em enlaçar um diálogo entre o Código 
Civil e a Constituição da República, no intuito de alcançar princípios comuns, que possam 
equilibrar os direitos fundamentais, as regras institucionais e os valores codificados.[22] 
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       Dessa forma, a Constituição da República ganhou novo status, na medida em que passou 
a ser valorizada também por sua influência nas relações jurídico-civis. Todavia, há quem 
defenda que ela sustente apenas normas programáticas, incapazes de modificar, per se, o 
conteúdo substancial e impor normas precisas de Direito.[23] Em sentido diametralmente 
oposto, há autores[24] que entendem que suas disposições de conteúdo civilista são de 
aplicação imediata no âmbito privado. 

     Não obstante essa discussão, o que importa é que a relevância da Constituição da 
República, como matriz dos direitos e garantias fundamentais, é indiscutível, assim como a 
importância quase sublime dada à dignidade da pessoa humana. 

    Para Silva,[25] enquanto "signo fundamental da democracia", a igualdade tem sido 
reconhecida nas Constituições apenas em seu sentido jurídico formal, ou seja, enquanto 
"igualdade perante a lei", como estampado no art. 5º, caput da nossa Carta Magna: "todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". Mas admite o autor que busca-se 
uma igualdade jurídica, que possa embasar a "realização de todas as desigualdades humanas e 
as faça suprimento ético de valores poéticos que o homem possa desenvolver". 

        Assim, parece-nos assumir o autor, que busca-se não apenas a supressão das diferenças 
naturais, mas das sociais e econômicas. Na esteira deste entendimento, Ferreira Filho,[26] ao 
tratar das "desigualdades constitucionais", entende que estão vedadas as diferenciações 
arbitrárias, não havendo violação ao princípio da igualdade se constatadas exigências 
determinadas por "critérios objetivos e racionais adequados ao fim visado pela diferenciação". 

      A consolidar este raciocínio, lembre-se Perlingieri[27], para o qual as discrepâncias nas 
condições sociais e econômicas ensejam formas diversas de tratamento, já que a igualdade de 
tratamento justifica-se pela "lógica da justiça retributiva", enquanto a pretendida isonomia 
prevista na constituição persegue a realização da equivalente dignidade social, em prestígio à 
liberdade e à cidadania para colimar na justiça social. 

     Cumpre esclarecer que os constitucionalistas, a exemplo de Silva, diferenciam igualdade 
formal de igualdade material, sendo a primeira o equivalente à justiça formal que corresponde 
a um princípio de ação, segundo o qual "seres de uma mesma categoria essencial devem ser 
tratados da mesma forma".[28] Por seu turno, a igualdade material indicaria o que se deva 
buscar universalmente. 

         Observa Perlingieri que a igualdade material prevista no §1º do art.3º da Constituição 
Italiana enuncia uma "revolução praticamente realizada", enquanto a igualdade material, 
prevista no §2º, expressa uma "revolução prometida".[29] 

        Salienta o autor que é tarefa da República afastar obstáculos de ordem social ou 
econômica, inibidores da liberdade e igualdade dos cidadãos, que possam impedir o 
desenvolvimento pleno da pessoa humana e a efetiva participação de todos na organização 
política do país. Assim, prossegue Perlingieri, a igualdade formal seria ineficaz sem o 
contorno substancial, o que remete à conclusão de que deva haver uma relação conjunta entre 
as "duas formas de igualdade" previstas constitucionalmente. 

   Se a Carta Magna formalizou imperativamente a igualdade como base de sustentação 
normativa, caberá à codificação harmonizar as normas e princípios instituídos 
constitucionalmente. Dessa forma, a existência de posições antinômicas na legislação deve ser 
suprimida. Reconhecemos que o Código Civil preocupou-se em equilibrar certos parâmetros 
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igualitários, ao reconhecer, por exemplo, direitos aos companheiros ou afastando o nefasto 
tratamento dado aos filhos advindos fora do casamento, mas revela ainda antinomias. 

    

4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

  

Com bem assinala Tepedino,[30] a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento 
da República, configura uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa 
humana, e implica em não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo que não 
expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo Texto Maior. 

Neste diapasão, podemos entender que a negativa do Estado de reconhecer as entidades 
familiares atípicas, atente contra os princípios e valores constitucionais proclamados pelo 
Estado Democrático de Direito, ao violar os direitos fundamentais dos indivíduos de auto-
determinar a própria vida, e, por conseqüência, ousamos dizer, acarreta danos aos integrantes 
destas entidades que deveriam ser ressarcidos pelo Estado. 

A injusta violação a uma situação subjetiva extrapatrimonial protegida pelo ordenamento 
jurídico através de uma cláusula geral de tutela prevista na Constituição Federal implica 
caracterização de dano extrapatrimonial.[31] 

Realinhando o foco, a lição de Azevedo, para o qual a dignidade da pessoa humana serve 
como propulsão à intangibilidade da vida humana, dela defluindo como consectários naturais 
o respeito à integridade física e psíquica das pessoas, a admissão de pressupostos materiais 
mínimos para que se possa viver dignamente e o respeito às condições fundamentais de 
liberdade e igualdade.[32] 

Assim, ao indivíduo deve se garantir a vida humana em toda sua amplitude, de forma integral 
e prioritária, com respeito às escolhas individuais e às formas de concretização da entidade 
familiar que melhor lhe convier. Não há mais espaço para o encerramento do núcleo familiar 
no casamento, na união estável e na família mono-parental. 

 Dessa forma, a promoção da dignidade humana há de ser efetivada não somente no âmbito 
individual, íntimo, mas deve ser garantida socialmente, no exercício da autonomia privada, 
prestigiando-se a autodeterminação, a liberdade de escolha na constituição, manutenção, 
extinção e comunhão de vida instituída pelo indivíduo no seio do núcleo que este define como 
família. 

Ao tratar do casamento, o próprio Código Civil estabelece, no art. 1.513, que é defeso a 
qualquer pessoa, de Direito Público ou Privado, interferir na comunhão de vida instituída pela 
família. 

A dignidade da pessoa humana compreende a autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida, que se realizará plenamente pelo respeito destas escolhas por parte do Estado e 
pela comunidade.[33] Afinal, cada pessoa constitui-se mediante decisão própria[34], eis o 
caráter dinâmico e construtivo da personalidade. A dignidade construir-se-á mediante a tutela 
do desenvolvimento da personalidade, o respeito a escolhas peculiares e até exclusivas de 
coordenar a própria existência. 
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Este reconhecimento da liberdade individual como único meio propício à autêntica 
estruturação pessoal, sem imposições externas, é que garantirá o livre desenvolvimento da 
personalidade. A defesa da dignidade pressupõe o respeito ao livre desenvolvimento da 
personalidade, a liberdade para o seu desenvolvimento segundo o próprio projeto pessoal, 
situação e possibilidade,[35] independentemente de vinculação a um determinado modelo ou 
standart, atribuído valorativamente por outrem, em especial, sob o manto da intervenção 
estatal. 

Nesse sentido, dignidade é liberdade e autonomia do indivíduo na eleição de seus objetivos e 
suas respectivas ações, inadmissão de imposição de modelos estanques e arquétipos 
predeterminados, sobretudo na constituição familiar. 

Para Lobo, a garantia de realização do afeto e da dignidade nas relações de família é 
imprescindível para a adequação do Direito à realidade.[36] 

Todavia, a realização concreta do valor da pessoa humana não depende apenas do Direito, 
este deverá trazer instrumentos para a efetividade da dignidade, que, todavia se afirmará, 
quando se consolidar nos corações e mentes de cada um uma ética altruísta[37] e sensível às 
diferenças entre os indivíduos e à determinação de sua vida. 

A norma jurídica não se limita a obrigar; também faculta, atribui um âmbito de atividades 
autônomas a um ou mais sujeitos, legitimando pretensões ou exigibilidades,[38] ou, em outras 
palavras, a interferência do Estado na vida privada não há de ser apenas restritiva, deve ser 
vista como necessária para a promoção de liberdades, para a promoção da dignidade. 

  

  

4.2 Princípio do livre desenvolvimento da pessoa humana  

  

A concepção de família que pretendemos privilegiar no presente trabalho é a de família que 
exerce função protetiva e promocional em favor de seus membros. Nesse sentido, é a família 
espaço hábil a fomentar o livre desenvolvimento da pessoa humana, oferecendo a seus 
membros um refúgio de construção pessoal e intersubjetiva. 

Para que de fato a família seja reduto seguro a privilegiar o constante "construir-se" de cada 
indivíduo, há buscar preservar as individualidades de cada membro. Reconhecer que cada 
pessoa é titular de liberdade implica compreender cada pessoa como uma singularidade, um 
ser idêntico apenas a si mesmo e, nessa medida, merecedor de cuidado peculiar,[39] um ser 
situado em circunstâncias incomuns, particulares à sua existência que é única. 

  Reconhecemos, assim, que cada pessoa, na realidade, não se encontra plena, ao contrário, a 
existência humana é pautada por um constante pulsar que nos indica que a personalidade não 
pode se esgotar na idéia de aptidão para ser titular de direito e deveres. A personalidade pode, 
assim, ser aferida como conjunto de características inerentes ao ser humano, que leva à sua 
individualização e, por isso, merecedora de tutela jurídica.[40] 

  A pessoa, acentuam Barbosa e Rodrigues Junior,[41] não é um ser, mas um tornar-se, é 
constantemente construída, uma busca perene, diante de sua incompletude. Nesse processo, 
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continua o autor, apreende fatores sociais, identifica necessidades e busca satisfazê-las. Esse 
freqüente ciclo reforça a dinamicidade própria da personalidade. Assim, cada pessoa há de 
constituir-se segundo decisão própria. Por conseguinte, a formação social consubstanciada na 
família terá valor constitucional se atender à função de livre desenvolvimento da pessoa.[42] 

Nesse compasso, a maneira mais genuína de proteger o ser humano é tutelar o 
desenvolvimento de sua personalidade. Corolário bem próximo da idéia de dignidade, a 
considerar a proteção da diferença de individualidade essencial a natureza humana. [43] 

  Esse processo de estruturação pessoal será autêntico, se passar pelo mecanismo de escolhas 
próprias, formas exclusivas e peculiares de coordenar os diversos fatores da existência, 
quando se garante a cada um o direito a seu "vir a ser",  reconhece-se a liberdade. 

A proteção da personalidade pressupõe a liberdade para o seu desenvolvimento segundo seu 
próprio projeto, de acordo com a situação e possibilidade, independente de qualquer modelo, 
vinculado a uma visão particular de mundo. Liberdade, como diz Bobbio,[44] pode ser 
autodeterminação, possibilidade de agir sem obstrução, bem como liberdade de não agir, sem 
que seja exigido o contrario. 

A regra há de ser a liberdade, justificando interferências externas, estatais apenas quando 
fundamentadas na garantia de iguais liberdades a outras pessoas. Fala-se em presunção a 
favor da liberdade, só podendo-se admitir restrições devidamente fundamentados numa 
interpretação de preceitos fundamentais. Lógica válida para a ação humana na constituição 
familiar; a liberdade de eleição de determinado comportamento é fundamental, pois apenas ao 
interessado cabe o juízo sobre a forma de vida em comunhão que tenha escolhido.[45] [46] 

           

4.3 Princípio da pluralidade de entidades familiares 

  

Neste trabalho, apresentamos o conceito de família, como sugestivo de várias concretizações 
possíveis. Se o conceito de família ultrapassou a formação constituída com o intuito 
procriativo e realização de interesses patrimoniais e religiosos,  para um refúgio eudemonista, 
certamente não se restringe a uma estrutura única ou singular. Isso é fato, a família assume 
diferentes feições, daí os autores já falarem em famílias, ou Direito das Famílias,[47]como 
dissemos, impropriamente. Nesse sentido Almeida[48]: 

"Com efeito, nas últimas décadas acentuadas transformações sócio-culturais têm asssombrado 
o conceito de família tradicional das sociedades ocidentais e conduzido à emergência do 
conceito de novas formas de família." 

A novidade não está no fato social, a multiplicidade de famílias não é realidade atual, é 
fenômemo que tornou-se mais visível, em especial com a evolução da sociedade brasileira e 
com a laicização do Estado. A novidade é a recepção pelo ordenamento jurídico de formas 
outras de família que não aquela fundada no casamento. Nesse sentido, já assentamos o 
reconhecimento expresso na CF/88, além do casamento, da união estável e da família 
monoparental, tendo o texto constitucional indubitavelmente conferido status jurídico a estas 
entidades. 
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No entanto, ainda que louvável a recepção expressa na CF/88 destas famílias, sua inclusão no 
texto constitucional ensejou o entendimento equivocado, como já analisamos neste trabalho, 
que as famílias se encerrariam no tríplice modelo: casamento, união estável e família 
monoparental. 

Como vimos, a CF/88 pretendeu inaugurar uma nova seara de proteção à família, a refletir seu 
conceito contemporâneo: comunidade estável e solidária de pessoas, reconhecida socialmente 
como organismo familiar. Qualquer outra interpretação que inflija limitação da proteção 
jurídica a outras entidades familiares que não as descritas textualmente na Constituição é 
leviana e equivocada. O fundamento da tutela é o próprio conceito de família.[49] 

Toda e qualquer estrutura familiar merece proteção jurídico-constitucional, já que cada forma 
familiar tem sua própria relevância jurídica e desempenha seu papel funcional de possibilitar 
o desenvolvimento da pessoa.[50] 

As disposições normativas em Direito de Família devem ser lidas à luz de uma interpretação 
que considere o verdadeiro significado do conceito de família hoje, família como instrumento 
devotado à tutela existencial das pessoas. 

Moldar rigidamente o texto normativo atribuindo-lhe conteúdos herméticos trará uma 
constante inadequação entre a norma e a realidade. O elenco normativo não traz uma 
definição de família, seu conteúdo deve ser interpretado consoante os contornos sócio-
culturais de cada povo. Impõe-se ao aplicador do direito indagar se sobre determinadas 
pessoas ou grupos de pessoas em circunstancias particulares deve ser considerado ou não 
como núcleo familiar, que realidade deverá ele subsumir à previsão família, quais os sujeitos 
titulares dos enumerados direitos subjetivos.[51] Neste sentido, conclui Almeida: 

"Tal tarefa hermenêutica e conseqüente delimitação do conceito de família não se afigura 
fácil, na medida em que o modo como se organizam as estruturas familiares nas varias 
sociedades é sobejamente diverso. Por outro lado, a dificuldade interpretativa acentua-se se 
tivermos em conta as profundas mutações sociais e de costume que se tem verificado com 
diferentes níveis de intensidade nos diversos países, as quais o interprete não pode ficar 
indiferente." 

Configurando-se o direito como uma realidade viva, como um "construir-se" constante, 
deverá ajustar-se permanentemente as mutações sociais. Assim, ao interprete impõe-se 
realizar uma interpretação que se coadune com os princípios sobre os quais repousam o 
sistema jurídico que se queira implantar, afastando qualquer análise valorativa e 
eventualmente retirando do seu próprio enunciado lingüístico a proteção dessa nova realidade 
social. 

Ao analisar a proteção ao respeito pela vida privada e familiar pela Corte Européia de Direitos 
Humanos, escreve Barreto[52] que a interpretação há de ser "auscultadora do pulsar da 
sociedade européia", devendo colocar debaixo do escudo protetor da Convenção Européia dos 
Direitos Humanos as novas estruturas familiares que vão se esboçando e salientando na 
sociedade européia. 

Por isso, insistimos que o art. 226, §§ 3º e 4º da CF/88 é meramente exemplificativo e, mais, é 
clausula inclusive na qual podem inserir-se constelações familiares. 
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4.4 Princípio da solidariedade 

  

                   A Constituição (art. 3º, I) elenca a solidariedade como um dos objetivos da 
República. O solidarismo é suscetível de diversas interpretações, o que revela a oportunidade 
de verificar qual o significado que se pretende adotar no presente trabalho. 

                Pode-se falar em solidariedade em relação a comunidades intermédias dos membros 
da família, em relação à família ou em relação a um grupo intermédio com outro maior, como 
o Estado.[53] 

               Falar em solidariedade nos moldes ora propostos é privilegiar a autogestão com base 
no solidarismo. Trata-se de organizar-se no seio da família de modo eficiente de modo a 
garantir iguais liberdades e igual dignidade a cada um de seus membros. Neste aspecto, 
mostra-se em maior amplitude abrangendo não apenas prestígio à fraternidade entre os 
indivíduos membros da mesma comunidade familiar. Nesta macroperspectiva, a solidariedade 
permeia todo o tecido familiar e impõe responsabilidade a seus integrantes, uns perante os 
outros. 

                  A noção de solidariedade revela-se, assim, próxima à idéia de igualdade, pois 
revela a idéia de que cada um tem direito ao respeito inerente às suas qualidades individuais, 
únicas, respeitadas as pretensões de cada indivíduo de exercer as próprias aptidões pessoais. A 
tutela do indivíduo, porém, não se deve orientar apenas para a promoção de seus interesses 
particulares, a demonstrar preponderância aos seus interesses exclusivos, como ser isolado da 
comunidade em que vive. Nesse sentido, a tutela das diferenças individuais há de considerar o 
indivíduo pertencente a uma comunidade familiar que, também pelo solidarismo, deve ser 
merecedora de igual tutela. 

                  O individuo realizar-se-á no grupo familiar em que atua, desde que este grupo 
funcione organicamente para a promoção de cada um de seus membros e funcione também 
pautada a promover a si próprio. A idéia de solidariedade funciona, assim, como lei de atração 
entre cada um dos indivíduos em favor dos outros, ao mesmo tempo em que todos trabalham 
para promover e prestigiar o núcleo familiar. 

                  A solidariedade é ínsita ao cooperativismo: ações coordernadas dos membros da 
família que projetam no núcleo familiar seus anseios e expectativas de realização pessoal, que 
serão alcançados, desde que todos trabalhem em prol de si mesmos, em prol do outro e em 
prol da comunidade familiar. A solidariedade e a igualdade são aspectos de um mesmo valor 
que o legislador se propõe a atuar: o pleno e livre desenvolvimento da pessoa.[54] 

                   A formação familiar, através do exercício da autonomia, ao aprovar, homologar 
ou repudiar atos e atividades de seus membros reciprocamente considerados, garantirá, se 
voltada ao espírito solidarista e cooperativo, o respeito à dignidade das pessoas que dela 
fazem parte, de maneira que se possa consentir a efetiva realização de suas vicissitudes.[55] 

  

4.5 Princípio da intimidade/não interferência na comunhão de vida instituída pela 
família 
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     Arendt[56] escreve que o pleno desenvolvimento da vida no lar e na família, como espaço 
interior e privado, deve-se ao extraordinário senso político do povo romano, que ao contrário 
dos gregos, jamais sacrificou o privado em benefício do público, mas compreendeu que estas 
duas esferas somente poderiam subsistir sob a forma de coexistência. Alerta que o direito à 
vida íntima e de viver na sombra e na penumbra consistem em direitos da personalidade. 
Conclui que é válido, portanto, manter fora do alcance do público o que diz respeito à 
intimidade das pessoas, ao seu modo de ser na vida particular. 

O Código Civil garante o direito à comunhão plena de vida, que deve traduzir-se como 
garantia à entidade familiar de livre determinação das regras dispostas por seus membros para 
vigência entre si, para que esta entidade funcione de modo cooperativo, transparecendo a 
característica comunitária da família que a distingue de mero ajuntamento de pessoas. 

 A comunhão plena de vida, como cláusula geral que é, tem a função de permitir a abertura e a 
mobilidade do sistema jurídico e albergar as escolhas individuais, tanto na constituição do 
núcleo familiar, como em sua dinâmica diária.   Certo é que a opção dos indivíduos por uma 
entidade familiar homoafetiva, formada por laços de cooperação, não deveria estar sujeita a 
quaisquer diferenciações, porque reflete tão-somente a eleição de uma comunhão plena de 
vida da forma como lhes convém. 

   A privacidade do grupo familiar em relação à ingerência de terceiros, sejam sujeitos 
particulares ou públicos, apresenta-se como uma manifestação de respeito que denota o 
reconhecimento da importância constitucional dada à formação social familiar, bem como 
privilegia a dignidade das pessoas que dela fazem parte.[57] 

  

4.6 Princípio da dinamicidade da família 

  

               A família é autoconstrutiva, reconstrõe-se e recompõe-se de muitos modos e 
maneiras, nos mais diversos territórios, de acordo com as peculiaridades do momento 
histórico em que se concebe e a ebulição social do momento. A família não é fato jurídico, é 
fato social. Ao ordenamento jurídico cabe apenas reconhecê-la como tal e não impor-lhe os 
contornos. Nesse sentido vale lembrar Puleo,[58] para quem a família é instituição pré-
jurídica, porque surge antes e independente de seu reconhecimento pelo Estado, mais ainda é 
uma expressão direta da natureza de cada sociedade. 

            O postulado do Estado Democrático de Direito pressupõe o respeito à liberdade de 
autodeterminação da dignidade do indivíduo. Com isso, não se pretende dizer que o Estado 
deverá se abster de todo e qualquer tipo de controle. O Estado é o ente controlador da 
liberdade individual. O que defendemos aqui é a observância de limites a este controle para 
que a atividade do Estado não se revista de caráter autoritário a impedir a evolução da 
sociedade. 

            Isto porque a imposição de valores[59] e conseqüente restrição à liberdade do 
indivíduo é técnica de controle social do Estado autocrático. O conceito fechado de família é 
forma de controle nucleativo da sociedade, razão pela qual defendemos que o Estado 
Democrático de Direito deva reconhecer a família como fato social, organismo aberto, 
mutante e maleável, cujos delineamentos se constroem constantemente no decorrer do tempo, 
da história e da transformação dos costumes. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2481



            O reconhecimento da força normativa da família, enquanto fato social, é fundamental 
à consolidação do Estado, que se intitula plural. Dessa forma, o conceito jurídico de família 
também deve ser aberto e não previamente fixado pelo sistema. Importa ao Direito reconhecer 
a normatividade dos núcleos familiares que surgem na sociedade, em vez de relegá-los a uma 
posição de marginalidade jurídica. 

            Torna-se, portanto, imperativo ao Estado o reconhecimento da entidade familiar de 
fato, uma vez que a família não se define simplesmente com um elenco legislativo de 
elementos, mas como existência fática de nucleação social, baseada na cooperação mútua, 
com a finalidade de promover a dignidade de seus membros. Em suma, não é o Estado que 
deverá ditar o que é família. Sua tarefa é reconhecer a nucleação que tem por finalidade a 
cooperação e a promoção de seus membros.    

                  Este horizonte permitirá que a dignidade na família não seja vista como um valor 
meramente imposto e perpetuado pelo Estado e, por conseqüência, restritivo, permitirá que a 
dignidade na família seja concebida como o objetivo e fim da entidade familiar. 

            A intervenção estatal não pode ser justificada apenas pelo controle estatal, a 
intervenção pode e deve ser promocional. O conceito de intervenção estatal no Direito 
Privado brasileiro ainda é um conceito de raízes autocráticas, que justifica a restrição da 
liberdade individual, mas negligencia a promoção da dignidade humana. 

            Cabe-nos questionar: deve o Estado Democrático de Direito sufocar o fato social? Se o 
Estado Democrático de Direito é inclusivo, diante de uma entidade familiar atípica é-lhe 
defeso adotar uma atitude excludente. Ao revés, sua atitude deve se revelar inclusiva, a fim de 
acolher a entidade familiar atípica e dar-lhe juridicidade, em vez de negar-lhe existência 
jurídica. 

            Ao conferir juridicidade à entidade familiar atípica, automaticamente o Estado lhe 
dará limites, mas estes não podem ser tais a ponto de negar-lhe existência. 

            O art. 226 da Constituição, ao elencar as formas de família, ainda que não seja 
compreendido como numerus clausus, representa um avanço incompleto, porque não 
reconhece expressamente a existência jurídica das entidades familiares atípicas e, portanto, 
não reflete a realidade social ou as famílias de fato. Ainda assim, não podemos nos olvidar 
que a CF/88 é um conjunto harmônico, principalmente se considerarmos seu conteúdo 
principiológico. Dessa forma, o art. 226 deve ser lido hermeneuticamente, considerando os 
princípios constitucionais que informam todo sistema jurídico brasileiro, em especial os 
princípios da pluralidade familiar, da não discriminação, da liberdade e, sobretudo, o princípio 
da dignidade da pessoa humana. 

                A união homoafetiva, por exemplo, é união familiar que, embora não tenha origem 
na lei, tem sua força jurídica no fato social. Não se propõe uma interpretação extensiva da lei, 
mas que seja reconhecido que as famílias não tipificadas tenham normatividade, enquanto 
originárias de fato social já consolidado. Certo é que a normatividade do fato social provém 
majoritariamente pela conclusão do processo legislativo, mas a normatividade do fato social 
também pode ser atribuída pelo processo jurisdicional, desde que argumentativamente 
encontre princípios que a ampare. 

                  A legitimidade jurídica do costume que passou pelo processo legislativo estará na 
legitimidade da lei, enquanto a legitimidade do costume pelo processo jurisdicional se dará na 
construção argumentativa da aplicação dos princípios. A norma é o sentido que podemos 
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encontrar em um costume ou em um texto normativo, que é atribuído por meio da 
argumentação jurídica, que não se revela pela discricionariedade do juiz no julgamento do 
caso concreto, mas pressupõe a existência de uma comunidade (jurídica) linguisticamente 
estruturada, o que significa que este sentido é atribuído por intermédio do discurso e da 
universalização.[60] 

            A crescente inclusão de cláusulas gerais no ordenamento conduz-nos a sustentar que o 
Direito não é originado no que preceitua apenas o legislador; pelo contrário, é um produto de 
experiências, dos fatos e dos costumes da sociedade, de modo que, prever um direito pleno 
baseado no centralismo jurídico, que prevê todas as condutas-tipo,[61] facilmente o torna 
obsoleto, deixando de tutelar os interesses dos sujeitos. Menezes Cordeiro,[62] ao abordar a 
adequação da amplitude semântica para o Direito acompanhar o fato social, afirma que "ainda 
quando a lei não reaja, a ordem jurídica deve fazê-lo". Nas palavras de Canaris[63] "seria 
ideal, para acompanhar a evolução social, que o sistema legal fosse dotado da idéia de 
incompletude". 

              Isto mostra que não se nega que o fato social tenha força normativa, mas o seu 
reconhecimento de forma limitada demonstra a discriminação deste fato social em base 
valorativa. Em outras palavras, o que impede o reconhecimento das entidades familiares 
atípicas não é a impossibilidade ou a negativa de atribuição de força normativa dos fatos, mas 
o padrão de moralidade existente nos tribunais que não reconhece dignidade a estas entidades. 

               No contexto do Estado Democrático de Direito, devemos procurar solucionar os 
impasses através da aplicação do maior número possível de princípios. Só assim, uma 
sociedade pluralista terá sua identidade (também pluralista) preservada. A convergência dos 
princípios constitucionais apontados no presente trabalho, em especial o princípio da 
dignidade da pessoa humana e o princípio da dinamicidade da família, conduz a um só 
caminho: o reconhecimento das entidades familiares atípicas, como núcleo promocional da 
dignidade de seus membros. 

               O Direito Brasileiro, na sua atual conjuntura e base principiológica, permite a tutela 
dessa dignidade. Quem a nega é o jurista. Infelizmente, constata-se, o Direito é mais 
permeável a mudanças que o próprio jurista.[64] 

   

  

  

  

BIBLIOGRAFIA 

  

AMARAL,Francisco. Direito Civil: introdução. 5. ed. Rio de Janeiro. Renovar, 2003. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2483



ALMEIDA.Suzana. O respeito pela vida (privada e)  familiar na jurisprudência do tribunal 
europeu dos direitos do homem: a tutela da novas formas de família. Coimbra. Coimbra 
Editora. 2008. pág. 15 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2000. 

  

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. A caracterização jurídica da dignidade da pessoa 
humana. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, n. 9, p. 12-21, jan./mar. 2002. 

  

BARBOSA, Renata de Almeida; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito Civil: 
Famílias. Lumen  Juris.Rio de Janeiro 2010 

  

BARRETO. Irineu Cabral. A Convenção Europeia dos direitos do homem anotada: 
Comentários à jurisprudencia do novo tribunal Europeu dos direitos do homem. Coimbra. 
Coimbra Editora. 2005. p. 17.In www.echr.coe.int. Acesso em 4.10.2010. 

  

BELLUSCIO, César Augusto. Manual de Derecho de família. 6 ed. Buenos Aires: Depalma, 
1996. 

  

BOBBIO, Norberto. Liberdade e igualdade. 2 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998. 

  

CANARIS, Claus-Wilheim. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. XXIV. 

  

COGLIOLO, Pietro. Lições de filosofia e de direito privado. Tradução Henrique de Carvalho. 
Belo Horizonte: Ed. Líder, 2004. 

  

COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Traduçao de J. Cretella Junior e Agnes Cretella. 
Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2003.   

  

ENGLES, Friedrich. A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado. Tradução 
Ruth M. Klauss.Centauro Editora.Sao Paulo. 2009. pág. 27. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2484



FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 21. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1994. 

  

FIUZA, César. Formas alternativas de solução de conflitos. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de 
Fátima Freire de; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho (Coords.). Temas atuais de direito 
processual civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 

  

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, uma espécie de família. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

  

GALUPPO. Marcelo Campos. Os princípios jurídicos no Estado Democrático de Direito: 
ensaio sobre o modo de sua aplicação. Revista de Informação Legilslativa. Brasília a.36, n. 
143 jul./set. 1999 

  

HIRONAKA, Giselda Maria Fernanda Novaes. Família e casamento em evolução. Revista 
Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v. I, 1999. 

  

LACAN, Jacques. Os complexos familiares na formação do indivíduo. Tradução Marco 
Antônio Coutinho Jorge e Potiguara Mendes da Silveira Júnior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2002. 

  

LOBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das famílias. Revista Brasileira de Direito de 
Família, Porto Alegre, v. 6, 2004. 

  

__________. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, IV: Direito ao 
estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. Anais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. . 

  

LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Tradução Vera Maria Jacob 
de Fradera. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 

MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: 
Almedina, 2001.pag. 46. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2485



MORAES, Maria Celina Bodin de.Danos à pessoa humana: uma leitura civil constitucional 
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. v. IV. 

  

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 
Tradução Maria Cristina de Cicco. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

PINTO, Paulo Mota. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade. In: Portugal - 
Brasil Ano 2000, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. Coimbra Editora, 1999. 

  

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

  

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
constituição federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

  

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2004. 

  

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. 

  

TEPEDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

  

VILLELA, João Baptista. Sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Revista da 
Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, 1993. 

  

  

  

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2486



[1] PEREIRA,Caio Mario. Instituições de Direito Civil. Pág. 19. 

[2] VENOSA, Silvio de Sálvio. Direito Civil 

[3] BELLUSCIO, César Augusto, Manual de Derecho de família, 6 ed., Buenos Aires: 
Depalma, 1996, p. 5. 

[4]     GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, uma espécie de família. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 157. 

[5]     LACAN, Jacques. Os complexos familiares na formação do indivíduo. Tradução Marco 
Antônio Coutinho Jorge e Potiguara Mendes da Silveira Júnior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2002.p.78 

[6]     GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, uma espécie de família, 
p. 158. 

[7]     TEPEDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil, p. 341. 

[8]     LOBO, Paulo Luiz Netto. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 
IV: Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. Anais 
... Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 505. 

[9]              COGLIOLO, Pietro. Lições de filosofia e de direito privado. Tradução Henrique 
de Carvalho. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2004.  p. 213. 

[10]    HIRONAKA, Giselda Maria Fernanda Novaes. Família e casamento em evolução. 
Revista Brasileira de Direito de Família, 1999. 

[11] ENGLES.Friedrich. A origem da Família da propriedade privada e do estado. Tradução 
Ruth M. Klauss.Centauro Editora.Sao Paulo. 2009. pág. 27. 

[12] Na psicanálise, Freud refuta a promiscuidade originária, atestando que a família, desde 
seus primórdios, foi norteada por totens e tabus. ( Freud, Sigmond. Totens e Tabus p. ) 

[13]    COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Traduçao de J. Cretella Junior e Agnes 
Cretella. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2003. p. 34 e seguintes.  

  

[14] PEREIRA. Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Forense. Rio de Janeiro. 
2009, p. 29 

[15] Casamento cum manu;  aquele em que a mulher caía sob o poder do marido ou do 
paterfamilias do marido; subidvidia-se em três: confarreatio (casamento religioso), a coemptio 
(casamento por compra), eo usus (casamento por prescrição aquisitiva) Havia a possibilidade 
da mulher continuar sob a autoridade paterna após o casamento ao optar pelo matrimonio sem 
manu BRITO. 

[16] PEREIRA. Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Forense. Rio de Janeiro. 
2009, p. 29. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2487



[17] COULANGES,. Fustel. ob cit. p. 358-359. 

[18]    LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado, p. 304. 

[19]    A Declaração dos Direitos Humanos prescreve no art. 16.3 a proteção da família e o 
art. 12 reconhece o direito a constituir uma família. 

[20]    HIRONAKA, Giselda Maria Fernanda Novaes. Família e casamento em evolução. 
Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v. I, 1999. p. 13. 

[21]    FIUZA, César. Formas alternativas de solução de conflitos. In: FIUZA, César; SÁ, 
Maria de Fátima Freire de; DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho (Coords.). Temas atuais de 
direito processual civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 119-125. 

[22]    LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado Tradução Vera Maria 
Jacob de Fradera. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 250. 

[23]    VILLELA, João Baptista. Sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. 
Revista da Faculdade de Direito da UFMG, p. 43. 

[24] LORENZETTI, Ricardo Luis. ob cit. p. 252. 

[25]    SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 208. 

[26]    FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 21. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1994. p. 243. 

[27] PERLINGIERI, Pietro. ob. cit. p. 98. 

[28]    SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 23. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004.p. 208. 

[29]    PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional, 
p. 44. 

[30]    TEPEDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 349. 

[31]    MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil 
constitucional dos danos morais, uma leitura civil constitucional dos danos morais. Rio de 
Janeiro: Renovar,2003.p. 87. 

[32]    AZEVEDO, Antônio Junqueira de. A caracterização jurídica da dignidade da pessoa 
humana. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, n. 9, p. 12-21, jan./mar. 2002. 
p.67. 

[33]    SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
constituição federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2488



[34] PINTO. Paulo Mota. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade. In: Portugal - 
Brasil Ano 2000, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. Coimbra Editora, 1999, p. 
157. 

[35] PINTO. Paulo Mota. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade. In: Portugal - 
Brasil Ano 2000, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. Coimbra Editora, 1999, p. 
166. 

[36]    LOBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das famílias. Revista Brasileira de 
Direito de Família, Porto Alegre, v. 6, 2004. p. 151-152. 

[37]    SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2004. 

[38]   REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 
211. 

[39] ARENDT. Hannah. A condição humana. 10 ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de 
Janeiro: Forense Universiária,2000, p. 180. 

[40] AMARAL. Francisco. Direito Civil: introdução.5. ed. Rio de Janeiro. Renovar, 2003, 
p.124. 

[41] BARBOSA, Renata de Almeida; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito Civil: 
Famílias. Lumen  Juris.Rio de Janeiro 2010.p. 98. 

[42] PERLINGIERI, Pietro. ob cit. p 43. 

[43] PINTO. Paulo Mota Pinto.O Direito Ao Livre Desenvolvimento da Personalidade. In 
Portugal- Brasil. Ano 2000, Boletim da Faculdade de Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 
157. 

[44] BOBBIO, Norberto. Liberdade e igualdade. 2 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998, p. 49-
51. 

[45] PINTO, Paulo Mota Pinto. ob cit. p. 202. 

[46] MORAES, Maria Celina Bodin. Ob cit.p. 203. 

[47] BARBOSA, Renata de Almeida; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito Civil: 
Famílias. Lumen  Juris.Rio de Janeiro 2010. p.32. 

[48] ALMEIDA.Suzana. O respeito pela vida (privada e)  familiar na jurisprudência do 
tribunal europeu dos direitos do homem: a tutela da novas formas de família. Coimbra. 
Coimbra Editora. 2008. p. 15. 

[49] BARBOSA, Renata de Almeida; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito Civil: 
Famílias. Lumen  Juris.Rio de Janeiro 2010.p. 52 

[50] PERLINGIERI, Pietro. ob cit. p. 244. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2489



[51] ALMEIDA.Suzana. O respeito pela vida (privada e)  familiar na jurisprudência do 
tribunal europeu dos direitos do homem: a tutela da novas formas de família. Coimbra. 
Coimbra Editora. 2008. pág. 15 

[52] BARRETO. Irineu Cabral. A Convenção Europeia dos direitos do homem anotada: 
Comentários à jurisprudencia do novo tribunal Europeu dos direitos do homem. Coimbra. 
Coimbra Editora. 2005. p. 17.In www.echr.coe.int. Acesso em 4.10.2010. 

[53] PERLINGIERI. Pietro. ob cit p. 36. 

[54] PERLINGIERI, Pietro. Ob cit. p. 41. 

[55] PERLINGIERI, Pietro. Ob cit. p. 40. 

[56] ARENDT. Hannah. A condição humana. 10 ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2000.p. 68. 

[57] PERLINGIERI, Pietro. Ob cit. pág. 183. 

[58] PULEO, Salvatore. Concetto di famiglia e rivelanza della famiglia naturale. Rivista di 
Diritto Civille, n. 1, p. 381, 1979. Tradução livre. 

[59] Criticamos a concepção axiológica do Direito. No entanto, não estamos a afirmar que as 
normas não possam conter valores, mas sua força vinculante não deve decorrer do valor que 
contenham, apenas do fato se serem normas. As normas não se reduzem a revelar quem 
somos, mas devem estabelecer um projeto para a nossa própria sociedade. 

[60] GALUPPO. Marcelo Campos. Os princípios jurídicos no Estado Democrático de 
Direito: ensaio sobre o modo de sua aplicação. Revista de Informação Legilslativa. Brasília 
a.36, n. 143 jul./set. 1999. p. 208 

[61] É a chamada técnica da fattispecie, utilizada nos ordenamentos oitocentistas, de modo a 
reduzir o máximo possível a margem da interpretação do operador de Direito - os conceitos 
indeterminados e as cláusulas gerais - porque a norma está repleta de imutabilidade para 
garantir a segurança jurídica, na busca da resposta a todos os problemas que possam surgir na 
realidade. IRTI. Natalino, L'età della decodificazione. 4. ed. Milano: Giufrrè, 1999. p. 20. 

[62] MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. 
Coimbra: Almedina, 2001.pag. 46. 

[63] CANARIS, Claus-Wilheim. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. XXIV. 

[64] Ao abordar a união estável, afirma Reale, poder-se-ia pensar que, estando as normas 
consuetudinárias vinculadas a particulares usos e costumes, não se poderia falar em modelo 
costumeiro, mas esta seria uma visão apequenada e errônea da rica produção de regras de 
direito brotadas diretamente da sociedade civil, como reiteradas formas de ação social, 
dotadas de senso ou sentido autônomo de juridicidade, ora preenchendo lacunas do 
ordenamento legal, ora abrindo-lhe novas perspectivas de desenvolvimento, sem falar no seu 
papel mais habitual de inferir das regras legais modalidades imprevistas de comportamento 
lícito. 
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RESUMO 
O presente artigo discute a formação jurisprudencial no Direito de Família. A partir da análise 
da evolução das decisões sobre a investigação de paternidade, partindo das situações em que 
não era permitida a revisão do julgado até a chamada relativização da coisa julgada, mostra o 
percurso de integração do sistema jurídico. Apresenta as posições restritivas atuais e a 
possibilidade de alteração do entendimento prevalente por meio de decisão do Supremo 
Tribunal Federal brasileiro. Por fim analisa a provável dicotomia a ser estabelecida pela 
diferenciação entre paternidade e conhecimento da origem genética. As questões apresentadas 
são tormentosas, mas somente por meio da análise perspectiva se torna possível a verificação, 
prospectiva, das possibilidades que se apresentam sobre o tema. 
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JURISPRUDENCIAL; CONHECIMENTO DA ORIGEM GENÉTICA. 
 
ABSTRACT 
This article discusses the precedential formation of family law. From the analysis of the 
evolution of decisions on the determination of parenthood (situations in which it was not 
allowed; review of the trial; relativization of ‘res judicata’), it shows the path of integration of 
the legal system. The article displays the current restrictive position and the possibility of 
change in the prevalent understanding by decision of the Brazilian Supreme Court. Finally 
examines the new possibilities by differentiating between paternity and knowledge of genetic 
origin. The questions presented are boisterous, but only through a perspective analysis 
becomes possible to verify prospectively the opportunities that present themselves on the 
subject. 
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GENETIC ORIGIN. 
 
 

SUMÁRIO: 1 Os desafios da paternidade. 2 A influência da biologia. 3 A revisão do 
passado. 4 Rever a coisa julgada: negando a possibilidade. 5 Revisão da coisa julgada. 5.1 
Primeira fase: representante anômalo. 5.2 Segunda fase: diversidade das causas de pedir. 5.3 
Terceira fase: busca da verdade real. 6 Revisão da jurisprudência: a posição atual do Superior 
Tribunal de Justiça. 7 Últimas tendências. 8 Conhecer o ascendente genético. Referências 
bibliográficas. 
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1 Os desafios da paternidade 

  

A determinação da paternidade é matéria que tem movimentado as discussões jurídicas há 
bastante tempo. Se em momento inicial era - a não ser por meios esotéricos - obter a certeza 
da paternidade, que se preservava na esfera do conhecimento exclusivo da mulher, o direito, 
em resposta à incerteza, determinou a regra da presunção da paternidade do marido em 
relação aos filhos havidos na constância do casamento (pater is est quem nuptiae 
demonstrant). 

Esse condicionamento não passou, porém, incólume ao tempo, ao desenvolvimento das 
técnicas e à modificação das relações sociais. Refletindo (sobre) essas situações, em trabalho 
pioneiro em fins da década de 1970, João Baptista Villela propôs o deslocamento da 
paternidade - até então vinculada aos laços sanguíneos - para o valor do serviço e da vontade. 
Ou seja, "a paternidade é opção e exercício, e não mercê ou fatalidade"[1]. 

Nessa lógica, o vínculo da paternidade estaria assentado nas relações culturais que poderiam, 
ou não, corresponder à "verdade do sangue". Em outro trabalho o autor esclarece: 
"paternidade e procriação não se constituem uma perante a outra como conceitos estanques. A 
paternidade revela-se, na ética social do amor, como a resposta por excelência à 
procriação"[2]. 

Em momento seguinte, diversos autores desenvolveram esse pressuposto e, por meio de 
acréscimos e ilações não presentes no texto originário, sustentam uma nova organização das 
relações de paternidade, opondo uma realidade biológica a outra que seja socioafetiva. Essa 
dicotomia, que não corresponde à unidade proposta por Villela, acabou por criar situações de 
elevada complexidade, especialmente por deixar dois pesos e duas medidas como critério de 
julgamento. 

Paulo Lôbo, reconhecendo os problemas oriundos da dicotomia, unifica a paternidade sob o 
critério sócio-afetivo, que pode, ou não, corresponder ao biológico: "a investigação de 
paternidade tem por objeto assegurar o pai a quem não tem e nunca para substituir a 
paternidade socioafetiva pela biológica, até porque esta só se impõe se corresponder 
àquela"[3]. 

Por outro lado, a bipartição é uma realidade crescente, reconhecida até mesmo no Enunciado 
256 das Jornadas de Direito Civil promovidas pelo Conselho de Justiça Federal: "Art. 1.593: 
A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui 

modalidade de parentesco civil". Ou seja, nesse caminho o parentesco poderá ser natural, civil 
ou socioafetivo, que corresponderia à expressão "outra origem" prevista na parte final do art. 
1.593 do Código Civil[4]. 

  

  

2 A influência da biologia 
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Se, por um lado, os caminhos do direito indicam a inclinação para as situações não biológicas, 
os dados da técnica se encaminham para outros rumos. 

Nesse âmbito, ganha especial destaque a progressiva centralidade que o exame de DNA 
tomou na determinação (biológica) da paternidade. A relevância do resultado do exame de 
DNA corresponde ao que Guilherme de Oliveira chama de "biologismo", "que reforça a 
intenção de fazer coincidir o estado jurídico com os vínculos naturais"[5]. 

Isso porque, pela primeira vez, havia uma prova técnica capaz de afirmar a paternidade, ao 
invés de simplesmente excluí-la, como eram os exames disponíveis até pouco tempo. 

Mais do que isso, o exame de DNA dá condições para que se tenha acesso à "verdade", que 
substituiria as frágeis presunções e a falibilidade das provas testemunhais. Como advertia 
Roger Nerson, "diante das sugestões da biologia, o jurista não pode permanecer 
silencioso"[6]. 

  

  

3 A revisão do passado 

  

As possibilidades trazidas pelo exame de DNA repercutem de maneira muito sensível sobre 
aquelas pessoas que pretenderam o reconhecimento de paternidade no passado e não o 
obtiveram por ausência de provas. 

Sem que houvesse meios técnicos adequados, a investigação de paternidade era 
essencialmente testemunhal e bastante vinculada às discussões sobre a honra da mãe. Agora, 
por outro lado, o exame da DNA dava aos interessados a possibilidade de rever essas 
situações, encontrando obstáculo somente na prévia caracterização da coisa julgada. 

Aí se verificava uma possível injustiça: os que nada tivessem discutido no passado poderiam 
livremente fazê-lo agora enquanto os que já o tivessem feito estariam impedidos. 

  

  

4 Rever a coisa julgada: negando a possibilidade 

  

Quando a realização dos exames de DNA se torna uma realidade mais acessível, começam a 
vir ao Judiciário demandas de interessados que, no passado, já haviam apresentado o mesmo 
pleito e não obtiveram decisão favorável, geralmente por insuficiência de provas. 

Quando de sua apresentação inicial esses casos causaram perplexidade, pretendendo, depois 
de vencido o prazo da rescisória, promover revisões da coisa julgada. Como esclarece José 
Carlos Barbosa Moreira, 
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"Voltemos ao processo civil. Até aqui, cuidamos do assunto em perspectiva 'de lege lata'. 
Estamos convencidos de que não se compadece com o ordenamento positivo o aumento da 
dose de 'relativização' da coisa julgada material que ele próprio já consagra. Não somos 
infensos, porém, à proposta de que tal dose, 'de lege ferenda', seja elevada em alguns casos. 

O mais importante, ao menos do ponto de vista prático, é o da descoberta científica suscetível 
de demonstrar a erronia da solução dada anteriormente ao litígio, em época na qual não era 
possível contar com determinada prova. Para a hipótese do exame de DNA, como registrado, 
a jurisprudência já vem atenuando, por via interpretativa, o rigor do texto do Código (art. 485, 
VII), para admitir a rescisória com fundamento no laudo pericial, incluído no conceito de 
'documento novo'. O socorro hermenêutico tem, contudo, alcance limitado: não serve para o 
caso de já haver decorrido o biênio decadencial (art. 495) quando da realização do exame. 
Atentos à relevância da matéria, julgamos conveniente modificar aí a disciplina, não para 
abolir o pressuposto temporal - pois, com a ressalva que se fará adiante, relutamos em deixar 
a coisa julgada, indefinidamente, à mercê de impugnações -, mas para fixar o termo inicial do 
prazo no dia em que o interessado obtém o laudo, em vez do trânsito em julgado da sentença 
rescindenda"[7]. 

  

A título de ilustração, veja-se o acórdão do Recurso Especial 107.428/GO, de relatoria do 
Ministro Menezes Direito: 

  

"Ação de negativa de paternidade. Exame pelo DNA posterior ao processo de investigação de 
paternidade. Coisa julgada. 

1. Seria terrificante para o exercício da jurisdição que fosse abandonada a regra absoluta da 
coisa julgada que confere ao processo judicial força para garantir a convivência social, 
dirimindo os conflitos existentes. Se, fora dos casos nos quais a própria lei retira a força da 
coisa julgada, pudesse o magistrado abrir as comportas dos feitos já julgados para rever as 
decisões não haveria como vencer o caos social que se instalaria. A regra do art. 468 do 
Código de Processo Civil é libertadora. Ela assegura que o exercício da jurisdição completa-
se com o último julgado, que se torna inatingível, insuscetível de modificação. E a sabedoria 
do Código é revelada pelas 

amplas possibilidades recursais e, até mesmo, pela abertura da via rescisória naqueles casos 
precisos que estão elencados no art. 485. 

2. Assim, a existência de um exame pelo DNA posterior ao feito já julgado, com decisão 
transitada em julgado, reconhecendo a paternidade, não tem o condão de reabrir a questão 
com uma declaratória para negar a paternidade, sendo certo que o julgado esta coberto pela 
certeza jurídica conferida pela coisa julgada. 

3. Recurso especial conhecido e provido"[8]. 

  

Todavia a rejeição inicial seria gradativamente reavaliada. 
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5 Revisão da coisa julgada 

  

5.1 Primeira fase: representante anômalo 

  

As sucessivas demandas acabam por impedir a prevalência da coisa julgada. A primeira 
hipótese de relativização diz respeito a uma situação singular: a investigação de paternidade 
promovida pelo Ministério Público. 

Na redação original da Lei 8.560/92, prevê o art. 2º que 

  

"§ 4° Se o suposto pai não atender no prazo de trinta dias, a notificação judicial, ou negar a 
alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que 
intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. 

§ 5° A iniciativa conferida ao Ministério não impede a quem tenha legítimo interesse de 
intentar investigação, visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade". 

  

Verifica-se que, de maneira incomum, a Lei conferia legitimidade primária ao Ministério 
Público para propor a medida. Na prática, porém, o Promotor de Justiça não tinha acesso a 
todas as informações ou mesmo a colaboração da mãe da criança, de modo que seria a ele 
mais difícil obter uma decisão favorável. 

Por outro lado, a iniciativa frustrada do Ministério Público, se vinculasse ao titular do direito, 
traria para ele um prejuízo maior que o possível benefício. Por isso, em interpretação 
sistemática da legislação, se reconheceu que a improcedência na investigatória proposta pelo 
Ministério Público não vinculava ao suposto filho que poderia, assim, propor nova ação. 

O fundamento legal de tal possibilidade está no art. 27 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente: "O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 
imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 
restrição, observado o segredo de Justiça". 

Compatibilizando-se a teoria, para que a atuação do Ministério Público não fizesse coisa 
julgada contra o "substituído", sua situação processual foi definida como de mero 
"representante anômalo". 

  

  

5.2 Segunda fase: diversidade das causas de pedir 
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Aprofundando as discussões sobre a possibilidade de se relativizar a coisa julgada nas 
discussões sobre investigação de paternidade, em outro momento decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça que novas demandas poderiam ser reabertas se fundadas em causa de pedir distinta. 
Na sistemática do Código Civil de 1916 essas hipóteses estavam previstas nos incisos do art. 
363: 

  

"Art. 363. Os filhos ilegítimos de pessoas que não caibam no art. 183, I a VI, têm ação contra 
os pais, ou seus herdeiros, para demandar o reconhecimento da filiação: 

I - se ao tempo da concepção a mãe estava concubinada com o pretendido pai; 

II - se a concepção do filho reclamante coincidiu com o rapto da mãe pelo suposto pai, ou 
suas relações sexuais com ela; 

III - se existir escrito daquele a quem se atribui a paternidade, reconhecendo-a 
expressamente". 

  

O resultado do julgamento do Recurso Especial 112.101/RS, em 18 de setembro de 2000, foi 
assim ementado: 

  

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DA 
PATERNIDADE. CAUSA DE PEDIR DA PRIMEIRA DISTINTA DA CAUSA PETENDI 
DA SEGUNDA. 

Pelo disposto no três incisos do art. 363 do Código Civil o filho dispõe de três fundamentos 
distintos e autônomos para propor a ação de investigação da paternidade. 

O fato de ter sido julgada improcedente a primeira ação que teve como causa de pedir a 
afirmação de que ao tempo da sua concepção a sua mãe estava concubinada com o seu 
pretendido pai, não lhe impede de ajuizar uma segunda demanda, com outra causa petendi, 
assim entendida que a sua concepção coincidiu com as relações sexuais mantidas por sua mãe 
com o seu pretendido pai. 

São dois fundamentos diferentes, duas causas de pedir distintas e a admissibilidade do 
processamento da segunda ação não importa em ofensa ao princípio da autoridade da coisa 
julgada. 

Recurso conhecido e provido"[9]. 

  

Nesse mesmo sentido, situação peculiar foi verificada no julgamento do Recurso Especial 
109.142/RS. Julgado improcedente o primeiro processo, nova demanda foi proposta pela 
interessada, tendo sido afastada pelo magistrado de primeiro grau a preliminar de coisa 
julgada. Realizada a instrução probatória, o exame de DNA apresentou resultado positivo 
(maior que 99%), tendo sido a paternidade reconhecida por sentença. No julgamento da 
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apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conheceu e deu provimento ao agravo 
retido, determinando a extinção do processo com fundamento na existência de coisa 
julgada[10]. 

Por meio dessa fundamentação, admitiu o Superior Tribunal de Justiça a renovação das ações 
investigatórias de paternidade. 

  

  

5.3 Terceira fase: busca da verdade real 

  

O próximo passo na consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o 
assunto foi dado no julgamento do Recurso Especial 226.436/PR, de relatoria do Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 26 de junho de 2001. A decisão, de caráter inovador, pôs 
no centro das discussões a "busca da verdade real": 

  

"PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REPETIÇÃO DE AÇÃO 
ANTERIORMENTE AJUIZADA, QUE TEVE SEU PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. COISA JULGADA. MITIGAÇÃO. 
DOUTRINA. PRECEDENTES. 

DIREITO DE FAMÍLIA. EVOLUÇÃO. RECURSO ACOLHIDO. 

I - Não excluída expressamente a paternidade do investigado na primitiva ação de 
investigação de paternidade, diante da precariedade da prova e da ausência de indícios 
suficientes a caracterizar tanto a paternidade como a sua negativa, e considerando que, quando 
do ajuizamento da primeira ação, o exame pelo DNA ainda não era disponível e nem havia 
notoriedade a seu respeito, admite-se o ajuizamento de ação investigatória, ainda que tenha 
sido aforada uma anterior com sentença julgando improcedente o pedido. 

II - Nos termos da orientação da Turma, "sempre recomendável a realização de perícia para 
investigação genética (HLA e DNA), porque permite ao julgador um juízo de fortíssima 
probabilidade, senão de certeza" na composição do conflito. Ademais, o progresso da ciência 
jurídica, em matéria de prova, está na substituição da verdade ficta pela verdade real. 

III - A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso de investigação de 
paternidade, deve ser interpretada modus in rebus. Nas palavras de respeitável e avançada 
doutrina, quando estudiosos hoje se aprofundam no reestudo do instituto, na busca sobretudo 
da realização do processo justo, "a coisa julgada existe como criação necessária à segurança 
prática das relações jurídicas e as dificuldades que se opõem à sua ruptura se explicam pela 
mesmíssima razão. Não se pode olvidar, todavia, que numa sociedade de homens livres, a 
Justiça tem de estar acima da segurança, porque sem Justiça não há liberdade". 

IV - Este Tribunal tem buscado, em sua jurisprudência, firmar posições que atendam aos fins 
sociais do processo e às exigências do bem comum"[11]. 
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O voto do Relator fundamenta que não houve, na primeira ação, a expressa exclusão da 
paternidade, "ao contrário, restou registrado que não havia indícios suficientes a caraterizar 
tanto a paternidade como a sua negativa"[12]. Sustenta também que "quando do ajuizamento da 
primeira ação, o exame pelo DNA ainda não era disponível e nem havia notoriedade a seu 
respeito", para concluir: 

  

"todo o progresso da ciência jurídica, em matéria de prova, está na substituição da verdade 
ficta pela verdade real. A coisa julgada, portanto, em se tratando de ações de estado, como no 
caso de investigação de paternidade, deve ser interpretada modus in rebus"[13]. 

  

Em síntese, a conclusão é no sentido de afastar "o fetichismo das normas legais, em atrito com 
a evolução social e científica"[14]. 

Essa é também a posição que se desenvolveu na doutrina, como explica Regina Beatriz 
Tavares da Silva: 

  

"No entanto, a idéia de que a sentença que julga improcedente o pedido de reconhecimento 
faz coisa julgada somente formal mostra-se coerente com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, quando esta lei atribui ao reconhecimento da filiação o caráter de direito 
personalíssimo e imprescritível, que pode ser vindicado sem restrições. 

Se considerarmos que o Estatuto da Criança e do Adolescente atribui eficácia de coisa julgada 
somente formal à sentença que não reconhece a paternidade, a questão sempre pode ser 
enfrentada, mais uma vez, perante os Tribunais"[15]. 

  

  

Em síntese, a coisa julgada que obstaria novo exame seria somente aquela que fosse 
materialmente realizada, ou seja, aquela que veiculasse a verdade dos fatos, e não somente a 
coisa julgada formal que se forma pela ausência de provas. 

  

  

6 Revisão da jurisprudência: a posição atual do Superior Tribunal de Justiça 

  

A possibilidade reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de relativizar 
a coisa julgada acabou revista no julgamento, em 14 de maio de 2008, pela Segunda Seção, do 
Recurso Especial 706.987/SP. 
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Tal decisão marca a mudança do posicionamento da Corte, valorizando o princípio da 
segurança jurídica, e, por conseqüência, minimiza a figura da pericia biológica (exame de 
DNA) no acertamento da paternidade. Dispõe a ementa que 

  

"PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. Coisa julgada decorrente de 
ação anterior, ajuizada mais de trinta anos antes da nova ação, esta reclamando a utilização de 
meios modernos de prova (exame de DNA) para apurar a paternidade alegada; preservação da 
coisa julgada. Recurso especial conhecido e provido"[16]. 

  

O caso submetido à apreciação do Tribunal diz respeito a Recurso Especial interposto contra 
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento ao Agravo de Instrumento 
interposto pelo réu contra decisão de primeira instância que rejeitou a argüição de coisa 
julgada e determinou a realização de exame de DNA. A ação anterior, de idênticas partes, 
havia sido julgada improcedentes com base em prova testemunhal e pericial (sistema MN). 

O caso foi distribuído à Terceira Turma do STJ que, em decisão de 19 de setembro de 2006, o 
afetou à Segunda Seção. 

Os autores da ação são gêmeos univitelinos e, em primeira ação investigatória, datada de 
1969, concluiu a perícia, feita de acordo com os instrumentos previstos à época, pela exclusão 
da paternidade em relação a um dos autores e pela ausência de prova de exclusão em relação 
ao outro. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a configuração de coisa julgada material com 
fundamento na mudança da técnica, que permite hoje chegar-se a resultado afirmativo da 
paternidade, e não por simples exclusão, concluindo que "seria uma solução por demais 
simplista, diante da complexidade da matéria, que não envolve só direitos constitucionais e 
processuais, mas, direitos humanos naturais de cada homem conhecer a própria origem, 
acolher a preliminar de coisa julgada material". 

Dada a observação de que a decisão anterior foi tomada com base nas provas disponíveis à 
época (conclusão pericial pela exclusão de paternidade) e não a simples ausência de prova, 
votou o Relator originário, Ministro Humberto Gomes de Barros, pelo provimento do recurso, 
determinando a extinção do processo sem julgamento de mérito, no que foi seguido pelo 
Ministro César Asfor Rocha. 

Em seguida votou o Ministro Ari Pargendler, pela inadmissibilidade de ser desconstituir a 
coisa julgada a não ser nas hipóteses em que cabível a rescisória, sendo seguido pelo Ministro 
Menezes Direito, que consignou a possibilidade de falha técnica na realização dos exames de 
DNA, muitas vezes sacralizado como verdade absoluta. 

Já o Ministro Jorge Scartezzini, ao votar em seguida, manifestou-se pela negativa de 
provimento ao recurso, ressaltando 

  

"o fato de que, conquanto consubstanciado o respeito à imutabilidade dos efeitos de decisões 
judiciais de mérito como direito individual fundamental (art. 5º, XXXVI, da CF/88), o próprio 
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ordenamento jurídico pátrio o previu como garantia relativa, permitindo excepcioná-la, v. g., 
em casos de ação rescisória (art. 485 do CPC), de revisão criminal (art. 621 do CPP) e, 
recentemente, em se cuidando de execução contra a Fazenda Pública (art. 741, II, e parágrafo 
único, do CPC, com a redação da Lei nº 11.232/2005)", [para em seguida concluir que] 

"ante o princípio da proporcionalidade, alega-se que, em sendo o direito à filiação inerente à 
personalidade humana, conseqüência da dignidade do indivíduo, e erigido a verdadeiro 
fundamento do Estado brasileiro, nas ações relativas ao mesmo reputar-se-á, sempre, 
insuficiente a prova de filiação não efetivada pelo exame de DNA, único, hodiernamente, 
considerado efetivo à demonstração da paternidade". 

  

Também pelo não provimento do recurso votou a Min. Nancy Andrighi: 

  

"direito de descobrir a verdadeira paternidade (e conseqüentemente identidade) e o de ter 
averbado o patronímico do verdadeiro pai no assento de nascimento não podem ser barrados 
pelo direito à garantida da coisa julgada. Nessas condições, mesmo quando existir coisa 
julgada a respeito do reconhecimento da paternidade, é possível reabrir tal discussão, diante 
dos avanços da ciência na área da pesquisa genética e do aumento da certeza dos métodos de 
determinação da paternidade biológica, porque há uma colisão entre o direito fundamental à 
segurança jurídica decorrente da coisa julgada (art. 5.º, XXXVI) e o princípio essencial da 
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.º, III), que deve prevalecer sempre. Entendimento 
contrário seria francamente inconstitucional, em face da prevalência do princípio fundamental 
da dignidade da pessoa humana". 

  

Em seguida votou o Ministro Castro Filho pelo não provimento do recurso, destacando a 
verificação atual de erro no exame pericial realizado na década de 1960. No mesmo sentido 
foi o voto do Ministro Massami Uyeda. 

Verificado o empate, coube ao Ministro Aldir Passarinho Júnior proferir o voto que resolve a 
questão, pelo que concluiu, acompanhando o Relator originário: 

  

"Não pode haver uma eterna pendência. Como ressaltaram os doutos Ministros que acolheram 
o recurso especial, a adotar-se o contrário, a cada nova técnica, nova descoberta científica, ter-
se-á de rever tudo o que já restou decidido, com reflexos amplos sobre pessoas que há muito 
seguiram suas vidas - investigantes, 

investigado, descendentes, parentes, cônjuges, etc - considerando uma ordem jurídica 
estabilizada pela coisa julgada, garantida pela Constituição da República e leis do país". 

  

Assim, a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 
Recurso Especial 706.987 uniformizou, por maioria, o entendimento daquela Corte, revendo 
as posições que admitiam a relativização da coisa julgada. Destaca-se que a relatoria do 
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acórdão foi atribuída ao Ministro Ari Pargendler, favorecendo-se os fundamentos contrários 
aos mecanismos que permitem a relativização da coisa julgada. 

  

  

7 Últimas tendências 

  

Está em curso pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal o julgamento de Recurso 
Extraordinário (RE 363.889) capaz de modificar a orientação jurisprudencial brasileira. 
Conforme consignado em item anterior, depois das ondas jurisprudenciais pela 
admissibilidade da revisão da coisa julgada fundada em nova prova técnica, a Segunda Seção 
do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de preservar a segurança 
jurídica (RE 706.987). 

As questões, todavia, ainda não estavam pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal, 
considerando-se especialmente a ampla incidência de princípios e garantias constitucionais 
sobre a matéria, especialmente configurada no conflito entre a proteção à coisa julgada e a 
proteção especial à família. 

O caso sub judice diz respeito a novo pedido de investigação de paternidade por adulto que, 
durante a menoridade formulou, representado por sua mãe, o mesmo pedido contra a mesma 
parte, tendo sido a ação julgada improcedente por ausência de provas. Na primeira ação 
litigavam sob assistência judiciária e o não tinha condições de custear o exame de DNA, que 
não era disponibilizado pelo Estado (à época calculado em mil e quinhentos dólares). 

No Recurso Especial insurge-se o recorrente contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal que, em julgamento de agravo de instrumento, reconheceu impossível o ajuizamento 
de novo pleito, com o mesmo objeto, para discutir a paternidade do autor decorrente de 
suposta relação pessoal ente sua mãe e o réu, dado o obstáculo intransponível da coisa 
julgada, vez que a ação anterior foi julgada improcedente por "insuficiência de prova dos 
fatos alegados". Como fundamento subjacente, o Tribunal adotou a técnica de conflito entre 
princípios (segurança jurídica em confronto com dignidade da pessoa humana e paternidade 
responsável). 

O Recurso Extraordinário 363.889/DF foi distribuído em 28 de novembro de 2002 ao Min. 
Sepúlveda Pertence. Manifestou-se a Procuradoria Geral da República pelo conhecimento e 
provimento do recurso que foi, então, distribuído ao Min. Menezes Direito. 

Em 24 de outubro de 2009 o processo foi distribuído ao Min. Dias Toffoli, por substituição do 
relator. Em 31 de agosto de 2010 o processo foi apresentado em mesa para julgamento pela 
Primeira Turma do STF, tendo sido o julgamento, em 05 de outubro de 2010, afetado ao 
Tribunal Pleno, nos seguintes termos: 

  

Por fim, em razão da matéria em discussão nestes autos, concernente ao tema da possibilidade 
de relativização da coisa julgada, que ainda não foi debatido pelo Plenário desta Corte, 
mostra-se de todo conveniente submeter a análise do recurso ao Tribunal Pleno. 
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Destarte, nos termos do artigo 22, parágrafo único, letra "b", do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, submeto o julgamento deste recurso ao Pleno. 

  

Já em 12 de novembro de 2010 o processo foi incluído na ata de julgamento do Pleno, 
decidindo o Tribunal, por unanimidade, pelo reconhecimento da "presença de repercussão 
geral na discussão acerca da incidência dos artigos 5º, incisos XXXVI e LXXIV e 227, § 6º, 
ambos da Constituição Federal, aos casos de ação de paternidade julgada improcedente por 
falta de condições materiais para a realização da prova". Votou o Min. Dias Toffoli, 
conhecendo e dando provimento ao recurso, para "cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal que extinguiu o processo sem julgamento de mérito" e, em seguida, pediu 
vista o Min. Dias Toffoli. 

Embora completamente incerto o destino do julgamento pelo Pleno do STF, torna-se de 
extrema importância analisar as razões do voto do Min. Dias Toffoli[17]. 

Como ponto de partida, destaca o Min. Relator ser desnecessária a indicação da dignidade da 
pessoa humana como fundamento decisório da causa, que padeceria de "certo abuso retórico 
em sua invocação", ao que conclui: "dito de outro modo, se para tudo se há de fazer emprego 
desse princípio, em última análise, ele para nada servirá"[18]. 

Nesse ponto, cita o voto a posição de João Baptista Villela, em que o autor sustenta sustenta: 

  

"Dignidade da pessoa humana acabou por ganhar, assim, a propriedade de servir a tudo. De 
ser usado onde cabe com acerto pleno, onde convém com adequação discutível e onde 
definitivamente não é o seu lugar. Empobreceu-se. Esvaziou-se. Tornou-se um tropo oratório 
que tende à flacidez absoluta. Alguém acha que deve ter melhores salários? Pois que se 
elevem: uma  simples questão de dignidade da pessoa humana. Faltam às estradas condições 
ideais de tráfego? É a própria dignidade da pessoa humana que exige sua melhoria. O 
semáforo desregulou-se em consequência de chuvas inesperadas? Ora, substituam-no 
imediatamente. A dignidade da pessoa humana não pode esperar. É ela própria, a dignidade 
da pessoa humana, que se vê lesada quando a circulação viária das cidades não funciona 
impecavelmente 24 horas por dia. O inquilino se atrasou com os alugueres? Despejem-no o 
quanto antes: Fere a dignidade da pessoa humana ver-se o locador privado, ainda que por um 
só dia, dos direitos que a locação lhe assegura"[19]. 

  

A seguir retoma à discussão sobre o objeto jurídico da paternidade, ou seja, se a paternidade 
será avaliada em termos de uma ficção ou de sua aferição in concretu. Em linhas gerais os 
sistemas mais antigos relacionados à determinação da paternidade a vinculam a uma ficção, 
nos seguintes termos: 

  

"Em grande medida, esse problema da estabilidade das relações jurídicas, no subconjunto 
específico da paternidade, ligava-se a três fatores historicamente delimitados: a) o nível ainda 
elementar de desenvolvimento das Ciências Naturais, o que tornavam os questionamentos em 
torno da paternidade absolutamente débeis no campo probatório; b) a facilidade com que se 
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resolviam os casos levados aos tribunais pelo critério das presunções iuris; c) os níveis 
diferenciados de filiação, que se conectavam com a estrutura familiar binária (legítima-
ilegítima), que perdurou nas sociedades ocidentais por séculos"[20]. 

  

Nesse encaminhamento, ressalta que a progressiva erosão dos conceitos de legitimidade em 
Direito de Família, abrindo progressiva margem para o reconhecimento dos filhos havidos 
fora do casamento, manifestou-se na perda da força das presunções e na superação da 
imutabilidade do estado de paternidade. Disso resultaria a perturbadora dissociação ente o fato 
da paternidade e o reconhecimento jurídico da mesma circunstância. 

O ponto de partida da análise de conformidade com a constituição está, então, no § 7º do art. 
226: "Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 
parte de instituições oficiais ou privadas". 

Além desse elemento primário reconhece dois outros, em posição inferior, que expressam 
pontos de vista amplamente reconhecidos. O primeiro consiste no art. 27 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente ("O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 
qualquer restrição, observado o segredo de Justiça"), o segundo, a Súmula 149 do STF ("É 
imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança"). 

Embasa também o julgamento a decisão do STF no RE 248.869/SP, cuja ementa prevê que 

  

"A Constituição Federal adota a família como base da sociedade a ela conferindo proteção do 
Estado. Assegurar à criança o direito à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
pressupõe reconhecer seu legítimo direito de saber a verdade sobre sua paternidade, 
decorrência lógica do direito à filiação (CF, artigos 226, §§ 3º, 4º, 5º e 7º; 227, § 6º)"[21]. 

  

No voto, o Relator do RE 248.869 consignou que: 

  

"Está fora de qualquer dúvida, portanto, que o direito ao reconhecimento da paternidade tem 
conteúdo indisponível, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública 
que regulam a matéria". 

  

Assim, retornando ao caso em análise, surge novo elemento, caracterizado pela progressiva 
recusa dos julgamentos firmados em provas técnicas frágeis em favor de elementos mais 
estáveis, quais sejam, "o exame de DNA e o direito a ter acesso a um meio de prova 
conducente ao que os alemães têm denominado de direito fundamental à informação 
genética"[22]. Nesse sentido, afigura-se pacífico na jurisprudência do STF que o deferimento 
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de assistência judiciária garante à parte o acesso ao exame de DNA custeado pelo Estado 
(STF, 1ª T., RE 207.732/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.06.2002). 

A partir daí volta atenção ao movimento progressivo de relativização da coisa julgada, 
reconhecendo a perda da áurea e do caráter intangível que era reconhecido à coisa julgada, em 
muitas vezes em posição até superior a outras garantias fundamentais, para concluir, segundo 
a lição de Cândido Rangel Dinamarco, de que "a ordem constitucional não tolera que se 
eternizem injustiças a pretexto de não eternizar litígios"[23]. 

Disso tudo conclui: 

  

"É por isso que parece correto afirmar que, quando a demanda anterior foi julgada 
improcedente, por falta de provas quanto à realidade do vínculo paterno-filial que se pretendia 
ver reconhecido, a verdade biológica não foi alcançada e, por isso, nova demanda pode ser 
intentada, para que, com o auxílio de provas técnicas de alta precisão, tal verdade possa, 
enfim, ser estabelecida, em respeito à dignidade da pessoa humana desse ser que não tem tal 
vínculo determinado, em sua certidão de nascimento, direito personalíssimo esse cujo 
exercício nossa vigente Magna Carta lhe assegura, de forma incondicionada. 

E tudo como corolário lógico de seu direito de personalidade, em discussão quando do 
ajuizamento de um tal tipo de demanda, de ver reconhecida a verdade sobre sua origem 
genética, emanação natural do estado da pessoa"[24]. 

  

Em síntese, a proteção à coisa julgada não é um dado absoluto, cabendo temperamentos sobre 
a regra, tal como previsto no art. 731 do Código de Processo Civil com a redação determinada 
pela Lei 11.232/2005. 

As últimas observações feitas pelo Ministro Relator justificam a transcrição, dada a 
contribuição que traz para a discussão do presente artigo: 

  

"Relações familiares assim próximas, como as que unem pais e filhos, ao menos de forma 
amistosa, não se estabelecem por decisão judicial, pois aquele que jamais aceitou sequer 
discutir a possibilidade de ser pai de uma pessoa para cuja geração colaborou, ainda que de 
maneira involuntária, possivelmente jamais irá aceitá-lo e tratá-lo como filho, da forma como 
seria desejável. 

Por outro lado, relações baseadas em caracteres não-biológicos, porque dotadas de conteúdo 
humano e afetivo, devem ser, via de regra, respeitadas e prestigiadas. Hão de se enaltecer 
laços que já se firmaram entre seres que se amam e se respeitam, ainda que não exista liame 
biológico a vinculá-los. 

Porém, no caso ora em análise, a situação é diversa, pois não há relação dessa natureza em 
disputa e porque o autor da demanda, desde há muitos anos, busca o reconhecimento do 
vínculo biológico que o une a seu suposto genitor, ou, pelo menos, uma resposta cabal da 
Justiça, no sentido de que esse vínculo inexiste, com relação àquele homem que sua mãe 
desde sempre lhe disse ser seu pai, na estrita acepção biológica desse termo, já que as atitudes 
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por ele tomadas ao longo do trâmite destes processos permite concluir que esse papel, de 
forma voluntária e sob o ponto de vista sócio-afetivo, ele talvez jamais assumirá 

[...] 

Reitero, ainda uma vez, que a denominada "verdade do sangue" não deve ser dotada de um 
caráter absoluto, a ser utilizada como resposta pronta e acabada para todos os litígios acerca 
de assunto tão delicado como esse aqui em debate"[25]. 

  

No final, destaca o Ministro que o fio condutor de sua argumentação é, em apertada síntese, 
"dar ênfase ao direito fundamental à informação genética". 

  

  

8 Conhecer o ascendente genético 

  

De todos os dados jurisprudenciais expostos e analisados, pretendeu-se demonstrar quão 
fluido é o critério de paternidade, isso porque a supremacia do exame de DNA deve levar, 
como conseqüência lógica, à adoção do critério biológico único. Por outro lado, restringir a 
possibilidade de se fazer DNA a qualquer tempo abre espaço para a valorização das relações 
culturalmente construídas. 

O juízo, contudo, não pode ser excludente. Ainda que não "pai", o ascendente não pode se 
tornar de todo imune à responsabilidade. Com base na teoria do "direito ao conhecimento da 
própria ascendência", decidiu o Tribunal Constitucional alemão em 1994 que seria possível a 
realização do exame de DNA para se conhecer o ascendente biológico, porém negando efeitos 
de parentesco a esse reconhecimento. Segundo João Baptista Villela essa decisão fixou que 
"uma coisa é ser pai, outra é ser o ascendente biológico"[26]. 

Não é outro o sentido expresso pelo art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente coma 
redação determinada pela Lei 12.010/09 (nova Lei de Adoção): 

  

"Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso 
irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após 
completar 18 (dezoito) anos. 

Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado 
menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e 
psicológica". 

  

Nessa linha, e partir do pensamento de Villela, Rolf Madeleno sustenta o reconhecimento de 
uma "paternidade alimentar", que nada mais seria que a responsabilidade do genitor não 
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reconhecido como pai de contribuir nas despesas do filho gerado, sem prejuízo da paternidade 
que se tenha estabelecida - e segura - em relação a outro homem[27]. 

As questões apresentadas são tormentosas, mas somente por meio da análise perspectiva se 
torna possível a verificação, prospectiva, das possibilidades que se apresentam sobre o tema, 
especialmente reconhecendo ao DNA um aspecto relevante - do direito ao conhecimento das 
origens - mas sem identificá-lo com a paternidade. 
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RESUMO 
Este artigo propõe-se a lançar um olhar crítico e reflexivo sobre a questão da tutela e da 
responsabilidade do Estado sobre os cidadãos e seu respectivo limite de atuação, e sobre a 
autonomia da entidade familiar igualmente responsável por seus membros. Desta feita, será 
abordado, nesse contexto, a liberdade de religião, constitucionalmente garantida entendida 
como direito fundamental do sujeito de direitos; a importância da crença religiosa para a 
formação da família; e a recusa de intervenção de tratamento médico – com transfusão de 
sangue em pacientes que professam a fé de Testemunhas de Jeová - por motivo de convicção 
religiosa, em situações de risco iminente de morte, neste caso enfocando-se a questão, dos 
indivíduos juridicamente incapazes, crianças e adolescente, em especial, numa perspectiva 
jurídica.  
PALAVRAS-CHAVE: LIBERDADE DE RELIGIÃO; AUTONOMIA DA FAMÍLIA; 
RESPONSABILIDADE ESTATAL; TESTEMUNHAS DE JEOVÁ; HEMOTRANSFUSÃO; 
INCAPACIDADE. 
 
ABSTRACT 
This article intends to cast a critical and reflective glance on the issue of protection and state 
responsibility of the state over its citizens and its own limit of performance, and the autonomy 
of the entity also responsible about family members. At this time will be approached, in this 
context, freedom of religion constitutionally guaranteed as fundamental rights understood as 
the subject of rights, the importance of religious belief to family formation, and the refusal of 
medical intervention - with blood transfusion in patients who profess the faith of Jehovah's 
Witnesses - for reasons of religious conviction, in situations of imminent risk of death in this 
case focusing on the subject, about the legally incapable of these individuals, especially 
children and adolescents, on a legal perspective. 
KEYWORDS: FREEDOM OF RELIGION, FAMILY AUTONOMY; STATE 
RESPONSIBILITY; JEHOVAH'S WITNESSES, BLOOD TRANSFUSION; INABILITY 
  

  

INTRODUÇÃO 

  

                           O presente trabalho visa abordar dois temas específicos abrangendo, ao 
mesmo tempo, o âmbito do direito de família e dos direitos fundamentais. Até mesmo porque 
"Família e Direitos Fundamentais têm parentesco epistemológico indiscutível", segundo 
assegura Fachin[3]. Tratar-se-á, portanto, na primeira parte deste trabalho, da questão da 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2509



liberdade religiosa entendida como direito universal fundamental.  A seguir, abordar-se-á a 
importância da religião para a formação da família, para então se chegar ao tema da recusa de 
tratamento médico - com hemotransfusão - por motivo de convicção religiosa. Neste caso, 
enfocando-se a questão dos indivíduos juridicamente incapazes. 

                           Saliente-se que a ênfase do presente estudo recairá sobre os juridicamente 
incapazes, membros de famílias Testemunhas de Jeová. Os seguidores da religião 
"Testemunhas de Jeová" acreditam que a introdução de sangue em suas veias modifica as suas 
características pessoais e com isso modifica também a sua alma. Com base nessa crença, as 
Testemunhas se recusam a receber a transfusão sanguínea. 

                           Ao abordar o estudo de direitos humanos, como o é a liberdade religiosa, 
exige-se menções à realidade internacional, devido à origem histórica de tais direitos. O 
estudo, no entanto, ater-se-á especialmente ao contexto brasileiro, abordando um tema voltado 
sobretudo ao direito de família, sob a ótica da doutrina nacional. O que não impede, todavia, 
referências a autores estrangeiros. 

                           Inicialmente analisar-se-á a realidade da liberdade religiosa na esfera 
internacional, mencionando-se os documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. 
Em seguida, conforme exposto anteriormente, destacar-se-á a importância da religiosidade no 
âmbito da família. Na parte terceira do trabalho, discorrer-se-á acerca da recusa de tratamento 
médico em razão de crença religiosa. Quem responderá pelo incapaz quando membro das 
"Testemunhas de Jeová", na hipótese de haver tratamento médico com necessidade de 
hemotransfusão? 

Se de um lado o Estado tem a tutela de seus cidadãos, de outro lado, porém, a família é 
igualmente responsável por seus membros. A família tem seus direitos de convicção religiosa 
assegurados constitucionalmente. Nessa conjuntura, surge o seguinte questionamento: pode a 
família do juridicamente incapaz impedir tratamento médico do indivíduo tutelado, 
argumentando motivo de convicção religiosa? E qual seria o limite de atuação do Estado 
nesses casos? São problemas e questões desta ordem que o estudo busca solucionar, a partir 
de uma pesquisa bibliográfica e de reflexões sobre o tema, numa perspectiva jurídica. 

            

  

1. A liberdade de religião: direito fundamental 

  

  

                           A liberdade de religião e de consciência é um dos direitos fundamentais mais 
conhecidos no contexto dos direitos humanos. Iniciando com o artigo 18 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos[4], a liberdade religiosa também passou a ser garantida na 
Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, nos Acordos de Helsinque, na 
Convenção Européia para a Proteção de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, no 
Pacto de São José da Costa Rica e na Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Intolerância e Discriminação com Base na Religião ou Crença. 
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      A ideia de que os direitos fundamentais não são criados pelos governos dos diferentes 
países, mas sim existem antes deles, vem sendo refletida nos documentos internacionais, de 
acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, texto de fundamental 
importância para a defesa dos direitos humanos. 

Nesse contexto, Diniz[5], pondera que: 

A vida humana, p. ex., é um bem anterior ao direito, que a ordem jurídica deve respeitar. A 
vida não é uma concessão jurídico-estatal, nem tampouco um direito a uma pessoa sobre si 
mesma. Na verdade, o direito à vida é o direito ao respeito à vida do próprio titular e de 
todos.  

  

No mesmo sentido também Marx[6], pensador alemão, adverte que: 

A religião, longe de se constituir incompatível com o conceito dos direitos humanos, inclui-se 
expressamente entre eles. Os direitos humanos proclamam o direito de ser religioso, sê-lo 
como achar melhor e de praticar o culto que julgar conveniente. O privilégio da fé é um 
direito humano geral. 

  

      Nos últimos anos, ampliou-se o compromisso internacional com a garantia da liberdade 
religiosa. Em 1986, por exemplo, a Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos 
criou o escritório do Relator Especial de Liberdade sobre Intolerância Religiosa, agora Relator 
Especial sobre Liberdade de Religião ou Crença. Desde a sua nomeação em 1993, o Relator 
Especial emitiu relatórios sobre diversos países, que incluem o Sudão, a República Federal da 
Iugoslávia, o Paquistão, o Irã, o Vietnã, a Índia, a Austrália, a Grécia, a Alemanha e os 
Estados Unidos. Seu trabalho fornece evidências substanciais e contínuas do compromisso da 
comunidade internacional com a promoção da liberdade religiosa. Em 1994, o Escritório de 
Direitos Humanos e Assuntos Humanitários foi reorganizado e rebatizado como Escritório de 
Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, o que reflete uma abordagem mais concentrada 
das questões interligadas de direitos humanos, direitos dos trabalhadores e democracia. Em 
1998, a Secretaria de Estado criou o Escritório de Liberdade Religiosa Internacional; em maio 
de 1999, Robert A. Seiple tomou posse como primeiro embaixador-geral de Liberdade 
Religiosa Internacional. 

Analisando-se, assim, a expansão da preocupação dos países em assegurar a liberdade de 
religião, pode-se concluir que os governos que protegem a liberdade religiosa para todos os 
seus cidadãos estão mais dispostos a proteger os outros direitos humanos fundamentais. 

A liberdade religiosa foi expressamente assegurada pelas constituições de diferentes países, 
uma vez que esta liberdade faz parte do rol dos direitos fundamentais, sendo considerada por 
estudiosos do Direito como uma liberdade primária. A liberdade religiosa é o princípio 
jurídico fundamental que regula as relações entre o Estado e a Igreja em consonância com o 
direito fundamental dos indivíduos e dos grupos a sustentar, defender e propagar suas crenças 
religiosas, sendo o restante dos princípios, direitos e liberdades, em matéria religiosa, apenas 
coadjuvantes e solidários do princípio básico da liberdade religiosa. Não existe como separar 
o direito à liberdade de religião do direito às outras liberdades, existindo um inter-
relacionamento intenso entre todas as liberdades por ele mencionadas. 
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Jorge Miranda[7] também relaciona a liberdade religiosa com a liberdade política: 

Sem plena liberdade religiosa, em todas as suas dimensões - compatível, com diversos tipos 
jurídicos de relações das confissões religiosas com o Estado - não há plena liberdade política. 
Assim como, em contrapartida, aí, onde falta a liberdade política, a normal expansão da 
liberdade religiosa fica comprometida ou ameaçada. 

  

  

                           É importante perceber que a idéia de liberdade religiosa não pode ser 
entendida de uma maneira estática, sem atentar-se para as mudanças de nossa sociedade. A 
liberdade de religião engloba, na verdade, três tipos distintos, porém intrinsecamente 
relacionados de liberdades: a liberdade de crença, a liberdade de culto, e a liberdade de 
organização religiosa. 

                           De acordo com José Afonso da Silva[8], integram o conceito de liberdade de 
crença: 

A liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade 
(ou o direito) de mudar de religião, mas também compreende a liberdade de não aderir a 
religião alguma, assim como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de exprimir o 
agnosticismo. Mas não compreende a liberdade de embaraçar o livre exercício de qualquer 
religião, de qualquer crença. 

  

       A liberdade de culto consiste na liberdade de orar e de praticar os atos próprios das 
manifestações exteriores em casa ou em público, bem como a de recebimento de 
contribuições para tanto. 

       A liberdade de organização religiosa diz respeito à possibilidade de estabelecimento e 
organização de igrejas e suas relações com o Estado. A liberdade de religião não está restrita à 
proteção aos cultos e tradições e crenças das religiões tradicionais, não havendo sequer 
diferença ontológica, para efeitos constitucionais entre religiões e seitas 
religiosas.                         

       Iso Scherkerkewitz[9] leciona que "o critério a ser utilizado para se saber se o Estado 
deve dar proteção aos costumes e tradições de determinada religião não pode estar vinculado 
ao nome da religião, mas sim a seus objetivos". Portanto se a religião tiver por objetivo o 
enaltecimento do indivíduo, a busca de seu aperfeiçoamento em prol de toda a sociedade e a 
prática da filantropia deve gozar da proteção do Estado. Por outro lado, existem organizações 
que possuem os objetivos mencionados e mesmo assim não podem ser enquadradas na 
definição de organização religiosa. Em tais casos o Estado deve prestar a mesma proteção 
dispensada às organizações religiosas, uma vez que existe uma coincidência de valores a 
serem protegidos. Isto é: as religiões são protegidas pelo Estado simplesmente porque as suas 
existências acabam por beneficiar toda a sociedade. Existindo uma coincidência de valores 
protegidos, deve existir uma coincidência de proteção. Guarda pleno cabimento anotar 
também que se deve ampliar ainda mais o conceito de liberdade de religião para abranger 
também o direito de proteção aos não-crentes, ou seja, as pessoas que possuem uma posição 
ética, não propriamente religiosa, saindo, em certa medida do âmbito da fé, uma vez que a 
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liberdade preconizada também é uma liberdade de fé e de crença, devendo ser enquadrada na 
liberdade religiosa e não simplesmente na liberdade de pensamento. 

       Pontes de Miranda[10] afirma que: 

Tem-se perguntado se na liberdade de pensamento caberia a liberdade de pensar contra certa 
religião ou contra as religiões. Nas origens, o princípio não abrangia essa emissão de 
pensamento, tendo posteriormente sido incluído nele alterando-se-lhe o nome para liberdade 
de crença, para que se prestasse a ser invocado por ateístas e ateus. (...) Liberdade de religião 
é liberdade de se ter a religião que se entende, em qualidade, ou em quantidade, inclusive de 
não se ter. 

  

       Assim, conclui-se que é direito do cidadão a liberdade de religião, a autonomia para 
decidir sobre qual fé seguir, ou simplesmente a liberdade para não professar nenhuma; sendo 
certo que tal liberdade deve ser respeitada e assegurada pelo Estado, conforme se abordará a 
seguir. 

  

  

  

  

  

2. A liberdade de religião na Constituição de 1988. 

  

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a liberdade de religião, 
prescrevendo que o Brasil é um país laico. Com base nisso o Estado deve se preocupar em 
proporcionar aos seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a 
intolerância e o fanatismo. Nesse contexto deve existir uma divisão muito acentuada entre o 
Estado e a Igreja, não devendo existir religião oficial, cabendo, dessa forma, ao Estado prestar 
proteção e garantia ao livre exercício de todas as religiões. 

       O fato de o Brasil ser um país secular no que tange à separação entre Estado e Religião 
(desde 1891), não impede que a Constituição pátria faça algumas referências ao modo como 
deva ser conduzida no país a questão religiosa. Tal fato se dá uma vez que o constituinte de 
1988 reconheceu o caráter inegavelmente benéfico da existência de todas as religiões para a 
sociedade, seja em virtude da pregação para o fortalecimento da família, estipulação de 
princípios morais e éticos que acabam por aperfeiçoar os indivíduos, o estímulo à caridade, ou 
simplesmente pelas obras sociais benevolentes praticadas pelas próprias instituições 
religiosas. 

       Neste ponto cabe salientar algumas passagens da Constituição de 1988 relativas ao tema 
em pauta. Logo de início o próprio preâmbulo já traz uma referência à condição religiosa. 
Assim conclui-se que a Constituição de 1988 não é "atéia". 
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A Constituição da República, no artigo 5º, inciso VI, estipula ser inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Já, o inciso VII do mesmo 
artigo 5º, estipula que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

       Adiante outros artigos confirmam o respeito imposto pelo Estado às práticas religiosas: o 
artigo 120 da Carta de 1988 assevera que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais, salientando no parágrafo 1º que o Ensino 
Religioso, de matéria facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental. O artigo 150, inciso VI, alínea "b", veda à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre templos de 
qualquer culto, salientando no parágrafo 4º do mesmo artigo que as vedações expressas no 
inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, 
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 

Dessa forma, analisando-se a Constituição, pode-se afirmar que é válido o ensinamento de 
que o Estado tem o dever de proteger o pluralismo religioso dentro de seu território, bem 
como criar as condições materiais para um bom exercício sem problemas dos atos religiosos 
das distintas religiões e velar pela pureza do princípio de igualdade religiosa, todavia deve 
manter-se à margem do fato religioso, sem incorporá-lo em sua ideologia. 

  

  

3. A importância da religião para a família. 

  

      Em princípio, para o regular desenvolvimento deste tópico, cabe estabelecer o conceito de 
religião, anotando-se desde logo que divergências existem às centenas, e não há uma 
definição legal para o termo. Segundo o filósofo Regis Jolivet[11], religião pode ser entendida 
em um sentido subjetivo ou em um sentido objetivo. Subjetivamente, religião é: 

Homenagem interior de adoração, de confiança e de amor que, com todas as suas faculdades, 
intelectuais e afetivas, o homem vê-se obrigado a prestar a Deus, seu princípio e seu fim. 
Objetivamente, religião seria o conjunto de atos externos pelos quais se expressa e se 
manifesta a religião subjetiva (= oração, sacrifícios, sacramentos, liturgia, ascese, prescrições 
morais). 

                           A religião, independente de qual seja, da forma como é praticada, é um dos 
elementos constitutivos das sociedades e, assim sendo, as práticas e representações religiosas 
interferem tanto na organização da família natural (biológica) quanto na família formalizada 
no plano jurídico. Porém, é quando se admite que relações familiares podem simplesmente 
fundar-se nos sentimentos, que a religião assume maior relevância. 

               O fator religioso pode ser considerado como um dos componentes essenciais da 
personalidade jurídica. Segundo Diniz, a liberdade de religião faz parte da "estrutura da 
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especificação e classificação dos direitos da personalidade[12]", revelando-se como um dos 
componentes da integridade moral do homem. 

A dimensão religiosa, apesar de ter sido marginalizada na era da tecnologia, continua sendo a 
bússola indispensável a orientar o homem no descobrimento do seu verdadeiro sentido 
existencial. Através da história é possível constatar-se que a omissão desta realidade derivou 
invariavelmente para outros substitutivos, ainda que nocivos, como é o caso da busca 
paroxística das drogas (toxicomania), do alcoolismo, do pan-sexualismo, do poderio sócio-
econômico etc., chegando até mesmo ao suicídio e à violência. Por isso, justamente para 
remediar a herança vazia, angustiante e desesperadora da sociedade, é que sobrevive a religião 
como peça fundamental para a existência humana, desde os tempos mais longínquos até os 
dias atuais. 

               Num sentido geral, a religião significa a relação moral que une o homem a valores 
sagrados, através da vontade. Nesse sentido, ela abrange o conjunto de verdades que 
constituem a ordenação de toda a vida humana para um fim metafísico. No sentido estrito, a 
religião é uma virtude especial que tem por objetivo o conjunto de deveres que se referem 
diretamente ao culto do sagrado. 

               Diante do exposto conclui-se que o valor religioso é parte integrante do homem. 
"Deus", ou o ser superior (ou qualquer outro termo pelo qual se possa definir aquilo que seria 
a causa primária de todas as coisas do universo, enfim...) é essencial para a explicação, ou 
melhor, razão de sua vida e da sua finalidade. Ele é a resposta ao espírito humano que persiste 
em seus porquês e em suas inquietações. Na relatividade do tempo e da história, o itinerário 
para o Absoluto, tanto do indivíduo como da humanidade é a expressão viva e a explicação 
única da mais autêntica realidade do homem como ser espiritual. Portanto, a religião revela-se 
importante e primordial para o homem, porque é através dela que o ser humano relaciona-se 
com seus semelhantes utilizando seus sentimentos mais sublimes e chega ao seu último fim, 
que é o relacionamento com o divino, com "Deus". 

               Assim, uma parcela significativa das práticas e representações sociais que definem 
as relações familiares advém da religião. Segundo o sociólogo francês Emile Durkheim[13], a 
religião, qualquer que seja, é uma forma simbólica pela qual os grupos sociais (a família, por 
exemplo) agem e expressam suas representações. Assim, estes grupos estabelecem os laços 
que os unem e definem sua forma de agir. 

Como se poderá perceber não é de forma alguma restrita a relação entre família e religião. 
Aliás, pode-se afirmar que é a família que mantém e perpetua a religiosidade das sociedades, 
através da reprodução das práticas de caráter místico e da realização de rituais para inserção 
de seus membros na comunidade religiosa. 

  

  

4. Recusa a tratamento médico por motivo de convicção religiosa: o caso dos 
juridicamente incapazes. 
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Há muito tempo o Brasil deixou de ter no catolicismo a sua religião oficial. No decorrer do 
século XX, sobretudo nas últimas décadas, não foram poucas as igrejas (lato sensu) que se 
difundiram em nosso país. O número de seguidores da igreja "Testemunhas de Jeová" está 
entre os que se ampliaram consideravelmente, sendo hoje quase 1,1 milhão de devotos[14]. 

       Os seguidores da religião "Testemunhas de Jeová" acreditam que a introdução de sangue 
em suas veias modifica as suas características pessoais e com isso modifica também a sua 
alma. Baseados nessa premissa, recusam-se a receber a transfusão sanguínea. 

Conforme exposto acima, é direito constitucional a liberdade de crença. Assim, o paciente, 
adepto da religião "Testemunhas de Jeová", deve ser respeitado, ao recusar qualquer 
tratamento que utilize sangue e seus derivados. 

                           Cabe esclarecer que quando o médico realiza a transfusão sem a autorização 
do paciente, havendo risco de morte, numa situação de emergência, não poderá ser 
responsabilizado, sob o ponto de vista penal ou civil, pois está amparado pelo estado de 
necessidade, e também, pelo código de ética médica. Entretanto, o mesmo não ocorre se não 
havia o iminente risco de morte do paciente. Neste caso, o direito à liberdade religiosa teria 
sido violado. Dar-se-ia ensejo à responsabilização penal e, também, seria possível a reparação 
civil, por danos morais. Esse problema subsistirá enquanto a terapia transfusional for 
necessária. 

                           E no caso do paciente menor de idade ou juridicamente incapaz? Pregam as 
"Testemunhas de Jeová" que, com relação a seus filhos ou pacientes menores de idade, deve-
se considerar a (in)capacidade cognitiva da criança ou do adolescente decidir bem como a 
efetividade e os riscos do tratamento. 

                           Sob o prisma legal, aquele que não atingiu a maioridade, para os casos 
envolvendo sua saúde ainda está sob o poder familiar, cabendo a decisão sobre a transfusão de 
sangue aos pais. Contudo, a matéria não é pacífica, havendo posicionamentos favoráveis à 
transfusão contra a vontade dos responsáveis. 

Não obstante às argumentações contrárias, sustentam as "Testemunhas de Jeová" que a 
decisão da criança ou adolescente amadurecido deve ser respeitada, visto que já compreende 
as implicações advindas do seu ato, por ser oriundo de uma comunidade que respeita seus 
ditames. 

Da mesma forma que os adultos, as crianças ou adolescentes, quando são membros da religião 
mencionada, também portam um cartão de identificação, chancelado por seus pais, contendo 
nome, filiação, endereço, telefone e declaração das convicções religiosas de seus familiares 
quanto à recusa a transfusão de sangue e outros esclarecimentos. 

  

O documento, no entendimento de Celso Bastos[15], é tão lícito quanto legítimo: "e o médico, 
ao se deparar com ele, deve respeitar a vontade ali contida, que é a de não receber sangue e, 
consequentemente, de o paciente ser submetido a um tratamento alternativo, mesmo em se 
tratando de menores". Anote-se que esta declaração formal isenta médicos de 
responsabilidade por quaisquer resultados adversos causados pela recusa do paciente em 
aceitar sangue. 
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5. A posição do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

  

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990), exprime-se 
que aos adolescentes a partir dos 12 anos já se reconhece o direito de externar e de realizar 
suas convicções, sejam elas políticas, de crença religiosa, ou de índole totalmente 
individual.  O artigo 3o do ECA dispõe que: 

a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

  

                      Segundo Ferreira Filho[16], 

Não se pode esquecer que a criança e o adolescente gozam, como é óbvio, dos mesmos 
direitos fundamentais que o adulto. Assim, da liberdade, da liberdade religiosa e da 
privacidade. O chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/1990, reconhece-
o expressamente na primeiramente parte de seu artigo 3o. Mas, não tendo a maioridade, a 
vontade da criança e do adolescente não basta para a determinação de sua própria conduta. 

  

                           Os pais que buscam tratamento médico para seus filhos certamente estão 
agindo no seu melhor interesse, e não devem ser menosprezados nas suas convicções 
religiosas ou filosóficas. Convém, nesse sentido, ressaltar a posição do jurista José Renato 
Nalini:[17] 

  

Primeiro dever ético dos pais em relação a seus filhos é o da verdade. Embora premidos por 
uma pressão intensa da mídia e da cultura predominante, devem expor, com franqueza, a sua 
escala de valores. Não podem transigir com as suas crenças, em nome de uma pretensa 
cumplicidade baseada em noções de companheirismo. Filhos precisam de pais em figuras 
paternas. Não de pais travestidos de amigos. 

  

                      Entre os poderes dos pais ou representantes legais da criança ou adolescente 
inscreve-se a matéria religiosa, como também a eles cabe a responsabilidade por sua saúde, 
etc. Assim, em princípio, aos pais ou aos representantes legais da criança ou do adolescente 
cabe a decisão a respeito da assistência médica que deve, ou não, ser a eles oferecida. 
Corrobora essa tese o fato de que, nos preceitos constitucionais sobre a prestação de 
assistência religiosa, com a redação anterior a esta Constituição, era expresso que sobre isto se 
deveria atender à vontade dos representantes legais do incapaz. E, na verdade, se a redação 
ora vigente assim não o diz, essa mesma solução resulta do sistema. 
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Na opinião de Rosana Fachin[18] "a nova família reconhece na criança um cidadão, sujeito de 
direito, apto a reclamar a devida atenção e proteção". No mesmo sentido argumenta Ferreira 
Filho[19]: 

Deve-se, todavia, levar em conta, em caso concreto, se o jovem já está em condições de emitir 
vontade consciente, caso em que deverá ser ouvido. E a fortiori se for apenas relativamente 
incapaz. Essa vontade consciente deverá ser respeitada. Isto porque os conceitos de 
maioridade e de menoridade hoje se acham turvos, dado o absurdo de o direito pátrio 
reconhecer como maior para fins políticos o jovem de dezesseis anos, para fins penais o de 
dezoito anos, e somente aos vinte e um para outros fins. 

  

Há corrente doutrinária que defende a aceitação da recusa do menor conscientizado, devendo, 
os casos relativos às crianças serem levados ao conhecimento do Judiciário, objetivando 
dirimir o conflito. Se por um lado o paciente maior de idade tem direito à recusa de 
tratamento que transfunda sangue, no caso de paciente menor de idade, se este for ainda 
criança não-conscientizada, inexistindo tempo hábil para a consulta ao Judiciário, parece 
forçoso concluir que deverá o médico transfundir, caso seja esta a única solução apresentada 
para salvar sua vida. Afinal a "intervenção em favor da vida não pode ser recusada sob 
pretexto algum, quando tal intervenção é a única capaz de impedir a ocorrência do evento 
danoso"[20], sobretudo tratando-se de criança ou adolescente. 

                           Também a sociedade brasileira de um modo geral reconhece a 
responsabilidade parental, admitindo que os genitores estão primariamente autorizados a 
cuidar de seus filhos e de fazer decisões por eles. Logicamente, as crenças religiosas da 
família têm influenciado tal reconhecimento. Os filhos são certamente beneficiados se a 
religião de seus pais sublinha a necessidade de se cuidar deles. Isto acontece com as 
"Testemunhas de Jeová", que de nenhum modo desejam negligenciar seus filhos. 
Reconhecem que é sua obrigação, dada por Deus, prover alimento, roupa, abrigo e cuidados 
médicos para eles. Ademais, o genuíno apreço da necessidade de fazer provisões para os 
filhos também exige inculcar-lhe a boa moral e o respeito pelo que é correto. 

  

  

6. Posicionamentos divergentes na doutrina nacional. 

  

  

Há, porém, uma corrente doutrinária claramente contrária à idéia de respeitar-se a opinião dos 
pais relativa aos filhos menores de idade ou mesmo à crença religiosa destes. Tal corrente 
acredita que a criança ou adolescente não é propriedade dos pais e, assim, deverá prevalecer o 
entendimento médico quando da necessidade de transfusão. Nesse ponto, Jurandir 
Sebastião[21] afirma que: 

No tocante ao menor de 16 anos de idade (filho de pais que professam a religião das 
Testemunhas de Jeová), internado e necessitando de transfusão de sangue, nem é necessário 
que se instale o estado de "iminente perigo de vida". Invariavelmente os pais discordam da 
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transfusão, mas suas vontades não têm amparo legal. A criança não é propriedade dos pais. 
Ao contrário, o menor é pessoa de direito, integrante da humanidade e com interesses 
distintos, cuja vida, na sua inteireza e com saúde, deve ser preservada pelo Estado. Os pais 
apenas exercem o pátrio poder que o Estado de Direito lhes outorga, para os efeitos de bem 
educar, formar e transformar a criança em cidadão prestante. 

  

                      Ainda sobre esta questão há entendimento no sentido de que a transfusão em 
pacientes "Testemunhas de Jeová" adultos deve ser evitada, posto a necessidade de respeitar-
se a convicção religiosa. O mesmo, porém, não ocorre quando o paciente for menor de 
idade/incapaz. Vejamos, portanto, o parecer de Terezinha Vieira[22]: 

A transfusão deverá ser feita à revelia do paciente somente quando este for menor ou, se 
maior, no caso de não ter de alguma forma manifestado sua vontade. A escolha, a opção por 
esta ou aquela religião merece a tutela do Estado, não podendo este intervir ou coagir o 
cidadão a fazer ou deixar de fazer o que a lei não dispõe, sobretudo quando se trata de matéria 
ligada à autonomia do indivíduo, princípio inerente a todo ser humano, que lhe confere a 
possibilidade de agir de conformidade com seus valores. 

  

       Certamente os pais não são proprietários da vida dos filhos. Até porque, por vezes, ao 
atingirem a maioridade, os filhos poderão vir a professar outro credo, diverso daquele dos 
pais. Logo, a conclusão a que se chega é que o caso concreto deve ser cuidadosamente 
analisado, levando-se em conta os múltiplos fatores que interferem na questão. 

Um outro fator de interesse é que a pessoa que professa a religião "Testemunha de Jeová" tem 
direito ao sigilo no caso de ter aceitado a transfusão de sangue, para si mesmo ou para seu 
filho menor de idade, podendo o segredo ser quebrado apenas por ele. Assim, tem o adepto 
desta religião o direito de recusar a transfusão, obedecendo às diretrizes fundamentais da 
religião. Todavia, se aceitá-la, os profissionais (médicos, enfermeiros, etc.) que dela tomaram 
conhecimento devem manter o sigilo. Cabe somente ao paciente, "Testemunha de Jeová", a 
revelação, ou não, aos seus pares. 

  

  

7. A posição dos Tribunais Norte-Americanos e a Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das crianças. 

  

  

Cumpre apontar que nos Estados Unidos desenvolveu-se, na Common Law, a tese "do menor 
amadurecido" que exige o consentimento deste para tratamentos médicos. Ou seja, quando o 
menor de idade demonstra maturidade e capacidade decisória, deve ser chamado a manifestar 
sua vontade sobre o tratamento médico proposto, podendo, evidentemente, recusá-lo. 
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Nos Estados Unidos, os Tribunais professam o entendimento de que o tratamento médico é 
necessidade básica da vida. Na medida que o Estado tem atribuição para garantir à criança a 
satisfação das necessidades básicas, e sendo os cuidados médicos fundamental necessidade, 
vem se concluindo que o juiz pode determinar que o juridicamente incapaz seja tratado com 
hemotransfusão, mesmo em contraposição aos princípios religiosos da família. Modernamente 
tem aceitação, na América do Norte, a teoria de que o Estado tem o dever de preservar a vida. 
Mas se entende também que a autorização para tratamento médico provinda de Tribunal 
limita-se às crianças e jovens abandonados, ou àqueles outros que, por circunstâncias 
emergenciais, estão desprovidos de representantes legais. 

                           Ampliando a discussão sobre essa questão palpitante, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças[23], que entrou em vigor em 02 de setembro de 
1990, em conformidade com seu artigo 49, assevera que "os Estados comprometem-se a 
garantir à criança a proteção e os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os 
direitos e deveres dos pais, representantes legais ou outras pessoas que a tenham legalmente a 
seu cargo", enquanto expressa a convicção de que a família é elemento natural e fundamental 
da sociedade e meio natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em 
particular das crianças. 

                           O artigo 9o daquela Convenção, por seu turno, somente admite a separação 
da criança de seus pais, no caso de maus tratos e ou negligência, estando garantido às 
crianças, com capacidade de discernimento, o 

direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo 
devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com sua idade de 
maturidade e a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe 
respeitem, seja diretamente, seja através de representantes. 

  

                           Ainda relativamente ao tema ora em debate, o art. 14 da mencionada 
Convenção exige que os Estados respeitem o direito da criança à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, devem ser igualmente respeitados os direitos e deveres dos pais e, 
sendo o caso disso, dos representantes legais, de orientar a criança no exercício desses 
direitos, de forma compatível com o desenvolvimento das suas capacidades. 

                           Pareceu-nos fundamental a imposição do artigo 14.3 da Convenção, que 
assim estabelece: 

a liberdade de manifestar a sua religião ou as suas convicções só podem ser objeto de 
restrições previstas na lei e que se mostrem necessárias à proteção da segurança, da ordem, da 
saúde pública, ou da moral e das liberdades e direitos fundamentais de outrem. 

  

                      Certo é que a Convenção sobre os direitos da criança reconhece a autoridade 
paterna na educação dos filhos, segundo as suas próprias convicções, e só admite restrições 
nesse exercício e na liberdade da criança quanto ao seu pensamento, consciência ou religião, 
quando tal ameace a segurança, a ordem e a saúde públicas, ou a moral e as liberdades e 
direitos fundamentais de outrem. 
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                           Assim, estando os pais convictos da necessidade de recusar tratamento 
médico-cirúrgico em benefício do filho, para a manutenção de seu direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, sem que isso viole lei que imponha restrições em 
benefício da coletividade, podem exercer tal direito, optando em consequência por um 
tratamento médico-cirúrgico até mesmo por um profissional que respeite suas convicções. 

            Não resta dúvida que a figura dos pais ou de quem detenha o poder familiar, traduz a 
supremacia do interesse de quem detém a autonomia da vontade, significando, todavia, que 
devem ser sempre considerados os melhores interesses da criança ou do adolescente. Ainda, 
sempre que possível, a criança ou o adolescente, deverá ser previamente ouvido, e a sua 
opinião considerada, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

8. A Declaração de Lisboa sobre os Direitos do Paciente. 

  

  

A "Declaração de Lisboa sobre os Direitos do Paciente"[24] é outro documento de relevância 
internacional a tratar do tema em voga. Dispõe a referida declaração, quando discute a 
questão do direito a autodeterminação, que: 

o paciente tem o direito à autodeterminação e tem o direito de tomar livremente as suas 
decisões, devendo ser devidamente informado das conseqüências das mesmas; o paciente 
adulto, mentalmente capaz, tem o direito de dar ou retirar consentimento a qualquer 
procedimento diagnóstico ou terapêutico. 

  

O paciente tem sempre o direito à informação necessária e a tomar suas próprias decisões. 
Deve entender primeiramente qual o propósito de qualquer teste ou tratamento, quais as 
implicações do resultado e quais seriam as implicações do pedido de suspensão do tratamento. 
Tudo isso não deixa dúvidas quanto à liberdade do paciente na escolha ou na recusa de 
tratamento médico-cirúrgico. 

No caso de paciente legalmente incapaz, a Declaração de Lisboa assevera o seguinte: 

Se o paciente é menor ou legalmente incapaz, o consentimento será requerido a um 
representante legalmente responsável. Todavia, o paciente deve ser envolvido na decisão tanto 
mais quanto seja permitida sua capacidade de entender. 

  

Com isso percebe-se um profundo respeito ao indivíduo que ainda não atingiu a maioridade. 

A Declaração de Lisboa dispõe ainda que: 

se um paciente legalmente incapaz pode tomar decisões racionais, devem ser respeitadas as 
suas decisões e ele tem o direito de proibir a revelação de informação que foi outorgada pelo 
seu representante legal. 
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Também estabelece a Declaração o seguinte: 

se o representante legal indicado ou qualquer outra pessoa autorizada pelo paciente, proibir 
tratamento que, na opinião do médico, é melhor do interesse do paciente, o médico deve se 
opor a esta decisão do representante legal, sendo que no caso de emergência, o médico agirá 
no melhor interesse do paciente. 

  

Nessa conjuntura percebe-se que os documentos internacionais, quando tratam da questão da 
autodeterminação do paciente menor de idade, defendem o respeito à decisão do 
juridicamente incapaz, sobretudo quando tal decisão caminha lado a lado com o pensamento 
do médico responsável pelo caso; e mesmo nos casos em que possa contrariar a posição do 
representante legal do paciente.  

  

9. Processos judiciais envolvendo a questão em pauta. 

  

  

Os processos judiciais envolvendo a questão da transfusão de sangue em pacientes da religião 
"Testemunhas de Jeová" não raro incluem os filhos menores de idade. Vez por outra, quando 
pais solicitaram que se usasse um tratamento sem sangue, alguns membros do setor médico 
procuraram obter apoio de um tribunal com o fim de ministrar sangue. 

                           Anote-se, entretanto, que as "Testemunhas de Jeová" concordam com as leis 
e com mandados judiciais que impedem os abusos ou o abandono dos menores de idade. 
Muitos membros da religião mencionada acima já tiveram conhecimento sobre casos em que 
algum genitor, pai ou mãe, maltratou brutalmente uma criança ou lhe negou qualquer cuidado 
médico. Nesse sentido, é evidente que o Estado, muitas vezes, pode e deve intervir para 
proteger a criança ou o jovem. 

                           Particularmente em relação a conflitos quanto à liberdade religiosa (diante da 
necessidade de tratamento com hemotransfusão), já ocorreu de as "Testemunhas de Jeová" 
recorrerem à Justiça a fim de fazer valer suas convicções religiosas ou a de seus filhos. Nesses 
casos, qual deverá ser a posição do magistrado que julga a causa? Eis uma questão intrigante. 

                           Em muitos países vem prevalecendo a ideia de que o juiz deve respeitar a 
opinião da criança ou do adolescente conscientizado, sem, entretanto, desprezar por completo 
a posição dos médicos. É o que se percebe em uma dada passagem extraída de um julgado de 
apelação publicado em revista especializada do Chile. Trata-se de sentença assinada pelos 
magistrados Esmeralda Troitino e Rogério de Maria Carrillo,[25] ambos do Tribunal de 
Justiça da República do Panamá. Vejamos esta interessante passagem da sentença: 

El Juez de menores, tiene la responsabilidad ante tal disyuntiva, de decidir em beneficio del 
interés superior de niño y nunca puede estar por encima del mismo, el acceder a la voluntad 
de los padres, toda vez que el niño, por su condición de menoridad, ha sido educado de 
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acuerdo a las creencias religiosas de sus progenitores, la cual podría variar al alcanzar su 
mayoría de edad y consecuentemente decidir sobre cuál fé religiosa desea seguir. 

  

No Brasil há divergências doutrinárias quanto ao tema enfocado, conforme explicitado em 
parte deste estudo. Vem ganhando espaço nos Tribunais brasileiros o entendimento de que os 
pais ou representantes dos menores de idade gozam do direito de aceitarem, ou não, certa 
forma de assistência médica destinada às crianças ou adolescentes. "E quando o menor for 
capaz de demonstrar maturidade para decidir, poderá também recusar o tratamento".[26] 

A seguir transcrevem-se algumas ementas de julgados, do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, envolvendo o tema da transfusão de sangue em pacientes membros da religião 
"Testemunha de Jeová": 

MENOR - Medida cautelar - Suprimento de autorização materna para tratamento médico da 
filha incapaz - Transfusão de sangue - Liminar - Concessão que tornou a medida satisfativa - 
Impossibilidade de reparação - Recurso prejudicado - Extinção do processo sem julgamento 
do mérito - JTJ 257/145. 

  

MEDIDA CAUTELAR - Objetivo - Transfusão de sangue em adepto da religião 
"Testemunhas de Jeová" - Necessidade do tratamento - Risco de morte - Pessoa vítima de 
acidente - Insurgência do marido quanto à terapêutica - Alegada liberdade de crença e religião 
- Inadmissibilidade - Direito à vida que se sobrepõe aos demais direitos - Liminar deferida - 
Recurso não provido - JTJ 268/203. 

  

Assim, conclui-se que o tema abordado neste artigo também tem permeado nos Tribunais 
brasileiros, como membros integrantes na defesa dos direitos fundamentais, sendo os 
primeiros deles a vida e a dignidade humana, sem os quais sequer poderia o cidadão professar 
qualquer crença ou religião.  

  

CONCLUSÃO 

  

É difícil, hodiernamente, precisar numericamente qual é a religião majoritária no Brasil. Com 
base no direito constitucional interno, pode-se afirmar com segurança que o Estado não deve 
simplesmente "tolerar" a existência de outras religiões em seu território. Deve saber conviver 
com as multiplicidades existentes, garantindo a isonomia de tratamento entre as crenças. 

Jorge Miranda[27] ressalta a importância da garantia constitucional no que tange à religião: "a 
liberdade religiosa está no cerne da problemática dos direitos humanos fundamentais e não 
existe plena liberdade cultural, nem plena liberdade política sem liberdade religiosa". 

No Brasil a busca do atendimento aos interesses da criança está positivada no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que tem tais interesses como regra fundamental, inspirada no texto 
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constitucional, que estatuiu a garantia de um desenvolvimento digno e sadio, em exortação ao 
princípio da dignidade humana.          

Aos pais, detentores do poder familiar, incumbe o dever de realizar todo o possível para 
manter a saúde e a vida de seus filhos. Pertence a eles também, indubitavelmente, a iniciativa 
de formação religiosa até que seus filhos, chegados à idade adulta, possam decidir pela 
religião a ser por eles seguida e assumir pessoalmente as consequências desta opção.  

Todavia, o poder familiar não é absoluto, uma recusa ao tratamento do filho menor de idade 
por razões de crença religiosa poderia constituir-se até mesmo em exercício abusivo do poder 
familiar, uma vez que o Estado transporta para os pais o dever de garantir sobretudo a vida de 
seus filhos. Porém, se os pais atuarem em sentido diverso, não se pode permitir que a vontade 
deles sobreponha-se ao direito de viver de seus filhos, cabendo, portanto, a intervenção 
estatal. 

Vislumbrada esta hipótese, cumpre ao médico proceder à transfusão, defendendo a vida de 
seu paciente e, caso venha o hospital a pedir autorização judicial, é dever do magistrado a 
concessão da tutela em nome da vida da criança, fundamentada na premissa que o direito à 
vida pertence ao próprio ser humano, e não aos seus pais. 

Após um juízo de ponderação, no caso da transfusão se mostrar imprescindível à manutenção 
da vida do menor de idade, não seria razoável deixar de realizá-la e, com base em crença 
religiosa dos pais, dispor justamente daquela vida que precisa de maior proteção pelo 
ordenamento jurídico: a criança ou adolescente. Não se vislumbra proporcionalidade alguma 
em afastar a vida de quem sequer possui maturidade para escolher determinada religião. 

As famílias conhecem seus valores, suas prioridades e seus recursos melhor que ninguém. 
Presumivelmente elas, juntamente com o médico, podem fazer as melhores escolhas como um 
assunto particular. Já que por certo elas, mais do que ninguém, terão que conviver com as 
consequências. 
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A SEPARAÇÃO JURÍDICA SUBSISTE APÓS A EMENDA 
CONSTITUCIONAL 66 DE 2010 

 
LA SEPARATION DE DROIT SUBSIST APRÈS MODIFICATION 

CONSTITUTIONNELLE 66 DE 2010  
 
 
 

Fernando Gaburri De Souza Lima 
 

RESUMO 
Com o advento da Emenda Constitucional n. 66, de 13.12.2010 foi alterado o § 3º do art. 226 
da Constituição, que não mais exige prévia separação de fato ou de direito para a viabilização 
do divórcio. Com isso grande parte da doutrina civil afirma que deixou de existir o instituto 
da separação jurídica (judicial e administrativa) no direito brasileiro, em conseqüência do que 
não teriam sido recepcionados os artigos do Código Civil que se referem ao instituto da 
separação. O propósito deste estudo é justamente demonstrar o contrário, é dizer, que a 
separação jurídica subsiste após sua supressão do texto constitucional. 
PALAVRAS-CHAVE: EMENDA CONSTITUCIONAL DO DIVÓRCIO ?? SEPARAÇÃO 
JURÍDICA ?? SUBSISTÊNCIA ?? NORMA FORMALMENTE CONSTITUCIONAL ?? 
RECEPÇÃO. 
 
RESUME 
Avec l'avènement de l'amendement constitutionnel 66 du 13.12.2010 a été changé au § 3 de 
l'art. 226 de la Constitution qui ne nécessitent plus la séparation préalable de fait ou de droit à 
la viabilité du divorce. Avec tant de la doctrine Etats civile qui n'existe plus l'institution de 
séparation légale (judiciaire et administrative) en droit brésilien, à la suite de ce qui n'aurait 
pas recepcioné les articles du Code civil qui font référence à l'Office de la séparation. Le but 
de cette étude est de démontrer exactement le contraire, c'est a dire, que la dissociation 
juridique qui lui restaient après le retrait du texte constitutionnel. 
MOT-CLES: AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DU DIVORCE - LA SEPARATION 
DE DROIT - SEJOUR - L'ÉCRITURE DE RÈGLES CONSTITUTIONNEL - RECEPTION. 
 
 

  

1. Nosso propósito 

  

O propósito que nos leva a escrever essas breves linhas é o de mostrarmos nosso modo de 
vista acerca dos efeitos da Emenda Constitucional n. 66, promulgada em 13.07.2010, no que 
se refere à dissolução do casamento, e da sociedade conjugal. 

Com a última reforma constitucional, é comum entre os civilistas, e parece estranha aos 
processualistas, a afirmação de que a separação jurídica (judicial e extrajudicial) deixou de 
existir no ordenamento jurídico brasileiro, pelo fato de, com essa reforma, a Constituição não 
mais referir-se à separação judicial.  
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Para tanto, noticiaremos em breves linhas como se comportaram as constituições brasileiras 
acerca da família e do casamento, buscando demonstrar que, embora seja importante a 
proteção constitucional desta que é a célula mater da sociedade, essa matéria tem um sentido 
constitucional apenas do ponto de vista formal, e não do material. 

O direito brasileiro, ao longo de sua história constitucional, comportou-se de modos diferentes 
no concernente à dissolução da sociedade conjugal pela separação judicial (antigo desquite) e 
à dissolução do casamento pelo divórcio. 

Essa apresentação que se segue não tem a pretensão de exaurir o tema, mas o único propósito 
de apresentar ao leitor as principais mudanças obtidas pela sociedade brasileira ao longo dos 
dois últimos séculos. 

Sobre tal mudança de paradigmas, merecem atenção as lições de Luiz Edson Fachin[1], 
segundo quem a representação jurídica de um fenômeno é algo estático que, por tal razão, é 
passível de ser fotografada. Mas o conjunto de valores dominantes em dado momento, por via 
inversa, é algo dinâmico, de tal maneira que quando os fatos se alteram, igualmente alteram-
se os valores.    

  

2. Indissolubilidade do casamento 

  

O casamento romano constituía-se por dois elementos essenciais, quais sejam, a affectio 
maritalis e o honor matrimonii. Como se tratava de um ato contínuo de consentimento entre 
os cônjuges, o matrimônio dissolvia-se ao desaparecer aquele consenso. E tal se dava pelo 
dissenso (vontade bilateral) ou pelo repúdio (vontade unilateral de qualquer dos cônjuges).[2] 

Noticia Paulo Cesar Cursino de Moura[3] que o cidadão romano, ao se tornar escravo, porque 
capturado em guerra, além da liberdade, perderia outros direitos, inclusive o matrimônio 
legitimamente contraído, mas se pelo poslimínio, retornasse ao solo romano, o casamento 
rompido não se renovaria automaticamente. Contudo, no Período Justinianeu, e por influência 
do Cristianismo, a tendência era pela manutenção do casamento. O matrimônio do escravo de 
guerra só seria extinto se, decorridos cinco anos, não houvesse notícia do cônjuge capturado, 
quer seja o homem, quer a mulher.  

No entanto, em fins da República e início do Alto Império, o divórcio preocupa o governo, 
pela freqüência demasiada com que se observa. A crise da natalidade atinge, nessa época, o 
máximo, no império; os costumes relaxam-se, a família desagrega-se. Não obstante isto, os 
imperadores cristãos se, por um lado, de acordo com as normas do cristianismo, defendem a 
indissolubilidade do vínculo matrimonial, por outro lado, não ousam, oficialmente, abolir o 
instituto, mas apenas restringi-lo.[4] 

Reforça Thomas Marki[5] que somente naquela época, ou seja, dos imperadores cristãos, 
foram introduzidas limitações à obtenção do divórcio, sem que, contudo, se abolisse o 
instituto. 

No Brasil, com a Constituição de 1824, a família, exceto a imperial, não mereceu nenhuma 
referência. Aquela Carta Imperial, de maior longevidade em relação às demais, trazia uma 
ideia bastante nítida de constituição material e formal. 
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A este respeito, ensinam Luiz Alverto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior[6] que se 
tratava de uma Constituição semi-rígida, ou seja, que exigia um critério mais difícil de 
alteração para as matérias relativas ao cerne e à estrutura básica do Estado (normas 
materialmente constitucionais), e um critério mais simples para as normas formalmente 
constitucionais. 

A Constituição Republicana de 1891 trouxe para seu texto o casamento civil, como única 
forma de constituição de família, a saber: "Art. 72. [...] § 4º - A República só reconhece o 
casamento civil, cuja celebração será gratuita." 

Essa Constituição muito mais se preocupou em instaurar o federalismo no Brasil, mediante a 
união indissolúvel dos estados federados (antigas províncias) e do distrito federal (antigo 
Município Neutro). Traçou o regime presidencialista, abandonou a quadripartição de poderes, 
idealizada por Benjamim Constant, para aceitar a clássica repartição tripartite de 
Montesquieu, adotou o voto direto, rompeu com a religião Católica - até então a oficial do 
Império - e retirou os efeitos civis do casamento religioso.      

Noticia Inácio de Carvalho Neto[7] que no direito pré-codificado, o matrimônio era regido 
pelo Decreto n. 181, de 24.01.1890, de autoria do jurista Rui Barbosa[8], que cuidou do 
divórcio. Porém era um divórcio que não se identificava com o que hoje conhecemos, já que o 
de outrora não dissolvia o vínculo conjugal. E lembra que em 1900 o senador e jurista 
Martinho Garcês tentou legalizar o divórcio pleno (extintivo do vínculo), o que fora rejeitado 
pelos legisladores de então, sob pressão da Igreja Católica. 

E essa indissolubilidade matrimonial fundava-se na crença de sua natureza sacramental, cujas 
bases não estavam na razão nem na história.[9]    

Observam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho[10] que, com a Proclamação da 
República, em 1889, o Estado subtraiu a competência do Direito Canônico sobre as relações 
familiares, especialmente o matrimônio. Mas não há como rejeitar que nosso primeiro Código 
Civil, publicado em 1916, concebido originariamente no século XIX, incorporou concepções 
do sistema religioso até então predominante, mantendo indissolúvel o vínculo conjugal. 

Com a entrada em vigência do Código Civil de 1916, permanecia nítida aquela ideia de que 
somente a família constituída pelo casamento mereceria proteção legal. Em verdade, durante 
muito tempo a única forma de constituição de família era aquela erguida sobre os auspícios do 
casamento, que possuía caráter de indissolubilidade. 

O Código Civil de 1916, por seu art. 315, previa o desquite como forma de dissolução da 
sociedade conjugal, deixando bastante claro que o casamento válido só se dissolvia pela morte 
de um dos cônjuges, como se infere a seguir: 

  

A sociedade conjugal termina: 

I. Pela morte de um dos cônjuges. 

II. Pela nulidade ou anulação do casamento. 

III. Pelo desquite, amigável ou judicial. 
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Parágrafo único. O casamento valido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges, não se lhe 
aplicando a presunção estabelecida neste Código, art. 10, segunda parte. 

  

Lembra Silvio de Salvo Venosa[11] que com o cristianismo, há uma sensível modificação no 
direito matrimonial, especialmente no tocante à dissolução do casamento, criando-se maiores 
dificuldades para a separação do casal. E prossegue noticiando que a doutrina da 
indissolubilidade do vínculo toma forma definitiva no século XII, ao mesmo tempo em que se 
cria a teoria da separação de corpos, que faz cessar a vida em comum sem possibilidade de 
contrair novas núpcias, tudo como se passa com o desquite. 

Na Constituição de 1934 permanece a mesma ideia de indissolubilidade do casamento: "Art. 
144 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do 
Estado." 

Nesta Carta, a grande preocupação do Poder Constituinte originário foi a de instaurar um 
regime de democracia social, à luz da Constituição da República de Weimar. Rompeu com o 
bicameralismo rígido, de modo a encarregar o Poder Legislativo à Câmara dos Deputados, 
instituiu a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar como órgãos do Poder Judiciário, admitiu o voto 
feminino, contemplou a família em seu texto, e conferiu efeitos civis ao casamento.[12]   

A Constituição de 1937, de modelo fascista, foi outorgada por Getúlio Vargas, e teve como 
nota marcante o fortalecimento do Poder Executivo, com conseqüente enfraquecimento dos 
Poderes Legislativo e Judiciário. 

No tocante ao casamento, contudo, não se afastou de sua antecessora, como se infere a seguir: 
"Art. 124 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do 
Estado. Às famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção dos seus 
encargos." 

A Constituição de 1946, que retomou a democracia social de 1934, reatou com o 
bicameralismo e conferiu pleno acesso ao Poder Judiciário, e manteve inalterada a situação do 
casamento, como se percebe: "Art 163 - A família é constituída pelo casamento de vínculo 
indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado." 

A Constituição de 1967 foi marcada por uma reação militar às crises institucionais porque 
passava o país. Essa crise levou as Forças Armadas a tomarem o poder em 1964, instaurando 
uma ordem revolucionária, até que sobreviesse o novo texto constitucional, fortemente 
marcado pela teoria da segurança nacional. O poder foi centralizado, com a redução das 
competências estaduais e municipais, enfraquecendo-se as funções dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, já que o Poder Executivo legislava mediante edição de decretos-leis.[13] 

Mas, no tocante ao direito de família, pelo menos em seu texto original, tudo permanecia 
como antes, como se pode conferir: "Art 167 - A família é constituída pelo casamento e terá 
direito à proteção dos Poderes Públicos. § 1º - O casamento é indissolúvel." 

Assim o foi até a Emenda Constitucional n. 9, de 28.06.1977, que passou a admitir a 
dissolução do casamento válido no Brasil, por meio  do divórcio. 

Promulgada a Emenda n. 9, de 1977, caberia ainda ao legislador infraconstitucional 
disciplinar a nova norma constitucional que revestia-se de eficácia limitada. 
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Para operacionalizar o divórcio, a Lei n. 6.515, de 26.12.1977, estatuiu a maneira como o 
vínculo poderia ser dissolvido para que os cônjuges, agora sim, extinguissem o casamento 
válido. Mas, conforme informa Rodrigo da Cunha Pereira[14], para viabilizar o divórcio, 
aquela lei teve que fazer algumas concessões e o divórcio foi dificultado ao máximo: só era 
possível divorciar uma única vez; e era necessário o prazo de cinco anos de separação de fato 
para o divórcio direto, e três anos para o indireto ou por conversão.   

Com a Constituição de 1988, pelo texto original do § 6º de seu art. 226, o casamento pode ser 
dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial de 1 ano, ou após prévia separação de 
fato de 2 anos, ou seja, tratam-se dos chamados, respectivamente,  divórcio por conversão, e 
divórcio direto. 

O divórcio, ainda que consensual, só poderia ser requerido, e concedido, em juízo, conforme o 
disposto no art. 1.580 do Código Civil.[15] 

  

  

3. Separação e divórcio extrajudiciais 

  

Há muito propugnava a doutrina por uma via mais simples e menos dolorosa para os 
separandos e divorciandos, de modo a denunciar a desnecessidade de um procedimento 
judicial, desgastante e moroso, para desfazer-se aquilo que se faz extrajudicialmente - o 
casamento.[16]   

Para tanto foi promulgada em 04.01.2007, e publicada no dia seguinte, a Lei 11.441, que 
dispõe sobre separação, divórcio, inventário e partilha consensuais, visando simplificar a vida 
dos brasileiros e desafogar o Judiciário daquelas matérias de mera administração de interesses 
privados das partes. 

A disciplina da matéria pela referida lei brasileira, em alguns pontos, assemelha-se àquela 
conferida à matéria pelo Código Civil português que, em seu art. 1.773.º, 2, dispõe que: "O 
divórcio por mútuo consentimento pode ser requerido por ambos os cônjuges, de comum 
acordo, no tribunal ou na conservatória do registro civil se, neste caso, o casal não tiver filhos 
menores ou, havendo-os, o exercício do respectivo poder paternal se mostrar já judicialmente 
regulado"[17].      

O procedimento extrajudicial trazido pela lei pátria em análise restringe-se àquelas hipóteses 
de ausência de litigiosidade ou quando esta puder ser composta amigavelmente entre os 
contratantes, e se não envolver interesse de menores ou incapazes[18]. Todo o procedimento, 
em resumo, visa a resolver a partilha de bens entre maiores e capazes. 

No procedimento judicial, a tutela dos interesses daquele que está sendo lesado é 
desempenhada pelo membro do Ministério Público e pelo próprio juiz. Todavia, o tabelião 
não terá à sua disposição meios para adotar tais medidas acautelatórias com o mesmo zelo e 
proficiência que o faz o representante do Ministério Público, fato que avultará ainda mais a 
importância do advogado. 
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O tabelião certamente não poderá fazer aquelas análises do parágrafo único do art. 1.574 do 
Código Civil[19] com a mesma profundidade que o juiz, todavia não lhe cabendo recusar pura 
e simplesmente a lavratura da escritura. Percebendo que a convenção não resguarda o 
interesse de uma das partes, deverá encaminhar os autos à autoridade judicial competente.  

Além do exposto, no caso de abertura de sucessão, fica a cargo do tabelião exigir a prova de 
quitação dos tributos relativos aos bens a serem partilhados, bem como às suas respectivas 
rendas, conforme se infere da análise do art. 192 do Código Tributário Nacional em conjunto 
com o art. 1.031 do Código de Processo Civil. 

  

4. A separação jurídica permanece a partir da Emenda Constitucional n. 66, de 2010? 

  

Com o advento da Emenda Constitucional n. 66, de 13.07.2010, o § 6º do art. 226 do texto 
constitucional passou a ter a seguinte redação: "§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio." 

Pelo fato de se ter suprimido a referência à prévia separação judicial de 1 (um) ano, a grande 
maioria da doutrina, principalmente os integrantes do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família - IBDFAM - tem sustentado o desaparecimento desse instituto. 

Assim se posicionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho[20], quando afirmam 
que a Emenda n. 66 pretende facilitar a implementação do divórcio no Brasil, com a 
apresentação de dois pontos fundamentais, que são a extinção da separação judicial e da 
exigência de prazo de separação de fato para a dissolução do vínculo matrimonial. Sustentam 
que a partir da promulgação da Emenda, desapareceu o instituto da separação judicial, e toda 
legislação que o respaldava, por conseqüência, sucumbiu, sem eficácia, por conta de uma não 
recepção. Por isso, consideram tacitamente revogados os arts. 1.572 a 1.578 do Código Civil, 
perdendo sentido também a redação do art. 1.571 no que tange à referência feita ao instituto 
da separação. E concluem não mais haver espaço também para o divórcio indireto, pois, com 
o fim da separação judicial, não haveria o que ser convertido. 

Na mesma linha, Inácio de Carvalho Neto[21] assevera que após a vigência do Código Civil 
de 2002, algumas leis têm tratado de temas correlatos à separação e ao divórcio, tais como "a 
Emenda 66/2010, que suprimiu a separação judicial e o prazo para o divórcio".[22] 

Em e-mails trocados com Cristiano Chaves de Farias[23], percebemos que o culto jurista 
também se posiciona pela extinção da separação jurídica, senão confiramos: 

  

Desde já, contudo, lhe adianto que, após intensas conversas, eu e o Nelson entendemos que a 
EC 66/10 extinguiu, sim, a separação, em juízo ou cartório. Isto decorre de uma interpretação 
sistêmica e histórica da citada EC, na medida em que todo o esforço legislativo decorre da 
facilitação da dissolução do casamento. Ademais, a separação de corpos e a separação de fato 
ensejam todos os efeitos práticos que, supostamente, decorreriam da separação, esvaziando, 
por completo, o seu objetivo. 
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Em nosso sentir, entretanto, e com todo o respeito àqueles autores, não parece que uma 
omissão constitucional de norma permissiva seja capaz de extinguir instituto jurídico.[24] 

Ao lembrarmos dos ensinamentos de Carl Schmitt, vemos que há duas espécies de normas 
constitucionais, as materialmente constitucionais e as formalmente constitucionais. 

A respeito da concepção política de constituição idealizada por Schmitt, explica Marcelo 
Novelino[25] que o fundamento de uma constituição não está contido em outras normas 
jurídicas ou em si mesma, mas na vontade política concreta que a antecede. 

Shmitt distingue constituição propriamente dita de leis constitucionais. Constituição 
propriamente dita compreende apenas aquilo que decorre de uma decisão política fundamental 
sobre a forma de existência política concreta de um povo. E explica que a constituição 
representa uma pluralidade de leis constitucionais materialmente distintas, mas formalmente 
iguais. Trata-se de um conceito formal de constituição, independentemente do conteúdo de 
sua norma ser político ou não. 

Paulo Bonavides[26] complementa afirmando que, do ponto de vista material, constituição é o 
conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao 
exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais 
como sociais. Já em sentido formal, o citado autor esclarece que as constituições não raro 
inserem matéria de aparência constitucional, assim designada aquela que foi simplesmente 
enxertada no seu corpo normativo, e não porque se refira aos elementos básicos ou 
institucionais da organização política. 

Uma vez enxertada na constituição, a matéria formalmente constitucional passa a gozar da 
mesma garantia e do valor superior que lhe confere o texto constitucional, o que não 
aconteceria se a matéria houvesse sido objeto do trabalho do legislador infraconstitucional. 

Neste contexto, as regras e princípios sobre direito de família, não obstante sua inegável 
relevância, e por isso estão gravados no texto constitucional, integram aquele rol de normas 
formalmente constitucionais, ou seja, normas que se não estivessem na Constituição nenhum 
prejuízo seria causado à estrutura política fundamental do Estado. 

O que se pretende demonstrar com essas noções de direito público é que a retirada da 
separação jurídica do texto constitucional implica, única e exclusivamente, em se dizer que 
não guarda mais a força de norma formalmente constitucional. 

Se se pretende então extinguir a separação jurídica - judicial e extrajudicial - então que sejam 
revogadas as normas infraconstitucionais que as prevêem e disciplinam. Isso agora é possível. 
Antes não o era porque a separação tinha assento constitucional. 

O que pretendemos pontuar é que, qualquer que seja a solução encontrada pelo legislador 
infraconstitucional, nenhuma inconstitucionalidade haverá. 

Esta parece ser a visão de Alexandre Freitas Câmara[27], segundo quem  

  

até 1977, a Constituição do Brasil estabelecia que o casamento era indissolúvel (o que não 
era, já àquela altura, uma verdade absoluta, pois o casamento já se dissolvia por morte ou 
anulação, e a regra constitucional se limitava a vedar o divórcio). Em 1977 aprovou-se 
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emenda constitucional que revogou aquele dispositivo, e isso não serviu para 
automaticamente instituir o divórcio no país, tanto que foi preciso aprovar, alguns meses 
depois, a Lei do Divórcio. O efeito daquela emenda, então, foi tornar compatível com a 
Constituição uma futura e eventual Lei do Divórcio). Penso que agora estamos diante de 
hipótese semelhante. A Constituição de 1988 permitia o divórcio desde que presentes certos 
requisitos constitucionalmente estabelecidos. Agora, estes requisitos constitucionais 
desapareceram. Isto não os elimina, simplesmente, já que eles continuam previstos em lei. 
Simplesmente, a nova regra constitucional impede que se venha a considerar inconstitucional 
uma futura lei que modifique ou revogue os requisitos atualmente previstos na lei ordinária. 
Não me pareceria possível, por constituir retrocesso constitucionalmente ilegítimo, que se 
criassem por reforma legislativa, requisitos mais "duros" (como, por exemplo, aumentar-se o 
tempo de separação de fato). Mas a meu ver nada impediria que a lei simplesmente 
diminuísse o tempo de separação de fato exigido - para seis meses, por exemplo - sem fazer 
tal requisito temporal simplesmente desaparecer. Do mesmo modo, não me parece ter sido 
extinta a separação (ainda que eu seja a favor de sua extinção). O instituto não desaparece 
apenas por não estar mais previsto na Constituição. Ele só desapareceria se a Constituição o 
proibisse ou eliminasse expressamente, o que não aconteceu. Penso, então, que a emenda é, 
apenas, um primeiro passo. Mas esta é, volto a dizer, uma primeira impressão. 

  

Deveras o princípio da democracia social aponta para a proibição de retrocesso, cuja ideia é 
que os direito sociais uma vez alcançados e conquistados passam a constituir, 
simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo. Então tais direitos estão 
subtraídos à livre disposição oportunista do legislador, tendente a operar uma diminuição de 
direitos adquiridos.[28]  

 À guisa de síntese, quer as normas infraconstitucionais referidas sejam revogadas, quer 
permaneçam, nenhuma afronta haverá ao texto maior. Apenas a separação deixou de ser 
pressuposto para a concessão do divórcio.[29] 

Cabe então ao legislador decidir-se pelo fim, ou pela manutenção, do instituto da separação. 
Até o presente momento, em nosso sentir, preferiu por mantê-lo. E dizemos isso com todo o 
respeito que temos à opinião em contrário, e sabendo que este nosso posicionamento poderá 
nos expor a inúmeras e fortes críticas. 

  

  

5. Se a separação jurídica não foi extinta pela Emenda Constitucional n. 66 de 2010, para que 
ela serve agora? 

  

É certo que vários civilistas propugnavam pelo desaparecimento da separação jurídica, bem 
antes da Emenda do Divórcio. No ano de 2003 já dizia Silvio de Salvo Venosa[30] que a 
posição conservadora do legislador mantém a separação e o divórcio, mas "nada impede que 
no futuro se opte na esfera legislativa exclusivamente pelo divórcio, sem o passo antecedente 
da separação ou desquite, que na maioria das vezes se mostra desnecessário." 
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Um dos mais fortes argumentos dos defensores da extinção da separação jurídica é justamente 
a falta de interesse dos cônjuges em requerê-la, já que antes da última reforma constitucional, 
esse instituto era visto meramente como um trampolim para o divórcio, mero requisito 
preparatório, que inclusive poderia ser substituído pela separação de fato, desde que o prazo 
que antecedia ao divórcio, que para a separação judicial era de 1 ano, fosse de 2 anos. Este é o 
pensamento de Rodrigo da Cunha Pereira[31] que, partindo da mesma premissa constitucional 
que sustentamos no item 4 deste estudo sobre serem a separação e o divórcio previstos por 
norma meramente formalmente constitucional, mas chega à conclusão à nossa diametralmente 
oposta. 

Afirma o autor citado que a Constituição da República extirpou totalmente de seu corpo 
normativo a única referência que se fazia à separação judicial. Portanto, ela não teria apenas 
retirado os prazos, mas também o requisito obrigatório ou voluntário da prévia separação 
judicial ao divórcio por conversão. E indaga "qual seria o objetivo de se manter vigente a 
separação judicial se ela não pode mais ser convertida em divórcio?" E responde não haver 
nenhuma razão prática e lógica para a sua manutenção. E então conclui que "se não se pode 
mais convertê-la em divórcio, ela perde sua lógica de existência." 

Não acreditamos, como pretende o ilustre presidente do IBDFAM, que o único sentido 
jurídico da manutenção da separação judicial era vertê-la em divórcio. Esse certamente é um 
de seus sentidos, mas não o único, pois outro deles, e talvez o principal, é o de por fim aos 
deveres matrimoniais. Esta é sua função, pois extinguir o vínculo é tarefa do divórcio. E assim 
permanecem ambos, "cada qual com seu cada qual". 

E ainda assim, o fato da supressão da referência constitucional não faz simplesmente sumir 
um instituto jurídico. Trata-se apenas de dar aplicabilidade ao brocardo permittitur quod non 
prohibetur, ou seja, tudo quanto não é proibido, é permitido.[32] Essa regra tem assento no 
art. 5º, II, da Constituição, consoante a qual ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer, 
alguma coisa, senão em virtude de lei.    

Ora, será que o Colégio Pedro II desapareceria se o § 2º do art. 242 da Constituição fosse 
revogado? Logicamente não, mais daí em diante aquele Colégio poderia ser estadualizado ou 
municipalizado sem afronta ao texto constitucional, Hoje não pode, e isto em razão do 
seguinte: "Art. 242. [...] § 2º - O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, 
será mantido na órbita federal." 

  Em reforço, leciona Maria Helena Diniz[33] que, salvo quanto ao rompimento do vínculo 
conjugal, a separação jurídica produz efeitos idênticos aos do divórcio, que se verificam em 
relação à pessoa dos cônjuges, aos bens e aos filhos. 

Na exposição de motivos da Emenda n. 66 de 2010 podemos constatar que a intenção do 
poder constituinte derivado foi a de por fim à separação jurídica. E neste sentido informa 
Rodrigo da Cunha Pereira[34] que o IBDFAM, por meio do associado Sérgio Barradas 
Carneiro, apresentou a PEC do Divórcio, cujo propósito teria sido a eliminação de qualquer 
prazo para que se proponha o divórcio, seja judicial ou administrativo. 

Contudo, não podemos nos omitir quanto a isso. Ora, é noção comezinha de hermenêutica 
jurídica que a dessuetude não revoga lei. Em outras palavras, a pouca serventia da separação 
jurídica, ou mesmo seu desuso, não é bastante para revogá-la. 

Ademais, a pouca utilidade de um instituto jurídico, por si só, nunca prejudicou, nem nunca 
prejudicará sua existência. Assim ocorre com o contrato de constituição de renda, com o 
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direito real de anticrese, com o regime matrimonial da participação final nos aquestos, e 
mesmo com o regime dotal, figuras jurídicas de raríssima aplicação prática.[35]  

Zeno Veloso[36], ao referir-se à deserdação - instituto igualmente de escassa utilidade haja 
vista seus efeitos serem alcançados pela exclusão por indignidade - assim se manifesta: "o 
fato de uma figura ser raramente utilizada não justifica sua ablação do ordenamento positivo. 

A separação jurídica tem por fim fazer cessar os deveres do casamento, tais como a fidelidade 
e a mútua assistência moral, bem como as relações sucessórias entre os cônjuges, sem 
contudo extinguir o vínculo matrimonial. 

Protege, ultima ratio, direitos da personalidade tal como o direito de um dos cônjuges 
separados manter relações sexuais com outra pessoa sem que isso implique em quebra de 
dever conjugal. Condiz com o direito fundamental individual de liberdade religiosa, pois se a 
crença da pessoa não permitir a dissolução do vínculo conjugal, optará ela pela separação de 
direito. Protege também direitos patrimoniais, como o de dispor dos bens imóveis sem 
anuência do outro cônjuge, já que estão separados. 

Então, ainda que sua utilidade tenha sido sensivelmente diminuída com a reforma 
constitucional do divórcio, é possível encontrar várias razões, tanto de cunho prático, quanto 
de cunho hermenêutico, para concluirmos que o instituto não acabou. Reconhecemos que sua 
tendência é desaparecer, mas isso ainda não se operou. 

  

6. O que pensa o Judiciário? 

  

Via de regra, com a entrada em vigência da Emenda do Divórcio, os juízes de 1ª instância, em 
relação aos processos já ajuizados, determinam a intimação para que a inicial seja emendada, 
alterando-se o pedido de separação judicial para divórcio direto, sob pena de extinção do feito 
sem resolução de mérito. 

A título de ilustração, em uma ação de separação judicial que a mulher movia em face do 
marido, o juiz extinguiu o feito, nos termos acima referidos. Irresignada, a mulher interpôs 
apelação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sustentando que não 
pretende divorciar-se do réu, mas sim promover a separação judicial, enfatizando justamente 
o que defendemos neste trabalho, ou seja, que a Emenda do Divórcio não retirou do 
ordenamento jurídico o instituto da separação judicial, limitando-se a afastar a exigência da 
prévia separação judicial ou de qualquer requisito temporal para a concessão do divórcio. 

No julgamento monocrático daquele recurso, prevaleceu a opinião que sustentamos, conforme 
ementa a seguir transcrita: 

  

SEPARAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE DO PEDIDO. NÃO OBRIGATORIEDADE DO 
DIVÓRCIO PARA EXTINGUIR A SOCIEDADE CONJUGAL. 
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1. A Emenda Constitucional nº 66 limitou-se a admitir a possibilidade de concessão de 
divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a exigência, no plano constitucional, da 
prévia separação judicial e do requisito temporal de separação fática. 

2. Essa disposição constitucional evidentemente não retirou do ordenamento jurídico a 
legislação infraconstitucional que continua regulando tanto a dissolução do casamento como 
da sociedade conjugal e estabelecendo limites e condições, permanecendo em vigor todas as 
disposições legais que regulamentam a separação judicial, como sendo a única modalidade 
legal de extinção da sociedade conjugal, que não afeta o vínculo matrimonial. 

3. Somente com a modificação da legislação infraconstitucional é que a exigência relativa aos 
prazos legais poderá ser afastada. 

Recurso provido  (TJ/RS - 7ª CC - AI 70039285457 - Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves - j. 29.10.2010). 

  

Como se percebe, longe está a situação de receber uma resposta pacífica. 

  

7. Conclusão 

  

Feito o esboço do instituto do divórcio no direito brasileiro, desde o direito pré-codificado até 
a Emenda do Divórcio, promulgada em 2010, constatamos a divergência doutrinária e 
jurisprudencial erguida. 

Com as idéias acima lançadas, acreditamos que pudemos colaborar com os debates acerca da 
extinção ou não da separação judicial e, em caso de sua subsistência, qual seria sua atual 
utilidade. 

Defendemos, mediante fundada demonstração hermenêutica, que o instituto da separação 
judicial não desapareceu automaticamente do ordenamento jurídico, pelo mero fato do 
advento da Emenda do Divórcio, que a suprimiu do texto maior. 

Ao contrário do que defendem notáveis civilistas, defendemos aqui, de maneira diversa, e 
nem por isso com menos importância, que a separação persiste, e que a jurisprudência oscila. 

Eis então nossas idéias, que oferecemos à crítica de nossa seleta comunidade jurídica. 
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Este trabalho trata da realidade social formada pelo casal de mesmo sexo. Busca-se 
demonstrar que a ausência de lei no Brasil tem favorecido o enquadramento da convivência 
afetivo-sexual como mera sociedade de fato, instituto do direito obrigacional, restringindo 
importantes direitos. Tal posicionamento não está em conformidade com os princípios 
constitucionais das famílias, com ênfase no da dignidade da pessoa humana, a autorizar 
interpretação analógica inserindo a relação homoafetiva no direito das famílias 
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This work deals with the social reality formed by same-sex couples. It also demonstrates that 
the absence of law in Brazil has benefited the framework of affective-sexual cohabitation as a 
mere fact of society, institute obligatory duty, restricting important rights. This position is 
inconsistent with the constitutional principles of households, with emphasis on the dignity of 
the human person, to allow interpretation by inserting the relation homo analogue in family 
law and contemporary law. The analysis of comparative law represents a significant 
contribution in the way of legal regulation as some countries now admit even marriage. 
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I - Introdução  

A proibição de discriminação baseada na orientação sexual, no plano jurídico-normativo em 
nosso país, não tem sido suficiente para o reconhecimento de status familiar ao 
relacionamento  afetivo entre duas pessoas de mesmo sexo pelos Tribunais Superiores do 
país, contrariando importantes princípios constitucionais. O presente trabalho tem o intuito de 
evidenciar a hierarquia entre as formas de constituir família e a marginalização daquela 
composta pelo casal de mesmo sexo, especialmente no nível legislativo, na medida em que 
não há  lei regulamentando a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de 
constituir família, nos mesmos moldes da convivência quando trata-se de casal heterossexual. 
No entanto é possível através  da interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais 
bem como do uso da analogia enquadrar as uniões homoafetivas na legislação pertinente à 
união estável.  
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Não obstante as divergências doutrinárias, sustentamos o entendimento que a relação 
homoafetiva, realidade social que não pode continuar sendo ignorada, deve ser considerada 
entidade familiar, pois o argumento da diversidade de sexo como elemento essencial à união 
estável  heterossexual é insuficiente para afastar a semelhança, presentes todos os requisitos 
desta, com a convivência entre um casal de mesmo sexo. A análise dos dispositivos 
constitucionais sobre os direitos e garantias fundamentais, com ênfase no princípio da 
dignidade da pessoa humana,  é bastante para corroborar tal posicionamento. Se os princípios 
constitucionais "pairam" sobre toda a organização jurídica,  dispondo de primazia diante da 
lei, mais força ainda apresentam na hipótese de ausência dela. Sobre este aspecto é importante 
lembrar a opção constitucional de priorizar o indivíduo em detrimento dos valores 
patrimoniais do passado. 

Vale também ressaltar a noção de efetividade do conteúdo contido no texto constitucional, 
seja este expresso através de normas, princípios (como a dignidade da pessoa humana) ou 
valores, abandonando-se o quase consenso anterior no sentido de que as Cartas 
Constitucionais deveriam apresentar apenas um conjunto de aspirações políticas quanto à 
atuação dos Poderes Públicos, e nesse sentido, teriam apenas caráter programático, seriam um 
texto de intenções. Outro aspecto relevante está na dogmática de interpretação deste mesmo 
conteúdo que, em razão de sua especificidade, demandaria construção própria a destoar dos 
métodos hermenêuticos tradicionais.   

Soma-se a estas questões a inspiração filosófica reinante, sobretudo, a partir da 2ª Guerra 
Mundial e suas nefastas consequências que geraram a tendência de superação do positivismo 
tradicional dando origem ao que se convencionou chamar de pós-positivismo constitucional 
que igualmente contribuiu para revelar a importância e desvendar o alcance do significado do 
princípio da dignidade da pessoa humana a conduzir ao entendimento da possibilidade de 
inscrição dos direitos decorrentes da homoparentalidade tomada como o projeto de vida que 
inclui a plena realização da afetividade através dos direitos inerentes ao reconhecimento do 
status familiar. 

Segundo Luís Roberto Barroso[1](2002) do ponto de vista filosófico, o direito constitucional 
vive, igualmente, um momento de elevação, que tem sido identificado como pós-positivismo. 
A expressão identifica um conjunto difuso de ideias que ultrapassam o legalismo estrito do 
positivismo normativista, sem recorrer às categorias da razão subjetiva do jusnaturalismo. Sua 
marca é a ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios e a 
essencialidade dos direitos fundamentais. O pós-positivismo não surge com o ímpeto da 
desconstrução, mas como uma superação do conhecimento convencional. Não se trata do 
abandono da lei, mas da reintrodução de ideias como justiça e legitimidade. A volta da 
discussão ética do Direito. 

 Em virtude no novo cenário constitucional, no que diz respeito ao plano do indivíduo 
homossexual é possível perceber avanços no mundo ocidental. No entanto, quando a questão 
sai da esfera privada da intimidade e ganha o espaço público das reivindicações de direitos, no 
âmbito da conjugalidade homoafetiva e demais institutos pertinentes ao direito de família, a 
exemplo da adoção conjunta pelo par de mesmo sexo, do acesso à reprodução assistida, 
visando a formação de família com filhos de ambos ou de um deles, verifica-se que a 
discussão ainda é incipiente sendo importante a compreensão da fragilidade dos argumentos 
utilizados que têm por base mais fantasias que uma reflexão racional. Não raro o debate é 
atravessado por posições de caráter moral e dogmas religiosos anacrônicos nos dias atuais. A 
discussão sobre o acesso ao casamento, reacendida recentemente pelo fato de outros países o 
terem autorizado, como a Argentina, ilustra esta dificuldade. Porém, devem ser 
compreendidos como elementos totalmente distintos o aspecto civil do casamento - 
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vinculados à lei do Estado e a tribunais leigos - e o aspecto religioso do casamento, da 
competência exclusiva dos órgãos eclesiásticos. 

Demandam revisão os pressupostos modernos da finalidade do casamento: a reprodução - que 
preserva a família heterossexual, baseada na diferença de sexo dos cônjuges e na hierarquia 
entre seus membros (homem, mulher e filhos); a transmissão do nome e do patrimônio. Na 
sociedade contemporânea, a família democratizada pelos laços de afeto tem experimentado a 
convivência de novas formas de conjugalidade, não sendo o casamento uma invariante. 
Coloca-se, portanto, a questão de compreender uma estrutura que também se modifica com as 
mudanças operadas na própria sociedade. 

  

II - Famílias contemporâneas e a homossexualidade: entre o fato e o direito 

É importante apontar algumas mudanças percebidas na família, como o fato de vir se 
ajustando às transformações sociais. Se por um lado, é possível afirmar que a sociedade e a 
própria vida contemporânea estão diferentes por que a família atual comporta novos arranjos, 
por outro, é inegável que as transformações sociais tornaram possíveis mudanças  nas relações 
familiares, dando origem a novas conformações. 

No tange aos novos arranjos familiares, são flagrantes os progressos não somente no tecido 
social, mas também quanto ao aspecto normativo, em comparação com um passado recente. 
Se no passado era possível identificar um modelo de família predominante, o patriarcal, 
constituída quase que exclusivamente pelo casamento, em que as relações eram verticalizadas, 
hierarquizadas, com o pai/marido exercendo uma espécie de poder de mando em relação à 
esposa/mãe,  os filhos ocupando o  lugar da sujeição, atualmente, as relações apresentam-
se  mais horizontais, marcadas pelo afeto. Perdeu importância a reprodução de modelo de 
cunho essencialmente econômico que apresentava o marido como provedor e a esposa no 
papel de dona de casa (Torres, 2000: 89). 

Constata-se que a família patriarcal há algum tempo vem perdendo espaço para a família 
eudemonista[2], considerada aquela em que o vínculo de afetividade se sobrepõe ao vínculo 
meramente jurídico. A felicidade e a realização pessoal são privilegiadas em detrimento da 
supremacia do grupo, e são acentuadas as relações de sentimento entre seus membros. 

Nesse sentido a Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo período representando  o 
grande marco do Direito de Família contemporâneo ao reconhecer que a família não originava 
apenas do  casamento. Dedicou um capítulo (o de número VII) à família, à criança, ao 
adolescente e ao idoso, expandindo a proteção do Estado à família. Várias foram as inovações 
trazidas nesta seara,  talvez a mais importante tenha sido a disseminação da ideia do 
pluralismo familiar, pois ao lado da "família legítima"[3] (aquela derivada do casamento) 
passaram a ter proteção do Estado, devendo com o casamento coexistir, como entidades 
familiares: a união estável (art. 226, parágrafo 3º: "Para efeito da proteção do Estado, é 
reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento") e a família monoparental (art. 226, parágrafo 4º: 
"Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes").    

Não obstante há algumas conformações que permanecem sem tutela pela ordem jurídica, 
embora apareçam nos dados estatísticos do IBGE. Paulo Lôbo (2009: 57),  aponta os 
seguintes exemplos : 
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" a união de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem pai ou mãe 
que a chefie, como no caso de grupos de irmãos, após falecimento ou abandono dos pais, ou 
de avós e netos, ou de tios e sobrinhos; pessoas sem laços de parentesco que passam a 
conviver em caráter permanente, com laços de afetividade e ajuda mútua, sem finalidade 
sexual ou econômica; uniões homossexuais,  de caráter afetivo e sexual; uniões concubinárias 
quando houver impedimento para casar de um ou de ambos companheiros, com ou sem 
filhos; comunidade afetiva formada com "filhos de criação", segundo generosa e solidária 
tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva regular, incluindo, nas famílias 
recompostas, as relações constituídas entre padrastos e madrastas e respectivos enteados, 
quando se realizem os requisitos da posse de estado de filiação".  

  

Do elenco acima, é o arranjo formado pelo par de mesmo sexo, inegavelmente, o que mais se 
encontra à margem da lei, caracterizando flagrante discriminação entre as formas de constituir 
família e a consequente restrição quanto à aquisição de importantes direitos, 
demandando  reflexão dos juristas que se debruçam sobre o tema. Tem recebido tratamento 
legislativo e jurisprudencial diferenciado, notando-se, ainda que de forma implícita, a 
intenção de imprimir-lhe caráter inferior, atentando contra a dignidade de seus integrantes. 
Este status quo infirma em parte o suposto pluralismo familiar (Moás, 2009). 

O simples fato de casais homossexuais pleitearem o reconhecimento do status familiar através 
do casamento ou qualquer outro instituto pertinente ao Direito de Família, a exemplo da união 
estável, tem sido compreendido de forma equivocada como a mera necessidade de maior 
visibilidade de um movimento social que sempre repudiou as convenções e os formalismos, 
quando na verdade trata-se acentuadamente da necessidade de garantir inúmeros direitos 
civis, como o próprio estado civil de casado ou o status de companheiro que atribuem 
algumas garantias específicas, não encontradas no mero reconhecimento de uma sociedade de 
fato, bem como direitos sociais elementares, tais como a possibilidade de se afastar do 
trabalho para acompanhar o  companheiro em viagem de trabalho; poder acompanhar o 
companheiro em uma situação de doença  durante internação hospitalar; o direito de 
permanecer no imóvel utilizado como lar conjugal após o falecimento  do companheiro e o 
direito à licença luto,  entre outros. O impacto desse evidente tratamento diferenciado é 
fortemente sentido em termos de discriminação, violência e exclusão de direitos. 

Os diferentes níveis de tratamento jurídico dispensado aos modelos contemporâneos de 
família com a exclusão daquela formada por pessoas de mesmo sexo mostram a dificuldade 
de rompimento com a ideia do caráter biológico e naturalizado da família. Todas as 
Constituições Federais, inclusive a de 1988, consideraram a família como a base da 
sociedade, constituindo a união entre pessoas de mesmo sexo, dentro da lógica de uma 
heterossexualidade compulsória que não poderia ser negada, uma ameaça de subversão da 
cultura e de decadência da sociedade. 

Embora a ameaça seja mais aparente que real, é suficiente para a manutenção do 
entendimento que a convivência entre pessoas de mesmo sexo não dá origem a uma família, 
sendo compreendida pelos Tribunais Superiores, em maior  medida, como mera sociedade de 
fato[4], instituto do direito das obrigações e não pertinente ao direito de família (Miranda, 
1983). É importante destacar as principais distinções entre ambos os ramos do direito civil 
para evidenciar que a restrição de direitos imposta aos casais de mesmo sexo que convivem 
nas mesmas condições que um casal heterossexual, além de representar odiosa discriminação 
não tem fundamento jurídico suficiente, como acima já anteriormente destacado. 
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Uma primeira distinção relevante: o Direito de Família é uma divisão do Direito Civil 
informada por regras e princípios peculiares não encontrados nos demais ramos do Direito 
Privado.  Além disso, há uma especialização: os conflitos de natureza familiar porque mais 
sensíveis são resolvidos em varas de família[5], a atuação nessa área é diversa daquela 
verificada em vara cível, por exemplo. Espera-se do julgador postura diferente daquele que 
apenas dirime conflitos essencialmente patrimoniais, devendo apresentar-se mais conciliador 
que nos demais casos que lhe são submetidos à decisão. 

 Deve sempre ser lembrado por todos os atores envolvidos em litígios desta natureza que toda 
sentença decorrente de um conflito de família é parte de um trágico drama. Importante 
criar  um amplo espaço de atuação para os mediadores. Por outro lado, nenhum outro campo 
do Direito exige mais do jurista, do legislador, do juiz, do Ministério Público e do advogado 
uma mente aberta, suscetível de absorver prontamente as modificações e pulsações sociais 
que os rodeiam. 

  

"Quem não acompanha a evolução social certamente se conduzirá em desarmonia com as 
necessidades de seu tempo. A jurisprudência deve dar pronta e apropriada resposta aos 
anseios da sociedade. Exige-se do operador do Direito que seja pleno conhecedor da 
sociedade e do meio em que vive. No Brasil, não há como se pensar em dirimir o conflito 
familiar da mesma natureza com idênticas soluções no meio rural e no meio urbano, na região 
norte e na região sul, nas pequenas e nas grandes comunidades etc" (Venosa: 2010,  27).   

  

Contraditoriamente o Direito de Família é o mais pessoal dos direitos civis (Oliveira e 
Hironaka, 2006) e  enormemente influenciado por regras e princípios de natureza moral e 
religiosa, sendo a imperatividade ou a noção de ordem pública, igualmente uma característica 
marcante, apresentando-se reduzido o papel da autonomia da vontade, pois os efeitos do 
consentimento externado estão previamente previstos em lei não sendo admitido, em regra, 
que os interessados possam transigir ou regulamentar de modo diverso tais efeitos. 

Assim, por exemplo: o indivíduo pode optar por casar ou não casar. Pode reconhecer ou não a 
paternidade de um filho que lhe está sendo atribuída. Mas, caso o comportamento seja 
positivo no sentido de formalização dos vínculos, os efeitos estão quase todos descritos em 
lei. O próprio casamento é um direito facultado por lei. Casa-se quem assim o desejar. Mas ao 
externar vontade válida nesse sentido, os efeitos jurídicos do casamento nas esferas pessoal e 
social (deveres aos quais correspondem direitos) já estão estabelecidos em lei (Oliveira e 
Muniz, 1990); excetuam-se apenas os efeitos patrimoniais em que residualmente percebe-se 
maior margem de liberdade quanto à autonomia da vontade (mais propriamente no que toca a 
escolha do regime de bens do casamento).    

O Direito Obrigacional em que se insere a categoria sociedade de fato, não guarda nenhuma 
afinidade com os princípios informativos e características pertinentes ao Direito de Família. 
Uma obrigação pode ser definida como uma relação jurídica, de caráter transitório, com 
cunho pecuniário, vinculando pelo menos duas pessoas, credor e devedor, devendo este 
último realizar uma prestação em favor do primeiro. Seu princípio informativo maior 
estabelece que o patrimônio do devedor é a garantia do pagamento de suas dívidas. Ele denota 
de forma cristalina a noção de caráter econômico do liame entre as pessoas (Gomes, 2002). 
Logo, nada mais estranho ao Direito de Família que a relação crédito-débito. Compreendida a 
básica distinção, é inegável a perplexidade e o estranhamento de a  convivência entre um 
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casal de mesmo sexo ser atualmente ainda considerada mera sociedade de fato e, assim, 
instituto do Direito das Obrigações.     

  

III - A defasagem do legislativo brasileiro: aspectos sobre a parceria civil registrada 
(projeto de lei 1151/95) 

  

            Até o presente momento não há, no Brasil, lei regulamentando a união civil, menos 
ainda a possibilidade de acesso ao casamento para os casais de mesmo sexo, classificado em 
termos jurídicos como ato inexistente, uma "encenação", um "teatro" que não produziria 
qualquer efeito, se porventura acontecesse celebração com essa finalidade. 

O projeto de lei visando regulamentar a união civil entre pessoas de mesmo sexo (PL nº 
1151/95)[6], da então deputada Marta Suplicy, com texto substitutivo adotado por comissão 
especial após alguns debates no Congresso Nacional está "em tramitação" há mais de 15 anos 
e a interpretação de seus artigos, para quem é contrário ao reconhecimento, pode sugerir que a 
convivência afetivo-sexual do casal de mesmo sexo não constitui uma família, como inclusive 
demonstra o próprio título em que a originária expressão "união civil" foi intencionalmente 
substituída por "parceria", não sendo concedidos importantes direitos inerentes às famílias, 
reconhecidas como tais pela lei.           

É dirigido às pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas que teriam a faculdade de registrar, em 
livro próprio, um contrato de parceria civil no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, 
local em que os casamentos são também registrados. A semelhança com o casamento não 
reside apenas neste aspecto. No entanto, a convivência surge informalmente, ao contrário 
deste que é um vínculo formal, sendo curioso tanto alarde em torno desta proposta legislativa 
quando é sabido não ser inerente à nossa cultura a resolução de questões antes delas se 
apresentarem na forma de um problema, sobretudo aquelas que envolvem o aspecto 
econômico (patrimonial). Da mesma forma, não há o costume de celebração de pactos 
antenupciais, testamento, etc. Assim,  mesmo que tivesse se convertido em lei, o Poder 
Judiciário continuaria sendo chamado para resolver os conflitos decorrentes da convivência 
não formalizada através de contrato. 

A proposição normativa não legitimaria automaticamente qualquer convivência entre pessoas 
de mesmo sexo, mas apenas aquela qualificada e documentada através de contrato escrito 
entre partes celebrantes. No entanto, o surgimento de uma lei, na década de 90, 
regulamentando ainda que direitos específicos e de forma restritiva, teria sido importante, 
pelo menos para o amadurecimento do debate, fundamental para o encaminhamento das 
discussões sobre as questões mais sensíveis e complexas, como a adoção conjunta e o acesso 
à reprodução assistida, conforme já destacado. 

Talvez não seja exagero afirmar que o maior mérito do projeto, na oportunidade em que foi 
proposto, tenha sido o de lançar luz à discussão sobre a união homoafetiva. Porém, 
atualmente, na comparação com o direito estrangeiro bem como em relação às decisões 
judiciais de alguns Tribunais de Justiça, notadamente os Tribunais do Sul do país encontra-se 
defasado. Além disso, à época poderia ter representado importante passo no sentido da 
inscrição de uma vez por todas da homoafetividade no sistema jurídico. Teria sido importante 
naquele momento a aprovação de um texto normativo, com força obrigatória, ainda que 
tivesse de ser posteriormente aperfeiçoado, capaz de uniformizar em todo o país, um conjunto 
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de direitos mínimos, como ocorre no âmbito da previdência social, em que há regulamentação 
autorizando os companheiros serem indicados como beneficiários.  

Enquanto o legislativo permaneceu dormente houve enorme esforço de parte da doutrina 
jurídica, rompendo com valores morais e religiosos, em trabalhar o tema de acordo com os 
dispositivos constitucionais, construindo também em razão da atuação do Poder Judiciário 
que não pôde permanecer inerte, diante das demandas que lhe foram sendo apresentadas, os 
pilares do reconhecimento da família homoafetiva. 

Não obstante continua existindo vulnerabilidade dos homossexuais, demonstrada através das 
estatísticas sobre violência. A regulamentação ainda que de forma restritiva, de alguns direitos 
no âmbito familiar ao casal homossexual teria facilitado a aceitação desta realidade, 
diminuindo a homofobia e as agressões das quais são vítimas.  Na maior parte dos países 
ocidentais, passou-se da despenalização da homossexualidade para a tendência de 
criminalização da homofobia.  Em nosso país,  o projeto de lei  com abrangência nacional 
cuja tramitação está mais avançada, o de nº 122/2006, atualmente na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal, de autoria da deputada Iara Bernardi (originalmente PL 5003-
b/2001) estabelece pena de reclusão de até 5 anos para qualquer manifestação, ainda que de 
ordem religiosa ou filosófica, de oposição ao homossexualismo. Prevê também punições 
adicionais de natureza civil  para o preconceito homofóbico, como a perda do cargo para o 
servidor público, a inabilitação para contratos junto à administratção pública, a proibição de 
acesso a crédito em bancos oficiais, e a vedação de benefícios tributários. As opiniões se 
dividem, desde os meio acadêmico até os segmentos religiosos, passando é evidente pelo 
movimento homossexual[7]. 

Essa situação ainda não foi enfrentada com suficiente seriedade e cuidado, tanto que para 
alguns pesquisadores o Brasil deveria ser considerado "o campeão mundial de assassinatos de 
homossexuais" e esse tipo de violência tem ocupado cada vez mais o centro das atenções do 
movimento homossexual organizado além das mídias em geral.  Não são incomuns os relatos 
de episódios envolvendo comportamentos violentos nos mais variados segmentos sociais 

  

"Aos poucos os poderes públicos têm se sensibilizado para a questão e, em alguns Estados 
brasileiros, emergem experimentalmente políticas especiais de segurança voltadas para 
homossexuais. Porém as pesquisas nessa área são poucas. Praticamente os dados sobre os 
quais se baseiam as estatísticas aterradoras sobre assassinatos de homossexuais no Brasil 
provêm quase exclusivamente de notícias de jornal" (Carrara e Viana, 2001). 

  

            

            No que diz respeito especificamente à questão da regulamentação de alguns direitos 
provenientes da união homoafetiva fosse ou não como uma nova forma de entidade familiar, o 
projeto, logo de início, teve o debate enfraquecido em razão da disseminação do rótulo de 
casamento gay. Em razão do peso político da questão, dos interesses que as diferentes 
bancadas que compõem o Congresso Nacional pretendem defender, e da inevitável e forte 
resistência a conversão em lei, o projeto foi apresentado com uma justificativa em que foi 
explicitado não tratar de proposta de casamento entre pessoas de mesmo sexo. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2552



Vale destacar a estratégia política para que o debate fosse encaminhado em termos mais 
racionais e menos emocionais em razão de o tema suscitar juízo de valor dificilmente livre da 
convicção moral e religiosa de cada parlamentar: "Esse projeto procura disciplinar a união 
civil entre pessoas do mesmo sexo e não se propõe dar às parcerias homossexuais um status 
igual ao casamento. O casamento tem um status único. Este projeto fala de "parceria" e "união 
civil". Os termos "matrimônio" e "casamento" são reservados para o casamento heterossexual, 
com suas implicações ideológicas e religiosas".  

Mas, ainda assim, os segmentos mais conservadores, merecendo destaque os políticos ligados 
às Igrejas, tiveram êxito na tentativa de confundir questões afins, porém distintas no debate 
sobre o reconhecimento da união homoafetiva. E, ao falarem sobre casamento, adoção de 
crianças, etc, alardeando o suposto aprofundamento da "crise da família", lograram 
obscurecer o momento propício para o começo de mudanças em termos legislativos. 

            Na justificativa do projeto merece destaque o trecho referente ao item "realidade e 
direitos": "Esse projeto pretende fazer valer o direito à orientação sexual hétero, bi ou 
homossexual, enquanto expressão dos direitos inerentes à pessoa humana. Se os indivíduos 
têm direito à busca da felicidade por uma norma imposta pelo direito natural a todas as 
civilizações, não há porque continuar negando ou querendo desconhecer que muitas pessoas 
só são felizes ligadas a outras de mesmo sexo. Longe de escândalos ou anomalias, é forçoso 
reconhecer que essas pessoas só buscam o respeito às suas uniões enquanto parceiros, respeito 
e consideração que lhes é devida pela sociedade e pelo Estado".    

Um grave problema facilmente identificado através de simples leitura do texto é a 
ambiguidade quanto à natureza da união homoafetiva, se seria pertinente ao direito de família 
ou, ao contrário, ao direito obrigacional, importante distinção acima já enfrentada.  Demonstra 
esta situação o fato de o substitutivo aprovado em dezembro de 1996 propor os seguintes 
direitos que qualquer  casal heterossexual pode usufruir pelo reconhecimento legal de 
constituírem uma família: herança, sucessão, benefícios previdenciários, plano de saúde na 
condição de dependente, possibilidade de declaração o companheiro como dependente no no 
imposto de renda[8], direito à nacionalidade no casso de estrangeiro. 

Porém, não se refere a outros direitos inerentes a condição familiar, como o direito ao uso do 
nome, a natural mudança do estado civil pelo menos enquanto tivesse vigência o contrato, aos 
institutos do direito assistencial como a guarda, tutela e a adoção de crianças em conjunto, 
desconsiderando até mesmo a possibilidade de um dos parceiros já ter filhos naturais ou 
adotivos que então não poderiam ser perfilhados. 

  

"O projeto de lei nº 1151/95, ora em tramitação na Câmara dos Deputados, ficou a meio 
caminho entre uma coisa e outra. De um lado, procurou evitar, cuidadosamente, qualquer 
menção aos termos família, entidade familiar, relações familiares ou casamento, na tentativa 
de fazer com que o vínculo jurídico a ser estabelecido entre duas pessoas do mesmo sexo 
pareça ter natureza exclusivamente obrigacional; de outro, previu a atribuição de efeitos 
essencialmente não-patrimoniais, próprios de um projeto de vida conjunto formado na 
comunhão de afeto". (Moraes, 2000: 103). 
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            Mais uma vez vale lembrar que a justificativa destacava a importância da 
regulamentação e atribuição de direitos às pessoas de mesmo sexo, unidas por laços 
duradouros de afeto, em relacionamentos baseados em compromisso mútuo, como aspecto 
importante da vida de qualquer ser humano. A regulamentação também contribuiria para a 
estabilidade do relacionamento, pois uma união formalizada é mais difícil de ser rompida em 
razão dos pequenos conflitos domésticos do cotidiano. A mesma proteção conferida  aos 
casais heterossexuais casados ou que convivem em uniões estáveis seria estendida aos 
homossexuais, eliminado as uniões clandestinas, facilmente dissolvidas.    

            É pertinente s abordagem mais detida do projeto de parceria civil registrada, no que 
diz respeito tanto aos efeitos patrimoniais quanto aos pessoais. Na esfera patrimonial estão 
previstos: instituição de bem de família em relação ao imóvel residencial próprio e comum 
dos parceiros, assegurada a impenhorabilidade, nos termos e condições previstos na lei 
8009/90 (art. 9º); benefícios previdenciários (questão atualmente superada) na condição de 
dependente do parceiro segurado, sendo cancelado tal benefício caso o contrato de parceria 
seja extinto (art.10); direitos sucessórios, através da previsão de usufruto legal, ao parceiro 
sobrevivente, nos mesmos termos em que hoje é reconhecido ao cônjuge supérstite (art. 13); 
composição de rendas  para aquisição da casa própria  e todos os direitos relativos a planos de 
saúde e seguro em grupo (art. 16); qualificação de dependente ao parceiro, para os fins da 
legislação tributária (art. 17). 

Apesar de não fazer referência expressa a prevalência de um dos regimes de bens[9] na 
vigência do contrato, através da interpretação sistemática de seus dispositivos, pode-se 
sustentar que o regime de comunhão parcial estaria implicitamente consagrado. Outra 
semelhança com o casamento está  na redação original do art. 8º, ao  estabelecer como crime 
de ação penal pública condicionada a representação, punido com pena de detenção de 6 meses 
a 2 anos, manter o contrato de união civil a que se refere a lei com mais de uma pessoa ou 
alterar o estado civil na vigência do contrato. É inegável a semelhança com o crime de 
bigamia (art. 235 CP: contrair alguém, sendo casado, novo casamento). Vale lembrar que este 
está inserido no título dos crimes contra a família que deve ter base monogâmica. 

O substitutivo adotado pela Comissão Especial (autoria do então deputado Roberto Jefferson) 
quase no mesmo sentido estabelece ser nulo de pleno direito o contrato de parceira civil 
registrada feito com mais de uma pessoa, praticando o autor da infração crime de falsidade 
ideológica. 

            No que tange aos efeitos pessoais, torna possível que os parceiros pactuem sobre 
deveres, impedimentos e obrigações mútuas, a exemplo, da coabitação, fidelidade, obrigação 
de mútua assistência (art. 3º). Assim, a não observância dos deveres, livremente 
convencionados, será causa de rompimento do contrato (art. 5º, I). Estabelece, em caso de 
incapacidade superveniente de um dos parceiros, a curatela ao outro, em detrimento dos 
membros da família de origem (art. 14). A aquisição da nacionalidade brasileira pelo parceiro 
estrangeiro, através de procedimento facilitado, vigente no estatuto do estrangeiro (lei 
6.815/80).      

            A proposta silencia quanto à possibilidade de uso do nome do parceiro e o texto do 
substitutivo proíbe expressamente a adoção, a tutela, e a guarda de menores por ambos, 
mesmo que se trate de criança ou adolescente filho de um deles (art. 3º, p.2º),  bem como a 
alteração do estado civil durante a vigência do contrato (art. 2º, p.3º). 

            Se, é correta a afirmação que o contrato de parceria civil não pretendeu equiparar a 
convivência de pessoas de mesmo sexo ao casamento ou à união estável, é igualmente correto 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2554



afirmar, através da análise de seus dispositivos, a possibilidade de consolidação de vínculos 
afetivo-solidários, não estando excluída sua vinculação com o que atualmente se concebe por 
família, ou natureza familiar das relações vividas por casais, seja a orientação heterossexual 
ou homossexual. 

     Efetivamente, a união homoafetiva encontra-se tutelada implicitamente pela Constituição 
Federal, através da dicção dos direitos fundamentais, conforme já salientado, sendo, 
contudo,  insuficiente  sua regulamentação através de leis especiais restritivas, a exemplo do 
projeto de lei de 1151/95, caso  inesperadamente venha a se converter em lei. Este, hoje, 
traduziria certo retrocesso a prevalecer o entendimento de tratar-se de relação meramente 
contratual. São legítimas as soluções legislativas diferenciadas quando não são 
discriminatórias, a exemplo das leis que disciplinaram a união estável (leis 8971/94 e 9278/96 
que regulamentaram o art. 225, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988). Ambas 
consolidaram o entendimento que quando os casais heterossexuais optam por não casar, estão 
formando família de outra espécie, mas com proteção legal. É claro que existe diferença entre 
casamento e união estável, mas ambos são formas de constituição de família tuteladas pela lei. 

            O projeto de lei nº 1151/95,  não explicitando a natureza familiar da união 
homoafetiva - apesar de a interpretação dos dispositivos sobre os efeitos pessoais nos 
conduzir a esta conclusão  - reforça os argumentos segundo os quais as pessoas de mesmo 
sexo formam um a entidade "quase" familiar, com conotação inferior. 

             Breve releitura da História[10] demonstra que a homossexualidade sempre existiu. No 
entanto, não é incomum encontramos  o argumento baseado no controle estatal da 
sexualidade, segundo o qual somente seriam possíveis práticas sexuais entre um homem e 
uma mulher, em razão da perpetuação da estirpe com a prole daí resultante garantindo a 
existência das famílias. Este argumento coloca a união homoafetiva fora do Direito de 
Família, sendo considerado "normal" apenas o exercício da sexualidade entre um homem e 
uma mulher. 

            O argumento maniqueísta acima apresentado, partindo dos conceitos de normalidade 
que encontra o seu oposto,  anormalidade (relações homossexuais),  é extremamente limitante, 
e de certa forma até mesmo defasado porque preso à ideia, hoje insustentável, que a família 
pressupõe uma relação heterossexual associada ao casamento e aos filhos. Posicionamentos 
desta natureza incentivam a produção de uma espécie de cultura da violência da qual não 
somente os homossexuais, mas também os travestis e transexuais são vítimas pelo simples 
fato de não reproduzirem o modelo heterossexual e diferença de gêneros dominante na 
sociedade.  Ao contrário, todos dispõem da liberdade de escolha, não importando o sexo da 
pessoa escolhida, se igual ou diferente ao seu. "O gênero da pessoa eleita não pode gerar 
tratamento desigualitário com relação a quem escolhe, sob pena de se estar diferenciando 
alguém pelo sexo que possui: se igual ou diferente do sexo da pessoa escolhida" (Rios, 2001). 

            Considerando o cenário atual do sistema normativo brasileiro é difícil imaginar ser 
possível sustentar tal entendimento, pois a Constituição Federal e demais leis especiais 
estabeleceram que a família é plural, devendo prevalecer o afeto e livre exercício da 
sexualidade. Além disso, é contraditório afirmar o livre exercício da sexualidade sem tutelar 
os amplos desdobramentos ou as situações fáticas decorrentes desse exercício. 

  

IV - Breve panorama do Direito Comparado[11]  
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            No que tange a importância da regulamentação através de lei em sentido formal, capaz 
de inscrever a união homoafetiva no direito de família, a análise do Direito Comparado tem 
auxiliado bastante e revela a existência de duas realidades distintas: a dos países em que há 
algum nível de reconhecimento e a dos países sem regulamentação. A primeira, seja através 
do acesso ao casamento civil, do reconhecimento da união estável ou de qualquer outra 
categoria ligada ao direito de família, é fruto de conquistas recentes que tiveram início com a 
reivindicação de direitos. 

            A outra realidade é a dos países  em que não há lei federal capaz de uniformizar o 
entendimento e superar as polêmicas sobre o assunto. Nestes o debate é menos racional - pois 
a discussão não gira somente em torno da aquisição de direitos - e mais passional, como 
ocorre também no Brasil[12], enfraquecendo o cenário político das reivindicações. Ocorre que 
a omissão legislativa tem impedido o acesso a importantes direitos. O Poder Judiciário 
brasileiro, salvo raras exceções, ainda se mostra muito tímido diante de processos ajuizados 
com a finalidade de resolver os aspectos patrimoniais, entre outras pendências, decorrentes do 
fim da convivência entre pessoas de mesmo sexo.   

            Quando a Dinamarca,  primeiro país europeu a adotar lei sobre parceria civil 
registrada entre pessoas de mesmo sexo, em 1989, a notícia causou perplexidade e 
estranhamento no mundo inteiro. Em poucos anos a tendência ao reconhecimento de direitos 
aos casais homossexuais, em maior ou em menor medida,  se espalhou por outros países da 
Europa.    

Em geral, os países que regulamentaram de algum modo a convivência de casais de mesmo 
sexo, já há algum tempo haviam submetido as leis sobre casamento a uma ampla reforma, 
dando mais atenção aos direitos sociais. Nesse sentido, tais países colocaram o indivíduo no 
centro do sistema jurídico, merecedor de maior atenção enquanto titular de direitos. Optaram 
por considerar o indivíduo como o pilar em que a sociedade se sustenta, incluindo o 
importante aspecto da convivência familiar, ao contrário de  como tradicionalmente sempre 
foi considerado, como tendo mera função instrumental, ou seja, segundo a ideia de que o 
indivíduo deveria servir à família e não o contrário: a família servindo ao indivíduo (Digoix, 
2004). 

Em quase todos os países em que houve alguma forma de regulação foi também importante e 
necessária a percepção de que família e casamento não estavam  mais vinculados às 
diferenças de gênero, não havendo razão para não conceder aos casais de mesmo sexo acesso 
à formalização legal da união.  

 M.V. Lee Badgett (2004) indica o discurso utilizado por muitos cientistas sociais para 
explicar o porquê à época alguns países na Europa e em outras partes do 
mundo,  reconheceram a parceria, enquanto outros  com as mesmas peculiaridades em termos 
econômicos, sociais, culturais, históricos e religiosos ainda não tinham conseguido avançar 
em relação a esse assunto. Uma primeira questão está focada no receio de empoderamento de 
certas instituições. O reconhecimento legal às uniões entre pessoas de mesmo sexo 
poderia  potencialmente representar o aumento da força política de gays, lésbicas, bissexuais e 
suas famílias, com um impacto negativo para os tipos de famílias notadamente mais 
tradicionais, segundo o discurso conservador que vê como uma ameaça o reconhecimento 
jurídico de casais de mesmo sexo. 

Outra questão importante diz respeito à dificuldade de mudança nas instituições, 
particularmente em razão de opositores que firmam posição de modo muito marcante. Por 
isso as pesquisas por ele realizadas demonstraram que a tolerância em relação a 
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homossexualidade, a pequena tradição religiosa e o alto nível de coabitação são as primeiras 
características percebidas em países que garantiram o reconhecimento da união entre pessoas 
de mesmo sexo. 

Boa parte das pesquisas sinalizam as etapas pelas quais os países da Europa passaram em 
termos de aprovação de leis: descriminalização da sodomia, igualdade em relação à idade para 
o consentimento para ter relação sexual, leis contra  a discriminação por conta da orientação 
sexual e por último o reconhecimento da parceria ou casamento e os respectivos direitos. O 
fato de os legislativos destes países demonstrarem  preocupação com os direitos de minorias, 
contribuiu para o movimento homossexual encontrar conjuntura favorável à sua organização, 
e passar a mobilizar-se na luta em prol de direitos específicos evitando, por exemplo, os 
estereótipos e equívocos que perpetuavam a homofobia, abrindo espaço para maior 
reconhecimento e ciclo de mudanças. Acrescente-se a ausência de fundamentalismo religioso 
bem como a existência de atitudes mais liberais quanto às questões de gênero.  

A luta dos casais homossexuais pela igualdade de direitos provocou modificações legislativas 
consideráveis, verdadeiras conquistas para o movimento gay na Europa. Não obstante os 
casais heterossexuais foram ainda mais beneficiados, pois têm acesso a todos os modelos de 
família disciplinados por lei, a exemplo do que ocorre na França, em que o pacto civil de 
solidariedade (PaCS), a seguir comentado, não é restrito aos casais homossexuais. A escolha é 
feita considerando-se os efeitos que desejam ver produzidos para o relacionamento que 
possuem. O simples fato de inúmeros países, ainda não  permitirem aos casais 
homossexuais,  direito ao casamento marca a ideia da hierarquia entre as formas de constituir 
família, conforme já destacado. 

Holanda (2001), Bélgica (2003), Espanha (2005), Canadá (2005), África do Sul (2006), 
Noruega (2009), Suécia (2009), Portugal (2010), Islândia (2010), Argentina (2010) são países 
que autorizam o casamento civil[13].  Entre eles há enorme identidade quanto à legislação 
sobre casamento (impedimentos, formalidades, direitos e deveres entre cônjuges, etc). Em 
alguns percebe-se que apesar de considerável tradição católica, a moralidade religiosa não 
encontrou espaço suficiente para impedir esta conquista. Está mais consolidada a cisão entre o 
Estado e a Igreja, não permanecendo as esferas pertinentes ao Direito, à Religião e à Moral 
em estado de indivisão como no passado. 

Porém, é oportuno evidenciar que mesmo nos países que admitem o casamento, muitos 
direitos inerentes à vida familiar, incluindo a sensível questão da filiação permanecem como 
fator de discriminação no aguardo de nova reforma na legislação. A adoção; o acesso à 
reprodução assistida; a regulamentação de direitos e deveres em relação a criança, filha do 
companheiro que o outro ajuda a criar, exercendo autoridade parental de fato, mas não de 
direito; a facilidade para o parceiro estrangeiro fixar residência; o pedido de asilo político por 
conta de perseguição com fundamento na orientação sexual, são alguns exemplos. 

A recente experiência Argentina representa exceção.  É o único país latino americano a 
admitir o casamento, com a aprovação da lei  26.618, promulgada em julho de 2010 (33 votos 
a favor, 27 contra e 3 abstenções entre  governistas e oposição), alterando o Código Civil, ao 
prever a mudança dos termos "marido e mulher" para "contratante", além de estender aos 
casais gays outros direitos garantidos aos casais heterossexuais, como a herança.  Assim, o 
art. 172 do Código Civil Argentino passa a ter a seguinte redação: "El matrimonio tendrá los 
mismos requisitos y efectos, com independencia de que los contrayentes sean del mismo o de 
deferente sexo". Apesar de a adoção continuar  sendo tema polêmico, a nova lei  estende este 
direito a todo o país, superando os benefícios da simples união civil enquanto antes era 
prevista nos contratos de união civil vigentes em algumas províncias argentinas.   Além disso, 
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o texto estabelece que o "patrio poder" passa a ser compartilhado pelos casais de mesmo sexo, 
para que os filhos tenham os mesmo direitos respeitados[14]. 

             A França não admite o casamento[15], mas o debate teve início há algum tempo 
através da adoção do pacto civil de solidariedade (PaCS). As peculiaridades verificadas no 
debate francês auxiliam na compreensão desta questão. Desde 1989 várias propostas 
legislativas haviam sido apresentadas. Em outubro de 1999, alteração do Código Civil, tornou 
possível que duas pessoas de mesmo sexo ou de sexos diferentes firmassem um contrato para 
a organização da vida em comum. 

Em linhas gerais, as características mais importantes são: livre deliberação sobre a esfera 
patrimonial (entretanto, em caso de omissão presumem-se comuns os bens adquiridos durante 
sua vigência); oponibilidade em relação a terceiros, gerando obrigações solidárias; obrigação 
de auxílio mútuo, livremente convencionada entre as partes; possibilidade de alteração 
consensual a qualquer tempo; proibição de estipulação entre ascendentes e descendentes, bem 
como entre afins em linha reta e colaterais até o terceiro grau inclusive; proibição de 
celebração por pessoas casadas ou por quem esteja vinculado por outro pacto.  

            Nas palavras do pesquisador deste tema na França, Daniel Borrillo: 

"although the PaCS is open to two and only two individuals, it does not modify the civil status 
of the parties, who remain "single". And the conditions governing the formation and 
termination of a PaCS are much more flexible than those applicable to civil marriage. There is 
no obligation to publicise the existence of the PaCS, it is not subject to medical requirements, 
and its termination is much easier than a divorce. Even though the French legislature wanted 
to differentiate strongly between the PaCS and civil marriage, it did not go so far as to create a 
special form of contract reserved to same-sex couples. As a result, unlike Scandinavian 
registered partnerships, the PaCS is open to all couples, regardless of gender. The French 
traditions of  "equality" and "universality of legal rules" preclude special laws applying only 
to minority groups" (Borrillo, 2001: 475).   

  

  

Borrillo e Fassin (2004) sinalizaram que após alguns anos de vigência do pacto civil de 
solidariedade,  contradições curiosas eram percebidas no país. Antes da aprovação, o PaCS 
causou enorme polêmica entre pesquisadores em ciências humanas e sociais (sociólogos, 
antropólogos, psicanalistas, juristas) em razão principalmente do receio de ruptura da ordem 
simbólica que define a cultura sustentada na diversidade de sexo. Um ano após a vigência da 
lei, já contava com a aprovação de aproximadamente 70% da população. Somente a extrema 
direita se posicionava de forma contrária a lei. E, assim concluíam: "os opositores do PaCS, 
após alguns anos, ficaram  tranquilos  e os que lhe eram favoráveis restaram desapontados. Da 
controvérsia se passou ao consenso pelo fato de não ter surtido na sociedade o efeito 
esperado". 

Em termos legais, representa uma opção intermediária e ambígua entre o casamento e o 
concubinato, deixando de fora a questão do sexo do parceiro. Garante mais direitos que o 
concubinato e menos direitos que o casamento. É um estatuto que garante aos casais de 
mesmo sexo a organização da vida a dois, algo muito importante, por exemplo, no contexto 
da AIDS, porém muito pouco representativo em termos de igualdade de direitos na esfera 
pessoal (denúncia por crime, publicidade da união perante a família e amigos, etc)   e 
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patrimonial (herança, pensão, questão dos prazo: no casamento os direitos são adquiridos 
imediatamente, no PaCS não).                     

            Duas áreas são ainda mais sensíveis: nacionalidade e direitos reprodutivos. O PaCS 
não concede a cidadania francesa ao parceiro; assim como a adoção está restrita aos casais 
casados e a utilização da reprodução assistida, desde 1994, está reservada aos casais 
heterossexuais, não necessariamente casados. As limitações e exclusões afetam os papéis 
parentais. Não há, por exemplo, direito de visita em relação à criança que é filho apenas de 
um dos parceiros quando cessa a convivência.  

            O significado político não é menos ambíguo que o legal. Há maior tolerância em 
relação às práticas individuais, a homossexualidade ganhou maior visibilidade e legitimidade 
por conta até mesmo da esfera normativa que foi modificada. Mas, na medida em que as leis 
não avançaram no sentido de maior igualdade, garantindo direitos ainda muito diferenciados 
ao PaCS na comparação com o casamento, pode-se afirmar que em termos políticos a 
homofobia ainda é mais sensivelmente percebida, permanecendo o obstáculo ao 
reconhecimento do casamento e direitos reprodutivos de gays e lésbicas, sem que haja 
fundamentação jurídica bastante para isso. 

Além disso, para os casais heterossexuais o PaCS é mais uma opção ao casamento e ao 
concubinato, logo, quando optam pelo primeiro há um significado político e um impacto 
social relevantes, querem marcar o distanciamento em relação ao casamento, já que não 
importa em mudança em relação ao estado civil. Para os casais homossexuais não há escolha, 
permanecendo o PaCS como o único meio formal e oficial ofertado, com direitos limitados 
em termos de vida privada.  

Quando são consideradas as condições em que os casais homossexuais fazem o registro 
(celebram o pacto de solidariedade), a intencional inferioridade de tratamento fica 
acentuadamente marcada. Há aspectos simbólicos que de fato contribuem para a marcação da 
enorme diferença entre o casamento e o PaCS.  A primeira diz respeito ao lugar da 
celebração. O registro do pacto de solidariedade é feito no Tribunal d'instance, jurisdição 
utilizada para resolver conflitos entre vizinhos, disputas entre locador e locatário, ou seja, 
questões muito diferentes dos conflitos de natureza familiar. A segunda diz respeito ao papel 
da autoridade que pode ou não participar da "cerimônia" já que o casal pode assinar o registro 
fora do Tribunal. Um terceiro aspecto: não há um ritual institucionalizado de registro que 
ocorre em poucos minutos, sem a presença dos parentes e amigos, pois é contrário ao 
regulamento da Corte a presença de fotógrafos, além das restrições de horários.  

Na comparação com os casais heterossexuais, os casais homossexuais sentem-se 
desprestigiados já que o casamento é celebrado na prefeitura - considerada o berço do 
cidadão, onde são encontrados símbolos que representam garantias, com uma 
cerimônia  extremamente solene. Nota-se que tudo pertinente ao estado civil é registrado na 
Câmara Municipal, enquanto o PaCS é registrado em uma instituição atípica. 

Não é mero acaso a manutenção dos relacionamentos gays na esfera privada ao evitar-se a 
formalização do PaCS na prefeitura. Do ponto de vista dos casais homossexuais tal opção 
legislativa fomenta a violência simbólica, reforça a condição estigmatizante, o que significa 
dizer que o PaCS foi enfraquecido como elemento fundamental do reconhecimento social do 
casal homossexual (Rault, 2004). Os casais homossexuais não se mantiveram passivos diante 
dessa realidade. Buscaram estratégias compensatórias, como o recurso a instituições para 
publicizar a união, a utilização da expressão pacsé-e como representativa de um estado civil, 
festas para dar a publicidade desejada, etc. 
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V- Considerações finais 

Há ordens diferentes de problemas quanto ao reconhecimento jurídico da união entre pessoas 
de mesmo sexo no Brasil. A primeira está colocada junto ao Poder Judiciário. A análise de 
decisões judiciais demonstra que estas não são neutras. Ao contrário, informadas pelos 
valores morais, culturais, vivências e experiências de cada julgador,  percebendo-se a 
dificuldade de  aceitar a incorporação dessa nova forma de constituir família. Normalmente 
quando adquirem patrimônio com esforço comum (que as vezes é apenas indireto) e se 
separam, seja em razão do falecimento de um deles, seja em razão de outro motivo, direitos 
não podem ser pleiteados ou quando o são dificilmente são deferidos. Além disso, a natureza 
da relação afetivo-sexual é desconsiderada representando enorme injustiça quando pensamos 
na situação do casal heterossexual que convive nas mesmas condições e cessada esta, os 
mesmos direitos pleiteados na esfera patrimonial são naturalmente concedidos. 

  Por conta da consolidação do entendimento de tratar-se de mera sociedade de fato, os 
companheiros sobreviventes deixam de encontrar a minimização para o sofrimento no 
momento da perda do ente querido, sendo considerados pessoas com direitos restritos, 
constituindo verdadeira barbárie continuarem vivendo à margem da lei em função do 
conservadorismo injustificado no mundo jurídico que não deveria continuar acobertando 
preconceito de nenhuma natureza, inclusive em relação à orientação sexual e ao desejo dos 
homossexuais de viverem  e constituírem família com pessoa de sexo idêntico. Esta situação 
traduz a tentativa de continuar ignorando a realidade social representada pela convivência 
entre pessoas de mesmo sexo, sendo crescente o número de lares unissexuais, com indivíduos 
reivindicando direitos, sinalizando a necessidade de mudança de posicionamento dos 
Tribunais, surgindo ou não uma lei. Cabe ao Poder Judiciário, desempenhando sua função 
constitucional de pacificar os conflitos de interesses, com equidade e justiça, reduzir a 
segregação social e legal daqueles que não apresentam o modelo de conjugalidade 
consuetudinária, a heterossexualidade. 

O arcabouço jurídico compreendido através da análise dos direitos fundamentais deve ser o 
"fiel da balança" quanto ao encaminhamento das uniões homoafetivas no que concerne à 
atividade jurisdicional. O catálogo de direitos humanos inseridos em nossa Constituição 
revela implicações evidentes entre a livre expressão da sexualidade e o princípio da dignidade 
da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso para não 
falarmos do direito à intimidade e à vida privada, da liberdade de expressão, do direito de 
associação, da liberdade de opinião, de manifestação e de seus corolários liberdade de 
informação e de imprensa; tudo sob o manto cardeal do princípio da igualdade. 

Está implícita a correlação entre as noções de dignidade, igualdade e liberdade. O princípio da 
igualdade é fundamental para a compreensão da proibição de discriminação por orientação 
sexual. Importante a distinção entre igualdade formal (igualdade diante da lei) e igualdade 
material (igualdade na lei). A primeira diz respeito à igual aplicação do direito vigente sem 
distinção com base no destinatário da norma jurídica, sujeito aos efeitos jurídicos da 
normatividade existente. A Constituição Federal de 1988 abre o capítulo dos direitos 
individuais com o princípio de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza (art. 5º, caput). Segundo José Afonso da Silva (2010), a CF/88 reforça o princípio 
com muitas outras normas sobre a igualdade ou buscando a igualização dos desiguais pela 
outorga de direitos sociais substanciais. Assim é que, já no mesmo art. 5º, I, declara que 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Através da universalização das 
normas jurídicas, objetiva a superação das desigualdades entre as pessoas, em razão da 
aplicação da mesma lei a todos. 
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A igualdade material exige a igualdade de tratamento pelo direito vigente dos casos iguais, 
bem como a diferenciação no regime normativo em face de hipóteses distintas, ou seja, são 
normas que proíbem distinções fundadas em certos fatores, como por exemplo, a que tem por 
base juízos preconceituosos a respeito da homossexualidade. 

A segunda ordem de problema está no plano do Poder Legislativo, ou seja, a dificuldade de 
regulação capaz de uniformizar posicionamentos. Se tivesse surgido uma lei, ainda que 
inicialmente restritiva para ser posteriormente aperfeiçoada, pelo menos o debate em termos 
mais racionais poderia ter avançado, como demonstra a análise do direito comparado.   Em 
nosso sistema, a tradição romanística que confere primazia à lei como forma de manifestação 
do Direito indica a necessidade de regulamentação dessa questão através de norma cogente 
(obrigatória). Ainda é forte no imaginário popular a ideia de que a lei deve ser cumprida, 
agrade ou não o seu conteúdo. Logo, o surgimento de lei teria impacto social de extrema 
relevância, podendo diminuir toda sorte de preconceito e violência dos quais os homossexuais 
cotidianamente são vítimas. 

Notória a dificuldade de romper com a ideia que somente a lei poderia dar solução à questão. 
A atividade jurisdicional é dotada de força criadora. Os Tribunais devem dar contribuição 
maior em razão do volume de demandas que todos os dias são apresentadas, 

Assim, se considerarmos que a marca característica da família contemporânea é o afeto, o 
casal formado por pessoas de mesmo sexo que se une e vive nas mesmas condições que os 
casais heterossexuais não pode permanecer à margem do ordenamento jurídico, com evidente 
exclusão de direitos. Não é suficiente apenas o reconhecimento de status familiar. O 
casamento civil, na qualidade de direito fundamental ao qual todos os indivíduos podem ter 
acesso não pode continuar sendo negado aos homossexuais, que assim o desejam.     

            Mais de duas décadas após o início da existência legal da CF/88  é possível 
vislumbrarmos na família contemporânea  - marcada pela individualidade de cada um dos 
seus integrantes, somada a eliminação da ideia de que o todo, ou seja, a entidade familiar em 
si, deve predominar sobre as partes, sobre os indivíduos que a integram - espaço para o 
reconhecimento e proteção da união homoafetiva, sob pena de várias faculdades 
jurídicas  bem como direitos subjetivos continuarem sendo negados.     

            A igualdade e a liberdade são vigas mestras nas quais se apoia a dignidade da pessoa 
humana como valor inserido na Constituição Federal de 1988 (Andrade, 2004). Aliás, esse o 
sentido do artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos do Homem: "Todas as 
pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos". 
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[1]    A definição de pós-positivismo constitucional foi por ele traçada no prefácio do livro de 
Barcellos: "A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana". Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

[2]    Vale destacar que a expressão "eudemonista" não significa um novo modelo de família, 
mas uma característica das famílias contemporâneas em razão da consagração do afeto a 
direito fundamental. No elenco dos princípios constitucionais das famílias, o da afetividade 
vem encontrando espaço, através da regulamentação de novas situações merecedoras de 
tutela, em que pese a Constituição Federal de 1988 e o Código  Civil não utilizarem a palavra 
afeto em seus dispositivos. 

      Segundo Maria Berenice Dias (2010: 60): "O sentimento de solidariedade recíproca não 
pode ser perturbado pela preponderância de interesses patrimoniais relevantes no passado. É o 
salto à frente da pessoa humana nas relações familiares, a partir de quatro fundamentos 
essenciais do princípio da afetividade presentes na Constituição Federal de 1988: a igualdade 
de todos os filhos independentemente da origem (CF 227, parág. 6º); a adoção, como escolha 
afetiva com igualdade de direitos (CF 227, parág. 5º e 6º); a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo os adotivos, com a mesma dignidade da 
família (CF 226, parág. 4º); o direito à convivência familiar como prioridade absoluta da 
criança e do adolescente (CF art. 227)".  

  

[3]    Tal expressão atualmente pode ser utilizada apenas em sentido puramente didático sob 
pena de afronta à Constituição que estabelece a igualdade entre as formas de reconhecimento 
de famílias. No entanto, vale lembrar que no passado a "família legítima" encontrava o seu 
oposto na "família ilegítima", expressão de caráter pejorativo e negativo de convivência 
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marginalizada, já que os concubinos não tinham inicialmente direitos garantidos por lei, nem 
deferidos por obra dos Tribunais.   

[4]    Nesse sentido a fala de Maria Berenice Dias, no I Congresso de direito Homoafetivo, 
realizado no Rio de Janeiro, entre 23 a 25: "Muitos Estados estão reconhecendo a união 
homoafetiva como uma competência das varas de família, embora o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) ainda atribua às varas cíveis, tomando-a como uma sociedade de fato. 

[5]    Em alguns Tribunais de Justiça como o do Estado do Rio Grande do Sul, a 
especialização já se encontra no 2º grau de jurisdição. Assim, não há apenas varas de família 
em oposição às varas cíveis (1º grau de jurisdição), mas também Câmaras de Família e Órfãos 
e Sucessões em contraposição as Câmaras Cíveis (2º grau de jurisdição). 

[6]                           Consulta recente (abril/2011) à página da Câmara dos Deputados consta o 
seguinte andamento: "coordenação de comissões permanentes (CCP). Encaminhamento de 22 
envelopes brancos contendo abaixo-assinado, ao arquivo, através do memorando nº 250/07 
COPER". Vale registrar que já entrou na pauta várias vezes sem que a votação tivesse 
ultimado. Estava em plenário desde 14 de agosto de 2007 aguardando votação. O andamento 
anterior dá conta de solicitação feita pelo então deputado Celso Russomano para ser incluído 
na ordem do dia de julgamento. O tempo de tramitação deste projeto  é sintomático da 
dificuldade de regulamentação através de lei impactando sobremaneira as decisões judiciais. 

[7]             É importante a reflexão sobre a punição da  homofobia através de pena privativa de 
liberdade. As normas jurídicas visam alcançar determinados resultados sociais, pois são as 
novas demandas que forjam o surgimento de novas normas. Porém, simplesmente determinar 
punições supostamente severas não necessariamente tornará a sociedade mais inclusiva e 
menos preconceituosa. O Direito Penal vem passando por verdadeira humanização estando na 
contramão os reclamos de penas mais severas para determinados crimes, pois 
lamentavelmente a lei não tem o poder mágico de transformar a realidade social. 

[8]             É importante frisar que as operadoras de planos de saúde já admitem a inclusão do 
companheiro como dependente. Além disso, este ano, pela primeira vez  será permitido aos 
contribuintes que têm relação homossexual estável (superior a cinco anos) incluir como 
dependente companheiro ou companheira do mesmo sexo. Além da dedução como 
dependente podem deduzir despesas médicas e educacionais com instrução do parceiro.  

[9]    Os regimes de bens constituem os princípios jurídicos que disciplinam as relações 
econômicas entre os cônjuges, na constância do matrimônio; e entre os companheiros, nas 
uniões estáveis.  Ora provém da convenção do casal, ora da lei. O regime de comunhão 
parcial é, desde 1977 (advento da lei do divórcio),  considerado o regime legal do casamento, 
ou seja, quando o casal não escolhe algum outro regime, através de pacto antenupcial, passa a 
valer entre eles, a partir do momento do casamento a comunhão parcial. O mesmo vale para a 
união estável nos termos do Código Civil em vigor. É considerado o regime mais justo, pois 
cada cônjuge conserva como patrimônio exclusivo o que já possuía ao casar; sendo 
considerado patrimônio comum, os bens adquiridos durante o casamento, a título oneroso, 
não importando em nome de quem figuram tais bens. 

[10]  Não foram poucas as formas de pensar e agir em relação a homossexualidade. Além 
disso, a produção teórica sobre o tema sempre comportou interpretações diferentes. Na Grécia 
antiga o comportamento era absolutamente natural estando de acordo com as convenções 
sociais, havendo total complacência enquanto ritual de iniciação sexual dos jovens. Por 
influência do cristianismo, o comportamento homossexual vai ser associado à noção de 
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pecado, e ao longo da Idade Média identificado pela categoria do sodomita. Para a moral 
cristã todo comportamento sexual fora do casamento e sem finalidade procriativa constituía 
pecado, sendo proibido inclusive o ato sexual na busca do prazer entre um homem e uma 
mulher casados, constituindo a relação entre homens uma degenerescência, um 
comportamento abominável. A ideia da homossexualidade como patologia, sinônimo de 
doença ligada à suposta ambiguidade sexual (homem efeminado e mulher masculina - espécie 
de seres andróginos ) surge a partir do século XVIII. Não resta dúvida sobre a enorme 
contribuição da medicina na construção da homossexualidade que ainda se reflete na 
sociedade contemporânea em termos de preconceito e discriminação.  A organização mundial 
de saúde - OMS - retirou da classificação internacional de doenças (CID) qualquer referência 
à homossexualidade. Porém,  na CID nº 9, e até 1975, o homossexualismo constava como 
diagnóstico psiquiátrico no capítulo das doenças mentais, como "desvios e transtornos 
sexuais", (sob o código 302.0), com diagnóstico psiquiátrico. Em 1985, numa das revisões 
periódicas, a OMS publicou circular na qual o homossexualismo, por si só deixava de ser 
doença. Deveria passar do capítulo das doenças mentais da CID para o capítulo dos sintomas 
decorrentes de circunstâncias psicossociais. Desde 1995, porém, quando da divulgação da 
CID 10, referências à homossexualidade não mais aparecem (Moás, 2006). 

[11]  Grande parte dos dados referentes aos países europeus citados foi retirada do relatório 
"Same-sex couples, same-sex partnerships &homossexual marriages: a focus on cross-
national differentials". Paris: Edited by Marie Digiox & Patrick Festy, 2004.  Segundo os 
organizadores a obra pretende demonstrar a luta em favor da igualdade de direitos no que diz 
respeito à legislação sobre casamento e família para os casais homossexuais, os diferentes 
níveis de reconhecimento, as peculiaridades de determinados países, entre outras questões 
igualmente relevantes.  

[12]  Bastante representativo da dificuldade de debater o assunto e realizar a regulamentação 
através de lei, é o Estatuto das famílias, apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado 
Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA), sob o número PL 2.285/2007. Dentre as importantes 
propostas merece destaque o reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades 
familiares. Ocorre que diante do impasse quanto ao mérito da proposta, a Comissão de 
Seguridade social e Família (CSSF) retirou da redação original todos os artigos que tratavam 
da união homoafetiva, o que possibilitou a aprovação unânime do substitutivo apresentado 
pelo deputado José Linhares (PP-CE).  Boletim IBDFAM nº 66, ano 11, janeiro /fevereiro 
2011. 

[13]  Bélgica, Holanda e Espanha permitem o casamento atribuindo-lhes direitos e obrigações 
idênticos aos dos casais heterossexuais. 

[14]  http://wwwjusbrasil.com.br/noticias/229386/agora-e-lei-codigocivilautorizaunião 
homoafetiva 

[15]  Recentemente (janeiro do corrente ano) o Conselho Constitucional Francês confirmou a 
proibição de casamento gay na França. Foi requisitado por  duas mulheres que queriam 
legalizar a união pelo casamento e dar segurança a seus quatro filhos. Advertiu que o 
casamento segundo a lei francesa   é a união heterossexual, ou seja, entre um homem e uma 
mulher e que duas pessoas têm o direito a uma vida familiar sem precisarem casar. Podem 
viver em parceria através do PaCS. Disponível em www.portugues.rfi.fr/20110128. 
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RESUMO 
Casamento é uma das formas de constituição da família, e esta não é produto da Lei, nem de 
um pedaço de papel coberto de formalidades e solenidades, mas resultado da necessidade que 
tem muitos nomes e habitação fixa dentro de nós. Não há lei que crie a família, nem há lei 
capaz de dissolvê-la. Somente o afeto, no abstrato e ainda inexplicável plano do espírito, pode 
fazê-lo. Contudo, historicamente, o legislador tem imiscuído na seara que não lhe pertence, 
normatizando – de forma dura e intransigente até – o que não é normatizável. A possibilidade 
jurídica do rompimento vincular do casamento somente ganhou espaço no ordenamento 
jurídico brasileiro em 1977, por meio da Emenda Constitucional nº 9 que alterou o parágrafo 
1º do art. 175 do texto constitucional então vigente. A Emenda Constitucional nº 66/2010 (EC 
66/2010), ao dar nova redação ao artigo 226, § 6º da CF/88, suprimiu os requisitos do lapso 
temporal e prévia separação (judicial ou extrajudicial) para o divórcio, o que tornou essa 
última obsoleta e vazia de fundamento no ordenamento jurídico. A EC 66/2010 promoveu a 
facilitação para o fim de casamentos malsucedidos, e essa parece ser sua finalidade mais 
aguda, e o fez, apenas retirando os obstáculos existentes. Não houve um regramento 
procedimental novo, apenas o esquecimento do arcaico sistema dual existente. A liberdade 
das pessoas de se casarem foi ampliada para a liberdade de não permanecerem casadas. O 
presente artigo trata da novidade legislativa, analisando, discutindo e oferecendo soluções 
para indagações que surgem e para os desafios que a assimilação do novo paradigma 
apresenta, principalmente quando confrontado com os dogmas que ainda assombram o direito 
de família contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: CASAMENTO; DIVÓRCIO; AUTONOMIA; EMENDA; 
CONSTITUIÇÃO 
 
ABSTRACT 
Marriage is one of the forms of family formation, and this is not the product of the Law, nor a 
piece of paper covered with formalities and ceremonies, but the result of the need that has 
many names and fixed habitation within us. There is no law that creates the family, no law nor 
able to dissolve it. Only the affection, in the abstract and still-unexplained plane of mind, you 
can do it. However, historically, the legislature has entangled in the camp who does not 
belong, normalizing - so tough and uncompromising up - which is not normatizável. The legal 
possibility of breaking the marriage tie only gained ground in the Brazilian legal system in 
1977, through Constitutional Amendment No. 9 which amended paragraph 1 of art. 175 of the 
Constitution then in force. Constitutional Amendment No. 66/2010 (EC 66/2010), to reword 
the article 226, § 6 of CF/88, removed the requirements and the time gap prior separation 
(judicial or extrajudicial) for divorce, which became the latter obsolete and empty on legal 
grounds. The CE 66/2010 promoted the facilitation by the end of unsuccessful marriages, and 
that its purpose seems to be more acute, and did, just removing the existing obstacles. There 
was a procedural regramento again, only to forget the archaic dual system exists. The people's 
freedom to marry was extended to the freedom of not staying married. This article deals with 
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the new law, analyzing, discussing and offering solutions to questions that arise and the 
challenges that the assimilation of the new paradigm presents, especially when confronted 
with the dogmas that still haunt the contemporary family law. 
KEYWORDS: MARRIAGE, DIVORCE, AUTONOMY; AMENDMENT; 
CONSTITUTION 
 
 

  

CASAMENTO E DIVÓRCIO DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010 

  

1                INTRODUÇÃO: 

O caminhar os próprios caminhos, tocar a própria vida e realizar as próprias escolhas são 
singularidades da pessoa que evidenciam o seu grau de liberdade. O agir por si mesmo, tão 
caro e tão buscado em todas as eras e por todos os povos, é um privilégio compreendido 
dentro de limites impostos pelo ordenamento jurídico. Quando não obscurecida pela 
incapacidade do indivíduo ou não tolhida pelas proibições da norma, o livre proceder fornece 
o gráfico do reconhecimento da importância que as pessoas possuem em seu mundo.  O 
direito de proceder por si é o que chamamos de autonomia.[1] 

A felicidade da pessoa é uma projeção do grau de autonomia que lhe é permitido. Nas 
palavras de João Baptista Villela "O homem só é feliz à condição de ser livre. Só é livre, 
quando responsável. E só é responsável se os motivos de sua conduta estão dentro e não fora 
dele".[2] 

Na seara jurídica, o vocábulo autonomia compreende "a liberdade de regular por si as próprias 
ações"[3] e por isso recebe a denominação de autonomia privada. Nesse sentido, o sempre 
lembrado Francisco Amaral leciona que autonomia privada "é o poder que os particulares 
têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações de que participam, 
estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica".[4]  

      A autonomia privada mobiliza duas grandes perspectivas: a autonomia nas relações 
negociais, e, a autonomia nas relações existenciais. A primeira, no pensar de Pietro 
Perlingieri, tradicionalmente, afirma-se "na liberdade de negociar, de escolher o contratante, 
de determinar o conteúdo do contrato ou do ato, de escolher, por vezes, a forma do ato".[5] 

      A autonomia nas relações existenciais referem-se a situações subjetivas não negociais, 
ligadas à intimidade e às escolhas pessoais no âmbito do afeto. 

O Estado Liberal favoreceu a compreensão da autonomia como sendo a autonomia da 
vontade, alimentando-a com valores dominantes naquele momento histórico, como o 
patrimonialismo e egocentrismo, de modo que sua face era essencialmente econômica. A 
autonomia estava a serviço das relações patrimoniais. As relações não patrimoniais deviam 
ser abstraídas da autonomia, porque sua regulação seria um monopólio da Lei. 

                  Essa perspectiva foi absorvida pelo legislador de 1916 que edificou um Código 
Civil marcadamente individualista, então adequado às necessidades de uma sociedade cujo 
principal protagonista era o homem contratante, proprietário e patricarca. O Direito de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2568



Família encontrava-se plenamente amarrado por normas de ordem pública, decapitadoras da 
autonomia, o que resultou no alto grau de intervenção do Estado no casamento, na exigência 
do debate sobre culpa para fundamentar o rompimento conjugal e na proibição do divórcio. 

                  Somente com o advento do Estado Democrático de Direito - bem simbolizado no 
Brasil pela Constitução Federal de 1988 - esse estado de coisas se altera de forma palpável, 
por meio do movimento de despatrimonialização do Direito Civil. 

                  O Direito Civil repersonalizado posta a pessoa no centro do ordenamento jurídico, 
de modo a permitir que floresça uma autonomia existencial ao lado da autonomia negocial, 
funcionalizada para a busca de felicidade do ser humano. 

                  A intervenção do Estado - tão intensa no Estado Liberal - passa a ser necessária 
apenas para a proteção e viabilidade das garantias constitucionais, sem se imiscuir nas 
escolhas íntimas e afetivas das pessoas. 

                  A autonomia do ser - existencial - ganhou maior substancia no ordenamento 
brasileiro com o advento da Emenda Constitucional n. 66 de 13 de julho de 2010 (EC 
66/2010), promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cujo 
desiderato é o de reduzir os entraves ä extinção do vínculo conjugal. 

                  O presente artigo tem como objetivo compreender a ampliação da autonomia 
privada no âmbito do direito de família com base na Emenda Constitucional n. 66/2010. 

  

2                DO CASAMENTO: 

                  A disciplina do casamento já foi um monopólio da Igreja, que estabelecia seus 
limites, regras internas e conseqüências. Visto como um sacramento, o casamento compunha 
um rito sagrado e sua manutenção um meio de se alcançar a graça e a santificação. No Brasil 
colônia e império, os temas casamento e dissolução estiverem, tradicionalmente, ligados ao 
direito canônico, abrangidos pela temática do catolicismo, cujo status de sacramento da Igreja 
amparava a perspectiva divina que excluía o casamento civil. Entendia-se que "o ato jurídico 
válido está intrinsecamente no sacramento: é o próprio sacramento"[6]. Segundo Lafayette, os 
casamentos católicos e mistos eram atos em cuja geração não interveria o poder civil, assim, 
os "casamentos católicos e mistos só são válidos perante o Direito Pátrio, quando o são 
segundo a lei canônica".[7] A intervenção eclesiástica, na visão da igreja, estava em 
consonância com as funções e filosofia que ela se atribuiu, ou seja, "se a história humana é a 
história da sua salvação, cabe à Igreja, na qualidade de Mater et Magistra", com 
exclusividade e a despeito da figura do Estado, "a tarefa de estabelecer os parâmetros do 
ordenamento social, de modo a não permitir que o Mal provoque a perdição definitiva 
do homem."[8] 

                  O poder legal sobre o casamento redundava, de forma ainda mais contundente, na 
vedação ao seu rompimento vincular. 

                  Fundado no prestígio de suas determinações, o legislador civil remetia ao direito 
canônico a normatização da dissolução, cujos mecanismos legais tinham o desiderato 
confesso de obstar o fim do casamento. A influência da Igreja nessa seara redundou na 
concepção do casamento como instituição indissolúvel e único meio de constituição da 
família. 
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                  A primeira evidência do declínio da influência da Igreja Católica na legislação 
ocorreu pelo Decreto 1.144 de 11 de setembro de 1.861, regulada pelo Decreto nº 3.069, de 17 
de abril de 1863, que atribuía efeitos civis ao casamento realizado entre pessoas que 
professavam religião ou credo diversa da Religião Católica e de pessoas sem credo. 

                  Outro passo importante rumo à secularização do casamento foi dado pela Lei 
1.829, de 9 de setembro de 1870, que criou o registro civil, retirando-o da Igreja e 
secularizando-o. Esta Lei foi regulamentada em 7 de março de 1888, pelo Decreto 9.886[9]. 

                  A ruptura entre Igreja e Estado ocorreu somente após a proclamação da República 
(15 de novembro de 1889), e se materializou, em um primeiro momento, por via do Decreto 
n. 119-A, de 07 de janeiro de 1890, que proibiu a intervenção de autoridade federal e dos 
Estados federados em matéria religiosa, e consagrou a plena liberdade de cultos.[10] Em 
seguida, pelo Decreto n. 181 de 24 de janeiro de 1890 a Igreja católica foi afastada do 
controle que dispunha em matéria de casamento.[11] Nos termos do art. 108 do referido D. 
181/1890, somente seriam considerados válidos os casamentos celebrados de acordo com as 
normas civis. 

                  Inobstante a secularização do matrimônio, a arraigada influência da doutrina 
católica permaneceu na manutenção da indissolubilidade do casamento, posta e mantida no 
ordenamento como opção de política legislativa. 

                  O rompimento do casamento pelo divórcio não vincular permanecia por força do 
referido Decreto 181/1890, cujos artigos 80 e 88 determinavam que competia aos cônjuges a 
ação de divórcio, mas este não poderia dissolver o vínculo conjugal. Seus efeitos repousariam 
apenas na autorização para separação de corpos e cessação do regime de bens. 

                  A Constituição de 1891, fiel ao seu perfil laico, secularizou definitivamente o 
casamento, afirmando que a República reconheceria apenas o civil (art. 72, §4º). Não fez, 
todavia, qualquer referência à sua dissolução. 

                  O Código Bevilacqua foi um monumento jurídico adequado à perspectiva 
individualista de sua época de elaboração (século XIX), e atendeu aos anseios culturais da 
família patriarcal.[12] Nesse ambiente, o legislador de 1916 não sucumbiu as tentativas de 
inserção do divórcio com rompimento de vínculo no ordenamento jurídico brasileiro, apesar 
da matéria haver sido objeto de intensos debates quando da discussão do Código Civil.[13] 

                  Em face da indissolubilidade do casamento, o rompimento vincular somente se 
daria como conseqüência da morte real. Os casos onde se admitia a morte presumida - 
CC/1916, arts. 481 e 482 - não produziam o rompimento do vínculo.[14] 

                  Em 1934, a indissolubilidade do casamento ganhou índole constitucional, pela 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 16 DE 
JULHO DE 1934), cujo artigo 144 estabeleceu que "A família, constituída pelo casamento 
indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado". No parágrafo único, o legislador 
constitucional recepcionava a dissolução da sociedade conjugal, delegando à legislação 
infraconstitucional "os casos de desquite e de anulação de casamento, havendo sempre 
recurso ex officio , com efeito suspensivo". 

'                 A CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE 
NOVEMBRO DE 1937), manteve a indissolubilidade em seu art. 124: "A família, constituída 
pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado (...)". 
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                  A CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 18 DE 
SETEMBRO DE 1946), em seu art. 163, estabelecia que "A família é constituída pelo 
casamento de vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado", nos termos do 
parágrafos 1º: 

§ 1º - O casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O casamento religioso equivalerá ao 
civil se, observados os impedimentos e as prescrições da lei, assim o requerer o celebrante ou 
qualquer interessado, contanto que seja o ato inscrito no Registro Público. 

                  O legislador constitucional facilitou o reconhecimento dos efeitos civis do 
casamento religioso, mesmo na hipótese de ter sido celebrado sem a observância dos ditames 
da legislação civil: 

§ 2º - O casamento religioso, celebrado sem as formalidades deste artigo, terá efeitos civis, se, 
a requerimento do casal, for inscrito no Registro Público, mediante prévia habilitação perante 
a autoridade competente. 

                  Por fim, a CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1967, firmava que a família seria constituída pelo casamento, com proteção dos Poderes 
Públicos, e no § 1º do art. 167 estabelecia que "O casamento é indissolúvel". 

                  Com a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, considerada por alguns 
constitucionalistas uma nova constituição[15], a disciplina do casamento foi alterada apenas 
topograficamente, passando a ocupar o artigo 175. Foi mantida, no entanto, a 
indissolubilidade do vínculo matrimonial (art. 175, §1º). 

                  O ingresso do divórcio na legislação brasileira somente foi possível por meio da 
Emenda Constitucional nº 9 (EC nº 9), de 28 de junho de 1977, produto do trabalho 
incansável e obstinado de Nelson Carneiro, que enfrentou a dura oposição da igreja e da 
classe mais conservadora contrárias a seu projeto. 

                  Em 12 de março de 1975 foi proposta a Emenda Constitucional nº 5, que permitia 
o divórcio, dissolvendo o vínculo conjugal, após cinco anos de desquite ou sete anos de 
separação de fato. Contudo, o quórum exigido à época para alterações no texto constitucional 
era de dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional, 
quantum não alcançado, apesar da significativa maioria dos votos presentes, o que redundou 
na rejeição da emenda. 

                  Somente com o advento da Emenda Constitucional nº 8, de 14 de abril de 1977, o 
quórum para a aprovação de emendas constitucionais foi reduzido, passando-se a exigir a 
maioria absoluta. Com isso, foi possível novamente submeter à apreciação do Congresso 
Nacional a proposta de emenda que eliminava, definitivamente, a anacrônica figura da 
indissolubilidade do casamento do direito brasileiro. Desta vez, com a exigência de maioria 
absoluta, a Emenda foi aprovada, obtendo 219 votos na primeira sessão e 226 na segunda. 

                  Promulgada, a EC nº 9 alterou o parágrafo 1º do art. 175 do texto constitucional 
então vigente, admitindo que o casamento pudesse "ser dissolvido, nos casos expressos em 
lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de três anos". A longa tradição presente 
no direito brasileiro de indissolubilidade do casamento foi finamente quebrada. 
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                  Em seu artigo 2º, a Emenda Constitucional nº 9/1977 criou regra transitória que 
permitiu a conversão em divórcio das separações de fato anteriores à Emenda e existentes a 
mais de cinco anos, devidamente comprovadas em juízo. 

                  A exigência de que o divórcio fosse precedido de separação judicial por mais de 
três anos foi uma fórmula encontrada pelos defensores do divórcio para aplacar os ânimos 
mais exaltados daqueles que viam na aprovação da Emenda um atentado contra a família. 

                  Na esteira da EC nº 9, veio a Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, alcunhada 
de Lei do Divórcio, que regulou os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, 
seus efeitos e respectivos processos, com base no permissivo constitucional. 

                  A aprovação do divórcio e sua rápida regulamentação não significaram que havia 
na sociedade, ou mesmo na comunidade jurídica, unanimidade a respeito dos benefícios deste 
instituto. Washington de Barros Monteiro, por exemplo, mesmo em 1994 - dezessete anos 
depois da Lei 6.515/77 - ao comentar sobre o divórcio ainda asseverava que "Estou 
persuadido de que preciso será combater o divórcio, porque ele é contrário à ordem natural e 
ao bem da família."[16] 

                  Contudo, apesar das críticas e resistências, o imperativo legal era inquestionável. 
De início a novel Lei atualizou a terminologia "desquite" para "separação judicial", reduzindo 
a carga negativa que o termo antigo carregava consigo[17], e passou a regular as hipóteses de 
dissolução da sociedade conjugal e do vínculo conjugal[18]. 

                  A Constituição Federal de 1988 avançou bravamente no terreno do direito de 
família, reconhecendo as novas famílias que florescem em nossa cultura, afastando 
preconceitos e ampliando a liberdade de não permanecer casado. A modificação mais 
contundente, na seara da dissolução do casamento, compreende está localizada no § 6º do art. 
226, cujo texto estabelecia que o  casamento civil poderia ser dissolvido pelo divórcio, "após 
prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada 
separação de fato por mais de dois anos". 

                  A EC 66/2010, promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, deu nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal de 1988, que dispõe 
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia 
separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 
(dois) anos. 

  

3                DO DIVÓRCIO: 

      O divórcio foi um tabu durante muito tempo para a sociedade brasileira. Foi sinuoso e 
cheio de precipícios o caminho que levou à sua admissão no ordenamento jurídico. E mesmo 
quando admitido, muitos foram os entraves colocados à sua realização ou efetivação. 

      À guisa de proteger o casamento, mesmo como divórcio, foi mantida no ordenamento a 
dupla via para extinção do casamento. Uma via apenas para ferir a sociedade conjugal, 
mediante a utilização da separação juridicamente formalizada, e outra, para cessar o próprio 
vínculo. 
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                  Contudo, a mesma sociedade aparentemente compreensiva e tolerante com a 
indissolubilidade legal, se mostrava subversiva no plano da realidade: os separados (mas 
ainda vinculados) buscavam na informalidade das relações não matrimonializadas a 
renovação de suas expectativas de vida comum. Vencia-se o esmorecimento que a esdrúxula 
situação legal produzia com uma criativa alternativa marginal: ao mesmo tempo eram 
vinculados a um casamento legal embora irreal no plano de fato, e, inseridos em uma nova 
relação ilegal, mas real no plano fato. 

                  O dogmático e o político foram fissurados, com inevitável dor e sofrimento, pela 
Emenda Constitucional n. 09 de 28 de junho de 1977 que inseriu no ordenamento a 
possibilidade do divórcio vincular. Principiou-se a conformar realidade e direito, ao se 
permitir que pessoas casadas pudessem fazer cessar o vínculo conjugal e manterem-se dentro 
da legalidade em novas relações. 

                  As novas possibilidades homenageavam a autonomia e autodeterminação das 
pessoas, mas ainda era insuficiente, porque o Estado continuava a exigir razões objetivas e 
prova da culpa atribuída a um dos consortes para o rompimento do casamento, em indevida 
intromissão no espaço de intimidade da pessoa. 

                  As premissas da (a) indissolubilidade do casamento, (b) a prévia separação como 
requisito para o divórcio e (c) a imprescindibilidade de debate sobre a culpa para fundamentar 
a dissolução, negavam, em níveis diferentes mas com idêntica agressividade, que as pessoas 
livres somente pudessem se obrigar (e se desobrigar) se assim o desejassem. O espaço de 
liberdade reconhecido à pessoa para o ingresso no matrimônio era negado no desvinculo, 
limitando a compreensão da autonomia privada de irrecusável relevância dentro dos limites 
do ordenamento jurídico. 

                  A ampliação da autonomia privada na dissolução do vínculo conjugal no 
ordenamento jurídico brasileiro é obra da Emenda Constitucional 66/2010, e esta emerge sem 
o assombro e a resistência que enfrentou o divórcio quando de Emenda Constitucional n. 
09/77. 

                  Se as leis sintetizam faces da cultura amadurecida, a EC 66/2010 reafirma a 
urgência da pessoa moderna em ver efetivada, nos planos de fato e de direito, a dignidade que 
entende lhe ser inerente e irrecusável. A autonomia de conduzir a própria vida e sentimentos, 
mais que uma prerrogativa, é uma necessidade elementar. 

                  A autodeterminação, em uma imensa gama de perspectivas, é incompatível com a 
vida em sociedade. O corpo social é maior que os indivíduos que o compõem e para sua 
sobrevivência necessário se fazem cisões de liberdade. Contudo, o cerceamento quando 
interessa ao coletivo é assimilado, mas quando se refere apenas às pessoas, sua absorção não é 
facilmente tolerada. Não é apropriado conjecturar que o interesse tutelado no casamento (e na 
sua extinção) é apenas o da família como instituição - e não da pessoa - porque o interesse 
maior é a felicidade das pessoas envolvidas, e a família inexiste nos domínios da frustração e 
da infelicidade. O dever de cuidado e as exigências legais remanescentes do vínculo 
matrimonial não se confundem com a possibilidade ou não do desvinculo. São questões 
acessórias e assim recebem seu tratamento. 

                  Nos dias atuais a internet, as redes sociais, os bancos de dados, os aparatos de 
segurança e os inúmeros recursos tecnológicos disponíveis transformam a todos em 
personagens públicos e devassados, e ao mesmo tempo anônimos e sem importância, presos 
que se encontram em uma malha complexa de significado e insignificância. Os espaços de 
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privacidade sofrem redução ou transformação, com óbvio comprometimento da intimidade 
das pessoas. Neste contexto, é natural o apego a liberdade que resta. Da crescente e frustrada 
necessidade de emancipação e respeito, o valor da autonomia transcende o discurso e a 
linguagem para a efetiva construção e realização do que nela se contém. Os mecanismos de 
satisfação da necessidade da pessoa moderna por um espaço de intimidade e liberdade, no que 
se refere à sua pessoa e sentimentos (no mínimo), não mais podem ser negados pelo senso 
normativo. 

                  A EC 66/2010 ingressa no ordenamento em um ambiente que lhe é favorável, 
porque imperioso que se possa exercer a autonomia privada nos limites da Constituição, para 
busca da felicidade. 

  

4                DA EMENDA 66/2010 E A AUTONOMIA PRIVADA EXISTENCIAL: 

4.1             SUPREMACIA E FORÇA NORMATIVA DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL 66/2010: 

                  A norma constitucional, muito além de compor um documento político, é norma 
jurídica, cujo conteúdo se materializa e concretiza sem submissão ou dependência ao poder de 
conformação do legislador infraconstitucional. O direito posto na Constituição serve 
diretamente ao ordenamento, com força normativa para modificar, revogar ou introduzir 
preceitos vinculativos e obrigatórios. 

                  As normas constitucionais, e nelas a que resultou da EC 66/2010, são "dotadas de 
imperatividade, que é atributo de todas as normas jurídicas, e sua inobservância há de 
deflagrar os mecanismos próprios de coação, de cumprimento forçado". Já superamos a fase 
de insinceridade constitucional, quando nela dormitava apenas "promessas vagas e exortações 
ao legislador infraconstitucional, sem aplicabilidade direta e imediata".[19] 

                  Assim, como premissa, asseveramos que a Emenda Constitucional n. 66/2010 
goza da supremacia material, não apenas formal, e força normativa que ampara sua aplicação 
direta e imediata. 

                  Toda a legislação infraconstitucional pré-existente a EC 66/2010 deve ser filtrada 
por essa norma constitucional, a fim de compatibilizar-se com ela, sob pena de revogação. Do 
mesmo modo, a legislação que vier a lume depois dela, haverá de estar em harmonia com seu 
alerta e com seu silêncio, sob pena de inconstitucionalidade. No tema Divórcio, a EC 66 passa 
a ser o "critério hermenêutico-guia para interpretar todas as restantes normas do ordenamento 
jurídico (interpretação desde a Constituição)".[20] 

  

4.2             REFLEXOS DA EC 66/2010 NA DOUTRINA DO VÍNCULO E DA 
SOCIEDADE CONJUGAL: 

                  O casamento une e conecta os cônjuges em tantos aspectos, de tantas formas, que é 
difícil descrever todas. Há liames que transparecem interesses de ordem afetiva, social, 
econômica, protetiva, ideológica ou religiosa. As pessoas se casam pelo medo da solidão, pela 
cumplicidade esperada, pela ambição sexual, pelo desejo de procriar, para realizar projetos 
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comuns, pelo ideal de felicidade suposta, pela cultura que exige ou apenas pelo amor que 
afaga. 

                  Qualquer que seja a razão do enlace, o compromisso formalmente assumido pelos 
dois faz um aderir a causa do outro, de forma tão íntima e tão intensa que passam a caminhar 
na mesma direção, no que pretenderam e no que não pretenderam. E por força da garantia e 
comprometimento, ao movimento de ambos se dá o nome de vínculo conjugal. 

                  Vínculo conjugal, portanto, é o compromisso formalizado. 

                  Dentro do vínculo e dependente dele reside a sociedade conjugal que, na 
expressão de Pontes de Miranda, consiste No "fato da vida em comum no domicílio 
conjugal"[21]. A sociedade, portanto, é a visibilidade material do vínculo conjugal no plano 
da realidade fática, e por isso, é tratado pela doutrina como o conjunto de deveres do 
casamento e sua perspectiva patrimonial. 

                  Sociedade conjugal, portanto, é a visibilidade do compromisso. 

                  Tais conceitos têm grande importância no ordenamento porque demarcaram a 
conseqüência da separação - aliada e definida como rompimento da sociedade conjugal sem 
prejuízo do vínculo - e o efeito da morte ou divórcio no casamento - que agiam na ruptura do 
vínculo conjugal, esgotando a derradeira conexão entre os cônjuges. 

                  É de se indagar, olhos postos no novo paradigma, se os conceitos ainda possuem 
utilidade no ordenamento jurídico após o advento da EC 66/2010. 

                  A resposta é positiva, e não se trata de mero academismo nostálgico. Ocorre que a 
não recepção da separação pelo legislador constituinte retirou dela sua tutela jurídica, mas a 
sociedade conjugal ainda pode perecer com manutenção do vínculo pelo menos em duas 
hipóteses: nos casos de separação de corpos formalizada em Juízo, e, nos casos de separação 
de fato sem formalização pelas partes. 

                  Em ambos os casos, cessam os deveres conjugais, bem como o regime de bens, ou 
seja, extingue-se a sociedade conjugal, mas resta incólume o vínculo conjugal. 

  

  

4.3             A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO PELO DIVÓRCIO: 

                  A dissolução do vínculo conjugal pelo divórcio não é novidade da EC 66/2010. 
Essa realidade foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro há mais de trinta anos pela 
EC 09/1977, regulamentada pela Lei 6.515/1977, e desde então, tem sofrido alterações e 
ajustes para sua efetividade e conformação com as normas constitucionais.[22] 

                  A EC 66/2010 não introduziu texto novo no § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal de 1.988, pelo contrário, subtraiu dele expressões que constavam da redação original. 

                  As novidades oriundas da EC 66/2010 acompanham a tendência que se mostrou 
crescente e irreversível no sentido de ampliar e modernizar o instituto do divórcio, libertando-
o de suas amarras históricas. Localizam-se, essencialmente, em dois pontos centrais: 
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eliminação de tempo decorrido para sua realização, e, eliminação de prévia separação como 
pressuposto para o rompimento do vínculo. 

                  A classificação doutrinária do divórcio litigioso ou consensual perde grande de seu 
significado dogmático. O divórcio consensual será aquele perquirido por ambos os cônjuges 
de forma amigável, e o litigioso por apenas um deles em face do outro, que não manifesta o 
mesmo interesse. Em qualquer caso, porém, não há defesa possível para o desiderato de se 
divorciar, constituindo este um direito potestativo de quem o pretende. O litígio, 
eventualmente, pode se estabelecer em questões paralelas ao rompimento do vínculo como 
partilha de bens, alimentos, guarda dos filhos, etc, não mais sobre a pretensão central do 
rompimento do vínculo pelo divórcio. 

                  A repercussão no plano prático consiste, em se tratando de divórcio consensual, na 
abertura das portas do cartório de notas para a lavratura do divórcio por escritura pública nos 
termos da Lei 11.441/2007.[23] 

  

4.3.1          ELIMINAÇÃO DO PRAZO DE DOIS ANOS DE SEPARAÇÃO DE FATO 
PARA O DIVÓRCIO: 

                  A nova redação do § 6º do art. 226 da Constituição Federal de 1.988, eliminou a 
exigência de "comprovada separação de fato por mais de dois anos" constante do texto 
original. 

                  A separação de fato compreende circunstância em que os cônjuges, embora 
mantenham o liame formal do casamento, romperam deliberadamente com os deveres que 
materializam o matrimônio no plano fático.  

                  O casamento somente subsiste no assento indelével lançado pelo registrador civil 
ou nos caracteres insossos da certidão de casamento. Não retrata mais uma relação familiar ou 
de afeto. É uma sombra, um triz, um equívoco ou uma lembrança. Não existe mais, enfim. 
Tanto é verdade que o ordenamento não mais exige o dever de fidelidade de quem se encontra 
separado de fato, porque autoriza a união estável com outrem. Cessam os deveres de 
coabitação e os efeitos do regime de bens. 

                  O decurso do prazo de dois anos completos de separação de fato como requisito 
para a propositura do chamado Divórcio Direto sustentava-se na expectativa do legislador 
que, neste lapso relativamente longo, os cônjuges revissem suas posições, se reconciliassem e 
retomassem o casamento. O ordenamento jurídico prefere que continuem sócios e 
companheiros por toda a vida. 

                  Registre-se que, desde a Lei 7.841/1.989 - que compatibilizou a legislação 
infraconstitucional à Constituição de 1.988 - não mais se exige prova de culpa para o decreto 
do divórcio. Bastava a prova do decurso do prazo. 

                  Com a retirada do texto constitucional da exigência de prazo, o divórcio passa a 
não mais depender deste requisito objetivo para sua possibilidade. As normas 
infraconstitucionais, neste particular, foram revogadas pela nova redação do 6º do art. 226. 

                  No sentido da inexigibilidade de prévia separação de fato como requisito para o 
divórcio alinha-se valiosa doutrina, dentre outros, Álvaro Villaça de Azevedo[24], Zeno 
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Veloso[25], Rodrigo da Cunha Pereira [26], Maria Berenice dias [27] e Dimas Messias de 
Carvalho[28]. A propósito, a afirmação de Pablo Stolze e Rodrigo Pamplona: 

... o divórcio passa a caracterizar-se, portanto, como um simples direito potestativo a ser 
exercido por qualquer dos cônjuges, independentemente da fluência de prazo de separação de 
fato ou de qualquer outra circunstância indicativa da falência da vida em comum.[29] 

                  Até mesmo quem defende a subsistência da separação no ordenamento 
compreende o desaparecimento dos prazos: 

De acordo com a nova redação do § 6º do art. 226 da Constituição Federal de 1988, "o 
casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio". Portanto, hodiernamente, não se discute 
mais o fato de o marido e/ou a mulher poderem pedir, diretamente, o divórcio, simplesmente 
fazendo uso da autonomia privada, sem qualquer prazo ou condição. Não se contesta que, 
agora, o divórcio possa ser concedido sem separação judicial ou extrajudicial e sem separação 
de fato prévias.[30] 

  

  

4.3.2          ELIMINAÇÃO DE PRÉVIA SEPARAÇÂO COMO REQUISITO PARA O 
DIVÓRCIO: 

                  O constituinte derivado concentrou no Divórcio o único caminho para dissolução 
da sociedade e do vínculo conjugal, retirando a tutela da separação do ordenamento jurídico. 

                  Há muito que o modelo dual para definitivo rompimento do casamento - primeiro 
a separação e depois o divórcio - vinha sofrendo erosão de sentido e provocando a antipatia da 
doutrina. A utilidade da separação era rarefeita porque não solucionava em definitiva os 
dramas de casamentos fracassados. Pelo contrário, poderia eternizar o sofrimento ao manter 
um grilhão de ódio chancelado pela Lei, não permitindo que os separados tivessem a 
oportunidade de um novo matrimônio, limitação que "afronta o pleno exercício à 
liberdade".[31] 

                  Com a nova redação do § 6º do art. 226, o divórcio passa a ser possível sem o 
requisito da prévia separação formalizada, circunstância que asfixia esse instituto. Na forma 
como sustentado nesta obra, a força normativa da EC 66/2010 revoga a legislação 
infraconstitucional que se refere à exigência de prévia separação formalizada. 

                  A doutrina em construção já emerge majoritária no sentido da insubsistência da 
separação prévia. Transcrevemos, pela sua autoridade, as palavras de Zeno Veloso, segundo o 
qual,    

É óbvio que não se pode dar a este preceito uma interpretação angusta, miúda, acanhada, 
tomando por base, somente, a expressão verbal da norma. Evidentemente, a EC 66/10 não 
quis tão somente estabelecer que o divórcio, agora, pode ser obtido sem mais prazo algum, 
sem que se tenha de alegar alguma causa, nem apontar qualquer motivo, e sem ter de ser 
antecedido de uma separação de direito, ou de uma separação de corpos que tenha durado 
mais de dois anos. Seria até importante, mas seria pouco e muito pouco se fosse só isso. 
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Quis o legislador constitucional - e deliberadamente, confessadamente quis - que a dissolução 
da sociedade conjugal e a extinção do vínculo matrimonial ocorram pelo divórcio, que passou 
a ser, então, o instituto jurídico único e bastante para resolver as questões matrimoniais que 
levam ao fim do relacionamento do casal. [32] 

  

                  Na mesma linha, José Fernando Simão argumenta que "com a aprovação da PEC, 
fica definitivamente banida do sistema a separação de direito, seja ela judicial (arts. 1.571 e 
ss. do CC) ou extrajudicial (Lei nº 11.441/07)" e fundamenta sua posição aduzindo que 
"depois da introdução do divórcio no Brasil em 1977, a separação de direito (primeiramente a 
judicial e depois a extrajudicial) passou a ser um meio para o fim do casamento e não um fim 
em si", e mais: 

A compreensão da separação judicial (e após 2007 a extrajudicial) como mero ato 
preparatório para o divórcio seguia uma lógica: a previsão do art. 226, § 6º, da Constituição, 
que não permitia o divórcio aos cônjuges que, após o casamento, assim o decidissem. 

(...) 

E o que mudou com a edição da Emenda nº 66? Mudou o valor contido na norma 
constitucional. Os prazos impostos na Constituição para que se evitasse um fim "precipitado e 
impensado" do casamento desaparecem do sistema, emancipando o cidadão brasileiro, que 
terá direito de se casar em um dia e de se arrepender no dia seguinte. 

Diante da mudança do valor constitucional, o fim divórcio pode ser atingido sem o meio 
separação judicial ou extrajudicial, que desaparece do sistema por ser incompatível com o 
novo valor da norma constitucional.[33] 

                  No mesmo sentido, dentre outros, Álvaro Villaça de Azevedo[34], Rodrigo da 
Cunha Pereira[35], Maria Berenice dias[36], Dimas Messias de Carvalho[37] e Pablo Stolze e 
Rodrigo Pamplona[38]. 

  

4.3.3          DA INSUBSISTÊNCIA DO INSTITUTO DA SEPARAÇÃO NO 
ORDENAMENTO: 

                  Nos termos da Legislação infraconstitucional a sociedade conjugal pode terminar 
pela separação judicial se um dos cônjuges imputar "ao outro qualquer ato que importe grave 
violação dos deveres do casamento", ou mediante prova de "ruptura da vida em comum há 
mais de um ano", ou ainda, se o "outro estiver acometido de doença mental grave", posterior 
ao casamento "desde que, após uma duração de dois anos, a enfermidade tenha sido 
reconhecida de cura improvável" (CC/2002, art. 1.572, §§ 1º e 2º). Em qualquer caso, a 
separação deve se sustentar, além dos requisitos objetivos, nos subjetivos de insuportabilidade 
da vida em comum ou impossibilidade de reconciliação. 

                  Os motivos relacionados com violação dos deveres do casamento 
ou  caracterizadores da impossibilidade da comunhão de vida, podem redundar no que a 
doutrina denomina de separação-sanção e compreendem as seguintes condutas: a) adultério - 
violação do dever de fidelidade recíproca; b) tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, 
condutas que negam o dever de respeito à integridade física e moral do outro, bem como 
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desprezo pelos deveres de consideração e assistência mútuas; c) abandono voluntário do lar 
conjugal, durante um ano contínuo, violando o dever de vida em comum no domicílio 
conjugal; d) a condenação de um dos cônjuges por crime infamante; e, e) a conduta 
desonrosa, conceito indeterminado. Além das hipóteses expressamente previstas, o legislador 
estabelece que "o juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade 
da vida em comum" (CC/2002, art. 1.566). 

                  A ruptura da vida em comum compreende a separação-falência, e se caracteriza 
pelo decurso de um ano e pela impossibilidade de reconstituição da vida em comum. Há perda 
da conjugalidade ou convivência como marido e mulher, e desaparecimento do afeto que 
funda o casamento. A doutrina tem entendido que não é necessário o afastamento físico[39], 
mas certamente não se pode olvidar do afastamento moral. 

                  Por fim, a separação-remédio autoriza o cônjuge pedir a separação judicial quando 
o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne 
impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de dois anos, a 
enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Nesse caso, "reverterão ao cônjuge 
enfermo, que não houver pedido a separação judicial, os remanescentes dos bens que levou 
para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a meação dos adquiridos na 
constância da sociedade conjugal" (CC, art. 1.572 e §§). 

                  Em qualquer das hipóteses descritas - separação sanção, falência ou remédio - a 
procedência do pedido está adstrita à comprovação do fato objetivo e serve de fundamento 
para a dissolução da sociedade conjugal, realidade coerente com o sistema anterior à Emenda 
Constitucional 66/2010. 

                  Tais fundamentos não são exigidos para o rompimento do vínculo, e não o eram 
antes da EC 66/2010. O divórcio exigia apenas o decurso do tempo, seja da separação 
formalizada, seja da separação de fato. 

                  Assim, não havendo mais tutela jurídica para a separação não consensual, todos os 
motivos que a sustentavam caem no vazio. Não há de se falar em aproveitamento dos mesmos 
para a hipótese de divórcio. 

                  Apenas o divórcio é direito potestativo, ou seja, um dos cônjuges não pode 
compelir o outro a dissolver a sociedade conjugal apenas, se o outro desejar dissolver o 
vínculo. 

  

4.4             O ESVAZIAMENTO DA CULPA PARA DISSOLUÇAO DO 
CASAMENTO: 

                  A investigação e condenação de um dos cônjuges como culpado aparente pela 
dissolução do casamento orientou durante muito tempo o processo de separação na legislação 
brasileira. De outro lado, outro cônjuge desempenhava o papel de inocente aparente. As 
acusações trocadas tinham o desiderato de identificar o maior culpado no fim de uma relação 
que já era morta, sob pena de, não havendo transgressor, a separação se mostrava inviável. 

                  A pessoa, em estado de sofrimento, devia comparecer em juízo, trazendo consigo 
os restos do amor[40], para expor sua dor e as razões que entendia possuir, confrontando com 
a dor a as razões do outro, ambos nus aos olhos reprovadores do Estado-juiz, cujo dever 
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funcional não permitia respeitar a intimidade ou dignidade dos protagonistas do casamento 
fracassado. 

                  Embora para o desquite, e depois para a separação, a culpa sempre foi tida como 
elemento determinante, no que se refere ao divórcio, a exigência de prova de culpa perdurou 
por pouco mais de dez anos em nosso ordenamento. A redação original do caput do art. 40 da 
Lei 6.515/77 estabelecia que "no caso de separação de fato, com início anterior a 28 de junho 
de 1977, e desde que completados 5 (cinco) anos" poderia ser promovida ação de divórcio, na 
qual se deveria provar "o decurso do tempo da separação e a sua causa." No § 1º do mesmo 
art. 40, o legislador determinava que o divórcio com base no art. 40, só poderia "ser fundado 
nas mesmas causas previstas nos artigos 4º e 5º e seus parágrafos." Tais causas 
consubstanciavam as condutas desonrosas, atos que importassem em grave violação dos 
deveres do casamento e tornassem insuportável a vida em comum, a ruptura da vida em 
comum e a doença mental grave manifestada após o casamento. 

                  Foi a Lei 7.841 de 17 de outubro de 1989 que deixou de exigir prova de culpa na 
modalidade do divórcio direto ao revogar o § 1º do art. 40 da Lei n. 6.515/1.977. Subsistiu, no 
entanto, a exigência de prova da culpa para a separação. 

  

                  Desde que foi regulamentada a dissolução da sociedade conjugal no ordenamento 
jurídico brasileiro - primeiro como desquite, depois como separação judicial - que a atribuição 
de culpa de um em desfavor do outro foi fincada no meio do caminho, como requisito para 
procedência da ação litigiosa. 

                  E muitas foram as vozes levantadas contra esta desarrazoada exigência. O mestre 
João Baptista Villela já alertada que "vício seríssimo da lei é o de ainda se estruturar sobre o 
velho e decadente princípio da culpa", evidenciando a atraso que a Lei 6.515/77, neste 
particular, chancelava: 

De um lado, não cabe ao Estado intervir na intimidade do casal para investigar quem é 
culpado e quem é inocente nesta ou naquela dificuldade supostamente invencível. Depois, 
haverá algo de mais presunçoso que se crer capaz de fazê-lo? Dizer quem é culpado e quem 
não o é, quando se trata de um relacionamento personalíssimo, íntimo e fortemente interativo 
como é o conjugal, chegaria a ser pedante, se antes disso não fosse sumamente ridículo. Nem 
os cônjuges, eles próprios, terão muitas vezes a consciência precisa de onde reside a causa de 
seu malogro, quase sempre envolta da obscuridade que, em maior ou menor grau, impregna 
todas as ações humanas".[41] 

                  Além de inócuo, perseguir o culpado é um exercício de incoerência. Na crítica de 
Maria Berenice Dias o ordenamento deve trilhar o caminho de sistemas que admitem a 
dissolução sem identificar o responsável pelo fim do casamento "seja porque é difícil atribuir 
a apenas um dos cônjuges a responsabilidade pelo fim do vínculo afetivo, seja porque é 
absolutamente indevida a intromissão do Estado na intimidade da vida das pessoas".[42] 
Carlos Roberto Gonçalves, argumenta a incoerência do sistema que exige prova da culpa mas 
facilita "a dissolução do casamento mediante a simples prova de um ano ininterrupto de 
separação de fato, sem qualquer indagação sobre a culpa". E permite "o divórcio direto com o 
preenchimento de um único pressuposto: o transcurso do prazo de dois anos ininterruptos de 
separação de fato".[43] 
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                  Para Rolf Madaleno, "já de longa data tem se mostrado débil e inútil o esforço 
processual que pesquisa a gênese culposa da falência conjugal", porque" todo o "superado 
culto à causa culposa de final de casamento só tem servido para aumentar amarguras, tristezas 
e humilhações": 

 Aconselha o bom senso de hoje, o descarte investigativo de qualquer razão que pudesse 
provocar uma decisão culposa de liquidação da sociedade conjugal, pois este hábito do exame 
da culpa só se presta para uma tola dramatização da separação, alargando desnecessariamente 
as tensões familiares, dinamitando qualquer resquício que pudesse sobrar, de uma 
imprescindível áurea de harmonia e diálogo familiar."[44] 

  

                  Realçando a violação de princípios constitucionais, Cristiano Farias e Nelson 
Rosenvald sustentam que 

admitir a perquirição sobre a culpa, nas dissoluções de casamento, atenta contra valores 
fundamentais da ordem constitucional vigente, como a dignidade da pessoa humana (CF/88, 
art. 1º, III), o direito à vida privada e à intimidade (CF/88, art. 5º, V, X e XII), o direito à 
solidariedade social (CF/88, arts. 3º e 5º).[45] 

                  Em lugar da culpa, viceja na doutrina e jurisprudência a teoria da deterioração 
factual. Sustenta Joáo Baptista Vilella que "a mais significativa evolução, que se processa 
hoje no mundo, em matéria de divórcio, é o abandono do princípio de culpa 
(Verschuldensprinzip) em favor do princípio da deterioração factual (Zerrüttugsprinzip)".[46] 

                  Esta tendência, aliás, foi identificada - e criticada - por Pontes de Miranda. Apesar 
da contundência da crítica, o autor registra a postura de tribunais que, não encontrando razões 
no conjunto probatório da culpa para a procedência de ações de separação ou divórcio, ainda 
assim as julgavam procedentes pelo fundamento que não ser possível a permanência da 
sociedade conjugal: 

                  A doutrina e jurisprudência demonstram bem a tendência de abandono da culpa 
como causa de separação. Antônio Cezar Peluso alerta que 

"as legislações contemporâneas apresentam uma como que tendência de supremacia do 
princípio da ruptura sobre o princípio da culpa, ou, até, de abolição completa do princípio da 
culpa, em favor do princípio da ruptura."[47] 

                  Nem todas as manifestações contrárias ä culpa foram capazes de demover o 
legislador de 2002 para que retirasse do código a exigência deste requisito para a dissolução 
do casamento. 

                  Contudo, um poderoso reflexo da EC 66/2010 reside no abandono da discussão de 
causa ou culpa para a dissolução do casamento uma vez que concentrou no divórcio a via da 
dissolução inter vivos, e este, não carece de causa ou pesquisa de culpa para fazer valer seus 
efeitos. 

                  Nesse sentido, acordes Álvaro Villaça de Azevedo[48], Zeno Veloso[49], Maria 
Berenice dias[50], José Fernando Simão[51], Dimas Messias de Carvalho[52], Pablo Stolze e 
Rodrigo Pamplona[53] e a conclusão de Rodrigo da Cunha Pereira, para quem "substituir o 
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discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade significa a possibilidade do sujeito 
deparar-se consigo mesmo e entender o próprio desamparo" e mais adiante: 

A nova redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, consolidando a evolução 
doutrinária e jurisprudencial ao eliminar a possibilidade da discussão da culpa pelo fim de um 
casamento, instala um novo ciclo na historio do direito de família no Brasil e propicia a 
compreensão de que não é necessário fazer do fim do amor uma tragédia, ou pelo menos uma 
tragédia judicial.[54] 

  

5                CONCLUSÃO: 

É de se concluir que a EC 66/2010 é poderoso instrumento de na reescrita do direito de 
família, homenageando a autonomia privada existencial ao se permitir que as pessoas possam 
exercer sua autodeterminação na dissolução do casamento, como o fazem na sua construção. 
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RESUMO 
O regime de bens denominado participação final nos aquestos, introduzido no Código Civil de 
2002 em lugar do obsoleto dotal, como toda novidade, desperta curiosidade e receios vários, 
concentrando-se as principais críticas na existência de lacunas na legislação brasileira, assim 
também quanto às dificuldades de composição dos aquestos partilháveis e respectivas 
avaliações. Tantos e tão severos julgamentos se fizeram ao novo regime que há projeto de lei 
buscando suprimi-lo do ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, o regime de participação 
final nos aquestos é o supletivo legal nos Códigos de Quebec, da Alemanha, Suécia, Noruega, 
Dinamarca e da Costa Rica, sendo ainda previsto como convencional em diversos países 
(França, Espanha, Chile, etc.). O presente estudo, sem pretensão de esgotar o tema, propõe-se 
a sugerir soluções para as dificuldades mais apontadas pela doutrina, valendo-se do princípio 
da liberdade de pactuar para identificar critérios de aplicação do regime de participação final 
nos aquestos, com amparo no Direito Comparado. 
PALAVRAS-CHAVE: REGIME DA PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS; 
LIQUIDAÇÃO DO REGIME; LIBERDADE DE PACTUAR; DIREITO COMPARADO. 
 
RESUME 
Le régime matrimonial de propriété appelé “participation aux acquêts”, introduit dans le Code 
civil de 2002 en remplacement de la dotation obsolète, comme toute nouveauté, suscite la 
curiosité et de nombreuses craintes, en concentrant les principales critiques sur l’existence de 
lacunes dans la législation brésilienne, et également sur les difficultés de composition du 
partage conjugable et de leur respective évaluation. Si nombreux et si sévères ont été les 
jugements apportés au nouveau régime, qu’un projet de loi vise à l’abolir du système 
juridique brésilien. Toutefois, le régime du participation aux acquêts est le supplétif légal dans 
le code juridique au Québec, en Allemagne, Suède, Norvège, Danemark et au Costa Rica, et 
est également considéré comme conventionnel dans plusieurs pays (France, Espagne, Chili, 
etc.). Cette étude, sans la prétention d'épuiser le sujet, suggère des solutions aux problèmes les 
plus fréquemment cités par la doctrine, en s'appuyant sur le principe de la liberté de 
concertation pour identifier les critères d'application du régime du participation aux acquêts, 
avec le soutien du Droit Comparé. 
MOT-CLES: DU RÉGIME DE PARTICIPATIONS AUX ACQUÊTS; LA LIQUIDATION 
DU REGIME; LA LIBERTÉ DE CHOIX; LE DROIT COMPARÉ. 
 
 

Sumário: Introdução. 1. Origens e antecedentes históricos. 2. Funcionamento. 

2.1 Composição dos patrimônios. 2.2 Composse e Gestão dos bens. 2.3 Proteção ao 
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direito expectativo de crédito. 2.4 Presunções de titularidade dos aquestos. 3. Dissolução 

e liquidação do regime. 3.1 Termo final e causas da extinção do regime. 3.2 Cálculo do 

crédito de participação. 3.2.1 Cálculo do patrimônio inicial ou originário. 3.2.2 Cálculo 

do patrimônio final. 3.2.3 Cálculo do crédito de participação. 3.2.4 Pagamento do crédito 

de participação. 4. Síntese das críticas e reais problemas. 5. Propostas de soluções: a 

liberdade de pactuar. 6. A arbitragem como forma de solução de conflitos na aplicação 

do regime. 7. Conclusões. 

  

Introdução 

  

O casamento traz enormes mudanças para quem o contrai, pois, a partir da sua 

celebração, põe-se em prática um projeto que envolve não só a vida íntima das pessoas, como 

também sua atividade profissional e seus bens.  

O Código Civil de 2002 adota metodologia diversa do anterior, ao regulamentar, 

separadamente, os efeitos pessoais (Título I) e os patrimoniais (Título II) do casamento. 

Situado entre os efeitos patrimoniais está a entrada em vigor do regime de bens (art. 1.639, § 

1º, do CC). 

Regime de bens pode ser entendido como o conjunto de regras que visa a disciplinar 

as relações patrimoniais entre marido e mulher, relativas à propriedade, disponibilidade, 

administração, gozo de seus bens e responsabilidade pelas dívidas e bases de liquidação do 

regime. 

Dentre os quatro regimes-tipo ou convencionais trazidos pelo Código Civil, o regime 

da participação final nos aqüestos está regulamentado nos art. 1.672 a 1.686. Tratando-se de 

um regime convencional, os futuros cônjuges devem elaborar pacto antenupcial para se 

submeterem às suas regras. 

            Em virtude das inúmeras críticas que o regime vem recebendo no Brasil, 

corre-se o risco de cair em completo desuso. Entretanto, tratando-se do regime supletivo legal 

de diversos países, especialmente Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca e da Costa Rica, 

sendo ainda previsto como convencional em diversos países (França, Espanha, Chile, etc.), 

acredita-se que a sua importância está sendo sub-valorizada no Brasil, por uma ausência de 

pesquisa aprofundada e direcionada à sua correta aplicação, já que tal regime foi concebido, 

em princípio, para atender a situações especiais, dirigindo-se aos cônjuges que exercem 

atividades empresárias distintas, pela liberdade que confere na administração e disposição dos 

bens durante o casamento, bem como pelos obstáculos que impõe a interferências nas 
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sociedades das quais participam, protegendo-os de eventual partilha judicial envolvendo 

direitos societários. 

  

  

1. Origens e antecedentes históricos 

  

Paulo Lôbo anota que o regime de participação final nos aquestos tem origem 

controvertida: para alguns é húngara, com a Lei do Casamento de 1824; ou é costarriquenha, 

com o Código Civil de 1888.[1] Onde quer que tenha surgido, fato é que tal regime exerceu 

forte sedução nos países nórdicos e germânicos, no início do século XX, tendo sido por 

grande parte deles adotado como regime supletivo legal. 

Na Suécia, recebeu o nome de “regime de bens matrimoniais” e foi instituído como 

regime legal em 1920. Em seguida, vários países nórdicos o adotaram como regime legal, tal 

como a Dinamarca e a Noruega.[2] 

Segundo Miguel Reale, na Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código Civil, 

“trata-se, efetivamente, de contribuição original, que tem alguns pontos de contato com o 

estabelecido pela lei que entrou em vigor em Quebec, em julho de 1970”. [3] 

Em Quebec, onde praticamente a metade dos casais não firma pacto antenupcial, o 

regime é o supletivo legal e recebeu a denominação de “sociedade de aquestos”. 

Além de Quebec, o regime de participação final nos aquestos também foi adotado 

como supletivo na Costa Rica, com a entrada em vigor do Código da Família, em 1974. 

Na Alemanha denomina-se “comunhão dos aquestos” e foi adotado como supletivo 

legal em substituição à separação de bens, em decorrência de um clamor pela efetivação da 

igualdade entre os cônjuges. A mudança no BGB introduziu-se pela Lei da Igualdade de 

Direitos, vigente desde 1958. Todavia, a expressão “comunhão de aquestos” é imprecisa, e 

por isso bastante criticada, pois não se dá exatamente uma comunhão patrimonial, mas, ao 

contrário, os patrimônios permanecem separados, na vigência do regime e também na sua 

dissolução. O regime faz nascer para os cônjuges o direito a um crédito, como se demonstrará 

a seguir, e não à co-titularidade do direito de propriedade. 

Outros países adotaram o regime, dando-lhe, todavia, o caráter convencional, tal como 

a Espanha – com o advento do Código Civil de 1981 - e Chile, onde o regime foi introduzido 

pela Lei nº 19.335 de 1995, no Código Civil Chileno. 

Na França, o regime foi instituído pela reforma ocorrida em 1965 no Código 

Napoleônico, que sofreu modificações em 1985. Entretanto, já merecia aprofundado estudo 

comparativo pela doutrina francesa, desde o início do século XX, como possível substituto de 
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um antiquado regime chamado de communauté de meubles et acquêts.[4] Para os franceses, o 

regime de participação final nos aquestos foi adotado como um regime equilibrado, entre dois 

regimes extremistas, quais sejam, o da separação, considerado injusto quando um dos 

cônjuges abdica de carreira profissional para se dedicar exclusivamente à família, e o da 

comunhão de bens, que geralmente expõe o cônjuge aos riscos dos negócios do outro. 

Atualmente, a França prevê três tipos diferentes de regimes de bens: o regime de comunhão, o 

regime de separação de bens e o regime de participação nos aquestos. 

  

2. Funcionamento 

  

O objetivo da participação final nos aquestos é o de oferecer aos casais a possibilidade 

de combinar o desejo de independência e igualdade entre os cônjuges, com a participação 

recíproca nos acréscimos patrimoniais adquiridos durante o casamento. Esse caráter híbrido 

ou misto é a sua característica principal. 

Mantêm-se, independentes e exclusivas, a administração, a disposição e a fruição dos 

bens durante o casamento. Por essa razão, foi classificado, na França, como um regime de 

natureza separatista. 

Em outros termos, seu mérito é o de tentar combinar as vantagens dos regimes da 

comunhão e o da separação. Para os cônjuges que buscam independência ou pretendem 

mutuamente evitar os riscos e interferências no seu exercício profissional, o regime de 

participação final nos aquestos funciona, durante o casamento, à semelhança da separação de 

bens. No momento da dissolução do regime, enquanto o regime de separação de bens priva o 

cônjuge de participar dos resultados patrimoniais do outro cônjuge, o regime em estudo os 

associa se o resultado é positivo e não os obriga a contribuir se o resultado é negativo. 

Nesse ponto, vale chamar atenção para a confusão encontrada em alguns autores 

brasileiros ao afirmarem que os bens adquiridos na constância do casamento “tornam-se 

comuns”[5], no momento de sua dissolução. Na verdade, as regras da comunhão parcial de 

bens são aplicadas para o cálculo do direito à participação recíproca no enriquecimento dos 

cônjuges, o que não quer dizer que os aquestos passam a ser comuns. 

A doutrina francesa chama a atenção para possíveis conseqüências mais favoráveis aos 

cônjuges que adotam esse regime. Por exemplo, um cônjuge proprietário de quotas de uma 

sociedade empresária, subscritas e integralizadas antes do casamento, consegue desenvolver a 

sua atividade empresarial em virtude da privação do consorte, que sacrifica a sua vida 

profissional para se dedicar exclusivamente aos afazeres domésticos: na liquidação do regime 

de participação final nos aquestos, é partilhada a mais-valia, enquanto que na comunhão, a 
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participação societária é incomunicável, porque constitui bem particular e não dá ao outro 

cônjuge direito de indenização ou recompensa.[6]    

Em outros termos, em contrapartida à independência garantida durante a comunhão de 

vida, eventual dissolução do casamento dará ensejo à participação do cônjuge no 

enriquecimento do outro, assumindo regras muito parecidas àquelas dispensadas ao regime da 

comunhão parcial, a fim de corrigir um dos maiores inconvenientes do regime de separação 

de bens, qual seja, o de deixar desamparado o cônjuge que não exerceu atividade remunerada 

ou que converteu todos os rendimentos do próprio trabalho no sustento da família, ao invés de 

convertê-los em bens duráveis. Neste caso, a compensação dos aquestos tem nítido caráter de 

assistência social. 

  

2.1 Composição dos Patrimônios 

  

Nesse regime existem os bens particulares ou próprios, que, nos termos do art. 1672 e 

1.673 do Código Civil Brasileiro em vigor, são todos os bens adquiridos antes e durante o 

casamento, por título gratuito ou oneroso. 

Ou seja, não existem bens comuns, apenas bens particulares: eventuais bens 

adquiridos pelo trabalho conjunto inauguram um condomínio igualitário entre os cônjuges 

(art. 1.679) e não se submetem ao estatuto conferido aos bens comuns. 

            No mesmo sentido, não existe passivo comum, pois cada cônjuge mantém-se 

integral e exclusivamente responsável por suas dívidas, com exceção apenas das dívidas 

contraídas em benefício da economia doméstica, em obediência ao disposto no art. 1.644 do 

Código Civil. 

Na Alemanha, o regime de bens da comunhão de aquestos também mantém os 

patrimônios dos cônjuges separados durante o casamento (§1363 al. 2 frase 1 do BGB). 

Igualmente, todos os demais países que adotaram o regime: França (art. 1569 do Código 

Civil); Chile (art. 1792-2, do Código Civil) e Quebec (art. 448 do Código Civil). 

  

2.2 Composse e Gestão dos Bens  

  

            Enquanto perdurar a comunhão de vida, os cônjuges têm a composse da 

moradia e dos bens móveis que a guarnecem, inclusive para fins de impenhorabilidade (Lei nº 

8.009, de 1990). 

Wilfried Schlüter, comentando a legislação alemã, explica que as relações de posse na 

participação final nos aquestos não difere dos regimes convencionais, pois, enquanto durar a 
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convivência conjugal haverá a composse da moradia conjugal e dos bens regularmente 

utilizados em conjunto. Eles somente têm posse exclusiva das coisas relativas ao seu uso 

pessoal.[7]   

Quanto aos demais bens, não apenas a posse, mas também a administração são 

exclusivas do respectivo titular. Nesse sentido, o Código Civil Brasileiro (art. 1.673, 

parágrafo único) preceitua que “a administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que 

os poderá livremente alienar, se forem móveis.” Ou seja, cada um pode alienar (doar, vender, 

permutar, dar em pagamento, gravar de ônus real) os bens móveis, ainda que se presumam 

adquiridos durante o casamento (art. 1.674). 

Conquanto os bens imóveis sejam de propriedade do cônjuge cujo nome constar do 

registro (art. 1.681), o legislador brasileiro preferiu limitar o princípio de liberdade de 

administração, ao exigir a outorga conjugal para a alienação desses bens.[8] Se a recusa for 

injustificada, poderá haver o suprimento judicial (art. 1.648). Isso porque o Código Civil 

brasileiro possui um sistema interno que prioriza a segurança jurídica na transmissão de 

imóveis, da mesma forma que privilegia a proteção ao direito à moradia e à família, 

permitindo a fiscalização pelo cônjuge, quando se tratar de disposição de bem de raiz pelo 

outro. 

Ou seja, durante o casamento, o regime funciona como se os cônjuges fossem casados 

sob o regime de separação de bens, submetendo-se às mesmas exceções e deveres dispostos 

das “Disposições Gerais”. 

No entanto, é possível que os cônjuges convencionem, no pacto antenupcial, a livre 

disposição dos bens particulares, sejam eles móveis ou imóveis (art. 1.656). 

O mesmo cuidado não é observado em outros países. 

O Código Civil de Quebec estipula, em seu art. 461: “Cada cônjuge tem a 

administração, o gozo e a livre disposição de seus bens próprios e de seus aquestos”.[9] Evita-

se, no art. 462 do mencionado Código, apenas a disposição a título gratuito dos bens, móveis 

ou imóveis, adquiridos na constância do casamento, com exceção daqueles de pequeno valor. 

Por sua vez, na Alemanha, cada cônjuge também administra o seu patrimônio de 

forma autônoma, nos termos do §1364 do BGB. O cônjuge apenas necessitará da autorização 

do outro cônjuge, nas disposições sobre o patrimônio total (§1365) e nas disposições sobre 

bens da economia doméstica (§1369). 

O Código Civil francês estipula a livre administração, fruição e disposição dos bens 

particulares, sem distinguir se os bens foram adquiridos antes do casamento ou na sua 

constância, se a título gratuito ou oneroso. O art. 1569 estabelece que: “Durante o casamento, 
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esse regime funciona como se os cônjuges fossem casados sob o regime de separação de bens. 

(...)”.[10] 

No Brasil, pode-se interpretar como na maioria dos países mencionados, entendendo-

se haver a composse da moradia. Os bens que guarnecem a moradia, perante terceiros, sofrem 

incidência do previsto no art. 1680 do Código Civil.[11] No entanto, entre os consortes, a 

comunhão plena de vida configurará composse e, em regra, quanto aos móveis, presumem-se 

proprietários os possuidores. Ou seja, salvo prova em contrário, restará caracterizado o 

condomínio. 

Quanto aos demais bens, durante o casamento e a vigência da participação final nos 

aquestos, são aplicadas as normas relativas à separação de bens. 

  

2.3 Da proteção ao direito expectativo de crédito 

             

No regime de participação final nos aquestos, a autonomia na administração dos bens 

encontra um limite comum a praticamente todos os países que o adotaram, em virtude do 

direito de participação do cônjuge no enriquecimento do outro. 

Pretendendo evitar a intromissão de um terceiro nas relações patrimoniais entre os 

cônjuges, o legislador brasileiro proibiu, no art. 1.682,  a renúncia, a cessão e a penhora do 

direito à meação. 

Na Alemanha, nenhum cônjuge pode obrigar-se, antes do término do regime de bens, a 

dispor da pretensão de compensação (§1378 al. 3 frase 3 do BGB). Na França, dispõe o art. 

1569 : “(...) O direito de participar dos aquestos não poderá ser cedido enquanto o regime não 

estiver extinto”[12]. 

Existem outras regras aplicadas no momento da dissolução do regime que exercem 

influência direta da administração dos bens dos cônjuges. Tratando-se de mera expectativa de 

direito, o legislador buscou proteger o direito do cônjuge de receber compensação 

proporcional ao enriquecimento do outro, pois a autonomia na administração e, quiçá, na 

disposição de bens imóveis, poderia dar ensejo a abuso de direito, gerando prejuízo ao 

inocente. 

Assim, o art. 1.675 do Código Civil Brasileiro preceitua que “o valor das doações 

feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro” serão computadas no 

cálculo dos aquestos.  Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou 

por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável, por valor equivalente ao da época da 

dissolução. 
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Destina-se o art. 1.675 apenas às hipóteses de doações de bens móveis, já que com 

relação aos bens imóveis, o parágrafo único do art. 1.673 e o art. 1.647, I, exigem a outorga 

conjugal. Portanto, na hipótese de bem imóvel, é praticamente inexistente a possibilidade de 

doação sem autorização do outro cônjuge, salvo se seu valor for inferior a trinta salários 

mínimos (art. 108). 

Ademais, incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da meação, 

se não houver preferência do cônjuge lesado, ou de seus herdeiros, de os reivindicar. (art. 

1.676.) 

Quanto ao direito de reivindicação, comenta Paulo Lôbo: “A lei prevê uma estranha 

reivindicação de coisa futura. O doador doa bem que é próprio, de seu patrimônio particular. 

O outro cônjuge é apenas titular de um direito expectativo, dependente de um evento futuro 

(dissolução da sociedade conjugal) e, todavia, pode reivindicar o que ainda não é seu. A 

reivindicação pode ser exigida a qualquer tempo, após a doação não autorizada, para que 

retorne ao patrimônio do doador e não a do reivindicante. Melhor andaria o legislador se 

ficasse adstrito à regra geral da nulidade do ato, pois, neste caso, o outro cônjuge é titular de 

direito próprio, a saber, o de autorizar a doação de bem que integrará sua futura meação”.[13] 

Com o escopo de se evitar a crítica apontada pelo eminente jurista, melhor interpretar 

que o Código Civil prevê duas possibilidades de recuperação do bem transferido ilicitamente: 

a anulatória e a reivindicatória. A anulação, então, se presta às alienações de bens particulares 

do cônjuge e prescreve em dois anos. A reivindicação dirige-se à alienação de bens adquiridos 

pelo trabalho conjunto dos cônjuges, em condomínio (art. 1.679). Como esta ação tem 

natureza real e não há prazo prescricional específico, há de se aplicar o artigo 205 do Código 

Civil, que o fixa em 10 anos. 

Na Alemanha, se é realizado um negócio jurídico unilateral sem o necessário 

consentimento, então ele é considerado nulo, desde o princípio, sem possibilidade de 

convalidação (§1367). A lei alemã garante ao outro cônjuge a prerrogativa de fazer valer 

contra terceiro, judicialmente, os direitos provenientes da invalidade da disposição (ação 

revocatória) (§1368).[14] 

O Código Civil de Quebec vai além, ao dispor que a restrição ao direito de dispor não 

limita o direito dos cônjuges de designar um terceiro como beneficiário de seguro, pensão, 

aposentadoria ou renda (art. 463). 

Vale lembrar que, no Brasil, a falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando 

necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe 

a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. (art. 1649). Ademais, a 
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aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público, ou particular, 

autenticado (art. 1649, parágrafo único). 

  

2.3 Presunções de titularidade dos aquestos 

  

            O Código Civil brasileiro estabelece presunções de titularidades dos bens 

adquiridos na constância do casamento, para o exercício do direito entre os cônjuges, fixando 

a responsabilidade perante terceiros e para definir a participação no monte partilhável dos 

aquestos.[15] 

            A primeira presunção é de esforço igualitário na aquisição de bens em 

conjunto, derivando daí o direito a “uma quota igual no condomínio ou no crédito por aquele 

modo estabelecido” (art. 1.679). Se o bem estiver registrado em nome de apenas um deles, 

caberá ao outro provar a sua participação na reunião dos recursos financeiros necessários. 

            O cônjuge poderá provar que a participação do outro na aquisição do bem, 

pelo esforço conjunto, não foi igualitária, cabendo ao juiz decidir os valores respectivos, que 

serão contabilizados nas partes de cada um.[16] 

            A segunda presunção, disposta no art. 1.680, atribui a titularidade dos bens 

móveis ao cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Tal regra tem por 

objetivo a proteção dos interesses dos credores do cônjuge, em razão da dificuldade de se 

provar a origem da aquisição desses bens. Deve-se conjugá-la com o parágrafo único do art. 

1.674 que estabelece serem os bens móveis adquiridos durante o casamento. 

            A terceira presunção estabelece, no interesse dos cônjuges e de terceiros, que 

os bens imóveis estão sob a titularidade do cônjuge cujo nome constar do registro público. Tal 

presunção poderá ser contestada pelo outro cônjuge e por terceiro interessado. 

  

3. Dissolução e liquidação do regime 

  

Com a dissolução do regime, cessam as regras comuns ao do regime de separação de 

bens, e passam a vigorar, no processo de liquidação, as regras do regime de comunhão de 

bens, no que se refere ao cálculo dos aquestos. Em outros termos, com a dissolução do 

regime, cada cônjuge tem o direito aos aquestos adquiridos pelo outro durante o 

funcionamento do regime. Esse direito se traduz por um “crédito de participação”[17], que 

deverá ser calculado de acordo com as regras de liquidação previstas na legislação ou no 

pacto antenupcial. 
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3.1 Causas e data da dissolução do regime 

  

O regime de participação final nos aquestos tem fim quando termina a sociedade 

conjugal, ou seja, pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento ou 

pelo divórcio. 

Sendo variadas as causas de dissolução, também o são as datas consideradas como 

termo final de vigência do regime. 

Na dissolução do regime de bens por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos 

à data em que cessou a convivência (art. 1.683). Ou seja, a configuração de uma separação de 

fato será relevante, pois terá o condão de fazer cessar a incidência do regime de bens, 

qualquer que seja ele. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que os bens 

adquiridos por pessoa casada, mas separada de fato, mediante seus esforços isolados e sem a 

utilização de bens ou recursos partilháveis, são incomunicáveis, a fim de se evitar o 

enriquecimento sem causa.[18] Trata-se de matéria de fato, cuja controvérsia deve ser objeto de 

prova e decisão judicial, ausente o consenso. 

Na hipótese de morte, observa-se a data do óbito, e na anulação do casamento, a data 

de trânsito em julgado da sentença. 

As legislações estrangeiras, em especial, o Código Civil de Quebec (art. 465, 2°) e o 

Código Civil francês (art. 1397), acrescentam às hipóteses de dissolução do regime, a 

alteração convencional de regime de bens durante o casamento, já que é exigida a liquidação 

do regime anterior, para instauração do novo regime escolhido pelo casal. 

  

3.2 Cálculo do crédito de participação e inadequação da palavra aquestos na 

denominação do regime 

  

No Direito de Família, aquestos, na enumeração legal (art. 271, CC/1916; art. 1660, 

CC/2002), são os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que 

só em nome de um dos cônjuges; os adquiridos por fato eventual; por doação, herança ou 

legado em favor de ambos os cônjuges; as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 

os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge ou de ambos, e; no Código de 

1916, os frutos civis do trabalho ou indústria de cada cônjuge ou de ambos. Ou seja, os bens 

comuns na comunhão parcial. Portanto, os aquestos não se limitam aos bens que restarem no 

momento da dissolução do regime. 

Além disso, o termo aquestos refere-se aos bens comuns e, logo, partilháveis, na 

comunhão parcial de bens, sendo totalmente inadequado seu emprego na denominação do 
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regime sub examine, porque não há que se falar em comunhão, mas no direito ao reembolso 

de metade do superavit obtido pelo outro cônjuge, na comparação entre os respectivos 

patrimônios finais. 

Sua apuração, de natureza contábil, levará em consideração ainda todos os bens 

adquiridos a título oneroso que tiverem sido alienados, sem autorização ou se não houve 

subrogação de outros em seu lugar. 

A originalidade do regime se revela na sua dissolução. As analogias com o regime de 

separação desaparecem, dando ensejo à mensuração da participação do cônjuge em eventual 

enriquecimento do outro. 

A diferença essencial desse regime de bens consiste no fato de a participação ser de 

forma contábil e não por meio de instituição de um patrimônio comum. Assim, o direito não é 

sobre o acervo do outro, mas sobre o eventual saldo após a compensação dos acréscimos 

patrimoniais de cada um. 

Nos termos do art. 1.672 do Código Civil brasileiro, o cônjuge terá direito, à época da 

dissolução da sociedade conjugal, à metade dos aquestos, ou seja, dos bens adquiridos pelo 

outro, a título oneroso, na constância do casamento. Constatado o enriquecimento superior do 

cônjuge, em comparação com o seu próprio enriquecimento, confirma-se o direito a crédito 

correspondente à metade do saldo. 

Com a dissolução do casamento, dividem-se igualmente os bens adquiridos, em 

condomínio, pelo trabalho conjunto (art. 1.679) e apuram-se os haveres próprios de cada 

cônjuge (acréscimos patrimoniais), que não serão alvo de divisão, mas de compensação. 

Havendo diferença entre os valores dos patrimônios próprios, o cônjuge que enriqueceu mais 

do que o outro lhe deve um crédito correspondente à metade do valor excedente. 

Em outras palavras, haverá direito a crédito ou participação se verificado o 

enriquecimento do cônjuge durante o casamento. O crédito será igual à metade do acréscimo 

patrimonial líquido, resultado da comparação entre o patrimônio inicial e o patrimônio final, 

deduzindo-se ainda os bens sub-rogados e os bens adquiridos a título gratuito. 

Em resumo, o cálculo passará por três etapas: 

a)      determinação do patrimônio inicial de cada um dos cônjuges; 

b)      determinação do patrimônio final de cada um dos cônjuges; 

c)      finalmente, cálculo do crédito ou da participação. 

  

Na legislação brasileira, o cálculo dos aquestos está disposto, de forma bastante 

simplificada, no art. 1.674 do Código Civil, que estipula quais os bens que deverão ser 

levados em consideração para cálculo do patrimônio inicial ou originário.[19] 
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Na Alemanha, o BGB expressamente determina que aquesto é o montante de valor que 

o patrimônio final de um cônjuge excede seu patrimônio inicial (§1373). Se um cônjuge 

alcançou um aquesto maior, então aquele com aquesto menor tem, contra o outro, uma 

prerrogativa de pagamento no valor da metade excedente. (§1378 al. 1) A compensação dos 

aquestos baseia-se na idéia de que cada cônjuge deve ter participação no que o casal adquiriu 

durante o regime de bens, porque esta aquisição se deve ao trabalho realizado em conjunto ou 

porque esta aquisição de um cônjuge foi pelo menos fomentada pela divisão das tarefas na 

sociedade conjugal.[20] 

Na França, o art.1569 do  Code Civil, vigente a partir de  1965, determina: “Extinto o 

regime, cada um dos cônjuges tem o direito de participar pela metade e em valor nos aquestos 

líquidos constatados no patrimônio do outro, calculado pela dupla estimação do patrimônio 

inicial e do patrimônio final(...)”. Portanto, nos termos do art. 1575, se forem constatados 

acréscimos patrimoniais de ambas as partes, eles devem, primeiramente, ser compensados. Só 

o excedente entra na partilha para cômputo dos respectivos créditos: o cônjuge cujo 

enriquecimento foi menor é credor de seu cônjuge pela metade do valor excedente. 

Além disso, em consonância com o art. 1.686 do Código Civil Brasileiro, o Código 

Civil francês acrescenta em seu art. 1575: “Se o patrimônio final de um dos cônjuges é 

inferior ao seu patrimônio inicial, o déficit é suportado inteiramente por ele. Se, por outro 

lado, é superior, o crescimento representa os aquestos líquidos e dá lugar à participação”. [21] 

  

3.2.1 Cálculo do patrimônio inicial ou originário 

  

A participação em valor obriga a transformar o patrimônio inicial, e também o 

patrimônio final, em valores líquidos, cujo cálculo deverá analisar as regras de comprovação e 

avaliação dos bens, dispostas na legislação ou no pacto antenupcial, e deduzir as dívidas 

correspondentes. 

Assim, o patrimônio inicial será composto pelos bens referidos no art. 1.674: 

•         todos os bens adquiridos antes da celebração do casamento são excluídos, 

salvo se o foram em conjunto. Se esses bens anteriores forem vendidos ou 

permutados, na constância do casamento, os bens adquiridos serão excluídos 

do montante dos aquestos, em virtude de sub-rogação; 

•         os bens adquiridos na constância do casamento, mas a título gratuito, ou seja, 

por sucessão hereditária ou por doação a apenas um dos cônjuges, também são 

excluídos do montante dos aquestos; 
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•         As dívidas derivadas ou relacionadas[22] aos bens anteriores, aos adquiridos a 

título gratuito ou aos sub-rogados em seus lugares, ficam também excluídas do 

montante dos aquestos. 

  

A enumeração legal não aludiu aos frutos desses bens e dos bens doados sem 

autorização durante o casamento. 

Seguindo o parâmetro do regime da comunhão parcial de bens, deverão ser 

considerados como aquestos “os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão” (art. 

1.660, V). 

Bastante elucidativa é a legislação de Quebec que enumera exaustivamente os bens 

que deverão compor o patrimônio inicial e, tendo em vista a sua confessada importância na 

elaboração do regime brasileiro, nada impede que seja utilizada para suprir eventuais lacunas 

da nossa legislação. Nos termos dos artigos 450 e 451 do Código de Quebec, são 

considerados no cálculo do patrimônio inicial: 

1.      os bens cuja propriedade ou a posse foi adquirida antes do  inicio do regime; 

2.      os bens que adquiridos no curso do regime, por sucessão ou doação; e se o testador 

ou o doador assim houverem estipulado, os frutos e rendas derivados desses bens; 

3.      os bens adquiridos em subrogação de um próprio, além das indenizações derivadas 

de seguro desses mesmos bens; 

4.      os direitos ou vantagens adquiridos como subrogado titular ou como beneficiário 

de uma pensão ou de seguro de pessoas; 

5.      roupas, documentos pessoais, alianças, condecorações e diplomas; 

6.      instrumentos de trabalho necessários ao exercício da profissão; 

7.      são considerados próprios, mas dão direito proporcional à recompensa, os bens 

adquiridos com recursos de bens próprios, se o valor empregado é superior à 

metade do custo total de aquisição do imóvel. Caso contrário, é considerado como 

aquesto, mas o valor do bem próprio utilizado dá direito à recompensa. 

8.      quando, durante o regime, o cônjuge, já proprietário de uma parte de imóvel 

indiviso adquire uma outra parte, ela também é considerada própria, dando direito 

à recompensa proporcional. No entanto, se o valor dos aquestos empregados para 

esta aquisição é igual ou superior à metade do valor total do bem adquirido, esse 

bem torna-se aquesto, dando direito à recompensa proporcional. 

Além disso, preceitua o art. 457 do Código Civil de Quebec, que são próprios, dando 

direito à recompensa, as receitas provenientes de uma empresa própria, se investidos na 
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empresa. No entanto, nenhuma recompensa é devida se o investimento era necessário para 

manter a renda deste negócio. Por sua vez, dispõe o art. 458 que os direitos de propriedade 

intelectual e industrial são próprios, mas são aquestos todos os frutos e os rendimentos 

derivados dos mesmos e que são recebidos ou acumulados durante o regime. Em seguida, o 

art. 459 estipula que todos os bens são presumidos aquestos, tanto em relação aos cônjuges 

quanto em relação aos terceiros, salvo prova em contrário. 

O art. 1570 do Code Civil, introduzido pelas modificações ocorridas em 1985, 

preceitua que o patrimônio inicial compreende os bens que pertencem aos cônjuges antes do 

casamento, os adquiridos depois, por sucessão ou liberalidade, e vai além ao acrescentar os 

bens que, no regime de comunhão, formam os bens particulares ou próprios. Além disso, o 

mesmo artigo dispõe expressamente sobre os frutos desses bens, determinando a sua exclusão 

do cálculo do patrimônio inicial. No mesmo sentido, o Código Civil de Quebec e o Código 

Civil Chileno excluem do cálculo do patrimônio inicial os frutos dos bens particulares ou 

comuns (ar. 450, 2º e art. 1792-9, respectivamente) 

Evidentemente, os cônjuges terão interesse em fazer a prova exata acerca dos bens que 

constituem o seu patrimônio inicial, a fim de que o crédito de participação do outro cônjuge 

não seja indevidamente majorado. 

Quanto à prova da existência e titularidade do patrimônio inicial, dispõe o Código 

Civil Brasileiro, quanto aos imóveis, que são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no 

registro. (art. 1.681). Entretanto, essa presunção, por ser relativa, poderá ser impugnada, nos 

termos do parágrafo único do art. 1.681. 

Importante contribuição traz o Direito Francês ao prever a possibilidade de ser 

utilizada como prova a descrição minuciosa do patrimônio inicial, por documento particular e 

assinado por ambos os cônjuges. (art. 1570). 

A avaliação dos bens que compõem o patrimônio inicial se reveste de fundamental 

importância, na medida em que o valor encontrado será deduzido do valor do patrimônio 

final, para se encontrar finalmente eventual crédito de participação. 

Extrai-se do art. 1.675 do Código Civil brasileiro a preferência do legislador pela 

avaliação dos bens “por valor equivalente ao da época da dissolução”. 

Todavia, em virtude do longo lapso temporal que poderá advir entre a dissolução do 

regime e de sua efetiva liquidação, de fundamental importância a contribuição francesa, na 

medida em que a redação do art. 1571, que também previa a avaliação com base no valor do 

dia da dissolução do regime, foi modificada em 1985 e passou a adotar o dia da liquidação. A 

alteração mereceu aplausos da doutrina francesa, que via na redação anterior brecha para 

lesão no patrimônio do cônjuge  proprietário. 
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Feitas a comprovação e avaliação dos bens que compõem o patrimônio inicial, é 

realizada, então, a dedução do passivo, para se encontrar o valor líquido, nos termos do art. 

1.674, III, do Código Civil brasileiro. Ressalte-se que pelas dívidas posteriores ao casamento, 

contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido, 

parcial ou totalmente, em benefício do outro (art. 1.677). Assim, tais dívidas não serão 

consideradas no cálculo do passivo. 

Finalmente, se o passivo excede o ativo, esse valor excedente deve ser deduzido ao 

valor do patrimônio final, como se verifica no art. 1571, alínea 2, do Code Civil. 

  

3.2.2 Cálculo do patrimônio final 

  

O cálculo do valor do patrimônio final é semelhante ao do patrimônio inicial. 

Fazem parte do ativo, “os bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância 

do casamento” (art. 1.672), ou seja, os aquestos. 

Em outros termos, fazem parte do patrimônio final todos os bens que pertencerem aos 

cônjuges no dia em que o regime for dissolvido, além do valor dos bens alienados em fraude à 

meação e dos bens doados sem outorga conjugal (art. 1.675 e 1.676). Vale esclarecer que 

serão computados no cálculo do patrimônio final somente os bens considerados como 

aquestos. Ou seja, ainda que o bem tenha sido doado sem outorga, obviamente o seu valor não 

será computado quando se tratar de bem particular. 

Na hipótese de bens adquiridos em condomínio, a metade do valor desses bens será 

considerada no cálculo do patrimônio final de cada cônjuge. 

No caso de dissolução do regime em virtude de falecimento, deve-se ter o cuidado de 

contabilizar no patrimônio final também os bens dispostos em testamento, sob pena de se 

arruinar a economia final do regime.[23] 

Segundo o parâmetro da comunhão parcial, os bens móveis presumem-se adquiridos 

após o casamento (art. 1.680) e os bens imóveis são considerados de propriedade do cônjuge 

cujo nome constar no registro. Essa presunção é juris tantum, podendo ser impugnada pelo 

cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens (art. 1.681, parágrafo único). 

Depois de comprovados e avaliados os bens que compõem o patrimônio final, passa-se 

ao cálculo do passivo, que será avaliado levando-se em consideração todas as dívidas 

atualizadas que ainda não foram quitadas, inclusive as derivadas de negócios entre os próprios 

cônjuges. Na hipótese de um cônjuge solver dívida contraída pelo outro e em seu benefício 

exclusivo, poderá o que pagou com seus bens exclusivos imputar tal dívida paga à meação do 

devedor beneficiado (art. 1.678). 
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3.2.3 Cálculo do crédito de participação 

  

            Uma vez conhecidos os valores líquidos dos patrimônios inicial e final de 

cada um dos cônjuges, a determinação do crédito de participação requer a aplicação de 

operações aritméticas simples. 

            Primeiro, deve-se verificar se houve enriquecimento, pois se o patrimônio 

final de um dos cônjuges é inferior ao seu patrimônio inicial, o déficit é suportado 

inteiramente por ele (art. 1.686). 

            Em segundo lugar, deve-se comparar a situação dos dois cônjuges. 

Novamente, duas diferentes hipóteses podem ocorrer. Se o saldo é positivo apenas para um 

dos cônjuges, esse saldo formará a base de cálculo do crédito de participação do cônjuge, 

crédito esse que será correspondente à metade do valor encontrado, salvo disposição diversa 

em pacto antenupcial. Por outro lado, se ambos os cônjuges enriqueceram, os saldos devem, 

inicialmente, serem compensados. Somente o valor excedente se divide. Assim, o cônjuge 

cujo enriquecimento foi menor torna-se credor do outro em valor correspondente à metade do 

excedente. 

  

3.2.4 Pagamento do crédito de participação 

  

            O pagamento do crédito em praticamente todos os países que adotaram esse 

regime é feito em dinheiro. Incompreensivelmente, o art. 1.684 do Código Civil pátrio 

prioriza o pagamento mediante “divisão de todos os bens em natureza”. Somente “se não for 

possível nem conveniente”  essa forma de pagamento é que surgirá a possibilidade de 

“reposição em dinheiro ao cônjuge não-proprietário”. 

            Liquidado o regime, o pagamento deve ser feito imediatamente. Assim, “não 

se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, 

alienados tantos bens quantos bastarem” (art. 1.684, parágrafo único). 

Na Alemanha, o pagamento deve ser feito em dinheiro. Para evitar dificuldades ao 

cônjuge devedor da compensação, o juiz pode, a pedido da parte, adiar a pretensão de 

compensação, desde que o devedor da compensação não o conteste, se o pagamento imediato 

não ocorrer em tempo inoportuno (§1382 al. 1 frase 1). Ademais, o juiz de família pode 

decidir, segundo apreciação eqüitativa, não somente sobre o valor, mas também sobre o 

vencimento dos juros bem como sobre a forma e extensão da prestação de garantia. (§1382 al. 

4).[24] 
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Na França, o art. 1576 determina que o crédito de participação dá lugar a um 

pagamento em dinheiro. Se o cônjuge devedor demonstrar dificuldade em quitá-lo 

imediatamente, o juiz pode estipular um prazo de no máximo 05 anos. Além disso, o 

pagamento poderá ser mediante divisão dos bens em natureza, se houver consentimento entre 

os cônjuges. 

  

4. Síntese das críticas e reais problemas.  

  

A doutrina francesa critica o regime, no sentido de que se instaura “uma falsa 

independência entre os cônjuges na duração do casamento”[25], em virtude das rígidas regras 

de proteção ao direito de participação futura e recíproca nos créditos. 

Pode-se afirmar que a crítica mais comum e contundente ao regime é a dificuldade de 

aplicação das regras de dissolução, consideradas bastante complexas, à unanimidade. 

Criticando a norma disposta no art. 1.675, Deise Maria Galvão Parada afirma: 

“Aqui trazemos severa crítica a este sistema que, copiando do 

direito alemão, não atentou para a realidade brasileira e sua constante 

desvalorização monetária. Que índice deverá ser aplicado para correção 

do valor patrimonial daquele bem para sua inserção no contexto do 

padrão social daquele casal e de sua família? Por certo, a prudência dos 

Juízes endereçará a interpretação desta norma para uma solução 

justa.”[26] 

Wilfried Schlüter, comentando a legislação alemã, ressalta as dificuldades especiais 

que surgem na avaliação de empresas: 

“Parece correto averiguar o valor de uma empresa ou firma 

através de um combinação do valor substancial e de rendimentos. O 

valor venal da empresa assim determinado pode ser maior que seu valor 

substancial, quando dispõe de um “good will” que tem um valor de 

mercado. Mas este “good will” somente deve ser considerado na 

valoração, quando não está simplesmente unido à pessoa do empresário 

considerado, mas à empresa em si, portanto quando ele pode ser 

objetivado como valor comercial. Isto se supõe, por exemplo, se fosse 

possível uma venda e um interessado em potencial na compra, 

conforme as circunstâncias concretas, pagasse de forma correspondente 

um preço superior ou, herdeiros potenciais pudessem administrar a 
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firmada mesma forma como fora feito até o momento. Se o valor venal 

concreto da firma ou empresa excede o valor substancial, então ele deve 

ser tomado por base no calculo. Mas o valor venal também pode ser 

inferior ao valor substancial, quando se trata de uma empresa pouco 

lucrativa. No cálculo do aquesto deve se ter por base o valor venal que 

não alcança o valor substancial, que pode lentamente descer ao simples 

valor de liquidação, quando se intenciona uma dissolução da 

empresa.”[27]  

Sintetizando as críticas ao regime, afirma Maria Berenice Dias que o seu regramento 

“tem normas de difícil entendimento, gerando insegurança e muitas incertezas. Além disso, é 

também de execução complicada, sendo necessária a mantença de uma minuciosa 

contabilidade, mesmo durante o casamento (...)”.[28] 

            Além disso, precisar os patrimônios, inicial e final, para cálculo dos créditos 

de participação dos cônjuges dá ensejo a operações complexas e duvidosas, em razão das 

inúmeras lacunas na legislação. 

  

5. Propostas de soluções: a liberdade de pactuar.  

  

Deise Maria Galvão Parada, referindo-se à doutrina alemã, considera a compensação 

dos aquestos de modo igualitário uma forma injusta de divisão, ao argumento de que “esse 

esquema de divisão não leva em consideração as infinitas figuras da sociedade conjugal” e, na 

hipótese de uma sociedade conjugal em que ambos os cônjuges trabalham e um gasta todas as 

suas sobras, enquanto o outro economiza, penaliza-se aquele que economizou.[29] 

Entretanto, tratando-se de regime convencional e tendo em vista a liberdade de 

estipulações no pacto antenupcial, com limitações apenas de ordem pública, nada impede que 

os cônjuges estipulem participações desiguais, levando-se em conta o trabalho e as economias 

de cada um.  A propósito, é o que dispõe o art. 1581 do Code Civil. 

Em resposta a todas as críticas recebidas, o princípio da liberdade de pactuar oferece 

aos nubentes a faculdade de corrigir todas as falhas apontadas pela doutrina, desde que não 

violem preceitos de ordem pública. 

            Primeiramente, os cônjuges podem optar por uma participação desigual nos 

aquestos, em atenção àqueles que consideram injusta uma partilha igualitária. 
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            Ademais, os nubentes podem também dar preferência ao pagamento do 

crédito em dinheiro, corrigindo o equívoco da legislação brasileira, em contramão das 

legislações estrangeiras. 

            Além disso, podem-se estipular cláusulas tendentes a proteger a sociedade ou 

atividade empresarial de um dos cônjuges, de forma clara e precisa. 

Outra questão controvertida não enfrentada pela lei brasileira é se a valorização de 

patrimônio próprio é considerada aquesto. No direito alemão, “as valorizações que incidiram 

sobre bens após o início do regime de bens, devem, em princípio, ser consideradas no cálculo 

dos aquestos, por exemplo, a valorização de um imóvel”.[30] Diante da lacuna no Código Civil 

pátrio, sugere-se a expressa previsão no pacto antenupcial, incluindo ou excluindo as 

valorizações dos bens no cálculo dos ganhos de cada cônjuge. 

A avaliação dos bens é o punctum dolens das ofensivas ao regime, seja pela vagueza 

dos critérios legais, seja pela intensa e recíproca fiscalização que a adoção do regime 

promoveria entre os cônjuges, para evitar sonegações ou subestimações, a fim de não serem 

lesados, ao final, no cálculo dos respectivos créditos. 

A respeito, o direito francês prevê, no art. 1579, que se as regras de avaliação 

patrimonial previstas no Code Civil conduzirem a um resultado manifestamente contrário à 

equidade, o juiz poderá deixar de aplicá-las. Tal dispositivo tem inspiração alemã, cuja lei 

confere ao juiz a faculdade de intervir toda vez que a compensação dos aquestos pareça 

iníqua, diante das circunstâncias do caso concreto (art. 1381 do BGB).[31] 

Os nubentes podem estabelecer no contrato pré-nupcial o recurso à equidade, caso não 

haja acordo, ficando ambos submetidos ao prudente arbítrio do julgador. Ou, se assim não 

desejarem e, especialmente entre noivos que sejam sócios de sociedades empresárias ou não-

empresárias, podem estipular no pacto antenupcial que a avaliação das respectivas 

participações societárias e o estabelecimento do quantum dos respectivos créditos seja fixado 

mediante arbitragem. 

Quanto aos aquestos alienados fraudulentamente, pode-se recorrer ao art. 1573 do 

Código de Napoleão que prevê a inclusão de tais bens no montante dos aquestos. Acrescenta a 

legislação francesa, que o cônjuge credor deve, primeiramente, perseguir o pagamento do seu 

crédito mediante entrega dos bens existentes, e, subsidiariamente, em não sendo suficientes, 

deve começar pelas alienações mais recentes (art. 1577, CCF). Conclui a doutrina francesa 

que as doações sem consentimento e as alienações fraudadas não são nulas, o que permite 

salvaguardar a independência dos cônjuges e, mais concretamente, dos terceiros.[32] 

Outra lacuna do direito brasileiro, que pode ser preenchida pelo modelo francês, é a 

previsão que inclui o valor das benfeitorias feitas durante o casamento, em bens doados sem o 
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consentimento do outro cônjuge, antes da dissolução do regime, no patrimônio final (art. 

1574, CCF). Obviamente, se houve o consentimento do cônjuge em relação à doação, o valor 

das benfeitorias não deverá ser contabilizado. 

            Também a exemplo do direito alemão, pode-se estipular no pacto antenupcial 

uma detalhada previsão sobre cálculo envolvendo valor de participações societárias ou 

simplesmente excluí-las da participação final nos aquestos. 

            Em suma, todos os critérios de liquidação podem ser estabelecidos no pacto 

antenupcial, tentando suprir as lacunas contidas na legislação. 

  

  

6. A arbitragem como forma de solução de conflitos na aplicação do regime.  

  

A maior crítica que se faz atualmente ao Poder Judiciário brasileiro é a demora na 

efetivação das decisões, gerando uma sensação de impunidade e frustração em relação à 

distribuição da Justiça.  

Enquanto se aguarda os efeitos benéficos na morosidade da Justiça pela modernização 

da legislação processual e pelos investimentos públicos no Poder Judiciário, há que se buscar 

fórmulas alternativas para a solução dos conflitos. Nesse sentido, a arbitragem, instituída no 

Brasil pela Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, é uma excelente ferramenta à disposição 

da sociedade.  

Na lição de José Eduardo Carreira Alvim, a arbitragem é a "instituição pela qual as 

pessoas capazes de contratar confiam a árbitros, por elas indicadas ou não, o julgamento dos 

seus litígios relativos a direitos transigíveis.”[33] 

Portanto, sendo a arbitragem um meio privado e alternativo de solução de conflitos 

referentes a direitos patrimoniais e disponíveis, - através do árbitro, normalmente um 

especialista na matéria controvertida -, a solução poderá vir de forma mais rápida e vantajosa, 

sem perder a eficácia, já que a sentença arbitral é obrigatória entre as partes, nos termos da 

Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, ressaltando-se que o art. 475-N do Código de 

Processo Civil coloca a decisão arbitral no rol dos títulos executivos judiciais. 

Apesar de causar certa estranheza, pelo desuso, a utilização da arbitragem para a 

solução de conflitos relacionados aos direitos patrimoniais de família, os especialistas 

defendem, inclusive, a possibilidade de os cônjuges, em situações especiais, delegarem para a 

arbitragem questões relativas à partilha de bens, bem como a fixação de alimentos, na 

escritura de divórcio, nos termos da Lei 11.441/2007.[34] 
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Em 2007, decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela possibilidade 

de se direcionar consensualmente pela arbitragem para a solução de conflitos envolvidos na 

partilha de bens: 

“ARBITRAGEM - Determinação pelo árbitro de realização de 

perícia contábil na empresa do recorrente - Possibilidade - Partes que 

elegeram o Tribunal Arbitrai de São Paulo para solução do litígio que 

versa sobre a revisão de partilha de bens em separação judicial - A 

instituição da arbitragem deve ser respeitada pela jurisdição estatal 

como qualquer convenção privada - Evidente que não se afasta do 

controle do Poder Judiciário a apreciação da regularidade do processo 

de arbitragem, que como todo ato jurídico está sujeito a ser invalidado - 

Providência requerida que deverá ser postulada no órgão perante o qual 

se processa a arbitragem - Decisão mantida - AGRAVO NÃO 

PROVIDO.”[35] 

  

Se o regime de participação final nos aquestos é tão criticado pela dificuldade em se 

avaliar os bens, especialmente quando os cônjuges são sócios de sociedades empresárias ou 

não-empresárias, a opção, além da prévia estipulação no pacto antenupcial, seria delegar para 

a arbitragem os critérios mais adequados, ao caso concreto, de avaliação das respectivas 

participações societárias e o estabelecimento do quantum dos respectivos créditos. 

Importante ressaltar que a instituição da arbitragem deve ser respeitada pela jurisdição 

estatal como qualquer convenção privada e, evidentemente, não se afasta do controle do Poder 

Judiciário a apreciação da regularidade do processo de arbitragem, que como todo 

ato jurídico está sujeito a ser invalidado. 

  

  

Conclusões 

  

O regime de participação final nos aquestos foi concebido, em princípio, para atender 

a situações especiais, dirigindo-se aos cônjuges que exercem atividades empresárias distintas, 

pela liberdade que confere na administração e disposição dos bens durante o casamento, bem 

como pelos obstáculos que impõe a interferências nas sociedades das quais participam, 

protegendo-os de eventual partilha judicial envolvendo direitos societários. 
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            A particularidade essencial do regime de participação final nos aquestos seria 

alcançar uma combinação entre a vontade comunitária dos cônjuges de participação recíproca 

nos ganhos obtidos durante o casamento com sua aspiração separatista quanto à gestão dos 

bens, evitando-se ainda a co-titularidade do direito de propriedade sobre os bens. 

            Esses objetivos, conquanto aparentemente contraditórios, podem ser, todavia, 

alcançados desde que sejam estipuladas regras claras para o momento da liquidação do 

regime, ao término da relação conjugal, havendo possibilidade de se optar pela arbitragem 

para solução de eventuais conflitos ou se estipular, no pacto antenupcial, os critérios de 

avaliação dos bens e para cálculo dos créditos de participação. 

Não se trata, porém, de uma opção fácil, pois somente seria recomendável com várias 

cláusulas expressamente previstas no pacto antenupcial, cuidando de tentar resolver os 

problemas apontados. 
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I. A cônjuge-virago separada de fato do marido há muitos anos não faz jus aos bens por ele adquiridos 
posteriormente a tal afastamento, ainda que não desfeitos, oficialmente, os laços mediante separação judicial. 
Precedentes do STJ. 
II. Se o Tribunal a quo, soberano na apreciação da matéria de fato, conclui, à vista da titulação dominial 
constante dos autos, que a gleba de terras também objeto da partilha, foi adquirida em partes distintas, cada qual 
com uma origem e em épocas específicas, para efeito de fixação do direito à comunhão no tempo, o reexame da 
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RESUMO 
O papel do idoso na sociedade, na família e, em especial, no Estado modificou-se ao longo 
dos anos. Na verdade, o conceito de idoso é uma construção social em constante evolução; 
trata-se de um indivíduo com características e necessidades próprias, em razão de sua 
condição. O presente artigo objetiva refletir sobre o cuidado e a vulnerabilidade como valores 
jurídicos relevantes à proteção integral dos direitos do idoso. É um tema que nos leva à 
reflexão, pois não se trata apenas da criação de normas específicas a serem aplicadas para esse 
grupo, pelo contrário, de nada adianta produzir normas se não houver comprometimento por 
parte dos operadores do direito expresso no cuidado com cada caso concreto. O cuidado e a 
vulnerabilidade vêm sendo inseridos pela doutrina contemporânea no campo da Proteção 
Integral do Idoso como decorrência do princípio da dignidade humana, consagrado em nossa 
Lei Maior. 
PALAVRAS-CHAVE: IDOSO; CUIDADO; VULNERABILIDADE; CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR; ESTADO. 
 
ABSTRACT 
The role of the elderly, family and, in particular, the state has changed over the years. Indeed, 
the concept of the elderly is a social construct in constant evolution; it is an individual with 
characteristics and own needs, because of their condition. This article aims to reflect on the 
care and vulnerability as legal values relevant to the Integral Protection of the rights of the 
elderly. It is a theme that leads to reflection, because it involves not only the creation of 
specific rules to be applied to this group, by contrast, there is no point producing rules if there 
is commitment by law operators expressed in each case with care concrete. The care and 
vulnerability have been inserted by the contemporary doctrine in the field of Integral 
Protection of the Elderly as a consequence of the principle of human dignity enshrined in our 
Major Law. 
KEYWORDS: ELDERLY; CARE; VULNERABILITY; FAMILIAR ASSOCIATION; 
STATE. 
 
 

  

   

1 INTRODUÇÃO 
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O presente estudo tem como objetivo analisar o cuidado e a vulnerabilidade como valores 
jurídicos em face da Proteção Integral do Idoso. É um assunto que nos leva a uma grande 
reflexão, pois não se trata apenas de um procedimento legal a ser aplicado pelo Estado em 
busca de proteção, muito pelo contrário, a valorização desses grupos demonstra o respeito da 
sociedade e do Estado, por aqueles que ajudaram a escrever nossa história. 

  

A partir da Constituição Federal de 1988, ingressou em nosso sistema pelo art. 230, a 
Proteção Integral do Idoso, ou seja, a imposição do reconhecimento da peculiaridade da 
condição de idoso, seres humanos que se encontram finalizando seus ciclos de vida, e nessas 
condições, encontra maior dificuldade para se oporem aos obstáculos para sua sobrevivência. 

  

Atualmente contamos com duas leis dirigidas a esse grupo, a Política Nacional do Idoso (Lei 
nº 8.842/94) e o Estatuto do Idoso (Lei de Adoção nº 10.741/03), conforme analisaremos no 
decorrer deste estudo. 

  

Todavia, essas legislações devem ser aplicadas à luz dos princípios da vulnerabilidade e do 
cuidado, valores esses que não se limitaram somente ao ramo do Direito Consumeirista, haja 
vista que todos na condição de pessoa que é está suscetível a ser ferido ou mesmo atacado, 
portanto poderão a qualquer momento fazerem parte de grupos vulneráveis. 

  

Nesse contexto, analisaremos a Proteção Integral do Idoso em face da aplicação da 
Vulnerabilidade e do Cuidado como valores jurídicos a serem respeitados pelo Estado e 
Sociedade em circunstâncias que estiverem diante desse grupo vulnerável, pois propiciar e 
assegurar a qualidade de vida dos idosos é desdobramento natural do princípio da dignidade 
da pessoa humana. 

  

  

2. O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA IDOSA 

  

Na Constituição Federal de 1.988, a igualdade é um dos princípios estruturais e uma garantia 
individual de todos. A importância atribuída a esse princípio se faz presente logo no 
preâmbulo da Constituição: 

  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
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harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

  

Portanto, a igualdade é considerada como valor supremo da sociedade. Encabeça também a 
lista dos direitos e garantias individuais no Artigo 5.°, caput:  "Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade." 

  

Nos dias atuais surge a necessidade do princípio da igualdade ser analisado sob dois 
diferentes prismas. Um primeiro, no qual em hipótese alguma é admitido o tratamento 
diferenciado entre os membros da coletividade. O segundo, que caminha em sentido contrário, 
como meio de alcançar a verdadeira democracia, ou seja, onde são observadas as diferenças 
existentes entre grupos vulneráveis. 

  

Por isso que de maneira muito comum, a igualdade é tratada sob a máxima aristotélica, onde 
se dá tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida dessa desigualdade. 
Corrobora com essa opinião Rui Barbosa[1], para quem a regra da igualdade não consiste 
senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. 

  

Para Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior[2] a discriminação positiva 
deve existir para proteger determinado grupo de pessoas: 

  

Na disciplina do princípio da igualdade, o constituinte tratou de proteger certos grupos que, a 
seu entender, mereciam tratamento diverso. Enfocando-os a partir de uma realidade histórica 
de marginalização social ou de hipossuficiência decorrente de outros fatores, cuidou de 
estabelecer medidas de compensação, buscando concretizar, ao menos em parte, uma 
igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, que não sofreram as mesmas espécies 
de restrições. São as chamadas ações afirmativas. 

  

Sob este ângulo, infere-se que à pessoa idosa não pode ser dado outro tratamento, na medida 
em que a igualdade está assegurada para garantia dos direitos fundamentais. Ademais, dentre 
os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, está o de "promover o bem de 
todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação" (Art. 3°, IV da CF). 
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É vedada, portanto, qualquer forma de discriminação, com exceção da discriminação positiva, 
pois estando o idoso em posição de vulnerabilidade face aos demais, necessita de proteção 
especial. O grande desafio nos casos concretos, de certo, está em saber precisar o tamanho da 
desigualdade entre as pessoas, para a correta aplicação da lei. 

  

Como se observa, é preciso lutar por uma igualdade justa, embasada por uma sociedade 
composta de pessoas heterogêneas e pela diversidade. Apenas assim, lhe é conferida a solidez 
imprescindível à sobrevivência de qualquer grupo ou minoria. Afinal, o princípio da 
igualdade é símbolo da própria democracia. E para tanto, não apenas os direitos da maioria 
devem ser resguardados, mas também os das minorias, como é o caso, dos idosos. 

  

O princípio constitucional de proteção integral implica necessariamente o reconhecimento de 
que o idoso, por ser uma pessoa mais vulnerável, necessita de proteção especial, diferenciada 
e integral, daí não resultar dúvida de que a tutela de seus direitos individuais indisponíveis 
deve e pode ser feita pelo Ministério Público, via mandado de segurança. É o que se extrai da 
interpretação harmônica dos artigos 230 e 129, inciso IX, ambos da Constituição da República 
e dos artigos 43, 45, 73 do Estatuto do idoso". (Ap. Cível nº 1.0145.04.174650-7/001, Relª. 
Desª. Maria Elza, j. 04/05/2006, pub. 02/06/2006).[3] 

  

O idoso se encontra em uma etapa peculiar de sua vida, e o envelhecimento digno deve lhe ser 
garantido. Trata-se de uma "doutrina da proteção integral", a fim de lhe ser garantida uma 
igualdade justa, conforme bem observa Oswaldo Peregrina Rodrigues[4] : 

  

(...) A garantia da proteção plena, especial e integral ao idoso, em momento frágil e 
vulnerável da vida humana, com o fito de garantir-lhe um envelhecimento sadio e digno, com 
a concessão de todos os direitos e interesses inerentes ao ser humano, principalmente, os 
direitos fundamentais. 

  

Destituída de direitos fundamentais, a pessoa idosa se torna parte de um grupo frágil e 
vulnerável. Daí a necessidade de aplicação da doutrina da proteção integral, que chama a 
responsabilidade da família, da sociedade e do Estado a construírem um cenário de proteção 
dos direitos dos idosos. 

                   

Neste contexto, a hipossuficiência aparece como fundamento jurídico de adequação de 
condutas e implementação de medidas protetivas que garantam a todo cidadão idoso o alcance 
dos direitos tutelados. 
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Apontam nesse sentido diplomas internacionais como o Plano de Ação Internacional sobre o 
Envelhecimento de 1982 e a Declaração Política e o Plano Internacional sobre o 
Envelhecimento de 2002, ambos aprovados e elaborados nas Assembléias Mundiais sobre o 
envelhecimento, tendo o Brasil participado como país signatário desses documentos. 

  

No ordenamento jurídico brasileiro, além da Constituição Federal de 1988, também a Política 
Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) trouxeram 
disposições expressas no sentido de que toda pessoa tem direito à proteção especial na 
velhice. 

  

Pela doutrina da Proteção Integral, que também é referencial no regime adotado pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente, visa-se eliminar as denominadas situações de risco, traçando 
medidas protetivas cujo objetivo é universalizar o alcance dos titulares de direitos. 

  

Inês Virginia Prado Soares e Ricardo Nakamura ressaltam que as pessoas idosas devem 
receber a mesma atenção especial e prioritária que as crianças: 

  

"(...) alguns institutos previstos no Estatuto guardam similitude com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em especial em relação ao instituto da Proteção Integral. Essa doutrina é 
baseada no reconhecimento de que os idosos (assim como as crianças e os adolescentes) 
encontram-se em condição peculiar da vida e necessitam de proteção especializada, 
diferenciada e integral. Assim como o ECA, o Estatuto do Idoso adotou a filosofia da 
proteção integral, determinada em seu artigo 2º".[5] 

  

No entanto, embora os dois grupos (crianças e idosos) sejam formados por pessoas com 
características de vulnerabilidade, é importante traçar as peculiaridades de cada. As crianças e 
adolescentes se desenvolvem no sentido do reconhecimento de sua autonomia. Já a pessoa 
idosa necessita de proteção especial da lei para manter certa autonomia, face a crescente 
fragilidade a que é acometida em decorrência do processo de envelhecimento. Sobre o 
assunto, discorre Heloisa Helena Barbosa[6]: 

  

Considerados tais aspectos panorâmicos da situação do idoso, parece razoável concluir que 
ele se encontra no grupo dos que tem sua vulnerabilidade potencializada, inscrevendo-se, para 
fins de elaboração e aplicação das leis, na categoria dos vulnerados, ou seja, daqueles que já 
se encontram, por força de contingências, em situação de desigualdade, devendo ser 
"discriminado positivamente", para resguardo de sua dignidade. 
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A vulnerabilidade da pessoa idosa tem, portanto, características próprias, que devem ser 
observadas para que lhe seja dada a proteção adequada. Diante dessas considerações e 
particularidades, é que se consolidou a doutrina da proteção integral, onde o idoso deve ter 
assegurado o atendimento prioritário no plano dos direitos fundamentais, frente a sua 
condição de fragilidade. 

  

Desse modo, procura-se efetivar a proteção integral do idoso, nos moldes já adotados para a 
criança e o adolescente e o consumidor. Para uma proteção adequada e integral, devem ser 
eliminadas as situações de risco, que resultam dentre outras causas pelo abuso da família ou 
da condição pessoal do idoso. 

  

Trata-se, sobretudo, de doutrina implícita no preceito constitucional e legislações ordinárias 
que regulamentam o tema, em especial o artigo 230 da Constituição Federal e artigo 2° do 
Estatuto do Idoso, in verbis: 

  

Artigo 230 Constituição Federal: "A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar 
as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida". 

  

Estabelece o artigo 2º do Estatuto do Idoso: 

  

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

  

Os dispositivos citados são claros na concepção da proteção integral. Essa compreensão 
permite aos idosos aceitar e redefinir seus papéis, pois munidos das condições necessárias 
podem ter viabilizado um envelhecimento digno e ativo. 

  

  

3. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR  

  

A família é simultaneamente o fator e o reflexo das mudanças sociais, pois ela não é uma 
criação jurídica, ao contrário, é fenômeno social e cultural, protegido pelo Estado.  
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Hoje, para se saber quais são os contornos da família contemporânea, não se deve procurar a 
legislação ordinária, mas, sim, voltar-se para uma minuciosa análise das disposições da Carta 
Magna de 1988, a qual não só demonstra a importância do contexto jurídico, como também 
comprova a evolução por que passou. 

  

O Estatuto do Idoso tem como objetivo proteger de forma integral os interesses e as 
necessidades da pessoa idosa, sendo a família o único instrumento capaz de atender de forma 
complexa esses interesses e as reais necessidades do indivíduo que está vivenciando a etapa 
final de seu ciclo vital. 

  

A convivência familiar passou a ser um direito constitucional, após a Constituição de 1988, 
devendo ser respeitado pela sociedade e, principalmente, pelo Estado. 

  

Esse direito não se expressa somente quando tratamos dos diretos menoristas, pois não só a 
criança como o idoso, possui o direito de usufruírem da companhia familiar, ambos apesar de 
estarem em fases distintas carregam entre si uma grande semelhança entre, a vulnerabilidade, 
decorrente da fase vivenciada. 

  

A criança por se encontrar em fase de potencial desenvolvimento, tem na família o local 
garantidor do seu pleno desenvolvimento; já o idoso não mais se encontra em 
desenvolvimento, mas sim em conclusão, essas duas fases da vida colocam o ser humano em 
uma situação vulnerável, necessitando de cuidados familiares e jurídicos. 

   

O princípio que fundamenta uma família é o afeto. Esse manto protetor deve dispor de 
especial atenção por parte do Estado e do Direito, sob pena de colocar em risco a própria 
garantia jurídica do idoso, isso porque o direito ao afeto é imprescindível à saúde física e 
psíquica do idoso. 

  

A relevância dessa análise a respeito dos direitos do idoso se dá pelo fato de que é neste grupo 
que o indivíduo nasce e se desenvolve, moldando sua personalidade ao mesmo tempo em que 
se integra no meio social. É na família que o indivíduo, durante toda sua existência, 
encontrará conforto e refúgio para sua sobrevivência. 

  

Foi baseado nesses fundamentos que o legislador constituinte, no art. 230 da Constituição 
Federal de 1988, prescreveu como um dever da família, da sociedade e do Estado amparar os 
idosos, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem - 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2619



estar, devendo os programas de amparo aos idosos ser preferencialmente executados em seus 
lares. 

  

Esse tratamento diferenciado dispensado ao idoso prima pela realização dos objetivos 
constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III CF/88), bem como 
determinado pela igualdade substancial (art. 3, inc.IV c/c art. 5º, CF/88) e pela solidariedade 
(art. 3º, inc.I da CF/88)[7]. 

  

O cuidado, como valor jurídico, deve ser realçado pelos operadores do direito, evitando os 
maus tratos e a inserção de idosos em instituições despreparadas, para que, dessa forma, não 
sejam admitidas injustiças veladas, isto é, que decisões fundamentadas em normas vigentes 
não atendam aos interesses e necessidades desse grupo, olvidando-se que nosso sistema 
jurídico prevê que a lei deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. 

  

Portanto, o direito à convivência familiar é um direito constitucional do idoso, que se encontra 
em um estágio de maior vulnerabilidade, não podendo ele ficar despido de desfrutar de um 
direito fundamental por ausência de cuidado na aplicação das normas, ferindo diretamente o 
princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inc. III, art. 1º, o qual é propulsor de 
nossa Carta Magna de 1988. 

  

  

4. VULNERABILIDADE E CUIDADO COMO VALORES JURÍDICOS 

  

A palavra vulnerável, conforme o Dicionário de Língua Portuguesa, significa lado fraco de 
assunto ou questão; do ponto por onde alguém pode ser atacado ou ferido. Dessa forma, em 
nossas palavras, no contexto deste trabalho, vulnerabilidade é a iminente suscetibilidade de 
ser atacado ou ferido, levando-se em consideração a circunstância e o desenvolvimento físico 
e psíquico vivido pelo ser humano. 

  

O estudo sobre vulnerabilidade no campo jurídico iniciou-se com o Código de Defesa do 
Consumidor, em seu art. 4º, inciso I reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor em suas 
relações no mercado de consumo. 

  

Partiu-se do pressuposto que o consumidor é sujeito vulnerável frente à complexidade do 
mercado consumista, cumulado com uma sociedade capitalista que dispõe de meios altamente 
eficazes para atrair a atenção do consumidor 
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No entanto, a vulnerabilidade não se limitou a tal ramo do direito, ganhando notoriedade em 
outras searas jurídicas, pois vulnerável é o ser humano em si, haja vista que todos na condição 
de pessoa que é está suscetível a ser ferido ou mesmo atacado. 

  

Como bem salienta Heloisa Helena Barbosa[8], não é a vida em sociedade que dá origem à 
vulnerabilidade, porque esta preexiste às relações humanas, mas a vida em grupo favorece a 
expressão da vulnerabilidade em suas diferentes formas. 

  

O Estado deve a todo instante analisar a situação de seus membros que, por diversas razões, 
originam grupos vulneráveis, os quais necessitam de tutelas especificas para estarem em pé de 
igualdade na convivência social. 

  

Foi o que ocorreu com os idosos para a configuração de sua vulnerabilidade, salientou-se a 
debilitação física e psíquica, o término da produtividade, enfim, a situação indigna que muitos 
se encontram, em razão do abandono por parte dos familiares. 

  

Importante, ressaltar que não podemos confundir vulnerabilidade com falta de autonomia, a 
tutela diferenciada a ser aplicada para o idoso, não tem como condão suprir os espaços de 
autonomia, nas áreas em que ele é competente para decidir, acerca de sua vida. 

  

A teoria tridimensional de Miguel Reale explica a criação desses grupos vulneráveis da 
seguinte forma: vivencia-se o fato, que nada mais é que o acontecimento na sociedade, 
valorizado por ela e normatizado pelo Estado. 

  

Nesse momento, originam-se normas com o escopo de tutelar esses grupos vulneráveis, 
ensejando ao operador do direito instrumento para atender às necessidades sociais, pois como 
bem aludem Coltro [9] e Telles[10]: 

  

[...] deve o julgador procurar a função social da norma e considerar as exigências do bem 
comum, em evidente e claro reconhecimento sobre a necessidade de não desconsiderar o que 
dele espera a comunidade especialmente quando a legislação se mostra inadequada ao 
momento e à realidade apresentada pela vida, e que, muitas vezes, não é acompanhada pelo 
legislador, com vistas a atualizar o sistema legal. 
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O foco do nosso estudo é a analisar a vulnerabilidade dos idosos, em virtude de sua idade 
avançada, não permitindo obstáculo ou impedimento no decorrer desse processo natural, 
tendo-se em conta que o Estado dispõe, para tanto, de legislação específica com o intuito de 
garantir esse procedimento natural da vida. 

  

Um Estado Democrático de Direito tem o dever de tutelar os interesses de seus idosos, 
dependentes de cuidados especiais, por estarem num estado de subordinação existência, o que 
os torna vulneráveis, isto é, incapazes de proverem suas próprias necessidades. 

  

Por isso a importância do respeito neste estágio da vida, o qual deve ser protegido com a 
valorização jurídica do cuidado e da vulnerabilidade frente às decisões em que se tem como 
pessoas limitadas. 

  

Na verdade, o cuidado não requer somente a aplicação de normas específicas em casos 
concretos, mas muito mais que isso, requer a atenção do Estado e da sociedade na observância 
e prevenção dos princípios e garantias em face dos idosos. 

  

Como, aliás, bem salientam Telles e Coltro[11]: 

  

Tal é o cuidado que deve ter ao aplicar a lei, que a própria Lei de Introdução ao Código Civil, 
em seu art. 5º, recomenda dever o julgador procurar a função social da norma e considerar as 
exigências do bem comum, em evidente e claro reconhecimento sobre a necessidade de não 
desconsiderar o que dele espera a comunidade, especialmente quando a legislação se mostra 
inadequada ao momento e à realidade apresentada pela vida, e que, muitas vezes, não é 
acompanhada pelo legislador, com vistas a atualizar o sistema legal.  

  

Importante destacar que o cuidar é um método que envolve desenvolvimento, como bem 
ensina os mestres acima; cuidar é ajudar a crescer e se realizar e, para isso, esses juristas 
afirmam existir um padrão comum: ao cuidar experiencia-se o outro ser de forma a considerá-
lo com capacidades e necessidades de crescer[12]. 

  

Portanto, o magistrado em sua função jurisdicional deve solucionar os conflitos observando o 
cuidado como valor jurídico em cada caso concreto, pois o legislador cria leis, mas lei não é 
Justiça, em razão de ser geral e impessoal, já o Direito, é pessoal.  
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O cuidado e a vulnerabilidade como valores jurídicos se complementam na solução dos 
conflitos, pois o primeiro trata de analisar a aplicação da lei com o objetivo de atender ao bem 
comum, já o segundo caracteriza o estágio em que se encontra o indivíduo, sujeito da relação 
jurídica. 

  

Nessa esteira, o operador do direito deve não só se pautar na legislação vigente, mas, 
simultaneamente, nos princípios pelos quais ela foi criada, no cuidado e na vulnerabilidade ao 
solucionar o conflito, sem se olvidar do valor jurídico dos dois últimos requisitos, para, assim, 
alcançar-se o fim do Direito: A Justiça! 

  

O magistrado, no momento em que está desempenhando sua função estatal, que nada mais é 
que acalmar as sensações de injustiças e devolver a paz ao ser humano, não pode se limitar 
em suas convicções. Nesse sentido, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira[13] relata de 
forma louvável como deve ser a postura do juiz contemporâneo em busca da justiça: 

  

"como recordação de um passado que se distancia, a figura do juiz inanimado, insensível aos 
fatos que o rodeiam, imagem que a realidade repudiou, uma vez que, como proclamava o 
Filosofo de Estagira, os homens recorrem aos juízes como um direito vivo, uma justiça 
animada (ad judicem confungiunt omnes, sicut ad justum adnimatum). [...] Ao julgar terá que 
ser juiz. E apenas juiz. Para ele, no silêncio do seu escritório, ou no burburinho do foro, não 
há decisões históricas, que o façam desviar-se dos seus princípios e dos critérios de 
julgamento. Jurista do seu tempo, no entanto, deve viver com sua época, se não quiser que 
esta viva sem ele [...] não deve curvar-se às doutrinas de conveniências, ou jurisprudência 
subserviente , mas revestir-se da coragem de preferir ser justo, parecendo injusto, do que 
injusto para salvar aparências (Calamandrei), mesmo que tenha que divergir do entendimento 
predominante, procedendo como bônus judex, ou seja, aquele que adapta as normas às 
exigências.        

  

Não podemos esquecer que a lei existe para regrar o comportamento humano, entretanto, ao 
aplicá-la, não pode o Judiciário deixar de considerar as circunstâncias do caso concreto e, 
mormente, se a conclusão que se chega atende ao bem comum. 

  

Ainda que o juiz se depare com uma má legislação, caberá ao bom magistrado buscar a 
interpretação que permita melhor solução ao caso concreto valendo-se, para tanto, dos 
instrumentos disponíveis em nosso sistema jurídico que são a analogia, os costumes e os 
princípios gerais do direito, e sempre se pautando no atendimento dos fins sociais a que se 
dirige a lei e das exigências do bem comum. 
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Portanto, o juiz, como intérprete que é, deve obrigatoriamente se pautar no cuidado atrelado à 
vulnerabilidade do idoso como valores jurídicos a serem considerados nas relações jurídicas 
que têm como centro o indivíduo em fase final do ciclo da vida. 

  

Com as considerações até aqui apresentadas, podemos afirmar, com segurança, que o cuidado 
e a vulnerabilidade devem estar presentes como conteúdo jurídico na defesa do direito dos 
idosos e nossa bandeira é a de que a convivência familiar, como direito constitucional e 
fundamental que é, coloca-se como o único instrumento apto a atender todas as necessidades 
do idoso demonstrada em nosso trabalho, em virtude de suas limitações físicas e psíquicas. 

  

A convivência familiar pode se dar fora da família natural (de origem), quando esta se omite 
em desempenhar seu papel, transferindo ao Estado a responsabilidade de suprir as 
necessidades desse grupo vulnerável de que faz parte o idoso. 

  

Por isso, nossa preocupação em apresentar as diversas formas de composição familiar, 
mostrando que todas se fundamentam no afeto, e, portanto, nem a sociedade e nem o Estado 
podem impedir a convivência em famílias apenas por não se enquadrarem no modelo 
tradicional, sob pena de estarem suprimindo a proteção integral deferida ao idoso pela lei. 

  

O que é imprescindível para a constituição de uma entidade familiar é o afeto, e não a sua 
legalização perante o Estado, e se a família é o locus sagrado, responsável pela dignidade 
humana do indivíduo, não podemos corroborar com decisões que implicitamente tolhem o 
direito à convivência familiar, a qual oferece todos os componentes para a formação sadia da 
pessoa. 

  

É na família que o cuidado se realiza e a vulnerabilidade é protegida, haja vista que ainda não 
dispomos de outro local seguro, que não a entidade familiar, para tutelar as necessidades, bem 
como os direitos de um cidadão. 

  

   

5. FUNÇÃO PROMOCIONAL DO ESTADO 

  

Quando se inicia a reflexão sobre o cuidado e a convivência familiar dos idosos no 
ordenamento jurídico brasileiro, é de extrema importância lembrar que estes se encontram em 
um momento peculiar de suas vidas. E por estarem em situação especial, o tratamento jurídico 
também deve ser diferenciado. 
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A Constituição Federal de 1988 inovou na maneira de proteger o idoso, traçando 
responsabilidades solidárias e subsidiárias entre família, sociedade e Estado. Nesse sentido, 
cumpre ressaltar que a Carta Magna não traçou uma hierarquia entre os entes elencados. Mas 
certamente que, tendo como referência o cuidado, o convívio familiar mostra-se como lugar 
privilegiado. 

  

O sentido de cuidado como valor jurídico está intrinsecamente relacionado ao princípio da 
prevalência da família. Por isso, nas palavras de Paulo Luiz Netto Lôbo, " o princípio da 
solidariedade tem o papel de unir os membros da família de modo democrático e não 
autoritário, pela co-responsabilidade"[14]. 

  

Assim, à medida em que a família se revela como lugar privilegiado na manifestação do 
cuidado e solidariedade entre seus membros, por certo que também necessita de proteção 
jurisdicional especial. 

  

É por isso que o Estado deve assumir um papel de viabilizador do princípio da prevalência da 
família no cuidado com o idoso, seja por meio da implementação de políticas públicas, seja 
através de seu poder fiscalizatório, para que sejam averiguados possíveis casos de abandono e 
maus tratos. 

  

Cada ente da federação deve propiciar as políticas públicas adequadas ao espaço fisico e 
social observando-se as peculiaridades de cada região, ou seja, as políticas públicas devem 
contemplar as diferenças. Esse respeito às diferenças serve justamente a garantir eficácia ao 
cuidado, cuja efetivação vem sustentada no princípio da igualdade material. 

  

O cuidado à pessoa idosa está comtemplado em nosso ordenamento jurídicos em pelo menos 
3 diplomas. Primeiramente, na Constituição Federal que determina que "os filhos maiores têm 
o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade"[15] e amplia referido 
dever à sociedade e ao Estado e nesse sentido, assim prevê: "todos têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua particupação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida".[16] 

  

Também a Política Nacional do Idoso[17] possui um papel importante à construção de 
políticas públicas de atendimento ao idoso, ao estabelecer princípios, diretrizes e ações 
governamentais nas áreas de promoção e assistência social, saúde, educação, trabalho e 
previdência social, habitação e urbanismo, justiça, cultura, esporet e lazer. 
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O Estatuto do Idoso[18] reforça o comprometimento governamental com a ampla efetivação 
do bem-estar do idoso, dando atenção especial à condição peculiar na qual eles se encontram 
e garantindo-lhe o amplo reconhecimento de sua condição de cidadão. Neste diploma, é 
intensificada a concepção de envelhecimento ativo. 

  

O convívio em ambiente familiar propicia entre seus membros o zelo e o cuidado recíprocos. 
Do modelo de família juridicamente reconhecido, diversas vantagens são extraídas, que dão 
proteção mútua às pessoas daquele núcleo, como pensões previdenciárias e alimentícias, uso 
de plano de saúde, clubes sociais, eventuais direitos decorrentes de verbas trabalhistas e fundo 
de garantia etc. 

  

Relevante destacar que se fortalecendo a doutrina da proteção integral do idoso, o Estado deve 
romper com a cultura de institucionalização dos idosos para traçar um novo paradigma nas 
políticas públicas do Brasil, que visam preservar os vínculos familiares, efetivando o direito 
de ter uma família, compreendida em sentido amplo, e que em situações que configurem 
"risco e enfraquecimento desses vínculos familiares, as estratégias de atendimento deverão 
esgotar as possibilidades de preservação dos mesmos, aliando o apoio sócio-econômico à 
elaboração de novas formas de interação e referências afetivas no grupo familiar[19]." 

  

Tal questão é de extrema relevância, pois a medida em que o Estado procura implementar 
medidas que visem garantir a prevalência do idoso na família, efetivando juridicamente o 
cuidado, reconhece-lhe os direitos de cidadão, que necessitam ser fortalecidos através de um 
tratamento jurídico diferenciado. Não se pode fechar os olhos ao fato de que durante toda a 
vida, o idoso atuou ativamente em diversas searas, social, familiar, econômica, produtiva e, 
em seu momento de fragilidade deve ser acolhido, preferencialmente, dentro da sua estrutura 
familiar. 

  

Diante de tais considerações, fica ainda mais evidente a urgência de adequação de postura, em 
especial do Estado, através da criação de políticas públicas e de ações sociais que garantam o 
cuidado e um tratamento digno pelos seus familiares. 

  

Não se coaduna com a ideia de dignidade a ineficácia da norma jurídica ou dos princípios 
constitucionais. A garantia do direito à sobrevivência minimamente digna ou a um mínimo de 
sobrevivência vem amparada pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e 
também se coloca à luz do direito à vida. 

  

Também é de extrema importância a figura do Promotor de Justiça, que deve atuar em defesa 
dos interesses e direitos do idoso, sempre que as medidas de amparo que lhe são asseguradas 
estiverem ameaçadas. 
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A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993) e a 
Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 
1993) são marcos dentre a legislação social de proteção ao idoso. Isso porque o Artigo 25, VI, 
da Lei 8.625/93, determina o exercício da fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos 
que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. 

  

Também o Estatuto do Idoso endereçou-lhe no Capítulo II, Título V - Do Acesso à Justiça, 
Artigos 72 a 77, fazem menção expressa aos membros do Ministério Público a defender os 
direitos metaindividuais e individuais indisponíveis da pessoa idosa como parte autora de 
ação civil pública e, ainda, litígios individuais referentes a direitos individuais disponíveis na 
posição de substituto processual do idoso. Enfim, quando não for parte, atuará na condição de 
fiscal da lei consoante ao Artigo 75 do Estatuto do Idoso. 

  

Estados como o Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal já possuem 
Promotorias Especializadas de proteção aos direitos dos idosos. 

  

No Estado de São Paulo foi criado o GAEPI - Grupo de Atuação Especial de Proteção ao 
Idoso, instituído pelo Ato n.° 126, de 02 de outubro de 1997, expedido pela Procuradoria 
Geral do Estado. 

  

Também nessa linha de atuação a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID), cujo site na internet é 
www.ampid.org.br, foi criada para defesa dos direitos das pessoas idosas e das pessoas com 
deficiência. 

  

O instrumento de que dispõe o Ministério Público para a proteção dos idosos é a Ação Civil 
Pública. A Lei n.° 7347/85, que disciplina a ação civil pública, assim dispõe no Artigo 1.°, in 
verbis: 

  

Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I- ao meio ambiente; II - ao 
consumidor; III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IV - a qualquer outro interessa difuso ou coletivo; V - por infração da ordem econômica e da 
economia popular. Havendo que ressaltar-se ainda que o artigo 2° define que o juízo 
competente para julgar a causa é o foro local onde ocorreu o dano, e no artigo 3° diz que a 
ação poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou ainda a obrigação de fazer ou não 
fazer. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2627



  

Em prol da defesa dos interesses dos idosos, o Promotor de Justiça pode se valer tanto de 
instrumentos jurídicos com também atuar na esfera administrativa. Dentre estes instrumentos, 
estão: 

  

- Medida de Proteção: Nos termos do Artigo 45 do Estatuto do Idoso, o Promotor de Justiça 
ao detectar violação ou ameaça aos direitos dos idosos, poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: encaminhamento à família ou curador, mediante termo de 
responsabilidade; orientar, apoiar e acompanhar temporariamente; expedir requisições para 
tratamento de saúde; incluir em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a usuários dependentes de drogas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência 
que lhe cause perturbação; abrigar em entidade ou abrigar temporariamente. Essas são 
medidas que podem ser realizadas de forma administrativa, o que lhes confere ainda maior 
agilidade. 

  

- Ação Civil Pública: Encontra previsão na Lei n.° 7.347/85 e no Artigo 127 da Constituição 
Federal. Trata-se da medida judicial adequada aos casos de proteção aos interesses difusos, 
coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos. A teor dos Artigos 127, caput, e 129, II e 
III da Constituição Federal, o Ministério Público deve estar presente como autor ou 
interveniente em qualquer ação civil pública que verse sobre interesses difusos ou coletivos 
dos idosos. Ainda, nos termos constantes do Estatuto do Idoso, o Ministério Público possui 
legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública cujo objeto seja a defesa do interesse do 
idoso. 

  

- Transação de Alimentos: Nos termos dos Artigos 1694 a 1710 do Código Civil e do Artigo 
1120, V do Código de Processo Civil, os alimentos devem ser prestados ao idoso. O 
Ministério Público possui legitimidade para celebrar transações relativas a alimentos, 
elaborando um termo de compromisso que deve ser assinado por ele, e pelas partes. Este 
termo de compromisso passa a ter efeito de título executivo extrajudicial. 

  

- Fiscalização das Entidades: A fiscalização das entidades de atendimento pode ser feita por 
entidades governamentais e não-governamentais, como Conselho do Idoso, Ministério 
Público, Vigilância Sanitária, entre outros. O Estatuto do idoso possui capítulo específico 
quanto a este tipo de fiscalização. A entidade que causar infrações, colocando em risco os 
direitos assegurados aos idosos e previstos no Estatuto pode ter suas atividades suspensas ou 
até interrompidas em prol do interesse público. Tais irregularidades, quando constatadas, 
deverão ser imediatamente comunicadas ao Ministério Público 

  

Munido da legislação como verdadeiro instrumento protecional, o Ministério Público tornou-
se o guardião permanente do idoso.  Quanto à sua autuação para concretização dos direitos 
fundamentais dos idosos, não basta apenas a fiscalização e acompanhamento da realização de 
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políticas públicas pelos entes federativos, mas sobretudo trabalhar pela concretização desses 
direitos por meio do aperfeiçoamento  da atuação institucional. 

  

Por quaisquer ângulos que se analise a questão, observa-se que o papel do Estado não deve se 
restringir a regulamentar as relações jurídicas que estão inseridos os idosos. A necessidade é 
de uma atuação positiva, interventora, dirigida a todas as questões afetas ao grupo, pois o 
Estatuto do idoso estabeleceu um conjunto de políticas públicas e deveres jurídicos para o 
Estado, determinando a responsabilidade social no asseguramento de seus direitos 
fundamentais.[20] 

  

Com efeito, também é necessário observar a aplicação da igualdade material, com o respeito 
às peculiaridades regionais, criação de locais especializados e com condições de atendimento 
diferenciado, detectar os idosos que necessitam de cuidados domiciliares, através da 
viabilização desse tipo de atendimento pelo Estado e diversas outras medidas que em qualquer 
esfera de atuação promova o envelhecimento digno e o respeito às diferenças. 

  

  

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O texto propõe uma reflexão sobre a proteção integral da pessoa idosa, considerando-se o 
estágio de vulnerabilidade que elas se encontram. 

  

Na medida em que o objeto de estudo do Direito é a regulação dos fatos valorados pela 
sociedade, instigou-se uma análise no sentido de considerar o papel do Estado como 
implementador da inserção do idoso na convivência familiar, garantindo-lhe o cuidado 
necessário nesta etapa da vida. 

  

Apresentamos a convivência familiar como instrumento mais importante a oferecer à pessoa 
idosa o cuidado, já que a vulnerabilidade nessa fase é aflorada, necessitando esse grupo de 
proteção integral. 

  

É nesse momento que o cuidado se apresenta também como valor jurídico a atender essas 
necessidades, impedindo a existência de obstáculos colocados para a não efetivação desse 
direito fundamental do ser humano que é o de se realizar enquanto indivíduo. 
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Dessa forma, ao impor à família o dever de amparar e proteger a pessoa idosa, bem como à 
sociedade e ao Estado, o legislador objetiva que lhe seja conferida uma vida digna. E quando 
os direitos que tutelam os interesses dos idosos, a qual se encontram em um estado 
vulnerável, o cuidado deve ser destacado para  que a justiça seja alcançada na realidade de 
cada caso concreto, cumprindo assim o Estado com seu escopo maior que nada mais é que a 
criação de uma sociedade justa, solidária e feliz. 
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RESUMO 
O objetivo do presente artigo é abordar a questão da repersonalização das relações familiares, 
enfatizando a aplicação do princípio da afetividade e da pluralidade a partir da descodificação 
e despatrimonialização do Direito de Família, resultante do processo de constitucionalização 
das relações familiares. Com a crise do sistema patriarcal e a crescente importância da mulher 
no contexto familiar, social e no mercado de trabalho, o Direito de Família passa por um 
processo de transformação diante da despatrimonialização para a repersonalização das 
relações familiares. Isso é resultado, sobretudo da promulgação da Constituição de 1988, que 
inaugura uma diferente análise das famílias brasileiras, migrando-se a ênfase do patrimônio 
para a pessoa como o centro do ordenamento jurídico, vista agora sob o prisma dos princípios 
da dignidade humana, da igualdade, da pluralidade e afetividade como elemento nuclear das 
relações familiares.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE FAMÍLIA; RELAÇÕES 
FAMILIARES; DESPATRIMONIZALIZAÇÃO; REPERSONALIZAÇÃO; 
AFETIVIDADE; PLURALIDADE. 
 
ABSTRACT 
The aim of this paper is to accost the repersonalization of family relationships, emphasizing 
the principle of affection and of plurality from decoding and without patrimony of Family 
Law, resulting from the process of constitutional law of relantionships. With the crisis of the 
patriarchal system and the growing importance of women within the family, social and labor 
market, family law is passing a process of transformation in the presence of without 
patrimony for repersonalization for family relationships. This is result, over all of 
promulgation of Constitution of 1988, that it inagurates a diferent analysis of brasilian 
families, moving the emphasis of patrimony for the person with the center of legal system, 
since through the prism of principle human dignity, of equality, of plurality and affection as a 
core element of family relationships. 
KEYWORDS: FAMILY LAW; FAMILY RELATIONS; DISPATRIMONIALIZATION; 
REPERSONALIZATION; AFFECTIVITY; PLURALITY. 
 
 

1 Introdução 
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A família sempre foi à base da sociedade. Segundo Fachin[1] "a família constitui um corpo 
que se reconhece no tempo. Uma agregação histórica e cultural como espaço de poder, de 
laços e de liberdade". Completa dizendo ainda que família é "Uma aliança composta para 
representar harmonia e paradoxos. Uma agremiação destinatária de projetos e de discursos, 
especialmente da alocução normativa, junção que encarna o elo entre o direito, a família e a 
sociedade". 

Durante muito tempo a família era vista como o núcleo econômico e de reprodução, centrado 
no poder patriarcal, onde a mulher ocupava um lugar inferior, a quem cabia o cuidado com a 
casa e dos filhos, não tendo vez, nem voz. Era um período no qual valorizava-se o patrimônio 
e não as pessoas enquanto seres humanos. 

Entretanto, durante o século XX passa-se a ocorrer a despatrimonialização do Direito de 
Família, com a constitucionalização, ou seja as relações familiares passaram a ser balizadas 
pelos princípios constitucionais, que primava pela dignidade da pessoa humana a partir da 
igualdade entre homens e mulheres em todas as esferas do Direito, resultando na 
repersonalização das relações familiares, que, também passaram a ser subsidiadas por um 
princípio não explícito no texto constitucional de 1988, mas que passou a amparar as decisões 
do sistema jurídico brasileiro: o princípio da afetividade. Passou-se a ver as pessoas como 
seres merecedores de afeto, amor, sentimentos que se tornaram essenciais à manutenção da 
família pós-moderna. 

Diante desse contexto, o objetivo do presente artigo é abordar a questão da evolução jurídica 
da família, desde a descodificação até as mudanças estruturais trazidas pelos novos valores e 
princípios constitucionais, enfatizando sobretudo, a aplicação do princípio da afetividade e da 
pluralidade familiar, percorrendo também o caminho da constitucionalização, assim como da 
repersonalização das relações familiares que encontram suporte jurídico na ordem 
constitucional. 

Em suma, o texto que a seguir compõe o artigo apresenta uma reflexão pautada em uma nova 
concepção aberta e plural do Direito de Família, 

  

  

  

  

2 Despatrimonialização do Direito de Família 

  

2.1 Crise do Patriarcalismo e a Mulher no Contexto Familiar 

  

Nas comunidades primitivas, o sistema familiar tinha como base o matriarcado, sendo que a 
primeira família que o homem notou e compreendeu foi a família materna, devido aos laços 
de consangüinidade, no entanto, o patriarcado trouxe a obediência ao pai e ao marido, isto é, 
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ao homem, modelo que se conserva até os dias de hoje, de forma impositiva e tirânica, a 
medida em que as mulheres foram sendo tratadas como seres inferiores. 

A família extensa, que predominou na Antiguidade e na Idade Média, representava os ideais 
do patriarcado e tinha por objetivos principais gerar filhos e manter o patrimônio, por isso se 
organizava de acordo com casamentos arranjados. Na Idade Moderna começou a se esboçar o 
modelo da família nuclear, com alterações nas maneiras de relacionamento do casal e deste 
com os filhos. Finalmente, a partir da segunda metade do século 20, a crise do patriarcalismo, 
a emancipação feminina, a revolução dos meios contraceptivos, a entrada da mulher no 
mercado de trabalho, o casamento por amor, entre outras causas, subverteram a estrutura 
familiar[2]. 

  

Durante o período de transição entre o homem selvagem e o civilizado, muitas coisas 
mudaram, pois, para os selvagens a mulher eram muito mais igual ao homem como que a de 
hoje, tanto física e espiritualmente, quanto no seu prestígio social, sendo então que, foi a 
civilização, com as suas leis e conseqüentes costumes e preconceitos, que desvalorizou as 
mulheres, colocando-as, num lugar inferior e lhes dando a "denominação de sexo frágil!"[3]. 

Para Muzart[4], "os historiadores, levados igualmente pelas suas investigações, concluem que 
a mulher começou a ser tratada como um ente inferior em face do direito romano, que a 
reduziu a uma coisa nas mãos do marido", pois, mesmo a noção de família sendo anterior ao 
Direito, foi o Direito Romano quem reforça a noção do patriarcado. 

  

A família era patriarcal. O pai (pater), chefe da família, era revestido também da autoridade 
de sacerdote (potifex), de juiz (domesticus magistratus). Eram membros da família, 
submetidos à autoridade do chefe (caput), os filhos (patrea potestas), a mulher (manus) e os 
escravos(dominica potestas). Era fundamentada no princípio da autoridade, com as 
características de uma entidade política, obediente ao patriarca[5]. 

  

No Brasil, a economia colonial gerou a formação de uma sociedade, na qual a mulher ocupava 
uma posição peculiar, afetando grandemente sua imagem durante anos. Mantendo-se em 
segundo plano em relação ao homem, tanto econômica como socialmente, a mulher 
permaneceu à margem da sociedade e da historiografia brasileira. 

Nesse período podem ser identificados traços das estruturas feudais européias, da estrutura 
patrimonialista que se desenvolvia na época, e a exploração da mão-de-obra escrava. 

Conforme Prado Junior[6], a situação da mulher no Brasil colonial era de extrema opressão 
social, econômica ou familiar. As mulheres brancas submetiam-se sem contestação ao poder 
do patriarca. Eram ignorantes e imaturas e casavam-se antes dos quinze anos. Ao contrair 
matrimônio, passavam do domínio paterno para o domínio do marido. Raramente saíam à rua 
e, quando o faziam, iam à igreja acompanhadas. Nessa sociedade, a mulher estava destinada 
ao casamento e a única possibilidade disponível para fugir do domínio do pai ou do marido 
era a reclusão em um convento, conforme afirma Saffioti[7], no livro "A mulher na sociedade 
de classes: mito e realidade", 
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(...) Embora algumas se tenham transformado em respeitáveis matronas, com considerável 
poder de mando sôbre (sic) a escravaria doméstica, sua esfera de autoridade conservava-se 
nìtidamente (sic) distinta do setor em que imperava o patriarca. 

  

Observa-se assim, que as mulheres, em geral, aceitavam passivamente sua posição inferior 
frente ao homem, como se não tivesse capacidade para tratar de assuntos além dos fúteis e 
corriqueiros de sua vida como esposa e do lar. 

A grande crise do patriarcalismo no Brasil se dá com a chegada da Coroa portuguesa ao Brasil 
em 1808, ao Rio de Janeiro, trazendo influências que acabaram por mudar a situação reinante 
na colônia, embora muitos costumes em relação às mulheres tivessem sido mantidos. Passou-
se à construção do espaço público mais definido, que vai confrontar o âmbito privado do 
patriarca, os quais ainda tentam fazer do "Estado uma ampliação do círculo familiar"[8]. 

Aos poucos, as relações familiares começam a se modificar e a mulher sai da domesticidade e 
integra-se finalmente na sociedade, a princípio como escritora ou professora. Em fins do 
século XIX, o Brasil já possui mulheres que sabem ler e escrever. 

Mesmo com o declínio do patriarcalismo, o Código Civil Brasileiro de 1916 ainda traz em seu 
bojo a sua defesa e "a proteção às relações patrimoniais oriundas da relação conjugal 
matrimonializada"[9]. 

De acordo Diniz[10], 

  

Em 1916 surge o Código Civil Brasileiro legitimando o casamento, o qual era indissolúvel e 
mantinha-se sob a proteção do Estado, contando, por conseguinte, com todo o amparo legal. 
Conseqüentemente, deixava à margem as relações ilegítimas sem as prerrogativas da 
sociedade civil. Também não fazia alusão ao casamento religioso, este vinha pura e somente 
para legitimar a família de fato: "A família legítima é o esteio da sociedade, por ser moral, 
social e espiritualmente mais sólida do que a ilegítima, dado não existir no concubinato 
compromisso entre o homem e a mulher" (...). Este Código defendia o patriarcalismo 
autoritário, onde o marido era o chefe da sociedade conjugal, função exercida com a 
colaboração da mulher, no interesse do casal e dos filhos. A mulher era tida como uma 
auxiliar doméstica do homem, relativamente incapaz. 

  

Destaca-se, segundo Netto Lôbo[11] que o Código de 1916 regulava a família patriarcal, a 
qual era caracterizada 

  

hegemonia de poder do pai, pela hierarquização das funções de seus membros, pela 
desigualdade de direitos entre homens e mulheres, pela desigualdade de direitos entre filhos 
de origens diversas (biológicas ou por adoção), pela desconsideração de entidades familiares 
distintas do casamento, pela ausência de liberdade para dissolução, pelo prevalecimento da 
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linha masculina, pelo predomínio dos interesses de caráter patrimonializante sobre os de 
caráter afetivo. 

  

Mesmo que a partir da década de 1960 as relações familiares tenham passado por profundas 
transformações, "o Direito de Família, no Brasil, enquanto doutrina, manteve relativo 
distanciamento das mudanças, perseverando no paradigma familiar de onde partiu nossa 
legislação civil, a saber, a família patriarcal"[12]. 

A Constituição de 1988 foi o marco da lenta evolução legal das relações familiares no Brasil. 
Antes da Carta Magna apenas alguns diplomas legais reduziram as desigualdades de direitos 
entre filhos legítimos e ilegítimos, tais como destaca-se, o Estatuto da Mulher Casada e a lei 
do Divórcio, sendo assim foi a partir da Constituição, tem-se a história de um contínua quebra 
da família patriarcal, reduzindo-se de forma legítima as desigualdades jurídicas entre 
membros familiares ocorrendo uma inovação, na medida em que se passa a dar maior 
importância ao grupo familiar e não o casamento como o elemento fundamental para a 
legitimação da família, mudando assim o conceito de Direito de Família, passando-se a 
integrar os direitos individuais (liberdade) e os direitos sociais (igualdade), culturais e 
econômicos. 

Para Barsted[13], 

  

(...) a Constituição Federal brasileira de 1988 está em sintonia com os tratados, convenções e 
declarações das Nações Unidas ao reconhecer a igualdade entre homens e mulheres na vida 
pública e privada. Esse reconhecimento tem repercussões importantes no direito de nosso 
país, particularmente, no direito civil. Até 1988, o Código Civil orientava todos os seus 
artigos relativos à família, marcando a superioridade do homem em relação à mulher, seja na 
parte geral, no capítulo específico sobre família ou na parte relativa ao direito das sucessões. 

  

Assim sendo, a excessiva preocupação com os interesses patrimoniais, característicos do 
direito de família de corte liberal, não encontra mais respaldo na família atual, agora centrada 
por outros interesses de cunho pessoal ou humano, tipificados por um elemento fundamental: 
a afetividade. 

Destaca-se no caput do artigo 5° da Constituição Federal que perante a lei, todos são iguais, 
não havendo distinção de qualquer natureza, aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e a propriedade. Em relação ao 
Direito à Vida, caberá ao Estado assegurar, que o indivíduo mantenha-se vivo e tenha 
subsistência digna, bem como liberdade de expressão, de pensamento e de escolha. 

Vê-se assim que o citado artigo traz em seu bojo, assegurar os direitos e garantias individuais 
das pessoas, destacando o princípio da igualdade na consideração dos direitos fundamentais 
quando, em seu inciso I afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição", passando, o Estado e a Sociedade a buscar por dispositivos 
para assegurar à mulher o direito à igualdade de condições de trabalho, de bem estar físico e 
moral, de proteção à maternidade, a licença-gestante, a salários compatíveis, a direitos 
políticos e à livre concorrência a cargos em qualquer seguimento da sociedade, trazendo uma 
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mudança no paradigma antes patriarcal no Direito de Família, para um contexto de igualdade 
entre homens e mulheres nas relações familiares, que antes era calcado no patrimonialismo, 
passando-se por um processo de repersonalização. 

Diante disso, o reconhecimento formal da igualdade de direitos entre o homem e a mulher na 
vida pública trouxe a igualdade entre os cônjuges na vida familiar e rompeu com o modelo 
hierarquizado de família, impulsionado a participação de ambos os cônjuges nas atividades do 
cotidiano familiar, tanto nas questões de administração quanto nos encargos derivados do 
sustento, guarda educação dos filhos. Essa nova realidade deu origem a um processo de 
democratização das relações interindividuais, fruto da transformação de valores e princípios 
relativos à vida afetiva e familiar. 

A repersonalização do Direito de Família foi resultado do processo de descodificicação do 
Direito Civil que levou à constitucionalização do Direito de Família, quando os princípios 
constitucionais passaram a ser o fulcro das relações familiares, quando migrou-se da ênfase na 
questão do patrimônio e passou-se a levar em consideração o indivíduo enquanto pessoa 
humana, valorando-se o ser e não mais o ter. 

  

2.2 . Da família codificada à constitucionalizada 

  

A codificação do Direito Civil foi resultante das idéias do liberalismo econômico, visto que 
requeria-se um estatuto que garantisse o contrato, a circulação da riqueza, a aquisição de bens, 
para evitar os entraves legais e as restrições, consagrando o individualismo pelo 
estabelecimento dos Códigos Civis, seja o Francês (1804), o Italiano (1865) ou o Brasileiro 
(1917), dentre outros, assim como suas revisões no decorrer dos tempos. 

Aos poucos, o Estado Liberal moderno foi sendo substituído pelo Estado Social 
contemporâneo, onde os embates pelos ideais da civilização democrática surgem em forma de 
crises com vistas à sobrevivência. 

Na compreensão de Netto Lôbo[14], até a Constituição de 1934 no Brasil, o código civil era 
visto como o núcleo do direito positivo, entretanto, para Amaral[15], defensor da tese da 
descodificação, afirma que "o conjunto de valores e idéias que formaram o caldo de cultura 
dos grandes códigos encontra-se superado, nomeadamente suas funções políticas, filosóficas e 
técnicas". 

Assim, a codificação do Direito Civil foi se tornando inadequada diante das novas exigências, 
tanto de igualdades materiais quanto de liberdade derivadas de novos direitos que 
desencadearam alterações no significado tanto do direito privado, que "deixou de ser o âmbito 
da vontade individual e o direito público não mais se inspira na subordinação do 
cidadão"[16]. 

A constitucionalização do direito gerou mudanças nas instituições jurídicas, tanto no direito 
público quanto no privado, afetando seus três pilares: a família, o patrimônio e o contrato. 

De acordo com Coelho[17] 
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No que respeita ao indivíduo, esse intuito começa com a proclamação de que a dignidade da 
pessoa humana constitui um dos fundamentos, e certamente o mais importante, do nosso 
Estado democrático de direito; quanto à família, elegendo-a como instituição básica da 
sociedade e, por isso, merecedora de especial proteção do Estado; com relação ao patrimônio, 
finalmente, ao declarar que a propriedade privada tem função social, o que significa dizer - 
invocando ensinamento de João Paulo I - que sobre ela pesa uma hipoteca social. 

  

A descodificação do Direito Civil traz em sua premissa a despatrimonizaliação do Direito 
Privado, visto que era o patrimônio - a propriedade e o contrato -, até então, considerado o 
valor individual necessário para a realização da pessoa e tutelado nos códigos, tornando-se, 
porém o pólo de relações jurídicas a pessoa humana, sua dignidade. Segundo Pires e 
Araújo[18], a Constituição Federal de 1988 traz a noção de que a propriedade deve atender à 
sua função social[19], entretanto, esse novo conceito ainda encontra opositores nos próprios 
operadores do Direito, assim como nos detentores de grandes áreas. 

Conforme Perlingieri[20] 

  

O termo, certamente não elegante, "despatrimonialização", individua-se uma tendência 
normativa-cultural; se evidencia que no ordenamento se operou uma opção, que, lentamente, 
se vai concretizando, entre personalismo (superação do individualismo) e patrimonialismo 
(superação da patrimonialidade fim em si mesma, do produtivismo, antes, e do consumismo 
depois, como valores). 

  

Nesse cenário de mudanças, dissemina-se a idéia da descodificação e da constitucionalização 
do Direito Civil, colocando-se à partir dos fundamentos constitucionais, ao invés dos pilares 
que antes sustentam o direito civil - propriedade, família e autonomia de vontade, o ser 
humano - a dignidade da pessoa humana e sua promoção social, econômica e espiritual, como 
o centro do ordenamento civil. É a repersonalização da pessoa humana como centro do direito 
civil, através da qual, passa-se a buscar uma adequação do direito aos fundamentos 
constitucionais. 

No Brasil, o constituinte originário de 1988, rompe com a ditadura militar vigente no país 
desde 1964 e instaura uma ordem jurídica democrática, buscando atender as necessidades e 
expectativas da população brasileira frente à nova realidade vivida. 

O legislador constituinte, logo no 1º artigo da Constituição, afirma o princípio da dignidade 
da pessoa humana, fundamentada na República Federativa do Brasil. O 3º artigo tem como 
objetivo prioritário promover o a igualdade e bem-estar da população, sem distinção de raça, 
cor, sexo, origem, idade ou qualquer outra forma de preconceito e no 5º fica instituído que 
todos serão tratados de forma igual perante a lei, mesmo diante disso, o legislador, abriu o 
Capítulo VII (da família, da criança, do adolescente e do idoso) do Título VIII ( da ordem 
social), para que não existissem dúvidas em relação da proteção que o governo dá 
especialmente às entidades familiares. 

Como mostra Mendes, Coelho e Branco[21], o capítulo da constitucionalização da família, se 
mostra inovador. 
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Um terreno que no passado estava entregue, quase por inteiro, a livre discrição dos seus 
integrantes, com destaque para a figura paterna na condição de chefe e condutor dos que 
gravitavam ao seu redor, não só a esposa e os filhos, mas também aqueles que se 
relacionavam com ele por vínculos de dependência econômica, o que, tudo somadas e 
guardadas as distâncias, fazia lembrar o pater familias do velho direito romano, cujos poderes 
- chamada pátria potestas - compreendiam, alem da apropriação dos bens adquiridos pelos 
seus filhos, também o direito de puni-los como entendesse adequado, inclusive aplicando-lhes 
a pena de morte. 

  

Também de acordo com Mendes, Coelho e Branco[22], com o passar do tempo, e as 
mudanças sociais ocorridas, o poder autoritário do chefe de família, resultou no novo poder 
familiar, o qual passou a ser dividido com o a esposa, no que passou a ser o atual Código 
Civil: 

  

as questões essenciais são decididas em comum, sendo sempre necessária a colaboração da 
mulher na direção da sociedade conjugal. A mulher, em suma, deixa de ser simples 
colaboradora e companheira - consoante posição que lhe atribui à lei vigente (Código Civil de 
1916) - para passar a ter "poder de decisão", conjuntamente com o esposo. 

  

Assim, dizem os autores que o constituinte de 1988, aproximou-se da realidade existente, para 
proteger o direito e as relações familiares, que já eram cuidadas pela legislação previdenciária. 

O constituinte ao constitucionalizar, trouxe diversas melhorias à sociedade, como a expansão 
das entidades familiares, o não retrocesso social, o princípio de igualdade entre homens e 
mulheres. 

A família é fundamental, pois atua como o primeiro socializador do ser humano, desta forma 
recebe uma tutela especial do Estado, consoante o artigo 226 da Lei Fundamental, o qual 
decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, com fulcro no referido artigo: 

  

Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 
parte de instituições oficiais ou privadas. 

  

No que se refere ao supracitado artigo 226 § 7º da Constituição Federal, que insere o princípio 
da dignidade da pessoa humana no âmbito das relações familiares, é válida a transcrição de 
trecho do trabalho de Lôbo[23], nestes termos: 
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A tendência contemporânea de ver a família na perspectiva das pessoas que a integram, e não 
de seus patrimônios, para regulação de seus direitos, constitui o fenômeno que 
apropriadamente se denomina repersonalização. É nessa pessoa, enquanto tal, que reside a 
dignidade humana. 

  

A Constituição Brasileira, considera a família como fundamental para a sociedade, todavia, 
como afirma José Silva[24], 

  

não é mais só pelo casamento que se constitui a entidade familiar, já que trouxe o constituinte 
as figuras da família monoparental e da união estável, sendo que todas merecem a proteção do 
Estado e em qualquer desses casos, os direitos e deveres referentes a sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, consagrando-se o direito de igualdade entre 
ambos consignado no Art. 5º, I. 

  

Com a Constituição de 1998 novas entidades familiares passaram a ser consideradas, 
diferentemente do modelo tradicional pai, mãe e filhos. A união estável, a família 
monoparental foram explicitadas na lei, garantindo o direito de igualdade. O princípio da 
igualdade, 

  

aplicado ao direito de família, não se concilia com o velho perfil da família patriarcal, onde 
tudo girava em função do chefe, que negava direitos à mulher e aos filhos. Abusos cometidos 
no seio familiar eram tolerados sob a alegação de que não cabia ao Estado intervir nos 
assuntos domésticos. A igualdade entre homens e mulheres não se compadece com os modos 
antigos fundados na suposição de que o macho da espécie assume papel superior no clã. 
Homens e mulheres carregam características próprias de cada sexo, mas enquanto pessoas 
humanas são iguais em direitos e obrigações. Em razão disto, dogmas processuais com o foro 
privilegiado da mulher, antes tomado como regra absoluta, ganham relatividade quando 
iluminados pelos novos princípios. [25] 

Assim como o princípio de igualdade, buscou-se a aplicação da regra de isonomia de 
tratamento jurídico, o qual possibilita que a igualdade nos papéis desempenhados entre 
marido e mulher na chefia da sociedade conjugal, sendo também "a isonomia que se busca na 
identificação dos filhos de uma mesma mãe ou de um mesmo pai. É ainda a isonomia que 
protege o patrimônio entre personagens que disponham do mesmo status familiae.[26] 

Assim, a respeito da constitucionalização do direito da família, pode ser resumido com a 
afirmação de Dias[27] : 

  

Raras vezes uma Constituição consegue produzir tão significativas transformações na 
sociedade e na própria vida das pessoas como fez a atual Constituição Federal. (..) A 
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supremacia da dignidade da pessoa humana está lastreada no princípio da igualdade e da 
liberdade, grandes artífices do novo Estado Democrático de Direito que foi implantado no 
país. Houve o resgate do ser humano como sujeito de direito, assegurando-lhe, de forma 
ampliada, a consciência da cidadania. O constituinte de 1988 consagrou como dogma 
fundamental, antecedendo a todos os princípios, a dignidade da pessoa humana, impedindo 
assim a superposição de qualquer instituição à tutela de seus integrantes. Foram eliminadas 
injustificáveis diferenciações e discriminações que não mais combinam com uma sociedade 
democrática e livre. 

  

Ao proteger a família, o constituinte reconheceu e oficializou o que existia há tempos, 
conseqüência da jurisprudência e doutrina, introduzindo assim, medidas indispensáveis para a 
evolução das entidades familiares na sociedade brasileira, e as relações familiares passaram a 
ser repersonalizadas com a aplicação de um importante princípio indiretamente fundamentado 
pela Constituição de 1988, o da afetividade. 

  

3. A Repersonalização do Direito de Família 

  

3.1 Aplicação do Princípio da Afetividade como elemento fundamental das relações 
familiares 

  

A família sempre foi considerada o estrutura básica da sociedade. Entretanto, no decorrer da 
história da humanidade as relações familiares, asseguradas pelo Direito de Família adquiriram 
um caráter patrimonialista, em detrimento da pessoa enquanto ser humano que precisava ser 
protegido, mas que, passa a ser transformado no decorrer do século XX na sociedade 
brasileira como resultado do surgimento de novas reconfigurações de família, onde o homem 
não detém mais o poder de superioridade sobre a mulher e os filhos, todos devem ser 
considerados com igualdade. Também deixa de ser um núcleo tão somente de reprodução e 
econômico e abre-se espaço para o amor, a compreensão e o diálogo e passou a ocorrer a 
repersonalização das relações familiares, quando então os interesses afetivos passaram em 
predominar. 

Quanto a esse aspecto no direito de família, Mattos[28] assim se refere: 

A repersonalização das relações familiares significaria sair daquela idéia de patrimônio como 
orientador da família, onde essa se forma pela afetividade e não mais exclusivamente pelo 
vínculo jurídico-formal que une as pessoas. Deve o Direito Civil, cumprir seu verdadeiro 
papel: regular as relações relevantes da pessoa humana - colocar o homem no centro das 
relações civilísticas. (...) E, gravitando o Direito Civil em torno da pessoa, não há lugar para 
concepções excludentes de determinados sujeitos da tutela jurídica ou atribuidora de um 
tratamento jurídico inferior a eles - já não há espaço para as discriminações de gênero. (...). 
Uma das conseqüências práticas da repersonalização vem ser a nova concepção de família, 
espelhando a idéia básica da família eudemonista, ou seja, da família direcionada à realização 
dos indivíduos que a compõe. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2643



  

Pode-se, dessa forma, afirmar que a chamada repersonalização do direito de família importa 
na derrocada da família como um fim em si mesma. Ou melhor, sobe a perspectiva atual de se 
privilegiar a pessoa humana em detrimento da sociedade e as suas necessidades existenciais, 
minimizando-se o conteúdo eminentemente patrimonialista privilegiada pela conduta 
civilística até então. Conforme descreve Villela[29], 

  

Não se pode teorizar sobre a família na sociedade contemporânea sem ter em conta as 
profundas transformações por que passou a instituição, a ponto de só guardar remota 
identidade com seus antecedentes históricos. A substituição, de um lado, da grande família, 
que compreendia a própria linha dos escravos, pela família nuclear, centrada na tríade pai-
mãe-filho, operada nos séculos XIX e XX, mas sobretudo o aprofundamento afetivo no 
interior do grupo deram-lhe um novo rosto. De unidade proposta a fins econômicos, políticos, 
culturais e religiosos, a família passou a grupo de companheirismo e lugar de afetividade. 

  

Todo ser humano tem direito ao afeto, direito de ser amado, pois somente com esses 
sentimentos, até a pouco tempo um desconhecido para a legislação pátria, o ser humano 
poderá ter um melhor desenvolvimento físico, psíquico e emocional, obtido somente com a 
convivência familiar. 

Na definição de Abbagnano apud Angeluci[30], afeto são 

  

[...] as emoções positivas que se referem a pessoas e que não têm o caráter dominante e 
totalitário. Enquanto as emoções podem referir-se tanto a pessoas quanto a coisas, fatos ou 
situações, os afetos constituem a classe restrita de emoções que acompanham algumas 
relações interpessoais (entre pais e filhos, entre amigos, entre parentes), limitando-se à 
tonalidade indicada pelo adjetivo "afetuoso", e que, por isso, exclui o caráter exclusivista e 
dominante da paixão. Essa palavra designa o conjunto de atos ou atitudes como a bondade, a 
benevolência, a inclinação, a devoção, a proteção, o apego, a gratidão, a ternura, etc. que, no 
seu todo, podem ser caracterizados como a situação em que uma pessoa "preocupa-se com" 
ou "cuida de" outra pessoa ou em que esta responde, positivamente, aos cuidados ou a 
preocupação de que foi objeto. O que comumente se chama de "necessidade de afeto" é a 
necessidade de ser compreendido, assistido, ajudado nas dificuldades, seguido com olhar 
benévolo e confiante. Nesse, o afeto não é senão uma das formas do amor. 

  

Nessa definição nota-se a agregação de diversos aspectos envolvidos pelas relações afetivas, 
principalmente suscita a responsabilidade com aqueles seres amados, visto que o afeto 
correlaciona-se com o dever de cuidar daquelas pessoas unidas pelo affectio familiae, afeto 
familiar, que norteia o princípio da afetividade. 

Tem-se que o afeto passou a ser um elemento integrador das famílias, sendo aplicado como 
um direito fundamental em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana 
apregoado no art. 1º, III, da Constituição Federal, que trouxe uma visão contemporânea de ver 
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a família não mais sob a ótica patrimonializada, como nas legislações passadas, mas, na 
perspectiva dos seres humanos. 

Lôbo[31] identifica quatro fundamentos essenciais na Constituição Brasileira, do princípio da 
afetividade: 

  

a igualdade de todos os filhos independentemente da origem (art. 227, §6º, CF), 

a adoção como escolha manejada em virtude do afeto, dando ao adotado direitos iguais ao do 
filho biológico (art. 227, §§ 5º e 6º, da CF), menciona, também, o reconhecimento e a tutela 
estatal da comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo os 
adotivos (art. 226, §4º, CF), e, 

o direito à convivência familiar como prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 
227, CF). 

  

Pode-se, assim afirmar que o princípio da afetividade tem fundamento constitucional, 
projetando-se no campo jurídico-constitucional, a afirmação da natureza da família como 
grupo social fundado essencialmente nos laços de afetividade, tendo em vista que consagra a 
família como unidade de relações de afeto, após o desaparecimento que desempenhava 
funções procracionais, econômicas, religiosas e políticas. 

Sob esse prisma, Netto Lôbo[32] enfatiza que 

  

O desafio que se coloca aos juristas, principalmente aos que lidam com o direito de família, é 
a capacidade de ver as pessoas em toda sua dimensão ontológica, a ela subordinando as 
considerações de caráter biológico ou patrimonial. Impõe-se a materialização dos sujeitos de 
direitos, que são mais que apenas titulares de bens. A restauração da primazia da pessoa 
humana, nas relações civis, é a condição primeira de adequação do direito à realidade e aos 
fundamentos constitucionais. 

  

Destaca-se que mesmo que a palavra afeto não seja citada na Constituição, o princípio da 
afetividade tem sido o alicerce para a construção de um novo perfil do Direito de Família, 
visto que muitas decisões dos julgadores apóiam-se nesse princípio como o principal 
fundamento das relações familiares. 

A afetividade é uma construção cultural que se dá na convivência, sem interesses materiais, 
revelando-se em ambiente de solidariedade e responsabilidade, como todo princípio é 
determinado pela mediação concreta do intérprete, ante a cada situação real, portanto conclui-
se que onde houver uma relação, ou comunidade, mantidos por laços de afetividade haverá 
uma família. 

Assim, a progressiva despatrimonialização do Direito de Família, faz com que os valores 
existenciais da pessoa humana passem a determinar o sistema jurídico, visto que cada vez 
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mais pode-se encontrar o princípio da afetividade nas jurisprudências que versam sobre as 
relações familiares, aproximando assim o Direito do seu verdadeiro fundamento, a promoção 
da justiça e da paz entre as pessoas. 

  

3.2. O pluralismo como desafio do Direito de família contemporâneo 

  

A família constitui um fenômeno da natureza e da cultura, que tem passado por renovadas 
transformações, sobretudo à que são submetidas às entidades familiares. Isto se deve à 
necessidade de responder às exigências cada vez maiores, de realização do indivíduo no plano 
afetivo e relacional. 

Compreender a evolução do Direito de Família deve ter como premissa a construção e a 
aplicação de uma nova cultura jurídica, principalmente em relação a proposta de proteção às 
entidades familiares, estabelecendo um processo de repersonalização destas relações, tendo 
como sua maior preocupação, a manutenção do afeto. 

Desse modo, o desafio lançado pelo Direito de Família contemporâneo consiste em aceitar o 
princípio democrático do pluralismo na formação de entidades familiares e, respeitando as 
diferenças intrínsecas de cada uma delas, efetivar a proteção e promover os meios para 
resguardar os interesses da parte, conciliando o respeito à dignidade humana, o direito à 
intimidade e à liberdade com os interesses sociais. 

A pluralidade de formas atualmente de constituição de família representa uma grande ruptura 
com o modelo único de família, que foi instituído pelo casamento. Aceitar que outras formas 
de relação merecem, igualmente, a proteção jurídica implica reconhecer o princípio do 
pluralismo e da liberdade característico da sociedade contemporânea. 

Fachin[33] descreve este novo Direito de Família com sendo: 

  

(...) o Direito não imune à família como refúgio afetivo, centro de intercâmbio pessoal e 
emanador da felicidade possível, família como sendo o mosaico da diversidade, ninho da 
comunhão no espaço plural da tolerância, valoriza o afeto, afeição que recoloca novo sangue 
para correr nas veias de um renovado parentesco, informado pela substância de sua própria 
razão de ser e não apenas pelos vínculos formais ou consangüíneos. Tolerância que 
compreende o convívio de identidades, espectro plural, sem supremacia desmedida, sem 
diferenças discriminatórias, sem aniquilamentos. Tolerância que supõe possibilidade e limites. 
Um tripé que, feito desenho, pode-se mostrar apto a abrir portas e encarar novas questões. Eis 
então o direito ao refúgio afetivo. 

  

  

Sendo assim, o reconhecimento da pluralidade de formas de constituição de família é uma 
realidade que tende a evoluir pelas transformações sociais, repercutindo na forma de 
tratamento dessas relações. O reconhecimento de direitos de igualdade, respeito à liberdade e 
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à intimidade de homens e mulheres, assegura a toda pessoa o direito de constituir vínculos 
familiares e de manter relações afetivas, sem qualquer discriminação. Nesse sentido, 
Lôbo[34] afirma 

  

O princípio do pluralismo das entidades familiares rompe com a tradição centenária do direito 
brasileiro de apenas considerar como instituto jurídico o casamento, desde as ordenações do 
Reino. Todas as constituições brasileiras (imperial e republicana) estabeleceram que apenas a 
família constituída pelo casamento seria protegida pelo Estado. Apenas a Constituição de 
1988 retirou do limbo ou da clandestinidade as demais entidades familiares, nomeadamente a 
união estável e a entidade uniparternal ( pai, mãe e filhos). Os integrantes dessas famílias 
relegadas a meros fatos sociais, não jurídicos eram destituídos de direitos idênticos. Contudo 
a Constituição de 1988 ainda deixou de fora certas entidades que tem natureza familiar, 
porque se constituem como unidades afetivas e não patrimoniais, tais como: o concubinato 
entre impedidos de casar (o princípio da monogamia é mais forte que os fatos), as uniões 
homossexuais e as uniões duradouras de pessoas, sem finalidade sexual, que buscam 
convivência afetiva (de mesmo sexo ou de sexo diferente). 

  

Percebe-se, portanto, que o reconhecimento do afeto nas relações familiares, a construção da 
igualdade entre homem e mulher e a aceitação do pluralismo na forma de constituição de 
família vêm representar grandes desafios, frente a uma tradição conservadora em negar-se às 
novas realidades existentes, porém tudo parece apontar para uma consagração do afeto em 
uma concepção aberta e plural do Direito e da família. 

  

  

  

4 Conclusão 

  

·  O patriarcalismo foi o modelo que norteou durante séculos a família, vista como núcleo 
econômico e de reprodução, o qual entrou em crise durante o século XX, quando a mulher 
passou ter maior importância na família, na sociedade e no mercado de trabalho, deixando de 
ser tão somente a responsável pelo lar e pelos filhos, passando a lutar pelo direito de 
igualdade com os homens, direito proclamado no texto constitucional de 1988. 

·  Com o processo de Constitucionalização do Direito, ocorreu a despatrimonialização do 
Direito de Família e a repersonalização das relações familiares, ou seja, da valorização do 
patrimônio, passou-se a valorizar o indivíduo enquanto pessoa humana, em sua dignidade, 
igualdade e afetividade. 

·  O princípio da afetividade está sendo apontado, atualmente, como principal fundamento das 
relações familiares. Mesmo não contendo a palavra afeto na Constituição Federal como um 
direito fundamental, pode-se dizer que o afeto decorre da valorização constante da dignidade 
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humana. Encontram-se na Constituição Federal algumas referências, cuja interpretação 
sistemática conduz ao princípio da afetividade, o qual constitui a evolução social da família. 

·  O reconhecimento da pluralidade de diversas formas de constituir família se tornou uma 
nova realidade social no Direito de Família brasileiro, a partir da Constituição de 1988. A 
aplicação dos dispositivos de tutela e proteção às diversas entidades familiares requer uma 
interpretação criativa e aberta por parte do intérprete, devendo se ajustar aos diversos 
conflitos familiares presentes em nossa sociedade, fundando-se as decisões nos princípios da 
dignidade da pessoa humana, da afetividade, da liberdade e da igualdade. 
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GARANTIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO DIVÓRCIO 
EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL, CONSENSUAL OU LITIGIOSO. 

 
WARRANTY RIGHTS OF PERSONALITY IN EXTRAJUDICIAL OR JUDICIAL 

DIVORCE, CONSENSUAL OR LITIGIOUS 
 
 
 

Lyuzo Takaya  
 

RESUMO 
A Emenda Constitucional n.º 66/2010, promulgada em 13.07.2010, dando nova redação ao 
art. 226, § 6º, CF, dispôs a única forma de por fim ao casamento que é por meio do divórcio. 
O instituto da separação em quaisquer de suas modalidades deixou de existir no ordenamento 
jurídico pátrio, bem como o divórcio por conversão e o requisito temporal para a decretação 
do divórcio. O Estado deixou de imiscuir-se na vida dos cônjuges. O preceito constitucional é 
autoaplicável em razão do estabelecido no art. 5º, § 1º, CF que dispõe: as normas definidoras 
dos direitos e garantias individuais têm aplicação imediata. A nova ordem constitucional 
estabeleceu a desnecessidade de declinar as causas do rompimento do vínculo afetivo para se 
obter da dissolução do casamento. O elemento subjetivo culpa não mais faz parte para 
motivação para o divórcio, persistindo apenas nas hipóteses de anulação do casamento como 
forma de preservar a boa fé dos cônjuges e na quantificação de alimentos que são limitados ao 
indispensável para garantir a sobrevivência do cônjuge que deu causa ao rompimento do 
vínculo conjugal. O requisito temporal também deixou de existir no ordenamento jurídico, 
passando o divórcio a ser direto, seja litigioso ou consensual. Assim, o divórcio tornou-se um 
simples exercício do direito potestativo dos cônjuges. Não havendo mais afeto, não há amor, 
basta um dos cônjuges não desejar continuar casado que o juiz decretará o divórcio. A EC n.º 
66/2010 em nada afetou a possibilidade do uso da via administrativa para o divórcio 
consensual por meio de escritura pública lavrada em tabelionato, bastando para tanto não ter 
filhos menores ou incapazes. Se os houver a via obrigatória é a judicial que pode ser 
consensual se não houver divergência sobre a guarda e encargo familiar e a participação 
obrigatória do Ministério Público face aos interesses dos menores. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DA PERSONALIDADE, FAMÍLIA, DIVÓRCIO, 
MEDIDAS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
 
ABSTRACT 
Constitutional Amendment No. 66/2010, promulgated on 13.07.2010, and amendment to art. 
226, § 6, CF, decided the only way to end the marriage is through divorce. The Institute of 
separation in any of its rules ceased to exist in Brazilian law, as well as divorce and the time 
requirement for conversion to a decree of divorce. The state declined to interfere in the lives 
of the spouses.The constitutional provision is self administered on grounds established in the 
art 5, § 1, the CF that provides defining the standards of individual rights and guarantees are 
applicable immediately. The new constitutional order established the unnecessary decline of 
the causes of disruption of emotional bonds to obtain the dissolution of marriage. The 
subjective element of guilt no longer belongs to motivation for divorce, persisting only in 
cases of annulment of marriage as a means of preserving the good faith of spouses and 
quantification of foods that are limited to essential for the survival of the spouse gave cause 
the breakup of the marriage. The time requirement also ceased to exist in law, from divorce to 
be direct, whether consensual or contested. Thus, divorce has become a mere exercise of the 
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right squeeze the spouses. No more affection, no love, just one spouse does not want to stay 
married to the judge will decree a divorce. The EC No 66/2010 of anything affected the 
possibility of using administrative means for consensual divorce by public deed in the notary's 
office, simply so not have minor children or incapacitated. If there is a mandatory path is the 
judiciary that can be agreed if there is disagreement about custody and family burden and 
participation mandatory public prosecutor against the interests of minors. 
KEYWORDS: RIGHTS OF PERSONALITY, FAMILY, DIVORCE, FAMILY 
PROTECTION MEASURES 
 
 

   
INTRODUÇÃO 

 

 A Emenda Constitucional Nº 66/2010, promulgada em 13 de julho de 2010, 

deu nova redação ao § 6º do art. 226, da Constituição Federal1[1], excluindo do texto 

constitucional a separação judicial, o divórcio por conversão e a necessidade de prazos para a 

decretação do divórcio. 

 Maria Berenice Dias2[2] pontifica que a alteração produzida no Direito das 

Famílias, sequer o Código Civil, em vigor desde 2003, provocou mudança de tal alcance. 

Como se limitou a copiar a lei anterior, que era do início do século passado, ele pouco ou 

quase nada mudou e o que inovou foi para o pior, por ressuscitar condutas culposas para a 

concessão da separação que já haviam sido banidas na Lei do Divórcio. 

 Na sociedade atual, o conceito de família se pluralizou, não se constitui apenas 

pelo matrimônio, mas também pela união estável que recebeu a proteção estatal pelo 

legislador constituinte de 1988, passando a separação de fato apresentar os mesmos efeitos da 

separação judicial, perdendo sentido a manutenção do instituto da separação judicial.  A 

injustificada resistência à dissolução do casamento configurava afronta ao direito à liberdade, 

à autonomia privada e à dignidade da pessoa humana tendo como corolário a 

responsabilidade, a boa fé e a ética. 

 A duplicidade de procedimentos, primeiramente pela separação judicial para 

dissolução da sociedade conjugal e ao final do lapso temporal de um ano decorrido do trânsito 

em julgado da sentença que decretou a separação judicial ou da decisão concessiva da medida 

cautelar de separação de corpos (art. 1580, CC), para intentar ação de divórcio para dissolver 

o vínculo matrimonial, revelava-se desgastante, onerosa e inútil porque ao casal não havia 

                                                 
1[1]  EC Nº 66, de 13.07.2010, DOU de 14. 07.2010, Art. 1º: O § 6º do art. 226 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação: O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 
2[2]  DIAS, Maria Berenice. Divórcio Já: comentários à Emenda constitucional 66, de 13 de julho de 

2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 13. 
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restado resquícios de afeto ou animus que os levasse à reconciliação. 

 Com o advento da EC 66/2010, o divórcio passou a ser um simples exercício 

de um direito potestativo. A separação judicial deixou de ser prevista na Constituição Federal, 

bem como o requisito temporal para o divórcio que passou a ser direto, seja por mútuo 

consentimento dos cônjuges, seja litigioso. O Estado deixou de imiscuir-se na intimidade do 

casal, que passou a dispor de autonomia para extinguir o vínculo conjugal, por sua livre 

vontade, sem necessidade de requisitos temporais ou motivação vinculante3[3].  

 Pablo Stolze Gagliano4[4] preleciona que sob o prisma jurídico, o divórcio 

desfaz a sociedade conjugal e rompe o vínculo matrimonial, permitindo-se um novo 

casamento; sob o viés psicológico evita-se a duplicidade de processos e o strepitus fori, por 

permitir ao casal partir direta e imediatamente para o divórcio e pela ótica econômica, com o 

fim da separação, evitam-se gastos desnecessários por conta da duplicidade de procedimentos. 

 

1 FORMAS DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL E DO 

CASAMENTO 

 

 A Constituição Federal, antes da EC Nº 66, de 13.7.2010, dispôs no art. 226, § 

6º: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por 

mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 

dois anos.  Com o advento da EC Nº 66, de 13.07.2010, o casamento pode ser dissolvido 

pelo divórcio, sem os requisitos temporais e sem os requisitos de prévia separação judicial ou 

separação de fato. 

  Quanto à dissolução do casamento, o Código Civil, no art. 1571, § 1º, dispôs 

os eventos morte, divórcio ou ausência. Na ausência, a declaração judicial de morte 

presumida com a decretação de ausência, de conformidade com o art. 6°, do Código Civil, 

ocorre quando a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva5[5], e a declaração judicial de 

morte presumida sem a decretação de ausência (art. 7°, CC), ocorre em casos excepcionais6[6] 

quando a sentença fixar a data provável do falecimento, para os casos previstos no art. 7º, do 

Código Civil. 

                                                 
3[3]  GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O novo divórcio. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 43.  
4[4]  GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit. p. 56. 
5[5]  DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2007, p. 48.    
6[6]  DINIZ, Maria Helena. Op. cit. p. 49.  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2655



 O Código Civil dispõe no art. 1571, as formas de dissolução da sociedade 

conjugal, quais sejam: pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do 

casamento, pela separação judicial, revogado pela EC 66, de 13 de julho de 2010, pelo 

divórcio e nos casos de ausência quando há reconhecimento como morte presumida, com ou 

sem declaração de ausência, respectivamente nos termos dos art. 6º e 7º, do Código Civil. 

 Nas lições de Rodrigo da Cunha Pereira7[7], em cada uma destas modalidades 

técnicas está presente o elemento real que põe fim ao casamento: a separação fática do casal e 

se essa realidade fática realmente faz o casamento acabar, não é possível, e muito menos 

razoável que essa separação deixe de ser considerada, por si só, como uma realidade jurídica. 

 Se ocorrer separação de fato, definitiva, por decisão unilateral ou conjunta do 

casal, o casamento acaba, não há mais comunhão de vida, de afeto: há rompimento de direitos 

e obrigações, como o dever de fidelidade e comunhão patrimonial. 

 A separação de fato expressando o marco final da comunicação de patrimônio, 

encontra-se estabelecida para os regimes de participação final nos aqüestos e reconhecimento 

de direito sucessório, respectivamente nos artigos 1683 e 1830, do Código Civil. 

  Os tribunais têm julgado pela impossibilidade de comunicação de bens quando 

há ruptura da vida comum, bastando simples separação de fato8[8]. 

   

1.1 PELA MORTE DE UM DOS CÔNJUGES 

 

 A morte põe fim à existência física da pessoa, extinguindo sua personalidade 

jurídica e, por conseguinte, o vínculo matrimonial, se a pessoa for casada. O cônjuge 

supérstite terá como conseqüência o seu estado civil alterado, de casado para viúvo. 

 Além da morte real, verificada por meio de exame médico ao corpo do morto, 

atestada por meio de declaração de óbito, possibilitando assim a emissão de certidão de óbito 

na Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais, documento esse hábil para a 

comprovação de óbito, a morte presumida também opera a dissolução do vínculo 

matrimonial. 

 O art. 1571, § 1º, dispôs que o casamento se dissolve pela morte de um dos 

cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao 

                                                 
7[7]  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Divórcio: teoria e prática. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010, p. 31. 
8[8]REsp 140694/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 13/10/1997. DJ 

15/12/1997, p. 66430.  
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ausente9[9]. Nas lições de Maria Helena Diniz, a sociedade conjugal termina com a morte real 

ou presumida de um dos cônjuges, com ou sem declaração de ausência, que também dissolve 

o vínculo matrimonial, de modo que o sobrevivente poderá convolar novas núpcias10[10]. 

 Contraída novas núpcias por ex-cônjuge do ausente, esse novo casamento não 

poderá ser tido por inexistente ou nulo, acaso o ausente apareça. Razão plenamente 

justificável pelo princípio da legalidade previsto em nosso ordenamento jurídico, 

concretizando que em matéria de casamento não há nulidade sem previsão legal11[11]. 

 E, Maria Berenice Dias ao tratar do aparecimento do ausente, pontifica12[12]: 

 

Em face do silêncio da lei, tem-se questionado o que ocorre se o desaparecido 

aparece. A doutrina diverge, mas, afirmando a lei que a morte presumida do ausente dissolve o 

vínculo matrimonial (CC, 1571, § 1º), não há falar em bigamia. O novo casamento do cônjuge 

do ausente não poderá ser tido por inexistente ou nulo, pois em matéria de casamento, não há 

nulidade sem expressa previsão legal. 

 

 Com efeito, o espírito do legislador na época atual foi adaptar à nova realidade, 

a novos tempos13[13] em que o conceito de família se modificou, passando a ser funcional e 

servir de instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana, não mais protegida como 

instituição, titular de interesse transpessoal, superior aos interesses de seus membros, mas 

passou a ser tutelada como instrumento de estruturação e desenvolvimento da personalidade 

dos sujeitos que a integram14[14]. 

 A Lei dos Registros Públicos, Lei Nº 6015, de 31.12.73, dispôs no art. 88 que 

os juízes togados poderão admitir justificação para assento de óbito de pessoas desaparecidas 

em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer catástrofe, quando estiver provada 

a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. 

 Há ainda a previsão de declaração de ausência, com presunção de morte 

                                                 
9[9]  DELGADO, Mário Luiz. Problemas de direito intertemporal no Novo Código Civil. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 138. Disponível em 

HTTP://www.flaviotartuce.adv.br/secoes/artigosc/INACIO_MORTE%20.doc. <Acesso em 28.11.2010>. 
10[10]  DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 1079.  
11[11]  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Divórcio: teoria e prática. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010, p. 37 
12[12]  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias, 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 279.  
13[13]  MARQUES, Cláudia Lima. A crise científica do direito na pós-modernidade e seus reflexos na 

pesquisa, in Cidadania e Justiça, n. 6, 1999. 
14[14]  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, p. 50. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2657



prevista pela Lei Nº 6683/79, com a nova redação dada pela Lei Nº 10.559/02, que no seu art. 

6º regula a declaração de ausência de pessoas envolvidas em atividades políticas que estejam 

desaparecidas do seu domicílio por mais de um ano, podendo requerê-la o cônjuge, qualquer 

parente, afim na linha reta ou colateral ou o Ministério Público. E, pela Lei Nº 9.140/95, com 

a nova redação dada pela Lei Nº 10.875/04, que no seu art. 3º, o cônjuge, o companheiro, o 

ascendente, o descendente ou colateral até o quarto grau, de pessoa nominada na lista, 

requerer ao Oficial do Registro Civil de seu domicílio, a lavratura do assento de óbito, 

instruindo o pedido com o texto da lei e seus anexos. A ação de declaração de morte de 

pessoas desaparecidas seria de competência da Justiça Comum Estadual, por versar sobre 

questão de estado e envolver matéria registraria. No entanto, será da Justiça Federal quando 

relativa a desaparecidos políticos e se contiver pedido de indenização, deve ser citada a União 

Federal15[15].  

 

1.2 PELA NULIDADE OU ANULAÇÃO DO CASAMENTO 

 

 O negócio jurídico é válido quando os seus elementos constitutivos estão de 

conformidade com o previsto no art. 104, CC, quais sejam: objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e praticada por agente 

capaz.  

 A invalidade do negócio jurídico é gênero e compreende a nulidade e a 

anulabilidade que são as espécies. As causas de nulidade ou de anulação do negócio jurídico 

surgem no processo de sua formação e são invalidados em razão desses defeitos16[16].  

 Os atos jurídicos nulos, nas lições de Rolf Madaleno17[17], são regulados pelos 

artigos 166 a 169, do Código Civil e sua incidência é de ordem pública, como norma de 

aplicação cogente e imprescritível, podendo ser provocada em juízo pelo Ministério Público 

ou por qualquer interessado, conforme dispõe o art. 1549, CC. O casamento nulo é aquele 

realizado com infringência de impedimentos previstos no art. 1521, CC, ou pelo enfermo 

mental sem o discernimento para os atos da vida civil, de conformidade com o art. 1548, CC. 

Para os casos de anulabilidade previstos nos art. 1550 a 1558, CC, há previsão de prazos 

prescricionais dispostos no art. 1560, CC. 

 

                                                 
15[15]  AMORIM, Sebastião Luiz; OLIVEIRA, Benedito de. Inventários e partilhas: direito das 

sucessões. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2001, 14. ed., p. 127-129. 
16[16]  VELOSO, Zeno. Invalidade do negócio jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 27-29. 
17[17]  MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 106. 
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1.3 PELO DIVÓRCIO 

 

 Com a promulgação da Emenda Constitucional Nº 66, de 13.07.2010, o 

divórcio foi reconhecido como o exercício de um simples direito potestativo a ser exercido 

por qualquer dos cônjuges, independentemente da fluência de prazo de separação de fato ou 

de qualquer outra circunstância indicativa da falência da vida em comum18[18].  

 A separação judicial deixou de ser contemplada na Constituição Federal e o 

requisito temporal ou motivo vinculante para se obter o divórcio deixou de existir, seja na 

modalidade consensual, seja na modalidade litigiosa. Assim, o divórcio passou a ser direto e o 

Estado deixa de imiscuir-se na intimidade do casal, reconhecendo a sua autonomia para 

extinguir, pela sua livre vontade o vínculo conjugal. 

 Nas lições de Rodrigo da Cunha Pereira19[19], a manutenção do sistema dual 

para romper o vínculo legal do casamento, tinha suas raízes e justificativas em uma moral 

religiosa, para a preservação da família, na qual o Estado colocando empecilhos ou 

dificultando o divórcio, os cônjuges repensariam o divórcio, ou uma vez separados poderiam 

se arrepender e restabelecer o vínculo matrimonial. Em 1977, o argumento usado para se 

manter na lei o instituto da separação judicial como alternativa ao divórcio era puramente 

religioso. Assim, os católicos não divorciariam, apenas separariam judicialmente. Porém a 

realidade foi diferente, os católicos divorciam e a temida avalanche de divórcio não ocorreu, 

possibilitando aos casais mais liberdade e de não ficarem casados. 

 Porém, no Brasil, por se tratar de um Estado laico em que não há intervenção 

do Estado no ato civil do casamento, também não se justifica a intervenção estatal quando do 

término do casamento. 

 Para Paulo Luiz Netto Lobo20[20], a manutenção da duplicidade de tratamento 

legal para o divórcio não sustentava, em suas palavras: 

 

(...) A superação do dualismo legal repercute os valores da sociedade brasileira 

atual, evitando que a intimidade e a vida privada dos cônjuges e de suas famílias sejam 

reveladas e trazidas ao espaço público dos tribunais, com todo o caudal de constrangimentos 

que provocam, contribuindo para o agravamento de suas crises e dificultando o entendimento 

necessário para a melhor solução dos problemas decorrentes da separação. 

 

 Portanto, a manutenção do caráter dualista no sistema de dissolução do 
                                                 
18[18]  GAGLIANO, Pablo Stolze. Op. cit., p. 60 
19[19]  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 26 
20[20]  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil - Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 127. 
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casamento não apresentava justificava lógica qual seja terminar a sociedade conjugal (art. 

1571, III, CC) e não dissolver o casamento (art. 1571, § 1º, CC). 

 No novo texto constitucional, a redação do artigo 226, § 6º, dispôs que o 

casamento pode ser dissolvido pelo divórcio com a supressão da prévia separação como 

requisito para o divórcio e eliminou o prazo para se propor o divórcio seja na modalidade 

judicial ou extrajudicial. 

 Afastado o instituto da separação do texto constitucional, foram derrogados 

todos os dispositivos da legislação infraconstitucional referentes ao tema, pontifica Maria 

Berenice Dias21[21]: 

 

Sequer é necessário serem expressamente excluídos para sepultar de vez a inútil 

tentativa de restringir o divórcio. Não é preciso nem regulamentar a mudança levada a efeito, 

pois não se trata de nenhuma novidade, uma vez que o divórcio já se encontra disciplinado na 

lei civil. 

 

E nas lições de Paulo Hermano Soares Ribeiro22[22]: 

 

 A razão da legislação ordinária, no que se refere aos requisitos temporais para o 

divórcio, repousava na Constituição que os exigia. Afastadas tais exigências, porque extirpadas 

do texto do parágrafo 6º do art. 226 da CF/88, restam incoerentes as normas inferiores que as 

mantém, e essa desconformidade conduz à sua inevitável revogação. 

 

 Portanto, o instituto da separação, seja judicial ou extrajudicial, bem como os 

requisitos temporais para propor o divórcio não mais fazem parte do texto constitucional, 

tendo sido banidos do ordenamento jurídico e as normas infraconstitucionais que delas tratam, 

foram dessa forma derrogadas. 

 

1.3.1 PELO DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL  

 

 O divórcio extrajudicial consensual ou divórcio administrativo estabelecido 

pela Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, veio facilitar e simplificar a dissolução do 

casamento, inventário e partilha de bens, com possibilidade serem feitos através de escrituras 

públicas nos Tabelionatos de Notas, se forem consensuais  e  o casal não tiver filhos menores 

ou incapazes. A referida lei deu nova redação aos artigos 982, 983, 1031 e acresceu o art. 
                                                 
21[21]  DIAS, Maria Berenice. Op. cit. p. 36. 
22[22]  SOARES RIBEIRO, Paulo Hermano. Análise preliminar da EC nº 66/10 e seus reflexos no 

divórcio por escritura pública, apud DIAS, Maria Berenice. Op. cit., p. 36. 
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1124-A, ao Código de Processo Civil, dispondo assim de uma nova maneira de dissolver o 

casamento. 

 Com a EC 66/2010, os artigos da referida lei foram parcialmente revogados, 

por contrariar o disposto no §6º do art. 226, da Constituição Federal no tocante a separação 

judicial e administrativa, conversão da separação judicial e administrativa em divórcio e o 

requisito temporal, que deixou de existir no ordenamento jurídico.  

 Pablo Stolze Gagliano pontifica23[23]: se, por equívoco ou desconhecimento, 

após o advento da nova Emenda, um tabelião lavrar escritura de separação, esta não terá 

validade jurídica, por conta da supressão do instituto em nosso ordenamento, configurando 

hipótese de nulidade absoluta do acordo por impossibilidade jurídica do objeto (art. 166, II, 

do CC).  

 A figura da separação foi extinta seja na modalidade consensual ou litigiosa e 

assim a separação judicial e a separação extrajudicial foram revogadas, por não mais existir 

no ordenamento jurídico norma que trate de separação. Com o advento da EC 66/2010, o 

instituto da separação foi revogado, passando a norma constitucional a tratar somente do 

divórcio. 

 O art. 52, da Resolução CNJ 35/2007, dispôs que a lei 11.441/2007 permite, na 

forma extrajudicial, tanto o divórcio direto como a conversão da separação em divórcio 

(revogado, com o advento da EC 66/2010). Neste caso, é dispensável a apresentação de 

certidão atualizada do processo judicial, bastando certidão da averbação da separação no 

assento de casamento. Com efeito, as escrituras públicas de separação extrajudicial não mais 

poderão ser lavradas pelos tabeliães, porém, as formalizadas até o advento da Emenda, 

constituem-se negócios jurídicos perfeitos, de conformidade com o ordenamento jurídico até 

então vigente. 

 Faculta-se, dessa forma, aos tabeliães lavrarem escrituras públicas de 

restabelecimento de sociedade conjugal nos termos da Resolução CNJ 35/2007, art. 49, 

devendo os cônjuges apresentar o traslado da escritura no registro civil do assento do 

casamento, para averbação devida. O tabelião deve ainda efetuar anotações à escritura pública 

de separação consensual, quando esta tiver sido lavrada na sua Serventia ou comunicar à 

Serventia competente, ou ao juízo da separação, se for o caso. 

 Nos termos do art. 50 e 51 da Resolução CNJ 35/2007, a sociedade conjugal 

não pode ser restabelecida com modificações e a averbação do restabelecimento da sociedade 

conjugal somente poderá ser efetivada depois da averbação da separação no registro civil, 

                                                 
23[23]  GAGLIANO, Pablo Stolze. Op. cit., p. 71 
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podendo ser simultâneas. A averbação no registro civil, de assento de casamento, gera efeitos 

erga omnes em razão da publicidade24[24] que se dá ao ato, fato ou negócio juridicamente 

relevante.    

 Não existe, todavia, nenhuma vedação para as pessoas separadas judicial ou 

extrajudicialmente pleitearem o divórcio diretamente, nos moldes da nova norma 

constitucional, cabendo-lhes a opção25[25]. 

 

1.3.2 PELO DIVÓRCIO JUDICIAL CONSENSUAL  

 

 A ação de divórcio consensual só pode ser proposta em pedido formulado por 

ambos os cônjuges. Em caso de incapacidade para propor ação ou defender-se, poderá fazê-lo 

o curador, o ascendente ou irmão, de conformidade com o art. 1582, CC e enquadra-se na 

categoria especial de procedimentos voluntários dispostos nos artigos 1120 e seguintes do 

CPC, que trata da separação consensual. 

  Embora o novo texto constitucional tenha revogado tacitamente os artigos do 

Código Civil/2002 sobre a separação judicial, pois o sistema dual de dissolução do vínculo 

matrimonial não mais persiste no ordenamento jurídico, as regras processuais para o divórcio 

ainda são as mesmas elencadas para a separação judicial constantes no art. 40, § 2º, da Lei Nº 

6515/77, no qual determina que o procedimento para o divórcio consensual é o previsto nos 

artigos 1120 a 1124, do Código de Processo Civil, pois, a Lei do Divórcio não foi revogada 

expressamente pelo Código Civil/2002, mas apenas naquilo que a contraria26[26].  

 O divórcio judicial consensual continua como opção para os cônjuges que não 

tenham filhos menores ou incapazes e não desejam a via extrajudicial e tem como objetivo a 

obtenção da homologação judicial. O juiz apenas verifica se o acordo resolve as questões 

essenciais27[27]. 

  Parte da doutrina28[28] entende que o divórcio judicial na modalidade 

consensual deve ser restrito apenas aos casais com filhos menores ou incapazes e os demais, 

                                                 
24[24]  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro, 29. ed. São Paulo; Malheiros, 

2004, p. 93. 
25[25]  CARVALHO, Dimas Messias de.  Divórcio judicial e administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 

2010, p. 49. 
26[26]  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 40. 
27[27]  LOBO, Paulo Luiz Netto. Divórcio: alteração constitucional e suas conseqüências. Obtido em: 

HTTP://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629 <acesso em 02.12.2010>. 
28[28]  DIAS, Maria Berenice. Op. cit., p. 81.  
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pessoas maiores e capazes busquem a forma extrajudicial para a dissolução do vínculo 

conjugal.  

 

1.3.3 PELO DIVÓRCIO JUDICIAL LITIGIOSO 

 

 A intervenção judicial no divórcio deve ocorrer quando os cônjuges possuem 

filhos menores ou incapazes ou quando não há consenso entre ambos. Havendo filhos 

menores ou incapazes, ainda que os cônjuges estejam de acordo sobre todas as questões 

essenciais, a única modalidade de divórcio possível é o divórcio judicial litigioso em razão de 

os interesses das crianças e adolescentes serem considerados indisponíveis, requerendo 

necessariamente a participação do Ministério Público (art. 82, CPC).  

  A ausência de acordo dos cônjuges sobre a própria separação, pois, um quer o 

divórcio e outro não, ou divergência sobre alguma ou todas as questões essenciais, tais como 

montante dos alimentos, guarda dos filhos comuns, local da residência na guarda 

compartilhada, forma de compartilhamento da convivência com os filhos, partilha de bens. A 

contestação somente pode referir-se às questões essenciais, não cabendo argumentos 

relacionados aos motivos que levaram os cônjuges a pedir o divórcio29[29]. 

 Quando somente um dos cônjuges desejasse a separação, havia necessidade de 

atribuir ao outro a culpa pelo fim da união ou comprovar a ruptura da vida em comum há mais 

de um ano (art. 1.572, CC). Não observado o decurso desse interstício ou na ausência de 

motivo que pudesse ser imputado ao outro cônjuge, o Estado resistia em chancelar a vontade 

de um dos cônjuges. O único modo de o “culpado” pleitear a separação era esperar o decurso 

do prazo de um ano para a separação de fato. E, uma vez obtida separação judicial, convertê-

la em divórcio, após o decurso do prazo de um ano (art. 1.580, § 1º, CC) ou obter o divórcio 

direto, após o decurso do prazo de dois anos da separação de fato (art. 1.580, § 2º, CC). 

 Luiz Edson Fachin, ao tratar do motivo culpa, já pontuava: “Não tem sentido 

averiguar a culpa, com motivação de ordem íntima, psíquica, quando a conduta pode ser 

apenas o sintoma do fim30[30]”.  

 Em razão da desnecessidade de alegar ou comprovar os fatos que levaram ao 

pedido do divórcio, onde nenhuma causa pode ser invocada, basta manifestação de um dos 

cônjuges. Mesmo havendo a resistência do outro cônjuge, o juiz decretará o divórcio com 

fundamento na falência afetiva da relação, sem análise da culpa. 
                                                 
29[29]  LOBO, Paulo Luiz Netto. Op. cit. 
30[30]  FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 

p. 179. 
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 O divórcio judicial litigioso deve observar o procedimento ordinário, de 

conformidade com o que dispôs o § 3º do art. 40 da Lei 6.515/77 e a instrução probatória fica 

restrita às questões essenciais do cabimento, aos alimentos, à guarda dos filhos - se guarda 

unilateral ou compartilhada, atendendo ao melhor interesse das crianças e adolescentes, 

partilha dos bens comuns, se existentes. Por opção dos cônjuges, a partilha dos bens pode 

ocorrer por um procedimento autônomo, após o divórcio, conforme faculta o art. 1581, do 

Código Civil. 

 No entanto, a exclusão da culpa no âmbito do Direito de Família não significa 

que os atos ilícitos, os atos de indignidade praticados por um dos consortes, na constância do 

relacionamento, sejam isentos de responsabilidade civil (art. 927, CC), portanto passíveis de 

ressarcimento, comprovado o nexo causal e o dano, em uma ação ordinária cível.  

  

2 REFLEXOS DA EC Nº 66/2010 NA SEPARAÇÃO E O DIREITO 

INTERTEMPORAL  

 

 A promulgação da Emenda Constitucional Nº 66, em 13 de julho de 2010, que 

dispôs no § 6º do art. 226 da Constituição Federal/88: o casamento civil pode ser dissolvido 

pelo divórcio, trata-se de uma nova ordem constitucional que suprimiu o instituto da 

separação judicial, a necessidade de fluência de prazo para o pedido de divórcio.  

 Por se tratar de normas garantidoras dos direitos e garantias fundamentais, têm 

aplicação imediata, de conformidade com o disposto no § 1º do art. 5º, da Constituição 

Federal, e assim, por ser norma constitucional de eficácia plena, não requer outro ato 

normativo infraconstitucional para a produção imediata de efeitos. 

 Dessa forma, a nova norma constitucional revoga a legislação 

infraconstitucional que com ela se torne incompatível. Ou seja, a legislação 

infraconstitucional preexistente à nova norma constitucional, se com ela incompatível, não é 

por esta recepcionada. 

 O direito intertemporal trata-se de questões relacionadas a situações que 

haviam sido consolidadas anteriormente à promulgação da EC Nº 66/2010 e questões em 

curso pendentes de solução.  

 As normas relativas à separação judicial não podem ser interpretadas em 

conformidade com a Constituição para as situações supervenientes à EC Nº66/2010 porque 

por ela não foram recepcionadas. 

 

2.1 AÇÕES DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM CURSO, SEM PROLAÇÃO DE 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2664



SENTENÇA 

 

 Nas lições de Arnoldo Camanho de Assis31[31], há quem sustente que com a 

extinção do instituto da separação judicial, os processos que tenham esse objetivo devam ser 

igualmente extintos por perda superveniente de seu objeto, de conformidade com o art. 267, 

VI, CPC.  Porém, pelo princípio da razoabilidade permite ao juiz condutor do feito que 

conceda às partes, no procedimento litigioso, ou aos interessados no procedimento de 

jurisdição voluntária, prazo para adaptar o pedido, postulando o divórcio no lugar da 

separação. Assim, não seria jurídico impor às partes o constante no art. 264, CPC por não se 

tratar de inovação de pedido no curso do processo em eventual desrespeito ao princípio da boa 

fé objetiva, mas de supressão da base normativa que conferia a sustentação jurídica ao pedido 

formulado, necessitando sua adaptação à nova ordem jurídico-constitucional. 

 Concedido o prazo para a adaptação do pedido nos processos de separação em 

curso, se as partes permanecerem inertes, a única solução viável será a extinção do processo 

por impossibilidade jurídica do pedido (art. 267, VI, CPC), pois quem formula o pedido é a 

parte, cabendo ao juiz aferir a compatibilidade entre o pedido formulado e o ordenamento 

jurídico.  Com a supressão da separação judicial pela EC Nº 66/2010, os pedidos feitos 

de separação judicial antes de sua entrada em vigor não podem ser automaticamente 

convertidos em divórcio porque a referida emenda assim não tratou e pela sistemática 

processual não há permissão que possa eventualmente ocorrer à revelia da vontade das partes.  

 Portanto, se as partes se quedarem inertes após o decurso do prazo concedido 

para adaptação do pedido, ocorrerá superveniência de fato extintivo ao direito em razão de a 

separação ter-se tornado juridicamente impossível, fato esse que será reconhecido de ofício 

pelo juiz, de conformidade com o art. 462, CPC. 

 Há divergências na doutrina relativamente ao modo de encaminhar o processo 

de separação judicial em curso. Maria Berenice Dias pontifica que no momento em que o 

instituto da separação deixou de existir, em vez de extinguir o processo de separação, deve o 

juiz transformá-lo em ação de divórcio, sem a necessidade de ser requerida a alteração pelas 

partes, sem proceder à adequação do pedido, deferindo um prazo para se manifestarem caso 

discordem da decretação do divórcio. Se os cônjuges silenciarem, significará concordância 

com o divórcio e se a discordância for de uma das partes, seja autor ou réu, não impede a 

dissolução do casamento. Somente com a oposição expressa de ambos os cônjuges 
                                                 
31[31]  ASSIS, Arnoldo Camanho de. Questões práticas sobre a repercussão da EC nº 66/2010 nos 

processos em andamento. Obtido em HTTP://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=650. <acesso em 

02.12.2010>. 
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separandos à concessão do divórcio, deve ser decretada a extinção do processo, por 

impossibilidade jurídica do pedido, pois não há como o juiz proferir sentença chancelando 

direito não mais previsto em lei32[32]. Desse modo, encontrando-se o processo de separação em 

grau de recurso, descabe ser julgado. Sequer é necessário o retorno dos autos à origem, para 

que o divórcio seja decretado pelo juízo singular. Deve o relator decretar o divórcio, o que 

não fere o princípio do duplo grau de jurisdição33[33].  

 

2.2 RESTABELECIMENTO DO CASAMENTO MEDIANTE RECONCILIAÇÃO 

PARA OS CASAIS SEPARADOS JUDICIALMENTE OU EXTRAJUDICIALMENTE. 

 

 Como o divórcio por conversão deixou de existir no ordenamento jurídico após 

a entrada em vigor da EC Nº 66/2010, os cônjuges separados judicialmente ou 

extrajudicialmente continuam nessa qualidade até que promovam o divórcio direto, por 

iniciativa de um ou de ambos, ou restabeleçam o casamento mediante reconciliação. 

 O art. 1577 do Código Civil dispôs que é lícito aos cônjuges separados 

judicialmente restabelecer a sociedade conjugal, a todo tempo, independentemente de causa, 

sem prejuízo ao direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual 

for o regime de bens. 

 No entanto, para os cônjuges separados extrajudicialmente e para os separados 

judicialmente, o art. 49, da Resolução CNJ 35/2007, prevê o restabelecimento da sociedade 

conjugal, por via extrajudicial, devendo para os últimos, comunicar o restabelecimento ao 

juízo da separação judicial. Porém, no restabelecimento, as partes não poderão alterar o 

regime de bens do casamento, de conformidade com o art. 1.639, § 2º, CC.  

 

2.3 SEPARAÇÃO JUDICIAL E SEPARAÇÃO EXTRAJUDICIAL OCORRIDAS 

ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 66/2010. 

 

 Os separados judicialmente ou extrajudicialmente continuam nessa qualidade, 

até que promovam o divórcio, por iniciativa de um ou de ambos. Como o divórcio por 

conversão deixou de existir a partir da EC Nº 66/2010, o pedido de divórcio deverá reproduzir 

todas as condições estipuladas ou decididas na separação judicial, como se esta não tivesse 

existido, se assim desejarem os cônjuges separados ou alterá-las livremente. 
                                                 
32[32] DIAS, Maria Berenice. Divórcio Já. Op. cit. p. 130-131. 
33[33]DIAS, Maria Berenice. EC 66/ - e agora? De 23 de julho de 2010. 

HTTP://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=653. <acesso em 02.12.2010> 
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 O STF34[34] tem decidido que na ocorrência de conflito entre a norma 

infraconstitucional preexistente, com o preceito constitucional superveniente, resolve-se pela 

não-recepção à nova ordem constitucional. Portanto, toda legislação infraconstitucional deve 

apresentar compatibilidade e nunca conflito com a norma constitucional35[35]. Ademais, o 

espírito da norma da EC 66/2010 é o de não interferência do Estado sobre a decisão dos 

cônjuges, tornando-se o divórcio um direito potestativo. Basta o fim do afeto que unia os 

cônjuges para que um ou ambos peçam o divórcio, pois ninguém é obrigado a permanecer 

casado contra a sua vontade. 

 Assim, não há direito adquirido ao instituto jurídico da separação judicial e 

seus efeitos podem ser revistos, como exemplo, a restrição de direitos em decorrência da 

culpa pela separação. Portanto, as condições estipuladas ou decididas na separação judicial 

não são imutáveis e não havendo consenso entre os cônjuges separados para mantê-las no 

pedido de divórcio, pode o juiz decidir de modo diferente, desde que observe melhor interesse 

dos filhos menores ou incapazes36[36].  

 

2.4 CONVERSÃO EM DIVÓRCIO PARA OS SEPARADOS JUDICIALMENTE 

OU SEPARADOS EXTRAJUDICIALMENTE  

 

 Com o fim da separação judicial, não há possibilidade de sua conversão em 

divórcio. Os separados judicialmente ou extrajudicialmente, os cônjuges com separação de 

corpos, seja judicial ou extrajudicialmente, podem pedir o divórcio sem a necessidade de 

observar o requisito temporal. 

 Nas lições de Maria Berenice Dias37[37], encontrando-se em andamento o 

procedimento de conversão da separação em divórcio, em vez da extinção de plano do 

processo, cabe ao juiz simplesmente decretar o divórcio, seja para o divórcio consensual ou 

litigioso, pois um dos cônjuges separados tendo buscado a via judicial para a decretação do 

divórcio, nada justifica a obstaculizar sua concessão, ainda que não tenha concordância do 

demandado. 

 E, para procedimento extrajudicial perante o tabelião, em vez de ser lavrada a 

escritura de conversão, deve ser lavrada a escritura de divórcio.  

                                                 
34[34] STF, RE 387.271, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 08.08.2007, DJE 01.02.2008. 
35[35] PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit, p. 29. 
36[36] LOBO, Paulo Luiz Neto. Divórcio: Alteração constitucional e suas conseqüências. Obtido na 

http:/www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=629  <Acesso em 02.12.2010>. 
37[37]  DIAS, Maria Berenice. Divórcio Já. Op. cit. p. 134.  
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3 TUTELAS DE URGÊNCIA 

 

 As relações de afeto quando chegam ao fim, por trazerem embutidos forte 

carga emocional se afiguram problemas maiores do que realmente os são. Assim, salvo raras 

exceções, tornam-se urgentes e quando deságuam no Judiciário faz-se necessária atuação 

rápida e funcional mediante tutelas de urgência. 

 O divórcio, em seu procedimento ordinário admite tutelas de urgência para 

atender a situações tais como: pedido de alimentos provisórios, regulamentação de guarda dos 

filhos, convivência filial, separação de corpos, arrolamento de bens, busca e apreensão, 

exibição judicial, etc. 

 O pressuposto fundamental da tutela de urgência é uma situação de perigo 

(periculum in mora), porém o legislador verificou que além das situações de perigo há 

situações em que a parte exibe um direito líquido e certo que merece tutela imediata.  

 Nas lições de Rodrigo Pereira da Cunha, a possibilidade de cumulação de 

ações nos procedimentos de divórcio, pela utilização do art. 273, § 7º, CPC é de valia, 

evitando-se inúmeras ações cautelares que em última análise trata-se de antecipação dos 

efeitos da tutela. O STJ já consolidou o entendimento do caráter de fungibilidade entre a 

medida cautelar e medida antecipatória38[38]. 

 Quando não for possível buscar a tutela de urgência dentro do mesmo processo 

ordinário, busca-se separadamente por meio de ações cautelares. O sistema processual admite 

inúmeras medidas cautelares mesmo as que não estejam especificadas em lei, como cautelares 

inominadas, a fim de se evitar risco ou prejuízo iminente. 

 

3.1 MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS, APÓS A EC Nº 

66/2010 

 

 A separação de corpos põe fim aos deveres do casamento, cessa o regime de 

bens, porém mantém intacta a sociedade conjugal. Pode ser proposta de modo consensual ou 

por iniciativa de apenas um dos cônjuges. Se consensual, trata-se de procedimento de 

jurisdição voluntária, não medida cautelar. Não havendo filhos menores ou incapazes, a 

separação de corpos pode ser levada a efeito através de escritura pública lavrada em 

                                                 
38[38]  CUNHA, Rodrigo Pereira da. Op. cit., p.202-203. 1. STJ, REsp. 889886/RJ, Rel. Min. Humberto 

Dias, DJ l7.08.2007, p. 413(...) Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da admissão da fungibilidade 

entre os institutos da medida cautelar e da tutela antecipada, desde que presentes os pressupostos da medida que 

vier a ser concedida.; 2. STJ, REsp. 653.381/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 20.03.2006, p. 268. 
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tabelionato39[39].  

 A providência cautelar de separação de corpos tem como objetivo a suspensão 

do dever conjugal de coabitação. Assim, a medida judicial apresentava finalidades distintas 

quais sejam determinar coercitivamente que um dos cônjuges deixasse o lar conjugal se a sua 

permanência apresentar risco para o outro cônjuge ou para os filhos ou ainda poder servir para 

que um dos cônjuges obtivesse a autorização judicial para deixar o lar, para evitar a 

configuração de quebra dos deveres do casamento ou ainda para viabilizar o termo inicial do 

prazo para a conversão em divórcio. Essa medida judicial de separação de corpos tem como 

fim específico a suspensão dos deveres de ambos os cônjuges decorrentes do casamento, a 

vida em comum no domicílio conjugal, como dispôs o art. 1566, II, CC40[40].  

 Com o advento da EC nº 66/2010, o instituto da separação judicial deixou de 

existir no ordenamento jurídico, porém a coabitação permanece como um especial dever 

jurídico decorrente do casamento, disposto no art. 1566, II, CC. No entanto, o 

descumprimento do dever jurídico de coabitação, bem como outros deveres conjugais 

previstos no art. 1566, CC, não mais justifica a ação de separação, pois esse instituto deixou 

de existir no ordenamento jurídico e a separação de corpos não se apresenta como requisito 

essencial, como dispôs o art. 1562, CC 41[41].  

 Portanto, somente se ocorrer situações em que a um dos cônjuges verifique um 

inequívoco interesse jurídico em intentar a medida judicial para a retirada do outro cônjuge do 

domicílio conjugal, a providência cautelar de separação de corpos, prevista no art. 888, inciso 

VI, CPC, se faz necessária. Pode ocorrer no divórcio quando for necessária a retirada do outro 

cônjuge do domicílio conjugal para que um dos cônjuges ou os filhos não fiquem sujeitos a 

violência física ou psíquica e também no caso de violência doméstica contra a mulher, 

previsto no art. 12, III, da Lei Maria da Penha, cabendo ao Estado proteger a família, não se 

justificando manter sob o mesmo teto cônjuge sujeito a risco em razão de desavenças entre o 

casal, com desdobramento também na segurança dos filhos. 

 Não havendo cônjuge ou os filhos sujeitos a risco, como não há mais o prazo 
                                                 
39[39]  DIAS, Maria Berenice.  Op. cit., p. 129.  
40[40]   O art. 1562, CC, dispôs: Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de 

separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, 

comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. 

Regra vigente, com exceção da separação judicial que não foi recepcionada no novo ordenamento, após a EC nº 

66/2010.  
41[41]  GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA Filho, Rodolfo. Op. cit., p. 101. Art. 1566, CC. São 

deveres de ambos os cônjuges: I – fidelidade recíproca; II – vida em comum, no domicílio conjugal; III – mútua 

assistência; IV – sustento, guarda e educação dos filhos; V – respeito e consideração mútuos. 
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de um ano como requisito para o fim da sociedade conjugal, de conformidade com o disposto 

no art. 1574, CC, a medida cautelar de separação de corpos tornou-se desnecessária devendo 

os cônjuges propor ação de divórcio. 

 

3.2 MEDIDA CAUTELAR DE SEQÜESTRO 

 

 A referida medida visa uma ação futura, preservando a existência de um 

determinado bem seja móvel, imóvel ou semovente, objeto da ação principal, que são 

entregues a um depositário que pode ser um terceiro ou o próprio requerente. Deve 

demonstrar o fumus boni iuris – interesse do requerente em preservar o bem em litígio e o 

periculum in mora – evitar a perda do bem por deterioração ou alienação até que seja decidida 

a ação principal, de conformidade com o art. 822, CPC. 

 

3.3 MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO 

 

 Busca e apreensão pode ser de pessoas ou coisas quando ocorre ilegalidade ou 

a indefinição do direito à posse de bens, direitos e objetos ou em se tratando de pessoas, 

houver risco de incolumidade física ou moral, geralmente de menores e incapazes.  

 Na ação de divórcio, busca e apreensão é utilizada quando envolve menores em 

questões tais como guarda, visitas, convivência familiar, destituição do poder familiar. Pode o 

juiz decretar a medida cautelar de busca e apreensão, de ofício ou a requerimento, no curso do 

processo principal, caso julgue perigo de dano ou interesse para o menor, conforme o art. 839, 

CPC. 

 

3.4 MEDIDA CAUTELAR DE ALIMENTOS PROVISIONAIS 

 

 Se os alimentos forem concedidos liminarmente, na ação de alimentos em rito 

especial, denominam-se alimentos provisórios, conforme o art. 4º, da Lei de Alimentos (Lei 

5478/68). Porém, se forem concedidos em ação cautelar preparatória ou incidental são 

denominados alimentos provisionais, conforme o art. 852, CPC42[42]. 

 Rodrigo Pereira da Cunha43[43] preleciona que o processo cautelar de alimentos, 

que pode ser proposto antes ou depois de instaurada a ação de divórcio é uma maneira de 
                                                 
42[42]  NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado, 

7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.1106. 
43[43]  CUNHA, Rodrigo Pereira da. Op. cit., p. 210. 
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apresentar a urgência da pretensão, sem interferir na solução do divórcio. Tem como 

finalidade evitar que o requerido na ação de divórcio deixe ao desamparo o requerente ou os 

filhos.  

 Apesar de o divórcio por termo final ao casamento, a obrigação alimentar 

persiste enquanto houver necessidade e possibilidade entre os cônjuges. Porém, não é o 

melhor caminho em razão de a cautelar de alimentos carece da propositura de ação ordinária 

de alimentos, enquanto que o pedido de pensão elaborado através do rito especial da Lei nº 

5478/68 é mais célere, com economia processual, evitando repetições de atos processuais, 

como citação do alimentante através do oficial de justiça em dois momentos, enquanto que no 

procedimento especial, a citação é efetuada por correio, com defesa e instrução em uma única 

audiência. 

 Pablo Stolze Gagliano44[44] pontifica que o divórcio extrajudicial, por ser 

consensual, o acordo poderá definir os alimentos devidos ao cônjuge necessitado. Se houver 

filhos menores ou incapazes, o divórcio será consensual judicial, o acordo definirá os 

alimentos devidos ao cônjuge necessitado e se for o caso para os filhos menores ou incapazes, 

com intervenção obrigatória do Ministério Público. 

 Se o divórcio for litigioso, com cumulação do pedido de alimentos, o juiz 

poderá fixar os alimentos no bojo do próprio processo, levando-se em conta o único 

fundamento admitido, qual seja a necessidade do alimentado e a capacidade do alimentante.  

 

4 FORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 A dignidade da pessoa humana constitui-se fundamento da República 

conforme estabelece a CF/88. 

 Nas lições de Elimar Szaniawsky, a constituição brasileira em vigor edifica o direito 

geral de personalidade a partir de determinados princípios fundamentais nela inseridos, 

provenientes de um princípio matriz, que consiste no princípio da dignidade da pessoa 

humana, que funciona como cláusula geral de tutela da personalidade45[45].  

  Na filosofia, Kant estabeleceu o princípio que a coisa tem seu preço, e o ser 

humano tem dignidade. Assim, a dignidade humana é um valor interior, de ordem moral e na 

dignidade humana é que a ordem jurídica deve se apoiar e se constituir. 

 Dessa forma, os direitos fundamentais da pessoa humana estabelecidos pelo 
                                                 
44[44]  GAGLIANO, Pablo Stolze: PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit. p. 113-114. 
45[45] SZANIAWSKY, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2005, p. 138. 
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legislador constituinte, encontram-se situados no ápice do ordenamento jurídico. 

 Maria Berenice Dias preleciona46[46] “o princípio da dignidade humana 

representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando os efeitos sobre todo o 

ordenamento jurídico e balizando não apenas os atos estatais, mas toda a miríade de relações 

privadas que se desenvolvem no seio da sociedade”. 

 Nas lições de Cristiano Chaves de Farias47[47], “num passado não distante, a 

família era compreendida como mera instituição jurídica e social, a partir de uma ótica 

patrimonialista e produtiva. Estabelecidos os valores fundamentais do sistema jurídico, com 

especial referência à dignidade da pessoa humana como supraprincípio, valor referencial do 

ordenamento pátrio, vislumbra-se um caminho garantista”. 

 Fabíola Santos Albuquerque pontifica48[48]: 

 

Perante o texto constitucional, família é a base da sociedade, e em momento algum 

há qualquer predicativo do tipo de família que será destinatária da tutela legal. O certo é que 

estamos protagonizando o florescer de um modelo de família fundado sob os auspícios do 

princípio da dignidade da pessoa humana, que por sua vez lança foco nas características da 

repersonalização, da pluralidade e da funcionalização. 

 

 E aduz que a repersonalização diz respeito ao processo de deslocamento da 

tutela jurídica do indivíduo proprietário para indivíduo enquanto pessoa, dotada de dignidade; 

a pluralidade de entidades familiares que o art. 226, CF dispôs, integra não apenas as 

expressamente previstas, mas qualquer tipo de arranjo familiar, ainda que implícito em razão 

da natureza principiológica e contemplativa da cláusula geral de inclusão; quanto à 

funcionalização, a entidade familiar deve garantir para cada um dos seus integrantes o 

desenvolvimento e a realização existencial. 

 Ainda, os princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana que 

privilegia o indivíduo e de solidariedade que tem o caráter de reciprocidade, ambos 

disseminados no texto constitucional, fundamentam o direito de família. Assim, a partir 

desses princípios, inferem-se outros princípios constitucionais explícitos e implícitos 

aplicáveis ao direito de família: o princípio da liberdade, da igualdade, da afetividade, do 

                                                 
46[46] DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p.57. 
47[47] FARIAS, Cristiano Chaves de. Separação judicial à luz do garantismo constitucional. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Júris, 2006, p.xxv. 
48[48] ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. A incidência dos princípios constitucionais no direito de 

família. Direito das famílias/Maria Berenice Dias (org.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.20. 
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melhor interesse da criança e do adolescente e da convivência familiar49[49]. 

 

4.1 USO DO NOME DE CASADO APÓS O DIVÓRCIO 

  

 Tereza Rodrigues Vieira preleciona50[50]: 

  

 “o nome civil não constitui um bem jurídico, porque não é coisa susceptível de 

apropriação em nossa sociedade. O nome individual, o que se inscreve no registro civil e os 

cristãos recebem no batismo, é, sem dúvida, um modo de designar pessoa; mas, pelo fato de ter 

essa pessoa um nome, que a individualiza, não se segue que possa impedir outra de escolher 

para si. Nem tão copiosa é a onomástica para tornar possível esse exclusivismo”. 

 

 O nome civil surgiu da necessidade de individualização da pessoa no seu grupo 

social respectivo, como verdadeiro atributo da personalidade, consistente no direito à 

identificação. São direitos que se baseiam nas projeções físicas, psíquicas e intelectuais do seu 

titular, individualizando-o de modo a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica. 

Seguramente, o direito ao uso do nome é verdadeiro direito da personalidade, estando 

agregado à identidade de cada pessoa, caracterizando a sua identificação social51[51]. 

 O nome por ser direito da personalidade tem como características a 

irrenunciabilidade e a imutabilidade. Entretanto, a lei permite a sua mutabilidade, como 

exceção, tais como no casamento, que qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao 

seu o sobrenome do outro (art. 1565, § 1º, CC); nos casos de nulidade e anulação do 

casamento (art. 1571, CC); pelo divórcio (art. 1571, § 2º, CC). 

 Adquirido o sobrenome pelo casamento, incorpora-se à personalidade do 

consorte, passando a contar com a proteção dos direitos da personalidade52[52]. 

 Para Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida, se o cônjuge adota o 

patronímico do outro, esse nome passa a ser o nome de família e o seu próprio nome, 

integrando seu direito à personalidade53[53]. 

 A regra geral é a permanência do nome de casado e somente perderá o nome de 

                                                 
49[49] ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Op. cit. p. 20-22. 
50[50] VIEIRA, Tereza Rodrigues. Nome e sexo: mudanças no registro civil. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2008, p. 62. 
51[51] FARIAS, Cristiano Chaves de. Op. cit., p.143. 
52[52] FARIAS, Cristiano Chaves de. Op. cit., p. 144. 
53[53] ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu Chinelato e. Do nome da mulher casada: Direito de Família 

e Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 138. 
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casado quando o próprio consorte quiser. O STJ, no REsp. 358.598/PR, 4ª Turma, Rel. Min. 

Barros Monteiro, j. 17.09.02, Revista de Direito Privado 15: 324. Teor do acórdão: (...) 

Preservação, ademais, do direito à identidade do ex-cônjuge. Distinção manifesta entre o 

sobrenome da mãe e dos filhos havidos da união dissolvida, não importa que hoje estes já 

tenham atingido a maioridade. 

 No julgamento do recurso especial, foi tratado o nome da mulher não como 

relação de causa e efeito, ou seja, ao se casar, a mulher adquiria o direito ao patronímico do 

marido, e com o divórcio cessava esse direito. O STJ julgou o nome da mulher como direito 

de família e direito da personalidade, baseando-se na ótica da do direito à identidade, como 

direito da personalidade da mulher, já que o nome incorporado após o casamento, agora é dela 

e não do marido, citando a doutrina de Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida54[54]. 

 Ainda, segundo o acórdão acima, a utilização do mesmo sobrenome identifica 

e reflete a existência de uma entidade familiar, de um contexto social, psicológico e afetivo 

propiciado pelo casamento, quando a mulher passa a adotar o sobrenome do marido, que por 

sua vez cede um de seus atributos de personalidade que é o seu próprio nome de família. 

 Nas lições de Maria Berenice Dias55[55]:  

 

Com o fim do instituto da separação também acabou a odiosa prerrogativa do titular 

do nome impor que o cônjuge que o adotou seja condenado a abandoná-lo. Não mais 

continuam em vigor os arts. 1571, § 2º e 1578, CC. Como não há mais espaço para a discussão 

da culpa, não é mais possível exclusão do nome por parte de quem cedeu quando do casamento 

e nenhuma justificativa para quem adotou para continuar a usá-lo depois do divórcio, basta 

manifestar qual é o seu desejo. Caso o cônjuge tenha sido declarado culpado na separação e 

tenha sido excluído o sobrenome que havia adotado, possível buscar o restabelecimento do 

nome que adquirira ao casar. 

 

 Portanto, ao adotar o sobrenome do cônjuge no casamento, esse sobrenome 

passa a integrar a sua identidade, tornando-se um dos atributos do direito da personalidade, 

atributos esses cedidos por outro cônjuge, que é o seu próprio nome de família. E, ao 

divorciar, basta manifestar se deseja ou não continuar com o seu uso. 

 

4.2 GUARDA DOS FILHOS E CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

                                                 
54[54] ALMEIDA, Silmara Juny de A. Chinelato e. Do nome de mulher casada: direito de família e 

direitos de personalidade. Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2001. 
55[55] DIAS, Maria Berenice.  Manual de Direito das Famílias, 5. ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais,  p. 134. 
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 A guarda é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 

33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor ou incapaz, garantindo-lhe 

sobrevivência física e pleno desenvolvimento psíquico, ampla proteção, conferindo-lhe ainda 

a condição de dependente do guardião, para todos os fins, inclusive previdenciários. É um 

dever inerente ao poder familiar, conforme dispôs o art. 1634, II, CC e à tutela, disposto no 

art. 36, parágrafo único, in fine, do ECA (Lei 8069/90).  

 No Código Civil há previsão de duas modalidades de guarda, a unilateral e a 

compartilhada (art. 1583 e 1584, com a nova redação pela Lei nº 11.698/08). 

 Nas lições de Pablo Stolze Gagliano56[56], o Direito Brasileiro, explicitamente, 

só regulou a guarda unilateral e a compartilhada, mas isso não quer dizer que outros tipos não 

possam ser fixados, segundo o interesse da criança. Para efeito de fixação da guarda de filhos, 

leva-se em conta o interesse existencial dos filhos e não a suposta responsabilidade daquele 

que teria dado causa ao fim do casamento.  

 Ao genitor guardião defere-se o poder familiar em toda a sua extensão, 

cabendo-lhe decisão sobre a educação do filho e ao outro genitor defere-se o direito de visita e 

o de fiscalizar a criação, visto que continua com o poder familiar e havendo prejuízo no 

tocante à educação do filho, poderá recorrer ao juiz. 

 No procedimento do divórcio em que se discute cumulativamente a guarda dos 

filhos, ao genitor que apresente melhores condições para o exercício da guarda será deferido o 

pedido. Dessa forma, no divórcio judicial, a alegação de culpa para efeito de guarda, somente 

tem sentido se o comportamento atacado interferir na esfera existencial dos filhos. Assim, se a 

alegação repercutir apenas na esfera jurídica do cônjuge que se diz inocente, em nada deverá 

interferir nas decisões do juiz57[57]. 

 A guarda unilateral ou guarda exclusiva exercida por um dos cônjuges, seja por 

consenso destes, seja por decisão judicial, que ocorre quando não há possibilidade ou 

viabilidade de ser instituída a guarda compartilhada. Pode decorrer de situações como 

separação de fato dos pais, divórcio, óbito de um dos cônjuges, abandono por um dos 

genitores, ou em famílias monoparentais.  

 Embora não seja a mais recomendada, a guarda unilateral deve ser outorgada 

àquele que reunir melhores condições para exercê-la, permanecendo a criança ou o 

adolescente sob cuidados de um só genitor. Os critérios sobre a decisão do melhor guardião já 

                                                 
56[56] GAGLIANO, Pablo Stolze: PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit. p. 102-103. 
57[57] GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 104 
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não estão mais atrelados à conduta e à moral sexual dos pais, e sim o parâmetro para a 

avaliação é o afeto, traduzido em zelo, cuidado, dedicação e prestação de serviços em prol dos 

filhos58[58]. 

 Guarda compartilhada segundo a definição legal (art. 1583, § 1º, CC, com a 

nova redação dada pela Lei 11.698/08) é “a responsabilização conjunta e o exercício dos 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder 

familiar dos filhos comuns”. Esse modelo de guarda nada mais é do que a aplicação da regra 

prevista no art. 1.632, CC, que se encaixa perfeitamente aos princípios esculpidos pela nova 

ordem constitucional59[59]. Ocorre quando os pais conjuntamente se responsabilizam pela 

criação e educação dos filhos ao mesmo tempo, decidindo de comum acordo60[60]. 

 Nas lições de Pablo Stolze Gagliano, é a modalidade preferível em nosso 

sistema, de inegáveis vantagens, mormente sob o prisma da repercussão psicológica na prole, 

em comparação com outras modalidades de guarda., pois nesse tipo de guarda não há 

exclusividade em seu exercício para um dos pais, pois ambos detêm a guarda e são 

corresponsáveis pela condução da vida dos filhos61[61]. 

 Maria Berenice Dias pontifica: 

 

Guarda conjunta ou compartilhada significa mais prerrogativas aos pais, fazendo 

com que estejam presentes de forma mais intensa na vida dos filhos. A participação no 

processo de desenvolvimento integral dos filhos leva à pluralização das responsabilidades, 

estabelecendo verdadeira democratização de sentimentos. A proposta é manter os laços de 

afetividade, minorando os efeitos que a separação sempre acarreta nos filhos conferindo aos 

pais o exercício da função parental de forma igualitária. A finalidade é consagrar o direito da 

criança e de seus dois genitores, colocando um freio na irresponsabilidade provocada pela 

guarda individual. Para isso é necessária a mudança de alguns paradigmas, levando-se em 

conta a necessidade de compatilhamento entre os genitores, da responsabilidade parental e das 

atividades cotidianas de cuidado, afeto e normas que ela implica62[62]. 

  

 Na guarda compartilhada, a residência dos filhos pode ser única ou dupla, pois 

o importante é preservar e garantir a convivência dos pais com os filhos e a manutenção da 

autoridade sobre estes. Mesmo mantendo a residência única, ao genitor com quem os filhos 

                                                 
58[58] PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 67-68. 
59[59] PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 61-62. 
60[60] CARVALHO, Dimas Messias de. Op. cit., p.88. 
61[61] GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 105. 
62[62] DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 401. 
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não residem, deve ter oportunidade de permanecer acompanhando seus filhos, participando e 

presenciando integralmente o seu crescimento. 

 Há diferenças entre a guarda compartilhada e a guarda alternada. Enquanto na 

guarda compartilhada ambos os pais compartilham permanentemente a rotina e o quotidiano 

dos filhos, na guarda alternada cada genitor mantém de forma exclusiva o poder familiar no 

período em que estiver com seu filho. O tempo de permanência do filho com cada um de seus 

pais é dividido de forma igualitária. 

 Há vantagens e desvantagens nesse modelo de guarda. Uma das argumentações 

favoráveis à guarda alternada é que a criança pode se adaptar facilmente à nova rotina de 

alternância. Porém as desvantagens parecem preponderar em razão das repetidas mudanças de 

separações e reaproximações e a menor uniformidade da vida quotidiana dos filhos, 

provocando instabilidade emocional e psíquica no menor63[63]. 

 Rodrigo Pereira da Cunha preleciona: 

 

Esse modelo de guarda, da mesma forma que a guarda unilateral, na maioria das 

vezes parece não atender ao melhor interesse da criança e vem encontrando resistências em 

nossos tribunais. Uma das exceções em que se recomenda a guarda alternada é para as 

situações em que os pais residem em países diferentes, ou lugares cuja distancia torna-se 

impedimento para a convivência quotidiana, e não há outra forma de garantir a convivência 

dos filhos com ambos os pais64[64].  

  

 Portanto, a guarda alternada, salvo em casos excepcionais em que não há 

possibilidade de estabelecer a guarda em que os pais participam permanentemente do 

quotidiano e da rotina dos filhos, como ocorre na guarda compartilhada, é questionada pela 

doutrina e jurisprudência. 

 

4.3 ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

 A Lei 12.318 de 26.08.2010, que alterou o artigo 236 do ECA, define a 

alienação parental como a interferência na formação psicológica para que o filho repudie o 

genitor ou cause prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com o mesmo.  

 A lei elenca diversas formas de sua ocorrência tais como: promover campanha 

de desqualificação, dificultar o exercício da autoridade parental, omitir informações pessoais 

                                                 
63[63] GRISARD FILHO, Waldir. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade 

parental. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 126. 
64[64] PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 65-66. 
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relevantes, apresentar falsa denuncia para obstaculizar a convivência, mudar o domicílio para 

local distante, sem justificativa 65[65].  

 Nas lições de Maria Berenice Dias 66[66]: 

 

 A separação deixa mágoas e pai ou mãe passa a tratar a criança como se fosse exclusivamente 

sua, ocorrendo comumente com quem detém a guarda, no qual o filho é usado como 

mercadoria de troca ou encerramento da relação conjugal. A prática de alienação parental pode 

ocorrer ainda quando o casal vive sob o mesmo teto. O alienador não é somente a mãe ou 

quem está com a guarda do filho. O pai pode assim agir, em relação à mãe ou ao seu 

companheiro. Tal pode ocorrer também frente a avós, tios ou padrinhos e até entre irmãos. 

 

  Havendo indícios de práticas alienadoras, cabe a instalação de procedimento de 

tramitação prioritária, devendo ser apresentada a pericia psicológica e biopsicossocial em 90 

dias. Caracterizada a alienação parental ou conduta que dificulte a convivência, sem prejuízo 

da responsabilidade civil ou criminal do alienador, pode o juiz tomar as seguintes medidas: 

advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, 

multar o alienador, inverter a guarda ou alterá-la para guarda compartilhada e até suspender o 

poder familiar. 

 

5 INDENIZAÇÃO AO CÔNJUGE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

 

 Com o advento da EC Nº 66/2010 na qual a separação judicial deixou de existir 

no ordenamento pátrio e ainda em razão da impossibilidade de discutir culpa no divórcio, não 

há possibilidade de cumular a dissolução do vínculo pelo divórcio com o pedido de reparação 

civil por ilícitos praticados por um dos cônjuges que ultrapasse a esfera das relações de 

família.  

 Dessa forma, o dever de indenizar refere-se a ilícitos praticados contra o 

cônjuge, como a ofensa à integridade física, desonra e humilhações e situações que violem os 

direitos fundamentais, cuja indenização é cabível independentemente das relações 

matrimoniais. 

 Dimas Messias de Carvalho preleciona67[67]: 

                                                 
65[65] PORTAL G1. Crianças são usadas pelos pais no divorcio, dizem juristas. Obtido em 

www.ibdfam.org.br/?noticias&noticia=3856 <acesso em 31.08.2010> 
66[66] DIAS, Maria Berenice. Alienação parental: uma nova lei para um velho problema! Obtido em 

www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=669 <acesso em 20.12.2010>. 
67[67] CARVALHO, Dimas Messias de. Op. cit., p.81 
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A grave violação dos deveres do casamento pode ultrapassar a esfera das relações 

de família, configurando ato ilícito a autorizar reparação civil. A mulher agredida fisicamente 

pelo marido, que sofreu danos estéticos ou físicos, que perdeu emprego em razão da conduta 

do cônjuge no seu trabalho ou por imposição do consorte, que sofria maus tratos e constantes 

humilhações atingindo sua autoestima e interferindo na sua capacidade laborativa, causando-

lhe profunda depressão, pode pleitear indenização por danos materiais, em razão da perda de 

sua capacidade para o trabalho, e moral, em razão do sofrimento espiritual que o consorte lhe 

causou, com fundamento no art.186, CC. 

Assim, cabe discussão de culpa pelo descumprimento injustificado 

dos deveres conjugais ou qualquer ato grave que cause danos morais, materiais 

ou estéticos ao outro cônjuge, para responsabilizar o ofensor. A ação de 

indenização por danos deve ser proposta por meio de ação ordinária cível, 

comprovando-se o nexo de causalidade e o dano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A idéia de personalidade está intimamente ligada à pessoa, exprime a 

capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações, reconhecida a todo ser humano, 

possibilitando e ordenamento de outros bens jurídicos. Nela se apóiam os valores vinculados 

ao princípio da dignidade da pessoa, visando o seu pleno desenvolvimento físico, psíquico e 

moral no contexto da família e da sociedade.  

A família, célula base da sociedade estruturada vem experimentando novas formas de 

arranjos em decorrência do desenvolvimento social, econômico, jurídico, importando assim 

que as leis se adaptem a essa nova sociedade.  A EC Nº 66/2010, vem atender na solução dos 

litígios entre as pessoas através do direito ao divórcio eliminando a figura da separação 

judicial e o requisito temporal. 

 A possibilidade do uso da via administrativa para o divórcio consensual, por 

meio de escritura pública lavrada em tabelionato, não abrigou na referida Emenda, os casais 

que tenham filhos menores ou incapazes. Para estes, a via obrigatória é a judicial que pode ser 

consensual se não houver divergência sobre a guarda e o encargo familiar e ainda a 

participação obrigatória do Ministério Público face aos interesses dos menores. 

 O divórcio ao por romper a sociedade conjugal e o casamento, propicia que o 

ordenamento jurídico estabeleça formas de proteção de seus membros. 
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RESUMO 
Este trabalho aborda as mudanças ocorridas no Direito de Família em virtude da evolução 
social nas últimas décadas, sobretudo após o advento da Constituição Federal de 1988 que foi 
um marco para o surgimento desse novo Direito de Família, mais democrático e humanizado, 
sob a ótica da dignidade da pessoa humana, na sua realização, assegurando igualdade e 
liberdade a todos os membros familiares. Hoje o indivíduo tem um enorme espaço para suas 
escolhas o que significa dizer que a autonomia privada passou a ter lugar relevante neste 
campo do Direito, fazendo com que cada um seja mais responsável pelos seus atos na vida em 
sociedade. Embora tenha a autonomia privada alcançado este espaço, ela encontra limitação 
nos princípios do Direito de Família, já que expressam os valores da sociedade. Diante desse 
novo momento do Direito de Família fica difícil aceitar a intervenção estatal nessa seara que 
passou a ser de livres escolhas e da busca da felicidade. Assim, a intervenção estatal pode ser 
entendida apenas com o fito de proteger a família para que ela cumpra sua função social e 
respeite os valores corroborados pela Constituição Federal. 
PALAVRAS-CHAVE: NOVO DIREITO DE FAMÍLIA; AUTONOMIA PRIVADA; 
INTERVENÇÃO ESTATAL 
 
ABSTRACT 
This paper discusses the changes in family law because of developments in recent decades, 
especially after the advent of the Constitution of 1988 was a milestone in the emergence of 
this new family law, more democratic and humane, from the perspective of human dignity in 
its implementation, ensuring equality and freedom for all family members. Today the 
individual has a huge space for your choices which means that individual autonomy has to 
take place in this important field of law, making each one is more responsible for their actions 
in society. Although private autonomy achieved this space, it is limiting the principles of 
family law because they express the values of society. In this new moment of family law is 
difficult to accept state intervention in this field that came to be free choices and the pursuit of 
happiness. Thus, state intervention can be understood only with the aim of protecting the 
family so that it fulfills its social function and respects the values supported by the Federal 
Constitution. 
KEYWORDS: NEW FAMILY LAW; PRIVATE AUTONOMY; STATE INTERVENTION 
 
 

INTRODUÇÃO 

As mudanças de paradigmas na sociedade brasileira, no que refere à família, 

começaram ao longo de muitos anos. As transformações foram paulatinas, porém, significativas. A 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2683



evolução social engendrou novos valores e tendências que se fortificavam com o passar dos anos, 

ainda que sem o amparo da lei. Assim, o império da família patriarcal, modelo adotado pela 

legislação brasileira até o século XX começou a ruir, tendo sua maior derrocada com o advento da 

Constituição de 1988, cujos valores protegidos têm por base a pessoa e não mais o aspecto 

patrimonial, refletindo as transformações pelas quais a sociedade passa. Trata-se de uma nova 

família. Uma família voltada para a realização pessoal dos seus membros, ligada pelo afeto e nos 

seus mais variados arranjos. 

Hoje, a família, no seu mais amplo aspecto, conta com a proteção do Estado. 

Mas agora com uma mentalidade menos intervencionista, pois o Estado se afastou das 

questões afetivas, deixando que cada um decida sobre o seu destino. 

Imprescindível, contudo, que essa autonomia conquistada pela sociedade e 

positivada no ordenamento jurídico Brasileiro em seu artigo 1.513 do Código Civil, seja 

desenvolvida com obediência aos princípios constitucionais referentes à família, caso isso não 

ocorra, a intervenção Estatal será fundamental para a proteção da família. 

  

1. A família contemporânea 

  

  

Com a evolução social, a evolução legislativa foi inevitável. Aquela legislação 

que protegia apenas a família constituída unicamente pelo casamento e que impedia a sua 

dissolução, que impunha diferenças entre os filhos havidos dentro ou fora do casamento ou por 

adoção e ainda, retirava da mulher casada sua capacidade civil e aumentava o poder do marido 

sobre ela e sua prole, ficou para trás, cedendo lugar para outra mais igualitária, menos 

discriminatória e punitiva, que ao invés de excluir, garante direitos. São exemplos dessa evolução 

legislativa o Estatuto da Mulher Casada em 1962, a Lei do Divórcio em 1977 e principalmente o 

advento da Constituição Federal, em 1988, que introduziu novos valores, privilegiando a dignidade 

da pessoa humana ao igualar homens e mulheres, ao estender sua proteção para além das famílias 

constituídas pelo casamento, como à união estável entre homem e mulher e à família monoparental, 

bem como ao consagrar a igualdade entre os filhos, derrogando todos os dispositivos de lei em 

contrário. Também o Código Civil de 2002, que já nasceu sob essa nova concepção social procurou 

atualizar aspectos essenciais no direito de família. 

Houve uma ampliação no conceito de família em razão da nova realidade social 

brasileira que passou a apresentar outras modalidades de famílias, além da família legal, ou seja, a 

matrimonializada.  
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Portanto, ao se falar em família, não se remete mais, automaticamente, à noção de 

casamento, exclusivamente, haja vista tantas outras constituições de família existentes na 

extratificação social do Brasil. Atualmente, são diversos os arranjos familiares: Monoparental, 

parental, pluriparental, homoafetiva, etc. que é chamada pela doutrina francesa de família lego, pois 

cada um monta a sua família da maneira que lhe aprouver. 

Também não se remete à ideia de família patriarcal, porque hoje não cabe no 

enquadramento de família o pai como a figura central, bem como a de família hierarquizada, como 

outrora esposa e filhos devendo obediência ao pai.  

Além do conceito, a família também teve modificado sua finalidade, que era de 

conservação do patrimônio, por isso uma família patrimonializada, para a de realização pessoal de 

cada um dos seus membros, a família eudemonista. 

Modelo esse da família do Código Civil de 1916, que representava as 

características da sociedade da época. Para Maria Berenice Dias (2010, p. 45), o legislador de 1916 

reproduziu o perfil da família então existente, que no seu dizer era: 

  

Matrimonializada, patriarcal, hierarquizada e heterossexual. 
Só era reconhecida a família pelo casamento. O homem exercia a chefia da 
sociedade conjugal, sendo merecedor de respeito, devendo-lhe a mulher e os 
filhos obediência. A finalidade essencial da família era a conservação do 
patrimônio, precisando gerar filhos como força de trabalho. Como era 
fundamental a capacidade procriativa, claro que as famílias necessitavam ser 
constituídas por um par heterossexual e fértil. 

  
  

Esse alargamento do conceito de família se deve em razão de muitos fatores, tais 

como o fim da desigualdade entre homens e mulheres, o que levou a mulher a participar ativamente 

dentro do lar conjugal, ostentando, juntamente com o marido, a responsabilidade pela família no 

campo econômico, social, político e também religioso. Hoje, existem muitos casos em que a mulher 

garante a subsistência da prole, ainda que tenha companheiro. O fim da supremacia do homem 

exercido pelo poder marital e pátrio poder que permeava o ordenamento jurídico até o advento da 

CF/88, foi fator preponderante para que a família tivesse esse formato que tem nos dias atuais. 

A indissolubilidade do casamento era outro empecilho para o despontar da nova 

família. Com a possibilidade do fim do casamento, as normas se flexibilizaram, principalmente no 

que dizia respeito à superioridade paterna em relação aos filhos, pois, após a dissolução da 

sociedade conjugal, a mulher, na maioria das vezes, era quem ficava com os filhos, passando a ter 

responsabilidade sobre eles, já que detinha a guarda unilateral. 

O reconhecimento do instituto da União Estável no direito brasileiro foi outro 

fator de grandes implicações para que a família se transformasse. Assim, as pessoas que viviam 
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juntas e não eram casadas, eram hostilizadas e marginalizadas dentro de uma sociedade 

conservadora e os filhos advindos desse relacionamento, discriminados. Essa era a mentalidade da 

época durante a vigência do Código Civil de 1916, tendo em vista que o povo brasileiro via o 

casamento sob a ótica da religião católica, ou seja, como um sacramento, e, portanto, um vínculo 

indissolúvel: “O que Deus uniu, não cabe ao homem separar”. Porém, posteriormente, importantes 

jurisprudências vieram reconhecendo a “companheira” se demonstrasse mais de 05 (cinco) anos de 

vida conjugal. Somente com a CF/88, no artigo 227, parágrafo 6°, pôs fim à triste discriminação 

entre os filhos havidos fora do casamento. Portanto, com o reconhecimento da União Estável 

oportunizou nova forma de constituição familiar.  

Após o grande marco que foi a CF/88 para o avanço no direito de família que 

reconheceu a evolução social, vieram novas leis garantidoras de direitos, foram elas: Estatuto da 

Criança e Adolescente, Lei n° 8069/90; Regulamentação do reconhecimento dos filhos havidos fora 

do casamento, Lei n° 8560/92; Leis da União Estável, n° 8971/94 e n° 9278/96. Todas elas sob a 

ótica da dignidade da pessoa humana. 

As transformações sociais ocorridas trouxeram novos arranjos familiares 

inimagináveis anos atrás, bem como mudanças nos seus valores, acarretando no distanciamento do 

paradigma da individualidade liberal e adotando os valores da solidariedade, adaptando o Direito às 

novas realidades sociais.  

A família contemporânea não é mais identificada, exclusivamente, pelo 

casamento. Surgiram outros conceitos de moralidade, de relacionamentos, de estilo de vida. O 

próprio desenvolvimento tecnológico, a globalização, o avanço da medicina, diminuiu distâncias, 

ampliou possibilidades, daí, advieram novos costumes, novos valores, uma nova família. Agora 

melhor identificada pelo afeto, mais centrada no ser humano, na sua dignidade, liberdade e 

solidariedade entre seus membros. Com uma consciência de que é na convivência entre cada um 

desses membros que se moldará o caráter para a vida em sociedade. A família contemporânea está 

substanciada no afeto e no amor, busca nos indivíduos que a compõem a comunhão de vida, a 

colaboração e a realização pessoal. É a chamada família eudemonista. 

Essa nova concepção de família sepultou para sempre o sistema patriarcal, cuja 

existência estava alicerçada no temor ao pai e não no afeto. 

  

  

2. A família eudemonista 

  

A família contemporânea é eudemonista[1]. Eudemonista é a família que busca a 

felicidade pela satisfação dos desejos individuais, dentro de uma dinâmica de igualdade, 
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solidariedade e responsabilidade. Tem no afeto sua sustentação, sua razão de existência. É o lugar 

de realização pessoal e afetiva de seus membros que estão ligados pelo afeto tão somente, tendo ou 

não vínculos sanguíneos. O que os mantém ligados é o amor e a busca pela felicidade e não mais 

apenas o parentesco. Esse envolvimento afetivo entre os familiares é indispensável ao pleno 

desenvolvimento do ser humano. Nesse diapasão: 

  

A busca da felicidade, a supremacia do amor, a vitória da 
solidariedade é que ensejam o reconhecimento do afeto como único capaz 
de dar uma definição eficaz para a família e para a preservação da vida. Essa 
nova tendência, em que se procura a felicidade individual no interior de um 
processo de autonomia dos demais membros, é que constitui a família 
eudemonista. (GIORGIS, 2010, p.65). 

  
  

É esse o perfil da família atual, caracterizado pela convivência no plano da 

igualdade e da liberdade. É a família abarcada pelo direito, já que protege cada um dos seus 

integrantes independentemente do arranjo familiar escolhido por aquele grupo.  

A visão eudemonista adotada pelo nosso ordenamento alterou o sentido da 

proteção jurídica da família que para Maria Berenice Dias (2010, p.55), a proteção migrou da 

instituição para o sujeito, de acordo com o §8° do art. 226 da Constituição Federal. 

Por um momento, o fim do patriarcalismo, a independência feminina e a liberação 

sexual, foram vistos como desagregadores. Porém, diversamente do que se imaginava, surgiram 

novas células familiares, famílias modernas, que romperam as estruturas tradicionais, mudaram 

concepções, o que fez surgir novas leis, pois exigiu dos juristas maior eficiência ante a nova era 

dotada de novos costumes e novas moralidades sociais. Daí se vê hoje o entendimento existente 

entre os filhos e seus pais, decisões refletidas em conjunto, uma maior integração entre todos os 

familiares, o que contribui para o sucesso de cada um, incentivados pela isonomia e solidariedade, 

objetivando o crescimento de todos, num clima afetuoso e de respeito mútuo. 

Essa é a maior característica da família contemporânea, a afetividade. Seu intuito 

é que toda a família seja respeitada no corpo social ao mesmo tempo em que protege seus membros 

da exposição e intromissão alheia. É um refúgio para seus componentes, segundo José Carlos 

Teixeira Giorgis (2009, p. 65). 

É a afirmação da dignidade da pessoa humana, pois, que a família mais vale pela 

pessoa individualmente que a integra do que pelo patrimônio angariado. Esse enfoque eudemonista 

traz mudanças relevantes na sociedade, tais como a liberdade de escolha da forma constitutiva da 

família [como família homoafetiva, a socioafetiva, ou a monoparental ou outros arranjos], na sua 
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continuidade ou dissolução, definição de valores morais, religiosos, culturais, aquisição e 

administração do patrimônio, enfim, o direito de auto-determinação das pessoas. 

Essas mudanças podem ser confirmadas pelas jurisprudências que refletem o 

momento da sociedade[2]. Resta claro um movimento sobre a prevalência do afeto nas relações 

familiares, tanto quanto da filiação socioafetiva sobre a biológica, reflexo do novo momento vivido 

pela sociedade contemporânea que vê no afeto o elemento definidor da família.  

Desta forma, a família não está mais focada no patrimônio como a família 

tradicional já foi. Ela está fundada na solidariedade,na auto-determinação, na cooperação de seus 

membros para uma realização pessoal afetiva e, no dizer de Paulo Lôbo “os interesses patrimoniais 

perderam seu papel de principal protagonista”. O que dá às entidades familiares a proteção 

Constitucional em quaisquer de seus diversos arranjos que elas apresentem na estratificação social 

atual. 

  

  

3. Novos arranjos de entidades familiares 

  

  

Atualmente podem ser encontrados diversos modelos de famílias. A sua 

qualificação dependerá do arranjo escolhido pelos seus integrantes. Assim, uma família constituída 

com um homem e uma mulher com vínculo de casamento civil ou religioso com efeitos civis, é uma 

família matrimonializada, independentemente de o casal ter ou não filhos, se filhos biológicos ou 

não; já uma família formada pelo pai e pela mãe, sem vínculo de casamento, com ou sem filhos, se 

filho biológico ou não, é uma família nominada de União Estável. Uma família constituída apenas 

com o pai ou com a mãe e os filhos, biológicos ou não, constitui a chamada família monoparental. 

Existem também as chamadas famílias recompostas, que são formadas pelo pai e seus filhos, mais a 

mãe e seus filhos, podendo ou não ter filhos em comum. São famílias vindas de outras uniões, 

[casamento, união estável, ou até mesmo, de uma família monoparental]. Há as famílias unidas pelo 

parentesco, no caso de avós e neto, tia e sobrinha, primos etc., ou seja, pela união de parentes, em 

muitos casos, só de irmãos, sem a chefia de um dos pais. Há, ainda, as uniões homoafetivas, 

formadas por casais do mesmo sexo, com ou sem filho adotivo ou filho de um dos companheiros. 

Há que se falar das famílias paralelas, formadas por homem e mulher impedidos de se casarem, com 

ou sem filhos, é o conhecido concubinato adulterino. 

O importante é definir quais dessas entidades familiares são tuteladas pela ordem 

jurídica brasileira. A CF/88, em seu art. 226 e parágrafos, explicitou três tipos de entidades 

familiares, a formada pelo casamento, §1° e §2°, a união estável, §3° e a família monoparental, §4°. 
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O Código Civil trata expressamente do casamento em seu art. 1.511 e seguintes e da união estável 

no art.  1.723 a 1.726. Fala também do concubinato (art.1.727), apenas para diferenciá-lo da união 

estável, logo, excluí-lo da natureza de modalidade de entidade familiar. 

Quanto às demais entidades familiares, muito embora tenham as mesmas 

características daquelas explicitadas pela Constituição Federal, ou seja, afetividade, estabilidade e 

convivência pública, não foram objeto de proteção explícita na CF/88, nem mesmo no Novo Código 

Civil. 

Há na doutrina quem defenda a tutela de todos os tipos de entidade familiar, mas o 

que tem predominado é que o art. 226 da Constituição Federal é númerus clausus, estando 

excluídos todos os demais arranjos familiares que por ventura venham a se formar.  

Para Paulo Lôbo, contudo, não há que se falar em exclusão das demais entidades 

familiares, estando superada a questão de númerus clausus, contrariando a doutrina prevalente 

ressalta: 

  

A exclusão não está na Constituição, mas na interpretação que se 
lhe dá. Cada entidade familiar submete-se a estatuto jurídico próprio, em 
virtude dos requisitos de constituição e efeitos específicos, não estando uma 
equiparada ou condicionada aos requisitos da outra. Quando a legislação 
infraconstitucional não cuida de determinada entidade familiar, ela é regida 
pelos princípios e regras constitucionais, pelas regras e princípios gerais do 
direito de família aplicáveis e pela contemplação de suas especificidades. 
Não pode haver, portanto, regras únicas, segundo modelos únicos ou 
preferenciais. O que as unifica é a função de espaço de afetividade e da 
tutela da realização da personalidade das pessoas que as integram; em outras 
palavras, o lugar dos afetos, da formação social onde se pode nascer, ser, 
amadurecer e desenvolver os valores da pessoa. (LÔBO, 2010, p. 76). 

  
  

Há uma forte tendência da jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros em 

mudar a interpretação das leis diante dos valores atuais, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem 

sucessivamente adotado o conceito ampliado de família, tanto que reconheceu como entidade 

familiar os solteiros que residem no mesmo imóvel, para fins de impenhorabilidade do bem de 

família. Também reconheceu o direito do companheiro sobrevivente que vivia uma união 

homoafetiva, de receber benefícios decorrentes do plano de previdência privada, com os idênticos 

efeitos operados pela união estável, se comprovada a existência da união afetiva entre pessoas do 

mesmo sexo[3].  

Desta forma, embora as leis sejam as mesmas, as interpretações vão se 

modificando, dado o novo conceito de família que vem se alargando nos tempos atuais. Outra 
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mudança recente refere-se à possibilidade da inclusão do companheiro do mesmo sexo na 

declaração do imposto de Renda pelo Parecer PGFN nº 1503/2010.[4] 

É evidente a profunda transformação pela qual passou o direito de família, a 

começar pela possibilidade das muitas vertentes de organizações familiares que surgiram, até a 

migração da prevalência das relações patrimoniais e econômicas para as estritamente pessoais e não 

econômicas.  

O reconhecimento da evolução social pela Constituição Federal de 1988 fez 

nascer uma nova tábua de valores a informar todo o ordenamento jurídico brasileiro, indicando os 

novos critérios a serem seguidos pelo legislador infraconstitucional. Assim, a Constituição Federal 

vigente, verdadeira carta de princípios, impõe tarefas, pois os princípios constitucionais informam 

todo o sistema legal que deve ter a dignidade da pessoa humana como base de todas as relações 

jurídicas. 

  

  

4. Princípios constitucionais do direito de família 

  

  

Em verdade, os princípios constitucionais são adaptados de acordo com a 

realidade vivida em dado momento pela sociedade. Certos princípios são específicos do direito de 

família. Assim, em razão das mudanças ocorridas no direito de família, alguns de seus antigos 

princípios foram perdendo o sentido, como por exemplo, o princípio da monogamia, que, para 

Paulo Lôbo (2010, p.52) “perdeu a qualidade de princípio geral ou comum, em virtude do fim da 

exclusividade da família matrimonial. Persiste como princípio específico, apenas aplicável à 

entidade familiar constituída pelo matrimônio”, e continua o autor: “Todavia, até mesmo em relação 

ao matrimônio, esse princípio tem sido atenuado pelos fatos da vida, na medida em que o direito 

brasileiro tem admitido efeitos de família ao concubinato.” Como exemplifica o julgado abaixo: 

  

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONCUBINATO. ART. 1.727 DO 
CC/02. DIREITO A ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CC/02. Ainda que o 
relacionamento mantido entre os litigantes seja tido como um concubinato, 
na forma do art. 1.727 do CC/02, também este se enquadra na categoria de 
entidade familiar a ensejar o direito de alimentos entre os concubinos, se 
presente a afetividade entre o casal, enquanto tal relacionamento perdurou. 
E a afetividade, no caso, existia entre os litigantes, devendo ser mantida a 
pensão alimentícia na forma como fixada na sentença. A omissão contida no 
art. 1.694 do CC/02 não afasta a concessão do direito em discussão. 
Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. Apelação desprovida. (Apelação 
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Cível Nº 70032101727, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 12/11/2009). 

  

Outros princípios advieram com o novo direito de família. É certo que a doutrina 

considera muitos os princípios cabíveis ao direito de família, cada autor concebe uma quantidade 

diferenciada deles. Mas existem alguns princípios que são citados por toda a doutrina, tais como o 

princípio da dignidade da pessoa humana, solidariedade e afetividade. Assim, neste trabalho, serão 

apresentados os princípios aplicáveis ao direito de família de acordo com o escalonamento do autor 

Paulo Lôbo (2010, p.53) agrupados da seguinte forma: 

  

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: dignidade da pessoa humana; e 
solidariedade. 

PRINCÍPIOS GERAIS: igualdade; liberdade; afetividade; 
convivência familiar; e melhor interesse da criança. 

  

  

4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

  

  

De acordo com o artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal de 1988, a 

dignidade da pessoa humana é fundamento do nosso Estado Democrático de Direito, o que vale 

dizer que elegeu a pessoa humana como cerne de toda e qualquer lei. Desta forma, o Estado deverá 

ter como meta a proteção, promoção e realização integral de cada indivíduo. Em vários momentos a 

Constituição Federal cita a dignidade como valor a ser protegido, seja na esfera da ordem social 

(art. 226, §6°), seja na ordem econômica (art. 170, caput), como também no que se refere à criança 

e ao adolescente (art.227) e aos idosos (art. 230).                                

Assim, esse princípio passou a impor limites positivos e negativos à atuação 

estatal, portanto, na mesma medida em que ao Estado cabe promover o desenvolvimento de cada 

indivíduo, também lhe cabe abster-se de qualquer atitude que menospreze esse indivíduo. Dentro 

deste contexto, as palavras de Ingo Sarlet (2009, p. 121): 

  

Em outras palavras – aqui considerando a dignidade como tarefa -, 
o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Estado, além do dever 
de respeito e proteção, a obrigação de promover as condições que viabilizem 
e removam toda sorte de obstáculos que estejam a impedir as pessoas de 
viverem com dignidade. 
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Porém, a amplitude desse princípio é maior do que pode parecer, assim, essa 

atuação positiva e negativa exigida do Estado, também é exigida das entidades privadas e dos 

particulares nas suas relações, pois não é só o Estado que pode infringir liberdades, pode também o 

particular, que com a força econômica, em certas situações, excluiu, humilha e, sobretudo, 

aprisiona. 

O alcance desse princípio no direito de família pode ser analisado sob alguns 

enfoques diferentes.   

O primeiro deles seria o dever de respeito na própria comunidade familiar, que 

tem o dever de respeitarem-se reciprocamente, como pais, filhos, cônjuges ou companheiros, enfim, 

parentes de sangue ou não, todos devem preservar os valores da família e os de cada membro dela 

para manter ou buscar o equilíbrio para o melhor desenvolvimento de cada um. Livre do ranço da 

família patriarcal (modelo de submissão ao poder marital e do pátrio poder que não propiciava a 

dignidade de seus membros, apenas a vontade do chefe paterno), a família de hoje, eudemonista, 

deve ser o palco de realizações pessoais de seus membros, muito embora, como afirma Paulo Lôbo, 

a dura realidade da vida nem sempre corresponda a esse desiderato. 

Um segundo enfoque refere-se à possibilidade da formação dos diversos tipos de 

constituição familiar, ou seja, todas as entidades familiares merecem igual proteção do Estado, tanto 

na sua forma positiva como negativa, conforme dito acima. Entender de forma diferente seria o 

mesmo que restringir o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio esse sem qualquer 

exceção.  

Ao afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana abrange cada um dos 

membros da família, bem como todas as entidades familiares, significa dizer que cada um dentro da 

sua entidade familiar tem o direito de decidir qual o rumo dar a essa entidade, e essa é a outra forma 

de compreender a abrangência do princípio em questão no direito de família. Com base nesse 

enfoque, é direito manter ou não a entidade familiar, como afirma Maria Berenice Dias, sob pena de 

comprometer-lhe a existência digna. Tal visão foi corroborada pela nova Lei do Divórcio que não 

exige mais a prévia separação judicial para indicação de causa e demonstração de culpas ou, 

melhor, decurso de prazo, muito menos sua conversão em divórcio. Essa nova lei oportunizou aos 

cônjuges a opção de manter ou não o casamento, sem a injustificável interferência do Estado, 

independentemente de preenchimentos de requisitos, deixando que cada um busque a sua felicidade, 

ainda que isso signifique o divórcio.  

A família tutelada pela Constituição está sob o manto do princípio maior que é o 

da dignidade da pessoa humana, com o intuito de proteger e proporcionar a dignidade de seus 

membros. 
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Esse princípio está diretamente ligado ao princípio da solidariedade, que será 

abordado a seguir. 

  

  

4.2 Princípio da solidariedade 

  

  

Princípio previsto no art. 3°, I da CF/88. A solidariedade antes vista apenas como 

um dever moral passou, com a Constituição de 1988, a princípio constitucional. Assim, ele se 

apresenta no art. 226 pelo dever de proteção ao grupo familiar, no art.227 no dever de proteção da 

criança e adolescente e de amparo previsto nos arts. 229 e 230. Esse princípio permeia o 

ordenamento jurídico já que resulta da forma de pensar da sociedade, com a predominância dos 

direitos sociais sobre os individuais. Para Fabíola dos Santos Albuquerque (2010, p. 21): 

  

Os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 
permeiam toda a ordem jurídica, mas também emprestam luzes ao direito de 
família, bem como fundamentam outros princípios constitucionais 
específicos aplicáveis à matéria. 

  
  

Assim, a obrigação de pagar alimentos, por exemplo, pode fundar-se neste 

princípio, como demonstram as jurisprudências: 

  

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO 
DE ALIMENTOS. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE CIVIL. FILHO 
DOENTE E COM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. Não há falar em 
exoneração da obrigação alimentar do agravante em relação ao agravado tão 
só pelo fato de que este atingiu a maioridade. À desobrigação do recorrente 
deve concorrer prova da desnecessidade do recorrido, que sofre de 
enfermidades graves (hidrocefalia e câncer de tireóide), enfrentando os 
problemas decorrentes de tal enfermidade. Incidência do princípio da 
solidariedade familiar e paternidade responsável. Recurso desprovido. 
(Agravo de Instrumento Nº 70032838344, Oitava Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 
23/11/2009). (RIO GRANDE DO SUL,2010,b). 

  
  

E ainda: 

  

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE 
ASCENDENTE E DESCENDENTE. CABIMENTO. Demonstrada a 
inequívoca necessidade da mãe/autora na percepção de auxílio alimentar, 
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não tendo condições de prover o próprio sustento (art. 1.696 do CC/02), 
mantém-se a sentença que fixou alimentos a serem pagos pelo filho no 
montante de 50% do salário mínimo mensal, já que este é profissional 
autônomo com aptidão fazendária para colaborar nas despesas da genitora. 
Aplicação do princípio da solidariedade familiar. RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70031253958, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado 
em 01/09/2009). (RIO GRANDE DO SUL, 2010c). 

  
  

Portanto, o princípio em questão consiste, quando dirigido ao Estado, no dever de 

proteção e ajuda, quando dirigido à família no amparo moral e material aos seus membros. A 

solidariedade se opõe ao individualismo. Supera o egoísmo, o autoritarismo, se aproxima da 

fraternidade, da partilha e da alteridade. 

A mudança de paradigma trouxe a solidariedade para dentro das relações 

familiares. Assim, findo o período patrimonialista, individualista, deu-se início a novos tempos e 

surgiu uma nova ordem social e com ela, uma nova família, focada na pessoa humana, nas suas 

necessidades, com o fito de garantir a realização existencial de cada um dos seus membros. 

  

  

4.3 Princípio da igualdade 
  

  

No âmbito da família esse princípio representa a igualdade entre os filhos, 

entre marido e mulher, entre as entidades familiares, o que representa uma grande diferença 

no modo de ser da família brasileira. O princípio da igualdade foi uma conquista árdua na 

sociedade, pois que precisou quebrar paradigmas profundamente arraigados no seio da 

sociedade machista e patrimonialista, existentes na época. Certamente a Constituição Federal 

de 1988 foi um marco nessa mudança de paradigma, foi ela quem estabeleceu a igualdade no 

direito de família assim disposto: 

  

art. 227, § 6º, os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por 
adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação. 
  
  

Complementando o texto constitucional, o art. 1.596 do Código Civil tem 

exatamente a mesma redação, consagrando, ambos os dispositivos, o princípio da igualdade entre 

filhos.  
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Hoje, todos os filhos são iguais, independentemente, de serem ou não filhos 

oriundos do casamento ou se adotivos ou afetivos. Filho é filho. Foram expurgadas aquelas 

expressões que denegriam a figura do filho. Portanto, as expressões, filhos adulterinos, 

incestuosos, adotivos, como também, filhos bastardos, não existem mais. Estão, inclusive, 

proibidas quaisquer dessas expressões consideradas constrangedoras e pejorativas ao ser 

humano. Em contrapartida ao filho legítimo, ilegítimo ou adotivo surgiu a família 

socioafetiva, acabando com o critério exclusivo da consanguinidade, cujo objetivo era 

proteger o patrimônio. 

Outra abordagem importante se refere à igualdade entre os cônjuges. A 

CF/88 trouxe em forma de princípio o que já vinha, aos poucos, acontecendo. A sociedade 

buscava essa igualdade, tendo em vista que a história do ordenamento jurídico brasileiro foi 

marcada pela desigualdade. Só a Constituição de 1988 igualou, totalmente, os cônjuges. No 

seu art.226, §5° enuncia que “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

Qualquer distinção pelo sexo não será mais aceita. O Código Civil corrobora tal 

entendimento em seu art. 1.511 quando fala que o casamento estabelece comunhão plena de vida, 

com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Certamente quando se fala de igualdade 

entre cônjuges, deve ser feita uma interpretação extensiva à união estável, também reconhecida 

como entidade familiar pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal, e pelos arts. 1.723 a 1.727 do 

CC.  

Essa igualdade tem reflexos importantes, como lembra o professor Flávio Tartuce, 

que a partir dela, pode o marido/companheiro pleitear alimentos da mulher/companheira ou vice-

versa. Além disso, um pode utilizar o nome do outro livremente, conforme convenção das partes 

(art. 1.565, § 1º, do CC). Também a mulher apta ao trabalho não terá direito a alimentos em relação 

ao ex-cônjuge, no máximo, segundo jurisprudência dominante no STJ, haverá direito à pensão por 

tempo razoável para sua recolocação no mercado de trabalho.  

A chefia da família é exercida por ambos os cônjuges, art.1.634 do CC e em 

determinados casos, completa Flávio Tartuce, pode, inclusive, os filhos opinarem [conceito de 

família democrática] e continua:  

  

Assim sendo, pode-se utilizar a expressão despatriarcalização do Direito de 
Família, já que a figura paterna não exerce o poder de dominação do 
passado. O regime é de companheirismo ou colaboração, não de hierarquia, 
desaparecendo a figura do pai de família (pater familias), não podendo ser 
utilizada a expressão pátrio poder, substituída, na prática, por poder familiar. 
(TARTUCE, 2006, p. 09). 
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Faz-se necessário frisar que quando se fala no princípio da igualdade no que 

se refere ao homem e mulher representa uma verdadeira revolução, tendo em vista que a 

história da humanidade foi marcada por preconceitos e tratamento discriminatório. 

Porém, há outro aspecto desse princípio que deve ser abordado e não menos 

espinhoso, que é a igualdade entre as entidades familiares. Tem-se que, independentemente do 

arranjo familiar, não poderá existir diferença de tratamento entre elas, haja vista inexistir 

hierarquia. 

Com o fim da exclusividade do reconhecimento do casamento como 

merecedor de proteção pela Constituição Federal de 1988, novos arranjos familiares, que 

antes estavam fadados à invisibilidade, passaram a receber proteção do texto constitucional. 

Assim, a união estável e a família monoparental, famílias estas, expressamente protegidas pela 

Constituição. 

Mas há que se mencionar os outros agrupamentos familiares, que também 

estão ligados pelo afeto e por isso devem merecer o reconhecimento e proteção da lei. É o caso 

das uniões homoafetivas, das uniões estáveis paralelas, as famílias pluriparentais.   

Na doutrina, há quem afirme que todos os arranjos familiares são albergados 

e merecedores da tutela constitucional, mas esta não é uma tese pacífica. Existem decisões 

jurisprudenciais no sentido de aceitarem esses novos arranjos[5]. Contudo, essa é uma seara a se 

navegar e como todas as demais conquistas, solidificar-se-á aos poucos, essa é a evolução social, 

contínua, mas certamente, em busca da diminuição das diferenças. Esse princípio está diretamente 

ligado ao princípio da liberdade a seguir analisado. 

  

  

4.4 Princípio da liberdade 

  

  

É com a igualdade, que se obtém a liberdade. Tendo a Constituição de 1988 

determinado, definitivamente, a igualdade entre os filhos e a possibilidade de novos arranjos 

familiares, aumentaram as possibilidades de escolha para a criação desses filhos e de formação da 

entidade familiar. O princípio da liberdade se funda na liberdade de escolha, assim, em relação aos 

cônjuges ou companheiros pode ser determinado por eles qual o tipo de entidade familiar a se 

formar, se mantê-la ou não, além do planejamento familiar, até mesmo para a concepção do filho se 

natural ou por inseminação homóloga ou heteróloga, ou por adoção, como também a aquisição de 

bens e, ainda, a possibilidade de alteração do regime de bens. 
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Quantos aos filhos, também existe a incidência desse princípio, que é a liberdade 

de opinião, que até outrora, era tido como desrespeito aos pais e passível de punições, inclusive as 

corporais. Contudo, é uma liberdade responsável, como elucida Fabíola Santos Albuquerque (2010, 

p. 21): 

  

Não se pode perder de vista, todavia, que a liberdade proclamada, 
oriundas das relações de afeto, entre pais e filhos, é em função da idade e 
maturidade da criança, em consonância com a evolução de sua capacidade, 
pois são pessoas em desenvolvimento. Neste sentido, a liberdade do filho 
encontra limites nos direitos dos pais, bem como a liberdade dos pais 
encontra limites nos direitos dos filhos. 

  
  

Esse princípio está expresso no Código Civil, no art. 1.513[6]. Mas também pode 

ser notado por todo o Código Civil, mais especificamente, no art.1.614 que permite ao filho maior a 

recusa do reconhecimento de paternidade. Por outro lado, existe também o art.1.641, II, do Código 

Civil que obriga aos maiores de 60 anos que pretendam se casar o regime de separação obrigatória 

em verdadeiro afronta a tal princípio por impor o tipo de regime de bens aos cônjuges.  Para Maria 

Berenice Dias, essa obrigatoriedade afronta o Estatuto do Idoso por se tratar de verdadeira sanção e 

por isso “uma odiosa restrição” (2010, p. 246). Contudo, jurisprudências existem que flexibilizam 

tal norma para atender ao princípio da liberdade, tendência que se ajusta aos novos parâmetros do 

direito de família[7]. 

De qualquer forma, esse princípio é uma demonstração de que o direito de família não é 

estático e nem mais rígido como no passado. Hoje é exercido com liberdade pelos membros da 

família. 

  

  

4.5 Princípio da afetividade  

  

  

Esse princípio se sobrepõe às relações patrimoniais e biológicas. Quer dizer que o 

elo que une as pessoas é o afeto. Sendo assim, não há que se falar em diferença de filho adotivo e 

filho natural, nem mesmo do casamento com a união estável, ou ainda da família monoparental com 

a família formada de pai, mãe e filhos. O afeto representa o maior motivo das famílias. É por ele 

que as pessoas se agrupam e mantém essa união. Assim, Paulo Lôbo (2010, p. 64) enfatiza: 

  

A família recuperou a função que, por certo, esteve nas suas 
origens mais remotas: a de grupo unido por desejos e laços afetivos, em 
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comunhão de vida. O princípio jurídico da afetividade faz despontar a 
igualdade entre irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos 
fundamentais, além do forte sentimento de solidariedade recíproca, que não 
pode ser perturbada pelo prevalecimento de interesses patrimoniais. É o 
salto, à frente, da pessoa humana nas relações familiares. 

  
  

O afeto sempre esteve à margem do direito, mas hoje é um valor jurídico, ganhou 

qualificação de princípio, e nos dizeres de Fabíola Santos Albuquerque: “a razão de ser da formação 

dos vínculos familiares pauta-se na liberdade e desejo, portanto, na afetividade, não mais no critério 

econômico-patrimonial e consanguíneo.”. Isso gera grande repercussão nos fatos da vida, pois as 

pessoas podem decidir suas escolhas na vontade, no amor, na busca da sua felicidade. Por isso este 

princípio está ligado a outros princípios do direito de família, assim, sua ligação é estreita com o 

princípio da solidariedade, da liberdade, da igualdade, entre outros. 

Podemos encontrar o princípio da afetividade de forma implícita na Constituição 

Federal, como por exemplo: art.227,§ 6°, que prevê a igualdade entre filhos, ou seja, a 

consanguinidade perdeu espaço para o afeto, desta forma, se aquele indivíduo for filho socioafetivo 

ou adotivo a Constituição o protegerá da mesma forma, justamente porque o afeto foi o motivo de 

escolha daqueles pais por aquele filho. 

O mesmo acontece com a união estável, ela é tão aceita quanto o casamento, 

embora o único elo seja o afeto, haja vista não terem contraído matrimônio. 

É de se ressaltar que esse afeto se diferencia do afeto sentido pelas pessoas nas 

suas diversas relações. Assim, o afeto no âmbito jurídico pode ser presumido, ou seja, com as 

relações familiares formadas, o afeto passa a ser um dever oponível entre pais e filhos, parentes, 

cônjuges ou companheiros, independentemente do sentimento existente entre eles. Portanto, os pais 

têm obrigação de suprir as necessidades dos filhos até que estes possam, por si só fazê-lo, os 

cônjuges e companheiros têm o dever de assistência, segredo sobre a intimidade e vida privada, 

como afirma Paulo Lôbo, ainda que a relação tenha se rompido, o mesmo acontece com os parentes. 

A importância deste princípio está em reger os laços de parentesco das famílias, 

não importando se biológico ou não, aferindo ao afeto a razão das uniões e possibilitar a nova 

compreensão da família como lugar de realizações dos afetos.  

  

  

4.6.  Princípio da convivência familiar 
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Esse princípio diz respeito à convivência entre pais e filhos com a ideia de 

manutenção familiar. Tem previsão legal na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, no rol 

dos princípios[8], na convenção sobre os Direitos das Crianças[9], Constituição Federal, no art. 227, 

caput, e no Estatuto da Criança e Adolescente em seu art. 19. Portanto, sua previsão é tanto na 

esfera jurídica nacional como na internacional. Assim, mostra-se importante o convívio contínuo do 

grupo familiar de tal maneira que se sobrepõe às questões de outra ordem: 

  

Processo HC 102459 DF HABEAS CORPUS 2008/0060358-3 
Relator(a) Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 
CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (8135) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) Órgão Julgador S1 - 
PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 25/06/2008 Data da 
Publicação/Fonte DJe 29/09/2008. Ementa: HABEAS CORPUS. LEI 
6.815/80 (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO). EXPULSÃO. 
ESTRANGEIRO COM PROLE NO BRASIL. FATOR IMPEDITIVO. 
TUTELA DO INTERESSE DAS CRIANÇAS. ARTS. 227 E 229 DA 
CF/88. DECRETO 99.710/90 - CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA 
CRIANÇA. 
1.      A regra do art. 75, II, b, da Lei 6.815/80 deve ser interpretada 

sistematicamente, levando em consideração, especialmente, os 
princípios da CF/88, da Lei 8.069/90 (ECA) e das convenções 
internacionais recepcionadas por nosso ordenamento jurídico. 2. A 
proibição de expulsão de estrangeiro que tenha filho brasileiro objetiva 
resguardar os interesses da criança, não apenas no que se refere à 
assistência material, mas à sua proteção em sentido integral, inclusive 
com a garantia dos direitos à identidade, à convivência familiar, à 
assistência pelos pais. 3. Precedentes da 1ª Seção: HC 31.449/DF, Min. 
Teori Albino Zavascki, DJ de 31.05.04; HC 88.882/DF, Min. Castro 
Meira, DJ de 17.03.2008; HC 43.604/DF, Min. Luiz Fux, DJ de 
29.08.2005. 4. Ordem concedida. (BRASIL, 2010b). 

  
  

Esse convívio pode ser dentro do lar familiar, no caso dos pais viverem sob o 

mesmo teto, ou em caso de pais separados, o convívio deve ser mantido. Por isso, fere esse 

princípio aquele genitor que possui a guarda unilateral do filho e dificulta a visitação daquele que 

não a possui, pois, o instituto da guarda tem como finalidade, manter, também, a convivência do 

filho com o genitor que se ausentou da residência em decorrência de separação de fato ou de direito 

[v.g. divórcio, afastamento do lar por determinação judicial, art.888, inc. VI]. 

Tal princípio também se estende a outros familiares, como aos avós, tios, 

dependendo do costume daquela família, que pode ter esses familiares de forma integrada no seio 

familiar, portanto, necessário manter o convívio para o saudável desenvolvimento da criança e do 

adolescente. É por essa razão que a jurisprudência vem assegurando o direito de visitas aos avós[10], 

como forma de garantir o direito à convivência familiar. 
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O direito a convivência familiar visa manter unido os laços de afeto desenvolvido 

no decorrer da convivência. A manutenção desse vínculo se faz essencial para o melhor 

desenvolvimento da criança/adolescente, já que mantém intacto o sentimento de segurança e de 

amor sentido pelos filhos e demonstrado pelos familiares, que não deve ser abalado pelo desarranjo 

existente entre os pais. 

  

  

  

4.7. Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

  

  

Expressa o tratamento prioritário que deve ser dispensado à criança e adolescente. 

Portanto, além de serem dotados de dignidade, são sujeitos de direitos fundamentais. Contudo, são 

pessoas que precisam de tratamento especial pela sua frágil situação de pessoa em desenvolvimento 

pela tenra idade que possuem, e consequentemente, pelo pouco discernimento desenvolvido. 

Por este princípio, a criança e o adolescente são prioridade em todas as relações 

em que eles se encontrarem, pois é um princípio dirigido à sociedade, família e ao Estado. 

Merecedores de tratamento especial em virtude de sua vulnerabilidade, o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente veio para o Brasil com a Constituição Federal de 1988 no art. 

227 quando o legislador constitucional menciona “com absoluta prioridade” todos os direitos 

elencados neste artigo, porém, já eram previstos internacionalmente na Declaração dos Direitos da 

Criança (1959) e também na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989). 

  

  

5. Função social da família 

  

  

Tem-se, então, que a família de hoje está diferente, possui encargos que antes não 

lhe diziam respeito, tais como responsabilidade e afeto. Não se espera mais de uma família apenas a 

procriação e nem mesmo a aquisição de bens. A família tem que cumprir sua função social de dar 

afeto com responsabilidade, dentro da perspectiva da igualdade e liberdade. É o educar com amor, 

impondo limites dentro da característica democrática da família. A função social da família é 

atingida sempre que observados os valores e princípios constitucionais. Espera-se que todos os 

integrantes da família possam conviver com o mínimo de dignidade, num ambiente propício 

emocional e moralmente, buscando atender às necessidades e proporcionando o desenvolvimento 
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das potencialidades de cada um de seus membros. O legislador constituinte almejou que o 

tratamento à família fosse regido pelo princípio da dignidade da pessoa humana e demais princípios 

já analisados, restando claro não ser a família um fim em si mesmo, haja vista sua característica 

instrumental para realização de seus membros. Como ressalta Guilherme Calmon Nogueira da 

Gama (2008, p.190): 

  

Assim, impõe-se, atualmente, um novo tratamento jurídico à 
família, tratamento esse que atenda aos anseios constitucionais sobre a 
comunidade familiar, a qual deve ser protegida na medida em que atenda a 
sua função social, ou seja, na medida em que seja capaz de proporcionar um 
lugar privilegiado para a boa vivência e dignificação de seus membros. 

  
  

Esse redirecionamento das relações familiares passou a ser visto pela 

jurisprudência e doutrina, e consequentemente, as leis foram se transformando a fim de 

proporcionar a função social da família em cada caso concreto. Assim, a interpretação e a aplicação 

do direito devem acompanhar as transformações ocorridas na sociedade. As decisões 

jurisprudenciais corroboram: 

  

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO CUMULADA COM 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DEMONSTRAÇÃO DE 
VÍNCULO AFETIVO DO ADOTANDO COM OS ADOTANTES. 
ADOÇÃO QUE CONSTITUI MEDIDA QUE MELHOR ATENDE AOS 
INTERESSES DO MENINO DE DOIS ANOS DE IDADE. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL. 
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PODER FAMILIAR DO 
GENITOR. CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO AFETIVO POR 
PARTE DA GENITORA. VÍNCULO BIOLÓGICO QUE NÃO TEM O 
CONDÃO DE SUPERAR AS NECESSIDADES DE AFETO, SAÚDE, 
EDUCAÇÃO E VIDA DIGNA. Hipótese em que a criança se encontra 
totalmente inserida no seio da família adotiva. Sentença mantida por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70030564280, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de 
Souza, Julgado em 30/09/2009). (RIO GRANDE DO SUL, 2010f). 

  
  

Trata-se de hipótese clara de reconhecimento da função social da família adotiva, 

pois que essa família cumpriu sua função social ao proporcionar ao menor um lugar acolhedor para 

viver e se desenvolver com dignidade, reconhecendo a socioafetividade em detrimento do vínculo 

consaguíneo, desmerecendo a outra família que não cumpriu sua função social com a prática do 
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abandono afetivo, acarretando efeitos jurídicos negativos, como a destituição, perda ou extinção do 

poder familiar, previsto no art.1638, inc. II, do Código Civil. 

Leis existem que atendem à função social da família, dando tratamento jurídico a 

esse movimento de desenvolvimento da família contemporânea, regulamentando e implementando 

medidas que reforce o novo modelo de família, voltado a sua proteção no intuito de proporcionar o 

seu pleno desenvolvimento, neste início do século XXI. 

Pode ser citada como exemplo, a Lei n° 11.698/08 que trata da guarda 

compartilhada que assegura maior proximidade da criança com ambos os pais no caso de 

rompimento da conjugalidade, preservando a função social da família em atendimento ao princípio 

da convivência familiar, bem como do melhor interesse da criança. Podemos citar também a Lei n° 

8.560/92 alterada pela Lei n° 12.004/09 que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos 

fora do casamento, visando obter o pretendido reconhecimento da paternidade, que sem dúvida 

alguma é de suma importância ao demandante e para a sociedade em razão da declaração dos 

vínculos jurídicos de família, atendendo, sobremaneira, aos ditames da função social da família no 

que diz respeito ao direito de personalidade, inclusive. 

De grande importância a Lei n° 8.009/90 que trata do Bem de Família, prevendo 

no seu art.1° a proteção do imóvel residencial não só ao casal, como para a entidade familiar, 

mostrando o legislador seu entendimento do conceito alargado de família e, em caso de pessoas 

solteiras, a jurisprudência vem entendendo que a finalidade do imóvel não se limita à família e sim 

à proteção de um direito fundamental da pessoa humana que é o direito à moradia, atendendo, em 

mais este caso, a função social da família. 

Assim como os exemplos acima, muitos outros existem tais como a eliminação da 

culpa para concessão da guarda e de alimentos em caso de divórcio, de acordo com a Emenda 

Constitucional n°66, inclusive, mais recentemente, a Lei n° 12.318/10 que trata da Alienação 

Parental, a fim de identificá-la e refrear essa prática perniciosa contra a criança e ao adolescente 

numa demonstração inequívoca de proteção da família. 

 Todos os exemplos citados são de leis que compõem o cenário de mudanças 

legislativas com o intuito de se ajustarem com a ordem constitucional que é a de preservar a 

dignidade da pessoa humana, afastando-se, cada vez mais, do apego a modelos ultrapassados que 

em nada se coadunam com a sociedade moderna. E para isso, o papel da jurisprudência e doutrina 

se revela fundamental para o atendimento da função social da família, como fontes secundárias do 

direito, no sentido de buscar atender aos reclames da sociedade brasileira neste início de século 

XXI. 
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6. Alcance e limite da autonomia privada no Direito de Família 

  

  

Aos pais cabe a função de educação dos filhos, o que implica dizer que por serem 

naturalmente capazes e instituídos por lei devem ensinar aos filhos, por meio da convivência 

contínua, a liberdade e seus limites de forma responsável e harmônica. É pelos laços afetivos 

existentes no seio familiar que se estabelece formas para a realização da educação dos filhos. Isso 

nada mais é que um processo educativo, que deverá refletir na sociedade. Essa é a função 

primordial da família contemporânea, a realização pessoal de cada um dos seus membros na busca 

da felicidade. 

Por todas as mudanças que passou a família nas últimas décadas fez com que cada 

um dos seus membros exercesse um papel estruturante e fundamental, haja vista a menor 

interferência estatal no setor da vida privada possibilitando aos familiares um maior gerenciamento 

de sua família. 

Até bem pouco tempo imaginar o Direito de Família rumo ao direito público era 

um passo a frente, um sinal de progresso na ciência jurídica, era visto como a única possibilidade de 

salvar a família. Assim nas palavras do eminente doutrinador Washingtton de Barros Monteiro 

(1986, p.2) explicita o pensamento dominante da época. 

  

Basta se lance, porém, rápido olhar sobre a sociedade 
contemporânea para que se tenha imediatamente nítida impressão da crise 
que assoberba a família. Vê José Arias no debilitamento das nossas forças 
morais a causa desse fato evidente, terrivelmente certo: menos 
responsabilidade para o pai, menos abnegação por parte da mãe, mais 
irreverência dos filhos. 

Nesse momento difícil, a missão do jurista é a de acudir em defesa 
da instituição, onde quer que periclitem seus interesses, a fim de evitar-lhe a 
completa desagregação. Fortalecê-la, ampará-la, procurando neutralizar os 
elementos dissolventes, como o abandono das idéias religiosas, o 
epicurismo e o temor das responsabilidades, eis seu objetivo, nas escolas e 
nos pretórios. 

  

  

 Hodiernamente, esse enfoque do analisar o Direito de Família como um ramo do 

direito público é um retrocesso. Numa sociedade Democrática admitir a intervenção Estatal nas 

relações familiares parece paradoxal haja vista ser essa seara de liberdades de escolha, mesmo 

porque, não podemos falar em dignidade da pessoa humana sem autonomia privada. Diante disso, 

mister limitar a autuação Estatal na esfera familiar.  
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Hoje o indivíduo tem um enorme espaço para suas escolhas, sem intervenção 

Estatal, fruto da evolução social. Assim, o real alcance da autonomia privada no direito de família 

veio com as mudanças da sociedade. 

Alguns exemplos atuais demonstram o afastamento do poder do Estado nas 

relações familiares após a Constituição Federal de 1988, como a modificação do Código Civil e do 

Código de Processo Civil que trouxeram novas situações que facilitaram o divórcio, além de 

agilizarem os processos de herança. Agora, os inventários e divórcios consensuais sem filhos 

menores, não precisarão mais passar, necessariamente, pelo crivo do Judiciário. Também a 

possibilidade da livre estipulação e da mutabilidade do regime de bens do casamento.  

Essa mentalidade menos intervencionista de respeitar mais a liberdade dos 

sujeitos implica uma transformação nos relacionamentos e oportuniza que cada qual seja mais 

responsável pelos seus atos.  

O princípio da não intervenção previsto no Código Civil em seu artigo 1.513 

demonstra que a autonomia privada existe também em sede familiar. Assim, a autonomia privada 

no Direito de Família a partir da Constituição consagra, definitivamente, a dignidade da pessoa 

humana como valor principal. Contudo, deve o interesse coletivo ser levado em conta, ou seja, 

ainda que haja mais autonomia nas decisões de cunho privado, sua vontade não pode exorbitar os 

valores de uma sociedade, cujo valores são, por exemplo, a vida humana, o corpo humano, direito à 

privacidade, a honra, a imagem, o nome, direito à identidade pessoal, a liberdade, o direito de 

buscar a felicidade, enfim, tudo aquilo que engrandece o sujeito e o valoriza. 

Portanto, numa sociedade democrática não há como existir dignidade humana sem 

autonomia privada no Direito de Família já que a família é espaço da afetividade, da busca da 

felicidade, enfim, da liberdade de escolha, e para isso, é necessário que apenas os integrantes do 

grupo familiar, de acordo com suas convicções e sem a interferência do estado, regrem sua vida em 

família. 

No entanto, a autonomia privada nesta área deve ser limitada pelos princípios que 

norteiam o direito de família, buscando, sempre, que a família cumpra a função social. Nesse 

diapasão: 

  

A intervenção do Estado deve apenas e tão-somente ter o condão 
de tutelar a família e dar-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação de 
vontade e de que seus membros vivam em condições propícias à 
manutenção do núcleo afetivo. (PEREIRA, 2006, p. 157). 

  
  

Assim, sob este novo enfoque que a família passou a ter, com a ampliação da 

liberdade de escolha, ela não mais admite a intervenção do Estado nas suas relações privadas. Ao 
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Estado cabe uma postura protetiva e assistencialista em relação ao direito de família, protegendo-o 

de forma a impedir que a pessoa humana fique em “posição de indignidade e o assujeite ao objeto 

da relação ou ao gozo de outrem sem o seu consentimento” (PEREIRA, 2006, p.163). 

Por assim dizer, a intervenção Estatal só se justifica como meio garantidor de 

proteção à família, de acordo com o artigo 226 da CF, o que significa propiciar a realização de cada 

um de seus membros, de acordo com os ditames da função social da família. 

Portanto, quando está em pauta interesses superiores, não existe lugar para 

autonomia privada. Nestes casos deve haver ingerência Estatal, tanto pelo judiciário (Estado - juiz) 

como também por uma forte legislação que puna práticas abusivas, ou ao menos as iniba, pois no 

Direito de Família os conflitos geram profundos danos morais às vítimas atingidas.  

A família é hoje vista como um ambiente propício ao desenvolvimento do afeto e 

afirmação da dignidade humana. É por esta razão que, situações incompatíveis com esse novo 

paradigma de respeito e consideração mútuos em relação aos membros da família não podem ser 

toleradas, exigindo a intervenção do Poder Público. 

Mas, sem dúvida alguma, no Direito de Família está garantido ao indivíduo o 

direito à livre escolha, desde que baseado nos seus princípios norteadores e dentro da nova ótica 

eudemonista. Neste sentido, Daniel Sarmento (2006, p.91) afirma: 

  

antes, prevalecia o ter sobre o ser, mas agora vai operar-se uma 

inversão, e o ser converter-se-á no elemento mais importante do binômio. 

  

A autonomia privada no Direito de Família adveio da evolução social que 

ocasionou o fim dos modelos rígidos fixados por lei para um ordenamento jurídico mais aberto. 

Mas as regras decididas pelos membros da família deverão estar de acordo com o ordenamento 

jurídico para que sejam válidas. Afinal, o Direito de Família centra-se nos valores existenciais da 

pessoa humana e da mesma forma que concede direitos, elenca deveres. 

É importante, inclusive, valorizar a mediação familiar para a promoção de 

acordos, pois eles são elaborados pelas próprias partes. Assim, sendo a mediação um meio 

alternativo de resolução de controvérsias, no âmbito familiar ainda mais, já que as partes 

envolvidas, no exercício da autonomia privada, buscarão o caminho para solução do seu conflito. 

  

Conclusão 

  

A autonomia privada deve ser vista como a liberdade na satisfação do próprio 

interesse. E dentro desse modo de ver, os modelos antigos de família foram ultrapassados, numa 
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explícita mudança de paradigma, e por isso, pode-se afirmar que a autonomia privada é a regra e a 

intervenção do Estado é a exceção.  

Porém seu limite será sempre a dignidade da pessoa humana, observando os 

direitos fundamentais nas relações familiares, sobretudo nos casos de confronto entre dignidades. 

Assim, a concessão de mais liberdade ao indivíduo é, indubitavelmente, um 

avanço para a sociedade. Mas para que ela não se transforme em conflitos, já que a titularidade de 

direitos alcança todos os integrantes da família, há que se aplicar a teoria dos direitos fundamentais 

nas relações familiares. Essa aplicação deve ser tanto no intuito de limitar o exercício da autonomia 

privada, como também de fomentá-la para a realização pessoal e fortalecimento das decisões no 

âmbito do Direito de Família. 
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[1] O eudemonismo (do grego eudaimonia, "felicidade") é uma doutrina segundo a qual a felicidade é o 

objetivo da vida humana. A felicidade não se opõe à razão mas é a sua finalidade natural. O eudemonismo era a posição 
sustentada por todos os filósofos da Antiguidade, apesar das diferenças acerca da concepção de felicidade de cada um 
deles (WIKIPÉDIA, 2010). 
  

[2]  EMENTA:  INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INVESTIGANTE QUE JÁ POSSUI 
PATERNIDADE CONSTANTE EM SEU ASSENTO DE NASCIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 362, DO 
CÓDIGO CIVIL DE 1916. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO AUTOR DO VOTO VENCEDOR. Os 
dispositivos legais continuam vigorando em sua literalidade, mas a interpretação deles não pode continuar sendo 
indefinidamente a mesma. A regra que se extrai da mesma norma não necessariamente deve permanecer igual ao longo 
do tempo. Embora a norma continue a mesma, a sua fundamentação ética, arejada pelos valores dos tempos atuais, 
passa a ser outra, e, por isso, a regra que se extrai dessa norma é também outra. Ocorre que a família nos dias que 
correm é informada pelo valor do AFETO. É a família eudemonista, em que a realização plena de seus integrantes 
passa a ser a razão e a justificação de existência desse núcleo. Daí o prestígio do aspecto afetivo da paternidade, que 
prepondera sobre o vínculo biológico, o que explica que a filiação seja vista muito mais como um fenômeno social do 
que genético. E é justamente essa nova perspectiva dos vínculos familiares que confere outra fundamentação ética à 
norma do art. 362 do Código Civil de 1916 (1614 do novo Código), transformando-a em regra diversa, que objetiva 
agora proteger a preservação da posse do estado de filho, expressão da paternidade socioafetiva. Posicionamento revisto 
para entender que esse prazo se aplica também à impugnação motivada da paternidade, de tal modo que, decorridos 
quatro anos desde a maioridade, não é mais possível desconstituir o vínculo constante no registro, e, por conseqüência, 
inviável se torna investigar a paternidade com relação a terceiro. DERAM PROVIMENTO, POR MAIORIA, 
VENCIDA A RELATORA. (Apelação Cível Nº 70005276902, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 04/12/2002). (RIO GRNADE DO SUL, 2010a). 

[3] Processo EDcl no REsp 1026981 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL2008/0025171-7 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Orgão Julgador T3 - TERCEIRA 
TURMA Data do Julgamento 22/06/2010 Data da Publicação/Fonte DJe 04/08/2010 Ementa DIREITO CIVIL. 
PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS. 
COMPLEMENTAÇÃO. PENSÃO POST MORTEM.UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS. EMPREGO DE ANALOGIA PARA SUPRIR LACUNA LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS À CARACTERIZAÇÃO 
DA UNIÃO ESTÁVEL, COM A EVIDENTE EXCEÇÃO DA DIVERSIDADE DE SEXOS. IGUALDADE DE 
CONDIÇÕES ENTRE BENEFICIÁRIOS. 

- Para chegar à conclusão de que o companheiro homossexual sobrevivente de participante de entidade de 
previdência privada complementar faz jus à pensão post mortem, o acórdão embargado assentou-se na integração da 
norma infraconstitucional lacunosa por meio da analogia, nos princípios gerais de Direito e na jurisprudência do STJ, 
sem necessidade alguma de revolvimento de matéria de verniz fático ou probatório, tampouco de interpretação de 
cláusulas contratuais. 

- Conquanto questionável a premissa constitucional fixada pelo TJ/RJ, de que o conceito de união estável não 
contempla uniões entre pessoas do mesmo sexo, o recurso especial trouxe debate diverso e sob viés igualmente distinto 
foi a matéria tratada no STJ, porquanto ao integrar a lei por meio da aplicação analógica do art. 1.723 do CC/02, o 
acórdão embargado decidiu a temática sob ótica nitidamente diversa daquela adotada no acórdão recorrido sem 
necessidade de tanger o fundamento constitucional nele inserto, porque não definiu a união homoafetiva como união 
estável, mas apenas emprestou-lhe as consequências jurídicas dela derivadas. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
REJEITADOS. (BRASIL, 2010). 
[4] Parecer PGFN nº 1503/2010, trata da inclusão de dependentes homoafetivos para efeitos fiscais. (BRASIL, 2011). 
[5]EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS DE MESMO SEXO. 
POSSIBILIDADE. Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada por pessoas 
do mesmo sexo, com características de duração, publicidade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência 
inafastável é a possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos especializados não apontam qualquer 
inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do 
afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez 
preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta 
prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição 
Federal). Caso em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre as crianças e as adotantes. 
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70013801592, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/04/2006). (RIO GRANDE 
DO SUL, 2010d). 
[6] É defeso a qualquer pessoa de direito público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela 
família. 
[7] Relator(a): Jesus Lofrano 

Comarca: SÃO PAULO - FAMILIA 
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Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado 
Data do julgamento: 13/07/2010 
Data de registro: 20/07/2010 
Outros números: 0363626.4/0-00, 994.04.033199-7 
Ementa: Anulatória de ato jurídico - Doações e testamento em favor do cônjuge - Pessoa maior de sessenta anos - 
Fraude ao regime obrigatório de separação de bens (CC/1916, art. 258, II) - Inocorrência - Limitação dos atos de 
disposição à parte disponível do patrimônio do autor da herança - Recursos improvidos. O entendimento adotado pelo 
juiz está de acordo com a tendência da jurisprudência de flexibilizar o rigor da separação obrigatória de bens, limitando-
se os atos de disposição ao valor correspondente à parte disponível do patrimônio do autor da herança, em respeito ao 
direito da autora à legítima, como herdeira necessária (SÃO PAULO, 2010). 
[8] Princípio VI – A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua 
personalidade; ccccxsempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em 
qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais(...)  

[9] Os Estados Partes respeitam o direito da criança separada de um ou de ambos os seus pais de manter 
regularmente relações pessoais e contactos directos com ambos, salvo se tal se mostrar contrário ao interesse superior 
da criança. 
[10] EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA INTENTADA PELOS AVÓS. PEDIDO DE 
AMPLIAÇÃO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. Por 
construção pretoriana, é reconhecido o direito de visitas dos avós aos netos, com vista ao fortalecimento das relações 
familiares e saudável desenvolvimento da criança. Por ora, os vínculos afetivos entre a neta e os avós estão preservados 
com as visitas quinzenais. A alteração da situação fática, considerando-se que a menor está amplamente adaptada ao 
convívio materno, mostra-se contrária ao melhor interesse e conveniência da criança, sendo que a possibilidade de 
ampliação das visitas, no momento, devem aguardar a instrução do feito, ante a animosidade havida entre as partes, 
visando encontrar a solução que melhor atenda aos interesses da menor. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DESPROVIDO. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento Nº 70035611953, Sétima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 11/08/2010). (RIO GRANDE DO SUL, 2010e). 
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O PROJETO DE LEI N.º 7.672/2010 E A INTERFERÊNCIA ESTATAL 
NA INTIMIDADE FAMILIAR 

 
THE PROJECT OF LAW NO. 7,626/2010 AND STATE INTERFERENCE IN FAMILY 

INTIMACY 
 
 
 

Eduardo Machado Soares Capanema 
Simone Lulli Duarte 

 

RESUMO 
Objetiva, o presente artigo, demonstrar que o Estado passará a exercer demasiada 
interferência na vida privada das famílias, bem como, exercer ingerência direta na esfera de 
autonomia dos pais relativamente à educação e criação de sua prole, caso o Projeto de Lei nº 
7.672/2010 seja aprovado pelo Congresso Nacional. 
O mencionado projeto de lei visa a alteração de dispositivos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), no sentido de coibir quaisquer castigos físicos aos filhos 
menores, ficando os pais e responsáveis proibidos de realizar a repressão de crianças e 
adolescentes através de palmadas, beliscões, e outras formas de castigos físicos, que, 
inobstante, podem se fazer necessários na educação de sua prole. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERFERÊNCIA ESTATAL; AUTONOMIA PRIVADA, 
FAMÍLIA; EDUCAÇÃO DOS FILHOS. 
 
ABSTRACT 
The present article objective is to demonstrate that, if the Bill nº 7.672/2010 is approved by 
the Brazilian National Congress, the State will exert too much interference in private life of 
households, as well as exert direct interference in the sphere of autonomy of parents regarding 
education and creation of their offspring. 
The Bill seeks to alter the articles of the Statute of Children and Adolescents (Law number 
8.069/1990), aimed at discouraging any physical punishment for minors, to prohibit the 
parents to punish children and adolescents through spanking, pinches, and other forms of 
physical punishment,however, these kind of punishment can be necessary on their chid 
education. 
KEYWORDS: STATE INTERFERENCE; PRIVATE AUTONOMY; FAMILY; 
EDUCATION OF CHILDREN. 
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1 - Introdução 

  

O Direito de Família, não obstante seja ramo do Direito Privado, abrange grande número de 
normas cogentes. São as normas e institutos do Direito de Família que disciplinam a 
convivência entre os entes pertencentes a um mesmo núcleo familiar. Assim sendo, é cediço 
que, embora existam normas imperativas trazidas pelo Estado para regular a convivência 
familiar, o Direito de Família não envolve diretamente uma relação entre o Estado e o 
cidadão. 

Nesse sentido, pode-se aduzir que, é da convivência familiar e dos conflitos dela advindos, 
que surgem os clamores pela edição de novas Leis. Essa argumentação ainda se sustenta pela 
constatação de que, por certo, a legislação familiar acompanha, segue e se adapta ao 
desenvolvimento e mudanças ocorridas na instituição famíliar ao longo dos tempos. 

Seguindo esta linha de raciocínio, procurar-se-á demonstrar que o Projeto de Lei nº 
7.672/2010, que visa a alteração de dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
fim de coibir castigos físicos aos filhos menores pelos pais ou responsáveis, não deve ser 
aprovado pelo Congresso Nacional. 

Outrossim, não se defende a ideia de que a violência deva prosperar no seio das famílias como 
método de educação dos filhos pelos pais. Ao contrário, o que se procurará argumentar é que 
as famílias possuem autonomia suficiente para discernirem o método mais eficaz de criação 
dos filhos, vez que, em última análise, é a mesma, e não o Estado, quem se responsabilizará 
pelos atos futuros de seus membros. Senão veja-se, conforme leciona Venosa: "... em matéria 
de responsabilidade civil, o pátrio poder acarreta ônus aos pais" (2011:p.309). 

Procurar-se-á também demonstrar que os abusos contra crianças e adolescentes, inclusive os 
praticados pelos próprios pais, já são devidamente coibidos no ordenamento jurídico nacional, 
através de preceitos normativos já existentes, não restando necessário a promulgação de lei 
que interferirá diretamente na intimidade da família. 

A política legislativa no Direito de Família há que evitar o excesso de ingerência do Estado na 
vida privada, nas escolhas mais íntimas e básicas que podem existir na célula familiar, entre 
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as quais repousa a autonomia de escolha dos métodos, princípios, valores que irão ser 
repassados de geração em geração. 

  

  

2 - A Interferência Estatal na Autonomia Privada 

  

Ainda hoje ocorrem grandes discussões sobre os limites da autonomia do Estado, em face da 
autonomia privada. Isso por um motivo muito simples: as duas correntes têm seus pontos 
fortes e fracos, tanto que ambas são aplicadas nos diversos ordenamentos jurídicos existentes 
pelo mundo. 

O objetivo do presente artigo não é a realização de mais uma análise sobre qual o melhor dos 
modelos para cada tipo de sociedade, mas tão somente analisar, mesmo nos casos em que a 
intervenção estatal se dá de forma mais direta, mais ativa, qual o seu limite. 

A proposta deste artigo surgiu da análise do Projeto de Lei nº 7.672/2010, que visa a alteração 
de dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de coibir castigos físicos 
aos protegidos por aquela lei. É a chamada "Lei da Palmada". 

De acordo com esse Projeto de Lei, ficam os pais e responsáveis proibidos de realizar a 
repressão de crianças e adolescentes através de palmadas, beliscões, e outras formas de 
castigos físicos. 

Esse projeto de lei gerou comentários e críticas por todos que dele se informaram, vez que, 
através dele, o Estado atingiu a esfera de educação de um pai para um filho. Em outras 
palavras, causou a indignação da sociedade para interferência direta na esfera de autonomia 
de um pai, sobre a forma de educar e repreender seu filho. 

Não se está aqui a defender a utilização de violência física como repressão. Muito pelo 
contrário. Entretanto, esse tema já é tratado na legislação específica, qual seja o Código Penal 
Brasileiro, há muito tempo. 

Daí surge a questão: qual a finalidade de realizar tratamento específico a esses casos, sendo 
que já existe uma lei que pune a violência, com causas de aumento de pena caso esta seja 
praticada contra pessoa que se tem a guarda ou dever de tutela? 

A fim de iniciar o discurso ora previsto, vale mencionar, portanto que a legislação penal 
brasileira já pressupõe a prerrogativa de punição àquele que causa lesão a outrem, sendo que 
diversos pais já foram condenados neste tipo, tendo seus filhos como vítimas. Daí pode se 
verificar que o Estado sempre permitiu que os pais se utilizassem de castigos físicos, desde 
que estes fossem aplicados com moderação, somente como forma de punição. 

Outro ponto que deve ser analisado é que o uso de força física como forma de punição é 
muito diferenciado da violência. Não é admissível que um pai venha a causar ferimentos em 
seus filhos, sob a excludente de ilicitude da punição paterna. Para tudo deve ser imposto um 
limite, coisa que já ocorre em nosso país desde a instauração do Estado Democrático de 
Direito. 
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Desde os primórdios de nossa legislação pátria, vem o Direito evoluindo a fim de acompanhar 
o desenvolvimento da sociedade. Vários institutos jurídicos foram criados para cobrir novas 
situações, situação frequente nos dias atuais com o avanço tecnológico e a velocidade da 
informação, o que favorece o desenvolvimento rápido de ideias. Também foram retirados 
muitos itens das leis, vez que se mostravam desnecessários, ou até mesmo contrários ao que 
necessitava a sociedade, em determinado momento. Fato é que o Direito não pode ser 
utilizado como mecanismo de repressão, mas sim de regulamentação de determinada 
sociedade. 

Isso gera inclusive a necessidade de análise de outro fenômeno extremamente curioso no 
Brasil, qual seja, o das leis que "não pegam". 

Para tanto, vale retomar à França, no século XVII, onde existia um regime de monarquia. O 
rei, a fim de manter toda aquela estrutura que lhe favorecia, cobrava da classe burguesa 
altíssimos impostos, o que acabou por causar grande revolta. Dessa revolta iniciaram-se os 
movimentos sociais que deram ensejo ao que conhecemos por revolução burguesa, que 
culminou, dentre outras coisas, na instauração de um regime em que o rei não mais detinha 
qualquer poder absoluto. Nessa época criou-se a tripartição dos poderes entre legislativo, 
executivo e judiciário, e todos os cidadãos passaram a ter direitos civis. 

Essa situação é análoga àquela outra supra mencionada, sobre as leis brasileiras que "não 
pegam". Isso porque o Estado é feito pelo povo para o povo. Logo, a partir do momento em 
que não há o convencimento da sociedade sobre a necessidade de implementação de 
determinada medida, acaba ela por cair do desuso. E isso acaba acontecendo com todas as leis 
que são criadas visando a alteração de uma conduta por toda a sociedade, sem considerar a 
evolução daquele povo, em determinado momento, que justifique a implementação de 
determinado tipo de medida. 

Claro que existem inúmeros outros fatores que fazem com que as leis não sejam aplicadas, 
como a falta de fiscalização e a falta de conscientização das pessoas. O argumento acima 
apresentado serve somente como complemento a essa lista. 

Deve ser lembrado ainda que as leis brasileiras são feitas pelo povo, através dos métodos 
constitucionalmente previstos. E, novamente, devem ser direcionadas à regulamentação da 
sociedade cuja influência se exercerá. 

É exatamente neste ponto que deve haver a valoração proposta sobre os limites da intervenção 
do Estado em face da autonomia privada. 

Destaca-se que, a despeito do termo autonomia privada ser extremamente relevante em sede 
do direito contratual, isso não faz com que não deva ser analisado em outras áreas do direito. 
A autonomia privada não se resume na liberdade de contratar, mas sim de agir, em geral. 

E por este motivo faz-se relevante a análise da "Lei da Palmada", mesmo ainda se tratando de 
projeto, em face do princípio da autonomia privada. 

  

  

3 - Entidades Familiares 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988 e o conseqüente reconhecimento de outras 
Entidades Familiares alheias àquela formalizada pelo casamento, não mais se poderia 
conceber a família como aquela instituída pelo legislador de 1916, cujo modelo representava 
uma estrutura patriarcal, com cunho essencialmente patrimonial. Nesse sentido, leciona Taísa 
Macena ao discorrer sobre os princípios fundantes do Direito Civil atual: 

  

O direito, impulsionado pelas mutações sociais, teve de se adaptar aos novos tempos, 
esboçando várias formas de vida comum. Ao lado da família matrimonializada, o 
ordenamento jurídico reconhece e protege a família fundada na união estável e a família 
monoparental - esta constituída por qualquer um dos pais e seus filhos. 

(...) Afora isso, amplia-se o conceito de paternidade para abrigar também o aspecto socioafetivo, além do 
biológico: é a desbiologização da paternidade, que visa a igualdade entre filhos adotivos e filhos carnais. (LIMA: 
2003, p.252). 

  

Assim sendo, a família contemporânea é marcada pela primazia dada ao indivíduo, seu 
integrante, pela promoção e realização de sua personalidade individual, em detrimento da 
exaltação da entidade familiar encerrada em si mesma. O indivíduo, de papel coadjuvante, 
passa a ser o foco principal do Direito, primeiramente, o Constitucional, e, por conseguinte, 
do Direito Civil, através da promulgação do Código Civil de 2002 e demais legislações 
esparsas que irão garantir a concretização dos princípios constitucionais fundamentais. 

A família contemporânea passa então a possuir nova base constitutiva, passa a ser 
caracterizada pelas ligações em torno de um mesmo núcleo sócio-afetivo, no qual é o afeto 
seu maior bem. 

No dizer de Paulo Luiz Neto Lobo, a característica fundamental da família atual é a 
afetividade. Senão veja-se: 

  

Hoje, a família recuperou a função que, por certo, esteve nas suas origens mais remotas: a de grupo unido por 
desejos e laços afetivos, em comunhão de vida. Sendo assim, é exigente de tutela jurídica mínima que respeite a 
liberdade de constituição, convivência e dissolução, a auto-responsabilidade, a igualdade irrestrita de direitos, 
embora com reconhecimento das diferenças naturais e culturais entre os gêneros a igualdade entre irmãos 
biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais, como pessoas em formação, e o forte sentimento 
de solidariedade recíproca, que não pode ser perturbada pelo prevalecimento de interesses patrimoniais (LÔBO: 
2003, p. 209). 

  

São esses mesmos laços afetivos e o sentimento de solidariedade recíproca entre os membros 
de uma mesma família que irão, por certo, nortear a conduta educadora dos pais para com os 
filhos. Essa é a tendência normal, inclusive biologicamente arraigada à própria condição 
humana: a proteção, criação e educação para o bem de sua prole. 
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É cediço que, infelizmente, haverá exceções. Contudo, não cabe ao Estado promover tamanha 
intervenção no seio familiar, como a representada pelo Projeto de Lei nº 7.672/2010, 
utilizando, para tal, a constatação de que, infelizmente crianças e adolescentes vêm sendo 
vítimas de abusos físicos por aqueles que deveriam zelar por sua integridade física e 
psicológica. Para tanto, outros meios já estão disponíveis na sociedade e ao alcance do Poder 
Judiciário com consequências tanto na esfera penal, como também na cível, incluindo-se, 
nessa hipótese, a possibilidade da perda do poder familiar pelos pais ou responsáveis dos 
menores abusados. 

Em preciosa lição de Rodrigo da Cunha Pereira, o autor questiona qual seria o limite da 
intervenção do Estado sobre questões consideradas íntimas e particulares, mas tuteladas pelo 
Direito de Família: 

  

O Estado não estaria intervindo em excesso na vida privada do cidadão ao estabelecer que existe um culpado 
pelo fim do casamento? Poderia o Estado regulamentar detalhadamente as relações afetivas daquelas pessoas que 
optam por viver uma relação amorosa sem o selo da oficialidade do casamento? Em outras palavras, um 
"Estatuto do Concubinato", projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, não seria uma invasão à 
privacidade daqueles que, exatamente, não desejam a intervenção do Estado em sua vida privada? (PEREIRA: 
2003. p. 232). 

  

Da mesma forma, pode-se transpor tal questionamento à patente tentativa de intervenção 
estatal na vida privada da família com a possível aprovação do Projeto de Lei nº 7.672/2010. 
Tal, por certo, representaria consequências inequívocas de verdadeira intromissão do Estado 
na intimidade familiar, na privacidade das relações dos membros da família, e afronta direta 
às crenças, valores e métodos de educação de cada uma das famílias brasileiras. 

  

  

4 - O Poder Familiar e seus desdobramentos 

  

O poder familiar se consolida com o nascimento dos filhos, tornando os pais responsáveis 
pelo amparo, educação, proteção e criação da prole, a fim de torná-los seres humanos aptos à 
plena realização de vida. 

Isso quer dizer que todo ser humano, ao nascer, necessita, para a sua própria sobrevivência, de 
cuidados básicos para consigo e para com seus bens. É na família que, primordialmente e 
hodiernamente, os indivíduos encontram tal satisfação. 

Assim sendo, o poder familiar pode ser conceituado, segundo Carlos Roberto Gonçalves 
como " o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos 
filhos menores" (2010: p. 396). 

Por óbvio, os deveres atribuídos aos pais são sobremaneira maiores do que os direitos 
advindos do poder familiar. Do mesmo modo que os deveres concernentes à pessoa dos filhos 
são também primordiais e mais importantes do que aqueles relativos aos bens dos mesmos. 
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O poder familiar não representa, pois, uma faculdade concedida aos pais, mas antes um dever 
imposto pelo Estado, objetivando que os mesmos venham a zelar pela vida de seus filhos, nos 
moldes do que dispõe a Constituição Federal no parágrafo 7º de seu artigo 226, que consagra 
o princípio da paternidade responsável. 

Já no artigo 227, a Constituição Federal estabelece que: 

  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

  

Estabelece, ainda, o parágrafo 4º do mesmo artigo: "A lei punirá severamente o abuso, a 
violência e a exploração sexual da criança e do adolescente", sendo certo que a punição para 
tais condutas já se encontra expressamente tipificada na esfera criminal, a exemplo dos artigos 
225 e seguintes da Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

Dispõe o Código Civil de 2002, no artigo 1.630 que "os filhos estão sujeitos ao poder 
familiar, enquanto menores". 

Ainda, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 21: 

  

O pátrio poder deve ser exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a 
legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente para a solução da divergência. 

  

Em conformidade com o aludido dispositivo legal, o Código Civil de 2002 também atribuiu o 
poder familiar a ambos os pais. Senão veja-se o artigo 1.631 e parágrafo único desse mesmo 
diploma legal: 

  

Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, 
o outro o exercerá com exclusividade. 

Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para 
solução do desacordo. 

  

Nessa mesma linha, o artigo 1.634 do Código Civil enumera os direitos e deveres que cabem 
aos pais relativamente aos filhos menores. Dentre esses, cumpre salientar aqueles contidos, 
respectivamente, no inciso I e no inciso VII do referido artigo: Inciso I - "dirigir-lhes a criação 
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e a educação"; Inciso VI - "exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios 
de sua idade e condição". 

No tocante ao disposto no Inciso I, acima transcrito, tem-se que não basta que os pais 
sustentem os filhos. Importa também criá-los de forma a desenvolver seu caráter, neles 
inspirando princípios éticos e morais que farão dos mesmos cidadãos conscientes aptos a 
contribuírem positivamente para com a sociedade em que vivem. 

Quanto ao trazido pelo inciso VI do aludido artigo, pode-se afirmar categoricamente que os 
pais podem, quando necessário, imprimir castigos aos filhos, desde que o façam de modo 
moderado. Vez outra, a aplicação de castigos tidos como imoderados já se encontra 
sancionada penalmente e caracteriza o crime de maus-tratos, sendo inclusive, uma das causas 
da perda do poder familiar sobre o filho vitimado. 

Desse modo, plenamente concebível e legítimo o chamado "jus corrigendi" através dos pais 
frente aos filhos menores, com intuito exclusivamente didático, eivado de boas intenções por 
parte dos pais que o aplicam, no sentido de disciplinar o filho de modo a corrigi-lo e evitar 
que o mesmo permaneça agindo de forma contrária aos parâmetros da educação moral. 

Nesse sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves: 

  

A doutrina em geral entende que o advérbio "imoderadamente" serve para legitimar o jus corrigendi na pessoa 
do pai, pois a infração ao dever só se caracteriza quando for excessivo o castigo. Desse modo, ao incluir a 
vedação ao castigo imoderado, implicitamente o Código Civil estaria admitindo o castigo físico moderado 
(GONÇALVES: 2003. p. 411). 

  

A imposição de castigos imoderados não necessita ser disciplinada pela chamada "Lei da 
Palmada", a saber, projeto de lei n.º 7.672/2010, vez que tal conduta já se encontra sancionada 
penal e civilmente, autorizando, nesse último caso, a autoridade judiciária a suspender 
temporariamente o poder familiar, podendo, inclusive, sua reiteração levar à completa 
destituição dos pais do mencionado múnus, como também, haver a perda do poder familiar 
pelos pais, caso venha a haver a aplicação de castigos imoderados ao filho, a teor do disposto 
nos artigos 1.637 e 1.638, incisos I e IV do Código Civil. Senão veja-se: 

  

Artigo 1.637 do Código Civil - Se o pai ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes 
ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a 
medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, 
quando convenha. (grifamos). 

  

Artigo 1.638 do Código Civil - Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

I - castigar imoderadamente o filho; 

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
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Nesse diapasão, fatos graves como a violência exacerbada por parte do pai ou da mãe contra a 
pessoa dos filhos menores deverão ser analisados na prática, ou seja, no caso concreto, de 
modo que a gravidade da conduta possa ser mensurada caso a caso, e não através da 
generalização que pretende a "lei da palmada". 

Percebe-se que o Estado, através das tipificações penais, e mediante o instituto do poder 
familiar e respectivas disposições legais, já interfere de modo suficiente na relação entre 
familiares, não necessitando ampliar-se tal intervenção de modo a pretender ditar condutas de 
como se deve ou não promover a educação dos filhos. 

  

  

5 - A Impossibilidade da Interferência Estatal na Intimidade Familiar - A Inviabilidade 
da Lei das Palmadas 

  

Ultrapassados os comentários necessários à análise, vale agora, já com a emissão de um juízo 
de valor, demonstrar os motivos pelos quais a "Lei da Palmada" gerou tantas discussões e 
questionamentos no Brasil. 

Em um primeiro momento é necessário deixar claro que esse projeto de lei jamais deteve 
outro sentido, senão político. Através dele tentou-se demonstrar que determinado candidato 
estava atento às questões sociais, bem como preocupado com a forma como as crianças são 
tratadas no Brasil. Tudo isso por um motivo muito simples, qual seja, angariar votos nas 
eleições. 

Mas mesmo assim, a fim de demonstrar que existem limites à intervenção do Estado na 
autonomia privada, cabe a reflexão, vez que, através desse projeto, tentou-se regulamentar a 
forma como os pais podem ou devem educar seus filhos. 

O projeto de lei em estudo, de acordo com o que já foi acima mencionado, visou a alteração 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de inserir em seu texto que qualquer tipo de 
punição física deveria passar a constituir crime. 

Novamente se destaca, não se está aqui visando o privilégio daqueles que ultrapassam o dever 
de guarda e educação para a efetiva prática de um crime, através da efetiva prática de 
violência para satisfações próprias. A análise a que ora se propõe é a do responsável que se 
utiliza da força física para proceder à repreensão, com caráter exclusivamente educativo, e por 
óbvio, com moderação. 

A partir do momento que uma pessoa assume a guarda ou tutela de outra, seja por ser esta seu 
filho, ou mesmo por algum tipo de obrigação legal, passa a ter a obrigação moral de auxiliar 
no desenvolvimento daquele, dando-lhe os ensinamentos de condutas e padrões de vida que 
entende como mais adequados. 

Por certo não se pode adentrar nesses padrões, sendo que o Estado somente se limitou a traçar 
quais as condutas que são reprováveis, bem como em fixar penas pela prática das mesmas. 
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Mas, durante essa fase de amadurecimento, de preparação de um incapaz para a vida, pode 
diversas vezes surgir situações que necessitam de alguma espécie de punição. Eventualmente 
essa punição é efetiva se praticada somente através da utilização da forma verbal. Entretanto, 
em casos mais extremos, pode ser necessária a utilização de força física, até mesmo para a 
manutenção da condição de "educador". 

Esse fato não ocorre somente com crianças, em sede de construção de personalidade. Por 
diversas vezes, verifica-se que policiais precisam se utilizar da força física para a apreensão 
de pessoas, com o intuito exclusivo de manutenção da ordem. 

A analogia ao direito de uso da força, quando necessária, por um policial é bem útil no caso 
presente, mesmo porque não são raros os casos de policiais que respondem por processos 
decorrentes do uso excessivo de força, ou mesmo do abuso de autoridade. Em sua função de 
garantidor da paz social deve analisar com extrema cautela a necessidade de uso de força, sob 
pena de se tornar o criminoso, e também necessitar de repreensão. 

Vale aqui transcrever parte do texto do projeto: 

  

Art. 18A - A criança e o adolescente têm direito a não serem submetidos a qualquer forma de punição 
corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, 
no lar, na escola, em instituição de atendimento público ou privado ou em locais públicos. 

Parágrafo único - Para efeito deste artigo será conferida especial proteção à situação de vulnerabilidade à 
violência que a criança e o adolescente possam sofrer em conseqüência, entre outras, de sua raça, etnia, 
gênero ou situação sócio-econômica. 

Art. 18B - Verificada a hipótese de punição corporal em face de criança ou adolescente, sob a alegação de 
quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos, os pais, professores ou responsáveis ficarão sujeitos às medidas 
previstas no artigo 129, incisos I, III, IV e VI desta lei, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. (Grifo nosso). 

  

A simples leitura do texto acima transcrito já é suficiente para demonstrar que o projeto é 
absolutamente incompatível com a sociedade atual. É certo que os responsáveis precisam ter 
uma forma de punição mais severa que a simples conversa para o cumprimento de sua missão 
educadora. Conforme acima demonstrado, até mesmo o Estado, através do policial, pode 
exercer a força física em determinados casos. 

Outro ponto que não pode ser esquecido é que a própria legislação penalista brasileira já está 
carente de alterações no tocante à conduta de menores. Atualmente, eles são responsáveis por 
grande parte da criminalidade registrada, e ficam absolutamente impunes diante da 
impossibilidade legislativa de adoção de medidas mais drásticas. 

Não cabe aqui adentrar nessa questão específica, por não constituir foco do trabalho que se 
busca desenvolver. O que deve ser tido por ponto central é o fato que um pai ou tutor, ao 
assumir a responsabilidade pela educação, pode se utilizar dos meios que lhe são legalmente 
permitidos. 

A intervenção estatal nesse caso já existe de forma cabal, mínima e necessária, 
regulamentando os limites da utilização da força com intuito punitivo. Portanto, não cabe ao 
Estado analisar as formas de punição de um pai ou tutor, sobre os atos de um incapaz, mas tão 
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somente fixar o momento a partir do qual a punição se transforma em violência, e passa, 
portanto, a ser reprovável. 

Vale ainda ultrapassar um pouco essa questão, para lembrar uma premissa básica de nosso 
ordenamento jurídico, qual seja, de que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Neste 
diapasão, tem-se que seria absolutamente impossível, do ponto de vista formal, a edição de 
leis regulamentadoras de todas as ações ilegais possíveis. 

Já do ponto de vista executório, em se considerando a possibilidade de edição de leis vedando 
todas as condutas reprováveis, seria impossível que a sociedade tivesse pleno conhecimento 
delas, o que causaria enorme dificuldade punitiva. 

Por fim, retomar-se-ia o exemplo da França, supramencionado, sendo que a sociedade com 
regulamentações excessivas, em pouco tempo se organizaria de forma a proceder a uma 
alteração legislativa, visando a edição de regras de condutas justas e adequadas. 

  

  

6 - Conclusão 

  

Buscou, o presente artigo, demonstrar que o Projeto de Lei n.º 7.672/2010, popularmente 
conhecido como "Lei da Palmada", não merece prosperar. 

Sua aprovação trará ao ordenamento jurídico nacional a promulgação de uma lei sem absoluta 
objetividade prática e de difícil fiscalização. 

O mencionado projeto de lei, na superficialidade, reveste-se de caráter emergencial, como se 
fosse a grande resposta que se busca à solução de um dos mais emergentes conflitos sociais da 
atualidade, a saber: a violência infantil. Contudo, se presta mais a servir de meio de ingerência 
estatal na vida privada e na autonomia particular. 

Indaga-se qual seria o limite de intervenção estatal relativamente a questões de foro íntimo 
das famílias. Por certo, patente a necessidade de normas cogentes na seara do Direito de 
Família, posto que é, a família, a base de organização da sociedade. No entanto, há 
determinadas matérias que não incumbe ao Estado interferir. 

Pode-se afirmar que o Projeto de Lei 7.266/2010 pecou por sua generalização. Nem sempre 
quando um pai ou mãe promove reprimenda física a seu filho, está a agir violentamente. 
Igualmente, tal não representará afronta à dignidade desta criança. Ao contrário, na maior 
parte dos casos, a atitude de repreensão paterna ou materna encontra-se eivada de boas 
intenções, a fim de imprimir no filho bons valores, moldar seu caráter, na tentativa de vir a ser 
formado um adulto responsável, que promova condutas coerentes com o seu bem-estar e o de 
toda a sociedade. 

Por certo, já existem mecanismos aptos a coibir a violência infantil, ainda que praticada pelos 
próprios pais da criança ou do adolescente, tanto em sede cível como na esfera criminal. 
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Ora, não se pode retirar dos pais, através de simples promulgação de lei, a faculdade de 
decidir como sua prole será educada, ou mesmo determinar quais os métodos cada círculo 
familiar pode ou não se valer na criação de seus filhos. 

Sem sombra de dúvida, o Estado brasileiro possui prioridades muito maiores a fazer em prol 
da sociedade e das próprias famílias, antes de meter-se a afrontar diretamente a autonomia 
privada em questões tão íntimas como a pretendida pelo projeto de lei em questão. 
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RESUMO 
As relações familiares nas últimas décadas sofreram inúmeras transformações. No Brasil ao 
lado da evolução social, o principio da dignidade da pessoa humana, estabelecido pela 
Constituição Federal, (re)significou todo o direito civil em especial o direito das famílias. A 
natureza instrumental da família, o valor jurídico atribuído ao afeto, as novas técnicas de 
reprodução assistida, dentre outras alterações, modificaram sobremaneira as relações de 
filiação que passaram a ser constituídas não apenas pelo vínculo biológico, mas por outras 
origens. O Código Civil de 2002, entretanto, manteve o sistema de presunções do casamento 
do código anterior, com alguns acréscimos relativos à inseminação artificial e manteve, sem 
grandes alterações, as ações concernentes ao estado de filiação. Considerando o direito ao 
estado de filiação como direito de personalidade, necessária uma releitura ações negatória de 
paternidade, anulatória de registro e de impugnação da filiação à luz dos princípios 
constitucionais.  
PALAVRAS-CHAVE: FILIAÇÃO; DIREITO DE PERSONALIDADE; AÇÕES DE 
ESTADO DE FILIAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
Family relations in recent decades suffered many changes. In Brazil the social evolution and 
principle of human dignity established by Constitution, reframed the whole civil law in 
particular the right of families. The instrumental nature of the family, the legal value assigned 
to the affection, the new techniques of assisted reproduction and other changes greatly 
changed the relations of affiliation that began to be formed not only by biological link, but by 
other sources. The Civil Code of 2002 maintained the system of presumptions for affiliation 
with some additions relating to artificial insemination and maintained without major changes, 
the actions concerning the state of membership. The right of the state membership is a right of 
personality. It´s important to ensure the right of parentage action. 
KEYWORDS: FAMILY RELATIONS. RIGHT OF PERSONALITY. PARENTAGE 
ACTIONS. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  Nas últimas décadas a família passou por inúmeras transformações, as quais refletiram 
sobremaneira nas relações de filiação. Para muitos, a família entrou crise, mas é sabido que 
esta crise cingiu-se apenas ao modelo oitocentista de família, assentado no casamento. 
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No Brasil, a positivação do princípio da dignidade da pessoa humana no epicentro do 
ordenamento jurídico resignificou o Direito Civil, especialmente o direito de família. A 
concepção da família como instrumento para o desenvolvimento da personalidade de seus 
membros gerou, como conseqüência, o reconhecimento da  demais formas de família. Fruto 
da autonomia dos indivíduos na condução de suas relações afetivas, são reconhecidas as 
diversas modalidades de arranjos familiares. 

A involução das cláusulas de dureza facilitou a dissolução do vínculo matrimonial. Do 
divórcio extrajudicial, por previsão da lei 11. 441/07 à completa extinção dos prazos, da 
separação judicial e da perquirição por culpa pela Emenda Constitucional no. 66, para o fim 
das relações conjugais basta o pressuposto fático da vontade. 

Importante ressaltar que essa facilitação do divórcio não importa na instabilidade das famílias, 
do contrário, reflete o caráter democrático da instituição familiar. O fim da hierarquia entre o 
casal, e a possibilidade de dissolução do vínculo matrimonial não importará na remissão de 
eventuais responsabilidades, do mesmo modo que não resultará na ruptura dos vínculos 
decorrentes da paternidade e maternidade.  

 É certo que, nesse contexto as relações de filiação também restaram alteradas, as novas 
famílias, também chamadas mosaico ou famílias recompostas, geraram novos parâmetros de 
filiações, os quais mesmo sem carga genética, se delinearam pelo vínculo sócio-afetivo. 

 Novas técnicas cientificas também possibilitaram a realização de exames de DNA, que 
provocam a quase certeza  da verdade biológica e a utilização de métodos de reprodução 
assistida.  Por essas técnicas, a ciência viabilizou o projeto parental daqueles que não podiam 
ter filhos naturalmente, estabelecendo, tantas vezes, modelos de filiação desvinculados do 
componente biológico, como no exemplo da inseminação artificial heteróloga. 

Apesar da ampliação de suas hipóteses para contemplar as novas técnicas de reprodução, o 
Código de 2002 manteve o sistema de presunções de filiação decorrente do casamento  e 
previu as ações relativas ao estado de filiação nos mesmos moldes do Código de 1916. 

Entretanto, impõe-se uma interpretação dos artigos relativos à filiação que seja condizente 
com a tábua axiológica da Constituição Federal, privilegiando-se os princípios da dignidade 
humana, do melhor interesse da criança e do adolescente e da paternidade responsável. 

Especialmente no que concerne às ações que visam constituir ou desconstituir o estado 
filiação permanecem alguns questionamentos quanto ao seu cabimento, prazo prescricional e 
legitimidade de interposição, dúvidas que não têm sido resolvidas pela doutrina e pela 
jurisprudência, ou que  não têm, sequer, sido enfrentadas por elas. 

Propõe-se, no presente artigo, tratar de algumas controvérsias relativas às ações de estado de 
filiação, não com o intento de resolvê-las, mas de ampliar o debate que, as vezes, tem sido 
esquecido até pelos estudiosos do direito das famílias, azeitando as perplexidades com os 
cantados e decantados direitos de personalidade.    

  

1 A família após a Constituição de 1988: uma instituição democrática, instrumental e 
plural    
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A instituição familiar do século XIX era caracterizada como uma instituição singular, 
autônoma, alicerçada em ideais burgueses e com grande influência cristã. Formada 
exclusivamente pelo casamento, deveria ser mantida para além das necessidades individuais e 
servia como instrumento de conformação social aos ideais eleitos pelo Estado-burguês. O 
casamento seguia o modelo canônico e era, portanto, indissolúvel, destinado primordialmente 
à procriação. 

O modelo de filiação estabelecido pelo Código Civil brasileiro de 1916 albergava a filiação 
natural ou consanguínea e civil, quando derivada da adoção. Os filhos consaguíneos eram 
legítimos se advindos do casamento válido e ilegítimos se fossem gerados fora dos laços 
matrimoniais. Os filhos ilegítimos poderiam ser considerados naturais, quando oriundos da 
relação extramatrimonial entre pessoas desimpedidas de casar, ou espúrios que se 
subdividiam em filhos adulterinos, quando provenientes de uma relação em que um dos pais 
era casado com terceira pessoa ou incestuosos, quando sobrevindos de uma relação entre 
parentes próximos impedidos ao casamento.   

Os valores de igualdade, liberdade e fraternidade não eram aplicáveis à intimidade das 
relações familiares. Nelas, os indivíduos sequer eram iguais ou mesmo livres para 
desenvolver sua personalidade.  Do contrário, eram oprimidos pela carga da tradição, pelas 
referências morais e sociais comandadas pelas instituições do Estado burguês. A família 
impunha-se como organismo a ser preservado mesmo em detrimento do bem-estar de seus 
integrantes. Era preciso mantê-la intacta, como núcleo de produção e de difusão da moral 
cristã.  

Foram, entretanto, os próprios ideais burgueses que começaram a minar o antigo modelo de 
instituição familiar. Embora a ética privada parecesse apartada dos valores públicos, não 
havia mais como justificar que, no interior da família, o indivíduo se achasse atado a uma 
relação hierárquica e até mesmo despótica. Afinal, a liberdade e a igualdade eram apregoadas 
cada vez mais como ideais de felicidade. 

Desta forma, a igualdade entre homem e mulher, fruto, em grande parte, das conquistas 
feministas, provocou a primeira grande guinada no interior da família. O pai deixou de ser o 
exercente exclusivo do poder familiar. Estabelecida a igualdade entre os cônjuges, partiu-se 
para garantir simetria às relações paterno-filiais. 

Na dicção de Roudinesco (2003, p.88), a teoria freudiana foi fundamental para o advento da 
família contemporânea ocidental, pois ao concebê-la como estrutura psíquica universal, 
favoreceu o declínio da figura paterna e a "emancipação da subjetividade", colocando o amor, 
o desejo, o sexo e a paixão no cerne da instituição do casamento. 

Luiz Edson Fachin (2003, p.177), analisando as categorias fundantes do Direito Privado, 
explica que as codificações oitocentistas estabeleceram molduras para enquadrar as pessoas, 
as relações e as coisas que receberam dignidade jurídica. Ocorre que o formalismo 
oitocentista do mundo da segurança não foi capaz, dada a insuficiência das categorias do 
direito privado, de assegurar com eficiência a dignidade da pessoa humana. O direito civil 
perdeu a unidade sistemática, assentada, de maneira estável e duradoura, no Código Civil 
(TEPEDINO, 2004, p.10) para receber regramento de outras leis e, principalmente, os 
influxos dos princípios e regras constitucionais. De acordo com a definição de Carmen Lúcia 
Ramos (2000, p. 39): 

Família é uma palavra que traduz, simultaneamente a um fenômeno eminentemente histórico, 
uma história de vida, envolvendo laços fortes, selando destinos e interesses diversos, assim 
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como modelos de hierarquia , relações de poder e processos de negociação interna, sendo 
interpretada usualmente com um sentido de participação, de comunidade de vida, tanto no 
plano da realização pessoal, quanto no âmbito material. 

  

 No Brasil, o movimento feminista, a difusão dos métodos contraceptivos, as técnicas de 
reprodução medicamente assistidas, a aprovação da lei do divórcio e, após a década de 
oitenta, a visibilidade conferida às causas homossexuais, foram fundamentais para que a 
família ganhasse novos contornos. Tudo isso, ancorado no processo de redemocratização e 
também na ascensão dos direitos humanos e fundamentais, especialmente aqueles também 
qualificados como direitos de personalidade. 

A promulgação Constituição Federal de 1988  representou uma verdadeira ruptura com o 
esquema normativo das codificações oitocentistas. O reconhecimento da força normativa dos 
princípios constitucionais impôs uma releitura dos institutos civilistas extinguindo a separação 
entre a legislação ordinária e constitucional. O direito civil constitucionalizado adota os 
princípios constitucionais como vetores de interpretação e se submete a eficácia horizontal e 
imediata dos direitos fundamentais os tornando aplicável às relações privadas. 

No âmbito do direito de família, os princípios da igualdade, da liberdade, da dignidade da 
pessoa humana e da solidariedade, modificaram antigos conceitos e instituíram novos 
parâmetros. A família, antes transpessoal, hierarquizada e patrimonialista é agora personalista, 
democrática e plural. Assume um caráter instrumental e eudemonista, para propiciar o bem-
estar de seus integrantes, servindo como locus de afeto e estabelecendo um dever de 
solidariedade entre eles. 

A família é plural. Há diversidade de modelos de família, por serem estes o reflexo das 
singularidades pessoais daqueles que as constituem. A família do século XXI é plástica, na 
medida em que se amolda às múltiplas possibilidades de sua organização, decorrentes da 
pluralidade das escolhas individuais, e é instrumental, pois não faz sentido enquanto 
instituição autônoma, por estar atrelada à pessoa e aos seus projetos de realização. A quebra 
da rígida moldura da família tradicional é fruto da crise da modernidade e da decadência dos 
modelos abstratos, enquanto essa família plástica é uma realidade da modernidade reflexiva 
(GUIDDENS, 1991, p.45). Ressaltando o caráter instrumental da família ressalta Perlingieri 
(2007, p.245): 

A família não é uma pessoa jurídica, nem pode ser concebida como um sujeito com direitos 
autônomos: ela é formação social, lugar-comunidade tendente à formação e ao 
desenvolvimento da personalidade de seus participantes; de maneira que exprime uma função 
instrumental para a melhor realização dos interesses afetivos e existenciais de seus 
componentes. 'As razões da família', não tem autonomia em relação às razões individuais. 

Além da matrimonial, identificam-se diversas outras formas de constituição de família: 
famílias decorrentes de união estável, famílias monoparentais, recompostas, paralelas, 
homoafetivas, dentre outras.[1]  Ainda segundo Perlingieri ( 2009, p. 973), o dado unificador 
da família "é a comunhão espiritual e de vida que se manifesta em uma pluralidade de 
articulações, em relação aos ambientes e ao diverso grau sócio-cultural: da família nuclear 
sem filhos à grande família" 

A família mudou. Acompanhou as transformações sociais, assumiu o papel multidimensional 
da realidade humana, suplantou vínculos jurídicos biológicos e se estabeleceu como 
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comunidade de afeto. Como diz Fachin "Não há mais família em sentido clássico. Na 
essência, o fenômeno espelha o que tem de central na família: os nós desatando-se, mas não o 
ninho". (2003, p.267)  

No que diz respeito à filiação, grande marco foi a previsão constitucional expressa da 
igualdade jurídica entre os filhos. A Constituição igualou filhos advindos do casamento a 
filhos adotivos ou oriundos de outras relações, inclusive incestuosas, proibindo quaisquer 
designações discriminatórias com relativas à filiação. 

  

Asseverou ainda ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos 
fundamentais da criança, do adolescente, com absoluta prioridade.  Há um só tempo a 
Constituição considerou a criança e o adolescente como sujeito de direitos e estabeleceu o 
chamado "principio da prioridade absoluta"[2], reconhecendo de forma significativa a 
inexistência de hierarquia nas relações entre pais e filhos.  

Apesar das inúmeras mudanças manteve o papel da família de agente socializador, onde o 
indivíduo tem seu primeiro contato com as regras sociais e com os padrões culturais, mas a 
família contemporânea "substituiu em parte sua função de transmissão moral por outra de 
construção identitária". (UZIEL, 2007, p.26). Importa, portanto, à família moderna, propiciar 
o desenvolvimento da personalidade de seus membros considerando a singularidade de cada 
um, especialmente dos filhos. 

Nesse sentido explica Maria Celina Bodin (2006, p. 620) ao tratar das relações democráticas 
entre pais e filhos, não deve existir uma imposição originária do querer do pai/mãe: 

A autoridade parental dilui-se na noção de respeito à originalidade da pessoa (do filho), 
valorizando-se outras qualidades que não a obediência e a tradição. No seio familiar, a 
educação deixa de ser imposição de valores, substituindo-se pela negociação e pelo diálogo. 
Os pais, então, colocam-se na posição de ajudar os filhos a tornarem-se si mesmos, sendo este 
considerado atualmente o melhor interesse da criança e do adolescente. 

  

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, modificaram 
substancialmente a legislação protetiva do menor. Tutela-se agora a dignidade da pessoa da 
criança e do adolescente. A concepção do poder familiar, que antes estava muito mais voltada 
para proteção do patrimônio do menor e para a sujeição dos filhos aos pais, assume nova 
feição de poder-dever, voltado para os interesses existenciais do filho. Trata-se muito mais da 
responsabilidade parental pela educação e manutenção do filho do que propriamente de um 
poder. 

Nesse contexto, a família se revela como entidade de afeto[3], lugar de diálogo, de 
compartilhamento de experiências, de identidade de objetivos e de desenvolvimento da 
personalidade de seus integrantes. 

  

2 Direito de personalidade ao estado de filiação 
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A pessoa constitui o cerne e finalidade de todo o ordenamento jurídico. De nada adiantaria a 
proteção estatal do patrimônio - ao "ter"- se não houvesse o amparo ao "ser" - à própria 
pessoa individualmente considerada. É exatamente a necessidade de proteção da pessoa, 
enquanto ser autônomo, singular e irrepetível, que justifica a existência dos direitos de 
personalidade. 

Os direitos de personalidade são pessoais, pois não possuem conteúdo patrimonial.[4] Em 
razão da íntima ligação do direito com a personalidade, se tornam infungíveis e 
consequentemente intransmissíveis e irrenunciáveis[5]. Por seu caráter essencial são ainda 
imprescritíveis, ou seja, a falta de seu exercício não ocasiona a extinção do direito. ( 
BELTRÃO, 2005, p.27-29) 

Em uma acepção comum, a personalidade é a maneira de ser da pessoa. "A organização mais 
ou menos estável, que a pessoa imprime à multiplicidade de relações que a constituem". 
(GROENINGA, 2006, p.446). Segundo essa autora, a personalidade é construída pela 
combinação de fatores hereditários e constitucionais e ainda pelas experiências passadas e 
presentes que, no desenlace contínuo, assumem uma dimensão dinâmica do ser e do vir a ser. 

A Lei Fundamental da Alemanha e a Constituição Portuguesa, expressamente preveem 
cláusula geral de proteção aos direitos de personalidade. O Código Civil Brasileiro de 2002, 
sem expressar uma cláusula geral, enumerou um rol de direitos de personalidade (arts.11 ao 
21).  Não houve a preocupação expressa em prever um direito geral de personalidade, capaz 
de tutelar as diversas circunstâncias pelas quais pode passar uma pessoa, de sorte a suprir 
eventual lacuna nos direitos especiais arrolados. Mesmo assim, no próprio Código poderia se 
sustentar um direito geral de reparação pela articulação dos artigos 186, 187 e 927, caput e 
parágrafo único. 

Apesar da ausência de previsão expressa no Código Civil sobre a tutela integral da 
personalidade, o principio da dignidade humana deve funcionar como cláusula geral de 
amparo ao livre desenvolvimento da pessoa. 

A elevação do princípio da dignidade da pessoa humana, como cerne do ordenamento 
jurídico, importa no reconhecimento de que a pessoa deve ser o fim de toda tutela e atividade 
estatal. Sendo assim, não admite que a proteção da personalidade do indivíduo se resuma a 
situações previstas pelo legislador.  

Ao considerar a existência de uma cláusula geral de personalidade estar-se-á protegendo de 
forma mais ampla à personalidade, posicionando-a como um valor, que agrega diversas e 
mutáveis situações existenciais, que se compõe das dimensões física, psíquica, moral e 
espiritual do ser humano. No dizer de Perlingieri (2007, p.156), "tutelado é o valor da pessoa 
sem limites, salvo aqueles colocados em seu interesse e naqueles de outras pessoas." 

O princípio da dignidade da pessoa humana se configura, portanto, como uma "imposição 
ontológica" à tutela da personalidade e é ele que constitui o fundamento ético da concepção 
de uma cláusula geral de tutela, pois ultrapassando a proteção oferecida pelos direitos 
subjetivos enumerados no Código Civil, engloba toda a riqueza das manifestações da 
personalidade do homem em sua singularidade. (ASCENSÃO, 2000, p.72) 

Estabelecida uma cláusula geral de tutela da personalidade caberá ao intérprete delimitar o seu 
conteúdo, em atenção ao contexto sócio-cultural, ao tempo e ao lugar onde o direito será 
aplicado. 
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Neste sentido, importante considerar a personalidade também sob um aspecto relacional. 
Giselle Groeninga (2006, p.449) identifica três níveis inseparáveis da personalidade: 
individual, grupal e social. "Somos seres que repetem ao longo de gerações as mesmas 
experiências que constituem nossa subjetividade, nossa objetividade e nossa 
intersubjetividade." 

Para esta autora, a família em conjunto com a natureza e a cultura formam os ingredientes da 
personalidade de maneira singular. Ressalte-se, portanto que é essencial para o 
desenvolvimento da personalidade do individuo a definição de seus laços familiares, ou no 
dizer Perlingieri ( 2010, p.709), o estabelecimento de  seu status familiae - "qualidade pessoal 
do sujeito dentro da comunidade familiar". 

Sendo assim, por se tratar da própria condição da pessoa enquanto membro ou não de um 
determinado grupo familiar, as questões relativas ao estado de filiação[6], devem estar 
incluídas na categoria dos direitos de personalidade, conforme preceitua ao artigo 27 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA:  "O reconhecimento do estado de filiação é 
direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou 
seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça." 

Importante distinguir, entretanto, o direito ao estado de filiação, do direito ao conhecimento 
da origem genética, que nem sempre são coincidentes. É o que se verifica, por exemplo, na 
hipótese de adoção. O estado de filiação se constitui em relação aos pais adotivos, mas o 
direito ao conhecimento da origem genética se dará em relação aos pais biológicos. Este 
direito foi expressamente garantido no artigo 48 do ECA, alterado pala lei 12.010/09: " O 
adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao 
processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 
(dezoito) anos" 

Da mesma forma, no caso de inseminação artificial heteróloga, o direito de filiação se 
constitui em relação ao pai que concebeu o projeto parental e efetuou o registro da criança, 
enquanto a esta é possível investigar sua origem genética para conhecer o doador do material 
genético utilizado na inseminação. Situando-se este pleito no campo dos direitos de 
personalidade. 

Sobre a mencionada distinção, esclarecedora é a opinião de Paulo Lobo (2010, p. 228): 

O direito ao conhecimento da origem genética não está coligado necessária ou exclusivamente 
à presunção de filiação e paternidade. Sua sede é o direito da personalidade, que toda pessoa 
humana é titular, na espécie direito à vida, pois as ciências biológicas têm ressaltado a 
insuperável relação entre medidas preventivas de saúde e ocorrência de doenças em parentes 
próximos. O mesmo tempo é forte e razoável 'a idéia de que alguém possa pretender tão 
apenas investigar a sua ancestralidade, buscando sua identidade biológica pela razão de 
simplesmente saber-se de si mesmo'. O estado de filiação deriva da comunhão afetiva que se 
constrói entre pais e filhos, independentemente de serem parentes consaguíneos. Portanto, não 
se deve confundir o direito de personalidade à origem genética com o direito à filiação, seja 
genética ou não. 

O direito ao conhecimento da origem genética é apenas direito de personalidade, enquanto o 
direito ao estado de filiação, além de ser parte dos direitos de personalidade, também gera 
direitos de família, como parentesco, filiação e ainda os efeitos patrimoniais que se estendem 
até a sucessão. 
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3 Controvérsias a cerca das ações concernentes ao estado de filiação e a necessidade de 
uma interpretação constitucionalizada do Código Civil de 2002 

O conceito de filiação é relacional, trata-se do vinculo existente entre pais e filhos, vinculo 
este que se constitui a partir de diferentes origens: biológica, socioafetiva, por adoção, por 
concepção derivada de inseminação artificial heteróloga, ou ainda simplesmente pelo registro, 
como no caso de adoção à brasileira. 

Embora o Código Civil não tenha tratado da filiação socioafetiva a realidade do afeto como 
valor jurídico foi sendo construída pela jurisprudência e pela doutrina. A própria lei[7] admite 
sua relevância e, de acordo com a jurisprudência, sua existência é capaz de determinar laços 
de paternidade[8], assim como sua falta pode dar ensejo ao dano moral por abandono 
afetivo.[9] 

Sobre a importância do afeto nas relações familiares, Giselda Hironaka (2007, on line) 
explica: 

O afeto, reafirme-se, está na base de constituição da relação familiar, seja ela uma relação de 
conjugalidade, seja de parentalidade. O afeto está também, certamente, na origem e na causa 
dos descaminhos desses relacionamentos. Bem por isso, o afeto deve permanecer presente, no 
trato dos conflitos, dos desenlaces, dos desamores, justamente porque ele perpassa e 
transpassa a serenidade e o conflito, os laços e os desenlaces; perpassa e transpassa, também, 
o amor e os desamores. Porque o afeto tem um quê de respeito ancestral, tem um quê de 
pacificador temporal, tem um quê de dignidade essencial. Este é o afeto de que se fala. O 
afeto-ternura; o afeto-dignidade. Positivo ou negativo... O imorredouro afeto. 

  

No caso da paternidade o laço afetivo tem o condão de estabelecer a chamada   posse do 
estado de filho. Compõe a posse do estado de filho os seguinte elementos: nomen (a pessoa 
porta o nome de família); tractatus (o comportamento dos pais denota uma relação de 
filiação) e fama ( socialmente, no seio da família e da comunidade a pessoa é conhecida como 
filha). ( PEREIRA, 2009, p. 336) 

Adverte Sérgio Pereira (2004, p.434), sobre o equívoco de se presumir a socioafetividade pela 
simples passagem do tempo. O laço afetivo pressupõe convivência cotidiana, um 
relacionamento baseado na solidariedade recíproca e na posse do estado de filho. 

O estado de filiação pressupõe um conjunto de circunstâncias que geram a relação entre pai e 
filho ou mãe e filho, sejam elas biológicas ou socioafetivas. E na hipótese de não haver 
registro de nascimento declarando a paternidade dos pais afetivos é possível que o 
reconhecimento da filiação seja judicialmente determinado por meio de ação de prova da 
filiação.  A prova da filiação tanto pode se fazer  pela certidão do registro de nascimento 
quanto pela situação de fato. ( LOBO, 2009, p. 236) 

Trata-se de uma situação fática na qual a pessoa desfruta do status social de filho de outrem, 
sem a existência de um vínculo jurídico que possa chancelar os escorreitos efeitos dessa 
relação paterno-filial. Aquele que cumpre o papel de pai/mãe cumpre os deveres de guarda, 
sustento, educação, cuidado, apoio ao filho de fato, dirigindo-lhe a criação. 

No caso da filiação advinda do casamento, o direito brasileiro manteve o sistema de 
presunções, estabelecendo que os filhos nascidos na constância do matrimônio são 
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presumidamente filhos do marido. Trata-se da presunção pater is est.  Atendendo aos avanços 
científicos o Código de 2002 incluiu no rol das presunções do casamento os 
assistida  heteróloga desde que tenha havido expressa autorização do marido.  

Quanto à maternidade permaneceu na atual legislação, a presunção de que esta é sempre certa, 
seguindo o adágio mater semper certa est, pois o atestado de nascido vivo emitido pelo 
hospital onde se deu o parto, informa filhos nascidos a qualquer tempo por inseminação 
artificial homóloga e os nascidos por de reprodução como mãe é a parturiente. Veja-se, 
porém, que novos métodos de reprodução assistida também podem excluir a presunção de 
meternidade, a exemplo do que ocorre na maternidade em substiuição. Segundo esta técnica, 
o projeto parental pode se realizar mediante a utilização, por empréstimo, do útero de terceira 
para gestação da criança, quando a mãe biológica não tem esta possibilidade física. 

Os filhos nascidos fora dos casos de presunções do Código precisam ser  reconhecidos pelos 
pais, voluntariamente ou por ato judicial.   

Ocorre que apesar das inovadoras previsões quanto à filiação advinda de reprodução assistida 
homóloga ou heteróloga[10], o atual Código Civil repetiu dispositivos da codificação anterior. 
Porém, estes dispositivos se tornaram questionáveis em face do atual contexto histórico e dos 
valores constitucionais, da ascensão dos direitos fundamentais e de personalidade, 
especialmente no que tange às ações de estado de filiação. 

  

4 A legitimidade nas ações negatória de paternidade  

O artigo 1601 do Código Civil dispõe sobre a ação negatória de paternidade cuja  legitimidade 
é exclusiva do marido. A mencionada ação se destina a elidir as presunções de paternidade 
estabelecidas pela lei. Na vigência do Código anterior a mencionada ação só era admitida em 
casos extremos, como na hipótese de impotência do cônjuge para gerar há época da 
concepção. Nem o adultério confessado da mulher dava ensejo à exclusão de paternidade, 
pois na dúvida quanto à paternidade mantinha-se a presunção em favor da filiação originada 
do casamento. O sistema de presunção preservava a estabilidade da família e mantinha o 
status de legítimo ao filho. 

Tal rigor não mais se justifica, apesar do Código atual ter reproduzido os antigos dispositivos 
que limitavam o ingresso a ação negatória. Com a possibilidade de realização do teste 
conhecido como o do 'ácido desoxirribonucléico' (DNA), que confirma ou exclui a 
paternidade com um grau de certeza quase absoluto não há porque manter a rigidez do sistema 
de presunções. 

Por esta razão, independentemente de prova de impossibilidade da paternidade há época da 
concepção do filho ou mesmo do adultério da mulher, o Judiciário deve admitir a ação 
negatória ainda que apenas em razão da desconfiança do pai presumido, o qual segundo o 
mencionado artigo do código é o único legitimado a ingressar com a negatória.  

No que pertine à legitimidade da ação negatória de paternidade entende Tepedino (2004, p. 
458 e 459), que ao excluir a expressão privativamente contida no código anterior, o código 
atual permitiu a inclusão do filho como legitimado ativo. Para o autor, a compreensão se 
justifica por ser a negatória de paternidade o meio processual adequado para que o filho possa 
investigar a veracidade de sua paternidade registral. 
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5 A legitimidade e da competência processual nas ações anulatória de registro  

Considerando o artigo 1604[11] do Código Civil, a ação anulatória é cabível quando houver 
erro ou falsidade do estado de filiação retratado no registro, destinando-se a retificá-lo. O erro 
diz respeito à vontade exarada por ocasião do registro voluntário de paternidade ou 
maternidade. Já o termo falsidade envolve diversas acepções.   

Para Paulo Lobo ( 2010, 235) o conceito de  falsidade  é restrito à "declaração 
intencionalmente contrária à verdade do nascimento". Inadmite a falsidade na hipótese em 
que o registro se dá na constância de um casamento, onde vige o sistema de presunção. Não 
parece ser este o melhor entendimento, visto que a tese retiraria do filho nascido do 
casamento o direito de contestar sua filiação, vez que neste caso a paternidade se define pelo 
sistema da presunção. De outra parte, se recorresse ao art.1.601, não teria legitimidade para 
interpor a ação negatória de paternidade, descrita ali como de interesse restrito do marido.  

Tepedino (2004, p.462) concorda com Paulo Lobo, quanto ao conteúdo da expressão falsidade 
registral e propõe a ampliação da legitimidade ativa da ação negatória de paternidade para 
permitir ao filho a sua propositura. Ou seja, não aceita a ação anulatória de registro para os 
filhos havidos na constância do casamento, mas admite, por parte de qualquer filho, a ação 
negatória de paternidade tal como prevista no art.1601. 

Data venia as opiniões colacionadas, a solução que parece mais viável, por não contrariar a 
expressa disposição do artigo 1601, é a de estender a legitimidade da ação anulatória também 
para o filho oriundo do matrimonio, onde a definição da filiação segue o sistema de presunção 
e não necessariamente da declaração voluntária.  A compreensão se justifica porque o artigo 
1604 não delimitou a acepção da falsidade do registro, podendo esta ser perfeitamente 
aplicável a todos os casos em que houver dissonância entre a declaração contida no registro e 
a filiação fática existente, por laço biológico ou socioafetivo. 

Portanto, numa ação cujo objeto seja a desconstituição do registro por erro ou falsidade, há 
que se perquirir para além da verdade biológica. Havendo vínculo sócioafetivo pré-
constituído, há que se manter a declaração do registro, mesmo provada o erro ou falsidade. 
Formou-se a parentalidade afetiva. 

Quanto à legitimidade para o ingresso de ação anulatória e a manutenção do registro em razão 
da socioafetividade, assim entendeu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

PATERNIDADE - RECONHECIMENTO - 2. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE E 
AÇÃO ANULATÓRIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO - 1. Quem, sabendo não ser o 
pai biológico, registra como seu filho de companheira durante a vigência de união estável 
estabelece uma filiação sócio-afetiva que produz os mesmo efeitos que a adoção, ato 
irregovável. 2. O pai registral não pode interpor ação negatória de paternidade e não tem 
legitimidade para buscar a anulação do registro de nascimento, pois inexiste vício material ou 
formal a ensejar sua desconstituição. Embargos rejeitados, por maioria. (TJRS - EI 
599.277.365 - 4º G.C.Cív. - Relª Desª p/o Ac. Maria Berenice Dias - DJRS 21.10.1999) 

Como visto a importância da anulação do registro é apenas no sentido de desconstituir a 
presunção de filiação estabelecida. O que se discute na ação acima não é uma questão 
meramente formal, e sim a existência ou não do status de filho, seja ele decorrente de vínculo 
consangüíneo ou afetivo.  
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O Art 113 da lei de Registros Públicos dispõe que "as questões de filiação legítima ou 
ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento", no 
entanto, por tratar de assunto relativo ao estado de filiação, a referida demanda deve ser 
processada nas varas de famílias. 

É inclusive pacífica a jurisprudência[12] no sentido de permitir que no caso da 
desconstituição para posterior investigação de paternidade seja possível cumular a ação 
anulatória de registro com a investigação de paternidade, ação que logicamente tramitará em 
uma vara de família. 

Sobre o assunto assevera Caio Mario da Silva Pereira (2009, p. 337): 

Para desconstituir a relação de filiação, em principio, podemos identificar dois tipos de ações 
além da investigatória: a "a negatória de paternidade" e a "ação de anulação do registro". 
Filiamo-nos a corrente que admite a cumulação de pedidos devendo ser a ação julgada no 
Juízo de Família, em procedimento ordinário  

Conclui-se, pois que tendo em vista a necessidade de se verificar a existência ou não de 
paternidade socioafetiva, a qual repercutirá diretamente no julgamento da ação anulatória, esta 
será de competência das varas de família.  

  

6. A (im)prescritibilidade nas ações de impugnação da filiação  

            Modalidade de ação pouco mencionada pela doutrina é a ação de impugnação da 
filiação prevista no artigo 1614 do Código Civil. Por esta via, "o filho maior não pode ser 
reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento, nos 
quatro anos que se seguirem à maioridade, ou à emancipação." 

            Inicialmente é importante observar que o Código versou apenas sobre a possibilidade 
dos filhos voluntariamente reconhecidos impugnarem o reconhecimento paterno ou materno. 
Foram excluídos da previsão normativa os adotados e os reconhecido a partir do sistema de 
presunção decorrente do casamento. Ocorre que a única interpretação que se coaduna com o 
princípio constitucional da igualdade jurídica entre os filhos é a que concede aos filhos 
adotivos[13] e advindos do casamento a mesmo direito de afastar sua parentalidade. 

            Para Tepedino (2004) negar aos filhos havidos no matrimonio a possibilidade da 
impugnação do reconhecimento, nos termos  do art. 1614 do Código Civil de 2002, seria 
dispensar-lhes tratamento desigual. 

            Não se deve confundir a ação de impugnação de paternidade ou maternidade prevista 
no artigo 1614 com a ação anulatória de registro, pois a primeira ação prescinde a alegação de 
erro ou falsidade. O filho tem a possibilidade de impugnar seu estado filiação simplesmente 
porque não o quer manter. Assim, "a ação para o repúdio da perfilhação, depende apenas de 
manifestação em contrário da vontade do que foi reconhecido enquanto era 
menor"  (VELOSO, 1997, P.135). Esta tese, o STJ[14] já acolheu: 

Direito civil. Investigação de paternidade e anulação de registro.Decadência. Não 
configuração, no caso. Precedentes. Código Civil,arts. 362 e 178, § 9º, VI. Lei nº 8.069/90, 
art. 27. 
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I - A decadência não atinge o direito do filho legítimo ou legitimado nem do filho natural de 
pleitear a investigação de paternidade e a anulação do registro, com base na falsidade deste. 

II - A regra que impõe ao perfilhado o prazo de quatro anos para impugnar o 
reconhecimento só é aplicável ao filho natural que visa a afastar a paternidade por mero 
ato de vontade, a fim de desconstituir o reconhecimento da filiação, sem buscar 
constituir nova relação. 

III - Precedentes. 

IV - Recurso especial conhecido e provido (grifo nosso) 

            Entretanto, mais que o conceito ou a legitimidade, o grande questionamento a cerca da 
mencionada ação é no sentido da constitucionalidade ou não do prazo de quatro anos para o 
seu exercício. 

            Considerando o estado de filiação como direito de personalidade seria ele indisponível 
e imprescritível. Como já aduzido anteriormente a disponibilidade pode ocorrer nos limites 
estabelecidos pela lei. A referida regra é, portanto, uma exceção à disponibilidade, visto que o 
filho pode abrir mão do seu estado de filiação.  A regra demonstra ainda que no ordenamento 
jurídico brasileiro o direito de filiação prevalece sobre  o direito de parentalidade pois o filho 
pode recusar a filiação ainda que o pai ou mãe queiram exercer  sua paternidade/ maternidade. 

            No que tange à prescritibilidade da ação há que se considerar o caso concreto. Na 
realidade, o direito de família é ramo do direito bastante complexo por abarcar  a 
multiplicidade  das relações patrimoniais e de afeto que se constitui entre as pessoas a partir 
da manifestação de suas subjetividades.  Imbrica-se com o direito de personalidade. No caso 
da ação de impugnação de filiação parece ser necessária a interpretação constitucionalizada da 
norma no sentido de reconhecer, em certas situações concretas, o direito de personalidade ao 
estado de filiação, afastando o prazo decadencial de quatro anos. 

            Saliente-se que a lei[15], a doutrina[16] e a jurisprudência[17] são pacíficas no que diz 
respeito ao tese da imprescritibilidade da ação de investigação de paternidade e maternidade, 
pois havendo erro ou falsidade haverá anulação do registro a qualquer tempo, por meio de 
ação anulatória. A previsão de prazo prescricional é estabelecida somente para a impugnação 
voluntária do reconhecimento, independentemente de vício. 

            Queixa-se que a imprescritibilidade da referida ação poderia ocasionar a insegurança 
das relações, pois diante da desnecessidade de motivação do pedido de impugnação, o filho 
poderia utilizá-lo, por exemplo, apenas para negar a obrigação de prestar alimentos aos 
pais.  No entanto, em outras situações o problema se reveste de caráter essencialmente 
pessoal, e nessas hipóteses a imprescritibilidade ferirá o direito de personalidade ao estado de 
filiação.  Imagine-se situação de uma que pessoa foi abusada física, psicológica ou 
sexualmente por um dos pais, ou que simplesmente foi abandonada. O registro mesmo 
refletindo uma realidade biológica verdadeira, não demonstra a realidade fática e pode causar 
enorme desgosto e constrangimento para o filho permanecer com o vínculo de filiação intacto. 
Convém nesses casos, invocar a importância jurídica do afeto, para concluir que quando a 
filiação, biológica ou adotiva legalmente constituída, for apenas registral e revelar-se como 
motivo de mal estar para o filho deve ser concedido a este o direito de impugnar a filiação, 
considerando-o direito ao status de filho como  direito de personalidade e, portanto, 
imprescritível. 
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Conclusão 

A concepção da pessoa como membro de uma família mudou. Segundo a Constituição (art. 
226§ 8º) a família deve ser protegida na pessoa de seus membros, donde se conclui que 
manter a família só faz sentido se ela servir como instrumento ao livre desenvolvimento da 
personalidade de seus membros. 

O direito ao estado de filiação, assim como o direito à identidade genética é parte dos direitos 
da personalidade e devem ser garantido sempre em prol do Principio da dignidade da pessoa. 

Sendo assim, a interpretação dos artigos do Código Civil que tratam da  manutenção ou 
desconstituição do vínculo de filiação deve estar submetida ao propósito serviente da família e 
a garantia da dignidade da pessoa. 

No que tange à ação negatória de paternidade há que se diminuir o rigor estabelecido pelas 
presunções de filiação, permitindo-se o ajuizamento destas ações mesmo sem maiores 
comprovações de dúvidas relativas à paternidade, principalmente em razão da verdade real 
estabelecida pela prova técnica do DNA. 

Importante, entretanto, que na hipótese do DNA afastar a paternidade, seja observada a 
existência ou não de filiação socioafetiva pré-constituída, para que só empós se decida sobre a 
manutenção do vínculo filiatório. Isto porque mesmo diante de inexistência de paternidade 
biológica será possível a permanência do vínculo quando existir filiação afetiva de fato.  

Quanto à legitimidade ativa das ações negatórias, o Código estabeleceu a exclusividade do 
"pai" presumido, razão pela qual ao filho que deseja impugnar sua filiação restarão as ações 
anulatórias de registro, no caso de erro ou falsidade da parentalidade, ou a ação de 
impugnação voluntária da filiação, a qual dispensa a existência de vício. 

Com relação à ação anulatória, uma interpretação constitucionaliza implica na consideração 
de sua imprescritibilidade e na declaração de competência das varas de família, pois a 
discussão irá além de aspectos formais ou materiais do registro. Nas referidas ações será 
necessário que o julgador investigue a existência ou não de filiação socioafetiva entre aquele 
que consta no registro como pai ou mãe e o filho,  razão pela qual se conclui pela competência 
do juízo de família. 

Outra questão que merece debate refere-se ao prazo prescricional estabelecido pelo Código 
Civil nas ações de impugnação da filiação. Por ser o estado de filiação direito de 
personalidade, embora gere repercussões patrimoniais, o julgador deverá, no caso concreto, 
verificar se o intuito da impugnação é patrimonial ou diz respeito a questões que influenciam 
no bem estar da pessoa em relação a ser membro de determinada família.  Considerando-se o 
caráter instrumental da família, nesta ultima hipótese há que se reconhecer o estado de filiação 
como direito de personalidade e afastar o prazo decadencial previsto no artigo, admitindo-se a 
impugnação a qualquer tempo, mesmo que não haja defeito do registro. 

Nesse sentido, o Judiciário terá o papel primordial de adequar as previsões do Código Civil 
relativas às ações de estado de filiação aos princípios constitucionais, verificando sempre a 
possível existência de vínculo afetivo pré constituído entre as partes envolvidas. 

  

Referências bibliográficas 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2736



ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil teoria geral. Introdução, as pessoas e os bens. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2000. v.1. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, Senado, 1988. 

BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente. Código Civil e Legislação Civil em Vigor. 
Theotonio Negrão, José Roberto F. Golveia, Luiz Guilherme A. Bondioli, com a colaboração 
de João Francisco Neves da Fonseca. - 29ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2010. 

______. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudencia.  Disponível em: 
<https://www.stj.gov.br/ >. Acesso em: 01 de abril de 2011 

BRASIL. Lei 6.015,  31 de dezembro de 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/. 
> Acesso em: 01/04/2011 

BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos de Personalidade de acordo com o novo Código 
Civil. São Paulo: Atlas, 2005. 

BROCHADO, Ana Carolina. O Direito das Famílias, entre a norma e a realidade. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

FACHIN, Luis Edson. Teoria crítica do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

___________. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Porto alegre: Fabris, 
1992 

GROENINGA, Giselle Câmara. O Direito a integridade psíquica e o livre desenvolvimento da 
personalidade. In: PEREIRA Rodrigo da Cunha (Org.). Família e a Dignidade Humana. 
Anais V Congresso de Direito de Família. São Paulo: IOB Thomson, 2006. p.439-456. 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Sobre peixes e afetos. Disponível em:< 
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=286> Acesso 20 de março de 2011. 

LÔBO, Paulo. Direito Civil - Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MORAES, Maria Celina Bodin de. A família democrática. In: PEREIRA Rodrigo da Cunha 
(Org.). Família e a Dignidade Humana. Anais V Congresso de Direito de Família. São 
Paulo: IOB Thomson, 2006 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito civil. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v5 

PERLINGIERI, Pietro. O Direito civil na legalidade constitucional. Rio de jeniro: Renovar, 
2009 

_____________, PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: Uma Introdução ao direito 
civil constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 

ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O princípio constitucional da igualdade. Belo horizonte: 
Jurídicos lê, 1990.  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2737



ROUDINESCO, Elisabeth. A família em desordem. Trad. André Teles. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2003.  

PEREIRA, Gischkow Sérgio. A imprescritibilidade das ações de estado e a socioafetividade: 
repercussão do tema no pertinente aos art.1601 e 1614 do Código Civil. In Madaleno, 
Rolf.(Org.) Direitos Fundamentais do Direito de Família. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004.  

UZIEL, Anna Paula. Homossexualidade e adoção. Rio de Janeiro: Garamond, 2007. 

VELOSO, ZENO. Direito Brasileiro da Filiação e Paternidade. São Paulo:Malheiros, 
1997). 

  

  

  

  

 

[1] O constituinte de 1988 mencionou  proteção dada pelo Estado à família, no caput do artigo 
226.  Ao retirar a exclusão existente na Constituição de 1969, que identificava família e 
casamento, a Constituição adequou a instituição à realidade social em evolução. Referindo-se 
às modalidades de família apenas nos parágrafos, o legislador deixou clara sua opção por uma 
enumeração meramente casuísta. Interpretação diversa não seria condizente com a tutela da 
pessoa em sua individualidade, garantida pelo principio da dignidade humana, nem com 
princípios da igualdade da liberdade. 

[2] O principio da prioridade absoluta faz parte da doutrina da proteção integral, que 
considerou crianças e adolescentes como sujeitos de plenos direitos e salientando sua 
condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, estabeleceu que estas devem ter suas 
necessidades garantidas de forma prioritária em relação a outros interesses. Para Donizetti 
(2002, p.45) "o principio deve ser entendo de maneira pragmática): "Por absoluta prioridade, 
entende-se que na área administrativa, enquanto não existirem creches, escolas, postos de 
saúde, atendimento preventivo e emergencial às gestantes, dignas moradias e trabalho, não se 
deveria asfaltar ruas, construir praças, sambódromos, monumentos artísticos, etc., porque a 
vida, a saúde, o lar, a prevenção de doenças, são mais importantes que as obras de concreto 
que ficam para demonstrar o poder do governante." A doutrina da proteção integral e o 
principio da prioridade absoluta norteiam diversas regras contidas no ordenamento jurídico 
brasileiro, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei 8.069/90). 

  

[3] Diga-se que este afeto não significa apenas sentimento, sua jurisdicização implica em 
conteúdo jurídico proprio que se inscreve como "condutas objetivas voluntárias que marcam a 
convivência familiar". Não é o sentimento que transporta o afeto para a ordem jurídica, é 
"uma relação que, quando moldada por comportamentos típicos de uma legítima convivência 
familiar, é capaz de gerar eficácia jurídica" (TEIXEIRA, 2010, p.176-177) 
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[4] Embora sem conteúdo patrimonial, os direito de personalidade podem fundamentar ações 
de responsabilidade civil. É o caso por exemplo, de uma ação de reparação de dano contra 
quem violou a honra de outrem. 

[5] De acordo com o artigo 11 do Código Civil, o caráter  intransmissível  e irrenunciável dos 
direitos de personalidade apenas poderá sofrer limitação nos casos previstos em lei, no 
entanto, há que se admitir a limitação voluntária de tais características desde que não haja 
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana . 

[6] Na definição de Orlando Gomes ( 2008, p. 313): "o status de uma pessoa é a posição 
jurídica da qual deriva um conjunto de direitos e obrigações. Todo individuo tem direito a 
determinado estado que não se identifica a qualquer relação jurídica, embora nas diversas 
posições em que  pode encontrar-se trave relações jurídicas com outras pessoas." 

[7] O artigo 28 §2ºdo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece, acerca da 
colocação em família substituta: "Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de 
parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida." 

Recentemente a lei 11.924 de 2009 estabeleceu a possibilidade do enteado (a) acrescentar ao 
seu nome o sobrenome da madrasta ou do padrasto, privilegiando nitidamente o vínculo 
afetivo constituído nas famílias recompostas. Não se trata de modificação do estado de 
filiação, mas de simples homenagem em razão da existência de laço afetivo. 

[8] Ação de anulação de registro de nascimento movida por irmãos do falecido pai. No 
conflito entre a verdade biológica e a verdade socioafetiva, deve esta prevalecer sempre que 
resultar da espontânea materialização da posse do estado de filho. O falecido pai do 
demandado registrou-o, de modo livre, como filho, dando-o, enquanto viveu, tal tratamento, 
soando até mesmo imoral, a pretensão dos irmão dele (tios do réu) de, após seu falecimento e 
flagrantemente visando apenas mesquinhos interesses patrimoniais, pretender desconstituir tal 
vínculo. Desacolheram os embargos. (RIO GRANDE DO SUL. TJRS 4º G.C.Cív. EI 
70004514964, rel. Des. Luis Felipe Brasil Santos, j.11.10.2002. 

[9] Apesar da recente decisão da Quarta Turma STJ, no Recurso Especial de nº 757411/MG 
negando a possibilidade de dano moral no caso de abandono afetivo, Tribunais estaduais, tais 
como o de Minas Gerais (BRASIL. STJ. Ap.Civ. n° 0408550-5-B.Horizonte - 7a. Câm.Cív. - 
Rel. Juiz Unias Silva - j. 01.04.2004) e o do Rio Grande do Sul  (BRASIL. STJ. Ap.Civ. n° 
70007104326-B.Gonçalves - rel Juíza Conv. Ana Lucia Carvalho Pinto Vieira - j. 
17.06.2004), já decidiram em sentido contrário. 

[10] A falta de regulamentação específica sobre a utilização das técnicas de reprodução 
assistida tem sido alvo de inúmeras controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias. É o caso do 
direito à sucessão do filho advindo de embrião excedentário decorrente de fecundação 
artificial homóloga e implantado após a morte do pai.  Ou ainda do conflito entre o direito do 
filho de conhecer sua ascendência genética e o direito de sigilo do doador , nas hipóteses 
de  inseminação artificial heteróloga. Assuntos que, por uma questão de recorte 
epistemológico, não serão tratados neste estudo.  

[11]  Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de 
nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro 
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[12] CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ANULAÇÃO DE REGISTRO. CUMULAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. RECUSA AO EXAME DE DNA. SÚMULA 301/STJ. ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PATERNIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESPROVIMENTO.( 
STJ- RESP 929982/DF. 4ªT Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Dje 27/08/10. Disponível em 
< www.stj.jus.br> 

  

[14] RESP 242486, rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro. 3ªTurma. DJ 25/02/04. Disponível 
em <www.stj.jus.br> Acesso em  04 de maio de 2011. 

  

[15] Art. 1.606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos 
herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. 

Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se 
julgado extinto o processo. 

  

[16] "O prazo do artigo 1614 do Código Civil não deve não deve ser visto como capaz de 
provocar a decadência de ação que vise apurar o verdadeiro pai biológico" ( PEREIRA, 2004, 
p. 437) 

  

[17] Direito Civil. Investigação de paternidade e anulação de registro.Código Civil, art. 178, § 
9.º, VI, e 362. Fluência antes do advento da Constituição Federal de 1988 e da Lei n.º 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Prescrição e decadência. Não configuração. 
Jurisprudência atual do STJ. 

I - Ajuizada ação de investigação de paternidade, a anulação do registro constitui mera 
conseqüência da procedência do pedido investigatório. 

II - A regra que impõe ao perfilhado o prazo de quatro anos para impugnar o reconhecimento 
só é aplicável ao filho natural que visa a afastar a paternidade por mero ato de vontade, a fim 
de desconstituir o reconhecimento da filiação, sem buscar constituir nova relação. 

III - A decadência não atinge o direito do filho legítimo ou legitimado, nem do filho natural 
que pleiteie a investigação de paternidade e a anulação do registro, com base na falsidade 
deste. 

IV - Precedentes jurisprudenciais. 

V - Recurso especial não conhecido. ( RESP 256171 rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro. 
3ªTurma. DJ 19/04/04. Disponível em <www.stj.jus.br> Acesso em  04 de maio de 2011. ) 
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OS EFEITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 NO 
DIREITO SUCESSÓRIO 

 
THE EFFECTS OF CONSTITUTIONAL AMENDMENT # 66/2010 IN INHERITANCE 

LAW 
 
 
 

Caroline Sátiro De Holanda 
 

RESUMO 
Muito se tem discutido acerca dos efeitos e da aplicação da Emenda Constitucional nº 66/ 
2010, conhecida como emenda do divórcio, no âmbito do Direito de Família, mas poucos 
atentaram para os efeitos desta mesma norma no Direito Sucessório. Na parte especial do 
Direito das Sucessões, alguns dispositivos do Código Civil fazem referência à situação do 
cônjuge separado de fato ou judicialmente. Os dispositivos também tratam acerca da culpa 
pela separação. Resta, então, indagar: a Emenda Constitucional nº 66 também pode ser 
aplicada ao Direito Sucessório? Quais seriam os efeitos da emenda do divórcio no âmbito do 
Direito das Sucessões? O objetivo de presente artigo consiste, então, em analisar os possíveis 
efeitos da Emenda Constitucional do divórcio no âmbito do Direito Sucessório. O estudo 
demonstrou que além de gerar importantes efeitos no Direito de Família, a chamada emenda 
do divórcio também traz conseqüências para o direito sucessório, no que concerne à 
capacidade sucessória do cônjuge e realça o alcance da ilegitimidade sucessória do concubino. 
É que, atualmente, a mera separação de fato, independentemente de prazo, já pressupõe a 
falência matrimonial e enseja, desde logo, se as partes desejarem, o ajuizamento do divórcio. 
Então, após a alteração constitucional, a capacidade sucessória do cônjuge sobrevivente deixa 
de se sujeitar a prazo. Já no que concerne à capacidade testamentária passiva do concubino, 
este não terá legitimidade sucessória antes da separação de fato. Contudo, depois da separação 
de fato, independentemente de prazo ou discussão de culpa pelo fim do matrimônio, aquele 
que, antes, era concubino passa a ser companheiro e, como tal, recebe proteção constitucional 
e pode herdar por testamento.  
PALAVRAS-CHAVE: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/10; DIREITO DE 
FAMÍLIA; DIREITO SUCESSSÓRIO. 
 
ABSTRACT 
Much has been discussed about the effect and application of Constitutional Amendment # 
66/2010, known as an amendment of divorce, under the Family Law, but few had paid 
attention to the effects of this same standard in Inheritance Law. About the Inheritance Law, 
some provisions of the Civil Code refer to the situation of the person who is separated by fact 
or judicially. The question then arises: Constitutional Amendment # 66 can also be applied to 
the Succession Law? What effect would the amendment of divorce under the Law of 
Succession? The aim of this paper is to examine the possible effects of the Constitutional 
Amendment of divorce under the Succession Law. The study showed that the amendment of 
the divorce also has consequences for the inheritance law, as regards the capacity of 
succession of spouse and highlights the extent of illegitimacy from succession concubine. 
Currently, the mere fact of separation, regardless of time, presupposes the failure of marriage 
and raises, if the parties wish, the filing of divorce. Then, after the constitutional amendment, 
the capacity of succession for the surviving spouse does not submit to term anymore. In what 
concerns the concubine’s passive capacity testamentary, it will lack legitimacy of succession 
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before the separation. However, after the separation of fact, regardless of time or discussion of 
guilt by the end of marriage, who was formerly concubine becomes partner and, as such, 
receives constitutional protection and may inherit by testament. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL AMENDMENT # 66/10; FAMILY LAW; 
INHERITANCE LAW. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido acerca dos efeitos e da aplicação da Emenda Constitucional nº 66/ 
2010, conhecida como emenda do divórcio, no âmbito do Direito de Família, mas poucos 
atentaram para os efeitos desta mesma norma no Direito Sucessório. 

Na parte especial do Direito das Sucessões, alguns dispositivos do Código Civil fazem 
referência à situação do cônjuge separado de fato ou judicialmente. Os dispositivos também 
tratam acerca da culpa pela separação. 

Por exemplo, o artigo 1801, inciso III, do Código Civil, trata da legitimidade sucessória do 
concubino para herdar mediante testamento. Neste caso, a lei dispõe que o concubino só teria 
capacidade testamentária passiva se o testador se encontrasse separado de fato há mais de 
cinco anos e, além disso, não tivesse culpa pela separação. 

Já o artigo 1830, que trata das condições gerais para que o cônjuge venha a ser herdeiro, exige 
que o cônjuge supérstite não esteja separado judicialmente nem separado de fato há mais de 
dois anos, salvo se provar, neste último caso, que a separação se deu sem culpa sua. 

Antes mesmo da referida emenda do divórcio, os dispositivos citados já eram polêmicos e 
recebiam inúmeras críticas doutrinárias acerca da análise da culpa e do lapso temporal da 
separação de fato. 

Resta, então, indagar: a emenda constitucional nº 66 também pode ser aplicada ao Direito 
Sucessório? Quais seriam os efeitos da emenda do divórcio no âmbito do Direito das 
Sucessões? 

O objetivo de presente artigo consiste, então, em analisar os possíveis efeitos da emenda 
constitucional do divórcio no âmbito do Direito Sucessório. Entretanto, faz-se necessário, 
antes, analisar sucintamente a aplicação da referida emenda no Direito de Família, pois os 
efeitos de sua aplicação no Direito Sucessório dependem do modo pelo qual será empregada 
naquele ramo do Direito. 

  

1. O TRÂMITE LEGISLATIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010[1] 

Sobre o divórcio, o §6º, do artigo 226, da Constituição Federal de 1988 tinha originalmente a 
seguinte redação: 
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§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano 
nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. 

  

De acordo com a redação original da Carta Magna, para a realização do divórcio existiam dois 
requisitos alternativos: ou prévia separação de fato pelo período contínuo de, no mínimo, dois 
anos; ou prévia separação judicial por mais de um ano. O objetivo da imposição da prévia 
separação de fato ou judicial e de seus respectivos prazos era garantir que a ruptura 
matrimonial não fosse conseqüência de atitudes impensadas dos cônjuges, mas sim de uma 
decisão acertada e refletida. 

Por outro lado, tal imposição poderia infligir nos cônjuges um sofrimento desnecessário, uma 
vez que mantinha juridicamente unidas duas pessoas que não desejavam mais compartilhar 
uma vida em comum. Sendo assim, aqueles que, finalmente, decidiam se separar, após um 
continuado desgaste no relacionamento, não poderiam se desligar definitivamente do 
sofrimento, pois o Estado impunha a continuidade da relação matrimonial, postergando a dor 
de um casamento findo, mas ainda inconcluso juridicamente. 

A dissolução matrimonial não pode ser entendida como um mal à sociedade ou às famílias. 
Na verdade, a manutenção de um casamento falido, em que os cônjuges não mais comunguem 
de uma plena comunhão de vida, pode ser muito mais prejudicial, na medida em tolhe a 
liberdade e fere os direitos da personalidade dos envolvidos. 

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2010, p. 315), dificultar ou impedir as 
pessoas casadas de dissolver seu casamento repugna a dignidade humana. De acordo com os 
autores, "impor dificuldades nesse momento importaria em uma verdadeira degradação 
pessoal nas esferas psíquicas, moral intelectual e, por certo, física". 

Posicionando-se contra as exigências constitucionais originárias para o ajuizamento do 
divórcio, Paulo Luiz Netto Lôbo (2010, on line) pondera que "o fim do casamento não é fruto 
da irreflexão, mas epílogo do desgaste continuado ou do erro de escolha do cônjuge, de nada 
servindo prolongar esse sofrimento por imposição do Estado". O mesmo autor considera que a 
redação original da Constituição sobre o divórcio trazia os resquícios da interferência 
religiosa na vida privada brasileira (LÔBO, 2010, on line). Em suas palavras (LÔBO, 2010, 
on line): 

  

Na Colônia e no Império, a família era regida pelo direito canônico, que apenas admite a separação de corpos, 
sem dissolução do casamento. 

A República, que se pretendia laica, manteve a indissolubilidade do casamento e a separação de corpos canônica, 
dando-lhe o nome de desquite até 1977, quando foi rebatizada de separação judicial. Mas até mesmo os 
constituintes de 1988 não conseguiram extingui-la. 

  

Igualmente contrários ao caráter dualista do sistema de dissolução matrimonial, Cristiano 
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2010, p. 231) arrebatam: 
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Não há justificativa lógica em terminar e não dissolver um casamento. Escapa à razoabilidade e viola a própria 
operabilidade do sistema jurídico. 

Por isso, é fatal que se dispare contundente crítica ao sistema dualista, binário, de dissolução do casamento, em 
face de sua evidente inutilidade e por trazer consigo uma antítese: o separado judicialmente não é mais casado, 
todavia, ainda não pode casar novamente, pois permanece atrelado ao seu ex-cônjuge, com quem mantém 
vinculação jurídica. 

  

Tendo em vista que a exigência constitucional de um sistema duplo de dissolução da 
sociedade e do vínculo conjugal poderia ocasionar diversos percalços aos interessados, o 
Deputado Antônio Carlos Biscaia e outros, por sugestão do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família, propuseram uma emenda à Constituição. A referida proposta recebeu, na Câmara dos 
Deputados, o número 413/2005 (PEC nº 413/2005), tendo como proposta uma mudança ao 
§6º, do artigo 226, da Constituição, que passaria a ter o seguinte texto: "§6º. O casamento 
civil pode ser dissolvido pelo divórcio consensual ou litigiosos, na forma da lei". 

O objetivo da referida PEC era finalizar a exigência de prévia separação judicial ou separação 
de fato pelo período contínuo de dois anos para o ajuizamento do divórcio. Neste sentido, eis 
a justificativa da proposta de mudança constitucional (2010, on line): 

  

Não mais se justifica a sobrevivência da separação judicial, em que se converteu o antigo desquite. Criou-se, 
desde 1977, com o advento da legislação do divórcio, uma duplicidade artificial entre dissolução da sociedade 
conjugal e dissolução do casamento, como solução de compromisso entre divorcistas e antidivorcistas, o que não 
mais se sustenta. Impõe-se a unificação no divórcio de todas as hipóteses de separação dos cônjuges, sejam 
litigiosos ou consensuais. A submissão a dois processos judiciais (separação judicial e divórcio por conversão) 
resulta em acréscimos de despesas para o casal, além de prolongar sofrimentos evitáveis. 

Por outro lado, essa providência salutar, de acordo com valores da sociedade brasileira atual, evitará que a 
intimidade e a vida privada dos cônjuges e de suas famílias sejam revelados e trazidos ao espaço público dos 
tribunais, com todo o caudal de constrangimentos que provocam, contribuindo para o agravamento de suas crises 
e dificultando o entendimento necessário para a melhor solução dos problemas decorrentes da separação. 

  

Enviada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a PEC nº 413/2005 
recebeu como Relator o Deputado Nelson Trad, cujo parecer, opinando pela admissibilidade 
da proposta, foi aprovado por unanimidade. 

Depois disso, à PEC nº 413/2005, foram apensadas a PEC nº 22/1999 e a PEC nº 33/07, que 
tratavam da mesma matéria. 

A Câmara dos Deputados, durante a votação da PEC nº 413/2005, realizou uma alteração no 
texto original da proposta. Como sublinhado alhures, originariamente, a PEC propunha: "§ 6º 
O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio consensual ou litigioso, na forma da 
lei" (grifo nosso). Oportunamente, a redação foi modificada, suprimindo-se a expressão "na 
forma da lei". Sendo assim, o texto aprovado tinha a seguinte redação: "§ 6º O casamento 
civil pode ser dissolvido pelo divórcio". 

Depois de aprovada pela Câmara, no mês de junho de 2009, a PEC nº 413/2005 foi 
encaminhada ao Senado Federal, onde recebeu o número 28/2009. Em julho de 2010, a 
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proposta de ementa à Constituição foi aprovada e o §6º, do artigo 226, da Carta Magna tem, 
atualmente, a seguinte redação: "§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio". 

A análise do processo legislativo que resultou na Emenda constitucional número 66 é 
importante, a fim de se observar que a intenção do legislador constituinte derivado era, de 
fato, tornar o divórcio um procedimento o mais simples possível. Sendo assim, a emenda do 
divórcio pôs fim à necessidade de prévia separação judicial ou de fato pelo período de dois 
anos. Ainda, os efeitos na referida normas são imediatos, tendo em vista a supressão da 
expressão "na forma da lei". Desse modo, o texto constitucional alterado tem eficácia 
imediata e direta, sem a necessidade de lei infraconstitucional que o regulamente. 

  

2. BREVE ANÁLISE DOS EFEITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66 NO 
DIREITO DE FAMÍLIA 

A chamada emenda do divórcio tem levantado algumas discussões doutrinárias. A primeira 
delas consiste em saber se os dispositivos da legislação ordinária que tratam da separação 
judicial e da separação administrativa teriam sido revogados. A segunda refere-se à 
permanência ou não da discussão da culpa pelo fim do casamento. Embora fuja ao objetivo do 
presente artigo analisar os efeitos da referida mudança constitucional no Direito de Família, a 
resposta a tais questionamentos doutrinários são demasiadamente importantes e podem ter 
efeitos diretos no Direito Sucessório. 

  

2.1. O fim da separação judicial pela Emenda constitucional nº 66/2010 

Como dito, a Emenda constitucional nº 66 retirou a parte final da redação original do §6º, com 
fins de extinguir a separação judicial e retirar o prazo de dois anos para o ajuizamento do 
divórcio direto. Com isso, discute-se se as separações judicial e administrativa permaneceriam 
em vigor. A questão é colocada porque os dispositivos infraconstitucionais que regulavam tais 
modalidades de separação não foram expressamente revogados pela emenda do divórcio. 

De acordo com o entendimento doutrinário majoritário[2], a mudança constitucional retirou o 
fundamento de validade da separação judicial e administrativa, de modo que, atualmente, o 
único tipo de separação existente seria a mera separação de fato. A emenda constitucional 
nº66 teria ocasionado uma inconstitucionalidade superveniente das normas 
infraconstitucionais originárias[3]. 

Neste sentido, vale citar os ensinamentos de Paulo Lôbo (2010, on line): 

  

O argumento da minoria dos especialistas de sobrevida da separação, apesar da EC 66, merece respeito, mas não 
se sustenta. No essencial, dizem que a Constituição suprimiu os requisitos, mas não os revogou na legislação 
ordinária. 

Há grande consenso, no Brasil, sobre a força normativa própria da Constituição, que não depende do legislador 
ordinário para produzir seus efeitos. As normas constitucionais não são meramente programáticas, como antes se 
dizia. 
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É consensual, também, que a nova norma constitucional revoga a legislação ordinária anterior que seja com ela 
incompatível. A norma constitucional apenas precisa de lei para ser aplicável quando ela própria se limita "na 
forma da lei". 

Ora, o Código Civil de 2002 regulamentava precisamente os requisitos prévios da separação judicial e da 
separação de fato, que a redação anterior do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição estabelecia. 

Desaparecendo os requisitos, os dispositivos do Código que deles tratavam foram automaticamente revogados, 
permanecendo os que disciplinam o divórcio direto e seus efeitos. O entendimento de que permaneceriam 
importa tornar inócua a decisão do constituinte derivado e negar aplicabilidade à norma constitucional. 

  

O citado doutrinador (LÔBO, 2010, on line) considera que entender que a separação judicial 
permaneceria em vigor, porque a nova redação do § 6º do art. 226 da Constituição não teria 
excluído expressamente a aplicação dos dispositivos infraconstitucionais, seria desprezar as 
exigências de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica da norma. 

Paulo Luiz Netto Lôbo (2010, on line) conclui: 

  

Em razão da emenda constitucional, com o desaparecimento do divórcio por conversão, temos três tipos de 
divórcios: a) divórcio judicial litigioso; b) divórcio judicial consensual; c) divórcio extrajudicial consensual. Em 
todos os tipos, exige-se apenas a exibição da certidão de casamento e que as questões essenciais sejam definidas: 
guarda (preferencialmente compartilhada, por força da Lei 11.648, de 2008) e proteção dos filhos, sobrenome 
utilizado, alimentos e partilha dos bens. Permanece a regra do art. 1.581 que permite aos cônjuges deixar a 
partilha dos bens comuns, no divórcio judicial, para outra ocasião, sem prejuízo deste. 

  

Contrariando o entendimento doutrinário exposto, Regina Beatriz Tavares da Silva (2011, p. 
16) considera que a separação administrativa e a separação judicial, em todas as suas 
modalidades, permanecem em vigor. Para a autora, a emenda nº 66 teria retirado do 
ordenamento jurídico brasileiro apenas os requisitos objetivos do divórcio, ou seja, os prazos. 
Assim, não seria mais necessário aguardar o prazo de um ano para converter e separação 
judicial em divórcio; nem o prazo de dois anos para o ajuizamento do divórcio direto. Em 
suas palavras (SILVA, 2011, p. 16): 

  

Assim, o divórcio deixou de estar atrelado àquela natureza conversiva, tendo sido eliminados os requisitos 
objetivos da prévia separação judicial por um ano e os da separação de fato por dois anos. 

Mas deve ser observado que a EC n. 66/2010 estabelece que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio e não 
que deva ser desfeito somente por essa espécie dissolutória, mantendo-se, portanto, as demais espécies 
dissolutórias no ordenamento jurídico infraconstitucional. 

O sistema dissolutório da legislação ordinária está adaptado àquela mesma anterior de natureza conversiva. 

  

Para a mesma doutrinadora (SILVA, 2011, p. 82), a EC nº 66 entrou em vigor com eficácia 
imediata apenas para suprimir os requisitos temporais do divórcio, permanecendo em vigor as 
separações judicial e administrativa. 
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No âmbito da jurisprudência, a matéria permanece polêmica. Para os Tribunais de Justiça de 
São Paulo (2010, on line), do Distrito Federal (2010, on line) e de Minas Gerais (2010, on 
line), a emenda do divórcio tem aplicação imediata e revogou a separação judicial, a saber: 

  

Separação judicial. Pedido de conversão em divórcio. Emenda Constitucional n. 66/2010. Aplicação imediata 
e procedência do pedido. Determinação de regular andamento do feito em relação aos demais capítulos. 
Recurso provido.  (TJPS, 0357301-80.2010.8.26.0000 - Agravo de Instrumento / Dissolução, Relator(a): Caetano 
Lagrasta, Comarca: Bauru, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 10/11/2010, Data 
de registro: 16/11/2010, Outros números: 990.10.357301)  

  

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. 
PARTILHA DE BENS. MULTA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL SUPRIDA. LITIGÂNCIA DE 
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. FACE À NOVA REDAÇÃO DO §6º DO ARTIGO 226 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUPRIMIU-SE O REQUISITO DE PRÉVIA SEPARAÇÃO JUDICIAL 
POR MAIS DE UM ANO OU DE COMPROVADA SEPARAÇÃO DE FATO POR MAIS DE DOIS 
ANOS PARA A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. 2. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU 
É SUPRIDA PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DA 
DECISÃO QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE 
COMANDO JUDICIAL, EM HOMENAGEM AO QUE DETERMINA O ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. 3. O PATRIMÔNIO ADQUIRIDO A TÍTULO ONEROSO NA CONSTÂNCIA DO 
CASAMENTO, SENDO O REGIME ADOTADO O DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, DEVE SER 
PARTILHADO NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA CÔNJUGE. 4. 
CABE AOS POSSÍVEIS PROPRIETÁRIOS OU CO-PROPRIETÁRIOS, EM AÇÃO AUTÔNOMA, A 
BUSCA DE EVENTUAL DIREITO SOBRE OS BENS ORA PARTILHADOS, PORQUANTO 
EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADO QUE SE INCORPORARAM AO PATRIMÔNIO DO CASAL NA 
CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ADEMAIS, NÃO SE DISCUTE QUE O PRÓPRIO DIREITO DE POSSE, 
AINDA QUE O DOMÍNIO NÃO TENHA SIDO COMPROVADO, TEM VALOR ECONÔMICO E, 
PORTANTO, DEVE SER PARTILHADO ENTRE OS CÔNJUGES, RESPEITANDO-SE O REGIME POR 
ELES ADOTADO.5. COMO NÃO HÁ QUALQUER PROVA EM CONTRÁRIO, HÁ DE SE CONCLUIR 
QUE AS VERBAS ORIUNDAS DO FGTS JÁ FORAM USUFRUÍDAS PELO CASAL, EIS QUE 
RECEBIDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO, NÃO SENDO PASSÍVEIS, PORTANTO, DE 
PARTILHA, ATÉ MESMO PORQUE JÁ SE ESVAÍRAM. 6. AS QUESTÕES RELATIVAS À EVENTUAL 
COMPENSAÇÃO ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS ORIUNDOS DO PATRIMÔNIO COMUM SERÃO 
RESOLVIDAS APÓS A PARTILHA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 7. A SEPARAÇÃO 
JUDICIAL E A PARTILHA DOS BENS SÃO DE INTERESSE DE AMBAS AS PARTES, DE MODO QUE 
SE MOSTRA JUSTA A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 8. 
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 9. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. (Apelação 
Cível nº 0017344-31.2005.807.0007, Data de Julgamento: 30/03/2011, Órgão Julgador : 4ª Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do DF, Relator : CRUZ MACEDO, Disponibilização no DJ-e: 07/04/2011 Pág.: 114) 

  

Apelação Cível - Direito de Família - Separação Judicial Litigiosa - Conversão em Divórcio - Emenda 
Constitucional nº 66/2010 - Possibilidade - Regime de Comunhão Parcial - Artigos 1.658 e 1.659 do Código 
Civil - Bens Adquiridos Após a Separação de Fato - Incomunicabilidade - Litigância de Má-Fé - Não 
Configurada.- Embora permaneçam, ainda, no Código Civil, alguns dispositivos que tratam da separação judicial 
(artigos 1.571 e 1.578), a partir da edição da Emenda Constitucional nº 66/2010, não há mais a 
possibilidade de se buscar o fim da sociedade conjugal por meio deste instituto, mas, tão somente, a 
dissolução do casamento pelo divórcio.- Verificando que o bem objeto do litígio foi adquirido após a separação 
de fato do casal, e, considerando o disposto nos artigos 1.658 e 1.659 do Código Civil, que tratam do regime da 
comunhão parcial de bens, não há que se falar em partilha.- O abuso do direito de demandar resta configurado, 
apenas, quando patente a vontade de causar prejuízo à parte contrária. (TJMG, Apelação Cível nº 
1.0487.06.021825-1/001(1), Relator: Des.(a) DÁRCIO LOPARDI MENDES, Data do Julgamento: 20/01/2011, 
Data da Publicação: 07/02/2011) 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE SEPARAÇÃO 
JUDICIAL EM DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. NOVA ORDEM JURÍDICA. EMENDA 
CONSTITUCIONAL N.º 66. Após a Emenda Constitucional n.º 66 de 2010, a dissolução conjugal opera-se 
com o divórcio, sem que seja necessária a prévia separação judicial por mais de um ano ou a comprovada 
separação de fato por mais de dois anos. E inexistindo oposição dos cônjuges, cabível a conversação da ação 
de separação judicial em divórcio pelo magistrado, de forma a regularizar a situação perante a nova ordem 
constitucional, em nome da economia processual e instrumentalidade das formas. Recurso conhecido e não 
provido. (TJMG, Agravo de Instrumento nº 0489586-97.2010.8.13.0000, Relator: Des.(a) ALBERGARIA 
COSTA, Data do Julgamento: 13/01/2011, Data da Publicação: 08/02/2011) 

  

Entretanto, o mesmo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (2010, on line) entende que a 
separação judicial não teria sido revogada pela Emenda constitucional nº 66, cabendo às 
partes decidirem se querem extinguir, desde logo, o vínculo matrimonial, mediante o divórcio 
ou tão-somente por fim à sociedade conjugal, mediante a separação judicial[4]. Segue o 
julgado: 

                   

SEPARAÇÃO CONSENSUAL - AJUIZAMENTO ANTERIOR À EC 66/2010 - ADAPTAÇÃO DO PEDIDO 
À NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS - INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA AO CPC. A EC 66/2010 não revogou as disposições contidas na Lei 6.515/77 e aquelas do Código 
Civil, permitindo, apenas, às partes optarem pela forma de pôr fim à vida em comum, ou seja, o divórcio 
não está mais condicionado à comprovação de anterior separação de fato ou judicial. As disposições 
contidas no Código Civil e na Lei 6.515/77 continuam, no entanto, vigorando e tendo aplicabilidade. À luz 
do princípio da razoabilidade, da celeridade e da economia processuais, bem como da efetividade do processo, 
deve o Juiz, nos processos em andamento, proporcionar às partes a oportunidade de emendarem a inicial, 
adaptando-se o pedido ao novo comando constitucional - EC 66/2010 - sem que tal solução constitua ofensa ao 
art. 264 do CPC. (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0011.10.000370-3/001, Relator: Des.(a) WANDER 
MAROTTA, Data do Julgamento: 09/11/2010, Data da Publicação: 26/11/2010) 

  

Em sentido oposto, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (2010, on line), por sua vez, 
considera que se encontram plenamente em vigor os dispositivos do Código Civil que 
regulavam a separação judicial e o divórcio. Sendo assim, o divórcio continua devendo 
obediência aos dispositivos infraconstitucionais, in verbis: 

  

APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA. DIVÓRCIO DECRETADO. AUSÊNCIA DE 
PEDIDO PARA TANTO. NULIDADE POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. 
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO MAGISTRADO 
SENTENCIANTE NO SENTIDO DE REVOGAÇÃO DE ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL PELO ADVENTO 
DA EC 66/2010 (NOVA REDAÇÃO AO § 6º DO ART. 226 DA CF). PRESERVADA A VIGÊNCIA DA 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Fere as normas de direito processual (arts. 128 e 460 do CPC) a 
decisão que, de ofício, decreta o divórcio das partes, sem pedido neste sentido e sem que tenha sido oportunizado 
que os litigantes se manifestassem a respeito. Sentença caracteristicamente extra petita, e, por isso, nula. 2. São 
muito graves as conseqüências de tal proceder (especialmente em tema tão relevante, que, mais do que questões 
meramente patrimoniais, dispõe quanto ao próprio estado da pessoa), pois o divórcio rompe, em definitivo, o 
vínculo e direitos gerados pelo casamento - vale como exemplo, o tema dos alimentos, que, obtido o divórcio, 
não mais poderão ser postulados. 3. Em que pese a ausência de inconformidade de qualquer das partes, trata-se 
de nulidade absoluta, para a qual não há preclusão, podendo ser conhecida e decidida de ofício em qualquer 
tempo e grau de jurisdição. 4. A aprovação da Emenda Constitucional nº 66/2010, ao dar nova redação ao § 
6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, 
não enseja automática revogação da legislação infraconstitucional que disciplina a dissolução da sociedade 
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e do vínculo conjugal. Para que isso ocorra, indispensável seja modificado o Código Civil, que, por ora, 
preserva em pleno vigor os dispositivos atinentes à separação judicial e ao divórcio. Inteligência do art. 2º, § 
1º, da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657/42). Precedente deste colegiado no julgamento 
da AC nº 70039476221. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70040844375, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 
07/04/2011) 

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A INICIAL DA AÇÃO DE DIVÓRCIO 
CONSENSUAL, DETERMINANDO A SUA EMENDA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO, 
TRANSFORMANDO-A EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010. 
NOVA REDAÇÃO AO § 6º DO ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIGÊNCIA DA 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (ART. 1.580 DO CÓDIGO CIVIL). REQUISITOS 
PRESERVADOS, POR ORA. 1. A aprovação da Emenda Constitucional nº 66/2010, ao dar nova redação 
ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo 
divórcio, efetivamente suprimiu, do texto constitucional, o requisito de prévia separação judicial por mais 
de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. 2. Não houve, porém, 
automática revogação da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria. Para que isso ocorra, 
indispensável seja modificado o Código Civil, que, por ora, preserva em pleno vigor os dispositivos 
atinentes à separação judicial e ao divórcio. Inteligência do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil 
(Decreto-Lei nº 4.657/42). POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, NEGARAM PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70040086829, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 24/02/2011) 

  

Com a devida vênia, o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fere com a 
racionalidade da Emenda constitucional nº 66, pois não gera absolutamente nenhuma 
alteração ao sistema jurídico anterior, ou seja, a dissolução da sociedade e do vínculo conjugal 
permaneceria exatamente tal como era antes do advento da emenda do divórcio, o que não faz 
nenhum sentido jurídico. 

A solução da polêmica da permanência ou não das separações judicial ou administrativa 
aguarda pelas manifestações do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 

Faz-se necessário, contudo, ter em mente que a interpretação e a aplicação da emenda 
constitucional nº 66 devem levar em consideração o motivo para o qual foi criada, qual seja: a 
facilitação da extinção do casamento, dando liberdade aos interessados em por fim a um 
matrimônio falido se, assim, desejarem. Desse modo, mesmo que ainda não se tenha uma 
solução pacificada acerca da manutenção ou não das separações judicial e administrativa, não 
se pode deixar de considerar que não existem mais os prazos para o ajuizamento do divórcio. 

Conquanto se entenda pela permanência das separações judicial e administrativa, estas jamais 
poderão decorrer de uma imposição do Estado, mas apenas da vontade das partes (se é que 
existe algum interesse para o ajuizamento apenas da separação, quando as partes poderiam, 
desde logo, mover o divórcio). 

O princípio constitucional da liberdade no planejamento familiar constitui um direito 
fundamental e deve guiar a interpretação da emenda em comento. A liberdade matrimonial 
pressupõe o exercício da autodeterminação para o ato matrimonial e, também, para o fim do 
casamento. Portanto, às partes devem ser resguardado, desde logo, o direito ao divórcio. 

A interpretação que atende aos propósitos da própria EC nº 66 é aquela que considera que o 
divórcio pode ser realizado pelas partes interessadas, sem a necessidade de prévia separação 
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judicial ou do cumprimento do prazo de dois anos de separação de fato. Há de se entender o 
divórcio como um direito potestativo constitucionalmente consagrado, de modo que a parte 
interessada possa requerê-lo independentemente da apresentação de prazo ou de um motivo. 

Ante a mudança constitucional, hodiernamente, os requisitos do divórcio devem ser: estar 
casado e não querer permanecer nesta situação. Não deve haver nenhum requisito temporal 
para o ajuizamento do divórcio. Sendo assim, atualmente, é possível divorcia-se no dia 
seguinte ao da celebração do casamento. Com isso, garante-se a liberdade e a dignidade das 
pessoas, evitando a manutenção de vínculos matrimoniais meramente formais, sem os 
elementos afetivo e volitivo de comunhão de vida. 

  

2.2. A discussão da culpa pelo fim do casamento 

No sistema jurídico anterior à emenda constitucional nº 66, a culpa pelo fim do casamento só 
podia ser discutida na separação judicial doutrinariamente denominada de sanção ou 
separação culposa. O objetivo desse tipo de separação era penalizar o cônjuge que violou os 
deveres conjugais e, com isso, teria ocasionado a ruptura do casamento. As penalidades 
jurídicas impostas ao cônjuge culpado pela separação referem-se à natureza dos alimentos, à 
perda do direito ao uso do sobrenome do outro e à responsabilidade civil. 

No que concerne à dissolução da sociedade conjugal, ainda que não houvesse culpados ou que 
ambos os cônjuges fossem culpados pelo fim do casamento, o mais importante era o interesse 
manifestado judicialmente, através da ação de separação, em dissolver o matrimônio. Assim, 
o juiz não poderia se negar a decretar a separação judicial de um casal, alegando que não 
restou comprovada a culpa, pois evidenciava-se a insuportabilidade da vida em comum pelo 
próprio ajuizamento da ação de separação. 

Observe, então, que, no que diz respeito ao fim da sociedade conjugal, a discussão da culpa 
não reproduzia nenhum efeito prático. Por tal motivo, antes mesmo da emenda constitucional 
em comento, boa parte doutrina familiarista já defendia o fim da discussão da culpa pela 
derrocada do casamento. 

Certamente, os debates em torno da culpa pelo fracasso do casamento são extremamente 
desgastantes e tornam ainda pior o processo de finalização de um casamento. É também por 
este motivo que a doutrina familiarista defendia o fim da culpa[5]. Não se pode olvidar, 
entretanto, que as pessoas possuem autonomia para escolher os dramas pessoais pelos quais 
querem passar, ainda que isso redunde em mais sofrimento. 

Plausível constitui a crítica relativa ao imperativo de se discutir a culpa com vista a proferir 
uma sentença de dissolução conjugal. Realmente, tal mandamento não existe, sendo a mera 
manifestação de vontade, no sentido de desfazer o matrimônio, suficiente para a análise 
judicial. De fato, condicionar a ruptura conjugal à culpa, não atende a nenhum aspecto pratico 
(já que, ainda assim, o juiz pode decretar a separação) e só expõe, desnecessariamente, a 
intimidade do casal, trazendo ainda mais sofrimentos às partes. 

Com a entrada em vigor da EC nº 66, a doutrina familiarista divide-se em três entendimentos 
distintos. Para uma determinada corrente doutrinária[6], a emenda constitucional nº 66, por ter 
extinguindo a separação judicial, teria retirado o fundamento de validade sobre o qual se 
alicerçavam os dispositivos do Código Civil que regulavam todas as modalidades de 
separação, inclusive e principalmente, a separação judicial litigiosa sanção. Sendo assim, um 
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dos principais efeitos da Emenda do Divórcio seria a finalização da discussão acerca da culpa 
pelo fim da sociedade conjugal. Então, para esta primeira corrente, não há mais discussão da 
culpa e nem a aplicação das suas conseqüências jurídicas. Não se discutiria mais a culpa como 
pressuposto para os alimentos, nem para exclusão do nome matrimonial. A discussão da culpa 
só sobreviveria para ser feita em ação própria, com fins de responsabilidade civil. 

Uma segunda corrente doutrinária, cujo expoente é a Professora Doutora Regina Beatriz 
Tavares da Silva (2011), entende que a emenda constitucional nº 66 não teria revogado os 
dispositivos infraconstitucionais relativos à separação judicial e administrativa, que 
permaneciam inteiramente em vigor. A emenda teria apenas extinguido os requisitos objetivos 
do divórcio, ou seja, os prazos. Sendo assim, a separação judicial, em todas as suas 
modalidades, continuaria à disposição daqueles que desejarem utilizá-la. Então, para a 
doutrinadora, a discussão da culpa e todas as suas consequências jurídicas permaneceriam 
inteiramente em vigor. Para a mesma autora, a culpa e suas consequências, por uma questão 
de economia processual, podem ser discutidas dentro do próprio divórcio. Seguem suas 
palavras (SILVA, 2011, p. 82): 

  

Além de mantidas as espécies atuais, dentro da unidade e coerência do ordenamento jurídico, surgem três novas 
formas de dissolução conjugal: a) o divórcio ruptura, sem causa e sem prazo para sua obtenção, b) o divórcio 
culposo, fundado nas mesmas causas da separação judicial culposa e com as mesmas consequências previstas no 
Código Civil para essa espécie dissolutória, e c) o divórcio remédio com fulcro na mesma causa e consequências 
da separação judicial remédio. Dessa forma, satisfeita, em um só instituto, a finalidade de facilitação da quebra 
do vínculo conjugal, assim como o da proteção aos direitos fundamentais ou à personalidade dos divorciandos. 

  

Já de acordo com um terceiro entendimento, a discussão da culpa não acabou, mas apenas 
deverá ser feita em ação própria, não cabendo sua análise dentro do próprio divórcio. Neste 
sentido, leciona José Fernando Simão (2010, p. 14 e ss): 

  

A culpa acabou no Direito de Família? A delicada resposta depende do alcance da pergunta. A culpa acabou para 
fins de se impedir o fim do vínculo conjugal? A resposta é afirmativa. Acabou o afeto, acabou a comunhão de 
vidas, acabou o casamento. Após a mudança constitucional, não mais se poderá debater a culpa como forma de 
protelar a decisão que põe fim ao casamento. O divórcio será concedido e o processo não comportará debates em 
torno do motivo do fim do casamento. A culpa de um ou ambos os cônjuges para a dissolução do vínculo ou para 
o fim da comunhão de vidas passa a ser irrelevante. O debate em torno da culpa, que anteriormente impedia a 
extinção célere do vínculo e sujeitava, desnecessariamente, os cônjuges a uma dilação probatória das mais lentas 
e sofridas, acabou definitivamente. Isso significa que a culpa não mais poderá ser debatida nas ações de família? 
Não. (...) Sim, discuta-se a culpa, mas não mais entre cônjuges (presos por um vínculo indesejado) e sim em 
ações autônomas, entre ex-cônjuges. 

  

No que se refere à possibilidade de extinguir à sociedade conjugal, a discussão da culpa pelo 
fim do casamento, mesmo antes da emenda nº 66, parecia sem sentido. Ora, como dito, a falta 
de caracterização da culpa não impedia a extinção da sociedade conjugal, apenas sujeitava, 
sem necessidade, os cônjuges a um processo judicial lento e sofrido. Então, se antes existiam 
dúvida quanto à desnecessidade de caracterização da culpa para as separações judiciais, hoje, 
com a emenda do divórcio, não existem mais. Como dito, atualmente, o divórcio constitui um 
direito potestativo da parte interessada, que pode exercê-lo sem a apresentação de um motivo 
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e sem a imputação da culpa ao outro cônjuge. Neste sentido, é possível afirmar que, com a 
alteração constitucional em análise, a dissolução matrimonial prescinde da análise da culpa. 

Então, a culpa deve deixar de ser debatida nas ações de família? Bem, perquirir acerca da 
necessidade ou não de discussão da culpa e de suas consequências jurídicas foge ao objetivo 
do presente artigo. Mais do que uma apreciação jurídica, o assunto requer uma análise 
sociológica, pois perpassa, inevitavelmente, pelas questões de gênero. É que, ainda hoje, 
mesmo se promulgando a igualdade constitucional entre os gêneros, percebe-se uma evidente 
e intensa diferença social entre os homens e mulheres. Na imensa maioria dos casos, são as 
mulheres que mudam de nome ao casar; igualmente, na maioria das vezes, são as mulheres 
quem necessitam[7] e pedem os alimentos, quando do fim do casamento. Destarte, seriam as 
mulheres as mais atingidas pelos debates em torno da culpa. 

Perceba-se, então, que discutir a culpa e suas conseqüências requer uma complexidade que 
não pode ser trabalhada no presente ensaio. 

Já no âmbito da responsabilidade civil, admite-se a possibilidade de haver responsabilidade 
em decorrência das relações familiares, a depender do caso concreto. Existindo ato ilícito, 
deve haver responsabilidade civil. Neste caso, a forma pela qual a responsabilidade civil será 
discutida, se dentro da própria ação de divórcio ou em ação autônoma, o caso concreto é 
quem dirá. Aprioristicamente, não se pode excluir a possibilidade de discussão do ato ilícito 
dentro do próprio divórcio, até mesmo por uma questão de economia processual. Agora, se o 
fato concreto recomendar (caso uma das partes tenha pressa na dissolução matrimonial ou em 
caso de tumulto processual, por exemplo), por prudência, o juiz poderá determinar a 
separação das ações.   

  

3. OS EFEITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66 NO DIREITO 
SUCESSÓRIO 

A emenda constitucional nº 66 alterou a Constituição Federal 1988 com intuito de facilitar a 
dissolução matrimonial, tendo finalizado a necessidade de prévia separação judicial, 
administração ou de fato pelo período de dois anos contínuos. Com isso, o divórcio tornou-se 
um direito potestativo da parte que, atualmente, tem por requisitos apenas a existência de um 
casamento válido e a vontade de rompê-lo. 

Sendo assim, se antes a discussão da culpa já era dispensável, hoje, não restam mais dúvidas 
de que a dissolução do casamento prescinde, por completo, de tal debate. 

Tais alterações constitucionais além de efeitos nas relações de família também produzem 
efeitos no Direito Sucessório. É o que se passa a analisar. 

  

3.1. A capacidade sucessória do cônjuge supérstite 

Sobre os requisitos gerais para a legitimação sucessória do cônjuge, dispõe o artigo 1830, do 
Código Civil: 
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Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, 
não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de 
que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. 

  

De redação confusa, o dispositivo sempre foi alvo de críticas pela doutrina do Direito 
Sucessório. Em linhas gerais, pode-se apreender pela redação do citado artigo que, para ter 
capacidade sucessória, o cônjuge deve obedecer aos seguintes requisitos: 1º) não pode estar 
divorciado (com sentença transitada em julgado); 2º) não pode estar separado judicialmente 
(com sentença transitada em julgado, pois, do contrário, ter-se-ia uma separação de fato); e 3º) 
não pode estar separado de fato há mais de dois anos, salvo de provar, neste caso, que a 
separação ocorreu sem culpa sua. Cabe, aqui, acrescentar que o cônjuge separado 
extrajudicialmente (via escritura pública) também não terá legitimidade sucessória. 

Assim, mesmo culpado pela separação, se o cônjuge estivesse separado de fato por um 
período inferior a dois anos, teria capacidade sucessória. Por outro lado, se provasse que não 
teve culpa na separação, o cônjuge permaneceria com a qualidade de herdeiro, ainda que o 
lapso temporal da separação de fato ultrapassasse dois anos (o que poderia levar anos). 

O dispositivo sempre foi alvo de rigorosas críticas[8], porque reacendia a discussão da culpa, 
em um momento em que não era mais oportuno, tendo em vista que havia um cônjuge 
falecido e, portanto, sem condições de se defender. Questiona Maria Helena Diniz (2005, p. 
119): "como perquirir a causa daquela separação, provando inocência do viúvo, se o autor da 
herança não está mais presente para defender-se das acusações que lhe serão feitas"? 

Sobre a problemática redação do dispositivo legal em apreço, Maria Berenice Dias (2008, p. 
56) leciona: 

  

É um absurdo conservar o direito à concorrência sucessória e assim receber parte do quinhão hereditário. Basta 
figurar hipótese de os bens terem sido adquiridos depois da separação e também de os filhos terem nascido 
posteriormente. O ex-cônjuge receberia parte de tais bens ainda que em nada tivesse contribuído para sua 
aquisição. A única chance de afastar o direito do viúvo é o reconhecimento judicial da sua culpa pela ruptura da 
vida conjugal. Exclusivamente se for comprovado que foi ele o culpado pela separação é que perde a condição 
de herdeiro, e isso se a separação ocorreu há mais de dois anos antes da morte. Antes disso, herda sempre. 
Depois desse prazo, continua como herdeiro de provar que a convivência se tornou impossível sem culpa sua. 
Por incrível que pareça é isso que diz a lei (CC 1.830). O direito de herança do cônjuge sobrevivente subsiste: a) 
para os separados de fato há menos de dois anos; b) para os separados de fato há mais de dois anos, desde que 
não provada a culpa do cônjuge sobrevivente. 

  

Deixando de lado a questão da análise da culpa pela separação, o que se destaca no 
dispositivo legal em comento é a sujeição da legitimidade sucessória do cônjuge supérstite a 
um aspecto meramente temporal. A análise da culpa, aqui, não é o elemento mais importante, 
pois se o fosse, o cônjuge culpado pela separação perderia a capacidade sucessória, 
independentemente do tempo da separação de fato, o que não ocorre. Se encontrando 
separado de fato há menos de dois anos, o cônjuge culpado ainda assim possui legitimidade 
sucessória. 
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Destarte, a maior problemática decorrente do artigo 1.830 é a sujeição da capacidade 
sucessório do cônjuge sobrevivente a um aspecto temporal, qual seja, a não separação de fato 
por um período posterior a dois anos. Aqui reside o absurdo da regra jurídica. 

A inocência ou a culpa não deveria interessar, pois ao separado de fato, independentemente de 
qualquer fato objetivo ou subjetivo, não deveria ser dada a legitimidade sucessória. Mais 
absurda ainda é a situação de quem se encontra separado de fato há anos poder ter 
reconhecida sua capacidade sucessória, bastando, para isso, provar que não foi o culpado pelo 
fim matrimonial. Por este aspecto, neste trabalho, será dado tratamento secundário à discussão 
da culpa no âmbito sucessório. 

É interessante assinalar, neste contexto, que nas ordenações filipinas o cônjuge separado de 
fato não tinha legitimidade sucessória. Obviamente, em outros aspectos, a regra não mais 
atende aos presentes interesses sociais. De qualquer forma, é válida a transcrição do 
dispositivo (ORDENAÇÕES FILIPINAS, 2010, on line): 

  

Título XCIV 

Como o marido e mulher succedem hum a outro 

Fallecendo o homem casado abintestado, e não tendo parente até o décimo grão contado segundo o Direito Civil, 
que seus deva herdar, e ficando sua mulher viva, a qual juntamente com elle estava e vivia em casa teuda e 
manteúda, como mulher com seu marido, Ella será sua universal herdeira. 

E pela mesma maneira será o marido herdeiro da mulher, com que estava em casa manteúda, como marido com 
sua mulher, se ella primeiro falecer sem herdeiro até o dito décimo grão. E nestes casos terão fazer em taes bens 
os nossos almoxarifes. 

  

É sabido que o separado de fato pode constituir união estável, nos termos do artigo 1723, §2º, 
do Código Civil. Sendo assim, pelo dispositivo em comento, se o cônjuge não estiver 
separado de fato há mais de dois anos terá legitimidade sucessória e poder-se-ia ter a 
esdrúxula circunstância de um(a) companheiro(a) vir a concorrer com ex-cônjuge na herança 
do(a) companheiro(a) falecido(a). Comentando o artigo 1.830, Maria Helena Diniz (2005, p. 
119, 120) denuncia: 

  

(...) não está descartada a hipótese de um separado de fato vir a constituir, antes do lapso temporal de dois anos, 
uma união estável e com o seu óbito dar origem a um conflito sucessório, possibilitando, se amealhou bens 
durante o estado convivencial, a concorrência entre cônjuge e convivente com os descendentes do de cujus. 

  

Cabe ainda fazer uma análise relativa à isonomia entre as entidades familiares. É que, em 
relação à união estável, o companheiro sobrevivente só herdará se estiver efetivamente em 
estado de convivência quando da morte de seu parceiro. 

Quando o caput do artigo 226, da Constituição Federal dispõe que a "família, base da 
sociedade, tem especial proteção do Estado", não faz restrição a nenhum tipo de família. 
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Logo, todos os modelos familiares devem receber, por parte do Estado, a mesma proteção. 
Não deve se considerar que há hierarquia entre as entidades familiares; ao contrário, em 
atenção aos princípios constitucionais, especialmente o princípio da dignidade da pessoa 
humana, todos os tipos de família, não importando a sua origem, são merecedoras do mesmo 
respeito e proteção estatais[9]. 

Logo, se o companheiro supérstite, cuja união estável já tinha finalizado, não tem 
legitimidade sucessória atrelada a prazos, igual tratamento deve ser dado ao cônjuge separado 
de fato, ou melhor ao ex-cônjuge. Somente com este entendimento, poder-se-ia afastar a 
injusta circunstância de um ex-cônjuge concorrer com atual companheiro na sucessão de 
outrem. Tal sucessão, certamente, acarretaria séria dificuldade e problemas práticos, 
atrapalhado a partilha, inclusive, para os demais herdeiros. 

Assim, o lapso temporal de dois anos regulado pelo artigo 1.830, do Código Civil não possui 
sentido jurídico e merece todas as críticas cabíveis, por parte da doutrina. Francisco José 
Cahali (2007, p. 175), por exemplo, ainda sob égide do Código Civil 1916, já defendia que 
havia de se retirar do cônjuge o direito sucessório, em razão da separação de fato. Paulo 
Nader (2009, p. 141) também considera inconveniente o permissivo da herança entre os 
separados de fato. 

Comentando o artigo 1.830, Euclides de Oliveira (2005, p. 131 e 133) ensina: 

  

Teria sido melhor que o legislador afastasse o direito à sucessão tão-só pela comprovada separação de fato, em 
vista dos efeitos jurídicos da ruptura da vida em comum com relação ao término da sociedade conjugal e do 
próprio casamento. 

(...) 

Para evitar tamanha balbúrdia, com os lamentáveis reflexos que certamente ocorrerão na exegese doutrinária e 
em sede de jurisprudência, bastaria que o legislador simplesmente afastasse o direito à herança por parte do 
cônjuge que não tivesse convivendo com o outro à data do falecimento, sem necessidade de fixar tão longo 
prazo. 

  

A separação de fato, embora seja feita sem nenhuma formalidade, enseja praticamente todos 
os mesmos efeitos da dissolução formal da sociedade conjugal. Assim como ocorre com as 
separações judicial e administrativa, a separação de fato põe fim à sociedade conjugal, aos 
deveres matrimoniais e rescinde o regime de bens. Em relação a este último aspecto, se for 
amealhado algum patrimônio durante a separação de fato, este não será partilhado. Neste 
sentido, o Superior Tribunal de Justiça (2011, on line) já tem jurisprudência consolidada. 
Seguem alguns arestos recentes: 

  

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SUCESSÃO ABERTA 
QUANDO HAVIA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS BENS 
ADQUIRIDOS APÓS A RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. 1. O cônjuge que se encontra separado de fato 
não faz jus ao recebimento de quaisquer bens havidos pelo outro por herança transmitida após decisão liminar de 
separação de corpos. 2. Na data em que se concede a separação de corpos, desfazem-se os deveres conjugais, 
bem como o regime matrimonial de bens; e a essa data retroagem os efeitos da sentença de separação judicial ou 
divórcio. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1065209/SP, Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
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NORONHA, Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 08/06/2010, Data da 
Publicação/Fonte: DJe 16/06/2010, RSTJ vol. 220 p. 502) 

  

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INCLUSÃO DA ESPOSA 
DE HERDEIRO, NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, NA DEFESA DE SUA MEAÇÃO. SUCESSÃO ABERTA 
QUANDO HAVIA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS BENS 
ADQUIRIDOS APÓS A RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em regra, 
o recurso especial originário de decisão interlocutória proferida em inventário não pode ficar retido nos autos, 
uma vez que o procedimento se encerra sem que haja, propriamente, decisão final de mérito, o que 
impossibilitaria a reiteração futura das razões recursais. 2. Não faz jus à meação dos bens havidos pelo marido na 
qualidade de herdeiro do irmão, o cônjuge que encontrava-se separado de fato quando transmitida a herança. 3. 
Tal fato ocasionaria enriquecimento sem causa, porquanto o patrimônio foi adquirido individualmente, sem 
qualquer colaboração do cônjuge. 4.  A preservação do condomínio patrimonial entre cônjuges após a separação 
de fato é incompatível com orientação do novo Código Civil, que reconhece a união estável estabelecida nesse 
período, regulada pelo regime da comunhão parcial de bens (CC 1.725). 5. Assim, em regime de comunhão 
universal, a comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida comum, respeitado o direito de 
meação do patrimônio adquirido na constância da vida conjugal. 6. Recurso especial provido. (REsp 555771/SP, 
Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 
05/05/2009, Data da Publicação/Fonte: DJe 18/05/2009, REVFOR vol. 402 p. 443) 

  

Percebe-se que, enquanto vivos, os cônjuges não têm direito ao patrimônio constituído pelo 
outro após a separação de fato. Igual lógica deve ser aplicada em caso de morte. Estando 
separado de fato, o ex-cônjuge sobrevivente igualmente não deve ter direito ao patrimônio/ 
herança deixada pelo de cujus, mormente quando, na circunstância fática, tiver que concorrer 
com o companheiro do falecido. 

Por que, então, o sistema jurídico sujeitou à capacidade sucessória do cônjuge supérstite ao 
lapso temporal de dois anos? 

Vale lembrar que, antes da EC nº 66, o divórcio direto só era possível após dois anos de 
separação de fato. Então, é possível que o legislador ordinário tenha sujeitado a capacidade 
sucessória do cônjuge supérstite ao lapso temporal de dois anos em atenção à antiga regra 
constitucional. Assim, quem poderia ingressar com o divórcio direto, perderia a qualidade de 
herdeiro. 

Ocorre que, após a alteração constitucional, o divórcio deixou de se encontrar submetido a 
prazo. É praticamente consenso, mesmo para aqueles que advogam a favor da manutenção das 
separações judicial e administrativa, que, atualmente, o divórcio constitui um direito 
potestativo da parte, não estando sujeito a nenhum prazo. Como dito alhures, os requisitos do 
divórcio são: estar casado e querer por fim ao vínculo matrimonial. 

Há de se reconhecer os efeitos da emenda constitucional nº 66 em relação à capacidade 
sucessória do cônjuge supérstite. Se não existe mais a exigência constitucional de prévia 
separação de fato por dois anos contínuos para o divórcio direto, então não existem mais 
motivos para sujeitar a capacidade sucessória do cônjuge sobrevivente a este mesmo prazo. 
Atualmente, a mera separação de fato, independentemente de prazo, deve ser suficiente para 
exclusão da capacidade sucessória do cônjuge. 

Então, se o casamento já tinha acabado, com a possibilidade de ajuizamento, desde logo, do 
divórcio, não há sentido estender os efeitos desse matrimônio, a fim de conceder legitimidade 
sucessória ao cônjuge supérstite. Inexistente a vida em comum, deve haver exclusão da 
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vocação hereditária do cônjuge, que, na verdade, já era ex-cônjuge. De acordo com Maria 
Berenice Dias (2010, p. 70), "nada justifica persistir o direito à herança após a separação de 
fato, que termina com o casamento, suspende os deveres conjugais e rompe o regime de 
bens". 

Se, antes da emenda do divórcio, havia dúvidas quanto ao absurdo jurídico de sujeitar a 
capacidade sucessória do cônjuge, hoje, diante da alteração constitucional, tais dúvidas não 
devem remanescer. Findou-se a necessidade de prévia separação de fato por dois anos 
contínuos para o ajuizamento do divórcio e tal alteração tem efeito direto na sucessão do 
cônjuge, cuja capacidade sucessão não deve mais estar atrelada a prazos.  

  

3.2. A CAPACIDADE SUCESSÓRIA TESTAMENTÁRIA PASSIVA DO 
CONCUBINO 

O artigo 1.801, do Código Civil regula a capacidade testamentária passiva, ou seja, trata 
daqueles que podem herdar por testamento. O dispositivo trata da legitimidade sucessória do 
concubino, em seu inciso III, in verbis: 

  

Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários: 

(...) 

III - o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 
cinco anos; 

(...). 

  

Antes de tecer os devidos comentários, vale lembrar que concubino, de acordo com o artigo 
1.727[10] do diploma civil, é aquele que, impedido para o casamento, possui relações afetivas 
não eventuais com outrem. O separado de judicialmente ou de fato, apesar de impedido para o 
matrimônio, pode viver em união estável, de acordo com o artigo 1.723, §1º[11]. 

Observe-se que, como regra, a lei retira a capacidade sucessória do concubino. Lembre-se que 
o concubino também não pode ser donatário[12]. Então, para garantir a lógica do sistema 
jurídico, o concubino não pode ser donatário nem herdeiro testamentário. Obviamente, tal 
restrição não se aplica ao companheiro que poderá ser donatário e herdeiro testamentário. 
Então, até aqui está tudo correto. 

Porém, o mesmo dispositivo pronuncia que terá o concubino legitimidade testamentária, se o 
testador estiver separado de fato há mais de cinco anos e sem culpa dele. Aqui, o regramento 
legal é completamente impreciso e equivocado do ponto de vista terminológico. Ora, se o 
testador se encontra separado de fato, então aquele que, antes, era concubino passa a ostentar 
o status familiar de companheiro e, como tal, assume total capacidade testamentária passiva, 
mesmo porque a união estável constitui uma entidade familiar constitucionalmente 
consagrada. 
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Repita-se: aquele que se encontra separado de fato, independentemente do tempo de ruptura 
conjugal e de culpa, pode viver em união estável, encontrando-se, assim, devidamente 
amparado pela constituição. 

Para ajudar na interpretação da regra em comento, é interessante fazer um comparativo entre o 
testamento e a doação, porque ambos constituem contratos gratuitos. A única diferença é que 
o testamento compõe um contrato gratuito post mortem, ou seja, seus efeitos decorrem da 
morte do testador. Logo, assim como o companheiro pode ser donatário, também poderá 
herdar por testamento; de outro lado, assim como o concubino não poderá ser donatário, 
também não poderá herdar por testamento. A mera separação de fato, independentemente de 
prazo ou qualquer outro elemento subjetivo ou objeto, é o suficiente para demarcar a nítida 
diferença entre os institutos da união estável e do concubinato. Neste sentido, cabe trazer à 
colação um julgado do Superior Tribunal de Justiça (2010, on line): 

  

DIREITO CIVIL. DOAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DA COMPANHEIRA POR HOMEM 
CASADO, JÁ SEPARADO DE FATO. DISTINÇÃO ENTRE CONCUBINA E COMPANHEIRA. As doações 
feitas por homem casado à sua companheira, após a separação de fato de sua esposa, são válidas, porque, nesse 
momento, o concubinato anterior dá lugar à união estável; a contrario sensu, as doações feitas antes disso são 
nulas. Recurso Especial de Marília Soares de Oliveira conhecido em parte e, nessa parte, provido; recurso 
especial de Françoise Pauline Portalier Tersiguel não conhecido. (REsp 408296/RJ, Relator(a): Ministro ARI 
PARGENDLER, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 18/06/2009, Data da 
Publicação/Fonte, DJe 24/06/2009) 

  

Conseqüentemente, quem não possui capacidade testamentária passiva e nem pode ser 
donatário é a pessoa do concubino, ou seja, aquele que mantém relações afetivas não 
eventuais com pessoa casada, do ponto de vista formal e fático. O companheiro, por outro 
lado, possui total legitimidade para herdar por testamento e para ser donatário, 
independentemente do tempo em que seu parceiro se encontra separado de fato e de culpa 
pela ruptura. Esta deve ser a interpretação que guarda consistência com o artigo 1.723 e, 
principalmente, com a Constituição Federal de 1988. 

Quais seriam, então, os efeitos da emenda constitucional nº 66 na situação posta? A emenda 
apenas esclarece ainda mais aquilo que já era de uma nítida clarividência. Se não existe mais 
nenhum tipo de prazo para o ajuizamento do divórcio e se houve mitigação da culpa pelo fim 
do casamento, mais do que nunca o artigo 1.801, III, requer uma interpretação conforme a 
Constituição. Para que fique incontroverso: depois da separação de fato, independentemente 
de prazo ou discussão de culpa pelo fim do matrimônio, aquele que, antes, era concubino 
passa a ser companheiro e, como tal, recebe proteção constitucional e pode herdar por 
testamento.  

  

CONCLUSÃO 

A emenda constitucional nº 66 representa um grande avanço ao sistema jurídico brasileiro, 
pois colocou um fim ao antigo sistema dual de dissolução da sociedade e do vínculo 
conjugais. Atualmente, para concluir um casamento não são mais necessárias as prévias 
separações judicial, administrativa ou de fato pelo período de, no mínimo, dois anos contínuo. 
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Além de gerar importantes efeitos no Direito de Família, a chamada emenda do divórcio 
também traz conseqüências para o direito sucessório, no que concerne à capacidade sucessória 
do cônjuge e realça o alcance da ilegitimidade sucessória do concubino. 

O artigo 1.830 do Código Civil condiciona a legitimidade sucessória do cônjuge sobrevivente 
a não separação de fato, pelo período de dois anos. Tal regra guardava relação com o prazo de 
separação de fato, originalmente exigido pela Constituição, para o ajuizamento do divórcio 
direto. Entretanto, com a alteração constitucional, provocada pela EC nº 66, o divórcio deixou 
de se encontrar submetido a prazo, motivo pelo qual não existem mais motivos para sujeitar a 
capacidade sucessória do cônjuge sobrevivente a este mesmo prazo. Atualmente, a mera 
separação de fato, independentemente de prazo, deve ser suficiente para exclusão da 
capacidade sucessória do cônjuge. 

Já no que concerne à capacidade testamentária passiva do concubino, a referida emenda 
também projeta seus efeitos jurídicos. O artigo 1.801 do Código Civil nega legitimidade 
sucessória ao concubino do testador casado e em seguida, acrescenta, que ele poderia herdar 
se o de cujus estivesse separação de fato, há mais de cinco anos, sem culpa dele. Cabe 
esclarecer que, se o testador já estava separado de fato, aquele que, antes, era concubino passa 
a ser companheiro. Então, se o absurdo da regra já era nítido, com a emenda constitucional nº 
66 fica ainda mais evidente. É que agora, a mera separação de fato, independentemente de 
prazo, já pressupõe a falência matrimonial e enseja, desde logo, se as partes desejarem, o 
ajuizamento do divórcio. Assim, depois da separação de fato, independentemente de prazo ou 
discussão de culpa pelo fim do matrimônio, aquele que, antes, era concubino passa a ser 
companheiro e, como tal, recebe proteção constitucional e pode herdar por testamento.  

Por fim, vale registrar a importância da Emenda Constitucional nº 66 para consagração dos 
princípios constitucionais da liberdade e da afetividade. Diferentemente do que se pode 
imaginar, a facilitação da dissolução matrimonial não enfraquece o casamento, ao contrário o 
fortalece, pois se manterão casados apenas aqueles que efetivamente desejarem compartilhar 
de uma vida em comum. 
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[1] Todas as informações sobre o andamento da Proposta de Emenda à Constituição em 
análise foram retiradas do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Disponíveis em: ; . Acesso em: 05 abr. 2011. 

[2] Neste sentido, vide as seguintes obras de Maria Berenice Dias (2010) e de Pablo Stolze 
Gagliano em co-autoria com Rodolfo Pamplona Filho (2010). Em comentários à proposta de 
emenda à constituição, que resultou na EC nº66, Rogério José Ferraz Donnini (2010, p. 323) 
entende que tal reforma constitucional suprimiria as separações judicial e administrativa do 
ordenamento jurídico pátrio. 

[3] De acordo com o ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Gomes de 
Barros (1995, p. 42), "o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente ocorre, quando uma 
reforma constitucional insere no Direito Positivo, preceitos incompatíveis com norma contida 
em lei federal já existente. Quando isto ocorre, a lei velha é derrogada". 

[4] No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a matéria também é polêmica. Neste sentido, ver 
apelações cíveis de nº: 0025473-29.2009.8.19.0208 e 0020719-41.2009.8.19.0209. 

[5] Neste sentido, vide as obras de Silvana Maria Carbonera (2008) e Paulo Lôbo (2009). 

[6] Com este entendimento estão os seguintes doutrinadores: Pablo Stolze e Galiano e 
Rodolfo Pamplona Filho (2010); Maria Berenice Dias (2010); e Paulo Luiz Netto Lôbo 
(2010). 

[7] Estudos sociológicos demonstram a desigualdade econômica entre homens e mulheres. As 
chamadas "carreiras femininas" (de professora, enfermeira, secretária etc.) são mal 
remuneradas diante das "carreiras masculinas". Mesmo quando homens e mulheres ocupam o 
mesmo cargo, os estudos também apontam um desnível salarial entre os sexos. Essa é a uma 
realidade social, certamente, não desejada nem provocada pelas mulheres. Séculos de 
dominação masculina em detrimento da mulher, fruto de uma sociedade patriarcal e machista, 
podem ajudar a explicar tal contexto. Sobre o assunto, vide estudo encomendado pelo Banco 
Mundial, com organizador por Maria Valéria Junho Pena e Jacqueline Pitanguy (2003).   

[8] O doutrinador Silvo de Salvo Venosa era um dos autores que criticava o dispositivo em 
comento (2005, p. 147). 

[9] Vide artigo intitulado "Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus 
clausus", cuja autoria é de Paulo Luiz Netto Lôbo (2005, on line). 

[10] Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, 
constituem concubinato. 

[11] Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família. 

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se 
aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 
judicialmente. 
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[12] Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro 
cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade 
conjugal. 
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PRÊMIO INNOVARE: UMA EXPERIÊNCIA CRIATIVA NO 
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INNOVARE AWARD: A CREATIVE EXPERIENCE IN COMBATING VIOLENCE 

AGAINST WOMEN 
 
 
 

Daniela Silva Fontoura de Barcellos 
Tania Regina Silva Reckziegel 

 

RESUMO 
O presente trabalho reflete sobre o combate à violência contra a mulher a partir de sua 
representatividade nas premiações das práticas inovadoras da justiça brasileira. Para isso, 
parte-se do acervo do Instituto Innovare desde sua criação, em 2004, até o ano de 2010, data 
da última premiação. A partir deste banco de dados, realiza-se uma tipologia das práticas 
promotoras da melhoria da justiça brasileira, categorizando-as em cinco tipos. Em seguida, 
quantificam-se as temáticas incidentes a fim de visualizar a representatividade das práticas de 
combate à violência doméstica neste contexto. Num segundo momento, analisa-se o disposto 
na Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, e seus reflexos no combate à violência doméstica, 
para, finalmente, realizar um estudo de caso a respeito da implantação do Núcleo de Defesa 
dos Direitos da Mulher em Situação de Violência (NUDEM). Vencedora do prêmio Innovare 
2006, o NUDEM promove o atendimento especializado e de forma apartada a casos de 
violência contra mulheres em situação de vulnerabilidade. Com esta reflexão, pretende-se 
contribuir para as análises sobre o reconhecimento de direitos e sua efetividade, especialmente 
no que diz respeito ao combate contra a violência doméstica contra a mulher. 
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; PRÁTICAS JURÍDICAS 
INOVADORAS; LEI MARIA DA PENHA; PRÊMIO INNOVARE. 
 
ABSTRACT 
This paper reflects on combating violence against women from its representation in the 
awards of the innovative practices of the Brazilian justice. For this, we start from the 
collection of the Institute Innovare since its inception in 2004 until the year 2010, date of last 
award. From this database, we make a typology of practices which promote the improvement 
of the Brazilian justice system, categorizing them into five types. Then, to quantify the issues 
incident to view the representativeness of practices to combat domestic violence in this 
context. Secondly, we analyze the provisions of Law Maria da Penha, Law 11.340/2006, and 
their reflections on combating domestic violence, to finally make a case study regarding the 
establishment of the Center for Defense of Women's Rights Violence in Emergencies 
(NUDEM). Award-winning Innovare 2006, NUDEM promotes specialized and so alienated 
the cases of violence against women in situations of vulnerability. With this in mind, we 
intend to contribute to the analysis on the recognition of rights and their effectiveness, 
especially with regard to combating domestic violence against women. 
KEYWORDS: DOMESTIC VIOLENCE; INNOVATOR LEGAL PRACTICES; 
INNOVARE AWARD; MARIA DA PENHA LAW. 
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INTRODUÇÃO 

  

  

Na busca pela melhoria da qualidade da justiça brasileira, a promulgação de leis 
reconhecendo novos sujeitos de direito é tão importante quanto a garantia de sua efetividade. 
Do mesmo modo, todas as tentativas de promover o acesso à justica e a educação para a 
cidadania, mormente reformas e alterantivas para a melhoria de eficiêcia e celeridade da 
prestação jurisdicional, devem ser divulgadas e reconhecidas para a apliação do alcance dos 
direitos positivados. Neste contexo, insere-se a Lei Maria da Penha - Lei 11.340, de 7 de 
agosto de 2006 - destinada ao combate da  violência doméstica contra a mulher e a necessária 
aferição de seus reflexos sobre a unidade familiar na sociedade brasileira contemporânea. 

  

De outra parte, cabe incentivar ações para difundir as boas práticas que visam à efetivação das 
garantias constitucionais e da legislação protetiva de direitos que contribuem como auxiliares 
ao desafodo do Poder Judiciário, como  vem fazendo o Instituto Innovare, que desde 2004 
premia anualmente propostas e inovações neste âmbito. 

  

A fim de analisar as práticas tidas como inovadoras e promotoras da melhoria da qualidade do 
Judiciário, na primeira parte deste artigo, apresenta-se o Prêmio Innovare, destacando sua 
concepção, objetivos e critérios de avaliação. Além disso, são categorizadas as práticas 
premiadas pelo Instituto, agrupando-as em cinco tipos: gestão da informação, inclusão social, 
educação para a cidadania, acesso à justiça e combate à violência doméstica. A partir desta 
sistematização desde sua origem, se procura identificar a representatividade do combate 
contra violência da mulher neste contexto. 

  

Na segunda parte, analisa-se a Lei Maria da Penha como um marco no combate à violência 
doméstica. Também se analisa sua efetividade, tendo como estudo de caso uma das práticas 
vencedoras do prêmio Innovare que tratam do tema. Trata-se da implantação pela Defensoria 
do Estado de Minas Gerais do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de 
Violência - NUDEM, prática tendente ao desafogo do Judiciário e à melhoria das condições 
da prestação da jurisdição, especialmente à população carente. 

  

  

I - O Prêmio Innovare e a tipologia das práticas judiciais inovadoras  
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O Prêmio Innovare surgiu em 2004, a partir da iniciativa de órgãos governamentais e não 
governamentais que aderiram à iniciativa. Atualmente, são parceiros do Prêmio as seguintes 
instituições: Ministério da Justiça, através de sua Secretaria de Reforma do Judiciário, 
Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (CONAMP), Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP), 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e Organizações Globo. 

  

As premiações são concedidas anualmente com base nos critérios de eficiência, celeridade, 
qualidade, criatividade, praticidade, ineditismo, exportabilidade, satisfação do usuário, 
alcance social e abrangência territorial. Atualmente, podem concorrer ao Prêmio Innovare os 
magistrados, membros do Ministério Público estadual e federal, defensores públicos e 
advogados públicos e privados, nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria 
Pública e Advocacia. Como se pode perceber o Prêmio Innovare conta com a adesão dos 
principais sujeitos atuantes no Judiciário e, por isso, pode-se dizer que as práticas premiadas 
são representativas do que se entende por mais inovador e efetivo na busca pela melhoria da 
justiça brasileira. 

Partindo deste pressuposto, a análise consistiu em tabular as práticas vencedoras de 2004 a 
2010. Em sua primeira edição, em 2004, o Prêmio Innovare teve como objetivo identificar as 
soluções ligadas à gestão do Poder Judiciário. O número de inscrições recebidas - 
quatrocentas - surpreendeu a organização do projeto ainda mais tendo em conta que as 
práticas concorrentes deveriam ser exclusivamente oriundas do Poder Judiciário. 

  

Em 2005, a segunda edição ampliou seu escopo, incluindo além das práticas do Poder 
Judiciário, as do Ministério Público. A terceira edição de 2006, como as anteriores, não teve 
temática específica e ampliou a participação das práticas incluindo também as da Defensoria 
Pública. 

  

Em 2007, a quarta edição do Prêmio propôs a inserção de uma temática para as práticas, 
sendo escolhida a "Pacificação social e a segurança pública", contando com 182 inscrições. O 
tema de 2008, quinta edição do Prêmio Innovare, foi "Justiça para todos: democratização do 
acesso à justiça e meios alternativos para resolução dos conflitos", contando com 188 
inscrições. A sexta edição de 2009 abordou "A justiça rápida e eficaz" e apresentou o recorde 
de inscrições: quinhentas e cinco. Em 2010, a sétima edição com o tema "Desburocratização 
da Justiça e Acesso do Preso à Justiça" contou com trezentas e quarenta e cinco inscrições. 
Dentre elas, mereceu menção honrosa a prática "Desburocratizando a Justiça para a mulher 
em situação de violência". A oitava edição, ainda em andamento tem como o tema "Justiça e 
inclusão social e combate ao crime organizado"[1]. 

  

As premiações do Innovare de 2004 até 2010 foram sistematizadas e tipificadas, desprezando-
se as menções honrosas, o que resultou no quadro n. 1, abaixo apresentado. 
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Quadro n.º 1.: Premiação Innovare 2004-2010 

(inserir o quadro n. 1 aqui) 

  

A seguir, a partir das práticas vencedoras de 2004 a 2010, foi procedida à categorização das 
mesmas em cinco tipos: gestão da informação, inclusão social, educação para a cidadania, 
acesso à justiça e combate à violência doméstica. 

Na categoria "Gestão da Informação" foram consideradas tanto as práticas de inclusão do 
processo eletrônico, como as melhorias de fluxo no interior dos cartórios, envolvendo ou não 
a informática. Na categoria "Inclusão Social" foram agrupadas as práticas de inserção social 
de ex-detentos, crianças e adolescentes infratores, pessoas com transtornos mentais bem como 
o acesso a medicamentos, moradias e documentos. Já o tipo "Educação para a Cidadania" 
abrangeu as práticas de educação para a cidadania, incluindo o combate à corrupção e a 
formação de agentes multiplicadores do direito, especialmente para colaborar na solução de 
conflitos. Sob o título "Acesso à Justiça" foram incluídas as práticas de propagação da 
conciliação judicial, dos juizados especiais, inclusive itinerantes, a demanda judicial e sua 
respectiva execução de forma coletiva, bem como o acesso a produção de provas periciais 
para os demandantes com assistência judiciária gratuita. Por fim, a categoria "Combate à 
Violência Doméstica", incluindo práticas de criação de postos de atendimento a essas vítimas 
bem como um centro de atendimento à mulher em situação de violência. 

A partir dessa categorização, os dados mostram que há uma predominância dos temas ligados 
ao acesso à justiça, com 29% das premiações, seguida da "Inclusão Social" e da "Gestão da 
Informação", respectivamente com 26% e 23% das premiações. Um pouco abaixo, com 17%, 
estão as práticas de "Educação para a Cidadania". A categoria com menor representatividade 
é a relativa ao combate à violência doméstica, com apenas 6%, a despeito da temática da sexta 
edição ter sido a "Pacificação Social e a Segurança Pública". Os resultados tiveram a 
representação gráfica descrita na figura nº1 infra. 

 (inserir a figura n. 1 aqui) 

  

II - A LEI MARIA DA PENHA E SEUS REFELXOS NO COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA A MULHER 

  

  

Verdadeiro libelo contra a violência doméstica que ainda hoje afronta aos direitos humanos no 
Brasil, a denominada Lei Maria da Penha teve inspiração na trajetória de dor, falta de 
suficiente amparo legal e desídia oficial sofrida pela farmacêutica Maria da Penha Maia 
Fernandes. 
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Em 29 de maio de 1983, seu marido (professor universitário e economista), tentou matá-la 
simulando um assalto acertando-a com um tiro de espingarda e deixando-a paraplégica. Ainda 
não satisfeito, atentou outra vez contra sua vida, mediante a tentativa de eletrocutá-la no 
banho por meio de uma descarga elétrica. Diante de tamanhos atos de violência, a denúncia só 
foi oferecida em setembro de 1984. O trâmite do processo demorou sete anos, tendo como 
resultado a condenação do réu, em 1991, a oito anos de prisão. O mesmo recorreu em 
liberdade e, no ano seguinte, teve seu julgamento anulado. 

  

Novamente levado a julgamento em 1996, foi-lhe imposta pena de dez anos e seis meses. 
Outra vez recorreu em liberdade e só dezenove anos depois dos crimes, em 2002, foi preso, 
cumpriu apenas dois anos de prisão, sendo a seguir libertado. 

  

Durante todo este período e daí em diante, Maria da Penha, revelou-se uma mulher-símbolo 
de militância ativa na luta em defesa da mulher vítima de violência. Atualmente é 
coordenadora de estudos, pesquisas e publicações da Associação de Parentes e Amigos de 
Vítimas de Violência - APAVV, no Ceará, onde luta ainda hoje pela proteção e justiça eficaz 
para outras mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Sua luta a partir de sua 
história de vida, acabou resultando da edição da Lei 11.340/206, conhecida como Lei Maria 
da Penha. A seguir, traçaremos os objetivos desta lei (A), para, em seguida analisarmos seu 
papel no combate à violência doméstica (B) para, finalmente, realiza o estudo de caso a partir 
do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência (NUDEM), vencedor 
do Prêmio Innovare em 2006 (C). 

  

  

•A.   Objetivos da Lei n. 11.340/06, Lei Maria da Penha        

  

  

A Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, tem como objetivo precípuo dar concretude à 
Constituição Federal, em seu art. 226, verbis: "A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado", complementado pelo compromisso do Estado Brasileiro expresso no § 
8º: "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações". 

  

Seus principais mecanismos destinam-se a coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, como se vê em seu art. 5º, que define violência doméstica contra a mulher: "qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial." Os incisos do art. 5º identificam o âmbito de 
abrangência da violência doméstica, no interior da unidade doméstica, no âmbito da família, e 
em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de orientação sexual. 
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Já o art. 7º da referida lei, elenca as formas sob as quais essa violência se apresenta, a saber: 

  

  

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 
manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 
uso de força, que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, 
que a impeça de usar de qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, 
ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades; V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

  

  

Maria Berenice Dias[1] realça desde logo não haver necessidade de que as partes envolvidas 
sejam marido e mulher, podendo ocorrer na união estável, entre namorados que não coabitam, 
entre pessoas já separadas, bem como se estende a todas as relações familiares que inclui pais, 
filhos, irmãos e irmãs, tios, primos, todos potencialmente sujeitos ativos da relação. 
Exemplifica com a situação da empregada doméstica, que, como prestadora de serviços a uma 
família, está sujeita à violência doméstica, figurando assim, tanto o patrão como a patroa 
como agentes passivos da infração, bem assim como os conflitos entre mãe e filhas e os 
desentendimentos entre parceiras que mantém relação homoafetiva, respondem pela prática de 
violência de âmbito familiar. 

  

O sujeito passivo sempre deverá ser uma mulher[2], pois a lei garante mecanismos de 
proteção para mães, filhas, netas, esposas, companheiras e amantes, avós, sogras, conceito em 
que se encontram as lésbicas, os transgêneros, as transexuais e as travestis, que tenham 
identidade com o sexo feminino. 
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Existe apenas uma possibilidade de o sujeito passivo não ser uma mulher: o ato de violência 
que causar lesão corporal e for praticado contra pessoa portadora de deficiência, não importa 
o gênero, a pena será aumentada[3]. Aqui, cabe ressaltar que esta agravante deveria ter sido 
incluída no Código Penal, no art. 61, para todos os crimes cometidos contra portadores de 
deficiência e não apenas nos casos de lesão corporal causada por violência doméstica. 

  

A Lei 11.340 foi detalhada ao descrever formas de violência contra a mulher tendo o 
legislador usado a expressão "entre outras" para possibilitar o reconhecimento de outras ações 
que configurem este tipo de violência. 

  

  

B. A Lei Maria da Penha e o combate à violência doméstica 

  

  

A história de Maria da Penha chegou ao conhecimento do Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional (CEJIL) e do Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos 
da Mulher (CLADEM), que formalizaram denúncia contra o agressor. A Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) as 
agressões contra sua vida - crimes de violência doméstica - foram reconhecidas oficialmente 
pela primeira vez na história em nível internacional. 

  

Disso resultou a condenação internacional do Brasil em 2001. O relatório da OEA impôs o 
pagamento de indenização no valor de 20 mil dólares em favor de Maria da Penha, 
responsabilizando o Estado Brasileiro por negligência e omissão em relação à violência 
doméstica e recomendou a adoção de medidas para combater o problema, como "simplificar 
os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual[4]." 

  

Assim, através da pressão infligida pela OEA, o Brasil finalmente cumpriu as convenções e 
tratados internacionais do qual era signatário criando o projeto da Lei Maria da Penha que 
expressa na ementa seu compromisso de honrar tratados e convenções internacionais firmados 
pelo país, e resultou na Lei n. 11.340 sancionada pelo Presidente da República em agosto de 
2006. 

  

A prática premiada em 2006 pelo Instituto Innovare tendo como objeto o combate à violência 
praticada contra a mulher no âmbito familiar, com foco na Lei Maria da Penha, traz à lume a 
afirmativa de que 
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a crise que vem minando a concepção patriarcal e milenarmente cristalizada do masculino 
aportou no Judiciário. A irreversível conscientização da sociedade, porém, vem rompendo o 
silêncio que por séculos ocultou a discrepância entre um Judiciário hermético e estacionário e 
o sentimento de justiça latente. Novos episódios, revelados pela imprensa, tornam visível a 
separação entre uma sociedade cidadã e vigilante e as decisões de juízes apegados ao 
princípio da igualdade formal.[5] 

  

  

De toda parte surgem mostras de uma realidade aviltante vivida pelas mulheres. A 
Organização das Nações Unidas (ONU) possui dados que apontam a violência doméstica 
como a principal causa de lesões no mundo em mulheres com idade entre 15 e 44 anos. A 
pesquisa "Primavera já partiu", do Movimento Nacional de Direitos Humanos, revela que 
66,3% dos acusados de homicídios de mulheres no Brasil são seus parceiros. Uma síntese dos 
resultados do Censo de 2000 mostra um quadro, por todas as razões lamentável, de que no 
Brasil a cada quinze segundos uma mulher é espancada, totalizando 5 mil espancamentos a 
cada dia, e que 13% mulheres são abusadas e estupradas pelos próprios maridos ou 
companheiros.[6] 

  

Em abril de 2003, pelo Decreto nº 4.685, foi criada a Secretaria de Reforma do Judiciário - 
SRJ - do Ministério da Justiça, tendo como função a contribuição para o aperfeiçoamento das 
instituições da Justiça, o acesso universal e democrático de todos os cidadãos a uma prestação 
jurisdicional mais rápida e eficiente. 

  

Como meio de atuar diretamente na execução de políticas públicas destinadas a promover a 
democratização do acesso à Justiça no Brasil e efetivação de direitos, foi criado, pela Lei nº 
11.530, de 24 de agosto de 2007, o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania - 
Pronasci, que reúne ações de prevenção, controle e repressão da violência, com foco de 
atuação nas raízes socioculturais do crime, dentre as quais avulta a efetivação da Lei Maria da 
Penha. 

  

Por isso, são muito bem-vindas e merecem apreço, destaque e premiação, as iniciativas 
criando práticas orientadas para a erradicação da violência contra a mulher no Brasil, como é 
o caso do NUDEM, criado pela Defensoria Pública estadual em parceria com a União, o 
Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte, com vistas a promover o 
atendimento especializado e de forma apartada dos casos de violência a mulheres em situação 
de vulnerável, para garantia do acesso de cidadãs carentes à justiça. 
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C. Estudo de caso: Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência 
(NUDEM), vencedor do Prêmio Innovare de 2006[7] 

  

  

O NUDEM surgiu a partir da experiência da DPMG junto a Delegacia Especializada de 
Crimes Contra a Mulher de Belo Horizonte. O alto índice de violência contra a mulher, 
constatado por estatísticas da Delegacia aliado aos altos índices de atendimentos a mulheres 
feitos pela Defensoria Pública, na maioria assistência jurídica envolvendo a área de Direito de 
Família e mulheres vítimas de violência nas suas mais variadas formas, motivou a união de 
esforços para modificar a situação. 

  

A Defensoria Pública de Minas Gerais, assumindo sua parcela de contribuição no combate à 
violação dos direitos da cidadã, criou o NUDEM, para garantir o atendimento mais rápido e 
efetivo às mulheres carentes vítimas de violência, especialmente a doméstica, com resguardo 
do direito constitucional à privacidade. 

  

O NUDEM conta com uma equipe multidisciplinar composta pelos setores jurídico, 
psicológico e serviço social, conforme a necessidade de cada caso e, como Defensoria 
Especializada, passou a integrar a rede de serviços destinados às mulheres vítimas de 
violência, desenvolvendo, ainda, campanhas educativas de modo a conscientizar o público 
alvo na luta para possibilitar que a mulher seja protagonista de seus direitos. 

  

Pelo atendimento individualizado das vítimas, mulheres carentes que sofrem violência 
doméstica, foi constatado o receio e vergonha de concretizarem a denúncia, por dependerem 
economicamente do agressor, por desconhecerem seus direitos e por medo de represálias 
porque, na maioria dos casos, após a denúncia, devem voltar a viver sob o mesmo teto do 
agressor. 

  

O NUDEM, por seus serviços e ações que oferecem às mulheres os meios necessários para 
saírem da situação de violência em que vivem, passou a integrar a rede de serviços de apoio à 
mulher vítima de violência (Rede de Atenção à Violência), caracterizando-se como referência 
de atendimento jurídico junto à Rede de Atenção à Violência do Município de Belo 
Horizonte. 

  

Para viabilizar este núcleo especializado foi necessário firmar convênios com parceiros e a 
DPMG, com a União (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres), com o Estado de 
Minas Gerais, bem como com o Município de Belo Horizonte. Todas estas parcerias foram 
imprescindíveis para a estruturação, bem como para a disponibilização de materiais e 
contratação de mão-de-obra especializada. 
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A DPMG também formalizou convênio com o Sistema Nacional de Emprego (SINE) para 
encaminhar mulheres ao mercado de trabalho, tarefa que não alcançou 100% de êxito dado a 
problemas detectados como baixa escolaridade e falta de experiência constada pela CTPS das 
candidatas, muitas incapazes de pagar transporte para frequentar curso profissionalizante. 
Apesar das dificuldades, o setor psicossocial, por amostragem, constatou em abril de 2006 
que 80% das assistidas manifestaram satisfação quanto ao atendimento. 

  

O NUDEM/BH goza do status de prática fixa na defesa dos direitos à defesa da mulher e de 
sua unidade familiar contra a violência doméstica e pratica várias ações que compreendem 
encaminhamentos para órgãos de atendimento à mulher, como abrigos, saúde em geral, 
creches e conselhos tutelares, cartórios, delegacia de mulheres e Instituto Médico Legal. 

  

Todavia, a iniciativa inovadora em 2006 permanece tristemente atual. Apesar de prevista na 
Lei Complementar Estadual 102 de 2008, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
ainda não realizou a implantação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher em nenhuma comarca: 

  

  

"...em Belo Horizonte, as demandas criminais envolvendo a Lei Maria da Penha estão sendo 
solucionadas pela 13ª e 14ª Varas Criminais e, as demandas de família, em uma das Varas de 
Família para a Capital.(...) A implantação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher facilitará a aplicação das medidas e, consequentemente, reduzirá os riscos da 
vítima".[8] 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Para que haja a melhoria do panorama nacional no que diz respeito ao combate à violência 
doméstica contra a mulher, muito há que ser feito. O primeiro passo já foi dado, com a edição 
da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006. Mas além disso, é preciso uma profunda 
compreensão do fenômeno através de estudos de gênero que privilegiem a construção 
sociocultural e política da desigualdade entre homens e mulheres, além do incentivo de 
políticas públicas que construam uma concepção transformadora dessas diferenças e 
desigualdades. 
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Neste sentido, a premiação concedida pelo Instituto Innovare desde 2004, é uma ação 
merecedora de aplauso. Através da tipificação das práticas premiadas realizada neste estudo 
percebe-se a predominância das iniciativas referentes ao acesso à justiça, com 29% das 
incidências. De outra banca, a melhoria da prestação jurisdicional em relação à violência 
contra a mulher está em último lugar, representando somente 6% das incidências. 

  

Por isso, muito há que se fazer para pôr em prática o objetivo último da Lei Maria da Penha. 
Um dos exemplos do que pode ser feito, foi idealizado no Núcleo de Defesa dos Direitos da 
Mulher em situação de violência - NUDEM, Prêmio Innovare em 2006. O objetivo desta 
prática, apresentada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, é manter a efetiva busca pela 
melhoria da justiça brasileira indispensável à obtenção da cidadania plena e afirmação dos 
direitos humanos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. De lamentar, 
portanto, que o Estado de Minas Gerais, por seu Tribunal de Justiça, ainda não tenha 
impementado a instalação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
fundamental para eliminar a violência infelizmente presente no dia-a-dia dos lares do nosso 
país. 
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RECONFIGURAÇÕES FAMILIARES: A FAMÍLIA AFETIVA 
 

FAMILY RECONFIGURATION AND THE AFFECTION FAMILY 
 
 
 

Leonora Roizen Albek Oliven 
 

RESUMO 
Este trabalho parte da reflexão sobre a possibilidade de coexistência pacífica da autonomia da 
vontade e o ativismo estatal em sede de Direito de Família.. Na intenção de estudar esta 
possibilidade, buscou-se traçar um histórico sobre o direito de família no Brasil e principais 
institutos referenciados em especial ao casamento e sua dissolução; ao divórcio, com a 
abordagem da EC 66/2010. A partir da vigência da PEC do Divórcio, surgem discussões 
sobre a manutenção ou extirpação de determinados institutos jurídicos, como a separação 
jurídica e a permanência do conceito de termino da sociedade conjugal. Também se promoveu 
o estudo sobre as reconfigurações e novas composições familiares, sempre referenciadas á 
constitucionalização do Direito Civil, à autonomia privada e intervenção estatal no âmbito das 
famílias.  
PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIAS; DIVORCIO; INTERVENÇÃO; AUTONOMIA; 
RECONFIGURAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
This paper makes a reflection on the possibility of a peaceful coexistence of will 
independentness and the state activism in Family Law. In order to study this possibility, it 
searched to delineate a story about family law in Brazil and its main institutes referred in 
particular to marriage and its dissolution, divorce, with the advent of the EC 66/2010. From 
the validity of the Divorce PEC, discussions arise about the maintenance or extirpation of 
certain legal institutions, such as separating legal residence and the concept of termination of 
the conjugal partnership. It also promoted the study on the reconfiguration and new family 
compositions, always references to the constitutionalization of Civil Law, to the private 
autonomy and state intervention in the context of families. 
KEYWORDS: FAMILIES, DIVORCE, INTERVENTION, AUTONOMY; 
RECONFIGURATION. 
 
 

Introdução 

  

As famílias brasileiras não são sempre as formadas pelo casamento ou por um único núcleo 
familiar. O direito reconhece diversas formas de constituição – e de reconstituição – dos 
grupos familiares e a possibilidade de coexistência de dois núcleos fundamentais e 
estruturantes da personalidade do sujeito. Muitas vezes, há a inserção de outros personagens 
nestes núcleos, como novos parceiros e irmãos. Estes dramas familiares se apresentam não 
apenas em casos de separação de casais, mas também em relações não institucionalizadas, as 
quais encontraram resistência ao seu reconhecimento como unidade familiar. 
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A problemática do trabalho foi então construída sobre a hipótese de que se faz necessária uma 
redução da intervenção estatal na caracterização e reconhecimento das diversas modalidades 
de construção de grupos familiares para atribuição de proteção. 

A compreensão da dinâmica jurídica e afetiva das famílias em litígio pelo profissional do 
direito poderá oportunizar uma maior e melhor compreensão de se atribuir total proteção à 
todas as formas de entidades familiares,  oferecendo novos caminhos às partes. Por esta via, 
acredita-se permitir a coexistência entre a autonomia da vontade do particular e a atuação do 
estado nas relações familiares,  garantindo o desenvolvimento e a proteção da personalidade 
humana. 

Uma vez que é delegado ao Poder Judiciário importante papel na contenção de manifestações 
familiares que extrapolem o ordenamento jurídico, o trabalho tem como objetivo fornecer aos 
operadores do direito conhecimento e digressões necessárias a garantir o alargamento 
conceitual do instituto família. Esta compreensão permitirá a efetivação da proteção às 
relações familiares e em especial da criança e do adolescente, seres em desenvolvimento a 
merecerem a proteção integral necessária à formação íntegra do ser humano. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o funcionamento de institutos jurídicos referidos ao 
direito de família e voltados à proteção da dignidade da pessoa humana no que se refere à 
possibilidade de constituição de seu grupo familiar. 

Neste diapasão, e para sistematizar a investigação, se fez necessária a construção de um 
conjunto de base teórica que as legitime como conhecimento científico. Este é um trabalho de 
pesquisa aplicada, pois tem como finalidade a construção de um conhecimento a ser utilizado 
pelos profissionais do Direito na prática jurídica familiar. Sob o prisma da abordagem, o 
método é qualitativo, com análise e raciocínio indutivo dos institutos jurídicos e as novas 
famílias. O método de procedimento técnico utilizado é a pesquisa bibliográfica. 

No primeiro ponto será apresentado o contexto em que se forma e insere a família no Brasil. 
Inicialmente, será abordada a sua histórica jurídica, com origem nitidamente católica, só 
reconhecida quando advinda do casamento entre cristãos, e as posteriores modificações. Em 
um primeiro momento, através da legitimação de famílias acatólicas; posteriormente, com a 
introdução do casamento civil, demonstrando a importância deste instituto como forma única 
a legalizar a família e sua prole. A evolução nas relações familiares, com as modificações de 
papéis antes atribuídos aos homens e mulheres na realização da sociedade conjugal, e o 
reconhecimento de que a família se funda no afeto, conduzindo ao permissivo constitucional 
de dissolução do vínculo conjugal através do divórcio, permite inferir que a proteção estatal é 
concedida à família, não ao casamento. A família, em especial após a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, assume faces múltiplas, considerando as diversas 
possibilidades de ajustes e de representações. Nelas estão inseridas as famílias matrimoniais, 
constituídas pelo casamento; as famílias advindas da união estável; esta compreendida como a 
união pública e duradoura com o objetivo de constituir família, desde que entre um homem e 
uma mulher; as famílias mosaico ou pluriparentais, reconstituídas de forma a originar novos 
grupos familiares; as monoparentais, compostas por um dos genitores e sua prole; a 
anaparental, sem vínculo de parentesco mas calcada no afeto entre o grupo, e ainda as uniões 
homoafetivas existentes entre pessoas do mesmo sexo, ainda sem a chancela estatal, mas de 
forma incipiente aceita como entidade familiar pela doutrina e jurisprudência, que reconhece 
no afeto a base familiar. 
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1. O CASAMENTO E A LEGITIMAÇÃO DA FAMÍLIA BRASILEIRA 

Para que se possa abordar a inovação advinda da EC nº 66/2010 – Emenda Constitucional do 
Divórcio – e as controvérsias dela advindas, mister abordar o fim do casamento e da 
sociedade conjugal. Para tanto, inicialmente se faz um estudo acerca das configurações da 
família brasileira, contextualizando a sua formação e evolução, em especial no que se refere à 
legislação sobre a matéria. Esta pesquisa não pretende analisar a legislação portuguesa, mas 
necessita de uma breve digressão sobre a mesma para que se possa compreender a formação 
da família brasileira, a qual sofre transformações significativas a partir de 1808, com a 
chegada da Corte Portuguesa no Brasil. 

Quando do Descobrimento do Brasil, estava vigente em Portugal as “Ordenações 
Afonsinas[1]”, com forte influência do Direito Canônico[2] (CASTRO, 2006, p.276). No que 
se refere ao direito de família, a legislação previa os institutos da meação patrimonial, ou seja, 
do estado de comunhão de bens, e de “cabeça do casal”, este outorgado ao marido, conferindo 
amplos poderes de decisão sobre o destino dos membros da família, o qual só era transferido à 
mulher apenas na hipótese de falecimento daquele, quando deveria entregar a herança aos 
herdeiros[3]. 

Em 1506 inicia-se a reforma das Ordenações Afonsinas, com a publicação em 1521 das 
Ordenações Manuelinas, a qual fortalece o poder real e limita as liberdades pessoais do povo 
português, sem que haja modificações significativas no Direito de Família. 

Os colonizadores, homens que inicialmente deixavam as suas famílias em Portugal para 
desbravar o Novo Mundo, formavam uma estranha comunidade. Alguns poucos e ricos 
nobres, muitos aventureiros, padres jesuítas, ladrões e degradados. Na Ilha de Vera Cruz se 
assentavam e até mesmo constituíam famílias – de fato, mas não de direito, pois estavam 
vigentes as Ordenações, impedindo a institucionalização destas configurações familiares, já 
que permitidas apenas a caracterização de entidade familiar através de casamentos entre 
católicos. 

Em 1578, com a morte de D.Sebastião, ascende ao trono o Rei de Espanha, Filipe 
II[4]. Fazendo valer o seu direito de sucessão, promove a União Ibérica, prometendo aos 
portugueses a manutenção do idioma português e da legislação portuguesa. No entanto, inicia 
reforma nesta legislação, dando origem às Ordenações Filipinas, instituindo a pena de morte 
para a mulher que cometesse adultério, a punição ao concubinato (PEREIRA, 2005, p.533) e 
sanções às “barreganices” (LARA, 1999, p.133-4), com pena de degredo para o Brasil 
imposta aos clérigos que mantivessem barregãs[5]. As Ordenações Filipinas vigeram no 
Brasil, na totalidade, até a Independência em 1822, com a introdução lenta e gradual de 
esparsas leis próprias. 

Posteriormente, a transferência da capital da Colônia de Salvador para o Rio de Janeiro 
introduz os costumes europeus e avanços econômicos. A abertura dos portos e algumas 
criações como: a Imprensa Oficial, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico e a Fábrica de 
Pólvora, dão novos rumos à cidade, o que se fortalece em 1815, com a transformação do 
Brasil de Colônia a Reino Unido. 

No Brasil Colônia, a família ficava adstrita às relações internas entre os seus próprios 
membros, em especial nas varandas localizadas nos fundos das casas. Jurandir Freire Costa 
reconhece que o espaço dos homens era totalmente diverso do espaço das mulheres e crianças, 
tanto geográfico como social, sendo delegado às mulheres um “lugar em que se acha tão 
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isolada do mundo como se encontrasse nas profundezas de uma floresta” (COSTA, 1979, 
p.80). 

O autor acima identifica na família colonial, antes carente de um sentimento de intimidade 
entre pais e filhos, uma passagem para valoração do convívio íntimo e afetivo, passando a se 
preocupar com o desenvolvimento da prole e a valorar o amor como a “energia moral 
responsável pela coesão familiar” (idem, ibidem, p.87). 

Esta família colonial brasileira, eminentemente patriarcal e escravocrata, é pouco afeita à 
convivência doméstica familiar como instrumento de desenvolvimento de afeto, como 
atualmente se propõe, mas sim como instrumento de unidade política e econômica. Na 
realidade, a família, fonte de unidade de produção, era afastada do convívio paterno. O pai era 
o detentor do poder e da direção do grupo, mas não desfrutava de relações íntimas com a 
prole, o que se refletia até mesmo na arquitetura e decoração colonial: espartana, com móveis 
toscos e desprovidos de enfeites, pouco convidativa a momentos de intimidade. Uma vez que 
aos homens eram reservadas as ruas, nelas se realizavam os negócios e os relacionamentos 
políticos, com uma dimensão e linguagem próprias que excluíam de seu cotidiano o núcleo 
familiar. 

Os escravos eram os responsáveis pelas atividades domésticas e até mesmo pela (pouca) 
higiene, alimentação e amamentação dos filhos. Havia uma dependência significativa do 
funcionamento das casas para com o trabalho escravo. Na mesma época, eminentemente 
patriarcal, o comportamento das famílias acontecia de forma que todos, familiares e escravos, 
dependiam do pai, do “Senhor do Castelo”, afastando qualquer possibilidade de acolhimento 
no núcleo familiar. Sempre cercada por “estranhos” indispensáveis à consecução das 
atividades domésticas, havia uma pulverização nas relações afetivas e sociais. 

A mulher vivia à margem, não apenas dos direitos civis. Na realidade era organizadora do lar 
e a ela era negado o convívio com terceiros, sendo regularmente confinada ao isolamento em 
nome da moral vigente, que impunha o seu afastamento de estranhos. Ao mesmo tempo, à 
mulher era delegada a função econômica da casa. Zelando e organizando o patrimônio 
doméstico e até mesmo exercendo as funções de médico, sacerdote e professor (COSTA, 
1979, p.103). A direção executiva do lar lhe era atribuída, mas ainda assim através de 
submissão às necessidades do marido A vida doméstica se dava quase que na totalidade 
dentro da casa e o que não era produzido em seu interior geralmente à sua porta se oferecia. 
Este hábito provocava um isolamento da mulher – e da família – do mundo externo. Roberto 
da Matta aponta que para as mulheres era então reservado o interior da casa, o “centro das 
rotinas familiares” (DA MATTA, 1991, p.51) e não afeita aos estranhos. Neste local se 
produziam os utensílios domésticos e se realizavam as tarefas cotidianas e as refeições 
familiares. 

Com a chegada da Dinastia de Bragança em 1808 e a urbanização da Colônia, impõe-se uma 
sociabilidade até então desconhecida pelas famílias brasileiras. O modo de vida europeu 
demandava por festas e recepções para “nivelar” as famílias brasileiras com a elite e nobreza 
européia. As residências se enfeitam. Tapetes e cortinas adornam os lares. A indumentária 
feminina passa por modificações, tornando as mulheres mais “coquetes” do que antes. Isto 
porque as novas alianças sociais passaram a ser realizadas através dos casamentos, fazendo 
com que os arranjos paternos deixassem de ser suficientes, abrindo espaço para a boa 
aparência e até mesmo para certo traquejo social, este mitigado pelo recato que se esperava 
das moças educadas. 
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Em uma sociedade eminentemente patriarcal, machista e católica, a figura feminina, em que 
pese a sua real importância dentro do contexto interno familiar, era relegada, como 
apresentado por Costa (1979, p.103) e Da Matta (1991, p.51),  à varanda e à cozinha. A 
ausência ou mitigação de direitos era evidente: para a mulher “(...) o teu desejo será o do teu 
marido e ele te dominará” (GÊNESIS, capítulo 3, versículo 16). 

Outro ponto significativo a atingir as mudanças sociais adveio do saneamento público, o qual 
se iniciou também com a chegada da Família Real no Rio de Janeiro, passando a se tornar 
importante questão referente à saúde e higiene. No início do século XIX, os dejetos eram 
lançados no meio das ruas ou acondicionados em tinas nas casas e à noite levados pelos 
escravos[6] às valas e sumidouros. Segundo a CEDAE (Companhia de Águas e Esgotos), 
apenas em 1857 foi realizado contrato para esgotamento sanitário na cidade do Rio de Janeiro. 

Nesta época de franco desenvolvimento do Brasil Colônia, a família brasileira só era 
reconhecida e protegida pelo Estado se formava através do casamento. Não sendo admitida 
nenhuma configuração diversa para reconhecimento institucional. Estavam vigentes os 
princípios do Direito Canônico, como a indissolubilidade do vínculo matrimonial, admitindo-
se hipóteses de nulidade do mesmo, os impedimentos matrimoniais, a forma de celebração do 
casamento e sua publicidade, normas havidas do Concílio de Trento[7], recepcionadas por 
Portugal e aplicadas no Brasil. 

Após o Ato de Independência houve uma demanda por modificações na legislação sob o 
argumento de que um país independente não deveria se submeter às leis alienígenas. A 
libertação da Metrópole impunha um ordenamento jurídico próprio. 

No que se refere às famílias, até o ano de1861, aúnica forma de legitimar e de reconhecer um 
grupo como entidade familiar - e sua prole - advinha do casamento religioso. Como este só 
poderia ser realizado pela Igreja Católica, ou seja, apenas entre católicos, havia um não 
reconhecimento e desamparo estatal às famílias acatólicas e mistas. Estas eram reais, 
existentes e vagavam como fantasmas em indefinição jurídica a impedir a sua caracterização 
como entidade reconhecida civilmente. Assim, para regularizar a situação jurídica das 
mulheres e da prole, surgem a Lei nº 1.144 de 11 de setembro de 1861 e o regulamento nº 
3.069 de 17 de abril de 1863 para regulamentar o casamento leigo para os acatólicos. 

A implicação de impedimentos de casamentos acatólicos influía sensivelmente no destino dos 
filhos: não eram reconhecidos como legítimos, mas bastardos, não sendo sequer possível o 
registro de seu nascimento, pois este era efetuado no “Registro do Vigário”, livro tombo 
existente nas paróquias católicas onde eram realizados os assentamentos de casamentos e 
nascimentos de católicos e ainda demarcações de terras. Esta mesma legislação de 1861 
instituiu os assentos de óbitos e de registro civil dos nascidos de casamentos mistos ou não 
católicos. 

No entanto, ainda que houvesse impedimento à legalização das relações maritais entre não 
católicos, havia um reconhecimento social de identificação destes grupos como entidades 
familiares, mesmo não amparadas pelo Estado. Isso não significa dizer que a ausência do 
reconhecimento do grupo como entidade familiar pelo Estado implicasse na inexistência de 
famílias constituídas de fato. No entanto, estas relações eram tratadas de forma 
preconceituosa e lhes eram vedados determinados direitos. 

Como se verifica, a realidade fática era diversa da jurídica. Ao permitir a legitimação de 
casamentos entre não católicos, há modificação na sociedade brasileira, passando a 
reconhecer as relações familiares já existentes, mas até então sem respaldo jurídico. A força e 
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influência da religião e da moral católicas não se reduzem com o autorizativo, pois são fortes 
em demasia na formação dos costumes da família brasileira. 

Para Junia Ferreira Furtado, o amor do século XVIII compreendia as esferas do amor divino e 
do amor profano. Amor divino e ao Divino, idealizado pela Igreja Católica como o amor 
perfeito, relegando ao profano o amor entre os homens, “aquele que une filhos a pais, os 
homens à pátria, e também os homens às mulheres” (FURTADO, 2003, p.115). No Brasil de 
então, o casamento prescindia de amor ou de quereres pessoais, sendo “assuntos de família e 
visavam às construções de alianças que promovessem social e economicamente os 
envolvidos” (idem, ibidem), o “casamento de razão” (idem, ibidem), visando o fortalecimento 
de relações sociais e econômicas. Na metade do século XIX houve a consolidação da família 
patriarcal nas Minas Gerais, sendo impossível a manutenção de laços afetivos com as escravas 
por serem “sensuais e licenciosas” (idem, ibidem, p.267). 

Em 1890, com o nítido objetivo de fortalecer o Estado laico[8] no Brasil, foi editado o 
Decreto Lei nº 181 de 24 de janeiro de 1890, de iniciativa de Ruy Barbosa, instituindo e 
secularizando o casamento civil. Para o jurista, “o Estado garante direitos, a Igreja determina 
crenças” (BARBOSA, 1872, p.92). A separação Estado-Igreja seria necessária para 
individualizar e garantir as atribuições e esferas de atuação de cada uma das instituições, 
colocando fim ao monopólio dos clérigos. Estes tinham à disposição diversos instrumentos de 
dominação e de controle da população: nascimento (registro civil), vida (casamento e 
juramento católico para exercício de cargos públicos) e morte (secularização de cemitérios). 
Defendendo o casamento como forma de constituição da família, base da sociedade, afirma 
Ruy Barbosa que “o casamento é um direito civil e tem efeitos civis: estabeleça-se o 
casamento do estado, o casamento civil (...)” (idem, ibidem). 

Com a Proclamação da República, mais do que nunca urgia a concretização de um Código 
Civil Brasileiro[9]. Em apenas seis meses, Clóvis Beviláqua apresentou o Projeto, que só foi 
votado após 16 anos, sendo exaustivamente checado por Ruy Barbosa, em especial no que se 
referia ao uso do vernáculo. Em 1916, o Projeto se transforma na Lei n° 3.071 de 1° de 
janeiro de 1916, vigendo de janeiro 1917[10] a janeiro de 2003. 

O Código Civil de 1916 refletiu a época em que foi elaborado: o final do século XIX. Com 
forte tom patrimonial e resquícios da sociedade rural, a qual já estava decadente, mas ainda 
mantinha um determinado poderio econômico. O Código trata a propriedade como valor 
necessário da realização da pessoa humana e a mulher como relativamente incapaz, sem o 
poder de gerencia integral de sua vida, sua pessoa, filhos ou bens. 

O casamento civil continua então a ser a única forma suficiente a criar e a legitimar a família 
e os filhos. Apenas a prole advinda do matrimônio era considerada como de justas núpcias, 
daí decorrendo direitos e deveres mútuos. Não havia o reconhecimento jurídico de família em 
relações concubinárias, mesmo no denominado concubinato puro, este considerado como o 
existente entre pessoas sem impedimentos matrimoniais. A prole advinda de casamento 
realizado apenas no religioso também não era reconhecida. Tal fato perdurou até a 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 1937, quando se admitiu a 
possibilidade de se atribuir efeitos civis ao casamento religioso, como até hoje é possível. 

O tratamento então dado aos filhos havidos fora do casamento era extremamente 
preconceituoso. Considerados como filhos ilegítimos, não podiam ser reconhecidos pela 
genitora legalmente casada sem que isto implicasse na presunção de paternidade do 
marido[11]. Na verdade, a desigualdade no tratamento dos filhos imperava, em especial em 
nome da proteção ao patrimônio familiar, havendo diferenças significativas no Direito 
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Sucessório de filhos havidos por adoção, não encarados como filhos de forma igualitária, mas 
como uma classe híbrida e diferenciada, recolhendo a metade do quinhão recolhido pelos 
filhos legítimos ou legitimados, conforme o § 1o  do Art. 1.605 do Código Civil de 01 de 
janeiro de 1916, revogado pela Lei n° 6.515 de 26 de dezembro de 1977[12]. Nesta divisão, 
estavam incluídos os filhos biológicos havidos ou reconhecidos pelo casamento, segundo o 
artigo 337 deste mesmo código. 

A única forma de dissolução do vínculo matrimonial então prevista advinha do óbito de um 
dos cônjuges, o que impedia a reconfiguração familiar sem morte. O regime matrimonial 
legal, ou seja, no silêncio da manifestação de vontade das partes, era o da comunhão universal 
de bens onde, ao menos em regra, eram previstas exceções. Neste regime de bens há uma 
fusão das massas patrimoniais dos nubentes, tornando-as uma só a ser administrada pelo 
marido, que detinha extenso rol de direitos, enquanto para a mulher havia apenas deveres. Tal 
teratologia só foi modificada em 1962 através do Estatuto da Mulher Casada, vigente a partir 
da Lei n° 4.121 de 27 de agosto de 1962. 

Até o Estatuto, a mulher casada era considerada relativamente incapaz para os atos da vida 
civil. Na verdade, com a maioridade civil[13] adquiria a capacidade plena, sendo a mesma 
mitigada pelo casamento. Significa dizer que a mulher casada não poderia sozinha, por livre 
escolha ou manifestação de vontade individual, administrar o patrimônio familiar. Também 
não poderia exercer poderes sobre a pessoa e os bens dos seus filhos. Sequer sobre a sua 
própria pessoa poderia autorizar sem que houvesse o consentimento marital.  

O marido de então detinha o poder sobre a mulher e os filhos. A ele era deferida a escolha e a 
fixação do domicílio conjugal, o qual traduz o vínculo com determinado lugar, o espaço físico 
com escopo jurídico e decorrente de criação legal. Esta escolha implica não apenas na 
designação da residência, mas do lugar onde as pessoas naturais praticam direitos e 
obrigações. Segundo o Código Civil de 1916 em seu art. 36, parágrafo único, as exceções 
advinham do desquite, instituto vetusto a declarar que as pessoas não estavam quites para com 
a sociedade, ou, de acordo com o art. 251, se o marido não pudesse exercer a sua autoridade. 
Já no art. 233, o homem, titular exclusivo da direção da sociedade conjugal a ser exercida, 
segundo o art. 186, “com a colaboração” da mulher, era o detentor das prerrogativas sobre a 
decisão das vidas dos membros da comunidade familiar. A família também tinha um viés de 
unidade de produção, de força e desenvolvimento econômico, nem sempre afeito ao afeto. 

2.         O DIVÓRCIO E A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL PELA VONTADE 
DOS CÔNJUGES. 

O casamento, forma de configuração da entidade familiar, constitui um vínculo jurídico entre 
um homem e uma mulher. É uma instituição não apenas jurídica, mas também social e 
religiosa. Aduz Caio Mário Pereira que “o Cristianismo elevou o casamento à dignidade de 
um sacramento... transformando-se numa só entidade física e espiritual e de maneira 
indissolúvel. (PEREIRA, 2005, p.51)”. 

No entanto, a família também tem uma realização econômica. Este pensamento reflete uma 
visão contratualista abordada pela teoria clássica do Direito e idealizada na França no início 
do século XVIII como reação às normas da Igreja (RODRIGUES, 2007, p.19). Assim, há um 
contrato de vontades convergentes para a obtenção de determinados fins jurídicos. 

Por outro lado, o casamento pode ser analisado sob um prisma institucional. Uma vez que as 
partes aderem a um contrato cujas normas são impostas pelo Estado, o casamento traduz uma 
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instituição social à qual os nubentes ingressam, com regras preestabelecidas para a 
organização moral da união. 

Até o ano de 1977, o casamento era indissolúvel por ato entre vivos. Logo, antes da Lei n° 
6.515 de 26 de dezembro de1977, achamada Lei do Divórcio, enquanto vivessem, estava o 
casal eternamente atado pelos laços do matrimônio. A vedação a dissolução do vínculo é a 
tradução de uma sociedade moralista e conservadora a refletir na legislação, impedindo a livre 
manifestação de vontade das pessoas em decidir sobre as formas de constituição de suas 
famílias. Apenas ao Estado era deferida a vontade de dissolver o vínculo: pela morte. 

Segundo Giselda Hironaka (HIRONAKA, 1990, p.10), modernamente é possível a 
compreensão do casamento através de uma teoria eclética, considerando como um contrato no 
que se refere à sua formação, porque as partes devem consentir com a sua realização. No 
entanto possui caráter institucional no que tange ao casamento-estado, com regras fixadas 
pelo Poder Público sem que possam modificá-las por sua livre vontade. 

Para Maria Berenice Dias, o casamento gera o “estado matrimonial, no qual os nubentes 
ingressam por vontade própria, por meio da chancela estatal” (DIAS, 2007, p.95). Este 
pensamento reforça a ideia de forte ingerência do Estado na vida privada. Mas também a 
supremacia do interesse de ordem pública que sempre vigeu, prevalecendo sobre os interesses 
pessoais em nome da manutenção da família. 

Neste diapasão, sendo o casamento-contrato um acordo realizado pela vontade das partes, o 
seu distrato também deveria depender apenas de mútuo consentimento das partes. No entanto, 
nem sempre foi assim. 

Desde 1951, Nelson Carneiro[14] defendia a possibilidade de divórcio no Brasil. Já em 1966 
apresentava à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  o Projeto de Lei nº  3.845 de 19 de 
agosto de 1966 para permitir o registro de união após cinco anos de vida em comum como 
casamento. Este projeto de lei foi arquivado e reapresentado em 1968 como Projeto de Lei nº 
1.148 de 28 de março de 1968. Em 1977 foi finalmente aprovada a Emenda Constitucional nº 
09 de 28 de junho de 1977, alterando o art. 175 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 24 de janeiro de 1967, extirpando do comando legal a indissolubilidade do 
casamento e instituindo a Lei do Divórcio e da separação judicial. 

Onde antes era instituído que o casamento válido só poderia ser dissolvido pela morte, 
finalmente ingressa no Direito brasileiro um novo e importante instituto: o divórcio. Este é 
suficiente para dissolver a sociedade conjugal em definitivo, liberando os cônjuges para novas 
relações jurídicas e permitindo legitimar a reconfiguração familiar. Afasta do ordenamento o 
desquite e introduz a separação judicial, a qual apenas termina a sociedade conjugal. Pela 
separação, são mantidos os impedimentos de novas núpcias e hígidos os deveres de mútua 
assistência. 

Segundo a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 do Código Civil, apenas o casamento válido 
constitui vínculo conjugal.  Este pode ser desfeito com a morte de um dos cônjuges, até 
porque esta finda a personalidade jurídica da pessoa natural e, em consequência, põe termo a 
todas as relações jurídicas, ou com o divórcio[15].  A dissolução do vínculo conjugal implica 
na modificação do estado civil, o qual determina o regime jurídico a que a pessoa está 
subordinada. O estado civil é a qualificação jurídica da pessoa natural – viúvo ou divorciado. 
Este libera o ex-cônjuge para contrair novas núpcias, e ainda legitima a separação pessoal (e 
de fato) dos cônjuges e o fim do regime de bens. A dissolução do vínculo conjugal extingue 
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em definitivo os deveres advindos do casamento. Permite a configuração de novo vínculo, 
legitima a reconstituição do grupo familiar. 

Em 13 de julho de 2010, o Congresso nacional promulgou a PEC 28/2009, ora EC 66/2010, 
dando nova redação ao § 6o  do artigo 226 da Constituição Federal. Com a nova redação, não 
mais se impõe o lapso temporal antes exigido de 1 ano para conversão da separação em 
divórcio ou de 2 anos para o divórcio direto. 

A modificação adveio da compreensão da necessidade redução da intervenção estatal no 
plano da autonomia privada das partes. A partir do momento que as pessoas não mais 
pretendem manter uma vida em comum, não há razões para que o Estado impeça ou dificulte 
a decisão. Considerando que o casamento se forma através da declaração de vontade, o 
vínculo de permanência e de  perenidade a perpetuar laços afetivos e familiares, a mesma 
vontade pode ser declarada a qualquer momento para colocar fim a eventual infelicidade. 
Refoge, assim, ao campo da atividade estatal a fixação de prazos ou a criação de interditos 
para a dissolução do vínculo através do divórcio potestativo. 

O Direito se destina ao Homem, ele é o cerne das relações jurídicas e as normas devem ser 
interpretadas sempre em seu favor. Há um alargamento na proteção da personalidade humana, 
esta considerada como um valor jurídico. Assim, não é possível limitar o seu exercício, e 
consequentemente a sua defesa, aos direitos subjetivos tipificados ou restritos. 

Há também outras questões suscetíveis de enfrentamento, como a manutenção – ou não – da 
separação de direito, seja ela judicial ou extrajudicial, e da separação de fato no ordenamento. 

No que tange à separação de direito e partindo da premissa que a EC 66/2010 é norma 
constitucional autoexecutável, e considerando, na dicção de Paulo Lôbo, haver “consenso 
doutrinário e jurisprudencial acerca da força normativa própria da Constituição” (LÔBO, 
2010) aduz o autor que não mais subsiste no ordenamento infraconstitucional a separação de 
direito. No mesmo giro, para José Fernando Simão a separação jurídica foi banida do 
ordenamento jurídico (SIMÂO, 2010).   

Neste diapasão, não mais há que se falar em separação jurídica ou em dívórcio direito 
ou indireto, mas apenas em divórcio, não havendo condição ou requisitos à sua obtenção 
exceto a manifestação de vontade dos cônjuges. 

Em relação à separação de fato, a mesma é real, fática, concreta e independe de 
qualquer decisão judicial, não podendo ser confundida com a separação jurídica. 
Advinda da vontade das partes, e possivelmente da incompatibilidade da vida em 
comum, neste momento há efetivamente o término da sociedade conjugal, tendo 
o  condão de colocar fim aos deveres e efeitos advindos do casamento. 

Entretanto, dissolver a sociedade conjugal não implica na dissolução do vínculo conjugal. 
Neste, há a separação do casal, a extinção dos deveres de fidelidade e de coabitação, bem 
como do regime de bens. Mas não há a liberação para que a pessoa possa contrair novas 
núpcias, já que íntegro o vínculo conjugal. A distinção é apresentada por Maria Helena Diniz 
ao explicar que 
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Percebe-se que pode haver dissolução da sociedade conjugal sem a do vínculo matrimonial, 
mas todo rompimento do vínculo acarreta, obrigatoriamente, o da sociedade conjugal (DINIZ, 
2007, p.251). 

  

Assim, pode-se depreender que os institutos são diferentes: a dissolução do vínculo permite 
um novo casamento, enquanto a dissolução da sociedade apenas coloca fim a determinados 
deveres. No entanto, permanece a vedação a novo casamento. Este impedimento é 
intransponível, exceto através da morte ou do divórcio, já que não é possível a uma pessoa 
que tenha o estado civil de casado contrair novas núpcias de forma concomitante. 

Arnaldo Rizzardo esclarece que 

  

a sociedade conjugal pode deixar de existir, isto é, o casamento como manifestação real ou 
concretização da união entre marido e mulher pode terminar, permanecendo, todavia, o 
vínculo (RIZZARDO, 2006, p.222). 

  

A separação de fato deve ser entendida como modalidade de término da sociedade conjugal. 
Nesta hipótese, não houve qualquer decisão judicial ou extrajudicial a colocar fim aos deveres 
do casamento. Contudo a separação fática, onde há o efetivo afastamento dos cônjuges do lar 
conjugal ou das vidas antes compartilhadas, não pode pressupor a manutenção de vínculo 
jurídico. Na dicção de Dias (2007, p.272), “quando cessa a convivência, o casamento não era 
mais efeitos, faltando apenas a chancela estatal. O casamento nada mais produz porque 
simplesmente deixou de existir”, evitando a prisão afetiva e a eventuais enriquecimentos sem 
causa. 

Deve-se então enfrentar a questão da permanência ou não do conceito de sociedade conjugal 
uma vez que os efeitos do término desta diferem da dissolução da sociedade conjugal. Paulo 
Lôbo compreende por inócuo o instituto, afirmando que 

  

“com o desaparecimento da tutela constitucional da separação judicial, cessaram a finalidade 
e  a utilidade da dissolução da sociedade conjugal, porque esta está absorvida inteiramente 
pela dissolução do vínculo, não restando qualquer hipótese autônoma” (LÔBO,2010). 

  

No entanto, os efeitos jurídicos do término da sociedade conjugal são diversos dos efeitos da 
dissolução do vínculo conjugal, de forma que é possível a coexistência do divórcio potestativo 
com a dissolução da sociedade conjugal. Acompanhando o raciocínio de Flávio Tartuce, 
pode-se compreender que “ justifica-se a sua permanência no sistema pelas diversas menções 
legais e concretas ao fim da  sociedade conjugal” (TARTUCE, 2011. pg. 195). Não há que se 
falar em extirpar do ordenamento jurídico o conceito de sociedade conjugal, 

Da mesma forma que se pretende uma redução da intervenção estatal no que se refere 
ao divórcio, não se pode impor ao ex-casal que se divorciem, mesmo considerando que o 
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divórcio adveio de um clamor e de uma realidade social para permitir as reconfigurações 
familiares. Impede que as famílias recompostas sejam lançadas em limbo jurídico: família 
quanto à constituição fática, mas sem reconhecimento ou chancela estatal. 

É possível concluir que o casamento pressupõe um vínculo de permanência – atualmente 
dissolúvel – de desenvolvimento e manutenção de vínculos afetivos e laços familiares; visa 
constituição de família, a qual é sujeita a mutações e nem sempre instituídas através do 
matrimônio, mas que a dissolução jurídica através do divórcio também não pode ser imposta 
pelo Estado. 

Segundo Lôbo (2009, p.23), as configurações familiares não matrimonializadas não devem 
mais ser discriminadas. Tampouco podem ser objeto de marginalização jurídica. A 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconhece a nova modelagem da 
família. Gustavo Tepedino aponta a mudança de foco advindo desta nova concepção onde “a 
tutela constitucional se desloca do casamento para as relações familiares dele (mas não 
unicamente dele) decorrentes” (TEPEDINO, 2006, p.2). 

Neste giro, deve-se ter como premissa que a proteção estatal é deferida à família e não ao 
casamento. Uma vez que cada vez mais se pode identificar diversas formas de configurações 
– e de reconfigurações – familiares, a compreensão, nem sempre uníssona, de que a família 
mesma tem como finalidade o desenvolvimento de um grupo de pessoas reunidas pelo afeto e 
por interesses comuns de vida se estabelece. 

Neste momento do trabalho, se impõe abordar esta plasticidade familiar para compreender as 
novas possibilidades de formações das famílias e a necessidade de redução do ativismo estatal 
nas suas reconfigurações. 

3. A REDUÇÃO DO ATIVISMO ESTATAL NAS RECONFIGURAÇÕES FAMILIARES: 
A FAMÍLIA AFETIVA 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apresenta mudanças significativas 
no Direito de Família, trazendo a lume o que se convencionou chamar de 
“Constitucionalização do Direito Civil” ou o “Direito Civil Constitucional” como proposto 
por Gustavo Tepedino: “uma releitura do Código Civil e das leis especiais à luz da 
Constituição” (TEPEDINO, 2006, p.168). 

A Lei n ° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil ora vigente, dedicou 
espaço às inovações introduzidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, nos artigos n° 226, parágrafo 5° e  artigo n° 227, parágrafo 6° onde se pode indicar, 
respectivamente, como pontos importantes a consagração da igualdade jurídica dos cônjuges e 
a igualdade absoluta entre filhos, afastando em definitivo as identificações preconceituosas e 
igualando os direitos, como ao nome, a alimentos e sucessórios. 

O Código Civil de 10 de janeiro de 2002, ao transformar o pátrio poder em poder familiar, 
indica que este deve ser exercido com igual atribuição do marido e da mulher em relação aos 
filhos menores. Agora o identifica como um dever-função e não como um poder dos pais 
sobre os filhos, imputando aos primeiros deveres  inafastáveis de criação, sustento e amparo 
biopsíquico-emocional da prole. 

Em especial, há o reconhecimento da união estável como entidade familiar, conferindo 
direitos recíprocos aos companheiros. Admitindo em definitivo a possibilidade de formações 
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familiares extramatrimoniais, permite ao homem a efetiva e livre escolha de constituição de 
sua família, afastando do Estado este poder. 

Esta integração entre o Direito Civil e a Constituição Federal advém da mitigação da 
dicotomia entre o direito público e o privado. O reconhecimento da necessidade de ampliação 
da tutela da pessoa humana transcende o direito privado e se dá “no intuito de promover a 
tutela da personalidade mesmo fora do rol de seus direitos subjetivos previstos pelo legislador 
codificado” (TEPEDINO, 2004, p.27). 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento da República[16], conduz ao 
raciocínio de que o ser humano é o centro do sistema jurídico; logo, não apenas tem direito à 
vida, mas direito à vida digna, com respeito à integridade física e psíquica. Surge um conceito 
de mínimo existencial que deve ser compreendido, na dicção de Fábio Corrêa Souza de 
Oliveira, como “o conjunto das circunstâncias mínimas suficientes para propiciar ao homem 
uma vida digna” (OLIVEIRA, 2003, p.307). Este “mínimo” é o ponto de partida: o que se 
almeja – e preconiza a Constituição – é o máximo cabível (idem, ibidem, p.309), colocando a 
serviço da promoção da dignidade da pessoa humana todos os princípios, garantias e direitos 
fundamentais.Aduz  Ingo Wolfgang Sarlet, “nos deparamos com um conceito em permanente 
processo de construção e desenvolvimento” (SARLET, 1988, p.42), de forma que a sua 
concretização deve se dar através da prática constitucional. 

O princípio apóia a proteção aos direitos da personalidade, os quais têm como características 
serem direitos natos ou originários, vitalícios, perenes, perpétuos e imprescritíveis. São 
direitos absolutos, impondo a todos respeitá-los[17], indisponíveis, pois são de cunho 
extrapatrimonial, não podendo ser destacados do ser humano, logo intransmissíveis e 
inalienáveis. São direitos de objeto interior e próprios da condição humana. 

No que se refere ao Direito (e às relações) de Família, o princípio fundamental da dignidade 
da pessoa humana indica a despatrimonialização do conceito de família, encarando a entidade 
familiar como uma comunidade de ajuda e afeto vocacionada à instrumentalidade das relações 
pessoais de seus membros. 

A realização familiar perpassa pelo tratamento igualitário, no que couber, entre os cônjuges 
ou companheiros e entre os filhos, representado pelo princípio da isonomia entre homem e 
mulher. Lynn Hunt (2009) esclarece que a longa trajetória para a consolidação dos Direitos 
Humanos, os quais protegem a natureza humana em decorrência da dignidade que lhe é 
naturalmente atribuída, advieram de longa luta filosófica e tem como fundamento a noção de 
dignidade, liberdade e igualdade. 

Neste trabalho, a digressão sobre igualdade parte da Declaração da Independência americana, 
escrita por Thomas Jefferson em 1776, onde se proclamava “que todos os homens foram 
criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes 
estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade” (JEFFERSON, 1776). Este preceito foi 
revisitado em 1789 com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa onde 
“todos os seres humanos nascem e permanecem livres e iguais em direitos” (HUNT, 2009, 
p.13-15). Esta universalidade dos direitos humanos é novamente apresentada através da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos" (ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS -, 1948). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 5º, inciso I, reconsagra o 
princípio da isonomia jurídica no que tange aos gêneros. Entretanto, é no artigo 226, que 
serão estabelecidos os princípios constitucionais referenciados ao Direito de Família em 
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específico: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado” (BRASIL, 1988, 
Art. 226). 

Assim, a família é a base da sociedade, não o casamento. Ao admitir outras modalidades de 
construção de identidades familiares, permite-se um alargamento nas relações familiares e 
ainda um pluralismo nestas relações. 

Ainda segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 226, 
parágrafos 1º e 2º, a família matrimonial tem como fundante a chancela estatal. Pode inclusive 
ser encarada, em sua forma de constituição, como um contrato de adesão próprio e típico do 
Direito de Família, onde os nubentes aderem a determinado diploma legal, submetendo-se aos 
seus ditames. Não há qualquer pretensão em se afastar o casamento como modalidade 
formadora da família, até porque ainda é a forma mais utilizada e até mesmo sonhada por 
muitos brasileiros para regular as suas relações de afeto (IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 

É de suma importância o reconhecimento da sociedade, e do legislador, em admitir a 
possibilidade de rompimento do vínculo matrimonial e a coexistência de novas e diferentes 
reconfigurações familiares. Atualmente a mulher não é mais obrigada a se identificar através 
do sobrenome do marido. Inclusive é permitido que o homem anexe o sobrenome da mulher 
ao seu. 

No artigo 226, parágrafo 3°, da Constituição da República Federativa do Brasil de1988, 
aanteriormente considerada família informal agora se institucionaliza, conduzindo o 
legislador a aceitar e a disciplinar a união estável. Esta união deve ser compreendida como 
constituída de forma pública, contínua e duradoura, existente entre um homem e uma mulher 
com o objetivo de constituir família. Esta entidade familiar já foi denominada como 
concubinato puro: as partes, sem impedimentos ao matrimônio, não regularizavam a relação 
pelo casamento. Contudo, não mais se faz necessária esta adesão ao contrato de casamento 
para que possam institucionalizar as suas famílias. No entanto, a norma constitucional indica 
que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, o que conduz ao 
questionamento de que este comando traduziria a preferência do legislador constitucional pelo 
casamento, diferenciando-o da união estável. 

Existem outras constituições de grupos familiares que encontram resistência social na sua 
caracterização, em especial as nomeadas como “famílias paralelas”, advindas do chamado 
concubinato adulterino, impuro ou ilícito (DINIZ, 2007, p.295). A Lei 10.406 de 10 de janeiro 
de 2002, em seu artigo 1.727, do Código Civil ora vigente estabelece que este relacionamento 
é caracterizado pela relação não eventual entre pessoas que tenham impedimento a constituir 
nova família por já serem casadas não apenas de direito, mas de fato. Considerando não ser 
possível a configuração de mais de uma modalidade de entidade familiar de forma 
concomitante, as famílias paralelas não são reconhecidas ou legitimadas pelo Estado. 
Entretanto, elas existem. São reais, concretas, merecendo algumas questões a serem 
enfrentadas, pois delas advém efeitos jurídicos, ainda negados por doutrina e jurisprudência 
majoritárias. Afirma Maria Berenice Dias que “as referências feitas aos vínculos 
extramatrimoniais e aos filhos ilegítimos eram punitivas e serviam exclusivamente para 
excluir direitos” (DIAS, 2007, p.30). 

As famílias assim estabelecidas, fáticas e sem o respaldo estatal, merecem um novo olhar, já 
que em diversas oportunidades o (a) concubino (a) esteve efetivamente ao longo da vida ao 
lado de uma pessoa com quem, por impedimento legal, não poderia constituir uma família 
institucionalizada. Ainda assim constitui família, por vezes havendo filhos e até mesmo bens 
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adquiridos na vigência da relação. Negar efeitos assistenciais, como alimentos e benefícios 
previdenciários, ou patrimoniais, como a meação e partilha de bens ao fim da mesma, seria 
punir em demasia uma das partes e beneficiar a outra. O seu impedimento o (a) tornaria isento 
de responsabilidades? Uma vez que a característica fundamental da família é o afeto, e as 
relações daí advindas, não é possível negar direitos àqueles que sofrem as perdas da relação 
afetiva. 

Durante muitos anos, antes do reconhecimento constitucional da união estável, as relações 
ditas concubinárias, inclusive as puras, eram encaradas como sociedade civil e não como 
entidade familiar. Significa dizer que às mesmas era dado um tratamento de puro contrato, de 
negócio, como se fosse uma pessoa jurídica sem personalidade jurídica. De fato se realizam, 
mas sem qualquer reconhecimento como entidade familiar, subtraindo direito às partes. 

Neste novo momento, apresentam-se as famílias mosaicos, pluriparentais ou recompostas, 
havendo a pluralidade de relações parentais, também objeto de estudo. As reconfigurações 
familiares, calcadas no amor e no afeto, instituem novas famílias onde há a possibilidade de se 
identificar uma multiplicidade de relações conjugais não concomitantes e parentais 
concomitantes: “os meus, os teus e os nossos filhos” formam um novo grupo familiar sem que 
haja perda da identidade ou de pertencimento do grupo originário. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 226, parágrafo 4°, 
reconhece também a família monoparental, traduzindo maior flexibilidade na definição de 
entidade familiar. Sendo este o grupo formado por qualquer dos pais e seus descendentes, 
onde é admitida a sua configuração sem diferenciação de gênero. 

No entanto, o legislador infraconstitucional deixou de reconhecer e de fornecer amparo a 
outras e diversas construções e reconstruções familiares. Diariamente o profissional do 
Direito se depara com realidades diversas àquelas dispostas em sede constitucional e que 
ainda não têm o reconhecimento e o amparo jurídico merecido e necessário. 

Pode-se citar como exemplo a família anaparental, a qual é definida por Sérgio Resende de 
barros como aquela “que se lastreia no afeto familiar” (BARROS, 2003, p.143-154). Ainda 
em sede doutrinária, Maria Berenice Dias compreende tratar-se da família constituída através 
da convivência entre parentes, mesmo que não se apresente o vínculo de verticalidade, ou 
ainda entre não parentes, desde que estruturada com identidade familiar, pois as “estruturas de 
convívio em nada se diferenciam da entidade familiar de um dos pais com seus filhos” (DIAS, 
2007, p.46), razão pela qual se impõe o reconhecimento desta para fins de proteção. 

No que se refere às famílias homoafetivas, estas são entendidas como as formadas por duas 
pessoas de um mesmo sexo e com a finalidade de constituir família. O Direito Brasileiro 
ainda as confina a leituras preconceituosas e conservadoras, recusando-se a caracterizá-las 
como família, em especial quando se pretende uma analogia à união estável. Nem se cogite 
suscitar a possibilidade de casamento civil.  

O Projeto de Lei nº 1151 de 26 de outubro de 1995, de iniciativa de Marta Suplicy (PT-SP), 
com o fito de legalizar a união civil entre homossexuais e prevendo direito à herança, 
sucessão, benefícios previdenciários, seguro saúde conjunto, declaração conjunta do imposto 
de renda e o direito à nacionalidade no caso de estrangeiros. Este projeto de lei, em sua 
justificativa, reconhece que os “relacionamentos pessoais baseados em compromisso mútuo e 
amizade duradoura são parte da vida de todo ser humano” (op. cit.). O projeto pretende 
regular, não apenas a união em si, mas em especial afastar o preconceito e a violência que 
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aquele encerra. Desde 14 de agosto de 2007 este projeto de lei está aguardando ordem para 
inclusão em pauta para votação. 

A doutrina e a jurisprudência têm aberto um amplo espaço para o reconhecimento das 
famílias homoafetivas. Reconhecendo o valor jurídico do afeto e considerando a dignidade da 
pessoa humana, há a compreensão de que não incumbe ao Estado definir com quem as 
pessoas devem ou não se relacionar. Seria uma ingerência desmesurada e incabível nas 
relações afetivas e íntimas do homem, afastando a liberdade de escolha e o direito à 
intimidade e privacidade. Ainda há um longo caminho a ser percorrido para que seja possível 
regularizar estas composições, mas há decisões a legitimarem a natureza institucional familiar 
do grupo, começando a abrir caminho para uma leitura menos preconceituosa e agressiva. 

Abstraindo de preconceitos e dos modelos já ultrapassados, poder-se-á atingir a premissa de 
uma família que busca a felicidade, a realização de seus afetos, sonhos e desejos. A família 
eudemonista visa a realização pessoal de cada um dos seus membros de forma individual ou 
coletiva, entendendo ser a felicidade a finalidade e a força motriz do grupo. Para Maria 
Berenice Dias 

  

(...) o eudemonismo é a doutrina que enfatiza o sentido de busca pelo sujeito de sua 
felicidade. A absorção do princípio eudemonista pelo ordenamento jurídico altera o sentido da 
proteção jurídica da família, deslocando-o da instituição para o sujeito, como se infere da 
primeira parte do art. 8º, do art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil: o 
Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos componentes que a 
integram (DIAS, 2007, p.55). 

  

Para Paulo Lôbo, a “família identifica-se pela comunhão de vida, de amor e de afeto no plano 
da igualdade, da liberdade, da solidariedade e da responsabilidade recíproca” (LÔBO, 2004, 
p.138), de forma que o art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
contém normas constitucionais de inclusão, sendo o referido artigo meramente 
exemplificativo e todas as formas de constituição de famílias estariam implicitamente 
protegidas pela mesma. Aduz o autor que “o objeto da norma não é a família, como valor 
autônomo, em detrimento das pessoas humanas que a integram” (LÔBO, 2009, p.60). A 
proposta é que todas as formas de organização familiar devem ser compreendidas e aceitas 
pelo legislador como suficientes ao reconhecimento e proteção institucional. 

A família, sob a ótica jurídica, traduz a existência concreta de posição que a pessoa ocupa em 
determinado grupo: o Direito de Família, as suas formas de constituição, organização e 
dissolução. Cada vez mais há um alargamento conceitual de família. O que confere uma 
pluralidade a ser estudada de forma lato: apreciando todas as formas de constituição de 
família, não apenas a consangüínea, a natural ou criada por lei, mas as formações advindas de 
ascendentes comuns ou os laços de parentesco aos quais se juntam os afins. Porém, o 
conjunto compreende todas as pessoas unidas pela convivência e pelo afeto. Existe a 
repersonalização do Direito e, em via de conseqüência, a sua despatrimonialização, sem que 
signifique coibir patrimônio. Considerar entidades familiares àquelas onde se verifica a 
vontade das pessoas em permanecerem juntas, constituídas com base no respeito, geralmente 
sob mesmo teto e em economia comum, é o novo rumo do Direito de Família, que deve 
proteger esta realização. 
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No entanto, como nem sempre as relações familiares são perenes, se faz necessário abordar as 
repercussões que podem advir de seu esgarçamento, já que por vezes as separações são 
devastadoras. Não se propõe a sedimentação da infelicidade conjugal, mas pensar o processo 
de transmutação do relacionamento, para que esta passagem seja realizada da forma menos 
aflitiva para os seus membros. 

Apresentar as formas de constituição e de reconfigurações familiares a traduzir novos 
momentos no direito brasileiro, a modificação da dogmática do divórcio e a digressão sobre 
os conceitos de dissolução da sociedade conjugal e do vínculo conjugal adveio da necessidade 
de se discutir a possibilidade de coexistência entre a autonomia da vontade e o ativismo 
estatal. 

O acesso ao Poder Judiciário, ou das modalidades extrajudiciais de composição de litígios, 
por parte das famílias em litígio sem eventual exacerbação do uso do Poder Público através da 
propositura de ações judiciais como meio hábil à manutenção de vínculos já desfeitos 
traduziria a justa medida de composição de conflitos, oferecendo uma nova compreensão para 
a sociedade sobre as mudanças pelas quais as famílias brasileiras estão passando e possam, 
através da autonomia da vontade e do diálogo, refletir e decidir sobre as melhores formas de 
aceitar a reconfiguração de seu grupo familiar. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

À guisa de conclusão, apresentam-se as considerações finais, tendo em vista a atualidade e 
modernidade do tema abordado, que por si só não permitiria o esgotamento do debate. Ao 
contrário. Apresentar fatos e teorias que dêem início ao debate é o objetivo focal deste 
trabalho. 

Na busca desta proposta, demonstra-se insofismavelmente a atualidade do tema, abre-se um 
leque de possibilidades para novas reflexões sobre a possibilidade de coexistência entre o 
ativismo estatal e a autonomia privada sem que seja caracterizado como dirigismo sobre a 
vontade dos particulares. 

Vista a inicial digressão sobre a história da família e do direito das famílias no Brasil, pode-se 
verificar a importante transformação gradual da sociedade brasileira, o que ensejou a 
necessidade de evolução normativa para o reconhecimento da pluralidade das entidades 
familiares, que finalmente se apresentou com a Constituição Federal de 1988. Pretender uma 
família estagnada na concepção do início do século XX, sob um viés patrimonial, seria uma 
contradição à plasticidade social contemporânea brasileira e mundial. Atualmente, o direito 
civil encara a família sob uma nova ótica que reconhece no afeto a base a constituir a família, 
elevando-o assim a valor jurídico. 

Esta nova leitura permitiu perceber e legitimou reconfigurações familiares. Onde antes se 
admitia apenas um núcleo familiar, satisfeito através da família do mesmo modelo, é possível 
verificar e aceitar normalmente a coexistência de dois ou núcleos, um composto pela relação 
materno-filial e o outro pelo paterno-filial, ou ainda outras reconfigurações.    

Compreende-se assim que compete ao Estado, através do ordenamento jurídico, legitimar esta 
multiplicidade, criando instrumentos protetivos aos membros da família, fundamento legal na 
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Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Teoria da Proteção 
Integral e da lei civil, sempre a ser exercido no melhor interesse do menor, protegendo e 
zelando pelo seu desenvolvimento físico e psíquico. 
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[1] Editada no reinado de D.Afonso V, é considerada a primeira legislação realmente 
portuguesa, com um viés nacionalista e emancipatória de Castela. 

[2] Direito Canônico é o direito da comunidade religiosa dos cristãos, mais especialmente dos 
católicos, sendo o conjunto das normas que regulam a vida na comunidade eclesiástica. 
(MACIEL, 2007). 

[3] Ordenações Afonsinas, Título XII, disponível em 
http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l4p76.htm, acessado em 20 de julho de 2009. 

[4] Posteriormente intitulado D. Filipe I de Portugal 
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[5] Amantes. 

[6] Chamados de “Tigres”. 

[7] O Concílio de Trento (1545-1563) foi uma das formas pelas quais a Igreja Católica se 
opôs à Reforma Protestante, formulando uma nova legislação e reafirmando a sua doutrina. 

[8] Estado de Direito, havendo a separação entre Estado e Religião. 

[9] Já previsto na Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824. 

[10] Vacatio legis de um ano para que todas as antigas províncias, transformadas em Estado 
pela Constituição Federal de 1891, tivessem tempo suficiente para conhecer a nova Lei. 

[11]  Código Civil de 1916, Art. 358.   Texto original: Os filhos incestuosos e os adulterinos 
não podem ser reconhecidos. Revogado pela Lei nº 7.841, de 17 de outubro de 1989. 

[12] Texto original: “Havendo filho legítimo ou legitimado, só a metade do que a este couber 
em  herança terá direito o filho natural reconhecido na constância do casamento”. 

[13] 21 anos de idade. 

[14] Nelson Carneiro (1.910-1.996) foi jornalista, advogado e político brasileiro. É de sua 
iniciativa a lei n° 6.515 de 23 de junho de 1977 que instituiu o divórcio no Brasil. 

[15] A Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil, em seu artigo 1.571, § 1° rege 
que o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, 
aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. 

[16] Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,em seu Artigo 1º, legisla: “A 
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-seem Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) III - a dignidade da pessoa humana”. 

[17] oponíveis erga omnes. 
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ALIMENTOS E O ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA 

 
REFLECTIONS ON THE CURRENT PROCEDURE FOR IMPLEMENTATION AND 

ACCESS TO ALMONY LAWS FAIR 
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RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade analisar o procedimento da execução de alimentos à luz 
do princípio do acesso à justiça. Para tanto, buscou-se analisar a natureza da obrigação 
alimentar e se, a partir de suas especificidades, há a necessidade de se adotar regras 
processuais que promovam o afastamento dos entraves, especialmente jurídicos, que o 
jurisdicionado encontra quando da tentativa de efetivação do seu direito à prestação 
alimentícia. Confrontando princípios básicos de nosso ordenamento com o procedimento de 
execução atual dos alimentos, este ensaio buscou transparecer a violação ao Princípio do 
Acesso à Justiça no que diz respeito à efetividade e celeridade do provimento jurisdicional. 
PALAVRAS-CHAVE: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS; PRINCÍPIO DO ACESSO À 
JUSTIÇA; EFETIVIDADE E CELERIDADE. 
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze the procedure of implementation of to pay alimony to the 
principle of access to justice. For this, we have analyzed the nature of maintenance and if, 
from their specificities, there is the need to adopt procedural rules that promote the removal of 
barriers, especially legal jurisdiction over that found when attempting to accomplish it is right 
to alimony provision. Confronting the basic principles of our legal procedure with the current 
execution of alimony, this article aims to shine a violation of Principle of Access to Justice 
with respect to the effectiveness and speed of judicial remedy. 
KEYWORDS: ALIMONY; ACCESS TO JUSTICE PRINCIPLE; EFFECTIVENESS AND 
CELERITY. 
 
 

 1. Introdução 

 O presente artigo tem por finalidade precípua analisar o procedimento de Execução de 
Alimentos sob a luz do Princípio do Acesso à Justiça e suas garantias, em uma perspectiva 
que busca a efetividade e celeridade processual, perante o surgimento de novos paradigmas 
processuais que tem se materializado no projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro. 

A questão central traz a seguinte indagação: à luz do Princípio do Acesso à Justiça, se 
descumprida a prestação alimentar há efetividade da prestação da tutela jurisdicional na 
satisfação do alimentando? Ou seja, o bem jurídico lesado e pleiteado na execução de 
alimentos é efetivamente alcançado através dos procedimentos atualmente adotados pela 
legislação pátria[1]? 
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Para tanto, inicialmente discutiremos o que pode ser considerado como acesso à justiça e a 
seguir, faremos uma análise teórica da obrigação de alimentar e suas particularidades, 
verificando se a legislação processual em vigor e o projeto de lei que se encontra em 
tramitação reconhecem a necessidade de um processo célere e que seja garantidor da 
efetividade da prestação. 

    

2. Acesso à Justiça - uma busca pela ordem jurídica justa 

  

A questão do acesso à justiça, das formas de possibilitar ao cidadão o ingresso aos Tribunais e 
a efetivação dos seus direitos, vem sendo desenvolvida no decorrer dos anos no meio jurídico 
brasileiro e pode-se apontar como marco teórico inicial à obra "Acesso à Justiça", de Mauro 
Capelletti e Bryant Garth[2]. 

Na Carta Constitucional de 1988 este princípio está insculpido no artigo 5º, inciso XXXV e 
apesar de ter como finalidade tornar possível o ingresso formal do cidadão nas instâncias 
judiciais, não pode significar apenas recursos formais que viabilizem tal ingresso, mas trazer 
um alcance real do acesso à justiça, possibilitando ao jurisdicionado não somente o acesso aos 
Tribunais, mas também a efetivação prática do seu direito: a realização objetiva do bem da 
vida pleiteado em juízo. 

Neste sentido, o acesso à justiça possui um viés mais profundo que é o de permitir a 
concretização daquilo que foi levado à apreciação do judiciário com celeridade e efetividade, 
fomentando, dessa forma, a ordem jurídica justa, "consubstanciada em uma prestação 
jurisdicional célere, adequada e eficaz"[3]. 

Na busca por recursos que possibilitassem o acesso à ordem jurídica justa, proporcionando 
aos juízes instrumentos para uma resposta mais rápida e efetiva às demandas cada vez mais 
numerosas apresentadas ao Judiciário[4], vem o arcabouço processual do Direito pátrio 
sofrendo diversas mudanças, inclusive com a proposta de novo Código de Processo Civil[5], 
atualmente em discussão no Congresso Nacional. 

Partindo-se do pressuposto de que o Estado não tem apenas o dever-poder de dizer o direito, 
mas, sob pena de tornar-se inócuo, tem o dever-poder de dizê-lo de forma célere e eficaz, 
através de um processo adequado, buscaremos demonstrar no presente estudo que na seara da 
execução de alimentos, o procedimento atualmente determinado pelo Código de Processo 
Civil, na maioria dos casos, se distancia por demasiado do resultado in concreto desejado, e 
que o Projeto de Lei nº 166 de 2010 que cuida da reforma do Código de Processo Civil, caso 
venha empregar à obrigação alimentar as inovações da Lei nº 11.232/05, poderá (ou não) 
amenizar o calvário processual percorrido pelo credor, possibilitando o acesso a uma ordem 
jurídica justa, fundada nos princípios[6] da efetividade e celeridade, escopo do procedimento 
atual aplicado às execuções comuns. 

Quando tratamos do tema acesso à justiça, encontramos dificuldade no que se refere à idéia e 
significado, uma vez que estes podem variar conforme o ponto de vista do observador e a 
influência de diversas áreas do conhecimento. Neste trabalho, usaremos a concepção de 
Capelletti e Garth, que a utilizam para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico 
atual: primeiramente, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, deve produzir 
resultados que sejam individual e socialmente justos[7]. 
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A preocupação com a real fruição dos direitos - não apenas sob o enfoque formal - levou, com 
o passar do tempo, à redefinição do direito do acesso à justiça, cujo conteúdo superou a mera 
possibilidade de estar em juízo, acrescentando-se outros importantes aspectos, orientados à 
garantia de uma resposta efetiva. O Estado com o dever de apresentar resultado útil ao 
conflito posto em juízo, através de meios adequados e eficazes, permeado sempre pela 
efetividade. 

Vale lembrar que no Brasil, a partir de 1988, com a Constituição Federal, passou-se a 
assegurar, expressamente - através do Princípio da Inafastabilidade ou Princípio do Direito de 
Ação -, a proteção de direitos, sejam eles privados, públicos ou transindividuais (difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos), de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XXXV. 

A respeito deste valioso princípio, ensina NELSON NERY JÚNIOR que "pelo princípio 
constitucional do direito de ação, todos têm o direito de obter do Poder Judiciário a tutela 
jurisdicional adequada. Não é suficiente o direito à tutela jurisdicional. É preciso que essa 
tutela seja a adequada, sem o que estaria vazio de sentido o princípio"[8]. 

Diante deste paradigma, necessária a identificação dos possíveis problemas que poderiam 
impedir a prestação jurisdicional adequada, e, por conseguinte, o acesso à justiça. Nessa 
direção, ao analisarem o tema, CAPPELLETTI e GARTH notaram que o processo evolutivo 
relacionado à tentativa de superação dos obstáculos à efetividade do acesso à justiça se 
assenta em três grandes movimentos, denominados ondas renovatórias do acesso à justiça. 

A primeira delas teve início na década de 60, com a temática assistência judiciária, visando a 
facilitação do acesso ao judiciário daquele que sofre de carência econômica. Neste momento, 
buscava-se empreender esforços para superar as dificuldades da admissão em juízo dos 
pobres, dificuldades estas causadas pela inadequação dos sistemas de assistência judiciária até 
então experimentados.[9] 

Uma das tentativas de resposta a este obstáculo econômico, entre nós, foi dada através da 
assistência jurídica gratuita, estampada no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal/88 - 
devendo o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos insuficientes de recursos -; 
além da implantação dos juizados, nos âmbitos federal e estadual. 

A segunda onda renovatória refere-se às reformas tendentes a proporcionar representação 
jurídica para os interesses difusos, especialmente nas áreas da proteção ambiental e dos 
direitos do consumidor. Surgiu da necessidade de se conferir uma proteção coerente com a 
solução de conflitos de conotação coletiva, gerada pelo estágio de desenvolvimento da 
sociedade atual, podendo ser definida como uma sociedade de massa, ensejando, por sua vez, 
conflitos de massa. O foco, neste ínterim, encontrava-se na representatividade adequada dos 
direitos difusos, tornando-se imprescindível a otimização do desempenho dos legitimados 
para a ação civil pública.[10] 

Durante a terceira onda renovatória, denominada por CAPPELLETTI e GARTH de "o 
enfoque do acesso à Justiça"[11], buscou-se correlacionar o processo à espécie de litígio posto 
sob análise, de modo a promover uma efetiva adequação entre procedimento e realidade 
social, o que poderia contribuir para a diminuição das desigualdades verificadas entre 
litigantes[12]. 

Neste contexto, identificou-se a necessidade de um novo enfoque a esta garantia, partindo do 
acesso à representação em juízo para uma concepção mais ampla de acesso à justiça, vista sob 
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a ótica do consumidor da justiça, onde se faz presente a preocupação com a garantia de 
satisfação do jurisdicionado com a prestação da tutela jurisdicional. 

Entre os aspectos relevantes em meio esta terceira onda renovatória do direito de acesso à 
justiça está a constatação da necessidade de que o processo seja adequado ao direito material 
que se pretende tutelar, a fim de que a tutela obtida seja satisfatória. Neste sentido são os 
ensinamentos de CALMON DE PASSOS quando defende uma reaproximação entre direito 
processual e o material, ressaltando a dependência recíproca entre estes, sendo escopo do 
processo assegurar o que foi prometido pelo direito material.[13] 

No presente estudo, esta terceira onda possui relevância particular. Isto porque o direito aos 
alimentos é um direito fundamental, que se destina a preservar a vida humana, a subsistência 
do alimentando e, assim, exige um procedimento de execução em conformidade com essa 
característica, um procedimento adequado a tal urgência, uma vez que o crédito alimentar é 
sensível ao tempo, e demanda do direito processual uma efetivação idônea e célere daquilo 
que foi tutelado pelo direito material. 

Ainda neste sentido, para MARINONI "o direito de acesso à justiça, além de garantir o acesso 
ao Poder Judiciário a todos, independentemente de suas condições econômicas, igualmente 
garante a técnica processual idônea à tutela do direito material".[14] 

Ao abordar essa temática, também, CAPPELLETTI e GARTH afirmam que "são as regras de 
procedimento que insuflam vida nos direitos substantivos, são elas que os ativam, para torná-
los efetivos. Cada vez mais se reconhece que, embora não possamos negligenciar as virtudes 
da representação judicial, o movimento de acesso à Justiça exige uma abordagem muito mais 
compreensiva da reforma.[15] 

Dessa forma, entendemos que o acesso à justiça vai além do simples acesso formal aos 
Tribunais e implica em eficácia da ordem normativa, na concretização do direito reclamado 
em juízo em resultado útil e eficaz, no acesso à ordem jurídica justa[16]: 

  

A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos 
órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto 
instituição estatal, e sim viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. 

[...] 

Deve-se pensar na ordem jurídica e nas respectivas instituições, pela perspectiva do 
consumidor, ou seja do destinatário das normas jurídicas, que é o povo, de sorte que o 
problema do acesso à Justiça traz à tona não apenas um programa de reforma como também 
um método de pensamento.[17]  

  

  

Imprescindível uma interpretação teleológica e à luz dos princípios constitucionais 
decorrentes do teor do art. 5º, XXXV CF/88, possibilitando ao cidadão não somente acorrer às 
cortes de justiça toda vez que se sentir lesado ou ameaçado em seus direitos, mas que essa 
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busca de proteção venha acompanhada de efetivação, de concretização real da determinação 
legal. 

Nesse passo, continua a nos ensinar LUIZ GUILHERME MARINONI, afirmando que 

[...] o direito de ação - visto como contrapartida da proibição da autotutela e da reserva do 
poder de dirimir os conflitos ao Estado - foi concebido, já há bastante tempo, como direito a 
uma sentença de mérito. Acontece que a sentença que reconhece a existência de um direito, 
mas não é suficiente para satisfazê-lo, não é capaz de expressar uma prestação jurisdicional 
efetiva, uma vez que não tutela o direito e, por isso mesmo, não representa uma resposta que 
permita ao juiz se desincumbir do seu dever perante a sociedade e os direitos.[18] 

  

Assim, embora a tutela jurisdicional prestada através do efetivo acesso à justiça passe por uma 
sentença de mérito, tal decisão precisa de um meio executivo adequado, permitindo que a 
realidade do jurisdicionado seja efetivamente alcançada pela decisão, sob pena de tal acesso 
se tornar inócuo. 

O legislador, por sua vez, também possui papel de grande relevância nesse quadro de acesso à 
ordem jurídica justa, pois é a partir da sua atuação que procedimentos e técnicas processuais 
poderão permitir a realização das tutelas legalmente prometidas. 

Com isso, caberá ao juiz, diante do arcabouço legal e do caso concreto, identificar suas 
peculiaridades e aplicar a técnica processual mais adequada a gerar efetividade. "O juiz tem o 
dever de encontrar na legislação processual o procedimento e a técnica idônea à efetiva tutela 
do direito material".[19] 

Na prática, não basta uma sentença favorável, expedida por um juiz de Direito competente. É 
preciso que esta sentença atue na realidade fática dos demandantes, atingindo de forma 
concreta a esfera pessoal e/ou patrimonial dos litigantes. E tal só ocorrerá quando as partes 
estiverem diante de um processo que permita, através de uma execução efetiva, o acesso real e 
concreto ao bem tutelado.[20] 

Assim, entendemos que o direito ao acesso à ordem jurídica justa é indispensável não apenas 
para viabilizar a concretização de outros direitos, mas também, para o cumprimento do 
preceito constitucional que consagra a República Federativa do Brasil como um Estado 
Democrático de Direito[21]. 

  

3. Reformas no Processo - A execução e seu escopo principiológico 

  

A Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005 foi mais uma etapa da modernização do direito 
processual pátrio, sob os auspícios dos princípios da Celeridade[22] e da Efetividade 
processual, que se iniciou com a reforma legislativa introduzida pela Lei nº 8.952, de 13 de 
dezembro de 1994, instituindo na nossa legislação positiva, entre outros dispositivos, a 
possibilidade de antecipação da tutela jurisdicional prevista no art. 273 da Lei Processual 
Civil[23]. 
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Assim, apesar das reformas sofridas pelo Código de Processo Civil, até a edição da Lei nº 
11.232/05, ainda havia a preponderância do princípio da autonomia do processo de execução. 
Contudo, com o advento desta Lei, na execução por quantia certa advinda de título judicial o 
princípio da autonomia restou sobrepujado, cedendo lugar ao princípio do sincretismo, 
abandonando o sistema dual[24]. 

A anterior excessiva preocupação com a segurança jurídica, comum às normas processuais, 
passou a dar vez a uma crescente busca por proporcionar ao jurisdicionado uma efetiva 
entrega da prestação jurisdicional, do modo mais racional e rápido possível de acordo com o 
princípio do acesso à justiça. A duração do processo apesar de levar razoável período de 
tempo, deve ser condizente com a expectativa daqueles que buscam no Judiciário a tutela de 
seus direitos. 

Tais modificações tiveram início com a própria Constituição Federal de 1988, com uma 
paulatina constitucionalização dos procedimentos, passando o Direito Constitucional a ser 
considerado a base fundante de todo o sistema legislativo do País[25]. Neste sentido, afirma 
NELSON NERY JÚNIOR que "o intérprete deve buscar a aplicação do direito ao caso 
concreto, sempre tendo como pressuposto o exame da Constituição Federal. Depois, sim, deve 
ser consultada a legislação infraconstitucional a respeito do tema"[26]. Ainda no art. 5º, 
XXXV, a Constituição Federal/88 assegura o princípio da inafastabilidade ou princípio do 
direito de ação, garantindo ao cidadão a apreciação de lesão ou ameaça a direito pelo Poder 
Judiciário[27], que aliado ao princípio da celeridade[28], contribuiu de forma determinante 
para mudança na visão do processo civil, reforçando a atenção destinada ao conteúdo e 
qualidade da prestação jurisdicional.[29] 

Neste momento, importante lição nos oferece ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO 
CARLOS DE ARAÚJO CINTRA e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, no tocante à 
influência direta dos princípios constitucionais no tema acesso à justiça 

  

O acesso à justiça é pois, a idéia central a que converge toda a oferta constitucional e legal 
desses princípios e garantias. Assim, (a) oferece-se a mais ampla admissão de pessoas e 
causas ao processo (universalidade da jurisdição), depois (b) garante-se a todas elas (no cível 
e no criminal) a observância das regras que consubstanciam o devido processo legal, para que 
(c) possam participar intensamente da formação do convencimento do juiz que irá julgar a 
causa (princípio do contraditório), podendo exigir dele a (d) efetividade de uma participação 
em diálogo -, tudo isso com vistas a preparar uma solução que seja justa, seja capaz de 
eliminar todo resíduo de insatisfação. Eis a dinâmica dos princípios e garantias do processo, 
na sua interação teleológica apontada para a pacificação com justiça.[30] 

  

Assim, as modificações introduzidas nesta etapa reformista, prosseguindo com o movimento 
de constitucionalização do processo, através da Lei nº 11.232/05, atingiram apenas o 
procedimento da execução fundada em título judicial, em nada alterando o rito da execução 
por título executivo extrajudicial. Este permaneceu regido pelo Título II do Livro II do 
Código de Processo Civil, alterado, posteriormente, pela Lei nº 11.382 de 06 de dezembro de 
2006, aplicando-se apenas subsidiariamente essas disposições à execução fundada em título 
judicial (art. 475-R, com redação dada pela Lei nº 11.232/05). 
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Antes da Lei nº 11.232/05, o processo de execução possuía um procedimento autônomo e 
desvinculado do processo de conhecimento, um sistema bifásico. Sendo assim, nas ações 
condenatórias, primeiro se verificava a existência do direito material alegado, para somente 
depois de solucionado o litígio, ser instaurado um novo processo com a finalidade de cumprir 
aquilo que havia sido determinado na sentença. 

Essa divisão entre processo cognitivo e processo executivo ocasionava grandes obstáculos à 
efetividade jurisdicional. Sendo assim, o legislador reformador transformou o processo de 
execução em uma "fase" do processo inicial de conhecimento, sendo aquele consequência 
direta deste.      

Conforme dispôs a Lei nº 11.232/05, vulgarmente conhecida como a Lei do Cumprimento de 
Sentença, não há mais a autonomia do processo de execução fundada em uma sentença 
proferida no processo civil, de acordo com o artigo 475-I do CPC. 

Desta forma, tanto a execução por título judicial, quanto a referente ao cumprimento de 
sentença, não se fazem por um processo autônomo, mas em continuação ao mesmo processo 
na qual tiver sido proferida a sentença, atendendo, assim, ao escopo da efetividade e 
celeridade, conseqüentemente proporcionando o acesso à ordem jurídica justa. 

Pela redação do artigo 475-J do CPC, a fase do cumprimento da sentença terá início por 
simples requerimento do credor juntamente com o demonstrativo de débito atualizado até a 
data do requerimento feito nos mesmos autos. 

Com a instauração desta fase de cumprimento da sentença, torna-se desnecessária que seja 
feita outra citação para a existência e validade da relação jurídica. Basta a simples intimação 
do executado através de seu advogado, ou caso este não seja encontrado, do seu representante 
legal, ou do próprio executado. 

 Assim, a construção desse processo sincrético, que engloba o processo de conhecimento e o 
de execução, em que numa mesma relação jurídica processual se tem, ao mesmo tempo, 
atividade cognitiva e executiva, afigura-se como uma realidade que visa atender aos anseios 
sociais da busca pela efetividade e celeridade do cumprimento das sentenças judiciais, 
possibilitando um acesso à ordem jurídica justa e não apenas um acesso à justiça meramente 
formal. 

Vale ressaltar que, nesta mesma vertente reformista, o Projeto de Lei nº 166 de 2010, que 
viabiliza um "novo" Código de Processo Civil não deixou de abordar a temática dos 
alimentos. A proposta, apesar de não cuidar do tema com a atenção devida - tratando ainda os 
alimentos como mera execução de valores - formaliza a aplicação da idéia contida na Lei nº 
11.232/05 à execução de alimentos, tornando esta também uma fase do processo com a 
simples intimação do devedor para pagamento, dispensando a propositura de nova ação.  

  

4. A atual execução de alimentos e as modificações propostas pelo novo CPC 

  

4.1 A obrigação dos alimentos 
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O Projeto de Lei n° 2.285, de 25 de outubro de 2007[31], o denominado "Estatuto das 
Famílias", prevê em seu artigo 5.º que "Constituem princípios fundamentais para a 
interpretação e aplicação deste Estatuto a dignidade da pessoa humana, a solidariedade 
familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e das entidades familiares, a convivência familiar, o 
melhor interesse da criança e do adolescente e a afetividade". 

O primado da dignidade da pessoa humana[32], como princípio informador do sistema 
jurídico pátrio e, in casu, dos direitos de família, incide diretamente sobre a conceituação 
contemporânea de alimentos. Enquanto visão patrimonialista do Código Civil de 1916 os 
alimentos tinha finalidade principal de assegurar o sustento do credor, hoje, em um direito 
civil erigido sobre o fundamento da proteção existencial, os alimentos devem ser fixados para 
assegurar a "vida digna" do credor[33], devendo ser fixados, conforme a letra do artigo 1694, 
de modo que o alimentado possa viver de "modo compatível com a sua condição social, 
inclusive para atender as necessidades de sua educação"[34] 

A conceituação técnico-jurídica de obrigação alimentar não é expressa no nosso 
ordenamento[35], podendo ser compreendida como o universo das prestações de cunho 
assistencial[36]. Genericamente, a doutrina entende como alimentos toda prestação que vise a 
satisfazer necessidades vitais daquele que, sozinho, não pode provê-las. Sustento, habitação, 
vestuário, saúde, educação e lazer; sentido amplo que compreende mais do que o simples 
alimentar, estando diretamente ligado à dignidade da pessoa humana. 

Para FACHIN[37], "habitação, saúde, educação, entre outras conotações, os alimentos 
correspondem a esse múnus público exercido dentro da família pelos particulares". Para o 
autor, há uma desoneração do dever do Estado de suprir as necessidades dos cidadãos a partir 
da outorga desta responsabilidade aos parentes[38]. Com isso, reforçando o caráter 
providencial dos alimentos, deverá tal necessidade ser tutelada com efetividade e presteza, 
exigindo-se meios de execução mais eficazes, permitindo um acesso e concretização mais 
rápidos da pretensão. 

O artigo 1.694, caput CC/02 estipula esta proteção, elencando como sujeitos da obrigação 
alimentar os parentes, os cônjuges ou companheiros, e determina proporcionalidade entre 
necessidade de quem pede e possibilidade de quem está obrigado (§ 2º). Este encargo decorre 
do poder familiar, do dever de mútua assistência, dos vínculos de parentesco e da 
solidariedade familiar e dispõe de um componente ético[39]. Não dá para permitir que 
pessoas que mantêm - ou deviam manter - um vínculo afetivo vivam em situação de flagrante 
desequilíbrio[40]. 

ROLF MADALENO, ao tratar do tema, descreve a função dos alimentos, qual seja, "em 
última análise, preservar a vida humana e assegurar à pessoa necessitada uma garantia mínima 
de digna subsistência, num dever imposto aos parentes, cônjuges e conviventes, cada qual 
com papéis bem definidos dentro de um contexto de inquestionável solidariedade 
familiar".[41]  Constituindo uma modalidade de assistência imposta por lei para o obrigado 
possa prover os recursos necessários à conservação da vida digna do alimentando, dando-lhe 
condições de desenvolvimento físico, moral e social[42]. 

Muitos são os critérios para a classificação das obrigações alimentares. Contudo, neste breve 
estudo, abordaremos apenas aquelas de maior relevância processual, quais sejam os alimentos 
naturais e civis; os atuais, futuros e pretéritos; definitivos, provisionais e provisórios. 

Os naturais são aqueles que atendem ao mínimo necessário do ser humano, à sua subsistência, 
como alimentação, cura, vestuário e habitação, estando nos limites do necessarium vitae.[43] 
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Já os civis visam atender às necessidades morais e intelectuais do alimentando, sendo 
considerado como necessarium personae.[44] Destinam-se a preservar a qualidade de vida do 
credor, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, de modo que haja um equilíbrio entre a 
condição social do alimentado e do devedor[45]. Segundo Maria Berenice Dias, este princípio 
é o "vetor para a fixação dos alimentos" e deve ser invocado o binômio necessidade-
possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do 
alimentante para estabelecer o valor da pensão[46]. No entanto, essa mensuração é feita para 
que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais 
propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade[47]". 

Quanto à sua origem a obrigação alimentar[48]pode advir do parentesco[49], sendo 
denominados de legítimos, instituídos por força da vontade, podendo se originar de contrato 
de doação ou por legado[50] ou do ato ilícito[51], caracterizando-se como indenizatórios. 
Neste caso, não possuem verdadeira natureza alimentar, uma vez que derivam de um delito, 
possuindo tutela especial quanto á execução, previsto no artigo 475-Q do Código de Processo 
Civil. 

Em relação ao momento da prestação, os alimentos atuais são aqueles devidos a partir do 
ajuizamento da ação de alimentos.  Os futuros resultam de sentença transitada em julgado ou 
acordo homologado pelo juízo e os pretéritos são aqueles acumulados anteriormente ao 
momento da coisa julgada[52] ou, conforme Luiz Paulo Vieira de Carvalho, são os "trazidos à 
baila quando se pretende obter parcelas alimentares anteriores ao ajuizamento da demanda; no 
entanto, uma vez descumprida a obrigação de alimentar e tendo o credor sobrevivido sem as 
postular, ele não terá legalmente o direito de obtê-las"[53]. Ressalte-se que esta classificação 
tem por fim definir o termo a quo da prestação de alimentos, que na hipótese de fixação 
judicial ocorre a partir da citação, conforme orientação consolidada em nossa jurisprudência a 
partir da disposição do artigo 13 da Lei 5478/68[54]. 

Por fim, os alimentos definitivos, provisionais e provisórios. Os primeiros decorrem de 
acordo ou decisão final do juiz, possuindo caráter permanente[55]. Por outro lado, os 
provisionais e os provisórios são alimentos antecipados, possuindo função antecipatória. 
Porém, os provisionais são fixados em sede liminar ou cautelar, e visam a subsistência do 
autor da demanda e o custeio desta durante o seu transcurso[56]. Já os provisórios são os 
definitivos antecipados à fase postulatória, tendo como base o art. 4º caput da Lei nº 5.478/68: 
"Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo 
devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita". Exigem, ainda, 
prova pré-constituída do parentesco ou obrigação alimentar (art. 2º da Lei nº 5.478/68)[57]. 

  

4.2 Execução da obrigação de alimentar 

  

A execução dos alimentos é regida pelos artigos 732 a 735 do Código de Processo Civil e 
pelos artigos 16 a 19 da Lei nº 5.478/68 e pode ser realizada por três procedimentos: desconto 
em folha de pagamento (art. 734 do CPC), expropriação (art. 646 do CPC) e da coação 
pessoal (art. 733, § 1° do CPC). 

No entender de ALEXANDRE CÂMARA, deve ser considerada como uma modalidade 
especial de execução por quantia certa contra o devedor solvente, que merece tratamento 
especial em razão da natureza da prestação cujo cumprimento se pretende[58]". 
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Considerando-se uma faculdade do credor desta prestação eleger qual o meio processual que 
pretende utilizar para o adimplemento[59]. 

A reforma trazida pela Lei nº 11.232/05, em relação às execuções dos títulos judiciais, vem 
sendo apresentada por parcela dos doutrinadores como não tendo alcançado a disciplina da 
execução de alimentos, mantendo tais juristas uma interpretação gramatical da legislação 
vigente. Defende ARAKEN DE ASSIS que 

  

A reforma da execução do título judicial, promovida pela Lei nº 11.232/05, não alterou, 
curiosamente, a disciplina da execução de alimentos, objeto do Capítulo V do Título II do 
Livro II (Do Processo de Execução). 

[...] não se aplica o art. 475-J e demais disposições da Lei 11.232/05 à execução de alimentos. 
O legislador reformista não se atreveu a modificar o Capítulo V (Da execução de prestação 
alimentícia) do Título II do Livro II e as remissões do Capítulo IV do mesmo Livro II (Do 
processo de execução).[60] 

  

Reitera tal posição HUMBERTO THEODORO JR., assentindo pela manutenção do sistema 
dual na execução baseada tanto no art. 732 do CPC como no art. 733 do CPC (coação 
pessoal), estando o credor de alimentos sujeito a recorrer a uma nova ação para atingir a 
satisfação forçada da prestação alimentícia assegurada pela sentença. Afirma que 

A execução de sentença condenatória de prestação alimentícia é uma execução por quantia 
certa, subordinada, em princípio, ao mesmo procedimento das demais dívidas de dinheiro (art. 
732, caput). 

[...] Como a Lei nº 11.232/2005 não alterou o art. 732 do CPC, continua prevalecendo nas 
ações de alimentos o primitivo sistema dual, em que acertamento e execução forçada 
reclamam o sucessivo manejo de duas ações separadas e autônomas: uma para condenar o 
devedor a prestar alimentos e outra para forçá-lo a cumprir a condenação. 

O procedimento executivo é, pois, o dos títulos extrajudiciais (Livro II) e não o de 
cumprimento da sentença instituído pelos atuais arts. 475-J a 475-Q.[61] 

  

A partir desta divergência acerca do procedimento para a execução de alimentos, se analisará 
o processo de execução de alimentos conforme disposto na letra da lei processual civil. 

Vale destacar que as modificações propostas pelo Projeto de Lei do Senado nº 166 de 2010, 
que visa a reforma do Código de Processo Civil, serão contrapostas ao atual modelo de 
execução de alimentos, buscando demonstrar se haverá realmente inovações procedimentais 
nesta seara, ou apenas a "formalização" de uma interpretação teleológica, já utilizada por 
juízes brasileiros quando da aplicação à execução de alimentos do procedimento da Lei nº 
11.232/05, buscando proporcionar ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa, através 
de uma tutela eficaz e célere. 
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4.2.1 Execução por desconto em folha de pagamento 

                        

A execução por desconto em desconto em folha de pagamento como forma de cumprimento 
da obrigação tem preferência pelo legislador, uma vez que o valor dos alimentos é retido 
diretamente por terceiro (empregador) da remuneração ou rendimento do devedor[62]. Diante 
de ação executiva, após citação do devedor e perante ausência de pagamento, o art. 734 do 
CPC permite ao juiz determinar desconto em folha de pagamento da importância das 
prestações alimentícias quando o devedor for funcionário público, militar, diretor ou gerente 
de empresa; ou empregado sujeito à legislação do trabalho, cabendo ao exeqüente identificar 
na inicial a fonte pagadora[63]. 

                        O Projeto de Lei do Senado nº 166/ 2010 traz em seu artigo 499 a proposta de 
tornar obrigatória inclusão do desconto da prestação de alimentos na folha de pagamento 
quando o alimentante for um dos sujeitos elencados acima. 

Contudo, indo de encontro à pretendida efetividade nessas ações, nas alterações apresentadas 
no relatório-geral do Senador Valter Pereira, a proposta é de flexibilização, deixando a cargo 
do exeqüente requerer o desconto em folha de pagamento (art. 515)[64]. Ainda neste artigo, e 
ainda mantendo o sentido oposto à efetividade, o §1º determina que "ao despachar a inicial, o 
juiz oficiará..." (grifo nosso), deixando grave problema a ser resolvido: quando o legislador 
escolheu a palavra "inicial" estava tratando de petição inicial, de novo processo ou de 
processo autônomo? Ou houve apenas um erro material na escolha do termo mais 
apropriado?    

                        

4.2.2 Execução por expropriação 

A execução por expropriação tem como objetivo a alienação forçada da propriedade plena dos 
bens do executado com o intuito de transformá-la em dinheiro, satisfazendo, assim, o crédito 
exequendo. 

Conforme alegação anterior, tendo em vista que parcela da doutrina entende que o 
procedimento executivo de alimentos não foi alterado pela Lei nº 11.232/05, este continua da 
seguinte forma: imprimido ao feito o rito do artigo 732 do CPC - que remete ao procedimento 
dispostos no art. 646 e seguintes do CPC -, apresentada a inicial, o juiz ordena a citação do 
executado para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o 
artigo 652[65] do CPC. Não efetuado o pagamento poderá o oficial de justiça, de imediato, 
proceder à penhora de bens - ou créditos do devedor, na forma do artigo 17 da Lei nº 5.478/68 
- e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando no ato o executado (§1º do art. 
652 do CPC). O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (§2º 
do art. 652 do CPC). A particularidade da execução alimentícia reside no objeto da penhora, 
que recairá em crédito do devedor, no caso de incidência supracitado dispositivo da Lei de 
Alimentos. 

Caso seja frustrado o recebimento da pensão por qualquer dessas vias, consoante artigo 18 da 
mesma Lei "se, ainda assim, não for possível a satisfação do débito, poderá o credor requerer 
a execução da sentença, na forma dos artigos 732, 733 e 735 do CPC". 
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Inicialmente, cabe ao credor, optar entre requerer na inicial que a execução de alimentos se 
faça com a cominação de prisão (artigo 733) ou sob pena de penhora (artigo 732). A priori, a 
opção é do credor. 

Nada obsta, que sendo inicialmente proposta a execução com fundamento no artigo 732 do 
CPC seja o rito alterado para o disposto no artigo 733 do mesmo Código; da mesma forma, se 
a preferência for pela alternativa do artigo 733, pode o credor, após a prisão ou a justificativa 
do devedor, requerer o prosseguimento da execução por quantia certa, caso permaneça o 
inadimplemento. O que não se admite é a reclamação simultânea de penhora e de prisão do 
devedor. 

Por outro lado, tem-se aceitado, em virtude da maior praticidade e da celeridade processual, 
utilizar concomitantemente o procedimento do artigo 733 do CPC, para as três últimas 
parcelas vencidas, prosseguindo-se a execução por quantia certa em relação aos demais 
alimentos atrasados, por ser dívida com título judicial, determinável e executável na forma do 
artigo 732 do CPC. 

Recaindo a constrição sobre bem não frutífero, não requerida a sua adjudicação, e não 
realizada a alteração particular do bem penhorado, resta ao exeqüente esperar o fim do longo 
e demorado processo, com a realização de hasta pública, para que seja alienado o bem 
penhorado. Após, transformando-o em dinheiro, é lícito ao credor levantar a importância 
correspondente ao crédito, sendo que a eventual  diferença apurada a maior deverá ser 
restituída ao devedor. 

Além disso, somente na execução processada sob o rito do artigo 733 do CPC é permitida a 
justificação da impossibilidade de atender à obrigação. Já na execução de quantia certa contra 
devedor solvente, os embargos do devedor ficarão restritos à matéria indicada nos incisos do 
artigo 745 do CPC.       

Com o advento da Lei nº 11.232/05, mesmo com toda a alteração procedida nas execuções 
fundadas em título executivo judicial, alguns doutrinadores, como ARAKEN DE ASSIS e 
HUMBERTO THEODORO JR.[66], continuam a defender a aplicabilidade do procedimento 
acima descrito, sob a alegação de que as execuções de alimentos não foram por ela alcançada, 
compelindo o credor da obrigação alimentar a utilizar o modelo bifásico em detrimento do 
objetivo do legislador e dos princípios de maior efetividade da justiça e duração razoável do 
processo. 

Neste ínterim, o PLS nº 166 de 2010 - nas alterações apresentadas no relatório-geral do 
Senador Valter Pereira[67], assim como no texto original do projeto de lei - quando não 
utilizadas as vias de desconto em folha de pagamento nem a coerção pessoal, remete a 
execução da obrigação alimentar ao procedimento comum de execução, com o cumprimento 
de sentença, nos mesmos autos, devendo ser o executado diretamente intimado para 
pagamento da quantia devida, formalizando apenas a procedimento já adotado de forma 
interpretativa com a aplicação do modelo da Lei nº 11.232/05.      

  

4.2.3 Execução por coerção pessoal 
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                        A execução por coerção pessoal deve ser compreendida como instituto de 
natureza peculiar no cumprimento da obrigação de alimentar, pois visa assegurar a dignidade 
e integridade do alimentando[68]. 

Este tipo de execução de alimentos possui procedimento específico e é utilizado 
exclusivamente na cobrança de crédito alimentar, sendo regido pelo artigo 733 do CPC, e 
expressamente permitido pelo art. 5º, inciso LXVII da Constituição Federal de 1988: "não 
haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel[69]". Havendo justificativa 
legítima ou causa involuntária para o inadimplemento, não poderá ocorrer a decretação da 
prisão. 

Ao fazermos uma comparação entre os pedidos formulados na expropriação e os da coação 
pessoal, temos que a afetação de bens se mostra bastante diferente da coação pessoal do 
devedor. 

A forma expropriativa se aplica a quaisquer devedores, além de não existir a pressão 
psicológica própria da execução sob pena de prisão. Por outro lado, a coação pessoal só é 
aplicada após o prazo determinado para o devedor efetuar o pagamento - 03 (três) dias 
conforme art. 733 do CPC, regido por contraditório e sendo necessário pedido expresso do 
alimentando. Assim, há inicialmente mera cominação de prisão para, no caso do executado 
deixar de pagar, de provar que pagou ou de justificar a impossibilidade de cumprir a 
obrigação. 

Após preencher os requisitos supramencionados, caso estes não sejam devidamente 
justificados e deferidos, ou devido à inércia do executado, será decretada a sua prisão. 

Tal prisão tem natureza civil e pretende compelir o executado ao pagamento devido, não se 
tratando, em hipótese alguma, de sanção penal, não podendo, assim, ser cumprida juntamente 
a presos comuns. 

Alguns autores chegam a descaracterizá-la como meio de execução, entendendo-a apenas 
como meio coercitivo para o pagamento, uma vez que a simples prisão do devedor não 
satisfaz o crédito do alimentante.[70] 

Parte da doutrina[71] defende que a aplicação do aprisionamento do executado só deve 
ocorrer quando se esgotarem os outros meios executórios ditos "normais" como a 
expropriação, por exemplo. 

Esta utilização do artigo 733 do CPC como último recurso se deve ao fato, justificado por 
alguns julgados[72], de que a custódia "em lugar de remediar, agrava a situação do devedor e 
dos credores". 

Neste ponto, vale uma ressalva. Dependendo da situação social do demandado, a prisão 
poderá sim surtir efeito positivo em alguns casos, levando o executado ao constrangimento 
público e à pressão psicológica, afirmando SÉRGIO GISCHKOW PEREIRA[73] que ante a 
ameaça de prisão, muitos devedores que não pagam por desídia ou descaso com o alimentado 
passam, a partir de mera ameaça de prisão civil, a possibilidade de aplicação. Outrossim, se 
recolhidos são, imediatamente providenciam em conseguir dinheiro. E este sempre aparece 

A execução através da coerção pessoal, após a Súmula 309 do STJ, deixou de ser utilizada 
quando se trata da execução de alimentos pretéritos: "O débito alimentar que autoriza a prisão 
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civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que se vencerem no curso do processo". Conseqüentemente as outras deverão 
ser executadas através da via expropriativa comum. 

Caso, o devedor de alimentos não tenha condições de pagar a dívida, deverá apresentar sua 
defesa no prazo de 03 (três) dias visando elidir o aprisionamento; e caso ele tenha recursos 
suficientes para solver a dívida e não a fizer por outro motivo, injustificável, deverá ser preso. 

Na redação original do PLS nº 166 de 2010, a via da coerção pessoal para pagamento de 
prestação alimentícia continua sendo uma opção para o credor, que, conforme art. 500 do 
PLS, determina que: "Não sendo satisfeita a obrigação, poderá o credor requerer a intimação 
do devedor para, em três dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão pelo prazo de um a três meses." (grifo 
nosso). 

Já nas alterações apresentadas no relatório-geral do Senador Valter Pereira, a via da coerção 
pessoal aparece como a primeira tentativa de efetivação da tutela jurisdicional. Aduz o art. 
514 do Capítulo IV - Do Cumprimento Da Obrigação De Prestar Alimentos: 

No cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia ou de 
decisão interlocutória que fixa alimentos, o juiz mandará intimar pessoalmente o devedor 
para, em três dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das 
que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 

§ 1º Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de um 
a três meses. (grifo nosso) 

  

Apesar desta divergência apresentada, a certeza que fica é de que a via da coerção pessoal 
também seguirá o "espírito" da Lei nº 11.232/05, devendo a execução transcorrer como fase 
processual, nos mesmos autos do processo de conhecimento, de forma sincrética. 

  

5. Por que não aplicar à Execução de Alimentos as alterações da Lei nº 11.232/05? 

  

Conforme vimos, a Lei nº 11.232/05 não revogou o Capítulo do CPC que cuida da execução 
de alimentos (Capítulo V do Título II do Livro II), e também não fez referência a tal 
obrigação nas regras do cumprimento de sentença dispostas nos artigos 475-I a 475-R, 
quedando-se o legislador silente (ou omisso?) a respeito. 

Contudo, tendo em vista o objetivo da Lei de Cumprimento de Sentença e a natureza da 
obrigação alimentar, necessário que a doutrina pátria realize uma interpretação teleológica, 
buscando a finalidade real das reformas processuais, impedindo que esta omissão do 
legislador signifique a inaplicabilidade desta lei ao débito alimentar. 

Cumpre ponderar, assim, que é preciso conhecer e compreender o exato significado da lei, 
pois somente assim o intérprete poderá aplicá-la adequadamente. A interpretação das leis não 
deve ser apenas formal, pois a melhor exegese é aquela que se preocupa com uma solução 
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justa. Claro está que os dispositivos não têm existência isolada; ao contrário, guardam 
recíproca dependência com as demais regras do Direito, para que não reste prejudicada a 
plenitude do ordenamento jurídico. A norma, portanto, deve ser colocada dentro do contexto 
de todo o direito vigente.[74] 

Assegura DANIEL SARMENTO, ao abordar o tema da interpretação, que, através da "lógica 
do razoável", é possível chegarmos à resposta adequada e justa para qualquer questão jurídica, 
sendo necessário "reconhecer que o intérprete tem sempre o dever de se esforçar na busca 
racional da melhor resposta".[75] 

Ainda, conforme ALEXANDRE FREITAS CÂMARA: 

  

Ao interpretar a norma jurídica, o intérprete deve ter sempre em vista os fins sociais a que a 
lei se destina, assim como o bem comum. Toda lei (ao menos teoricamente) é elaborada tendo 
em vista uma finalidade social. É certo que existe uma realidade um pouco diversa da teoria, 
em que leis são elaboradas para atender a interesses pessoais dos detentores do poder, o que 
decorre da inegável vocação do direito positivo para ser uma força a serviço da manutenção 
do status quo imperante em determinada sociedade em um dado momento histórico. Apesar 
disso, é inegável que são elaboradas leis que têm por fim atender a uma finalidade social e, 
estando o intérprete diante de duas interpretações razoáveis (e cientificamente sustentáveis) de 
uma mesma norma, deverá optar por aquela que, no seu entender, melhor atende aos anseios 
da sociedade.[76] 

             

Assim, uma vez que o artigo 732 do CPC faz expressa menção ao procedimento da execução 
por quantia certa, e se os dispositivos que a regulamentam foram atingidos pela Lei nº 
11.232/05, não há como sustentar que o procedimento da execução de alimentos por 
expropriação permaneça inalterado. 

Ademais, se a reforma ocorreu para dotar o processo de maior efetividade, com mais razão 
ainda tal lei deve ser aplicada às execuções de alimentos. A interpretação da norma deve 
conduzir à aspiração de justiça. A necessidade do alimentando é premente, motivo pelo qual o 
processo sincrético lhe proporcionará muito maior celeridade e efetividade. 

Inaceitável conceber que uma lei que surgiu com o propósito de agilizar a efetivação de um 
crédito comum, não possa ser aplicável ao crédito alimentar, o qual possui tamanha urgência, 
sendo considerado substrato do direito constitucional à vida digna, e por isso de extrema 
relevância a efetividade da sua execução. Nesse sentido, expõe ROLF MADALENO que  a 
cobrança executiva dos alimentos deveria ocupar na processualística brasileira uma posição 
de absoluta prioridade, garantida a legislação dos ritos ao credor dos alimentos, pelo fato de a 
assistência alimentar representar um papel essencial à vida e à sobrevivência da pessoa, um 
direito fundamental à tutela executiva.[77] (grifo do autor)     

A sentença que condena ao pagamento de alimentos reconhece a existência de obrigação de 
pagar quantia certa e, havendo inadimplemento, a cobrança não poderá ser feita por execução 
de quantia certa contra devedor solvente, isso porque tal procedimento não existe mais para 
títulos judiciais, devendo ser utilizada a via de cumprimento de sentença, determinado pela 
Lei nº 11.232/05. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2811



Vale lembrar que somente será necessária a instauração de um processo de execução, de 
forma autônoma, quando a execução estiver fundada em título extrajudicial (título com 
eficácia executiva), elencados no art. 585, do CPC, uma vez que em relação a tais títulos não 
há um prévio procedimento judicial de declaração do direito. 

Nos ensina, reiterando esse entendimento, MARIA BERENICE DIAS, quando expõe que 

Os alimentos podem e devem ser cobrados pelo meio mais ágil introduzido no sistema 
jurídico. O crédito alimentar está sob a égide da Lei 11.232/05, podendo ser buscado o 
cumprimento da sentença nos mesmos autos da ação em que os alimentos foram fixados 
(CPC, art. 475-J). Houve mero descuido do legislador ao não retificar a parte final dos arts. 
732 e 735 do CPC e fazer remissão ao Capítulo X, do Título VII: "Do Processo de 
Conhecimento". A falta de modificação do texto legal não encontra explicação plausível e não 
deve ser interpretada como intenção de afastar o procedimento mais célere e eficaz logo da 
obrigação alimentar, cujo bem tutelado é exatamente a vida. A omissão, mero cochilo ou puro 
esquecimento não pode levar a nefastos resultados. 

Pela natureza da dívida não é possível concluir que a omissão do legislador, em atualizar os 
dispositivos que regulam a execução dos alimentos, desautoriza o uso da forma simplificada e 
célere que as reformas visaram implementar. O resultado seria dos mais perversos.[78] 

  

 Consoante ao abordado anteriormente, a finalidade da nova sistemática da fase de 
cumprimento de sentença é simplificar o processo de execução, tornando mais ágil o 
pagamento da quantia devida, proporcionando ao alimentando o real acesso ao bem tutelado 
perante a Justiça, transformando a execução autônoma em uma fase final do processo de 
conhecimento. 

Assim, considerando a rapidez que deve permear a obtenção de alimentos - essenciais à 
sobrevivência do credor - conclui-se, indubitavelmente, que a melhor opção para a cobrança 
de alimentos é através do cumprimento de sentença, sem a necessidade de um novo processo. 

Com isso, o adimplemento deve ser voluntário, em até 15 (quinze) dias do trânsito em julgado 
da condenação, sob pena de multa e penhora. 

No mesmo sentido, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART 
também defendem a aplicação da Lei nº 11.232/05 quando estivermos diante de uma sentença 
que determine a prestação alimentar, entendendo que 

  

Não cumprida a sentença, o montante dos alimentos será acrescido de multa, no percentual de 
dez por cento. De acordo com o art. 475-J do CPC, o não cumprimento da sentença, além de 
sujeitar o devedor a tal multa, faculta ao credor o requerimento de penhora e avaliação. 

O art. 475-J, ao fazer menção à penhora e à avaliação, prevê uma forma de execução, 
exatamente a execução por expropriação. Acontece que, tratando-se de execução alimentar, a 
expropriação é apenas uma das várias formas de execução disponíveis ao credor.[79] 
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Alguns de nossos tribunais (TJMG[80], TJSP[81], TJRS[82], TJRJ[83]) não têm se furtado à 
finalidade da lei e também acordam com o posicionamento acima descrito, determinando a 
execução de alimentos através do rito previsto no art. 475-J do CPC, empregando o 
procedimento de cumprimento de sentença quando o assunto abordado é a execução de 
alimentos, demonstrando, dessa forma, que parte de nossos magistrados, entenderam e 
aplicam a Lei nº 11.232/2005 visando alcançar seu propósito e escopo, quais sejam, a 
efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, permitindo, nesse caso, um maior acesso 
do alimentando ao bem pretendido, os alimentos. Tal postura vai ao encontro dos 
ensinamentos de KAZUO WATANABE quando afirma que  "o acesso à ordem jurídica justa 
supõe, ainda, um corpo adequado de juízes, com sensibilidade bastante para captar não 
somente a realidade social vigente, como também as transformações sociais a que, em 
velocidade jamais vista, está submetida a sociedade moderna [...]".[84] 

  

Dessa forma, observando o escopo da Lei nº 11.232/05, efetividade e celeridade - 
consequentemente o acesso à ordem jurídica justa - cogitar da exigência da propositura da 
ação autônoma, em autos apartados, na fase de execução de um processo, seria onerar as 
partes com acréscimo de despesas desnecessárias, olvidando os objetivos sociais e de ordem 
pública que caracterizam as demandas desta natureza. 

A relevância do crédito alimentar recomenda sejam tomadas todas as medidas tendentes a 
tornar concreta a execução, entre as quais o procedimento nos próprios autos da ação 
principal, por configurar tema delicado e que versa sobre a vida, a subsistência daquele que 
reclama o pagamento, devendo prevalecer a efetividade e celeridade na entrega de tal bem ao 
jurisdicionado, possibilitando, assim, o real acesso à justiça. 

Contudo, necessário ressaltar que, apesar das inovações trazidas pela Lei nº 11.232 de 2005, 
buscando proporcionar efetividade e celeridade para aqueles que procuram o judiciário, e da 
sua total e possível aplicação à execução do crédito alimentar, verificamos o quão 
problemático pode ser a introdução no ordenamento de reformas como esta. Há que se ter 
cuidado na busca por soluções para a crise do Poder Judiciário, pois o ordenamento deve 
funcionar como um todo, interligado, devendo o legislador estar atento não apenas à 
finalidade da reforma, mas às conseqüências advindas de tal reforma.[85] 

Dessa forma, enquanto não obtemos as respostas necessárias para a solução da crise do 
judiciário, buscamos refletir e encontrar a melhor forma, ou a forma menos prejudicial, de se 
concretizar os direitos materiais através do arcabouço procedimental que nos é oferecido pelo 
legislador, observando sempre os princípios determinados pela nossa Constituição Federal/88. 

  

6. Conclusão 

  

Na estrada reformista processual a busca pela efetividade e celeridade sempre permearam as 
transformações ocorridas. O princípio do sincretismo entre cognição e execução passou a 
predominar sobre o princípio da autonomia com a Lei nº 11.232/05. Houve, assim, a 
unificação procedimental entre a ação condenatória e a ação de execução, tornando-se esta 
última uma fase do processo. 
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Apesar da reforma trazida pela lei supramencionada ter por escopo a celeridade e efetividade 
processuais - conseqüentemente um acesso concreto e não apenas formal à justiça - o 
legislador deixou de adequar o procedimento executivo da obrigação alimentícia, 
permanecendo os artigos que disciplinam a matéria (arts. 732-735 do CPC) com a antiga 
nomenclatura adotada pela execução tradicional. 

Apesar de parte da doutrina defender a inaplicabilidade do novo procedimento à execução de 
alimentos, deve-se destacar que é necessário que se interprete as leis visando uma aplicação 
sistemática dos dispositivos, já que estes não têm existência isolada no ordenamento jurídico, 
bem como uma aplicação teleológica da norma, buscando a finalidade para qual foi criada. 

Assim, a melhor exegese determina que a aplicação das normas concernentes ao cumprimento 
de sentença quando diante de uma execução de alimentos é hoje, dentro do nosso arcabouço 
processual a melhor forma de se possibilitar um acesso real e efetivo do alimentando ao seu 
direito, mantendo o foco naquele que busca no judiciário amparo e proteção para seus 
direitos, em especial o direito à vida quando se trata de alimentos. 

Seguindo este caminho, as modificações propostas pelo Projeto de Lei do Senado nº 166 de 
2010 não inovam quando o assunto é execução de alimentos. A formalização da idéia de 
cumprimento de sentença - já utilizada pela Lei nº 11.232/05 e aplicada numa visão 
hermenêutica por parte da doutrina e juízes - é sem dúvida algum avanço na efetivação da 
tutela alimentar, pois ainda existem doutrinadores e magistrados que se recusam a utilizar o 
procedimento descrito no atual CPC, levando ao credor o sofrimento da propositura de nova 
ação, autônoma, para execução de um direito de extrema urgência e relevância. 

Contudo, talvez fosse a hora do legislador ousar mais ao abordar o tema dos alimentos: mais 
atenção, mais empenho e até criatividade na busca pela efetivação de um direito que possui 
caráter fundamental, que visa proporcionar mecanismos de desenvolvimento de uma vida 
digna, que é finalidade maior do ordenamento jurídico atual. 

  

7. Referências Bibliográficas 

  

ASSIS, Araken de. Cumprimento Da sentença (Lei nº 11.232 de 22/12/05). 1.ed. São Paulo: 
Forense, 2006. 

  

___________ Manual da Execução. 12.ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. 

  

BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

  

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. SP: Malheiros, 2002. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2814



  

CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 6.ed. ver., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009. 

                                                                                                                 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O Acesso à Justiça no plano dos Direitos Humanos. In: 
Acesso à Justiça. Raphael Augusto Sofiati de Queiroz (org.). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2002. 

  

___________ Lições de Direito Processual Civil. 11.ed. vol I. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2004. 

  

_________ Lições de Direito Processual Civil. 13.ed. vol II. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2006. 

  

CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. 

  

CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito Civil: Questões fundamentais e controvérsias na 
Parte Geral, no Direito de Família e no Direito das Sucessões. 3ª ed.,Niterói: Ed. Impetus, 
2009. 

  

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 25.ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

  

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 6ª ed., RJ: Renovar, 2010. 

  

__________________A reforma do CPC e a execução dos alimentos. Disponível em 
http://www.mbdias.com.br/hartigos.aspx?13,3. Acesso em 11/05/2010. 

  

DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo; BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso 
de Direito Processual Civil: Execução. vol 5. Salvador: Jus Podivm, 2009. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2815



  

EHRHART JR., Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Org.) Leituras complementares 
de Direito Civil. Salvador: JusPODIVM, 2010. 

  

FACHIN, Luiz Edson. Elementos Críticos do Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999 

  

FARIAS, Cristiano Chaves. Escritos de Direito de Família. Rio: Lumem Juris, 2007 

  

FUX, Luiz. A reforma do processo civil: comentários e análise crítica da reforma 
infraconstitucional do Poder Judiciário e da reforma do CPC. 2.ed. Niterói/RJ: Impetus, 
2008. 

  

GRECO, Leonardo. O Processo de Execução. vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

  

LLOBREGAT, José Garberí. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en la Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional. Barcelona: Bosch, 2008. 

  

MADALENO, Rolf. A execução de alimentos pela via da dignidade humana. In: Alimentos 
no Código Civil. Aspectos civil, constitucional, processual e penal. Francisco José Cahali e 
Rodrigo da Cunha Pereira (coord.). São Paulo: Saraiva, 2007, 1.ed., 2ª tiragem. 

  

MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado Contemporâneo. In: Estudos de Direito 
Processual Civil. Luiz Guilherme Marinoni (coord.). São Paulo: RT, 2005. 

  

___________ Da teoria da relação jurídica processual ao processo civil do Estado 
Constitucional. In: A Constitucionalização do Direito. Cláudio Pereira de Souza Neto e 
Daniel Sarmento (coord.). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. 

  

___________ e ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2816



  

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual, 9ª série, SP: Saraiva, 2007 

  

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

  

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 2.ed. rev., atual., ampl. São Paulo: Editora 
Método, 2008. 

  

PASSOS, Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido processo sobre o tema. In: 
Temas atuais de direito Processual Civil. César Fiúza, Maria Sá e Ronaldo Dias (coord.). 
Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 

  

PEREIRA, Sérgio Gischkow. Alimentos e prisão civil. in: Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, ano 5, nº 17, 1980. 

SANTOS, Ernane Fidélis dos. As reformas de 2005 do Código de Processo Civil: execução 
dos títulos judiciais e agravo de instrumento. São Paulo: Saraiva, 2006. 

  

SARMENTO, Daniel. Ubiqüidade Constitucional: Os Dois Lados da Moeda. In: A 
Constitucionalização do Direito. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento (coord.). 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. 

  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Processo de Execução e 
Cumprimento de Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. 44. ed. vol II. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. 

  

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 3.ed. vol VI. São Paulo: Atlas, 
2003. 

  

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: Participação e processo. 
Ada Pellegrini Grinover, Cândico Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe (coord.). São Paulo: 
RT, 1988. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2817



 

  

[1] O instituto dos alimentos se encontra regulado  no ordenamento jurídico brasileiro nos 
artigos 1694 a 1710 do Código Civil Brasileiro,  na Lei 5.478, de 25 de julho de 1968; pelo 
Código de Processo Civil vigente em seus artigos 732 a 735. 

[2] CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. 

  

[3]  DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo; BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael. 
Curso de Direito Processual Civil: Execução. vol 5. Salvador: Jus Podivm, 2009, p.47. 

[4] Neste ponto, mister ressaltar as modificações trazidas pela Lei nº. 11.232/05 que alteraram 
determinados aspectos da estrutura do processo de execução numa tentativa de entregar o bem 
jurídico já reconhecido por sentença judicial de forma mais rápida e objetiva possível, 
buscando, dessa forma, um processo mais célere e efetivo. 

[5] Projeto de Lei nº 166 de 2010, Disponível em http://participacao.mj.gov.br/cpc/, acesso 
em 05 de maio de 2011 

[6][6] Hoje os princípios são considerados fonte primária da normatividade, pois incorporam 
os valores supremos ao redor dos quais gravitam os direitos, as garantias e as competências de 
uma sociedade constitucional  (Bonavides,  2002, p. 254). 

[7] CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Op.cit., p. 8. 

[8] NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.132. 

[9] "A mais dramática reforma da assistência judiciária teve lugar nos últimos 12 anos. A 
consciência social que redespertou, especialmente no curso da década de 60, colocou a 
assistência judiciária no topo da agenda das reformas judiciárias. A contradição entre o 
ideal teórico do acesso efetivo e os sistemas totalmente inadequados de assistência judiciária 
tornou-se cada vez mais intolerável", in: CAPPELLETTI; GARTH, op.cit, p.33. 

[10] Este problema da representação em juízo dos interesses difusos encontra resposta, em 
nosso ordenamento jurídico, no sistema integrado pela Constituição Federal, Lei da Ação 
Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor, fornecendo tal legislação, por 
enquanto, os fundamentos do "processo civil coletivo pátrio": "A concepção tradicional do 
processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos difusos. O processo era visto 
apenas como um assunto entre duas partes, que se destinava à solução de uma controvérsia 
entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios interesses individuais. Direitos que 
pertencessem a um grupo, ao público em geral ou a um segmento do público não se 
enquadravam bem nesse esquema. As regras determinantes da legitimidade, as normas de 
procedimento e a atuação dos juízes não eram destinadas a facilitar as demandas por 
interesses difusos intentadas por particulares", in: CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, 
Bryant, op.cit.,  p.49. 
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[11] "Seu método não consiste em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de 
reforma, mas em tratá-las como apenas algumas de uma série de possibilidades para 
melhorar o acesso", in: CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. op.cit., p.68. 

[12] Neste contexto, identificou-se a necessidade de um novo enfoque a esta garantia, 
partindo do acesso à representação em juízo para uma concepção mais ampla de acesso à 
justiça, vista sob a ótica do consumidor da justiça, onde se faz presente a preocupação com a 
garantia de satisfação do jurisdicionado com a prestação da tutela jurisdicional. 

[13] PASSOS, Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido processo sobre o tema. In: 
Temas atuais de direito Processual Civil. César Fiúza, Maria Sá e Ronaldo Dias (coord.). 
Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 19. 

[14] MARINONI, Luiz Guilherme. Da teoria da relação jurídica processual ao processo 
civil do Estado Constitucional. In: A Constitucionalização do Direito. Cláudio Pereira de 
Souza Neto e Daniel Sarmento (coord.). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 518. 

[15] CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.69. 

[16] Expressão cunhada por KAZUO WATANABE, que possui como dados elementares: 
"(1) o direito à informação e perfeito conhecimento do direito substancial e à organização de 
pesquisa permanente a cargo de especialistas e orientada à aferição constante da adequação 
entre a ordem jurídica e a realidade sócio-econômica do País; (2) direito de acesso à Justiça 
adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade social e 
comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; (3) direito à 
preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; 
(4) direito à remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à Justiça 
com tais características", in: Acesso à justiça e sociedade moderna. In: Participação e 
processo. Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe (coord.). 
São Paulo: RT, 1988, p.135. 

[17] WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: Participação e 
processo. Ada Pellegrini Grinover, Cândico Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe (coord.). 
São Paulo: RT, 1988, p. 128. 

[18] MARINONI, Luiz Guilherme. Op.cit, p.57. 

[19] Ibidem, p.66. 

[20] Conforme LUIIZ GUILHERME MARINONI, "o processo é o instrumento através do 
qual a jurisdição tutela os direitos na dimensão da Constituição. É o modulo legal que 
legitima a atividade jurisdicional, e, atrelado à participação, colabora para a legitimidade 
da decisão. É o conduto que garante o acesso de todos ao Poder Judiciário [...]",in: Da 
teoria da relação jurídica processual ao processo civil do Estado Constitucional. In: A 
Constitucionalização do Direito. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento (coord.). 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 538. 

[21] "Não há democracia em um Estado incapaz de garantir o acesso à justiça. Sem a 
observância desse direito um Estado não tem a mínima possibilidade de assegurar a 
democracia", MARINONI, op.cit., p. 518. 

[22] Previsto na Constituição da República no artigo 5º, inciso LXXVIII. 
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[23] Posteriormente, tivemos outras reformas especialmente nas execuções de obrigações de 
entregar coisa, fazer e não fazer reconhecidas por sentença judicial, introduzidas pela Lei n.º 
10.444, de 07 de maio de 2002, sempre no intuito de tornar a prestação jurisdicional mais 
efetiva e célere. 

[24] No sistema dual, a sentença de mérito transitada em julgado deverá ser levada à execução 
por via própria, o que não mais ocorre no processo sincrético, pois neste a sentença 
condenatória constitui um comando imediatamente exequível. Segundo BARBOSA 
MOREIRA (2007, p. 315), o processo sincrético trouxe a "junção das atividades jurisdicionais 
cognitivas e executiva, eliminando-se a diferenciação formal entre o processo de 
conhecimento e de execução". 

[25] Alguns princípios que permeiam o processo civil estão elencados pela nossa Constituição 
Federal, dentre eles: o Princípio da Isonomia (art. 5º, caput) - "a isonomia (ou igualdade) está 
intimamente ligada à idéia de processo justo - isto é, de devido processo legal -, eis que este 
exige necessariamente um tratamento equilibrado entre as partes"[25] -; o Princípio do Juiz e 
Promotor Natural (art. 5º, XXXVII e LIII); o Princípio do Contraditório (art. 5º, LV); o 
Princípio da Publicidade dos Atos Processuais (art 5º, LX e art. 93, IX); o Princípio da 
Motivação das Decisões (art. 93, IX)[25]; o Princípio do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV) 
- "a possibilidade efetiva de a parte ter acesso à justiça, deduzindo pretensão e defendendo-se 
do modo mais amplo possível"[25] -, do qual derivam muitos dos princípios processuais 
constitucionais. Para JOSÉ GARBERÍ LLOBREGAT, a motivação das decisões é elemento 
essencial do direito à tutela judicial efetiva, pois este direito exige uma decisão que permita ao 
jurisdicionado identificar as razões e critérios jurídicos que fundamentaram aquele ato. A 
jurisprudência colacionada pelo autor afirma que "[...] el deber de los órganos judiciales de 
motivar sus resoluciones constituye una exigencia que dimana del derecho a la tutela judicial 
efectiva, [...]; deber de motivación que responde a la doble finalidad de exteriorizar el 
fundamento de la decisión, haciendo explícito que ésta corresponde a una determinada 
aplicación de la Ley, y permitir su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los 
recursos" (STC 144/207), in: El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en la Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional. Barcelona: Bosch, 2008, p.97.  

[26] NERY JÚNIOR, Nelson. Op.cit., p.25. 

[27] No entender de NELSON NERY JÚNIOR, o Princípio da Inafastabilidade "quer dizer 
que todos têm acesso à justiça para postular tutela jurisdicional preventiva ou reparatória 
relativamente a um direito. Estão aqui contemplados não só os direitos individuais, como 
também os difusos e coletivos. [...] a essência do princípio: o jurisdicionado tem direito de 
obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. A lei infraconstitucional que 
impedir a concessão da tutela adequada será ofensiva ao princípio constitucional do direito 
de ação", in: op.cit., p.132-133. 

[28]  Princípio constante do art. 5º, LXXVIII, inserido na Constituição Federal de 1988 
através da Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004. 

[29] Assevera MARCELO NOVELINO que "esse princípio, apesar de dirigido também ao 
juiz, tem como principal destinatário o legislador, impondo-lhe a tarefa de aperfeiçoar a 
legislação processual com o escopo de assegurar uma razoável duração do processo. A 
reforma de estatutos processuais com esta finalidade representa um fenômeno universal", in: 
Direito Constitucional. 2.ed. rev., atual., ampl. São Paulo: Editora Método, 2008, p. 345. 
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[30] GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 20.ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 33. 

[31] Disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=373935, acesso em 
15 de abril de 2011. 

[32] "A dignidade da pessoa humana, um valor do homem como um fim em si mesmo, é um 
axioma da civilização ocidental. (...) Terá respeitada a sua dignidade o indivíduo cujos 
direitos fundamentais forem observados e realizados, ainda que a dignidade não se esgote 
neles". BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o 
princípio da dignidade da pessoa humana, p. 103. 

[33] Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a maioridade não pode ser 
causa da cessação do direito aos alimentos, uma vez que os parentes devem assegurar 
materialmente a possibilidade de uma vida digna aos outros, sempre que houver a 
necessidade: PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE. FILHO. Trata-se de remessa 
pela Terceira Turma de recurso em ação revisional de alimentos em que a controvérsia 
cinge-se em saber se, atingida a maioridade, cessa automaticamente ou não o dever de 
alimentar do pai em relação ao filho. Prosseguindo o julgamento, a Seção, por maioria, 
proveu o recurso, entendendo que, com a maioridade do filho, a pensão alimentícia não pode 
cessar automaticamente. O pai terá de fazer o procedimento judicial para exonerar-se ou não 
da obrigação de dar pensão ao filho. Explicitou-se que completar a maioridade de 18 anos não 
significa que o filho não irá depender do pai. (...). STJ. 2ª Seção. REsp 442.502-SP, Rel. 
originário Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado 
em 6/12/2004 .Informativo nº 232. Disponível em www.stj.jus.br/. 

[34] Código Civil Brasileiro, artigo 1694, in fine.  

[35] Para Sílvio de Salvo Venosa, "o termo alimentos pode ser entendido, em sua conotação 
vulgar, como tudo aquilo necessário para sua subsistência. Acrescentamos a essa noção o 
conceito de obrigação que tem uma pessoa de fornecer esses alimentos a outra e chegaremos 
facilmente à noção jurídica. No entanto, no Direito, a compreensão do termo é mais ampla, 
pois a palavra, além de abranger os alimentos propriamente ditos, deve referir-se também à 
satisfação de outras necessidades essenciais da vida em sociedade". In: Direito civil: direito 
de família. 3. ed. vol VI. São Paulo: Atlas, 2003, p.371. 

[36] FACHIN, Luiz Edson. Elementos Críticos de Direito de Família, RJ:Renovar, 1999, p. 
268. 

[37] Ibidem, p. 266 

[38] Reconhece o Superior Tribunal de Justiça que a obrigação dos avós de alimentar os netos 
é subsidiária, sempre que os genitores não puderem prestar a assistência imposta em lei: 
ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR. AVÓS. A jurisprudência da Quarta 
Turma deste Superior Tribunal entende ser subsidiária à dos pais a responsabilidade dos 
avós em prestar alimentos. Contudo deve ser averiguada concomitantemente com a dos pais, 
ou seja, há que ser aferida se está ou não sendo prestada pelos pais e, mesmo que esteja, se é 
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divórcio das partes e em relação extraconjugal, bem assim em razão de novo casamento. 
Sentença de improcedência. 1. A partilha do patrimônio comum não implica aumento de 
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do STJ, recém alterado, com fulcro no art. 5, LXVII, CF/88. Esse é o entendimento do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aprovado por ocasião do Encontro de Desembargadores 
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"distorção não menos grave, outrossim, foi a de se ter colocado como objetivo a alcançar 
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palavra mágica "instrumentalidade", a que se casaram outras palavras mágicas: 
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SOCIEDADE EMPRESARIAL ENTRE CÔNJUGES E O NOVO 
CÓDIGO CIVIL 

 
CORPORATE SOCIETY BETWEEN SPOUSES AND THE NEW CIVIL CODE 

 
 
 

eveline de castro correia 
 

RESUMO 
O presente artigo propõe uma análise da família no contexto atual e no âmbito patrimonial, 
utilizando-se do direito empresarial inserido nestas relações. O estudo proposto inicialmente 
identifica os regimes de bens do casamento e posteriormente delimita um aprofundamento da 
cláusula restritiva do artigo 977 do Código Civil de 2002, que proíbe aos cônjuges sob o 
regime da comunhão universal e separação obrigatória de constituir sociedade empresária. 
Reflete também sobre as questões que levaram o legislador a inserir dispositivo que fere o 
princípio da autonomia privada em defesa do patrimônio. Esclarece-se que a metodologia 
utilizada foi de cunho bibliográfico. Ao final, concluiu-se que há restrições impostas pelo 
legislador infraconstitucional aos direitos fundamentais e a autonomia da vontade. A 
valoração da família garantida constitucionalmente é mitigada com esta proibição do artigo 
977. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE EMPRESARIAL; 
CÔNJUGES; REGIME DE BENS; PATRIMÔNIO. 
 
ABSTRACT 
This article proposes an analysis of family in the current context and within asset using the 
corporate law embedded in those relations. The studies indentifies the schemes initially 
proposed marriage settlement and later a further delimits a deepening of the restrictive clause 
of Article 977 of the Civil Code of 2002, which prohibits spouses are under the regime of 
universal communion separation mandatory in form corporation. It also reflects on the issues 
that led the legislature to insert device that violates the principal of private autonomy defense 
of property. The methodology utilized was bibliographical. The end, it appears that there are 
restrictions imposed by the legislature infra fundamental rights and freedom of choice. 
Valuation of the family guaranteed by the constitution is mitigated with this prohibition in 
Article 977. 
KEYWORDS: KEYWORDS: SOCIETY BUSINESS; SPOUSES; GOODS SCHEME; 
HERITAGE 
 
 

1 Introdução 

  

O presente trabalho pretende analisar as razões que levaram o legislador a proibir a 
contratação de sociedade empresarial entre cônjuges casados sob o regime da comunhão 
universal de bens, ou no da separação obrigatória, e se esta restrição fere a princípios 
constitucionais. 
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Em um primeiro momento, trata-se de delinear o conceito atual de família, de forma 
abrangente, no intuito de traçar um perfil da moderna entidade familiar e seus anseios 
patrimoniais, afetivos e até mesmo empresariais. 

Os regimes de bens vigentes do casamento são delineados de forma sucinta com o objetivo de 
aperfeiçoar o entendimento de que algumas normas são conflitantes entre si, e também 
especificar as características patrimoniais e efeitos do regime da separação obrigatória e 
comunhão universal.  Quando pessoas se unem pelo laço do matrimônio devem ter em mente 
que também estão unindo patrimônios. 

Expõe-se que a matéria tem grande relevância prática, pois como se pode apreciar no decorrer 
do trabalho, há várias empresas familiares já constituídas e cônjuges inseridos na restrição do 
artigo 977 do Código Civil de 2002. Da mesma forma que novas sociedades empresariais 
estão sendo constituídas sem orientação quanto ao patrimônio comum e o da sociedade. 

Esclarece-se também, ao longo deste artigo, que, muitos se utilizam da sociedade empresarial 
para fraudar o regime de bens e até mesmo lesar o cônjuge inadvertido. O uso do patrimônio 
comum do casal deve ser administrado de comum acordo pelos mesmos, e o patrimônio da 
empresa não se confunde com os dos sócios, nem muito menos com os da família. 

Por fim, delineia-se que o artigo 977 do Código Civil de 2002, dá ensejo a diversos sistemas 
de burlar o ordenamento jurídico, indo de encontro ao principio constitucional da dignidade 
da pessoa humana e a autonomia da vontade.     

  

2 A família na atualidade 

  

A família, após o advento da Constituição Federal de 1988, assumiu um papel diferenciado 
dentro do contexto social. É cediço que este processo já havia se iniciado antes, com a 
modificação de valores entre pais, filhos e sociedade. O conceito de família pós Constituição 
Cidadã se tornou extensivo, alguns valores foram a ela se incorporando, tais como: 
solidariedade, afeto e dignidade. Os direitos fundamentais foram efetivados no conceito de 
família, tornando os valores principiológicos inseridos nos direitos de personalidade dos 
indivíduos partícipes deste processo. Neste sentido, entende Fachin (2003, p.39) que: 

  

[...] ancorados nos princípios constitucionais, o Direito de Família constitucionalizado não 
deve ser como horizonte final o texto constitucional expresso. Por isso, sustentamos o direito 
para além do novo Código Civil. Os princípios constitucionais desbordam as regras 
codificadas e neles a hermenêutica familiar do século XXI poderá encontrar abrigo e luz. 

  

No caput do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, o legislador constituinte reconhece à 
família especial proteção do Estado, sem delimitar um conceito estrito. A abrangência de 
conceituação não estabeleceu modelos específicos e sim os exemplificou (família 
matrimonial, monoparental e decorrente da união estável). 
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Devido à mobilidade de configurações das relações familiares, novas formas de convívio tem 
se formado baseadas, sobretudo na necessidade de agregação inerente ao ser humano, mas, 
principalmente, relacionadas no afeto e solidariedade. Assim, posiciona-se Giddnes (1993, p. 
109): 

  

o parentesco foi um dia considerado como naturalmente outorgado, uma séria de direitos e 
deveres criados por laço biológicos e de casamento. Tem sido amplamente declarado que as 
relações de parentesco foram se destruindo com o desenvolvimento das instituições modernas, 
que deixaram a família nuclear em enorme isolamento. Sem pormenorizar a questão, pode-se 
perceber que esta visão é errada, ou pelo menos enganosa. Na sociedade da separação e do 
divórcio, a família nuclear gera uma diversidade de novos laços de parentesco associada, por 
exemplo, às chamadas famílias recombinadas. 

  

A sociedade contemporânea tem sido influenciada por novos valores, sendo a mulher inserida 
no mercado de trabalho, e o homem invertido alguns papéis tais como a educação dos filhos e 
o sustento do lar. A responsabilidade paterna, em outras épocas, era cumprida exclusivamente 
pelo provimento da família e nenhuma participação em relação à educação e criação dos 
filhos. 

Atualmente, o que se vê é a divisão de tarefas, funções e participações entre os membros da 
família, cabendo aos filhos, inclusive, opiniões sobre questões familiares, gerando uma 
dinâmica diferente entre estas relações. 

São os princípios constitucionais vértices de integração entre o Direito de Família 
constitucionalizado e o Código Civil de 2002, pois os fenômenos que ocorrem nesta seara são 
muito mais rápidos do que o legislador infraconstitucional.[2] 

Criou-se, então, uma controversa questão em relação à dignidade da pessoa humana e a 
intervenção do Estado, nas relações onde estiverem presentes "pessoas". De acordo com 
Maria Rita Kehl (2003, p.169): 

  

De certa forma a família se privatizou a partir da segunda metade do século XX, não porque o 
espaço público tenha voltado a ter a importância que a vida social até o século XVIII, mas 
porque o núcleo central da família contemporânea foi implodido, atravessado pelo contato 
íntimo com adultos, adolescentes e crianças vindas de outra família [...] 

  

O princípio constitucional da menor intervenção estatal defende a família cada vez menos 
como instituição, sendo, portanto, uma organização familiar com disciplina própria, 
prevalecendo o interesse da sociedade e das relações familiares. 

A aplicabilidade de tal princípio se norteia na questão da autonomia privada que vai além do 
direito patrimonial e das questões estatais. Com o advento da nova Carta Magna houve o 
fenômeno da despatrimonialização do Direito Civil, dando margem ao "ser" e não ao "ter", 
indo, por conseguinte, de encontro a tal preceito. 
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O atual ordenamento jurídico brasileiro tem influência no desenvolvimento do perfil da 
família, especialmente na afetiva, fazendo uma abrangência maior do contexto social de 
família. Neste sentido, os entes desta entidade familiar, seja ela qual for, têm vital importância 
e responsabilidade nas decisões praticadas. 

Para compreender esta nova perspectiva de família deve-se ter como premissa a aplicação de 
uma nova cultura jurídica, estabelecendo meios de repersonalização dessas relações, tal qual 
será adiante exposto. 

  

3 Os regimes de bens do casamento e o patrimônio dos cônjuges 

  

Sendo a família uma instituição de relevo para a manutenção da estrutura social, jurídica e 
econômica do Estado, visto ser nela que o indivíduo irá se formar e traçará sua personalidade 
faz-se necessário analisar as normas que regulamentam os aspectos patrimoniais que advém 
destas relações. 

Existem várias espécies atuais de entidades familiares, a qual não interessa pormenorizar 
neste trabalho. O casamento é regido por uma série de regras cogentes, de ordem pública que 
impõem deveres e obrigações recíprocas (artigo 1.565, CC/02). 

Sobre a progressão jurídica dos efeitos do casamento, assim se posiciona Luis Edson Fachin 
(2003, p.173-174): 

  

Do casamento civil válido celebrado emergem efeitos pessoais e patrimoniais, estruturando-se 
conjunto de direitos e deveres informado pelos princípios da igualdade substancial e da 
direção diárquica da sociedade conjugal. 

  

O trânsito patrimonial dos bens no casamento é estabelecido por regras e princípios, não há 
casamento sem regime de bens, ainda que não tenha havido uma escolha direta, haverá a 
indireta. (artigo 1.640, CC/02) A essência das relações econômicas e patrimoniais entre os 
cônjuges reside no regime matrimonial de bens, em que os efeitos poderão repercutir na 
atividade empresarial exercida por um ou por ambos. Neste sentido se posiciona Anderson M. 
Augusto Ribeiro (2008, p. 28): 

  

a gestão legal do patrimônio familiar é composta por uma complexa relação entre disciplinas, 
erigindo-se como finalidade última destas a mantença da família ao longo das gerações. E a 
perenização da família é alcançada através da preservação dos valores familiares, parte 
integrante do patrimônio familiar. 
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O princípio da comunicabilidade do patrimônio rege que os aquestos amealhados depois das 
núpcias geram a comunhão de vidas, evitando o enriquecimento sem causa de um dos 
cônjuges frente ao outro. O atual Código Civil estabelece quatro regimes de bens adotados 
que se dividem em: a) regime de separação de bens (CC. 1.687 a 1.688), em que cada cônjuge 
conserva a propriedade dos bens que possuía ao casar, e daqueles que adquire durante o 
matrimônio, ficando responsável pela sua administração e, por conseguinte respondendo pelas 
dívidas por ele contraídas, nada se comunicando com o outro par, esta comunicabilidade não é 
permitida seja em relação aos bens pessoais que cada um já possua antes do casamento e 
também aqueles adquiridos na constância da sociedade conjugal. Vislumbra-se neste regime 
de bens patrimônios e obrigações distintas. 

Há também a separação obrigatória de bens (CC, 1.641e 1.523), que deve ocorrer quando os 
nubentes não puderem optar outro regime previsto em lei; b) regime da comunhão universal 
de bens dos cônjuges (CC, 1.667 a 1.671), em que delimita apenas um patrimônio comum 
entre os membros da sociedade afetiva e, portanto, se dividem por igual sem considerar a 
origem do mesmo, se adquiridos antes ou durante o casamento, passando a pertencer por 
metade a cada um dos consortes. 

Até o ano de 1977, o regime da comunhão universal era considerado o regime legal do 
matrimônio, com o advento da Lei n. 6.515 , em 26 de dezembro de 1977, por se tratar esta 
referida Lei da dissolubilidade do vínculo matrimonial com o divórcio, esta perspectiva 
mudou passando a ser o regime da comunhão parcial o adotado como legal; c) no regime da 
comunhão parcial (CC, 1.658 a 1.666), comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente 
na constância do matrimônio, assim resta reservada a titularidade exclusiva dos bens 
particulares e garante a comunhão do que for adquirido na constância do casamento, sendo o 
patrimônio familiar considerado integrado pelos bens comuns que não se confundem com os 
particulares; d) e o regime da participação final dos aquestos (CC, 1.672 a 1.686), que se trata 
de um regime híbrido. Aquestos são os bens próprios de cada um dos cônjuges amealhados 
durante o casamento e também os que forem adquiridos em comum. Neste regime, muito 
pouco utilizado, durante o casamento, cada cônjuge mantém a titularidade e a livre 
administração do seu patrimônio próprio, quando da separação do cônjuge ficara com a 
totalidade de seus bens particulares adquiridos antes do enlace, e com a metade dos bens 
comuns adquiridos em condomínio, por ambos durante o casamento. 

Por ser objeto deste trabalho, detém-se nos regimes de bens da comunhão universal e da 
separação obrigatória de bens, pois são as que limitam o exercício empresarial dos cônjuges, 
tal qual o infra dissertado. 

  

3.1 Da separação obrigatória de bens  

  

Este  regime é obrigatório quando a vontade dos nubentes é irrelevante, restringindo-se, pois, 
a autonomia da vontade. Nas situações, por exemplo, em que o casamento irá se realizar sob a 
égide das "causas suspensivas[3]", contra a recomendação de - não devem casar, causas estas 
tidas como inconstitucionais ou até mesmo injustificáveis. 
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O artigo 1.641 do CC reza que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I- 
das pessoas que o contraíram com inobservância das causas suspensivas da celebração do 
casamento; II - da pessoa maior de sessenta anos; e III - de todos os que dependerem, para 
casar, de suprimento judicial. 

  

Representa  este regime de bens ,uma visível interferência do Estado e uma violação ao 
princípio constitucional da autonomia e menor intervenção estatal, ligado aos direitos de 
personalidade nas relações familiares.  Segundo Rodrigo da Cunha Pereira, (2006, p. 36): 

  

Vincula-se à questão da autonomia privada, que vai muito além do direito patrimonial, e 
tornou-se, na, contemporaneidade uma das questões mais relevantes. Ela nos trás de volta, 
como se disse a séria discussão dos limites entre o público e o privado. 

  

No caso das condições suspensivas, o juiz pode autorizar o casamento, com outro regime de 
bens, desde que fique comprovada a inexistência de prejuízo (artigo 1.523, § único). Na outra 
hipótese de casamento em idade núbil, o Código possibilita a escolha do regime de bens desde 
que haja autorização dos representantes legais. Quando atingida a maioridade o casal pode 
optar por requerer a alteração do regime de forma justificada. 

O que mais dá causa a polêmicas e preconceitos é a regra que obriga aos maiores de sessenta 
anos a casarem-se pelo regime da separação obrigatória de bens. Considera-se uma afronta ao 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como um flagrante afronta à Lei 
n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Porém, mesmo que o legislador vede a comunicabilidade 
dos bens adquiridos durante o casamento, deve-se salientar que permanece em vigor a Súmula 
377 do STF, que dispõe: "no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos 
na constância do casamento". De onde se conclui que não há razão para esta Súmula deixar de 
ser aplicada, e com este motivo poder derrogar por completo a exigência de 
incomunicabilidade. 

  

  

3.2 Da comunhão universal de bens 

  

Neste regime comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, inclusive as 
dívidas passivas com as exceções do artigo 1.668.[4] As justificativas a restrição quanto à 
sociedade entre cônjuges neste regime de bens se dá pela razão de ser uma "única massa de 
bens", e a existência desta referida sociedade seria uma ficção, no sentido de que não se 
poderia fazer menção a patrimônio individual de cada um dos cônjuges. 

A alegação de que, ao restringir a constituição de sociedade entre empresarial entre cônjuges, 
casados sob o regime da comunhão de bens estabeleceriam uma espécie de "fraude" 
presumindo-a, visto que há a comunicabilidade dos direitos e obrigações presentes e futuros, 
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onde os bens permanecem indivisos, ocorrendo que, a cada um pertence a "metade 
imaginária" que só se separará da outra quando cessar a sociedade conjugal. O desembargador 
Pablo Stolze Gagliano muito bem abaliza neste sentido: "Toda fraude deve ser apreciada em 
concreto, e não segundo critérios apriorísticos injustificadamente criados pelo legislador". 

Mesmo com as modernas tendências de liberdade da vida conjugal, e familiar, os pares 
afetivos sempre tiveram necessidade de formação de um complexo de bens e de recursos 
capazes ao sustento e segurança da família. O aporte de bens e recurso vindos do trabalho de 
cada cônjuge e destinados ao lar construiu de outra parte, os diferentes regimes matrimoniais 
de maior ou menos comunicação dos bens. No âmbito do direito de família, a autonomia da 
vontade sofre severas restrições. 

Supunha-se que o Novo Código Civil trouxesse em sua roupagem diferentes concepções em 
relação à família x patrimônio, mas isto não aconteceu. 

As restrições impostas pelo legislador de acordo com o artigo 977 encontram respaldo na 
necessidade de preservar o patrimônio quando se trata das relações de afeto, mitigando o 
princípio máximo da dignidade da pessoa humana. 

  

  

  

  

4 O patrimônio dos cônjuges e o patrimônio da empresa 

  

Patrimônio, no sentido amplo seria o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa 
física ou jurídica tem a propriedade ou o domínio. Para o direito de família, com ênfase na 
fase ética-jurídica do matrimônio, ao enfatizar que o casamento estabeleça "comunhão plena 
de vida", consagrando o elemento afetivo e pessoal como principal nesta sociedade, o 
patrimônio representa um conquista posterior da entidade familiar, mas nunca esquecendo as 
aquisições pretéritas de cada indivíduo.    

Não cabe ao Estado, nas relações de família, dar maior relevância ao aspecto patrimonial do 
que o afetivo, por este motivo, os atos de administração do patrimônio em comum, podem ser 
administrados concomitantemente pelo casal. 

Nas relações comerciais o patrimônio da empresa não se confunde com os dos membros da 
sociedade, visto que cada representante integraliza sua quota parte do capital social referente 
a  parcela societária, salvo no caso de empresário individual, em que se confunde o 
patrimônio da empresa com o da família, pois o capital destinado ao manejo da empresa 
individual penetra no âmbito do patrimônio comum do casal. 

Além da sociedade matrimonial, é facultado aos cônjuges contrair entre si sociedade 
empresarial. Neste contexto preleciona o artigo 977 do Código Civil: "Faculta-se aos cônjuges 
contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da 
comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória". 
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Cabe, portanto, aos cônjuges integralizar o capital da sociedade mediante o pagamento em 
dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação pecuniárias, especialmente imóveis. Se ocorrer 
do imóvel pertencer a ambos os cônjuges, casados pelo regime da comunhão parcial ou 
comunhão universal, a integralização será feita estabelecendo-se a cada cônjuge as quotas ou 
ações em valor equivalente à respectiva meação sobre o imóvel. 

Faz-se necessário observar a inoperância legislativa neste sentido, de modo que a contratação 
de sociedade entre cônjuges casados no regime da comunhão universal ou parcial, com 
relação aos bens comuns, o efeito da incorporação dos bens será o mesmo, posto que, os bens 
comuns comunicam-se entre si, pertencendo a ambos os cônjuges. 

Há uma responsabilidade do empresário (a) casado (a) com relação à meação do outro ou ao 
patrimônio total do casal, por este motivo é conveniente a autorização do outro para que os 
bens comuns sejam afetados à atividade empresarial de um deles, pois uma terceira pessoa ao 
contratar com o cônjuge-empresário, não tem conhecimento se o crédito é referente á metade 
ou a totalidade do patrimônio do casal. De acordo com Rolf Madaleno (2010, on line): 

  

A sociedade conjugal constitui uma unidade jurídica que se faz titular de domínio dos bens 
que compõem o seu patrimônio, assim compreendida a massa dos bens conjugais ou da união 
estável, que não s confunde com os bens particulares e individuais dos sócios conjugais ou 
dos conviventes. 

  

Diante do exposto, vislumbra-se que o conceito de patrimônio tem finalidade diversa seja para 
a sociedade matrimonial, ou para a sociedade empresarial. Nesta última tem-se como garantia 
da atividade e participação societária e na primeira como união de ideais comuns e plena de 
vida. 

  

5 As sociedades empresariais entre cônjuges e o novo Código Civil 

  

Para melhor elucidação sobre este tema, é necessário fazer-se um breve relato histórico da 
sociedade entre cônjuges. 

Todo o contexto deve ser entendido como uma evolução no conceito de família e do papel 
feminino nesta conquista. Por muitas vezes o legislador infraconstitucional não se sensibiliza 
com as modificações e continua externando uma realidade não vivida pela sociedade. 

Antes da década de sessenta, a mulher não era permitida comerciar sem a autorização do 
marido. Com a Lei n.º 4.121 de 1962, (Estatuto da mulher casada), esta "liberalidade" foi 
concedida a mulher, desaparecendo a incapacidade relativa para o exercício de uma profissão 
lucrativa. Contudo, àquela época o casamento era indissolúvel e o regime de bens legal era o 
da comunhão universal. O Código Comercial é omisso a este respeito e pairava uma dúvida 
acerca da legitimidade da sociedade entre cônjuges. Bulgarelli (2000, p. 140) se posiciona a 
favor neste sentido que "Sempre se discutiu no direito brasileiro a possibilidade de sociedade 
entre marido e mulher", não havendo possibilidade de discriminações neste sentido. 
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O referido Estatuto em seu artigo 3º [5], ao estabelecer o patrimônio separado da mulher ou 
do marido, mesmo sob o regime da comunhão universal, possibilitou que a esposa se 
associasse ao marido, constituído sob a forma de sociedade por cotas. 

A nova mudança de panorama ocorreu com o advento da Lei n.º 6.515 de 1977, chamada "Lei 
do Divórcio", que permitia a dissolubilidade do casamento e estatuía o regime de bens legal 
como o da comunhão parcial. Neste momento, foi permitida aos cônjuges a divisão igualitária 
dos bens e para o direito comercial, à época, aboliu-se o impasse do patrimônio comum do 
casal sendo confundido com o da sociedade comercial. 

Com o advento do Novo Código Civil de 2002, esperava-se que estas questões já pudessem 
ter sido resolvidas, o que se constituiu em um engano, pois o legislador inovou de um lado, 
posicionando-se que o ordenamento jurídico permite a constituição de sociedade empresarial 
entre cônjuges, de outro lado, criou uma polêmica impedindo a formação de sociedades aos 
que são casados sob o regime da separação obrigatória e da comunhão universal. 

Acredita-se que a justificativa é dada pelo inexplicável medo que o legislador de 2002, 
continuou tendo, de que é a constituição de sociedade empresarial entre cônjuges casados no 
regime da comunhão universal, pois o único patrimônio envolvido seja vítima de fraudes 
societárias. A pretensão assegura-se na preservação do patrimônio familiar, que por muitas 
vezes envolve a parte afetiva e emocional da entidade familiar. 

Ainda, é necessário pontuar que o artigo 2.039, da Lei 10.406/2002 prescreve: "O regime de 
bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, é o por ele 
estabelecido". Assim, a nova Lei Civil impede a constituição de sociedade entre cônjuges que 
estejam sob o regime de bens do casamento a comunhão universal de bens ou da separação 
obrigatória. Os que tenham adotado o regime da comunhão parcial, separação convencional 
ou participação final dos aquestos são livres para a constituição de sociedade empresarial 
entre si. Neste sentido, tem-se especulado a substituição do sócio cônjuge ou a necessidade de 
mudança do regime do casamento. A resposta e estes questionamentos deverão ser dados à luz 
da Constituição Federal no inciso XXXVI, do artigo 5º: "a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada." Ou seja, a restrição imposta pelo artigo 
977 do novo Código Civil não deve atingir as sociedades constituídas anteriormente a 11 de 
janeiro de 2003. 

Findando tal celeuma, o Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) se 
posicionou, em parecer nº 125 que, a proibição imposta no artigo 977 não se aplica aos 
casamentos realizados na vigência do Código anterior. Diante disto, conclui-se que as 
sociedades constituídas no Código anterior não terão que alterar o contrato social, respaldadas 
no ato jurídico perfeito e no direito adquirido. 

  

6 Uma análise do artigo 977 do Código Civil 

  

O Novo Código Civil traz como inovação a adoção da teoria da empresa, em virtude de serem 
chamadas sociedades empresariais a antigas sociedades comerciais. Esta teoria se concentra 
em um ente economicamente organizado chamado empresa, que se pode dedicar tanto às 
atividades eminentemente comerciais como as de prestação de serviços.    Waldírio Bulgarelli 
(2000, p.19) salienta que: 
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nos dias que correm, transmudou-se o direito comercial de mero regulador de comerciantes e 
dos atos de comércio, passando a exercer a atividade, sob a forma de empresa, que é o atual 
fulcro do direito comercial." De onde concluímos que a empresa ocupa no panorama da 
economia nacional um setor de atividade preponderante, por ser responsável pela produção e 
comercialização de bens, produtos e serviços. 

  

Com a vigência do novo Estatuto Civil e a proibição restritiva imposta especificamente pelo 
artigo 977, outrora citado, surgiram várias interpretações à época, quais sejam: a) um cônjuge 
casado em um dos citados regimes de bens não pode contratar sociedade com terceiros; ou b) 
se apenas os cônjuges não podem contratar sociedade entre si, isto é, marido e mulher ambos 
com terceiros ou entre si apenas, formando sociedade empresarial com personalidade jurídica 
própria. A primeira vista, esta imprecisão legislativa do artigo 977 trouxe a sociedade e mais 
precisamente aos cartórios e juntas comercias que, não se poderia registrar sociedade em que 
qualquer um dos sócios fosse casado em regime de comunhão universal ou de separação 
obrigatória. Esta interpretação literal e atualmente pacificada não levava em conta o espírito 
da lei, não sendo levado em consideração artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, 
Decreto Lei 4.657/1942, com o intuito de atender aos fins sociais e as exigências do bem 
comum. 

A outra interpretação de que os cônjuges casados nos regimes discriminados no artigo 977do 
CC/02, não podem contratar sociedade entre si, ou ambos com terceiros, está restrita apenas 
aos cônjuges que se submeteram aos regimes especificados citados entre si e por ambos com 
terceiros em uma mesma sociedade. Com a finalidade de resolver tais dilemas, o DNRC com 
o parecer jurídico nº 50/03[6] resolveu também esta questão, esclarecendo que: "restringe-se 
aos cônjuges entre si ou de ambos com terceiros em uma mesma sociedade." 

  

7 Usos na organização patrimonial das sociedades empresárias entre cônjuges 

  

Convém ressaltar que a fraude entre cônjuges se realiza amiúde, valendo-se um dos consortes, 
geralmente o homem fraudador da estrutura societária que já existe ou de uma empresa criada 
especialmente para este fim, e assim subtrair bens do patrimônio comum e repassá-los para a 
pessoa jurídica. 

A fraude é sinônima de lesão causada por uma conduta voluntária e desleal. Quando há o 
rompimento da sociedade conjugal e consequentemente a quebra da partilha dos bens, a parte 
mais vulnerável na relação precisa ser protegida por mecanismos legais que assegurem a 
integridade dos bens comuns. O que ocorre é que, geralmente, por via de simulação ou fraude, 
um cônjuge procura prejudicar o outro, e encontra nas figuras societárias um mecanismo de 
burlar a lei. Em consonância com este tema se posiciona Rolf Madaleno (1999, p.64): 

  

Embora a alteração de contrato societário idealizado para privar a mulher do exercício de seus 
direitos sobre os bens comunicáveis seja perfeita quanto ao seu fundo e à sua forma, por ter 
atendido as condições de existência e validade e, obedecido às regras de publicidade, ainda 
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assim é ineficaz em respeito ao cônjuge ou convivente lesado, porque foi o meio implícito 
exatamente usado em detrimento dos legítimos direitos de partição patrimonial. 

  

É de cristalina evidência a prática de manipulação do estatuto social como uma das formas 
mais corriqueiras de burlar a meação conjugal, especificamente eficiente nas sociedades 
familiares ou de capital fechado. Convém ressaltar que há possibilidade de desconsideração 
da personalidade jurídica quando há indícios de abuso da sociedade para fins de desvio de 
bens particulares para a sociedade. 

Para Arnaldo Rizzardo (2004, p.55), no âmbito do Direito de Família não haveria 
propriamente a despersonalização, mas a desconsideração da personalidade jurídica, que não 
será considerada, para permitir que sejam atingidos os bens postos ao abrigo da sociedade 
empresarial, e na sequência, elenca várias situações que caracterizam o desvio de bens, com a 
finalidade de subtrair o patrimônio na partilha, merecendo destaque dentre as diversas 
hipóteses, aquelas que ensaiam, dentre outras variantes mais: 

  

a aparente retirada do cônjuge da sociedade comercial; a transferência da participação 
societária a outro sócio, ou mesmo a um estranho, com o retorno depois da separação; a 
alteração do estatuto social, com a redução das quotas ou patrimônio da sociedade; a 
transformação de um tipo de sociedade em outro, como de sociedade por quotas para a 
anônima. 

  

Empresas familiares são bastante comuns no Brasil, e o que se evidencia é o mau uso e desvio 
de função societária, apenas com o propósito de afastar o ingresso do cônjuge na empresa 
familiar, o que fica mais claro no processo de administração de gestores na sociedade 
anônima. Quando há simulação de sociedade anônima, os acionistas não se reúnem e muito 
menos são convocadas assembleias gerais para deliberação, pois geralmente, é o cônjuge que 
atua  como acionista controlador, que exprime a vontade social que se confunde com a própria 
administração. 

Os nubentes ao casarem não recebem informação acerca dos regimes de bens disponíveis, 
nem muito menos o que qualifica cada um deles. Quando o patrimônio é construído ao longo 
da relação, através da participação de ambos, alguns cuidados não são realizados, posto que, o 
afeto e o sentimento se misturam com o patrimônio e não se consegue dissociar da própria 
família, ensejando problemas futuros. 

  

8 Conclusão 

  

Compreendeu-se neste estudo que,  detendo a família  status constitucional como base da 
sociedade, o exercício hermenêutico sobre este tema deve ser desenvolvido com forte carga 
teleológica e axiológica. O certo é que o panorama familiar mudou, e o que se observou ao 
longo desta pesquisa é que algumas mudanças legislativas pontuais não foram efetivadas. 
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Com relação específica ao artigo 977 do Código Civil de 2002, ficou evidente que há uma 
restrição aos direitos fundamentais, e ao direito das pessoas de exercerem a cidadania 
escolhendo com quem querem associar-se, o que é uma garantia constitucional como 
princípio da livre iniciativa. 

Há de se levar em conta, que a Constituição Federal de 1988 valorou a família e seus 
membros, dando-os como garantia a solidariedade e a assistência mútua. Se cônjuges decidem 
constituir sociedade empresarial com finalidade própria, não seria o Estado quem deveria 
regular esta permissão ou não, e sim criar mecanismos efetivos para coibir eventuais desvios 
ou fraudes que poderão surgir ao longo deste processo. 

No Brasil observam-se empresas familiares, com largos patrimônios e sociedade entre 
cônjuges e até mesmo filhos. A confusão patrimonial que ocorre ao longo dos anos pode ser 
evitada, com um planejamento prévio, mas sem limitar a atuação de qualquer atividade na 
esfera civil. Os costumes devem ser observados dentro do ordenamento jurídico brasileiro e 
restringir o direto de cidadania por conceitos já arraigados, se torna inócuo para a sociedade. 

Outrossim, concluí-se que o Código Civil não foi feliz com a restrição criada pelo artigo 977, 
por violar preceitos constitucionais , visto ser inaceitável a proibição dos cônjuges 
constituírem sociedade entre si, por serem simplesmente casados em um dos regimes 
elencados no mencionado artigo. 

É necessário que o Congresso Nacional se posicione e retifique o artigo 977 do Código Civil, 
suprimindo a limitação quanto ao exercício da constituição de sociedade entre cônjuges. Isto 
posto, concluí-se também que não  se pode tratar de direito empresarial sem falar na 
Constituição, pois todas as regras que contém abuso econômico e desvio de atividade estão 
inseridas no contexto da Carta Magna. 
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RESUMO 
O presente artigo trata do relevante papel dos sindicatos brasileiros na sociedade capitalista 
atual. Centra-se na análise da atuação dos sindicatos face à onda flexibilizatória das normas 
trabalhistas vivenciada no Brasil, em especial, no que diz respeito às permissões 
constitucionais de redução de direitos trabalhistas via negociação coletiva. O artigo analisa 
quais são as possibilidades e limites da flexibilização trabalhista, bem como o papel dos 
sindicatos neste contexto, afirmando sempre a observância dos princípios de Direito do 
Trabalho. Para tanto, traça um panorama geral acerca do papel dos sindicatos na Constituição 
brasileira de 1988. Em seguida, especifica os dispositivos constitucionais que permitem a 
flexibilização de direitos trabalhistas e o papel da negociação coletiva. Por fim, pretende 
reforçar a ideia da necessidade de fortalecimento dos sindicatos para a consolidação dos 
direitos fundamentais trabalhistas.  
PALAVRAS-CHAVE: SINDICATOS; FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS 
TRABALHISTAS; NEGOCIAÇÃO COLETIVA; CONSTITUIÇÃO. 
 
ABSTRACT 
This article discusses the important role of the Brazilian unions in modern capitalist society. It 
focuses on the analysis of trade unions and the easing of of labor standards in Brazil, in 
particular the constitucional permissions of reducing labor rights through collective 
bargaining. The article analyzes what are the possibilities and limits of labor flexibility, as 
well as the role of unions in this context, always claiming to uphold the principles of Labour 
Law. To do so, it draws a general picture about the role of unions in Brazil's 1988 
Constitution. Then specify the constitutional provisions that allow the flexibility of labor 
rights and the role of collective bargaining. Finally, it seeks to reinforce the idea of the need to 
strengthen the unions to consolidate fundamental labor rights. 
KEYWORDS: UNIONS; EASING OF LABOR REGULATIONS; COLLECTIVE 
BARGAINING; CONSTITUTION. 
 
 

1.      Introdução 

  

A globalização trouxe uma nova dinâmica para as relações trabalhistas, o que exige uma nova 
estratégia de atuação dos sindicatos, principalmente no que diz respeito à flexibilização das 
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normas trabalhistas permitidas pela Constituição Federal de 1988 e que podem levar à 
redução dos direitos sociais via negociação coletiva. 

É nesse contexto de transformação das relações sociais que se destaca o relevante papel dos 
sindicatos como organismos capazes de criar novos direitos e garantir efetividade àqueles 
existentes na ordem legal, impedindo, dessa forma, a precarização da legislação trabalhista em 
face à pressão do capital. 

Primeiramente, será feita uma analise da participação dos sindicatos na implementação da 
democracia no Brasil, destacando-se a sua luta contra a ditadura e a sua fundamental 
contribuição para a promulgação da Constituição de 1988, marco na consolidação dos direitos 
fundamentais sociais no Brasil. 

Nesse ponto, será enfatizada a atuação do movimento sindical na luta pela ampliação dos 
direitos trabalhistas para além do mínimo legal, a partir da criação de normas autônomas, via 
negociação coletiva, tendo sempre em vista a proteção do trabalhador. 

Em seguida, busca-se analisar as possibilidades e os limites da flexibilização trabalhista, a fim 
de compreender o papel dos sindicatos na atualidade. É que somente assim pode-se traçar um 
panorama das dificuldades de atuação do movimento sindical, dentro da perspectiva do 
neoliberalismo, e apontar possíveis soluções. 

Por fim, será demonstrado que o fortalecimento do movimento sindical é necessário para dar 
efetividade aos direito fundamentais e sociais trabalhistas e que somente dessa forma será 
possível evitar a desregulamentação dos direitos trabalhistas. 

  

2.      Os sindicatos e a Constituição de 1988 

  

O sindicato é uma instituição revolucionária, que tem como papel central a luta pelos direitos 
dos trabalhadores frente ao sistema competitivo e explorador do capitalismo. 

O Direito do Trabalho é fruto das lutas operárias perpetradas pelos sindicatos no início do 
século XIX e foi concebido como ramo jurídico regulamentador das relações desiguais de 
poder, de modo que somente tem sentido enquanto instrumento de proteção do trabalhador. 

Assim, um de seus principais objetivos tem sido a luta por uma maior participação dos 
trabalhadores na distribuição de riquezas e por um sistema mais democrático de produção, 
firmando-se como movimento de solidariedade e de defesa da classe trabalhadora, mas 
também de oposição e, até de superação do sistema de produção capitalista e da sociedade 
burguesa.  

O sindicalismo constitui-se em uma das forças mais atuantes da sociedade capitalista, capaz 
de transformar a realidade de forma positiva para aqueles que mais sofrem com o sistema: os 
trabalhadores. 

A atuação sindical no Brasil destacou-se durante o Regime Militar, instaurado pelo golpe de 
1º de abril de 1964. Este período foi marcado, no plano político, pelo autoritarismo, supressão 
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dos direitos constitucionais, perseguição política, prisão e tortura dos opositores, e pela 
imposição da censura prévia aos meios de comunicação. 

Por outro lado, no campo econômico, a ditadura caracterizou-se por uma política fortemente 
privatista e voltada para a expansão do capitalismo, o que ensejou um significativo aumento 
da classe trabalhadora no Brasil. Esta ampliação foi, ao final dos anos 70, a base social do 
chamado novo sindicalismo[1]. 

A luta sindical contra o regime ditatorial se intensificou a partir de 1978 quando, após vários 
anos de repressão e controle pelos militares, as greves exsurgiram no país de forma intensa, 
sendo desencadeadas pelos mais variados segmentos de trabalhadores[2]. 

Nogueira, citando Hazan, afirma que foi graças à atuação deste novo sindicalismo, ao mesmo 
tempo de combate e resistência, que foi promulgada a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 com "quase 40 normas de proteção ao trabalho e mais de dez sobre direito 
sindical[3]". 

A Constituição de 1988 emergiu, assim, dentro de um quadro de avanço da visão social do 
Direito, incorporando em sua estrutura central a inovadora perspectiva inaugurada pelo 
Direito do Trabalho no início do século XIX, de se conferir cidadania e importância aos 
setores sociais destituídos de riqueza e poder[4]. 

Já no preâmbulo constitucional houve a consagração do novo Estado Social de Direito, 
lastreado no sistema democrático e apto a assegurar, com base na solução pacífica das 
controvérsias e na harmonia entre as partes, o exercício dos direitos individuais e sociais. 

Importantes inovações foram implementadas pelo texto constitucional, especialmente no que 
tange ao Direito do Trabalho. 

No campo do direito material individual trabalhista pode-se destacar a equiparação entre 
empregados urbanos e rurais (art. 7º, caput) e a extensão dos direitos trabalhistas aos 
trabalhadores avulsos (art. 7º, XXXIV); a regulamentação do trabalho doméstico (art. 7º, 
parágrafo único); a extensão da estabilidade da gestante (art. 7º, XVIII); a ampliação do aviso 
prévio para, no mínimo, trinta dias (art. 7º, XXI); a criação da multa fundiária (art. 7º, I) e a 
extinção da velha indenização complementar. 

Alguns dos direitos sociais trabalhistas dispostos no art. 7º não foram inovações da 
Constituição de 1988, que simplesmente os reconheceu. 

Tem-se como exemplo o décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no 
valor da aposentadoria (art. 7º, VIII). Este direito foi criado a partir da normatização coletiva 
trabalhista, que já o previa, sendo incorporado à legislação heterônoma estatal em 1962, pela 
lei 4.090. A Constituição inovou ao estender tal verba inclusive ao doméstico (art. 7º, 
parágrafo único), reparando antiga discriminação. 

Em relação ao direito coletivo, o texto constitucional valorizou a atuação sindical e a 
participação do trabalhador nas negociações coletivas. Ressaltam-se entre as normas que 
favorecem o caminho da normatização autônoma o art. 7º, incisos VI, XIII, XIV e XXVI[5]. 

Merece destaque o inciso VI do art. 7º, que autoriza a redução salarial mediante convenção ou 
acordo coletivo e que, embora não possa ser exercido de forma ilimitada, nem contrariamente 
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aos fins sociais do Direito do Trabalho, demonstra a força conferida pela Constituição de 
1988 à negociação coletiva trabalhista[6]. 

Outra inovação trazida pela Constituição é a proibição de intervenção e interferência do 
Estado nas organizações sindicais (art. 8º, I), coerentemente com a sua intenção 
democratizante. O legislador constituinte previu, ainda, a obrigatoriedade de participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8, VI), objetivando, com isso, a tutela do 
hipossuficiente, que não tem força para negociar diretamente com o empregador, em função 
do desequilíbrio econômico evidente entre eles[7].   

Por outro lado, em meio a tantos avanços democráticos, a Constituição de 1988 manteve 
instituições e mecanismos de tradição autocrática, que se encontram no conjunto de figuras 
originárias da formação corporativista-autoritária da década de 30, todos eles inviabilizadores 
da experiência democrática efetiva e profunda no sistema jurídico brasileiro. Entre eles estão 
a contribuição sindical obrigatória, o poder normativo do Poder Judiciário e a unicidade e o 
sistema de enquadramento sindical[8]. 

Aqueles que defendem a perpetuação destes elementos corporativistas argumentam que o 
despreparo da classe trabalhadora os tornam necessários, a fim de que o conflito laboral seja 
absorvido para dentro do Estado. Entretanto, este argumento pode ser facilmente refutado. 

É que a supressão destes mecanismos não implicaria a eliminação da legislação heterônoma 
mínima estatal (ou pelo menos não deveriam), uma vez que o padrão democrático trabalhista 
permite a conjugação de regras estatais imperativas e regras coletivas negociadas, dentro dos 
moldes do princípio da adequação setorial negociada[9]. 

Aliás, esse princípio trata das "possibilidades e limites jurídicos da negociação coletiva[10]", 
orientando a estipulação de critérios de harmonização entre as convenções e acordos coletivos 
e as normas de ordem pública que regem o Direito do Trabalho. O objetivo desta 
harmonização é justamente possibilitar a criação de normas autônomas trabalhistas, a partir da 
negociação coletiva, ampliando o rol de direitos dos trabalhadores para além do mínimo legal 
previsto, tendo sempre em vista a proteção do trabalhador. 

E é neste contexto que se revela o papel fundamental do sindicato como organismo capaz de 
criar novos direitos e, ao mesmo tempo efetivar aqueles já existentes. 

Por meio das negociações coletivas eles devem incrementar a relação de trabalho, 
especificando normas ou instituindo novas condições de trabalho não determinadas por lei. 
Vale lembrar que o art. 7º da Constituição de 1988, apesar de prever um rol extenso e 
detalhado de direitos sociais, não é taxativo, abrindo espaço para a atuação sindical de 
ampliação das garantias constitucionais.   

Nesse norte de idéias, é indubitável que a Constituição de 1988 avançou muito, trazendo 
conquistas no campo do direito do trabalho. Vários direitos foram incorporados à legislação, 
mas muitos ainda precisam ser positivados e, sobretudo, efetivamente cumpridos e realizados. 

Para tanto, é necessária uma atuação ativa e eficiente dos sindicatos para que seja assegurada 
a efetivação e consolidação dos direitos fundamentais e sociais dos trabalhadores. Como 
principal fonte do ramo justrabalhista, os sindicatos têm como função primordial alcançar 
direitos além do mínimo legalmente garantido, mediante as negociações coletivas, tendo em 
vista o seu poder de debater e criar normas[11]. 
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Somente assim, cumprirão um de seus principais objetivos, que é a conquista de melhores 
condições de trabalho e vida para os trabalhadores. 

  

3.      A negociação coletiva e a flexibilização das normas trabalhistas na Constituição 
Brasileira de 1988 

  

 A negociação coletiva, segundo Delgado, influencia de maneira positiva a estruturação mais 
democrática do conjunto social. É o que se infere das experiências democráticas dos países 
capitalistas centrais, como por exemplo, a França. Ao contrário das experiências autoritárias, 
como no Brasil, que tornaram o Direito do Trabalho pouco permeável à atuação sindical e à 
negociação coletiva, uma vez que se fixavam na matriz exclusiva ou essencialmente 
heterônoma de regulação das relações de trabalho (ou seja, as normas eram criadas e impostas 
pelo Estado, com pouco ou nenhum espaço para a formulação de regras pelas próprias 
partes)[12]. 

 A possibilidade de que as próprias partes envolvidas em um conflito possam, por si mesmas, 
solucionar as questões controvertidas, por meio da criação de normas para tanto, é um grande 
instrumento de democratização das relações trabalhistas. 

A negociação coletiva e o seu resultado, a norma coletiva, representa o ponto de equilíbrio 
entre o interesse empresário de aumentar a mais-valia e a luta dos trabalhadores para 
conservar ou resgatar a dignidade. 

Ao elegerem as normas que irão regulamentar sua própria situação, as partes exercem o poder 
democrático de solucionar os próprios conflitos. Além disso, as normas coletivamente 
formuladas, desde que em um ambiente de igualdade e cooperação entre as partes, tendem a 
ser mais bem cumpridas e observadas. 

Todavia, em um contexto social como o brasileiro, em que os sindicatos estão cada vez mais 
enfraquecidos e possuem cada vez menos poder de barganha, essa premissa pode se mostrar 
falsa. E, ainda mais grave, o instrumento coletivo pode se tornar não uma forma de 
democratização das relações trabalhistas, mas sim de tiranização destas, haja vista que em 
alguns casos o que se observa é que o diploma negocial coletivo privilegia os interesses 
capitalistas, em detrimento dos interesses da categoria e, em alguns casos, até mesmo com 
redução dos direitos trabalhistas. 

Deve haver um consenso e uma harmonização reais entre os interesses das partes, de modo a 
prevalecer os objetivos sociais do Estado Democrático de Direito de melhoria das condições 
de vida das pessoas, eliminação da pobreza e da desigualdade, concretização da dignidade da 
pessoa humana por meio de salários justos, igualdade de oportunidades e acesso ao mercado 
de trabalho. 

Tais objetivos estão previstos na Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 em 
seus artigos 1º e 3º e devem ser observados e perseguidos não apenas pelos governantes, mas 
por todos os indivíduos, sejam eles trabalhadores ou empregadores. 

E é nesse sentido que se deve compreender a flexibilização trabalhista via negociação coletiva 
permitida pela Constituição de 1988. 
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Primordialmente, importante ressaltar que flexibilização e desregulamentação não se 
confundem. Esta promove uma verdadeira destituição da proteção estatal do obreiro, enquanto 
aquela visa à intervenção do Estado na elaboração de normas que sejam capazes de garantir 
condições mínimas de dignidade ao trabalhador[13]. 

Na mesma linha de entendimento, Maior defende que a flexibilização é "[...] a adaptação das 
regras trabalhistas à nova realidade das relações de trabalho [...]", enquanto a 
desregulamentação representa a "[...] eliminação de regras estatais trabalhistas, a fim de 
buscar a regulação da situação através da ação dos próprios interessados envolvidos[14]". 

Em outras palavras, a flexibilização não necessariamente importa redução ou extinção de 
direitos trabalhistas, podendo representar forma de adequação da lei para melhor servir à 
realidade social. 

Não obstante, atualmente os termos são freqüentemente utilizados como sinônimos, 
representando pressupostos da necessidade de mudança das relações trabalhistas com o intuito 
de satisfazer, tão somente, o interesse econômico, provocando distorção da finalidade 
teleológica do ramo justrabalhista. 

Em 1988, com respaldo da Constituição, que é lei máxima do Estado Democrático de Direito 
do Brasil, ensejou-se a flexibilização de alguns direitos indisponíveis, mediante negociação 
coletiva. A medida visava, talvez, à flexibilização com prudência, de modo a proteger os 
trabalhadores, vez que os sindicatos são representantes dos interesses da categoria. 

Sabe-se, porém, que os sindicatos há muito perderam sua força reivindicatória exercendo, 
atualmente, o papel de mantenedores dos contratos de trabalho e das garantias vigentes. No 
Brasil e nos demais países periféricos, diante do enfraquecimento dos sindicatos, responsáveis 
pelas negociações, não há que se falar, na maioria dos casos, em paridade entre as partes 
negociantes. 

Hoje, o sindicato não consegue mais arrancar concessões do capital como outrora fora capaz. 
Luta para não perder os direitos conquistados e para não perder muito. As conquistas 
tornaram-se ponto de chegada e não mais de partida. Ao invés de servir à classe oprimida e se 
opor aos avanços do capital, hoje apenas carimba as inovações que o capital inventa 
legitimando o "capitalismo sem reciprocidade"[15]. Se antes conseguia exercer pressão sobre 
o capital através da simples ameaça de greve, hoje sofre com a pressão de "greve" do capital 
que ameaça se retirar para Bombain[16]. 

Além disso, o Estado terceiriza a "culpa" pela redução dos direitos sociais e pela situação de 
miséria dos trabalhadores, propagando a ideia de que se os sindicatos participaram da 
negociação (e são obrigados a tanto), o fizeram em favor do interesse da categoria 
profissional, de modo que se houve prejuízo aos trabalhadores é porque seus próprios 
representantes "negociaram mal". 

Parece se esquecer, propositalmente, de mencionar que, embora tal premissa possa ter algo de 
verdade, o próprio Estado manteve e mantém na Constituição Brasileira de 1988 mecanismos 
que impedem a liberdade real dos movimentos sindicais, sustentando a permanência de 
sindicatos fracos, incapazes de negociar como iguais perante o empregador. 

A norma coletiva passa a ter efeitos de contágio adversos, influenciando o legislador no 
sentido inverso ao pretendido, legitimando, em alguns casos, até mesmo a redução de direitos 
trabalhistas garantidores do mínimo existencial. 
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Foi o que aconteceu, por exemplo, com o banco de horas implementado pela Lei 9.601 de 
1998 e que permite o não recebimento em pecúnia das horas extras laboradas, em face da 
possibilidade de compensação anual dessas. Tal sistema já era amplamente praticado com a 
anuência de normas coletivas negociadas por diversos sindicatos e acabou sendo reproduzido 
como regra geral pelo legislador, embora contrário aos princípios da proteção e da norma 
mais benéfica. 

Por outro lado, as categorias que conseguem mais direitos passam a ser vistas não como 
objetivo e espelho para as demais, mas sim como privilegiadas.  

Importante transcrever, a seguir, os incisos do art. 7º da Constituição de 1988 que permitem a 
flexibilização de normas trabalhistas mediante negociação coletiva: 

  

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: [...] VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; [...] XIII - 
duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; XIV 
- jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva; [...] XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. (Grifos nossos.)  

Como se infere dos incisos acima, princípios como o da irredutibilidade salarial e direitos 
como o recebimento em pecúnia das horas laboradas em extrapolação da jornada podem 
sofrer um revés em detrimento do empregado e em favor das leis do mercado se os sindicatos 
não se posicionaram de forma firme e segura nas negociações coletivas. 

É preciso sopesar os princípios de direito individual do trabalho e os princípios de direito 
coletivo. Não se pode permitir que a abertura negocial permitida pela Constituição se torne 
fonte de desrespeito às normas trabalhistas, servindo apenas aos interesses capitalistas.    

Assim, quando o texto constitucional possibilita a negociação coletiva, deve-se entendê-la em 
sua plenitude. 

Em primeiro lugar, as autorizações constitucionais impressas nos incisos VI, XII e XIV do 
art. 7º da CF/88 devem ser compreendidas como exceções. Ou seja, a flexibilização de 
direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta somente será possível nas seguintes 
hipóteses constitucionais: a redução salarial via negociação coletiva, a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, a 
ampliação da jornada de trabalho dos turnos ininterruptos de revezamento, através de 
instrumento coletivo. 

Ao contrário do que muitos sustentam, a possibilidade de o sindicato poder negociar tais 
direitos não implica a permissão para negociar os demais direitos de indisponibilidade 
absoluta, sob o argumento de que "quem pode o mais pode o menos". Isso porque, todas as 
vezes em que a Constituição visou a permitir a negociação dos direitos trabalhistas via 
negociação coletiva ela o fez de forma expressa. Assim, qualquer outra hipótese de mitigação 
destes direitos fixados em lei será inconstitucional. 

Em segundo lugar, a negociação coletiva deve respeitar os princípios de direito coletivo do 
trabalho, em especial o princípio da adequação setorial negociada. Neste sentido, o 
instrumento coletivo resultante desta negociação somente será válido se fixar um padrão de 
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melhora das condições de vida do trabalhador e não envolver direitos trabalhistas de 
indisponibilidade absoluta (salvo nas três hipóteses expressamente previstas na Constituição). 

No que diz respeito ao primeiro critério, infere-se que as normas coletivas devem representar 
àquela categoria de trabalhadores a conquista de direitos superiores ao padrão geral existente, 
o que garante também a concretização do princípio da vedação do retrocesso social. 

Com relação ao segundo critério, esse preconiza que a normas coletivas devem, em primeiro 
lugar, ser fruto de efetiva transação (concessões recíprocas), sendo vedada a mera renúncia de 
direitos trabalhistas. Além disso, só podem ser transacionados direitos de indisponibilidade 
relativa[17], pois os direitos de indisponibilidade absoluta (que representam um patamar 
mínimo existencial abaixo do qual não se admite viver) não podem ser objeto de transação, 
salvo nos casos expressamente previstos na Constituição. 

Por fim, deve-se pugnar pela ultratividade da norma coletiva. 

Prevalece, ainda hoje, a idéia de não-ultratividade, impondo-se o entendimento de que os 
diplomas coletivos negociados vigoram apenas durante o prazo determinado (máximo de dois 
anos), o que permitiria que o diploma subseqüente retirasse e reduzisse direitos anteriormente 
conquistados, em total dissonância com os princípios informadores do Direto do Trabalho, em 
especial, o da norma mais favorável e o da proteção. 

Todavia, já se observam várias vozes na doutrina e na jurisprudência sustentando a 
ultratividade da norma coletiva, a fim de que o diploma negocial prevaleça até que outro o 
revogue ou substitua. 

Nesse sentido é o próprio art. 114 da Constituição que pugna que a Justiça do Trabalho, ao 
exercer o seu poder normativo, deve observar as disposições convencionais anteriores. 

Tal compreensão é essencial para evitar que a flexibilização persista como forma de 
verdadeira desregulamentação das normas laborativas incutidas sob uma nomenclatura 
aceitável e com a anuência do sindicato. 

Os direitos fundamentais dos trabalhadores não podem ser considerados despropositados, e 
sob esse argumento legitimar-se o seu contingenciamento ou extirpação. Importa salientar que 
em todos os países desenvolvidos do mundo, esses direitos são garantidos aos trabalhadores 
de maneira efetiva e concreta, pois representam a forma mais eficaz de inserção 
socioeconômica do obreiro no sistema capitalista. 

A ideia de se precarizar o trabalho para atenuar o desemprego é pura retórica. 

É premente que o Estado regule de maneira eficaz a condição de trabalho do obreiro 
brasileiro. Torna-se indispensável que a legislação possa ser efetivamente cumprida e 
respeitada por todos, tanto por empregados quanto por empregadores. 

Além disso, não se pode permitir a redução dos direitos trabalhistas baseada na ideologia, 
hoje dominante, do "terror do desemprego", que prega ser melhor precarizar do que ficar sem 
emprego. Isso equivaleria dizer que se pode escravizar, pois se evita o suposto "mal maior" da 
morte por inanição. 

A precarização das relações de trabalho não guarda relação direta com a atenuação do 
desemprego em nenhuma parte do mundo. Pelo contrário, prejudica o próprio sistema 
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capitalista, pois lhe retira potenciais consumidores, impossibilitando o escoamento da 
produção e, via de consequência, o próprio desenvolvimento do país[18]. 

Apenas a título de exemplificação cita-se a situação da Argentina e da Espanha que adotaram 
a flexibilização das normas trabalhistas nas décadas de 1970/1980.  

Em 2001 observava-se que o desemprego recorrente nesses países afligia a 17% e a 22% da 
população daqueles países, respectivamente, sendo que na Espanha verificou-se, além do 
aumento da taxa de desemprego, a precarização e eventualização da população assalariada. 
Enquanto isso, na Argentina, o elogio à provisoriedade mediante o favorecimento da 
celebração dos contratos a termo, resultou em estatísticas estarrecedoras. É de se ver que no 
ano de 2000, 50% da população argentina vivia abaixo da linha de pobreza e a criminalidade 
havia aumentado em 290%[19].  

Cabe trazer à baila a lição de Delgado, para quem as alterações normativas implementadas nas 
últimas décadas em resposta aos diagnósticos econômicos e sociais fundados, principalmente, 
na matriz desconstrutiva do primado do trabalho e do emprego, só aprofundaram a crise e a 
desvalorização do trabalho mediante a flexibilização e a desregulamentação das normas 
trabalhistas[20]. 

Cumpre ressaltar que não se nega a necessidade de "adaptação" das normas trabalhistas de 
forma ordenada e coordenada em sintonia com os anseios do mundo pós-moderno. Mas 
também não se pretende afirmar que a economia de mercado deve ser a reguladora das 
relações trabalhistas e sociais hodiernas, tampouco que o Estado deva abster-se da 
regulamentação e elaboração das normas concernentes aos direitos sociais entranhados no 
texto constitucional brasileiro em seus arts. 6º e 7º. 

É premente a implantação de normas capazes de propiciar condições condizentes com os 
preceitos constitucionais de dignidade humana e valoração do trabalho, e que, ao mesmo 
tempo, sejam viáveis economicamente. 

Nesse sentido, é imprescindível que os sindicatos sejam chamados a cumprir efetivamente o 
seu papel na sociedade capitalista contemporânea de luta por melhores condições de vida aos 
trabalhadores. 

Os sindicatos devem atuar como mola propulsora para a concretização e extensão dos direitos 
trabalhistas ao maior número de trabalhadores possíveis. 

Devem atuar junto ao Estado para impedir a criação e promulgação de leis flexibilizatórias no 
âmbito trabalhista. Devem tornar-se participantes ativos na elevação do piso civilizatório 
mínimo garantido pelo texto constitucional, realizando, por meio de seus instrumentos 
negociais coletivos, direitos trabalhistas que garantam, de fato, uma vivência (e não mera 
sobrevivência) digna aos trabalhadores. 

Cabe aos sindicatos influenciar e promover a inserção nos diplomas normativos heterônomos 
de direitos trabalhistas asseguradores de um mínimo existencial superior ao já existente, 
garantindo assim o pleno desenvolvimento econômico e social do país. E a história nos 
mostra que isso é possível por meio da consolidação e disseminação desses direitos 
trabalhistas nas normas coletivas, como ocorreu, por exemplo, com o décimo terceiro salário. 

Cumpre lembrar, que não se alcança o desenvolvimento econômico e social mediante a 
simples mitigação dos direitos trabalhistas. Pelo contrário, a precarização e o aviltamento do 
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valor-trabalho impedem o crescimento justo e equânime de um país. O próprio capital 
necessita dos trabalhadores, haja vista serem eles os consumidores que alimentam o sistema. 

Assim, é necessário proceder-se à adaptação das normas justrabalhistas diante da nova 
realidade sem, contudo, olvidar-se de sua função precípua e de seus princípios balizadores, 
pois só assim o Brasil atingirá o desenvolvimento almejado. 

E isso somente será possível por meio da atuação efetiva dos sindicatos na concretização dos 
direitos fundamentais trabalhistas. 

  

4.      A atuação dos sindicatos na efetivação dos direitos fundamentais e sociais do 
trabalho: problemas e soluções.  

  

A análise do papel dos sindicatos na efetivação dos direitos trabalhistas não pode ser apartada 
da lógica neoliberal vivenciada atualmente. O movimento sindical deve ser analisado dentro 
das mudanças sociais, políticas e econômicas da sociedade contemporânea. 

O que se percebe hoje, na ótica neoliberal, é a flexibilização dos direitos trabalhistas. Diante 
das crises econômicas, o empresariado demite em massa os trabalhadores, que, temendo por 
seus empregos, preferem negociar pela redução dos seus direitos legais e não mais se 
mobilizam para reivindicar. 

Se antes a premissa básica dos sindicatos era sempre lutar por mais direitos do que aqueles 
estabelecidos em lei, hoje, luta-se para não os perder. Viana afirma que os sindicatos, "ao 
invés de contestar o sistema, como nos primeiros tempos, ou pelo menos roubar-lhe 
concessões, como mais tarde, vira-se de costas e refaz o percurso feito[21]". 

Nessa perspectiva, o movimento sindical vem se mostrando incapaz de defender os interesses 
dos trabalhadores frente ao avanço do capitalismo. O novo modelo econômico, o 
neoliberalismo, instaurado no Brasil a partir de 1990, no governo no presidente Fernando 
Collor de Mello, conspira fortemente contra o movimento sindical, na medida em que 
fragmenta a classe operária e espalha o pânico do desemprego. 

Essa situação reforça o sentimento de insegurança quanto ao sistema e a incapacidade do 
mesmo para responder às necessidades e aspirações dos trabalhadores e da sociedade em 
geral.  E, como não vivenciamos o pleno emprego, mas o desemprego e o subemprego, não é 
só o coletivo operário, mas o próprio trabalhador que se parte ao meio, perdendo a sua face 
coletiva[22]. 

Atrelado a isto, a globalização trouxe uma nova dinâmica às relações de trabalho, alterando 
definitivamente o modo de produzir das empresas. O sistema de produção centralizada dos 
anos 70 deixou de existir: as empresas não são mais verticais e passaram a abrigam 
trabalhadores heterogêneos que convivem diariamente com a insegurança e a instabilidade do 
capitalismo. 

Nesse novo sistema, os empresários podem produzir sem reunir - e, ao mesmo tempo, sem 
perder o controle. A moderna empresa se fragmenta e se diversifica e, com isso, despedaça o 
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movimento sindical, sem, contudo, perder o seu poder e influencia.  Pelo contrário. O capital 
se fortaleça e se expande. 

Todo este panorama nos leva a crer que a perda do ser coletivo é um reflexo da própria 
fragmentação das empresas e repercute em toda a sociedade. É que os trabalhadores não mais 
estão reunidos em apenas um local de trabalho, razão pela qual não vivenciam as mesmas 
dificuldades e aflições cotidianas e, consequentemente, não vêem na luta coletiva uma 
solução para os seus problemas individuais. 

Tal fato demonstra que o sindicato se mostra despreparado para se adequar face às grandes 
mudanças do capital nos últimos anos. E estes são apenas alguns dos desafios que os 
sindicatos enfrentam atualmente. 

A solução desses problemas é extremamente difícil e complexa, uma vez que terá que superar 
as constrições de um mercado cada vez mais global e desigual. A solução vai além da 
resolução dos conflitos entre classes. Isso porque, o individualismo, característica do mundo 
globalizado, é marca dominante de todas as relações sociais e, não apenas, das relações de 
trabalho. 

Uma das estratégias possíveis para tentar solucionar a crise do movimento sindical é a de se 
garantir ao sindicato não só uma ampla liberdade de ação, mas também assegurar 
instrumentos jurídicos que viabilizem o exercício desta liberdade, tais como a proteção contra 
a despedida arbitrária, a repressão aos atos anti-sindicais e a ampliação dos limites e do 
próprio conceito de greve. 

Isso implicaria, por exemplo, o aumento da atuação dos sindicatos como substitutos 
processuais nas reclamações trabalhistas, hipótese autorizada pela Constituição Federal, em 
seu art. 8º, III[23], e no art. 791, parágrafo 1º, da CLT[24]. 

O medo da represália do empregador inibe que muitos trabalhadores procurem a Justiça do 
Trabalho, no curso do pacto laboral, para questionar lesões a seus direitos. Assim, a Justiça do 
Trabalho passa a ser uma justiça dos desempregados e as empresas desrespeitam cada vez 
mais a legislação trabalhista. 

Se os sindicatos atuassem mais como substitutos processuais, a figura pessoal do trabalhador 
seria dissolvida pela face impessoal da entidade de representação dentro da demanda judicial, 
o que evitaria reiteradas práticas de desrespeito das leis trabalhista pelas empresas e garantiria 
maior efetividade para os direitos fundamentais e sociais do trabalho. 

Ademais, a atuação sindical poderia se dar de forma preventiva, isto é, antes da lesão do 
direito do trabalhador, e não apenas de forma reparatória, o que acontece na maioria das 
vezes. 

Importante ressaltar que a grande dificuldade de ampliar a atuação dos sindicatos como 
substitutos processuais parece residir no fato de que, nesta hipótese, não há arbitramento de 
honorários advocatícios em favor do procurador do trabalhador. 

Embora o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não seja a regra na Justiça do 
Trabalho, será devido toda vez que os sindicatos atuem como representantes da parte 
beneficiária de justiça gratuita[25]. 
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Sendo assim, os sindicatos preferem ingressar com várias ações individuais, parecendo 
olvidar-se que as ações coletivas são o instrumento mais adequado para as lesões em massa 
perpetradas na sociedade atual. 

É nesse cenário de fragmentação que Viana aponta para o surgimento de um novo sindicato, 
em torno do qual os trabalhadores poderão se unir, novamente, em prol de uma luta comum. 
Para ele, este novo sindicato terá de abrir as suas portas não apenas para o empregado, mas 
para o trabalhador - seja (ou esteja) operário, desempregado, artesão, cooperado, camelô, 
estagiário ou sem-terra[26]. 

Assim, a importância dos sindicatos na atualidade se evidencia cada vez mais. É preciso que 
eles sejam fortes para negociar, pois, como principal fonte do Direito do Trabalho, tem o 
papel de lutar por patamares cada vez maiores de condições benéficas para os trabalhadores, 
ampliando o rol de direitos fundamentais e sociais. 

O mundo globalizado exige uma atuação sindical contundente, a fim de se evitar que o capital 
competitivo e a abertura econômica produzam uma desregulamentação sem fim da legislação 
trabalhista. 

  

5.            Conclusão 

  

É certo que o Direito e, em especial, o Direito do Trabalho, deve se adaptar às novas 
mudanças do capital. Segundo Bonavides o grande problema do constitucionalismo moderno 
é que ele tenta realizar o Estado Social de hoje com os instrumentais do passado[27]. 

Da mesma forma se pode dizer do Direito do Trabalho e, em especial, do Direito Coletivo do 
Trabalho. 

Em primeiro lugar parece não querer enxergar que a igualdade que se defende entre os seres 
coletivos (representantes dos trabalhadores e do empregador) voltou a ser meramente formal. 
E que o movimento de hipossuficiência do direito individual do trabalho repete-se no direito 
coletivo com o enfraquecimento dos sindicatos. 

Em segundo lugar, os líderes sindicais parecem não perceber que devem lutar com os mesmos 
instrumentos da fábrica. Devem usar a tecnologia e a globalização a seu favor, a fim de se 
tornar um sindicato dos trabalhadores e desempregados, agrupando todos. 

Em outras palavras, é preciso que os sindicatos abarquem não apenas os empregados das 
empresas de determinado segmento, mas que abranjam todos os estagiários, terceirizados, 
cooperados e ex-empregados dessa. 

No caso específico brasileiro é indispensável ainda acabar com as amarras autoritárias 
inseridas no texto constitucional, a fim de garantir a efetiva liberdade sindical. 

É preciso refazer os laços de solidariedade, de modo que as lutas não se restrinjam ao âmbito 
empresarial, mas estendam-se às necessidades sociais, a fim de se cooptar mais participantes e 
alcançar maiores concessões. 
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Além disso, é preciso fortalecer a participação dos trabalhadores e sindicatos dentro das 
empresas, de forma a cumprir o compromisso democrático do Estado Democrático de Direito, 
haja vista que a democracia deve ser forma de vida e de sociedade. 

O fato é que o Direito do Trabalho e os sindicatos devem imitar a fábrica: descentralizando-se 
para concentrar. 

E assim como a fábrica não relega os seus lucros, o Direito do Trabalho e os sindicatos 
também não devem se olvidar da sua finalidade precípua de melhoria das condições de vida 
dos trabalhadores e dos seus princípios informadores, em especial o da igualdade 
(substancial), liberdade e da dignidade humana. 
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A DEGRADANTE CONDIÇÃO DE ESCRAVO: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O TRABALHO E A ESCRAVIDÃO ATRAVÉS DOS TEMPOS 

 
THE DEGRADING SLAVE CONDITION: CONSIDERATIONS ABOUT LABOR AND 

SLAVERY THROUGH THE TIMES 
 
 
 

Ailsi Costa De Oliveira 
Maria Dos Remédios Fontes Silva 

 

RESUMO 
O presente artigo traça uma análise do trabalho através dos tempos, bem como a constatação 
de que o trabalho escravo acompanha a história da humanidade. A sociedade brasileira 
conviveu com o regime de escravidão até 1988, porém, nos dias atuais, em algumas 
atividades, como nas carvoarias e nas grandes plantações situadas em locais remotos do país, 
ainda existem ocorrências da utilização de mão-de-obra escrava. Nesse sentido, não apenas o 
negro, mas todas as etnias são submetidas à degradante condição de escravo. Tal fato ocorre 
através do recrutamento e do transporte criminoso destes indivíduos. Por fim, é preciso que 
este perverso fenômeno de retorno a culturas escravocratas seja rigorosamente extirpado da 
sociedade brasileira, pois a condição de escravo atenta contra o Estado Constitucional de 
Direito e, sobretudo, contra a dignidade da pessoa humana. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO ESCRAVO; DIGNIDADE HUMANA; 
FEUDALISMO; CORPORAÇÕES DE OFÍCIO. 
 
ABSTRACT 
This article establishes an analysis on the labor through the times as well as showing the fact 
that the slave labor goes along with the history of mankind. The Brazilian society had the 
slavery regime until 1988; nowadays, however, in some activities such as in charcoal factories 
and in large plantations located in the outskirts of the country, there are still some occurrences 
of the use of slave workforce. This means that not only the black ones, but also all the 
ethnicities are subject to the degrading slave condition. This fact occurs through the recruiting 
and illegal transportation of these individuals. Therefore, it is necessary to put an end in this 
perverse phenomenon of return to the slavery cultures once and for all from the Brazilian 
society, since the condition of being a slave goes against the Constitutional State of law and, 
above all, against the dignity of the human being. 
KEYWORDS: SLAVE LABOR; HUMAN DIGNITY; FEUDALISM; GUILDS. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

            As atividades profissionais, sobretudo aquelas de natureza artesanal, não 

eram valorizadas na antiguidade. Os escritos de Xenofonte sobre o pensamento socrático são 

bastante claros nesse sentido, ou seja, para o filósofo, seria justificável a desvalorização do 
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trabalho manual, uma vez que os efeitos danosos deste tipo de labor aparecem nos corpos dos 

trabalhadores. 

            Para Aristóteles, os cidadãos não deveriam dedicar-se ao comércio ou a 

atividades manuais. Entendia o filósofo grego que estas atividades não eram virtuosas e 

atrapalhavam os deveres políticos. 

            Em que pesem os debates filosóficos, o fato é que o trabalho, seja ele manual 

ou intelectual, sempre foi necessário para o desenvolvimento dos povos e para a garantia de 

subsistência. O trabalho escravo também está inserido neste contexto. Trata-se de uma 

situação que acompanha a humanidade desde a antiguidade. 

            Esta forma degradante de manter o ser humano foi extirpada da realidade 

brasileira em 13 de maio de 1988. No entanto, alguns grupos econômicos insistem em manter 

uma cultura escravocrata que atenta contra o Estado Constitucional de Direito e mancha a 

imagem do Brasil sob o prisma internacional. 

            Ante o exposto, o objetivo central deste artigo é mostrar, em linhas gerais, a 

relação de trabalho e a escravidão. Demonstrando que, por força do ordenamento 

constitucional, tal prática deve ser combatida na contemporaneidade com toda a força estatal, 

até que seja definitivamente extirpado da realidade brasileira. 

  

2 O TRABALHO NA ANTIGUIDADE 

  

            Em quase toda a história da humanidade, o conceito de trabalho esteve 

intimamente relacionado com a escravidão, ou seja, não havia propriamente uma relação de 

emprego. O trabalho, decididamente, durante os períodos e nos países onde a escravidão era 

permitida não dignificava o homem. 

            Historicamente, o trabalho sempre foi motivo de desonra, fato que se 

constatou na Grécia Clássica, cujo “trabalho braçal era desonroso e, por isso, entregue aos 

escravos. Aqueles homens livres que desenvolviam alguma atividade lucrativa eram tratados 

com desprezo, como negociantes (aqueles que negociam o ócio)”.[1] Sobre o tema, Xenofonte 

atribuía a Sócrates as seguintes palavras: 

  

As chamadas artes manuais não gozam de bom nome e, 

naturalmente, são depreciadas nas cidades. Arruínam os corpos dos 

trabalhadores e dos feitores obrigando-os a ficar sentados no interior das 
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casas, e algumas delas até a passar o dia junto ao fogo. E, quando os corpos 

se debilitam, também as lamas tornam-se bem menos resistentes. As 

chamadas artes manuais não deixam tempo livre para cuidar dos amigos e da 

cidade e, assim, tais artesãos são considerados maus para ter-se como amigos 

e como defensores da pátria. Em muitas cidades, sobretudo nas que têm 

fama de guerreiras, não se permite que um cidadão exerça atividades 

manuais. [...] Pensamos que não é possível aprender todas as ciências e que, 

em todas as cidades, as chamadas artes manuais não têm bom nome, porque, 

ao que parece, arruínam os corpos e alquebram as almas. O melhor 

testemunho disso seria, afirmamos, quando ocorresse uma invasão de 

inimigos em nossa terra, fazer que os lavradores e artesãos se sentassem em 

lugares separados e a ambos os grupos se perguntasse que decisão para eles 

seria a melhor, defenderem sua terra ou, deixando-a, postarem-se de vigia 

dos muros. Nossa impressão era a de que os homens que lidam com a terra 

votariam a favor de defendê-la e os artesãos por não lutar, mas fazer aquilo 

para o que tinham sido educados, isto é, ficar em seu canto, sem labutar, sem 

correr riscos.[2] 

  

            De acordo com o texto de Xenofonte, é possível concluir que dentre as 

profissões de caráter estritamente braçal, Sócrates atribuía a agricultura algum status de 

nobreza, uma vez que, com tal atividade, os homens obtinham aquilo que desejavam, 

proporcionando uma melhoria das condições físicas e mentais. Dizia o filósofo grego que: 

“Esse trabalho, penso eu, é o mais fácil de aprender, o mais agradável de ser realizado, torna 

mais belos e robustos os corpos e ocupa as almas durante tempo mínimo, deixando-as com 

lazer para cuidarem dos amigos e da cidade”.[3] 

            As atividades de natureza intelectual e a prática política eram consideradas 

práticas virtuosas pelos filósofos. Tal fato não causa surpresa, pois os próprios filósofos 

estavam inseridos neste contexto. Aristóteles não atribuía à mesma nobreza do exercício da 

atividade agrícola referenciada por Sócrates. Para Aristóteles, a agricultura, assim como os 

demais trabalhos artesanais contrariavam a vida virtuosa. Nas palavras do filósofo: 

  

Como estamos analisando o melhor tipo de governo, aquele que 

fará que a Cidade seja mais feliz (e a felicidade, como já foi dito, não pode 

existir sem a virtude), é evidente que na Cidade mais bem governada e que 

possui homens absolutamente justos, e não apenas justos em relação ao 
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princípio constitucional, os cidadãos não devem viver de trabalhos manuais 

ou de comércio, pois esse tipo de vida é ignóbil e contrário à virtude. Nem 

devem ser agricultores, já que o ócio é necessário, tanto ao desenvolvimento 

da virtude quanto à prática dos deveres políticos.[4] 

  

            O trabalho escravo é uma das formas mais cruéis de fulminar a dignidade da 

pessoa humana. Porém, este meio de exploração humana foi largamente utilizado ao longo da 

história, pois o escravo não era sujeito de direito, era apenas algo que deveria, única e 

exclusivamente, trabalhar. 

            Leciona Irany Ferrari que “no século I, A.C. a terça parte de Atenas e, em 

igual número, Roma, formava a população escrava”.[5] Mesmo diante da crueldade do 

trabalho escravo, advoga o autor que tal prática pode ser entendida como uma evolução da 

humanidade, visto que na antiguidade eram bastante comuns as práticas de sacrifícios de 

prisioneiros e da antropofagia e arremata afirmando que: 

  

De fato, com a escravidão deu-se a fixação do escravo a territórios 

determinados, logo após a domesticação dos animais e a introdução da 

agricultura, tornando o homem, ainda que escravo, um produtor dos 

alimentos que consumia, eis que anteriormente a esse estágio o homem 

caçava, pescava e recolhia frutos que nem sequer plantava.[6] 

  

            Com a expansão do Império Romano e a conquista da civilização grega, estes 

se tornaram escravos daqueles. Eram escravos altamente qualificados, atuando como 

professores, filósofos, enfim, em atividades cujas atribuições intelectuais eram requisito 

desejado. Nesse sentido, estes escravos de luxo foram fundamentais para a consolidação dos 

romanos, sob o prisma cultural. 

            Na antiguidade, “outras vias de aquisição da condição de escravo eram o 

aprisionamento de guerra, a insolvência do devedor e a condenação por certos crimes”.[7] 

            Outras civilizações cresceram e evoluíram com base no trabalho escravo, 

como ocorreu, no caso da civilização egípcia, dos assírios e dos babilônios. 

            Conforme lição de Sérgio Pinto Martins, “o termo trabalho vem do latim 

tripalium, que era uma espécie de instrumento de tortura de três paus ou uma canga que 

pesava sobre os animais”.[8] 
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            Na época do Império Romano, o trabalho livre era regulamentado de três 

formas: “a) locatio conductio rei, que era o arrendamento de uma coisa; b) locatio conductio 

operarum, em que eram locados serviços mediante pagamento; c) locatio conductio operis, 

que era a entrega de uma obra ou resultado mediante pagamento (empreitada)”.[9] 

             

3 O FEUDALISMO 

  

            É inegavelmente que no feudalismo é bastante perceptível a presença traços 

de escravidão, sobretudo pela ausência da liberdade de trabalhar. Neste regime, prevalecia 

uma relação de dominação entre o servo e o senhor. Durante o período feudal, a dificuldade 

de sobrevivência de um homem livre era muito grande, restando a este, submeter-se a 

proteção de um senhor. Em troca de um pedaço de terra, destinado a seu sustento, o servo 

celebrava um pacto de fidelidade com o senhor, e pagava-lhe um tributo, geralmente com 

valores que caracterizavam um verdadeiro confisco. 

            Em outras palavras, a situação do trabalhador nos tempos do feudalismo era 

de servidão. A expressão “servo da gleba” originou-se exatamente deste mecanismo de 

vinculação obrigatória do servo a terra dominada pelo senhor feudal latifundiário. Sobre este 

fato: 

  

A obrigação de o servo cultivar a terra a que pertencia era 

irredimível, não se resolvendo por sucessão no feudo. A evolução foi sutil: o 

escravo era coisa, de propriedade do seu amo; o colono era pessoa, 

pertencente à terra. Sendo “pessoa”, e objetos pessoais: mas transmitir 

também a condição de servo.[10] 

  

            Além das pessoas que viviam sob o regime de servidão, havia durante o 

feudalismo a figura dos plebeus, que eram trabalhadores livre ou vilãos. A denominação de 

vilão advém da relação destes com as vilas ou cidades. Esta categoria de pessoas vivia: 

  

Principalmente nas aldeias próximas aos castelos feudais, 

subordinados a eles, recebiam serviços ou mesmo terra para trabalharem, 

mas não eram servos: eram livres para mudarem-se, circularem e 
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trabalharem para outro senhor feudal, ainda que permanentemente vivessem 

sob dependência política de um senhorio. Possivelmente essa característica 

de liberdade era originária dos antecedentes colonos ou precários, ou 

estrangeiros livres, originários do período morovíngio (sucedâneo do fim do 

Império Romano).[11]       

  

4 AS CORPORAÇÕES DE OFÍCIO 

  

            A partir do século XII, ocorreu o advento das corporações de ofício. 

Inicialmente havia uma reunião de artesãos, cujo fito era proteger seus interesses da influência 

dos senhores feudais. Posteriormente estes profissionais foram aprimorando o controle de 

exercício profissional, como um mecanismo de manter a quantidade de profissionais atuando 

em determinada atividade. Em suma, as corporações de ofício eram formadas por grupos de 

profissionais unidos, cujo objetivo era a defesa de seus próprios interesses. 

            Eram três, os partícipes das corporações de ofício: Os mestres, os 

companheiros ou oficiais e os aprendizes. 

            Os mestres eram os indivíduos detentores do saber, conheciam o ofício e 

tinham o reconhecimento dos demais membros da atividade. Atuavam na defesa de seus 

próprios interesses atingindo a instituição, por eles criada, para este fim. Cada profissão tinha 

sua corporação própria. 

            Havia um grau de subordinação entre o mestre e o companheiro, este era um 

obreiro, cujo trabalho era remunerado pelo mestre, que era proprietário da oficina. A ascensão 

do companheiro ao grau de mestre dependia da aprovação na chamada “obra-mestra”, tratava-

se de um trabalho inserido dentro do contexto profissional exercido pelo companheiro, cuja 

avaliação positiva, o qualificava para o grau de mestre. Ocorre que raramente alguém 

conseguia aprovação em tal prova. Nas palavras de Gerson Lacerda Pistori: 

  

O Ofício era dirigido por um mestre que era o proprietário das 

ferramentas e do material de trabalho (matéria-prima) e era ele próprio, o 

mestre, parte da corporação. Para ser mestre, eram necessárias, geralmente, 

quatro condições: primeiro, completar o tempo de aprendizagem (pelo 

menos três anos); depois, completar um trabalho de difícil execução 

determinado pela juranda; ainda, depositar ovalor correspondente ao 
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exercício do direito de mestre junto ao Tesouro Real e por fim, oferecer um 

banquete para a corporação. Vale destacar que o número de ateliês (ofícios) 

em determinada comunidade era fixo, não podendo ser aumento. O mestre só 

assumia o posto no caso de vacância.[12] 

   

            Por fim, os aprendizes compunham o terceiro elemento deste sistema. 

Tratava-se de pessoas jovens, cujo objetivo era conseguir ascensão profissional e social. 

Participavam de um treinamento, onde aprendiam os segredos das profissões e, ao final, deste 

período de estágio, ascendiam ao cargo de companheiros. 

            Porém, aconteceu com as corporações de ofício, aquilo que ocorre com todos 

os sistemas corporativos, uma verdadeira implosão, provocada pela rigidez de suas regras e, 

conseqüentemente, cedeu lugar a emergente classe burguesa. A burguesia, então, 

gradativamente foi infiltrando as idéias liberais dentro do senso comum, culminando com a 

revolução francesa de 1789. 

            Logo em seguida, em 1791, a Lei Lê Chapelier veio fulminar qualquer 

possibilidade de ressurgimento das corporações de ofício, eliminando do seio da sociedade as 

corporações de cidadãos. 

  

5 O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL 

  

5.1 NO PERÍODO COLONIAL 

  

            A cultura de escravizar seres humanos no Brasil teve inicio nos primeiros 

momentos da colonização. Neste período ainda não havia o tráfico de seres humanos da 

África para o Brasil, restando aos colonizadores recrutar os indígenas que habitavam as terras 

brasileiras para o trabalho escravo. 

            Com o passar do tempo o colonizador português percebeu que o índio não era 

um trabalhador eficaz. Neste momento, houve o crescimento do comércio de escravos. 

Durante muitos séculos, tal comércio esteve incorporado a atividade mercantil, visto que o 

negro adaptava-se melhor ao trabalho desenvolvido. 

            O Brasil participou deste mercado nefasto, na medida de que precisava de 

mão-de-obra para trabalhar nas atividades econômicas desenvolvidas, especialmente, durante 
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o período do Brasil colônia, como no caso das lavouras de café e de cana-de-açúcar, bem 

como nas atividades relacionadas à extração de minérios. Porém, mesmo após a 

independência, o trabalho escravo continuou a ser tolerado por mais de meio século. 

            As condições de transporte dos negros eram terríveis. Havia uma 

superlotação proposital dos navios, pois as perdas humanas eram financeiramente 

compensadas com aqueles que sobrevivam à torturante viagem, até a chegada ao Brasil, 

quando eram cuidadosamente separados de parentes compatriotas, evitando com isto possíveis 

articulações e revoltas. Na palavras de Cristiane de Melo: 

  

No trajeto até o Brasil, eram amontoados no navio 300 negros onde 

só cabiam 100, em uma viagem de 30 a 120 dias. Normalmente, ficavam no 

porão, sem local para dormir, sem condições de higiene, ou seja, junto às 

fezes, urina, vômito e com um copo de água a cada três dias para cada um. 

Muitos adoeciam e, antes que contaminassem os demais, eram jogados ainda 

vivos ao mar.[...] 

Ao Chegar ao Brasil, os negros eram separados de suas famílias e 

de outras pessoas da mesma nação para que não convivessem escravos da 

mesma língua, pois havia o temor de que pudessem comunicar-se e 

organizar-se, rebelando-se contra os senhores. Eram tratados como coisa, 

como animal. Tanto é que eram marcados a ferro, como os bois, com as 

iniciais de seus proprietários para que, quando fugissem, pudessem ser 

identificados.[13] 

             

            No que tange a este período, havia uma enorme revolta do negro, forçado a 

trabalhar de forma desumana para uma classe de senhores, invariavelmente cruéis, sob a 

fiscalização dos chamados feitores. Estes possuíam total aval dos proprietários dos escravos, 

para realizar a aplicação de punições, físicas e psicológicas, bastando para isto, um pequeno 

deslize no transcurso do trabalho. 

            Insta observar que, toda a sociedade estava empenhada em reprimir o negro, 

este não possuía o status de cidadão, desta forma, jamais um negro poderia andar livremente 

pelas ruas. Havia uma gradação de punições que o negro sofria, baseada no tipo de falta 

cometida. É desnecessário dizer que, estas penas, não sofriam qualquer controle jurisdicional. 

O escravo, em suma, era uma propriedade do senhor, uma espécie de bem semovente, assim 
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como é o gado hoje e, como tal, deveria ser recuperado em caso de fuga, pois fazia parte dos 

custos operacionais da fazenda. 

            Naquela oportunidade, a única possibilidade possível para estes negros 

capturados e feitos escravos, resgatarem a dignidade humana e a liberdade que possuíam em 

sua terra de origem, era através da fuga para lugares distantes, onde permaneciam escondidos, 

longe do alcance do poderio do senhor. Os negros reuniam-se em Quilombos, oportunidade 

em que resgatavam as tradições de origem e praticavam agricultura de subsistência. 

            Havia uma estrutura miliciana constituída para recuperar estes escravos 

fugitivos. Tais indivíduos eram conhecidos como homens do mato e possuíam uma estrutura 

hierárquica que ia do soldado ao capitão-mor. Estes grupos cobravam preços variados 

conforme a complexidade do trabalho de recuperação dos escravos fugitivos. 

            Os escravos que trabalhavam na mineração estavam submetidos a uma 

situação diferenciada de crueldade e violência. Em face do trabalho extremamente penoso, 

estas pessoas eram constantemente atacadas por doenças como pneumonia ou incapacitantes 

como hérnias. De acordo com Cristiane de Melo: 

  

Na mineração morreram cerca de 85% dos escravos. Em princípio 

porque trabalhavam no período da seca, em que as temperaturas eram mais 

baixas e tinham de ficar dentro da água para a extração dos minerais. 

Ressalta-se que não possuíam roupas apropriadas, tampouco alimentação 

adequada para se manterem nesses locais. Ademais, as galerias eram quase 

irrespiráveis, provocando doenças graves.[14] 

   

            Essa situação de degradação do trabalho, da ausência da uma relação de 

emprego justa e de ataque frontal aos princípios da dignidade da pessoa humana, no que 

concerne ao negro neste período, perdurou até 1888, quando definitivamente, a chaga do 

trabalho escravo foi extirpada de nosso país através da Lei Áurea, sancionada pela Princesa 

Isabel em 13 de maio. 

  

5.2 AO LONGO DO SÉCULO XX E NOS DIAS ATUAIS 
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            As inúmeras ocorrências de resgates de trabalhadores por forças 

governamentais reduzidos a condição de escravos, sobretudo em lugares remotos e pouco 

habitados do Brasil, demonstram que após cem anos de sua abolição, o trabalho escravo ainda 

mancha a dignidade de muitos trabalhadores. 

            Destarte, infere-se que, apesar das inúmeras acusações dos neoliberais contra 

aqueles que se posicionam favoravelmente a um maior intervencionismo estatal, é necessário 

uma presença forte do Estado em todas as áreas do país. A ausência estatal contribui 

fortemente para a criação dos chamados estados paralelos, para a impunidade e, sobretudo, 

para estimular o ressurgimento de uma odiosa tendência escravocrata. 

            Os escravos modernos são vítimas de todo tipo de chantagem emocional. 

Geralmente moram em lugares insalubres, sem água potável, energia, esgoto, enfim, sem 

infra-estrutura alguma. Não recebem o piso salarial. Qualquer despesa com alimentação, ou 

gastos de qualquer natureza são imediatamente descontados ilegalmente dos seus salários, 

criando um ciclo vicioso, onde rapidamente o obreiro passa a dever para a empresa, 

ratificando o processo de dependência e a degradação da dignidade da pessoa humana. De 

acordo com Cristiane de Melo: 

  

No Brasil, a existência da escravidão por dívidas iniciou-se com os 

colonos que foram cerceados em virtude das despesas com viagem. 

Na Amazônia, o uso ostensivo da mão-de-obra sem remuneração 

ressurgiu com a implantação das grandes fazendas agropecuárias nos anos 

60. A relação entre o trabalhador e o patrão iniciava-se com uma dívida e 

perdurava devido à vigilância armada e castigos exemplares.[15]  

  

            Longe do poder coercitivo do Estado, os fazendeiros e carvoeiros encontram 

o terreno adequado para promover praticas de violência e crueldade semelhantes as que 

ocorriam no século XIX. 

  

5.2.1 Trabalho escravo nas carvoarias 

  

            A produção de aço no norte do país está intimamente ligada ao fornecimento 

de carvão. A madeira queimada transforma-se em carvão e, para esta transformação, são 
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utilizados fornos de barro. Ocorre que a riqueza gerada com a produção do aço, contrasta com 

a degradante condição dos trabalhadores envolvidos na produção do carvão, combustível 

fundamental para a indústria siderúrgica. 

            O trabalho exercido dentro de parâmetros adequados e seguros constitui um 

direito fundamental sumariamente fulminado nos processos de produção do carvão. A 

ausência de proteção formal do trabalhador bastaria para traduzir o grau de degradação destes 

trabalhadores, porém outros aspectos legais são frontalmente atacados pelos exploradores do 

trabalho humano. Nesse sentido, José Pedro dos Reis e Raquel Pinto Trindade expõem com 

clareza o tema ao afirmarem que: 

  

Os trabalhadores em carvoarias estão expostos a fatores de risco 

presentes e decorrentes do trabalho, some-se a isso a completa ausência de 

proteção legal, haja vista que não possuem um contrato de trabalho formal, o 

descumprimento de normas básicas de segurança e a reduzida fiscalização 

que é feita nesses locais, além da falta de cobertura do seguro social e 

acidentes de trabalho.[16]  

     

            Outro aspecto importante a ser analisado refere-se à origem destas carvoarias. 

No trabalho dos autores supracitados, demonstra-se que tal atividade corresponde a uma 

terceirização ilícita das siderúrgicas. A produção de carvão deve ser entendida como 

atividade-fim das siderúrgicas e não atividade-meio. Outro fato relevante é que as siderúrgicas 

incorrem em culpa in eligendo e in vigilando, ao escolherem empresas de questionável 

idoneidade financeira e, pior, não acompanharem nem coibirem as degradantes condições de 

trabalho que as carvoarias impõem aos obreiros. Verificando-se esta peculiaridade, resta 

transcrever as palavras conclusivas dos autores. Destarte: 

  

Em face do exposto, torna-se clara a responsabilidade direta das 

siderúrgicas pelas obrigações trabalhistas com os trabalhadores das 

carvoarias das quais elas são as verdadeiras proprietárias. Os efeitos 

jurídicos da terceirização ilícita são bastante conhecidos, ou seja, o vínculo 

se forma direito com o tomador de serviços: considera-se desfeito o vínculo 

laboral com o empregador aparente (empresa de terceirização fictícia) e 

forma-se a relação empregatícia diretamente com o empregador oculto ou 

dissimulado (tomador de serviços – siderúrgicas).[17]    
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5.2.2 Trabalho escravo nas grandes plantações 

  

            Mesmo com os esforços de instituições como o Ministério Público do 

Trabalho e das equipes móveis de fiscais, observa-se com bastante freqüência que, o trabalho 

escravo, em pleno século XXI, é uma chaga que insiste em permanecer em nossa sociedade. 

Trabalhadores são recrutados em regiões distantes dos pontos aonde serão explorados. Esse 

modus operandi de recrutamento é bastante utilizado por fazendeiros inescrupulosos e, 

conforme exposto no tópico anterior por proprietários de carvoarias, pois, geralmente, tais 

propriedades encontram-se locadas em lugares remotos, de difícil acesso, visto que a 

possibilidade de comunicação destes encarcerados com os familiares torna-se praticamente 

impossível. 

            As grandes plantações baseadas em uma monocultura de exportação 

constituem um terreno fértil para a escravização de trabalhadores. Conforme exposto, tais 

plantações encontram-se em fazendas afastadas da ação e da fiscalização estatal. Confiando 

na impunidade, empresários rurais bem instruídos e mal-intencionados, submetem os 

trabalhadores a toda sorte de crueldade e violência. Com base em dados da Secretaria de 

Inspeção do trabalho (SIT), do Ministério do Trabalho e Emprego, até dezembro de 2005, 

Leonardo Sakamoto alerta que: 

  

A relação dessas plantations contemporâneas com a manutenção 

do trabalho escravo pode ser verificada com os dados de libertações de 

escravizados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), ligado ao 

Governo federal. De 1995 até 2005, 17.983 pessoas foram libertadas em 

ações do GEFM, integrados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT) e 

agentes da Polícia Federal (PF). Nesse período, 395 operações fiscalizaram 

1.463 propriedades. Os relatórios das ações fiscais demonstram que quem 

escraviza no Brasil não são proprietários desinformados, escondidos em 

fazendas atrasadas. Pelo contrário, são latifúndios, muitos utilizando alta 

tecnologia. O gado recebe tratamento de primeira: rações balanceadas, 

vacinação com controle computadorizado, controle de natalidade com 

inseminação artificial, enquanto os trabalhadores vivem em piores condições 

do que as dos animais.[18]  
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            Para recrutar as pessoas e convencê-las a participar de uma longa viagem 

para conseguir trabalho em lugares distantes de sua residência, é preciso que haja criminosos 

especialistas na arte de seduzir os trabalhadores com propostas tentadoras e perspectivas de 

bons ganhos salariais. Estas pessoas são denominadas “gatos”, também recebem a 

denominação de “zangões” ou “turmeiros”. 

  

6 A ESCRAVIDÃO COMO UMA DAS FORMAS MAIS PERVERSAS DE 

ATAQUE A DIGNIDADE HUMANA 

  

            A Constituição de 1988 consagrou como fundamento da República 

Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. A matéria encontra-se albergada no art. 

1°, III, do texto constitucional. A positivação deste comando no início do texto constitucional 

induz a idéia de que todo o arsenal legislativo criado deve orbitar em torno de tal fundamento. 

Tanto é verdade que no art. 1°, IV, está albergado como fundamento a valorização do trabalho 

e da livre iniciativa. A dignidade da pessoa humana é, portanto, um princípio que extrapola a 

ação dos poderes públicos, alcançando e norteando o comportamento privado, in casu, o 

respeito aos direitos laborais. Nas palavras de Artur Cortez Bonifácio, “essa realidade situa a 

dignidade da pessoa humana em todos os quadrantes da Constituição Federal, por todos os 

títulos e capítulos, como se a Constituição fosse uma sinfonia de uma nota só”.[19] 

            Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Thereza Cristina Gosdal leciona 

que “a dignidade tem inegavelmente a função limite, tanto nas relações intersubjetivas, quanto 

nas relações públicas e coletivas”.[20] 

            A valorização do trabalho passa, necessariamente, pelo respeito ao 

regramento mínimo laboral imposto pelo Estado a todos os empregadores. Nesse sentido, é 

intolerável o empreendedorismo predatório ao homem e ao meio-ambiente, voltado 

unicamente ao lucro. 

            Se o desrespeito a direitos de natureza individual e coletiva causa enorme 

perplexidade, sendo a principal razão para que o Estado mantenha um ramo especializado 

dedicado a restauração de tais direitos, a ausência total de direitos imposta aos trabalhadores 

escravos de atividades diversas, constitui um verdadeiro atentado ao Estado Constitucional de 

Direito. Ao analisar o conceito de dignidade da pessoa humana elaborado por Ingo Sarlet, 

percebe-se que o Estado não deve poupar esforços para extirpar as situações de trabalho 

escravo. Diz o autor que dignidade da pessoa humana é: 
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A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 

Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 

e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 

ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.[21]  

             

            Em linhas finais, cabe registrar que existe tramitando no Congresso Nacional 

a PEC n. 438/2001, cujo fito principal é autorizar o confisco pelo Estado de terras onde a 

prática do trabalho escravo. Desta forma, mais de uma centúria após os negros serem 

libertados da escravidão pela Lei Áurea, percebe-se a intenção do legislador em fazer surgir 

no ordenamento jurídico brasileiro, um instrumento normativo que liberte não apenas os 

negros, mas todos os cidadãos de todas as etnias, expostos em diversos recantos do país a 

degradante condição de escravo. 

             

7 CONCLUSÕES 

  

            1. Apesar de se constatar algumas divergências de natureza filosófica entre o 

pensamento socrático e o aristotélico sobre o assunto, é possível concluir que a prática de uma 

vida virtuosa e a execução de atividade laborais eram consideradas atividades incompatíveis. 

Mesmo a agricultura definida por Sócrates como uma atividade saudável, recebia críticas de 

Aristóteles. Em suma, Aristóteles defendia o ócio como forma de desenvolvimento da virtude 

e da atividade política do cidadão. 

            2. Havia uma tênue diferença entre o escravo e o servo durante o regime 

feudal. Enquanto o escravo era reduzido à condição de coisa, o servo era pessoa ligada a terra. 

O traço peculiar entre as duas situações estava na ausência de liberdade no que tange a 

escolha do labor. 

            3. A situação dos companheiros e dos aprendizes era de extrema insegurança 

e de uma dependência desproporcional aos mestres. A ascensão ao posto de mestre dependia 

de uma série de fatores bastante complexos. Com base nas idéias de liberdade, a Lei Lê 

Chapelier constituiu um marco na eliminação de privilégios de corporações profissionais e 

eliminou definitivamente da sociedade francesa as corporações de cidadãos. 
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            4. O Brasil manteve o regime de escravidão até 1888. Os negros e os índios 

foram alvos dos colonizadores e coronéis. Estas pessoas não possuíam status de cidadãos, ou 

seja, eram utilizados como objetos da maneira que conviesse aos seus proprietários. Desta 

forma, os negros vivenciavam um cotidiano de degradação desde seu transporte da África ao 

Brasil, situação que perdurava enquanto vivos fossem. 

            5. Apesar dos esforços estatais em erradicar o trabalho escravo, percebe-se 

que grupos empresariais ainda insistem na utilização deste tipo de mão-de-obra, sobretudo em 

determinadas carvoarias e em algumas grandes plantações, instaladas em recantos do país 

onde o acesso é difícil. Nesses locais, com o Estado ausente e a dificuldade dos escravos 

terem êxito em algum plano de fuga, os escravocratas modernos encontram tranqüilidade para 

lucrar através da força, da crueldade e da violência. 

            6. A contratação de carvoarias pelas siderúrgicas caracteriza uma situação 

ilícita de terceirização. Desta forma, o vínculo passa a ser direito com indústria siderúrgica 

(tomadora de serviços), protegendo o trabalhador da carvoaria no que tange aos créditos 

trabalhistas. 

            7. As relações privadas não podem extrapolar os limites constitucionalmente 

consagrados. Nesse sentido, o respeito aos comandos normativos minimamente positivados 

no ordenamento jurídico é um limite que deve ser respeitado, sob pena do trabalhador ter sua 

dignidade violada. Destarte, se a desobediência a algumas normas natureza laboral deve ser 

combatida, com muito mais rigor, devem os Poderes estatais atuar de forma enérgica para 

libertar aqueles trabalhadores que, em pleno século XXI, estão submetidos as degradantes 

condições de escravos, em virtude da completa negação de seus direitos. 
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A DISPENSA INDIVIDUAL NO DIREITO DO TRABALHO 
BRASILEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO REGIME JURÍDICO 

ATUAL E UMA PROPOSTA, TENDO EM VISTA A EXPERIÊNCIA DO 
DIREITO ITALIANO. 

 
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NEL DIRITTO DEL LAVORO BRASILIANO: 
UN’ANALISI CRITICA DEL REGIME GIURIDICO CORRENTE E UNA PROPOSTA, 

ALLA LUCE DELL’A ESPERIENZA NEL DIRITTO ITALIANO. 
 
 
 

Ane Caroline Alves de Oliveira 
Maria Rosaria Barbato 

 

RESUMO 
O artigo analisa a natureza jurídica da dispensa individual, perpassando a sua evolução ao 
longo das mudanças de paradigmas do Estado de Direito e contextualizando a forma como 
vem sendo tratada, sob a perspectiva da Organização Internacional do Trabalho e das diretivas 
da União Européia. A seguir, procede à análise do regime jurídico da dispensa individual no 
Brasil, desde sua evolução no ordenamento, passando pelas principais polêmicas que cercam 
o tema, até se chegar ao atual arcabouço normativo, do ponto de vista legal, doutrinário e 
jurisprudencial, com ênfase no artigo 7º, I, da Constituição Federal de 1988. Depois, traça o 
regime jurídico vigente na Itália sobre o tema, noticiando ainda sobre as primeiras normas a 
respeito previstas nesse país. O artigo salienta a adequação da teoria do abuso do direito para 
a concretização, ainda que parcial, da garantia prevista no artigo 7º, I, da Constituição contra a 
despedida arbitrária ou sem justa causa. Conclui que há uma urgente necessidade de se 
estabelecer um novo regime jurídico para a dispensa individual no Brasil, admitindo-se, a 
partir de uma interpretação sistemática, a justificação da dispensa como um ônus 
constitucionalmente atribuído ao empregador, independentemente de lei complementar. 
Propõe, em similitude ao que ocorre na Itália, a regulamentação da dispensa justificada.  
PALAVRAS-CHAVE: DISPENSA INDIVIDUAL; JUSTA CAUSA; DESPEDIDA 
ARBITRÁRIA; DESPEDIDA INJUSTIFICADA; PROTEÇÃO DO TRABALHADOR; 
BRASIL; ITÁLIA. 
 
RIASSUNTO 
L'articolo esamina la natura giuridica del licenziamento individuale, la sua evoluzione nel 
corso dei mutamenti occorsi dello Stato di Diritto anche alla luce della prospettiva 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e delle direttive dell'Unione Europea. Segue 
l'analisi del regime giuridico del licenziamento individuale in Brasile partendo dall' 
evoluzione dell’instituto nell’ordinamento, passando per le principale questioni più dibattute 
sul tema, per giungere all’attuale quadro normativo delineato dalla legge, dalla dottrina 
giuridica e dalla giurisprudenza, con particolare riferimento all’articolo 7, I della Costituzione 
della Repubblica Brasiliana de 1988. Parallelamente l’articolo prosegue delineando l'attuale 
quadro normativo italiano in materia di licenziamenti individuali. Si sostiene la possibilità del 
ricorso alla teoria dell'abuso del diritto per realizzare, anche se parzialmente, la garanzia 
costituzionale espressa nello articolo 7, I contro il licenziamento arbitrario o senza giusta 
causa. Si conclude infine, rilevando l’urgenza dell’intituzione di un nuovo regime giuridico 
per il licenziamento individuale in Brasile (più allineato con le aspirazioni del popolo e dei 
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valori contenuti nella Costituzione) proponendo, analogamente quanto avviene in Italia, che 
venga disciplinato licenziamento giustificato. 
PAROLE CHIAVE: LICENZIAMENTO INDIVIDUALE; GIUSTA CAUSA; 
LICENZIAMENTO ARBITRÁRIO; LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO; 
PROTEZIONE DEL LAVORATORE; BRASILE; ITALIA. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

A dispensa pode ser definida como o ato jurídico, praticado pelo empregador, que põe fim à 
relação de emprego, produzindo os efeitos jurídicos estabelecidos na legislação. É uma das 
formas de extinção do contrato de trabalho e representa, ainda, a sanção disciplinar máxima 
colocada à disposição do ente patronal no exercício de seu poder diretivo. Contrapõe-se, 
portanto, ao ato de demissão do empregado. Por outro lado, também traduz um direito 
potestativo do empregador, o qual é exercido nos limites de cada ordenamento jurídico. 
Alguns conferem ao empregador maior liberdade no exercício do ato, como é o caso do 
Direito brasileiro, enquanto outros já o condicionam à observância de certos requisitos ou 
condições, como ocorre na Itália. 

O tema se reveste da maior importância em virtude das repercussões negativas  que acarreta 
para o empregado. A dispensa abala não só a fonte de subsistência do trabalhador e de sua 
família, mas também a sua própria identidade enquanto sujeito. O trabalho, modernamente, 
tem sido compreendido como uma importante expressão da própria humanidade , conforme 
asseverou Leandro Konder: 

Através do trabalho, o ser do homem se distingue do ser dos animais e do ser das coisas: o 
sujeito humano passa a poder se assumir como sujeito em contraposição ao objeto. Através do 
trabalho, o homem não só se apropria da natureza como se afirma e se expande, se 
desenvolve, se transforma, se cria a si mesmo (KONDER apud DRUMOND, 2002, p.11) 

  

No mesmo sentido defende Márcio Túlio Vianna: "(...) a inatividade pode não só humilhar o 
empregado, como impedi-lo de se realizar como homem e como cidadão, afetando sua 
dignidade". (1996, p.118) O medo da dispensa impede ainda o exercício pleno de seu direito 
de resistência e a busca por melhores condições de trabalho. 

Juridicamente o desemprego gera um aumento do custo governamental e uma quebra no ciclo 
virtuoso da economia, já que o ex-empregado deixa de consumir, desestimulando a cadeia 
produtiva.  

O direito de resiliçao do contrato de trabalho, contudo, permite ao empregador ajustar os 
quantitativos da força de trabalho a ele subordinada às necessidades produtivas da empresa, 
motivo pelo qual não pode ser simplesmente suprimido. Todavia sua regulamentação deve 
prestigiar a tutela do empregado. 
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Impede ressaltar que o tratamento jurídico da despedida do empregado pelo empregador 
evoluiu juntamente com a evolução da noção de Estado. 

À época do surgimento do Estado liberal, no século XVIII, as partes da relação jurídica de 
emprego eram tratada isonomicamente,. Não havia, pois, nenhum tipo de tutela especial do 
empregado, e a dispensa era considerada um direito potestativo absoluto do empregador, que 
podia exercê-lo livremente, sem que o empregado a pudesse se opor, mesmo que a dispensa 
fosse imotivada ou injusta. [1] 

Nesse período, vigia a concepção  contratualista: 

A tese liberal encontrava eco nas circunstâncias históricas: o Estado não interferia nas 
relações contratuais entre os particulares, e por isso não se podia esperar qualquer providência 
legislativa que limitasse o direito do patrão de despedir; por outro lado, os trabalhadores se 
encontravam 'en état de poussière', já que a coalizão constituía crime, e em conseqüência 
inviável seria a adoção de alguma medida emergente da autonomia coletiva privada 
(convenção coletiva de trabalho).(ROMITA, 1994, p. 7) 

  

Na medida em que o Estado Social emerge e se desenvolve, surge paralelamente a 
compreensão do empregado como parte hipossuficiente da relação jurídica. Ao mesmo tempo, 
o direito do trabalho se aperfeiçoa. Nesse cenário, a dispensa começa a ser reanalisada à 
luz  do princípio da continuidade do vínculo empregatício, tendo como conseqüência a 
nulidade da resilição  imotivada. O ato do empregador , assim torna-se insuscetível de 
produzir efeitos, mantendo-se em plena vigência o contrato de trabalho. A dispensa, em 
virtude de suas repercussões comunitárias perde o seu caráter exclusivamente privado, e passa 
a integrar a dimensão transindividual. Da visão contratual da relação de trabalho evolui-se 
para uma concepção em que o emprego se torna praticamente propriedade do empregado. 
Surgem, então, as primeiras normas de estabilidade e de garantias de emprego[2]. 
(GODINHO, 2003; NASCIMENTO, 2009; ROMITA, 1994) 

O princípio da estabilidade no emprego chegou a converter-se, em algumas formulações 
doutrinárias - como expõe Durán López - em autêntico mito, em um valor intemporal, 
imperecível, destinado a inspirar o desenvolvimento do moderno Direito do Trabalho. A 
estabilidade no emprego, como conquista de um Direito do Trabalho evolvido e moderno, 
promoveria a obtenção de novas conquistas. A estabilidade não poderia ser questionada e sua 
existência deveria ser preservada a todo custo, como barreira oposta a retrocessos intoleráveis. 
Ignoravam-se as exigências das empresas, de fundo econômico. O pregresso histórico da 
regulação do trabalho humano impunha o contrato de trabalho de duração indefinida, apto a 
ensejar uma 'carreira' ao empregado, imune ao término derivado da iniciativa patronal. Os 
contratos por tempo determinado somente seriam tolerados a título de exceção, em nome de 
um 'princípio sacrossanto', o da estabilidade no emprego. (ROMITA, 1994, P. 8) 

  

Em 1919, foi instituída a Organização Internacional do Trabalho (OIT) pelo Tratado de Paz 
de Versalhes,com o objetivo de promover a justiça social, traçando diretrizes básicas o 
trabalho a serem observadas pelos países-membros.  

Conforme esclarece Sérgio Pinto Martins, 
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A princípio poder-se-ia dizer que as convenções da OIT não são obrigatórias em função da 
soberania existente em cada país. No entanto, a partir do momento em que o país ingressa na 
OIT, adere à sua Constituição, tendo obrigação formal de submeter toda convenção, no prazo 
máximo de 18 meses da sua vigência internacional, à autoridade nacional competente para sua 
aprovação (art. 19, §5º, a, da Constituição da OIT). 

  

Dessa forma, a Convenção aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho, assembléia 
geral de todos os Estados-membros da Organização, deve ser submetida ao órgão interno 
responsável de cada um desses países, para que, de acordo com a legislação local, esse lhe 
autorize a aplicabilidade interna ou não. Assim, o país não adere de imediato aos termos da 
Convenção aprovada, ou seja, a aprovação de uma convenção não inova automaticamente o 
ordenamento jurídico dos países membros, mas estes devem, no prazo de 18 meses, submetê-
la ao órgão responsável, para que a ratifiquem ou não. (SÜSSEKIND, 1994) 

Importante ressaltar a hierarquia das normas internacionais, que pode ser analisada sob o 
ângulo de duas teorias: a teoria monista e a teoria dualista. Segundo explica Sérgio Pinto 
Martins: 

[Para a teoria monista, adotada inclusive pelo Brasil], o tratado ratificado complementa, altera 
ou revoga o direito interno, desde que se trate de norma autoaplicável e já esteja em vigor no 
âmbito internacional.(..). A teoria dualista afirma que não há aplicação da norma internacional 
sem que norma interna a regulamente. (1996, p. 352) 

  

Em junho de 1982, a OIT aprovou a Convenção 158, tratando do tema da extinção do contrato 
de trabalho por iniciativa do empregador. Sua idéia central, acatada pela maioria dos países-
membros, é a inafastabilidade da disciplina jurídica do assunto, tendo em vista as 
repercussões negativas para o trabalhador. (NASCIMENTO, 2009) 

A Convenção 158 foi ratificada por trinta e cinco nações. O Brasil foi o único país que 
ratificou o documento, denunciando-o, no entanto, menos de um ano após sua entrada em 
vigor no país. A denúncia é o ato jurídico por meio do qual um país se exime 
internacionalmente de uma obrigação anteriormente assumida, retirando a respectiva norma 
de seu ordenamento jurídico nacional. E se da quando o conteúdo ratificado deixa de ser 
adequado à realidade e aos interesses daquele país. 

A OIT segue como organização internacional legítima para discutir e estabelecer diretrizes 
para as questões relacionadas ao universo do trabalho no âmbito mundial. 

Em 1998, foi adotada a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho e seu Seguimento. O documento é uma reafirmação universal da obrigação de 
respeitar, promover e tornar realidade os princípios refletidos nas Convenções fundamentais 
da OIT, ainda que não tenham sido ratificados pelos Estados Membros. Desde 1999, a OIT 
trabalha pela manutenção de seus valores e objetivos em prol de uma agenda social que 
viabilize a continuidade do processo de globalização através de um equilíbrio entre objetivos 
de eficiência econômica e de equidade social. A OIT funda-se no princípio de que a paz 
universal e permanente só pode basear-se (sic) na justiça social. Fonte de importantes 
conquistas sociais que caracterizam a sociedade industrial, a OIT é a estrutura internacional 
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que torna possível abordar estas questões e buscar soluções que permitam a melhoria das 
condições de trabalho no mundo. (OIT) 

  

Portanto, as Conveções da OIT possuem relevância reconhecida internacionalmente,  sendo 
suas diretrizes consideradas importantes para o desenvolvimento dos respectivos 
ordenamentos jurídicos em matéria de direito e segurança do trabalho. Há que se observar, no 
entanto, que em alguns países, como nos europeus, não raras vezes, quando uma Convenção é 
aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho, o seu conteúdo, vastamente discutido 
previamente, já foi incorporado pelo Direito local e experimentado pela população. É por isso 
que se diz que muitas vezes a aprovação de uma Convenção pela OIT não gera impactos 
significativos em alguns países.  

Com relação ao tema da dispensa, não foi diferente. Quando a OIT aprovou a Convenção 158, 
a maioria dos países europeus já haviam adotado as determinações da Recomendação n. 119, 
documento que originou a Conveção 158, em suas legislações pátrias. A própria Comunidade 
Econômica Européia já previra em dezembro de 1975, por meio da Diretiva 129, a regulação 
para a dispensa coletiva. 

Leonardo Greco explica que: 

(...) em grande número de países existem disposições legislativas que exigem explicitamente a 
justificação da despedida. Na Europa Ocidental: República Federal da Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Chipre, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Malta, Noruega, 
Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suécia. (...). A maior parte dessa legislação produziu-
se depois da adoção pela Conferência Internacional do Trabalho, em 1963, da Recomendação 
n. 119, cujo art. 2º, I, estabeleceu: 'não deveria proceder-se à terminação da relação de 
trabalho a menos que exista uma causa justificada relacionada com a capacidade ou a conduta 
do trabalhador ou baseada nas necessidades do funcionamento da empresa, do 
estabelecimento ou do serviço.' (1992, p. 317, grifos nossos) 

  

            Em razão disso, nesses países incluida a Itália, a OIT tem menos influência, sendo os 
respectivos ordenamentos jurídicos construídos de acordo com Diretivas e  Regulamentos 
originados do Parlamento Europeu, o qual expede normas sobre os mais diversos temas, 
inclusive alusivos às relações de trabalho. 

As Diretivas "são utilizadas para harmonizar as legislações nacionais, nomeadamente com 
vista à realização do mercado único". (COMISSÃO EUROPÉIA)  São atos legislativos 
genéricos da União Europeia, que exigem dos Estados-Membros determinados resultados, 
sem ditar os meios que devem ser utilizados para atingir esses resultados. Diferenciam-se dos 
Regulamentos que, embora também sejam atos legislativos, são mais específicos e auto-
executivos, não requerendo medidas nacionais para possibilitar sua execução. As Diretivas 
normalmente deixam os Estados-Membros com uma certa dose de flexibilidade quanto às 
regras  a serem adotadas, as quais serão fixadas de acordo com a realidade de cada país. 

Nesse contexto, é necessário avaliar se o regime jurídico brasileiro acerca da dispensa do 
trabalhador está em harmonia com o nível de proteção que contra ela se tem dado em outros 
países. 
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REGULAMENTAÇÃO DA DISPENSA INDIVIDUAL NO BRASIL: 

  

A)Evolução jurídica do tema no Brasil 

  

            Arion Sayão Romita (1994) explica que, no direito brasileiro, a proteção contra a 
despedia do empregado passou por cinco momentos importantes: a promulgação da Lei Elói 
Chaves, em 1923; a Lei n. 62, de 1935; a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), em 1º de maio de 1943; a Lei n. 5.107, de setembro de 1966, em vigor a partir de 
1967; e, por fim, a promulgação da Constituição de 1988. 

O Decreto legislativo n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como Lei Elói Chaves, 
criou, para as empresas de estrada de ferro, uma caixa de aposentadoria e pensões para os 
respectivos empregados. Era uma lei previdenciária, cujo objetivo era garantir a continuidade 
das contribuições devidas à caixa, mas, por via oblíqua, atingia os contratos de trabalho, 
conferindo estabilidade às respectivas relações de emprego. O artigo 42 dispunha que depois 
de dez anos de serviços efetivos, o empregado somente poderia ser demitido no caso de falta 
constatada em inquérito administrativo, presidido por um engenheiro da Inspetoria e 
Fiscalização das Estradas de Ferro.  

Sobre essa época Aryon Saiao Romita aduz que: 

Com o passar do tempo, a estabilidade foi sendo estendida a outras categorias profissionais, 
até que Lei n. 62, de 5 de junho de 1935, a estendeu a todos os empregados, nas mesmas 
condições previstas pela lei de 1923. [ Também  não era uma lei trabalhista, mas repercutia na 
extinção das relações de emprego.](...) A estabilidade não era prevista pela Constituição de 
1934, sob cuja vigência foi promulgada a Lei n. 62. Também não foi expressamente 
consagrada pela Carta de 10 de novembro de 1937, do Estado Novo, que em seu art. 137, f, 
apenas garantiu ao trabalhador o direito a uma 'indenização proporcional aos anos de serviço', 
quando a lei não lhe garanta a estabilidade;(...). (ROMITA, 1994, p. 23) 

  

A CLT inaugurou, com sua promulgação em 1943, a terceira fase, dispondo em seu artigo 492 
sobre a chamada estabilidade decenal, que garantia ao empregado que contasse mais de 10 
anos de serviço na mesma empresa o direito de não ser dispensado senão por motivo de falta 
grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas mediante inquérito. Antes 
de completar o decênio legal, o empregado fazia jus a uma indenização proporcional ao tempo 
de serviço nos casos de despedida imotivada. 

Reconhecida a inexistência de falta grave, o empregado estável tinha o direito de ser 
readmitido no emprego, devendo o empregador pagar-lhe os salários a que teria direito no 
período da suspensão (art. 495). A apuração da falta grave era feita em inquérito requerido 
pelo empregador perante a Justiça do Trabalho, no prazo decadencial de trinta dias, contados 
da data da suspensão do empregado. (art. 853). (ROMITA, 1994, p. 23) 
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Em 1946, a Constituição previu expressamente a estabilidade e a indenização entre os direitos 
assegurados aos trabalhadores. Sob sua vigência, foi promulgada a Lei n. 5.107, instituidora 
do regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Referida lei concedia aos 
empregados o direito de optar entre a estabilidade, com sua respectiva indenização em caso de 
despedida sem justa causa, ou o levantamento do saldo de sua conta vinculada. 

Com a Constituição de 1988, o disposto no artigo 7º, I[3], extirpou do ordenamento brasileiro 
a estabilidade, segundo entendimento majoritário. Manteve, no entanto, em seu artigo 8°, 
VIII, e no artigo 10 do ADCT,  algumas garantias de emprego, as quais, conforme 
diferenciação do professor Godinho, concedem a determinados trabalhadores[4]  uma 
estabilidade provisória fundada na situação especial, peculiar e transitória em que se 
encontram. O constituinte optou, portanto, pelo regime indenizatório, e não de reintegração, 
em caso de despedida imotivada e arbitrária. 

A desejável reintegração só seria viável se, mediante revisão do texto constitucional, fosse 
consagrado o princípio da despedida sob controle, em qualquer de suas formas: por causa 
justificada, por motivo socialmente justificado, etc.(...) A doutrina majoritária (...) sustenta 
que, se a Constituição manda a lei complementar prever indenização compensatória, 
implicitamente exclui a estabilidade como regra geral (só a admite nas hipóteses 
taxativamente enumeradas), e, em conseqüência, a referida lei complementar não poderá 
prever a reintegração entre os outros direitos a que alude o art. 7º, I. (ROMITA, 1994, p. 27) 

  

Já a Lei n. 7.839, de 1989, revogou a Lei n.5.107, e foi revogada pela Lei n. 8.036, que dispõe 
atualmente sobre o regime do FGTS. 

Em 1995, foi editada a Lei n. 9.029, que proíbe a exigência de atestados de gravidez e 
esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência 
da relação jurídica de trabalho, cujo artigo 4º[5] representou um importante avanço contra a 
despedida discriminatória. 

  

B) Polêmicas 

  

O art. 7º, I, da Constituição Federal de 1988 é objeto de discussões das mais diversas ordens 
ainda hoje, 23 anos após a promulgação do texto constitucional. Entre as polêmicas mais 
instigantes, ressaltam-se: a discussão sobre a eficácia do dispositivo, o real sentido e 
amplitude das expressões 'despedida arbitrária' e 'despedida sem justa causa', e a 
compatibilidade da norma com o disposto na Convenção 158 da OIT. 

Quanto à eficácia do dispositivo constitucional, Natália Sena noticia: 

  

Parte da doutrina e jurisprudência entende que este artigo já pode ser perfeitamente aplicado, 
não dependendo de preceito legal posterior que lhe dê plena eficácia. Segundo eles, trata-se de 
norma de eficácia plena, e a lei complementar exigida seria tão somente para especificar os 
efeitos decorrentes do descumprimento desta norma constitucional. (2008, p. 249) 
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Esse entendimento foi consagrado no Enunciado n. 2 da I Jornada de Direito Material e 
Processual do Trabalho[6], cuja redação é a seguinte: 

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS - FORÇA NORMATIVA. 

I - ART. 7º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA PLENA. FORÇA 
NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E DEVER DE PROTEÇÃO.  A omissão legislativa impõe a atuação do 
Poder Judiciário na efetivação da norma constitucional, garantindo aos trabalhadores a efetiva 
proteção contra a dispensa arbitrária. 

II - DISPENSA ABUSIVA DO EMPREGADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
NULIDADE. Ainda que o empregado não seja estável, deve ser declarada abusiva e, portanto, 
nula sua dispensa quando implique a violação de algum direito fundamental, devendo ser 
assegurada prioritariamente a reintegração do trabalhador. 

III - LESÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ÔNUS DA PROVA. Quando há alegação de 
que ato ou prática empresarial disfarça uma conduta lesiva a direitos fundamentais ou a 
princípios constitucionais, incumbe ao empregador o ônus de provar que agiu sob motivação 
lícita. 

  

Aqui se faz um parêntesis para citar importante reflexão trazida por Arthur Francisco Seixas 
dos Anjos, que ponderou: 

Pontes de Miranda, em um dos pequenos volumes que integram a Coleção dos Cinco Direitos 
do Homem, cita Charles Fourier, precisamente a respeito da necessidade de garantir-se o 
direito ao trabalho, mas de forma efetiva. 'O que é que se garante ao pobre? - perguntava 
Fourier. A Felicidade de viver sob uma constituição? O indigente não pode contentar-se de ler 
a Constituição em lugar de jantar; é insultar a sua miséria oferecer-lhe tal compensação'. E é o 
mesmo Pontes de Miranda quem afirma que 'a simples inserção do direito ao trabalho em leis 
ou Constituições nada adianta. São os artigos natimortos, com que se finge a coisa com a 
promessa da coisa'.(1994, p. 36) 

  

 "A corrente majoritária [porém] defende que se trata de norma de eficácia limitada 
programática, portanto, dependente de regulamentação posterior que lhe conceda plena 
aplicabilidade". (SENA, 2008, p. 249) 

            Para essa corrente que, repita-se, é majoritária no país, até que seja editada a lei 
complementar referida, a regra a ser observada é aquela prevista no artigo 10, I, do ADCT e, 
nesse sentido, a indenização prevista pela norma seria o pagamento da multa no valor de 40% 
sobre os depósitos da conta do FGTS. A conseqüência lógica desse raciocínio é de que a 
dispensa é um direito potestativo do empregador, que pode por fim ao vínculo empregatício, 
sem ter que motivá-lo. Assim, ao despedir um empregado, mesmo que imotivadamente, o 
empregador deve assumir tão somente as conseqüências financeiras advindas de seu ato. 
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Outra discussão que merece destaque é a expressão contida no dispositivo em comento 
'despedida arbitrária ou sem justa causa', que suscita entendimentos conflitantes. Para uns, as 
expressões são sinônimas. Para outros, não podem corresponder ao mesmo fenômeno 
jurídico, pois não há palavras inúteis na lei. "A Constituição não se limita a falar em 
despedida arbitrária, aludindo também àquela que se consume sem justa causa. Como a lei 
não contém palavras inúteis, força é atribuir-se à última expressão significado diverso do 
irrogado à primeira."(MAGANO, 1994, p. 53) 

Há ainda posicionamento, como o de Romita, que cria um tertium genus: a despedida abusiva. 

A Constituição não se refere à despedida abusiva. Nem se cogitou, durante os trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte, da inclusão dessa figura no texto da Lei Maior. 
Certamente contribuiu para essa omissão o desconhecimento do instituto por parte do Direito 
do Trabalho brasileiro. (1994, p. 28) 

  

Outros, ao contrário, entendem[7] que a idéia de abuso de direito, e, portanto, de despedida 
abusiva, está contida no significado das expressões 'sem justa causa ou arbitrária'. (LOBO, 
1994; SEIXAS DOS ANJOS, 1994). 

A imposição de fórmulas que representem a dispensa abusiva dos obreiros, ou seja, a dispensa 
arbitrária ou sem justa causa dos trabalhadores, encontra suporte na teoria do abuso do direito, 
repita-se mais uma vez, referendada pela doutrina e pela jurisprudência, pátria e estrangeira. 
(LOBO, 1994, P. 41) 

  

Segundo Sérgio Cavalieri Filho, 

a terceira conclusão que se tira da redação do art. 187 é a de que o abuso do direito, que não 
era estranho ao código de 1916, foi agora erigido a princípio geral, podendo ocorrer em todas 
as áreas do direito (obrigações, contratos, propriedade, família), pois a expressão o titular de 
um direito abrange todo e qualquer direito subjetivo cujos limites foram excedidos. Importa 
dizer que qualquer titular de direito subjetivo (pessoa natural ou jurídica), em qualquer área 
do direito (público ou privado), poderá praticar esse ato ilícito e, se causar dano, terá que 
indenizar. (2010, p. 163) 

  

Esse entendimento de que o abuso do direito está inserido na noção de despedida arbitrária ou 
sem justa causa permite a aplicação subsidiária das disposições contidas no artigo 187[8] do 
novo Código Civil às relações de emprego, até que advenha a lei complementar 
regulamentadora. Embora referida teoria não seja suficiente para, na prática, garantir total 
eficácia ao dispositivo constitucional, certamente está apta a limitar o direito potestativo do 
empregador em casos de flagrante desrespeito aos direitos fundamentais.[9] 

Essa interpretação sistemática, com aplicação subsidiária do Código Civil[10], confere 
eficácia ao dispositivo, sem se ignorar, no entanto, a exigência de lei complementar para 
regular por completo o tema. 
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Outra discussão de relevo que se travou no país desde 1996 é a aplicabilidade da Convenção 
158 da OIT ao ordenamento jurídico brasileiro e sua compatibilidade com o disposto no art. 
7º, I, ora em comento. 

Os entendimentos conflitantes quanto a esse aspecto podem ser resumidos nas posições 
defendidas pelos professores Jorge Luiz Souto Maior, de um lado, e Amauri Mascaro 
Nascimento, de outro. 

Jorge Luiz Souto Maior defende que a Convenção 158 está plenamente vigente em nosso 
ordenamento, pois considera que o Brasil não observou o procedimento legal necessário a sua 
denúncia regular, não prestando o ato, portanto, para extirpá-la do ordenamento brasileiro[11]. 

Quanto ao aspecto da compatibilidade do documento com o ordenamento brasileiro, assim 
defende Antônio Álvares da Silva (2011) 

A convenção não amarra as empresas, não dificulta a dispensa, não emperra a atividade 
econômica. Pelo contrário. Valoriza-a porque impede a rotatividade exagerada que hoje existe 
e concede ao empregado o mínimo de garantia, para planificar sua vida e aprofundar o contato 
com o empregador, pois é da vinculação entre eles que nasce o trabalho produtivo e 
realizador. 

Em outro sentido, Amauri Mascaro Nascimento, em palestra intitulada Alternativas de 
Dispensa Individual, proferida no Seminário Internacional "Reconstrução do Direito do 
Trabalho", que ocorreu no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo - USP, no dia 02 de agosto de 2010, defendeu entendimento no sentido de que não há, 
neste momento, alternativas de dispensa individual possíveis para o ordenamento jurídico 
brasileiro, uma vez que neste o tema é tratado como um direito potestativo absoluto do 
empregador. Ressaltou que a Convenção foi denunciada pelo Decreto n. 2100 em 1996, o qual 
foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) n. 1625, que, por sua vez, se encontra pendente de julgamento. A 
ADI discute justamente o questionamento exposto por Souto Maior quanto à possibilidade de 
o Presidente da República denunciar, por ato exclusivo seu, sem, portanto, a participação do 
Congresso Nacional, um documento internacional como foi o caso da Convenção 158. 
Nascimento afirma ainda que se deve aguardar o julgamento final da ADI, mantendo-se, até 
que isso ocorra, o entendimento corrente de que a Convenção não se aplica no Direito 
brasileiro. Entende, ademais, que mesmo considerando-na vigente no Brasil, o documento 
dispõe tão somente de princípios que devem ser regulados internamente pela legislação 
nacional, o que a submeteria, por fim, ao disposto na lei complementar não editada.  

  

C) Regime jurídico atual: 

  

Traçando-se um panorama geral sobre a dispensa individual no Direito brasileiro, pode-se 
afirmar que ela é tratada como um direito potestativo do empregador que, conforme salienta 
Godinho Delgado (2003), se aproxima do absoluto, desprezando todos os aspectos pessoais e 
sociais envolventes à dinâmica da extinção do contrato de trabalho. Não se exige a motivação 
do ato como critério de validade, sendo plenamente possível a dispensa imotivada do 
empregado, sem que se infrinja com isso o disposto no artigo 7º, I, da CF/88, dispositivo 
considerado de eficácia limitada programática, dependente da respectiva lei complementar 
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para a sua regulamentação. Toda a proteção conferida pelo constituinte ao trabalhador, até o 
advento da referida lei complementar, está adstrita ao disposto no artigo 10[12] do ADCT que 
prevê ao empregador uma multa de 40% sobre todo o montante depositado ao longo da 
relação de trabalho na conta vinculada do FGTS. A doutrina e a jurisprudência majoritária não 
aplicam a teoria do abuso do direito para a conceituação da dispensa arbitrária, não a 
diferenciando da dispensa sem justa causa. Admitem que a única hipótese de dispensa 
arbitrária protegida atualmente no ordenamento é aquela prevista no artigo 165 da CLT[13]. 
Não admitem a hipótese de reintegração, salvo nos casos em que a lei expressamente atribua 
ao empregado alguma garantia de emprego, tendo em vista o entendimento de que a 
estabilidade foi extirpada do Direito brasileiro com o advento da Constituição. 

Nesse contexto, a dispensa individual pode se dar com justa causa do empregado, sem justa 
causa e por justa causa do empregador (rescisão indireta). 

A dispensa sem justa causa é o padrão presumido de dispensa pelo empregador e confere ao 
obreiro o maior número de parcelas rescisórias. Basicamente, faz ele jus ao recebimento de 
aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 
liberação do FGTS[14] acrescido de uma multa correspondente a 40% sobre as parcelas 
depositadas pelo empregador ao longo do vínculo.[15] Caso o empregado esteja sob a 
proteção de alguma garantia de emprego legal ou convencional, fica obstada sua dispensa sem 
justa causa e garantida, em caso de não observância da limitação legal, o direito à 
reintegração, ou, conforme o caso, ao recebimento de uma indenização correspondente ao 
período garantido. Há, nessa linha, situações em que a reintegração não prevalece: se for 
desaconselhável, em virtude da incompatibilidade formada entre as partes; quando o período 
de estabilidade provisória já estiver exaurido à data da sentença; quando houver extinção do 
estabelecimento ou da empresa. 

O aviso prévio tem por objetivo ao mesmo tempo prevenir o empregado da ruptura do 
contrato, fixando-lhe o termo final, e permitir que o obreiro obtenha nova colocação 
profissional. Seu prazo de duração, de no mínimo trinta dias segundo dispositivo 
constitucional[16], é contado como de efetivo serviço, ainda quando o empregador opte por 
indenizá-lo. 

A dispensa com justa causa se fundamenta em um comportamento doloso ou culposo grave 
do empregado que abala a confiança e a boa-fé do empregador. A justa causa, portanto, é o 
motivo relevante, tipificado em lei, que autoriza o desfazimento imediato do vínculo laboral. 
As hipóteses configuradoras da justa causa estão elencadas no artigo 482 da CLT[17], embora 
existam outras hipóteses de justa causa previstas em normas esparsas. Uma característica 
essencial da justa causa é a sua tipicidade, ou seja, o empregador somente pode fundamentar a 
dispensa com a justa causa se esta encontrar expressa previsão legal. O empregador também 
deve observar se a dispensa é proporcional ao ato cometido pelo empregado, pautando-se no 
critério da proporcionalidade, sob pena de futuramente ter essa dispensa anulada 
judicialmente. Se a extinção do vínculo se pautar na justa causa, fica suprimido do trabalhador 
o direito ao recebimento das parcelas rescisórias referentes à dispensa sem justa causa, 
cabendo-lhe tão somente a respectiva baixa na carteira de trabalho e eventuais parcelas 
vencidas que não se afetem pela justa causa. 

Na dispensa indireta, ou rescisão indireta, também há uma justa causa para o desfazimento do 
vínculo, só que praticado pelo empregador. Essa a razão por que é considerada uma dispensa 
indireta, pois, embora o empregador não verbalize a sua intenção de ver o vínculo laboral 
desfeito, pratica ato incompatível com a sua continuidade. Aqui também vige o princípio da 
tipicidade, que exige a adequação do ato faltoso do empregador a uma das hipóteses previstas 
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na lei. A dispensa indireta deve ser reconhecida em juízo, a partir de ação proposta pelo 
empregado. Nesse caso, o trabalhador faz jus a todas as parcelas previstas na dispensa sem 
justa causa, já que o fundamento do rompimento da relação de emprego não é ato seu, mas de 
seu empregador, ainda que indireto. 

  

REGULAMENTAÇÃO DA DISPENSA INDIVIDUAL NA ITÁLIA: 

  

A) Evolução jurídica do tema e regime jurídico atual 

Originariamente, na Itália, como no Brasil, as partes das relações juridicas de emprego eram 
vistas como iguais. Embora o artigo 1123, c.2, do Código Civil de 1865 previsse a 
possibilidade da rescisão do contrato apenas por mútuo consentimento, por causas previstas 
na lei ou, em caso de inadimplemento, por decisão judicial, a prática começou a ser diferente. 
Na verdade, o artigo 1628 do Código Civil da época, privilegiando, no temor das antigas 
servidões, a tutela da temporariedade sobre aquela da continuidade do trabalho, previa que 
'ninguém pode se obrigar em benefício alheio senão por tempo determinado ou para uma 
tarefa específica'. Se é necessário o mútuo consentimento, faltando este último dever-se-ia 
admitir que a relação de emprego pudesse durar por um tempo indeterminado, coisa vedada 
pela lei. A doutrina começou, então, a entender, portanto, que ambas as partes podiam 
rescindir o contrato a qualquer momento, ressalvada a necessidade de aviso prévio. 
(BARASSI, 2003 ).           A regulamentação da dispensa individual na Itália, segundo nos 
informa Galantino (2010), Vallebona ( 2011) e Perone (1999),  começou com o art. 2118[18] 
e 2119[19] do Código Civil, prevendo a possibilidade, no primeiro, da dispensa livre, 
chamada ad nutum, como ocorre no direito brasileiro. Essa modalidade de dispensa, baseada 
tão somente na vontade e no arbítrio do empregador, conta tão somente com a exigência de 
aviso prévio, que, não sendo concedido, confere ao empregado o direito a uma indenização 
correspondente à remuneração do respectivo período de aviso suprimido. Ainda vigora no 
direito italiano para casos excepcionalíssimos e taxativos (altos cargos de chefia, empregados 
em período de experiência, atletas profissionais, empregados com mais de setenta anos que já 
tenham adquirido o direito a pensão e trabalhadores domésticos). No segundo artigo 
introduziu-se a possibilidade de rescisão por justa causa, entendendo-se como tal uma causa 
que não admite a continuidade do vínculo laboral, ainda que temporária, o que legitima, 
então, a imediata extinção da relação de emprego com exclusão do aviso prévio. 

            Ocorre que com a evolução do direito do trabalho europeu e a consagração das 
garantias constitucionais do direito do trabalho, da proteção do trabalhador como parte 
hipossuficiente da relação, bem como de sua liberdade e dignidade humanas, colocou-se em 
evidência a necessidade de compatibilizar a livre iniciativa do empregador, também garantida 
constitucionalmente, com os referidos valores. Nesse contexto, surgiu a idéia segundo a qual a 
dispensa deveria ser um ato justificado pelo ente patronal, regra que começou a ser 
contemplada nos contratos coletivos e foi consagrada pelo art. 1º[20] da lei 604 em 1966. 

            Na Itália, a Costituição confere ao direito do trabalho uma relevância superior em 
relação às outras normas privatisticas. O caráter preminente do trabalho e da dignidade e da 
segurança humana se deduz do artigo 1º da Constituição, de acordo com o qual qual "A Italia 
è uma republica democratica fondada no trabalho" e de outras normas costitutionais que 
costituem diretrizes para a tutela do trabalho (art. 3, 4, 35, 36 37, 38, 39,30, 41 e 42). Porém 
não existe uma norma constitucional expressa que tutele o trabalhador da dispensa 
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injustificada, mas há, todavia, a garantia consitucional, pelo artigo 4º[21] da Consitituição de 
1945 do direito ao trabalho. Tal princípio se insere em um contexto constitucional no qual é 
garantida no artigo 41 também  a liberdade de iniciativa econômica que, no entanto, não pode 
desenvolver-se em conflito com a utilidade social ou de modo a causar dano à segurança, à 
liberdade e à dignidade humana. Amplo e sofrido foi o debate acerca da possibilidade de 
incluir no princípio também o direito à manutenção do posto de trabalho. Nesse particular, 
Crisafulli (1951) sustentava que seria inexplicável que um ordenamento que se propõe à plena 
ocupação não se propusesse a consolidar a situação econômico-jurídica dos trabalhadores que 
já conseguiu uma vaga de emprego.  Esse é um escopo que o legislador deve sempre buscar, 
através de uma normatização específica que resguarde o trabalhador já empregado. E esse 
princípio de manutenção da vaga do trabalho deve ser um princípio orientador das normas já 
existentes. A Corte Consitucional[22], entretanto, não acolheu esse entendimento de 
Crisafulli, entendendo que, como a norma do artigo 4º não garante o direito à conseguir uma 
ocupação, não poderia garantir consequentemente a manutenção do posto de trabalho. 
Portanto, deve-se entender, de acordo com  D'Antona (2000), que o artigo em tela consiste na 
garantia da igualdade formal e material das pessoas quanto ao trabalho disponível, uma 
igualdade que significa equilibrada concorrência entre as pessoas e segurança, respeito quanto 
aos abusos ligados aos aspectos pessoais, seja no mercado do trabalho, seja no ambiente de 
trabalho. 

            Dessa maneira, a regra da justificação necessária se deduz por via interpretativa das 
normas constitucionais, em razão do entendimento firmado pela Corte Consititucional, a partir 
da qual, de acordo com Giugni (1998), se origina a disciplina do regime da dispensa. 

Quando a regra da justificação foi introduzida no direito italiano, o legislador previu como 
consequência para o seu descumprimento o dever do empregador de recontratar ex novo o 
trabalhador[23] ou, em substituição, conceder-lhe uma indenização (tutela obbligatoria), à 
sua escolha, cujo montante era definido segundo parâmetros previstos na lei[24] ou nos 
contratos coletivos. Somente poucos anos após a introdução da regra legal da justificação 
necessária, o legislador italiano dá um importante passo na efetiva garantia contra a despedida 
injustificada e por vício de forma com o art. 18 da Lei n. 300 (Estatuto dos Trabalhadores), 
cujo dispositivo determina a nulidade desse ato, sua inidoneidade na extinção do contrato de 
trabalho (tutela real) e a consequente reintegração do trabalhador. Embora a regra não seja de 
aplicabilidade generalizada, tem o condão, onde opera, de garantir de modo real o interesse do 
trabalhador na manutenção de seu emprego. 

Pode-se dizer que a reintegração foi uma das maiores conquistas do sindicalismo, que 
conseguiu tutelar as pessoas vulneráveis (trabalhadores doentes, menos produtivos, etc), as 
quais, no passado, estavam submetidas ao poder indiscriminado do empregador, que podia se 
libertar dessas pessoas simplesmente pagando uma insignificante indenização, uma conquista 
que representou a efetivação dos direitos dos trabalhadores, dando-lhe mais liberdade de 
participar da vida sindical e de reivindicar os próprios direitos sem medo da "espada de 
Dâmocles" da dispensa que, no passado, estava sempre pendente . 

Sob esse ponto de vista, a reintegração em caso de dispensa injustificada parece, mesmo em 
um regime de mercado livre, o instrumento mais idôneo para concretizar, ao menos 
parcialmente, a tutela do trabalho, que é um dos princípios fundamentais das Constituições 
modernas. 

À época da criação do art. 18 da Lei n. 300/1970, no entanto, o legislador criou um regime 
especial, que provocou uma série de problemas interpretativos, que não se resolveram nem 
com o advento da Lei n. 108 de 1990, que alterou a redação do referido dispositivo[25]. A 
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partir da nova redação, ficou definido que a declaração judicial de nulidade da dispensa dava 
ao trabalhador o direito ao ressarcimento de toda a remuneração não percebida, desde de o seu 
afastamento irregular até a data da efetiva reintegração, ou seja, não se trata de uma 
indenização definida pelo juiz, mas um valor já definido equivalente a tudo o que o 
trabalhador efetivamente deixou de receber. A nova dicção do artigo pela lei n.108/1990 
manteve a natureza ressarcitória da quantia, conforme previsto na redação original, razão pela 
qual a jurisprudência italiana entende que, desse montante pré-definido, pode ser deduzido, 
com ônus da prova para o empregador, os ganhos obtidos pelo empregado no tempo em que 
esteve despedido (aliundem perceptum)[26] ou, por outro lado, pode ser acrescido valor 
decorrente de dano efetivo pela dispensa ilegítima, desde que efetivamente comprovado pelo 
empregado. No caso em que o período de afastamento do trabalhador seja inferior a 5 meses, 
a ele será devida uma indenização correspondente a 5 remunerações, que sendo irredutível, 
tem natureza de pena, excluindo-se qualquer natureza ressarcitória. Caso o trabalhador não 
tenha mais interesse na reintegração quando do julgamento da ação, pode optar por uma 
indenização equivalente a quinze remunerações. 

Assim, ainda hoje, vigoram na Itália os três regimes: da dispensa ad nutum, que somente se 
aplica a alguns poucos casos expressamente previstos na lei, o regime de tutela obbligatoria, 
e o de tutela reale.  

O regime meramente indenizatório, chamado de tutela obbligatoria (tutela mais fraca) e o 
regime de reintegração, chamado de tutela reale (tutela forte) serão aplicados de acordo com 
o porte do empregador. Segundo dispõe o próprio artigo 18 da Lei n. 300/1970, a tutela real, 
ou forte, se aplica aos empregadores, ainda que não empresários, que assalariam 
conjuntamente mais de 60 empregados, sendo irrelevante a dimensão da unidade produtiva, 
ou então, nas organizações menores, limitadamente à unidade produtiva ou ao âmbito 
municipal[27], nos quais sejam dependentes mais de quinze empregados (ou mais de cinco 
para as empresas agrícolas.  Assim, às empresas menores,  bem como às organizzazioni di 
tendeza, (consideradas estas os empregadores não empresários que desenvolvem sem fins 
lucrativos atividades de natureza política, sindical, cultural, de educação, religião ou culto) 
continua-se aplicando a tutela obbligatoria da Lei 604/1966. A noção de unidade produtiva 
corresponde àquela articulação organizativa (sede, estabelecimento, escritório, departamento) 
idônea a conseguir, ainda que em parte, com autonomia administrativa e funcional, o objetivo 
do empregador. São computados para efeito da aplicação de um ou outro regime de tutela os 
empregados dependentes, ou seja, aqueles subordinados, com consequente exclusão das 
outras categorias de trabalhadores como, por exemplo, os autônomos, os parassubordinados, 
os terceirizados e outros. 

             Verifica-se, dessa forma, que atualmente na Itália, salvo nos casos taxativamente 
previstos na lei acima mencionados em que se admite a dispensa ad nutum, a regra geral é que 
a dispensa deve ser motivada e pautar-se em uma justa causa ou em um justificado motivo, 
subjetivo ou objetivo (art. 1º da Lei n. 604/1966). 

Por justa causa, entende-se, nos termos do artigo 2119 do Código Civil, uma causa que não 
admite continuidade, ainda que provisória, do vínculo laboral. A ocorrência da justa causa 
gera a ruptura imediata do contrato, sem direito ao aviso prévio. Isso ocorre para salvaguardar 
o interesse da parte rescindente, pela própria natureza da justa causa, que, por definição, não é 
compatível com a permanência da relação, ainda que provisoriamente. Assim como no Direito 
brasileiro, deve ser aplicada logo em seguida ao ato considerado grave ou ao seu 
conhecimento, segundo um juízo razoável de tempo para correta aferição do ocorrido, sob 
pena de se entender descaracterizada a justa causa (princípio do imediatismo). No caso de 
justa causa decorrente de condutas reiteradas, leva-se em consideração a última delas. Na 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2889



Itália, a lei dispõe apenas sobre o conceito da justa causa, ficando a cargo dos contratos 
coletivos a tipificação das condutas em conformidade com a disposição legal genérica. Tais 
tipificações não vinculam o juiz, ou seja, o juiz somente fica vinculado em uma análise que 
favoreça o trabalhador, como, por exemplo, em uma hipótese em que a conduta tipificada 
como justa causa pelo empregador tem como consequência prevista no contrato coletivo 
apenas uma advertência. Nesse caso, o juiz deve desqualificar a conduta no caso concreto, 
considerando-a inapta para justificar a dispensa. A conclusão sempre privilegia a norma mais 
favorável, conforme determina o direito do trabalho italiano, assim como o do Brasil. 

Constitui justa causa não apenas o inadimplemento contratual grave, mas também a situação 
que compromete a idoneidade do trabalhador no desempenho de suas funções, não do ponto 
de vista técnico, mas do ponto de vista moral, se tal qualidade for necessária para aquele tipo 
de trabalho[28]. 

Na análise da justa causa, o empregador, e eventualmente o juiz, deve pautar-se pela correta 
valoração da gravidade do ato, pela qualificação que a jurisprudência faz dele, pelo tipo de 
confiança atrubuída ao trabalhador, pelos eventuais precedentes disciplinares, pelo elemento 
doloso ou culposo, pelas circunstências de lugar e de tempo, pela probabilidade de reiteração 
do ilícito e pela repercussão negativa do ato no ambiente de trabalho onde ocorreu. 

Não se exige a ocorrência de um dano imediato ao empregador, nem é indispensável a 
existência de várias condutas reiteradas se o ato que enseja a justa causa é suficientemente 
grave. São exemplos de justa causa admitidos pela doutrina e pela jurisprudência a aquisição 
ou detenção de drogas ilícitas[29], falso testemunho em processo civil entre o empregador e 
outro empregado[30], sexo com a mulher do empregador fora do horário de trabalho[31], o 
bloqueio de máquinas durante a ocorrência de greve[32], falsificação de atestado médico[33], 
difamação ou injúria contra o empregador ou superior hierárquico[34], roubo de uma 
prostituta por um bancário[35]. 

A regra geral da justificação necessária ou da motivação do ato da dispensa se cumpre 
também pela existência de um justificado motivo, que pode ser subjetivo ou objetivo (art. 1º 
da Lei 1.604/1966). 

Por justificado motivo subjetivo entende-se a violação substancial das obrigações contratuais, 
ou seja, por um considerável inadimplemento dessas obrigações pelo prestador de serviços, 
que não possa ser remediado com a aplicação de uma sanção, com a consequente manutenção 
do vínculo laboral. O rendimento insuficiente do trabalhador que não está obrigado a um 
resultado somente autoriza a dispensa por justificado motivo subjetivo, por exemplo, se 
integra o extremo de um rendimento insuficiente, se este é flagrantemente inferior ao que dele 
se pode esperar[36]. Os casos de justificado motivo subjetivo se aproximam daqueles 
relacionados à justa causa quando decorrente de um inadimplemento contratual, tratando-se a 
diferença somente do ponto de vista quantitativo, o que deve ser valorado caso a caso. Aqui 
também se exige a imediatidade da reação patronal, sob pena de se considerar o perdão tácito 
do ato. 

O justificado motivo objetivo, por sua vez, diz respeito às razões inerentes às atividades 
produtivas, à organização do trabalho e ao regular funcionamento do mesmo (Artigo 3º da Lei 
n. 604/1966). Nesse caso, o juiz não pode imiscuir-se nas escolhas econômico-organizativas 
do empregador, mas deve verificar se elas de fato existem e se há nexo de causalidade entre 
elas e a dispensa. O empregador deve provar a extinção da vaga, que pode se manifestar, por 
exemplo, na redistribuição de tarefas. Deve provar também a impossiblidade de aproveitar o 
empregado em outra função, já que a dispensa é considerada como medida extrema. Na noção 
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de justificado motivo objetivo se incluem também os fatos inerentes à pessoa do trabalhador, 
mas que incidem sobre os interesses da organização. Trata-se dos casos de impossibilidade 
superveniente de prestação laborativa que, concretamente, impedem o prosseguimento da 
relação de emprego, seja porque definitiva, ou pela sua imprevisibilidade, ou pela sua 
excessiva duração. É o caso, por exemplo, do trabalhador acidentado, fora do ambiente 
laboral, que não pode mais executar suas funções na empresa[37]. Também caracteriza justo 
motivo objetivo o empregado que não consegue se adequar à modernização tecnológica da 
organização[38]. Segundo a jurisprudência, no entanto, no caso de justificado motivo 
objetivo, o empregador deve sempre demonstrar a impossibilidade de reaproveitar o 
trabalhador em outro posto de trabalho[39]. 

No caso de justificado motivo, seja ele subjetivo ou objetivo, a dispensa deve ser feita com 
aviso prévio[40], diferenciando-se assim da justa causa, que justifica um rompimento 
imediato do vínculo em virtude de sua natureza. 

Para que o ato da dispensa seja considerado válido, deve se revestir de alguns requisitos 
formais, considerados essenciais à verificação de sua legitimidade. O primeiro deles é a forma 
escrita, sendo necessária para quase todas as situações, com excepcionalíssimas exceções. 
O  segundo é a observância de um procedimento que confere ao trabalhador o direito de 
defender-se do ato. Assim é que, no caso da dispensa por justa causa ou por justificado 
motivo subjetivo, tratando-se ambas de dispensas ontologicamente disciplinares, deve-se 
aplicar o processo disciplinar que se encontra no artigo 7º do Estatuto dos Trabalhadores. O 
empregador notifica por escrito o fato ao trabalhador, deixando-lhe 5 dias para se defender. 
Somente  depois das justificações do trabalhador o empregador pode dispensá-lo. No caso da 
dispensa  por justificado motivo objetivo, o empregador pode simplesmente enviar uma carta 
comunicando que vai dispensar o trabalhador por justificado motivo objetivo. O trabalhador 
tem a faculdade, no prazo de 15 dias, de perguntar ao empregador os motivos determinantes 
para sua dispensa. O empregador deve respondê-lo no prazo de 7 dias, sob pena a nulidade da 
dispensa 

 A dispensa pode ser impugnada extrajudicialmente, no prazo de 60 dias. A esse prazo de 60 
dias se soma um segundo prazo de 270 dias a partir da impugnação do trabalhador para o 
ajuizamento de ação com vistas à anulação da dispensa ou para solicitar ao empregador uma 
tentativa conciliatória, com a previsão neste caso, de um novo prazo de 60 dias para entrar em 
juízo, em caso de negativa de acordo ou de conciliação frustrada. 

A legislação italiana também prevê hipóteses em que a dispensa está proibida, como, por 
exemplo, por motivo ilícito, por fraude à lei ou no caso de dispensa discriminatória; ou em 
que a possibilidade de dispensa fica mais restrita, como, por exemplo, por ocasião da gestação 
ou do matrimônio. Para esses casos, a consequência é de uma tutela real, que considera o ato 
de dispensa nulo, com a consequente nulidade de seus efeitos, determinando-se a reintegração 
do trabalhador ao seu posto de trabalho, com o respectivo pagamento das remunerações 
devidas pelo período ilegalmente afastado.            

Uma questão interessante diz respeito à dispensa discriminatória, que é aquela decorrente de 
discriminação do trabalhador em razão de atividade sindical, política, religiosa, étnica, racial, 
de nacionalidade, de sexo e por infecção do HIV. Nesse caso, ao contrário do que ocorre na 
dispensa por justa causa ou por justificado motivo, o ônus da prova quanto à ocorrência do 
fato discriminatório fica a cargo do trabalhador, o que acaba dificultando a sua configuração, 
uma vez que em regra o empregador não exterioriza o seu ânimo de discriminação. O efeito 
decorrente da decretação de nulidade da dispensa nesse caso, como dito, é aquele decorrente 
dos atos nulos, com a consequente reintegração e o pagamento das remunerações perdidas 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2891



desde a data da dispensa, sem que, nesse caso, seja devido o pagamento mínimo das 5 
mensalidades. Esse efeito independe do porte da empresa, sendo o seu tratamento conforme a 
teoria das nulidades dos atos jurídicos em geral. (GALANTINO, 2010; VALLEBONA, 2011) 

  

DO CONFRONTO ENTRE OS DOIS SISTEMAS, NASCE UMA PROPOSTA 

  

Segundo dados do CAGED/MTE constantes no Boletim do Banco Central do Brasil (2011), 
no ano de 2010, "a taxa de rotatividade do emprego (RE) no Brasil, uma medida que 
identifica o ritmo da substituição dos empregados no mercado formal de trabalho, atingiu 
46,7% nos últimos doze meses encerrados em novembro, situando-se no patamar mais 
elevado desde o início de 2000". 

A estatística demonstra que a atual interpretação doutrinária e jurisprudencial que tem sido 
dada ao art. 7, I, da Constituição Federal de 1988 não tem contribuído para uma efetiva 
garantia contra a dispensa do empregado. Ao contrário, o que se verifica é um regime jurídico 
pífio, incapaz de coibir o empregador de demitir seus empregados ao arbítrio de sua vontade, 
compatível tão somente com o nível de proteção atribuído aos trabalhadores na época do 
surgimento do Estado liberal, com o uso, muitas vezes, desse direito potestativo quase 
absoluto para constranger ou intimidar os trabalhadores a aceitarem condições de trabalho não 
condizentes com a liberdade e com a dignidade humana protegidas na Constituição vigente. 

Nesse contexto e a partir da análise de tudo o que dito ao longo deste artigo surge uma 
proposta hermenêutica que possibilita a efetivação, ainda que incompleta, da garantia contra a 
dispensa arbitrária ou sem justa causa no Brasil. 

            O pressuposto dessa proposta é que o artigo 7º, I, da Constituição Federal de 1988, 
embora norma de eficácia limitada programática, é provido de um mínimo de eficácia que não 
se restringe ao artigo 10 do ADCT. O pensamento da teoria constitucionalista moderna não 
admite mais uma interpretação que desconheça a força normativa da Constituição. Deve-se ter 
em mente a sua natureza de norma fundamental, estruturante do Estado. É ela quem define 
quem é a nação e que direitos e garantias são importantes para o povo. Por isso, toda 
interpretação deve provê-la do máximo de eficácia possível. Nesse sentido Crisafulli, para 
quem, quando se fala em norma de eficácia limitada programática, deve-se ficar atento, pois o 
adjetivo não pode e não deve ser entendido de maneira a destruir o valor do substantivo, como 
acontece quando a doutrina e a jurisprudência contrapõem as normas programáticas e as 
preceptivas, utilizando uma linguagem imprecisa. É claro que todas as normas são 
preceptivas, assim como os princípios gerais, que também são normas jurídicas, ainda que 
com características especiais. O autor entende que o aspecto mais importante das normas 
constitucionais programáticas consiste na vinculação do juiz ao que delas decorre, ou seja, o 
juiz qual deve interpretar as disposições legislativas vigentes até o limite máximo consentido 
de suas formulações textuais, no sentido mais conforme ao preceito constitucional. 

Assim, se é verdade que o artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) estabelece expressamente sua instrumentalidade no sentido de prover a garantia 
contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa até o advento de uma lei complementar 
regulamentadora, não se pode, por outro lado, entender que toda a proteção deferida ao 
trabalhador contra esse tipo de dispensa está limitada a essa norma. O artigo 10 do ADCT é 
um dispositivo de proteção mínima ao trabalhador, que não exclui eventual proteção advinda 
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de outras normas ínsitas ao ordenamento. Este é um sistema harmônico, cujas normas não se 
limitam às separações didáticas da ciência jurídica, antes se entrelaçam na realidade da vida. 

Assim é que a aplicação da teoria civilista do abuso do direito, consagrada no artigo 187 do 
Código Civil de 2002, se encaixa com perfeição na defesa contra a despedida arbitrária, até 
que advenha a lei complementar regulamentadora. A teoria contra o abuso do direito integra a 
teoria geral do Direito e não se restringe a este ou àquele ramo da ciência jurídica; o abuso de 
qualquer direito é uma afronta ao ordenamento como um todo. 

Entretanto, poder-se-ia argumentar inicialmente que, não estando o empregador obrigado a 
justificar a dispensa, não há como controlar o abuso do direito. Em resposta a essa 
problemática, conclamamos o exemplo italiano que consagrou a necessidade de justificação 
da dispensa como uma conseqüência lógica da garantia constitucional ao trabalho. Daí, poder-
se-ia entender que a necessidade de justificação independe da existência da lei complementar, 
cujo escopo seria tão somente regular de maneira plena os efeitos decorrentes da dispensa 
com justa causa ou arbitrária, o que não impede, porém, a imediata tutela contra tais atos. 
Assim, da mesma forma que a Constituição italiana, a Constituição brasileira protege a 
dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho, possibilitando-
se, assim, a dedução lógica de que a dispensa deve ser um ato motivado. 

Nessa linha de raciocínio, defendemos que a teoria contra o abuso do direito deve ser usada 
para coibir a dispensa arbitrária, o que será feito a partir do ônus constitucionalmente 
atribuído ao empregador de justificar o ato. 

A favor da exigência de justificação do ato da dispensa milita o nosso entendimento no 
sentido de que a denúncia da Convenção n. 158 pelo Brasil foi irregular, o que a torna 
plenamente vigente no ordenamento brasileiro. Esse documento impõe a necessidade de os 
Estados-membros adotarem a dispensa justificada e essa diretriz independe de qualquer 
regulamentação para ser posta em prática. 

Paralelamente, entendemos que as expressões dispensa arbitrária e dispensa sem justa causa 
não correspondem ao mesmo fenômeno jurídico e demandam um grau diferente de proteção. 
A dispensa arbitrária é aquela que extrapola os limites do socialmente aceitável, ferindo 
direitos e garantias fundamentais de qualquer natureza, é a dispensa fundada no capricho, na 
raiva, no instinto de vingança, no motivo odioso, na vontade despótica e ilegal do 
empregador. Sob essa perspectiva, a dispensa discriminatória, objeto de proteção jurídica da 
Lei 9.029, de 1995, representa tão somente uma parcela do que se deve considerar arbitrário. 
Já a dispensa sem justa causa é aquela que não se fundamenta em alguma das hipóteses legais 
de justa causa, mas traz consigo uma justificativa socialmente relevante. Equivaleria, por 
exemplo, ao justificado motivo objetivo e subjetivo italiano. Nesse caso, ainda que a 
despedida seja possível, o legislador deve atribuir um mínimo de garantias ao trabalhador que 
a ela seja submetido. 

A teoria do abuso do direito permite proteger o trabalhador primordialmente contra a 
despedida arbitrária, que é, por natureza, abusiva porque traz em sua essência uma motivação 
incompatível com a ordem jurídica vigente. Já a dispensa sem justa causa, como modalidade 
de dispensa permitida, mas protegida, demandaria, de fato, uma regulamentação pela lei 
complementar exigida no dispositivo. 

Entendemos, assim, que a vontade do constituinte foi fulminar com o vício da nulidade 
insanável a dispensa arbitrária, e, portanto, tornando-a assim incapaz de produzir efeitos, o 
que gera o dever de reintegração, preferencialmente, do trabalhador ou, sucessivamente, de 
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indenização. Paralelamente, a dispensa sem justa causa, mas com justificado motivo, poderá 
ter uma tutela intermediária entre aquele contra a dispensa arbitrária e a dispensa com justa 
causa, contra as agruras do desemprego. Essa possível proteção poderia advir de um conjunto 
de ações coordenadas entre a empresa, o governo e a sociedade com o objetivo não só de 
subsidiar temporariamente o trabalhador na situação de desemprego, mas de provê-lo de 
meios eficazes na obtenção de um novo posto de trabalho. 

 Essa proposta de novo regime jurídico demanda, assim, a adoção da regra da dispensa 
motivada. Nenhuma proteção eficaz é possível, se a dispensa continuar a ser feita sem a 
necessidade de justificação pelo empregador, pois fica juridicamente impossível o controle 
sobre a legalidade do ato. Por isso seria interessante que o legislador previsse, na edição da lei 
complementar, a obrigação geral da forma escrita da dispensa e a obrigação da indicação 
expressa pelo empregador das razões que o induziram à dispensa(e com ônus da prova para o 
empregador, como acontece na Itália[41], com preventiva notificação das faltas e 
possibilidade de o trabalhador se defender quando esse tem a intenção de dispensar por razões 
imputáveis ao trabalhador (por justa causa ou justificado motivo subjetivo). Isso determinaria 
a consolidação das razões e a consequente impossibilidade de o empregador modificar 
posteriormente, de acordo com a própria conveniência, as razões do afastamento do 
trabalhador. 

  

CONCLUSÃO 

  

O confronto entre os dois sistemas nos permite apurar os benefícios e os malefícios de um ou 
outro regime jurídico, e permite inspirar o legislador brasileiro. 

A função principal do direito comparado, de acordo com os ensinamentos de Konrad 
Zweigert e Hein kötz (1992) é o conhecimento. 

O estudo comparado permite obter um maior número e variedade de soluções entre aquelas 
que pode cogitar, na sua breve existência, também o mais fantasioso dos juristas, que existam 
no próprio ordenamento jurídico nacional. O direito comparado, como 'ecole de vérite', 
amplia e enriquece consequentemente o acervo de soluções e oferece ao observador crítico a 
possibilidade de encontrar 'soluções melhores' para o tempo e o lugar em questão. (...) Além 
disso, pode ser de grande utilidade para a evolução do direito nos países em via 
desenvolvimento; a pesquisa comparativa estimula, enfim, a crítica ao próprio sistema de 
direito, contribuindo assim para o próprio desenvolvimento, mais do que faz a dogmática 
nacional, por si limitada (...). O material elaborado pela ciência comparativa constitui hoje, 
em muitas matérias e em muitos países um instrumento de trabalho indispensável para o 
legislador que objetiva a qualidade. (p.65, tradução nossa) 

  

            Rudolph Von Ihering acrescenta 

A questão da recepção de institutos jurídicos estrangeiros não é uma questão inerente à 
nacionalidade, mas simplesmente uma questão de finalidade, de necessidade. Ninguém se 
preocupará de procurar longe o que dispõe na própria casa, mas somente um tolo recusará 
uma chinina[42]porque não cresceu na própria horta. 
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O Direito brasileiro, de acordo com Lorena Vasconcelos Porto (2008), admite a possibilidade 
de que o direito comparado seja relevante não somente como fonte formal, "servindo de 
inspiração ao legislador brasileiro e às entidades sindicais negociantes", mas também como 
fonte material, embora subsidiária em virtude do disposto no artigo 8º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, o qual permite ao juiz recorrer ao direito comparado para procurar soluções 
e preencher as lacunas da lei. Não parece existir obstáculos de natureza substancial à 
possibilidade de, para proporcionar melhores garantias ao trabalhador contra a dispensa 
imotivada, os juízes se aventurarem no caminho proposta acima, enquanto aguardam a 
necessária intervenção legislativa. 

 Por tudo o que foi exposto, verifica-se, enfim, a urgente necessidade de um novo regime 
jurídico para a dispensa individual no Brasil, mais consentâneo com as aspirações do povo e 
com os valores constitucionalmente protegidos. Para isso, o Brasil deve adotar, com a máxima 
urgência, o regime da dispensa justificada ou motivada, conforme já ocorre na Itália e em 
outros países. Até que a lei complementar prevista no artigo 7º, I, da Constituição de 1988 
disponha sobre esse novo regime jurídico, cabe aos juízes, com base nas normas já existentes 
no ordenamento brasileiro, e a partir de uma interpretação sistemática que privilegie a eficácia 
na norma constitucional, coibir as dispensas abusivas, exigindo dos empregadores a 
justificação do ato da dispensa. 
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[1]              Na Itália, embora o artigo 1123, c.2, do Código Civil de 1865 previsse a 
possibilidade da rescisão do contrato apenas por mútuo consentimento, por causas previstas 
na lei ou, em caso de inadimplemento, por decisão judicial, a prática começou a ser diferente. 
Na verdade, o artigo 1628 do Código Civil da época, privilegiando, no temor das antigas 
servidões, a tutela da temporariedade sobre aquela da continuidade do trabalho, previa que 
'ninguém pode se obrigar em benefício alheio senão por tempo determinado ou para uma 
tarefa específica'. Se é necessário o mútuo consentimento, faltando este último dever-se-ia 
admitir que a relação de emprego pudesse durar por um tempo indeterminado, coisa vedada 
pela lei. A doutrina começou, então, a entender, portanto, que ambas as partes podiam 
rescindir o contrato a qualquer momento, ressalvada a necessidade de aviso prévio. 
(BARASSI, 2003, tradução nossa) 

  

[2]              Godinho explica que a estabilidade se distingue da garantia na medida em que esta 
representa uma "vantagem jurídica de caráter transitório deferida ao empregado em virtude 
de uma circunstância contratual ou pessoal obreira de caráter especial, de modo a assegurar 
a manutenção do vínculo empregatício por um lapso temporal definido, independentemente 
da vontade do empregador"(2003, p. 1239, grifo do autor), porquanto aquela constitui uma 
"vantagem jurídica de caráter permanente deferida ao empregado em virtude de uma 
circunstância tipificada de caráter geral, de modo a assegurar a manutenção indefinida no 
tempo do vínculo empregatício, independentemente da vontade do empregador"(2003, p. 
1233, grifo do autor). Assim, as duas figuras inviabilizam, em princípio, a própria dispensa. 

  

[3]              Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social:I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 
ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, 
dentre outros direitos; 

[4]              No caso da Constituição, aos cipeiros, gestantes e dirigentes sindicais. 

[5]              Art. 4o  O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes 
desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre: 
(Redação dada pela Lei nº 12.288, de 2010) 
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                I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, 
mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos 
juros legais; 

                II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 
monetariamente e acrescida dos juros legais. 

  

[6]              A I Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho foi um encontro 
promovido no TST em novembro de 2007, que reuniu vários juízes, procuradores do trabalho, 
advogados, bacharéis e estudiosos da área, a fim de discutir e debater temas polêmicos de 
suma importância para o direito material e processual do trabalho. Os enunciados aprovados 
são desprovidos de força normativa ou vinculante, mas demonstram o posicionamento 
adotado no encontro ao final dos trabalhos de discussão. 

[7]              Nesse sentido: "DANO MORAL - DESPEDIDA ABUSIVA - LIMITAÇÕES DO 
PODER DE RESILIÇÃO - TEORIA OBJETIVISTA DO ABUSO DE DIREITO - 
DISCRIMINAÇÃO DECORRENTE DE DEFEITO FÍSICO - O direito potestativo de resilir 
o contrato de trabalho encontra limites nas demais normas componentes do ordenamento 
jurídico, que formando um todo, exigem interpretação harmônica. Havendo prova de que o 
empregado foi dispensado apenas por ser deficiente físico, não importando a debilidade em 
redução da capacidade laborativa, configurada está a despedida abusiva, com violação dos 
artigos 1º, III e IV 5º, "caput" e XLI 7º, XXXI 37, "caput" 170, "caput" e 193 todos da 
Constituição Federal de 1988 além do artigo 9º da CLT - Há abuso de direito por seu 
exercício sem legítimo interesse e em desacordo com sua destinação social - Teoria 
Objetivista. O dano daí decorrente - moral - deve ser ressarcido, sendo a Justiça do Trabalho 
competente para apreciar o feito." (TRT 9ª R. - RO 9.136/93 - Ac. 1ª T. 17.351/94 - Rel. Juiz 
Santino Gonçalves - DJPR 14.10.1994) 

                "ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DISPENSA - Recurso ordinário (abuso de 
direito) - caracteriza-se o abuso de direito quando o empregado é demitido sem justa causa às 
vésperas de sua inscrição como candidato a cargo eletivo sindical, conhecida sua liderança no 
ambiente de trabalho. Do que resulta ineficaz o ato resilitivo porque destinado a elidir a 
estabilidade provisória do art. 543, parágrafo 3º da CLT. recurso empresarial improvido por 
maioria." (TRT 1ª R. - RO 01997/89 - 3ª T. - Rel. Juiz Roberto Davis - DORJ 08.11.1990) 

  

[8]              Art. 187 do Código Civil de 2002 - Também comete ato ilícito o titular de um 
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

[9]              Vide o exemplo abaixo trazido a conhecimento público por Carolina Garcia Luchi 
e Luís Fernando Luchi:"Certo dia, o empregado estava, fora do horário de serviço, tomando 
cerveja de determinada marca - concorrente - que não era comercializada pela empresa na 
qual trabalhava. No mesmo dia, antes disso, o mesmo empregado estava bebendo a cerveja 
comercializada pela ré, mas esta acabou no estoque do bar, e então ele e outros colegas de 
serviço passaram a ingerir a cerveja comercializada pela concorrência, escondendo a 
logomarca com um guardanapo. O fato foi presenciado por uma supervisora no exato 
momento em que um dos empregados tirou o guardanapo de cobria a logomarca da cerveja, 
sendo que esta começou a agir de forma agressiva para com ele. Um mês depois, o empregado 
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foi demitido. Note-se, a dispensa estava mascarada sob o rótulo de desligamento imotivado, 
quando, na verdade, havia um motivo, abusivo e ilícito, é verdade, que sob a ótica do 
empregador justificava o desligamento do empregado."( LUCHI, C.G.; LUCHI, L.F. 2009, p. 
13) 

[10]             Ressalte-se que o art. 8º da CLT admite a aplicação subsidiária no direito comum 
quando compatível com os princípios do direito do trabalho, conforme se verifica, in verbis: 
Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais 
ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e 
outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de 
acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum 
interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 

[11]             Segundo explica o autor: Doze meses após o depósito [na OIT] da ratificação, a 
Convenção entra em vigência no ordenamento interno. Assim, vigente a Convenção 158 da 
OIT no Brasil desde 06 de janeiro de 1996. E, mesmo que considerada a necessidade de sua 
publicação no âmbito interno, esta exigência se cumpriu com a publicação do Decreto n. 
1.855, em 11 de abril de 1996. Nos doze meses decorrentes entre o depósito e a sua entrada 
em vigor, a Convenção pode ser alvo de denúncia, isto é, ser obstada a sua vigência no 
ordenamento interno. Não sendo assim, a Convenção somente pode ser alvo de denúncia após 
dez anos do início de sua vigência, e mesmo assim durante os 12 meses subseqüentes a cada 
decênio. No entanto, o Poder Executivo, mediante o Decreto n. 2.100, de 20 de dezembro de 
1996, publicado em 23 de dezembro de 1996, acatando a interpretação que se tornou 
predominante à época no sentido da inaplicabilidade da Convenção no ordenamento nacional, 
tornou pública a denúncia da Convenção, realizada pelo Governo, em carta enviada à OIT, em 
20 de novembro de 1996, explicitando que a Convenção 158 deixaria de ter vigência em 
nosso ordenamento, a partir de 20 de novembro de 1997. O problema é que a denúncia 
produziu efeitos internos apenas com a publicação do Decreto 2.100, o que se deu em 23 de 
novembro de 1996 e conforme ensina Cássio de Mesquita Barros Jr. (1996, p.12), mesmo que 
considerada a possibilidade de se efetuar a denúncia, tomando-se como parâmetro a vigência 
da Convenção 158 no âmbito internacional, a Convenção só poderia ter sido denunciada até 
22 de novembro de 1996, vez que a Convenção, adotada pela 68ª. da OIT, em 22 de junho de 
1982, entrou em vigor no âmbito internacional em 23 de novembro de 1985, após efetivadas 
duas ratificações junto à OIT, conforme previsto no art. 15.2 da Convenção. Assim, mesmo 
considerando-se o prazo dos doze meses subseqüentes ao decênio de vigência no plano 
internacional, a denúncia somente poderia ser efetivada pelo Brasil até 22 de novembro de 
1996. Mas, como se viu, o Decreto de denúncia foi publicado em 23 de novembro, e ainda 
para produzir efeitos a partir de 20 de novembro do ano seguinte. Além disso, não é sequer 
correta esta interpretação de que o prazo de dez anos de vigência, para se efetuar a denúncia, 
conta-se a partir da vigência da Convenção no âmbito internacional. Conforme ensina 
Arnaldo Süssekind (1994, p. 34), o prazo de 10 anos conta-se a partir "de cada ratificação" e 
não do prazo de vigência internacional da Convenção original. Por fim, dê-se relevo à posição 
de Márcio Túlio Viana (1995, p.p. 128/129), que destaca a inconstitucionalidade da denúncia, 
na medida em que o ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, de denunciar, mediante 
Decreto, a Convenção, extrapolou os limites de sua competência, constitucionalmente 
fixados. Argumenta Viana: se é o Congresso quem aprova os tratados internacionais, 'como 
pode o Presidente, por ato isolado, denunciá-los'.(2004) 

  

[12]             Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, 
da Constituição: 
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                I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da 
porcentagem prevista no art. 6º, "caput" e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966; 

                II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 

                a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de 
acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; 

                b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto.(...) 

[13]             Art. 165, CLT - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não 
poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo 
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22.12.1977) 

                 Parágrafo único - Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de 
reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos 
mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 

  

[14]             Segundo nos informa Godinho Delgado, o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) é instituto de natureza multidimensional, complexa, com preponderante 
estrutura e fins justrabalhistas, os quais se combinam, porém, harmonicamente, a seu caráter 
de fundo social de destinação variada, tipificada em lei. Por isso associa traços de mera figura 
trabalhista com traços de figura afeta às contribuições sociais, formando, porém, instituto 
unitário. A dificuldade no enquadramento jurídico da figura é bem apontada por Amauri 
Mascaro Nascimento, que indica haver 'mais de uma teoria sobre a natureza do Fundo de 
Garantia. Para alguns, é um tributo, uma contribuição parafiscal arrecadada pelo Estado. Para 
outros, tem a natureza jurídica previdenciária. Outros, ainda, sustentam que se trata de uma 
indenização ao trabalhador despedido.' (2003, p.p. 1264/1265). 

[15]             Essa é a multa a que se refere o art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

[16]             Art. 7º, XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 
de trinta dias, nos termos da lei. 

[17]             Art. 482, CLT - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 
empregador:  a) ato de improbidade;b) incontinência de conduta ou mau procedimento; c) 
negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando 
constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial 
ao serviço; d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido 
suspensão da execução da pena; e) desídia no desempenho das respectivas funções;  f) 
embriaguez habitual ou em serviço;   g) violação de segredo da empresa;  h) ato de 
indisciplina ou de insubordinação; i) abandono de emprego; j) ato lesivo da honra ou da boa 
fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, 
salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
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                        k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem; 

                        l) prática constante de jogos de azar. 

                        Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado 
a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à 
segurança nacional 

  

[18]             Art. 2118. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi satbiliti (dalle norme corporative), 
dagli usi o secondo equità (att. 98). In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso 
l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettat per il 
periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione 
del rapporto por morte del prestatore di lavoro. 

[19]             Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del 
termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo 
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche 
provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che 
recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo 
precedente [2244]. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento 
dell'imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda 

[20]             Art. 1º. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di 
lavoro privati o con enti pubblici, ovela stabilità non sia assicurata da norme di legge, di 
regolamento e di Contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro 
non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per 
giustificato motivo. 

[21]             Art. 4º. La Repubblica riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. 

[22]             Corte Constitucional 9 giugno 1965, n.45. Sobre a decisão, confira-se NOGLER, 
La disciplina dei licenziamenti  individuali nell'epoca del bilanciamento tra i 'principi' 
consitutzionali, in AIDLASS(a cura di), Disciplina dei licenziamenti e marcato del lavoro, atti 
delle giornate di Studio di diritto del lavoro, Venezia 25-26 maggio 2007, Giuffrè, Milano, 
2008, p. 41 ss)  

[23]             O dever é de recontratar e não de reintegrar, formando-se, então, um novo 
contrato de trabalho, com perda da antiguidade, já que, mesmo injustificada, a dispensa é 
idônea a extinguir a relação. 

[24]             O parâmetro corresponderá a um valor entre 2,5 e 6 remunerações, que podem ser 
aumentadas até 14, dependo de determinados requisitos como antiguidade e porte da empresa. 

[25]             Art. 18. Ferma restando l'esperibilità delle procesure prevista dall'art 7 della legge 
15 Juglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza com cui dichiara inefficace il licenziamento 
ai sensi dell'art 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2902



giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di 
lavoro di reintegrare il lavoratore nel porto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al risarcimento 
Del danno subito per il licenziamento di cui sia stat accertata la inefficacia o l'invalidità a 
norma del comma precedente. In ogni caso, la misura Del risarcimento non potrà essere 
inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art 2121 del 
codice civile. Il datore di lavoro Che non ottempera Allá sentenza di cui al comma precedente 
à tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzione dovutegli in virtù del rapporto di 
lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro 
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il 
rapporto intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma à 
provvisoriamente esecutiva.Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su 
instanzacongiunta del lavoratore e del sindcato ciu questi aderisce o conferisca mandato, il 
giudice, in ogni stato e grado Del giudizio di mérito, può disporre con ordinanza, quando 
ritenga irrelevanti o insufficienti gli elementi di prova fomiti dal datore di lavoro, la 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può 
essere impugnata com reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si 
applicano Le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma Del codice di 
procedura civile. L'ordinanza può essere revocata com la senteza che decide la causa. 
Nell'ipotesi di lecenziamento dei lavoratori de ciu all'art 22, il datore di lavoro che non 
ottemper alla sentenza di ciu al primo camma ovvero all'ordinanza di ciu al quarto comma, 
non impugnata o confermata dal diudice che l'há pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno 
di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di uma somma pari 
all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. 

[26]             Cass. 20 de março de 2004 n. 5655; Cass. 23 de novembro de 1992 n. 12498; 
Cass. 11 de maio de 2005 n. 9898. 

[27]             Mesmo a Itália não sendo um Estado federativo, é dividida politicamente em 
regiões que têm uma relativa autonomia, sendo cada regione (região), então, dividida em 
province (províncias), e, cada provincia, dividida em comuni (município). 

[28]               Cass. 06 de março de 2003 n. 3379; Cass. 04 de setembro de 1999; Cass. 22 de 
novembro de 1996 e Cass. 10 de julho de 1996. 

[29]             Cass. 11 de dezembro de 2007 n. 25928. 

[30]             Cass. 09 de março de 1998 n. 2626. 

[31]             Nesse sentido, Antônio Vallebona contra a jurisprudência Pret. Milano 25 de jan. 
1971. 

[32]             Cass. 17 de abril de 1982 n. 2352. 

[33]             Cass. 02 de agosto de 1996 n. 6984. 

[34]             Cass. 14 de setembro de 2007 n. 19232; Cass. 17 de maio de 1979 n. 2846. 

[35]             Cass. 03 de abril de 1990 n. 2683. 

[36]             Cass. 22 de janeiro de 2009 n. 1632 e Cass. 19 de agosto de 2000 n. 1101. 

[37]             Cass. 30 de março de 2009 n. 10701. 
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[38]             Cass. 06 de abril de 1999 n. 3314. 

[39]             Cass. 25 de junho de 2009 n. 14953. 

[40]             Art. 3º da Lei 604/1966. 

[41]             Cass. 25 de outubro de 2004 n. 2070. 

[42]             A chinina é uma erva medicinal. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2904



A ETERNA QUESTÃO DA GARANTIA DE EMPREGO 
 

THE ETERNAL ISSUE OF JOB TENURE 
 
 
 

Aline Carneiro Magalhães 
clarissa cançado lara resende  

 

RESUMO 
A Constituição Federal brasileira de 1988 foi um dos marcos de afirmação e valorização do 
Direito do Trabalho, em especial, da relação de emprego, no nosso País, na medida em que 
elevou o valor social do trabalho ao patamar de garantia fundamental juntamente com o 
princípio da dignidade do trabalhador. Esse período foi marcado, de um lado, pelas lutas dos 
trabalhadores, na maioria das vezes por meio dos sindicatos, por melhores condições de 
trabalho e, de outro, pela resistência patronal aos avanços, diretamente influenciada pelo 
neoliberalismo (e suas idéias) que se desenvolvia em âmbito mundial. O resultado deste 
embate foi o art. 7°, I, da CR/88 que, previu a garantia de emprego contra a dispensa 
imotivada ou sem justa causa, mas que, mesmo passados mais de 22 anos da promulgação da 
Norma Fundamental, ainda carece de efetividade. Neste contexto, cita-se ainda a celeuma 
acerca da ratificação e renúncia da Convenção n° 158 da OIT, que trata do mesmo assunto. A 
análise do tema parte de uma abordagem hegeliana, sob a lógica fenomenológica, a partir da 
qual, com a garantia de emprego, o empregado reconheci a si mesmo como sujeito e, da idéia 
de Marcelo Neves, de que certas normas nascem para não serem efetivas. 
PALAVRAS-CHAVE: GARANTIA DE EMPREGO; EFETIVIDADE; EMPREGADO 
COMO SUJEITO; LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA 
 
ABSTRACT 
The Brazilian 1988 Federal Constitution was one of the milestones in assuring and 
appreciating Labor Rights, job relations in particular, in our Country, insofar as it has raised 
the social value of labor to the level of fundamental guarantees together with the principle of 
worker dignity. This period was underlined, on the one hand, by worker plights, mostly by 
means of trade unions, for better working conditions, and, on the other, by employers’ 
resistance to advancement, directly influenced by neoliberalism (and its ideas), which was 
developing worldwide. The outcome of this clash was CR/88’s article 7, section I, which 
provided for job tenure against unmotivated dismissal or dismissal without just cause, but, 
even 22 years after promulgation of the Fundamental Norm, still lacks effectiveness. In this 
context, the stir around ratifying and renouncing ILO’s Convention 158 is mentioned as it 
addresses the same subject. The analysis of this theme is based on a Hegelian approach, under 
the phenomenological logic, based on which, with job tenure, employees recognize 
themselves as subjects and, after Marcelo Neves’s idea, they recognize that certain norms are 
created not to be effective. 
KEYWORDS: JOB TENURE; EFFECTIVENESS; EMPLOYEES AS SUBJECTS; 
SYMBOLIC LEGISLATION 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Da emergência e desenvolvimento da sociedade industrial aliado à existência do trabalho livre 
e assalariado surgiu uma relação que interligava o trabalhador ao sistema produtivo, 
denominada relação de emprego. 

Junto com esta relação, a partir, de um lado, das reivindicações dos trabalhadores, 
identificados paulatinamente como uma classe, por melhores condições de trabalho e, de 
outro, da conscientização dos empregadores da necessidade de ceder parcialmente às 
pressões, sob pena de ver o sistema ruir, surge o Direito do Trabalho. 

Com a Constituição de Weimar e a criação da OIT, ambas em 1919, o Direito do Trabalho 
passa por um processo de constitucionalização e ganha reconhecimento e importância em 
âmbito mundial. 

Paralelamente, no Brasil, foi a partir da Lei Áurea que surgiu o trabalho livre, um dos 
pressupostos para a existência e desenvolvimento da relação de emprego. Entretanto, de 1888 
a 1930, a legislação trabalhista pátria se caracterizou por manifestações incipientes e esparsas. 

Em meados de 1930, com uma intensa atividade administrativa e legislativa do Estado, 
solidário à questão social, o Direito do Trabalho passa por uma fase de institucionalização. 

Pode-se entender, de maneira geral que, a fase de institucionalização autoritária e 
corporativista do Direito do Trabalho estende-se, assim, de 1930 até 1988. Isto porque o 
conjunto do modelo justrabalhista oriundo do período de 1930 a 1945 se manteve quase 
intocado, não havendo modificações relevantes na fase democrática de 1945 a 1964, 
tampouco no período do regime militar implantado em 1964. 

O modelo justrabalhista tradicional brasileiro sofreu seu mais substancial questionamento ao 
longo das discussões constituintes a partir de 1987, que resultaram na Constituição da 
República de 1988. 

O Direito do Trabalho estaria diante de uma nova fase marcadas por progressistas promessas 
constitucionais. 

É neste contexto que surge o art. 7° inciso I da CR/88 que prevê a garantia de emprego contra 
dispensa imotivada ou sem justa causa, na linha da Convenção n° 158 da OIT de 1982. 

Entretanto, logo após promulgação da CR/88, fortalece-se no país, em âmbito oficial e nos 
meios privados de opinião pública, um pensamento denominado neoliberal, baseado na 
desestruturação das normas trabalhistas que visavam a melhoria das condições de trabalho do 
obreiro. 

Esse momento é marcado por reivindicações empresariais de cunho  flexibilizatório e 
desregulamentador,  que persistem até os dias atuais. 

É neste contexto, delineado à partir da CR/88, que a garantia de emprego contra dispensa 
imotivada sofre diversos ataques, tendo momentos de efetivação e negação. 
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Isto porque, de um lado, o art. 7º, I, da CR/88 estabelece que lei complementar posterior 
regulamentará seu dispositivo, traduzindo-se em uma norma de eficácia contida. 

De outro lado, a convenção 158 da OIT, aprovada pelo Congresso Nacional em 16/09/92, 
depositada a ratificação junto à OIT em 05/01/95 e promulgada em 11/04/96, foi denunciada 
pelo Poder Executivo por meio de uma carta enviada à OIT, em 20/11/96, explicitando que a 
Convenção deixaria de ter vigência em nosso ordenamento, a partir de 20/11/97. 

Muitos questionamentos foram feitos acerca da denúncia, em especial pela não observância 
do prazo e procedimentos corretos para sua realização. 

Segundo Márcio Túlio Viana, a denúncia foi inconstitucional na medida em que o ato 
praticado pelo chefe do Poder Executivo, de denunciar, mediante Decreto, a Convenção, 
extrapolou os limites de sua competência, constitucionalmente fixados. Para ele se é o 
Congresso quem aprova os tratados internacionais não poderia o Presidente, por ato isolado, 
denunciá-los. 

Com base neste mesmo argumento a Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Agricultura (Contag), interpôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - Adin - 
questionando a validade da denúncia, por entender que a competência para formalizá-la seria 
exclusivamente do Congresso Nacional, assim como fora a sua aprovação, havendo, portanto, 
uma inconstitucionalidade formal. 

Enquanto são discutidas questões formais acerca da garantia de emprego contra dispensa 
imotivada ou sem justa causa, perdura a facilidade jurídica conferida aos empregadores para 
dispensarem seus empregados. 

Esta facilidade implica na imensa rotatividade de mão-de-obra, que além de impulsionar o 
desemprego favorece a insegurança nas relações trabalhistas, fragilizando a situação do 
trabalhador. 

Não restam dúvidas que o desemprego, em uma sociedade marcadamente capitalista, destrói a 
auto-estima do trabalhador, que passa a não se identificar com o outro, se deprime, se esconde 
e se isola, além de ser a causa de uma série de problemas que atingem toda a sociedade. 

Nesta ordem de idéias passamos a analisar a questão da garantia de emprego sob dois 
enfoques: (i) a partir de uma visão hegeliana para a efetivação de uma liberdade como 
realização de direito, e através do paralelo entre o conceito de legislação simbólica proposto 
por Marcelo Neves e a ausência de efetividade do art. 7°, I, da CR/88. 

Feitas as respectivas análises, vê-se que a efetividade do direito constitucional à garantia de 
emprego está ligada, de um lado, ao reconhecimento do empregado como sujeito e, de outro, 
ao embate de forças político-econômicas de onde emergem os cidadãos com grande potencial 
para reverter este quadro. 

  

2 PRIMEIRA PARTE 
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2.1 O Trabalho como uma das dimensões da identidade do homem na sociedade 
contemporânea 

  

O trabalho é visto por Hegel como elemento social e cultural constitutivo tanto da 
subjetividade como da autonomia pessoais, que são construídas, explicitadas e exercitadas nas 
e através das práticas sociais. Na Parábola do Senhor e do Escravo, presente na 
Fenomenologia do Espírito, o autor retrata a dialética da dominação e o trabalho é 
apresentado como a mediação entre o escravo e a natureza, possibilitando à consciência que 
trabalha, ao transformar a natureza, chegar à intuição de si mesma como ser independente: o 
escravo liberta-se de sua vida sem liberdade através do trabalho. É para quem trabalha que o 
objeto tem independência, e a situação de servidão do escravo se inverte, senão pela revolta, 
pela educação de si mesmo. 

José Henrique Santos (1993) esclarece que a pedagogia de Hegel é uma pedagogia do 
trabalho e da disciplina: a verdadeira transformação do mundo está no trabalho e na educação 
pelo trabalho. 

Passando da dialética da dominação para a dialética da cultura, nesta também o trabalho 
possui relevância, pois a cultura é obra do trabalho, é o reino da liberdade que o homem 
constrói para si e no qual procura o reconhecimento. Esse reconhecimento é buscado no outro: 
enquanto eu não obtiver desse outro rigorosamente idêntico enquanto livre e independente, a 
certeza de ser, a verdade de mim mesmo permanecerá abstrata. 

O momento do conceito é quando o eu e o outro se reconhecem reciprocamente. Resta 
efetivar esse reconhecimento na ordem jurídica. 

E é exatamente a propósito do conceito da garantia de emprego, entendido como a proteção 
contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, numa determinada relação jurídica - a 
relação de emprego, onde há prestação de trabalho subordinado por pessoa física em favor de 
outrem, que se pretende realizar esse trabalho. 

  

2.3 A garantia de emprego - proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa - 
como exemplo de conceito originário de construção dialética 

  

O Direito do Trabalho brasileiro buscou, desde sua origem, pautar-se pelos princípios da 
continuidade da relação de emprego e da inserção do trabalhador na empresa. A Lei Elói 
Chaves, nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923 criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões dos 
Ferroviários, garantindo a estabilidade, depois de 10 anos de serviços, aos empregados 
daquela categoria profissional. Posteriormente, através do Decreto nº 5.109, de 20 de 
dezembro de 1926 a norma citada foi ampliada para todas as empresas ferroviárias e, no ano 
seguinte, os portuários foram agraciados com a estabilidade mencionada. 

Na fase chamada de institucionalização do Direito do Trabalho, pós-1930, a Lei nº 62, de 5 de 
janeiro de 1935 generalizou a estabilidade, antes ligada à previdência, para todo mercado de 
trabalho urbano, vindo a constar da Constituição de 1937, da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) de 1943 e da Constituição de 1946, que a estendeu aos trabalhadores rurais. 
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Juntamente com a estabilidade decenal, previu-se a indenização por tempo de serviço, após o 
primeiro ano contratual, calculada por ano ou fração igual ou superior a seis meses (arts. 477, 
caput e 478, caput, Decreto lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943 - CLT). 

A indenização celetista criava óbice econômico às dispensas sem justa causa e a estabilidade 
adquirida após dez anos de serviço tornava esse óbice ainda maior e a partir dessa 
estabilidade, a dispensa do empregado só seria possível por meio de inquérito judicial para 
apuração de falta grave. 

Dessa forma, o modelo celetista clássico desmotivava acentuadamente o rompimento do 
emprego de forma desmotivada, em face: (i) das indenizações crescentes em virtude do tempo 
de serviço, em situações de dispensas desmotivadas anteriores a dez anos; (ii) da estabilidade 
no emprego, após dez anos de serviço junto ao mesmo empregador. 

Embora o antigo modelo não impedisse o exercício unilateral da faculdade do rompimento de 
contratos inferiores a dez anos, não há dúvida que o empecilho de ordem econômica era real. 
E adquirida a estabilidade decenal, configurava-se obstáculo jurídico intransponível, não 
podendo o empregador dispensar o empregado estável, sem justa causa (arts. 492 a 500 da 
CLT). A Constituição de 1946 acolhia inteiramente a CLT, no aspecto, fixando como direito 
dos trabalhadores a estabilidade na empresa ou na exploração rural, e indenização ao 
trabalhador despedido, nos casos e condições que a lei estatuir (art. 157, XII, CF/1946). 

O sistema estabilitário celetista sempre sofreu críticas por parte da classe  empresária 
brasileira e tais críticas encontraram ambiente ideal no regime autoritário imposto ao país em 
1964, cuja política econômica possuía cunho neoliberal inequívoco. 

Criou-se, então, o regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da Lei nº 
5.107, de 1966. "Optando" pelo sistema do FGTS, o empregado teria direito a depósitos 
mensais em sua conta vinculada, correspondente a 8% do seu salário mensal, incluída a média 
das gorjetas (arts. 477 e 478 da CLT), ficando excluído, automaticamente, do sistema de 
indenizações crescentes por tempo de serviço, não podendo também alcançar a estabilidade 
decenal, mas com direito ao saque do Fundo em caso de sofrer dispensa imotivada. A tal 
saque, havia um acréscimo rescisório de 10% sobre o montante do FGTS depositado e 
corrigido. Esta multa rescisória passou a ser de 40% na CR/1988, que pôs fim à antiga 
proteção ao tempo de serviço e ao contrato, que previam estabilidade e indenização rescisória 
contidas na antiga CLT (art, 7º, I e II, art. 10, caput e inciso I do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT). Simultaneamente, a Constituição Federal de 1988 
estabeleceu forte indução jurídica de restrição à ruptura contratual por simples vontade do 
empregador, embora o tenha feito em novas bases. 

A instituição do regime do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço propiciou a 
instabilidade da mão-de-obra, porque a dispensa para o empregador ficou mais barata, sem 
que este sofresse qualquer ônus. O trabalhador passou a ter medo de perder o emprego, de 
lutar pelos seus direitos, de fazer parte do sindicato; enfim, o trabalhador ficou menos livre e 
o empresário viu, a seu favor, o Direito perder efetividade. 

A atual Constituição elegeu o trabalho como valor social (art. 1º, IV); a ordem econômica 
funda-se na valorização do trabalho (art. 170) e a ordem social tem como base o primado do 
trabalho (art. 193). Ainda lançou a diretriz de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
"nos termos da lei" (art. 7º, XXI), sendo claro o intuito de impedir a prática de ruptura 
simplesmente arbitrária do vínculo empregatício. 
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A leitura dos arts. 7º, I da CF/88 e do art. 10, caput, I do ADCT, permite invalidar dispensas 
"fundadas no simples exercício potestativo da vontade empresarial, sem um mínimo de 
justificativa sócio-econômica ou técnica ou até mesmo pessoal em face do trabalhador 
envolvido" (DELGADO, 2008, p. 1.118). Aqui cumpre lembrar que o direito potestativo do 
empregador, por ser unilateral, agride a noção de socialidade e potencializa a 
hiperindividualidade em que vivemos na chamada pós-modernidade: aumentamos o espaço 
individual e diminuímos o espaço comunitário. 

Importantíssima referência também é a Convenção nº 158 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que impede a dispensa do empregado de maneira imotivada ou sem razão de 
ordem econômica para tanto. Ratificada pelo Brasil, com a publicação do Decreto nº 1.855 em 
10 de abril de 1996, para entrar em vigor no prazo de um ano, foi denunciada pelo então 
presidente Fernando Henrique Cardoso, através do Decreto nº 2.100, de dez/1996, sem base 
sociológica ou jurídica (COUTINHO, 2009). Há quem defenda que sua denúncia não poderia 
ser feita antes do prazo de dez anos estabelecido pela própria OIT e sem apreciação pelo 
Congresso Nacional, por simples ato do presidente da República, já que sua aprovação deu-se 
pelo processo legislativo. 

Dessa forma, defende-se a tese de que a "relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa" posta como direito dos trabalhadores urbanos e rurais no artigo 
7º, item I da Constituição Federal de 1988, vem a ser o resultado, como conceito justo e 
correto, de um processo intersubjetivo de enfrentamento de posições, no embate de ações e 
reações no meio social, constituindo a construção da realidade de que fala Hegel na 
Fenomenologia do Espírito, através da ação da negatividade em que o resultado de cada 
oposição é uma nova ação, um novo saber, que sabe que sua verdade não é definitiva, 
surgindo nova oposição entre uma ação que é igual à sua verdade, que sabe que a verdade foi, 
por fim, absorvida no movimento de sua superação. 

A lógica dialética considera o movimento interno que estrutura o conceito dinamicamente, o 
movimento da forma do conceito para se adequar ao seu conteúdo (realidade). Para entender a 
realidade, primeiro tem-se que saber manejar as estruturas formais do conceito, os momentos 
do conceito subjetivo, o conceito posto imediatamente como autogênese, para, depois, ter a 
referência dessas estruturas na sua realização possível, ou os momentos do conceito objetivo. 
No caso, é preciso contextualizar historicamente a garantia de emprego e confrontá-la à 
realidade atual. 

Dessa forma, a garantia de emprego, que vem a ser a proteção contra a despedida arbitrária ou 
sem justa causa relativa à relação de emprego, relação jurídica gerada pela prestação de 
trabalho subordinado por uma pessoa física em favor de outrem, nos termos da Constituição 
Federal de 1988, é um conceito construído pela sociedade brasileira, mediado pelo trabalho, 
pelos movimentos sociais, pela comunidade jurídica e política; enfim, em um movimento 
particular dos indivíduos como membros da cultura, até tornar-se certeza igual a verdade ou 
saber absoluto, incorporado em um momento histórico na Constituição positivada, mas 
carecendo de efetivação, já que consta do caput e inciso I do art. 10, II, do ADCT da mesma 
Constituição: 

  

até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição [...] 
fica limitada a proteção nele prevista ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista 
no art. 6º, caput, e § 1º, da Lei nº. 5.107, de 13 de setembro de 1966. 
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Para Hegel, só depois que a humanidade sofreu todas as transformações que culminaram nas 
revoluções política, científica, religiosa, econômica, etc, que caracterizam o mundo moderno, 
é que o indivíduo, enquanto é essa oposição entre saber e verdade, tem condição de perceber 
que essa sucessão é lógica, não é algo desconexo, tem sentido, se desenrola no tempo 
histórico, e seu termo acontece quando não há mais nada de estranho a ele. Toda a verdade é 
para a consciência, toda verdade é referida ao homem: 

  

[...] nada é sabido que não esteja na experiência [obs: a experiência é o exercício do conceito] 
[...], que não esteja presente como verdade sentida, como Eterno interiormente revelado, 
como o sagrado em que se crê, ou quaisquer expressões que sejam empregadas. (HEGEL, 
2002, p. 539). 

  

  

A consciência do indivíduo exige, para compreender o seu tempo, que todos os sistemas 
simbólicos (cultura) sejam julgados pela razão social, mas essa razão só existe nos indivíduos, 
não é um universal abstrato ("o tempo é o conceito apenas intuído pelo Si, mas não 
compreendido pelo Si" - HEGEL, 2002, p. 539). Então, o indivíduo tem que demonstrar 
corretamente como se torna sujeito de uma consciência universal, como se dá essa passagem 
da consciência individual para a consciência universal. A lógica fenomenológica não se 
desenvolve através de conceitos tomados em si mesmos, mas conceitos vividos pelos homens. 
Os momentos concretos do aparecer da consciência existem nos indivíduos históricos. Dentro 
dessa estrutura, esses momentos particulares são as mediações do universal que, aqui, é o 
movimento total da cultura, movimento que parte da consciência no seu estar aqui e agora, até 
tornar-se certeza igual à verdade ou à realidade. 

  

2.4 O movimento dialético na lógica do conceito e a garantia de emprego como conceito 

  

  

Pensar intersubjetivamente em uma relação de reciprocidade significa explicar alguma coisa a 
partir dela mesma, descrever como ela se autoproduz na sua significação e como resultado do 
trabalho do negativo. Só se pode descrever a gênese dialética de uma realidade dotada de 
sentido, uma realidade que seja efetiva. 

Para Hegel, é o conceito, enquanto exprime a inteligibilidade mais profunda da realidade, o 
universal que contém em si a sua gênese. Por isso, no movimento da gênese lógica do 
conceito, Hegel mostra, ao mesmo tempo, o aprofundamento do ser em si mesmo e as 
articulações internas da racionalidade. O pensamento em seu elemento negativo mostra a 
unidade, mesmo na relação de diferença ou alteridade. 
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O ponto de partida da lógica do conceito é a substância - aquilo que tem em si mesmo sua 
razão de ser; a substância é a realidade necessária e tem racionalidade, só que não explicitada; 
e é pensando a realidade, explicitando o seu sentido que se tem o Conceito (a racionalidade) 
no caso concreto: é processo, evolui e não nasce de uma cabeça isolada, é interação social, é 
permanentemente modificado. O infinito é alcançado na medida em que o conceito é mudado, 
à medida em que outras gerações acrescentam ou subtraem conceitos aos anteriores. "O 
Absoluto é a totalidade do que é inteligível. É infinito porque pode crescer ou diminuir, 
porque não é definitivo, assim como a ciência, o direito, etc" (MARÇAL, 2010). No § 805 da 
obra citada, Hegel afirma: 

  

Conhecer os conceitos puros da ciência, nessa forma de figuras da consciência, constitui o 
lado de sua realidade segundo o qual sua essência - o conceito - que nela está posto em sua 
simples mediação como pensar, dissocia um do outro os momentos dessa mediação, e se 
apresenta segundo a oposição interna. (HEGEL, 2002, p. 543). 

  

O conceito é o Si que se externaliza ou a unidade imediata do saber-se a si mesmo nessa 
forma-de-si. Quando o espírito ganha o conceito desenvolve o Ser-aí. 

Hegel diz que a natureza é o espírito externalizado e em seu ser-aí é essa eterna externalização 
de sua subsistência, e o movimento que estabelece o sujeito. O outro lado do seu vir-a-ser é a 
história, o vir-a-ser que sabe e se mediatiza: é o espírito externalizado no tempo. O ser-aí 
suprassumido recém-nascido do saber é o novo ser-aí, um novo mundo e uma nova figura-de-
espírito, nessa figura o espírito tem que recomeçar, mas os espíritos precedentes conservam-se 
pela rememoração (= adentrar-se na memória e experimentar de novo o que ela 
sedimentou/expulsar o espírito de seu passado e o por na atualidade de si), recomeçando de 
um nível mais alto. 

Hegel termina sua fenomenologia dizendo que o reino dos espíritos constitui uma sucessão na 
qual um espírito sucedeu a um outro e cada um assumiu de seu antecessor o reino do mundo. 
Sua meta é a revelação do conceito absoluto, do saber absoluto. Natureza e história são duas 
faces do mesmo espírito e constituem o processo de sua eterna externalização. E essa 
revelação "é seu tempo" e "seu ser-aí livre que se manifesta na forma da contingência, é a 
história". E essa é uma tarefa, no sentido de ação (ao homem o eterno não vem como dádiva) 
sem fim, é uma construção constante. 

Pode-se compreender que na formulação histórica do conceito da garantia de emprego contra 
a dispensa arbitrária ou sem justa causa, o silogismo da dominação cede lugar ao silogismo do 
reconhecimento recíproco na cadeia das mediações (SANTOS, 1993). Se não se está falando 
mais do trabalho descrito na Parábola do Senhor e do Escravo, presente na Fenomenologia 
(embora como paradigma de dominação e servidão, a dialética do senhor e do escravo possa 
ser - e é - bastante atual), é inequívoco que ainda precisamos de reconhecimento recíproco, à 
medida que dar efetividade à garantia de emprego ora defendida é reconhecer plenamente o 
empregado como sujeito. 

Trata-se, em um extremo, do capital - cada vez mais selvagem, especulativo, globalizado, sem 
peias e sem lastro e, de outro lado, o empregado - hipossuficiente, temeroso de seu futuro, 
isolado e cada vez mais dependente do complexo da produção, o que o configura num estado 
de necessidade total, contrário à liberdade. Só no ser-em-comum dos homens que se 
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reconhecem uns aos outros como verdadeiramente livres e independentes, temos o que 
chamamos vida ética.  

A sociedade moderna, embora baseada no princípio da igualdade, é profundamente desigual 
na sua base econômica e nem todos podem conceber e executar seus projetos individuais. Para 
estes (uma grande parte da população brasileira), há o peso da subordinação social, pois não 
têm condições para participar da possibilidade de emancipação moderna traduzida no 
desenvolvimento da dimensão individual. 

O Brasil ocupa uma posição extremamente desfavorável no conjunto dos países quanto à 
distribuição de renda. Apesar de se situar entre os países de renda per capita média, todos os 
indicadores apontam para uma enorme desigualdade de sua distribuição. Em função disso, 
pode-se dizer que o Brasil não é um país pobre, mas um país de muitos pobres. 

Assim, a desigualdade pode ser considerada o principal problema do país, e deve ser objeto da 
atenção especial das políticas públicas. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2009, a concentração de 
renda no Brasil atingiu o coeficiente 0,543 (índice de Gini, que mede o grau de desigualdade 
na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. Seu valor pode variar 
teoricamente desde 0, quando não há desigualdade, até 1, quando a desigualdade é máxima), 
sendo igual a 39,63 milhões (27,45% da população), o número de pessoas abaixo do índice de 
pobreza (que não ganham o suficiente para adquirir uma cesta de alimentos com o mínimo de 
calorias necessárias para suprir uma pessoa). 

De acordo com o relatório em julho de 2010 do Programa da Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) o Brasil tem o terceiro pior índice de distribuição de renda 
do mundo (DUARTE, 2010). Dos 15 países do mundo nos quais a distância entre ricos e 
pobres é maior, 10 estão na América Latina e Caribe. 

Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o 
Brasil tem o terceiro pior Índice de Gini do mundo, com 0,56, empatando nessa posição com 
o Equador. A América Latina é a região mais desigual do planeta. Dessa forma, há uma 
grande camada da população que está imune à bonança econômica recente. Em 2009, 29,3 
milhões de brasileiros, ou 20,3% da população, eram analfabetos funcionais (não conseguem 
compreender o que lêem) e apenas 62,6% dos domicílios urbanos brasileiros      eram 
atendidos, em 2009, ao mesmo tempo, por rede de abastecimento de       água, rede coletora 
de esgoto e coleta de lixo direta; 20 milhões de estudantes são alunos de escola sem rede 
pública de esgoto; outros 6,8 milhões estudam em instituições sem abastecimento de água e 
5,2 milhões não têm água filtrada para beber na escola. Observe-se que apenas metade da 
população economicamente ativa das metrópoles brasileiras possui carteira de trabalho 
assinada pelo setor privado, pelo que a garantia de emprego ora tratada, sequer atingiria a 
todos os trabalhadores. 

É, pois, premente dar-se efetividade ao que se construiu e está consignado na  Constituição de 
1988, delineando uma forma de dispensar socialmente justificada ou não arbitrária, atenuando 
a preponderância da vontade empresarial na relação empregatícia. 

Embora o trabalho forme culturalmente para a liberdade universalmente realizada, a 
dependência humana do determinismo cego econômico satisfaz as necessidades dos outros 
homens, aumentando a desigualdade na distribuição da riqueza quando deveria produzir para 
o indivíduo os meios adequados às suas necessidades. A alienação descrita na dialética do 
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senhor e do escravo está presente também na relação de trabalho livre contratual na sociedade 
moderna: a liberdade é apenas formal. 

Vislumbra-se como última fase do conceito, a extinção da garantia ora tratada, quando as 
partes envolvidas estejam no mesmo plano de igualdade, como resultado de um 
desenvolvimento político e social, quando a sociedade produzir homens que participem do 
trabalho e da riqueza social. 

Hegel distingue o aspecto social e econômico da sociedade civil do aspecto político e ético do 
Estado em sentido estrito. 

A sociedade civil é momento do Estado e a finalidade do Estado é o interesse geral e a 
preservação dos interesses particulares, cuja substância também se manifesta no universal. 

O Estado hegeliano revela a idéia da solidariedade dos membros de uma comunidade política, 
afastando-se, portanto, da acepção de Estado liberal individualista. A efetividade do Estado 
hegeliano está atrelada ao princípio da justiça social, que se implementa especialmente pela 
garantia do direito ao trabalho, preocupando-se ainda com a preservação dos direitos à 
educação (formação espiritual) e à saúde (conservação física). 

A construção do conceito de Estado hegeliano não pode prescindir da análise das 
características da sociedade civil, constituída na economia moderna. O ético da Grécia antiga 
e o econômico da sociedade moderna encontram sua unidade dialética no Estado e este é, 
então, concebido como entidade diversa dos indivíduos e da associação desses indivíduos na 
produção da satisfação das suas necessidades pelo trabalho. No sistema de necessidades, o 
indivíduo é a peça central e o egoísmo a força que o move e dá unidade ao sistema. Trata-se 
de uma unidade determinista (decorrente da coesão entre as necessidades e a produção 
impulsionadas por interesses particulares) que, portanto, afigura-se precária. 

E essa precariedade da ordem estabelecida na sociedade civil exige a emergência de um 
Estado tutelar, coercitivo, antes mesmo de se tornar um Estado ético. Nesse momento, em que 
se procura a ordem, é a força do Estado aparelhado que define o Direito, e não o ético - o 
aparelhamento do Estado se dá com vistas a assegurar um resultado político, qual seja, a 
ordem. 

Mas a busca por um resultado político eficaz (a ordem), evidencia uma dualidade trágica na 
situação do indivíduo, que fica exposto, de um lado, ao determinismo do sistema de 
necessidades e de outro, à operacionalização técnica do político no exercício eficaz do poder. 

Dessa dualidade, deve surgir o Estado ético, no qual a moralidade (conjunto de princípios 
éticos) e o sistema de necessidades encontrem sua unidade numa forma de organização livre. 
Ordem e liberdade conjugam-se dialeticamente, pois a lei deve ser a objetivação da liberdade 
e a liberdade a realização da lei no sujeito de direitos universalmente reconhecidos. 

Dessa forma, efetivar a garantia de emprego é dar fundamento para a ordem (substância) 
conjugada com a liberdade (sujeito), como realização de direito; é tornar o trabalho livre "para 
si", permitindo a realização do indivíduo em sua liberdade, em sua consciência plena; é 
construir, entre as classes sociais, relações de forças, nas palavras de André Comte-Sponville 
(2005, p. 161), "não muito destruidoras e compromissos mutuamente vantajosos". 
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3 SEGUNDA PARTE 

  

3.1 Legislação simbólica 

  

Feita uma leitura da questão da garantia do emprego sob o aspecto filosófico, passamos a 
analisar o assunto sob a perspectiva do caráter simbólico do art. 7°, I, da CR/88. 

À partir da tese desenvolvida por Marcelo Neves (2007), intitulada "A Constitucionalização 
Simbólica", temos uma detalhada análise sobre o conceito e as implicações de uma legislação 
simbólica. 

O autor faz uma análise acerca do que consiste a legislação simbólica e, para ele, "o que vai 
distinguir a legislação simbólica não é o ritualístico ou o mítico, mas sim a prevalência do seu 
significado "político-ideológico" latente em detrimento do seu sentido normativo jurídico 
aparente." (NEVES, 2007, p.29). 

E complementa o autor dizendo que 

  

considerando que a atividade legiferante constitui um momento de confluência concentrada 
entre sistemas político e jurídico, pode-se definir a legislação simbólica como produção de 
textos cuja referência manifesta à realidade é normativo jurídica, mas que serve, primária e 
hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não especificamente normativo-jurídicos. 
(NEVES, 2007, p.30). 

  

         Pelo que se depreende da leitura da referida obra, algumas normas são criadas por 
motivos outros, que não se preocupam com sua real produção de efeitos, ainda que o 
legislador tivesse a possibilidade de conferir à lei tal função, fato que pode implicar em uma 
legislação simbólica. Sobre o assunto assevera o autor que 

  

quando o legislador se restringe a formular uma pretensão de produzir normas, sem tomar 
nenhuma providência no sentido de criar os pressupostos para a eficácia, apesar de estar em 
condições de criá-los, há indícios de legislação simbólica. (NEVES, 2007, p.31). 

  

Ultrapassada a primeira fase de definição do conceito, o autor discorre sobre os tipos de 
legislação simbólica, apontando, com  base na doutrina de Harald Kindermann (NEVES, 
2007, p. 33), três concepções, a saber (i) a confirmação de valores sociais, (ii) a legislação 
álibi e (iii) a legislação como forma de compromisso dilatório. 
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3.1.1 Confirmação de valores sociais 

         

A legislação simbólica, como confirmação de valores sociais, caracteriza-se por ser uma 
resposta do legislador aos anseios e requerimentos de grupos da sociedade, que exigem e 
influenciam a atividade de criação de normas para a confirmação de seus próprios valores. 
Assim, em face de valores conflitantes de determinados grupos, a legislação opera como 
sinônimo de vitória, havendo o reconhecimento da prevalência de um grupo, representante de 
um valor, em detrimento do outro. 

Marcelo Neves (2007, p.33) ressalta que nestes casos a eficácia da lei é renegada para o 
segundo plano uma vez que, para o grupo, basta que a norma expresse o valor que ele defende 
independentemente se haverá produção de efeitos ou não. 

Cita o autor (2207, p.34) como clássico exemplo desta espécie de legislação simbólica, o caso 
da "lei seca" nos Estados Unidos em que os defensores da proibição do consumo de bebidas 
alcoólicas não estavam interessados na sua eficácia instrumental, mas, sobretudo, em adquirir 
maior respeito social, constituindo-se a respectiva legislação como símbolo de status. 

                     

3.1.2 Legislação-álibi 

  

O segundo tipo de legislação simbólica é a legislação-álibi, que pode ser identificada sob 
diferentes enfoques. 

O primeiro deles aponta que a legislação tem como objetivo "fortificar a confiança dos 
cidadãos no respectivo governo ou de um modo geral, no Estado" ( NEVES, 2007, p. 36), 
resultando no fortalecimento da confiança nos sistemas político e jurídico. No entanto: 

  

O legislador muitas vezes, sob pressão direta do público, elabora diplomas normativos para 
satisfazer as expectativas dos cidadãos, sem que com isso haja o mínimo de condições de 
efetivação das respectivas normas" (NEVES, 2007, p.36) 

  

         Por meio da legislação-álibi o Estado demonstra sua preocupação e reconhece as 
necessidades e expectativas da população e a utiliza como meio para responder aos anseios e 
pressões sociais. Esta legislação é utilizada, por exemplo, pelos políticos, visando à reeleição, 
como estratégia de campanha, demonstrando ao eleitorado sua atuação na propositura de 
normas que corresponde às expectativas da população (NEVES, 2007). 

         A legislação simbólica ainda pode ser identificada quando o Estado, no exercício do seu 
poder criador de normas, apresenta uma resposta imediata a um problema ou mesmo 
descontentamento da população em face de determinados acontecimentos ou assuntos. 
Ressalta Neves que, diante destas situações é "improvável que a regulamentação normativa 
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possa contribuir para a solução dos respectivos problemas" (2007, p.37), mas, no entanto, 
serve como um álibi do poder estatal que agiu diante da questão posta. 

         Aqui, podemos citar um exemplo extremamente atual em que o Governo, em face do 
massacre em Realengo[1], analisa a possibilidade de um novo referendo do desarmamento. 
Vê-se, que o problema da violência vai muito além do desarmamento, passando por uma 
educação de qualidade, por mais emprego e distribuição menos desigual de renda, e essa 
medida do governo mostra-se como um paliativo para o problema. 

         Por fim, há o aspecto da legislação-álibi enquanto "mecanismo de exposição simbólica 
das instituições estatais" (NEVES, 2007, p. 38) com objetivo de transparecer à população 
maior preocupação estatal com determinado assunto sem, contudo, surtir a lei efeitos práticos. 
É o caso, por exemplo, das normas estabelecidas pelo Estado norte-americano sobre controle 
da rádio-difusão e da televisão, que não geravam efeitos regulativos reais, mas, davam a 
aparência de precaução estatal por um mínimo de responsabilidade da mídia. (NEVES, 2007, 
p.39). 

  

3.1.3 Legislação como forma de compromisso dilatório 

  

A terceira forma de legislação simbólica identificada pelo autor é aquela como fórmula de 
compromisso dilatatório, utilizada com o propósito de postergar a solução de conflitos, com a 
edição de uma lei que regula determinado assunto, mas não de maneira efetiva a ponto de 
resolver o problema. 

Como exemplo, cita o autor a lei norueguesa sobre empregados domésticos, que tinha como 
fim a melhoria nas suas condições de trabalho e a proteção de seus interesses, entretanto, a 
suavidade das sanções a serem aplicadas às donas de casa nas hipóteses de violação do 
diploma legal, constituía um fator importante para sua ineficácia.  A lei agradou ao grupo dos 
domésticos, pois regulamentava o assunto e estipulava sanções pelo descumprimento, ao 
passo que agradou também ao grupo das donas-de-casa pela falta de perspectiva de sua 
efetivação. (NEVES, 2007, p.42) 

Segundo o autor, "abrandava-se um conflito político interno através de uma lei aparentemente 
progressista, que satisfazia ambos os partidos políticos, transferindo-se para um futuro 
indeterminado a solução do conflito social subjacente".  (NEVES, 2007, p.42). 

         Concluída a conceituação e a identificação dos tipos de legislação simbólica, é possível 
traçar um paralelo com a garantia de emprego prevista no art. 7°, I, da CR/88. 

  

3.2 O caráter simbólico da garantia de emprego prevista no art. 7°, I, da CR/88 

  

         A Constituição da República de 1988 foi um dos marcos de afirmação e valorização do 
Direito do Trabalho em nosso país, pois elevou o valor social do trabalho ao patamar de 
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garantia fundamental juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, em 
especial, do trabalhador. 

         Entretanto, a nova Constituição foi promulgada no período em que se consolidava no 
mundo teorias e práticas neoliberais, acompanhadas da globalização, revolução tecnológica, 
reestruturação produtiva, hegemonia financeiro-especulativa, generalização e aprofundamento 
do sistema capitalista. (DELGADO, 2006). 

         Dentro desta nova ordem de fatos e valores, passou-se a combater o Direito do Trabalho 
sob diversos argumentos, dentre eles por (i) ser um entrave à integração das nações, (ii) 
prejudicar a concorrência das empresas nacionais no âmbito externo e (iii) ser fonte do 
desemprego por onerar excessivamente as empresas e impedir seu crescimento. 

         Foi neste contexto dicotômico, com pressão de diferentes grupos políticos, que o art. 7°, 
I, passou a fazer parte da nossa Constituição e, desde então, ser alvo de muitas críticas. 

Estes grupos políticos representavam grandes interesses. 

De um lado contávamos com um partido dos trabalhadores forte, fruto de um movimento 
sindical igualmente forte, atuante e combativo por melhores condições de trabalho no país. 

A década de 80 foi considerada a época de ouro do movimento sindical, o chamado novo 
sindicalismo, momento em que surge o PT - Partido dos Trabalhadores - também na luta 
contra o regime ditatorial. 

Os empregados se organizavam nos locais de trabalho e havia uma ânsia coletiva por maiores 
liberdades e direitos, bandeiras que desaguaram na Constituição de 1988. 

Do outro lado, havia representantes do novo modelo econômico-financeiro, que cultuavam 
um Estado mínimo, a flexibilização e a desregulamentação dos direitos trabalhistas e uma 
ordem ditada pelo valor econômico em detrimento do social. 

Em meio a este conflito de interesses, quer parecer que o art. 7°, I, da CR/88 veio como uma 
solução intermediária que agradava o grupo dos defensores da garantia de emprego, pois 
regulamentava o assunto, ao passo que, agradava também o grupo daqueles que eram 
contrários a ela pela falta de perspectiva de  efetivação do comando legal, em uma verdadeira 
forma de compromisso dilatório, espécie de legislação simbólica. 

A falta de efetividade do comando legal gera deletérias conseqüências no mundo do trabalho. 

Nas palavras de Márcio Túlio Viana, "as dispensas se tornaram legalmente mais fáceis, 
economicamente menos custosas e estrategicamente interessantes." (VIANA, 2007, p. 236). 

Com a falta da garantia de emprego o trabalhador vive atemorizado e "o pavor reduz salários, 
fomenta a precariedade, neutraliza a resistência e exacerba o poder diretivo" (VIANA, 2007, 
p.240), além de ter implicações no campo do direito processual do trabalho. 

Isto porque são raríssimos os casos em que o trabalhador pleiteia seus créditos trabalhistas no 
curso da relação de emprego e, após a ruptura contratual, quando o faz, ou acaba sendo 
alcançado pela prescrição ou aceita acordos desvantajosos, premido pela necessidade 
financeira. Neste contexto, a Justiça do Trabalho fica caracterizada por ser meramente 
ressarcitória. 
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Acerca da garantia de emprego, a OIT aprovou em 1982, a Convenção 158, que acabava com 
a dispensa sem justa causa no mercado de trabalho. Esta convenção foi ratificada em 1996, 
pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso que, posteriormente a denunciou. 

Em fevereiro de 2008, o governo Lula enviou ao Congresso novo pedido de ratificação da 
Convenção, mas, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional rejeitou por 20 
votos a 1, a adesão do Brasil. Entretanto, no STF ainda há a discussão acerca da 
constitucionalidade do decreto presidencial que denunciou a convenção e a retirou do 
ordenamento jurídico nacional e, conforme for o entendimento da Corte Suprema, pode-se 
alterar a realidade do mundo do trabalho brasileiro. 

Toda esta discussão se arrasta desde 1988, posto que, como dito, o art. 7°, I, da Constituição 
tratou do assunto sem, contudo, efetivar o direito ali expresso, apesar de ter condições de 
fazê-lo. 

O caráter simbólico deste inciso torna-se visível e, enquanto não se fixa, definitivamente, uma 
posição sobre o assunto, a classe trabalhadora continua à mercê do capital e o valor social do 
trabalho sucumbe à busca desenfreada por lucros. 

Por fim, cumpre ressaltar a possibilidade de se fazer um paralelo entre este caráter simbólico 
da legislação, o tipo de política pública seguida e o desprestígio do trabalho e emprego, pois, 
conforme assevera Maurício Godinho: 

  

o desprestígio do trabalho e do emprego no capitalismo atual, e as elevadas taxas de 
desocupação que ora o caracterizam, não têm caráter prevalentemente estrutural, mas sim 
conjuntural, sendo produto concertado de políticas públicas dirigidas, precisamente, a 
alcançar estes objetivos perversos e concentradores de renda no sistema socioeconômico 
vigorante. (DELGADO, 2006, p.70). 

                            

3.3 A mobilização social em face da legislação simbólica 

  

A legislação simbólica, em especial, caracterizada como compromisso dilatório, traduzida no 
art. 7°, I, da CR/88, a despeito de produzir efeitos negativos, em face da ausência de 
efetividade do comando normativo, possui uma outra conotação. 

A partir do momento em que a sociedade percebe a ineficácia de direitos, mobiliza-se no 
intuito de buscar a concretização destas normas e, ainda, inicia-se uma onda de descrença no 
próprio Estado. 

Neste sentido, aduz Marcelo Neves: 

  

À constitucionalização simbólica, embora relevante no jogo político, não se segue, 
principalmente na estrutura excludente da sociedade brasileira, "lealdade das massas", que 
pressuporia um Estado de bem-estar eficiente. À medida que se ampliam extremamente a falta 
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de concretização normativa do diploma constitucional e, simultaneamente, o discurso 
constitucionalista do poder, intensifica-se o grau de desconfiança no Estado. A autoridade 
pública cai em descrédito. (NEVES, 2007, p. 188) 

  

  

E complementa o autor dizendo que 

  

O contexto de constitucionalização simbólica proporciona o surgimento de movimentos e 
organizações sociais envolvidas criticamente na realização dos valores proclamados 
solenemente no texto constitucional e, portanto, integrados na luta política pela ampliação da 
cidadania. Sendo assim, é possível a construção de uma esfera pública pluralista que, apesar 
de sua limitação, seja capaz de articular-se com sucesso em torno  dos procedimentos 
democráticos previstos no texto constitucional. (NEVES, 2007, p.188) 

  

         Os atores sociais que defendem a garantia contra a dispensa imotivada, em todos os 
níveis da sociedade, participam das ações e debates na busca da efetivação deste direito. 

Um exemplo é a participação da Anamatra - Associação Nacional dos Magistrados 
Trabalhistas - na audiência pública, promovida pela Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câmara dos Deputados, para discutir a ratificação da Convenção nº 158 
da OIT. 

Interessante que, sob esta perspectiva, pode-se falar, inclusive, em uma maior ativação dos 
movimentos de classe e, uma vez efetivada a garantia pretendida, pode-se falar também no 
seu fortalecimento real.  

  

4 CONCLUSÃO 

  

A partir das análises feitas pode-se perceber que a garantia de emprego representa uma forma 
de reconhecimento do trabalhador enquanto sujeito de direitos, desenvolvendo-se plenamente 
como membro da sociedade que anseia por melhores condições de vida e trabalho. 

A efetividade deste direito depende do jogo de interesses político-econômicos e, tem, na força 
dos trabalhadores e do movimento social a ele subjacente, um importante instrumento. 

Não há mais como postergar a efetividade da garantia de emprego inserida no art. 7°, I, da 
Constituição, que corresponde a um dos maiores anseios da classe trabalhadora, sob pena de 
estar-se ignorando a construção dialética de um conceito articulado na nossa história. 

Essa efetividade permitiria fazer do trabalhador um outro mais livre e independente, fazendo 
do trabalho a verdadeira mediação para caminhos de liberdade. 
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Colocar em prática o preceito constitucional, não como mera vitória de um grupo, álibi ou 
compromisso dilatório, implicará na melhoria das condições de trabalho, oferecendo o 
Direito, aos indivíduos, o suporte necessário para sua identidade e autonomia. 

No embate de forças pela efetividade do direito à garantia de emprego, surge o importante 
papel, dentre outros, dos trabalhadores em sentido amplo, ou seja, todos aqueles que vivem de 
sua força de trabalho, dos operadores do direito e daqueles que criam a norma, em uma luta 
constante contra o capitalismo sem peias ou reciprocidade em relação à classe que lhe dá vida 
e o nutre. 

Reconhecer autonomia e liberdade ao trabalhador por meio da garantia de emprego 
caracteriza-se como uma forma de promover a sua dignidade, e, uma proteção jurídica da 
dignidade, reside no dever de reconhecimento de determinadas possibilidades de prestação, 
nomeadamente a prestação do desenvolvimento de uma individualidade e do reconhecimento 
de um auto-enquadramento no processo de integração social. 
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APONTAMENTOS SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO 
EMPREGADO DOMÉSTICO 

 
NOTES ON THE BASIC RIGHTS OF THE DOMESTIC SERVANT 
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RESUMO 
O artigo inicia contextualizando o trabalho doméstico e definindo os seus principais atores: o 
empregado e o empregador doméstico. Na sequência, aborda os direitos fundamentais do 
empregado doméstico capitulados na Constituição para, no tópico seguinte, identificar outros 
direitos fundamentais desta categoria obreira na legislação infraconstitucional. Avançando ao 
ponto nodal do estudo, o trabalho consigna algumas reflexões sobre a diversidade de 
tratamento jurídico do empregado comum em relação ao empregado doméstico, à luz do 
princípio da igualdade. Por fim, são lançadas as considerações finais sobre o tema pesquisado. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: TRABALHO DOMÉSTICO; DIREITO 
DO TRABALHO; DIREITOS TRABALHISTAS; EMPREGADO COMUM; EMPREGADO 
DOMÉSTICO; DIREITO FUNDAMENTAL; DIARISTA. 
 
ABSTRACT 
The article starts putting the house work into context and defines its main actors: the 
employee and the domestic servant. On the following, tackles the basic rights of the domestic 
servant capitulated on the Constitution and, on the next topic, identifies the other basic rights 
on this working category at the infra constitutional legislation. Moving forward to the nodal 
point of the study, it registers some reflections on the diversity of juridical treatment to the 
ordinary employee regarding the domestic servant in the light of the principle of equality. 
After all, final considerations on the researched topic are made.  
KEYWORDS: KEY WORDS: HOUSE WORK; LABOUR LAW; LABOUR RIGHTS; 
ORDINARY EMPLOYEE; DOMESTIC SERVANT; BASIC RIGHTS; DIARIST. 
 
 

  

  

•1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

O trabalho doméstico tem assumido lugar relevante na doutrina trabalhista contemporânea, 
principalmente diante da crescente reivindicação dos empregados domésticos no sentido de 
equipararem-se aos empregados comuns, regidos pela CLT. 
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A busca de uma base jurídica para tal desiderato aponta para a teoria dos direitos 
fundamentais, tema nodal relevância constitucional. Com efeito, a Constituição define o 
trabalho como um direito fundamental e contempla um rol de direitos trabalhistas 
fundamentais mais amplo para o empregado comum e um rol mais restrito aos empregados 
domésticos, muito embora esse rol se submeta a uma mesma diretriz sistêmica para ambos, 
qual seja, o reconhecimento de outros direitos fundamentais, ainda que em lei 
infraconstitucional, que visem a melhoria da condição social do trabalhador (comum ou 
doméstico) . 

Com esse norte, a pesquisa inicia contextualizando o trabalho doméstico e suas 
particularidades. Após adentra na conceituação dos seus principais protagonistas: empregado 
e empregador doméstico. 

Na seqüência, aborda-se os direitos fundamentais do empregado domésticos, capitulados 
como tais na própria Constituição[1], ressalvando que a mesma (Constituição), dada a sua 
abertura sistêmica, dá ensejo a outros direitos fundamentais, ainda que preconizados em 
normas infraconstitucionais. 

Nessa esteira, pinça-se e comenta-se os direitos fundamentais do empregado doméstico que 
estão em leis infraconstitucionais. 

Chegando-se ao ponto culminante da pesquisa, apontam-se algumas reflexões sobre os 
direitos fundamentais do empregado comum e do empregado doméstico à luz do princípio  
da igualdade, tangendo-se a tendência moderna sobre tal tema. 

Postas essas considerações iniciais, adentra-se na pesquisa propriamente 
dita,  contextualizando-se, adiante, o trabalho doméstico. 

  

•2  TRABALHO DOMÉSTICO 

  

A definição de empregado doméstico apresenta muitos aspectos semelhantes à configuração 
do empregado comum, prevista no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT[2]. 

Tanto o doméstico quanto o empregado celetista são pessoas físicas que prestam serviços de 
forma subordinada e mediante salário. 

São duas as diferenças conceituais entre as duas categorias: 1) enquanto o empregado comum 
(dito celetista) exerce atividade não eventual, ou seja, necessária e ligada à atividade fim da 
empresa, ainda que não exercida todos os dias da semana, o empregado doméstico exerce 
atividade "contínua", ou seja, a princípio, todos os dias da semana (fator este que destacado 
como um diferencial entre o emprego doméstico e a atividade autônoma de trabalhador 
diarista); 2) ao passo que o doméstico presta serviços no âmbito familiar, sem fins lucrativos, 
o empregado comum labora em atividade empresarial que, via de regra, visa lucro[3]. 

É importante destacar que a atividade doméstica é regida por lei especial própria, estando fora 
do âmbito de abrangência da CLT[4]. 
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A Lei 5.859, de 11/12/72, que dispõe sobre a prestação de serviço doméstico, conceitua este 
trabalhador como aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não 
lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas[5], concedendo-lhe basicamente 
direito ao registro do contrato de trabalho doméstico na carteira de trabalho - CTPS, filiação 
obrigatória no INSS, férias, natalinas e salários periódicos. 

O direito ao FGTS e ao seguro desemprego são facultativos, ou seja, pressupõe ajuste 
contratual entre as partes e a inclusão do empregado, pelo empregador, no FGTS. Só assim 
passam a ser exigíveis[6]. 

Ressalta-se que, acaso o empregador faça a opção pelo depósito do FGTS, o mesmo ficará 
obrigado a recolher até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância 
correspondente a 8% (oito por cento) do salário pago ou devido no mês anterior ao doméstico, 
sob pena pagamento de juros 1% (um por cento) ao mês e multa de 20% (vinte por cento). 

Acrescente-se, ainda, que na hipótese de inclusão do empregado doméstico no FGTS, o 
mesmo, caso venha a ser dispensado sem justa causa, terá direito ao benefício do seguro-
desemprego, desde que, nos últimos vinte e quatro meses, tenha trabalhado como doméstico 
por um período mínimo de quinze meses. 

A Constituição, no capítulo "DOS DIREITOS SOCIAIS", elencou no art. 7º, parágrafo único, 
outros direitos além daqueles especificados na citada Lei n. 5.859/72, o que será objeto dos 
tópicos seguintes. 

No entanto, as normas constitucionais e infraconstitucionais, reguladoras da prestação de 
serviço doméstico, são restritivas quanto aos direitos dessa categoria, permanecendo tais 
trabalhadores excluídos de um número significativo de direitos garantidos aos empregados 
comuns. 

O trabalho doméstico recebe esse tratamento diferenciado, pensa-se, porque não vinculado a 
uma atividade econômica, de regra, com fins lucrativos, mas sim no âmbito residencial de 
uma pessoa ou de uma família, para a manutenção destes, sem fito econômico. Essa seria, 
prima facie, a explicação para não se dar ao trabalhador doméstico a mesma tutela legal e os 
mesmos direitos dos trabalhadores comuns. 

O trabalho doméstico, inicialmente, foi visto pelo sistema do Direito "como locação de 
serviços operários", assim tratado pelas legislações civis, inclusive a brasileira. A própria 
Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 se incumbiu de expressamente excluir os 
domésticos da sua tutela, como antes visto. 

Somente em dezembro de 1972 foi sancionada a Lei n. 5.859, que tratou específica e mais 
detalhadamente acerca do trabalho dos empregados domésticos, regulamentada no ano 
seguinte. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição, os domésticos passaram a ter seus direitos 
alcançados ao nível constitucional, como direitos fundamentais sociais, num avanço 
inimaginável até então. 

Mais recentemente, em julho de 2006, foi editada a Lei n. 11.324/06 que acrescentou mais 
direitos aos domésticos, o que será alvo de abordagem nos tópicos seguintes. 
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Estabelecida essa visão jurídica panorâmica do trabalho doméstico, cumpre-se, nos tópicos 
que seguem, estabelecer os conceitos de empregado e empregador doméstico. 

  

•2.1  Empregado Doméstico 

  

Entende-se por empregado doméstico aquele que presta serviços de natureza contínua e de 
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. 

Deste conceito, destaca-se as seguintes características: a) prestação de serviço de finalidade 
não lucrativa; b) à pessoa física ou à família, no âmbito residencial das mesmas; c) prestação 
de serviço de forma contínua[7]. 

A atividade laboral do empregado doméstico típico não possui finalidade lucrativa, posto que 
exercida no âmbito residencial, voltada à manutenção da pessoa ou das pessoas que ali vivem. 

Dessa forma, ainda que no âmbito residencial, se ficar comprovado que o empregado exerce 
atividade que gera lucro ao seu empregador, restará descaracterizada a atividade doméstica, 
enquadrando-se o trabalhador como empregado comum, regido pela CLT, com todos os 
direitos atinentes[8]. 

De outro canto, por "âmbito residencial" entende-se a moradia propriamente e suas 
ramificações, ora voltadas ao lazer, v.g., casa da praia, chácara, área de esportes, ora voltadas 
à manutenção da família, p. ex., carro, avião, barco, helicóptero. Assim, podem ser 
contratados como domésticos jardineiro, chofer, chacareiro, piloto, técnico de enfermagem, 
cuidador de idoso, etc. 

Nessa linha, vale destacar o entendimento de Camino[9] sobre o que se entende por serviços 
domésticos: 

Atente-se que tais serviços são apenas aqueles tradicionalmente definidos como "domésticos", 
ligados à funcionalidade do lar (atividades de copa, cozinha, asseio e conservação do imóvel 
residencial), mas todo e qualquer serviço prestado no âmbito da residência de forma contínua 
ou permanente, segundo os critérios ou as necessidades da família. Assim, também serão 
empregados domésticos o mordomo, o motorista, o jardineiro, o enfermeiro, a babá, a dama-
de-companhia. 

  

Por fim, a atividade do doméstico possui natureza contínua, ou seja, pressupõe labor, via de 
regra, todos os dias úteis da semana. Tal fator, como já sinalizado, distingue-o do trabalhador 
diarista autônomo, já que este exerce serviços eventuais, sem uma vinculação mais estreita 
com a pessoa ou a família, autodeterminando-se e estando livre para laborar para outros 
tomadores de serviço. 
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•2.2  Empregador Doméstico 

  

Em poucas palavras, considera-se empregador doméstico a pessoa ou família que admita a seu 
serviço empregado doméstico. 

Segundo Martins[10] "O empregador doméstico é a pessoa ou família que, sem finalidade 
lucrativa, admite empregado doméstico para lhe prestar serviços de natureza contínua para sue 
âmbito residencial. Não pode, portanto, o empregador doméstico ser pessoa jurídica." 

É evidente que os serviços contratados, na esteira do que foi dito no tópico anterior, não 
podem possuir conotação lucrativa, ou seja, ter por fito gerar renda ao empregador, posto que, 
do contrário, os serviços não serão tipicamente domésticos, mas sim de conotação 
empresarial, enquadrando o empregado na tipicidade do art. 3º da CLT e, corolário, atraindo 
toda a normativa atinente. 

Também, na esteira da lição de Martins, pessoa jurídica não pode contratar doméstico, posto 
que a atividade deste é voltada para o âmbito residencial de pessoa ou família, categorias estas 
distintas e com contornos próprios. 

 A pessoa jurídica, via de regra, é constituída para empreender atividade lucrativa, o que 
afasta a tipicidade de doméstico. Quando não constituída para fins lucrativos, a pessoa 
jurídica, mesmo assim, é enquadrada como empregador por equiparação, nos termos do 
parágrafo 1º do art. 2º da CLT, só podendo contratar empregados comuns, regidos por esse 
mesmo diploma legal, o qual, como visto, não se aplica aos domésticos[11]. 

Vale notar que o serviço doméstico pode ser executado em prol de uma pessoa ou de uma 
família. De fato, várias são as pessoas que optam por não constituir família. Algumas dessas 
moram sozinhas, outras dividem o imóvel com outras pessoas, muito embora sem possuir, 
entre si, vínculo familiar, v.g., república de estudantes, colegas de serviço, etc. 

O que importa, nessa ótica, é que o empregado execute atividade de cunho eminentemente 
doméstico (voltada à manutenção do lar e das pessoas que ali vivem) e no âmbito residencial. 

Feitas as delimitações conceituais de empregado e empregador domésticos, cabe agora 
abordar, no tópico que segue, os direitos fundamentais reconhecidos àqueles na Constituição. 

  

•3  DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS DO EMPREGADO 

DOMÉSTICO 

  

O artigo 6º da Constituição define o trabalho como direito fundamental e elenca, no parágrafo 
único do artigo 7º, os direitos fundamentais do empregado doméstico. 
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Segundo Sarlet[12], direitos fundamentais são 

  

[...]todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito 
constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância, (fundamentalidade em sentido 
material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de 
disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal, bem como as que, por 
seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados. agregando-se à Constituição 
material, tendo ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material 
do catálogo). 

  

Em outras palavras, os direitos fundamentais são aqueles considerados como tais pela 
Constituição, podendo essa, dada a sua abertura sistêmica, reconhecer outros direitos 
fundamentais, desde que os mesmos estejam conformes a sua base filosófica. 

Isso é importante ter em mente porque o "caput" do artigo 7º da Constituição constitui 
verdadeira "cláusula aberta" permitindo a inclusão de outros direitos trabalhistas desde que os 
mesmos visem à melhoria da condição social do trabalhador. 

O mesmo se aplica aos domésticos, porque os direitos fundamentais dessa categoria estão 
coordenados pelo "caput" do art. 7 da Constituição, o qual dá a referida abertura sistêmica não 
só aos trabalhadores urbanos e rurais, mas também aos avulsos e aos domésticos. 

Isso assentado, cumpre primeiro traçar alguns comentários sobre os direitos fundamentais do 
empregado doméstico, capitulados expressamente na Constituição para, na seqüência, em 
tópico em aparte, retomar a questão da abertura sistêmica do catálogo de direitos 
fundamentais desta categoria, para averiguar, no plano infraconstitucional, outros direitos que 
possam ser enquadrados como fundamentais. 

Inicialmente, de acordo com a Constituição, o empregado doméstico tem direito ao salário 
mínimo capaz de atender às suas necessidades básicas, definidas como tais na Constituição e, 
além disso, tem direito à irredutibilidade salarial, com o fito de manter o poder aquisitivo de 
seus ganhos. 

Importa ressaltar, no particular, que alguns estados da Federação, a exemplo do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina, prevêem salários mínimos regionais, os quais, via de regra mais 
altos do que o salário mínimo nacional, sobre esse prevalece nos respectivos estados que o 
instituíram, por ser um direito que visa "a melhoria da condição social do trabalhador" 
estando em arrimo com o "caput" do art. 7º da Constituição. 

De outra sorte, os empregados domésticos têm direito ao décimo terceiro salário, visando 
justamente incrementar seus ganhos, principalmente por ocasião do final de ano, quando, 
devidas as festas inerentes à época e as despesas com início do ano seguinte (impostos, 
material escolar, etc.) as despesas aumentam 

A par disso, o doméstico tem direito ao repouso semanal remunerado de 24h, 
preferencialmente aos domingos. No tocante, é bom registrar que a Constituição não estendeu 
ao doméstico a integralidade do regime de duração do trabalho, limitando em 8h diárias e 44h 
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semanais, como fez aos empregados comuns (urbano, rural e avulso). Porém, assegurou o 
repouso semanal nos termos referidos. 

A constituição assegurou ao doméstico o direito a férias anuais remuneradas, acrescidas de 
um terço a mais do que a o salário normal. Estas férias, registre-se, assim como dos 
empregados em geral, são de trinta dias[13]. 

De outro canto, a empregada doméstica tem contemplado na constituição o direito  à licença 
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. O pagamento deste 
benefício é requerido pela empregada diretamente ao Instituto Nacional de Previdência Social 
- INSS, e é adimplido por este. 

O empregado doméstico tem direito constitucional à licença paternidade, de cinco dias, 
conforme parágrafo primeiro do art. 10 dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias[14]. 

Ainda, o empregado doméstico tem direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei. Vale apontar que até a presente data 
inexiste lei regulamentado o preceito constitucional em tela, razão pela qual o aviso prévio 
continua sendo aquele previsto na CLT (que nesse caso se estende ao doméstico), qual seja, 
de trinta dias[15]. 

Por fim, a Constituição define a aposentadoria como direito fundamental do empregado 
doméstico, submetida a sua implementação à lei previdenciária infraconstitucional. 

Em síntese, são esses os direitos fundamentais dos empregados domésticos, previstos  
expressamente na Constituição. No tópico que segue, como já noticiado, cumpre-se averiguar 
a possível existência de outros direitos fundamentais do doméstico no plano 
infraconstitucional. 

  

•4  DIREITOS FUNDAMENTAIS DO EMPREGADO DOMÉSTICO SITUADOS 

FORA DO CATÁLOGO CONSTITUCIONAL 

  

Como dito nas linhas pretéritas, dada a abertura sistêmica do catalogo dos direitos 
fundamentais trabalhistas preconizados na Constituição, nomeadamente diante do fato de que 
o "caput" do art. 7º da Carta Magna permite agregar ao patrimônio jurídico do trabalhador 
"outros direitos que vise a melhoria de sua condição social", é possível encontrar na legislação 
infraconstitucional outros direitos fundamentais cabíveis aos empregados domésticos. 

Com efeito, é o caso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Com efeito, o art. 
3º A da Lei 5.859/72[16], estabelece que é facultada a inclusão do empregado doméstico ao 
FGTS. 

Contudo, uma vez incluído Fundo em questão, esse direito (ao FGTS) passa a  integrar o 
patrimônio jurídico do empregado doméstico, não podendo mais ser suprimido, por ser uma 
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condição mais benéfica. Do contrário, a supressão será inconstitucional e ilegal, posto que 
ferirá o "caput" do art. 7º da Constituição, já citado. 

Não há dúvidas de que o FGTS é um direito fundamental do trabalhador doméstico, 
obviamente, desde que incorporado ao seu patrimônio jurídico pela sua inscrição no Fundo 
pelo empregador, já que o seu feitio de fundamentabilidade está preconizado no inciso III do 
art. 7º da Constituição[17], que aponta casuisticamente os direitos fundamentais trabalhistas. 

Outro direito, de cunho fundamental, outorgado à empregada doméstica gestante é a garantia 
de emprego contra a despedida arbitrária. De fato, o art. 4º A da Lei 5.859/72, com a nova 
redação dada pela Lei 11.324/06, preconiza a garantia em tela, vedando a despedida da 
doméstica gestante desde a  confirmação da gravidez até 5 (cinco ) meses após o parto. 

Ora, tal direito, em que pese fora do rol do parágrafo único do art. 7º da Constituição (que 
pontua os direitos fundamentais do empregado doméstico, como alhures visto), é de cunho 
fundamental, posto que corresponde a idêntica garantia preconizada no inciso I do artigo em 
tela[18], combinado com o art. 10, II, b, dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias[19], que contempla idêntico direitos às empregadas comuns. 

Da mesma sorte, aos empregados domésticos, devidamente inscritos com conta vinculada do 
FGTS, é assegurado o direito fundamental ao seguro desemprego, nos termos do art. 6º A da 
Lei 5889/72, com a nova redação dada pela Lei 11.324/06[20]. 

Como é sabido, o seguro desemprego é um direito fundamental do trabalhador, já que figura 
como tal no inciso II do art. 7º da CF[21]. 

Dessa forma, fica evidenciado que o empregado doméstico, desde que atendidos os requisitos 
legais atinentes, possui outros direitos fundamentais preconizados em Lei infraconstitucional, 
os quais apontam para a melhoria da sua condição social, indo ao encontro do que preconiza o 
"caput" do art. 7º da Constituição. 

Isso visto, cumpre agora tecer, no tópico seguinte, algumas reflexões sobre os direitos 
fundamentais do empregado comum e do empregado doméstico, tendo por pano de fundo o 
princípio da isonomia. 

  

•5  REFLEXÕES SOBRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO EMPREGADO 

COMUM E DO EMPREGADO DOMÉSTICO À LUZ DO PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE 

  

Como se pode perceber, vários direitos trabalhistas fundamentais, previstos aos empregados 
comuns (urbanos, rurais e avulsos) não foram estendidos aos domésticos, v.g., adicional 
noturno, horas extras, adicional de insalubridade, etc. 
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Tal particularidade poderia transparecer um tratamento constitucional discriminatório do 
empregado doméstico, o que deporia contra o princípio da igualdade consagrado pela própria 
Constituição. 

Contudo, pensa-se que o princípio da igualdade não é infringido pela diversidade de 
tratamento dispensado pela Constituição ao empregado doméstico; ao contrário, é justamente 
o princípio da igualdade que justifica a diferenciação em tela. 

Com efeito, no mundo jurídico, constitui-se senso comum que o princípio da igualdade 
consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas 
desigualdades. Todavia, o grande problema que reside nesse princípio é justamente o de 
conhecer os que são iguais e os que são desiguais, bem como até que ponto se estende a 
igualdade e a desigualdade entre as partes numa dada relação concreta. 

A dificuldade dessa tarefa é muito bem traduzida por Celso Antonio Bandeira de Melo[22]: 
"Parece bem observar que não há duas situações tão iguais que não possam ser distinguidas, 
assim como não há duas situações tão distintas que não possuam algum denominador comum 
em função de que se possa parificá-las." 

Nesse norte, cumpre perquerir quais os fatores que distinguem o empregado comum de um 
empregado doméstico e se tais fatores são suficientes para justificar tratamento jurídico 
diferenciado a este. 

Pois bem, como visto nas linhas pretéritas, ao passo que o empregado comum trabalha para 
um empreendimento, individual ou coletivo, o empregado doméstico labora para uma pessoa 
ou para uma família, no âmbito residencial destas. 

Este fator distintivo é importante e conduz a outro mais importante ainda, qual seja, o fato de 
que o empregado doméstico não se vincula a atividade produtiva, com fins lucrativos, ao 
passo que o empregado comum, via de regra, sim. 

Diante desse contexto, o que se observa é que o empregador doméstico (pessoa ou família) 
não aufere lucro com a atividade do empregado doméstico, já que a este incumbe apenas 
atividades de asseio e conservação do âmbito residencial do seu patrão. 

Já o empregador, dono de empreendimento individual ou coletivo, ao contratar o empregado 
comum, espera auferir lucro com a atividade deste, operando-se, aqui, o fenômeno da "mais-
valia"[23]. 

Diante disso, dada a capacidade do empregador comum empreender, ou seja, possuir capital e 
meios de produção voltados para uma atividade produtiva e via de regra lucrativa, tem-se que 
o ordenamento jurídico o considera apto para satisfazer uma gama maior de direitos 
trabalhistas. 

Ao contrário, o empregador doméstico, por não auferir lucro com o trabalho do doméstico 
(por isso mesmo) não teria capacidade econômica para satisfazer a mesma gama de direitos 
previstos pelo ordenamento jurídico aos empregados comuns. 

Esses fatores distintivos entre o trabalho em ambiente doméstico e o trabalho em ambiente 
produtivo geram uma justificativa plausível para a diversidade de direitos reconhecidos aos 
empregados comuns (mais amplos) e aos empregados domésticos (mais restritos), permitindo 
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concluir, a priori, que tal tratamento distintivo não fere, mas sim conforma-se com o princípio 
da igualdade. 

Vale notar que historicamente o ordenamento jurídico vem dando tratamento distinto às 
categorias mencionadas, tanto que, como visto, o doméstico é regido por lei especial (Lei 
5.859/72) estando fora da abrangência da CLT, possuindo, no âmbito da Constituição, um 
catálogo de direitos fundamentais mais restrito do que os empregados comuns. 

Contudo, o que se observa, diante dos exemplos elencados no tópico anterior, é que a 
tendência moderna é no sentido de gradativamente equiparar o empregado doméstico ao 
empregado comum, o que se observa pela possibilidade de inscrição daquele ao FGTS e, por 
conseguinte, a aquisição deste direito e mais do direito ao seguro desemprego, sem olvidar da 
garantia da empregada doméstica gestante contra a despedida arbitrária, direitos estes que, 
como visto, não figuram no rol dos direitos fundamentais contemplados na Constituição em 
favor dos empregados domésticos. 

Essa tendência, pensa-se, prende-se a melhora dos índices de desempenho da economia 
nacional, com o aumento da renda média das famílias brasileiras, paralelamente aos 
incentivos governamentais para contratação de empregados domésticos, como o abatimento 
da cota patronal do INSS no imposto de renda, o que vem viabilizando o incremento de novos 
direitos aos empregados domésticos, o que é motivo de aplauso, posto que implica em dar 
efetividade ao desejo constitucional preconizado no "caput" do art. 7 da Constituição, o que 
seja, melhorar a condição social do trabalhador doméstico.   

  

•6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Dos apontamentos e reflexões traçadas, o que se evidencia é que o trabalho doméstico vem 
assumindo relevo no âmbito do direito do trabalho, reclamando atenção quanto à base 
constitucional dos direitos dos empregados que integram esse segmento. 

Muito embora a Constituição não outorgue aos empregados domésticos o mesmo rol de 
direitos fundamentais, o fato é que tanto os empregados comuns quanto os domésticos estão 
sob o pálio da proteção da Constituição, cuja diretriz filosófica, no mundo do trabalho, está 
capitulada no "caput" do seu artigo 7º (que se aplica a ambas as categorias de empregados) 
qual seja, o reconhecimento de outros direitos que visem a melhoria da condição social do 
trabalhador. 

Nessa esteira, mesmo não ferindo, a priori, o princípio da igualdade o fato do empregado 
comum possuir um rol maior de direitos fundamentais em relação ao empregado doméstico, já 
que aquele vincula-se a atividade produtiva de regra com fins lucrativos (o que permite o 
empregador, que aufere lucro, fazer frente ao custo de uma gama maior de direitos 
trabalhistas) e este a atividade sem fito de lucro; o que se percebe é uma tendência de 
gradativa equiparação de direitos entre os empregados em tela. 

Isso é possível averiguar pelas recentes alterações na lei especial do doméstico, outorgando à 
empregada doméstica grávida a garantia contra a despedida arbitrária, bem como 
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reconhecendo ao empregado doméstico, inscrito no FGTS, o direito à percepção de tal fundo 
e, preenchido os demais requisitos legais, ao seguro desemprego. 

Tais direitos, por melhorarem a condição social do empregado doméstico, agregam o rol de 
direitos fundamentais deste, dada a abertura sistêmica da Constituição que preconiza 
exatamente isso, num impulso rumo a um catálogo comum de direitos entre os empregados 
regidos pela CLT e os empregados domésticos. 
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[1] Doravante, será utilizada a palavra "Constituição" para designar a Constituição de 1988. 

[2] O dispositivo em tela tem a seguinte redação: "Art. 3º - Considera-se empregado toda 
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência 
deste e mediante salário." 

[3] Diz-se "via de regra" porque o parágrafo primeiro do art. 2º da CLT equipara a 
empregador instituições de beneficiência, associações recreativas e outras instituições sem 
fins lucrativos. 

[4] Nesse sentido dispõe o Art. 7º, letra "a", da CLT: "Art. 7º - Os preceitos constantes da 
presente consolidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em 
contrário, não se aplicam: a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo 
geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito 
residencial destas;" 

[5] O art. 1º da Lei em comento assim dispõe: "Art. 1º - Ao empregado doméstico, assim 
considerado aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à 
pessoa ou à família no âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta Le." 

[6] Em dezembro de 1999 foi editada a Medida Provisória nº 1986, que originou a Lei 
10.208/2001, facultando a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, mediante requerimento do empregador. 

[7] "Doméstica: trabalho em dias alternados. Doméstica que trabalha duas ou três vezes por 
semana, fazendo serviços próprios de manutenção de uma residência, é empregada e não 
trabalhadora eventual, pois a habitualidade caracteriza-se prontamente, na medida em que seu 
trabalho é desenvolvido em dias alternados, verificando-se uma intermitência no labor, mas 
não uma descontinuidade; logo, estando plenamente caracterizada a habitualidade, 
subordinação, pagamento de salário e pessoalidade, declara-se, sem muito esforço, o vínculo 
empregatício." Acórdão: 19990632513; Turma: 07 - TRT 2ª Região; data pub.: 17.12.1999; 
Processo: 02980599829; Relator: Rosa Maria Zuccaro. 

[8] Por exemplo, o empregado doméstico passa a confeccionar enxovais, os quais são 
posteriormente comercializados por seu empregador, auferindo lucro com tal atividade. Na 
hipótese, a atividade deixa de ser tipicamente doméstica e passa a se enquadrar como 
atividade empresarial, atraíndo a incidência da CLT. 

[9] CAMINO, Carmem. Direito individual do trabalho. 4.ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 
212. 

[10] MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 11.ed. São Paulo:Alas, 2000, p. 167. 

[11] O art. 2º, parágrafo 2º, da CLT assim dispõe: "Art. 2º - Considera-se empregador a 
empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Parágrafo primeiro - Equiparam-se ao 
empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as 
instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 
lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados." 
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[12] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3.ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 85. 

[13] A propósito, preconiza o art. 3 da Lei5.859/72, com a redação dada pela Lei 11.324/06: 
"Art. 3º O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias 
com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais que o salário normal, após cada período de 12 (doze) 
meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família." 

[14] O preceito em tela diz: "art. 10Até que seja promulgada a lei complementar a que se 
refere o art. 7º, I, da Constituição: [...] Parágrafo primeiro - Até que a lei venha a disciplinar o 
disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo de licença-paternidade a que se refere o 
inciso é de cinco dias. 

[15] A respeito, vale transcrever a orientação jurisprudencial n. 84 da SDI 1 do TST: "Aviso 
prévio proporcional. A proporcionalidade do aviso prévio, com base no tempo de serviço, 
depende da legislação regulamentadora, posto que o art. 7º, inc. XXI, da CF/88 não é auto-
aplicável." 

[16] Diz o dispositivo em questão: "É facultada a inclusão do empregado doméstico no Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de que trata a Lei 8036 de 11 de maio de 1990, 
mediante requerimento do empregador, na forma do regulamento." 

[17] O dispositivo em questão prescreve: "Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria da sua condição social: [...] III - Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

[18] Diz o inciso I do art. 7º da CF: "relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 
ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória 
dentre outros direitos." 

[19] Assim preconiza o preceito em questão: "Art. 10-Até que seja promulgada a lei 
complementar a que se refere o art. &º, I, da Constituição: [...] II - fica vedada a dispensa 
arbitrária ou sem justa causa: [...] b- da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez 
até cinco meses após o parto." 

[20] Eis o dispositivo: "Art. 6ºA - O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa 
fará jus ao benefício do seguro-desemprego, de que trata a Lei 7998 de 11 de janeiro de 1990, 
no valor de um salário mínimo, por um período máximo de três meses, de forma contínua ou 
alternada. Parágrafo primeiro - O benefício será concedido ao empregado inscrito no FGTS 
que tiver trabalhado como doméstico por um período mínimo de quinze meses nos últimos 
vinte e quatro meses contados da dispensa sem justa causa." 

[21] Diz o inciso II do art. 7º da CF: "II - seguro desemprego, em caso de desemprego 
involuntário;" 

[22] MELO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 
São Paulo: Malheiros, 1999, p. 42. 

[23] "A mais-valia decorre portanto do trabalho excedente do operário e identifica-se como o 
conjunto do valor por ele gratuitamente oferecido ao capitalista (cf. O Capital, I, seç.3). Com 
essa teoria Marx quis dar uma explicação 'científica' da 'exploração' capitalista, que ele 
identifica com a possibilidade de o capitalista utilizar a força de trabalho alheia em proveito 
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próprio. Isso ocorre porque este dispõe dos meios de produção, enquanto o trabalhador dispõe 
unicamente de sua própria energia de trabalho e é obrigado a 'vender-se' no mercado, em troca 
de salário, para sobreviver." (In.Dicionário de Filosofia. ABAGANO, Nicola. 5a Ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 735.) 
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AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO NA 
PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO: IMPACTOS DA 

GLOBALIZAÇÃO 
 
THE TRANSFORMATIONS THE LABOR WORLD UNDER A GENDER RELATION’S 

PERSPECTIVE: IMPACTS OF GLOBALIZATION  
 
 
 

ANDREZZA RODRIGUES NOGUEIRA 
 

RESUMO 
O presente artigo analisa a atual relação entre mulheres, trabalho e os direitos econômicos e 
sociais no contexto da globalização. Apesar da contribuição e da crescente participação 
feminina no mundo trabalho, esta atuação ainda ocorre de maneira hierarquizada, desigual e 
pouco valorada, no que se refere ao trabalho masculino. Isto ocorre por influência da 
recorrente divisão sexual do trabalho contida nas relações de gênero que ao longo da história 
constituíram-se, enquanto relações de poder, na forma da dominação masculina. Nessa 
conjuntura, faz-se necessário compreender as relações de gênero no mundo do trabalho de 
maneira a dar visibilidade ao importante papel desempenhado pela mulher. Diante de tal 
quadro histórico-social, a legislação trabalhista tem por desafio, além de garantir a proteção 
dos trabalhadores em geral, encontrar caminhos possíveis dentro de sua competência a fim de 
dirimir a desigualdade entre homens e mulheres. A nova configuração das relações laborais, 
marcada por impactos decorrentes da globalização, mostra a complexidade da sociedade 
contemporânea. Assim, estudar essas transformações auxilia na identificação de eventos e 
processos que causam consequências relevantes na vida social. 
PALAVRAS-CHAVE: RELAÇÕES DE GÊNERO, TRABALHO DA MULHER, 
GLOBALIZAÇÃO, DIREITO DO TRABALHO. 
 
ABSTRACT 
This paper analyses the link between women, labor and social and economical rights in the 
context of globalization. Despite the contribution and the growing participation of women in 
the labor world, this still happens in a hierarchical, unequal and undervalued way in 
comparison to the labor developed by men. It is the result of the sexual labor division within 
gender relations, which was historically built on the male domination. Therefore, it is 
necessary to understand the gender relations existing in the labor world in order to give 
visibility to the important role played by women. Facing this social-historical context, labor 
legislation encounters the challenge of not only guaranteeing worker’s protection in general, 
but also creating new paths to diminishing unequalty between men and women. The new 
framework of labor relations, which are affected by several impacts of globalization, points to 
the complexity of contemporary society. To study these transformations helps in identifying 
events and processes that triggers relevant consequences in social life.  
KEYWORDS: GENDER RELATIONS; WOMEN??S LABOR; GLOBALIZATION; 
LABOR LAW. 
 
 

INTRODUÇÃO  
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A maneira de viver de mulheres e homens não é resultado do determinismo 

biológico, mas de complexas interações histórico-sociais. Elas e eles fazem parte de grupos 

sociais envolvidos em relações intrincadas que estabelecem as condições materiais e 

subjetivas de cada grupo, as chamadas relações de gênero.  No entanto, historicamente, essas 

relações se constituíram de forma desigual, como modo de dominação masculina e 

correspondente subalternização feminina. Uma forma usual e recorrente de subordinação é a 

divisão sexual do trabalho, com a separação entre o trabalho produtivo (espaço público 

destinado aos homens) e o trabalho reprodutivo (espaço privado destinado às mulheres).  

Com as transformações recentes provocadas pelo processo de globalização dos 

mercados, ante os avanços tecnológicos e a reestruturação produtiva, houve importante 

reconfiguração das relações sociais, acarretando consequências para o mundo do trabalho e 

para o lugar das mulheres nesse espaço, na perspectiva das relações de gênero, em escala 

mundial. O Brasil foi dos países atingidos por essa nova dinâmica do capitalismo, deparando-

se com o desafio, no que tange a consecução de direitos econômicos e sociais, encontrar 

meios de equilibrar as diversas tensões sociais no mundo do trabalho.  

Neste sentido, interessa analisar a atual relação entre mulheres, trabalho e direitos 

econômicos e sociais, em um contexto no qual o não-reconhecimento do trabalho feminino 

adquire contornos de submissão e precarização. O fato é que, a despeito do aumento da 

participação da mulher na economia, sua atuação ainda é marginalizada e pouco valorizada, 

mesmo sendo ela detentora de grande quantidade de encargos sociais e familiares. Isto revela 

a importância da discussão dos direitos econômicos e sociais das mulheres, diante dos 

desafios da contemporaneidade. 

 

 

AS RELAÇÕES DE GÊNERO E O PAPEL DA MULHER NO MUNDO DO 

TRABALHO 

 

As relações de gênero são na essência relações de poder. Devido à constituição de 

uma sociedade enraizada no patriarcalismo, foram engendradas profundas desigualdades entre 

homens e mulheres, com a sobreposição do masculino, historicamente constituída sob formas 

de opressão e de subordinação, ainda presentes nas diversas sociedades, de variadas maneiras. 

No campo da ciência, da religião, da política, da economia e do direito, as mulheres ainda 

hoje exercem papéis secundários, em estruturas hierarquizadas e muitas vezes excludentes. 

Para Herrera Flores (2005), essa relação resulta da construção de um sistema de valores 

universalizável e repleto de dogmas, defendido como único modo possível de condução 
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social. Tal ordem axiológica induziu à ideia de naturalidade das condições históricas, na 

medida em que tudo o que fosse contrário ou que excedesse a esses limites deveria ser 

considerado excêntrico ou irracional (HERRERA FLORES, 2005).  

 

Como consecuencia de esa “naturalización” de valores masculinos y 

femeninos, el patriarcalismo ha inducido una construcción social del derecho y la 

política instituyendo dos situaciones: una visible, la llamada esfera de los iguales 

ante la ley; y otra invisible, la de los y las diferentes (HERRERA FLORES, 2005, 

p.31). 

 

A partir da década de setenta do século passado, superada a luta sufragista, os 

movimentos feministas direcionaram sua agenda política para as lutas por direitos sociais, 

políticos e econômicos em busca da melhoria das condições de vida para as mulheres e, 

principalmente, na persecução da igualdade nas relações de gênero. Segundo Maruani e 

Hirata (2003), a preocupação com o lugar das mulheres no mundo do trabalho evoluiu 

profundamente desde 1960. As pesquisas pioneiras sobre a atividade feminina trouxeram para 

a ciência dos homens as questões e temáticas das mulheres (MARUANI e HIRATA, 2003). 

Nos anos setenta, o trabalho de Ester Boserup, Women's Role in Economic Development, 

analisou como as preocupações com a mulher começaram a aparecer no discurso do 

desenvolvimento. A autora identificou os projetos de desenvolvimento na Ásia, África e 

América Latina, conseguindo revelar a apropriação das técnicas e dos resultados da 

modernização tecnológica por parte dos homens, especialmente na área agrícola, enquanto que 

as mulheres foram excluídas, condicionadas às atividades da tecnologia tradicional, 

consequentemente, obtendo menores rendimentos financeiros. 

Na mesma época, outro marco importante foi a entrada de mulheres nas 

universidades da Europa e dos Estados Unidos, desencadeando múltiplas pesquisas sobre as 

diferenças entre trabalho doméstico e profissionalizante. No Brasil, o ingresso feminino nos 

centros universitários ocorreu, com maior intensidade, a partir dos anos oitenta do século XX, 

com maior ênfase para as pesquisas sobre questões relativas às condições socioeconômicas e 

políticas das mulheres. Atualmente, ante a intensificação da participação da mulher nas 

atividades econômicas, começou uma nova fase de questionamentos sobre a diferença dos 

sexos no mercado de trabalho. 

 

Como sublinha Anne-Marie Daune-Richard, apoiando-se em estudos de 

antropólogos, “o acesso às técnicas [...] constitui um dos elementos e uma disputa na 

dominação social”; mas é forçoso admitir que não é unicamente o acesso às técnicas 
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que estrutura a relação social entre os sexos, mas o reconhecimento do qual ele se 

beneficia num contexto “misto” (MARUANI e HIRATA, 2003, p.32). 

 

A separação entre o trabalho produtivo e o reprodutivo foi fator decisivo para a 

divisão sexual do trabalho. O primeiro, valorizado e reconhecido pela sociedade, compreende 

as atividades manuais e intelectuais que permitem a troca e a acumulação de bens (produção 

econômica). Geralmente, vem associado ao espaço público e ao trabalho dos homens. O 

segundo, geralmente conhecido como trabalho doméstico, envolve as atividades relacionadas 

à representação da força de trabalho e sua reprodução social. Este trabalho, apesar de 

indispensável, como não gera riquezas, é invisibilizado, não reconhecido e não remunerado.  

 

A valorização abusiva, mas significativa do trabalho produtivo no século 

XIX elegeu como “trabalhadoras” apenas as assalariadas e relegou à sombra a 

empregada doméstica, as comerciantes e as campesinas, e mais ainda as donas de 

casas; a sociedade industrial não poderia se desenvolver sem tais mulheres, que 

constituem maioria e são maiores de idade (PERROT, em MARUANI e HIRATA, 

2003, p.32). 

 

Assim, durante muito tempo, as categorias habituais de análise econômica e social 

omitiram ou negaram as atividades femininas. Para as mulheres, o acesso e a participação no 

trabalho produtivo de maneira equânime é uma conquista significativa para a construção de 

relações de igualdade de gênero, como ressalta Lage (2004) 

 

Romper com as estruturas consolidadas de pensamentos e práticas sociais 
presentes desde o espaço doméstico até os espaços públicos – estes últimos tidos 
como democráticos -, requer demorados processos de lutas e de formação de 
novos sujeitos – homens e mulheres - e novos valores sociais que levam tempo 
para transformar. Para além de ser cultural, este olhar segregador, presente nas 
práticas sociais dos espaços domésticos, ao serem transpostas para o espaço do 
mercado, levam consigo a precarização e falta de reconhecimento nas relações no 
trabalho, transportando assim a mesma desqualificação sobre o trabalho da mulher 
na divisão das tarefas, dando coerência à subordinação de seu trabalho, tanto no 
âmbito doméstico quanto do mercado (LAGE, 2004 p.02). 

 

Nesta perspectiva, Santos e Rodríguez (2002) dizem que um fator interessante da luta 

pelo reconhecimento do trabalho das mulheres tem sido o questionamento do próprio conceito 

de atividade econômica e da forma de aferir o que conta como produção. Algumas atividades, 

como o trabalho doméstico, por possuírem invisibilidade pública, não fazem parte dos cálculos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2942



econômicos, como o do Produto Interno Bruto. Os autores reforçam a importância de se incluir 

o trabalho não-remunerado na formulação de concepções políticas e econômicas que eliminem 

a discriminação contra as mulheres dos programas econômicos convencionais, pois as propostas 

de desenvolvimento alternativo têm demonstrado, convincentemente, que “o conceito e as 

medidas convencionais da produção são inadequados, uma vez que deixam de fora dos registros 

muitas das atividades desempenhadas pelas mulheres” (SANTOS e RODRÍGUEZ, 2002, p.49). 

De fato, o reconhecimento na esfera pública do trabalho realizado pelas mulheres na 

esfera privada é fundamental porque as riquezas são criadas tanto pelo trabalho produtivo 

quanto pelo reprodutivo, e para que aquele ocorra eficazmente depende, em muito, deste. 

Como ressalva Aldana Saraccini (2008), a reprodução social envolve ações orientadas para a 

transmissão do acesso e do controle dos recursos econômicos e dos conhecimentos entre as 

gerações. É justo, então, procurar tirar o trabalho reprodutivo da invisibilidade social a que 

está relegado, atribuindo-lhe o valor social e econômico que merece.  

Sendo conhecidos os vários processos de mudança no mundo do trabalho, pode-se 

constatar que a globalização teve consequências complexas e contraditórias afetando 

desigualmente o trabalho feminino e o masculino. Neste último caso, houve regressão ou 

estagnação, no entanto, a empregabilidade feminina cresceu tanto no trabalho formal como no 

informal.  Sobre este assunto, Antunes (2006) afirma que 

 

Vivencia-se um aumento significativo do trabalho feminino que atinge 

mais de 40% da força de trabalho em diversos países avançados, e que tem sido 

absorvido pelo capital, preferencialmente no universo do trabalho part-time, 

precarizado e desregulamentado. (...) Sabe-se que essa expansão do trabalho 

feminino tem, entretanto, significado inverso quando se trata da temática salarial e 

dos direitos, em que a desigualdade salarial, quando as mulheres são comparadas aos 

homens, contradita a sua crescente participação no mercado de trabalho. Seu 

percentual de remuneração é bem menor do que o auferido pelo trabalho masculino. 

O mesmo ocorre no que concerne aos direitos e condições de trabalho (ANTUNES, 

2005, p.29). 

  

Assim, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho se deve à 

necessidade de sobrevivência em um mundo marcado pelo crescente desemprego, pela 

deterioração da renda e por relações de trabalho mais precárias. O lugar oferecido à mulher no 

mercado de trabalho não está sujeito às mesmas condições do que é oferecido ao homem. Isto 

porque a discriminação de gênero está associada, entre outras causas, ao fato de que na nossa 

sociedade a reprodução e a criação dos filhos são tarefas de responsabilidade quase que 

exclusiva das mulheres, sendo o trabalho produtivo das mulheres não reconhecido.  
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Importa esclarecer que a questão da desigualdade do trabalho feminino no Brasil não 

pode ser dissociada do contexto geral do mercado de trabalho no mundo, inclusive no tocante 

à flexibilização das relações de trabalho e aos demais fatores que influem no mercado de 

trabalho e no emprego. No contexto atual, alinhado ao patriarcalismo e ao autoritarismo, 

traços da cultura machista, que também estão presentes no nosso modo de vida, são 

reproduzidos no mundo do trabalho. Este fato interfere diretamente na forma de produzir, na 

distribuição do poder e no domínio da tecnologia. Os homens ainda ocupam os espaços 

mais privilegiados. As mulheres precisam conciliar as atividades produtivas com as tarefas 

domésticas, e, apesar das responsabilidades que lhes são atribuídas, muitas não gozam de 

independência funcional ou econômica, dependendo de concessões masculinas para 

exercerem qualquer atividade. 

No livro “Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e a 

sociedade”, Helena Hirata constatou a extrema diversidade na gestão da força de trabalho, em 

função da divisão sexual. Essa obra resultou de uma pesquisa que durou vinte anos, realizada 

em três países - Japão, Brasil e França - e que, dadas as diferenças culturais, permitiu 

identificar o contexto mundial marcado pela desigualdade das condições de trabalho entre 

homens e mulheres. Segundo a autora, o trabalho manual, minucioso e repetitivo, considerado 

de fácil execução, é predominantemente atribuído às mulheres, enquanto o trabalho mais 

dotado de atributos e de conhecimentos técnicos é destinado aos homens. 

Diante da situação, é importante analisar os principais fenômenos constituintes da 

relação de gênero no mundo do trabalho, a partir das experiências das mulheres na 

contemporaneidade, para que se consiga pensar e avançar em estratégias que permitam a justa 

relação social no trabalho, assim como em outros setores da vida humana. Todavia, para obter 

equidade nessas estruturas, as mulheres necessitam empoderar-se e construir postura 

emancipadora de transformação dessa realidade. Sobre este assunto, Aldana Saraccini (2008) 

traz o conceito de empoderamento,68 ao afirmar que 

 

El empoderamiento de las mujeres, en la misma proporción  y 

condiciónes de los hombres, es uno derecho inalienable importante, cuyo alcance se 

constituye en una alternativa ética, dado que coadyuva a la equidad entre géneros y, 

por ende, a la justa distribuición de los alimentos materyales y espirituales 

(ALDANA SARACCINI, 2008, p.141). 

                                                 
68  Tradução para o substantivo (do inglês) empowerment. Refere-se a “dar poder”, ou exercício do poder.  
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De fato, mesmo com tanta discriminação, o trabalho - como a política, a economia e 

outros campos da sociedade – se reveste de enorme importância para a mulher, posto 

significar alternativa de participação efetiva no processo de transformação social.  Na medida 

em que ocorre esse empoderamento no processo produtivo, seja ele artístico, intelectual ou 

artesanal, desenvolvendo suas potencialidades e oportunizando outros modos de comunicação 

e socialização fora do contexto familiar, a mulher passa a contribuir como sujeito social para 

novas formas de sociabilidades. 

 

 

AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO 

 

O trabalho é uma das mais antigas atividades humanas, caracterizada por caráter 

ambíguo, positivo ou negativo, cujo significado valorativo tem sido modificado no decorrer 

dos séculos. Na antiguidade, era considerado algo ruim, pois representava a perda da 

liberdade. Mais tarde, com a idéia de sofrimento e punição, foi convertido ao termo do qual 

originou seu nome, tripalium, do latim tri (três) palus (paus), antigo instrumento de tortura 

romano. Já os gregos utilizavam duas palavras para designar trabalho: ponos (penalidade), e 

ergon (criação, obra de arte). O pensamento cristão também deu duplo significado ao 

trabalho, concebendo-o como martírio e salvação, sendo interpretado ao final da Idade Média 

como uma ação positiva. Na sequência, o Calvinismo transformou o trabalho em instrumento 

para a aquisição de riquezas. Foi, entretanto, no século XVIII, com as várias transformações 

na economia e nas técnicas de produção, que o trabalho e a produtividade passaram a ser 

sacralizados. Na Idade Moderna, com a diferenciação de trabalho produtivo e não-produtivo, 

tornou-se atividade compulsiva e incessante. (ANTUNES, 2005).  

Para Marx, “trabalhar era ao mesmo tempo necessidade eterna para manter o 

metabolismo social entre humanidade e natureza. Mas, sob o império (e o fetiche) da 

mercadoria, a atividade vital metamorfoseava-se em atividade imposta, extrínseca e exterior, 

forçada e compulsória” (ANTUNES, 2005, p.12). Nesta direção, o mundo do trabalho desde a 

antiguidade (escravidão), passando pelo feudalismo (servidão) até chegar ao capitalismo 

(trabalho assalariado), desempenhou papel protagonista na vida do ser humano.  

A Revolução Industrial no século XVIII provocou importantes modificações no 

mundo do trabalho com as inovações tecnológicas dos meios de produção, principalmente, a 

introdução das máquinas nas fábricas. O processo produtivo passou a ser centralizado nas 

mãos de uma pessoa, o patrão, com o objetivo de acumular capital. Esse fato demandou 
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grande concentração de trabalhadores nas fábricas, gerando consequências como o 

prolongamento da jornada de trabalho; a redução dos salários; e a desumanização do trabalho, 

ante as péssimas condições de higiene e segurança e a exploração do trabalho feminino e 

infantil.  

Alteraram-se profundamente as condições de vida do trabalhador braçal, provocando 

inicialmente intenso deslocamento da população do campo para as cidades. A concentração de 

pessoas trabalhando na indústria garantia maiores lucros. A migração suscitou o acúmulo de 

pessoas em torno das fábricas, criando verdadeiras cidades, sem infraestrutura para comportar 

tanta gente nos espaços pequenos e periféricos, e causando importante alteração na vida 

social, que (de preponderantemente agrícola) passou ser urbana, em processo espontâneo e 

desordenado. Segundo Palmeira Sobrinho (2008), no capitalismo 

 

Emerge assim o trabalho abstrato que transforma o trabalho no seu 

contrário. O ser fundante para a liberdade é substituído por uma modalidade de 

relações históricas em que o trabalho comparece como “fundante” para a 

subordinação do homem ao capital. Põe-se o trabalho de cabeça para baixo. Ao 

invés dele ser o meio de explicitação do desenvolvimento humano, ele passa a ter 

status de mercadoria (força de trabalho) (PALMEIRA SOBRINHO, 2008, p.37). 

 

Entre fins do século XX e o advento do século XXI, alinhando os avanços 

tecnológicos à nova economia global, é propagada a tendência da substituição dos 

trabalhadores e trabalhadoras pelas máquinas. Segundo Delgado (2006), “a globalização 

traduz-se não somente como fase do capitalismo, mas também como processo por afetar as 

realidades econômicas (e, ainda, sociais, políticas e culturais)” (DELGADO, 2006, p.12). 

Ressalta o autor que o globalismo está baseado em alguns pressupostos e requisitos que 

possibilitaram a sua estruturação e efetivação. Apresentam-se como pressupostos as seguintes 

modificações: a generalização do sistema capitalista; a nova revolução tecnológica; e a 

hegemonia financeiro-especulativa. Dessa forma, houve intensa integração das economias de 

diversos países no século XX aprofundando as relações no mercado internacional, condição 

que demandou o surgimento de tecnologias capazes de viabilizar a comunicação entre os 

mercados das diferentes localidades, de forma mais ágil, além do predomínio do capital 

financeiro-especulativo sobre os demais segmentos do próprio capitalismo, com a 

generalização do sistema de financiamento entre as economias nacionais (DELGADO, 2006). 

 Quanto aos requisitos, vistos como fatores político-culturais, para o 

aprofundamento do referido sistema, o autor aponta, entre outros: o pensamento econômico 

hegemônico; a supremacia política ultraliberal; a ausência de contraponto eficaz; e a 
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internalização dependente do capitalismo. Significa atestar que ocorrera forte generalização 

de um pensamento econômico específico, denominado neoliberalismo (ou ultraliberalismo), 

alicerçado em correntes políticas da mesma matriz teórica (liberalismo), que submetia as 

políticas públicas de Estado à dinâmica da economia privada. Sem que houvesse um 

pensamento teórico capaz de estabelecer contraponto eficiente ao capitalismo, os países que 

passaram a fazer parte do sistema global internalizaram esses ditames econômicos, 

geralmente por meio do receituário ultraliberal (DELGADO, 2006). 

Nesse sentido, a globalização dos mercados e das finanças causou profundas 

modificações no mundo do trabalho. Ocorreu precarização das relações trabalhistas e 

desemprego estrutural, em escala mundial, impactando tanto em sua estrutura produtiva, 

como na organização sindical e nas questões políticas. Muitos pesquisadores, baseados em 

estudos e indícios empíricos, defendem que o trabalho teria perdido a centralidade e o seu 

valor para a humanidade, decretando o fim da sociedade do trabalho por meio do capital. Para 

Ricardo Antunes, esta concepção é refutável, vez que o trabalho teria adquirido nova 

morfologia diante das questões da contemporaneidade. 

 

A classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e complexificou-

se ainda mais. Tornou-se mais qualificada em vários setores como na siderurgia, em 

que houve uma relativa “intelectualização” do trabalho, mas desqualificou-se e 

precarizou-se em diversos ramos, como na indústria automobilística [...] Criou-se de 

um lado, em escala minoritária, o trabalhador “polivalente multifuncional” da era 

informacional [...] E, de outro lado, há uma massa de trabalhadores precarizados, 

sem qualificação, que hoje está presenciando as formas de part-time, emprego 

temporário, parcial, precarizado, ou mesmo o desemprego estrutural (ANTUNES, 

2005, p.31-32). 

 

O fato é que a efetivação e o predomínio da nova ordem mundial capitalista 

demandou a criação de vários organismos internacionais para influenciarem os sistemas 

econômicos e políticos dos Estados nacionais, bem assim para propalarem os receituários de 

políticas públicas que deveriam ser cumpridos pelos países dependentes69. No Brasil, por 

exemplo, todas essas mudanças começaram a ser aplicadas durante o governo de Fernando 

Collor de Melo (1990-1991), obtendo confirmação ao longo da década, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), época áurea das políticas neoliberais. 

 

                                                 
69  Principais órgãos: Banco Mundial (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Já entre os eventos, destaca-
se o Consenso de Washington, considerado o receituário das políticas neoliberais para a América Latina. 
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Em suma, a globalização económica é sustentada pelo consenso 

econômico neoliberal cujas três principais inovações institucionais são: restrições 

drásticas à regulação estatal da economia, novos direitos de propriedade 

internacional para investidores estrangeiros, inventores e criadores de inovações 

susceptíveis de serem objecto de propriedade intelectual (Robinson, 1995: 373); 

subordinação dos Estados nacionais às agências multilaterais (SANTOS, 2001, 

p.37). 

 

Este modelo, protagonizado pelas grandes potências capitalistas, foi posto em prática 

defendendo-se a ideia de ser a única alternativa viável para o crescimento econômico e o 

desenvolvimento de todos os países. No entanto, as crises econômicas do sistema 

reverberaram em intensas crises sociais, na maior parte dos países, havendo quem 

expressasse, às vezes com violência, os descontentamentos e as disfuncionalidades das 

políticas aplicadas, que não correspondiam aos interesses da maioria da população mundial. 

Pelo contrário, aumentaram a exclusão e as disparidades entre as nações ricas e pobres. 

A lógica capitalista insiste em reduzir o mundo do trabalho ao mercado de trabalho, 

condicionando-o a relações assimétricas de dominação do detentor do capital com o 

trabalhador. Isto possibilita a permanência da acumulação de riquezas por parte do capitalista 

e a fragmentação da força de trabalho. Um dos artifícios para a manutenção desse controle é a 

terceirização.  

 

Graças à terceirização, a informalidade se torna uma forma adequada ao 

capital, porque participa da produção sem implicar custos de trabalho formal, e 

porque, aparentemente, não se configura como uma relação entre opositores. Em vez 

da compra direta da força de trabalho, compra-se trabalho, serviço, mercadoria. A 

informalidade que está sendo difundida se pauta principalmente no discurso da 

autonomia, da independência, da transformação do trabalhador em empresário 

(TAVARES, 2004, p.43, em PALMEIRA SOBRINHO, 2008, p.91). 

 

O emprego formal, entretanto, além de não se expandir proporcionalmente às 

necessidades sociais, exige cada vez mais qualificação, conquanto continue repetitivo. O 

trabalhador precisa estar capacitado para desenvolver habilidades polivalentes, entender as 

instruções operacionais e sujeitar-se à rigidez das normas do estabelecimento de trabalho. 

Como se pode ver, estas exigências eliminam, de imediato, significativa parcela de 

trabalhadores e trabalhadoras, desqualificados para o trabalho, nos moldes do capitalismo 

atual. Assim, o atual sistema político-econômico tem demonstrado sua incapacidade de dar 
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respostas às demandas sociais da população mundial e o resultado tem sido a desvalorização e 

a precarização da mão-de-obra, que conduzem à informalidade e ao desemprego. 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO FEMININO E O DIREITO DO TRABALHO 

 

 

A Revolução Industrial inglesa do século XVIII, ao introduzir as máquinas, a 

produção em série e, com elas, o emprego em grande escala do trabalhador não qualificado, 

abriu as portas da indústria para a mão-de-obra feminina e a infantil. Com o objetivo de 

acúmulo de riquezas, o novo sistema de produção buscava o barateamento da mão-de-obra. 

Desvalorizada, desqualificada, considerada de qualidade inferior, a força de trabalho de 

mulheres e menores era explorada, em massa, a preços muito inferiores àqueles pagos aos 

trabalhadores homens. 

Na época, não existia nenhuma legislação que limitasse a exploração do trabalhador, 

lhe garantisse um salário condizente com suas necessidades de sobrevivência, condições 

mínimas aceitáveis de trabalho ou lhe protegesse a saúde e a integridade física. A perspectiva 

liberal, dominante na Europa, não aceitava a intervenção do Estado nas relações econômicas, 

consideradas como relações privadas. Entre as reivindicações trabalhistas do século XIX se 

destacavam, além da redução da jornada de trabalho, a exigência de igualdade de salário para 

igual trabalho e regulamentação do trabalho da mulher e do menor. O grau de insatisfação 

com as condições de trabalho e vida fizeram surgir a consciência entre os trabalhadores e a 

necessidade de formar organizações para dirigirem a luta operária. A partir disso, os 

trabalhadores se organizaram em associações e sindicatos a fim de reivindicarem seus 

direitos. 

No entanto, enquanto os trabalhadores homens conseguiram alguns de seus direitos 

em meados do século, somente no final desse período histórico foram criadas as primeiras 

medidas protetoras do trabalho da mulher. O primeiro país a considerar essa proteção foi a 

Alemanha, onde se consolidava um movimento operário influenciado pelos socialistas. 

Foi somente a partir da Primeira Guerra Mundial, que a proteção do trabalho da 

mulher passou a ser preocupação dos governantes, em esfera internacional. Esta preocupação 
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se evidencia no Tratado de Versalhes, assinado em 1919, pelos países que participaram do 

conflito mundial, que estabeleceu como recomendação o pagamento de salário igual para 

trabalho igual, sem distinção de sexo. Nesse mesmo ano, os países envolvidos na guerra 

decidiram se reunir para tratar questões referentes ao trabalho, fundando a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

Sendo orientada por seus objetivos que visavam a proteção do trabalho humano 

digno, a OIT procurou garantir à mulher igualdade de direitos e de tratamento em relação aos 

homens. Por isso, no ano de 1919 em sua sessão inicial, a Organização adotou as primeiras 

medidas protecionistas em relação à mulher. Por meio das Convenções de nº 3, que tinha 

como objeto a proteção à maternidade, e de nº 4, que tratava o trabalho noturno. É curioso 

notar que desde a sua criação, a Organização Internacional do Trabalho procurou proteger de 

modo especial o trabalho da mulher em razão de sua suposta fragilidade física e do seu papel 

de mãe, ou seja, daqueles aspectos que a diferenciavam dos homens. 

Contudo, em relação à igualdade de direitos e à adoção de medidas destinadas a 

combater a discriminação sofrida pela mulher, que tinha nos baixos salários sua demonstração 

mais gritante, a atuação da OIT não se deu de imediato. Apenas em 1951 foram adotadas a 

Convenção de nº100 e a Recomendação de nº 90, que estabeleciam claramente a “igualdade 

de remuneração para a mão-de-obra masculina e mão-de-obra feminina por um trabalho de 

igual valor”. Em 1958, a Convenção nº11 vedava a discriminação da mulher tanto na 

formação profissional quanto na obtenção de emprego. 

No Brasil, a preocupação do governo com a proteção da mulher contra a exploração 

de sua força de trabalho aparece apenas na década de 1920, sob a pressão crescente do 

movimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Desde 1917, uma onda de greves explosivas 

mostrava a insatisfação da massa operária, revoltada com as precárias condições de trabalho a 

que estava submetida. Como no início do capitalismo, o crescimento da indústria brasileira 

ocorreu por conta da exploração intensiva da força de trabalho, em especial, trabalho feminino 

e infantil. 

Foi sob o Governo de Getúlio Vargas, no curso dos anos trinta, que uma legislação 

trabalhista passou a se preocupar com o trabalho feminino de forma substancial. A partir de 

então, os trabalhadores tiveram um amparo legal e puderam ver algumas de suas 

reivindicações atendidas, pois os primeiros textos legislativos não tiveram qualquer 

repercussão prática. Assim, o Decreto nº 21.417 – a, de 17 de maio de 1932, pode ser 

considerado o marco inicial da legislação protetora do trabalho da mulher, no Brasil. 

O trabalho da mulher foi regulamentado com a promulgação da Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), em 1º de maio de 1943. Além de lhe garantir os direitos gerais 
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estabelecidos para todos os trabalhadores, a CLT assegurava proteção especial em função da 

peculiaridade de suas “condições físicas, psíquicas e morais”, ou seja, da sua declarada 

fragilidade física e do seu papel na reprodução humana. Como ressalva Pena (1981), “a 

peculiaridade das condições da mulher referiam-se simplesmente a como garantir que ela, 

apesar de uma trabalhadora assalariada, continuasse a desempenhar adequadamente suas 

tarefas reprodutivas domésticas e não pagas; em outras palavras, como inscrever na lei suas 

peculiares condições de exploração” (PENA, 1981, p.167) 

A Carta Constitucional de 18 de setembro de 1946, considerada de base mais 

democrática voltando-se mais para os direitos sociais, incorporou e ampliou os direitos 

trabalhistas previstos na Constituição de 1934. No que diz respeito aos direitos específicos da 

mulher, a Constituição de 1946 reiterou o direito à igualdade salarial para o mesmo trabalho, 

que havia sido abolido pela Carta do Estado Novo (de 1937), reafirmando todos os preceitos 

constantes do texto de 1934. 

As profundas transformações econômicas, sociais e políticas por que passou o Brasil 

a partir do intenso processo de industrialização dos anos cinquenta do século XX trouxeram 

poucas alterações contundentes a situação e a posição da mulher trabalhadora na sociedade. 

No entanto, o surgimento e crescimento do movimento feminista em todo o país a partir de 

meados dos anos setenta, bem como a organização e mobilização crescentes da mulher 

trabalhadora contribuíram para iniciar a mudança, ainda em curso, na mentalidade de homens 

e mulheres a respeito da posição tradicionalmente consagrada à mulher na sociedade. Aliados 

àquelas transformações, a emergência e o desenvolvimento dos novos movimentos 

contribuíram também para que se avançasse na conquista de direitos iguais para ambos os 

sexos, bem como permitiram a abertura de novos espaços para a atuação das mulheres, em 

todos os campos da atividade e, principalmente, na atividade profissional e produtiva. 

 

Na esfera normativa, alguns avanços legislativos ocorreram após a CF/88, 

cujo art. 5.º, I, assegura a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, 

enquanto o art. 7.º, XXX, proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Essa “igualdade 

legislada” é, sem dúvidas, um primeiro passo indispensável à igualdade de 

resultados, mas deve-se acautelar para que não se transformem em letra morta. Para 

isso, é necessário que o legislador se ocupe também das condições materiais, 

econômicas, sociais e institucionais, capazes de assegurar a efetividade desse direito 

(MONTEIRO DE BARROS, 2006 p.22) 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2951



E como afirma Monteiro de Barros (2006), devido aos mandamentos da Constituição 

Federal de 1988, foi elaborada a Lei 7.855/89, revogando vários artigos da CLT que proibiam 

o trabalho noturno das mulheres na indústria, o trabalho nos subterrâneos, nas minerações em 

subsolo, nas pedreiras e obras de construção pública ou particular e nas atividades perigosas e 

insalubres (MONTEIRO DE BARROS, 2006). 

Com o objetivo de combater a discriminação e fomentar a igualdade de salário e de 

oportunidades, inseriu-se na CLT art. 373-A, proibindo: publicar ou fazer publicar anúncio de 

emprego no qual se faça referência a sexo, salvo se a natureza da atividade o exigir; recusar 

emprego ou promoção motivar a dispensa por motivo de sexo; considerar o sexo como 

variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de 

ascensão profissional; exigir atestado ou exame de qualquer natureza, para comprovação da 

esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego; impedir o acesso ou adotar 

critérios subjetivos de inscrição ou aprovação em concursos; proceder o empregador ou 

preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 

A par de outros instrumentos que têm contribuído para efetivação dos direitos da 

mulher, com destaque para o direito ao trabalho digno, o Brasil tem ratificado Tratados 

Internacionais que corroboram a temática dos Direitos Humanos. Um destes é a Convenção 

Interamericana de Belém do Pará/MRE, na qual se considera o assédio sexual como violência 

contra a mulher, nos termos da alínea “b” do art. 2.º. Existe também o Pacto Internacional 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que em seu art. 7.º declara o gozo de 

condições de trabalho justas e favoráveis para toda pessoa, sem qualquer distinção entre 

homens e mulheres. 

 

A necessidade de participação equitativa das mulheres nos diversos 

postos de trabalho, nas esferas de poder, nos centro decisórios, é uma imposição do 

direito à plena cidadania, que não se adquire com mera igualdade na lei, clamando 

por condições, por possibilidades materiais que permitam às mulheres alcançar a 

igualdade de resultados. Do contrário, “o princípio da igualdade encerrará uma 

evidente hipocrisia, ao esconder fatores de várias ordens, dos sociais aos culturais, 

que favorecem os homens, colocando-os em situações privilegiadas” (MONTEIRO 

DE BARROS, 2006, p.27) 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A sociedade constitui-se historicamente através das relações de poder que foram 

impostas e, consequentemente, naturalizadas pelos grupos sociais criando uma cultura 

predominante baseada no patriarcalismo que renegou às mulheres a condição de igualdade 

perante os homens. 

Compreender o trabalho como um fator importante na organização da sociedade, 

significa perceber como ele é influenciado e influencia as mudanças sociais, pois a 

organização laboral advém dos valores culturais de um dado contexto.  Neste sentido, a forma 

como uma sociedade decide quem vai organizar o trabalho, quem o realizará e como este será 

executado é determinante no papel social dos seres humanos. 

Com a intensificação das transformações decorrentes do capitalismo, e mais 

recentemente da globalização da economia, o mundo do trabalho foi afetado de forma 

estrutural. No Brasil, como em todo o mundo houve alterações nas formas de trabalho e da 

mão-de-obra, que em sua grande parte é atualmente feminina.  Nesta perspectiva, estas 

mudanças tem requerido da legislação trabalhista uma maior atuação na persecução dos 

direitos econômicas e sociais dos trabalhadores e trabalhadoras. 

 De fato, a legislação brasileira protetora do trabalho da mulher representou um 

avanço do ponto de vista da conquista de direitos sociais de melhorias das condições de vida e 

trabalho. No entanto, desde sua promulgação, em 1943, esta legislação tem sido desrespeitada 

e escamoteada. As mulheres, nos mais diversos contextos, continuam sendo discriminadas no 

trabalho, recebendo salários inferiores aos dos homens na mesma função e sendo demitidas 

quando casam ou engravidam.  

Por isso os direitos que são criados necessitam de sua efetivação através de políticas 

públicas e da atividade jurídica como estratégia de promoção da igualdade entre mulheres e 

homens seja no campo econômico social ou político. Esta atuação pública deve se primar pela 

equiparação de oportunidades e tratamento a fim de empoderar as pessoas para uma mudança 

social rompendo com as desigualdades. 
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RESUMO 
Resumo: O Direito do Trabalho surgiu como um instrumento de busca da igualdade 
substancial entre as pessoas, uma vez que a igualdade meramente formal em face da lei 
mostrou-se importante conquista da modernidade, mas insuficiente para assegurar o equilíbrio 
social. Tendo como base primária os princípios da Proteção e da Norma mais Favorável, a 
doutrina vem reinteradamente afirmando ser possível uma inversão hierárquica de toda 
pirâmide normativa jurídica para aplicar-se ao trabalhador aquela regra que lhe seja mais 
benéfica, mesmo que este dispositivo disponha contra o previsto em leis que lhe sejam 
superiores hierarquicamente. É neste sentido que se pauta nosso trabalho. Visamos aqui 
melhor analisar essa afirmação que claramente fere todo o Estado de Direito, que tanto lutou-
se para alcançar. Fazemos então uma análise profunda da estrutura das normas trabalhistas de 
direito material individual, desde sua origem histórica até aos comandos cogentes e 
dispositivos que lhe possam existir, mesmo que tacitamente. Nosso objetivo é demonstrar que 
as normas trabalhistas não ferem a hierarquia normativa tão defendida por Kelsen. Muito por 
contrário, é justamente com base na lei Magma e nos seus fundamentos de ramo autônomo do 
direito que iremos encontrar a explicação que até então fora abnegada pela doutrina. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DO TRABALHO; PRINCÍPIOS; 
PONDERAÇÃO. 
 
RESUMEN 
Resumen: La Ley del Trabajo se ha convertido en un instrumento para la consecución de la 
igualdad sustantiva entre las personas, como puramente igualdad formal ante la ley fue un 
logro importante de la modernidad, pero insuficiente para garantizar la estabilidad social. Con 
base en los principios de protección primaria y la doctrina estándar más favorable ha sido 
reiterado por que dicen ser una posible reversión pirámide jerárquica de todas las normas 
legales para aplicar esa regla para el empleado que será más beneficioso, aunque este 
dispositivo disponible contra previstas en las leyes que están jerárquicamente superior. En 
este sentido, basado en nuestro trabajo. Aquí nos proponemos analizar mejor esta afirmación 
que claramente perjudica a todo el estado de derecho, que lucharon tan arduamente para 
conseguir. A continuación, realice un análisis profundo de la estructura de la legislación 
laboral normas de material individual, desde sus orígenes históricos a la contundente 
comandos y dispositivos que puedan existir, incluso tácitamente. Nuestro objetivo es 
demostrar que las normas laborales no hacen daño a la jerarquía jurídica propuesta por 
Kelsen. Muy por el contrario, se basa precisamente en la ley y Magma en los motivos de su 
rama autónoma del Derecho que se encuentra la explicación que hasta ahora desinteresado por 
la doctrina. 
PALABRAS-CLAVE: PALABRAS CLAVES: DERECHO DEL TRABAJO; PRINCIPIOS; 
PONDERACIÓN. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Direito do Trabalho sempre foi uma área que nos fascinou e instigou. Já durante a 

graduação, enquanto colegas se revoltavam e se indignavam com os princípios tão peculiares 

deste ramo especializado – por vezes utilizando expressões como “Direito do Trabalho não é 

Direito” – nós nos admirávamos com a função social tão efetiva e com a proteção e atuação 

direta do Estado num direito que é privado. Em resumo, nós nos instigamos, surpreendemos e, 

por fim, nos apaixonamos. 

Não é de se admirar, logo, que tentássemos encontrar aplicabilidade ao direito 

laboral das matérias que nos foram ministradas, em especial ao que tange aos Direitos 

Fundamentais. Inclusive, o próprio tema “Direitos Fundamentais” é muito explorado no 

direito do trabalho sob a perspectiva da sua aplicabilidade nas relações entre particulares1[1]. 

A matéria “Ponderação de Normas” sofreu o mesmo processo ao qual nos sujeitamos 

nos tempos de graduação com o Direito do Trabalho. Ela nos instigou, surpreendeu e por fim 

nos conquistou. Logo quisemos aplicá-la ao universo Laboral e encontramos algumas 

peculiaridades – como não é de se estranhar neste ramo tão especializado. 

Em primeiro lugar percebemos que a ponderação se comporta de maneira diferente 

no meio trabalhista quando da resolução de antinomias normativas. Conflitos de intersecção, 

consulção, sobreposição e mesmo antinomias normativas de segundo grau seriam 

influenciados pelos princípios trabalhistas, em especial pelo princípio da “Norma Mais 

Favorável”1[2]. 

Não se pretende enveredar no uso desmensurado de categorias. Acredita-se que 

usando-se da melhor doutrina seja possível classificar de forma satisfatória os conceitos que 

adiante serão abordados para, à posteriori, focar-se com mais ênfase no âmago deste trabalho. 

Ademais, classificar de forma tão desmedida os mesmos objetos “compromete a clareza e a 

previsibilidade do Direito, elementos indispensáveis ao princípio do Estado Democrático de 

Direito”1[3]. 

  

2. PRINCÍPIOS TRABALHISTAS 

Como ramo jurídico autônomo, o Direito do Trabalho possui princípios próprios que 

orientam seus operadores, desde a formulação de suas normas até sua aplicabilidade. Tendo o 

Direito Laboral nascido em defesa do trabalhador, um de seus principais preceitos é o 

Princípio da Proteção, que sempre buscou enquadrar o obreiro no sistema de produção 

capitalista, protegendo-o de sua condição de hipossuficiência econômica, social e polícia 

frente o poder do empregador. 
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Para alcançar os fins aqui almejados devemos primeiro estudar e entender algumas 

peculiaridades do Direito Laboral, começando por alguns de seus princípios. 

  

2.1. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

Este princípio informa que o Direito do Trabalho tem sua estrutura – com suas 

regras, institutos, princípios e presunções próprias – voltada para a proteção da parte 

hipossuficiente na relação empregatícia – o obreiro –, visando retificar (ou atenuar), no plano 

jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho1[4]. 

Nesse ramo jurídico observa-se que é ampla as regras protetivas, tutelares da vontade 

e interesses dos obreiros. Seus princípios visam a proteção do trabalhador. Suas presunções 

são elaboradas em vista do alcance da mesma vantagem jurídica retificadora da diferenciação 

social prática. Segundo o professor Maurício Godinho Delgado “pode-se afirmar que sem a 

ideia protetivo-retificadora, o Direito Individual do Trabalho não se justificaria histórico e 

cientificamente”1[5]. 

Este princípio é tido pela melhor doutrina como o cardeal do Direito do Trabalho, 

influindo em toda a estrutura e características deste ramo especializado do direito. O jurista 

uruguaio Américo Plá Rodriguez considera que o princípio protetivo manifesta-se em três 

dimensões: o princípio in dubio pro operario, o princípio da norma mais favorável e o 

princípio da condição mais benéfica1[6]. O jurista argentino Alfredo J. Ruprecht também 

aponta esse desdobramento do princípio tutelar em três regras distintas: in dubio pro operario, 

norma mais favorável e condições mais vantajosas1[7]. Seguimos, entretanto, o entendimento 

de Mauricio Godinho Delgado no sentido que o princípio da proteção abrange todos os 

princípios especiais do Direito do Trabalho. Desse modo, “o princípio tutelar não apenas se 

desdobraria em três outros, mas seria inspirador amplo de todo o complexo de regras, 

princípios e institutos que compõe esse ramo jurídico especializado”1[8]. 

Este o principal ponto em que se difere o Direito Civil do Direito do Trabalho. 

Naquele, as partes gozam um grau de igualdade e, assim, negociam livremente suas vontades 

dentro de cláusulas contratuais equilibradas. Neste, havendo desigualdade, todo acordo livre 

tende ao favorecimento do detentor dos meios de produção, restanto ao que possui apenas a 

mão-de-obra como bem a ser negociado submeter-se às condições impostas. Assim, visando 

fazer com que estas condições respeitem o mínimo da dignidade humana, o Direito do 

Trabalho protege o obreiro para que o pacto contratual volte a ter equilíbrio entre as partes. 

Podemos dizer que o Princípio Protetor está na essência do Direito do Trabalho, 

sendo que o conceito protetivo encontra-se contido em todos os demais princípios 

trabalhistas, dentro de cada norma positiva, determinando a existência de presunções em favor 
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do trabalhador, orientando sentenças, etc. O Direito do trabalho é impregnado de regras 

protetivas que tutelam a vontade do trabalhador, que de outra forma não seria capaz de se 

expressar livremente. 

  

2.2. PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL 

O princípio da norma mais favorável se origina da grande quantidade de dispositivos 

trabalhistas. Além das normas comuns de todo o Direito, este ramo jurídico conta com outras 

peculiares apenas ao seu universo. Além da Constituição, das leis, dos atos normativos do 

Poder Executivo, das sentenças e dos contratos individuais, são também normas 

justrabalhistas o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, a sentença 

normativa e o regulamento interno da empresa. 

O princípio em questão determina que o operador do Direito do Trabalho deve optar 

pela norma mais favorável em três dimensões distintas: no momento da elaboração da regra 

(orientador da ação legislativa), no contexto de antinomias entre regras (orientador da 

hierarquização de normas trabalhistas) e, por fim, na interpretação das normas jurídicas 

(orientador do processo de revelação do sentido da regra trabalhista1[9]. 

Pode-se entender que o princípio atua em tríplice dimensão no Direito do Trabalho: 

Informadora, Interpretativa/Normativa e Hierarquizante1[10]. 

Na fase de elaboração das leis o princípio da norma mais favorável age como critério 

de política legislativa, influenciando o processo de construção. Tal função não possui caráter 

normativo, mas somente informativo do princípio, agindo como fonte material do direito 

laboral. Essa é uma influência comum nos contextos políticos democráticos e coloca em 

questionamento diplomas normativos que por ventura agridam a direção civilizatória 

essencial, inerente ao Direito do Trabalho. 

Na fase jurídica o princípio atua tanto como critério de hierarquia de normas 

jurídicas como na interpretação de tais dispositivos. 

Como critério hierarquizante, numa situação de antinomia jurídica, permite que a 

regra mais favorável ao trabalhador prevaleça frente às demais. 

Como princípio interpretativo permite, face a possibilidade de duas ou mais 

interpretações de uma regra jurídica, a escolha da interpretação mais favorável ao obreiro. Ou 

seja, “informa esse princípio que, no processo de aplicação e interpretação do Direito, o 

operador jurídico, situado perante um quadro de conflito de regras ou de interpretações 

consistentes a seu respeito, deverá escolher aquela mais favorável ao trabalhador, a que 

melhor realize o sentido teleológico essencial do Direito do Trabalho”1[11]. 
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No tocante ao processo de hierarquização de normas, ainda segundo palavras do 

professor Maurício Godinho Delgado, “não poderá o operador jurídico permitir que o uso do 

princípio da norma mais favorável comprometa o caráter sistemático da ordem jurídica, 

elidindo-se o patamar de cientificidade a que se deve submeter todo processo de interpretação 

e aplicação do Direito. Assim, o encontro da regra mais favorável não se pode fazer mediante 

uma separação tópica e casuística de regras, acumulando-se preceitos favoráveis ao 

empregado e praticamente criando-se ordens jurídicas próprias e provisórias em face de cada 

caso concreto – como resulta do enfoque proposto pela teoria da acumulação”1[12]. 

Nesse sentido a teoria do conglobamento dita que a busca pela norma mais favorável 

deva ser realizada enfocando o conjunto global de regras do sistema, discriminando-as, no 

máximo, em função de sua matéria, não perdendo assim o caráter sistemático da ciência do 

Direito e seus sentidos lógico e teleológico básicos. 

Quando ao processo de interpretação de normas, não poderá o operador jurídico 

suplantar os critérios científicos impostos pela Hermenêutica Jurídica à dinâmica de revelação 

do sentido das normas examinadas, em favor de uma simplista opção mais benéfica para o 

obreiro (escolher, por exemplo, uma alternativa inconsistente de interpretação, porém mais 

favorável). Também no Direito do Trabalho o processo interpretativo deve concretizar-se de 

modo objetivo, criterioso, guiado por parâmetros técnico-científicos rigorosos. Assim, apenas 

se, após respeitados os rigores da Hermenêutica Jurídica, chegar-se ao contraponto de dois ou 

mais resultados interpretativos consistentes, é que procederá o intérprete à escolha final 

orientada pelo princípio da norma mais favorável. É óbvio que não se pode valer do princípio 

especial justrabalhista para comprometer o caráter lógico-sistemático da ordem jurídica, 

elidindo-se o patamar de cientificidade a que se deve submeter todo processo de interpretação 

de qualquer norma jurídica. 

  

3. ESTUDO SOBRE PONDERAÇÃO DE NORMAS NA JUSTIÇA LABORAL 

  

3.1. A PIRÂMIDE NORMATIVA DE KELSEN E A HIERARQUIA NAS LEIS 

TRABALHISTAS 

No direito, o tema da hierarquia das normas jurídicas consiste em se apreender a 

precisa ordem e gradação entre as normas jurídicas. Para tanto, busca-se captar o exato 

critério de estabelecimento e observância dessa gradação e ordem, no suposto assentado de 

que a “… estrutura da ordem jurídica é uma construção escalonada de normas supra e infra-
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ordenadas umas às outras, em que uma norma do escalão superior determina a criação da 

norma do escalão inferior…”1[13]. 

Hierarquia, para o Direito, é a circunstância de uma norma encontrar sua nascente, 

sua fonte geradora, seu ser, seu engate lógico, seu fundamento de validade numa norma 

superior. A lei é hierarquicamente inferior à Constituição, porque encontra nesta o seu 

fundamento de validade1[14]. No sistema jurídico há um escalonamento normativo, em que 

uma norma constitui o fundamento de validade de outra. Cada comando normativo encontra 

respaldo naquele que lhe é superior. Se faltar essa verticalidade fundamentadora, poderia-se 

insurgir-se contra a ordem expedida1[15]. 

No direito comum pode-se verificar então a presença desta Verticalidade 

Fundamentadora entre os diplomas normativos, encontrando o inferior respaldo naquele que 

lhe é superior. Neste critério a hierarquia das fontes normativas do Direito Comum verifica-se 

rígida e inflexível. 

  

3.1.1. Hierarquia Normativa: Especificidade justrabalhista 

Não é esse o critério hierárquico preponderante no Direito do Trabalho. Isso 

demonstra novamente a notável especificidade perante o Direito Comum. 

No Direito do Trabalho prevalecerá a aplicação da norma que trouxer mais 

benefícios ao trabalhador, independente de sua posição dentro da pirâmide normativa. Desta 

forma, caso um contrato de trabalho seja mais favorável poderá ser aplicado até mesmo em 

detrimento da Constituição. 

A pirâmide normativa do direito comum não se aplica no ambiente juslaboral. O 

Princípio da norma mais favorável não se compatibiliza com a inflexibilidade piramidal típica 

do Direito Comum. Quebra-se, com isso, a organização tradicional da pirâmide normativa. O 

sistema hierárquico no Direito do Trabalho obedecerá ao Princípio da Norma mais Favorável, 

alçando ao topo da pirâmide a norma que melhor proteger o obreiro. Assim, ao caso concreto 

não se aplicará a norma correspondente dentro de uma ordem hierárquica predeterminada, 

mas se aplicará, em cada caso, a norma mais favorável ao trabalhador1[16]. A proteção do 

trabalhador exige uma perspectiva especial na análise da hierarquia normativa, sob pena de 

comprometimento dos fins do Direito do Trabalho. 

Desta forma, dado seu caráter essencialmente teleológico (finalístico), o Direito do 

Trabalho adequou o critério rígido e formalista de hierarquia jurídica adotada pelo Direito 

Comum para poder cumprir seu fim primordial (a proteção do trabalhador). A adoção do 

enfoque nas normas jurídicas, em lugar de enfoque em diplomas normativos, é uma 

manifestação desse afastamento e o mecanismo básico que permite respeitar-se tanto a 
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composição normativa específica do Direito do Trabalho como o imperativo teleológico que 

rege sua estrutura e dinâmica. 

O critério normativo hierárquico vigorante no Direito do Trabalho opera da seguinte 

maneira: a pirâmide normativa constrói-se de modo plástico e variável, elegendo para seu 

vértice dominante a norma que mais se aproxime do caráter teleológico do ramo 

justrabalhista. À medida que a matriz teleológica do Direito do Trabalho aponta na direção de 

conferir solução às relações empregatícias segundo um sentido social de restaurar, 

hipoteticamente, no plano jurídico, um equilíbrio não verificável no plano da relação 

económico-social de emprego – objetivando, assim, a melhoria das condições 

socioprofissionais do trabalhador – prevalecerá, tendencialmente, na pirâmide hierárquica, 

aquela norma que melhor expresse e responda a esse objetivo teleológico central 

justrabalhista. Em tal quadro, a hierarquia de normas jurídicas não será estática e imutável, 

mas dinâmica e variável, segundo o princípio orientador de sua configuração e 

ordenamento1[17]. 

Pode-se dizer, então, que as regras trabalhistas presentes estabelecem um mínimo 

existencial que não pode ser reduzido, garantindo às partes o poder tão somente de realizarem 

modificações no sentido de beneficiar o trabalhador. Dessa forma, sindicatos,  empresas ou 

tribunais trabalhistas podem criar novas normas e elevá-las ao cume da pirâmide normativa.  

Não há, assim, contradição inconciliável entre as regras heterônomas estatais e regras 

autónomas privadas coletivas, mas uma espécie de harmoniosa concorrência: a norma que 

disciplinar uma dada relação de modo mais benéfico ao trabalhador prevalecerá sobre as 

demais, sem derrogação permanente, mas mero preterimento, na situação concreta enfocada. 

 Esta inversão na gradação de normas não implicaria nenhum absurdo ou tampouco 

poderia ser considerado inconstitucional, conforme ensina o professor Lima Filho. Mesmo 

havendo inversão da hierarquia tradicional mantem-se a coerência do Direito do Trabalho 

com a Lei Maior e com a ordem jurídica do Estado de Direito. O Princípio da Norma mais 

favorável é o meio eficaz para elevar a condição social do trabalhador sendo que sua 

aplicação não ultraja a ordem jurídica estatal, sendo apropriada dentro do contexto 

justrabalhista1[18]. 

Há, entretanto, limites à incidência desse critério hierárquico especial ao Direito do 

Trabalho – fronteira a partir da qual mesmo no ramo justrabalhista se respeita o critério rígido 

e inflexível do Direito Comum. Tais limites encontram-se nas normas proibitivas oriundas do 

Estado. De fato, o critério justrabalhista especial não prevalecerá ante normas heterônomas 

estatais proibitivas, que sempre preservarão sua preponderância, dado revestirem-se do 
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imperium específico à entidade estatal. Tais normas encouraçam-se em sua incidência de um 

inarredável matiz soberano1[19]. 

  

3.2. HIERARQUIA NORMATIVA E A RELAÇÃO DE 

INCOMPATIBILIDADE 

Vimos até então que o Direito do Trabalho quebra o critério de hierarquia normativa 

para alcançar seu fim social, a proteção do trabalhador. Entretanto nos defrontamos com o 

seguinte problema: Para que haja um Estado de Direito é pressuposto a presença de um núcleo 

mínimo de hierarquia normativa e, dado seu caráter protetivo, o direito do trabalho admite 

desorganizar a hierarquia das normas para que prevaleça aquela hierarquicamente mais 

favorável ao obreiro. Ou seja, é preciso que haja hierarquia normativa para haver Estado de 

Direito, mas, por princípio, o Direito do Trabalho não admite a existência de hierarquia, em 

seu sentido tradicional. 

Poderia-se chegar, então, à dedução que o Direito do Trabalho não admite a 

existência do Estado de Direito. Ou mesmo que o Direito do Trabalho não caberia dentro de 

um Estado de Direito. Poderia dizer, levianamente, que Estado de Direito e Direito do 

Trabalho são objetos incompatíveis entre si por partirem de pressupostos que se excluem, 

sendo necessário afastar ou modificar um para que o outro exista. 

Todavia vê-se que o Direito do Trabalho acomodou a classe proletária no Estado de 

Direito, permitindo que o modo de produção capitalista continuasse a existir, sem que se 

promovesse a derrubada do Estado burguês pela classe oprimida. Na verdade o direito do 

trabalho possui uma perspectiva humanista, muito diferente do Estado de Igualdade que 

prevaleceu até meados do século XIX. 

Pode-se dizer que o Direito do Trabalho é um forte alicerce do Estado de Direito. 

Muito mais do que compatíveis, eles são complementares. Muitas das normas trabalhistas têm 

sua origem na negociação privada. A sociedade civil tem participação direta, através das 

empresas e dos sindicatos, na construção do suporte normativo trabalhista. É o exemplo de 

configuração do Estado Democrático de Direito, onde as normas estabelecidas entre as partes 

possuem verdadeira força de lei, tendo os dipositivos tal qual a Constituição servindo apenas 

como mínimos à serem obrigatoriamente seguidos. 

  

3.3. ASPECTOS FORMAIS DA NORMA 

As normas, assim como a hierarquia, possuem dois pressupostos de validade: um 

formal e um substancial. Para atender o critério formal a norma deve obedecer aos critérios 
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quanto sua formulação, devendo ser criadas conforme o que dispõe outras normas 

hierarquicamente superiores. 

O aspecto formal parametriza os elementos extrínsecos da norma. Uma norma de 

hierarquia superior dita qual o ente competente para a promulgação da nova norma, qual o 

procedimento que deve ser adotado, o prazo para começo da vigência, etc. São os requisitos 

necessários para que uma norma seja considerada válida. 

Hoffman aponta a validade das normas sob antinomia como requisito da aplicação do 

Princípio da Norma mais Favorável, não devendo haver vícios de inconstitucionalidade ou 

ilegalidade1[20]. Assim, a hierarquia formal deve ser seguida para que uma norma seja 

admitida como válida no ordenamento jurídico. 

Uma lei, mesmo que mais favorável ao trabalhador, não pode ser aplicada se não 

houver sido aprovada pelo Congresso. Deve-se seguir os trâmites do procedimento legislativo 

previstos na Carta Magna, devendo a hierarquia formal ser preservada, mesmo que em 

prejuízo do trabalhador. 

De igual maneira não pode exigir-se que se cumpra um acordo coletivo de trabalho 

do qual a empresa não tenha sido parte. Ou mesmo uma convenção coletiva de trabalho que o 

sindicato do obreiro não subscreveu. Não há possibilidade de aceitar tais circunstâncias, sob 

pena de grave lesão ao próprio conceito de Ciência Jurídica. A nova norma que enquadra-se 

em tais circunstâncias sequer admite validade. 

O foco da inversão hierárquica justrabalhista decorrente do Princípio da Norma mais 

favorável não é formal. O foco sempre está no conteúdo da norma que, em suas disposições, 

traz maiores benefícios ao obreiro. É, obrigatoriamente, necessário analisar o conteúdo para 

saber qual o dispositivo mais favorável ao trabalhador. Ao comparar-se duas normas a 

regularidade formal pressupõe-se. 

Nesse sentido, no Direito do Trabalho a hierarquia normativa prevalece em seu 

aspecto formal. O preceito da Norma mais Favorável continua sendo válido. Porém, numa 

antinomia entre normas, antes de analisar qual é a mais benéfica ao empregado deve-se 

certificar que ambas obedecem à hierarquia formal. 

  

3.4. ASPECTOS SUBSTANCIAIS DA NORMA 

3.4.1. Imperatividade da norma 

As normas jurídicas são imperativas, impondo suas condutas através de sanções que 

exigem seu cumprimento. Assim a conduta deve ser possível e viável para seus destinatários. 

Quando a lei prevê, por exemplo, que o contrato social de uma sociedade empresarial deve ser 

registrado na Junta Comercial ela determina aos destinatários – os sócios – que registrem sob 
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pena de imposição da inexistência de limite patrimonial na responsabilidade dos sócios e da 

invalidade do contrato perante terceiros. A norma possui uma imposição: registrar o contrato 

social; e uma sanção: inexistência de limite de responsabilidade e nulidade do contrato. 

Uma mesma norma pode prever ainda várias condutas às quais seus destinatários 

devem submeter-se. Peguemos um exemplo da Constituição Brasileira quanto ao artigo 5º, 

inciso VIII que dispõe: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou 

de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir pretação alternativa, fixada em lei”. O dispositivo 

primeiramente proíbe a privação de direitos em razão da crença ou da convicção filosófica ou 

política da pessoa. Entretanto, o mesmo dispositivo possui a ressalva de que a privação será 

possível caso o indivíduo invoque tais convicções para eximir-se de uma obrigação que é à 

todos imposta. É o exemplo clássico do pacifista1[21] que nega-se a prestar o serviço militar 

obrigatório. 

Há dois comandos imperativos na norma do exemplo aqui estudado. O primeiro 

proíbe a privação de direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política (liberdade 

de pensamento). O segundo comando prevê mais de uma conduta possível: O indivíduo pode 

cumprir a obrigação a todos imposta ou pode realizar algum outro tipo de prestação 

alternativa que esteja prevista em lei. Existindo mais de uma obrigação prevista na norma 

pode o indivíduo optar pelo que mais se adeque às suas convicções. Não importa qual das 

duas opções tomará; qualquer que seja sua escolha não estará sujeito à sanção da perda de 

algum direito. 

As normas podem ainda, além de prever uma conduta pré-estabelecida, prever a 

possibilidades de seus destinatários estabelecerem os moldes que ditarão sua relação. Isto é, 

eles podem criar uma outra conduta alternativa. Tal possibilidade observa-se com frequências 

em matérias de Direito Contratual1[22]. As partes contratantes podem seguir os ditames que já 

encontram-se previstos na norma ou podem dispor em contrato de forma diversa da conduta 

original. Se assim fizerem, o novo dispositivo será aplicado no caso concreto (pacta sunt 

sevanda). 

Dentro dessas possibilidades podemos classificar as normas como cogentes ou 

dispositivas.  

As normas cogentes são aquelas que determinam a ação, a abstenção ou o estado das 

pessoas, sem que se admite qualquer outra alternativa senão das que já previstas no próprio 

diploma, vinculando assim o destinatário a um único esquema de conduta1[23]. 

Observa-se que esta vinculação ocorre mesmo quando da previsão de mais de 

conduta. O cumprimento da norma é obrigatório e não há possibilidade do destinatário alterá-
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la. A presença de mais de uma opção dá-se tão somente por escolha do legislador, sendo ele o 

único que pode prevê-las. 

As normas cogentes são, então, aquelas que possuem uma ou mais condutas 

vinculantes previstas. O destinatário poderá, tão somente, se enquadrar em um dos 

comportamentos previsto, optando. É o caso do exemplo do artigo 5º, inciso, VIII da 

Constituição Federal Brasileira, acima exposto. Não é possível criar-se uma terceira 

possibilidade. Ou se submete à alguma das duas opções ou sofrerá a sanção. 

As normas dispositivas, por sua vez, permitem que o destinatário crie uma nova 

opção àquelas já previstas. Mesmo que uma conduta “A” não esteja sujeita à uma sanção “X”, 

as partes podem criar uma nova norma onde uma conduta “B” também não esteja sujeita à 

sanção “X”. Os destinatários podem criar uma outra norma – geralmente um contrato – para 

estabelecerem uma nova conduta não sancionável.  

Como exemplo de norma dispositiva podemos citar o Código Civil Brasileiro no que 

dispõe que os juros moratórios por inadimplemento de um contrato serão devidos com base na 

taxa para pagamento em atraso de impostos federais. Entretanto, também é previsto no mesmo 

diploma que as partes contratantes podem estabelecer taxa distinta. Assim, as partes possuem 

a opção de, ou ficarem sujeitas em caso de inadimplemento à taxa já prevista na norma, ou 

podem criar uma nova norma – através de um contrato – que preveja uma taxa alternativa. 

Podemos concluir então que, no caso de normas dispositivas, caso as partes não se 

manifestem em sentido contrário do que nela está previsto, será aplicada obrigatoriamente, 

como se cogente fosse. Todavia, não devemos nos enganar quanto a obrigatoriedade de uma 

norma dispositiva. Em qualquer caso a norma dispositiva deve ser cumprida ou as partes 

sujeitarem-se às devidas sanções. Mesmo quando criam uma nova norma com conduta 

distinta daquela prevista originalmente as partes nada mais estão fazendo do que cumprindo o 

disposto na norma principal. O que ocorre é que a norma dispositiva possui dois comandos 

imperativos: o primário determinando a adoção de um comportamento “A” e, o secundário, 

determinando a criação de uma nova norma que preveja um comportamento “B”. Assim, 

quando um contrato prevê de forma diferente nada mais está fazendo do que cumprindo a 

norma dispositiva em seu comando secundário. 

De tal forma, podemos concluir, ainda, que a disposição contratual em contrário não 

revoga uma norma dispositiva, uma vez que esta continua a ser aplicada em seu comando 

secundário. 

Alguns autores podem se equivocar neste pequeno detalhe, dizendo que as normas 

dispositivas podem ser revogadas pela vontade das partes. Não se trata aqui de revogação. 

Seria de se abismar que as partes pudessem revogar uma lei vigente tão somente por dispor de 
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forma diversa à ela. A própria natureza da norma dispositiva possibilita estabelecer uma 

conduta alternativa, permitindo aos destinatários optarem se desejam eles mesmos 

disciplinarem sobre determinado assunto ou se preferem submeter-se ao que a norma já 

determina1[24]. 

Não podemos falar em revogação ou mesmo em inversão da pirâmide hierárquica 

das normas1[25]. Quem realiza um contrato dispondo de forma contrária na verdade continua a 

submeter-se à norma dispositiva uma vez que esta estabelece a faculdade ao destinatário de 

cumprir o que expressamente dispõe ou de dispor de forma contrária. Assim a norma 

dispositiva encontra sua plena aplicação ao caso concreto mesmo quando as partes acordam 

de maneira diversa do constante em seu enunciado primário. 

A validade técnico-jurídica da nova norma que origina-se da norma dispositiva dá-se 

por haver um comando secundário que possibilita sua criação. Assim – e muito importante 

para o raciocínio que buscamos neste trabalho – quando a Constituição de um Estado possui 

um comando que seja imperativo dispositivo, este comando dá validade substancial para 

aquela lei infraconstitucional que disponha em sentido contrário à Carta Magna. Dessa forma, 

a norma constitucional dispositiva dá a validade necessária para a aplicação de um pacto 

particular que disponha em sentido contrário do seu. Ao possibilitar a criação de uma nova 

norma hierarquicamente inferior para dispor conduta diversa de seu comando primário, a 

norma dispositiva superior garante a validade do novo instrumento jurídico, assegurando que 

ambas sejam aplicadas ao caso concreto – uma em seu comando primário e outra em seu 

comando secundário. 

Por isso, a norma de hierarquia inferior que dispõe em contrário só possui validade 

substancial por, justamente, obedecer à hierarquia. Ela é válida exatamente porque dá 

cumprimento à norma hierarquicamente superior. Se seguissemos o entendimento de alguns 

doutrinadores que defendem que a norma inferior revoga a dispositiva hierarquicamente 

superior de onde diríamos que vem sua vigência e validade? Dela mesma? Tal idéia, além de 

atentar ao Estado de Direito, desestrutura todo o ordenamento jurídico. 

Salientamos agora – e igualmente importante – que a norma dispositiva não precisa 

necessariamente ter expressa em seu texto sua condição. Apesar de frenquentemente nos 

depararmos com expressões como: “salvo disposição em contrário”, “salvo acordo em 

contrário” ou “se as partes não tiverem convencionado de forma diversa”, a presença delas 

não é um requisito para que a norma seja dispositiva. Dependendo da natureza do ramo 

jurídico, do contexto no qual se criou, da doutrina e da jurisprudência existente, a norma pode 

ser considerada dispositiva, mesmo que tacitamente. 
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Temos na legislação brasileira um interessante exemplo de uma norma dispositiva 

que tornou-se cogente em decorrência da consolidação jurisprudencial e da construção 

doutrinária. É o caso do antigo Código Civil de 1916 no que tange à cláusula penal. Havia 

previsão de redução proporcional pelo juiz quando a parte tivesse cumprido parte de sua 

obrigação. Assim, se a parte houvesse cumprido 30% de sua obrigação a multa implicaria 

somente nos 70% restantes. Entretanto, o texto da lei previa que esse dispositivo somente iria 

vigorar quando não houvesse, no contrato, a declaração expressa de que em caso de mora ou 

inadimplemento a multa seria integralmente devida1[26]. A norma que tornou-se cogente era, 

portanto, em seus primórdios, dispositiva, ocorrendo a mudança sem que nenhuma alteração 

fosse realizada em seu texto. Tudo aconteceu através de uma mudança de perspectiva da 

doutrina e da jurisprudência. 

  

3.4.2. Presunção da norma dispositiva pró-trabalhador 

O Direito do Trabalho teve suas origens no Direito Civil, especificamente na 

disciplina dos contratos. Em seus primórdios o contrato de trabalho era submetido ao sistema 

civilista, sujeito aos seus princípios e normas. Em tudo se assemelhava ao contrato de 

prestação de serviços que ainda existe no Direito Civil. 

Apesar de ramo independente do direito, o Direito do Trabalho trouxe consigo muito 

do ramo jurídico que lhe deu origem. Até hoje a legislação civil, material e processual, serve 

de fonte subsidiária ao Direito Laboral. Muitos de seus princípios próprios são resultados de 

evoluções ou alterações dos princípios de Dirieto Civil. 

O Direito Contratual Civil é por natureza dispositivo, devido ao princípio da 

Liberdade Contratual. O Direito do Trabalho também recebeu esta herança, sendo que suas 

normas normalmente trazem em sua essência o dispositivo “salvo disposição em contrário”. É 

permitido às partes – trabalhador e empregador – dispor de forma contrária dos comandos 

primários, mesmo sendo o comando secundário tácito. 

Apesar de oriundo do Direito Civil, o Direito do Trabalho não transportou o instituto 

da Disponibilidade Presumida da mesma forma em que é presente nesse. Dada sua origem, o 

Direito Laboral surge para retirar os obreiros da péssima condição social, econômica e 

política em que se encontravam. A hipossuficiência dos trabalhadores frente ao poder do 

empregador jamais permitiria que alguma proteção à sua pessoa fosse efetiva se esses 

pudessem dispor de seus direitos através de um contrato individual de trabalho. 

Foi justamente contra a ampla disposição de direitos pelo obreiro que o Direito do 

Trabalho surgiu. Por esse motivo que na transposição do instituto da Disponibilidade 

Presumida foi acrescentada a ressalva que as normas trabalhistas são, por natureza, 
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dispositivas, desde que o novo contrato não prejudique o trabalhador. Concluimos logo que a 

disponibilidade existe, mas tão somente no sentido pró-trabalhador. 

A supra conclusão se personificou pelo Princípio da Norma mais Favorável. Apenas 

para melhor elucidar, exemplificamos o seguinte caso: Se uma Constituição prevê que o 

adicional de hora extra será acrescido de 20% está presumido no caso deste dispositivo dois 

comandos imperativos: o empregador pode obrigar-se ao pagamento constitucional do 

adicional de 20% ou as partes podem criar uma nova norma que disponha de forma distinta, 

desde que mais favorável ao trabalhador. 

A Consolidação das Leis do Trabalho brasileira prevê expressamente em seu artigo 

468 que no contrato individual de trabalho “só é lícita a alteração das respectivas condições 

por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, 

prejuízos ao empregado”1[27]. 

Como consequência seguinte podemos concluir que o princípio da Liberdade 

Contratual transformou-se no Princípio da Norma mais benéfica no Direito do Trabalho. No 

Direito Civil há presunção das normas dispositivas, enquanto que no Direito do Trabalho a 

presunção das normas dispositivas existe tão somente pró-trabalhador. Mesmo não estando 

positivado expressamente, as normas trabalhistas em geral trazem dois comandos: Um 

primário, determinando um certo comportamento. Um secundário, determinando que uma 

nova norma mais benéfica deve ser criada ao trabalhador. Assim, o comando primário afasta o 

secundário – ao menos em inicio, pois este continua latente – e o comando secundário afasta o 

primário – em princípio sem possibilidade de retornar-se ao status a quo anterior, apenas com 

raríssimas excessões previstas em lei. 

Temos aqui um aparente conflito entre o Princípio da Norma mais Favorável e a 

Hierarquia Normativa. A doutrina tenta justificar que a norma mais favorável seria a de maior 

hierarquia.  Pode-se dizer que esse raciocínio é desenvolvido pelo Silogismo Aristotélico 

“Barbara”1[28] sendo: Premissa Maior – A norma de hierarquia superior sempre prevalece. 

Premissa Menor – No Direito Laboral aplica-se sempre a norma mais benéfica. Conclusão – 

A norma de hierarquia superior, para o Direito do Trabalho, é a norma mais favorável. Esta 

afirmação é falsa. Caso fosse verdadeira ela inverteria toda a lógica entre causa e 

consequência, tornando a causa a aplicação ao caso concreto, quando é justamente o 

contrário. É em função da hierarquia normativa que determinada norma será aplicada ao caso 

concreto. 

As normas mais favoráveis são aplicadas no Direito do Trabalho porque têm 

presunção de serem dispositivas pró-trabalhador. Assim, quando aplica-se uma norma de 

hierarquia inferior que traz mais benefícios para o obreiro estamos aplicando, antes, a conduta 
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da norma hierarquicamente superior em seu comando secundário. Mesmo que tacitamente, 

toda norma trabalhista tem por princípio o texto “salvo pacto contrário em favor do 

trabalhador”. 

Para exemplificar, se uma Constituição previr um adicional de 50% para horas-

extras, uma lei previr o mesmo adicional em 65%, o regulamento interno da empresa de 60% 

e um contrato coletivo de trabalho 75%, aplicar-se-á o contrato coletivo ao caso concreto, mas 

não pelo fato deste ter hierarquia normativa superior. Neste caso a Constituição possui dois 

comandos imperativos – paga-se 50% de adicional para horas-extras ou as partes firmam nova 

regra em favor do trabalhador. Como a lei constitucional obedeceu seu comando secundário, 

ela é considerada válida. 

De igual maneira ocorre com a lei dada em exemplo. Ela também possui dois 

comandos imperativos – paga-se 65% ou firma-se nova regra em favor do obreiro. Quanto o 

regulamento interno da empresa, este, apesar de estar de acordo com a Constituição, fere tanto 

o comando primário da lei quanto seu comando secundário ao dispor de forma prejudicial ao 

trabalhador, sendo considerado inválido e inaplicável. Quanto ao contrato coletivo, ao prever 

adicional de 75%, está obedecendo o comando secundário da lei e receberá a validade desta, 

que possui hierarquia superior, e aplicar-se-á ao caso concreto. 

Conclui-se, logo, que ao caso são aplicadas três normas – a Constituição, a Lei e o 

Contrato Coletivo de Trabalho – sendo as duas primeiras aplicadas em seu comando 

secundário e, a última, em seu comando primário. A Carta Magna continua a lusir no ápice da 

pirâmide normativa, a lei em seguida e, na base deste caso, o Contrato Coletivo. 

As normas trabalhistas podem ser observadas como um mínimo à ser seguido. 

Passando para o universo civilista, apenas como exemplo teórico, caso uma Constituição 

preveja que o casamento é a união entre homem e mulher este será tão somente entre esses 

dois gêneros. Caso fosse uma regra trabalhista, poderia-se analisá-la como o casamento sendo 

considerado, ao menos, pela união entre homem e mulher, mas admitindo outros tipos desde 

que mais benéficos ao obreiro. O professor Lima Filho explica que “a norma mais favorável, 

na realidade, não contraria a hierarquia das leis, porque as normas trabalhistas conferem um 

mínimo de garantias ao trabalhador”1[29]. 

A inversão hierárquica deve sim ser considerada um absurdo. O Estado deve manter 

seu status de soberano frente aos particulares, mesmo sob o fundamento de estarem 

favorecendo o trabalhador. A hierarquia normativa tem plena aplicação no Direito Laboral, 

sem que isso restrinja a aplicação do Princípio da Norma mais Favorável. Pelo contrário, 

justamente por haver hierarquia normativa é que o Princípio pode ser aplicado. Dada a 
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presunção de que as normas trabalhistas são dispositivas pró trabalhador há validade dos 

dispositivos hierarquicamente inferiores. 

Percebemos que o nome “Princípio da Norma Mais Favorável” pode induzir o leigo 

ao erro de que a pirâmide normativa de Kelsen simplesmente não possui validade no universo 

trabalhista. Sujerimos então uma nova nomenclatura ao princípio, que melhor representa seu 

verdadeiro conteúdo, sendo “Princípio da Norma Dispositiva Pró Trabalhador” 

  

3.4.2.1. Exceções à presunção 

Podemos encontrar duas possibilidades da inaplicação do princípio da Norma 

Dispositiva Pró Trabalhador. A primeira ocorreria quando a norma dispositiva tivesse, em seu 

preceito secundário, a previsão da possibilidade de nova norma dispor de maneira 

desfavorável ao trabalhador. O segunda caso seria quando a norma fosse originariamente 

cogente. 

Apenas com fim de exemplificar de maneira concreta pegaremos dois exemplos da 

legislação brasileira, começando pelo exemplo da norma que em seu preceito secundário 

prevê a possibilidade de dispor desfavoravelmente ao trabalhador. 

Nosso estudo pauta-se no Direito Individual do Trabalho. Na relação entre o 

indivíduo hipossuficiente e toda a máquina capitalista que o emprega. Entretanto é de valia 

ressaltar uma possibilidade de exceção à presunção da “Norma Dispositiva Pró Trabalhador”. 

Ela ocorre no Direito Coletivo do Trabalho. 

A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 7º, inciso VI, prevê a 

“irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo”1[30]. Fica 

entao comprovado, num caso concreto, da possibilidade de redução dos salários do 

trabalhador. A norma em questão possui dois comandos imperativos que devem ser 

considerados: o primeiro prevê que o salário do trabalhador é irredutível; o segundo prevê que 

sindicatos podem criar uma nova norma que regule sobre a matéria, mesmo que desfavorável 

ao obreiro. A norma trabalhista continua mantendo seu status primordial de ser dispositiva. 

Entretanto, neste caso, a disposição admite-se mesmo que desfavorável. 

Esta exceção justifica-se por estarmos no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho – e 

necessariamente condicionado a ele. Aqui, a relação de hipossuficiência existente entre 

indivíduo-trabalhador e empregador não ocorre no mesmo grau. O sindicato não é tão 

vulnerável quanto o indivíduo na relação de trabalho. Apesar de não ser o caso brasileiro 

podemos observar que, por vezes, o poder sindical é maior do que o poder econômico do 

empregador, como ocorre na Alemanha e em outros países considerados como de “1º 

mundo”. 
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Passemos agora ao exemplo da norma originalmente cogente. 

O Código do Trabalho Brasileiro é chamado de CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho). Em seu artigo 623 prevê que “será nula de pleno direito disposição de Convenção 

ou Acordo – necessariamente acordo coletivo – que, direta ou indiretamente, contrarie 

proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do Governo ou 

concernente à política salarial vigente"1[31]. Esta norma cogente prevê que não serão válidos 

quaisquer pactos que contrariem a política econômica pública, mesmo que sejam para 

favorecer o trabalhador. 

Neste caso não há qualquer conduta secundária que seja possível. A norma deve ser 

cumprida! Devendo então ser cumprida sem exceções, faz-se impossível que haja um preceito 

secundário implícito que seja dispositivo pró obreiro. Este dispositivo da CLT brasileira hoje 

encontra-se em desuso mas, nos tempos da inflação descontrolada e dos planos econômicos 

do governo, foi de grande valia. Outros exemplos podemos encontrar ao redor do mundo, 

como no caso Norte Americano pós crack da bolsa de valores de 1929 e do plano enocômico 

New Deal1[32]. 

Podemos observar que o princípio da Norma Dispositiva Pró Trabalhador não é 

absoluto. Mas isso não admira-se. Como muito bem elucidou Robert Alexy, se existem 

princípios absolutos, então a definição de princípios deve ser modificada. É fácil argumentar 

contra a existência de princípios absolutos em um ordenamento jurídico que inclua direitos 

fundamentais. Não é o princípio que é absoluto, mas a regra, a qual, em razão de sua abertura 

semântica, não necessita de limitação em face de alguma possível relação de preferência1[33]. 

Desta forma a norma trabalhista continua a ser presumidamente dispositiva em favor do 

obreiro. Entretanto, por serem exceções, as regras que contrariem este princípio devem ser 

expressas e com interpretação restrita, como bem ocorre com toda exceção. 

  

3.5. TEORIAS DA ACUMULAÇÃO E DO CONGLOBAMENTO 

O Princípio da Norma Dispositiva Pró Trabalhador pode gerar maior complexidade 

na estruturação e dinâmica operacional do universo Justrabalhista, ocorrendo numa 

dificuldade em sua compreensão e cumprimento. Por essa razão a Ciência do Direito buscou 

construir teorias que conferissem objetividade e universalidade à execução desse critério 

normativo prevalecente no Direito do Trabalho. 

Duas teorias centrais são destacadas nesse fim: Teoria da Acumulação e teoria do 

Conglobamento. Ambas buscam criar critérios para a aplicação da norma dispositiva mais 

benéfica ao trabalhador, criando processos lógicos para avaliação e seleção das normas que 

estejam em discussão1[34]. 
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3.5.1. Teoria da Acumulação 

Propõe que o conteúdo dos textos normativos seja fracionado antes de sua aplicação, 

retirando os preceitos e institutos singulares de cada um no que seja mais favorável ao 

obreiro. Desta forma acumula-se todos os pontos mais favoráveis ao trabalhador, mesmo que 

oriundos de diplomas normativos distintos e postos em equiparação. 

Esta teoria é bastante criticada no ponto de vista científico. Ela conduz à uma análise 

atomística, criando um conjunto com várias normas extraídas de diferentes diplomas. É óbvio 

que tal teoria cria um universo muito mais favorável ao trabalhador. Contudo, destrói a noção 

do Direito como sistema, “tornando as operações de interpretação, integração e aplicação das 

regras jurídicas extremamente erráticas e verticalmente submetidas à formação ideológica 

particular de cada operador. Mais que isso, tal teoria suprime o caráter universal e 

democrático do Direito, por tornar sempre singular a fórmula jurídica aplicada a cada caso 

concreto”1[35]. 

Desse modo a teoria da acumulação secciona o sistema normativo e conduz a 

resultados incomunicáveis e casuísticos. Tal teoria não se harmoniza com o caráter científico 

que a Ciência do Direito exige, pois não se preocupa com a totalidade fática-jurídica ao 

analisar um caso concreto e específico em que encontra-se inserido. A aplicação, 

compreensão e interpretação do Direito deve sempre buscar uma coerência em seu sistema 

normativo, o que torna-se impossível através da teoria da acumulação. 

  

3.5.2. Teoria do conglobamento 

A teoria do conglobamento se difere muito da teoria da acumulação pois possui um 

procedimento de seleção, análise e classificação das normas bem diferente. No 

conglobamento não há fracionamento de preceitos ou institutos jurídicos. Cada conjunto 

normativo é analisado como um todo, considerando a mesma temática, e comparando-o aos 

demais onde, após, é determinado qual conjunto normativo será o mais favorável ao 

trabalhador. 

Segundo ensinamentos do professor Maurício Godinho, tal teoria propugna pela 

organização do instrumental normativo em função da matéria tratada (ratione materiae), para 

se extrair o instrumental mais favorável, encarado este sob um ângulo unitário, do conjunto. 

Está-se, portanto, diante de um critério sistemático, em que se respeita cada regime normativo 

em sua unidade inteira e global. A percepção da norma mais favorável faz-se considerando-se 

seu sentido no universo do sistema a que se integra, de modo a não se criar, pelo processo de 
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seleção e cotejo, antinomias normativas entre a solução conferida ao caso concreto e a linha 

básica e determinante do conjunto do sistema1[36]. 

Certamente a teoria do conglobamento é a mais adequada ao critério hierárquico 

normativo preponderante no Direito Laboral. Ela não incorpora as críticas da teoria da 

acumulação e, ainda, harmoniza a flexibilidade da hierarquia trabalhista permitindo que a 

aplicação das normas dispositivas fique dentro da noção de ciência do direito. 

  

4. ESTUDO SOBRE PONDERAÇÃO DE NORMAS NA JUSTIÇA LABORAL 

4.1. BREVE ESTUDO SOBRE ANTINOMIA 

O ordenamento jurídico é um sistema aberto, em que há lacunas. Logo, a antinomia 

ocorre quando há presença de duas normas conflitantes, ambas válidas e emanadas por 

autoridade competente. 

Existem três critérios que devem ser levados em conta para a solução dos conflitos: 
1º) critério cronológico: norma posterior prevalece sobre norma anterior; 2º) critério da 
especialidade: norma especial prevalece sobre norma geral; 3º) critério hierárquico: norma 
superior prevalece sobre norma inferior. 

Dos critérios supra citados, o cronológico poderia ser tido como o mais fraco de 
todos, dando preferência frente aos demais. O critério da especialidade seria o intermediário e 
o da hierarquia o mais forte de todos, vista que decorre da soberania do Texto Constitucional.  

As antinomias podem ser classificadas, ainda, conforme os critérios que envolvem: 
a) Antinomia de 1º grau: conflito de normas que envolve apenas um dos critérios expostos; b) 
Antinomia de 2º grau: choque de normas válidas que envolve dois dos critérios antes 
analisados. 

Segundo essas classificações podemos observar alguns casos práticos em que estão 
presentes a antinomia de 1º grau: a) No caso de conflito entre norma posterior e norma 
anterior, prevalecerá a primeira, pelo critério cronológico. Caso de antinomia de primeiro 
grau; b) Norma especial prevalece sobre norma geral, que é o critério da especialidade. Caso 
de antinomia de primeiro grau; c) Entre conflitos de norma superior com norma inferior, 
prevalecerá a primeira, pelo critério hierárquico. Caso de antinomia de primeiro grau.  

Passamos então ao estudo da antinomia de segundo grau: a) Num conflito de uma 
norma especial anterior e outra geral posterior, prevalecerá o critério da especialidade, 
valendo a primeira norma; b) Havendo conflito entre norma superior anterior e outra inferior 
posterior, prevalece também a primeira (critério hierárquico); c) No caso de um conflito entre 
uma norma geral superior  e outra norma especial é necessário realizar um estudo um pouco 
mais detalhado para se averiguar qual irá prevalecer. 

Nesses casos há presença de antinomia real, não havendo uma meta-regra geral de 
solução do conflito. 

Antinomias reais e aparentes: 
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Reais: São aquelas em que a terceira condição é preenchida, ou seja, a posição do 
sujeito é insustentável porque inexistem critérios para a solução dos conflitos ou, existindo, 
esses critérios são conflituosos. Às vezes são resolvidos por costume, jurisprudência, 
sentença. 

Aparentes: São aquelas para as quais há regras de solução expressas no ordenamento. 

Maria Helena Diniz realiza um estudo sobre os conflitos entre norma geral superior e 
norma especial. São suas palavras: 

“No conflito entre o critério hierárquico e o de especialidade, 
havendo uma norma superior-geral e outra norma inferior 
especial, não será possível estabelecer uma meta-regra geral, 
preferindo o critério hierárquico ao da especialidade ou vice-
versa, sem contrariar a adaptabilidade do direito. Poder-se-á, 
então, preferir qualquer um dos critérios, não existindo, portanto, 
qualquer prevalência. Todavia, segundo Bobbio, dever-se-á optar, 
teoricamente, pelo hierárquico; uma lei constitucional geral 
deverá prevalecer sobre uma lei ordinária especial, pois se se 
admitisse o princípio de que uma lei ordinária especial pudesse 
derrogar normas constitucionais, os princípios fundamentais do 
ordenamento jurídico estariam destinados a esvaziar-se, 
rapidamente, de seu conteúdo. Mas, na prática, a exigência de se 
adotarem as normas gerais de uma Constituição a situações novas 
levaria, às vezes, à aplicação de uma lei especial, ainda que 
ordinária, sobre a Constituição. A supremacia do critério da 
especialidade só se justificaria, nessa hipótese, a partir do mais 
alto princípio da justiça: suum cuique tribuere, baseado na 
interpretação de que ‘o que é igual deve ser tratado como igual e o 
que é diferente, de maneira diferente’. Esse princípio serviria 
numa certa medida para solucionar antinomia, tratando 
igualmente o que é igual e desigualmente o que é desigual, 
fazendo as diferenciações exigidas fática e valorativamente”1[37]. 

Podemos observar que o critério da especialidade está previsto na Constituição da 
República Brasileira em seu art. 5º, consagrando o princípio da isonomia, reconhecido como 
cláusula pétra, segundo o qual a lei deve tratar de maneira igual os iguais, e de maneira 
desigual os desiguais, na medida de sua desigualdade. Nesta última parte é que se encontra o 
princípio da especialidade. Tal princípio prevalece sobre o cronológico e, mesmo sobre o 
critério da hierarquia, discute-se se o critério da especialidade deva mesmo sucumbir. 

Os tipos de antinomias jurídicas: a)total-total: se as duas normas incompatíveis têm 
igual âmbito de validade; b) parcial-parcial: se as duas normas incompatíveis têm âmbito de 
validade em parte igual e em parte diferente; c)total-parcial: se, de duas normas 
incompatíveis, uma tem um âmbito de validade igual ao da outra, porém mais restrito. 

  

4.2. RESOLUÇÃO DE ANTINOMIAS NORMATIVAS NO DIREITO DO 

TRABALHO 
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Como bem vimos, o Direito do Trabalho é um ramo especializado que possui seus 

próprios princípios e pontos de vista. Diferente não deixaria de ser quanto às antinomias 

normativas e as formas de resolução. 

Faremos agora uma análise das situações já citadas sob a perspectiva Justrabalhista. 

  

4.2.1. Normas de mesma hierarquia 

Para que haja um conflito normativo deve haver dois requisitos: 1º- 

incompatibilidade de efeitos (quanto a estatuição). 2º- Normas tenham condições similares de 

aplicabilidade (quanto a previsão). 

No que tange à possibilidade da previsão da norma A não ter nada na previsão da 

norma B, nunca haveria conflitos entre elas (são chamadas Nada»Nada) e por isso não será 

objeto deste estudo. 

Há conflito, então, quando normas de mesma hierarquia possuem a mesma previsão 

e consequências distintas (A»B e A»C, chamadas de Total»Total). Neste caso há o conflito 

por Sobreposição. 

O Direito Laboral bem resolve este impasse. Como vimos, o Princípio da Norma 

mais Favorável, que aqui renomeamos de Princípio da Norma Dispositiva Pró Trabalhador, 

fará com que aquela norma que tenha uma consequência mais benéfica ao trabalhador seja 

aplicada. 

Não há de se falar em resolução do conflito por ponderação. Ele é facilmente sanável 

pela aplicação do supra princípio. 

  

4.2.2. Normas entre ramos distintos do direito 

São casos em que a aplicação das normas teria uma relação Total»Parcial. 

As normas especiais ou excepcionais são sempre aquelas que têm um ambito de 

aplicação mais restrito e, por isso, devem sobressairsem no caso concreto em que possuem 

aplicabilidade. No Direito do Trabalho, entretanto, a norma especial apenas iria sobressair se 

mais benéfica ao obreirro. Haveria um conflito de Consulção que, novamente, não caberia 

Ponderação para sua resolução, bastanto tão somente a aplicação do Princípio. 

Resalva-se que realizamos aqui um estudo sobre o Direito Material do Trabalho e a 

aplicação das normas – regras e princípios – dentro de seu universo, e tão somente. Por isso 

não estamos analisando os conflitos entre ramos distintos do direito sob o referencial de outro 

que não o Direito Material Laboral e das causas que lhe são competentes. 

  

4.2.3. Normas de hierarquia superior 
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Como já abordado anteriormente, a pirâmide normativa de Kelsen está sim presente 

no Direito do Trabalho e sua hierarquia faz-se presente pelo Princípio da Norma Dispositiva 

Pró Trabalhador. Desta forma mantêm-se o critério de ciência jurídica à este ramo tão 

especializado do direito. 

Os conflitos entre normas de hierarquia diferentes podem gerar uma situação em que 

poderia haver tanto o conflito por Sobreposição (Total»Total) ou por Consulção 

(Total»Parcial). Em ambos os casos, no Direito Laboral, não é necessário aplicar métodos de 

ponderação para dirimir o problema. Mais uma vez o Princípio da Norma Dispositiva Pró 

Trabalhador prevalecerá. Ressalva-se mais uma vez que não há desconstrução de hierarquia. 

O que há é uma presunção que todas as normas referentes ao Direito Material Do Trabalho 

são normas dispositivas, que possuem como comando secundário que nova regra deve ser 

estabelecida para beneficiar o trabalhador. 

  

4.2.4. Antinomias de segundo grau  

Mesmo nos casos em que há antinomia de segundo grau o Princípio da Norma 

Dispositiva Pró Trabalhador prevalece.  

Assim, num caso de conflito de uma norma especial anterior e outra geral posterior 

não se discutiria o critério da especialidade. Bastaria a análise de qual instituto traria mais 

benefícios ao empregador e aplicá-lo-ia. De igual maneira iria-se portar frente ao conflito 

entre norma superior anterior e outra inferior posterior, prevalescendo a mais benéfica, 

mesmo sendo de hierarquia inferior, visto que toda norma superior é dispositiva pró 

trabalhador. 

Os casos entre conflitos entre uma norma geral superior e outra norma especial 

posterior necessitam, como já observado, de um estudo um pouco mais detalhado.  

Vimos que nestes casos há presença de antinomia real, não havendo uma meta-regra 

geral de solução do conflito. Inexistindo critérios para a resolução do conflito ou, existindo, 

sendo os próprios critérios conflituosos, o Direito Comum realizou várias teorias sobre qual 

norma seria aplicada. 

Como citado, a professora Maria Helena Diniz bem levanta o princípio da suum 

cuique tribuere onde deveríamos tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas 

desigualdades. Apesar de muito pertinente a discussão no ponto de vista do Direito Comum, 

no Direito Laboral ela se faz desnecessária. Se numa antinomia hierárquica de primeiro grau a 

norma mais favorável já prevalece ao trabalhador, mesmo que seja o contrato de trabalho 

firmado entre as partes, claro que o mesmo iria ser observado num conflito entre uma norma 

geral de hierarquia superior com outra especial de hierarquia inferior. 
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Não importa qual critério é usado – hierarquia, especialidade ou temporariedade –, 

ou o grau da antinomia, todas as normas que tratam do Direito Material Individual do 

Trabalho possuem a presunção de serem dispositivas pró-trabalhador. 

  

5. CONCLUSÕES 

O nosso estudo incidiu sobre a ponderação de normas no Direito do Trabalho. Para 

chegarmos nesta parte do estudo tivemos que realizar uma análise dos princípios 

justrabalhistas e seus reflexos. 

Durante toda nossa fase acadêmica de graduação possuíamos a ideia que o Princípio 

da Norma mais Favorável pudesse realmente inverter a pirâmide normativa. Esta imaturidade 

jurídica, compartilhada por outros juristas, foi superada no decorrer das pesquisas para a 

elaboração deste trabalho. 

Esta mudança de perspectiva nos permitiu entender o Direito do Trabalho como um 

todo, desde suas origens aos dias atuais. Percebemos que um ramo especializado do direito se 

destaca por um rompimento que serve como norteador para todas suas normatizações, 

jurisprudências e doutrinas. No caso do Direito Laboral este norteamento se exemplifica pelo 

Princípio da Proteção e pelo Princípio da Norma Mais Favorável. 

Entretanto, a conceitualização restrita do Princípio da Norma Mais Favorável de que 

“aplica-se no caso concreto a norma que seja mais benéfica ao obreiro” pode induzir à 

grandes erros de interpretação, em especial de que não há hierarquia normativa no Direito do 

Trabalho. Por esse motivo, ao analisarmos minuciosamente a estruturação da norma 

trabalhista, concluímos que o melhor seria renomear o princípio da Norma mais Favorável 

para Princípio de Presunção da Norma Dispositiva Pró Trabalhador. 

Explicamos aqui que há um comando implícito nas normas trabalhistas de Direito 

Individual Material, que decorre das origens deste ramo do direito tão especializado. 

Verificamos nos estudos que, quanto aos fundamentos técnicos e jurídicos da norma 

trabalhista, o fator que fundamenta sua vigência é a hierarquia. A norma hierarquicamente 

superior valida a norma hierarquicamente inferior. Assim a Constituição valida as leis, que 

fundamenta os atos normativos individuais – contratos de trabalho, regulamentos da empresa, 

etc. 

Por fim, terminamos com a reflexão de que, acima de tudo, o Direito do Trabalho – 

quanto às suas funções e atuação – cumpri objetivos fortemente sociais e, ainda, econômicos, 

culturais e políticos. Trata-se de segmento jurídico destacadamente teleológico, finalístico, 

atado à meta de aperfeiçoar as condições de pactuação da força de trabalho na sociedade 

capitalista. Em consonância com isso, destaca-se por forte direcionamento interventivo na 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2977



sociedade, na economia e, principalmente, na vontade das partes contratuais envolvidas nas 

relações juridicas que regula1[38]. 
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RESUMO 
O presente escrito visa abordar as práticas anti-sindicais realizadas pelos empregadores e 
pelos sindicatos, de modo a ampliar o debate, identificar os tipos mais recorrentes de práticas 
para que se possa visualizar suas configurações e possíveis formas de combatê-las. Parte-se, 
para tanto, da vinculação necessária existente entre tais condutas e a liberdade sindical, 
cotejando os contornos básicos sobre direitos humanos e direitos fundamentais, situando os 
leitores quanto à efetivação das normas internacionais e demais textos integrantes do 
ordenamento jurídico brasileiro. Assim como são apresentadas as normas infraconstitucionais 
de uso adequado na batalha contra tais atos e as formas que têm sido utilizadas pelas 
entidades representativas e pelo poder público para coibir tais atos. Objetiva-se colaborar com 
os trabalhadores e com as entidades de proteção ao trabalho digno, maior responsável pela 
manutenção da ordem, bem-estar e justiça sociais, rumo à emancipação social, bem como 
preparar o terreno para a discussão mais ampla sobre a importância da ratificação das 
Convenções nº 87 e 158 da OIT, que versam sobre liberdade sindical e sobre a vedação de 
dispensa sem justa causa.  
PALAVRAS-CHAVE: CONDUTAS ANTI-SINDICAIS. LIBERDADE SINDICAL. 
DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS. IDENTIFICAÇÃO PARA REPRESSÃO. 
 
RESUME 
Cette étude vise à lutter contre les pratiques anti-syndicales menées par les employeurs et les 
syndicats afin d'élargir le débat pour identifier les types les plus récurrents de pratiques pour 
lesquelles vous pouvez afficher les meilleures façons de configurer et de moyens pour les 
combattre. Il commence par le lien nécessaire entre cette conduite et la liberté d'association, 
en comparant les contours fondamentaux des droits de l'homme et des droits fondamentaux, 
en plaçant le lecteur quant à l'efficacité des textes internationaux et les autres membres du 
système juridique brésilien. Comme les règles sont présentées infra bon usage dans la lutte 
contre de tels actes et de formes qui ont été utilisés par les organismes représentatifs et le 
gouvernement à réprimer de tels actes. Il vise à collaborer avec les travailleurs et à la 
protection nationale du travail décent, une plus grande responsabilité pour le maintien de 
l'ordre, le bien-être et la justice sociale, vers l'émancipation sociale, en plus de préparer le 
terrain pour la discussion plus large sur l'importance de la ratification des conventions n ° 87 
et 158 de l'OIT, qui traitent de la liberté d'association et le sceau de congédiement sans cause. 
MOT-CLES: EFFECTUE DES ANTI-SYNDICAT; LA LIBERTÉ SYNDICALE; DROITS 
DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES; IDENTIFICATION DES FINS 
DE RÉPRESSION. 
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1.    Introdução 

As práticas anti-sindicais são um dos temas mais relevantes da contemporaneidade, 
especialmente por três fatores, a saber: a difusão e a aderência que têm obtido da categoria 
patronal; a eficiência de suas ações desrespeitosas na desmobilização e no bloqueio de 
informações aos trabalhadores; e a forma, geralmente, velada e de dificultosa comprovação 
com que ocorrem. 

  

Costumes que vergastam toda a noção contemporânea de direitos humanos e fundamentais, 
mitigando indescritivelmente os direitos sociais. Ferem a dignidade da pessoa humana e 
demais conquistas dos trabalhadores no Estado Democrático de Direito. 

  

Efetivam-se por métodos contrários à liberdade associativa em sentido amplo, configurando 
inquestionável vilipêndio aos direitos conquistados pelos trabalhadores, nos termos das 
Convenções da OIT (especialmente as de nº 87/1948, 111/1958, 135/1971 e 158/1982) e da 
Constituição de 1988 (art. 1º, 8º, 193, CF/88)[1], principalmente quanto ao exercício da 
liberdade sindical. 

  

Observando-se que, no presente escrito, não se está a considerar casos particulares 
relacionados à pessoa dos dirigentes, mas a entidade sindical em sentido amplo. Assim como, 
por não estar voltado, no momento, para a atuação anti-sindical dos órgãos estatais, se furtará 
de tratar de ataques ao patrimônio sindical praticados pelo Estado, como, por exemplo, as 
multas exorbitantes (por hora) aplicadas pelo Poder Judiciário em descompasso com a 
realidade e enfraquecedoras dos movimentos. 

  

Refletem posturas anti-sindicalistas manifestadas ao arrepio da normatização trabalhista e 
com burla a atuação dos poderes públicos, principalmente, em face da dificuldade de 
comprovação em suas multifacetadas formas e da sutileza de suas ações. 

  

Atentam, identicamente, contra os fundamentos da República Federativa do Brasil, por 
inviabilizarem o pluralismo de idéias políticas por parte da categoria laboral, ao atuarem 
contra o debate participado pelos obreiros e seus representantes políticos, principais 
interlocutores na consecução de melhorias reais nas condições de trabalho (art. 1º, CF/88). 
Desestruturam a ordem social ao mitigarem a articulação dos obreiros, a qual toma como base 
o primado do trabalho e luta, em melhores condições de barganha, pelo bem-estar e justiça 
sociais dos trabalhadores (Título VIII, Capítulo I, art. 193, CF/88). 

  

Contexto que será abordado de modo a apresentar a proteção normativa básica contra tais 
métodos, algumas formas já reconhecidas pelas organizações de trabalhadores e pela doutrina, 
bem como sugerindo possíveis formas de combate pela militância trabalhista e comprovação 
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pelos poderes públicos. Tudo valorado conforme os anseios nacionais e internacionais, 
normatizados inclusive, de modo a apresentar honestamente os pontos sem pessoalidade, mas 
por meio de comprovações fático-jurídicas. 

  

Serão traçadas análises de valor, aqui considerado como "algo exterior, objetivo, 
independente de minha vontade, consagrado pelo grupo e a mim 'imposto", como ressaltado 
por Ivo Dantas[2]. Evita-se, para tanto, os juízos de valor (pessoais, variáveis de pessoa a 
pessoa), dependentes da maneira ético-religiosa e cultural de como eu vejo a realidade 
(reflexo de meu processo de socialização), nos termos lecionados pelo referido autor. 

  

Objetiva-se, por fim, reduzir (passo para aniquilar) o exercício do anti-sindicalismo e garantir 
a liberdade sindical em sentido amplo, uma das formas mais eficientes de emancipação social, 
valorização do trabalho e realização da dignidade da pessoa humana. Toma-se como meta: 
proporcionar o conhecimento para viabilizar o combate, capacitando os militantes das lides 
trabalhistas (juristas, obreiros e sociedade civil) para o enfrentamento de mais uma batalha, 
fitando a materialização da dignidade da pessoa humana em todas as suas potencialidades.   

  

2.    Cotejo sobre as normas referentes à liberdade sindical (Direitos Humanos e 
Fundamentais) fustigadas pelas condutas anti-sindicais  

Para abordar as condutas anti-sindicais faz-se mister cotejá-las com o principal valor 
vergastado pelo exercício de tais atitudes, qual seja, a liberdade sindical em sentido amplo, 
mesmo que em breves linhas, em face da natureza do presente estudo que visa delinear 
contornos e formas de repressão a determinados atos capazes de impedir tal liberdade coletiva 
dos trabalhadores. 

  

Esclarece-se, inicialmente, a distinção entre direitos humanos e fundamentais. Os primeiros 
são direitos inerentes à existência da pessoa, albergados como verdadeiros para todos os 
Estados e positivados nos diversos instrumentos de Direito Internacional Público, mas, por 
fatores instrumentais, não possuem aplicação simplificada e acessível a todas as pessoas. No 
caso do Brasil, tal categoria de direitos exige ratificação do Poder Legislativo e Executivo, de 
acordo com as técnicas processuais específicas de cada um, para então serem aprovados e 
positivados em decretos (art. 5º, §§ 2º e 3º, da CF/88), e assim, sindicados. Já os direitos 
fundamentais, na esteira de Pereira[3], são aqueles que ostentam maior importância, ou seja, 
os direitos que devem ser reconhecidos por qualquer Constituição legítima. Em outros termos, 
a fundamentalidade em sentido material está ligada à essencialidade do direito para a 
implementação da dignidade humana. Essa noção é relevante, pois no plano constitucional, 
presta-se como critério para identificar direitos fundamentais fora do catálogo. 

  

O pedestal sobre o qual se ergue a liberdade sindical encontra-se positivado 
internacionalmente na Convenção nº 87 da OIT (Liberdade Sindical e proteção ao direito de 
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filiação) que se situa entre os direitos humanos (por não ter sido ratificada pela República 
Federativa do Brasil). 

  

Tal liberdade está positivada no âmbito internacional, especialmente, na convenção da OIT 
referida e integra os direitos humanos, mas no Brasil ainda não foi ratificada, fato que 
repercute de forma negativa no cenário trabalhista do país ao atuar em descompasso com o 
contexto internacional. Priva-se o trabalhador brasileiro de exercer efetivamente um direito já 
reconhecido aos trabalhadores mundialmente, o que faz necessário que se apresentem as 
intempéries que dificultam sua ratificação pelo Brasil. 

  

Observando-se, ainda, que a igualdade de tratamento e de oportunidades de trabalho, 
culminou com a criação da Convenção nº 111 da OIT, em vigor, na esfera internacional, 
desde 1960, mas somente cinco anos depois, foi ratificada pelo Brasil em 1965. Esse 
instrumento normativo discorre sobre a discriminação no emprego e na profissão, quesitos 
que são alvo de luta pelos sindicatos e tem repercussão direta na citada liberdade, que, 
contudo continua a ser desrespeitada e carece de uma estrutura sindical mais fortalecida, nos 
moldes da Convenção 87 da OIT. 

  

A República Federativa do Brasil que, apesar de ter ratificado a Convenção nº 111 da OIT 
(discriminação no emprego e ocupação) e a Convenção nº 135 da OIT (representação dos 
trabalhadores), denunciou a Convenção n º 158 (término da relação de trabalho) e se nega a 
ratificar a Convenção nº 87 da OIT (liberdades sindicais). 

  

A ratificação da Convenção sobre Liberdade Sindical se torna dificultosa, atualmente, em face 
da postura adotada pelo constituinte originário na Constituição de 1988, ao impor a 
contribuição compulsória (art. 8º, IV, CF/88) e a unicidade sindical (art. 8º, I e II, CF/88), 
como destacado por Moraes Filho: "Enquanto mantivermos por lei - e por lei constitucional - 
a contribuição sindical compulsória e o sindicato único, não poderemos nunca em são 
consciência, ratificar a Convenção n. 87, de 1948."[4] E também porque ela não pode ser 
ratificada parcialmente, ou seja, considerando só alguns de seus artigos e capítulos, tendo em 
vista que além de expressar os direitos humanos, ela trata sobre eles. Além do que, somente 
poderá ser ratificada de forma integral, por se tratar de direitos humanos. 

  

Outro problema que congela a ratificação desse instrumento legal internacional tem sido, de 
acordo com Arouca[5], a mora no Poder Legislativo que paralisa a tramitação desse processo, 
que tem o Brasil, como um de seus signatários, desde 1949, prejudicando a nação frente aos 
organismos internacionais, como se pode destacar: 

  

"Em 31 de maio de 1949, o Presidente Dutra acolheu a exposição de motivos de seu 
Chanceler, Ciro de Freitas Vale, para encaminhar mensagem ao Congresso Nacional 
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propondo sua aprovação, que teve tramitação morosa e vergonhosa. Melhor dizendo, até 
1966, praticamente não tramitou. Ao contrário, desapareceu. Reconstituída, foi encaminhada à 
Comissão de Legislação Social, que solicitou a manifestação do Ministério do Trabalho. A 
resposta só veio em 1968, após audiência da Comissão Permanente de Direito Social. Em 
1970, outra vez, foi reconstituída, pois conhecera uma segunda e estranha desaparição. 
Finalmente, em agosto de 1985, foi aprovado o parecer do então deputado Francisco Amaral, 
favorável à sua ratificação. Depois, aprovada na Câmara Federal foi remetida à Comissão de 
Relações Exteriores do Senado. Apostava-se na sua rápida aprovação porque o Brasil fora 
incluído na 'lista negra' da OIT, como filiado faltoso. Somente em 11 de dezembro de 2002 a 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o Projeto de Decreto Legislativo n. 
16, de 12.9.1984, seguindo o parecer do Senador José Eduardo Dutra, abrindo caminho para 
apreciação da matéria no plenário."[6] 

  

O cumprimento mínimo dos dispositivos da Convenção nº 87/1948 da OIT relacionados à 
liberdade sindical é obrigatório para os seus Estados Membros e se estende aos que não a 
ratificaram, a exemplo do Brasil, de forma que todos são submetidos às deliberações do 
Comitê de Liberdade Sindical da OIT, órgão competente para examinar as disposições 
nacionais a fim de harmonizá-las com os princípios da liberdade sindical internacional. 

  

Entenda-se o cumprimento mínimo como o referencial que não pode ser reduzido, apenas 
ampliado pela normatização autônoma e heterônoma dos trabalhadores. Assim, acompanha-se 
o entendimento de Arouca sobre sindicato laboral, organização que materializa a associação 
natural dos trabalhadores e historicamente objetiva a soma de forças numa unidade duradoura 
para a obtenção de melhores condições de trabalho e afirmação no contexto social e político, 
na qual a ideologia determina, de modo aparente ou latente (conforme momento histórico), 
sua ação contestatória ou colaboracionista, carecendo, cada vez mais, de ampliação da 
liberdade para o desempenho de suas atividades. Conclui o autor que o sindicato geralmente é 
órgão de luta, reivindicatório, e confronta com o Estado, provocando, muitas vezes, sua ação 
repressiva, não podendo admitir que tal instituição fique presa ao Estado, controlado pelos 
empregadores, conduzido pela igreja ou partidos políticos.[7] 

  Neste passo, a Convenção nº 87/1948 da OIT, mesmo não ratificada, não pode ser 
desprezada pelo Poder Judiciário, como destacado por Gérson Marques ao tratar sobre a 
competência do Comitê de Liberdade Sindical da OIT: 

  

"O referido Comitê internacional lançou o Verbete nº 08, segundo o qual quando leis 
nacionais, mesmo as interpretadas por tribunais superiores, firam os princípios da liberdade 
sindical, o Comitê é competente para examinar as leis, dar orientações e oferecer assistência 
técnica da Organização para harmonizar as leis com os princípios da liberdade sindical 
definidos na Constituição da OIT e nas convenções aplicáveis. Isto deu ensejo a que, em 
02/11/2009, as Centrais Sindicais do Brasil formulassem queixa perante o Comitê, em face da 
Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, por entenderem que a atuação destas instituições quanto às contribuições ou taxas 
assistenciais estabelecidas em acordos ou convenções coletivas de trabalho ofendem a 
liberdade sindical (caso nº 2739). 
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Que se arremate, então: mesmo o Brasil não sendo signatário da Convenção 87-OIT, sobre 
liberdades sindicais, submete-se aos princípios do sindicalismo mundial, que estão 
insculpidos na Constituição da OIT, organização da qual faz parte. 

Tampouco seria de se admitir que, dentro de um Estado Democrático de Direito, houvesse a 
permissão para que a principal unidade de democracia social (os sindicatos) não se curvassem 
aos princípios democráticos."[8] 

  

Direitos já defendidos e consensuais mundialmente, com delineamentos positivados em 
normas internacionais (hard Law[9]) e demais recomendações (soft Law[10]), que, contudo, 
tem sua adesão negada por muitos países, como o Brasil, no caso da Convenção 87 da OIT. 

  

Tais normas formam um costume internacional contribuindo na construção melhorada do 
sistema jurídico inteiro. As hard Law (tratados/convenções ratificados - imperativos) e as soft 
law (recomendações e tratados não ratificados) que reconhecem e ampliam direitos humanos 
relacionados aos trabalhadores e às relações de trabalho, reformam e modernizam o quadro 
legislativo e institucional no Brasil. 

  

A adesão é um verdadeiro processo de juridificação[11]que possibilita encontrar diferentes 
mesclas, intensidades de vinculação, ancoragem dos direitos internos e a limitação do campo 
de ação dos Estados; ajustar a intensidade de controle de instâncias estatais de tomada de 
decisão; limitar os riscos de comportamento oportunista; reduzir a instabilidade potencial. 
Assim, inserem-se na estrutura jurídica e institucional tons viabilizadores da emancipação e 
da dignidade humana, relacionados aos trabalhadores e suas organizações reivindicatórias. 

  

No tocante aos direitos fundamentais ligados à liberdade sindical, além dos positivados na 
Constituição de 1988, temos os dispositivos da Convenção nº 135/1971 da OIT 
(Representantes dos trabalhadores), ratificada nos termos do Decreto de Promulgação nº 131, 
de 22.05.1991, hierarquicamente equiparada às demais normas constitucionais fundamentais. 

  

No que se refere à posição hierárquica da Convenção nº 135/1971 da OIT (equivalência às 
Emendas Constitucionais), não é pacífica a doutrina quanto a tal status no ordenamento 
brasileiro. Divergência mitigante, capitaneada pelo do Supremo Tribunal Federal (STF), que 
reduz seu peso hierárquico em face da entrada no ordenamento jurídico pátrio (votação de lei 
ordinária). Manifestada no Recurso Extraordinário nº 349.703-1, ao delimitar que os tratados 
internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil anteriores à promulgação da EC nº 
45/2004 (art. 5º, § 3º - aprovação em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros) têm status normativo supralegal (abaixo da 
Constituição e acima da legislação interna).[12] 
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No mais, a tônica sobre a liberdade sindical pátria é dada pelo art. 8º da Constituição que 
reconhece como livre a associação profissional ou sindical, direito situado na segunda 
dimensão dos direitos fundamentais, afeitos à igualdade entre os seres humanos. Observando-
se, contudo, a imposição pela Carta Política da unicidade e do imposto sindical (art. 8º, 
incisos I, II e IV).  Sobre o imposto sindical, manifesta-se Romita[13]: 

  

"[...] típico do sistema corporativo, no qual as associações profissionais, como pessoas 
jurídicas de direito público, têm o poder que a lei lhes confere, de impor contribuições 
obrigatórias para todos os membros das categorias econômicas e profissionais representadas, 
pertençam ou não ao quadro de associados." 

Destaca Arouca[14] que, por esquecimento, talvez, a Constituição só cuidou da liberdade 
negativa, posta no inciso V do art. 8º, ao positivar que ninguém será obrigado a filiar-se ou a 
manter-se filiado a sindicato. De forma que a liberdade sindical negativa (de não participar da 
fundação, não se filiar ou se desligar conforme sua vontade, sem a necessidade de justificação 
- ausência de impedimentos) pode ser encontrada no art. 540 da CLT e se adéqua com o 
princípio democrático. 

  

A aplicação dos incisos I e II, art. 8º da Constituição, para a unicidade sindical, se dá em face 
da exigência de registro, atualmente realizado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(órgão estatal vinculado ao Poder Executivo), em que se afere o cumprimento da criação de 
apenas uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional 
ou econômica, na mesma base territorial (não inferior à área de um município). 

  

Sobre tal modelo de organização sindical, adotado pelo constituinte originário, manifesta-se 
Martinez[15] que há uma evidente incongruência no conceito de liberdade sindical previsto 
no texto constitucional, uma vez que não há como ser livre sem efetivamente sê-lo, de 
maneira que essas contradições existem em função da unicidade sindical no Brasil. 
Exemplifica que, diante da unicidade sindical, ou o indivíduo se integra à entidade que se 
legitimou a representar os interesses de sua categoria, ou ficará de fora do círculo sindical, 
uma vez que em tal modelo não se atribui ao integrante da categoria o direito de escolher o 
sindicato de sua preferência. Posicionamento, identicamente, manifestado por Pinho ao 
esclarecer sobre a unicidade sindical, adotada pela Constituição de 1988, que "é incompatível 
com a liberdade sindical, pois consagra verdadeiro monopólio do sindicato para atuar na 
defesa dos interesses coletivos e individuais do grupo."[16] 

  

Traçados esses parâmetros normativos, os quais reconhecem a preocupação nacional e 
internacional com o exercício pleno da liberdade sindical, torna-se possível o início da análise 
sobre as práticas que aviltam tal exercício, conhecidas como práticas anti-sindicais. Conceito 
advindo de constatações fáticas de atitudes que visam reduzir ou aniquilar o exercício da 
liberdade sindical propalada, como assevera Meton Marques: 
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"As atividades sindicais consistem no exercício de todas as atribuições e prerrogativas 
conferidas por lei, bem como cumprir as deliberações tomadas em assembléia geral e as 
emanadas dos seus estatutos [...]. Antisindicais são as condutas que atentam contra as 
atividades sindicais. 

[...] 

O embaraço ao exercício da atividade sindical poderá partir: a) do Estado - atos tendentes a 
inibir ou impedir que os sindicatos desenvolvam suas atividades; b) dos empregadores -  que 
constituam empecilhos aos trabalhadores para o exercício de seus direitos sindicais; e c) dos 
próprios sindicatos - mediante a instituição de privilégios ou limitações pelo fato de o 
trabalhador ser ou não sindicalizado. Por outro ângulo, tipifica conduta antisindical o abuso 
do dirigente sindical no exercício das funções de direção, extrapolando os poderes estatutários 
e as prerrogativas legais."[17]   

  

Como lecionado por Ermida Uriarte,[18] a expressão atos anti-sindicais é preferível porque 
engloba o foro sindical, os atos de discriminação anti-sindical, os atos de ingerência e as 
práticas desleais, coincidindo com a evolução desses conceitos, cuja tendência é estender seu 
campo de aplicação a outras condutas, além daquelas originárias, que implicam violação de 
direitos do dirigente sindical. 

  

Alice Monteiro[19] esclarece que nem sempre o termo conduta anti-sindical vem inserido nas 
legislações por ser ele mais abrangente, uma vez que compreende o chamado foro sindical 
utilizado pelo Direito Coletivo do Trabalho de alguns países da América Latina (art. 449, da 
Lei do Trabalho da Venezuela, e art. 450, do Código Substantivo do Trabalho da Colômbia), 
como também as práticas desleais que remontam à lei de 1935, dos EUA. Tal foro 
inicialmente compreendia apenas as medidas de proteção ao dirigente de sindicato, 
estendendo-se depois a outros empregados que desenvolvessem uma ação sindical, gremial ou 
coletiva. Os atos de discriminação anti-sindical dirigem-se a um ou a vários trabalhadores, 
embora reúnam valores individuais ou coletivos, enquanto os atos de ingerência dirigem-se 
mais diretamente à organização profissional. 

  

Outrossim, diante da enorme atualidade e ocorrência fática do tema, já há o desenvolvimento 
de correntes doutrinárias relacionadas especificamente à conceituação da matéria, dentre as 
quais, entendendo-se que o termo 'conduta' define melhor do que 'práticas', como esposado 
por Luciano Martinez[20] em suas apresentações. 

  

 Entrementes, em face dos limites do presente escrito, esclarecemos que utilizaremos os 
termos indiferentemente, para fins didáticos, uma vez que até o momento ainda estamos 
maturando a questão intelectivamente, bem como aguardando o amadurecimento natural da 
doutrina. 
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Combater tais condutas danosas é uma das formas mais efetivas de obtenção real da justiça 
social, especialmente por revelarem forte teor discriminatório. 

  

Como asseverado por Gérson Marques[21], a justiça social é uma superação das demais 
justiças (legal, distributiva e comutativa), considerando a insuficiência destas. Assim, 
conforme o autor, a proibição de discriminação no acesso ao emprego, de modo a permitir que 
todos tenham a mesma viabilidade empregatícia é uma das bases da justiça social (art. 193, 
CF/88) e a discriminação é uma constante na prática de atos anti-sindicais. 

  

Dessa maneira, percebe-se a ênfase protetiva, nacional e internacional, impondo o respeito à 
liberdade sindical, garantida por ações específicas junto ao poder público brasileiro e ao 
Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho (OIT/ILO), com 
punições previstas por vários diplomas pátrios, inclusive penais. 

  

3.    Condutas anti-sindicais 

O presente escrito volta-se para as condutas anti-sindicais desenvolvidas pelos empregadores 
e pelas próprias entidades representativas dos trabalhadores, não se tratando no momento, 
especificamente sobre as condutas estatais, de modo que ora se delineará alguns tipos 
clássicos, já claramente identificados na doutrina e na realidade laboral. 

  

Reconhece-se que, ante ao intrincamento inerente às relações de trabalho e a intervenção 
(nem sempre sadia) do Estado brasileiro no movimento sindical, o modelo adotado pelo Poder 
Constituinte Originário ao elaborar a Constituição de 1988 tem colaborado de forma variável 
com a emergência de condutas anti-sindicais, como asseverado por Oliveira: 

  

A falta de uma efetiva liberdade sindical aliada às políticas econômicas e sociais do governo 
federal em todos os períodos da história do sindicalismo brasileiro, tem se refletido com 
maior ou menor intensidade nas denominadas práticas anti-sindicais, que acabam impondo 
limites ao exercício do direito sindical.[22] 

  

Sobre a manifestação das condutas anti-sindicais, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a 
Força Sindical (Força) e a União Geral dos Trabalhadores no Brasil (UGT), conjuntamente 
lançaram a Campanha Contra as Práticas Anti-Sindicais[23], junto à Organização 
Internacional do Trabalho (OIT/ILO). 
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Nos termos do documento da campanha depositado na OIT, as entidades (três maiores do 
país) manifestam que tais práticas trazem conseqüências para a ação sindical, como a 
dificuldade de organização, fragilização do trabalhador frente ao capital, cerceamento ao 
direito de greve, principalmente pelo instrumento normativo do interdito proibitório, bem 
como reconhecem que há com certa constância violência e até mesmo a morte de dirigentes 
sindicais. E, identificam as condutas anti-sindicais empiricamente mais recorrentes, em vários 
âmbitos, como se pode destacar: 

  

"As práticas anti-sindicais ocorrem em vários âmbitos e se manifestam de diversas formas: 

Âmbito Normativo 

a) Pela própria legislação trabalhista vigente: que facilita a demissão de dirigentes sindicais, 
não garante a organização no local de trabalho, não reconhece o direito à negociação coletiva 
dos servidores públicos. 

b) Apesar de haver ratificado o convênio 154, não se reconhece o direito à Negociação 
Coletiva. 

b) Pela lentidão da Justiça do Trabalho em resolver as questões trabalhistas e por apresentar 
leituras anti-sindicais na leitura de leis. 

Âmbito político institucional 

a) Na esfera federal, verifica-se lentidão na apuração e punição de violência contra 
sindicalistas e a falta de prioridade sobre mudanças nos entraves autoritários da legislação 
sindical; 

b) Na esfera estadual, observa-se ausência de negociação coletiva e reconhecimento das 
organizações sindicais e o uso constante da violência policial para reprimir ações sindicais; 

c) Na esfera municipal, ocorrem perseguições a dirigentes e o não reconhecimento das 
entidades sindicais; 

d) Tanto estados e municípios se apropriam indevidamente dos recursos sindicais, sem 
repassá-los aos sindicatos. 

Âmbito das relações de trabalho 

a) No setor privado, há constante pressão para dessindicalização, com uso constante do 
mecanismo da demissão de participantes de ações sindicais. Além disso, a dinâmica do 
mercado de trabalho é desfavorável à organização sindical: desregulamentação, precarização, 
alta rotatividade; 

b) No setor público, além da ausência da negociação coletiva, há a repressão à imprensa 
sindical. 

Âmbito sindical 
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a) A atual estrutura sindical propicia a baixa representatividade sindical e não corresponde às 
necessidades de organização dos trabalhadores (as), dentro do novo ambiente de 
competitividade e transformações do mundo do trabalho. 

b) Não garante a organização por local de trabalho."[24] 

  

 A preocupação dos líderes sindicais com a temática é recorrente, como destacado por Jailson 
Cardoso[25] (Central dos Trabalhadores do Brasil - CTB), ao afirmar que são práticas que 
rebaixam direitos, como os planos de demissão voluntária incentivados durante a 
implementação do modelo neoliberal na economia. Ademais, alertou que o período é difícil 
para os trabalhadores, uma vez que enquanto comemora-se a criação de 100 mil novos 
empregos de carteira assinada, outro triste número não é falado que é ao fechamento de 100 
mil vagas. Arrematou que o sindicalismo é atacado com uma ação de inconstitucionalidade no 
Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a legalidade das centrais sindicais, quando a 
Constituição garante que é direito do trabalhador se organizar. E, ao homenagear Jair Antonio 
da Costa, dirigente sindical assassinado pela Brigada Militar em manifestação em Sapiranga 
no ano de 2005, concluiu: "os patrões estão obrigando os trabalhadores a se desfiliarem, 
promovem assassinatos de dirigentes sindicais, promovem a informalidade e a rotatividade 
como forma de precarizar as relações de trabalho." 

  

No Seminário "Mundos do Trabalho", realizado pelo Fórum Social Mundial, o 
representante da CUT, Quintino Severo[26], demarcou sua preocupação com a atuação do 
Poder Judiciário (ausente no evento) que tem agido com lentidão para julgar as questões que 
afetam os trabalhadores e trabalhadoras ou o interdito proibitório, que "desde a década de 90 
tem sido usado indevidamente por empresas para inviabilizar os movimentos grevistas e as 
próprias entidades sindicais."[27]Francisco Calazans (Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores - NCST), tratando sobre tais práticas no Seminário Mundos do Trabalho, citou 
uma frase emblemática, atribuída a Jorge Gerdau, na qual teria afirmado "Empresas precisam 
de profissionais especializados e não profissionais politizados. Isto diz tudo". 

  

Quanto à conduta dos empregadores, como destaca Alice Monteiro[28], os atos anti-sindicais 
manifestam-se através de diversos meios e em vários momentos da relação de emprego, 
inclusive na fase pré-contratual (uma das formas mais perigosas e insidiosas de 
discriminação). 

  

No mesmo passo, Gérson Marques ressalta sobre tais atos propositais ocorridos, por exemplo, 
durante e após a realização de greves: 

  

"As dispensas em massa, as coações aos líderes da greve, as ameaças aos simpatizantes do 
movimento, a convocação dos empregados ao trabalho (telefonemas com ameaças veladas) e 
as listas negras (para futura retaliação) são atos a serem rechaçados, pois existem outros meios 
legais e éticos de resistência empresarial. Na greve, o empregador é implacável com o 
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grevista. Sente-se pessoalmente ofendido, traído pelo trabalhador. A tendência lógica é que, 
na primeira oportunidade, ele expresse o rancor, a indignação, e pratique atos que as doutrinas 
da denúncia vazia e do poder diretivo da empresa têm vocação a justificar como 
absolutamente legais e permitidos. São as punições retardadas, que se expressam sob as mais 
diversas roupagens."[29] 

  

Contexto que se apresenta contra os mais essenciais valores da sociedade ocidental 
contemporânea, em que se inclui o Brasil, entendendo-se tais valores como, na esteira de 
Vita[30], "espécies de realidades que se impõem na sociedade em que vivo", não preferências 
pessoais.  

  

Rememora-se, ainda, que as condutas anti-sindicais são, identicamente, praticadas contra 
trabalhadores sem qualquer vinculação ou atividade com as entidades representativas dos 
trabalhadores. Manifestam-se, via de regra, como atos de retaliação ou reprovação pessoal 
direta (geralmente sem registro) e/ou indireta (comentário com colegas no ambiente de 
trabalho) por parte de membro hierarquicamente superior ao retaliado, nas quais há 
reprovação de quaisquer manifestações de cunho reivindicatório ou informativo sobre os 
direitos e garantias dos trabalhadores. No mundo dos fatos, vários atos corrosivos à imagem 
do trabalhador são desenvolvidos culminando com a despedida (sem justa causa), camuflada 
por respostas pessoais relacionadas à inadequação ao perfil da empresa, atividade ou 
incompetência para o desempenho das funções. Argumentações recorrentes que visam 
camuflar verdadeira e robusta conduta anti-sindical. 

Fatos que seriam apurados com mais seriedade se o Brasil mantivesse a ratificação da 
Convenção nº 158 da OIT, ratificada nos termos do Decreto nº 1855 de 10.04.1996, mas 
denunciada no mesmo ano (Decreto nº 2.100, de 20.12.1996), a qual vedava o término da 
relação de trabalho sem causa justificada, verbis: 

  

"Justificação do Término 

Artigo 4 

Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos que exista para isso uma 
causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas 
necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. 

Artigo 5 

Entre os motivos que não constituirão causa justificada para o término da relação de trabalho 
constam os seguintes: 

a) a filiação a um sindicato ou a participação em atividades sindicais fora das horas de 
trabalho ou, com o consentimento de empregador, durante as horas de trabalho; 

b) ser candidato a representante dos trabalhadores ou atuar ou ter atuado nessa qualidade; 
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c) apresentar uma queixa ou participar de um procedimento estabelecido contra um 
empregador por supostas violações de leis ou regulamentos, ou recorrer perante as autoridades 
administrativas competentes; 

d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades familiares, a gravidez, a religião, 
as opiniões políticas, a ascendência nacional ou a origem social; 

e) a ausência do trabalho durante a licença-maternidade. 

Artigo 6 

A ausência temporária do trabalho por motivo de doença ou lesão não deverá constituir causa 
justificada de término da relação de trabalho. 

A definição do que constitui uma ausência temporal do trabalho, a medida na qual será 
exigido um certificado médico e as possíveis limitações à aplicação do parágrafo 1 do 
presente artigo serão determinadas em conformidade com os métodos de aplicação 
mencionados no artigo 1 da presente Convenção."[31] 

  

No mesmo passo, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado (PLS)[32] nº 
36/2009 que visa tipificar modalidades de condutas anti-sindicais, como se pode destacar do 
referido PLS: 

  

"Atentado contra a Liberdade Sindical 

Art. 199A.  Impedir alguém, mediante fraude, violência ou grave ameaça, de exercer os 
direitos inerentes à condição de sindicalizado: 

Pena   -   detenção,   de   seis  meses   a   dois   anos,   e multa, além da pena correspondente à 
violência. 

§1º. Na mesma pena incorre quem: 

I   -   exige,   quando   da   contratação,   atestado   ou 
preenchimento   de   questionário   sobre   filiação   ou passado sindical; 

II  - dispensa;   suspende;   aplica   injustas  medidas 
disciplinares;   altera   local,   jornada   de   trabalho   ou 
tarefas   do   trabalhador   por   sua   participação   lícita   na atividade sindical, inclusive em 
greve; 

§2º. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é dirigente sindical ou suplente, 
membro de comissão ou, simplesmente, porta-voz do grupo. (NR)" 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."[33] 
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Projeto que, por mais bem intencionado, deve ser visto com cautela, em face de possíveis 
interpretações penais relacionadas à criação de um rol taxativo para uma realidade tão 
dinâmica como a das relações de trabalho, o que inviabilizaria mais ainda a configuração. 

  

Outrossim, deve-se observar também os contornos legislativos de eventual norma 
incriminadora, refletindo-se no nível das discussões no Supremo Tribunal Federal (STF) 
sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar determinadas 
questões[34], como alertado por Gérson Marques[35]. 

  

Feitos os devidos arremates inerentes à matéria e a urgência de atitudes contra tais práticas 
discriminatórias, passa-se a apresentar e a descrever alguns dos tipos mais conhecidos de 
condutas anti-sindicais, além dos já apresentados pelos autores mencionados nos tópicos 
precedentes. 

  

Pode-se observar dentre outras condutas a falta de reconhecimento do direito à sindicalização 
(empregadores impedem, no curso do contrato de trabalho, que os empregados se filiem); 
obstrução à livre filiação dos trabalhadores ao sindicato (empregador condiciona a admissão à 
desfiliação); embaraços à livre organização do sindicato (empregador - ou a categoria patronal 
- tem ingerências sobre a organização da categoria laboral); ataques à integridade física e 
segurança das pessoas (imposição de atividades em locais/momentos perigosos, em que o 
risco à integridade física ou à segurança são iminentes, como perseguição à sua atividade 
reivindicatória); apropriação indébita da mercadoria tempo (imposição de prestações 
prolongadas por suposta necessidade nos dias em que o trabalhador tinha de participar de 
atividades sindicais). 

  

São comuns, também, as listas negras (divulgação dos nomes dos trabalhadores com 
significativa atuação sindical para excluí-los do mercado); os impedimentos à livre 
organização e de associação internacional (a categoria patronal ou determinadas empresas - 
principalmente multinacionais - investigam se há vinculação, entre os trabalhadores 
subordinados a seu poder diretivo, com entidades relacionadas a movimentos sindicais 
internacionais, especialmente contrários a determinadas posições, assumidas pelo meio 
respectivo, ligadas às relações de trabalho, produtos ou aos modos de produção e não 
admitem os trabalhadores ou impõem a desfiliação). 

  

Os embaraços à filiação em entidades de segundo e terceiro graus, por parte dos 
empregadores se dão por meio de vedações a entidades específicas da organização sindical 
que militam contra os retaliantes (ao trabalhador e/ou a entidade de que participa); com 
relação aos sindicatos, ocorre para impedir a entrada de ideais e correntes de oposição 
(diferentes dos adotados pela diretoria no poder), com intuito de afastar os associados ligados 
as entidades referidas. 
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Os ataques ao patrimônio sindical podem vir por parte dos empregadores, dos demais 
componentes das entidades sindicais e dos próprios trabalhadores. Demarcam a efervescência 
manifestada de conflito, até então velado, não raro como resposta a atuação exitosa ou 
desagradável dos representantes da entidade atacada. 

  

A dissolução administrativa acontece quando a própria diretoria forja uma assembléia geral de 
trabalhadores para dissolver a entidade constituída, supostamente atendendo as formalidades 
dispostas no estatuto da entidade.[36] 

Normalmente, com objetivos escusos, tais como a migração para outra base, ante o 
enfraquecimento da atuação do sindicato, conseqüente descrédito e queda das filiações por 
parte dos trabalhadores. Também, por iniciativa de diretoria deslegitimada frente à base 
obreira, com eminente risco de perda da direção da entidade em eleição futura, a qual simula 
assembléia geral dos trabalhadores (composta por 'cartas marcadas') para votarem pelo fim da 
entidade, em prejuízo dos representados. 

  

Nas restrições à negociação coletiva, o empregador imprime obstáculos para que os resultados 
alhures tenham efetividade, inclusive invalidando as negociações pactuadas ao descumpri-las. 

  

As condutas decorrentes de movimento paredista (greve) são diversas as suas formas de 
realização, antes, durante e após o movimento grevista, como destacado por Gérson 
Marques[37], materializam-se nas dispensas em massa, coações aos líderes da greve, ameaças 
aos simpatizantes do movimento, convocação dos empregados ao trabalho (telefonemas com 
ameaças veladas) e as listas negras (para futura retaliação) são atos a serem rechaçados, pois 
existem outros meios legais e éticos de resistência empresarial. 

  

A negação do reconhecimento da personalidade jurídica, por parte dos empregadores, 
manifesta-se ao se esquivarem de negociar com determinadas entidades sindicais (mais 
questionadoras e aguerridas nas reivindicações). Com relação às próprias entidades, ocorre 
por interesses políticos na categoria, que passa a disputar a base para poder ampliar seu poder. 

  

Dessa maneira, foram apresentados alguns dos tipos mais recorrentes de condutas anti-
sindicais, sem a pretensão de exaustão do tema, dos tipos ou da matéria, uma vez que é 
extremamente dinâmica ante a realidade fático-jurídica das relações de trabalho. 

  

4 Conclusão 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 2995



Como demonstrado, há estreita vinculação entre a temática das condutas anti-sindicais e a das 
liberdades sindicais, uma vez que tais práticas vilipendiam o exercício da liberdade necessária 
à realização dos direitos humanos ligados ao associativismo de classe e à luta por direitos dos 
trabalhadores, bem como sobre a discriminação no emprego e a representação dos 
trabalhadores. 

  

Pautas já defendidas e consensuais mundialmente, com delineamentos positivados em normas 
internacionais (hard Law[38]) e demais recomendações (soft Law[39]), que, contudo, tem sua 
adesão negada por muitos países, como o Brasil. 

  

A República Federativa do Brasil que, apesar de ter ratificado a Convenção nº 111 da OIT 
(discriminação no emprego e ocupação) e a Convenção nº 135 da OIT (representação dos 
trabalhadores), denunciou a Convenção n º 158 (término da relação de trabalho) e se nega a 
ratificar a Convenção nº 87 da OIT (liberdades sindicais). 

  

Contexto que dificulta em muito a atuação dos órgãos de proteção ao trabalhador e ao 
trabalho nas questões oriundas e decorrentes das relações laborais, principalmente no 
tratamento de situações de difícil comprovação como as condutas anti-sindicais. Aliando-se a 
esses fatores a escassez do tempo na contemporaneidade que, em regra, impede uma melhor 
qualificação dos obreiros e seus representantes sobre temas que lhes afetam diretamente como 
o reconhecimento para posterior e melhor combate contra tais condutas.  

  

Nesse passo, foram apresentados os liames que enlaçam as temáticas à realização ostensiva da 
dignidade dos trabalhadores, bem como, sucintamente, algumas formas de condutas anti-
sindicais, com fito de colaborar com os trabalhadores e com as entidades de proteção ao 
trabalho digno, maior responsável pela manutenção da ordem, bem-estar e justiça sociais, 
rumo à emancipação social. Prepara-se, assim, o terreno para a discussão mais ampla sobre a 
importância da ratificação das Convenções nº 87 e 158 da OIT, que versam sobre liberdade 
sindical e sobre a vedação de dispensa sem justa causa.    
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DA NÃO PERMISSÃO DAS DISPENSAS COLETIVAS PELOS 
DIREITOS CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL NO BRASIL 

 
THE LACK OF PERMISSION FOR MASS DISMISSION BY THE CONSTITUTIONAL 

LAW AND THE INTERNATIONAL LAW IN BRAZIL 
 
 
 

Alexandre Coutinho Pagliarini 
 

RESUMO 
Este texto trata da proteção à classe trabalhadora em face das dispensas coletivas em épocas 
de crise econômica global. As interpretações aqui utilizadas são constitucionalistas e também 
internacionalistas e seguem o raciocínio segundo o qual a Constituição brasileira de 1988, a 
partir dos pilares da dignidade humana e da construção do Estado de bem-estar social, 
autoriza a afirmação de que a dispensa coletiva deve ser evitada. Igualmente, normas 
internacionais em vigor, a exemplo das Convenções nº. 11, 98, 135 e 141 da OIT, tampouco 
autorizam dispensas coletivas unilaterais. Tanto o direito constitucional brasileiro como o 
direito internacional aqui incidente proíbem, sem a necessidade de legislação interna 
infraconstitucional a demissão em massa. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DO TRABALHO; DISPENSA COLETIVA; PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL; CRISE ECONÔMICA GLOBAL; DIREITO 
CONSTITUCIONAL; DIREITO INTERNACIONAL. 
 
ABSTRACT 
This study´s about the protection of the working class people considering mass (or collective) 
dismissal in times of global economical crisis. The interpretations here used are 
constitutionalists and also internationalists. The brazilian Constitution of 1988 has been set 
upon the principles of human dignity and the building of a welfaire state; therefore, we can 
say the mass dismissal must be avoid. Besides all that, the international norms that put Brazil 
into a way of observing them – such as the Conventions numbers 11, 98, 135 and 141 by the 
International Labour Organization – do not allow unilateral mass dismissals. The brazilian 
constitutional law, as much as the international law which obliges Brazil forbbid mass 
dismissal. 
KEYWORDS: LABOUR LAW; MASS (COLLECTIVE) DISMISSAL; 
CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL PROTECTION; GLOBAL ECONOMICAL 
CRISIS; CONSTITUTIONAL LAW; INTERNATIONAL LAW. 
 
 

  

  

•I-                   INTRODUÇÃO 
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Este texto científico analisa o instituto da dispensa coletiva de trabalhadores, também 
conhecida através da expressão lay-off, partindo, primeiramente, da diferenciação entre 
dispensa individual e coletiva. 

Observa-se que o direito estrangeiro, especificamente no que tange à Holanda, Alemanha e 
Portugal disciplinam a questão de forma objetiva. Enquanto isso, no Brasil, a Constituição 
vigente, no art. 7º, inciso I, prevê expressamente apenas a dispensa individual, não havendo 
diferença legal entre despedida por motivos econômicos e dispensa sem justa causa. A Lei 
nº.  4.923/65, por sua vez, retrata a atual conjuntura econômica, propondo, inclusive, soluções 
jurídicas para evitar o desemprego em massa. 

Discute-se a eficácia do inciso I, do art. 7º da Constituição de 1988, que precisa ser 
regulamentado através de lei complementar nele prevista para que a proteção contra a 
despedida arbitrária seja uma verdade jurídica e real. Faz-se necessário, portanto, o debate 
jurídico, em torno do art. 7º, incisos I e III e do art. 10 do ADCT, pautando-se na justificativa 
de que as normas de direitos fundamentais são marcadas pelo postulado da máxima 
efetividade da norma constitucional, considerando-se que uma norma constitucional 
positivadora de direito fundamental, seja ele individual ou social, só pode ser interpretada 
segundo o postulado da máxima efetividade da norma constitucional. 

Após a apresentação do debate constitucional sobre o tema abordado, salienta-se que em 
tempo de crise econômica, o princípio da proteção, edificador de todo o Direito do Trabalho, 
equalizador da assimetria de forças caracterizadoras das relações de emprego, deve ser 
preservado. 

Assim como se imprimiu exegese constitucional ao presente artigo para que se chegasse à 
conclusão da impossibilidade da mass dismissal e da aplicabilidade imediata do artigo 7º da 
Carta em vigor, inseriu-se, igualmente, no corpo do presente trabalho longo questionamento 
típico de direito internacional público, dando conta de como ele (o DIP) é visto pela 
Comunidade Internacional e de como ele é recepcionado pela Constituição brasileira de 1988, 
no que ficou claro que, nem sob um prisma constitucional, nem muito menos sob um prisma 
internacionalista, a mass dismissal é permitida em solo brasileiro.  

Impõe-se, igualmente, a observância do princípio da continuidade da relação de emprego, que 
repudia a dispensa coletiva e o princípio do duplo controle social da dispensa operado pelos 
trabalhadores, através de entidades sindicais e pelo Estado, via intervenção administrativa. 

Sustenta-se que em qualquer situação, inclusive em tempo de crise financeira, urge, 
primeiramente, valorizar e proteger o trabalho humano, posto tratar-se de uma causa primária, 
enquanto o capital deve ser considerado como conjunto de meios de produção, permanecendo 
apenas como causa instrumental. Sob este aspecto, apresentam-se as considerações finais. 

  

•II-                DESENVOLVIMENTO 

  

a) Conceitos e posições doutrinárias sobre dispensa individual e dispensa coletiva no 
direito brasileiro e no direito comparado 
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A dispensa individual envolve um único trabalhador, ou, mesmo que atingindo empregados 
diferentes, não configura ato demissional grupal ou maciço. Sua origem é centrada num fato 
pertinente ao contrato individual de trabalho, tratando-se de direito potestativo. 

A despedida coletiva, por sua vez, denominada como lay-off, abrange um número 
significativo de trabalhadores vinculados ao mesmo empregador. Segundo Antônio Álvares, 
"a dispensa coletiva importa o desligamento de um número significante de empregados por 
motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análagos" (ÁLVARES, 2009, p. 657). 

Na Holanda, a dispensa coletiva somente pode ocorrer com a permissão do órgão 
administrativo. Na Alemanha, o empregador fica obrigado a participar a agência (autoridade 
administrativa) sobre a dispensa, exigindo-lhe também tal informação ao conselho de 
empresa, esclarecendo o empregador sobre os motivos da dispensa, o número e as categorias 
de trabalhadores a serem despedidos, os prazos da dispensa, bem como os critérios de escolha 
dos que serão dispensados (ÁLVARES, 2009, p. 657). 

O Código do Trabalho Português regulou a matéria nos arts. 419 e 420, e aprovou a Diretiva 
nº 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que estabelece um 
quadro geral sobre informação e consulta dos trabalhadores (ALMEIDA, 2009, p. 111). 

O ordenamento jurídico brasileiro regula expressamente apenas a dispensa individual, não 
havendo diferença legal entre despedida por motivos econômicos e dispensa sem justa causa. 
Entretanto, o Ministério do Trabalho, através das Portarias nº. 3.218/87 e nº. 01/92 faz 
referência à dispensa coletiva, sendo que a primeira portaria regula o acompanhamento das 
demissões coletivas, apontando soluções alternativas, como a redução da jornada, nos termos 
da Lei nº. 4.923/65 e a previsão de férias coletivas; já a segunda portaria determina a 
fiscalização nas empresas em caso de dispensa em massa. 

A Portaria nº. 3.218/87 é considerada ineficaz, já que prevê apenas recomendações, 
inexistindo determinação penalizadora. Sendo assim, ausentes os mecanismos de coerção, tal 
norma tornou-se letra morta. Quanto à Portaria nº. 01/92, do MTPS (Ministério do Trabalho e 
Previdência Social), os motivos de sua reduzida efetividade se justificam no argumento de 
que um simples ato ministerial não poderia disciplinar matéria reservada à lei complementar. 

Esclarece Nelson Mannrich, que a Lei nº. 62, de 5 de junho de 1935, já excluía a 
responsabilidade do empregador nos casos de força maior, quando fatos superiores à sua 
vontade afetassem sua segurança econômica, determinando a ruptura dos contratos de 
trabalho, por justa causa (MANNRICH, 2000, p. 91). 

Vale ressaltar, que o art.18 § 2º e o art. 20, II, ambos da Lei nº 8.036/90, não excluem a 
responsabilidade do empregador quando rescinde o contrato de trabalho por extinção de 
estabelecimento na ocorrência de força maior, devendo depositar 20% (vinte por cento) da 
multa fundiária, atentando-se, para tal, ao art. 501 da CLT. 

A Lei nº. 4.923, de 23 de dezembro de 1965, embora não tenha conceituado a dispensa 
coletiva, previu, no art. 2º, soluções alternativas à dispensa motivada por crise, a exemplo da 
redução da jornada ou do número de dias de trabalho durante três meses, possibilitando a 
prorrogação mediante redução salarial não superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário 
contratual, respeitando-se o salário mínimo; proibiu a contratação de novos empregados por 
seis meses; priorizou a readmissão dos empregados despedidos em razão da crise econômica, 
bem como vedou o trabalho extraordinário, salvo nos caso de necessidade imperiosa, força 
maior, serviços inadiáveis ou inexecução geradora de prejuízo manifesto. 
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Quanto à redução da jornada e consequente redução salarial, a doutrina não é unânime quanto 
à recepção da Lei nº. 4.923/65 pela Constituição de República, nos termos do art. 7º, inciso VI 
(MANNRICH, 2000, p. 91). Parece-nos mais acertado, contudo, reconhecer que a 
mencionada lei foi recepcionada pela Carta Política de 1988, sendo válida, tendo em vista a 
compatibilidade formal e material com a norma constitucional, quando elenca medidas 
alternativas que pugnam pela manutenção dos postos de trabalho. Tem-se que a Lei 
nº.  4.923/65, de fato, retrata a atual conjuntura econômica, propondo, inclusive, soluções 
jurídicas para evitar o desemprego em massa. 

No tocante à Constituição vigente, o art. 7º incisos I; III e o art. 10, I do ADCT, excluíram 
definitivamente o regime da estabilidade decenal, ressalvado o direito adquirido, e sendo 
assim, o empregador possui amplos poderes para dispensar o empregado, com ou sem justa 
causa, limitando-se a pagar a multa fundiária, conforme o caso, além de outros direitos a 
serem determinados por lei complementar, até hoje não editada. 

Não há distinção legal entre despedida arbitrária ou sem justa causa, nem entre dispensa 
individual ou coletiva, podendo, então, o empregador dispensar o empregado sem qualquer 
motivo, inexistindo a garantia dos empregos (NASCIMENTO, 2009, p. 200). 

  

b) Da aplicação do Direito Internacional Público (DIP) à Espécie 

  

Importante destacar que em 23 de novembro de 1985, a 68ª reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho da OIT aprovou a Convenção nº. 158, que trata do término da 
relação de trabalho por iniciativa do empregador, protegendo os trabalhadores contra a 
despedida arbitrária. 

Em 1992, no dia 17 de setembro, tal convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional, sendo 
ratificada pelo Governo brasileiro em 4 de janeiro de 1995, para vigorar após doze meses. 
Entretanto, somente em 10 de abril de 1996, através do Decreto nº. 1.855, o Governo Federal 
publicou o texto oficial, promulgando a ratificação. 

Posteriormente, em 20 de dezembro de 1996, através do Decreto nº. 2.100, o Presidente da 
República promulgou a denúncia da tratativa internacional, anunciando que a mencionada 
convenção deixaria de vigorar no Brasil a partir de 20 de dezembro de 1997. Ressalte-se que 
segundo as regras e princípios básicos de Direito Internacional Público, mais especificamente 
da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a atitude do governo brasileiro em 
denunciar não foi bem acolhida, podendo-se considerar na contramão da normativa 
internacional pelas seguintes razões: (i) o Brasil é membro da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT); (ii) o que um país se compromete internacionalmente a cumprir - pacta sunt 
servanda - deve ser levado a cabo; (iii) o processo formal de aprovação da Convenção 158 
(OIT) foi respeitado; (iv) em nada a Convenção em tela viola a Constituição brasileira de 
1988. 

Em fevereiro de 2008, o Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional 
mensagem para nova ratificação da Convenção. Tempos depois, por 20 (vinte) votos a 1 (um), 
os parlamentares, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, aprovaram 
parecer do deputado Júlio Delgado (PSB/MG) contrário à ratificação, sendo encaminhado 
pedido de arquivamento da mensagem presidencial à mesa da Câmara dos Deputados. 
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A discussão contemporânea já não é mais sobre a constitucionalidade ou não da vigência da 
Convenção nº. 158, nem sobre a (in)constitucionalidade da denúncia da mesma convenção - 
visto que tal ato foi praticado pelo Presidente da República, e não pelo Congresso Nacional. 

Entende-se que tanto o Presidente da República quanto o Congresso Nacional têm autoridade 
para denunciar um tratado internacional sem que precise(m) um do outro; efetivamente, esta 
autoridade pode ser exercida sem a participação do outro responsável pelo treaty-making-
power, e isto ocorre pelo seguinte: se, para fazer sustentar um tratado em seu berço de 
nascimento são necessárias duas vontades concordantes (a do Presidente e a do Congresso), 
então a falta de uma destas vontades sustentadoras faz tombar o acordo internacional. 

O Presidente e o Congresso são os dois pilares de sustentação do tratado; logo, na falta de um 
deles, cai o pacto. De qualquer modo, ressalta-se que em Direito Internacional Público, o 
condutor da política internacional de um Estado soberano é exclusivamente o Chefe do 
Executivo, o único com voz internacional de representatividade (PAGLIARINI, 2002, p. 84), 
(REZEK, 2009, p. 54). 

  

b.1) Do Direito Internacional Público (DIP) na Comunidade Internacional e no Brasil 

  

b.1.1) O DIP na Comunidade Internacional 

  

Um juiz de uma Corte Permanente Internacional, ao julgar, por exemplo, um litígio entre 
Estados soberanos, deve aplicar o DIP, e não o direito do Estado "x", nem o do "y". Numa 
comparação, é como age um ministro do Supremo Tribunal Federal: em caso de conflito de 
normas de dois Estados da federação brasileira, ele deverá aplicar a Constituição e usá-la para 
resolver o impasse; aliás, para sua excelência, sempre a Constituição será o nexo de validade 
de todas as outras normas jurídicas produzidas. 

No sentido acima exposto, o DIP sempre terá preponderância hierárquica sobre os direitos 
nacionais; e tal afirmação, para um internacionalista, é absolutamente provida de lógica; caso 
contrário, não se terá DIP (ou seja, o DIP não poderá ser considerado como Direito) e não 
mais serão necessários juízes internacionais, nem as suas respectivas Cortes permanentes. 
Neste sentido, nas próximas linhas, interessante será entender as lições de Kelsen. 

De fato, para Hans Kelsen (KELSEN, 2006, p. 61/88), o DIP é Direito, isto porque existe a 
sanção, ou seja: um ato de força socialmente organizado e autorizado oficialmente pela 
Comunidade Internacional, ato este que se explicita na represália ou na guerra, significando 
isto que na hipótese de um Estado ver os seus interesses (direitos) ofendidos por um outro 
Estado, o Estado ofendido poderá criar uma situação que, em condições normais, não seria 
permitida, reagindo, portanto, à violação provocada por este outro Estado. Para o austríaco, a 
violação dos interesses entre os Estados constitui-se num delito internacional - não se devendo 
compreender aqui a palavra interesse egoisticamente, mas devendo-se, sim, ler, "interesses 
entre Estados" como expressão sinônima de Direitos estabelecidos entre Estados e de algum 
modo violados. A reação ao delito é uma sanção, e a sua aplicação é feita pelo próprio Estado 
ofendido, por faltar na comunidade internacional um órgão que seja encarregado dessa tarefa, 
como os existentes nas ordens jurídicas nacionais. Caso estejam Estados litigantes, entretanto, 
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inseridos numa mesma ordem jurídica - numa Organização Internacional - poder-se-á 
vislumbrar a aplicação da sanção pelo terceiro ente (a Organização Internacional), e não pelo 
Estado cujo direito fora violado. Mas a regra é ainda a da falta de centralidade na Comunidade 
Internacional, isto por conta da inaplicabilidade do conceito de soberania estatal para o DIP. 
Inclusive, quanto à soberania, entendia realmente Kelsen que era um conceito que, se 
existisse, só poderia se aplicar ao Direito Internacional Público, e não às dezenas de ordens 
jurídicas nacionais: ora, se soberania quer dizer poder total, então como pode no mundo haver 
192 poderes totais (192 é o número correspondente ao de Estados filiados à ONU). O DIP, 
então, é uma ordem normativa das condutas humanas, obrigando pessoas, mediata ou 
imediatamente. Porém, os destinatários imediatos das normas de DIP são só os sujeitos 
clássicos de DIP (Estados e Organizações Internacionais); os indivíduos são destinatários 
mediatos, em regra. Kelsen percebe que não há uma centralização da criação e da aplicação 
do direito na ordem jurídica internacional. Trata-se o DIP, segundo ele, de uma ordem jurídica 
primitiva, cujo último estágio de evolução tende para a formação de um Estado mundial, nos 
moldes dos Estados nacionais contemporâneos. De qualquer modo, conclui Kelsen que o DIP 
é superior hierarquicamente aos direitos nacionais, razão pela qual se lhe dá a coroa de "rei do 
Monismo Jurídico", com o DIP no topo de uma-só (daí o monismo) ordem jurídica chamada 
Direito. 

Efetivamente, a tendência, até dos governos que ratificaram a Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, é a de começarem abrir as suas soberanas portas para o entendimento de 
que o DIP é superior e deve ser aplicado, implementando-se, assim, maior centralidade ao 
DIP, e fungindo-se, destarte, do primitivismo denunciado cientificamente por Kelsen. Tal 
tendência é o que se depreende do preâmbulo da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados, quando: 1) reconhece a importância cada vez maior dos tratados como fonte do 
direito internacional e como meio de desenvolver a cooperação pacífica entre as Nações, 
quaisquer que sejam os seus regimes constitucionais e sociais; 2) constata que os princípios 
do livre consentimento e da boa fé e a regra pacta sunt servanda são universais; 3) proclama o 
respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais; 4) afirma 
que as regras do direito internacional consuetudinário continuarão a reger as questões não 
reguladas na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. 

Por fim, aos olhos do DIP, para afirmar a superioridade deste sobre os direitos nacionais, 
assim estatuíram os seguintes dispositivos da Convenção acima comentada: 

"Artigo 26.º- Pacta sunt servanda: 
Todo o tratado em vigor vincula as Partes e deve ser por elas cumprido de boa fé. 

Artigo 27.º- Direito interno e observância dos tratados: 
Uma Parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o 

incumprimento de um tratado". 

b.1.2) O DIP no Brasil 

  

No item b.1.1, foi visto o que o DIP pensa de si próprio. Aqui não! Será estudada a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e, a partir dela, como o Brasil se 
posiciona diante de eventual conflito entre norma de DIP e norma interna. 
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              (i) A regra geral é a de que tratados e leis federais se equivalem, pelo fato de 
ambas estarem submetidas ao controle de constitucionalidade (art. 102, III, b). Assim sendo, 
caso haja conflito entre tratado e lei, deve-se aplicar a norma mais recente, seja ela um 
tratado, seja ela uma lei - Lex posterior derogat priori ou, para os ingleses, regra later in time. 
Segue nosso posicionamento importante parcela da doutrina nacional (REZEK, 2009, p. 101). 
O texto literal do art. 102, III, b da Carta Política em vigor é: "Art. 102- Compete ao Supremo 
Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III- julgar, 
mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 
decisão recorrida: (...)b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal". Nenhuma 
norma da Carta de 1988 autoriza os intérpretes a entender que tratados internacionais comuns 
são superiores às leis federais brasileiras. 

  

              (ii) Mas nem todo acordo internacional é possuidor, no Brasil, da mesma 
estatura hierárquica que a lei federal. Há exceções de supralegalidade, e delas abaixo 
trataremos: 

  

              (ii.i) Tratados internacionais de direito tributário: reza o art. 98 do CTN (Código 
Tributário Nacional) que "Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam 
a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha". A exegese 
correta para este dispositivo é a seguinte: a) trata-se o CTN de norma com estatura 
complementar, tendo recebido tal upgrade pela Suprema Corte brasileira por conta do fato de 
o Congresso Nacional, após a CF/88, ainda não haver legislado complementarmente para 
normatizar as regras gerais de direito tributário (art. 146, III). Sobre o fato de o CTN ser 
norma complementar, é enfatizado (REZEK, 1986, PP. 122/123) que tal complementaridade é 
decisiva para que se possa fugir à regra geral de que tratados e leis, perante da CF/88, são 
dotados da mesma hierarquia; b) sendo o tratado tributário posterior à lei tributária interna, o 
primeiro afasta a aplicabilidade desta; c) estando em vigor o tratado de direito tributário, deve 
o legislador nacional observar os seus termos, a fim de que não positive projeto de lei 
tributária que venha afrontar os dispositivos do pacto preexistente, mas, caso o legislador 
nacional insista na referida positivação doméstica, então deverão os aplicadores do direito 
afastar a aplicabilidade da lei brasileira posterior. 

  

              (ii.ii) tratados sobre transportes internacionais: está inscrito no caput do artigo 
178 da Constituição em vigor: "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, 
aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os 
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade". Interprete-se: com a 
atual redação do art. 178, estabeleceu a Carta que a ordenação dos transportes aéreo, aquático 
e terrestre se dê por lei. Logo, a lei do Congresso Nacional deverá dispor sobre os assuntos 
elencados de maneira soberana. Entretanto, ressalvou o constituinte uma parte: a lei brasileira 
não poderá dispor ilimitadamente acerca da ordenação do transporte internacional. Assim, há 
dois regimes sobre ordenação de transportes: 1º) a lei interna disporá com ampla liberdade 
acerca da ordenação dos transportes nacionais em território brasileiro; 2º) a lei interna não 
disporá com ampla liberdade sobre a ordenação do transporte internacional, pois deverá 
respeitar os tratados internacionais. 
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              (ii.iii) tratados de extradição: a norma infraconstitucional pátria que dita regras 
gerais sobre extradição é a Lei 6.815/80, conhecida como Estatuto do Estrangeiro, sendo os 
tratados bilaterais os veículos introdutores de normas especiais de extradição. Portanto, as 
normas de tratado de extradição que obriga dois países podem ser inseridas no contexto 
normativo de lei especial. 

Já as normas constantes num diploma legal interno que disponha sobre extradição são 
consideradas como inseridas em lei geral. Assim, num pedido de extradição que a Bélgica 
aviar ao Brasil, solicitando-lhe que entreguemos cidadão seu, aplicar-se-á o tratado celebrado 
entre Brasil e Bélgica em 1957; afasta-se a aplicabilidade da Lei 6.815/80, nesta hipótese. Por 
outro lado, na hipótese de um pedido de extradição aviado pela Rússia ao Brasil, o Supremo 
Tribunal Federal o avaliaria à luz do Estatuto do Estrangeiro - pela falta de tratado específico 
entre estes dois países -, devendo a reciprocidade operar como base jurídica do pedido, o que 
significa que só seria deferida a extradição se a Rússia prometesse acolher, em eventual caso 
inverso futuro, o pedido do Brasil, processando-o à luz de seu direito doméstico.          

  

              (ii.iv) tratados para a integração na América Latina: consta na Carta da 
República que "A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios (caput do art. 4º): (...)Parágrafo único - A República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações". 

A exemplo do que se fez na União Europeia, desejou o constituinte originário de 1988 inserir 
o Brasil num contexto mais internacionalizado, e, nesta caso específico do parágrafo único do 
artigo quarto, num verdadeiro contexto de direito comunitário. Assim sendo, só se pode 
inferir que qualquer tratado internacional (ou normativa comunitária do Mercosul ou da Aladi 
(Associação Latino-Americana de Integração) suplantará normas unilaterais brasileiras (leis) 
que disponham sobre as relações do Brasil com os demais países da América Latina. Só assim 
se alcançará uma integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. Deste modo, a 
Constituição estará a ser respeitada. 

  

              (iii) tratados internacionais de direitos humanos - regras equivalentes às normas 
constitucionais: são várias as razões que induzem os brasileiros a não terem dúvidas sobre a 
hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil fizer 
parte, e este entendimento já era possível antes da atabalhoada Emenda Constitucional 
45/2004. Enumeremo-nas: 

              1ª) a partir da consideração de que a Constituição nasceu, por escrito e formalmente, 
no final do século XVIII para cumprir a função de estruturar o Estado e a de proclamar e 
garantir direitos fundamentais, só se pode inferir que normas de direitos humanos são normas 
materialmente constitucionais. 

              2ª) O preâmbulo da Constituição em vigor fala em "(...) assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna (...)". Isto significa 
que, antes de tudo, o Brasil do constituinte de 88 é um país que deve primar pela observância 
ampla dos direitos fundamentais. Complementam e concretizam o que aqui é dito os artigos 
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1º, II, III e IV; 3º, IV; 5º, §1º; 6º; 7º; 8º; 9º; 10º; 11; 12; 13; 14; 15, dentre vários outros mais 
específicos plasmados formalmente na Carta. 

              3ª) No que tange às relações internacionais do Brasil, quis a Assembleia Nacional 
Constituinte de 1988 que este país fosse regido, dentre outros princípios, pelo da prevalência 
dos direitos humanos (art. 4º, II); prevalência... frise-se! 

              4ª) Desejamos aqui apelidar o §2º do art. 5º de janela aberta para a prevalência dos 
direitos humanos. Através da interpretação desta normativa, infere-se que o constituinte de 
1988, humildemente, não desejou fechar o elenco de direitos fundamentais somente nos 
setenta e oito incisos casuísticos do artigo quinto. Deixou, destarte, a janela aberta para que 
também se possa considerar como norma de direito humano a proveniente de princípios 
constitucionais e de tratados internacionais. Isto significa que a Constituição criou três 
edifícios de peso Constitucional para a construção dos direitos humanos com a mesma 
estatura e a mesma eficácia de seu próprio texto formalmente escrito. Os três edifícios 
constitucionais de direitos humanos são: (a) aqueles elencados enumeradamente na Carta; (b) 
os que os intérpretes da Constituição apontarem como decorrentes de princípios 
constitucionais de direitos humanos; (c) os que forem formalizados em tratados internacionais 
de que o Brasil fizer parte. 

              5ª) Informa CANÇADO TRINDADE (1987, pp. 109/116) que os constituintes de 
1988 aceitaram a sua proposta de que se imprimisse ao tratados de direitos humanos 
hierarquia constitucional, e daí resultou o parágrafo segundo do artigo quinto. 

              6ª) A Emenda Constitucional 45 é inconstitucional! Isto porque criou uma 
dificuldade para os tratados internacionais de direitos humanos. A partir da referida emenda, 
tais tratados passaram a dever tramitar no Congresso como se emendas constitucionais 
fossem, e, como é sabido, antes da EC/45, os tratados internacionais tramitavam pelo 
Congresso necessitando de maioria simples em sua votação única. Ora, criar um caminho - 
como criou a EC/45 - que dificulte a caracterização e a execução de normas de direitos 
humanos, num país de democracia tardia, é, para além da ignorância, má vontade e violação 
explícita ao preexistente art. 60, §4º, que, em português claro, prescreve que não deve ser 
objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir (ou diminuir o grau de 
abrangência dos) os direitos fundamentais. Entretanto, a EC/45 criou norma formalmente 
constitucional, e, enquanto não for derrubada pela Corte Suprema, deve ser aplicada. Daí, 
pergunta-se: e os tratados de direitos humanos que o Brasil ratificou antes da emenda em tela? 
A resposta é: são normas materialmente constitucionais, do mesmo modo, por tratarem-se de 
normas de direitos humanos; são normas que, na época, seguiram o trâmite que existia (ato 
jurídico perfeito), o mesmo da votação da lei ordinária, sendo, portanto, tais tratados, 
perfeitamente aceitáveis como normas de direitos humanos porque, apesar de naquele tempo 
serem votados no Congresso como leis ordinárias, na realidade - em sua substância material - 
veiculavam já aqueles tratados normas materialmente constitucionais por serem tratados de 
direitos humanos. 

            A afirmação é peremptória: tratados internacionais de direitos humanos têm hierarquia 
constitucional no sistema jurídico brasileiro pelas razões acima expostas, e sobre isso já 
falamos em outros livros (PAGLIARINI, 2007, p. 133), no que somos coincidentes, em 
opinião, com doutrina de escol (SARLET, 2007, pp. 331; PIOVESAN, 1996, p. 99)   

    

c) Sobre a eficácia de norma constitucional 
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Discute-se, sim, a eficácia do inciso I, do art. 7º da Constituição de 1988, que precisa ser 
regulamentado através de lei complementar nele prevista (mas que ainda não vigora), para 
que a proteção contra a despedida arbitrária seja uma verdade jurídica e real. Para a doutrina 
constitucionalista, as normas de direitos fundamentais são marcadas pelo postulado da 
máxima efetividade da norma constitucional, denominado por André Ramos Tavares de 
maximização das normas constitucionais (TAVARES, 2010, p. 416). 

Logo, enquanto o legislador complementar não cumprir a função que lhe foi aberta pela 
própria Carta da República, há que se interpretar que a dispensa coletiva sem lastro em 
justificativa alguma é inconstitucional, e, neste caso, deveria o próprio Judiciário, caso 
acionado, intervir no sentido de fazer valer o direito humano ao trabalho, uma vez que, sem 
dúvida, a dispensa coletiva não gera somente desemprego em massa, mas, por isso e por causa 
disso, verdadeira depressão econômica que certamente reflete em todos os campos das 
negociações individuais ou coletivas. 

Sendo assim, até os dias atuais, não é raro ocorrer dispensas coletivas, envolvendo um grande 
número de trabalhadores, com a justificativa de fatores vinculados à situação econômica da 
empresa, do setor ou da atividade em geral, bem como em decorrência de causas disciplinares, 
tecnológicas ou financeiras, com respaldo analógico no artigo 165 da CLT. 

Renato Rua de Almeida observa que a doutrina tradicional ainda identifica no ordenamento 
jurídico pátrio a natureza potestativa implícita no ato unilateral do empregador de extinguir o 
contrato de trabalho, até mesmo nas despedidas coletivas, sem qualquer limite ou condição 
(ALMEIDA, 2009, p. 35). 

Sob esse aspecto, a crise, na acepção econômica, é uma das justificativas pautadas pelos 
empregadores para a rescisão do pacto laboral. Constitui um fenômeno do modelo capitalista, 
ou seja: 

"grave desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento dos 
preços e/ou moeda, onda de falências e desemprego, desorganização dos compromissos 
comerciais; fase de transição entre um surto de prosperidade e outro de depressão, ou vice-
versa" (HOUAISS, 2009, p. 872). 

  

Como possui várias dimensões que se correlacionam com as variações do sistema econômico 
nacional, empresarial e mundial, a crise econômica tem uma ligação direta com a questão dos 
empregos, sendo considerada como companheira do Direito do Trabalho (NASCIMENTO, 
2009, p. 63). 

No entanto, não é possível a aceitação da liberdade contratual de despedir em massa, 
desconsiderando o direito fundamental social da proteção da relação de emprego contra a 
despedida arbitrária ou sem justa causa insculpida na Constituição vigente, e também em face 
ao paradigma da ilicitude contratual por abuso de direito, nos moldes dos arts. 187 e 422 do 
Código Civil. 

  

d) Crise econômica global versus direitos fundamentais? 
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Todavia, incontestavelmente, a crise financeira que assolou os Estados Unidos da América no 
segundo semestre de 2008, abalou profundamente a economia de produção e aumentou o 
índice de desemprego, repercutindo seus graves efeitos em todo o mundo, voltando à baila a 
questão referente à despedida coletiva como medida estratégica para as empresas, sob a 
desculpa de evitar mal maior, quer seja, sua extinção. É certo, entretanto, que um mal - a crise 
impulsionada pelos Estados Unidos - não pode impulsionar uma injustiça que fira o direito 
constitucional ao trabalho digno e estável. 

Observa-se que o art. 482 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) não elenca a crise 
econômica como hipótese típica e taxativa de justa causa para rescisão do contrato de 
trabalho. De qualquer forma, não se pode permitir juridicamente que o empregador exerça o 
direito potestativo de resilição unilateral do contrato de trabalho, dispensando coletivamente 
seus empregados, visto que o Texto Constitucional vigente, a partir dos pilares magnos da 
dignidade humana e da construção do Estado de Bem-Estar Social, autoriza a afirmação de 
que a dispensa coletiva deve ser evitada. Sendo assim, configura a dispensa coletiva uma 
agressão aos princípios constitucionais valorizadores do trabalho, da justiça social, do bem-
estar e da segurança, entre outros. 

Diante do exposto, pergunta-se: é o Direito do Trabalho um Direito Fundamental? A resposta 
é sim, mas não quer isso dizer que ele não possa sofrer modificações ao longo do tempo, 
atendendo aos reclames da contemporaneidade. Contudo, não se pode admitir, referentemente 
à dispensa coletiva, que ela possa ser manipulada pelas empresas, sob a alegação de que o 
legislador infraconstitucional não regulamentou através de lei complementar, o inciso I, do 
art.7º, da Carta Magna. 

Desse modo, a impossibilidade de dispensa coletiva no ordenamento jurídico brasileiro passa 
a ser considerada como um direito fundamental contra o qual não se pode impor retrocesso, 
tendo o inciso I, do art. 7º da Carta em vigor, aplicabilidade imediata. 

Importante, também, observar, que o § 1º do art. 5º da Constituição de 1988 possui a natureza 
de princípio, devendo ser interpretado como um mandado de otimização ou maximização de 
todo o ordenamento dos direitos fundamentais, de forma a imprimir ao Estado a tarefa de 
reconhecer e possibilitar o seu maior grau de eficácia (SARLET, 2007, p. 220). 

Sendo assim, tal preceito é capaz de gerar uma presunção em favor da plena aplicabilidade 
das normas definidoras de direitos fundamentais, buscando-se a máxima efetividade da norma 
constitucional. Esta lição está evidente na doutrina moderna, quando dispõe que pela ausência 
da regulamentação legal do art. 7º, inciso I, da Constituição vigente, a eficácia horizontal 
deste direito fundamental social deve ser garantida pela exigência do cumprimento pelo 
empregador, nas dispensas coletivas, dos valores da boa fé objetiva e dos seus deveres anexos. 

Segundo Gilmar Mendes, o princípio da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais 
"(...) valeria como indicador de aplicabilidade da norma constitucional, devendo-se presumir a 
sua perfeição, quando possível (...)" (MENDES, 2010, p.330). 

Considera-se, portanto, que uma norma constitucional positivadora de direito fundamental, 
seja ele individual ou social, só pode ser interpretada segundo o postulado da máxima 
efetividade da norma constitucional. Isto significa que uma norma definidora de direito 
humano deve ser aplicada pelo magistrado independentemente de norma infraconstitucional, 
devendo ele próprio, o magistrado, tratar de imprimir efetividade àquilo que foi determinado 
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pelo constituinte originário. Ressalta-se que a falta de norma regulamentadora de direito 
humano, em casos particulares, pode ensejar o ajuizamento de Mandado de Injunção, bem 
como Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (BASTOS, 2010, p. 78). 

Desse modo, tais valores impregnam o conteúdo do contrato de trabalho como fonte 
subsidiária, por força do parágrafo único do art. 8º da CLT. Nesta esteira, é possível afirmar 
que as normas de Direito do Trabalho pertencem à segunda geração dos direitos humanos, 
juntamente com normas constitucionais relativas à saúde e à educação públicas, por exemplo, 
(TAVARES, 2010, p. 35). 

Além do exposto, é imperativo que em tempos de globalização e crise econômica, o princípio 
da proteção, edificador de todo o Direito do Trabalho, equalizador da assimetria de forças 
caracterizadoras das relações de emprego, seja preservado. 

Igualmente, impõe-se a observância do princípio da continuidade da relação de emprego, que 
repudia a dispensa coletiva e o princípio do duplo controle social da dispensa operado pelos 
trabalhadores, através de entidades sindicais e pelo Estado, via intervenção administrativa. 
Nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho tem instaurado inquéritos civis para 
investigar eventual abuso no poder de dispensar (TAVARES, 2010, p. 35). 

A jurisprudência pátria tem inferido tratamento jurídico diferenciado entre dispensas 
individuais e coletivas, sustentando a existência de abuso por parte da empresa, que sem 
prévia negociação coletiva dispensa coletivamente contingente de empregados (TRT 15ª 
REG/ DC-00309-2009-000-15-00-4). É bem verdade, igualmente, que existem decisões 
contrárias que reputam como lícita tal conduta patronal, ante a ausência de norma jurídica 
expressa que obrigue o empregador a negociar antecipadamente com as entidades de classe e 
buscar outros métodos que precedam a dispensa coletiva. 

No ano de 2009, em julgamento de dissídio coletivo sobre despedida coletiva de empregados 
justificada por grave retração econômica, a Seção de Dissídios Coletivos do TST, por maioria 
de votos, decidiu que "a premissa de que a negociação coletiva é imprescindível para a 
dispensa em massa de trabalhadores." Ressalvou o Relator Min. Maurício Godinho Delgado 
que "a d. maioria, contudo, decidiu apenas fixar a premissa, para casos futuros, de que a 
negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, observados 
os fundamentos supra" (DELGADO, 2010, p. 1041). 

Observa-se que a ordem constitucional prevê não apenas o princípio da dignidade da pessoa 
humana, no art. 1º, III; como também, o da valorização do trabalho, nos arts. 1.º, IV; 6.º e 
170, VIII, e o princípio da intervenção sindical nas questões trabalhistas, no art. 8.º, III e VI. 
Devem, por conseguinte, tais dispositivos da Carta Magna ser complementados com o que 
consta de direitos fundamentais nos tratados de direitos humanos que o Brasil tem em vigor, 
mesmo aqueles anteriores à EC/45 - também válidos como normas constitucionais de direito 
humanos, segundo André Ramos Tavares, para quem a tese da incorporação constitucional 
automática via § 2º do art. 5º seja mantida para os tratados ratificados antes da publicação da 
EC n. 45/2004 (TAVARES, 2007, p. 77) - nutrindo da mesma opinião que explicitamos 
supra. 

Desse modo, se do ponto de vista econômico, são inevitáveis as mudanças impostas pelas leis 
do mercado na seara das relações entre capital e trabalho, em prol da manutenção da empresa 
e do emprego, é necessário que seja preservada a pessoa humana como tarefa inafastável do 
Estado Democrático de Direito. Justifica-se que de nada adiantaria a previsão normativa da 
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valorização do trabalho, se nas relações jurídicas que o tem como conteúdo, ele for 
desprezado. 

Argumenta-se, ainda, que, à medida que o Estado intervém para salvar as empresas, a 
sociedade deve exigir a intervenção estatal para resguardar o trabalho humano, posto ser ele, e 
não o capital, a razão de tudo. 

O certo é que existem diplomas internacionais ratificados, a exemplo das Convenções nº. 11, 
98, 135 e 141 da OIT, que não autorizam dispensas coletivas unilaterais e potestativas, por se 
tratarem de ato coletivo inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, exigindo, 
consequentemente, a participação dos respectivos sindicatos das categorias profissionais. 
Além do exposto, a negociação é inerente ao Direito Coletivo, e no Brasil, a obrigação de 
negociar coletivamente está implícita nos §§ 1.º e 2.º do art. 114 da Constituição de 1988. 

É necessário, primeiramente, que se reconheça juridicamente a diferenciação entre despedida 
individual e coletiva, visto que os impactos familiares, sociais e econômicos são totalmente 
distintos. Inegavelmente, a despedida em massa repercute de forma negativa não apenas no 
patrimônio moral e material de cada trabalhador, mas na sociedade como um todo, mediante o 
crescimento dos índices de pobreza, criminalidade, insegurança e revolta (FABIANO & 
RENAULT, 2009, p. 310). 

Por fim, o Direito do Trabalho precisa ser compreendido e aplicado à luz dos princípios 
constitucionais e internacionais valorizadores da dignidade humana, para que sejam reduzidas 
as injustiças sociais. Desse modo, é inaceitável, juridicamente, a dispensa coletiva imediata, 
sem prévia tentativa de negociação coletiva, e dessa assertiva advém à necessidade de se 
afirmar permanentemente a supremacia da Constituição da República e do Direito 
Internacional em prol da concretização dos direitos fundamentais. 

Entende-se que o moderno Direito do Trabalho não pode se distanciar dos instrumentos de 
controle de dispensa do trabalhador, haja vista existirem procedimentos que envolvem, desde 
simples consultas prévias às representações trabalhistas, até autorizações administrativas, e 
finalmente, a atuação jurisdicional. 

Como alternativa jurídica e social para o enfrentamento da crise econômica global, salienta-se 
a previsão constitucional da redutibilidade salarial via negociação coletiva em busca da 
manutenção dos postos de trabalho, como também, a alternativa da suspensão coletiva dos 
contratos de trabalho, também através da negociação coletiva. 

Entende-se que o sistema jurídico trabalhista brasileiro não está preparado para o 
enfrentamento de crises econômicas, porque faltam mecanismos que prevejam as dispensas 
coletivas, e inegavelmente, a crise econômica convive com o Direito do Trabalho, sendo 
necessário e urgente seu aperfeiçoamento, pois como é senso comum, se o Direito ignora a 
realidade, a realidade se vinga e ignora o Direito. 

A propósito, o agente do direito deve buscar a efetividade do direito fundamental social da 
proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, inadmitindo, 
portanto, a liberdade contratual como direito potestativo de despedida coletiva. 

Sendo assim, e em qualquer situação, inclusive em tempo de crise financeira, urge, 
primeiramente, valorizar e proteger o trabalho humano, pois como observou o Papa João 
Paulo II, trata-se de uma causa primária, enquanto o capital deve ser considerado como 
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conjunto de meios de produção, permanecendo apenas como causa instrumental (PAULO II, 
2003, p. 13). 

Na verdade, tem razão Antônio Álvares, quando sustenta que "onde há trabalho, há 
dinamismo, construtividade, progresso e bem-estar social. Onde não há trabalho há 
desemprego, miséria, estagnação social e desconstrutividade" (ÁLVARES, 2009, p. 651). 

Com efeito, o Estado-Nação deve intervir cada vez mais nas relações jurídicas, garantindo a 
realização dos direitos fundamentais dos cidadãos, essencialmente através do trabalho, 
enquanto meio preponderante para assegurar direito à vida com dignidade. 

  

•III-                         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do exposto, não é possível a aceitação jurídica da liberdade contratual de despedir em 
massa, desconsiderando o direito fundamental social da proteção da relação de emprego 
contra a despedida arbitrária ou sem justa causa insculpido na Constituição vigente, e também 
em face ao paradigma da ilicitude contratual por abuso de direito, nos moldes dos arts. 187 e 
422 do Código Civil. 

Entende-se que as normas de direitos fundamentais são marcadas pelo postulado da máxima 
efetividade da norma constitucional, e desse modo, a impossibilidade de dispensa coletiva no 
ordenamento jurídico brasileiro passa a ser considerada como um direito fundamental contra o 
qual não se pode impor retrocesso, tendo o inciso I, do art. 7º da Carta em vigor, 
aplicabilidade imediata. 

Importante observar, que o § 1º do art. 5º da Constituição de 1988 possui a natureza de 
princípio, devendo ser interpretado como um mandado de otimização ou maximização de todo 
o ordenamento dos direitos fundamentais, de forma a imprimir ao Estado a tarefa de 
reconhecer e possibilitar o seu maior grau de eficácia (SARLET, 2007, p. 57). 

O Direito Internacional Público (DIP) deve ser enfrentado a partir de duas visões: uma 
internacionalista; a outra, a partir do que estatui o direito nacional plasmado na Constituição. 
A visão internacionalista, conforme visto em longas linhas colocadas no desenvolvimento 
deste trabalho prega ser o DIP superior aos direitos nacionais. Por outro prisma, o da 
Constituição brasileira de 1988, o DIP equivale à lei federal brasileira, sendo assim para os 
tratados internacionais; logo, caso haja conflito entre tratado e lei, aplica-se a norma mais 
recente. As exceções de supralegalidade são quatro, as dos tratados: de direito tributário; de 
transportes internacionais; de extradição; de união latino-americana. Não obstante, ainda há 
uma verdadeira exceção de equivalência constitucional: a dos tratados internacionais de 
direitos humanos que, pela janela aberta do §2º, do art. 5º, da CF/88, são equiparados às 
regras formais e aos princípios constitucionais de direitos humanos, sendo, portanto, a EC/45, 
de dezembro de 2004, absolutamente inconstitucional, pelas razões minuciosamente expostas 
no corpo deste texto científico. 

Portanto, no que tange ao direito do trabalho (que é um direito regulado por cima, na própria 
Carta), verifica-se, também nele, que existem diplomas internacionais ratificados, a exemplo 
das Convenções nº. 11, 98, 135 e 141 da OIT, que não autorizam dispensas coletivas 
unilaterais e potestativas, por se tratarem de ato coletivo inerente ao Direito Coletivo do 
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Trabalho, exigindo, consequentemente, a participação dos respectivos sindicatos das 
categorias profissionais. Além do exposto, a negociação é inerente ao Direito Coletivo, e no 
Brasil, a obrigação de negociar coletivamente está implícita nos §§ 1.º e 2.º do artigo 114 da 
Constituição de 1988. 

Por fim, o Direito do Trabalho precisa ser compreendido e aplicado à luz dos princípios 
constitucionais e internacionais valorizadores da dignidade humana, para que sejam reduzidas 
as injustiças sociais. É inaceitável, por conseguinte, a dispensa coletiva imediata, sem prévia 
tentativa de negociação coletiva, e dessa assertiva advém a necessidade de se afirmar 
permanentemente a supremacia da Constituição da República e do Direito Internacional em 
prol da concretização dos direitos fundamentais. 

Vale lembrar, que em tempos de globalização e crise econômica, o princípio da proteção, 
edificador de todo o Direito do Trabalho, equalizador da assimetria de forças caracterizadoras 
das relações de emprego, seja preservado, impondo-se, igualmente, a observância do princípio 
da continuidade da relação de emprego, que repudia a dispensa coletiva e o princípio do duplo 
controle social da dispensa operado pelos trabalhadores, através de entidades sindicais e pelo 
Estado, via intervenção administrativa. 

Sendo assim, se do ponto de vista econômico, são inevitáveis as mudanças impostas pelas leis 
do mercado na seara das relações entre capital e trabalho, em prol da manutenção da empresa 
e do emprego, é necessário que seja preservada a pessoa humana como tarefa inafastável do 
Estado Democrático de Direito. 

Finalmente, justifica-se que de nada adiantaria a previsão normativa da valorização do 
trabalho, se nas relações jurídicas que o tem como conteúdo, ele for desprezado. 
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RESUMO 
O setor sucroalcooleiro no Brasil tem ganhado a perspectiva do mercado mundial diante da 
viabilidade de que a cana-de-açúcar se torne fonte de energia alternativa aos combustíveis 
fósseis atraindo a demanda do mercado internacional por bens de consumo produzidos à 
maneira sustentável. Nesse diapasão, o fim do método da queima da cana-de-açúcar e a 
adoção da colheita mecanizada são as propostas para redução da degradação que a atividade 
causa ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, todavia, esses fatores não têm reduzido as 
práticas ofensivas aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Assim, o objetivo do artigo é 
por meio da bibliografia disponibilizada por órgãos oficiais, artigos científicos, estudos e 
obras jurídicas, investigar o cumprimento e respeito aos direitos fundamentais coletivos do 
trabalho frente ao desenvolvimento da agricultura canavieira, desta forma, visa o artigo tratar 
das políticas trabalhistas adotadas pelos atores sociais envolvidos na questão. Constata-se que 
o setor sucroalcooleiro está muito aquém do que se exige para se tornar sustentável, além da 
manutenção das péssimas condições de trabalho dos cortadores de cana-de-açúcar, o 
sindicalismo rural representante da categoria que convive com problemas de estrutura e falta 
de uma cultura de organização e lutas sindicais, o que agrava consideravelmente a perspectiva 
de emprego e renda para os cortadores de cana-de-açúcar diante da substituição do corte 
manual pela colheita mecanizada. Para o desenvolvimento da indústria açucareira é preciso 
repensar a política trabalhista, a política agrária e o significado do desenvolvimento 
sustentável para o país. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS COLETIVOS DO TRABALHO; 
POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR; DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL; MECANIZAÇÃO DA COLHEITA. 
 
RESUMEN 
El sector azucarero en Brasil ha ganado la perspectiva de la viabilidad del mercado mundial 
de la caña de azúcar se ha convertido en una fuente de energía alternativa a los combustibles 
fósiles. Lo que representa um atractivo a la demanda del mercado internacional de bienes de 
consumo producidos en forma sustentable En este sentido, el método final de la quema de la 
caña de azúcar y la adopción de la cosecha mecánica se proponen para la reducción de la 
actividad que causa la degradación del medio ambiente y la salud de los trabajadores. No 
obstante, estos factores han reducido las prácticas indeseables los derechos fundamentales de 
los trabajadores. Así, el objetivo de este trabajo es a través de la literatura proporcionada por 
los organismos oficiales, artículos científicos, estudios y obras jurídicas es investigar el 
cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo colectivo hacia el desarrollo de la 
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producción de caña de azúcar y de esta manera, el artículo busca abordar las políticas 
laborales a optadas por los actores sociales involucrados en el tema. Todavia, lo que se 
verifica que el sector del alcohol es deficiente para ser sustentable, más allá de la manutención 
de las precarias condiciones de trabajo de los cortadores de caña de azúcar.Y cuanto a la 
representación sindical de esa categoria de trabajadores, la misma convive con problemas de 
estructura y ausencia de una cultura de organización y de luchas sindicales, lo que agrava 
considerablemente la posibilidad de empleo e renta de los obreros que seran substituídos por 
la recolección mecánica. Para el desarrollo en la industria azucarera es necesario repensar la 
política laboral, la política agraria y el significado del desarrollo sustentable para el país. 
PALABRAS-CLAVE: DERECHOS FUNDAMENTALES COLECTIVOS DEL 
TRABAJO; POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR; DESARROLLO 
SUSTENTABLE; COSECHA MECANIZADA. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

A agricultura canavieira está sob os holofotes do desenvolvimento econômico brasileiro. A 
expansão do setor sucroalcooleiro se deve diante da possibilidade produção de energia a partir 
da queima do bagaço da cana-de-açúcar como fonte alternativa do consumo de combustíveis 
fósseis poluidores do meio ambiente. 

Entretanto, o setor da indústria da cana é conhecido por suas práticas ofensivas ao meio 
ambiente e aos direitos sociais e para que se ajuste a demanda por mercados de produção 
dentro dos padrões de sustentabilidade precisa apagar essa mancha em sua história. 

Assim, o setor apresenta a mecanização da colheita da cana-de-açúcar como modo de 
substituição da queima e da exploração do trabalho precário. Entretanto, a inserção da 
máquina na agricultura brasileira, diferentemente dos países de economia avançada, no Brasil 
não tem como significado, o progresso econômico e qualidade nas atividades laborativas, pelo 
contrário, a inserção da colhedeira mecânica está atrelada ao desemprego e desrespeito aos 
direitos fundamentais dos trabalhadores rurais. 

É importante destacar que, não obstante a atualidade da questão, o direito do trabalho pouco 
evoluiu no que diz respeito a garantir as condições necessárias para a vida digna do 
trabalhador na agricultura canavieira. Influenciada pelas ideologias políticas liberais a 
regulação trabalhista têm levado a escanteio os interesses e direitos sacramentados como 
fundamentais no decorrer da história. Ademais, o Estado brasileiro tem fraquejado em sua 
função de protetor dos direitos sociais, formaliza acordos tripartites que não obrigam e não se 
fazem cumprir, de modo que restam apenas os atores sociais na defesa e garantia dos 
trabalhadores no corte de cana. 

Dessa forma, o artigo pretende mostrar como a reestruturação produtiva na agroindústria 
açucareira afeta os direitos fundamentais coletivos dos cortadores de cana-de-açúcar, quais as 
perspectivas diante do cenário atual e políticas efetivas para a garantia desses direitos, tendo 
em vista a ameaça ao emprego de uma massa de cortadores de cana sem preparo para o 
mercado de trabalho na atual conjuntura do sistema capitalista. 
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Agricultura canavieira: sustentabilidade à sua maneira 

Com o apelo às questões ambientais a busca pela alternativa à produção de energia limpa e 
renovável, o setor sucroalcooleiro ganha espaço no mercado por conta do fornecimento de 
energia elétrica a partir da queima do bagaço da cana-de-açúcar. A estratégia brasileira no 
desenvolvimento e incentivo à produção de biocombustíveis se adequa a necessidade de que 
diversos países já tem tomado na busca de fontes alternativas aos combustíveis fósseis e a 
adoção de medidas para reduzir emissão de gases de efeito estufa (IPEA, 2010, p. 02/03-07). 

O setor sucroalcooleiro no Brasil na tentativa de "conciliar" a expansão de sua produção às 
demandas de um desenvolvimento sustentável, adota o fim da queimada no processo de 
colheita da cana de açúcar e propaga o etanol brasileiro como biocombustível. 

A Lei Estadual de São Paulo nº. 11.241 de 19 de setembro de 2002 estipulou como prazo para 
o fim da produção sucroalcooleira baseado na queima da cana-de-açúcar o ano de 2021 e 
2031 para áreas mecanizáveis e não mecanizáveis respectivamente. Porém, na tentativa de 
emancipar o progresso da cana de açúcar no mercado mundial, a UNICA (União da Indústria 
da cana-de-açúcar) e o Governo do estado de São Paulo formalizaram um Protocolo 
Agroambiental que reduziu para 2014 e 2017 os prazos legais, respectivamente (SÃO 
PAULO e ÚNICA, 2011). 

Todavia, vale questionar, pôr fim às queimadas no processo produtivo garantem que o setor se 
torne adequado ao modelo de desenvolvimento sustentável? Se por um lado a queima da cana 
provoca sérias complicações ao meio ambiente, bem como para a saúde dos trabalhadores, de 
outro ângulo, a mecanização apresentada como alternativa para o setor não implica 
necessariamente na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos na agricultura 
canavieira e nem mesmo ao meio ambiente. A máquina colhedeiria da cana provoca 
compactação do solo prejudicando ainda os lençois freáticos acabando com a possibilidade de 
plantação de outros insumos agrícolas (MST, video documentário, acesso 2011). 

De outra forma, a expansão da produção da cana põe em risco a segurança alimentar, uma vez 
que atraídos pelo lucro, produtores de outros setores da agricultura podem vir a tornar-se 
usineiros (MST, video documentário, acesso 2011). 

Cabe advertir a inapropriação de chamar o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar de 
biocombustível. O termo provocou discussão em especialistas de diversas áreas das ciências 
humanas que por final acabaram por adotar o termo "agrocombustíveis" afirmando que 
existem um descompasso muito grande entre a produção do etanol e à sustentabilidade. Na 
iniciativa de "preservar a palavra vida ao conceito (bio, em grego) para nomear as realidades 
efetivamente comprometidas com a vida" o termo "agrocombustíveis" foi elaborado no 
Fórum Social Mundial da Soberania Alimentar realizado em Mali no início de 2007 (LEROY 
J.P., 2008, p. 16). 

No contexto atual, a Agricultura canavieira se insere, como chamou José Pierre Leroy, na 
nova roupagem da ideologia do desenvolvimento: a sustentabilidade. Vale explicar, como fez 
o autor, que a ideologia do desenvolvimento segundo Gilbert Rist[1] surgiu após a 2ª Guerra 
Mundial, cujo alicerce era reproduzir o padrão de consumo americano em um primeiro plano 
e posteriomente persuadir os países pobres, subordinados e dependentes de que vão aceder a 
esse desenvolvimento com a ajuda dos que já chegaram lá. Mas, a ascensão do neoliberalismo 
sobre a derrocada do comunismo levou o mercado 'todo poderoso' a delegar esse papel a 
alguns instâncias multilaterais da ONU (Organização das Nações Unidas) e do Banco 
Mundial, que para dar um novo lustre a ideologia do desenvolvimento criou o Programa das 
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Nações Unidas (PNUD) para o Desenvolvimento que formulou o Indice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), mas, foi com a Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, "que o termo voltou com todo seu magnetismo, alcunhado 
agora de sustentável" (LEROY J.P., 2008, p. 17). 

O desenvolvimento sustentável foi então entregue aos cuidados do mercado é o que afirma 
Jean Pierre Leroy. Sobre o capítulo segundo da Agenda 21, documento resultante da 
Conferência Rio 92, intitulado de: "Cooperação Internacional para acelerar o 
desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento e políticas internas correlatas". 
Segundo autor, "cooperação internacional" significa nada mais do que o mercado global e 
"políticas internas correlatas", em outros termos, é a abertura econômica que os países em 
desenvolvimento devem sustentar. Destacar-se-á que é o lucro que manda na regra do 
mercado e é este quem determina os desejos do consumidor, o meio ambiente só se torna 
preocupação do mercado quando o consumidor assim o exige (LEROY J.P., 2008, p. 17). 

Desta forma, a sustentabilidade não pode ser algo dado, algo imposto, deve fazer parte de um 
projeto democrático. Por que os detentores do poder econômico são aqueles quem definem as 
estratégias de utilização dos recursos naturais e as políticas de meio ambiente? Tal é o 
questionamento levantado por Jean Pierre Leroy advirtindo que outros grupos sociais e 
classes podem lutar para que "outros valores se imponham à consciência da humanidade". Por 
fim, o autor define desenvolvimento sustentável como: "o processo pelo qual as sociedades 
administram as condições materiais da sua reprodução, redefinindo os princípios éticos e 
sociopolíticos que orientam a distribuição de seus recursos naturais" (LEROY J.P., 2008, p. 
18). 

Ainda nesse mesmo sentido Lindgren Alves atribui à Conferência do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio, um significado para o mundo de ruptura com o 
ecocentrismo antimoderno e a passagem para o tecnocentrismo ecológico. A visão 
ecocentrista do meio ambiente é radicalmente preservacionista, separa o homem da natureza e 
o concebe como um inimigo e destruidor do ecossistema, enquanto na visão do 
tecnocentrismo ecológico, a preservação e o progresso ambiental está relacionado ao 
desenvolvimento que priorize técnicas limpas (como a substituição do petróleo para a energia 
solar ou eólica), ou seja, o meio ambiente está relacionado a um progresso sustentável 
(LINDGREN ALVES J.A., 2002, p.32). 

Contudo, é preciso tomar cuidado com a utilização do termo desenvolvimento sustentável, 
José Fernando Vidal de Souza chama a atenção para tanto: 

[...]Porém, se o conceito de desenvolvimento sustentável não for bem examinado e refletido, 
pode se tornar poroso e servir de base para o pensamento elitista e conservador, através de 
instrumentos utilitaristas, deixando de promover qualquer alteração estrutural, acabando por 
ser facilmente assimilado e engolido pelas classes dominadoras, num rápido e eficiente 
arranjo de forças, reduzindo por completo seu potencial de novo paradigma e modificador do 
pensamentlo social (SOUZA J.F.V., 2008, p. 324). 

Diante dessas premissas vale questionar novamente: até que ponto a redução de emissão de 
gases a camada de ozônio com o fim da queima na produção sucroalcooleira se adequa a tal 
pauta do desenvolvimento sustentável? O mercado brasileiro a fim de expandir a cana-de-
açúcar como commoditie tem se movimentado a qualquer custo, pregando a inclusão do setor 
sucroalcooleiro ao modelo econômico de sustentabilidade. 
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Essa rede complexa enseja o surgimento de um capital mundial extremamente volátil e leva 
muitos dos países do Terceiro Mundo, a perder não só a parte de sua soberania, como sofrer 
espoliações dos seus recursos naturais e ficar mais sujeitos às instabilidades e mudanças de 
todo o processo produtivo, caso não ofereçam vantagens para a permanência do capital 
estrangeiro em seus territórios. Estas transições, aliadas aos problemas internos próprios 
desses países, tais como pobreza, miséria, falta de estruturas básicas de saúde, educação etc., 
produzem uma imensa transformação social, que conduz à perda paulatina de identidade 
cultural (SOUZA J.F.V., 2008, p. 327). 

Promover a cana como "biocombustível" e premiar as grandes corporações industriais com o 
mercado internacional é a forma de suprir a falta do combustível tão consumido pelas nações 
industrializadas à custo da exploração do trabalho e degradação do meio ambiente. É nesse 
teor que a propaganda verde tem feito dos usineiros heróis e benfeitores, sob a nova roupagem 
da ideologia do desenvolvimento[2]. 

Destarte o tema suscite discussões em diversas áreas das ciências humanas, inclusive no 
Direito em suas diversas ramificações, o presente trabalho pretende limitar-se às provocações 
da produção da cana-de-açúcar aos direitos fundamentais da pessoa do trabalhador e as 
políticas trabalhistas face a mecanização da colheita, já que como afirmou Pedro Ramos:  "a 
mecanização é um caminho sem volta" em face das vantagens econômicas e ambientais, os 
atores sociais envolvidos nessa questão precisam elaborar suas propostas e projetar-se para o 
futuro (RAMOS P., 2007, p. 69). 

  

Os direitos fundamentais coletivos do trabalho na agroindústria canavieira 

Os direitos fundamentais da pessoa humana é a expressão adotada para resumir os princípios 
que sintetizam a concepção do mundo e informar a ideologia política de cada ordenamento 
jurídico, tal afirmação é de José Afonso da Silva. A expressão "direitos fundamentais" 
designa em nível de direito positivado as prerrogativas e instituições que a lei concretiza uma 
convivência digna, livre e igual a todas as pessoas que por sua vez indica as prerrogativas 
pelas quais a pessoa humana tem formalmente reconhecidos direitos a serem materialmente 
concretizados para a sua sobrevivência e convivência em sociedade (DA SILVA J.A., 2005, 
p. 180). 

Por tal motivo que o artigo 170 da Constituição Federal, afirma Mirta Lerena Misailidis, 
estabelece a valorização do trabalho humano como um dos fundamentos da ordem econômica 
a fim de assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social, o que leva o texto 
constitucional manter na seara dos direitos fundamentais sociais, a proteção da figura do 
trabalhador (MISAILIDIS M.L., 2006, p. 229). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 marcou o inicio do processo de 
conversão universal em direitos positivos dos direitos do homem e a fundação do Estado 
Moderno, tal como afirmara Norberto Bobbio. Como se sabe, os direitos do homem passaram 
por três fases, a afirmação dos direitos de liberdade, ou seja, aqueles que limitam o poder o 
Estado sobre o indivíduo, posteriormente, viu-se a fase dos direitos políticos, sobre os quais o 
cidadão passa a participar positivamente do poder político e por fim, a proclamação dos 
direitos sociais, que segundo o autor expressam o amadurecimento de novas exigências ou 
mesmo, novos valores como o bem-estar, a igualdade material e o que se chama de liberdade 
através ou por meio do Estado. Na afirmação abaixo, o autor antecipa a transformação dos 
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direitos em uma era de mudanças sociais na esfera global, prevendo o acompanhamento do 
direito face às demandas que tais mudanças poderão provocar. 

Ora, a Declaração Universal dos Direitos do Homem- que é certamente, com relação ao 
processo de proteção global dos direitos do homem, um ponto de partida para uma meta 
progressiva, como dissemos até aqui- representa, ao contrário, com relação ao conteúdo, isto 
é, com relação aos direitos proclamados, um ponto de parada num processo de modo algum 
concluído. Os direitos elencados na Declaração não são os únicos e possíveis direitos do 
homem: são os direitos homem histórico, tal como este se configurava na mente dos redatores 
da Declaração após a tragédia da Segunda Guerra Mundial, numa época que tivera início com 
a Revolução Francesa e desembocara na Revolução Soviética. Não é preciso muita 
imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação das condições 
econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação poderão produzir tais 
mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que se criem ocasiões 
favoráveis para o nascimento de novos carecimentos e, portanto, para novas demandas de 
liberdade e de poderes (BOBBIO, 1992, p.33/4). 

Complementa e o autor ainda que os direitos sociais estão em contínuo movimento e se a 
proteção social advém da revolução industrial, é provável que o desenvolvimento tecnológico 
e econômico traga consigo novas demandas, incapazes de se prever por enquanto. Afirma 
então que a Declaração Universal "representa a consciência histórica que a humanidade tem 
seus próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX. É uma síntese do 
passado e uma aspiração para o futuro [...]" (BOOBIO, 1992, p. 34). 

De certa forma não erra Bobbio com tal afirmação, eis que já se fala em direitos de quarta 
dimensão em que se logra a positivar os direitos difusos e coletivos ocupando-se de regras de 
proteção do meio ambiente e das relações de consumo. 

Vale afirmar que a proteção da pessoa do trabalhador, fundamentada no bojo da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, fora ratificada pelas convenções da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), bem como pelas convenções internacionais das Nações 
Unidas a respeito dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos e Sociais de 1966. 
Posteriormente, a proteção aos direitos fundamentais do trabalhador fora sacramentada pelas 
constituições e legislação nos estados nacionais, logrando prever a possibilidade de 
fiscalização através das organizações sindicais de âmbito nacional e internacional 
(MISAILIDIS, 2006, p. 230). 

Entretanto, após os anos 80 na presença dos discursos da desregulamentação e o do 
neoliberalismo, o Estado teve seu papel de interventor econômico novamente questionado. 
Uma nova concepção de regulamentação jurídica se propõe enquanto ao Poder Público cabe 
apenas o papel de conduzir políticas públicas perde sua soberania nacional às empresas 
internacionais e regulamentação das relações pelos próprios atores envolvidos (GRAU, 1998, 
p. 33). 

O fenômeno da globalização econômica que se destaca nesse período significa para Stein 
Kuhnle, a internacionalização da produção e do comércio com investimentos estrangeiros 
diretos, formação de redes de corporações internacionais, abandono da regulação dos fluxos 
financeiros e do comércio conduzindo a uma mobilidade do capital, da propriedade,  das 
mercadorias, dos serviços e do trabalho, regime diferenciado de livre competitividade em 
escala global, mercados mundiais, novos deslocamentos e recolocação de atividades 
econômicas dentro das nações e entre elas, e por fim, aumento da competitividade entre países 
(KUHNLE, 2007, p.90/1). 
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Tais premissas são o que colocam a soberania do Estado em cheque e em nome da 
competitividade os programas públicos e políticas sociais são movidos pela "mão invisível do 
mercado", ensejando o ressurgimento da teoria liberalista, alcunhada de neoliberalismo que dá 
pontapé inicial para a teoria da flexibilização dos direitos trabalhistas. 

Entretanto, antes, vale retomar os ensinamentos de Eros Grau em que o autor afirma que a 
intervenção do Estado no campo econômico sempre fora uma constante e à muito de deve ele 
as empreitadas do sistema capitalista. Mesmo no chamado período "liberalista" do mercado, o 
Estado sempre fora chamado a socorrer as imperfeições do capitalismo. Ocorre que a partir de 
agora, o Poder Público exerce esse poder por meio de motivações renovadas e mediante a 
dinamização de instrumentos mais efetivos. Eros Grau, e em suas próprias palavras afirma: "o 
Estado, no exercício de sua função de acumulação, promove a renovação do capitalismo" [3] 
(GRAU, 1998, p.22). 

Nesse contexto vale trazer as reflexões de André Noel Roth quando questiona o papel a ser 
outorgado pelo Estado após a reconfiguração da política mundial vivida nos anos oitenta, e 
afirma que tal função será determinada pelo modelo de regulação social posto em prática nos 
países mais industrializados. Afirma o autor que em tais países, a eficiência das regulações do 
Estado foram questionadas e criticadas por estudos sobre a sua ação, as políticas de 
desregulação se impuseram como uma resposta neoliberal à crise (crise do petróleo e 
consequente derrocada dos Estados de Bem-Estar Social), mas não fora capaz de resolvê-la. 
Assim, a distância entre a lei a realidade social, a dificuldade da aplicação de programas 
estatais, a interpenetração entre os domínios públicos e privados provocam reflexões e ensaios 
de novas práticas administrativas, levando o Estado a fazer uso de novos instrumentos de 
ação, por meio de uma legislação mais flexível, ou seja, leis incitativas, mesas redondas, 
contratos negociados, 'gentlemen agreement', leis de bases (ROTH, 1996, p. 15/16). 

O direito nacional adquire de maneira ampliada a forma do direito internacional. A legislação 
nacional perde seu caráter detalhista para limitar-se a um direito mais geral e flexível de 
engendrar uma particularização e uma privatização de regulação jurídica. Assistimos, de um 
lado, a um movimento de internacionalização do direito nacional e sua forma e, de outro lado, 
a um movimento de mudança, tanto no nível internacional, como também no nível 
infranacional e da esfera privada, da produção das normas e da legitimação (ROTH, 1996, p. 
20). 

Nesse diapasão, quando as políticas neoliberalistas chegam ao Brasil nos 90, o controle estatal 
sobre a produção sucroalcooleira também tem seu fim, quando o Instituto do Açúcar e do 
Álcool é fechado o que leva o setor a uma crise estrutural agravada pela descontinuidade do 
Proálcool[4]. Começam a formar no Brasil oligopólios de empresas de fabricação de cana-de-
açúcar que detém capital para diversificar seus produtos com investimentos e tecnologia sob o 
aparato da ideologia neoliberal que vinha propagando a redução dos encargos sociais em prol 
do desenvolvimento econômico. Tais fatores tornaram inviável a permanência de pequenas e 
médias empresas na atividade, o que levou os fornecedores a apelarem às cooperativas de 
mão-de-obra e formas précarias e ilegais de contratação (CHIOVETTI, 2000, p. 160). 

Conforme Pochmann, esse período é marcado pelo abandono do projeto de industrialização 
nacional e, por decorrência desse fator, a forma de contratação de mão-de-obra sofre 
significativas alterações decorrentes da tentativa das empresas se ajustarem a competitividade 
internacional adotando a desverticalização das atividades, anteriormente, concentrada na 
grande empresa (POCHMANN, 2008, p. 16). 
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A terceirização implica na possibilidade da empresa descentralizar parcela importante dos 
riscos de produção e distribuição de bens e serviços. Dessa forma, a terceirização efetua-se 
por meio de contratação de 'parcerias' no interior do processo produtivo, onde a empresa 
central define as etapas a serem subcontratadas. Essas empresas menores passam a constituir 
um universo de integração de redes de atividades onde os processos de trabalho são 
fundamentais para otimizar o andamento do processo produtivo. Nesse sentido os avanços 
tecnológicos no âmbito da produção são estratégicos (POCHMANN, 2008, p. 53). 

A fim de obter o maior nível de eficiência produtiva de suas unidades industriais e agrícolas, 
bem como a redução dos cursos operacionais, as usinas se fortalecem com o poder de controle 
sobre a produção nacional, tendo como exemplo o Grupo Cosan. Trata-se de um aglomerado 
de usinas que se estendeu às regiões de Ribeirão Preto e Bauru, que exemplifica esse modelo 
de verticalização da indústria sucroalcooleira, concentra grandes propriedades e por 
decorrência os maiores índices de exportação ficam nas mãos desses grupos econômicos 
(PAULILLO & MELLO, 2005,p.09) 

Para obter elevada produtividade operacional, o corte mecanizado exige uma propriedade de 
pelo menos 500 hectares dispostos em longos talhões, o que inviabiliza grande parte dos 
fornecedores paulistas. A maioria dos fornecedores paulistas cultiva a cana em áreas de até 22 
hectares, sendo estes responsáveis por apenas 22% da produção total de cana paulista. Os 
78% restantes da produção canavieira ficam nas mãos de um pequeno número de grandes e 
médios fornecedores, que cultivam terras que variam entre 73 e 343 hectares, tornando 
evidente a concentração de terras na agricultura canavieira (PAULILLO & MELLO, 2005, 
p.09). 

Desta forma, aos pequenos fornecedores só resta a contratação irregular de mão-de-obra, seja 
pela utilização dos "gatos" (que aliciam os trabalhadores vindos por conta e risco de outros 
estados do país e transitam nas estradas a procura da melhor oferta de trabalho sujeitando-se a 
situações precárias de trabalho e sem registro), seja pela contratação de empreitada que por 
meio de um agenciador recruta os trabalhadores no Nordeste do país de forma ilegal. 

A contratação da mão-de-obra temporária levanta diversos fatores que agravam a situação do 
trabalhador rural. Primeiramente porque é uma via de mão dupla das grandes usinas do país, 
além de aproveitarem-se da mão-de-obra precária e incapaz de organizar-se, ainda impõe ao 
pequeno produtor as regras da "mão livre do mercado". 

Ademais, estando a mão-de-obra temporária associada, no caso da agricultura canavieira, à 
contratação de migrantes nordestinos em busca de trabalho e renda, as condições se mostram 
ainda mais favoráveis ao capitalista empregador, uma vez que o pagamento por produção 
induz ao pobre nordestino a aumentar sua produtividade para poder mandar dinheiro à família 
em sua região de origem que enfrenta a escassez da produção por conta da sazonalidade da 
agricultura. Além do que, os migrantes não se sindicalizam por medo das represálias do 
patrão de serem demitidos, ou como chamam eles de "poda" do corte de cana (NOVAES R., 
2009, p.107). 

Esses trabalhadores são submetidos às rígidas disciplinas de trabalho estabelecidas pelas 
usinas para atingir as metas de produção nos canaviais. Submetidos às novas formas de gestão 
e organização do trabalho, esses jovens se subordinam à lógica da eficiência e da 
produtividade. São superexplorados na produção. Precisam cortar, no mínimo, 10 toneladas 
de cana/dia, para manterem-se empregados. Na safra de 2008 pagou-se pela tonelada da cana 
cortada em torno de R$3,00. Esse preço permite uma diária de R$30,00, cotando 10 toneladas 
de cana por dia. Com esse ganho, os trabalhadores não conseguem cumprir seus 
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compromissos (alojamento, passagens, alimentação, luz, água, remédios), enviar dinheiro para 
os que ficaram e realizar seus sonhos de consumo. Daí a necessidade de intensificar o ritmo 
de trabalho: cortar entre 15 e 20 toneladas de cana/dia, ser um campeão de produtividade 
(NOVAES R., 2009, p.108). 

Sob o clima seco e quente, sob a fuligem proveniente da queimada, necessária para aumentar 
a produtividade e evitar picadas de animais peçonhentos, trajando um uniforme que o protege, 
mas aumenta a temperatura corporal, o trabalhador caminha 8.800  metros por dia, despende 
366.300 golpes de podão, faz aproximadamente 36.630 flexões na perna para golpear a cana e 
trabalha de 8 a 12 horas por dia (ALVES F. , 2006, p. 94). 

Aí então os motivos que levam os cortadores de cana à morte, ao contrair doenças, a consumir 
drogas[5] para aumentar a produtividade, tudo em prol do salário que é determinado por sua 
produtividade e em prejuízo de sua saúde, sua higiene e sua dignidade. 

No trajeto alojamento-trabalho a precariedade também é uma constante. Comuns os acidentes 
fatais no transporte dos cortadores. A alimentação é insuficiente e condições de higiene 
pessoal quase inexistentes. Fornecimento de água é precário, mas a vigilância não fraqueja 
(SILVA M.A.M, 2004, p. 53/55). 

Os sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil, por seu turno, cujo reconhecimento legal 
ocorreu ao início de Regime Militar e com influência do modelo sindical urbano imposto pelo 
Estado Novo, apresenta sérias dificuldades em termos de organização e maturidade. 

Assim, estando as entidades sindicais arruinadas pelo modelo vigente com imposto sindical e 
ausência de livre organização, as negociações coletivas limitam-se a manter o que o direito do 
trabalho já conferiu anteriormente. Os sindicatos não são capazes de reivindicar melhores 
condições de trabalho aos seus filiados como o fim do salário por produção e o fim da 
terceirização, sobretudo porque os próprios trabalhadores não têm a certeza do que o fim 
desses institutos poderia significar, quanto menos podem elaborar estratégias plausíveis frente 
à mecanização que avança no estado paulista. 

Após a Constituição Federal de 1988, que prevê sob certos limites a liberdade sindical como 
direito fundamental do trabalho, o Sindicato pode quando criado definir a categoria a que 
representa por meio do Estatuto regularmente registrado dentro dos parâmetros definidos pela 
CLT. 

Não obstante os trabalhadores rurais tenham sido equiparados em igualdade de direitos aos 
trabalhadores urbanos pela Constituição Federal, a Lei nº. 5.889 de 08 de junho de 1973 que 
regula o trabalho rural determina o enquadramento do rurícula pela atividade preponderante 
do empregador, artigo 3º, §1º da Lei nº. 5889/73, ou seja, a ordem jurídica o mantém como 
empregador rural ainda aquele que inicie certo processo de industrialização (DELGADO 
M.G., 2006, p.387) 

Entretanto,  essse sistema não mais coaduna com o regime de liberdade sindical instituído em 
05 de outubro de 1988 pela Lei Maior, embora haja pouca manifestação jurisprudencial nesse 
sentido, José Antonio Pancotti afirma que perante a Constituição quem define a categoria é o 
grupo de trabalhadores que pretende fundar um sindicato. Assim, os trabalhadores de uma 
empresa da agroindustria podem criar um sindicato industrial ou rural, ou a eles se filiar 
(PANCOTTI J.A., 2002, p.10). 
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Antes da Constituição, a representação do sindicato de trabalhadores rurais definia-se pelo 
agrupamento de várias categorias, até mesmo conflitantes. Por força do forte 
intervencionismo estatal, sobretudo na ditadura que repreendeu fortemente os movimentos 
sociais foram formados muitos sindicatos ecléticos, ou seja, que congregavam em uma mesma 
base territorial autônomos (pequenos proprietários, arrendatários, parceiros e assentados que 
trabalham sem empregados) e empregados, sindicatos esses que prevalecem até hoje, muito 
embora também haja sindicatos representativos da categoria de empregados rurais em geral e 
aqueles específicos do setor canavieiro (PANCOTTI J.A., 2002, p.10). 

Porém, por força da unicidade sindical, apenas um sindicato representativo da categoria pode 
haver em um município. Assim, a não ser que exista um sindicato de assalariados rurais da 
cana-de-açúcar, o cortador de cana, por exemplo, deverá filiar-se ao sindicato misto, ou criar 
um sindicato próprio desmembrando assim o sindicato misto, o que convenhamos, demanda 
um certo esforço por parte desse trabalhador, sobretudo tratando-se de um trabalhador 
migrante em condição de emprego temporário. 

Há de se relembrar que em 1984 eclode em Guariba, na região de Ribeirão Preto, uma greve 
que insurge como a renovação do sindicalismo rural no estado de São Paulo. Com o objetivo 
de manter o corte de cinco ruas, cuja Cooperativa dos Plantadores de Cana de Guariba vinham 
tentando modificar para o corte de sete ruas sem preocupar-se muito com a saúde do 
trabalhador, o resultado da paralisação fora que além da manutenção do corte de cinco ruas 
sem redução do salário, esta rompe em termos com o sindicalismo oficial e cria-se um modelo 
apartado do qual a CONTAG (Confederação dos Trabalhadores da Agricultura) vinham se 
baseando desde sua criação na década de 60 sem trazer qualquer avanço aos trabalhadores 
temporários assalariados da cana (STEIN, 1997, p. 55). 

Atualmente a organização dos trabalhadores rurais no Estado de São Paulo dividem-se em 
sindicatos ecléticos (concebidos no modelo antigo que une empregados rurais, trabalhadores 
autonônomos da agricultura, ou seja, arrendatários, pequenos proprietários, parceiros e 
assentados que trabalhem sem empregados), sindicatos de empregados rurais na forma 
definida pela Lei 5.889/73 e sindicatos específicos de assalariados rurais do setor canavieiro. 
Sempre a observar o limite municipal. 

Os Sindicatos Rurais estão organizados em STR´s (Sindicatos de trabalhadores rurais), 
FETAGS (Federação de Trabalhadores na Agricultura) e CONTAG (Confederação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura). No Estado de São Paulo, existe um outro 
cenário de representação sindical, pois além dos STR´S então filiados a FETAESP (Federação 
de Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo), existem os SER´s, (Sindicatos de 
Empregados Assalariados Rurais), filiados à FERAESP (Federação de Empregados Rurais 
Assalariados do Estado de São Paulo). 

A convivência de pequenos produtores e pequenos proprietários organizados em uma mesma 
base territorial pode ser vista como uma situação de harmonização do conflito capital-trabalho 
na mesma entidade sindical. Ademais, há autores que afirmam que a presença desses 
autônomos na estrutura sindical acaba criando uma situação de distanciamento das estratégias 
sindicais dos assalariados temporários e permanentes sem consolidar elementos concretos de 
resistência. O sindicato se estabelece dividido e por assim dizer, subordinado às regras do 
capital (FERRANTE V.L.B., 1980, p. 142). 

Tendo o modelo oficial de sindicalismo o tornado  um mero prestador de serviços públicos, 
nada assemelhado com o movimento de trabalhadores ingleses no início da industrialização 
inglesa ou mesmo assemelha-se com os grevistas brasileiros no começo do século XX, 
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portanto, o sindicalismo brasileiro porta a característica de "assistencialista"  em troca do 
"imposto sindical",  em que tal contribuição compulsória permite as polpudas receitas para os 
cofres sindicais, sem que o dirigente sindical se mobilize significativamente pelos 
trabalhadores (PANCOTTI J.A., 2002, p. 03). 

Ademais, a fonte de receita do sindicato independente do número de associados ou 
sindicalizados, afinal o que importa é que o setor de atuação tenha um número expressivo de 
contratos de trabalho formalizados, o enfraquecimento de alguns sindicatos é decorrente não 
apenas da redução da atividade econômica, nem da diminuição de trabalhadores circunscritos 
em determinada categoria, mas, pela informalidade daquele setor. Como exemplo, as 
cooperativas de trabalho, sistema bem comum adotado pelo empregadores rurais para fraudar 
as relações trabalhistas[6] (PANCOTTI J. A., 2002, p. 03). 

Nesse sentido, o movimento dos trabalhadores rurais por todas as características que 
sustentam têm outros desafios além destes. A questão agrária se mistura a questão sindical por 
força da composição mista existente nos STR´s, diante dos oligopólios que se formam na 
produção do álcool e do açúcar, as reinvindicações dos pequenos proprietários, arrendatários, 
parceiros e meeiros devem ser ouvidas face ao princípio da livre organização e direito de 
associação. Por outro lado, seus interesses colidem com os interesses dos trabalhadores, 
separados dos meios de produção, o que dificulta a formação de pautas unificadas de 
reinvindicações, enfraquece a luta, já plastificada pela imposição do sistema sindical vigente. 

A sustentação desse formato de sindicalismo pode ser um ponto a ser discutido nas questões 
que o fim da colheita manual da cana também deve ser pautada. O sindicalismo rural deve 
rever sua organização e discutir quais interesses devem prevalecer para que melhor favoreça a 
condição de vida daqueles que representa e, por isso, necessária a participação efetiva nos 
forúns tripartites de discussão a respeito da questão da mecanização. De forma que se 
desprenda das amarras do corporativismo e resgate os princípios para os quais fora construído 
para objetivamente defender os trabalhadores na luta de classes. 

  

Medidas de Proteção para os trabalhadores no corte de cana-de-açúcar 

A questão da mecanização no setor sucroalcooleiro, tal como afirmara anteriormente, torna-se 
uma preocupação dos diversos segmentos sociais. Se de um lado os usineiros estão 
interessados na promoção do etanol do mercado de commoditys e para tanto medidas políticas 
e econômicas já vem se concretizando, tais como financiamentos do BNDES (Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social), as entidades não-governamentais, os próprio 
governo, sindicatos e Ministério Público do Trabalho têm lançado propostas para medidas de 
proteção à classe trabalhadora envolvida na colheita de cana que em tempos não muito 
distante estará desempregada. 

Diante dos aspectos que a categoria de trabalhadores rurais, cortadores de cana, enfrentam, 
tendo em vista a necessidade de ajustar o setor sucroalcooleiro à pauta das políticas 
internacionais de sustentabilidade levou o governo brasileiro a realizar uma Mesa de Debates 
que deu forma ao Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalhador no 
corte de cana. O referido documento se apresenta como uma experiência inédita no Brasil de 
diálogo e negociação nacional tripartite- empresários, trabalhadores e Governo Federal[7]- 
para enfrentar o desafio do trabalho decente no conjunto de um setor econômico, o 
sucroalcooleiro (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009, 
p.02). 
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Os dezoito termos do Compromisso foram construídos ao longo de dezessete reuniões de 
trabalho. O intuito é que se melhore e aperfeiçoe as condições do labor nos eitos dos 
canaviais, para tanto, foram estipuladas cláusulas que melhorem ou eliminem as práticas nas 
relações trabalhista, no geral tais imposiçoes versam sobre contrato de trabalho; saúde e 
segurança do trabalho, alojamento, transporte, migração, escolaridade, qualificação e 
recolocação, remuneração, jornada de trabalho, alimentação, trabalho infantil, trabalho 
forçado, organização sindical, negociações coletivas, proteção ao desempregado com atencial 
especial àqueles que trabalham na entressafra da cana, responsabilidade no desenvolvimento 
da comunidade, PAS da atividade canavieira, trabalho por produção, trabalho decente e 
análogo ao escravo  (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009, 
p.04). 

Conquanto, diversas usinas signatárias do Compromisso Nacional já foram flagradas 
utilizando mão-de-obra em condição análoga à de escravo, inclusive a Cosan[8], uma das 
maiores produtoras do setor, teve seu nome inserido na lista suja do trabalho escravo pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (CENTRO DE MONITORAMENTO DE 
AGROCOMBUSTÍVEIS, 2009, p. 13). 

Ademais, o relatório da ONG Repórter Brasil também alerta: 

Apesar do lançamento, em junho de 2009, do Compromisso Nacional para aperfeiçoar as 
Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar (acordo de adesão voluntária, não vinculante, 
assinado pelo governo e pelos setores empresarial e sindical), o país ainda carece de medidas 
punitivas para descumprimento da legislação trabalhista. Por exemplo, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 438/2001 que prevê a expropriação das terras onde ocorreu o crime de 
trabalho escravo, continua paralisada no Congresso Nacional. E mesmo em usinas signatárias 
do Compromisso, que carece de mecanismos de monitoramento, o Ministério Público do 
Trabalho continua a encontrar graves irregularidades (REPÓRTER BRASIL, 2009, p. 06). 

Tal acordo celebrado reflete a intenção do governo brasileiro para que o álcool se torne uma 
commodity e para que isso ocorra necessário é que se comprove mediante as certificações 
sociais que o setor se desenvolve sem a exploração de trabalhadores e a degradação do meio 
ambiente, e aí está a justificativa da formalização do Compromisso Nacional para aperfeiçoar 
as condições de trabalho sem que isso signifique um real avanço para a classe trabalhadora, 
que por sua vez, já se encontra ameaça pela mecanização ante a expansão da agricultura 
canavieira. 

Nesse sentido, a ação do Ministério Público do Trabalho tem sido imprescindivel na garantia 
de direitos fundamentais da pessoa do trabalhador na agricultura canavieira por meio das 
Ações Civeis Públicas que vem ajuizando em fase de usinas, obrigando as mesmas a cumprir 
uma série de exigências efetivas para a concretização de direitos laborais. 

Merece relevo a decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do 
Trabalho da 15º Região em face da Usina São José. O Juiz de Capivari Marcos Menezes 
Barberino Mendes decidiu em sede de Tutela Antecipada pôr fim às terceirizações da empresa 
a partir da safra de 2007, o que representou um marco na atuação Judiciária Trabalhista, não 
somente porque coibiu a empresa a terceirizar qualquer dos seus serviços, aplicando os efeitos 
da decisão a todo Grupo Econômico em nível nacional, como também ofereceu como 
alternativa à sentença a promoção de cursos de alfabetização dos cortadores de cana. A 
sentença confirmou o que foi decidido na Tutela Antecipatória e a Usina recorreu, conquanto, 
em termos de execução provisória, as audiências demonstram fatores como desinteresse do 
trabalhador por encontrar-se cansado ao fim do dia, dificuldades com deslocamento de alunos 
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e professores, reivindicação de instalação de salas de aulas nos alojamentos e realização de 
audiências públicas para debater o assunto (BRASIL, TRT 15ª REGIÃO, 2006). 

Em setembro de 2010, outra sentença resultante da ação do Ministério Público do Trabalho 
resultou na condenação da Usina Andrade Açúcar e Álcool S/A ao implementar o Programa 
de Assistência Social (PAS) em benefício da saúde do trabalhador em conformidade com o 
previsto na Lei 4.870, de 1965. Em outubro do mesmo ano um acordo judicial firmado entre o 
MPT da 15ª Região e a Usina Nova América homologou a decisão das partes em cessar o 
trabalho nos eitos dos canaviais em determinadas temperaturas, bem como na obrigação da 
empresa como alternativa à indenização por danos morais coletivos a promover um curso de 
capacitação de trabalhadores rurais na comunidade com o objetivo de formar mecânicos e 
eletricistas (PRT 15ª Região, Notícias, 01/10/2010). 

O MPT da 15ª Região formalizou ainda juntamente a Usina Zanin em Araraquara um Termo 
de Ajuste de Conduta em que a empresa se comprometeu a promover a instalação de 
sanitários dentro dos ônibus de transportes, para a próxima safra a iniciar um novo protocolo 
de avaliação de risco cardíaco, com teste de eletrocardiograma com esforço para os 
empregados que sejam hipertensos, obesos, dislipidêmicos, diabéticos ou que tenham 
antecedentes de doenças na família, e ainda a doar 24 computadores com garantia de um ano 
para os municípios que compõe a região do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) de Araraquara (PRT 15ª, Notícias, 22/12/ 2010). 

Outra ação cuja iniciativa pertence ao Ministério Público do Trabalho e que tem produzido 
bons resultados é o Programa Nacional de promoção do Trabalho Decente no Setor 
Sucroalcooleiro desenvolvimento pelo Ministério Público do Trabalho para impedir que a 
expansão da produção canavieira ocorra em desacordo com os valores sociais do trabalho. O 
projeto iniciou-se em Alagoas em 2008 e já atingiu outros seis estados brasileiros 
(Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe e Mato Grosso), o 
objetivo é "extinguir esse quadro de arcaísmo e desrespeito aos direitos dos trabalhadores, 
aproveitando a favorável conjuntura de expansão do setor, a visibilidade internacional e a 
sensibilidade para os direitos humanos que os demais atores políticos brasileiros têm 
demonstrado". A ação já resultou na formalização de TAC´S, Termos de Ajuste de Conduta, 
formalizados em Alagoas, Bahia e Pernambuco e outros acordos judiciais (MPT, 2011). 

Vale destacar que segundo o que a OIT entende por trabalho decente, o labor nos eitos dos 
canaviais muito se distancia do conceito. Para a Organização, trabalho decente é "um trabalho 
adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, 
capaz de garantir uma vida digna" (OIT BRASIL, 2006, p. 05). A noção de trabalho decente 
se apóia em quatro pilares estratégicos: 

Respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e direitos 
fundamentais do trabalho (liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de 
negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolidação efetiva do 
trabalho infantil, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de empregos e 
ocupação, promoção do emprego de qualidade, extensão da proteção social e diálogo social 
(OIT BRASIL, 2006, p. 05). 

O Governo do Brasil assumiu a promoção do Trabalho Decente em junho de 2003 quando o 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o Diretor-Geral da OIT, Juan Somavida, 
assinaram o Memorando de Entendimento que prevê o estabelecimento de um Programa 
Especial de Cooperação Técnica para a Promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho 
Decente, em consulta às Organizações de empregadores e trabalhadores. Nesse documento, 
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foram estabelecidas quatro áreas prioritárias de cooperação: geração de emprego, 
microfinanças e capacitação de recursos humanos com ênfase na empregabilidade dos jovens, 
viabilização e ampliação do sistema de seguridade social, fortalecimento do tripartismo e do 
diálogo social, combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes, 
ao trabalho forçado e à discriminação no emprego e na ocupação (OIT BRASIL, 2006, p. 08). 

Na Cúpula das Américas, os 34 chefes de Estado e de Governo participantes assinaram a 
Declaração e o Plano de Ação de Mar del Plata, onde no 1º Parágrafo vêm reafirmado o 
compromisso de combater a pobreza, a desigualdade, a fome e a exclusão social para 
melhorar as condições de vida dos seus povos e fortalecer a governabilidade democrática nas 
Américas, conferindo assim, ao Direito do Trabalho tal como está estipulado nos instrumentos 
de Direitos Humanos, lugar central na agenda hemisférica, reconhecendo o papel essencial da 
criação do Trabalho Decente para a realização desses objetivos (OIT BRASIL, 2006, p. 06). 

Dentre as prioridades da Agenda do Trabalho decente está a de gerar mais e melhores 
empregos, com igualdade e oportunidades de tratamento, erradicar o trabalho escravo e 
eliminar o trabalho infantil, bem como fortalecer os Atores Tripartites e o Diálogo Social 
como um instrumento de governabilidade democrática. Na primeira das prioridades, o 
governo terá como resultados esperados, metas de criação de emprego produtivo e de 
qualidade incorporadas nas estratégias nacionais de desenvolvimento econômico e social 
(incluídas as estratégias de redução da pobreza e da desigualdade social) e nas políticas 
setoriais (industrial, agrícola, agrária, de promoção do turismo e de promoção da economia 
criativa) (OIT BRASIL, 2006, p. 10). 

A partir da formalização da Agenda Nacional de Trabalho Decente acentuou-se o objetivo de 
estabelecer além das prioridades, os resultados esperados, assim como, as estratégias, metas, 
prazos, os produtos e indicadores de avaliação. O Programa foi incluso no Plano Plurianual, 
sendo monitorado e periodicamente avaliado, com consulta às organizações de empregadores 
e trabalhadores. Os resultados se encontram disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do 
Trabalho. Vale destacar que o Programa espera qualificar 95.923 trabalhadores e a ação soma 
84.427 desse total com a previsão orçamentária de R$ 53.946,37[9] (MTE, acesso em 2011). 

Mas será que a promoção de cursos de qualificação são suficientes para gerar melhores 
condições de vida a esses trabalhadores? O dilema entre a mecanização e o trabalho precário 
já é uma realidade para milhares de trabalhadores. Na safra 2020/2021, espera-se uma queda 
de 134,3 mil empregos no setor todo, onde 20 mil trabalhadores serão absorvidos pela 
indústria, enquanto que na lavoura mecânica haverá 70,8 mil vagas, não havendo mais 
ocupação no mercado de trabalho para a colheita manual nesse período (CARDOSO T., 2010, 
p. 114). 

Conforme FREDO [et al] (2007), com fulcro nas informações levantadas pelo Instituto de 
Economia Agrícola (IEA) e pela Coordenação de Assistência Técnica Integral (CATI), ao 
considerar que da produção estimada de 319.650.216 toneladas, 189.552.578 foram colhidas 
manualmente. E que o homem colhe em média 8,76 toneladas por dia em um período de 132 
dias que corresponde ao período da safra, estimando-se que 163.098 pessoas estejam 
envolvidas no corte de cana em São Paulo (FREDO C. [et al], 2007). 

Outrossim, considerando que a máquina substitui o trabalho de 100 homens de produtividade 
entre 8 e 12 toneladas por dia, e que nem todas as máquinas operam com total eficiência, 
estima-se uma produção em torno de 600 toneladas/dia por máquina em São Paulo (RAMOS 
P., 2007, p. 71). 
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Assim, além do aumento no índice de desemprego, o grande volume de trabalhadores 
migrantes na contratação de mão-de-obra temporária, suscitará a questão de políticas públicas 
com o fomento de agricultura familiar e reforma agrária. Outrossim, o desinteresse dos 
trabalhadores para qualificar-se e os índices de escolarização dos mesmos já se apresentam 
como um grande entrave para o desenvolvimento do setor baseado numa economia  à maneira 
"sustentável". 

Conforme dados do IBGE,  o país ainda lida com altos índices de má qualidade da educação 
no campo, cuja promessa ou compromisso não bastarão. Segundo um relatório do Grupo 
Permanente de Trabalho de Educação do Campo do Ministério do Trabalho, com base nos 
dados de pesquisa realizada pelo órgão entre o período de 1996/2002, um quinto da população 
encontra-se no campo, sendo que, 29,8% da população adulta é analfabeta, enquanto que nos 
núcleos urbanos esse número chega a 10,3%. O rendimento médio das famílias no Nordeste 
equivale a R$ 186,00 enquanto no Centro Oeste esse valor alcança um patamar de R$518,00 
(MTE, 2003, p.13). 

Outrossim, o sistema político e legislativo brasileiro, não obstante a outorga da Constituição 
de 1988, então denominada de "Consituição Social", já demonstrou em diversas ocasiões que 
sustenta bases oligárquicas em sua estrutura. Parece existir uma barreira intransponível no que 
tange a avanços para a legislação social e emancipação do trabalhador rural. Vale citar 
novamente o Projeto de Lei de nº. 234 de 2007 do Deputado Federal João Dado que 
acrescenta o artigo 13-A na Lei 5.889 de 1973 para dispôr sobre a atividade dos trabalhadores 
no corte de cana. Entre as disposições consta a previsão do adicional de insalubridade em grau 
máximo, adicional de penosidade e regime especial de jornada, reduzindo o período de 8 
horas diárias para 6 horas, chegando-se a 36 horas semanais, que se encontra engavetado 
desde 2009 na Câmara de Deputados. 

Vale citar que em contrapartida outras organizações não-governamentais promove eventos 
para a discussão da expansão da industria sucroalcooleira, como ocorreu no Seminário 
promovido pela Rede Brasileira de Integração dos Povos e da Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional, que despertam a sociedade para propostas da promoção da 
agricultura familiar, reforma agrária, segurança alimentar e a viabilidade da produção de 
álcool por destilarias autônomas em escalas menores, que inclusive já tem mostrado 
resultados positivos. Em outras palavras é possível discutir um modelo de agroindustria 
alternativo, sem a concentração fundiária e exploração do trabalho no setor (REDRIP & 
FASE, 2008, p. 137). 

O Seminário ainda destaca a importância de implementar a agenda do trabalho decente com a 
intensificação da fiscalização pública em prol da formalização do trabalho, combater o 
trabalho escravo e as condições degradantes do corte manual da cana, desenvolver 

políticas públicas de qualificação e intermediação dos trabalhadores rurais desempregados em 

função da expansão das monoculturas. Preconiza a regularização do setor dos 
agrocombustíveis, por meio do controle do processo de "estrangeirização" da cadeia dos 
agrocombustíveis, regular o avanço da monocultura, propôs-se que a PETROBRÁS regule o 
mercado da agroenergia, criar e estruturar um sistema de monitoramento e acompanhamento 
dos agrocombustíveis, que envolva um pool de movimentos sociais, ONGs, Universidades e 
centros de estudos. 

Ao que tudo indica, a sociedade civil, o Estado e os usineiros tem se movimento acerca da 
questão canavieira, cada um ao seu interesse. Quando se trata de políticas trabalhistas pouco 
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se fala em aumentar a gama de direitos previstos pelo ordenamento jurídicos ou pôr fim às 
práticas flexibilizantes do contrato de trabalho, como acabar ou regulamentar a terceirização e 
acabar com o salário por produção no setor. Em geral, a tendência é aumentar a fiscalização e 
as punições sem que isto signifique alguma avanço para a classe trabalhadora. Ademais, o 
fortalecimento das entidades sindicais é medida que afasta cada vez mais das medidas 
políticas, doravante o próprio sindicalismo rural não elaborou sua políticas em prol de 
estratégias unificadoras da luta da categoria contra o desemprego, talvez em virtude do 
período existe até o fim efetivo da queimada da cana, não obstante o emprego no corte manual 
já começa a mostrar seu sinal de esgotamento e os trabalhadores sofrerem as consequencias 
das inovações tecnológicas sem um preparo efetivo para o mercado de trabalho[10]. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se o etanol se mostra como fonte de energia renovável e alternativa limpa para os 
combustíveis fósseis, a utilização de colhedeiras mecânicas no processo produtivo da cana-de-
açúcar está muito mais relacionado com o interesse da produtividade e redução dos custos da 
mão-de-obra do que na promoção do equilíbrio ambiental. Afinal a utilização intensiva dos 
agrotóxicos e a expansão da monocultura da cana são dois pesos da mesma balança: a do 
agronegócio. O objetivo real dos usineiros é tornar o álcool uma commodity e acirrar a 
competitividade em prol do lucro máximo. 

A expansão do setor induz o emprego massivo da tecnologia que por sua vez enfraquece as 
entidades sindicais e o seu poder de barganha perante os avanços do capitalismo sobre a 
classe trabalhadora.Embora as entidades sindicais tenham participado ativamente das reuniões 
que pautam a mecanização no setor, inclusive com propostas inovatórias para a classe 
trabalhadora, a organização sindical rural brasileira trava uma luta interna acerca de sua 
própria estrutura que fragmenta a luta e obsta as conquistas da categoria, sobretudo no caso de 
São Paulo. 

Desta forma, os documentos formalizados pelos atores sociais envolvidos com a questão 
canavieira têm pautado a melhoria das condições de vida e trabalho dos cortadores de cana 
com a promoção de cursos de qualificação e controle do trabalho migrante, mas poucos 
discutem um modelo de desenvolvimento democrático e alternativo à grande indústria e que 
comprometem os usineiros a empregar os trabalhadores recém demitidos do corte de cana-de-
açúcar. 

Embora os prazos para a mecanização da colheita se consolidar no mercado ainda não tenha 
se esgotado, é o momento do Brasil discutir os projetos de desenvolvimento que irá investir e 
quais as medidas políticas e sociais que realmente promoverá a classe trabalhadora no 
progresso econômico do país. 
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[1] In Le Developpement Histoire d´une crayance occidentale. Presses de Cience Po, Paris, 
1996 apud LEROY J.P., 2008, p. 17. 

[2] A seguinte frase do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elucida bem esse cenário: "Os 
usineiros da cana, que há dez anos eram tidos como se fossem bandidos do agronegócio desse 
país, estão virando heróis nacionais e mundiais, porque todo mundo está de olho no álcool. E 
por quê? Porque tem políticas sérias porque quando a gente quer ganhar o mercado externo, 
nós temos que ser mais sérios, porque nós temos que garantir para eles o atendimento ao 
suprimento" (FOLHA on line, 2007) 

[3] Tais afirmações se verificando ante a recente iniciativa do governo de reduzir o percentual 
mínimo de álcool na gasolina, bem como tornar o etanol não mais produto agrícola e sim 
combustível de forma a ter sua produção controlada pela Agência Nacional do Petróleo, o 
intuito é reduzir a exportação de etanol e abaixar o preço da gasolina o objetivo é garantir o 
abastecimento do álcool nos períodos de entressafra da cana-de-açúcar (FOLHA on line, 
notícias 28/04/2011). 

[4] Lembrando que o Proálcool foi instituido na década de 70 pelo governo militar com o fito 
de tirar proveito da demanda internacional por combustível em função da crise do petróleo, 
assim o Poder Público fornece subsídios à classe empresarial por meio das políticas agrícolas 
a fim de estimular a corrida pela competitividade internacional. Conforme Alves na década de 
70, a inflação era de 60% ao ano, e os juros cobrados pelo programa impunham a ordem de 
17% ao ano, sem correção monetária, outrossim, a média de prazo para pagamento 
desses  juros era de 12 anos com 3 anos de carência. Na verdade, o que ocorreu foi uma 
verdadeira "doação" aos usineiros por parte do governo militar, pois 86% do valor financiado 
fora estornado dos cofres públicos (ALVES F., 1991, p.33/40). 

[5]Segundo o Departamento de Toxicologia da Faculdade de Medicina da UNESP de 
Botucatu, os cortadores de cana utilizam do crack para aumentar a produtividade, daí a 
expressão "estar com o diabo no corpo", Maria Aparecida Moraes Silva relembra a descrição 
de que o Capital ser o 'vampiro' que suga o sangue do trabalhador na fase da industrialização 
inglesa no Século 19 (SILVA,M. A. M.,  2004, p. 48). 

[6] Vale comentar que é a própria CLT que otimiza a constituição de cooperativas como 
forma de fraudar as relações de trabalho por meio da inclusão do art. 442 da CLT, através 
da  Lei 8.949 de 1994 permite a contração de um cooperado a uma empresa sem existência de 
vínculo empregatício (SILVA, 2004, p.44). 

[7] Participaram do Compromisso, a CONTAG, a FERAESP (Federação de Empregados 
Rurais Assalariados do estado de São Paulo), a UNICA, o Governo Federal pela Secretaria 
Geral, a Casa Civil da Presidência da República, MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), 
MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), MEC (Ministério da Educação e Cultura), 
MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) e MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento). 

[8] A Cosan emprega mais de 40 mil pessoas em período de safra e estimou o processamento 
de 56 milhões de toneladas em 2009. Havia sido beneficiada com créditos do BNDES e 
empresas privadas como o Wal-Mart que anunciaram a suspensão do negócio. Na ocasião, 
foram encontrados quarenta e dois trabalhadores em condições precárias e semelhantes ao 
trabalho escravo, tendo sido aliciados por uma empresa terceirizada e após uma Liminar no 
Tribunal Regional do Trabalho de Brasília, os advogados da empresa conseguiram retirar o 
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nome da "lista suja" e os empréstimos foram retomados com a Cosan (CENTRO DE 
MONITORAMENTO DE AGROCOMBUSTÍVEIS, 2009, p. 13). 

[9] O Programa se divide em três prioridades: Gerar mais e melhores empregos, com 
igualdade de oportunidades de tratamento; erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho 
infantil, em especial suas piores formas e fortalecer os atores tripartires e o diálogo social 
como um instrumento de governabilidade democrática (Sítio eletrônico MTE, acesso 2011). 

[10] Segundo o Portal da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), desde 
2007, cerca 40 mil postos de trabalho no corte de cana foram fechados e os ex-trabalhadores 
já passam a integrar o Movimento dos Sem Terra na busca pela Reforma Agrária (CTB, 
Notícias 16/02/2011). 
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O CONTROLE JURISDICIONAL DA DISPENSA COLETIVA: UMA 
VISÃO HISTÓRICA E JURISPRUDENCIAL  

 
THE JURISDICTIONAL CONTROL OF COLLECTIVE DISMISSAL: A HISTORICAL 

AND REAL CASES ANALYZIS  
 
 
 

Andrezza Nazareth Feltre 
 

RESUMO 
A estabilidade laboral no Brasil não encontra barreiras jurídicas capazes de impedir as 
dispensas arbitrárias. Com o fim da estabilidade legal em face à lei nº 8.036/90 a dispensa 
sem justa causa se tornou cotidiana na sociedade. 
Diante da instabilidade econômica atual, os trabalhadores são os mais vulneráveis diante da 
busca das empresas pela manutenção do lucro. 
O crescente número de dispensas coletivas causa um preocupante impacto na sociedade atual, 
seja de cunho econômico quanto social. 
No presente trabalho, serão analisados alguns aspectos históricos e dois casos jurídicos nos 
quais foram debatidas questões referentes a dispensas coletivas de maneira verificar as 
abordagens e interpretações dadas pelos Tribunais aos casos de despedida em massa. 
PALAVRAS-CHAVE: DISPENSA; COLETIVA; REINTEGRAÇÃO; CONTROLE. 
 
ABSTRACT 
The stability of employment in Brazil does not count with legal barriers that strong enough to 
prevent arbitrary layoffs. 
With the end of legal stability in the face of law no. 8.036/90 to dismissal without cause is 
now commonplace in society. 
Given the current economic instability, workers are one off the most vulnerable ones on the 
search of the firms for the maintenance of a high profit. 
The increasing number of layoffs cause a collective impact that is troubling modern society, 
whether from economic and social nature. 
In this paper, some historical aspects will be analyzed and two real cases in which legal issues 
about collective dismissals were discussed addressing in special approaches and 
interpretations given by courts in cases of mass redundancies. 
KEYWORDS: COLLECTIVE DISMISSAL; LAYOFF; REINTEGRATION; CONTROL. 
 
 

  

1 - Introdução  

O cenário mundial está enfrentando uma de suas maiores crises na historia. Potências 
mundiais, antes fortes e inabaláveis, deparam-se com situações inesperadas, tais como 
variações na bolsa de valores, instabilidade econômica, crises internas, etc, criando um 
movimento econômico que afeta todo o globo. 
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Com a atual crise de mercado, as pequenas e médias empresas lutam por sobrevivência e 
grandes empresas, detentoras do poder privado, deixam de atingir os resultados esperados. 
Como conseqüência destes fatores, os trabalhadores restam os mais prejudicados. 

Sob o ponto de vista sindicalista, existe a alegação de que, não contentes em apenas 
sobreviver à crise, como manterem-se no topo, milhares de indústrias e empresas optam pelo 
corte de pessoal, acarretando um surto de desemprego na sociedade já fragilizada pela crise. 
Quando não atingem o extremo de volumosas dispensas, as empresas buscam a diminuição de 
garantias sociais trabalhistas que levaram anos de luta para serem conquistadas. 

Em outro prisma, mais econômico e mercantil, a livre iniciativa propiciaria à administração 
empresarial a tomada de decisões que buscassem o foco e manutenção dos negócios, ou seja, 
a busca incansável pela manutenção do lucro. 

Neste aspecto cria-se um debate atual e polêmico no qual se debate não só a famosa função 
social do trabalho, mas a função social das empresas e sua necessidade de sobrevivência 
diante do impacto de sua extinção. 

Diante disto, o judiciário deve rever seu entendimento de maneira a medir as proporções da 
liberalidade de dispensa de trabalhadores, seu impacto social e o possível controle das 
dispensas coletivas. 

Neste estudo será abordada uma breve evolução histórica acerca da evolução das ferramentas 
protetivas do emprego no Brasil, assim como uma análise de jurisprudências recentes sobre 
dispensas em massa ocorridas. 

2 - A garantia do trabalho no Brasil 

O Brasil é um país que acredita na função social do trabalho e preza sua manutenção, porém 
não existem ferramentas fortes o suficiente para garantir-se a estabilidade laboral, haja vista 
que o artigo 7º, inciso I da Constituição da República ainda não foi regulamentado, existindo 
uma brecha legislativa na manutenção do emprego. 

Com o fim da estabilidade de emprego, em face da sanção da lei 8.036[1], de 11 de maio de 
1990, que em seu art. 18, §1º permitiu a despedida sem justa causa mediante o pagamento de 
multa, a dispensa de empregados foi facilitada e empregadores optam pela dispensa de 
empregados como meio de redução de custos, seja por diminuição de demanda ou mesmo por 
informatização do processo de produção, não sendo a multa imposição grande o bastante para 
garantir a segurança do empregado. 

Apesar da restrita quantidade de publicações e artigos que discutam a possibilidade do 
judiciário de reverter as dispensas coletivas efetuadas, independentemente do motivo alegado, 
dentre os trabalhos existentes, o problema central é o binômio da livre iniciativa em face da 
estabilidade laboral. A boa-fé da empresa também será questionada. 

Em um artigo publicado pelo Tribunal Regional do Trabalho, o Desembargador Júlio 
Bernardo do Campo[2] analisa a situação de maneira mais branda, buscando um equilíbrio 
entre as garantias constitucionais: 

De fato, à primeira vista pode até parecer que princípios constitucionais poderiam favorecer 
e justificar a intervenção direta do Estado no mercado de trabalho, mesmo de forma 
unilateral, para obstar a dispensa coletiva, já que seu desiderato seria preservar a dignidade 
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da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, idéia, no entanto, um tanto falaciosa, já 
que havendo colidência de princípios constitucionais, sabido que a Magna Carta igualmente 
consagra a livre iniciativa, cuja característica mais notável é a de conceder ao empreendedor 
econômico a ampla liberdade de administrar e gerir sua empresa, com o objetivo nada 
irrepreensível de buscar lucros e não amargar prejuízos.  

E conclui: 

A se considerar o panorama jurídico atual, a restrição empresarial de proceder a dispensas 
coletivas depende de profundas alterações no texto constitucional, jamais, todavia, para 
proibi-la, em face do princípio inarredável da livre iniciativa, mas sim para torná-la mais 
dificultosa. 

A Constituição[3]  é clara quando rege: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

  

Segundo o Juiz Federal da 8ª Região Pedro Tourinho Tupinambá[4]: 

Não há dúvida no direito do trabalho pátrio que o empregador possui o direito potestativo de 
demitir seus empregados sem justo motivo, desde que realize o pagamento de algumas verbas 
trabalhistas, fazendo o empregado jus a levantar o FGTS acrescido da multa de 40%, receber 
aviso prévio, etc. 

  Acontece que o direito potestativo do empregador não pode ser exercido de forma arbitrária 
e nem de maneira discriminatória, posto que desta forma encontra barreira em diversas 
regras jurídicas. 

  

Em 16 de setembro de 1992, mediante Decreto Legislativo nº. 68[5] o Congresso Nacional 
aprovou a Convenção (C. 158) da OIT. Em 05 de janeiro de 1995 o depósito da ratificação foi 
efetuado na Repartição Internacional do Trabalho da OIT e, mesmo com vigência desde 06 de 
janeiro de 1996, o decreto de promulgação de nº 1.855[6] foi publicado em 11 de abril de 
1996. 
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Em seu art. 4º a Convenção[7] proíbe a dispensa de trabalhadores "a menos que exista para 
isso uma causa justificada, relacionada com sua capacidade ou seu comportamento, ou 
baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço" 

Após todos os trâmites necessários para a aplicação da Convenção no Brasil, a mesma foi 
denunciada pelo Brasil, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 20 de 
dezembro de 1996, mediante o decreto de nº 2.100[8], que estipulou que deixaria de vigorar 
em 20 de dezembro de 1997 a Convenção da OIT nº 158. 

  

3 - O problema atual 

Durante a atual conjuntura econômica neoliberal e a crise que assola não só o Brasil como o 
mundo, o Estado não está preparado para garantir aos trabalhadores a estabilidade em seus 
empregos diante da necessidade de redução de custos de manutenção e diminuição do 
mercado consumidor. 

Buscando uma constante em seus lucros, ou mesmo a mera sobrevivência, empresas 
dispensam sem justa causa diversos trabalhadores, o que causa um dano maior e um círculo 
vicioso na crise. 

O problema central neste aspecto é um debate no qual a busca pelo lucro se torna o vilão no 
direito laboral, porém, devemos analisar também uma diferente abordagem, a do ponto de 
vista econômico, em que, segundo o entendimento de Rachel Sztajn[9] o lucro é o objetivo da 
empresa, é o que faz a mesma iniciar suas atividades e contratar mão de obra, não devendo, 
assim, ser censurada sua busca por auferi-lo. Em outras palavras, sem lucro, não existe 
empresa e sem empresa não existe trabalho. 

Em contrapartida, os funcionários demitidos não têm como prover para suas famílias e então 
param de adquirir produtos, levando as vendas a caírem, assim como os pedidos às fábricas e, 
consequentemente a diminuição do lucro, o que levam pequenas e médias empresas a demitir 
pessoal enquanto as grandes potências comerciais se sustentam alicerçados nos produtos de 
exportação. 

Desta maneira as grandes potências se mantêm e a função social do trabalho é desconsiderada 
acarretando um impacto direto na vida e dignidade do trabalhador. 

Um dos grandes problemas encontrados é a delimitação para a análise do problema de 
maneira diferenciar a dispensa individual da dispensa coletiva. 

Segundo Orlando Gomes[10]: 

Dispensa coletiva é a rescisão simultânea, por motivo único, de uma pluralidade de contratos 
de trabalho numa empresa, sem substituição dos  empregados dispensados. 

Dois traços caracterizam a dispensa coletiva, permitindo distingui-la da dispensa plúrima. 
São:  

        a - a peculiaridade da causa;  

        b - a redução definitiva do quadro do pessoal.  
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        Na dispensa coletiva é única e exclusiva a cláusula determinante. O empregador, 
compelido a dispensar certo número de empregados, não se  propõe a despedir determinados 
trabalhadores, senão aqueles que não podem continuar no emprego. Tomando a medida de 
dispensar uma pluralidade de empregados não visa o empregador a pessoas concretas, mas a 
um grupo de trabalhadores identificáveis apenas por traços não-pessoais, como a lotação em 
certa seção ou departamento, a qualificação profissional, ou o tempo de serviço. A causa da 
dispensa é comum a todos, não se prendendo ao comportamento de nenhum deles, mas a uma 
necessidade da empresa 

                                                                                                            

Por este aspecto verificamos a grande diferença de individualização do trabalhador no caso da 
dispensa coletiva. Nesta hipótese o trabalhador é considerado um número diante de tantos 
outros, não um indivíduo de direitos e garantias, como deveria. 

A ausência de legislação acerca do tema torna o tema, já delicado por sua natureza econômica 
e social, ainda mais complexo. 

Em diversas publicações sobre o assunto, não se é discutida a impossibilidade da dispensa, 
apenas se busca um meio de evitar a demissão de mais funcionários que o necessário. 

Segundo Antônio Álvares da Silva[11]: 

Não se pode negar às empresas o direito de dispensa, quando o emprego não se torna mais 
economicamente sustentável. Se a obrigarmos a mantê-lo, terá que fechar as portas. Então o 
prejuízo não será de alguns, mas de todos. Até aqui, tudo lógico e correto.  

Acontece que, para praticar a dispensa coletiva, a empresa tem que participar à autoridade 
competente, geralmente o Ministério do Trabalho ou órgão equivalente, os motivos 
econômicos, tecnológicos ou estruturais que a forçam a dispensar coletivamente, informando 
por escrito o número de trabalhadores afetados e a categoria a que pertencem. E deve haver 
um prazo razoável entre a dispensa e o aviso. 

  

O impacto social das dispensas é enorme, mas, sem uma estrutura legislativa que impeça a 
dispensa em massa, cabe ao judiciário rever tais dispensas? 

Em um dilema no qual contendem princípios constitucionais e valores sociais, econômico e 
até mesmo morais, o Judiciário luta para estabelecer ou mesmo definir quais são seus limites 
de atuação diante de cada situação concreta em uma batalha entre duas vertentes, a função 
social do trabalho, com ferramenta de inserção do indivíduo na sociedade e como membro 
ativo desta, e a função social da empresa, como provedora de renda e equilíbrio econômico, 
além de fonte de renda estatal por meio de impostos. 

4 - A jurisprudência sobre o tema 

A Jurisprudência já conta com suas primeiras decisões sobre o assunto, porém, inicialmente 
apenas com a necessidade de uma Negociação Coletiva e possibilidade de greve, mas não 
sobre a real possibilidade do controle da dispensa em caso de frustração das negociações ou 
de ordem de reintegração no caso de declaração de abusividade na decisão de dispensar. 
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Serão analisadas duas decisões acerca do tema, assim como um breve relato inicial e os 
pontos relevantes para análise sob o presente foco. Importante salientar que, por se tratar de 
um artigo, serão analisada exclusivamente as questões de mérito. 

Segundo entendimento do TRT de São Paulo[12] nos autos de nº SDC - 20281-2008-000-02-
001: 

EMENTA: DESPEDIDA EM MASSA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA. GREVE DECLARADA LEGAL E NÃO ABUSIVA. Da greve. Legalidade. 1.A 
greve é maneira legítima de resistência às demissões unilaterais em massa, vocacionadas à 
exigir o direito de informação da causa do ato demissivo massivo e o direito de negociação 
coletivo. 

Aplicável no caso os princípios da solução pacifica das controvérsias, preâmbulo da CF; 
bem como, art. 5º, inciso XIV, art. 7º, XXVI, art. 8º, 

III e VI, CF, e Recomendação 163 da OIT, diante das demissões feitas de inopino, sem buscar 
soluções conjuntas e negociadas com Sindicato. Da despedida em massa. Nulidade. 
Necessidade de procedimentalização. (SDC 00002/2009, DJ: 15/01/2009, Relatora: Ivani 
Contini Bramante, TRT 2ª Região) 

  

No processo debateram: 

SUSCITANTE:AMSTED MAXION FUNDIÇÃO E EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S/A   

SUSCITADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE OSASCO, CARAPICUÍBA, COTIA, BARUERI, 
JANDIRA, ITAPEVI, PIRAPORA DO BOM JESUS, SANTANA DO PARNAÍBA, EMBU, 
ITAPECERICA DA SERRA, TABOÃO DA SERRA E VARGEM GRANDE PAULISTA E DE 
TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS 

  

Nas palavras da Relatora Desembargadora Ivani Contini Bramante: 

Assim, a despedida coletiva, não é proibida, mas está sujeita ao procedimento de negociação 
coletiva. Portanto, deve ser justificada, apoiada em motivos comprovados, de natureza 
técnica e econômicos e ainda, deve ser bilateral, precedida de negociação coletiva com o 
Sindicato, mediante adoção de critérios objetivos. É o que se extrai da interpretação 
sistemática da Carta Federal e da aplicação das Convenções Internacionais constante de 
Tratados e Convenções Internacionais, que embora não ratificados, tem força principiológica 
máxime nas hipóteses em que o Brasil participa como membro do organismo internacional 
como é o caso da OIT.  

O entendimento do Tribunal considerou, além da Carta Constitucional, as Convenções 
Internacionais da OIT n°s98, 135, 154 e 163.  

Sob esta perspectiva, foi declarada nula a dispensa, com a reversão, as demissões efetuadas no 
período de greve, as demissões dos estáveis, assim como a demissão em massa por ausência 
de negociação coletiva e desrespeito ao direito de informação. 
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Nos termos da decisão, por unanimidade foram dadas como necessárias a adoção de medidas 
progressivas de dispensa, buscando minimizar o impacto perante os trabalhadores e a 
comunidade, na seguinte ordem: 

1º Abertura de plano de demissão voluntária; 

2º Remanejamento de empregados para outras plantas do grupo econômico; 

3º Redução de jornada e salário; 

4º Suspensão do contrato de trabalho com capacitação e requalificação profissional na 
forma da lei; 

5º Por último, mediante negociação, caso inevitável, que a despedida dos remanescentes seja 
distribuída no tempo, de modo minimizar os impactos sociais, devendo atingir 
preferencialmente os trabalhadores em vias de aposentação e os que detém menores 
encargos familiares.  

  

Da decisão apresentada não houve nenhum recurso. 

Em segunda análise, serão abordadas as decisões relativas ao processo 00309-2009-000-15-
00-4 DC[13]. 

Ajuizada perante o TRT da 15ª Região  a demanda teve como partes: 

1º SUSCITANTE: SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E 
REGIÃO  

2º SUSCITANTE: SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE BOTUCATU 

3ª SUSCITANTE: FEDERAÇÃO DOS METALÚRGICOS DE SÃO PAULO 

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÕES DE AERONAVES E INSTRUMENTOS AEROESPACIAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIAEROESPACIAL  

1ª SUSCITADA: EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA - EMBRAER 

2ª SUSCITADA: ELEB EMBRAER LTDA. 

  

O debate se iniciou com a dispensa de quatro mil funcionários, sob a alegação de problemas 
de ordem financeira, havendo necessidade de redução de custos diante da crise econômica. O 
percentual de dispensas seria de, aproximadamente, 20% do total de trabalhadores, ou seja, a 
eliminação de 4.200 postos de trabalho. 

Os suscitantes entendiam ser necessária uma negociação coletiva e uma comunicação clara da 
intenção de dispensar, o que permitiria um debate visando a diminuição do impacto de tal 
ação. 
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Ao final foi requerido ao juízo que este estabelecesse a negociação não havida previamente à 
dispensa em massa e que fossem declaradas nulas as demissões coletivas, efetivadas sem 
observância da negociação prévia. 

Em fase inicial, o TRT da 15ª Região concedeu a liminar requerida, determinando a 
suspensão das rescisões sem justa causa ou sob o argumento de dificuldades financeiras 
ocorridas em data posterior a 19/02/2009. Tal liminar se manteria apenas até a data da 
audiência de conciliação, porém, com a sucessão de audiências de conciliação, a mesma foi 
mantida até a última audiência, ocorrida em 19/03/2009. 

Não ocorreu conciliação e foi acolhida a intervenção do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Construção de Aeronaves, Equipamentos Gerais Aeroespacial, Aeropeças, 
Montagem e Reparação de Aeronaves e Instrumentos Aeroespacial do Estado de São Paulo 
como assistente litisconsorcial. 

No tocante ao mérito o TRT da 15ª Região, em suma, entendeu abusiva as dispensas 
ocorridas, porém entendeu inexistir o direito à estabilidade, salvo os casos legais, concedendo 
a cada empregado uma compensação financeira e a manutenção da assistência médica para 
todos os funcionários dispensados e suas famílias pelo período de 12 meses. 

Além dos direitos materiais, entendeu o d. Juízo que, no caso de reativação de postos de 
trabalho, as vagas seriam preferencialmente dos empregados dispensados. 

No tocante à análise do mérito o Relator Desembargador José Antônio Pancotti  subdividiu 
em pontos o tema debatido, sendo: 

- Da demissão coletiva e da proteção do empregado 

Neste ponto foi exposta a evolução tecnológica e as crises, além da diferenciação entre a 
dispensa individual e coletiva, além da Convenção158 da OIT, com a qual toda a União 
Européia busca se harmonizar.  

- Da proteção do empregado na demissão coletiva no Brasil 

No tocante à proteção ao empregado, resta analisada a proteção individual do trabalhador, 
mas de maneira precária, resumida à multa de 4% sobre o depósito do FGTS, não existindo 
regulamento que trate a dispensa coletiva, independentemente da causa que a origine. Assim, 
a despedida em massa se resumiria a um conjunto de dispensas individuais sem justa causa.  

Neste ponto é citado o art.8º da CLT[14]: 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições 
legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por 
eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do 
trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas de maneira 
que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.  

Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito trabalho, naquilo em que 
não for incompatível com os fundamentais deste. 

Assim, entende o TRT da 15ª Região a necessidade de buscar princípios com aplicabilidade 
efetiva, assim como da norma escrita. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3046



- Da força normativa dos princípios 

Nesta abordagem, se analisa a nova hermenêutica Constitucional, na qual princípios dever ser 
encarados como norma jurídica. Em seguimento, após uma abordagem filosófica e 
hermenêutica acerca do tema, a conclusão alcançada é a de existência da possibilidade de um 
Tribunal "reconhecer que é mais amplo o espectro constitucional de proteção ao trabalhador 
em caso de dispensa coletiva." 

Após a análise e debate dos pontos supra, foi concluída a decisão da Turma nos seguintes 
termos: 

Por tais fundamentos e, ainda, com fulcro no art. 422 do Código Civil de 2002, declaro:  

  

        a) a abusividade do procedimento das suscitadas ao praticar a dispensa coletiva, sem 
nenhuma negociação coletiva prévia com as entidades sindicais, nem instituição de programa 
de demissão voluntária  incentivada;  

        b) a inexistência de garantia de emprego ou de estabilidade que justifique a 
reintegração, ressalvados os casos de estabilidade provisória previstos em lei ou em normas 
coletivas, que poderão ser objeto dissídios individuais;  

        c) o direito de cada empregado demitido a uma compensação financeira de   dois 
valores correspondentes a um mês de aviso prévio, até o limite de sete mil reais;  

        d) a eficácia da liminar concedida até o dia 13.03.2009, para manter  vigente até esta 
data os contratos de trabalho em todos os seus efeitos;  

        e) a manutenção dos planos de assistência médica aos trabalhadores demitidos e seus 
familiares por doze meses a contar de 13.03.2009;  

        f) nos casos de reativação dos postos de trabalho, de acordo com as necessidades da 
empresa, preferência na seleção dos empregados despedidos que se apresentem e preencham 
as qualificações exigidas pelos cargos disponíveis, mantida durante dois anos.  

O pagamento da reparação não substitui o direito dos trabalhadores demitidos ao 
recebimento das verbas rescisórias típicas das dispensas individuais e sem justa causa, 
calculadas conforme a legislação trabalhista em vigor e com as vantagens dos instrumentos 
normativos que lhes forem aplicáveis, além de outras vantagens que as 
suscitadas  concederam ou venham a conceder unilateralmente.  

Em conseqüência, declaro a perda da eficácia da liminar concedida e não      defiro o 
pagamento de salários do período em que a liminar teve eficácia. 

  

A votação foi, no tocante ao mérito decidida: 

por unanimidade de votos declarar a abusividade do procedimento das suscitadas ao praticar 
a dispensa coletiva, sem nenhuma negociação coletiva prévia, com as entidades sindicais, 
nem a instituição de programa de demissão voluntária incentivada; prosseguindo, por 
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maioria de votos, declarar a inexistência de garantia de emprego ou de estabilidade que 
justifique a reintegração, ressalvados os casos de estabilidade provisória previstos em lei ou 
normas coletivas, que poderão ser objeto de dissídios individuais; declarar o direito de cada 
empregado demitido a uma compensação financeira de 02 (dois) valores correspondentes a 
01 (um) mês de aviso prévio, até o limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais); declarar a eficácia 
da liminar concedida até o dia 13.03.2009, para manter vigentes até esta data os contratos de 
trabalho em todos os seus efeitos; declarar a manutenção dos planos de assistência médica 
aos trabalhadores demitidos e seus familiares, por 12 (doze) meses a contar de 13.03.2009; 
declarar que nos casos de reativação dos postos de trabalho, de acordo com as necessidades 
da empresa, preferência na seleção dos empregados despedidos, que se apresentem e 
preencham as qualificações exigidas pelos cargos disponíveis, mantidas durante dois anos, 
vencidos em parte, os Exmos. Srs. Relator e Revisor, que não declaravam a preferência de 
contratação dos empregados despedidos; vencido também o Exmo. Sr. Desembargador 
Flávio Nunes Campos, que declarando nulas as rescisões contratuais, considerava 
prejudicadas essas demais matérias. Ressalvou a fundamentação de seu voto o Exmo. Sr. 
Desembargador Henrique Damiano. 

Ao fim, foi publicada a seguinte ementa: 

CRISE ECONÔMICA - DEMISSÃO EM MASSA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA 
NEGOCAÇÃO COLETIVA - ABUSIVIDADE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 
PERTINÊNCIA. As demissões coletivas ou em massa relacionadas a uma causa objetiva da 
empresa, de ordem técnico-estrutural ou econômico-conjuntural, como a atual crise 
econômica internacional, não podem prescindir de um tratamento jurídico de proteção aos 
empregados, com maior amplitude do que se dá para as demissões individuais e sem justa 
causa, por ser esta insuficiente, ante a gravidade e o impacto sócio-econômico do fato. 
Assim, governos, empresas e sindicatos devem ser criativos na construção de normas que 
criem mecanismos que, concreta e efetivamente, minimizem os efeitos da  dispensa coletiva de 
trabalhadores pelas empresas. À míngua de legislação específica que preveja procedimento 
preventivo, o único caminho é a negociação coletiva prévia entre a empresa e os sindicatos 
profissionais. Submetido o fato à apreciação do Poder Judiciário, sopesando os interesses em 
jogo: liberdade de iniciativa e dignidade da pessoa humana do cidadão trabalhador, cabe-
lhe proferir decisão que preserve o equilíbio de tais valores. Infelizmente não há no Brasil, a 
exemplo da União Européia (Directiva 98/59), Argentina (Ley n. 24.013/91), Espanha (Ley 
del Estatuto de los Trabajadores de 1995), França (Lei do Trabalho de 1995), Itália (Lei nº. 
223/91), México (Ley Federal del Trabajo de 1970, cf. texto vigente - última reforma foi 
publicada no DOF de 17/01/2006) e Portugal (Código  do Trabalho), legislação que crie 
procedimentos de escalonamento de demissões que levem em conta o tempo de serviço na 
empresa, a idade, os encargos familiares, ou aqueles em que a empresa necessite de 
autorização de autoridade, ou de um período de consultas aos sindicatos profissionais, 
podendo culminar com previsão de períodos de reciclagens, suspensão temporária dos 
contratos, aviso prévio prolongado, indenizações, etc. No caso, a EMBRAER efetuou a 
demissão de 20% dos seus empregados, mais de 4.200 trabalhadores, sob o argumento de 
que a crise econômica mundial afetou diretamente suas atividades, porque totalmente 
dependentes do mercado internacional, especialmente dos Estados Unidos da América, 
matriz da atual crise. Na ausência de negociação prévia e diante do insucesso da 
conciliação, na fase judicial só resta a esta Eg. Corte, finalmente, decidir com fundamento no 
art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e no art. 8º da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Assim, com base na orientação dos princípios constitucionais expressos e 
implícitos, no direito comparado, a partir dos ensinamentos de Robert Alexy e Ronald 
Dworkin, Paulo Bonavides e outros acerca da força normativa dos princípios jurídicos, é 
razoável que se reconheça a abusividade da demissão coletiva, por ausência de negociação. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3048



Finalmente, não sobrevivendo mais no ordenamento jurídico a estabilidade no emprego, 
exceto as garantias provisórias, é inarredável que se atribua, com fundamento no art. 422 do 
CC - boa-fé objetiva - o direito a uma compensação financeira para cada demitido. Dissídio 
coletivo que se julga parcialmente procedente.       

  

Foram interpostos recursos pelos Suscitantes, pelas empresas Suscitadas, assim como pelo 
Sindicato assistente. 

O Ministério Público se manifestou pela extinção do feito sem julgamento de mérito. 

O lado empresarial buscou reverter os pedidos julgados procedentes, dentre eles o 
deferimento da liminar, a declaração de abuso de direito e a extensão dos contratos de 
trabalho até 13/03/2009.  

Na análise do Mérito o TST[15] iniciou sua manifestação pelo voto do Min. Relator Maurício 
Godinho Delgado abordando, novamente a diferenciação da dispensa individual e em massa, 
mas neste momento fazendo uma diferenciação prática dentre as dispensas, como o aspecto da 
ausência da reposição do empregado dispensado nos casos de dispensa em massa. 

Segundo o d. Ministro: 

A dispensa coletiva, embora não esteja tipificada explícita e minuciosamente em lei, 
corresponde a fato econômico, social e jurídico diverso da despedida individual, pela 
acentuação da lesão provocada e pelo alargamento de seus efeitos, que deixam de ser 
restritos a alguns trabalhadores e suas famílias, atingindo, além das pessoas envolvidas, toda 
a comunidade empresarial, trabalhista, citadina e até mesmo regional, abalando, ainda, o 
mercado econômico interno. É um fato manifestamente diferente da dispensa individual.  

  

Em seu voto, o Ministro Relator entendeu como abusiva a atitude da empresa, considerando 
esta uma afronta á ordem Jurídica. 

Nas palavras deste: 

Dessa forma, a boa-fé deve ser observada em todas as relações jurídicas, em especial nas 
relações trabalhistas, que possuem claro cunho social.  

 No caso dos autos, a ausência de informação e de tentativa de negociação prévia com as 
entidades sindicais interessadas, ou até mesmo com os próprios trabalhadores, que foram 
surpreendidos com a decisão repentina da empresa, representaria clara ofensa à boa-fé 
objetiva, ao princípio da confiança e ao dever de informação.  

  

No tocante aos recursos interpostos pelos sindicatos de classe, estes requereram fosse 
decretada a nulidade das dispensas e continuidade dos contratos e a reintegração dos 
funcionários, ou, caso tal pedido não seja deferido, a majoração da compensação financeira. 
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Apesar do entendimento da Corte Regional, a Seção julgadora entendeu[16] não haver 
abusividade das dispensas, prejudicando, assim, o pedido de reintegração dos Operários. 

Em relação ao pedido de majoração da compensação financeira esta foi acatada. 

Assim restou alterada a decisão da Corte Regional nos seguintes termos: 

a) manutenção da prorrogação da vigência do contrato de trabalho até  dia 13/03/2009; 

b) manutenção da condenação ao pagamento do plano de assistência  médica dos 
trabalhadores pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 13/03/2009; 

c) manutenção do direito de preferência dos empregados dispensados no caso de reativação 
dos postos de trabalho pelas suscitadas, devendo estas dar a devida publicidade à 
necessidade de contratação de novos empregados, pelo prazo de dois anos; 

d) alteração da compensação financeira concedida aos empregados dispensados, para que 
obedeça à seguinte proporção:  

 - o valor correspondente a dois meses de aviso prévio para os empregados com até dois anos 
de prestação de serviços para as empresas;  

- o valor correspondente a três meses de aviso prévio para os empregados que possuam de 
dois a quatro anos de prestação de serviços para as empresas;  

- o valor correspondente a quatro meses de aviso prévio para os  empregados que possuam 
de quatro a oito anos de prestação de serviços  para as empresas;  

- o valor correspondente a cinco meses de aviso prévio para os  empregados que possuam 
mais de oito anos de prestação de serviços para as empresas.  

                                    

Diante dos dois casos examinados, é verificada a existência de coincidências e pensamentos 
controvertidos. 

A análise de existência ou não da abusividade na dispensa coletiva, ocorre, especialmente no 
tocante à publicidade e existência de negociação prévia. 

A abusividade é declarada quando se entende o desrespeito ao princípio da boa-fé. Se a 
empresa ardilosamente oculta informações e decide pela redução de empregados sem a 
negociação prévia a atitude tomada é tida como contrária ao Estado Social. 

Em ambas as jurisprudências analisadas foi reconhecida a abusividade das empresas em não 
negociarem com os sindicatos de classe ou buscarem soluções alternativas à dispensa em 
massa, porém, no primeiro caso,  a despedida em massa ocorreu durante um período de greve, 
assim, sendo declarada não abusiva a greve, suspendendo, assim,os contratos de trabalho, a 
atitude da empresa em dispensar foi considerada nula, sendo definida que eventuais dispensas 
deveram ser prescindidas da devida negociação coletiva. 
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Na segunda jurisprudência, o TRT da 15ª Região, assim como o TST, entenderam como 
abusivas as atitudes da empresa, assim como a dispensa em massa, porém,  entenderam não 
existir embasamento legal que justifique a reintegração de empregados não estáveis. 

Com a análise supra, é verificado que o entendimento da necessidade de negociação coletiva e 
utilização de meios de transição anteriores à dispensa em massa são tidos como obrigatórios, 
porém, no tocante à possibilidade de declaração de nulidade e da reintegração de funcionários 
no caso de interpretação pelo judiciário de existência de abusividade por parte da 
empregadora, as jurisprudências ainda não se pacificaram. 

Projetos de lei tramitam buscando um controle das dispensas coletivas e jurisprudências são 
aprimoradas diariamente em busca de um equilíbrio entre a sobrevivência da empresa, seus 
lucros e sua sustentabilidade e a garantia do emprego buscando a manutenção do sustento e da 
dignidade do trabalhador, com base na boa-fé e no equilíbrio social. 
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A sociedade produzida pelo sistema capitalista é, essencialmente, uma  sociedade de massas. 
A lógica de funcionamento do sistema econômico-social induz a concentração e centralização 
não apenas de riquezas, mas também de comunidades, dinâmicas socioeconômicas e de 
problemas destas resultantes. A massificação das dinâmicas e dos problemas das pessoas e 
grupos sociais nas comunidades humanas, hoje, impacta de modo frontal a estrutura e o 
funcionamento operacional do próprio Direito. Parte significativa dos danos mais relevantes 
na presente sociedade e das correspondentes pretensões jurídicas têm natureza massiva. O 
caráter massivo de tais danos e pretensões obriga o Direito a se adequar, deslocando-se da 
matriz individualista de enfoque, compreensão e enfrentamento dos problemas a que 
tradicionalmente perfilou-se. A construção de uma matriz jurídica adequada à massividade 
dos danos e pretensões característicos de uma sociedade contemporânea - sem prejuízo da 
preservação da matriz individualista, apta a tratar os danos e pretensões de natureza 
estritamente atomizada - é, talvez, o desafio mais moderno proposto ao universo jurídico, e é 
sob esse aspecto que a questão aqui proposta será analisada. As dispensas coletivas realizadas 
de maneira maciça e avassaladora, somente seriam juridicamente possíveis em um campo 
normativo hiperindividualista, sem qualquer regulamentação social, instigador da existência 
de mercado hobbesiano na vida econômica, inclusive entre empresas e trabalhadores, tal 
como, por exemplo, respaldado por Carta Constitucional como a de 1891, já há mais um 
século superada no país. Na vigência da Constituição de 1988, das convenções internacionais 
da OIT ratificadas pelo Brasil relativas a direitos humanos e, por conseqüência, direitos 
trabalhistas, e em face da leitura atualizada da legislação infraconstitucional do país, é 
inevitável concluir-se pela presença de um Estado Democrático de Direito no Brasil, de um 
regime de império da norma jurídica (e não do poder incontrastável privado), de uma 
sociedade civilizada, de uma cultura de bem-estar social e respeito à dignidade dos seres 
humanos, tudo repelindo, imperativamente, dispensas massivas de pessoas, abalando empresa, 
cidade e toda uma importante região. Em conseqüência, fica fixada, por interpretação da 
ordem jurídica, a premissa de que -a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em 
massa de trabalhadores-. 

  

DISPENSAS COLETIVAS TRABALHISTAS. EFEITOS JURÍDICOS. 

A ordem constitucional e infraconstitucional democrática brasileira, desde a Constituição de 
1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, 
ilustrativamente), não permite o manejo meramente unilateral e potestativista das dispensas 
trabalhistas coletivas, por de tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do 
Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, por conseqüência, a participação do(s) 
respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s). Regras e princípios constitucionais que 
determinam o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), a valorização do 
trabalho e especialmente do emprego (arts. 1o, IV, 6o e 170, VIII, CF), a subordinação da 
propriedade à sua função socioambiental (arts. 5o, XXIII e 170, III, CF) e a intervenção 
sindical nas questões coletivas trabalhistas (art. 8o, III e VI, CF), tudo impõe que se reconheça 
distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e individuais e as dispensas 
massivas, coletivas, as quais são social, econômica, familiar e comunitariamente impactantes. 
Nesta linha, seria inválida a dispensa coletiva enquanto não negociada com o sindicato de 
trabalhadores, espontaneamente ou no plano do processo judicial coletivo. A d. Maioria, 
contudo, decidiu apenas fixar a premissa, para casos futuros, de que -a negociação coletiva é 
imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores-, observados os fundamentos 
supra. Recurso ordinário a que se dá provimento parcial. 
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O PARADOXO DO DIREITO DO TRABALHO: LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO E O DIPLOMA DE JORNALISMO 

 
THE PARADOX OF LABOUR LAW: FREEDOM OF EXPRESSION AND THE 

JOURNALISM DIPLOMA I 
 
 
 

Christianne Fernandes Carvalho Diógenes 
Eulalia Emilia Pinho Camurça 

 

RESUMO 
O Supremo Tribunal Federal decidiu, ano passado, que para o exercício da função de 
jornalista não há necessidade de diploma. A conclusão causou uma série de protestos em todo 
Brasil, principalmente entre a categoria de jornalistas. Hoje, para conseguir o registro 
profissional, qualquer brasileiro pode pedir solicitar ao Ministério do Trabalho. Por isso, as 
questões são fundamentais: o acesso de qualquer brasileiro ao diploma resolve a questão da 
liberdade de expressão no Brasil? Como lidar com o livre exercício profissional e a liberdade 
empresarial? Qual o impacto desta decisão no País? Como a administração pública deve atuar 
diante da decisão? Assim, a proposta deste artigo é analisar esses questionamentos a partir da 
história política recente do Brasil, país que culturalmente tende a valorizar a mídia, contudo 
vem desrespeitando seus profissionais, desvalorizando a categoria com o argumento de que a 
liberdade de expressão se sobrepõe ao direito do trabalhador da área de comunicação. 
PALAVRAS-CHAVE: LIBERDADE DE EXPRESSÃO; DIPLOMA; LIBERDADE 
PROFISSIONAL; 
 
ABSTRACT 
The Supreme Court decided last year that to pursue the career of journalist a person doesn’t 
need a diploma. The finding caused a series of protests across Brazil, especially among the 
category of journalists. Today, to get the professional registration, anyone can request the 
Brazilian Ministry of Labor. Therefore, some issues are crucial: the access of any Brazilian to 
the Diploma addresses the issue of freedom of expression in Brazil? How to deal with the free 
professional exercise and entrepreneurial freedom? What is the impact of this decision in the 
country? Why the government must act on the decision? Thus, the proposal is to analyze these 
questions from the recent political history of Brazil, a country in which culturally the media 
tends to be emphasize, however its disregarding their profession and devalues the category 
with the argument that freedom of expression overrides the right of the communication 
professionals. 
KEYWORDS: FREEDOM OF EXPRESSION; DIPLOMA; PROFESSIONAL FREEDOM; 
 
 

1. Introdução 

Ao longo da história social da mídia, uma assertiva já se tornou quase unânime: o 

Jornalismo tem um papel fundamental em qualquer Estado democrático de Direito. 

Estudiosos, tanto do Judiciário como da Comunicação Social, consideram que a democracia 

não pode ser imaginada como sendo um sistema de governo sem liberdade e o papel central 
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do Jornalismo, na teoria democrática, é de informar o público sem censura. “Tal como a 

democracia sem uma imprensa livre é impensável, o jornalismo sem liberdade ou é farsa ou é 

tragédia” (TRAQUINA, 2005, p.23). 

Nelson Traquina revela o jornalismo é, antes de tudo, uma atividade intelectual e 

criativa de elaboração do mundo em notícias. Essa atividade faz com que os meios de 

comunicação tenham o poder de sistematizar, organizar e hierarquizar, até mesmo participar 

da construção social da realidade. Afinal, eles são o lugar onde os grandes temas ganham 

visibilidade, como revela Alfredo Viseu (2008, p.7): “Todo esse processo se produz num 

campo complexo de construção, desconstrução, significação e ressignificação de sentidos”.  

O jornalismo é tão indissoluvelmente ligado à sociedade que atraiu diferentes interesses 

jurídicos, transformados ao longo dos séculos. Revoluções tecnológicas motivaram tantas 

mudanças nos meios de exibir e produzir que o termo “imprensa” há muito, não consegue 

mais designar os meios de comunicação de massa na sociedade, visto que, hoje, a atividade 

jornalística é exercida por vários meios, como a televisão, o rádio e a internet. Essas 

transformações alteraram, inclusive, as denominações no universo jurídico: o instituto de 

proteção à informação não cabe mais como “liberdade de imprensa”, mas como de liberdade 

de comunicação. (GRANDINETTI; CARVALHO, 1999). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 tratou sobre a informação jornalística em dois 

tópicos distintos e correlatos, nos títulos referentes aos direitos e garantias individuais.A Carta 

Magna garante livre expressão de pensamento e ampla comunicação de informações, porém 

com restrições expressas e tácitas, que serão vistas ao longo deste trabalho, como revela 

Farias (2004, p.19): 

Se, por um lado, o texto constitucional assegura imunidade à liberdade 

de expressão e comunicação contra censura de qualquer natureza e proclama que 

nenhuma lei poderá embaraçar a comunicação social; por outro, além de prescrever 

restrições expressas à liberdade de expressão e comunicação, autoriza tanto o 

legislador como o Judiciário a estabelecerem restrições à liberdade de expressão e 

comunicação quando necessárias para proteger direitos fundamentais ou resguardar 

outros valores constitucionais. 

A previsão constitucional baliza o direito de informação como direito fundamental em 

seu duplo aspecto. O primeiro é relativo à própria liberdade de comunicação, considerado um 

direito ativo, que deve ser exercido sem ameaça de nenhum tipo de censura ou retaliações. O 

segundo aspecto trata do direito de ser informado, um direito passivo. No encontro destes 
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aspectos é que se complementa a atribuição dos meios de comunicação em suas diversas 

matizes, que vai desde a interpretação da realidade até formação do público apto a participar e 

discutir diante do processo democrático. 

Construções da sociedade, as notícias são resultado de inúmeras interações entre 

diversos agentes sociais que mobilizam informações. Para se ter uma idéia, até chegar ao 

público, uma informação exibida na televisão ou publicada no jornal é produzida num 

processo extremamente complexo que envolve desde a captação, elaboração, redação até a 

edição. Uma estrutura carregada de valores que os jornalistas partilham como membros da 

sociedade, com a sociedade, como afirma Traquina (2005, p. 29): “Os jornalistas interagem 

silenciosamente com a sociedade por via dos limites com que valores sociais marcam 

fronteiras entre normal e anormal, legítimo e ilegítimo, aceitável e desviante”. 

Umberto Eco (2006, p.14) lembra que os meios de comunicação inauguraram uma série 

de reflexões que são localizadas pontualmente ao longo da História. “Não é casual a 

concomitância entre civilização do jornal e civilização democrática, conscientização das 

classes subalternas, nascimento do igualitarismo político e civil, época das revoluções 

burguesas”. Ele analisa que não há como se afastar ou ficar imune ao universo da mídia, que 

oferece, inclusive “sentimentos e paixões”. 

O universo das comunicações de massa é o nosso universo; e se quisermos falar de 
valores, as condições objetivas das comunicações são aquelas fornecidas pela 
existência dos jornais, do rádio, da televisão reproduzida e reproduzível, das novas 
formas de comunicação visual e auditiva. Ninguém foge dessas condições, nem 
mesmo o virtuoso, que, indignado com a natureza inumana desse universo de 
informação, transmite o seu protesto através dos canais de comunicação de massa. 
(ECO, 2006, p.11). 

Assim, a mídia agiliza a organização dos vínculos sociais e favorecem o sentimento de 

participação. Até porque “nossa experiência vivida foi precedida por uma série de idéias 

preconcebidas e derivadas, pelo menos em parte, das palavras e imagens transmitidas pela 

mídia”, (THOMPSON, 1995, p. 39). Para chegar até aqui, os meios de comunicação passaram 

por mudança não só tecnológica, mas também simbólica, como será apresentado a seguir.  

2. O histórico de julgados do diploma 

A função dos jornalistas foi pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal (2009) 

que analisou recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e pelo 

Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo, Sertesp, com 

fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região. 
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Na origem desta ação, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com 

pedido de tutela antecipada em face à União que defendeu a não-recepção, pela Constituição 

de 1988 ( art. 5º, incisos IX e XIII e art. 220, caput e parágrafo 1º), do art. 4º, inciso V, do 

Decreto-Lei 972, de 1969, o qual exige o diploma de curso superior de jornalismo expedido 

pelo Ministério da Educação como fundamental para exercer a profissão. 

Para o Ministério Público (2009), se o artigo 5º, inciso XII da Constituição, remete à 

legislação infraconstitucional o estabelecimento das condições para o exercício da liberdade 

de exercício profissional, não pode o legislador impor restrições indevidas ou não razoáveis, 

como seria o caso da exigência de diploma do curso superior de jornalismo, prevista no do 

art. 4º, inciso V, do Decreto-Lei 972, de 1969. 

Acrescentou ainda a violação ao artigo 13 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, que foi ratificado no Brasil em 1992, tendo em vista que o mesmo determina: toda 

pessoa tem direito à liberdade de expressão e pensamento, compreendido como a busca, a 

recepção e difusão de idéias de toda natureza por processo de sua escolha. 

A Ação Civil Pública solicitou que a União fosse obrigada a não registrar nem fornecer 

número de inscrição no Ministério do Trabalho para diplomados em Jornalismo, que a mesma 

não fiscalizasse o sobre o exercício da profissão de jornalista por profissionais que não 

tivessem grau de nível universitário de jornalismo e que fossem declarados nulos os autos de 

infração lavrados por auditores-fiscais do trabalho contra indivíduos em razão da prática do 

jornalismo sem correspondente diploma. 

A União contou como assistentes a Federação Nacional dos Jornalistas- Fenaj, Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais de São Paulo. O Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no 

Estado de São Paulo atuou como assistente do Ministério Público Federal.  A sentença, 

proferida pelo Juízo da 16ª Vara Cível Federal de São Paulo julgou parcialmente o pedido. 

Foi determinado que a União não exigisse mais diploma do curso superior de jornalismo para 

registro no Ministério do Trabalho, declarou a nulidade dos autos de infração dos auditores-

fiscais do trabalho contra indivíduos que praticavam a profissão sem o diploma. 

O autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federa da 3ª Região que deu provimento 

à remessa oficial e aos recursos da União, da Fenaj e do Sindicato dos Jornalistas. A decisão 

considerou que a exigência do diploma não ofende a liberdade de profissão nem de imprensa 

ou acesso à informação. Além avaliar o jornalismo como uma função de relevância social que 

exige não só qualificação técnica, mas também  formação especializada. 
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É justamente considerando a relevância da questão da imprensa na formação de 
uma nação e na manutenção de um Estado Democrático é que a profissão de 
jornalista comporta regulamentação e exigência de qualificação para seu exercício, 
sem qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ao 
contrário, a limitação é permitida no próprio texto constitucional, elevando, 
inclusive, o princípio da dignidade humana como um de seus principais 
fundamentos (STF, 2009, on line). 

  

O relator do considerou que não se pode ignorar a função social do jornalismo. Os 

riscos da profissão exercida por uma pessoa desqualificada gerariam danos incalculáveis, 

riscos que não se diferenciam do exercício da medicina ou da advocacia. Assim, ele entendeu 

que não eram razoáveis os requisitos da qualificação profissional específica e registro no 

órgão competente. 

Ademais, o artigo 16, do decreto 972/69 já considerava que onde não havia curso 

superior de jornalismo era possível contratar “provisionados” para o exercício da função. Para 

a Fenaj o Decreto lei 972 é compatível com a Constituição Federal, visto que não apresenta 

ofensa a garantias como liberdade de trabalho ou de expressão. Além do que a profissão exige 

uma qualificação específica não apenas de leitura, mas de conhecimento de legislação e 

preceitos técnicos específicos, como “Redação e Edição Jornalística, Pesquisa e Teoria da 

Comunicação, Pesquisa e Teoria da Comunicação, Ética, Sociologia”. E acrescenta: 

Para ser jornalista, é preciso bem mais do que o simples hábito de leitura e o 
exercício da prática profissional, pois, acima de tudo, esta profissão, além de exigir 
amplo conhecimento sobre cultura, legislação e economia, requer que o profissional 
jornalista adquira preceitos técnicos e éticos, necessários para entrevistar, reportar, 
editar e pesquisar. Ou seja, conhecimentos específicos à profissão são muito além 
da mera cultura e erudição. (STF, 2009, on line). 

Além de sustentar que não existe incompatibilidade ante a Convenção uma vez que o 

ordenamento jurídico não impõe obstáculo ao exercício do direito à informação. Desta forma, 

considera-se que o diploma não afronta os direitos humanos previstos na Convenção 

Americana de Direitos Humanos mas acaba por resguardá-los ao passo que toda sociedade 

necessita de informação de qualidade. 

Para o relator Gilmar Mendes (2009), há uma desproporcionalidade das medidas estatais 

que visam restringir o livre exercício do jornalismo mediante a exigência de registro em órgão 

público condicionando à aprovação em formação de curso superior. “No exame da 

proporcionalidade, o art. 4 º não passa sequer no teste da adequação” ( 2009, p. 75 ). É a 

análise desta proporcionalidade que analisaremos a seguir. 
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3. A proporcionalidade entre a liberdade de expressão e o diploma 

Humberto Ávila considera que o dever de proporcionalidade não consiste num 

princípio, mas num postulado normativo aplicativo. “A partir dessa constatação ficará claro 

porque a tentativa de explicação do seu fundamento jurídico-positivo de validade tem sido tão 

incongruente” (2001, p. 2). Para o autor, o princípio não pode ser deduzido ou induzido de um 

ou mais textos normativos, mas por uma implicação lógica das estruturas das próprias normas 

jurídicas estabelecidas pela Constituição brasileira que “estabelece proporções entre bens 

jurídicos exteriores e divisíveis”. E acrescenta: 

A proporcionalidade, como postulado estruturador da aplicação de princípios que 
concretamente se imbricam em torno de uma relação de causalidade entre um meio 
e um fim, não possui aplicabilidade irrestrita. Sua aplicação depende de elementos 
sem os quais não pode ser aplicada. Sem um meio, um fim concreto e uma relação 
de causalidade entre eles não há aplicabilidade do postulado da proporcionalidade 
em seu caráter trifásico. (ÁVILA, 2006, p.149) 
  

Humberto Ávila distingue normas- princípios e normas- regras pelo modo como 

prescrevem o comportamento, quanto à justificação que ambos exigem e quanto ao modo 

como contribuem para a decisão. As regras são descritivas, retrospectivas e com pretensão de 

decidibilidade e abrangência. Para ser aplicada, exige a avaliação da correspondência, 

“sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são 

axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a 

construção conceitual dos fatos” ( 2006, p. 78). 

Os princípios já se caracterizam por serem normas finalísticas, prospectivas e com viés 

de complementaridade e de parcialidade. Para ser aplicado, demanda uma “avaliação entre 

estado das coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária 

à sua promoção” ( 2006, p.79). 

Ao contrário de Ávila, Dworkin diferencia princípios e regras jurídicas pela natureza 

lógica. As regras, para este, são aplicadas à maneira que ele chama de “tudo-ou-nada”: 

“Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso, a resposta que 

ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui a decisão” (2007, 

p. 39). Apesar de ambos apontarem para decisões particulares sobre a obrigação jurídica em 

circunstâncias específicas, são distintos quanto à natureza a da orientação que oferecem. 

Virgílio Afonso da Silva, ao analisar o pensamento de Dworkin, explicita: 
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 Assim, as regras ou valem, e são, por isso, aplicáveis em sua inteireza, ou não valem, e 

portanto, não são aplicáveis. No caso dos princípios, essa indagação acerca da validade não 

faz sentido. No caso de colisão entre princípios, não há que se indagar sobre problemas de 

validade, mas somente de peso. Tem prevalência aquele princípio que for, para o caso 

concreto, mais importante, ou, em sentido figurado, aquele que tiver maior peso. Importante é 

ter em mente que o princípio que não tiver prevalência não deixa de valer ou de pertencer ao 

ordenamento jurídico. Ele apenas não terá tido peso suficiente para ser decisivo naquele caso 

concreto. Em outros casos, porém, a situação pode inverter-se (2003, p. 607). 

Para Rodolfo Vigo, que estudou o pensamento anti-positivismo de Dworkin, este 

considerava insuficiente a fórmula positivista de reduzir o direito às normas e ressaltava 

necessidade de justificar novos elementos jurídicos ignorados pelo normativismo. Ele 

acrescenta que Dworkin fez a distinção entre normas e princípios quanto à origem, 

derrogação, identificação, conteúdo, aplicação, modo de resolver contradições, às exceções, 

aos destinatários e às tarefas que impõem ao jurista. 

Virgílio Afonso da Silva deixa claro em seu texto que não pretende discutir quais, das 

mais diversas formas classificações, é a mais adequada, “se é que há uma mais desejada do 

que a outra”. O autor reconhece a importância do trabalho de Humberto Ávila, que, para ele, 

não se limita a meramente reproduzir acriticamente o que já foi posto sobre a questão, mas 

expõe, com argumentos, o que entende ser problemático na distinção entre regras e princípios. 

 Se os argumentos são para todos convincentes, essa é uma questão que não altera a 

importância da discussão iniciada. O importante é que se tenha sempre em mente que não é a 

reprodução do maior número possível de teorias que contribuirá para o aperfeiçoamento da 

produção jurídica pátria. Essa ânsia por reproduzir teorias pode, na verdade, ter o efeito 

contrário. ( 2003, p. 606). 

Para o autor, o argumento de Ávila perde força quando ele diferencia texto e norma, 

visto que a distinção entre regras e princípios trata de uma diferenciação entre tipos de 

normas e não textos. “Após a interpretação em sentido estrito, uma regra jurídica é 

subsumível, enquanto o princípio ainda poderão entrar em colisão com outros princípios, 

exigindo-se, neste caso, que se proceda a um sopesamento para harmonizá-los.” ( 2003, p. 

610). 

Outra questão que Virgílio Afonso da Silva traz à tona é sobre a colisão entre princípios, 

que Humberto Ávila considera: quando a realização de um fim instituído por um princípio 
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exclui a realização do fim determinado por outro, o problema só poderia ser solucionado com 

a rejeição de um dos princípios e o mesmo ocorreria no caso das regras. Virgílio considera 

que é impraticável sustentar tal argumento. Para ele: 

O que ocorre é uma simples impossibilidade de aplicação de um dos princípios para a 

solução de um problema concreto, o que não significa que, em outros casos, o mesmo 

princípio afastado não possa ser aplicado e, mais importante, que não possa até mesmo 

prevalecer àquele princípio que, no primeiro caso, prevaleceu a ele (2003, p. 621). 

O autor dá, como exemplo, a colisão entre o princípio da liberdade de expressão e da 

privacidade. O fato de decidir a prevalência entre um dos princípios não significa que o outro 

deixa de pertencer ao ordenamento. “Prevalecer não se confunde com pertencer”, conclui. 

Porém, como é possível analisar a proporcionalidade entre a liberdade de expressão e a 

exigência do diploma para o exercício do jornalismo?  No art. 5º, XIII, a Constituição 

Brasileira determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas a qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Assim, a liberdade de profissão 

pode ser restringida obedecendo o princípio da legalidade, não cabendo a possibilidade de 

uma liberdade profissional irrestrita: 

Nestes casos em que não figura a clara inconstitucionalidade de uma lei impondo 
restrições ao exercício de uma determinada profissão, casos em que se faz notar a 
tensão entre os princípios da liberdade e da legalidade, cada qual munido de 
aspectos que devem ser valorados, parece adequado o recurso à proporcionalidade. 
( LEITE, 2001, p. 201) 

Para o Leite (2001) o método da proporcionalidade acaba por ser adequado para afastar 

o princípio da legalidade em função da tutela do direito fundamental, no caso, a liberdade de 

expressão. Ao se tratar de um fim legítimo, avalia, não importaria nem mesmo verificar se há 

equação entre fins e meios, nem necessidade ou proporcionalidade em sentido estrito. 

Tendo em vista que a mensagem é um produto socialmente produzido e que jornalistas 

filtram esta realidade para fazer notícia, é necessário que as redações tenham pessoas com 

formação e capacidade de análise crítica. Um profissional sem diploma pode estar ainda mais 

suscetível ao que determinam os que comandam os que chefiam da comunicação. Mayer 

(2009, p. 87), ao fazer uma análise da democracia, fala de um fenômeno que chama de 

“videocracia em termos de poder exercido pelos meios de comunicação”. 
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Assim, como assevera Luís Virgílio Afonso da Silva, o objetivo da aplicação da regra 

da proporcionalidade, como o próprio nome indica, é fazer com que nenhuma restrição a 

direitos fundamentais tome dimensões desproporcionais: 

A regra da proporcionalidade é uma regra de interpretação e aplicação 

do direito – no que diz respeito ao objeto do presente estudo, de interpretação e 

aplicação dos direitos fundamentais –, empregada especialmente nos casos em 

que um ato estatal, destinado a promover a realização de um direito fundamental 

ou de um interesse coletivo, implica a restrição de outro ou outros direitos 

fundamentais. (2001, p. 201).  

  

A comunicação social, prevista na Constituição Federal, em seu artigo 220, é um direito 

de interesse coletivo. Por isso, uma proposta de Emenda Constitucional continua sendo 

discutida no Congresso Nacional, tentando reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Geraldo Ataliba (2009, on line), que realizou parecer sobre o caso julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal, concluiu que a liberdade de ampla informação jornalística não deve 

prejudicar o receptor da mesma, seja pela transmissão de informações inidôneas, seja pela 

falta de qualificação das fontes. A formação específica em jornalismo não evita risco à 

coletividade ou à moral de determinados brasileiros, porém, pode reduzir o nível de erros de 

avaliação. 

O direito à informação, direito a ser informado com fidelidade pelos profissionais 
do jornalismo,  há de ser atendido livremente por pessoas argutas, inteligentes, 
cultas e dotadas de qualidade comunicativas (escrita, fala, boa expressão), com a 
condição de que (ao transmitirem a notícia sobre fatos e fenômenos objeto de 
conhecimento específico de profissões regulamentadas) sua interpretação e 
explicação provirão de profissionais formalmente qualificados (diplomados), a que 
deverão reportar-se a jornalistas. (STF, 2009, online). 

No julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a ADPF nº 130, o relator,  Ministro 

Carlos Brito, declarou que as liberdades de informação e expressão só poderiam ser 

restringidas em lei em caráter excepcionalíssimo, apenas diante da proteção de outros valores 

e interesses constitucionais igualmente relevantes, como o direito à imagem, à honra, à 

privacidade ou à personalidade em geral. Assim, o Estado não poderia estabelecer condições 

ao exercício profissional. 

Para os defensores do diploma, a partir do momento em que é expedido o registro 

profissional para qualquer cidadão, mesmo sem qualquer tipo de formação, coloca-se em 

risco a própria democracia. Uma vez que profissionais mal formados podem ser mais 

facilmente manipulados e não consigam dar à sociedade condições de analisar de forma a 

mais imparcial possível, a sociedade. 
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A formação superior num curso específico de Jornalismo bem como a exigência do 
diploma para o exercício da atividade do jornalista não é só uma questão 
corporativa, mas básica para a qualidade da informação num mundo cada vez mais 
complexo. Improvisam-se jornalistas e técnicos de jornal à base apenas de 
treinamento nas redações. Qualquer semiletrado se arvora em profissional, na 
maioria das vezes atraído pelo “prestígio” de que gozará e pelos teóricos privilégios 
que o Estado lhe confere. (VIZEU, 2009, p.90). 

Ao mesmo tempo em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou, em 

Orientação Jurisprudencial que a liberdade de expressão é incompatível com a exigência de 

diploma para a profissão de jornalista, ela também considerou que há um grave problema 

relacionado aos monopólios, comuns em países da América do Sul.  

A jurisprudência da corte consideram que se deve garantir igualdade de oportunidade de 

acesso às concessões de rádio e televisão, caso contrário além de a democracia não ser 

assegurada, há o empobrecimento do pluralismo e da tolerância. Além disso “o mecanismo de 

controle e denúncia tornam-se inoperantes e cria-se um campo fértil para o autoritarismo se 

faça presente na sociedade” (RAMIREZ; GONZA, 2007, p. 120).  

Neste universo dialógico entre os meios de comunicação e a sociedade, Paulo Freire 

(1981, p.45) concluiu: “A comunicação é um encontro entre homens mediado pela palavra, a 

fim de dar nome ao mundo”. Para ele, o próprio diálogo comunicativo só será verdadeiro e 

autêntico quando comprometido com a justiça e a transformação social.  

4. Conclusão 

A decisão sobre a necessidade de diploma para exercer a função de jornalista coloca em 

cheque a questão da liberdade de expressão. Seria o diploma o grande empecilho para que a 

população brasileira tivesse acesso aos meios de comunicação? Ou isto se dá por outra 

questão que o Supremo dificilmente irá enfrentar, sobre os monopólios dos meios de 

comunicação? 

Isto porque os críticos, ao analisar a liberdade de imprensa, questionam: de imprensa ou 

de empresa? Visto que os principais meios de comunicação estão nas mãos de um grupo 

muito pequeno de empresários. Hoje, o Ministério do Trabalho pode conceder o registro de 

jornalista para qualquer pessoa, independente de sua formação. Porém, mesmo com este 

registro, terá ela a oportunidade de ter voz ouvida a partir dos meios de comunicação? 

Um jornalista requer uma série de saberes específicos para a elaboração de uma notícia 

de qualidade. Uma reportagem bem investigada, com a apuração correta, é capaz de mudar o 

destino de milhares de pessoas. Ao passo em que a mesma reportagem concebida sem a 
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preocupação ética e até mesmo sem o cuidado com a proteção à imagem e à reputação das 

pessoas, pode causar danos irreparáveis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos 

acredita que uma sociedade bem informada, não é uma sociedade livre. Porém, é preciso 

pontuar que esta informação deve ser bem apurada. 

A questão fundamental é como utilizar o princípio da proporcionalidade para colocar na 

balança a liberdade de expressão, que, para alguns analistas, prejudica a liberdade de 

imprensa, e o direito à informação de qualidade. A tendência mundial é não solicitar diploma 

de jornalismo para o exercício da profissão, especialmente na América do Sul, porém é 

importante sublinhar que o os países sul-americanos são denunciados cotidianamente por 

abusos não só à liberdade de expressão, mas também aos ataques a jornalistas e fechamento 

de emissoras de rádio e televisão. 
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RESUMO 
A insatisfação social em relação à prestação jurisdicional estatal está diretamente relacionada 
com a morosidade e a ineficiência não só para se obter o provimento final como para o efetivo 
exercício do direito declarado. Além do lapso de tempo para ter reconhecido seu direito na 
ação de conhecimento, a parte “vitoriosa” teria de enfrentar outro procedimento judicial 
complexo e moroso para poder satisfazê-lo. Em razão disto, o legislador procurou detectar as 
imperfeições do procedimento executório cível visando torná-lo mais célere, simples e 
econômico, aprimorando, assim, a prestação jurisdicional. Daí foi publicado a Lei 
11.232/2005 que introduziu alterações no processo de execução cível, em especial, no que 
tange a liquidação e o cumprimento das decisões judiciais através de um processo sincrético, 
acabando com a autonomia plena do processo executório, restando o processo autônomo de 
execução apenas para os títulos executivos extrajudiciais. Embora a reforma seja na esfera 
cível, haverá reflexos em outros ramos do direito que dele se utilizam subsidiariamente. O 
presente texto tem por objetivo apresentar o artigo 475-J, inovação trazida pela Lei 
11.232/2005, e demonstrar a sua aplicabilidade no direito processual do trabalho, ampliando, 
assim, as prerrogativas do imperativo constitucional de assegurar um processo célere e eficaz 
(art. 5º, LXXVIII, CR/88). 
PALAVRAS-CHAVE: MULTA DO ARTIGO 475-J; SUBSIDIARIEDADE; EXECUÇÃO; 
EFETIVIDADE; CELERIDADE; PROCESSO SINCRÉTICO; PROCESSO DO 
TRABALHO. 
 
ABSTRACT 
The social discontent in relation to jurisdictional state is directly related to the slowness and 
inefficiency not only to obtain the final filling as for the effective exercise of the right 
declared. Beyond the time allowed for recognition of its right in the action of knowledge, the 
part "victorious" has to confront another lengthy and complex legal proceedings in order to 
satisfy then. Because of this, the legislature sought to detect the imperfections of the civil 
enforcement procedure in order to make it faster, simpler and low cost, improving the 
jurisdictional provision. It was published 11.232/2005 Act which amended the civil 
enforcement process, particularly regarding the settlement and enforcement of judgments by 
means of a syncretic process, ending the autonomy of the full enforcement process, leaving 
the autonomous process of implemented only for securities executives extrajudicial. While the 
reform is in the civil sphere, there will be repercussions in other areas of law who use it 
alternatively. This text aims to present Article 475-J, innovation brought by the 11.232/2005 
act, and demonstrate its applicability in the procedural law of employment, expanding the 
prerogatives of the constitutional imperative to ensure a celerity and effective process (article 
5, LXXVIII, CR/88). 
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1. INTRODUÇÃO 

  

  

O crescimento excessivo das demandas sociais levadas à jurisdição tornou a 

prestação jurisdicional um martírio para os litigantes, em razão da morosidade para realização 

do procedimento. A prestação jurisdicional, muitas vezes, chega até a ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, III da Constituição da República Brasileira. 

A fim de resolver esse problema, a reforma do procedimento executivo veio com o 

escopo de reformular os institutos jurídicos e de adequar a prestação jurisdicional à realidade 

social, no sentido de buscar a efetividade e celeridade. 

Tal reestruturação teve como foco principal o procedimento executório, pois sua 

efetividade está mais direcionada ao interesse público do que ao interesse da parte, o que pode 

ser observado através dos atos de coação exercidos pela autoridade judiciária para que o 

sucumbente cumpra a obrigação reconhecida pela jurisdição. 

Antes da lei 11.232/05 o Código de Processo Civil era dotado de 5 (cinco) 

procedimentos autônomos, quais sejam: processos de conhecimento, de execução, cautelar, 

procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e os de jurisdição voluntária, sendo os dois 

primeiros objetos de análise no presente trabalho. O primeiro é aquele que reconhecia a 

existência ou não de um direito, já o segundo visava o cumprimento daquele direito 

reconhecido. A parte cujo direito foi reconhecido na ação cognitiva teria de enfrentar outro 

procedimento complexo e moroso para ter seu direito efetivamente satisfeito. 

A despeito de toda reforma, a Lei nº. 11.232/2005 modificou, principalmente, as 

disposições acerca dos processos de liquidação e de cumprimento das sentenças, visando, com 

isso, a efetividade do procedimento executório fundado em título judicial. 

A principal característica destas mudanças é observada com a quebra da divisão 

existente entre a ação de conhecimento e a de execução, tornando-as mais próximas, mas não 

menos independentes, o que já era característico no procedimento trabalhista. 

É o chamado sincretismo processual, que possibilita a execução da decisão judicial 

nos mesmos autos do processo de conhecimento, tornando desnecessário que se inicie uma 
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nova ação, proporcionando que o procedimento executório, bem como a prestação 

jurisdicional, se torne mais ágil e efetiva. 

Embora esta reforma seja no âmbito cível, inevitável seu reflexo a outros ramos do 

direito, especialmente aqueles que o utilizam de forma subsidiária ou, também, cujas bases do 

processo cível tenham sido utilizadas para seu surgimento como ciência. 

O problema em questão trata-se do estudo das repercussões da reforma do processo 

comum sobre o Direito Processual do Trabalho, verificando sua aplicabilidade neste ramo do 

direito autônomo, bem como constatando quais as vantagens e desvantagens de sua utilização. 

 Isso porque o processo trabalhista já adota a aplicação subsidiária do CPC, o que 

demonstra a necessidade de apontar como os dispositivos reformados poderão ser aplicados, 

sem serem considerados incompatíveis com esta norma especial. Outro desafio é  observar 

aqueles dispositivos da norma especial que se tornaram ultrapassados em face de atual 

reforma e encontrar soluções para tais incongruências. 

Estudiosos já vêm sustentando a possibilidade de aplicação do Código Processual 

Civil no âmbito trabalhista, mesmo nos casos em que a CLT não for omissa, caso a norma 

comum seja mais benéfica que a norma especial. Por outro lado, também há o entendimento 

de que a aplicação desta nova reforma ao Processo Trabalhista violaria a autonomia desta 

legislação especial. 

Essa discussão decorre, principalmente, pelo fato de o Estatuto Consolidado ter sido 

elaborado utilizando como base principiológica um Código de Processo Civil elaborado em 

1939, contudo, não levam em consideração este último sofreu consideráveis reformas em 

1973 e a partir de 2005, com as Leis nºs. 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 

11.277/2006, 11.280/2006, 11.341/2006, 11.382/2006, 11.419/2006 e 11.441/2007. Isso sem 

falar nas alterações que estão por vir, em contrapartida o mesmo não ocorreu com o Processo 

do Trabalho. 

Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho firmou posicionamento de que a 

multa prevista no artigo 475-J do CPC não se aplicaria ao Processo do Trabalho em razão de 

não haver omissão na legislação especial. 

O presente estudo não objetiva tratar da existência ou não de omissão ou lacuna, mas 

sim de verificar qual dispositivo seria mais adequado a ser aplicado para estar em consonância 
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com os princípios que informam a Consolidação Trabalhista, bem como com a realidade pós-

moderna em que vivemos. 

Nessa tangente, pretende-se demonstrar que os objetivos da reforma do processo 

comum corroboram com os princípios que norteiam o processo trabalhista, tornando este mais 

ágil e eficaz, sem que haja qualquer abalo na autonomia deste direito especial, tornando a 

aplicabilidade do artigo 475-J plenamente compatível com o Procedimento Trabalhista. 

  

  

  

2. OS PRINCIPIOS DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

  

  

Para iniciar o trabalho é necessário suscitar a importância dos princípios gerais[1] 

que estão dispostos na Constituição de República de 1988, na medida em que são comuns a 

todos os ramos do direito. São imprescindíveis para servir de modelos na elaboração das 

normas, bem como para aplicabilidade do direito, material ou processual trabalhista. 

Para Cintra, Dinamarco e Grinover é do exame dos princípios gerais que informam 

cada sistema que resultará qualificá-lo naquilo que tem de particular e de comum com os 

demais, do presente e do passado. (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2002) 

De fato, os princípios são as fontes basilares para qualquer ramo do direito, tendo 

influência na formação da norma e na sua aplicação, o que não poderia ser diferente em 

relação ao Direito do Trabalho. 

Leciona o eminente Celso Antônio a definição de princípios: 
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[...] mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 
dá sentido harmônico. (Bandeira de Melo, 2005, p.902) 

  

  

Partindo dessa definição percebe-se que o princípio é a estrutura sobre a qual se 

constrói o sistema jurídico. São normas gerais que delimitam de onde devemos partir na busca 

de algo, visando nos nortear para melhor discernirmos sobre os caminhos corretos a serem 

tomados nos objetivos. È através deles que podemos extrair regras e normas de procedimento. 

A estrutura do Direito é resultado dos princípios jurídicos. Dificilmente pode-se dissertar 

doutrinariamente sobre qualquer tema decorrente desta ciência, sem que haja uma série de 

princípios a serem citados. 

Os princípios constitucionais, imperiosamente, são aplicáveis ao Direito Trabalhista, 

conforme corrobora as palavras do doutrinador e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

Maurício Godinho: 

  

  

São, [...], princípios que se irradiam por todos os segmentos da ordem 
jurídica, cumprindo o relevante papel de assegurar organicidade e 
coerência integradas à totalidade do universo normativo de uma 
sociedade política. Nessa linha, esses princípios gerais, aplicando-se 
aos distintos segmentos jurídicos especializados, preservam a noção 
de unidade da ordem jurídica, mantendo o Direito como um efetivo 
sistema, isto é, um conjunto de partes coordenadas. (DELGADO, 
2006, p.88) 

  

  

O doutrinador demonstra a importância dos princípios gerais para regular 

determinado ramo do direito, de maneira que ao se violar uma norma deste, estar-se-á ferindo 

um princípio nela implícito, direta ou indiretamente. 
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Lado outro, cada ramo do direito traz em suas normas princípios específicos à 

matéria que disciplina. No caso do direito trabalhista não é diferente. Tendo em vista o 

histórico das relações empregatícias, quando da elaboração da Consolidação das Leis do 

Trabalho, o legislador aderiu novos princípios peculiares a este ramo do direito. 

Portanto, sendo os princípios um dos fundamentos mais relevantes que compõe o 

conjunto legal de um determinado ramo do direito, cumpre-se apontar que são 11 (onze) os 

princípios específicos[2] do Direito do Trabalho. 

Especificamente ao objeto de estudo do presente trabalho, a relevância está voltada 

exclusivamente para análise do princípio da proteção ao trabalhador. 

                   

  

2.1. O Princípio da proteção ao trabalhador 

  

  

O princípio da proteção decorre da construção do princípio constitucional da 

igualdade e isonomia em conjunto com o princípio da dignidade da pessoa humana, por 

quando o legislador preocupou-se mais que colocar as partes em simétrica paridade, 

objetivando uma efetiva proteção ao trabalhador. 

Para Carlos Henrique Bezerra Leite: 

  

  

o princípio da proteção é peculiar ao processo do trabalho. Ele busca 
compensar a desigualdade existente na realidade socioeconômica com 
uma desigualdade jurídica em sentido oposto. O princípio da proteção 
deriva da própria razão de ser do processo do trabalho, o qual foi 
concebido para realizar o Direito do Trabalho, sendo este ramo da 
árvore jurídica criado exatamente para compensar a desigualdade real 
existente entre empregado e empregador, naturais litigantes do 
processo laboral (LEITE, 2009, p. 76-77). 
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O princípio da proteção ao trabalhador visa igualar os litigantes no âmbito 

trabalhista. Nas relações trabalhistas facilmente se percebe a desigualdade das partes, 

especialmente aquela de cunho econômico. O empregador possui o poder de dirigir o seu 

empreendimento e, não se pode negar que, em tempos de altos níveis de desemprego, o 

empregado não se sinta temeroso ante o risco de ser despojado de seu emprego. 

Com a finalidade de igualar os desiguais surgiu o princípio da proteção no âmbito do 

Direito do Trabalho. Este princípio trata-se de reflexo da igualdade substancial das partes, 

preconizada no âmbito do direito material comum e direito processual. 

Observe-se que a igualdade do direito do trabalho não está voltada apenas para 

igualar os desiguais, mas sim em equiparar as partes conflitantes protegendo aquela que está 

notoriamente em desvantagem econômica. Exatamente neste sentido, Cintra, Dinamarco e 

Grinover afirmam que: 

  

  

A absoluta igualdade jurídica não pode, contudo, eliminar a 
desigualdade econômica; por isso, do primitivo conceito de igualdade, 
formal e negativa (a lei não deve estabelecer qualquer diferença entre 
os indivíduos), clamou-se pela passagem à igualdade substancial. E 
hoje, na conceituação positiva da isonomia (iguais oportunidades para 
todos, a serem propiciadas pelo Estado), realça-se o conceito realista, 
que pugna pela igualdade proporcional, a qual significa, em síntese, 
tratamento igual aos substancialmente iguais. A aparente quebra do 
princípio da isonomia, dentro e fora do processo, obedece exatamente 
ao princípio da igualdade real e proporcional, que impõe tratamento 
desigual aos desiguais, justamente para que, supridas as diferenças, se 
atinja a igualdade substancial[3]. (CINTRA, GRINOVER E 
DINAMARCO, 2002, p.53-54) 

  

  

O Ministro Maurício Godinho demonstra claramente a necessidade deste princípio 

em sua obra: 
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Efetivamente, há ampla predominância nesse ramo jurídico 
especializado de regras essencialmente protetivas, tutelares da vontade 
e interesses obreiros; seus princípios são fundamentalmente favoráveis 
ao trabalhador; suas presunções são elaboradas em vista do alcance da 
mesma vantagem jurídica retificadora de diferenciação prática. Na 
verdade, pode-se afirmar que sem a idéia protetivo-retificadora, o 
Direito Individual do Trabalho não se justificaria histórica e 
cientificamente. (DELGADO, 2006, p.197-198) 

  

  

O princípio da proteção se desdobra em outros três princípios[4] de forma a 

possibilitar a igualdade das partes na relação processual, garantindo a aplicação efetiva do 

princípio da proteção no âmbito do Direito do trabalho. 

Além do desequilíbrio existente na relação processual entre empregados e 

empregadores, pelo fato de serem culturalmente ou economicamente distanciados, a 

possibilidade do trabalhador poder se apresentar diante da Justiça do Trabalho sozinho, 

atuando no jus postulandi também é um fator relevante de desequilíbrio. 

Isso ocorre porque o contraditório só se mostra possível quando os litigantes se 

encontram condições iguais de debate e essas diferenças somente se desfazem com a presença 

e atuação do advogado no processo. 

Como o jus postulandi é uma realidade na justiça trabalhista, visando evitar que o 

poder econômico impere sobre o direito particular, o direito do trabalho desenvolveu o 

princípio da proteção para resguardar o direito material do obreiro, bem como para fazê-lo 

suportar uma demanda processual em situação de igualdade, assegurando equilíbrio da 

relação jurídica. 

Todavia, o princípio da proteção deve ser cuidadosamente utilizado, não podendo ser 

aplicado de forma absoluta, devendo ser avaliado o caso concreto para sua delimitação. 

Assim, é inegável que os princípios específicos do Direito do Trabalho traduzem 

uma forma de proteção do trabalhador, com escopo de dirimir a flagrante desigualdade entre 

as partes contratantes. 
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3. O PROCESSO DE EXECUÇÃO 

  

  

3.1. Os princípios e a reforma do procedimento executório 

  

  

Assim como no Direito Material, o Direito Processual também possui princípios 

específicos. Embora detenha características distintas do procedimento cognitivo, o processo 

de execução (cível ou trabalhista) é regido pelos mesmos princípios processuais 

constitucionais[5], alguns deles com menor abrangência, mas com as mesmas finalidades. 

Os princípios são basilares para nortear o procedimento executório, propiciando um 

desfecho adequado e eficaz como pretende a legislação. 

Desde a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CR/88, pela Emenda 

Constitucional nº. 45/2004, que o direito processual civil está sendo reformado para se 

adequar ao imperativo constitucional que assegura a todos o exercício jurisdicional com 

duração razoável. 

Ao longo da história, o processo executivo tem-se demonstrado bastante dispendioso, 

moroso e desgastante, dotado de uma cultura caracterizada pelo abuso processual de maneira 

procrastinatória, o qual o exeqüente possui o direito declarado, todavia não consegue efetivá-

lo, dadas as manobras utilizadas pelo executado para frustrar o cumprimento da execução. 

  

  

Do ponto de vista ideológico é inconcebível um processo civil mais 
simples que o processo laboral, tendo em vista que este ramo da 
processualística foi construído para concretizar um direito material de 
índole tuitiva. A atividade criadora do intérprete, portanto, deve 
incidir para afastar essa inaceitável contradição reinante em nossos 
dias (CORDEIRO, 2007, p. 34). 
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É inadmissível que a instrução processual perdure por anos, inicialmente na fase de 

conhecimento para declarar o direito, e ainda, por mais longos anos, na fase executória para 

impor o cumprimento da obrigação ao devedor. 

A jurisdição deve atuar de forma rápida e com qualidade, sendo a morosidade para o 

seu exercício considerada uma negação à efetividade do direito. Por isso que, há muito tempo, 

o processo de execução necessita de uma reformulação para se tornar um procedimento mais 

ágil, eficaz, respondendo à demanda das partes e possibilitando que a decisão judicial produza 

resultados práticos eficientes. 

O formalismo excessivo torna os procedimentos judiciais burocráticos e não 

possibilita maior segurança, ao contrário, acaba afastando de sua finalidade e possibilitando a 

procrastinação. 

Neste tocante adverte Carreira Alvim: 

  

  

O direito processual, tanto quanto o material, comporta abusos, sendo 
que o cometido no processo é mais pernicioso que o perpetrado contra 
o direito mesmo, uma vez que, além das partes, atinge o próprio 
Estado, na sua tarefa de discutir justiça, tornando morosa a prestação 
jurisdicional. (ALVIM, 1996, p. 124) 

                       

  

O próprio CPC possui algumas disposições de ordem para inibir o abuso, impondo 

penalidades pela prática de atos atentatórios à dignidade da justiça[6] e multa por embargos 

declaratórios meramente procrastinatórios[7], buscando, sempre, a simplificação do 

formalismo processual. 

Nesse norte, vislumbrado a prática efetiva dos princípios da simplicidade, efetividade 

e boa-fé, o estatuto processual comum vem sofrendo alterações consideráveis na busca eterna 

de maior rapidez, eficácia e qualidade, através de procedimentos menos complexos e mais 

condizentes com a realidade social. 
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As reformas propostas no processo civil pretendem, exatamente, eliminar 

formalidades desnecessárias, ociosas e inúteis, tornando uma estrutura processual obsoleta em 

um procedimento mais reforçado, simples, célere, econômico e efetivo. 

A edição da Lei nº. 11.232 de 22 de dezembro de 2005 modificou diversos 

dispositivos do Código de Processo Civil, dentre eles o art. 475 que altera a forma de 

liquidação e cumprimento da sentença, transformando o antigo processo de execução (apenas 

para os títulos judiciais) em uma fase do procedimento cognitivo. 

O conjunto de reformas ocorridas tem sido determinantes para atacar as imperfeições 

encontradas no sistema, alterando a estrutura da jurisdição para torná-la mais moderna e 

eficiente para o desempenho da função, bem como atribuir uma maior credibilidade à 

execução de sentença e ao exercício da atividade jurisdicional. 

  

                                               

3.2. A autonomia do Direito Processual do Trabalho 

  

  

Uma das discussões acerca do impacto das reformas no procedimento trabalhista está 

voltada para a autonomia deste ramo especializado. 

Bezerra Leite (2009) aponta dois critérios relevantes para confirmar a autonomia de 

uma ciência jurídica. O primeiro considera a extensão da matéria, a existência de princípios 

comuns e a observância de um método próprio, já o segundo baseia-se nos elementos 

componentes da relação jurídica (sujeitos, objeto e o vínculo obrigacional). 

O Direito Trabalhista surgiu com a finalidade precípua a uma proteção mais efetiva 

do trabalhador, tanto no direito material, quanto no direito processual. Verificou-se que o 

processo comum nem sempre supria controvérsias existentes nas relações de trabalho, razão 

determinante para originar um direito processual próprio, capaz de conferir maior proteção à 

matéria, o que demonstra sua autonomia. 
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Tendo origem na década de 40, a CLT veio regular um direito especialíssimo, 

desvinculado de formalismo, pautando-se nos princípios da informalidade e da oralidade, 

tornando o procedimento mais célere e eficaz, reduzindo, substancialmente, os abusos 

procedimentais. 

Cediço, portanto, que o direito do trabalho goza de legislação própria, na CLT, em 

Leis esparsas e no plano constitucional, isso sem falar da jurisdição especial exercida pela 

Justiça do Trabalho. Não obstante sua matéria especial, o direito trabalhista não é dotado de 

autonomia absoluta, estando, de certa forma, vinculado ao processo comum. 

É um ramo especializado dotado de autonomia relativa, vez que é possível a 

invocação de outros ramos do direito, como demonstra o art. 769[8] da CLT que possibilita a 

aplicação subsidiária do direito processual civil. No entendimento de Bezerra Leite "não 

desfruta de métodos tipicamente próprios, pois a hermenêutica, que compreende a 

interpretação, a integração e a aplicação das normas jurídicas processuais, é a mesma da teoria 

geral do direito processual" (LEITE, 2009, p. 85). 

Portanto, como qualquer outro ramo, o direito trabalhista deve desenvolver-se na 

medida em que as necessidades sociais impõem sua modificação. 

Mesmo Bezerra Leite afirmando que "o direito processual do trabalho é, portanto, 

constituído por um sistema de normas, princípios, regras e instituições próprias, pois são esses 

elementos que o diferenciam do direito processual penal e civil, conferindo-lhe autonomia." 

(LEITE, 2009, p. 87), todo ramo do direito é dotado de características próprias e específicas 

para solucionar determinada relação jurídica a que se propõe, mas nem sempre está apto a 

promovê-la isoladamente, podendo-se recorrer a todas as fontes do direito existente no 

ordenamento jurídico. 

  

  

3.3. A aplicabilidade do código de processo civil no processo do trabalho 
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Apesar de o art. 769 da CLT dispor acerca da aplicação subsidiária do CPC, a 

controvérsia atual é a sua aplicação, também, em casos não omissos, por se tratar de norma 

mais eficaz. 

As reformas introduzidas ao CPC visam tornar o procedimento mais célere e eficaz, 

enquanto o Processo do Trabalho permanece atrelado à antiga estrutura do Processo Civil de 

1939, que serviu de base para a Consolidação das Leis Trabalhistas. 

A hermenêutica jurídica[9] ensina que norma geral não poderá revogar norma 

especial, mas a sua aplicação não pode ser entendida de maneira inflexível. Não se busca 

contrapor a lei geral no lugar da especial, mas, apenas, aplicá-la como complementação da 

norma especial. 

O Consolidado autoriza a aplicabilidade do CPC ao processo do trabalho (art. 769), 

desde que não haja previsão expressa na norma especial e não apresentem incompatibilidade 

às suas disposições. Ainda, no que tange ao procedimento executório trabalhista, o art. 889 da 

CLT[10] assevera que a Lei nº. 6.830/80[11] será aplicada subsidiariamente ao processo do 

trabalho, desde que não contrarie a norma expressa. 

Certo é que o processo do trabalho trata-se de um instrumento de efetivação do 

direito material especial e, por tal razão, justificaria sua aplicação exclusiva pelo 

procedimento específico e não pelo processo civil. Entretanto, a subsidiariedade prevista no 

art. 769 da CLT deve ter uma interpretação mais ampla, tendo em vista as bases em que se 

fundaram o estatuto consolidado são de 1939. 

A problemática em relação à possibilidade de aplicação da norma geral, no lugar de 

uma norma especial, ou seja, nos casos em que a CLT não é omissa teve início pelo fato do 

direito processual civil demonstrar-se mais benéfica ao trabalhador do que a norma prevista 

no consolidado, tendo em vista as reformas sofridas. 

Estudando a série de medidas adotadas pelo legislador reformador, observa-se que 

muitas alterações foram baseadas nos procedimentos previstos no próprio estatuto 

consolidado. 

O procedimento executório reformado tornou-o mais simplificado, instituindo uma 

fase procedimental e não mais um processo autônomo, o que já ocorria no processo do 

trabalho. 
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Ademais, as reformas sempre objetivaram a efetividade da atividade jurisdicional e, 

por consequência, torná-la mais célere e econômica, como bem assinala Marinoni: 

  

  

Diante da transformação da concepção de direito, não há mais como 
sustentar antigas teorias da jurisdição, que reservavam ao juiz a 
função de declarar o direito ou de criar a norma individual, submetidas 
que eram ao princípio da supremacia da lei e ao positivismo acrítico. 
O Estado constitucional inverteu os papeis da lei e da constituição, 
deixando claro que a legislação deve ser compreendida a partir dos 
princípios constitucionais de justiça e dos direitos fundamentais. 
Expressão concreta disso são os deveres de o juiz interpretar a lei de 
acordo com a Constituição, de controlar a constitucionalidade da lei, 
especialmente atribuindo-lhe novo sentido para evitar a declaração de 
inconstitucionalidade, e de suprir a omissão legal que impede a 
proteção de um direito fundamental. Isso para não falar do dever, 
também atribuído à jurisdição pelo constitucionalismo 
contemporâneo, de tutelar os direitos fundamentais que se chocam no 
caso concreto. (MARINONI, 2005, p. 65) 

  

                                                                                                                      

A simplicidade do processo do trabalho atraiu a subsidiariedade do procedimento 

comum, em razão das lacunas deixadas pelo próprio legislador na época da elaboração da 

CLT. Cumpre, portanto, avaliar quais as conseqüências dessas lacunas na atualidade, uma vez 

que o processo comum vem recebendo modificações, o que não ocorreu no texto da CLT. 

Considerando que o Consolidado não é capaz de atender todas as hipóteses 

processuais surge a necessidade de estudo da teoria das lacunas, que servirão para flexibilizar 

o alcance da expressão "omissão" de que trata o art. 769 da CLT. 

No que tange as lacunas do ordenamento jurídico, Maria Helena Diniz leciona a 

existência de 3 (três) espécies principais: 
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1 - Normativa - Quando se tiver ausência de norma sobre determinado 
caso; 

2 - Ontológica - Se houver norma, mas ela não corresponder aos fatos 
social; 

3 - Axiológica - Ausência de norma justa, isto é, existe um preceito 
normativo, mas se for aplicado, sua solução será insatisfatória ou 
injusta. (DINIZ, 2002, p. 95) 

  

  

A regra do referido artigo é a de proteção, visando impedir a aplicação irrestrita das 

normas do processo civil, mas não evitar a maior efetividade da atividade jurisdicional 

trabalhista. Seria até um contra-senso ter um processo civil mais efetivo e célere que o 

processo do trabalho, já que o crédito trabalhista sempre teve tratamento privilegiado no 

ordenamento jurídico como um todo. 

No contexto interpretativo do art. 769 Bezerra Leite discorre: 

  

  

A interpretação evolutiva do art. 769 da CLT, para permitir a 
aplicação subsidiaria do CPC não somente na hipótese (tradicional) de 
lacuna normativa do processo labora, mas também quando a norma do 
processo trabalhista apresentar manifesto envelhecimento que, na 
prática, impede ou dificulta a prestação justa e efetiva deste processo 
especializado. (LEITE, 2009, p 96) 

  

  

É nesse sentido que foi aprovado o Enunciado 66 da 1ª Jornada de Direito Material e 

Processual na Justiça do Trabalho, em 23 de novembro de 2007, senão vejamos: 
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Enunciado 66: APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE NORMAS DO 
PROCESSO COMUM AO PROCESSO TRABALHISTA. 
OMISSÕES ONTOLÓGICA E AXIOLÓGICA. 
ADMISSIBILIDADE. 

Diante do atual estágio de desenvolvimento do processo comum e da 
necessidade de se conferir aplicabilidade à garantia constitucional da 
duração razoável do processo, os artigos 769 e 889 da CLT 
comportam interpretação conforme a Constituição Federal, permitindo 
a aplicação de normas processuais mais adequadas à efetivação do 
direito. Aplicação dos princípios da instrumentalidade, efetividade e 
não-retrocesso social.[12] (grifo nosso) 

  

  

Dessa forma, será possível preservar a efetividade do Direito Processual do Trabalho, 

observando as necessidades sociais e compatibilizando-o aos novos valores, princípios, 

técnicas, institutos e ferramentas que proporcionem a celeridade e o atingimento dos objetivos 

esperados pelo ordenamento jurídico. 

Na evolução histórica do direito processual, o direito trabalhista tornou-se um 

conjunto de normas especiais, quando se desvinculou da norma geral civil, o que 

proporcionou uma autonomia relativa a este ramo, decorrente da necessidade de conferir uma 

proteção diferenciada aos sujeitos que compunham uma relação de emprego (atualmente, 

também, as relações de trabalho à inteligência da EC nº. 45/2004). 

Mas esta individualização não afastou por completo a aplicação do direito processual 

geral, vez que seus próprios princípios em conjunto com suas normas especiais positivadas, 

não são suficientes para atender as demandas nas relações de emprego e de trabalho. 

A necessidade de evolução deste direito especial é bem demonstrada por Luciano 

Athayde Chaves: 

  

  

Precisamos avançar na teoria das lacunas do direito (quer sejam estas 
de natureza normativa, axiológica ou ontológica), a fim de reconhecer 
como incompleto o microssistema processual trabalhista (ou qualquer 
outro) quando - ainda que disponha de regramento sobre determinado 
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instituto - este não apresenta fôlego para o enfrentamento das 
demandas contemporâneas, carecendo da supletividade de outros 
sistemas que apresentem institutos mais modernos e eficientes. 
(CHAVES, 2006, p. 28-29) 

  

  

O princípio da proteção é o mais importante sustentáculo desse ramo especializado, 

não sendo razoável aplicar uma norma contrária a este princípio, sob pena de abalar a 

estrutura principiológica do direito do trabalho. 

Neste contexto, não faria sentido manter a aplicação apenas subsidiária das 

novíssimas normas do processo civil em situações que asseguram uma proteção mais 

adequada do que as normas especiais, que foram elaboradas sob a égide da década de 40. 

Até o legislador pátrio entende a possibilidade da utilização do CPC no Processo do 

Trabalho em casos não omissos que existe o Projeto de 7152 de 2006, de autoria do Deputado 

Luiz Antônio Fleury, onde acrescenta parágrafo único ao art. 769 do Decreto-Lei nº 

5.452/1943 que instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho, com a seguinte redação: 

  

  

Art. 1º O art. 769 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único: 

(...)Parágrafo único: O direito processual comum também poderá ser 
utilizado no processo do trabalho, inclusive na fase recursal ou de 
execução, naquilo em que permitir maior celeridade ou efetividade de 
jurisdição, ainda que existente norma previamente estabelecida em 
sentido contrário. (BRASIL, CLT art. 769) 

  

  

O Poder Legislativo, caracterizado por ser inerte na maioria das situações fáticas, 

demonstra, pela justificativa apresentada, compreender a importância da celeridade e 

efetividade processual, como transcreve: 
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Sabemos todos que se há um campo onde as medidas menos formais e 
mais céleres precisam ser imediatamente incorporadas, é no Processo 
do Trabalho, diante da natureza alimentar das questões em debate. 
Este, aliás, é um princípio já consolidado no mundo jurídico 
brasileiro. O art. 769 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 
determina que se apliquem ao processo do trabalho as normas do 
processo civil, de modo subsidiário, quando houver omissão sobre o 
tema na legislação trabalhista. Porém, quando há disposição celetista 
sobre o tema, nos termos do referido artigo, fica impedida a utilização, 
no processo do trabalho, das normas do processo civil, ainda que 
propiciem maior celeridade e efetividade de jurisdição. Esta limitação 
legal, todavia, não teria razão de existir, pois gera uma estagnação do 
processo do trabalho em relação aos avanços patrocinados no âmbito 
do processo civil. Não há sentido razoável ou lógico em se impedir de 
aplicar, justamente no processo que se pretende mais rápido e célere, 
as criações legislativas que combatam a morosidade ou os empecilhos 
à efetividade da jurisdição. Deste modo, o processo do trabalho 
também poderá se utilizar dos avanços conseguidos pelo processo 
comum, sem necessidade de outras tantas alterações legislativas. O 
termo "poderá" estabelece uma possibilidade, de acordo com aquilo 
que os tribunais trabalhistas venham a entender que possa ser 
aproveitado ou que permita avançar na busca de soluções adequadas 
às necessidades verificadas no processo do trabalho. Não haverá, 
portanto, imposições. O texto ora proposto, ainda, elimina eventual 
controvérsia sobre futuras alterações do próprio processo do trabalho, 
de modo a que as normas do processo civil poderiam ser aplicadas 
apenas em relações às disciplinas pré-existentes. Assim, se o processo 
do trabalho resolver disciplinar de modo diferente uma determinada 
situação, ainda que em confronto com a celeridade por todos buscada, 
esta solução, por mais recente, é que irá prevalecer. Com isso são 
eliminadas dúvidas sobre a obrigatoriedade da incorporação das 
alterações do processo comum no processo do trabalho, bem como das 
alterações posteriores do processo laboral restar sem efeito diante de 
normas outras já previstas no processo civil, e, ainda, aos tribunais do 
trabalho a adequada razoabilidade na aplicação das medidas que 
propiciem avanços e, ao mesmo tempo, não se engessa o processo do 
trabalho para o futuro. Nesse sentido, solicito o apoio de meus nobres 
pares no trâmite desta proposição. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2006. (FLEURY, 2006, p. 295) 

  

  

Américo Plá Rodrigues tem demonstrado a possibilidade de aplicação: 
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O princípio da proteção estabelece a necessidade de que se dê uma 
interpretação coerente com a ratio legis, ou seja, se o legislador se 
propôs a estabelecer um sistema legal de proteção ao trabalhador, 
então o intérprete desse mesmo direito deve buscar colocar-se na 
mesma orientação do legislador, buscando atender a esse mesmo 
propósito. (RODRIGUEZ, 2004, p. 83) 

  

  

Assim, sempre que o princípio da proteção ao trabalhador estiver mais tutelado pelo 

direito processual comum do que pela norma especial, deve-se prevalecer a aplicação daquela, 

por melhor atender ao destinatário da proteção. 

Acerca da importância do norteamento dos princípios específicos ao direito do 

trabalho, Godinho diz que: 

  

  

A função fundamentadora dos princípios (ou função normativa 
própria) passa, necessariamente, pelo reconhecimento doutrinário de 
sua natureza norma jurídica efetiva e não simples enunciado 
programático não vinculante. Isso significa que o caráter normativo 
contido nas regras jurídicas integrantes dos clássicos diplomas 
jurídicos (constituições, leis e diplomas correlatos) estaria também 
presente nos princípios gerais de direito. Ambos seriam, pois, norma 
jurídica, adotados da mesma natureza normativa. (LEITE, 2009, p 17) 

  

  

Nas palavras de Carrion, "do ponto de vista jurídico, a afinidade do direito 

processual do trabalho com o direito processual comum (civil, em sentido lato) é muito maior 

(de filho para pai) do que com o direito do trabalho (que é objeto de sua aplicação)" 

(CARRION, 2007), demonstrando que estatutos processuais comum e trabalhista sempre 

caminharam conjuntamente 

Não que os artigos 769 e 889 da CLT sejam normas "mortas", mas devem ter uma 

interpretação de maneira harmônica com os demais ramos do direito em observação à 
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finalidade social do Ordenamento Jurídico vigente, a teor do art. 5º da LIDB[13]. Nesse 

sentido que o operador do direito deve se isentar de uma interpretação gramatical[14] e 

utilizar-se da interpretação teleológica[15], buscando uma harmonia entre os dispositivos, 

sempre atendo ao princípio da proteção que rege o direito do trabalho. 

Nesse sentido é o entendimento de Carrion: 

  

  

Perante novos dispositivos do processo comum, o intérprete necessita 
fazer uma primeira indagação: se, não havendo incompatibilidade, 
permitir-se-ão a celeridade e a simplificação, que sempre foram 
almejadas. Nada de recursos, novas formalidades inúteis e 
atravancadas. (CARRION, 2007, p 584-585) 

  

  

Assim, também, é o posicionamento de Bezerra Leite: 

  

  

O processo de execução autônomo de título judicial foi, no processo 
civil, substituído pelo cumprimento da sentença, que é uma simples 
fase procedimental posterior à sentença, sem a necessidade de 
instauração de um novo processo (de execução). Essa substancial 
alteração do processo civil implica automática modificação do 
processo do trabalho, no que couber, tendo em vista a existência de 
lacuna ontológica do sistema de execução de sentença que contém 
obrigação de pagar previsto na CLT. (LEITE, 2009, p. 865/867) 

  

  

Indiscutível, portanto, a existência de lacunas no direito do trabalho passíveis de 

serem supridas utilizando-se do estatuto processual comum, não podendo este ramo especial 

enraizar-se em seus preceitos normativos ao invés de evoluir-se juridicamente consoante a 
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demanda social e jurisdicional, principalmente em função desse ramo ser pioneiro na 

aplicação de teorias que permitem uma atividade jurisdicional efetiva, célere e econômica. 

  

  

4. A MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC 

  

  

De toda reforma o art. 475-J do CPC é o que trouxe maior controvérsia na aplicação 

no processo do trabalho, por ser uma inovação atribuída pelo legislador ao processo 

sincrético, partindo do entendimento de que, proferida a sentença, cabe ao devedor o 

cumprimento voluntário da obrigação. 

  

  

Art. 475-J - Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia 
certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, 
o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 
dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no 
art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e 
avaliação. 

§1º Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 
executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta 
deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 
pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 
quinze dias. 

§2º Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação, por 
depender de conhecimentos especializados, o juiz, de imediato, 
nomeará avaliador, assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo. 

§3º O exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os 
bens a serem penhorados. 

§4º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste 
artigo, a multa de dez por cento incidirá sobre o restante. 
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§5º Não sendo requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz 
mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 
pedido da parte. (BRASIL,  CPC, Art. 475) 

  

                            

Observa-se que o legislador oportunizou ao devedor a possibilidade adimplir 

voluntariamente sua obrigação, sem correr o risco de sofrer a expropriação forçada de seus 

bens. De certa forma, a multa[16] pelo descumprimento da obrigação é um meio de coerção 

jurisdicional pelo descumprimento de uma determinação judicial, o que não era previsto na 

legislação. 

A multa prevista coaduna com os princípios do processo de execução, bem como a 

finalidade da reforma que é um procedimento mais eficaz e célere, não existindo óbice para 

aplicação na execução trabalhista. Inclusive, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

tem aplicado o referido artigo em casos concretos, conforme se demonstra nas recentíssimas 

decisões proferidas: 

  

  

EMENTA: MULTA DO ART. 475-J DO CPC - APLICABILIDADE 
AO PROCESSO DO TRABALHO - Considera-se plenamente 
aplicável o art. 475-J do CPC ao Processo do Trabalho, mesmo que 
seja de ofício. Tem-se de levar em conta que as modificações que 
estão sendo introduzidas no CPC, em grande parte, tiveram 
"inspiração" no Processo do Trabalho. E o art. 475, com todas as suas 
letras, é prova maior dessa afirmação. Acabou-se com o processo de 
execução autônomo, para se criar a fase de cumprimento da sentença, 
a exemplo do que sempre ocorreu no Processo do Trabalho. Ademais, 
deve-se registrar que as mudanças introduzidas no CPC têm, 
como escopo maior, conferir celeridade e efetividade ao 
cumprimento das decisões judiciais, tudo, no intuito de fazer eco 
ao novo inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88 que assegura "a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação". Pois bem. Se o Processo Civil 
"bebeu" na fonte do Direito do Trabalho, e, até certo ponto, 
superou-a, não há como negar sua aplicação na seara trabalhista. 
O art. 769 da CLT não pode ser aplicado de forma a "emperrar" 
o processo do trabalho. É que, de uma certa forma, as disposições 
da CLT se viram "ultrapassadas" pelo CPC, sendo dever do 
aplicador do Direito tornar a CLT adequada aos tempos atuais. 
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Assim, se o art. 475-J do CPC trouxe inovações que se mostram 
condizentes com o princípio da celeridade e efetividade, não há 
porque negar-lhe aplicação ao Processo do Trabalho. (Processo: 
00799-2009-150-03-00-9 RO. Data da Publicação: 31/05/2010. Órgão 
Julgador: Sexta Turma. Juiz Relator: Convocado Paulo Maurício 
Ribeiro Pires. Juiz Revisor: Convocado José Marlon de Freitas) (grifo 
nosso) 

  

  

EMENTA: MULTA - ARTIGO 475-J DO CPC. A multa prevista no 
art. 475-J do CPC, com redação dada pela Lei 11.232/05, aplica-se ao 
Processo do Trabalho, pois a execução trabalhista é omissa quanto a 
multas e a compatibilidade de sua inserção é plena, atuando como 
mecanismo compensador de atualização do débito alimentar, 
notoriamente corrigido por mecanismos insuficientes e com taxa de 
juros bem menor do que a praticada no mercado. A oneração da 
parte em execução de sentença, sábia e oportunamente 
introduzida pelo legislador através da Lei 11.232/05, visa evitar 
arguições inúteis e protelações desnecessárias, valendo como meio 
de concretização da promessa constitucional do art. 5º, LXXVIII 
pelo qual "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados o tempo razoável do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação." Se o legislador houve 
por bem cominar multa aos créditos cíveis, com muito mais razão se 
deve aplicá-la aos créditos alimentares, dos quais o cidadão-
trabalhador depende para ter existência digna e compatível com as 
exigências da vida. (Processo: 00980-2007-012-03-00-9 AP. Data de 
Publicação: 31/05/2010. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: 
Antônio Álvares da Silva. Revisor: Júlio Bernardo do Carmo) (grifo 
nosso) 

  

  

Tantas foram às decisões desta Regional que sua corte entendeu por bem editar a 

Súmula 30, que dispõe acerca da aplicabilidade da referida multa, in verbis: "MULTA DO 

ART. 475-J DO CPC. APLICABILIDADE AO PROCESSO TRABALHISTA. A multa 

prevista no artigo 475-J do CPC é aplicável ao processo do trabalho, existindo 

compatibilidade entre o referido dispositivo legal e a CLT" (Publicação: 11.11.2009; 

12.11.2009 e 13.11.2009; Divulgação: DEJT/TRT 3ª Região 10.11.2009; 11.11.2009 e 

12.11.2009). 

Bezerra Leite discorre que a multa prevista no estatuto processual comum tem 
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natureza punitiva[17] e "aponta no sentido de se criar uma cultura do cumprimento 

espontâneo da sentença pelo devedor da obrigação líquida, na medida em que estabelece, na 

essência, um ônus econômico para o devedor que dela pretender recorrer" (LEITE, 2007, p. 

878 . Afirma, ainda, que "a intenção do legislador foi mesmo desencorajar a interposição de 

recurso, pois este, como se sabe, sempre acarreta retardamento da prestação jurisdicional." 

(LEITE, 2007, p. 879) 

Dessa forma, em se tratando de uma sentença líquida, o demandado seria intimado da 

decisão (ou estaria ciente nos termos da Súmula nº. 197 do TST), momento em que se daria o 

termo a quo para o cumprimento voluntário do devedor. Caso seja necessária liquidação da 

sentença, o prazo iniciar-se-á da intimação da sentença de liquidação, cabendo ao julgador a 

prudência de determinar o pagamento no prazo legal, sob as penas no art. 475-J do CPC. 

Transcorrido o prazo legal e tendo o devedor permanecido inerte, incorrerá na multa 

prevista no caput do art. 475-J, sob o valor total da execução, nos termos do §4º do mesmo 

dispositivo. 

Posteriormente, a expedição do mandado de penhora e avaliação apenas se dará a 

requerimento do credor (caput do art. 475-J do CPC). Quando do requerimento, a teor do §3º 

do artigo em discussão, o credor poderá indicar os bens a serem penhorados. Este dispositivo 

impossibilita que o devedor tente frustrar a execução, bem como respeite o benefício de 

ordem previsto no art. 655 do CPC[18], caso o credor saiba da existência de bens 

penhoráveis, sem violar, entretanto, o princípio do menor sacrifício do executado. 

Penhorados tantos bens quanto bastem para o cumprimento da obrigação, será o 

executado intimado na pessoa do seu advogado ou representante legal, à inteligência do §2º 

do art. 475-J. Este é outro dispositivo dotado de divergência doutrinária, em razão da 

disposição expressa do consolidado no art. 880, §§1º e 2º[19], contudo, sem fazer previsão 

acerca de quem poderá ser "citado"[20], deixando implícito que será na pessoa do devedor, 

demonstrando ser um dispositivo eivado de lacuna ontológica. 

O dispositivo reformado no estatuto processual civil apresenta-se mais benéfico em 

relação a legislação especial, uma vez que além de aplicar a multa pelo inadimplemento, o 

devedor será intimado na pessoa de seu procurador. Já na CLT o devedor será citado para 

pagar o débito em 48 horas, sob pena de penhora, apresentando-se menos benéfica que o texto 

reformado. 
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Desta forma, em regra, o exequente terá uma resposta mais ágil da atividade 

jurisdicional que não terá de proceder com diversas diligências face um devedor que se 

esquiva do cumprimento da obrigação. Uma exceção a esta disposição é percebível se a parte 

estiver exercendo o jus postulandi, devendo, por óbvio, as intimações serem na pessoa do 

executado. 

Mesmo não sendo parte no processo, o advogado tem poderes outorgados para 

representá-la, estando, portanto, apto a receber intimações dos atos processuais, inclusive da 

penhora aqui tratada. 

Este dispositivo também já vem adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região, in verbis: 

  

  

EMENTA: PENHORA. INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DOS 
EXECUTADOS. PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. O 
prazo para oposição dos embargos do devedor, nos termos do §1º 
do art. 475-J do CPC, começa a fluir da intimação da penhora aos 
advogados dos executados. Para esta finalidade, desnecessária a 
outorga de poderes específicos para receber a intimação de penhora se 
há no instrumento de procuração cláusula ad judicia. (Processo: 
00229-2005-129-03-00-0. Data da Publicação: 15/03/2007 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Des. Ricardo Antonio 
Mohallem. Revisor: Juiz Convocado João Bosco Pinto Lara) (grifo 
nosso) 

  

  

Assim, no que tange ao art. 475-J, apenas se demonstra inaplicável ao processo do 

trabalho o disposto no §5º, no qual é permitido ao juiz arquivar os autos caso o credor não 

requeira a execução no prazo de 6 (seis) meses. 

A inaplicabilidade decorre do disposto no art. 878[21] do consolidado que não 

condiciona a execução ao requerimento do credor, tendo em vista que o juiz pode promovê-la 

ex offício, prerrogativa que poderia ter sido implementada na reforma do CPC. 
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Então, no processo do trabalho, não tendo o devedor cumprindo voluntariamente a 

obrigação, a execução forçada iniciar-se-á de qualquer maneira, seja pelo requerimento do 

credor ou, na inércia deste, pela própria atividade jurisdicional, ato justificável em razão da 

natureza alimentar das verbas trabalhista, bem como pelo princípio da proteção que norteia 

este ramo especializado. 

  

                         

4.1. O prazo para pagamento e a execução provisória 

  

  

Mas a discussão acerca da aplicabilidade do art. 475-J do CPC não se restringe a 

multa. Muito se discute sobre o prazo para pagamento e a possibilidade da aplicação da multa 

em sede de execução provisória. 

Em relação ao prazo adotado, prudente é a utilização dos 15 (quinze) dias previstos 

pelo artigo em tela. A própria teoria do conglobamento adotado pelo Direito do Trabalho é 

suficiente para justificar o entendimento adotado, onde se busca o conjunto normativo mais 

favorável. 

No que tange a aplicação da multa durante a execução provisória, entendo bastante 

temerária, na medida em que a decisão ainda é um título incerto, pois está pendente de 

recurso. 

Ademais, a multa tem natureza punitiva para aquele que não cumpre voluntariamente 

sua obrigação. Não há que se falar em voluntariedade em uma situação que não existe um 

título líquido, certo e exigível como preconiza nosso ordenamento jurídico, conforme decisões 

do Colendo TST: 

  

  

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. ARTIGO 475-O, §2º, 
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I, DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE AO 
PROCESSO DO TRABALHO. A c. Turma entende que há 
compatibilidade da CLT com o processamento da execução 
provisória, como preleciona o art. 475-O, §2º, I, do CPC. Nesse 
sentido, adota o entendimento de que - A multa executória do novo 
art. 475-J do CPC (Lei nº 11.232/2005), instituída para dar 
efetividade às decisões judiciais relativas ao pagamento de quantia 
certa ou já fixada em liquidação, em obediência a comando 
constitucional enfático (art. 5º, LXXVIII, da CF), não se aplica ao 
processo do trabalho quando for incompatível, seja por se tratar 
de execução meramente provisória (Súmula 417,III/TST), seja por 
se tratar de execução de acordo, quando este já estabelecer cominação 
específica (non bis in idem). Tratando-se, porém, de execução 
definitiva, determinante do pagamento incontinenti em dinheiro, 
conforme jurisprudência firmemente consolidada (Súmula 417, I e 
II/TST, ratificando as anteriores Orientações Jurisprudenciais 60 e 61 
da SBDI-2 da Corte Superior), que autoriza, inclusive, o imediato 
bloqueio bancário do valor monetário correspondente à conta 
homologada (convênio BACEN-JUD), desponta clara a 
compatibilidade da nova regra cominatória do CPC com o processo 
executório trabalhista, que sempre priorizou a celeridade e efetividade 
da prestação jurisdicional- (RR - 67100-91.2006.5.09.0872 Redator 
Ministro Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma, DEJT 19/02/2010). 
Recurso de revista não conhecido, com ressalva do Relator. (RR - 
160200-84.2007.5.03.0047 , Relator Ministro: Aloysio Corrêa da 
Veiga, Data de Julgamento: 05/05/2010, 6ª Turma, Data de 
Publicação: 14/05/2010) (grifo nosso) 

  

  

Portanto, existindo a possibilidade de reverter à decisão exequenda, é prudente que 

aguarde o trânsito em julgado para, assim, fazer valer as disposições legais do art. 475-J do 

CPC. 

  

  

5. CONCLUSÃO 

  

  

Para atender as crescentes demandas sociais o CPC sofreu reformas para tornar a 
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atividade jurisdicional mais moderna, ágil e efetiva, visando atender o Direito Fundamental da 

duração razoável do processo. 

Embora as modificações tenham ocorrido no procedimento comum, os dispositivos 

são perfeitamente aplicáveis no processo do trabalho, tendo em vista que as alterações 

trazidas são voltadas para viabilização do cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor 

e, assim não ocorrendo, promover-se-á o cumprimento forçado, satisfazendo a pretensão do 

credor. 

Logo, não há motivos para que a execução trabalhista permaneça atravancada no 

tempo, impedindo que os avanços do ordenamento jurídico não lhe sejam aplicáveis, pelo 

simples conservadorismo da interpretação literal do artigo 769 da CLT, uma vez que a 

consolidação foi  elaborada na década de 40 e com base no processo civil de 1939, sendo 

notório o envelhecimento de algumas disposições trabalhistas. 

O direito é dinâmico e a aplicação inteligente da norma é suficiente para garantir a 

segurança jurídica, devendo o direito acompanhar a evolução das relações sociais, 

resguardando os benefícios da coletividade, cuidando sempre do objetivo principal que é a 

efetividade do processo e a plena satisfação do credor. 

A jurisdição do trabalho lida com crédito de natureza alimentar, merecendo 

tratamento superprivilegiado na ordem jurídica como um todo, assim, deve-se buscar regras 

que facilitem a realização do direito material, quando estas forem mais adequadas à solução 

eficaz dos litígios. 

Seguindo a técnica da acumulação ou fracionamento, que compara 

fragmentadamente as disposições da CLT e do CPC de modo singular, é inevitável concluir 

que a lei trabalhista é omissa sobre este ponto da execução, ao não prever a multa em caso do 

não cumprimento da obrigação de pagar a prestação trabalhista. 

Além disso, apreciando a questão sob o prisma do favor laboratoris, não resta dúvida 

que a lei processual civil ao instituir a multa de 10%, é mais benéfica para o autor da ação, 

que quase sempre é o trabalhador. Trata-se, apenas, de realizar uma interpretação sistemática 

do sistema jurídico brasileiro, baseada no princípio da proteção e da celeridade do processo. 

 Daí conferindo uma interpretação teleológica aos artigos em destaque, bem como 

partindo de uma ótica baseada nos princípios da proteção e da duração razoável do processo 
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(CF, artigo 5º, inciso LXXVIII), e convencidos, ainda, da força normativa que irradia da 

Constituição da República, percebe-se que se afigura plenamente aplicável, no âmbito do 

processo laboral, o disposto no artigo 475-J, do CPC (Lei n. 11.232/2005). 

Entendemos que: prolatada a sentença líquida ao longo da atividade judicante, o juiz 

poderá cientificar o devedor, no bojo da própria decisão, de que deverá pagar o valor da 

condenação dentro de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da decisão, sob pena 

de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) e imediata penhora de bens, de ofício, 

independentemente de mandado de citação, com prévio encaminhamento dos autos ao setor 

de cálculos, para os fins de direito (CLT, artigos 765 e 832, §1º). 

Portanto, é necessário desvincular-se do tradicional e atribuir uma interpretação 

constitucional, teleológica e sistemática do sistema jurídico, a fim de atender o Estatuto 

trabalhista, e, ao mesmo tempo, cumprir com os preceitos previstos no Estado Democrático de 

Direito, sempre com o objetivo de proteger o sujeito de direito hipossuficiente que é o 

trabalhador. 
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[1] Princípios da imparcialidade do juiz, isonomia ou igualdade, contraditório e da ampla 
defesa, direito de ação, verdade real, impulso oficial, oralidade, livre convencimento 
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motivado, juiz natural, devido processo legal, duplo grau de jurisdição, celeridade e 
economia processual. 

[2] Princípios da proteção; da finalidade social; da indisponibilidade; da conciliação; da 
normatização coletiva; da inalterabilidade contratual lesiva; do ônus da prova; da 
concentração dos atos; da irrecorribilidade das decisões interlocutórias; do jus postulandi; e 
da perpetuação da competência. 

[3] Entende-se por igualdade substancial a possibilidade de equiparar as partes desiguais, 
proporcionando tratamento isonômico às partes litigantes, seja tratando igualmente os iguais 
ou desigualmente os desiguais, na exata medida de suas distinções. 

[4] Princípio do in dúbio pro operário, da norma mais favorável e da condição mais benéfica. 

[5] Princípios do menor sacrifício para o executado, da realidade, da economia, da satisfação, 
da finalidade social, da especialidade, da disponibilidade e do contraditório, 

[6] Art. 600 - Considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado que: 

     I - frauda a execução; 

     II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; 

     III - resiste injustificadamente às ordens judiciais; 

     IV - intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os bens 
sujeitos à penhora e seus respectivos valores. 

     Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior, o devedor incidirá em multa fixada pelo 
juiz, em montante não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em 
execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que 
reverterá em proveito do credor, exigível na própria execução. 

[7] Art. 538 - Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros 
recursos, por qualquer das partes. 

     Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, 
declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente 
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a 
multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer 
outro recurso ao depósito do valor respectivo. 

[8] Art. 769 - Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito 
processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. 

[9] A hermenêutica é uma técnica cujo escopo principal é a interpretação de textos. No âmbito 
jurídico, visa o estudo das normas positivadas, buscando aproximar seu sentido e 
abrangência à real intenção do legislador, em concomitância com os costumes, valores 
sociais e os princípios gerais do direito. 
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[10] Art. 889 - Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em 
que não contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos 
fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. 

[11] Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras 
providências. 

[12] http://www.anamatra.org.br/jornada/enunciados/enunciados_aprovados.cfm, acessado 
em 06 de abril de 2011. 

[13] Art. 5º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - Na aplicação da lei, o juiz atenderá 
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 

[14] Bezerra Leite define que "interpretar gramaticalmente significa descobrir o sentido literal 
das palavras contidas nas normas jurídicas." (LEITE, 2009, p 89) 

[15] Bezerra Leite afirma que "o método teleológico ou sociológico visa adaptar a finalidade 
da norma à realidade social, econômica e política em que vai incidir na prática." (LEITE, 
2009, p. 91) 

[16] O legislador estabeleceu a multa de 10% (dez por cento) do valor total da execução, 
acreditando tratar-se de uma forma de estimulo ao cumprimento da obrigação pelo devedor. 
Transcorrido o prazo in albis a incidência da multa é automática, independendo de ordem 
judicial. 

[17]  Trata-se de uma sanção processual àquele que se nega a cumprir espontaneamente 
obrigação de pagar quantia certa reconhecida em sentença. 

[18] Art. 655 - A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 

     I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

     II - veículos de via terrestre; 

     III - bens móveis em geral; 

     IV - bens imóveis; 

     V - navios e aeronaves; 

     VI - ações e quotas de sociedades empresárias; 

     VII - percentual do faturamento de empresa devedora; 

     VIII - pedras e metais preciosos; 

     IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em 
mercado; 

     X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 
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     XI - outros direitos. 

[19] Art. 880 - Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir 
mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo 
modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, 
inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) 
horas ou garanta a execução, sob pena de penhora. 

     §1º - O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não 
cumprido. 

     §2º - A citação será feita pelos oficiais de diligência. 

[20] O termo citação no art. 880 da CLT gera uma controvérsia acerca da autonomia ou não 
do processo de execução trabalhista, mas que não será discutido no presente trabalho. 

[21] Art. 878 - A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou ex officio pelo 
próprio Juiz ou Presidente ou Tribunal competente, nos termos do artigo anterior. 
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PROFISSÃO PROFESSOR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO 
DIREITO AMBIENTAL LABORAL FRENTE AO MAL ESTAR 

DOCENTE 
 

TEACHER'S LABOR: CHALLENGES AND POSSIBILITIES OF ENVIRONMENTAL 
WORK  

 
 
 

Deise Vilma Webber 
Vanessa Vergani 

 

RESUMO 
O meio ambiente de trabalho dos professores tem sido ignorado por legisladores e 
doutrinadores brasileiros. Em âmbito internacional, a dificuldade em advogar um ambiente 
saudável para os profissionais da docência também é verificada. É moderna a concepção que 
considera o educador um profissional trabalhador. Com o crescimento econômico, são 
ampliados os direitos de proteção do trabalhador (operário/categoria) no meio ambiente de 
trabalho, olvidando-se, entretanto, o reconhecimento de um ambiente sadio para os 
profissionais que se dedicam ao trabalho intelectual. Meditar sobre as alternativas de soluções 
desse problema é também papel do Direito, pois o adoecimento dos professores, no exercício 
desta função, representa o comprometimento do futuro da educação e, consequentemente, um 
perigo para o desenvolvimento social e sustentável do país. 
PALAVRAS-CHAVE: MAGISTÉRIO; MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DOCENTE; 
RISCOS; DIREITOS DO PROFESSOR; SADIA QUALIDADE DE VIDA. 
 
ABSTRACT 
The teacher’s environment work has been ignorated by the lawmakers and the Brazilian 
instructors. In an international scope there are so many difficulties to defend a healthy 
environment to the teachers and its modern the conception that the teacher is a professional 
worker. The economic increase enlarged the worker rights in the work environment, 
neglecting, meanwhile, the recognition of a healthy environment place to the workers who 
devote themselves to the intellectual work. The Law must try to solve this problem by 
alternatives because the teachers are sick in their work and this represents the worry with the 
future of education and a serious danger to the social and sustainable development of the 
country. 
KEYWORDS: MASTERCHIP; ENVIRONMENTAL WORK; RISKS; TEACHER??S 
RIGHTS; QUALITY OF LIFE 
 
 

    

Introdução 

  

A sociedade está evoluindo no sentido de reconhecer o educador como um profissional 
trabalhador. Tal fato, contudo, nem sempre aconteceu. A atividade chegou a ser vista como 
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mera vocação, exclusivamente intelectual, e até como tarefa secundária. Neste contexto, 
bastante válido analisar a trajetória histórica da presteza docente, como se fará a seguir, para 
nos aproximarmos da compreensão do que acontece hoje com a sociedade, que se comporta 
cada vez mais indiferente e, ao mesmo tempo, nociva com o profissional da docência. 

  

  

1 Magistério: uma profissão de risco           

  

Dizer que uma profissão é "de risco" significa dizer que ela é perigosa para quem a exerce. 
Para Carlotto[3], "no exercício profissional da atividade docente encontram-se presentes 
diversos estressores psicossociais". 

No mesmo sentido, leciona Helen Paola Vieira[4]: 

Para moreno, Garrosa e González (2000) os docentes foram uma categoria especialmente 
exposta aos riscos psicossociais. Estes se defrontam com situações nas quais se desequilibram 
as expectativas individuais do profissional e a realidade do trabalho diário. Anta esta situação, 
é possível o recurso as estratégias de enfrentamento não adaptativas que vão esgotando seus 
recursos emocionais levando-os deterioramento pessoal e profissional. 

  

Os professores sofrem as consequências diretas do caos social gerado pela desordenada e não 
planejada ocupação das cidades. Esses profissionais vivem em contato com o trânsito, a 
violência, os ruídos, os salários baixos e todas as consequências que o descaso do Estado 
causa aos alunos: a fome, a doença, a desestruturação da família, gerada pela ausência de 
valores morais e éticos da sociedade de consumo. 

A profissão professor é considerada uma atividade de risco desde 1981. Foi avaliada como tal 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em seu "Informe sobre as Condições de 
Trabalho dos Educadores". 

Luísa Pereira[5], ao falar da atividade de risco do professor, informa, com base no estudo sobre 
"Stress na profissão docente: prevalência e fatores de risco", realizado em Portugal, que "um 
em cada três professores sente que a sua profissão é estressante e um em cada seis docentes 
encontra-se em estado de exaustão emocional ou com esgotamento cerebral". 

O professor Wilson Kraciunas[6], por sua vez, explica que: 

O estresse do professor, no Brasil, parece estar relacionado ao salário não-digno, à 
precariedade das condições de trabalho, ao alto volume de atribuições burocráticas, ao 
elevado número de turmas assumidas e de alunos por sala, ao mau comportamento desses 
alunos. O professor sofre, ainda, com as pressões de tempo, pressões dos pais dos alunos e de 
suas preocupações pessoais extra-escola. 
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Desde 1983, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta os professores como 
sendo a segunda categoria profissional, em nível mundial, a portar doenças de caráter 
ocupacional, desde reações alérgicas ao giz, distúrbios vocais, gastrite, até esquizofrenia[7]. 

Alguns poderão dizer: "toda atividade profissional tem riscos". Entretanto, devemos levar em 
consideração que algumas delas são mais propensas a adoecer o trabalhador. Segundo Delaíde 
Alves Miranda Arantes[8]: "alguns trabalhadores estão mais expostos a riscos de doenças em 
razão do trabalho. Assim ocorre com os bancários, com os professores e empregados no setor 
da educação. São categorias consideradas, hoje, dentre as que mais expõem ao risco de 
doença ocupacional, em razão do trabalho que executam". 

Marques de Lima, citando Elaine Nassif (In "Burnout, mobbing e outros males do stress"), 
explica que: 

  

Professores, médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas de reabilitação, assistentes sociais, 
policiais, sacerdotes e advogados estão entre as categorias mais expostas e condições de 
stress, por serem categorias profissionais de ajuda, "nas quais é muito grande a carga emotiva 
de responsabilidade em relação ao cliente ou usuário, pois do próprio trabalho pode depender 
o bem-estar ou ruína dos outros[9]. 

  

O detalhe desalentador é que, na sociedade de risco, não existe a possibilidade de existir 
"risco zero". Para Luhmann, "não existe nenhuma conduta livre de risco" [10]. A sociedade, na 
tentativa de reduzir a complexidade,  acaba criando mais opções, o que significa mais riscos. 

Para Leonardo Rodrigues Itacaramby Bessa[11]: 

Nem sempre um ambiente de trabalho fisicamente perfeito pode significar seja saudável para 
o trabalhador ali inserido. Questões de ordem moral e psicológicas podem influenciar, e 
muito, no resultado da análise. A chamada sociedade de risco, fruto da globalização, traz, com 
ela, novos riscos até pouco tempo desconhecidos: cobranças excessivas, estresse, queda na 
qualidade de vida, etc., todos eles presentes no ambiente de trabalho. 

  

Zagury indaga: "o que leva uma pessoa a ser professor? Afinal, é uma profissão com pouco 
status, péssimas condições de trabalho (especialmente na rede pública, mas não apenas); 
remuneração inqualificável, dificuldades e desafios crescentes, e até riscos físicos"[12]. 

E Vieira[13] tenta explicar: 

  

O trabalho docente é complexo, abarcando inúmeras problemáticas que envolvem destes 
aspectos macros, como a globalização, as transformações no mundo do trabalho, entre outros 
ate questões do cotidiano. Podemos nos questionar, então, o motivo de tão excepcionais 
indivíduos trabalharem num dos piores ambientes profissionais. Uma hipótese pode ser 
aventada, a de que o motivo é tão somente o da satisfação. Mesmo nessas condições adversas, 
não falta o fundamental: o sentido e o significado daquilo que se faz. Ter reconhecimento do 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3107



produto final do seu trabalho - mesmo que subjetivamente- fortalece a identidade do 
trabalhador.  

  

O estresse que acomete o professores é considerado pela OIT não somente um fenômeno 
isolado, mas "um risco ocupacional significativo da profissão". O contato direto com o 
público é o agravante para a deflagração de doenças. 

Marques de Lima explana a angústia vivida pelo docente:  

  

Sua jornada pessoal é, na prática, muitas vezes, cavalar, exacerbada pelo somatório de carga 
horária entre várias escolas. E os riscos à saúde são intensificados, levando em conta, ainda, o 
stress dos deslocamentos, o trânsito caótico, a corrida contra o relógio, para chegar a tempo na 
próxima escola e cumprir o horário de aula, e o risco de acidente de trabalho, durante os 
percursos e trajetos[14]. 

  

O itinerário que o professor percorre para dar aula faz parte do seu meio ambiente de trabalho; 
bem como o local onde corrige trabalhos e prepara as provas. E, quanto mais locais, mais 
riscos. Fábio Freitas Minardi[15], traz uma visão autopoiética desse meio ambiente laboral 
repleto de riscos, quando diz que: 

  

A Convenção 155 da OIT, em seu art. 3º, estabelece que a expressão "local de trabalho" 
abrange todos os lugares onde os trabalhadores devem permanecer ou onde têm que 
comparecer, e que esteja sob o controle, direto ou indireto, do empregador e que o termo 
"saúde", com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecção ou de doenças, mas 
também os elementos físicos e mentais que afetam à saúde e estão diretamente relacionados 
com a segurança e a higiene no trabalho. 

  

E sendo a profissão de professor uma profissão de risco, passaremos a catalogar os riscos 
mais significativos. 

  

  

  

 2 Assédio moral e bullying 
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Constantes são as humilhações em público, as reclamações relacionadas à metodologia 
aplicada pelo professor, a repressão pela reprovação de alunos (meros clientes por muitas 
instituições, que como tal deve ser tratado pela premissa de que sempre está com a razão), 
enfim, os constrangimentos são inúmeros, e o professor sempre sai dessas situações sentindo-
se culpado, o vilão e não a vítima. Essas agressões  também são geradas por quem mais 
deveria combate-las: os pais dos alunos. 

Muitas vezes, os pais são verdadeiros opressores. Nesse sentido, leciona Zaragoza: 

É curioso observar, também, como os pais, tanto nesse aspecto como em muitos outros, 
simplificam os males da escola, declarando os professores responsáveis universais por tudo 
que nela possa haver de errado, inclusive quando se trata de problemas em que a 
responsabilidade real do professor e a sua capacidade para evitá-los é muito limitada. Os 
professores se sentem, assim, injustamente julgados pelos pais como representantes mais 
próximos do corpo social[16]. 

  

O professor fica enfraquecido diante de pais, alunos e direção do estabelecimento de ensino, e 
não tem apoio da sociedade. Como descreve Marques de Lima, o professor "é presa fácil da 
administração escolar, tendo de enfrentar as pressões de várias ordens, sobretudo os assédios 
morais"[17]. 

A falta de apoio social atinge diretamente a autoestima do docente,e  o assédio moral pode 
levar a doenças psicológicas. 

Diante da conjuntura socioeconômica, os professores acabam aceitando esse meio ambiente 
de trabalho hostil, conforme elucidação de Marques: 

Num país de liberdade rescisória, sem estabilidade no emprego, o trabalhador é presa fácil e 
cada vez mais submisso ao empregador. Durante a relação empregatícia, o obreiro não 
promove ação judicial contra o patrão, receando ser despedido ou sofrer retaliações. Essa 
fragilidade faz com que ele se resigne às agruras que sofre na empresa. Mas o direito reage. É 
a manifestação autopoiética natural dele, que encontra meios de promover a justiça quando 
institutos jurídicos são insuficientes para assegurá-las[18]. 

  

A legislação brasileira ainda não definiu "assédio moral". Seus alicerces são encontrados na 
doutrina e jurisprudência pátria e alienígena. Para Minardi[19], "o assédio moral está 
relacionado às microviolências hostis e persistentes que ocorrem no ambiente laboral e que 
causam um desgaste psicológico no trabalhador e, via de conseqüência, danos à saúde mental 
do trabalhador". 

Reginald Felker define o verbo assediar: 

  

Assediar é submeter alguém, sem trégua, a pequenos ataques repetidos com insistência, cujos 
atos têm significado e deixam na vítima o sentimento de ter sido maltratada, desprezada, 
humilhada, rejeitada. É uma questão de intencionalidade. A forma de agir do perverso é 
desestabilizando e explorando psicologicamente a vítima. O comportamento perverso é 
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abusivo, é uma atitude de incivilidade. Os efeitos do assédio têm estilo específico que devem 
ser diferenciados do estresse, da pressão, dos conflitos velados e desentendimentos.  Quando 
o assédio ocorre é sempre precedido da dominação psicológica do agressor e da submissão 
forçada da vítima. A pessoa tomada como alvo percebe a má-fé e a intenção de que é objeto, é 
ferida em seu amor próprio, sente-se atingida em sua dignidade e sente a perda súbita da 
autoconfiança. É um traumatismo que pode gerar uma depressão por esgotamento e doenças 
psicossomáticas[20]. 

  

Loguércio[21] nos traz a seguinte informação: 

  

O tema assédio moral nas relações de trabalho na escola ganha relevo e importância. O 
professor está submetido ao crivo de muitas expectativas. Da direção, do lucro, do pai, da 
mãe, do aluno, da sociedade em geral. A escola, de outro lado, nas últimas décadas 
transformou-se num espaço de consumo. Ela reflete as transformações sociais e políticas mais 
recentes, sem conseguir entender e reelaborar seu papel. O estresse emocional do professor 
decorre da sensação de impotência de transformar a sala de aula, preso que está às políticas 
quantitativas da aprovação ou reprovação numérica; do número de trabalhos publicados, do 
número de conferências realizadas, do número de artigos, bancas, teses, e outros indicadores 
de produtividade. 

  

Marques de Lima[22] e Minardi compartilham o entendimento de que o assédio moral pode 
levar à síndrome de bournout, doença comum entre os professores. Vejamos o que diz 
Lunardi[23]: 

O assédio moral, v.g., é um fenômeno comum nos dias atuais, e decorre da violação do dever 
de cuidado, proteção e lealdade com o empregado. Deste descumprimento, pode-se ocasionar 
doenças ocupacionais como a síndrome de bournout (considerada acidente de trabalho). 

  

Acerca do assédio moral, oportunas as lições de Cláudio Armando Couce de Menezes[24]:   

  

A exteriorização do harcèlement moral, portanto, ocorre por meio de gestos, comportamentos 
obsessivos e vexatórios, humilhações públicas e privadas, amedrontamento, ameaças, ironias, 
sarcasmos, difamações, exposição ao ridículo, sorrisos, suspiros, trocadilhos, jogos de 
palavras de cunho sexista, indiferença à presença do outro, silêncio forçado, sugestão para 
pedido de demissão, ausência de serviço e tarefas impossíveis ou de dificílima realização, 
controle de tempo no banheiro, divulgação pública de detalhes íntimos, agressões e ameaças 
etc. (grifo nosso). 

  

 No que tange às motivações que dão azo a tal comportamento, ensina o autor que podem ser 
explicados pela "competitividade desenfreada; individualismo exacerbado; medo de perder o 
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emprego ou o posto de trabalho para colegas mais capazes ou experientes; receio em ver 
descobertas falhas, ilegalidades [...]"[25]. 

Os efeitos gerados a partir da prática do assédio moral são passíveis de danos patrimoniais e 
morais, valendo destacar: 

  

[...] talvez o mais importante efeito jurídico é a possibilidade de gerar a reparação dos danos 
patrimoniais e morais pelos gravames de ordem econômica (perda do emprego, despesas com 
médicos, psicólogos...) e na esfera da honra, da boa fama, do auto-respeito e da saúde 
psíquica e física, da auto-estima[26]. (grifo nosso) 

  

O assédio moral, fruto da violência, não traz consequências nefastas somente ao assediado, 
mas gera um dano coletivo, ao que Zaragoza chama de "efeito multiplicador". Vejamos: 

Talvez o dado menos importante seja o de professores que sofram diretamente uma agressão 
física. Deve-se contar como efeito multiplicador desses acidentes, no plano psicológico, sobre 
os  colegas ou amigos do professor agredido; e inclusive sobre outros professores, totalmente 
alheios à cena da ação, mas que recebem seu impacto através dos meios de comunicação 
social[27]. 

  

Também nesse sentido se pronunciou o juslaboralista Luiz Salvador[28], em artigo doutrinário: 

  

Assim, o lesado por assédio moral pode pleitear em juízo além das verbas decorrentes da 
resilição contratual indireta, também, ainda, a indenização por dano moral assegurada pelo 
inciso X do art. 5º da Lex Legum, eis que a relação de trabalho não é de suserania, é de 
igualdade, de respeito, de intenso respeito, cabendo frisar que a igualdade prevista no artigo 5º 
da CF não restringe a relação de trabalho à mera relação econômica subordinada: assegura ao 
trabalhador o necessário respeito à dignidade humana, à cidadania, à imagem, à honradez e à 
auto-estima. 

  

  

O problema urbano da violência é motivo de preocupação alarmante. Violência entre aluno-
professor e direção-professor é uma constante. A Justiça trabalhista já denominou a situação: 
assédio moral praticado contra os docentes. 

Também há violência entre alunos e violência entre professores. Quando for dessa maneira, 
entre iguais, chama-se bullying. Um grupo hostiliza o outro. Há violência sexual, ameaças, 
brigas, roubos e danificação do patrimônio alheio. Toda essa violência acontece tanto no 
ensino público quanto no privado, não há escolha de estratos sociais. As diferenças são sutis, 
porém permanecem sendo violência. E, precisa ser combatida, por deteriorar o ambiente de 
trabalho dos professores, e de todas as demais pessoas envolvidas nesse processo degradativo. 
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Guimarães[29] define o bullying: 

  

O bullying, palavra derivada do verbo inglês bully (termo utilizado para designar pessoa cruel, 
intimidadora, muitas vezes agressiva) significa usar a superioridade física ou moral para 
intimidar alguém. O termo, adotado em vários países, vem definir todo tipo de 
comportamento agressivo, intencional e repetido inerente às relações interpessoais. Ofender, 
zoar, gozar, encarnar, sacanear, humilhar, discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, 
perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, bater, chutar, empurrar, ferir, 
roubar e quebrar pertences são comportamentos típicos do fenômeno. 

  

No dia 15 de junho de 2010, uma professora do ensino público gaúcho foi assaltada por aluno 
dentro da sala de aula. O adolescente de 15 anos, armado com revólver calibre 32, tirou da 
professora dez reais para comprar droga. No dia 11 de junho de 2010, um aluno de 14 anos, 
também na capital gaúcha, foi apreendido portando um revólver calibre 32 dentro da mochila. 
Ele disse que a arma pertencia a um tio. Em 2009, um aluno de 15 anos de um colégio da 
mesma cidade levou um tiro na perna esquerda, disparado por um ex-aluno, de 16 anos. O 
incidente aconteceu dentro da escola e foi motivado por ciúmes do agressor por uma ex-
namorada, também aluna do colégio. Enfim, os casos são cada vez mais presentes no 
cotidiano de quem freqüenta a escola. 

Em outro caso, de acordo com o noticiário[30], em 09/11/2010 a professora gaúcha Jane 
Antunes foi agredida com duas cadeiradas e socos pelo aluno Rafael Soares Ferreira, pelo fato 
de que o aluno não concordou com a nota "C" que lhe foi atribuída. Tinha o hábito de tirar 
sempre notas altas. 

Por mais triste que seja, o episódio faz lembrar as palavras Marques de Lima[31]: "existem 
alunos fissurados em notas boas e "armam barracos" por décimos, embora a cachola continue 
vazia". 

Analisando casos concretos e decisões judiciais, Guimarães[32] faz o subsequente recorte: 

Em decisão de vanguarda na Justiça brasileira, o Tribunal de Justiça de Rondônia condenou 
os pais de um grupo de alunos que, utilizando de um ambiente virtual, agrediram moralmente 
um professor. Vê-se, pois, que o comportamento agressivo de crianças e adolescentes não 
estão limitados apenas aos colegas. Infelizmente, o desrespeito e humilhação vêm atingindo 
os próprios educadores. Assim se destaca da ementa: 

  

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMUNIDADE VIRTUAL DO ORKUT - MENSAGENS 
DEPRECIATIVAS A PROFESSOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS. Os danos morais 
causados por divulgação, em comunidade virtual - orkut - de mensagens depreciativas, 
denegrindo a imagem de professor - identificado por nome -, mediante linguagem chula e de 
baixo calão, e com ameaças de depredação a seu patrimônio, devem ser ressarcidos. Incumbe 
aos pais, por dever legal de vigilância, a responsabilidade pelos ilícitos cometidos por filhos 
incapazes sob sua guarda. (TJ-RO - Acórdão COAD 126721 - Ap. Civ. 
100.007.2006.011349-2 - Rel. Convocado Juiz Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa - 
Public. em 19-9-2008). 
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Foi-se o tempo em que professores e salas de aula eram sagrados.  

[...] A segurança escolar constitui um valor em si mesma, uma vez que afeta a vida, a 
integridade física, emocional e psicológica de alunos, professores, funcionários e pais. 
Ademais, a violência ou a ameaça de violência - em suas diversas modalidades - tem um 
impacto direito na qualidade da educação, no modo como os professores e estudantes 
desenvolvem seu trabalho em sala de aula, no ambiente escolar, no rendimento dos alunos e 
na qualidade de vida de suas famílias [...][33]. 

  

 O professor é obrigado a administrar a violência em sala de aula, arriscando a própria vida. 
Outrora "mandava ajoelhar no milho", como diziam nossos pais; agora eles é que se vêem 
ajoelhados na frente dos alunos. 

Com relação ao bullying nas escolas, no Rio Grande do Sul foi sancionada, em 2010, a Lei 
Estadual n°. 13.474, aprovada por unanimidade na Assembléia Legislativa, que prevê 
políticas públicas contra o bullying nas escolas de ensino básico e de educação infantil, 
privadas públicas do Rio Grande do Sul. 

A nova lei considera bullying, entre outras coisas, ações repetidas de ameaças e agressões 
verbais ou físicas; submissão do outro, pela força, à condição humilhante ou constrangedora 
na presença de outras pessoas; furto, roubo, vandalismo e destruição proposital de bens 
alheios; insultos ou atribuição de apelidos constrangedores; comentários racistas, 
homofóbicos ou intolerantes quanto às diferenças socioeconômicas, físicas, culturais, 
políticas, morais, religiosas, etc. 

Além disso, o texto define como cyberbullying o envio de mensagens, fotos ou vídeos por 
meio de computador, celular e afins com conteúdos que resultem em exposição física ou 
psicológica do aluno, assim como sua postagem em blogs ou sites. 

O objetivo da Lei é reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições, melhorar o 
desempenho dos alunos que são agredidos, promover a cidadania e o respeito aos demais; e 
identificar, em cada instituição, a incidência e a natureza das práticas de bullying. Para isso, 
planos locais serão desenvolvidos para a prevenção e o combate a essas práticas com 
capacitação de docentes e equipes pedagógicas para diagnosticar este tipo de comportamento. 

As vítimas de bullying e seus familiares terão direito a orientação, apoio técnico e 
psicológico, para que seja garantida a recuperação da auto-estima das vítimas e a minimização 
dos eventuais prejuízos em seu desenvolvimento escolar.  As ocorrências de bullying serão 
registradas em histórico mantido atualizado. A lei tem caráter educacional e não prevê 
punições aos estudantes. 

Com a abertura política vivemos a transição da antiga relação autoritária para a democrática, 
isso também na sala de aula. O problema é que os limites entre aluno e Professor não ficaram 
suficientemente esclarecidos. Os alunos não têm apenas direitos, como também deveres. 

Vejamos o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/91, em seu artigo 53: 
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A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-
lhes: 

[...] 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 

  

Os deveres das crianças e adolescentes não foram consignados. Nem os direitos dos 
professores. Evidente a desproporcionalidade. Pouco se ouve falar em "deveres das crianças"; 
ao passo que muito se ouve falar em seus direitos. Alguma coisa está errada. Para Zigury: 

  

É preciso rever - com urgência - a questão da autoridade e dos limites (aí compreendidos 
como a relação equilibrada entre direitos e deveres dos alunos) dentro do contexto família-
escola, sem o que dificilmente poderemos alcançar o objetivo "qualidade na educação". A 
instituição escola precisa reencontrar-se com seu papel de autoridade, sem que isso represente 
autoritarismo[34]. 

  

Não restam dúvidas de que o professor é um dos profissionais que mais sofre assédios no 
trabalho. 

  

3 A mercantilização do ensino 

  

Instituições de ensino privado são concessões públicas que visam o lucro. Com frequência 
fazem uso do rótulo/slogan: "somos uma família", mas sem qualquer dificuldade costumam 
dispensar um de seus membros. Aquele que sente dor ou ousar lamentar deverá sair à procura 
de outro "lar". 

Nos dizeres de Karl Marx e Friedrich Engels[35] "na mesma proporção em que se desenvolve a 
burguesia, ou seja, o capital desenvolve-se o proletariado, a classe dos operários modernos, 
que vivem apenas na medida em que encontram trabalho e que só encontram trabalho na 
medida em que o seu trabalho aumente o capital". 

Dartora traça a imagem do professor proletário, o qual: "permanece passivo diante do exposto 
pelo governo e pela elite dominante, diante dos tecnocratas que, muitas vezes, mesmo sem 
fazer parte do universo escolar, criam e ditam as regras do que deve e pode ser ensinado para 
o aluno"[36].  Conclui a autora dizendo que esse "professor proletário" demonstra ter uma 
autonomia que, na verdade, não tem, quando diz que "aparentemente, o professor possui 
autonomia no trabalho. No entanto, existe direcionamento, que segue a linha definida em 
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âmbito nacional, que não atende às peculiaridades de cada região, tanto no sentido pedagógico 
como no administrativo, refletindo-se nas ingerências e dificuldades de operacionalizar"[37]. 

No âmbito do ensino particular, as relações de ensino-aprendizagem se tornaram relações de 
consumo, onde alunos e pais, pelo fato de estarem pagando, cobram dos professores como se 
fossem serviçais, esquecendo-se de que aprender deveria ser o objetivo primeiro de frequentar 
uma escola, e não o lucro. 

Para Marques de Lima, "o interesse de lucro, manifestado pelas empresas de educação, leva-
as a amofinar o aluno, a subjugá-lo, a mimá-lo, preocupando-se com a concepção que ele 
possa fazer de seu serviço, a fim de prendê-lo em seus muros e não deixá-lo ir para a 
concorrência"[38]. 

A "indústria da educação" é altamente rentável, como denuncia matéria 

publicada em O Globo[39]. 

  

O mercado brasileiro de ensino está entre os dez maiores do mundo, com movimento 
estimado entre R$ 53 bilhões e R$ 55 bilhões por ano. Este valor considera apenas as 
mensalidades no ensino privado (básico e superior) e também o giro do mercado editorial 
(que engloba desde a venda de livros didáticos à produção dos sistemas de ensino). Estão fora 
da conta os desembolsos do governo na rede pública. 

  

Ludwig também opina sobre a problemática, dizendo que: "a educação é tratada em 
economês. Aliás, educação não, ensino; aluno, não, cliente; 'conteúdo', não produto; 
necessidades humanas, não, leis de mercado, negócio; prioridade ao ser humano, não, capital; 
método, não, qualidade, qualidade, qualidade"[40]. 

Para Carlotto[41]: 

  

[...] O conceito de educação, a partir dessa lógica, tem adotado a crença neoliberal de que tudo 
é mercadoria, e que o mercado regula todas as relações. O estudante é o cliente e compra um 
serviço. A educação hoje é vista e gerenciada como um negócio rentável. Competitividade, 
lucratividade e produção em massa são norteadores [...]. 

  

Por conta dessa mercantilização, Viviane Aparecida de Lima[42] pondera: 

  

Assistimos os professores resistindo às péssimas condições de trabalho, baixos salários, 
contratos de trabalho precarizados, temporários e por vezes até sem registro, sem falar dos 
ambientes antidemocráticos que predominam na maior parte das IES privadas. Além disso, 
temos as classes numerosas, ausência de estímulo e incentivo acadêmico com ausência de 
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planos de carreira estruturados, e quando existem, são maquiados, chegando ao extremo do 
maquiavelismo de algumas dessas IES demitirem os seus mestres e doutores após a visita do 
MEC para credenciamento ou re-credenciamento das instituições. 

  

Por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 70, o professor deve 
denunciar indícios de abuso, maus tratos ou violência, problemas urbanos cada vez mais 
preocupantes: "é dever de todos prevenirem a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente." 

Na hipótese de o professor denunciar, se ocorrer uma reação hostil dos responsáveis contra 
ele, como ele fica? Por regra, a própria direção dá razão ao cliente-aluno e despreza o seu 
professor. Os professores são tratados, por muitos discentes, como seus empregados. Eles 
resumem o ofício a uma relação de clientela; não de respeito, admiração; uma verdadeira 
relação sinalagmática de ensino-aprendizagem, como deveria ser. 

Consoante Manganelli: 

  

Nessa perspectiva mercantil, o discente é tratado como cliente, e a instituição, um mercado 
onde o cliente entra e, desde que pague, possa fazer quase tudo que quiser em alguns casos. 
Os trâmites são facilitados, as regras se tornam menos rígidas, os coordenadores e professores 
mais acessíveis, etc. Dessa forma, assiste-se à perversão do que seria o objetivo principal da 
instituição: em vez de promover a emancipação e o conhecimento crítico, ela promove o 
clientelismo[43]. 

  

É o ensino transformado em economia. 

A desregrada mercantilização do ensino, que gera competitividade entre escolas, faculdades e 
universidades, cria consequências negativas para a saúde do professor. A pressão psicológica 
é sofrida pelo profissional da docência, que em tempos de concorrência desmedida, 
principalmente das instituições do ensino privado, não consegue exercer com autonomia, 
respeito e qualidade suficiente sua função de educador. Assim, evidente que a mercantilização 
do ensino afeta negativamente o meio ambiente de trabalho dos professores. 

Zaragoza também demonstra sua preocupação com a mercantilização do ensino: 

Não faz sentido que o sistema de ensino continue o absurdo de manter em um ensino 
massificado os objetivos de um sistema projetado para um ensino de elite. Não faz sentido 
que continuemos ensinando a maldade da mentira em uma sociedade que a utiliza 
publicamente como forma habitual de relação internacional. Nossa sociedade é hipócrita e 
ambivalente quando aplica a nós, professores, o velho discurso da abnegação e do valor 
espiritual e formativo de nosso trabalho, quando na verdade deprecia tudo o que não tenha 
valor material[44]. 
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Além disso, hoje em dia não é incomum encontrarmos um professor que necessita cumprir 
metas institucionais totalmente desvinculadas da educação, e inteiramente relacionadas à 
produtividade econômica da empresa chamada instituição de ensino. 

Assim Loguércio leciona: 

  

Esse ambiente é propício as piores práticas relacionadas ao trabalho e para os excessos, seja 
nas relações verticais descendentes (níveis hierárquicos  exigindo do professor que atenda as 
expectativas da clientela; provocando listas de bons e maus professores, retirando aulas 
aleatoriamente, desqualificando-o como educador; negando propositalmente o 
aperfeiçoamento técnico ou a concessão de bolsas de estudo e pesquisa; inviabilizando 
pesquisas em andamento), seja nas relações horizontais (estímulo à competição entre 
professores; grupos  orkut de discriminação de professores; isolamento do professor), ou 
ainda, nas verticais ascendentes (a escola silencia sobre grupos de pressão para tirar 
determinado professor; sobre grupos de pressão que ridicularizam professor, utilizando 
inclusive a internet em listas e comunidades; sobre inaceitáveis ameaças, inclusive físicas, 
para aprovação)[45]. 

  

A mercantilização do ensino prejudica o profissional dedicado e dá lugar ao profissional 
menos capacitado: perde toda sociedade. 

  

As instituições, inseridas no processo de mercantilização, acabam optando em contratar 
professores menos qualificados, a fim de reduzir seus custos ou, em tempos de demissões, 
sempre optam por desligar aqueles que possuem título de doutor. Conforme Alaniz (2007), 
nos últimos dois anos, a cada fim de semestre, surtos de pânico acometem o corpo docente 
das instituições particulares de ensino superior. É que esse é o período de "tiro ao doutor". E o 
momento em que as instituições demitem o "excedente" de mão de obra em nome da 
"eficiência" e da redução de custos[46]. 

  

O ensino mercantilizado não propicia leituras. Marques de Lima evidencia essa realidade, e ao 
tratar do ensino jurídico, refere que, no Brasil: 

  

Formam-se bacharéis acomodados e autômatos, num tratamento de relação de consumo, em 
que o conhecimento é objeto comprado e o aluno, escudado na proteção da instituição de 
ensino (preocupada com a saúde financeira e investimento que fez e faz), sente-se o 
consumidor, cheio de prerrogativas e dos direitos contratuais, mas incapaz de pensar, 
enquanto desrespeita o professor e não lhe reconhece a autoridade. É o direito burro, aliás, 
muito conveniente nas relações de domínio. Juízo crítico, só no âmbito do jurisdicismo, 
mediante raciocínio jurídico- normativo, com pesquisa bibliográfica (bibliotecas e internet) e, 
quando muito, jurisprudencial. O argumento é formal, o da linguagem do Direito; enquanto a 
pesquisa é "glútea", sem se levantar da cadeira[47]. 
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Para o mesmo autor: 

  

Na visão do empresário especulador, o professor é mais uma peça na prestação de serviços 
que oferece ao público, um instrumento por meio do qual deve satisfazer a clientela e, 
portanto, aumentar o lucro. Mais um empregado da empresa, que deve primar por deixar o 
cliente safisfeito. A mais valia (a velha mais valia de que tanto falava Marx) é nítida nesta 
relação. E os professores, muitos supostos marxistas, deixam-se levar pela exploração, na 
ironia de uma ribalta sombria; permitem a sobreposição do medo sobre a resistência e a 
indignidade, e se rendem à exploração de que padecem[48]. 

  

A educação é direito de todos e dever do Estado. O Estado deveria fornecer a educação, e não 
os empresários; assim como "a lua merecia a visita não de militares, mas de bailarinos, e  de 
você e eu" (Paralamas do Sucesso, Tendo a Lua, Herbert Vianna). 

Para Marques de Lima: 

  

As escolas não podem desenvolver suas atividades e explorar o ramo da educação com a 
mesma liberdade e amplitude com que comerciam. Ademais, a educação é  tema bastante caro 
à formação das pessoas, referente ao espírito de cada um. Seu objeto, portanto, é a saúde 
humana, o talhe do espírito, o progresso da sociedade. Isso é bem diferente de vender 
melancia, coco, viagens ou lingeries[49]. 

  

Nesse contexto mercantil, o professor não participa das decisões, o que degrada, em muito, 
seu meio ambiente de trabalho. Docentes são meros cumpridores de tarefas, submetido às 
decisões superiores. O processo acontece "de cima para baixo", de forma antidemocrática. De 
acordo com Dartora, o professor "permanece passivo diante do exposto pelo governo e pela 
elite dominante, diante dos tecnocratas que, muitas vezes, mesmo sem fazer parte do universo 
escolar, criam e ditam as regras do que deve e pode ser ensinado para o aluno[50]". 

O capital de muitas Universidades brasileiras, que durante mais de 30 anos foram 
filantrópicas, tendo isenções fiscais importantes. Ou seja: fomos nós o público que financiou 
sua expansão. E essa expansão é que proporcionou a venda de ações. Então, seria justo que 
erário fosse sócio dessas empresas/universidades. O Ministério Público ainda não se 
manifestou sobre isso. Milhões de reais que foram direto para os bolsos dos donos dessas 
instituições, cujo valor de mercado só é tão alto, porque cresceram com o nosso dinheiro. 
Onde estão as ações civis públicas? 

Marques de Lima, também critica a inércia do fiscal da lei: 

  

Lamentamos que expressiva parcela do ministério público dos estados ainda insista em 
dedicar quase todo seu tempo e conhecimento jurídico par punir tão-só os pequenos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3118



criminosos, os contraventores e os bêbados pobres. A verdadeira e maior função do parquet 
está no velamento das reais necessidades sociais[51]. 

  

Ante esse quadro caótico, é cada vez mais  crucial que a classe dos docentes se una, 
procurando seu sindicato, reivindicando seus direitos. Há uma desunião, aliada ao 
individualismo que impera nas relações neoliberais, que está destruindo a profissão de 
professor e contribuindo para o mercantilismo desenfreado na educação. Nesse sentido, ensina 
Aristóteles[52]: 

  

[...] Se cada indivíduo isolado não se basta a si mesmo, assim também se dará com as partes 
em relação ao todo. Ora, aquele que não pode viver em sociedade, ou que de nada precisa por 
bastar-se a si próprio, não faz parte do estado; é um bruto ou um deus. A natureza compele 
todos os homens a se associarem [...]. 

  

Quantos analfabetos ainda vão ser aprovados no exame vestibular para que a "indústria da 
educação" seja contida? 

  

                        

4 A participação da OIT como agente criador de normas que permitam a construção de 
um novo meio ambiente de trabalho dos professores 

  

A OIT - Organização Internacional do Trabalho é uma agência das Nações Unidas, que cria 
normas internacionais relativas ao meio ambiente de trabalho, as quais são obrigatórias para 
os países signatários. Sua criação é o resultado de diversas lutas travadas, ao longo da história, 
por melhores condições de trabalho. 

A criação data de 1919, no Tratado de Versalhes, em Conferência realizada após a primeira 
guerra mundial. O Direito do Trabalho se consagrou como novo ramo da ciência jurídica e 
com a participação de representantes dos empresários e dos trabalhadores criou-se a OIT. A 
OIT estabeleceu sua sede em Genebra,  1920. 

O Preâmbulo da Constituição da OIT trazia os seguintes princípios: 

*Regulamentação das horas de trabalho, incluindo a duração máxima da jornada de trabalho; 

*Regulamentação da contratação de mão-de-obra, a prevenção do desemprego e o 
abastecimento de um salário digno; 

*Proteção do trabalhador contra doenças ou você acidente como conseqüência de seu 
trabalho; 
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*Proteção de crianças, jovens e mulheres. 

*Pensão de velhice e invalidez, proteção dos interesses dos trabalhadores ocupados no 
estrangeiro; 

*Reconhecimento do princípio de igualdade de retribuição em pé de igualdade; 

*Reconhecimento do princípio de liberdade sindical; 

*Organização do ensino profissional e técnica, e outras medidas similares. 

Para Luciane Ignácio da Silva[53]: "o período pós-guerra colocou as questões 

sociais trabalhistas entre as preocupações de relevo dos países 

beligerantes, e foi nesta fase, que as Trade Unions da Grã-Bretanha, 

presidida por Samuel Gompers, insistiram na participação dos 

trabalhadores na Conferência da Paz". 

Dentre as finalidades da OIT a principal delas é a formulação de normas 

internacionais trabalhistas. Para Fabio Freitas Minardi[54]: 

  

A OIT, além de formular normas internacionais trabalhistas, atua como agente de cooperação 
técnica principalmente nas áreas de formação e reabilitação profissional, políticas e 
programas de emprego e de empreendedorismo, administração do trabalho; direito e relações 
do trabalho; condições de trabalho, desenvolvimento empresarial; cooperativas, previdência 
social; estatísticas e segurança e saúde ocupacional. 

  

Acerca da distinção entre convenção recomendação, Silva (B) orienta: 

  

No campo do trabalho, convenção, diz respeito ao instrumento jurídico que obriga o Estado 
após sua ratificação, aplicá-lo. Já as recomendações não têm esse efeito obrigatório, mas que, 
finalmente, instam os Estados a agir num determinado sentido. Entende-se dos ensinamentos 
de Süssekind, que para distinguir as Convenções das Recomendações, é que a primeira, uma 
vez ratificadas constituirão aquelas fontes formais de direito, gerando direitos subjetivos 
individuais. Ainda nos ensinamentos de Süssekind, as Convenções são tratados multilaterais, 
abertos à ratificação dos Estados-membros, que, uma vez ratificadas, integram a respectiva 
legislação nacional, o que não ocorre com as Recomendações, pois estas apenas sugerem 
normas que podem ser adotadas por qualquer das fontes diretas ou autônomas do Direito do 
Trabalho. É importante ressaltar que os dois instrumentos jurídicos, Convenção e 
Recomendação, não se distinguem quanto à materialidade, entretanto, a distinção se faz no 
tocante aos efeitos jurídicos que geram. A Convenção é objeto de ratificação pelos Estados-
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membros, enquanto que a Recomendação, é submetida à autoridade competente para legislar 
sobre respectiva matéria, tomando a decisão que melhor entender. Tradicionalmente, o 
conceito de Recomendação consagrado pelo Direito Internacional Público é o de que ela não 
cria obrigações para os Estados participantes das conferências ou instituições que a adotam[55]. 

  

A OIT exerce influência mundial nos assuntos relacionados ao meio ambiente de trabalho. 
Suas normas são de sua importância e tem natureza materialmente constitucional. 

As mais importantes normas da OIT para o meio ambiente laboral são a de nº 155, que trata 
da segurança e saúde dos trabalhadores; e a de nº 148, que trata dos ruídos, vibrações e 
contaminação do ar. 

A OIT, em seu Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - IPEC, o tópico "Professores, 
educadores e suas organizações de Educação"[56], demonstra que a Organização Internacional 
reconhece  o meio ambiente degradado de trabalho do professor,  quando diz da falta de 
salário digno, material de trabalho adequado, sobrecarga, metas e tarefas inúmeras. Vejamos: 

Os professores são um fator chave na determinação da qualidade de qualquer sistema de 
ensino. Alguns professores trabalham em condições adequadas e eficazes. No entanto, as 
condições em que muitos professores têm de trabalhar, especialmente nos países em 
desenvolvimento, onde a situação do trabalho infantil é crítico, muitas vezes são terríveis. 
Durante décadas, os professores têm sido ensinar as crianças, apesar da falta de infra-
estrutura física, materiais didáticos e outros serviços essenciais de apoio. (grifos nossos) 

  

Enquanto os sistemas de ensino na maioria dos países são normalmente entre os maiores 
setores administrativos do governo, o sucesso ou fracasso do sistema para oferecer serviços a 
milhões de crianças depende das habilidades e atitudes dos professores. 

  

Os professores têm de cumprir metas educacionais nacionais e os objetivos, apesar das 
condições inadequadas ou mesmo inadequado para a aprendizagem e ensino. Em muitos 
países, os professores são muitas vezes obrigados a aceitar empregos adicionais a fim de 
complementar sua renda em caso de necessidade econômica. Estas situações de esticar os 
limites das capacidades dos professores e exigem um profundo senso de compromisso, 
desenvoltura e enormes quantidades de energia a partir deles para satisfazer as 
expectativas[57]. 

  

Em termos do papel fundamental da educação na erradicação do trabalho infantil, por isso, é 
de vital importância para garantir que os professores têm a oportunidade de oferecer educação 
de qualidade aos seus alunos. 

  

Isso depende da qualidade da formação de professores e elaboração de um país, sobre as 
políticas, procedimentos, infraestrutura e recursos materiais que definem o trabalho dos 
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professores e das condições de trabalho. A este respeito, o IPEC apoia plenamente o programa 
de acção da OIT SETOR-Educação, que focaliza a atenção mundial sobre o grave problema 
da escassez mundial de professores. 

 
Proporcionar uma educação de qualidade para todos exige que os professores devem ser 
apoiados para fazer melhor seu trabalho, através de um bom treinamento e melhoria nas 
condições de remuneração e condições de trabalho, o respeito pelos seus direitos à liberdade 
de associação e negociação coletiva é fundamental neste contexto. Este foi um dos principais 
resultados da UNESCO de 2005 Relatório de Monitoramento Global do EPT, que se 
concentrou sobre a dimensão da qualidade da educação[58].  (grifo nosso) 

  

O Setor de Educação da OIT nos chama atenção para o grave problema da educação no 
mundo do trabalho: a falta de professores, que se evadem principalmente devido a condições 
indignas de trabalho. 

A mensagem da OIT, UNESCO, UNICEF, PNUD, por ocasião do Dia Mundial dos 
Professores, ocorrido em 05 de outubro de 2010[59], mais uma vez nos mostra a degração do 
meio ambiente de trabalho de professor, a nível mundial, como segue: 

Hoje, no Dia Mundial dos Professores, fazemos uma homenagem a todos os professores pelo 
seu papel central na formação de vida das crianças e para a sua contribuição crucial para o 
desenvolvimento social, econômico e desenvolvimento intelectual das nações. Os professores 
são agentes de mudança, proporcionando a impulso para o surgimento de comunidades 
educadas. Muitos professores trabalham em condições extremamente difíceis, atuando em 
comunidades com altos índices de pobreza, enfrentamento da violência dentro e fora da sala 
de aula, ou enfrentar o impacto desmoralizador do HIV e SIDA nos colegas, alunos e 
famílias. Há aqueles que buscam assegurar o direito à educação de 18,5 
milhões de crianças refugiadas no mundo todo. Em países afectados por conflitos, professores 
são fundamentais para a reconstrução e construção da paz. Aproveitamos esta oportunidade 
para elogiar os esforços dos professores, especialmente do sexo feminino, que aceitam a 
servir de alto risco, pobres e  esfavorecidas áreas, estender a mão aos excluídos, trazendo-
lhes a perspectiva de uma vida melhor através de educação. Os professores também são 
cruciais para a recuperação e crescimento sustentáveis no pós-conflito e situações de 
emergência. (grigos nossos) 

  

E continua o texto a referir: 

  

No Haiti, o terremoto devastador que atingiuem janeiro passado custou a vida de cerca de 
38.000 alunos e 1.300 professores e pessoal da educação. No Paquistão, segundo estimativas 
da ONU, metade dos 20 milhões pessoas afectadas pelas inundações são crianças. Desde o 
início, reativando o sistema de ensino tem sido uma prioridade do esforço de ajuda 
humanitária e de recuperação em ambos os 
países. Nós especialmente honrar a memória eo compromisso dos professores que perderam 
suas vidas em situações de emergência. Professores de dar continuidade e confiança, durante 
e após as catástrofes naturais e outras crises. Ao dar esperança para o futuro e fornecendo 
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estrutura e um sentido de normalidade, eles ajudam a atenuar os efeitos do desastre de conflito 
e deslocamento. Eles fornecem a tão necessária apoio psico-social para aliviar o trauma das 
crianças e jovens que testemunharam violência extrema, ou viveram a destruição de suas 
casas e à perda de membros da família. professores de apoio em situações pós-crise 
é um investimento na paz e desenvolvimento[60]. 

  

Por fim, para completar: 

  

Enquanto muitos governos estão fazendo esforços para proteger os orçamentos da educação, 
professores empregos, salários dignos e de ensino / aprendizagem de condições, estamos 
profundamente preocupados com o provável impacto da desaceleração econômica global 
sobre a profissão docente. No Dia Mundial dos Professores, fazemos um apelo aos governos, 
comunidades locais, nacionais e instituições internacionais em todo o mundo a renovarem seu 
compromisso para com os professores, particularmente nos países mais pobres e as pessoas 
afetadas por conflitos ou desastres. A recuperação começa com os professores. A melhor 
forma de homenagear os professores é dando-lhes decente condições de trabalho para 
cumprir sua missão de preparar as novas gerações para tornar-se cidadãos responsáveis, 
equipado com o conhecimento e habilidades para dar forma a uma futuro sustentável[61]. 
(grifos nossos) 

  

Inúmeras são as recomendações da OIT relativas aos docentes, aprovadas pela Conferência 
Geral da UNESCO, em 1997. 

Essas recomendações são o resultado de vários anos de trabalho e estudo; consistindo 
importantes documentos a serem observados pelos estados membros da OIT e UNESCO. 
Esses documentos elencam direitos e responsabilidades dos professores e padrões 
internacionais relativos ao meio ambiente laboral.  A recomendação  do Estatuto de Pessoal 
do Ensino Superior de 1997 complementa a Recomendação de 1966. 

O cumprimento dessas Recomendações é fiscalizado pelos CEART - Comitê Conjunto de 
Especialistas sobre as recomendações ao pessoal docente, único no sistema internacional, o 
CEART, se reúne a cada três anos para acompanhar e promover o uso do e 1997 
Recomendações 1966 nos Estados membros da OIT e UNESCO. 

O CEART é composto por doze especialistas independentes, seis nomeados pela OIT e seis 
pela UNESCO, escolhidos a nível mundial. Esses peritos analisam os relatórios sobre a 
aplicação da recomendação apresentada pelos governos, por organizações nacionais que 
representam os professores e os seus empregadores, pela OIT e pela UNESCO, e por 
organizações intergovernamentais e não governamentais. 

O CEART comunica suas conclusões à Administração da OIT, na Conferência Internacional 
do Trabalho e do Conselho Executivo da UNESCO, para que eles possam tomar as medidas 
necessárias e autorizar a transmissão aos Estados membros das duas organizações. 
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Outro aspecto do trabalho do CEART é o exame das alegações de organizações sobre o não 
cumprimento das recomendações dos professores nacionais e internacionais disposições da 
OIT e os Estados-membros da UNESCO. 

Após a análise do conteúdo da acusação, o CEART questões suas conclusões e 
recomendações para a resolução dos problemas ou conflitos. Nas últimas sessões, CEART 
examinou uma ampla variedade de problemas enfrentados pelo magistério em países como a 
Austrália, Etiópia, Japão e Senegal[62]. 

A seguir, alguns destaques da Recomendação OIT/UNESCO, relativa ao Estatuto dos 
Professores, de 1966, aprovada em r 

Ler foneticamente 

  

Dicionário - Ver dicionário detalhado 

05 de outubro de 1966 em uma conferência realizada em Paris, na sede da UNESCO e 
organizada em estreita cooperação com a OIT. 

No seu item 1, "a", nos traz um conceito alargado de professor (todas as pessoas encarregadas 
da educação dos alunos). Esse conceito não desprofissionaliza a docência. Pelo contrário: 
quem leciona deve ter os direitos de professor reconhecidos. Ao trabalhador não pode ser 
imputada eventual irregularidade na contratação. 

O item 10, "j", nos traz a necessidade de pesquisa contínua, e isso requer tempo; o rico tempo 
que falta ao professor. 

O item 45 protege a estabilidade no emprego e estabilidade profissional, trazendo-nos a noção 
de estabilidade de carga horária e proibição de demissão imotivada. 

O item 46 cuida de que os professores estejam protegidos contra "atos arbitrários que afetem 
sua situação profissional ou sua carreira", trazendo implicitamente a figura da proibição ao 
assédio moral. 

Os itens 50 e 64.2 protegem o contraditório e a ampla defesa aos professores que sofrem 
processos disciplinares e avaliações. 

A proteção à saúde vem estampada no item 53, que determina a realização de exames 
médicos periódicos aos professores. Vem, também, no artigo 126, quando diz que a segurança 
social deve proteger os professores em face de "acidentes de trabalho e doenças 
profissionais". 

Os arts. 130 e 131 também expressam preocupação com a saúde, nos trazendo a idéia de 
proteção contra acidentes e doenças infecto-contagiosas. Interessante a noção de meio 
ambiente de trabalho que não se resume, somente, à sede da empresa, em consonância com a 
Convenção 155 da OIT, em seu art. 3º,a qual  estabelece que a expressão "local de trabalho" 
abrange todos os lugares onde os trabalhadores devem permanecer ou onde têm que 
comparecer. 
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No item 85, é trazida evidente o intuito de valorizar o professor e não sobrecarregá-lo, quando 
diz que seu trabalho deveria ser  "organizado e facilitado de maneira e evitar-se-lhe perda de 
tempo e energias". 

A preocupação com a superlotação de alunos por turma vem estampada no item 86, o qual 
traz instruções para que não sejam as classes assoberbadas de alunos: 

  

86. O número de alunos por turma deveria ser tal que o professor pudesse prestar atenção 
pessoal às dificuldades de cada aluno. De vez em quando deveria poder reunir os alunos em 
pequenos grupos e, inclusivamente tomá-lo um a um, para lhes ministrar um ensino de 
recuperação; também deveria poder reuni-los em grande número para sessões de ensino 
audiovisual. 

  

A questão da necessidade de disposição de materiais  adequados, seguros e ergonômicos vem 
nos itens  88 e 108: 

  

88. 1) As autoridades deveriam pôr à disposição dos professores e alunos material pedagógico 
moderno. Este material não deveria considerar-se como substituto do professor, mas como 
meio de melhorar a qualidade do ensino e de alargar a um maior número de alunos os 
benefícios da educação. 2) As autoridades deveriam fomentar a pesquisa relativa ao emprego 
deste material e encorajar os professores a participarem ativamente em tais pesquisas. 

  

108. Os edifícios escolares deveriam reunir todas as condições de segurança, ser atrativos no 
seu conjunto e também funcionais; deveriam prestar-se a um ensino eficaz, à realização de 
atividades extra-curriculares e, particularmente nas zonas rurais, a funcionar como centros 
comunitários; deveriam ser construídos com materiais duráveis de acordo com as normas de 
higiene, ser adaptáveis a diferentes utilizações e ter uma manutenção fácil e econômica. 

  

A preocupação com as atividades extraclasse, a sobrecarga e os intervalos sonegados está 
contemplada nos itens 90 até 92 e no item 118: 

90. Ao fixar-se o número de horas de trabalho para cada professor, deveria ter-se em conta 
todos os factores que determinam o volume de trabalho do professor, tais como: a) O número 
de alunos de que se ocupará por dia e por semana; b) O tempo que se considera necessário 
para a boa preparação das aulas e correcção dos exercícios; c) O número de cursos diferentes 
a dar por dia; d) O tempo exigido ao professor para participar em pesquisas, em actividades 
extra-curriculares e para supervisar e orientar os alunos; e) O tempo que seria desejável aos 
professores para informar os pais dos alunos ou encarregados de educaçäo do progresso dos 
alunos. 

91. Os professores deveriam dispôr de tempo suficiente para poderem participar durante o 
serviço, em actividades destinadas a favorecer o seu aperfeiçoamento profissional. 
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92. As actividades extra-curriculares dos professores não deveriam constituir um encargo 
excessivo nem prejudicar o cumprimento das suas tarefas principais. 

118. Quando estiver estabelecido por regulamento, o número máximo de horas de aulas, o 
professor que exceda esse máximo deveria receber uma remuneração suplementar, de acordo 
com uma escala aprovada. 

  

Nos tópicos 114 e 115, a Recomendação traduz a problemática dos baixos salários e da 
necessidade de um salário digno: 

  

114. Entre os vários factores que afectam a condição do professor, deveria 

ser dada uma atenção muito particular à remuneração, uma vez que, nas condições do mundo 
actual, outros factores, como a posição e consideração que a sociedade lhes reconhece e o 
grau de apreço pela importancia das suas funções, estão grandemente dependentes, tal como 
em outras profissões similares, da situação económica que se lhes acorda. 

115. A remuneração do professor deveria, a) Reflectir a importancia que a educação tem para 
a sociedade e consequentemente a importancia do professor, e as responsabilidades de toda a 
espécie que sobre ele recaem a partir do momento em que começa a exercer as suas funções; 

b) Poder ser favoravelmente comparado com os vencimentos pagos em profissões que exijam 
qualificaçöes equivalentes ou análogas; 

c) Assegurar aos professores a manutençäo dum razoável nível de vida para si e seus failiares 
e permitir o prosseguimento da sua formação e aperfeiçoamento profissional assim como o 
desenvolvimento dos seus conhecimentos e enriquecimento cultural. 

d) Ter em conta que determinadas funções requerem uma grande experiência e qualificações 
mais elevadas, e implicam maiores responsabilidades. 

  

Por fim, podemos destacar a preocupação com a grave crise de escassez mundial de 
professores expressada no artigo 141.1: 

  

141. 1) Deveria tomar-se como princípio que qualquer medida adoptada para resolver uma 
grave crise no recrutamento de professores, deveria ser reconhecida como medida excepcional 
que não poe em perigo de nenhuma forma as normas profissionais estabelecidas ou a 
estabelecer e que reduz ao mínimo o risco de prejudicar os alunos. 

  

A recomendação valoriza a pesquisa como característica essencial ao ensino superior, no seu 
item 4, quando traz como princípio orientador a "busca e aplicação de novos conhecimentos 
como coração dos mandatos do ensino superior". 
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Nos artigos 5 e 11, advoga o direito de o professor ter a seu dispor os equipamentos de 
trabalho necessários, quando diz que: "5. Os desenvolvimentos no ensino superior, bolsas e 
pesquisas dependem altamente das infra-estruturas e dos recursos, humanos e materiais". E 
artigo 11: 

  

O pessoal docente do ensino superior deve ter acesso a bibliotecas que tenham bibliografia 
atualizada e que reflita sobre diversos pontos de um assunto e cujos fundos não estejam 
sujeitos a censura ou outras formas de interferência intelectual. Devem igualmente ter acesso, 
sem censura, a sistemas de computadores internacional, programas de satélite e base de dados 
necessários para o ensino, bolsas de estudo ou pesquisa. 

  

Também nos traz a idéia de meio ambiente laboral digno quando diz no seu artigo 7º que: 

As condições de trabalho dos docentes do ensino superior devem ser tais que promovam ao 
máximo um ensino eficaz, o estudo e uma investigação e trabalho de extensão à comunidade 
eficazes e que permitam ao pessoal docente do ensino superior desempenhar as suas tarefas 
profissionais. 

  

A recomendação traz a proteção aos direitos autorais dos professores ao rezar, no final de seu 
art. 12: "a propriedade intelectual dos docentes do ensino superior deve beneficiar de proteção 
local e em particular proteção dada pela lei nacional e internacional de direitos de autores". 

Ela exprime, ainda, a preocupação com a evasão dos professores na docência, motivada pelas 
más condições de trabalho, conforme item 15: 

  

Os Estados Membros e as instituições de ensino superior deveriam ter muito presente o êxodo 
do pessoal docente do ensino superior dos 58 países em desenvolvimento e, em particular, dos 
menos desenvolvidos. Consequentemente, deviam impulsionar os países os programas de 
ajuda dos países em desenvolvimento, a fim de contribuir para a sustentação, nesses países, de 
um ambiente acadêmico que ofereça aos docentes de ensino superior condições satisfatórias 
de trabalho, de modo que possam parar o êxodo, em último caso, e inverter a tendência. 

  

Traz-nos a noção de proteger os professores contra assédio moral e violência no meio 
ambiente laboral, quando declara, no item 22, letra "h" que os Estados Membros e instituições 
de ensino: "garantir que não se obste com atos de violência, intimidação ou abuso, o 
desempenho do pessoal docente do ensino superior, trate-se do seu trabalho na sala de aula ou 
nas suas atividades de investigação". 

Aspecto interessante é a proteção contra a prisão civil, estampada no artigo 21: "os docentes 
do ensino superior não devem ser alvo de detenção ou prisão arbitrárias nem torturas ou tratos 
cruéis, desumanos ou degradantes". 
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Outro aspecto interessante é a proteção à liberdade de cátedra; o que se descumprido pode 
levar ao assédio moral. Vejamos o que consta no art. 27: 

  

[...] Os docentes do ensino superior têm o direito de preservar a liberdade acadêmica, isto é, a 
liberdade de ensinar e debater sem ser limitado por doutrinas instituídas, a liberdade de levar a 
cabo investigações, difundir e publicar os resultados das mesmas, a liberdade de expressar 
livremente a sua opinião sobre a instituição ou o sistema em que trabalha, a liberdade ante a 
censura institucional [...]. 

  

A questão de se advogar um meio ambiente de trabalho saudável veio estampada no art. 63: 

63. Oferecer-se-á ao pessoal docente do ensino superior ambiente laboral que não afecte a sua 
saúde e nem a segurança nem tenha efeitos adversos sobre elas; deverá gozar de medidas de 
protecção social, entre elas as prestações de saúde, incapacidade e reforma, assim como as 
medidas destinadas à protecção da saúde e segurança relacionadas com os casos enumerados 
na convenção e recomendações da OIT. Os níveis de protecção devem ser equivalentes aos 
estabelecidos na convenção e nas recomendações correspondentes da OIT. As prestações de 
segurança social consideram-se um direito dos docentes do ensino superior. 

  

Outro aspecto que se revela interessante é a valorização do tempo de estudo do professor 
como fundamental para o bom desempenho de sua profissão, permitindo-se intervalos para 
estudos e viagens, sem prejuízo de salário, conforme inserido nos artigos 65 e 66: 

  

65. Conceder-se-á ao pessoal docente do ensino superior permissões de intervalos regulares 
para realizar estudos e investigações recebendo todo ou parte do salário, quando aplicável, 
com licença sabática. 

66. O período de permissão para realizar estudos ou investigações contará como tempo de 
serviço para efeitos de antiguidade e reforma, com sujeição ao disposto no regime de 
reformas. 

  

Diante de tudo quanto aqui consta interessante perceber as raízes do problema mundial que 
assola a categoria dos docentes e a preocupação dos diversos setores autopoiéticos da 
sociedade na construção de um novo paradigma de meio ambiente de trabalho aos 
professores. 

  

  

Considerações Finais 
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Ao mesmo tempo em que vivemos um momento em que são ampliados os direitos de 
proteção ao trabalhador, a classe dos professores fica prejudicada, devido a essa antiga 
concepção de que seu trabalho é meramente intelectual. Como exemplo disso, trazemos o de 
um trabalhador operário que, via de regra, recebe mínimo treinamento para sua atividade; 
enquanto ao professor apresentam apenas a sala de aula e "boa sorte". 

Urge que os Professores sejam considerados como um trabalhador tanto quanto os demais, 
obviamente diferente na sua especialidade, mas respeitando-se   os princípios de isonomia 
face aos demais trabalhadores esculpidos na Carta Política. Professores também precisam de 
ginástica laboral, pausas, serviço de psicologia e fonoaudiologia ao seu dispor nas instituições 
de ensino. 

Precisamos fornecer ao Professor instruções e treinamento para o bom desempenho de seu 
mister. Considerá-lo um improvisador, artista; até um "inspirado", considerar sua profissão 
um "sacerdócio", considerar que deve tapar todos os furos do sistema educacional com sua 
"criatividade" é tratamento que, além de falso, traz conseqüências nefastas à saúde dos 
professores. 

O poder público, os legisladores e empregadores estão pecando por omissão. O futuro da 
educação está nas mãos de necessárias medidas a serem tomadas. É preciso atentar para o 
trabalho do professor e a sua saúde psíquica, a fim de fomentar mudanças de atitude novas 
formas de organização do meio ambiente de trabalho docente. O desenvolvimento da 
Educação e a proteção ambiental caminham juntos, não sendo possível analisá-los 
isoladamente: ambos constituem direitos humanos do interesse comum da humanidade. 

A antiga figura do professor substituto, extirpada pelo processo de "mercantilização do 
ensino", deveria voltar à tona como obrigatória, deixando assim de sobrecarregar os 
professores que, hoje, podem estar morrendo, mas não podem faltar, não podem ficar doentes, 
não podem fraquejar jamais, gerando sobrecarga desumana. 

 As avaliações apócrifas e injustas deveriam ser proibidas, sempre se respeitando o 
contraditório e ampla defesa, os quais devem imperar indistintamente, oportunizando-se aos 
professores o direito de defenderem-se das acusações e de saber quem lhes está acusando. 

O inciso XXXVII, do artigo 5º, da Constituição Federal estabelece que "não haverá juízo ou 
tribunal de exceção". Mesmo assim, os professores são frequentemente julgados e condenados 
por avaliações anônimas, sem chance alguma de defesa, sem nenhum impedimento ou 
obstáculo para esse tipo de julgamento. 

Faz-se necessária a definição legal e nacional de "professor", "ritmo de trabalho penoso", 
"assédio moral" e "bullying", para que aqueles que as vítimas não sejam prejudicados com o 
velho jargão "não podemos fazer nada porque não está definido em lei". Precisamos eleger 
políticos comprometidos com a questão docente. Precisamos propor essas medidas a eles. 

Caminhamos no sentido de entender a saúde como bem-estar físico, psíquico e social, e não 
apenas a ausência de doença, conforme ensina a Organização Mundial da Saúde, 
reconhecendo a influência de diversos setores autopoiéticos da sociedade na saúde do 
trabalhador e seu meio ambiente de trabalho. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3129



 Para que hajam as modificações almejadas ao meio ambiente de trabalho dos professores, 
necessária a união da categoria e uma visão holística e interdisciplinar da questão, agregando 
definições de diversas áreas do conhecimento e nunca se esquecendo da economia e da 
política. 

E que todos os professores possam buscar a felicidade plena, sem esperar apenas pela 
intervenção alheia. Que não se esqueçam do seu papel na preservação de sua saúde. Que não 
caiam no conto da civilização ocidental de não conhecer a si mesmo, enfatizando o material 
em prol da verdadeira felicidade. 
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ENFORCEMENT TOOL OF LABOR RIGHTS 

 
 
 

Carolina Pereira Mercante 
 

RESUMO 
Uma das principais características da pós-modernidade é a expansão mundial dos efeitos do 
capitalismo, tanto dos efeitos positivos como dos negativos. O dinheiro mostra-se volátil. A 
mercadoria torna-se global, sendo produzida e consumida em diversos continentes. As 
diferentes culturas mesclam-se, chocam-se e, por vezes, originam novas manifestações 
culturais. As desigualdades e as tensões crescem em escala geométrica. Os prolemas sociais e 
ambientais passam a ser preocupações planetárias. Nesse cenário, emerge o cidadão global 
que passa a exigir do Estado e do mercado posturas sustentáveis. Neste artigo, faz-se uma 
reflexão sobre a gestão socialmente sustentável da cadeia de fornecimento. Apresentam-se as 
características cardeais desse movimento, com a indicação de seu conceito, justificativas e 
mecanismos de viabilização, estímulo e controle. São expostas visões sobre o alcance da 
expressão sustentabilidade social. Por fim, sugerem-se caminhos para que esse novo estilo de 
gestão empresarial da cadeia produtiva, de desenvolvimento ainda tímido no Brasil, possa 
servir de meio propulsor da efetivação de direitos trabalhistas.  
PALAVRAS-CHAVE: GLOBALIZAÇÃO; CIDADANIA; RESPONSABILIDADE 
SOCIAL DA EMPRESA; SUSTENTABILIDADE; DIREITOS TRABALHISTAS. 
 
ABSTRACT 
One of the main features of postmodernity is the worldwide expansion of capitalism effects, 
both positive and negatives effects. The money appears to be volatile. The goods become 
global, being produced and consumed in different continents. Different cultures mingle, 
collide and sometimes originate new cultural expressions. Inequalities and tensions grow in 
geometric scale. The current social and environmental problems become planetary. In this 
scenario, the emerging global citizen now requires the States and the market sustainable 
positions. This research is a reflection on the sustainable supply chain management. It 
presents the cardinal features of this movement, with an indication of its concept, 
justifications and mechanisms of enablement, stimulus and control. It shows some of the 
views concerning the term social sustainability. Finally, it suggests ways to enable this new 
style of business supply chain management, that is still under development in Brazil, to serve 
as an enforcement tool of labor rights.  
KEYWORDS: GLOBALIZATION; CITIZENSHIP; CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY; SUSTAINABILITY; LABOR RIGHTS. 
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Responsabilidade social empresarial na gestão da cadeia de fornecimento:  meio 
propulsor da efetivação de direitos trabalhistas  

  

Corporate social responsibility in supply chain management: an enforcement tool of labor 
rights 

  

  

SUMÁRIO: Introdução - 1. Responsabilidade Social Empresarial; 1.1. Conceito; 1.2. 
Distinção entre RSE e função social da propriedade; 2. Sustentabilidade social; 3. Gestão 
socialmente sustentável da cadeia de fornecimento; 3.1. Conceito e natureza jurídica; 3.2. 
Mecanismos de viabilização; 3.3. Meio propulsor da efetivação de direitos trabalhistas - 
Considerações finais  - Referências. 

  

RESUMO: Uma das principais características da pós-modernidade é a expansão mundial dos 
efeitos do capitalismo, tanto dos efeitos positivos como dos negativos. O dinheiro mostra-se 
volátil. A mercadoria torna-se global, sendo produzida e consumida em diversos continentes. 
As diferentes culturas mesclam-se, chocam-se e, por vezes, originam novas manifestações 
culturais. As desigualdades e as tensões crescem em escala geométrica. Os prolemas sociais e 
ambientais passam a ser preocupações planetárias. Nesse cenário, emerge o cidadão global 
que passa a exigir do Estado e do mercado posturas sustentáveis. Neste artigo, faz-se uma 
reflexão sobre a gestão socialmente sustentável da cadeia de fornecimento. Apresentam-se as 
características cardeais desse movimento, com a indicação de seu conceito, justificativas e 
mecanismos de viabilização, estímulo e controle. São expostas visões sobre o alcance da 
expressão sustentabilidade social. Por fim, sugerem-se caminhos para que esse novo estilo de 
gestão empresarial da cadeia produtiva, de desenvolvimento ainda tímido no Brasil, possa 
servir de meio propulsor da efetivação de direitos trabalhistas.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Globalização; Cidadania; Responsabilidade Social da Empresa; 
Sustentabilidade;  Direitos trabalhistas. 

  

ABSTRACT: One of the main features of postmodernity is the worldwide expansion of 
capitalism effects, both positive and negatives effects. The money appears to be volatile. The 
goods become global, being produced and consumed in different continents. Different 
cultures mingle, collide and sometimes originate new cultural expressions. Inequalities and 
tensions grow in geometric scale. The current social and environmental problems become 
planetary. In this scenario, the emerging global citizen now requires the States and the market 
sustainable positions. This research is a reflection on the sustainable supply chain 
management. It presents the cardinal features of this movement, with an indication of its 
concept, justifications and mechanisms of enablement, stimulus and control. It shows some of 
the views concerning the term social sustainability. Finally, it suggests ways to enable this 
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new style of business supply chain management, that is still under development in Brazil, to 
serve as an enforcement tool of labor rights. 

  

  

KEY-WORDS: Globalization; Citizenship; Corporate Social Responsibility; Sustainability; 
Labor rights. 

  

  

INTRODUÇÃO  

  

  

Uma das principais características da pós-modernidade é a expansão mundial dos efeitos do 
capitalismo, tanto dos efeitos positivos como dos negativos. Essa tendência globalizante 
acentuou-se a partir da Segunda Guerra Mundial, em que se desenvolveu a "mundialização de 
relações, processos e estruturas de dominação e apropriação, antagonismo e integração". [1] 

  

Sob a perspectiva do mercado, o dinheiro mostra-se volátil, pois, em decorrência das altas 
tecnologias dos meios de comunicação, transpõe, instantaneamente, fronteiras internacionais. 
A mercadoria torna-se global, sendo produzida e consumida em diversos continentes. Octavio 
Ianni destaca a crescente interconexão das economias dos países industrializados por meio do 
"comércio global e dos produtos globais". [2] 

  

No campo cultural, as diferenças de grupos, etnias, gênero, sexualidade, nacionalidade e 
religiões mesclam-se, chocam-se e, por vezes, originam novas manifestações culturais. Para 
Stuart Hall, a identidade pós-moderna é móvel, em constante definição[3]. Verifica-se uma 
fragmentação das paisagens culturais[4]. "Os fluxos culturais entre as nações e o consumismo 
global criam possibilidades de identidades partilhadas".[5] Nota-se uma nova articulação 
entre o local e global.[6] 

  

Na esfera socioeconômica, as desigualdades e as tensões multiplicam-se.[7] Os prolemas 
sociais e ambientais passam a ser preocupações planetárias. Celso Furtado explica que a 
organização da ativadade produtiva planejada em escala multinacional prejudica o poder de 
negociação das massas trabalhadoras, intensificando o desemprego e a exclusão social.[8] 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3139



Diante desse cenário, emerge o cidadão global que passa a reinvindicar o respeito aos direitos 
humanos e ao meio ambiente.  Liszt Vieira menciona o fortalecimento de uma militância 
transnacional[9], que se configura em associações da sociedade civil compostas por membros 
de variadas nacionalidades e que cobram dos Estados e das empresas posturas sustentáveis em 
termos sociais e ambientais. 

  

A noção de sustentabilidade ganhou notoriedade com a definição de desenvolvimento 
sustentável proposta em 1987, pela então Primeira-Ministra da Noruega Gro Harlem 
Brundtland ao afirmar que "desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades 
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades" (tradução nossa).[10] 

  

Para acompanhar essas mudanças e manter sua forte influência na economia mundial, as 
empresas aproximam-se da esfera política e, consequentemente, dos interesses sociais. Diante 
de pessoas com amplo acesso à informação, a empresa contemporânea não pode ignorar as 
demandas sociais e as questões atinentes à "nova economia", como as preocupações com 
recursos naturais não-renováveis, o desenvolvimento socioeconômico e os padrões éticos. 
Para Aron Cramer e Zachary Karabell, uma empresa sustentável é aquela que distribui 
vantagens para investidores, clientes e empregados; melhora os padrões de vida de seus 
empregados e das comunidades atingidas por suas atividades; faz uso racional de recursos 
naturais e lida com a população de maneira justa.[11] 

  

Essa ingerência corporativa na seara social tem recebido a alcunha de Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE) e tem sido cada vez mais considerada por acionistas e 
consumidores nos momentos de escolher em quais empresas investir e comprar. 

  

Registra-se que há determinados ramos empresariais em que a própria natureza da atividade 
ou da composição societária demanda um maior controle social, tais como as concessionárias 
de serviços públicos, empresas que utilizam bens públicos ou que são financiadas por verbas 
públicas, instituições financeiras e sociedades anônimas de capital aberto, empresas em que a 
atividade em si é poluente ou que demandam expressivo uso de recursos naturais, 
cooperativas e organizações de pesquisa e desenvolvimento. Nesses casos, exigir-se das 
instituições uma conduta sustentável é consequência da maior necessidade de contrapartida à 
sociedade. [12] 

  

Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, as concepções relativas à responsabilidade 
social corporativa já vêm sendo formuladas e implantadas desde a década de 1950, estando 
em estágios avançados as discussões sobre conteúdo e estratégias. Já na América Latina, as 
primeiras ideias iniciaram-se na década de 1980, mas, em razão da crise econômica do 
período, sofreram prejuízos temporais em sua consolidação.[13] 
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No Brasil, o movimento da responsabilidade social empresarial possui duas décadas de 
significativos estudos institucionais e discussões acadêmicas na área da Administração. 
Porém, a prática empresarial demonstra sinais de incipiência e fragilidade,  havendo bastante 
investimento em publicidade e poucos esforços para a efetiva gestão da responsabilidade 
social. Ainda há um longo caminho a ser percorrido pelas empresas brasileiras quanto 
à  objetividade e transparência de dados referentes às ações praticadas de acordo com os 
princípios da responsabilidade social. [14] Não há sistematização das ações de 
responsabilidade social das empresas, nem tampouco suficiente articulação entre Estado, 
empresas e sociedade civil no intuito de potencializar essas ações. 

  

É importante ressalvar que, apesar de o movimento da RSE, ser, usualmente, vinculado às 
práticas sociais empresariais que ultrapassam as obrigações legais (ou seja, 
práticas  voluntárias), há países, em especial aqueles em desenvolvimento como Brasil e 
China, em que ainda é premente a necessidade de se olhar a RSE sob o prisma do 
cumprimento de padrões trabalhistas mínimos, em razão dos baixos salários pagos e por ser 
alto o índice de desrespeito às normas laborais consideradas fundamentais pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).[15] 

  

Na conjuntura de competição global, o processo produtivo está bastante diluído, ou seja, as 
etapas da produção (exemplos: planejamento, plantação, colheita, beneficiamento, transporte, 
comércio) são realizadas em diferentes locais e, até mesmo, por agentes diversos. Há casos de 
multinacionais que são formadas por conglomerados de empresas de pequeno e médio porte 
instaladas em mais de 100 países.[16] O vínculo entre essas empresas é complexo. Por vezes, 
baseiam-se em relações de subcontratação, informação e de clientela, não havendo a 
propriedade direta.[17] Também há casos em que o processo produtivo extrapola os "muros" 
da multinacional. As fases da produção são delegadas a empresas distintas do grupo 
econômico ou da rede a que a multinacional pertence. Citam-se como exemplo as empresas 
pecuárias (fazendas e abatedouros) que fornecem carne aos grandes frigoríficos.  

  

Este estudo buscará analisar de que modo a bandeira da RSE pode ser utilizada como um forte 
aliado de trabalhadores, sindicatos e Poder Público na luta pela observância da legislação 
trabalhista, com enfoque especial ao monitoramento da cadeia de fornecimento (ou cadeia 
produtiva). 

    

  

1. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  
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Na área jurídica, são poucos os estudos nacionais sobre o tema responsabilidade social da 
empresa. Não raro, lêem-se textos que consideram a RSE sinônimo de função social da 
empresa. 

  

De fato, há um estreito vínculo entre o princípio da função social da propriedade e o 
movimento empresarial calcado na responsabilidade social. Porém, trata-se de conceitos 
distintos. 

  

Neste item, serão apresentadas noções doutrinárias sobre ambos os intitutos e pontos de 
diferenciação entre eles.  

  

  

1.1. CONCEITO  

  

  

Responsabilidade social é um conceito elástico, pois apresenta diferentes significados de 
acordo com a área a ser estudada (Sociologia, Economia, Direito, Religião, etc.). Alexandre 
Husni não traça um conceito, mas assinala que os princípios que guiam a "responsabilidade 
social são o motor propulsor da história da humanidade, que persegue avidamente a inclusão 
social, a igualdade e a garantia de direitos civis, a ética e a transparência nas relações." 
Acrescenta a essa lista preocupações pós-modernas como "desenvolvimento sustentável e 
qualidade de vida". [18] 

  

As terminologias utilizadas para se referir aos atos, despesas e posturas empresariais acerca 
das questões sociais variam. Também existem diferentes concepções quanto ao conteúdo dos 
termos utilizados. Não há consenso doutrinário. Fala-se em responsabilidade social quando 
uma empresa cumpre leis ambientais e trabalhistas ou, ainda, quando faz doações de recursos 
a hospitais, asilos, comunidades carentes. Seriam o cumprimento da legislação ou as práticas 
filantrópicas sinônimos de responsabilidade social? 

  

O respeito às leis e a filantropia podem estar incluídos no conceito de responsabilidade 
social.  Entretanto, uma empresa que apenas cumpre leis ou faz caridade não necessariamente 
será  considerada como responsável social. A abrangência desse termo é mais ampla. 

  

Na lição de Carroll, um dos autores norte-americanos precursores no estudo sistematizado do 
tema, a responsabilidade social possui quatro aspectos: econômico, legal, ético e filantrópico. 
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O autor simboliza as dimensões da responsabilidade em uma pirâmide, na qual o aspecto 
econômico é base a partir da qual as demais responsabilidades derivam. Denomina esse 
modelo de "Four-Part Model of Corporate Social Responsibility". [19] 

  

De acordo com as lições desse autor, cada um desses níveis da responsabilidade social 
empresarial possui impactos diferenciados a depender do grupo a que se dirige 
(stakeholders[20]). Para o autor, as responsabilidades econômicas atingem diretamente 
proprietários e empregados; as legais, empregados e consumidores; as éticas, empregados e 
consumidores; e as filantrópicas, a comunidade em geral. [21] 

  

Adotando-se a teoria de Carroll, somente é possível conceber uma empresa como socialmente 
responsável se os quatro aspectos da pirâmide estiverem presentes. 

  

Convém ressaltar que há outras concepções doutrinárias e  institucionais sobre o assunto. 

  

Carlos Nelson dos Reis e Luiz Edgar Medeiros definem a expressão responsabilidade social 
como uma conduta organizacional responsável, isto é, ética, porque a empresa conscientiza-se 
"de que seus atos não poderão gerar conseqüências sociais negativas, seja a um dos 
stakeholders, seja à sociedade em geral". [22] 

  

Com base na teoria dos stakeholders, o Banco Nacional do Desenvolvimento  (BNDES) traz 
as seguintes observações sobre a responsabilidade social corporativa: 

  

O conceito de responsabilidade social corporativa (RSC) está associado ao reconhecimento de 
que as decisões e os resultados das atividades das companhias alcançam um universo de 
agentes sociais muito mais amplo do que o composto por seus sócios e acionistas 
(shareholders). Desta forma, a responsabilidade social corporativa, ou cidadania empresarial, 
como também é chamada, enfatiza o impacto das atividades das empresas para os agentes 
com os quais interagem (stakeholders): empregados, fornecedores, clientes, consumidores, 
colaboradores, investidores, competidores, governos e comunidades. Este conceito expressa 
compromissos que vão além daqueles já compulsórios para as empresa, tais como o 
cumprimento das obrigações trabalhistas, tributárias e sociais, da legislação ambiental, de 
usos do solo e outros. Expressa, assim, a adoção e a difusão de valores, condutas e 
procedimentos que induzam e estimulem o contínuo aperfeiçoamento dos processos 
empresariais, para que também resultem em preservação e melhoria da qualidade de vida das 
sociedades, do ponto de vista ético, social e ambiental. [23] 
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Para José Antônio Puppim de Oliveira, há distinção entre responsabilidade social e 
filantropia. Segundo o autor, a responsabilidade social empresarial abrange comportamentos e 
relações "com um grupo maior de partes interessadas (stakeholders) como consumidores, 
fornecedores, sindicatos e governo", enquanto que "a filantropia é ação social com projetos 
não ligados diretamente aos negócios da empresa". [24] O autor argumenta que:  

  

Se a empresa, por exemplo, corrompe funcionários públicos, engana consumidores e tem 
trabalhadores informais, deixa a desejar em responsabilidade social, por mais que invista em 
ações sociais. Aliás, muitas empresas fazem investimentos vultosos em ação social para 
compensar problemas que têm em outras esferas, como ambiental, ética ou judicial. [25] 

  

É oportuno registrar que há quem identifique como uma forma especial de filantropia o 
investimento social privado[26], que se consubstancia na doação de recursos para projetos 
sociais. Opondo-se a essa associação, o Instituto Gife (Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas) defende que o investimento social privado não é filantropia, mas sim, um "repasse 
voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos 
sociais, ambientais e culturais de interesse público". [27] 

  

Com uma visão crítica sobre o assunto, Robert Henry Srour vê a responsabilidade social 
como um paradigma inevitável para as empresas se manterem competitivas no mercado. Para 
o autor, "a lógica do sistema capitalista foi temperada por uma lógica exógena - fruto da 
reflexão ética e obra do ativismo político"[28], em que se concebe uma nova forma de partilha 
dos excedentes econômicos. Não há mais ambiente para se fazer negócio "como sempre se 
fez" - business as usual[29].  A sobrevivência do capitalismo está ameaçada por "novas 
tecnologias digitais", como as redes sociais na Internet, blogs, etc. As empresas são vigiadas 
constantemente pelos mais variados olhos e, quando agem sem ética, têm sua reputação 
abalada e, por conseguinte, perdem clientela.  Na visão do autor... 

  

As empresas não competem apenas pelo mercado, mas para conquistar um capital de 
reputação: querem dispor de uma reserva de credibilidade que lhes confira a "licença para 
operar" e, por conseguinte, o benefício da dúvida em situação de crise. Procuram obter, 
sobretudo, um crédito de confiança que lhes outorgue uma vantagem competitiva para 
incrementar sua rentabilidade. Não o fazem por um surto de bom-mocismo. [30] 

  

Nessa linha crítica, Monica Cesar de Jesus desqualifica o discurso empresarial de que a 
responsabilidade social corporativa é avançada e moderna quando comparada às práticas 
filantrópicas tradicionais. A autora argumenta que não há menção quanto à participação das 
empresas no surgimento dos problemas sociais. Aponta que, para o mundo dos negócios, os 
problemas sociais são externos às empresas. As empresas esquivam-se dos impactos sociais 
de suas atividades e culpam o Estado por "não fazer a sua parte". [31] 
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Sobre o uso da responsabilidade social empresarial apenas como marketing, manifesta-se 
Muhammad Yunus:  

  

No entanto, alguns líderes empresariais abusam desse conceito para produzir benefícios em 
proveito próprio. A filosofia deles parece ser: ganhe a maior quantidade de dinheiro que 
puder, mesmo que tenha de explorar os pobres. Então, doe parcela minúscula dos lucros para 
causas sociais ou crie uma fundação para fazer coisas que acabem promovendo seus interesses 
empresariais. E depois certifique-se de divulgar quão generoso você é!.[32] 

  

  

Merece destaque a observação feita por Jorge Luiz Souto Maior no sentido de que a 
responsabilidade social, especialmente no tocante ao cumprimento de direitos sociais, não 
pode ser vista como favor, mas sim como uma postura empresarial exigida pela Constituição 
de 1988: 

  

A responsabilidade social, tão em moda, não pode ser vista apenas como uma "jogada" de 
marketing, como se a solidariedade fosse um favor, um ato de benevolência. Sob a coerção da 
ordem jurídica do Estado Social, as obrigações de natureza social decorrem da própria 
permissão concedida pelo sistema da busca de lucros mediante a exploração do trabalho 
alheio. Os limites dessa exploração, para preservação da dignidade humana, para respeito a 
outros valores da vida em sociedade fora do âmbito do próprio trabalho e para melhoria da 
condição econômica do trabalhador, com os custos sociais conseqüentes, fixam a essência do 
modelo de sociedade que a humanidade pós-guerra resolveu seguir e do qual a Constituição 
brasileira de 1988 não se desvinculou (vide, por exemplo, o teor do art. 170, da CF). [33] 

  

Philippe Vasseur entende que a RSE deve refletir as ações sociais que ultrapassam o que a 
legislação prevê: 

  

La notion de volontariat est essentielle dans l'approche de la RSE, car la Responsabilité 
correspond à un choix librement assumé, en dehors de toute obligation. L'entreprise  qui 
s'affirme responsible parce qu' elle respecte scrupuleusement toute la loi - mais rien que la loi-
  commet um contrasens puisqu'elle se contente the suivre les prescritions qui lui sont 
imposées par une autoritée extérieure. [34] 

  

O Intituto Ethos, organização educativa na área da RSE e financiada pelo meio empresarial, 
define a responsabilidade social como instrumento para se atingir a sustentabilidade: 
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Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e 
transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. [35] 

  

Em publicação intitulada "Responsabilidade Social Empresarial: por que o guarda-chuva 
ficou pequeno?", a Aliança Capoava, grupo formado pelas instituições Ashoka - Brasil, 
Fundação AVINA, GIFE e Instituto Ethos, defende que não é mais adequado o uso do 
guarda-chuva (criado pelo GIFE) para simbolizar a responsabilidade social, já que, nessa 
figura, cada gomo destina-se a uma modalidade de stakeholder de forma isolada e 
estática.  Segundo os autores, o desenho que simbolizaria melhor a visão multi-stakeholder 
seria aquele que se forma quando uma pedra é jogada na água, ou seja, vários círculos 
concêntricos. Esse novo ícone demonstra a sequência de impactos gerados pelas ações sociais 
empresariais, além de representar movimento, o que se aproxima da noção de que a RSE está 
em constante ampliação. [36]   

  

Neste artigo, a responsabilidade social empresarial será considerada como uma forma de 
gestão empresarial pautada na ética, transparência, legalidade e preocupação com os impactos 
econômicos e socioambientais que atividade empresarial gera para os seus diferentes grupos 
de interesse. 

  

  

1.2. DISTINÇÃO ENTRE RSE E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

  

  

Uma maneira simples e direta de se distinguir os dois institutos pode ser feita com a indicação 
dos ramos científicos em que seus estudos são predominantes. Conforme anteriormente 
descrito, a Responsabilidade Social da Empresa é um movimento empresarial, que se 
caracteriza na gestão norteada por valores éticos e comprometidos com a redução de 
externalidades negativas sociais e ambientais decorrentes das relações produtivas. Por se 
tratar de assunto relacionado à organização e dinâmica corporativas, é natural que a maioria 
dos acadêmicos que se debruçam sobre esse tema sejam da Administração de Empresas e do 
Marketing. 

  

Já a função social da empresa é bastante estudada no Direito, pois se refere ao princípio 
existente no ordenamento jurídico brasileiro denominado função social da propriedade e do 
contrato.  Esse princípio transmite o ideal de que o exercício do direito de propriedade e a 
liberdade de contratar necessitam estar em harmonia com o bem-estar da nação (Artigos  5º, 
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XXIII, 170, III, 182, § 2º, 183, 184, 185, parágrafo único, 186, 191, 193, da CR/88 e artigos 
421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil[37]); 

  

O direito à propriedade privada é relativizado por fatores políticos vinculados à justiça social. 
No particular, José Diniz de Moraes afirma que: 

  

a partir do momento em que a atividade do particular não esteja correspondendo à satisfação 
do interesse social, ainda sendo propriedade privada e garantida constitucionalmente, expõe-
se à exprobração pelo sistema jurídico, o que decorre da atuação do legislador, do 
administrador ou do juiz, dependendo do tipo de ofensa e da necessidade da coletividade[38]. 

  

Percebe-se que o arcabouço jurídico vigente no país possui ampla sintonia com o movimento 
empresarial da responsabilidade social. Isso afasta alegações de que interesses individuais de 
proprietários e acionistas não podem ser prejudicados por ações promotoras de maior 
integração com grupos sociais e que tenham como móvel a melhoria das relações humanas em 
suas dimensões econômica, social e ambiental.  

  

A concepção de empresa está condicionada às noções de responsabilidade e de bem-estar 
social. O individualismo, a propriedade e a livre-iniciativa que, de início, foram os valores 
que legitimaram a criação da empresa, são reformulados pela Constituição de 1988, que os 
põe em equilíbrio com os valores da justiça social e com o ideal de desenvolvimento 
socioeconômico nacional.   Nessa atmosfera constitucional, a empresa e o mercado são meios 
de se alcançar a plenitude dos bens sociais e a valorização da pessoa humana. [39] 

  

A propósito, Fabiane Bessa afirma que o Direito brasileiro não faculta ao meio empresarial 
agir com responsabilidade social,  mas sim determina que essa seja a postura corporativa. [40] 
Entretanto, a autora pondera que a legislação não especifica como deve ser uma gestão 
empresarial responsável. Tal "prolixidade jurídica" poderia  "ensejar o empobrecimento da 
concepção jurídica, ao reduzi-la a algumas práticas e certos princípios em detrimento de todo 
o arcabouço normativo e principiológico que necessariamente devem ser levados em conta". 

  

Por todo o exposto, pode-se afirmar que a ordem jurídica pátria não apenas incentiva como 
recomenda a gestão empresarial com responsabilidade social. A par do cumprimento fiel dos 
direitos sociais, não são especificamente previstas na legislação as demais formas de 
exteriorização da responsabilidade social, sobretudo os atos de voluntariado. Porém, a atuação 
social com ética e transparência são exigências legais, sem as quais é inconsistente e 
incoerente qualquer tentativa da empresa em se nomear socialmente responsável. 
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2. SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

  

  

Um marco nas discussões sobre sustentabilidade, foi a "Rio 92" ou Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que bateu recorde quanto ao número de 
líderes mundiais presentes. Nesse encontro, foi publicada a Agenda 21, documento que lançou 
um plano de ações para se atingir o desenvolvimento sustentável. Dela decorreram a 
celebração posterior do Protocolo de Quioto (mecanismos para tentar conter o efeito estufa) e 
o Protocolo de Cartagena (pela preservação da biodiversidade).  [41] 

  

É comum se associar sustentabilidade exclusivamente à problemática ambiental. Mas a 
expressão também tem sido empregada com um significado mais abrangente. Em 1994, John 
Elkington utiliza a frase Triple Bottom Line para simbolizar as três esferas da 
sustentabilidade: a econômica, a social e a ambiental.  [42] 

  

Referindo-se ao termo desenvolvimento sustentável, Solange Teles da Silva expõe que se trata 
de assegurar que a capacidade produtiva seja transmitida de uma geração a outra, viabilizando 
"a satisfação das necessidades essenciais e a preservação dos recursos naturais", de forma que 
o desenvolvimento pressuponha "a dimensão econômica, a coesão social e a capacidade de 
reprodução do meio ambiente".[43] 

  

SACHS defende a existência de cinco pilares do desenvolvimento sustentável: 

  

a-  Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por causa da 
perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora sobre muitos lugares 
problemáticos do nosso planeta; 

b- Ambiental, com as suas dimensões (os sistemas de sustentação da vida como provedores de 
recursos e como "recipientes" para a disposição de resíduos); 

c-Territorial, relacionado à distribuição espacial dos recursos, das populações e das 
atividades; 

d- Econômico, sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua non para que as coisas 
aconteçam; 

e- Político, a governança democrática é um valor fundador e um instrumento necessário para 
fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença. [44] 
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Assim, neste artigo, ao se falar em sustentabilidade social, efatiza-se a abordagem quanto às 
consequências das relações sociais desenvolvidas pelas empresas, com enfoque às prátcas 
laborais. 

  

Com o escopo de exigir sustentabilidade das atividades das empresas, a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da qual são membros quase a totalidade 
dos países ricos, publicou em 1976[45], a primeira versão do documento "Diretrizes para 
empresas multinacionais". Trata-se de tentativa de estabelecer um código de conduta para o 
mundo empresarial.[46] 

  

Em 1999[47],  foi criado o fundo social Índice Dow Jones de Sustentabilidade, formado por 
312 empresas distribuídas em 26 países.[48] Nesse ano, também foi lançado o Guia de 
Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade da Global Report Initiative (GRI),  organização 
sediada em Amsterdã cuja finalidade é "estabelecer metas globais de mensuração de ações 
sociais". [49] 

  

Em julho de 2000, ganha destaque o Pacto Global (Global Compact), promovido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), com a adesão voluntária de milhares de empresas 
situadas em mais de 130 países, que tem por fim salientar o papel do meio empresarial na 
governança global. Os dez princípios do Pacto Global são os seguintes: 1 - respeito e 
promoção de direitos humanos; 2 - intolerância com a prática de afronta a direitos humanos; 3 
- apoio à  liberdade de associação e o direto à negociação coletiva no trabalho; 4 - eliminação 
do trabalho forçado ou compulsório; 5 - erradicação do trabalho infantil; 6 - não- 
discriminação no ambiente de trabalho; 7 - adoção de políticas preventivas no que tange aos 
desafios ambientais; 8 - promoção da responsabilidade ambiental; 9 - incentivo ao 
desenvolvimento e difusão de tecnologias não ofensivas ao meio ambiente; 10 - combate à 
corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno. [50] 

  

No Brasil, merece realce o lançamento, em 2005, do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial  da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo.  Para as empresas serem 
incluídas no rol de sustentáveis, são analisados seus desempenhos em termos sociais, 
econômicos, ambientais e de governança.[51] 

  

Em novembro de 2010, a Instituição International Organization for Standardization, que 
congrega entidades governamentais e não-governamentais de 160 países[52], publicou o guia 
ISO 26000, que traz conceitos e diretrizes sobre responsabilidade social, a fim de auxiliar as 
empresas nessa área e contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
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Constata-se que a sustentabilidade está na agenda do mundo dos negócios. Mas, para que 
esteja efetivamente na prática corporativa, é necessário que os atores sociais conscientizem-se 
da essencialidade das ações sustentáveis e monitorem os processos produtivos empresariais. 

  

  

3. GESTÃO SOCIALMENTE SUSTENTÁVEL DA CADEIA DE FORNECIMENTO  

  

  

Se por um lado a globalização da produção pode ser fator de redução de custos, por outro, traz 
maior visibilidade quanto aos processos produtivos. Assim, as grandes marcas têm sua 
imagem afetada por eventuais práticas negativas decorrentes da fabricação de suas 
mercadorias, pois, ainda que as principais multinacionais não sejam diretamente responsáveis, 
a opinião pública as vê como beneficiárias dessas práticas .[53] 

  

Nesse contexto, a vigilância das práticas laborais concernentes à cadeia de fornecimento tem 
sido a resposta das grandes empresas à sociedade. 

  

  

3.1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

  

  

A cadeia de fornecimento (ou cadeia de suprimentos) pode ser definida pelo conjunto de 
empresas, incluindo fornecedoras, empresas-clientes e provedoras de logística, as quais 
funcionam em rede para a fabricação e distribuição de um determinado produto ou serviço. 

  

A gestão sustentável da cadeia de fornecimento - green/sustainable supply chain management 
- configura-se na exigência, por parte de empresas-sede, clientes ou tomadoras de serviços, de 
que as empresas "filiais", subsidiárias, fornecedoras, terceirizadas, contratadas ou 
subcontratadas desempenhem boas práticas socioambientais. No Brasil, o tema ainda não é 
tão explorado quanto no exterior, em que o conceito está mais desenvolvido. [54] 

  

Carolina Glan Durán usa a expressão "subcontratação socialmente responsável de atividades e 
serviços", classificando-a como um dos conteúdos essenciais da RSE, pela qual uma empresa 
privada ou pública gere, de forma socialmente responsável, sua cadeia de empresas 
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contratadas e subcontratadas (mais ou menos ampla, segundo as circunstâncias ou as 
condicionantes legais aplicáveis), independentemente de essas empresas estarem localizadas 
no mesmo país (subcontratação interna) ou em outros países (subcontratação 
internacional).[55] 

  

A respeito da natureza jurídica (se ato voluntário ou dever legal), o ordenamento brasileiro 
não é explícito quanto à obrigatoriedade ou não da vigilância da cadeia de fornecimento. Para 
Fabiane Bessa "a lei brasileira não obriga a que a empresa se responsabilize por todo o ciclo 
de vida de seu produto." A autora assevera que, se a própria empresa assume o compromisso 
de desempenhar esse monitoramento, assim o faz de forma voluntária como um típica 
expressão de responsabilidade social.[56] Porém, já existem decisões judiciais em sentido 
contrário, conforme notícia que se transcreve: 

  

PROCESSADORA DE SUCO É RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DE 
COLHEDORES DE LARANJA. Por José Francisco Turco  

A responsabilidade pelo cumprimento das normas trabalhistas de saúde e segurança também 
se estendem ao beneficiário final da força de trabalho que se apropria da energia produtiva do 
trabalhador. Esse foi o entendimento unânime da 2ª Câmara do TRT da 15ª Região, sediado 
em Campinas, ao julgar recurso interposto por uma empresa produtora de sucos que tentava 
anular multa a ela imposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A autuação se deu 
pelo não fornecimento de botinas e luvas para colheita a trabalhadores de uma fazenda 
produtora da laranjas processadas pela recorrente. Tentando afastar a punição, a agroindústria 
ajuizou uma ação anulatória de débito fiscal, que acabou sendo julgada improcedente pela 1ª 
Vara do Trabalho de Catanduva, município a 300 quilômetros de Campinas. Segundo a 
relatora do processo no TRT, desembargadora Mariane Khayat, existe clara evidência de que 
a indústria não é mera compradora das frutas. A magistrada reforça que as grandes empresas 
de suco como a requerente são as que diretamente se beneficiam da mão de obra dos 
empregados rurais, em especial dos colhedores de laranja, "o que torna sua responsabilidade 
pela saúde do trabalhador moralmente incontestável e juridicamente inafastável, de acordo 
com o princípio da boa-fé objetiva". Para a desembargadora, é "fato notório, de repercussão 
nacional, que as empresas de suco na região do cultivo da laranja, historicamente, não 
pouparam esforços em tentar eximir-se das responsabilidades trabalhistas decorrentes da sua 
atividade econômica". (...). [57] 

  

  

Convém citar o Projeto de Lei (PL) n. 603/2011, que objetiva alterar a CLT (Consolidações 
das Leis do Trabalho) para responsabilizar, de forma solidária, indústrias que compram 
carvão vegetal de empregadores que praticam abusos contra os trabalhadores que garantem o 
abastecimento de matéria-prima para o setor.[58] 

  

Não obstante ser um tema jurídico de extrema relevância na atualidade, este estudo não 
analisará a questão da compulsoriedade ou não do controle da cadeia de fornecimento, pois tal 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3151



reflexão demandaria uma extensão maior diante da complexidade da matéria. Portanto, o foco 
será o viés voluntário da gestão social da cadeia produtiva e seus mecanismos de estímulo e 
controle. 

  

  

3.2. MECANISMOS DE VIABILIZAÇÃO  

  

  

A gestão socialmente responsável da cadeia produtiva pode ser implantada, dentre outras 
maneiras, pela inclusão de clásulas sociais nos respectivos contratos comerciais; mediante a 
previsão, em negociação coletiva, da obrigação de que as multinacionais exijam a observância 
de padrões sociais mínimos por parte de suas contratadas; ou pela aplicação de códigos de 
conduta empresariais a toda a cadeia de suprimentos. 

  

Wilfredo Sanguineti Raymond destaca que a sucessão de contratos entre as multinacionais e 
as empresas colaboradoras gera um controle mais econômico do que jurídico das primeiras 
em relação às últimas. A líder da rede é capaz de influenciar a atuação das demais 
integrantes[59]. Essa influência adquire caráter coercitivo quando inserida explicitamente 
como condicionante contratual. Dessa forma, o cumprimento de padrões sociais pela 
contratada torna-se dever jurídico e não mera liberalidade.[60]  

  

Essa exigência contratual de boas práticas sociais pode ocorrer em cascata, isto é, nos demais 
níveis da cadeia produtiva, o que se dá quando contratadas também exigem boas condutas das 
subcontratadas. [61] 

  

Há muitos setores em que a maior parte do processo produtivo é realizada por empresas 
subcontratadas. As empresas líderes são responsáveis apenas pelo desenho, planejamento, 
marketing e comercialização do produto, a exemplo dos setores têxteis e de confecção.[62] 

  

Diante dessa realidade, entidades sindicais de diferentes países associam-se e formam 
sindicatos internacionais que celebram acordos com representantes das empresas 
multinacionais[63] com o fito de assegurar condições de trabalho dignas em todo o ciclo 
produtivo. Wilfredo Sanguineti Raymond adverte que esses acordos são, geralmente, firmados 
apenas com as empresas-matriz, não gerando obrigações jurídicas para as filiais, já que, entre 
as empresas de grupos de dimensão transnacional, há unidade econômica, mas não unidade 
jurídica. Ademais, salienta o autor que esses sindicatos internacionais não são oficiais e, 
portanto, não são legítimos representantes dos diferentes grupos de trabalhadores. [64] 
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Todavia, relata Raymond haver empresas multinacionais que impõem a colaboradores, 
contratados e sócios comerciais a adesão aos referenciados acordos internacionais como 
requisito para a contratação. Dessarte, esses acordos deixam de ser protocolos de intenções e 
ganham força vinculante. Nas palavras do autor: 

  

Los acuerdos marco internacionales representan en la actualidad bastante más que meras 
declaraciones de intención favorables al respeto un núcleo básico de derechos laborales por 
parte de las empresas multinacionales. En realidad, como se ha puesto de manifiesto, estos 
pactos constituyen ahora mismo el único instrumento capaz de superar la barrera representada 
por la soberanía de los Estados, garantizando la aplicación de las normas internacionales del 
trabajo en las que suelen estar basados, si no a todos los trabajadores el mundo, al menos al 
conjunto de los que participan en los mismos procesos productivos globales, sin importar su 
ubicación geográfica o la personificación del sujeto para el que desarrollan su labor. [65] 

  

Outro instrumento de aprimoramento da gestão social da cadeia de fornecimento são os 
códigos de conduta. Também chamados códigos de ética, servem para explicitar as normas 
morais vigentes na empresa, indicar modos de solucionar conflitos, atribuir 
responsabilidades  e orientar as decisões e a conduta dos que trabalham para a 
empresa.  Existem multinacionais que exigem de suas colaboradoras o respeito às normas 
previstas em seus códigos de conduta. 

  

A verificação da obediência aos códigos de conduta corporativos pode ser alcançada pela 
exigência de certificações. 

  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define a certificação como: 

  

uma modalidade de avaliação da conformidade realizada por uma organização independente 
das partes diretamente envolvidas na relação comercial. Certificar um produto, serviço ou 
sistema significa comprovar junto ao mercado e aos clientes que a organização possui um 
sistema de fabricação controlado, investe em treinamento de pessoal ou possui sistema de 
gestão ativo, garantindo que as atividades especificadas estão de acordo com as normas. [66] 

  

As certificações resultam de auditorias externas, ou seja, realizadas por instituições não 
vinculadas à empresa monitorada. As auditorias são feitas em conformidade com padrões 
previamente estabelecidos por organizações com expertise em normalização como a ABNT, a 
Social Accountability International (SAI) e a International Organization for Standardization 
(ISO). As instituições certificadoras são "acreditadas" pelas organizações que editam as 
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normas. Ou seja, essas últimas autorizam que determinadas instituições verifiquem o 
cumprimento de requisitos socioambientais pelas empresas. 

  

José Antônio Puppim de Oliveira enumera as seguintes razões que despertam o interesse 
empresarial na obtenção desses certificados: a) exigência da empresa compradora de produtos 
ou tomadora de serviços; b) exigência da matriz em relação às filiais; c) concorrência; d) 
marketing "verde-social"; e) resgate da imagem institucional após crises (acidentes 
ambientais, por exemplo); f) melhor utilização de recursos (menos desperdício e mais 
eficiência); g) pressão da sociedade civil e de entidades governamentais. [67] 

  

Carolina Gala Durán menciona o exemplo de empresa multinacional do ramo de vendas de 
confecções (vestuário) que conta com auditores que realizam controles regulares quanto à 
qualidade das condições laborais nas fábricas dos fornecedores e subcontratadas. A autora 
descreve que: 

  

Durante esas auditorías, el auditor revisa los contratos de trabajo, los horarios, las listas de 
salarios y otra documentación; prestándose especial atención a las condiciones de rabajo y a 
los derechos de los trabajadores (por ejemplo, el auditor revisa el horario laboral y comprueba 
que los trabajadores reciben el salario que les corresponde; valora las condiciones de la 
fábrica realizando entrevistas a los empleados; la dirección es entrevistada para conocer el 
sistema directivo y las rutinas de la fábrica; se inspeccionan las instalacionespara evaluar la 
seguridad contra incendios y el entorno laboral físico...). Tras cada auditoría se concede a la 
fábrica un tiempo determinado para presentar un plan de acción con medidas para paliar las 
eventuales deficiencias. [68] 

  

No campo das relações laborais, destaca-se a normalização SA8000, elaborada pela Social 
Accountability International. Trata-se de padrão auditável por um sistema de verificação de 
terceira parte que estabelece requisitos voluntários a serem atendidos por empregadores no 
ambiente de trabalho. Pode ser aplicada independentemente do tamanho da empresa, de sua 
localização geográfica ou do setor econômico a que pertença. 

  

A SA8000 é fruto da combinação de normas internacionais de direitos humanos e leis 
trabalhistas de diversos países, que visa à proteção de todo o pessoal dentro do espaço de 
controle e influência de uma empresa, isto é, tanto os seus empregados como os empregados 
de fornecedores, subfornecedores, subcontratados (terceirizados) e trabalhadores em 
domicílio. 

  

São nove os aspectos principais quanto às exigências da SA8000. Abaixo, segue um breve 
resumo de cada aspecto: 
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• trabalho infantil - a empresa não deve se envolver com ou apoiar a utilização de 
trabalho infantil; 

• trabalho forçado e compulsório - a empresa não deve se envolver com ou apoiar a 
utilização de trabalho forçado ou compulsório, conforme definido na Convenção 29 da 
OIT; 

• saúde e segurança - a empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e 
saudável e deve tomar medidas eficazes para prevenir acidentes e danos potenciais à 
saúde dos trabalhadores;  

• liberdade de associação e direito à negociação coletiva - a empresa não deve inibir 
o direito de associação dos trabalhadores; 

• discriminação - a empresa não deve se envolver ou apoiar a discriminação na 
contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de contrato 
ou aposentadoria, com base em raça, origem nacional ou social, classe social, 
nascimento, religião, deficiência, gênero, orientação sexual, responsabilidades 
familiares, estado civil, associação a sindicato, opinião política idade ou qualquer 
outra condição que poderia dar ensejo à discriminação; não deve permitir qualquer 
comportamento que seja ameaçador, abusivo, explorador ou sexualmente coercitivo, 
incluindo gestos, linguagem e, quando aplicável, nas residências e outras instalações 
fornecidas pela empresa para uso pelo pessoal; não deve submeter trabalhadoras a 
testes de gravidez ou virgindade, sob nenhuma circunstância;  

• práticas disciplinares - não se envolver ou tolerar a utilização de punição corporal, 
mental ou coerção física e abuso verbal das pessoas; não permitir tratamento rude ou 
desumano;  

• horário de trabalho - estar em conformidade com as leis  aplicáveis; 
• remuneração - salário suficiente para atender às necessidades básicas do pessoal e 

proporcionar alguma renda extra; 
• sistemas de gestão - a empresa deverá definir por escrito a sua política de 

responsabilidade social no âmbito das relações de trabalho e exibir esta política e a 
SA8000 em seu estabelecimento em local de destaque. 

  

Fabiane Bessa nota a similitude entre a concepção da certificação SA8000, no sentido de que 
toda a cadeia de fornecedores e não somente a empresa a ser certificada deve observar os 
padrões trabalhistas propostos e a norma de responsabilidade solidária contida no art. 18, do 
Código de Defesa do Consumidor[69], em que de todos os fornecedores que integram a 
cadeia econômica  respondem pelo vício do produto. [70] 

  

Porém, admite-se que os procedimentos de auditoria da responsabilidade social representam 
despesas consideráveis, especialmente para fornecedores de pequeno e médio porte. Uma 
solução para se possibilitar financeiramente essas auditorias é a associação de grandes 
empresas a fim de assumir parte desses custos, já que possuem interesse direto em evitar 
riscos de publicidades negativas e, dessa forma, preservar a imagem de suas marcas. Além 
disso, diante das pressões públicas e para garantir a lisura da cadeia produtiva, empresas 
tendem a estabelecer relações mais longas com uma quantidade menor de fornecedores. [71] 

  

Na publicação Governance, International Law & Corporate Social Responsibility, a 
Organização Internacional do Trabalho critica a indiferença das multinacionais que, em regra, 
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não se preocupam com as questões laborais em seus contratos comerciais. Por vezes, esses 
contratos são incompatíveis com quaisquer esforços de fornecedores em submeter seus 
empregados à padrões trabalhistas dignos. Prazos curtos, redução de custos e alta 
produtividade são cobrados dos fornecedores. Essas exigências, de acordo com a OIT, são 
obstáculos para se alcançar melhores condições de trabalho. Dá-se atenção insuficiente à 
necessidade de divisão de responsabilidades. [72] 

  

  

Contudo, ainda que o monitoramento da responsabilidade social no que tange ao integral ciclo 
de vida do produto não seja o retrato da maioria das empresas, o movimento da RSE está se 
aperfeiçoando e se expandindo, com exigência de maior transparência e probidade, o que faz 
crescer a expectativa de que um dia torne-se regra para o mercado. A pró-atividade social de 
certas empresas, quando procedida com objetividade e retidão, mostra-se hábil a permitir que 
o consumidor eleja bens e serviços, seguindo parâmetros que considerem a sustentabilidade 
social. 

  

  

3.3. MEIO PROPULSOR DA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS 

  

  

Em que pese a maior parte dos direitos trabalhistas terem status constitucional e embora 
o  Brasil tenha ratificado as principais convenções da OIT, a eficácia jurídica desses direitos 
não corresponde a sua eficácia social.  Ainda é árdua a batalha de sindicatos e órgãos oficiais 
pela concretização do trabalho decente.  

  

A responsabilidade social vista de um modo mais amplo, ou seja, abrangendo toda a cadeia de 
fornecimento pode ser um elemento capaz de reverter esse quadro. Contudo, esse modelo de 
gestão empresarial não advém da vontade unilateral das empresas, as quais ainda vislumbram 
o lucro como finalidade precípua. 

  

Os consumidores, associações, sindicatos e entes públicos são fundamentais para que o 
movimento ético-empresarial funcione efetivamente. Malika Bhandarkar e Tarcisio Alvarez-
rivero versam sobre essa necessidade de cobrança social: 

  

An enabling environment for CSR is created if business is pushed to act by the presence of 
pressure actors like the government, institutional investors, NGOs and consumers. Depending 
on the nature and extent of those stringent CSR codes on the part of their suppliers, whether in 
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developed or developing countries" (...) "Governments have a significant role to play in 
shaping the public policy environment in which business operate. Apart form playing the role 
of regulator, governments can actvely engage in promoting CSR as consumers"[73] (...). A 
number of governments, including Canada, Switzerland, USA and the United Kingdom, have 
initiated "green" procurement programs, focusing on a variety of goods and services. Also, a 
number of government have used public procurement to advance targeted social goals, such 
as decent employment, anti-discrimination and human rights.[74]  

  

  

O Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, lançado em 2005, é um exemplo 
da  atuação da sociedade civil em sinergia com o Poder Público. As empresas que aderem ao 
Pacto comprometem-se a restringir vínculos comerciais com pessoas jurídicas e físicas de 
suas respectivas cadeias produtivas que possam estar envolvidas na exploração de trabalho 
degradante ou mão-de-obra escrava. O Comitê de Coordenação e Monitoramento do aludido 
pacto é constituído pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, pelo Instituto 
Observatório Social, pela Organização não-governamental Repórter Brasil e pela Organização 
Internacional do Trabalho.[75] 

  

Em 2008, dezenove frigoríficos filiados ao Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato 
Grosso (Sindifrigo) assinaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) perante o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, pelo qual 
assumiram oficialmente compromisso escrito de aderir ao Pacto Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo.[76] 

  

Tem sido articulada "com entidades da sociedade civil, empresários e organismos 
internacionais, a extensão do Pacto para outros países, como Bolívia, Paraguai, Peru." 
Objetiva-se a criação de um "Pacto Sul Americano pela Erradicação do Trabalho Escravo. Se 
a exploração do trabalho é transnacional, as ações pelos direitos dos trabalhadores também 
devem ser."[77] 

  

Outro projeto relativo à gestão sustentável da cadeia produtiva, idealizado pela Rede Nossa 
São Paulo e pelo Fórum Amazônia Sustentável, é o Conexões Sustentáveis: São Paulo - 
Amazônia, o qual... 

  

busca mobilizar as cadeias de valor dos setores da pecuária, da madeira e da soja através de 
pactos setoriais para a preservação da floresta amazônica e seus povos. Os documentos põem 
como obrigação dos signatários o financiamento, a distribuição e a comercialização de 
produtos com certificação (ou que estejam em processo de regularização) e provenientes de 
fornecedores que não façam parte da Lista Suja do Trabalho Escravo ou de áreas embargadas 
pelo Ibama. E, no caso do Pacto da Soja, que estejam localizados nas áreas liberadas pela 
"Moratória da Soja". 
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O texto dos pactos também prevê a mobilização, por parte dos signatários, para ampliar o 
número de adesões e a realização de campanhas de esclarecimento com seus consumidores e 
fornecedores. O cumprimento dos termos de compromisso em cada setor será monitorado 
pelo comitê de acompanhamento dos Pactos. 

  

Além dos pactos empresariais, a prefeitura de São Paulo também se comprometeu com a 
iniciativa, assinando um termo de compromisso para desenvolver políticas públicas que 
ajudem a construir uma Amazônia sustentável. [78] 

  

  

Por todo o exposto,  conclui-se que a responsabilidade social da empresa pode ser conduzida 
não como elemento que exclui a regulação do Estado, mas como um reforço para o 
cumprimento da legislação ou até mesmo como fonte para futuras normas estatais ou 
convenções coletivas que favoreçam a classe trabalhadora. 

  

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

  

A ética, aqui entendida como um padrão de condutas morais vistas positivamente pela 
sociedade, é um forte ponto de interseção entre a responsabilidade social e o Direto. Ambos 
estão pautados na necessidade de se agir com lisura e transparência. Ambos pregam o "bem 
proceder" nos negócios. 

  

Quando a empresa age com ética e motivada pela bandeira da responsabilidade social, sujeita-
se mais facilmente aos comandos da lei. O cumprimento de suas obrigações legais, 
mormente  as que se referem a direitos sociais, passa a ser um ato desejável pelo próprio 
empresariado, eis que a conduta ilibada traz-lhe boa reputação junto aos seus grupos de 
interesse e provê, inclusive, sustentabilidade econômica.  Nesse caminho, a responsabilidade 
social empresarial pode tornar-se um instrumento de potencialização da eficácia dos direitos 
sociais.   

  

Vale ressaltar que, em ambientes fabris horizontais e globalizados, a responsabilidade social 
da empresa não é medida de forma individual e isolada. Faz-se necessária a rastreabilidade do 
produto para torná-lo sustentável. As empresas-matriz devem monitorar as fases de 
planejamento, plantação, extração, beneficiamento, transporte, venda e descarte pós-consumo 
dos bens que carregam a sua marca. O produto ou serviço precisa, além de ser 
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economicamente viável, seguir procedimentos ambientalmente corretos e socialmente justos 
em seu integral ciclo de vida. 

  

Para robustecer o controle das práticas sociais nas cadeias de fornecimento, é crucial que 
consumidores, entes públicos e terceiro setor pressionem e estimulem as empresas em suas 
respectivas esferas de atuação. Em suma, é vital que haja sintonia entre os atores sociais 
públicos e privados, de modo que desempenhem seus papeis, conscientes da importância do 
desenvolvimento socioeconômico com práticas que respeitem o valor social do trabalho e a 
dignidade humana. 
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RESUMO 
O presente ensaio tem por objetivo analisar o cabimento da arbitragem nas relações 
trabalhistas. Tema este suscetível de controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais. Verifica-se 
atualmente que o Estado se mostra incapaz de solucionar todos os conflitos que surgem no 
seio da sociedade de forma adequada, plena e efetiva. Nota-se a importância da aplicação da 
arbitragem na sociedade contemporânea, em razão da notória insatisfação dos jurisdicionados 
em face da lentidão, imprevisibilidade, onerosidade, baixa eficiência do judiciário. A 
arbitragem, como forma alternativa de solução dos conflitos de interesses, busca a solução 
célere, justa e eficaz das discussões, no sentido de auxiliar o Poder Judiciário na prestação da 
tutela jurisdicional, garantindo os direitos fundamentais dos cidadãos. Dentre os direitos 
fundamentais destacam-se os direitos e garantias dos empregados. No que diz respeito aos 
direitos coletivos dos trabalhadores, há disposição expressa no texto constitucional, quanto a 
sua concessão através da arbitragem. Com relação aos direitos individuais há 
questionamentos, visto que a relação de emprego é marcada pela continuidade, pela 
subordinação, pela pessoalidade e por sua onerosidade. Assim, o que a caracteriza, em linhas 
gerais, é a hipossuficiência do trabalhador em relação ao empregado. Diante disto, verifica-se 
a indisponibilidade dos direitos trabalhistas, insuscetíveis de serem discutidos em sede de 
arbitragem. Entretanto, esta forma privada de solução de conflitos trata-se de mecanismo 
hábil a ampliação ao acesso à ordem jurídica, bem como a efetivação dos direitos 
fundamentais, como instrumento de democratização da justiça, colocados à disposição dos 
jurisdicionados. 
PALAVRAS-CHAVE: ARBITRAGEM ?? JUSTIÇA DO TRABALHO ?? DISSÍDIOS 
INDIVIDUAIS ?? DISSÍDIOS COLETIVOS. 
 
ABSTRACT 
This essay aims to examine the appropriateness of arbitration in labor relations. Susceptible to 
this theme and doctrinal controversies in jurisprudence. There is currently the State is 
incapable of resolving all the conflicts that arise within society properly, fully and effectively. 
Note the importance of the implementation of arbitration in contemporary society, given the 
widespread dissatisfaction in the face under jurisdiction of the slowness, unpredictability, 
burdens, binefficient practice of sentencing decisions, which depend on any plays. Arbitration 
as an alternative means of resolving conflict of interests, seeking a solution quickly, fairly and 
effectively in discussions in order to assist the Judiciary in the delivery of judicial protection, 
guaranteeing fundamental law to citizens. Among the fundamental law tand out and 
guarantees the rights of employees. With regard to the collective law of workers, there is 
express provision in the Constitution, as his award by arbitration. With respect to individual 
rights questions is no, since the employment relationship is marked by continuity, by 
subordination, by personality and by his burden. Thus, what characterizes it, in general, is the 
weaker of the worker in relation to the employee. Given this, there is the unavailability of 
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labor law, not susceptible of being discussed in the seat of arbitration. However, this form of 
private dispute resolution mechanism it is able to expand access to legal order and the 
enforcement of fundamental rights as an instrument of democratization of justice available to 
the courts. 
KEYWORDS: ARBITRATION - JUSTICE OF LABOUR ?? BARGAINING 
INDIVIDUAL ?? BARGAINING COLLECTIVE. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo visa destacar a importância da arbitragem na Justiça do Trabalho, no que 
diz respeito à efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos, visto que no mundo 
contemporâneo o Estado se mostra incapaz de solucionar todos os conflitos que surgem no 
seio da sociedade de forma adequada, plena e efetiva. 

Assim, em razão da notória insatisfação dos jurisdicionados em face da lentidão, 
imprevisibilidade, onerosidade, baixa eficiência jurisdicional, surge a arbitragem como um 
meio privado e alternativo de solução de conflitos, relativos a direitos patrimoniais, com o 
intuito de composição de litígios e pacificação social, que pudessem atender aos anseios da 
sociedade com uma maior rapidez e eficácia, através do árbitro, normalmente um especialista 
na matéria controvertida, que apresentará uma sentença arbitral, obrigatória para as partes, 
sem a intervenção do Poder Judiciário. 

Os direitos e garantias fundamentais dos empregados estão dispostos na Constituição Federal, 
entretanto, para que tais promessas sejam efetivadas torna-se imprescindível a prática da 
justiça privada, em especial, a arbitragem, como ferramenta de instrumentalização do direito 
material, contemplando a prevenção de conflitos e a paz social, deixando a jurisdição como 
via posterior e reservada a conflitos de maior complexidade, a fim de atingir a adequada 
solução da controvérsia. 

Com relação à arbitragem nos dissídios coletivos, há disposição expressa no texto 
constitucional no sentido de que as partes poderão utilizar-se da arbitragem para solucionar 
seus litígios. 

No que concerne aos dissídios individuais há controvérsias quanto ao cabimento da 
arbitragem. Isto porque a relação de emprego é marcada pela continuidade, subordinação, 
pessoalidade e por sua onerosidade. Tendo como característica, em linhas gerais, a 
hipossuficiência do trabalhador em relação ao empregado. Diante disto, vigora no direito do 
trabalho o princípio da indisponibilidade de direitos, sendo inválido qualquer renúncia ou 
transação operada pelo empregado a seus direitos garantidos pelo texto constitucional.   

O fato dos direitos trabalhistas serem indisponíveis não serve de argumento para proibir a 
prática da arbitragem na Justiça do Trabalho diante dos dissídios individuais. Pois a ideia de 
que os direitos trabalhistas são indisponíveis não é coerente com o que acontece nas 
conciliações homologadas pela própria Justiça do Trabalho que são realizadas diariamente, 
permitindo às partes, assistidas ou não por advogados, ampla liberdade de negociação. O 
problema está muito mais ligado à vulnerabilidade do que à disponibilidade ou não do direito. 
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Em razão disso, analisar-se-á posições do Tribunal Superior do Trabalho, bem como dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, no sentido de admitir a utilização da arbitragem como 
forma alternativa de solução de litígios trabalhistas, seja na defesa de direitos individuais ou 
coletivos do trabalho, permitindo às partes ampla liberdade de negociação, garantindo os 
direitos fundamentais trabalhistas. 

  

•2.      As formas alternativas de solução dos conflitos 

  

Atualmente, o sistema de solução de conflitos é o processual-jurisdicional, que nada mais é do 
que a solução proferida e imposta pelo Estado, através do Poder Judiciário, respeitado o 
devido processo legal. 

Ocorre que, o mundo moderno passa por uma crise do Poder Judiciário e esse fato ocorre, não 
apenas no Brasil, como também em quase todos os países da Europa e nos Estados Unidos da 
América[1], uma vez que o Poder Jurisdicional Estatal não consegue atingir sua principal 
finalidade, qual seja, a pacificação social que só é eficaz se realizada com justiça, uma vez 
que não possui possibilidades físicas para prestar a tutela jurisdicional de forma rápida e 
eficiente. 

Assim, alguns autores defendem que o atual sistema de solução dos conflitos de interesses, no 
âmbito do Direito do Trabalho encontra-se deficiente, tendo em vista que os processos são 
muito lentos, além de demandarem um alto custo para a sociedade, razão pela qual não há 
dúvidas acerca da necessidade da criação e da implementação de mecanismos judiciais e 
extrajudiciais, alternativos, mais eficazes de composição de litígios e pacificação social, que 
pudessem atender aos anseios da sociedade com uma maior rapidez e eficácia. 

E ainda, a própria legislação proporcionou aos cidadãos, respeitados os bons costumes e a 
ordem pública, a plena liberdade de contratar. Essa liberdade não tem razão senão abranger a 
possibilidade das próprias partes buscarem formas alternativas para solucionar os conflitos 
provenientes desse contrato. 

As formas alternativas de solução dos conflitos referem-se à composição e solução dos 
conflitos. No senso jurídico, a palavra composição está sempre relacionada ao litígio. Afirma 
Moacyr Amaral dos Santos[2] que "compor a lide é resolver o conflito segundo a ordem 
jurídica, restabelecendo-a. Assim, o conflito de interesses em lide compor-se-á pela atuação 
do direito objetivo que o regula, isto é, pela atuação da lei ao caso concreto". 

A doutrina clássica utiliza o termo "composição" para abordar as possíveis formas de 
encaminhamento e tratamento de controvérsias, mencionando os termos "autocomposição" e 
"heterocomposição". 

A resolução do conflito de interesses pode se verificar por atitude dos próprios conflitantes ou 
mediante a decisão imperativa de um terceiro. Destaca-se a heterocomposição (ou 
heterotutela), em que o resultado é definido por um terceiro (árbitro ou magistrado), que não 
os próprios conflitantes. É o caso da arbitragem e da solução jurisdicional. Já a autotutela (ou 
autodefesa) e a autocomposição são meios de solução do conflito de interesses que se verifica 
por atitude das próprias partes envolvidas na controvérsia. Destaca-se como autocomposição a 
negociação, a mediação e a conciliação. 
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Pela autotutela (ou autodefesa) as partes envolvidas no conflito o resolvem por sua própria 
força, agindo de per si, para obter uma posição de vantagem em relação à situação desejada. 

Porém, a autotutela (ou autodefesa) é atualmente considerada um instrumento precário, pois 
não garante propriamente justiça, mas, sim, a vitória do mais forte, esperto ou ousado sobre o 
mais fraco ou tímido[3]. 

Entretanto, existem situações excepcionais em que a autotutela (ou autodefesa) é admitida, em 
razão da impossibilidade de amparo imediato e eficaz do Poder Estatal. Pois, o Estado não 
pode estar presente em toda e qualquer ocasião para zelar pela observância da norma, ou 
melhor, não possui condições de solucionar todos os conflitos. 

Assim, como regra, atuando o interessado fora das hipóteses legais, a autotutela (ou 
autodefesa) configurará exercício arbitrário das próprias razões, crime previsto no artigo 
345[4], do Código Penal. Verifica-se, portanto, que a própria lei penal permite a atuação em 
autodefesa nos casos expressos na lei. 

A autocomposição configura-se como a possibilidade de que as partes resolvam, isoladamente 
ou em conjunto, o conflito de interesses, inexistindo a participação de um terceiro para definir 
o impasse. 

Como premissa para a possibilidade da autocomposição, deve-se considerar a disponibilidade 
do direito em questão, tanto em sua vertente substancial quanto em sua índole processual.  

A autocomposição pode ser unilateral ou bilateral. A autocomposição será unilateral quando 
depender de ato a ser praticado exclusivamente por uma das partes em sua seara de 
disponibilidade. Ela pode ser através da renúncia, desistência e reconhecimento jurídico do 
pedido. 

Por outro lado, a autocomposição será bilateral quando contar com a participação de todos os 
envolvidos na situação controvertida. Ela pode ser através da negociação; mediação; 
conciliação. 

Entende-se por negociação a composição do litígio pelas próprias partes, sem a intermediação 
de um terceiro. Já na mediação, o mediador, neutro e imparcial, auxilia as partes a solucionar 
o conflito sem sugerir ou impor a solução ou, mesmo, interferir nos termos do acordo.  O 
mediador é um facilitador neutro que não propõe alternativas. E, na conciliação, o acordo é 
obtido pela intervenção de um agente que interfere mais ativamente junto às partes até 
indicando saídas para a celebração da transação. Entretanto, apesar do conciliador sugerir a 
decisão, não pode impor sua sugestão. Ele, apenas, tenta que as partes aceitem suas 
ponderações e alternativas para a solução, a qual deve ser adotada pelas partes. 

Para Ada Pellegrini; Dinamarco e Antonio Carlos Cintra[5]: 

A mediação assemelha-se à conciliação: os interessados utilizam a intermediação de um 
terceiro, particular, para chegarem à pacificação de seu conflito. Distingue-se dela somente 
porque a conciliação busca sobretudo o acordo entre as partes, enquanto a mediação objetiva 
trabalha o conflito, surgindo o acordo como mera consequência. Trata-se mais de uma 
diferença de método, mas o resultado acaba sendo o mesmo. 
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Já a heterocomposição (ou heterotutela) caracteriza-se com a interferência de um terceiro, 
alheio ao conflito, que define a resposta com caráter impositivo em relação aos conflitantes. 
Tal mecanismo pode se verificar através da atividade jurisdicional e da arbitragem. 

A arbitragem pode ser definida como o meio privado e alternativo de solução de conflitos 
referentes aos direitos patrimoniais e disponíveis através do árbitro, normalmente um 
especialista na matéria controvertida, que apresentará uma sentença arbitral. 

Ensina José Eduardo Carreira Alvim[6]: 

"Zonas de interrferência" são certas regiões do direito, nas quais os interesses em conflito se 
cruzam, no seu trânsito para a vertente imposta pelo Estado (processo judicial) ou eleita pelas 
partes (processo arbitral), em que vão receber o tratamento (legal ou de equidade) adequado à 
sua solução; uma espécie de desaguadouro natural dos litígios, que não é, necessariamente, 
estatal. Quando os direitos disponíveis são levados a processo e julgamento perante os órgãos 
arbitrais, nada mais fazem as partes do que eleger uma jurisdição de consenso, igualmente 
consentida, instituída e disciplinada pelo Estado, fundada no mútuo acordo das partes. A base 
legal de ambas as modalidades de jurisdição está na Constituição; ambas recebem uma 
disciplina legal - a arbitral, na Lei 9.307/96, e a judicial no Código de Processo Civil -; e 
ambas recebem a força impositiva da sua decisão (sentença) do Estado, que nelas apõe o selo 
da sua autoridade, marca da sua soberania. 

E, completa, afirmando que a arbitragem: 

Apesar de assentar-se essa especial modalidade de jurisdição no acordo das partes, o produto 
dela, que é uma sentença, é expressão da vontade de um juiz privado, que o Estado faz sua; é 
uma "justiça privada, de origem convencional. Não se pode negar que a arbitragem tem sua 
base no consenso das partes, porque se estas não consentirem em eleger árbitro, para a 
solução da controvérsia, não pode uma impor a outra o concurso da sua vontade para a 
formação do juízo arbitral; o único recurso será a Justiça estatal. Mas se ambas tiverem 
firmado uma cláusula compromissória, pode qualquer delas ser compelida a honrar o 
compromisso. 

Com relação aos direitos disponíveis, os direitos, sob o aspecto patrimonial, são divididos em 
direitos patrimoniais e não patrimoniais. 

Entre os direitos de cunho patrimonial, encontramos as relações jurídicas de direito 
obrigacional, ou seja, aquelas que encontram sua origem nos contratos, atos ilícitos e nas 
declarações unilaterais de vontade. 

A disponibilidade dos direitos se liga à possibilidade de alienação e, principalmente, aqueles 
que são passíveis de transação. 

Não é possível transacionar acerca do direito ao próprio corpo, à liberdade, à igualdade e ao 
direito à vida. Assim, questões que não envolverem direito que admita transação não são 
passíveis de arbitragem e, entre esses direitos destaca-se questões penais, referentes ao estado 
das pessoas, tributárias e pessoais concernentes ao direito de família, como, por exemplo, 
filiação e poder familiar.   

No entanto, a afronta aos direitos indisponíveis, como os direitos à personalidade, são 
indenizáveis e, quanto a essa indenização, cabe a arbitragem. 
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A sentença arbitral é um título executivo judicial[7] e possui a mesma força de uma sentença 
judicial transitada em julgado. Entretanto, possui a vantagem de não ser tão demorada quanto 
à sentença judicial. 

Nota-se que a instituição da arbitragem deve ser respeitada pela jurisdição estatal como 
qualquer convenção privada. Não se afasta do controle do Poder Judiciário a apreciação da 
regularidade do processo de arbitragem, que como todo ato jurídico está sujeito a ser 
invalidado. 

  

•3.      A arbitragem na Justiça do Trabalho 

  

No que tange às questões de cunho trabalhista, a primeira tentativa de criação de uma Corte 
Especial para a solução de conflitos trabalhistas ocorreu em São Paulo, através da edição da 
Lei Estadual nº 1.869, de 10 de outubro de 1922, que instituiu os Tribunais Rurais compostos 
paritariamente. 

Posteriormente, tivemos o Decreto nº 21.396 de 12 de maio de 1932, que estabeleceu as 
Comissões Mistas de Conciliações, dotadas de competência conciliatória dos dissídios 
coletivos e, no mesmo ano, o Decreto nº 22.132 de 25 de novembro, este de âmbito federal, 
que formou as Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Ocorre que, apesar da Justiça do Trabalho ter sido mencionada na Constituição Federal de 
1934, sua criação ocorreu apenas com a Constituição Federal de 1937. 

O referido dispositivo constitucional foi implementado pelo Decreto-Lei nº 1.237, de 1 de 
maio de 1939, que organizou a Justiça do Trabalho e, conforme seu art. 65, criou sua 
competência normativa. 

Todavia, somente às vésperas da promulgação da Constituição Federal de 1946 é que a Justiça 
do Trabalho deixou de ser Órgão do Poder Executivo, e passou a ser reconhecida como 
integrante do Poder Judiciário. 

Vale dizer, a Justiça do Trabalho surgiu com a finalidade de dirimir os conflitos oriundos das 
relações laborais, na qual teve como principal objetivo uma tutela jurisdicional mais célere, 
justa e menos onerosa do que poderia proporcionar o Poder Judiciário Estatal já existente. 

Assim, a Justiça do Trabalho foi criada em virtude da posição desvantajosa do trabalhador 
diante do empregador, ante a superioridade econômica deste, bem como porque os conflitos 
trabalhistas configuram-se uma ameaça para a sociedade, uma vez que quebram o equilíbrio e 
a harmonia existentes entre o capital e o trabalho, influenciando diretamente na economia do 
país. 

No entanto, conforme já mencionado anteriormente, o Poder Jurisdicional do Estado está em 
crise, uma vez que sua função é solucionar conflitos, garantindo um processo justo e eficaz, 
contudo, atualmente, o Poder Judiciário encontra-se com impossibilidade física de prestar a 
tutela jurisdicional de forma rápida e eficiente, razão pela qual não restam dúvidas acerca da 
necessidade da criação e implementação de mecanismos extrajudiciais, alternativos, mais 
eficazes de composição social e pacificação social. 
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Nesse sentido, José Pastore[8] dispõe: 

A arbitragem trabalhista possui vantagens no que tange a velocidade, ao sigilo, a 
especialização, a informalidade, a flexibilidade e os baixos custos para o deslinde de um 
conflito trabalhista. 

  

Desta forma, ainda que o Direito não tenha capacidade de acompanhar a dinâmica da internet, 
é imprescindível adaptar-se as mudanças sociais, uma vez que a atuação do direito depende do 
conhecimento da realidade para poder ordenar as relações entre os cidadãos. O papel do 
jurista é tornar o abismo que separa a realidade, o direito e o processo o menor possível, 
dotando o sistema jurídico de soluções às novas situações reais, de forma mais breve possível. 

Como se vê, a arbitragem tem caráter amplo e difuso, não apenas como instrumento de 
solução de controvérsias jurídicas, mas também como alternativa de descongestionamento dos 
órgãos estatais excessivamente carregados. 

É oportuno mencionar, ainda, a distinção que Maurício Godinho Delgado[9] faz entre 
jurisdição e a arbitragem: 

... a primeira se exerce através de um segmento específico do poder institucionalizado do 
Estado, que é o Judiciário. A segunda, a arbitragem, acontece por decisão das partes em 
entregar a um terceiro a solução do conflito. 

  

Dessa forma, a jurisdição encerra-se como o ato do juiz, denominado sentença, que, muitas 
vezes, pode se tornar imutável, e são as hipóteses de as partes exaurirem todos os recursos 
colocados à sua disposição pela legislação pátria. 

A desembargadora Fátima Narcy Andrighi[10], do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
manifesta-se no sentido de que realmente existem múltiplas diferenças entre a condição de ser 
juiz e de dizer o direito pela jurisdição, e de ser árbitro, elaborando laudos arbitrais, 
alternativamente às sentenças judiciais. 

Na verdade, pode-se concluir que essa alternatividade demonstra que o efeito erga omnes das 
estipulações contidas na sentença normativa impregna também o laudo arbitral e evidência a 
desnecessidade de sua homologação pelo Poder Judiciário Trabalhista. 

Assim, para que a prestação da tutela jurisdicional seja efetiva, exige-se também do jurista a 
interação com outros ramos da ciência, em especial, com a sociologia e a filosofia, senão 
vejamos: 

... começaram a destruir-nos doutrinando-nos já nas Faculdades de Direito, onde aprendemos, 
com ênfase doutoral, que Direito é norma, e tudo o que dela sobra é metajurídico. Que jurista 
é o que não se aventura nos arraiais inóspitos da sociologia, da filosofia, da ciência política, 
da economia, mas permanece fiel e firme no território que é o único seu: o dos conceitos, das 
formas, das regras e dos silogismos. Território com fronteiras bem delimitado, mas território 
desabitado, imensa cidade fantasma, ruínas de um lugar em que já houve muita vida, muita 
paixão, muita luta e muito ouro. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3178



Os juristas passam a ser os habitantes de cidades vazias, porque a riqueza que nelas já houve 
hoje está em poder dos outros. Não lhes pertence mais, sim aos sociólogos, aos cientistas 
políticos, aos economistas, aos filósofos. 

Já se disse, inclusive, que o currículo de Direito está muito grande, reclamando urgente 
encurtamento. Concordo com esses adeptos do minicurrículo, porque realmente, para formar 
aplicadores de leis, seis meses seriam suficientes... ou talvez demasiado[11]. 

  

A própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 114, §§1º e 2º, faz menção expressa à 
arbitragem de conflitos trabalhistas, ao dispor: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

§1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitro. 

§2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às 
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a 
Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção 
ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 

  

Como se vê, a previsão constitucional está voltada para a solução de conflitos coletivos de 
trabalho, ou seja, dos dissídios coletivos entre sindicatos patronais e de empregados, ou entre 
estes e empresas, que habitualmente são julgados pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Os dissídios coletivos visam à criação de normas complementares sobre condições de trabalho 
e à fixação de reajustes salariais quer por ocasião das datas bases das categorias profissionais, 
quer por motivo de greve, proferindo decisões de natureza constitutiva. E ainda, servem para 
dirimir divergências de interpretação de normas trabalhistas que atinjam uma coletividade de 
trabalhadores, são os denominados dissídios de natureza jurídica. 

Entretanto, é importante salientar, que com base no mencionado preceito da Constituição 
Federal, a Lei nº 7.783, de 28 de janeiro de 1989[12] (Lei de Greve), fez duas referências à 
arbitragem, sendo a primeira em seu art. 3º que, no caso da paralisação do trabalho exige que 
"tenha sido frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recurso via arbitral" e, a 
segunda, no art. 7º, que remete a regulamentação das relações obrigacionais no curso da greve 
ao que for determinado por acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do 
Trabalho. 

E mais, houve remissão expressa ao uso da arbitragem para matéria trabalhista na Medida 
Provisória nº 1.239, de 14 de dezembro de 1995[13], que trata da participação dos lucros e 
resultados. Curiosamente essa Medida Provisória antecipou-se à lei de arbitragem ao isentar o 
laudo arbitral de homologação judicial. 

Temos, ainda, outras regras importantes no que diz respeito à aplicação da arbitragem no 
âmbito trabalhista, quais sejam: Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (Lei do Trabalho 
Portuário) que prevê, em seu art. 23, §1º, "em caso de impasse, as partes devem recorrer à 
arbitragem em ofertas finais" e, Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Lei 
Orgânica do Ministério Público - LOMP), que conforme art. 83, inciso XI, atribuiu 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3179



legitimidade aos membros do Ministério Público do Trabalho para atuarem como árbitros, se 
assim for solicitados pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho. 

Ademais, o Ministro do Trabalho Murillo Macedo, já instituiu, através do Decreto nº 88.984, 
de 10 de novembro de 1983, o Serviço Nacional de Mediação e Arbitragem, com atribuição 
de manter um serviço de arbitragem composto de árbitros independentes cuja remuneração 
seria efetuada pelas partes interessadas, algo semelhante ao Federal Mediation and 
Conciliation Service (FMCS) e à American Arbitration Association (AAA)[14]. 

Desta forma, torna-se inquestionável a aplicação da arbitragem no âmbito trabalhista, uma vez 
que tem-se razoável respaldo legislativo. 

E ainda, alguns juristas, ao sustentarem que a omissão constitucional quanto à possibilidade 
de aplicar a arbitragem nos conflitos individuais de trabalho equivaleria à proibição, cometem 
um equívoco, uma vez que a Constituição Federal em nenhum momento dispõe sobre a 
autorização da arbitragem como forma de solucionar litígios cíveis e comerciais, e nem 
precisa, porquanto o princípio da legalidade, estabelecido em seu art. 5º, inciso II, prevê que 
as proibições não se presumem da omissão da lei. 

  

•4.      A arbitragem nos dissídios coletivos 

  

Com relação aos dissídios coletivos a Constituição Federal de 1988 prevê expressamente que 
frustrada a negociação coletiva, as partes poderão utilizar-se da arbitragem para solucionar 
seus litígios. É o que estabelece o §1º do art. 114, da Carta Magna: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

§1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitro. 

  

Vale dizer, a Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história do Brasil, dedicou 
atenção à possibilidade da solução dos conflitos coletivos de trabalho através da arbitragem. 

Observa-se que, no início do século passado[15] já se constatava a importância de se 
estabelecer a arbitragem como instrumento de solução de conflitos coletivos de trabalho. 
Entretanto, historicamente o Poder Judiciário Trabalhista foi o locus privilegiado para a 
resolução de controvérsias coletivas. 

Para José Cláudio Monteiro de Brito Filho[16], os conflitos coletivos devem ser entendidos 
como "a contraposição de interesses transindividuais de natureza indivisível ou individuais 
homogêneos, sendo de trabalho os surgidos em decorrência deste tipo de relação, ou seja, a 
relação trabalhista, aqui vista em sua dimensão coletiva". 

Assim, a arbitragem é o tipo procedimental de solução de conflitos, de natureza facultativa, 
uma vez que, para sua efetivação, requer um acordo entre as partes, que poderá ser através da 
cláusula compromissória ou do compromisso arbitral[17]. Ocorrerá a obrigatoriedade da 
arbitragem, após o compromisso arbitral, caso uma das partes resolva acessar a via judicial, o 
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juiz será obrigado a extinguir o processo sem julgamento de mérito (art. 267, VII, do Código 
de Processo Civil). 

Segundo Mauricio Godinho Delgado[18], a arbitragem, no Direito Coletivo, resulta de 
deliberação das partes coletivas trabalhistas, no contexto da negociação coletiva. Autorizado 
pela negociação coletiva, esse tipo de laudo arbitral (que não se confunde com o produzido no 
âmbito das relações meramente bilaterais de trabalho) dá origem a normas jurídicas, isto é, 
dispositivos gerais, abstratos, impessoais e obrigatórios no âmbito das respectivas bases 
coletivas representadas. 

Desta forma, tanto os sindicatos dos empregados quanto os sindicatos dos empregadores 
poderão negociar no sentido de que a controvérsia seja solucionada por meio de um laudo 
arbitral. 

Imprescindível notar, ainda, que, com a Emenda Constitucional nº 45, promulgada no dia 30 
de dezembro de 2004, ao inserir o §2º, ao art. 114, da Carta Magna, provocou uma 
modificação no sistema judiciário, denominado por Mauricio Godinho Delgado[19] de 
"reforma do Judiciário". Tal dispositivo reza que: "§2º Recusando-se qualquer das partes à 
negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, 
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 
convencionadas anteriormente". 

Antes da promulgação de tal Emenda Constitucional, havia uma enorme intervenção do 
Estado na gestão dos conflitos coletivos trabalhistas. Em razão de inúmeras críticas a esse 
poder do Estado, surgiu a determinação legislativa no sentido de que para o ajuizamento das 
ações coletivas, é necessário a recusa por qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem. Com isso, procurou-se estabelecer uma aproximação deste instituto processual 
com a negociação coletiva. 

Assim, no campo das relações coletivas de trabalho, o desafio está exatamente na capacidade 
da sociedade brasileira criar as condições para, sem o desaparelhamento do Estado, ampliar 
espaços públicos não estatais, onde as soluções dos conflitos assegurem a plena efetividade 
dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. E, ainda, que os agentes sociais 
possam exercer livremente sua autonomia privada coletiva, não só para criar as normas 
coletivas, mas também para resolver os conflitos que lhes são imanentes. 

  

•5.    A arbitragem nos dissídios individuais 

  

Com relação aos direitos individuais há questionamentos, no sentido de poderem ser 
assegurados pela arbitragem. Isto porque a relação de emprego é marcada pela continuidade, 
subordinação, pessoalidade e por sua onerosidade. Tendo como característica, em linhas 
gerais, a hipossuficiência do trabalhador em relação ao empregado. Diante disto, vigora no 
direito do trabalho o princípio da indisponibilidade de direitos, sendo inválido qualquer 
renúncia ou transação operada pelo empregado a seus direitos garantidos pelo texto 
constitucional.   
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Alguns doutrinadores costumam afastar a possibilidade da arbitragem nos dissídios 
individuais em razão da irrenunciabilidade e indisponibilidade dos direitos assegurados pela 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Nesse sentido Maurício Godinho Delgado[20], descreve: 

É o que vigora, no Direito do Trabalho, especialmente em seu seguimento jusindividual, o 
"princípio da indisponibilidade de direitos", que imanta de invalidade qualquer renúncia ou 
mesmo transação lesiva operada pelo empregado ao longo do contrato. A fórmula arbitral, que 
pode levar a uma considerável redução ou supressão de direitos, teria força para esterilizar, ou 
mesmo atenuar, semelhante princípio básico do ramo justrabalhista especializado. 

  

Entretanto, o art. 1º, da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei da Arbitragem), dispõe 
sobre os requisitos da arbitragem, o que torna possível a utilização do instituto como forma de 
solução dos litígios individuais, senão vejamos: 

Art. 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

  

Primeiramente tem-se, como requisito fundamental da arbitragem, a autonomia da vontade 
das partes, vale dizer, ambas as partes manifestam, de forma voluntária e sem nenhum vício 
de consentimento, no sentido da utilização da arbitragem como forma de solução do conflito. 

Outro requisito constante no art. 1º, da Lei nº 9.307/1996, é a capacidade das pessoas de 
contratar. Nesse caso, o Código Civil de 2002[21] estabelece que, completados 18 anos, a 
pessoa adquire capacidade para os atos civis, o que significa dizer que, qualquer trabalhador 
acima dos 18 anos é plenamente capaz para contratar a arbitragem. 

Destaca-se, ainda, que os representantes e os assistentes estão autorizados a praticar atos de 
mera administração do patrimônio dos incapazes[22], contratos com estes limites poderão 
também conter cláusula arbitral (arts. 1º e 2º do Código Civil[23]). 

Almir Pazzianoto Pinto[24] afirma: 

Na idade da informática e do conhecimento, julgo humilhante a 60 milhões de empregados 
qualificá-los como semi-incapazes, desinformados, hipossuficientes. A restrição atinge todos: 
trabalhadores rurais, sem-terras, domésticas, motoboys, estivadores, atores, radialistas, 
telefonistas, locutores, bancários, comerciários, advogados, médicos, diretores executivos. 
Basta terem sido contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

  

Assim, não é possível confundir a incapacidade de contratar a arbitragem com a 
hipossuficiência do empregado, natural e decorrente de sua condição de maior fragilidade 
perante o empregador, o que não o impede de contratar, de forma livre, voluntária e, desde 
que isento de qualquer tipo de coação ou vício de consentimento, a arbitragem. 
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Tem-se, ainda, como requisito para a validade da arbitragem, a questão do direito patrimonial 
disponível. Talvez este seja o critério mais controvertido sobre a possibilidade ou não da 
utilização da arbitragem para solucionar questões relacionadas aos dissídios individuais no 
âmbito trabalhista, uma vez que o art. 1º, da Lei de Arbitragem, veda, de maneira expressa, a 
aplicação da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

Os direitos, sob o aspecto patrimonial, são divididos em direitos patrimoniais e não 
patrimoniais. Entre os direitos de cunho patrimonial, encontramos as relações jurídicas de 
direito obrigacional, ou seja, aquelas que encontram sua origem nos contratos, atos ilícitos e 
nas declarações unilaterais de vontade. Os direitos não patrimoniais são aqueles ligados aos 
direitos da personalidade, como o direito à vida, à honra, à imagem, ao nome e ao estado das 
pessoas, como, por exemplo, a capacidade, a filiação, o poder familiar, o casamento, entre 
outros com a mesma natureza. 

A disponibilidade dos direitos se liga à possibilidade de alienação e, principalmente, aqueles 
que são passíveis de transação. 

Não é possível transacionar acerca do direito ao próprio corpo, à liberdade, à igualdade e ao 
direito à vida. Assim, questões que não envolverem direito que admita transação não são 
passíveis de arbitragem e, entre esses direitos destaca-se questões penais, referentes ao estado 
das pessoas, tributárias e pessoais concernentes ao direito de família, como, por exemplo, 
filiação e poder familiar.   

No entanto, a afronta aos direitos indisponíveis, como os direitos à personalidade, são 
indenizáveis e, quanto a essa indenização, cabe a arbitragem. 

Na Justiça do Trabalho, os direitos mais discutidos, na sua grande maioria, são os de natureza 
patrimonial que, em princípio, seriam totalmente disponíveis. Todavia, o Estado, 
considerando o desequilíbrio da relação capital versus trabalho, em virtude da debilidade 
econômica do empregado, houve por bem tutelar alguns dos direitos que considerava mais 
relevantes à categoria de indisponíveis[25]. 

Desta forma, é necessário ponderar as expressões "direitos patrimoniais disponíveis" e 
"direitos indisponíveis do trabalhador", tendo em vista que o argumento mais forte para 
inaplicabilidade do instituto da arbitragem na relação de trabalho resida, exatamente, no que 
tange à indisponibilidade de alguns dos direitos dos empregados. 

Nesse sentido, o Desembargador Antônio Álvares da Silva[26] do TRT da 3ª Região, 
discorreu perfeitamente sobre a disponibilidade dos direitos trabalhistas: 

Os conflitos trabalhistas não se excluem do âmbito genérico do art. 1º da Lei 9.307/1996 
porque seus autores são pessoas capazes de contratar e detêm a titularidade de direitos 
patrimoniais disponíveis. 

Indisponibilidade não se há de confundir com efeitos ou conseqüências patrimoniais. Neste 
caso, a negociação é plenamente possível e seu impedimento, pela lei ou pela doutrina, 
reduziria o empregado à incapacidade jurídica, o que é inadmissível, porque tutela e proteção 
não se confundem com privação de capacidade negocial como atributo jurídico elementar de 
todo cidadão. 

A arbitragem, tradicionalmente prevista no Direito Coletivo, pode e deve também estender-se 
ao Direito Individual, porque nele a patrimonialidade e a disponibilidade de seus efeitos é 
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indiscutível e é o que mais se trata nas Varas trabalhistas, importando, na solução, por este 
meio, de 50% dos conflitos em âmbito nacional. 

  

Assim, a doutrina majoritária[27] entende que, durante a vigência do contrato de trabalho, o 
empregado está sob forte influência e domínio do empregador, razão pela qual fica evidente a 
indisponibilidade dos direitos e, consequentemente, seus efeitos patrimoniais. No entanto, 
após a rescisão do contrato, na qual não há mais poder do patrão sobre o empregado, este 
pode dispor sobre os direitos que entende serem devidos e transacionados. 

No mesmo sentido, a juíza do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Doralice Novaes[28], 
argumenta que: "(...) apenas no ato da contratação ou na vigência de um contrato de trabalho 
considera-se perfeitamente válida a tese da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, posto 
que é de se reconhecer que a desvantagem em que uma das partes se encontra, pode impedi-lo 
de manifestar livremente vontade. Após a dissolução do pacto, no entanto, não há se falar em 
vulnerabilidade, hipossuficiência, irrenunciabilidade ou indisponibilidade, na medida em que 
empregado não mais está dependente do empregador". 

Logo, no que tange aos termos trabalhistas, o que deve ser analisado relativamente aos 
direitos dos empregados está no momento em que estes são considerados como indisponíveis, 
haja vista que, após a extinção do contrato, não há que se discutir sobre indisponibilidade, já 
que todos os direitos passam a ser disponíveis. 

Tal afirmação encontra respaldo na própria Justiça do Trabalho, que possui como instrumento 
básico a conciliação, tendo em vista que, antes de qualquer ato do juiz, e no ato da 
conciliação, não é feita qualquer menção sobre a disponibilidade ou indisponibilidade do 
direito que está sendo objeto da lide. 

Nessa linha de pensamento André Cremonesi[29] afirma: 

O instituto da arbitragem é aplicado nas relações trabalhistas de natureza individual, 
unicamente, quando findo o contrato de trabalho, mas com a adaptação necessária da Lei nº 
9.307/96 às relações laborais, sendo incabível a celebração do contrato de trabalho com 
cláusula compromissória de arbitragem, sob pena de rejeição de preliminar de incompetência 
da Justiça do Trabalho quando arguida pelas empresas. 

  

Além disto, apesar da Constituição Federal não disciplinar expressamente o cabimento da 
arbitragem nos direitos individuais, também não a proibiu. A simples omissão da lei, não 
afasta o uso da arbitragem para dirimir dissídios individuais, visto que a lei infraconstitucional 
(Consolidação das Leis do Trabalho) autoriza a utilização do processo comum 
subsidiariamente ao processo trabalhista, quando as normas deste forem omissas. 

Assim, o fato dos direitos trabalhistas serem indisponíveis não serve de argumento para 
proibir a prática da arbitragem na Justiça do Trabalho diante dos dissídios individuais. Pois a 
ideia de que os direitos trabalhistas são indisponíveis não é coerente com o que acontece nas 
conciliações homologadas pela própria Justiça do Trabalho que são realizadas diariamente, 
permitindo às partes, assistidas ou não por advogados, ampla liberdade de negociação. O 
problema está muito mais ligado à vulnerabilidade do que à disponibilidade ou não do direito. 
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•6.    Perspectivas da arbitragem como forma alternativa de solução de conflitos nas 
relações de trabalho no Brasil 

  

O uso da arbitragem como forma alternativa de solução de conflitos nas relações de trabalho 
no Brasil é de pouca incidência, uma vez que a tradição cultural de nosso povo é a utilização 
do Poder Judiciário para dirimir seus litígios, mesmo porque, a arbitragem é considerada um 
instrumento relativamente novo, eis que somente com a Constituição Federal de 1988 foi 
disciplinada como forma facultativa de solucionar pendências trabalhistas coletivas, 
dispositivo este regulamentado somente em 1996, com a Lei nº 9.307 (Lei de 
Arbitragem)[30]. 

Muitos estudos relacionados à Lei nº 9.307/96 têm divulgado, de maneira equivocada, que a 
lei de arbitragem é destinada apenas para as áreas cíveis e comerciais, omitindo a 
possibilidade de sua aplicação no âmbito trabalhista, apesar do diploma legal não conter em 
seu bojo tal limitação[31]. 

Assim, com relação aos dissídios coletivos, há disposição expressa no texto constitucional, de 
que as partes poderão utilizar-se da arbitragem para solucionar seus litígios. 

Entretanto, alguns juristas sustentam, que a omissão constitucional quanto à possibilidade de 
se arbitrar conflitos individuais de trabalho equivaleria à sua proibição. Tremendo engano, 
pois a Constituição Federal tampouco contém dispositivos que autorizam, por exemplo, a 
arbitragem de litígios cíveis e comerciais, e, nem precisa, haja vista que, de acordo com o art. 
5º, inciso II, da Constituição Federal, o princípio da legalidade prevê que as proibições não se 
presumem da omissão da lei. 

É possível afirmar, ainda, que a simples omissão da norma constitucional, não afasta o uso da 
arbitragem para dirimir dissídios individuais, visto que o art. 769 da Consolidação das Leis do 
Trabalho autoriza a utilização do processo comum subsidiariamente ao processo trabalhista. 
Por analogia, é perfeitamente viável a escolha pelas partes da justiça privada na solução de 
seus litígios. 

Desta forma, a Lei nº 9307/96, por se tratar do mais completo diploma legislativo brasileiro 
sobre o tema, deve ser aplicado à arbitragem trabalhista, fazendo-se, necessariamente, as 
devidas adaptações com o intuito de atender a realidade desse tipo de relação jurídica, 
garantindo os direitos fundamentais, em especial, os direitos trabalhistas, previstos na 
Constituição Federal. 

Cumpre ressaltar que, o ideal seria a elaboração de um diploma específico sobre a arbitragem 
nos conflitos laborais, em que fossem consideradas as peculiaridades do Direito do Trabalho. 
Entretanto, com a falta de lei específica[32], deve-se aplicar a lei existente para a arbitragem 
em geral, fazendo-se apenas as devidas adaptações. 

Todavia, não se pode deixar de mencionar que a Lei nº 9.307/96 representa um grande avanço 
na solução dos conflitos brasileiros, além disto, um dos aspectos mais relevantes dessa norma 
é que torna desnecessária a homologação judicial do laudo arbitral, ou seja, uma vez proferida 
a decisão pelo árbitro, passa a valer como título executivo judicial, com força, inclusive, de 
sentença transitada em julgado (art. 31 da Lei 9307/96)[33]. 
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Analisando o modelo norte-americano, o Juiz Hary T.Edwards, citado por Amauri Mascaro 
Nascimento[34], diz que a arbitragem é superior à jurisdição, porque "os árbitros são 
especialistas, o custo é menor do que o de um processo judicial, a solução é mais rápida, não 
há recursos, os obstáculos processuais não existem, a flexibilidade é maior, a possibilidade de 
ajuste das partes para outras soluções é mais ampla, uma vez que a arbitragem, não fazendo 
coisa julgada como a decisão do juiz, não impede que dela as partes, de comum acordo, 
venham a afastar, se necessário". 

Ademais, não restam dúvidas que o uso da arbitragem como forma alternativa de solução de 
conflito, no âmbito das relações de trabalho, gera grandes benefícios ao trabalhador, pois 
trata-se de instituto caracterizado pela especialização, no sentido de que é possível às partes 
nomearem um árbitro especialista na matéria controvertida ou no objeto do contrato firmado 
entre elas, enquanto a solução judicial de questões técnicas, impõe a necessária perícia que, 
além do custo e do tempo que demanda, muitas vezes não conta com especialista de confiança 
das partes do ponto de vista técnico; pela confiança, pois a arbitragem é sigilosa, o que não 
ocorre no procedimento judicial que, em regra, é público, o que pode não interessar aos 
contendores; pela informalidade, pois o procedimento arbitral não é formal como o 
procedimento judicial e pode ser, nos limites da Lei 9307/96, estabelecido pelas partes no que 
pertine à escolha dos árbitros e direito material e processual que serão utilizados na solução 
do conflito; pela rapidez, visto que o procedimento adotado pelas partes é mais célere que o 
procedimento judicial; pela irrecorribilidade, visto que a sentença arbitral vale o mesmo que 
uma sentença judicial transitada em julgado e não é passível de recurso. 

No mais, a instituição da arbitragem deve ser respeitada pela jurisdição estatal como qualquer 
convenção privada. Não se afasta do controle do Poder Judiciário a apreciação da 
regularidade do processo de arbitragem, que como todo ato jurídico está sujeito a ser 
invalidado. 

Em razão disto, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto os Tribunais Regionais do 
Trabalho, já passaram a admitir a utilização da arbitragem como forma alternativa de solução 
de litígios trabalhistas, seja na defesa dos direitos individuais ou coletivos do trabalho[35], 
sob o fundamento de que o fato dos direitos trabalhistas serem indisponíveis não serve de 
argumento para proibir a prática da arbitragem na Justiça do Trabalho diante dos dissídios 
individuais. Pois a ideia de que os direitos trabalhistas são indisponíveis não é coerente com o 
que acontece nas conciliações homologadas pela própria Justiça do Trabalho, permitindo às 
partes ampla liberdade de negociação, garantindo os direitos fundamentais trabalhistas. 

  

7. Considerações Finais 

A vida em sociedade, sobretudo a contemporânea, vem sofrendo constantes transformações, o 
que resulta em conflitos intersubjetivos e de massa, os quais exigem decisões rápidas e 
eficientes do Estado-Juiz. Se, por um lado, o processo busca, cada vez mais, a realização 
efetiva das pretensões de direito material dos jurisdicionados. Por outro lado, agrava-se o 
estado do Poder Judiciário, que encontra-se com um excessivo número de demandas. 

Diante disto, o Estado se mostra incapaz de solucionar todos os conflitos que surgem no seio 
da sociedade de forma adequada, plena e efetiva. Essa situação faz com que cresça a 
insatisfação do povo perante o Poder Judiciário, que não cumpre, ou melhor, não tem 
condições de atender a promessa constitucional de uma justiça adequada, célere, efetiva e 
segura. 
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Com isso, surge a arbitragem, como forma alternativa de solução dos conflitos, constituída em 
um meio privado e alternativo de solução de conflitos, relativos a direitos patrimoniais, 
através do árbitro, normalmente um especialista na matéria controvertida, que apresentará 
uma sentença arbitral, obrigatória para as partes, sem a intervenção do Poder Judiciário. A 
tentativa de um novo regime de juízo arbitral visa proporcionar maior agilização ao Poder 
Judiciário, no sentido de reduzir seu volume de trabalho em questões mais complexas e que 
demandam elevados custos econômicos e temporais e, por outro lado, garantir os direitos 
fundamentais dos cidadãos, dentre os quais, os direitos dos trabalhadores. 

 Os direitos e garantias fundamentais dos empregados estão dispostos na Constituição 
Federal, entretanto, para que tais promessas sejam efetivadas torna-se imprescindível a prática 
da justiça privada, em especial, a arbitragem, como ferramenta de instrumentalização do 
direito material, contemplando a prevenção de conflitos e a paz social, deixando a jurisdição 
como via posterior e reservada a conflitos de maior complexidade, a fim de atingir a adequada 
solução da controvérsia. Verifica-se a importância da aplicação da arbitragem na sociedade 
contemporânea, em razão da notória insatisfação dos jurisdicionados em face da lentidão, 
imprevisibilidade, onerosidade, baixa eficiência prática das decisões condenatórios, que 
dependem de eventuais execuções. 

No que diz respeito aos direitos coletivos dos trabalhadores, há disposição expressa no texto 
constitucional, quanto a sua concessão através da arbitragem, ou seja, havendo dissídios 
coletivos as partes poderão utilizar-se da arbitragem para solucionar seus litígios. 

Com relação aos direitos individuais há questionamentos, no sentido de poderem ser 
assegurados pela arbitragem. Isto porque a relação de emprego é marcada pela continuidade, 
subordinação, pessoalidade e por sua onerosidade. Tendo como característica, em linhas 
gerais, a hipossuficiência do trabalhador em relação ao empregado. Diante disto, vigora no 
direito do trabalho o princípio da indisponibilidade de direitos, sendo inválido qualquer 
renúncia ou transação operada pelo empregado a seus direitos individuais garantidos pelo 
texto constitucional.   

Entretanto, o que deve ser analisado relativamente aos direitos dos empregados está no 
momento em que estes são considerados como indisponíveis, haja vista que, após a extinção 
do contrato de trabalho, não há que se discutir sobre indisponibilidade, já que todos os direitos 
passam a ser disponíveis. 

Além disto, apesar da Constituição Federal não disciplinar expressamente o cabimento da 
arbitragem nos direitos individuais, também não a proibiu. A simples omissão da lei, não 
afasta o uso da arbitragem para dirimir dissídios individuais, visto que a lei infraconstitucional 
(Consolidação das Leis do Trabalho) autoriza a utilização do processo comum 
subsidiariamente ao processo trabalhista, quando as normas deste forem omissas. 

Considera-se, também, como respaldo a possibilidade da arbitragem nos direitos individuais 
na própria Justiça do Trabalho, que possui como instrumento básico a conciliação, tendo em 
vista que, antes de qualquer ato do juiz, e no ato da conciliação, não é feita qualquer menção 
sobre a disponibilidade ou indisponibilidade do direito que está sendo objeto da lide. 

Assim, o fato dos direitos trabalhistas serem indisponíveis não serve de argumento para 
proibir a prática da arbitragem na Justiça do Trabalho diante dos dissídios individuais. Pois a 
ideia de que os direitos trabalhistas são indisponíveis não é coerente com o que acontece nas 
conciliações homologadas pela própria Justiça do Trabalho que são realizadas diariamente, 
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permitindo às partes, assistidas ou não por advogados, ampla liberdade de negociação. O 
problema está muito mais ligado à vulnerabilidade do que à disponibilidade ou não do direito. 

Em razão disso, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto os Tribunais Regionais do 
Trabalho, já passaram a admitir a utilização da arbitragem como forma alternativa de solução 
de litígios trabalhistas sejam eles direitos individuais ou coletivos do trabalho. 

Verifica-se que a arbitragem é uma forma privada e facultativa de solução de conflitos, 
mecanismo hábil a ampliação ao acesso à ordem jurídica, bem como a efetivação dos direitos 
fundamentais dos empregados, como instrumento de democratização da justiça, colocados à 
disposição dos jurisdicionados. 

O desafio está exatamente na capacidade da sociedade brasileira criar as condições para, sem 
o desaparelhamento do Estado, ampliar espaços públicos não estatais, onde as soluções dos 
conflitos assegurem a plena efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal. E, ainda, que os agentes sociais possam exercer livremente sua autonomia privada, 
não só para criar as normas coletivas, mas também para resolver os conflitos que lhes são 
imanentes. 

Essa nova forma privada de prestar a tutela jurisdicional não tem o condão de entrar em 
conflito com a prestação da tutela jurisdicional pelo Estado-Juiz, pelo contrário, sua finalidade 
é atuar paralelamente com este, de modo a adequar o processo às formas alternativas de 
solução dos conflitos de interesses, no intuito de proporcionar resolução célere, justa e eficaz 
dos conflitos, visando desafogá-lo. 
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RESUMO 
O presente artigo faz uma digressão histórica do tratamento dispensado ás pessoas com 
deficiência, bem como um levantamento de dados sobre a quantidade, qualidade de vida e 
trabalho destas pessoas, no mundo e no Brasil. Analisa os efeitos da ratificação pelo Brasil da 
Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada pela ONU, em 6/dez./2006, 
tendo sido aprovada pelo protocolo facultativo pelo EUA, em Nova York, em 30/03/2007 e 
tendo sido aprovada pelo Brasil, por decreto presidencial, em 25/08/2009, não só sobre a 
questão concernente a conceituação destas pessoas, mas também sobre a terminologia usada 
no ordenamento jurídico brasileiro constitucional e infraconstitucional analisando a incidência 
de paradoxos ou coexistências. Este estudo também pesquisa o fato de que esta Convenção foi 
aprovada pelo Brasil após a EC nº. 45/04 que elevou os tratados sobre direitos humanos, 
respeitado o quorum previsto no art. 5º, § 3º da CF/88, à categoria jurídica de Emenda 
Constitucional. O artigo também analisa os princípios jurídicos adotados pela Convenção 
sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, em face das ações afirmativas existentes no 
Brasil, no que tange a políticas de quotas de trabalho (emprego celetista) no Brasil para 
pessoas com deficiência. Neste sentido também são analisadas as conceituações de ações 
afirmativas, as teorias que tentam justifica –las e seus escopos. 
PALAVRAS-CHAVE: CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, DA ONU DE 2006 RATIFICADA PELO BRASIL EM 2009; AÇÕES 
AFIRMATIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL; TEORIAS AÇÕES 
AFIRMATIVAS. 
 
ABSTRACT 
The present article does a historical digression of the treatment given to the disabled people, 
as well as a data collection about the amount, quality of life and work of these people, 
gathered from worldwide and Brazil`s data. Analyzes the effects of the Brazil`s ratification of 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities approved by UNO, in 12/06/2006, 
having been approved by the optional protocol by the USA, in New York, in 03/30/2007 and 
has been approved in Brazil, by presidential decree, in 08/25/2009, not just about the question 
concerning the conceptualization of these people, but also in the terminology used in 
Brazilian legal and constitutional system analyzing the incidence of paradoxes or 
coexistences. This study also concerns that this Convention was ratified by Brazil after the EC 
45/2004, which raised the human rights Treaty, considering the “quorum” established in the 
art. 5º, §3º, of the Federal Constitution/88, to the legal status of Constitutional Amendment. 
The article also examines the legal principles adopted by the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, in the face of existing affirmative action in Brazil, regarding the 
policies of employment quota (formal employment), in Brazil for people with disabilities. 
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Along this line of thought, are also analyzed the conceptions of affirmative action, theories 
which attempt to justify them and their scopes. 
KEYWORDS: CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES, 
UNO, IN 2006, RATIFIED BY BRAZIL IN 2009; AFFIRMATIVE ACTIONS FOR 
PEOPLE WITH DISABILITIES IN BRAZIL; THEORY OF AFFIRMATIVE ACTIONS. 
 
 

  

SUMÁRIO: 

1-A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as questões de conceituação 
e terminologias Brasileiras sobre deficiência: paradoxo ou coexistência?; 2 - Os 
princípios concernentes a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, as 
ações afirmativas brasileiras e a políticas de quotas de trabalho no Brasil; 3- Conclusões 
e 4- Bibliografia. 

1-A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as questões de conceituação 
e terminologias Brasileiras sobre deficiência: paradoxo ou coexistência? 

Segundo dados das Nações Unidas[1], de 2009, através de seu Centro Regional cerca de 10% 
(dez por cento) da população, ou seja, 650 (seiscentos e cinqüenta) milhões de pessoas vivem 
com uma deficiência. Estas pessoas são maior minoria do mundo. Nos países onde a 
esperança de vida é superior a setenta anos, cada indivíduo viverá com uma deficiência em 
média oito anos, isto é 11,5% (onze e meio por cento)  da sua existência.Oitenta por cento das 
pessoas com deficiência vivem nos países em desenvolvimento, segundo o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).Nos países membros da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos (OCDE), segundo o Secretariado desta 
Organização, a proporção das pessoas com deficiência é nitidamente mais elevada nos grupos 
com menos instrução. Em média, 19%  (dezenove por cento) das pessoas menos instruídas 
têm uma deficiência, em comparação com 11% (onze por cento) das mais instruídas.Na 
maioria dos países da OCDE, a incidência das deficiência é mais elevada entre as mulheres do 
que entre os homens. 

O Banco Mundial estima que 20% (vinte pro cento) das pessoas mais pobres tenham uma 
deficiência e em geral são consideradas como as mais desfavorecidas pelos membros da sua 
própria comunidade.As mulheres com deficiência sofrem múltiplas desvantagens, incluindo a 
exclusão devido ao seu sexo e deficiência e estão particularmente expostas a maus tratos. Um 
estudo realizado em Orissa (Índia), em 2004, mostra que quase todas as pessoas do gênero 
feminino com deficiência eram agredidas fisicamente em casa, 25% (vinte e cinco por cento) 
das mulheres com uma deficiência mental tinham sido violadas e 6% (seis por cento) das 
mulheres com deficiência haviam sido esterilizadas à força. E segundo a UNICEF 30% (trinta 
por cento) dos jovens que vivem na rua são deficientes. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento[2], no Brasil, também em 
2009, a maior parte das pessoas com deficiência física, auditiva, visual e mental está alijada 
do mercado de trabalho. Estudos mostram que há aproximadamente seis milhões de pessoas 
com deficiência em idade economicamente ativa, dos quais um milhão deve estar no mercado 
de trabalho informal e apenas 158 (cento e cinquenta e oito) mil legalmente empregada com 
garantias trabalhistas e benefícios. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3196



Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego[3], coletados da RAIS (Relação Anual de 
Informações Sociais), de 2009 indicam que o trabalho formal (emprego), no Brasil, destas 
pessoas é em índice muito baixo. Em 2009, de acordo com os dados da RAIS, do total de 41,2 
(quarenta e um vírgula dois) milhões de vínculo ativos em 31 de dezembro, 288,6 mil foram 
declarados como pessoas com deficiência, representando o percentual pífio de 0,7% (zero 
ponto sete por cento) do total de vínculos empregatícios. Esse resultado apresentou uma 
redução em relação ao ocorrido no ano anterior (323,2 - trezentos e vinte e três vírgula dois 
mil vínculos). 

Do total de vínculos de trabalhadores com deficiência em 2009, verifica-se a predominância 
dos classificados com deficiência física (54,68% ou 157,8 mil vínculos), seguido dos 
auditivos (22,74% ou 65,6 mil vínculos), visuais (4,99% ou 14,4 mil vínculos), mentais 
(4,55% ou 13,1 mil vínculos) e deficiências múltiplas (1,21% ou 3,5 mil vínculos). Na 
situação de empregados reabilitados foram declarados 11,84%, ou 34,2 mil vínculos. Em 
conclusão, há um número grande de subempregados e trabalhadores informais, bem como 
pessoas com deficiência que não trabalham, algumas em virtude de recebimento de BPC 
(Benefício de Prestação Continuada[4]) que tem um valor pequeno (salário mínimo) e com 
requisitos de quase miserabilidade familiar (não pode haver recebimento do BPC com renda 
per capita de mais de um quarto do salário mínimo), além da incapacidade da pessoa com 
deficiência para o trabalho e também há um imenso número destas pessoas completamente 
desempregados e sem renda. 

            Os dados são alarmantes sobre a vida e o trabalho das pessoas com deficiência no 
mundo e, notadamente no Brasil, por isto este artigo se propõe a pesquisar a questão do 
trabalho destas pessoas, com uma das formas de lhes fornecer uma melhoria da qualidade de 
vida e inclusão social. Sobretudo na atual fase do capitalismo, em que os direitos dos 
trabalhadores estão sendo "flexibilizados" (pomposo eufemismo que, na verdade, tenta 
encobrir sua real significação de corte, ou redução de direitos) o que faz com que autores 
como Delgado[5], Baylos[6] e Bihr[7] preconizem a necessidade de repúdio ao Estado 
Neoliberal (ou Ultraliberal) e  defesa do trabalho humano através do fortalecimento do Direito 
e do Processo do Trabalho, fazendo-se mais necessária do que nunca esta intervenção Estatal, 
sobretudo com vistas à proteção desta minoria discriminada e para implementar o requisito de 
patamar mínimo civilizatório do Estado Democrático de Direito. Porém, antes de enfrentar o 
tema na contemporaneidade é preciso fazer seu levantamento histórico e comparativo 

                 Inventariar a história das pessoas com deficiência como grupo sujeito as mais 
diversas discriminações e estigmas (sobre o peso destes há os trabalhos de Goffman[8], Croch 
[9] e de Cantelli[10] ) passa, na visão deste artigo, pela categorização da mesma em quatro 
fases distintas, o que afeta, completamente, não só as definições dos mesmos, terminologias, 
mas também toda a gama de direitos concernentes. Neste sentido, inicialmente, sobretudo em 
épocas Greco - Romanas havia o período da eliminação destas pessoas, passando da fase 
medieval á cristã à fase do assistencialismo, em um período bem posterior ao da integração e 
da década de oitenta a noventa em diante à fase atual da inclusão[11]. Sobre este aspecto 
histórico dos direitos humanos, não só das pessoas com deficiência, mas sim em âmbito geral 
há o trabalho de Comparato[12] e sobre as variações históricas de (des) valorização do 
trabalho humano há também a pesquisa relevante de Irany, Nascimento e Martins Filho [13]. 

Na fase da inclusão, amiúde, é encontrado o uso da terminologia "pessoa portadora de 
deficiência" sendo que a Convenção Internacional de n° 159, da OIT, de 1983, ratificada pelo 
Brasil através do Dec. Legislativo n° 51, de 28/08/89, assim conceituava as pessoas com 
deficiência: 
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Para efeitos da presente Convenção, entende-se por "pessoa deficiente" todo indivíduo cujas 
possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem 
substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental 
devidamente reconhecida. (N.N.) 

O conceito em questão apesar de  ser um avanço, para  a época, resultou em apresentações de 
inúmeras alegações de empecilhos (na verdade, pretextos) tanto de empresas, quanto entes 
governamentais para descumprir as quotas de trabalho para as pessoas com deficiência 
(art.93, da Lei n º. 8213/91 e art.37, VIII, CF/88) porque entendiam que era uma definição por 
demais aberta e não taxativa e que, por isso mesmo, se prestava a todas as interpretações, 
inclusive a nenhuma. Em que pese este artigo não concordar com esta tese, porque o 
enquadramento em casos concretos poderia ser feito, em última ratio por equidade do poder 
Judiciário, certo é que o Decreto n° 3.298, de 1999 (que, atualmente foi substituído como se 
verá, em parte, pelo Decreto n° 5296, de 2 de dezembro de 2004) teve o mérito de categorizar, 
taxativamente, quem são estas pessoas. Aquele decreto estabeleceu uma clara separação 
entre deficiência e incapacidade, sendo que as deficiências foram conceituadas em seu art. 
3°, incs. I e II (já que a Lei n° 7.853/89, não definira as deficiências hábeis a gerar a proteção 
jurídica por ela traçada)[14]. A incapacidade, reitere-se, é conceito diverso do conceito de 
deficiência, sendo aquela conceituada pelo no art. 3°, inc. III, do Decreto n° 3298/99 que 
definiu incapacidade como: 

... uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de 
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência 
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao 
desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

Este decreto foi parcialmente alterado pelo Decreto n° 5296, de 2004, que introduziu no 
conceito de pessoas com deficiência outros tipos, tais como: ostomia, nanismo e alterou as 
conceituações de deficiências auditiva e visual, no art. 5°. A conceituação de deficiência foi 
feita da seguinte forma no § 1° do art. 5º [15] 

Assim, a incapacidade é um tipo de agudizamento da própria deficiência: todo incapaz será 
uma pessoa com deficiência, mas nem toda pessoa com deficiência será uma pessoa incapaz. 
Tanto que a Classificação Internacional de Doenças (CID) também separou deficiência de 
incapacidade, conceituando aquela como perda ou anormalidade transitória ou permanente, e 
esta como uma restrição resultante da própria deficiência para uma função específica, como 
por exemplo: incapacidade para ouvir, para se expressar, etc. 

Na verdade a questão da diferenciação entre deficiência e incapacidade é extremante 
importante; sobretudo porque em diplomas anteriores já havia o problema de má definição e 
até de confusão entre os dois conceitos importando sérios prejuízos às pessoas com 
deficiência. Um exemplo de confusão entre os dois conceitos é que no art. 203, V, da CF de 
1988, a Constituição Federal concedeu o benefício de um salário mínimo para pessoas 
deficientes, sem fonte de renda e de famílias carentes. Entretanto, a Lei Orgânica da 
Previdência Social (LOAS), Lei n° 8742, de 07/12/1993, confundiu deficiência com 
incapacidade, ao definir como deficiente, para fins do Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada (BPC), no art. 65, a pessoa: "[...] incapacitada para o trabalho e para a vida 
independente [...]" [16].O BPC, por esta redação, só é deferido a pessoas incapazes, carentes, 
sem meios próprios de subsistência, cuja renda "per capita" (por pessoa) não seja superior a ¼ 
do salário mínimo; só que o art. 203, V, Constituição Federal de 1988, não se referiu ao 
incapaz e sim à pessoa com deficiência economicamente carente. 
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Logo, a confusão terminológica foi feita em prejuízo dos direitos da pessoa com deficiência. 
O art. 4° do Decreto n° 3.298/99 especifica a conceituação técnica, sob o ponto de vista 
médico, da deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada pela ONU, em 
6/dez./2006, pela Resolução nº.A/61/611, tendo sido aprovada pelo protocolo facultativo 
pelas EUA, em Nova York, em 30/03/2007 e tendo sido aprovada pelo Brasil, pelo Dec. 
Legislativo nº. 186, de 9/7/2008 e finalmente pelo Dec. Presidencial nº.6494, de 25/08/2009 
conceituou as pessoas com deficiência no art.1º: 

"Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas." 

Surge, então, a primeira "vexata quaestio": a definição contida no art. 1º da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência está em paradoxo ou coexiste com as 
definições taxativas dos Decretos do Brasil, Dec. nº. 3298/99, art.3º/4º e 5296/04, arts. 
3º/5º? Como deve ser resolvida esta questões de conflitos intertemporal de leis? 

                 Deve-se lembrar que a Convenção já ostenta o "status" jurídico de Emenda 
Constitucional porque foi aprovada em Dec. Presidencial nº.6494, de 25/08/2009, logo, após a 
EC 45/04, que elevou os tratados e convenções sobre Direitos Humanos ratificados pelo 
Brasil, com o quorum indicado na CF/88, à categoria de Emendas Constitucionais, art. 5°, 
§3º, CF/88, neste sentido Teixeira Filho[17]. 

A resposta a esta pergunta deve ser mediada pela perspectiva do Dec.-Lei 4657, de 4/09/42, 
através do art. 2º que estabelece uma norma básica de hermenêutica sobre vigência de regras 
que é a seguinte: a regra nova só modifica ou revoga (derroga) a anterior quando: 
expressamente o disser, ou quando contiver, tacitamente, incompatibilidade ou regulamente 
inteiramente a matéria. O mesmo art.2º também clarifica: 

"A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes não modifica 
ou revoga a lei anterior". 

Assim, a Convenção não modificou ou revogou (derrogou) os Decretos nº. 3298/99 e 
5296/04, porque, em primeiro lugar, não o declarou expressamente, e segundo, não contém 
tacitamente incompatibilidade com os mesmos. Na verdade, apenas estabeleceu disposições 
gerais a respeito das já existentes. Além disto, no magistério desde o clássico e pioneiro 
trabalho de Maximiliano, passando por França até os contemporâneos Leite et all[18], nas 
questões de conflitos de leis no tempo, a lei geral posterior não derroga a lei especial anterior, 
se estas forem compatíveis e se, expressamente, assim esta não o declarar. Neste sentido 
seguem as doutrinas: 

"Sempre se presume que se não quis substituir, de todo, a norma em vigor; a revogação da lei 
deve ficar bem clara. Verifica -se atentamente se o parlamento pretendeu reformar o Direito 
vigente, que circunstâncias o levaram a isto; até onde foi o propósito inovador; quais os 
termos e a extensão em que se afastou das fontes, nacionais ou estrangeiras, do dispositivo 
atual. Pelo que eliminou e pelo que deixou de substituir, conclui -se o seu propósito, orienta - 
se o hermeneuta."[19] 

E ainda: 
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"A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga 
nem modifica a lei anterior". Entretanto, para ser bem compreendido, este dispositivo deve ser 
ponderado à luz do estudo introdutório anterior, que, no seu art. 4º, assim regia a matéria: "a 
Lei só se revoga ou derroga por outra lei, mas a disposição especial não revoga a geral, nem a 
geral revoga a especial, senão quando  a ela ou ao seu assunto se referir, alterando-a explícita 
ou implicitamente"[20] 

O autor, com clareza solar, resume: "Por sua vez, como vimos, o §1º do art. 2º, que, este sim, 
com o em apreço se completa, estabelece que a revogação tácita da lei anterior, quando seja a 
nova lei com ela incompatível ou quando esta regule inteiramente a matéria. Neste caso, 
como observava Paulo de Lacerda, o "ânimo do legislador não é conservar o sistema antigo, 
mas, pelo contrário, substituí-lo por outro, que estabelece. 

"Em conseqüência, o legislador entende aniquilar totalmente as leis reguladoras da matéria, 
sem distinguir entre gerais e especiais, como condição inevitável para a implementação de um 
regime integral diferente."[21] 

No que concerne à terminologia usada para definir e se referir às pessoas com deficiência, a 
Convenção Internacional de n° 159, da OIT, de 1983, ratificada pelo Brasil através do 
Decreto Legislativo n° 51, de 28 de agosto de 1989, já fazia referência a estas pessoas, em seu 
art. 11, usando a expressão "pessoa deficiente". 

Na perspectiva da inclusão, a Constituição Federal de 1988 já continha disposições não 
apenas semânticas mas também normativas no tocante ao tema das pessoas com deficiência, 
art. 37, VIII, 7°, XXXI, etc. sempre usando o termo "pessoa(s) portadora(s) de deficiência". 
(N.N.). A questão da terminologia não é, de forma alguma, bizantina e, sobre a importância 
desta questão semântica, consultar Fonseca[22]. 

Etimologicamente, deficiente vem do latim "deficientia"[23], que significa "esgotamento", 
"enfraquecimento", que advém do verbo "deficere" que quer dizer "separar-se", "destacar-se", 
"fazer falta", "faltar". Assim, a própria terminologia usada pela Constituição Federal de 1988 
é bastante criticável, pois o termo deficiência tem alcances muito estigmatizantes, porque 
"portar" é um verbo ligado a "carregar" e "levar", o que melhor se aplicaria a uma bagagem 
ou peso e está muito associada à questão de doenças "portador do HIV". A CF/88 teria andado 
melhor se tivesse sido escolhida esta outra expressão que está sendo valorizada atualmente, tal 
qual "pessoas com 'eficiências' desconhecidas"[24]. 

A Convenção Interamericana para Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra as 
Pessoas com Deficiência, também conhecida como Convenção de Guatemala, de 08 de junho 
de 1999, promulgada pelo Brasil pelo Decreto n° 3956, de 08 de outubro de 2001, usou em 
sua definição deste conceito nos arts. 1° e 2° o termo "deficiente", em sentido até mais 
pejorativo que a Constituição Federal de 1988, que preferiu referir-se ao "trabalhador pessoa 
com deficiência", em seu art. 7°, XXXI; que em outro artigo referiu-se a estas pessoas como 
"a pessoa portadora de deficiência", (art. 37, VIII e art. 203, V) (assistência social, direito 
do salário mínimo); e que noutros usou "pessoas com deficiência", art. 23, II. 

Apesar da crítica tecida por este trabalho a estas expressões, amiúde usadas, há quem sustente 
não serem as mesmas de todo inadequadas: 

A Constituição Federal foi elaborada num momento histórico em que palavras de conotação 
muito negativas eram freqüentemente utilizadas (ex: surdo-mudo, aleijado, retardado, débil 
mental, etc.). Buscou-se então, naquele momento, uma padronização. E uma padronização 
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que retirasse o foco de atenção da deficiência e passasse para a pessoa. Decidiu-se por 
"pessoa com deficiência". Todavia, o foco acabou ficando no portador, não chegou à pessoa. 
À medida que as idéias e ideais foram evoluindo verificou-se que a palavra portador foi, sim, 
um avanço à época, mas ainda era preciso melhorar[25]. (N.N.) 

No que concerne à expressão "pessoas com necessidades especiais", esta traz algumas 
complicações, por ser muito aberta, acaba englobando em sua conceituação não só as pessoas 
com deficiência, mas também outras pessoas, tais como os obesos, os idosos (Lei n° 10.741 
de 2003), as crianças e adolescentes etc., além do que significa um abandono total do termo 
"pessoa portadora de deficiência" o que implicaria um afastamento do próprio modelo da 
semiologia adotada pelo texto Constitucional. 

No Brasil, os primeiros diplomas normativos internos que definiram quem são as pessoas com 
deficiências foram os Decretos n º. 3298/99 e 5296/04, usando também a terminologia 
constitucional pessoas  portadoras de deficiência. 

 Neste sentido também houve um notável avanço promovido pela Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada pela ONU, em 6/dez./2006, pela 
Resolução nº.A/61/611, tendo sido aprovada pelo protocolo facultativo pelas EUA, em Nova 
York, em 30/03/2007 e tendo sido aprovada pelo Brasil, pelo Dec. Legislativo nº. 186, de 
9/7/2008 e finalmente pelo Dec. Presidencial nº.6494, de 25/08/2009, no art.1º,  ao adotar a 
nova terminologia de pessoas com deficiência, não só para que a ênfase fique na pessoa e 
não na deficiência, mas também para descartar a questão de existência de doença destas 
pessoas, que estava muito presente na semântica "portador", tal qual portador de HIV, etc. 

  

2 - Os princípios concernentes a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 
as ações afirmativas brasileiras e a políticas de quotas de trabalho para empregados no 
Brasil: 

Como já foi descrito neste artigo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
foi aprovada pela ONU, em 6/dez./2006 e  pelo Brasil, pelo Dec. Legislativo nº. 186, de 
9/7/2008 e finalmente pelo Dec. Presidencial nº.6494, de 25/08/2009, adotou princípios 
explícitos tanto como base de seu aplicação, quanto seu sustentáculo, nos arts.3º, 5º, 27, 
especialmente letra "H" no que se refere as atividades privadas (incluindo o trabalho privado, 
celetista) e aplicação de ações afirmativas. 

Esta principiologia é a proteção e respeito à diversidade, combate a todas as formas de 
discriminações às pessoas com deficiência, incentivo a equiparação de oportunidades com 
vistas à obtenção de igualdade material, fomento às políticas públicas neste sentido, combate 
a todas as barreiras que obstruam ou impeçam a participação plena das pessoas com 
deficiência na sociedade, especial atenção a estas questões quando estejam envolvidas 
crianças com deficiência e pessoas com múltiplas discriminações, gênero feminino e pessoas 
com deficiência, menores com deficiência, direito de acessibilidade aos meios físico, social, 
econômico, cultural, à saúde, à educação e a comunicação adaptadas a estas pessoas, direito a 
liberdades fundamentais e notadamente busca da igualdade de oportunidades, muito além 
da formal, igualdade real, material. 

As chamadas ações afirmativas são justamente a busca pela igualdade de oportunidades, ou 
igualdade real, material e são de capital importância sobretudo em sociedade tão desigual, 
como a do Brasil. Sobre a importância das ações afirmativas vide ARAUJO[26].  
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Existem várias definições das ações afirmativas, terminologia adotada no Brasil, que também 
são denominadas de "affirmative action" (ação afirmativa) no direito americano, de "positive 
action" (ação positiva) ou "positive discrimination" (discriminação positiva) na Europa, neste 
sentido: 

As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização 
do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da 
discriminação racial, de gênero, de idade, de origem, de idade, de origem nacional e de 
compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio 
jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado 
pelo Estado e pela sociedade [27]. 

E ainda: 

Segundo Huntley, "ação afirmativa é um conceito que inclui diferentes tipos de estratégias e 
práticas. Todas essas estratégias e práticas estão destinadas a atender problemas históricos e 
atuais que se constatam nos Estados Unidos em relação às mulheres, aos afro-americanos e 
outros grupos que têm sido alvo de discriminação e, conseqüentemente, aos quais se tem 
negado a oportunidade de desenvolver plenamente o seu talento, de participar em todas as 
esferas da sociedade americana [...]. Ação afirmativa é um conceito que, usualmente, requer o 
que nós chamamos de metas e cronogramas. Metas são um padrão desejado pelo qual se 
mede o progresso e não se confunde com quotas. Opositores da ação afirmativa nos Estados 
Unidos freqüentemente caracterizam metas com sendo quotas, sugerindo que elas são 
inflexíveis, absolutas, que as pessoas são obrigadas a atingi-las. A política de ação afirmativa 
não exige, necessariamente, o estabelecimento de um percentual de vagas a ser preenchido 
por um dado grupo da população [...] Essas medidas estimulam a unidades empresariais a 
demonstrar sua preocupação com a diversidade humana em seus quadros[28]. (Grifos 
nossos.) 

Segue outra definição: 

As ações afirmativas podem ser entendidas como medidas públicas e privadas, coercitiva ou 
voluntárias, implementadas na promoção/integração de indivíduos e grupos sociais 
tradicionalmente discriminados em função de sua origem, raça, sexo, opção sexual, idade, 
religião, patogenia física/ psicológica, etc. Esta expressão de consolidou na década de 60 nos 
Estados Unidos, na Executive Order n° 10.965, de 6 de março de 1963, de iniciativa do 
Presidente Democrata John F. Kennedy, passando, a partir de então, para a denominação 
generalizada de qualquer iniciativa tendente à promoção da integração, do desenvolvimento e 
do bem-estar das minorias. As ações afirmativas são, portanto, atos de discriminação lícitos e 
necessários à ação comunicativa da sociedade[29]. 

Fica claro que as ações afirmativas serão governamentais ou obrigatórias, mas também podem 
ser iniciativa privada e facultativas. A sua classificação pode ser feita da seguinte forma: 
voluntárias, ou obrigatórias, governamentais (públicas), ou privadas[30], afirmativas judiciais 
ou extrajudiciais, etc. Também é importante clarificar que nem sempre as ações 
afirmativas estarão vinculadas a algum tipo de quota porque são mais amplas, podendo ser 
quaisquer posturas públicas ou privadas que levem a uma integração sócio-econômica e 
cultural de minorias ou "classes suspeitas", garantindo "pari passu" a identidade destes 
grupos, a pluralidade, a diversidade de representações sociais, econômicas e a igualdade de 
oportunidades. 
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Na verdade, a expressão "ações afirmativas" é o gênero do qual, o sistema de quotas de 
reservas de postos de trabalho, quotas de estudo, concessão de bolsas de estudos para 
estudantes negros, contratação de empresas controladas por minorias para realizar contratos 
com o poder público, sistema de ajuda-adaptação, quota-licitação, auxílio ao auto-emprego, 
complementação salarial pelo governo, concessão de auxílios fiscais para empresas privadas 
que contratam negros, índios ou pessoas com deficiência, etc., são algumas de suas espécies. 
Segue a definição deste artigo de ações afirmativas: 

Ações afirmativas são tanto medidas adotadas por iniciativa pública, desde que encontrem 
previsão e proêmio constitucionais expressos, quanto medidas adotadas pela iniciativa 
privada, de forma obrigatória (em cumprimento de normas jurídicas), ou voluntária que 
tenham o escopo de promoção material, ou de igualdade substancial de minorias raciais, 
étnicas, em termos de gênero, de pessoas com deficiência, em termos etários, etc.. Estas 
minorias são consideradas não no aspecto numérico mas em termos de efetivo exercício de 
direitos, ou considerando - se um grupo que se volta contra uma cultura dominante e o 
objetivo de promoção de sua igualdade substancial pode ser realizado em termos econômicos, 
políticos, culturais, laborais, educacionais, e outros sendo que em quaisquer destes casos deve 
haver também a meta final e maior de promoção da  pluralidade, da diversidade de 
representações sociais, econômicas e da igualdade de oportunidades. 

Assim a justificação teórica destas ações se dá nas bases da teoria construtivista e também 
na da representação da pluralidade social como melhor forma de contribuição para 
composição de várias instituições nas sociedades pós-industriais.A ação afirmativa é o gênero 
dentro do qual encontramos vários tipos de espécies de políticas de instrumentalização 
diversas tais como: ajuda adaptação, incentivos fiscais, tributários, isenções fiscais e 
tributárias, quotas de trabalho, quotas em universidades, quota-licitação, quota-contribuição, 
bolsas de estudos para certos grupos, oportunidades especiais de trabalho, de acessibilidade e 
outras. As ações afirmativas podem ter cunho premiativo, ou punitivo, ou ambos.As 
premiativas conferem incentivos fiscais, tributários, prêmios, etc. a ações em prol das 
minorias discriminadas e as punitivas trabalham, em regra, com aplicação de multas 
pecuniárias e penas restritivas de liberdade para aqueles que descumprirem preceitos 
normativos em prol destas minorias. 

Como exemplo de ações afirmativas punitivas, temos a Lei nº 7.853/89, art. 8º, que estabelece 
uma norma incriminadora que, dentre outros fatos, tipifica tanto a obstaculização do acesso ao 
cargo público quanto negar emprego ou trabalho (emprego celetista) a alguém por motivo de 
ser pessoa com deficiência. A pena cominada é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e 
correrá pelo rito sumário. Além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego aplica multas pelo 
descumprimento da quota do art. 93, da Lei nº. 8213/91. 

Não só a CF/88, mas também inúmeras leis infraconstitucionais fizeram opções pelas mais 
diversas ações afirmativas, com relação as mais diversas categorias (no que concerne ao 
direito material), tais como: no que tangue às pequenas e microempresas, art. 170, inc. IX, da 
CF/88 (regulamentado pelas Leis n° 9317/96 e 9841/99); na questão de gênero, em benefício 
das mulheres nas relações de trabalho, art. 7°, inc. XX da CF/88 (que foi regulamentada pela 
Lei n° 9733/96 no âmbito do trabalho), no àmbito eleitoral, Leis n° 9100/95 e 9504/97; em 
relação à proteção da criança e do adolescente,  art. 227, da CF/88 cumulado com art. 428, 
CLT (que estabelece quota de trabalho para apredizes em empresas), no que diz respeito à 
raça e cor[31], etc. 

Um tipo específico de ações afirmativas, no que concerne às pessoas com deficiência, foi 
adotada pela legislação brasileira através tanto das quotas de trabalho público (estatutário) art. 
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37, VIII, CF/88[32], e âmbito federal Lei nº 8112/90, art.5º, quanto das quotas em trabalho 
privado (celetista), art. 7º, XXX, CF/88 e Lei n º 8213/91, art. 93[33] para empregados 
pessoas com deficiência, desde que devidamente habilitadas, ou reabilitadas. Os conceitos 
de habilitação e reabilitação são encontrados na Lei n° 8213, de 24 de julho de 1991, arts. 89-
92[34], no Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, arts. 136-140[35], e também no Decreto 
n° 3298/99, arts. 30-33 sendo importante ressaltar que uma equipe multiprofissional deve 
participar da orientação profissional de modo que a pessoa habilitada e reabilitada possa ser 
novamente incluída no trabalho, na mesma função originária ou em outra. Neste sentido 
também Boccolini[36]. 

A reabilitação profissional é obrigação do INSS e a habilitação também pode ser feita por este 
órgão, por instituições privadas ligadas ao INSS, por meio de convênios ou Termos de 
Cooperação ligados ao Ministério da Educação, etc., ou órgãos equivalentes e devem, ao 
final, emitir um certificado no sentido de que a pessoa com deficiência está apta para o 
exercício da função. Também pode ocorrer habilitação sem se passar por nenhuma dessas 
instituições, desde que a pessoa com deficiência esteja apta para o exercício da função[37]. 

Estas regras já encontravam amparo em normas internacionais ratificadas pelo Brasil, 
notadamente a Convenção 159 da OIT, da Recomendação n° 168, ambas de 1983, aquela 
ratificada pelo Dec. Legislativo nº. 51, de 28/8/89 que podem ser encontradas do Repertório 
da OIT[38]. Neste sentido, vários autores, notadamente OLIVEIRA[39], defendiam inclusive 
a estabilidade das pessoas com deficiência, caso fossem dispensados sem justa causa e sem 
contratação de um substituto com deficiência, ou na hipótese da empresa descumprir o art.93, 
da Lei n. 8213/91. 

Estes dispositivos infraconstitucionais foram elevados à categoria de Emenda Constitucional 
com o advento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada 
pela ONU, em 6/dez./2006 e pelo Brasil, pelo Dec. Legislativo nº. 186, de 9/7/2008 e 
finalmente pelo Dec. Presidencial nº.6494, de 25/08/2009, sendo que esta determinou a 
adoção de ações afirmativas, no geral e no âmbito concernente ao trabalho das pessoas com 
deficiência, arts.3º, 5º, 27, especialmente letra "H", art.28, letra "B", com vista a atingir 
igualdade de oportunidades[40]. Segue o art. 27, "H" da Convenção: 

"Os princípios da presente Convenção são: 

Art. 27... 

h) Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas 
e medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e 
outras medidas" (N.N.) 

Se antes da EC 45/04 havia dúvida no sentido de que pelo art. 5°, §3° da Constituição Federal 
de 1988, as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil mereciam para uma parte da 
doutrina a consideração de lei constitucional e para outra parte a consideração de lei 
meramente federal e ainda para outra a consideração de lei constitucional no caso de 
beneficiar os direitos humanos[41], tais dúvidas  foram sepultados completamente pela 
alteração do art. 5°, § 3° da CF/88, através da já citada EC n° 45/2004. Neste sentido, 
Carvalho: 

"Com efeito, o tratamento jurídico diferenciado dos tratados internacionais de direitos 
humanos deve ser reconhecido com base no artigo 5º, § 2º, da Constituição de 1988, pelo fato 
de que, enquanto os tratados internacionais, que envolvem matéria comum, visam a 
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reciprocidade e o equilíbrio das relações entre os Estados-Partes, os tratados internacionais de 
direitos humanos transcendem os meros compromissos recíprocos dos Estados pactuantes, já 
que objetivam a salvaguarda dos direitos do ser humano e não as prerrogativas dos 
Estados."[42] 

Assim, a partir da novidade trazida pela EC 45/04, art. 5º, §3º, CF/88 perde todo o sentido as 
discussões da constitucionalidade de política[43] de quotas de trabalho celetista. 

Vale lembrar que esta Convenção, no art. 27, letra "i" também determinou a adaptação do 
meio ambiente laboral para que o labor das pessos com deficiência seja executado com êxito, 
neste sentido Figueiredo[44]. 

Existem várias teorias para justificar a adoção de ações afirmativas, sendo as mais 
expressivas: a utilitarista (ou distributiva), a compensatória, a construtivista, a das bases 
jurídico-pluralistas, a baseada na dignidade humana do Estado Democrático de Direito e 
também da representação da pluralidade social. 

A teoria utilitarista (ou distributiva) defende determinadas políticas com base nos custos e nos 
lucros sociais obtidos por elas. Porém, segundo Wasserstrom[45], esta teoria apresenta falhas 
estruturais perigosas, pois pode-se chegar à conclusão de que as ações afirmativas apresentam 
mais custos que benefícios e isto dá margem para as escolhas subjetivas retornando, 
perigosamente, à jurisprudência ou interesses de valores do século XIX de Ihering[46], ou 
ainda, pelo menos, à ponderação de valores ou jurisprudência de valores de R. Alexy. Por isto, 
este trabalho não se baseia nesta teoria. 

A teoria compensatória defendida, entre outros, por Coleman[47] advoga que, por exemplo, 
todos os brancos que tiveram ancestrais que se utilizaram do trabalho negro deveriam pagar 
por isto. Entretanto, ela também apresenta falhas estruturais porque é princípio medular de 
qualquer teoria sobre responsabilidade, o balizamento na premissa de que apenas o agente do 
ato ilícito deve responder por ele e não seus descentes. Por isto também não basear-se este 
artigo nesta justificativa. 

Este trabalho defende as ações afirmativas, como já asseverado com base na teoria 
construtivista e da representação da pluralidade social, como melhor forma de 
contribuição para composição de várias instituições nas sociedades pós-industriais. A posição 
deste estudo é também Habermasiana, já que os destinatários das normas podem estabelecer 
nas normas constitucionais e infraconstitucionais, formas de tratamento diferenciado com 
relação às pessoas com deficiência. Isto também tem como escopo formar o patamar mínimo 
civilizatório necessário para a concretização do Estado Democrático de Direito, bem como 
para assegura a existência de uma sociedade pluralista, assimétrica, complexa e para 
realização da dignidade da pessoa humana, em outros termos, a implementação de 
representação da pluralidade social. Neste sentido: 

O paradigma procedimental do direito orienta o olhar do legislador para condições de 
mobilização do direito. Quanto à diferenciação social é grande e há ruptura entre o nível de 
conhecimento e a consciência de grupos virtualmente ameaçados, impõem -se medidas que 
podem capacitar os indivíduos a formar interesses, a tematizá-los na comunidade e a 
introduzi-los no processo de divisão do Estado[48]. (Grifos do autor.) 

A outra defesa que este artigo faz das ações afirmativas também passa pelas teorias das bases 
jurídico-pluralistas, da dignidade humana ínsitas ao Estado Democrático de Direito e de 
sua diversidade de representação social. Isto porque, na linha de pensamento de 
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Habermas[49], a inclusão e patamares mínimos de condições econômicas, históricas e 
políticas são pressupostos de aplicação de sua teoria. A inclusão é uma forma de preservação 
do pluralismo da própria sociedade contra sua possível homogeneização nefasta. 

O exemplo de ações afirmativas usadas como técnica de preservação do pluralismo social, 
como forma de agregação de diversos pontos de vista e de contribuições das mais diversas 
facetas é o das ações afirmativas americanas em suas universidades, cujo escopo explícito era 
a agregação de distintas, diversas e múltiplas formas de contribuições pessoais, de um corpo 
que não poderia ser homogêneo, mas necessariamente heterogêneo. Dworkin[50], em sua 
teoria construtivista, dá ênfase ao valor e ao papel dos princípios jurídicos como instrumento 
construtor de amarras compreensivas do sistema jurídico, que tem de ter coerência interna. 
Neste sentido, os princípios explicitados na Convenção da ONU, citada, aprovada pelo Brasil, 
leva a uma constitucionalização das ações afirmativas, no Brasil, para pessoas com 
deficiência, no que concerne ao trabalho. Apesar de Dworkin ser classificado como um 
liberal[51], este trabalho entende que, de fato, há um viés de base sistêmica nos princípios 
jurídicos que não pode ser desprezado, notadamente, no tema de quota de trabalho no Brasil. 

A discriminação, sobretudo das pessoas com deficiência, não é apenas econômica, mas 
também sócio-cultural e até mesmo estética. Souza Cruz[52] defende abertamente a adoção de 
ações afirmativas como elemento transitório de correção das desigualdades produzidas pelas 
discriminações. 

De certa forma assim também se posiciona este artigo, porque adotar uma postura "de 
neutralidade" no tema da discriminação das pessoas com deficiência é cair novamente no 
mesmo erro absenteísta do Estado Liberal, o que acabaria agravando ainda mais a situação de 
exclusão social e laboral desses cidadãos. Sob outro ponto de vista, adotar uma postura de 
"uniformidade" do Estado Social seria desconsiderar as diferenças e especificidades deste 
grupo que necessita de atenção especial, o que faz que com este estudo adote a postura 
concernente ao Estado Democrático de Direito de proteção as minorias: 

As ações afirmativas são, pois, discriminações lícitas que podem amparar/resgatar fatia 
considerável da sociedade que se vê tolhida no direito fundamental de participação na vida 
pública e privada. Permitirmos acesso a cargos e empregos públicos e privados, mandatos 
políticos; garantir-lhes acesso à saúde, à educação, à liberdade religiosa e de expressão 
compõe um substrato essencial de democracia atual[53]. 

Além disto, Souza Cruz[54], com apoio em Rosenfeld, assevera que nem toda discriminação é 
ilícita, que há discriminações que podem ser consideradas lícitas se não agravarem uma 
situação de desigualdade ou se contribuírem para criar igualdade, como são os casos das 
inúmeras ações afirmativas em geral existentes no Brasil, já citadas, e no particular, no que 
concerne as ações de quotas de trabalho para pessoas com deficiência, que dessarte são 
totalmente justificáveis. Além destas teorias e doutrinadores, inúmeros outros defendem 
explicitamente a postura de proteção as minorias, neste sentido Wucher[55]. 

Dessarte, as ações afirmativas, no Brasil, em prol das pessoas com deficiência, (que, segundo 
a ONU em dados já citados no preâmbulo do artigo, são a maior minoria do mundo) para este 
trabalho, faz-se com fundamento nas bases das teorias:  jurídico-pluralistas, a baseada na 
dignidade humana do Estado Democrático de Direito e também da representação da 
pluralidade social e com amparo em Habermas. 
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3- CONCLUSÕES : 

Em conclusão, as ações afirmativas, no Brasil, no que concerte ao temário trabalho privado 
(celetista) embora tenham sido previstas, inicialmente, por meio de lei infraconstitucional, Lei 
nº 8213/91, art. 93, já tinham amparo em normas internacionais ratificadas pelo Brasil, 
notadamente Convenção 159 da OIT,  da Recomendação n° 168, ambas de 1983, além do 
Repertório[56]. Com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada 
pela ONU, em 6/dez./2006 e  pelo Brasil, pelo Dec. Legislativo nº. 186, de 9/7/2008 e 
finalmente pelo Dec. Presidencial nº.6494, de 25/08/2009 estas ações afirmativas no campo 
do trabalho privado para pessoas com deficiência foi elevada à dimensão, ou patamar de 
hierarquia jurídica de Emenda Constitucional, sendo, por óbvio, as quotas de trabalho 
privado (celetistas) para as pessoas com deficiência são plenamente constitucionais. 

O escopo desta Convenção é atingir muito mais do que a igualdade formal, típica de um 
Estado Liberal de Direito, bem como também não tem como meta a uniformidade social e 
eliminação dos corpos intermediários entre Estado e sociedade típica do Estado Social, o que 
se busca é o uso destas ações com o escopo de se atingir a  igualdade real, material de chances 
ou de oportunidades para as pessoas com deficiência, que é requisito para implementação do 
atual Estado Democrático de Direito. 

No que tange às ações afirmativas concernentes ao temário trabalho (privado, celetista), a sua 
justificação teórica se dá, para este artigo, com base nas teorias das bases jurídico-
pluralistas,  da dignidade humana ínsitas ao Estado Democrático de Direito e de sua 
diversidade de representação social. 
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RESUMO 
A manutenção do vínculo trabalhista da mulher vítima de violência doméstica e familiar é um 
tema que compartilha dos acalorados debates em torno da Lei Maria da Penha e a proteção 
específica em matéria de trabalho destinada à mulher vitimada pela violência doméstica e 
familiar. A mulher ao longo dos tempos conquistou a liberdade de trabalho, porém ainda sofre 
das mais variadas formas de violências e discriminações, merecendo proteção específica do 
Estado, no que se refere à sua integridade física e psíquica, inclusive, proteção em matéria 
trabalhista. Nesse sentido, através do presente artigo, busca-se a aplicação da técnica de 
Hermenêutica à Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) baseada nas lições de Carlos 
Maximiliano e no posicionamento de renomados doutrinadores juslaboralistas e de áreas 
afins, buscando-se traçar mecanismos de proteção à mulher, através do sistema de integração 
das normas pela analogia e equidade ante as omissões contidas na Lei em comento. A 
metodologia adota abrange pesquisas bibliográficas e doutrinas publicadas em revistas 
jurídicas e na “internet”. Concluindo, estar-se-á contribuindo para a interpretação e aplicação 
da Lei Maria da Penha no que tange à proteção ao trabalho da mulher, objetivando coibir 
práticas de violências contra a mulher e ao mesmo tempo garantir a inserção e permanência da 
mulher no mercado de trabalho, como forma de proteção integral à mulher e de preservação 
do princípio da dignidade humana. 
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA. PROTEÇÃO À MULHER. MANUTENÇÃO DO 
TRABALHO. 
 
RESUMEN 
El mantenimiento del enlace del funcionamiento de la víctima de la mujer de la violencia 
doméstica y familiar es un tema que comparte de los discusiones calentados alrededor de la 
ley Maria del Penha y de la protección específica en la sustancia del trabajo destinada al 
vitimada de la mujer para la violencia doméstica y familiar. La mujer a través de los tiempos 
conquistó la libertad del trabajo, no obstante todavía ella sufre de las formas más variadas de 
violências y de discriminaciones, mereciendo la protección específica del estado, en cuanto a 
su integridad física y psíquica, también, protección en sustancia de trabajo. En esta dirección, 
a través del actual artículo, él uso de los searchs de la técnica de Hermeneutics a la ley Maria 
del Penha (ley n. 11.340/2006) basado en los lições de Carlos Maximiliano y la colocación de 
doutrinadores famosos de los juslaboralistas y de áreas similares, buscando para remontar 
mecanismos de la protección a la mujer, a través del sistema de la integración de las normas 
para la analogía y la equidad antes de las omisiones contenidas en la ley adentro comento. La 
metodología adopta incluye la investigación bibliográfica y las doctrinas publicadas en 
boletines jurídicos y el “Internet”. El concluir, uno contribuirá para la interpretación y el uso 
de la ley Maria del Penha en a lo que se refiere a la protección al trabajo de la mujer, 
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objectifying para refrenar práctico de violências contra la mujer y al mismo tiempo para 
garantizar la inserción y la permanencia de la mujer en el mercado del trabajo, como forma de 
protección integral a la mujer y a la preservación del principio del humano de la dignidad. 
PALABRAS-CLAVE: VIOLÊNCIA.PROTEÇÃO A LA MUJER. MANTENIMIENTO 
DEL TRABAJO 
 
 

   

Introdução 

               O presente trabalho traz a lume as questões polêmicas em torno da proteção ao 
trabalho da mulher contemplado pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

               Sem dúvida a Lei Maria da Penha representa um marco às garantias individuais e 
sociais da mulher, haja vista que visa proteger e garantir a saúde, integridade física e psíquica, 
bem como a inserção e manutenção da relação de trabalho da mulher, vítima de violência 
doméstica e familiar. 

               Trata-se a Lei em comento de uma norma cogente, logo, oponível em relação aos 
particulares e em relação ao próprio Estado, obrigado a criar mecanismos para coibir a 
violência contra a mulher e, concomitantemente, estabelecer políticas públicas assistenciais 
para efetivação plena da Lei Maria da Penha. 

               Abordar-se-á, de forma sistemática, as divergências interpretativas da expressão 
"manutenção do vínculo trabalhista" contida no art. 9º., parág. 2º.,II da Lei Maria da Penha, já 
que a lei se revela lacunosa quanto ao sentido dessa expressão, pairando dúvidas se seria caso 
de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho ou ainda uma modalidade legal de 
garantia provisória. 

               No mesmo diapasão será discutida a questão atinente à garantia de recebimento de 
renda mensal por parte da mulher vítima de violência doméstica e familiar que recebe a 
medida protetiva de afastamento por período de até seis meses; assim como a competência 
para determinar o afastamento e a manutenção do vínculo trabalhista. 

  

  

1. Aspectos gerais e conceituais sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher 

  

               A violência doméstica e familiar contra a mulher, também conhecida como violência 
de gênero, antes de se caracterizar como fenômeno jurídico relevante e de projeção 
internacional, consubstancia-se como fenômeno social antigo e onipresente em todas as 
classes sociais e níveis culturais. 

               Esse tipo de violência sempre foi aceita como violência interna, adstrita ao seio da 
família, ou ainda, como violência entre quatro paredes, sem interferência externa, pois como 
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diz o ditado popular: "em briga de marido e mulher ninguém coloca a colher!". (MORGADO, 
2004, p.309) 

               Não havia liberdade de trabalho, ou seja, a mulher, culturalmente considerando, 
nascia para ser dona de casa, cuidar da casa, dos filhos e do marido, não tinha independência 
financeira, autonomia sobre sua vida e liberdade de trabalho. 

            De acordo com esse cenário, a mulher sempre padeceu das mais variadas violências 
domésticas, também consideradas insidiosas, silenciosas, pois a mulher sempre resistiu em 
denunciar, justamente, para preservar a família, sua imagem e a pessoa dos filhos. Trata-se a 
violência contra mulher de um sofrimento com graves conseqüências para a vida pessoal e 
psíquica da mulher violentada. 

               Sem dúvida a violência, de qualquer tipo, grau ou escala, consubstancia-se como 
grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, visto que atinge em 
cheio a esfera dos direitos da personalidade da vítima da violência doméstica e familiar. 

               No Brasil, o cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher é drástico e 
alarmente e, segundo dados estatísticos, apenas 10% das mulheres procedem às denúncias 
contra seus agressores. No ano de 2006, foi editada a Lei 11.340, denominada Lei Maria da 
Penha, cuja lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

               Na verdade, essa lei veio para atender antiga aspiração e também para dar fiel 
cumprimento aos documentos internacionais-Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher- ratificados pelo Brasil, bem como para 
regulamentar o parág. 8º. do art. 226 da CF/88 que assim dispõe: "O Estado assegurará a 
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 
coibir a violência no âmbito de suas relações."            

               O art. 5º. da Lei Maria da Penha conceituou violência doméstica e familiar como 
sendo toda espécie de agressão (conduta comissiva ou omissiva) dirigida contra a mulher, 
num determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade) baseada no gênero, que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

               No mesmo sentido é a conceituação traçada pela Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher-"Convenção de Belém do Pará" 
(1994), que assim dispõe no art.1º.: 

Para os efeitos desta Convenção deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação 
ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. 

  

               Para a configuração da violência doméstica e familiar, é necessário que a ação ou 
omissão aconteça na unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação de afeto, logo, pode 
ocorrer entre marido e mulher, separados, divorciados, namorados, noivos, entre aqueles que 
vivem em união estável,etc. 

               É importante esclarecer que a ofendida e o agressor não precisam, necessariamente, 
residir sob o mesmo teto, bastando que mantenham íntima relação de afeto; assim como não é 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3218



obrigatório que sejam ou tenham sido casadas, basta a união estável, ainda que já tenha 
chegado ao término, para caracterização da violência doméstica. 

  

2. Formas de violência contra a mulher    

  

               Conforme art. 7o  da Lei Maria da Penha, são formas de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a 
violência patrimonial e a violência moral. Importante advertir que o rol legal não é taxativo, 
haja vista que o próprio legislador lançou a expressão "entre outras", significando, portanto, 
que abrange outras formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, não previstas no 
rol meramente exemplificativo . 

               De acordo com balanço da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a 
violência física é o caso mais comum de violência contra a mulher, seguida da violência 
psicológica (xingamentos, ameaças, exposição a situações humilhantes, etc), seguidas das 
sexuais e patrimoniais. 

               A violência física, no caso, pode ser gerada por uma ação do agressor, causando 
lesão ou perturbação à saúde ou integridade corporal, cuja ação pode ser através de força 
física, objeto, etc. A lei ficou omissa no que tange ao aspecto da conduta volitiva, não 
ressalvando, assim, o dolo ou a culpa, logo, buscando uma interpretação literal do texto da lei, 
conclui-se que pouco importa perquirir o aspecto volitivo, a punição ao agressor ocorrerá nas 
mesmas circunstâncias, independentemente da invocação do dolo ou da culpa (DIAS, 2007, p. 
46). 

               Por violência psicológica, segundo a Lei Maria da Penha, deve-se entender com 
sendo: 

qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou, ainda, que vise degradar ou controlas suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. (art. 7º.II, Lei n. 11.340/2006). 

               A violência psicológica contra a mulher, hodiernamente, é conhecida como assédio 
moral ou bullying, que se caracterizam por atos, condutas, gestos, palavras que visam atingir 
em cheio os atributos pessoais da vítima e sua dignidade, com o propósito de humilhar, vexar, 
constranger, perturbar os sentidos da vítima, enfim, não se preocupando com a saúde psíquica 
da vítima que pode se degenerar e alcançar mazelas físicas. 

               Na esteia do art. 7º.,inciso III, da Lei Maria da Penha, entende-se por violência 
sexual: 

qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar 
ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
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coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus 
direitos sexuais e reprodutivos. 

               Trata-se de violação aos direitos da personalidade da vítima, na modalidade 
intimidade, privacidade e disposição do próprio corpo, gerando dano físico e psíquico à 
mulher vitimada, cujos direitos já são tutelados pelo Código Penal que tipifica os crimes de 
estupro, atentado ao pudor mediante fraude, posse sexual mediante fraude. 

               A violência patrimonial também está tipificada no Código Penal, tais como os 
crimes de furto, apropriação indébita, dano,etc, portanto, configuram violência patrimonial 
contra a mulher vítima de violência doméstica e familiar, os atos de subtração, retenção, 
destruição total ou parcial de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, destinados ou não à satisfação de suas 
necessidades pessoais e vitais. Esse tipo de violência pode concorrer com as demais 
violências, previstas no art. 7º., da Lei 11.340/2006. 

               Nos termos do art. 7º.,V, da Lei 11.340/2006, deve-se entender por violência moral 
"qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria". São crimes previstos no 
Código Penal-Crimes contra a Honra- e que configuram flagrante atentado à personalidade da 
vítima, atingindo a calúnia e a difamação a honra objetiva, enquanto a injúria atinge a honra 
subjetiva. Uma vez ocorrendo esses crimes no âmbito doméstico, familiar ou de relação 
afetiva implicará aplicação da Lei Maria da Penha. 

               Caluniar significa imputar, falsamente, fato definido como crime; difamação 
significa imputar à vítima a prática de determinado fato ofensivo à sua reputação, enquanto a 
injúria significa imputar, atribuir à vítima qualidades negativas, não exigindo, 
necessariamente, tipificação penal, basta atingir a esfera da intimidade e gerar 
constrangimento, vergonha, etc na vítima. 

3. Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar: manutenção do 
vínculo trabalhista 

               A Lei Maria da Penha estabelece uma gama de proteção e garantias às mulheres, 
vítimas de violência doméstica e familiar, visando tutelar a integridade física, psíquica e 
patrimonial das mulheres vitimadas, destinando medidas assistenciais no que tange à saúde e 
integridade, habitação e trabalho através da atuação Estatal, nos termos da Lei Orgânica da 
Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Segurança Pública, além de outras medidas 
estabelecidas por meio de políticas públicas que visem a proteção integral à mulher, vítima de 
violência doméstica e familiar, que deverá ser incluída e cadastrada em programas 
assistenciais do governo federal, estadual e municipal, conforme disposto no art. 9º. da Lei 
11.340/2006. 

               No que tange à política assistencial e de proteção ao trabalho da mulher, vítima de 
violência doméstica e familiar, assim dispõe o art. 9º., parág. 2º., da Lei n. 11.340/2006(Lei 
Maria da Penha): 

Art. 9o ...§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para 
preservar sua integridade física e psicológica:I - acesso prioritário à remoção quando 
servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;II - manutenção do vínculo 
trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses. 
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               Cumpre ressaltar que o presente trabalhado limitará a abordagem sobre a 
manutenção do vínculo trabalhista à mulher vitimada pela violência doméstica e familiar que 
trabalha na iniciativa privada e que, para manter sua independência econômica em relação ao 
marido e garantir a manutenção de sua fonte de sustento e sobrevivência, necessita de 
proteção especial para preservar sua integridade física e psíquica e, concomitantemente, 
manter o vínculo trabalhista, tratando-se, no caso, de uma política pública e ação afirmativa 
que visa a garantia da continuidade da relação trabalhista como meio de efetivar o direito 
social e fundamental de acesso ao trabalho. 

               Muito embora a Lei Maria da Penha represente um grande avanço no sistema legal e 
jurídico de tutela à mulher vitimada pela violência doméstica e familiar, conforme já se 
pronunciaram renomados juristas e doutrinadores, a Lei Maria da Penha revela-se lacunosa e 
conflituosa, merecendo destaque a consideração crítica de CABETTE, quando assevera que: 

 Não há dúvida de que o texto aprovado constitui um avanço para a sociedade brasileira, 
representando um marco considerável na história da proteção legal conferida às mulheres. 
Entretanto, não deixa de conter alguns aspectos que podem gerar dúvidas na aplicação e, até 
mesmo, opções que revelam uma formulação legal afastada da melhor técnica e das mais 
adiantadas orientações criminológicas e de política criminal.(Anotações críticas sobre a lei 
de violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=8822). 

  

               Com efeito, razão assiste ao doutrinador Cabette, entretanto, ousamos aditar que 
persistem dúvidas acerca da aplicação da Lei em comento no que tange aos seus reflexos na 
seara trabalhista, revelando-se lacunosa e conflituosa quando garante à mulher vítima de 
violência doméstica e familiar a "manutenção do vínculo trabalhista"(art. 9º., parág. 2º., inciso 
II), haja vista que a expressão "manutenção" remete o intérprete e aplicador do direito aos 
institutos da estabilidade e garantia provisória no emprego e da suspensão e interrupção do 
contrato de trabalho, sendo certo que cada um desses institutos apresentam efeitos distintos no 
contrato de trabalho e nas condições de trabalho da trabalhadora,  o que nos leva à conclusão 
de que a ausência de especificação de um desses institutos tornou a a referida Lei lacunosa e 
conflituosa, conforme passaremos a discorrer. 

  

   

3.1. Alcance e sentido da expressão "manutenção do vínculo trabalhista" 

  

            De acordo com o art. 9º., II da Lei Maria da Penha o juiz, verificando a real 
necessidade de aplicação da medida para preservação da integridade física e psíquica poderá 
determinar o afastamento da mulher vitimada pela violência doméstica e familiar das 
atividades laborativas, por um período máximo de seis(6) meses, garantindo-se à mesma a 
"manutenção do vínculo trabalhista". 

            No que tange ao alcance da norma jurídica em comento, não pairam dúvidas de que a 
norma será aplicada às trabalhadoras da iniciativa privada que mantenham relação de 
emprego nos termos dos artigos 3º. e  2º. da CLT, haja vista que da interpretação literal e 
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restritiva da expressão "vínculo trabalhista", conclui-se que a vontade do legislador foi 
atribuir essa proteção trabalhista específica às mulheres trabalhadoras vitimadas pela 
violência doméstica e familiar que trabalhem com vínculo empregatício sob o manto da CLT. 

            Já quanto ao sentido da expressão "manutenção do vínculo trabalhista", deparamo-nos 
com a lacuna da lei, além de divergências e conflitos em torno dessa expressão, posto que o 
afastamento da trabalhadora das atividades laborativas com a garantia da manutenção do 
contrato de trabalho, dá azo à discussão de três institutos: a suspensão do contrato de trabalho, 
a interrupção do contrato de trabalho e a garantia provisória ou estabilidade provisória no 
emprego. 

            É oportuno ressaltar que cada um desses institutos juslaboralistas gera efeitos e 
conseqüências distintas no contrato de trabalho e nas condições de trabalho, em especial, no 
que tange à percepção da renda mensal por parte da obreira afastada do local de trabalho. O 
legislador, por correto e prudente, ao invés de utilizar a expressão aberta "manutenção" 
deveria valer-se e referir-se, expressamente, a um desses institutos: suspensão, interrupção ou 
garantia provisória no emprego. 

            Nesse aspecto, a expressão "manutenção do vínculo trabalhista" tem gerado acalorada 
discussão entre os juslaboralistas, pairando dúvidas, ante a omissão da lei, se seria caso de 
interrupção, suspensão ou até mesmo garantia e estabilidade provisória no emprego.     

Outro ponto omisso da Lei Maria da Penha e relevante para a relação trabalhista e adoção da 
medida de afastamento é, justamente, a hipótese de determinação judicial do afastamento da 
mulher vítima de violência doméstica e familiar das atividades laborativas com a conseqüente 
manutenção do vínculo trabalhista e a continuidade ou não de percepção dos salários ou 
qualquer renda mensal. Nesse sentido surgem as seguintes indagações: uma vez afastada do 
emprego por determinação judicial, a trabalhadora continua percebendo salários?A quem 
competirá arcar com esse encargo, ao empregador ou ao Estado? 

            Antes de se buscar uma resposta para esses questionamentos, convém tecer algumas 
considerações conceituais acerca da expressão "manutenção do vínculo", gerada pelo 
afastamento da mulher vítima de violência doméstica e familiar pelo período de até 6 (seis) 
meses. Na verdade, a expressão "manutenção do vínculo empregatício" contida na Lei Maria 
da Penha, está situada na zona cinzenta, haja vista que nos remete, necessariamente, aos 
institutos da garantia provisória no emprego, da interrupção e da suspensão e seus efeitos no 
contrato de trabalho. 

  

4. Estabilidade e garantia provisória no emprego 

  

            A estabilidade no emprego condiz com a garantia de manutenção do vínculo 
trabalhista nas hipóteses previstas em lei, no contrato de trabalho ou em norma coletiva, sendo 
vedada a dispensa, sem justa causa do trabalhador, nas hipóteses indicadas na lei. Trata-se de 
um direito de continuar no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, salvo se ocorrer 
justa causa ou outra causa objetiva que justifique a demissão por parte do empregador 
(MARTINS, 2009, p. 399). 
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            Considerando que a estabilidade e garantia provisória no emprego só se aplica aos 
casos expressamente previstos em lei ou pela vontade das partes, e.g., norma coletiva, bem 
como considerando que o empregado/empregada estável, acobertado com a proteção da 
garantia provisória no emprego, é aquele que pode prestar, efetivamente, sua força de trabalho 
em prol do empreendimento patronal, como é o caso do dirigente sindical, da gestante, 
membro da CIPA, empregado acidentado que retornou às atividades laborativas, entendemos 
que a intenção do legislador ao editar a Lei Maria da Penha não foi dar à expressão 
"manutenção do vínculo trabalhista" o sentido de estabilidade ou garantia de emprego. 

            Portanto, não se pode utilizar uma interpretação extensiva ao artigo 9º., § 2º.,II da Lei 
Maria da Penha, para considerar a "manutenção do vínculo empregatício" como uma espécie 
de garantia provisória no emprego. 

            Por outro lado, entendemos que, caso o empregador rescinda o contrato de trabalho da 
mulher vítima de violência doméstica e familiar ficará obrigado a reintegrá-la no emprego. 
Nesse aspecto, a expressão "manutenção do vínculo" significa impossibilidade de rompimento 
unilateral do contrato de trabalho, assim, se o empregador demitir a obreira que está acoberta 
com a proteção legal de manutenção do vínculo trabalhista, a consequência dessa garantia 
violada é o direito à reintegração. 

  

  

  

5. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho e efeitos jurídicos   

  

Entende-se por interrupção do contrato de trabalho a sustação temporária da prestação laboral, 
sem resolução do contratado de trabalho, todavia, computa-se o período de afastamento no 
tempo de serviço, bem como o afastamento não afeta o recebimento dos salários por parte do 
trabalhador afastado. 

Segundo Maurício Godinho Delgado (2011, p.1019): 

Essencialmente sustam-se as obrigações obreiras de prestação laborativa e de dispobilidade 
perante o empregador. Desse modo, caracteriza a interrupção a continuidade de vigência de 
todas as obrigações contratuais, excetuadas as principais obrigações obreiras: prestação de 
serviços e disponibilidade perante o empregador. Mantém-se, pois, em vigência a plenitude 
das obrigações empresariais. 

  

            Na suspensão, o contrato de trabalho se mantém vigente, entretanto, há sustação 
bilateral das obrigações contratuais recíprocas (entre empregado e empregador) durante o 
período de suspensão, ou seja, não há prestação laboral, tão menos obrigação de pagar salários 
por parte do empregador.        

Em princípio, praticamente todas as cláusulas contratuais não se aplicam durante a suspensão: 
não se presta serviço, não se paga salário, não se computa tempo de serviço, não se produzem 
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recolhimentos vinculados ao contrato, etc. No período suspensivo, empregado e empregador 
têm, desse modo, a ampla maioria de suas respectivas prestações contratuais sem eficácia 
(DELGADO, 2011, p. 1010). 

  

               Amauri Mascaro Nascimento (2010, p. 933), colacionando as lições de Ruprecht 
(apud 1975, p. 158), assevera que a paralisação das atividades obreiras, sem resolução do 
contrato de trabalho, recebe a classificação doutrinária de suspensão absoluta e relativa, sendo 
que na absoluta não há pagamento de salário, enquanto na relativa há pagamento de salário. 

            Tanto na suspensão como na interrupção não pode haver rescisão unilateral do 
contrato de trabalho por parte do empregador, salvo as hipóteses previstas em lei, sob pena de 
ser compelido a proceder à reintegração do trabalhador dispensado. 

  

6. Sentido e aplicação da expressão "manutenção do vínculo trabalhista": suspensão ou 
interrupção do contrato de trabalho? 

  

            Retomando o sentido da expressão "manutenção do vínculo trabalhista", referido na 
Lei Maria da Penha, há corrente no sentido de tratar-se a hipótese de suspensão do contrato de 
trabalho, outras entendendo que se trata de interrupção do contrato de trabalho. 

            Se considerarmos como sendo causa de interrupção do contrato de trabalho o 
empregador teria que arcar com o pagamento dos salários da empregada afastada por um 
período de até 6 meses, sem receber a devida contraprestação laboral, inclusive, incluir o 
tempo de afastamento na contagem do tempo de serviço, sem prejuízo do recolhimento dos 
valores do FGTS, INSS,etc. 

            Para Maria Berenice Dias não é caso de interrupção do contrato de trabalho posto que 
é oneroso para o empregador pagar os salários da trabalhadora sem poder contar com a 
prestação laboral por parte da mesma, considerando como hipótese de licença não remunerada 
( 2007, p. 96). 

            No entendimento de Sérgio Pinto Martins o empregador não está obrigado a pagar 
salários, pois o período de afastamento contemplado pela Lei Maria da Penha trata de hipótese 
de suspensão dos efeitos do contrato de trabalho; não há disposição expressa na lei que torne 
o empregador responsável pelo pagamento dos salários durante o período de afastamento da 
trabalhadora, vítima de violência doméstica e familiar. (2007, p. 4). 

            De acordo com o Direito Espanhol, a violência de gênero é considerada como causa de 
suspensão do contrato de trabalho, referente ao trabalhador. 

Ésta, por ahora la más reciente causa incorporada al ET em el art. 45.1.n, justifica la 
suspension del contrato de trabajo en los siguientes términos: 'por decisión de la trabajadora 
que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género'( MANGLANO et al, 2006, p. 531-532). 
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            Inclusive, o art. 48.6 do ET prevê como duração máxima para a suspensão do contrato 
de trabalho o prazo de 6 meses, podendo por decisão judicial haver prorrogação do prazo de 
suspensão para no máximo 18 meses(MANGLANO et al, 2006, p. 532). 

               Considerando que a intenção do legislador brasileiro ao editar a Lei Maria da Penha 
foi atribuir proteção e assistência especiais à mulher vitimada pela violência doméstica ou 
familiar, inclusive proteção à relação trabalhista, determinando a manutenção do vínculo 
trabalhista, é corolário necessário a manutenção do ganho mensal, pois não se pode conceber 
a proteção parcial aos interesses econômicos e trabalhistas da mulher vitimada pela violência 
doméstica e familiar. 

               Ora, de que adianta manter o vínculo sem a manutenção da fonte de sustento? De 
que adianta preservar a integridade física e psíquica da mulher, sem a tutela integral à sua 
situação laboral, em especial, no que se refere ao recebimento da renda mensal? 

               A proteção e assistência em matéria de manutenção do vínculo trabalhista só será 
integral e efetiva se implicar o recebimento de salário, pois a questão de fundo envolve a 
manutenção do acesso ao trabalho e isso implica a garantia de salário, fonte de subsistência e 
preservação das necessidades vitais da pessoa do trabalhador. 

               Embora a lei seja omissa quanto à manutenção dos salários ou fonte de sustento da 
mulher vitimada pela violência doméstica e familiar, não pairam dúvidas de que se trata de 
uma obrigação acessória vinculada à obrigação principal, que é a manutenção do vínculo 
empregatício, devendo a lacuna ser sanada com a analogia, integração das normas jurídicas e 
aplicação dos princípios gerais do direito e até mesmo constitucionais, em especial, o da 
dignidade da pessoa humana. 

               Salário é fonte de sustento e sobrevivência, só haverá respeito e consideração à 
dignidade da pessoa humana se for garantida a fonte de sustento, notadamente na hipótese de 
manutenção do vínculo, posto que o salário é conseqüência da manutenção do vínculo. Logo, 
não se cumprirá o primado da República Federativa do Brasil que é a preservação da 
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º.,III). 

               Entretanto, esses argumentos são reproduzidos sob a ótica dos interesses laborais da 
trabalhadora que se afasta do local de trabalho e mantém o vínculo trabalhista, sendo certo 
que se trata de dois pesos e duas medidas, devendo ser pontuado os interesses do empregador 
e, assim sendo, devemos considerar que o ato ilícito "violência doméstica e familiar" é um 
ato/fato jurídico estranho à relação de trabalho, ou seja, estranho a pessoa do empregador que 
não concorreu para tanto, logo, nos termos do art. 2º. da CLT, o empregador assume os riscos 
da atividade econômica, tendo que reparar prejuízos engendrados aos trabalhadores em razão 
de um ato seu, empregador, ou em razão dos riscos do empreendimento. 

               Nesse sentido, como não existe previsão expressa no estatuto laboral, e como 
a  violência doméstica e familiar se consubstancia em fato estranho à relação laboral, sem 
nenhuma concorrência do empregador, o mesmo, segundo disposição expressa em lei, só está 
obrigado a pagar salário nos casos de estabilidade/garantia provisória e interrupção do 
contrato de trabalho. 

               Portanto, como a Lei Maria da Penha é lacunosa, impor ao empregador a obrigação 
de pagamento dos salários e seus consectários durante os 6 meses de afastamento da obreira 
poderá caracterizar, em tese, violação à regra constitucional inserida no capítulos dos direitos 
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e garantias fundamentais, qual seja, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei" (CF, art. 5º.,II). 

               Nessa linha de raciocínio, o corolário lógico é no sentido de que ao empregador 
compete cumprir a ordem judicial de manutenção do vínculo trabalhista, todavia, não lhe 
compete arcar com o pagamento dos salários da empregada afastada. 

               Conforme argumentado anteriormente, não se trata de conflito trabalhista apto a 
ensejar a obrigação patronal de pagamento dos salários e sim conflito que ocorre no âmbito 
doméstico e familiar.        

               Na verdade, a trabalhadora vítima de violência doméstica e familiar que tiver que ser 
afastada do trabalho para proteção à sua integridade física e psíquica, deverá ter garantido e 
mantida a sua fonte de subsistência, ou seja, uma renda mensal, ainda que seja de natureza 
assistencial, pois afastar a trabalhadora de suas atividades, com a manutenção do vínculo 
empregatício, sem qualquer tipo de renda mensal, significa discriminá-la e eliminá-la do 
mercado de trabalho, violando, assim, a dignidade humana da trabalhadora, conforme 
asseverado alhures. 

               Suspender o contrato de trabalho sem a garantia de percepção de renda por parte da 
trabalhadora, seria admitir que a Lei Maria da Penha caminha na contramão dos direitos e 
garantias individuais e direitos sociais tutelados pela Carta Magna. 

              Outra exegese razoável da expressão "manutenção do vínculo trabalhista" seria no 
sentido de que, ocorrendo a necessidade de afastamento da mulher das atividades laborativas, 
mediante ordem judicial devidamente fundamentada, deverá ser admitido o afastamento como 
sendo hipótese de suspensão dos efeitos do contrato de trabalho por motivo alheio à vontade 
da obreira, como ocorre no caso da licença-maternidade, auxílio-doença, acidente do trabalho 
e auxílio-doença acidentário. 

               Dessa forma, o afastamento da trabalhadora das atividades laborativas como medida 
assistencial e de proteção à sua integridade com a conseqüente manutenção do vínculo 
trabalhista, são medidas que deverão ser acompanhadas do recebimento de uma renda mensal, 
por parte da obreira afastada, de responsabilidade do Estado, a quem compete prestar auxílio 
assistencial a quem dele necessitar, ex vi do disposto no caput do art. 9º. da Lei n. 
11.340/2006. 

               A propósito, o legislador constituinte ao prever no art. 226, § 8º., da CF, o dever de 
assistência à família com a criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das 
relações familiares, buscou enaltecer o dever do Estado em criar mecanismos de prevenção e 
punição  a esse tipo de violência e, concomitantemente, o dever de prestar os auxílios 
necessários à vítima da violência doméstica ou familiar, inclusive, no que tange à destinação 
de um benefício/renda mensal para a mulher trabalhadora que se afasta do trabalho em razão 
da violência doméstica ou familiar. 

               

7. Alcance social-assistencial da Lei Maria da Penha. Equidade  
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               Diante da omissão da Lei Maria da Penha no sentido de disciplinar a matéria 
atinente ao recebimento da renda mensal por parte da trabalhadora, vítima da violência 
doméstica e familiar, e diante do direito social e fundamental ao recebimento de renda mensal 
em virtude da manutenção do vínculo trabalhista, cabe ao juiz, no caso concreto, proceder à 
interpretação e subsunção da norma ao caso concreto, valendo-se do método de integração das 
normas jurídicas para suprir a lacuna da norma através da analogia e equidade, sem perder de 
vista, também, o aspecto social-assistencial atribuído pelo legislador à Lei Maria da Penha, 
que visa proteção integral à mulher vitimada pela violência doméstica ou familiar. 

               A Constituição Federal, em seu art. 226, § 8º. estabelece uma garantia político-legal-
social de proteção e assistência à família, impondo ao Estado uma obrigação positiva no 
sentido de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares, 
tratando-se de um preceito constitucional e de caráter social, assistencial e protetivo. 

               Nesse diapasão, tratando-se a Lei Maria da Penha de uma norma infraconstitucional 
que buscou, paralelamente a outras normas, regulamentar esse dispositivo constitucional, a 
conclusão é no sentido de que a referida lei também tem um alcance social-assistencial e 
protetivo, razão pela qual incumbe ao aplicador do direito considerar a função social-
assistencial da lei ao aplicá-la ao caso concreto. 

               Na verdade, competirá ao órgão julgador suprir a lacuna da lei e buscar uma solução 
através da analogia e equidade para garantir à mulher afastada das atividades laborativas em 
decorrência da violência doméstica e familiar, a garantia de recebimento de uma renda 
mensal, substitutiva do seu salário. Segundo Aristóteles, a equidade é a aplicação da justiça ao 
caso concreto, ajustada a cada fato social (apud REALE, 2009, p.123). 

               Uma norma jurídica positiva limitativa não pode limitar a decisão dos juízes com 
base na Justiça, e, em certos casos, decidir com base na Justiça, significa invocar a equidade, a 
qual tem duas finalidades elementares: suprir as lacunas da norma e auxiliar na obtenção do 
sentido e alcance das normas jurídicas (MAXIMILIANO, 1951, p.212). 

               Segundo as lições de Maximiliano: 

Até os mais ferrenhos tradicionalistas admitem o recurso à Equidade ao preencher as lacunas 
do Direito, positivo ou consuetudinário. Para os contemporâneos, deve a mesma ser invocada 
não só em casos de silêncio da lei; pois também constitui precioso auxiliar da Hermenêutica: 
suaviza a dureza das disposições, insinua uma solução mais tolerante, benigna e humana 
(1951, p. 214). 

  

               Portanto, a lacuna da lei será suprida pelo juiz no julgamento do caso 
concreto  enquanto não for editada lei para disciplinar a matéria. Invocando Reale: 

O Direito, como experiência, deve ser pleno, e muitos são os processos através dos quais o 
juiz ou o administrador realizam a integração da lei para atingir a plenitude da vida (2009, 
p.299) 

  

               Nesse sentido, diante da necessidade de se aplicar a norma ao fato concreto, é 
importante a atividade criadora do julgador, o apelo à sensibilidade, intuição, prudência e 
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bom-senso, razão pela qual, visando a aplicação justa da norma é elementar a destinação de 
um auxílio pecuniário à mulher trabalhadora, afastada de suas atividades laborativas em 
decorrência da violência doméstica e familiar, não bastando somente a manutenção do 
vínculo, dando-se, assim, fiel cumprimento ao "caput" do art. 9º. da Lei Maria da Penha. 

               Vale lembrar que toda norma jurídica traz implícito um valor, sendo a justiça o 
primado dos valores jurídicos, entretanto, a justiça só será realizada se tiver como fundamento 
o "valor da pessoa humana, valor-fonte de todos os valores" (REALE, 2009, p.377). 

               Uma solução viável para supressão da lacuna na lei seria a utilização de uma política 
pública e lançamento de um programa de incentivo ao empregador para assumir o pagamento 
dos salários durante o período de afastamento fixado pelo juiz, mediante compensação do 
pagamento desembolsado pelo empregador na declaração anual do Imposto de Renda ou 
pagamento de outro tributo, assim como ocorre com o Programa Empresa Cidadã em relação 
àqueles empregadores que adotaram a licença-maternidade de 6 meses. 

  

  

8. Juízo competente para ordem de afastamento e manutenção do vínculo trabalhista 

  

               Para efeito de aplicação e efetivação da Lei Maria da Penha, conforme previsto no 
art. 1º., deverão ser criados Juizados de Violência Doméstica e Familiar, com competência 
cível e criminal para processar e executar as causas oriundas da prática de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, cuja competência será atribuída à Vara Criminal nas localidades 
que não tiverem Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar. 

               Entretanto, a lei tratou da manutenção do vínculo trabalhista, mostrando-se omissa 
no que diz respeito ao juízo competente para endereçamento ao empregador da ordem de 
manutenção do vínculo trabalhista: seria o juízo criminal, cível ou trabalhista, sendo que este 
último sequer foi mencionado na Lei Maria da Penha? 

               O art. 114, I, da CF dispõe sobre a competência da Justiça do Trabalho para 
processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, sendo relação de trabalho gênero, 
que compreende a relação de emprego (espécie); logo, relação de trabalho compreende todo 
tipo de atividade desempenhada por uma pessoa física, mediante retribuição pecuniária como 
forma de contraprestação (MARTINS, 2009, p. 92). 

               Segundo a Lei Maria da Penha, o juiz assegurará a manutenção do vínculo 
trabalhista, e se a referida lei não mencionou expressamente "juiz do trabalho", certamente a 
competência para determinar a manutenção do vínculo trabalhista será do juiz do Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou Juízo Criminal, pois onde o legislador 
não distinguiu não cabe ao intérprete distinguir. 

               Na verdade, o juiz da Justiça Criminal ou do Juizado Especial só terá competência 
nos estreitos limites previstos na Lei Maria da Penha, ou seja, de determinar o afastamento da 
trabalhadora com a manutenção do vínculo trabalhista, não lhe competindo, certamente, 
discutir questões de fundo trabalhista, tais como existência ou não de relação empregatícia os 
termos dos arts. 2º. e 3º. da CLT. 
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               Portanto, ainda que não sejam instalados os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar, a competência para expedir ordem de afastamento e manutenção do vínculo 
trabalhista é do juiz que recebeu a denúncia e que deverá adotar a medidas de urgência em 
prol da mulher vítima da violência doméstica e familiar. 

               Na eventualidade de o empregador não acatar a ordem expedida pelo juízo criminal, 
no sentido de afastar a trabalhadora do local de trabalho com a manutenção do vínculo 
trabalhista, deverá responder pelo crime de desobediência (Código Penal, art.330), 
facultando-se à trabalhadora invocar a tutela jurisdicional perante a Justiça do Trabalho, 
através de uma cominatória de obrigação de fazer, visando a tutela ao direito de manter o 
vínculo trabalhista pelo período de máximo de seis meses de afastamento das atividades 
laborativas. 

  

Conclusão 

               O presente estudo não tem por pretensão esgotar as discussões acerca da aplicação 
da Lei Maria da Penha em matéria trabalhista. 

               Entretanto, depreende-se que a intenção do legislador ao editar a Lei Maria da Penha 
foi atribuir proteção integral à mulher que padece da violência doméstica e familiar, tanto que 
buscou destinar política pública de atendimento à saúde, integridade, habitação e de inserção 
no mercado de trabalho e de "manutenção do vínculo trabalhista". 

               Logo, não se pode utilizar uma exegese restritiva e entender que a intenção do 
legislador foi proteger a relação de trabalho da mulher vítima de violência doméstica e 
familiar, sem a garantia de uma renda mensal para sua manutenção, pois a renda é a 
consequência mais esperada da relação de emprego. 

               Sem dúvida, competirá ao julgador, valendo-se do sistema de integração das normas 
e mediante aplicação de técnicas de Justiça, buscar a solução do caso concreto, através da 
analogia e da equidade, pois somente haverá proteção integral à mulher vítima de violência 
doméstica e familiar e conseqüente efetividade da Lei Maria da Penha, se a mulher afastada 
tiver um ganho mensal garantido durante o período de afastamento. 

               Nesse caso, o legislador disse pouco onde deveria dizer mais, pois se a intenção era 
instituir a suspensão do contrato de trabalho, sem gerar encargo salarial para o empregador, 
deveria delegar essa responsabilidade para o Estado, instituindo uma renda previdenciária 
para as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho em virtude de violência doméstica ou 
familiar. 
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A LISTA SUJA NO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 
CONTEMPORÂNEO 

 
THE DIRTY LIST IN COMBATING CONTEMPORARY SLAVERY 

 
 
 

michele toshie saito 
 

RESUMO 
O trabalho escravo é uma herança histórica de injustiça que ainda ecoa em pleno século XXI, 
no Brasil. Desta forma, em busca de medidas eficazes, surge então como instrumento hábil no 
combate ao trabalho escravo, a lista suja, elaborada pelo Governo Federal sob o título 
“Cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de 
escravo”. A presente pesquisa faz uma comparação entre a nova escravidão e o antigo 
sistema. Por conseguinte, apresenta o perfil da pessoa livre que se torna escrava e analisa as 
condições de trabalho pelas quais são submetidas. Em paralelo, dá um enfoque ao trabalho 
escravo e a legislação brasileira. Outrossim, analisa a questão da afronta a dignidade da 
pessoa humana quando da prática da escravização. Por fim, procura-se exatamente apurar e 
descortinar a escravidão contemporânea, um crime praticado por algemas invisíveis por meio 
da análise de um poderoso arsenal de repressão, qual seja, a lista suja do trabalho escravo. E 
como se verá, serão apresentados os efeitos práticos no âmbito público e privado decorrente 
do cadastro. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO ESCRAVO; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 
LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO. 
 
ABSTRACT 
Slave labor is a historical legacy of injustice that still echoes in the XXI century, in Brazil. 
Thus, in search of effective, then emerges as an effective instrument in the fight against 
slavery, the black list drawn up by the Federal Government under the title "Master of 
employers who have kept workers in conditions akin to slavery". This present research does a 
comparison between the new and the old slavery system. Therefore presents the profile of the 
free person who becomes a slave and examines the working conditions for which they are 
subjected. In parallel, gives a focus to slave labor and the Brazilian legislation. Also addresses 
the issue of the affront to human dignity when the practice of slavery. Finally, we seek to 
investigate and uncover exactly contemporary slavery, a crime committed by invisible 
shackles through the analysis of a powerful arsenal of repression, which is the list slave labor. 
And as noted below, will be presented within the practical effects resulting from public and 
private records. 
KEYWORDS: SLAVE LABOR; HUMAN DIGNITY; LIST SLAVE LABOR. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
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A escravidão foi abolida formalmente em 1888, após a assinatura da Lei Áurea. No entanto, 
lamentavelmente ainda podemos presenciar nos tempos atuais a prática escravagista, 
resquícios de uma cultura ainda influenciada pela essência do regime escravo colonial. 
Observa-se que a escravização é um problema mundial que atinge, principalmente, os países 
subdesenvolvidos. 

  

O escravismo colônia e o trabalho escravo atual guardam muitas similitudes, principalmente, 
no que atine à supressão dos direitos dos trabalhadores. 

  

 Atualmente, constata-se no sistema brasileiro uma má distribuição de renda, desigualdade 
social e a soma de pobreza generalizada, de modo a proporcionar uma mão de obra farta. 
Diante disso, o trabalhador torna-se um mero objeto descartável, haja vista que a vítima da 
escravidão é submetida a trabalho degradante aliado a privação de liberdade. 

  

Outro ponto a ser analisado, é no tocante a concepção moderna dos direitos humanos e da 
interdependência desses direitos, pois nota-se que a escravização constitui flagrante afronta 
aos princípios e garantias individuais. Como podemos notar, a Constituição Federal de 1988, 
fruto do processo de democratização no Brasil trouxe um grande desenvolvimento no âmbito 
de proteção e concretização dos direitos humanos. Inclusive, objetivando harmonizar a ordem 
constitucional com as exigências principiológicas de proteção aos direitos humanos na área 
internacional. 

  

Ademais, a prática do trabalho escravo se manifesta, sobretudo quando se nega o principal 
atributo do indivíduo, qual seja a dignidade humana. A dignidade, por sua vez, faz com que a 
pessoa seja merecedora de um mínimo de direitos. 

  

Chega-se, então, ao ponto central deste artigo: O Cadastro de Empregadores que mantiveram 
trabalhadores em condições análogas à de escravo, também denominada "lista suja". Criada 
em 2003 pelo Governo Federal. 

  

A lista suja tem demonstrado ser um mecanismo de repressão e de prevenção no combate ao 
trabalho em condições análogas à de escravo, contribuindo de modo significativo para a 
sociedade atual. Na medida em que traz resultados afirmativos tanto na esfera pública quanto 
na privada. 

  

Cumpre acrescentar que a escravização não se deve a omissão legal, mas sim em decorrência 
da falta de ações práticas, daí a importância da lista suja. 
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O trabalho escravo é um problema social crônico, que aflige ampla parcela da humanidade e 
sua erradicação depende não só do Estado, mas também depende da mobilização de toda a 
sociedade brasileira. 

  

Por derradeiro, não se pretende aqui exaurir de forma alguma a temática. Muito pelo 
contrário, objetiva-se com o amparo dos pontos de vista de renomados estudiosos, fomentar 
ainda mais o debate acerca do intrigante tema a ser abordado. 

  

  

2. CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO ESCRAVO 

  

O termo escravo, etimologicamente, emerge de slav, que designa uma etnia européia que 
perdeu a liberdade após Carlos Magno tomar a região. <!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--
[endif]--> 

  

A palavra inglesa "slave" ("escravo") refere-se, nas línguas européias ocidentais, aos eslavos, 
vistos como hereges ou pagãos congênitos. Do século X ao XVI, as terras eslavas 
representaram para os comerciantes vikings e italianos sua principal fonte de escravos. O 
Adriático oriental e o Mar Negro eram os principais fornecedores. O Adriático oriental 
acabou se tornando a maior "costa de escravos" 

da Europa.<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> 

  

Escravo é aquele que está subjugado por um senhor, como propriedade dele. Não é 
considerado um ser humano, mas um objeto que tem um proprietário, um "senhor". <!--[if 
!supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> 

  

O trabalhador escravo é um indivíduo sem qualquer tipo de direitos, submetido à opressão, 
dependência a um trabalho aviltante atado ao cerceamento da liberdade. E a força do 
trabalhador é empregada para os fins econômicos daqueles que são seus proprietários. 

  

Na lição de Aristóteles: 
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Propriedade é uma palavra que deve ser entendida como se entende a palavra parte: a parte 
não se inclui apenas no todo, mas pertence ainda, de maneira absoluta, a uma coisa outra que 
ela mesma. Assim a propriedade: o senhor é simplesmente o senhor do escravo, porém não 
pertence a este essencialmente; o escravo, ao contrário, não só é do senhor, como ainda lhe 
pertence de um modo absoluto. <!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> 

  

Para Montesquieu "a escravidão propriamente dita é o estabelecimento de um direito que 
torna um homem completamente dependente do outro, que é o senhor absoluto de sua vida e 
de seus bens". <!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> 

  

A escravização foi uma instituição social sem oposição, pois a aquisição de escravos 
significava sinal de riqueza e poder. 

  

[...] o Brasil utilizou a mão-de-obra escrava indígena nativa e negra africana para iniciar suas 
atividades econômicas, vigorando o regime escravocrata até o final do século passado, sendo 
formalizada a abolição da escravatura tão-somente em 1888. Com o advento da Lei Áurea, os 
negros readquiriram os seus direitos, não mais sendo tratados como objeto perante a 
legislação brasileira vigente à época.<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> 

  

Importante acrescentar que: 

  

Ganhando a liberdade, esses homens não tinham outro direito senão o de trabalhar nos seus 
ofícios habituais ou alugando-se a terceiros, mas com a vantagem de ganhar o salário para si 
próprios. Foram esses os primeiros trabalhadores assalariados.<!--[if !supportFootnotes]--
>[7]<!--[endif]--> 

  

Nesse diapasão, após a libertação dos escravos com a assinatura da Lei áurea obteve-se 
resultado positivo no campo político e social. Porém, não no campo econômico haja vista que 
quando finalmente conquistaram liberdade, não receberam a devida assistência. 

  

Destarte, não restou outra opção senão permanecer nas fazendas em que já vinham 
trabalhando como escravos, sujeitando-se a péssimas condições, pela ausência de opção de 
trabalho, falta de qualificação e devido ao preconceito racial. 
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3. COMPARAÇÃO ENTRE A NOVA ESCRAVIDÃO E O ANTIGO SISTEMA 

  

Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea declarou extirpada a escravidão legalizada no Brasil. Em 
outras palavras, pôs fim ao direito de propriedade de um indivíduo sobre o outro, acabando 
com a possibilidade de possuir legalmente um trabalhador escravo. 

  

Contudo, apesar de ter se passado mais de cem anos da libertação dos escravos o nosso País 
ainda não suprimiu este regime de trabalho da prática social. 

  

É lastimável constatar-se, porém, que a escravização continua presente em nossa realidade 
brasileira, com características bastante semelhantes às daquela época da nossa História, 
encerrada no final do século XIX, onde a subjugação e a espoliação do ser humano eram a sua 
marca registrada. 

  

Na dicção de Jairo Lins de Albuquerque Sento Sé: 

  

No ocaso do século XIX, despida de sua veste mais cruel, a escravidão escondeu-se e 
continua, agora escondida atrás das máscaras da insuficiência econômica, da desvalia social e 
da rusticidade inculta, a exaurir o trabalhador pela exploração da energia pessoal em nível de 
tratamento animalesco, sobretudo de menores, mulheres e rurícolas.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> 

  

A definição de trabalho escravo, hodiernamente, é uma tarefa árdua. A priori, porque, 
conforme a Lei Áurea, não mais existe trabalho escravo na sociedade brasileira, ao menos, 
não existe daquela forma como no período colonial. 

  

Elucida Luís Antônio Camargo de Melo, coordenador da Coordenadoria Nacional de 
Combate ao Trabalho Escravo (CNCTE): 

  

Considerar-se-á trabalho escravo ou forçado toda modalidade de exploração do trabalhador 
em que este seja impedido, moral, psicológica e/ou fisicamente, de abandonar o serviço, no 
momento e pelas razões que entender apropriados, a despeito de haver, inicialmente, ajustado, 
livremente a prestação de serviços.<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]--> 
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A escravidão moderna é o trabalho sob condições degradantes aliado à restrição de 
locomoção, ou seja, na impossibilidade de saída ou fuga das fazendas em virtude dos guardas 
armados ou das dívidas fraudulentas. 

  

Christiani Marques, analisando o pensamento de Jorge Antônio Ramos Vieira esclarece que: 

  

O trabalho escravo ou forçado moderno é a exploração violenta da pessoa humana, cativada 
por dívidas contraídas pela necessidade de sobrevivência e forçada a trabalhar, pelo 
aliciamento feito por pessoas que lucram com o fornecimento e a utilização de sua força de 
trabalho em propriedades rurais (na maioria das vezes, além de muito afastadas, estão 
localizadas na região norte do Brasil, onde a fuga é difícil, perigosa e arriscada).<!--[if 
!supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]--> 

  

Sem embargo, Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé contribui conceituando o trabalho escravo 
contemporâneo: 

[...] poderíamos conceituar o trabalho escravo contemporâneo, na zona rural, como sendo 
aquele em que o empregador sujeita o empregado a condições de trabalho degradantes, 
inclusive quanto ao meio ambiente em que irá realizar a sua atividade laboral, submetendo-o, 
em geral, a constrangimento físico e moral, que vai desde a deformação do seu consentimento 
ao celebrar o vínculo empregatício, passando pela proibição imposta ao obreiro de resilir o 
vínculo quando bem entender, tudo motivado pelo interesse mesquinho de ampliar os lucros 
às custas da exploração do trabalhador.<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> 

  

Comparativamente, o escravismo colônia e o trabalho escravo atual guardam inúmeras 
semelhanças, dando pistas de que este último apresenta as mesmas características, 
independentemente da época ou local em que ocorre. 

  

Observa-se que a escravidão moderna é mais benéfica no tocante financeiro e operacional, 
visto que antigamente era mais oneroso comprar um escravo do que nos dias atuais. 

  

O custo de aquisição de mão-de-obra na antiga escravidão era alto, lembrando que a riqueza 
de um ser humano podia ser medida pela quantidade de escravos. Já na nova escravidão o 
custo é muito baixo, posto que não há compra. Às vezes, gasta-se com o transporte e/ou 
dívida que o aliciado tenha em algum comércio ou pensão (pequeno hotel familiar onde 
trabalhadores ficam à espera de contratação). 
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Na época do Brasil Colônia e do Império os lucros com a escravidão eram baixos, pois só 
havia custos em relação à mantença dos escravos. Por outro lado, na escravidão 
contemporânea os lucros são altos, já que muitas vezes o trabalhador que fica doente acaba 
sendo largado na estrada mais próxima ou é mandado embora, sem qualquer direito. 

  

Outro aspecto interessante que pode ser constatado é que, se por um lado a mão-de-obra 
escrava era escassa, pois dependia de tráfico negreiro, prisão de índios ou reprodução, o 
mesmo não ocorre atualmente, reflexo de baixa escolaridade, desemprego e falta de 
oportunidades, ou seja, a mão de obra na nova escravidão branca tornou-se descartável. 

  

A escravidão contemporânea independe de cor da pele, pois o seu principal traço marcante é a 
miséria em que os aliciados vivem. Ao contrário do que acontecia na escravidão antiga, visto 
que as diferenças étnicas eram de suma relevância para a escravização. Neste contexto, 
qualquer indivíduo sob condições miseráveis residente nas regiões de alta incidência de 
aliciamento para a escravidão pode estar sujeito a cair na rede da escravidão. 

  

Tanto para a antiga como para a nova escravidão são utilizados os mesmos artifícios para se 
manter a ordem sobre os trabalhadores quais sejam, violência psicológica, ameaças, coerção 
física, punições exemplares e inclusive assassinatos. 

  

No tocante a diferença da escravidão antiga e atual é que, nesta o trabalhador não é 
considerado propriedade do patrão. A escravidão contemporânea é revestida de uma falsa 
licitude, que pode compreender formas de trabalho aparentemente livres, contudo 
degradantes. 

  

Desta maneira, pode-se concluir que o trabalho escravo, infelizmente, ainda hoje persiste na 
sociedade brasileira em decorrência de um problema que tem suas origens profundas e antigas 
no regime escravagista colonial. E, que tão-somente em tese ocorreu à abolição pela Lei 
Áurea, razão pela qual englobam motivos de ordem histórica, ideológica e política 
impingindo resistência a sua exterminação. 

  

  

4. PERFIL DA PESSOA LIVRE QUE SE TORNA ESCRAVA E SUAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO 
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A seguir, estão detalhados alguns dos motivos que transformam um indivíduo livre em um 
escravo. Vale ressaltar que este padrão pode sofrer alterações dependendo do local e da 
situação, mas que se repete frequentemente no cotidiano. 

  

Os trabalhadores rumam, principalmente, para a região de expansão agrícola. Algumas 
pessoas vão voluntariamente. Já, outras são angariadas por "gatos", isto é, por aqueles que 
contratam a mão-de-obra a serviço do fazendeiro. 

  

A flexibilização das leis trabalhistas e o aumento do número de empregados terceirizados 
criam dificuldades para a fiscalização do Ministério do trabalho e Emprego e inviabilizam 
punições a quem lucra com a prática e tem o cuidado de criar garantias em torno de si. 
Frequentemente os fazendeiros flagrados com trabalho escravo têm tentando transferir a 
responsabilidade legal para os "gatos" (aliciadores de mão-de-obra a mando do proprietário de 
terra). A justificativa é simples: os peões não seriam funcionários do dono da fazenda e sim de 
um empreiteiro contratado para fazer o serviço.<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> 

  

Os "gatos" servem apenas de escudo para que os fazendeiros não sejam responsabilizados 
pelo crime. Eles recrutam indivíduos em regiões distantes do local de prestação de serviços ou 
em pensões localizadas nas cidades contíguas. Quando da primeira abordagem, mostram ser 
pessoas agradáveis, oferecem excelentes oportunidades de serviço em fazendas, com garantias 
de salário, de alojamento e comida abundante. E ainda, com o intuito de seduzir e convencer 
os trabalhadores, os "gatos" proporcionam "adiantamentos" para a família e até garantia de 
transporte gratuito até o local de trabalho.<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]--> 

  

O transporte para a locomoção dos indivíduos até os locais de prestação de serviços é 
efetuado por caminhões improvisados sem nenhuma segurança ou por ônibus em péssimas 
condições de preservação. Ou, para escapar da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal "os 
gatos" pagam passagens de ônibus ou trens de linha para os peões. 

  

No entanto, quando dá chegada ao local de serviço, o peão nota que a realidade é bem diversa 
do que fora prometido. 

  

O acordo verbal com o gato costuma ser quebrado. Entretanto, diante da promessa de que vai 
obter o seu ganho no término do trabalho, o indivíduo continua realizando suas atividades 
agropecuárias, tais como: derrubar a mata, aplicar veneno, erguer cercas, sempre em situações 
degradantes e insalubres, isto é, "expostos a qualquer agente nocivo à saúde, tendo-se em 
conta a intensidade e o tempo de exposição a tal agente".<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--
[endif]--> 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3238



Após vários meses de árduo serviço, quando do dia do pagamento do salário, o peão ganha 
um valor bem menor que o combinado inicialmente, ou, ás vezes, nem aufere salário, pois 
acaba devedor do empregador tendo que continuar a trabalhar para quitar a dívida que se 
tornou maior do que o total que tinha a receber. 

  

Na maioria das vezes, quando peões reclamam das precárias condições ou almejam fugir da 
fazenda, são obstados sob a alegação de que estão endividados e de que não poderão sair 
enquanto não pagarem o que devem. Muitas vezes, capatazes armados fazem as vítimas do 
trabalho escravo mudarem de idéia, uma vez que sofrem ameaças, maus tratos, violências 
e  perante humilhação pública, levando o trabalhador a manter-se em um estado de medo 
constante. 

  

Quanto ao tipo de alojamento depende do serviço para o qual o trabalhador foi aliciado. 

  

Convém lembrar que as fazendas estão distantes dos locais de comércio mais próximos (o 
trabalhador é levado para longe de seu local de origem e, portanto, da rede social na qual está 
incluído. Dessa forma, fica em um estado de permanente fragilidade, sendo dominado com 
maior facilidade), sendo impossível ao trabalhador não se submeter totalmente a esse sistema 
de "barracão", imposto pelo gato a mando do fazendeiro ou diretamente pelo fazendeiro. [...] 
As piores condições são, normalmente, as relacionadas com a derrubada de floresta nativa 
devido à inacessibilidade do local e às grandes distâncias dos centros urbanos. Como não há 
estrutura nenhuma e o proprietário não disponibiliza alojamentos, muito menos transporte 
para que o trabalhador durma próximo da sede da fazenda, a saída é montar barracas de lona 
ou de folhas de palmeiras no meio da mata que será derrubada. Os trabalhadores rurais ficam 
expostos ao sol e à chuva. <!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]--> 

  

Os fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego expõem que dentre as fazendas 
inspecionadas havia uma que continha ótimos alojamentos de alvenaria providos de 
eletrodomésticos para serem apresentados ao vistoriarem. 

  

Mas os escravos estavam em barracos plásticos, bebendo água envenenada e foram mantidos 
escondidos em buracos atrás de arbustos até que nós saíssemos. Como passamos três dias sem 
sair da fazenda, os 119 homens começaram a 'brotar' do chão e nos procuraram desesperados, 
dizendo que não eram bichos.<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> 

  

Outro fator relevante é a questão das doenças tropicais, como por exemplo, a febre amarela e 
a malária que são endêmicas na fronteira agrícola, além de mostrar alta incidência de algumas 
moléstias que estão em fase de desaparecimento em outras regiões, como a tuberculose. 
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Quando ficam doentes, os trabalhadores escravizados, na maioria das vezes, são deixados à 
própria sorte pelos "gatos" e os donos das fazendas. Os que conseguem andar caminham 
quilômetros até chegar a um posto de saúde, enquanto os casos mais graves podem 
permanecer meses em estado de enfermidade até que melhorem, apareça alguém que possa 
levá-los para a cidade ou, na pior das hipóteses, venham a falecer. [...] Uma pessoa doente 
torna-se um estorvo, apenas uma boca a ser alimentada, pois fica alienada da única coisa que 
interessa ao dono da terra, que é sua força de trabalho. Por isso, não são raros os relatos de 
pessoas que foram simplesmente mandadas embora após sofrerem um acidente durante o 
serviço.<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]--> 

  

No tocante ao saneamento, foi observado pelo grupo móvel de fiscalização que não há poços 
artesianos para garantir água potável com qualidade, muito menos sanitários para as pessoas 
aliciadas. 

  

Um fator intrigante diz respeito à alimentação, na qual é resumida em feijão e arroz. A 
"mistura" conforme relato de peões libertados era carne estragada com vermes, pois só 
consumiam carne quando encontrava-se um boi morto. 

  

Um integrante da equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego faz o seguinte 
comentário: 

  

Sempre que vejo um trabalhador cego ou mutilado pergunto quanto o patrão lhe pagou pelo 
dano e eles têm me respondido assim: 'um olho perdido - R$ 60,00. Uma mão perdida - R$ 
100,00'. E assim por diante. Estranho é que o corpo com partes perdidas tem preço, mas se a 
perda for total não vale nada.<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]--> 

  

             A realidade brasileira mostra que em virtude dos elevados índices de ausência de 
emprego na região, há um enorme contingente de indivíduos que estão cada vez mais 
vulneráveis, sujeitando-se a condições degradantes de trabalho em troca da sobrevivência 
pessoal e de seus familiares. E a conseqüência dessa situação leva a usurpação de direitos 
fundamentais básicos do ser humano, em particular, os direitos trabalhistas e individuais. 

  

A mola propulsora da existência do trabalho escravo no Brasil é a sua estreita relação com o 
interesse econômico. Nesse contexto, a mão-de-obra escrava é utilizada como um mecanismo 
para aumentar os lucros dos empresários e fazendeiros às custas da exploração ambiciosa do 
trabalhador escravo. 

  

5. O TRABALHO ESCRAVO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
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A recente alteração do artigo 149, do Código Penal Brasileiro pela Lei nº 10.803 veio a 
delinear com maior precisão o crime de redução a condição análoga à de escravo. A nova 
redação do presente artigo em comento foi salutar visto que a legislação penal passou a 
mencionar lucidamente as distintas condutas passíveis de sanção, impondo restrições a 
julgamentos tendenciosos e propiciando a edificação do verdadeiro Estado Democrático de 
direito. 

  

Art. 149 - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho; 

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I - contra criança ou adolescente; 

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]--> 

  

José Cláudio Monteiro Brito Filho dá o seguinte conceito do crime em análise: 

  

[...] podemos definir trabalho em condições análogas às condições de escravo como o 
exercício do trabalho humano em que há restrição, em qualquer forma, à liberdade do 
trabalhador, e ou quando não são respeitados os direitos mínimos para o resguardo da 
dignidade do trabalhador.<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> 

  

Embora a alteração do artigo 149 do Código Penal seja um avanço para a sociedade brasileira, 
pois ampliou os limites do tipo com o objetivo de alcançar, além da liberdade, a dignidade 
humana. Verifica-se, entretanto, que a sanção penal tem sido insuficiente para combater o 
trabalho escravo. 
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Menos de 10% dos envolvidos em trabalho escravo no sul-sudeste do Pará, entre 1996 e 2003, 
foram denunciados por esse crime, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra. A questão da 
competência para julgar o crime e o tamanho atual da pena mínima prevista no artigo 149 do 
Código Penal (dois anos) têm inibido qualquer ação penal efetiva, como pode ser visto neste 
estudo. Se julgado, há vários dispositivos que permitem abrandar a eventual execução da 
pena. Ela pode ser convertida em distribuição de cestas básicas ou prestação de serviços à 
comunidade, por exemplo.<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]--> 

  

A existência do crime, bem como a obrigação de assegurar os direitos trabalhistas não são 
temas novos e nem desconhecidos, haja vista que a extensão da legislação trabalhista no meio 
rural tem mais de 30 anos (lei n.º 5.889 de 08/06/1973). 

  

Merece destaque, os acordos e convenções internacionais que versam a respeito da escravidão 
moderna. "A Organização Internacional do Trabalho (OIT) constituída na Parte XIII do 
Tratado de Versalhes, tendo sido complementada posteriormente pela Declaração de 
Filadélfia de 1944" <!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]--> aborda o tema nas 
convenções número 29, de 1930, e 105, de 1957, sendo que ambas são ratificadas pelo Brasil. 

  

A primeira (Convenção sobre Trabalho Forçado) dispõe sobre a eliminação do trabalho 
forçado ou obrigatório em todas as suas formas. Admite algumas exceções de trabalho 
obrigatório, tais como o serviço militar, o trabalho penitenciário adequadamente 
supervisionado e o trabalho obrigatório em situações de emergência, como guerras, incêndios, 
terremotos, entre outros. A segunda (Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado) trata 
da proibição do uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como meio de coerção 
ou de educação política; castigo por expressão de opiniões políticas ou ideológicas; medida 
disciplinar no trabalho, punição por participação em greves; como medida de discriminação. 
Há também a declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e seu 
Seguimento, de 1998.<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]--> 

  

As duas convenções mencionadas foram as que obtiveram o maior número de ratificações por 
países membros dentre todas as convenções da OIT. Desta forma, pode-se dizer que a 
abolição dos escravos e de práticas análogas à escravidão é um princípio reconhecido por toda 
a comunidade internacional. 

  

As diversas modalidades de trabalho escravo que se apresenta no mundo contemporâneo têm 
sempre em comum duas características marcantes quais sejam a negação da liberdade e o uso 
da coação. Não existindo mais tráfico nem comercialização, como acontecia no período 
colonial. 
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Ressalta-se que as condições pelas quais as vítimas do trabalho escravo estão submetidas 
atualmente são piores do que as sofridas pelos negros até o século XIX. 

  

A legislação brasileira estabelece que o empresário é o responsável legal por todas as relações 
trabalhistas de seu negócio. A Constituição Federal de 1988 condiciona a posse da 
propriedade rural ao cumprimento de sua função social, sendo de responsabilidade de seu 
proprietário tudo o que ocorrer nos domínios da fazenda. Tendo como base essa premissa, o 
governo federal decretou em 2004 (e pela primeira vez na história), a desapropriação de uma 
fazenda para fins de reforma agrária por não cumprir sua função social-trabalhista e degradar 
o meio ambiente.<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]--> 

  

Digna de menção é a Proposta de Emenda de Constituição (PEC) 438/2001, que prevê a 
expropriação de terras quando da comprovação do emprego da exploração da mão-de-obra 
escrava. 

  

A Frente Nacional pela Erradicação do Trabalho vem se mobilizando para a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 438/01. 

  

A PEC 438/2001 propõe acrescer às culturas ilegais, a incidência de trabalho escravo como 
motivo para expropriação, representando significativo avanço na política de proteção à 
liberdade individual e dignidade humana, bem como contribuição decisiva para uma 
verdadeira mudança na estrutura agrária brasileira.<!--[if !supportFootnotes]-->[25]<!--
[endif]--> 

  

A PEC do trabalho escravo já obteve aprovação pelo Senado e, na Câmara, todavia aguarda 
votação em segundo turno. 

  

Diante do exposto, vêm sendo tomadas providências eficazes na tentativa de atingir 
economicamente quem se utiliza desse tipo de mão-de-obra ilícita, como as ações movidas 
pelo Ministério Público do Trabalho, bem como as Ações Civis por danos morais que têm 
sido paulatinamente aceitas por juízes do Trabalho com valores cada vez mais significativos. 

  

  

6. TRABALHO ESCRAVO AFRONTA AOS PRINCÍPIOS E GARANTIAS 
INDIVIDUAIS 
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No Brasil, o trabalho escravo ainda é um tema polêmico para a Justiça Trabalhista. Pois, 
quando se diz respeito à questão trabalho escravo, constata-se uma grave violação aos 
princípios e às garantias individuais assegurados tanto na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas quanto na Constituição 
Federal. 

  

O artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todo o homem tem 
direito ao trabalho e a condições justas de remuneração. 

  

Artigo 23 

I) Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
II) Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 

III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a 
que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

IV) Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus 
interesses.<!--[if !supportFootnotes]-->[26]<!--[endif]--> 

  

Importante fazer referência ao artigo 29 da referida Declaração: 

  

Artigo 29: 

I) Todo o homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

II) No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem estará sujeito apenas às 
limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 

III) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente 
aos objetivos e princípios das Nações Unidas.<!--[if !supportFootnotes]-->[27]<!--[endif]--> 

  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu dispositivo 4º veda qualquer forma de 
escravidão ou servidão: 
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Artigo 4: Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de 
escravos estão proibidos em todas as suas formas.<!--[if !supportFootnotes]-->[28]<!--
[endif]--> 

  

Já a Constituição Federal assegura, com fundamento nos artigos 5º e 7º, diversos direitos 
individuais e sociais dentre os quais  podemos destacar: 

  

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

  

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.<!--[if !supportFootnotes]-->[29]<!--
[endif]--> 

  

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 

  

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
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VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria; 

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal; 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei; 

XXIV - aposentadoria;<!--[if !supportFootnotes]-->[30]<!--[endif]--> 

  

A exploração do trabalho escravo no Brasil não se deve à omissão legal, visto que essa ofensa 
aos princípios e garantias individuais é formalmente inaceitável desde o fim da abolição da 
escravatura. Mas se deve em virtude da falta de ações práticas. 

  

É importante mencionar que, ultrapassado o século XX, é notório e lamentável que 
"considerável parcela da população nunca obteve do Estado defesa, da lei proteção, nem do 
Direito apoio, pois essas sempre foram armas manejadas com maestria pelos senhores da casa 
grande" <!--[if !supportFootnotes]-->[31]<!--[endif]-->, que hoje são equiparados aos 
fazendeiros. 

Sob o prisma da concepção contemporânea de direitos humanos e da indivisibilidade e 
interdependência destes direitos, conclui-se que o trabalho escravo constitui flagrante violação 
aos direitos humanos, sendo ao mesmo tempo, causa e resultado de grave padrão de violação 
de direitos. Vale dizer, o trabalho escravo se manifesta quando direitos fundamentais são 
violados como o direito a condições justas de um trabalho que seja livremente escolhido e 
aceito e o direito a uma educação e o direito a uma vida digna.<!--[if !supportFootnotes]--
>[32]<!--[endif]--> 

  

O trabalho escravo, à luz da universalidade dos direitos humanos afronta principalmente a 
idéia fundante dos direitos, baseada na dignidade humana, como um valor inerente à condição 
humana, conforme será abordado a seguir. 
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6.1. Dignidade da pessoa humana 

  

Discorrer a respeito do trabalho escravo é situar o debate no campo da dignidade. O trabalho 
em condições análogas a de escravo é reconhecido nos dias atuais quando ocorre a negação 
absoluta do valor da dignidade humana ao converter pessoa em coisa e quando não respeitado 
os direitos mínimos para o resguardo da dignidade do trabalhador. 

  

Para Ingo Wolfgang Sarlet dignidade é: 

  

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 
e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.<!--
[if !supportFootnotes]-->[33]<!--[endif]--> 

  

Segundo, Amauri Mascaro Nascimento: 

  

A dignidade é um valor subjacente a numerosas regras de direito. A proibição de toda ofensa 
à dignidade da pessoa é uma questão de respeito ao ser humano, o que leva o direito positivo a 
protegê-la, a garanti-la e a vedar atos que podem de algum modo levar à sua violação, 
inclusive na esfera dos direitos sociais.<!--[if !supportFootnotes]-->[34]<!--[endif]--> 

  

A dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa, à democracia e 
ao Direito é, portanto, um princípio jurídico, político, social, econômico e cultural e está 
prevista na Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III, bem como está atrelada a 
Princípio da Legalidade. 

  

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana;<!--[if !supportFootnotes]-->[35]<!--[endif]--> 
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A dignidade é um atributo do ser humano. Assim, o indivíduo deve ser tratado como um fim 
em si mesmo, e jamais como um meio ou mercadoria a ser arbitrariamente utilizado para este 
ou aquela finalidade.  

  

Comparato assinala que: 

  

A escravidão acabou sendo universalmente abolida, como instituto jurídico, somente no 
século XX. Mas a concepção kantiana da dignidade da pessoa como um fim em si leva à 
condenação de muitas outras práticas de aviltamento da pessoa à condição de coisa, além da 
clássica escravidão, tais como o engano de outrem mediante falsas promessas, ou os atentados 
cometidos contra os bens alheios. Ademais, disse o filósofo, se o fim natural de todos os 
homens é a realização de sua própria felicidade, não basta agir de modo a não prejudicar 
ninguém. Isto seria uma máxima meramente negativa. Tratar a humanidade como um fim em 
si implica o dever de favorecer, tanto quanto possível, o fim de outrem. Pois, sendo o sujeito 
um fim em si mesmo, é preciso que os fins de outrem sejam por mim considerados também 
como meus.<!--[if !supportFootnotes]-->[36]<!--[endif]--> 

  

A escravidão "é um dos mais lamentáveis exemplos de como desprover o homem de sua 
dignidade, pois o trabalhador escravo, inobstante sua racionalidade, não é tratado como 
pessoa, mas como coisa de valor relativo e de troca fácil." <!--[if !supportFootnotes]--
>[37]<!--[endif]--> 

  

Assim, quando o patrono não consegue vislumbrar no trabalhador um ser humano digno de 
direitos igualitários aos seus, esse será sempre considerado como um objeto descartável. 
Logo, não haverá justiça entre pessoas que entendem ter direitos superiores aos outros. E a 
prática pela mão de obra escrava continuará a existir ao passo que não for observado o 
parâmetro da equidade. 

  

Neste contexto pode-se ressaltar que: 

  

Ao avaliar o perfil dos atuais escravos, constata-se que suas algemas são mais sutis, 
invisíveis, por assim dizer, ao retirar-lhes não apenas a liberdade de ir e vir, como outrora, 
mas todo e qualquer senso de cidadania, solapando-lhes, consequentemente, o que há de mais 
caro, a dignidade.<!--[if !supportFootnotes]-->[38]<!--[endif]--> 

  

O trabalho escravo afronta a dignidade humana e contra os princípios da legalidade, igualdade 
e liberdade. 
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E ainda, no que tange a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, José 
Cláudio Monteiro De Brito Filho, acentua: 

  

É que não se pode falar em dignidade da pessoa humana se isso não se materializa em suas 
próprias condições de vida. Como falar em dignidade sem direito à saúde, ao trabalho, enfim, 
sem o direito de participar da vida em sociedade com um mínimo de condições? [...] Dar 
trabalho, e em condições decentes, então, é forma de proporcionar ao homem os direitos que 
decorrem desse atributo que lhe é próprio: a dignidade. Quando se fala em trabalho em que há 
a redução do homem à condição análoga a de escravo, dessa feita, é imperioso considerar que 
violado o princípio da dignidade da pessoa humana, pois não há trabalho decente se o homem 
é reduzido a essa condição. Como entende, com perfeição, a OIT, 'O controle abusivo de um 
ser humano sobre outro é antítese do trabalho decente'.<!--[if !supportFootnotes]-->[39]<!--
[endif]-->   

  

Não obstante, o empregado aliciado nos dias atuais passe por situação de extrema necessidade 
(vulneráveis pela fome e miséria, falta de emprego etc.) é que o empregador tem o direito de 
se valer de sua força de trabalho sem restrição, vindo a submetê-lo a condições indignas a 
qualquer cidadão. O escravismo "não é uma exclusividade de países em desenvolvimento, de 
países pobres, ele existe em todas as economias do mundo, em todas as regiões e 
apresentando as mais diversas formas." <!--[if !supportFootnotes]-->[40]<!--[endif]--> 

  

A escravidão desafia a ordem econômica como também a ordem social, de modo que é 
necessário erradicá-la, não tão-somente por ser assunto de tratados internacionais, mas por 
versar acerca de um compromisso e uma responsabilidade em que se espera de todo Estado 
democrático de direito para com a população. 

  

  

7. A LISTA SUJA COMO INSTRUMENTO DE COMBATE 

  

A escravidão moderna é decorrente da globalização, fenômeno mundial de integração 
econômica e social do final do século XX, que favoreceu a exclusão social, a má distribuição 
de renda e o incremento do índice de pobreza. Com a globalização injustiças sociais se 
aprofundaram principalmente por ter permitido um retorno ao capitalismo primitivo, valendo-
se de um novo arsenal, qual seja, o avanço da tecnologia. Nesse diapasão, ampliou injustiças e 
aprofundou antigos problemas, tais como a falta de emprego, pobreza e particularmente a 
escravidão. 
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É necessária a conscientização de que, hodiernamente, é imperativo erradicar o trabalho 
escravo da sociedade brasileira. Em virtude de existirem milhares de indivíduos vivendo em 
péssimas condições de vida, isto é, que estão abaixo das linhas de miséria e indigência. 

  

Dessa forma, dentre os instrumentos hábeis para o combate da escravidão desataca-se nesta 
presente artigo, a lista suja. 

  

A regulamentação inicial da lista suja estava prevista na Portaria 1.234/2003 do MTE, 
posteriormente substituída pelas regras da Portaria 540/2004, do mesmo órgão que elaborou o 
"Cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de 
escravo", como atualmente é conhecido. 

  

A lista suja do trabalho escravo, de forma genérica, é uma relação periodicamente difundida 
que compreende nomes de pessoas jurídicas e físicas, enquadradas em determinada situação 
que se intenta obstar, de maneira que, entre suas finalidades, abordem-se a repressão e a 
prevenção de condutas ilícitas. 

  

Considerada como um arsenal poderoso e legítimo que objetiva a erradicação do trabalho 
escravo no Brasil, a lista suja, é notório a constatação de um grande número de juristas, dentre 
eles alguns juízes que vêm dando sua relevante corroboração ao proferirem decisões que 
mantêm e consideram válida a inclusão dos nomes dos infratores no referido banco de dados. 

  

Nesse sentido a seguinte jurisprudência: 

  

CADASTRO DE EMPREGADORES QUE UTILIZAM MÃO-DE-OBRA EM 
CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO (LISTA SUJA); 
CONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA. INCLUSÃO DO NOME DO 
IMPETRANTE. VALIDADE DO ATO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
DENEGAÇÃO. A edição da Portaria nº 540/2004, do MTE, empresta reverência aos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito, com destaque para a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (CF, art. 1º, inciso III e IV). 
Amolda-se a iniciativa ministerial, também, ao axioma constitucional que persegue a 
valorização do trabalho humano e a função social da propriedade, encartado no artigo 170, da 
Carta Política, erigindo-se em instrumento eficaz e indispensável para que o Estado brasileiro 
atenda ao compromisso internacional de combater a chaga do trabalho escravo em nosso 
território. O ato de inclusão do nome do empregador na lista em cogitação não encerra ato 
punitivo, tendo o cadastro natureza meramente informativa, não se evidenciando, pois, 
ilegalidade no ato praticado pela autoridade pública. Segurança que se denega. Provimento 
que se concede ao recurso ordinário.<!--[if !supportFootnotes]-->[41]<!--[endif]--> 
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PORTARIA Nº 540/2004 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 
CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM MANTIDO TRABALHADORES 
EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO. A Portaria nº 540/2004 foi editada 
tendo em vista o disposto nos incisos III e IV do art. 186 da CF/88, segundo os quais a função 
social da propriedade rural é cumprida quando atendidos os seguintes requisitos, entre outros: 
a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que 
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. O ato administrativo que incluiu o 
nome do autor no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições 
análogas às de escravo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, inserindo- se em 
esfera distinta da penal que, por sua vez, visa a detectar o cometimento de delito e a imputar 
pena privativa ou restritiva de liberdade, ou prestação de serviços à comunidade. Vale dizer, o 
poder de polícia judiciária (direito penal) incide sobre a pessoa do administrado, enquanto o 
poder de polícia administrativa incide sobre seus bens, direitos ou atividades, sendo, portanto, 
independentes. A conseqüência da inclusão do nome do autor no cadastro de que trata a 
Portaria nº 540/2004 não objetivou qualquer conseqüência em relação à sua pessoa, mas 
apenas limitou o exercício de direito individual em benefício do interesse público, porquanto 
constatada, pela equipe móvel do Ministério do Trabalho, a manutenção de 20 (vinte) 
trabalhadores laborando em condições análogas à de escravo. Daí porque a inserção do nome 
do autor no referido cadastro, sem a existência de precedente ação penal condenatória não 
implica malferimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da presunção 
de inocência.<!--[if !supportFootnotes]-->[42]<!--[endif]--> 

  

Observa-se que a justiça trabalhista tem avocado a responsabilidade de extirpar o trabalho 
escravo, uma vez que vem obstaculizando a suspensão de nomes e a anulação de autos de 
infração. E, outrora acolhendo as ações civis públicas por dano moral movidas pelo Ministério 
Público do Trabalho. 

  

Oportuno salientar que, a inclusão do nome do autor na lista ocorre após processo 
administrativo iniciado pela fiscalização. Já a exclusão depende de monitoramento, por dois 
anos. Contudo, se nesse ínterim (período) não houver reincidência do crime, houver 
pagamento das multas, dos débitos trabalhistas e previdenciários, o nome será removido. 

  

O acesso mais rotineiro de consulta é via internet, onde são consultados dados relativos ao 
infrator, sua propriedade e a quantidade de pessoas libertadas. 

  

A Organização Internacional do Trabalho, o Instituto Ethos e a ONG Repórter Brasil 
desenvolveram este sistema de busca facilitado com base no Cadastro de Empregadores da 
Portaria 540 de 15/10/2004 - a chamada lista suja divulgada pelo governo federal. Dessa 
forma, as empresas signatárias do Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 
podem consultar se determinada propriedade está na relação. A ferramenta é de grande 
importância para que o setor empresarial cheque com rapidez quais fazendas devem ser 
suspensas das listas de fornecedores. 
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O acesso a esse banco de dados é livre e as informações são constantemente atualizadas com 
base nas informações fornecidas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego.<!--[if !supportFootnotes]-->[43]<!--[endif]--> 

  

O Cadastro de Empregadores, previsto na Portaria nº 540/2004 teve nova atualização em 
dezembro de 2010 e passa a conter 220 (duzentos e vinte) empregadores flagrados explorando 
trabalhadores na condição análoga à de escravo, não computados os casos de exclusão por 
força de decisão judicial. Foi excluído definitivamente 14 (quatorze) empregadores por 
preencherem os requisitos exigidos pela portaria retro mencionada e 01(um) temporariamente 
por força de liminar. 

  

As principais razões de manutenção do nome no Cadastro são: não quitação das multas 
impostas, reincidência na prática do ilícito e, em razão dos efeitos de ações em trâmite no 
Poder Judiciário. 

  

Outro fator a ser esclarecido é o relativo aos empregadores que recorreram ao Poder 
Judiciário objetivando sua exclusão do Cadastro. 

  

Em cumprimento à decisão judicial (liminar), o nome é imediatamente excluído e assim 
permanece até eventual suspensão da medida liminar ou decisão de mérito. Havendo decisão 
judicial pelo retorno do nome ao Cadastro, este passa novamente a figurar entre os infratores e 
a contagem do prazo se reinicia, computado o tempo anterior de permanência no Cadastro, até 
que se completem dois anos. A propriedade volta, então, a ser monitorada durante esse tempo 
restante, para efeito de futura exclusão por decurso de prazo e por cumprir as demais 
exigências previstas na aludida portaria. Nessa atualização 01(um) empregador foi reincluído 
em razão da suspensão de medida liminar anteriormente concedida.<!--[if !supportFootnotes]-
->[44]<!--[endif]--> 

  

Desta forma, espera-se e pretende-se com a divulgação da lista suja que queda nos registros 
corresponda à eficácia da repressão e prevenção à prática da escravidão brasileira, e não ao 
enfraquecimento das medidas de combate, o que cabe avaliar ao longo do tempo. 

  

Por conseguinte, importante analisar os resultados práticos no âmbito publico e privado 
decorrente da criação da lista suja. 

  

7.1 Resultado na esfera pública 
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7.1.1 Checagem de cadeia dominial dos imóveis listados 

  

O Incra tem o encargo de fazer o análise da cadeia dominial dos imóveis rurais constantes da 
lista, com o objetivo de verificar cadastro, registro e produtividade. O direito de propriedade 
encontra-se limitações na obrigação de atender a função social, (artigo 5, XXIII da 
Constituição Federal). E conforme o artigo 186: 

  

A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[45]<!--[endif]--> 

  

E quando constatada irregularidades, ou seja, quando o imóvel rural não estiver cumprindo 
com a função social terá a União competência para realizar a desapropriação do imóvel por 
interesse social, e destiná-lo a reforma agrária (art. 184 da CF). 

  

Vale mencionar que, entrou em vigor em 24.01.2006, a Portaria 12 estabelecendo que em 
caso de irregularidades, o imóvel tenha declarada sua inexistência ou determinado o 
cancelamento de sua matrícula e seu registro por nulidade de pleno direito do título definitivo 
ou expedição em desacordo com a legislação, com adoção de medidas judiciais para 
reincorporação ao domínio da União. Embora revogada, até 2006 a Portaria 835/2004 do 
Incra, regulamentou o levantamento dominial dos imóveis listados. 

  

7.1.2 Restrição a crédito público e fundos constitucionais 

  

O Governo federal ao lançar o Plano Nacional anteviu cláusulas impeditivas para 
obtenção/manutenção de crédito rural aos listados. 

  

O Ministério da Integração Nacional impede os relacionados de obterem novos contratos com 
os Fundos Constitucionais de Financiamento (portaria nº 1150, de 18 de novembro de 2003 
do MIN), administrados pelo Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do 
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Brasil. O Banco do Brasil impede os relacionados a obterem novos contratos de qualquer 
modalidade de crédito.<!--[if !supportFootnotes]-->[46]<!--[endif]--> 

  

Salienta-se que o "Ministério da Fazenda e o Conselho Monetário Nacional estão viabilizando 
o corte de todas as formas de crédito, inclusive nas instituições privadas." <!--[if 
!supportFootnotes]-->[47]<!--[endif]--> 

  

7.1.3 Identificação de cadeias produtivas do trabalho escravo 

  

A Ong Repórter Brasil, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
realizou a identificação das cadeias produtivas dos imóveis listados por iniciativa e a pedido 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). A sua finalidade é: 

  

informar e alertar a sociedade brasileira, à indústria e aos mercados consumidor, varejista, 
atacadista e exportador da existência de mão-de-obra escrava na origem da cadeia de 
produção de muitas mercadorias que hoje são comercializadas no país. 

O estudo também tem como objetivo ajudar o setor privado brasileiro a reconhecer dentre 
empresas que competem em um mesmo setor econômico aquelas que ao se utilizarem de 
mão-de-obra escrava, sem o pagamento das devidas contribuições e impostos e muito menos 
de salários, prejudicam consideravelmente a imagem da economia e dos produtos brasileiros. 
E praticam, de maneira criminosa e desleal, a pior das concorrências de mercado.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[48]<!--[endif]--> 

  

Ressalta-se que: 

  

Ao longo de 2004, oito pesquisadores da Repórter Brasil mapearam o relacionamento 
comercial das propriedades rurais presentes nas duas primeiras versões da "lista suja" do 
trabalho escravo, seguindo suas linhas de escoamento até atingir o varejo e a exportação. Os 
vínculos, checados e comprovados, estruturaram um recorte do comportamento comercial de 
cerca de 200 empresas nos últimos anos. 

Parte dos que foram identificados nessas cadeias produtivas, como exportadores, varejistas e 
grandes industriais desconhecia o fato de seus fornecedores diretos e indiretos terem utilizado 
mão-de-obra escrava em alguma etapa de produção. Prova disso é que muitos deles, ao 
tomarem conhecimento dessa realidade, suspenderam imediatamente contratos de 
comercialização até que a situação fosse normalizada. 

O setor agropecuário tem desenvolvido instrumentos de controle sobre procedência, criando, 
dessa forma, garantias sanitárias para os mercados consumidores nacional e internacional. 
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Porém, este estudo prova que ainda são incipientes as medidas de controle de garantias sociais 
e trabalhistas nas mesmas etapas de produção. Dessa forma, presta um serviço à iniciativa 
privada brasileira, pois soou um alerta e possibilitou a adequação de comportamentos 
comerciais antes que essa situação possa ser usada como argumento para a criação de 
barreiras contratuais com justificativas sociais.<!--[if !supportFootnotes]-->[49]<!--[endif]--> 

  

Nota-se uma crescente tendência no país e no mundo pela conscientização no consumo, o que 
consequentemente leva-se em conta o respeito às leis sociais e ambientais quando na opção de 
compra de determinado bem. Por isso, foi dado enfoque aos vínculos com empresas que são 
reconhecidas por sua relevância no mercado, por seus esforços no âmbito de responsabilidade 
social e de investimento social privado. Tais empresas ao tomarem consciência do problema 
poderiam se tornar parceiras no combate a escravidão moderna no país, uma vez que optam 
pela defesa do desenvolvimento sustentável. 

  

Diante da pesquisa efetuada obtiveram-se resultados surpreendentes: 

  

o setor empresarial, organizado pelo Instituto Ethos em conjunto com a Organização 
Internacional do Trabalho, lançou o Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 
em maio de 2005. Até agora, mais de 80 grandes empresas e associações, representando uma 
parcela significativa do Produto Interno Bruto brasileiro, assinaram o pacto se 
comprometendo a adotar medidas para manter suas cadeias produtivas longe do trabalho 
escravo. 

Com varejistas, atacadistas, industriais e exportadores negando-se a comprar produtos que 
possam ter trabalho escravo na origem, outros fornecedores intermediários, como os 
frigoríficos, já estão se mobilizando para excluir o produtor que utiliza essa prática. A 
sociedade brasileira está começando a deixar claro para essas pessoas: ou agem dentro da lei 
ou ficam sem clientes.<!--[if !supportFootnotes]-->[50]<!--[endif]--> 

  

Deste modo, pode-se dizer que com a redução de custos trazida ao empresário e ao fazendeiro 
pelo uso da mão-de-obra escrava está deixando de seu um bom negócio e/ou investimento. 

  

7.1.4 Propositura de Ação Civil Pública 

  

O Mistério Público dentre suas funções institucionais "promove o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos." <!--[if !supportFootnotes]-->[51]<!--[endif]--> Nas palavras 
de Luis Antônio Melo, o Ministério Público do Trabalho atua como órgão agente: 
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instaurando inquéritos civis e propondo ações civis públicas, bem como outras ações, no 
âmbito da Justiça do Trabalho, visando à defesa da ordem jurídica, dos direitos e interesses 
sociais dos trabalhadores, dos menores, dos incapazes e dos indígenas.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[52]<!--[endif]--> 

  

Uma vez verificada o ilícito durante o inquérito civil, o Ministério Público do Trabalho pode 
propor um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), visando a adequação do infrator. Caso o TAC 
for rejeitado, a ação civil pública será medida imperativa para o ajuste compulsório da 
conduta, ensejando o recolhimento de multa ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).<!--
[if !supportFootnotes]-->[53]<!--[endif]--> Outrossim, o Ministério Público pode propor 
Ação Coletiva por Dano Moral, com fundamento na meta 64 do Plano Nacional de 
erradicação do Trabalho Escravo. 

  

7.2 RESULTADO NA ESFERA PRIVADA 

  

7.2.1 Restrição a crédito privado 

  

A Febraban comprometeu-se a recomendar a adoção de limitações cadastrais contra 
empreendimentos listados a seus 180 associados mediante a assinatura da Declaração de 
Intenções pela Erradicação do Trabalho. 

  

Nessa acepção, a lista suja constitui-se um verdadeiro aliado das instituições financeiras 
privadas, ao fornecer informações acerca das atividades desenvolvidas pelos cadastrados, 
proporcionando assim, um plus à vedação do acesso a financiamentos. 

  

7.2.2 Acordos privados reprimindo contratos com listados 

  

A exploração da mão-de-obra escrava não é praticada pelo pequeno, mas sim pelo grande 
produtor rural. 

  

Assim, em parceria com o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, a OIT elaborou o Pacto 
Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo que, de imediato, obteve adesão de 70 
grandes empresas comprometidas a: I) definir metas para regularizar relações de trabalho; II) 
definir restrições comerciais aos que utilizam trabalho escravo; III) apoiar ações de 
informação e reintegração dos trabalhadores; IV) debater propostas do Plano Nacional; IV) 
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monitorar ações e metas, publicando os resultados.<!--[if !supportFootnotes]-->[54]<!--
[endif]--> 

  

  O combate ao trabalho com redução do homem à condição análoga à de escravo tem tido um 
grande progresso, sobretudo em função da adesão de empresas privadas ao Pacto Nacional. 

  

7.2.3 Atuação de organizações não-governamentais: 

  

A ONG Repórter Brasil é membro da Comissão Nacional a Erradicação do Trabalho Escravo 
(Conatrae), e vem acompanhando o problema da escravidão contemporânea desde 2001.  Tem 
a precípua missão de informar à sociedade bem como desenvolver projetos que colaboram 
para a erradicação dessa prática. 

  

Partindo da lista suja do trabalho escravo, a ONG Repórter Brasil passou a desenvolver os 
seguintes projetos: 

  

Projeto "Escravo, nem pensar!": 

  

O objetivo do projeto é diminuir, através da educação e da comunicação comunitária, o 
número de adolescentes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aliciados para o trabalho 
escravo na fronteira agrícola amazônica. Difundir o conhecimento a respeito de tráfico de 
pessoas e trabalho escravo rural contemporâneo como forma de combater essa violação dos 
direitos humanos.Consiste em campanhas de informação para capacitar líderes populares e 
professores e educadores para introduzir o tema do trabalho escravo contemporâneo em sala 
de aula e na comunidade. O projeto teve início em 2004. <!--[if !supportFootnotes]-->[55]<!--
[endif]--> 

  

Já foram beneficiados 37 municípios de seis Estados com o "Escravo, nem pensar!": 
Maranhão, Piauí, Bahia, Pará, Tocantins e Mato Grosso. Este projeto "é considerado pelo 
governo federal brasileiro e por entidades participantes da Comissão Nacional para a 
Erradicação do Trabalho Escravo o primeiro programa de prevenção à escravidão de âmbito 
nacional." <!--[if !supportFootnotes]-->[56]<!--[endif]--> 

  

 Agência de noticias sobre trabalho escravo: 
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[...] o primeiro veículo jornalístico voltado para o tema no Brasil. Sua função é aumentar a 
circulação de informações a respeito da escravidão contemporânea e de todas as formas de 
trabalho degradante, servindo de pauta para outros veículos de comunicação e de subsídio 
para ações dos três poderes e da sociedade civil. E, além de informar jornalistas, governo e 
sociedade, a Agência tem como um dos alvos principais as organizações sociais que atuam 
junto aos trabalhadores rurais e urbanos de municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
com altos índices de aliciamento para o trabalho escravo.<!--[if !supportFootnotes]-->[57]<!--
[endif]--> 

  

  

8. BENEFÍCIOS AOS TRABALHADORES RESGATADOS 

  

8.1 Acesso a crédito público 

  

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), desenvolvido pelo Ministério de 
Desenvolvimento Agrário (MDA), contemplou uma linha de financiamento designada "Terra 
para a Liberdade" destinada a viabilizar o acesso a terra pelos trabalhadores libertados da 
condição de trabalho escravo. O PNCF oferece financiamento de até 40.000, com o intuito de 
impulsionar o desenvolvimento de áreas afligidas pela pobreza e desemprego pela concessão 
de crédito para aquisição de imóvel e investimentos em infra-estrutura, com pagamento em 
até 17 anos e juros entre 3,0 e 6,5% ao ano.<!--[if !supportFootnotes]-->[58]<!--[endif]--> 

  

8.1.1 Seguro-desemprego aos peões libertados 

  

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), conforme a 
Resolução 306/2002 concede o benefício de 03 (três) parcelas do seguro desemprego aos 
trabalhadores escravos resgatados, no valor de 01 (um) salário mínimo cada. 

  

O objetivo dessa medida foi justamente não perpetrar o mesmo equívoco da época colonial, 
quando os escravos após conquistarem a liberdade não possuíram meios para sua 
sobrevivência, nem perspectiva de melhores condições de vida, o que infelizmente os levava a 
retornar ao local de cativeiro. Assim, o Estado vem oferecendo um auxílio inicial, visando 
elidir de modo definitivo o trabalhador desse meio nocivo e que, principalmente afronta os 
princípios constitucionais. 

  

8.1.2 Direito a indenização 
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Conforme o quadro geral das operações de fiscalização para erradicação do trabalho escravo - 
SIT/SRTE (2010) constatou-se que Goiás foi o Estado que desembolsou o maior valor em 
pagamento de indenização, o correspondente a R$ 1.036.120,14 milhão. Ressalta-se que, entre 
2000 e 2010 foram desembolsados R$ 56.834.645,11 milhões em indenizações aos libertos. 
Referente ao ano de 2010 o pagamento de indenização foi R$ 3.373.122,64 milhões.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[59]<!--[endif]--> 

  

9. CONCLUSÃO 

  

Nas últimas décadas o Brasil vem sendo um país marcado pela desigualdade social, em 
virtude de milhares de indivíduos estarem vivendo sob condições precárias e abaixo das linhas 
de indigência. E neste diapasão, muitas pessoas ao buscarem melhores oportunidades na vida, 
que tentam fugir do desemprego acabam caindo em uma armadilha, ou seja, na rede da 
escravidão. 

  

Apesar de a escravidão ter sido oficialmente abolida em 1888 no Brasil, infelizmente ainda 
hoje persistem situações em que o trabalhador é vítima do trabalho escravo, sem a 
possibilidade de desligar de seus patrões. Partindo dessa premissa, é imprescindível extirpar a 
prática da escravização da sociedade contemporânea. Assim, dentre os mecanismos para 
coibir o cenário desse grave crime - a escravidão - o Governo Federal lançou o Plano 
Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, e criou a lista suja como uma solução viável com 
a finalidade de erradicar com o trabalho escravo. 

A lista suja, por sua vez, traz efeitos práticos na seara pública no qual destacamos a checagem 
de cadeia dominial dos imóveis listados, a restrição ao crédito público e fundos 
constitucionais, identificação de cadeias produtivas do trabalho escravo, propositura de Ação 
Civil pública e ações de governos estaduais. Como também traz resultados positivos na seara 
privada, quais sejam restrição a crédito privado, acordos privados reprimindo contratos com 
listados e atuação de organizações não-governamentais. 

  

O cadastramento dos empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas 
à de escravo vem demonstrando resultados positivos. Em outras palavras tem o condão de 
ameaçar os fazendeiros, não tão-somente por força da norma, mas pela reação da sociedade 
organizada que indignada já não suporta os grilhões do passado obstando o progresso da 
cidadania. Isto porque no mundo contemporâneo começa-se a compreender, bem como a se 
conscientizar de que a escravização de um único indivíduo corresponde à escravização de 
toda a nação. 

  

Deste modo, a lista suja no combate ao trabalho escravo tem interessado à sociedade, ao 
Estado e as organizações não-governamentais, uma vez que é veemente a necessidade de 
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manter-se o regime democrático com a defesa da ordem pública, dos princípios e das 
garantias constitucionais. 

  

Por fim, nestas linhas exordiais, espera-se por meio deste trabalho ter colaborado com o 
desenvolvimento da matéria, como também para o despertar e a conscientização da 
humanidade por um mundo mais igualitário, justo e livre desta mácula que é o trabalho 
escravo contemporâneo. 
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RESUMO 
O presente artigo tem o objetivo de propor uma releitura do regramento legal em matéria de 
adicionais de insalubridade e periculosidade. 
A análise parte da discussão acerca destes adicionais e a interpretação dada ao tema pela 
doutrina e pelos Tribunais, enfocando sua compatibilidade com a Constituição Federal 
Brasileira. 
A Constituição Federal estabelece um amplo sistema de proteção e promoção da saúde, 
higiene e segurança do trabalhador, permeada pelo princípio axiológico-normativo 
fundamental de preservação e promoção da dignidade da pessoa humana. 
São abordadas a natureza jurídica do adicional de remuneração do trabalho insalubre e 
perigoso, sua base de cálculo, a questão da sua cumulatividade, além de sua precípua função 
preventiva e pedagógica, tudo no sentido de propiciar um meio ambiente de trabalho 
saudável, hígido e seguro. 
PALAVRAS-CHAVE: INSALUBRIDADE, BASE DE CÁLCULO, CUMULATIVIDADE. 
 
ABSTRACT 
This article goal is t 
o propose a different reading of the rules on unsanitary and dangerous additional. The basis of 
the analysis is the interpretation given by the doctrine and the courts on the theme, focusing 
on its compatibility with the Federal Constitution. 
The Federal Constitution establishes a broad system of protection and promotion of health, 
hygiene and worker safety, based on the fundamental principle of human dignity. 
This article outlines the legal nature of the additional remuneration for unhealthy and 
dangerous works, its basis, the problem of its cumulativeness, and also the question of its 
preventive function, all in order to provide a healthy and secure work environment. 
KEYWORDS: UNSANITARY, BASIS, CUMULATIVENESS. 
 
 

Introdução. 

Na história constitucional brasileira, a vigente Constituição de 1988 representa o 

mais importante avanço político, social e jurídico no caminho do reconhecimento e promoção 

dos direitos sociais fundamentais que, no campo do Direito do Trabalho, encontra especial 

expressão no Capítulo II de seu Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
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A Constituição Federal de 1988 representou a formalização jurídica da transição 

democrática pela qual passou a sociedade Brasileira. Por aqui, o povo saiu às ruas, a exemplo 

do histórico movimento pelas eleições diretas conhecido como “Diretas Já”, a fim de superar 

a ditadura e inaugurar o Estado Democrático de Direito. 

De fato, considerada como cidadã, a Constituição Federal de 1988 prevê, seguindo 

os passos do Constitucionalismo Social do início do século XX – (Constituições mexicana de 

1917 e alemã de 1919) – um rol completo mas não exaustivo de direitos sociais fundamentais 

do trabalho. 

Todavia, mesmo após mais de duas décadas de sua promulgação em 05.10.1988, 

ainda persiste extenso campo normativo infraconstitucional positivado em momento anterior 

à nova ordem constitucional. Tais normas merecem, portanto, atenção do intérprete e 

aplicador do direito no sentido de que tais preceitos integrem-se harmoniosamente com os 

princípios e direitos fundamentais expressos na Constituição. 

Notável distorção hermenêutica ocorre na leitura isolada de preceitos legais sem sua 

adequada interpretação diante dos princípios e direitos fundamentais expressamente 

positivados na Constituição de 1988.  Isso porque estes últimos são dotados de força 

normativa e eficácia jurídica, consoante atesta de modo expressivo a moderna doutrina da 

hermenêutica constitucional, cujas teses são reiteradamente esposadas pela jurisprudência. 

Desse modo, caminha-se no sentido de se alcançar cada vez maior concretização dos 

direitos fundamentais, conforme proposto por Konrad Hesse já nos idos de 1959 e destacado, 

na doutrina pátria, por Paulo Bonavides. 

Assim, Hesse leciona que a manutenção e a consolidação da força normativa da 

Constituição dependem de maneira decisiva da sua interpretação. Por tal razão, a 

interpretação constitucional deve estar sob a égide do princípio da ótima concretização da 

norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm), o que, definitivamente, não pode ser 

alcançado sustentando-se tão somente no tradicional método da subsunção lógica ou na 

construção conceitual.  

Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia 
condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a 
interpretação faça deles tábula rasa. Ela há de contemplar essas 
condicionantes, correlacionando-as com as proposições normativas da 
Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de 
forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das 
condições reais dominantes numa determinada situação [1].  

 Na seara jurídica brasileira, Bonavides entende que há na Constituição normas que 

se interpretam e normas que se concretizam. Foram os direitos fundamentais e as cláusulas 

abertas as normas responsáveis pelo aparecimento da Nova Hermenêutica, pois fizeram 
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surgir um conceito novo, o da concretização, peculiar à interpretação destas espécies de 

normas constitucionais. 

Neste [o autor refere-se ao texto constitucional] são usuais preceitos 
normativos vazados em fórmulas amplas, vagas e maleáveis, cuja aplicação 
requer do intérprete uma certa diligência criativa, complementar e aditiva para 
lograr a completude e fazer a integração da norma na esfera da eficácia e 
juridicidade do próprio ordenamento. Na Velha Hermenêutica, regida por um 
positivismo lógico-formal, há subsunção; em a Nova Hermenêutica, inspirada 
por uma teoria material de valores, o que há é concretização; ali, a norma 
legal, aqui, a norma constitucional; uma interpretada, a outra concretizada [2]. 

 Nesse sentido, as normas previstas na Constituição devem ser interpretadas no 

sentido de sua concretização. A interpretação que se prende à lógica da subsunção, por vezes, 

engessa o texto constitucional e inviabiliza a efetivação dos direitos fundamentais ali 

previstos. 

No mesmo sentido, há também o pensamento de Peter Häberle, que propõe uma 

sociedade aberta para compreensão das normas constitucionais, na medida em que também 

defende a superação do modelo lógico dedutivo tradicional. A nova hermenêutica 

constitucional deve dar relevância a todos os potenciais atores sociais que vivem no contexto 

de uma norma, permitindo a participação direta ou indireta dos destinatários da norma. 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive 
com este contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, intérprete dessa 
norma. O destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que 
se pode supor tradicionalmente, do processo hermenêutico. Como não são 
apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a norma, não detêm 
eles o monopólio da interpretação da Constituição[3]. 

 Neste contexto de promoção e efetivação dos direitos humanos fundamentais, 

devem ser realçados seus caracteres de universalidade, indivisibilidade, inter-dependência e 

inter-relação[4], a fim de inserir os direitos sociais de modo pleno na lógica material que 

inspira os direitos humanos, fundada na dignidade da pessoa humana e na busca de sua 

efetiva implementação[5].  

No presente trabalho, nos ocuparemos da análise da disciplina normativa dos 

adicionais de insalubridade e de periculosidade. Dessa forma, realizaremos uma releitura dos 

preceitos contidos na Consolidação das Leis do Trabalho à ótica da nova hermenêutica 

constitucional.  

O escopo deste trabalho é alcançar uma interpretação ótima que propicie a 

concretização dos direitos fundamentais sociais, mediante a preservação e a promoção da 

segurança, da higiene e da saúde da pessoa que trabalha. 
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Para tanto, faremos uma releitura constitucional acerca da base de cálculo dos 

adicionais de insalubridade e periculosidade, da possibilidade da cumulatividade de ambos 

adicionais e da sua precípua função preventiva e pedagógica. 

1. A polêmica em torno da base de cálculo do adicional de insalubridade. 

O inciso XXIII do art. 7º da Constituição de 1988 enuncia os seguintes direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, in verbis: 

adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei”. 

Os preceitos legais infraconstitucionais que disciplinam tal matéria estão contidos na 

Consolidação das Leis do Trabalho, em especial na Seção XII de seu Capítulo V, nos artigos 

189 a 197. 

Neste rol de dispositivos, destacam-se os arts. 189 e 192, caput, que definem, 

respectivamente, as atividades ou operações insalubres ou perigosas, bem como os arts. 192 e 

193, § 1º, que estabelecem critérios especiais de remuneração para os exercentes de tais 

atividades. 

A primeira observação a ser feita no cotejo entre a norma constitucional e a 

legislação infraconstitucional diz respeito à base de cálculo sobre a qual incidirão as alíquotas 

ou percentuais dos adicionais de insalubridade e periculosidade definidas, respectivamente, 

nos artigos 192 e 193, §1º, da CLT. 

A partir da dicção do preceito constitucional resta clarividente que as parcelas 

trabalhistas em estudo consistem em adicional de remuneração. A simples leitura do texto 

constitucional não deixa dúvidas de que as mencionadas alíquotas devem incidir sobre a 

totalidade das parcelas econômicas recebidas mensalmente pelo empregado, ou seja a 

remuneração. Esta entendida como o pagamento realizado diretamente por parte do 

empregador – salário em sentido estrito –, assim como parcelas recebidas por terceiros em 

virtude da execução de seus serviços. 

A Súmula Vinculante n. 4 representou o esforço do Supremo Tribunal Federal em 

conferir uma interpretação harmônica entre a proibição de vinculação do salário mínimo para 

qualquer fim, contida na parte final do art. 7º, IV, da CF, e a redação da CLT que fixou o 

mesmo salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 

Dentre as decisões do STF que serviram de precedente para a edição da Súmula 

Vinculante n. 4, é curioso notar a existência de duas decisões conflitantes.  

Em um dos casos, julgado em 1998, o STF exigia que o TRT de origem fixasse o 

critério a ser adotado para a base de cálculo (RE nº 236.396-5 – MG). Todavia, no outro caso, 

julgado em 2007, o STF ordenou a manutenção da decisão do TRT de origem, que fixava a 
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remuneração como base de cálculo, respaldado no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88 (RE nº 

439.035-3 – ES). 

Dessa forma, a redação da Súmula Vinculante n. 4, além de se chocar diretamente 

com a expressa redação do art. 7º, XXIII, da CF, não espelha a posição reiterada da própria 

suprema corte. Desse modo, verifica-se a ausência do requisito de “reiteradas decisões em 

matéria constitucional” nesta específica questão, em desacordo com o enunciado do art. 103-

A da CF.  

A nosso ver, a redação conferida à Súmula Vinculante n. 4 do STF distancia-se da 

realidade vivida nas relações de emprego e cotidianamente observada pelos magistrados que 

atuam nas Varas do Trabalho. Assim decidindo, a Suprema Corte adotou técnica decisória do 

direito constitucional alemão conhecida como declaração de inconstitucionalidade sem 

pronúncia da nulidade (Unvereinbarkeitserklarung)[6]. 

Por essa técnica, a despeito da declaração de inconstitucionalidade da norma, esta 

continua a reger as relações obrigacionais por ela disciplinadas, em face da impossibilidade 

de o Poder Judiciário se substituir ao legislador para definir critério diverso para a regulação 

da matéria. 

Sem necessidade, a Súmula engessa a atuação dos juízes do trabalho na medida em 

que, mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT e, por conseguinte, 

da própria nova redação da Súmula 228 do TST, a eles não é dado outro critério para a 

solução da lide. Dessa forma, o conflito é submetido à jurisdição trabalhista e fica sem 

solução. Ou seja, até que se edite norma legal ou convencional estabelecendo base de cálculo 

distinta do salário mínimo para o adicional de insalubridade, esse continuará a ser o critério 

aplicável para o cálculo do referido adicional. 

Reitera-se: sem necessidade, posto haver regra expressa no ordenamento 

constitucional prevendo a remuneração como base de cálculo. Nos parece que a melhor 

interpretação constitucional, caso observada, levaria o Supremo Tribunal Federal, a sopesar 

mais a “voz” já emanada das instâncias superiores, enquanto intérpretes da norma que 

também são. 

Poder-se-ia, então, argumentar que o inciso XXIII, do art. 7º, da CF, não tem 

eficácia imediata, desafiando lei regulamentadora, em razão da expressão final “na forma da 

lei”. No entanto, as normas constitucionais, notadamente as que se referem a direitos 

fundamentais, têm aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, CF). Ademais, a base de cálculo do 

adicional de insalubridade não precisa de previsão por lei infraconstitucional, pois a 

Constituição, claramente, já a define. 
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Dessa forma, “a expressão na forma da lei só pode ser entendida quanto aos 

percentuais devidos, tanto que se tem negado o direito ao adicional de penosidade exatamente 

por ausência de um percentual específico e da configuração do instituto” [7].  

Desse modo, afasta-se o critério de cálculo do adicional de insalubridade definido 

pelo art. 192 da CLT, que define como base de cálculo para sua incidência o salário-mínimo. 

Por via de consequência, supera-se a cizânia doutrinária e jurisprudencial advinda da vedação 

de vinculação da base de cálculo de qualquer vantagem do empregado ao salário-mínimo, 

preceituada pela Súmula Vinculante n. 4, do Supremo Tribunal Federal, e a controvérsia em 

torno da nova redação da Súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho[8]. 

Ou seja, a redação constitucional é incompatível com quaisquer restrições 

infraconstitucionais à base de cálculo de tais adicionais de remuneração, cujas alíquotas 

deverão incidir sobre todas as parcelas remuneratórias auferidas mensalmente pelo 

empregado. 

Enfim, a nova hermenêutica Constituição exige uma interpretação ótima da norma, 

notadamente das que se refiram a direitos fundamentais, no sentido de dotá-las de 

concretude. Nesse sentido, a base de cálculo dos adicionais de insalubridade e periculosidade 

pode ser facilmente retirada da própria Constituição, que pela leitura simples do seu texto 

leva à concretização dos adicionais de remuneração. 

Assim, gratificações ou prêmios recebidos mensalmente, na medida em que 

compõem a remuneração mensal, deverão também integrar a base de cálculo do adicional de 

periculosidade, merecendo adaptação e interpretação conforme, portanto, o art. 193, § 1º, da 

CLT – que fixa como base de cálculo o “salário sem os acréscimos resultantes de 

gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa” –, a fim de afinar sua 

interpretação ao preceito constitucional. 

2. A favor da cumulatividade dos adicionais de insalubridade e periculosidade. 

Embora a nova hermenêutica aqui apresentada direcione-se originalmente à 

interpretação das normas constitucionais, é importante ressaltar sua aplicabilidade às normas 

de todo ordenamento jurídico. De fato, a interpretação de qualquer norma deve ser tão mais 

aberta quanto mais pluralista e complexa a sociedade se apresentar. E no processo de 

concretização dos direitos nessa sociedade ora complexa, o intérprete deve estar atento aos 

anseios de todos os destinatários da norma, bem como observar o efeito pedagógico extraído 

da efetivação da norma. 

E a segunda questão imprescindível na interpretação do regramento 

infraconstitucional dos adicionais de insalubridade e periculosidade diz respeito à discussão 

sobre sua cumulatividade. 
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A interpretação majoritária nesta matéria sustenta a não-cumulatividade dos 

adicionais de insalubridade e periculosidade, fundamentando sua argumentação no preceito 

do art. 193, § 2º, da CLT, segundo o qual o empregado que faz jus ao adicional de 

periculosidade pode “optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido”. 

Na abordagem desta questão, mister fixarmos inicialmente a natureza jurídica da 

modalidade salarial em tela. Na precisa definição de Mauricio Godinho Delgado, os 

adicionais são “parcelas contraprestativas suplementares devidas ao empregado em virtude 

do exercício do trabalho em circunstâncias tipificadas mais gravosas”[9]. 

Trata-se, portanto, de acréscimos remuneratórios em razão de labor em condições 

adversas. 

No caso em análise os adicionais de insalubridade e de periculosidade representam 

contraprestação pelo trabalho em condições que afetam ou ao menos colocam em risco dois 

bens jurídicos fundamentais e distintos da pessoa que trabalha, respectivamente, sua saúde e 

sua segurança.  

Realcemos então o caráter substancialmente diverso dos bens jurídicos enfocados 

pelo adicional de insalubridade e pelo adicional de periculosidade, para o qual o intérprete 

deve estar atento e preparado a promover a interpretação que efetive a proteção concreta de 

todos os bens jurídicos objeto da norma. 

O dicionário Caldas Aulete define como insalubridade a “qualidade ou caráter do 

que não é salubre ou doentio”[10]. 

O mesmo léxico traz como um dos sentidos de periculosidade o “estado ou 

qualidade [...] daquilo que é perigoso”, enquanto o perigo é conceituado como a “situação, 

conjuntura ou circunstância que ameaça a existência de uma pessoa ou uma coisa; risco”[11]. 

Por seu turno, a CLT define o sentido técnico jurídico para as atividades insalubres e 

atividades perigosas respectivamente em seus artigos 189, caput, e 193, caput, nos seguintes 

termos: 

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres 
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos 
seus efeitos. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 
[...] 

Art. 193 - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, 
por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente 
com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977). 
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 Desse modo, a análise dos sentidos comum ou técnico-jurídico de insalubridade e 

de periculosidade demonstra sua evidente diferenciação. Ademais, a Constituição Federal, ao 

prever os referidos adicionais de remuneração, os apresenta como institutos distintos e 

cumulativos e não como alternativos. 

Ora, o fato de uma atividade laborativa ser insalubre não afasta eventual 

periculosidade ínsita ao seu desenvolvimento, nem vice-versa. 

A faculdade de opção pelo recebimento de apenas um adicional pela pessoa que 

trabalha em tais condições gravosas constitui mera ficção jurídica infraconstitucional que não 

pode prevalecer diante de uma interpretação constitucional dos preceptivos legais 

disciplinadores[12]. 

O caput do artigo 7o, da Constituição Federal, é persuasivo ao prever que “são 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social [destaques nossos]”. Dessa forma, ao legislador infraconstitucional não é 

conferida legitimidade para rebaixar o padrão dos direitos previstos constitucionalmente. 

Cabe sim à seara infraconstitucional a regulamentação dos preceitos constitucionais, tão 

somente quando esta se mostrar necessária para a sua eficácia, bem como a elevação do 

patamar mínimo de direitos sociais enunciados exemplificativamente pela Constituição. 

Verifica-se que os bens jurídicos protegidos pela Constituição Federal 

correlacionam-se com a própria integridade física e o direito à vida da pessoa de trabalha (art. 

5º, caput, CF), atraindo, portanto, toda a força normativo-axiológica da dignidade da pessoa 

humana, expressamente considerada fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro 

(art. 1º, III, CF). 

Além disso, a preservação e promoção da saúde, higiene e segurança da pessoa que 

trabalha estão inseridas em amplo e consistente sistema constitucional, que prevê a 

possibilidade de o trabalhador estar prestando suas atividades em ambientes insalubres, 

perigosos e penosos, não prevendo tais agentes nocivos como auto-excludentes. 

O art. 194, caput, da Constituição, ao preceituar que a “seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde [...]”, a demonstrar de modo 

nítido a participação social na preservação e promoção da saúde, o que evidentemente inclui 

o papel do empregador enquanto guardião de saudável, hígido e seguro ambiente de trabalho. 

Ademais, observe-se o art. 196, caput, ao enunciar ser a saúde “direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos [...]” e o seguinte art. 197, caput, ao definir como de 

“relevância pública as ações e serviços de saúde [...]”. 
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Destaque-se também o art. 200, caput e incisos II e VIII, que estipula entre as 

atribuições do sistema único de saúde “executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” (inciso II) e “colaborar na proteção 

do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho” (inciso VIII).    

Finalmente, encontramos dentre os direitos fundamentais dos trabalhadores a 

“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança”, a teor do art. 7º, inciso XXII, da Constituição[13].  

Portanto, o regramento infraconstitucional desta matéria deve harmonizar-se com os 

superiores preceitos que emanam do texto da Constituição, motivo pelo qual sua 

interpretação e aplicação há de se submeter à imprescindível filtragem constitucional. 

Por certo, pelo fenômeno da filtragem constitucional “toda a ordem jurídica deve ser 

lida e apreendida sob a visão ótima da Constituição, de modo a concretizar os valores nela 

consagrados. A constitucionalização do direito infraconstitucional não significa a sua simples 

inserção de normas próprias de outros domínios no texto constitucional, mas, sobretudo, a 

reinterpretação de seus institutos sob uma visão constitucional”[14]. 

No caso em estudo, notadamente, ressalta-se a necessidade de verificação da 

recepção ou não da interpretação do referido regramento infraconstitucional – que 

impossibilita a cumulatividade dos adicionais de insalubridade e periculosidade, embora 

esteja o trabalhador exercendo suas atividades em ambiente simultaneamente insalubre e 

perigoso – à nova ordem constitucional inaugurada em 1988. 

Outra norma inolvidável no sentido da harmoniosa cumulatividade de tantos 

adicionais quantos forem os fatores de risco ou insalubridade é a Convenção nº 155 da 

Organização Internacional do Trabalho, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2, de 17 de 

março de 1992 e promulgada pelo Decreto nº 1.254, de 29 de setembro de 1994, cujos artigos 

4 e 11, alínea b, estabelecem os seguintes princípios e diretrizes de ação, in verbis: 

Artigo 4 
1. Todo Membro deverá, mediante consulta com as organizações 

mais representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas e tendo 
em conta as condições e prática nacionais, formular, pôr em prática e 
reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de 
segurança e saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho.  

2. Esta política terá por objetivo prevenir os acidentes e os danos para 
a saúde que sejam conseqüência do trabalho, guardem relação com a atividade 
de trabalho ou sobrevenham durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na 
medida em que seja razoável e factível, as causas dos riscos inerentes ao meio 
ambiente de trabalho.  
[...] 
Artigo 11 
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A fim de tornar efetiva a política a que se refere o Artigo 4 do 
presente Convênio, a autoridade ou autoridades competentes deverão garantir 
a realização progressiva das seguintes funções:  
[...] 

b) a determinação das operações e processos que estarão proibidos, 
limitados ou sujeitos à autorização ou ao controle da autoridade ou autoridades 
competentes, bem como a determinação das substâncias e agentes aos quais a 
exposição no trabalho estará proibida, limitada ou sujeita à autorização ou ao 
controle da autoridade ou autoridades competentes; deverão levar-se em 
consideração os riscos para a saúde causados pela exposição simultânea a 
várias substâncias ou agentes.  

Importante ressaltar que compartilhamos do entendimento de que esta Convenção 

Internacional, que disciplina matéria de direitos humanos, integra-se ao ordenamento jurídico 

brasileiro com a hierarquia de norma materialmente constitucional, a teor do que dispõe o art. 

5º, § 2º, da Constituição.  

Assim sendo, inúmeros argumentos nos levam à interpretação da legilslação 

infraconstitucional acerca da cumulatividade dos adicionais de insalubridade e periculosidade 

em consonância com a Constituição Federal. O adicional de periculosidade tem finalidade e 

natureza jurídica diversa da do adicional de insalubridade. A periculosidade submete o 

trabalhador ao perigo potencial de ocorrência de acidentes com explosivos, inflamáveis, etc., 

enquanto a insalubridade causa males à saúde do trabalhador em razão do contato com 

agentes agressivos; o pagamento de um adicional não faz cessar o agente maléfico a que se 

refere e, portanto, não ameniza a submissão do trabalhador ao outro agente maléfico; tanto as 

situações de exposição ao risco quanto às condições de insalubridade geram efeitos 

malévolos à saúde do trabalhador e ambas devem ser amenizadas pela percepção dos 

respectivos adicionais; a norma da OIT (Convenção n.º 155) faz expressa menção à 

consideração de ambas as situações, de maneira simultânea e não alternativa, ao se referir à 

proteção da saúde do trabalhador. 

Enfim, a percepção do adicional de insalubridade, ainda que em grau máximo, 

consiste em oferecer uma suplementação pecuniária ao trabalhador, a fim de compensar sua 

exposição ao agente insalubre danoso à sua saúde. Mas, precipuamente, volta-se ao 

empregador, com o intuito de levá-lo a se abster de desenvolver atividades insalubres. 

Portanto, o fato de o trabalhador receber o adicional de insalubridade não afasta seu 

contato com agentes insalubres. Com muito mais razão, o pagamento de um único adicional 

não tem aptidão de compensar a exposição do trabalhador a outro agente danoso, a 

periculosidade, tampouco terá potencialidade de gerar o efeito inibitório da exploração 

econômica de atividades perigosas pelo empregador[15]. 
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Ora, se a realidade fática demonstra a impossibilidade de neutralização completa dos 

agentes insalubres – que ocasionam efeitos deletérios na saúde da pessoa que trabalha – ou da 

periculosidade ínsita a determinadas atividades – gerando risco à integridade física do 

trabalhador –, a despeito de toda a prevenção e adequação do ambiente de trabalho à que o 

empregador está obrigado, necessário que sejam afastadas quaisquer restrições legais 

inconstitucionais à cumulatividade dos adicionais de sobre-remuneração da pessoa que 

trabalha em condições insalubres e perigosas, medidas que representam estímulo para o 

objetivo maior de incremento das condições de trabalho pelo empregador, conforme descrito 

no tópico seguinte.  

Enfim, o empregador tem o dever inarredável de propiciar e proteger a segurança e a 

saúde dos seus trabalhadores durante a prestação laboral.  

“Esse dever não implica naturalmente a exclusão total dos riscos 
laborais, uma vez que tal não é normalmente possível, mas obriga todas as 
medidas necessárias à minimização desses riscos”[16]. 

3. O caráter pedagógico e preventivo da cumulatividade dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade. 

Para além das funções exercidas pelas normas de saúde, higiene e segurança do 

trabalhador, o pagamento dos adicionais de remuneração de maneira cumulativa tem a 

peculiar capacidade de gerar efeito pedagógico e preventivo de atividades insalubres e 

perigosas por parte das empresas. 

Assim, embora a cumulatividade sirva de compensação financeira ao empregado 

submetido a tais condições de trabalho, seu principal esforço é criar e estimular a prevenção e 

educar as empresas que desenvolvem atividades insalubres ou perigosas. 

Faz sentido, portanto, que a finalidade primária da norma seja mandatória, educando 

e coagindo as empresas a se preocuparem com a higidez, salubridade e segurança do meio 

ambiente, neste incluído o do trabalho. 

Se a finalidade fosse a mera compensação financeira dos empregados, as empresas 

não teriam a preocupação social de diminuir os riscos inerentes à atividade exercida. 

Assim, os adicionais não devem ser analisados como ônus financeiro agregado por 

cada trabalhador em atividade insalubre ou perigosa. O correto horizonte de análise é aquele 

que leva em conta a responsabilidade do empregador por um meio ambiente do trabalho 

hígido, saudável e livre de agentes maléficos, seja para o ser humano que trabalha seja para o 

meio ambiente de maneira geral. Ou seja, é pelo fato de a empresa explorar atividade apta a 

causar danos ao meio ambiente e às pessoas que lá trabalham que deve haver o pagamento 

dos adicionais.  
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A propósito, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento pacificado na 

Súmula 289[17], segundo o qual não retira do empregador a responsabilidade pelo pagamento 

do adicional de insalubridade somente o fato deste fornecer o equipamento de proteção 

individual. Veja, o TST entende que somente a neutralização dos riscos retira a obrigação do 

pagamento do referido adicional, o que decorre da própria natureza da parcela, de salário 

condição.  

Ou seja, enquanto a condição insalubre ou perigosa persistir, persiste também a 

obrigação de pagar os adicionais. Se a obrigação de pagar persistir em razão da persistência 

dos agentes, tanto maior será o empenho da empresa, quanto maior for sua obrigação 

pecúniaria. 

A possibilidade do recebimento cumulado de tantos adicionais quantos forem os 

agentes nocivos a que estiver exposto o trabalhador, em um primeiro momento mostra-se 

apta a estimular o empregador à melhoria das condições do meio ambiente do trabalho a que 

está sujeito o trabalhador. Mas, em momento seguinte, o efeito é ainda mais favorável, pois 

leva à redução progressiva dos custos da empresa, pois esta utilizará todos os instrumentos 

possíveis para redução máxima dos agentes nocivos e perigosos. 

Conclusão. 

A partir da argumentação proposta, baseada nos postulados da nova hermenêutica 

constitucional, teoria que, superando a mera subsunção lógico-formal e a construção 

conceitual, direciona-se à concretização dos direitos fundamentais. Assim, sustentamos que 

os percentuais a título de adicionais de insalubridade e de periculosidade, fixados, 

respectivamente, pelos arts. 192 e 193, § 1º, da CLT, devem incidir sobre a remuneração do 

empregado, mediante a interpretação ótima e concretizadora do direito fundamental 

enunciado pelo art. 7.º, XXIII, da CF, que os classifica expressamente como adicionais de 

remuneração. 

A interpretação sistemática do texto constitucional, que afiança o princípio da 

unidade da Constituição, evidencia o amplo e consistente sistema de proteção e promoção da 

saúde, higiene e segurança da pessoa que trabalha (arts. 5º, caput, art. 7º, XXII, 194, caput, 

196, caput, 197, caput, 200, caput e II e VIII, CF e Convenção 155 da OIT c/c art. 5º, § 2º, 

CF), sempre inspirado pelo princípio axiológico-normativo fundamental de preservação e 

promoção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Por tal motivo, consideramos 

consentâneo e decorrente deste sistema constitucional a cumulatividade dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade, não tendo sido recepcionado pela nova ordem constitucional 

inaugurada em 1988 o regramento restritivo estabelecido pelo art. 192, § 2º, da CLT. 
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Finalmente, é fundamental não perder de vista que o pagamento de adicionais de 

insalubridade e periculosidade por parte do empregador, mais do que um mero ônus 

financeiro, representa um instrumento pedagógico e preventivo que tem o escopo maior de 

afastar o exercício de atividades insalubre ou perigosas e garantir um meio ambiente do 

trabalho saudável, hígido e seguro para a pessoa humana que trabalha. 

  

Bibliografia. 

BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito 

Constitucional brasileiro, Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3208>. Acesso em: 29 jul. 2010. 

  

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 22.ª ed., São Paulo, Malheiros, 2008. 

  

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 8.ª ed., São Paulo, LTr, 2009. 

  

Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete, vols. III e IV, 5.ª ed. (2.ª 

ed. brasileira), Lisboa - Portugal e Rio de Janeiro - Brasil, Pinto Basto Cia. Ltda. e Editora 

Delta S.A., 1968. 

  

DOMINGUES, Gustavo Magalhães de Paula Gonçalves. Proteção da relação de emprego 

contra despedimento discriminatório da pessoa portadora do HIV e/ou doente de AIDS, 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Direito do Trabalho e da 

Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  

  

HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição (Die Normative Kraft der Verfassung), 

tradução de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991.  

  

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito do Trabalho, Coimbra, Portugal, 

Almedina, 2008. 

  

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 7.ª ed., São 

Paulo, Saraiva, 2006.  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3281



PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Princípio da Dignidade Humana, in LEITE, 

George Salomão. (org.), Dos Princípios Constitucionais – Considerações em Torno das 

Normas Principiológicas da Constituição, São Paulo, Malheiros, 2003. 

  

SILVA, Alessandro da; SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Súmula vinculante: um poder 

vinculado. O caso da súmula n. 4 do Supremo Tribunal Federal, disponível em 

ww1.anamatra.org.br/sites/1200/1223/00000383.doc, acesso em 10.08.2010.  

  

 
 

[1] HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição (Die Normative Kraft der Verfassung), tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 22-23.  
[2] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 22.ª ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 606. 
[3] HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a 
interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 1997, p. 13. 
[4] Consoante a expressa previsão do § 5º da Declaração dos Direitos Humanos de Viena, in verbis: “Todos os direitos 
humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos 
globalmente de forma justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase”. 
[5] PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Princípio da Dignidade Humana, in LEITE, George Salomão. (org.), Dos 
Princípios Constitucionais – Considerações em Torno das Normas Principiológicas da Constituição, São Paulo, Malheiros, 
2003, p. 183. 

[6] Informações colhidas do acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT da 13ª Região no Recurso de Revista de n. 
955/2006-099-15-00. PUBLICAÇÃO: DJ - 16/05/2008. 

[7] SILVA, Alessandro da; SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Súmula vinculante: um poder vinculado. O caso da 
súmula n. 4 do Supremo Tribunal Federal, p. 16, disponível em ww1.anamatra.org.br/sites/1200/1223/00000383.doc, acesso 
em 10.08.2010.  
[8] Registre-se que a nova redação da Súmula 228 do TST, na parte em que determinava a incidência do adicional de 
insalubridade sobre o salário básico, foi suspensa pelo STF na Reclamação n.º 6.266. A descrição da controvérsia relativa à 
Súmula Vinculante nº 4 do STF e à nova redação da Súmula 228 do TST é minuciosamente descrita no acórdão proferido em 
22.11.2010 pela 1ª Turma do TST, de relatoria do Ministro Lélio Bentes Corrêa, nos autos do Processo nº TST-RR-494331-
04.1998.5.03.0102. Neste julgamento, em hipótese excepcional e processualmente peculiar, fixou-se, a partir da interpretação 
do art. 7º, XXIII, da CF, “[...] que o legislador constituinte pretendeu dar o mesmo tratamento aos adicionais de insalubridade 
e periculosidade, razão por que para fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade aplica-se, analogicamente, o 
disposto no artigo 193, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho”.    
[9] DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 8.ª ed., São Paulo, LTr, 2009, p. 685. 
[10] Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete, v. III, 5.ª ed. (2.ª ed. brasileira), Lisboa - Portugal e Rio 
de Janeiro - Brasil, Pinto Basto Cia. Ltda. e Editora Delta S.A., 1968, p. 2193. 
[11] Idem, v. IV, p. 3075. 
[12] Observe-se que a cumulatividade entre o adicional de remuneração pelo trabalho noturno enunciado pelo art. 7º, IX, da 
CF e regrado no art. 73 da CLT – que, entre outros fatores, decorre da nocividade à saúde do labor noturno –, e o adicional de 
periculosidade é pacificamente reconhecida pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, conforme a Orientação 
Jurisprudencial 259 da Seção de Dissídios Individuais 1, in verbis: “ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO (inserida em 27.09.2002) O adicional de periculosidade deve 
compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de 
risco”.  
[13] Seguimos aqui a sistematização proposta por Mauricio Godinho Delgado (op. cit., p. 825/826). Por oportuno, importante 
destacar a exposição Paulo Bonavides, a partir da doutrina de Klaus Stern, segundo a qual o princípio da unidade da 
constituição deve ser o mais prestigiado cânone interpretativo constitucional: “É o princípio que, por excelência, preserva o 
espírito da Constituição. E, tratando-se de interpretar direitos fundamentais, avultam a sua autoridade e prestígio, na medida 
em que a natureza sistêmica, imanente ao mesmo, pode conduzir, entre distintas possibilidades interpretativas, à eleição 
daquela que realmente, estabelecendo uma determinada concordância fática, elimina contradições e afiança a unidade do 
sistema” (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 22.ª ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 610).   
[14] BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro, Jus Navigandi, 
Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3208>. Acesso em: 29 jul. 
2010. 
[15] Vejam-se os RO 00384-2008-049-12-00-7-12, TRT 12ª Região – SC, 1ª Turma, Relatora Juíza Viviane Colucci, Data da 
Sessão de Julgamento: 22.09.2009 e o RO 01454-2009-011-12-00-2, TRT 12ª Região – SC, 1ª Turma, Relatora Juíza Águeda 
Maria L. Pereira, Data da Sessão de Julgamento: 05.05.2010.  
[16] LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito do Trabalho, Coimbra, Portugal, Almedina, 2008, p. 361. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3282



[17] “SUM-289    INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO APARELHO DE PROTEÇÃO. EFEITO 
(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o 
exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da 
nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado”. 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3283



ALTERNATIVAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO 
PARASSUBORDINADO 

 
ALTERNATIVES FOR PROTECTION OF THE ECONOMICALLY DEPENDENT 

WORKER 
 
 
 

Rafael Chiari Caspar 
 

RESUMO 
A presente pesquisa tem por objetivo esclarecer questões atinentes ao problema da exclusão 
ou da restrição da tutela trabalhista a obreiros cujas prestações apresentam traços do trabalho 
autônomo, mas também características que são próprias da relação de emprego. Para tanto, 
partir-se-á da delineação dos critérios eleitos pelo legislador pátrio para definir os sujeitos 
receptores da tutela trabalhista, enfatizando o posicionamento interpretativo adotado pela 
doutrina e pela jurisprudência. Em seguida serão analisadas as alterações nas características 
da prestação laboral pós-período Fordista e os respectivos reflexos dessas modificações na 
aplicação das normas de Direito do Trabalho. Finalmente, será sugerido um novo viés 
interpretativo para a dependência jurídica a fim de compatibilizá-la ao contexto social vigente, 
visando, em última análise, garantir a proteção à segurança jurídica e ao princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana, aqui entendido como o direito ao trabalho 
digno. 
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ABSTRACT 
The present research is intended to address the problems associated with the restriction or 
elimination of legal protections for workers whose jobs entail characteristics of both self-
employment and regular employment. In addition, the study includes a quick review of the 
requirements chosen by the Brazilian government in defining the workers that deserve the 
protections afforded by Labor Law. Revealing the consequences of the reorganization of labor 
after Fordism and the side effects of the changing characteristics of labor in the law’s 
application are additional goals of this research. Finally, the study suggests a new 
interpretative meaning for “juridical dependency” which is, according to the 3rd article of the 
Brazilian Labor Law’s Consolidation, the main requirement of the regular employment and 
what distinguishes self-employment from regular employment. Rebuilding the meaning of 
juridical dependency is one alternative to reconnect Labor Law to social reality, re-
establishing the efficiency of the most valuable principles of this legal branch, such as the 
right to engage in decent work. 
KEYWORDS: LABOR LAW??S ORIGIN; REGULAR EMPLOYMENT; SELF-
EMPLOYMENT; REARRANGEMENT OF THE PRODUCTION SYSTEM; THE RIGHT 
TO ENGAGE IN DECENT WORK. 
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1-         ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A ORIGEM DO DIREITO DO TRABALHO 

  

O surgimento do Direito do Trabalho decorreu da interação de dois interesses conflitantes. Se 
por um lado representou o resultado da luta dos obreiros por melhores condições de trabalho, 
por outro se nota que as leis trabalhistas serviram como instrumento em favor dos senhores do 
capital para conservar a dominação sobre a propriedade privada. 

               Quando os trabalhadores identificaram que o desemprego generalizado tinha como 
agravante a substituição do trabalho humano por máquinas, foi criado o movimento chamado 
Ludismo que consistia basicamente no ataque e na conseqüente destruição das máquinas. 

               Com a criminalização da conduta de destruir máquinas, os operários mudaram o 
foco de suas reações, optando pela busca do sufrágio universal. Imaginavam que se 
conseguissem levar ao parlamento seus representantes alcançariam êxito na aprovação de leis 
favoráveis a sua causa. 

               Todavia, o movimento que teve a maior repercussão e que, indubitavelmente, foi o 
causador de maior temor entre a classe burguesa foi o socialismo de Marx e Engels. Nenhum 
autor antes pontuou com tamanha clareza as contradições do capitalismo, tampouco 
escancarou, como fizeram esses revolucionários, o objetivo mais ambicioso da classe 
trabalhadora: a extinção da propriedade privada. 

  

A meta imediata dos comunistas é a mesma de todos os outros partidos proletários: a 
formação do proletariado em uma classe, a derrubada da supremacia burguesa, a conquista 
do poder político pelo proletariado. 

(...) 

Vocês estão horrorizados com a nossa intenção de acabar com a propriedade privada. Mas 
na sua sociedade, a propriedade privada já acabou para nove décimos da população. A sua 
existência para poucos deve-se simplesmente à sua não existência para estes nove décimos. 
Vocês nos condenam, portanto, pela intenção de acabar com uma forma de propriedade, a 
condição necessária para aqueles cuja existência é a não existência de qualquer propriedade 
para a maioria imensa da sociedade. 
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Em resumo, você condena nossa intenção de acabar com a propriedade. Precisamente isso. 
É exatamente a nossa intenção. 

(...) 

O comunismo não priva homem algum do poder de se apropriar de produtos da sociedade. 
Tudo o que ele faz é privá-lo do poder de subjugar o trabalho de outros através de tal 
apropriação.[1] 

(Destaques acrescidos) 

  

A respeito das contradições do capitalismo Leo Huberman resume a teoria de Marx e Engels: 

  

A crescente concentração da riqueza nas mãos de uns poucos. 

O esmagamento de muitos pequenos produtores pelos grandes produtores. 

O uso crescente da máquina substituindo um número cada vez maior de trabalhadores e 
criando uma "força industrial de reserva". 

A crescente miséria das massas. 

A ocorrência de colapsos periódicos no sistema - crises, cada qual mais devastadora que a 
outra. 

E o mais importante - a contradição fundamental na sociedade capitalista -, o fato de que 
enquanto a produção em si é cada vez mais socializada, o resultado do trabalho coletivo, a 
apropriação, é privado, individual. O trabalho cria, o capital se apropria. No capitalismo, a 
criação pelo trabalho já se tornou uma empresa conjunta, um processo cooperativo com 
milhares de operários trabalhando em conjunto (freqüentemente para produzir apenas uma 
coisa, como, por exemplo, o automóvel). Entretanto, os produtos socialmente produzidos não 
ficam com seus produtores, mas com os donos dos meios de produção - os capitalistas. E aí 
está o problema - a origem do conflito. A produção socializada contra a apropriação 
capitalista.[2] 

  

 Destarte, a fim de conter o avanço das manifestações dos trabalhadores, principalmente em 
vista da ameaça comunista, os donos do capital utilizaram da influência e do prestígio que 
detinham perante o parlamento para manipular as leis, de modo que apenas fosse cedido o 
mínimo necessário para atender às reivindicações mais urgentes dos trabalhadores. 

Todavia, os donos do capital não previram que esse novo ramo jurídico também poderia ser 
utilizado como arma a favor do proletariado organizado. Não identificaram que os institutos 
jurídicos e as fontes do Direito do Trabalho poderiam fugir do âmbito do seu controle e da sua 
influência. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3286



Nesse sentido, pode-se afirmar que, apesar do Direito Trabalhista ter servido como um freio 
ao avanço do comunismo, o trabalhador conquistou o direito de utilizar de um instrumento 
legítimo de resistência (ainda que precário) contra os abusos do empregador. E é exatamente 
essa apropriação do Direito do Trabalho pelo proletariado que explica o vasto repertório de 
normas criadas a partir das negociações coletivas (fontes formais autônomas), conforme 
expõe Kahn-Freund: 

  

Há obviamente mais liberdade de contratar entre o comprador e o vendedor do que entre o 
patrão e o serviçal - ou entre empregador e uma pessoa à procura de emprego. 

Isto mostra que as cortes podem prestar atenção à realidade da subordinação que se oculta 
atrás da fachada da igualdade contratual, mas não o são normalmente assim ("which lurks 
behind the facade of contractual equality, but they do not normally do so"), e esta é outra 
razão pela qual a vasta massa da regulação do trabalho é provida pela legislação e pela 
negociação coletiva.[3] 

  

E as conquistas tornaram-se significativas, até ser possível a definição de um conjunto de leis 
capazes de garantir aos trabalhadores patamares civilizatórios mínimos de direitos. Em outras 
palavras, o contratante, sob pena de infringir normas jus-trabalhistas, não poderia pactuar com 
o contratado, condições de trabalho inferiores às definidas pela legislação. 

Todavia, os maiores gastos com a mão-de-obra que passaram a ser despendidos em 
decorrência dos direitos e garantias assegurados por lei, não se tornaram significativos a ponto 
de representar um prejuízo expressivo, caso comparados com a margem de lucro praticada 
pelos capitalistas. 

Assim, conclui-se que os donos do capital pagaram um preço muito baixo pelos abusos 
praticados por vários anos contra aqueles que apenas detinham como meio de sobrevivência a 
venda da sua força de trabalho. 

Logo, o Direito do Trabalho não pode ser considerado, de maneira nenhuma, como o 
"salvador" da classe operária. Se friamente analisada as razões que desencadearam a origem 
das leis do trabalho, nota-se que estas serviram, perdão ao uso da expressão, muito mais como 
um "cala a boca" às insurgências do proletariado do que representaram a vitória dos 
trabalhadores sobre os donos do meio de capital. 

Sob essa perspectiva o Direito do Trabalho teve um papel fundamental para manutenção do 
caráter político, pró-burguesia, do poder público. Ou seja, o Estado permaneceu nas mãos da 
burguesia, mesmo após a edição das leis do trabalho, já que a nova regulamentação serviu de 
manobra política para acalentar os movimentos sociais da época.  

  

2-         DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DAS NORMAS TRABALHISTAS 

  

2.1-      Relação de trabalho versus relação de emprego    
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 Com a finalidade de se evitar a interpretação indevida dos conceitos, reflexões e conclusões a 
serem postos, dado o objeto de análise desta pesquisa, impende que se faça uma rápida 
transgressão para diferenciar as expressões "relação de trabalho" e "relação de emprego". 

A relação de trabalho é um termo amplo que designa as formas de prestação humana de 
maneira geral. Destarte, a ligação jurídica existente entre o autônomo e seu contratante, bem 
como entre o empregador e o empregado, ambas podem ser classificadas como relações de 
trabalho. 

Já a relação empregatícia é uma espécie de relação de trabalho, porquanto reúne atributos 
próprios que não são identificados em toda prestação humana. Dessa maneira, segundo a lei 
brasileira, conforme se explicitará no tópico seguinte, deve ser possível a verificação da 
pessoalidade, da dependência jurídica, da não eventualidade e da onerosidade para que um 
dado obreiro, pessoa física, possa ser qualificado como empregado. 

A fim de tornar ainda mais evidente a diferenciação entre os conceitos, cita-se a lição de 
Maurício Godinho Delgado que define ter a expressão relação de trabalho caráter genérico, já 
que: 

  

refere-se a todas as relações jurídicas caracterizadas por terem a sua prestação essencial 
centrada em uma obrigação de fazer consubstanciada em labor humano. Refere-se, pois, a 
toda modalidade de contratação de trabalho humano modernamente admissível. A expressão 
relação de trabalho englobaria, desse modo, a relação de emprego, a relação de trabalho 
autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho avulso e outras modalidades de 
pactuação de prestação de labor (como trabalho de estágio etc.). Traduz, portanto, o gênero 
a que se acomodam todas as formas de pactuação de prestação de trabalho existentes no 
mundo jurídico atual.[4] 

            

Dessa forma, caso se reunisse todas as pessoas da cidade de Belo Horizonte que realizam 
atividade remunerada baseada em uma obrigação de fazer consubstanciada em labor humano 
em um grande conjunto, este seria denominado de "pessoas submetidas a alguma forma de 
relação de trabalho" ou simplesmente "relação de trabalho". Tratar-se-ia de um extenso 
conjunto formado por vários outros subgrupos, dentre os quais se cita o subconjunto dos 
trabalhadores submetidos a uma relação de trabalho eventual, o subconjunto de trabalhadores 
avulsos, o subconjunto dos autônomos, o subgrupo dos empregados... 

Logo, é válida a regra que diz "todo empregado é também trabalhador, mas nem todo 
trabalhador é empregado". 

  

2.2-      Dos critérios de caracterização da relação empregatícia 
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No Direito Brasileiro, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) enumera, em seu art. 3º, os 
cinco elementos caracterizadores da relação de emprego e, dentre eles, inclui a nota 
característica da relação empregatícia que apesar de ser tratada através do vocábulo 
"dependência" no texto legislativo, é interpretado pela doutrina majoritária, no exato sentido 
atribuído à subordinação: 

  

Decreto-Lei 5.452/43, Art. 3º 

Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.[5] 

(Destaques acrescidos) 

  

A passagem que descreve ser o empregado como sendo "pessoa física" deixa nítido que os 
valores mais caros para o Direito do Trabalho são inerentes às pessoas naturais, como por 
exemplo, a saúde, a integridade física, o lazer e a vida. Correto é dizer que o Direito do 
Trabalho não se presta à tutela de seres irracionais, como animais, tampouco protege o 
trabalho realizado por pessoas jurídicas. 

A partir da definição legal, abstrai-se também que não pode haver eventualidade no trabalho 
prestado para que a relação possa ser definida como de emprego, o que significa dizer que o 
trabalho precisará participar do funcionamento normal da empresa com certa regularidade, ou 
seja, a utilidade da prestação não pode ter caráter esporádico ou episódico. 

Há ainda a obrigatoriedade de o empregado ter sido escolhido, tendo em vista suas 
características pessoais, ou seja, o patrão não poderá admitir e nem optar por substituições 
constantes, descartando, assim, o caráter de fungibilidade da prestação. 

Repetindo a parte final do art. 3º da CLT, só considerar-se-á empregado a pessoa física que 
prestar serviços "mediante salário". Extrai-se, por conseguinte, a idéia de mais um 
componente da relação de emprego denominado pela doutrina de onerosidade. No entanto, 
para que a onerosidade seja corretamente identificada, não será suficiente a simples análise 
fática da prestação, mas também indispensável o exame da intenção do trabalhador de se 
vincular a título retributivo (animus contrahendi). 

Ainda em relação à onerosidade interessante fazer uma breve distinção entre as características 
da remuneração paga pela contraprestação do trabalho autônomo e as do salário pago aos 
empregados. Isso porque, segundo a teoria de Paulo Emílio (2000, p. 334)[6], a diferença é 
apenas de nível, pois enquanto os autônomos recebem apenas depois de entregue a prestação 
específica para qual foram contratados - sendo que a referida contraprestação pelo trabalho é 
latente, pois depende do atendimento estrito do pedido demandado pelo credor do trabalho -, 
o salário pago aos empregados está em primeiro plano e independe da entrega de um produto, 
da conclusão de uma prestação determinada ou do cumprimento de metas. 

Finalmente, o conceito tratado pela doutrina como a pedra de toque do contrato de emprego 
que, de acordo com a lição de Maurício Godinho Delgado (2008, p.302)[7], deriva de sub que 
significa baixo e ordinare que pode ser compreendido como ordenar. Logo, o termo 
subordinação deve ser entendido como a submissão do empregado às ordens do empregador. 
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Este é quem determina o modo como a prestação deve ser realizada, o horário de saída e 
entrada, o uso de uniformes etc. 

Já Evaristo de Morais Filho distingue de maneira competente a natureza da subordinação, 
descartando que esta tenha um significado técnico ou econômico, ou seja, não é pelo simples 
fato de compor o pólo hipossuficiente da relação, nem tampouco por deter menor 
conhecimento técnico que o empregado obedece e aceita ser fiscalizado. O que justifica a 
limitação da autonomia do empregado é o contrato firmado entre ele e o empregador. A 
subordinação é, por conseguinte, jurídica. 

  

Por subordinação jurídica entende-se um estado de dependência real criado por um direito, o 
direito do empregador de comandar, de dar ordens, donde nasce a obrigação correspondente 
para o empregado de se submeter a estas ordens; eis a razão pela qual chamou-se a esta 
subordinação de jurídica, para a opor principalmente à subordinação econômica e à 
subordinação técnica que comporta também uma direção a dar aos trabalhos do empregado, 
mas direção que emanaria apenas de um especialista.[8] 

  

Todavia, a dependência jurídica - que neste trabalho é utilizada como sinônimo de 
subordinação - evoluiu com o passar dos anos, sendo que os indícios de sua manifestação - 
denominados por Paulo Emílio como padrões conformadores do estado de subordinação[9] - 
igualmente variaram. Tal fenômeno se trata de um processo natural no qual os institutos 
jurídicos tendem a se adequar à realidade dos fatos, sob pena de perderem a sua utilidade 
prática. Conforme comenta Paulo Emílio, "(...) não se tem a menor dúvida de que a 
subordinação tal como vê o jurista em seu tempo, é um desprendimento de fundo histórico e 
corresponde ao pensamento jurídico dominante no modo de equacionar as forças jurídicas 
conflituais de uma época."[10] 

Assim sendo, cumpre relatar, com a objetividade que este trabalho requer, a evolução do 
conceito de dependência jurídica durante os períodos Fordista e Toyotista, bem como as 
repercussões decorrentes das alterações dos indícios de sua manifestação. 

  

• 2.3- Fordismo 

  

Em 1909 cria-se o modelo de produção que, embora exigisse vultosos montantes de capital 
para funcionar, foi capaz de produzir mais de dois milhões de carros ao ano. Batizado em 
homenagem ao seu inventor, o estadudinense Henry Ford (1863-1947), o Fordismo teve como 
apogeu o período pós Segunda Guerra Mundial conhecido como Anos Gloriosos. Era 
caracterizado pela produção em massa de bens uniformes. Quanto à prestação laboral, a 
principal característica era a fragmentação das tarefas, o que acabou por eliminar a 
consciência, o conhecimento dos trabalhadores sobre o ciclo produtivo como um todo. As 
indústrias eram verticalizadas, ou seja, todas as fases da produção, desde a extração da 
matéria prima até a finalização do produto eram controladas pelo mesmo empregador. O 
trabalhador era rigidamente fiscalizado e sua atividade fixa e repetitiva. Para a produção não 
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havia limites e o excedente era aglomerado em grandes estoques. Por isso, o trabalho ao longo 
do dia não tinha fim. 

Tal modelo de produção esteve vigente e preponderou na Alemanha durante a década de 1930 
e, a fim de melhor compreender as características da prestação laboral desse período, vale 
citar Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena que resume o entendimento dos doutrinadores da 
época: 

             

 A imagem da inserção do trabalhador na empresa gozou de extraordinária vivência no 
sistema germânico do nacional socialismo, consagrada pelos autores alemães da década de 
trinta, que, ao expenderem um conceito próprio de relação de emprego e de 
institucionalização da relação de trabalho, reduziram a pessoa do trabalhador à qualidade 
de peça de uma engrenagem (a empresa), simetricamente disposta e sujeita a uma dinâmica 
perfeita em suas conexões estruturais, de cima para baixo. Na ponta superior estava o "chefe 
(Betriebsfuhrer), que fazia descer o poder incondicionado da ordem, a que obedeciam os 
escalões inferiores, até às categorias elementares da mão-de-obra braçal."[11] 

   

Conforme descrito pela autora Lorena Vasconcelos Porto, os padrões conformadores da 
subordinação à época eram bastante evidentes: 

  

A subordinação foi identificada, assim, com a presença constante de ordens intrínsecas e 
específicas, com a predeterminação de um horário rígido e fixo de trabalho, com o exercício 
da prestação laborativa nos próprios locais da empresa, sob a vigilância e controle assíduos 
do empregador e de seus prepostos. A subordinação, em sua matriz clássica corresponde à 
submissão do trabalhador às ordens patronais precisas, vinculantes, "capilares", 
penetrantes, sobre o modo de desenvolver a sua prestação, e a controles contínuos sobre o 
seu respeito, além da aplicação de sanções disciplinares em caso de descumprimento.[12] 

  

Acompanhando a onda Fordista, o Direito do Trabalho, conforme analisa Márcio Túlio Viana, 
era também "uniforme, abrangente e o mais possível estável."[13] Tratava-se de modelo 
jurídico: "tutelar, abrangente, com regras precisas e irrenunciáveis, valendo sempre a mais 
favorável. Também para esse Direito os anos eram gloriosos; daí apontarem, como um de 
seus princípios, a marcha sempre avante, o progresso sem volta."[14] 

Entretanto, já na década de 70, por conta de contradições de sua própria estrutura, esse 
modelo começou a ruir. Um primeiro equívoco desse modelo de produzir se refere à forma de 
fiscalização. A fim de facilitar o controle dos empregados, as fábricas fordistas eram 
estruturadas de forma a reunir em um mesmo local o máximo de operários. Essa estratégia, 
porém, além de permitir que o desempenho de vários empregados fosse simultaneamente 
observado, causava a aproximação dos colegas de emprego que foram aos poucos criando 
identidade de grupo. Os empregados enxergavam o outro como espelho, pois reconheciam 
que os abusos contra o colega eram os mesmos que eles próprios sofriam. Embora a 
reivindicação de um único empregado não tenha força, a classe operária unida e em coro 
exigindo mudanças de postura do empregador o obrigava a ceder. Destarte, as manifestações 
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por melhorias salariais e em prol de condições mais dignas e seguras de trabalho ganharam 
corpo. 

Nesse contexto, aumento do custo da mão-de-obra, diminuição dos lucros das empresas e 
acumulação de estoques, o modelo fordista entrou em profunda crise, tornando-se necessária a 
revolução do modo de produzir. 

  

O Estado perdeu renda. O sindicato já não obtinha conquistas. A lei se recusava a avançar. 
E tudo isso comprimia o poder aquisitivo. O círculo passou a ser vicioso. E como já não 
havia um mundo novo a explorar, era preciso, de algum modo, reinventar o que existia.[15] 

            

2.4-      Toyotismo 

  

 Radicais modificações no padrão de produção Fordista possibilitaram a superação da crise. 
Ao invés de produzir em massa, a ordem agora era produzir na conta certa. Pesquisas sobre o 
possível público alvo e suas preferências antecediam o lançamento dos produtos, sendo seus 
projetos encaminhados às fábricas para a produção de lotes limitados. Assim, deu-se fim à 
estocagem de produtos. A produção era feita na medida e, por isso, igualava-se ao consumo. 
Passou-se a exigir que o trabalhador fosse mais dinâmico; que pudesse a um só tempo 
manipular várias máquinas e controles. Nas palavras de Viana "exige-se que o trabalhador 
individual incorpore as forças do coletivo."[16] As estratégias para a fiscalização se 
aprimoram. Esta se torna mais sutil e mais barata. A utilização de tecnologias, tais quais as 
câmeras de vídeo e, mais tarde, a monitoração de e-mails, reduziu a necessidade de 
contratação de vários funcionários que tinham como única função conferir se os comandos do 
empregador estavam sendo cumpridos. Além disso, transferiu-se parte da obrigação de 
fiscalizar para os próprios trabalhadores. Uma das estratégias utilizadas foi atrelar o salário à 
produtividade. 

Assim, dividiam-se os funcionários em pequenos grupos e estabelecia-se que o grupo mais 
produtivo ganharia prêmios, ou seja, beneficiar-se-ia com adicionais junto ao próximo salário. 
Dessa forma os companheiros de equipe se cobravam, pois somente com o trabalho eficiente 
de cada um, o grupo conseguiria vencer. Pedro Proscursin explica as vantagens da estratégia 
do trabalho em grupo no contexto desse modelo de produção: 

  

O trabalho em grupo libera a chefia. Esta vai ocupar-se da parte estratégica. Isso decorre do 
fato de o grupo ter metas fixadas a cumprir. Na estrutura existe um porta-voz que substitui 
com vantagens a figura da chefia tradicional. Essas constatações implicam na perda da 
vitalidade da subordinação.[17] 

  

Como resultado de um fenômeno econômico denominado outsourcing ou putting-out, que 
consiste no transferir para terceiros etapas da produção, as empresas se horizontalizaram. 
Então, a grande fábrica do universo Fordista deixou de ser grande para se tornar enxuta. 
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Optou por abandonar a tática de concentração das etapas de produção preferindo se tornar 
uma simples gerenciadora. Interessante notar que a "empresa-gerente", que é aquela cuja 
marca será gravada no produto finalizado, transferiu não só as etapas da produção, mas 
também a concorrência. Escolhia contratar a parceira que apresentasse a proposta de preço 
mais vantajoso. 

  

Assim, a empresa enxuta não se limita a jogar fora trabalhadores e máquinas. Ela expulsa a 
própria concorrência - seja simplesmente transferindo-a para as suas parceiras, seja 
controlando-a através de fusões ou oligopólios. Enquanto a mãe se une em casamentos ou 
concubinatos, as filhas disputam a tapas o seu amor...[18] 

  

Esse modelo que levou o nome da marca que de forma mais eficiente o reproduziu - Toyota - 
foi responsável por reviravoltas também no âmbito jurídico. O Direito foi aos poucos cedendo 
terreno às pressões das grandes indústrias, que só viam as normas justrabalhistas como 
obstáculos para a redução dos custos da produção. 

A desvinculação do descanso à sua finalidade se trata de um bom exemplo da tendência 
flexibilizatória do direito trabalhista pós-período Fordista. Os intervalos pararam de ser 
utilizados como artifício que o trabalhador tinha para combater a exaustão e renovar suas 
energias para servir de "moeda de troca". É que no Toyotismo a tendência é o trabalhador 
negociar o seu tempo de descanso em troca de remuneração. 

O que se percebe é que o Direito do Trabalho não foi capaz de acompanhar a evolução do 
modelo produtivo. Desse modo, as profundas alterações observadas nas características da 
prestação do labor humano inviabilizaram a aplicação das normas trabalhistas, já que a 
interpretação destas permaneceu arraigada a uma situação fática não mais vigente. 

Na opinião de Paulo Emílio, a sedimentação de conceitos jurídicos consiste na adoção de uma 
postura que vai de encontro à tendência expansionista do Direito do Trabalho e torna este 
ramo jurídico cada vez mais afastado da realidade a que visa regular. Por isso, o autor destaca 
a importância da atuação do pesquisador que deve, ao detectar as alterações sociais ocorridas, 
esforçar-se em prol da ampliação dos conceitos e da renovação das interpretações. 

                                              

A missão do pesquisador reside em detectar essas alterações, através das quais o conceito 
jurídico sofreu revisão em suas bases. E foi exatamente o que se deu com a subordinação, 
que hoje não é mais vista dentro da mesma forma conceitual com que a viram juristas e 
magistrados de vinte, trinta ou cinqüenta anos passados.  

Debite-se o fenômeno à própria evolução do Direito do Trabalho (com força expansiva 
constante) ou à incorporação de quaisquer atividades em seu campo de gravitação (o 
trabalho intelectual, por exemplo), o fato é que a subordinação é um conceito dinâmico, 
como dinâmicos são em geral os conceitos jurídicos se não querem perder o contato com a 
realidade social a que visam exprimir e equacionar.[19] 
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2.5-      Alteração dos padrões conformadores 

  

Como observado, a subordinação era componente da relação de emprego facilmente 
identificável durante o período Fordista. Naquela época, o trabalho não apresentava variações. 
Ou o trabalhador era subordinado e, sem ignorar os outros requisitos, era considerado 
empregado, ou não sofria limitações em sua autonomia sendo, pois, autônomo. Logo, 
classificar os contratos de trabalho era tarefa simples, já que os traços marcantes, seja da 
autonomia, seja da subordinação, eram evidentes. A regra era o trabalhador ser considerado 
subordinado, já que o conceito de subordinação "ampliava sempre, alcançando um número 
crescente de pessoas."[20] 

Entretanto, a partir da mudança do paradigma de produção, os padrões conformadores do 
estado de subordinação também se alteraram e como tais modificações não foram percebidas 
de forma imediata pelos aplicadores do direito, a tendência expansionista anteriormente 
observada inverteu-se, tornando-se cada vez mais comum a exclusão de legítimos empregados 
da tutela trabalhista. 

Como observa De Ferrari "(...) a subordinação vai desaparecendo, transformando-se em uma 
simples possibilidade normativa de uso eventual à medida que o trabalho se espiritualiza e à 
medida que o lugar da prestação de serviço se distancia dos centros de direção."[21] 

Isso porque, no Toyotismo, além de se aprimorar as estratégias de fiscalização que se 
tornaram mais baratas e ao mesmo tempo menos aparente, surgiram novas formas de 
contratação. 

Ressalta-se, por exemplo, a situação dos trabalhadores que executam suas funções em casa, 
mas a mando do contratante que previamente determinou as metas a serem atingidas. Os 
serviços desses trabalhadores só serão efetivamente contratados e, por conseguinte, 
remunerados, caso eles cumpram com as metas estabelecidas. Ora, não restará alternativa a 
esses trabalhadores autônomos a não ser se sujeitar a essas metas, mesmo que para isso 
tenham que se "auto-impor" jornadas extenuantes de trabalho. Caso optem por não admitir as 
condições e prazos impostos, existirão vários outros dispostos a fazê-lo. 

Há ainda certos tipos de trabalho que, por se tratar de funções extremamente especializadas, 
não são passíveis de fiscalização. Nesses casos o empregador estará impossibilitado de 
acompanhar e comandar mais rigidamente o trabalhador, pois não detém conhecimentos 
técnicos suficientes para entender as etapas do trabalho. Nada impede o empregador, no 
entanto, de exigir termos para a conclusão dos serviços, ou ainda, conforme a natureza do 
trabalho, exigir a produção de determinado número de peças por dia. Criar-se-á, mais uma 
vez, a situação em que o trabalhador não se enquadra no modelo clássico desenhado para a 
subordinação, apesar de, ainda assim, o obreiro ter que se submeter a jornadas e condições de 
trabalho extenuantes, muitas vezes superiores a de pessoas consideradas empregadas dentro 
de uma mesma empresa. 

Logo, a conclusão de Lorena Vasconcelos Porto é extremamente pertinente, já que esta 
constata que após a reorganização produtiva introduzida pelo Toyotismo, verificou-se o ganho 
de um maior grau de autonomia na prestação laboral, o que, todavia, não significou que os 
trabalhadores efetivamente conquistaram maior liberdade. 
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Frente às modificações ocorridas na organização produtiva e nos modos de trabalhar, há 
cada vez mais situações em que o obreiro detém um maior grau de autonomia na sua 
prestação (v.g., modalidade de exercício, tempo e lugar). Isso não significa, todavia, que ele 
seja mais livre do que no passado, pois invariavelmente, deve atingir os resultados 
estabelecidos pela empresa, aos quais se encontra vinculada, por vezes, a sua própria 
remuneração. O conceito de subordinação tradicional mostrou-se insuficiente para 
responder à nova realidade, razão pela qual passou a ser ajustado e ampliado pela 
jurisprudência, influenciada pela doutrina. Essa adaptação da interpretação das normas aos 
novos tempos teria sido capaz de resolver o problema.[22] 

  

Não obstante, na contramão do expansionismo conceitual sugerido surgiram movimentos 
ideológicos, doutrinários e políticos avessos à expansão e à efetividade do Direito do 
Trabalho. Editaram-se regulamentações para uma modalidade de trabalhadores criada 
artificialmente: na Itália surgiram os parassubordinados; na Espanha, o autônomo dependente 
("trabajadores autónomos económicamente dependientes"); na Inglaterra, o "economically 
dependent worker". 

A esse respeito Márcio Túlio Viana afirma que o conceito da subordinação na era Fordista era 
unívoco e só se falava em trabalhador autônomo ou empregado. Hoje esse conceito foi 
cindido: "(...) de um lado os realmente dependentes, aos quais se aplicariam as velhas 
garantias; de outro, os parassubordinados, para os quais se procuram soluções a meio 
caminho (...)"[23] 

Posto isso, em vista das alterações no modo como o trabalho passou a ser realizado, têm-se 
que trabalhadores que são tão economicamente dependentes de seu empregador e tão 
explorados, como os dos tempos Fordista, acabam sendo excluídos total ou parcialmente (no 
caso dos parassubordinados e figuras análogas) da tutela trabalhista, em decorrência da 
cristalização do conceito jurídico da subordinação e ausência de sensibilidade ou interesse dos 
julgadores para adequar as disposições legais à nova realidade social. 

  

• 2.6- Insegurança jurídica 

  

 De acordo com o conceito de César Garcia Nóvoa 

  

A segurança, uma das principais aspirações humanas, só pode ser entendida levando em 
consideração a dimensão humana como a pretensão de todo sujeito de saber o que esperar 
nas suas relações com os demais. Quando a segurança é adjetivada de "jurídica", estamos 
pensando na capacidade do Direito de conseguir essa estabilização de expectativas.[24] 

(Tradução livre) 
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No mesmo sentido, Jorge Reinaldo Vanossi explica que a segurança jurídica consiste no 
"conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo 
das conseqüências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida."[25] 

Logo, por segurança jurídica pode se compreender o dever estatal de, por meio de normas 
jurídicas válidas, fixar as expectativas de conduta entre os indivíduos nas relações sociais. 

Especificamente ao tema afeto à pesquisa, os autores José Eduardo de Resende Chaves Junior 
e Marcus Menezes Barberino Mendes entendem que as leis trabalhistas têm por função 
estabilizar as relações sociais dentro do mercado de trabalho, ou seja, garantir o mínimo de 
segurança jurídica para as relações laborais: 

  

Como se vê, nessa abordagem ampliada do direito à segurança jurídica, o mercado de 
trabalho assume uma feição de bem público, sobre o qual convergem a regulação pública e a 
regulação privada numa interação fundada na prevalência do direito a ter direitos ou, para 
resgatar a expressão consagrada por Delgado, num "patamar civilizatório mínimo".[26]  

            

 Assim, segundo o viés da segurança jurídica, as normas trabalhistas têm o papel de 
estabelecer os padrões mínimos a serem obrigatoriamente respeitados pelos empregadores 
quando do firmamento do pacto com seus empregados. Esses direitos cuja observância 
deveria ser obrigatória são a manifestação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana no 
Direito Trabalhista, aqui devendo ser compreendido como a preocupação com a garantia ao 
trabalho digno. 

  

Essa premissa representa a conexão entre a indisponibilidade dos direitos humanos e sua 
universalidade, de modo que o léxico "direito ao trabalho", por exemplo, não se traduza em 
direito a qualquer trabalho, pois segurança jurídica só tem relevância para os sistemas 
jurídicos se estiver atrelada à proteção à vida digna.[27] 

  

 Entretanto, a noção de segurança jurídica vai mais além, devendo refletir igualmente o dever 
estatal de não permitir que as leis sejam descumpridas de maneira indireta, ou seja, que as leis 
deixem de ser aplicadas em decorrência da modificação dos atributos fáticos sobre os quais a 
lei normalmente recaía. Dessa forma, por segurança jurídica também deve se entender "(...) o 
compromisso do sistema jurídico (...) onde a mutabilidade da vida social não se traduza em 
simples refúgio da irresponsabilidade jurídica e social dos agentes sociais, mormente os 
agentes econômicos."[28] 

 Por conseguinte, nota-se que a segurança jurídica se desdobra em conteúdos diversos: visa 
garantir a estabilidade de expectativas nas interações interpessoais; dela decorre o dever 
estatal de garantir a observância das leis; além de ter a finalidade de evitar que modificações 
no contexto social impliquem na evasão de direitos, valores e princípios caros à ordem 
jurídica. 
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Assim, com a finalidade de se restabelecer a segurança jurídica nas relações de trabalho, 
criaram-se teorias que, ao menos aparentemente, visavam recuperar, em benefício do 
trabalhador o direito a ter direitos, ou noutras palavras, tinham como meta a reaproximação do 
Direito do Trabalho aos destinatários de sua tutela. 

  

2.7-      Parassubordinação: avanço ou retrocesso? 

  

Analisando comparativamente ordenamentos jurídicos em que foram criadas subcategorias de 
empregados (como é o caso espanhol ou italiano) com outros em que se manteve a divisão 
binária autônomo-empregado, poder-se-ia afirmar que a postura dos primeiros beneficia os 
trabalhadores, já que, aparentemente, é preferível conceder parte da tutela trabalhista, do que 
permitir a total exclusão daqueles que são considerados "mais ou menos" subordinados (caso 
do trabalhador a domicílio, por exemplo)[29]. 

 Contudo, os efeitos positivos vislumbrados pelos idealizadores de teorias como a 
parassubordinação não se concretizaram. 

 O surgimento de figuras de trabalhadores híbridos praticamente impossibilitou o alargamento 
e a adaptação do conceito de subordinação à nova organização produtiva. Noutros termos, a 
subordinação tornou-se expressão jurídica mais restrita, limitando-se a designar os 
trabalhadores que possuíam controles de horário rígidos, que recebiam constantes ordens de 
capatazes e que, preferencialmente, laboravam dentro dos limites físicos da empresa. E como 
a partir do período Toyotista se tornou bastante raro a existência de prestações de labor 
humano em que fossem verificadas tais características, a relação empregatícia que era a regra 
durante o Fordismo, transformou-se em exceção. 

Não outra é a análise do tema em A Subordinação no Contrato de Trabalho, já que segundo a 
sua autora 

  

A criação da parassubordinação propiciou a redução do conceito de subordinação em sede 
doutrinária e jurisprudencial -, por meio da sua regressão à noção tradicional, que o 
identifica à forte heterodireção patronal da prestação laborativa, em seus diversos aspectos. 
Trabalhadores tradicionalmente - e pacificamente - enquadrados como empregados 
passaram a ser considerados parassubordinados, sendo, assim, privados de direitos e 
garantias.[30] 

  

Por outro lado, ao contrário do que se previa, a parassubordinação não levou àqueles que 
foram indevidamente classificados como autônomos após o período Fordista a garantia de 
alguns direitos. Nada disso. O que se verificou foi a tendência das empresas em optarem pela 
dispensa de seus antigos empregados e a subseqüente contratação de trabalhadores 
parassubordinados, sendo que o número de autônomos permaneceu, em números absolutos, 
inalterado. Sendo assim, é evidente que a parassubordinação não trouxe para os supostos 
autônomos do período pós-fordista a égide da proteção trabalhista. Na verdade, o que fez foi 
despojar a tutela integral antes conferida aos empregados. 
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 (...)  

foram estendidas pouquíssimas tutelas aos parassubordinados e, mesmo assim, em entidade 
bastante inferior às correspondentes aplicáveis aos empregados. O resultado é que o custo de 
um trabalhador parassubordinado é muito inferior àquele de um empregado, o que torna a 
figura uma via preferencial de fuga ao Direito do Trabalho[31]. 

(destaques acrescidos) 

  

Portanto, conclui-se que a criação de categorias intermediárias, como a parassubordinação, ao 
invés de propiciar melhorias sociais aos trabalhadores, prejudicaram-nos. A um, porque a 
criação de categorias intermediárias dificulta a ampliação do conceito de subordinação que se 
mantém arraigado a uma interpretação retrógrada; a dois, porque se mantém a exclusão geral 
daqueles que  injustamente passaram a ser qualificados como autônomos; a três, porque os 
antigos empregados é que acabaram sendo "contaminados" pela nova legislação, já que os 
detentores do capital, interessados em reduzir as despesas com a mão de obra, optaram pela 
dispensa generalizada dos empregados e a posterior contratação de trabalhadores 
parassubordinados. 

Cumpre mencionar que a criação dessa nova subcategoria jurídica reflete nada além do que a 
estratégia do capital para frear o avanço natural das conquistas trabalhistas. Ora, com mais 
tempo, menos tempo, a tendência do direito seria se acomodar aos novos ajustes sociais, o que 
representaria a reformulação interpretativa da subordinação jurídica e a conseqüente absorção 
desses supostos trabalhadores fronteiriços para a égide de proteção do Direito do Trabalho.  

Logo, impossibilitados de pactuar condições de trabalho aquém do patamar mínimo 
civilizatório definido pela legislação trabalhista para a relação empregatícia, os empregadores 
influenciaram o parlamento de diferentes países para, sob um ilusório pretexto social, criar 
uma categoria intermediária, o que possibilitou de maneira indireta a supressão de direitos e a 
redução do custo com a mão de obra. 

  

2.8-      Subordinação: redefinindo conceitos 

  

Como observado, o pesquisador tem o importante papel de chamar a atenção para as 
modificações sociais não absorvidas de imediato pelo Direito. Deve o investigador da ciência 
jurídica se manter alerta às reestruturações sociais, a fim de obter êxito em renovar, 
reinterpretar e redefinir, sempre que necessário, os conceitos do direito. As conseqüências 
nefastas da não conformação dos conceitos jurídicos à realidade fática foram descritas nos 
tópicos anteriores. 

Assim, preocupados com as repercussões sociais negativas decorrentes da aplicação de um 
conceito ultrapassado para a subordinação, os estudiosos mais atentos (dentre os quais: 
Maurício Godinho Delgado, Márcio Túlio Viana, José Eduardo de Resende Chaves Júnior e 
Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena) iniciaram esforços para a reelaboração da leitura da 
subordinação, a fim de garantir aos hipossuficientes excluídos o retorno dos direitos outrora 
garantidos pela guarita protetora do Direito do Trabalho. 
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Paulo Emílio Ribeiro Vilhena foi o principal expoente dessa linha de pesquisa. Muito bem 
sucedido na árdua tarefa de redefinir a dependência jurídica, o autor entende que esta se trata 
da "participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade do credor de 
trabalho."[32] 

Partindo-se do conceito supra referido, identifica-se que uma condicionante para que se possa 
falar em existência da subordinação consiste no fato da tarefa do empregado compor a 
dinâmica geral da empresa em seu processo produtivo ou de fornecimento de bens e serviços. 

E é exatamente o encontro das energias entre a prestação realizada pelo obreiro 
individualmente considerado com a dos demais componentes da empresa - que juntos são os 
responsáveis pelo produto ou serviço final ofertado - que difere objetivamente o trabalho 
subordinado do trabalho autônomo. Isso porque, enquanto no trabalho subordinado, cada um 
dos integrantes da equipe de trabalho cumpre uma função sem a qual o resultado final 
produzido pela empresa seria incompleto, no trabalho autônomo, a intervenção do trabalhador 
não se insere na dinâmica ordinária da empresa. Muitas vezes, o serviço autônomo consiste 
em um "plus" da atividade empresarial, servindo, por exemplo, como uma orientação técnica, 
sem, todavia, integrar o ciclo normal de produção. 

Ilustrativamente, cita-se o trabalho de um advogado contratado exclusivamente para produzir 
um estudo jurídico (ou parecer) sobre questões trabalhistas e tributárias de uma empresa 
brasileira que pretende importar serviços de engenharia de técnicos argentinos. Sem dúvida 
que a atuação desse advogado terá um papel importante no que se refere aos rumos da 
empresa e, provavelmente, fundamentará as decisões que os sócios e diretores da contratante 
tomarão. Todavia, tal tipo de orientação jurídica, por óbvio, não se insere na dinâmica geral 
da empresa. Neste caso, o advogado pode ser classificado seguramente como um trabalhador 
autônomo. 

Por outro lado, a atividade desse mesmo advogado em uma situação fática diversa poderá 
integrar a dinâmica geral da contratante, caso em que a relação fática jurídica entre a empresa 
e o contratado (advogado) será necessariamente regulada pela CLT, aplicando-se, 
conseguintemente, todas as garantias, os direitos e os deveres do empregado. 

Considere, por exemplo, que o referido jurista - vale frisar, pessoa física -, ao invés de ter sido 
contratado como parecerista, tenha recebido uma oferta de uma grande mineradora para atuar 
na consecução de autorizações para lavra, bem como para trabalhar em outras questões 
ambientais, tanto na esfera administrativa, como na judicial, recebendo por seus serviços 
salário fixo. Nessa hipótese, a atividade do contratado (autorização para lavra) consistiria, 
invariavelmente, no primeiro passo para o início do processo de explotação do minério. 
Ademais, as outras condutas do advogado, atuando em imbróglios administrativos e judiciais, 
viabilizariam a continuidade da atividade empresarial. Aqui, o advogado deveria ser 
considerado empregado da empresa, em vista da integração da sua atividade ao ciclo de 
produção normal da contratante. 

Note-se que o elemento diferenciador nos exemplos hipotéticos acima criados não diz respeito 
ao modo como o trabalhador era fiscalizado. Em ambos os casos, provavelmente a atuação do 
advogado seria realizada distante das dependências físicas da empresa e sem um controle 
rígido de horários. 

Logo, é correto concluir que os padrões conformadores do estado de subordinação se 
alteraram. Enquanto, durante o Fordismo, a subordinação era identificada, quando se 
observava um controle rígido de horários, ordens constantes e vigilância ao desempenho do 
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trabalhador, agora o indício marcante da dependência jurídica tem relação com o resultado 
obtido com a prestação e é identificada a partir da análise se a contribuição gerada pela 
atividade do empregado se insere ou não no processo produtivo regular da empresa. 
Conforme exposto na obra Relação de Emprego Estrutura Legal e Supostos: 

  

Como a sucessão em si de atos-fatos-trabalho não significa constante exteriorização da 
subordinação - respeitando-se sobretudo as variáveis na superposição de condutas (do 
empregador sobre o empregado), até chegar-se a certas categorias de prestadores em que ela 
se esmaece completamente ou se espaça de tal forma que não mais se percebe, ou até em que 
se inverte (cargos de direção, os quadros) -, chega-se à fácil conclusão de que o elemento 
constante, que define a posição no trabalhador na empresa, não se define com fidelidade 
como subordinação, mas como a participação integrativa (mais ou menos intensa) de sua 
atividade na atividade desta.[33] 

  

Salienta-se que a direção do exercício do trabalho se justifica por conta deste ser 
indeterminado, quando do momento da contratação do empregado, tornando-se determinável 
a partir do momento em que ocorre a efetiva prestação da atividade, quando o empregador 
poderá intervir no quê, no como, no quando e no quanto prestar, a fim de adequar a atividade 
do prestador ao regular processo produtivo da empresa. Chama-se tal poder do empregador de 
"poder de conformação" ou de preordenação das prestações individuais do trabalho e se liga à 
prerrogativa do empregador de exercer o controle sobre a atividade prestada, quando esta por 
alguma razão foge do que ele considera ser o ideal. 

Nota-se que a preodenação não se confunde com a subordinação. Trata-se de elemento 
acidental, podendo não ser exercida durante todo o pacto laboral, hipótese em que o 
empregado executa as tarefas determinadas pelo seu contratante de maneira plenamente 
satisfatória, desde o primeiro dia de ingresso na atividade. 

Assim, incorreto afirmar que a intervenção patronal se verifica sobre a pessoa do trabalhador, 
já que a execução do trabalho (ou a sua potenciação) é que autorizarão o empregador a 
intervir com medidas de ordem técnica e funcional. A bem da verdade, reflexos do chamado 
poder conformador na esfera pessoal do trabalhador só ocorrem em decorrência da 
impossibilidade de separação do trabalho a ser prestado da pessoa do trabalhador, conforme 
explica Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena: 

  

Se o trabalho ao ser prestado, como energia, não se separa da pessoa do trabalhador, 
surgem as interposições da intervenção na pessoa deste. Contudo essas interposições não têm 
sua razão de ser senão e enquanto digam respeito a correção e à normalidade daquela 
prestação.[34] 

  

Em relação à interpretação sugerida para a subordinação - subordinação objetiva -, destaca-se 
sua aproximação ao conceito de não eventualidade que como se sabe é mais um critério 
utilizado para identificar a relação empregatícia. A esse respeito, vale a transcrição da ementa 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3300



da decisão de relatoria do Juiz Eduardo Aurélio Pereira Ferri que também trata sobre diversos 
tópicos da maior relevância neste tratado: 

  

EMENTA: SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL, INTEGRATIVA OU RETICULAR. 
CARACTERIZAÇÃO. A subordinação como um dos elementos fático-jurídicos da relação 
empregatícia é, simultaneamente, um estado e uma relação. Subordinação é a sujeição, é a 
dependência que alguém se encontra frente a outrem. Estar subordinado é dizer que uma 
pessoa física se encontra sob ordens, que podem ser explícitas ou implícitas, rígidas ou 
maleáveis, constantes ou esporádicas, em ato ou em potência. Na sociedade pós-moderna, 
vale dizer, na sociedade info-info (expressão do grande Chiarelli), baseada na informação e 
na informática, a subordinação não é mais a mesma de tempos atrás. Do plano subjetivo - 
corpo a corpo ou boca/ouvido - típica do taylorismo/fordismo, ela passou para a esfera 
objetiva, projetada e derramada sobre o núcleo empresarial. A empresa moderna livrou-se 
da sua represa; nem tanto das suas presas. Mudaram-se os métodos, não a sujeição, que 
trespassa o próprio trabalho, nem tanto no seu modo de fazer, mas no seu resultado. O 
controle deixou de ser realizado diretamente por ela ou por prepostos. Passou a ser exercido 
pelas suas sombras; pelas suas sobras - em células de produção. A subordinação objetiva 
aproxima-se muito da não eventualidade: não importa a expressão temporal nem a 
exteriorização dos comandos. No fundo e em essência, o que vale mesmo é a inserção 
objetiva do trabalhador no núcleo, no foco, na essência da atividade empresarial. Nesse 
aspecto, diria até que para a identificação da subordinação se agregou uma novidade: 
núcleo produtivo, isto é, atividade matricial da empresa, que Godinho denominou de 
subordinação estrutural. A empresa moderna, por assim dizer, se subdivide em atividades 
centrais e periféricas. Nisso ela copia a própria sociedade pós-moderna, de quem é, 
simultaneamente, mãe e filha. Nesta virada de século, tudo tem um núcleo e uma periferia: 
cidadãos que estão no núcleo e que estão na periferia. Cidadãos incluídos e excluídos. 
Trabalhadores contratados diretamente e terceirizados. Sob essa ótica de inserção objetiva, 
que se me afigura alargante (não alarmante), eis que amplia o conceito clássico da 
subordinação, o alimpamento dos pressupostos do contrato de emprego torna fácil a 
identificação do tipo justrabalhista. Com ou sem as marcas, as marchas e as manchas do 
comando tradicional, os trabalhadores inseridos na estrutura nuclear de produção são 
empregados. Na zona grise, em meio ao fogo jurídico, que cerca os casos limítrofes, esse 
critério permite uma interpretação teleológica desaguadora na configuração do vínculo 
empregatício. Entendimento contrário, data venia, permite que a empresa deixe de atender a 
sua função social, passando, em algumas situações, a ser uma empresa fantasma - atinge 
seus objetivos sem empregados. Da mesma forma que o tempo não apaga as características 
da não eventualidade; a ausência de comandos não esconde a dependência, ou, se se quiser, 
a subordinação, que, modernamente, face à empresa flexível, adquire, paralelamente, cada 
dia mais, os contornos mistos da clássica dependência econômica.[35] 

(Destaques acrescidos) 

  

Complementando a teoria de Paulo Emílio, segundo o próprio julgado precitado, Maurício 
Godinho Delgado cunhou o nome de subordinação estrutural para designar o núcleo produtivo 
da empresa, termo que foi aqui mencionado como "dinâmica geral da empresa". 

Todavia, contribuição ainda mais relevante à matéria se implementa, quando combinado ao 
conceito de subordinação estrutural (ou subordinação objetiva) a perspectiva reticular. Apesar 
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da inicial confusão que se faz pela sobreposição de nomes, o termo "subordinação objetiva 
reticular" auxilia na compreensão do novo sentido que se quer atribuir à dependência jurídica. 

Por subordinação objetiva, já se explanou suficientemente. Relevante agora dissertar acerca 
de "reticular". 

O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa define Reticulado como aquilo "1- que tem 
forma de rede; retiforme; 2- que tem linhas e nervuras entrecruzadas como a rede. Recoberto 
de linhas, quase sem relevo, que se anastomam formando uma rede de malhas 
pequeninas."[36] 

Conforme detalhado, durante o Toyotismo, utilizou-se de estratégia chamada de "putting out", 
ou em português, expulsar para além domínio, o que resultou na reversão do comportamento 
padrão observado no Fordismo de aglomeração das etapas de produção. 

Assim, a empresa Toyotista ao invés de agir sozinha, interagia com um grande grupo de 
empresas, e coordenava a ação de cada uma dessas a fim de que o somatório da atuação das 
empresas parceiras resultasse no produto final desejado. 

Cita-se, por exemplo, a conduta da bem-sucedida fabricante de automóveis, FIAT. Hoje, uma 
das únicas atividades desempenhada pela empresa antes da comercialização do produto 
acabado é a montagem do veículo. Isso porque, todas as peças do carro - do motor às calotas - 
não são fabricadas pela empresa italiana, mas por várias outras empresas menores que 
prestam serviços para a FIAT.           

Por conseguinte, caso se descrevesse a imagem do ciclo produtivo empregado pelas empresas 
Toyotistas, constatar-se-ia a existência de uma grande rede empresarial, em que no centro 
localizar-se-ia a empresa gerente (a FIAT, no exemplo destacado), rodeada por várias outras. 

A esse respeito, os magistrados José Eduardo de Resende Chaves Junior e Marcus Menezes 
Barberino Mendes aduzem que 

  

O seccionamento das atividades da empresa conduz a uma necessária adequação do próprio 
conceito de empregador, como já se contempla na figura do consórcio de empregadores. Mas 
é imperioso, ir além. Contemporaneamente o EM (é quem contrata) PRE (quem remunera) 
Ga (quem dirige) DOR (é quem assume os riscos) pode ser um feixe de entidades, empresas 
ou pessoas, a depender dos instrumentos jurídicos que amalgamam as relações jurídicas 
entre aqueles a quem interessa a contratação do trabalho. 

Ainda que, intuitivamente e aspirando a flexibilizar o regime de contratação de trabalho no 
Brasil, a súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho expressamente admitiu o 
seccionamento do conceito de empregador e assimilou parcialmente o que aqui se pretende 
nominar de subordinação estrutural-reticular. [37] 

(Destaques acrescidos) 

  

 A teoria reticular visa corrigir os efeitos excludentes provocados pela interação empresarial 
em rede. Obviamente que quando as empresas amontoavam dentro da sua circunscrição todas 
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as etapas da produção, tinham a necessidade de contratação direta de um maior número de 
empregados. Quando, todavia, montaram-se as redes de parceria, a necessidade de contratação 
de obreiros também foi exteriorizada. Aqueles, que conseguiram recolocação em empresas 
menores (ou empresas filhotes) foram prejudicados, em vista do decrescimento do patrimônio 
que passou a garantir os seus créditos. 

A contratação de empresas filhotes também repercutiu negativamente no que se refere a 
algumas espécies de pedidos judiciais. Isso porque, segundo o conceito tradicional de 
subordinação, o "putting out" acabou inviabilizando a equiparação salarial de que trata o art. 
461, da CLT[38], já que não se pode pleitear a isonomia salarial, mesmo que as atividades 
prestadas sejam idênticas, se os contratantes são pessoas distintas. 

Destarte, os defensores da subordinação estrutural reticular sugerem o redirecionamento do 
enfoque da pesquisa da subordinação para a análise da dinâmica geral da produção, não 
bastando a investigação do núcleo de produção da empresa contratante. Trata-se de conceito 
que amplia a sobremaneira os responsáveis por lesões patrimoniais ao trabalhador, eis que 
estabelece que a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de produção será 
solidária, tal qual já se é imputada nos casos de grupo econômico. 

Nessa ordem de idéias: 

  

A rede econômica montada pelas empresas, quer no modelo hierarquizado como ocorre em 
empresas de segurança, call centers, quer assuma múltiplas formas jurídicas de cooperação 
empresarial, é uma realidade. Partindo dessa premissa, faz-se necessário enredar o conceito 
de subordinação jurídica, emprestando-lhe um caráter estrutural e reticular. 

Nesse sentido, sempre que reconhecida a atividade econômica em rede, é necessário imputar 
a condição de empregador a todos os integrantes da rede econômica, atraindo assim a 
incidência do princípio da proteção e seus aspectos conseqüentes: a aplicação da regra ou 
da condição mais benéfica. 

Isso torna secundária a investigação de quem seja "o empregador" para efeitos da 
declaração de nulidade absoluta da pactuação contratual originária, pois o mais relevante é 
assegurar a efetividade do direito material do trabalho e não a imputação de fraude, afinal 
inexistente se todos são empregadores.[39] 

  

Desse modo, conjugadas as teorias da subordinação objetiva com a teoria reticular, encontrar-
se-ia interpretação que se adéqua à nova realidade social vigente, capaz de abarcar a grande 
massa de hipossuficientes que foi excluída após a reestruturação produtiva e apta a garantir o 
direito a ter direitos, ou seja, apta a limitar a liberdade dos empregadores quando da 
contratação que se tornariam novamente obrigados a respeitar um padrão mínimo de direitos e 
garantias. 

  

3-         CONCLUSÕES 
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A posição de dualidade que ocupa o Direito do Trabalho remete à sua própria origem: se por 
um lado representou a conquista pela classe operária de um instrumento legítimo de luta, por 
outro a sua criação contou com o aval dos detentores do capital que também passaram a 
utilizar das leis para garantir a manutenção do arranjo social e para assegurar a legalidade de 
suas condutas. Não por acaso que a lei e a jurisprudência trabalhista ora tendem a beneficiar o 
empregador, ora se inclinam favoravelmente ao empregado. 

O Direito tem a tendência de se conformar ao meio que o cerca, sob pena de não atender à sua 
finalidade prática. Leis que prevêem situações absurdas jamais serão aplicadas, pois os fatos 
idealizados pela norma como condicionantes à sua aplicação jamais se verificarão. 

Os padrões conformadores da subordinação identificados durante o Fordismo tornaram-se 
muito pouco evidentes, para não dizer que desapareceram por completo. A alteração dos 
indícios fáticos necessários à identificação da presença da subordinação não significa, 
contudo, que o trabalho subordinado deixou de existir. 

Um dos aspectos da segurança jurídica consiste em garantir que os princípios e os valores do 
ordenamento jurídico permaneçam íntegros e em plena aplicabilidade, ainda que as situações 
fáticas reguladas sofram profundas alterações. 

O conjunto de normas trabalhistas constitucionais e infraconstitucionais compõe patamar 
civilizatório mínimo de direitos limitador da liberdade de contratar do empregador. Esses 
requisitos mínimos garantidos por lei denotam a manifestação no Direito Trabalhista do 
princípio da Dignidade da Pessoa Humana que deve ser aqui compreendido como a 
preocupação com a garantia ao trabalho digno. 

Embora não se esteja a afirmar que houve uma conspiração preordenada e consciente, poder-
se-ia, pela sucessão dos fatos ocorridos historicamente, especular sobre a existência de um 
plano maquiavélico dos detentores do capital para diminuir o patamar mínimo de direitos 
garantidos pela legislação, plano este que culminaria com a criação de uma subcategoria 
jurídica, sob o véu de uma aparente expansão da abrangência da tutela trabalhista. 

A mais evidente modificação social verificada nos países aonde se criou subcategorias 
jurídicas para supostos "mais ou menos subordinados" foi a quase extinção da figura do 
empregado subordinado. Isso porque, os antigos empregados é que acabaram sendo 
"contaminados" pela nova legislação, já que os detentores do capital, interessados em reduzir 
as despesas com a mão de obra, optaram pela dispensa generalizada dos empregados e a 
posterior contratação de trabalhadores parassubordinados. 

A teoria da subordinação objetiva, então, veio atribuir a qualificação de empregado à pessoa 
física que integre com a sua atividade a dinâmica geral de produção, contribuindo para o 
término do produto ou da prestação de serviço. 

O fato de as empresas expulsarem as etapas de produção para além dos seus domínios 
("putting out"), transferindo a concorrência para empresas menores (ou também chamadas 
empresas filhotes), trouxe conseqüências prejudiciais aos trabalhadores. Portanto, em se 
comprovando a participação da atividade do obreiro no processo produtivo geral dessa teia de 
empresas, deverá esse trabalhador ser qualificado como empregado, podendo exigir os 
créditos trabalhistas decorrentes da relação de emprego de qualquer uma das empresas 
parceiras, cuja responsabilidade será solidária. Trata-se de colaboração da teoria reticular ao 
conceito de subordinação objetiva 
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Submeter o conceito de subordinação à completa reestruturação, tal e qual ocorreu com o 
processo produtivo, parece ser o caminho mais adequado para que se retome a segurança 
jurídica nas relações de trabalho, visando o respeito ao trabalho digno.  
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ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA PROTEÇÃO DA DIGNIDADE 
DO TRABALHADOR: O CIDADÃO TRABALHADOR E A EMPRESA 

NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 
 

PAPEL DEL PODER JUDICIAL EN LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DEL 
TRABAJADOR: EL CIUDADANO TRABAJADOR Y LA EMPRESA EN EL CONTEXTO 

DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
 
 

Érica Yumi Okimura 
 

RESUMO 
A globalização alterou as relações sociais e as relações jurídicas de trabalho. O Direito do 
Trabalho não pode simplesmente curvar-se às regras do mercado. Partindo do princípio da 
dignidade da pessoa humana, é preciso garantir o direito dos trabalhadores para que possam 
efetivamente ser considerados cidadãos. O Direito não pode servir como instrumento para 
interromper o desenvolvimento econômico, entretanto também não pode servir como forma 
de restringir direitos sociais já conquistados. As decisões judiciais têm repercussões na 
economia. Em regra, o mercado não se preocupa com a proteção dos direitos e garantias 
fundamentais dos indivíduos. O Judiciário, ao contrário, por imperativo constitucional deve 
observar tais direitos e garantias fundamentais. Assim, o Poder Judiciário tem papel relevante 
na garantia da observância da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho 
proporcionando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
PALAVRAS-CHAVE: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; CIDADÃO 
TRABALHADOR; GLOBALIZAÇÃO; PODER JUDICIÁRIO 
 
RESUMEN 
La globalización ha cambiado las relaciones sociales y las relaciones jurídicas de trabajo. 
Derecho del Trabajo no puede limitarse a ceder a las reglas del mercado. Basado en el 
principio de la dignidad humana debe garantizar el derecho de los trabajadores para que 
efectivamente puedan ser considerados ciudadanos. Lo Derecho no puede servir como una 
herramienta para detener el desarrollo económico, pero tampoco puede servir como un medio 
para restringir los derechos sociales ya conquistados. Las decisiones judiciales tienen 
repercusiones en la economía. En general, el mercado no se ocupa de la protección de los 
derechos y garantías fundamentales de las personas. El poder judicial, a diferencia, por 
imperativo constitucional de observar tales derechos y garantías fundamentales. Así, el Poder 
Judicial tiene un papel importante para garantizar el respeto de la dignidad humana y los 
valores sociales del trabajo proporcionar la construcción de una sociedad libre, justa y 
solidaria. 
PALABRAS-CLAVE: DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA. CIUDADANO 
TRABAJADOR. GLOBALIZACIÓN. PODER JUDICIAL 
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1. INTRODUÇÃO 

  

   O fenômeno da globalização e a política neoliberal trouxeram à pauta do mundo do trabalho 
questões como a flexibilização da legislação trabalhista.  O objetivo do trabalho consiste em 
examinar a situação atual da relação de trabalho e também o exame do papel do Poder 
Judiciário na efetiva proteção do direito fundamental à dignidade do empregado. Busca-se 
entender o empregado como efetivo cidadão trabalhador. 

   Cumpre destacar que o trabalho digno implica em fator de suma importância para que a 
concretização do exercício da cidadania. 

  Considerando tal contexto, visa-se investigar qual a postura do Poder Judiciário no âmbito 
trabalhista em busca da garantia dos direitos fundamentais dos empregados, garantindo-lhes a 
dignidade. Tal situação justifica-se, pois sem se assegurar a observância da dignidade da 
pessoa humana e dos valores sociais do trabalho não será possível construir uma sociedade 
almejada: livre, justa e solidária. 

  Assim, serão abordados questionamentos a respeito da atual situação do mundo do trabalho, 
visando garantir simultaneamente a manutenção das empresas com o desenvolvimento 
econômico e também a dignidade do trabalhador. 

  

  

2. A RELAÇÃO DE TRABALHO NO CONTEXTO DA POLÍTICA NEOLIBERAL. 
GLOBALIZAÇÃO E CIDADANIA 

  

2.1. Globalização  

  

  O questionamento em relação ao sistema capitalista não é novidade. Desde o seu surgimento, 
o capitalismo enfrentou críticas na estrutura de sua operação sob o fundamento de que 
proporciona a desigualdade social.  Não é possível negar a existência de crítica ao sistema em 
relação a um aspecto extremamente relevante, a questão do valor-trabalho. Assim, emerge a 
necessidade de examinar as peculiaridades do trabalho e seus desdobramentos diante da atual 
conjuntura. 

  Convém destacar que o capitalismo também passa por uma nova fase denominada 
globalização. 

  A globalização é comumente associada apenas a aspectos econômicos como a circulação de 
capitais e a expansão de mercados, mas também envolve fenômenos da esfera social, 
podendo-se citar a expansão de instituições supranacionais e a universalização de padrões 
culturais. As maiores transformações trazidas com a globalização estão no âmbito da 
organização econômica, das relações sociais, dos padrões de vida e cultura, das 
transformações do Estado e da política[1]. 
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  Segundo Liszt Vieira, o ponto inicial da globalização foi o processo de internacionalização 
da economia, entendido como o crescimento do comércio e do investimento internacional 
mais rápido do que o da produção dos países, o que ampliou as bases internacionais do 
capitalismo e uniu o mundo num circuito único de reprodução das condições humanas de 
existência. Tal processo passou a ser ininterrupto desde a Segunda Guerra Mundial. A pré-
história da globalização está na década de 1960, pois as áreas periféricas da economia 
mundial começaram a sofrer impactos decorrentes: a) da expansão das empresas 
transnacionais; b) da "nova divisão internacional do trabalho"; c) dos empréstimos bancários 
"baratos" do mercado do eurodólar; d) do boom petroleiro mundial. Na década de 1980 em 
virtude da crise dos anos 1970/80 o mundo passou por nova transformação decorrente da 
reestruturação capitalista sustentada na revolução da informática e das comunicações, o que 
tornou possível a descentralização dos processos produtivos. A revolução na informática 
gerou também uma revolução no sistema financeiro, uma vez que tornou possível a conexão 
eletrônica dos diversos mercados.   

  O autor menciona também que o processo foi complementado pelas privatizações, 
desregulamentação e "flexibilização" dos mercados e ampliação da concorrência internacional 
entre capitais privados e capitalismos nacionais, o que implicou em: a) crescente unificação 
dos mercados financeiros internacionais e nacionais considerando um único circuito de 
mobilidade do capital; b) a aceleração da regionalização do espaço econômico mundial; c) 
generalização de associações entre as corporações transnacionais de diferente base nacional; 
d) necessidade de coordenação das principais políticas econômicas nacionais mediante a 
criação do G-7. Surgiu então, uma nova configuração espacial da economia mundial, que 
passou a ser denominada de globalização. [2] 

Globalização ou globalismo, na definição de Maurício Godinho Delgado[3]: 

  

corresponde à fase do sistema capitalista, despontada no último quartel do século XX, que se 
caracteriza por uma vinculação especialmente estreita entre os diversos subsistemas nacionais, 
regionais ou comunitários, de modo a criar como parâmetro relevante para o mercado a noção 
de globo terrestre e não mais, exclusivamente nação ou região. 

  

  Para Maurício Godinho Delgado, algumas modificações verificadas nas últimas décadas do 
século XX na estrutura do sistema capitalista são pressupostos da globalização, citando: 
generalização ampliada do sistema econômico; nova revolução tecnológica e hegemonia do 
capital financeiro-especulativo. Ressalta que os pressupostos não se confundem com os 
requisitos que são fatores de caráter político-cultural.  Os requisitos que reunidos propiciaram 
o aprofundamento das tendências dos sistemas são: o alcance em larga hegemonia de certo 
tipo de pensamento econômico - o neoliberalismo; o domínio político de longo prazo de 
importantes lideranças neoliberais em Estados-chave do Ocidente; ausência de qualquer 
experiência sociopolítica consistente oponível ao ideal ultraliberal, no quadro comparativo 
internacional; o resultado do sucesso dos requisitos anteriores. [4] 

  Segundo Paul Singer, "a globalização é um processo de reorganização da divisão 
internacional do trabalho, acionado em parte pelas diferenças de produtividade e de custos de 
produção entre países". O autor cita que[5]: 
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  O impacto da globalização está se fazendo sentir de forma cada vez mais forte e difusa. A 
sua recepção inicial foi marcada pelo entusiasmo otimista, mas com o correr do tempo este foi 
sendo substituído pelo temor e pelo desencanto. O mundo globalizado tornou-se mais aberto e 
receptivo, mas, além das novidades consumíveis, o exterior está nos mandando quebra de 
empresas, corte de postos de trabalho e crises financeiras. 

  

  O Brasil foi um importante protagonista da globalização nos anos 1970 por ocasião do 
denominado "milagre econômico", sendo que nos anos 1980 o fluxo industrializador dirigiu-
se para à Ásia Oriental. Os países semi-industrializados apresentavam ao capital global 
algumas vantagens que consistiam em disponibilidade de mão-de-obra a custos menores do 
que nos países desenvolvidos. Neste contexto, as lutas de classe se intensificaram nos países 
industrializados em virtude da insatisfação da classe operária que lá detinha escolaridade 
elevada. Houve movimentos paredistas reivindicando aumentos salariais e o resultado foi a 
transferência de linhas de produção industrial para os países periféricos. [6] 

  A partir de meados da década de 1970 tornou-se notório o fenômeno do desemprego em 
vários países capitalistas ocidentais. Em virtude da continuidade do problema, o desemprego 
deixou de ter caráter conjuntural, passando a ser de caráter estrutural. A natureza estrutural do 
desemprego contemporâneo decorre do modo específico de se organizar e desenvolver o novo 
capitalismo. Em tal situação encontra-se em risco não apenas a relação empregatícia, mas 
também a própria realidade do trabalho. [7] 

   As mudanças estruturais tem provocado a elevação do desemprego e do subemprego e com 
isso agravando a exclusão social. A globalização gera o desemprego estrutural porque aqueles 
que são vítimas da desindustrialização não tem acesso imediato a novos postos de trabalho, há 
deterioração do mercado de trabalho para quem precisa vender a sua capacidade de 
produção.[8] 

  Dorothee Susane Rüdiger ressalta que analisando as consequências da globalização 
econômica constata-se que os direitos dos trabalhadores previstos na Declaração Universal 
estão longe de serem colocados em prática. Existe uma política econômica de racionalização 
do setor produtivo que leva a um desemprego estrutural global. Assim, a justa remuneração 
pode tornar-se relativa a partir do momento em que a negociação coletiva pode contribuir para 
a redução dos salários. O repouso e o lazer não são garantidos para os autônomos. O direito de 
proteção à maternidade se esvazia diante das redes de subcontratação que empregam 
trabalhadoras em setores de difícil acesso à fiscalização do Trabalho. E, o direito à livre 
sindicalização enfrenta o enfraquecimento dos sindicatos decorrente da descentralização 
produtiva e do desemprego.[9] 

  Assim, é necessário garantir não apenas o trabalho, mas a existência de trabalho com 
garantia dos direitos fundamentais previstos no ordenamento jurídico. Cumpre destacar que o 
trabalho digno implica em fator de suma importância para a concretização do exercício da 
cidadania. 

  Em virtude do fenômeno da globalização e da consequente precarização das condições de 
trabalho decorrentes da busca desenfreada pelo lucro pelas empresas, é necessário que o 
trabalhador tenha um respaldo a garantir o exercício dos direitos que lhe são garantidos 
constitucionalmente.  De tal forma, efetivados os direitos protetivos previstos 
no  ordenamento jurídico pátrio haverá possibilidade de ser o trabalhador não só denominado 
de empregado, mas sim de efetivo cidadão. 
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2.2  Cidadania 

  

Segundo Liszt Vieira[10]: 

a tese atual de Estado mínimo - patrocinada pelo neoliberalismo, que parece haver 
predominado sobre a social-democracia nesta década - corresponde não a uma discussão 
meramente quantitativa, mas a estratégias diferenciadas dos diversos direitos que compõem o 
conceito de cidadania e dos atores sociais respectivos. 

  

   É necessário verificar, então, o comportamento dos atores sociais na relação de trabalho, 
bem como, o papel do Estado mediante as decisões do Poder Judiciário trabalhista com intuito 
de se garantir o exercício da cidadania. 

  O conceito de cidadania não se originou na República Moderna, mas sim na República 
Antiga. Em Roma, ser cidadão implicava em ser membro de pleno direito da cidade, sendo 
que os direitos civis eram direitos individuais. Na Grécia, ser cidadão também era ter acesso à 
decisão política, ser um governante, um homem político. O Estado, o Governo e o homem 
obrigaram os modernos a redefinir o conceito de cidadania. Em virtude da incompatibilidade 
entre os princípios da monarquia absoluta e cidadania, a ideia republicana de cidadania se 
inspirou na democracia grega e na república romana, buscando a liberdade civil dos antigos: 
liberdade de opinião, de associação e decisão política. Comparando-se a "cidadania antiga" 
com a "cidadania moderna" é possível constatar que por um aspecto houve ampliação porque 
se estendeu a todos os membros de uma nação e também que houve um estreitamento sob 
outro aspecto porque a decisão política foi transferida aos eleitos e representantes. [11] 

   A efetiva concretização do desenvolvimento implica na necessidade de se afastar as 
principais fontes de privação de liberdade, dentre elas a pobreza, a carência de oportunidades 
econômicas, a destituição social sistemática e a negligência dos serviços públicos. As 
oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e condições habilitadoras 
como a boa saúde, educação básica, incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas influenciam no 
que as pessoas conseguem realizar. O exercício das liberdades das pessoas - mediante a 
liberdade para participar da escolha social e da tomada de decisões públicas - influencia as 
disposições institucionais que proporcionam as oportunidades citadas [12]. 

  As principais correntes do pensamento político contemporâneo atribuem centralidade ao 
papel do direito e da cidadania na construção de um Estado democrático. A cidadania teria 
uma proteção transnacional, assim como os direitos humanos, pois os problemas que afetam a 
humanidade não observam as fronteiras. Aliás, em virtude do fenômeno da globalização, as 
questões relativas à produção, comércio, capital financeiro, migrações, pobreza, dano 
ambientais, aceleraram no final do século XX e tornaram-se transnacionais. Em tal contexto 
emerge o conceito de cidadão do mundo, de cidadania planetária que está sendo construída 
pela sociedade civil de todos os países em contraposição ao poder político do Estado e 
também ao poder econômico do mercado[13]. 

  Neste contexto, reputa-se que o trabalho digno mediante a garantia de percepção da 
contraprestação é um meio para se atingir a consolidação do desenvolvimento, da cidadania e 
de um Estado democrático. O direito não pode servir como instrumento para interromper o 
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desenvolvimento econômico, entretanto também não pode servir como forma de restringir 
direitos sociais já conquistados. 

Pochmann[14] menciona que: 

  Neste final de século, a mundialização das economias emerge no curso de políticas 
neoliberais que atuam contra a produção e o trabalho. As medidas de desregulamentação do 
mercado de trabalho e de flexibilização dos contratos conformam um quadro geral de fogo 
cruzado contra o trabalho ... A tese de que quanto mais desregulado e flexível fosse o mercado 
de trabalho, mas comprometido ele seria com a geração de empregos e a integração social 
tornou-se referência teórica corrente da literatura especializada. 

  

  Em razão do temor do desemprego, pode ocorrer de o trabalhador se sujeitar às condições 
impostas pelo empregador.  O maior intuito de lucro normalmente implica em maior 
precarização das condições de trabalho. Assim, considerando todo o contexto de globalização 
e flexibilização das normas trabalhistas, necessário se faz o questionamento a respeito de 
observância dos direitos constitucionais assegurados aos empregados. 

  

•2.3   O posicionamento das grandes empresas na globalização 

  

         Em conformidade com Joseph E. Stiglitz, para muitos as grandes empresas 
multinacionais simbolizam o que há de errado na globalização, sendo elas a causa de seus 
problemas. Tal situação ocorre em virtude de exemplos de mau procedimento de grandes 
empresas que se tornaram famosos, podendo-se citar: a) a campanha da Nestlé para persuadir 
as mães do Terceiro Mundo a usar seus produtos em vez de amamentar os filhos; b) a 
tentativa da Becthel de privatizar a água da Bolívia; c) a conspiração de empresas americanas 
de cigarros para persuadir as pessoas de que não existiam provas científicas de que fumar faz 
mal para a saúde, embora houvesse pesquisas próprias em sentido diverso; d) o 
desenvolvimento pela Monsanto de sementes que produziam plantas que por sua vez geravam 
sementes que não podiam ser replantadas, obrigando os agricultores a comprar novas 
sementes todos os anos. 

        As companhias citadas são mais ricas do que a maioria dos países em desenvolvimento. 
Tomando-se como exemplo o ano de 2004, as receitas da General Motors implicaram em 
191,4 bilhões de dólares, o que é muito superior do que o PIB de quase 150 países. E, em 
2005, o Wal-Mart atingiu faturamento de 285,2 bilhões de dólares, valor superior ao PIB total 
da África subsaariana. Assim, as companhias além de ricas também são politicamente 
poderosas. Consequentemente, se algum governo de determinado país resolver tributá-las de 
maneira que não lhes interessar, elas ameaçam mudar-se para outro lugar até porque sempre 
existe outro país disposto a receber as receitas tributárias, empregos e investimentos. 

          É certo que as empresas buscam o lucro, e assim ganhar dinheiro é a prioridade. As 
companhias sobrevivem diminuindo os seus gastos, dentro da legalidade. O problema é que 
na redução dos custos, as empresas buscam transferi-los aos governos dos países em que estão 
atuando. 
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          As grandes empresas, no entanto também levam benefícios da globalização aos países 
em desenvolvimento. Neste aspecto, elas contribuem para elevar o padrão de vida em grande 
parte do mundo, possibilitam que os produtos os países em desenvolvimento cheguem aos 
mercados de países industriais avançados, transferem tecnologia dos países industriais 
avançados para outros países em desenvolvimento. 

            O autor expõe que a acusação às empresas pelo materialismo nas sociedades 
desenvolvidas é grande, mas não totalmente injusta. Sustenta ainda que: [15] 

Com as grandes empresas no centro da globalização, elas podem ser acusadas de muitos de 
seus males, bem como receber crédito por muito de seus sucessos. Assim como a questão não 
é se a globalização em si mesma é boa ou ruim, mas como podemos reformá-la para que 
funcione melhor, a questão em relação às empresas deveria ser: o que pode ser feito para 
minimizar seus danos e maximizar sua contribuição para a sociedade? 

  

            A política pública e a teoria econômica dos últimos cem anos dirigiram-se para 
identificar as grandes falhas do mercado e para a análise das maneiras mais eficazes e menos 
custosas de corrigi-las, como por exemplo, mediante regulamentações, impostos e gastos 
públicos. 

            O autor menciona o caso de sucesso do Wal-Mart que se ampara na maior eficiência, 
entendendo-se como tal a melhor gestão dos estoques e logísticas. Sustenta que parte do 
sucesso se baseia no poder de mercado, na capacidade de pressionar os fornecedores e 
empregados. A empresa possui uma política rígida contra a sindicalização, o que significa que 
os seus empregados costumam ser mal remunerados e, por conseguinte os salários baixos 
forçam para baixo os salários da concorrência, prejudicando não só os empregados do Wal-
Mart, mas também os demais empregados da concorrência. 

            Especificamente quanto a tal empresa, Joseph E. Stiglitz expõe que apenas a metade 
dos seus 1,4 milhão de empregados tem plano de saúde. O programa público de assistência às 
crianças do estado americano da Geórgia descobriu que das 166 mil crianças atendidas, mais 
de 10 mil delas tinham pais que trabalhavam no Wal-Mart, portanto mais do que qualquer 
outro empregador. Assim, os contribuintes em geral são obrigados a arcar com os custos que 
em todos os outros lugares são assumidos pelos empregadores. [16] 

            As empresas, grandes ou pequenas, que não assumem os custos de suas políticas 
impõem para a sociedade um grande problema. 

            Considerando também tal aspecto do poder econômico e político das empresas, é 
necessário respaldar os direitos trabalhistas dos empregados até para que seja possível o 
efetivo exercício da cidadania. 

  

  

•2.4   A situação dos trabalhadores no contexto da globalização 
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            Segundo Dinaura Godinho Pimentel Gomes, estamos vivendo uma "era da ditadura 
econômica dos mercados" em que impera a competitividade não solidária e destruidora. Há 
necessidade de um novo modo de organizar a vida coletiva de forma que seja possível 
abranger todos os modos de trabalho socialmente úteis, pois os excluídos não têm mais 
condições de esperar. No Primeiro Mundo, menos de 30% da população economicamente 
ativa está amparado pela tutela do direito do trabalho clássico. Considerando que vivemos em 
uma sociedade de trabalho e que a maioria das pessoas depende do próprio trabalho para 
garantir uma vida digna, os agentes sociais devem se mobilizar em favor da inclusão social 
pelo trabalho. 

            O modelo de Estado Democrático de Direito é o mais compatível com a ciência do 
Direito porque possibilita o debate. Assim, diante dos efeitos da globalização da economia, 
nos países democráticos, o diálogo, a discussão e a negociação coletiva são elementos 
utilizados para manter as conquistas dos trabalhadores compatíveis com a sua dignidade. 

            O Estado Democrático de Direito deve promover e garantir a liberdade sindical para 
que sejam formados sindicados genuínos e com real representatividade, capazes de gerar 
políticas ativas de emprego e de proteção dos trabalhadores. Tais entidades sindicais 
desenvolveriam assim, atividades voltadas à melhoria e diversificação da oferta de trabalho, 
inclusive podendo atuar em parceria com as empresas e os próprios Governos nos programas 
de qualificação e requalificação profissional. 

            De tal forma haveria o desenvolvimento da prática da democracia pluralista e 
representativa através das organizações sindicais, que também teriam condições de atuar junto 
ao setor formal (empregados) e informal (subcontratados e desempregados) na qualificação 
dos trabalhadores, na pressão ao Governo e na negociação com grandes grupos empresariais. 

Insta destacar que a negociação coletiva visa ao mesmo tempo valorizar o trabalho humano e 
manter a empresa, possibilitando assim, o desenvolvimento sustentável no país. 

            Diante das imposições regidas pelo neoliberalismo e pelo mercado global é 
imprescindível garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores que são resultado de 
conquistas sociais. Assim, devem prevalecer os princípios e regras fundamentais da 
Constituição Federal de 1988 que estão em sintonia com as Normas Internacionais de 
Proteção dos Direitos Humanos e que visam garantir a dignidade da pessoa humana. [17] 

  

•3        RELAÇÕES DE TRABALHO. DIGNIDADE DO TRABALHADOR 

  

3.1. Dignidade da pessoa humana 

             

            A primazia da pessoa, fundada na dignidade da pessoa humana é sob o prisma 
jurídico, resposta à crise sofrida pelo positivismo jurídico. Os objetos tem valor condicional 
porque são irracionais e por isso são denominados de "coisas" e substituíveis por outros 
equivalentes. Os seres racionais, no entanto são chamados de "pessoas" porque constituem um 
fim em si mesmos, possuem valor intrínseco absoluto, são insubstituíveis e únicos. As pessoas 
são dotadas de dignidade porque tem um valor intrínseco.[18] 
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            O princípio da dignidade da pessoa humana é um elemento referencial para a 
interpretação e aplicação das normas jurídicas no Estado Democrático de Direito. 

            Tal princípio, no dizer de Dinaura Godinho Pimentel Gomes[19]: 

Exige uma concepção diferenciada do que seja segurança, igualdade, justiça e liberdade, para 
impedir que o SER HUMANO seja tratado como mero objeto, principalmente na condição de 
trabalhador, muitas vezes assim reconhecido, a serviço da economia, como uma simples peça 
da engrenagem. 

             

Os direitos humanos devem ser defendidos e implementados como uma unidade indivisível 
porque a dignidade da pessoa humana atrai tal condição. Assim, não basta o direito ao 
trabalho sem a garantia de um salário justo. A dignidade não se sustenta diante da miséria, da 
fome, da ausência de liberdade e de acesso à educação. As excessivas desigualdades 
econômicas e sociais geradas pelo atual contexto neoliberal não permitem alcançar a justiça e 
a paz social. 

            A globalização propicia a internacionalização do sistema produtivo, mas evidencia a 
necessidade de se buscar de forma imediata e concreta a solução de problemas para garantir a 
sobrevivência da humanidade. É necessário superar a fome, a miséria, o desemprego 
estrutural e o analfabetismo, fortalecendo as sociedades democráticas para possibilitar o 
crescimento econômico. 

            Diante da realidade apresentada pelo sistema neoliberal tornou-se imprescindível a 
adoção de políticas públicas para a concretização de metas relacionadas com as oportunidades 
sociais de educação, saúde, moradia e saneamento básico. Em conformidade com Amarthya 
Sen[20]: 

  

      Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza 
econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição 
satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo 
apropriado, de ter acesso a água tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de 
liberdade vincula-se extremamente à carência de serviços públicos e assistência social, como 
por exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de 
assistência médica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e ordem 
locais. Em outros casos, a violação da liberdade resulta diretamente de uma negação de 
liberdades políticas e civis por regimes autoritários e restrições impostas à liberdade de 
participar da vida social, política e econômica da sociedade. 

  

            No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 foi a primeira que integrou 
os direitos sociais ao rol dos direitos fundamentais. A Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1998 trouxe previsão expressa da dignidade da pessoa humana no seu artigo 1º, 
inciso III. Convém destacar também que há igualmente previsão de fundamento da 
organização social para os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no artigo 1º, inciso 
IV. 
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            Assim, não há possibilidade de se desprezar os ditames constitucionais. Retornando às 
lições de Dinaura Godinho Pimentel Gomes[21]: 

O objetivo é eliminar a exploração econômica do homem pelo homem, por meio da atuação 
do Estado; porém, no sentido de promover uma situação mais igualitária entre os indivíduos, 
realçada a dignidade humana como fundamento dos direitos humanos. 

  

            O Direito do Trabalho não deve simplesmente se curvar ao "mercado" e se submeter 
às suas transformações e exigências, que implicam, necessariamente, o abandono do princípio 
protetivo. Na lição de Fernando Hoffmann, a força de trabalho não tem um preço a ser pago, 
não pode ser mensurada pelo Direito, razão pela qual a dignidade da pessoa humana 
constituiu um empecilho ao processo de mercantilização do homem e de seu trabalho. Segue o 
autor, explicitando que [22]: 

  

      Com efeito, trata-se da dignidade da pessoa humana, de importante valor na 
contemporânea civilização ocidental e, no Brasil, constitui fundamento do Estado 
Democrático de Direito e exige o asseguramento de condições mínimas de existência, não de 
qualquer existência, tal como é aquela proporcionada pelo trabalho precário - assim também 
considerado sob a forma de emprego e não suficiente à adequada subsistência do trabalhador 
e de sua família -, mas de uma existência digna. Em um Estado verdadeiramente Democrático 
de Direito, não se pode admitir que apenas aqueles que "têm" sejam considerados cidadãos e 
titulares de direitos; enquanto aqueles que apenas "são" submetem-se a um Estado 
formalmente Democrático de Direito e vivem às margens do Direito. É o câmbio do 
paradigma do "ter" pelo do "ser". 

  

            Conclui-se, portanto que sob qualquer aspecto deve-se atentar para o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana. 

  

3.2. A realidade da relação de trabalho. Flexibilização   

  

            O papel central ocupado anteriormente pela força de trabalho de operários nas fábricas 
na produção de mais-valia está sendo preenchido pela força de trabalho intelectual, imaterial e 
comunicativa. A alteração na forma de trabalho dominante também gera mudanças no modo 
de exploração humana. Assim, está ocorrendo a precarização das condições de trabalho e com 
isso, o aumento da exclusão social. 

            A maior produtividade e consequente lucratividade as empresas são conseguidas com 
a degradação salarial, a informatização e mecanização da produção, diminuição dos postos de 
trabalho. Consequentemente somente há duas hipóteses ao cidadão-trabalhador: a) a exclusão 
do mercado formal de trabalho; b) a integração do mercado formal desde que se sujeite às 
condições impostas pelo capital transnacionalizado. 
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            O intuito do capital transnacionalizado é o de proporcionar a criação de uma nova 
ordem jurídica para atender ao sistema econômico multinacional. Busca-se aumentar o poder 
e o crescimento da empresa mediante a redução das intervenções do Estado na economia e a 
minimização dos direitos que asseguram a proteção social do trabalhador. 

            Consequentemente, a palavra de ordem é a flexibilização ou desregulamentação das 
leis trabalhistas sob o discurso de que somente de tal forma seria possível manter os postos de 
trabalho. 

            Quanto a tal questão, convém destacar que a Constituição da República Federativa do 
Brasil, prevê a possibilidade de flexibilização no artigo 7º, incisos VI, XIII e XIV, que assim 
dispõe[23]: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 

  

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

  

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; 

  

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva. 

  

            Diante de tal contexto, convém destacar que os direitos elencados no artigo 7º da 
Constituição Federal são os direitos básicos do trabalhador, não se admitindo, sob nenhuma 
hipótese, a sua renúncia. Vislumbra-se que somente há admissão de flexibilização nas 
hipóteses narradas nos incisos VI, XIII e XIV do artigo 7º, ora transcrito, e ainda assim com 
intuito de melhoria da condição social.  Assim sendo, não se admite a flexibilização que vise 
apenas garantir a maior lucratividade com o objetivo de prejudicar ou piorar as condições dos 
trabalhadores. 

            Outro aspecto que merece ser ressaltado é a necessidade de negociação coletiva, sendo 
esta sempre visando a melhoria da condição social do trabalhador. Assim, não há 
possibilidade de negociação para diminuir ou suprimir os direitos dos trabalhadores previstos 
na Constituição. Tal situação justifica o contexto já citado anteriormente em relação à 
importância da liberdade sindical e garantia, pelo Estado Democrático de Direito, de 
formação de sindicatos com efetiva representatividade. Apenas as entidades sindicais que 
genuinamente representem a categorias poderão gerar negociações coletivas que consigam 
atender o objetivo de manutenção da dignidade do trabalhador e também de continuidade da 
atividade empresarial com o desenvolvimento econômico. 
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            Admitir as imposições do neoliberalismo e da globalização implicaria em retrocesso, 
pois se estaria admitindo a possibilidade de renúncia de direitos socialmente adquiridos e o 
retorno das condições de trabalho existentes à época da Revolução Industrial em que as 
jornadas se prolongavam por no mínimo doze horas diárias, em que não havia condições 
mínimas de segurança e higiene aos trabalhadores e em que se admitia inclusive o labor de 
crianças em condições degradantes.  Consequentemente, seria negar a efetivação do princípio 
da dignidade do cidadão trabalhador. 

            A realidade das lides indica que não obstante as críticas existentes à legislação 
trabalhista brasileira, não são observados os direitos mínimos do trabalhador, como por 
exemplo: o registro em Carteira de Trabalho, o pagamento de horas e condições de saúde e 
higiene no trabalho. Assim, se nem ao mesmo são cumpridos os direitos básicos garantidos 
constitucionalmente, a rigor sequer haveria possibilidade de negociar eventual flexibilização. 

            Em conformidade com Fernando Hoffmann[24]: 

Há que manter, portanto, o art. 7º da Constituição Federal, não só como forma de resistência a 
uma eventual investida desregulamentadora, principalmente nos momentos de agudeza da 
crise vivenciada no mundo do trabalho e que tende a se eternizar, mas também como forma de 
valorizar o Direito do Trabalho como expressão reveladora e assegura de direitos 
fundamentais. 

  

            Novamente é necessário destacar que sem se assegurar a observância da garantia da 
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho não será possível construir uma 
sociedade livre, justa e solidária.[25] 

  

4. A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

  

4.1. Análise do desempenho do Poder Judiciário 

  

 Considerando o cenário econômico atual em que o Brasil está se destacando no contexto 
mundial houve aumento das pesquisas e estatísticas quanto aos danos causados por decisões 
judiciais, especificamente em relação à segurança jurídica das relações negociais, a certeza, a 
previsibilidade, a estabilidade dos atos e fatos jurídicos. Na realidade existe quase uma 
reivindicação de observância extrema e incondicionada do "pacta sun servanta". 

Quando existem decisões proferidas pelo Poder Judiciário que de alguma forma 
desestabilizam a ordem constituída espacial e temporalmente e também as expectativas das 
pessoas, tal situação tende a gerar efeitos de descrédito de sua legitimidade democrática. 

Rogério Gesta Leal, citando matéria intitulada Os riscos da Insegurança Jurídica: Lentidão 
da Justiça e temor de quebra de contratos afastam investidores e prejudicam o país publicada 
na edição de 03/01/2006 do Correio Brasiliense, menciona que a insegurança causada por 
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decisões judiciais morosas, revisionistas de negócios jurídicos entabulados, custaria ao país de 
0,8% a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB). 

As pesquisas indicam que em virtude da lentidão da Justiça, da imprevisibilidade das decisões 
e da ausência de uniformidade do entendimento jurisprudencial, há prejuízo a questões 
estratégicas à economia, devendo haver uma reestruturação do Poder Judiciário. Argumenta-
se que a proteção ineficiente dos contratos e dos direitos de propriedade diminui a 
abrangência da atividade econômica, inibe os investimentos e inclusive pode alterar o sistema 
de preços pelo fato de introduzir o elemento de risco adicional aos negócios. 

A partir da segunda metade do século XX a relação entre Economia e Direito ganhou maior 
relevo, justamente em decorrência do processo de exclusão social e da marginalização 
provocado pelo modelo de crescimento econômico. O neoliberalismo não se ocupou em 
garantir o desenvolvimento social. 

No mesmo período, percebeu-se uma ampliação de perspectiva funcional do Poder Judiciário. 
Considerando que houve aumento dos níveis de tensão e de confronto na sociedade, houve 
também aumento de demandas que acabaram no Judiciário[26]. 

Segundo o autor[27]: 

Respeitadas as variáveis de um ou outro modelo de Estado anteriormente referido, pode-se 
afirmar que surge um Estado-Juiz mais compromissado com a mantença da pacificação das 
relações sociais, o que não implica compromisso com a mudança estrutural das relações de 
força mantidas nesta sociedade, e sequer reflexão acurada sobre as formas de sê-lo diante dos 
impactos múltiplos (econômicos, dentre eles) que tal comportamento gera. 

  

Em primeiro plano, um Judiciário que vai se ocupar mais do tema que envolve a 
independência dos poderes entre si e das formas de controles do exercício destes poderes 
pelos diferentes órgãos da Administração Pública e do Legislativo. Em segundo lugar, um 
Judiciário que vai operar mais no âmbito preventivo das violações de direitos individuais e 
coletivos, dando maior efetividade à jurisdição como espaço de garantia e concretização das 
regras formais estabelecidas pelo sistema jurídico como um todo, volto a dizer, sem muitas 
preocupações com o custo econômico disto. 

  

  

 Assim, muitas vezes ocorre do Poder Judiciário inicialmente toma decisões em assuntos que 
posteriormente passam a ser legislados. Com relação à dignidade do trabalhador, por 
exemplo, a jurisprudência dos tribunais brasileiros já vinham estabelecendo a proibição de 
revistas íntimas, sendo que mediante a edição da Lei n. 9.799/1999 acrescentou-se à CLT - 
Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 373-A, que no inciso VI trouxe tal proibição.[28] 
Aliás, tem-se entendido que não obstante tratar-se de previsão específica em relação à mulher, 
também se aplica, por analogia, ao trabalhador do sexo masculino. 

Outro aspecto que convém ser ressaltado que é muitas empresas em análise ao contexto de 
morosidade do Judiciário e considerando que nem todos os lesados recorrem ao Judiciário, 
acabam por gerar maior morosidade ao sistema. Melhor explicando, as empresas apostam em 
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tal cenário e preferem adotar procedimentos temerários e protelatórios. É o que se constata 
através da divulgação de pesquisas dos Tribunais, citando, por exemplo, levantamento 
realizado nos Juizados Especiais do Rio de Janeiro, entre 2002 e 2004 (Perfil das maiores 
demandas judiciais no TJERJ), em que se constatou que um pequeno grupo constituído de 
apenas 16 empresas eram demandado em aproximadamente 45% do total dos processos 
judiciais absolutamente recorrentes envolvendo segmentos bancários. Na realidade, tal 
situação beneficia apenas o interesse de lucro e aumenta o custo econômico do processo. [29] 

Diante de tal situação, denota-se que os custos impostos pelo sistema judiciário são mais 
vantajosos do que alterar-se o comportamento junto ao consumidor, pois como já exposto, 
nem todos os consumidores recorrem ao Poder Judiciário para ver garantidos os seus direitos. 

            O ideal é encontrar uma conciliação de interesses de forma que o direito não se 
transforme em um entrave à atividade econômica e que também não se transmita à sociedade 
à ideia de possibilidade de abuso de demandas junto ao Poder Judiciário. 

O aumento das demandas por sua vez, implica na conclusão de que embora as empresas 
continuem violando propositalmente os direitos de grandes contingentes como os 
consumidores ou trabalhadores, há uma maior conscientização da população em geral na 
busca pelos seus direitos. Assim, denota-se que há um maior exercício da cidadania. 

Diante de todo o exposto, é possível concluir que é certo que as decisões judiciais têm 
repercussões na economia. Em regra, no entanto o mercado não se preocupa com a proteção 
dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. O Judiciário, ao contrário, por 
imperativo constitucional deve observar tais direitos e garantias fundamentais. 

Desta feita, o poder Judiciário deve guardar as características de independência e buscar 
meios de proporcionar decisões mais definitivas, visando combater as medidas que se 
apresentem claramente procrastinatórias e com isso, garantir as expectativas dos 
jurisdicionados quanto à segurança, certeza e previsibilidade de temas relevantes que geram 
impactos na vida dos cidadãos. 

            Segundo Dinaura Godinho Pimentel Gomes[30]: 

Em suma, é preciso que novas posturas sejam adotadas pelos estudiosos do Direito do 
Trabalho e juristas, principalmente quando investidos da incumbência de interpretar e aplicar 
as normas jurídicas aos casos concretos, como ocorre no exercício da jurisdição especial da 
Justiça do Trabalho. Assim, na condição de cidadão, o trabalhador, como integrante do povo 
brasileiro que instituiu o Estado democrático de Direito (preâmbulo e art. 1º da Constituição 
Federa), só pode esperar do Juiz a adoção de postura crítica voltada à busca de soluções mais 
humanas, baseadas em critérios de justiça e retidão, sempre à lua da Lei Maior. 

  

Deve-se ressaltar também que existe no Brasil da "cultura do conflito". Entende-se assim, que 
todos os problemas devem ser tutelados pelo Poder Judiciário. Assim, embora o exercício da 
cidadania envolva o acesso ao Judiciário, tal situação de "fomento à judicialização das 
relações sociais", pode implodir o sistema de justiça com um número incontrolável de 
processos a serem julgados. [31] 
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Diante do exposto, embora seja relevante o papel do Poder Judiciário, o ideal seria que 
próprios atores sociais tivessem a capacidade de resolver os próprios conflitos, deixando 
somente as questões de maior relevância transformar-se em lides trabalhistas. 

  

5. CONCLUSÃO 

            Uma das formas de se efetivar a concretização do desenvolvimento, garantindo a todos 
a efetiva cidadania implica em eliminar as principais fontes de privação de liberdade. Assim, 
há necessidade de se afastar a pobreza, a carência de oportunidades educacionais e 
econômicas, gerando direito a melhores condições de saúde, de trabalho, de exercício de 
liberdades políticas e de poderes sociais. 

            Uma das formas de se possibilitar que o ser humano efetivamente passe a ser cidadão 
é garantir o direito ao acesso ao emprego. No contexto atual de globalização, no entanto há a 
existência do denominado "desemprego estrutural". 

            Não basta discutir melhores maneiras de se garantir empregos formais ou meios de 
sobrevivência às pessoas, é necessário também manter e garantir a efetividade dos direitos e 
garantias previstos constitucionalmente aos trabalhadores sem ferir os direitos dos 
empregadores. 

            O intuito de lucro é inerente à atividade econômica, sendo legítimo desde que 
observados os ditames legais. Não se pode entender de forma generalizada que os 
empreendedores são todos "carrascos" e que os trabalhadores são todos hipossuficientes. O 
direito não pode servir como instrumento para interromper o desenvolvimento econômico, 
entretanto também não pode servir como forma de restringir direitos sociais já conquistados. 

É necessário garantir uma forma em que a atividade econômica se desenvolva sem lesar o 
direito à saúde, a intimidade e a vida privada do empregado. 

            Em virtude das crescentes demandas que chegam ao Poder Judiciário, incumbe a ele 
não meramente o papel de resolver demandas e conflitos individuais. É importante buscar 
meios de atribuir caráter pedagógico às decisões, fazendo com que não se repitam casos de 
violação a direitos básicos dos trabalhadores e simultaneamente com que não se proliferem os 
abusos do direito de demandar e a "indústria do dano moral". Trata-se de garantir os direitos 
humanos fundamentais, inclusive no mundo do Trabalho e assim, tentar atribuir melhores 
condições para o exercício pleno da cidadania e consequente construção e manutenção de um 
efetivo Estado democrático de direito.   
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RESUMO 
Investiga o conceito jurídico de pessoa com deficiência no Brasil. Parte da evolução 
terminológica no Brasil e sua repercussão legal. Ressalta a questão ideológica a partir do 
movimento politicamente correto e seu aspecto filosófico sob a filosofia da linguagem. 
Destaca sua transdisciplinariedade científica e a inauguração do modelo biopsicossocial de 
deficiência. Desenvolve o estudo do conceito no direito brasileiro a partir da legislação em 
vigor, trazendo à luz uma lógica de adaptação conceitual. Problematiza suas fronteiras 
jurídico-conceituais. Conclui pela necessidade de revitalização legal e de reposicionamento do 
Direito a partir da afirmação de pessoa com deficiência enquanto conceito jurídico 
(indeterminado).  
PALAVRAS-CHAVE: PESSOA COM DEFICIÊNCIA; CONCEITO JURÍDICO 
INDETERMINADO; MINORIA; INCLUSÃO. 
 
ABSTRACT 
Investigate the legal concept of person with disabilitY in Brazil. Starts from the evolution of 
terminology in Brazil and its legal repercussion. Highlights the ideological question from the 
political correctness movement and its philosophical aspect in the philosophy of language. 
Emphasizes its scientific transdisciplinarity and the inauguration of the biopsychosocial 
model of disability. Developed the study of the concept in the Brazilian right from the 
legislation, bringing to light a logic of a conceptual adaptation. Problematizes its legal and 
conceptual limits. Concludes by the need of legal revitalization and repositioning of the 
science of law from the affirmation of person with disabilities as a legal concept 
(undetermined). 
KEYWORDS: PERSON WITH DISABILITY; INDEFINITE LEGAL CONCEPT; 
MINORITY; INCLUSION. 
 
 

  

Introdução 

O que é 'pessoa com deficiência'? 

Mesmo aquele que se sente parte desta minoria talvez não se tenha feito esta pergunta ou 
atentado para a extensão ou a profundidade desse conceito, o qual, além de muito recente, 
demonstrando aí alguma relatividade histórica, pode, em função das diversas realidades 
culturais, regionais e até linguísticas, repercutir de maneiras diferentes, inclusive sobre a 
ordem jurídica de um país. 
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Tendo isso em vista, o que se persegue no presente artigo é justamente a compreensão do 
atual conceito, para fins jurídicos, de pessoa com deficiência no Brasil, avançando não só 
sobre a nomenclatura utilizada, mas também sobre os fatores sociais, ideológicos, culturais e 
normativos que a permearam no tempo, e, sobretudo, questionando criticamente a extensão 
deste conceito para fins de inclusão. 

1 A evolução terminológica no Brasil 

No curso da história, houve diversas outras maneiras de se referir a esta minoria. E, embora as 
questões atinentes à terminologia já seja bastante difundida, sua investigação se mostra 
fundamental ao estudo proposto não só pelos conteúdos etimológico, semântico, cultural e 
ideológico trazidos, mas principalmente porque a cada retorno permite-se um novo olhar 
crítico à luz dos valores e impressões vigentes a cada época - ainda que o universo jurídico, 
inobstante influenciado, não esteja adstrito a aqueles ou a estes. 

Neste seara, um dos pioneiros do debate sobre inclusão social das pessoas com deficiência no 
Brasil, Romeu Kazumi Sassaki, é enfático em afirmar que "jamais houve ou haverá um único 
termo correto" uma vez que "a cada época são utilizados termos cujo significado seja 
compatível com os valores vigentes em cada sociedade" (SASSAKI, 2003). Neste mesmo 
estudo, o autor faz uma análise sobre a época, o significado e o valor dado à pessoa conforme 
a terminologia utilizada em dado segmento da história no Brasil. 

Sassaki (2003) inicia pela expressão 'inválidos', que chegou ao início do século XX já sem o 
sentido pejorativo de que era imbuído originariamente, refletindo a imagem de verdadeira 
nulidade social. Cita como exemplo o Decreto federal nº 60.501/1967, ignorando o fato de 
que a legislação previdenciária mantém as referências ao instituto da aposentadoria por 
'invalidez'. Portanto, a noção de invalidade ainda vigora, ao menos como parâmetro 
previdenciário, observando-se quando o segurado é "considerado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência" (art. 42 da Lei 
8.213/1991), ou seja, quando se afere a sua "incapacidade total e definitiva para o trabalho" 
(art. 43, §1º da Lei 8.213/1991). 

Dito autor (SASSAKI, 2003) avança para a expressão 'incapacitados', anotando que foi 
utilizado até por volta de 1960, significando inicialmente indivíduos sem capacidade e 
evoluindo para a noção de indivíduos com capacidade residual - ou seja, com uma 
incapacidade circunscrita. Como se abstrai do trecho legal acima citado, a ideia 
(previdenciária) de invalidez liga-se à noção (laboral) de incapacidade, assumindo conotação 
diferente daquela utilizada na legislação civil (art. 3º do Código Civil) e penal (art. 26 do 
Código Penal), evidentemente mais amplas do que a circunscrita (in)capacidade laboral. 

Prossegue-se pelas expressões 'defeituosos', 'deficientes' e 'excepcionais', as quais, ainda 
conforme Sassaki (2003), passaram a ser utilizadas entremeio as décadas de 1960 e 1980. A 
primeira fazia referência àqueles com alguma deformidade, especialmente física; a última, aos 
indivíduos com deficiência intelectual; enquanto que a expressão 'deficientes' seria a mais 
ampla de todas, abarcando indivíduos com deficiência física, intelectual, sensorial ou 
múltipla. O autor (2003) cita a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e da 
Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD) - hoje Associação de Assistência à 
Criança Deficiente - como exemplos. De destaque é a Declaration on the Rights of Mentally 
Retarded Persons da Organização das Nações Unidas (ONU), publicada pela Resolução nº 
2.856/26 de 20/12/1971, e o art. 175, §4º da Emenda Constitucional de 17/10/1969 à 
Constituição brasileira de 1967 (ARAÚJO, 2001, p. 6). 
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De 1981 a 1987, segundo Sassaki (2003), vigorou a expressão 'pessoa deficiente', sendo a 
primeira vez em que o substantivo 'deficiente' foi utilizado como adjetivo da pessoa. A ONU, 
através da Resolução nº 3.447/30 de 09/12/1975, publicou a Declaration on the Rights of 
Disabled Persons, e por meio da Resolução nº 31/123 de 16/12/1976, proclamou o ano de 
1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. 

O fato é que, como lembra Sassaki (2003), a expressão 'pessoa deficiente' foi contestado por 
algumas organizações a pretexto de que dariam a noção de que a pessoa inteira seria 
deficiente. Por isso, operou-se, de 1988 a 1993, a substituição por 'pessoas portadoras de 
deficiência' (PPD) ou, simplesmente, 'portadores de deficiência', tornando a deficiência um 
mero anexo da pessoa. Esta expressão foi largamente difundida nos meios normativos, que 
começavam a ater-se mais detidamente a esta minoria. A exemplo: a Lei nº 7.070 de 
20/12/1982 e, mais especificamente, o Decreto nº 93.481 de 29/10/1986, a Lei nº 7.853 de 
24/10/1989, a Lei nº 8.742 de 07/12/1993 e a própria Constituição nos arts. 7º e 37. 

Paralelamente, nos Estados Unidos, foram surgindo no seio do movimento inclusivo termos e 
expressões eufemísticas para referir-se às então 'disabled people', tais como 'physically 
challanged person', 'mentally different person', 'unusual person' dentre outras. O mesmo se 
deu no Brasil através de expressões como as que Sassaki (2010) anota: 'pessoa especial', 
'pessoa com capacidades especiais', 'pessoa com eficiências diferentes', 'pessoa com 
habilidades diferenciadas', 'pessoa especial', 'pessoa d-Eficiente' etc. 

As mais usadas, contudo, foram 'pessoas com necessidades especiais' ou 'pessoas portadoras 
de necessidades especiais' (PNE), as quais, inicialmente utilizadas para se referirem às 
'pessoas portadoras de deficiência' - fazendo uso da mesma lógica que gerou a noção de 
'pessoa especial' para as pessoas com deficiência intelectual -, receberam grande aceitação na 
sociedade, pelos legisladores (e.g. Leis nº 11.369, de 28/03/2003, e 12.724, de 09/10/2007, 
ambas do Estado de São Paulo; Lei nº 3.807/02, de 04/04/2002, do Estado do Rio de Janeiro; 
e Lei nº 3.939 de 02/01/2007 do Distrito Federal) e administradores. 

Contudo, com a promulgação da Declaração de Salamanca, de 10/06/1994, a ONU começou a 
evidenciar uma distinção, utilizando a expressão 'special educational needs' 
concomitantemente com a expressão 'persons with disabilities' - já usada na The Standard 
Rules on the Equalization of Opportunitis for Persons with Disabilities, de 20/12/1993. A 
diferença se tornou clara no Brasil com a publicação da Resolução nº 2, de 11/09/2001, da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (arts. 3º e 5º) e, mais 
especificamente, com a publicação das Leis nº 10.048, de 08/11/2000, e nº 10.098, de 
19/12/2000, passando a 'pessoa portadora de deficiência' a ser apenas mais uma dentre as 
'pessoas com necessidades especiais', grupo que abarca também as pessoas com 60 anos ou 
mais, as gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas com crianças de colo dentre outras. 

A expressão 'pessoa com deficiência' (PcD) influenciou profundamente a linguagem dos 
textos oficiais de documentos nacionais e internacionais e foi muito bem aceita pelas pessoas 
às quais se refere, ficando sedimentada junto à ONU com a promulgação da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio da Resolução nº 61/106, de 13/12/2006. 
Este documento, do qual o Brasil é signatário, foi o primeiro a fazer uso do regime previsto no 
art. 5º, §3º da CR/88, inserido pela EC nº 45/2004 (Decreto Legislativo nº 186 de 
09/07/2008), passando a ter status material e análogo-formal de emenda constitucional[1] com 
a publicação do Decreto nº 6.949, em 25/08/2009[2]. 

Apesar da sua grande importância, deve-se anotar que este não foi o primeiro diploma legal a 
utilizar a expressão 'pessoa com deficiência' no Brasil, pois, a título de exemplo, já figurava 
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no art. 4º do anexo ao Decreto nº 6.214, de 26/09/2007, mostrando-se não só mais adequada 
consoante os documentos internacionais sobre direitos humanos, como também melhor 
recebida pela população com deficiência, que (não obstante a frequente sugestão de outras 
expressões, eufemísticas ou não) parece ter encontrado uma identidade. 

2 O politicamente correto e a filosofia da linguagem 

A questão terminológica, que pode parecer à primeira vista desprovida de maior importância, 
é muitas vezes ligada ao movimento pelo politicamente correto, o qual, através da cartilha 
Politicamente Correto & Direitos Humanos, publicada pela Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos em 2004 (QUEIROZ, 2004), polemizou no Brasil o debate sobre linguajar 
politicamente correto, eufemismos, liberdade de expressão e minorias. 

A obra, elaborada pelo jornalista Antônio Carlos Queiroz e prefaciada por Jaime Pinsky, foi 
ridicularizada ao abordar de maneira desastrada a ligação entre ideologia e a filosofia da 
linguagem a partir de expressões apontadas como pejorativas. Apesar da péssima repercussão, 
aquela que era (ou deveria ser) a finalidade da cartilha foi atingida: incitar o debate entre os 
formadores de opinião sobre as relações entre a linguagem e a exclusão. 

O politicamente correto, apesar de existir desde sempre em essência (e.g. por etiqueta ou falso 
moralismo), ganhou seus atuais contornos nos Estados Unidos da década de 1980, quando, 
nos debates sobre indústria cultural e minorias, surgiram discussões sobre a lógica da 
exclusão inserida na linguagem e sobre quais seriam os termos e as expressões 'neutros', que 
não seriam tidos como ofensivos, racistas, machistas, homofóbicos, etc. 

Neste contexto imperaram eufemismos e neologismos tais como afro-americano, hispânicos, 
pessoas fisicamente ou mentalmente desafiadas, tornando-se motivo de crítica, quando não de 
piada. O humor, aliás, que se vale muito de caricaturas (ou seja, da exploração de 
preconceitos, estereótipos e expectativas), foi um grande alvo desse discurso, empreendendo 
uma verdadeira revisão de costumes - como consequência linguística-cultural ou 
prolongamento dos movimentos de contracultura das décadas anteriores. 

Obviamente influenciada pela Escola de Frankfurt e pelo giro linguístico da filosofia, o 
politicamente correto é visto como um marxismo cultural, sendo acusado por alguns de 
promover uma novilíngua, dando vida ao Estado Ideológico. Sérias críticas existem 
especificamente quanto ao temor geral criado pela concreta possibilidade de deferimento de 
tutela judicial quando o discurso ou a terminologia 'correta' não é observada - o que se faz sob 
o argumento de que a liberdade de expressão (art. 5º, IV da CR/88) encontraria óbice na 
previsão constitucional dos crimes de intolerância (art. 5º XLI e XLII da CR/88). 

A temática não é nova, havendo diversas decisões por parte da Suprema Corte dos Estados 
Unidos sobre a liberdade de expressão e a primeira emenda à Constituição americana. No 
Brasil, o precedente mais conhecido é o caso Ellwanger (BRASIL, 2003), havendo, contudo, 
ainda muitos pontos controvertidos a espera de um posicionamento mais claro dos tribunais - 
os quais hão de enfrentar situações cada vez mais complexas, tais como as declarações do 
deputado Jair Bolsonaro relativas à artista Preta Gil (BRASIL, 2011). 

É de se atentar que a filosofia da linguagem por si não almeja a manipulação ideológica da 
linguagem ou da cultura, bem como o apelo das minorias não se afeiçoa com a instauração de 
uma novilíngua pela estatização do discurso. O exercício metalinguístico dessas minorias é 
muito mais uma fuga desse tipo de opressão através da busca de um signo linguístico que os 
represente, que lhes ofereça uma definição e lhes reúna sob uma identidade. 
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Neste ponto, Alves (2010), tratando sobre a filosofia da diferença, na qual se ampara o 
proclamado direito à diferença, faz reflexões fundamentais: 

O conceito de minoria pode ser obtido de duas formas: pela afirmação do que as minorias são, 
ou pela afirmação do que as minorias não são que na epistemologia poderia ser designado por 
definição afirmativa ou negativa. Considerando que tudo foi negado às minorias, construir-se-
á o seu conceito a partir daquilo que a distingue da maioria, ou das massas (Ortega y Gasset, 
1987), ou seja, a diferença (conceito que deve ser tomado em sua acepção filosófica). (2010, 
p. 21) 

A diferença não é representável. Pensar a diferença é descaracterizá-la. Temos aqui um 
evidente limite epistemológico para a pesquisa. Como afirmar a existência de um eventual 
direito à diferença, se a diferença não pode ser traduzida, sem que se desnature? (2010, p. 27) 

Pensar a diferença por si é pressuposto fundamental para se discutir as grandes questões da 
justiça e da igualdade. Considerar que o conceito de diferença, como todos os outros 
conceitos e todas as ideias, não passa de virtualidade, de ficção, é imperioso concluir que o 
Homem não existe, muito menos a Humanidade como essência metafísica; o que existe são 
homens in concreto, são seres diferentes do ponto de vista biológico, social, econômico, 
antropológico etc. que convivem e partilham um mesmo macro-espaço. Reconhecer a 
alteridade é pressuposto ético para a construção/reconhecimento do direito à diferença. 
(ALVES, 2010, p. 33) 

Não obstante essas considerações, o autor reconhece que a filosofia da diferença não despreza 
de todo a metafísica, nem a problemática ontológica, tendendo a reconhecer a multiplicidade e 
a fragmentação da realidade (2010, p. 29-30). Desse modo, escapando a uma total 
pulverização da realidade, mas reconhecendo uma fragmentação e sobreposição de realidades, 
nada impede ou desabona a adoção de signos de identificação, de pontos de contato e de 
similitudes (inclusive a própria diferença) entre as pessoas. Daí a possibilidade de se perceber 
aí uma ação (auto)afirmativa dessas minorias, principalmente no sentido de promover o 
pertencimento, a solidariedade e a inclusão. 

Sob este aspecto, portanto, o politicamente correto poderia significar mesmo a expropriação 
desse direito (auto)afirmativo, negando a possibilidade de se organizarem, se manifestarem e 
se auto afirmarem tais como se sentem, como se veem (desempoderamento). Por outro lado, 
percebe-se um abuso desse direito quando se deseja impor esta linguagem referendada à 
massa. Isso porque, como refletem Possenti e Baronas (2006, passim), o signo não reflete, 
mas sim refrata a realidade, de modo que a disputa pelo sentido de certas palavras não só 
evidencia a relativa autonomia entre língua e sociedade e/ou cultura, como cria uma 
verdadeira arena para a luta de classes. Ou seja: 

(...) Como sistema de signos - sons, palavras e frases - a língua é relativamente autônoma. No 
entanto, a língua em funcionamento como processo discursivo se constitui na expressão de 
desejos, ideias, propósitos e é condicionada pela visão de mundo, pelas determinações sociais, 
históricas e culturais dos falantes. (...). (POSSENTI; BARONAS, 2006, p. 68). 

Assim, não há dúvidas de que a liberdade de expressão, embora sagrada para a democracia, 
deve ser balizada pelo valor fundamental da alteridade; porém, também não se deve olvidar 
que a 'maldade' não precisa estar nas mensagens (discurso) de quem se expressa para marcar 
presença na cabeça (discurso) de quem as recebe, uma vez que todo processo discursivo é 
produzido no interior de uma formação ideológica. 
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Da mesma forma, se as minorias fazem jus a medidas de discriminação positiva para obterem 
iguais oportunidades, deve-se lembrar que isso se faz em função de uma concepção atual de 
igualdade e democracia - ou seja, não é uma medida antidemocrática, ainda que contra 
majoritária[3]. Assim, em atenção a essa razão comunicativa e plural que deve instruir os 
processos democráticos da atualidade, a tolerância deve ser vista como uma via de mão dupla, 
conforme evidenciam as palavras atribuídas a Voltaire: "não concordo com o que dizes, mas 
defenderei até a morte o direito de dizê-lo" [4](WIKIQUOTE, 2011). 

Outrossim, Diderot anota que "a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o 
preconceito"[5] (WIKIQUOTE, 2011a). Assim, sob um aspecto mais material, considerando 
que a ignorância na grande maioria das vezes não é uma opção, mas reflexo da própria 
exclusão ou de dominação por uma cultura ou ideologia imposta, vale concluir que aos 
formadores de opinião cumpre sim, pela própria função social que lhes compete, esforçar-se 
para o emprego de uma linguagem cada vez mais democrática, transparente e, por isso, 
inclusiva e ética, empreendendo num processo contínuo e crescente de esclarecimento - e que 
não tenha na coerção do Estado seu principal instrumento - para a construção de uma 
sociedade cada vez mais livre, justa, solidária e sem preconceitos. 

3 A questão científica e o modelo biopsicossocial de deficiência 

Uma vez feitas todas essas considerações, verifica-se claramente que a expressão 'pessoa com 
deficiência' faz parte de um constructo cultural consciente e que, ao que tudo indica, recebe 
legitimação principalmente pela minoria à qual se refere, revestindo-se de caráter 
(auto)afirmativo. Assim, embora não deva constituir uma terminologia imposta, o Estado 
deve privilegiar a expressão 'pessoa com deficiência', combatendo a discriminação ilícita - 
quer se faça por meio dessa ou de qualquer outra expressão ou forma de expressão. 

Não obstante seja a estatização dessa expressão um processo inevitável - principalmente com 
a edição de novos dispositivos legais que guardem um mínimo de pertinência histórica e 
social -, vale ressaltar que os diplomas e dispositivos normativos já vigentes merecem ter seu 
significado reavaliado à luz das considerações feitas aqui. 

Com efeito, como visto, a legislação acompanhou boa parte das mudanças terminológicas e 
conceituais empreendidas pelas pessoas com deficiência na luta pelos seus direitos. Esses 
diplomas, contudo, são um retrato de uma mentalidade e de uma realidade (inclusive 
linguística) diferente da atual - momento em que a terminologia parece ter adquirido uma 
estabilidade e uma consistência maiores. Essa constatação leva a outra: a de que ao 
intérprete/aplicador da lei, compete a função de localizar histórica e ideologicamente os 
termos e expressões utilizadas, realizando a adequada transposição crítica para a atualidade. 
Esse processo, contudo, traz complicadores, dentre os quais, além do histórico e do 
ideológico, estão a própria natureza e o uso científico das expressões. 

E isso não acontece só com o Direito, mas com outras ciências. Um exemplo desse processo 
de incorporação científica do mundo se dá justamente com as pessoas com deficiência em 
relação às ciências sociais e da saúde, com impactos sobre o Direito. 

Em 1980 a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma versão experimental da sua 
International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) no intuito 
de proporcionar uma linguagem padronizada com relação a assuntos de saúde que fugiam à 
Classificação Internacional de Doenças (CID) (NUBILA; BUCHALLA, 2008, p. 324-335). 
Traduzida para o português como Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades 
e Desvantagens (CIDID), pelo Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das 
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Pessoas com Deficiência (SNRIPD) de Portugal[6] (PORTUGAL, 2004, p.7) - já que o 
português não é uma das línguas oficiais da ONU -, a publicação gerou controvérsias não só 
pela natureza do seu conteúdo como também pela opção de traduzir o termo 'impairments' 
como 'deficiência' e            'disabilities', como 'incapacidades'. 

O desencontro das línguas fica claro quando se observa a lógica contida no documento. 
Segundo ele, haveria uma relação de causalidade entre 'impairments' (perda ou anormalidade 
de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente), 
'disabilities' (restrição, resultante de um 'impairment', da habilidade para desempenhar uma 
atividade considerada normal para o ser humano) e 'handicaps' (prejuízo para o indivíduo, 
resultante de um 'impairment' ou 'disability', que limita ou impede o desempenho de papéis de 
acordo com a idade, sexo, fatores sociais e culturais). 

Na CIDID, o 'impairment' representaria "a exteriorização de um estado patológico, refletindo 
um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão"; a 'disability', a objetivação desse 
'impairment', refletindo "os distúrbios na própria pessoa, nas atividades e comportamentos 
essenciais à vida diária"; e o 'handicap', a socialização do 'imparment', ligando-se às 
dificuldades nas habilidades de sobrevivência (AMIRALIAN, 2000, p. 98). 

Ora, a palavra 'disability' está social e historicamente relacionada com a palavra 'deficiência', 
não só dentro do movimento pela inclusão das pessoas com deficiência como principalmente 
nas traduções (oficiais ou não) de diversos documentos internacionais. 

A tradução do termo 'disability' como 'incapacidade' e 'impairment' como 'deficiência' é um 
equívoco inaceitável - não pela simples tradução (que pode ter se utilizado originado de 
qualquer uma das línguas oficias da ONU, ou da interação entre elas[7]), mas principalmente 
por representar um retrocesso e um descaso para com a luta dos direitos dessa minoria no 
Brasil. Em outras palavras, tudo aquilo que foi analisado no item anterior deste estudo, 
especialmente a conotação com que os termos e expressões estão inseridas na cultura e 
linguagem nacionais, foi ignorado. Nada obstante a versão experimental seja de 1980, a 
versão oficial e definitiva publicada em 2001, então denominada International Classification 
of Functioning, Disability and Health, foi traduzida como Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), reincidindo no erro. Veja-se a crítica de Diniz: 

(...), "incapacidade" ignora trinta anos de debate acadêmico e político internacional, em 
especial as contribuições do modelo social para a revisão da ICF. A única tradução possível 
para disability - acurada e aceitável para o marco teórico que inspirou a revisão da ICF - é 
deficiência. Disability e deficiência são conceitos carregados de conteúdo normativo para o 
universo biomédico, e essa não é uma particularidade da Língua Portuguesa. Mas a escolha de 
disability e não outra categoria foi exatamente para provocar a tradição biomédica de dois 
séculos que compreende deficiência como algo fora da norma 6. Havia um objetivo político e 
moral por trás da escolha de disability: desestabilizar a hegemonia biomédica no campo. 
(DINIZ; et. al., 2007) 

Em verdade, a tradução da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é 
de 2008, disposta no Decreto nº 6.949/2009 evidencia que a dificuldade existe não na 
tradução do termo 'disability', mas na delimitação conceitual em língua portuguesa do termo 
'impairment'. Na alínea 'e' do preâmbulo, a palavra 'disability' é traduzida como 'deficiência' e 
a expressão 'persons with impairments', como 'pessoas com deficiência'; já no seu artigo 1, a 
expressão 'persons with disabilities' é traduzida como 'pessoas com deficiência', enquanto que 
o termo 'impairments', como 'impedimentos'[8]. 
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Dessa forma, o próprio Decreto nº 6.949/2009, que se refere a uma Convenção específica da 
ONU sobre pessoas com deficiência e que é muito mais recente que a CIF, traz dúvida quanto 
à adequada tradução do termo 'impairment', o qual, na sua interação com o termo 'disability', 
forma o núcleo conceitual sobre o qual se eleva toda a Classificação Internacional de 
Funcionalidades da OMS. 

Isso, portanto, revela um vácuo conceitual na própria terminologia científica das ciências da 
saúde em língua portuguesa, que, não especificando uma tradução adequada para 
'impariment', transfere esta incerteza para o campo normativo por via da CIF e da própria 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, dentre outros documentos. 

Não obstante essa dificuldade das ciências da saúde, que se reflete e agrava a questão da 
conceituação de pessoa com deficiência na ciência jurídica, cumpre anotar que a mudança do 
nome dado à versão de 2001 da CIF é fruto de algo muito mais profundo do que desavenças 
conceituais. É, na verdade, reflexo de uma verdadeira revolução promovida pelos movimentos 
em prol da inclusão da pessoa com deficiência. Por ela consolidou-se no âmbito da ONU[9] a 
superação do modelo médico de deficiência[10], afeto ao paradigma integracionista, por meio 
da sua colação com o modelo social de deficiência[11], inclusivista, gerando um modelo 
biopsicossocial de caráter inclusivo e que reúne as perspectivas de saúde biológica, individual 
e social: "na CIF deficiência e funcionalidade são vistas como resultados de interações entre 
condições de saúde (doenças, desordens e lesões) e fatores contextuais" [12]. 

Essa posição, aliás, está em consonância com o conceito de saúde adotado pela OMS em sua 
Constituição, assinada em 22/07/1946: "Saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade" [13]. 

Neste ponto, aliás, Dallari e Nunes Júnior (2010, p. 10) observam: 

A contribuição conceitual trazida pela Constituição da Organização Mundial de Saúde é 
inegável, servindo de referência à operacionalização de diversas leis em matéria sanitária. 
Primeiro, porque, ao associar o conceito de saúde ao bem-estar social e psíquico, exprime a 
idéia do ser humano em relação com o seu meio. Segundo, porque enaltece a saúde como um 
bem jurídico não só individual, mas também coletivo e, nessa medida, de desenvolvimento, 
acenando para a necessidade da preservação presente e futura, tanto do indivíduo - tomado 
isoladamente - como da humanidade. 

Assim sendo, muito embora existam objeções teóricas a apontar eventuais inconsistências das 
asserções constantes da Constituição da Organização Mundial de Saúde (...), é certo que os 
dois pontos de partida apontados cumprem, ainda hoje, relevante função hermenêutica. 

Portanto, fica clara uma linha evolutiva que ligam os conceitos de saúde, deficiência e pessoa 
com deficiência nos documentos oficiais das Nações Unidas. Apesar do conceito de saúde 
adotado na Constituição da OMS, o modelo médico prevalece na Declaração dos Direitos das 
Pessoas Deficientes da ONU[14], na Recomendação nº 99[15], na Convenção nº 159[16] 
(recepcionada pelo Decreto nº 129 de 22/05/1991) e na Recomendação nº 168[17] da OIT, bem 
como na versão experimental da CIF, de 1980, onde já apontava ao menos uma relação de 
causalidade entre impairments, disabilities e handicaps. Após vinte anos de um intenso 
debate, sobretudo na contraposição entre os modelos médico e social de deficiência, a versão 
final da CIF inaugurou um novo modelo conceitual de deficiência, de natureza 
biopsicossocial. Por fim, a Convenção de 2006 atribuiu ainda maior importância ao estigma 
social. Essa Convenção, aliás, foi a primeira recepcionada consoante o rito previsto no §3º do 
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art. 5º da CR/88, passando a vigorar com força de emenda constitucional no Brasil por meio 
do Decreto nº 6.949/2009, que enuncia como tradução do Artigo 1: 

(...) Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 
demais pessoas. (BRASIL, 2009) 

Embora muito festejada, a dita convenção possui um detalhe pouco percebido e recentemente 
destacada pela própria ONU. Nela, enfatiza-se que a convenção não trouxe uma definição de 
deficiência ou de pessoa com deficiência no sentido estrito, mas uma orientação, 
prescindindo-se de melhor regulamentação legal pelos países signatários: 

A Convenção não inclui uma definição de deficiência ou pessoas com deficiência em sentido 
estrito, mas dá alguma orientação sobre o conceito de deficiência e sua relevância para a 
Convenção. O preâmbulo claramente endossa uma abordagem social para a deficiência - 
referido como modelo social de deficiência - pelo reconhecimento de que "a deficiência é um 
conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre as pessoas com 
impedimentos e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com os outros ". A referência explícita às 
barreiras que são externas ao sujeito como constituindo fatores de deficiência representa um 
importante passo para longe das noções que equipararam a deficiência à existência de 
limitações funcionais. Neste sentido, o artigo 1 afirma: "Pessoas com deficiência abrange 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os outros" (grifei). Sob essa 
perspectiva, a participação das pessoas com deficiência na sociedade - seja ela de ter um 
emprego, ir à escola, consultar um médico ou concorrer a eleições - é limitada ou excluída, 
não pelo motivo de terem um impedimento, mas por causa de diversas barreiras, que podem 
incluir barreiras físicas mas também legislações e políticas em alguns casos. (...). 

A Convenção não obsta o uso de definições na legislação nacional e, de fato, as definições 
podem ser particularmente necessárias em alguns setores, como o da empregabilidade ou da 
seguridade social. É importante, no entanto, que estas definições reflitam o modelo social de 
deficiência consagrado na Convenção e que as definições baseadas em uma lista ou uma 
descrição de impedimentos ou de limitações funcionais sejam revistas. (...). (ONU, 2010). [18] 

E, de fato, bem se nota que o texto que acompanha o Decreto nº 6.949/2009 dispõe que 
"pessoas com deficiência são", enquanto que a adequada tradução do texto em inglês da 
convenção indica "pessoas com deficiência incluem". Trata-se, assim, de uma conceituação 
inclusiva, aberta, e não exclusiva, fechada. 

Quais implicações tudo isso traz ao contexto jurídico nacional? É o que se passa a investigar a 
partir do próximo tópico. 

4 O conceito de pessoa com deficiência no direito brasileiro 

Como foi visto no primeiro item deste estudo, a expressão 'pessoa com deficiência' é recente, 
preponderando na legislação pátria expressões e termos tais como inválido, incapaz, 
deficiente, excepcional, portador de deficiência, pessoa portadora de deficiência, pessoa com 
necessidades especiais, pessoas especiais, dentre outras. 
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Não obstante, cada uma destas expressões e termos foi utilizada (quando não objeto de 
interpretação autêntica), em regra, para o âmbito de aplicação da norma jurídica em que 
figura. Outras vezes, porém, não se teve sequer em mente que a norma teria um maior 
impacto sobre determinado segmento marginalizado da população. Isso pode ser observado ao 
elencar algumas das principais disposições normativas que, direta ou indiretamente, influem 
ou podem influir no universo de todas ou muitas das pessoas com deficiência. 

4.1 A natureza do mundo jurídico 

A primeira dessas disposições se encontra na parte geral do Código Civil (CC). Por ele 
descobre-se a consequências de se afirmar que pessoa com deficiência é uma pessoa. Pode 
parecer estranho, mas esta assertiva significa muito para minorias que, como a pessoa com 
deficiência, a mulher, o negro, o índio, dentre outros, já foram considerados objetos de direito. 
Como esclarece Brito (2010, p. 187-188), na sua acepção jurídica, pessoa é sinônimo de 
sujeito de direito ou sujeito de relação jurídica, sendo incorreto afirmar que a pessoa tem 
direito à personalidade, uma vez que, antes, é desta que surge a capacidade, a aptidão, a 
habilidade, de ser sujeito de direitos e obrigações. 

Por uma ficção jurídica, passou-se a atribuir personalidade a entes que não eram 'pessoa'. Daí 
surgiu a necessidade de distinção entre pessoa física, natural ou humana, das pessoas morais, 
jurídicas ou fictas. Hoje, aliás, se reconhece excepcionalmente a titularidade de direitos e 
obrigações a entes despersonalizados, como o condomínio edilício, a herança jacente ou 
vacante, a massa falida e o nascituro. 

Nesse passo, a característica mais evidente da pessoa enquanto pessoa humana é a própria 
condição humana e que lhe confere uma 'dignidade' a ela inerente, não podendo jamais ser 
considerada objeto de direito, mas sempre sujeito de direitos. Em outros termos, a pessoa 
humana é sempre um fim em si mesmo, valor-fonte de todos os valores. 

A personalidade, contudo, admite 'graduação'. Não quanto à capacidade de titularizar direitos 
e obrigações e nem de efetivamente tê-los em seu núcleo fundamental (direitos fundamentais), 
mas quanto à capacidade exercer tais direitos por si e de responder pela obrigações assumidas. 
Essa capacidade pode variar bastante a depender do ramo jurídico ou mesmo do instituto em 
discussão, pois o universo jurídico é um constructo. Vejamos: 

4.2 Direito penal 

No Direito Penal, a capacidade é regulada a partir da imputabilidade, ou seja, a capacidade do 
sujeito de compreender ilicitude de sua conduta e agir de acordo com esse entendimento. As 
causas de exclusão dessa imputabilidade e, portanto, dessa capacidade, são a doença mental, o 
desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado, a menoridade 
penal (por presunção) e a embriaguez fortuita completa. 

Tendo, portanto, adotado um modelo biopsicológico (médico), os elementos biológico e 
psíquico devem ser concomitantes, não bastando, portanto, e.g. a verificação de 
desenvolvimento mental retardado, sendo necessário que essa circunstância incapacite o 
agente de compreender a ilicitude de sua conduta ou de agir conforme tal entendimento. 

Embora o dispositivo não fale em deficiência intelectual, a interpretação que se faz do 
dispositivo deve compreender essas pessoas. Delmanto (2000, p. 51), e.g. cita como exemplo 
de "desenvolvimento mental falho" os mudos por surdez sem aprendizado, ao passo que 
também menciona jurisprudência em que o índio pode ser dito inimputável bastando que não 
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demonstre grau de discernimento e de incorporação à sociedade civilizada.  Por adotar o 
modelo biopsicológico, a perícia médica é indispensável (arts. 96 a 99 do Código Penal e arts. 
149 a 154 do Código de Processo Penal) para os casos aludidos no art. 26, uma vez que 
inimputabilidade só se presume nas hipóteses legais dos arts. 27 e 28. 

Neste âmbito, é de se entender que o modelo social ou biopsicossocial de deficiência não se 
justifica, uma vez que aí a incapacidade não se refere a todas as pessoas com algum tipo de 
deficiência - ou seja, não se deve em razão da deficiência -, mas apenas àquelas de natureza 
intelectual e, mesmo assim, quando seja de ordem tal que incapacite de compreender a 
ilicitude da conduta e de agir de acordo com esse entendimento. 

4.3 Direito civil 

A segunda acepção mais estrita de incapacidade é a incapacidade civil (arts. 3º e 4º do CC) 
pela qual são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil (art. 3º) 
os que, (II) por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento 
para a prática desses atos, bem como os que (III), mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir a sua vontade. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer 
(art. 4º) os que (II), por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido, e (III) os 
excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. 

A incapacidade não tira da pessoa a condição de sujeito de direitos e obrigações. Tanto que a 
responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal (art. 935 do CC), devendo 
o incapaz responder pelos prejuízos que causar, guardadas algumas medidas protetivas 
previstas em lei (art. 928 do CC). 

O instituto jurídico da curatela destina-se tanto para os interditos, por razões biopsicológicas, 
quanto ao nascituro, ao enfermo ou portador de deficiência física, por razões de saúde, 
mobilidade ou impossibilidade (no caso do nascituro) que lhe dificultam cuidar de todos ou 
alguns de seus negócios ou bens (art.s 1767 a 1780 do CC). Estas últimas hipóteses, aliás, são 
de todo improvável já que o mandato é instituto muito mais simples e conveniente. 

A interdição é um instituto jurídico da maior gravidade uma vez que envolve diversas das 
liberdades do indivíduo, talvez tão sagradas quanto a liberdade de ir e vir tutelada pelo direito 
penal. Nela a perícia é fundamental (arts. 1.183 a 1.185 do Código de Processo Civil), já que 
se tem também um modelo biopsicológico - ainda que mais amplo quanto às causas e efeitos. 
Mais uma vez, o modelo biopsicossocial parece não se justificar. 

Do exposto, resta patente que a pessoa com deficiência vai encontrar uma probabilidade 
muito maior de ser considerada incapaz para os atos da vida civil do que de ser tida como 
inimputável para fins penais. Essa diferenciação lógica, apesar de revestir-se de significância 
jurídica, deverá ser observada sobretudo pelo corpo de profissionais de saúde que realizarão a 
perícia. Isso porque, no seu proceder, deverão guardar uma proporcionalidade e coerência que 
induza à uniformidade de avaliação. Neste ponto, a CIF representa um passo fundamental 
rumo à padronização, sendo imprescindível que profissionais de saúde se debrucem sobre ele 
e consolidem cada vez mais e melhor a utilidade deste instrumento. 

4.4 Seguridade social 

A 'incapacidade' também aparece como critério junto aos sistemas de seguridade social e do 
trabalho, porém já não mais com o intuito de conferir tutela diferenciada ou restritiva das 
esferas básicas de direitos e obrigações, mas para concessão de benefícios. Nelas, a 
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incapacidade gira em torno das noções de (in)capacidade para o trabalho e de 
(in)sucetibilidade de reabilitação. 

Dentre os objetivos da assistência social estão a promoção da integração ao mercado de 
trabalho e a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (art. 203 da CR/88). Visa, enfim, o 
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 
atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 

É de se esclarecer que a discriminação positiva objetivada pelas ações afirmativas não se 
resume a medidas de assistência social, quem em seu sentido vulgar quer em seu sentido 
jurídico[19], mas abrange uma ampla gama de reivindicações, que podem ou não ter fins 
assistenciais. Exemplo disso é que nem todas as pessoas com deficiência prescindem desse 
tipo de assistência ao reclamar, e.g., direitos de acesso e mobilidade; contudo, não se deixa de 
reconhecer que tantas outras pessoas com deficiência necessitam dela. 

Assim, muito embora tenha caráter universal e gratuito, seu oferecimento é feito "a quem dela 
necessitar" e com vistas à garantia dos direitos sociais mínimos, restringindo bastante seu 
âmbito de aplicação. Assistência social, assim, não é 'esmola', mas uma forma de garantia dos 
direitos sociais mínimos a quem dela necessite. 

Dessa forma, quando a lei prevê o benefício de prestação continuada (BPC) à pessoa 
portadora de deficiência, reconhece que para os fins do reconhecimento do direito ao 
benefício, considera-se pessoa com deficiência "aquela cuja deficiência a incapacita para a 
vida independente e para o trabalho"; entendendo-se, por conseguinte, incapacidade como o 
"fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição 
da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em 
correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social" 
(art. 4º, II e III, do anexo do Decreto nº 6.214/2007). 

Ora, está mais do que evidente o critério biopsicossocial do modelo adotado. Isso sem 
considerar o critério exclusivamente social de "não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família" (art. 20 da Lei nº 8.742/93). 

Essa regulamentação, porém, destoa daquela que rege a Previdência Social, especificamente 
os benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. O primeiro, de caráter 
indenizatório, refere-se à consolidação de lesões decorrentes de acidentes de qualquer 
natureza que resultem sequela permanente (ainda que reversível[20]) que implique redução da 
capacidade para o trabalho habitual. O anexo III do Decreto nº 3.048/1999 enumera quais 
seriam essas lesões, ficando claro que dentre elas estão muitas permitem o enquadramento do 
segurado como pessoa com deficiência. Já na aposentadoria por invalidez, esta se caracteriza 
pela incapacidade total e definitiva do segurado para o trabalho e sua insusceptibilidade de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

A (in)capacidade e a invalidez nesses dois casos estão circunscritos à atividade laboral - e não 
para a vida independente e para o trabalho, como no caso do BPC. Na primeira, aliás, existe a 
enunciação de um rol de lesões, dando a entender pela prevalência de um modelo puramente 
médico e restrito à avaliação da capacidade apara o trabalho que habitualmente exercia. 
Diferentemente da segunda, cuja caracterização implica, além da incapacidade, a 
insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de (qualquer) atividade que lhe garanta a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3342



subsistência. Ora, este último critério é também social, pois, embora a pessoa possa exercer 
alguma atividade profissional, essa pode não lhe garantir subsistência sem que seja tão leve a 
ponto de justificar o auxílio-acidente: tem-se aí uma interpretação a ser feita à luz de 
elementos sociais, ainda que de forma restrita. 

Nesse ponto, dentre tantos outros, os Tribunais tem um papel fundamental, pois aperfeiçoam 
os contornos das políticas públicas por meio da efetivação dos direitos. Essa tarefa, contudo, 
não guarda caráter político, mas jurídico, uma vez que se informa exclusivamente pela ordem 
jurídica. Daí a dúvida: a interpretação quanto à concessão desses benefícios, em especial a 
aposentadoria por invalidez, deve ser restritiva, impedindo que benefícios sejam concedidos a 
pessoas com capacidade laboral residual relevante; ou ampliativa, resguardando a 
subsistência, a saúde e os 'direitos' do segurado? A resposta a guarda interação crítica com 
outro ramo do direito, o direito laboral. 

4.5 Direito do trabalho 

De fato, seria realmente paradoxal imaginar que, enquanto existe um imenso movimento por 
políticas públicas destinadas à promoção do direito ao trabalho da pessoa com deficiência, há 
também um elastecimento de regras para a inatividade de pessoas com as mesmas 
características ou circunstâncias. Pode-se dizer até que não são raros os casos em que se 
vislumbram tais incoerências. Casos em que o candidato, submetido a perícia, é tido por 
inapto em concurso sob argumento de que 'deveria ter se inscrito para as vagas de pessoas 
com deficiência', ou em que, apesar de aprovada, a pessoa não recebe a ambientação devida. 
Ou, então, casos em que é negado à pessoa benefício securitário ao mesmo tempo em que 
médico do trabalho nega, peremptoriamente ou frequentemente, aval para que exerça suas 
funções laborais; ou, ao revés, casos em que a pessoa 'inválida' exerce informalmente o labor. 

Ora, já são mais do que conhecidas as inúmeras dificuldades que a pessoa com deficiência 
encontra para efetivar o seu direito ao trabalho, bem como das empresas para dar 
cumprimento às normas a que estão obrigadas. Isso porque a efetivação do direito ao trabalho 
(digno) pode ser considerada hierarquicamente como uma última etapa, o ápice, da inserção 
social de qualquer indivíduo nas contemporâneas sociedades ocidentais. Assim, o acréscimo 
de mais essa barreira não se justifica, principalmente por ter bases intimamente ligadas a uma 
adequada interpretação da ordem normativa, indissociável a uma organização lógico-
sistemática dessas políticas públicas conexas. 

Quanto a isso, o Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, [s.d]) indica o Decreto nº 
3.298, de 20/12/1999, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, 
como norma que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins de reserva legal de 
cargos (art. 93 da Lei nº 8.213). Segundo dispõe esse diploma: 

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 
tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar 
de novos tratamentos; e 
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III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 
necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 
pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. (BRASIL, 1999). 

Ora, além de restar óbvio que, à luz da Convenção, os conceitos estão defasados, relacionando 
a incapacidade com integração social e deficiência com funções corpóreas, a real definição de 
quem é pessoa com deficiência não se dá pelo artigo 3º, mas pelo artigo 4º, que se utiliza de 
medidas e critérios afetos apenas às ciências da saúde[21]. Nesse ponto, aliás, converge para a 
postura adotada pela OIT em 1955 e 1983. 

Essa restrição ao conceito de pessoa com deficiência a partir da utilização de um modelo 
estritamente médico de deficiência talvez tivesse por intuito evitar que oportunistas se 
valessem dos benefícios que a reserva de vagas proporciona, assegurando que as mesmas 
fossem preenchidas por aqueles que realmente mais precisam dessa oportunidade. Embora 
equivocamente executado[22], este argumento deve ser frisado, não podendo significar, 
contudo, restrição maior do que aquela destinada a benefícios que permitam a inatividade. 
Essa relação lógica fica evidente quando considera que essa conceituação empreendida pelo 
Decreto nº 3.298 não é exclusiva dessa política pública, mas uma norma geral dedicada a toda 
uma política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. 

4.6 Políticas públicas 

O Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989, recebeu alteração pelo 
Decreto nº 5.296/2004, mantendo em seu artigo 3º nítida inspiração no art. 3º do Decreto nº 
914 de 06/09/1993, que instituiu a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência[23]. Isso, por si só, aponta uma defasagem do legislador, que, ao elaborar tal 
política, deveria dar ao conceito uma ductilidade e instrumentalidade tal que permitisse 
alcançar a todas as pessoas com deficiência. 

Nesse aspecto o 'conceito' trazido pela Convenção se amolda perfeitamente, tanto por 
contemplar a deficiência como fenômeno multifacetário quanto por ser um conceito não-
exclusivo, ou seja, aberto - como a própria ONU anotou recentemente. 

Esse conceito é adequado e conveniente a todos os ramos do direito, para qualquer instituto 
ou política pública? Como a própria ONU observou e se pode constatar neste estudo, a 
resposta é não. Embora haja termos e expressões que possam direta ou indiretamente tratar 
sobre as pessoas com deficiência ou mesmo versar sobre assuntos relacionados a elas (caso 
das incapacidades civil e penal), não há uma sinonímia. 

E, de fato, essa sinonímia nem poderia haver, pois a heterogeneidade dessa minoria, por si é 
um retrato claro da diferença. Uma diferença que não pode ser negada porque inerente à 
condição humana. Mas também uma diferença que não pode ser adequadamente traduzida, 
sem que se desnature ou torne-se, ela mesma, meio de exclusão. 

Outrossim, diferentemente da grande maioria dos segmentos populacionais estigmatizados, a 
deficiência admite graduações conforme a severidade com que compromete as funções 
biopsicológicas e/ou a vida em sociedade. Ou seja, o estigma da deficiência pode surgir sob as 
mais variadas formas e produzir os mais diversificados efeitos. E ainda que se possa levantar 
as distinções de tratamento entre pardo e negro ou relativa aos diferentes segmentos ligados à 
diversidade sexual, as variedade de implicações práticas dessa diversidade não parecem ser 
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tão evidentes quanto aquelas havidas na minoria aqui tratada - em especial no campo laboral 
em interpolação crítica com os benefícios securitários. 

Essa ausência de sinonímia, contudo, se justifica dentro de um atual estado de coisas. E as 
coisas precisam evoluir. Ou seja, o legislador, o administrador e o órgão jurisdicional devem 
dar preferência à terminologia adequada aperfeiçoando a técnica jurídica diante desse 
aprofundamento do mundo fenomênico. 

Assim, poder-se-ia sugerir que se evitasse interpretações autênticas, de modo que ao invés de 
estipular que "para fins de aplicação desta lei entende-se pessoa com deficiência aquelas 
que...", preferir: "esta lei aplica-se às pessoas com deficiência que..."; ou, quando não se 
tratar de uma norma ou política pública voltada para essa minoria, sugere-se não se referir a 
"pessoa com deficiência", mas diretamente "aqueles que", "a todos que" ou "aos que"; e.g.: 
ao invés de se referir "aos excepcionais sem desenvolvimento mental completo", fale-se só 
"aos maiores sem desenvolvimento intelectual completo", afinal, pouco importa sua 
'excepcionalidade', mas a circunstância aferível da imaturidade intelectual. Em outras 
palavras: deve-se referir a 'pessoa com deficiência' apenas quando estritamente necessário, ou 
seja, quando o estigma for elemento relevante. E quando referir-se a elas utilizar a expressão 
'pessoa com deficiência' e suas variantes na sua acepção mais lata, ou seja, aquela trazida 
originalmente pela Convenção (como conceito aberto, inclusivo). 

Com isso, no caso específico do conceito aplicável às políticas públicas de discriminação 
positiva para efetivação do direito ao trabalho, por terem este caráter, merecerem a aplicação 
do conceito em sua plenitude, ou seja, através do acréscimo aos parâmetros biopsicológicos 
legais (não rígidos) dos meios de constatação das circunstâncias sociais que caracterizem o 
estigma da deficiência no âmbito das relações laborais. 

5 As fronteiras jurídico-conceituais 

Cientes, pois, que o conceito de pessoa com deficiência além de ser um conceito em 
desenvolvimento, não é um conceito fechado, mas inclusivo, poderia ser questionado, no ato 
de concreção da norma, se a pessoa que apresenta uma 'deficiência' exclusivamente estética 
pode ser considerada pessoa com deficiência? O §1º do artigo 1º da Lei 8.989 de 24/02/1995, 
que concede isenção de IPI na aquisição de automóveis, é expresso em excetuar do seu 
conceito de pessoa portadora de deficiência física as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções. 

A exceção parece se justificar pela finalidade da lei, porém se justificaria em qualquer 
circunstância? O que dizer da afegã Bibi Aisha que teve o nariz e as orelhas retirados pelo 
marido, ou da modelo britânica Katie Piper, desfigurada pelo ex-namorado com ácido 
sulfúrico - tais como tantas outras mulheres violentadas na África e Ásia? Ora, será que a 
pessoa que apresenta uma cicatriz ou queloide em partes que normalmente ficam à mostra, 
não pode ser vítima de estigmatização pela sociedade em razão desse 'prejuízo ou 
impedimento' estético? Teriam essas pessoas as mesmas oportunidades em sociedade? 

Noutra linha, sabendo-se que o transtorno mental não mais se confunde com a deficiência 
intelectual, poderíamos concluir que as pessoas cujo transtorno mental não esteja aliado a uma 
deficiência intelectual não se incluem na minoria das pessoas com deficiência? 

 Tema importante na atualidade é a questão da obesidade, a qual muitas vezes confere à 
pessoa tantas dificuldades, e.g., de mobilidade que uma deficiência física. Ora, se esta 
condição não estiver ligada e nem for agravada por um comportamento de risco voluntário da 
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pessoa, não poderia ela estar inserida ou beneficiar-se da tutela conferida pelo Estado às 
pessoas com deficiência - como, aliás, já destacou Elida Séguin (2001, p.48)? 

A título de ilustração de tantas outras hipóteses factíveis e que colocam à prova qualquer 
conceito de deficiência ou de pessoa com deficiência, mencionam-se dois casos trazidos por 
Souza Cruz (2005, p. 104-106). O primeiro, Bragdon v. Abbot et al 524 U.S.624, (EUA, 
1998) em que uma pessoa soropositiva em estágio assintomático foi considerada pessoa com 
deficiência nos termos do American with Disabilities Act de 1990 recebendo a correspectiva 
tutela legal. No segundo, Sutton et al v. United Airlines 130 F. 3d 893, 901 n. 7 (CA 10-1997) 
(EUA, 1999), as irmãs preteridas na contratação para o posto de piloto por não possuírem a 
acuidade visual exigida pela empresa, acionaram-na com base em leis de proteção de pessoas 
com deficiência alegando que a utilização de lentes corretivas anulava o impedimento - 
argumento este que afastou a aplicação das leis protetivas. 

Como se percebe, são situações-limite cuja solução, ou seja, a inserção ou não nos limites 
eidéticos ou semânticos dos conceitos de deficiência ou de pessoa com deficiência, desafiam a 
própria sociedade e o mundo jurídico. Nesse ponto, aliás, Betrand Russel, teria sido o 
primeiro a divulgar a ideia de que um conceito jurídico indeterminado apresentaria uma "zona 
de certeza positiva na qual não há dúvida sobre o que o conceito significa, uma zona de 
certeza negativa, a respeito do que não representa o conceito, e uma zona intermediária ou 
de penumbra que caracteriza a sua fluidez." (PIRES, 2009, p. 71). 

O fato, porém, é que, seja por conta de conceitos jurídicos indeterminados, das cláusulas 
gerais, da tessitura aberta dos textos legais ou pelo fato da própria autonomia relativa entre 
língua e sociedade e/ou cultura, o jurista não mais consegue afastar a interpretação do Direito 
da sua aplicação. Eis, aliás, a lição de Eros Grau: 

O fato é que praticamos sua interpretação não - ou não apenas - porque a linguagem jurídica 
seja ambígua e imprecisa, mas porque interpretação e aplicação do direito são uma só 
operação, de modo que interpretamos para aplicar o direito e, ao fazê-lo, não nos limitamos a 
interpretar (=compreender) os textos normativos, mas também compreendemos 
(=interpretamos) os fatos (GRAU, 2003a, p. 40). 

Isso, contudo - note-se bem -, não significa que o intérprete, literalmente, crie a norma. 
Dizendo-o de modo diverso: o intérprete não é um criador 'ex nihilo', ele produz a norma - 
não, porém, no sentido de fabricá-la, mas no sentido de reproduzi-la (GRAU, 2003, p. 80-81). 

 (...) a interpretação do direito não é uma atividade de conhecimento, mas sim construtiva, 
portanto decisional, embora não discricionária, (...). (GRAU, 2003, p. 62). 

Portanto, é somente no caso concreto, durante o ato de concreção/efetivação do Direito, que o 
jurista, adstrito ao ordenamento do universo jurídico (lato sensu) a que pertence (sem o uso de 
juízos políticos de oportunidade e conveniência que lhe são ilegítimos, mas sempre no 
exercício de uma jurisdição politizada, crítica e engajada) deve extrair o conceito, o 
significado, a norma e sua aplicação, atendendo não só a um processo calcado na ação 
comunicativa, acessível e democrática, mas sobretudo atento à efetivação dos direitos. 

Por isso tudo, é de se concluir que, indubitavelmente, o 'conceito' de pessoa com deficiência 
trazido (originalmente) pela Convenção significa um avanço sensível, oferecendo ao jurista 
brasileiro vários e importantes pontos de referência hermenêutica ao mesmo tempo que 
permite a plasticidade necessária para instrumentalizar-se na solução dos casos concretos, 
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sem, contudo, retirar a responsabilidade do legislador, do administrador e do jurista dar a 
adequada formatação a depender dos valores, fins e contextos que é usada. 

Conclusão 

O que é pessoa com deficiência? - foi a pergunta a que, neste estudo, nos propomos a 
investigar tendo em vista a ordem jurídica nacional. 

Iniciando pela análise da terminologia historicamente utilizada na sociedade e que, de alguma 
forma, refletiu sobre a técnica do legislador, verificou-se que, após uma série de 
transformações, chegou-se à expressão pessoa com deficiência como melhor designativa de 
uma parcela estigmatizada da sociedade - tendo sido, por isso, sedimentada no seio da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, integrada ao patrimônio jurídico 
nacional com força de emenda constitucional (art. 5º, §3º da CR/88). 

Constituindo fenômeno influenciado pela Escola de Frankfurt e pelo giro linguístico da 
filosofia, a expressão 'pessoa com deficiência' integra o rol de termos ditos politicamente 
corretos, refletindo uma preocupação com a carga ideológica que o constructo cultural da 
linguagem carrega. Nesse aspecto, noção de 'pessoa com deficiência' revela uma espécie de 
ação (auto)afirmativa dessa minoria em busca de uma identidade que os represente em meio 
ao grande vazio que a noção de diferença filosoficamente lhes impõe. Trata-se, assim, de um 
ato de empoderamento, o qual, à medida que não se converte em 'novilíngua' e nem em 
trincheira de partidarismos, deve ser privilegiado pelos formadores de opinião em razão da 
sua função social e em prol de um discurso mais transparente, democrático e ético. 

Em seguida, anotou-se a interdisciplinariedade conceitual, evoluindo de um modelo 
puramente clínico (biopsicológico) de deficiência para, após a proposta de um modelo 
puramente social baseada na noção de estigma, um modelo biopsicossocial de caráter 
inclusivo e que reúne as perspectivas de saúde biológica, individual e social. Ou seja, a 
deficiência revelou-se como fenômeno multifacetário, intimamente relacionado às relações 
sociais de poder relacionadas à normalidade e marginalização. Veiculada principalmente 
através dos debates sobre a Classificação Internacional de Funcionalidades, Deficiência e 
Saúde (CIF), a terminologia sanitária continua aberta na língua portuguesa, repercutindo na 
seara jurídica que, a partir da Convenção de 2008, ganhou importante referencial conceitual e 
que, ao contrário do que induz a tradução disposta no Decreto nº 6.949/2009, não encerra 
conceito fechado, exaustivo, mas conceito aberto, inclusivo, consoante infere-se da condição 
de conceito em evolução (alínea 'e' da Convenção) bem como de recente publicação da ONU: 

Pessoas com deficiência inclui aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 
demais pessoas 

A progressiva emergência deste 'conceito' consubstanciou importantes transformações não só 
no direito internacional, mas também implicou profundas mudanças na seara jurídica 
nacional, em geral fossilizadas através das diferentes terminologias empregadas na tessitura 
da lei. Mas o texto da lei fica, e daí o que deve mudar é o posicionamento do intérprete no ato 
de concreção da norma. Com isso, a recente inserção deste novo paradigma conceitual no 
horizonte normativo brasileiro deve importar em transformações na postura do intérprete. 
Essa tarefa não é nada fácil, pois, além de muitas vezes o legislador se valer de uma 
interpretação autêntica ou de uma regulamentação estrita, as referências ou disposições 
relevantes às pessoas com deficiência nem sempre implicam em sinonímia. Ademais, o 
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âmbito de aplicação destas normas guardam peculiaridades intransponíveis, sem contar que a 
diversidade existente no seio dessa minoria é o próprio retrato da diversidade humana. 

Assim, entrevendo na ordem normativa uma organização lógico-sistemática entre as 
diferentes disposições e políticas que tratam direta ou indiretamente das pessoas com 
deficiência, é que se deve buscar uma interconexão entre os conceitos e terminologias própria 
ou impropriamente empregados nas leis atuais, permitindo que se ressalte a maior ou menor 
importância de cada elemento contido na atual concepção de pessoa com deficiência - o qual, 
pela sua plasticidade, permite esta potencialização da sua instrumentalidade. 

Nesse passo, concluiu-se que a expressão 'pessoa com deficiência' e suas variantes deve ser 
sempre empregada na sua acepção mais lata tal como originalmente trazida pela Convenção, e 
mesmo assim, quando o estigma da deficiência for relevante. Fora dessas hipóteses, deve-se 
privilegiar a igualdade de tratamento. 

Por fim, uma vez constatado que se trata de conceito jurídico indeterminado oriundo de um 
aprofundamento do mundo fenomênico, avançou-se na problematização dos limites eidéticos 
ou semânticos de deficiência ou pessoa com deficiência, chegando-se à conclusão de que é 
somente no caso concreto, durante o ato de concreção/efetivação do Direito, que o jurista, 
adstrito ao ordenamento do universo jurídico (lato sensu) a que pertence (sem o uso de juízos 
políticos de oportunidade e conveniência que lhe são ilegítimos, mas sempre no exercício de 
uma jurisdição politizada, crítica e engajada) pode e deve extrair o conceito, o significado, a 
norma e sua aplicação, atendendo não só a um processo calcado na ação comunicativa, 
acessível e democrática, mas sobretudo atento à efetivação dos direitos. 

O desenrolar de novos horizontes nesta matéria, como bem se vê, é iminente, latente, 
pulsante. O estudo, por sua sumariedade, assim, não implica, não pretende e nem concebe a 
possibilidade de conclusões absolutas, terminativas de qualquer discussão. A esperança de 
que se consubstancie em contribuição ao debate, porém, é uma constante, sempre no intuito 
de construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. 
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[1] Neste sentido, Flávia Piovesan em Direito Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional (2009, p. 52). 

[2] Araújo e Neme (2009, p. 732-733) anotam que, por analogia ao processo legislativo de 
emenda à Constituição, dispensável seria a edição do decreto de promulgação pelo executivo. 

[3] Como escreve Cambi: "a jurisdição constitucional representa a grande invenção 
contramajoritária, na medida em que serve de garantia dos direitos fundamentais e da própria 
democracia" (CAMBI, 2009, p. 205). Appio, aliás, aduz: "a proteção judicial dos direitos 
fundamentais e a tutela jurisdicional  das minorias se constituem na na base da 
democracia  constitucional" (APPIO, 2008, p. 382). 

[4] Tradução livre de "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right 
to say it". 

[5] Tradução livre de "l'ignorance est moins éloignée de la vérite que le préjugé". 

[6] Há uma versão brasileira idêntica, também denominada "Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde", traduzida pelo Centro Colaborador da Organização 
Mundial da Saúde para a Família de Classificações Internacionais e publicada pela Editora 
EDUSP. Porém, diferente da versão portuguesa, a versão brasileira não é oficial e nem pode 
ser encontrada gratuitamente pela internet - uma barreira inadmissível a um documento de 
tamanha importância expedido pela OMS, motivo pelo qual se recusa a sua utilização aqui. 

[7] O mais provável é que as versões em língua portuguesa tenham sido traduzidas do francês, 
ainda que a presença do termo 'handicapées' (de origem inglesa) indique a preponderância do 
inglês sobre a terminologia. 

[8] Segundo Sassaki (2004), o termo 'impairment' poderia ser traduzido como impedimento, 
perda ou anormalidade, sendo que a palavra anormalidade seria utilizada pela CIF unicamente 
para se referir a uma variação significativa das normas estatísticas. A tradução literal seria 
imparidade, prejuízo ou restrição. 
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[9] No âmbito da Organização dos Estados Americanos - OEA, a Convenção Interamericana 
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de 
Deficiência, aprovada pela AG/RES 1608 de 06/06/1999 e recepcionada pelo Decreto nº 
3.956 de 08/10/2001, já indicava a iminente mudança de paradigmas, dispondo em seu artigo 
I, nº1: "O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social" (BRASIL, 
2001). Destaque-se que o termo 'impairment' foi traduzido oficialmente como 'restrição'. O 
art. I, nº 2, traz noções de discriminação ilícita e lícita (OEA, 1999, p. 25). 

[10] A pessoa tem impedimentos, e, por isso, precisa ser 'normalizada' a fim de se integrar à 
sociedade. 

[11] A sociedade não está apta a incluir todas as pessoas, gerando desvantagens e estigmas a 
serem superados. 

[12] Tradução livre de: "in CIF disability and functioning are viewed as outcomes of 
interactions between health conditions (diseases, disorders and injuries) and contextual 
factors." (OMS, 2002, p.10) (grifos no original). 

[13] Tradução livre de: "Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity" (OMS, 1946, p. 1). 

[14] "1. O termo 'pessoa deficiente' refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si só, 
total ou parcialmente, as necessidades de um indivíduo normal e/ou uma vida social como 
resultado da deficiência [!], congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais." 
Tradução livre de: "1. The term "disabled person" means any person unable to ensure by 
himself or herself, wholly or partly, the necessities of a normal individual and/or social life, as 
a result of deficiency, either congenital or not, in his or her physical or mental capabilities" 
(ONU, 1975). Veja-se a importância da cultura no uso dos termos 'disabled' e 'deficiency'. 

[15] "1. Para os propósitos desta Recomendação: (a) (...); e (b) o termo pessoa deficiente 
refere-se ao indivíduo cujas possibilidades de obter e manter um emprego adequado fiquem 
substancialmente reduzidas como resultado de impedimento físico ou mental. Tradução livre 
de: "1. For the purpose of this Recommendation: (a) (...); and (b) the term disabled person 
means an individual whose prospects of securing and retaining suitable employment are 
substantially reduced as a result of physical or mental impairment". Note-se a interação entre 
os termos 'disabled' e 'impairment'. 

[16] "1. Para os propósitos desta Convenção, o termo pessoa deficiente refere-se ao indivíduo 
cujas possibilidades de obter, manter e avançar em um emprego adequado fiquem 
substancialmente reduzidas como resultado de um impedimento físico ou mental devidamente 
reconhecido. Tradução livre de: "1. For the purposes of this Convention, the term disabled 
person means an individual whose prospects of securing, retaining and advancing in suitable 
employment are substantially reduced as a result of a duly recognized physical or mental 
impairment." (OIT, 1983). Note-se a interação entre os termos 'disabled' e 'impairment'. 

[17] "1. Na aplicação desta Recomendação, bem como na Recomendação da Reabilitação 
Profissional (de Deficientes), de 1955, os membros devem considerar o termo pessoa 
deficiente como referente ao indivíduo cujas possibilidades de obter, manter e avançar em um 
emprego adequado fiquem substancialmente reduzidas como resultado de um impedimento 
físico ou mental devidamente reconhecido. Tradução livre de: "1. In applying this 
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Recommendation, as well as the Vocational Rehabilitation (Disabled) Recommendation, 
1955, Members should consider the term disabled person as meaning an individual whose 
prospects of securing, retaining and advancing in suitable employment are substantially 
reduced as a result of a duly recognised physical or mental impairment." (OIT, 1983a). Note-
se a interação entre os termos 'disabled' e 'impairment'. 

[18] Tradução livre de: The Convention does not include a definition of disability or persons 
with disabilities in the strict sense but rather provides some guidance on the concept of 
"disability" and its relevance to the Convention. The preamble clearly endorses a social 
approach to disability-referred to as the social model of disability-by recognizing that 
"disability is an evolving concept and that disability results from interaction between persons 
with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and 
effective participation in society on an equal basis with others". The explicit reference to the 
barriers that are external to the subject as constituting factors of disability represents an 
important step away from notions that equated disability to the existence of functional 
limitations. Accordingly, article 1 states: "Persons with disabilities include those who have 
long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with 
various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis 
with others" (emphasis added). From this perspective, persons with disabilities' participation 
in society- be it having a job, going to school, visiting a doctor or running for elections-is 
limited or excluded not because of their having an impairment, but because of various 
barriers, which might include physical barriers but also legislation and policies in some cases. 
(...). The Convention does not preclude the use of definitions in national legislation and, in 
fact, definitions might be particularly necessary in some sectors, such as employment or social 
security. It is important, however, for such definitions to reflect the social model of disability 
enshrined in the Convention and for definitions based on a list or a description of impairments 
or on functional limitations to be revised. 

[19] O voto da Relatora Min. Carmen Lúcia na ADI 2.649-6 deu contornos à questão: 
"Conforme acentuado pelo Advogado-Geral da União e também pelo Procurador-Geral da 
República, o dispositivo em questão [art. 195, §5º da Constituição] 'refere-se a benefícios ou 
serviços que oneram os cofres públicos, com impacto no orçamento, o que não ocorre na 
espécie' (fls. 300). A norma do art. 195, §5º, da Constituição, refere-se à criação de benefício 
do sistema estatal de seguridade social ou a serviço de seguridade social.". "O benefício ou 
serviço de que cuida o §5º do art. 195, da Constituição, é o da seguridade social, vale dizer, 
aquele que compõe o conjunto integrado de ações de iniciativa e prática dos Poderes Públicos 
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. (...). Tem ele cobertura universal e é financiado de forma direta por 
recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.". Ou seja, compreende-se juridicamente como assistência social apenas aquelas 
ações governamentais financiadas direta ou indiretamente pelo Poder Público, excluindo-se, 
e.g. medidas que se utilizem apenas do poder normativo do Estado. Por exemplo: a 
habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência de que trata o art. 2º da Lei 8.212 difere 
daquela prevista nos arts. 89 a 93 da Lei 8.213, por terem não só regimes e origem de recursos 
diferentes, como também propósitos bem distintos. 

[20] STJ. RESP. nº 1.112.886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 12/02/2010. 
(BRASIL, 2010). 

[21] Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 
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de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda 
parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma 
seguinte: a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve; b) de 41 a 55 db - surdez moderada; c) de 
56 a 70 db - surdez acentuada; d) de 71 a 90 db - surdez severa; e) acima de 91 db - surdez 
profunda; e f) anacusia; III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 
no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou 
ocorrência simultânea de ambas as situações; I - deficiência física - alteração completa ou 
parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) II - 
deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade 
visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) IV - deficiência mental - funcionamento 
intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 
comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) 
utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) e) 
saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla 
- associação de duas ou mais deficiências. (BRASIL, 1999). 

[22] Araújo já frisou as 'armadilhas' que a interpretação sem as luzes da Constituição podem 
acarretar nesta seara laboral (ARAUJO, 2006, p. 205-219). No caso, a necessidade das quotas 
não é subjacente aos impedimentos, mas à deficiência como fenômeno multifacetado. 
Referência ao modelo médico como excludente também é feito por Débora Diniz acerca do 
benefício de prestação continuada (DINIZ, et. al., 2007a, 2589-2596). 

[23] "Art. 3º Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, em caráter 
permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano." (BRASIL, 1993). 

  

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3355



CONTRIBUIÇÕES DA “FILOSOFIA DA DIFERENÇA” PARA A 
“DESMERCANTILIZAÇÃO” DO TRABALHO: ESBOÇO DE UM 

NOVO MODELO DE ATUAÇÃO SINDICAL QUE SE CONTRAPONHA 
AO CONTROLE DO “IMPÉRIO”. 

 
CONTRIBUTIONS TO THE “PHILOSOPHY OF DIFFERENCE” OF WORK 

DECOMMODITIZATION: OUTLINE OF A NEW MODEL OF UNION ACTIVITY THAT 
OPPOSES THE CONTROL OF THE “EMPIRE”. 

 
 
 

Maíra Neiva Gomes 
Márcio Túlio Viana 

 

RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é propor uma nova forma de análise dos fatores que 
desencadearam a crise do sindicalismo. Não temos a pretensão de desconsiderar importantes 
fatores que contribuem para tal crise, como a reestruturação produtiva e a precarização do 
trabalho. No entanto, para propor uma solução vemos a necessidade de uma análise mais 
profunda, que busque identificar algumas mudanças na subjetividade do trabalhador. Nossa 
análise não se focará em importantes transformações como a acentuação do individualismo e 
outros princípios, como liberdade e igualdade, temas estes que podem fornecer importante 
contribuição. Pretendemos, neste momento, analisar somente os impactos da organização 
produtiva na subjetividade dos indivíduos que possuem o trabalho como meio de subsistência. 
Para tanto, utilizaremos conceitos da “filosofia da diferença” e, posteriormente, iremos 
analisar a viabilidade do conceito de "multidão" como uma nova forma de organização dos 
trabalhadores.  
PALAVRAS-CHAVE: SINDICATO. MULTIDÃO. REDES DE SOLIDARIEDADE. 
 
ABSTRACT 
The aim of this work is to propose a new way of analyzing the factors that triggered the crisis 
of trade unionism. We do not intend to disregard important factors contributing to this crisis, 
as the productive restructuring and job insecurity. However, to propose a solution we see the 
need for a deeper analysis that seeks to identify some changes in the subjectivity of the 
worker. Our analysis will focus not on major changes as emphasizing individualism and other 
principles such as liberty and equality, these themes that can provide an important 
contribution. We intend, at this moment, consider only the impacts of productive organization 
in the subjectivity of individuals who have work as a means of livelihood. For this purpose we 
will use the concepts of "philosophy of difference" and then we will examine the feasibility of 
the concept of multitude as a new form of worker organization. 
KEYWORDS: UNION TRADE. CROWD. SOLIDARITY NETWORKS. 
 
 

“A única revolução possível é dentro de nós.” 

Mahatma Gandhi 

1.                  Introdução 
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O abandono do positivismo jurídico – que reduzia a complexa teia de relações sociais 

normatizadas pelo Direito a fórmulas matemáticas – permite-nos a maior compreensão do 

fenômeno jurídico, através da concepção deste como, antes de tudo, uma rede de fenômenos 

sociais. E, como nos lembra Ronald Rocha “[...] os fenômenos sociais nada mais são do que 

consequência dos fenômenos psicológicos que se exteriorizam por meio do comportamento 

humano.” (ROCHA, 2010, p. 73). 

O Direito do Trabalho é o primeiro ramo jurídico construído a partir de conflitos 

sociais. O principal instrumento desta construção foi a organização coletiva dos trabalhadores 

que deu origem aos sindicatos. Nossa intenção no presente texto não é narrar essa bela 

história e sim alcançar alguma compreensão desse processo. Pois, se falamos em crise do 

sindicalismo, perda da centralidade do trabalho regulado, temos a obrigação de tentar apontar 

soluções. 

Inicialmente, pretendemos ressaltar a importância da “desmercantilização” do 

trabalho, como forma de assegurar a cidadania aos indivíduos. Posteriormente, iremos 

analisar, brevemente, as transformações do mundo do trabalho que também acarretaram a 

crise do sindicalismo. Para tanto, utilizaremos o conceito de sociedade disciplinar de Michel 

Foucault e de sociedade de controle de Gilles Deleuze. Por fim, pretendemos apontar uma 

nova forma de organização e atuação sindical, calcada no conceito de multidão de Michel 

Hardt e Antonio Negri (2003), que tem como intuito resgatar a potencialidade revolucionária 

dos movimentos sociais. 

     

2.                  O sindicato e a “desmercantilização” da mão de obra 

  

As políticas sociais, incluindo a legislação trabalhista, são pressupostos da 

democracia, uma vez que propiciam a diminuição das desigualdades sociais e a inclusão 

social, política e econômica das camadas menos favorecidas. 

Como bem assevera Lobo (2010), as políticas sociais, do ponto de vista dos 

trabalhadores, promovem ainda a “desmercantilização” da força de trabalho. De acordo com 

a teoria marxiana do fetichismo da mercadoria - teoria esta recuperada por Lukács - a 

generalização da produção para o mercado capitalista tende a transformar tudo em 

mercadoria, inclusive o trabalho humano, fazendo com o que os sujeitos desapareçam atrás 

dos objetos. [1] 

O estabelecimento da normatização trabalhista e das políticas sociais do Estado de 

Bem Estar Social, ao “desmercantilizar” a força de trabalho, reduziu a dependência do 

trabalhador em relação ao empregador, permitindo a construção da cidadania. Segundo 
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Valéria Marques Lobo, “[...] a desmercantilização ocorre quando a prestação de serviços e a 

oferta de benefícios são concebidos como um direito social, desvinculando a sobrevivência e 

o bem-estar das pessoas da venda de sua força-de-trabalho no mercado.” (LOBO, 2010, p. 

14). 

Ocorre que os sindicatos são essenciais para a formulação de políticas sociais e 

instituição de limites a exploração da força de trabalho, o que tende a provocar, 

consequentemente, a “desmercantilização” desta. Somente a organização coletiva dos 

trabalhadores propiciada pela solidariedade coletiva - possível nos limites do sistema - surgida 

com a concentração de trabalhadores para racionalizar a produção, foi capaz de impor limites 

à exploração da mão de obra e buscar a igualdade material entre os sujeitos da relação de 

trabalho. 

Desde o final da década de 1970, os sindicatos, em todo o mundo, passam por 

grandes crises, o que leva alguns até a temerem seu declínio. As taxas de sindicalização 

decresceram vertiginosamente e a conquista de direitos vem sendo, paulatinamente, 

substituída pela defesa dos direitos arduamente conquistados. 

Vários fatores são atribuídos a essa crise, tais como as altas taxas de desemprego 

propiciadas pelas políticas neoliberais, que criam grandes “exércitos de reserva”[2]. A drástica 

diminuição do operariado industrial e a migração de trabalhadores para os setores de serviço e 

trabalho em domicílio, modalidades que dificultam a formação da solidariedade coletiva. O 

ingresso maciço no mercado de trabalho de jovens e mulheres que não se identificam tanto 

com a luta coletiva e os impactos da reestruturação produtiva. 

Para apontar saídas para a crise que assola o movimento sindical, é necessário, 

primeiramente, conhecer suas causas. Somente um diagnóstico preciso – para utilizar um 

termo do ramo da saúde – pode tentar evitar que a força de trabalho se mercantilize 

novamente, pois sem um sindicato forte, o Direito do Trabalho e as políticas sociais podem 

vir a perecer.    

  

3.                  A reestruturação produtiva e a crise do movimento sindical 

  

As metamorfoses ocorridas no mundo do trabalho, a partir do fim da década de 1970, 

afetaram profundamente o modo de ser da classe trabalhadora. A produção em série foi 

substituída pela flexibilização, ou seja, pela maleabilidade da produção, que desse modo se 

ajusta à lógica do mercado. O trabalho rigidamente cronometrado, concentrado em grandes 

plantas industriais, vem sendo substituído, de forma crescente, pela desconcentração industrial 

e por novos padrões de gestão da força de trabalho. 
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O trabalho foi desregulamentado e flexibilizado para que o capital se amoldasse à sua 

nova fase. Segundo Ricardo Antunes, no novo modelo: 

  
(...) substitui-se (ou mescla-se, dependendo da intensidade) o despotismo taylorista pelo 
estranhamento levado ao limite, por meio da apropriação, pelo capital, do saber e do fazer 
operário. Este pensa e faz pelo e para o capital. É a manipulação da fábrica levada ao 
extremo”. (ANTUNES, 2002, p. 72).     
  

Através da reestruturação produtiva e da flexibilização das legislações sociais, 

proporcionadas pelo ideário neoliberal, a classe trabalhadora, antes mais ou menos 

homonegeizada, se heterogenizou e se fez mais complexa, dividindo-se em três grupos 

distintos. 

O primeiro, composto por trabalhadores mais escolarizados, dos quais se exige 

participação e polivalência e que se concentram somente nas empresas líderes, embora sejam 

necessários às novas estratégias de produção. São encontrados, na maioria das vezes, nos 

círculos operacionais mais importantes. Gozam de certa estabilidade no emprego, havendo 

pouca rotatividade. 

No entanto, ao contrário da idéia que se dissemina, esse tipo de trabalhador não se 

tornou mais especializado. Ele passou a executar diversas tarefas de uma só vez, o que lhe 

traz enormes transtornos de adaptação, uma vez que tais tarefas mudam constantemente. 

Além disso, tornou-se mais alienado com relação ao processo produtivo como um todo. 

O segundo grupo é composto por trabalhadores mais ou menos qualificados, que não 

possuem uma profissão bem definida para toda a vida, sendo que a rotatividade da mão de 

obra se apresenta bastante alta, com a característica de migrar entre setores econômicos 

distintos. 

Já o terceiro grupo é composto por trabalhadores precarizados, contratados por 

tempo parcial ou temporariamente, subcontratados ou terceirizados, muitas vezes vinculados à 

economia informal. Neste grupo, numericamente superior aos dois anteriores, encontram-se 

trabalhadores dispersos em vários setores e países. 

A terceirização é um componente de extrema importância nesse processo, trazendo 

também como conseqüência a desconcentração da força de trabalho. A lógica do sistema 

capitalista tornou a terceirização uma necessidade devido à concorrência entre os detentores 

dos meios de produção. A empresa que não adota esta forma de gerir a mão de obra, 

supostamente não reduz custos e acaba sendo derrotada no jogo da concorrência do mercado. 

No entanto, como adverte Viana (2004), a empresa controladora do ciclo produtivo 

externaliza a própria concorrência, repassando-a para as empresas contratadas. 
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Márcio Túlio Viana aponta duas espécies de terceirização. A primeira, denominada 

terceirização interna, onde a empresa tomadora de serviços, controladora do processo de 

produção, diminui drasticamente seu quadro de trabalhadores, recontratando-os, a custo mais 

baixo, através de empresas prestadoras de serviço. 

A segunda forma de terceirização é denominada por Viana de terceirização externa. 

Nesta forma, a empresa tomadora expulsa ciclos produtivos, repassando-os para outras 

empresas. A subordinação típica da relação empregatícia se desloca para a relação entre 

empresa tomadora e empresa fornecedora. 

De acordo com Viana: 

  

Em outros casos (terceirização externa), a fábrica passa a gerir tudo – homens, máquinas, 
matéria-prima, produtos – através das outras empresas da rede, tal como fazia nos primeiros 
tempos do capitalismo industrial, quando ainda era “difusa”. A grande empresa funciona 
como o “motor do ciclo”. (VIANA, 2004, p. 335) 
  

A reestruturação produtiva estabeleceu novos padrões de organização do trabalho. A 

fábrica tornou-se fragmentada; estabeleceu-se concorrência entre os próprios trabalhadores, 

seja através da terceirização, seja através da avaliação dos trabalhadores - que deixou de ser 

individual para se tornar embasada nas células de produção, seja através da adoção de formas 

de remuneração atreladas à produtividade. O poder hierárquico tornou-se menos visível e se 

interiorizou nos próprios trabalhadores. Todos estes fatores contribuíram para a quebra da 

solidariedade de classe que permitia aos trabalhadores, ao reconhecer os problemas comuns, 

atuarem de forma coletiva. 

Estas transformações produtivas e de gestão da força de trabalho penetram no 

operariado, acarretando mudanças na forma de ser do trabalho, sua consciência, sua 

subjetividade e, conseqüentemente, suas formas de representação. Segundo Giuseppe Cocco 

(2001), o “operário massa” se metamorfoseou em “operário social”[3]. O sindicato, tal como o 

conhecemos, fundamentado na grande fábrica fordista, já não é capaz de apresentar soluções 

para os problemas enfrentados pelos trabalhadores. 

  

4.                  Premissas para a compreensão do modo de organização capitalista e 

suas formas de controle 

  

Compreender as transformações sociais que deflagraram a crise do movimento 

sindical não é tarefa fácil. Como vimos acima, a sociologia vem compreendendo esse 

fenômeno a partir do estudo das formas de organização do trabalho. Ou seja, para a sociologia 
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do trabalho a passagem para o modelo de produção pós fordista é um dos fatores que tem 

gerado a perda de poder de pressão dos sindicatos. 

Delgado (2007) utiliza as ciências políticas e a economia para explicar a crise que 

assola o Direito do Trabalho. Sob esta perspectiva, pode-se verificar que a precarização das 

condições de trabalho retira direitos dos trabalhadores e também exclui diversos outros da teia 

de proteção do Direito do Trabalho. Ampliando esta interpretação, podemos compreender que 

a adoção das políticas neoliberais pode ser um fator importante na fragilização das 

organizações dos trabalhadores, já que, indiretamente, impacta na configuração da classe 

trabalhadora. 

Não pretendemos deixar de reconhecer que tais transformações da organização 

produtiva e das políticas econômicas têm cumprido papel fundamental na retomada da 

mercantilização da força de trabalho. Mas entendemos ser importante também a compreensão 

dos fatores subjetivos. 

Sem ter como intuito esgotar o tema, buscaremos neste momento, a partir da filosofia 

e da psicologia, analisar algumas mudanças na subjetividade dos trabalhadores para podermos 

tentar esboçar um caminho que possa possibilitar a reconstrução do movimento sindical. 

Para Marx (2004) o trabalho seria o lugar em que o homem expressa a sua 

interioridade, conectando-o com o corpo social. Desta forma, o trabalho liberta. No entanto, 

no capitalismo, o produto produzido pelo homem, através do trabalho, não lhe pertence. 

Assim, o trabalho passa a ser alienado, tornando-se fonte de aprisionamento e sofrimento.    

Inicialmente, o trabalho era um processo criativo que implicava na transformação, 

intencionada, da natureza pelo homem. Com o desenvolvimento do capitalismo, o trabalho, 

lentamente, deixou de ser um ofício criativo para se transformar em um processo alienante e 

repetitivo. Isso ocorreu porque havia a necessidade do capitalismo de aproveitar a grande 

quantidade de mão de obra desqualificada que migrava do campo para a cidade.[4] 

Com a adoção do sistema taylorista, posteriormente intensificado pelo fordismo, o 

trabalho passou a ser gerenciado cientificamente, ou seja, passou a ser cronometrado, medido, 

sistematizado. O homem deixou de ser idealizador e criador e passou a ser mera parte do 

processo produtivo. 

Marx enfatizou as relações econômicas no processo produtivo e utilizou este para 

descrever o desenrolar histórico, enfocando as contradições e lutas de classes. Por sua vez, 

Deleuze e Guattari (1997) ampliaram a lógica da base de produção econômica para a vida. A 

partir do pressuposto de que são as relações econômicas que produzem a realidade, buscaram 

compreendê-la. Os criadores da “filosofia da diferença” enfocaram a potência inventiva na 

transformação histórica, não se limitando aos conflitos de classes, mas buscando ressaltar 
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também as linhas de forças subjetivas que atravessam os processos de transformações 

sociais.[5] 

Segundo a “filosofia da diferença”, no processo produtivo primitivo as relações 

sociais e seus respectivos códigos de conduta eram produzidos livremente. A organização dos 

sujeitos se dava pela divisão em grupos, onde o coletivismo era necessário para a 

sobrevivência. 

Já na fase do processo produtivo bárbaro, das sociedades despóticas imperiais, o 

déspota – representante direto do divino - centraliza a produção de códigos de conduta. O 

poder desta sociedade dividida em castas deixa de ser territorial para se tornar político.    

Na atual fase capitalista, a dominação passa a ser econômica. Ocorre a liberação dos 

fluxos criativos dos códigos anteriormente estabelecidos. O capitalismo coloniza todo o 

planeta, desrespeitando os modos de vida tradicionais. Assim, estabelece novos padrões de 

comportamento que induzem ao trabalho – não de subsistência – mas que se transforma em 

mercadoria essencial para o consumo de bens ditados como necessários pelo próprio capital.   

O trabalho se torna fonte de assujeitamento, pois o trabalhador passa a ser 

manipulado por uma ordem externa e se distancia de suas reais necessidades. Segundo 

Toussaint, “[...] o assujeitamento é a condição na qual o homem se encontra submetido a uma 

regra se identificando com a mesma ao ponto de se sentir obrigado a cumpri-la, mesmo que 

esta não lhe seja coerente.” (TOUSSAINT, 2006, p. 28). 

Essa relação entre capital e subjetividade mobiliza as esferas mais íntimas de nossa 

existência e nos leva a consumir subjetividades seriadas, proporcionadas pela produção e pelo 

consumo em massa. 

            

5.                  Da sociedade disciplinar à sociedade de controle 

  

Michel Foucault (2005) formulou o conceito de biopolítica, essencial em seu 

pensamento, a partir do qual podemos analisar o modo de organização produtiva do 

capitalismo, desde seu nascimento até o fim da década de 1970. A tese de Foucault de que o 

poder não apenas reprime, mas cria realidades, será útil para compreender como os 

trabalhadores efetuaram resistência contra a organização do trabalho sob os moldes 

taylorista/fordista e poderá nos apontar caminhos para organização da resistência no modelo 

pós fordista de produção. 

De acordo com Foucault, o poder é plural e relacional e se dá em conjunto de 

práticas sociais constituídas historicamente, que atuam através de dispositivos estratégicos 

que alcançam a todos. 
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O poder soberano, personificado no rei do Estado Absolutista, atuava de maneira 

apenas vertical, de cima para baixo. Por meio da repressão e do conjunto de leis, impunha o 

espaço do possível e do permitido. O poder era entendido como domínio. 

No entanto, para Foucault, o poder soberano era menos eficaz do que o poder 

disciplinar que não negava e não reprimia, mas produzia, discretamente, realidades através de 

processos disciplinares e normalizadores. O poder disciplinador ou biopoder surge no século 

XIX e, sobretudo, na virada do século XX, momento no qual se consolidava o capitalismo 

industrial, que utilizava como força de trabalho grandes massas de trabalhadores e maquinário 

energético. Nesta fase, o poder se apresenta como representativo e se fundamenta no trabalho, 

quer como imposição do capitalismo, quer como forma de emancipação pretendida pelo 

socialismo.   

O poder da sociedade disciplinar era massificante e individualizante, constituindo um 

corpo único e moldando a individualidade de cada um de seus membros. O poder 

disciplinador não atuava somente sobre os corpos individualizados; produzia e reproduzia 

mercadorias, subjetividades e consciências. Tal poder também se concentrava na figura do 

Estado, que exercia políticas cuja pretensão era administrar a vida e o corpo social, por meio 

de um gerenciamento planificado da vida das populações, assumindo assim a forma de 

biopoder. 

Os processos disciplinadores se produziam em locais de confinamento ou 

instituições, que inicialmente eram a família, posteriormente a escola, a Igreja, a fábrica, o 

hospital, o exército e assim por diante. A subjetividade se formava no campo das forças 

sociais, sendo construída pelas instituições. 

Segundo Deleuze (1992), “[...] a fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, 

para a dupla vantagem do patronato que vigiava cada elemento na massa, e dos sindicatos que 

mobilizavam uma massa de resistência.” (DELEUZE, 1992, p. 221) 

O corpo era a instância em que atuavam os micropoderes disciplinares e também 

onde se formavam as fugas de resistência. Os processos de resistência se formavam nas 

instituições através de processos autônomos de subjetivações. Segundo Duarte, a ideia 

foucaultiana é no sentido de que “[...] onde há poder, há resistência.” (DUARTE, 2006, p. 48), 

devido aos processos autônomos de subjetivação.   

O sindicato, tal como o conhecemos, pode ser considerado espelho desse processo, 

sob a dupla perspectiva de agente de resistência e de disciplina. Ele surge através do processo 

autônomo de subjetivação que é a solidariedade coletiva. Quando passou a agrupar os 

trabalhadores em grandes plantas produtivas, unindo-os fisicamente, o capitalismo criou uma 

grande contradição que é a união das subjetividades, ou seja, a união de indignações e sonhos. 
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A união física e psicológica possibilitou reações coletivas à exploração da força de trabalho. 

O espaço de poder – a fábrica – tornou-se também o espaço da resistência coletiva. 

No entanto, quando o sindicato se institucionalizou, passou a ser também espaço 

disciplinador. Ao abandonar as teses revolucionárias e as ações espontâneas – através da 

aceitação aos limites à greve que visam preservar a propriedade privada – tornou-se 

instituição que doma a resistência operária. 

Mas tal modelo entra em colapso a partir do fim da década de 1960. A crise das 

instituições revela a passagem à sociedade de controle, onde já não há mais moldagens fixas e 

distintas, mas sim a generalização das lógicas disciplinares das instituições, de forma fluída, 

atingindo todo o campo social, como redes flexíveis modulares. Esse novo modelo social é 

denominado de “Império” por Negri e Hardt (2003), a partir da concepção de Deleuze sobre 

sociedade de controle. 

Se o panóptico era o diagrama do poder da sociedade disciplinar, o mercado mundial 

é o diagrama do poder imperial da sociedade de controle. Mas no “Império” não há o lugar do 

poder, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo em que não está em nenhum.   

Segundo Michel Hardt, na sociedade de controle “[...] as subjetividades continuam a 

ser produzidas na fábrica social. De fato, as instituições sociais produzem subjetividade mais 

intensamente do que nunca.” (HARDT, 2000, p. 369) 

Acerca dessa transformação, podemos apreender que: 
  

A passagem não é, portanto, de oposição, mas de intensificação. Como dissemos acima, a 
crise contemporânea das instituições significa que os espaços fechados que definiam o espaço 
limitado das instituições deixaram de existir, de maneira que a lógica que funcionava outrora 
principalmente no interior dos muros institucionais se estende, hoje, a todo campo social. 
(HARDT, 2000, p. 368/369) 
  

As instituições da sociedade de controle funcionam de forma mais intensiva e 
disseminada, o que propicia a generalização da disciplina. 

Hardt (2000) afirma que os aparelhos ideológicos do Estado operam com mais 

intensidade na sociedade de controle e o projeto de “modernização” política dos países 

periféricos tem como objetivo final estabelecer um conjunto de instituições sociais e políticas 

estáveis que instituíram os regimes disciplinares necessários para estabelecer o sistema 

taylorista. 

Verifica-se assim que a propagação do ideário neoliberal de desregulamentação das 

relações trabalhistas nada mais é do que instrumento para realização das necessidades do 

Império – mercado mundial. O capitalismo não é mais dirigido para e pela produção, através 

da disciplina de longa duração, infinita e descontínua. Hoje é o mercado que impõe todas as 
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determinações através do controle ilimitado, de curto prazo, de rápida rotação e alta 

intensidade. 

A empresa, ao substituir, tendencialmente, a fábrica, introduz uma rivalidade que 

motiva e contrapõe os trabalhadores, dividindo-os em si mesmos. 

  

6.                  O controle do trabalho imaterial 

  

De acordo com Cocco (2001), o modelo pós fordista reconhece a centralidade de 

um trabalho vivo sempre mais intelectualizado. O trabalho operário na empresa 

reestruturada implica sempre mais a capacidade de escolher diversas alternativas. Seria a 

interface entre diversas funções, equipes, hierarquias, dentre outros. É um tipo de trabalho 

que convoca gestão da informação e capacidade de decisão, requerendo o investimento da 

subjetividade do trabalhador. 

Ao contrário da fábrica fordista que pretendia disciplinar o corpo do trabalhador, 

no pós fordismo é a personalidade e a subjetividade operária que são comandadas e 

organizadas. O trabalho disciplinado se transforma em trabalho controlado e sua qualidade 

e quantidade são reorganizadas em torno de sua imaterialidade. O trabalho imaterial é a 

reprodução da subjetividade do trabalhador, ao contrário do trabalho material que é a 

exploração da força de trabalho do indivíduo. 

Essa transformação se deu na primeira fase da reestruturação produtiva, na década 

de 1970, quando as lutas operárias e sociais consolidaram espaços de autonomia 

conquistados na década de 1960. 

O capital tende a utilizar o trabalho imaterial para depender menos do tempo e 

quantidade de trabalho empregado para produzir riquezas. A base de sustentação da 

produção e da riqueza, paulatinamente, tem passado a ser o desenvolvimento do indivíduo 

social, a apropriação de sua produtividade, de sua inventividade. Em outras palavras, o 

capital vem tentando subordinar o saber social, nutrindo-se da subjetividade do 

trabalhador. 

Torna-se impossível produzir riquezas sem (re)produzir a subjetividade, através 

das relações sociais. Tal tipo de trabalho é plástico e maleável e requer uma racionalidade 

ampliada, que não é mais meramente racionalizada como no modelo Taylorista/Fordista. 

No entanto, a subjetividade também é uma pontencialidade absoluta, na medida em 

que pode se tornar um foco de resistência. Quando o trabalho se transforma integralmente em 

trabalho imaterial e a força de trabalho em intelectualidade de massa, esta pode se transformar 

em um sujeito social e politicamente hegemônico. 
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7.                  A resistência da multidão 

  

Os modos de produção capitalista possuem dispositivos que buscam capturar o 

homem em um sistema de reprodução que privilegia o trabalho alienado e os processos de 

massificação da subjetividade. 

Para se defender do movimento massificador das subjetividades, acionado pelo 

capitalismo, os indivíduos buscam a valorização dos processos de singularização. Essa nova 

forma de resistência procura romper com o assujeitamento, direcionando a subjetividade para 

a invenção, através da busca de espaços comuns, de encontro dos grupos. 

Fundamentada nas ideias de Nietzche que rejeita todas as formas de conhecimento 

obtidas através de um processo descritivo e meramente representativo da realidade, a 

“filosofia da diferença” privilegia uma forma de pensar que é plural. Considerando as 

múltiplas facetas presentes em cada contexto, tal filosofia rompe com a ideia de que existe 

uma ordem geral preconcebida que, supostamente, evita a desordem. Assim, busca a unidade 

de várias ordens, rompendo com a generalidade e a universalidade científica que se sustenta 

na classificação e categorização da realidade. 

Para a “filosofia da diferença”, a realidade está em constante movimento, além de ser 

dinâmica e plural. O diferente, ao dar espaço para a invenção, liberta o que há de singular em 

cada objeto. 

A subjetividade, nesta perspectiva, não diz respeito somente ao sujeito e suas 

representações da realidade. Ela é processual, está presente no campo social, vinculando-se a 

diversas expressões de singularidade. 

Segundo Toussaint (2006), em um primeiro momento, a subjetividade remete-se a 

individualidade, ou seja, a capacidade de conhecer e reconhecer do indivíduo. Porém, em um 

momento posterior, a subjetividade afeta e é afetada por outros indivíduos, bem como pelo 

ambiente em que está inserida. É neste processo que ocorre a singularização, a resistência 

contra a massificação das subjetividades. A partir do reconhecimento de que as diferenças 

devem ser respeitadas, forma-se um todo plural e multifacetário, através de um processo 

coletivo inventivo e criativo. 

O processo de singularização está presente em todas as relações sociais, inclusive 

naquelas estabelecidas pelo trabalho. No entanto, tal processo se apresenta como potência, ou 

seja, ele é virtual, depende de um encontro de subjetividades para ocorrer. Quando tal 

encontro possibilita que o processo de singularização ocorra, verifica-se a atualização do 

virtual.    
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Uma vez que a atualização do virtual somente ocorre em um espaço coletivo, pois 

prescinde de um encontro de subjetividades que serão afetadas e que afetarão outras, a 

resistência somente é possível no coletivo. O coletivo é multiplicidade e não mera soma de 

individualidades. Ele é denominado Hardt e Negri (1981) de multidão. 

  

8.                  Por um novo sindicato que supere o controle do Império 

  

Segundo Deleuze (1992), os sindicatos foram ligados, por toda sua história, à luta 

contra as disciplinas e os meios de confinamento. Na sociedade de controle deverão se adaptar 

ou ceder lugar a novas formas de resistência. 

Negri e Hardt denominaram de “biopotência plural da multidão” os laços de 

cooperação social, de união afetiva e política, de protesto, criação, subversão, desejo, 

inteligência, que na verdade são a nova forma de resistência da sociedade de controle. Tal 

fenômeno pôde ser observado na década de 1960, especialmente em 1968, com a eclosão de 

várias lutas sociais, cujos focos de resistência foram múltiplos, heterogêneos e transversais. 

No final da década de 1950, surge na Itália uma corrente marxista denominada 

operaísmo, que pretendia a transformação do operário massa em operário social. O operaísmo 

via a existência da classe operária nas lutas em que esta travava. Lutas estas que 

possibilitavam a formação da classe operária nos concretos acontecimentos em que esta se 

negava como força de trabalho e afirmava sua autonomia, através de uma subjetivação 

coletiva. 

Essa concepção tem raízes na filosofia da práxis, resgatada da teoria de Marx pelo 

italiano Antonio Gramisci. De acordo com tal teoria, o homem não é, seu ser consiste em um 

tornar-se. O tornar-se é práxis, é história, é mobilização constante das massas, é incessante 

participação popular na transformação histórica da sociedade. É a união da teoria e da prática, 

de modo que a crítica constante possibilite a inovação. 

Face à crise do sindicalismo que se instalou com a reestruturação produtiva, o 

operaísmo propôs que, para que fosse possível a recomposição política dos trabalhadores, as 

novas figuras operárias não deveriam mais se submeter às diretivas político sindicais que 

pretendiam conscientizá-las, mas que tais diretivas é que deveriam se subordinar às novas 

configurações das subjetividades operárias. 

Essa nova forma organizativa, que abandona os preceitos ortodoxos do marxismo 

leninismo e resgata a filosofia da práxis, propiciou um ciclo de revoltas operárias contra o 

taylorismo, que se iniciou em 1962 com a revolta de Piazza Statuto, dos operários da FIAT 

em Turim e terminou em 1969 com a edição do Estatuto dos Trabalhadores Italianos.   
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Segundo Cocco (2001), a proposta de abordagem do operário social recusa a tese da 

dualização entre setor produtivo e setor improdutivo e articula a centralidade de figuras 

sociais cujas dimensões produtivas não dependem mais da inserção na relação salarial central, 

ou seja, na relação empregatícia. Essa nova centralidade possibilita a articulação de 

trabalhadores informais, desempregados, militantes de outros movimentos sociais, impedindo 

que o sindicato se isole socialmente, possibilitando que este aumente suas alianças e, 

consequentemente, sua área de influência. 

O sindicato é uma instituição que passa a ser vista como adversária, uma vez que 

vivemos a era da crise e da negação das instituições. Mas a recusa da manipulação sindical se 

contrapõe à utilização dos circuitos sindicais para lutas que extrapolam o caráter salarial. Os 

novos movimentos sentem a necessidade de redefinição do poder e se reestruturam de 

diversas formas, articulando-se entre si. Para se contrapor ao poder maleável e flexível da 

sociedade de controle, o sindicato deverá auxiliar a formação de redes solidárias de 

resistência, nas quais ele próprio tenha papel essencial. Estas redes poderão integrar os 

indivíduos em todas as suas facetas, valorizando a resistência contra a exploração do trabalho, 

a discriminação racial, de gênero, sexual, religiosa e buscando a distribuição de propriedades 

urbanas e rurais, de renda e de poder e a universalização da educação e do conhecimento. 

  

9.                  Considerações finais 

  

O direito de resistência é instrumento da democracia direta que pressupõe 

mecanismos de participação popular, imprescindível também para a filosofia da práxis. 

Cumpre ressaltar que a resistência não se efetua contra a ordem jurídica e sim contra o 

governante ou o detentor do poder, em suas várias esferas, seja no trabalho, na escola, nas 

entidades religiosas, no grupo familiar ou no Estado. 

É importante salientar que a resistência não fere a ordem constitucional. Pelo 

contrário, muitas vezes pode preservá-la, especialmente em situações em que se verifica o 

despotismo de fábrica e a violação dos direitos fundamentais. Note-se que os doutrinadores do 

Direito do Trabalho reconhecem o direito de resistência obreiro que pode ser exercido 

coletivamente – através da greve – ou de forma individual, inclusive por meios judiciais[6]. 

Na sociedade disciplinar, a resistência obreira se manifestava massivamente contra o 

disciplinamento dos corpos. Na atual sociedade de controle, os espaços de resistência são 

construídos de outra forma, essencialmente através de relações da rede social e por isso 

requerem maior emprego da subjetividade do indivíduo. 
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Neste quadro não é possível se falar em um movimento operário que possa obter 

êxito através de uma instituição disciplinadora como o sindicato fordista. Os trabalhadores 

não mais aceitam as diretrizes rígidas e ortodoxas do sindicalismo fundamentado no 

marxismo leninismo. É necessário que o sindicato esteja atento à subjetividade dos indivíduos 

e amplie seu leque de alianças. A luta revolucionária não mais se baseia na polarização entre 

capital e trabalho; deve observar os diversos anseios dos indivíduos sociais, que clamam pelo 

reconhecimento de sua cidadania, para além da relação salarial.    
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[1] No capitalismo a produção destina-se, primeiramente, à venda e não ao uso pessoal e familiar. 
[2] Expressão marxista que designa os trabalhadores desempregados. A composição orgânica do capital é uma 
relação ou proporção entre a parte constante (valor das matérias-primas, máquinas, equipamentos e instalações) e 
a parte variável (força de trabalho, cuja remuneração é o salário). Na busca de inovações tecnológicas que lhes 
propiciem uma vantagem temporária sobre seus concorrentes, os capitalistas substituem a mão-de-obra (capital 
variável) por máquinas (capital constante), levando a um aumento do desemprego e a formação de um exército 
de reserva dos trabalhadores. Uma reserva que pode ser utilizada e desprezada à vontade do capitalista, que faz-
se necessária para convertê-la em força de trabalho quando se necessita e despedi-la rapidamente assim que 
diminua a demanda ou o exija a mecanização. Economistas neoliberais da década de 1990 defendiam que 
deveria haver uma taxa de desemprego “saudável” de 6%.   
[3] Operário massa é característico da época fordista, concentrado em grandes plantas industriais, executa 
trabalho que pouco requer de sua subjetividade, por ser repetitivo e especializado. As condições de trabalho do 
operário massa tendem a ser homogêneas, assim como a produção fordista. O operário social emprega sua 
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subjetividade no trabalho e por não estar mais concentrado em grandes plantas empresariais não se identifica 
com outros apenas pela relação laboral.     
[4] As ondas migratórias na Europa tiveram como estopim a expulsão dos servos da gleba que ocorreram com o 
declínio do feudalismo.   
[5] As potências inventivas a que se referem os autores são as forças criativas presentes na subjetividade dos 
indivíduos. 

[6] É possível, por exemplo, que o trabalhador ingresse com ação para impedir sua 
transferência, como previsto nos arts 469 c/c 659, IX da CLT, bem como ação de reintegração 
no caso de demissão de dirigente sindical, membro da CIPA eleito pelos trabalhadores, dentre 
outras formas judiciais de resistência asseguradas pelo ordenamento jurídico 
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DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 
DO TRABALHADOR VÍTIMA PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
 

THE IMPOSSIBILITY TO USE THE CHARACTERISTICS OF THE VICTIM FOR 
SETTING THE VALUE OF THE COMPENSATION FOR PAIN AND SUFFERING.  

 
 
 

Eduardo Simões Neto 
 

RESUMO 
Os critérios de fixação da indenização por dano moral geram infindáveis controvérsias, 
havendo freqüente alegação de que não podem gerar valores muito altos sob pena de se 
fomentar a “indústria do dano moral”. Entretanto, pouco se fala sobre a “indústria do 
desrespeito à dignidade da pessoa humana”, que prioriza a produção em detrimento da 
educação. 
O valor da indenização não pode ser tarifado, devendo o magistrado ter liberdade para arbitrá-
lo de acordo a gravidade do ato, o perfil do ofensor, a sua capacidade econômica e a sua 
conduta após o fato. Entretanto, como a dignidade da pessoa humana impõe o mesmo respeito 
e consideração a todos os seres humanos, as características da vítima não podem ser utilizadas 
como elementos de tal equação, sob pena de inconstitucionalidade. 
O tema ganha especial relevância na seara trabalhista, pois o salário é, salvo raras exceções, 
requisito para que o trabalhador atinja o mínimo existencial (paradigma da essencialidade). 
Em busca do mínimo essencial o trabalhador, muitas vezes, aceita o inaceitável. 
Lado outro, a higidez do ambiente de trabalho pode gerar uma maior satisfação do 
trabalhador, elevando a produção, diminuindo os custos e aumentando o lucro do empregador. 
Respeitar é lucrar. 
PALAVRAS-CHAVE: CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DANO MORAL; AMBIENTE DE 
TRABALHO; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; INDÚSTRIA DO DESRESPEITO. 
 
ABSTRACT 
The setting criteria of setting of the compensation for pain and suffering generates endless 
controversies. There are frequent allegations that very high values cannot be allowed, because 
it would foment the “pain and suffering industry”. However, there are very few discussions 
about the “industry of the disrespect to the human dignity”, which prioritizes the results and 
ignores the respect. 
The compensation cannot be previously fixed by law. The magistrate must have freedom to 
fixate it according to the gravity of the act, the profile of the offensor, its economic capacity 
and its behavior after the fact. However, as the human dignity imposes the same respect and 
consideration to all the human beings, the characteristics of the victim cannot be used in such 
equation without unconstitutionality. 
This theme gains special relevance in Labor Law, since the wage is, with few exceptions, 
condition so that the worker can reach an existential minimum. While the worker tries to get 
this minimum the he frequently accept the unacceptable. 
On the other hand, a healthy work environment can generate a happy worker, better results, 
production increase and more employer profits. 
To respect is to profit. 
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KEYWORDS: CRITERIA FOR SETTING PAIN AND SUFFERING COMPENSATION; 
WORK ENVIRONMENT; HUMAN DIGNITY; DISRESPECT INDUSTRY. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

É antiga a idéia de que ninguém pode lesar o seu semelhante, devendo o descumprimento de 
tal norma gerar reparação proporcional ao dano causado. E será indenizável o dano ainda que 
exclusivamente moral, ou seja, ainda que decorrente de lesão a um direito da personalidade 
(direito de defender o que é próprio e essencial ao ser humano, como, por exemplo, 
identidade, liberdade, honra, sociabilidade, reputação, autoria, integridade física, corpo vivo, 
corpo morto, ou, como, determina a cláusula geral protetiva inserida no texto constitucional, 
direitos necessários para assegurar uma vida digna[1]). 

  

Esses direitos da personalidade não possuem conteúdo patrimonial objetivamente mensurável. 
Entretanto, diante da impossibilidade de se desfazer a sua violação, são compensados 
economicamente por uma indenização, cuja forma do seu cálculo gera infindáveis problemas. 
Buscando solucioná-los, determinava o art. 84 do Código Brasileiro de Telecomunicações que 
"na estimação do dano moral, o Juiz terá em conta, notadamente, a posição social ou política 
do ofendido, a situação econômica do ofensor, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade 
e repercussão da ofensa" (Lei 4.117 de 27.08.1962). Tais parâmetros causaram efeito tão 
significativo no direito brasileiro que, apesar da sua expressa revogação, continuam sendo 
adotados por juízes e Tribunais e sendo defendidos pela doutrina. 

  

Aos critérios mencionados pelo revogado Código Brasileiro de Telecomunicações a doutrina 
e jurisprudência foram, gradativamente, agregando outros, como a remuneração ou a 
capacidade econômica da vítima. Vejamos nesse sentido a obra de Mauro Schiavi: 

  

o quantum da indenização deve estar balizado pelos seguintes critérios: 

a) reconhecer que o dano moral não pode ser valorado economicamente; 

b) valorar o dano no caso concreto, segundo as características de tempo e lugar onde ocorreu; 

c) analisar o perfil da vítima e do ofensor; 

d) analisar se a conduta do ofensor foi dolosa ou culposa, bem como a intensidade da culpa; 

e) considerar não só os danos atuais, mas também os prejuízos futuros, como a perda de uma 
chance; 
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f) guiar-se o juiz pela razoabilidade, equidade e justiça; 

g) considerar a efetiva proteção à dignidade da pessoa humana; 

h) considerar o tempo serviço do trabalhador, sua remuneração; 

i) atender à função social do contrato de trabalho, da propriedade e função social da empresa; 

j) inibir que o ilícito se repita; 

k) chegar ao acertamento mais próximo da reparação, mesmo sabendo que é impossível 
conhecer a dimensão do dano. Por isso deve apreciar não só os danos atuais como os futuros 
(perda de uma chance); 

l) considerar a situação econômica do país e o custo de vida da região em que reside o lesado. 
(SCHIAVI, 2010, p. 232-233.) 

  

No mesmo sentido os Tribunais entendem que o 

  

Dano moral consiste em lesão a atributos íntimos da pessoa, de modo a atingir valores 
juridicamente tutelados, cuja mensuração econômica envolve critérios objetivos e subjetivos. 
2.2. A indenização por dano moral revela conteúdo de interesse público, na medida em que 
encontra ressonância no princípio da dignidade da pessoa humana, sob a perspectiva de uma 
sociedade que se pretende livre, justa e solidária (CF, arts. 1º, III, e 3º, I). 2.3. A dosimetria do 
-quantum- indenizatório guarda relação direta com a existência e a extensão do dano sofrido, 
o grau de culpa e a perspectiva econômica do autor e da vítima, razão pela qual a atuação 
dolosa do agente reclama reparação econômica mais severa, ao passo que a imprudência ou 
negligência clamam por reprimenda mais branda. 2.4. Assim, à luz do sistema aberto, cabe ao 
julgador, atento aos parâmetros relevantes para aferição do valor da indenização por dano 
moral, fixar o -quantum- indenizatório com prudência, bom senso e razoabilidade, sob pena 
de afronta ao princípio da restauração justa e proporcional. (TST, 2010, DEJT 03/12/2010. 
Grifos nossos) 

  

Em função dos critérios acima apontados o valor da indenização a uma lesão a um direito da 
personalidade oscila em direta proporcionalidade à remuneração da vítima: indenização maior 
para vítimas com maior remuneração e indenização menor para vítimas com menor 
remuneração. Entretanto, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 "todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos". Destarte o 
valor da dignidade da pessoa humana preserva de forma igual todo ser humano, ou seja, o ser 
humano independente de sua remuneração. 

  

A Constituição de 1988 também consagra a dignidade da pessoa humana, um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III), que deve assim proteger "a 
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pessoa humana em sua singeleza, independentemente de seu status econômico, social ou 
intelectual".[2] 

  

Temos assim delineado o objeto do presente artigo: verificar se as condições pessoais da 
vítima podem ser utilizadas como fator de cálculo do valor da indenização por dano moral ou 
se tal variação configuraria violação à idéia de que todo ser humano possui igual dignidade e, 
conseqüentemente, os mesmos direitos da personalidade. 

  

O tema é de suma importância, na medida em que no mundo atual o desrespeito se tornou a 
regra, levando a o Judiciário a enfrentar um grande número de ações nas quais se pleiteia o 
dano moral, se chegando a falar em "indústria do dano moral". Essa importância ganha 
contornos ainda mais acentuados no âmbito trabalhista, na medida em que a manutenção do 
emprego e conseqüente recebimento do salário é, na imensa maioria dos casos, requisito para 
que o trabalhador atinja o mínimo existencial (paradigma da essencialidade). De fato, salvo 
raras exceções, sem salário o trabalhador não possui meios de satisfazer necessidades como 
moradia, alimentação, higiene e educação[3]. Assim, diante de desrespeito do patrão, precisa 
sopesar o que considera mais indesejável: os danos à sua personalidade ou a ausência de 
moradia, alimentação e higiene para toda a sua família. Ou melhor: ausência de dignidade e, 
até mesmo, de recursos para manutenção da vida. O resultado, de acordo com Luiz Otávio 
Linhares Renault e Amanda Helena Guedes Azeredo, é que "os empregados humilhados, 
muitas vezes, preferem o silêncio ao desemprego; preterem a sua saúde física e mental ao 
mercado de trabalho." (RENAULT, AZEREDO, 2010, p. 203) 

  

Feitas estas considerações iniciais, busca o presente artigo contribuir para que os critérios para 
fixação do valor por indenização do dano moral sejam avaliados à luz de uma maior valoração 
dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade, vedação à 
discriminação e proteção do trabalhador. 

  

  

2 RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL 

  

Como já exposto, ninguém pode causar dano a outrem (neminem laedere). A idéia, verdadeiro 
imperativo de convívio social, foi expressamente positivada pelo Código Civil brasileiro de 
2002 no art. 927, que assim dispõe: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo". 

  

O artigo remete ao artigo 186, cuja redação determina que "aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito", e ao artigo 187, que amplia a proteção, dispondo 
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que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes". 

  

A Constituição de 1988, por sua vez, trouxe as previsões de que a todos, sem distinção de 
qualquer natureza, é "assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem" (art. 5º, V) e de serem "invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (Art. 5º, X), pacificando, 
assim, controvérsia anteriormente existente sobre a possibilidade de indenização por dano 
exclusivamente moral. A forma de quantificação da indenização por tal dano, contudo, 
continua gerando infindáveis e tormentosos debates. 

  

É importante destacar que, antes da promulgação da Constituição de 1988, o Código 
Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117 de 27.08.1962 e a Lei de Imprensa, lei 5.250 de 
09.02.1967 trouxeram tentativas legislativas de se adotar o sistema fechado, também chamado 
de tarifado ou tabelado. Atribuíam, assim, parâmetros objetivos para fixar o valor da 
indenização, que independia das particularidades do caso concreto. 

  

Este sistema padece, entretanto de flagrante inconstitucionalidade vez que, ao atribuir 
conseqüências idênticas para violações sem considerar as suas particularidades, afronta o 
princípio da igualdade consagrado no caput do art. 5º[4]. 

  

Ademais, o referido critério peca por permitir que as pessoas, conhecendo previamente a 
extensão das conseqüências do ato, sopesem as vantagens de praticá-lo e concluam pela 
vantagem em desrespeitar os direitos da personalidade[5]: 

  

Assim, o Código Brasileiro de Telecomunicações foi revogado pelo Decreto-Lei 236/1967 e a 
Lei de Imprensa não foi recepcionada na parte em que tarifa o dano moral[6], gerando um 
vácuo legislativo quanto ao tema. De fato, o novo Código Civil, assim como o Código de 
1916, não fornece critérios fixos para a quantificação da reparação por dano moral. Também 
omissa quanto ao tema a Consolidação das Leis Trabalhistas, destacando Venosa que [7] "a 
falta de legislação específica nessa problemática tem gerado (...) decisões díspares e 
incongruentes" (VENOSA, 2009, p. 304). 

  

Como brevemente exposto na introdução deste artigo, a ausência de critérios bem definidos 
levou grande parte da doutrina e também da jurisprudência a buscarem auxílio no revogado 
Código Brasileiro de Telecomunicações, especificamente no caput do seu art. 84, que estipula 
que "na estimação do dano moral, o Juiz terá em conta, notadamente, a posição social ou 
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política do ofendido, a situação econômica do ofensor, a intensidade do ânimo de ofender, a 
gravidade e repercussão da ofensa. 

  

Esta influência do Código Brasileiro de Telecomunicações encontra-se consagrada, por 
exemplo, na obra de Maurício Godinho Delgado (2008, p. 622) para quem "a par da 
revogação parcial feita pelo Decreto-Lei 236/67", suas "idéias podem ser utilizadas como 
diretrizes iluminadoras para a boa conduta analítico-judicante da autoridade jurisdicional, 
desde que utilizadas com proporcionalidade, adequação e razoabilidade". E lista entre os 
critérios para a fixação da indenização por dano moral "no tocante à pessoa do ofendido: a 
intensidade de seu sofrimento ou desgaste; a posição familiar, comunitária ou política do 
ofendido; seu nível de escolaridade". 

  

José Cairo Júnior (2003, p. 103) cita parâmetros bastante similares para fixação da 
indenização por dano moral, a saber, a "(...) condição pessoal da vítima, capacidade financeira 
do ofensor, intensidade do ânimo de ofender, gravidade do dano e repercussão da ofensa". 

  

O entendimento é comungado por Milton Oliveira, para quem na fixação do quantum, o juiz 
deve levar em consideração a posição familiar, cultural e a social do autor do dano e da 
vítima, tendo em vista o cidadão comum. E, também, o grau de culpa com que obraram o 
autor do dano e da vítima. (OLIVEIRA, 2011, p. 87) 

  

José Afonso Dallegrave Neto (2008, p. 155), após elogiar a inexistência de parâmetros bem 
definidos, conclui pela utilização de critérios similares acima listados, ressaltando que "em 
relação ao caráter ressarcitório do dano, além da avaliação da situação pessoal financeira da 
vítima, deve-se conjugar "gravedad del ilícito y magnitud del dano". 

  

Apesar de grande variação na jurisprudência trabalhista, podemos encontrar um grande 
número decisões adotando os parâmetros em tela. Alguns exemplos: 

  

A indenização por danos materiais deve levar em conta o grau de comprometimento físico da 
trabalhadora. Além disso, diversos fatores devem ser considerados para a fixação da 
indenização por danos morais, como a ofensa e a extensão da lesão, as condições econômicas, 
sociais e culturais das partes e também nas quais o dano ocorreu, além do caráter pedagógico 
e punitivo da condenação. (TRT-2ª Região, 2009, DOE-publicação eletrônica) 

  

Havendo prova de que o reclamante teria sofrido agressões praticadas pelo segurança da 
empresa, no local de trabalho, devida a indenização por danos morais, atendendo ao duplo 
caráter da reparação, ou seja, o de compensação para a vítima e o de punição do agente, 
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devendo o Juízo se ater, na fixação, ao grau de culpa do agente, às condições sócio-
econômicas da vítima e do ofensor, assim como ao bem jurídico lesado. (TRT-3ª Região, 
2009, DEJT p. 112) 

  

(...) no que tange à dosimetria do quantum indenizatório, via de regra, aplica-se o 
arbitramento racional pautado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade na qual o 
julgador operará atendendo aos seguintes vetores: condições das partes, o nível social, o grau 
de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a extensão da culpa do agente, o efeito 
pedagógico e a capacidade econômica da empresa, além do utilização experiência pessoal do 
julgador, posicionamento dos Tribunais ao caso sob análise, bem como os parâmetros 
adotados a um homem médio, tudo isso para proporcionar ao ofendido uma reparação justa, 
sem que haja enriquecimento indevido e ao mesmo tempo propiciar que a quantia devida seja 
significativa o suficiente para provocar no agente a preocupação em proceder com maior 
cautela, além de adotar procedimentos que visem a prevenir novel constrangimento moral às 
pessoas, aflorando o caráter pedagógico. (TRT- 23ª Região, 2009, DJ/MT - publicação 
eletrônica) 

  

Ou seja: doutrina e jurisprudência trabalhistas, tácita ou implicitamente, continuam se 
apoiando nas revogadas normas do Código Brasileiro de Telecomunicações para fixar a 
indenização por dano moral do trabalhador, especificamente na idéia presente no caput do art. 
84, acima transcrito, de que na estimação do dano moral o juiz deve sopesar sua posição 
social ou política da vítima. 

  

Como já explicitado, busca o presente artigo avaliar se tais parâmetros violam a proteção à 
dignidade da pessoa humana. Para tanto, passamos agora a analisar o teor e alcance desta. 

  

  

3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

  

Dignidade, do latim dignitas, significava no século XI cargo, título, honraria ou postura 
socialmente correta para um evento específico. E com esse sentido foi utilizada em suas 
primeiras inserções em textos jurídicos no século XVIII. 

  

Tal significado foi sendo gradativamente substituído pelo conceito de condição essencial e 
inerente a todos os integrantes da grande família humana, e não apenas aos detentores de 
cargos. O homem passa a ser reconhecido como titular de direitos que lhe asseguram 
integridade e inviolabilidade em suas dimensões físicas e existenciais. 
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Alerte-se que essa evolução não decorreu de uma gestação ordenada, mas sim fruto de 
paulatino desenvolvimento, em história permeada de avanços e retrocessos, somente 
atingindo a sua hodierna concepção após secular mutação. 

  

Essa nova idéia de dignidade da pessoa humana, como um valor supremo e fundamental sem 
o qual todos os outros se tornam insuficientes, foi expressamente inserida na Carta das Nações 
Unidas de 1945[8] e da Declaração dos Direitos do Homem da ONU de 1948[9], ambas 
respostas aos efeitos e barbáries da segunda guerra mundial. E está hoje enraizada no 
constitucionalismo moderno, impondo sua observância por todos os ramos do Direito. Assim, 
"no pensamento filosófico contemporâneo, a questão da dignidade da pessoa humana assumiu 
o papel de tema fundamental, como pilar de toda existência social merecedor de atenção e de 
todo esforço." (ESPÍNDOLA, 1999, p. 47). 

  

Transcreva-se, pela importância para este trabalho o Artigo I da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948: "todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade". 

  

A Constituição de 1988, ajustada com tal entendimento, cita, em seu art. 1º, III, a dignidade 
da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Trata-se de 
pilar essencial de todo o ordenamento jurídico, correspondendo, como ensina Flávia Piovesan, 
ao "ponto de partida e seu ponto de chegada" de toda interpretação jurídica, verdadeiro 
"princípio matriz da Constituição" (PIOVESAN, 2008, p. 52/54), coluna e princípio 
orientador de todo constitucionalismo contemporâneo. O seu conceito, entretanto, assim como 
todo conceito principiológico, é impossível de ser delimitado previamente. E mais: por se 
tratar de sobreprincípio que abriga diversos outros, possui conteúdo ainda mais amplo. 

  

Uma pesquisa no site do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, revela sua menção como 
fundamento em causas incrivelmente distantes, como, por exemplo, envolvendo uso de 
algemas, proteção ao nome, acesso a provas já documentadas em processo investigativo, 
concessão de liberdade, regressão de regime, utilização de células tronco, danos à saúde, 
redução à condição análoga de escravo, ausência de intimação de defensor público, 
publicação de nome em processo de separação judicial, crimes contra o sistema financeiro 
nacional, denúncia genérica, aborto de feto anencéfalo, duração de prisão cautelar, 
exploração, racismo, tortura, submissão compulsória a exame de DNA. 

  

A utilização do sobreprincípio da dignidade da pessoa humana de forma desmedida e 
desacompanhada de outros argumentos é criticada por Ingo Sarlet, pois, "a despeito da 
nobreza das intenções do órgão julgador, acaba, em muitos casos, contribuindo mais para uma 
desvalorização e fragilização jurídico-normativa do princípio do que para a sua maior eficácia 
efetividade." (SARLET, 2010, p. 92) 
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Pois bem. 

  

Cunha destaca que, para Kant, tudo o que não tem preço, não podendo ser substituído por um 
similar, reveste-se de um valor chamado de dignidade. Este valor seria assim inerente a todos 
os seres humanos enquanto entes morais, vez que, possuindo autonomia, constroem uma 
personalidade singular e, exatamente por isso, insubstituível. E arremata: 

  

O grande legado do pensamento kantiano para a filosofia dos direitos humanos, contudo, é a 
igualdade na atribuição da dignidade. Na medida em que a liberdade no exercício da razão 
prática é o único requisito para que um ente se revista de dignidade, e que todos os seres 
humanos gozam dessa autonomia, tem-se que a condição humana é o suporte fático 
necessário e suficiente à dignidade, independentemente de qualquer tipo de reconhecimento 
social (CUNHA, 2005, p. 85/88). 

  

A tese foi implicitamente abraçada pelo Tribunal Constitucional da Espanha ao destacar que 
"a dignidade está intimamente relacionada com os direitos relativos à integridade física e 
moral, ao livre desenvolvimento da pessoa, à honra, à intimidade, considerando como um 
valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autoderminação 
consciente e responsável da própria vida e que se transporta consigo a pretensão e respeito por 
todos os demais" (acórdão 53 de 11 de abril 85) 

  

Escrevendo sobre a dignidade da pessoa humana na Constituição vigente, Ingo Wolfgang 
Sarlet[10] a também conclui que a dignidade é uma característica distintiva de cada ser 
humano, que se torna assim, credor do "mesmo respeito e consideração" não apenas do 
Estado, mas também por toda a comunidade, o que, por certo, inclui o seu empregador 
(SARLET, 2002, p. 59-60). 

  

Para Cynthia Maria da Fonseca Espada (2008, p. 92) a pesquisa do significado da dignidade 
da pessoa humana "inicia-se com a análise de pensamentos filosófico vinculados à idéia de 
que o homem tem um valor que lhe é próprio, independentemente de raça, credo, sexo, etc." 

  

André Correa Gustavo de Andrade reforça a idéia de que a dignidade direito inerente a todos 
os seres humanos, "qualidade ou atributo inerente ao homem, decorrente da própria condição 
humana, que o torna credor de igual consideração e respeito por parte de seus semelhantes". E 
arremata: "a despeito de todas as diferenças físicas, intelectuais, psicológicas, as pessoas são 
detentoras de igual dignidade. Embora diferentes em sua individualidade, apresentam, pela 
sua humana condição, as mesmas necessidades e faculdades vitais" (ANDRADE, 2006, p. 
9/10) 
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A doutrina civilista, discorrendo especificamente sobre os direitos da personalidade destaca 
que não há diferença entre os direitos da personalidade de duas pessoas[11]. 

  

Assim, "todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, sendo incondicionada, não 
dependendo de outro critério, senão ser humano." (PIOVESAN, 2005, p. 147). 

  

Por todo o exposto, apesar de o princípio da dignidade da pessoa humana, como todos os 
demais princípios, ter conteúdo poroso somente delineado perante o caso concreto. 

  

Todos os seres humanos, por terem a mesma dignidade intrínseca, merecem idêntica 
consideração por parte de todos. 

  

  

4 CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ANÁLISE À 
LUZ DA DIGNIDIDADE DA PESSOA HUMANA 

  

Todos os integrantes da família humana possuem igual dignidade, pois, como já amplamente 
exposto, para recebê-la basta ostentar a condição humana. Riqueza, escolaridade, projeção 
social e beleza são, assim, aspectos irrelevantes para fim de se falar em dignidade da pessoa 
humana. 

  

A classificação torna-se binária: sim ou não. Não há meio termo. Humano ou não. Caso 
afirmativo, terá a dignidade da pessoa humana em sua integralidade. 

  

Desta forma, diante de uma violação à dignidade não é possível mensurar o valor da sua 
indenização de acordo com as características da vítima. Esta, seja quem for, terá sempre a 
dignidade integral, que não varia em função das suas particularidades. 

  

Outros elementos, entretanto, não gozam da mesma inflexibilidade, variando caso a caso, de 
modo que, adotando-se a forma ora defendida não haverá tabelamento do dano. 
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De fato, o ato praticado pode possuir inúmeras características que, mesmo sem se 
relacionarem com a vítima, irão influir ma quantificação da indenização. 

  

Assim, quanto maior a gravidade do ato, maior deve ser a indenização. À guisa de exemplo: 
uma vítima que perde a ponta de dois dedos do pé deve receber indenização inferior à da 
vítima que perde as duas pernas. Note-se que não se classificou seres humanos entre ricos e 
pobres, apenas valorou a gravidade do acidente e as suas conseqüências para a personalidade 
(no caso, direito ao corpo vivo e integridade física). 

  

A capacidade econômica do ofensor, e apenas dele, também deve ser levada em consideração, 
impondo-se maior pena pecuniária para quem possui maior patrimônio e, exatamente por isso, 
poderia ter investido em educação de seus prepostos e higidez do ambiente de trabalho. 

  

O perfil do ofensor igualmente deve ser avaliado. Assim, caso duas pessoas sofram 
humilhação similar, deve-se penalizar com mais rigor o ofensor que não adotou quaisquer 
medidas buscando evitar o dano ou repará-lo. Em contrapartida, menor deverá ser a pena do 
ofensor que, além de ter adotado todas as precauções, treinando e educando seus funcionários, 
adotou postura proativa e humanitária após o fato, prestando auxílio à vitima e repreendendo 
o agressor. 

  

A idéia de se excluir da equação do cálculo da indenização por dano moral as características 
da vítima, certamente encontrará resistência. Isso porque essas características são geralmente 
utilizadas para se diminuir o valor da indenização (as violências e desrespeitos são, na imensa 
maioria das vezes, praticados contra os trabalhadores mais humildes). 

  

Há quem tema ainda que valores indenizatórios mais elevados fomentem o que jornais, 
revistas, televisões e até algumas sentenças chamam de "indústria do dano moral", que 
abarrota o poder judiciário com ações que, em alguns casos, realmente demonstram 
desmedido oportunismo. 

  

O que causa estranheza é que, paralela à indústria do dano moral, há uma indústria cujo 
crescimento impressiona não apenas pela sua voracidade como também pela sua banalidade: a 
indústria do desrespeito com o ser humano. E ninguém a teme! 

  

Essa indústria da indignidade pode ser comprovada pela grande quantidade de ações de danos 
morais julgada procedente. Houve o fato desrespeitoso e a sua prova foi feita perante o Poder 
Judiciário. A punição, entretanto, foi inócua: na pauta seguinte ao julgador será levada a 
notícia de novos desrespeitos naquele mesmo ambiente de trabalho. Somam-se novos fatos 
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aos antigos. Novas agressões. As defesas apresentadas em juízo insistem no mesmo sofismo. 
E a indústria do desrespeito cresce. A pena não cumpriu o seu papel pedagógico. 

  

Ora, se existem pedidos de indenizações que são oportunistas, devem ser penalizados com a 
litigância de má-fé, prevista exatamente para casos nos quais uma das partes formula 
pretensões ciente de que são destituídas de fundamento. O que não se pode admitir é que se 
generalize impedindo que a norma cumpra a sua função. Sobre o tema, ressaltam Márcio 
Túlio Viana e Raquel Betty de Castro Pimenta que 

  

[...] se alguém usa as palavras em desacordo com o seu destino, não está, na verdade, 
obedecendo a lei; está seguindo apenas uma parte dela, a sua parte visível, que é também a 
menos importante, pois a rigor serve apenas de veículo para transportar a idéia. O uso se torna 
abuso, e o abuso fere tanto o direito quanto a sua violação literal. 

E se assim é, pior ainda será quando o agente se valer da norma para fins não apenas 
estranhos a ela, mas proibidos por outra. Nesse caso, o abuso se torna até mais grave do que a 
violação literal, pois é como se alguém se utilizasse do próprio ordenamento jurídico para 
feri-lo. (VIANA; CASTRO PIMENTA, 2010, p. 137) 

  

Ou seja: o ordenamento jurídico não pode ser subvertido para que viole o próprio 
ordenamento jurídico. Conseqüentemente, os critérios do revogado Código Brasileiro de 
Telecomunicações não podem ser utilizados para se afrontar a dignidade da pessoa humana 
assegurada na Constituição, hierarquicamente superior. 

  

A idéia e completada por Maria Cecília Máximo Teodoro, para quem "[...] a inoperância do 
Poder Legislativo pode transferir ao juiz a efetivação dos direitos fundamentais e forçar 
tribunais a serem artífices na defesa da vida digna." (MÁXIMO, 2011, p. 151). Assim, deve o 
magistrado buscar, diante de um caso concreto, privilegiar os direitos e garantias 
fundamentais fundados, invariavelmente, na dignidade da pessoa humana 

  

A falta de legislação traçando parâmetros claros quanto à fixação do dano moral não deve, 
entretanto, configurar óbice para que a dignidade da pessoa humana, expressamente 
consagrada no texto constitucional, tenha o máximo de efetividade, pois, como defende Luiz 
Otávio Linhares Renault (2010, p. 134) "é hora de vencer a inércia legislativa, interpretando o 
ordenamento jurídico trabalhista com a Constituição Federal sobre a mesa, nunca deixando de 
dar-lhe prevalência, buscando, outrossim, o máximo de efetividade às suas normas em prol da 
Justiça e da paz social." 

  

No mesmo sentido Maria Cecília Máximo Teodoro destaca que a em sua atividade o juiz 
"pode atuar como importante instrumento para a realização da democracia e efetivação 
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concreta dos direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal de 1988." (MÁXIMO, 
2011, p. 178). 

  

Essa mudança tem mais chances de ter início na seara trabalhista, pois os juízes trabalhistas 
são, de acordo com Márcio Túlio Viana (2010, p. 258), "em regra mais sensíveis às questões 
sociais, pois a sua própria formação os impele a isso". 

  

Assim, enfrentar a questão da compensação por danos a direito da personalidade com base em 
características da vítima, viola os mais comezinhos princípios do constitucionalismo 
contemporâneo, expressamente abraçados pela Constituição de 1988, na medida em que 
ignora o fato de que todos os seres humanos são dotados de idêntica dignidade, devendo, 
independentemente do seu status econômico, terem sua personalidade protegida de igual 
forma. 

  

Há outro enfoque igualmente importante: o empregador que melhorar a Q. V. T. (Qualidade 
de Vida no Trabalho) contará com trabalhadores com maior produtividade e com menores 
índices de faltas, atrasos e doenças, sejam estas físicas ou mentais. 

  

De fato, 

"As organizações estão sempre em busca de melhores resultados e existem diversas formas 
para se alcançar resultados expressivos e com qualidade, uma delas é através da implantação 
de um rígido modelo baseado na Q.V.T (Qualidade de Vida no Trabalho), onde todas as 
tarefas são voltadas a contemplar requisitos que tragam satisfação em se trabalhar, um 
ambiente propício ao desenvolvimento de tarefas, enfim, um profissional motivado e 
integrado, relacionando-se bem com todos da equipe de trabalho, sendo que uma boa 
aplicação da Q.V.T pode propiciar à empresa uma maior produtividade e também baixos 
índices de absenteísmo e presenteísmo" [12] 

  

Ora, se, "as pessoas são mais produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o 
próprio trabalho" [13], a higidez do ambiente de trabalho irá aumentar a satisfação do 
trabalhador e, em verdadeiro efeito dominó, o seu rendimento, a produção e, em última 
instância, o lucro do empregador. 

  

O respeito ao trabalhador e um bom ambiente de trabalho, gerando boa qualidade de vida no 
trabalho (QVT), ultrapassam assim o aspecto jurídico, apresentando-se como inteligente e 
eficiente técnicas de gestão 
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Respeitar é lucrar. 

  

Ressalte-se assim, que, uma indenização por dano moral adequada com a dignidade da pessoa 
humana pode levar a um melhor resultado também para o empregador. 

  

  

4 CONCLUSÃO 

  

O trabalhador é hipossuficiente, variando, apenas, o grau de dependência perante o 
empregador. 

  

Os que possuem pior condição social são os mais dependentes, devendo, justamente por isso, 
receber da ordem jurídica maior proteção. 

  

Em função da hipossuficiência e dependência é comum o abuso do poder diretivo no 
ambiente laboral, violando-se direitos da personalidade e, conseqüentemente, a dignidade da 
pessoa humana. E o combate à essa "indústria do desrespeito" deve ser priorizado. 

  

O valor da indenização por dano moral não pode ser tarifado, devendo o magistrado ter 
liberdade para arbitrá-lo de acordo com determinadas circunstâncias do caso concreto. 
Entretanto, como a dignidade da pessoa humana impõe o mesmo respeito e consideração a 
todos os seres humanos indistintamente, determinadas características do trabalhador vítima 
não podem ser utilizadas como elementos de tal equação, sob pena de inconstitucionalidade. 

  

Deve o Juiz, diante de um caso concreto, sopesar apenas os fatos que não busquem classificar 
a dignidade da vítima de acordo com as características pessoais da vítima, pois todos os seres 
humanos possuem a mesma dignidade. Caberá ao magistrado arbitrar assim a título 
indenizatório um valor justo, adequado, proporcional e que cumpra a função pedagógica de 
evitar novas ofensas. Tal tarefa deve estar sempre norteada pelos princípios da dignidade da 
pessoa humana e igualdade dinâmica, com a conseqüente proteção à parte mais frágil, sendo, 
contudo, inconstitucional minorá-lo em função de pouca projeção pessoal, econômica ou 
profissional da vítima. 
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Em função do trabalho ser, na maioria dos casos, essencial para que o trabalhador tenha 
assegurado o mínimo existencial para si e para a sua família, a proteção à dignidade da pessoa 
humana e à integridade moral demanda especial atenção no ambiente laboral. 

  

A adoção das idéias aqui defendidas certamente elevaria o valor da indenização em inúmeros 
casos, justamente por terem sidos diminuídos de forma inconstitucional. 
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[1] "A Constituição brasileira edifica o direito geral de personalidade a partir de determinados 
princípios fundamentais nela inseridos, provenientes de um princípio matriz que consiste na 
dignidade da pessoa humana" (Elimar Szaniawski. Direitos Fundamentais nas Relações de 
Trabalho, julho/2005, LTR, SP, p.176) 

[2] A lição é de Adriana Goulart de Sena 
(http://trt.gov.br/download/artigos/pdf/48_afirmacao_direitos_fundamentais.pdf. Acesso 
em:  19   set.  2009). 

[3] Mas mesmo as pessoas que não necessitam do salário para satisfazer tais necessidades, 
extraem do trabalho benefícios sociais e psicológicos. 

[4]  O princípio da igualdade impõe o tratamento igual quando não houver suporte fático 
razoável para a desequiparação, mas também impede o tratamento igualitário a pessoas em 
situações desiguais. 

[5] O inconveniente desse critério é que, conhecendo antecipadamente o valor a ser pago, as 
pessoas podem avaliar as conseqüências da prática do ato ilícito e as confrontar com as 
vantagens que, em contrapartida, poderão obter, como no caso do dano à imagem, e concluir 
que vale a pena, no caso, infringir a lei. (GONÇALVES, 2002, p. 569.) 
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[6] STF. RE nº 447.584-7-RJ. Relator Ministro Cezar Peluso, Boletim da AASP nº 2522, p. 
1353, entendimento também adotado na ADPF 130/DF, cuja decisão liminar levou à 
revogação do tarifamento do dano moral previsto na Lei de Imprensa. Como se não bastasse, 
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 281 dispondo que "a indenização por dano 
moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa". 

[7] VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas. 
2009, p. 304. 

[8] Determina que "Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações 
vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe 
sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, 
na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, 
assim como nas nações grandes e pequenas". 

[9] Eis o seu teor: "Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo". 

[10] (...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida 
em comunhão dos seres humanos. (SARLET, 2002, p. 59-60) 

[11] Sobre o tema veja-se as obras de DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: 
Responsabilidade Civil, volume 7. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. e LISBOA, Roberto 
Senise. Manual de Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil, volume 2. 3. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

[12] http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/a-importancia-da-q-v-t-para-uma-
maior-satisfacao-e-produtividade/27177/ 

[13] http://www.webartigos.com/articles/5419/1/Qualidade-De-Vida-Do-Trabalhador-
Hospitalar-qvth/pagina1.html#ixzz1LVy0LZq0 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA: 
OPORTUNIDADES E OBSTÁCULOS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 
 

ECONOMIC DEVELOPMENT AND COLLECTIVE BARGAINING: OPPORTUNITIES 
AND OBSTACLES IN BRAZIL TODAY 

 
 
 

Roberta Guasti Porto 
 

RESUMO 
O presente trabalho pretende debater como as negociações coletivas podem aproveitar o 
momento de franco desenvolvimento econômico do país para proporcionar parte dos ganhos 
do crescimento da economia à classe trabalhadora e com isso, elevar o patamar mínimo 
civilizatório das condições de trabalho na sociedade contemporânea brasileira. O objetivo é 
abordar o cenário das negociações trabalhistas na atualidade, a discussão sobre a 
flexibilização da legislação trabalhista - elegendo a norma negocial a um patamar superior à 
legislação estatal, a questão do crescimento econômico e a melhoria dos indicadores sociais 
brasileiros, as características da classe trabalhadora e do mercado de trabalho atual e a 
situação do sindicalismo diante das mudanças observadas no mundo do trabalho. O estudo 
pretende abranger fontes bibliográficas multidisciplinares, analisando quais os entraves que 
dificultam a obtenção de ganhos no processo negocial e quais as alavancas capazes de 
promover a negociação coletiva sob a ótica da economia, sociologia, história, administração e 
direito, como forma de analisar a questão de uma maneira mais ampla e na tentativa de avaliar 
o maior número de variáveis que impactam a discussão.  
PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO; ECONOMIA; NEGOCIAÇÕES 
COLETIVAS. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to discuss how collective bargaining can seize the moment and rapidly 
developing economy of the country to provide some of the gains of economic growth to the 
working class, to raise the minimum level of working conditions in contemporary society. 
The goal is to approach the scene of labor negotiations today, the discussion about the 
loosening of labor laws - by electing the negotiation rule to a higher level of state legislation, 
the question of economic growth and improving social indicators in Brazil, the characteristics 
of the working class and labor market today and the situation of trade unionism in the face of 
changes in the world of work. The study is intended to cover multidisciplinary bibliographic 
sources, analyzing what the obstacles that hinder the achievement of gains in the negotiation 
process and what are the levers that promote collective bargaining from the viewpoint of 
economics, sociology, history, administration and law as a way to analyze the question more 
broadly and trying to evaluate the largest number of variables that impact the discussion. 
KEYWORDS: DEVELOPMENT; ECONOMY; COLLECTIVE BARGAINING. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 
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A negociação coletiva vem retomando cada vez mais espaço no cenário das relações de 
trabalho no Brasil, muito por causa de fatores como o desenvolvimento econômico e o 
aquecimento do mercado de trabalho que daí advém. Nesse mesmo cenário se discute a todo o 
momento a flexibilização das normas trabalhistas e a eleição das normas resultantes da 
negociação coletiva a um patamar superior aos direitos trabalhistas previstos em lei. Fato é 
que apesar do ordenamento jurídico pátrio fixar reconhecimento e incentivos ao processo 
negocial coletivo autônomo, de maneira geral, não se observam grandes avanços nas 
condições e benefícios do mundo do trabalho. Ao contrario, é possível perceber formas de 
contratação laborais mais flexíveis e precárias (trabalho temporário, em tempo parcial, 
terceirizado). A tão alardeada reforma sindical não se concretizou como concebida, e pelo 
menos no curto e médio prazo, a organização sindical brasileira estará baseada na unicidade e 
contribuição compulsória. O enfraquecimento do movimento de reforma sindical - que em 
tese fortaleceria sindicatos que poderiam efetivamente representar os trabalhadores, prejudica 
a identidade e reconhecimento do trabalhador perante seu representante, contribuindo para a 
realidade de baixos índices de sindicalização. 

Todo esse cenário desperta o interesse pela discussão acerca da necessidade de efetivamente 
fortalecer os mecanismos de negociações coletivas no país, de modo a garantir a pacificação 
de conflitos de natureza sociocoletiva, a criação de clausulas obrigacionais direcionadas aos 
sujeitos da própria negociação efetivada, assim como a democratização dos ganhos gerados 
pelo crescimento econômico. 

  

  

2. NEGOCIAÇÃO COLETIVA NAS CONDIÇÕES SÓCIO JURÍDICAS VIGENTES 

  

  

Tratando da negociação coletiva nos dias atuais, primeiramente, é essencial discorrer acerca 
dos dispositivos constitucionais que regulam a matéria, trazendo consigo estímulos e também 
dificultadores à obtenção de resultados efetivamente positivos por meio das negociações. A 
valorização do processo negocial coletivo previsto no artigo 7°, IV (irredutibilidade salarial 
salvo acordo ou convenção coletiva), XII (compensação de jornada extraordinária ou redução 
de jornada mediante acordo ou convenção coletiva), XIV (necessidade de negociação coletiva 
de trabalho para turno ininterrupto de revezamento com jornada diferente de seis horas), na 
emenda constitucional n° 45 (art. 114, §2° da Constituição Federal de 1988 - CF/88) que 
trouxe força ao propósito negocial, seja através na necessidade de concordância de ambas as 
partes para instauração do dissídio coletivo de natureza econômica, seja através da 
manutenção das cláusulas convencionadas anteriormente, propõe vigor às negociações. 
Entretanto, a unicidade sindical (art. 8°, CF/88) e a forma de custeio do sindicalismo 
brasileiro - compulsoriedade das contribuições (art. 8°, CF/88), prejudicam uma eficaz 
representação do trabalhador, da mesma maneira que o Poder Normativo da Justiça do 
Trabalho (art. 114°, §2° CF/88) desestimula o processo negocial. Como leciona Reis: 

  

Embora a autonomia sindical e a valorização da negociação coletiva, consagradas na 
Constituição Federal de 1988, tenham marcado os avanços democráticos jus laborais 
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brasileiros, ainda não se implementaram a erradicação de institutos e normas típicas do 
autoritarismo, o que indelevelmente vem contribuindo para um sistema sindical inadequado à 
instigação da representatividade eficaz do ser coletivo obreiro, sentidas mais em alguns 
grupos e menos em outros segmentos, o que impede o fluxo próprio da afirmação ética da 
negociação coletiva. (REIS, 2004, p. 191). 

  

Vale também lembrar das Convenções n° 98 e 154 da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT, as quais juntas fomentam a negociação coletiva voluntária, protegem os trabalhadores 
no exercício do direito de sindicalização, estimulando liberdade sindical e de negociação. As 
convenções reafirmam ainda a interdependência existente entre ambos os institutos, na 
medida em que estabelece a conexão entre a livre negociação e a liberdade de sindicalização. 

Outro ponto importante é a discussão acerca da equivalência ficta dos entes contratantes no 
Direito Coletivo do Trabalho. Tal princípio parte da premissa de semelhança de poderio - no 
âmbito da negociação coletiva - de ambas as partes: empregador (ou sindicato deste) e 
sindicato de empregados. Tal equivalência, calcada na coletividade dos seres e nos 
instrumentos de atuação e pressão (garantia de emprego dos sindicalistas, ferramentas de 
mobilização e pressão e greve) ainda não se encontra plenamente presente no seio da 
realidade coletivo trabalhista brasileira. Sendo que práticas anti-sindicais e uma visão 
negativa da sociedade perante movimentos grevistas podem ser identificadas a todo o 
momento. Assim, a real equivalência entre os seres contratantes não é observada nas 
negociações coletivas ao longo do país. E, se não há equilíbrio de fato entre os atores da 
negociação o risco de prevalecer a vontade patronal é imenso. Como ensina o professor 
Márcio Túlio Viana: 

  

[...] Velha bandeira dos trabalhadores [a negociação coletiva], agora é defendida com ardor 
crescente pela classe empresarial. Aliás, tornou-se tão importante que já não é vista como 
simples complemento da lei, mas virtualmente como a sua sucessora. O problema é a outra 
metade do discurso, que permanece oculta. 

Ao defender a autonomia privada coletiva, ambos os atores sociais consideram - cada um a 
seu modo - a fragilização dos sindicatos profissionais, imposta não só pelo modelo 
econômico, mas por uma série de outros fatores - como as dimensões continentais do país, a 
baixa escolaridade a falta de politização dos trabalhadores. 

Mas exatamente por ser assim - e aí esta a diferença - as lideranças dos trabalhadores não 
pedem apenas a adoção do pluralismo sindical, ou o fim da contribuição obrigatória. Lutam 
também por uma legislação que puna os atos anti-sindicais, facilite o ingresso do sindicato na 
empresa, imponha forma de cogestão, reduza a instabilidade no emprego e não reprima - 
direta ou indiretamente - a ação coletiva. Essa parte do discurso é minimizada ou 
simplesmente esquecida pelos ideólogos do neoliberalismo. 

Por isso, quando falam em "negociação", trabalhadores e empresários sonham coisas 
diferentes: aqueles tentam valorizar e fortalecer o sindicato, dando-lhe mais 
representatividade; estes se aproveitam da sua crise e apostam nela. Daí por que só os 
primeiros defendem mecanismos legais de suporte, enquanto os outros querem liberdade 
também aí (VIANA, 2004, p.179). 
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Apesar das dificuldades enfrentadas pelo processo de negociação coletiva, de acordo com 
pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
- DIEESE, 2010 apresentou a maior incidência de negociações que alcançaram reajustes com 
ganho real[1] de salários, desde o início da série histórica, iniciada em 1996 (DIEESE, 2011). 
Aproximadamente 89% das negociações obtiveram reajustes salariais acima do índice 
nacional de preços ao consumidor - INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. Questões como o aumento do número de postos de trabalho e a consequente redução 
do índice de desemprego[2] contribuem em larga medida para estimular os ganhos na 
negociação e elevar a média salarial brasileira. 

  

  

3. A QUESTÃO DA PREVALENCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO - 
AVANÇO OU RETROCESSO?  

  

  

Desde a década de 1990 vem-se discutindo uma proposta de flexibilização da legislação 
trabalhista. Aqueles que buscam defender essa tese, a justificam por um intuito de 
modernização da legislação, considerando que a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 
data de 1943 e que os atores sociais envolvidos na negociação podem estabelecer de uma 
maneira mais assertiva e eficiente as normas que irão reger a relação entre elas. Alguns 
sustentam até mesmo uma flexibilização dos direitos trabalhistas previstos na Constituição 
Federal de 1988, sob o argumento de que o elevado custo da mão de obra brasileira prejudica 
a competitividade da indústria nacional. Em artigo que analisava o cenário das relações de 
trabalho na década de 90, o professor do Instituto de Economia da Unicamp Claudio Dedecca, 
falando sobre o discurso de flexibilização das normas trabalhistas como alternativa para 
modernização do sistema de relações de trabalho diante do cenário da globalização e abertura 
da economia e mercado nacionais, afirmava que "essa posição é vendida como uma solução 
mágica, que adotada permitiria avançar as relações de trabalho, favorecer o emprego e 
promover os direitos sociais Tudo parece como se tal proposta fosse a varinha de condão da 
fada madrinha." (DEDECCA, 1998, p. 151). 

No Brasil, um dos grandes argumentos do empresariado seria o alto custo do trabalho no 
Brasil. Pastore citado por Lobo argumenta que: 

  

As inovações tecnológicas podem produzir os mais variados efeitos no mercado de trabalho, 
não conduzindo necessariamente à retração deste. Contudo, quando aquelas inovações são 
processadas dentro de um quadro legal-trabalhista inflexível, como no Brasil, o efeito 
inexorável é a destruição de inúmeros empregos. (PASTORE apud LOBO, 2010, p.186). 

  

Todavia, o discurso da dita flexibilização seria mais propriamente denominado se a palavra 
utilizada fosse desregulamentação. O que se defende é um modelo de contratação de 
trabalhadores sem reciprocidade por parte de quem contrata, uma concorrência baseada em 
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quem será capaz de pactuar piores condições laborais, e quem pagaria a conta da 
competitividade nacional seria o trabalhador. Em outras palavras, a idéia de flexibilização 
conceitualmente se traduz mais em uma forma de modernização ou atualização da legislação 
ao sistema de relação do trabalho atual, já por desregulamentação entende-se a diminuição de 
direitos previstos na legislação trabalhista do Estado, abrindo espaço para a regulação 
autônoma privada promovida pelas próprias partes interessadas. (MAIOR, 2000).  

Especificamente sobre a questão da competitividade das empresas brasileiras, é raro encontrar 
na tese da desregulamentação argumentos para uma busca da competitividade nacional que 
passem pela questão da melhoria da produtividade da indústria nacional, com investimento 
em tecnologias e treinamento para obtenção de ganhos, ou mesmo em tributação voltada para 
o incentivo à criação de empregos (incentivos fiscais aos grandes empregadores), ou ainda 
pela questão do alto custo de escoamento da produção nacional, com grandes dificuldades em 
termos de logística e deslocamento. Essa tese se alicerça fundamentalmente transferindo para 
o trabalho o ônus do denominado custo Brasil, seja sob o enfoque da alta carga de tributos 
sobre o emprego, seja pelo custo de contratação, manutenção e dispensa de empregados no 
país. O que se pretende com tais argumentos é uma negociação para referendar a perda de 
direitos e alcançar segurança jurídica mesmo na precarização das condições de trabalho. 

É possível pensar sim em uma reforma da legislação, mais adequada ao mercado de trabalho 
contemporâneo, visando proteger as novas formas de trabalho (teletrabalho, trabalho a 
distância). Todavia, deve prevalecer a convivência entre a legislação e as normas negociadas, 
não com o fim de relativizar direitos, mas para reafirmar a norma estatal e avançar na 
pactuação de normas coletivas com prevalência de melhores condições de trabalho. Um 
patamar mínimo de direitos deve invariavelmente prevalecer, cabendo aos empregadores 
estabelecerem junto com sindicatos as condições de trabalho específicas para parcelas de 
trabalhadores, promovendo a adequação às particularidades de cada setor, cumprindo a função 
social, econômica, política e pacificadora da negociação coletiva como instrumento de 
democratização do poder, e geradora de normas jurídicas, sempre sob a égide do principio da 
adequação setorial negociada[3] (DELGADO, 2006; TEODORO, 2007).           

  

  

4. CRESCIMENTO ECONÔMICO E MELHORIA DOS INDICADORES SOCIAIS 

  

  

Os últimos anos vêm demonstrando que o país vive em um ciclo virtuoso de desenvolvimento 
econômico, retomando uma trajetória de crescimento. O produto interno bruto brasileiro - PIB 
cresceu 6,1% em 2007, 5,2% em 2008, manteve-se estável em 2009 (muito em virtude da 
crise financeira que teve início em 2008) e voltou a crescer em 2010, variando 7,5% em 
relação a 2009 (IBGE, 2011b). Mas não somente os indicadores econômicos têm apresentado 
um bom desempenho. As taxas de desenvolvimento social também demonstram, talvez não 
com a mesma intensidade que o crescimento econômico, um momento de melhoria das 
condições de vida para os cidadãos brasileiros.   

Se somados os resultados do setor privado e trabalhadores domésticos, em apuração realizada 
pela pesquisa mensal de emprego - PME do IBGE, mais da metade dos trabalhadores 
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ocupados das regiões metropolitanas brasileiras possuem carteira assinada. Em março de 
2011, do total de ocupados apontado pela pesquisa, pelo menos 51,1% possuem carteira 
assinada (regidos pela CLT, excluído o setor público). O percentual de ocupados no mercado 
formal de trabalho do setor privado foi o maior desde 2002, como 48,2%. Além disso, a 
participação dos salários no PIB cresce desde 2004. (IBGE, 2011a). 

A redução da taxa de desocupação, com média próxima de 6,5% em março de 2011, é um 
importante indicador para medir o desenvolvimento social do país (IBGE, 2011a). A mesma 
taxa que em 1999 chegou a 19,3% traduz em um forte indicador de inclusão ou exclusão do 
indivíduo à sociedade, possibilitando ou não, em conjunto com outros direitos 
constitucionalmente previstos, o exercício da cidadania.  Com a redução da taxa de 
desemprego e consequentemente do chamado exército de reserva do mercado de trabalho, 
diminui-se a pressão pelo rebaixamento dos rendimentos do trabalho. Pelo contrário, com o 
mercado de trabalho aquecido, têm faltado profissionais aptos a ocupar as vagas oferecidas, e 
a pressão se inverte, elevando o patamar médio dos salários. 

Outro fator que contribui de maneira significativa para o desenvolvimento da nação é que o 
país passa pela chamada "janela demográfica[4]", ou seja, o número de pessoas que podem 
compor a população econômica ativa é elevado em razão da população dependente. Segundo 
dados IGBE, em 2008 67% da população pertencia ao grupo em idade potencialmente ativa. 
A estimativa é que em 2020 o índice chegue a 70% da população brasileira (IBGE, 2011c). O 
bônus demográfico é um momento raro na história de um país. Enquanto as nações européias 
enfrentam ou enfrentarão, em um futuro próximo, indicadores demográficos desfavoráveis, o 
Brasil possuirá um mercado de trabalho abundante, sendo necessário investir em qualificação 
das pessoas em idade potencialmente ativa para suprir o aumento da oferta de emprego. 

Um índice que também vem apresentado melhora nos últimos anos é aquele que mede o grau 
de concentração da distribuição de renda por pessoa - o índice de GINI. Segundo dados do 
IBGE, o índice de GINI da distribuição do rendimento mensal familiar per capita saiu de 
0,588 em 1999 para 0,537 em 2009 (IBGE, 2010a). Apesar da diminuição (o índice vai de 0 a 
1, da igualdade para a extrema desigualdade) o país ainda está em um patamar de 
desigualdade social bastante elevado se comparado aos países desenvolvidos. 

O desafio para o Estado brasileiro é possibilitar que o crescimento econômico seja cada vez 
mais traduzido em desenvolvimento social e melhoria das condições de vida da população. É 
necessário que os indicadores sociais apresentem resultados tão positivos quanto o 
aquecimento da economia. O estímulo desse desenvolvimento e a busca pela garantia da sua 
sustentabilidade estão intimamente ligados ao mundo do trabalho. A melhoria das condições 
sócio econômicas dos indivíduos proporciona uma elevação do padrão de vida dos cidadãos e 
consequentemente aumento do consumo interno, alimentando o ciclo virtuoso no qual o 
Brasil vem se inserindo nos últimos anos. 

  

  

5. O MERCADO DE TRABALHO NACIONAL NA ATUALIDADE  
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De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por meio do 
CAGED - Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, os salários médios de admissão no 
Brasil tiveram um aumento real de 4,7% entre 2009 e 2010 (em números absolutos o salário 
médio de 2010 foi de R$ 833,86). Se comparado com o salário médio de 2003, o ganho real 
foi de 29,03%. Outro indicador importante apontado pelo CAGED foi o total de empregos 
criados em janeiro deste ano, registrado como segundo melhor da série histórica acompanhada 
desde 1992. (MTE, 2011). 

A evolução do mercado de trabalho segue na esteira do crescimento econômico, o aumento do 
número de trabalhadores com carteira assinada aliado ao crescimento da renda do trabalhador 
contribuem e ao mesmo tempo são resultado da elevação das taxas que medem o desempenho 
da economia. O próprio aumento de consumo interno estimulado pelo crescimento do poder 
de compra do brasileiro aquece a economia e de certa forma, contribui para sustentar o 
aumento das contratações. 

Um ponto marcante do mercado de trabalho é o crescimento da participação dos setores de 
serviço e comércio na geração de emprego do país. A queda da população no emprego 
industrial é uma tendência que se observa na maioria dos países desenvolvidos. No Brasil, de 
acordo com informações da pesquisa mensal de emprego de março de 2011, indústria e 
construção são responsáveis por aproximadamente 24% da ocupação nacional, enquanto que 
comércio e serviços respondem pelos outros 76% da ocupação[5] (IBGE, 2011a). 

Outro fator que merece destaque é a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. 
Hoje elas representam 45,4% da população ocupada (IBGE, 2011a). Entretanto, vale ressaltar 
que as trabalhadoras enfrentam piores condições de trabalho se comparadas aos homens. Elas 
possuem maior dificuldade de ascensão profissional, recebem salários menores do que eles e 
geralmente ocupam cargos menores considerando a hierarquia das empresas. Segundo dados 
de 2009, (I) comparando a média anual dos rendimentos de homens e mulheres, elas ganham 
28% menos do que eles; (II) trabalham 4,6 horas a menos que os homens; (III) 61,2% das 
trabalhadoras têm pelo menos ensino médio completo, enquanto apenas 53,2% dos homens 
possuíam pelo menos essa escolaridade e (IV) 35,5% das mulheres tinha carteira assinada, 
percentual inferior aquele observado na distribuição masculina que é de 43,9%. (IBGE, 
2010b). 

Vale ressaltar também a discussão em torno da qualificação do trabalhador. Conforme 
pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria - CNI em 2011, a falta de 
trabalhadores qualificados atinge todas as áreas e categorias profissionais das empresas, mas 
afeta com maior intensidade a área diretamente ligadas ao processo produtivo, principalmente 
operadores e técnicos (CNI, 2011). Como tentativa de solução, muitas empresas buscam 
qualificar os trabalhadores por conta própria. Com o enfoque na questão da escolaridade, 
levando-se em conta que melhores níveis de escolaridade tendem a garantir melhores 
oportunidades de inserção qualificada no mercado de trabalho, em 2009 a proporção de 
pessoas economicamente ativas de 18 a 24 anos com 11 anos de estudos era de 40,7%. 
Todavia, apenas 15,2% da mesma população possuíam 11 anos ou mais de estudos. Já para a 
população de 25 a 34 anos de idade, os índices eram de 34,9 e 21,1%, respectivamente. Os 
índices de escolaridade decaem com o aumento das faixas etárias (IBGE, 2010a). 

Os índices do mercado brasileiro apontam para melhoria de alguns fatores ligados ao trabalho, 
como a elevação dos salários médios de admissão, o aumento da geração de postos de 
trabalho, melhoria na formalização do mercado, que convivem, entretanto, com 
condicionantes que demonstram em outros aspectos sua precariedade: como as condições 
desiguais de inserção da mulher e as dificuldades de qualificação dos trabalhadores. Para que 
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a força de trabalho brasileira esteja apta a acompanhar e servir de base para um 
desenvolvimento econômico sustentável é primordial dedicar atenção a essas e outras 
questões que podem determinar os gargalos da elevação do padrão das condições sócio 
econômicas da nação. 

  

  

6. MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E DA CLASSE TRABALHADORA  

  

  

A reestruturação produtiva2, como encontro de finalidades da questão tecnológica e 
organizacional, procurou justificar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho (no Brasil o 
fenômeno ocorreu tardiamente - década de 90 - se comparado a nações como EUA e Japão), 
sob o argumento do necessário aumento da produtividade, redução de custos de produção e 
melhoria da qualidade dos seus produtos, principalmente para fazer frente à concorrência 
internacional. Além disso, verificou-se um deslocamento espacial para os países periféricos 
do mundo globalizado de pessoas, indústrias, mercadorias e serviços. 

O Brasil, ao longo dos anos 90, adotou uma economia exposta à competição internacional 
tanto de produtos importados (resultando em déficit na balança comercial), quanto com a 
valorização artificial da moeda nacional frente ao dólar (internacionalização), com 
significativos reflexos no mercado de trabalho culminando no aumento da informalidade e do 
nível de desemprego. A nossa forma de inserção desprotegida na economia globalizada e 
dinâmica atual do capitalismo neoliberal culminaram na desocupação de parte considerável da 
população. Assim: 

  

A combinação abertura econômica/apreciação cambial teve como resultados, entre outros: 
forte elevação do coeficiente de importações; aumento significativo da produtividade do 
trabalho; a redução da proporção de emprego industrial e o aumento da proporção do emprego 
no comércio e serviços, combinado a um aumento da participação dos trabalhadores sem 
proteção (sem carteira assinada). (NEVES JR, 1997, p.123). 

  

Como resultado das mudanças no ambiente e na forma de organização do trabalho a partir da 
década de 90, pôde-se observar ritmos mais intensos de trabalho; desemprego conjuntural; 
generalização de contratos precários (temporário, em tempo parcial); desarticulação do 
mercado formal de trabalho; queda dos índices de sindicalização; fragmentação do mercado 
de trabalho com: (I) empregados altamente qualificados, (II) trabalhadores pouco qualificados 
e mais sujeitos à rotatividade do mercado e precarização das condições laborais, (III) 
terceirizados, (IV) desempregados, dentre outros; insegurança no trabalho; negociação 
coletiva fragmentada; remuneração fixa somada a uma parcela variável; incorporação do 
trabalho feminino; expansão do setor de serviço (com remuneração inferior à indústria); 
subordinação aos requisitos de flexibilização das empresas; além da queda relativa dos 
salários. Como bem salienta Chesnais: 
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Entretanto, tudo isso não se atribui apenas às mudanças tecnológicas e organizacionais, estão 
também intimamente ligadas ao crescente peso das finanças e às exigências das novas 
instituições financeiras não-bancárias. (CHESNAIS, 1998, p. 19). 

  

Como observado anteriormente, o aquecimento da economia brasileira pode resultar em 
mudanças de alguns desses parâmetros, como a elevação da média salarial, maior 
empregabilidade para os trabalhadores, queda nas taxas de desemprego e aumento da 
formalização do mercado. Porém, algumas mudanças como a heterogeneização, fragmentação 
e complexificação da classe trabalhadora são condições inerentes do mercado de trabalho 
atual. Sendo que, ainda assim, o trabalho ocupa categoria central na sociedade, considerando 
os trabalhadores os protagonistas dos movimentos de transformações sociais (ANTUNES, 
2003). 

  

  

7. O SINDICALISMO CONTEMPORANEO 

  

  

O modelo justrabalhista desenhado, a partir da década de 40, com a Consolidação das Leis do 
Trabalho - marco das Relações do Trabalho nacionais, se caracterizou pela forte intervenção 
estatal na regulação das relações entre empresas e trabalhadores. Apesar da dita autonomia 
sindical advinda com a Constituição de 1988, o modelo ainda guarda forte ranço da 
experiência corporativista do passado na medida em que conservou a contribuição sindical 
compulsória e a unicidade sindical. Essas duas características contribuem em larga escala para 
a prevalência de sindicatos pouco representativos e atuantes. Resultado disso é que em muitos 
setores da economia a negociação coletiva no Brasil enfrenta dificuldades para alavancar as 
condições de trabalho no país. 

Outro fator que impacta também essa questão é a tão somente ficta equivalência dos entes 
contratantes coletivos no cenário brasileiro, considerando que os sindicatos não possuem 
força efetiva para enfrentar, em condições equânimes, uma negociação coletiva com grandes 
empregadores, muito em virtude da ameaça do desemprego, a dificuldade de mobilização dos 
trabalhadores, práticas anti-sindicais e toda sorte de repressão a atuação coletiva oriunda da 
classe trabalhadora. Soma-se a isso a baixa taxa de sindicalização dos trabalhadores, que em 
2007 era de cerca de 18% do total de ocupados (DIEESE, 2009), a presença ainda marcante 
da informalidade do mercado de trabalho e a falta de identidade dos trabalhadores com o 
movimento sindical, a desunião, a desarticulação, a ausência de envolvimento com o coletivo, 
o individualismo. Como salienta Daniela Murada Reis "[...] a consciência de classe é 
necessária a noção de fraternidade, assentada na similitude de condições de vida, formada e 
consolidada no seio de uma massa proletária." (2004, p.189). 

Ainda assim, o sindicalismo brasileiro viveu sua década de ouro em 1980, com diversas 
conquistas no âmbito das relações de trabalho, criação das centrais sindicais, influencia 
política e elevação da taxa de sindicalização. Todavia, a década de 90 trouxe para o Brasil a 
crise que já vivia o sindicalismo internacional. A abertura do mercado, as novas formas de 
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trabalho flexíveis, privatizações, definiram uma nova fase para o sindicalismo nacional. 
(NETO, 2001).     

Com todas as mudanças do mundo do trabalho - reestruturação produtiva, terceirizações, 
desemprego, individualismo dos próprios trabalhadores e outras dificuldades, é uma tarefa 
extremamente difícil dada aos sindicatos esta de superar sua própria desarticulação e 
fragilidade, voltando a ser, nas palavras de Grijalbo Fernandes Coutinho "elemento 
aglutinador de forças para reagir às mudanças promovidas pelo capital no sentido de reduzir 
conquistas sociais e a importância do valor social do trabalho" (2009, p.169). 

Um baque sofrido recentemente pela organização sindical brasileira foi a integração das 
centrais sindicais ao sistema de financiamento da estrutura sindical brasileira (Lei 
11.648/2008). As centrais sindicais que serviram como contraponto à organização sindical 
ineficaz e lutaram pela efetividade de atuação dos órgãos representativos dos trabalhadores, 
passaram agora a fazer parte dessa estrutura, na medida em que dependem do maior número 
de filiação de sindicatos para recebem uma maior parte do rateio da contribuição sindical 
compulsória, deixando de lado ou enfraquecendo os esforços de outrora na busca por 
sindicatos combativos e atuantes. 

Vale ressaltar que nenhum desses argumentos afasta a importância da participação sindical na 
negociação coletiva, principalmente como entidades associativas representantes dos obreiros 
na defesa de seus interesses coletivos. A questão que se coloca é como exercer essa 
representatividade com propriedade e de maneira eficaz, resgatando a identidade do 
trabalhador e promovendo a elevação das condições de trabalho pela via da negociação 
coletiva. 

Dois dos fatores que podem viabilizar tal empreitada são a melhoria dos índices de emprego e 
escassez de mão de obra qualificada vividas atualmente. Como a oferta de emprego se torna 
mais abundante e a reposição de um trabalhador qualificado se torna cada vez mais difícil, o 
ambiente laboral se torna mais fértil à mobilização coletiva e os trabalhadores mais seguros 
com relação à atuação coletiva, o que propicia a atuação sindical. 

Apesar de um posicionamento mais passivo dos sindicatos diante das mudanças no mundo do 
trabalho eles têm apresentado, em maior ou menor grau, novas formas de organização, 
buscando o envolvimento da sociedade civil, a organização dos trabalhadores terceirizados, 
atuação por meio das redes sindicais (parceria entre sindicatos, estabelecendo um elo entre 
trabalhadores e seus representantes com interesses similares). Outra maneira de 
implementação de um diálogo incisivo com os empregadores passa pela incorporação do 
discurso de compromisso social das empresas, visando a implementações de práticas como 
transparência, justiça, equidade, promoção das minorias no âmbito do sistema de relações do 
trabalho. Diante das adversidades, uma postura de mais cooperação entre os próprios 
sindicatos dos trabalhadores é fundamental para o avanço do movimento sindical, 
principalmente em se tratando de uma interação maior no plano internacional. 

  

  

8. OS SISTEMAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO EM ALGUNS PAÍSES 
DESENVOLVIDOS E A REALIDADE BRASILEIRA  
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O Sistema de Relações do Trabalho - SRT das economias centrais sofreu fortes alterações 
graças à crise econômica da década de 70 e as mudanças tecnológicas ocorridas desde então. 
A reestruturação produtiva aliada à desregulamentação das relações de trabalho promoveu 
uma série de mudanças no mundo trabalho objetivando enfrentar as demandas concorrenciais 
do novo cenário macro econômico e promovendo um rearranjo na relação entre Estado, 
empresários e trabalhadores. A política keynesiana e o Welfare State cederam espaço para 
uma política neoliberal com uma postura não intervencionista por parte dos Estados, 
priorizando estabilidade econômica e competitividade por parte das empresas (GALVÃO; 
TRINDADE, 1999). 

Soma-se a tudo isso o fato de que o desemprego de caráter estrutural ou conjuntural, o 
aumento da ocupação no setor de serviços (com menor aderência à sindicalização) e a criação 
de formas contratuais mais flexíveis (contrato em tempo parcial, por prazo determinado, 
terceirização, por exemplo) diminuíram as taxas de sindicalização e, consequentemente, a 
força dos sindicatos.   

Diante de tal cenário, a negociação coletiva que sempre serviu como eixo norteador das 
relações de trabalho, considerada como o principal instrumento de resolução de conflitos entre 
a permanente tensão entre capital e trabalho, sofreu forte impacto, seja pelo enfraquecimento 
de um de seus principais atores sociais - o sindicato, seja pelas novas formas de cooptação do 
trabalhador - gestão mais participativa, remuneração por produtividade, participação nos 
lucros e resultados das empresas (um modelo que encontram também um trabalhador mais 
preocupado com sua individualidade em detrimento da noção de ser coletivo tão necessária à 
atuação sindical) e uma forte tendência pela negociação descentralizada, realizada mais a 
nível de empresa, longe do centro decisório, da matriz. 

Abordando mais diretamente os contornos que delinearam os SRT após a década de 1970, é 
possível observar na Alemanha, ao contrário da corrente geral que busca alijar os sindicatos 
das questões trabalhistas nas empresas, ainda uma representação sindical no local de trabalho 
e participação nas decisões empresariais. Juntamente com a Suécia, demonstram 
reconhecimento da importância do sindical como ator nas relações empresa, empregado e 
Estado. Quanto à negociação, apesar de que países que possuem um modelo de relações do 
trabalho com maior intervenção estatal usualmente vivenciam negociações coletivas mais 
centralizadas (caso da Suécia), a Alemanha situa-se entre a centralização e o modelo 
descentralizado, como é o caso dos Estados Unidos. (CARVALHO NETO, 2001). 

Berço da Revolução Industrial, a Inglaterra possui uma história bastante rica e longínqua em 
se tratando de trabalho e lutas sociais por melhores condições no ambiente fabril. O país, no 
período pós-guerra, foi conhecido por forte atuação sindical e característica voluntarista das 
negociações, com o apoio do poder púbico à sindicalização (o índice de sindicalizados era 
expressivo[6]). Com a crise experimentada a partir da década de 1970, pode-se afirmar que ela 
passou por uma fase de desprestigio a atuação sindical, com afastamento dos sindicatos do 
processo de negociação coletiva (GALVÃO; TRINDADE, 1999). Estados Unidos e 
Inglaterra, juntos, foram os grandes promotores da desregulamentação dos diretos trabalhistas 
e sociais, enquanto os países da Europa Continental resistiram um pouco mais à precarização 
das condições de trabalho (considerando sempre o patamar outrora vivenciado no Welfare 
State). Assim, como a Inglaterra, Estados Unidos e Japão se assemelham na rarefeita 
intervenção Estatal no sistema de relações do trabalho. 
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Em linhas gerais é possível concluir por um novo formato de relações de trabalho nos países 
desenvolvidos após a década de 1970. Condições econômicas adversas, maior concorrência 
entre as empresas (nisso a contribuição da globalização é inegável), processos de automação e 
reestruturação produtiva produziram vários reflexos nas condições laborais: maior 
flexibilidade nos vínculos entre trabalhadores e empresas, queda da taxa de sindicalização 
(enfraquecimento da representação sindical), precarização dos diretos trabalhistas, diminuição 
da intervenção estatal. 

Tratando especificamente sobre a questão da descentralização das negociações coletivas no 
Brasil, o balanço das negociações dos reajustes salariais em 2010 aponta que os resultados 
apurados nas convenções coletivas de trabalho (instrumento coletivo pactuado entre entidades 
sindicais de empregadores e empregados, mais centralizado, a nível regional, estadual ou até 
mesmo nacional) foram melhores que aqueles obtidos em acordos coletivos (instrumento 
coletivo celebrado entre empresa e entidade sindical de empregados, mais descentralizado, a 
nível de empresa) - 91% das convenções coletivas apresentaram reajuste salarial acima do 
INPC-IGBE, enquanto 76% dos acordos conseguiram reajustes acima do índice inflacionário 
mencionado (DIEESE, 2011). Tal resultado indica que a tendência atual de descentralização 
das negociações coletivas, ocorrendo no nível da empresa não favorece os interesses dos 
trabalhadores[7]. 

Nos setores da economia brasileira onde as mudanças tecnológicas e de gestão fruto da 
reestruturação produtiva penetraram de uma maneira mais sólida, há uma tendência pela 
descentralização das negociações. Isso se justifica muito por fenômenos ligados à 
flexibilização de jornadas (jornada parcial, horários flexíveis) e a fixação de formas de 
remuneração variáveis baseadas em produtividade. Outras características do SRT do Brasil, 
como já mencionado anteriormente, são: a forte regulação estatal, atuação sindical pouco 
expressiva (salvo algumas exceções, e considerando a comparação com os países mais 
desenvolvidos), pouca aderência da realidade das relações de trabalho à legislação estatal, 
novas formas de gestão e participação dos trabalhadores no processo produtivo presentes mais 
nas grandes empresas, e formas de empregos mais flexíveis, além da presença da 
informalidade no mercado de trabalho. 

  

  

9. CONCLUSÕES 

  

  

Diante do exposto pode-se afirmar que o cenário brasileiro contemporâneo aponta 
possibilidades de melhoria das condições de trabalho pela via da negociação coletiva. A 
regulação estatal estimula o processo negocial coletivo, principalmente após a emenda 
constitucional n° 45, e contribui em larga medida para fomentar o diálogo entre trabalhadores 
e empregadores, mantendo sempre um patamar mínimo de direitos onde a negociação não for 
capaz de alavancar as condições laborais. 

É importante lembrar que a legislação do Estado, ao mesmo tempo em que contém a intenção 
empresarial de derruição de direitos trabalhistas, garante uma certa neutralidade 
concorrencial, na medida em que promove um piso de condições laborais a ser respeitado, 
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impedindo a adoção de concorrência predatória entre empresas promovida pela redução dos 
custos do trabalho. É necessário deixar de entender a negociação coletiva como um meio de 
flexibilização, mas sim como uma ferramenta rumo à reconstrução e fortalecimento das 
condições de trabalho na sociedade. 

Nesse contexto, a negociação coletiva reafirma o seu status de instituto essencial do Direito 
Coletivo do Trabalho como método de solução de conflito capaz de aperfeiçoar este Direito e 
demonstrar a resistência dos trabalhadores perante as mudanças ocorridas no mundo 
contemporâneo. É nesse momento de desenvolvimento da economia brasileira em que ela 
pode demonstra de forma mais efetiva seu caráter democratizante, como uma ferramenta 
rumo à reconstrução e fortalecimento das condições de trabalho na sociedade. Nos dizeres do 
professor Antonio Carvalho Neto: 

  

A negociação coletiva é um processo dinâmico e se instala num espaço onde sua originalidade 
está na sua legitimidade como pratica de regulação de conflito, na sua instabilidade, e, 
consequentemente, numa grande indeterminação. Trata-se, portanto, de um procedimento 
social suficientemente imbuído de ideologia e de história, e, por isso mesmo, contínuo, 
inacabado e sempre renovável, além de ser determinante na definição das formas de relação 
entre os atores sociais. (NETO, 2001, p.65).  

  

No momento da crise econômica vivenciada em 2008 a negociação coletiva não foi tão cara 
aos empregadores, promovendo formas de redução do custo do trabalho, como suspensões do 
contrato de trabalho para treinamento e licença remunerada com redução de salário? A 
questão que se coloca agora é se a mudança do cenário, de pujança e franco crescimento 
econômico, pode demonstrar a lógica inversa, e promover uma distribuição um pouco mais 
igualitária dos bônus do desenvolvimento econômico. 

Para que isso ocorra é primordial a atuação efetiva dos sindicatos, buscando novas formas de 
interagir e se identificar com a classe trabalhadora, tão heterogênea e diferente do período 
fordista. É necessário que os sindicatos busquem identidade com a mulher, com o trabalhador 
terceirizado, com o trabalhador temporário. É importante que haja cooperação no 
sindicalismo, entre os próprios sindicatos, ações com foco internacional. Se vivemos em um 
mundo globalizado, nada mais natural que sindicatos globalizados, orientados para o 
estabelecimento de condições de trabalho menos desiguais pelo mundo.    

Dessa maneira, é possível concluir sobre a importância do resgate e consolidação do processo 
negocial coletivo para a elevação dos direitos dos trabalhadores, considerando principalmente 
a necessidade de atuação de representantes da classe operária de forma efetiva e forte, além 
dos meios de recomposição da coletividade dos trabalhadores contemporâneos, demonstrando 
que a via negocial interessa a todos os atores institucionais (Estado, trabalhadores, 
empregadores e sindicados) - por meio da alternativa estritamente transacional e, respeitadas 
as garantias mínimas legais existentes - favorecendo não só o trabalho, como também um 
projeto de desenvolvimento econômico sustentável para o Estado brasileiro. 
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[1] Reajuste salarial acima do índice inflacionário (o DIEESE considera o INPC - IBGE). 

[2] 2010 registrou uma taxa de desemprego média de 6,7%. Já em março de 2011 o índice foi 
de 6,5%. (IBGE, 2011a). 
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[3] "Trata das possibilidades e limites jurídicos da negociação coletiva. Ou seja, o critério de 
harmonização entre as normas jurídicas oriundas da negociação coletiva [...] e as normas 
jurídicas provenientes da legislação heterônoma estatal." (DELGADO, 2006, p.1319) 

[4] Aqui, vale trazer uma descrição do fenômeno:  

"Uma das conseqüências da transição demográfica é a alteração da estrutura etária da 
população reduzindo o peso relativo das crianças e aumentando, em primeiro lugar o peso dos 
adultos e, em um período posterior o peso dos idosos. De maneira quase padrão, quando se 
considera a estrutura etária, a literatura define as crianças pela soma das coortes de 0 a 14 
anos, os adultos como a soma das coortes de 15 a 64 anos e os idosos como as pessoas acima 
de 65 anos. De maneira arbitrária as crianças e idosos são definidos como população 
"dependente" e a população de adultos como população potencialmente produtiva ou 
População em idade ativa (PIA). Assim, a taxa de dependência demográfica é definida como a 
soma da população de crianças e idosos dividida pela população adulta." (KIELING, 2009, p. 
45-46) 

[5] Distribuição da população ocupada por grupamentos de atividade nas regiões 
metropolitanas pesquisadas (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Porto Alegre): (I) Indústria extrativa, de transformação e distribuição de eletricidade, gás e 
água - 16,4%; (II) Construção - 7,7%; (III) Comércio, reparação de veículos automotores e de 
objetos pessoais e domésticos e comércio a varejo de combustíveis - 18,7%; (IV) Serviços 
prestados a empresa, aluguéis, atividades imobiliárias e intermediação financeira - 16%; (V) 
Educação, saúde, serviços sociais, administração pública, defesa e seguridade social - 15,7%; 
(VI) Serviços domésticos - 7,2% e (VII) Outros serviços (alojamento, transporte, limpeza 
urbana e serviços pessoais) - 17,8%. 

2 A reestruturação produtiva se caracteriza essencialmente pela: (I) inovação tecnológica: de 
base microeletrônica Ex: computador, máquinas de controle numérico computadorizado, 
robôs, CAD-CAM (Computer Aided Design e Computer Aided Manufacturing), dentre 
outros, (II) inovação organizacional: terceirização, just-in-time, kanban, ilhas de produção, 
trabalho em equipe, condomínio ou pólo industrial, CCQ (círculo de controle de qualidade), 
qualidade total, etc..., além da (III) flexibilidade produtiva (terceirização e produção Just in 
time). 

  

[6] De acordo com o Workplace Industrial Relations Survey, nos anos 80 aproximadamente 
65% dos trabalhadores em estabelecimentos com mais de 25 empregados era sindicalizado 
(BRYSON; FREEMAN, p. 72). O texto à seguir colabora para ilustrar a dimensão de época 
do Estado do Bem Estar Social na Inglaterra: 

Mas é preciso chegar à Inglaterra dos anos 40 para encontrar a afirmação explícita do 
princípio fundamental do Welfare state: independentemente de sua renda, todos os cidadãos, 
como tais têm direito de ser protegidos - com pagamento de dinheiro ou com serviços - contra 
situações de dependência de longa duração (velhice, invalidez...) ou de curta (doença, 
desemprego, maternidade...). O slogan dos trabalhistas ingleses em 1945, "Participação justa 
de todos", resume eficazmente o conceito do universalismo da contribuição que é fundamento 
do Welfare state. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2002, p.417)     
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[7] É interessante notar que o movimento sindical se manteve mais robusto naqueles países 
que preservaram uma sistema de negociações mais centralizado, como é o caso da Alemanha 
e da Suécia (GALVÃO; TRINDADE, 1999).      
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FERRAMENTAS DE DOMINIO DO EMPREGADOR SOBRE O 
EMPREGADO 

 
TOOLS DOMAIN OF THE EMPLOYER ON THE EMPLOYEE 

 
 
 

Taíssa Salles Romeiro 
 

RESUMO 
O estudo das ferramentas de domínio utilizadas pelo empregador sobre o trabalhador, como a 
revista, a violação da caixa de e-mail, a colocação de câmeras no ambiente de trabalho 
deverão ser estudadas a fim de verificar se caracterizariam uma forma legítima de domínio do 
empregador, ou se caracterizariam um contraste de dois direitos fundamentais distintos e 
correlatos: a proteção do domínio do empregador e a proteção do direito à intimidade do 
trabalhador. 
O empregador quando exerce a atividade econômica assume os riscos do negócio, nesse 
particular, o projeto procura analisar se a violação do direito à intimidade praticada pelo 
empregador, como forma de evitar um dano ao seu patrimônio não transferiria para o 
trabalhador o risco do empreendimento. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: DOMÍNIO. INTIMIDADE. 
PROPRIEDADE. 
 
ABSTRACT 
The study of domain tools used by the employer on the employee, and the journal, the 
violation of the mail box, the placement of cameras in the workplace should be examined to 
verify that characterize a legitimate area of employer Or to characterize a contrast of two 
distinct and related fundamental rights: the protection of the employer domain and protection 
of the worker's right to privacy. 
The employer while carrying on economic activity takes business risks, in particular, the 
project seeks to examine whether the violation of privacy committed by the employer, as a 
way to avoid damage to its assets would not transfer the employee to the risk of the venture. 
KEYWORDS: KEYWORDS: FIELD. INTIMACY. PROPERTY 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

O tema "Ferramentas de domínio do empregador sobre o empregado" é bastante relevante sob o 
enfoque da liberdade para contratar, dos limites do poder de vigilância do empregador, resguardando 
o direito de ir e vir do empregado, sua intimidade, principalmente quando este é submetido à revista 
íntima, filmagens, violação do conteúdo de sua caixa de e-mail, dentre outras violações de sua 
privacidade. 

Trata-se de um assunto de grande relevância social, econômica e jurídica que gera efeitos 
psicológicos irremediáveis àqueles que estão subordinados ao poder do empregador, quando os 
elege de forma a satisfazer sua vaidade, utilizando-se de meios ardis e vexatórios. 
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Nesse ínterim, se faz necessária uma análise histórica da evolução do tema e da sua contínua prática 
na sociedade, mesmo após a regulamentação da matéria, e, ainda, os subterfúgios utilizados pelo 
empregador em razão das decisões judiciais. 

  

HISTÓRICO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA 

  

No livro "A aparição do demônio na fábrica, no meio da produção", Martins (2008, p. 158), o autor, 
mostra vários processos de vigilância exercidos pelo empregador no seio de uma fábrica. Na 
verdade, o livro conta a história do processo de industrialização de uma fábrica e suas percepções 
pelos empregados. 

A importância do estudo desse livro é elencar, desde a década de 1860 no Brasil, os diversos 
processos de controle dos operários no interior das fábricas. 

Inicialmente, a vigilância era praticada por meio de mestres que exerciam o seu domínio pelo campo 
visual ou por meio de um controle auditivo, quando o trabalho realizado produzia ruídos. 

Entretanto, era um sistema muito dependente da autoridade moral do mestre de cada seção e de 
seus auxiliares imediatos. Já na seção de prensagem, isso não ocorria, pois as operárias ganhavam 
por produção. 

Posteriormente, a empresa contratou dois vigilantes, que circulavam pela empresa como dois 
policiais, com uma máquina fotográfica, relatando ao chefe tudo que lhes parecesse irregular. 

Outra evidência de nova vigilância eram os buracos de cerca de cinco centímetros de diâmetro, 
abertos no centro das portas dos banheiros dos operários, para que o encarregado respectivo 
controlasse o que os trabalhadores faziam no sanitário. 

Um rapaz espionado por encarregado de um dos sanitários masculinos, através de orifício feito 
exatamente para isso na porta de cada banheiro, foi suspenso do serviço, porque fora surpreendido 
se masturbando. 

É compreensível que o olho do poder na fábrica tenha sido um "olho móvel". Com poucas exceções, 
estavam as seções instaladas segundo a concepção de panóptico, de que nos fala Foucault[1]. Num 
lugar estratégico, ficava, em plano mais elevado, um pequeno escritório envidraçado, onde 
trabalhavam o mestre e seus auxiliares. Porém, havia muitos recantos pela fábrica fora de qualquer 
visibilidade "natural". 

Cabe aqui também mencionar um caso concreto de bastante relevância jurídica da fábrica de lingerie 
De Millus. Em 1989, uma greve no Rio tornou público o cotidiano de humilhações imposto a duas mil 
funcionárias da fábrica de lingerie De Millus. Ao fim de cada turno, eram obrigadas a se desnudar, 
para provar que nada haviam furtado. A paralisação das máquinas resultou em 250 demissões.[2] 

Historicamente, a prática da revista íntima se destaca no ramo de confecções, onde se registra uma 
taxa de mão de obra feminina da ordem de 90%: costureiras, passadeiras, arrematadeiras, 
empacotadeiras. Isso se justifica pelo fato de se tratar de peças pequenas.[3] 

Entretanto, a prática da revista íntima não é novidade como meio de fiscalização exacerbado, 
praticado pelo empregador, que os utiliza sob o fundamento de garantir a proteção do patrimônio.   

Em 1999, foi introduzido o art. 373-A, inciso VI à CLT, através da Lei nº 9.799 de 26.05.1999, que, 
expressamente, vedou qualquer revista íntima nas empregadas e funcionárias. Antes dessa alteração 
vedando a revista íntima na CLT, o Estado do Rio de Janeiro já havia aprovado a lei estadual 
vedando tal prática, Lei n° 2749/97. 
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Apesar da proibição legal e da vigilância do Ministério Público, a revista íntima de mulheres ainda é 
adotada por empresas no Brasil. 

  Em primeiro de agosto de 2000, as funcionárias da empresa Postal Service Mala Direta e 
Promoções, em Barueri, na Grande São Paulo, em virtude do desaparecimento de R$ 1.100 em 
vales-transporte, tiveram que passar por revista íntima. Nuas, diante de policiais, convocadas pelos 
diretores da empresa, as funcionárias tiveram até de se acocorar, para provar que não escondiam 
vales nos órgãos genitais. [4] 

Em 22 de agosto de 2000, um caso semelhante emergiu: empregadas da fábrica de lingerie Marilan 
LV Indústria e Comércio de Roupas, na Zona Norte do Rio de Janeiro, iniciaram uma greve que 
perdurou por oito dias, porque eram obrigadas a despir-se à saída do trabalho, resultando, em virtude 
da denúncia, na demissão de trinta e cinco operárias.[5] 

Uma ex-fiscal de caixa do Grupo Pão de Açúcar (admitida em 10/11/1997 e dispensada, sem justa 
causa, em 14/06/2003) entrou com ação na Justiça, para pedir, entre outras coisas, diferenças 
salariais e indenização por dano moral, porque passara por revista pessoal, de bolsas e sacolas no 
local de trabalho, por contato físico.[6] 

Nesse caso, o empregado obteve sucesso na sua ação e o Tribunal abriu um precedente, porque o 
fundamento da sua decisão, para indenizar a título de dano moral, se deu em virtude da revista se dar 
por contato físico, caso o contato fosse apenas visual, não violaria a intimidade. 

Em 2004, foi noticiado que o TRT-RJ, em um caso sobre revista visual, com o empregado nu em um 
corredor espelhado, entendeu não se tratar de uma situação vexatória, tendo em vista a 
impessoalidade e o menor incômodo causado ao revistado.          No caso, o empregado não teria o 
constrangimento de ficar na presença do encarregado da vistoria. Em relação à nudez, a conclusão 
foi que essa era a única forma de a empresa realizar uma revista eficaz, por se tratar de produtos de 
pequeno tamanho e ínfimo volume, além de tratar-se de uma prática aplicada pela polícia de todo o 
planeta. 

É possível elencar inúmeros casos de revista íntima, previstos nos canais de acesso à informação. 
Entretanto, os Tribunais insistem, ainda, em fazer inúmeras interpretações acerca do texto normativo, 
gerando ainda muita insegurança para o trabalhador. 

A partir do momento em que o Estado intervém fabricando leis e alterando a legislação, se espera 
que haja um respeito do Estado juiz ao interpretar as leis que caracterizariam uma conquista social, 
como, no caso, da proibição da revista íntima. 

Ao contrário, o que se vê é um emaranhado de leis abertas que possibilitam interpretações das mais 
variadas possíveis e uma supressão daquilo que poderia ser considerado como um avanço ou 
mesmo como uma conquista social do movimento feminista.[7] 

Em virtude da preponderância econômica, muitas vezes não há moderação daqueles que empregam 
sobre todos os tipos de assalariados, que devem aos seus empregadores a fidelidade e dedicação. 

A subordinação do empregado em face ao empregador não pode violar regras básicas. Segundo 
Durkheim[8], nada é mais falso do que este antagonismo que muito se tem querido estabelecer entre 
a autoridade da regra e a liberdade do indivíduo. 

Não se pretende, no presente trabalho, que a lei se torne um mecanismo estático, porque assim ela 
não irá atender a sua função social, pois a sociedade é dinâmica, mas se pretende que o aplicador do 
direito eleja critérios coerentes e objetivos ao interpretar o texto da lei, buscando a razão da norma 
que seria limitar o poder de vigilância do empregador sobre o empregado. 

Segundo Faria (1995), essa realidade ambígua entre o enorme poder formal e a fraqueza real do 
Estado traduz o agravamento de sua inaptidão estrutural com relação a fatos sociais complexos, que 
exigem do setor público a instrumentalização de um número cada vez maior de mecanismos de 
decisão e controle para assegurar o cumprimento de suas funções potencialmente contraditórios de 
reprodução e legitimação. 
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A REESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA 

  

É importante perquirir o papel do trabalho no campo de uma teoria sociológica para se entender a 
flexibilização e a desregulamentação e as significativas alterações nas regras jurídicas ao longo dos 
tempos. 

Inicialmente cabe fazer uma análise na década de 1980 quando o mundo do trabalho presencia 
profundas transformações nas suas formas de inserção na estrutura produtiva e nas formas de 
representação sindical e política. 

Essas modificações na década de 1980 foram tão intensas que a classe que vive do trabalho sofreu a 
mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas 
repercussões na sua subjetividade, na sua forma de ser. 

Dentro desse contexto, novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a produção em 
série e de massa são substituídos pela flexibilização da produção, pela especialização flexível, por 
novos padrões de busca da produtividade e por novas formas de adequação da produção a lógica do 
mercado. 

O toyotismo penetra, mescla-se ou mesmo substitui o padrão fordista dominante em várias partes do 
capitalismo globalizado. Os direitos dos trabalhadores são desregulamentados, são flexibilizados de 
modo a dotar o capital do instrumental necessário para adequar-se a nova fase. Direitos e conquistas 
históricas dos trabalhadores são substituídos e eliminados do mundo da produção. 

André Gorz (1980), em "Adeus ao proletariado", enfatiza que o desenvolvimento das forças 
produtivas do capitalismo deu-se de maneira tal que elas não se prestam a uma apropriação direta 
por parte do trabalhador coletivo que as coloca em operação nem a uma apropriação coletiva por 
parte do proletariado. Segundo o autor, o trabalho deixa de ser o modo de inserção do indivíduo na 
cooperação universal, passando a ser o modo de sujeição do trabalhador ao aparelho de dominação 
universal. 

Ora, quando uma sociedade produz para trabalhar em lugar de trabalhar para produzir, é o trabalho 
em geral que se encontra atingido de não sentido. Daí em diante ele só tem como finalidade principal 
"ocupar as pessoas" e perpetuar, desse modo, as relações sociais de subordinação, de competição e 
de disciplina sobre as quais repousa o funcionamento do sistema dominante. 

Vários textos sucederam o pensamento de Gorz (1980), cujas formulações, direta ou indireta, 
confirmavam ou infirmavam as suas teses. Nesse sentido é o texto de Offe (1984), que sustenta que 
o trabalho em termos de uma realidade objetiva não seria mais estruturante, não se pensaria mais na 
sociedade do trabalho, não seria mais central para a sociologia do trabalho. 

Assim como Gorz (1980), Offe (1984) se contrapõe a teoria sociológica clássica do século XIX, ao 
modelo de uma sociedade burguesa voltada para a atividade econômica, dedicada ao trabalho, 
impulsionada por sua racionalidade e abalada pelos conflitos trabalhistas, que era o centro das 
pesquisas de Marx, Weber e Durkheim. 

Elementos empíricos demonstram a perda de um poder determinante, colocados com dados objetivos 
que o trabalho não exerce o papel central nas estruturas sociais. Cada vez mais os elementos são 
mais múltiplos e o trabalho não é mais central. 

O mundo tem um certo sentido para os atores sociais, não mais em termos de uma realidade 
objetiva, mas na maneira como os atores vivenciam o mundo social. Cada vez mais o trabalho é 
menos significativo para que as pessoas construam sua percepção e consciência. A percepção é 
construída em função de outras referências que não seja apenas o trabalho.      
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Na década de 80 o mundo do trabalho sofre uma crescente mudança, através da sociedade 
produtora de serviços que não tem mais o trabalho calcado no setor secundário, e sim no terciário, e 
que demanda uma racionalidade reflexiva diferentemente da sociedade produtora de bens que 
demandava uma racionalidade finalística a qual o mundo estava acostumado. 

Antunes (1994) seria um contraponto das idéias anteriores e um crítico ao livro do professor André 
Gorz, "Adeus ao proletariado". Enfatiza que o trabalho seria um dado central para a estruturação da 
sociedade. O trabalho não seria residual. 

Não obstante a diminuição do proletariado fabril tradicional, o trabalho coletivo não estaria eliminando 
a classe que vive do trabalho. 

Em um primeiro momento, Antunes (1994) faz uma organização específica do trabalho. Uma 
transição do fordismo para o toyotismo, regime de acumulação flexível. O toyotismo passa a ser uma 
resposta à crise do fordismo dos anos 70. Ao invés do trabalho desqualificado, o operário torna-se 
polivalente. 

Na verdade, o mundo do trabalho sofre transformações. Nesse sentido que a acumulação flexível 
envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre 
regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado "setor de 
serviços", bem como formas industriais totalmente novas que flexibiliza o trabalho mediante 
subcontratação em virtude do aumento da competição e dos riscos. 

Não obstante a redução do trabalho fabril, percebe-se um duplo movimento que a princípio gera um 
trabalho mais qualificado (gera-se emprego mais qualificado) e ao mesmo tempo não se coloca uma 
política pública de qualificação e remete-se a um problema individual do trabalhador que tem que 
aumentar o grau de empregabilidade para atender os empregos, como se fosse um problema 
individual, conforme enfatiza Ricardo Antunes. 

Para Pochmann (2001), porém, esses índices são temerários, tendo em vista que vêm se gerando 
poucos empregos do que um problema de qualificação de mão de obra. Muitas pessoas qualificadas 
ocupavam empregos desqualificados. 

Ao contrário daqueles que defendem a perda do trabalho, todas as transformações não permitem 
pensar a perda da centralidade do trabalho em uma sociedade produtora de mercadoria. Todos os 
produtos criados resultam, para Antunes (1994), segundo Marx, da interação do trabalho morto 
(dimensão constante do capital, maquinaria) e trabalho vivo (dimensão variável do capital, desprendo 
de força humana e tempo de trabalho). Nesse sentido permite relativizar, mas não eliminar como 
produção do valor de troca. 

Quando se tematiza a crise da sociedade do trabalho, segundo Antunes (1994) é importante 
recuperar a distinção marxiana feita entre trabalho abstrato e concreto. Esta distinção entre trabalho 
concreto e abstrato é essencial, pois não é um fenômeno que pode ser considerado de maneira una, 
mas que tem dupla dimensão. 

O trabalho abstrato, também chamado de labour, seria o dispêndio de força humana produtiva, física 
ou intelectual, enquanto que o trabalho concreto estaria voltado para determinado fim, seria o valor de 
uso que é também chamado de work. 

Enquanto criador de valor de uso, o trabalho é a própria forma da atividade humana. É absolutamente 
inimaginável uma sociedade que não se estrutura no trabalho. A produção de valor de uso é 
essencial em qualquer sociedade. Um índio que faz uma flecha para caçar, isso tem valor de uso. 
Seria impossível pensar em uma vida cheia de significados em tempo livre e sem significado no 
trabalho. 

Embora heterogeneizado, o trabalho continua sendo uma referência central para pensar o conflito. A 
revolução é no trabalho na medida em que deve necessariamente abolir o trabalho abstrato, o 
trabalho assalariado, a condição de sujeito mercadoria e instaurar uma sociedade fundada na auto 
atividade humana, no trabalho concreto que gera coisas socialmente úteis, no trabalho social 
emancipado. 
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Da classe que vive do trabalho há mais incluídos do que excluídos, seja em situações precárias ou 
muito precárias. De uma certa maneira, não se trata de uma demanda de inclusão e exclusão e sim 
de transformação. A sociedade contemporânea é horizontal e se organiza pela exclusão e não uma 
sociedade de dominação que se organizava por uma pirâmide, segundo Touraine (1989). 

Apesar de todas essas transformações no mundo do trabalho terem sido bastante discutidas na 
década de 80 e 90, o mercado de trabalho brasileiro parece permanecer em constante crise, pois a 
informalidade, subemprego, baixos salários e mais todas as formas de precarizações (contrato 
temporário ou por prazo determinado) continuam sendo praticadas por grandes empresas, o que dá a 
aparência de constante crise, que de certa forma é providencial para a restrição dos direitos dos 
trabalhadores. 

Diante dessa realidade, é muito comum o empregador querer transferir para o trabalhador os riscos 
da atividade econômica, quando sacrifica a intimidade deste na justificativa de evitar o dano ao seu 
patrimônio. 

Muitas vezes, a violação ao direito de intimidade é traduzida como efetivo exercício do poder de 
fiscalização e controle, que pertence ao empregador, como contrapartida dos riscos assumidos no 
exercício da atividade empreendida. E não significa, para o empregado, mais que mero 
prolongamento do dever de subordinação e obediência assumido. 

Os contratos de trabalho são produzidos, assim, unilateralmente pelo empregador, que através de 
seu poder econômico faz com que os trabalhadores venham aderir aos ditames contratuais abusivos, 
através da inserção de cláusulas contratuais violadoras de direitos e garantias fundamentais, como a 
violação ao seu direito à intimidade. 

Nesse sentido o próximo capítulo tem por objetivo contrastar a liberdade negocial do empregador e 
seus meios de vigilância sobre o empregado, a fim de proteger seu direito fundamental de 
propriedade, e os direitos dos empregados às garantias fundamentais, como a preservação da sua 
intimidade e sua privacidade no ambiente de trabalho. 

Resta verificar também se as ferramentas utilizadas pelo empregador no exercício de seu poder de 
vigilância ultrapassam a proteção ao patrimônio para caracterizar uma expressão do domínio 
econômico e psicológico exercida pelos dirigentes e gerentes que utilizam da sua posição para 
massacrar a classe dos subordinados. 

  

SUPRESSÃO DE DIREITOS 

  

A falta de unicidade nas decisões judiciais precisa ser avaliada para saber se, após o advento da 
Constituição de 1988 e da lei nº 9.799 de 26.05.1999, que introduziu o art. 373-A, inc. VI na 
Consolidação das Leis do Trabalho que, expressamente, vedou qualquer revista íntima ao direito à 
intimidade, a intimidade tem eficácia nas relações de trabalho. 

A CLT consagra o poder diretivo do empregador no art. 2º, que se manifesta por meio do controle, 
vigilância e fiscalização dos seus empregados. Tal poder encontra limites também legalmente 
traçados. 

Ninguém pode tudo. Os poderes de qualquer indivíduo, de qualquer instituição, para além do que 
trace o ordenamento, estão limitados não só pelo que podem os outros indivíduos e instituições, mas, 
ainda, pelo que, legitimamente, podem exigir na defesa de seus patrimônios jurídicos.  

A Constituição da República (artigos 1º, inciso III, e 5º caput e incisos III e X) tutela a privacidade e a 
honra, coibindo práticas que ofendam a dignidade da pessoa humana e constituam tratamento 
degradante.  
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O art. 373-A, inciso VI, da CLT, por seu turno, traz vedação expressa à revista íntima, e, embora 
dirigido às mulheres empregadas, é passível de aplicação aos empregados em geral, em face do 
princípio da igualdade também assegurado pelo Texto Maior.  

Ao assumir os riscos de seu empreendimento (CLT, art. 2º), o empregador toma a si a obrigação de 
adotar providências que garantam a segurança de seu patrimônio, iniciativa que encontrará larga 
resposta por parte da tecnologia moderna. Não há nada e nenhuma norma que autorize o 
empregador ou seus prepostos a obrigar empregados ao desnudamento para revistas.  

As ferramentas de domínio do empregador não se estendem a ponto de permitir ao empregador 
dispor da intimidade de seus empregados, submetendo-os, cruelmente, a humilhações, às quais se 
curvam pela necessidade de conservação do emprego. Não é razoável tolerar-se a recusa a valor tão 
básico, cuja reiteração, por certo, redunda em rigorosa modificação do espírito e em irrecusável 
sofrimento para o trabalhador. 

Ao entrar como uma ação trabalhista junto ao poder judiciário, baseada em casos concretos 
correlatos, de violação do direito de intimidade, as decisões antagônicas, ora entendendo a violação 
do direito de intimidade, ora não, poderiam ou não legitimar a conduta do empregador na violação à 
intimidade do trabalhador quando reconhecidos como instrumento hábil para o exercício do domínio. 

Muitas vezes o julgador se encontra diante de um conflito de interesses, onde deverá sopesar dois 
valores importantes, quais sejam, o patrimônio do empregador e a intimidade do empregado. Nesses 
casos, ao adotar a razoabilidade como norte de sua decisão, estaria ponderando ambos os 
interesses. 

Novamente trata-se de um critério subjetivo, porque o que seria mais razoável para um julgador pode 
não o ser para outro, pois cada julgador teve uma criação, pertenceu ou pertence a classes sociais 
distintas, assim como formação escolar, religiosa e moral. Entretanto, a decisão desse ou daquele 
julgador acabará por influenciar a proteção do direito à intimidade da classe dos trabalhadores? 

Surgem sempre as mesmas indagações: Quais os parâmetros que deverão ser adotados? Quais são 
os critérios objetivos? Como devem ser avaliados os interesses das partes? 

Nesse particular, verifica-se que, ou a liberdade contratual sofre uma intervenção estatal arrazoada 
dentre de critérios objetivos a serem elencados, a fim de proteger direitos fundamentais do 
empregado, ou o contexto atual continuará acelerando em direção a novas desigualdades e aumento 
da exclusão. 

No capitalismo moderno, o trabalhador não é proprietário do produto ou dos instrumentos de seu 
trabalho. No contrato de trabalho, ele vende seu tempo, energia e capacidade a outrem. A relação de 
dominação atual é mais legítima e jurídica que àquelas feitas à base da força, como a escravidão. O 
escravo era "preso" e trabalhava contra a sua vontade. Já o empregado assina voluntariamente um 
contrato.[9] 

Assim, o indivíduo que não é mais livre para organizar o seu trabalho, muito menos de modificar os 
planos aos quais está subordinado, torna-se objeto de gerência e manipulação. 

Diante desse quadro, com o fim de garantir a proteção das garantias sociais, é que se objetiva criar 
fatores de estabilidade nas relações de trabalho, através de medidas que possam limitar o direito de 
vigiar e fiscalizar do empregador, limites estes que deverão ter como paradigma os direitos sociais. 

Em sentido contrário, tem-se um discurso economicista, como preceitua Christophe Dejours,[10] que 
atribui o infortúnio à causalidade do destino, não vendo responsabilidade nem injustiça social na 
origem desse infortúnio, implicando adesão maciça dos cidadãos, com seu corolário, à resignação ou 
à falta de indignação e de mobilização coletiva. 

A adesão à causa economicista funcionaria também como defesa contra a consciência dolorosa da 
própria amplicidade, da própria colaboração e da responsabilidade do agravamento social.[11] 
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A questão do sofrimento do trabalho ganhou amplitude nos movimentos de 1968. As pesquisas em 
psicopatologia do trabalho, iniciadas nos anos 70, esbarraram na resistência dos sindicatos e na 
condenação de esquerda, pois o sofrimento subjetivo contribuiu para a desqualificação do discurso 
sobre o sofrimento, pois este suscitava desconfiança e até reprovação pública. 

É importante frisar que as vítimas do desemprego, da pobreza e da exclusão social também são 
vítimas de uma injustiça social. Dessa forma, se faz necessária uma análise mais detalhada do tema 
das diversas formas de controle utilizadas pelo empregador, inclusive na relação jurídica de 
dominação, legalizada no contrato de trabalho, que tem, como última instância institucional, a justiça 
do trabalho. 

O empregador não precisa utilizar-se do poder judiciário para fazer efetivar seus direitos, ao contrário 
do trabalhador. Nesse contexto é que a interpretação judicial, quando efetivada de forma a fazer valer 
a proteção contra abusos praticados pelo empregador, é uma importante ferramenta capaz de reduzir 
o âmbito exagerado de dominação por parte deste. 

Desse modo, os limites deverão atuar, a fim de que as ferramentas utilizadas pelo empregador sobre 
o empregado possam ser aplicadas com razoabilidade, respeitando a dignidade humana do 
empregado, seus direitos e garantias individuais, para que o poder econômico não predomine sobre a 
pessoa humana do subordinado, que é sempre assombrado pelo fantasma do desemprego. 

Os parâmetros, escolhidos pelo Estado-juiz, influenciarão diretamente na vida do empregador e do 
empregado, nas sanções civis e penais a serem aplicadas, nos direitos e deveres de cada um dos 
pólos da relação de trabalho. 

Se a eleição de determinadas ferramentas de controle utilizadas pelo empregador forem 
consideradas ilícitas pelo Estado-juiz ou até mesmo vexatórias, gerarão para o empregado, em 
virtude da violação da sua privacidade e intimidade, uma indenização por dano moral, sem prejuízo 
da sanção penal que estará submetido o empregador caso fique caracterizada a prática do ato ilícito. 

Entretanto, se a ferramenta de controle fizer parte do poder de vigilância do empregador para 
proteger seu patrimônio, e se este estiver no exercício legal da sua atividade, caracterizado pelo risco 
assumido na atividade empreendida, sem violar a intimidade do empregado, que tem dever de 
subordinação ao empregador, não estará violada a estabilidade nas relações de trabalho. 

O problema é eleger o referencial da violação da privacidade do empregado, é fixar os limites do 
poder fiscalizatório do empregador. Nesse sentido poderia se indagar se a escolha por fazer revista 
íntima, por si só, já geraria a violação do direito a intimidade? 

É importante ressaltar que o Estado-juiz atua na sanção, buscando minorar as práticas abusivas do 
empregador, que, muitas vezes, se perpetuam por anos. Os trabalhadores não obtêm sucesso na 
maioria dos casos, se sentindo marginalizados por não ver os protagonistas receberem a punição 
devida. O dano moral, quando é arbitrado, jamais apagará os transtornos psicológicos, a vergonha e 
o constrangimento ao qual o trabalhador fora submetido.  

  

CASO CONCRETO 

  

A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região acerca do caso De Millus não teve o 
condão de minorar o constrangimento que as funcionárias foram submetidas durante anos, pois, na 
época, o entendimento foi que não se caracterizava o dano moral pleiteado, se a reclamada, uma 
fábrica de peças íntimas feminina, realizava até 1988 revista aleatórias por funcionárias mulheres, 
sem qualquer constrangimento à reclamante. 
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O entendimento do tribunal é que somente após a Constituição de 1988 é que o direito à intimidade e 
à privacidade estaria protegido, pois após a Constituição o empregador parou de efetuar revistas 
íntimas, conforme consignou em sua fundamentação. 

Entretanto, entendeu que, no caso concreto, a empregada se submeteu à revista durante seis anos, 
aceitando a revista, que se dava por amostragem, sem contato físico da fiscal e que, 
antecipadamente à admissão, teve ciência do procedimento adotado pelo empregador. 

 A ofensa íntima e que possa ter conduzido ao abalo psíquico, para que desse supedâneo ao dano 
moral, haveria de restar superiormente considerada e cabalmente provada, não se admitindo, como 
na hipótese sub examen, meras ilações para que prospere tal desiderato, levando-se sempre em 
consideração que situações ligadas aos tratos cotidianos, ainda que por ásperos embates, hão de ter 
conotação de contrariedades não divorciadas do que é comum à execução do contrato de trabalho, e 
somente quando exsurge um grave ultraje com desdobramento em efetiva lesão comprovada, pode-
se aí intuir que existe espaço para a reparação pretendida. 

Não é a situação que aqui nos deteve para análise, impondo-se a rejeição ao pleito. Afinal, a 
recorrida trabalhou por 6 (seis) anos aceitando a revista, que se dava por amostragem, como 
condição do contrato, sendo que antecipadamente à admissão teve ciência do procedimento adotado 
pelo empregador, só vindo a sentir-se ofendida após a despedida, não se podendo olvidar ainda o 
caráter reservado da vistoria e a ausência de qualquer contato físico da fiscal, pertencente ao mesmo 
sexo, com a revistada. 

Ora, a revista dos empregados, tal com restou demonstrada que ocorria, longe ficou de significar 
agressão à intimidade, à honra, à vida privada ou à imagem do empregado (art. 5º, X, da CRFB/88), 
revelando apenas que se traduzia como efetivo exercício do poder de fiscalização e controle que 
pertence ao empregador como contrapartida dos riscos assumidos no exercício da atividade 
empreendida, não significando para o empregado mais que mero prolongamento do dever de 
subordinação e obediência assumido, sendo certo que somente quando são utilizados meios 
imoderados ou inidôneos, causando constrangimento ou vexações desnecessárias e imprevistas é 
que irá se cogitar de indenização por dano moral. 

Observa-se ainda, da leitura do depoimento pessoal da própria reclamante nos autos do processo 
judicial, que tais revistas aleatórias foram suspensas em 1988, obedecendo a reclamada, portanto o 
art. 373-A, inciso VI, da CLT, introduzido através da Lei nº 9.799 de 26.05.1999, que expressamente 
vedou qualquer revista íntima nas empregadas e funcionárias.[12] 

Nesse sentido, o Tribunal Regional do Trabalho descaracterizou o dano moral, ao entendimento de 
que seria uma praxe de fiscalização e controle do empregador, relevando-se como efetivo exercício 
do poder de fiscalização e controle, que pertence ao empregador como contrapartida dos riscos 
assumidos. 

Assim, conclui o Tribunal que no caso concreto não há que se falar de utilização de meios inidôneos 
ou imoderados que pudessem causar constrangimento ou vexações desnecessárias e imprevistas. 

Caso ficasse caracterizada a violação do direito à intimidade, poder-se-ia vislumbrar se o empregador 
poderia vir a responder por crime. 

No caso concreto, o juiz criminal de primeiro grau entendeu que houve crime de constrangimento 
ilegal. Entretanto, o então Tribunal de Alçada Criminal do Rio de Janeiro acabou por absolver o réu, 
pois entendeu ser a revista íntima um ato legal, em famoso acórdão, relativo às operárias da fábrica 
de peças íntimas De Millus. 

O Tribunal entendeu que a revista íntima das empregadas não caracterizava o crime de 
constrangimento ilegal, pois se tratava de norma regulamentar de trabalho. Tratava-se, na verdade, 
de constrangimento legal o ato de se revistar as empregadas na saída da fábrica, já que as mesmas 
admitiram tal procedimento quando da assinatura do contrato de trabalho, finalizando que o contrato 
é lei entre as partes e a cláusula referente à revista não ofende a lei. 
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Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário[13], pois objetivam as partes que o direito à 
intimidade fosse tratado como uma garantia constitucional e pretendiam demonstrar a presença não 
só da infração civil, que geraria um ressarcimento a título de dano moral, como também demonstrar a 
presença do delito de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal. 

Infelizmente, em virtude da prescrição, o STF não pode se manifestar sobre a decisão do Tribunal de 
Alçada Criminal, mas deixou claro que entendia tratar-se de violação a uma garantia constitucional. 

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) é o guardião da constituição, só poderia 
admitir o recurso extraordinário se a matéria fosse de cunho constitucional, e o entendimento do STF, 
no que tange à revista íntima, foi de considerá-la como uma garantia constitucional à privacidade e 
concluiu que tratá-la como matéria infraconstitucional seria torná-la letra morta da lei. 

Historicamente, a idéia de intimidade incorpora-se ao acervo cultural com o Cristianismo e adquire 
maior reconhecimento, encontrando, nas obras de Santo Agostinho, sua idéia central. Esse 
pensamento influenciou pensadores modernos como Descartes, Kant e Lutero.[14]  

Visto sob a perspectiva jurídica, no direito romano já se encontravam manifestações de proteção à 
intimidade, como na inviolabilidade da correspondência, do domicílio e da liberdade religiosa. 

Na idade média, vários textos jurídicos garantem a inviolabilidade do domicílio. Carlos Ruiz Miguel[15] 
considera que o início da discussão teórica a respeito do direito à intimidade surgiu com o artigo de 
Warren e Brandeis, intitulado "The right of privacy", publicado em 1890, cujo objetivo foi frear as 
intromissões da imprensa na vida e na honra das pessoas. 

A partir daí, o direito à intimidade sofre uma transformação; desliga-se de sua concepção privatista e 
começa a ser considerado atributo da personalidade do indivíduo, deixando de ser tratado como se 
fosse domínio do sujeito, um bem móvel ou imóvel. Assim, o direito à intimidade não está relacionado 
com a condição social ou com o patrimônio, sendo um fundamento da liberdade individual. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu artigo 1º estabelece que "os 
homens nascem livres e iguais em direitos", preconizando seu artigo 2º que "o fim de toda associação 
política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a 
liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão".[16] 

O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, estabelece que "ninguém será 
objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, em sua família, em seu domicilio, ou em sua 
correspondência, nem a atentados à sua honra e à sua reputação. Toda pessoa tem direito à 
proteção da lei contra tais intromissões ou atentados". No mesmo sentido, a Convenção Européia dos 
Direitos do Homem, de 1950, dispõe no seu artigo 8º, 2, a proteção dos direitos e das liberdades 
alheias.[17] 

Em 1996, a OIT edita um Repertório de Recomendações Práticas sobre a Proteção dos Dados 
Pessoais dos Trabalhadores, de caráter não obrigatório, que se aplicará tanto ao setor público como 
ao setor privado, ensejando uma série de estudos relacionados à preocupação com a proteção da 
vida privada do trabalhador, realizados sob três dimensões: proteção de dados pessoais, fiscalização 
no local de trabalho (revistas pessoais e eletrônicas) e exames, aí compreendidos testes de droga, 
álcool, etc. 

No Brasil, as intromissões na intimidade das pessoas tiveram seus direitos elevados ao nível 
constitucional, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação, que estão inseridos na categoria de direitos e garantias fundamentais. 

Intimidade, segundo o conceito doutrinário de Alice Monteiro de Barros[18], é o direito a não ser 
conhecido em certos aspectos pelos demais. É o direito ao segredo, a que os demais não saibam o 
que somos ou o que fazemos. 

Marcos Vinícius Lobregat[19] ressalta que há circunstâncias em que o ato lesivo afeta a 
personalidade do indivíduo, sua honra, sua integridade psíquica, seu bem-estar íntimo, suas virtudes, 
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causando-lhe mal-estar ou indisposição de natureza espiritual, de foro íntimo, e findando por 
acarretar profundo sofrimento humano. 

Encontrando esteio na disciplina dos artigos 186 e 187 do Código Civil, a possibilidade de reparação 
do dano moral parte da perpetração de ilícito e exige a concorrência da ação ou omissão, do dano e 
da relação de causalidade. 

Zavala de Gonzalez[20] leciona que dano moral é uma modificação desvaliosa do espírito, no 
desenvolvimento de sua capacidade de entender, querer ou sentir, conseqüência de uma lesão a um 
interesse não patrimonial, que haverá de traduzir-se em um modo de estar diferente daquele ao que 
se encontrava antes do fato, como conseqüência deste e animicamente prejudicial. 

Não se negue que o direito objetivo, no art. 2º, caput, da CLT, consagra o poder diretivo do 
empregador (afinal dirige a prestação pessoal de serviços), que se manifesta por meio do controle, 
vigilância e da fiscalização de seus empregados, de forma a, entre outros objetivos, também proteger 
o patrimônio da empresa. 

Contudo, tal poder encontra limites legalmente traçados, não se tolerando a prática de atos que 
importem violação dos direitos da personalidade do empregado. 

Na jurisprudência vem preponderando o entendimento de qualquer que seja a revista, não justifica 
expor o empregado a revista vexatória, despindo-o, prática esta abusiva que excede o poder diretivo 
do empregador, pois atinge a intimidade e dignidade do ser humano, direitos pessoais indisponíveis, 
previstos nos incisos III e X do artigo 5º da Lei Maior.  

  

CONCLUSÃO 

Assim, em que pese a vedação legal, atualmente a jurisprudênci[21]a vem entendendo que a revista 
pessoal não está de todo proibida. Situações existem que a justificam. Tudo, porém, deve balizar-se 
pelo respeito à intimidade do trabalhador como ser humano. O constrangimento do empregado, de 
desnudar-se em presença de outros colegas, gerando brincadeiras e apelidos, sem que haja indícios 
ponderáveis de que teria sido lesado o patrimônio da empresa ou que decaiu da fidúcia do 
empregador, é proceder intolerável. Já a revista de bolsas e sacolas dos empregados, como 
procedimento interno e geral da empresa, em que o próprio empregado abre sua bolsa, não configura 
prática excessiva de fiscalização, capaz de atinar contra a dignidade e o bem-estar de seus 
empregados. Essa prática não atenta contra o princípio da presunção de boa-fé ínsito das relações 
interpessoais, visto que a potencialidade de ofensa das revistas é mínima e passível de ser suportada 
pelo senso comum[22]. 

Uma vez constatada a violação de direito personalíssimo, à dignidade da pessoa humana, dúvidas 
não há de que, consoante o artigo 5º, V, da Constituição Federal, o empregador deverá ser 
condenado a indenizar o empregado pelos danos morais decorrentes do ilícito praticado.  

É inevitável que, na medida em que as máquinas se tornam mais complexas e se imiscuem na vida 
da pessoa, há uma tendência de se perder um pouco do caráter do indivíduo para transformá-lo em 
autômato. Daí a importância da correta aplicação da lei para contrabalancear a posição do 
empregado e do empregador, assegurando com uma superioridade jurídica a desigualdade 
econômica do trabalhador, através da aplicação dos princípios da primazia da realidade e da tutela do 
trabalhador. 

Cabe investigar também se a utilização dos aparelhos de filmagem dentro do ambiente de trabalho, 
independentemente de sua finalidade, agride concretamente a privacidade dos empregados. 

É importante ressaltar o ensinamento do Professor da Faculdade de Direito da USP, Doutor Estevão 
Mallet[23], que deve informar aos empregados previamente sobre a instalação dos equipamentos, 
pois a vigilância não deve ser clandestina, oculta ou dissimulada, essa sim incompatível, in re ipsa, 
com a dignidade da pessoa humana. Do mesmo modo, não se admite a vigilância em local por 
natureza reservado, como sanitários, vestiários, locais de repouso ou outros assemelhados. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3420



 De qualquer forma, não há proibição expressa na lei para o uso de câmeras na fiscalização do 
trabalho. Desta forma, em princípio, deve-se considerar lícita sua utilização, desde que de forma 
controlada, razoável e proporcional à necessidade. 

O contrato de trabalho envolve um mínimo de fidúcia, de confiança entre ambas as partes. Se ao 
empregador remanesce dúvida sobre a integridade moral do candidato ao emprego, então deve 
recusar a contratação. 

Não há como conciliar uma confiança relativa com o contrato de trabalho, variável conforme a 
natureza da atividade da empresa. 

O empregador, a pretexto de fiscalizar o empregado, não pode se investir no poder de polícia. Deve 
tomar as precauções necessárias à segurança sem que venha a ofender a dignidade do trabalhador, 
valendo-se de meios de controle não agressivos à intimidade de seus empregados, tais como o 
controle numérico de produtos, o monitoramento por meio de câmeras de vídeo nos ambientes em 
que há manipulação dos produtos e a verificação contábil mais detalhada do estoque. 

Outro ponto que também deve ser objeto de investigação do poder de vigilância do empregador é se 
a violação da caixa de e-mail do empregado é lícita, ou seja, se estaria dentro de um exercício regular 
de um direito ou se caracterizaria uma ilicitude por violar o direito de intimidade do empregado. 

 O art. 5º, X e XII, da CF garantem ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem das pessoas, bem como o sigilo de suas correspondências, dados e 
comunicações telegráficas e telefônicas. 

 Aqui, nesse ponto, é importante fazer duas ponderações: existe a caixa de e-mail particular do 
empregado vinculada a um provedor qualquer e a caixa de e-mail por concessão, por parte do 
empregador, a seus empregados em suas dependências. 

A discussão no que tange à violação do direito à intimidade do empregador se limita ao e-mail 
corporativo, que é aquele que tem por finalidade potencializar a agilidade e eficiência de suas funções 
para o alcance do objeto social da empresa, o qual justifica a sua própria existência, e deve estar no 
centro do interesse de todos aqueles que dela fazem parte, inclusive por meio do contrato de 
trabalho. 

Dessa forma, como instrumento de alcance desses objetivos, a caixa do e-mail corporativo não se 
equipara às hipóteses previstas nos incisos X e XII do art. 5º da CF, tratando-se, pois, de ferramenta 
de trabalho que deve ser utilizada com a mesma diligência emprestada a qualquer outra de natureza 
diversa. Deve o empregado zelar pela sua manutenção, utilizando-a de forma segura e adequada, 
respeitando os fins para que se destinam[24].Mesmo porque, como assinante do provedor de acesso 
à Internet, a empresa é responsável pela sua utilização com observância da lei. 

Por tais razões, se o empregado eventualmente se utiliza da caixa de e-mail corporativo para 
assuntos particulares, deve fazê-lo consciente de que o seu acesso pelo empregador não representa 
violação de suas correspondências pessoais, tampouco violação de sua privacidade ou intimidade. 

É importante trazer um dado fundamental. Mesmo no caso do e-mail corporativo, o direito de fiscalizar 
não se poderia sobrepor ao direito à informação do empregado de que a política da empresa é ter 
acesso às informações que circulam no e-mail corporativo, pois se trata de equipamento e tecnologia 
fornecidos pelo empregador para utilização no trabalho e para alcance das finalidades deste. 

Em todos esses casos havia um conflito entre os direitos de personalidade dos obreiros e, em certa 
medida, direito do empregador à propriedade, envolvendo a proteção do patrimônio empresarial e o 
poder de direção do empregador. 

O direito de propriedade assim como a dignidade da pessoa humana são valores de igual hierarquia, 
na verdade, o que se verifica é uma colisão de interesses. Para a máxima efetividade dos direitos 
fundamentais será indispensável a ponderação de interesses à luz da razoabilidade ou harmonização 
entre os princípios.  
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 Não sendo possível a harmonização, o Judiciário terá que avaliar qual dos interesses deverá 
prevalecer. 

A ponderação de interesses é técnica, disponibilizada para a solução de conflitos normativos, 
devendo ser sopesados para que se descubra qual dos valores colidentes respeita, com maior 
amplitude, a dignidade humana. 

Assim, explica Daniel Sarmento, que "longe de se limitar a normatização esquemática das relações 
entre cidadão e Estado, a Constituição de 1988 espraiou-se por uma miríade de assuntos, que vão da 
família à energia nuclear. Assim, é difícil que qualquer controvérsia relevante no direito brasileiro não 
envolva, direta ou indiretamente, o manejo de algum princípio ou valor constitucional. A ponderação 
de interesses assume, neste contexto, relevo fundamental, não apenas nos quadrantes do Direito 
Constitucional, como também em todas as demais disciplinas jurídicas" (Cf. A Ponderação de 
Interesses na Constituição Federal, cit., p. 23). 

Para a Professora Ana Paula de Barcellos, a ponderação é uma técnica de decisão que se presta, 
portanto, para solucionar conflitos estabelecidos no caso concreto "que não puderem ser resolvidos 
pelos elementos clássicos de hermenêutica jurídica (semântico, lógico, histórico, sistemático ou 
teleológico), nem pela moderna hermenêutica constitucional (cf. "Alguns parâmetros normativos para 
a ponderação constitucional", cit., p.117). 

Sem dúvida que o direito de propriedade deve ser interpretado à luz de sua função social, vale dizer, 
a propriedade é garantida pelo ordenamento jurídico, tão-somente se exercer sua função social, 
gerando benefícios não só a seu detentor, mas também a toda coletividade.  

 Além disso, o exercício desse direito deve, além de trazer benefícios sociais, evitar que outros 
direitos, tais como a intimidade e a vida privada, sejam atingidos. É o que demonstra a análise do art. 
5º, XXII e XXIII e art. 170, II e III, ambos da Constituição Federal, que hão de ser harmonizados. 

O direito à intimidade na prestação do trabalho, por sua vez, deve ser analisado sob o enfoque de 
que se trata de ambiente quase público, em que diversas pessoas, entre elas os empregadores e 
seus prepostos, compartilham o mesmo espaço.  

 O poder de comando do empregador não pode ser traçado com caráter genérico para todos os 
trabalhadores, sendo necessária a análise do caso concreto para verificar a violação ou não do direito 
à intimidade deste, tendo como proposta a eleição de critérios objetivos que possam gerar um 
equilíbrio entre as pretensões e interesses opostos quando a matéria for levada à instância 
trabalhista, a fim de não gerar um descrédito do trabalhador quanto à eficácia dos seus direitos em 
virtude do poder econômico do empregador. 
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OF LABOR CONTRACT 
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RESUMO 
O sistema capitalista de produção, em sua atual fase, rompeu com valores reconhecidos pelo 
liberalismo clássico e adotados durante o período em que o Estado de Bem-Estar Social 
prevaleceu nos Estados Unidos da América e na Europa Ocidental. Contando com a força do 
processo de globalização econômica para propagar ideias que priorizam os interesses do 
capital financeiro, o supercapitalismo alcançou também as esferas políticas e sociais com 
graves consequências. O Direito do Trabalho tem sido alvo de questionamentos e propostas 
de mudança por se constituir uma barreira à liberdade ilimitada pretendida por um capital 
apátrida e de natureza especulativa e por incidir sobre uma relação jurídica fundamental para 
o sistema capitalista de produção. A terceirização trabalhista é uma das consequências do 
processo de reestruturação produtiva que foi gestado em um mundo corporativo embevecido 
pelas ideias neoliberais e tem atingido não só os direitos dos trabalhadores, mas os direitos da 
sociedade como um todo. 
PALAVRAS-CHAVE: MUDANÇAS DO SISTEMA CAPITALISTA; 
NEOLIBERALISMO; GLOBALIZAÇÃO; TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. 
 
ABSTRACT 
The capitalist system of production, in its current phase, broke up with values recognized by 
the classical liberalism and adopted during the period that the State of Social Well-being 
prevailed in the United States of America and in the Occidental Europe. Counting on the force 
of the process of the economical globalization to spread ideas that prioritize the interests of 
the financial capital, the super capitalism also reached the political and social spheres with 
serious consequences. The Right of the Work has been the objective of questions and 
proposals of changing for constituting a barrier to the limitless freedom intended by a stateless 
capital and speculative nature and achieving a fundamental juridical relationship for the 
capitalist system of production. The labor contract is one of the consequences from the 
productive restructuring process that was leaded in a corporate world charmed by the 
neoliberal ideas and it has been reaching not only the workers' rights, but the rights of the 
society as a completely.  
KEYWORDS: CHANGES OF THE CAPITALIST SYSTEM; NEOLIBERALISM; 
GLOBALIZATION; LABOR CONTRACT. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 
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A análise, ainda que breve, da trajetória histórica do sistema capitalista de produção permite 
se constatar que tal sistema está em constante mudança. Desde sua consolidação até a 
atualidade, o sistema capitalista já demonstrou ter uma notável capacidade de transformação 
que, via a regra, o permite subsistir às crises que fazem parte de sua própria dinâmica. 

Focando a Europa do século XVIII e o nascente  capitalismo industrial, é possível se 
perceber  a natureza inquieta e mutante do sistema, posto constituir-se, ele mesmo, uma 
ruptura com o modelo de produção e de organização social dominante naquela época. 

A partir da segunda metade do século XX, iniciou-se a atual fase do sistema que,   exacerbado 
em suas características, rompeu com os parâmetros do círculo virtuoso estabelecido ao longo 
do Estado de Bem Estar Social; deu novo fôlego à figura do Estado Liberal e passou a 
investir  contra valores consolidados até então, dentre os quais e que nos interessa mais de 
perto, com o valor-trabalho. 

Atualmente, o capitalismo ultraliberal atua no sentido de desconstruir garantias sociais e os 
limites a ele impostos pelo Direito do Trabalho, ramo jurídico interventivo e cogente que 
incide sobre a relação jurídica que lhe é central, a saber, a relação de emprego. Pela 
perspectiva neoliberal, o Direito do Trabalho precisa ser modernizado, repensado, 
flexibilizado para possibilitar a competitividade das empresas em um mercado cada vez mais 
global e garantir a empregabilidade de uma massa de trabalhadores. 

Nesse contexto, há que se atentar para um aspecto de suma importância: a crise que se 
instaurou no mundo do trabalho não nasceu na esfera jurídica do conhecimento humano; suas 
raízes estão fincadas na esfera administrativa e econômica. As discussões que giram em torno 
do fim dos empregos, de sua centralidade e da flexibilização do Direito do Trabalho 
encontram sua gênese no mundo corporativo, no qual a administração e a economia definem 
os objetivos a serem alcançados em torno de conceitos como lucro, rentabilidade e custo. 

As mudanças propostas e implementadas no mundo do trabalho - que abalaram suas estruturas 
- foram idealizadas a partir de interesses puramente econômicos, ou seja, são mudanças 
propostas ou impostas com o objetivo de permitir ao capital uma maior acumulação com o 
menor custo possível. 

Deste modo e considerando que o Direito reflete os valores de uma determinada sociedade em 
um dado momento histórico, é necessária a análise do contexto político, econômico e social 
nos quais foram gestadas as modificações do sistema produtivo que ocorreram nas últimas 
décadas e os argumentos relativos à  adaptação do Direito do Trabalho aos novos tempos, sob 
pena de se fazer prevalecer um novo Direito que represente, apenas, os valores de uma 
pequena parcela da sociedade, qual seja, aquela que detém o capital e os meios de produção. 

            No presente estudo,  a terceirização é analisada como uma técnica surgida em um 
mundo corporativo impregnado por um ideário ultraliberal e utilizada com o objetivo de 
reduzir o custo da mão-de-obra ainda que isso signifique a precarização ou a violação de 
conquistas sociais. 

A vastidão de estudos sociológicos e econômicos sobre o tema fornecem argumentos e 
subsídios quanto aos efeitos predatórios da terceirização, mas é na esfera jurídica que se pode 
- e que se deve -  garantir o equilíbrio entre as partes envolvidas em sua dinâmica. 
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2. AS TRANSFORMAÇÕES DO SISTEMA CAPITALISTA A PARTIR DA DÉCADA 
DE 1970. 

  

  

            A década de 1970 tornou-se um verdadeiro marco na história do sistema capitalista de 
produção. Fortalecido pela hegemonia de um ideário ultraliberal por Estados centrais à sua 
dinâmica e pelo processo de globalização, a partir da década de 1970 o sistema capitalista 
sofreu  uma nova mutação e redesenhou o mundo do trabalho. 

            Considerando a relevância dos aspectos político, econômico e sociológico para melhor 
compreensão de tais modificações - sob pena de se incorrer na presentificação sobre a qual 
nos alerta Hobsbawn[1] - mister um breve retrospecto histórico. 

            Após  a Grande Depressão iniciada em 1929, desencadeada nos Estados Unidos e que 
resvalou por boa parte do mundo ocidental, seguiu-se um período de resgate do papel dos 
Estados Nacionais. Diante da falibilidade das ideias liberais que prevaleceram durante as 
décadas anteriores, os Estados Nacionais foram compelidos a retomar atribuições das quais 
tinham declinado a favor de uma política econômica liberal, a fim de se reerguer a economia 
mundial comprometida pela Crise. 

            Autor de uma das mais aclamadas obras sobre o tema, Jonh K. Galbraith afirma que 
"...em 1929, a fé popular no laissez-faire havia sido grandemente enfraquecida. Nenhum líder 
político responsável poderia proclamar com segurança uma política de não intervenção."[2] 

            A primeira medida contra a Crise de 1929 partiu do então Presidente dos EUA, 
Herbert Hoover, que, inspirado nas ideias do economista inglês Jonh Maynard Keynes, 
anunciou a redução dos impostos. Embora as reduções tenham sido expressivas, a medida não 
gerou grandes efeitos pois para a maior parte das pessoas os impostos já eram insignificantes. 
Segundo GALBRAITH, apesar de não alcançar o efeito desejado, "...a medida foi bem 
acolhida como uma contribuição para o aumento do poder de compra, a expansão dos 
negócios e o renascimento da confiança geral."[3] 

            Os efeitos da  Crise de 1929 só foram efetivamente revertidos após março de 1933, 
com a ascensão de Franklin D. Roosevelt  à presidência dos EUA e a adoção do programa 
conhecido por New Deal. Seguindo as bases da teoria neoclássica intervencionista formulada 
por Keynes,  Rossevelt investiu na criação de obras de infraestrutura, na concessão de 
empréstimos e programas assistenciais aos trabalhadores, na redução da jornada de trabalho e 
no controle do sistema bancário e financeiro.    

            Sobre o período que se seguiu à Crise de 1929 e a adoção das ideias de Keynes pelos 
Estados Unidos e por países da Europa Ocidental - que serviram de base para o  Estado de 
Bem Estar Social -  registra DELGADO: 

  

"A hegemonia do pensamento reformista e intervencionista no capitalismo, desde os anos de 
1930, conferiu aos países industrializados ocidentais, a partir de 1945, cerca de três décadas 
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de elevado crescimento econômico, de generalizada distribuição de serviços públicos e de 
significativa participação da renda-trabalho nas respectivas riquezas nacionais. Com isso, 
deu origem à fase que o historiador inglês Eric Hobsbawn denominou de 'a era de ouro' ou 
'os anos dourados do capitalismo'".[4] 

  

            Contudo, embora acuados pela catástrofe que significou a Crise de 1929, mas não 
convencidos pelos benefícios sociais conquistados durante o EBES, os defensores do 
liberalismo econômico não abandonaram suas ideias. Ainda seduzidos pelas teorias da 
infalibilidade do mercado - que, por si só, funcionaria com perfeição, conduzidos pela famosa 
mão invisível idealizada por Adam Smith - a partir da década de 1970, o pensamento liberal 
retoma a dianteira, mas já não guarda exata similitude com o liberalismo clássico em aspectos 
preponderantes. 

            De fato, enquanto Adam Smith pensava  o trabalho como a principal fonte de riqueza 
de uma nação, o liberalismo readequado que veio à tona a partir da  década de 1970 nega a 
centralidade do trabalho para o sistema. 

            As influências do ultraliberalismo foram nítidas: durante os anos dourados os grandes 
empreendedores atuavam no interesse de suas corporações sem se descuidarem, contudo, de 
contribuir para o crescimento de sua nação. A partir da década de 1970, surge um novo 
modelo de  empreendedor, de corporação e de capital. Embevecidos pela ideia de se obter o 
máximo de lucro, o mais rápido possível e com o menor custo aceitável, o capital e 
suas  corporações se tornaram apátridas, sem nacionalidade e, tanto quanto pior, deixaram de 
estabelecer compromissos com a sociedade onde  se instalavam. Com o processo de 
globalização, o destino do capital volátil passou a ser os países que lhe oferecessem melhores 
condições. 

            Ainda contrariando as lições de Adam Smith, a partir da década de 1970, o capital 
industrial abandonou, em parte, sua natureza empreendedora e passou a investir em si mesmo, 
gerando lucro com as cirandas financeiras nas bolsas de valores de todo o mundo, para o que 
o avanço tecnológico desempenhou relevante papel. 

            Contudo e conforme salienta DELGADO, a retomada da hegemonia do pensamento 
liberal contou com diversos fatores, desde governos ultraliberais em países que ocupavam 
posições estratégicas para a economia mundial (como Ronald Reagan no governo americano 
de 1980 a 1988 e  Margareth Thatcher no governo da Inglaterra de 1979 a 1990) até a 
derruição do pensamento crítico ao capitalismo.[5] 

            A hegemonia ultraliberal se estendeu à América Latina, ganhando notoriedade o 
Consenso de Washington discutido e aprovado pelo FMI, Banco Mundial e pelo 
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos no final da década de 1980, no qual foram 
definidas as políticas a serem adotadas pelos países em desenvolvimento: a abertura das 
fronteiras nacionais à livre circulação de mercadorias e do capital financeiro; uma política de 
juros altos - que, a um só tempo, retrai a contratação de crédito e gera maior rentabilidade às 
aplicações financeiras -;  redução dos gastos públicos, privatização das empresas estatais e 
desregulação das leis econômicas e trabalhistas, entre outras medidas altamente protetivas do 
capital. 

            O Chile foi o primeiro país da América Latina a se render ao ideário ultraliberal. Em 
março de 1975, Pinochet recebeu a visita de Milton Friedmam, um dos maiores representantes 
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e defensores de tal pensamento. Segundo REICH,  Friedmam foi duramente criticado, mas 
sua visita não significou uma aprovação aos métodos de Pinochet e tinha um objetivo 
específico: 

"Friedmam foi ao Chile para exortar a junta militar, sob o comando de Pinochet, a adotar o 
capitalismo de livre mercado - ou seja, podar a regulamentação dos negócios e o Estado de 
bem-estar social que haviam crescido sob os muitos anos de governo democrático no Chile e 
abrir o país às atividades de comércio e de investimento com o resto do mundo. Numa série 
de palestras que proferiu no país, Friedmam reiterou sua convicção de que o livre mercado 
era condição necessária de liberdade política e da democracia sustentável".[6] 

  

            O governo militar chileno se rendeu aos ensinamentos de Friedmam, mas o milagre 
chileno não se sustentou por muito tempo. Em abril de 1974 a inflação atingiu um patamar de 
746,2%; o PIB chileno havia decrescido para 12%; o desemprego cresceu para 16% e o valor 
das exportações caíram em 40%. A partir de 1977, o país obteve melhores resultados, logo 
abalados pela crise econômica de 1982.[7] Em 2003, menos de 50% dos trabalhadores 
chilenos contavam com uma previdência social, privatizada por Pinochet em 1981.[8] 

            No Brasil, a matriz neoliberal deu seus primeiros passos no Governo Collor de Mello 
(1990 a 1992) e ganhou corpo durante os anos da presidência de Fernando Henrique Cardoso 
(1995 a 2003) que, seguindo a risca as orientações definidas no Consenso de Washington, em 
especial quanto à privatização das empresas estatais, expandiu a tributação sobre o consumo e 
sobre a folha de pagamento; reduziu a alíquota de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas e 
isentou de IR a remessa de juros sobre o capital próprio,[9] dentre outras medidas. 

            Por outro lado, como, segundo a ótica ultraliberal, para que o mercado possa alcançar 
seu equilíbrio é necessário dar a ele ampla liberdade,  a partir dos anos de 1970, o emprego 
formal e o ramo jurídico composto por normas cogentes e irrenunciáveis que o regulam 
passaram a ser considerados verdadeiros entraves ao supercapitalismo. 

             Conforme salienta o sociólogo do trabalho, ADALBERTO CARDOSO, "na 
literatura econômica hegemônica no debate, o direito do trabalho é avaliado, principalmente 
e como sugerido, em termos dos obstáculos ou incentivos que impõe aos atores do 
mercado."[10]  

            Nesse sentido, o Direito do Trabalho acaba por confrontar-se de forma direta com os 
objetivos de um capitalismo sem reciprocidade, cujo único objetivo é sua própria acumulação. 
"São os significados adquiridos pelo direito do trabalho no mundo contemporâneo que 
esquadrinham o alcance do arsenal analítico neoclássico, hegemônico na economia, como 
essencialmente pré, ou anticivilizatório."[11] 

            É, pois,  nesse contexto histórico - econômico, político e social - que foram gestadas 
as transformações que abalaram o mundo do trabalho e, somente a partir dessas perspectivas, 
o correto significado de tais transformações poderá ser apreendido. 

  

  

3. O TRABALHO  E O EMPREGO SOB A ÓTICA ULTRALIBERAL. 
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"Os valores de uma sociedade inteiramente preocupada  

em ganhar dinheiro não são completamente tranquilizadores." 

 Jonh K. Galbraith 

  

            Segundo DELGADO, umas das funções típicas do Direito do Trabalho é a de ser um 
instrumento civilizatório e democrático, no sentido de estabelecer padrões que sejam 
socialmente aceitáveis, dentro dos quais deve ocorrer a dinâmica entre o trabalho e o capital. 

            Segundo o autor: 

"Esse ramo jurídico especializado tornou-se, na História do Capitalismo Ocidental, um dos 
instrumentos mais relevantes de inserção na sociedade econômica de parte significativa dos 
segmentos sociais despossuídos de riqueza material acumulada, e que, por isso mesmo, 
vivem, essencialmente, de seu próprio trabalho. Nesta linha ele adquiriu o caráter, ao longo 
dos últimos 150/200 anos, de um dos principais mecanismos de controle e atenuação das 
distorções socioeconômicas inevitáveis do mercado e sistema capitalistas. Ao lado disso, 
também dentro de sua função democrática e civilizatória, o Direito do Trabalho consumou-se 
como um dos mais eficazes instrumentos de gestão e moderação de uma das mais importantes 
relações de poder existentes na sociedade contemporânea, a relação de emprego".[12] 

  

            Por sua vez, tal como exposto, a  partir da década de 1970 há um intenso movimento 
contra o trabalho, o emprego e o ramo jurídico que o regulamenta. A ordem é flexibilizar. 

            Destaca ADALBERTO CARDOSO que "tornaram-se crescentes as pressões por 
flexibilização dos mercados de força de trabalho, tida como momento crucial da 
modernização das relações entre capital, trabalho e Estado na nova ordem produtiva 
mundial". Segundo o autor, "flexibilização do mercado de trabalho" é sinônimo de "revisão 
do direito do trabalho", o que sugere a ideia da existência de algo cuja vigência impede o 
bom funcionamento do mercado.[13] 

            Determinados a romper as barreiras e valendo-se de sua hegemonia, os defensores do 
capitalismo ultraliberal formularam diagnósticos de fim dos empregos  e de que o desemprego 
que se alastrou pelos países ocidentais na década de 1980 possuía natureza estrutural, ou seja, 
seria uma decorrência lógica e inevitável do sistema e que o Direito do Trabalho deveria, 
simplesmente, se adequar a tais realidades. 

            Estes diagnósticos foram formulados com base em três fatores ocorridos ou 
acentuados ao longo da década de 1970: os avanços tecnológicos; o aprofundamento e a 
generalização da concorrência capitalista e o processo de reestruturação produtiva. 

            Considerando o objeto do presente estudo, a reestruturação empresarial será analisada 
em item apartado, após a análise dos dois primeiros fatores apontados acima. 

            

3.1. Os avanços tecnológicos e o emprego:  
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            Durante os anos da Guerra Fria, os superpotências fizeram grandes investimentos 
públicos em áreas relacionadas à corrida armamentista e à segurança nacional. Com o 
transcurso do tempo e o fim do período, várias tecnologias que foram idealizadas e 
construídas com tal finalidade foram incorporadas aos bens e serviços comercializáveis, 
conforme ressalta REICH: 

  

"A indústria bélica também contribuiu para a difusão de futuras tecnologias dos setores 
aeroespacial e de telecomunicações. Os bilhões de dólares destinados à pesquisa e ao 
desenvolvimento de complexos sistemas de defesa geraram os primeiros transistores, que 
chegariam aos computadores; os plásticos resistentes, que seriam usados em automóveis e 
em eletrodomésticos; as fibras ópticas, que se transformariam na 'information highways' da 
internet; os raios laser, que viriam a reparar globos oculares; as turbinas a jato, que 
possibilitariam às aeronaves percorrer milhares de quilômetros sem reabastecimento; além 
de um vasto aparado de medidores  e sensores de alta precisão e de diversos aparelhos 
eletrônicos que teriam aplicações em centenas de milhares de produtos e serviços 
comerciais".[14] 

  

            Dúvida alguma há quanto ao enorme avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas 
e seus desdobramentos; a tecnologia disponível no mercado consumidor mudou hábitos 
sociais e deu nova feição ao trabalho. 

            Focando esse boom tecnológico, a matriz neoliberal divulgou previsão de que os 
empregos estariam com seus dias contados, tornando-se célebre a obra de Jeremy Rifkin, cujo 
aspecto central é: as máquinas substituirão os homens, realizando melhor e mais rapidamente 
o trabalho até então feito por eles. 

            Apontando várias estatísticas sobre demissões em massa ocorridas no final dos anos 
de 1980, início dos anos de 1990, afirmou RIFKIN: 

  

"As filas de desempregados e subempregados crescem diariamente na América do Norte, na 
Europa e no Japão. Mesmo as nações em desenvolvimento estão enfrentando o desemprego 
tecnológico à medida que empresas multinacionais constroem instalações de produção com 
tecnologia de ponta em todo o mundo, dispensando milhões de trabalhadores de baixa 
remuneração, que não podem mais competir com a eficiência de custos, controle de 
qualidade e rapidez de entrega, alcançadas com a produção automatizada".[15] 

  

            Convicto de que máquinas inteligentes chegarão a suprir a inteligência humana, 
relatou em sua obra: 

"A máquina inteligente está gradualmente escalando a hierarquia do escritório, assumindo 
não apenas tarefas administrativas rotineiras, mas trabalho tradicionalmente desempenhado 
pela gerência. E talvez o golpe mais cruel de todos tenha sido a instalação de sistema de 
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contratação computadorizados em centenas de empresas, para a seleção de pedidos de 
emprego. A Resumix Inc., empresa com sede na Califórnia, recentemente instalou um sistema 
de contratação computadorizado na United Tecnologies Corporation. Um scanner óptico 
armazena as imagens de 400 currículos que recebe diariamente, numa base de dados do 
tamanho de um pequeno arquivo. O Resumix pode ler um currículo em menos de três 
segundos e gerar a carta acusando seu recebimento ao candidato. Então, usando 
'compreensão e extração de texto', o Resumix analisa cada currículo, analisando a formação 
escolar, as habilidades, as proficiências e os empregos anteriores do candidato. Empregando 
um sofisticado processo lógico embutido no programa, o Resumix decide para qual categoria 
de cargo o candidato é mais adequado. Testes práticos, comparando o Resumix a diretores 
de recursos humanos, mostram que o 'funcionário de silício' é, no mínimo, tão capacitado em 
suas avaliações e muito mais rápido no processamento dos pedidos de emprego".[16] 

  

            Diante do inevitável fim dos empregos, faltou ao autor - apenas - esclarecer as 
razões  de se investir na criação e fabricação de uma máquina com características tão 
brilhantes, cujo objetivo é justamente selecionar candidatos a vagas de emprego. 

            Analisando o argumento escatológico, SOUTO MAIOR ressalta: 

  

"Seria, no entanto, pelo menos recomendável, que os propulsores dessa ideia nos dessem 
indicações  um pouco mais precisas, sob o ponto de vista fático, do que exatamente estão 
falando. Ou seja, se o emprego vai acabar, poderiam nos dizer, ainda que aproximadamente, 
quando isto vai acontecer. Do contrário, é o mesmo que dizer que um dia o homem vai se 
teletransportar ou que o 'o sertão vai virar mar'. Na verdade, não há um compromisso com a 
demonstração da ideia. Não há, propriamente, uma proposição científica, mas mera 
premonição ou elucubração típica de uma ficção científica. Nada contra premonições, até 
porque o homem deve mesmo tentar vislumbrar qual será o seu futuro. O problema é tentar 
mudar, hoje, uma norma jurídica que tem relevância fática atual, com o argumento de que 
um dia a realidade social vai mudar, sem sequer se preocupar em dizer quando, como e onde 
isto vai ocorrer...".[17] 

            

            Mais adiante, expõe SOUTO MAIOR: 

  

"Quando se fala que o emprego não existe mais, mesmo sem a intenção de fazê-lo, ou se está 
aniquilando, banindo do mapa, por uma canetada, várias pessoas, ou se está tentando dizer 
que o verdadeiro empregado não é empregado, isto é, tentando corroborar uma fraude à 
legislação trabalhista (...). 

(...) 

O fato é que o emprego não acabou e não vai acabar, pelo menos enquanto se mantiver em 
vigor o sistema de produção capitalista. Este sistema econômico tem como fundamento de 
sua própria existência a acumulação de um capital que permite a seu possuidor, o capitalista, 
utilizar a força de trabalho livre, dita 'assalariada', para incremento de uma atividade que 
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lhe permita adicionar mais capital (obter lucro), exatamente pela utilização do trabalho 
alheio. O capitalismo, portanto, desenvolve-se com a formação de um mercado de trabalho 
livre, no qual pessoas desprovidas de capital são conduzidas a vender sua força de trabalho 
como forma de alcançar a sua sobrevivência e de tentar, de alguma forma, acumular um 
certo capital que lhe permita consumir, alimentando, de certo modo, a própria lógica 
capitalista. Está dentro da lógica capitalista, aliás, criar necessidades para impulsionar o 
consumo, que alimenta o modelo produtivo. O lucro é obtido com a exploração do trabalho, 
ou seja, o valor pago pelo trabalho prestado nunca é exatamente a quantia que o trabalho 
representa na produção final de todos os bens produzidos. Mesmo sem aprofundar esta 
questão, é muito fácil perceber que, enquanto se mantiver em vigor a lógica capitalista, 
haverá, naturalmente, acumulação de capital e, consequentemente, sua utilização na área 
produtiva, com vistas de seu acréscimo, tendo como pressuposto básico a exploração do 
trabalho alheio, livre e assalariado".[18] 

  

            Quanto ao desemprego - e não ao fim dos empregos, coisa diversa -  não se pode negar 
que com o avanço tecnológico algumas profissões entraram em franco declínio - por exemplo, 
a automação redesenhou o trabalho no setor bancário  - mas o  tempo transcorrido entre os 
diagnósticos e os dias atuais já demonstrou que, mais do que a simples extinção de postos de 
trabalho, em grande parte as novas tecnologias foram apenas incorporadas à sua 
dinâmica.  Ao lado de profissões que entraram em declínio, há uma gama de profissões que 
foram apenas modificadas pela adoção das múltiplas possibilidades trazidas pelo avanço 
tecnológico. 

            Apenas para exemplificar o que se quer dizer, o avanço tecnológico foi fundamental 
para viabilizar os contornos atuais do home-officie,[19] modificando uma relação de emprego 
que, contudo, não deixou de existir. 

            Há que se atentar para o fato de que a automação é um processo caro, cuja adoção 
compreensivelmente foi possível ao setor bancário, mas que não está ao alcance do 
empresariado brasileiro em geral, cuja composição é de  99% entre micros, pequenas e médias 
empresas e dentre as quais, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 
aproximadamente 54% dos empregos formais do país entre 2000/2008.[20] 

            Analisando os fatos  sob uma a ótica de seu interesse em promover a desconstrução do 
Direito do Trabalho, a matriz ultraliberal não computou, entre os elementos para formação 
desse segundo diagnóstico, as várias profissões que surgiram justamente em face da revolução 
tecnológica, em um movimento similar ao ocorrido  quando os veículos automotores 
extinguiram o transporte animal e os postos de trabalho a ele  relativos, mas criou outra 
infinidade de funções a serem executadas.[21] 

            Outro aspecto relevante, propositadamente omitido, é apontado por DELGADO: 

  

"(...) a redução de postos laborativos em decorrência do exponencial aumento da 
produtividade do trabalho ocorrido nas últimas décadas tende a ser inferior ao índice de 
elevação dessa produtividade - o que evidencia mais um limite quanto aos impactos da 
terceira revolução tecnológica no mundo do trabalho. Ou seja, a grande elevação da 
produtividade não corta, na mesma proporção, os postos de trabalho; este corte é menor, 
significando que o crescimento da produtividade não só conspira contra os trabalhadores.  
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Explique-se melhor esta específica relação. 

É que há, na verdade, também uma relação positiva criada pelos mesmos avanços 
tecnológicos (e não somente a relação negativa usualmente mencionada). Ora, tais avanços, 
ao mesmo tempo em que potenciam a produtividade do trabalho, potenciam também a 
própria produção e, com isso, provocam importante diminuição no preço das mercadorias; 
por reflexo lógico, imediatamente tendem a incrementar, de modo exponencial, o mercado de 
consumo dos mesmos bens".[22]  

  

  

            Por derradeiro, merecem destaque os estudos e as conclusões de uma das maiores 
economistas do século XX, Joan Robinson, quanto aos efeitos do progresso técnico sobre o 
nível de emprego. Segundo Robinson nem toda invenção - leia-se tecnologia - afeta o nível de 
emprego ou desemprego; existem tecnologias neutras, poupadoras de capital e poupadoras 
de trabalho, segundo se compare a participação do trabalho e do capital no produto antes e 
depois da introdução das inovações tecnológicas. Segundo HELLER: 

  

"Joan Robinson concluiu que o progresso técnico não é, necessariamente, causador de 
desemprego. A ele deve ser imputada essa responsabilidade apenas no caso em que seja mera 
reposição de estoque de capital sucateado (investimento líquido nulo) e/ou 'excessivamente 
poupador de trabalho'. Essa situação seria, segundo Joan Robinson, muito excepcional".[23] 

            

3.2. A concorrência mundial 

  

            O segundo fator apontado para se sustentar o argumento de que o desemprego teria 
natureza estrutural e, por conseguinte, o Direito do Trabalho deveria se ajustar a tal realidade 
é o acirramento da concorrência mundial. 

            Por  certo, o processo de globalização da economia ampliou as fronteira do mercado 
consumidor. Produtos chineses alcançaram o mercado inglês; produtos australianos estão nas 
gôndolas dos supermercados brasileiros e não há qualquer novidade em se afirmar que o 
consumo de determinado produto será  significativamente maior quanto mais acessível for aos 
consumidores. 

            Por sua vez, a atuação do Estado também influencia - de modo direto - no valor e na 
comercialização de determinado produto, seja através da tributação, seja através de políticas 
públicas. 

            O exemplo chinês é emblemático: considerando um mercado globalizado, o custo da 
produção de determinado produto na China é menor que o custo da produção do mesmo 
produto no Brasil - seja porque há um enorme contingente de mão-de-obra disponível e, dessa 
forma, os salários pagos naquele país são significativamente inferiores aos salários pagos no 
Brasil; seja porque a tributação naquele país é inferior à tributação fixada em solo brasileiro - 
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o que redundará em uma única situação: abertas as fronteiras para os produtos chineses, os 
produtores brasileiros serão obrigados a reduzir o valor da produção, caso queiram manter seu 
produto no mercado. E a redução do custo do produto passa, via de regra, pelo gerenciamento 
da mão-de-obra. 

            Contudo, na hipótese acima, se o Estado brasileiro adotar uma tributação progressista 
(no sentido de favorecer os empreendimentos e a geração de trabalho) e políticas públicas de 
proteção a seu mercado interno, a solução poderá ser outra. 

            A concorrência mundial poderá levar a resultados desastrosos em países que, adotando 
o laissez-faire, laissez-passer, abram as fronteiras de seus Estados e não adotem medidas para 
proteger o mercado interno. Países sem responsabilidade social sofrerão os malefícios da 
globalização econômica e sua concorrência mundial; países socialmente responsáveis 
adotarão medidas opostas e obterão outros resultados. 

            Tal como afirma DELGADO, os reflexos irão depender da capacidade econômica de 
cada país, capacidade esta "...lógica e diretamente relacionada às políticas públicas que o 
respectivo Estado observa no tocante à inserção de sua economia no cenário global, além do 
sentido que confere às suas próprias políticas econômicas internas".[24] 

            Sobre a proteção ao mercado interno, o Brasil é protagonista de um exemplo que 
merece destaque:  adotando uma política pública junto ao sistema financeiro, o país exigiu 
que todo e qualquer banco estrangeiro que opere dentro do território brasileiro crie 
subsidiárias com capital próprio, e não apenas filiais de uma matriz externa, possibilitando 
assim o controle, através das agências regulatórias, contra as súbitas fugas de capital. Embora 
a medida tenha sido inicialmente criticada - já que totalmente contrária à teologia da plena 
liberdade do capital - posteriormente foi apontada como um dos fatores que levou o Brasil a 
superar relativamente bem a Crise econômica de 2008. O sucesso da medida brasileira chegou 
a ser objeto de estudo pelo G-20.[25] 

            Note-se que o maior representante do livre mercado, o protagonista número um do 
processo de globalização da economia e defensor das ideias ultraliberais - os Estados Unidos 
da América -  sempre atuou no sentido de  proteger seu próprio mercado, ignorando 
reiteradamente a crítica mundial, em uma demonstração clara de que o ultraliberalismo pode 
servir para os outros países, mas não para ele mesmo.[26] 

            Dessa forma, por si só, também a concorrência mundial não necessariamente implica 
no fechamento das empresas nacionais, nem torna o desemprego estrutural. A questão de 
maior relevância nesse aspecto é a atenção e a intenção do Estado em relação ao seu mercado 
interno, como de resto  comprovam as estatísticas brasileiras sobre a criação de empregos 
formais nos últimos oito anos. 

  

  

4. O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL: A CAMINHO DA 
TERCEIRIZAÇÃO 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3436



            Tal como afirmado no item anterior, um dos três fatores apontados como causador de 
um desemprego estrutural é o processo de reestruturação empresarial. 

            Durante o fim do século XIX até as últimas décadas do século XX, o sistema de 
produção predominante era baseado nas ideias do engenheiro Frederick Winslow Taylor 
(1856-1915), somadas às ideias do empresário Henry Ford (1863-1947). 

            De acordo com o sistema taylorista/fordista todo o processo produtivo era realizado 
em um único estabelecimento e o trabalho dos operários era minuciosamente fragmentado. 
Cada trabalhador realizava uma diminuta e simples parte do trabalho, o que possibilitava mais 
agilidade por cada um deles. O trabalho a ser realizado era uma sequência de atos singelos, 
desenvolvidos conforme o ritmo da esteira rolante da linha de produção. Deste modo, a 
relação de emprego transcorria dentro de grandes plantas empresariais, nas quais se 
aglomeravam um grande número de operários que seguiam, rigidamente, as determinações do 
dono da fábrica. 

            No início dos anos de 1970, tal modelo passou a ser substituído pelo modelo toyotista 
de produção, cujas premissas eram contrárias àquelas empregadas pelo modelo 
fordista/taylorista: o estabelecimento empresarial se reduz; as atividades periféricas são 
externalizadas para que a empresa se concentre apenas em sua função principal e os antigos 
operários são substituídos por colaboradores, por um mero exercício retórico. A empresa se 
torna enxuta e a produção passa a ser feita por uma rede de empresas. 

             Se antes o trabalhador tinha apenas uma tarefa, com o toyotismo ele se torna 
polivalente, responsável pelo exercício de múltiplas funções e sua remuneração passa a ser 
paga de acordo com seu  rendimento no trabalho. Ganha destaque o trabalho em equipe e os 
próprios empregados passam a fiscalizar seus companheiros.  A esteira rolante agora está no 
íntimo de cada um deles. 

            Além da redução de sua estrutura e da multifuncionalidade do trabalhador, a empresa 
toyotista reduziu seus estoques e aproximou sua produção à necessidade do mercado; passou 
a  produzir apenas aquilo que antecipadamente já tinha destinação certa e na hora certa, sem 
grandes estoques. Just in time. 

            A reestruturação empresarial atingiu, pois, dois aspectos distintos, mas profundamente 
vinculados entre si: houve uma alteração quanto a própria organização das empresas e 
uma  alteração quanto ao processo de trabalho. O formato das empresas foi alterado, tanto 
quanto a forma de prestação de trabalho e é em meio a essas transformações que a 
terceirização garantiu seu  espaço. 

  

  

5. A TERCEIRIZAÇÃO E SEUS IMPACTOS. 

  

5.1. Breves considerações iniciais: 
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            Embora a terceirização não seja um instituto de natureza trabalhista, mas uma fórmula 
de administração da mão-de-obra adotada em virtude da reestruturação empresarial, sua 
implementação gerou enormes impactos nas relações  trabalhistas. 

            Por definição, a relação de emprego é uma relação bilateral estabelece-se quando uma 
pessoa física presta serviços de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada para uma 
outra pessoa física ou jurídica que admite, assalaria e dirige tal prestação de serviços. 

            Por sua vez, a terceirização é um fenômeno através do qual os requisitos dessa relação 
se dividem entre mais de uma pessoa jurídica. O trabalhador presta trabalho para uma pessoa 
jurídica (empresa tomadora), mas seu vínculo de emprego se forma com outra pessoa jurídica 
(empresa fornecedora de mão-de-obra). Há, pois, um rompimento com o padrão da relação de 
emprego. 

            Segundo bibliografia especializada, a terceirização é assim definida: 

  

"É uma técnica administrativa que possibilita o estabelecimento de um processo gerenciado 
de transferência, a terceiros, das atividades acessórias e de apoio ao escopo das empresas 
que é a sua atividade-fim, permitindo a estas se concentrarem no seu negócio, ou seja, no 
objetivo final."[27] 

  

            Historicamente, o fenômeno iniciou-se no final dos anos 1960, início da década  de 
1970, com o surgimento das primeiras leis que tratavam sobre a intermediação de mão-de-
obra, restritas ao seguimento público.[28] 

            Na esfera privada, a regulamentação ocorreu inicialmente através da Lei nº 6019/74 
(Lei do Trabalho Temporário). Em 1983, foi editada a Lei  nº 7102/83 que previa a 
terceirização permanente dos serviços de vigilância bancária e que, após sucessivas 
alterações, passou a abranger todos os serviços de vigilância patrimonial de qualquer 
instituição e estabelecimento público ou privado. 

            NEVES DELGADO aponta que existem duas modalidades de terceirização. A 
primeira é a terceirização de serviços, através da qual a empresa tomadora incorpora em seus 
quadros o trabalho de terceiros, ou seja, dos empregados contratados pela empresa 
terceirizante, também conhecida como terceirização interna. A segunda modalidade é a 
terceirização de atividades, através da qual uma empresa transfere a outra  determinada 
atividade ou etapa da produção do bem ou do serviço, também conhecida por terceirização 
externa ou  terceirização empresarial.[29] 

            A segunda modalidade de terceirização é, na verdade, a subcontratação de uma 
empresa por outra e tem ganhado cada vez mais espaço no mundo empresarial. Embora não se 
tenha uma estatística sobre o fato, a opção tem caminhado par e passo com a terceirização de 
serviços, conforme se observa nos foros trabalhistas. 

            Diante do fenômeno da terceirização de serviços, a jurisprudência pacificou-se nos 
anos 80 através da Súmula no. 256[30] e, em seguida, através da Súmula no. 331 que dispõe: 
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"I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no. 
6.019, de 03.01.1974). 

II - a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo 
de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, 
II, da CF/1988). Revisão do Enunciado no. 256/TST. 

III - não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância 
(Lei no. 7.102, de 20.06.1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e 
a subordinação direta. 

IV - o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive 
quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da 
relação processual e constem também dos título executivo judicial (art. 71 da Lei nº. 8.666, 
de 21.06.1993). Alterado pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000). 

  

            O grande atrativo do uso da terceirização interna ou externa está em reduzir os 
custos  do empreendimento com mão-de-obra, já que caberá à empresa fornecedora arcar com 
todos eles. É a empresa terceirizante quem assalaria e, por conseguinte, se responsabiliza 
pelos encargos sociais do trabalho. 

            Em função da ausência de lei que trate sobre a matéria e o teor da Súmula do TST - 
que admitiu a terceirização em atividades-meio -, a escolha da atividade que pode ser 
terceirizada ou não tem sido uma prerrogativa das empresas, muitas vezes revista apenas 
quando a questão chega ao judiciário trabalhista. 

            Entretanto, como afirma NEVES DELGADO: "...o rol de agressões que a sistemática 
terceirizante provoca no seio dos trabalhadores é tão profundo e diversificado, que não 
compensam, social e culturalmente, suas estritas vantagens econômicas".[31] 

            É o que se pretende demonstrar a seguir. 

  

5.2. Os efeitos da terceirização: 

            

            Tal como o próprio sistema capitalista ultraliberal, a terceirização é um fenômeno 
ainda não  totalmente delimitado. De meados da década de 1980 até a atualidade é nítida sua 
intensificação, inclusive em face da constante  expansão do conceito de atividade-meio e a 
leitura cada vez mais diminuta do que seja atividade-fim, segundo a ótica empresarial. 

            Por sua vez, se a terceirização oferece aos empreendedores o benefício da redução dos 
custos da mão-de-obra - não são outras as razões de sua crescente adoção - o trabalhado 
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terceirizado não gera qualquer benefício para os trabalhadores, a não ser em caso de 
desemprego, quando pouco é melhor que nada.[32] 

  

5.2.1. A precarização dos direitos trabalhistas: a redução das garantias dos 
trabalhadores (e da sociedade) 

  

            Os dados demonstram, à saciedade, que o trabalho terceirizado é altamente 
precarizante. Os trabalhadores terceirizados trabalham mais; são designados para atividades 
mais desgastantes ou perigosas; ganham menos que os trabalhadores contratados de forma 
direta, não recebem o mesmo tratamento que os demais e são expostos a ambientes de 
trabalho mais precários. 

            A título de exemplo, no setor bancário constatou-se que os trabalhadores terceirizados 
que exerciam atividades anteriormente realizadas por bancários recebiam salários em torno de 
53% inferior às remunerações destes e sua jornada diária contratual era 46% superior (de 
06hrs diárias entre os bancários e 8hrs48min entre os terceirizados).[33] 

            Na esfera pública, há registro de que, em 2002, os empregados do setor de limpeza 
pública de Santos/SP, recebiam em torno de R$800,00. Em 2009, os trabalhadores 
terceirizados contratados para realizar o mesmo trabalho recebiam em torno de R$520,00. Na 
mesma esteira, em 2001 os promotores, repositores e demonstradores de merchandising da 
baixada santista recebiam em torno de R$1.500,00 mais ajuda de custo e tíquete-refeição de 
R$12,00. Em 2009, o trabalhador terceirizado contratado para o mesmo trabalho recebia em 
torno de R$550,00 e tíquete-refeição de R$7,00.[34] 

            Vários e inesgotáveis são os exemplos que demonstram a precarização dos direitos 
trabalhistas com o fenômeno terceirizante. 

            Sobre a exposição dos trabalhadores terceirizados a um ambiente mais deteriorado e a 
impossibilidade que lhes impede de exigir melhores condições de trabalho, destaca SOUTO 
MAIOR: 

"os trabalhadores terceirizados, não se integrando a CIPAs e não tendo representação 
sindical no ambiente de trabalho, subordinam-se a trabalhar nas condições que lhe são 
apresentadas, sem qualquer possibilidade de rejeição institucional. O meio ambiente do 
trabalho, desse modo, é relevado a um segundo plano, gerando aumento sensível de doenças 
profissionais".[35] 

  

            Em se tratando de subcontratação de empresas, NEVES DELGADO salienta que, via 
de regra, também as instalações das empresas contratadas para determinada atividade não 
possuem as mesmas condições de higiene e segurança que as instalações das empresas 
contratantes, o que pode propiciar uma maior ocorrência de acidentes de trabalho entre os 
profissionais terceirizados.[36] 

            Já não bastassem todos esses aspectos, como para a empresa moderna a produção 
e  mão-de-obra devem manter o mesmo compasso, com a possibilidade de as 
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empresas  ajustarem seu quadro de funcionários ao ritmo de sua produção, o trabalhador 
terceirizado é o primeiro a perder seu emprego, já que não faz parte do núcleo da empresa, 
composta por uns poucos empregados responsáveis por gerenciar todo o processo produtivo. 

            Contudo, os efeitos maléficos da precarização dos direitos trabalhistas fomentada pela 
terceirização não atinge apenas os trabalhadores terceirizados. Há ainda um outro aspecto para 
o qual não se atentou e, consequentemente, ainda não foi devidamente discutido, qual seja, o 
custo  social que a precarização dos direitos trabalhistas gera para sociedade como um todo. 

            Relembrando as palavras de NEVES DELGADO, por sua absoluta pertinência: "...o 
rol de agressões que a sistemática terceirizante provoca no seio dos trabalhadores é tão 
profundo e diversificado, que não compensam, social e culturalmente, suas estritas vantagens 
econômicas"[37] e o cotidiano é rico em demonstrar a veracidade de tal assertiva. 

            Tomemos, como primeiro exemplo, a terceirização levada a feito pela administração 
pública no setor de saúde que, assim como em vários outros setores públicos, começou em 
áreas vinculadas a atividade-meio e tem se expandido de acordo com a leitura ampliativa de 
tal conceito: 

            Segundo a presidente do Sindsaúde/SP: 

  

"É preciso ter claro que determinadas ocupações, dependendo do setor a que estão 
vinculadas, podem apresentar demandas e rotinas muito distintas. Considere o caso de uma 
recepcionista: será que é possível comparar o trabalho de uma pessoa na recepção de um 
pronto-socorro com outra que seja recepcionista de um escritório comercial? A mesma 
situação se aplica para outras ocupações operacionais que existem no setor de saúde 
(motoristas, trabalhadores de limpeza, seguranças, etc.), que são fundamentais para o bom 
atendimento ao público. Estes trabalhadores precisam estar integrados ao trabalho e 
sentirem que fazem parte do processo, de uma equipe que estabeleça relações de 
cumplicidade e sintonia no trabalho, inspirando confiança aos usuários de seus familiares. 
Trata-se de uma política pública que lida com o ser humano, que vai além do aspecto técnico. 

DEDECCA (2007) destaca um diferencial muito importante quando tratamos de atendimento 
de saúde: a questão da irreversibilidade. Existe na saúde uma especificidade de 
'irreversibilidade de procedimentos realizados de modo não adequado'. Isto significa mais 
responsabilidades para o trabalhador da saúde, pois a dúvida sobre a causa do erro 
incorrido recairá sempre sobre a adoção de procedimentos adequados pelos profissionais 
responsáveis pela realização do atendimento, visto que os trabalhadores na saúde lidam com 
a vida e a morte, e erros podem ter graves consequências. 

Com a intensificação do processo de terceirização na saúde, o paciente passa a ser tratado 
como uma mercadoria e não como um ser humano que necessita de cuidados".[38] 

  

            Neste caso, a precarização dos direitos trabalhistas gera uma insegurança social em 
relação a um atendimento adequado e eficiente em um setor no qual um erro ou falha podem 
gerar danos irreversíveis.       
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            O adoecimento dos trabalhadores terceirizados também atinge os interesse de toda a 
sociedade, tal como destaca o presidente do Sindilimpeza da Baixada Santista, apontando as 
estatísticas: em 2009, 20% dos coletores de lixo estavam afastados por doenças relacionadas 
ao trabalho, inclusive doenças infectocontagiosas (meningites, hepatites, dentre outras, 
contraídas pelo contato com o lixo hospitalar), DORT's, câncer de pele ou acidentes de 
trabalho típicos. Afirma o sindicalista:          

  

"...além de atingir a vida dos trabalhadores e suas famílias, a precarização das relações de 
trabalho espalha seus estilhaços por toda a sociedade. Afinal, quem arca com o ônus dos 
afastamentos por auxílio-doença, acidentes de trabalho, aposentadoria por doença e etc. é a 
sociedade, não são as empresas tomadoras de serviço, nem terceirizadas. É a população que 
paga o amargo preço de uma sociedade debilitada física e emocionalmente."[39] 

  

            Em resumo, a adoção predatória da estratégia terceirizante gera prejuízos não só para 
os trabalhadores por ela alcançados; toda a sociedade é atingida por seus estilhaços. 

  

5.2.2. O ruptura entre os trabalhadores  

  

            Outro efeito pérfido da terceirização de serviços é dividir os trabalhadores, seja dentro 
de um mesmo empreendimento - apesar de trabalharem lado a lado - seja na esfera sindical. 

            Em virtude da adoção sistemática da terceirização pelos setores produtivos do País, é 
possível se constatar que, muito mais do que romper com o clássico modelo de uma relação 
bilateral, a terceirização rompeu com verdadeiros pilares que sustentavam as relações de 
trabalho. 

            Nesse sentido, apesar de o empregado terceirizado ser, via de regra, não tão 
qualificado quanto o empregado contratado diretamente pela empresa e ser alvo de uma 
intensa discriminação, muitas vezes ele também é considerado como um rival; um possível 
concorrente à vaga de emprego, o que só aumenta o conflito entre os trabalhadores que estão 
lado a lado. E as situações em que o empregado terceirizado e seu colega "efetivo" utilizam 
instalações distintas só aumenta o abismo que há entre eles. 

            O depoimento abaixo retrata com exatidão a ruptura do vínculo de identificação entre 
aqueles que deveriam ser colegas de trabalho: 

"...com o processo de terceirização, outras pessoas vinham para dentro da empresas e 
vinham os conflitos. Qual era o conflito? As empresas, quando foram criadas, determinavam 
o quadro delas de x trabalhadores na manutenção, x mecânicos, x eletricistas, etc. O 
vestiário tinha exatamente x armários, x vagas. Quando esses terceirizados chegaram, tinha 
discriminação mesmo do primeirizado: 'esse cara de empreiteira, não queremos aqui no 
nosso banheiro'. Reclamavam para os gerentes: 'esse pessoal aqui não. Temos o grupo da 
empresa e esse pessoal a gente não sabe quem é, de repente começa a sumir nossas toalhas, 
daqui a pouco as coisas estão sumindo. Os caras vêm aqui, passam uma semana, a empresa 
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manda embora, a gente não sabe o dia que ele foi embora'. Era uma discriminação total por 
parte dos companheiros efetivos".[40] 

  

            Em meio a uma relação de emprego precarizada, o ambiente hostil no qual 
os  trabalhadores terceirizados são inseridos em nada contribuiu para o conjunto dos 
trabalhadores. Segundo afirmou  um líder sindical durante uma pesquisa de campo realizada 
com trabalhadores do setor petroquímico da Bahia: "o trabalhador terceirizado vive uma 
crise de identidade na empresa".[41]        

            Apesar de trabalharem lado a lado, não há uma identificação entre  os trabalhadores 
contratados diretamente pela empresa e os trabalhadores terceirizados. Com a terceirização há 
uma ruptura do sentimento de identificação que possibilitou as primeiras reivindicações no 
século XVIII. A percepção de viverem todos uma mesma realidade e de que, o que ocorresse 
a um deles afetaria a todos, se esvaiu com a terceirização. 

            O outro aspecto da ruptura gerada pela terceirização ocorre na esfera sindical. Isto 
porque, embora trabalhem lado a lado em um mesmo ambiente, o empregado contratado 
diretamente pela empresa pertence à categoria definida pela atividade de sua empregadora, ao 
passo que o  empregado terceirizado pertence a categoria dos empregados das empresas 
fornecedoras de mão-de-obra. 

            Em função dessa forma de enquadramento sindical, algumas categorias foram 
drasticamente reduzidas, ao lado do crescimento exponencial dos sindicato dos empregados 
em empresas de prestação de serviços, tal como o Sindeepres/SP.[42] 

            Sobre tal dinâmica, afirma DELGADO: 

  

"A ideia de formação de um sindicato de trabalhadores terceirizados, os quais servem a 
dezenas de diferentes tomadores de serviços, integrantes estes de segmentos econômicos 
extremamente díspares, é simplesmente um contrassenso. Sindicato é unidade, é agregação 
de seres com interesses comuns, convergentes, unívocos. Entretanto, se o sindicato constitui-
se de trabalhadores com diferentes formações profissionais, distintos interesses profissionais, 
materiais e culturais, diversificadas vinculações com tomadores de serviços - os quais, por 
sua vez, têm natureza absolutamente desigual -, tal entidade não se harmoniza, em qualquer 
ponto nuclear, com a ideia matriz e essencial de sindicato."[43] 

  

            Outro aspecto apontado por DELGADO, refere-se à redução artificial do número de 
trabalhadores vinculados à importantes segmentos empresariais, já que os trabalhadores 
terceirizados se enquadram, do ponto vista técnico-jurídico, como integrantes do setor 
terciário da economia,[44]  hipótese em que os setores industriário e  bancário servem como 
paradigma. 

            Neste último setor, por exemplo (bancários), embora tenha gerado um enorme impacto 
sobre a categoria, a automação não pode ser apontada como o  único fator de sua redução, 
conforme revelam os números. 
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            Sobre a terceirização no setor, expõe SANCHES: 

  

"Essa mudança significa o rompimento do padrão de contratação de direitos no âmbito das 
relações do trabalho conquistada após anos de luta e organização de um dos seguimentos de 
trabalhadores que chegou a somar, no início da década de 1990, segundo dados da RAIS, 
732 mil trabalhadores. No ano de 2007, apesar da ampliação do número de correntistas, de 
produtos, volume de depósitos e créditos efetivados e, ainda considerando o crescimento 
exponencial das demais operações bancárias realizadas, constamos aproximadamente 445 
mil bancários e financiários em todo o Brasil. Concomitantemente, verifica-se que os dados 
da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD - IBGE) 2006 apontam para a cifra 
de 805 mil trabalhadores vinculados ao Sistema Financeiro Brasileiro, ou seja, pessoas que 
atuam em diversas formas de trabalho diretamente relacionadas à intermediação financeira 
no país. Assim, temos um universo de aproximadamente 360 mil trabalhadores desvinculados 
da Convenção Coletiva dos Bancários e Financiários." [45] 

            Quanto à subcontratação de empresas  e o rompimento da agregação de grande massa 
de trabalhadores em grandes estabelecimentos por ela gerado, a historiadora fluminense, 
VIRGÍNIA FONTES,  registrou  interessante leitura sobre a questão: 

  

"o que nós estamos assistindo não é uma mera revolução tecnológica, apresentada muitas 
vezes como se as máquinas tivessem feito alguma coisa, mas é de fato a um processo de luta 
de classes que busca eliminar a reunião dos trabalhadores, que sempre foi um dos focos 
centrais da contradição trabalho-capital, foco este que permitiu a instauração dos sindicatos 
como local agregador daqueles que já se reuniam no processo de trabalho. Trata-se, hoje, de 
quebrar a exigência da reunião dos trabalhadores como condição para a reprodução do 
capital e para a extração da mais valia. (...). Isso significa que não há uma redução do 
trabalho na nossa sociedade contemporânea - e é importante saber como isso ocorre hoje nos 
países centrais -, ou melhor, que não há redução propriamente de trabalho, mas há redução 
de emprego, de contrato de trabalho e de reunião em locais de trabalho. Significa que 
estamos assistindo, hoje, a formas de subordinação do trabalho ao capital por fora do 
contrato de trabalho, ou seja, uma massa de trabalhadores - que é preciso qualificar melhor - 
produzindo, trabalhando sem ligação direta com formas contratuais e sem reunião no espaço 
de trabalho. (...) os trabalhadores não se desvencilharam da carga de trabalho, que só 
aumenta, tanto para aqueles que estão dentro do processo contratual - no qual nós nos 
acostumamos a reduzir o processo produtivo - quanto para aqueles que estão fora do 
processo contratual, mas que estão perfeitamente subordinados a ele."[46] 

  

            Deste modo, por todos os ângulos que se analise a terceirização, ela parece ser um 
instrumento de efetivação da máxima maquiavélica:  a terceirização dividiu os trabalhadores; 
ruiu valiosas conquistas e criou muralhas entre eles. 
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6. A TERCEIRIZAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: BREVES 
REFLEXÕES 

  

            Como se procurou demonstrar até aqui, a terceirização tem corroído conquistas sociais 
alcançadas ao longo de séculos, bem como o próprio instrumental humano necessário à 
consecução de tais conquistas (leia-se: identificação; solidariedade; companheirismo). 

            Esse cenário é um convite à reflexão: em nosso sistema jurídico há espaço para um 
mecanismo que desguarnece uma multidão de trabalhadores de uma boa parcela de seus 
direitos com o objetivo único e exclusivo de favorecer a acumulação capitalista? Um método 
administrativo pode se sobrepôr a direitos sociais constitucionalmente garantidos? 

            A discussão sobre a nova interpretação constitucional é matéria extensa e por demais 
profunda para ser abordada neste breve estudo, mas há alguns aspectos que podem ser 
ressaltados para a análise da questão proposta acima. 

            Considerando que o Direito é um sistema composto por normas (princípios e regras) e 
que  os princípios são as proposições básicas, fundamentais, que condicionam todas as 
estruturações subsequentes,  não há maiores divergência em se afirmar que as regras devem 
estar em sintonia com os princípios. 

            Conforme observa VIANA,  "quando as regras começam a se soltar dos princípios" - 
ou seja, começam a ser lidas e aplicadas fora do arcabouço que lhes sustentam - o Direito "se 
torna cada vez menos um sistema e por isso menos direito."[47]         

            Por sua vez, a Norma Fundamental de 1988 estabeleceu importantes perspectivas 
sobre o trabalho humano. 

            Nesse sentido, o Título I da Carta Magna, ao  tratar sobre os princípios fundamentais 
da República Federativa do Brasil,  estabeleceu como um dos fundamentos da república, o 
valor social do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º Inciso IV). O Título II, ao tratar dos 
direitos e garantias fundamentais inseriu, em seu capítulo II, os direitos sociais, dentre os 
quais está incluído o trabalho. Adiante, no Título VII, ao tratar sobre a ordem econômica e 
financeira, o art. 170 estabeleceu que a ordem econômica é fundada na valorização do 
trabalho humano  e na livre iniciativa, destacando que a ordem econômica e financeira tem 
por princípios a função social da propriedade (inciso III) e a busca do pleno emprego (inciso 
VIII). Por fim, o Título VIII, ao tratar da ordem social, definiu  por disposição geral que a 
ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça 
sociais (art. 193). 

            Como leciona DELGADO, a Norma Fundamental não contém uma contradição nesse 
aspecto, nem quis excluir o trabalho da posição previamente definida em cada oportunidade 
que tratou sobre ele posteriormente. Na realidade, a Constituição Federal de 1988 não quis 
deixar dúvidas de que o trabalho é um princípio, um fundamento, um valor e um direito 
social, conjuntamente.[48] 

            Sobre a ordem econômica e o valor que a Carta Magna confere ao trabalho, afirma o 
ex-Ministro do STF, EROS GRAU: 
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"Indica ainda o texto constitucional, no seu art. 1º, IV, como fundamento da República 
Federativa do Brasil, o valor social do trabalho; de outra parte, no art. 170, caput, afirma 
dever estar a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano.  

(...) 

No quadro da Constituição de 1988, de toda sorte, da interação desses dois princípios e os 
demais por ela comtemplados - particularmente o que define como fim da ordem econômica 
(mundo do ser) assegurar a todos existência digna - resulta que valorizar o trabalho humano 
e tomar como fundamento o valor social do trabalho importa em conferir ao trabalho e seus 
agentes (os trabalhadores) tratamento peculiar. 

Esse  tratamento, em uma sociedade capitalista moderna, peculiariza-se na medida em que o 
trabalho passa a receber proteção não meramente filantrópica, porém politicamente 
racional."[49] 

  

            Segundo o ex-ministro, a valorização do trabalho humano e o reconhecimento do valor 
social do trabalho consubstanciam cláusulas principiológicas que, em sua interação com os 
demais princípios contemplados no texto constitucional, expressa prevalência do valor do 
trabalho na conformação da ordem econômica. 

            Por sua vez, um dos princípios típicos do Direito do Trabalho é  o princípio da 
proteção ao hipossuficiente - para alguns, o único princípio do qual os demais são meros 
desdobramentos - que, ao contrário do que ocorre no Direito Civil, procura compensar a 
indiscutível desigualdade entre as partes, estabelecendo uma rede de proteção ao redor da 
parte mais fragilizada na relação de emprego. 

            Apesar dos questionamentos que tal princípio tem suscitado na atualidade, a 
construção do Direito do Trabalho partiu de um pressuposto fático que nem a revolução 
tecnológica, nem o processo de globalização ou as ideias ultraliberais conseguiram reverter: 
existe uma classe de pessoas que tem apenas a sua força de trabalho para oferecer em troca 
dos meios necessários à sua subsistência e, séculos após séculos, o trabalho livre e 
subordinado é o único meio através do qual  essas pessoas conseguem se inserir na dinâmica 
social. 

            Não obstante, em se tratando do fenômeno terceirizante, constata DELGADO: 

  

"Faltam, principalmente, ao ramo justrabalhista e seus operadores os instrumentos analíticos 
necessários para suplantar a perplexidade e submeter o processo sociojurídico da 
terceirização às direções essenciais do Direito do Trabalho, de modo a não propiciar que ele 
se transforme na antítese dos princípios, institutos e regras que sempre foram a marca 
civilizatória e distintiva desse ramo jurídico no contexto da cultura ocidental."[50] 

  

            Nesse contexto, se o trabalho é altamente salvaguardado pela ordem constitucional; se 
as regras devem ser lidas de acordo com os princípios, um método meramente administrativo 
pode se sobrepôr à ordem constitucional? 
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            Diante da relevância dispensada ao trabalho humano - e à forma mais comum através 
da qual ele é prestado na sociedade capitalista, a relação de emprego -,  é admissível que uma 
estratégia concebida no mundo empresarial, guiado por parâmetros ultraliberais, prevaleça 
sobre um princípio, um fundamento, um valor e um direito social? 

  

7. CONCLUSÃO 

  

            A transformação do sistema capitalista a partir da década de 1970 é marcada 
pela  hegemonia de um pensamento ultraliberal, que rompeu com valores estabelecidos 
durante o Estado de Bem-Estar Social, em especial, com o valor-trabalho. 

            O capitalismo que emerge a partir da década de 1970 rompeu com vários aspectos  do 
liberalismo clássico pelo qual havia se pautado até então, o que foi possível, inclusive, através 
do processo de globalização dos mercados. 

            O Direito do Trabalho desponta como o ramo jurídico que incide sobre uma 
modalidade de relação que é determinante para o sistema capitalista de produção,  a saber, a 
relação de emprego, razão pela qual o discurso ultraliberal defende, de forma sistemática, a 
ideia de que esse ramo jurídico deve ser repensado, flexibilizado e até perdeu sua razão de 
ser. 

             Do mesmo modo,  discursos relativos ao fim dos empregos e da natureza estrutural do 
desemprego (seja em face da revolução tecnológica, seja em face da concorrência mundial, 
seja em face da reestruturação produtiva) - tornando necessária a "adaptação" do Direito do 
Trabalho - são apenas mecanismos de convencimento para tentar desestabilizar o ramo 
jurídico que impõe limites a um capitalismo sem reciprocidade. 

            Tais discursos não passam pelo crivo de uma análise mais rigorosa, nem se  sustentam 
diante das estatísticas e das possibilidades disponíveis aos Estados Nacionais socialmente 
comprometidos. 

            Apesar das sucessivas investidas  contra o trabalho, o emprego e contra o ramo 
jurídico a eles relacionado, o paradigma ultraliberal ainda não apresentou outro instrumento 
que possa distribuir renda e garantir a inclusão social de bilhões de trabalhadores que não tem 
detêm os meios de produção e dispõe apenas de sua força de trabalho para se inserirem no 
contexto social. 

            A reestruturação empresarial e a terceirização concebidas em um mundo corporativo 
embevecido pelas ideias ultraliberais tem a declarada intenção de reduzir os custos da mão de 
obra, atendendo única e exclusivamente aos interesses do capital. 

            A terceirização de serviços tem sido o principal instrumento de precarização das 
relações de trabalho e violação ao direito social do trabalho. Como foi concebida em favor do 
capital, a terceirização de serviços não trás qualquer benefício para o trabalhador, mas única e 
exclusivamente lhe subtrai direitos e rompe com grandes conquistas individuais e coletivas. 
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            Os efeitos perniciosos da terceirização não se restringem aos trabalhadores mas 
alcançam toda a sociedade, inclusive por sua expansão dentro de seguimento público, na 
prestação de serviços essenciais à sociedade. 

            Diante da relevância que o texto constitucional confere ao trabalho, inclusive ao tratar 
sobre a ordem econômica, não é juridicamente aceitável que a estratégia terceirizante possa 
ser adotada de tal modo a esvaziar tal relevância, razão pela qual ela deve - no mínimo - 
passar por um controle  civilizatório, sob pena de se chancelar um mecanismo que, aplicado 
de forma sistemática e sem limites, torne o texto constitucional apenas uma bela carta de amor 
ao trabalho. Nada mais que isso. 
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O IMPACTO DA FLEXIBILIZAÇÃO NO MERCADO DO TRABALHO 
 

THE IMPACT OF FLEXIBILITY ON LABOUR MARKET  
 
 
 

Fernando Basto Ferraz 
Kesia Correia Oliveira 

 

RESUMO 
A discussão acerca da necessidade de flexibilização das leis trabalhistas como instrumento 
capaz de tornar o País mais competitivo é recorrente. O trabalho sempre foi necessário ao 
homem para sua subsistência. Com a divisão do trabalho, devido à organização do homem em 
sociedade, deu-se início à exploração do homem pelo homem, cujas características foram 
sendo alteradas com o desenvolvimento das civilizações. O marco principal é a Revolução 
Industrial, a mecanização do trabalho humano em setores importantes da economia. Portanto, 
o Direito do Trabalho é fruto da Revolução Industrial. Diante das dificuldades econômicas 
das últimas décadas do século XX, começaram a surgir idéias de flexibilização das conquistas 
trabalhistas. Os economistas neoliberais argumentam que a solução do problema do 
desemprego está na flexibilização do mercado de trabalho. Mas deve-se analisar esta solução 
com cautela, buscando o ponto de equilíbrio a fim de não adotar postura panfletária. 
PALAVRAS-CHAVE: FLEXIBILIZAÇÃO; LEGISLAÇÃO TRABALHISTA; MERCADO 
DO TRABALHO; NEOLIBERALISMO; SINDICATO. 
 
ABSTRACT 
The discussion about the need for more flexible labor laws as an instrument to make the 
country more competitive is recurrent. The work was always necessary to humanity for its 
subsistence. With the division of labor, through the organization of man in society, has begun 
the “exploitation of man by man”, whose characteristics have been altered with the 
development of civilizations. The main landmark is the industrial revolution, the 
mechanization of human labor in important sectors of the economy. Therefore, the Labor Law 
is the result of the Industrial Revolution. Given the economic difficulties of the last decades of 
the twentieth century, ideas began to emerge for more flexible labor achievements. Neo-
liberal economists argue that the solution of unemployment problem lies in the flexibility of 
the labor market. But we should carefully examine this solution, seeking the balance point 
avoiding discourse without scientific reasoning. 
KEYWORDS: FLEXIBILITY; LABOR LAWS; LABOR MARKET; NEOLIBERALISM; 
UNION. 
 
 

INTRODUÇÃO 

É recorrente a discussão acerca da necessidade de flexibilização das leis trabalhistas 

como instrumento capaz de tornar o País mais competitivo. Os economistas neoliberais 

argumentam que a solução do problema do desemprego está na flexibilização do mercado de 

trabalho. Porém, invariavelmente, essa medida é seguida pelo enfraquecimento dos sindicatos 

e pela redução dos serviços públicos prestados pelo Estado. Deste modo, é imperioso ressaltar 
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que o argumento de que a flexibilização do mercado de trabalho é uma solução para a redução 

do desemprego é uma falsa ilusão para os trabalhadores.  

Este artigo faz um apanhado histórico das relações de trabalho para demonstrar que 

estas são organizadas de acordo com o contexto socioeconômico de cada período. Há um 

movimento quase pendular que vai do contexto da desregulamentação à proteção estatal. Em 

períodos de recessão econômica, há uma forte campanha para a flexibilização, inclusive com 

tendências à desregulamentação. Entretanto, essa medida repercute trazendo prejuízos à 

sociedade que são sentidos com o decorrer do tempo. Quando a economia volta à 

prosperidade e os problemas sociais já estão insustentáveis, verifica-se a luta dos 

trabalhadores em busca de proteção e condições mais dignas. 

A metodologia utilizada é de natureza bibliográfica, descritiva e exploratória. Este 

estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica a fim de explicar o problema através de 

referências teóricas publicadas em documentos. O objetivo desta pesquisa é analisar o 

impacto da flexibilização no mercado de trabalho, observando 

1. HISTÓRIA DO TRABALHO E DE SEU REGRAMENTO JURÍDICO 

O trabalho sempre foi necessário ao homem para que ele pudesse obter seus 

alimentos. No entanto, no período paleolítico, os hominídeos desenvolveram o seu trabalho de 

forma primitiva, utilizando instrumentos de trabalho rudimentares, com o objetivo de 

satisfazer suas necessidades imediatas de sobrevivência, não havendo o intento de acúmulo. 

Os hominídeos caçavam, pescavam e lutavam contra o meio físico, contra os animais e contra 

os seus semelhantes, desenvolvendo uma economia apropriativa.  

Neste período, o trabalho consistia em uma mera cooperação, sem haver 

organização, divisão formal ou mesmo exploração da força alheia. Pois, neste período, os 

hominídeos e suas famílias trabalhavam para o seu próprio sustento. A população se 

espalhava em aglomerações pouco extensas e trabalhavam em conjunto, pois, como o homem 

não dominava tecnicamente a natureza, a cooperação era imprescindível à sobrevivência. A 

divisão do trabalho por sexo foi a primeira divisão de trabalho organizada. Neste modelo, aos 

homens era atribuída a atividade de maior risco, enquanto as mulheres colhiam os frutos da 

natureza e cuidavam da prole. 

No decorrer do período neolítico, de 7000-3000 a.C., o homem alterou seu 

relacionamento com a natureza transformando-se em produtor, ao invés de predador, através 

da domesticação de animais e o desenvolvimento da agricultura, o que lhe propiciou viver em 

comunidades estáveis, sedentarizando-se e descobrindo a noção de trabalho coletivo e regular. 
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Nestas comunidades estáveis, há maior densidade do grupo social, que se 

organizavam obedecendo a uma hierarquização, fazendo surgir a ideia de chefe na figura do 

patriarca, que também se torna uma espécie de líder militar nos períodos de guerra. 

No fim do período neolítico, iniciou-se a fabricação de armas e o surgimento da 

escrita, denominando-se esse período de Era dos Metais. Assim, desenvolveu-se também o 

que se chama de economia transformativa, havendo a complexidade na elaboração dos 

produtos econômicos, pois o ser humano dominava inicialmente, mesmo rudimentarmente, a 

técnica da fundição. Utilizou como matéria prima, a princípio, o cobre, o estanho e o bronze, 

metais de fusão mais fácil. A metalurgia melhorou, propiciando sua diversificação, com o uso 

de forjas e foles, permitindo o manuseio do ferro (principalmente para a fabricação de armas), 

um dos metais que precisa de técnicas mais apuradas para ser aproveitado, já que necessita, 

para a sua fusão, de uma temperatura muito elevada. Foi nesse período que se deu o invento 

da roda, marco da humanidade para o caminho rumo à civilização, onde as relações se 

tornaram mais complexas, surgindo a necessidade de regras e leis de regulamentação. 

Encerra-se, assim, a fase arqueológica, surgindo as primeiras civilizações. 

Com a divisão do trabalho, devido à organização do homem em sociedade, deu-se 

início à exploração do homem pelo homem, cujas características foram sendo alteradas com o 

desenvolver das civilizações. 

Da Antiguidade à Revolução Industrial, o trabalho era fundamentalmente realizado 

em ambiente patriarcal, de forma servil e/ou escravagista, cuja condição era transmitida de 

geração para geração e o trabalho se dava sem o objetivo de acúmulo, havendo troca de 

excedentes por produtos que aquele grupo não produzia. Como não há liberdade no trabalho 

servil ou escravo, não era necessário interferir, normatizar as relações de trabalho, justamente 

por não haver relação entre empregado e empregador.  

O direito do trabalho é fruto da história recente da humanidade, devido às 

modificações significativas por que a sociedade passou. Uma crise estrutural generalizada 

marcou o século XVIII, marcando a transição do modo de produção feudal para o modo de 

produção capitalista. No sistema econômico capitalista, o capital é de posse privada e seu 

detentor o manobra com fito de reproduzi-lo. O capitalismo tinha na circulação o centro 

dinâmico do sistema como elemento que engendrava a reprodução de capital. Em síntese, o 

capital é constituído pelo conjunto heterogêneo de riquezas empregado na obtenção de novas 

riquezas.1 No século XIX, há um rompimento histórico com relação à condição do trabalho, o 

que propiciou a necessidade de um regramento jurídico específico. O marco principal é a 

Revolução Industrial, a mecanização do trabalho humano em setores importantes da 

economia. Portanto o Direito do Trabalho é fruto da Revolução Industrial. 
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Na sua origem, a característica principal do capitalismo é a formação de duas classes 

sociais: a da força de trabalho, representada pelos trabalhadores e a dos donos dos meios de 

produção, denominada capitalista. Neste sistema, a lei da oferta e da procura determina o 

valor do trabalho, mas os capitalistas têm maior poder de barganha nessas relações 

econômicas já que as necessidades dos trabalhadores sempre são mais urgentes do que a dos 

donos dos meios de produção1.  

O pensamento liberal, que fundamentava as relações de trabalho nesse período, representa um 

novo sistema de pensamento cultural e econômico originado devido à crise das novas relações 

de classe, com o esforço de libertação das normas estatais absolutistas. O liberalismo é a 

corrente ideológica que expressa as aspirações da nova ordem burguesa: liberdade de 

empresa, liberdade de contrato e liberdade individual, tendo como uma das principais 

características do liberalismo clássico a não-intervenção do Estado na esfera econômica e 

social. 

Apesar de o trabalho livre ser considerado uma das mais marcantes manifestações da 

liberdade do indivíduo, a liberdade de contratar não era exercida de forma ampla, pois o 

operário, premido pela miséria, não podia recusar uma jornada que muitas vezes se estendia 

durante quinze horas, mesmo tendo contraprestação ínfima. Essa liberdade e igualdade 

(meramente formais) permitiram que fosse desenvolvido um novo modo de escravidão, pois o 

operário era tratado como simples meio de produção, já que o crescimento das forças dos 

privilegiados da fortuna propiciava a servidão e a opressão dos mais débeis. Esse modelo 

individualista favorecia a exploração do mais fraco pelo mais forte, pois, sem interferência do 

Estado, o capitalista, beneficiado pela ausência de ações do Estado regulamentando as 

relações de trabalho, podia livremente impor as suas condições ao trabalhador. 

Na visão do proletariado, a igualdade formal era insuficiente. O legislador precisava tomar 

medidas para garantir uma igualdade material, desaparecida diante da desigualdade 

econômica. Diante da opressão econômica rebaixava-se a dignidade humana, razão pela qual 

o individualismo deveria passar a um plano secundário para que ganhasse relevo o interesse 

social. Até a Revolução Industrial, o trabalho era considerado um castigo, por isso os nobres 

não trabalhavam de fato. E, em alguns lugares, os servos e os escravos se limitavam a 

trabalhar em função da luz do Sol, assim como os camponeses ficavam inativos muitos meses 

por ano, por questões climáticas, que influenciavam nas safras. 
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Num momento em que o Estado não interferia nas relações laborais, a força de trabalho, que 

migrou do campo para os centros urbanos, não estava preparada para a máquina, para receber 

o processo de industrialização. Como mulheres e crianças também disputavam o mercado de 

trabalho, havia a substituição do trabalho adulto pelo das mulheres e dos menores, pois 

trabalhavam por mais horas e se sujeitavam a salários inferiores. A divisão do trabalho foi 

levada ao extremo, impulsionada pela automatização das máquinas e por novas fontes de 

energia. A relação entre capital e trabalho tornou-se impessoal e o operário estava distante da 

direção da empresa e dos destinos da mercadoria. 

Apesar da mecanização do trabalho humano ter propiciado uma otimização do setor 

produtivo, trazendo progresso, benefícios, automatizando o processo de produção e 

favorecendo a acúmulo de riquezas, deve-se reconhecer que trouxe também prejuízos, como 

os acidentes de trabalho por não haver proteção à saúde e à segurança do trabalhador, o 

obreiro laborava em ambientes insalubres, correndo o de risco intoxicação por gases, de 

explosões, de incêndios, de inundações e até de desmoronamentos. Essa nova conjuntura 

também agravou a exploração, os problemas sociais, o aumento da criminalidade, a indigência 

e outros problemas mais. Como decorrência da própria condição insalubre a que eram 

submetidos os operários, havia a disseminação de diversas moléstias (como a asma, a 

pneumonia e a tuberculose) causadas pelos gases, pela poeira e pelo trabalho em local 

encharcado. As crianças eram submetidas a uma vida abjeta nas fábricas e nas minas, 

expostas com todos os seus horrores, emocionando a opinião pública1. Esta situação gerou 

um mal estar social que obrigou os governantes a não mais se manter alheios a esse drama. 

Neste período, os contratos caracterizavam-se como verdadeira servidão, pois eram verbais e 

não estipulavam prazos - sendo quase vitalícios, ou então enquanto o trabalhador pudesse 

prestar serviços. Não havia direitos, restrições legislativas e as regras eram as estipuladas pelo 

dono do empreendimento, ou seja, a vontade arbitrária dos industriais. 

O Direito do Trabalho objetiva dar um sentido social, humano e jurídico na 

conceituação e valorização do trabalho. O ideário liberal defendeu uma igualdade jurídica 

meramente formal, pois era abissal a desigualdade econômica. O modo desumano com que a 

Revolução Industrial explorou o trabalho demonstra a necessidade de intervenção, para que o 

hipossuficiente fosse protegido dos desmandos do mais forte. Essa intervenção se fez 

necessária, mesmo que, por muitas vezes, não tenha se mostrado suficiente diante do enorme 

privilégio econômico que possui o empregador. 
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Mesmo hoje, se alimenta a falsa ideia de que o trabalhador é manipulável por sua 

ingenuidade. No entanto, esta manipulação ainda se dá por conta de inúmeros fatores, tais 

como: o temor do desemprego, a qualificação insuficiente frente à crescente exigência do 

mercado atual, e a falta de cognição plena de seus direitos e dos efeitos da não aplicação 

destes. É possível, empiricamente, ouvir de operários do “chão de fábrica” de qualquer 

indústria, que eles estão cientes de quais são seus direitos (salário, hora extra, férias, 13º, 

aviso prévio, FGTS e outros), mesmo que desconheçam a dimensão que eles representam para 

a sua qualidade de vida. 

O déficit educacional de que padece o operariado, principalmente no Brasil, o coloca 

em situação de desigualdade não apenas com relação aos detentores do capital ou dos meios 

de produção, mas também com relação aos seus superiores hierárquicos. A fácil manipulação 

do trabalhador ocorre também pela necessidade econômica, uma vez que depende daquele 

emprego para a sua sobrevivência e de sua família.  

Percebe-se que quando a economia está aquecida, como tem ocorrido nos últimos 

anos no Brasil, o mercado fica refém da mão-de-obra, que se torna escassa, principalmente em 

países em que há um déficit de mão-de-obra qualificada. Entretanto, em períodos de 

desaceleração econômica, o excesso de mão-de-obra disponível, dá ao empregador uma 

posição de vantagem, que o permite submeter o trabalhador a situações claramente abusivas.  

Neste cenário de dificuldades econômicas, começaram a surgir as idéias de 

flexibilização das conquistas trabalhistas. Assim, a doutrina1 aponta a decadência do direito 

do trabalho clássico e o surgimento da flexibilização como conseqüência da superação do 

Estado social e ao agravamento da crise econômica mundial decorrente da crise do petróleo 

ocorrida em meados dos anos 70 do século XX. Portanto, num primeiro momento, atribui-se 

ao surgimento da flexibilização a crise do direito do trabalho clássico e a paulatina 

consolidação do Estado democrático de direito, aquecida pelo mercado globalizado. 

  

2. FLEXIBILIZAÇÃO 

O termo flexibilização é um termo polissêmico,1 pois lhe são atribuídos diversos 

significados. Este artigo adotou a acepção de que flexibilização vincula-se à necessidade de 

conceber às leis trabalhistas maior plasticidade, maleabilidade, destituindo-as da rigidez 

tradicional. Considerando, então, como flexibilização do trabalho a adequação das normas 

trabalhistas às exigências econômicas do mundo globalizado, que culmina com a precarização 

da relação formal de emprego1.  
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No início da década de 90, os doutrinadores mostravam-se vacilantes e evitavam 

formular definição precisa desse fenômeno, mas pode-se definir a flexibilização das regras 

laborais trabalhistas como a parte integrante do processo maior de flexibilização do mercado 

de trabalho, consistente no conjunto de medidas destinadas a dotar o Direito do Trabalho de 

novos mecanismos capazes de compartilhá-lo com as mutações decorrentes de fatores de 

ordem econômica, tecnológica ou de natureza diversa exigentes de pronto ajustamento.1 

O Direito do Trabalho nasceu em uma época de prosperidade econômica, em que se 

exigiu a intervenção do Estado para que elaborasse um regulamento detalhado das condições 

de trabalho, a fim de obrigar as partes a buscarem a solução dos seus conflitos1. Surgiu, 

assim, dessa intervenção estatal, um novo modo de tratar e pensar o direito dos trabalhadores 

e a relação casuística existente que emana das relações de trabalho. 

Entretanto, em decorrência das crises sociais originadas pelos problemas econômicos 

mundiais e da necessidade de adaptação das relações de trabalho à nova realidade econômica 

existente, fez-se necessário alterar a regulamentação das leis trabalhistas para adaptá-las aos 

novos moldes socioeconômicos oriundos dessa mutação social. Contexto esse que fez surgir 

outras formas de pactos laborais, a exemplo dos contratos temporários, de aprendizagem, de 

estágio, de empresas terceirizadas, dentre várias outras formas de manutenção das 

modalidades trabalhistas com o intento de dirimir os conflitos resultantes das crises sociais e 

econômicas mundiais. 

A flexibilização constitui um movimento de idéias que surgiu na Europa em função 

dessa nova realidade, como contraposição à rigidez da legislação trabalhista e que cada vez 

mais ganha novos adeptos. Caracteriza-se por ser um processo de quebra da rigidez das 

normas, cujo objetivo, segundo seus defensores, é a conciliação da fonte autônoma com a 

fonte heterônoma do direito do trabalho, preservando, com isso, a saúde da empresa e a 

continuidade do emprego. 1 

Deve-se ressaltar que não se confunde flexibilização com desregulamentação. Nesta, 

o Estado se omite tanto quanto possível para que as condições de emprego sejam 

primordialmente ditadas pela autonomia privada, conforme as leis do mercado; já na 

flexibilização, o Estado impõe algumas normas de ordem pública, admitindo, em relação a 

diversas regras gerais, sua adaptação ou complementação pela autonomia privada, 

especialmente por meio da negociação coletiva.1 

A doutrina classifica a flexibilização de diversas formas. Rita Nassar1 utiliza-se de 

quatro critérios: quanto ao objeto, quanto ao modo de concreção, quanto ao fundamento e 

quanto à extensão. Quanto ao objeto, os principais setores alvo da flexibilização são o modelo 

clássico do emprego, o salário e os procedimentos de despedida. Quanto ao modo de 
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concreção, a flexibilização pode resultar de iniciativa do empregador ou do Estado; de 

negociação entre os parceiros sociais ou entre estes e o Estado. Quanto ao fundamento, a 

flexibilização pode ter caráter neoliberal, liberal ou de adaptação à crise. E, finalmente, 

quanto à extensão, a flexibilização pode ser externa ou interna.1 

Acrescenta que o modelo clássico do contrato de trabalho é assalariado, 

estabelecendo um liame salarial fechado. É estável e permite eventualmente uma carreira, 

implicando a contratação do empregado por tempo integral, por um único empregador, em um 

lugar de trabalho específico. É individualmente vinculado à pessoa do trabalhador, usufruindo 

das promoções em função da antigüidade e aperfeiçoamento de sua qualificação. As relações 

de trabalho atípicas ferem os princípios basilares norteadores do desenvolvimento do Direito 

do Trabalho, ou constituem tentativa de escapar à incidência deles. São passíveis de serem 

verificados em qualquer setor ou espécie de atividade, não se vinculando à determinada 

categoria de trabalhadores ou modalidade de trabalho. A relação de emprego atípica 

contrapõe-se com a ideia tradicional e cristalizada de emprego, com tempo integral, em torno 

da qual se constituiu o Direito Laboral. São exemplos de manifestações de trabalho atípico: o 

trabalho clandestino, o contrato por tempo determinado; o trabalho temporário; o contrato de 

um emprego por vários empregadores; a partilha do emprego; o trabalho à distância e as 

relações de trabalho atípicas referentes ao tempo de trabalho.1 

Crescentemente, as hipóteses de flexibilização vêm sendo adotadas no Brasil, seja 

através de acordo entre as partes com ou sem intervenção sindical. A exemplo do acordo de 

compensação de jornada1 (por opção do empregado, apenas com a chancela sindical); do 

contrato por tempo parcial1 e da suspensão do trabalho para realização de curso1; da redução 

ou revogação de benesses (como ocorreu com a natureza salarial de algumas utilidades1 ou 

com redução do FGTS para os aprendizes);1 da possibilidade de desconto no salário em 

virtude de empréstimo bancário, entre outros. 

A Constituição Federal de 1988 flexibilizou algumas de suas normas, no âmbito do 

direito coletivo, sempre sob a tutela sindical, conforme consta em seu art. 7º, VI, XIII e XIV, 

in verbis: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: (...)VI - irredutibilidade do salário, salvo o 

disposto em convenção ou acordo coletivo; (...)XIII - duração do trabalho normal não 

superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de 

horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 

trabalho; XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos 

de revezamento, salvo negociação coletiva; (...).” 
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Este dispositivo exige do sindicato uma postura proativa em favor da manutenção 

dos direitos das categorias que representa, assegurando-lhes, sobretudo, a dignidade da pessoa 

humana. 

Infelizmente, de modo geral, os sindicatos não têm demonstrado possuir condições 

adequadas de bem defender esses direitos. Observa-se que há um descompasso entre a 

estrutura dos sindicatos e as exigências da sociedade atual, que vivencia a era da informação. 

Os sindicatos não foram e não estão sendo preparados para negociações mais complexas, quer 

por questões territoriais, quer em razão da matéria. Especialmente, em países que adotam o 

princípio da unicidade sindical em que têm dificuldade de bem enfrentar composições cujas 

dimensões ultrapassam os limites das fronteiras de seu Estado.  

A desatualização da estrutura sindical brasileira resulta em uma representatividade 

ineficaz de interesses coletivos, baseada no regime de unicidade sindical, no custeio 

obrigatório inclusive por não associados e na representação por categoria. Na maioria das 

vezes, os sindicatos são conduzidos por pessoas com insuficiente conhecimento técnico em 

assuntos econômicos e comerciais, que não estão preparadas para negociar em condições 

isonômicas com os sindicatos dos empregadores, pois lhes falta capacidade de negociar para 

obter um grau mais elevado de proteção à classe operária. Assim, questões de maior 

complexidade não são debatidas pelos sindicatos em condições isonômicas.1 Atingindo 

grande quantidade de trabalhadores que atuam em um ou em vários Estados, visando 

conseguir melhores condições de trabalho e remuneração mais digna.  

Diante disso, os sindicatos dos empregados estão enfraquecidos em vários aspectos. 

Não são mais atuantes e representativos, e não têm obtido sucesso na atuação de combate às 

políticas neoliberais que defendem a flexibilidade dos métodos e dos postos de trabalho, a 

subcontratação, os contratos temporários e em tempo parcial, o trabalho subordinado 

disfarçado de autônomo, e demais comportamentos que aumentam os níveis de desemprego, 

precarizando o trabalho, dificultando a organização dos trabalhadores e fragilizando os 

sindicatos.  Um dos maiores empecilhos ao direito coletivo atualmente é o fenômeno da 

terceirização e subcontratação de mão-de-obra, que centraliza o poder na cúpula da empresa, 

dissipa os trabalhadores, fragmenta e dispersa a ação sindical. As grandes empresas dirigem a 

atividade econômica sem máquinas, sem empregados, à distancia, afastando os sindicatos do 

sistema produtivo.1 

E imprescindível que a negociação coletiva avance, resgatando e ampliando os ideais 

para os quais foi concebida, abrangendo suas principais faculdades: harmonizar os interesses 

contrapostos dos trabalhadores e dos empresários (compositiva), criar normas vinculantes 

para reger as relações individuais de trabalho (normativa), instituir obrigações e direitos entre 
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os sujeitos, que devem ser observados (obrigacional), ligar os grupos sociais e a sociedade, 

buscando a harmonia entre o capital e o trabalho (política), distribuir riquezas e ordenar a 

economia por meio de ajustes que viabilizem a atividade da empresa, mantendo os postos de 

trabalho (econômica), congrega o interesse dos trabalhadores e dos empresários, com vista a 

manter a paz social, afastando as divergências, possibilitando aos trabalhadores acompanhar o 

desenvolvimento da empresa e participar do processo de tomada de decisões (social).1 

Em resumo, muitos dos sindicatos brasileiros são inoperantes e não têm legitimidade. 

Estes sindicatos não se aperceberam da responsabilidade que lhes foi outorgada pelo 

constituinte originário. Por conta disso, constata-se o crescente descrédito atual. 

  

3. O IMPACTO DA FLEXIBILIZAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

A economia mundial foi transformada por muitos fatores, a exemplo da crise 

financeira iniciada nos anos 70 e 80 na Europa Ocidental, causadas pela quebra do pólo 

petrolífero asiático. Outros fatores contribuíram para este fenômenos, tais como: as 

dificuldades de caixa para o prosseguimento do plano de adoção do Welfare State; a 

descoberta dos chips revolucionando a informática; a telemática; a nanotecnologia; a 

robotização e demais inventos tecnológicos; a quebra das barreiras alfandegárias com a 

globalização da economia, que aumentou a concorrência entre os países, impondo-lhes a 

necessidade de produzir de forma cada vez mais eficiente (em maior quantidade, com menor 

custo e melhor qualidade) para disputar o mercado globalizado. Desde então, o paradigma 

buscado passa a ser um modelo de Direito do Trabalho, com regras mais flexíveis, aberto a 

mudanças, adaptáveis à nova situação econômica mundial e de cada empresa.1 

No início dos anos 90, ocorreram alterações estruturais na economia brasileira. A 

abertura comercial incentivada pelo governo de Fernando Collor e incrementada pelo governo 

de Fernando Henrique Cardoso, atingiram o setor industrial, acabando com a política de 

substituição de importações, baluarte dos programas de desenvolvimento brasileiro desde a 

década de 30. Estas mudanças se concretizaram nas empresas e lhes exigiu que fossem 

iniciados processos generalizados de reestruturação produtiva, fruto da experiência de 

adaptação competitiva ao mercado global.  

Neste período vivenciamos o fechamento de fábricas, enxugamento de plantas, 

redução de hierarquias, terceirização, modernização tecnológica, redefinição organizacional 

dos processos produtivos. Além de outras estratégias empresarias que buscavam a 
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sobrevivência, implementou-se uma política de demissão em massa de proporções jamais 

vistas na história da industrialização brasileira.   

A flexibilização dos regimes de trabalho e do sistema legislativo nacional de 

proteção ao trabalho repercutiram na CLT, constituindo mudanças institucionais que 

acompanharam essas transformações do mercado de trabalho. Foram editadas medidas 

provisórias regularizando o banco de horas (Lei 9.601/98), o contrato de trabalho por tempo 

determinado, a suspensão temporária do contrato de trabalho por motivos econômicos. 

A adoção de medidas que conciliem os interesses dos detentores dos meios de 

produção com as necessidades dos trabalhadores, justificando a flexibilização de 

determinadas regras rígidas ou de criação de preceitos alternativos para manter a saúde da 

empresa e a conservação do emprego, tornou-se necessária com a transformação da economia 

mundial e o conseqüente enfraquecimento da política interna de cada país, dos altos índices de 

desemprego mundial e de subempregos de milhões de pessoas.1 

Em resumo, a luta contra o desemprego e a alargamento do mercado consumidor são 

preocupações desta realidade globalizada. Por esta razão, o Estado adotou uma postura 

política favorável à abertura de mercado e à flexibilização das leis laborais para garantir a 

concretização das atuais práticas de mercado. 

Então, ao tratar da flexibilização das leis trabalhistas brasileiras para o atendimento a 

essa nova realidade social globalizada, costuma-se atribuir a sua necessidade ao fato de que a 

realidade político-fiscal brasileira onera o empresário que contrata mão-de-obra formal e paga 

tributos elevados. No entanto, deve-se ter em mente que o trabalhador também paga pela 

incapacidade estatal, inclusive através da retenção em fonte e quando adquire bens de 

consumo. Entretanto, o proletariado sofre com a ausência de políticas públicas estáveis que 

lhes assegure o mínimo para a manutenção de uma vida digna.  

No entanto, a flexibilização não pode ser utilizada pelo empregador como pretexto 

para obter ainda mais lucro, visando majorar seus rendimentos. A flexibilização é uma 

prerrogativa do patrão que deve ser empregada com prudência, somente em situações de 

legítimo e evidenciado imperativo de recuperação da empresa. Razão pela qual os princípios 

da razoabilidade, da legalidade, da transparência, da necessidade, devem permear todo o 

processo.1 

Sob o argumento de que o excesso de encargos trabalhistas dificulta a gestão 

empresarial e o crescimento econômico, os defensores da corrente neoliberalista vêm 

persistindo na teoria de que a negociação coletiva precisa preponderar sobre as 

correspondentes leis, vulnerando a hierarquia das fontes formais de direito e revogando, pela 
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vontade coletiva dos sindicatos, os direitos arduamente conquistados e constitucionalmente 

garantidos. 1   

Um dos principais princípios da flexibilização é o princípio protetor do Direito 

Laboral, que estimula o sindicato a agir como representante dos empregados, para zelar pelos 

trabalhadores. Tal princípio protetor baseia-se em outro princípio: o da 

racionalidade/razoabilidade. A Constituição de 1988 é uma Constituição social, que combate 

a “exploração do homem pelo homem” e defende a aplicação direta dos princípios nela 

contidos como meio de reforçar a proteção aos hipossificientes.1 

Deve-se ressaltar que condicionar maior competitividade da empresa à necessidade 

de flexibilização das leis trabalhista é uma ideia falsa. Ao contrário, deve-se pensar em meios 

de o Estado se tornar eficiente reduzindo a carga tributária e melhor gerindo suas finanças, 

inclusive com combate efetivo à corrupção. 

É fato que o Estado possui grande influência sobre os meios de comunicação, tanto 

que a grande mídia brasileira não discute este problema de forma adequada, uma vez que 

veicula para a população esta visão distorcida em relação aos direitos trabalhistas, 

assegurados que são constitucionalmente, de forma a atender ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Um mercado de trabalho flexível, regido pelas leis de mercado, melhor se viabiliza 

em países cujas taxas de desemprego sejam pequenas e que adotem medidas protetivas para 

amparar e capacitar o obreiro desempregado, objetivando recolocação deste no mercado de 

trabalho. 

Então, quando se tratar de flexibilização das leis deve-se ter em mente que é 

ineficiente procurar meios de manutenção de uma política de "quase pleno-emprego” sem que 

haja uma redemocratização e reformulação dos demais males sociais, políticos, culturais e 

econômicos, pois medidas paliativas apenas fortalecerão os problemas sociais e trabalhistas já 

existentes.  

  

4. CONCLUSÃO 

Por meio de uma visão pós-positivista dos princípios constitucionais, é imperioso 

encontrar uma solução no Direito do Trabalho que esteja no ponto de equilíbrio entre o 

princípio de proteção ao trabalhador1 e o imperativo atual de conservação da saúde da 

empresa.  
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A flexibilização deverá ocorrer quando for necessária à recuperação da saúde da 

empresa, pois o trabalhador será o maior prejudicado com sua extinção. Conforme prevê o art. 

7º, VI, da CF/88, é possível acatar a redução dos direitos trabalhistas, através de negociação 

sindical, com o objetivo de conservar os vínculos laborais existentes. Entretanto, tal previsão 

só se justifica na hipótese do empregador estar de fato em sérias dificuldades financeiras, 

devidamente comprovadas. Mas deve-se ressaltar que é medida de exceção, e como tal será 

mantida a nova situação apenas durante o processo de recuperação da saúde da empresa, 

independente do período de tempo que lhe seja necessário. 

As normas jurídicas em matéria sindical não têm conferido proteção à grande massa 

de trabalhadores, devido à mudança na estrutura laboral brasileira. Muitos postos de trabalho 

subordinados foram eliminados ou substituídos por formas de trabalho mais flexíveis e os 

Tribunais do trabalho ainda têm emitido interpretação conservadora a esse respeito. Essas 

interpretações têm se mostrado desapegadas aos valores humanos e sociais do trabalho, a 

exemplo do entendimento de que a proteção emanada do direito sindical destina-se apenas ao 

trabalho subordinado, quando a subordinação clássica já não mais predomina na realidade 

atual. Hoje se predomina a relação em que o trabalhador transformou-se em um prestador de 

serviços. 

Também, o ideal da função econômica e política das negociações coletivas, de 

distribuir riquezas e propiciar a harmonia entre o capital e o trabalho não tem se mostrado 

eficiente, pois os sindicatos, em geral, estão despreparados para representar os trabalhadores 

junto aos empregadores, que possui uma assessoria muito bem capacitada. Por esta razão, o 

diálogo social e a negociação justa e centrada na boa-fé não se viabilizam a contento. Em 

razão da sobrevivência, que se sobrepõe inclusive à dignidade, obriga o trabalhador a observar 

as regras impostas pelo capital, independentemente da participação sindical. 

Desta forma, o poder econômico aguça seu discurso em favor da flexibilização 

permanente de normas, pela desconstrução do sistema legal de proteção ao emprego, de forma 

a prevalecer o negociado sobre o legislado. Na sua visão distorcida, as causas do mal-estar-

social, do desemprego, dos conflitos, da miséria e da exclusão social são originadas pela 

legislação trabalhista e pelos sindicatos. Pois lhes é mais interessante e menos oneroso 

contratar mão-de-obra sem precisar observar os direitos sociais.  

A flexibilização deve ser vista como uma ferramenta a ser utilizada em períodos de 

exceção quer em razão de recessão econômica, quer devido às dificuldades enfrentadas pelas 

empresas. Entretanto, em períodos de bonança não se justifica defender a mitigação dos 

direitos trabalhistas. Que, como direitos sociais que são, não interessam apenas aos obreiros, 
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mas a toda a sociedade. A longo prazo, a história nos mostra que a não garantia desses direitos 

causa prejuízos sociais de difícil reparação. Dessa forma, a regra deve ser a sua proteção. 
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OS DIREITOS DIFUSOS DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
 

THE COLLECTIVE RIGHTS OF THE WORKING ENVIRONMENT 
 
 
 

Joelson de Campos Maciel  
 

RESUMO 
No presente texto analisaremos o conceito de meio ambiente do trabalho através de alguns 
pontos históricos da medicina do trabalho, do movimento operário e da filosofia, sobre a lei 
moral como fruto de nossa consciência e a sua máxima do homem como fim em si mesmo, 
bem como a crítica marxista sobre essa possibilidade diante da distinção entre liberdade 
formal e liberdade material. Também iremos apresentar uma releitura atualizada dos 
parâmetros constitucionais sobre o direito à saúde do trabalhador e o seu alargamento em 
ações concretas. Concluiremos com a proposta de alteração da Resolução 01/86 do 
CONAMA para incluir, nos estudos de impacto ambiental, os aspectos relativos ao meio 
ambiente do trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE DO TRABALHO; SAÚDE DO 
TRABALHADOR; KANT; MARX; RAZÃO INSTRUMENTAL; DIREITOS HUMANOS. 
 
ABSTRACT 
In this paper we are going to analyze the concept of working environment throught a number 
of historical points of occupational medicine, the labor movement and philosophy, on the 
moral law as a result of our consciousness and the highest of man as an end in himself, as well 
as marxist criticism about this possibility before the formal distinction between freedom and 
material freedom. We are also going to present an updated reinterpretation of the parameters 
on the constitutional law to worker’s health and its extension into concrete actions. We will 
conclude with a proposal to amend the CONAMA Resolution 01/86 to include in 
environmental impact studies, those aspects of the working environment. 
KEYWORDS: WORKING ENVIRONMENT; OCCUPATIONAL HEALTH; KANT; 
MARX; INSTRUMENTAL REASON; HUMAN RIGHTS. 
 
 

Os direitos difusos do meio ambiente do trabalho. 
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No presente texto analisaremos o conceito de meio ambiente do trabalho através de 

alguns pontos históricos da medicina do trabalho, do movimento operário e da filosofia, sobre 

a lei moral como fruto de nossa consciência e a sua máxima do homem como fim em si 

mesmo, bem como a crítica marxista sobre essa possibilidade diante da distinção entre 

liberdade formal e liberdade material. Também iremos apresentar uma releitura atualizada dos 

parâmetros constitucionais sobre o direito à saúde do trabalhador e o seu alargamento em 

ações concretas. Concluiremos com a proposta de alteração da Resolução 01/86 do 

CONAMA para incluir, nos estudos de impacto ambiental, os aspectos relativos ao meio 

ambiente do trabalho.  

  

Palavras-chave: meio ambiente do trabalho; saúde do trabalhador; Kant; Marx; razão 

instrumental; direitos humanos. 

  

  

ABSTRACT  

  

In this paper we are going to analyze the concept of working environment throught  a 

number of historical points of occupational medicine, the labor movement and philosophy, on 

the moral law as a result of our consciousness and the highest of man as an end in himself, as 

well as marxist criticism about this possibility before the formal distinction between freedom 

and material freedom. We are also going to present an updated reinterpretation of the 

parameters on the constitutional law to worker’s health and its extension into concrete actions. 

We will conclude with a proposal to amend the CONAMA Resolution 01/86 to include in 

environmental impact studies, those aspects of the working environment. 

  

Keywords: working environment; occupational health; Kant; Marx; instrumental 

reason; human rights.  

  

  

  

1 – Introdução. O homem-máquina: aspectos históricos da patologia do trabalho.  
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O direito ambiental do trabalho, compreendendo este todo o espaço físico e temporal 

que envolver a atividade de produção humana capitalista, possui dois pontos chaves essenciais 

tutelados na Constituição de 1988: a saúde e a segurança do trabalhador e estão previstos em 

vários dispositivos constitucionais (art. 7o, incisos XXII, XXIII, XXVIII; art. 200, inciso VIII 

e art. 225). 

Portanto, da esfera particular da defesa da saúde caminha-se para o seu alargamento e 

projeção do ambiente que envolva não somente o corpo físico do trabalhador como também 

toda a sua ação produtiva e cultural.1[1]  

Em outras palavras, o meio ambiente do trabalho passou pela fase inicial de relacionar 

saúde com trabalho e, posteriormente, ampliou o conceito de saúde para o de bem-estar até 

alcançar o meio ambiente ecologicamente equilibrado como parâmetro último trazido na 

Constituição Federal e em vários outros documentos internacionais.  

Segundo René Mendes e Willian Waissmann1[2] a patologia no trabalho relaciona-se 

diretamente ao modo de produção econômica. 

Contudo, essa análise, no período clássico e na Idade Média, quase sempre era restrita 

à observação dos efeitos da profissão, ou ofício, sobre o corpo humano, dentro de um olhar 

isolado, sem sair do círculo médico de relação com o paciente.  

Assim, houve algumas referências isoladas associando as patologias laborais e as 

ocupações, mas nada que ultrapassasse o conhecimento médico de então.  

Segundo os mesmos autores, no final da Idade Média e início da moderna, com o 

desenvolvimento do comércio, das técnicas de navegação e a gradual ascensão da burguesia, 

inicia-se um período de grandes transformações das riquezas naturais, especialmente os 

metais nobres e as atividades de mineração.  

Com efeito, em 1524 (embora a obra tenha sido feita em 1473), surge o primeiro livro 

sobre o tema escrito por Ellenbog (1440-1499) que descreve os riscos relacionados ao ofício 

de ourives e relata também algumas medidas para diminuir os efeitos maléficos dos vapores 

de mercúrio e chumbo.1[3]  

Agrícola (1429-1555) também ficou conhecido em relacionar saúde e trabalho em seu 

livro De Re Metallica, em 1556, sobre estudos de casos de extração e fundição de metais 
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argentíferos (prata) e auríferos sobre as suas propriedades corrosivas e causadoras da chamada 

“asma dos mineiros”, com sintomas muito próximos do que hoje sabe ser a silicose. Assim, 

conclui-se que há determinados grupos de pessoas que são mais frágeis que outros como, por 

exemplo, os mineiros. Agrícola tinha noção que esses problemas todos poderiam ser 

impedidos, ou seja, não se tratava de problema médico mas de política organizacional do 

trabalho a ser desenvolvido.1[4]  

Após 11 anos, Paracelso (Aureolus Theophrastus Bombastus Von Hohenheim – 1493-

1541) fez também publicação em três volumes sobre as doenças pulmonares dos mineiros em 

sua obra Von der Bergsucht anderen Bergkrankheitem. A importância do seu trabalho foi a 

relação que fez entre os métodos de trabalho dos mineiros, as substâncias manipuladas e as 

doenças provenientes.1[5] 

O estudo da saúde dos trabalhadores foi sendo objeto de preocupação gradativo, uns 

com maior amplitude, como dos militares no século XVI, outros com menos, como a saúde 

dos eruditos (Horst em 1615 e Grataroli em 1652), marítimos (Glauber em 1604-1670), 

salineiros (Lanzoni), advogados (Plemp) e assim sucessivamente.   

Somente em 1700, antes da Revolução Industrial portanto, surge a obra de Bernardino 

Ramazzini, denominada De morbis artificum diatriba como a mais significativa no gênero. 

Ela trouxe as seguintes inovações para o estudo da patologia do trabalho: a) foi o primeiro a 

tratar o problema da doença dos trabalhadores como uma questão de classe social, sob os 

fundamentos humanitários de Hipócrates (460-373 a. C.), pai da medicina, o qual foi 

constantemente citado por Ramazzini;1[6] b) estabeleceu a relação entre as doenças e as 

condições de vida dos trabalhadores, trazendo os primeiros preceitos da Medicina Social; c) 

avanço na metodologicamente de abordagem do problema, especialmente quanto à anamnese 

ocupacional, além da abordagem clínico-individual; d) sistematizou e classificou as doenças 

segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho.  

Assim, há dois campos distintos, o primeiro das doenças profissionais ou tecnopatias, 

que advém de inalações e absorções de substâncias nocivas (pó químico, chumbo, mercúrio, 

etc...) e o segundo de doenças que surgem de esforços exagerados e repetitivos do corpo 

humano em executar a tarefa, que são chamadas de doenças adquiridas ou mesopatias. Essa 

classificação é utilizada até hoje no Brasil.  
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Sobre o meio ambiente e as doenças dos trabalhadores, na citada obra De morbis 

artificum diatriba, Capítulo IV, Ramazzini aborda a doença dos químicos ressaltando a 

necessidade de ações primárias preventivas em relação à ela e a outras também. Por último, 

merece destaque a sua forma de analisar os impactos da poluição ambiental a partir dos 

registros de óbito, o qual método ainda é utilizado.1[7]  

Após a obra de Ramazzini, o mundo conheceu a máquina à vapor de Watson sendo 

utilizada largamente no tear mecânico, peça-chave que inaugurou o período da Revolução 

Industrial.   

Diante da explosão da produção e consequentemente utilização da mão-de-obra da 

massa proletária, especialmente crianças e mulheres, o estudo da patologia dos trabalhadores 

iniciou a descrever, com agudeza de espírito, os desencantos da época vivida.  

Assim, os estudos de Percival Pott (1713-1788) sobre a relação entre o câncer de 

escroto e o trabalho de adolescentes que limpavam as chaminés das fábricas antecipou a 

descoberta da substância 3,4-benzopireno como o seu causador, a qual descoberta veio a ser 

feita em 1940 pelos cientistas Yamagiwa e Ichikawa.1[8]   

Diante desses e de outros estudos, o parlamento inglês se viu pressionado a promulgar 

leis de proteção aos menores trabalhadores. Em 1788, portanto, aprovou leis que limitavam o 

trabalho de crianças pré-puberes, bem como tornava obrigatório o uso de aparatos de proteção 

e medidas de higiene nas fábricas, as quais foram consideradas as primeiras normas dessa 

natureza.1[9]  

No entanto, ainda na Inglaterra, as condições permaneciam precárias ao ponto de 

haver uma preocupação da classe privilegiada inglesa sobre os riscos de uma epidemia 

generalizada e também dos lucros começarem a diminuir, sem desconsiderar o risco de 

revolta popular e conseqüente redução da mão-de-obra barata. Assim, como conseqüência 

houve a criação das Leis Health and Morals of Apprentices Act (1802), sobre a idade mínima 

para o trabalho e avanços no ambiente das fábricas. Seguiu também a Factory Act (1833) que 

amplia as medidas de proteção a todas as fábricas e estas começam a contratar médicos para o 

controle da saúde dos seus trabalhadores e, ainda, a Lei dos Pobres em 1834 com a 

universalização da normatização da saúde dos trabalhadores para a indústria têxtil.  
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A partir dessa época se intensificaram estudos similares também na França, bem como 

as ações políticas diante da mobilização da classe operária, surgindo vários movimentos 

políticos dos trabalhadores, dentre eles o cartismo.      

2 - O homem-político: o movimento operário do cartismo e o Brasil nos séculos 

XIX e XX.  

O historiador marxista Hobsbawm delimita o conceito de movimentos operários como 

as lutas ocorridos na Europa, especialmente Inglaterra, entre os séculos XIX e XX, onde os 

trabalhadores fizeram os seus primeiros movimentos de mobilização reivindicando melhores 

salários e mesmo a possibilidade de sindicalizarem-se.1[10]  

Esse mesmo movimento, prossegue, foi o disseminador do universalismo dos direitos 

humanos de forma material, valendo-se da noção de cidadania como responsabilidade Estatal 

em relação aos indivíduos.  

O ponto central, portanto, é discutir o que provocou esses movimentos e quais as suas 

resultantes diante da idéia Iluminista de igualdade formal sem a sua correspondência 

material.1[11] 

Hobsbawm usa a análise marxista de sociedade mas também toca várias vezes em 

definições kantianas do conhecimento moral.  

Assim, ele define um modelo de direito natural, como preâmbulo ao conceito de 

direitos humanos, vinculado às necessidades básicas onde o conjunto formado de carências 

cria um consenso de idéias na coletividade sobre a caracterização desse direito natural, 

levando as pessoas a reivindicá-lo.  

Há dois lados dissecados: o primeiro refere-se ao indivíduo perceber a sua necessidade 

e, segundo, identificar tais carências nas outras pessoas subprivilegiadas, o que poderemos 

chamar de intersubjetividade e, assim, criar um laço de consciência coletiva e buscar os meios 

de supri-los.1[12]   

Ocorre que a análise social marxista de Hobsbawm parte do pressuposto da 

desigualdade entre as classes de pessoas e esta somente poderá ser vencida pela luta entre 

elas. A partir de toda essa provocação, que situa a sociedade num estágio inferior ao proposto 

por Kant, é que o mesmo autor conceitua direito natural. 

Hobsbawm adota uma retórica de Kant ao dizer que os direitos que não forem 

baseados num consenso semelhante (de carência, no caso) não poderão ser distinguidos com 

facilidade, ou talvez de forma nenhuma, dos desejos subjetivos.1[13]  
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O termo consenso semelhante tem o mesmo significado, neste caso, que mundo social 

ajustado em Kant.1[14]  

Não se trata de harmonia social, onde todos encontrariam seus bens e valores 

respeitados pela reciprocidade, a qual é a idéia mais comum sobre a filosofia kantiana. O que 

Kant referiu-se é o seu aspecto racional, porque esta foi a sua crítica em toda a sua produção 

como filósofo: possibilitar um conhecimento dissecado, onde se possa analisar o que seria o 

mundo da experiência, o da racionalidade pura e a aplicação de ambos nas relações humanas 

com o chamado “agir ético”.  

Assim, seja na análise marxista ou criticista em Kant, a racionalidade em ambos volta 

para o aspecto humano da sobrevivência, de carência dos bens materiais básicos até chegar a 

uma espécie de consenso de intersubjetividades, sendo que, em se tratando de conceito de 

direitos, este configura-se como o resultado de uma determinada privação provocada 

sistematicamente de forma organizada pela economia liberal, segundo Hobsbawm.1[15]  

Assim, este cita como exemplo a Lei dos Pobres na Inglaterra sobre o movimento dos 

trabalhadores do campo reivindicando direito às condições mínimas de existência, conforme 

descrito também por E. P. Thompson.1[16] 

Contudo, a Lei dos Pobres, como um direito de natureza paternalista, situa-se no 

período pré-industrial e, assim, difere-se dos novos elementos que surgiram em seguida, 

especialmente pelas revoluções americana e francesa, influenciadas pelo Iluminismo. 

Hobsbawm aponta três diferenças básicas entre esses direitos: primeiro que os anteriores viam 

os pobres como inferiores, ou seja, aceitava a desigualdade, algo que passou a ser combatido 

com o Iluminismo. Em segundo lugar, para cada dever correspondia uma obrigação1[17]. Por 

último, a diferença entre os direitos anteriores e posteriores ao Iluminismo é que antes estes 

eram vagos e passaram a ser detalhados depois.  

Em uma sentença simples: antes, ao julgar a possibilidade de conceder algum direito, 

analisava-se a pessoa e a sua condição social preliminarmente. Depois do Iluminismo, como 

idéia crítica da sociedade e de universalidade dos direitos, passou a julgar a intenção dessas 

pessoas. A diferença não é sutil e novamente nos recorremos a Kant para entender.  

Assim, se nos prendermos à intenção do ato (vontade) como referencial a ser 

normatizado, podemos então dizer que não precisamos da experiência daquela pessoa 

especificamente e, assim, há um conhecimento a priori do conteúdo da norma podendo a 

mesma, portanto, ser universalizada.  

Por outro lado, levando em consideração somente como essa pessoa se apresenta 

socialmente, jamais se poderia admitir uma regra universal sob esse parâmetro subjetivo, 
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mesmo a despeito da hipocrisia liberal que acaba contrariando o próprio projeto Iluminista 

como razão pura.    

Hobsbawm expõe que os chamados Direitos do Homem surgidos no final do século 

XVIII não representam um produto voltado exclusivamente para a classe burguesa, em que 

pese fossem de grande utilidade ao liberalismo de Adam Smith.1[18] Esses direitos possuem 

três características marcantes: primeiro que pertencem ao indivíduo como idéia apenas. Com 

isso, surgiu a oportunidade da pessoa ser vista fora da sua comunidade e, por conseguinte, do 

Estado, tornando-a, em certa medida, independente deste último.1[19]  

Com a transcendência, há a universalização dos direitos, que é a segunda 

característica. Assim, tanto os senhores quanto os empregados tinham os mesmos direitos, em 

tese. 

A terceira característica, segundo Hobsbawm, é que esses direitos do homem foram 

proclamados para firmar garantias constitucionais, isto é, possuíam natureza essencialmente 

política e jurídica. Contudo, eram direitos eminentemente de defesa, isto é, contra atos 

arbitrários e não possuíam um programa econômico de promoção dos mesmos direitos 

proclamados.1[20]    

Portanto, é lançado o desafio de aplicação dos Direitos do Homem no plano 

econômico para a correção das desigualdades. O cartismo, como movimento na Grã-Bretanha 

que pugnou por essa bandeira, representou mais um projeto político que social, sendo que 

somente com o nascimento dos partidos socialistas e trabalhistas, já no século XIX, é que 

pode-se entender a política como um meio para uma meta maior de efetivar os direitos e não 

como um fim em si mesmo, segundo Hobsbawm.1[21] 

Contudo, a medida que houve participação crescente dos trabalhadores na política, 

como classe organizada e não somente como um movimento de reação à exploração na 

Revolução Industrial, pode-se garantir a sua luta pelos direitos. Ademais, estes representam, 

para os trabalhadores, o direito à greve, à sindicalização e a não passar fome.1[22]   

Toda essa mobilização dos trabalhadores representou uma resposta à solução dada 

pelo liberalismo econômico ao problema social, onde, entendia aquele que quanto maior o 

lucro gerado, maior seria o número de pessoas beneficiadas. Mas esta lógica não foi expressa 

em forma de direitos e, assim, seria inevitável o recrudescimento da reivindicação dos 

trabalhadores o que, no entender de Hobsbawm, fez com que os Direitos Humanos fossem 

não somente formalmente universalizados, mas também materialmente.1[23] 

Por outro lado, pela propriedade privada se instalam as relações de produção e 

trabalho, motivo pelo qual, as liberdades individuais, mesmo que declaradas universais como 

direitos no Estado político, permanecem vinculadas à sociedade burguesa da propriedade e da 
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religião, sendo estes dois aspectos do individualismo barreiras, segundo Marx, a 

universalização efetiva dos direitos humanos.1[24] 

Rouanet abranda um pouco a crítica marxista ao dizer que ela não foi direcionada aos 

direitos humanos ou à sua declarada universalização, mas ao que o Iluminismo fez deles, ou 

seja, Marx critica este último pela sua forma de liberdade formal em contraposição à liberdade 

material que não ocorreu em verdade até a presente data.1[25] 

Com efeito, o fosso existente entre o que se encontra declarado nos vários 

documentos históricos sobre direitos humanos e a sua forma material, que se expressa 

somente em determinada classe (burguesa), pode ser analisado também pela ausência de 

correspondência entre a moralidade subjetiva, mas não arbitrária, e a posta a prova dentro das 

relações intersubjetivas. 

No Brasil, a escravidão somente foi abolida no final do século XIX, sendo assim, não 

se poderia pensar em liberdade no trabalho como valor universal antes dessa data e muito 

menos no conceito de meio ambiente do trabalho.  

Mesmo com a Proclamação da República, as oligarquias permaneceram por longas 

décadas no poder e a estrutura latifundiária, mantida praticamente intacta como na 

escravatura, alimentava uma grande massa de analfabetos que era em torno de 70%, sendo 

que apenas 16,6% das pessoas moravam nas cidades em 1920, conforme expõe Luca.1[26]  

Com efeito, o processo de industrialização ocorreu de forma tardia, visto que o Brasil 

sempre esteve voltado aos interesses externos, motivo pelo qual, os bens de consumo sempre 

prevaleceram em relação aos de produção e, assim, a mobilização de trabalhadores somente 

ocorreu com o movimento migratório no final do século XIX e início do XX.1[27]  

A cidadania na relação trabalhista nos primeiros anos da Era Vargas era somente para 

quem podia pagar por ela. Por outro lado, o Estado não tinha interesse em intervir na relação 

capital/trabalho mas teve que conter a onda crescente de violência resultante dos protestos e 

também as diversas mobilizações de greve, especialmente as ocorridas em São Paulo e Rio de 

Janeiro entre 1917 e 1920. A resposta encontrada para solucionar os dois lados foi a criação 

de um instrumento de desmobilização do movimento operário chamado Caixa de 

Aposentadoria e Pensões (CAP), em 1923, relativo aos ferroviários para fins de assistência 

médica, aposentadoria, pensões e funerais, vez que as entidades beneficentes internas da 

empresa não conseguiam manter essa ações.1[28]  

As CAPs eram entidades autônomas mas compostas basicamente pelos funcionários 

mais graduados da empresa. Ademais, a adesão era compulsória e o empregado contribuía 

com 3% do seu salário mensal. Havia também a contribuição da empresa em 1% do seu 

faturamento bruto anual. Esse modelo de assistência foi seguido e em 1930 já havia várias 
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outras entidades de assistência criadas, sem que isso representasse necessariamente conquistas 

dos direitos sociais, mas apenas modelos de contenção dos embates dos trabalhadores.1[29] 

Na Era Vargas, deu-se início à retórica paternalista em relação aos trabalhadores e 

seus direitos sociais, a qual pode ser percebida com a criação do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio em 1930. Com isso, quase toda a mobilização dos operários passou a ser 

judicializada e encontrou no direito positivo, especialmente na CLT aprovada em 1943, o seu 

momento mágico de lógica pacificadora.1[30] 

Esta pacificação era também traduzida em atos de controle sindical (Decreto 19.770 de 

março de 1931, por exemplo) e mesmo na proibição de pluralidade sindical, como ainda é 

hoje1[31]. 

Assim, os direitos sociais, para o senso comum e até hoje, são representados como 

presentes da Era Vargas1[32], bem distante do conceito de cidadania como direito a ter 

direitos, i. é, o direito (individual) a ter direitos (sociais) através do exercício dos direitos 

políticos, conforme definição clássica1[33], ou seja, os direitos do indivíduo eram concebidos 

como dádiva do soberano em face do direito divino dos reis.1[34] 

A tortura do trabalho1[35] é adocicada pelo olhar paternalista do Estado que, ao mesmo 

tempo, consola o trabalhador e o impossibilita de enxergar que a desigualdade foi construída e 

não se trata de uma mera e difusa questão social. Assim, quer-se imputar a culpa em 

problemas relacionados à falta de adaptação ao alto desenvolvimento tecnológico no século 

XIX que resultou nos conhecidos métodos de produção sempre citados nas abordagens 

históricas do direito laboral relacionados com a era pós-vitoriana: o taylorismo, o fordismo e o 

toyotismo.1[36] 

A Constituição de 1988 universalizou formalmente os direitos políticos com a inclusão 

do voto do analfabeto; elencou os direitos sociais no art. 6o e formalizou a dignidade humana 

como fundamento do Estado (art. 1o, III). Desta forma, o acesso a esse sistema de proteção 

constitucional já foi institucionalizado pelo Estado (art. 5o, XXXV) e qualquer outra forma de 

sua concretização como ação política clientelista é considerada como manobra subversiva da 

própria ordem pública.  

Portanto, o trabalhador apesar de permanecer, formalmente, como um fim em si 

mesmo, não lhe foi dada a oportunidade de conquistar nenhum direito no modelo como 

narrado por Arendt, ou seja, de dentro para fora. Ademais, pelo fato dele estar sempre 

vinculado às suas necessidades materiais, o seu imaginário permanece reduzido a esse estado 

de consumo primário, o que faz crescer a concentração de riquezas, especialmente no Brasil, 

bem como a aproximação entre trabalhador e consumidor.1[37] 

Estaríamos, portanto, retornando à época revolucionária do século XVIII em que se 
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considerava o proletariado em nível inferior de civilização à burguesia e aristrocracia, como 

aponta o historiador Lefebvre?1[38] 

Ademais, validando essa argumentação, conforme assentado por Flores,1[39] a 

centralização do capital nos anos 90 e a conseqüente preocupação de sua circulação sem os 

impeditivos estatais regulatórios fez surgir a idéia do Estado Mínimo onde praticamente volta-

se ao momento histórico da liberdade ampla na formulação das relações trabalhistas com a 

fluidez da flexibilização das cláusulas contratuais, tornando o próprio contrato de trabalho um 

arremedo de negócio jurídico, tendo o sindicato como o seu gerente de vendas, ainda mais no 

Brasil onde a pluralidade sindical não é permitida (art. 8o, II CF/88).1[40]  

Outro elemento que deve ser levado em conta e que afeta diretamente a qualidade dos 

direitos sociais dos trabalhadores é a chamada crise ambiental, a qual passou a ser fortemente 

discutida somente na segunda metade do século XX pelos sucessivos tratados e convenções 

internacionais a partir da Convenção sobre o Meio Ambiente Humano realizado em 

Estocolmo em 1972.1[41]  

No Brasil, as transformações sociais foram feitas sem levar em consideração esse 

conceito de crise ambiental, até porque mantivemos o nosso atraso no processo de 

industrialização por longo período em relação à Europa, como dissemos.  

Ademais, a classe trabalhadora quase sempre esteve alheia a todos esses fenômenos, 

motivo pelo qual, somando-se ao fato da unicidade sindical ainda persistir como regra legal e 

ser um entrave à democracia, houve um despertar dos direitos difusos e coletivos na área 

trabalhista somente mais tarde, ou seja, quando o plano internacional pressionou o Estado 

brasileiro a tomar decisões importantes em defesa e consagração dos direitos sociais e 

também dos ambientas, conforme se verifica na Constituição de 1988 sobre a relação entre a 

tutela do meio ambiente e o direito à saúde.1[42] 

  

3 - A dimensão difusa do direito à saúde e à segurança no meio ambiente do 

trabalho: conclusão final.  

Dentro dos direitos fundamentais do trabalhador que se relacionam com o meio 

ambiente do trabalho está a saúde e a segurança laborais, como vimos.  

Ocorre que a saúde é um direito difuso por excelência, isto é, indivisível e pertence 

não somente aos trabalhadores mas a todos, indistintamente (§ único, inciso I do art. 81 da Lei 

8.078/90), até porque possui o seu fundamento no próprio direito à vida digna (art. 5o “caput” 

e art. 1o III, ambos da CF/88). A segurança no trabalho, por outro lado, apesar de estar restrita 
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a uma determinada classe de pessoas e, por isso, poderia ser conceituada como direito 

coletivo (§ único, inciso II do art. 81 da mesma Lei), também é entendida como um dos 

requisitos do conceito de saúde dentro da ordem social (art. 193 CF/88) para a promoção do 

bem estar e qualidade de vida como forma existencial humana (art. 1o, III e IV; 170, VI e 

VIII; 196 e 200, VIII, todos da CF/88).    

Fiorillo arremata explicando que os direitos difusos não se confundem com os bens 

públicos ou privados, em sua clássica acepção.1[43] 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) houve por bem definir os 

três tipos de direitos ou interesses coletivos (lato sensu) em seu § único do art. 81.  

A distinção clássica, portanto, entre esses direitos pode ser encontrada em Mazzilli ao 

dizer que os interesses ou direitos difusos possuem uma indeterminação no grupo dos seus 

titulares, bem como a indivisibilidade do seu objeto. O único ponto comum é a origem em 

relação ao fato ou circunstância que gera a fruição do bem e cria um momento de identidade 

entre os sujeitos desconhecidos. Os direitos ou interesses coletivos também possuem a 

indivisibilidade do seu objeto, mas, por outro lado, o grupo pode ser determinável uma vez 

que há uma relação jurídica básica entre eles. Por derradeiro, os direitos ou interesses 

individuais homogêneos também possuem um grupo determinável, mas diferencia-se dos 

demais pelo fato de ter o seu objeto divisível e uma origem comum. Este último foi 

introduzido no sistema brasileiro através do Código de Defesa do Consumidor e possui como 

meta a economia processual especialmente. 1[44]  

Analisando os conceitos dos diversos tipos de direitos coletivos, em seu momento de 

fruição pela comunidade, percebe-se que eles sofrem influência direta dos chamados bens 

comunais.  

Bem comunal ou recurso natural comunal, segundo Hardin,1[45] é aquele cuja 

exploração é concorrencial e se dá por acesso livre.  

Assim, obviamente que os direitos difusos típicos dos trabalhadores que se relacionam 

diretamente com o meio ambiente do trabalho, como a saúde e a segurança, não são 

enquadrados como bens comunais típicos, já que apesar de haver acesso livre sobre eles, a 

fruição de tais bens não implica em concorrência. Contudo, tanto a saúde quanto a segurança 

dos trabalhadores são diretamente afetados pela exploração dos bens comunais.  
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Pensemos na exploração de qualquer recurso natural. A sua dinâmica segue a corrida 

concorrencial e caminha sempre para o esgotamento do mesmo, se tratar de recurso não 

renovável especialmente. Destarte, quem estiver na sua extração deseja fazê-lo com o menor 

custo de produção e num menor espaço de tempo, por evidente.1[46] 

O meio ambiente do trabalho, nesse caso, é vítima dessa ação que sistematiza a 

poluição e, eufemísticamente, chama-a de ambiente insalubre tolerável no processo de 

crescimento econômico. 

Contudo, há algumas incorreções que não são levadas em conta. 

A primeira é que, como se trata de bem com acesso livre, é pertencente à fruição de 

todos, inclusive aos trabalhadores e demais pessoas que apenas sofrem os efeitos das 

externalidades negativas da exploração.1[47]  

Em segundo lugar, e como consequência da primeira conclusão, os instrumentos 

jurídicos devem também fazer essa correlação entre a proteção dos bens comunais para a 

preservação do direito de fruição que todos possuem sobre eles e a dependência que a 

qualidade da saúde do trabalhador possui em relação à essa ação de tutela. 

Com efeito, essa mesma atividade gera substâncias altamente prejudiciais à saúde do 

trabalhador, v. g., os vários tipos de gases, líquidos e resíduos tóxicos despejados no meio 

ambiente do trabalhado e no meio ambiente em geral.1[48] Assim, o trabalhador é duplamente 

penalizado: primeiro pela redução ou eliminação do direito de fruição dos bens comunais e, 

segundo, porque absorve diretamente a externalidade negativa da exploração na forma do 

ambiente insalubre, para dizer o mínimo, a qual lugubridade afeta a geração presente e futura 

de trabalhadores, apesar desta estar constitucionalmente protegida (art. 225 CF/88). 

Soares1[49], dispondo sobre os instrumentos de tutela dos direitos difusos dos 

trabalhadores, faz uma distinção entre as que são constitucionais de caráter mediatas e 

imediatas no meio ambiente do trabalho.  

Tutela imediata são as normas que protegem a saúde do trabalhador como fundamento 

ao meio ambiente do trabalho equilibrado. São exemplos dessas normas o art. 200, VIII e os 

incisos XXII, XXIII, XXVIII, todos do art. 7o da CF/88, além do correspondente art. 39, § 3o 

também da CF/88, que se relaciona ao inciso XXII citado sobre o direito ao meio ambiente do 

trabalho saudável, seguro e com higiene.1[50]  
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As tutelas constitucionais mediatas do meio ambiente do trabalho são as normas que 

protegem a saúde em geral, da população, e como o trabalhador está inserido nesse contexto, 

a ele também se refere, a exemplo do que expressa o art. 225 da CF/88. 

Figueiredo1[51] diz que o art. 189 da CLT define como atividade insalubre [...] aquelas 

que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a 

agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

Por sua vez, o art. 3o III da Lei 6.938/1981 traça a definição de poluição como [...] a 

degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; [...] e) lancem matérias ou 

energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

Ora, o trabalhador tem direito à tutela direta ao meio ambiente com a insalubridade 

controlada, ou seja, dentro dos níveis ambientais estabelecidos (alínea e da lei citada). Por 

outro lado, como ser humano, também possui direito à tutela mediata de viver e trabalhar em 

ambiente que não prejudique a sua saúde e segurança (alínea a).   

Portanto, como entender essa contradição em ter direito ao controle de risco da 

insalubridade (inciso XXII, art. 7o CF/88) e, ao mesmo tempo, ao ambiente laboral salubre e 

equilibrado ecologicamente (art. 225 CF/88)? 

Ademais, o pagamento pela insalubridade não pode representar uma compensação 

digna, vez que o meio ambiente sadio como qualidade de vida e direito difuso, é inestimável e 

trata-se de direito fundamental relacionado diretamente à dignidade humana (art. 1o, III 

CF/88).  Assim, os adicionais de insalubridade devem ser substituídos pela sua própria 

ausência para se chegar à dimensão difusa do direito à saúde. 

Ademais, pagar ao trabalhador para poder submetê-lo a um ambiente de risco é o 

mesmo que voltar aos primeiros tempos dos estudos da patologia do trabalho, i. é, analisar a 

doença como fato isolado e, mais grave, concluir que o fornecimento de métodos terapêuticos 

é o bastante para proteger a sua saúde, quando, na verdade, deve-se combater o ambiente 

hostil diretamente e não aplacar os seus efeitos.1[52] 

Soares1[53] completa que, apesar do art. 7o. XXIII da CF/88 prever o pagamento dos 

adicionais por insalubridade, periculosidade e penosidade ao trabalhador privado, esta 
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monetarização deve ser vista como provisória e desmotivadora para que finalmente sejam 

eliminados tais riscos, conforme prevê o próprio artigo 191 da CLT.1[54] O art. 225 CF/88, 

conclui ela, busca uma política de prevenção à situação de risco, mas como essa ação é 

ausente no Brasil, optou-se por compensar a existência desses riscos com o pagamento dos 

adicionais.  

Por outro lado, o meio ambiente do trabalho, apesar de não possuir autonomia, está em 

crescente expansão e emancipação diante da necessidade de controle da poluição advinda do 

mundo industrial, ou seja, da falta de proteção do próprio meio ambiente do trabalho.1[55]   

Curioso notar que desde 1972 na Convenção de Estocolmo (Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano) a tutela do meio ambiente e dos direitos humanos se 

encontram de forma explícita. 

Sob um ângulo mais estrito, podemos também reconhecer que o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (art. 7o, b) garantiu as [...] condições de 

trabalho seguras e higiênicas. Assim, teoricamente, desde 1966 já houve o reconhecimento 

internacional expresso da necessidade do meio ambiente do trabalho saudável e seguro como 

direito humano fundamental.1[56]  

Assim, o meio ambiente do trabalho possui todos os aspectos constitucionais de 

garantia dos direitos fundamentais, ou seja, é irrenunciável e inerente ao trabalhador, bem 

como não pode estar sujeito a redução em suas condições diante do princípio da 

impossibilidade do retrocesso em matéria social1[57] e ambiental. 

Há necessidade, portanto, de recorrermos à análise sistemática e equitativa das normas 

que tutelam o meio ambiente do trabalho e Shelton traz uma análise interessante sobre a 

fluidez das normas de proteção do direito internacional do meio ambiente que se aplicam 

também ao presente estudo.  

Ela parte da utilização da equidade como método para impor responsabilidades 

comuns mas diferenciadas, a exemplo como que ocorreu na Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (1992) e o Protocolo de Kyoto em 1997. Ela lembra que 

ambos não são ratificados pelos EUA conforme votação expressiva do Senado americano em 

1997 por noventa e sete a zero. Assim, esse ato deixou a impressão que acordos internacionais 

que não tratassem os Estados-partes de forma rigorosamente igual seriam injustos.1[58]  
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Equidade, prossegue Shelton, possui tanto o sentido processual de acesso democrático 

à discussão sobre a repartição dos riscos ambientais como também sentido material de justiça 

distributiva, sendo que ambos estão imbricados e, necessariamente, um processo justo leva a 

resultado também justo.1[59]   

Genericamente ela apresenta três tipos de equidade: contra legem, quando a decisão 

refere-se a um caso particular a despeito da lei dispor de forma diferente; praeter legem 

quando se decide para suprir determinada lacuna do direito em novos casos e infra legem 

quando a própria lei escolhe a equidade como critério de decisão diante de circunstâncias 

diferentes entre os sujeitos.1[60] Sob qualquer aspecto, esses modelos aplicam-se para as 

presentes (equidade intra-geracional) quanto futuras (equidade inter-geracional) gerações. 

Destarte, há duas razões importantes para se aceitar a aplicação da equidade como 

método de interpretação das normas de tutela do meio ambiente internacional. 

A primeira é a sua eficácia na delimitação do uso comercial dos recursos naturais, o 

que significa dizer que os agentes devem compartilhar o recurso de forma que todos têm 

direito a uma parte e nenhum tem o direito de todos. Assim, embora isso seja senso comum na 

comunidade internacional, o problema emerge quando se discute quais seriam os critérios 

dessa distribuição justa entre os povos.1[61]  

A segunda razão de aceitar um papel proeminente à equidade como forma de 

sistematizar as normas de tutela do meio ambiente é a necessidade de impor encargos e 

despesas que se destinam a reduzir a poluição, a qual é a principal causa da degradação 

ambiental e, conseqüentemente, diminuição da oferta dos recursos naturais. 

Eis, portanto, a necessidade de estimular responsabilidades comuns mas diferenciadas 

tanto na proteção do meio ambiente pelo controle da poluição quanto no usufruto dos seus 

recursos naturais.1[62]    

Shelton apresenta argumentos impactantes para essa assertiva: no início do século 

XXI, o mundo industrializado, que representa apenas 20% da população mundial, conseguiu 

produzir 80% da poluição global e usou cerca de 80% da energia disponível nos recursos 

naturais, dentre eles os minerais. O impacto dessa degradação atingiu mais a população dos 

países pobres. O PIB dos países desenvolvidos, por outro lado, representa 83% do PIB 

mundial, demonstrando o fosso existente entre eles e os países em desenvolvimento. Em 
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suma, a pobreza tem representado uma importante fonte de estado de degradação 

ambiental.1[63] 

Soma-se a isso o fato dos países em desenvolvimento deterem a maior parte dos 

recursos biológicos da Terra, em parte por causa da falta de industrialização e também por 

razões climáticas. Assim, eles alegam o direito de compartilhar os benefícios resultantes da 

utilização de tais recursos pelos países desenvolvidos e, igualmente, uma partilha equitativa 

dos encargos decorrentes da poluição.1[64] 

Assim, segundo Shelton, podemos elencar os problemas a serem enfrentados pela 

equidade nesse meio: a) gestão compartilhada; b) compartilhamento da responsabilidade 

quanto à conservação do estado natural do meio ambiente, inclusive quanto ao controle da 

poluição e, por último, (c) distribuição dos custos pela prevenção da poluição desse meio 

ambiente.1[65]  

Shelton conclui1[66] o seu artigo argumentando que a equidade possui uma dimensão 

moral que muitas vezes é considerada como sinônimo de justiça e um fim em si mesmo. 

Ademais, o reconhecimento de que os recursos globais devem ser partilhados e 

racionalizados, diante dos perigos iminentes do aquecimento global, da perda da 

biodiversidade e esgotamento dos bens finitos deu origem ao dever de auxílio aos Estados que 

não podem participar na utilização dos mesmos pelos mais diferentes motivos, que vão desde 

barreiras de subdesenvolvimento até problemas geográficos. 

Trazendo a mesma análise ao meio ambiente do trabalho, Soares aponta que os 

maiores problemas a serem superados pela equidade para que haja proteção do trabalhador 

são a desigualdade na distribuição de riquezas que, por sua vez, gera diferenças étnicas de 

tratamento, como o racismo tóxico que é a opção em construir aterros sanitários de resíduos 

sólidos nos bolsões onde residem a grande maioria dos trabalhadores pobres.1[67] 

Outro problema apontado por Soares é a segregação de gênero, onde os melhores 

empregos são destinados aos homens e os piores às mulheres e crianças, isso sem levar em 

conta o universo de trabalhadores informais1[68] que não possuem acesso ao sistema de 

proteção do Estado, conforme aponta ela sobre o Brasil onde 60% dos trabalhadores estão do 

mercado informal e dos 40% restantes que são pertencentes ao emprego formal somente 09 

milhões estão inscritos no Sistema de Saúde e Medicina do Trabalho.1[69]    
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Desta forma, a equidade como método de compartilhamento de responsabilidades, 

tanto em relação ao Estado omisso quanto ao poluidor do meio ambiente do trabalho, deve ser 

buscada através dos instrumentos que dispõe o operador do direito tanto a nível nacional 

quanto internacional. 

Assim, trazendo essa análise à realidade constitucional no Brasil e concluindo a nossa 

tese, observamos que o art. 170, VI da CF/88 cita expressamente a necessidade de estudo 

prévio de impacto ambiental dos produtos e serviços a serem implantados dentro da ordem 

econômica.  

Por outro lado, seguindo a Resolução 01/86 do CONAMA1[70], esse estudo será 

realizado nos casos elencados no art. 2o da Resolução e possuirá as seguintes características: 

  

Artigo 6º – O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no 

mínimo, as seguintes atividades técnicas: 

I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto 

completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas 

interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação 

ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, 

destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do 

solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, 

as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a 

flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de 

valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as 

áreas de preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico – o uso e ocupação do solo, os 

usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos 

arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de 

dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a 

potencial utilização futura desses recursos. 

II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas 

alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e 

interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, 
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discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 

adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, 

temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 

propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e 

benefícios sociais. 

III – Definição das medidas mitigadoras dos impactos 

negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de 

tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. 

lV – Elaboração do programa de acompanhamento e 

monitoramento (os impactos positivos e negativos, indicando os 

fatores e parâmetros a serem considerados.1[71] 

  

O art. 7o, XXII da CF/88, um dos fundamentos do direito ambiental do trabalho, diz 

que são direitos do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança. 

Pois bem, diante de todo o contexto de promoção alargada da saúde do trabalhador 

como elemento do meio ambiente do trabalho relacionado diretamente ao conceito de 

dignidade, levando-se em conta que saúde é muito mais que o estado de não-doença, bem 

como somando-se ao fato que toda a atividade econômica produz um risco ao meio 

ambiente1[72] e este mesmo deve ser calculado por métodos científicos quanto aos seus 

impactos (art. 170, VI CF/88), porque não se exigir o mesmo estudo de impacto ambiental em 

relação ao meio ambiente do trabalho?  

Com efeito, constatamos que as normas de saúde, higiene e segurança do 

trabalhador1[73] não conseguem assegurar o seu estado de dignidade exposto nos dispositivos 

constitucionais, tais como o trabalho humano (art. 170, caput), o desenvolvimento (art. 3o, II), 

a dignidade humana (art. 1o III) e os valores sociais do trabalho (art. 1o IV). 

Destarte, deve-se promover estudos de impacto ambiental do meio ambiente do 

trabalho, com participação popular nas audiências públicas, para que haja plena ciência à 

sociedade do modelo de desenvolvimento a que ela está inserida com os seus trabalhadores.  

O próprio inciso VI do art. 170 da CF/88 usa o termo impacto ambiental e, 

logicamente, levando-se em conta que em todo empreendimento econômico há trabalhadores 

envolvidos, é clara a inclusão do meio ambiente do trabalho dentro do mesmo inciso.  

Haveria, portanto, necessidade de alteração somente da Resolução 01/86 do 

CONAMA para que haja previsão desse tipo de estudo também.  
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Ora, se há estudo de impacto ambiental para as agressões futuras e certas provocadas 

pelas atividades econômicas que afetarão o homem, deve-se também realizar o mesmo estudo 

direcionado ao meio ambiente do trabalho onde se afeta diretamente o trabalhador.   

O objetivo dessa proposta é retirar o meio ambiente do trabalho da visão privatista que 

sempre lhe foi destinada, tratando o trabalhador como máquina. 

Assim, somente pela discussão sistemática sobre o que significa direitos fundamentais 

e quais os instrumentos constitucionais disponíveis para promovê-los é que poderemos viver o 

projeto de tornar o homem, inclusive o trabalhador, como fim em si mesmo, dentro de uma 

mentalidade de mundanidade (Arendt) mais alargada.   

  

BIBLIOGRAFIA  

ANDRADE, Laura Martins Maia de. Meio ambiente do trabalho e ação civil pública 

trabalhista. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003; 

ALVIM, Arruda. O controle judicial da legalidade da instauração de inquérito civil. 

In: MILARÉ, Édis (coordenador). A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 133-146. 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Posfácil de 

Celso Lafer. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993; 

AYALA. Patryck de Araújo et al. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. 2 ed. 

Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2004. 

BRACHO, Carmen Alemán; GARCÍA, Tomás Fernández. El Estado de Bienestar: 

Orígenes y perspectivas. In: BRACHO, Carmen Alemán; GARCÍA, Tomás Fernández 

(coordenadores). Política Social y Estado de Bienestar. Valência (Espanha): Tirant lo blanch, 

2006. pp. 15-46; 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro: Campus, 1992; 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. 

Coimbra. Portugal: Livraria Almedina, 2001; 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3491



CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 35 ed. atual. 

por Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2010; 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). La protección 

social de cara al futuro: acceso, financiamento y solidaridad. CEPAL (ONU). Montevideo 

(Uruguay), 2006. p. 21 Disponível  

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/24079/lcg2294e.pdf acesso 28 de abril de 2011; 

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do 

trabalho. Tradução de Ana Isabel Paraguay e Lúcua Leal Ferreira. 5a ed. ampliada. São 

Paulo: Cortez – Oboré, 1992; 

DERBLI, Felipe. O princípio da proibição de retrocesso social na Constituição de 

1988. Rio de Janeiro: Renovar, 2007; 

ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tradução B. 

A. Schumann. Edição José Paulo Netto. São Paulo: Boitempo, 2008; 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 11 ed. 

rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 504-505; 

________. Princípios de direito processual ambiental. 4. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2010; 

FIQUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Ação civil pública e Justiça do Trabalho. 

In: MILARÉ, Édis (coordenador). A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 273-293; 

FLORES, Joaquín Herrera. Los derechos humanos como productos culturales. 

Critica del humanismo abstracto. Madrid: Catarata, 2005; 

GRAMSCI, Antonio. Escritos políticos. vl. 1. Organização e tradução Carlos Nelson 

Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004; 

HOBSBAWM, Eric. Mundo do trabalho. Tradução Waldea Barcellos e Sandra 

Bedran. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000; 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3492



HOFFMANN, Fernando. O princípio da proteção ao trabalhador e a atualidade 

brasileira. São Paulo: LTr, 2003; 

IRIGARAY, Carlos Teodoro J. Hugueney. O emprego de instrumentos econômicos 

na gestão ambiental. In: FIGUEIREDO, Guilherme J. Purvin. Direito ambiental em debate. v. 

2. Rio de Janeiro: Esplanada, 2004. p. 81-92; 

LE PRESTRE, Philippe. Ecopolítica internacional. Tradução Jacob Gorender. 2a ed. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2005; 

LEFEBVRE, Georges. A revolução francesa. Tradução de Ely Bloem de Melo Pati. 

2. ed. São Paulo: IBRASA, 1989; 

LUCA, Tânia Regina de. Direitos sociais no Brasil. In: PINSKY Jaime; PINSKY 

Carla Bassanezi (orgs.). História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003; 

MARX, Karl. Sobre a questão judaica. Apresentação (e posfácio) Daniel Besaïd. 

Tradução Nélio Schneider, (tradução de Daniel Bensaïd, Wanda Caldeira Brant). São Paulo: 

Boitempo, 2010; 

MAYER, Ricardo. Sociologia da experiência e lutas por reconhecimento. 

Associações de geração de trabalho e renda no sul do Brasil. Sociologia, problemas e 

práticas. n. 61. 2009. p. 65-85. Disponível 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/spp/n61/n61a04.pdf acesso 29 de março de 2011; 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 

consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 22 ed. rev. ampl. e 

atual. São Paulo: Saravia, 2009; 

________. Notas sobre o inquérito civil e o compromisso de ajustamento de conduta. 

In: MILARÉ, Édis (coordenador). A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 305-319;  

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral 

das ações coletivas. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007; 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3493



________. Ação civil pública. Em defesa do meio ambiente, do património cultural e 

dos consumidores. Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 11a edição revista e 

complementar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009; 

MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de direito internacional público. v. 2. 

Prefácio de M. Franchini, 15. ed. (ver. e aum.). Rio de Janeiro: Renovar, 2004; 

MENDES, René; WAISSMANN, William. Aspectos históricos da patologia do 

trabalho. In: MENDES, René (organizador). Patologia do trabalho. 2. ed. atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2007; 

MOREL, Regina Lucia M.; PESSANHA, Elina G. da Fonte. A justiça do trabalho. 

Tempo soc. [online]. 2007, vol.19, n.2, p. 87-109. Disponível 

http://www.scielo.br/pdf/ts/v19n2/a03v19n2.pdf acesso em 06 de agosto de 2010; 

OIT. Emprego, desenvolvimento humano e trabalho decente: a experiência 

brasileira recente. Brasília: CEPAL/PNUD/OIT, 2008. 176 pp. Disponível 

http://www.oitbrasil.org.br/ acesso em 14 de Setembro de 2010; 

PAINE, Thomas. O senso comum e a crise. Trad. de Vera Lúcia de Oliveira 

Sarmento. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982; 

PENA, Paulo Gilvane Lopes; MINAYO-GOMEZ, Carlos. Premissas para a 

Compreensão da Saúde dos Trabalhadores no Setor Serviço. Saúde Soc. São Paulo. v. 19. n. 

2. p. 371-383, 2010. http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v19n2/13.pdf acesso 28 de abril de 

2011; 

RAWLS, John. História da filosofia moral. Organizado por Barbara Herman. 

Tradução Ana Aguiar Cotrim. Revisão da tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005; 

ROUANET, Sergio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1987; 

SAAVEDRA, Jaime; TOMMASI, Mariano. Informalidad, Estado y contrato social 

en América Latina. Estudio preliminar. Revista Internacional del Trabajo. Vol. 126. N. 3-4. 

2007. Disponível 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3494



http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/17390/original/Informalidad__estado_y_contrat

o_social_en_AL.pdf acesso em 22 de março de 2011; 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2008; 

SAINT-JUST, Louis Antoine Léon. O espírito da revolução e da constituição na 

França. Tradução de Lídia Fachin, Maria Letícia G. Alcofarado. São Paulo: Editora 

Universidade Estadual Paulista, 1989; 

SANTOS, João Bosco Feitosa dos. O avesso da maldição do Génesis: a saga de 

quem não tem trabalho. São Paulo: Annablume; Fortaleza: Secretaria da Cultura e Desporto 

do Governo do Estado do Ceará, 2000; 

SHELTON, Dinah. Equity. In: BODANSKY. Daniel et al. The Oxford Handbook of 

International Environmental Law. Oxford University Press. Oxford New York. 2008.  p. 640-

662; 

SOARES, Evanna. Ação ambiental trabalhista: uma proposta de defesa judicial do 

direito humano ao meio ambiente do trabalho no Brasil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

2004; 

The World Commission On Environment And Development. Our common future. 

New York: Oxford University, 2009; 

THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária Inglesa. A árvore da 

liberdade. Vl. 1. Tradução Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

THOMPSON, E. P. The moral economy of the english crowd in the eighteenth 

century. Past and Present. Oxford Journals. n. 50, 1971. pp. 76-136. Disponível 

http://past.oxfordjournals.org/content/50/1/76.citation acesso em 25 de abril de 2011; 

VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 9a ed. Rio de Janeiro: Record, 2009; 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução Pietro 

Nassetti. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002; 

 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3495



1[1] Sobre a necessidade da cultura na vida do trabalhador através de “escolas desinteressadas” v. GRAMSCI, Antonio. Escritos políticos. vl. 1. Organização e tradução 

Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 75 et seq. 
1[2] MENDES, René; WAISSMANN, William. Aspectos históricos da patologia do trabalho. In: MENDES, René (organizador). Patologia do trabalho. 2. ed. atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Atheneu, 2007. p. 3-45.  
1[3] Ibid. p. 7. 
1[4] Id. 
1[5] Ibid. p. 06. 
1[6] Interessante de Hipócrates em sua obra Ares, Água e Lugares faz relação entre o ambiente e a saúde. Ibid., p. 05.  
1[7] Ibid. p. 12. 
1[8] Ibid. p. 13. 
1[9] Id. 
1[10] HOBSBAWM, Eric. Mundo do trabalho. Tradução Waldea Barcellos e Sandra Bedran. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 417 et seq. 
1[11] Este texto buscará fontes especialmente na filosofia criticista. Contudo, para um abordagem sobre o Estado de Bem Estar Social como projeto de reconstrução da 

Europa após a segunda guerra e que se transformou em modelo de cidadania, v. BRACHO, Carmen Alemán; GARCÍA, Tomás Fernández. El Estado de Bienestar: Orígenes 

y perspectivas. In: BRACHO, Carmen Alemán; GARCÍA, Tomás Fernández (coordenadores). Política Social y Estado de Bienestar. Valência (Espanha): Tirant lo blanch, 

2006. pp. 15-46.     
1[12] Ibid., p. 418. Bobbio define que os direitos do homem vieram com a filosofia jusnaturalista, partindo da hipótese do estado de natureza onde alguns poucos direitos são 

inseparáveis e essenciais ao homem, tais como a vida, a sobrevivência, a liberdade e a propriedade. Kant, prossegue, entende ser a liberdade o direito humano mais 

importante, onde todos os outros decorrem dele. Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 73-74    
1[13] Id.  
1[14] RAWLS, John. História da filosofia moral. Organizado por Barbara Herman. Tradução Ana Aguiar Cotrim. Revisão da tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. p. 195 
1[15] A contrário senso, observamos que o termo “trabalho”, após a Revolução Industrial (final do século XVIII) é entendido como um sistema de valor e não mais como 

uma maldição do Antigo Testamento. Cf. SANTOS, João Bosco Feitosa dos. O avesso da maldição do Génesis: a saga de quem não tem trabalho. São Paulo: Annablume; 

Fortaleza: Secretaria da Cultura e Desporto do Governo do Estado do Ceará, 2000. p. 45.  
1[16] HOBSBAWM. cit. p. 420. Trata-se do artigo denominado The moral economy of the english crowd in the eighteenth century onde Thompson discorre sobre o termo 

“riot” (motim – tradução livre), como consequência da combinação entre desempregados e a alta de preços dos produtos essenciais para a sobrevivência humana. Assim, 

essas revoltas não são inicialmente ações políticas organizadas, como a ocorrida com os mineiros citada por Ashton no texto, mas sim reações instintivas da fome, ou como 

Thompson mesmo a classifica: “revolta da barriga”, em tradução livre. Cf. THOMPSON, E. P. The moral economy of the english crowd in the eighteenth century. Past and 

Present. Oxford Journals. n. 50, 1971. pp. 76-136. Disponível http://past.oxfordjournals.org/content/50/1/76.citation acesso em 25 de abril de 2011. A identidade descrita por 
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Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 10.       
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1[27] ANDRADE, Laura Martins Maia de. Meio ambiente do trabalho e ação civil pública trabalhista. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003. p. 86 et seq. 
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1[36] HOFFMANN, Fernando. O princípio da proteção ao trabalhador e a atualidade brasileira. São Paulo: LTr, 2003. p. 142. Esses métodos de produção compõem um dos 
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RESUMO 
O presente artigo busca desenvolver o conceito da autonomia negocial de forma 
contextualizada. Parte-se das concepções ideológicas sobre a autonomia e da conjuntura 
social, econômica e jurídica em que esta se insere. O estudo se focará na mudança paulatina 
dos ordenamentos jurídicos de concepções estritamente liberais para mais sociais, culminando 
no fenômeno da constitucionalização do direito privado. Partindo do direito privado, o âmbito 
do direito e dos contratos trabalhistas será tratado de forma mais pormenorizada, 
contemplando-se ainda o fenômeno da flexibilização. A flexibilização auxiliará na definição 
dos contornos atuais e futuros da autonomia negocial laboral, sendo analisada não só como 
fator social para a melhora ou piora das condições de trabalho, mas também nos limites e 
possibilidades do ordenamento jurídico brasileiro e dos princípios da valorização do trabalho 
e da dignidade da pessoa humana. 
PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA NEGOCIAL; CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
DIREITO PRIVADO; CONTRATO DE TRABALHO; FLEXIBILIZAÇÃO. 
 
RESUMEN 
El presente artículo busca desarrollar el concepto de autonomía negocial de manera 
contextualizada. Pártese de las concepciones ideológicas sobre la autonomía y de la coyuntura 
social, económica y jurídica que esta está inserida. El estudio se centrará en el cambio gradual 
de los ordenamientos jurídicos de las concepciones estrictamente liberales para las más 
sociales, culminando en el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado. 
Partiendo del derecho privado, el ámbito del derecho y de los contractos laborales será tratado 
de forma más detallada, contemplándose, todavía, el fenómeno de la flexibilización. La 
flexibilización ayudará en la definición de los contornos actuales y futuros de la autonomía 
negocial laboral, analizándola no solo como factor social para la mejora o peora de las 
condiciones laborales, pero también en los limites y posibilidades del ordenamiento jurídico 
brasileño y de los principios de la valorización del trabajo y de la dignidad de la persona 
humana. 
PALABRAS-CLAVE: AUTONOMÍA NEGOCIAL; CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
DERECHO PRIVADO; CONTRACTO LABORAL; FLEXIBILIZACIÓN. 
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A questão da autonomia pode ser encarada a partir de diversos enfoques. No campo do direito 
individual costuma-se falar na autonomia de três modos: autonomia da vontade, relacionada à 
concepção clássica; autonomia privada, relacionada às concepções constitucionalistas e, a 
autonomia negocial, este último termo sugerido por Pietro Perlingeri em sua busca de não 
mais distinguir entre direito privado e público. Utilizaremos o termo autonomia negocial, por 
filiar-nos ao entendimento de Perlingieri, bem como pelo fato de restringirmos a pesquisa ao 
campo da autonomia das pessoas no âmbito jurídico negocial e com mais profundidade no 
âmbito dos contratos laborais. 

Falar em autonomia negocial é falar de várias concepções, correntes de pensamentos e 
momentos históricos.  Não se pretende falar aqui em autonomia como conceito pronto e 
acabado, mas sim como um conceito carregado de ideologia, este conceito se perfazerá 
através da análise das ideologias preponderantes, bem como do sistema normativo vigente, 
encabeçado pela constituição Federal de 1988 e também pelos preceitos éticos e morais de 
dignidade e justiça consubstanciados nas atuais cartas de direitos humanos universais. 

O estudo buscará trazer, a partir desta ótica, a questão da autonomia sob o pálio das relações 
laborais. Questões puramente positivas, como a análise das categorias juslaborais do contrato 
de trabalho, serão levantadas, mas a conjuntura do mundo laboral também será tratada 
(principalmente no tocante à flexibilização e suas decorrências) em um diagnóstico do mundo 
do trabalho hoje e do proposto pelo nosso sistema normativo, sempre sob a égide de valores 
de dignificação humana, consolidados no ordenamento jurídico e na cultura ocidental. 

  

1.                  Concepções sobre a autonomia negocial no Direito 

  

A autonomia sempre foi associada à idéia de disposição. Esta idéia se remete diretamente à 
questão da capacidade, da liberdade e da propriedade, ou seja: para dispor de algo ou alguém, 
deve-se ser capaz disto dentro de um âmbito de liberdade em que se possa exercer a vontade 
sem que ninguém se oponha a ela. Assim, ainda há remissão à exclusividade do bem, isto é, à 
idéia de propriedade. Para Ana Prata: "A atribuição de personalidade e capacidade jurídicas 
constitui o instrumento através do qual se viabiliza a utilização privada autônoma e não 
perturbada de cada fração da terra e a troca de bens. Por isso que elas só existem quando esses 
bens existem" (p. 8). 

Em Roma, bem como na Idade Média as pessoas que tinham certa autonomia eram aquelas 
que tinham propriedade, tanto o é que, no caso de Roma, quando foi necessário reconhecer 
autonomia negocial ao escravo ou ao filius familiae, criou-se a ficção de que os atos destes 
eram praticados por extensão ou intermédio do proprietário, isto é, o cidadão, o pater famílias 
(PRATA, p. 8). Já na Idade Média a autonomia também se concentrava na mão dos 
proprietários, isto é, os senhores feudais, tanto é que estes tinham capacidade de, inclusive, 
criar normas para seus domínios e para aqueles que estivessem ligados a este sob os laços de 
vassalagem enquanto os servos tinham de se submeter a estas normas e não participavam em 
nenhum momento da sua criação. 

Note-se, porém, que a autonomia daquelas pessoas restritas a estas épocas pré-capitalistas não 
tinha a feição que se tem hoje, de disposição da propriedade, e os bens e a produção estavam 
sujeitos a determinados laços que, de certo modo, os funcionalizavam, pois: "a produção e 
distribuição estavam sujeitas a deveres de parentesco, a lealdade comunais, a solidariedades 
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corporativas, rituais religiosos ou estratificação hierárquica dos padrões de vida." (BAUMAN, 
p. 73) 

Somente com o capitalismo a autonomia privada se universaliza, justamente pela necessidade 
de desvincular a propriedade destes laços de vassalaria e submetê-la somente à vontade dos 
proprietários, agora burgueses, para que pudessem exercer sua atividade econômica: o 
comércio. Surge assim a concepção clássica de negócio jurídico, contrato e autonomia 
negocial. A absolutização quase que completa da autonomia da vontade fez com que a 
propriedade não fosse mais um feixe de relações complexas, isto é de direitos e interesses dos 
proprietários, bem como dos não-proprietários, mas apenas um objeto do ius utendi e 
abutendi daqueles (GODOY, p. 4). A simplificação da propriedade pela retirada de seus laços 
sociais foi necessária para conferir-lhe circulação, para colocá-la no comércio (RODOTÀ p. 
337). 

 A desfuncionalização da propriedade fez surgir não só a concepção universalizada de 
liberdade, como também lançou os homens no mundo à sua própria sorte, pois não mais 
estavam vinculados aos meios de produção necessários à garantia do seu sustento. Os bens 
não tinham mais função de uso, mas sim a função que seu proprietário queria revestir através 
de sua autonomia (BAUMAN, p. 73). Neste sentido explicita Hanah Arendt a visão capitalista 
dos bens, com base no pensamento de Karl Marx ao falar ilustrativamente sobre o furto: 

Ele critica a lei contra roubos não só porque a oposição formal entre proprietário e ladrão leva 
em conta as "necessidades humanas" - o fato de que o ladrão que usa a lenha precisa dela com 
mais urgência que o dono que a vende - e, portanto, desumaniza os homens equacionando o 
usuário e o vendedor da lenha como donos da lenha, mas também porque a própria natureza 
da lenha é eliminada. Uma lei que considera os homens somente como donos e proprietários 
considera as coisas somente como propriedades, e as propriedades somente como objetos de 
troca, e não como objetos de uso. (2007, p. 266) 

  

O esvaziamento de função social dos bens em detrimento da liberdade econômica vem 
trazendo à sociedade várias situações inaceitáveis do ponto de vista da justiça e da ética, 
principalmente tomando-se por parâmetro destas a consecução da dignidade da pessoa 
humana. Esta liberalização do ser humano configura, de fato, "um instrumento funcionalizado 
para operar do modo de produção capitalista (que é justamente o interesse da classe, e não o 
interesse geral de toda a sociedade, ainda que as ideologias do capitalismo tentem, 
interessadamente, fazer crer a sua coincidência)" (ROPPO, p. 39). É neste sentido que a teoria 
clássica sobre o negócio jurídico, especialmente no tocante aos contratos, e sobre a autonomia 
negocial vem sendo atacada principalmente com o fenômeno da constitucionalização do 
direito privado e é neste sentido que se tentará expor um conceito de autonomia negocial mais 
condizente com a valorização da pessoa humana. 

  

1.1         a concepção clássica da autonomia negocial 

  

A doutrina francesa aponta quatro principais origens da concepção da autonomia no direito na 
concepção clássica: o direito canônico; a teoria do direito natural; teorias de ordem política e a 
revolução francesa; teorias econômicas e o liberalismo (MARQUES, p. 40). A sua origem 
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provem das doutrinas que, em perspectiva individualista, colocam a vontade do sujeito no 
centro do ordenamento, ligando-a à iniciativa privada e de atividade dos sujeitos como 
expressão da própria liberdade (PERLINGIERI, p. 339). 

Na Idade Média a autonomia ainda era restrita a alguns e ainda muito relacionada ao poder e 
às honrarias (BAUMAN, 1989, p. 56-57) e limitada pela fé, pela moral, e pelos interesses da 
comunidade familiar e religiosa (GILISSEN, p. 735). Mas é de se ressaltar que é no medievo 
que começam a surgir mais fortemente concepções de direito natural. Filósofos como São 
Tomás de Aquino já vê no homem direitos natos, que limitam o exercício do poder de outros 
sobre si, derivados de sua própria racionalidade (SARLET, p. 44) 

É na teoria do direito natural que se alicerça filosoficamente a concepção clássica da 
autonomia da vontade como um dogma relacionado à liberdade individual. Esta ideologia 
apregoa basicamente que todos os homens, pelo simples fato de existirem, são titulares de 
direitos naturais e inalienáveis e que todos os direitos estão abrangidos pelo direito de 
liberdade, que é o direito natural por excelência, e que os homens só estariam submetidos à 
autoridade na medida de sua própria vontade (SARLET, p. 44-47). A medida de legitimidade 
do ordenamento jurídico passou a ser a vontade individual de cada pessoa que, através da sua 
racionalidade, traduziria a melhor forma de se autodeterminar: 

[...] a pessoa humana tornou-se um ente de razão, uma fonte fundamental do direito, pois é a 
través de seu agir e de sua vontade que a expressão jurídica se realiza Kant chegaria mesmo a 
afirmar que a autonomia da vontade seria "o único princípio de todas as leis morais e dos 
deveres que lhes correspondem". Estas idéias de Kant tiveram muita influência na Alemanha 
à época da sistematização do direito e serão uma das bases da Willenstheorie, para a qual a 
vontade interna, manifestada sem vícios, é a verdadeira fonte do contrato, a fonte que legitima 
os direitos e obrigações daí resultantes, os quais devem ser reconhecidos e protegidos pelo 
direito. (MARQUES, p. 41) 

  

As teorias de ordem política da Revolução Francesa vieram a reiterar e complementar a 
perspectiva jusnaturalista.  Mesmo sendo bastante heterogêneos, pode-se afirmar que estes 
assumem o dogma da vontade livre do homem e fundamentam e legitimam o Estado a partir 
da união destas vontades em contrato (MARQUES, p. 42) "Uma vez que homem nenhum 
possui uma autoridade natural sobre o seu semelhante, e pois que a força não produz nenhum 
direito, restam, pois, as convenções como base de toda a autoridade legítima entre os homens" 
(ROUSSEAU, p. 15). O contratualismo coloca a vontade individual como o cerne, 
transformando o Estado, e conseqüentemente o direito, apenas no meio de consecução desta. 
Destaque-se que a grande contribuição da Revolução Francesa e de suas teorias para o Direito 
foi o Código Napoleônico[1] que conjugava estas influências individualistas e voluntaristas, 
sintetizada em seu art. 1.134, de que o contrato é lei entre as partes, e que até hoje influencia 
grande parte dos Ordenamentos jurídicos do mundo. 

Outra teoria que complementa o cenário da concepção clássica da autonomia é a teoria 
econômica do liberalismo. O liberalismo também se firmava no dogma da vontade livre 
transportando-a para o âmbito econômico como necessidade de livre movimentação das 
riquezas na sociedade, isto é, com a interferência mínima do Estado e do direito (MACEDO 
JR, p. 45). O contrato se insere neste contexto como um instrumento colocado pelo direito 
para que esta movimentação aconteça e, que havendo a liberdade contratual, este seria justo e 
equitativo por natureza (MARQUES, p. 43-44), já que garantiria a autodeterminação humana. 
Neste sentido, "A justiça passa a ser entendida essencialmente como o respeito ao acordo 
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firmado e o interesse público passa a ser identificado à defesa da ordem liberal e aos 
princípios da livre intervenção estatal." (MACEDO JR, p. 45). 

A partir do direito natural o homem é concebido como ser de direitos intrínsecos e 
inalienáveis e todos os seres humanos são igualados por sua condição de ser racional, 
racionalidade essa que por si só é capaz de conferir à sua vontade total legitimidade e eficácia 
no mundo jurídico e moral, desde que não prejudicasse a vontade de outrem. Esta concepção 
começa a ser criticada no momento em que a realidade social constata que a vontade de 
alguns homens, por determinadas circunstâncias fáticas, é mais livre que a de outros e que 
esta situação de desigualdade compromete a própria liberdade humana e causa grandes 
desigualdades, beirando a diversos conflitos sociais. 

  

1.2 a autonomia negocial em épocas de constitucionalização do direito privado 

  

O princípio chave do contrato clássico, o pacta sunt servanda, começou a ser questionado 
quando sua concepção de "relação contratual como obra de parceiros em posição de igualdade 
perante o direito e a sociedade, os quais discutiriam individual e livremente as cláusulas de 
seu acordo de vontade." (MARQUES, p. 49) demonstrou ser imprópria numa realidade de 
sociedade de massas, de produção e distribuição em grande escala e de contratos 
standarizados. Esta conjuntura, chamada por Marques de "nova realidade contratual" gerou 
situações de injustiça e começou-se a buscar uma redefinição dos meios para se atingir a 
função dos contratos e, inclusive de se repensá-la, já que a crença de que utilização da 
liberdade contratual bastaria para garantir o funcionamento ótimo da vida econômica e social, 
estava se apresentando falaciosa. 

Esta "nova realidade contratual" é "nova" em relação de consumo, porém é antiga em relação 
à grande massa obreira, como aponta a própria Marques, que se submetia a estas "técnicas" de 
contratação desde o século XIX (p. 49), e que, em realidade, evidenciamos desde muito antes, 
com os cercamentos. Esta realidade precoce foi um dos fundamentos do tratamento 
diferenciado ao trabalhador, e um dos motivos do surgimento do direito do trabalho. A 
criação de ramos especializados, como laboral e consumerista, aprofundou-se de tal maneira 
que chegou a todos os contratos e minou a centralidade do código civil para o direito privado, 
principalmente após a ressignificação das constituições no contexto da implantação do Estado 
social em detrimento do liberal. 

O constitucionalismo foi um movimento que teve início no século XVIII e tinha um cunho 
eminentemente liberal. As primeiras constituições modernas tinham por única finalidade 
estabelecer um programa político que limitasse e organizasse o Estado e seus poderes, 
defendendo os direitos meramente individuais (centrados na liberdade). A força normativa da 
constituição era muito dependente das leis. (MIRANDA, P. 5) 

As mudanças sociais ocorridas, principalmente nos países centrais a partir da crise de 1929, 
com desemprego generalizado e estagnação econômica, a ameaça comunista, a ascensão dos 
partidos de esquerda e as críticas Keynesianas, obrigou aos governos a dar prioridade às 
considerações sociais em detrimentos das econômicas (HOBSBAWM. 1999, p. 102). Estas 
mudanças refletiram no direito, principalmente sobre as constituições, que não traziam em seu 
bojo disposições que garantissem direito a todos, isto é, direitos sociais. Os ordenamentos que 
tinham como centros seus códigos civis, de inspiração napoleônica fortemente patrimonialista 
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e burguês, passaram a se pautar nas constituições que instauravam compromissos e programas 
do Estado Social. NUNES enunciam alguns pontos consensuais sobre o Estado Social: 

[...] a) o estado social assume-se como um estado acima das classes e dos conflitos sociais e 
afirma-se empenhado na prossecução da paz social e na garantia a todos os cidadãos dos 
meios necessários a uma vida digna, criando condições para que cada um atinja este objectivo 
pelo seu trabalho ou fornecendo ele próprio os bens ou serviços indispensáveis a tal 
desiderato (saúde, assistência social, etc.); b) o estado social propõe-se oferecer a todos 
oportunidades iguais de acesso ao bem-estar, nomeadamente através de políticas de 
redistribuição do rendimento em favor dos mais pobres e de investimentos públicos em 
equipamentos sociais adequados (habitação, creches e escolas de ensino básico, v.g.); c) o 
estado social deve proporcionar a todos os indivíduos e a todos os grupos sociais a 
possibilidade de participar no poder social. (p. 3-5) 

  

É a partir do Estado e do direito social que se pode perceber efetivamente constituições com 
força normativa, isto é, como fundamento de validade do ordenamento jurídico. O instituto do 
contrato e, conseqüentemente a autonomia negocial que lhe dava suporte também começou a 
ser contestada para que se amoldasse a esta nova realidade de direitos sociais reconhecidos 
pelo Estado e constituição, bem como pela centralidade desta constituição no ordenamento 
jurídico. É nesta conjuntura que muitos doutrinadores começam a atacar o dogma da 
autonomia privada, declarando que este não é um valor em si, neste sentido a doutrina de 
PERLINGIERI: 

Em um Estado social de direito, voltado à solidariedade, à igualdade, ao direito da pessoa e da 
sua dignidade, não é justificável uma autonomia negocial como dogma em si; nem tudo que é 
desejado pelas partes é merecedor de tutela. [...] os atos de autonomia têm um denominador 
comum na necessidade de serem direcionados a realizar interesses e funções merecedores de 
tutela socialmente úteis; e na utilidade social há sempre a exigência de que atos e atividades 
não estejam em contraste com a segurança, a liberdade, a dignidade humana [...] O 
fundamento dos atos de autonomia, portanto, não deve ser atribuído unicamente à liberdade 
de iniciativa econômica [...] Mas, quando a liberdade negocial e contratual têm justificação 
não em si, mas em outros princípios e valores do sistema, quando o próprio sistema não é 
mais apenas Estado de Direito, mas Estado Social de Direito, caracterizados por princípios 
fortes como a solidariedade e o personalismo, a escolha não pode deixar de ser 
axiologicamente conforme o ordenamento. [...] a autonomia negocial não se identifica mais 
com o desejo, nem é fundada na obrigação de respeitar o pacto (segundo o antigo brocado 
pacta sunt servanda); introduzem-se o controle de valor, a integração e a substituição 
imperativa dos efeitos desejados pelas partes co os efeitos legais considerados razoavelmente 
coligados àquele contrato. (p. 343- 373) 

  

O que se defende com a constitucionalização do direito privado é o sepultamento da 
concepção liberal de que os contratos cumprem uma função ótima se simplesmente realizarem 
a vontade privada de suas partes. Busca-se uma concepção de contrato como meio de 
concreção da autonomia negocial das partes, autonomia que só pode ser reconhecida pelo 
direito se consoante os valores fundamentais do ordenamento jurídico, que no caso brasileiro 
podem ser sintetizados no art. 1º da Constituição Federal de 1988: a soberania; a cidadania; a 
dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, o 
pluralismo político. 
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É neste sentido que os autores que sustentam a constitucionalização do direito privado 
propugnam a redefinição da concepção de autonomia, internalizando seus limites 
(PERLINGIERI, p.358). A autonomia era vista simplesmente como a vontade do indivíduo 
que eventualmente poderia ser limitada pelo ordenamento jurídico, limitação esta que não 
compunha o seu conceito, mas sim o diminuía, amputava. Como se viu que esta idéia não 
bastava para assegurar efetivamente a liberdade de todos e um equilíbrio de interesses, a 
autonomia passou a ser encarada como um âmbito de atuação negocial composto de requisitos 
que possibilita o sujeito criar efeitos jurídicos (RADBRUCH, p.283-286) (FERRI, p. 121) 
(FACHIN, p. 54) (LÔBO, p. 31). A questão não é a de que o sujeito tenha autonomia privada 
e o Estado se intrometa nesta sua prerrogativa, a questão é de se adquirir autonomia negocial 
quando o sujeito se pauta pelas diretrizes do ordenamento, que sim, busca resguardar e 
equilibrar o interesse de todos, assim: "a juridicidade do acto ou da relação afere-se pela 
dignidade do interesse em causa, e o juízo sob esta dignidade é um juízo normativo informado 
por critérios supraindividuais.".(PRATA, p. 22-23) 

Estes contornos[2] da autonomia se encontram na ordem pública e envolvem basicamente três 
pontos: o respeito à legalidade (constitucional e infraconstitucional), sua funcionalização 
social e a concreção e respeito à dignidade da pessoa humana: 

De fato, como observa Fernando Noronha, se a autonomia privada - conceito em que se 
congregam, a seu viso, um dado filosófico, concernente ao valor da pessoa humana, da 
afirmação de sua dignidade e do desenvolvimento de sua personalidade, quando, em 
comunicação com outras pessoas, delibera sobre seus interesses, e um outro econômico, 
relativo ao sistema que se funda na livre iniciativa, todavia cuja ligação não é indissociável, 
ao que se verá - representa uma liberdade de as pessoas regularem seus próprios interesses, 
ela só se exerce "nos limites e com as finalidades assinaladas pela função social" que se lhe 
reconhece e que, como já se aludiu, antes de mais nada se firma, genericamente, pelo 
atendimento a valores constitucionais básicos, a cuja promoção se deve também direcionar. 
(GODOY, p. 25) 

  

 A Constituição Federal de 1988 se coaduna muito com o conceito de autonomia negocial, 
pois funcionaliza o ordenamento brasileiro e diminui seu conteúdo patrimonialista, em face do 
personalismo (FACHIN, p. 92). Estas características são vistas em seu art. 1º e 3º ao tratar de 
balizas, principalmente, para Estado, e também para o particular, principalmente no capítulo 
sobre a ordem econômica. É neste sentido que Eros Roberto Grau defende ser a Ordem 
econômica baseada em nos seguintes princípios que conferem sistematicidade ao modelo 
econômico brasileiro: A dignidade da pessoa humana (art. 170; os valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa (art. 1º, IV e 170); a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 
(art. 3º, I); garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º II); a erradicação da pobreza e da 
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III e 170, VII); 
liberdade de associação profissional ou sindical (art. 8º); garantia do direito de greve (art. 9º); 
A sujeição da ordem econômica (mundo do ser) aos ditames da justiça social (art. 170); a 
soberania nacional, a propriedade e sua função social, a livre concorrência, a defesa do 
consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a 
busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital 
nacional e de pequeno porte. (art. 170); a integração do mercado interno ao patrimônio 
nacional (art. 219) (GRAU, p. 194-195) 

O conceito de autonomia clássico não mais serve ao ordenamento brasileiro por não mais ser 
efetivo frente uma constituição funcionalista e personalista, bem como a um novo código civil 
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que, mesmo conservando muito do patrimonialismo, já começa a incorporar institutos como o 
da função social da propriedade e a se remeter à dignidade da pessoa humana. Grande parte 
dos julgados dos tribunais trabalhistas, incluindo-se também o Tribunal Superior do Trabalho, 
também vem acompanhando esta mudança de concepção[3]. 

  

2.                  A autonomia privada no Direito do Trabalho 

  

A concepção clássica de autonomia surge e está intimamente imbricada com o aparecimento 
da classe trabalhadora no contexto capitalista. Antes do capitalismo os laços entre o trabalho e 
a propriedade sempre se davam de forma direta, ou porque os trabalhadores não se 
distinguiam dela, isto é, eram escravos; ou porque estavam ligados a ela em um vínculo 
existencial, como se dava com a vassalagem. Conforme a análise anteriormente feita sobre a 
autonomia, viu-se que historicamente a autonomia sempre foi atribuída àqueles que detinham 
a propriedade nas mãos. Como constata Hannah ARENDT: 

Sem dúvida, "antes de 1690, ninguém concebia que o homem tivesse direito natural à 
propriedade em decorrência do seu trabalho (labour); depois de 1690, a idéia passou a ser um 
axioma da ciência social" (Richard Schlatter, Private Property, The History os na Idea 
(1951), p. 156). Os conceitos de trabalho e de propriedade chegavam a ser mutuamente 
exclusivos, enquanto trabalho e pobreza (ponos e penia. Arbeit e Amut) eram afins no sentido 
de que a ativiidade que correspondia ao estado de pobreza era o trabalho. Platão, portanto, que 
afirmava que os escravos eram "maus" porque não dominavam o se lado animal, tinham quase 
a mesma opinião sobre o estado de pobreza. O homem pobre não é p senhor de si mesmo 
(penes on kai heautou me kraton (Sétima Carta 351A)). Nenhum dos autores clássicos jamais 
pensou no trabalho como possível fonte de riqueza. (p. 123) 

  

 Para o capitalismo foi essencial que a propriedade se libertasse de todos os laços que a 
engessavam, transmudando a sua essência não mais para a satisfação direta dos seus 
produtores e donos, mas para um simples instrumento de troca que pudesse ser negociado, 
servindo assim para os propósitos da nova classe em ascensão: a burguesia (BAUMAN, p. 73) 
(PRATA, p. 81). Assim, a propriedade se dissociaria de seus vínculos estreitos com a mão-de-
obra, separando-a daqueles que podem torná-la produtiva.  Por outro lado a produção do 
capitalismo dependia de uma grande massa de trabalhadores que não estavam mais ligados a 
nada nem a ninguém. O contrato de trabalho foi fundamental para que a produção capitalista 
fosse viabilizada (PRATA, P. 81-82). O direito natural deu o suporte para entender o 
trabalhador como possuidor de direitos inatos que desembocavam na liberdade e que esta e 
sua autonomia se situavam na propriedade sobre seu próprio corpo, sobre a sua força de 
trabalho (PRATA, p. 8)[4]. 

O pensamento liberal pressupõe uma total liberdade do trabalhador para encontrar um 
emprego e, inclusive, impor suas condições na "negociação" com o empregador, como se 
aquele pudesse deixar de ganhar seu salário, seu meio de subsistência. Tal perspectiva 
desemboca no que se convencionou chamar na economia clássica de "desemprego 
voluntário", baseado na Theory of Unemployment de Pigou (KEYNES. 1985, p. 47) e hoje 
vem ressurgindo com a retomada dos ideais liberais através do neo-liberalismo. Nas palavras 
de Avelãs Nunes: 
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Parte-se do princípio de que os trabalhadores assalariados podem escolher livremente entre 
aceitar uma redução do seu salário e deixar o seu actual posto de trabalho. Colocados nesta 
situação, se pensarem que a baixa do salário real não é geral e que podem encontrar trabalho 
em outras empresas à anterior taxa de salário, escolherão a segunda alternativa e lançam-se 
numa actividade de procura de emprego. Assim sendo, estas situações não representariam 
verdadeiro desemprego (resultante da deficiente criação de postos de trabalho por parte da 
economia), antes reflectiriam um maior grau de mobilidade dos trabalhadores. Nesta óptica, o 
desemprego é desemprego voluntário mesmo nos casos em que os trabalhadores estão 
desempregados por razões independentes da sua vontade, uma vez que eles podem determinar 
livremente o tempo de procura de um novo posto de trabalho, e que a eles cabe decidir entre 
procurar e não procurar um novo posto de trabalho. Se o não procuram, isso significa, para os 
monetaristas, que esses trabalhadores preferem o lazer ao rendimento real que poderiam 
receber se trabalhassem. (NUNES, p. 28) 

  

Esta concepção parte da premissa de que os trabalhadores têm o poder de gerar maior 
quantidade de emprego ao baixarem o preço de sua mão-de-obra. Ocorre que o desenrolar 
histórico do capitalismo parece refutá-la, num primeiro momento, com o próprio 
desmascaramento da construção da ideologia liberal da autonomia do trabalhador, já que seu 
âmbito de autônoma se restringe à opção de trabalhar para seu sustento ou não e padecer na 
total miséria. Este desmascaramento da construção da autonomia para as classes trabalhadoras 
vem sendo confirmado historicamente pelas condições subumanas a que os trabalhadores vêm 
sido sujeitados em nome desta liberdade de escolha de ser ou não trabalhador, como podemos 
exemplificar com a Revolução industrial, com os impactos para da crise de 1929 e com altos 
índices de desemprego e exclusão social vigentes a partir da hegemonia neoliberal, como se 
demonstrará em oportunidades posteriores. 

Até do ponto de vista puramente econômico a perspectiva do desemprego voluntário não 
resiste à lógica do mercado. Podemos apontar algumas críticas de duas importantes vertentes 
da economia: a) a keynesiana, que ressalta a importância da intervenção do Estado para a que 
o lucro marginal do setor produtivo seja maior que o do capital, isto é, do que a taxa de juros, 
gerando aumento da demanda de emprego (KEYNES. 1985, p. 12-13); b) a marxista que 
denota ser o desemprego, nada mais que a formação de um exército de reserva, um fator 
próprio do processo de acumulação do capital que se dá a partir do aumento da mais-valia que 
ocorre com a redução de empregos, ora na sua modalidade de mais valia absoluta (com o 
aumento de horas trabalhada com a permanência do valor da força de trabalho), ora na 
modalidade mais sofisticada da mais-valia relativa (que é o aumento da produtividade e 
diminuição do valor dos bens de consumo pelo incremento da tecnologia) (MARX, p. 40-41) 

Essa situação diferenciada da "autonomia" do trabalhador vem à tona quando se começa a 
observar na realidade social que, normalmente, este se submete às condições postas pelo 
mercado de trabalho e pelos proprietários gerando situações de enorme degradação das suas 
condições. Esta realidade social de sujeição do trabalhador apresenta três marcos durante a 
história do capitalismo, marcos estes que se convencionou chamar neste trabalho de ciclos da 
sujeição do trabalho e que procuram demonstrar as condições de autonomia reduzida do 
trabalhador. 

O primeiro, que aqui denominaremos de ciclo da expropriação, já foi aqui explanado e se 
remete à transição da Idade Média para o capitalismo. Este ciclo teve um grande marco que 
foi a política dos enclousures, ou dos cercamentos, que se deu na Inglaterra entre o século 
XVI a XVIII[5], que expulsou os camponeses das terras comunais através dos cercamentos[6] 
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dos pastos que ocupavam desde o medievo, resultando na separação definitiva entre o 
trabalho e os bens de produção, permitindo que este fosse explorado para a transformação de 
riqueza em capital e possibilitando assim o capitalismo. O trabalhador foi despojado de seu 
lugar no mundo, exposto às conjunturas da vida, dependendo unicamente da vontade dos 
proprietários em escolhê-lo, dentre um exército de mão-de-obra excedente, nas condições 
deste e sem qualquer outra responsabilidade para consigo senão o salário acordado. 
(ARENDT, p; 267) 

O segundo momento dos ciclos de sujeição deu-se com a Revolução Industrial, logo após os 
cercamentos (esta política foi um dos fatores que contribuíram para o seu desenvolvimento): o 
ciclo da exploração. A Revolução Industrial foi um dos quadros mais emblemáticos do 
resultado das teorias de liberdade e igualitarismo entre os trabalhadores e detentores dos 
meios de produção. Impossibilitados de gerar suas necessidades vitais mínimas, devido a sua 
separação das terras que outrora eram comunais, a grande massa de camponeses viu-se 
compelida a migrar para as cidades em busca de sua subsistência: 

O trabalhador, na sua dignidade fundamental de pessoa humana, não interessava ou não 
preocupava os chefes industriais daquele período. Era a duração do trabalho levada além do 
máximo da resistência normal do indivíduo. Os salários, que não tinham, como hoje, a 
barreira dos mínimos vitais, baixavam até onde a concorrência do mercado de braços permitia 
que eles se aviltassem. Embolsando o trabalhador regularmente das prestações devidas pelo 
seu trabalho, julgavam os patrões que, assim procedendo, estavam cumprindo integralmente 
os seus deveres para com esse colaborador principal da sua fortuna crescente. (SÜSSEKIND; 
MARANHÃO; VIANNA. p. 34) 

  

Historicamente, as políticas liberais beiraram em um extremo caos social, fruto em grande 
parte, das tensões entre capital e trabalho e este modelo[7] não se sustentou, principalmente 
após a grande crise econômica de 1929, o que beirou no advento da hegemonia do 
keynesianismo[8] e a construção do que se chama de Estado de Bem-Estar Social[9], pautado 
na valorização do emprego, em redes de proteção social aos mais desfavorecidos e de 
intervenção estatal para a manutenção de um mínimo equilíbrio social. Ocorre que o advento 
da crise da década de 70, com o que ficou conhecido como "estagflação" (estagnação 
econômica e inflação), o keynesianismo entrou em descrédito e o Estado de Bem-Estar Social 
que tão bem se difundiu, principalmente, no mundo ocidental ficaram a mercê dos ataques das 
ideologias liberais, agora revitalizadas com a alcunha neoliberalista. 

O terceiro ciclo se insere no contexto da crise keynesiana, em que o mundo do trabalho se vê 
assolado por mudanças tecnológicas de uma Terceira Revolução Industrial que aprofundou o 
desemprego estrutural ao substituir intensivamente trabalho vivo por trabalho morto, bem 
como pela reestruturação dos processos produtivos que no modelo keynesiano se fundava no 
fordismo, que tinha necessidade de mão-de-obra intensiva, para processos com grande 
redução de mão-de-obra como o fordista e o de "especialização flexível" (ANTUNES. 2002, 
p. 23-25). Todo este processo no âmbito laboral, chamado por ANTUNES de "forma 
flexibilizada de acumulação capitalista" "descarta e torna supérflua uma parcela enorme da 
força humana mundial que trabalha, da qual cerca de 1 bilhão e 200 milhões encontram-se 
precarizados ou desempregados, segundo dados da OIT." (2005, p. 28). Se se podia falar em 
um exército de reserva em épocas do Estado de Bem-Estar Social, este exército aumenta de 
forma absurda nesta conjuntura, precarizando ainda mais a autonomia daquele que trabalha e 
só dispõe desta "propriedade", deste "valor" no mercado, note-se ainda que a autonomia 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3509



daquele que não recebe meios de educação que esta Terceira Revolução Industrial requer 
tende a se tornar quase zero. 

O terceiro ciclo diferencia-se do segundo pela maximização do caráter excludente do sistema. 
Se em épocas de início do capitalismo os detentores dos meios de produção ainda precisavam 
de uma grande massa de operários para, através da exploração, produzir e gerar seus lucros, 
agora em épocas de tecnologia e processos produtivos intensivos, em que o trabalho morto 
supera em muito o vivo, quase não há mais necessidade da "propriedade" trabalho. "a 
exclusão passou a liderar, superando a exploração. Os ricos já não precisam dos pobres. É 
provavelmente a razão por que tentam esquecê-los." (SACHS, p. 31). 

Outro ponto relativo à teoria do desemprego voluntário liberal não muito explorada pela 
economia refere-se às implicações éticas da diminuição do valor da mão-de-obra no sentido 
de se garantir um retorno econômico aos trabalhadores que seja razoável ou que, ao menos, 
que seja suficiente para garantir um mínimo existencial que contemple condições dignas de 
vida. Ao sujeitar o ser humano às condições do mercado, desconsiderando suas necessidades 
vitais, igualamo-los a máquinas, a autômatos (ARENDT, p. 176), tornando sua autonomia 
bastante questionável. O trabalho não é uma realidade em si como pode o ser o capital, mas 
uma realidade no ser humano, assim não existe trabalho por si só, mas sim o homem que 
trabalha. É neste sentido que muitos setores da sociedade vêm se manifestando desde a época 
da Revolução Industrial para que se reconheça o trabalho não apenas como mais um fator da 
economia, mas como uma realidade indissociável ao ser humano[10]: 

A tendência de funcionalização e personificação do ordenamento jurídico que é tão nítida na 
Constituição Federal e tão aceita nos tribunais, que passa pelo negócio e pelo contrato, pode e 
deve caber nos contratos laborais e ainda com mais ênfase, por tratarem estes de prestações 
alimentares que trazem implicações diretas à dignidade da pessoa humana. Funcionalizar e 
personalizar o contrato de trabalho é contrapor a ideologia liberal, de um suposto 
igualitarismo entre trabalhador e empregador, aos seus resultados de grande desnível e 
injustiça contratual (observados pela degradação das condições do trabalhador) e construir um 
modelo que garanta através da força de trabalho, que é o único reduto de "autonomia" deixado 
pelo capitalismo aos obreiros, uma participação nos bens produzidos que garantam àqueles ao 
menos uma vida digna. Garantindo o Estado e a sociedade estes parâmetros de justiça 
contratual o trabalho passa de uma forma de subjugação e exploração do homem para um 
meio que possibilite direta e eficientemente renda, afirmação pessoal e bem-estar. "Afirmar-se 
o trabalho e, particularmente, o emprego, significa garantir-se poder a quem originalmente é 
destituído de riqueza; desse modo, consiste em fórmula eficaz de distribuição de renda e de 
poder na desigual sociedade capitalista." (DELGADO; PORTO. 2007, p. 22) 

O direito do trabalho assume uma função bastante importante no ordenamento. De uma só 
vez, a partir da valorização do trabalho, valoriza o ser humano, conferindo-lhe meios 
materiais para a sua dignidade, e regula o modelo de produção, de um lado por trazer mais 
estabilidade para a sociedade ao amortecer os conflitos entre trabalho e capital (MAIOR; 
CORREIA, p. 30-31), de outro, por garantir o fluxo de riquezas na economia através de um 
retorno social evitando-se "um círculo vicioso de encolhimento do mercado de consumo, 
redução de produção, aumento de desemprego, encolhimento do mercado de consumo, 
redução da produção, aumento do desemprego..." (MAIOR; CORREIA, p. 32) 

A perspectiva de direitos trabalhistas representada reflete diretamente nos novos contornos 
aqui traçados para a autonomia negocial, fundando-se basicamente e de forma intrincada, no 
respeito à legalidade a partir dos marcos dos direitos fundamentais sociais, funcionalizando 
seus institutos em prol destes valores sociais e garantindo assim, a dignidade humana. 
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2.1         a autonomia privada e a relação de trabalho no Brasil 

  

Na legislação especial brasileira, o ponto de partida na questão da autonomia nos contratos de 
trabalho é o art. 444 da Consolidação das Leis de Trabalho - CLT que assim preceitua: 

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos 
contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

  

O art. 444 corrobora o conceito de autonomia negocial, aqui defendido, no sentido de 
reconhecer um âmbito de validade para atuação dos contratantes, remetendo-a ainda a 
requisitos finalísticos, que neste caso se resumiriam na "proteção ao trabalho". Note-se ainda, 
quanto à Constituição Federal que, além de trazer vários preceitos que integram os limites da 
autonomia negocial das partes no contrato de trabalho como os direitos fundamentais sociais, 
trazem toda uma leitura sistemática de valorização do labor como um guia finalístico para a 
atividade privada, assim destacam-se o art. 1º que o enleva como fundamento da República, 
todo o rol de direitos trabalhistas assegurados no capítulo dos direitos fundamentais no art; 6º, 
bem como o art. 170 que funda a ordem econômica na valorização do trabalho. Neste sentido 
a importante interpretação do ministro Eros Grau, com base em José Afonso da Silva: 

as leituras que tem sido feitas do inciso 4º do art. 1º são desenvolvidas como se possível 
destacarmos de um lado "os valores sociais do trabalho" e a "livre iniciativa", simplesmente. 
Não é isso, no entanto, o que exprime o preceito. (...) Isso significa que a livre iniciativa não é 
tomada, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, como expressão 
individualista, mas sim no quanto expressa de socialmente valioso. (...) É neste sentido que 
assiste razão a José Afonso da Silva, ao sustentar que a ordem econômica dá prioridade aos 
valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado. (GRAU. 
2005, p. 200) 

  

Todo corpo da Constituição, mesmo quando se fala em assuntos classicamente privatísticos, 
como a propriedade e a livre iniciativa, há remissões a princípios sociais e à solidariedade. 
Nota-se a tendência presente em todos os Estados de Bem-Estar Social de conciliar o sistema 
capitalista com os interesses de toda sociedade, trazendo a solidariedade do campo puramente 
moral para o direito (MAIOR; CORREIA, p. 23).  Esta ressignificação da autonomia também 
se reflete nas decisões dos tribunais trabalhistas[11]. 

Devido às disposições do ordenamento pátrio e considerando-se o conceito de autonomia 
negocial, infere-se que todo contrato tem conteúdos minimamente fixados o que não anula de 
nenhum modo o exercício desta, muito pelo contrário, o assegura (FERRI, p. 245-249). 
"Nessa senda, a liberdade ou os direitos subjetivos não são fonte motriz, mas sim fim do 
direito para cujo alcance é que o direito objetivo impõe deveres aos indivíduos". (GODOY, p. 
20). Assim denota-se uma nova perspectiva de atuação do Estado, desta vez não como um 
inimigo cuja interferência deve ser evitada, mas como uma instituição que tem o dever de 
garantir aos particulares um âmbito de liberdade real. 
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No caso do direito do trabalho, devido às desigualdades patentes e extremadas que são 
inerentes à situação própria do trabalhador, esta garantia do Estado deve se dar através de atos 
ainda mais contundentes, buscando minorar o desnivelamento entre as partes contratantes. 
Gustav RADBRUCH retrata esta realidade ao constatar que: 

[...] desde que os contraentes se distinguem entre proprietários e não-proprietários, a liberdade 
contratual não pode deixar de se transformar numa liberdade dos mais fortes, de imporem a 
sua vontade aos mais fracos, acompanhada da necessidade para estes de terem de a aceitar. À 
proporção pois que a economia livre se transforma numa economia capitalista, tanto mais a 
liberdade contratual dos indivíduos vai sofrendo limitações impostas pelo predomínio 
económico dos grupos. E se foi a liberdade contratual que tornou possível a formação de 
grupos e associações de toda espécie, verifica-se, por outra banda, que são esses mesmos 
grupos e associações que cada vez mais a vão limitando. A liberdade contratual do direito 
converte-se, portanto, em escravidão contratual na sociedade. O que, segundo o direito, é 
liberdade volve-se, na ordem dos factos sociais, em servidão. Daí, para a lei, a missão de ter 
de inverter de novo as coisas e, por meio de certas limitações impostas à liberdade, 
restabelecer a liberdade social de contratar. (p. 334) 

  

Para o obreiro, o direito do trabalho é um dos instrumentos mais contundentes do Estado nesta 
"missão de inversão" tratada por Radbruch. Com a regulação mais detalhada do contrato de 
trabalho, não só a CLT, como a Constituição elenca vários dispositivos que informam parte 
do conteúdo deste. A conjunção desta regulação é chamada por Mário de La Cueva de 
"contrato mínimo de trabalho" (CUEVA, p. 456) (SUSSEKIND, p. 241). Este contrato 
mínimo corresponde, principalmente, aos direitos fundamentais sociais que compõem o 
sentido e os meios de condições de vida humana digna. Os direitos trabalhistas, como todos 
os direitos sociais, apresentam-se, como disse SARLET, como "[...] exigência inarredável do 
exercício efetivo das liberdades e garantia de igualdade de chances (oportunidades), inerentes 
à noção de uma democracia e um estado de Direito de conteúdo não meramente formal" 
(1998. p. 72) 

Há quem encampe críticas, principalmente os neoliberais, no sentido de que a regulação do 
estado no tocante à autonomia das partes no âmbito laboral é perniciosa, com base nas 
concepções de que a vontade é fonte primeira dos negócios e que estes se realizam de forma 
ótima com a mínima interferência do ordenamento. Esta idéia, porém, não parece resistir à 
nova concepção de autonomia negocial, tampouco os dispositivos da Constituição e da CLT. 
Em observação à legislação referenciada ainda se observa um vasto campo em que a 
autonomia, mesmo no sentido clássico, estaria satisfeita. Em nível pré-contratual, por 
exemplo, pode-se negociar sobre salários, carga-horária, repouso, modo de prestação do labor, 
local, forma de pagamento salarial, termo do contrato... desde que se respeite o mínimo 
colocado na legislação; no decorrer do contrato, mesmo após decidido todos os termos deste, 
ainda se pode rever o contrato, devido a algumas prerrogativas do empregador decorrente do 
seu ius variandi[12], há ainda a opção da reformatio in mellius[13], bem como há um amplo 
campo de reforma a partir da autonomia coletiva; com o término do contrato de trabalho em 
que as possibilidades de revisão são potencializadas através da renúncia ou da transação[14]. 

Mesmo em face de um ordenamento jurídico pautado na proteção do trabalho e na dignidade 
da pessoa humana e com regras tão contundentes em prol do trabalhador. O contrato de 
trabalho brasileiro, como em grande parte do mundo, vem sofrendo com as investidas liberais 
a partir do retorno desta hegemonia após a crise do petróleo e o enfraquecimento das políticas 
keynesianas. O reflexo destas investidas se nota não só em nível jurisprudencial e doutrinal 
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como legislativo. Este reflexo está repercutindo no que se entende por autonomia negocial 
laboral com o nome de flexibilização. 

  

3.                  A influência da flexibilização no conceito de autonomia no âmbito laboral 

  

Os anos de 1945 a 1975 foram de bom ritmo de crescimento econômico, com baixas taxas de 
desemprego e taxas aceitáveis de inflação em nível mundial, provocado pela implementação 
do modelo keynesiano (NUNES, p. 27) que se fundava em "Um ciclo virtuoso, portanto, entre 
crescimento e distribuição de renda à base do emprego e da correspondente retribuição 
material assegurada a este." (DELGADO, p. 79). A segunda metade da década de 70 foi 
palco, porém, da segunda grande crise econômica que se prolongou até os anos 80/90, período 
do denominado fenômeno da "estagflação". 

A crise foi reflexo de várias mudanças mundiais que abalaram o sistema Keynesiano. A 
primeira foi a crise do petróleo; A segunda a mundialização da economia "que puso a los 
gobiernos de todos los estados -a excepción, tal vez, del de los Estados Unidos, con su 
enorme economía- a merced de un incontrolable mercado mundial" (HOBSBAWM, p. 411); a 
terceira  um sistema produtivo transformado pela Terceira Revolução Industrial que, além de 
ter se globalizado extraordinariamente, confluindo numa nova divisão internacional do 
trabalho, causou índices muito elevados de desemprego; quarto com o ataque das correntes 
liberais que se aproveitaram do clima de descumprimento dos propósitos do Estado de Bem 
Estar para se fortalecer (HOBSBAWN, p. 411-412). Este estado de crise foi o cenário ideal 
para solapar qualquer teoria que encarasse a regulação do emprego pelo Estado como um 
modelo viável para a saída da crise econômica. 

O credo neoliberal surgiu com grande força nesse cenário, não só diante do descrédito do 
keynesianismo, mas justamente por incorporar em seu discurso essas novidades (globalização 
e Terceira Revolução Industrial) e propor uma fórmula de crescimento econômico e de bem-
estar baseadas nestas, através de dez regras básicas: disciplina fiscal, redução dos gastos 
públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, 
investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, privatização das estatais, 
desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas) e direito à propriedade 
intelectual. Esse receituário para inserção dos países nessa nova era de mundo global e de 
produção altamente voltada às novas tecnologias consolidou-se no que se convencionou 
chamar de "Consenso de Washington".  Era o retorno da hegemonia da teoria do emprego 
voluntário no mundo (NUNES, p. 27). 

A influência neoliberal no Brasil, principalmente com a implantação da recomendação do 
Consenso de Washington em afrouxar as leis trabalhistas, resultaram nas seguintes medidas: 
a) redução transitória dos salários até 25%, por acordo sindical, em situações excepcionais da 
conjuntura econômica (L. 4.923/65); b) utilização de trabalhadores em empresa de trabalho 
temporário (L. 6.019/74); c) ampla liberdade de despedida no regime do FGTS (L. 8.036/90); 
redutibilidade salarial por instrumentos coletivos (art. 7º, VI, CF); flexibilização das jornadas 
de trabalho, mediante instrumentos coletivos (art. 7º, XIII, CF); contrato de trabalho 
provisório com redução de direitos (L. 9.601/98); trabalho a tempo parcial (MP 1.709/98); 
redução das hipóteses de salário utilidade (L. 10.243/01); suspensão de contrato de trabalho 
de dois a cinco meses com programa de reciclagem profissional (MP 2.164/01). 
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Considera-se que em relação à America Latina o ajuste neoliberal foi ainda mais duro, não só 
devido à aplicação bem mais rígida do "Consenso de Washington"[15], bem como 
considerando-se que houve uma piora nos índices sócio-econômicos sobre índices anteriores 
que já eram alarmantes[16] e um aumento exorbitante da dívida externa complicando ainda 
mais o desenvolvimento desses países devido a sua maior sujeição às entidades financeiras 
internacionais. 

A principal crítica dos neoliberais quanto às legislações, políticas e outros instrumentos de 
proteção do trabalho e de suas condições, baseia-se na teoria do desemprego voluntário. Os 
neoliberais insistem que os malefícios da crise se dão pela excessiva intervenção do Estado e 
de seu sistema público de seguridade social. Eles invocam que este sistema permitiu o 
aumento do custo do trabalho, aumentando os preços dos produtos e assim gerando a inflação. 
Neste discurso de desvalorização da política de emprego, o combate à inflação surgiu como 
meta prioritária, por que afeta o sistema de preços e, portanto, o "mercado livre" (NUNES, p. 
29). Este controle da inflação a qualquer custo, principalmente ao custo do aumento da taxa 
de juros ocasionou o que Keynes já havia alertado: a maior atratividade da rentabilidade do 
capital, desembocando na maior financeirização da economia e o conseqüente desestímulo do 
setor produtivo, ocasionando maior desemprego. (DELGADO, p. 115-116) 

O senso comum; a história, principalmente após a recentíssima crise financeira ocasionada 
pelo boom especulativo nos Estados Unidos em que só os países que apostaram no setor 
produtivo saíram ilesos (caso da China e, de certo modo, do Brasil) e as estatísticas já 
parecem desmentir essa teoria e as críticas keynesianas e marxistas, por mais que não tenham 
conseguido colocar uma pedra definitiva sobre esta, trazem uma importante e mais realista 
contribuição para o entendimento da demanda de empregos nas economias capitalistas. Neste 
sentido a crítica contundente de NUNES: 

É claro que a 'solução' de impor aos trabalhadores o ónus de 'pagar a crise' só funcionou 
porque o capitalismo era então, sem disfarces, "um sistema em que os que não podiam 
trabalhar também não podiam comer". Resta saber se esta 'solução' fará sentido em economias 
que usam tecnologias avançadas. A resposta só pode ser negativa. Com efeito, ninguém 
admitirá que uma unidade de produção informatizada e utilizando robots e outras técnicas de 
automação vai deitar fora os equipamentos (caríssimos) compatíveis com estas tecnologias 
apenas porque, conjunturalmente, os salários estão baixos. E ninguém admitirá que um 
empresário responsável vá lançar um novo empreendimento com tecnologia trabalho-
intensiva ultrapassada, apenas porque, conjunturalmente, os salários estão baixos. (p. 30) 

  

 É neste sentido que HOBSBAWM encara a retomada da hegemonia neoliberal, não como 
uma ideologia que foi vitoriosa e trouxe efetivas soluções para os problemas surgidos com o 
fim dos trinta anos dourados keynesianos, mas como uma ideologia que cresceu frente à 
descrença de outra que não conseguia mais manter, em épocas de crise, seu modelo de 
compromisso atuante com o bem-estar social (p. 411-412). Foi assim que os velhos 
postulados liberais voltaram ao cenário e colocaram em xeque os ordenamentos que se 
fundavam em um direito e Estado social, na funcionalização e na personificação, abalando, 
conseqüentemente, a nova concepção de autonomia privada. 

No campo do direito laboral a volta da autonomia sob a ótica liberal resultou no que se 
conhece como flexibilização ou desregulamentação do mercado de trabalho. O termo 
flexibilização, apesar de estar consagrado, não nos parece muito apropriado, pois remete à 
idéia de que os ordenamentos fundados em Estados de Bem-Estar são inflexíveis, arbitrários. 
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Arnaldo SUSSEKIND propõe então uma diferenciação destas realidades e informa que os 
defensores do Estado e direito social admitem sim a flexibilidade, mas num sentido em que o 
Estado atue no resguardo das condições básicas, dispondo normas gerais que garantam uma 
vida digna ao trabalhador; porém o que a maioria, se não todos, os neoliberais propõem é uma 
desregulamentação que "retira a proteção do estado ao trabalhador, permitindo que a 
autonomia privada, individual ou coletiva, regule as condições de trabalho e os direitos e 
obrigações advindos da relação de emprego." (SÜSSEKIND, 2009, p. 53) 

A tese de Sussekind, certo modo, corrobora a idéia de autonomia que aqui vem se 
sustentando, uma autonomia que se perfaz efetivamente porque se dá dentro de alguns 
contornos e se direciona a fins socialmente reconhecidos.  Esta autonomia é que se apresenta 
realmente flexível, o contrário "não revelaram flexibilidade alguma, senão que são casos de 
desregulamentação selvagem das relações individuais" (URIARTE, p. 50). Além dos 
argumentos de viés econômico, legal e éticos expostos, o próximo tópico pretende demonstrar 
que as políticas liberais além de não reduzirem o desemprego, estão piorando a qualidade de 
vida daqueles que precisam de seu labor para viver. 

  

4.                  O resultado da flexibilização para o mundo do trabalho 

  

Avelãs Nunes denota que, no plano político, a taxa de desemprego considerada razoável na 
época de Truman (1945/1953) era de entre 1,5% e 2,5%; no governo Eisenhower (1953/1961) 
2,5% e 3,5%; em Nixon (1969/1974) 4,5% e 5,5%,em 1982 com Reagan 6,5% e em 1986 
tendia-se a ver a taxa de emprego como aceitável se girasse em torno de 7%. (p. 29). Pode-se 
culpar este aumento de tolerância para com o desemprego (e para com a conseqüente 
degradação de vida de milhões de seres humanos no mundo) à substituição do trabalho vivo 
pelo trabalho morto com o incremento das tecnologias e as mudanças dos processos 
produtivos. Porém esta desculpa parece padecer de um fatalismo ingênuo, como se o avanço 
tecnológico e produtivo fossem uma grande fatalidade, males irremediáveis e que não fossem 
fatores controlados pelo ser humano e geridos pelas políticas governamentais. 

A constatação do aumento de tolerância para com o desemprego e a exclusão se agrava ainda 
mais ao se observar que, desde 1890 a renda per capta de todo o mundo, inclusive 
considerando-se separadamente países centrais, semiperiféricos e periféricos, aumentou e de 
forma ainda mais acentuada a partir dos anos 1940 e de forma ainda mais nítida nos anos 
1970 em diante, épocas de plena crise (POCHMANN, p. 21). Estes dados nos fazem pensar 
sobre o alerta de Ignacy SACHS, para que encaremos o problema do ponto de vista político, 
não apenas sob o fácil argumento das crises econômicas: 

Nosso poder tecnológico seria, desde já, suficiente para oferecer a cada um dos homens um 
conforto material razoável. Segundo dados do Banco Mundial, a renda média per capita, em 
plano mundial, estava em 1992 na casa dos US$ 4.300. Para efeito de comparação, a renda 
per capita no Reino Unido era de US$ 4.593 em 1990 e a dos Estados Unidos, na mesma 
época, de US$ 4.096 (Maddison, 1994). Entretanto a desigualdade que caracteriza a 
distribuição das rendas entre países e dentro dos países tira toda e qualquer significação de tal 
média. Em 1991, o quinto mais rico da população do mundo apropriava-se de 84,7% do PNB 
mundial, enquanto o quinto mais pobre estava reduzido a 1,4% (...) a exclusão passou a 
liderar, superando a exploração. (...) A distribuição cada vez mais desigual dos frutos dos 
progressos tecnológico e econômico resulta da má organização social e política, não da 
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escassez de bens. Aponta para a responsabilidade do poder político, incapaz de assegurar o 
uso judicioso do poder tecnológico. (SACHS. 1995, p. 31) 

  

  

Não se pode afirmar que atualmente os impactos da implementação do ideário liberal, como a 
total desregulamentação do trabalho, em face dos resultados keynesianos por que estes dois 
tipos de políticas sempre se misturaram. Da parte keynesiana,  surpresa da crise e das novas 
formas de desemprego e o desgaste de suas promessas incumpridas, não permitiram que 
agissem com políticas estatais sobre a Terceira Revolução Industrial. Da parte liberal, os seus 
governos nunca seguiram o receituário do Consenso de Washington ao pé da letra (SOARES. 
p. 14) (HOBSBAWM, p. 412-413). No âmbito laboral, o fato de grande parte do mundo 
ocidental ainda viver em Estados Democráticos de Direito, com oordenamentos protetores dos 
direitos laborais e com regras mínimas sobre os contratos de trabalho, demonstra que, apesar 
das investidas neoliberais, não se pode falar em desregulamentação maciça. Observa-se, 
ainda, que não houve em nível mundial nenhuma política realmente voltada a sanar os 
problemas estruturais de emprego resultantes da Terceira Revolução Industrial, bem como o 
nível de proteção do emprego vem diminuindo gradativamente e esta diminuição não vem 
sendo a resposta para a melhoria das condições de trabalho, como vem contribuindo para tal. 

O fato é que em 1999, auge no neoliberalismo no mundo, a taxa de desemprego aberto para as 
nações desenvolvidas era estimada em 6,18%, enquanto em 1975, em plena crise que abalou o 
Estado de Bem-Estar Social, era de 4,04%, em 24 anos, esta taxa aumentou 53%. Nas nações 
não-desenvolvidas, a taxa de desemprego aberto subiu 200%, passando de 1,79% em 1975, 
para 5,35% em 1999. "No mesmo período, o Brasil destacou-se por ter a sua taxa de 
desemprego aberto aumentada em 369,4%, [...] Nestes últimos 24 anos, o volume de 
desempregados no mundo foi multiplicado 3,65 vezes." (POCHMANN, 2005, p. 86). 

As estatísticas sobre a concentração de renda parecem confirmar a tese de que o trabalho é a 
principal forma de aferição de renda de grande parte da população. As estatísticas Nos anos 
80, considerado um período de recessão mundial, ou a década perdida, constataram que a 
renda média dos 10% mais ricos era 6,5% mais alta que a média dos 20% mais pobres nos 
países semi-periféricos, já nos anos 90, auge das políticas neoliberais nestes países, a 
diferença aumentou para 7,1 vezes nos países semi-periféricos e para 5,8 vezes nos de 
periferia (POCHMANN, 2005, p. 35). 

Outros dados mais incisivos apontados pela doutrina parecem demonstrar o fato de que a 
teoria liberal do desemprego voluntário não se confirma na prática. De acordo com Arnaldo 
SUSSEKIND: No Brasil, a rotatividade de mão de obra cresceu entre 35% e 40% após a 
vigência da lei do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS a primeira lei do mundo 
a flexibilizar o sistema de estabilidade decenal, este demonstrou ser um dos índices mais altos 
do mundo (os Estados Unidos e a França tinham um índice de 14% e o Japão de 12%). Na 
Argentina: "o processo de flexibilização iniciado em 1991 foi acompanhado de um persistente 
aumento de desocupação que chegou a 20% e da ocupação precária que chegou aos 85%". No 
Chile, "Depois da reforma trabalhista de 1978/79, o desemprego também aumentou 
persistentemente até 20% e só desceu após drásticas medidas macroeconômicas". Na 
Colômbia, "o desemprego oscilava entre 5 e 6% quando, em 1990, foi aprovada a Lei da 
Reforma Trabalhista (...). Hoje o desemprego aproxima-se aos 20%". No Uruguai, "o 
percentual histórico de desemprego, perto de 10% cresce até mais de 20% no lapso da 
flexibilização." (SUSSEKIND. 2010, p. 50-55) 
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Independente das crises econômicas, a produção de riquezas em nível mundial continua 
crescente e que, e a produção nos níveis atuais seria capaz de manter a todos em níveis de 
bem-estar compatíveis à Inglaterra e aos Estados Unidos (SACHS, p. 31). A questão do 
emprego, da distribuição de renda e das condições do ser humano que depende de sua força de 
trabalho para sobreviver depende unicamente de uma política que garanta o acesso de todos 
aos produtos do desenvolvimento econômico, uma política centrada na efetivação de direitos 
fundamentais pré-estabelecidos. Não será a dinâmica livre do mercado que dará essa garantia. 
A lógica do mercado é de otimização e concentração de lucros e não de implementação de 
condições para a dignidade da pessoa humana e, além disso, como lembra Uriarte, nenhum 
empregador contrata trabalhador que não precisa porque é mais barato ou deixa de contratar, 
diante da necessidade de produção, porque é mais caro. 

A solução para a questão do trabalho passa muito mais por repensar as políticas públicas para 
que estes resultados econômicos sejam distribuídos de forma a equilibrar economia, 
justamente no sentido que MAIOR e CORREIA, bem como DELGADO sustentam de uma 
economia com retorno social que gere um ciclo virtuoso distribuição de renda, fortalecimento 
do mercado de consumo e trabalho interno e aquecimento da economia. O Brasil parece 
esboçar essa mudança, mesmo em plena crise financeira mundial, o direcionamento dos 
gastos públicos em programas de distribuição de renda, de financiamento popular a taxa de 
juros baixa e a ampliação do valor real do salário mínimo geraram um ciclo virtuoso na 
economia resultando na criação de postos de trabalho e na melhora de índices de inclusão 
social[17] (POCHMANN. 2010, p. 9-10): 

Esta alternativa não passa por uma desregulamentação do mercado de trabalho, por que como 
já demonstrado, a lógica do desemprego voluntário é falaciosa e a diminuição do preço da 
mão-de-obra não trouxe geração de empregos, muito pelo contrário. Conforme alerta 
POCHMANN, deve-se recordar que: 

[...] na década de 1990, as teses a respeito dos "inempregáveis" e sobre o fim do emprego 
formal hegemonizaram o pensamento neoliberal no Brasil. Diante do ridículo dinamismo 
econômico imposto pela despreparada opção de abertura comercial, produtiva e financeira, o 
crescimento do desemprego, da informalidade e do desassalariamento regulamentado foi 
tratado pelos governos da época, bem como apoiado por especialistas de plantão, como 
fenômeno natural e intrínseco aos novos tempos. Frente à perspectiva tecnológica, inclusive, 
não haveria nada mais a fazer senão se conformar com o aumento dos "inempregráveis", salvo 
a proposição da flexibilização do mercado de trabalho, pois visaria tornar o autoemprego a 
tábua de salvação dos que fracassavam. Nestes termos, a vítima - identificada pelos 
desempregados em expansão - foi associada ao atraso, incapaz de se encaixar na modernidade 
neoliberal. Modernidade essa que somente ousava flexibilizar o direito do trabalho, jamais o 
direito da propriedade. (2010, p. 61) 

  

A lógica do mercado livre não concebe os bens em função do ser humano, mas transforma 
tanto estes quanto aqueles em mercadorias. Só a recondução dos mercados e também do 
direito por valores que se pautem na dignidade humana, a partir da funcionalização dos 
institutos destes é que é capaz de voltar a lógica da economia para fins de real valorização do 
homem e só a condução da atividade humana individualmente considerada, para valores 
socialmente concebidos, funcionalizando sua conduta para que sua autonomia negocial sirva 
para a consecução dos fins sociais do ordenamento é que poderemos falar numa real 
valorização da pessoa humana. 
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Conclusões  

  

A autonomia privada no âmbito trabalhista não pode se dar de forma diversa da autonomia 
constitucionalmente considerada, pois o Ordenamento jurídico é uma unidade pautada por um 
único cerne que é o constitucional. A autonomia privada no âmbito laboral deve se remeter 
sempre à consecução dos valores concernentes à dignidade da pessoa humana, dignidade esta, 
que abarca não só os direitos sociais constitucionalmente considerados, que seja capaz de 
garantir a todos meios dignos de vida. 

Os direitos trabalhistas minimamente postos na Constituição Federal devem ser intangíveis, 
não só por questões de hermenêutica constitucional, mas por questão de equidade, de respeito 
ao ser humano. Os direitos trabalhistas postos representam um contrato mínimo que deve ser 
respeitado por ser um patamar mínimo de vida, além deste campo a autonomia tem campo de 
atuação. É sempre oportuno lembrar que, mesmo lidando com o mercado de trabalho, o seu 
objeto não é uma mercadoria, mas uma extensão dos seres humanos. 

A flexibilização, visando a total desregulamentação do contrato de trabalho, vem por 
maneiras hermenêuticas ou até legislativas desconstruir este patamar mínimo de direitos que 
caracterizam os contratos laborais e desconstruir também o patamar mínimo de dignidade do 
trabalhador que foi social e historicamente construído. A flexibilização nos remete à 
indagação de se é realmente válida e humana a mitigação destas garantias, num quadro em 
que estas mesmas já não são suficientes. 

Os dados expostos nesta pesquisa demonstram que o resgate da autonomia da vontade sob a 
ótica liberal, consubstanciada na desregulamentação do mercado de trabalho, é anacrônico ao 
desconsiderar o aprofundamento da condição de desigualdade não só entre as partes 
envolvidas no contrato, mas com a agudização da hipossuficiência do trabalhador em face do 
mercado de trabalho em épocas de globalização, Terceira Revolução Industrial e desemprego 
estrutural. O argumento neoliberal de que a flexibilização laboral diminuiria os entraves para 
a contratação e aumentaria a oferta de posto de trabalhos, não só é falho do posto de vista 
lógico, pois não é o preço da mão de obra que gera a necessidade de postos de trabalho, mas 
sim a demanda de produção; como também tem sido desmistificado pelas estatísticas 
mundiais, não só devido ao aumento do desemprego, como também pela maior precarização 
da situação dos trabalhadores. 

É neste sentido que se sustenta a necessidade do fortalecimento de uma ética não só no campo 
do direito, como também das políticas públicas, de revalorização da dignidade da pessoa 
humana, contemplando o trabalho não mais como mercadoria ou apenas como uma categoria 
econômica, mas sim como extensão do homem e como um dos únicos meios de garantia da 
subsistência material da maior parte da população mundial. É nesta conjuntura de crise da 
demanda de trabalho causado pela revolução tecnológica e reestruturação produtiva que 
devemos sim fortalecer os direitos sociais dos seres humanos, buscando alternativas para 
reforçar o setor produtivo, voltando para ele maiores investimentos e não o fragilizando, num 
discurso em que se espera que como a fênix o trabalho ressurja das cinzas. 
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[1] "Em outros termos a real inovação introduzida pelo Code civil não foi tanto de conceder 
acesso à propriedade para a classe burguesa, quanto antes aquela de inserir plenamente os 
bens do fenômeno da produção e da troca." (RODOTÀ p. 337) 

[2] Fala-se em limites internos da autonomia, mas cremos ser inadequado por conservar a 
tônica liberal. Chamaremo-los contornos, pois remete à idéia de dar forma, de compor o 
significado e não de exclusão. 

[3]EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As 
violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o 
cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam 
diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos 
particulares em face dos poderes privados. A autonomia privada, que encontra claras 
limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos 
direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, 
pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e 
atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria 
Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito 
de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. (BRASIL, STF. 2006) 

[4] Adam Smith reflete este pensamento: "A propriedade que cada homem tem no seu próprio 
trabalho é a fonte original de toda a propriedade, e por isso a mais sagrada e inviolável. O 
patrimônio de um homem pobre consiste na força e destreza de suas mãos: e impedi-lo de 
aplicar a sua força e destreza da maneira que ele acha mais apropriada, sem lesão ao seu 
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vizinho, é uma pura violação desta mais sagrada propriedade. É uma intromissão na justa 
liberdade quer do trabalhador quer daqueles que poderiam estar dispostos a empregá-lo. 
(SMITH apud PRATA, pg. 9) 

  

[5] Pode-se questionar como uma política que se restringiu à Inglaterra tenha moldado a 
forma do capitalismo que hoje é mundial. Isto só aconteceu por que a Inglaterra foi o país que 
iniciou e conduziu a revolução econômica do mundo para o capitalismo (HOBSBAWM. 
1988, p. 85) exportando assim seus modelos, incluindo-se ai de trabalho e produção, para o 
mundo. Neste sentido, observe-se também a questão da Revolução Industrial que teve seu 
início na Inglaterra e que foi se alastrando pelo mundo paulatinamente e de forma bastante 
desigual. 

[6] O primeiro estágio desta alienação foi caracterizado por sua crueldade, pela miséria e pela 
pobreza material que significou para um número cada vez maior de "trabalhadores pobres" 
que haviam sido despojados, através da expropriação, da dupla proteção da família e da 
propriedade, isto é, de um pedaço do mundo pertencente a eles e à sua família" (ARENDT, p. 
267-268) 

[7] "Este pressuposto liberal falhou em virtude de vários factores: progresso técnico, aumento 
da dimensão das empresas, concentração do capital; fortalecimento do movimento operário 
(no plano sindical e no plano político) e agravamento da luta de classes; aparecimento de 
ideologias negadoras do capitalismo." (NUNES, p.2) 

[8] Baseado em Dominique Plihon, Godinho Delgado salienta os três pilares da sociedade e 
economia capitalista no período de hegemonia keynesiana: "a) uma "relação salarial fordista", 
fundada em um "compromisso capita-trabalho", apto a organizar "a divisão dos ganhos de 
produtividade provenientes da organização do trabalho", dando origem a uma "rápida e 
regular evolução dos salários"; b)  a existência de políticas públicas concertadas de 
"estabilização macroeconômica, de inspiração keynesiana", que tinham o condão de garantir 
uma "progressão regular da demanda direcionada às empresas"; c) a administração ou o 
controle sobre os sistemas financeiros, viabilizando o financiamento bancário competitivo e 
eficiente das forças econômicas, mediante taxas de juros, submetidas às autoridades 
monetárias.(DELGADO. 2006, p. 79) 

[9] "As características da sociedade industrial altamente desenvolvida a que pertence o 
conceito de estado social são: em primeiro lugar, um sistema económico com alta 
concentração de capital, técnica de máquinas aperfeiçoada, processos de trabalho 
racionalizados e necessidades de massa 'estandardizadas'; em segundo lugar, um sistema 
social no qual a velha hierarquia das corporações cedeu perante o conflito de classes, pelos 
mesmos direitos da classe possidente; em terceiro lugar, um sistema cultural, de educação 
popular geral com possibilidades de acesso para todos aos bens culturais e aquisições da 
civilização, através de organizados sistemas de cultura e civilização; em quarto lugar, um 
sistema com um aparelho administrativo preparado para as necessidades económicas, sociais 
e culturais das massas industriais; em quinto lugar, e sobretudo, um sistema de estado que se 
desligou do princípio da não intervenção nos termos da máxima liberal laisser-faire, laisser-
passer, para transitar para um sistema de intervenções sociais, protegendo as classes e os 
grupos mais fracos" (HUBER, apud NUNES. p. 2) 

[10] O trabalho deve ser considerado, em teoria e na prática, não mercadoria, mas um modo 
de expressão direta da pessoa humana. Para a grande maioria dos homens, o trabalho é a única 
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fonte dos meios de subsistência. Por isso, a sua remuneração não pode deixar-se à mercê do 
jogo automático das leis do mercado (Encíclica Rerum Novarum.) 

  

[11] "A autonomia privada para contratar deve ser exercitada dentro dos limites traçados pelo 
ordenamento jurídico. As diretrizes trazidas pelo novel Código Civil impõem que os negócios 
jurídicos sejam praticados em consonância com os ditames da boa-fé objetiva (artigo 113 do 
Código Civil)" (BRASIL, TST, 2010b) 

"Por outro lado, a opção manifestada à fl. 456 não tem o condão de alterar tal entendimento, 
já que por força do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, a autonomia 
privada do empregado é limitada, não sendo possível dispor de direitos estabelecidos em 
normas imperativas, o que encontra fundamento na própria hipossuficiência do obreiro. Logo, 
em regra, a jornada do bancário é de 6 horas (caput do art. 224 da CLT), de nada importando 
a sua anuência com o cumprimento de jornada maior, à exceção, é óbvio, se a realidade fática 
subsumir-se perfeitamente à norma do parágrafo 2º do art. 224 da CLT, ou seja, se verificada 
a existência de exercício de função de confiança bancária, com recebimento de plus salarial 
não inferior a um terço do salário do cargo efetivo. (BRASIL, TST, 2010a)" 

[12] alterações permitidas no âmbito do ius variandi: a) alteração do salário para maior ou 
forma de pagamento; b) supressão de trabalho noturno, insalubre, perigoso e horas-extra; c) 
mudança do local de trabalho; d) promoção; e) retrocesso funcional (reversão ao cargo efetivo 
ou readaptação acidentado); f) alteração de cargo ou função; g) uso obrigatório de uniforme; 
alteração da jornada; h) mudanças decorrentes de avanços tecnológicos ou alterações técnicas 
da empresa; i) alteração do regulamento, regimento ou norma interna (Cassar, p. 780-790) 

[13] Art. 468 da CLT - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das 
respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta 
ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta 
garantia. Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a determinação do 
empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente 
ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 

[14] Há várias divergências quanto a este tema na doutrina e jurisprudência. CASSAR aponta 
seis correntes referentes à possibilidade e aos limites da renúncia e da transação. 

[15] "o ajuste não foi levado adiante na mesma magnitude nos países centrais, que em boa 
medida transferiram sua crise para a periferia via dívida externa, mantendo protegidas suas 
economias" (SOARES, p.14) 

[16] "As remunerações médias (salários, aposentadorias e pensões), que representam cerca de 
70% da renda dos domicílios que se situam em torno da linha de pobreza, não só não 
acompanharam a expansão do produto em alguns países ao final da década (como a Colômbia 
e o Chile), como caíram 25%, em termos reais, em média, nos demais países onde se 
processaram ajustes". (SOARES. 2009, p. 49-50). 

[17] O melhor exemplo disso é a queda absoluta e relativa da pobreza no Brasil. Entre março 
de 2002 e julho de 2009, a taxa de pobreza nas seis principais regiões metropolitanas caiu 
28%. A quantidade de pobres no Brasil metropolitano foi reduzida em 4,3 milhões de pessoas 
(-23,2%), passando de 18,5 milhões, em março de 2002, para 14,2 milhões, em junho de 
2009. Do universo de pessoas que saíram da condição de pobreza, 3,1 milhões faziam parte da 
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População Economicamente Ativa (PEA), ou seja, 72,1% do total da redução dos pobres. 
Somente 1,2 milhão dos que saíram da condição de pobreza (27,9%) eram inativos (crianças, 
estudantes, idosos, donas de casa etc.). Quando se compara a evolução da PEA, observa-se 
que aquela constituída por indivíduos pobres foi reduzida em 40,8% (3 milhões), de 7,,5 
milhões (mar/2002) para 4,5 milhões (jul/2009), enquanto a PEA formada por trabalhadores 
não pobres aumentou 61,2% (7,1 milhões), saindo de 11,6 milhões (mar/2002) para 18,7 
milhões (jul/2009).  (POCHMANN. 2010, p. 49-50) 
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PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL: O PROBLEMA DO ASSÉDIO MORAL 

 
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI COME DIRITTO FUNDAMENTALE: IL 

PROBLEMA DEL MOBBING 
 
 
 

José Aparecido Dos Santos 
 

RESUMO 
O assédio moral é problema recente que está ligado com o neoliberalismo e com as novas 
formas de gestão empresarial e decorre da instituição de uma nova moral na sociedade, por 
meio da qual condutas injustas são admitidas como comportamento adequado ou inevitável. O 
produtivismo individual e o consumismo passam a ser valores morais máximos da sociedade, 
com ruptura das relações de espaço e tempo no trabalho. O assédio moral não é mera 
patologia de indivíduos nem é necessariamente intencional, mas decorre de uma específica 
coerção e disciplina da própria organização do trabalho. O diálogo social e a participação dos 
trabalhadores são elementos de base para garantia dos direitos de personalidade, pois 
dignidade não é elemento da natureza humana, mas um processo de luta e de construção do 
que é humano. A participação dos trabalhadores nas empresas tem sido adotada muito mais 
como um puro mecanismo de aumento da produtividade e da acumulação de capital do que 
propriamente como meio de permitir um livre desenvolvimento da personalidade. Os direitos 
de participação dos trabalhadores na vida e nas decisões da empresa constituem princípio 
constitucional e precisam ser ampliados, inclusive porque esse é o meio mais adequado para 
se delimitar o que seja digno e razoável.  
PALAVRAS-CHAVE: PARTICIPAÇÃO; DEMOCRACIA; DIREITO FUNDAMENTAL; 
ASSÉDIO MORAL 
 
RIASSUNTO 
Il mobbing è un problema di recente che è collegato con il neo-liberalismo e con le nuove 
forme di gestione del business e risulta dellla creazione di una nuova moralità nella società, 
attraverso la quale sono ammesse condotte ingiuste come un comportamento opportuno o 
inevitabile. Il produttivismo individuale e il consumismo diventano i massimi valori morale 
della società, con rottura delle relazioni di spazio e di tempo nell lavoro. Il mobbing non è 
solo una patologia degli individui e non è necessariamente intenzionale, ma il risultato di una 
specifica coercizione e di una disciplina della stessa organizzazione del lavoro. Il dialogo 
sociale e la partecipazione dei lavoratori sono dei elementi di base per la garantizia dei diritti 
della personalità, perché la dignità non è un elemento della natura umana, ma un processo di 
lotta e di costruzione di quelo che è umano. La partecipazione dei lavoratori nelle aziende è 
stata ammessa più come un puro meccanismo di aumento della produttività e 
dell'accumulazione di capitale invece un mezzo da permettere il libero sviluppo della 
personalità. I diritti di partecipazione dei lavoratori nella vita e nelle decisioni della azienda 
sono principio costituisacono principio costituzionale e occorre que siano ampliati, anche 
perché questo è il miglior modo per definire ciò che sia degno e ragionevole. 
PAROLE CHIAVE: PARTECIPAZIONE; DEMOCRAZIA; DIRITTO 
FUNDAMENTALE; MOBBING 
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Introdução 
A participação dos trabalhadores nas decisões da empresa é ainda um tema de pouca 
expressão nos meios jurídicos brasileiros. Para examiná-lo, entretanto, pensamos que seja 
necessário fazer uma concomitante análise de um problema cada vez mais freqüente nos 
meios trabalhistas, que é o assédio moral. Assim, o assédio moral será utilizado como 
elemento de fato com o qual procuraremos demonstrar a necessidade de ampliar os meios de 
participação dos trabalhadores, ainda que não seja o único e, talvez, nem sequer o mais 
relevante. Trata-se, portanto, de um recurso meramente metodológico. 
O assédio moral é tema bastante estudado nos meios jurídicos trabalhistas e fazemos uso dele 
como modelo por ser um dos fenômenos que mais bem representa a reestruturação produtiva 
verificada nas últimas décadas. Para examinar a conexão entre assédio moral e participação 
dos trabalhadores, entretanto, será necessário fazer um prévio contraponto crítico aos lugares 
comuns estabelecidos nos meios jurídicos sobre o fenômeno do assédio moral. 
Ao analisar assédio moral pretendemos estabelecer as suas conexões com a subjetividade 
coletiva e com os direitos de personalidade. Pretendemos, com isso, demonstrar que uma 
perspectiva puramente individualista desse fenômeno é insuficiente tanto para explicá-lo 
como, principalmente, para mensurá-lo e preveni-lo. 
1. Análise crítica do conceito de assédio moral 
Um dos equívocos mais freqüentes quando se examinam fenômenos sociais e jurídicos é 
concebê-los despidos de seus elementos históricos. Um exemplo disso são as frequentes 
afirmações de que o assédio moral seja um tema tão antigo quanto a própria atividade laboral. 
Essa afirmação, baseada na ideia de que o trabalho sempre esteve sujeito à exploração e à 
violência, mais se presta a encobrir do que a desvelar o fenômeno do assédio moral em toda a 
sua complexidade. Trata-se do mesmo processo por meio do qual se buscam as origens do 
Direito do Trabalho no antigo Egito, na Grécia ou na Babilônia, como se fosse possível que o 
trabalho moderno, com todas as suas especificidades, pudesse ser mera continuidade do 
produzido na Antiguidade ou na Idade Média.  
É necessário destacar a ruptura e não apontar as semelhanças, pois o que há de comum e 
genérico não pode explicar, no presente caso, o que há de específico. É necessário destacar a 
diferença e não acentuar as semelhanças entre a violência do passado e a do presente, pois o 
nivelamento das experiências sociais pelo aspecto da similitude gera uma naturalização do 
processo, como se fosse algo inevitável e inerente à "natureza humana". 
Assim, só em parte é correta a afirmação de que "a humilhação no trabalho, ou o assédio 
moral, sempre existiu, historicamente falando, nas mais diferentes formas" , pois a 
humilhação de antes não é a mesma de agora. A especificidade e a novidade do assédio moral 
revelam-se nos seus próprios termos lingüísticos, pois não é razoável admitir que algo que 
sempre existiu só tenha obtido um nome tão recentemente. Esse "ser-sem-nome" seria 
qualquer coisa para as gerações anteriores, menos um produto humano. De outra parte, não se 
trata de mera generalização de um mal antigo, pois a violência psíquica no ambiente de 
trabalho sempre foi muito generalizada. 
Com efeito, o assédio sob análise só é moral porque está relacionado com uma imposição de 
uma nova moralidade (coerção) na organização produtiva. Poucos percebem ou questionam 
os motivos de o assédio moral aparecer como fenômeno relevante ao mesmo tempo em que se 
consolida o neoliberalismo; imagina-se tratar-se de fenômenos totalmente distintos. Uma 
análise comparativa demonstra que o assédio moral surge como fenômeno social relevante a 
partir do momento em que toyotismo e suas subespécies tornam-se técnicas empresariais 
muito difundidas e largamente aceitas como "científicas", e o neoliberalismo passa a ser o 
aporte ideológico dominante. É nessa conjuntura que começa a se tornar comum um novo 
padrão ético no ambiente do trabalho, e é essa a novidade desse fenômeno, como bem 
detectou DEJOURS: 
O que tentamos dar a conhecer - o processo de banalização do mal pelo trabalho - não é novo 
nem extraordinário. A novidade não está na iniqüidade, na injustiça e no sofrimento impostos 
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a outrem mediante relações de dominação que lhe são coextensivas, mas unicamente no fato 
de que tal sistema possa passar por razoável e justificado; que seja dado como realista e 
racional; que seja aceito e mesmo aprovado pela maioria dos cidadãos; que seja, enfim, 
preconizado abertamente, hoje em dia, como um modelo a ser seguido, no qual toda empresa 
deve inspirar-se, em nome do bem, da justiça e da verdade. A novidade, portanto, é que um 
sistema que produz e agrava constantemente adversidades, injustiças e desigualdades possa 
fazer com que tudo isso pareça bom e justo. A novidade é a banalização das condutas injustas 
que lhe constituem a trama.  
A generalização das condutas injustas não é a característica marcante do assédio moral, mas a 
sua banalização, assim entendida como a "normalização" de condutas inadequadas, como se 
representassem um comportamento esperado ou inevitável. Como sustentáculo desse novo 
conjunto de normas morais estão o produtivismo individual e o consumismo, alçados a 
valores máximos não apenas em favor das empresas, em favor dos cidadãos. Por isso, são 
equivocadas as reiteradas afirmações de que o sofrimento de agora é o mesmo do passado, 
resumidas no seguinte excerto: 
O assédio moral é tão antigo quanto o trabalho. Desde a época das cavernas até os dias atuais, 
o trabalhador está sujeito a sofrer com as formas perversas dispendidas por seu superior 
hierárquico no trabalho. Contudo, a discussão pública sobre o tema só teve início em 1995, 
quando a jornalista francesa Andréa Adams, denunciou o assédio moral como uma forma de 
psicoterrorismo.  
É inaceitável a afirmação implícita de que o assédio moral seja um sofrimento existente na 
organização do trabalho desde sempre, mas só recentemente tenha sido percebido, como se a 
humanidade somente agora houvesse acordado de uma profunda letargia cognitiva. O assédio 
moral não é um problema de "tempos imemoriais" e que até pouco tempo seria considerado 
como exagero de suscetibilidade. A se admitir verdadeiro tal raciocínio, seria como se 
somente agora o homem houvesse tomado conhecimento do sofrimento atroz que sempre o 
acometeu e somente agora houvesse percebido que possui direitos de personalidade.  
Há quem justifique esse raciocínio com a ideia de que a "violência moral no trabalho sempre 
existiu, mas somente nas últimas décadas vem sendo vista como um fenômeno que degrada o 
ambiente de trabalho e provoca efeitos negativos à empresa com reflexos na produtividade" . 
Segundo esse pensamento, a humanidade convivia sem problemas com a violência moral, mas 
somente quando essa violência fez diminuir a produtividade empresarial é que se tornou 
percebida. Pior ainda: a busca desenfreada de produtividade, que está na base do assédio 
moral, teria passado a prejudicar a produtividade. Nada poderia ser mais equivocado.  
O que de fato ocorreu foi a criação de um novo padrão moral como técnica de aumento da 
produtividade , que tornou possível intensificar ainda mais o trabalho, induzida por 
modificações organizacionais que têm sido denominadas de "toyotismo", mas que, em 
realidade, congregam diversas técnicas coercitivas empresariais, principalmente no ramo dos 
serviços. De outra parte, a ruptura das relações de espaço e tempo no trabalho tornou o 
disciplinamento moral a forma mais eficaz, e às vezes a única disponível, para a sujeição e o 
controle dos trabalhadores. Por isso, o que deu destaque ao assédio moral não foi o prejuízo 
que ele trouxe para a produtividade, mas, ao contrário, a sua conexão direta com as táticas 
intensivas de aumento da produtividade e as resistências a elas. Esse foi o novo caminho da 
sujeição/coerção, que exigiu outra base moral para toda a sociedade, inclusive nos meios de 
trabalho, e que o justifica. Assim, o assédio moral é o sintoma patológico mais evidente de 
uma esquizofrenia institucional mais geral, mais profunda, e relativamente invisível. 
Outro aspecto problemático nos estudos jurídicos do assédio moral reside em circunscrever 
suas causas a elementos psicologizantes. Como os estudos do assédio moral tiveram origem 
na psicologia e na medicina, há uma tendência de se conceber esse fenômeno de forma 
puramente subjetiva, ligado à psicologia das pessoas, e não uma decorrência da estrutura 
social, cultural e econômica. Decorrente de uma visão a-histórica do fenômeno, imagina-se 
que a exploração do trabalho humano de outrem seja uma condição natural e permanente de 
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todas as sociedades, de modo que o problema se reduz a um maniqueísmo simplista: há 
vítimas fragilizadas e algozes que precisam ser punidos. A conduta do assediador é 
circunscrita a um problema de pura vontade, sem perceber as conexões que essa "vontade" 
possa ter com as estruturas sociais em que o trabalho está inserido. Essa perspectiva transfere 
para o Direito uma função puramente sancionadora, pois só haveria assediadores porque não 
existe no ordenamento jurídico uma adequada punição. De outra parte, o liame desse 
problema com os direitos fundamentais naturaliza as relações de poder, de modo que a moral 
da produtividade e do consumismo sai incólume. 
Tudo é reduzido a um produto de relações hierárquicas autoritárias, a condutas negativas, a 
relações desumanas e aéticas, a uma relação entre um ou vários chefes (malvados 
assediadores) e uma vítima (um inocente trabalhador). Nessa perspectiva, "o assédio moral é 
sempre uma conduta imoral, repetida e freqüente que um sujeito perverso aplica à pessoa a 
quem ele quer vitimar". Essa visão idiossincrática e maniqueísta não leva em consideração a 
estrutura organizativa e social em que essa experiência do assédio é realizada, ao mesmo 
tempo em que desconsidera que, em regra, o assediador também é um trabalhador, quase 
sempre também imerso em um plano moral inconsciente. Assim, o problema do assédio moral 
não permanece adstrito a uma diferenciação entre um exercício normal e um exercício 
anormal do poder diretivo do empregador. 
O assédio moral não é mera patologia de indivíduos. O assediador, não raro, não se imagina 
um sádico ou alguém que pretende impor terror no ambiente de trabalho. Ao contrário: 
frequentemente o assediador não só pensa estar fazendo o melhor para a empresa, mas para o 
próprio trabalhador assediado. O cerne do problema parece residir na atribuição crescente de 
um valor moral a um padrão produtivista e consumista no ambiente de trabalho, por meio do 
qual o trabalhador é conduzido a pensar que o mais alto valor a perseguir seja o aumento da 
produção, a obtenção de prêmios de produtividade e o atingimento de metas como a mais 
sublime demonstração de potência e de honra. 
Os exemplos seguidamente trazidos por autores de comportamentos configuradores de 
assédio moral estão diretamente atrelados aos modos de produção toyotistas. Críticas 
pessoais, intensificação do trabalho, eliminação ou restrição de pausas, censuras morais a 
comportamentos considerados improdutivos, divulgação do nome de empregados de menor 
produtividade, pressão para o aumento da produtividade, entre outros, são intensificações de 
métodos que visam a uma nova disciplina do trabalho ou, talvez seja mais correto dizer, a um 
aguçamento da disciplina do trabalho, que não pode mais se valer do ambiente delimitado da 
fábrica e do fechamento agonístico do tempo de trabalho. Essa disciplina é construída por 
meio de um novo padrão moral que se apresenta a todos, trabalhadores e não trabalhadores, 
como inequívoco e justo. 
O que está em questão, portanto, não são os indivíduos isolados, mas a organização do 
trabalho e os que estão inseridos nesse ambiente. O assédio moral aparece como fenômeno em 
um contexto mais amplo, relacionado com as atuais configurações institucionais, sócio-
culturais e organizacionais do mundo do trabalho. Isso significa dizer que não há nenhuma 
vontade originária, de modo que não é correta a afirmação de que "o assédio moral 
caracteriza-se pela intencionalidade; consiste na constante e deliberada desqualificação da 
vítima, seguida de sua conseqüente fragilização, com o intuito de neutralizá-la em termos de 
poder". A estrutura de violência moral não é necessariamente intencional, mas decorre de uma 
específica pressão existente na própria organização do trabalho, considerada não só normal, 
como até desejável. 
O assédio moral no trabalho, portanto, é um fenômeno social e organizacional, com profundos 
reflexos nas pessoas, como não poderia deixar de ser, mas que está vinculado às mudanças 
verificadas no sistema produtivo. Não se trata de um padrão comportamental, uma patologia 
psicológica. A violência moral é, principalmente, reflexo da violência mais geral da sociedade 
contemporânea, na qual a competição generalizada e a mercantilização dos valores impõe 
uma nova moral individualista, fruto das mudanças do sistema produtivo e das novas formas 
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de gestão e organização do trabalho. A esse problema se conjuga a corrosão dos vínculos 
sociais e dos valores coletivos, decorrência do hiperindividualismo que caracteriza todas essas 
relações. 
O que está em questão no assédio moral, portanto, é como o trabalhador se reconhece como 
tal, como se constrói uma subjetividade dividida entre as estratégias da coerção e da sedução, 
a ponto de se tornarem indistinguíveis. A perversão, portanto, é estrutural, pois a 
reorganização produtiva exige que o trabalhador seja objeto e produtor do gozo produtivo, 
mas para isso é preciso ser ao mesmo tempo livre e escravo de uma supraconsciência 
organizacional. É preciso ser flexível, com o sentido de se adaptar a essas novas condições 
morais, mas rígido na consecução dos objetivos da acumulação. 
O trabalho, nessa nova perspectiva, passa a ser, paradoxalmente, fonte de identidade social e 
de individualização. O trabalhador passa a ser mero indivíduo instrumentalizado e, ao mesmo 
tempo, afetivamente valorizado, o que recrudesce na perspectiva brasileira alguns aspectos de 
nosso arquétipo paternalista. É necessário estar contente, agradecido e satisfeito em um 
ambiente em que a competição e a indiferença para com o outro prevalecem. 
Não é, entretanto, a hierarquia rígida do ambiente de trabalho que acarreta o assédio moral, 
mas a necessidade de estabelecer novas formas de poder quando a hierarquia não pode mais 
ser exercida pelos métodos tradicionais (fordistas). O assédio moral não resulta de uma 
tentativa deliberada de transformar o perfil dos trabalhadores, mas decorre do próprio 
movimento de adaptação do ambiente de trabalho às novas características da organização 
produtiva .  
Não se trata de legitimar nem de justificar o assédio moral, mas de perceber que sua origem 
não é individual, mas social, e que sua profilaxia, se é que esse termo seja cabível, só é 
possível por meio coletivo. A circunscrição do assédio moral a um problema de dignidade 
individual desloca o problema para um não-lugar, pois nessa perspectiva a dignidade é vista 
como um atributo individual e imodificável. Dignidade passa a ser concebida como uma 
qualidade ("natureza") psíquica de um indivíduo, e não como construção histórica e social. Na 
concepção da maioria dos autores, o assédio moral corresponderia à violação de direitos da 
personalidade do indivíduo, como prática de atos atentatórios à sua dignidade psíquica, sem 
que se explique como é possível a afirmação desse direito de personalidade (não-patrimonial) 
em um indivíduo que precisa cada vez mais se patrimonializar. 
É necessário rever o conceito de assédio moral por uma perspectiva menos subjetiva. Mesmo 
as definições mais refinadas e que almejam alguma objetividade, ainda incorporam a 
intencionalidade volitiva como elemento causal, como se verifica na seguinte: 
... o assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, freqüente e repetida, que ocorre no 
ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e 
demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, 
atingindo sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional.  
A dignidade é sempre o padrão de vista do outro, um critério que nunca é puramente 
individual, mas que remete às imagens e desejos do grupo em que esse indivíduo se encontra 
inserido, aos processos de luta empreendidos para obtê-la. Dignidade não é algo da natureza 
humana e muito menos um mínimo existencial, mas um processo de construção do que é 
humano, que para ser verdadeiro (e digno) deve ser participativo. Uma vida digna coincide 
com "a exigência internamente assumida, não externamente imposta por alguma entidade de 
caráter transcendente, de perseverar na existência e, com isso, transformar e criar as condições 
necessárias para tal fim".  
A dignidade é algo que não existe por si só, mas que surge como auto-afirmação inserida em 
um processo de construção social, tanto é verdade que em geral só pode ser percebida por sua 
negação: a dignidade se mostra quando se apresenta a indignidade.  
2. Conceito e função dos direitos fundamentais 
Como produto cultural, fixado em determinado momento histórico, os direitos de 
personalidade são condicionados por múltiplos elementos da realidade social, por meio do 
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qual são criados, modificados e extintos. Não é mais possível admitir visões naturalistas dos 
direitos de personalidade. 
O termo "direito fundamental" pode ser tomado por duas perspectivas intercomunicantes e 
interdependentes. Primeiro, é possível vê-lo como um direito subjetivo a ser oposto em face 
do Estado ou dos particulares. Segundo, é possível vislumbrar nesse termo um projeto 
existencial individual e coletivo que possa viabilizar o restante do projeto societal da nação, 
simbolizado e vivenciado na Constituição. Pelo primeiro prisma destaca-se o aspecto jurídico 
e pelo segundo o aspecto socioeconômico. 
Tendo por base o aspecto jurídico do termo, FERRAJOLI define direitos fundamentais como 
"... aquellos derechos subjetivos que las normas de un determinado ordenamiento jurídico 
atribuyen universalmente a todos en tanto personas, ciudadanos y/o personas capaces de 
obrar". FERRAJOLI, a partir desse conceito, aponta quatro tipos de direitos fundamentais: a) 
os direitos humanos, pertencentes a todas as pessoas, inclusive aos não-cidadãos e aos 
incapazes de produzir; b) os direitos civis, pertencentes aos capazes de produzir, independente 
de cidadania; c) os direitos públicos, pertencentes aos cidadãos, independente de sua 
capacidade de produzir; d) os direitos políticos, pertencentes aos cidadãos capazes de 
produzir. À soma dos direitos humanos com os direitos civis denomina "direitos de 
personalidade" e à soma dos direitos públicos com os direitos políticos designa "direitos de 
cidadania" . 
Esses conceitos evidenciam que os direitos sociais possuem nítido caráter de direitos de 
personalidade e, embora enquadrados como "direitos civis", podem ser considerados "primos 
irmãos" dos direitos humanos. O trabalho como valor social protegido constitui um direito de 
personalidade constitucionalmente assegurado, mas o que importa é que todas essas 
modalidades de direitos fundamentais são interdependentes. 
Os direitos fundamentais em um primeiro momento possuem exclusiva função de defesa (de 
natureza negativa), com a finalidade de impedir que o Estado interfira na esfera individual de 
cada ser humano para além de um grau mínimo e razoável (direito subjetivo do indivíduo em 
face do Estado). Essa função de defesa (liberdade negativa no dizer de BOBBIO e de 
FERRAJOLI) tem sido associada, por motivos meramente sistemáticos, ao período do Estado 
Liberal e aos direitos fundamentais clássicos, embora isso não seja um juízo histórico exato . 
Essa concepção, contudo, ajuda a entender o prisma individualista que cerca o caráter 
limitativo dos denominados direitos fundamentais de primeira geração ou de primeira 
dimensão . 
As questões trabalhistas e previdenciárias, contudo, ainda na primeira metade do século XX 
passaram a exigir ações positivas do Estado e conduziram "a uma crise teorética da dogmática 
dos direitos fundamentais" . Tornou-se necessário acrescer-lhes a função de prestação 
(liberdade positiva), por meio da qual o Estado passa "a ter parte" com a finalidade de 
assegurar os direitos sociais. Paralela e sucessivamente, e em vista da debilidade dos meios de 
efetivação dos direitos sociais, também foram incluídos os direitos de participação no rol dos 
direitos fundamentais (princípio de democracia participativa) como mais um mecanismo de 
concreção dos critérios materiais visados pelos direitos fundamentais, inclusive os que se 
encontram fora do catálogo do Título II da Constituição da República. Desse modo, à função 
de prestação soma-se a função de não-discriminação. 
É relevante, contudo, destacar que os direitos fundamentais correspondem a uma totalidade de 
pretensão, de meta, para o existencial humano. A distinção das funções dos direitos 
fundamentais, embora importante para bem entender a gênese e o funcionamento destes, não 
deve se prestar à interposição irreal de degraus valorativos entre esses direitos. O conteúdo 
dos direitos humanos está dirigido à efetividade de outros direitos fundamentais, quais sejam, 
os direitos sociais (civis na definição de FERRAJOLI), e a efetividade destes, por sua vez, 
também constitui requisito para a concretização dos demais direitos fundamentais. 
Alguns afirmam que os direitos de personalidade são aqueles que se reconhecem "à pessoa 
humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento 
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jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, a 
intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos" . Os valores, entretanto, nunca são 
inatos, mas construídos pelo homem. Assim, os direitos de personalidade refletem, acima de 
tudo, o conjunto de valores almejados pela sociedade e que se enunciam na Constituição da 
República. 
Por deter personalidade, o trabalhador também é portador de direito subjetivo às condições de 
dignidade humana estabelecidas na Constituição, inclusive quando trabalha. Em que pese 
isso, a estrutura de poder social, econômico e jurídico em que a relação de emprego está 
imersa ainda acarreta violações a vários desses direitos subjetivos, como o direito à 
intimidade, à privacidade, à honra, à propriedade intelectual, à incolumidade física, cuja 
proteção é de ordem constitucional, em decorrência de outros valores tidos como naturais, 
quais sejam a busca do lucro e o direito de propriedade.  
É preciso reconhecer a necessidade de ir além da mera proteção à intimidade, privacidade e 
honra para que possam ser mantidos os direitos de personalidade. A personalidade mantida no 
campo puramente individual é impossível de ser mantida por direitos supostamente naturais 
do homem. O diálogo social e a participação dos trabalhadores não é elemento acessório e 
circunstancial, um mero corolário dos demais direitos obtidos, mas é basilar para os direitos 
de personalidade. Não se trata de uma evolução dos direitos de personalidade, mas de se 
perceber que em suas bases se encontra pressuposto o direito de participação como elemento 
de livre desenvolvimento do trabalhador no ambiente de trabalho. 
3. Trabalho, corpo e personalidade 
Um dos aspectos mais intrigantes do trabalho humano, notadamente o subordinado, é a 
impossibilidade de sua separação do corpo de quem o presta. Esse óbvio do campo fático 
produz diversos paradoxos no campo jurídico, como o que se verifica, por exemplo, na 
controvérsia acerca do conceito de subordinação do trabalhador e sobre os critérios de 
aferição da sua existência. Para os defensores do critério subjetivo (dependência pessoal), o 
trabalho subordinado decorre de um direito do empregador. Nessa perspectiva, "... a 
subordinação do empregado é jurídica, porque resulta de um contrato: nele encontra seu 
fundamento e seus limites" . Colocada a questão nesses termos, há que se inferir que a 
subordinação jurídica é decorrência direta do direito de propriedade do empregador, o que 
poderia significar, por via reflexa, equiparar o trabalhador (ou o trabalho humano) a "coisa", 
raciocínio seguidamente repudiado por ofensivo à dignidade da pessoa humana. 
Por outro lado, os defensores do critério objetivo afirmam que "A subordinação não passa de 
poder jurídico que se exerce sobre a atividade" . Assim, a atividade prestada não se 
confundiria com a pessoa do prestador do trabalho. A crítica que pode ser feita à teoria 
objetiva é que é impossível separar a pessoa (trabalhador) de sua atividade, de modo que 
quando se afirma que o tomador dos serviços controla a atividade do trabalhador, isso nada é 
do que um modo eufêmico de admitir o controle da própria pessoa do trabalhador .  
Com efeito, o controle da atividade do empregado vai além do local e momento de trabalho, 
pois o poder do empregador projeta-se para outros ambientes, atingindo o próprio modo de ser 
do prestador, inclusive nas atividades familiares, de lazer, de educação, ou seja, na sua própria 
auto-referência social. O trabalhador passa a ser visto pelo seu grupo não como alguém que 
em parte de sua vida presta serviços a outrem, mas como o prestador de serviços a outrem que 
mantém outras atividades fora do "seu ambiente". Isso indica que a inserção do trabalhador 
em uma organização, em um método de trabalho, acarreta uma disciplina e o conceito de 
disciplina está diretamente relacionado com uma específica moral. E é desse modo que se 
constroem as coerções sociais por meio do trabalho. 
A experiência social de trabalho não pode ser separada da vida de quem o presta, e por esse 
processo molda-se a personalidade do trabalhador. Por esse caminho e em certa medida, o 
poder do empregador acaba por moldar a própria vida do trabalhador. Essa moldagem 
psicossocial decorre tanto do modo de produção capitalista como dos demais aspectos do 
paradigma da subjetividade, em que esse modo de produção está imerso. O trabalho 
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hipermoderno molda os trabalhadores por meio de vários caminhos (técnicas), entre os quais: 
a) a hipermercantilização da mão-de-obra, dos serviços e bens faz com que se atribua 
subjetivamente, no âmbito individual e coletivo, um elevado valor "espiritual" (ideológico) 
aos procedimentos formais de produção e ao próprio produto, atribuindo-lhes uma relevância 
inusitada, que se incorpora arquetipicamente em toda a sociedade. Essa adesão cultural dos 
trabalhadores aos valores e metas dos capitalistas nada mais é do que uma microrreprodução 
no âmbito das relações de trabalho de dependência ideológica semelhante àquela que os 
países periféricos e semi-periféricos experimentam em relação aos países centrais. Essa 
adesão não é meramente econômica, mas reproduz o mesmo processo cultural por meio do 
qual o servo só conseguia ver-se por meio do seu senhor; 
b) a estratégia de confiança, relevante no paradigma da modernidade (subjetividade), 
necessária para que os envolvidos tenham condições de confiança no sistema. Sem essa 
confiança a vontade teria por base a si apenas, e o sujeito se perderia. Por isso é relevante no 
esquema capitalista de trabalho a "relação de fidúcia". GIDDENS define confiança como: 
[...] a crença na fiabilidade de uma pessoa ou de um sistema, relativa a um determinado 
conjunto de resultados ou acontecimentos, exprimindo essa confiança uma fé na probidade ou 
no amor de outrem, ou na correcção de princípios abstractos (conhecimento técnico) . 
Como destaca Boaventura de Sousa Santos, o direito constitui um mecanismo que garante a 
confiança gerada pelo Estado e quanto maior o risco maior será a dependência na confiança 
do Estado na gestão desse risco , o que é efetuado por meio de atividades normativas. 
É lugar comum a afirmação de que a relação de trabalho está assentada na fidúcia das partes. 
Essa fidúcia possui curiosa ambigüidade, pois é válida para exigir do empregado o 
cumprimento de inúmeras obrigações "contratuais", inclusive fora do ambiente de trabalho, 
mas não atribui uma obrigação contrária por parte do empregador, que pode dispensar o 
trabalhador quando bem entender. Por outro lado, o ambiente de risco que cerca o "mercado" 
de trabalho e a supervalorização do produto mercadológico e, portanto, dos mecanismos de 
produção em geral, incutem no trabalhador, paradoxalmente, uma confiança muitas vezes 
cega no empregador, o que explica o desencanto e a conflituosidade que permeiam as 
extinções dos vínculos de emprego; 
c) o sistema de divisão do trabalho, que importa no desconhecimento do todo e na 
impossibilidade de obtê-lo, e torna dependente do sistema produtivo aquele que só tem acesso 
a uma parte desse processo . A "dependência técnica" daí decorrente é um dos mecanismos 
mais eficientemente utilizados não só para manter o empregado sob dependência econômica, 
mas também para tornar seu comportamento compatível com a "forma de pensar" de quem 
fornece o trabalho. É um processo lingüístico de aprendizado/disciplina em que apenas um 
tem voz, mesmo quando aparenta diálogo; 
d) as práticas de disciplina, pois na modernidade houve uma "normalização das disciplinas, 
que foram transformadas em mecanismos normativos, e, correlativamente, formaram o que 
Foucault denomina ‘sociedade disciplinar'. (...) É um poder que funciona de um modo 
permanente e calculado; a disciplina ‘fabrica' os indivíduos" . O estabelecimento de sanções 
punitivas e premiais constitui mecanismo de modelagem das condutas (uma moral), mas 
também cria uma "liturgia" de poder, por meio da qual os próprios trabalhadores são 
objetivados e constituídos em instrumentos desse poder. Tais controles, entre outros, incluem 
a estipulação e a mudança de horários, as remunerações premiais, condições ambientais 
adequadas a uma forma específica de comportamento físico e social, controles da lealdade e 
controles disciplinares dos mais diversos, inclusive em relação ao controle do corpo e do 
comportamento individual de cada trabalhador. Esse controle chega a ser de tal modo "signo-
ficante" que, como bem destaca Ricardo Marcelo Fonseca, acaba por incidir não sobre a 
conduta em si do trabalhador, mas sobre o que ele virtualmente poderia vir a fazer (risco 
potencial), como no controle de práticas de jogo de azar por meio de possibilidade de resilição 
do contrato por justa causa . 
4. A redescoberta do trabalho democrático: participação como critério de prevenção contra 
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danos aos direitos de personalidade 
Como foi dito, o trabalho constitui mecanismo indispensável para o desenvolvimento da 
personalidade humana. Esse desenvolvimento, contudo, pode ser positivo ou negativo, 
bastando lembrar que o trabalho em condições degradantes acarreta uma regressão na 
qualidade de vida e na humanidade dos envolvidos. Da mesma forma como o trabalho pode 
transformar e libertar pode constituir meio de excluir, explorar e aprisionar. 
As próprias empresas parecem se ter dado conta de que precisam cada vez mais se 
democratizar: primeiro, como condição para o aumento de sua produtividade; segundo, para 
evitar os excessos na busca do aumento da produtividade. Muitas empresas, entretanto, sob a 
afirmação de que propiciam a participação dos trabalhadores, acabam apenas por adotar novas 
e sutis formas de coerção, de modo a agravar os mencionados problemas psicossociais. 
Assim, a participação dos trabalhadores tem sido adotada muito mais como um puro 
mecanismo de aumento da produtividade e da acumulação de capital do que propriamente 
como meio de permitir um livre desenvolvimento da personalidade. 
Embora o trabalho seja indispensável na perspectiva capitalista tanto para a sobrevivência do 
trabalhador como para manutenção da estrutura econômica, isso por si só não garante a 
melhoria das condições em que ele é prestado. A acumulação de capital, hoje notadamente do 
capital financeiro, gera vítimas entre os trabalhadores na mesma proporção em que a 
hegemonia sociopolítica gera vítimas entre as nações. 
A denominada "centralidade do trabalho", por decorrer do próprio capitalismo, possui 
evidente causa econômica, mas também incorpora elementos culturais e sociais, como não 
poderia deixar de ser. A proteção do trabalho, por sua vez, é a proteção da vida concreta de 
cada trabalhador e isso não abrange apenas a sua sobrevivência, pois até escravos devem 
sobreviver, mas, na perspectiva de uma sociedade pluralista e progressista, deve ter por 
projeto o real desenvolvimento da personalidade humana como necessidade de 
desenvolvimento da própria sociedade. Para isso, é necessário de algum modo garantir o 
direito de participação e de diálogo na instituição de regras de disciplina, inclusive nas 
sanções premiais, pois, do contrário, a moral instituída se transforma em fontes constantes de 
ferimento de direitos da personalidade. O assédio moral, portanto, é muito mais fruto da baixa 
participação dos trabalhadores na criação das regras morais do ambiente de trabalho, 
dominados que estão por uma ideologia produtivista incutida consciente e inconscientemente. 
A solução da crise qualitativa e quantitativa do trabalho e a melhoria das condições de vida do 
trabalhador continuam a ser requisitos para a própria sobrevivência do capitalismo. Essa 
necessidade hoje é mais acentuada porque o capital, "... considerado a partir da reprodução da 
vida dos operários, tornou-se contraditório porque, embora eficaz para valorizar o valor do 
capital, é, entretanto, ineficaz para reproduzir a vida de suas vítimas, que, hoje, começam a ser 
a maioria da humanidade..." . Encontrar mecanismos racionais para essa crise é um dos 
grandes desafios da atualidade. 
As modificações que possam assegurar o livre desenvolvimento da personalidade humana por 
certo devem realizar-se em bases diálogicas, de modo a instituir novas formas de 
solidariedade social. É um projeto por se fazer, mas algumas possibilidades de proteção 
podem ser apontadas na expectativa de criar um novo ambiente: 
a) delimitação espaço-temporal 
Os elementos espaciais e temporais estão intrinsecamente ligados ao modo existencial do 
humano. O espaço e o tempo nunca são homogêneos para o homem, daí resultando 
arquetipicamente estruturas inconscientes coletivas, as quais identificam locais e momentos 
sagrados (delimitados, produtivos e existencialmente reconfortantes) de locais e momentos 
profanos (indeterminados, improdutivos e caóticos) . A modificação das estruturas espaço-
temporais é uma das características da modernidade, como bem destaca Boaventura de Souza 
Santos: 
Segundo Giddens, o dinamismo da modernidade advém-lhe do facto de ter separado o tempo 
do espaço, alterando assim drasticamente as condições sob as quais o tempo são organizados 
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de modo a ligarem presença e ausência. A distanciação espácio-temporal provocou a 
desinserção dos sistemas sociais ou, nas palavras de Giddens, obrigou a ‘retirar as relações 
sociais dos contextos locais de interacção e a reestruturá-las em distâncias espácio-temporais 
indefinidas'"  
Essa desinserção macroestrutural, que Boaventura de Souza Santos relaciona às estratégias de 
confiança do capitalismo contemporâneo, também se verifica em termos microestruturais, ou 
seja, no campo do próprio trabalho prestado. A "presença" e "ausência" de trabalho são 
retiradas do campo próprio em que sempre foram inseridos para se transferirem 
progressivamente a campos indefinidos e com pretensões homogeneizantes (totalitárias). Os 
atuais excessos da modernidade apenas acentuam e aceleram essa tendência, gerando crise 
econômica e política (na macroestrutura) e crise existencial humana (no campo das relações 
individuais e de grupo). 
Esse aspecto existencial indica que é necessário delimitar o espaço e o tempo do trabalho, não 
só como condição para o livre desenvolvimento do trabalhador , como também por se tratar 
de mecanismo de sobrevivência do capitalismo ou pelo menos de melhoria de sua 
produtividade . Não é por outro motivo que entre os comportamentos assediadores mais 
freqüentes no ambiente de trabalho sempre se encontram os que tentam compelir o 
trabalhador a não separar psicologicamente o tempo de ausência de trabalho do tempo de 
trabalho. 
É necessário, portanto, deixar claro e expresso que também existem um local e um tempo 
"sem trabalho". O termo "centralidade do trabalho", nesse contexto, assume outra 
característica, que é o de evidenciar que o trabalho é um ponto heterogêneo no qual o homem 
contemporâneo finca a sua existência como tentativa de superação e desenvolvimento, mas é 
justamente a existência de um ponto espaço-temporal delimitado para o trabalho que torna 
visível a existência de outros espaços e tempos "sem trabalho". A ausência de trabalho, 
portanto, é condição necessária para o homem identificar o trabalho como um valor 
existencial, além de reservar espaço para a privacidade do trabalhador. 
b) ampliação dos espaços de participação 
Uma das principais características do poder empresarial tem sido sua relação direta com o 
direito de propriedade, o que acaba por se contrapor com os direitos não-patrimoniais, 
compelindo-os progressivamente a um plano secundário. Por isso, a consideração do outro 
passa a ser admitida como mera decorrência das suas possibilidades de gerar acúmulo de 
patrimônio. Por isso, Paulo Ferreira da CUNHA bem destacou: 
Estamos absolutamente persuadidos de que uma das maiores causas de absentismo e mesmo 
de autêntica doença profissional é o desprezado a que certos trabalhadores são votados, a 
perseguição que lhes é por vezes movida por colegas e superiores hierárquicos, e a escassa 
consideração social das suas funções. E ainda o não reconhecimento, pela sua parte, de 
qualidades na liderança naqueles de quem, assim, são objectos e vítimas.  
Em certa medida, a intervenção do Estado para garantir uma política pública de saúde é 
imprescindível, pois os aspectos estruturais do sistema produtivo acabam por ter um impacto 
expressivo sobre considerável parte da sociedade. O próprio Paulo Ferreira da CUNHA 
propõe uma intervenção forte do Estado nesse campo, ao afirmar: 
Aí, o Estado tem que intervir, promovendo a democracia empresária e das organizações em 
geral (devendo começar pela Administração Pública, que jamais pode ter bolsas de tirania no 
seu seio). Em muitos casos, trata-se de apenas aplicar a Lei. Um sinal certo deste despotismo 
é a valorização da mera gestão contra a Justiça, e o desprezado pelo Direito. Capa de 
eficiência e de ciência que encobre ideologia, e ideologia muito concreta. Mas, como sempre, 
apenas quem tiver olhos, poderá ver...  
Os direitos de participação, incluídos no rol dos direitos fundamentais, podem ser vistos como 
direitos de os setores sociais e comunitários participarem das ações do governo que se voltem 
à realização e proteção dos direitos sociais . Contudo, e até porque os direitos fundamentais 
também obrigam os particulares , também podem ser vistos como direitos de participação 
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democrática na atividade empresarial, tema que ainda constitui um tabu em nossa sociedade. 
Essa participação poderia obter o progressivo desenvolvimento da personalidade do 
trabalhador como "ente coletivo" e seria a melhor forma de alcançar sua maioridade social.  
Acreditamos que os direitos de participação dos trabalhadores na vida e nas decisões da 
empresa estejam erigidos a princípio constitucional, ainda que limitados por outras regras e 
princípios (inclusive o direito de propriedade). A Constituição da República possui várias e 
significativas regras acerca do direito de participação dos trabalhadores nos mecanismos de 
transformação da realidade social, tais como as que fixam o princípio de solidariedade social 
(inciso I do art. 3º), atribuem a função social da propriedade (art. 5º, XXIII), prevêem a 
participação nos lucros (art. 7º, XI), reconhecem a negociação coletiva e a participação dos 
sindicatos como valor e direito (art. 7º, XXVI e art. 8º, VI), as que instituem a liberdade de 
associação e a eleição de representantes para negociação direta com os empregadores (art. 
11). 
Tais regras parecem indicar a existência de um princípio de solidariedade e um princípio de 
participação como mecanismos de concreção, os quais estão afinados com o princípio de 
democracia social que permeia toda a carta constitucional. O objetivo é fomentar outras 
formas de poder que possam se contrapor ao poder econômico como forma de contrapeso nas 
relações sociais em geral, inclusive de trabalho. No campo dos direitos trabalhistas, a 
participação dos trabalhadores na luta social, coletivamente e por meio de sindicatos, é 
condição indispensável para seu desenvolvimento. É verdade que os trabalhadores se tornam 
objeto de atores sociais poderosos ao mesmo tempo em que passam a integrar esses agentes 
de modo que "os poderes privados podem ser ao mesmo tempo uma ameaça e fator de 
proteção para o indivíduo e os direitos fundamentais" , mas esse risco faz parte da própria 
vida e faz parte do próprio mecanismo de crescimento social. 
Esses aspectos são ainda mais evidentes quando se trata de estabelecer mecanismos de 
prevenção contra o assédio moral. É que o assédio moral é muito mais reflexo de uma 
deturpação da imagem de indivíduos dentro de grupo. O assédio moral só pode ser 
eficazmente evitado se houver uma constante interlocução no ambiente de trabalho, de modo 
que todos possam ser ouvidos e considerados em suas opiniões. O substrato do assédio moral 
é a construção da linguagem da coerção empresarial por meio de uma nova moral, mas essa 
construção é dinâmica e sujeita às diversidades culturais e às suas resistências. A 
sensibilidade social varia conforme o ambiente, a época e a cultura dos envolvidos nas 
respectivas trocas simbólicas e linguísticas. O que em alguns ambientes é considerado 
ofensivo em outros seriam considerados excesso de suscetibilidade, mas em ambos os caso 
que importa é a possibilidade de participação de todos na delimitação do que seja digno e 
razoável. Ambientes que não permitem a livre manifestação, em que metas e objetivos não 
podem ser questionados, em que não existem canais para reclamação contra condutas 
consideradas ofensivas, acabam por fomentar o assédio moral e, por mais preparadas que 
sejam as chefias, acabam por ferir os direitos de personalidade dos trabalhadores, mesmo que 
sem essa intenção. 
A participação dos trabalhadores na criação das regras disciplinares do trabalho pode evitar, 
inclusive, que incidam interpretações deturpadas dos fatos relativos ao ambiente de trabalho. 
Há grande dificuldade dos intérpretes, em especial do juiz, em encarar e decidir conflitos a 
respeito dos direitos de personalidade com base em ambientes morais diversificados, sem 
considerar as mediações do meio em que eventuais ofensas possam ter sido praticadas. A 
abstração do intérprete de suas condições materiais e históricas para se inserir em condições 
concretas de terceiros é uma tarefa impossível de realizar-se. Assim, a tendência é o intérprete 
impor o seu horizonte moral aos dos demais.  
A instituição de regulamentos internos para disciplinar as relações pessoas entre os 
empregados é insuficiente, pois unilateral, com a tendência de impor um só horizonte, o da 
visão do empregador. Além disso, a velocidade dos problemas é sempre muito superior à 
capacidade de estabelecer regras legais ou regulamentares que possam resolver e eliminar 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3535



antecipadamente condições que geram o assédio. As condições de diálogo, portanto, são 
fundamentais para abertura dos horizontes cognitivos. 
Por fim, não é possível falar em principio da proporcionalidade sem o concomitante direito de 
participação. Não é possível saber se determinada providência é adequada e razoável se os 
afetados pelas decisões não podem participar nem argumentar. A razoabilidade e a 
proporcionalidade não são condições a priori da existência humana, mas também produtos de 
nossa contínua construção social. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a proteção do trabalho nas contradições do capitalismo contemporâneo é necessário ter 
como referencial simbólico e jurídico o desenvolvimento do homem e de sua personalidade, 
como condição para a própria preservação da estrutura econômica. 
Proteger o trabalho como um direito de personalidade exige a adoção de mecanismos que 
insiram maior quantidade de pessoas no sistema produtivo, ao mesmo tempo em que se 
preocupe em criar novas centralidades para aqueles que nunca conseguirão inserir-se no 
"mercado" de trabalho. Essa proteção também requer a eliminação do trabalho degradante, a 
melhoria da qualidade do trabalho e a delimitação espaço-temporal das atividades laborais, 
bem como assegurar concretamente aos trabalhadores o direito de participar nas políticas 
públicas e privadas que interferem em seu universo. 
Relevante nos parece, principalmente, o último desses aspectos, ou seja, é necessário ampliar 
os direitos de participação. Não se pode olvidar, contudo, que tais direitos têm por finalidade 
precípua a concretização dos direitos sociais instituídos principiologicamente na Constituição, 
e com eles devem coadunar-se formal e materialmente. De qualquer modo, cabe ao Estado 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) valorizar nos seus campos de atuação os mecanismos de 
participação coletiva dos trabalhadores, como forma de desenvolvimento e emancipação, 
tendo em conta sempre os fins materiais visados pelo Estado de Bem Social projetado na 
Constituição. 
É evidente que no caso concreto sempre haverá a necessidade de sopesamento desse princípio 
de direito à participação com os demais da mesma ordem constitucional, inclusive o direito de 
propriedade. Tal sopesamento deve levar em consideração os fundamentos da República, em 
especial os previstos no inciso IV (os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa) e no 
inciso V (o pluralismo político). Por pluralismo político não se pode entender a mera política 
partidária, mas a necessidade de dar vazão em um estado democrático de direito em que todos 
os afetados em suas necessidades tenham a possibilidade de participar da discussão 
argumentativa . 
É certo que, para que essa participação argumentativa seja real, e não uma ficção ou uma 
fraude, é necessário, que na respectiva comunidade, o "outro" seja admitido como um igual, e 
para isso, no âmbito das relações de trabalho, é imprescindível, como condição para o 
discurso, o atendimento pelo menos parcial dos projetos materiais apontados, em especial a 
garantia de emprego. De qualquer modo, é necessário ampliar crescentemente o espaço 
público e o privado de discussão. 
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RESUMO 
É sabido que sempre que são divulgados resultados insatisfatórios acerca das avaliações do 
ensino brasileiro, o professor passa a ser o tema central de discussão, visto que segmentos 
governamentais e privados reconhecem a necessidade de melhorias da educação no país, a fim 
de alcançar o desejado desenvolvimento da sociedade como um todo. No entanto, apesar da 
reconhecida importância da figura do professor nesse processo de desenvolvimento da nação, 
pouco tem sido feito para melhorar o ambiente de trabalho destes profissionais, muito pelo 
contrário, o que se tem observado é uma progressiva precarização deste ambiente de trabalho, 
face, principalmente, à ganância das instituições de ensino pelo lucro desenfreado. Essa 
degradação culmina em constantes ataques aos direitos da personalidade dos professores, 
fulminando sua qualidade de vida e sua psique. Em virtude desse cenário, todos os envolvidos 
são prejudicados: professores, alunos, instituições de ensino, qualidade de ensino, e, em 
conseqüência, a própria sociedade. Destarte, inicialmente, far-se-á uma abordagem sobre o 
ambiente de trabalho e a garantia da dignidade do professor. Na seqüência, discorrer-se-á 
sobre a progressiva precarização do ambiente de trabalho onde o docente presta o seu labor, 
apontando os principais fatores de precarização desse ambiente e, finalmente, apresentar-se-
ão algumas propostas que poderiam amenizar esse bombardeio à dignidade dos professores, 
sem, contudo, deixar de salientar a importância da responsabilização objetiva das instituições 
de ensino pelas lesões causadas aos direitos de personalidade destes trabalhadores, destacando 
que é fundamental uma ação conjunta destes últimos, dos sindicatos, ministério público do 
trabalho e legislador. 
PALAVRAS-CHAVE: PRECARIZAÇÃO; MEIO AMBIENTE DO TRABALHO; 
PROFESSOR; DIGNIDADE. 
 
ABSTRACT 
It is known that whenever that are reported unsatisfactory results of evaluations of Brazilian 
education, the teacher becomes the main topic of discussion, as government and private 
sectors recognize the need for improvement of education in the country in order to achieve the 
desired development of the society as a whole. However, despite the recognized importance 
of the teacher in this process of development of the nation, few has been done to improve the 
working environment of these professionals, quite the contrary, what has been observed is a 
gradual impoverishment of the working environment, due to the rampant greed of educational 
institutions for profit. This degradation culminates in repeated attacks on the personality 
rights of teachers, fulminating their quality of life and their psyche. Under this scenario, all 
involved are losers: teachers, students, educational institutions, education quality, and 
consequently, the society itself. Thus, initially, there will be a discussion about the work 
environment and about ensuring the dignity of the teacher. Following, it will be made a 
discourse about the steady impoverishment of the working environment where the teacher 
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provides his work, pointing out the main factors of instability of this environment and, 
ultimately, it will be presented some proposals that might ease the bombardment to the 
dignity of teachers, without, however, fail to underline the importance of objective 
responsibility of educational institutions by injuries to personality rights of these workers, 
accentuating that importance of a joint action of teachers, the unions, the Prosecuting 
Attorney of labor and the Legislature. 
KEYWORDS: IMPOVERISHMENT; WORKING ENVIRONMENT; TEACHER; 
DIGNITY. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

A importância do professor na sociedade e no desenvolvimento da Nação parece ser 
convergência unânime em nosso país. Estranhamente, apesar deste reconhecimento, continua 
a profissão do magistério abandonada no que tange às melhorias concernentes ao ambiente de 
trabalho. 

Ora por falta de legislação adequada, ora por falta de eficácia da legislação no mundo fático, 
os professores continuam a ter, cada vez mais, seus direitos de personalidade básicos 
desrespeitados. 

Os direitos da personalidade são aqueles que visam garantir a dignidade humana. São 
inerentes a qualquer ser humano, sendo conglobados no direito irrenunciável e intransmissível 
que todo ser humano tem sobre seu corpo, nome, imagem, aparência ou quaisquer outros 
aspectos constitutivos de sua identidade. Estes direitos estão intimamente ligados à própria 
dignidade humana, sem a qual não há desenvolvimento do ser em suas potencialidades físicas, 
psíquicas e morais. 

Cada labor tem seu meio ambiente de trabalho próprio, e estas circunstâncias próprias do 
meio podem ser potencialmente ofensivas a alguns direitos da personalidade. 

No caso do professor, basicamente, o ambiente físico de trabalho é a sala de aula, a estrutura 
física da instituição de ensino (IES), os locais onde se realizam as atividades extraclasse e, 
especialmente nos últimos tempos, a própria residência do professor. 

Esse ambiente, e as exigências comuns à profissão, fazem com que haja necessidade 
redobrada de cuidado em relação a alguns aspectos concernentes aos direitos da personalidade 
do professor, potencialmente mais expostos, como sua imagem, inexoravelmente desvelada, 
por agente público que é; sua voz, tanto no aspecto físico-médico quanto moral; sua forma de 
trabalho, na maioria das vezes em pé; sua devida remuneração, nem sempre englobando as 
atividades extraclasses; a descortinada sujeição ao empregador-dirigente, e ao consumidor-
aluno; a ingerência na liberdade de cátedra; assim como outros fatores que se perscrutarão 
neste trabalho. 

Portanto, existe uma angusta relação entre o meio ambiente de trabalho relacionado a uma 
profissão e os direitos de personalidade potencialmente expostos no exercício laboral 
respectivo. 
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Neste trabalho, prospectar-se-á, justamente, a relação existente entre o meio ambiente de 
trabalho do professor e os direitos da personalidade expostos quando do exercício laboral 
deste. 

   

2 MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E A GARANTIA DA DIGNIDADE 

  

O artigo 225 da Constituição Federal aduz que o ambiente deve ser ecologicamente 
equilibrado. É assente na doutrina brasileira que o legislador inclui neste o ambiente de 
trabalho, o qual deve ser entendido como todos os locais nos quais o trabalhador presta seu 
serviço ou interage para prestação deste. 

Rodolfo de Camargo Mancuso chama a atenção para a importância do ambiente de trabalho 
equilibrado e que assegure condições mínimas para uma razoável qualidade de vida do 
trabalhador, alertando que, caso "aquele ´habitat´ se revele inidôneo a assegurar as condições 
mínimas para uma razoável qualidade de vida do trabalhador, aí se terá uma lesão ao meio 
ambiente do trabalho."[1] 

Roberto Senise Lisboa mostra a importância do meio ambiente para o pleno desenvolvimento 
de personalidade, salientando-o como fator indispensável para asseguramento dos direitos 
físicos (vida, saúde, integridade corporal), dos direitos psíquicos (integridade psíquica) e dos 
direitos morais do homem.[2] 

Norma Sueli Padilha afirma que "o homem para encontrar uma sadia qualidade de vida 
necessita viver nesse ambiente ecologicamente equilibrado", reforçando a aplicação do artigo 
225 da Constituição Federal ao ambiente de trabalho.[3] 

A garantia da dignidade perpassa pelo respeito aos direitos da personalidade. A construção 
dos direitos da personalidade humana vem sendo influenciada através dos séculos por vários 
pensamentos doutrinários e filosóficos. Ora com maior ênfase, ora com mais vagar. 

A pessoa humana deve ser o epicentro dos estudos da ciência do Direito, e os juristas devem 
ter no ser humano a direção de suas preocupações. 

As liberdades públicas asseguradas pelas Constituições de um modo geral, nada mais são que 
os mesmos direitos da personalidade sob o enfoque do relacionamento do cidadão com o 
Estado, como explica Carlos Alberto Bittar.[4] 

A professora Leda Maria Messias da Silva nos mostra limpidamente que o poder diretivo do 
empregador encontra limite nos direitos da personalidade do empregado: 

  

... a interpretação que temos que dar ao artigo 2° da CLT, quando este prescreve que o 
empregador "dirige a prestação pessoal dos serviços" de seus empregados, é exatamente nessa 
dimensão, ou seja, da própria literalidade do artigo: o empregador dirige a prestação dos 
serviços dos seus empregados, e não o seu modo de viver, pois não tem o direito sobre a 
imagem-retrato ou imagem-atributo do empregado, também não pode ferir-lhe a honra ou a 
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dignidade, a reputação, a intimidade, enfim, não pode dirigir seus pensamentos, desejos e 
anseios.[5] 

  

Roberto Senise Lisboa, por sua vez, enfatiza a proteção ao meio ambiente do trabalho, 
afirmando que o objetivo seria conseguir condições apropriadas ou adequadas para o 
desenvolvimento da atividade laboral, fazendo a ligação entre o meio ambiente de trabalho e 
direitos da personalidade do homem, quando aduz que, ao se proteger o meio ambiente de 
trabalho, está-se protegendo a personalidade humana do empregado e dos que se utilizam do 
recinto de labor, ainda que transitoriamente.[6] 

Sendo os direitos da personalidade, então, o escudo que protege o homem em suas 
peculiaridades pessoais intrínsecas, em suas características imanentes, e estando o professor, 
em seu ambiente de trabalho, exposto no que tange à sua imagem, voz, honra, direitos 
autorais, e, por vezes, vida privada e intimidade, evidente a relação entre o descurado 
ambiente de trabalho e a acidental violação àqueles. 

Como se demonstrará adiante, há gradativa tendência dos tribunais pátrios a reconhecer a 
conexão entre as mazelas do ambiente de trabalho do professor e a afetação de seus direitos 
da personalidade, ensejando inclusive responsabilidade civil por danos morais. 

  

3 PROGRESSIVA PRECARIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DOS 
PROFESSORES 

  

"Os professores constituem a classe de trabalhadores que constrói a Nação e que é esmagada 
por ela", assim começava a justificação do projeto de lei n? 1.927, apresentado à Câmara dos 
Deputados em 1976[7], não aprovado, que propunha algumas modificações à CLT, 
especificamente quanto aos professores. Continuava a justificação expondo que "os salários 
aviltantes, as condições mais precárias de trabalho, o não reconhecimento da dignidade e 
indispensabilidade dessa espécie de trabalho, quase sacerdócio, tudo isto e outras coisas mais 
constituem a grande contradição e a grande injustiça que se pratica contra os professores e que 
o Poder Público não se tem preocupado em eliminar ou minimizar." 

Tem havido uma progressiva precarização do meio ambiente de trabalho dos professores, 
aumentando consideravelmente o número de mazelas que atacam a dignidade de quem exerce 
a profissão de docente em nosso país. A seguir, tentar-se-á identifica-las e apresentar algumas 
propostas para a melhora destas condições de trabalho. 

  

3.1 Carga horária em sala, extraclasse, funções administrativas e novas ferramentas on 
line 

  

É cediço que o professor, além de sua carga normal de aula em sala, tem de prepará-las e 
corrigir as provas realizadas pelos alunos, certamente em local e horário diversos daqueles 
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onde exerce seu labor. Será que este fardo extraordinário, especialmente o de corrigir provas, 
geralmente mais cansativos que a própria atividade em sala de aula, são devidamente 
remunerados? A resposta é, sabidamente, não. Deve-se levar em conta, ainda, que estas 
atividades são realizadas em locais e horários inadequados. 

O magistério é uma das poucas profissões que exige enorme sobrecarga de trabalho adicional 
inadiável e indispensável fora do horário de trabalho, sem ter a condigna remuneração extra. 
Consigne-se que tal dedicação, obrigatória, se dá em detrimento de horas de lazer e 
convivência com a família. Paralelamente à correção de provas, é necessária também a 
elaboração destas, além de outras formas de se mensurar a aprendizagem dos alunos. 

Problema particularmente moderno surgiu com o advento da internet e das novas tecnologias 
de apresentação e exposição de aulas. O professor permanece constantemente recebendo 
determinações da coordenação via e-mail, aos quais deve responder fora do horário de 
expediente, além de formulários para preencher, questões das mais diversas a responder, 
planos de ensino, planos de aula, listas e requisições de livros a serem redirecionadas para a 
biblioteca, notificações, envio de materiais para alunos, dúvidas de alunos, tudo em forma 
virtual, e a serem respondidas em tempo hábil, evidentemente fora da IES e fora do horário 
remunerado. 

Devem, ou pelo menos deveriam, ser remuneradas adicionalmente, em lançamentos 
separados, as aulas de reposição, as reuniões pedagógicas, os eventos de comparecimento 
compulsório e os encontros com a coordenação. Seria aceitável o argumento que esse fardo é 
inerente à profissão de professor?  Considerando a exígua remuneração por hora-aula recebida 
pelo professor, em relação a outras profissões, a resposta não parece ser positiva. Outrossim, a 
legislação brasileira atual não permite o pagamento de "salário complessivo", com intento de 
suprimir as horas de trabalho excedentes, como meio de remuneração global de trabalho.[8] 
[9] 

Atual também é a discussão acerca do aumento das obrigações extraclasse, que vêm 
aumentando gradativamente, na proporção em que se tornam mais acessíveis as ferramentas 
on line. É que, com a facilidade de manipulação dessas ferramentas, as instituições de ensino 
têm construído plataformas que transferem obrigações anteriormente afetas a funcionários 
administrativos, para professores. É o caso dos diários de classe, cujo preenchimento, em 
geral, o professor realiza em sala de aula, e, ao chegar a sua residência tem a nova 
incumbência de repassar, via internet, para a plataforma do estabelecimento. A prática 
anterior era entregar tais diários de classe para servidores administrativos. Com isso a IES 
pode demitir funcionários administrativos e repassar tais atribuições para os docentes, o que 
vem sendo de fato feito descaradamente. Com notas, trabalhos, postagem de aulas, dúvidas de 
alunos, requisições da coordenação, vem acontecendo o mesmo; ou seja, o professor é 
obrigado a abrir o seu e-mail institucional e sua ferramenta on line e atualizar, responder e 
postar tudo o que antes era feito por meio físico. 

É interessante que as ferramentas digitais venham aos poucos substituindo os métodos físicos, 
o que é inclusive ambientalmente correto.[10] Não se defende o contrário. O que não é correto 
é criar novas atribuições para o profissional, ou transferir atribuições dantes inerentes a 
outrem, sem a devida contraprestação, o que gera enriquecimento sem causa para o 
empregador. Reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo afirma que o tempo 
extraclasse, exigido dos professores, dobrou nos últimos anos, devido à introdução dessas 
novas ferramentas. A reportagem frisa que, anteriormente, os professores apenas preparavam 
as aulas e corrigiam trabalhos e provas, mas agora, com a adoção de sistemas eletrônicos de 
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aprendizagem em faculdades e colégios, têm de criar conteúdo exclusivo para os alunos 
seguirem na internet, publicar todas as aulas e tirar dúvidas on-line.[11] 

A hora-atividade docente sempre causou muitos debates. É sabido que os professores 
trabalham bem além da preleção em sala de aula. Em verdade, os docentes têm atividades que 
antecedem e que sucedem o momento da aula em sala. São diligências que se dedicam à 
pesquisa e preparação das aulas, à revisão dos trabalhos, correção de provas e tarefas, 
atendimento de alunos, pais de alunos, reuniões pedagógicas, reuniões com o Conselho de 
Classe, com a Diretoria, sem falar nos inúmeros e-mails e ferramentas virtuais cujos 
preenchimentos são hodiernamente exigidos dos profissionais. Ou seja, a regência de classe, 
propriamente dita, é apenas um das tarefas realizadas pelos professores. Entretanto, é a única 
pela qual são remunerados. 

O TST já se pronunciou sobre este tema, afirmando que o trabalho do professor não se resume 
a lecionar em sala de aula, incluindo as inúmeras atividades extraclasse, como correção de 
provas e avaliação de trabalhos, "seja no controle de freqüência e registro de notas, estes cada 
vez mais exigidos do professor, em nome da economia de custos com pessoal da área 
administrativa." [12] 

Portanto, há que se pensar em formas de preservar o tempo do professor para as atividades 
ensino, pesquisa e extensão, ofício para o qual passa a vida a se preparar. 

  

3.2 Quantidade de alunos por sala de aula 

  

O Projeto de Lei nº 597/2007, que tramita desde 2007 no Congresso Nacional, altera 
dispositivos da LDB e limita quantidade máxima de alunos por sala de aula, estabelecendo 
limite máximo de 25 alunos por professor, durante os cinco primeiros anos do ensino 
fundamental; e de 35, nos quatro anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Tal 
Projeto de Lei continua em tramitação no Senado desde janeiro de 2010, quando foi aprovado 
na Câmara dos Deputados. A LDB atualmente não especifica o número exato de alunos por 
professor em sala de aula. 

A questão do número máximo de alunos é grave, visto que os professores acabam tendo que 
sobrecarregar a voz, ao tentarem ser ouvidos por todos os alunos de uma sala super lotada. 
Além disso, a questão da disciplina se torna bastante difícil, quando se tem salas com muitos 
alunos, o que gera estresse no professor, principalmente nos dias atuais, quando têm se 
tornado comuns notícias de desrespeito pelo discente ao docente, que muitas vezes não conta 
com o apoio da direção da IES, por motivos obviamente financeiros, já que os alunos são os 
"consumidores", numa relação em que o professor é mera "ferramenta" de venda, a serviço do 
dono da IES. 

  

3.3 Distúrbios da voz, respiratórios e músculo-esqueléticos 
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Outro problema recorrente na profissão docente é o relacionado aos distúrbios da voz. 
Pesquisa francesa realizada em 1989 apontou que 96% dos Professores entrevistados sofriam 
de fadiga vocal, 86% tinham lesões (frequentemente nódulos) e 85% usavam técnica vocal 
falha.[13] É notório que, cada vez mais, as salas de aula contêm número elevado de alunos, o 
que exige do professor esforço extra da laringe, tendo como consequência as disfonias. 

Estatísticas relativas a licenças de saúde para professores mostram que as doenças do aparelho 
respiratório se destacam como a maior causa de afastamento. Dentre estas doenças se 
destacam as referentes à laringe e faringe, órgãos estes responsáveis também pela fala, 
principal instrumento de trabalho do professor.[14] 

A fonoaudióloga Adriane Mesquita de Medeiros, em dissertação de mestrado da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, aponta, em sua pesquisa, realizada na 
rede municipal de ensino de Belo Horizonte, um número avassalador de casos de problemas 
vocais em professores, constatados tanto pelo grande número de afastamentos notificados, 
quanto pela frequência em que apareciam os sintomas vocais nos docentes. Segundo a autora, 
o sindicato dos professores de Belo Horizonte tem consciência da necessidade da 
implementação de programas para melhorar as condições ambientais e organizacionais das 
instituições de ensino. A autora cita ainda que há vários casos que sequer são notificados, 
entendendo que a realidade é ainda mais avassaladora do que espelham os dados oficiais.[15] 

Thomé de Souza, em estudo realizado com professores da Secretaria Municipal de Ensino de 
São Paulo, constatou que a maior parte não sabia avaliar se suas vozes necessitavam de 
cuidados, embora 75% apresentassem "irritação na garganta", 62% relatassem rouquidão e 
cansaço ao falar, 47% pigarro e 37% já tivessem "perdido a voz".[16] 

Realmente, os transtornos mais frequentemente relacionados à saúde dos professores são os 
ligados ao aparelho respiratório e a voz, como consequência da constante e solicitada 
comunicação oral destes profissionais. A disfonia é problema comum e recorrente aos 
profissionais da área. Acresce-se a isso, fatores como poeira, pó de giz, pó dos móveis, 
ambiente seco, ruído, excesso de monóxido de carbono decorrente da respiração de muitos 
alunos em ambiente pequeno, fechado e não devidamente ventilado, todos como partes 
integrantes do meio ambiente de trabalho, e todos concorrentes direitos para a irritação da 
voz, tosse, nódulos na corda vocal e secreções do sistema respiratório, como o catarro. Por 
isso é tão comum as bronquites crônicas e as alergias nas mãos e olhos, sentidas pelos 
profissionais do magistério. Outro problema relacionado à salubridade da profissão diz 
respeito aos transtornos músculo-esqueléticos, posto o docente ter de lecionar na maioria do 
tempo em pé e escrever em quadros negros não adaptados a sua estatura, realizando 
movimentos inadequados à coluna vertebral. 

Estudo realizado pela espanhola Yolanda Sánchez Cuadrado[17], mostra que nos 
estabelecimentos de ensino da Espanha, os ruídos se situam entre 65 e 80 decibéis, obrigando 
os professores a gritar para se fazerem ouvidos. Por isso propõe distância do estabelecimento 
de ensino de aeroportos, avenidas, estradas, campos de jogos, salas de música, de ginástica, 
cantinas, pátios, bares e casas noturnas, além da utilização na paredes da sala de aula de 
material que absorva as ondas sonoras, como material utilizado em estúdios de gravação 
musical, e por fim, evidentemente, evitar turmas com grande número de alunos. 

A autora mostra que nos últimos quinze anos houve significativa redução do quadro de 
profissionais do ensino, e aponta como principal razão fatores psico-sociológicos, dentre os 
quais transtornos psíquicos e transtornos somáticos. Alerta ainda que estes últimos por vezes 
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geram hipertensão, arritmia, tensão muscular, dores de estômago, úlcera, disfonia, além de 
outras alterações otorrinolaringológicas.[18] 

No Brasil, têm-se os mesmos problemas, só que com um agravante: a questão salarial. 

  

3.4 Questão salarial 

  

A remuneração é também um dos fatores a ser considerados na conformação do ambiente de 
trabalho. Em artigo apresentado no SIEF 9 -  Noveno Simposio de Investigación en 
Educación en Física - em outubro de 2008[19], apontam-se os aspectos históricos da 
remuneração dos professores de física do Brasil e da carência deste profissional na educação 
básica. Após discorrer sobre a evolução histórica do tema e realizar estudo comparado com 
países membros da OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico)[20], o estudo acaba por concluir que há falta de professores no ensino básico, e 
que a principal causa para isso é a baixa remuneração. Apontam um verdadeiro arrasamento 
salarial dos professores de educação básica no Brasil, indicando que mesmo com os atuais 
programas para aumentar o número de bacharéis nos cursos de licenciatura, inclusive 
diminuindo o tempo de formação, sem melhorar as condições salariais, não haverá solução 
para o problema. 

Aumentar os salários dos professores não é a solução final para os problemas da Educação no 
Brasil. Afirmar isto seria simplificar o tema, que envolve questões metodológicas, de infra-
estrutura, de políticas públicas, etc. No entanto, ignorar a questão salarial é não conhecer a 
realidade do profissional do magistério, é cair no pedagogismo ingênuo, que afirma ser 
possível melhorar a escola independentemente do que se passa no contexto da vida e das 
condições de trabalho do professor.[21] 

Renato Santos Araújo aponta a frágil condição em que se encontram os professores de física, 
para sustentarem suas famílias com dignidade e qualidade de vida, em especial os recém-
formados, comparando seus rendimentos com o de marceneiros e pedreiros, que recebem por 
hora 35% a mais que professores da educação básica ou cargos específicos para físicos (na 
Petrobrás ou no INMETRO), com salários equivalentes a 600% e a 1300% da remuneração 
por hora de professores com especialização na rede estadual de ensino.[22] 

Censo do INEP/MEC, publicado em 2006, mostra que, no Estado de São Paulo, em 2003, o 
valor de hora-aula médio e mediano era de R$ 10,94 e R$ 10,18 [23], e a média e a mediana 
dos salários dos professores da educação básica no período eram iguais a R$ 1.159,10 e R$ 
1.147,00,[24] valores que correspondiam a 4,8 e 4,7 salários mínimos nacionais na época. 
Esses valores demonstram salários aviltantes, tornando-se clara a impossibilidade do 
professor não ter mais de um emprego, recaindo na problemática suso exposta. 

Luiz Antônio Cunha aponta que, em 1950, no Estado do Rio de Janeiro, o salário do professor 
de 1º à 4º série equivalia a 9,8 salários mínimos, tendo diminuído para 4 salários mínimos em 
1960, e para 2,8 salários mínimos em 1977. Aponta o autor que, em 1990, este salário valia 
apenas 2,2 salários mínimos nacionais, demonstrando o claro achatamento salarial que 
ocorreu no Brasil ao correr dos anos.[25] 
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3.5 Liberdade de cátedra e dispensa arbitrária 

  

A questão acima abordada, no que tange à atual tendência em se considerar o aluno como um 
consumidor, sendo o professor mera ferramenta para o oferecimento do serviço vendido pela 
IES, suscita outra importante problemática: a da dependência do professor em relação ao seu 
patrão, visto que o labor é seu meio de subsistência. 

Foi justamente por isso que a LDB fixou relativa independência aos professores das 
universidades, quando determinou que as admissões ou demissões só poderiam ser realizadas 
com a homologação do Colegiado de Ensino, não permitindo que essas decisões coubessem 
exclusivamente á direção da IES, claramente mitigando o poder diretivo do empregador, com 
intenção dupla: assegurar a liberdade de cátedra; posicionar o caráter pedagógico em nível 
anterior e mais importante que as necessidades de lucro do negócio. 

Segundo Alexandre Palhares de Andrade, "de acordo com o art. 53 da Lei n? 9393/96, 
compete aos colegiados de ensino e pesquisa das universidades decidir sobre a contratação e 
dispensa de professores."[26] O autor demonstra que este dispositivo é instrumento de 
preservação da liberdade de cátedra e valorização do professor, além de transparência e 
relativa independência de gestão das instituições de ensino superior. 

Uadi Lammêgo Bulos entende que a liberdade de cátedra é um direito subjetivo do professor, 
decorrente do disposto no inc. II, art. 206 da CF, que ao eleger a liberdade de ensinar, deu ao 
professor a autoridade "para ensinar aos seus alunos, sem qualquer ingerência administrativa, 
ressalvada, contudo, a possibilidade da fixação do currículo escolar pelo órgão 
competente."[27] 

A autora espanhola Enriqueta Expósito também coaduna com esta ideia, afirmando que nem o 
Estado e nem a IES podem ingerir nas explanações do profissional quando no exercício de 
docência, seja por diretrizes político-ideológicas do Estado, seja por motivos religiosos ou 
particulares da instituição privada, devendo o professor, nestes casos, chamar o poder 
judiciário a defender seu direito subjetivo, se violado.[28] 

Não é para menos. O professor é o condutor da disciplina que leciona, sendo a finalidade 
pedagógica a única que importa nesta seara. A IES pode auferir lucro com o ensino, desde que 
tenha autorização do Estado, e desde que preste o devido serviço educacional, de acordo com 
o prisma pedagógico, nunca tendo o poder de ingerência no que se refere ao ensino, 
principalmente por caprichos ou vieses políticos. Este é um típico caso no qual o poder direito 
do empregador cede ao interesse do coletivo, representado na diversidade e na licença de 
ensino do professor, que inclusive deve ser contratado não de acordo com a vontade particular 
do mantenedor da IES, mas de acordo com o entendimento pedagógico do Colegiado de 
Ensino. 

Hodiernamente, com a descoberta de que as instituições de ensino podem ser um ótimo 
negócio, há grande quantidade de instituições de ensino superior criadas por grupos que 
visam, impudentemente, o lucro, sem a menor preocupação com a autonomia da didática, a 
liberdade de cátedra, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. É neste ambiente 
que fica o professor subjugado aos interesses econômicos dos dirigentes, sendo substituído 
sempre que não for mais interessante aos interesses capitalistas infligidos, mesmo que estes 
últimos sejam contrários aos princípios maiores que devem guiar a educação. 
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Foi por isto, exatamente por este motivo, é que o legislador inseriu o referido dispositivo na 
LDB (artigo 53, parágrafo único, V), definindo que as decisões relativas à contratação e 
demissão de professores cabem ao Colegiado de Ensino. Isso advém do fato de que as 
atividades de educação, mesmo quando exercidos pela iniciativa privada, são serviços 
públicos não privativos, em consonância com o disposto nos artigos 205 e 209, I da 
Constituição Federal, que impõem que a educação é dever do Estado, podendo a iniciativa 
privada desenvolvê-la livremente, desde que cumpra as normas gerais da educação impostas e 
fiscalizadas pelo Estado. Logo se denota não ser atividade de livre e desmedida exploração, 
sem embargo de não necessitar concessão, permissão ou autorização pública. O STF já 
decidiu neste sentido, no julgamento da ADI n. 1.266, de relatoria do Ministro Eros Grau.[29] 

Nesta mira já decidiu, mais de uma vez, o TRT 15ª Região, fixando, tanto para a iniciativa 
privada quanto para o ensino público, a obrigatoriedade emanada do artigo 53 da LDB, "que 
impõe ao órgão colegiado de ensino e pesquisa atribuição para decidir sobre a contratação e 
dispensa do corpo docente. (...). Não observado esse procedimento, a partir do advento da lei, 
afigura-se nula a dispensa.[30] 

Em outro julgado, o mesmo Tribunal deixa clara a ratio legis do dispositivo: "o professor 
universitário, mesmo que da iniciativa privada, somente pode ser dispensado por decisão dos 
colegiados de ensino e pesquisa das universidades, a fim de se garantir a autonomia didático-
científica destas (...)" [31] 

Em verdade, por leniência dos próprios professores, e, pasmem, desconhecimento do assunto, 
esse poder não tem sido devidamente exercido, verificando-se hodiernamente que os donos de 
instituições de ensino têm imposto suas vontades pessoais, tornando-se os colegiados de 
ensino meros órgãos homologatórios, quando existem. 

Isso é extremamente perigoso, pois a falta de exercício deste poder, por parte dos professores, 
os deixam à mercê da vontade do empregador, regida pelo mercado, relegando assim a 
liberdade de cátedra a interesses que nada têm a ver com o aspecto pedagógico do ensino. 

  

3.6 A modificação compulsória de disciplina do professor e redução de horas-aula 
imotivada 

  

A modificação compulsória de disciplina do professor contratado também não é permitida. 
Como bem expõe Emílio Gonçalves, se o professor foi contratado para ministrar aulas de 
determinada disciplina, não é lícito exigir dele que passe a lecionar outra matéria, sem sua 
anuência ou concordância. É que essas mudanças podem acarretar prejuízos diretos ou 
indiretos para o profissional, gerando repercussão e comentários, inclusive entre os alunos, 
por vezes expondo o docente à situação vexatória e constrangedora.[32] 

Algumas convenções coletivas prevêem a impossibilidade de transferência não anuída de 
professor duma cadeira para outra, como a existente na quinta cláusula da convenção de 
trabalho 199/2000 no estado de Minas Gerais.[33] 

Quanto à redução das horas-aulas, é comum ocorrer, no decorrer do contrato de trabalho do 
professor, a redução da carga horária previamente contratada, com redução de salário, sem 
motivo justificado, ou porque não houve número suficiente de alunos angariados pela 
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instituição. Não raro o professor aceita, em vista de que sua não anuência pode levá-lo à 
demissão. Nesta situação, o professor não pode ter seus proventos reduzidos, por conta de 
interesses exclusivos do empregador, mesmo quando não haja o número suficiente de alunos, 
já que o risco do empreendimento corre por conta do empregador. Ademais, o artigo 7º, inciso 
VI, da Constituição Federal proíbe a redução de salário, salvo por acordo ou convenção 
coletiva, para todos os trabalhadores, sem exceção. 

É claro que, se não há turmas suficientes, inexoravelmente haverá redução de horas-aulas 
ministradas, porém não poderá haver redução salarial, sob pena de haver tratamento 
especialmente prejudicial ao professor em relação a outras profissões, visto que, em qualquer 
outro emprego, a empresa não poderá diminuir a carga horária de seus empregados, com 
redução de salário, por motivos de redução de demandas. 

  

3.7 Demissão do professor durante o período de férias 

  

Questão a ser lembrada é da demissão do professor durante o período de férias. Deve-se levar 
em conta, neste caso, o artigo 322, 3º, da CLT e a Súmula 10 do TST. Esta define que é 
assegurado aos professores o pagamento dos salários no período de férias escolares. Se 
despedido sem justa causa, ao terminar o ano letivo ou no curso dessas férias, o professor faz 
jus aos referidos salários. Já o artigo 322 da CLT assegura que quando houver projeção do 
aviso prévio para data posterior a das férias escolares, não pode se retirar do professor o 
direito ao pagamento de indenização, em caso de dispensa sem justa causa, previsto em lei. 
Segundo a norma, se o professor for demitido injustamente ao término do ano letivo ou no 
curso das férias escolares, deve receber os salários correspondentes ao período. 

Isto ficou claro em Decisão da Sétima Turma do TST[34], que decidiu, por unanimidade, 
condenar a Creche Experimental Dinamis a indenizar uma professora demitida em 
22/01/2007. O relator do recurso de revista da trabalhadora, ministro Pedro Paulo Manus, 
presidente da Turma, esclareceu que a professora precisa ser compensada pela demissão em 
pleno período de férias escolares, quando o mercado de trabalho está fechado. 

  

3.8 Intervalos interjornadas de aulas e sobrecarga horária 

  

Outra questão a se analisar juridicamente é a situação, recorrente nos estabelecimentos de 
ensino superior, no que tange a aplicação do intervalo de 11h entre o final de uma jornada e o 
início da outra no dia seguinte, conforme preceitua o artigo 66 da CLT. 

Nas instituições de ensino superior, assim como em cursos técnicos e profissionalizantes, 
geralmente, as aulas são ministradas nos períodos da manhã e da noite, acontecendo, para os 
docentes que lecionam em ambos os turnos, o desrespeito ao intervalo legalmente previsto de 
11 horas, entre uma jornada e outra. 

No período diurno, comumente, as aulas se iniciam às 7h, e se prolongam até 11h50min, e, no 
período noturno, em geral, inicia-se a jornada por volta das 19h, e encerra-se às 22h50min. 
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Desta maneira, o professor que lecionou na noite anterior, não tem direito às 11 horas de 
descanso, direito de todo e qualquer trabalhador. Essa subtração de horas de descanso pode 
ser capaz de provocar desgastes físicos, emocionais e sociais na vida do professor. 

O Professor e Procurador Regional do Trabalho da 7ª Região, Gérson Marques, lembra que: 

  

Não se pode esquecer, também, o repouso interjornada, de 11 horas consecutivas. Isto é, entre 
o término da jornada de um dia e a retomada inicial do trabalho no dia seguinte, na mesma 
Instituição de Educação, devem distar, pelo menos, 11 horas consecutivas, tempo razoável 
para a recomposição das forças físicas e mentais do ser humano. O trabalho prestado antes de 
escoado o prazo de 11 horas deve ser pago com o acréscimo do adicional de horas extras 
(mínimo de 50%) (...). 

(...) 

Destarte, se o professor lecionou até às 22 horas de um dia, o início de sua jornada será às 9 
horas do dia seguinte. As aulas matinais iniciadas antes deste horário devem ser remuneradas 
como extraordinárias.[35] 

  

Por outro lado, não se pode olvidar que o professor, a fim de prover o sustento próprio e da 
família, considerando o valor ínfimo pago pela hora-aula trabalhada, acaba assumindo mais 
de um emprego, e uma carga horária muito superior a que poderia ser suportável. Sabe-se que 
isso, além de prejudicar a qualidade de ensino, pois devido à elevada carga horária, raramente 
o professor consegue fazer uma aula elaborada, ainda submete o professor ao aviltamento de 
sua dignidade face ao desgaste físico-psíquico a que é submetido. 

  

3.9 Adicional noturno 

  

Não se deve olvidar do fato de que todo labor a partir das 22h deve ser remunerado com o 
acréscimo de 20% referente ao horário noturno, o que não tem sido respeitado pela maioria 
das instituições de ensino. Normalmente as aulas se prolongam até 22h50min ou 23h, sem que 
o professor receba qualquer adicional pelo trabalho noturno. 

A previsão se encontra nos arts. 73 e ss. da CLT, e é certo que tal adicional deve incorporar o 
salário para efeito de férias, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, FGTS, etc. 

Bem alerta o professor Gérson Marques: 

  

Destarte, todas as escolas e Instituições de Ensino Superior (IES) devem remunerar seus 
professores pelas aulas ministradas após as (sic) 22 horas, com o adicional mínimo de 20%, 
pois esta categoria não é excepcionada pela legislação pátria. (...). Quando a IEs não paga 
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desta forma, é manifesta a mais valia, a que se referia Marx, especialmente fazendo-se a conta 
anual. E o professor é quem sai perdendo.[36] 

  

Claro que o professor faz jus ao adicional noturno, ainda que seu labor seja apenas 
parcialmente exercido em horário noturno. Como é raro o professor lecionar integralmente em 
horário noturno, as instituições de ensino tendem a considerar o resquício de horário após às 
22h como simples continuidade do horário diurno, o que, evidentemente, não é abarcado pelo 
legislação vigente. As reclamações são raras, geralmente devido ao temor de ver rescindido 
seu contrato de trabalho, eis que, nesta relação, o professor é a parte hipossuficiente. 

  

3.10 O problema do professor horista 

  

O sistema de remuneração por hora-aula é injusto, pois o professor não recebe 
contraprestação pelas atividades extraclasse. Sabe-se que o professor tem que elaborar e 
corrigir provas e trabalhos, preparar suas aulas, providenciar xerocópias de materiais 
didáticos, inclusive provas, lançamento de faltas, notas, trabalhos, postagem de aulas, dúvidas 
de alunos, requisições da coordenação, etc, via on line e atualizar, responder e postar tudo o 
que antes era feito por meio físico, assunto este abordado no subitem 4.1, a respeito do 
excesso de trabalho extraclasse e das exigências de trabalhos realizados por ferramentas 
digitais em horário fora do expediente. 

Por outro lado, nas universidades, geralmente, o professor horista também orienta trabalhos de 
conclusão de curso e iniciação científica, em sua maioria não remunerados, ou infimamente 
remunerados. 

Urge extinguir esse tipo de contrato, que só remunera a hora-aula, visto que representa 
gradativa precarização do ambiente de trabalho do professor, ferindo seus direitos de 
personalidade por excesso de labor sem a digna contraprestação. 

  

3.11 Direito à honra e imagem do professor 

  

A magistrada Alice Monteiro de Barros, em capítulo de sua obra que dedica ao estudo dos 
direitos dos professores, aponta que 

  

O exercício abusivo de um direito constitui atividade antijurídica, por que afeta a esfera do 
direito da personalidade de outrem, o qual se classifica em: direito à integridade física (direito 
à vida, à higidez corpórea, ao cadáver, etc.); direito à integridade intelectual (direito à 
liberdade de pensamento, autoria artística, científica e invenção) e integridade moral (direito à 
imagem, ao segredo, à boa fama, à honra, à intimidade, à privacidade, à liberdade civil, 
política e religiosa, etc.).[37] 
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Continua a autora afirmando que estes direitos são oponíveis ao empregador, salientando que 
se deve atentar para a tutela ao direito à intimidade, como descrições públicas de fatos que 
digam respeito à esfera íntima do professor, almejando com essa tutela evitar a intromissão 
ilegítima, que gera responsabilidade do empregador, com a consequente indenização por dano 
moral.[38] 

O poder diretivo do empregador, mantenedor da IES, encontra limite justamente nos direitos 
de personalidade do empregado, professor, consolidados em nosso ordenamento nos art. 5?, V 
e X da Constituição Federal e nos arts. 11 a 21 do Código Civil. 

Quanto à honra do professor em seu ambiente de trabalho, há Decisão Monocrática em 
Agravo de Instrumento do STF (AI 297982/PI) mantendo Acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Piauí em relação à condenação ao pagamento, por um rede de jornalismo, de 
indenização por danos morais causados a uma professora, nestes termos: 

  

Quanto ao mérito, tenho que de muito não se precisa para se inferir do acerto da decisão 
singular, no tocante à certeza de que a autora foi ultrajada intencionalmente - portanto, de 
forma dolosa - em sua honra e em seu conceito profissional pelo jornalista e apresentador do 
programa. 

  

Também quanto à honra e ao direito de imagem do professor, veja-se interessante julgado do 
TRF 2ª Região, que confirma sentença do juiz de primeiro grau, no sentido de que a IES, no 
caso a UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), não tem o direito de publicar artigo 
que atinja a imagem de professor da instituição, pouco importando se o artigo foi publicado 
por outro professor, se tinha caráter científico, e se não tinha fins lucrativos. Quanto ao 
primeiro ponto, atenta o acórdão para que apesar de publicado por outro professor, a IES tem 
o dever de cuidado com o que publica em seus periódicos, tendo responsabilidade 
indenizatória subsidiária juntamente com o autor pela publicação ofensiva; quanto ao segundo 
ponto, entende que a crítica científica é válida, mas quando há palavras dirigidas a atingir 
pessoalmente a reputação do professor, inclusive ensejando escárnio quanto a ideologia 
científica por ele adotada, está-se a atingir frontalmente seu direito à imagem; quanto ao 
terceiro ponto, indica que não importa se há ou não fins lucrativos, atingida a imagem do 
professor da IES, deve haver a devida indenização. 

Passagem do Acórdão referente à Apelação Cível 1995.50.01.005944-0, que deixa claro tal 
intento: 

  

Não poder ser afastada a condenação solidária da UFES, tendo em vista que a obra que 
causou a lesão foi editada por ela, com recursos públicos, para estimular a produção 
acadêmica de seu corpo docente, não se admitindo que permita a veiculação de conteúdo 
lesivo. Demonstrada a culpa concorrente, a responsabilidade é solidária entre o ente público e 
a pessoa física, autora do texto ofensivo, que afinal, pertence ao corpo docente da segunda ré. 
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Outro caso interessante, que deixa clara a importância do direito à imagem do professor em 
seu ambiente de trabalho, é o julgado da 3ª Turma Recursal Federal de Minas Gerais no bojo 
do processo 105622762005401, que deliberou sobre o fato do Colegiado de Pós-Graduação 
da Faculdade de Direito da UFMG indeferir credenciamento a professor que possuía sentença 
liminar que lhe garantia a revalidação do título de Doutor em Ciências Jurídicas e Social, 
inviabilizando-lhe ministrar aulas. A Turma Recursal entendeu que tal decisão da IES causou 
ao recorrente inegável dano moral, pois o impediu de ministrar aulas na Faculdade de Direito 
da Universidade, reconhecendo que nesses casos é gerado constrangimento ao professor 
perante a comunidade científica, além de dano a sua imagem e credibilidade, situação que 
merece a devida reparação. Devido a isso, fixou indenização a ser paga pela IES o ao 
professor em tela. 

  

3.12 Violência praticada pelos alunos contra o professor 

  

Há um raciocínio bastante difundido, e deturpado, entre os alunos, de que eles são clientes, e, 
como tais, possuem toda a razão e direitos sobre os meros prestadores de serviço, os 
professores, principalmente quando se trata de IES privada, paga. 

Forma-se um falso triângulo capitalista muito perigoso, onde aparece o professor duplamente 
subjugado, como empregado da instituição, e como prestador de serviço do aluno, numa 
relação na qual, perigosamente, pode ser confundido como mero meio substituível que 
intermedeia a relação consumeira escola-aluno. 

É por isso que deve haver mecanismos de proteção para que o docente não fique refém destas 
relações multifacetárias, a começar com a responsabilização objetiva da IES pelos abusos 
cometidos pelos seus alunos-"consumidores", já que aquela é quem aufere os lucros finais, 
tendo que arcar como os riscos do negócio. Além disso, a responsabilização objetiva faz com 
que a escola comece a se preocupar com a segurança do professor, deixando de ser somente 
deste o problema. 

Notícia no sítio do STJ aponta que dados da Unesco revelam que mais de 80% dos 
professores nas principais capitais brasileiras já conviveram com violência no trabalho.[39] 

  

3.13 Assédio moral, estresse e síndrome de burnout 

  

É cediço que os professores no Brasil têm que ensinar em várias instituições para poderem 
conseguir um salário condigno com a sobrevivência no final do mês. Por isso vivem correndo 
de uma instituição para outra, enfrentando o trânsito congestionado de nossas cidades, para 
dar suas aulas e somar horas-aulas suficientes no final do mês. 

Um professor que está adstrito a vários empregadores possui muito mais desgaste do que 
aquele vinculado apenas a um único empregador, pois trabalhar em mais de um 
estabelecimento acarreta desgaste para o profissional, que se vê sujeito a cumprir diversas 
normas empresariais, além do deslocamento arriscado para cumprimento de horários das aulas 
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em locais diferentes; o aumento da fadiga e do stress; o aumento de gastos com transportes, 
entre outros fatores que, sem dúvida nenhuma, contribuem diretamente para a insatisfação dos 
professores e dos alunos, que reclamam por uma melhor qualidade de aula.[40] 

Que tempo lhes sobra para as atividades extraclasse, aquelas não remuneradas, mas sem as 
quais o professor não conseguirá cumprir seu compromisso? Estar-se a referir acerca da 
preparação das aulas, correção dos trabalhos, correção das provas, inserção dos arquivos no 
ambiente virtual de IES, etc. Evidentemente, o tempo que sobra é durante a noite, ou durante 
o final de semana, privando assim este profissional de um direito fundamental básico inscrito 
na Carta Política brasileira: o descanso remunerado. 

Além disso, há de se considerar que, se o professor está a trabalhar em sua residência, está 
privado da convivência natural com a família, do lazer, outro direito básico insculpido na 
Constituição Federal de 1988. 

Outrossim, o profissional está transformando seu lar em ambiente de trabalho, o que não pode 
acontecer, visto que é responsabilidade do empregador construir e oferecer o ambiente de 
trabalho digno para o empregado, caso contrário não há condições fáticas do empregador ter o 
negócio. 

Então, a IES tem a obrigação de manter ambiente de trabalho digno, o que faz parte do ônus e 
do risco embutidos no negócio, principalmente quando se trata de IES privada com fins 
lucrativos. 

A condição do meio ambiente de trabalho do professor tem reflexo para a qualidade da 
Educação, assim como na condição física, psicológica, moral, social e profissional do 
professor. 

Adriane Mesquita de Medeiros constatou em sua pesquisa[41] uma forte associação da 
disfonia com a presença de transtorno mental entre os professores pesquisados. Percebeu que 
a evolução da disfonia causava aumento de estresse, e vice-e-versa, resultado que, segundo a 
autora, está  de acordo com estudos de outros autores. 

As situações de estresse tendem a aparecer quando há relações tumultuadas e tensas, cargas de 
trabalho excessivas e situações de violência. São descrições bem reais do que têm sido 
verificado no dia-a-dia docente. 

Fator relevante para o aumento do estresse é o acúmulo involuntário de funções, que acontece 
quando, por exemplo, o professor tem de exercer tarefas afetas à coordenação, conjugadas 
com as próprias aulas normalmente ministradas. O TRT 15ª Região já se manifestou sobre o 
tema, indicando que sobrecargas desta natureza caracterizam alteração contratual, acabando 
por exigir do contratado esforço acima do avençado, logo ensejando aumento salarial. Tal 
entendimento não vem sendo assimilado cotidianamente pelas instituições de ensino, que cada 
vez mais delegam tarefas administrativas para os docentes, sem a devida contraprestação 
adicional. 

Afeta à questão emocional, psicológica, do professor, não se deve olvidar o fato de que este, 
hodiernamente, literalmente "corre contra o tempo", pois tem que preparar as aulas, corrigir 
os trabalhos, corrigir as provas, inserir os arquivos no ambiente virtual IES, preparar o 
material de apoio à aula, tudo isso a tempo e a contento. Isso gera, na maior parte das vezes, 
bastante estresse para o docente, e esta condição pode facilmente ser aferida na prática, 
bastando visitar as instituições de ensino para simples constatação. É claro que todas essas 
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atividades não serão problema para o professor que ensina em poucos horários, mas neste 
caso o profissional não conseguirá sobreviver com o valor das horas-aulas que são 
normalmente pagas em nosso país. Esse estado de coisas tem levado o profissional do ensino 
a ser acometido frequentemente de síndrome de burnout, face ao desgaste no desenvolvimento 
de suas atividades, além de que fica exposto, frequentemente, ao assédio moral, que pode 
ocorrer não só do aluno em relação ao professor, como também da própria instituição em 
relação a este, eis que se vê obrigado a aceitar essa sobrecarga de atividades[42], sob pena de 
ser demitido. 

Para a pesquisadora do Laboratório de Psicologia do Trabalho da UnB (Universidade de 
Brasília), Iône Vasques-Menezes, citada em artigo no site publicado no site da Universia[43], 
o problema do burnout no caso do professor está ligado à desvalorização desse profissional, 
tanto pelos que são ligados diretamente a ele, IES e alunos, como pela sociedade brasileira em 
geral. O artigo segue expondo que o burnout é um espécie de estresse crônico, ocasionado 
pelo ambiente de trabalho dos professores e seus problemas correlatos, principalmente 
aqueles que fogem do controle do docente para sua solução. A pesquisadora acrescenta que 
"existem problemas que estão muito além da ação direta dos professores, principalmente onde 
há uma situação de degradação do sistema. Nestes casos, a sensação de impotência é mais 
acentuada". 

Recentes pesquisas apontam que os profissionais mais sujeitos à síndrome de burnout são 
aqueles que exercem a função de cuidadores, sendo os mais acometidos são os professores, 
médicos e enfemeiros. "Pesquisa realizada pela Universidade de Brasília na região centro-
oeste constatou que cerca de 15% dos professores da rede pública da educação básica têm a 
síndrome."[44] Esta pesquisa apontou que os três principais sintomas da síndrome de burnout 
em professores são a sensação de baixa realização profissional, o elevado grau de 
esgotamento emocional, distacionamento das pessoas, em particular dos alunos, que é 
denominado pelos psicólogos como "despersonalização". 

O excesso de pressão decorrente do assédio moral sofrido e a conjunção de vários fatores 
simultâneos de estresse acabam por explodir, gerando a falta de forças para continuar a labuta, 
uma verdadeira sensação de desistência e desestímulo, que caracterizam os sintomas típicos 
da síndrome de burnout. 

Aliás, o assédio moral no ambiente acadêmico tem certas peculiaridades específicas, como 
apontado no Acórdão abaixo:[45] 

  

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL. O uso de 
mecanismos sutis e dissimulados de perseguição no ambiente acadêmico por superior 
hierárquico, tais como argumentação destrutiva; crítica exacerbada, supostamente derivada de 
rigor científico; elogio direto e crítica indireta, criando ambigüidade deterioradora da 
estabilidade psicológica do profissional; ameaças veladas de demissão, circulando entre 
docentes; intimidação de orientandos e profissionais próximos a não manterem contato com a 
reclamante, com evidente objetivo de assediar a trabalhadora, configura ato ilícito autorizador 
de reparação por danos morais. Recurso da reclamante parcialmente provido. 

  

Percebe-se que o Poder Judiciário trabalhista está atento ao assédio moral ocorrido no 
ambiente acadêmico e suas sutilezas, o que demonstra que há esperanças de pelo menos de 
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reparação dos vícios do meio ambiente de trabalho do professor através do Poder Judiciário. 
Demonstra também, esta decisão, pelo valor da reparação, fixada em R$ 100.000,00, o papel 
pedagógico que desempenha a Justiça do Trabalho. 

A seguir, apresentam-se algumas propostas para atenuar a progressiva precarização do 
ambiente de trabalho do professor, buscando-se preservar a dignidade deste tão importante 
profissional, através do resguardo de seus direitos de personalidade. 

  

4 PROPOSTAS PARA O RESTABELECIMENTO DA DIGNIDADE DO PROFESSOR 
ATRAVÉS DO RESGATE DOS SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

  

Quanto à questão das atividades extraclasses, uma alternativa viável e interessante seria a 
permanência do professor na IES, para realização dessas atividades, como correções de 
provas, preparação das aulas, etc, sendo remunerado com base na hora-aula convencional, o 
que elevaria sobremaneira a qualidade do trabalho realizado para a IES empregadora, tendo 
como conseqüência a melhoria da qualidade das aulas e do ensino, e, como lembra Emílio 
Gonçalves, "... minimizando uma das causas que, irretorquivelmente, tem contribuído para a 
péssima qualidade do ensino em nossa terra: a baixa remuneração do trabalho docente, 
normalmente encarado como "bico" para a maioria que a ele se dedica."[46] 

Acerca do uso intensivo de ferramentas on line, que se elabore normatização que coíba a 
substituição de pessoal de secretária pelo professor, como vem acontecendo hoje em dia, 
evitando que o professor acabe realizando em casa inúmeras tarefas administrativas que antes 
eram realizadas nas secretarias dos respectivos cursos. 

A ideia é que o professor tenha tempo para desenvolver a atividade para a qual é qualificado. 
Seria até um desperdício que uma atividade administrativa que um técnico menos qualificado 
poderia desenvolver seja transferida ao mestre, que foi preparado e capacitado para o ofício de 
ensinar e educar, sua verdadeira atividade fim e vocação. Alem disso, que o professor tenha 
real contraprestação por cada um dos trabalhos prestados. 

A questão do desgaste do professor pelo excesso de alunos em sala de aula poderia ser 
resolvida com maior consciência dos empregadores, que se assim não cuidam podem sofrer as 
conseqüências da ausência do professor devido a doenças decorrentes. No entanto, como se 
vem constatando que tal consciência não tem sido percebida, e esperar que o empregador 
tome alguma atitude seria utópico, melhor que o legislador estabeleça número máximo de 
alunos por sala, o qual não deve ultrapassar, para o ensino superior, 35 alunos, e para o ensino 
médio e fundamental, não mais que 25 alunos, conforme o projeto de lei 597/2007, citado no 
subitem 4.2. 

Outrossim, sabe-se que a grande quantidade de alunos na sala de aula eleva o nível de 
decibéis decorrentes dos ruídos, forçando o profissional a desgastar suas cordas vocais com 
mais intensidade, além de que, o nível de gás carbônico excede o aceitável, tendo em vista o 
espaço físico ser pequeno conjugado com aglomeração de pessoas. Para evitar danos à saúde 
do professor, e dos próprios alunos, é necessária, além da redução do número de alunos, como 
já apontado, adequar a ventilação e promover a implantação de materiais absorventes de ruído 
nas paredes e teto das salas, materiais estes de baixo custo que são comumente utilizados nos 
mais simples estúdios de gravação. O que se nota nos ambientes escolares hoje são 
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ventiladores que só fazem aumentar ainda mais os ruídos, sem contar que a corrente de vento 
com incidência direta na pessoa também é prejudicial à saúde, principalmente à voz do 
professor, caso a incidência dessa corrente seja nele. Não se pode olvidar também, que um 
simples programa de atendimento ao mestre, com orientações para o uso adequado da voz, 
poderia minorar esse problema. Muitas instituições possuem cursos de fonoaudiologia com 
profissionais capacitados, inclusive, professores, que poderiam orientar outros ao uso 
adequado da voz. Outra forma de minorar o problema é a disponibilização de aparatos de 
som, como microfones e caixas acústicas. 

Uma iniciativa interessante é o recente programa adotado pela Secretaria de Estado de Saúde 
e Defesa Civil do Rio de Janeiro (Sesdec), como medida preventiva e terapêutica, no qual os 
professores são orientados sobre os sinais e sintomas para detecção precoce de alterações da 
voz, a importância do diagnóstico otorrinolaringológico e da terapia fonoaudiológica.[47] 

A sugestão é, portanto, da adoção de programa permanente para o cuidado da voz do 
professor, pelas instituições de ensino. 

No tocante à degradação salarial do professor, uma medida de suma importância seria o 
estabelecimento de piso não só para o ensino médio e fundamental, mas também para o 
ensino superior, fixado em nível federal, com intuito de equalizar a qualidade de vida dos 
professores nas variadas regiões do país, estendendo inclusive esta obrigatoriedade para a 
iniciativa privada, a fim de que os professores não fiquem à mercê de mercenários da 
educação, como vem acontecendo hoje em dia. 

A OAB, recentemente, tomou a iniciativa de recomendar um piso salarial para os docentes da 
área jurídica, como um critério de qualidade de ensino. Percebe-se que a OAB está atenta à 
precarização e degradação salarial dos professores, e, em razão disso, tomou esta medida, 
expondo que "a média regional remuneratória, em cada Estado do País, vem sendo 
considerada insuficiente para um pagamento adequado à contraprestação dos relevantes 
serviços de docência superior." [48] 

Uma outra proposta importante para minorar as discrepâncias salariais, seria a equiparação 
salarial entre os professores das universidades federais e estaduais, já que desenvolvem as 
mesmas atividades, no entanto o docente das universidades estaduais recebem muito aquém 
dos primeiros. 

É premente, dentro da questão salarial, atentar para a obrigatoriedade de estabelecimento de 
planos de carreiras para os professores fundados na produtividade, incentivando, desta forma, 
a pesquisa, a qual é o maior e melhor veículo para a promoção da qualidade de ensino. 

É uma aberração que ainda existam professores horistas! Urge elaborar legislação que extinga 
o modelo de contratação de professores horistas, estabelecendo como forma de contrato usual 
a contratação por tempo de disponibilidade, esta sim, englobando as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, assim como as horas-atividade, atividades extraclasses, utilização de 
ferramentas on line, etc. Na prática, por exemplo, um professor com contrato de 
disponibilidade de 20 horas, lecionaria, em sala de aula, 8 horas, recebendo pelas 20 horas 
para remunerar justamente as horas trabalhadas fora de sala de aula. 

No tocante à liberdade de cátedra e à dispensa imotivada, não é sequer necessário alteração 
legislativa, sendo necessário apenas cumprir o que já está disposto na LDB, como citado no 
subitem 4.5. O mesmo acontece com o não pagamento do adicional noturno. O que é 
necessário, em verdade, é participação efetiva das entidades sindicais junto ao ambiente de 
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trabalho docente, denunciando e exigindo o cumprimento da lei. O que poderia ser feito 
também pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. 

Em relação ao sindicato, percebe-se que tem sido um mero espectador deste ambiente de 
trabalho, parecendo desconhecer a realidade fática, contribuindo muitas vezes para piorá-lo, 
com acordos e convenções desconectadas dessa realidade. Sabe-se que o professor, por si só, 
pouco pode fazer para o fortalecimento do movimento sindical, já que pode ser sumariamente 
demitido. Outra seria a situação se o legislador brasileiro tivesse ratificado a Convenção 158 
da Organização Internacional do Trabalho, a qual garante estabilidade geral do emprego para 
os trabalhadores. Não há que se falar em engessamento do contrato de trabalho, pois o 
trabalhador que praticasse ato passível de justa causa, ou se a empresa comprovasse situação 
financeira precária, poderia rescindir o contrato. Portanto, a ratificação da Convenção daria 
maior mobilidade ao trabalhador, que desta forma, poderia, sem correr o risco de demissão, 
exigir o cumprimento das normas trabalhistas, bem como fortalecer o movimento sindical. 
Também é de se discutir a reforma do modelo sindical brasileiro, o qual incentiva um 
sindicato comodista, com pouca eficácia e interesse pelas negociações coletivas, já que, 
eficazes ou não, têm garantida a contribuição sindical obrigatória. Com essa participação 
efetiva, outras questões que envolvem desrespeitos aos direitos dos professores, como por 
exemplo, as modificações compulsórias de disciplinas, reduções de horas-aulas imotivadas, 
assédio moral por excessos relacionados à fixação de metas de trabalho inatingíveis e outras 
mazelas neste artigo já mencionadas, poderiam ser devidamente abordadas, debatidas, em 
foro apropriado, com participação do sindicato, dos professores e das instituições de ensino, 
levando, certamente, a uma adequada solução destas questões. 

É de se refrear a tendência atual de algumas instituições de ensino, em instalar câmeras para 
filmagem das aulas dos professores, com a desculpa de que é necessária a fiscalização do 
comportamento dos alunos, com finalidade voltada à segurança institucional. Na verdade, 
com tal atitude, está a IES retirando a autoridade e a autonomia do professor, fulminando sua 
liberdade de cátedra e de expressão. Imagine-se, por exemplo, um professor do direito do 
trabalho explanando acerca das limitações do poder diretivo do empregador, ou um professor 
de filosofia, abordando temas ou pensadores de linhas diversas ao entendimento pessoal de 
seu empregador. Além disso, a vedação dessas filmagens, também protege o professor contra 
a veiculação indevida de sua imagem, que pode estar associada a ideologias que não professa, 
como no caso do RE 346472/MT, citado no item 4.5. Finalmente, esta vedação ainda protege 
os direitos autorais do professor quanto às aulas por ele ministradas, quando a filmagem tem o 
objetivo de reprodução e difusão. 

Outra coisa é a fiscalização, através de filmagens, para fins de segurança, quanto ao trânsito 
de pessoas estranhas, ou não autorizadas, nos acessos e nos corredores do ambiente escolar, 
que deve ser realmente realizada, para evitar violência contra os professores e alunos. 

Inclusive é de se pensar na instalação de catracas vinculadas a cartões de identificação 
funcional, com acompanhamento de porteiro, no sentido de assegurar a incolumidade física, 
tanto dos professores, quanto dos alunos. 

Diante de tudo que foi pontuado, percebe-se que, o que está acontecendo hoje, no ambiente de 
trabalho do professor, é um progressivo bombardeamento de seus direitos de personalidade, 
em outras palavras, tem o professor aviltada a sua saúde, sua honra, sua intimidade, sua vida 
privada, sua imagem, enfim, suas condições psicossomáticas. Portanto, pergunta-se: o que 
seria mais eficaz a evitar essa sequência de fatos que fulminam sua dignidade? Assim, 
propõe-se, finalmente, que, sempre que possível, seja o empregador responsabilizado 
objetivamente pelos ataques à dignidade do professor. Isto porque é aquele que aufere os 
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lucros do empreendimento, e, no contrato de trabalho, quem aufere os lucros é também quem 
corre o risco. Essa medida tem duplo caráter: o primeiro pedagógico-preventivo, no sentido de 
que, supõe-se, as instituições de ensino tomarão precauções para evitar essas mazelas, já que 
tentarão minimizar os possíveis prejuízos pecuniários; o segundo indenizatório, no sentido de 
que o professor atingido será, em tese, ressarcido pelos danos sofridos. 

  

5 CONCLUSÕES 

  

Não é do desconhecimento de ninguém a importância do professor para a sociedade, no 
entanto, percebe-se que cada vez mais os direitos de personalidade destes estão sendo feridos, 
causando uma progressiva precarização e degradação do meio ambiente de trabalho docente. 

Os direitos de personalidade são aqueles que visam garantir a dignidade do ser humano. E o 
meio ambiente de trabalho, que é o local onde este passa a maior parte do seu tempo de vida, 
deve estar garantido pelo respeito à dignidade, e ser equilibrado como estabelece a 
Constituição Federal no artigo 225. É assente na doutrina que o legislador incluiu neste 
ambiente de trabalho todos os locais nos quais o trabalhador presta os seus serviços o interage 
para a prestação destes. 

Percebe-se a progressiva precarização do ambiente de trabalho do professor em face do que 
tem ocorrido neste, levando o professor, muitas vezes, a perder a saúde, por sofrer com o 
assédio moral, ser acometido de estresse, síndrome de burnout, dentre outras mazelas. Aliás, 
pesquisas apontam que os professores são as maiores vítimas dessa síndrome. As razões que 
têm levado os professores a sofrerem lesões a seus direitos de personalidade estão 
relacionados, portanto, às questões que envolvem: excesso de carga horária em sala; de 
atividades extraclasse; acúmulo de funções administrativas; manuseio de ferramentas on line, 
assumindo tarefas burocráticas, que antes eram realizadas por técnicos de secretaria, e hoje o 
professor as faz em sua casa, nas horas de descanso; excesso de alunos por sala, distúrbios da 
voz, respiratórios e músculo-esqueléticos; salários baixos; falta de liberdade de cátedra; 
dispensa arbitrária; alteração compulsória de disciplinas; redução de horas-aula imotivada; 
demissão do professor durante o período de férias; desrespeito ao intervalo mínimo 
interjornadas de aulas; ausência de pagamento de adicional noturno; violência; excesso de 
labor como horista; lesão à imagem e honra, dentre outros. 

Todas essas mazelas implicam em lesões aos direitos de personalidade dos profissionais do 
ensino no ambiente de trabalho, tais como a vida, a honra, a intimidade, vida privada, dentre 
outros. 

Concluiu-se também que algumas medidas legais poderiam servir para minorar e melhorar o 
ambiente de trabalho docente, tais como: permanência do professor na instituição de ensino 
para realização das atividades extraclasse, com remuneração por estas horas; piso digno para a 
categoria nos três níveis, fundamental, médio e superior, inclusive com isonomia entre 
professores de universidades estaduais e federais; redução do número de alunos em sala de 
aula; programa de prevenção e acompanhamento do cuidado da voz do professor; instalação 
de equipamentos sonoros e de absorção de ruídos nas salas, além de umidificadores de 
ambiente e ventilação adequada; extinção de contratos horistas; atendimento à LDB no 
tocante à autonomia dos conselhos de professores, assegurando assim a liberdade de cátedra e 
evitando a dispensa arbitrária; estabilidade geral no emprego, com a ratificação pelo Brasil da 
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Convenção 158 da OIT, a fim de que o professor pudesse atuar perante o movimento sindical; 
maior participação dos sindicatos nas instituições de ensino, estabelecendo contínua discussão 
entre mantenedoras, professores e sindicatos de classe; atenção do Ministério Público do 
Trabalho ao ambiente de trabalho docente, bem como do Ministério do Trabalho e proibição 
de filmagens que restringem a liberdade de expressão do professor em sala de aula. 

No entanto, junto a tais propostas, é premente que as instituições de ensino sejam 
responsabilizadas objetivamente pelos danos sofridos pelos seus empregados docentes, pois 
tais indenizações, de cunho moral e material, podem àqueles servir como medida preventiva e 
pedagógica, bem como proporcionar algum ressarcimento ao docente que tem seus direitos de 
personalidade progressivamente bombardeados, face à ganância pelo lucro desses 
empregadores. 

  

6 REFERÊNCIAS 

  

ANDRADE, Alexandre Palhares de. A dispensa do professor universitário e a lei n. 
9394/96.   In: PEREIRA, José Luciano de Castilho. (Coord.). Professores: direitos 
trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores no ensino privado. São Paulo: LTr, 2008. 

  

ARAÚJO, Renato Santos; VIANNA, Deise Miranda. Aspectos históricos da remuneração 
dos professores de física do Brasil e da carência deste profissional na educação básica frente 
à realidade da OECD. In: SIEF 9 - NOVENO SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN EN FÍSICA, 2008, Rosário, Argentina. 

  

ARAÚJO, Renato Santos; VIANNA, Deise Miranda. Baixos salários e a carência de 
professores de Física no Brasil. Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Curitiba: SBF, 
2008. 

  

BALZAN, Newton Cesar; PAOLI, Niuvenius Junqueira. Licenciaturas - o discurso e a 
realidade. Ciência e Cultura, v. 40, n. 2, 1988. 

  

BARROS, Alice Monteiro de. Contratos e regulamentações especiais de Trabalho: 
Peculiaridades, aspectos controvertidos e tendências. 3. ed. São Paulo: LTr. 

  

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2008. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3559



BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Recurso Ordinário nº 00528-2005-
129-15-00-0. Recorrente: Sociedade Campineira de Educação e Instrução. Recorrido: Sérgio 
Mauro Baptista Gouvêa. Origem: 10ª Vara do Trabalho de Campinas. 

  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Recurso Ordinário nº 00786-2005-
093-15-00-0. Recorrente: Sociedade Campineira De Educação e Instrução. 2º Recorrente: 
Carmen Elisa Bocciardi. Origem: 6ª Vara do Trabalho de Campinas. Juiz sentenciante: Flávio 
Gaspar Salles Vianna. 

  

BULOS. Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. 

  

CALAS, M.; VERHULST, J., et al. La Pathologie Vocale chez l'Enseignant. Ver Laryngol, 
1989. 

  

CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. São Paulo: Cortez, 1991. 

  

EXPÓSITO, Enriqueta. La libertad de Cátedra. Madrid: Editorial Tecnos, 1995. 

  

GONÇALVES, Emílio. Os professores e o direito do trabalho. 2 ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1985. 

  

______. O magistério particular e as leis trabalhistas. São Paulo. 1 ed., São Paulo: LTr, 
1970. 

  

INEP/MEC. Sinopse do Censo dos Profissionais do Magistério da Educação Básica - 2003. 
Brasília: MEC, 2006. 

  

JUSBRASIL. Recurso de revista 520070-16.1998.5.12.5555. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1751653/recurso-de-revista-rr-
5200701619985125555-520070-1619985125555-tst>. Acesso em 03/02/2011. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3560



LIMA, Francisco Gérson Marques de. O professor no direito brasileiro: orientações 
fundamentais de Direito do Trabalho. São Paulo: Método, 2008. 

  

LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos: consumidor, meio ambiente, 
trabalho, agrário, locação, autor. 3 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007. 

  

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública Trabalhista: Análise de alguns pontos 
controvertidos.  Revista do Ministério Público do Trabalho, Brasília, LTr,  Ano VI, n. 12, 
setembro/96. 

  

MEDEIROS, Adriane Mesquita de. Disfonia e condições de trabalho das professoras da rede 
municipal de ensino de Belo Horizonte. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, 2006. 

  

PADILHA, Norma Sueli. Do Meio Ambiente do Trabalho Equilibrado. São Paulo, LTr, 2002. 

  

SÁNCHEZ CUADRADO, Yolanda. Salud Laboral. Seguridad e higiene en el aula. Vigo: 
Ideas Proprias Editorial, Vigo, 2003. 

  

SILVA, Leda Maria Messias da. Dano moral: direitos da personalidade e o poder diretivo do 
empregador. Revista Jurídica Cesumar, v. 4, n. 1, 2004, Maringá. 

  

SOUZA, Ailton Borges de; SANTOS, Roseniura. Professores: um estudo sobre a 
relativização do intervalo interjornada dos professores nos estabelecimentos de ensino 
particular. Revista eletrônica gestão universitária. Edição 267. ISSN 1984-3097. Disponível 
em <www.gestaouniversitaria.com.br>. Acesso em: 17 fev. 2011. 

  

SOUZA, Thelma Mello Thomé de. Um Século de Cuidados com a Voz: A Contribuição da 
Fonoaudiologia. Dissertação de mestrado. PUC, São Paulo, 1998. 

  

TAKAHASHI, Fábio; BEDINELLI, Talita. Professor quer extra por trabalho on-line. Folha 
de São Paulo. São Paulo, terça-feira, 09 de fevereiro de 2010, C1. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3561



 

[1] MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública Trabalhista: Análise de alguns 
pontos controvertidos.  Revista do Ministério Público do Trabalho, Brasília, LTr,  Ano VI, n. 
12, setembro/96. p. 23. 

[2] LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos: consumidor, meio ambiente, 
trabalho, agrário, locação, autor. 3 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 457. 

[3] PADILHA, Norma Sueli. Do Meio Ambiente do Trabalho Equilibrado. São Paulo, LTr, 
2002, p. 32. 

[4] BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2008, p. 3. 

[5] SILVA, Leda Maria Messias da. Dano moral: direitos da personalidade e o poder diretivo 
do empregador. Revista Jurídica Cesumar, v. 4, n. 1, 2004, Maringá. pp. 55-62. 

[6] LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos: consumidor, meio ambiente, 
trabalho, agrário, locação, autor. 3 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 459. 

[7] Projeto de lei apresentado, à época, pelo deputado federal Milton Steinbruch. Veja-se que, 
apesar de mais de três décadas passadas, sua justificação se encaixa perfeitamente para os dias 
atuais, demonstrando flagrantemente que pouquíssimo tem se feito para melhorar a realidade 
do magistério do Brasil. 

[8] GONÇALVES, Emílio. Os professores e o direito do trabalho. 2 ed., São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1985, p. 90. 

[9] Salário complessivo é o que engloba, numa única forma de retribuição, o pagamento de 
diferentes parcelas, em razão da impossibilidade de ser aferida a exatidão de cada uma delas. 
Seria uma forma de ajustar em um só salário variáveis como o próprio salário mais adicional 
noturno, horas extras, adicional de insalubridade, etc. 

[10] Pode-se exemplificar a economia de papel que se verifica quando o professor envia 
virtualmente materiais de leitura para os alunos, que, anteriormente, eram entregues os 
originais na secretaria da instituição de ensino, para extração de várias cópias em papel para 
os alunos. 

[11] TAKAHASHI, Fábio; BEDINELLI, Talita. Professor quer extra por trabalho on-line. 
Folha de São Paulo. São Paulo, terça-feira, 09 de fevereiro de 2010, C1. 

[12] JUSBRASIL. Recurso de revista 520070-16.1998.5.12.5555. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1751653/recurso-de-revista-rr-
5200701619985125555-520070-1619985125555-tst>. Acesso em 03/02/2011. 

[13] CALAS, M. ; VERHULST, J. ; LECOQ, M. ; DALLEAS, B. ; SEILHEAN, M. La 
Pathologie Vocale chez l'Enseignant. Ver Laryngol, 1989. p. 397-406. 

[14] PENTEADO, Regina Zanella; PEREIRA, Isabel Maria Teixeira Bicudo. A Voz do 
Professor: relações entre trabalho, saúde e qualidade de vida. Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional, 1995/96, vol.25, p.109-129. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3562



[15] MEDEIROS, Adriane Mesquita de. Disfonia e condições de trabalho das professoras da 
rede municipal de ensino de Belo Horizonte. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2006, p. 10. 

[16] SOUZA, Thelma Mello Thomé de. Um Século de Cuidados com a Voz: A Contribuição 
da Fonoaudiologia. Dissertação de mestrado. PUC, São Paulo, 1998. p. 61. 

[17] SÁNCHEZ CUADRADO, Yolanda. Salud Laboral. Seguridad e higiene em el aula. 
Vigo: Ideas Proprias Editorial, Vigo, 2003, p. 146. 

[18] Ibidem, p. 149. 

[19] ARAÚJO, Renato Santos; VIANNA, Deise Miranda. Aspectos históricos da 
remuneração dos professores de física do Brasil e da carência deste profissional na educação 
básica frente à realidade da OECD. In: SIEF 9 - NOVENO SIMPOSIO DE 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN FÍSICA, 2008, Rosário, Argentina, p. 9-10. 

[20] OCDE é uma organização internacional composta de trinta países. Foi fundada em 1961 
e tem a sua sede na cidade de Paris, França; sendo considerada uma das maiores e mais 
confiáveis fontes de dados estatísticos sobre a economia e a sociedade. 

[21] BALZAN, Newton Cesar; PAOLI, Niuvenius Junqueira. Licenciaturas - o discurso e a 
realidade. Ciência e Cultura, v. 40, n. 2, 1988, pp. 143-151. 

[22] ARAÚJO, Renato Santos; Vianna, Deise Miranda. (2008). Baixos salários e a carência 
de professores de Física no Brasil. Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Curitiba: SBF. 
p. 9. 

[23] INEP/MEC. Sinopse do Censo dos Profissionais do Magistério da Educação Básica - 
2003. Brasília: MEC, 2006, p. 179. 

[24] Ibidem, p. 135. 

[25] CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. São Paulo: Cortez, 
1991. p. 75. 

[26] ANDRADE, Alexandre Palhares de. A dispensa do professor universitário e a lei n. 
9394/96.   In: PEREIRA, José Luciano de Castilho. (Coord.). Professores: direitos 
trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores no ensino privado. São Paulo: LTr, 2008. p. 
40. 

[27] BULOS. Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
1.299. 

[28] EXPÓSITO, Enriqueta. La libertad de Cátedra. Madrid: Editorial Tecnos, 1995. p. 91. 

[29] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Diário da Justiça de 23.9.2005. ADI n. 1.266, Rel. 
Min. Eros Grau. p. 132. 

[30] BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15º. Região. Processo nº 00786-2005-093-
15-00-0 RO. 1º Recorrente: Sociedade Campineira De Educação e Instrução. 2º Recorrente: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3563



Carmen Elisa Bocciardi. Origem: 6ª Vara do Trabalho de Campinas. Juiz sentenciante: Flávio 
Gaspar Salles Vianna. Publicado em 31/10/2008. 

[31] BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Processo  nº 00528-2005-129-
15-00-0. Recurso Ordinário. Recorrente: Sociedade Campineira de Educação e Instrução. 
Recorrido: Sérgio Mauro Baptista Gouvêa. Origem: 10ª Vara do Trabalho de Campinas. 
Publicado em 07/04/2006. 

[32] GONÇALVES, Emílio. O magistério particular e as leis trabalhistas. São Paulo: LTr, 
1970, p. 111. 

[33] Convenção coletiva de trabalho de 1999/2000 celebrada entre o sindicato dos professores 
do estado de Minas Gerais e o sindicato dos estabelecimentos de ensino no estado de Minas 
Gerais. 

[34] BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo: RR - 51600-66.2007.5.01.0065 Data 
de Julgamento: 01/12/2010, Relator Ministro: Pedro Paulo Manus, 7ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 10/12/2010. Disponível em 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/>. Acesso em 03/01/2011. 

[35] LIMA, Francisco Gérson Marques de. O professor no direito brasileiro: orientações 
fundamentais de Direito do Trabalho. São Paulo: Método, 2008. p. 186-187. 

[36] Ibidem, p. 220-221. 

[37] BARROS, Alice Monteiro de. Contratos e regulamentações especiais de Trabalho: 
Peculiaridades, aspectos controvertidos e tendências. 3. ed. São Paulo: LTr, p. 433. 

[38] Ibidem, p. 434. 

[39] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. . Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=101498>. 
Acesso em 17 abr. 2011. 

[40] SOUZA, Ailton Borges de; SANTOS, Roseniura. Professores: um estudo sobre a 
relativização do intervalo interjornada dos professores nos estabelecimentos de ensino 
particular. Revista eletrônica gestão universitária. Edição 267. ISSN 1984-3097. Disponível 
em <www.gestaouniversitaria.com.br>. Acesso em: 17 fev. 2011. 

[41] MEDEIROS, Adriane Mesquita de. Disfonia e condições de trabalho das professoras da 
rede municipal de ensino de Belo Horizonte. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, 2006, pp. 10/11. 

[42] São freqüentes as decisões dos tribunais pátrios no sentido de que metas impossíveis de 
serem atingidas, decorrentes de sobrecarga de atividades, caracterizam assédio moral. 

[43] UNIVERSIA. Estresse do professor. Disponível em: 
<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2006/05/29/440511/stresse-do-
professor.html>. Acesso em 06/01/2011. 

[44] Reportagem veiculada pela TV Globo no programa Jornal Hoje no dia 17/06/2008. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3564



[45] BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Revista Eletrônica. 8ª Turma. 
Relator o Exmo. Desembargador Denis Marcelo de Lima Molarinho. Processo n. 0143200-
28.2008.5.04.0332 RO. Publicação em 07-02-11. Disponível em: 
<http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/consultas/jurisprudencia/revistaeletronica>. Acesso 
em 02/04/2011. 

[46] GONÇALVES, Emílio. Os professores e o direito do trabalho. 2 ed., São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1985, p. 91. 

[47] SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO. Cuidando da Voz: Sesdec lança 
programa de saúde vocal. Disponível em: <http://www.saude.rj.gov.br/imprensa-
noticias/6601-cuidando-da-voz-sesdec-lanca-programa-de-saude-vocal>. Acesso em 
04/03/2011. 

[48] INSTRUÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO FEDERAL DA OAB N. 01, de 1º de 
março de 2011. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3565



RESPONSABILIDADE SOLIDARIA TRABALHISTA E GRUPOS E 
PARCERIAS EMPRESARIAIS 

 
MUTUA RESPONSABILIDAD LABORAL Y GRUPOS DE NEGOCIO Y 

ASOCIACIONES  
 
 
 

Rômulo Augusto Lasmar Mendonça 
 

RESUMO 
Atualmente, a associação de diferentes sociedades é uma estratégia cada vez mais usual e 
importante para o sucesso dos empreendimentos. O grupo econômico também é previsto pela 
lei trabalhista, que confere a solidariedade das sociedades que dele participam, tendo em vista 
o princípio da proteção ao trabalhador. Tal solidariedade decorrente do grupo foi também 
ampliada pela construção jurisprudencial. Contudo, diante da grande variedade dos modelos 
de associação empresarial, a ampliação desse instituto pode trazer certa perplexidade e 
incongruência quando aplicada de forma ilimitada de desproporcional. Assim, para esses 
casos, a solidariedade trabalhista deve ser balanceada, sendo analisada de acordo com o caso 
concreto e com limites que variam ao lado da intensidade da transcendência dos direitos e 
obrigações sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DO TRABALHO; GRUPO 
ECONÔMICO;SOLIDARIEDADE TRABALHISTA 
 
RESUMEN 
En la actualidad, la asociación de las distintas sociedades es una estrategia cada vez más 
frecuente e importante para el éxito de las empresas. El grupo empresarial está también 
previsto por la legislación laboral, lo que da la solidaridad de las empresas que participan en 
él, teniendo en cuenta el principio de protección de los trabajadores. Esta solidaridad que 
surgen del grupo que también fue ampliada por la construcción judiciales. Sin embargo, dada 
la gran variedad de modelos de asociación empresarial, la propuesta de ampliación del 
instituto puede traer cierta confusión y falta de coherencia cuando se aplica a una proporción 
sin límites. Por lo tanto, para estos casos, la solidaridad laboral debe ser equilibrado, y 
analizados según el caso y con los límites que varían en intensidad a lo largo de la 
trascendencia de los derechos y obligaciones sociales. 
PALABRAS-CLAVE: DERECHO LABORAL; GRUPO ECONÓMICO; SOLIDARIDAD 
LABORAL 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

A formação de sociedades, pelos múltiplos esforços individuais dos homens, significa uma 
procura natural das possibilidades de desenvolvimento, para que uma gama infinita de 
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objetivos seja atingida, podendo ser, por exemplo, econômico, financeiro, social, científico, 
altruístico etc. 

Não é por outra razão que, à medida que a cultura humana se desenvolveu, as opções de 
esforços conjuntos também se ampliaram, estabelecendo-se de forma comum e natural a 
adoção de "sociedades de sociedades", tendo em vista, principalmente, fatores fiscais, bem 
como a maximização de resultados das unidades integrantes procurando-se manter a 
autonomia de cada sociedade dentro de uma direção única[1]. 

Forçosamente, o Direito se preocupou inicialmente em regrar a parte comercial/empresarial 
dessas relações entre sociedades[2], mas, com o desenvolvimento dos direitos sociais-
trabalhistas, os efeitos dos grupos econômicos para fins de apuração de responsabilidade 
acabaram por ser positivados em correspondência com o princípio da proteção ao trabalhador. 

Assim, importa a este trabalho em relacionar os vários tipos de esforços conjuntos de 
sociedades, para que seja perquirida a tipificação do que realmente seja "grupo econômico" 
para efeito da proteção trabalhista. 

Para tanto, mister se faz a análise crítica da definição do grupo econômico pela lei trabalhista 
conjuntamente com as principais modalidades de parcerias previstas pela lei empresarial, e 
com a jurisprudência dominante em nosso país. 

  

2 GRUPO ECONÔMICO 

  

2.1 DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 

  

No âmbito justrabalhista, o grupo econômico pode ser definido como 

A figura resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre dois ou mais entes 
favorecidos direta ou indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de 
existir entre estes laços de direção ou coordenação em face de atividades industriais, 
comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer outra natureza econômica.[3] 

Esse conceito foi extraído a partir dos dois dispositivos legais que introduzem a caracterização 
e consequencias do grupo econômico: o §2º do artigo 2º da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, e o §2º do artigo 3º da Lei 5.889/1973, lei esta que estatui normas reguladoras 
do trabalho rural. 

Segundo o §2º do artigo 2º da CLT: 

Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica 
própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo 
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da 
relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 
subordinadas. 
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Em sentido bastante similar, o artigo 3º, §2º da Lei n. 5889/73, estatui o seguinte: 

Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica 
própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, ou financeiro rural, serão 
responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego. 

Inicialmente, as duas normas possuem em comum o elemento empresa, ou seja, exige-se o 
caráter empresarial da atividade explorada pelo empregador. E empresa deve ser entendida 
como atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços, nos termos do artigo 966 do Código Civil de 2002[4], que é também o conceito 
adotado pela doutrina trabalhista[5]. 

Assim, sendo empresa uma atividade que não se confunde com a sociedade, o grupo 
econômico pode ser reconhecido, inclusive, entre pessoas físicas, jurídicas e entes 
despersonalizados[6], mas que tenha caráter empresarial, de exploração econômica. 

Sendo, então, prevista a atividade econômica, excluem-se as associações de Direito Civil, os 
profissionais liberais, entidades beneficentes, sindicatos, e a administração pública quando 
não explora atividade econômica. 

Contudo, é importante ressaltar que essa exclusão não é absoluta, havendo situações concretas 
em que, por exemplo, a atividade intelectual de alguns profissionais liberais se apresenta 
predominantemente como uma atividade econômica, constituindo-se em nítido elemento de 
empresa (quando, v.g., médicos se reúnem em casa de saúde ou hospitais). Ou mesmo, 
quando uma fundação sem caráter lucrativo é criada por outra sociedade empresária 
especificamente para a prestação de assistência a seus empregados, permanecendo esta com o 
controle da administração da fundação[7]. 

Percebe-se, também nas definições legais, a coincidência do reconhecimento do grupo 
econômico quando as empresas estiverem sob a direção, controle ou administração de outra. 
Isso denota uma relação de controle entre as sociedades, de forma hierarquizada e vertical. 

Segundo Octavio Bueno Magano[8], controle é "a possibilidade do exercício de uma 
influência dominante de uma empresa sobre a outra, subordinando os bens a ela atribuídos à 
consecução de suas finalidades", enquanto direção seria a efetivação desse controle, 
consistindo no "poder de subordinar pessoas e coisas à realização dos objetivos da empresa". 
Já a administração é "a submissão de uma empresa à orientação e à interferência de órgãos 
administrativos de outra".[9] 

Fica bastante clara a ocorrência desta figura de direção, controle ou administração do caso 
das holdings, que são sociedades que possuem justamente o objeto de participar de outras 
sociedades, concentrando-se nelas a administração geral das participações do grupo. 

Voltando às definições legais dos grupos econômicos, percebe-se ao final dos dispositivos 
uma diferença importante: na CLT, a interpretação do § 2º do artigo 2º conduz a uma 
significação de que o grupo comercial, industrial, ou de qualquer outra atividade econômica 
se constitui a partir da direção, controle ou administração de uma empresa em outra. Melhor 
explicando, em um primeiro momento[10], o texto legal especifica o que se entende por 
grupo, que se configura justamente quando uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de 
outra. 
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Isso denota que a previsão do grupo de sociedades na CLT se assenta sobre o vínculo de 
hierarquia, ou, de qualquer modo, pela direção, controle, ou administração de um 
empreendimento em outro. Esse entendimento é arrematado pela literalidade do texto final do 
mesmo §2º do artigo 2º da CLT, que prevê que tais sociedades serão, para os efeitos da 
relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 
subordinadas. 

Diversamente, o §2º do artigo 3º da lei que regula o trabalho rural (Lei 5.889/73) estabelece a 
solidariedade de empresas que estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou 
ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou 
financeiro rural. 

É interessante notar que a Lei 5.889/73 dispõe o grupo de sociedades como um conceito 
aberto, não o limitando pela expressão de direção, controle ou administração, como feito pela 
CLT. Assim, o significado e o alcance do que seja grupo econômico para fins de configuração 
da responsabilidade solidária trabalhista rural devem ser estabelecidos pelo intérprete, já que 
são cabíveis múltiplas definições. 

Contudo, o que mais chama a atenção dentro dessa diferença é que a lei do trabalho rural 
amplia em muito o conceito de grupo econômico, retirando a exigência celetista da 
subordinação e concedendo uma carga axiológica de grupo vinculado apenas por coordenação 
e de forma horizontal. 

Nesse sentido, Sérgio Pinto Martins esclarece que 

Na Lei nº 5.889/73, verifica-se que há a possibilidade de se estabelecer o grupo por 
coordenação e não apenas por subordinação, como ocorre com o §2º do art. 2º da CLT. É o eu 
se observa quando a Lei 5.889/73 dispõe que as empresas podem guardar cada ma sua 
autonomia, ou seja, que as empresas não se submetem a controle de uma em relação a outra, 
mas há, entretanto, a direção única. É o que ocorre com empresas agroeconômicas que detêm 
a direção de outra em razão de participação acionária minoritária.[11] 

  

2.2 UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA 

  

À medida que o modelo econômico capitalista se desenvolve e amadurece, os sujeitos 
empresariais estabelecem um maior contato entre si, o que faz criar um espaço cada vez mais 
concorrencial indutor de melhores índices de produtividade e qualificação. 

A própria evolução tecnológica, com os novos meios de comunicação, mídia e redes sociais 
(Twiter, Facebook, Orkut, Youtube etc.) facilitam esse contato, disseminando informações em 
velocidades cada vez maiores. A inovação, inclusive da tecnologia jurídica que idealiza novos 
modelos jurídicos de parcerias estimulam os contatos empresariais. 

É nesse contexto que os grupos de sociedades e parcerias empresariais deixam de ser uma 
mera faculdade, tornando-se uma necessidade de sobrevivência no mercado pela 
competitividade crescente, produtividade e inovação.  E, ao lado disso, é também objetivado o 
uso de alternativas que possam dividir os riscos e os investimentos da atividade, por mais de 
uma sociedade. 
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Quanto às vantagens específicas de associação empresarial, Jorge Lobo[12] enumera as 
principais, em termos universalmente aceitos: 

a)       aumento da produtividade das sociedades membros; 

b)       aumento da capacidade de comercializar e distribuir em massa; 

c)       aumento dos lucros; 

d)      redução dos custos de produção; 

e)       favorece o progresso técnico e tecnológico das sociedades grupadas; e 

f)        permite a integração de mercados, quando a reunião se dá entre sociedades de 
diferentes países. 

          

2.3 GRUPO CONVENCIONAL 

  

Embora este trabalho seja centrado na área justrabalhista, buscar-se-á um diálogo com as 
fontes de Direito Empresarial, para fins de conhecimento de uma maior variedade de 
situações possíveis de associações entre sociedades, para que, posteriormente, a solidariedade 
trabalhista seja melhor e criticamente analisada. 

Assim, no âmbito empresarial, distinguem-se grupos de sociedades convencionais e não 
convencionais, diferenciando-se uns dos outros pela existência ou não de convenção formal 
entre as sociedades que integram o grupo. Ocupamos agora com os grupos convencionais. 

O grupo convencional é previsto expressamente na Lei das Sociedades Por Ações (Lei 
6.404/1976), a partir do artigo 265[13], e, segundo a doutrina mais abalizada, pode ser 
definido como: 

(...) um conjunto de companhias sujeitas a um controle comum, que, mediante convenção 
formal, visam a concentrar, sob a direção autônoma do grupo, a política de administração, os 
fatores de produção, o patrimônio e os resultados (lucros), mantendo cada uma das pactuantes 
a sua formal personalidade jurídica.[14] 

Assim, o grupo convencional é aquele regido por um documento formal denominado 
convenção, de natureza obrigacional e plurilateral, que regula as atividades de todas as suas 
integrantes conjuntamente, tendo em vista o alcance dos objetivos do grupo como um todo. 

Na prática, cria-se "uma nova entidade societária e empresarial, sem personificação, com 
interesse social próprio e transcendente daquele das sociedades convenentes"[15]. 

Destarte, é interessante notar que, da mesma forma que o grupo econômico é considerado, 
ontologicamente, como um único empregador, o grupo convencional de sociedades também 
pode ser considerado como um único contratante (enquanto sujeito empresarial). E isso 
repercute, em ambos os casos, em uma mais ampla possibilidade de responsabilidade passiva 
de todas as sociedades do grupo. 
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No âmbito empresarial, mesmo não havendo solidariedade expressa prevista na lei[16], a 
própria natureza da associação pode acarretar efeitos análogos, tendo em vista a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, que, neste caso, não deve ser marcado pela 
excepcionalidade[17]. 

Diga-se de passagem, que, embora tais argumentos sobre a desconsideração da personalidade 
jurídica em sociedades em grupos sejam idealizados no âmbito empresarial, são plenamente 
aplicáveis no juízo trabalhista quando não se prefira ou não se possa optar pela solidariedade 
passiva (grupo econômico do art. 2º, §2º da CLT), no caso, por exemplo, se tal questão estiver 
preclusa em eventual lide. 

No mais, o grupo convencional é o modelo que melhor reflete a caracterização do grupo 
econômico para fins trabalhistas (acarretando a solidariedade), pois, atendendo ao princípio da 
publicidade, uma vez arquivada a convenção, todas as sociedades vinculadas ao pacto são 
obrigadas a incluir em suas denominações a designação do grupo (art. 267, Lei 6.404), já 
fazendo prova suficiente no juízo trabalhista. 

  

2.4 GRUPO NÃO CONVENCIONAL 

  

O grupo não convencional ou grupo de fato, é aquele que não é formalizado através de uma 
convenção, sendo as participações de uma sociedade em outra reguladas pela lei civil. 

A lei civil também se preocupou com a caracterização das participações entre as sociedades, 
fixando os conceitos de sociedade controlada, sociedades coligadas ou filiadas, e sociedade 
de simples participação. 

Segundo os artigos 1.097 e seguintes do Código Civil Brasileiro de 2002, é controlada "I- a 
sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos 
quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores; II- a 
sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante 
ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controlada". 

Por sua vez, "diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa 
com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la", e "é de simples participação 
a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de dez por cento do capital com 
direito de voto". 

         Segundo a doutrina[18], só se considera grupo de sociedades quando existe uma relação 
entre as pessoas jurídicas de controle ou de coligação, excluindo-se aquelas de simples 
participação. 

Diferentemente, a Lei 6.404/76 estabelece (artigo 243), para as sociedades por ações, um 
conceito mais aberto para sociedades coligadas, sendo "as sociedades nas quais a investidora 
tenha influência significativa". E influência significativa ocorre quando "a investidora detém 
ou exerce poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da 
investida, sem controlá-la". Para uma maior segurança jurídica, essa lei presume, ainda, a 
influência significativa "quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do 
capital votante da investida, sem controlá-la". 
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Essa nova definição, introduzida na Lei 6.404/76 em 2009 pela Lei 11.941, que abre o 
conceito da sociedade coligada para influência significativa é mais consentânea com a 
realidade empresarial, estabelecendo-se que é na análise do caso concreto que se pode aferir 
se há ou não um grupo empresarial, diante da real influência que uma sociedade exerce em 
outra. 

Contudo, como se percebe, as possibilidades de participações societárias são bastante amplas 
no que diz respeito à caracterização de grupos econômicos, bastando uma participação 
bastante minoritária para já se presumir uma influência relevante em uma sociedade. 

E esse tipo de relação, pela simples participação minoritária em grupo não convencional, pode 
trazer certa perplexidade no que tange à responsabilidade passiva, quando prevalece a 
interpretação de que constituem um grupo econômico sem se aferir a real influência de uma 
sociedade em outra. 

  

2.5 MODALIDADES DE PARCEIRIAS EMPRESARIAIS 

  

Com o fim de ilustrar a ampla gama de relações que as sociedades podem ter entre si, far-se-á 
um apanhado das principais formas jurídicas de parcerias empresariais[19], para 
posteriormente serem analisados os graus de hierarquia/coordenação tendo em vista a 
possibilidade de responsabilidade trabalhista. 

Assim, para facilitar o estudo, classificam-se a seguir os novos entes formados pelas 
sociedades parceiras de acordo com a formação ou não de uma nova pessoa jurídica. 

  

A)     Parcerias sem personalidade jurídica 

  

As parcerias despersonificadas, usualmente são formadas por meio de sociedade em comum, 
sociedade em conta de participação ou consórcios. 

A sociedade em comum é regulada pelo Código Civil nos artigos 986 a 990, e é formada 
tendo em conta duas circunstâncias: que haja, de fato, uma sociedade criada por um vínculo 
comportamental das partes; e que não tenha sido registrado eventual instrumento de 
constituição da sociedade. Quanto à responsabilidade, as sócias respondem de forma solidária 
e ilimitadamente pelas obrigações sociais. 

A sociedade em conta de participação (SCP), regulada pelos artigos 991 ao 996, é aquela em 
que a própria atividade é explorada em nome e sob responsabilidade exclusiva do chamado 
sócio ostensivo, enquanto a outra categoria de sócio (o sócio participante) obriga-se tão 
somente perante aquele. Deste modo, o sócio participante não toma parte nas relações com 
terceiros, sob pena de responder solidariamente com o sócio ostensivo nas obrigações em que 
intervier. 
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Na hipótese dos consórcios, as sociedades parceiras não se interessam em criar uma 
sociedade, sendo apenas um tipo de associação empresarial para a exploração coordenada de 
certo e determinado empreendimento. É regulado pelos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76. Já 
que é dada ampla publicidade à formação do consórcio, inclusive em jornal de grande 
circulação, não existe (no âmbito civil, é claro) a presunção de solidariedade entre os 
parceiros, sendo lícitos às consorciadas a divisão coordenada dos riscos do empreendimento. 
O ponto mais marcante dessa forma de associação é a grande carga de autonomia jurídica de 
cada sociedade dentro do consórcio, pelo que devem apropriar-se individualmente das 
receitas, despesas e riscos daquele certo e determinado empreendimento. 

  

B)     Parcerias com personalidade jurídica 

  

As parcerias personificadas levam necessariamente à criação de uma nova sociedade distinta 
das demais criadoras, formada unicamente para a exploração de um empreendimento 
específico, que é quem assumirá os direitos e obrigações da atividade. A doutrina empresarial 
convencionou alcunhar essa sociedade de sociedade de propósito específico (SPE). 

Insta salientar que a sociedade de propósito específico não é um tipo societário, mas é uma 
qualificação de uma sociedade que possui a particularidade de ter em seu objeto apenas a 
exploração de um empreendimento certo e determinado. Normalmente, a SPE é uma 
sociedade com termo certo, pois se dissolve após o exaurimento de seu objeto. 

As sociedades de propósito específico se constituem sob a forma de Sociedade Limitada ou de 
Sociedade Anônima, importando na segregação e limitação dos riscos, que é o que 
normalmente justifica a escolha de tal parceria. Nas Sociedades Limitadas, a responsabilidade 
é limitada até o montante da integralização do capital social (art. 1.052 do Código Civil) de 
forma solidária, enquanto nas Sociedades Anônimas, os acionistas são individualmente 
responsáveis apenas pelo montante subscrito (art. 1º da Lei 6.404/76). 

Importante salientar que, no caso de parcerias tendo em vista a constituição de uma sociedade 
de propósito específico sob o tipo de Sociedade Limitada, dependendo do de seu objeto, 
poderá haver enquadramento sob a natureza de sociedade simples, afastando o caráter 
econômico/empresarial do grupo. Isso repercute na responsabilidade trabalhista das 
sociedades, uma vez que, como visto no item 2.1, a solidariedade trabalhista apenas ocorre, 
em princípio, em grupos com fins econômicos. 

  

3 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRABALHISTA 

  

Primeiramente, insta salientar que a responsabilidade decorrente da configuração do grupo 
econômico na seara trabalhista é autônoma em relação à individualização de grupo na seara 
empresarial. Segundo Maurício Godinho Delgado: 
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A abrangência objetiva dessa figura jurídica não ultrapassa, pois, o Direito do Trabalho, não 
possuindo tal tipo legal efeitos de caráter civil, tributário, comercial ou de qualquer outro 
ramo do Direito. 

(...) essa figura justrabalhista também não se submete, rigorosamente, à tipificação legal de 
grupo econômico que impera em outros segmentos jurídicos (...). 

Não se exige, sequer, prova de sua formal institucionalização cartorial: pode-se acolher a 
existência do grupo desde que emerjam evidências probatórias de que estão presentes os 
elementos de integração interempresarial de que falam os mencionados preceitos da CLT e 
Lei do Trabalho Rural.[20] 

Isso porque o Direito do Trabalho é informado pelo princípio da primazia da realidade sobre 
a forma, que possui a força normativa de se valorar a prática concreta efetivada durante o 
vínculo trabalhista independentemente da vontade inicial das partes, e independentemente da 
forma dada ao negócio jurídico. 

Assim, todo o grupo econômico deve ser considerado como um único empregador, uma vez 
que, em última instância, a administração do grupo repercute no trabalho diário do 
empregado, bem como os frutos desse trabalho também pode interferir no grupo como um 
todo. 

Desse modo, a própria relação de trabalho ultrapassa a sociedade empregadora imediata, 
estendendo-se a responsabilidade para todas as sociedades do grupo. Essa visão do grupo 
como único empregador é, inclusive, informada pela jurisprudência consolidada na súmula 
129[21] do Tribunal Superior do Trabalho, que aceita, em um único contrato de trabalho, que 
os serviços sejam realizados em mais de uma sociedade do mesmo grupo. 

Esse entendimento consubstanciado na súmula 129 do TST é também fundamento para que se 
introduza na relação do grupo econômico a teoria da solidariedade dual (diante do 
empregador único). Assim, defende-se que não há apenas a solidariedade passiva (que é 
incontroversa) das sociedades integrantes do grupo, havendo, subjacente a ela, a solidariedade 
ativa, pois está-se diante do mesmo contrato de trabalho. 

Acolhendo-se essa teoria, o vínculo empregatício é ampliado, estendendo a subordinação do 
empregado e o poder diretivo do empregador para as outras sociedades do grupo. Deste modo, 
é possível vislumbrar importantes efeitos trabalhistas decorrentes da aceitação da 
solidariedade ativa, como, por exemplo:[22] 

a)       Possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado sucessivamente às diversas 
entidades do grupo (accessio temporis); 

b)       Possibilidade eventual de equiparação salarial entre sociedades o grupo; 

c)       Natureza salarial dos valores habituais recebidos de outras entidades do grupo por 
serviços prestados diretamente a elas; 

d)      Extensão do poder de direção empresarial por além da específica sociedade em que 
esteja alocado o empregado. 
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Além disso, para a adequação do conceito de grupo econômico, para fins de solidariedade 
trabalhista, é necessário ter em mente a diferenciação entre grupo de sociedade por 
coordenação e grupo por subordinação. 

Como visto no item 2.1 deste trabalho, a CLT (§2º do artigo 2º) prevê a solidariedade apenas 
quando há uma relação de subordinação entre as sociedades formadoras do grupo, enquanto 
que a Lei do Trabalho Rural (§2º do artigo 3º da Lei 5.889/1973) abre o conceito de grupo 
econômico favorecendo a tese da solidariedade na simples relação de coordenação entre as 
sociedades. 

Contudo, há uma forte corrente doutrinária e jurisprudencial que vem alargando as 
possibilidades de configuração da solidariedade trabalhista no âmbito da CLT para admitir-se, 
também no trabalho não-rural (pois fora da lei do trabalho rural), a solidariedade do grupo por 
coordenação. 

Aqueles que advogam essa tese argúem que a simples relação de coordenação entre as 
sociedades atende ao sentido essencial do instituto trabalhista, sendo que a própria 
informalidade conferida por esse ramo do Direito à noção de grupo econômico seria 
incompatível com a ideia de se limitar a solidariedade apenas para o grupo hierárquico[23]. 
Nesse sentido, Alice Monteiro de Barros: 

(...) admite também uma segunda forma de grupo econômico instituído sem a existência da 
empresa líder e de empresas lideradas, mas com todas as empresas dispostas horizontalmente, 
no mesmo plano, exercendo, reciprocamente, controle ou vigilância e participando todas de 
um empreendimento global.[24] 

A jurisprudência atual parece se aderir majoritariamente a esse entendimento, como a ementa 
a seguir: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - GRUPO ECONÔMICO DIREITO DO 
TRABALHO - CARACTERIZAÇÃO. No Direito do Trabalho, impõe-se interpretação mais 
flexível no que diz respeito ao reconhecimento do grupo econômico, eis que o escopo legal é 
a tutela do empregado e a necessidade de se assegurar a este a possibilidade de ampliar a 
garantia do crédito trabalhista. Assim, a caracterização do grupo econômico, para efeitos 
justrabalhistas, diz respeito à existência de nexo relacional entre empresas, ou seja, de uma 
relação de coordenação ou elo inter-empresarial, concentrando-se a atividade empresarial num 
mesmo empreendimento, independentemente da diversidade das pessoas jurídicas. Conforme 
entendimento da melhor doutrina e jurisprudência, admite-se, hoje, a existência 
do grupo econômico independente do controle e fiscalização por uma empresa-líder. É o 
chamado "grupo econômico por coordenação", conceito obtido pela evolução da interpretação 
meramente literal do art. 2o., parágrafo 2o., da CLT. Neste caso, as empresas atuam 
horizontalmente, estando em mesmo plano, todas participando do mesmo empreendimento. 
Russomano considera irrelevante a distinção entre as duas situações, referindo-se àquela em 
que há uma controladora ou líder, pois em ambas permanece o conceito 
de grupo econômico e, o que é mais importante, a co-responsabilidade trabalhista se justifica, 
pelos mesmos fundamentos (Comentários à CLT, Rio, Kofino, 1973, vol. I, p. 77). Tal 
interpretação doutrinária e jurisprudencial se coaduna com o objetivo tutelar do direito do 
trabalho. Está este ramo do direito atento à realidade fática e à proteção aos créditos 
trabalhistas, de caráter alimentar, que não podem ficar à mercê da celeuma travada sobre de 
quem é a responsabilidade e da mera interpretação literal do dispositivo de lei, que deve sofrer 
adaptação à realidade conjuntural e econômica da sociedade na qual se insere. Comprovado, 
nos autos, que os Reclamados formam um grupo econômico, nos moldes aqui estabelecidos, 
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há de ser reconhecida a responsabilidade solidária dos mesmos, conforme art. 2o., parágrafo 
2o., da CLT.[25] 

  

Contudo, principalmente nas hipóteses dos grupos não convencionais e das parcerias, 
entendemos que a ocorrência do grupo econômico que acarreta a solidariedade trabalhista 
deve ser aferida de acordo com o caso concreto. 

No caso das parcerias empresariais (item 2.5), que são exemplos de relações de coordenação, 
acarretaria certa incongruência e perplexidade a consideração de que as sociedades são 
responsáveis solidariamente pelas obrigações trabalhistas em todas as hipóteses. 

Tome-se como exemplo, a constituição de uma sociedade de propósito específico em que 
duas sociedades se coordenam, formando uma sociedade limitada para a construção de uma 
determinada obra de construção civil. Sem dúvida, deve haver a solidariedade trabalhista nas 
questões envolvendo tal obra. Mas, será que é admissível o reconhecimento da solidariedade 
em negócios das sociedades sócias estranhos àquela obra? 

Entendemos que não, senão haveria claro abuso do instituto jurídico trabalhista em questão, 
embora a doutrina da solidariedade por coordenação possa abstratamente aceitá-lo. Assim, 
nos casos de grupo econômico por coordenação, entendemos que a solidariedade trabalhista 
deve se limitar ao negócio que transcende à individualização das sociedades partícipes. 

Outro exemplo que poderia elucidar melhor a questão se refere ao caso em que uma sociedade 
que compra ações (no caso de sociedade anônima) ou quotas (no caso de sociedade limitada) 
com a finalidade única de investimento de capital. Assim, por exemplo, se uma sociedade 
compra 20% (vinte por cento) das quotas da sociedade limitada, apenas para auferir vantagens 
de dividendos durante certo tempo (preferindo esse tipo de investimento, tendo em vista 
questões fiscais), não interferindo em sua administração, seria ela responsável solidária 
perante as obrigações trabalhistas da empresa investida? Evidentemente, não seria equânime a 
responsabilização solidária ilimitada nesse caso. 

Assim, entendemos que a questão da solidariedade trabalhista no grupo de sociedades deve 
obedecer os limites dos direito e obrigações que transcendem as sociedades participantes, 
mesmo no caso de coordenação. Esse entendimento é mais amplo do que a letra da CLT 
(artigo 2º, §2º), pois aceita que a coordenação no grupo pode gerar a solidariedade, mas 
limitada pela equidade aferida no caso concreto. Ademais, para a individualização do grupo 
econômico, sempre é recomendada a análise de circunstâncias outras que possam influir na 
relação entre as sociedades, como a existência de administradores comuns, e os limites de 
ganhos sociais auferidos. 

  

  

4 CONCLUSÕES 
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A solidariedade decorrente da configuração do grupo econômico não é somente uma 
construção legal, mas também jurisprudencial, uma vez que os intérpretes ampliaram a 
abrangência do preceito celetista, adequando-o aos princípios justrabalhistas. 

Contudo, diante da grande variedade dos modelos de associação empresarial, a ampliação 
desse instituto pode trazer certa perplexidade e incongruência quando aplicada de forma 
ilimitada de desproporcional. 

Isso é passível de acontecer principalmente nos grupos econômicos sob liame de coordenação, 
que são modelos em que as relações sociais são mais tênues e limitadas do que aquelas 
estratificadas de forma hierárquica, ou formalmente organizadas (como no caso dos grupos 
convencionais). 

Assim, para esses casos, a solidariedade trabalhista deve ser equalizada, sendo analisada de 
acordo com o caso concreto, podendo, para tanto, ser limitada de acordo com o nível de 
transcendência dos negócios das sociedades integrantes do grupo. 
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RESUMO 
A pesquisa buscou apontar que o problema da falta de controle das políticas públicas relativas 
à expansão da soja pode causar problemas socioambientais e fundiários, sendo necessário para 
tanto compreender as principais causas desta falta de controle. Assim, foi possível verificar 
que apesar da soja representar a mais importante fonte de divisas primárias, seu crescimento 
trouxe impactos negativos, tais como êxodo rural, denúncias de mão-de-obra escrava, 
crescente desmatamento dos Cerrados e da Floresta Amazônica, contaminação de pessoas, 
água e solo pela excessiva aplicação de herbicidas, formação de latifúndios. Tal situação foi 
analisada conjuntamente com o estudo das políticas de crédito rural implementadas pelo 
governo desde a década de 60 para o subsídio da soja. Neste sentido, fez-se também 
necessário estudar o fundamento das ações interventivas do Estado, tendo em vista que a 
destinação da maior parte da verba pública passa a ser adquirida pelos grandes grupos 
econômicos, o que gera impactos na livre concorrência. Neste sentido, a título ilustrativo, foi 
realizada breve análise da política de crédito do BNDS, no sentido de demonstrar as falhas 
das políticas de intervenção no setor. Por fim, buscou-se compreender a questão da 
legitimidade do subsídio rural destinado a soja e trazer uma proposta de controle de políticas 
públicas para o seu financiamento. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS DE CRÉDITO RURAL; SOJA; INTERVENÇÃO DO 
ESTADO, LEGITIMIDADE DE NORMAS. 
 
ABSTRACT 
The research sought to point out the problems that the lack of control of public policies 
related to the expansion of soy may cause on social and environmental terms. Thus, it was 
possible to verify that although soy represents the primary source of foreign exchange, it's 
growth has brought impacts to social, environmental and land aspects, such as the rural 
exodus, allegations of slave labor, growing deforestation of the Cerrado and the Amazon 
rainforest, contamination of people, water, and soil by excessive application of herbicides, 
and the formation of large latifundias. Said situation was analyzed in conjunction with the 
study of the rural credit policies implemented by the government since the 60's for the 
subsidization of soy. In this sense, it was also necessary to consider the merits of the 
interventive actions of the State, considering that the destination of most of the public money 
shall be acquired by large conglomerates, which generates impact on free competition. In this 
sense, to the illustrative title, a brief analysis of the credit olicy provided by the BNDS was 
made in order to demonstrate the failure of the intervention policies in the sector. Lastly, we 
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sought to understand the validity and legitimacy of rural subsidy policies of soybean, and 
bring a proposal for the control of public policies for it's funding. 
KEYWORDS: RURAL CREDIT POLICIES; SOYBEAN; INTERVENTION; 
LEGITIMACY OF STANDARDS 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

            

            O estudo voltou-se para a análise da falta de controle das políticas públicas relativas a 
expansão da soja no Brasil, tendo em vista que, apesar do grande crescimento do setor, sendo 
hoje a soja a principal fonte de divisas primárias para o país, tal crescimento foi acompanhado 
de impactos negativos em termos ambientais, sociais e fundiários. 

            Deste modo, a pesquisa buscou traçar inicialmente um breve histórico da expansão da 
soja no território nacional, no sentido de contextualizar a expansão com as condições que 
favorecem o crescimento do setor, incluindo-se as políticas de subsídios dos governos e 
investimentos na pesquisa agrícola. 

            O ponto 2 aborda os principais problemas decorrentes da referida expansão, tais como 
a discricionariedade das agências financiadoras para estipular critérios de concessão; o 
desmatamento do Cerrado brasileiro e da Floresta Amazônica; a excessiva contaminação de 
pessoas, água e solos por herbicidas;  as denúncias de mão-de-obra escrava e a formação de 
latifúndios. 

            O ponto 3 trata da questão da Intervenção do Estado no Domínio Econômico, trazendo 
breves considerações acerca do conceito, modalidades e objetivos, para então relacioná-lo 
com a falta de controle das políticas de crédito rural. 

Para melhor ilustrar o problema, foi tratada da análise de caso do BNDS, optando-se pelo 
estudo deste banco por se tratar de empresa pública, o que facilitou a coleta de material para 
pesquisa, tendo em vista que os bancos privados, tal como o Banco do Brasil, recusou-se em 
fornecer suas políticas internas para concessão de crédito. 

Além disso, foram tecidas considerações acerca da legitimidade de tais políticas, tendo como 
referência teórica a teoria de Jürgen Habermas, em vistas à sua preocupação com o papel do 
Direito para construção da legitimidade das normas. 

Por fim, o último tópico tratou da iniciativa do Rodobank em trazer critérios para a concessão 
de créditos rurais, como a tutela ambiental e social, servindo de modelo para criação de novas 
políticas públicas para o setor. 
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1 HISTÓRICO DA EXPANSÃO DA SOJA NO BRASIL 

  

  

Há cinco mil anos a soja já fazia parte dos alimentos em grãos consumidos pela antiga 
civilização chinesa. Ao lado do trigo, arroz, centeio e milheto, o grão era considerado 
alimento sagrado. No entanto, no Ocidente apenas a partir da década de vinte do século 
passado que a planta começou a ser cultivada em decorrência, sobretudo, da exploração 
comercial iniciada pelos Estados Unidos (EMBRAPA, 2011). 

No Brasil a introdução da soja se deu através dos Estados Unidos em 1882 na Bahia. No 
entanto, na ocasião, por falta de adaptação ao clima, a produção fracassou. Somente em 1908, 
no sul do país, imigrantes japoneses passaram a cultivá-la, e em 1914 ficou estabelecida sua 
produção oficial no Rio Grande do Sul devido às condições climáticas favoráveis (BICKEL, 
2004, p. 15). 

No entanto, somente a partir da década de 60 é que ocorre o início da expansão da soja no 
Brasil devido às políticas de subsídios, tanto na área técnica (quando a leguminosa é 
substituída pela gramínea) como na área econômica (quando da melhora do aproveitamento 
da terra, compra de maquinário e investimentos em infra-estrutura e mão-de-obra) iniciadas 
desde a década de 50. Segundo a Embrapa (2011) a produção em nove anos, de 1960-1969, 
multiplicou em cinco vezes, onde o sul era responsável por 98% da produção nacional. 

Dentre as características que favorecem a produção na região sul, além dos fatores climáticos, 
destacam-se ainda a Operação Tatu da década de 60 que permitiu a calagem dos solos para 
correção da acidez, os incentivos fiscais ao trigo, que pela alternância de cultura, em que a 
soja passava a ser produzida no verão, permitiu que fosse utilizado o mesmo solo, maquinário 
e mão-de-obra (BICKEL, 2004, p. 16). 

Na década de 70 a soja passa a ser a principal cultura do agronegócio brasileiro, que de 1,5 
milhões de toneladas em 1970 passa a marca de 15 milhões em 1979. Isto porque houve um 
aumento significativo da área cultivada, além do crescente investimento na pesquisa 
responsável pelo desenvolvimento de novas tecnologias, sendo o sul responsável ainda por 
80% da produção de grãos (EMBRAPA, 2011). 

As décadas de 80 e 90 não foram diferentes, a produção da soja é seguida de crescimentos 
recordes, no entanto, a região centro-oeste passou a figurar como principal produtora, uma 
vez que de 2% que ocupava no ranking da produção nacional na década de 70, passa a 20% na 
década de 80, 40% na década de 90 e na primeira década do atual século chega a 60%, sendo 
o Estado do Mato Grosso líder da produtividade nacional (EMBRAPA, 2011). 

Na região dos Cerrados, tal como é conhecida, outros fatores contribuíram para o 
crescimento, destacando-se a construção de Brasília em 1960 que permitiu a melhoria de 
estradas, comunicações e urbanização; incentivos fiscais para incorporação de novas áreas, 
compra de maquinários e investimentos na agro-indústria; baixo valor das propriedades; 
topografia em chapadas altamente mecanizável; regime pluviométrico favorável e boas 
condições econômicas dos produtores vindos do sul (BICKEL, 2004, p. 18). 

O papel da pesquisa foi também um dos fatores decisivos deste crescimento. A EMBRAPA 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) seguiu por um modelo de pesquisa similar ao 
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realizado nos EUA, em que há uma proximidade entre o que é investigado e sua 
aplicabilidade no mercado. Modelo de pesquisa e inovação adotada pelas Universidades norte 
americanas, que tem como tripé a investigação, o ensino e a prestação de serviços 
(ZAMBERLAN, 2009, p.7) 

Segundo este modelo, a pesquisa teria que passar pelo processo de inovação para que o país 
passe a ganhar maior competitividade internacional, sendo necessária a invenção, o 
desenvolvimento da engenharia, o empreendedorismo, a gestão, a necessidade sócio-
comercial e o ambiente favorável até que chegue a inovação. Assim, a Embrapa teve grandes 
inovações nas áreas de tecnologias bioquímicas, técnicas de manejo do solo e adaptações no 
cultivo de soja no Cerrado (ZAMBERLAN, 2009, p.11). 

A partir de meados da década de 90 em diante, a expansão da soja também pode ser verificada 
na região norte e nordeste do país. Segundo dados do IBGE (2011), as áreas de potencial 
cultivo na região da Amazônia Legal são aquelas que compreendem o Cerrado, incluindo o 
Mato Grosso, Tocantins e sul do Maranhão. Além disso, além do Cerrado, há preferência por 
terras já desmatadas de floresta para o plantio, o que provoca conflitos quanto a produção na 
região, como comenta Bickel (2004, p. 26): 

  

O interesse recente por essa cultura nos Estados do Amazonas, Roraima e Pará não se prende 
só às áreas de Cerrado, mas também às áreas desmatadas de floresta densa constituídas, 
predominantemente, por pastagens degradadas. Existe um conflito potencial entre a intenção 
de produzir e desenvolver a região norte, e a de preservar a maior floresta tropical do mundo, 
além do conflito potencial por terras indígenas, comunitárias e unidades de conservação, 
decorrente do desenvolvimento da região. Entretanto, a geração de empregos no cultivo 
mecanizado da soja é baixa, e a demanda por insumos externos é alta, resultando no aumento 
da concentração de terras e de renda. 

  

            Em Roraima mais da metade dos cerrados da região são agricultáveis, que corresponde 
a 1,5 milhões de hectares. No Acre os grandes produtores, tais como Maggi, Bonge, Cargill, 
não consideram a região interessante devido à grande disposição de reserva legal, que chega a 
85% da disposição estadual. Em Rondônia há um grande potencial, principalmente no eixo 
noroeste Mato Grosso-Rondônia-Acre. No Pará há grande disponibilidade de vegetação 
secundária como pastagens degradadas, devido à tradição pecuária, madeireira e ciclo da 
borracha, facilitando a rotatividade de culturas. No Tocantins houve um relevante aumento na 
produção, destacando-se o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira (BICKEL, 2004, p. 25-
29). 

            Na região Nordeste, destaque para os cerrados do sudoeste do Piauí e dos Gerais de 
Balsas do Maranhão, "esta região foi classificada como biodiversity hotspot  (área de altíssima 
biodiversidade, submetida a alta pressão antrópica), sendo urgente a criação de unidades de 
conservação para preservar o bioma".  E na Bahia "o cultivo da soja, iniciado em 1979, foi 
impulsionado pelos programas governamentais PROTERRA e PRODECER, quase duplicou, 
passando de 470.575 para 850.000 ha nos últimos oito anos" (BICKEL, 2004, p. 29). 

  

2 PROBLEMAS NA EXPANSÃO DA SOJA 
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2.1 Políticas de Crédito  

  

            As políticas de crédito rural no Brasil foram instituídas desde 1965 e são importantes 
ferramentas de crescimento para a agropecuária nacional, sustentadas não apenas por 
institutos econômicos, mas também por normas jurídicas destinadas à implementação de 
créditos, aplicação e fiscalização, ou em outras palavras, por políticas interventivas do Estado 
no Domínio Econômico. 

            Não apenas aqui, mas a maioria dos Estados implementaram políticas de crédito rural 
como forma de dinamizar o setor, tal como explica Martins (2010, p. 1): 

  

Em outros países, inclusive nos mais ricos - que pregam a não intervenção estatal na 
economia e são os que mais investem em políticas de proteção e subvenção do setor rural, o 
instituto do crédito rural está presente, como por exemplo a Política Agrícola Comum (PAC) 
da União Européia, o Sistema de Crédito Rural (Farm Credit Sistem) dos Estados Unidos, e o 
Crédit Agricóle de France da França. 

  

            No Brasil, a sua institucionalização ocorreu em 5 de novembro de 1965 com a 
vigência da Lei n. 4.829, responsável por criar o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), 
que sistematizou a política de Crédito Rural em seus planos de incentivos à produção, 
investimento e comercialização da agropecuária (MARTINS, 2010, p. 1). 

            Deste modo, entende-se por Custeio o atendimento de despesas relativas ao ciclo 
produtivo; Investimento como estímulo de bens e serviços do ciclo produtivo e 
Comercialização quando atende as despesas da pós-produção (FORSELINI, 2010, p. 202). 

            As principais leis que regulam as políticas de crédito no Brasil são: 

  

Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que criou o Sistema Nacional de Crédito Rural; ? 
Lei n. 4.829, de 5 de novembro de 1965, que institucionalizou o Crédito Rural; ? Decreto n. 
58.380, de 10 de maio de 1966, que aprovou a regulamentação da Lei n. 4.8297; ? Decreto-
Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras 
providências; ? Medidas Provisórias e Portarias Interministeriais específicas; ?Resoluções, 
Circulares, Cartas-Circulares e Normas divulgadas pelo Banco Central do Brasil que 
compõem o Manual de Crédito Rural (MCR) (FORSELINI, 2010, p. 202). 

  

            Além delas, cabe ainda citar as medidas do crédito rural que ganharam destaque em 
sua evolução histórica. Assim, em 1986 correu a Extinção da Conta Movimento o que limitou 
os recursos para o Crédito Rural à disponibilidade da União Criação da Poupança Rural. Os 
bancos oficiais ficaram autorizados a operar com essa fonte de recursos que se tornou, em 
1988, na maior fonte supridora para o Crédito Rural (FORSELINI, 2010, p. 203). 
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Em 1991 ocorreu o aumento da participação do BNDES no crédito rural por meio da Finame 
Rural. Em 1995 se deu Criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF). E em 1996 houve a criação do Programa de Securitização das dívidas 
dos agricultores, que permitiu o reescalonamento do vencimento das operações a taxas de 
juros compatíveis com a atividade agropecuária (FORSELINI, 2010, p. 203). Há ainda outros 
programas: 

  

Existem ainda outras linhas de crédito que são recursos controlados do Tesouro Nacional e 
que são disponibilizadas para o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e 
Implementos Associados e Colheitadeiras (MODERFROTA), Programa de Incentivo ao Uso 
de Corretivos de Solo (PROSOLO), Programa Nacional de Recuperação de Pastagens 
Degradadas (PROPASTO), dentre outros programas, todos com o objetivo de incrementar a 
atuação do setor rural na economia do país (PIZAIA, 2010, p.4). 

  

            Para financiar o crédito rural foram previstas fontes de custeio no artigo 15 da Lei 
4.829/65, podendo ser classificá-las em fontes internas e externas. As fontes internas são as 
dotações advindas do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) que se destinam a fins 
específicos; fontes de determinados recursos obrigatórios decorrentes dos depósitos à vista; 
fontes das multas recolhidas pelo Estado; das operações de financiamento ou/e 
refinanciamento; "de  recursos nunca inferiores a 10% dos depósitos de qualquer natureza dos 
bancos privados e sãs sociedades de crédito, financiamento e investimento; e quaisquer outros 
recursos atribuídos exclusivamente para aplicação em crédito rural" (MARTINS, 2010, p. 2). 

            Em relação às fontes externas os recursos são decorrentes de empréstimos ou acordos 
destinados ao crédito rural, firmados com entidades internacionais ou estrangeiras de acordo 
com as disposições do Conselho Nacional de Crédito Rural (MARTINS, 2010, p. 2). 

            Para melhor compreensão dos órgãos que compõem o SNCR, segue a explicação: 

  

O SNCR é constituído de órgãos básicos, vinculados e articulados. São órgãos básicos o 
Banco Central do Brasil (Bacen), Banco do Brasil (BB), Banco da Amazônia (Basa) e Banco 
do Nordeste (BNB). Como órgãos vinculados temos o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), bancos privados e estaduais, caixas econômicas, cooperativas 
de crédito rural e sociedades de crédito. Por último, existem os órgãos articulados que são os 
órgãos oficiais de valorização regional e entidades de prestação de assistência técnica 
(FORSELINI, 2010, p. 202). 

  

            Podem requerer o crédito rural a pessoa física ou jurídica, de onde são exigidos 
orçamento, plano e projetos, como também garantias de adimplemento entre financiado e 
financiador nas figuras de penhor, alienação fiduciária, hipoteca, aval, bilhete de mercadoria, 
warrants, entre outros que permitir o CNCR previsto no artigo 25 da lei. 4.829/65 
(MARTINS, 2010, p. 2). 
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            Uma das críticas feitas pelos produtores rurais de médio e pequeno porte, no caso da 
produção da soja no Brasil, encontra-se justamente na questão das garantias para concessão de 
crédito rural, tendo em vista que estas ficam restrita as políticas internas do banco, tendo o 
Estado participação apenas no estabelecimento de quais garantias podem ser utilizadas, mas 
não os seus critérios de aplicação, tal como pode-se de depreender da seguinte passagem: 

  

Para a obtenção do crédito rural as exigências variam de acordo com a instituição 
financiadora. Algumas das exigências mais comuns são a idoneidade do tomador do 
financiamento, a elaboração de planos ou projetos com orçamentos assim como a devida 
capacitação para sua execução e um cronograma de desembolso e reembolso do dinheiro 
emprestado. Com relação à constituição das garantias, elas podem variar de acordo com a 
penhora de produção, bens imóveis, hipoteca comum, aval ou fiança ou qualquer outro bem 
permitido pelo Conselho Monetário Nacional (PIZAIA, 2010, p.3). 

  

            Assim, se de um lado o Estado subsidia a agricultura através do controle de juros, a 
chamada subvenção de equalização das taxas de juros, do outro deixa livre para que as 
agências financiadoras criem suas próprias exigências ou requisitos para o financiamento, o 
que pode levar ao favorecimento dos grandes grupos econômicos. 

            Por exemplo, no problema da garantia exigida pelos bancos para concessão de 
créditos. Por se tratar de uma política interna, é comum que seja requerida como garantia um 
bem rural cujo valor seja o dobro do valor do financiamento, o que facilita o produtor de 
grande porte, em restrição ao pequeno e médio porte. 

            A longo prazo cria-se uma cadeia de investimento para os grandes grupos e um ciclo 
que consiste na venda da pequenas e média propriedade para menores, concorrendo para 
a  formação de latifúndios e oligopólios na soja. 

            A questão que se levanta é, se as verbas subsidiadas pela diferença de juros é dinheiro 
público, como se justifica o fundamento de políticas públicas que beneficiam os grandes 
proprietários e produtores em detrimento dos demais. Neste sentido, Sayad comenta: 

  

A política de crédito rural com juros subsidiados não é um instrumento eficaz à medida que os 
resultados obtidos não compensam os custos do Governo; e essa política não tem efeitos 
positivos sobre a distribuição de renda. O autor considera que o programa em questão tem 
muitos problemas, dentre outros, o fato de ser pouco eficiente no aumento da produção 
agrícola e de distribuir subsídios de forma injusta (PIZAIA, 2010, p.5). 

  

            O autor ainda comenta a dificuldade que os pequenos proprietários tem para obter o 
crédito: 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3588



Para que maiores números de pequenos e médios produtores agrícolas consigam 
financiamentos, deve haver diversos ajustes nas políticas monetárias e administrativas, deve 
existir maior integração entre assistência técnica nas regiões. O acesso ao crédito agrícola é 
diferenciado, pois diferentemente dos grandes proprietários, os pequenos e médios encontram 
muitas dificuldades, o que acabam por limitar o crescimento e a modernização das suas 
propriedades e produções (PIZAIA, 2010, p.5). 

  

            Esta situação é comum no Brasil quando se reporta à matéria de concessão de créditos 
financiados pelos bancos de modo geral, e não somente agrícolas. Exemplo disso foi a matéria 
publicada em 2010 pela Folha de São Paulo, que segundo dados disponibilizados pela 
Petrobrás, grupos privados, tais como a Eletrobrás e outros dez, ficaram com 57% dos valores 
destinados a financiamentos do BNDS no período de 2008 a 2010 (BALTHAZAR, 2010). 

Está se discutindo o que a doutrina denomina captura dos sistemas pelo governo. Fábio 
Nusdeo (2011) explica que ocorre tal fenômeno quando as exigências regulamentares passa a 
se amoldar às exigências das unidades reguladas, ou em outras palavras, quando os interesses 
de particulares, podendo ser aqui tanto o governo, como agentes privados, passam a criar 
normas do Estado para regular interesses particulares. 

Neste caso, com vistas a estimular determinado setor de interesse do governo, este cria 
normas de intervenção, utilizando-se das prerrogativas do Estado, para conceder créditos à 
grandes grupos econômicos, obtendo, deste modo, o controle dos investimentos realizados no 
país. 

A expansão da soja é exemplo claro, tendo em vista que os juros são subsidiados, portanto, 
deveria tratar-se de uma política pública baseada na Intervenção do Estado no Domínio 
Econômico sob o fundamento do artigo 170 da CF. No entanto, ao deixar a política que 
estabelece os requisitos de concessão a critério dos bancos, permite-se a manobra que apenas 
os grupos mais fortes tenham acesso a verba, concentrando o poder e limitando a 
concorrência. 

  

  

2.2 Problemas Ambientais  

  

  

Do ponto de vista econômico há grandes prospectivas de expansão da soja nos próximos anos. 
Segundo a Embrapa (2011), a produção aumentará devido a crescente demanda internacional, 
tendo em vista o incremento do poder aquisitivo da população asiática; diminuição de 
subsídios dos produtores-concorrentes internacionais, tal como EUA, Índia e China devido 
pressões da OMC; tais países também não terão mais terras cultiváveis para a expansão; a 
tributação brasileira tenderá a diminuir sobre a produção da soja em razão da necessidade de 
incrementar a competitividade;  concentração da produção nos cerrados devido o 
encarecimento da produção familiar na região sul e disponibilidade de ainda 50 milhões de 
hectares para a produção nos Cerrados. Como pode ser observado: 
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Parece racional acreditar positivamente no futuro da produção brasileira de soja, de vez que, 
dentre os grandes produtores mundiais da oleaginosa, o Brasil figura como o país que 
apresenta as melhores condições para expandir a produção e prover o esperado aumento da 
demanda mundial. Este País possui apenas no ecossistema dos Cerrados, mais de 50 milhões 
de hectares de terras ainda virgens e aptas para a sua imediata incorporação ao processo 
produtivo da soja. Com exceção, talvez, da Argentina, que ainda poderá crescer até um 
máximo de dez milhões de hectares, a área cultivada com soja nos EUA, na China e na Índia, 
que juntos com o Brasil produzem mais de 90% da soja mundial, só crescerá se diminuírem as 
áreas de outros cultivos. Sua fronteira agrícola está quase ou totalmente esgotada 
(EMBRAPA, 2011). 

  

            De acordo com os dados da USDA divulgados pela Embrapa (2010), na safra de 
2009/2010 os EUA é o maior produtor mundial de grãos, com uma área plantada relativa a 46 
milhões de hectares e o Brasil o segundo maior produtor, com uma área de plantio de 31 
milhões de hectares. Contudo, o Brasil conta ainda com 50 milhões de hectares disponíveis 
para a produção. 

            Além disso, passou a ser, desde a década de 90, líder em exportação agrícola e se 
tornou a principal fonte de divisas, aumentando a competitividade da economia brasileira no 
cenário internacional. Em termos numéricos: 

  

Os ganhos de competitividade da soja e sua importância crescente para a economia brasileira 
ficam mais evidentes quando se observa a participação do saldo comercial de soja no PIB 
agrícola (yki): representava menos de 7% em alguns anos da década de 1990, elevou a 
participação para 12,4% em 2001 e para 16,6% em 2003. Além disso, em 1991 a participação 
da soja no total das exportações brasileiras (xki) era de 6,4% e ultrapassou 10% em 1997, 
2002 e 2003. Com isso sua contribuição para o intercâmbio comercial agrícola (qki) que não 
alcançava 1/5, passou para em torno de 1/4 entre 1992 e 2000 e se elevou para cerca de 1/3 
nos dois últimos anos da série (CARVALHO e SILVA, 2005, p. 11)  

  

Assim tem-se o seguinte quadro: 

  

Como principal produto agrícola em termos de valor exportado, a soja contribui 
significativamente para a geração de divisas: a receita subiu de US$ 2,7 bilhões (1993) para 
mais de US$ 8 bilhões (2003), o que representa em torno de 10% das exportações agrícolas. 
No fim de 2002, o Brasil estava endividado em US$ 191,9 bilhões, segundo relatório do 
Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI); portanto a soja gera divisas 
preciosas para pagar os serviços. Entretanto, a exportação da soja em grãos é isenta do 
pagamento de Imposto sobre a circulação das mercadorias e serviços (ICMS), sendo que 
somente a soja processada no Brasil (farelo, óleo, outros produtos) contribui para receitas 
públicas diretas (BICKEL, 2004, p. 15). 
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Além disso, a expansão da soja trouxe inúmeras transformações para o país, como é possível 
verificar no texto que segue: 

  

Abrindo fronteiras e semeando cidades, a soja liderou a implantação de uma nova civilização 
no Brasil Central, levando o progresso e o desenvolvimento para uma região despovoada e 
desvalorizada, fazendo brotar cidades no vazio dos Cerrados e transformando os pequenos 
conglomerados urbanos existentes, em metrópoles. O explosivo crescimento da produção de 
soja no Brasil, de quase 260 vezes no transcorrer de apenas quatro décadas, determinou uma 
cadeia de mudanças sem precedentes na história do País. Foi a soja, inicialmente auxiliada 
pelo trigo, a grande responsável pelo surgimento da agricultura comercial no Brasil. Também, 
ela apoiou ou foi a grande responsável pela aceleração da mecanização das lavouras 
brasileiras, pela modernização do sistema de transportes, pela expansão da fronteira agrícola, 
pela profissionalização e pelo incremento do comércio internacional, pela modificação e pelo 
enriquecimento da dieta alimentar dos brasileiros, pela aceleração da urbanização do País, 
pela interiorização da população brasileira (excessivamente concentrada no sul, sudeste e 
litoral do Norte e Nordeste), pela tecnificação de outras culturas (destacadamente a do milho), 
bem como impulsionou e interiorizou a agro-indústria nacional, patrocinando a expansão da 
avicultura e da suinocultura brasileiras (EMBRAPA, 2011). 

  

 No entanto, apesar da importância que a soja trouxe ao mercado brasileiro, como pode ser 
verificado, há que se levar em consideração o impacto que sua expansão trouxe em termos 
socioambientais. 

Bickel (2004, p. 17-18) aborda a importância dos subsídios para o sul do país, em termos 
econômicos, contudo, o acelerado processo de mecanização agrícola e a concentração de 
terras trouxeram como problema não apenas a questão do desmatamento da vegetação nativa, 
como o caso das Araucárias, mas a dificuldade de competição dos pequenos estabelecimentos 
a partir da década de 70, em que "mais de 2,5 milhões de pessoas abandonaram o campo no 
Paraná e o número de pequenos estabelecimentos diminuiu em 109.000. No mesmo período, o 
Rio Grande do Sul perdeu 300.000 propriedades rurais. A maioria dos migrantes se mudou 
para a área urbana." E continua o autor, "não obstante, boa parte desses migrantes foi para a 
Amazônia para plantar novos cultivos e contribuindo, então, para o desmatamento daquela 
região". 

Ainda segundo o mesmo autor, a produção de soja revelou determinadas externalidades no 
campo ambiental e social, tais como o desemprego, intoxicações, perdas de serviços 
ambientais, entre outras circunstâncias que serão analisadas. Nas palavras do autor: 

  

Multiplicando os custos ocultos por hectare dos sistemas químicos intensivos pela área total 
cultivada com soja no Brasil na safra 2002/03 (18,5 milhões de ha, assumindo que pelo menos 
18 milhões destes são manejados de forma química intensiva), chega-se a um total de US$ 
3,24 bilhões de externalidades, que não são imputadas aos responsáveis. Estes custos 
significam despesas transferidas para a sociedade, barateando artificialmente o preço do 
produto final, mas afetando a qualidade de vida e do meio ambiente (BICKEL, 2004, p. 36). 
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Como já visto, as regiões norte/nordeste representam ainda um grande potencial de expansão 
nas áreas de cerrado, no entanto, a região norte conta também com áreas de preservação da 
Floresta Tropical ocasionando potencial espaço de disputas, sobretudo em terras indígenas 
(BICKEL, 2004, p. 36-37). 

Como se sabe, na referia região há o predomínio das atividades de subsistência para povos 
indígenas e para populações mais pobres, sendo as florestas e os diversos biomas naturais 
suas verdadeiras fontes de alimento. Além disso, estes ecossistemas são responsáveis por 
grande parte da biodiversidade mundial, onde somente a bacia do Amazonas cobre 60% do 
território brasileiro e "este bioma hospeda 55.000 espécies vegetais, 428 espécies de 
mamíferos, 3.000 de peixe, e 2.000 de aves, representando um terço da biota brasileira e 5 % 
da fauna e flora mundiais" (BICKEL, 2004, p. 37). 

Verifica-se que, com a expansão da soja na região, a partir do ano 2000 a área desmatada 
aumentou em 70% por conta da expansão, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente 
em 2002. Segundo Bickel (2004, p. 38), o estado do Mato Grosso liderou o ranking, uma vez 
que 30 milhões de hectares foram desmatados pelo Estado. 

Segundo Bickel (2004, p. 25), a reserva legal que compõem os nove Estados da Amazônia 
Legal, é previsto pelo Código Florestal vigente a preservação em 80 % para áreas de mata, 
sendo reduzida esta proporção para 50 % nas áreas de Cerrado e campos naturais.  Comenta o 
autor, que "para evitar novos desmatamentos, o Governo do Estado do Amazonas prefere que 
sejam utilizadas as áreas já degradadas pela atividade agropecuária". 

Quanto a questão da fiscalização, o IBAMA tem atuado, sobretudo, nos problemas do 
desmatamento ilegal decorrentes das novas plantações de seja.  Nas palavras de Bickel (2004, 
p. 30): 

  

Por exemplo, no município de Luis Eduardo Magalhães, já foram desmatados 84% da 
cobertura vegetal nativa. Aliado ao avançado nível tecnológico, cresce o problema da 
contaminação de lavradores e de aqüíferos por agrotóxicos. Não obstante, segundo 
produtores, a região ainda está longe de renunciar aos pesticidas e pensar em agricultura 
orgânica, entre outros fatores, devido à infestação pelo fungo da Ferrugem Asiática que 
exigiu, no ano 2003, controle com agrotóxicos. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (STR), houve irregularidades na aquisição de terras. Para enfrentar o problema do 
trabalho escravo na agricultura, foi iniciada, neste ano, a discussão com Audiência Pública, 
pela Delegacia Regional do Trabalho. 

  

Outro problema ambiental é a utilização em grande escala de pesticidas, que segundo a 
EMBRAPA são necessários de 5 a 10 litros de agrotóxico por hectare, "conseqüentemente, 
numa área de 18,5 milhões de ha de soja, são despejados de 92,5 a 185 milhões de litros de 
pesticidas a cada ano" (BICKEL, 2004, p. 49). 

O Brasil, segundo relatório da FAO é considerado o terceiro maior consumidor de agrotóxicos 
no mundo, situação que leva a grandes despejos de pesticidas no meio ambiente, que de 
acordo com o Sistema de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), mantido pela 
Instituição Oswaldo Cruz e ligado ao Ministério da Saúde, a cada ano morrem no Brasil 
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220.000 mil pessoas contaminadas por agrotóxicos. Segundo o relatório divulgado pelo 
instituto temos o seguinte quadro: 

  

Há 5.127 casos e 141 óbitos (2,75 %) de intoxicação humana por agrotóxicos no Brasil, em 
2000.  Não obstante, os casos registrados pelo SINITOX não cobrem a realidade das 
intoxicações no país, uma vez que, segundo o experto Alves Filho, a não notificação de casos 
é muito alta (BICKEL, 2004, p. 50). 

  

            Outros impactos também passam a ser um problema sério a ser enfrentado pela 
expansão da soja, como questões relacionadas a concentração de riquezas e de terras que a 
cultura foi baseada, como será visto a seguir. 

  

2.3 Problemas Fundiários e Sociais 

  

Outro problema decorrente da expansão da soja é a verificação da ocorrência de estruturas 
fundiárias consideradas nocivas para o equilíbrio econômico e a concorrência.  Segundo 
Sodero (2006, p. 236), pode-se compreender como estrutura fundiária defeituosa aquela 
resultante da concentração de terra, como os latifúndios, e também pela verificação de 
minifúndios, decorrentes de glebas rurais que não permite a estabilidade, nem o progresso 
social e econômico. 

Para corrigir eventuais distorções foi elaborada a Lei n. 4.504/64, o Estatuto da Terra, para 
regular a Reforma Agrária e a Política de Desenvolvimento Rural. Isto porque o Estado 
Brasileiro foi construído a partir de uma estrutura fundiária baseada nos latifúndios desde a 
concepção de divisão de terras em Capitanias Hereditárias (SODERO, 2006, p. 238). 

 No entanto, apesar da vigência da referida lei, que "preconiza uma reforma democrática, justa 
e inteiramente pertinente aos princípios aprovados pelo Brasil na Reunião dos Países 
Americanos em Punta Del Leste" (SODERO, 2006, p. 314), da previsão constitucional da 
Função Social emanada do artigo 160 da CF/88 e a ordem expressa de que "o mau uso da 
terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílios do governo" prevista no artigo 
170 da CF/88, a expansão da soja afronta todos estes dispositivos e cria dificuldades para um 
crescimento sustentável e menos violador de direitos. 

            Cabe notar, que a política agrária brasileira teve suas principais leis criadas no período 
militar. Tanto o Estatuto da Terra de 1964, como a lei que criou o Sistema Nacional de 
Crédito Rural de 1965 foram instituídos no governo do Presidente Castelo Branco, situação 
que esclarece o fato do por que a  reforma agrária estaria subordinada à Presidência da 
República na ocasião e a disposição dos critérios para concessão de créditos rurais ser 
discricionariedade dos agentes financiadores, ambos projetos alinhados ao fundamento liberal 
da Carta de 1946. 

            No que pese o problema fundiário decorrido da expansão da soja, nota-se que para um 
produtor ter certa margem de lucro, o mínimo da área cultivada deve estar em torno de 1000 
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ha. Além disso, são necessários maquinaria, preparo de solo e insumos agrícolas externo, o 
que encarece a produção e leva a uma extrema concentração de rendas e terras (BICKEL, 
2004, p. 65). 

            A política da soja desenvolvida pelos governos na década de 60 a 70 foi decisiva para 
a construção deste modelo. O programa de colonização agrícola, por exemplo, PROCEDER, 
difundia um modelo de tecnologia para ocupação dos Cerrados. O objetivo é tornar a 
agricultura em agroindústria, e assim, os pequenos proprietários passaram a vender suas terras 
à CAMPO e outros grupos. Como contavam com políticas de subsídio, tanto para obtenção de 
créditos, como pelas facilidades tributárias, passaram a concentrar grandes propriedades, o 
que gerou a marginalização dos pequenos produtores (BICKEL, 2004, p.65).   

            Assim, a soja deslocou uma massa de trabalhadores para a periferia dos centros 
urbanos, como pode ser verificada na seguinte passagem: 

  

Segundo P. Fearnside, professor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), a 
soja deslocou pequenos produtores de milho, feijão, de outros cultivos de alimentos básicos e 
café na região sul. Para cada trabalhador que encontrou emprego no cultivo da soja, 11 
agricultores foram deslocados. Como resultado, 2,5 milhões de pessoas abandonaram as áreas 
rurais no Paraná nos anos 70, declinando o número de propriedades rurais em 109.000, no 
Paraná e em 300.000, no Rio Grande do Sul. Em apenas um ano - 1975 - 100.000 pequenos 
produtores venderam suas terras no Paraná. Boa parte destes agricultores migrou para a 
fronteira agrícola na Amazônia, nas proximidades da rodovia BR-364, financiada pelo Banco 
Mundial, onde representaram um fator chave nas atividades mais rápidas do mundo de 
desmatamento tropical (BICKEL, 2004, p. 66). 

  

Exemplo destas políticas de crédito foi a construção do porto de grãos da Cargil, que 
realizado mediante concessão de subsídios públicos, não apresentava no seu projeto um 
Estudo de Impacto Ambiental (BICKEL, 2004, p. 67). 

            Bickel (2004, p. 6) ainda enfatiza o fato de que estas políticas de crédito sempre 
estiveram voltadas para o fomento da agroindústria, favorecendo de modo desequilibrado os 
grandes produtores, em suas palavras: 

  

Os investimentos públicos em grandes projetos (como a construção de portos, rodovias, 
hidrovias e ferrovias) para melhorar o escoamento da produção de grãos favorecem de forma 
desequilibrada a agroindústria. Segundo o IAG, "As principais grandes obras consideradas 
para o PPA 2004-2007 deixam de incorporar aspectos críticos para avaliar sua eficiência 
econômica, social, ambiental e de uso da terra, tanto nas áreas de impacto direto quanto nas 
atividades por elas induzidas... A questão é quem serão os principais beneficiários desse 
novo processo produtivo, em função da fragilidade da agricultura familiar, a principal 
atividade da grande maioria da população local. Os produtores familiares, por serem 
pioneiros, deveriam ser os principais beneficiários do processo de desenvolvimento dessas 
regiões de fronteira, mas na realidade, tendem a ser os mais sacrificados... É urgente 
reformular os processos de tomada de decisão a respeito, internalizando, adicionalmente, os 
custos ambientais e sociais". 
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            Outro problema em questão diz respeito a utilização de trabalho escravo em diversas 
culturas, incluindo a da soja. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do 
Trabalho há trabalho escravo no Estado do Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Tocantins, Acre, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Paraíba e 
Piauí (BICKEL, 2004, p. 75). 

             E ainda, com o trabalho de fiscalização o Ministério do Trabalho libera milhares de 
trabalhadores que laboram em condições análogas a de escravo, tal como pode ser entendido 
do seguinte trecho: 

  

O Ministério do Trabalho realizou, de 1995 a 2001, 186 fiscalizações e liberou cerca de 3.400 
trabalhadores. Em 2002, foram liberadas 5.559 pessoas. Estes casos extremos não são 
oriundos exclusivamente do cultivo da soja. Porém, os exemplos a seguir mostram, que em 
várias atividades agrícolas, sobretudo no preparo do terreno para grandes lavouras 
mecanizadas como a da soja, existe a tendência de se explorar mão-de-obra barata, para 
minimizar os custos (BICKEL, 2004, p. 75). 

  

  

            Segundo Bickel (2004, p.74-75), os trabalhadores liberados, na maioria das vezes, 
voltam às mesmas condições em razão de serem novamente escravizados e por existir certas 
circunstâncias que facilitam o aliciamento, restando clara a necessidade de políticas de 
pública para o setor.   

  

  

3 NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NAS POLÍTICAS DE 
CRÉDITO E NAS QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS: ANÁLISE DA 
LEGITIMIDADE DAS NORMAS 

  

  

A Intervenção do Estado no Domínio Econômico pode ser entendida como uma ação do 
Estado ou função do Estado que, de acordo com a concepção política adotada, irá interferir na 
ordem vigente, tanto em sua forma legislativa, como executiva e judiciária. 

Segundo Bassoli, (2007, p. 241), pode-se entender que a ordem vigente, em termos políticos e 
econômicos, é neoliberal, sendo a intervenção do Estado um mecanismo que permite conferir 
limites às relações privadas e buscar um reequilíbrio de forças sociais, em suas palavras: 

  

Ao Estado, impôs-se a atribuição de intervir para corrigir falhas graves que as estruturas 
econômicas defendidas pelo liberalismo não foram suficientes para evitar. Tais deficiências 
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foram comprovadas ao longo dos últimos duzentos anos nos países em que as idéias do 
capitalismo foram implantadas. Entre as falhas, pode-se apontar: exclusões sociais, 
degradação ambiental, violência, desigualdades. O Direito foi utilizado para positivar esta 
ideologia. Assim, contemporaneamente, o Direito deve ser utilizado para implantar uma nova 
ideologia.  

  

Segundo Dantas (2006, p. 85), ao citar ao citar Marcos Juruena Villela Souto, quanto aos atos 
interventivos, a "Constituição Federal estabeleceu os seguintes instrumentos e mecanismos: 
Planejamento do Desenvolvimento Econômico - art. 174, par. 1º; Incentivo (fomento público) 
- art. 174; Repressão ao abuso do Poder Econômico - art. 173, par. 4º; Exploração Direta da 
Atividade Econômica - art. 173", sendo o artigo 170 os limites para a atuação do Estado na 
sua ação interventiva. 

De acordo com Bassoli (2007, p. 242), o artigo 174 permite que a intervenção ocorra na forma 
de produção de normas de controle e incentivo; de fiscalização; de exercício do poder de 
polícia; de intervenção para o desenvolvimento sócio-econômico. 

Neste sentido, Souza (2003, p. 326) propõe a seguinte definição de intervenção: "ação de 
coordenar, regular, controlar, regulamentar entre outros meios, pela fiscalização, incentivo e 
planejamento da economia, de modo a salvaguardar o interesse geral. 

Cabe, no entanto, notar que o "grau de intervenção é uma decisão política e depende, 
portanto, da ideologia (tábua de valores) de quem detém o poder político", variando entre a 
corrente que defende o Estado mínimo, e outra que busca, através destes mecanismos citados, 
a construção de normas destinadas à positivação de valores como dignidade da pessoa 
humana, liberdade, justiça social e igualdade (BASSOLI, 2007, p. 242). 

  

  

3.1 Intervenção do Estado nas Políticas de Crédito  

  

  

O problema a ser enfrentado atualmente nas políticas de crédito relativas à expansão da soja 
dizem respeito ao modo como a interpretação da figura da Intervenção Estatal no Domínio 
Econômico vem sendo aplicada. 

Isto porque, como já apontado, a instituição da lei que prevê as políticas de créditos rurais no 
Brasil é datada de 1965, ou seja, na vigência de uma Constituição de ideologia liberal, em 
meio a um governo autoritário. Como conseqüência há a previsão de discricionariedade às 
instituições financiadoras quanto à instituição dos critérios para obtenção de crédito, 
decorrendo então, uma política de restrição aos proprietários de médio e pequeno porte, em 
favor aos grandes grupos, e conseqüente estruturação de latifúndios e abuso do poder 
econômico. 
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Neste sentido, se observado o artigo 170 da CF/88, há expressa previsão da necessidade de ser 
preservada a livre concorrência em seu inciso IV. Para tanto, foi criado em 1962, o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) como meio de reprimir e apurar os abusos do 
poder econômico a utilização da empresa, considerada aqui como "toda e qualquer entidade 
de natureza civil ou mercantil, desde que explore atividades com fins lucrativos" 
(BERCOVIVI, 2005, p. 27). 

Além deste mecanismo, o Estado conta com o poder de criar normas que interfiram nos fatos 
sociais considerados injustos ou de abuso de poder, como também com a execução destas leis, 
e por fim, pela tutela de direitos subjetivos apresentadas ao judiciário. As políticas de crédito 
no Brasil, no entanto, apresentam-se viciadas em cada um destes aspectos, ou seja, há 
evidente problema no controle de políticas públicas no aspecto legislativo, executivo e 
judiciário, revelando carência na validade e legitimidade destas normas como poderá ser 
verificado na análise de caso do BNDS. 

  

  

3.1.1 Estudo de Caso: BNDS como Agente Financiador  

  

  

            Como já verificado a Intervenção do Estado no Domínio Econômico pode se dar 
mediante políticas de incentivo, e uma de suas modalidades ocorre através do fomento de 
linhas de crédito para empresas ou para determinados setores do mercado. 

             No caso do BNDS, por se tratar de uma empresa pública federal, a discricionariedade 
para a realização de políticas de crédito guarda vinculação com certas diretrizes impostas pelo 
Estado, como por exemplo, aquelas inseridas em seu Planejamento Corporativo. Assim, o 
planejamento de 2009 a 2014 estabelece como metas a inovação, o desenvolvimento local e 
regional e socioambiental (BNDS, 2011). 

Outra forma de pensar o controle da política pública de créditos está na análise de seu 
Estatuto Social, que através do decreto n. 4.418/2002 estabeleceu em seu artigo 3º a sua 
finalidade em atender programas relacionados com o desenvolvimento do país em termos 
sociais e econômicos. 

            A lei n. 4.418/2002, em seu artigo 10, expõe os critérios para a concessão de crédito 
pelo referido banco, sendo necessária a apresentação por parte do requerente o projeto de 
financiamento, devendo constar a avaliação das implicações sociais e ambientais; segurança 
do reembolso ou garantias; como também tratar-se de empresa idônea, o qual, segundo a lei n. 
11.948/2009, artigo 4º, fica impossibilitada a concessão e renovação de créditos para 
empresas cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral, sexual, racismo, trabalho 
infantil, escravo e crime contra o meio ambiente. 

            Neste sentido, apesar de verificada certas diretrizes para a concessão de créditos, o que 
pode ser verificado na prática, são concessões para grandes grupos econômicos da maior parte 
das verbas disponíveis, como verificado no caso da Eletrobrás já citado neste trabalho, o que 
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segundo reportagem da Folha de São Paulo, teria adquirido, em conjunto com outras 10 
empresas, mais de 57% das verbas destinadas ao período de 2008/2010 (BALTHAZAR). 

            Além disso, os termos que irão especificar os critérios de concessão são muito abertos, 
tal como empresa "idônea", ou a finalidade do "desenvolvimento econômico e social", ou 
mesmo quando trata da necessidade de ser "comprovado o reembolso", sem especificar quais 
garantias ou o quantum de garantia requerida é necessária para o empréstimo. 

            Tudo isso tem gerado muito debate, porque no caso da soja, como já apontado, gera 
uma cadeia de concentração econômica que viola a livre concorrência, como também cria 
meios interventivos de cunho estritamente liberal, cujo discurso apresenta-se com fundamento 
social, situação que será analisada no próximo ponto a tratar da validade e legitimidade destas 
normas. 

            Cabe notar, por fim, que a questão da idoneidade da empresa já foi matéria discutida 
inclusive pelo Tribunal de Contas da União, onde havia sido questionada a validade de 
concessão realizada para empresa, cujo fornecedor, sofria denúncias de desmatamento e 
utilização de trabalho escravo. Segundo entendimento do Plenário TCU, a concessão 
encontrava-se em concordância com a legislação, tendo em vista que não seria levada em 
consideração a cadeia produtiva, mas tão somente a análise da empresa tomadora do 
empréstimo (BRASIL, 2010). 

            

  

3.1.2 Análise da Legitimidade das Normas Jurídicas  

  

  

A análise da validade e legitimidade das normas jurídicas é um estudo fundamental para 
compreender o controle de políticas públicas. 

Como referencial teórico será utilizada a teoria de Jürgen Habermas, principalmente sua teoria 
discursiva do direito, como forma de conceituar os termos validade e legitimidade das normas 
jurídicas, tendo em vista a necessidade de buscar meios de controle para a elaboração e 
consecução de políticas públicas, sem deixar de lado o aspecto social e democrático. 

De modo bastante genérico, a teoria habermasiana após 1992, com a publicação da obra 
Validade e Faticidade, passa a incluir o Direito como instrumento ou meio essencial para 
busca de efetivação de direitos legítimos, decorrentes da vontade popular (VELASCO, 2003). 

No entanto, para que se possa compreender sua teoria discursiva do direito é necessário que 
antes seja abordada sua teoria discursiva moral. Neste sentido, dentre as várias possibilidades 
de ser trabalhada a questão da moral na filosofia, Habermas é filiado à corrente da chamada 
ética normativa deontológica, que tem como fim criar uma ética do discurso, em que o 
objetivo não está em dizer se uma conduta é certa ou errada, boa ou má, justa ou injusta, mas 
criar um método de justificação das normas, possibilitando que o seu processo de elaboração 
seja correto, sem vícios e que permita a participação democrática (BORGES, AGNOL, 
DUTRA, 2002). 
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A teoria moral em Habermas tem como embasamento teórico a tradição crítica da Escola de 
Frankfurt, e também raízes na teoria da linguagem de Wittgenstein, Austin e Searle. Em 
Austin, por exemplo, o autor busca compreender a teoria dos atos de fala e atém-se aos atos 
perlocucionários, que diferente de apenas descrever algo, dizer algo ou conduzir a uma idéia, 
aqueles atos de fala teriam por fim o entendimento mútuo entre os sujeitos, revelando a 
capacidade humana de usar a linguagem como meio de entendimento e busca de soluções 
para conflitos (VELASCO, 2003). 

Como na comunicação pode ocorrer formas de manipulação entre os sujeitos, o autor entende 
ser necessário estabelecer o primado da razão comunicativa pela instrumental, e além disso, 
um procedimento baseado no Princípio U, em que o que passa a ser entendido como universal 
não diz respeito à valores, fatos ou regras, mas justamente a estrutura ou processo pelo qual 
serão estabelecidos e firmados os acordos decorrentes do diálogo, já que àqueles não devem 
ser imposto, mas dialogados (BASTOS, 2008). 

Cabe notar, que tanto na teoria discursiva moral, como na teoria discursiva do direito, a 
estrutura ou procedimento guardam especial importância, porque é através dele que serão 
elaboradas as normas a serem seguidas pelos participantes. No entanto, as normas criadas a 
partir da primeira tem como função estabelecer acordos morais, enquanto que na segunda o 
autor descreve um processo de construção de normas jurídicas. Este último, contudo, passa 
por duas fases, a primeira é a construção de normas morais, chamada de processo de 
validação das normas, e a segunda transforma normas morais em jurídicas, pelo processo de 
legislação, dando faticidade a elas. 

Assim, para teorizar um procedimento universal que permita a criação de normas morais, o 
autor trabalhará com a teoria de Alexy, no que pese as regras básicas necessárias ao 
entendimento entre os sujeitos, como: regras de lógica semântica (não-contradição); regras de 
competência e regras do discurso para que não ocorra a coerção entre os sujeitos (BASTOS, 
2008). 

Além disso, teoriza sobre a necessidade das condições ideais de fala para verificar a validade 
dos acordos racionais e mensurar o grau de imparcialidade das interações comunicativas, 
devendo constar: publicidade das deliberações, direitos simétricos entre os participantes e não 
existência de coação, valendo apenas a força do melhor argumento (VELASCO, 2003, p. 33). 

Estas, portanto, seriam as condições universais para o diálogo e busca de consensos através da 
linguagem, e neste sentido, o resultado das deliberações passa a ser a norma moral válida e 
legítima, tendo em vista a possibilidade do procedimento permitir a participação de todos os 
diretamente interessados, sujeitando-se cada membro às regras que democraticamente 
puderam participar da sua elaboração. 

Entendida a teoria discursiva moral, Habermas constrói a teoria discursiva do direito, segundo 
o qual o Direito passa a ter papel fundamental para construção de direitos válidos e legítimos, 
através do que o autor denominou Sistema de Eclusas. 

Antes de explicar este sistema, cabe uma breve exposição da diferenciação entre dois mundos 
denominados de um lado mundo sistêmico, composto pela racionalidade estratégica, que tem 
por base o cálculo de meios para consecução de fins, racionalidade própria da esfera 
econômica e administrativa. Em contraposição ao que foi chamado de mundo da vida, 
baseada na racionalidade comunicativa e na interação intersubjetiva dos sujeitos que 
encontram na comunicação meios de auto-entendimento. 
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A possibilidade de serem criadas normas morais, em razão de suas condições ideais de fala e 
pressupostos para a comunicação, encontra espaço no mundo da vida. E as condições para 
serem instituídas normas jurídicas está no mundo sistêmico. Assim, o que Habermas constrói 
na sua teoria discursiva do direito é a possibilidade de existir uma norma que revele por um 
lado o caráter moral e por outro o aspecto de juridicidade, ou em outras palavras, cria uma 
teoria normativa da democracia, onde há complementaridade entre direito e moral (BASTOS, 
2008). 

Nota-se, que quando o autor trabalha com o conceito de moral desvincula-o do conceito de 
ética. Ética seria o comportamento produto de valores culturais que o sujeito carrega e 
expressa quando da tomada de um posicionamento, já a moral é justamente o produto ou o 
acordo, consenso, atingido pelos sujeitos que deliberam na busca de regras válidas e legítimas 
(BANNWART JR.). 

Assim, uma norma na teoria de Habermas deve trazer esses dois aspectos, de um lado deve 
revelar a validade e legitimidade, portanto ser moral e revelar o princípio moral, e por outro 
contar com a faticidade, portanto ser jurídica e coercitiva. Para tanto, teoriza o Sistema de 
Eclusas. 

O Sistema de Eclusas é composto por um centro e uma periferia. O centro é composto por 
órgãos da administração pública, que incluem judiciário, governo e parlamento. A periferia é 
composta por formadores de opinião da sociedade civil. Seu funcionamento ocorre na medida 
em que, as decisões que pretendem legitimidade, devem partir da periferia, passar pelos 
procedimentos democráticos e do Estado de direito (eclusas) para chegar ao parlamento ou 
tribunais. O mecanismo depende, portanto, da pressão exercida pela periferia, que busca 
conferir faticidade às normas morais e válidas (BASTOS, 2008). 

A legitimidade, assim, representa a construção de normas jurídicas que reflitam a vontade dos 
destinatários, ou vontade geral. 

Feitas tais considerações acerca da teoria habermasiana sobre a legitimidade das normas 
jurídicas, é possível afirmar que as políticas de crédito rural para o financiamento da soja 
apresentam comprometimento quanto sua legitimação, tendo em vista que não apresentam seu 
caráter de validade, mas apenas de faticidade. 

Em outras palavras, apesar do texto da lei trazer termos como "idoneidade" e 
desenvolvimento "social", na prática são os grandes grupos econômicos que detém a maior 
parte dos subsídios do Estado, demonstrando o fraco grau de controle das referidas políticas, e 
a instrumentalização dos discursos intervencionistas, que por sua vez buscam estampar uma 
falsa legitimidade nos textos jurídicos, sendo, deste modo, necessária uma reformulação 
destas políticas de crédito. Em outras palavras, "diante de tamanha dificuldade, lançar mão de 
Reformas Institucionais seria pouco eficaz, deveria haver desregulamentação e liberalização 
de parcela do mercado financeiro rural e até mesmo uma reforma no crédito rural" (LOPES, 
1989, p. 5). 

Em resumo, a intervenção do Estado neste domínio econômico da soja carece de legitimidade, 
em razão da falta de controle nas políticas públicas, no que pese, sobretudo, deixar às 
instituições financiadoras a discricionariedade das políticas para a concessão de créditos, 
ocasionado diversos problemas de ordem social, ambiental e fundiária. 
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3.2  Proposta de  Responsabilidade Socioambiental no  Ciclo Produtivo da Soja  para 

Concessão de Financiamentos 
 

 
 
 
 
 
 

O Rodobank possui uma proposta inovadora para a concessão de créditos rurais para a 
soja baseada em políticas socioambientais, chamada de Responsabilidade Corporativa, cujos 
critérios estão dispostos no Manual de Gerenciamento de Risco de Crédito para avaliação de 

clientes efetivos e potenciais e de seus pedidos de financiamento, criado desde 2007. 

 
A avaliação de clientes e pedidos de financiamento são feitos com base em dez 

critérios, não sendo concedidos para os seguintes casos: 
 
 
 

 
1. corrupção ou suborno 

 
2. discriminação no ambiente de trabalho 

 
3. trabalho forçado 

 
4. trabalho infantil prejudicial 

 
5. condições de trabalho inadequadas 

 
6. violação dos direitos dos povos indígenas 

 
7. poluição 

 
8. degradação de recursos naturais escassos 

 
9. crueldade para com os animais / redução excessiva do bem-estar animal 

 
10.  produtos  ou  serviços  que  apresentem  elevados  riscos  à  saúde  e/ou  segurança  dos 
consumidores e às comunidades vizinhas a plantações (RODOBANK, 2008). 

 
 
 

 
Cabe notar, que os critérios levam em consideração apenas aspectos legais, ou seja, de 

direitos já tutelados pelo direito, tratando-se assim da previsão da Função Social, e não da 
Responsabilidade Social da Empresa, que sugerem ações que vão além das previsões legais. E 

também não são mencionados os casos de concentração econômica, ou seja, aqueles que 
acabam por beneficiar determinados grupos que já concentram parte do mercado e das terras 
agricultáveis. 

 
No entanto, não deixa de ser uma iniciativa importante e modelo para os demais 

bancos, como também sugestão para ação intervencionista do Estado na criação de políticas 
públicas legítimas para o setor da soja no Brasil.
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4. CONCLUSÃO 
 
 
 

 
O presente trabalho buscou demonstrar que a falta de controle de Políticas Públicas relativas à 
expansão da  soja no Brasil  pode causar conseqüências negativas em  termos  ambientais, 

sociais e fundiários, recaindo em uma análise sobre a ilegitimidade das diversas normas 
interventivas que o Estado positivou para regular a matéria. 

 
Além disso, foi apontada as principais causas da referida falta de controle, obtendo-se, 

deste modo, o seguinte resultado: 
 
 
 
 

1) Quanto as causas: 
 
 
 
 

a) Problemas relativos a questão da concessão do crédito rural: a instituição financiadora tem 
discricionariedade para estabelecer critérios para concessão de créditos. Há certas diretrizes 

gerais ou exigências comuns entre elas, como o requerimento de projeto, idoneidade da 
empresa e comprovação de reembolso. No entanto, tais diretivas são demasiadamente abertas, 

uma vez que se discute nos tribunais o que seria tal idoneidade, no sentido de estabelecer se é 
ou não incluída a cadeia produtiva, tendo o Tribunal de Contas da União entendido pela não 
inclusão da cadeia. Quanto ao problema das garantias o problema é ainda maior, porque os 

produtores  de  médio  e  pequeno  porte  tem  dificuldade  no  acesso  as  verbas  devido  a 
necessidade de oferecer garantias demasiadamente onerosas para seu empreendimento. 

 
 
 

 
b)  Problemas  relativos  aos  subsídios  do  Estado:  a  política  da  soja  desenvolvida  pelos 

governos na década de 60 a 70 foi decisiva para a construção deste modelo. O programa de 
colonização agrícola, por exemplo, PROCEDER, difundia um modelo de tecnologia para 

ocupação dos Cerrados. O objetivo era tornar a agricultura em agroindústria, e assim, os 
pequenos proprietários passaram a vender suas terras à CAMPO e outros grupos. Como 
contavam com políticas de subsídio, tanto para obtenção de créditos, como pelas facilidades 

tributárias, passaram a concentrar grandes propriedades, o que gerou a marginalização dos 
pequenos produtores. 

 
 
 

 
c) A política agrária brasileira teve suas principais leis criadas no período militar. Tanto o 

Estatuto da Terra de 1964, como a lei que criou o Sistema Nacional de Crédito Rural de 1965 
foram instituídos no governo do Presidente Castelo Branco, situação que esclarece o fato do 
por que a  reforma agrária estaria subordinada à Presidência da República na ocasião e a 

disposição dos critérios para concessão de créditos rurais ser discricionariedade dos agentes 
financiadores, ambos projetos alinhados ao fundamento liberal da Carta de 1946. 

 
 
 

 
d) Há intervenção do Estado no Domínio Econômico no setor da soja em  seu aspecto: 

desenvolvimento  econômico  e  incentivo  (destinação  de  recursos  públicos  para  juros
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subsidiados; investimento em infra-estrutura; crédito rural para o Custeio, Investimento e 
Comercialização).  Há falhas nesta intervenção relativas: a) à fiscalização: emprego de mão- 

de-obra escrava, desvio de recursos públicos); b) repressão ao abuso do Poder Econômico 
(falta de atuação do CADE para combater a concentração de mercados pelo mesmo grupo, 

evitando-se que este seja contemplado por subsídios); c) quanto a não observância dos limites 
conferidos no artigo 170 da CF, como a função social da propriedade e proteção à livre 
concorrência (quando da ocorrência de latifúndios). 

 
 
 

 
e) A intervenção citada encontra falhas também: a) na elaboração de normas: que muitas 

vezes não refletem o interesse dos destinatários, mas de uma pequena parcela da sociedade; b) 
na execução das leis quando da possibilidade de desvio de verbas e falta de fiscalização; c) no 

judiciário quando da não observância de toda a cadeia a produtiva para definição do termo de 
"idoneidade" da empresa. 

 
 
 
 

2) Quanto as conseqüências: 
 
 
 

 
a) Políticas de concessão de crédito: os grandes grupos passam a obter a maior parte dos 

créditos oferecidos. Exemplo disso foi a matéria publicada em 2010 pela Folha de São Paulo, 
que segundo dados disponibilizados pela Petrobrás, grupos privados, tais como a Eletrobrás e 

outros dez, ficaram com 57% dos valores destinados a financiamentos do BNDS no período 
de 2008. É o que doutrina tem chamado de captura dos sistemas pelo governo, fenômeno que 
ocorre quando os interesses de particulares, podendo ser aqui tanto o governo ou agentes 

privados, passam a criar normas do Estado para regular interesses particulares. 
 
 
 
 

b) Problemas ambientais que inclui o desmatamento de grande parte da Floresta Amazônica e 
Cerrados, perda da biodiversidade mundial, onde a partir do ano 2000 a área desmatada 

aumentou em 70% por conta da expansão e despejo de 92,5 a 185 milhões de litros de 
pesticidas a cada ano no solo poluindo pessoas e a água, no qual "há 5.127 casos e 141 óbitos 
(2,75 %) de intoxicação humana por agrotóxicos no Brasil, em 2000.  Não obstante, os casos 

registrados pelo SINITOX não cobrem a realidade das intoxicações no país, uma vez que, 
segundo o experto Alves Filho, a não notificação de casos é muito alta". 

 
 
 

 
c) Problemas sociais e fundiários, onde só no Paraná, na década de 70, 2,5 milhões de pessoas 

migraram do campo para a área urbana; grande concentração de terras e rendas; emprego de 
trabalho escravo em diversos Estados, onde o Ministério do Trabalho realizou, de 1995 a 
2001, 186 fiscalizações e liberou cerca de 3.400 trabalhadores. Em 2002, foram liberadas 

5.559 pessoas. 
 
 
 
 

d) Carência de legitimidade nas políticas de crédito rural e na forma como Estado intervém 
para  construção  das  normas  jurídicas,  que  contém  um  dado  de  faticidade,  mas  não  de
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validade, não sendo democraticamente constituídas devido o processo de instrumentalização 
nos textos e interesse particulares. Em outras palavras, apesar do texto da lei trazer termos 

como "idoneidade" e desenvolvimento "social", na prática são os grandes grupos econômicos 
que detém a maior parte dos subsídios do Estado, demonstrando o fraco grau de controle das 

referidas políticas, e a instrumentalização dos discursos intervencionistas, que por sua vez 
buscam estampar uma falsa legitimidade nos textos jurídicos, sendo, deste modo, necessária 
uma reformulação destas políticas de crédito. 

 
 
 

 
Por fim, conclui-se pela necessidade de controle para a expansão da soja na forma de 

políticas  de  públicas  que  visem  corrigir  as  distorções  trazidas,  sendo  a  iniciativa  da 
Rondobank uma orientação para estímulos de novas práticas empresariais mais sustentáveis. 
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RESUMO 
O trabalho discorre acerca da democratização da economia utilizando-se da concessão de 
crédito pelas instituições financeiras, bem como da falta de controle desses organismos de 
mensurarem a inadimplência e o volume de concessão, combinados com a responsabilidade 

do sujeito em honrar os compromissos firmados. Deste modo, o descontrole interno e a falta 
de segurança repercutem não somente no plano interno dos Estados, mas também no plano 
externo  haja  vista  o  advento  da  globalização  e  o  constante  aumento  das  relações 

internacionais. A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa constitui-se em estudo 
descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à 

utilização dos resultados, e  de  natureza qualitativa. A  partir de  pesquisas doutrinárias e 
bibliográficas, conclui-se que a concessão de crédito desmedida pelas instituições financeiras 
com o intuito de aquecer a economia local, poderá se reverter de maneira danosa ao Estado. 

Ocasiona crise econômica interna que atinge o plano externo, na medida em que as 
repercussões domésticas refletem na sociedade internacional. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTADO;        ACESSO        AO        CRÉDITO;        ECONOMIA 
INTERNACIONAL; GLOBALIZAÇÃO 

 
ABSTRACT 

The work talks about the democratization of the economy using the granting of credit by 
financial institutions as well as the lack of control of those bodies that measure the amount of 
default and grant, combined with the subject's responsibility to honor these commitments. 

Thus, poor infrastructure and lack of internal repercussions not only in the internal states, but 
also externally has seen the advent of globalization and the steady increase of international 
relations. The methodology used in preparing the research is on descriptive and analytical 

study, developed through bibliographic research project, purely on the use of results, and 
qualitative in nature. From research and doctrinal literature, it is concluded that the excessive 

lending by financial institutions in order to heat the local economy, may reverse a manner 
detrimental to the state. It causes internal economic crisis that affects the external sphere, to 
the extent that the domestic impact reflected in international society. 

KEYWORDS: STATE;    ACESS    TO    CREDIT;    INTERNATIONAL    ECONOMY; 
GLOBALIZATION 

 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
O trabalho discorre acerca da democratização da economia e de como a política do acesso ao 

crédito tem relação direta com a denominada frustração da democratização da economia. É
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possível observar que a falta de mecanismos de controle na concessão e honradez de 
compromissos firmados acarretam em descontrole interno que, dependendo da intensidade, 

repercutirá no âmbito externo. 

 
Para tanto, faz-se necessária análise sobre os institutos da economia e do Estado, conceitos e 
relações entre os mesmos e a forma de como a atuação econômica interna reflete na imagem 

do ente e na adoção de medidas de controle externo. Verificar-se-á que as questões, 
envolvendo os países e a economia, possuem pontos fundamentais na idéia de que as ações 
internas repercutem não somente no território onde  acontecem, mas a toda sociedade 

internacional que, pelo fato de estar interligada, acaba por receber os choques advindos dessas 
alterações na economia. 

 
Os impactos gerados pelas ações negativas ocasionadas pela má utilização da concessão de 

recursos  consubstanciam-se  em  reações  diversas,  devendo-se  levar  em  consideração  a 
estrutura interna da nação e o regime econômico por ela adotado, pois isto fará com que essas 
conseqüências sejam incorporadas de forma mais ou menos gravosa. Deste modo, abordagem 

acerca dos regimes econômicos, haja vista serem esses regimes que regem as relações 
econômicas entre Estados. 

 
Posteriormente, considerações acerca da democratização da economia e das frustrações 

enfrentadas na mesma serão abordadas. Não basta o Estado implementar ferramentas 
necessárias à inclusão social, mas considera-se em específico a questão da permissividade do 

acesso ao crédito desmesurado, ao volume concedido a movimentar a economia sem controle, 
ou com controle parcial, que muitas vezes não prevê fatores determinantes que ocasionam 
diversas situações internas que culminam em crises supra Estatal. O artigo pondera que o 

acesso ao crédito, sem o lastro ou renda necessário acarreta crises econômicas internas com 
repercussão internacional. 

 
O enfoque no que concerne ao estudo do acesso ao crédito será agregado relação entre 
dinheiro, renda e crédito; fatores que se complementam e fornecem o material necessário para 

trabalhar-se com a questão da concessão do crédito. Primeiramente analisa-se o instituto do 
dinheiro e o que ele vem a representar na economia, em sequência trabalha-se a renda não 

somente aquela advinda do trabalho, mas também oriundas das outras fontes de proventos, 
pois é com base no montante de ganho que se concederá mais ou menos crédito. Para a 
sociedade internacional é de suma importância que seus Estados possuam membros que se 

encontrem em constante aquisição de renda, haja vista existir a necessidade de se manter ativo 
o ciclo de fomento da economia. 

 
Ao tratar do crédito busca-se análise principiológica acerca da criação das primeiras 

instituições financeiras, pois o aparecimento do empréstimo surge com a moeda e as 
instituições que as fabricam e armazenam. É com a promessa de pagamento que se 

consubstancia a cessão de verbas dessas instituições bancárias aos indivíduos surgindo aí a 
necessidade por parte dos sujeitos honrarem o compromisso. 

 
Chega-se  ao  ponto  onde  se  vincula  o  crédito  às  situações  de  crises.  O  descontrole  na 
concessão do crédito e no monitoramento no que concerne a honrar compromissos e fiscalizar 

a cobrança de impostos desencadeia situações que se não forem tratadas imediatamente, ou 
não receberem a atenção devida transformará tal evento em crise econômica. Nota-se então 

como  é  importante o  desenvolvimento interno  de  Estado,  tanto  na  concessão, como  no 
controle e fiscalização do crédito para que não se abram precedentes à existência de fatos 
internos que dêem início a crise financeira. Isto pois, a estabilidade interna gera a confiança 

necessária para que a sociedade internacional e suas instituições financeiras possam trabalhar
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a melhor forma de concessão de crédito e os reais impactos advindos dessa crise no que 
concerne ao cumprimento das normas adotadas em situações extremas como as que envolvem 

questões econômicas. 

 
Demonstrada essa relação entre o crédito interno e o crédito externo passa-se a tratar da 
globalização. Não somente o que venha a ser o instituto, mas quais são as conseqüências deste 

fenômeno, qual a relevância encontrada para o desenvolvimento do Estado na aproximação e 
relação com outros sujeitos de direito internacional, bem como a maneira que a concessão de 
crédito na esfera interna repercute no plano internacional. 

 
1.                 ESTADO E ECONOMIA 

 
Ao trabalhar-se o desenvolvimento da economia no Estado, deve-se procurar a relação entre a 
atuação estatal e a política econômica adotada no Estado. Observam-se os mecanismos de 
controle  e  a  postura  de  seus  indivíduos  na  movimentação  da  econômica  interna  que 

certamente refletirá nas políticas adotadas no plano externo. 

 
A economia consiste na produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Esses bens e 
serviços na sua origem compreendiam a atender as exigências primárias de seus indivíduos, 

tais  como  alimentação,  vestuário  e  habitação.  Com  a  evolução  da  sociedade  essas 
necessidades assumiram outro enfoque mais progressivo, como lazer, conforto e educação. 

 
A vontade de satisfazer múltiplas necessidades humanas, fez surgir a figura do consumo, 
realizada pela obtenção de bens, que nem sempre estão disponíveis na natureza e, para tanto, 

precisam ser produzidos. É nessa relação de produção e consumo que nasce a economia, e 
passa a ser estudada por meio de duas visões especiais: o da microeconomia e o da 

macroeconomia. 

 
A  microeconomia  é  o  ramo  que  analisa  o  comportamento  dos  agentes  econômicos- 
conhecidos por individuais- em relação ao mercado consumidor. Já a macroeconomia, objeto 

do trabalho, é  aquela que estuda as  relações  econômicas globais e  em  todas as  esferas 
possíveis: produção de bens e serviços, taxas, consumo, investimentos e governo. É conhecida 
por economia das cidades ou das nações. Neste enfoque é que se buscam soluções para as 

adversidades internas e internacionais. 

 
Desta forma compreende-se que a  economia não influencia somente  nas  questões a  ela 
destinadas, mas em esferas onde seus impactos são obrigatórios, como as questões políticas 
ou na qualidade de vida das pessoas. Assim, as medidas adotadas pela política econômica no 

plano interno visam a atender a  necessidade inerente do Estado de proporcionar qualidade de 
vida aos  cidadãos implicando definitivamente na política interna, por meio do exercício da 

soberania, que será adotada naquela nação. 

 
No plano nacional compete ao governo acompanhar a movimentação econômica interna: 
como  as  relações  de  consumo  estão  fluindo;   condições   de  produção  pelas  empresas 

nacionais para atender aos anseios da população e se haverá ou não a necessidade de 
importação complementar de produtos em caso de demanda superior a oferta ou sua ausência 
no âmbito nacional. 

 
Globalmente, a economia se preocupará com a repercussão da política interna dos países 

centrais e também periféricos na esfera internacional. A sociedade internacional preocupa-se, 
em especial, com a existência ou não de relações econômicas entre os Estados. Haja vista que 

a dimensão central das relações internacionais entre Estados será decorrente do conjunto de



* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3610  

transações efetuadas pelos agentes situados no território e as demais partes residentes fora 
deste espaço. (BAUMANN, 2004). 

 
Paul Krugman (2001) trabalha com a ideia de que na economia aberta é preciso que quem 

esteja no poder político busque equilíbrio interno, com garantia do pleno emprego e 
manutenção de preços; e estabilidade externa, ou seja, que seu nível em conta corrente não 

seja tão negativo que impossibilite o Estado de pagar sua dívida externa. Esta busca de 
equilíbrio deve ser observada pelos Estados, pois as políticas macroeconômicas de cada país 
refletem no estrangeiro e essa objetivação de proporções está condicionada às posturas de 

todos coletivamente. 

 
A maneira de como se dará a relação entre Estado e economia dependerá de quem estiver no 
exercício do governo, haja vista ser este o condutor dessas relações. Se o "soberano" tiver 

posicionamento mais aproximado das idéias socialistas ou Keynesianas a intervenção do ente 
na atividade econômica será mais intensa; de forma contrária, se o pensamento for liberal, a 
intervenção tenderá a ser mínima, devendo a economia se auto-regular. 

 
Deste modo, faz-se necessário tecer pontos que retratem a ideologia liberal e aquelas que 
defendem  a  atuação  efetiva  do  Estado  na  economia,  quais  sejam  a   marxista  e  o 
keynesianismo. Pois as doutrinas econômicas existentes influenciam nas transformações por 

condicionarem   os   acontecimentos   existentes   entre   os   Estados   e   seus   indivíduos. 
(ESTEFANÍA, 1996). Apesar de analisar essas três doutrinas, o artigo não  pretende dizer que 

foram únicas, mas que, certamente, obtiveram maior repercussão na economia. 

 
O Liberalismo, como regime econômico, é destacado no âmbito social do século XVIII,  com 
a publicação de Adam Smith, denominada A Riqueza das Nações. A obra defende a idéia da 
liberdade total da movimentação da economia, da não intervenção do Estado nas questões de 

mercados, e na crença de que a lei da oferta e da procura, bem como da livre concorrência 
seriam os mecanismos mais seguros para o aquecimento da economia. 

 
O Estado só interviria na ordem natural da economia em casos de defesa contra a ingerência 

estrangeira, para estabelecer boa administração da Justiça e para apoiar obras e instituições 
públicas que não fossem geridas por indivíduo ou grupo de indivíduos por falta de segurança 
e garantias adequadas. 

 
Pode-se agregar outras características além das supra citadas como a prevalência da iniciativa 
individual, compreendida como a idéia de que o homem é livre para exercer a atividade que 
lhe convier. A desregulamentação e a divisão internacional da produção, configurados como a 

remoção dos obstáculos legais que permeiam a atividade econômica e a necessidade do país 
somente  produzir  o  que  achar  conveniente,  economicamente  falando,  trocando  seus 

excedentes proporcionando assim diminuição nos custos. 

 
O intuito fundamental nas idéias liberais é a aquisição de lucro pelos indivíduos, pois os 

valores obtidos por meio desta atividade certamente se reverteriam em melhores condições 
para a sociedade. Por natureza, cada cidadão é o melhor árbitro para decidir acerca de seu 

próprio  lucro  e  deve  ser  concedida  a  oportunidade  de  satisfazer  essa  vontade,  pois 
naturalmente essas ações beneficiariam o bem comum. (ESTEFANÍA, 1996). Essa busca pele 
aquisição de lucro levaria o particular que exerce atividades privadas a ser guiado pela "mão 

invisível" dessas relações. 

 
Os pontos positivos do liberalismo são: a divisão internacional de produção, haja vista a 
possibilidade de troca, por meio do comércio exterior dos produtos não produzidos pelo
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Estado e de exportar o excedente local; o poder de o Estado utilizar os recursos naturais, de 
forma mais favorável, onde se verifica a obrigação de observar o custo com a produção e 

observar os fatores climáticos que propiciem a produção e a economia em escala, focada na 
redução de custos trabalhados. Adota-se a sistematização de que a redução de custos gera 

aumento no consumo; a elevação da demanda determina a elevação na produção das 
mercadorias, que, por sua vez ocasionará na disponibilidade de vagas de emprego e redução 
de custos que efetivariam a situação de bem-estar para o povo. (MAIA, 2010, p. 204). 

 
Quanto aos pontos negativos do liberalismo encontram-se a tendência à escravidão, a geração 

de  controvérsias  e  a  manutenção  das  características  do  colonialismo.  O  regime  liberal 
escraviza porque a não intervenção estatal gera à criação de cartéis, oligopólios, trustes e 

dumpings. Na hipótese dos conflitos de interesses aborda-se o fato de nem sempre a vontade 
do Estado (emprego, balança de pagamentos, etc.) corresponder com a vontade das empresas 
(lucro). A questão do colonialismo advém do fato dos países produtores de manufaturas 

tenderem a incentivar outros Estados a continuarem produzindo apenas as matérias-prima de 
que necessitam. Deste modo, aqueles que defendem o liberalismo afirmam que este regime 

gera maior solidariedade, pois a interdependência entre países levaria a confraternização 
internacional. 

 
O marxismo constitui outra visão da economia. A disseminação ideológica se deu por meio da 
publicação do Manifesto comunista, no século XIX e teve por objetivo criticar as idéias de 

Adam Smith. Desenvolve concepções que versam acerca da luta de classes, da falência do 
capitalismo  e  do  surgimento  da  sociedade  sem  classes  que  denomina  de  sociedade 

comunista.   Ou  seja,  o  Estado  social  eclode  do  resultado  das  lutas  de  classes  -  de 
trabalhadores que se associavam aos sindicatos por melhores condições de trabalho e vida - 
contra a burguesia[1], pois o que era preconizado no Estado liberal não mais se justificava, 

caracterizando-se assim em mudança de paradigma. (OLIVEIRA, 2008). 

 
Lembrando-se que no sistema econômico que vislumbrado Marx existem duas classe sociais 
antagônicas: a classe proletária e a burguesa, que albergava os patrões. Na medida em que a 

segunda buscava seu próprio bem-estar utilizando-se da exploração da primeira tornaram-se 
óbvias as causas para o antagonismo[2]. (ATLAS DE ECONOMÍA, 2010). A função do 

Estado era a de intervir no campo social, para corrigir as irregularidades pela ausência da 
participação do Estado e das relações entre patrões e trabalhadores. 

 
Marx acredita que a única solução possível para resolver as contradições emanadas do 
capitalismo e da exploração da classe operária era a revolução. O capitalismo e a exploração 

do trabalho já não correspondiam mais aos anseios da sociedade e como o regime capitalista 
fora uma evolução do feudalismo era dada a hora de outra mudança acontecer para que não 
existisse um comprometimento quanto a  evolução natural e necessária da história.  Pela 

revolução os operários tomariam o poder, acabariam com a propriedade privada- já que a 
tornariam coletiva - surgindo assim a figura da ditadura não mais regida pela burguesia, mas 

pelo proletariado. Nesse ritmo o Estado desapareceria restando assim a sociedade comunista, 
legítima manifestação dos anseios da sociedade industrial. 

 
O keynesianismo, desenvolvido por John Maynard Keynes, é considerado regime econômico 

intermediário, nem extremamente capitalista e nem extremamente comunista, proposto a ser a 
mescla desses dois sistemas voltada a corrigir os erros de ambos e proporcionar regime mais 
adequado à sociedade do início do século XX, que novamente encontrava-se em nova fase 

evolutiva.
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Diversos doutrinadores designam o novo regime como sendo o de economia mista, onde as 
intervenções do setor público combinada com a iniciativa privada responderão aos 

questionamentos do que será produzido, por qual meio de produção e a quem se destinará o 
produto final. Keynes defende que a quantidade de emprego disponível no mercado depende 

do volume de produção e este, por sua vez, está condicionada a previsão da demanda e das 
possíveis inversões na quantidade de oferta e procura que podem ser feitas. O objetivo da 
possibilidade da intervenção é conseguir se chegar a situação de estabilidade econômica. 

 
O keynesianismo finca-pé na eficácia da intervenção estatal selectiva junto com a adoção de 

uma actividade fiscal como política econômica principal. Para Keynes, o desemprego é o 
resultado de uma curva apertada da procura efectiva, e portanto para atingir o pleno emprego 

é imprescindível reactivar o sistema econômico com a intervenção pública. A definição da 
política do keynesianismo em termos gerais identifica-se com a social-democracia, do mesmo 
modo que o liberalismo se identifica com partidos conservadores e o marxismo com os 

comunistas. (ESTEFANÍA, 1996, p.40). 

 
Exemplo de como esta política intermediária deveria atuar, aconteceu após a crise econômica 

de 1929[3], quando se impôs nos EUA o welfare state, ou o estado do bem-estar social. O 

Estado norte americano passa a financiar obras-públicas, de infra-estrutura visando criar 
empregos a proteger os institutos da previdência social e do seguro-desemprego. 

 
Deste modo verifica-se que os modelos econômicos e a relação entre Estado e economia 

buscam responder questões fundamentais como quais bens e serviços devem ser produzidos, 
como e para quem devem ser produzidos; e que a adoção de desses sistemas repercute no 
próprio desenvolver de sua história. Assim, o dinheiro só tem valor quando há necessidade de 

se possuir algo e alguém acredita na valia daquilo que o dinheiro representa. Ter muito 
dinheiro circulando não que dizer a sociedade mais rica, se não houver desenvolvimento nas 

coisas produzidas esse aumento na quantidade de moeda circulante apenas elevará o preço das 
coisas. 

 
2.                 CONCESSÃO E ACESSO AO CRÉDITO 

 
Para a compreensão da idéia da frustração com a democratização da economia analisa-se a 
parte destinada ao acesso ao crédito, com enfoque na idéia do recebimento de dinheiro, que se 

reverte em renda que será utilizado nos cálculos para a concessão de crédito atualmente pelas 
instituições financeiras. 

 
Posteriormente, verifica-se a forma de como as instituições financeiras concedem crédito aos 

seus usuários e dos mecanismos de controles assegurados para o cumprimento dessas 
obrigações indivíduo-instituições. O mecanismo mais adotado é a de cobrança de juros, tanto 

para garantir a promessa firmada quanto para o caso da impossibilidade do sujeito em honrar 
seus compromissos sob a forma de mora. 

 
Aborda-se a relevância da presença do Estado no controle e fiscalização, mas não 
necessariamente por meio da intervenção, haja vista a existência do Banco Central que possui 

o dever de fiscalizar e controlar a intensidade das atividades desempenhadas pelas instituições 
financeiras  creditícias.  Enfatiza-se,  contudo, que  os  efeitos  decorrentes no  plano  interno 

repercutem no plano externo a todos os países e que o colapso em dado país pode-se 
transformar  em  crise  internacional,  conforme  os  inúmeros  casos  existentes  na  nossa 
história[4].
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Compreende-se por dinheiro o meio utilizado para a troca de bens, que tem por finalidade 
eliminar os problemas decorrentes das relações de escambo. Encontrando-se na forma de 

moeda, cédulas, papéis, notas, etc. O ritmo e a evolução da sociedade é que ditarão qual será o 
"instrumento" dinheiro a ser considerado à época, pois não importa o período histórico que se 

analise o dinheiro sempre será a raiz da maior parte do progresso. (FERGUSON, 2009). 

 
Da idéia da relação existente entre o dinheiro e o progresso, conclui-se que a ascensão do 
dinheiro é fundamental para a evolução da humanidade e das relações delas decorrentes. É 
relevante destacar, que mesmos os comunistas seguidores das posições marxistas de que o 

dinheiro é o excedente do suor do trabalhador transformado em commodity[5] nenhum desses 
Estados deixou de adotar a figura do dinheiro como mecanismo de aquisição de bens e 

serviços. 

 
Hoje, apesar de continuar existindo outras formas de dinheiro, aquele que não podemos ver é 
o mais popular, pois não existe mais a necessidade de manusear o papel-dinheiro. Com as 
novas tecnologias disponíveis o trabalho prestado é revertido em valor depositado na conta do 

trabalhador, que ao utilizar o "dinheiro de plástico", conhecido como cartão de crédito, ou 
cheque transfere o montante do dinheiro imaginário à outra pessoa ou instituição em troca do 

bem ou serviço que almeja possuir.  Concorda-se assim com posicionamento de FERGUSON 
(2009) de que a "instituição" dinheiro é mais do que questão de confiança, mas de fé. Pois se 
confia na pessoa ou na instituição financeira que utiliza o meio virtual de utilização de 

dinheiro esperando que ocorra de fato a transferência do valor e para que o emitente do 
cheque, dinheiro nota, honre com suas obrigações econômicas. 

 
Mas para possuir dinheiro necessário às trocas torna-se fundamental a existência da renda, 

que é decorrente principalmente, mas não somente, das relações de trabalho. Configurará a 
renda os valores recebidos, ao final de período, composto por aluguéis, lucros, salários e 

juros, quer sejam recorrentes ou esporádicos. 

 
Em se tratando da renda do capital financeiro ela poderá ser pré-fixada, pós-fixada, correntes 

e extraordinárias. As duas primeiras trabalham com a hipótese do indivíduo se utilizar do 
dinheiro recebido para realizar aplicação financeira e o valor do acréscimo decorrente da 

aplicação é estabelecida no ato do contrato ou na finalização da operação. As rendas 
denominadas correntes, ou permanentes, são aquelas previstas e recorrentes, como salários, 
pensões, aposentadorias e juros de rendimentos custodiados aos bancos ou instituições 

financeiras. Finalmente as extraordinárias são aquelas recebidas eventualmente ou 
esporadicamente, como doações e heranças. 

 
A figura do crédito aparece em qualquer ato de troca que comporte empréstimo. O ato da 

prestação e da contraprestação não acontece de forma simultânea, pois, normalmente, o credor 
dá algo sem receber nada no ato, porém com confiança de que o devedor ao final de prazo 

entregará bem que compense o que fora concedido anteriormente. Deste modo, o instituto do 
crédito se firmou e consolidou na confiança e na credibilidade do reembolso de quem tomou 
emprestado; não mais surpreendente de que a raiz da palavra crédito tenha origem latina 

"credo" , correspondendo ao "Eu acredito". (FERGUSON, 2009, P.34). 

 
Traçando-se histórico acerca da evolução creditícia até chegar-se às instituições de crédito 
existentes na atualidade, verifica-se que a atividade em si passa a existir com o surgimento 

dos bancos. Estes não realizavam de início atividades creditícias, mas sim, basicamente duas 
atividades monetárias. A primeira compreendida como a custódia da moeda, em virtude da 
segurança maior de guardar dinheiro nessas instituições ao invés de permanecer com elas em
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domínio  privado,  onde  o  depositante  pagava  pequena  comissão  às  instituições  que 
trabalhavam com tal sistema. 

 
A segunda, e talvez mais relevante, era a de efetuar pagamentos de mercadorias. Trabalhando- 

se com a idéia de evitar o transporte de grandes volumes monetários, como no exemplo do 
mercador que adquirisse produtos em lugar distante. Ele se utilizaria do banco para efetuar 

depósito, onde a responsabilidade do repasse do montante ao vendedor do mercador seria 
garantida pela própria instituição, que possuía unidade correspondente no local onde deveria 
realizar-se o pagamento. (NAPOLEONI, 1979). 

 
Com o decorrer do tempo essas instituições começaram a emitir documentos que 

comprovassem o depósito realizado e a existência de moeda em seus estabelecimentos, tais 
papéis passaram a serem aceitos como moeda. Aparece então nova etapa no desenvolvimento 

das instituições com a possibilidade do exercício de duas ações: o início da concessão de 
crédito, pois seria pouco provável que todos os depositantes do banco aparecessem 
simultaneamente para o resgate das moedas metálicas, possibilitando a cobrança de juros pelo 

empréstimo concedido, já que até então o único valor cobrado era o das comissões pela 
custódia da moeda. 

 
E como os empréstimos eram concedidos não somente a particulares, mas também ao Estado, 

aos poucos os bancos que concediam empréstimos ao ente governante passava a receber 
alguns privilégios, como, por exemplo, a autorização para a emissão de notas que possuíam 

valor legal. As notas poderiam ser revertidas em moeda metálica e não era exigida quantidade 
exata entre moedas e notas, apenas relação de controle entre as notas emitidas e concentração 
de moedas pelas instituições. Com isso passa-se a encontrar nos bancos mais do que atividade 

monetária, mas também atividade creditícia. 

 
Hodiernamente a concessão de crédito é fornecida por instituições de crédito que podem ser 
divida em três categorias: bancos emissores - destinados a emissão de papel-moeda e de 
exercer o controle de todo o sistema creditício do país; bancos de crédito ordinário - ou 

bancos comerciais, destinados à guarda dos depósitos e concessão de crédito de curto prazo e, 
por último, as instituições de financiamento de médio e longo prazo, que pelo próprio nome 

se torna auto-explicativa. 

 
Os bancos emissores atuam sob três perspectivas distintas em suas relações no pertinente à 
emissão de notas, no intuito de salvaguardar a estabilidade do valor da moeda, mas sem a 

regulação automática da emissão[6]: a primeira diretamente com os Estados, a segunda com 
operações com os particulares e a última as operações com os particulares de caráter 
internacional. 

 
As operações com o Estado ocorrem por meio de antecipações diretas ao tesouro ou pela 
aquisição por parte dos bancos de títulos públicos. O foco de concentração é a arrecadação de 
impostos;  na  primeira,  a  autorização  da  emissão  ocorre  em  virtude  dos  desajustes  na 

proporção da previsão e do recebimento efetivo, onde o País constata a necessidade de dispor 
antecipadamente de verbas a receber. Na segunda o Estado conclui que a receita advinda dos 

impostos  não  será  suficiente  e  disponibiliza às  instituições  bancárias  a  possibilidade de 
compra de títulos como forma de suprir a demanda por dinheiro. 

 
As  operações com  os  particulares  comportam  o  desconto de  duplicatas  comerciais  e  as 
antecipações sobre títulos e mercadorias, que são empréstimos concedidos utilizam os títulos 

públicos ou de mercadorias como garantias. As antecipações são feitas a particulares, mas não



* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3615  

há impedimento que estas se apliquem aos bancos no caso de títulos públicos, ocorrendo 
então a possibilidade de emissão de notas. 

 
As operações de caráter internacional possibilitarão a emissão de notas sempre que Estado 

não tiver em  situação de equilíbrio entre suas importações e exportações, especialmente 
quando as exportações se encontram em valores superiores, pois o Estado não terá moeda 

nacional suficiente para adquirir toda a divisa estrangeira e não será interessante o bloqueio da 
mesma. Assim, o Estado deverá recorrer à instituições emissoras para obter as notas que 
venha a necessitar. 

 
Compete ainda aos bancos emissores o controle da circulação, pois, como já fora afirmado, 

para que a  estabilidade monetária permaneça  é  preciso que a  quantidade de  moeda  em 
circulação  aumente  na  proporção  em  que  se  eleve  a  produção.  Ressalte-se  que  estas 

instituições é que serão responsáveis por controlar, de forma indireta, os bancos comerciais 
quando estes concederem crédito de forma desmesurada, por meio do aumento das taxas de 
juros destinadas a estas instituições. 

 
Para os bancos comerciais é encontra-se duas espécies de operações denominadas de captação 
e de aplicação. A característica primordial das instituições creditícias são todas as operações 
são de curto prazo (NAPOLEONI, 1979). A captação se dá por meio do depósito, onde os 

depositantes designam valores à custódia dessas instituições e podem reaver seus valores a 
vista ou após breve comunicação, dependendo do montante a ser retirado. Sob os depósitos 

com retirada pré-agendada, geralmente depósitos em poupança, os bancos pagam juros; o que 
não acontecem aos depósitos em conta-corrente que podem ser reavidos à vista. 

 
As operações de aplicações, como já mencionado, referem-se a investimentos de curto prazo 
onde  se  disponibiliza aos  mutuários  quantias  que  atuarão  no  incremento  do  capital  das 

empresas ou de sua constituição. Novamente para as transações de empréstimo surge a figura 
dos juros que serão remuneratórios ou moratórios. Os primeiros resultam da manifestação de 
vontade procedente da assinatura do contrato, quer seja manifestação unilateral ou bilateral; 

no caso dos juros moratórios estes são resultados do retardamento do cumprimento da 
obrigação. (PINHEIRO; SADDI, 2005). 

 
Discorre-se sobre os critérios que levarão os bancos a determinarem nível seguro da relação 

aplicações e depósitos, haja vista a necessidade de se ter moeda em caixa para que exista a 
possibilidade na concessão dos empréstimos. A mais importante é vislumbrar que o banco é 

empresa como outra qualquer e, assim sendo, busca efetivamente o lucro[7].  Outro ponto 
relevante  é  o  índice  satisfatório  de  liquidez,  ou  seja,  as  relações  entre  empréstimos 
(aplicações) e depósitos não se configuram por demais elevadas ao ponto de comprometer a 

moeda bancária (notas, cheques) em moeda legal (dinheiro em espécie) e nem em nível tão 
baixo que o banco não possa realizar operações que efetivamente seriam lucrativas. 

 
A lucratividade dos bancos provenientes das aplicações considera a evolução da atividade 

econômica, pois o sucesso das iniciativas financiadas, por meio dos empréstimos bancários, 
depende da situação geral do mercado. É fundamental a concessão de crédito atrelada ao 
aumento na produção, pois caso não ocorra haverá a elevação nos preços culminando na 

modificação das políticas adotadas pelas instituições bancárias frente a liquidez reduzida  e 
assim, haveria uma tendência a redução na concessão de crédito, geralmente condicionada por 

intervenção realizada pelo banco central. 

 
A política de controle adotada pelo banco ocorre com a elevação nas taxas dos juros cobradas 

aos bancos e quando estas medidas não são eficazes aplica-se certa restrição ou até mesmo
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recusa no desconto das duplicatas provenientes desses bancos. Persistindo a problemática da 
circulação monetária sem aumento de produção as instituições emissoras adotam a política da 

reserva obrigatória, onde os bancos comerciais são obrigados à vincularem aos órgãos de 
controle parte de seus depósitos, tais valores não poderão ser utilizados como instrumentos de 

concessão de aplicações. 

 
Constata-se  a  capacidade  do  banco  central  possuir  mecanismos  de  regular  a  atividade 
creditícia das instituições comerciais. Finalizada as possibilidades de relação, entre banco 
central  e  bancos comerciais, existe a  possibilidade de  cooperação. Tal  fenômeno ocorre 

quando a instituição, geralmente pública, de grande porte e repercussão nas relações do país, 
por meio de seu diretor estreitam relações com o diretor do próprio banco central. 

 
A justificativa para a necessidade de regulamentação do sistema financeiro decorre tanto de 

objetivos macros como microeconômicos. Pela vertente da macroeconomia, o enfoque 
relaciona-se à capacidade dos bancos comerciais de transmitirem a política monetária e a 
produção de moeda. Deste modo, o fato dos bancos manterem em seus cofres parte da 

reserva, destinarem outra ao Banco Central - como depósitos obrigatórios e emprestarem o 
restante o total de moeda na economia configura o denominado múltiplo da base monetária. A 

soma do papel moeda com as reservas do BC "é o agregado monetário cuja oferta é 
diretamente controlada pelo BC". (PINEIRO; SADDI, 2005, p. 449). Este exercício do banco 
emissor possui ingerência no controle da inflação realizado por meio das medidas cintadas 

anteriormente: elevação dos depósitos compulsórios e as taxas de redesconto[8]. 
 

Na  questão microeconômica a  justificativa para a  regulamentação acontece na  busca da 
eficiência do sistema e, na segunda, com o propósito de evitar crises, ou seja, de atingir o 

equilíbrio interno e externo. 

 
Ao tratar-se da democratização do crédito, ressalta-se a sua importância para se manter a 
relação demanda-procura, bem como o viés de acesso aos meios de consumo voltados a se 
atingir o bem-estar social e o desenvolvimento, com crescimento, dos Estados. Inúmeros 

autores trabalham com a questão da concessão de crédito para camadas da sociedade que 
ainda  se  encontram  afastada  do  mercado  de  consumo  ativo.  Conforme  analisa-se  é 

fundamental para o Estado que a economia permaneça aquecida e que os empréstimos 
concedidos aos indivíduos acabam por ajudar no aumento da produção e, conseqüentemente, 
nas relações de consumo. 

 
Muhammad Yunus (2008) trabalha o acesso ao crédito como "revolução do microcrédito"; 
Haveria o surgimento de instituições bancárias destinadas a tratar das necessidades dos pobres 
e do montante de dinheiro destinado esses indivíduos. A finalidade dos empréstimos se 

assemelharia a das tradicionais instituições bancárias, na medida em que a concessão do 
crédito  estava  destinada  à  construção do  próprio negócio  com  a  finalidade da  saída  da 

situação de miséria. 

 
Propõe verdadeira revolução para acabar com a pobreza com a criação de empresas sociais 

que transformariam a própria estrutura do capitalismo. Estas instituições dedicar-se-iam a 
criar produtos e serviços que fossem benéficos a toda a população e que combatessem a 

pobreza, a poluição e a situação acentuada de miséria existente, criando ou melhorando o 
sistema de saúde e o acesso à educação. 

 
A manutenção desses bancos voltados para os pobres seriam decorrentes das transformações 

necessárias nas instituições bancárias comerciais que criariam sistemas específicos destinados 
a atender a concessão do financiamento (empréstimos) a essas novas empresas creditícias, por
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exemplo, um sistema de poupança próprio. Seria possível um desenvolvimento gradual da 
empresa social chegando ao ponto de existirem ações que seriam ofertadas para compra e 

venda gerando assim o novo sistema econômico. Com o novo cenário da empresa social 
permitir-se-ia aos pobres a demonstração inerente do talento para o empreendedorismo, o que 

proporcionaria uma nova fartura não só para eles e sua família, mas também para a 
comunidade onde vivem. (YUNUS, 2008). 

 
Noam  Chomsky (2006)  adota  uma  ação  de  combate  ao  livre  mercado  e  da  adoção  da 
intervenção estatal para o desenvolvimento de potências, citando como exemplo o Japão após 

a segunda guerra mundial. O desenvolvimento e o crescimento econômico só aconteceriam 
efetivamente no momento em que o Estado protegesse seu sistema da flutuação decorrente 

das relações de mercado. Destaca em sua obra O lucro ou as pessoas? a importância decisiva 
da  capacitação  dos  indivíduos  e  de  se  atender  às  necessidades  básicas   sociais  para 
que ocorresse um desenvolvimento econômico. 

 
Maior nível de rendimento e de bem-estar são os pontos de defesa de Amartya Sen, pois 

seriam fruto do resultado da concessão de maior liberdade às pessoas. É  preciso que a 
humanidade conquiste a liberdade. Nesta perspectiva o processo de crescimento atrelado ao 

desenvolvimento econômico cria uma perspectiva de um ciclo virtuoso compreendido no 
conceito de que a liberdade leva à criatividade e esta ao esforço necessário para o 
desenvolvimento econômico. Este ciclo depende do papel exercido pelas instituições e do 

sistema de incentivos destinados ao desenvolvimento humano. O Estado deve intensificar o 
papel das instituições, quando à responsabilização pelo desenvolvimento da sociedade 

aumentando a liberdade econômica e pessoal, evitando atividades destrutivas e protecionistas. 

 
Corroborando com  o  pensamento  de  Yunus  as  instituições  financeiras  possuem  atuação 
determinante no que concerne ao desenvolvimento econômico, atrelado ao desenvolvimento 

humano  e  social,  mas  insere  a  idéia  da  necessidade  de  ações  estatais  para  viabilizar  a 
concessão da liberdade e gerar a força motriz do ciclo virtuoso. 

 
Para  o  autor,  diferentemente  de  Yunus,  as  instituições  financeiras  devem  receber  a 
intervenção do Estado para que se cumpra a finalidade do próprio desenvolvimento humano e 

econômico. A falta de mercado financeiro bem regulamentado levaria os Estados a situação 
de instabilidade culminando em possíveis crises, tudo, pois existiria tendência de ceder às 
pressões ocidentais. Neste modo as instituições bancárias deveriam atender às necessidades 

determinadas pelo Estado. Estando assim, a decisão da atuação dessas instituições à vontade e 
à política estatal adotada. 

 
Na obra Crescimento e desenvolvimento econômico (DINIZ, 2010) apresenta-se a posição da 

existência da necessidade da intervenção do Estado nas economias, especialmente as 
ocidentais, como o que ocorrera após as duas guerras mundiais e a conseqüente ascensão 

americana. Pois as crises ocorrem ciclicamente e sempre estarão relacionadas com a 
insuficiência de procura, que sem intervenção, gera recessão que romperá o processo de 
crescimento e, assim, comprometerá o desenvolvimento econômico. Afirma que as situações 

de recessão servem para que se possa aprender com essas situações sempre com a finalidade 
de evitá-las. Finaliza suas idéias trabalhando com a vinculação da economia com a evolução 

da sociedade, pois é função daquela permitir melhor situação de bem-estar. 

 
Deste modo verifica-se a necessidade da atuação dos indivíduos de forma ativa no processo 
de desenvolvimento e crescimento econômico dos Estados. Questiona-se, por conseguinte, 
qual deveria ser a política adotada para fomentar a economia e proporcionar possibilidade real
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de ser parte atuante das relações de consumo, do Estado por meio da intervenção, ou as 
próprias instituições financeiras? 

 
As instituições financeiras possuem sistema objetivo de concessão de crédito: mensurar a 

renda. Com bases nesses dados adota políticas de maior ou menor risco quanto ao 
cumprimento das obrigações firmadas e delimitadas no contrato de financiamento. Não é 

conveniente que o Estado adote políticas que determinem o acesso ao crédito, haja vista ser 
esta decisão particular da empresa bancária que deve ter a liberdade de escolher a quem 
concederá o montante e quais ricos assumirá para garantir ao cumprimento contratual. Além 

do mais, já existem instituições próprias que efetuam o controle dos bancos com o intuito de 
manter situação de equilíbrio, quer seja interno ou externo. 

 
Valora-se a adoção de medidas dos Estados que busque proporcionar um acesso mais amplo a 

sociedade, porém condena-se que ocorra uma banalização do consumo, deixando de ser um 
consumo focado no desenvolvimento das pessoas e da sociedade, passando ao "consumo de 
bens conspícuos, denotadores de prestígio" (SOUZA; LAMOUNIER, 2010, p.41). Muitas 

vezes  ocorre  dos  próprios  indivíduos  não  estarem  preparados  para  lidar  com  o  jogo 
econômico do empréstimo e a preocupação com o compromisso honrado deve ser ressaltado, 

pois a busca constante do ponto de equilíbrio e estabilidade dos Estados é condição 
fundamental do desenvolvimento econômico. 

 
3.                 GLOBALIZAÇÃO 

 
Entende-se por globalização o processo por onde a economia, a sociedade, a cultura e a 

política dos Estados sofrem aprofundamento na integração com os demais Estados da 
sociedade internacional. Justificam-se essa dinâmica nas relações entre nações as facilidades 
encontradas no campo do transporte de indivíduos e mercadorias, que se desenvolvem com 

maior intensidade desde o final do século XX. 

 
A necessidade de sociedade globalizada advém especialmente da situação de predominância 
atual do capitalismo, que precisa construir estrutura denominada aldeia global, ou seja, os 

Estados que se encontram saturados com o mercado no campo interno necessitam descobrir 
novas vias de comércio para que possam dar vazão aos seus produtos e conseqüentemente 
manterem  suas  economias  aquecidas.  Desta  forma  com  a  expansão  capitalista  se  torna 

possível realizar infinidade de transações - financeiras, de pessoas, de mercadorias - que 
culminam com aumento considerável na concorrência. 

 
A globalização, concebida com a relação entre Estados com a finalidade de integração, existe 

desde a época dos descobrimentos, mas somente se desenvolveu com a Revolução Industrial. 
Esse desenvolvimento ficara de retraído durante o período das grandes guerras, passando, 

assim, a desenvolverem-se com maior intensidade no período pós 2ª Guerra Mundial.  O 
desenvolvimento da integração após 1941 tinha como finalidade primordial a criação de 
sociedade internacional voltada para a manutenção da paz e da estabilidade entre os Estados. 

Harmonização que seria gerenciada por organizações recém instituídas que de certa maneira 
trariam processo de erosão à soberania absoluta dos Estados, na medida em que as instituições 

passariam a atuar em nome de toda sociedade internacional. 

 
Essa erosão mencionada ocorre especialmente com ação de organismos internacionais, como 
a ONU, a OTAN e a OEA que apesar de fundadas nos princípios de igualdades entre Estados 

e da não ingerência nos assuntos internos dos mesmos, criaram possibilidades de adoção de 
medidas coercitivas à atuação desses. Outro exemplo foi a criação de institutos de proteção 
aos direitos humanos, que acabam por deixar de lado o monopólio existente sobre certos
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assuntos internos dos Estados.  Finalmente, menciona-se também a possibilidade e incentivo 
no processo de integração e criação de blocos regionais, onde seus membros abrem mão de 

certa parte de sua soberania e se submetem a regras e disposições que almejam o bem comum 
daquele grupo de Estados (OCAMPO, 2009). 

 
Com essa possibilidade de criação de blocos houve a facilidade da expansão de mercado 

desses estados, onde os países começaram a abrir-se ao recebimento dos mais diferentes 
produtos, marcando a utilização da ideologia liberal da economia e da atuação estatal. Mais 
vez adota-se a política da inexistência, ou da menor intervenção do Estado nas relações 

econômicas, com o intuito de serem as próprias necessidades de mercado e consumo que 
ditariam o rumo das relações e integração entre os Estados. 

 
A globalização afeta os mais diversos ramos internos da sociedade, como as relações 

comerciais, a economia, a comunicação, o mercado de trabalho e a mobilidade de pessoal, de 
forma mais ou menos intensa a depender da abertura desses Estados à interferência 
internacional. 

 
Concentra-se desse modo nos impactos econômicos advindos da globalização, pois, como já 
se mencionara, as atitudes internas do Estado no controle da sua economia interferem no 
plano internacional. Ou seja, por mais tendencioso que a medida adotada pelo Estado esteja 

vinculada à linha do liberalismo econômico, haverá sim a necessidade de intervenção do 
estado na economia, mesmo que de forma pequena. 

 
Alguma dessas intervenções estará relacionada ao modo de como a democratização do acesso 

ao crédito manterá a economia local em movimento, sofrendo o mínimo de impacto das 
interferências negativas advindas da sociedade internacional. Ressalte-se, novamente, da 
necessidade de se conceder crédito aos indivíduos para que os mesmos deixem de ser apenas 

consumidores em potencial, mas passem a efetivamente a fazer parte da máquina que gira a 
economia, em ciclo de produção-consumo, oferta-procura. 

 
O que o Estado deve temer não é a democratização do acesso ao crédito ou da economia, mas 

o descontrole dessa relação entre cidadãos e instituições financeiras, para que não se 
transforme em ciclo vicioso destinado ao fracasso interno, pela não possibilidade de se honrar 
com os compromissos admitidos e dessa bolha surgir situação extremamente incomoda em 

esfera internacional para o Estado detentor de tal conflito. 

 
Para a maioria dos cientistas políticos a globalização nada mais é que a ocidentalização da 
economia, da política e da cultura para as demais nações do mundo. E este enfoque se 

consolidou no período pós-guerra fria onde a supremacia dos ideais norte-americanos, e de 
seus aliados, sobressaiu aos russos - de características orientais. Onde os conceitos de 

democracia, do liberalismo, do individualismo, da abertura de mercados e da livre competição 
passaram a falar mais alto para a sociedade internacional. 

 
Antonio Negri e Michael Hardt, afirmam que a atual estrutura da sociedade está definida por 
redes assimétricas, onde as relações de poder ocorrem não mais com o enfoque do uso 

coercitivo da força, mas pela via da necessidade cultural e econômica das relações. Enfatizam 
ainda que essas redes, devidamente organizadas - ONGs e até grupos terroristas - possuem 

maior chance de sobrevivência na nova sociedade do que as instituições detentoras que 
critérios de hierarquia, como são exemplos os Estados, partidos e empresas tradicionais. 
Justificando, assim surgimento das redes da sociedade de controle o declínio da sociedade 

disciplinar - a escola, a família, a fábrica - que estão intimamente ligadas à sociedade civil que
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acaba por definhar com esse colapso do tradicionalismo e a necessidade advinda da 
globalização. (HARDT, NEGRI, 2001). 

 
O economista Mário Murteira, apresenta idéia de "desocidentalização" da globalização, haja 

vista  que  no  século  XXI países  do  oriente  vêem  obtendo  grande  destaque  nos  campos 
culturais, políticos, econômicos e das relações internacionais com os Estados do ocidente. 

Considera o autor que a globalização hoje está mais próxima de capitalismo onde o "mercado 
de conhecimento" é o elemento que mais vem a exercer influência no crescimento econômico. 

 
Stuart Hall buscou em suas análises explicar como a globalização alterou as estruturas 
tradicionais das sociedades modernas, bem como o indivíduo mudou o seu enfoque quanto às 

referências relacionadas ao mundo cultural e social. Trabalha (HALL, 2003) com a idéia da 
desconstrução da cultura local em busca de cultura internacional hegemônica, explicando 

assim   que   esta   seria   necessidade  própria  do   capitalismo.   Para   ele   a   globalização, 
compreendido como conjuntos de processos que possuem atuação em escala global buscando 
a integração e conexão de comunidades e organizações em novas combinações com a 

finalidade de tornar o mundo mais interconectado (HALL, 2001), tem o poder de alterar as 
estruturas que até então eram consideradas fixas, alterando o próprio conceito de tempo e 

espaço,  tendo  em  vista  a  velocidade  atual  de  como  as  coisas  acontecem  e  tornam-se 
conhecidas no mundo todo. 

 
Benjamin Barber ao publicar seu artigo "Jihad VS. Mc World" busca apresentar visão futura 

para a organização geopolítica internacional. O primeiro caminho apresentado é o da Jihad, 
onde apesar de utilizar termo islâmico, não considera como exclusivo deste.  Estes dois 
institutos não conseguem existir isoladamente e permanecem medindo força na sociedade. 

Enquanto o Mc world possui política de expansão mercantilista, dedicado ao consumo a Jihad 
é tendência à volta da existência de sociedades de características exclusivas. (GOGSTAD, 

online). Esse caminho seria caracterizado pela antiglobalização e pró-comunitária; estando 
inseridas nesse grupo diversas guerrilhas latino-americanas. O segundo rumo seria o Mc 
World definido por ele como pós-industrialismo globalizado. O ponto de encontro dessas 

duas vias prováveis do futuro da sociedade internacional seria a escolha de outro tipo de 
organização política, que não fosse a democracia, pois esta já não seria mais capaz de atender 

às novas demandas. 

 
Para  Daniele  Conversi  ainda  não  existira  consenso acerca  do  real  significado do  termo 

globalização, pois existem autores que definem o termo sob a perspectiva econômica,outros 
levam em consideração o viés sócio-cultural e outros ainda as questões políticas. Defende a 

postura de que a globalização cultural seria a forma mais efetiva, pois trabalha numa linha de 
destruição das seguranças e barreiras tradicionais que encontra em seu caminho. A análise 
dessa globalização cultural se dá sob três perspectivas, sendo a primeira delas a insegurança 

social decorrente dos efeitos políticos das alterações sócio-culturais; a segunda seria a 
existência de falha de comunicação, pois estaria existindo globalização, pois as relações agora 

seriam por meio de pontes carregadas de americanização superficial, e as oportunidades de 
comunicar-se ou interagir com outros povos estariam sendo afetadas. A terceira e última linha 
seria forma mais e real e concreta de globalização: aquela advinda da expansão da internet, 

onde se propiciou a criação de redes etnopolíticas tão fortes que só poderiam ser limitadas 
pelos Estados às custas de violações aos direitos humanos. 

 
Para o ideólogo do neoconservadorismo norte-americano Samuel P. Huntington, a 

globalização é a expansão da cultura ocidental e do sistema capitalista. Em sua concepção o 
mundo estaria menor em virtude do aumento nas interações entre povos de diferentes 

civilizações. Desse aumento da consciência global, tem-se a redução da consciência local, isto
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em virtude das relações de comércio de corrente da própria necessidade do sistema capitalista. 
(GOGSTAD, online). Estes dois enfoques atuariam nos demais modos de produção 

conduzindo a choque de civilizações. 
 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES 

 
A interferência estatal nas atividades econômicas poderá se ocorrer de duas formas: a liberal, 
apoiada nas  idéias  de  Adam  Smith e  a  intervencionalista (Estado Social  ou Regime  de 

economia mista). Na primeira a economia deve reger-se de forma livre e desvinculada do 
Estado, onde a lei da oferta e da procura seria a melhor fonte de movimentação e estabilização 

da atividade econômica. Já na segunda existe a necessidade do Estado intervir e ditar as regras 
que farão com que a economia evolua; para aqueles que corroboram com as idéias de Marx o 
proletariado assumiria o controle da situação culminando com a criação da sociedade 

comunista, já para os seguidores da linha mista a atuação do estado nas ações econômicas 
chega a ser essencial, desde que voltada a tingir estado de bem-estar social, ou seja, que a 

intervenção do Estado seja destinada a produzir situação de equilíbrio na sociedade em busca 
de bem comum. 

 
Em virtude da globalização a maioria dos Estados adotou a política econômica mais liberal ou 
moderada. Buscando tanto equilíbrio nas suas relações internas como nas relações externas e 

essa possibilidade de se atingir este objetivo no plano interno é fomentando a economia 
interna, fazendo com que a busca por bens e serviços mantenham-se aquecidas. Para tanto se 

faz necessário que seus indivíduos possuam mecanismos que proporcionem o consumo 
desejado e  isto irá advir da renda e da  possibilidade de se  ter  acesso a créditos extras 
destinados a este consumo. 

 
Neste ponto figuram como representantes da concessão do crédito as instituições financeiras, 

que se utiliza de alguns critérios, nem sempre seguros, para conceder renda extra aos 
indivíduos, destinado à satisfação das suas necessidades de consumo. A preocupação 

recorrente recai sobre as garantias adotadas no que concernem ao real cumprimento das 
obrigações pelos sujeitos que tiveram acesso ao crédito. O descontrole nos procedimentos de 
honradez de compromissos em primeiro momento pode ser até benéfico à essas instituições, 

haja vista que a aplicação dos juros será contínua. 

 
Mas em segundo momento o ciclo vicioso de cobrança de juros poderá chegar ao nível onde 
os sujeitos não terão como cumprir o acordado, senão pelo mecanismo de tomada de 

empréstimos, que novamente não serão postos a termo, gerando assim a bolha prestes a 
demonstrar o colapso iminente da situação interna do Estado. Observa-se que o desequilíbrio 

interno de um Estado fica distante do considerado ideal pela sociedade econômica, passa-se a 
existir a possibilidade de tais impactos refletirem na comunidade internacional repercutindo 
em inúmeros outros países, inclusive cm aqueles que o Estado desencadeador do estopim do 

evento não possui relações. 

 
Observa-se que a inclusão social por meio da concessão de crédito é essencial ao 
desenvolvimento humano, consequentemente ao desenvolvimento societário. Mais que 

necessária, é obrigação do governo, representante da vontade do Estado, com objetivos de se 
chegar ao equilíbrio econômico interno. Mas essa concessão ou democratização do acesso ao 
crédito não pode acontecer de maneira descontrolada e nem por intermédio da intervenção 

estatal nos organismos financeiros.
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As instituições creditícias já possuem mecanismo de controle e gerenciamento decorrente do 
constante acompanhamento realizado pelos bancos emissores ou Banco Central, haja vista 

que as elevações nas taxas de juros direcionadas aos bancos comerciais atuam de forma a 
regular a movimentação econômica e o possível desequilíbrio das relações. 

 
Deste modo, a criação de mecanismos de acesso ao crédito poderá ser uma atitude política, 

com finalidade de desenvolvimento humano, social e econômico, todavia a decisão final da 
concessão deve permanecer com as instituições bancárias, já que possuem mecanismos 
objetivos para mensuração de renda, controle do risco e, acima de tudo, questões políticas 

nem sempre correspondem a prioridades econômicas. A finalidade das corporações bancárias 
é a obtenção de lucro aos seus acionistas. O controle no volume das transações entre custódias 

e aplicações é fiscalizado pelos bancos de emissão, não havendo necessidade de intervenção 
adicional do Estado, posto que acabaria por descaracterizar o objetivo primordial dos bancos. 
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[1] Burguesia é a classe dos capitalistas modernos, os possuidores dos meios de produção que 
se utilizam do trabalho assalariado para a obtenção da prestação do serviço. Em contrapartida 
a classe proletária seria a classe desses trabalhadores assalariados, que por não possuírem 

meios de produção se submetem à exploração do trabalho para a própria sobrevivência. 
(MARX; ENGELS, 1988).
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[2] Tradução livre do original: Y em el sistema econômico que vive Marx existen dos classes 
sociales antagônicas: La proprietária e la obrera. Sus intereses son opuestos e el beneficio de 

loa primera conlleva la explotacíons de la segunda. la lucha de classes, es, pues, um hecho 
inevitable como lo há sido siempre a lo largo de la historia.(p.43). 

 
[3] Crise econômica também conhecida por Grande depressão. Iniciada nos EUA, quando o 

dinheiro aplicado no mercado de exportações passou a ser aplicado no mercado de ações. 
Deste modo a procura pelo dólar levou os investidores a se desfazerem das outras moedas e 
estas foram vendidas a preços extremamente desvalorizados no mercado de títulos (sell- 

off).  Para combater a especulação o banco central norte americano - Federal Reserve - elevou 
as taxas de juros na esperança de  se dificultar os empréstimos e fazer com que esse dinheiro 

saísse do mercado de ações. Tal postura fez com a especulação acionária fosse evitada, 
eclodindo  a  crise  econômica  decorrente  das  especulações  na  bolsa  de  Nova  Iorque. 
(FRIEDEN, 2008). 

 
[4] Podem ser elencadas a título de exemplos as seguintes crises: da bolsa de Nova Iorque, a 

do petróleo, a dos tigres asiáticos e a dos sub-primes, esta última datada de 2008. 

 
[5] Termo em inglês destinado a caracterizar mercadorias que são matérias-prima ou possuem 
pouca industrialização, de qualidades praticamente uniformes e produzidas em larga escala. 

 
[6] Na época em que se utilizava o padrão-ouro a regulamentação era automática, ou seja, a 

emissão de notas pelos bancos deveria possuir um correspondente de suas reservas em ouro, 
mais uma vez não de forma absoluta. Mas com base no montante que cada instituição possuía. 

Padrão-ouro "é a base do dinheiro para operações internacionais de importação, exportação e 
operações de dívidas e créditos, empréstimos externos. Geralmente o dinheiro do padrão-ouro 
não existe em circulação, é de valor estimado ao preço do ouro para uniformização das 

operações citadas, tais como: libra-ouro, dólar-ouro.".(KLEIN, 1968, p.128). 

 
[7] O lucro de um banco é calculado pela diferença entre receitas e despesas em um dado 
período. Estas despesas envolvem o pagamento de pessoal, custos de administração e os juros 

pagos aos depósitos realizados. Já as receitas são os juros pagos ao banco pelos empréstimos e 
os investimentos em  títulos. Ressalte-se que os juros provenientes dos depósitos são os 
representantes mais volumosos do montante arrecadado (NAPOLEONI, 1979). 

 
[8] Taxa cobrada pelo Banco Central para a concessão de recurso aos bancos com problemas 
na sua liquidez. (PINHEIRO; SADDI, 2005).
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RESUMO 
O presente artigo tem como principal objetivo esclarecer que a Law & Economics não se 
constitui em uma nova teoria econômica ou do direito, ou uma nova corrente do direito ou da 
economia, nem tampouco é um fenômeno contemporâneo. Sendo uma metodologia de análise 

do direito que fora utilizada ao longo da evolução do pensamento jurídico e econômico por 
diversos  filósofos  e  pensadores.  Demonstrando, num  primeiro  momento,  a  evolução  da 
interface entre direito e economia ao longo do desenvolvimento do pensamento científico, 

chegando ao seu panorama atual no que vem sendo conhecido como movimento da Law & 
Economics,  seus  principais  expoentes  e  a  consolidação  de  seu  estudo  nas  principais 

instituições de ensino nacionais e internacionais. Ademais, num segundo momento do artigo, 
esclareceu a forma como a metodologia da Law & Economics pode ser aplicada na análise do 
direito. 

PALAVRAS-CHAVE: LAW & ECONOMICS. DIREITO. ECONOMIA. 

 
ABSTRACT 
This article has as main objective to clarify that the Law & Economics does not constitute a 
new  economic  theory  and  the  law,  or  a  new  current  law  or  economics,  nor  is  it  a 
contemporary phenomenon. Being a methodology for analysis of the law that was used 
throughout the evolution of legal thought and economic development by various philosophers 

and thinkers. Demonstrating, firstly, the evolution of the interface between law and economics 
throughout the development of scientific thought came to his current outlook on what has 

become known as the Law & Economics movement, its leading exponents and consolidate its 
leading  institutions  in  the  study  national  and  international  education.  Moreover,  second 
article, he explained how the methodology of Law & Economics can be applied in the 

analysis of law. 
KEYWORDS: LAW & ECONOMICS. LAW. ECONOMY. 

 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 
 

O arcabouço teórico desenvolvido pela metodologia interdisciplinar da Law & 

Economics1[1]  é caracterizado pela aplicação dos fundamentos teóricos e metodológicos da 

economia  na  análise  das  regras,  instituições  e  decisões  jurídicas  e  seus  efeitos  sobre  o
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comportamento humano em sociedade. Busca compreender quais os impactos da economia 

nas relações e nas instituições jurídicas e do direito no pensamento e no comportamento 

econômico1[2]. Esta interface entre direito e economia não é um fenômeno da atualidade, é 

possível encontrar manifestações nos diálogos da filosofia grega, no período medieval e 

importante destaque nos pensadores clássicos da modernidade e da pós-modernidade. 

 
 

Para Mercuro e Medema1[3], se trata de uma “aplicação da teoria econômica para 

examinar a formação, estrutura, processo e impacto econômico da legislação e dos institutos 

legais”. No entendimento de Posner1[4]  a Law & Economics compreende “a aplicação das 

teorias e métodos empíricos da economia para as instituições centrais do sistema jurídico”. 

Fato é que a Law & Economics vem, nos últimos anos, se consolidando no campo científico e 

prático  do  direito  e  da  economia.  Dois  expoentes  diretos  da  Law  &  Economics  foram 

laureados com o Prêmio Nobel de Economia, Coase, em 1991 e Becker, em 1992. Outros 

ilustres que contribuíram, de forma indireta, para o desenvolvimento da Law & Economics, 

também receberam o mais alto reconhecimento acadêmico e científico por suas colaborações 

para o campo da ciência econômica, como Hayek, em 1974; Stigler, em 1982; Buchanan, em 

1986; North, em 1993 e Williamson, em 2010. Para Ackerman
1[5]

, a Law & Economics se 
 

trata do “mais importante desenvolvimento na ciência jurídica do século 20”. 
 

 
 

A importância desta metodologia de análise científica se reflete no crescente 

desenvolvimento das produções acadêmicas especializadas em estudos e pesquisas sobre Law 

& Economics e a sua aplicação, tanto em solo norte-americano1[6] quanto na Europa1[7]. Em 
 

âmbito  nacional,  o  destaque  é  para  o  primeiro  Curso  de  Especialização  em  Direito  e 

Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul1[8], que já formou duas turmas de 

especialistas em Law & Economics. Também merece reconhecimento o periódico virtual da 

Revista de Análise Econômica do Direito1[9], uma iniciativa dos juristas e economistas, 

intitulados ‘juseconomistas’1[10], ligados a Associação Brasileira de Direito e Economia1[11] 

organismo que exerce papel fundamental na difusão da Law & Economics no Brasil. 

 

 
A compreensão deste novo paradigma jurídico e econômico só é possível, a partir do 

estudo de seu desenvolvimento histórico. Nesse sentido, é pertinente o alerta de Duxbury1[12] 

sobre o perigo do reducionismo de uma análise histórica, mas esta é uma simplificação que é 

acolhida neste artigo por alcançar o propósito deste trabalho. Diante de uma perspectiva 

histórica se pode identificar que tal metodologia de análise não é tão recente quanto se
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imagina, e se manifesta por diferentes níveis ou ciclos de aproximação e interação entre 

direito e economia ao longo da evolução do pensamento científico. 

 
 

Estas manifestações se caracterizam por níveis de aproximação, ou ondas como 

ensina Mackaay1[13], tratados nesta pesquisa como ciclos. A primeira onda ou ciclo é posterior 

a 1830 e vai até 1930, com dois momentos, um crescente pelo período de 1830 a 1900 e um 

declínio ocorrido entre 1900 e 1930. A segunda onda ou ciclo, tem início em 1940 e fim em 

1990, também com dois momentos, o primeiro é um movimento crescente, que vai de 1940 a 
 

1970 e o segundo, decrescente, que ocorre de 1970 a 1990. O panorama contemporâneo é 

identificado pela doutrina como posterior a década de 1990, e perdura até o momento atual da 

Law & Economics, com um diálogo considerado positivamente crescente. 

 

 

O objetivo primordial deste artigo é esclarecer que a Law & Economics não se 

constitui em uma nova teoria econômica ou do direito, ou uma nova corrente do direito ou da 

economia, nem tampouco é um fenômeno contemporâneo. Sendo uma metodologia de análise 

do direito que fora utilizada ao longo da evolução do pensamento jurídico e econômico por 

diversos  filósofos  e  pensadores.  Demonstrando, num  primeiro  momento,  a  evolução  da 

interface entre direito e economia ao longo do desenvolvimento do pensamento científico, 

chegando ao seu panorama atual no que vem sendo conhecido como movimento da Law & 

Economics,  seus  principais  expoentes  e  a  consolidação  de  seu  estudo  nas  principais 

instituições  de  ensino  nacionais  e  internacionais.  Ademais,  se  pretende,  num  segundo 

momento do artigo, esclarecer a forma como a metodologia da Law & Economics pode ser 

aplicada na análise do direito. 

 
 

Assim, o artigo é estruturado sobre dois tópicos: o primeiro é relativo a perspectiva 

histórica, versando sobre a evolução da Law & Economics, desde seus precursores, passando 

por dois ciclos de aproximação e interação mais intensos entre direito e economia. 

Esclarecendo que não é a pretensão deste estudo explorar de modo intenso todas as 

manifestações dos pensadores do direito e da economia que contribuíram para a evolução da 

Law & Economics, seja de forma direta ou em menor parcela, mas sim referenciá-los1[14], 

demonstrando que a interação entre direito e economia não é um fenômeno recente. Assim, 

possibilitando esclarecer que tais autores jamais abandonaram suas correntes teóricas, apenas 

se utilizaram desta interação para aperfeiçoar suas propostas científicas; ainda neste primeiro 

tópico é apresentado o atual panorama doutrinário e acadêmico da Law & Economics, no 

intuito de posicionar as atuais linhas do que se convencionou chamar de movimento de direito
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e economia (Law  & Economics) e;  o segundo tópico expõe os critérios que podem ser 

empregados na elaboração da análise do direito, sob suas regras, ordenamentos, instituições e 

decisões, realizada sob o prisma da metodologia da Law & Economics. 

 
 

2 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA LAW & ECONOMICS 
 

 
 

2.1 OS PRECURSORES: PERÍODO ANTERIOR A 1830 
 

 
 

A interdisciplinaridade entre o direito e a economia não é um fenômeno recente, os 

doutrinadores contemporâneos divergem quando buscam identificar o surgimento da Law & 

Economics, a maioria entende que foi a partir da publicação de um importante artigo de 

Coase1[15]  que a Law & Economics surgiu. Outra parcela entende que foi com a obra de 

Posner1[16]  que essa metodologia passou a ter notoriedade. Porém, esta visão não considera 

“os grandes filósofos, políticos e economistas do iluminismo escocês que analisaram a 

interação entre o direito e a economia dois séculos antes de Coase”.1[17]  No mesmo sentido, 

Samuels, Schmid e Shaffer1[18] afirmam que a “questão da relação entre os processos jurídicos 

e econômicos tem sido preocupação central da filosofia moral, teoria política, economia e 

direito ao menos, desde os tempos de Locke e Smith”. 

 

 
O período compreendido como de interação do direito com a economia entre os 

precursores da Law & Economics é datado como anterior a 1830. Nesse sentido, 

Veljanovski1[19] é outro autor defendendo a ideia de que essa metodologia não é tão recente, e 

Battesini1[20]   vai  além,  ao  compreender que a  origem  comum  do direito e  da  economia 
 

referenciada nos diálogos de Platão1[21] remete ao direito natural desenvolvido na escolástica 

medieval1[22]  e pelos filósofos do direito natural do Século 17.1[23]  Essa manifestação é um 

primeiro ciclo de interação entre direito e economia, sendo constituído sob a concepção de 

Schumpeter1[24] a partir de Taylor1[25], no sentido de que, enquanto Ciências Sociais, o direito 

e a economia possuem uma origem comum, onde o princípio do utilitarismo é uma forma 

evoluída do direito natural. Assim, o primeiro fundamento jurídico-econômico é a busca do 

máximo de satisfação para o maior número de pessoas, como medida do que vem a ser certo 

ou errado no convívio social, esse seria o verdadeiro fundamento da moderna teoria 

econômica. 

 
 

É diante desta concepção fundada numa origem comum, de cunho utilitarista para o 

direito e para a economia, que Mackaay1[26]  identifica os filósofos do Século 18: Hume,
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Beccaria, Bentham e Smith, como os principais precursores da Law & Economics. O filósofo 

e historiador escocês Hume1[27], enfatiza a necessidade de garantia da estabilidade do direito 

de  propriedade  e  da  prestação  contratual  com  vistas  a  desencadear  a  cooperação  e 

proporcionar a segurança nas relações sociais. O jurista italiano Beccaria1[28], enfatiza os 

incentivos gerados e os efeitos proporcionados pelas sanções penais. O filósofo e jurista 

inglês Bentham1[29], associa a manutenção da justiça à ideia de prevenção dos direitos de 

propriedade. O mais importante teórico do liberalismo econômico, o jurista e filósofo escocês 

Smith1[30], destaca o aumento da complexidade social mediante a divisão do trabalho, 

obrigando o surgimento de um maior número de leis e regulamentos, alertando sobre o 

excesso normativo em detrimento do funcionamento dos mercados
1[31]

. 
 

 
 

Mesmo tais pensadores enfatizando a análise do comportamento humano como 

resultado de escolhas racionais, seus escritos não proporcionam entendimento sistemático do 

direito através do modelo de escolha racional, ambição que dá início aos movimentos 

denominados por Mackaay1[32]  como ondas de aproximação, ou neste estudo tratados como 

ciclos de interação entre direito e economia. Perspectivas que são trabalhadas também por 

Veljanovski1[33]  e Rowley1[34], mas que em Battesini1[35]  se apresentam como uma das mais 

elaboradas pesquisas sobre a origem e a evolução histórica da Law & Economics para a 

doutrina brasileira. 

 

 

2.2 O PRIMEIRO CICLO DE INTERAÇÃO ENTRE DIREITO E 

ECONOMIA: PERÍODO DE 1830 A 1930 

 
 

De acordo com Mackaay1[36], a primeira onda ou ciclo de aproximação entre direito e 

economia recebe influências da escola histórica alemã e do movimento institucionalista 

americano. Battesini1[37]  adverte que também ocorreram manifestações no âmbito do 

pensamento marxista, na fundamentação da escola austríaca, da corrente do realismo jurídico 

norte-americano e na consolidação do pensamento econômico neoclássico. Porém, é numa 

primeira etapa deste movimento de aproximação que a ideia de núcleo comum no direito 

natural desaparece, permitindo assim, o início da interação entre direito e economia nos anos 

iniciais do primeiro ciclo, onde não possuem mais um núcleo comum, mas se consolidam 

como ciências que começam a se afastar. 

 
 

É a partir das manifestações do historicismo alemão, no sentindo de vislumbrar o 

direito enquanto fenômeno social que evolui paralelamente as transformações ocorridas pelos
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demais fenômenos sociais, inclusive os de natureza econômica, que a interação entre direito e 

economia começa a ser modificada. A ideia de origem comum no direito natural começa a ser 

afastada pela influência das manifestações de Savigny1[38], Hugo e Puchta1[39], nomes ilustres 

da  escola  histórica  do  direito.  Os  principais  pensadores  econômicos  da  época  também 

sofreram forte influência do historicismo jurídico, passando a analisar de uma forma 

integrativa os fenômenos sociais, atribuindo função estratégica ao direito, na promoção do 

progresso  econômico  da  sociedade.  List1[40]   propôs  a  edição  de  normas  de  proteção  às 

indústrias  nascentes  nacionais  frente  à  concorrência  externa.  Roscher1[41]    propunha  a 
 

utilização do método histórico consistindo na observação e descrição dos fatos econômicos no 

passado e no presente, com vistas à estabelecer empiricamente o desenvolvimento da ciência 

econômica. Schmoller1[42]  destaca que o sistema jurídico consolida os arranjos sociais que 

disciplinam os processos econômicos no curso da história. Sombart1[43] defende a importância 

da regulação econômica do sistema jurídico como condição básica do desenvolvimento 

econômico. O alemão Weber1[44], um dos mais influentes intelectuais no desenvolvimento do 

conhecimento humano, compreendia o sistema social como resultado da interação entre os 

fenômenos econômicos, jurídicos, políticos e culturais
1[45]

. 
 

 
 

Os marxistas da época também lançaram manifestações no sentido de interação entre 

direito e a economia, Marx e Engels1[46]  apontavam a dependência do capitalismo ante o 

ordenamento   jurídico,   concebendo   as   relações   econômicas   com   o   direito,   um   dos 

determinantes das  relações  sociais. Stammler1[47]   afirma  que as  relações  econômicas são 

ordenadas e  reguladas socialmente, sobretudo por serem derivativas do sistema jurídico, 

concebidas em determinada estrutura jurídica. A escola austríaca também manifestou a 

interação das duas ciências através de alguns de seus expoentes, o principal deles foi 

Menger1[48], que enfatizou a influência da conformação dos direitos de propriedade para a 

edificação de um sistema econômico de mercado. Ideia que serviu de base a Mataja1[49] 

quando destacou a importância do lucro como fonte de renda, poupança e investimento e 

propôs uma maior intervenção jurídica nos mercados. Jhering1[50] e Vön Gierke1[51] defendiam 

a funcionalização dos institutos de direito privado de acordo com os objetivos sociais, em 

especial os econômicos
1[52]

. 
 

 

Destaca Battesini1[53]  que juristas italianos renomados também se utilizavam desta 

metodologia de análise, como Loria1[54] que lançava sobre as instituições jurídicas a ideia de 

mecanismos  de  associação,  cujo  propósito  seria  tornar  as  relações  de  produção  mais 

eficientes, e Grazziani1[55] que esclarece a relação entre o raciocínio econômico e as escolhas
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jurídicas, sobretudo no processo legislativo. Para ambos, a evolução de determinadas 

instituições jurídicas está ontologicamente relacionada a razões econômicas. Estas 

manifestações já ocorrem num segundo momento deste ciclo, em que se identifica um 

movimento das ciências no sentido de se afastarem cada vez mais, onde a interação entre 

direito  e  economia  começa  a  diminuir,  evidenciando  um  distanciamento  entre  as  duas 

ciências. 

 

 

Esse distanciamento deve-se também ao advento da revolução marginalista, onde se 

edifica a pensamento econômico neoclássico que desenvolve a teoria do valor como utilidade 

marginal em substituição à teoria do valor do trabalho. Desta forma, oferta e demanda atuam 

conjuntamente na determinação dos mercados e da economia, isto fez com que os pensadores 

econômicos da época voltassem suas metodologias de análise para métodos matemáticos 

puros, como fora o caso de Grossen, Jevons, Walras e Marshall1[56], importantes expoentes 

neoclássicos. Outro pensador da economia neoclássica que se utiliza da interação entre direito 

e   economia   é   Pigou1[57],  que   é   referenciado   por   Rowley1[58]    e   posteriormente  por 

Veljanovski1[59], e muito bem explorado em Battesini1[60], por tratar de um dos conceitos mais 
 

fundamentais da economia, o das externalidades. 
 

 
 

Isto é, falhas no funcionamento do mercado que nos ensinamentos de Mankiw1[61] 

ocorrem quando uma pessoa se dedica a uma ação que provoca impacto no bem-estar de uma 

terceira pessoa, que não participa desta ação, sem pagar nem receber nenhuma compensação 

por este impacto, podendo ser adverso no caso uma externalidade negativa; ou benéfico, 

quando ocasionado por uma externalidade positiva. Assim, Pigou buscou solucionar o 

problema das falhas de mercado que geram externalidades negativas com a proposição de 

regulações que tributem a atividade que provoca tais falhas. Desta forma, as normas de 

tributação  serviriam  como  mecanismo  econômico  de  correção  para  o  funcionamento do 

mercado. 

 
 

No âmbito do institucionalismo econômico, em especial o norte-americano, alguns 

de seus nomes importantes também vislumbraram compreender a interação entre direito e 

economia mediante uma análise do conjunto de fatores relevantes ao desenvolvimento das 

duas  ciências:  econômicos,  históricos,  culturais,  políticos  e  jurídicos.  Nesse  sentido, 

Veblen1[62] destaca a natureza recíproca das questões jurídicas e econômicas no ambiente das 
 

organizações empresariais. Ely1[63] afirma que a distribuição social da riqueza não é 

determinada meramente  pela  natureza econômica social, mas  em  conformidade com  um
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sistema jurídico que delimita os direitos contratuais e de propriedade. Commons1[64], assim 

como Pigou, expõe em sua manifestação de interação entre direito e economia, outro 

fundamento econômico importante, o de escassez de recursos, que para o autor é o cerne dos 

conflitos de interesses, o que demanda a ação mediadora estatal através de seu poder 

especializado, o  Poder Judiciário como órgão pacificador de  conflitos que restabelece o 

equilíbrio das relações
1[65]

. 
 

 
 

Autores  do  realismo  jurídico  surgido  nos  Estados  Unidos  também  possuem 

colocações a respeito da interação entre direito e economia, como Llewellyn1[66] que apontou 

forte influência do direito no funcionamento do mercado, em especial os direitos contratual e 

tributário. Hale1[67] enfatiza que os processos jurídicos e o sistema econômico possuem mútuo 

impacto, considerando a economia como fonte de poder social que opera através da coerção 

estatal, ou seja, do direito. Outro expoente desta corrente do pensamento é Holmes Jr.1[68] que 

destaca o direito como instrumento para alcançar os objetivos socialmente relevantes, e que 

seu conhecimento requer a busca de aspectos históricos, sociológicos e econômicos
1[69]

. 
 

 
 

Os anos finais da  década 1930 registraram manifestações de  aproximação entre 

direito e  economia, mas  foram  marcados pela  queda destas interações e  pelo fim  deste 

primeiro ciclo de aproximação entre as ciências. De acordo com Mackaay1[70]  a perda da 

influência das escolas do pensamento jurídico e econômico da época, como o realismo e o 

institucionalismo, foram determinantes para o final desta primeira onda de interação entre 

direito e economia. 

 

 
2.3 O  SEGUNDO CICLO DE  INTERAÇÃO ENTRE DIREITO E 

ECONOMIA: PERÍODO DE 1940 A 1990 

 

 

Os últimos anos da década de 1930 são considerados como o período compreendido 

entre o fim do primeiro ciclo e o início do segundo ciclo de aproximação e interação entre 

direito e economia. Como ensina Weber1[71], este é um período marcado pela nova 

compreensão das pesquisas científicas, que conduzem à realização de construções racionais, 

estudos empíricos, técnicos e lógicos, é sob esse contexto de racionalização da ciência que 

surgem a dogmática jurídica racional e a teoria racional econômica. 

 
 

A dogmática jurídica racional faz emergir a necessidade de garantias de segurança, 

objetividade e previsibilidade nas relações, assim surge a principal busca do positivismo
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jurídico: a teoria pura do direito, fundamentada nas concepções de Kelsen1[72], onde o direito 

se constitui numa ordem jurídica normativa, fechada, completa e autônoma. Ideal que coloca 

as relações econômicas como distorções da realidade jurídica, violações à racionalidade e 

purificação da ciência do direito1[73]. Nesse contexto, economia e direito atuam em planos 

distintos, seus objetos não possuem nenhuma forma de contato e a teoria do direito não possui 

semelhanças com a racionalidade econômica, uma concepção que cria uma barreira entre 

direito e economia, que coexistem num completo afastamento. A barreira existente entre as 

duas ciências se constitui na linguagem, na forma diversa de comunicação, onde o direito não 

compreende a forma matemática de expressão da economia, e esta não compreende a 

subjetividade da oratória e da retórica do direito. 

 
 

De acordo com Battesini1[74], mesmo diante de um considerável distanciamento, e 

separadas por uma barreira dogmática, a interação entre direito e economia continuou a 

ocorrer, especialmente em Plant1[75] e Böhm1[76] como influência na Europa para um período 

de pouco diálogo entre direito e economia. Mas é nos Estados Unidos, no âmbito da 

Universidade de Chicago, que o segundo ciclo de interação entre direito e economia começa a 

ser impulsionado em seu primeiro momento, no período de 1940 a 1970. Foi através de 

Director1[77] que as primeiras manifestações no sentido de aplicar fundamentos econômicos ao 

estudo de casos jurídicos de concorrência, levaram ao surgimento de  uma escola norte- 

americana desta metodologia, a ‘Escola de Chicago’ e posteriormente ao lançamento de um 

periódico vinculado a esta escola, o “Journal of Law and Economics”. 

 
 

Sendo neste Journal que Coase1[78] publica o maior clássico da metodologia da Law 
 

& Economics, no qual retoma a análise sobre as externalidades de Pigou, porém contrapondo 

a afirmação de que a tributação é o meio adequado a correção do sistema econômico, no 

sentido de que a real preocupação das externalidades é em relação aos seus efeitos e não a sua 

reparação. Deste modo, as regras normativas deveriam se preocupar em evitar um dano mais 

grave, ou seja, há externalidades e ao ordenamento jurídico caberia diminuir seus efeitos 

perante  os  terceiros  afetados1[79].  Calabresi1[80]   é  outro  autor  importante,  que  publica  no 
 

mesmo periódico um estudo relevante para a Law & Economics em sua perspectiva histórica, 

que também analisa a questão das externalidades negativas ante a responsabilidade civil. 

Tanto o trabalho de Pigou, como os de Coase e Calabresi, são importantes condutores do 

estudo realizado por Battesini1[81] sobre a responsabilidade civil brasileira, sendo em referido 

autor, profundamente abordados.
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Ainda num período inicial deste segundo ciclo de aproximação entre direito e 

economia, Mackaay1[82] destaca as manifestações de Downs1[83], que se utiliza de instrumentos 

econômicos para analisar o comportamento dos processos eleitorais, principalmente dos 

eleitores e das tomadas de decisão governamental. Também de Buchanan e Tullock1[84], que 

explicam como os interesses individuais, sobretudo os concorrentes, são harmonizados de 

forma a constituir um consenso democrático constitucional. Além de Buchanan, Nobel de 

Economia de 1986, outros laureados com o maior dos reconhecimentos por suas contribuições 

acadêmicas e científicas para a economia se tornaram autores fundamentais da Law & 

Economics. Um deles é Becker1[85], que em seu trabalho analisa questões relevantes para o 

direito e o convívio social sob a ótica da maximização individual do bem-estar econômico. É 

de grande influência o trabalho de Stigler1[86], também laureado, que destaca a importância da 

assimetria da informação para o bom funcionamento das relações econômicas, e desenvolve 

um  importante  conceito  para  a  questão  da  regulação  estatal,  que  em  regra,  visa  o 

favorecimento de grupos politicamente influentes, em detrimentos de uma parcela maior da 

sociedade. 

 
 

Ainda diante de um período em que existe uma barreira entre direito e economia, 

mas que com a Escola de Chicago fundamentos importantes começam a tomar forma, 

Battesini1[87]  destaca a manifestação de Hayek1[88]  que atribui ao ordenamento jurídico a 

estabilidade das relações econômicas, criando garantias aos agentes que atuam no mercado 

permitindo uma maior liberdade de atuação. O mesmo autor também destaca a análise das 

externalidades ante aos direitos de propriedade realizada por Alchian1[89] e Demsetz1[90], e faz 

referência a mais alguns autores como Trimarchi1[91] e Samuels1[92], que voltaram seus estudos 

para a relação entre o processo jurídicos e o processo econômico, destacando ser o direito 

função  da  economia  e  a  economia  função  do  direito,  interagindo  de  forma  contínua  e 

dinâmica. Destaca ainda, North1[93]  que sustenta ser a garantia de um ordenamento jurídico 

seguro, a causa para o bom desenvolvimento e uma melhor distribuição e exploração das 

riquezas, gerando assim, uma maior eficiência ao sistema econômico
1[94]

. 
 

 
 

É no início da década de 1970 que se consolida um novo paradigma da Law & 

Economics, os trabalhos desenvolvidos durante o período de 1970 a 1990 ganham importante 

destaque entre os principais pensadores da economia e nas principais escolas do direito. Trata- 

se de um período de tamanha importância para a Law & Economics, que passa a ser o 

responsável por negligenciar as abordagens anteriores a 1970, levando ao errôneo 

entendimento de que a metodologia de Law & Economics surgiu neste período, como se
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evidencia no estudo de Rosa e Linhares1[95]. Na realidade, este segundo momento do segundo 

ciclo de interação entre direito e economia é, de fato, o mais importante na evolução e no 

desenvolvimento da Law & Economics, mas não o primeiro momento desta interação. É a 

partir de 1970 que ocorre a queda da barreira dogmática existente entre direito e economia, 

que permanecem distantes, mas que agora interagem com maior grau de lucidez e clareza, a 

partir de um movimento que se convencionou denominar de Economic Analysis of Law ou 

Análise Econômica do Direito 

 
 

É neste período que a Law & Economics se manifesta como movimento contínuo e 

ascendente, no qual a economia se aproxima do direito, incorporando instituições jurídicas ao 

ambiente econômico e reconstruindo fórmulas de análise econômica e de mercado em 

concordância com os ordenamentos jurídicos. O direito se aproxima da economia, 

incorporando os valores econômicos ao mundo jurídico, disseminando os instrumentos 

econômicos  passíveis  de  uma  análise  econômica  lançada  sobre  o  direito.  É  sob  esta 

perspectiva que Rowley1[96], assinala a  importância fundamental de  Posner1[97], enquanto 
 

acadêmico de maior relevância para a Law & Economics na era posterior a Coase, autor que 

fora considerado o marco do moderno entendimento sobre o movimento, sendo Posner o 

principal pilar de aceitação de um novo paradigma contemporâneo da Law & Economics. 

 
 

Posner, em seu trabalho, se utiliza de fundamentos econômicos para realizar um 

estudo sobre os fenômenos jurídicos, numa contribuição que marca definitivamente a 

metodologia da  Law  &  Economics,  e  que  rompe  as  barreiras  existentes  entre  direito  e 

economia  e  solidifica  uma  modelo  de  integração  entre  as  duas  ciências  de  uma  forma 

duradoura, o modelo ou movimento de Análise Econômica do Direito. Para Mackaay1[98], 
 

Posner obtém tamanho êxito porque alcança a massa jurídica da Escola de Chicago pela 

metodologia de explanação e aproximação da linguagem econômica ao entendimento jurídico, 

isto é, “fora uma obra escrita por um advogado para advogados, com estilo claro e direito”. 

No mesmo sentido, assinala Veljanovski1[99], que Posner demonstrou ser possível se utilizar 

de conceitos econômicos simples para analisar todas as áreas do direito, rompendo a barreira 

da linguagem, possibilitando o reestabelecimento da comunicação entre as duas ciências. 

 
 

Interessante esclarecer que a principal tese da obra de Posner é de que o sistema de 

common law  é  projetado para produzir resultados economicamente eficientes. O  próprio 

Posner1[100] esclarece que “a economia é a estrutura profunda da common law, e as doutrinas 

jurídicas são a estrutura da superfície. Compreendidas em termos econômicos formam um
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sistema coerente e eficiente”. Portanto, é a partir da obra de Posner que a Law & Economics 

registra crescimento e maturação, se consolidando nos maiores centros acadêmicos norte- 

americanos e se afirmando como uma importante área do estudo jurídico nos Estados Unidos. 

Diversos autores posteriores a Posner cooperaram para a consolidação deste movimento, com 

destaque para Shavell, Acciarri, Landes, Schmidd, Rizzo
1[101]

, dentre outros
1[102]

. 
 

 
 

O período posterior ao final deste segundo ciclo de aproximação e interação entre 

direito e economia é considerado o atual panorama do movimento de Law & Economics. 

Busca contribuir de uma forma definitiva para o entendimento de que a Law & Economics 

não vem  a ser uma  nova teoria do direito ou corrente do pensamento econômico, nem 

tampouco um  novo ramo da  ciência  jurídica.  Mas um  método de  análise que pode  ser 

empregado no estudo dos fenômenos do direito, para tanto se utiliza de fundamentos 

econômicos para que alcance o objetivo de sua metodologia. 

 
 

2.4 OS CONTEMPORÂNEOS: PERÍODO POSTERIOR A 1990 
 

 
 

Para a abordagem do atual panorama da Law & Economics, é considerada uma 

importante evolução na interação entre o direito e economia, que compreende suas duas 

principais escolas. Muito embora não seja posição pacífica, esta concepção não é fundada na 

ideia de que existem diversas correntes da Law & Economics1[103], e sim que existem duas 

vertentes de aplicação da Law & Economics enquanto metodologia, a da ‘Escola de Chicago’, 

que tem influência nas manifestações, principalmente, de Coase, Becker, Stigler e Posner; e a 

surgida na Universidade de New Haven: a ‘Escola de Yale’ que tem pilares nas manifestações 

de algumas correntes do pensamento, como a teoria das escolhas públicas, a nova economia 

institucional, a escola austríaca e a teoria dos jogos. Portanto, com forte influência de autores 

ligados a estas correntes, como Calabresi, Tullock, Shavell, North e Williamson. Assim, a 

concepção atual do contemporâneo paradigma denominado movimento metodológico de Law 

& Economics, que esclarece como são manifestadas as interações entre direito e economia e 

quais os dois sentidos de aplicação da metodologia de Law & Economics, o da Análise 

Econômica do Direito (Economic Analysis of Law), com influência da Escola de Chicago; e o 

do Direito e Desenvolvimento Econômico (Law and Development), com influência da Escola 

de Yale. 

 

 

De acordo com Mercuro e Medema1[104], a Escola de Chicago possui como traço 

marcante de sua metodologia a aplicação do instrumental analítico de cunho microeconômico
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ao direito. Por tanto, a ação dos indivíduos é racional no sentido de maximizar o bem-estar 

individual, considerando as preferências, os benefícios e os incentivos que o indivíduo terá 

para tomar suas decisões. Tal abordagem tem por objetivo a promoção da eficiência e a 

maximização do bem-estar através do livre funcionamento do mercado, com a ação 

governamental limitada a correção das falhas do mercado. 

 
 

A abordagem da Escola de Yale diverge em diversos pontos da Escola de Chicago. 

Assinalam Mercuro e Medema1[105]  que para a aplicação desta metodologia, a ação estatal é 

fundamental  para  o  funcionamento  da  economia,  principalmente  para  evitar  falhas  de 

mercado e não apenas corrigi-las. Esta abordagem tem por objetivo a reformulação da 

eficiência política estatal,  principalmente no combate as  ações  dos  grupos politicamente 

organizados, que causam problemas no funcionamento do sistema de mercado. Também 

considera a importância das instituições normativas para o desempenho econômico. A Escola 

de  Yale  opera  em  um  campo  instrumental  analítico  essencialmente  macroeconômico  ao 

direito. 

 

 

Diante deste contexto, autores da atualidade vêm utilizando os fundamentos da Law 
 

& Economics em seus estudos, contribuindo para uma aproximação entre direito e economia 

mais duradoura e aceita nos meios acadêmicos. Em concordância com o entendimento de 

Battesini1[106], estes trabalhos compõe uma relevante literatura sobre Law & Economics para 

diversas áreas do direito e da economia. Assevera o autor que o panorama atual de aplicação 

desta metodologia “tem se caracterizado pela existência de uma geração de pesquisadores, 

que  adota  uma  perspectiva  instrumental,  antidogmática  e  empírica”,  se  utilizando  do 

movimento metodológico da Law & Economics como complementação para a compreensão 

de fenômenos jurídicos e econômicos. Constata Gico1[107], que a utilização do método 

econômico para analisar o direito não é exclusivamente realizada por economistas. Na maioria 

dos casos, as análises são praticadas por juristas, ou por pesquisadores de dupla formação que, 

de qualquer forma, são reconhecidos como ‘juseconomistas’. 

 
 

Os principais autores juseconomistas da atualidade são destacados por Mackaay1[108], 

em sua maioria, procedentes ou influenciados pelas duas escolas norte-americanas que 

desenham o panorama atual da interação entre direito e economia. Nomes como o de 

Miceli1[109],  Hirsch1[110],  Cooter1[111],  Polinsky1[112], Shavell1[113],  Mercuro  e  Medema1[114], 

Milhaupt1[115]  e Ulen1[116]. Também merece destaque as contribuições de autores de outros 

países como os canadenses Trebilcock
1[117] 

e o próprio texto de referência de Mackaay
1[118]

.
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Assim como os europeus, Mattei1[119], Schäfer e Ott1[120], Alpa1[121], além de nomes como 

Parisi, De Geest, Van der Bergh, Kerkmeester, Garoupa, Araújo, Silva, Arruñada, Faure, 

Hatzis1[122], com destaque para a obra de referência de Veljanovski1[123]. 
 

 
Pertinente destacar as manifestações na América Latina, com nomes como o de 

Coloma1[124],  Krause1[125], Spector1[126],  Guestrin1[127], Roemer1[128],  Bullard  González1[129]. 

Fazendo especial referência aos autores brasileiros, como Couto e Silva1[130], Estrella 

Faria1[131], Sztajn1[132] e Zylbersztajn1[133], Carvalho1[134], com fundamental destaque aos 

trabalhos de Timm1[135], Salama1[136]  e a obra de referência de Battesini1[137], que em sua 

primeira parte é o mais completo trabalho sobre a evolução histórica da Law & Economics em 

língua portuguesa. 
 

 
 

Ao final deste primeiro momento do artigo, convém reiterar que não é um dos 

objetivos deste trabalho, um profundo estudo dos autores que contribuíram na evolução e no 

desenvolvimento da Law & Economics e sim, demonstrar tal evolução destacando as 

manifestações mais relevantes no diálogo e na interação entre direito e economia. Por isso a 

falta de um aprofundamento descritivo e analítico lançado sobre os principais textos da 

evolução histórica e um reducionismo crítico sobre o atual panorama da Law & Economics. 

 

 

3 CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO METODOLÓGICA DA LAW & ECONOMICS 
 

 
 

3.1 OS MÉTODOS DE ANÁLISE 
 

 
 

A metodologia de Law & Economics é centrada numa abordagem interdisciplinar na 

concepção de Niculescu1[138], no sentido de que “uma relação de interdisciplinaridade diz 

respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra, com a finalidade de absorver 

o conhecimento daquela para a compreensão dos fenômenos da outra”. A contribuição mais 

importante da Law & Economics para o estudo do direito é a possibilidade de aplicação de 

uma  metodologia  coerente,  tanto  teórica  quanto  empiricamente,  para  entender  como  a 

sociedade realmente responde ante as regras, instituições ou decisões jurídicas, ou quais os 
 

efeitos das leis no comportamento humano em sociedade
1[139]

. 
 

 
 

O denominado movimento de Law & Economics envolve a integração de 

fundamentos teóricos e de métodos de análise de duas consolidadas áreas do conhecimento, a 

Ciência Jurídica e a Ciência Econômica. Com crescente interação a partir de duas principais
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correntes, a Análise Econômica do Direito com bases na Escola de Chicago e, o Direito e 

Desenvolvimento Econômico com bases na Escola de Yale. A primeira analisa os problemas 

jurídicos com a utilização de fundamentos econômicos e a segunda incorpora a análise do 

ordenamento jurídico na explicação dos eventos econômicos. As aplicações destas 

metodologias podem ser heterogêneas, o que apenas cristaliza a mais relevante característica 

da Law & Economics, a sua interdisciplinaridade, que busca integrar conceitos e metodologias 

para a melhor compreensão da realidade de um ou outro sistema, ou da interação entre ambos. 

 

 

A atual concepção sobre a metodologia da Law & Economics, divide seus critérios 

de aplicação em duas formas: uma forma analítica positiva e uma forma analítica 

normativa1[140].  A análise normativa busca formular descrições de como deve ser estruturado 

o sistema jurídico, de forma a atingir os objetivos almejados pelos entes sociais, de acordo 

com as tensões ocasionadas pelas relações de natureza econômica num ambiente de mercado. 

Mas esta posição não é adequada ao que busca um juseconomista quando realiza uma análise 

econômica do direito através da metodologia de Law & Economics. Como asseveram Pyndick 

e Rubinfeld1[141] o método normativo é uma análise que examina as questões relativas ao que 

se supões adequado. Portanto, a  análise normativa busca determinar qual norma é mais 

adequada ao sistema econômico, o que significa estabelecer uma relação análoga entre justiça 

e eficiência econômica. Seria como prescrever o que é justo, do ponto de visto jurídico-social 

a partir do que é eficiente, do ponto de vista sócio-econômico. Esta não é a essência da função 

exercida pelos juseconomistas1[142] e nem condiz com a relação interdisciplinar entre direito e 

economia que é pretensão desta pesquisa. 

 
 

A análise positiva se interessa pela descrição de como é o direito em função dos 

objetivos sociais, em especial, os econômicos1[143]. Em outras palavras, a análise normativa 

busca  descrever e  explicar  as  causas  e  os  efeitos  do  sistema  jurídico, suas  instituições, 

ordenamentos e decisões, sobre a sociedade, em especial, sobre o equilíbrio das relações 

comerciais. Em concordância com Pyndick e Rubinfeld1[144], no sentido de que, “a análise 

positiva consiste em proposições que descrevem relações de causa e efeito”. 

 

 
3.2 OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS 

 

 
 

A economia é dividida em três ramos principais: microeconomia, macroeconomia e 

economia internacional. Em suas considerações microeconômicas, a economia trata do 

comportamento dos agentes econômicos individuais: consumidores, empresas, trabalhadores e
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investidores  e  suas  relações  econômicas.  No  âmbito  macroeconômico,  versa  sobre  as 

variáveis econômicas agregadas, como taxa de crescimento e nível do produto nacional, taxa 

de juros, nível de desemprego e inflação. A economia internacional, se utiliza destes 

fundamentos analíticos micro e macroeconômicos, para estudar o comportamento dos agentes 

econômicos nas relações comerciais internacionais, isto é, as transações financeiras e de bens 

e serviços entre as nações no âmbito do mercado mundial. O objetivo é formular políticas que 

proporcionem o equilíbrio do comércio internacional. 

 

 

A microeconomia estuda o comportamento dos agentes ou unidades econômicas 

individuais. Tais unidades abrangem os consumidores, os trabalhadores, os investidores, os 

proprietários de terra, as empresas e em realidade, quaisquer agentes que tenham participação 

no funcionamento da economia. Também se preocupa com a interação entre estas unidades 

econômicas na formação de setores e mercados no ambiente das relações sociais. É por 

intermédio do estudo do comportamento e da interação entre estas unidades econômicas, que 

a microeconomia revela como os setores e mercados operam e se desenvolvem, por que são 

diferentes  entre  si  e  como  são  influenciados  por  políticas  governamentais  e  condições 

econômicas globais
1[145]

. 
 

 
 

A macroeconomia trata das quantidades econômicas agregadas, tais como taxa de 

crescimento  e  nível  do  produto  nacional,  taxas  de  juros,  desemprego  e  inflação,  renda 

nacional, nível de preços, consumo, poupança e investimentos totais. Porém, a fronteira entre 

o micro e o macro da economia tem se tornado cada vez menos definida. Isso porque a 

macroeconomia também envolve análises de mercado, que necessitam uma compreensão 

sobre o comportamento das unidades individuais que o compõe. Portanto, é crescente a 

preocupação dos macroeconomistas com os fundamentos microeconômicos dos fenômenos 

agregados, e grande parte da macroeconomia tem sido, na verdade, uma extensão da análise 

microeconômica que se preocupa com o funcionamento da economia como um todo
1[146]

. 
 

 
 

A economia internacional cuida do comércio à níveis mundiais, que exerce 

fluxos de compra e venda em cada um dos países. Quando um país compra produtos do 

exterior, esta realizando uma importação. Quando um país vende produtos para o exterior esta 

realizando uma exportação. Estes fluxos fazem parte desta relação entre as curvas de oferta e 

demanda na estrutura do mercado mundial. Alguns fatores afetam os fluxos de importação e 

exportação1[147].  De  um  lado,  os  preços  externos1[148],  as  taxas  de  câmbio  das  moedas 

estrangeiras1[149], a renda e o produto nacional1[150], os preços internos em moeda nacional1[151]
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e as tarifas e barreiras1[152]  são fatores que afetam de forma direta as importações. Por outro 

lado, as exportações são afetadas pelos preços externos1[153], pelas taxas de câmbio1[154], pelos 

preços internos1[155], pela renda mundial1[156] e especialmente pelos subsídios e incentivos às 

exportações
1[157]

. 
 

 
 

Como qualquer outra ciência social aplicada, a economia preocupa-se com a 

explicação dos fenômenos obervados a partir de seu método de estudo: o comportamento 

humano diante das  escolhas racionais. A  economia parte do raciocínio matemático  para 

construir modelos de funcionamento de determinadas situações e assim como outras ciências, 

se utiliza de hipóteses, suposições e variáveis de causa e efeito, porém analisados sob um 

modelo de equilíbrio econômico. Esta é uma visão muito próxima da abordagem que se utiliza 

o juseconomista para a aplicação da metodologia de Law & Economics, pois é sua busca 

investigar  sobre  as  causas  e  os  efeitos  das  regras,  instituições  ou  decisões  jurídicas  na 

tentativa de prever como os entes sociais deverão se comportar diante de determinado 

ordenamento ou alteração normativa. Para que se compreenda como se comporta um ente 

social ou prever suas reações diante das mudanças causadas pela influência do direito no 

comportamento econômico, é imprescindível que o juseconomista tenha a sua disposição uma 

teoria do comportamento humano, que não existe na Ciência Jurídica. Esta afirmação é o 

núcleo da relação interdisciplinar entre direito e economia, verdadeira raiz da metodologia de 

Law  &  Economics,  que  vai  levar  o  juseconomista  a  aplicar  à  análise  do  direito,  os 

fundamentos da economia
1[158]

. 
 

 
 

Toda a sociedade possui necessidades a serem satisfeitas e recursos que possibilitam 

sua satisfação. No entanto, as necessidades são ilimitadas e renováveis e os recursos para 

provê-las  são  limitados,  ou  seja,  insuficientes  ou  escassos.  Portanto,  a  escassez  está 

relacionada ao confronto entre as necessidades ilimitadas e os recursos limitados, impondo à 

sociedade que exerça escolhas em relação a quais necessidades irá satisfazer. Toda escolha 

pressupõe um custo de oportunidade, que se opera quando uma escolha é preterida por outra. 

Nessa realização sobre determinada escolha, o agente econômico passa a ponderar sobre os 

custos e os benefícios relacionados as suas alternativas de escolha de satisfação de suas 

necessidades, adotando uma conduta com a qual alcançará o máximo de bem-estar social, isto 

é, adotará uma escolha racional
1[159]

. 
 

 
 

Diante deste contexto, é possível identificar que o agente econômico pondera custos 

de oportunidade em suas escolhas racionais, respondendo a determinada estrutura que pode
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sofrer alterações. Por consequência, estas alterações geram incentivos para que o agente 

econômico, modifique ou não sua escolha racional, uma vez que seu ambiente estrutural fora 

modificado. Em um ambiente estrutural sócio-econômico, a escolha racional do agente 

econômico se dá de forma livre. Este ambiente é denominado mercado, dado sob um contexto 

social no qual os agentes tomam decisões livremente e cooperam uns com os outros em prol 

da satisfação de suas necessidades, ou seja,  existe no mercado uma interação social. O 

comportamento de escolha racional, faz com que os agentes exerçam o livre comércio até que 

os custos associados a cada interação entre agentes se igualem aos benefícios auferidos em 

determinada escolha, quando não mais serão necessárias estas relações sociais de cunho 

econômico. É nesse momento em que o mercado se encontra em equilíbrio
1[160]

. 
 

 
 

A ideia de equilíbrio é utilizada para explicar qual será o provável resultado de uma 

alteração na estrutura de mercado, enquanto ambiente onde interagem os agentes econômicos. 

Sempre que houver uma alteração, haverá um desequilíbrio nas relações e ocorrerão mais 

interações entre os agentes até que o equilíbrio seja retomado. É partir do equilíbrio do 

mercado  que  surge o  principal  conceito  econômico, o  de  eficiência.  Pois  é  perante  um 

mercado em que prepondera o equilíbrio entre os agentes, ou onde nenhum agente melhora 

sua situação piorando a de outro, que a economia considera o perfeito equilíbrio das relações, 

ou seja, a racionalidade do comportamento humano é baseado em escolhas que geram o 

máximo de eficiência
1[161]

. 
 

 
 

O modelo de equilíbrio econômico para a análise da eficiência do comportamento 

humano num ambiente de mercado é o instrumento fundamental das análises micro e 

macroeconômica. Combina dois elementos econômicos importantes: a curva de oferta e a 

curva de demanda. A primeira expressa a relação entre as quantidades de um bem que os 

produtores desejam vender e o preço desse bem, a segunda trata da relação entre a quantidade 

de um bem que os consumidores desejam adquirir e o seu preço. 

 

 

O primeiro elemento do equilíbrio de mercado é a curva de oferta, que informa a 

quantidade de mercadoria que os produtores estão dispostos a vender a determinado preço, 

mantendo-se constantes quaisquer fatores que possam afetar a quantidade ofertada. A curva 

de oferta é uma relação entre o preço e a quantidade ofertada no mercado1[162]. Mostra como a 

quantidade ofertada de um bem muda conforme o preço desse bem sofre alterações. A curva 

de oferta é ascendente, ou seja, quanto mais altos os preços, maior a capacidade e o desejo das 

empresas em produzir e vender. Se, por exemplo, o custo de produção diminui, as empresas
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podem produzir a mesma quantidade com um preço menor ou uma quantidade maior poderá 

ser ofertada ao mesmo preço. 

 
 

O segundo elemento do equilíbrio de mercado é a curva de demanda, que informa a 

quantidade que os consumidores procuram comprar à medida em que muda o preço 

unitário1[163]. Mostra como a quantidade demandada pelos consumidores depende do preço. 

Sendo descendente, isto é, mantendo-se tudo o mais constante, os consumidores deverão 

procurar comprar uma quantidade maior de um bem conforme o preço diminui. A quantidade 

demandada, também pode depender de outras variáveis, como a renda, o clima e os preços de 

outros bens. Para alguns produtos, a quantidade demandada aumenta quando a renda aumenta. 
 

 
 

Ao colocar a curva da oferta e a curva da demanda juntas, é possível identificar o 

equilíbrio do mercado através da intersecção das duas curvas. No ponto de intersecção entre 

as curvas de oferta e demanda, é atingido o equilíbrio entre o preço e a quantidade. Isto é, a 

quantidade ofertada e a quantidade demandada são exatamente iguais. Não há escassez nem 

excesso de oferta, de tal forma que também não existe pressão para que o preço continue 

sendo modificado, uma vez que o equilíbrio do mercado impera. A oferta e a demanda podem 

não estar  sempre em  equilíbrio. Porém, a  tendência é  de  que os  mercados, através  das 

respostas do comportamento humano estudadas pela micro e pela macroeconomia, que levam 

os agentes econômicos a sempre buscarem escolhas racionais, estejam  sempre buscando 

mecanismos  para  novamente  estabelecer  o  equilíbrio  do  mercado1[164].  Em  termos  de 
 

economia internacional, o equilíbrio mundial ocorre quando a demanda por importações é 

igual à oferta de exportações. Quando as duas curvas se cruzam, a oferta mundial é igual à 

demanda mundial. O ponto de equilíbrio do mercado mundial ocorre quando se permite 

afirmar que a demanda mundial é igual a oferta mundial. 

 
 

A primordial função de um juseconomista quando se utiliza da metodologia da Law 
 

& Economics, é esclarecer que o direito possui papel relevante para estas interações 

econômicas ocorridas no ambiente de mercado. É o direito que vai determinar a estrutura do 

mercado e quais as alterações que ocorrerão neste ambiente, afetando a escolha racional, ou o 

comportamento humano em sociedade. Algumas modificações serão positivas e desejadas, 

porém, outras alterações causarão efeitos negativos e imprevisíveis, e na pior das hipóteses, a 

omissão ou inexistência de um ordenamento jurídico pode levar a estrutura de mercado a um 

verdadeiro colapso1[165]. Portanto, o direito exerce influência na economia, e esta influência 
 

pode causar alterações na estrutura do mercado econômico. A função do juseconomista,
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quando se utiliza da metodologia analítica positiva da Law & Economic, é demonstrar que as 

regras, instituições ou decisões jurídicas podem afetar as interações da curva de oferta e da 

curva de demanda e transtornar o equilíbrio econômico do mercado, seja a níveis nacionais ou 

internacionais. 

 
 
 
 
 

 
4 CONCLUSÃO 

 

 
 

O objetivo primordial deste artigo é esclarecer que a Law & Economics não se 

constitui em uma nova teoria econômica ou do direito, ou uma nova corrente do direito ou da 

economia, nem tampouco é um fenômeno contemporâneo. Sendo uma metodologia de análise 

do direito que fora utilizada ao longo da evolução do pensamento jurídico e econômico por 

diversos filósofos e  pensadores. Demonstrou-se, num  primeiro  momento,  a  evolução  da 

interface entre direito e economia ao longo do desenvolvimento do pensamento científico, 

chegando ao seu panorama atual no que vem sendo conhecido como movimento da Law & 

Economics,  seus  principais  expoentes  e  a  consolidação  de  seu  estudo  nas  principais 

instituições de ensino nacionais e internacionais. Ademais, num segundo momento do artigo, 

foi possível esclarecer como a metodologia da Law & Economics pode ser aplicada na análise 

do direito. 

 
 

Assim,  o  artigo  fora  estruturado  sobre  dois  tópicos:  o  primeiro  é  relativo  a 

perspectiva  histórica,  versando  sobre  a  evolução  da  Law  &  Economics,  desde  seus 

precursores, passando por dois ciclos de aproximação e interação mais intensos entre direito e 

economia. Esclarecendo que foi a pretensão deste estudo explorar de modo intenso todas as 

manifestações dos pensadores do direito e da economia que contribuíram para a evolução da 

Law  &  Economics, seja  de  forma  direta  ou  em  menor  parcela,  mas  sim  referenciá-los, 

demonstrando que a interação entre direito e economia não é um fenômeno recente. Sendo 

possível esclarecer que tais autores jamais abandonaram suas correntes teóricas, apenas se 

utilizaram desta interação para aperfeiçoar suas propostas científicas; ainda neste primeiro 

tópico foi apresentado o atual panorama doutrinário e acadêmico da Law & Economics, no 

intuito de posicionar as atuais linhas do que se convencionou chamar de movimento de direito 

e economia (Law & Economics) e; no segundo tópico foram expostos os critérios que podem 

ser  empregados  na  elaboração  da  análise  do  direito,  sob  suas  regras,  ordenamentos, 

instituições e decisões, realizada sob o prisma da metodologia da Law & Economics.
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Ao final, se buscou esclarecer que a primordial função de um juseconomista quando 

se utiliza da metodologia da Law & Economics, é demonstrar que o direito possui papel 

relevante para estas interações econômicas ocorridas no ambiente de mercado. É o direito que 

vai determinar a estrutura do mercado e quais as alterações que ocorrerão neste ambiente, 

afetando a escolha racional, ou o comportamento humano em sociedade. Algumas 

modificações serão positivas e desejadas, porém, outras alterações causarão efeitos negativos 

e imprevisíveis, e na pior das hipóteses, a omissão ou inexistência de um ordenamento 

jurídico pode levar a estrutura de mercado a um verdadeiro colapso. Portanto, o direito exerce 

influência na economia, e esta influência pode causar alterações na estrutura do mercado 

econômico. A função do juseconomista, quando se utiliza da metodologia analítica positiva da 

Law & Economic, é demonstrar que as regras, instituições ou decisões jurídicas podem afetar 

as interações da curva de oferta e da curva de demanda e transtornar o equilíbrio econômico 

do mercado, seja a níveis nacionais ou internacionais. 
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1[1]  Pertinente nota introdutória de explicação deve ser realizada. Considerável parcela da 
doutrina contemporânea da Law &  Economics, a considera uma teoria. A corrente brasileira 
têm se manifestado no sentido de que, em realidade, a Law &  Economics é um movimento, 

sendo ora denominado “Direito e Economia”, ora de “Análise Econômica do Direito”, nada se 
confundindo com  o  Direito  Econômico  ou  a  Economia  do  Direito.  Este  estudo  é  uma 

aplicação de uma metodologia denominada da Law & Economics, que é lançada à análise de 
uma decisão jurídica no âmbito do comércio internacional, com o propósito de demonstrar 
suas causas e seus efeitos econômicos.
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RESUMO 
Desenvolve a evolução do interesse público até a sua noção na contemporaneidade. Perpassa 
pela nova regulação estatal pró-concorrência, que surge da reforma do Estado nos anos 90, em 

que o Estado tem seu tamanho reduzido. Analisa a evolução da noção de serviço público, que 
deixa de ser monopólio do Estado e passa a compor atividade não incompatível com o lucro. 

Classifica os serviços públicos como atividades econômicas, em sentido amplo, e trata dos 
fundamentos da regulação na figura das agências reguladoras e da possibilidade de valores 
concorrências no âmbito dos setores regulados. Por último, desenvolve a proporcionalidade na 

ponderação de valores concorrências e dos serviços públicos com vista ao maior benefício à 
população. 

PALAVRAS-CHAVE: INTERESSE       PÚBLICO;       REFORMA       DO       ESTADO; 
REGULAÇÃO; CONCORRÊNCIA. 

 
ABSTRACT 

Develops the evolution of the public interest to his notion contemporaneity . Pervades the new 
pro-competitive state regulation, which arises from the state reform in the 90s, where the state 
has reduced its size. Examines the changing definition of public service, which is no longer a 

state monopoly and composes activity not incompatible with the profit. Sorts the public 
services as economic activities in the broad sense and covers the fundamentals of regulation 
in the figure of regulatory agencies and the possibility of competitive values within the 

regulated sectors. Finally, develop proportionality in balancing the competing values and 
public services to achieve the highest benefit to the population. 

KEYWORDS: PUBLIC INTEREST; STATE REFORM; REGULATION; COMPETITION. 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

 
O artigo fundamenta-se no contexto da reforma do Estado dos anos 90, e a necessidade de 
reforma do Estado depois da crise dos anos 80, deixando claro que foi uma crise do modelo 

de Estado intervencionista. A reforma do Estado ocorre num contexto em que o objetivo da 
intervenção deixara de ser a proteção contra a concorrência, para se transformar na política 
deliberada de estimular e preparar as empresas e o país para a competição mundial.
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O estudo evidencia que o Estado reformado é um Estado mais próximo do cidadão e no 
mesmo patamar da sociedade. Porque o Estado não deve se isolar da sociedade, como ocorreu 

no liberalismo e no Estado-Social Burocrático. A reforma do Estado exige a participação ativa 
dos cidadãos, o qual não será indiferente ou superior à sociedade, pelo contrário, estará 

institucionalizando mecanismos que permitam uma participação cada vez maior dos cidadãos, 
consolidando uma democracia cada vez mais direta. 

 
O Estado reformado pressupõe a desintervenção, expressão que significa que o Estado passa a 
ser regulador da ordem econômica submetida ao mercado. Com isso ocorre o 

desgovernamentalização da regulação. Mas de antemão, desgovernamentalizar a regulação 
significa despolitizar a regulação, no sentido de distanciar a regulação de políticas 

governamentais para confiá-la a órgãos de Estado, que no caso brasileiro são autarquias 
submetidas a regime especial. 

 
Trata-se de um novo sentido da regulação voltada ao mercado (pró-mercado), ou seja, a 
regulação que não impõe regras contrárias à dinâmica do mercado, que visa a tão só fixar 

regras gerais e garantir a sua aplicação de uma forma neutra e independente. Em suma, o 
Estado torna-se um guardião das regras do jogo econômico. 

 
Finalmente, a ideia propugnada neste artigo é que a transformação da atuação do Estado, 

entendendo determinados serviços públicos como espécie de atividade econômica. Essa 
mudança de paradigma se deve ao fato de constatar que a liberdade de mercado e o lucro não 

são contrários ao interesse público, pois a busca do lucro traz benefícios aos usuários por 
quem as empresas disputariam a preferência, diminuindo o valor das tarifas e melhorando a 
qualidade dos serviços prestados. Enfatizando assim, a defesa da concorrência no âmbito dos 

serviços públicos concedidos. 
 
 
 

 
1. INTERESSES PÚBLICOS NA CONTEMPORANEIDADE. 

 
 
 

 
1.1 O novo poder político. 

 
A noção de interesse público na contemporaneidade é fundamental para a compreensão da 
nova regulação estatal. 

 
Começa com a observação que o poder político ganha uma nova roupagem face algumas 
transformações econômicas, sociais e políticas caracterizadoras do Estado contemporâneo. 
Segundo Marques Neto (2002, p.104), os fatores da implosão dos pressupostos do Estado 

Moderno são: "(a) a globalização econômica, que assume papel relevante nos anos 90, e (b) o 
processo de complexização e fragmentação social, impulsionado a partir dos anos 70." 

 
Não cabe aqui discorrer sobre cada uma dessas transformações, mas a questão primordial aqui 
verificada é que essas transformações demandam do Direito uma nova perspectiva, porque os 

processos de internacionalização impulsionam uma reestruturação do Direito, com novos 
mecanismos jurídicos diferentes das características Estatais (MARQUES NETO, 2002). 

 
Ou seja, a imperatividade e a coercibilidade normativa que o Estado detinha perdem força às 

forças  sociais  e  econômicas  descentralizadas.  O  Direito  Internacional  expande-se  e  traz 
consigo a diminuição do caráter autoritário que permeou o Direito. O Estado começa a ter
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seus pressupostos implodidos pela internacionalização e seus reflexos na sociedade global. 
São as transformações globais e econômicas que alteram de maneira importante o Estado 

(MARQUES NETO, 2002). 

 
Numa  outra  vertente,  há  um  processo  que  contribui  para  a  implosão  dos  referidos 
pressupostos que merece algumas notas e ocorre no seio social do Estado Nacional, e é a 

homogeneidade social, que se fragmentou (MARQUES NETO, 2002). 

 
A construção da modernidade política repousou na ideia da homogeneidade social e também 
na ideia de um centro decisório que refletisse esse interesse geral, porque a característica do 
Estado Moderno foi a homogeneidade da sociedade, de um todo social, sobre o qual o poder 

decisório exprimia o interesse geral. Porém, essa sociedade uniforme vai se fragmentando e 
fugindo à estrutura institucional e aos mecanismos de representação tradicionais (MARQUES 

NETO, 2002). 

 
O referido processo de fragmentação tem seu início quando o Estado passa a intervir na 
ordem econômica e se acentua quando da falência do Estado de Bem estar social. Esse é o 

escólio de Marques Neto (2008, p. 116), para quem: 

 
Tais processos adquirem grande impulso no período em que o Estado crescentemente passa a 
intervir na economia e assumir funções de provedor das necessidades sociais, explodindo a 
partir daquilo o que diversos autores denominam de 'welfare state'. 

 
Quando o Estado passa a não atender as demandas sociais, em que as mesmas são crescentes, 

há uma reação desta mesma sociedade num grau de organização maior para pressionar o 
Estado por melhores condições. Esta reação, fruto de demandas sociais, é crescente e coloca o 

Estado numa posição de impotência, porque a sociedade vai se aglutinando em grupos de 
interesse,  os  quais  se  tornam  espaços  legítimos  onde  convergem  os  interesses  desses 
indivíduos e os instrumentos efetivos para atender suas necessidades. O Estado, todavia, por 

falta de recursos acolhe o interesse de alguns grupos e deixa de atender interesses de outros, o 
que faz surgir o desaparecimento da homogeneidade do interesse público (MARQUES NETO, 

2002). 

 
Exemplo dessa fragmentação são as organizações não-governamentais, que surgem nesse 
contexto, ou seja, quando a sociedade se organiza em grupos de interesse, que tomam para si 

o encargo de realizar iniciativas concretas independentes das políticas governamentais. 

 
A dicotomia público/privado é colocada à prova, segundo Marques Neto (2002, p. 122): "Isso 

porque, embora construídas à margem do aparato estatal, seu raio de ação, abrangência dos 
interesses que perseguem e dependência de meios estatais dão a essas organizações um caráter 

publicizado". 

 
Pode-se dizer que, na contemporaneidade, a unicidade do poder decisório estatal está 
relativizado, porque o Estado vai se relacionando com essa sociedade fragmentada. Contudo, 

nessa relação cabe ao Estado mediar e dialogar com esses grupos de interesses da sociedade, 
no papel de mediador dos interesses (MARQUES NETO, 2002). 

 
 
 
 

1.2. A administração pública frente à nova configuração de interesse público. 
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A multiplicidade de interesses públicos face à fragmentação social leva à crise da noção de 

soberania porque não permite mais ao Estado estabelecer o que seja interesse público. Do 
interesse público previsto na lei, no âmbito da sociedade fragmentada, a identificação dos 

interesses públicos concorrentes passa a depender mais do exercício da discricionariedade. 
Como bem frisou Marques Neto (2002, p. 156): "Ora, a idéia de que o interesse público seria 
aquele prescrito na lei acarretava, necessariamente, a idéia de existência de um - e apenas um 

- interesse público primário." E prossegue: 

 
Não podendo mais ser sustentada a existência de um interesse público (prescrito em lei ou 
identificado pela burocracia), não há mais como aceitar a tese de oposição e supremacia 
absoluta deste interesse geral frente aos diversos interesses encontradiços na sociedade [...]. 

 
Assim, a concepção clássica da supremacia do público sobre o privado vê-se abalada na 
contemporaneidade. Há mudança da noção de interesse público na ótica do poder político. 
Isso significa que a Administração não exerce mais o papel de intérprete autoritário do que 

seja interesse público. O Estado sai de sua posição hierárquica para se articular com os entes 
sociais (MARQUES NETO, 2002). 

 
A noção de interesse público que avança à contemporaneidade coloca a Administração na 

posição  de  mediação  dos  diversos  interesses  que  convivem  na  sociedade,  segundo  a 
relevância de interesses perante outros (MARQUES NETO, 2002). Quando da ponderação 

dos interesses públicos, dois princípios do regime jurídico administrativo se fazem presentes: 
a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse 
público. E aqui cabe importante observação de Marques Neto (2002, p. 165): 

 
O princípio da supremacia do interesse público, parece-nos, deve ser aprofundado de modo a 

adquirir  a  feição  da  prevalência  dos  interesses  públicos  e  desdobrando-se  em  três 
subprincípios balizadores da função administrativa: (i) a interdição do atendimento de 
interesses  particularísticos;  (ii)  a  obrigatoriedade  de  ponderação  de  todos  os  interesses 

públicos enredados no caso especifico; e (iii) a imprescindibilidade de explicitação das razões 
de atendimento de um interesse público em detrimento dos demais  ... "o princípio da 

indisponibilidade tem que ser reformulado de modo a expressar a irrenunciabilidade à tutela 
dos interesses públicos difusos". 

 
É  nessa  concepção  de  interesse  público  que  à  administração  cabe  a  conciliação  e  a 

composição entre os diversos interesses. Papel de fácil constatação quando da retirada do 
Estado da prestação de alguns serviços públicos trespassados a particulares mediante 
concessão, por exemplo. O esvaziamento da esfera pública implica na necessidade do 

fortalecimento e aparelhamento do Estado, em seu papel regulatório, ou seja, se a execução do 
serviço público é transferida para particulares deve-se ao aparato regulatório. Fica assim, 

evidente a atuação Estatal como mediador dos interesses públicos, porque o Estado vai tutelar 
e promover os interesses públicos difusos (MARQUES NETO, 2002). 

 
A atual configuração do Estado apresenta uma noção de soberania relativizada e dicotomizada 
entre o público/privado. Ou seja, um Estado não mais unicamente como centro de poder 

decisório, mas também como um interlocutor com a sociedade e uma pluralidade de interesses 
públicos. Isso reconfigura o Estado que será melhor, conforme Marques Neto (2002, p.180): 

 
Ou seja, ainda que o Estado republicizado permaneça obrigado a exercer o poder de forma 

impessoal,  emerge  necessária  a  aceitação  do  pressuposto  de  que  a  comunicação  entre 
interesses e poder político não se efetiva de modo uniforme. Daí por que a necessidade de 
uma mediação ativa e de uma atuação prospectiva (porquanto os interesses hipossuficientes 

por  vezes  têm  de  ser  identificados  para  poderem  ser  assegurados  e  defendidos)  e
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compensatória (porquanto a simples neutralidade não é suficiente para assegurar o respeito e a 
efetivação destes interesses) do poder político. 

 
O referido autor trata da fragmentação social, em que cabe ao Estado a tutela dos interesses 

difusos. O desafio para o Estado Contemporâneo é redimensionar a atuação do poder político 
nos interesses difusos. 

 
No Brasil, o Estado é regulador e interventor excepcional na ordem econômica. Diante da 

nova configuração social o Estado deve estar voltado à proteção dos interesses não 
representados, porque o Estado tem caráter de esfera pública, onde haverá a mediação entre o 
próprio Estado e a sociedade. Portanto, a ação do poder público será legitimada ao atender as 

necessidades coletivas (MARQUES NETO, 2002). 

 
Dai a necessidade de prevalência dos interesses difusos no processo decisório, pelo que não 
pode o Estado deixar de reconhecer as instâncias, dessa sociedade fragmentada, que passam a 

ser dotadas de caráter público, porque constituem a esfera pública não-estatal. Essa esfera 
exerce um papel de interlocução, execução e implementação das demandas dos grupos a ela 

ligados. E cabe ao Estado ser permeável à atuação dessas instâncias. Tal postura não significa 
atrofiar a esfera pública, mas sim reconhecer a necessidade de regulação (MARQUES NETO, 
2002). 

 
O reconhecimento desses espaços públicos não estatais não retira do Estado sua função de 

equilibrador das  disfunções sociais.  Pelo  contrário,  há  um  fortalecimento  da  capacidade 
regulatória do Estado para lidar compensatoriamente com as parcelas hipossuficientes da 

sociedade. O Estado deve reconhecer a existência de uma multiplicidade de interesses 
transindividuais dotados de legitimidade (MARQUES NETO, 2002). 

 
A emergência de interesses públicos no âmbito de uma sociedade fragmentada faz surgir um 
fenômeno típico da contemporaneidade: os entes reguladores autônomos ou agências 

reguladoras. E agências reguladoras independentes são a expressão de um novo paradigma 
que se instaura perante o Estado e a sociedade (MARQUES NETO, 2002). Com os olhos 

voltados a esses entes que a nova função do poder político torna-se evidente, funções essas já 
referidas (mediação de interesses especiais e promoção e proteção dos interesses públicos 
difusos). 

 
Tais órgãos devem ser permeáveis à sociedade, pois irão interagir com os diversos atores na 
atividade regulatória. A interlocução é o pressuposto da superação da unilateralidade do 
exercício do poder político e fundamento da atividade regulatória. A atividade regulatória não 

é uma atividade autoritária, impositiva, mas sim uma atividade mediadora, em que cabe ao 
regulador a composição de interesses contrapostos. Pelo contrário, deve ser aberta à 

participação dos indivíduos e dos grupos sociais, ou seja, aberta e acessível à participação no 
processo de manifestação do poder político. A participação social é de extrema importância, 
porque evita a captura dos entes reguladores por interesses particulares. Outra característica 

que deve permear a atividade regulatória é a procedimentalização da atividade do ente 
regulador, com o intuito de afastar qualquer arbitrariedade por parte do regulador (MARQUES 

NETO, 2002). 

 
O poder político, então, vai estar enfeixado em duas vertentes; uma afeta ao âmbito da 
Administração Central, voltado à formulação e ao planejamento das políticas públicas; e outra 
vertente afeta aos entes reguladores, na qual reside a função de fiscalização, normatização, 

mediação de interesses especiais e proteção de interesses coletivos (MARQUES NETO, 
2002). 
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As agências reguladoras dispõem de poderes normativos, administrativos e poderes inerentes 

à solução de conflitos. A doutrina defende que o atual contexto regulatório significa uma 
estocada no princípio da legalidade, assim como na tripartição de poderes, haja vista o poder 

normativo desses entes. 

 
Entretanto, a natureza regulatória dessas agências foge à clássica teorização tripartida do 

poder, não há um enquadramento desses entes ao âmbito de um dos Poderes do Estado. As 
características inerentes às agências levaram a doutrina, e principalmente à doutrina 

estrangeira, a questionar a legitimidade de tais entes. A crítica se fundamenta na afronta à 
democracia representativa. Este trabalho, contudo, parte dos ensinamentos de Vital Moreira 
(2003), quem defende a legitimidade de tais agências pela democracia procedimental. Isso 

significa  que  a  democracia  procedimental  irá  fundamentar  as  tomadas  de  decisões  das 
agências reguladoras. As decisões desses entes independentes devem levar em conta a 

participação pública de usuários, consumidores e empresários na produção da norma e na 
solução  de  controvérsias.  Ou  seja,  a  participação  pública  no  controle  das  agências 
reguladoras. Essa celeuma é muito bem colocada por Lessa Mattos (2002, p. 187): 

 
Nesse ponto, o que está em questão é saber, a partir das teorias sobre a separação dos poderes, 
em que medida é legítima e democrática a decisão sobre o conteúdo da regulação por um 
órgão  colegiado  não  eleito  e  independente  da  administração  direta,  em  contraposição  à 

decisão monocrática de um ministro de estado nomeado pelo Presidente da República, este 
sim eleito pelo voto popular. 

 
A legitimidade procedimental aqui adotada ganha relevância quando da independência 

decisória de tais entes, pois se o fundamento é a democracia procedimental, deve haver 
mecanismos institucionais que garantam a participação pública no controle do processo 
decisório. Neste sentido Pereira (1998, p. 157) usa a expressão "autonomia decisória", ao se 

referir à autonomia dos entes regulatórios. 

 
A  participação  pública  serviria  como  mecanismo  de  controle  do  processo decisório das 
agências independentes? Estar-se-ia diante da concepção de política deliberativa propugnado 

por Habermas (1997), em outras palavras, do modelo de democracia procedimental. 

 
A política deliberativa propugna que o processo político democrático deve levar em 
consideração a pluralidade de formas de comunicação em direção à vontade comum. Segundo 

Lessa Mattos (2002, p. 187), o direito para Habermas, neste modelo de democracia 
procedimental, é "[...] meio pelo qual o poder comunicativo pode transformar-se em poder 
administrativo". Pelo que é oportuno demonstrar como ocorre a institucionalização da 

procedimentalização habermasiana, suscitada por Vital Moreira em seus estudos sobre as 
agências reguladoras. 

 
Primeiramente, buscando o fundamento da participação pública, que se encontra na 

Constituição Federal em seu art. 37, § 3º, como sendo  a participação pública no controle da 
administração pública. Quando analisa estes mecanismos de controle público, Lessa Mattos 
(2002) utiliza como exemplo o caso das telecomunicações, por meio da lei 9.472/97, cujo 

mecanismo de controle é a participação pública no processo decisório, qual seja o mecanismo 
das consultas públicas. Cabe também fazer referência a um mecanismo indireto de controle, a 

ouvidoria. 

 
A consulta pública, previstas na referida lei 9.472/97, é um meio de participação dos 
administrados na elaboração das normas editadas pela agência reguladora ANATEL[1]. A 

consulta é formalizada mediante publicação no Diário Oficial da União. A ideia é que antes 
de ser votada pelo conselho diretor, todo ato normativo deve ser colocado para a apreciação 
da população para que estes opinem sobre o projeto. Qualquer pessoa pode formular críticas e
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sugestões, as quais deverão ser examinadas pelo Conselho Diretor. Este procedimento está 
previsto no regimento interno da ANATEL[2]. 

 

A Ouvidoria, outro mecanismo de controle, dito indireto, previsto no art. 127, do Regimento 

da ANATEL, e também na lei 9.472/97[3]. Pelo que o ouvidor, nomeado pelo presidente da 
República para mandato de dois anos, admitida uma única recondução, tem acesso a todos os 

assuntos. A ele compete a produção semestral, ou quando oportuno, de apreciações críticas da 
atuação da  Agência, encaminhando-as ao  Conselho Diretor, ao  Conselho Consultivo, ao 
Ministério das Comunicações, a outros órgãos do Poder Executivo e ao Congresso Nacional, 

fazendo-as publicar no Diário Oficial da União e disponibilizando-as na Biblioteca para 
conhecimento geral. O ouvidor tem independência, porque não tem vinculação hierárquica 

com o Conselho Diretor ou seus integrantes. Segundo Lessa Mattos (2002, p. 209), o Ouvidor 
funciona e tem como papel ser "[...] catalisador de interesses difusos na sociedade e opinar 
sobre o conteúdo da regulação, considerando, ainda, que tem legitimidade para propor a 

edição de atos normativos". 

 
Existem outros mecanismos de controle, em outras agências, mas o objetivo não é analisar 
todos, apenas os controles sobre o processo de produção de normas, demonstrar a 

institucionalização da procedimentalização da atividade regulatória, o serviço público e os 
fundamentos da regulação. 

 
 
 

 
2. SERVIÇO PÚBLICO. 

 
 
 
 

A noção de serviço público que serve de fundamento a este artigo é aquela que sofreu 

influência das reformas pelas quais passaram os Estados ocidentais, principalmente na década 
de 90. 

 
Justen Filho, atenta para o fato de que a nova configuração do serviço público apresenta como 
característica fundamental a extinção de monopólios. E a explicação dessa característica é 

evidente pela ausência de concorrência. Para Justen Filho (2003, p 38): 

 
Reputa-se que a intervenção regulatória estatal é insuficiente ou inadequada para gerar a 
ampliação  da  eficiência  econômica  indispensável  à  prestação  de  serviços  adequados.  A 

melhor alternativa é reduzir a intervenção estatal e ampliar os mecanismos de competição, 
que são o instrumento mais satisfatório para produzir eficiência. 

 
Já que, tanto os monopólios estatais como privados são indesejáveis numa economia de 

mercado, ressalvados os casos de monopólio natural. Daí a busca da competição. 

 
De acordo com o art. 16[4], da lei 8.987, as concessões e permissões, em regra, se darão com 
ausência  de  exclusividade. Conforme o  dispositivo, a  exclusividade se  dará  no  caso  de 
inviabilidade técnica ou econômica. A impossibilidade técnica se dá, por exemplo, na 

concessão de serviço antecedida de execução de obra. A impossibilidade econômica se dá nos 
casos em que há monopólios naturais. 

 
Outra observação é com relação à possibilidade de fragmentação do serviço público. Como 

faceta da evolução da concepção do serviço público é possível fragmentar em vários núcleos a 
atuação do fornecimento dos serviços com tratamento jurídico diverso. Anteriormente essa
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fragmentação era tratada como um todo. Exemplo claro de fragmentação é o fornecimento de 
energia elétrica (citado pela doutrina), em que há a atividade de geração, transporte e 

distribuição. Em que é possível técnica e economicamente haver competição na geração de 
energia, já com relação à transmissão via redes não é viável economicamente haver 

competição. 

 
Na inviabilidade de multiplicação de infraestruturas deve haver a chamada dissociação entre 
propriedade e exploração da rede. Não cabe ao proprietário da rede o monopólio de sua 
exploração, porque uma pluralidade de agentes econômicos irá compartilhar o uso da 

infraestrutura. 

 
Outra observação importante é o dever de interconexão. Significa que a concorrência só é 
possível na medida em que todos os potenciais competidores tenham acesso às redes. Para 

Justen Filho (2003, p. 43): "A admissão de soluções excludentes da interconexão apenas pode 
justificar-se em virtude de exigências técnicas ou em face de atividades de utilidade restrita a 
certo universo de usuários". 

 
A supressão dos monopólios e a consequente abertura ao mercado, é justificada pela 
constatação dos benefícios que a concorrência proporciona à coletividade. 

 
 
 

 
3. A REFORMA DO ESTADO E A "NEO-REGULACIÓN". 

 
 
 

 
A necessidade de reforma do Estado advém da ascensão de uma crise econômica que teve 

curso nos anos 80, que foi uma crise do modo de intervenção do Estado no domínio 
econômico. 

 
 
 
 

Segundo Bresser Pereira a Reforma do Estado envolve quatro problemas a se distinguir: i) um 

problema econômico-político, que envolve a questão do tamanho do Estado; ii) um problema, 
também, segundo ele, econômico-político, qual seja a redefinição do papel do Estado 
regulador; iii) um problema econômico-administrativo, ou seja, a recuperação da governança. 

E, por último, iv) um problema político, ou seja, o aumento da governabilidade ou capacidade 
política do governo de intermediar interesses. 

 
A reforma do Estado está num contexto em que, segundo Pereira (1997, p.11): "Aos poucos 
foi  se  tornando claro que o  objetivo da  intervenção deixara de  ser  a  proteção contra  a 

concorrência, para se transformar na política deliberada de estimular e preparar as empresas e 
o país para a competição generalizada". A crise dos anos 80 é a crise do Estado, crise do 

Estado intervencionista. A reforma do Estado que se processou nos anos 90 foi voltada para 
torná-lo menor, voltado a estimular as economias a serem competitivas internacionalmente. 

 
Com relação à delimitação da área de atuação, a reforma do Estado resulta, como já foi dito, 

num processo de redução do seu tamanho, o que envolve a delimitação de sua abrangência e a 
redefinição de seu papel. Nas palavras de Pereira (1997, p. 22), "reformar o Estado significa 
definir  seu  papel,  deixando  para  o  setor  privado  e  para  o  setor  público  não-estatal  as 

atividades que não lhe são específicas". Para delimitar as funções do Estado Pereira (1997)
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distingue três áreas de atuação: i) as atividades exclusivas do Estado; ii)os serviços sociais e 
científicos do Estado; iii) a produção de bens para o mercado. 

 
Cabem algumas observações sobre a desregulamentação. A regulação, segundo Stigler (1971 

apud Pereira 1997), é demanda do setor econômico e é conduzida em seu benefício. Quando 
se  fala  em  desregulamentação, a  questão  que  se  coloca  é  acerca  da  extensão  do  papel 

regulamentador das atividades no domínio econômico. A pergunta que se coloca é até que 
ponto deve ir a regulação Estatal das atividades econômicas. A ideia da desregulação tem 
fundamento no fato de que a regulação gera custo para o setor privado, o que reduz a 

competitividade das empresas. Há que se citar também a outra faceta da regulação que é o 
elevado custo para o Estado. 

 
Como elemento da reforma, proposto por Bresser Pereira, tem-se a questão da governança. 

Segundo Pereira (1997, p. 40): "Existe governança em um Estado quando seu governo tem as 
condições financeiras e administrativas para transformar em realidade as decisões que toma". 
É neste contexto que se fala em reforma administrativa com vistas a uma administração 

gerencial,  em  substituição  à  dita  administração  pública  burocrática.  A  administração 
gerencial, no contexto regulatório que este trabalho está inserido, tem importância de estudo 

na medida em que esta administração é compatível com o regime democrático, em que cada 
vez mais se exige a participação mais direta e ativa da sociedade na gestão pública.  É a ideia 
da procedimentalização. 

 
A primeira conclusão deste breve subitem, e que servirá de norte para o presente artigo, é que 
o Estado reformado é um Estado mais próximo do cidadão. Um Estado que fica no mesmo 
patamar da sociedade. O Estado não deve se isolar da sociedade, como ocorreu no liberalismo 

e no Estado-Social Burocrático. Segundo Pereira (1997), a reforma do Estado exige a 
participação ativa dos cidadãos. O novo Estado reformado não será indiferente ou superior à 

sociedade, pelo contrário, estará institucionalizando mecanismos que permitam uma 
participação cada vez maior dos cidadãos, uma democracia cada vez mais direta. 

 
Ainda neste item serão demonstrados os fundamentos de uma nova regulação, na visão de 
Ferrer  autor  espanhol,  em  consonância  com  os  fundamentos  da  reforma  do  Estado 

propugnados por Bresser Pereira, com vistas à nova configuração institucional para a 
concorrência. 

 
Neste contexto, as características cunhadas por Bresser Pereira são fundamentais para falar 

em  "neo-regulación". Esta  expressão  é  utilizada  por  Ferrer  (2001,  p.240),  em  sua  obra 
Princípios de Regulación Económica en la Unión Europea, sendo importante seu pensamento 
sobre o termo "neo-regulación": 

 
A veces se emplea para este processo el término 're-regulacíon', pero nos parece más correcto 
el término 'neo-regulacíon': no se trata de volver a regular algo, sino de regular de nuevo um 
sector, partiendo de fundamentos conceptuales, de técnicas instrumentales y de fines 

completamente distintos a los en la regulación anterior. 

 
A nova regulação exige novos instrumentos jurídicos, não sendo apropriado o remanejo de 
técnicas aos novos fins da regulação. 

 
O autor espanhol demonstra que o regime jurídico do serviço público econômico parte de 

fundamento conceitual, de instrumentos, e de fins distintos da regulação anterior. A lucidez 
do referido autor demonstra com clareza estes fundamentos. Segundo Ferrer (2001), o 

fundamento conceitual repousa na confiança nas liberdades e no mercado. Com relação aos
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instrumentos,  a  nova  regulação  persegue  o  recurso  às  técnicas  de  Direito  Privado  e  a 
regulação administrativa. Com relação aos fins a nova regulação é direcionada a promover a 

concorrência, com a garantia do respeito aos princípios norteadores do serviço público 
(especialmente universalidade e continuidade) e o respeito ao ambiente. 

 
A nova regulação propugnada é uma regulação conforme o mercado. Regulação conforme o 

mercado é o contrário de regulação intervencionista. A "neo-regulación" não propugna 
suprimir a regulação, mas sim que a mesma deva ser reformulada. 

 
Os serviços públicos econômicos em regime de concorrência exigem uma regulação dos 
setores privatizados para que tal regulação assegure a qualidade do serviço, proteja o usuário e 

defenda a concorrência. Segundo Ariño (1993, apud Ferrer, 2001, p. 242), "[...] el único 
garante de la eficiencia econômica es la competencia, acompanhada por la dosis adecuada de 

regulación". 

 
Na regulação há que promover ou criar legalmente as condições para o aparecimento do 
mercado. Para  Ferrer (2001, p.243), a  regulação propugnada: "No una regulación como 

sustitutivo  del  mercado,  sino  una  regulación  al  servicio  del  mercado,  una  regulación 
promotora e incentivadora de la competencia". A nova regulação busca as técnicas do Direito 
privado para que as liberdades econômicas possam ser exercidas. 

 
Na nossa Constituição Federal há um artigo de muita importância para o presente estudo. Este 

artigo é o art. 219, o qual dispõe que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será 
incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento socioeconômico da sociedade[5]. 

Constata-se, assim, a importância do mercado para o desenvolvimento interno. Isso fica muito 
bem explicado nas palavras de Ferrer (2001, p. 244): 

 
La base del crecimiento econômico, de la reducción de la pobreza y del aumento de la calidad 
de vida está en el desarrolo del mercado, y los fundamentos del desarrollo de los mercados se 

encuentran  en  un  ordenamiento  jurídico  que  reconozca  y  garantice  los  derechos  de 
propriedad, la liberdad de empresa y la libre contratación. [...]. El reconocimiento eficaz de 

los derechos de propriedad en el campo de los servicios públicos económicos permitirá que 
éstos desarrollen y desplieguen su función social: la conservación de los recursos, la creación 
de riqueza y el fomento de la independencia entre los individuos, base de una mayor 

colaboración y solidaridad social. 

 
Com relação ao regime jurídico das atividades competitivas, há algumas liberdades inerentes. 
Estas liberdades são sistematizadas por Gaspar Ortiz Ariño (1997 apud Ferrer, 2001). A 

primeira delas é a liberdade de entrada ao mercado e liberdade de investimento. A outra 
liberdade é a liberdade de acesso às infraestruturas. Há também a liberdade de contratação e 

formação competitiva de preços. 

 
Neste contexto da nova regulação Gaspar Ortiz Ariño fala da recriação do mercado (2005, 

p.8): 

 
[...] a regulação cobra um outro sentido: não tem como objetivo central o 'controle' - do 
sistema e dos seus operadores - senão  que, pelo contrário, tenta recriar o mercado, promover 

a concorrência onde isso for possível e deixar fazer ao mesmo. 

 
A regulação para a concorrência ajuda a criar mercados nos setores que foram liberalizados, e 
essa regulação garante a propriedade e o cumprimento dos contratos. Para a criação de 

mercados a regulação deve garantir a interconexão a acesso a redes por meio de contratos
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forçados;  impor  limites  à  propriedade  e  garantir  e  facilitar  o  acesso  de  terceiros  a 
determinados bens. 

 
Nesse contexto, são importantes os ensinamentos de Vital Moreira e Fernanda Maçãs, 

constantes no estudo e projecto de diploma legislativo solicitado pelo Ministro da Reforma do 
Estado e da Administração Pública do XIV Governo Português. Este estudo e projeto constam 

no livro Autoridades Reguladoras Independentes: Estudo e Projecto de Lei-Quadro. 

 
Moreira, Maçãs (2003, p. 09) elencam dois traços característicos da nova relação 
Estado/Economia: "Por um lado, diminui o papel do Estado empresário e do Estado prestador 
directo de serviços públicos - é o que se chama desintervenção do Estado na economia". Esta 

"desintervenção" dita pelo autor português significa que o Estado passa a ser regulador da 
ordem  econômica  submetida  ao  mercado.  Com  isso  ocorre  outro  fenômeno  citado  pelo 

mesmo  autor,  o  da  "desgovernamentalização  da  regulação".  Desgovernamentalizar  a 
regulação significa despolitizar a regulação, no sentido de distanciar a regulação de políticas 
governamentais  e  confiar  a  regulação  a  órgãos  de  Estado,  que  no  caso  brasileiro  são 

autarquias sob regime especial (as chamadas agências reguladoras). 

 
Moreira, Maçãs (2003, p. 10) elencam mais duas mudanças na relação Estado/Economia, a 
primeira atinente "[...] à passagem de uma regulação hostil ao mercado para uma regulação 

constitutiva e fomentadora do mercado ('amiga do mercado'), mediante a liberalização e o 
fomento da concorrência". Os autores, juntamente com Juan de La Cruz Ferrer, enaltecem o 

valor livre-iniciativa como valor supremo da ordem econômica, mundo do "dever ser". A 
outra mudança citada por Moreira, Maçãs (2003) diz respeito à mudança para uma regulação 
voltada ao interesse público. 

 
Os juristas portugueses, quando do referido novo paradigma regulatório, o nomeiam como o 

"novo sentido da regulação". Com os processos de liberalização e privatização houve o que 
ele chamou de "apagamento da esfera econômica pública e do papel econômico do Estado". 
Logicamente ocorre o processo inverso com o "papel da regulação pública da economia", em 

que o Estado, nos setores de prestação de serviço público, ou seja, setores de "interesse 
económico geral", deve proteger interesses gerais e garantir a concorrência. Juntamente com o 

conceito de Juan de La  Cruz Ferrer, demonstrado acima, Moreira, Maçãs (2003, p. 14) 
entendem regulação "[...] como a capacidade para o estabelecimento de normas, garantir a sua 
aplicação  e  execução,  bem  como  fiscalizar  o  cumprimento  e  efectivar  a  punição  das 

infracções às referidas normas", ou seja, são as funções normativa, executiva e "parajudicial". 

 
A regulação independente possui uma racionalidade comum a todos os países por onde houve 
a expansão das autoridades reguladoras independentes, guardadas o grau de tradição da livre 

iniciativa em cada Estado. Tal racionalidade é explicada por Moreira, Maçãs (2003, p. 21-22): 

 
Podemos dizer que independentemente das diferenças históricas e político-institucionais, a 
expansão das ARI tem subjacente duas ideias comuns aos vários países, no seguimento da 

substituição do paradigma do Estado intervencionista pelo actual paradigma da 'economia de 
mercado regulada': 

 
_ primeira, o reconhecimento de que o mercado nem sempre dá garantias de bom 
funcionamento da economia, pela sua incapacidade de auto-regulação de modo eficaz e que o 

próprio mercado precisa de ser ele mesmo constituído e fomentado pela regulação, quer 
remediando os defeitos do funcionamento do mercado (market failures), quer fazendo valer 

valores sociais eminentes, nomeadamente no caso dos serviços públicos ou 'actividades de 
interesse económico geral'.
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_ segunda, o reconhecimento de que a regulação tem uma lógica específica, que deve ser 
separada tanto quanto possível da lógica da política propriamente dita, de modo a conferir-lhe 

estabilidade, previsibilidade, imparcialidade e objectividade. 

 
Com relação à segunda idéia há subjacente a proteção dos direitos dos administrados à 
atuação governamental. Nesta esteira há que se frisar os direitos básicos dos administrados, 

quais sejam, os direitos à transparência e o direito à informação. 

 
Podem-se estabelecer, então, as notas características da regulação na figura das autoridades 
administrativas independentes. As características essenciais são a independência, a 
neutralidade e a imparcialidade. 

 
A  característica  da  independência possui um  ponto  nodal,  qual  seja:  os  titulares  dessas 
agências não podem ser exonerados pelo executivo antes do término dos seus respectivos 
mandatos. Outra faceta  da independência se  refere ao  fato dos seus titulares não serem 

originários da Administração Pública, ou seja, os titulares devem ser pessoas cujo critério de 
escolha   é   a   aptidão   técnico-profissional.  Outra   nota   da   independência  se   refere   à 

independência funcional de tais entes, isso significa que a atuação de tais entes não sofrerá 
controle de  mérito  por  parte  da  administração  central.  O  controle hierárquico do  poder 
executivo  não  atinge  as  autoridades  administrativas  independentes.  Isso  não  significa, 

contudo, que ela não sofra qualquer tipo de controle, o qual fica a cargo do poder judiciário. 
Há,  contudo,  outra  face  da  independência,  qual  seja,  a  independência  em  relação  aos 

interesses envolvidos na atividade regulada. 

 
Outra característica é a neutralidade política da gestão das autoridades administrativas 
independentes. Aqui o ponto nodal reside no fato de as decisões dos agentes serem decisões 
técnicas, isentas de cunho político-partidário. Para tanto, segundo Moreira, Maçãs (2003, p. 

29), "[...] a escolha dos titulares dos seus órgãos deve atender a critérios estritamente técnicos, 
recaindo sobre pessoas com elevada preparação científica e técnica, constituindo uma espécie 
de <> ". 

 
Como última característica há que citar a imparcialidade. Esta imparcialidade, contudo, é 
diferente da imparcialidade do juiz na relação processual. Segundo Moreira, Maçãs (2003, p. 
30): "Actuação administrativa imparcial significa um poder-dever dirigido à Administração 

no sentido de valorar e ponderar todos os interesses em jogo (públicos e privados) sem 
privilegiar ou discriminar qualquer deles". 

 
Há que deixar registrado que as agências reguladoras brasileiras não possuem tal grau de 

independência. No modelo de agências reguladoras norteamericano, essas possuem maior 
margem de liberdade no que tange aos poderes executivo, legislativo e judiciário. 

 
Com relação ao regime constitucional brasileiro a independência dessas agências em relação 
ao Poder Judiciário é limitada. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece 

que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Isso 
significa que, inobstante a agência poder dirimir conflitos em última instância administrativa, 

o judiciário pode rever suas decisões. Está-se diante do sistema de jurisdição única. Essa 
observação   é   importante   porque   há   países   que   adotam   o   sistema   do   contencioso 
administrativo de tradição francesa. Este sistema admite a jurisdição administrativa 

paralelamente à jurisdição comum com a característica da força de coisa julgada. Aqui há a 
diferença entre os sistemas de jurisdição única e do contencioso administrativo. O sistema 

adotado pelo direito brasileiro, como se pode depreender do inciso XXXV, do art. 5º, é o da 
jurisdição única, cujo poder judiciário é o único que possui o atributo da coisa julgada.
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Outra nota deve ser feita em relação à independência em relação ao Poder Legislativo. Há que 
se atentar para o fato de que nenhum ato normativo expedido pelas agências reguladoras pode 

conflitar com as normas constitucionais e legais. Há também outro fator que mitiga esta 
independência, que é o controle exercido pelo Congresso Nacional dos atos do Poder 

Executivo, inclusive da Administração Indireta (art. 49, X, da CF[6]). 
 

A maior proximidade do modelo de agências reguladoras brasileiro com o modelo 
norteamericano está na maior independência em relação ao Poder Executivo. Isso significa 
que os seus atos não podem ser revistos pelo Poder Executivo. Aqui vige o princípio da 

especialidade. 

 
Outra observação de importância, que calha aqui demonstrar, é atinente ao poder normativo 
atribuído às agências reguladoras. Segundo Di Pietro (2010, p. 472) as normas expedidas 

pode "conceituar, interpretar, explicitar conceitos jurídicos indeterminados contidos em lei, 
sem inovar na ordem jurídica". Esta função explicativa se justifica pelo caráter técnico das 
agências, explicitando os conceitos indeterminados contidos na lei, regulamentando-a. Já que 

as agências reguladoras não exercem função legislativa típica do Poder Legislativo. 

 
A  constitucionalidade  das  autoridades  administrativas  independentes  é  questionada  por 
parcela da doutrina Europeia. O questionamento se assenta no fato de a independência dessas 

autoridades ferir os princípios da subordinação da Administração ao Executivo e da 
responsabilização do Executivo perante o parlamento. São entes não sujeitos ao poder 

hierárquico ou  controle do Executivo, o  que  quebra,  todavia,  a  unidade da  organização 
administrativa tradicional. A parcela doutrinária que não entende haver inconstitucionalidade 
dessas autoridades se fundamenta no fato de a legitimidade dessas autoridades independentes 

não derivarem da sua dependência em relação ao executivo responsável perante o Parlamento. 
Pelo contrário, como bem explicam Moreira, Maçãs (2003, p.45), "A legitimidade das AAI 

encontra-se (...) na sua própria estrutura, indissoluvelmente ligada à função que desenvolvem: 
regular de forma neutra um sector de actividade econômica e proteger o exercício real de 
liberdades públicas". Então, para os críticos, administração independente significa 

desresponsabilização do Governo pelo setor regulado e, logicamente, a independência em 
relação  ao  governo  significa  independência  em  relação  ao  parlamento,  o  que  significa 

carência de legitimidade democrática. Contudo, a análise da legitimidade deve derivar daquilo 
que Moreira, Maçãs (2003, p.47) chamou de "democracia procedimental", e prosseguem com 
a afirmativa: 

 
Segundo alguns autores, a natureza das suas competências, o modo como as AAI actuam na 

prossecução dos interesses coletivos e se relacionam com os cidadãos, grupos de interesses e 
operadores econômicos, conferem-lhe uma particular legitimação. 

 
Vê-se, então, que a reflexão sobre a legitimidade dessas entidades independentes não deve 

partir da democracia política, mas sim da referida democracia procedimental, ou seja, da 
capacidade de mediar interesses que fogem à  definição pelo executivo. O procedimento 
garante o contraditório, a transparência e a participação de todos os envolvidos nas decisões 

das  autoridades  administrativas independentes, o  que  traz  benefícios aos  regulados e  às 
entidades reguladoras. Entretanto, esta questão da legitimidade das entidades reguladoras é 

controvertida na doutrina espanhola, e quem contesta tal legitimidade assevera que a 
proliferação de tais entidades significa o governo dos sábios.
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4. A PROPORCIONALIDADE ENTRE OS VALORES CONCORRENCIAIS E OS 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 
 
 
 
 

Será utilizada aqui a noção de serviço público propugnada por Juan de La Cruz Ferrer, o qual 

demonstra haver tipos de atividades. Segundo Ferrer (2002) os tipos de atividades são: as 
funções públicas, onde predomina o interesse público (polícia, exército, bombeiros etc.); as 

grandes  infraestruturas  e  serviços  sociais  individualizados,  onde  predomina  o  interesse 
público, e há o interesse privado secundário (saúde e educação); os serviços públicos 
econômicos, onde há a convergência de interesses públicos e privados (energia, transporte, 

comunicações  etc);  as  empresas  de  grande  interesse  social,  onde  predomina  o  interesse 
privado e o interesse público secundário (bancos, seguros etc.); as empresas livres, onde 

predomina o interesse privado. 

 
Os serviços públicos que interessam ao estudo englobam os serviços públicos econômicos. 
Estas atividades são aquelas que beneficiam usuários concretos, financiáveis mediante taxas 

ou tarifas, na visão da doutrina do professor espanhol. Segundo Ferrer (2002, p. 150): "Desde 
el lado de la oferta, los servicios públicos deben quedar abiertos a los derechos de propriedad 
y a la liberdad de empresa". Estes serviços, segundo o autor "son susceptibles de titularidad 

privada y de prestación por las empresas". Estes são serviços essenciais para a vida social e 
econômica. E no magistério de Duguit (apud Grau, 2008), interesse público é aquele interesse 

necessário à coesão e interdependência social. Os serviços econômicos, como a nomenclatura 
já indica, são essenciais para o crescimento econômico. Estas atividades, então, estão 
intimamente ligadas ao interesse público, razão pela qual os Estados devem regular sua 

prestação. 

 
Na União Europeia há uma postura a não atuação Estatal sobre o mercado, ou seja, a teoria da 
concorrência imperfeita não pode ser evocada como causa justificativa para a regulação. 
Segundo Ferrer (2002, p. 156): 

 
Las imperfecciones del mercado pueden corregirse mediante esfuerzos de progreso 
institucional, que hagan posible al mercado actuar espontáneamente en el sentido correcto, en 
lugar de introducir distorsiones regulatorias que suelen ser inmediatamente superadas por 

ajustes del proprio mercado. 

 
Essa ideia surge de alguns autores da Escola de Chicago e da Escola Austríaca em que para 
eles os governos possuem falhas e, em assim sendo, não podem garantir que a atuação estatal 

vá corrigir as falhas de mercado. 

 
Então, o autor propugna que o mercado só vai alocar os recursos de maneira 

eficiente se houver a livre concorrência entre as empresas. Daí a concepção que encara o 
monopólio, decorrente de privilegio público, como uma falha de concorrência. Evidencia-se, 

dos ensinamentos do autor espanhol, que a livre iniciativa é um valor supremo que deve guiar 
a ordem econômica. 

 
Há consagrado na doutrina que a regulação persegue o interesse público. E aqui é que a teoria 

da regulação deve responder a questão: por que regular? A quem deve beneficiar a regulação? 
Prosseguindo o estudo com base em Ferrer (professor da Complutense de Madrid), há uma 

teoria  sobre  o  interesse  público  e  a  atuação  de  grupos  de  interesse  que  merece  ser 
mencionada. É a Teoria do Interesse Público. Por esta teoria a regulação persegue objetivos 
de interesse público, o que exclui a possibilidade de beneficiar apenas um setor ou grupos de
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interesse. Segundo Ferrer (2002, p. 174): "Esta visión se fundamenta en una mentalidad de 
confianza en los reguladores debido a su desinterés y a su devoción al servicio público, así 

como a su eficiencia y a su especialización".  Esta teoria permite a tratativa de algumas 
questões que o mesmo autor coloca como falhas de governo. A primeira dificuldade desta 

teoria reside no fato do que consiste o interesse público. A segunda dificuldade enfrentada por 
esta teoria reside no que Ferrer (2002, p 176) chama de "planteamiento de los grupo de 
interes". 

 
O processo de regulação deve cumprir diversas funções. Como as agências reguladoras são 

mediadoras dos interesses no domínio econômico, a regulação deve ser aberta de modo a 
permitir a participação dos diversos grupos de interesse. Os cidadãos devem ter acesso aos 

processos de discussão e elaboração de políticas regulatórias para que tenham conhecimento 
dos interesses e grupos que tenham participado desses processos. 

 
A questão da captura do regulador é colocada por Ferrer como uma falha de governo. A 
captura não consiste unicamente na captura pelos interesses regulados, senão, também, por 

interesses políticos partidários. A perseguição de objetivos de interesse público tornar-se-á 
corrompida à medida que os reguladores sucumbam às pressões e corrupção dos grupos de 

interesse. 

 
Como ficou demonstrado até agora, os serviços públicos foram concebidos como atividades 
alheias à livre iniciativa, consequentemente, fora da concorrência, ou seja, os serviços 

públicos, tradicionalmente, ficaram sob monopólio estatal. As razões para que os serviços 
públicos ficassem ao julgo do monopólio estatal, fora do alcance da livre iniciativa, residiam 
no  fato  de  tais  serviços  públicos  constituírem  monopólios  naturais,  o  que  inviabiliza  a 

presença de mais de um prestador; outra razão reside num fato ideológico, ou seja, os serviços 
públicos, por serem afetos aos direitos fundamentais, não poderiam ficar ao julgo das lógicas 

do mercado. 

 
A transformação da atuação do Estado demonstrada acima se traduz na caracterização de 

determinados serviços públicos como espécie de atividade econômica. Essa mudança de 
paradigma se deve ao fato de que começou a se constatar que a liberdade de mercado e o 

lucro não são contrários ao interesse público, pois a busca do lucro traz benefícios aos 
usuários, por quem as empresas disputariam a preferência ao diminuir o valor das tarifas e 
melhorando a qualidade dos serviços prestados. 

 
Uma questão importante é discutir o grau de riscos que a aproximação exagerada de serviços 
essenciais ao bem-estar geral às regras simplesmente concorrenciais acarreta. Essa é a 
preocupação, especialmente na América do Sul em que não há uma cultura concorrencial 

como nos Estados Unidos ou na União Européia, é bem descrita por Ortiz; García Morato 
(2001), para os quais o direito da concorrência é um direito em geral pouco consolidado, tanto 

em seus conceitos econômicos como jurídicos. É um direito muito diferente de setor para 
setor, em razão do que é importante identificar os seus critérios essenciais diante da sanha de 
regulamentação. É um direito que enfrenta grandes desafios de consolidação interna e de 

adaptação ante ao novo contexto econômico e aos setores de concorrência neo-reguladas. 
 

Pode-se, ademais, questionar se os agentes econômicos atuarão igualitariamente em setores 
não lucrativos, ou seja, aqui a preocupação reside no fato de parcela da população situada em 

regiões não  atrativas  do ponto de  vista comercial  terão ou não os  serviços socialmente 
desejáveis do ponto de vista do interesse público.
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Há entre os autores do Direito do Estado grande divergência sobre os benefícios da introdução 
da concorrência nos serviços públicos. Não cabe aqui analisar cada fundamento favorável ou 

contra, mas cabe, sim, estabelecer a hermenêutica constitucional no sentido de conferir às 
normas constitucionais a maior eficácia possível de acordo com os seus valores norteadores. 

Essa busca hermenêutica pela maior eficácia possível é fundamentada por Justen Filho (2002, 
p. 11): 

 
O Estado é instrumento para a promoção da dignidade da pessoa humana. Mas não se adota a 
crença de que o Estado seja suficiente para realizar todas as tarefas necessárias à consecução 

dos valores fundamentais. Os valores fundamentais da sociedade devem ser buscados através 
da atuação do Estado, da sociedade civil e do cidadão. A dignidade da pessoa humana não é 

um valor externo a cada sujeito e todos têm um compromisso moral e político com ela. (...) O 
processo de aperfeiçoamento axiológico com que convivemos impõe a redução das funções 
estatais, mas com a imposição de certos poderes-deveres à comunidade ao indivíduo. A 

ampliação das funções do Estado equivale à redução da liberdade e da autonomia pessoal. 
Mas a imposição de limites às competências estatais não pode propiciar o retrocesso a uma 

espécie de 'estado da natureza', em que o homem seja o lobo do homem. 

 
Com relação aos serviços públicos, constituem objetivos dos mesmos a universalização dos 
seus benefícios a toda a coletividade. O Estado, então, só vai abrir estes serviços à 
concorrência se estes serviços responderem aos princípios constitucionais no mínimo igual ao 

que seria prestado pelo Estado. As empresas que operam no campo dos serviços públicos 
possuem menos liberdade que as empresas que operam fora dos setores regulados. Por um 

lado estão sob as forças de mercado, reguladas pela lei antitruste, e, por outro lado, prestam 
serviços que atendem aos interesses primários dos indivíduos. Assim, estão em jogo dois 
valores constitucionais, as necessidades do serviço público e a concorrência. 

 
As necessidades do serviço público encontram fundamento no art. 170, CF caput - a ordem 
econômica deve assegurar a todos existência digna; no art. 3º, I da CF - a construção de uma 
sociedade justa e solidária; art. 3º III - erradicação da pobreza e na redução das desigualdades 

sociais e regionais; art.3º, IV - promoção do bem de todos. Fundamentando a concorrência há 
o princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV, 2ª parte, e art. 170, caput). 

 
Um exercício hermenêutico da Constituição Federal de 88 confirma, contudo, a aplicação 

dos valores liberais da livre iniciativa e da concorrência aos serviços públicos. Ao estabelecer 

no art.170, da CF/88, que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa e tem por princípio 
a livre concorrência, há que ponderar que os serviços públicos estão guiados pelos princípios 

dessa mesma ordem econômica, pois o art. 175, da CF/88, está inserido no título "Da Ordem 
Econômica e Financeira". 

 
Há aparentemente valores em choque quando da aplicação da livre concorrência aos serviços 

públicos, e disso surge a questão de qual desses valores haverá de prevalecer ou mesmo serem 
compatibilizados, atendidas  as  especificidades  de  cada  setor.  Aqui  a  aplicação  do  valor 
concorrência   no   âmbito   dos   serviços   públicos   há   de   resolver   pela   técnica   da 

Proporcionalidade. Este é o escólio de Aragão (2005, p.16), segundo o qual: "Torna-se, então, 
já intuitiva a necessidade de adoção ou a refutação da concorrência nos serviços públicos ser 

balizadas pelo princípio da Proporcionalidade [...]" 

 
Da proporcionalidade, então, pode-se aferir que enquanto a iniciativa privada atender os 
serviços públicos de maneira satisfatória, a iniciativa privada deve ser privilegiada à atuação 
monopolizada do Estado. Raciocínio inverso pode ser feito, ou seja, se a iniciativa privada 

não suprir as necessidades sociais na prestação do serviço público, o Estado deve atuar
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restringindo a concorrência. Com isso, pretende-se demonstrar que os valores inerentes aos 
serviços públicos e a concorrência não estão em colisão, pois a otimização hermenêutica 

destes valores é no sentido de conferir instrumentalidade à norma concorrencial para atender 
aos fins sociais dos serviços públicos, quais sejam, a universalidade, generalidade e qualidade. 

 
Neste ponto se pode falar em regulação como garantia institucional ou como instrumento de 

política econômica. Essa é a grande questão a ser respondida. Salomão Filho (2008, p 135) 
questiona se seria a regulação "[...] uma garantia sistêmicas/institucional - isto é, teria ela uma 
conformação básica necessária -, ou seria apenas um instrumento de política econômica?". O 

mesmo Salomão Filho (2008, p.136) coloca outra questão de maior importância, qual seja, 
"[...] seriam o antitruste e a regulação concorrencial instrumentos de desenvolvimento 

econômico ou formas de se obter o equilíbrio nas relações econômicas?". 

 
Para  o  desenvolvimento  da  resposta  há  uma  premissa  básica,  ou  seja,  a  regulação  e  o 
antitruste como instrumentos de desenvolvimento econômico não podem atravancar o 
desenvolvimento econômico. Como a própria concepção já deixa clara, a regulação e o 

antitruste têm de incentivar o desenvolvimento econômico. De acordo com a segunda 
concepção colocada por Salomão Filho, a regulação e o antitruste servem para equilibrar as 

relações entre os agentes econômicos. Neste procura-se coibir o abuso de poder econômico. 

 
Colaciona Salomão Filho (2008) que no direito norteamericano o direito antitruste sempre foi 
compreendido como garantia do sistema econômico, isso desde o Sherman Act. O antitruste, 

no período das décadas de 50 e 69, possuía função de garantia da concorrência em si. Essa 
concepção de antitruste, contudo, muda a partir da década de 70. O que era a principal 
característica  do  direito  antitruste passa  a  ser  visto  como  um  defeito, pois  as  empresas 

norteamericanas, no contexto econômico da época, passaram a perder competitividade. Há 
uma mudança geral da concepção, haja vista que a partir de então o poder econômico passou a 

ser visto como uma necessidade. Esta guinada no direito antitruste ajuda, inclusive, a 
compreender  a  ratio  da  nossa  lei  antitruste.  E  neste  contexto  ganham  importância  os 
postulados da Escola de Chicago. No contexto da União Europeia, Salomão Filho (2008) 

demonstra a mesma concepção que tomou o direito antitruste norteamericano pós década de 
70, haja vista a necessidade da inserção das empresas europeias no cenário concorrencial 

internacional. 

 
No âmbito regulatório, segundo o escólio de Salomão filho (2008, p. 140), "A disciplina 

americana da regulação nasce e se desenvolve a partir da concepção clássica de regulação de 
monopólios". A concepção de regulação aqui parte do pressuposto de que nos setores sob 

monopólio não há possibilidade de concorrência. Se não há concorrência a regulação constitui 
atuação que recria as condições de mercado. Essa forma regulatória, contudo, sofre mudanças 
a partir dos anos 80. O que ocorreu foi que em alguns setores houve a criação das condições 

de  concorrência,  impulsionada  pela  cultura  concorrencial  até  então  presente.  Segundo 
Salomão Filho (2008, p. 141), "As agências regulatórias surgem já dentro de um ambiente 

econômico habituado ao raciocínio concorrencial". 

 
Com relação à garantia institucional da concorrência, Salomão Filho (2008, p. 158) ensina 
que: "A afirmação da concorrência como valor mínimo garante a liberdade de escolha e 

informação o mais abundante possível para o consumidor. A ele caberá descobrir a solução 
mais adequada para suas necessidades". A garantia institucional da concorrência pretende 
assegurar as relações entre os agentes econômicos de forma justa. Importante também que não 

só a concorrência seja garantida, mas sim que todos tenham acesso ao serviço, onde se pode 
falar no objetivo de expansão e difusão dos serviços. Pela hermenêutica do art. 170, IV e V, 

pode-se  concluir  que  uma  das  facetas  de  tal  garantia  institucional  é  a  não-exclusão de
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qualquer consumidor. Salomão Filho (2008, p. 160) diz que: "Assim, o princípio da difusão 
dos serviços, transforma-se em uma regra de não-exclusão por via do antitruste e da 

regulação". É o que está positivado no art. 58, § 1º[7], da lei antitruste, em cujo compromisso 
de desempenho será levado em conta os níveis de emprego. 

 
Disso exsurge uma constatação lógica, observada por Salomão Filho (2008, p.161), segundo 

ele: "Não obstante, a experiência histórico-comparatística analisada parece demonstrar que 
em seu período de formação os sistemas econômicos tendem a adotar o raciocínio 
institucional". E essa constatação é lógica, pois o equilíbrio do sistema econômico depende do 

equilíbrio econômico entre os participantes do mercado. 

 
Tenta-se demonstrar neste trabalho que a atividade regulatória não é uma atividade 
discricionária. A independência das autarquias não significa dar um cheque em branco a estes 

entes. A atividade regulatória encontra limites nos princípios constitucionais. O art. 37, caput, 
da CF prevê  que a administração direta e indireta deve obedecer aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No capítulo da ordem econômica a 

questão é mais complexa, pois há princípios que aparentemente são contraditórios. Razão essa 
que a atividade regulatória é atividade de ponderação. A questão ganha mais complexidade 

haja vista o art. 1º, da CF/88, ao mencionar como fundamento da República Federativa do 
Brasil a livre iniciativa. 

 
Quando se fala na atuação estatal na defesa da concorrência o princípio da proporcionalidade, 

muito bem desenvolvido por Guerra Filho (2001), é um princípio de extrema importância para 
a  ponderação  dos  valores  constitucionais,  este  princípio  remonta  mesmo  do 
constitucionalismo, quando da limitação do poder ao Direito. É a ideia da proporcionalidade 

no exercício do poder pelo Estado. 
 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

 
Este trabalho teve como referencial alguns autores de países da União Europeia, Juan de La 
Cruz Ferrer e Vital Moreira. Essa opção se justifica pelo fato de que o direito europeu se 

orienta pelo reconhecimento da livre concorrência como um princípio orientador da ordem 
econômica, pois a doutrina europeia reconhece a nova articulação entre o serviço público e a 
economia de mercado. O serviço público, como espécie do gênero atividade econômica, tende 

a  se  submeter  à  lógica  de  mercado,  da  propriedade  privada  e  da  concorrência,  sem 
menoscabar os princípios orientadores dos serviços públicos universalidade e continuidade, 

dentre outros. 

 
A  atividade regulatória deve ser  uma  atividade de  ponderação. As  agências reguladoras 
devem  atuar  na  perseguição  dos  interesses  coletivos  juntamente  com  o  CADE  para  a 

realização da concorrência possível nos setores regulados, com vistas ao maior benefício 
possível aos usuários dos serviços públicos. Soma-se a isso a capacidade de mediar interesses 
dos entes regulatórios, fundamento da procedimentalização. A legitimação das agências 

encontra-se justamente nesta capacidade mediação, cuja atividade deve ser transparente, uma 
atividade que assegure a informação e a participação dos interessados. Razão pela qual suas 

decisões devem ser procedimentalizadas.



* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3676 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
. 

 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2003. 
 
 
 
 

ARIÑO, Gaspar Ortiz. Sucessos e Fracassos da Regulação. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 3, 
agosto/setembro/outubor de 2005. Disponível na internet: 

HTTP://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 03 de setembro de 2010. 
 
 
 
 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2010. 

 
 
 
 

FERRER, Juan de La Cruz. Princípios de Regulacion Económica en la Unión Europea. 

Madrid: Instituto de Estudios Econômicos, 2002. 
 
 
 
 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 13ª ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008. 

 
 
 

 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001. 
 
 
 
 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1997. 

 
 
 

 
JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: 

Dialética, 2003. 
 
 
 
 

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e Serviços Públicos. 
São Paulo: Malheiros, 2002.

http://www.direitodoestado.com.br/


* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3677 

 

 

MOREIRA, Vital; MAÇÃS, Fernanda. Autoridades Reguladoras Independentes: Estudo e 
Projecto de Lei-Quadro. Coimbra: Coimbra editora, 2003. 

 
 
 

 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do Estado dos anos 90: Lógica e Mecanismos 

de Controle. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. 
 
 
 
 

SALOMÃO   FILHO,   Calixto.   Regulação   da   Atividade   Econômica   (princípios   e 

fundamentos jurídicos). 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 
 
 
 
 

           (coordenação). Regulação e Desenvolvimento. São Paulo, Malheiros Editores, 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] "Art. 42. As minutas de atos normativos serão submetidas à consulta pública, formalizada 
por publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e 

permanecer à disposição do público na Biblioteca" (lei geral das telecomunicações). 

 
[2] "Art. 45. A Consulta Pública tem por finalidade submeter minuta de ato normativo a 
comentários e sugestões do publico em geral, bem como documento ou assunto de interesse 

relevante" 

 
§ 1º A Consulta Pública será formalizada por publicação no Diário Oficial da União, com 
prazo não inferior a dez dias, devendo as contribuições ser apresentadas conforme dispuser o 

respectivo ato. 

 
§ 2º Os comentários e as sugestões encaminhados e devidamente justificados deverão ser 
consolidados em documento próprio a ser enviado à autoridade competente , contendo as 
razões para sua adoção ou não, ficando o documento arquivado na Biblioteca da Agência, 

ficando à disposição do público interessado. 

 
[3]   "Art. 45. O Ouvidor será nomeado pelo Presidente da República para mandato de dois 
anos, admitida uma recondução. 

 
Parágrafo único. O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos e contará com o apoio 

administrativo de que necessitar, competindo-lhe produzir, semestralmente ou quando 
oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da Agência, encaminhando-as ao Conselho 

Diretor, ao Conselho Consultivo, ao Ministério das Comunicações, a outros órgãos do Poder 
Executivo e ao Congresso Nacional, fazendo publicá-las para conhecimento geral".
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[4]   "Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo 
no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o art. 5o desta 
Lei." 

 
[5] "Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a 
viabilizar  o  desenvolvimento cultural  e  sócio-econômico, o  bem-estar  da  população  e  a 
autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal". 

 
 
 

 

[6] Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
 

[...] 

 
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indireta; 

 
 
 
 
 
 
 

[7] "Art. 58. O Plenário do CADE definirá compromissos de desempenho para os interessados 
que submetam atos a exame na forma do art. 54, de modo a assegurar o cumprimento das 

condições estabelecidas no § 1º do referido artigo. 

 
§ 1º Na definição dos compromissos de desempenho será levado em consideração o grau 

de exposição do setor à competição internacional e as alterações no nível de emprego, dentre 

outras circunstâncias relevantes."
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar os desafios impostos pela sociedade capitalista 
hodierna ao mundo do trabalho. Trata da complexidade e diversidade das relações trabalhistas 

em seus aspectos previdenciário e trabalhista. Pugna pelo diálogo entre o Direito do Trabalho 
e o Direito Previdenciário, a fim de estabelecer conceitos uníssonos e que se coadunem com o 
objetivo primordial do Estado Democrático Brasileiro, qual seja, a realização da Justiça social 

e a valorização do indivíduo em sua plenitude. Afirma ser essencial que ambos os ramos 
jurídicos absorvam a complexidade e diversidade do mundo moderno, sem se olvidar, no 

entanto, de suas funções teleológicas de proteção e promoção da dignidade e inserção social 
do homem. Busca analisar a situação do trabalho atualmente, a fim de concluir que a 
valorização do emprego é a principal forma de promover inclusão social e previdenciária. E 

que isso somente é possível mediante a superação conjunta dos desafios que o mundo do 
trabalho impõe aos ramos jurídicos do Trabalho e Previdenciário. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO   DO   TRABALHO;   DIREITO   PREVIDENCIÁRIO; 
ECONOMIA; ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO. 

 
ABSTRACT 
The primary goal of the present article is to analyze the challenges that the capitalist society 
represents to the work’s world. It deals with the complexity and diversity of the working 
relations. It claims for the dialogue between the Labor Law and Social Security Law, in order 

to  establish  common  concepts  that  can  accomplish  the  primaries  goals  of  Brazilian´s 
Democratic State: the social Justice and the valuation of the individual in its fullness. It is 
affirmed to be essential that both legal branches absorb the complexity and diversity of the 

modern world, without forgetting their functions of protection and promotion of the dignity 
and social insertion of the man. It intends to analyze the situation of the world of work 

currently, in order to conclude that the valuation of the employment is the main form to 
accomplish social inclusion. And that the only possible way to overcome the challenges of the 
world ok work is with the joint work of the legal branches of Labor and Social Security. 

KEYWORDS: LABOR  LAW  ;  SOCIAL SECURITY LAW  ;  CHALLENGES OF THE 
MODERN WORLD OF WORK 
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A relação de emprego tem vital importância para a manutenção do sistema capitalista, 

haja vista que ela representa, ainda hoje, a principal chave de conectividade aos direitos 

sociais fundamentais, em especial aos direitos trabalhistas e previdenciários. Sua importância 

é tão grande no modelo capitalista de produção que sua consolidação propiciou o surgimento 

e desenvolvimento de um ramo jurídico especializado, o Direito do Trabalho. 

Além disso, pode-se afirmar que a relação de emprego garantiu ambiente fecundo para 

a propagação e universalização de uma rede de proteção social assegurada pelo Estado por 

meio do Direito Previdenciário. 

Os princípios, as regras e os institutos do Direito do Trabalho são voltados à 

regulamentação da relação de emprego. O ramo tuitivo especializado do Direito parte da 

desigualdade fática existente entre empregado e empregador e cria desigualdades artificiais a 

fim de promover a igualdade no plano jurídico. 

Para tanto, o ramo juslaboral tem um estuário de normas de caráter imperativo e 

indisponível, que veda a alteração dos contratos, se lesivas ao empregado, prezando pela 

continuidade da  relação de emprego e  priorizando o contrato realidade e  a norma mais 

favorável. 

Ao mesmo tempo em que é instrumento de afirmação do indivíduo em sociedade 

enquanto ser humano digno, permite à empresa o desenvolvimento sadio de suas atividades, 

tornando-a  apta  a  concorrer  livremente  no  mercado  econômico  de  produção  de  bens  e 

serviços. 

O homem que faz parte de uma relação de emprego se reconhece, não se estranha, 

ainda que o trabalho o aliene. Curioso notar que um dos maiores desejo do homem hodierno é 

fazer parte de uma relação de emprego, pois é por meio dela que ele se conecta ao mundo do 

trabalho e é reconhecido por sua família, por ele próprio e pela comunidade em que vive. 

Em um contexto mais amplo, o Direito do Trabalho cuida da própria relação entre o 

capital e o trabalho. Já dizia Istvan Meszáros que o Direito do Trabalho harmoniza o sistema 

capitalista e que este, sem aquele, se implodiria[1]. 

O que se pretende demonstrar é que o emprego é dotado de supremacia na sociedade 

capitalista, na medida em que o trabalho humano ocupa lugar de centralidade no mundo. O 

emprego é imprescindível instrumento de inserção social e por meio dele o trabalhador é 

chamado a participar do processo produtivo capitalista. O homem trabalhador, contudo, não 

pode ser considerado como mera engrenagem ou simples peça desse sistema, mas sim como 

mola mestra em razão de sua dignidade. 

Dessa  forma,  o  emprego  serve  ao  próprio  sistema  capitalista,  enquanto  seu 

pressuposto, na medida em  que o surgimento, a permanência e o futuro do capitalismo
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dependem diretamente da existência da relação de emprego, ou seja, do trabalho livre mas 

juridicamente subordinado. Serve também ao Estado, como principal forma de arrecadação 

previdenciária e convém à própria sociedade, como meio de emancipação e desenvolvimento 

social. 
 

O grande desafio atualmente talvez seja o de adequar os conceitos jurídicos entre os 

diversos ramos do Direito. É premente que as disciplinas dialoguem a fim de estabelecer 

conceitos que estejam em consonância com o objetivo primordial do Estado Democrático 

Brasileiro, qual seja a realização da Justiça social e a valorização do indivíduo em  sua 

plenitude. 

No que tange ao Direito do Trabalho e ao Direito Previdenciário essa afirmação fica 

ainda mais explícita e torna-se premente a comunicação entre as searas do Direito. É essencial 

que ambos os ramos jurídicos absorvam a complexidade e diversidade do mundo hodierno, 

sem se olvidar, no entanto, de suas funções teleológicas de proteção e promoção da dignidade 

e inserção social do homem. 

Para tanto, faz-se indispensável uma análise acurada da situação do mundo do trabalho 

atual, com o intuito de demonstrar que, embora encontremos novas roupagens e construções, 

a relação de emprego ainda prevalece como o principal instrumento de realização dos direitos 

fundamentais sociais. Esta, além de permitir que o homem despossuído de riquezas possa 

participar da sociedade de consumo, garante o acesso aos direitos e garantias previdenciários, 

não apenas do próprio trabalhador, mas também das gerações anteriores e das que ainda estão 

por vir. 
 

Pautado  nas  ideias  de  complexidade  e  diversidade  que  permeiam  o  mercado  de 

trabalho na atualidade o presente artigo se propõe a lançar novas luzes e cores em um velho e 

conhecido desafio do Direito: como efetivar, plenamente os direitos sociais fundamentais, 

realizando uma verdadeira justiça social? 

1. As origens da crise do emprego e da previdência social. 
 

 
 

Na década de 1970 o mundo observou o declínio do Estado do Bem-Estar Social. O 

Estado de Bem-Estar Social emergiu da conjugação favorável dos fatores econômico, político, 

social e filosófico. No plano internacional, esses anos dourados foram incentivados pelo 

Acordo de Bretton Woods, de 1944, que visava ajudar na reconstrução dos países devassados 

pela guerra. 

O cenário daquela década foi de regressão social e dos níveis de empregabilidade, 

níveis muito baixos de crescimento econômico e outros fatores que indicavam o início de uma
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crise, apesar das projeções de documentos importantes publicados pela ONU e pela OCDE de 

crescimento na faixa de 5% ao ano em média para a década seguinte ao ano de 1970[2]. 

A par disso, há os efeitos não esperados pelos Estados Unidos da América (EUA), do 

Plano Marshal em 1947. Os EUA munidos pela intenção de conter a ameaça comunista e 

desejando revitalizar o comércio internacional concedem ajuda bilionária para a reconstrução 

dos países europeus e do Japão. 

O objetivo primordial do Plano Marshall, que era auxiliar na reconstrução da Europa e 

do Japão, com o intuito de fortalecer o comércio internacional e solidificar as bases do 

capitalismo contra a ameaça comunista foi alcançado. Mas o efeito diverso e indesejável foi 

constatar que a ajuda do Plano Marshall possibilitou aos países reerguidos se tornarem os 

principais concorrentes frente aos americanos no mercado internacional. 

A resposta dos Estados Unidos foi imediata. Em 1971, os EUA romperam com o 

padrão dólar-ouro e estabeleceram o padrão dólar, impondo a hegemonia da sua moeda no 

cenário econômico mundial. Nos anos seguintes, as flutuações cambiais propiciaram a 

especulação monetária, os Estados Unidos elevaram a taxa de juros e o processo de liquidez 

internacional recuou. 

Tais medidas tornaram os investimentos públicos e privados demasiadamente caros, 

repercutindo   negativamente   na   geração   de   empregos   e   tornando   mais   seguros   os 

investimentos de curto prazo. Esse cenário de instabilidade econômica e acirrada concorrência 

no mercado internacional levou as empresas transnacionais a fazer a reestruturação produtiva 

e a buscar investimentos financeiros, criando as bases para o abandono da relação harmoniosa 

que capital e trabalho estabeleceram no pós-guerra[3]. 
 

De maneira geral, as medidas tomadas significaram a redução do aparato e da 

intervenção estatal, principalmente nas questões sociais. 

No que diz respeito à Previdência Social, muitos países levaram a cabo reformas em 

seu  sistema  de  garantias  previdenciárias excludentes,  impondo  modelos  de  capitalização 

individual. O Estado passou a atribuir ao indivíduo os riscos sociais de desemprego, 

aposentadoria, maternidade e incapacitação para o trabalho, dentre outros. 

Os modelos de capitalização individual apregoavam que os planos de previdência 

privada deveriam substituir os regimes estatais o que, via de conseqüência, implicaria na 

violação do princípio da solidariedade, mediante o qual todos os segurados devem contribuir 

para a manutenção do sistema, ainda que não usufruam de todos seus benefícios, pois alguns 

estes são destinados apenas a quem realmente deles necessitar. 

Consequentemente, a adoção do modelo de capitalização entra em conflito com o 

sistema   maior,   de   Seguridade   Social,   precipuamente   informado   pelo   princípio   da
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solidariedade. Diferentemente da Previdência, as demais áreas da Seguridade Social, - saúde e 

assistência social -, não são contributivas, ou seja, necessitam de recursos de toda sociedade a 

fim de conferir atendimento universal à saúde e benefícios assistenciais aos necessitados, 

independentemente de contribuição. 

O Chile foi o pioneiro na implantação de uma reforma estrutural em seu modelo 

previdenciário, consolidando a capitalização individual. Todavia, tais modificações 

promovidas na década de 1980 apenas “reduziram o alcance da solidariedade como pilar 

básico securitário”. Além disso, romperam “com o caráter intergeracional como elemento 

fundamental para a  formação dos seguros, aprofundando as  desigualdades sociais”, pois 

demonstrou-se que a participação ficava adstrita às classes mais abastadas[4]. 
 

Tal modelo gera um agravamento da situação das camadas mais pobres e excluídas da 

sociedade e que necessitam de uma rede social ampla e gratuita para a própria sobrevivência. 

Enfim, a crise vivenciada atualmente foi gerada nos anos de 1970. Para o presente 

artigo, seus dois principais desdobramentos negativos foram: o problema do desemprego que 

se propagou pela economia mundial de forma generalizada e a disseminação da ideia do 

Estado mínimo, com participação reduzida no cenário social, em especial nas questões 

previdenciárias. 

Nos anos seguintes à crise as consequências foram sentidas nas grandes empresas. 

Elas começaram uma “modernização conservadora”, buscando angariar maiores lucros, 

mediante a flexibilização do trabalho e um novo padrão produtivo, tecnológico e 

organizacional. Isso significou, em grande medida, a informalização do trabalho e, 

consequentemente, o enfraquecimento do sistema de seguridade social, diminuindo a sua 

arrecadação. 

As medidas políticas e legislativas adotadas nas últimas décadas podem também ser 

apresentadas como desencadeadoras da implantação de um novo modelo de liberalismo e da 

tentativa de hegemonizar a ideologia de que o trabalho caminha para a extinção. Isso implica, 

inclusive,  na  ideia  de  falência  da  seguridade  social,  pois  a  redução  do  número  de 

trabalhadores formais empregados importa automaticamente na diminuição das contribuições 

previdenciárias, ameaçando todo o sistema previdenciário fundado no princípio da 

solidariedade. 

Na verdade, inúmeros fatores são apontados para tentar explicar a crise dos anos 1970, 

mas  dois  fatos  são  extremamente  significativos:  o  impacto  da  crise  sobre  os  níveis  de 

emprego e renda, como dito, e a reconversão hegemônica conservadora – política, econômica 

e social.
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A retomada liberal foi fundamental para o entendimento da evolução das políticas 

públicas e das práticas dos Estados nacionais nas duas décadas seguintes. As políticas 

neoliberais adotadas pela Nova Direita (Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos 

EUA e Helmut Kohl na Alemanha) e a derrocada da ameaça comunista (queda do muro de 

Berlim e fim da União Soviética) propiciaram o nascimento de uma nova ideologia de não- 

intervencionismo estatal e desregulamentação do trabalho. 

No final dos anos de 1980 foi formulado o Consenso de Washington. O Consenso foi, 

na verdade, uma reunião visando especificar uma série de reformas econômicas de cunho 

fortemente neoliberais recomendadas para os países da América Latina, e que posteriormente 

recebeu do economista John Williamson a alcunha de “Consenso de Washington”. 

Enquanto  as  manobras  políticas  da  Nova  Direita  –  Thatcher,  Reagan  e  Kohl  – 

tentaram tornar hegemônica uma ideologia ultraliberal, o Consenso de Washington foi o 

principal instrumento para que essa ideologia se espalhasse e fosse aplicada diretamente nos 

países da América Latina. 

A popularidade do Consenso pode ser explicada por alguns fatores. As novas 

administrações estatais eram favoráveis à livre economia de mercado e desejavam minimizar 

os custos e maximizar os benefícios das reformas econômicas que estavam sendo executadas. 

Não existiam propostas confiáveis dos grupos de oposição. E o mais determinante foi o fato 

de o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial decidirem condicionar o 

acesso a seus empréstimos à adoção de reformas políticas inspiradas no Consenso[5]. 
 

O problema foi que as medidas do Consenso se propagaram pelos países 

subdesenvolvidos rapidamente, dentre eles o Brasil. Isso ocorreu porque eles se espelhavam 

nos países de economia avançada e aceitavam suas propostas político-econômicas de maneira 

natural. 

Outro fator é que o receituário neoliberal teve a seu favor a globalização e a internet. 

Essas duas ferramentas possibilitaram a generalização da ideia de que o trabalho não ocupava 

mais o primado no sistema capitalista e que os custos trabalhistas e previdenciários 

atravancavam o desenvolvimento pleno da economia e da competitividade empresarial. 

Acompanhando a tendência, as grandes transnacionais passaram a dispensar trabalhadores e a 

adotar a empresa enxuta para melhorarem seu faturamento e ocuparem lugar no mercado 

concorrencial internacional. Nesse contexto, acirra-se o fenômeno da informalização 

trabalhista, enfraquecendo ainda mais o sistema previdenciário. 

Nesse caso, o trabalhador ao receber sua remuneração passa a não ser visualizado 

como um ser humano que recebe verbas alimentares, mas sim como um passivo que onera o
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sistema produtivo. A relação entre o capital e o trabalho ou a relação entre (des) emprego e 

mercado de trabalho é comparada à clássica Lei de Say, sobre a oferta e a demanda. 

Sendo assim, se os trabalhadores aceitam as condições do mercado 
haverá emprego. Caso contrário, se eles rejeitam as condições dadas e impõem 
as suas próprias condições serão os responsáveis pelo desemprego[6]. 

Maurício Delgado explica que este “diagnóstico sombrio”, lançado sobre o fim do 
 

trabalho, decorre das “determinações inescapáveis da terceira revolução tecnológica, da 

reestruturação empresarial externa e interna, além da acentuação da concorrência capitalista”, 

o que justificaria a precarização e o barateamento da mão-de-obra[7]. 

A ideologia neoliberal torna o trabalhador o centro da crise, contudo baseia-se em uma 

interpretação clássica e distorcida da economia. Segundo a interpretação neoliberal, os 

desequilíbrios são causados pelas elevações salariais que fazem a produtividade deixar de ser 

flexível o suficiente para manter o nível de emprego. 

Para a visão neoclássica do liberalismo o desemprego deriva do fato de os salários 

estarem  muito  elevados,  acima  do  seu  nível  de  equilíbrio.  Ou  seja,  afirmam  que  a 

remuneração do trabalhador teria crescido muito em relação aos ganhos de produtividade. O 

“consenso neoclássico” destaca o que denomina de “efeitos negativos do bem-estar social”, 

como “os serviços sociais, a legislação de segurança no emprego, os salários mínimos e as 

negociações salariais centralmente negociadas”[8]. 
 

Portanto, é difundida para o mundo a ideia de que os próprios trabalhadores são 

responsáveis pelo desemprego e pela fuga de capital da economia interna e que o resultado 

desta afirmação pode ser comprovado pelas baixas taxas de crescimento econômico. 

Assim, a solução avistada pelos empregadores é a de cortar custos mediante a redução 

dos salários e a sonegação dos demais encargos trabalhistas, pois o “empregador obrigado a 

respeitar a legislação trabalhista, com seus ‘enormes’ custos de admissão e demissão, é 

obrigado a substituir trabalho vivo por trabalho morto”. Essa dinâmica é instaurada por meio 

do incremento tecnológico ou mediante políticas de empregos atípicos, tais como temporários, 

subcontratados, em tempo parcial, estagiários, cooperados, dentre outros[9]. 
 

Todavia, cumpre ressaltar que os argumentos embora possam parecer fortes e 

irrefutáveis são falaciosos. Os defensores destas ideias lêem os dados e estatísticas sob o 

ângulo do seu interesse. Deixam de mencionar, todavia, que os países mais desenvolvidos do 

mundo são aqueles em que se mantém uma alta taxa de pessoas empregadas e uma ampla rede 

de garantias previdenciárias e sociais. Ademais, conforme demonstraremos a seguir, os dados 

nos colocam defronte à uma realidade totalmente diversa, comprovando que a elevação das 

taxas de emprego gera ganhos para o trabalhador, para o Estado e para a própria sociedade.
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No que tange à seguridade social, Denise Gentil explica que a idéia de falência dos 

sistemas previdenciários se propagou na mesma medida em que ocorriam os ataques às 

instituições do Estado de Bem-Estar Social, que se tornaram dominantes em meados dos anos 

1970 e foram reforçadas com a crise econômica dos anos 1980: 
 

O pensamento liberal-conservador ganhou terreno no meio político e 
no meio acadêmico. A questão central para as sociedades ocidentais deixou de 
ser o desenvolvimento econômico e a distribuição da renda, proporcionados 
pela intervenção do Estado, para se converter no combate à inflação e na 
defesa da ampla soberania dos mercados e dos interesses individuais sobre os 
interesses coletivos. Um sistema de seguridade social que fosse universal, 
solidário e baseado em princípios redistributivistas conflitava com essa nova 
visão de mundo[10]. 

Nesse  contexto, o  Banco  Mundial, pautado  na  ideologia neoliberal  em  ascensão, 
 

lançou na década de 1990 sua proposta de revisão do sistema previdenciário. Pugnava a 

adoção de reformas estruturais no rumo da privatização e da capitalização[11]. E assim como 

ocorreu  com  o  Consenso  de  Washington,  vários  países  em  desenvolvimento  se  viram 

obrigados a reduzir o seu aparato estatal a fim de garantir o recebimento de empréstimos do 

Banco Mundial. 

Além disso, cumpre esclarecer que a desregulamentação e precarização das relações 

de trabalho e a conseqüente desvalorização do emprego geram grandes déficits ao sistema 

previdenciário de um país como o Brasil. Isso porque, embora o financiamento e custeio da 

seguridade social sejam repartidos por toda a sociedade incidindo sobre a remuneração de 

todos os trabalhadores (e não apenas os empregados), é certo que a grande maioria das 

pessoas repelidas  à  informalidade não  contribui para  a  previdência social,  onerando-a e 

mitigando os princípios da solidariedade e da contributividade, bases do sistema securitário e 

previdenciário pátrios. 

O sistema previdenciário é baseado no princípio da compulsoriedade, segundo o qual 

todos aqueles que trabalham e recebem contraprestação pecuniária devem, obrigatoriamente, 

contribuir para o sistema. Quando o trabalhador está inserido na típica relação de emprego, a 

obrigação pelo recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias fica a cargo do 

empregador, o que leva a uma eficiente arrecadação para o sistema. Por outro lado, os 

trabalhadores que não estão inseridos em uma relação formal de emprego, na prática e de 

maneira geral, não realizam as contribuições e não há modo eficiente de fiscalização, restando 

prejudicada a arrecadação de todo o sistema previdenciário. 

Mas a ausência de contribuição destas pessoas não se dá, na maioria das vezes, por 

desconhecimento da legislação previdenciária ou despreocupação frente ao próprio futuro. 

Pelo contrário.
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Muitos se vêem forçados a escolher entre contribuir para a Previdência ou fazer a 

compra do mês, pagar o aluguel ou outras necessidades mais urgentes e prementes, o que 

contribui ainda mais para o aprofundamento das desigualdades sociais. 

As mazelas sociais são aprofundadas quando há trabalhadores que não contribuem 

para o sistema previdenciário. Isso porque a Previdência é baseada também no princípio da 

contributividade, segundo o qual as pessoas que não contribuem não têm direito de receber 

qualquer benefício previdenciário. Dessa forma, tais trabalhadores ficarão desamparados pelo 

Estado em caso de invalidez, envelhecimento, gravidez, doença incapacitante, etc., contando 

apenas com seus próprios meios. 

Enfim, o que se pretende demonstrar é que a ideologia generalizada pelo mundo afora 

foi encabeçada pelo neoliberalismo econômico e político iniciado na década de 1970. E que 

essa ideologia busca um determinismo sobre a não intervenção do Estado na questão social e 

sobre o fim do primado do trabalho que não se sustenta. 

Não concordamos com esse determinismo do absenteísmo estatal e do fim do primado 

do trabalho. A realidade pode demonstrar que a recuperação do valor trabalho é  válida 

inclusive para a manutenção do próprio sistema capitalista e para o desenvolvimento sadio do 

Estado.  A  missão  a  ser  cumprida  é  reconhecer  como  o  trabalho  e  os  direitos  que  lhe 

asseguram permeiam toda a manutenção das estruturas produtivas e administrativas da 

sociedade. 

É inegável, portanto, os efeitos da globalização e do advento de novas tecnologias. 

Representam fatores vitais para a sobrevivência e desenvolvimento das empresas, pois 

possibilitam o avanço da qualidade de bens e serviços, fomentam a livre concorrência e 

potencializam o conforto e o bem-estar do mercado consumidor. Mas também apresentam 

facetas negativas, que afetam notadamente os países em desenvolvimento, estabelecendo uma 

ligação direta entre o novo contexto econômico mundial e os níveis de desemprego. 

Em suma, o atual debate social apresenta geralmente o desemprego como o resultado 

de três fatores emergentes: a mundialização dos mercados – que provoca uma reestruturação 

da produção, a introdução de novas tecnologias que necessitam de menos mão-de-obra e o fim 

de uma era de crescimento econômico sustentado que garantia o pleno emprego[12]. 

2. A valorização do emprego: os ganhos do trabalhador: 
 

 
 

A consolidação dos direitos trabalhistas gera benefícios para toda a sociedade. 
 

Em primeiro lugar, com relação ao empregado, garante-lhe direitos individuais 

trabalhistas  que  lhe  dão  acesso  a  uma  participação  efetiva  na  sociedade  capitalista  de 

consumo.
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Vejamos. 
 

Podemos afirmar, por exemplo, que a parcela referente às férias acrescidas do terço 

constitucional assegura ao empregado e sua família o direito ao lazer; o décimo terceiro 

salário permite ao empregado participar das festas de final de ano; o  descanso semanal 

remunerado garante o repouso e o convívio familiar e social do empregado; os depósitos 

relativos ao FGTS representam uma poupança e uma segurança financeira para o empregado 

nas épocas de desemprego, doença ou aquisição da casa própria; os imperativos intervalos 

intra e interjornadas asseguram higidez física e mental do trabalhador e diminuem as 

estatísticas de acidentes no trabalho e doenças profissionais; e aí por diante. 

Em segundo lugar, essas mesmas parcelas são responsáveis por alimentar o próprio 

sistema capitalista de produção, pois representam incremento de recursos financeiros para os 

consumidores. 

Consoante ensina  Branco, é  equivocado atrelar  o  valor-trabalho às  possibilidades 

econômicas  em  detrimento  das  necessidades  humanas.  Direito  e  Economia  são  ciências 

sociais a serviço do indivíduo, em um eterno comunicar-se, de modo que ambas se 

condicionam, sem qualquer prevalência. A garantia de pleno emprego e, via de conseqüência, 

de  direitos  trabalhistas  é  boa  para  a  economia,  pois  o  indivíduo  é,  ao  mesmo  tempo, 

empregado e consumidor. Assim, a própria lógica neoliberal de precarização do trabalho pode 

implodir o sistema capitalista ao mitigar seu principal motor: o lucro advindo do mercado de 

consumo[13]. 
 

Cumpre  ressaltar  que  não  se  nega  a  necessidade  de  “adaptação”  das  normas 

trabalhistas (expressão que melhor se coaduna com os propósitos aqui lançados) ordenada e 

coordenada em sintonia com os anseios do mundo pós-moderno. Mas também não se pretende 

afirmar que a economia de mercado deve ser a reguladora das relações trabalhistas e sociais, 

tampouco que o Estado deva abster-se da regulamentação e elaboração das normas 

concernentes aos direitos sociais entranhados no texto constitucional brasileiro. 

Ao contrário, é função do Estado regular de maneira eficaz a condição de trabalho do 

obreiro brasileiro. Torna-se indispensável que a legislação possa ser efetivamente cumprida e 

respeitada por todos, tanto por empregados quanto por empregadores. Além disso, não se 

pode permitir a redução dos direitos trabalhistas baseada na ideologia, hoje dominante, do 

“terror do desemprego”, que prega ser melhor precarizar do que ficar sem emprego. Isso 

equivaleria dizer que se pode escravizar, pois se evita o suposto “mal maior” da morte por 

inanição. 

Os direitos fundamentais dos trabalhadores não podem ser considerados 

despropositados, e sob esse argumento legitimar o seu contingenciamento ou extirpação.
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Importa salientar que em todos os países desenvolvidos do mundo, esses direitos são 

garantidos aos trabalhadores de maneira efetiva e concreta, pois representam a forma mais 

eficaz de inserção socioeconômica do homem no sistema capitalista. 

Valiosa é a lição de Nassif, para quem a idéia de se precarizar o trabalho para atenuar 

o desemprego é pura falácia. A autora defende não ser o “Custo Brasil” tão abrupto a ponto de 

sugerir que a simples flexibilização das normas trabalhistas possa ser solução para as elevadas 

taxas de desocupação[14]. 

Ressalta Souto Maior, que a precarização das relações de trabalho não guarda relação 
 

direta com a atenuação do desemprego em qualquer parte do mundo. Pelo contrário, prejudica 

o próprio sistema  capitalista, pois lhe retira potenciais consumidores, impossibilitando o 

escoamento da produção e, via de conseqüência, o próprio desenvolvimento do país[15]. 

A  título  de  exemplo  cita-se  o  caso  da  Argentina e  da  Espanha  que  adotaram  a 

flexibilização das normas trabalhistas nas décadas de 1970/1980, mas ainda em 2001 

observava-se que o desemprego recorrente nesses países afligia a 17% e a 22% da população 

daqueles países, respectivamente[16]. 

Na Espanha verificou-se, além do aumento da taxa de desemprego, a precarização e 
 

eventualização da população assalariada. Enquanto isso, na Argentina, o elogio à 

provisoriedade mediante o favorecimento da celebração dos contratos a termo, resultou em 

estatísticas estarrecedoras. É de se ver que no ano de 2000, 50% da população argentina vivia 

abaixo da linha de pobreza e a criminalidade havia aumentado em 290% [17]. 

No que se refere ao Brasil, a onda precarizatória que inundou o pais na década de 
 

1990, contrariando o que propunham seus idealizadores, não melhorou os índices de emprego, 

tampouco possibilitou crescimento econômico. 

Pelo contrário, nesse período o Brasil experimentou altas taxas de desemprego e 

agravamento da crise econômica. 

A abertura econômica e ideológica do Brasil levou ao aumento do desemprego no 

início da década de 1990, que encontrou curto período de alento nos anos de 1994 a 1996 em 

razão do Plano Real que estabilizou a moeda e os preços, conteve a inflação e permitiu taxas 

relativamente altas de crescimento econômico. 

Mas na segunda metade de 1998, a sobrevalorização do câmbio e a retração do fluxo 

de capitais externos, em razão da grave crise financeira internacional e das medidas adotadas 

pelo Brasil no que se refere a economia e à regulamentação dos direitos sociais, como já visto, 

elevou a taxa de desemprego, atingindo seu mais alto nível na histórica econômica recente do 

país.
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Já na última década, em razão do reconhecimento do papel do Estado e do 

fortalecimento de matriz doutrinária favorável ao primado do trabalho – o que não pode ser 

visto como mera coincidência ressalte-se – os dados mostram um crescimento de 10% da taxa 

de empregados na população economicamente ativa (PEA). 

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) e da Fundação Estadual de Análise de Dados (Seade), o 

desemprego recuou de 14,5% para 14,1% nas seis regiões metropolitanas do país em que é 

realizada a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), alcançando a taxa mais baixa 

registrada em um mês desde 1998. 

O crescimento do nível de empregos também foi notado pelo IBGE, conforme tabela 
 

abaixo: 
 

 
 

 
 

E segundo dados atualizados do Dieese, publicados em 25 de agosto de 2010, a taxa 

de desemprego nas regiões metropolitanas do país caiu para 12,4% em julho.



* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC MG – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

3691 

 

 

 
 

De fato, a queda na taxa de desemprego ou o  crescimento na taxa de ocupação 

verifica-se exatamente, embora não por acaso, no mesmo período em  que se observa a 

retomada da valorização das bases do Direito do Trabalho, por meio de construções 

jurisprudenciais e legislativas garantidoras de um patamar mínimo mais elevado. 

Tomem-se como exemplos, a garantia da isonomia salarial aos trabalhadores 

terceirizados na Administração Pública (OJ 384 SDI1 do TST); a não aprovação da Emenda 

n. 03 que retirava a possibilidade de o fiscal do trabalho identificar e declarar, no momento de 

sua atuação, a existência de relação empregatícia; a elevação das indenizações por danos 

morais individuais e coletivos aos descumpridores dos direitos trabalhistas; a ampliação da 

competência da Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições previdenciárias 

decorrentes de suas próprias sentenças, dentre outros. 

Desta forma podemos concluir que a própria sociedade capitalista necessita de um 

Direito do Trabalho forte e bem estruturado para se desenvolver e consolidar verdadeiramente 

o Estado Democrático ao qual se propõe. E é por meio do emprego, principalmente, que se 

permite a distribuição mais equânime das riquezas produzidas no mundo capitalista. 

Além disso, a inserção do trabalhador em um contexto de emprego formal lhe permite 

maior acesso às garantias previdenciárias conforme veremos a seguir. 

3.   A   formalização   do   trabalho   e   sua   repercussões   favoráveis   no   sistema 

previdenciário: ganha o Estado, ganha a sociedade. 

 
 

Tanto o trabalho quanto a proteção social encontram suas origens no surgimento do 

trabalho livre. E o seu fortalecimento ou consolidação também é coincidente, embora não por 

acaso, com a afirmação do Estado Social de Direito, nitidamente intervencionista, preocupado 

com a questão social e promotor de políticas públicas. 

Na verdade, é até mesmo difícil definir qual ramo jurídico surgiu antes, o Direito do 
 

Trabalho ou o Direito Previdenciário. 
 

A par dessa discussão, o que se pode afirmar é que o Direito Previdenciário, talvez por 

ter fundamentos e objetivos eminentemente sociais, é um dos ramos mais avançados do
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Direito. Mas, contraditoriamente, é  um  dos ramos  menos prestigiados pelo Estado, pela 

sociedade e pela ciência jurídica. 

Apresenta-se como de vanguarda em relação às outras areas do conhecimento jurídico. 

De fato, o sistema previdenciário já não fazia distinções entre o conjuge e a companheira 

antes mesmo do advento do Código Civil de 2002. Também em sua seara jurisprudencial tem 

posicionamento avançado no que diz respeito às uniões homoafetivas e à possibilidade de 

recebimento de benefícios previdenciários. 

Além disso, o seu conceito de empregado é muito mais amplo do que o do Direito do 

Trabalho, enquadrando diversas formas de prestação de serviço nessa categoria de segurados. 

Em termos práticos, esta ampliação conceitual é digna de menção honrosa, tendo em vista o 

fato de que os autônomos (contribuintes individuais) e os segurados facultativos dificilmente 

contribuem para o sistema previdenciário. 

Dessa forma, quando o trabalhador temporário, por exemplo, é considerado 

“empregado” para fins previdenciários, tem como certo o recolhimento para o sistema 

securitário social e sua proteção garantida. 

Ainda em termos conceituais, mais uma vez saiu na frente a lei previdenciária, que 

desde sua edição em 1991, considerava como avulsos aqueles trabalhadores que outrora não 

estavam protegidos pela legislação protetiva do trabalho, a exemplo dos rurícolas prestadores 

de serviços a diversos tomadores. 

Foi somente em 2009, com a Lei 12.023 que o Direito do Trabalho, absorvendo as 

premissas previdenciárias e atendendo à sua função teleológica de melhoria das condições de 

vida do trabalhador, ampliou o conceito de avulso para além dos trabalhadores portuários. 

Dessa maneira, incluíram-se na esfera de proteção trabalhista os trabalhadores que 

desempenham atividade de movimentação de mercadorias em geral, desde que prestem o 

serviço por intermédio do sindicato correspondente (arts. 1o e 2o Lei). 
 

A Lei determina ainda a responsabilidade solidária dos sindicatos pelo repasse das 

contribuições previdenciárias, o que representa um acréscimo no número de trabalhadores 

com acesso às garantias do sistema previdenciário. 

Conforme Delgado: 
 

Na medida em que se sabe que o trabalhador por conta própria não 
alcança, no Brasil, regra geral, o piso de direitos e de inclusão social inerente 
ao trabalhador empregado, o caminho perfilado pela Lei 12.023/09 (permitindo 
a estruturação de novo cenário para o trabalho avulso, ao invés do meramente 
eventual) traduziria fórmula de inclusão social por meio do Direito do 
Trabalho[18]. 

Admite o autor que há sim o risco de se alargar as hipótese de trabalho por 
 

intermediação de mão de obra eventual por meio dos sindicatos, mas
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(...) considerado o fato de a prática do labor eventual no País traduzir- 
se em preponderante exclusão trabalhista e previdenciária – situada, pois a 
questão dentro deste cenário tradicionalmente negativo – poder-se-ia sustentar 
que o novel diploma legal de 2009 importaria em extensão do ramo 
justrabalhista a segmento laborativo ainda excluído[19]. 

Forçoso asseverar, então, que o sistema de seguridade social sempre foi pioneiro na 
 

preocupação com a proteção do trabalhador em face das mazelas sociais. Portanto, precisa ser 

valorizado como importante instrumento para a efetivação de políticas públicas pelo Estado, 

sendo responsável pelo atendimento aos doentes, idosos, grávidas, acidentados, inválidos, 

dentre  outros,  além  de  ser  importante  fonte  de  arrecadação  de  recursos  destinados  à 

educação[20]. 
 

Acerca da informalidade no mercado de trabalho, de acordo com Relatório sobre 

políticas sociais e Previdência desenvolvido pelo IPEA o sistema previdenciário está 

“intimamente ligado à conjuntura do mercado de trabalho”, de modo que: 

O desemprego, além da perda da capacidade de geração da renda, 
também   significava   a   desfiliação   previdenciária.   Também   tinha   este 
significado a atividade laboral que por algum motivo não significava 
contribuição obrigatória para a Previdência Social, notadamente, os 
trabalhadores informais urbanos[21]. 

 

Asseverando essa afirmativa, dados do próprio IPEA comprovam que no período de 
 

1981 a 2007 a informalidade representava mais de 30% da população economicamente ativa 

(PEA) brasileira. Importante notar que o IPEA considera trabalhador informal aquele que não 

contribui para a previdência social, seja ele empregado ou não. Assim, os dados incluem além 

daqueles trabalhadores autônomos que não contribuem para a previdência pelos mais diversos 

motivos, também os empregados que trabalham sem as garantias de seus direitos trabalhistas 

mínimos, como por exemplo, a assinatura da CTPS. 

Com relação ao percentual de trabalhadores por conta própria que contribuem para a 

Previdência Social, é de se ver que consoante estatísticas apresentadas pelo IBGE, no Brasil, 

em 2002, apenas 13,9% contribuíram para a Previdência Social. Esse número diz respeito à 

média brasileira, haja vista observarem-se discrepâncias entre as regiões (no Nordeste o índice 

foi somente de 4,2%, enquanto no Sudeste o percentual foi de 22,1%)[22]. 
 

Dados mais atuais demonstram que essa situação não teve alterações significativas, 

enquanto por outro lado o número de empregos formais e, consequentemente de contribuintes 

aumentou, de forma que é possível afirmar-se que a formalização do emprego é essencial para 

o acesso às garantias previdenciárias. E quando se fala neste acesso não se pretende afirmá-lo 

apenas para o trabalhador que fora excluído da proteção previdenciária, mas sim para toda a 

sociedade.
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A  relação  de  emprego  seria,  assim,  essencial  para  a  própria  manutenção  da 

Previdência Social, uma vez que garante a realização do princípio da contributividade, base 

do nosso sistema previdenciário. Isso porque, ao elevar o percentual de pessoas que são 

abarcadas pela Previdência, automaticamente se possibilita um aumento do percentual de 

contribuintes, ampliando a efetividade no cumprimento dos direitos previdenciários aos que já 

fazem jus a esses, ao próprio contribuinte e à geração que ainda está por vir. 

Neste  sentido,  percebemos  nos  últimos  anos  o  incremento  de  diversas  políticas 

públicas com o objetivo de ampliar a proteção previdenciária por meio de incentivos para os 

contribuintes, tanto para as pessoas jurídicas com trabalhadores irregulares, quanto para as 

micro e pequenas empresas e também para a própria pessoa física que labora por conta 

própria. 

Com relação às contribuições das empresas, os principais incentivos foram desatrelar a 

incidência da tributação previdenciária da folha de salário (passando a incidir sobre o 

faturamento)  e  permitir  a  redução  do  montante  pago.  Citam-se  como  exemplos:  a  Lei 

9.317/96  que   instituiu   o   “Simples”;   a   Lei   Complementar   n.   123/06   que   criou   o 

“Supersimples” e, mais recentemente a Lei Complementar n. 128/08 que cunhou a figura do 

Microempreendedor  individual.  Todas  essas  medidas  visam  à  inclusão  previdenciária 

mediante a redução do montante e simplificação no recolhimento da contribuição[23]. 

No tocante aos trabalhadores por conta própria, às donas de casa e aos estudantes e 

com o intuito de aumentar a sua participação no custeio da seguridade social, criou-se, em 

2007 por meio do Decreto 6.042, o Plano Simplificado de Previdência Social (PSPS). O plano 

estabelece para estes contribuintes, alíquota de contribuição de 11%, a partir da competência 

de abril de 2007, exclusivamente sobre o salário de contribuição no valor de um salário 

mínimo. Anteriormente à vigência desta regra, para terem acesso às garantias previdenciárias, 

os contribuintes desta categoria se sujeitavam à alíquota de 20%. Cabe lembrar que em face 

da  redução  da  alíquota  tais  segurados  não  fazem  jus  à  aposentadoria  por  tempo  de 

contribuição, embora gozem dos demais benefícios previdenciários[24]. 
 

Sobre as medidas de incentivos econômicos para incluir os excluídos, concluem os 

autores do estudo do IPEA: 

Parece claro que a inclusão previdenciária unicamente derivada do 

crescimento  econômico,  e   consequentemente  do  emprego  com   carteira 

assinada, não ocorre na velocidade necessária para suprir as demandas de 
ampliação da cobertura previdenciária. Observou-se, em período longo, que a 
informalidade é característica quase que estrutural do mercado de trabalho 

brasileiro. E para incluir os trabalhadores informais, faz-se necessário conjunto 
diferenciado de políticas que incentivem este movimento. (...) Ao se cobrar 

alíquotas  subsidiadas  almeja-se  tornar  o  seguro  social  mais  acessível  à
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população que se encontra na franja do mercado de trabalho, e, ao mesmo 
tempo, reforçar que só está incluído quem contribui para o sistema[25]. 

 

Embora não discordemos desta conclusão e acreditemos ser necessária a adoção de 

medidas de incentivo para a inclusão dos excluídos previdenciariamente, pensamos que talvez 

seja mais eficaz a investir nas políticas públicas de incremento ao pleno emprego. 

Assim, entendemos que, em primeiro lugar e de modo mais urgente é indispensável 

promover  a  formalização  das  empresas  e,  consequentemente  das  relações  precárias  de 

trabalho por ela firmadas. Isso importa em destituir, por meio da atuação eficiente dos Fiscais 

do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, as 

roupagens falaciosas de “cooperados”, “pessoas jurídicas”, “freelancers” e “autônomos” que 

na realidade laboram com a presença dos cinco elementos caracterizadores da relação 

empregatícia,  quais  sejam:  trabalho  realizado  por  pessoa  física,  com  onerosidade,  não- 

eventualidade, pessoalidade e subordinação[26]. 
 

É,  também  premente  que  se  permita  uma  leitura  atualizadora  e  progressista  dos 

critérios da relação empregatícia, desenvolvendo conceitos de subordinação que sejam 

condizentes com a situação fática atual. Nesse sentido é que Delgado[27], Porto[28], Chaves[29], 

Vilhena[30]  e outros se debruçam sobre o elemento mais importante da relação de emprego, 
 

qual seja, a subordinação, pretendendo imprimir-lhe conteúdo que seja capaz de acompanhar 

os nossos tempos, permitindo a inclusão de um maior número de trabalhadores sob o manto 

protetivo do Direito do Trabalho. 

Em suma, o fortalecimento do emprego e do sistema previdenciário de um país é 

medida primordial para a melhoria das condições sociais de seu povo e de desenvolvimento 

de sua economia. É preciso revalorizar o trabalho e fortalecer sua centralidade no mundo, 

notadamente a partir da  redução, ou quisera, do banimento da informalidade do mundo 

juslaboral. 

 
 

Conclusão 
 

 
 

O Direito do Trabalho e o Direito Previdenciário devem caminhar juntos para a 

solução dos novos desafios que se apresentam em nosso complexo e diverso mundo do 

trabalho. 

A crescente informalidade no mercado de trabalho, o envelhecimento da população, o 

trabalho dos jovens, a atualização do conceito de relação de emprego e o custeio da rede de 

proteção social garantida pela Previdência devem ser temas tratados por ambos os ramos do 

Direito e, de preferência em uníssono.
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Ao contrário do movimento de  especialização  e  redução dos  ramos  dos Direitos 

propõe-se uma interligação e diálogo entre esses. Entende-se que só assim será possível 

fornecer respostas concretas e efetivas aos desafios que o mundo moderno nos impõe. 

Assim como o capital se descentraliza sem se enfraquecer, o Direito do Trabalho e o 

Direito Previdenciário devem se adaptar às novas nuances e formas de trabalho, buscando 

estender seu manto protetivo a um número cada vez maior de pessoas, a fim de assegurar a 

todos o acesso a um real e concreto patamar mínimo existencial capaz de garantir uma 

vivência (e não apenas a mera sobrevivência) digna ao homem. 

O Direito não pode se olvidar do seu objetivo precípuo de pacificação das relações 

sociais por meio da concretização da Justiça social distributiva. 

As normas trabalhistas e previdenciárias formam um conjunto de políticas sociais 

imprescindíveis no esforço de construção de uma sociedade menos desigual. 

A proteção social tem importância ímpar em um Estado cuja Constituição Federal 

elege o modelo de Estado Democrático de Direito, cujo objetivo primordial é o bem-estar 

social e a defesa da dignidade da pessoa humana. Cabe salientar que a Constituição prevê, 

ainda, como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos 

desamparados, ressaltando o seu caráter de Estado Social. 

Ademais, os objetivos fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária,  com  amplo  desenvolvimento  nacional,  passa  diretamente  pela  erradicação  da 

pobreza e da marginalização, bem como pela redução das desigualdades sociais e regionais. 

Não há outra forma de realizá- los senão pela promoção do bem de todos. 

E nesse contexto, a valorização do emprego é diretamente proporcional ao 

fortalecimento do sistema previdenciário. Este ampara os segurados em situações de risco e 

de contingências e, de maneira mais ampla, torna eficiente todo o sistema de seguridade 

social, responsável pelo atendimento universal à saúde e à assistência social dos necessitados. 

Se a Previdência é colocada em posição de isolamento no conjunto das políticas 

sociais sob o argumento de que representa um problema fiscal, em razão de seu orçamento 

deficitário desestabilizar o orçamento geral do Estado, então o caminho para a sua efetividade 

é o crescimento econômico, por meio de políticas públicas que promovam o pleno emprego, 

haja vista que as variáveis mais importantes de sua equação financeira são o emprego formal e 

o salário[31]. 

É preciso empreender uma nova trajetória do Estado, abandonando o argumento de 
 

que os sistemas estatais intervencionistas e suas políticas de promoção social são responsáveis 

pelos  déficits  dos  cofres  públicos.  Partindo  dessa  falsa  disjuntiva,  uma  questão  que  é
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nitidamente de origem sócio-econômica fica reduzida a propostas que não enxergam outra 

solução que não a precarização do trabalho, mediante o corte de direitos e a redução das 

garantias mínimas. 

Pelo  contrário.  O  sistema  de  proteção  social  erigido  pela  Constituição  de  1988 

significa um passo certo rumo à efetivação da dignidade humana, ao consolidar o homem 

como centro convergente de direitos e, assim, permitir aos trabalhadores acesso aos direitos 

mínimos existenciais. 

Para que o país se desenvolva é preciso o aumento do consumo de bens e serviços, 

gerando demanda pela produção, fazendo girar a roda da economia. Para tanto, é preciso 

estimular o emprego e gerar renda para que o ciclo se complete com crescimento econômico. 

Enfim, estimulando a ocupação formal, mediante a valorização da relação de emprego 

e o combate à informalidade, o Estado se fortalece através do seu sistema previdenciário e a 

sociedade ganha em desenvolvimento, se emancipando e realizando concreta e 

verdadeiramente a Justiça social à qual tanto almejamos em um Estado Democrático de 

Direito. 
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RESUMO 
O presente artigo visa expor uma reflexão crítica sobre as assunções teóricas e metodológicas 
não explicitadas nem fundamentadas da Análise Econômica do Direito. Pretende, através de 
uma breve incursão no campo da História do Pensamento Econômico, demonstrar algumas 
dissensões teóricas muito significativas entre algumas das diferentes escolas do pensamento 
econômico, questionando a razão pela qual a Análise Econômica do Direito assume 
pressupostos do paradigma subjetivista-marginalista ou da escola neoclássica, ou ainda de 
seus sucessores contemporâneos, como necessários e óbvios, bem como as repercussões que 
tais assunções podem ter sobre os resultados da análise. Pretende expor, assim, que não há 
nada de óbvio em tais assunções, e que as mesmas podem e devem ser objeto de discussão 
pois podem redundar em diferentes análises econômicas do direito. 
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO; POSTULADOS; 
CRÍTICA 
 
ABSTRACT 
This article aims to expose a critical reflection about the theorical and methodological 
assumptions not explained nor justified of the Economic Analysis of Law. Intends, through a 
brief foray into the field of the History of the Economic Thought show some very significant 
theoretical disagreements between some of the different schools of economic thought, 
wondering why the Economic Anaysis of Law assumes premises of the marginalist economic 
perspective or those of the neoclassic school (or of their contemporary successors) as 
necessary and obvious, and the repercussions that such assumptions may represent on the 
results of the analysis. The study try to show that there is nothing obvious in such 
assumptions, and that they can and should be subject of discussion because they can may lead 
to different Economic Analysis of Law. 
KEYWORDS: ECONOMIC ANALYSIS OF LAW; POSTULATES; CRITIQUE 
 
 

  

  

•1.      INTRODUÇÃO 
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O movimento denominado Análise Econômica do Direito (Economic Analysis of Law ou 
simplesmente Law & Economics) revelou-se uma das maiores e mais instigantes novidades do 
século XX em termos de inovação teórica, analítica e metodológica na análise do Direito, suas 
normas e instituições.[1] 

Tendo suas origens mais próximas[2] apontadas como meados da década de 60 do século 
passado[3], nos Estados Unidos da América, a Análise Econômica tem tido um 
desenvolvimento impressionante, que se revela em um sempre crescente número de estudos 
na área, contando com um número cada vez maior de publicações, periódicos, associações, 
instituições e universidades que passaram a dedicar-se a ela ou a contemplá-la em seus 
programas.[4] 

Nada obstante, por diversas questões, a Análise Econômica do Direito tem suscitado não 
apenas defesas arraigadas, mas também críticas sérias, em face do desenvolvimento de um 
discurso que não é, de modo algum, unânime.[5] Ademais, seus resultados variam 
imensamente de área para área, de modo que sua aplicação, por exemplo, em áreas diversas 
do Direito, como contratos e obrigações, tributos e Direito Penal, ostentam resultados bastante 
distintos.[6] 

Nada obstante, seja a Análise Econômica do Direito apologeticamente defendida por alguns 
ou absolutamente rechaçada por outros, ao que parece, veio para ficar. Além disso, tratando-
se de um movimento no sentido da interdisciplinaridade[7], não deve ser simplesmente 
recusada, mas estudada e analisada criticamente, para que se possam aproveitar os benefícios 
teóricos e metodológicos que proporciona, sem, no entanto, se permanecer inerme quanto a 
seus limites e aos riscos de sua adoção acrítica. 

No presente artigo, após se demonstrar que não existe, a rigor, uma única Análise Econômica 
do Direito, mas várias Escolas, correntes ou orientações, de diferentes matizes, estudar-se-ão 
algumas assunções teóricas e metodológicas mais comuns na ortodoxia da Law and 
Economics, com especial atenção para a vertente da Escola de Chicago e, em grande medida, 
para a Public Choice, na variante da Escola da Virgínia.[8] 

Após, problematizar-se-ão tais assunções, evidenciando as sérias dissensões teórico-
metodológicas da Ciência Econômica e analisando suas repercussões na Análise Econômica 
do Direito. Para tanto, utilizar-se-á o recurso à História do Pensamento Econômico, disciplina 
indispensável para a compreensão, em profundidade e em perspectiva, do instrumental 
teórico, analítico e metodológico adotado pela Análise Econômica. 

  

•2.      A(S) ANÁLISE(S) ECONÔMICA(S) DO DIREITO 

  

Como evidenciado em muitos trabalhos, não há, a rigor, um único movimento de Análise 
Econômica do Direito, mas várias escolas, mais ou menos diferenciadas entre si[9], que têm 
utilizado a aplicação de instrumental teórico, metodológico e analítico da Ciência Econômica 
para a abordagem do fenômeno jurídico e sua avaliação. Entre as várias perspectivas podem-
se destacar principalmente a Escola de Chicago, a Public Choice Theory, a Escola de New 
Haven, Nova Economia Política, entre outras.[10] 
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A Escola de Chicago[11], originária da Universidade de mesmo nome, é uma vertente da 
AED que utiliza amplamente os instrumentos da microeconomia para estudar os principais 
institutos jurídicos, como a propriedade, o contrato e a empresa.[12] 

Samuel Ferey destaca dois programas de pesquisa como integrantes da escola, o denominado 
programa beckeriano, consistente na extensão dos instrumentos analíticos da economia para a 
compreensão de comportamentos extra-mercado e o denominado programa coasiano, 
baseado na introdução de uma nova categoria de análise, qual seja, a de custos de 
transação.[13] 

Uma característica fundamental da Escola de Chicago é sua nítida preferência pelos 
mecanismos de mercado, em detrimento dos mecanismos estatais.[14] Neste contexto, a teoria 
de Ronald Coase e o teorema que carrega seu nome são fundamentais, na medida em que 
combatem a noção de que as falhas de mercado (market faillure) e externalidades (external 
effects) reclamam a intervenção estatal para sua correção, sugerindo a internalização privada 
dos custos externos.[15] 

Até então as noções de falhas de mercado e de externalidades negativas tinham servido 
largamente de justificativa para a intervenção estatal na economia, através de mecanismos 
como os impostos pigouvianos[16], e o Teorema de Coase foi um instrumento teórico 
fundamentalmente voltado a evitar tal justificativa de intervenção.[17] 

O fio condutor da Escola de Chicago é a confiança no livre mercado, considerado o meio 
superior de organização e alocação de recursos, em uma reafirmação do liberalismo 
econômico. A lei da oferta e da demanda é instrumento analítico que ajuda a compreender as 
instituições jurídicas. Assim, a pena é o "preço" do "mercado" da criminalidade, e assim a 
compreensão da conduta criminosa pode ser obtida com base em um raciocínio de custo-
benefício, por exemplo.[18] 

Em tal contexto, vigora, ainda, como na economia marginalista e neoclássica, o modelo do 
homo economicus, maximizador racional de seu lucro e minimizador de seus custos.[19] 

O common law é visto como sistema superior, comparativamente ao sistema baseado em uma 
legislação composta de regras gerais e abstratas, posto que, ao invés de ser guiada por 
finalidades de melhoria ou dirigismo social (violador da liberdade), consistiria em um sistema 
espontâneo, nascido de diversas decisões judiciais relativamente independentes entre si[20], 
ordem semelhante à emergente do mercado. Sua principal função é promover previsibilidade, 
permitindo aos indivíduos planejar seus negócios e atividades sem interferências exteriores 
indevidas.[21] 

A Escola prega que o magistrado teira por missão, ao interpretar e aplicar o direito no 
exercício da jurisdição, aquela de identificar a regra mais eficiente[22], tese esta amplamente 
desenvolvida nos trabalhos de Richard Posner, principal expoente da Escola.[23] 

Já a Public Choice ou Teoria da Escolha Pública vale-se da Ciência Econômica para analisar 
diversas questões do âmbito político e público, encontrando-se a meio termo entre ciência 
política e ciência econômica.[24] Assim, aplica o instrumental econômico na tentativa de 
compreender instituições políticas e jurídicas, como a democracia, a burocracia, o Estado, 
fenômenos relativos à esfera pública, como o logrolling e a captura de renda (rent seeking), e 
ainda, especialmente, a racionalidade que orienta a atuação dos indivíduos na esfera pública. 
Busca compreender tais fenômenos através de conceitos econômicos como concorrência, 
escolha racional e trocas.[25] 
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A Escola da Escolha Pública compartilha diversas das premissas metodológicas da Law and 
Economics de Chicago, embora tenha um objeto de estudo diferente, como visto. Uma destas 
premissas metodológicas é aquela da perspectiva individualista.[26] 

Os conceitos econômicos da racionalidade individual, da concorrência e da troca servem, na 
Public Choice, para a análise de fenômenos políticos e das relações entre órgãos político-
representativos, eleitores e grupos de interesse, entre outros agentes.[27] 

A Escola da Public Choice reclama, desde suas origens, a condição de continuadora das 
tradições do liberalismo, do contratualismo, do utilitarismo e, no que se refere à inspiração 
econômica, do marginalismo.[28] 

Assim, em um primeiro momento a Escola resgata a concepção smithiana de "mão-invisível" 
- avessa às intervenções estatais na economia -, bem como o pensamento político-filosófico 
de Thomas Hobbes - segundo o qual o Estado é fundado sobre o cálculo racional dos 
indivíduos -, e ainda a concepção de Jeremy Bentham sobre a maior felicidade do maior 
número possível de pessoas.[29] 

No âmbito mais especificamente econômico, a Escola contesta os postulados da economia do 
bem-estar (Welfare economics), à qual acusa de sustentar uma concepção antropomórfica da 
sociedade a partir de um conceito de bem-estar coletivo. Em lugar das concepções da 
economia do bem-estar, adota a Public Choice os postulados analíticos da perspectiva 
marginalista.[30] 

Este método de análise consiste, sinteticamente, como evidenciam Giulio Napolitano e 
Michele Abrescia, na identificação das escolhas ótimas dos sujeitos através de uma análise 
comparativa levada a cabo entre benefício e custo marginais atingidos pela modificação de 
determinada opção, lógica esta aplicada a escolhas públicas, visando a maximização do bem-
estar individual, e não coletivo.[31] 

Nos estudos da Public Choice desenvolvem-se concepções teóricas importantes, como o 
Teorema da impossibilidade, desenvolvido por Kenneth Arrow[32], e a teoria econômica da 
democracia, de Anthony Downs.[33] 

A variante mais importante de Public Choice é a Escola da Virgínia, cujas origens remontam 
ao clássico estudo The Calculus of Consent (1962) de James M. Buchanan e Gordon Tullock, 
principais expoentes da Escola.[34] 

Buchanan e Tullock elaboram uma teoria orgânica complexa dos processos decisórios desde o 
nível pré-constitucional até as operações pós-constitucionais a partir de conceitos econômicos, 
analisando tais processos através de noções relativas às dinâmicas do voto, às relações de 
agência (agency), à concepção de custos de transação e assim por diante.[35] 

Como premissas metodológicas, a escola adota o individualismo, o modelo do homo 
economicus e a noção de política como troca. O primeiro elemento é oriundo dos vínculos da 
Escola da Virgínia com o pensamento econômico marginalista, que rejeita qualquer análise de 
ponto de vista de grupo ou coletividade. Não há sentido, por conseguinte, falar em algo como 
"racionalidade social".[36] 

Afasta-se da Escola de Chicago ao refutar uma definição de eficiência em termos objetivos e 
absolutos, assumindo que a eficiência somente poderia ser definida em termos subjetivos e 
relativos. Em outras palavras, eficiente seria aquilo que as partes convencionam como tal.[37] 
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Quanto ao homo economicus, a Escola essencialmente compreende o indivíduo como 
racional-calculista-maximizador, e transpõe tal conceito da esfera privada para a esfera 
pública, buscando analisar o comportamento dos agentes políticos e agentes públicos com 
base em tal modelo.[38] 

Quanto ao terceiro elemento metodológico constitutivo da abordagem da Escola da Virgínia 
está a noção de political exchange, decalcada da noção de market exchange, donde as 
escolhas na esfera pública passam a ser concebidas como resultado de uma negociação 
complexa entre os membros de uma sociedade composta por indivíduos com diferentes 
interesses.[39] 

Como observam Napolitano e Abrescia, as Escolas integrantes da Public Choice não se 
esgotam na Escola da Virgínia, compreendendo, ainda, outras orientações, como a Escola de 
Rochester, a orientação denominada Social Choice e, ainda, a Positive Political Theory. [40] 

A abordagem de todas estas orientações extrapola seu sentido no presente estudo e os próprios 
limites deste, embora, como advertem Napolitano e Abrescia, tais orientações sejam 
importantes ao revelarem uma reflexão crítica em face da própria Public Choice, na vertente 
da Escola da Virgínia, revelando-se mais abertas à operação concreta das instituições 
públicas.[41] 

A Escola de New Haven e seus desdobramentos são informados por uma abordagem mais 
realista das relações entre direito e equidade, na opinião de Giulio Napolitano e de Michele 
Abrescia.[42] 

Oriunda da Yale University, tal Escola afasta-se do programa de Chicago à medida que, 
essencialmente, sustenta que o aumento da riqueza não pode ser considerado, por si só, um 
progresso social.[43] 

Revela-se, assim, crítica aos conceitos de eficiência usualmente adotados pela Análise 
Econômica do Direito, posto que a intolerância à diminuição do bem-estar de um indivíduo 
mesmo quando compensada pelo aumento do bem-estar de outro se revela extremamente 
conservadora.[44] 

A Escola desenvolve, a partir de estudos de Guido Calabresi e de Philipp Bobbit, a análise do 
problema das escolhas trágicas (tragic choices), vinculada aos dilemas em face da escassez e 
da consequente impossibilidade econômica de satisfação da demanda pela distribuição de 
bens essenciais.[45] 

Revelando-se menos avessa ao reconhecimento da importância da intervenção legislativa do 
que a irmã de Chicago, a Escola de New Haven questiona o primado do Common Law 
sustentado pela primeira, bem como as críticas à intervenção estatal oriunda da Escola da 
Public Choice.[46] 

A New Haven School ultrapassa a discussão de direitos procedimentais dos cidadãos, 
passando-se a investigar os resultados substantivos das políticas públicas em termos de 
eficiência e de equidade distributiva, falando, ainda, em limites morais ao mercado.[47] 

A Escola proporciona avanços na análise econômica do Direito Público, e representa uma 
rejeição à aplicação indiscriminada dos postulados do comportamento econômico racional aos 
agentes públicos - afastando-se, assim, de algumas abordagens da Public Choice, embora não 
represente uma rejeição pura e simples das contribuições da análise econômica.[48] 
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Além destas correntes, de se mencionar o neo-institucionalismo, o Behavioral Law and 
Economics, o Critical Legal Studies Movement e a Comparative Law and Economics.[49] A 
abordagem de todas estas orientações, no entanto, extrapola os limites do presente estudo. O 
importante é ressaltar, com base em Napolitano e Abrescia, que tais orientações põem em 
questão vários dos postulados da Escola de Chicago, sustentando, especialmente, que o direito 
reflete objetivos e valores que ultrapassam aqueles da mera eficiência alocativa.[50] 

A Nova Economia Política surge nos no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 e diverge 
mais significativamente das orientações anteriores, na medida em que busca compreender as 
instituições jurídicas a partir de perspectiva diversa, calcada na economia pública, com base 
em estudos empíricos quantitativos dos efeitos macroeconômicos produzidos pelos variados 
arranjos institucionais.[51] A esta última orientação, mais recente, assim como às várias 
dissensões mencionadas há pouco e à Escola de New Haven as críticas abaixo evidenciadas 
aplicam-se em menor medida. 

O contexto histórico em que se dá o surgimento da Escola é completamente diverso daquele 
das demais, com associação quase universal do mercado e da propriedade privada como base 
econômica da democracia representativa.[52] 

Diante da diversidade de arranjos institucionais possíveis entre os diferentes modelos de 
democracia representativa, é à análise das consequências econômicas e política de sua 
operação que se dedica a Escola.[53] 

Como observam Napolitano e Abrescia, três características são essenciais à compreensão da 
New Political Economy, quais sejam, o uso da teoria macroeconomica - com o que se afasta 
das orientações precedentes -, a utilização da teoria das escolhas racionais para o estudo das 
instituições e, por fim, certa herança temática recebida da Public Choice.[54] 

Nada obstante, uma advertência se faz necessária, qual seja, a da distância que separa os 
teóricos perfilhados à orientação da Nova Economia Política relativamente aos da Public 
Choice. Entre outros aspectos, seria relevante mencionar, como características da NPE a 
abordagem predominentemente descritiva, uma maior atenção aos efeitos macroeconômicos 
sobre os grandes agregados, pela atenção aos próprios agregados, entre outros aspectos.[55] 

Assim, uma premissa necessária ao presente estudo é a de que não existe rigorosamente uma 
única orientação no âmbito do Law and Economics Movement, mas diversas, de modo que 
apenas de maneira muito geral pode-se fazer referência à Análise Econômica do Direito, no 
singular.[56] 

Apesar disso, algumas premissas do pensamento econômico são assumidas por diversas 
orientações dentro do movimento.[57] A consequência é dúplice: alguns dos questionamentos 
levantados a seguir abrangem diversas orientações amalgamadas sob a denominação genérica 
de Law & Economics, como, por exemplo, a Escola de Chicago e a Escola da Virgínia (p. ex., 
assunção do individualismo metodológico, do modelo do homo economicus, da supremacia 
do Common Law, utilização de instrumentos de análise microeconômica e, por fim, mas não 
menos relevante, a preferência por mecanismos de mercado). 

De outro lado, fica desde logo claro que dentro do próprio espectro teórico da Análise 
Econômica lato sensu existem inúmeras dissidências que se afastam em maior ou menor grau 
daquelas orientações, de modo a evidenciar a possibilidade de diversas análises econômicas, 
fruto das limitações da orientação centrada nas escolas ou orientações mais antigas.[58] 
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De modo geral, como se pretende demonstrar, a Análise Econômica em suas vertentes mais 
ortodoxas[59] (Escola de Chicago e Escola da Virgínia, principalmente) partilha de vários 
pressupostos que toma de algumas orientações específicas da Ciência Econômica, 
notadamente das Escolas pertencentes ao paradigma subjetivista-marginalista (orientação 
marcada pelos trabalhos de Carl Menger, Stanley Jevons e Léon Walras) ou à orientação 
neoclássica (Alfred Marshall), traduzidas por correntes contemporâneas do pensamento 
econômico que são as legatárias daquelas orientações[60], o que tem implicações importantes 
nos resultados da análise. Ao final, problematizar-se-ão tais assunções, buscando-se 
demonstrar que nada têm de óbvio ou necessário, e que tal discussão preliminar é 
indispensável ao se falar em qualquer análise econômica do direito. 

  

•3.      AS ORIGENS DAS PRESSUPOSIÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS DA 
ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

  

Como visto, entre as pressuposições assumidas pela ortodoxia do movimento da Análise 
Econômica do Direito se poderiam destacar o individualismo metodológico, a preferência 
pelo mercado, a ênfase em elementos microeconômicos, a adoção do modelo teórico do homo 
economicus e a racionalidade de tipo custo-benefício (cost-benefits analysis) na margem.[61] 

Várias destas características consistem em legado da orientação marginalista-subjetivista. Tal 
orientação, como é sabido, é fruto do trabalho de autores como Carl Menger, na Áustria, 
Stanley Jevons, na Inglaterra, e Léon Walras, na França.[62] 

Os mesmos promoveram, no Século XIX, a chamada revolução marginalista[63], que alterou 
substancialmente a Ciência Econômica, a ponto de António José Avelãs Nunes falar em duas 
perspectivas (ou paradigmas) naquela Ciência, um anterior à revolução marginalista (dita 
perspectiva clássico-marxista, na terminologia do autor) e outro posterior (dita perspectiva 
subjetivista-marginalista).[64] 

Sob a perspectiva clássico-marxista a Ciência Econômica era chamada Economia Política e 
eram admitidos temas como os da produção social da riqueza, o problema das diferentes 
classes sociais, o conflito de classes e a questão da distribuição social da riqueza, malgrado as 
significativas diferenças de orientação de cada autor ou escola desenvolvida no âmbito da 
perspectiva[65]. 

Sob a perspectiva subjetivista-marginalista, há uma maior delimitação do objeto da Ciência 
Econômica. Ao mesmo tempo em que esta muda seu nome de Political Economy para 
Economics[66] simplesmente, não mais se admitem em seu âmbito discussões que passam a 
ser tidas como ideológicas, como aquelas relativas à origem social da riqueza e sua 
distribuição social. A razão da preferência pela microeconomia decorrerá, exatamente, do 
intuito de excluir da discussão econômica temas como estes, assim como a ideia de classe 
social. O centro de atenções se deslocará da esfera da produção para a esfera do consumo.[67] 

A questão do conflito de classes é banida, e mesmo qualquer referência à ideia de classe 
social, extremamente comum mesmo em Adam Smith, David Ricardo e vários outros autores 
da Escola Clássica desaparece.[68] Uma perspectiva de conflito de classes é abandonada em 
favor de uma visão de harmonia dos interesses e de auto-ajustamento automático da 
economia. A perspectiva dinâmica da Economia Política é abandonada em prol de uma 
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perspectiva estática[69] e a-histórica, grandemente baseada em pressuposições contrafáticas, 
especialmente de equilíbrio-geral e concorrência perfeita.[70] 

Em lugar de tal tipo de análise, a revolução marginalista adota o individualismo metodológico, 
passado o indivíduo a ser a categoria básica de análise. Este indivíduo é estereotipado como o 
homo economicus, um indivíduo racional, capaz de realizar cálculos de custo-benefício, 
egoísta e auto-interessado, maximizador de seu prazer ou lucro e minimizador de sua dor ou 
prejuízo.[71] Não há que se falar, nesta ótica, de interesses coletivos ou de grupos, que 
passam a ser vistos como metafísicos. 

A macroeconomia é relegada ao segundo plano, a microeconomia passa a ser o centro da 
Ciência Econômica, a abordagem observa mercados específicos e o detalhe dos fenômenos 
econômicos. O centro de orientação do pensamento, das pesquisas e das teorias econômicas 
passa a ser o comportamento racional (maximizador de utilidade) de indivíduos, famílias e 
empresas interagindo em mercados.[72] A visão do todo é negligenciada em benefício da 
visão de aspectos particulares[73], negligenciando-se a existência de interesses diversos dos 
individuais a reger a atuação humana. 

Em nome de uma maior cientificidade, dá-se um processo de "depuração" da Ciência 
Econômica, um processo de amoralização da mesma, similar, mutatis mutandis, ao 
promovido pelo positivismo jurídico no âmbito da Ciência do Direito. 

Após a revolução marginalista, com a virada em direção à microeconomia, a ênfase da 
Ciência Econômica recai na análise do comportamento humano, na análise de custo-benefício 
à margem, no comportamento racional de produtores e consumidores interagindo no mercado, 
buscando a maximização de sua utilidade, de seu lucro ou de sua riqueza. 

Quanto à metodologia, ganha ênfase o método dedutivo sobre o método indutivo, as teorias 
são formuladas sem ligação necessária a dados empíricos, mas a partir de encadeamentos 
lógicos ou pseudológicos, com diria Vilfredo Pareto. Não por acaso, verifica-se um grande 
desenvolvimento do método matemático, que confere, ao mesmo tempo, rigor formal, 
impressão de exatidão equiparável à das ciências naturais e alto grau de abstração, com 
afastamento da teoria relativamente à realidade.[74] 

O valor passa a ser visto como tendo sua origem sobretudo na escassez[75] (explicação do 
paradoxo da água e do diamante de Smith), rechaçando-se definitivamente a teoria do valor 
trabalho e qualquer indagação sobre a origem social da riqueza. 

A ideia de uma existência objetiva do valor é completamente afastada e substituída por uma 
teoria subjetiva do valor, que identifica a origem de todo valor com a utilidade subjetiva de 
um bem. Identifica valor e preço e, portanto, defende a relatividade do valor (preço) e recusa a 
ideia de valor absoluto, dissolvendo qualquer discussão sobre a distribuição social da riqueza, 
que passa a ser presumida automaticamente realizada pelo mercado, através dos preços dos 
vários fatores de produção.[76] 

A ideia-chave da Ciência Econômica passa a ser a de eficiência econômica, ou eficiência 
alocativa, em variantes como a de Vilfredo Pareto.[77] 

Como observa António José Avelãs Nunes, a preocupação central da nova teoria econômico 
passa a ser a alocação ou afetação eficiente de recursos escassos entre seus vários usos 
alternativos em determinado momento.[78] 
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O cálculo de custo-benefício passa a ser feito na margem, considerando-se a utilidade 
proporcionada pela última unidade adicional consumida de algo[79]. Desenvolvem-se cada 
vez mais abordagens calcadas na teoria das vantagens comparativas, as quais reclamam uma 
ampliação cada vez maior do mercado e uma divisão internacional do trabalho crescente. 

Apesar do êxito da revolução subjetivista-marginalista em impor um novo paradigma 
dominante no pensamento Econômico na segunda metade do século XIX e início do século 
XX, ao longo do século XX tal paradigma sofreu inúmeros abalos. 

Com efeito, diversos fatos históricos, como os contextos socioeconômicos do pós-primeira-
guerra mundial, da Grande Depressão da década de 1930 e do pós-segunda-guerra mundal 
tornam os postulados subjetivistas-marginalistas insustentáveis. 

Surgem novas orientações econômicas, notadamente a Escola Institucionalista de Thorstein 
Bunde Veblen e de John Kenneth Galbraith, e, mais notoriamente, o keynesianismo 
capitaneado por John Maynard Keynes. 

Tais novas vertentes do pensamento econômico questionarão muitos dos pontos fundamentais 
da perspectiva subjetivista-marginalista, evidenciando suas fraquezas e propondo mudanças 
significativas na Ciência Econômica. 

A política econômica dos pós-guerras e do New Deal de Franklin Delano Roosevelt colocarão 
em prática muitos dos postulados do institucionalismo e do keynesianismo, representando, 
especialmente, intervenção estatal na economia. 

No entanto, desde 1940, autores como Milton Friedman e Friedrich August Von Hayek 
vinham tentando resgatar muito das teorias subjetivistas-marginalistas, sem grande êxito em 
face das novas orientações econômicas então imperantes. Com as mudanças que se verificarão 
a partir dos eventos históricos ocorridos na década de 1970, tais "novas" orientações ganham 
fôlego renovado. 

É na década de 70 do século passado que, devido a diversos fenômenos econômicos e 
sobretudo a partir da crise do petróleo, o keynesianismo acaba por entrar em crise, abrindo 
margem ao reaparecimento do liberalismo em roupagens aparentemente novas 
(neoliberalismo). Os postulados do neoliberalismo passam a ser implementados na prática a 
partir de governos como o de Ronald Reagan nos Estados Unidos da América e Margareth 
Tatchter no Reino Unido, na década de 1980. 

Os problemas oriundos do "neo" liberalismo evidenciam-se por diversos fatores, como as 
sucessivas crises do capitalismo, das quais a mais recente é a iniciada em 2008[80]. 

Assim, como se viu, o êxito na recuperação de elementos subjetivistas-marginalistas pelas 
escolas de pensamento neoliberais é decorrência das crises experimentadas pelo 
keynesianismo e pelo Estado social a partir da década de 70 do século passado. 

No entanto, apesar de tal crise, tais elementos não se tornaram óbvios, nem retomaram 
validade como "verdades" absolutas, como se pretende. Pelo contrário, foram e continuam 
sendo objeto de contestação e debate no âmbito da Ciência Econômica, malgrado o paradigma 
hegemônico atual. Assim, tendo sido adotados pela ortodoxia da Análise Econômica do 
Direito, aos seus estudiosos cabe conhecer as dissidências a seu respeito existentes na teoria 
econômica. 
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•4.      AS DISSENSÕES ENTRE AS ESCOLAS DO PENSAMENTO ECONÔMICO 

  

Vários dos pressupostos adotados pela Análise Econômica do Direito contemporânea, em 
suas diversas vertentes, são oriundos da perspectiva subjetivista-marginalista ou das mais 
recentes teorias neoliberais. 

No entanto, como se demonstrará no presente tópico, tais assunções não são óbvias posto que 
os pontos de vista sustentados pelos marginalistas e seus sequazes contemporâneos não são 
indiscutíveis e, ao contrário, foram objeto de seríssimas objeções no campo da própria Ciência 
Econômica. 

Assim, embora se afirme, de maneira bastante simplista, que a Análise Econômica do Direito 
consistiria na aplicação do arcabouço teórico, analítico e metodológico da Ciência Econômica 
para a compreensão do Direito, perguntar-se-ia: qual das Ciências Econômicas? 

Pois conforme observa António José Avelãs Nunes, não há uma Economia Política (ou 
Economia) homogênea, mas várias.[81] 

Caso de adote uma compreensão semelhante à de Thomas Kuhn, no sentido de que em dada 
ciência, a despeito de um paradigma ser dominante ou hegemônico, haveria uma constante 
batalha de paradigmas concorrentes que de tempos em tempos substituem-se uns aos outros, 
poder-se-ia compreender que não existe uma única Ciência Econômica a partir da qual se 
possa fazer a análise econômica do Direito, mas várias. 

Assim, reputa-se ser necessário explicitar, em linha de princípio, de qual escola do 
pensamento econômico se parte para a realização da Análise Econômica do Direito, e a partir 
de quais referenciais teóricos, metodológicos e analíticos da Ciência Econômica formulam-se 
as proposições da AED, sob pena de se estar ocultando informação relevante. 

Tais pressupostos ou assunções da AED não têm sido justificados nem explicitados por seus 
cultores e difusores, e alguns juristas parecem crer que realmente existe apenas uma única 
teoria econômica, ou uma única Ciência Econômica, cuja aplicação ao Direito pode ser feita 
pura e simplesmente, sem mais. 

Tal abordagem superficial oculta todo o rico debate teórico existente entre os próprios 
economistas acerca de sua disciplina, seu objeto, seus métodos, suas categorias de análise e 
suas "leis", suas teorias. Buscar-se-á, no presente item, fazer uma breve incursão em alguns 
dos aspectos do pensamento econômico heterodoxo, para demonstrar que alguns dos 
pressupostos da Análise Econômica do Direito calcados no paradigma ora dominante (mas 
não inconteste) são, no mínimo, discutíveis. 

Para tanto, eleger-se-ão algumas das principais correntes do pensamento econômico que 
questionam de maneira séria aspectos centrais da perspectiva marginalista, a saber, 
especificamente, a Escola Histórica Alemã de Gustav Schmoller e a Escola Institucionalista 
de Thorstein Bunde Veblen e de John Kenneth Galbraith, sem prejuízo de se fazer referências 
de passagem a várias outras escolas de pensamento ou autores importantes para a Ciência 
Econômica e, consequentemente, para a Análise Econômica do Direito. 
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Na década de 1840 surge a Escola Histórica Alemã, a partir da publicação das obras de 
Friedrich List e Wilhelm Roscher, principal alternativa à Escola Clássica à época.[82] Entre 
seus principais expoentes, além de List e Roscher, encontram-se Max Weber e Gustav 
Schmoller[83]. 

Como observa Stanley L. Brue, o contexto histórico, cultural, político e socioeconômico 
alemão do século XIX dificilmente possibilitaria o surgimento de tendências semelhantes às 
britânicas no pensamento econômico alemão.[84] 

A Escola Histórica Alemã tinha como características essenciais a abordagem 
desenvolvimentista da economia, a ênfase no papel do Estado, a defesa de reformas 
conservadoras e, quanto à questão mais propriamente metodológica, uma abordagem histórica 
e indutiva.[85] 

Começando pela questão metodológica, pode-se afirmar que a Escola enfatizava a abordagem 
histórica e holística da economia, compreendendo-a como um conjunto integrado, no qual os 
fenômenos econômicos e outros fenômenos (políticos, sociais, culturais, etc.) são 
interdependentes e, portanto, inseparáveis, devendo o estudo da economia ser 
interdisciplinar.[86] 

A Escola Histórica revelou-se muito crítica da abordagem abstrata, dedutiva, estática, 
irrealista e a-histórica das economias clássica e marginalista, buscando desenvolver estudos 
indutivos que permitissem a apreensão dos fenômenos econômicos em sua integralidade.[87] 
Os autores que perfilhavam a orientação da Escola recusavam a ideia da existência de leis 
econômicas, aceitando a existência de meros padrões de desenvolvimento identificáveis na 
história.[88] 

A abordagem desenvolvimentista, com influência evolucionista, enfatizava o 
desenvolvimento e o crescimento econômicos cumulativos e a constante mudança da 
sociedade. Para os economistas históricos, as doutrinas econômicas seriam relativas, 
aplicando-se a determinado país em certo momento histórico, e não necessariamente a outro 
país ou outro momento histórico.[89] 

A Escola Histórica Alemã criticava a concepção do homo economicus, um homem auto-
interessado, racional e onisciente, enfatizando que as ideias seriam moldadas na consciência 
dos indivíduos através de processos históricos e de caráter social. Desse modo, destacavam 
que fatores sociais alteram a consciência individual e esta, por sua vez, manifesta-se nas 
instituições.[90] 

Os autores filiados a esta Escola enfatizavam o papel da sociedade e do Estado na economia, e 
não dos indivíduos, vislumbrando como importante a atuação estatal na esfera econômica. 
Partindo da distinção entre interesses sociais ou comunitários e interesses individuais, 
defendia a necessária intervenção do Estado para a defesa dos primeiros.[91] 

Afastando-se da amoralização da economia promovida pelo marginalismo, os economistas da 
Escola Histórica Alemã defendiam que os méritos morais das atividades econômicas e de suas 
consequências deveriam ser analisados, defendendo a realização de reformas quando fosse 
necessária a satisfação de imperativos de justiça e moral.[92] 

A Escola Institucionalista inicia por volta de 1900 nos Estados Unidos da América, sendo 
fundada por Thorstein Bunde Veblen.[93] Sua base é o contexto socioeconômico do final do 
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século XIX que tornava a defesa do laissez-faire cada vez mais insustentável, colocando 
marginalismo e neoclassicismo em cheque.[94] 

Veblen criticava a Escola Neoclássica por entender que a mesma sustentaria uma visão 
simplista e a-histórica da natureza humana e das instituições sociais. Recusava o conceito de 
um homem hedonista, racional, egoísta e maximizador, que, em sua visão, nada 
explicava.[95] 

A Escola Institucionalista, até certo ponto influenciada pela Escola Histórica Alemã[96], 
sustentava uma abordagem holística da economia, que se afastava da orientação 
microeconômica então reinante.[97] 

Partindo da compreensão de que a economia tem de ser examinada como um todo complexo 
interdependente, sendo impossível analisar com precisão as partes isoladas do todo maior em 
que se inserem, a escola institucionalista enfatizava os padrões de ação coletiva que excediam 
a mera soma das partes.[98] Para os institucionalistas, "a atividade econômica não é 
simplesmente a soma das atividades de pessoas motivadas individual e mecanicamente pelo 
desejo de ganho monetário máximo".[99] 

Além disso, destacava o pensamento institucionalista a necessária vinculação do âmbito 
econômico com outros, como o político e o sociológico, com destaque para o direito, a 
ideologia, as tradições, a cultura[100] e as sobrevivências, como veremos. 

O nome da escola decorre de sua ênfase no papel das Instituições relativamente às atividades 
econômicas. Instituições são, para a Escola Institucionalista, padrões de comportamento 
coletivo, bem-estabelecidos e aceitos como uma parte fundamental da cultura.[101] Assim, a 
Escola Institucionalista punha importante relevo na questão da cultura e sua influência no 
âmbito da economia. Hábitos sociais como modos de pensar e de viver, a escravidão, o 
trabalho, o sindicalismo, entre outras, seriam exemplos de instituições.[102] 

O fundamental é observar que os institucionalistas não acreditavam em leis econômicas que, 
como leis naturais, regiam a atividade econômica. Para eles, quem controla a vida econômica 
são as instituições. Neste contexto, o comportamento social do grupo e os padrões de 
pensamento tem grande influência na análise econômica, afastando-se o individualismo 
metodológico.[103] 

O institucionalismo era influenciado por uma visão evolucionista, segundo a qual as 
instituições encontrar-se-iam em constante mudança, de modo que inexistiam leis ou verdades 
econômicas eternas e imutáveis.[104] Nota-se, no particular, uma influência da Antropologia 
Cultural. 

Os economistas institucionalistas rejeitavam, ainda, a noção de equilíbrio normal, difundida 
no pensamento econômico ortodoxo, encarando os desajustes econômicos não como 
anomalias, mas como algo normal.[105] Com base em tal compreensão, defendiam a 
necessidade da intervenção estatal na economia, intervenção esta necessária para a correção e 
superação de tais desajustes.[106] 

Outro ponto fundamental de diferença entre institucionalistas e economistas marginalistas e 
neoclássicos é a rejeição franca da ideia de harmonia de interesses, substituída pelo 
reconhecimento franco da existência de choques de interesses.[107] 
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Com o reconhecimento das disputas e choques entre grupos (consumidores e fornecedores, 
patrões e empregados, entre outros), os grupos sociais voltam a ser admitidos no âmbito da 
teoria econômica e, uma vez mais, o Estado é visto como um mediador necessário para levar a 
bom termo tais conflitos de interesses, através de reformas democráticas e de cunho 
liberal.[108] 

Rechaçavam os economistas filiados a esta orientação a ideia de que preços fossem índices 
adequados à medida do bem-estar social, bem como que os mercados livres fossem capazes 
de alocar eficientemente os recursos.[109] 

Por fim, recusavam os institucionalistas a psicologia simplista, de base utilitarista, do prazer-
esforço para embasar as análises econômicas, buscando superá-la com aportes da psicanálise 
freudiana e do behavioralismo.[110] 

  

•5.      CONCLUSÃO 

  

"Actualmente, a Economia Política poderá caracterizar-se por uma atitude crítica perante a 
mainstream economics, especialmente no que toca à sua pretensão de ser uma 'ciência pura', 
aos seus postulados individualistas, à sua defesa do equilíbrio e da harmonia, à sua recursa 
em considerar a perspectiva histórica e os factores dinâmicos." (NUNES, A. J. A. Noção e 
objecto, p. 06). 

  

Como visto a partir de breve incursão na história da Análise Econômica do Direito, há várias 
correntes, orientações ou Escolas, não se reduzindo a mesma às correntes mais ortodoxas, 
reconhecidas como sendo a Escola de Chicago (Law and Economics) e a Escola da Virgínia 
(Public Choice), existindo, dentro da AED, ao lado da versão ortodoxa da análise econômica, 
diversas correntes heterodoxas, que evidenciam dissensões teóricas importantes que não 
podem passar desapercebidas do estudioso do tema. 

Além disso, como visto a partir da brevíssima incursão no campo da História do Pensamento 
Econômico, tampouco existiria uma única Ciência Econômica, mas várias correntes de 
pensamento rivais. Ao lado da corrente principal, de matriz subjetivista-marginalista, outras 
importantes correntes teóricas se levantam, devendo ser levadas em conta. 

Deste modo, o que se está a propugnar não é a rejeição pura e simples da Análise Econômica 
do Direito, mas uma ponderada e fundamentada discussão sobre as várias correntes da AED e 
sobre as várias perspectivas ou paradigmas da Ciência Econômica passíveis de orientar a 
análise, de modo a escapar dos riscos de uma adoção acrítica de uma concepção dominante de 
AED e de Ciência Econômica, cujas consequências são relevantes. 

Temas como o individualismo metodológico, a preferência por mecanismos de mercado, o 
modelo do homo economicus, a preferência pela abordagem microeconômica, a adoção da 
orientação em prol da eficiência econômica e da maximização da riqueza na realização da 
análise podem e devem ser problematizados e discutidos. 
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A assunção desta específica orientação teórica (Escola de Chicago) não está isenta de 
discussão e justificação, em face de outras orientações possíveis. A adoção do instrumental 
teórico, metodológico e analítico da economia subjetivista-marginalista não está isenta de 
discussão e justificação. 

Tais assunções não são óbvias e necessárias, e os juristas, ao passar a mover-se em campo 
relativamente novo para eles, devem ser advertidos das divergências políticas e acadêmicas 
das diversas correntes da Análise Econômica do Direito e da Ciência Econômica. 

Principalmente, é preciso compreender e discutir a ideia-chave da AED ortodoxa no sentido 
de serem o direito e seus operadores instrumentos de maximização da riqueza. 

De se recordar, quanto ao particular, que, na opinião de Thorstein Veblen, as finalidades das 
teorias por ele combatidas seriam as de justificar o capital com base na ideia de que ele 
produzia utilidade, que todas as rendas eram igualmente produtivas para a sociedade e, 
portanto, equivalentes socialmente, economicamente e moralmente falando. Nesta ótica, toda 
renda seria útil à sociedade e nada que originasse renda a ela poderia ser nocivo. [111] 

Como observa John Kenneth Galbraith, as ideias econômicas devem sempre ser 
compreendidas como um produto de seu tempo e de seu lugar, estando intrinsecamente 
vinculadas ao mundo que tentam interpretar.[112] 
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[1] A ponto de Bruce Ackermann afirmar tratar-se do desenvolvimento mais relevante da Ciência Jurídica no 
Século XX. COOTER, R.; ULEN, T. Direito & Economia. Trad. Luís M. Sander; Francisco A. da Costa. 5.ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 24. 

[2] Como observam Giulio Napolitano e Michele Abrescia, as origens mais remotas da análise econômica 
remontam ao século XIX, notadamente a algumas universidades alemãs. NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. 
Analisi economica del diritto pubblico. Bologna: Il Mulino, 2009p. 18. Richard Posner observa que embora os 
estudos mais recentes de Análise Econômica do Direito datem da década de 60 do século passado, Beccaria e 
Bentham publicaram, no século XVIII e início do século XIX, trabalhos que, em certa medida, foram 
precursores de tal análise. POSNER, R. Economic Analysis of Law. 5. ed. New York: Aspen Law & Business, 
1998, pp. 25-26, nota de rodapé n. 2. 

[3] São seminais os estudos de Ronald Coase (The Problem of Social Cost, 1960) e de Guido Calabresi (Some 
Thoughts on Risk Distritbution and the Law of Torts, 1961). COOTER, R.; ULEN, T. op. cit. p. 23. ARAÚJO, F. 
Análise Económica do Direito: programa e guia de estudo. Coimbra: Almedina, 2008, p. 15. CALIENDO, P. 
Direito Tributário e Análise Econômica do Direito: uma visão crítica. São Paulo: Elsevier, 2009, p. 14; 
POSNER, R. op. cit. p. 25. 

[4] COOTER, R.; ULEN, T. op. cit. p. 24. 

[5] FEREY, S. . Une histoire de l'analyse économique du droit : calcul rationnel et interprétation du 
droit. Bruxelles: Bruylant, 2008, p. 6-7; ARAÚJO, F. op. cit. p. 27; CALIENDO, P. op. cit. p. 16; POSNER, R. 
op. cit. p. 29. Cite-se, apenas à guisa de exemplo mais evidente, as críticas de Ronald Dworkin e de Herbert L. 
A. Hart. 

[6] A título de exemplo, para uma apreciação crítica da Análise Econômica do Direito no âmbito do Direito 
Tributário, veja-se CALIENDO, P. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito: uma visão crítica. São 
Paulo: Elsevier, 2009. Cada vez mais campos do direito foram sendo abordados pela Análise Econômica. Assim, 
por exemplo, na obra de Robert Cooter e Thomas Ulen (vide referências bibliográficas), temos capítulos 
dedicados ao direito de propriedade (capítulos 4 e 5), ao direito contratual (capítulos 6 e 7), ao direito da 
responsabilidade civil (capítulos 8 e 9), ao processo judicial (capítulo 10), ao crime e às penas (capítulos 11 e 
12).  Na clássica obra de Richard Posner, Economic Analysis of Law (vide referências) encontram-se temas 
como a propriedade (capítulo 3), contratos (capítulo 4), família e legislação sexual (capítulo 5), atos ilícitos 
(capítulo 6), direito penal (capítulo 7), direito antitruste (capítulo 10), direito do trabalho (capítulo 11), direito 
empresarial e falimentar (capítulo 14), direito financeiro (capítulo 15),  sucessões (capítulo 18), direito 
processual civil e processual penal (capítulo 21), direito constitucional (capítulo 23), entre outros temas e 
campos. 

[7] Contrariamente, como dizem Giulio Napolitano e Michele Abrescia, "pode-se dize que se trata de um método 
interdisciplinar aplicado para estudar os fundamentos lógico-econômicos das normas jurídicas e para avaiar, 
também quantitativamente, seus efeitos. A análise econômica pode, assim, ajudar a compreender como as 
normas devam ser redigidas e interpretadas para atingir-se a determinados objetivos e como o comportamento 
humano reage aos incentivos e desincentivos introduzidos por aquelas normas." NAPOLITANO, G.; 
ABRESCIA, M. op. cit. p. 15. FEREY, S. op. cit. p. 02. Trad. livre dos autores. 

[8] Como observa Samuel Ferey, entre as décadas de 1960 e 1980 a história da Escola de Chicago confunde-se, 
em grande medida, com a história da própria Análise Econômica do Direito. FEREY, S. id., p. 03. 
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[9] Originadas, segundo Samuel Ferey, da crise do paradigma unificador de Chicago. FEREY, S. id. p. 07. 

[10] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 23. 

[11] Para a história da Escola de Chicago remete-se a FEREY, S. op. cit. p.pp. 03 e ss. 

[12] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 23. 

[13] FEREY, S. op. cit. p. 03. 

[14] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 23. 

[15] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. pp. 23-24. Com efeito, grosso modo o teorema de Coase 
procura demonstrar que seria possível e preferível que as externalidades (situação de afetação negativa de 
terceiros por uma atividade qualquer, ou situação na qual o custo social de uma atividade excede o custo 
individual) fossem internalizadas (anuladas) por mecanismos de mercado. Idem, p. 24. Não teremos espaço, 
neste estudo, para aprofundar tais noções, bem como o conceito fundamental de custos de transação. 

[16] Referência ao economista Arthur Cecil Pigou, que desenvolveu significativamente a teoria  das 
externalidades. 

[17] Sinteticamente, abordando a questão do custo social na ótica de Ronald Coase, Napolitano e Abrescia 
evidenciam: "A teoria dos custos de transação, portanto, desenvolve um papel fundamental ao determinar a 
relação entre mercado e direito. Com efeito, é exatamente no plano da capacidade de fazer face aos custos de 
transação que devem ser compreendidas as diferenças entre os vários mecanismos de alocação de recursos. 
Diante de custos de transação reduzidos, a indicação da análise econômica se faz no sentido da inutilidade ou até 
mesmo da potencial lesividade de qualquer intervenção de regulação posterior à prévia e precisa definição dos 
direitos de cada parte. Quando, contrariamente, verifiquem-se elevados custos de transação, a indicação é no 
sentido de alocar os recursos autoritativamente da mesma forma que estes seriam alocados pela contratação entre 
as partes, se esta pudesse se desenvolver de maneira simples, transparente e pouco onerosa." NAPOLITANO, 
G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 25. Trad. livre dos autores. Para um excelente estudo da teoria dos custos de 
transação de Ronald Coase remete-se a FEREY, S. op. cit. p. pp. 31 e ss. 

[18] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 25. Como evidenciam Robert Cooter e Thomas Ulen: "A 
economia proporcionou uma teoria científica para prever os efeitos das sanções legais sobre o comportamento. 
Para os economistas, as sanções se assemelham aos preços, e, presumivelmente, as pessoas reagem às sanções, 
em grande parte, da mesma maneira que reagem aos preços." COOTER, R.; ULEN, T. op. cit. p. 25. FEREY, S. 
op. cit. p. 09. 

[19] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 25. Ferey fala em uma teoria geral do comportamento 
humano baseada na lógica de custo-benefício. FEREY, S. op. cit. p. 09. Nas palavras de Richard Posner: "Como 
concebida neste livro, a Economia é a ciência da escolha racional em um mundo - o nosso mundo - no qual os 
recursos são limitados relativamente aos desejos humanos. A tarefa da Economia, assim definida, é a de explorar 
as implicações da assunção de que o homem é um maximizador racional de suas finalidades na vida - o que nós 
devemos chamar de seu 'auto-interesse'". POSNER, R. op. cit. p. 4. Trad. livre dos autores. 

[20] A ressalva deve-se à regra da stare decisis ou precedente vinculante, vigente nos sistemas de Common Law. 

[21] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 26. 

[22] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. Ibid. Os autores evidenciam uma característica evolucionista neste 
ponto, traduzida na concepção de que as normas mais eficientes sobrevivem em um processo de seleção natural. 
Segundo Samuel Ferey, é justamente a controvérsia acerca do critério de eficiência que causará a dispersão do 
movimento em diferentes orientações, correntes e escolas. FEREY, S. op. cit. p. 06. 

[23] Para uma visão da "síntese posneriana", remete-se a FEREY, S. op. cit. pp. 117 e ss. 

[24] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 23. 
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[25] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. ibid. 

[26] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M., id. p. 31. Como observam aqueles autores, "enquanto a maior parte 
das contribuições da Law and Economics, pelo menos em sua origem, é dedicado ao estudo de mecanismos de 
mercado e das regras jurídicas que disciplinam seu funcionamento, a Public Choice caracteriza-se pela aplicação 
das categorias econômicas ao estudo da política e de suas instituições." Ibid. Trad. livre dos autores. 

[27] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M., ibid. 

[28] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. p. 32. 

[29] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. ibid. 

[30] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. ibid. 

[31] NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. ibid. A atividade política passa a ser encarada, sob a inspiração de 
economistas como o sueco Johan Gustav Knut-Wicksell, como uma troca complexa, como observam os autores 
italianos. NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. ibid. 

[32] O teorema da impossibilidade de Arrow afirma, essencialmente, que sendo o grupo de votantes composto 
por pelo menos dois indivíduos e compreendendo o conjunto das alternativas possíveis pelo menos três 
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NAPOLITANO, G.; ABRESCIA, M. op. cit. pp. 32-33. 
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RESUMO 
O trabalho buscou fazer uma abordagem das joint ventures firmadas no setor upstream da 
indústria petrolífera, visto que hoje elas se apresentam como instrumentos muito importantes 
para os agentes econômicos enfrentarem a competitividade que marca a economia globalizada 
mundial. O primeiro passo será uma análise da influência do critério da eficiência econômica 
no direito antitruste. Em seguida, delimitar-se-á o mercado relevante sobre o qual se 
trabalhará, passo este que é o ponto de partida de qualquer análise concorrencial. Então, far-
se-á uma breve incursão acerca do conceito de joint ventures para, a partir daí, observar as 
joint ventures do setor upstream da indústria petrolífera sob a lente do direito concorrencial. 
Serão, então, indicados critérios que permitam ao operador do direito verificar a 
compatibilidade de tais estruturas com a legislação antitruste brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: ANTITRUSTE; EFICIÊNCIA ECONÔMICA; INDÚSTRIA 
PETROLÍFERA; UPSTREAM; JOINT VENTURES. 
 
RESUMEN 
El estudio busca acercarse a empresas conjuntas, firmado en el sector upstream de la industria 
del petróleo, mientras que hoy se presentan como herramientas muy importantes para los 
agentes económicos frente a la economía competitiva global que marca el mundo. El primer 
paso es un análisis de la influencia del criterio de eficiencia económica en la legislación de 
competencia. A continuación, se definirá el mercado relevante sobre el que trabajar, un paso 
que es el punto de partida de cualquier análisis de la competencia. Hasta el momento, será una 
breve revisión del concepto de empresas conjuntas para, desde allí, se observar empresas 
conjuntas del sector upstream de la industria petrolera a través del lente del derecho de 
competencia. Será criterios enumerados para que el operador del derecho verificar la 
compatibilidad de estas instalaciones con la ley antimonopolio de Brasil. 
PALABRAS-CLAVE: COMPETENCIA; EFICIENCIA ECONÓMICA; INDUSTRIA 
PETROLERA; UPSTREAM; EMPRESAS CONJUNTAS. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

Nesse trabalho será lançado um olhar sobre as joint ventures do setor upstream petrolífero 
procurando observar os efeitos concorrenciais ou anti-concorrenciais que delas decorrem. 
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Inicialmente, será feita um estudo acerca da eficiência econômica e sua influência sobre o 
direito concorrencial. 

Em seguida, a pesquisa se deterá na análise do mercado relevante com a qual irá trabalhar. Na 
indústria petrolífera há uma importante discussão quanto ao tema, pois o CADE entende que 
os direitos de exploração devem ser caracterizados como um não-mercado, contudo, mostrar-
se-á no trabalho que esse entendimento não deve prosperar, pois há uma indissociabilidade 
econômica e jurídica entre a fase de exploração e produção. 

Após a delimitação do mercado relevante se fará uma diferenciação entre acordos de 
cooperação e atos de concentração, observando o que a legislação antitruste brasileira dispõe 
acerca do tema. Especial atenção será dada ao tema da ancilaridade, que é fundamental para 
determinar sobre a aplicação da regra da razão aos acordos de cooperação. 

Posteriormente, analisar-se-á o conceito de joint venture. Feita a conceituação passa-se a sua 
análise pela lente do direito concorrencial. Será discutida a necessidade de existência de 
independência econômica para que se caracterize a existência de uma joint venture. 
Constatada a independência econômica é preciso enfrentar uma questão ainda mais árdua, que 
é sua classificação como concentrativa ou como cooperativa. Essa classificação remete-se à 
discussão acerca das diferenças entre cooperação e concentração. 

Por último, serão discutidas as especificidades das joint ventures no upstream do setor 
petrolífero. Pelo fato de serem formadas por agentes que continuam a atuar no mesmo 
mercado e tendo como agravante o caráter altamente concentrado do mercado upstream 
nacional, a princípio o grau de independência jurídica em relação aos co-ventures é baixo, o 
que poderia indicar um acordo de cooperação disfarçado sendo, portanto, merecedoras do 
combate por parte do CADE e da ANP. 

Todavia, no direito concorrencial qualquer análise só pode ser levada a cabo tendo-se em vista 
as características do mercado. E o trabalho vai buscar demonstrar que devido às necessidades 
da indústria petrolífera a formação de joint ventures é muitas vezes indispensável. Serão, 
então, apontados alguns requisitos que entendo que devem ser cumpridos para que se possa 
afirmar com certeza que a joint venture não se aproxima do concerto de condutas, pelo 
contrário, é estrutura necessária e mais adequada para enfrentar as adversidades que se 
impõem na indústria petrolífera, mormente com relação aos riscos geológicos e custos 
elevados que caracterizam o setor no Brasil. 

  

2. EFICIÊNCIA E DIREITO ANTITRUSTE 

  

O Sherman Act é resultado da conjuntura social-político-econômica dos EUA no final do 
século XIX. Sua promulgação foi resultado de um conjunto de fatores, e não apenas de 
motivos econômicos ou como conseqüência de pressões de grupos organizados de pressão. 

A estrutura da sociedade norte-americana do século XIX deita suas raízes nos ideais do povo 
que o colonizou. Como estes não tinham a intenção de retornar a seu país de origem tiveram 
que desenvolver o comércio interno, o que resultou em uma grande valorização da iniciativa 
privada como forma de se alcançar o sucesso. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3724



O ideal Jeffersoniano de democracia valorizava as pequenas empresas administradas por 
proprietários locais alinhados com os interesses, o desenvolvimento e o bem-estar da 
comunidade. A democracia se desenvolveria muito melhor em uma sociedade marcada por 
pequenos empresários, que dividiriam equivalentes parcelas de poder, garantido que não 
haveria privilégios e seria resguardada a igualdade de oportunidades[1]. 

Vê-se que a Lei Sherman veio como uma resposta do Congresso ao processo de 
monopolização pela qual estava passando a economia dos EUA após a revolução industrial. 

Inicialmente, a legislação antitruste era extremamente rígida proibindo qualquer forma de 
concentração empresarial, ou seja, elas são consideradas ilícitas só pelo fato de ocorrerem 
mesmo que tragam benefícios econômicos ou sociais, é o que ficou conhecido como regra de 
per se[2]. 

Assim, em sua origem, o direito antitruste não tinha nenhuma ligação com a teoria econômica, 
que somente passou a exercer influência a partir de meados da década de 1940, através da 
Escola de Harvard[3]. Apesar disso, é importante observar que a relação entre concorrência e 
eficiência é tão forte e intrínseca que pode ser vista como um atributo daquela, e não 
necessariamente como um objetivo a ser buscado como propõe a Escola de Chicago, destarte, 
as primeiras legislações antitruste sequer necessitariam apontá-la como objetivo explícito a 
ser buscado, pois já seria um subproduto da concorrência. 

O fato de se estar buscando manter uma conduta competitiva significa que se está tentando 
preservar a eficiência dos mercados. Em outros termos, de acordo com a teoria econômica, o 
livre mercado seria responsável por garantir a eficiência na alocação dos recursos, e a livre 
concorrência é pressuposto indispensável para o bom funcionamento do mercado, ou seja, a 
defesa da livre iniciativa e da livre concorrência leva à existência das condições adequadas 
para a eficiência econômica, qual seja a formação de um mercado perfeitamente competitivo. 

Esse entendimento está vinculado à concorrência perfeita, que seria o ambiente onde vários 
competidores teriam uma dada participação na produção que não lhes permitiria influenciar 
nos preços do produto no mercado, um exemplo seria o mercado agrícola, no qual milhões de 
pequenos agricultores produzem uma pequena quantidade do total ofertado no mercado, 
portanto, não possuem a capacidade de promover alterações nos preços[4]. Ou seja, é um 
modelo que prevê a atomização dos concorrentes, não havendo poder de mercado, com cada 
um constituindo em uma pequena parte incapaz de influenciar no todo do sistema ao qual 
pertencem. 

A partir de um cenário de concorrência perfeita esperava-se obter os benefícios do livre 
mercado, especialmente a redução dos preços para os consumidores. Assim, deveria haver 
uma maximização dos ganhos de todos os setores da sociedade, sem implicar perdas para 
ninguém, concretizando o ideal do ótimo de Pareto[5]. 

Percebe-se que essa idéia alinha-se com o ideal Jeffersoniano de pequenos proprietários 
responsáveis por uma pequena parcela da produção e que ao possuam relevante poder político 
ou econômico. Portanto, se conclui que o modelo da sociedade norte-americana do século 
XIX, que o Sherman Act tenta preservar, funda-se na idéia de concorrência perfeita e, em 
conseqüência, traz embutida a eficiência alocativa. 

Em outros termos, buscava-se a estruturação da sociedade em um modelo em que vigesse a 
concorrência perfeita, para tanto foi criada a legislação antitruste. O ideal de concorrência 
perfeita tem por fundamento a eficiência alocativa, destarte, ela é um subproduto desse 
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modelo econômico. Assim, é possível asseverar que a Lei Sherman ao proteger a concorrência 
atomística estava garantindo também a eficiência dos mercados da maneira como era 
entendida à época. 

Então, a defesa da concorrência per se era justificada na medida em que o modelo ideal é o da 
concorrência atomística alicerçada na eficiência alocativa. 

Contudo, essa postura era muito rígida e acabou sendo necessária a sua flexibilização para 
tornar viável a aplicação do direito concorrencial, então foram criadas as "válvulas de 
escape[6]", que são conceitos indeterminados que permitiriam uma margem de manobra aos 
juízes na determinação de quais atos de concentração seriam ilícitos. Surge a rule of reason 
(regra da razão) como o principal desses instrumentos. Com a aplicação dessa regra somente 
seriam ilícitas as práticas que causassem uma desarrazoada restrição ao comércio. 

Essa regra envolve dois aspectos, um qualitativo e outro quantitativo. Para o primeiro, seria 
necessário que a restrição efetivamente causasse uma restrição na concorrência. O segundo 
aspecto diz que a restrição deve ser substancial. Essa é sua versão clássica, atualmente esse 
conceito evoluiu no sentido de adicionar o termo "injustificável", no lugar de 
"desarrazoada[7]". 

A aplicação desta "válvula de escape" foi condicionada nos EUA pelas análises econômicas, 
assim o conceito de regra da razão vai evoluindo conforme as mudanças nas teorias 
econômicas prevalecentes. É possível citar duas principais correntes econômicas a influenciar 
a experiência antitruste americana, que seriam as teorias da Escola de Harvard e, 
posteriormente, a Escola de Chicago. 

A Escola de Harvard surge em uma época em que os EUA passam por uma nova onda de 
concentração, e tem como base o paradigma estrutura-conduta-desempenho (e-c-d), que traz a 
idéia de que há uma ligação entre as estruturas de um mercado e o seu funcionamento, 
destarte, as condições básicas de oferta e de procura afetam a estrutura do mercado, que por 
sua vez afeta a conduta das empresas, e esta é responsável por seu desempenho no 
mercado.[8] 

Então, há uma grande preocupação com as estruturas dos mercados. Juntamente com esse 
entendimento veio o fim da crença no mercado de concorrência perfeita, este seria muito mais 
utópico do que real, pois há uma série de falhas no mercado que impossibilitariam alcançar 
esse modelo ideal de mercado. 

Portanto, o Estado seria responsável por dar cabo de políticas que garantissem a correção das 
imperfeições do mercado, promovendo o saneamento de estruturas de mercado que 
prejudicassem o desempenho das firmas e, como corolário, levassem a ineficiências na 
alocação dos recursos. 

Enfim, a Escola de Harvard condiciona o conceito de eficiência alocativa à existência de um 
mercado desconcentrado, ou seja, a maximização do bem-estar social se daria com a 
existência de uma estrutura concorrencial nos mercados, que só seria possível com a 
intervenção estatal para proibir as práticas concentracionistas. Destarte, o antitruste começa a 
se aproximar da Economia no sentido de explicitar a necessidade de se buscar o ótimo de 
Pareto por meio da correção das falhas do mercado. 

A partir da década de 1970, a busca da eficiência se fortalece bastante na esteira das teorias da 
Escola de Chicago. Esta se caracteriza principalmente por uma forte crença no mercado ideal 
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capaz de se auto-regular da forma mais eficiente, e na forte repulsa a ação do governo na 
economia, pois seria, usualmente, gerador de ineficiências. Essas teorias marcam 
efetivamente a entrada das análises econômicas no direito concorrencial. 

Um dos principais pontos dessa Escola é que a "dominação no mercado é um resultado da 
superioridade em eficiência, com o que a causalidade estrutura - desempenho do modelo e-c-d 
é invertida"[9], a partir daí conclui-se que se em determinado mercado há uma forte 
preponderância de determinada empresa é porque ela seria mais eficiente que seus 
concorrentes, até porque "as firmas não podem obter ou elevar seu poder de mercado por 
meio de ação unilateral, a menos que, irracionalmente, prefiram substituir lucros por posição 
de mercado."[10] 

Aí entra a importância do principal paradigma de Chicago que é a maximização do bem-estar 
do consumidor (consumer welfare). Há dois aspectos nessa teoria que devem analisados: 
primeiramente, o consumidor que é o principal agente no processo econômico, ou seja, as 
firmas estão condicionadas a buscar sempre ofertar o melhor produto, com os melhores preços 
para atraí-los, assim, o comportamento racional das empresas é tentar ao máximo reduzir seus 
preços para se sobrepujar aos concorrentes na disputa pelos consumidores. A partir disso, e 
como segundo aspecto, decorre que quanto mais eficientes forem as empresas maiores serão 
os ganhos que os consumidores irão auferir. 

Portanto, o direito concorrencial deve se preocupar unicamente com a maximização do bem-
estar do consumidor, o que eleva o conceito de eficiência ao único critério que deve ser 
levado em conta nas análises antitruste. 

Mas, a Escola de Chicago promove mudanças no conceito de eficiência que deve ser 
trabalhado pelo direito concorrencial. 

Cria-se, então, o conceito de eficiência produtiva que está relacionado com o melhor uso dos 
recursos internos das empresas, isto é, diz respeito à produtividade das empresas. 

A eficiência produtiva ganha importância com a globalização econômica, pois esta é 
responsável por promover uma grande mudança nas estruturas dos mercados, pois com a 
concorrência a nível global as empresas são levadas a empreender verdadeiras revoluções nos 
seus processos produtivos visando integrar as fases produtivas, obter economias de escala, 
etc[11]. 

Uma das melhores formas das empresas ganharem em produtividade é através da expansão 
das suas atividades e, em regra, a forma menos custosa de alcançar esse objetivo é por meio 
de concentrações. 

Assim, derruba-se o conceito de eficiência alocativa como conseqüência da existência de 
vários concorrentes no mercado, pois, como visto, quando a empresa ganha escala e 
produtividade, diminuindo seus custos, repassará tais vantagens ao consumidor na forma da 
diminuição dos preços dos produtos. Portanto, haveria uma maximização dos ganhos da 
empresa e do consumidor a partir de um ato de concentração que gerasse eficiências 
produtivas. 

Logo, chegar-se-ia a maximização do bem-estar social (eficiência alocativa) a partir de atos 
concentracionistas, que criem eficiências produtivas. 
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Contudo, mesmo pela perspectiva neoclássica, ainda há um conflito entre concorrência e 
eficiência, cabendo ao direito antitruste ponderar as duas em cada caso concreto analisando 
qual deve se sobrepujar no caso concreto de forma a garantir a maximização dos benefícios 
sociais. 

E é na esteira dessa evolução das teorias econômicas que as mudanças no conceito da rule of 
reason devem ser entendidas, ou seja, somente as concentrações que gerem uma restrição 
injustificável à concorrência devem ser vetadas pelo direito concorrencial. Ou seja, admitem-
se as concentrações econômicas, desde que sejam capazes de gerar eficiências a tal ponto que 
tais se sobreponham às desvantagens da restrição concorrencial causada, justificando-as. 

No Brasil, historicamente, o direito antitruste foi relegado a um segundo plano, além de voltar 
suas atenções quase somente à análise das condutas, principalmente em decorrência do caráter 
penalístico que marcou o início da legislação nacional sobre o tema. 

Somente na década de 1990 esse cenário foi modificado com a Lei 8884/94 que adota a regra 
da razão ao estabelecer condições que se satisfeitas permitem ao CADE autorizar os atos 
concentracionistas. O art. 54 dispõe em suas alíneas a e c que as concentrações que tenham 
por objetivo aumentar a produtividade ou propiciar a eficiência e o desenvolvimento 
tecnológico ou econômico. Isso significa claramente que a eficiência é critério determinante 
no direito concorrencial. 

Como dito, não se pretende defender que o direito antitruste brasileiro tenha como único 
objetivo a busca da eficiência, contudo, espera-se ter mostrado de forma suficiente que as 
análises concorrenciais são altamente imbricadas com o conceito de eficiência, portanto, esse 
standard deve ser encarado como um importante critério a ser tomado em conta pelas 
autoridades antitruste. 

  

  

3. ANÁLISE CONCORRENCIAL DAS JOINT VENTURES NO SETOR UPSTREAM DA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

  

3.1. Definição do mercado relevante 

  

O poder de mercado é elemento central da análise concorrencial, pois qualquer que seja o ato 
de concentração só poderá ser considerado ilícito se for responsável por gerar ou ampliar o 
poder de mercado do agente econômico. 

A primeira questão controversa que se impõe é a determinação do mercado relevante do 
produto no setor petrolífero. 

Mercado relevante é aquele onde se travam as relações de concorrência, assim, sua 
delimitação tem por fim determinar quais produtos que são concorrentes pelo mesmo grupo 
de consumidores e a abrangência territorial dessa concorrência, nomeando-se de mercado 
relevante do produto e mercado relevante geográfico, respectivamente[12]. 
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Como não poderia deixar de ser, a figura central na delimitação do mercado relevante é o 
consumidor. Assim, um produto somente será considerado concorrente de outro se a 
necessidade do consumidor que é atendida por um produto possa ser também pelo outro[13]-
[14]. 

Com relação a indústria petrolífera, há uma discussão acerca da caracterização dos direitos de 
exploração como um mercado relevante ou se, ao contrário, seria um não-mercado, somente 
podendo se falar em mercado relevante e, portanto, em submissão de um ato de concentração 
após a declaração da viabilidade comercial da jazida. 

O CADE se posicionou nessa discussão por meio da Nota Técnica CAD/CADE nº 54/2001, 
emitida no AC n° 08012.001489/2000-18, que fundamentou o despacho n° 213/2001 no 
âmbito do referido processo. 

Nessa Nota Técnica, o CADE se posiciona no sentido de considerar os direitos de exploração 
como um não-mercado, no sentido de que os agentes não poderiam exercer poder econômico 
sobre ele tendo em vista existir uma grande incerteza na atividade exploratória decorrente da 
possibilidade muito pequena de encontrar petróleo na exploração de um bloco - a chance 
média é de 20%. Além disso, há a possibilidade do bloco não ser economicamente viável 
mesmo se for encontrado petróleo, portanto, a concessão para exploração de um bloco não 
produz efeitos imediatos, mas, tão-somente, após a declaração de viabilidade comercial da 
jazida. 

Então, conclui, não seria possível caracterizar os direitos de exploração como um mercado 
relevante, portanto, exclui-se a necessidade de apresentação do ato de aquisição dos direitos 
de exploração ao CADE ab initio. 

Contudo, foi imposta a imediata submissão da operação ao CADE ao se verificar a existência 
de hidrocarbonetos em quantidades economicamente viáveis. 

Defende-se aqui que esse entendimento do CADE não pode prosperar porque desconsidera o 
fato de a atividade de exploração ser meramente preparatória e, portanto, economicamente 
indissociável da fase de produção. Explicando melhor, o objetivo de qualquer agente privado 
é a busca do lucro e no setor upstream da indústria petrolífera somente é possível alcançá-lo a 
partir da fase de produção, assim, em termos de análise econômica de um agente racional não 
se pode imaginar a exploração dissociada de um firme propósito de produzir. 

Além disso, há também uma indissociabilidade jurídica, pois o contrato de concessão firmado 
pela ANP com o vencedor de leilão pelo bloco abrange tanto a exploração quanto a produção, 
ou seja, um não existe sem o outro, até do ponto de vista fático nota-se, soberbamente, que a 
produção somente é possível depois de realizado o processo de exploração e 
desenvolvimento. 

Importante ainda frisar que a ANP não concede um direito de exploração, na verdade, é muito 
mais um dever, visto que é pactuado um programa exploratório mínimo a ser 
obrigatoriamente desenvolvido pelo vencedor do certame licitatório sujeitando-se a multas e 
perda do bloco em caso de descumprimento do programa. 

Portanto, não se deve falar da inexistência de um mercado de direitos de exploração, mas sim 
de um mercado único de exploração e produção. 
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O próprio CADE em decisão mais recente[15] acerca de caso que debatia a possibilidade de 
caracterizar os direitos minerários em fase de pesquisa como um mercado relevante autônomo 
entendeu que "o exame, pelas autoridades de defesa da concorrência, de operações que 
acarretam a transferência desses direitos de pesquisa não pode ser afastada ab initio, como 
pretendem as requerentes" [16]. 

A requerente argumentou que na fase de pesquisa não haveria a certeza da existência da jazida 
ou da sua viabilidade econômica e que os números de concessão de lavra são pequenos em 
relação ao de alvarás de pesquisa, concluindo que a mera fase de pesquisa não possuiria 
efeitos anti-concorrenciais[17]. 

O Conselho rejeitou a tese da requerente e fundamentou sua decisão justamente na idéia que a 
aquisição dos direitos minerários de pesquisa é o primeiro de uma série indissociável de atos 
necessários à entrada ou expansão das atividades no mercado relativo a exploração comercial 
das jazidas[18]. 

Nesse caso foi feita uma analogia a Súmula 3[19] do CADE e, em consonância com a Nota 
Técnica CAD/CADE nº 54/2001 se entendeu que o prazo para apresentação da operação ao 
CADE somente teria início quando for provável a produção de efeitos sobre o mercado 
relevante de níquel, ou seja, quando da emissão de Concessão de Lavra. 

Na indústria petrolífera, diferente do que ocorre na indústria mineraria, há um único contrato 
que impõe a exploração e permite a produção no interesse da concessionária, ou seja, a se 
aplicar o mesmo critério de analogia da Súmula 3 definido no AC nº 08012.007298/2008-17, 
o momento para apresentar o ato seria o da aquisição dos direitos de exploração bloco, ou 
seja, na celebração do contrato de concessão. 

  

3.2. Acordos de cooperação vs. Atos de concentração 

  

A legislação antitruste brasileira, por meio da Lei 8884/94, disciplina a análise dos 
comportamentos dos agentes nos termos dos arts. 20[20] e 21[21] e estabelece um controle 
repressivo sobre essas condutas. Já o controle das estruturas de mercado é feito de forma 
prévia e disciplinada pelo art. 54[22] do mesmo diploma legal. 

Historicamente, a cooperação entre empresas sempre foi vista de forma negativa pelo 
antitruste, como uma ação empresarial que necessariamente traria malefícios à concorrência, 
tendo como exemplo mais bem acabado a formação de cartéis, portanto, era proibida qualquer 
forma de cooperação empresarial independentemente de seus efeitos. Na verdade, a 
autoridade antitruste sequer chegava a analisar tais efeitos, pois aplicava a regra da ilicitude 
per se a priori[23]. 

Contudo, com o desenvolvimento da economia esta prática se tornou mais comum e muitas 
vezes necessária em alguns setores da economia e o direito adaptou-se a tal realidade e passou 
a exigir a demonstração da existência de poder de mercado para configurar a ilicitude da 
prática. 

No Brasil, apesar das divergências doutrinárias ainda existentes o CADE possui o 
entendimento que no controle das condutas se utiliza o critério da ilicitude per se 
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mitigada[24], ou seja, além da existência da conduta é necessária a demonstração de poder de 
mercado do agente e que não haja ancilaridade em relação a um objetivo maior. 

Por outro lado, algumas situações, mesmo havendo demonstração da formação de poder de 
mercado através da cooperação, não podem ser consideradas ilícitas per se, aplicando-se a 
elas a regra da razão[25]. 

Em relação ao controle dos atos de concentração não paira dúvidas acerca da aplicação da 
regra da razão, que exige uma ponderação entre os efeitos anticompetitivos e os pró-
concorrenciais da operação em análise. 

Não obstante o tratamento diferenciado nem sempre é fácil fazer a separação na realidade 
entre os atos, sendo os acordos de cooperação os casos mais difíceis, pois eles transitam em 
uma tênue linha e ora devem ser analisados sob o prisma do controle repressivo das condutas, 
ora no controle dos atos de concentração. 

Para entender melhor a idéia de cooperação empresarial é preciso fazer uma diferenciação 
com o conceito de concentração. Ana Maria Nusdeo aduz que concentração entre empresas é 
um ato ou contrato no qual "as partes envolvidas, antes centros autônomos de decisão, passam 
a atuar como um único agente, do ponto de vista econômico, em todo o conjunto de suas 
atividades, e de forma permanente[26]", enquanto haveria cooperação empresarial "onde a 
unidade de comando diz respeito apenas a certos comportamentos no mercado, mas não à 
totalidade das atividades[27]", ou seja, no primeiro caso, pelo menos uma das partes 
envolvidas perde sua autonomia, ao contrário da segunda hipótese, na qual, ambos a 
preservam. 

Esse conceito mostra que principal diferença entre as duas categorias é a parcela das 
atividades das partes envolvidas que passa ao controle da nova estrutura. 

Os acordos de cooperação carregam uma forte carga negativa no direito antitruste, 
principalmente quando se fala em coordenação de preços ou quantidades produzidas, contudo, 
Calixto Salomão Filho ensina que é preciso ter cuidado com a análise desses acordos, pois 
nem sempre se pode aplicar a eles a regra da ilicitude per se "mitigada", sendo pungente 
investigar se não é o caso de aplicação da regra da razão.[28] 

Ou seja, os acordos de cooperação tanto podem ser analisados sob o prisma dos artigos 20 e 
21 quanto pela ótica do art. 54, da Lei 8884/94. Portanto, é preciso identificar os critérios que 
devem ser utilizados nessa tarefa. 

O fator chave para determinar a aplicação da regra da razão aos acordos de cooperação é a 
presença de ancilaridade, ou seja, a restrição à concorrência resultante do acordo é uma 
conseqüência secundária em relação a obtenção de resultados economicamente positivos. 

Desta forma, em grande parte dos casos de cooperação a comprovação da ancilaridade da 
restrição à concorrência é elemento apto a afastar a aplicação da ilicitude per se mitigada, 
permitindo a análise do caso pelo prisma da regra da razão plasmada no art. 54, da Lei 
8884/94, entretanto, com relação às joint ventures do setor upstream petrolífero, como será 
visto adiante, este critério é necessário, mas não suficiente, por si só, a fazer incidir o disposto 
no art. 54. 
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4. JOINT VENTURES 

  

O crescimento da importância das joint ventures se relaciona diretamente com a expansão da 
globalização econômica que elevou o nível da competitividade a níveis nunca vistos 
obrigando as empresas a reorganizarem suas estratégias de produção e investimentos para 
conseguirem aumentar sua lucratividade em um mundo em plena revolução informacional e 
tecnológica[29]. 

Se na década de 60 as empresas focavam sua expansão através de capital de risco, com o 
aumento da competitividade e com o elevado custo do capital, os agentes econômicos 
apostam em estratégias mais conservadoras buscando a cooperação com outras empresas para 
aproveitar da melhor maneira possível as vantagens relativas ou oportunidades (tecnológicas, 
de mercado, fornecimentos, etc.).[30] 

O seu enquadramento no ordenamento pátrio é repleto de discussões, que se iniciam já no fato 
de inexistir no Brasil um conceito jurídico próprio. Diante desse fato, a doutrina busca uma 
aproximação de tais estruturas com as formas societárias existentes na legislação nacional. 

É possível caracterizar um acordo empresarial como joint venture se for comprovada a 
independência da nova estrutura surgida em relação a seus participantes, assim, ele não pode 
existir "como um apêndice de seus participantes ou para prestar serviço para eles. Ela realiza 
em si uma atividade econômica destinada ao mercado, que pode ser coincidente ou não com a 
atividade das empresas que dela participam." [31] 

Sergio le Pera traz os seguintes critérios para existência de uma joint venture: 

  

a) caráter ad hoc - qual seja, estar destinada basicamente a um projeto, sem com isto ser de breve duração e sim 
de duração limitada; b) contribuições e comunidade de interesses pelos participantes; c) busca de uma utilidade 
comum; d) contribuição para as perdas; e) faculdade recíproca de representação de outra parte (mutual agency); 
f) controle conjunto da empresa; g) natureza fiduciária do relacionamento; h) dever de não-concorrência entre os 
sócios. [32] 

  

Assim, enquanto há independência - relativa a completude da atividade econômica - há 
também dependência jurídica da joint venture em relação a seus participantes. Esse fator traz 
grandes dificuldades ao direito antitruste na análise dessas estruturas. 

  

5. ANÁLISE DAS JOINT VENTURES SOB A ÓTICA CONCORRENCIAL 

  

O primeiro ponto que merece atenção do direito antitruste diz respeito ao principal elemento 
que diferencia as joint ventures dos demais atos de cooperação. E este elemento é a 
independência econômica em relação aos agentes que a constituíram, no sentido de 
desempenhar uma atividade econômica voltada ao mercado e com intuito de lucro[33]. 
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A existência dessa característica é crucial para a diferenciação em relação às outras formas de 
acordos de associação entre empresas, ou seja, possibilitando um tratamento jurídico 
diferenciado a tais acordos. 

A doutrina européia elenca alguns requisitos para verificação da independência econômica, 
são eles: "independência física, ou seja, o exercício de atividade em instalações próprias com 
o direcionamento ao mercado e intento de autônomo de lucro[34]". 

Constatada a independência econômica é preciso enfrentar uma questão ainda mais árdua, que 
é sua classificação como concentrativa ou como cooperativa. 

Essa classificação remete-se à discussão acerca das diferenças entre cooperação e 
concentração já feita acima, contudo, aplicar essas categorias às joint ventures não é tarefa 
simples em virtude da dependência jurídica mesclada com independência econômica. 

Diante dessa realidade não se deve falar em categorias absolutas, mas em graus, ou seja, em 
cada caso é preciso analisar em que grau o acordo implica em concentração ou em 
cooperação. 

Portanto, as joint ventures figuram em uma zona cinzenta na qual podem oscilar dentro de 
limites conhecidos, sendo o limite máximo o seu tratamento como um ato de concentração 
onde há inexistência total de sobreposições horizontais ou verticais, e o limite mínimo seria a 
cooperação em seu sentido prejudicial à concorrência, ou seja, concertar condutas visando 
prejudicar a concorrência. 

O critério que diferencia entre os dois tipos é a existência de uma relação mercadológica entre 
elas e as suas participantes. "É necessário que as empresas participantes e a joint venture se 
encontrem no mesmo mercado ou então, quês ta última exerça atividades de fornecimento e 
revenda para as empresas que dela participam[35]". 

A lógica desse critério é que não seria racional para o agente econômico criar uma estrutura 
em mercado que já atue, pois isto seria concorrer contra si mesmo, pois a joint venture 
aumentaria market share à custa da diminuição da participação de seu co-venture no mercado, 
desta forma, não haveria incentivo para nenhum dos dois adotar uma postura concorrencial no 
mercado, assim, o acordo só faria sentido econômico se tivesse por função permitir a 
cooperação entre as empresas e, portanto, seria uma forma de mascarar o objetivo real de 
concertar condutas em prejuízo da concorrência. 

As concentrativas estão sujeitas ao art. 54, § 3º,[36] Lei 8884/94, assim, os critérios objetivos 
de apresentação de atos de concentração previstos nesse artigo devem ser seguidos e, análise 
concorrencial deve ter como guia a regra da razão. Já nas cooperativas, o exame concorrencial 
é mais controversa. A questão que se coloca é a seguinte: o artigo 54, caput, Lei 8884/94, 
prevê o controle prévio de todos os atos que possam prejudicar a concorrência, o que incluiria 
as joint ventures, e tal entendimento vem reforçado no item II.1, d, da Resolução n° 49/08 que 
altera o Anexo I da Resolução n° 15/98 que prevê as expressamente dentre os atos ou 
contratos que devem ser notificados ao SBDC de forma prévia. Apesar disso, já foi visto que 
cada acordo possui um grau na escala entre cooperação e concentração e, quando esse grau é 
muito baixo - portanto, mas próximo da cooperação - é grande a chance de haver, na 
realidade, condutas concertadas no tocante a questões concorrenciais fundamentais como as 
quantidades ou mesmo os preços, sendo a joint venture um mero enquadramento formal a fim 
de encobrir o real intuito de formar um cartel, sendo necessária a análise sob a ótica do artigo 
20 da Lei 8884/94. 
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Em resumo, na primeira estrutura haveria a submissão ao CADE por força do art. 54, § 3º, Lei 
8884/94, já no último caso, resta apreciação nos termos do art. 54, caput, ou pelo art. 20, 
ambos da referida lei, sendo cogente debruçar-se mais detalhadamente a fim de identificar 
qual a hipótese legal a ser aplicada. 

A questão posta é bastante complexa, mas não pode deixar de ser enfrentada. Contudo, essa 
pesquisa deve ser feita sob o prisma de um caso fático, onde devem ser observadas as 
peculiaridades existentes no setor petrolífero. 

No próximo ponto será feita uma tentativa de análise um pouco mais geral, que não vai pegar 
um caso fático, mas um setor específico e, a partir das características desse setor se cogitar da 
aplicação ou não do artigo 20, da Lei antitruste. 

  

5.1. As joint ventures e a defesa da concorrência no setor upstream na indústria petrolífera 

  

Feita uma breve introdução acerca das joint ventures e de sua relação com o direito 
concorrencial passamos a uma análise das especificidades dessas estruturas no setor upstrem 
petrolífero nacional. 

O setor upstream é fortemente concentrado, tendo a Petrobras participação de cerca de 98% 
na produção de petróleo no Brasil[37]. 

Boa parte do market share da Petrobras no setor upstream diz respeito a joint ventures que ela 
firma com outras empresas. Esse dado só vem confirmar uma tendência internacional que é a 
formação de joint ventures visando a exploração e produção de petróleo. 

No Brasil, esses acordos são firmados por duas ou mais empresas petrolíferas[38] que se 
unem para participar em leilão de um bloco específico e, caso vitoriosos, iniciar o processo de 
prospecção para posterior produção. 

Esse processo ganha ainda mais força com a descoberta da camada pré-sal que exige vultosos 
investimentos e as empresas não possuem porte financeiro para fazer de forma individual os 
investimentos necessários para colocar em produção os blocos licitados[39] 

Assim, o que ocorre nessa atividade econômica é que uma empresa "A" firma uma joint 
venture com outra empresa "B", que faz acordo com "C", que faz outro com "A" e assim por 
diante trazendo um incremento significativo nas possibilidades destes players concertarem 
suas condutas, principalmente se lembrarmos que essa indústria tem caráter oligopolístico. 

Ainda há outro fator agravante que é a qualificação das joint ventures nesse setor como 
cooperativas, pois os seus participantes em sua grande maioria atuam no mesmo setor que a 
joint venture da qual fazem parte. 

A conjugação dessas três características leva ao rebaixamento do seu grau de independência 
possibilitando a aplicação do art. 20, Lei 8884/94, em sua análise e, em último caso considerá-
la acobertamento de cartel. 
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Calixto Salomão Filho ensina que é possível também a aplicação da regra da razão para as 
joint ventures cooperativas desde que seja demonstrado que 

  

foi criada para realização de um empreendimento ou obra que não poderia ser levada adiante, financeira ou 
tecnologicamente por qualquer de seus membros em separado. Nessa hipótese, a reunião das empresas é 
fundamental para a realização da obra. Eventuais restrições à concorrência decorrentes do acordo devem ser 
consideradas ancillary e necessárias à sua realização. Esse caráter ficará especialmente evidente caso a joint 
venture seja organizada sob a forma de consórcio ou de sociedade por prazo determinado para realização de um 
determinado empreendimento ou obra. Nessas hipóteses, a limitação da duração evidencia a instrumentalidade 
da limitação da concorrência ao objetivo maior de realização do empreendimento.[40] 

  

Então, dois são os requisitos expostos pelo autor: i) a comprovação da ancilaridade da 
restrição à concorrência frente à impossibilidade de realização do empreendimento por 
qualquer das partes em separado; ii) limitação contratual da duração do acordo. 

O segundo requisito pode ser facilmente encontrado nas joint ventures petrolíferas. O tempo 
não é discriminado em relação à quantidade exata de anos porque é impossível a exata 
previsão do tempo que vai demorar para se esgotar a viabilidade econômica do bloco, assim, o 
limitador da duração do acordo é justamente o tempo da concessão, portanto, controlada pela 
ANP, que será igual ao período em que o bloco se mostre viável economicamente. 

Já a aplicação do primeiro requisito à indústria em estudo merece uma atenção especial. É do 
conhecimento de todos que as petrolíferas que atuam no setor upstream são de grande 
porte[41], assim, é sim possível a qualquer delas dar cabo da obra de forma isolada. 

Mas é preciso observar a realidade do setor como um todo para evitar distorções nas análises 
concorrenciais. Como visto anteriormente os riscos geológicos, ou seja, a possibilidade de não 
encontrar petróleo na perfuração de um poço são muito elevados, girando em torno dos 80%, 
assim, seria irracional um agente comprometer todo o seu capital ou grande parte dele com 
um único empreendimento que tem um risco de 80% de falhar logo em um primeiro 
momento. 

A única conduta racional para esse agente é a pulverização de seus investimentos, o que o 
leva a procurar unir esforços com outros players para diminuir um pouco esses riscos e 
permitir sua sobrevivência. 

Portanto, a idéia de possibilidade de realização em separado de um empreendimento não pode 
ser tratada de forma absoluta, mas deve estar vinculada a idéia de inviabilidade econômica de 
tal conduta por um agente racional atuante no setor, ou seja, mesmo que uma empresa possa 
ter porte financeiro para levar a cabo sozinha uma obra não significa que ela descumprirá o 
requisito (i) se vier a se associar com outras concorrentes, porque não há viabilidade 
econômica em ela agir de forma isolada, então, seria irracional se ela o fizesse. 

Portanto, esse requisito deve ser aplicado de forma adaptada, ou seja, a impossibilidade de 
realização sozinha da obra vincula-se, necessariamente, a idéia de viabilidade econômica de 
tal empreitada. E, desta forma, não resta dúvidas que as joint ventures estudadas se adéquam 
perfeitamente a tal requisito. 
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Não obstante a satisfação dos requisitos anteriores não nos parece que isso seja suficiente para 
dar um salvo-conduto geral a todos os casos analisados no setor devido a estrutura 
extremamente propícia a formação de acordos que firam a concorrência no setor. É preciso ir 
além e analisar as principais características dos JOAs para só então chegar a uma conclusão 
acerca do modo como deve ser realizada a análise antitruste. 

O primeiro ponto relevante que deve ser trazido à tona é que nas joint ventures no setor 
petrolífero não há acordos quanto aos preços. Os participantes têm livre acesso a sua quota na 
divisão do óleo produzido e são responsáveis únicos pelo marketing de sua parcela e por sua 
venda pelo preço que achar mais adequado[42]. Essa característica é muito importante, pois 
existindo no JOA cláusula contendo tal disposição se afasta de pronto a possibilidade de 
equiparação de tal estrutura a um cartel de preços. 

Outro ponto que deve ser ressaltado é a existência de um Comitê de Operações Conjuntas 
(JOC), do qual participam todas as empresas associadas e onde se discute questões relativas 
aos custos de operação e problemas de caráter técnico. 

Certamente que o JOC é locus por excelência para facilitação da troca de informações acerca 
das estratégias para o empreendimento, podendo facilmente se estender para temas outros 
relacionados à atuação das empresas em outras atividades. 

O CADE decidiu no AC nº 08012.002335/00-43 a aprovação de joint venture entre TAM e 
VARIG com a imposição da inserção de uma cláusula, no estatuto da nova empresa, que se 
referia a formas de evitar a troca de informações além das ordinárias acerca da própria joint 
venture. 

Vale a transcrição de parte do Voto: 

  

a presente operação deve ser aprovada com a determinação de ser estabelecida cláusula, no estatuto da nova 
empresa, que impeça o acúmulo ou sobreposição de funções de direção e gerência, bem como nos respectivos 
Conselhos, por pessoas comuns às Requerentes e/ou à empresa ora constituída, afastando a possibilidade de 
ocorrência da figura do interlocking directorate no preenchimento dos cargos executivos da "joint venture" com 
o intuito de evitar a comunicação de dados e informações natureza operacional entre as empresas 
concorrentes".[43] 

  

Assim, parece-nos mais seguro que haja a necessária inclusão de cláusula semelhante nos 
JOAs firmados na indústria petrolífera, pois seria um mecanismo contratual para coibir a 
tentadora troca de informações entre competidores em um cenário de oligopólio e grande 
número de acordos de cooperação. 

Duas cláusulas que merecem atenção nos JOAs são as que disciplinam o sole risk e o 
nonconsent. 

O noncensent regula a possibilidade de retirada de uma parte que não concorda com um 
investimento. Assim, caso o operador pretenda fazer determinada operação que não está 
prevista no programa exploratório mínimo a existência dessa cláusula permite ao co-venture 
discordante não participar desse empreendimento específico, sem, contudo, se retirar por 
completo do acordo. 
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É possível a sua reentrada mediante o ressarcimento das despesas às partes que levaram à 
frente a operação, contudo, é preciso tomar cuidado na negociação desses valores (é feito no 
momento de saída) porque se o custo de reentrada não for suficientemente alto haverá um 
incentivo econômico para o agente atuar de forma omissa na realização da operação. 

A cláusula de sole risk é quase o oposto necessário ao nonconsent, é ela que permite a uma 
parte que esteja interessada em realizar operação, que não está prevista no PEM e que as 
outras associadas não concordem quanto a sua realização, possa fazê-lo correndo por sua 
própria conta todos os riscos da operação. 

A existência dessas duas cláusulas em um JOA é importante, pois consagra um grau de maior 
de independência dos próprios co-ventures dentro do empreendimento, o que é importante no 
mercado em questão, e ainda sinaliza ao mercado e ao SBDC que os motivos por trás da 
formação da joint venture são realmente pró-competitivos. 

Desta forma, é possível agora sim afirmar com segurança que uma joint venture cooperativa 
que contemple os seguintes fatores: caracterização da ancilaridade, tempo determinado e 
contrato efetivamente voltado para o fim último de realização da efetiva exploração e 
produção em determinado bloco, não se aproxima do concerto de condutas, pelo contrário, é 
estrutura necessária e mais adequada para enfrentar as adversidades que se impõem na 
indústria petrolífera, mormente com relação aos riscos geológicos e custos elevados que 
caracterizam o setor no Brasil. 

  

6. CONCLUSÃO 

  

A remuneração dos fatores produtivos no sistema capitalista está intimamente relacionada à 
assunção de riscos. As atividades de maior retorno financeiro normalmente são aquelas que 
apresentam maior risco. 

A indústria petrolífera se encaixa muito bem nessa equação. A diversidade e o nível dos riscos 
a que os agentes econômicos se submetem ao adentrar nessa atividade são encontrados em 
poucos outros setores da economia. Nessa indústria, os riscos se concentram no setor 
upstream. 

Diante dessa realidade, historicamente as empresas do setor são levadas a adotar a estratégia 
das fusões e aquisições criando empresas muito poderosas no setor. 

Uma nova estratégia que se apresenta é a formação de joint ventures entre dois ou mais 
agentes visando a exploração em conjunto de um bloco. 

Contudo, ela pode trazer problemas concorrenciais decorrentes do fato de que os co-ventures 
continuam a exercer atividades no setor gerando a dúvida sobre a possibilidade das joint 
ventures efetivamente concorrerem contra as empresas consorciadas no mercado. 

A pesquisa desenvolvida demonstrou que a indústria petrolífera apresenta características que, 
muitas vezes, impõe como única alternativa viável para que os competidores possam dar cabo 
de um novo empreendimento, que geralmente apresenta custos elevados e grandes riscos de 
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que sequer exista óleo ou que se exista haja inviabilidade econômica de exploração, é a 
formação de parcerias, especificamente a criação de joint ventures. 

Contudo, devido à linha tênue que divide as joint ventures compatíveis com a legislação 
antitruste e aquelas que visam tão-somente disfarçar um acordo de cooperação ilícito fez-se 
necessário lançar um olhar mais cuidadoso sobre esses acordos no setor upstream. 

Observou-se no trabalho que na indústria petrolífera, as joint ventures possuem, via de regra, 
caráter cooperativo, visto que os players que a constituem continuam a atuar no mesmo 
mercado relevante que elas. 

Contudo, mesmo assim é possível considerá-las válidas do ponto de vista concorrencial. Para 
tanto foram indicados dois requisitos iniciais: i) a comprovação da ancilaridade da restrição à 
concorrência frente à impossibilidade de realização do empreendimento por qualquer das 
partes em separado; ii) limitação contratual da duração do acordo. 

Demonstrou-se que a questão da limitação do tempo se resolve facilmente visto que a 
exploração do bloco se trata de uma concessão, portanto, limitada no tempo pela ANP. 

Quanto ao requisito da ancilaridade conclui-se que apesar de que a exploração de um bloco 
isolado ser possível porcada player individualmente, devido aos riscos geológicos a conduta 
racional dos agentes seria a pulverização de seus investimentos em diversos blocos, 
permitindo que compense os prejuízos obtidos em um bloco seco com os lucros obtidos em 
outro viável economicamente. Assim, conclui-se que a possibilidade de realização em 
separado de um empreendimento não pode ser tratada de forma absoluta, mas deve ser 
adaptada, ou seja, mesmo que uma empresa possa ter porte financeiro para levar a cabo, 
sozinha, uma obra, não significa que ela descumprirá o requisito da ancilaridade se vier a se 
associar com outras concorrentes, porque não há viabilidade econômica em ela agir de forma 
isolada, então, seria irracional se ela o fizesse. 

Posteriormente, defendeu-se que mesmo quando satisfeitos os dois requisitos seria necessário 
ir alem devido a estrutura altamente concentrada no setor. Foram, então, analisadas as 
principais características dos JOAs no setor a fim de permitir uma conclusão mais segura 
sobre a adequação concorrencial das estruturas em comento. 

Determinou-se, então, que para que as joint ventures no setor petrolífero possam ser tidas 
como adequadas do ponto de vista concorrencial além de possuírem restrição temporal e 
ancilaridade é preciso que apresentem nos contratos que as constituírem cláusulas com as 
seguintes disposições: i) os participantes devem ter livre acesso a sua quota na divisão do óleo 
produzido e devem ser responsáveis únicos pelo marketing de sua parcela e por sua venda; b) 
deve haver proibição de acúmulo ou sobreposição de funções de direção e gerência no Comitê 
de Operações Conjuntas (JOC), visando coibir a troca de informações relacionadas à atuação 
de suas empresas entre os agentes; c) existência das cláusulas de sole risk e de nonconsent, 
pois garantem aos co-ventures uma maior independência dentro do empreedimento, evitando 
a formação de cartéis ou outros acordos anticoncorrenciais. 
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RESUMO 
O artigo aborda as Legislações Brasileiras de livre concorrência e de defesa do consumidor, 
destacando a prevenção e a repressão dos abusos do poder econômico que culminam em 
práticas infrativas e crimes contra a Ordem Constitucional Econômica Brasileira de 1988, 
bem como, cuida dos atos de concentração econômica e do Sistema Nacional de Defesa do 
consumidor. Tem, por objetivo, apontar máximas legais sobre o assunto, ainda, destacando a 
atividade dos órgãos competentes envolvidos, como o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda 
e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Culmina pela defesa do Direito 
Administrativo Econômico e a possibilidade da aplicação de parâmetros econômicos na 
criação e aplicação da lei de Direito Econômico, mormente, antitruste e de defesa da relação 
consumerista. Utiliza metodologia de procedimento monográfico e método de abordagem 
dedutivo. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ANTITRUSTE; LIVRE CONCORRÊNCIA; 
ORDEM CONSTITUCIONAL ECONÔMICA BRASILEIRA; DEFESA DO 
CONSUMIDOR. 
 
ABSTRACT 
The article intends the analysis of the Antitrust Law and the defense of the consumer at the 
Brazil, detaching the prevention and repression of the economic power abuses that culminate 
at the damaging practices and crimes against the Brazil Economic Constitutional Order of 
1988, besides, it occupies itself of the economic concentration acts and the Consumer Defense 
National System. It has like objectives to appoint the legal maximums about the matter and it 
detaches the activity of the involved competent organizations like the Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, the Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda and the Secretaria de Direito Econômico do Ministério 
da Justiça. It has been culminating by defense of the Economic Administrative Law and the 
possibility to the application of economic parameters for the creation and application of the 
Economic Law, mainly the antitrust law and the Consumer Defense Law. It has been using 
monographic methodological procedure and, the deduction like boarding method. 
KEYWORDS: KEY WORDS: ANTITRUST; FREE COMPETITION; BRAZIL 
ECONOMIC CONSTITUTIONAL ORDER; CONSUMER DEFENSE. 
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1 Introdução 

 Os sistemas econômicos alternam-se de tempos em tempos segundo ditames 

político-ideológicos ora flexibilizadores e liberais, ora, deterministas e dirigentes. 

Comunismo, socialismo, capitalismo e, ainda, o intervencionismo estatal passam, então, a 

serem opções efetivas para a ação dirigente governamental no Estado de Direito. De qualquer 

forma, necessário se faz que exista um mínimo legal, uma reserva legislada que determine ou 

delimite os traços do sistema econômico possivelmente adotado por dado país. Urge a 

definição de uma ordem econômica constitucionalizada que defina o sistema econômico 

adotado. 

 No caso brasileiro, a Ordem Constitucional Econômica esta insculpida nos 

artigos 170 a 192 do Texto Constitucional de 19881 que, a bem da verdade, se, em um 

primeiro momento, mostrava-se social e intervencionista de Estado, depois de 67 emendas 

constitucionais, ainda mais, com tantas alterações em matérias de cunho econômico, 

apresenta-se, hoje, indelevelmente tocada pelos princípios neoliberais flexibilizadores das 

relações de produção. Não obstante, nada diferente daquilo que se observou na orquestração 

econômica mundial, mormente, a partir dos anos oitenta, em que se viu o surgimento das 

tendências neoliberais estampadas nos governos de Ronald Reagan, nos Estados Unidos da 

América, e de Margaret Thatcher, na Inglaterra. De resto, no Brasil, essas tendências foram 

estampadas, de imediato, na condução político-econômica dos governos de José Sarney, 

Fernando Collor de Melo e Itamar Franco. Privatizações, minimalização do Estado, 

contingência fiscal e política de contenção inflacionária, além de tantas outras políticas 

macro-econômicas de caráter recessivo foram tomadas no sentido de limitar os gastos 

governamentais, ou, se não tanto, aumentar a receita fiscal segundo obstinado acerto do fluxo 

de caixa estatal.  

 É nesse diapasão que o Texto Magno Brasileiro de 1988 surgiu e se adaptou 

para consagrar a Ordem Constitucional Econômica de 1988; de imediato, privilegiando, em 

seu artigo 170; a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, segundo observados os 

princípios da soberania econômica nacional, da propriedade privada e de sua função social, da 

livre concorrência, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das 

desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego e do tratamento favorecido das 

pequenas empresas. 

 A Constituição Federal de 1988 – CF/88, ab initio, determinou, em seu artigo 

173, que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado seria excepcional, tão 

somente permitida nos casos de imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse 

coletivo, conforme lei; sendo, ainda, notório, em especial, o disposto no parágrafo 4° desse 
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mesmo artigo que preconizou a repressão, por lei, do abuso do poder econômico capaz de 

implicar em dominação de mercado relevante, eliminação de concorrência e aumento 

arbitrário de lucros. É sob essa égide constitucional que é erigido o Texto Normativo número 

8.884, de 11 de junho de 19941, que transformou o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE em autarquia, dispondo, inclusive, sobre a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica brasileira. 

 Não obstante, reconhecendo-se que os fenômenos econômicos da produção, 

repartição, circulação e consumo, em dada jurisdição e, mesmo, internacionalmente, devem 

ser juridicamente tratados; defende-se que, assim, o sejam, mormente, de forma 

administrativa. Defende-se, pois, o Direito Administrativo Econômico1, uma vez que o caráter 

penal – envolvendo tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, não raras vezes, pode levar à 

impunidade do agente econômico infrator da Ordem Econômica. Esclareça-se, no entanto, 

que disposições legais como; a Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes 

contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as relações de consumo; a Lei n° 8.176, de 08 

de fevereiro de 1991, que define crimes contra a Ordem Econômica e cria o Sistema de 

Estoques de Combustíveis e tantas outras disposições de semelhante caráter penal1 têm sua 

eficácia e oportunidade no combate ao crime econômico; entretanto, reconhecem-se as 

dificuldades para a tipificação do chamado “crime do colarinho branco” e, da mesma forma, 

potencializa-se a persecução administrativa e regulatória do Estado para coibir todas as 

práticas infrativas, bem como, os atos de concentração econômica quando perturbadores da 

Ordem Econômica. Este, então, o ponto fulcral do presente trabalho, evidenciar o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência que, pari passu, atua junto ao Sistema Brasileiro de 

Defesa do Consumidor. 

  

II A prevenção e repressão às infrações e crimes contra a Ordem Econômica 

Brasileira. 

 Observada a ação dos agentes econômicos no mercado, verifica-se que, em 

função de diversas variáveis; como; v. g.: capacidade empresarial, dotação de fatores de 

produção, eficiência, competitividade tecnológica e, mesmo, em virtude da própria estrutura 

de mercado; há a necessidade do Estado intervir para normatizar e regular a economia. É o 

que, então, preconizam os artigos 173, 174 e 175 do Texto Constitucional Brasileiro de 1988. 

Reza, efetivamente, o artigo 174 que como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento. Destarte, ressoa a necessidade do Estado Brasileiro intervir para, 

especialmente, organizar; as estruturas econômicas; coibindo concentrações econômicas 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3747



nefastas, bem como, as condutas negativas dos agentes, reprimindo as possíveis práticas 

infrativas da ordem econômica. Eis, pois, os dois sistemas de controle político-econômico do 

Estado sobre a atividade econômica: controle das práticas infrativas e controle da estrutura do 

mercado, mormente segundo o que se conhece como modelo estrutura-conduta e 

desempenho. 

 A livre concorrência, no Brasil, é prevista, no ideário comum teórico-legal dos 

juristas pátrios, através da Constituição Federal, como princípio da Ordem Econômica, e 

também, em legislação infraconstitucional. A Ordem Econômica Brasileira, estabelecida pela 

CF/88, rege-se pelo sistema capitalista de mercado, ainda que, relevando a inclusão de 

parâmetros e preocupação de cunho social, consagrando a livre concorrência, segundo leis do 

mercado, e, ainda, valorizando o trabalho humano. A livre concorrência está consagrada em 

seu Título VII, Capítulo I Dos princípios gerais da atividade econômica. Efetivamente, no art. 

170, fundamenta-se a Ordem Econômica Nacional na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tendo por fim último, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observado, dentre outros, o Princípio da Livre Concorrência. 

 Dito Princípio consagra o espírito de competitividade e de livre mercado 

caracterizando o Sistema Capitalista que, atualmente, delineia-se, também, no Brasil, segundo 

ditames neoliberais. Neste Sistema, podem ser verificadas características indeléveis segundo 

as quais atuam os agentes econômicos: 1 a economia passa a ser estruturada para o 

crescimento econômico e não, necessariamente, para o desenvolvimento; 2 segundo política 

reducionista da ação do Estado – Estado-mínimo; ocorre a eliminação de programas de caráter 

geral, no nível social; para a implementação de ajudas pontuais a determinados grupos; 3 

verifica-se a privatização de empresas estatais; 4 a abertura comercial de fronteiras visa à 

entrada de produtos e capitais sem o devido respaldo ao mercado interno dos países mais 

fracos envolvidos; 5 viabiliza-se o financiamento interno em função do aumento da dívida 

externa que se torna, cada vez mais, impraticável; 6 a gestão da economia nacional visa um 

obstinado acerto do caixa através da manipulação de variáveis macroeconômicas - orçamento 

fiscal, balança de pagamentos, controle da inflação e outras medidas de cunho meramente 

econômico sem, contudo, levar em conta o custo social e; 7 implementa-se política de 

aumento do bolo com vista à posterior distribuição da renda que se protela, no tempo, sem 

efetivos resultados. Neste quadro econômico-social, procura-se eliminar ou são eliminados, os 

direitos sociais e as legislações obstaculizadoras da expansão do capital e da concentração da 

riqueza pela concessão de benesses tributárias a grupos poderosos, em verdadeira tentativa de 

aceleração do processo de industrialização. 
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 Paradoxalmente, a política coloca-se a serviço da chamada economia livre, 

propiciando condições favoráveis para o exercício do livre mercado, impondo controles – 

regulamentos – para conter, inclusive, os avanços sociais que onerem o sistema1. Aliás, já é 

conhecida a máxima de que, para se primar por um sistema de economia livre, muitos 

regulamentos são necessários. 

 Para a defesa da concorrência no Brasil, verifica-se, nos termos do art. 173, 

parágrafos 4o e 5o da CF/88, que está assegurada a repressão ao abuso do poder econômico 

que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros, ainda, responsabilizando os dirigentes e a própria pessoa jurídica, sujeitando-a as 

punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e 

financeira e contra a economia popular. 

 Da mesma forma, infraconstitucionalmente, a Lei n° 8.884/94 que transforma o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em Autarquia, e dispõe sobre a 

prevenção e a repressão às infrações1 contra a Ordem Econômica, prega, conforme o artigo 

1�, sua orientação pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, livre 

concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso 

do poder econômico; sendo considerado infrator, conforme segue, no artigo 15 - as pessoas 

físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de 

entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou 

sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal1. 

 É de destacar, no artigo 18 da referida Lei n° 8.884/94, a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica – disregard of legal entity; pela qual pode ser 

desconsiderada a personalidade jurídica do responsável, pessoa jurídica, por infração da 

ordem econômica para fins de responsabilização dos possíveis sócios em virtude de conduta 

imprópria como abuso de direito. 

 De especial atenção quanto à definição das práticas infrativas da Ordem 

Econômica na Lei brasileira, as disposições dos artigos 20e 21 que, antes de serem 

terminativos, enumeram práticas dentre possíveis outras caracterizadoras de infrações, 

portanto, é o artigo 21 numerus apertus e não clausus. Considera-se, assim, infração à ordem 

econômica os atos que, mesmo, sob qualquer forma manifestos e independentemente de 

culpa1, sejam realizados com o intuito de, ou produzindo efetivamente, ou ainda quando não 

alcançados os seguintes efeitos: 1 limitar, falsear, ou de qualquer forma prejudicar a livre 

concorrência ou a livre iniciativa, 2 dominar mercado relevante de bens ou serviços, 3 

aumentar arbitrariamente os lucros e 4 exercer de forma abusiva posição dominante. Ato 

contínuo, seu parágrafo 1� exclui de punibilidade o chamado monopólio natural em que a 
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conquista de mercado se dá de forma natural fundada na maior eficiência do agente 

econômico, enquanto, os parágrafos, 2� e 3�, determinam o que seja posição dominante – 

como sendo a situação em que uma empresa ou grupo de empresas controla parcela 

substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador 

de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa; sendo presumida essa posição quando a 

empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante. 

 O artigo 211, por sua vez, exemplificativamente, enumera as condutas que 

caracterizam infração da Ordem Econômica, sendo admitidas, entretanto, outras possíveis 

tipificações indicadoras de conduta anticoncorrencial em mercado e que devem ser 

submetidas à apreciação do CADE. De outra forma, destacando-se que as referidas práticas 

infrativas da Ordem Econômica Brasileira, são repressivamente coibidas pela Lei n° 8.884/94, 

não se descarta, conforme seu artigo 91, a aplicação de seus ditames normativos no que 

concerne aos casos, por exemplo, de dumping quanto envolvidos países não pactuantes dos 

acordos da Organização Mundial do Comércio – OMC. De fato, a Lei n° 8.884/94 pode ser 

aplicada para coibir a discriminação de preços em mercados de distintos países e a prática de 

preços predatórios ou concertados, condenáveis à luz do Antitruste Brasileiro quando não 

aplicáveis as disposições dos Acordos Relativos à Implementação do Artigo VI do Acordo 

Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, promulgados pelos Decretos n° 93.941 e n° 

93.962, de 16 e 22 de janeiro de 1987, respectivamente1. Efetivamente, o art. 21 da Lei n° 

8.884/94 dispõe, como passíveis de corretivo, as atitudes que, de outra forma, sob os 

auspícios de possível Norma de Defesa Comercial1, seriam tidas como inadequadas para o 

livre comércio, tais como: 

I  - fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens 

ou de prestação de serviços; (...) 
III  - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento 

de matérias primas ou produtos intermediários;  
IV  - limitar ou impedir o acesso de novas empresas no mercado; 
IX  - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; 
XII  - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, 

ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; 
XVIII  - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; 
XIX  - importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos acordos 

Antidumping e de subsídios do GATT.1 
  

 Dessa forma, a lei Antitrust Nacional reprime a prática de expedientes que 

ocasionem prejuízos a concorrentes ou levem à exclusão destes, segundo condenando a 

prática de preços dumped e a venda inferior ao preço de custo não justificada; além, de todas 

as práticas próprias de possível conluio entre o importador e o exportador para a introdução de 

produtos em condições prejudiciais ao mercado interno. 
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 De outra banda, não se pode olvidar que a Norma n° 8.884/94, em seu artigo 

541 trata de regular, preventivamente, as estruturas de mercado. Destarte, se outrora, primava-

se por estruturas atomizadas de mercado, passaram, pois, a serem aceitas as concentrações 

econômicas que apresentem eficiências conforme descritas na norma que abrange qualquer 

forma de concentração econômica; seja fusão ou incorporação de empresas, constituição de 

sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, 

que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento do 

mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto 

anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais, 

conforme redação dada pela Lei n° 10.149, de 21/12/2000. Observa-se, ainda, que referidos 

atos podem ser previamente apreciados pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência ou 

no prazo máximo de quinze dias úteis de sua realização, sob pena de multa pecuniária, a ser 

aplicada pelo CADE, sem prejuízo da abertura de possível processo administrativo, nos 

termos do art. 32 da Lei n° 8.884/94. É de observar que o legislador pátrio não descuidou da 

eficácia dos atos praticados antes da apreciação da concentração econômica pelo CADE 

determinando que os mesmos tenham sua eficácia condicionada à aprovação do ato de 

concentração econômica. De qualquer sorte, todas as mudanças de controle acionário de 

companhias abertas e os registros de fusão, sem prejuízo da obrigação das partes envolvidas, 

devem ser comunicados à SDE, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo 

Departamento Nacional de Registro Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e 

Turismo (DNRC/MICT), respectivamente, no prazo de cinco dias úteis. 

 Importante, ainda, destacar, na processualística da Lei Antitruste Brasileira, as 

inovadoras disposições do artigo 35-B, que tratam do acordo de leniência. É, pois, previsto, 

no referido ordenamento, a celebração de acordo de leniência, com a extinção da ação 

punitiva da administração pública ou a redução de um a dois terços da penalidade aplicável; 

com agentes econômicos que forem autores de infração à ordem econômica, desde que 

colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e não tenham 

estado à frente da conduta tida como infracionária. A bem da verdade, entretanto, tal acordo 

só poderá ser celebrado se, das investigações e da cooperação recebida, resultar a 

identificação dos demais co-autores da infração e a obtenção de informações e documentos 

que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. 

 Por outro lado, não será celebrado o acordo de leniência se a empresa ou 

pessoa física não for a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob 

investigação; se não cessar completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob 

investigação a partir da data de propositura do acordo; se a SDE dispuser de provas 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3751



suficientes para assegurar a condenação da empresa ou pessoa física quando da propositura do 

acordo; e se a empresa ou pessoa física não confessar sua participação no ilícito e cooperar 

plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 

sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. 

 O acordo de leniência firmado com a União, por intermédio da SDE não se sujeita à 

aprovação do CADE, competindo-lhe, no entanto; decretar a extinção da ação punitiva da 

administração pública em favor do infrator, nas hipóteses em que a proposta de acordo tiver 

sido apresentada à SDE sem que essa tivesse conhecimento prévio da infração noticiada ou; 

nas demais hipóteses, segundo a redução de um a dois terços das penas aplicáveis, observado 

o disposto no artigo 27 da Lei n° 8.884/94, devendo-se, ainda, considerar, na gradação da 

pena, a efetividade da colaboração prestada e a boa-fé do infrator no cumprimento do acordo 

de leniência. 

 O acordo de leniência tem, prioritariamente, caráter sigiloso, ressalvado o interesse das 

investigações e do processo administrativo e não implica em confissão quanto à matéria de 

fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada. 

 Em que pesem as disposições administrativas da Lei n° 8.884/94, podem, ainda, serem 

colacionadas as disposições normativas que determinam a persecução dos crimes contra a 

ordem econômica, tipificados na Lei n° 8.137, de 27 de novembro de 19901. Referida Lei 

apresenta sua tipificação de caráter penal, voltada principalmente aos aspectos tributários, 

conforme se vê nos seus artigos 1�, 2� e 3�; além de tratar dos crimes contra as relações de 

consumo, no seu Capítulo II. 

 O texto da Lei n° 8.137/90 destaca, especificamente, em seu Capítulo I, nas seções I e 

II, os crimes contra a Ordem Tributária praticados por particulares e por funcionários 

públicos; quais sejam: 

  
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante 
as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização 
tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei 
fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação 
tributável; IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; V - negar ou 
deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. (...) 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou 
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; II - deixar de recolher, no prazo legal, valor 
de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher 
aos cofres públicos; III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a 
parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; IV - deixar de aplicar, ou aplicar em 
desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento e V - 
utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir 
informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. (...) 
Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 
1940: I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou 
inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social; II - exigir, 
solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, 
mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou 
contribuição social, ou cobrá-los parcialmente (...) e III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. (...). 
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 No Capítulo II, referida Norma trata dos crimes contra a economia e as relações de 

consumo, destacando: 

  
(...) I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante: a) 
ajuste ou acordo de empresas; b) aquisição de acervos de empresas ou cotas, ações, títulos ou direitos; 
c) coalizão, incorporação, fusão ou integração de empresas; d) concentração de ações, títulos, cotas, ou direitos em poder de 
empresa, empresas coligadas ou controladas, ou pessoas físicas; e) cessação parcial ou total das atividades da empresa; f) 
impedimento à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente. II - formar acordo, convênio, ajuste ou 
aliança entre ofertantes, visando: a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; b) ao controle 
regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas; c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de 
distribuição ou de fornecedores; III - discriminar preços de bens ou de prestação de serviços por ajustes ou acordo de grupo 
econômico, com o fim de estabelecer monopólio, ou de eliminar, total ou parcialmente, a concorrência; IV - açambarcar, sonegar, 
destruir ou inutilizar bens de produção ou de consumo, com o fim de estabelecer monopólio ou de eliminar, total ou parcialmente, 
a concorrência; V - provocar oscilação de preços em detrimento de empresa concorrente ou vendedor de matéria-prima, mediante 
ajuste ou acordo, ou por outro meio fraudulento; VI - vender mercadorias abaixo do preço de custo, com o fim de impedir a 
concorrência; (...) e VII - elevar sem justa causa o preço de bem ou serviço, valendo-se de posição dominante no mercado. (...) I - 
exigir exclusividade de propaganda, transmissão ou difusão de publicidade, em detrimento de concorrência; II - subordinar a 
venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de outro bem, ou ao uso de determinado serviço; III - sujeitar a venda de bem 
ou a utilização de serviço à aquisição de quantidade arbitrariamente determinada; IV - recusar-se, sem justa causa, o diretor, 
administrador, ou gerente de empresa a prestar à autoridade competente ou prestá-la de modo inexato, informando sobre o custo 
de produção ou preço de venda. (...) I - vender ou oferecer à venda mercadoria, ou contratar ou oferecer serviço, por preço 
superior ao oficialmente tabelado, ao regime legal de controle; II - aplicar fórmula de reajustamento de preços ou indexação de 
contrato proibida, ou diversa daquela que for legalmente estabelecida, ou fixada por autoridade competente; III - exigir, cobrar ou 
receber qualquer vantagem ou importância adicional de preço tabelado, congelado, administrado, fixado ou controlado pelo Poder 
Público, inclusive por meio da adoção ou de aumento de taxa ou outro percentual, incidente sobre qualquer contratação. (...) I - 
favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de 
distribuidores ou revendedores; II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição 
esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial; III - misturar gêneros e 
mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades 
desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais mais alto custo; IV - fraudar preços por meio 
de: a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, 
embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço; b) divisão em partes de 
bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto; c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em 
separado; d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços; V - elevar o valor 
cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais; VI - sonegar 
insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o 
fim de especulação; VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a 
natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; VIII - 
destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de 
terceiros e IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou 
mercadoria, em condições impróprias ao consumo; 

  

 Ao que se vê, duas podem ser as formas do Sistema Normativo Brasileiro de arrefecer 

as condutas infrativas e criminais da Ordem Econômica. A Legislação Pátria atua, tanto 

normatizando, como, regulando, os campos econômicos da oferta e da demanda. Assim, 

verificam-se normas de caráter administrativo e penal que coíbem praticas infrativas e crimes 

contra a Ordem Econômica; no campo da oferta, especialmente; a Lei Antitruste, Lei n° 

8.884/94; a Lei n° 9.021, de 30/03/1995; a Lei n° 9.470, de 10/07/1997; a Lei n° 10.149, de 

21/12/2010 e a Lei n° 8.137, de 27/12/1990; bem como, no campo da demanda, como é o 

caso da Lei n° 8.078, de 11/09/19901, conhecida como Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, a Lei 9.008, de 21/03/1995, o Decreto n° 2.181, de 20/03/1997, o decreto n° 1.306, de 

09/11/1994, as Portarias da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, em 

destaque, a Portaria n° 26, de 08/11/1999; dentre outras. 

 O CDC tem caráter administrativo e penal, portanto, prevendo a persecução e a 

aplicação de multas, bem como, sanções administrativas e penalidades aos infratores das 

relações de consumo. A Política Nacional das Relações de Consumo objetiva, efetivamente, o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
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segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. Para tanto, adota como 

princípios: o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, a ação governamental para 

proteção efetiva do consumidor, a harmonização dos interesses dos participantes das relações 

de consumo, a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico e o equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores. Da mesma forma, preconiza, o CDC, a educação e informação de fornecedores 

e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres; o incentivo à criação de meios eficientes 

de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 

alternativos de solução de conflitos de consumo; a coibição e repressão eficientes de todos os 

abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 

indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos 

distintivos, a racionalização e melhoria dos serviços públicos e; por fim, o acompanhamento 

constante das modificações do mercado de consumo. 

 São instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo, entre outros; a 

manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente; a criação de 

promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, a criação de delegacias de polícia 

especializadas no atendimento de consumidores, a criação de Juizados Especiais de Pequenas 

Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo; bem como, a concessão 

de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor. 

 A Seção IV do Capitulo V da Lei n° 8.078/90 trata, especificamente, das práticas 

abusivas nas relações de consumo destacando-se: 

  
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de 
produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; II - 
recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de 
conformidade com os usos e costumes; III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou 
fornecer qualquer serviço; IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva; VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, 
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado 
pelo consumidor no exercício de seus direitos; VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo 
com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Conmetro);IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante 
pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; X - elevar sem justa causa o preço de 
produtos ou serviços; XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial 
a seu exclusivo critério e XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.  
  

 Especialmente, quanto às disposições contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços, verificam-se, na Seção II, do Capítulo VI, entre outras, nulas de pleno 

direito, as seguintes práticas que: 
  
 I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e 
serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa 
jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da 
quantia já paga, nos casos previstos neste código; III - transfiram responsabilidades a terceiros; 
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 IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; VII - 
determinem a utilização compulsória de arbitragem; VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio 
jurídico pelo consumidor; IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor; X - 
permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral; XI - autorizem o fornecedor a cancelar 
o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor; XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos 
de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; XIII - autorizem o fornecedor a 
modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração; XIV - infrinjam ou possibilitem a violação 
de normas ambientais; XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e XVI - possibilitem a renúncia do 
direito de indenização por benfeitorias necessárias. 
  

 Em que pese o exposto, devem ser observada a estrutura administrativa apropriada 

para a implementação de saudáveis relações de consumo e o devido ambiente concorrencial 

entre os ofertantes de dado mercado relevante. 

  

III O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência 

 Na Legislação Brasileira tanto as relações de consumo, quanto a oferta são 

normatizados segundo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, bem como, pelo 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Quanto aos órgãos que atuam nestes sistemas, 

desatacam-se, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda – SEAE e a Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça - SDE. Esta última, por sua vez, tem em sua estrutura 

organizacional, o Departamento de Proteção e Defesa Econômica – DPDE e o Departamento 

de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC. Ainda, outros órgãos federais, estaduais, do 

Distrito Federal, e municipais; bem como, as entidades privadas de defesa do consumidor são 

atuantes, a exemplo dos PROCONS, das promotorias especializadas nas relações de consumo, 

etc. 

 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, composto pelo CADE, pela 

SDE e pela SEAE tem como escopo promover a competição econômica, através da ação de 

caráter administrativo, educativa, preventiva e repressiva quanto às ações que possam limitar 

ou prejudicar a livre concorrência no Brasil. No CADE atuam; o Presidente, e seis 

Conselheiros escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta anos de idade, de notório saber 

jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovados pelo Senado Federal; competindo-lhe, primordialmente, o julgamento de caráter 

administrativo das práticas infrativas da Ordem Econômica e dos atos de concentração1. 

 Por sua vez, à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça - SDE1, 

compete a persecução administrativa das infrações e concentrações, intentando averiguações 

preliminares – para a apuração de indícios de infração contra a ordem econômica, e instruindo 

as diversas espécies de processos administrativos, tais como, os descritos no artigo 1° da 

Portaria do Ministério da Justiça, n° 456, de 15/03/2010, a saber: Processo Administrativo 
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para aprovação de Ato de Concentração Econômica, Procedimento Administrativo para 

apuração de Ato de Concentração, Procedimento Administrativo Preparatório, Processo 

Administrativo cuja investigação possa resultar na imposição de sanções administrativas por 

infração contra a ordem econômica e Processo Administrativo para a imposição de sanções 

processuais incidentais. 

 O órgão técnico, na SDE, responsável pela analise concorrencial é o DPDE, 

que, por sua vez, é composto por seis coordenações a saber: a Coordenação-Geral de 

Assuntos Econômicos – CGAE, responsável pelo oferecimento de suporte econômico a todo 

o Departamento e cinco Coordenações, responsáveis pela instrução dos processos 

administrativos. São elas: a Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos - CGAJ; a 

Coordenação-Geral de Análise de Infrações nos Setores de Agricultura e Indústria - CGAI; a 

Coordenação-Geral de Análise de Infrações nos Setores de Serviços e de Infra-Estrutura - 

CGSI, a Coordenação-Geral de Análise de Infrações no Setor de Compras Públicas - CGCP e 

a Coordenação-Geral de Controle de Mercado -CGCM, que, desde 2009, atua também na 

investigação de condutas anticompetitivas. 

 Quanto à SEAE, no Ministério da Fazenda, tem-se as competências técnicas no que 

concerne à elaboração de relatórios especializados em que são analisadas as circunstancias 

econômicas dos atos de concentração e das práticas infrativas e seus reflexos no mercado 

relevante. 

 No que concerne ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor1, previsto no 

Decreto n° 2.181, de 20/03/97, tem-se, no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 

– DPDC, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, o órgão competente 

para coordenar a política nacional de consumo, competindo-lhe: 

  
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor; 
II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas 

jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais; 
III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias; 
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação; 
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos 

da legislação vigente; 
VI - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, no 

âmbito de suas atribuições; 
VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses 

difusos, coletivos ou individuais dos consumidores; 
VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 

como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços; 
IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos 

estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo; 
X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes 

à defesa do consumidor; 
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XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus 

objetivos; 
XII - provocar a Secretaria de Direito Econômico para celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na 

forma do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; 
XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e 

serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990; 
XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 
  

 Ainda compõem; o SBDC, os órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipal 

de proteção e defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, 

competindo-lhes, além de outras, as seguintes atribuições: I - planejar, elaborar, propor, 

coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa 

do consumidor; II - atender aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações 

fundamentadas; III - fiscalizar as relações de consumo; IV - funcionar, no processo 

administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, 

dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, e pela legislação complementar e V - 

elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações 

fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº 

8.078, de 1990, remetendo cópia ao DPDC. 

  

IV A Demanda, a Oferta e a apreciação econômico-jurídica das políticas 

públicas de proteção ao consumidor e de defesa da concorrência: dois lados da mesma 

moeda. 

 A definição de mercado1 caracteriza-se pelo encontro de duas grandes forças 

que atuam segundo interesses recíprocos, ainda que, distintos: a curva de demanda e a curva 

de oferta. O encontro das duas curvas se dá no ponto de equilíbrio – PE (Fig. 01), oriundo das 

condições de mercado - oferta e demanda - em que se tem um preço e uma respectiva 

quantidade que, no tempo e sob circunstâncias dadas nesse mercado, reflete a disposição 

equivalente entre ofertantes e demandantes. No ponto de equilíbrio não existe escassez e nem 

excesso de produtos no mercado. Podem ocorrer dois tipos de equilíbrio, quais sejam: estável 

e instável; conforme se verifique capacidade de nova estabilização do mercado após possível 

desvio econômico na conduta dos agentes ou, caso contrário, se for verificada tendência à 

fuga do ponto de equilíbrio. Evidentemente, várias são as fontes de desequilíbrio das 

condições de mercado, sejam estruturais ou conjunturais, mormente, se relevada a atuação dos 

agentes internos, a entrada de competidores externos, as condições para concentrações 

econômicas verticais e horizontais, as barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio exterior, 

as condições de oferta interna, a pressão da demanda interna possivelmente reprimida, e 
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tantos outros fatores que podem fazer oscilar as curvas de oferta de uma dada indústria e as 

curvas de demanda de dado produto. 

  

APROXIMAÇÃO GRÁFICA DO PONTO DE EQUILÍBRIO ESTÁVEL 

  

 Ciente, portanto, de que a economia é dinâmica e, descartados os diversos 

fenômenos que podem alterar as condições de mercado - coeteris paribus, é possível 

exercitar, ao menos, em nível teórico, sobre a possível ação interventiva de políticas de Estado 

ou de governo na condução jurídica das condições de oferta e demanda de mercado. Segundo 

defendido pela Análise Econômica do Direito, ou Law and Economics1, como é conhecida a 

Escola de Chicago, toda a vez que se legisla se interfere na ordem social, em especial, aqui, na 

Ordem Econômica; na medida em que se criam estímulos ou rêmoras para a ação. Destarte, 

quando o Estado, por meio de seus governantes, cria normas como as estudadas 

anteriormente, que têm, por objeto, disciplinar as condições de concorrência e de consumo; 

certamente, são devidamente sinalizados, para o mercado, estímulos e sanções para a conduta 

econômica que vão, por fim, fazer modificar as condições do ponto de equilíbrio inicial. 

 Vejam-se, para fins de breve ensaio teórico, quatro possibilidades de ação 

estatal na condução normativa do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC e do 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, a saber: a) Política Pública de 

recrudescimento das normas protetivas dos consumidores; b) Política Pública de diminuição e 

flexibilização das normas protetivas dos consumidores; c) Política Pública de recrudescimento 

das normas concorrenciais e d) Política Pública de diminuição e flexibilização das normas 

concorrenciais. Empiricamente, infere-se que referidas políticas influenciarão sobremaneira o 

mercado de bens e serviços, entretanto questiona-se: Não seria interessante para o Legislador 

ou, mesmo para o condutor – executor ou julgador - dessas políticas, poder mensurar o grau 
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de reflexo causado pela respectiva tomada de decisão em cada caso? Responde-se; certamente 

que sim e a Law and Economics pode, através de cálculo econométrico, parametrizar a 

influência do agente estatal, seja legislando para o SNDC ou para o SBDC, executando 

políticas públicas ou julgando as ações praticadas pelos agentes econômicos. Ponto fulcral 

esta em identificar se a ação-gestão pública é adequada para os fins sociais de prosperidade e 

desenvolvimento que se almeja. Em verdade, não raras vezes, políticas públicas rotuladas 

pelas mais nobres intenções, em verdade, ocasionam deseconomias de escala, 

desabastecimento, repressão na demanda interna, desvio de comércio externo, externalidades 

negativas, em geral, e enfim, desajustes econômicos que são perpetuados pela inércia ou 

indiferença de agentes públicos, em última análise, ignorantes dos reflexos causados por suas 

ações. 

 Os Quadros 01 e 02 que seguem, juntamente com os gráficos das Figuras 02 a 

05 demonstram o que se defende como variação no nível de quantidades de bens e serviços no 

mercado e de seus respectivos preços segundo reflexo de dada política pública. 

  

Quadro das Políticas Públicas Legisladas e Juridificadas e seus efeitos no mercado 

Hip

ótese 

Econômica 

Política Pública Efeitos no mercado de bens 

e serviços 

Hip

ótese (A) 

+ 

Hip

ótese (D) 

a) Política Pública de 

recrudescimento das normas 

protetivas dos consumidores; 

a) Aumento das exigências 

e, conseqüentemente, incremento dos 

custos para os ofertantes; 

b) Segurança para os 

consumidores e conseqüente 

aumento da demanda, principalmente 

para aqueles produtos e serviços que 

possuem demanda reprimida; 

Hip

ótese (B) 

+ 

Hip

ótese (C) 

b) Política Pública de 

diminuição e flexibilização das 

normas protetivas dos 

consumidores; 

a) Diminuição das 

exigências e, conseqüentemente, 

retração dos custos para os 

ofertantes; 

b) Insegurança e aumento 

dos riscos para os consumidores e 
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conseqüente diminuição da demanda, 

principalmente para aqueles produtos 

e serviços que não possuem demanda 

reprimida; 

Hip

ótese (A) 

+ 

Hip

ótese (C) 

c) Política Pública de 

recrudescimento das normas 

concorrenciais; 

a) Aumento das condições 

de concorrência e, 

conseqüentemente, das 

possibilidades de oferta no mercado, 

com redução dos custos para os 

ofertantes; 

b) Segurança para os 

consumidores e conseqüente 

aumento da demanda, principalmente 

em função da diminuição dos custos 

e do aumento da oferta, mormente, 

dos produtos e serviços que possuem 

demanda reprimida; 

Hip

ótese (B) 

+ 

Hip

ótese (D) 

d) Política Pública de 

diminuição e flexibilização das 

normas concorrenciais. 

a) Diminuição das 

condições de concorrência, incentivo 

à concentração econômica e à 

monopolização e, conseqüentemente, 

piora nas condições de oferta no 

mercado, com aumento dos preços 

pelos ofertantes; 

b) Insegurança para os 

consumidores e conseqüente 

diminuição da demanda, 

principalmente em função do 

aumento dos preços, próprio da 

cartelização, do monopólio, das 

práticas infrativas no mercado e da 

diminuição da oferta, mormente, dos 

produtos e serviços que possuem 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3760



demanda reprimida; 

Quadro 01 

  

  

  

Quadro de Análise Econômica das Políticas Públicas 

Hip

ótese 

Econômica 

Reflexo Econômico (coeteris paribus) 1 

Hip

ótese (A) 

A expansão na procura, mantendo-se inalterada a oferta, perturbará o 

equilíbrio do mercado: aumentarão, ao mesmo tempo, as quantidades 

transacionadas e os preços. 

Hip

ótese (B) 

A redução na procura, mantendo-se inalterada a oferta, perturbará o 

equilíbrio do mercado: cairão as quantidades transacionadas e os preços 

também. 

Hip

ótese (C) 

A expansão na oferta, mantendo-se inalterada a procura, perturbará o 

equilíbrio do mercado: maiores quantidades serão transacionadas a preços 

mais baixos. 

Hip

ótese (D) 

A redução na oferta, mantendo-se inalterada a procura, perturbará o 

equilíbrio do mercado: menores quantidades serão transacionadas a preços 

mais altos. 

Quadro 02 

  

  

  

 Variação na Curva de Demanda, mantida a Curva de Oferta: Hipótese (A) e (B) 

  

 Hipótese (A) 
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 Na Fig. 02, a Curva de demanda se desloca de D para D´ (da esquerda para a 

direita), de forma que o reflexo de tal deslocamento é absorvido por um aumento dos preços 

de P para P´ e das quantidades, de Q para Q´; já que, não havendo variação na curva 

(condições) da oferta, a demanda maior passou a pressionar a indústria que, além de ofertar 

mais produtos e serviços, pode aumentar seus preços. 

 

Hipótese (B) 
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Na Fig. 03, a Curva de demanda se desloca de D para D´ (da direita para a esquerda), 

de forma que o reflexo de tal deslocamento é absorvido por uma diminuição dos preços de P 

para P´ e das quantidades, de Q para Q´; já que, não havendo variação na curva (condições) da 

oferta, a demanda menor passou a liberar a capacidade instalada da indústria que, além de 

ofertar menos produtos e serviços, teve de diminuir seus preços. 

  

Variação na Curva de Oferta, mantida a Curva de Demanda: Hipótese (C) e (D) 

  

Hipótese (C) 

 

  

Na Fig. 04, a Curva de oferta se desloca de S para S´ (da esquerda para a direita), de 

forma que o reflexo de tal deslocamento é absorvido por uma diminuição dos preços de P para 

P´ e aumento das quantidades, de Q para Q´; já que, não havendo variação na curva 

(condições) da demanda, a oferta maior, ocupando a capacidade instalada da indústria, passou 

a disputar a demanda e, conseqüentemente teve de diminuir seus preços; por outro lado, a 

demanda foi beneficiada pela diminuição de preços. 

  

 Hipótese (D) 
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Na Fig. 05, a Curva de oferta se desloca de S para S´ (da direita para a esquerda), de 

forma que o reflexo de tal deslocamento é absorvido por um aumento dos preços de P para P´ 

e diminuição das quantidades, de Q para Q´; já que, não havendo variação na curva 

(condições) da demanda, a oferta menor, desocupando a capacidade instalada da indústria, 

passou a ser mais disputada pela demanda e, conseqüentemente, a indústria aumentou seus 

preços; por outro lado, a demanda foi prejudicada pela diminuição dos bens e aumento dos 

preços. 

  

Ao que se vê acima, é importantíssimo que o Legislador e o operador jurídico 

tenham, em mente, que sua ação influencia sobremaneira o mercado. Normas excessivamente 

protetivas das relações de consumo, podem levar, no curto prazo, ao desabastecimento e à 

escassez e, no longo prazo, à realocação dos fatores produtivos para atividades menos 

custosas para o investidor. Da mesma forma, normas excessivamente liberais quanto às 

relações de consumo, podem levar à insegurança na demanda, ao abuso de poder econômico 

por parte da indústria e à proliferação de práticas infrativas e atos de concentração econômica 

em busca de economias de escala, ou, mesmo, de domínio de mercado, em instância de 

ineficientes monopólios, oligopólios e cartéis. 

Analogamente, políticas públicas que venham a intensificar a ação antitruste, podem 

levar; no curto prazo, à diminuição dos preços e ao aumento da oferta, no longo prazo, à 

entrada de novos concorrentes, em um primeiro momento e, depois, à estabilização das 

condições mercadológicas segundo a demanda seja atendida. 
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Por fim, políticas de flexibilização das leis antitruste levam ao recrudescimento da 

economia, pelo abuso de poder econômico, pela cartelização, pela proliferação de práticas 

infrativas e pela insegurança e incerteza causadas no mercado consumidor. 

O problema crucial, então, está em definir a proporção da dose médica de remédio 

que o legislador ou o operador jurídico vai imprimir ao mercado, segundo sua ação 

normativo-judicial. Se a dose for maior do que o necessário, mata-se o paciente, se a menor, 

não se o cura. Ainda que não definitivamente, o que se propõe é que a tomada de decisão não 

seja cega e nem casuística e que, pelo contrário, seja revestida de cientificidade e técnica 

racional de forma a combinar justiça econômica – eficiência, com justiça social – distributiva 

e equitativa. O objetivo maior então é a eliminação eficiente das externalidades de mercado, 

conceituadas como a diferença entre os custos particulares e os custos sociais ou entre lucros 

particulares e lucros sociais. 

As externalidades levam à ineficiência do sistema cabendo corrigi-las e, nesta 

situação a Análise Econômica do Direito apresenta-se como critério para distribuição de 

riqueza ou consagração de direitos segundo a capacidade que tenha o agente - parte envolvida 

- de promover melhor bem-estar social através do uso mais eficiente dos recursos. 

Se a análise econômica de custos e benefícios não considera critérios distributivos e, 

preconizando maiores lucros para um grupo, submete outro a carências, por outro lado, a 

distribuição regressiva leva a maiores injustiças em termos materiais. Assim, devem ser 

considerados critérios progressistas de distribuição que não levem à estagnação ou 

inoperância da atividade econômica. Tal como na criação e aplicação de normas 

concorrenciais ou de defesa do consumidor, tornam-se úteis critérios de eficiência como os de 

Pareto e Kaldor-Hicks, além de programas ou políticas distributivos a serem, cautelosamente, 

implementados pelo Estado já que, infelizmente não podem ser computados, no cálculo 

utilitário, questões particulares não avaliáveis, dentro do instrumental metódico disponível, 

como aquelas inerentes ao mérito social. 

Basicamente, a análise custo/benefício objetiva a internalização dos custos externos 

considerando , para tanto, como instrumento de medida o valor de mercado ou, na falta deste, 

o preço-sombra obtido a partir da apreciação do valor, fora de mercado Quanto à questão das 

incertezas a serem consideradas no cálculo de decisão, a Teoria Econômica apresenta o que é 

denominado Teoria dos Jogos, na qual, determinam-se métodos para diminuir a incerteza na 

avaliação dos projetos e das leis 

O Direito, na situação em que ocorre desequilíbrio econômico-social próprio das 

práticas infrativas de mercado, das concentrações econômicas ineficientes e da ineficácia na 

proteção das relações consumeristas; em função do parâmetro da eficiência como justiça 
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jurídico-econômica, deve passar, então, a determinar a obrigação de compensação dos 

perdedores do sistema e a eliminação de legislações que entravem ou contrariem os ditames 

Constitucionais previstos no art. 170 

Está-se, na verdade, a implementar, a partir daqui, discurso que busca, através da 

Teoria Econômica, o entendimento do fenômeno econômico social que é, também, objeto do 

Direito. Trata-se de ver o Direito como instituído na sociedade que se divide em atenções para 

interesses públicos e privados, intervindo não mais em busca de ideal jurídico metafísico; 

mas, para a solução concreta do conflito econômico possivelmente existente entre as forças de 

demanda e de oferta deixando, em segundo plano, a questão da culpabilidade ou da razão - no 

sentido tradicional - para adotar solução eficiente que, por fim gere resultados individuais e 

globais que elevem o grau de satisfação dos indivíduos. Agora, já não é tão importante 

concluir se alguém tem razão em detrimento de outrem, mas, sim, faz-se necessário recompor 

os interesses das partes, seja em relação de consumo e, mesmo, de produção; segundo 

persuasão jurídico-econômica, em nível de mercado, a fim de obterem, ambas, grau de 

satisfação que lhes permita otimizar sua ação em sociedade. 

  

  

Considerações Finais 

 A partir das considerações Constitucionais insculpidas no Texto Brasileiro Maior de 

1988, mormente, quanto aos princípios de manutenção das condições de livre concorrência e 

de defesa do consumidor previstos no seu artigo 170, tratou-se de verificar a forma como a 

legislação infraconstitucional procede quanto à prevenção e repressão às infrações e crimes 

contra a Ordem Econômica Brasileira, bem como, o modo pelo qual o consumidor é 

legalmente protegido. Assim, apresentando-se o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência buscou-se, mediante apreciação econômico-

jurídica das políticas públicas de proteção ao consumidor e de defesa da concorrência, por 

fim, demonstrar que a demanda e a oferta são forças recíprocas, ainda que distintas, e que 

devem ser tratadas de forma conjunta e eficiente, seja quando da estipulação normativa, 

como, também, quando da sua apreciação judicial. 

 Pelo que se afirma, as Legislações Brasileiras para o Antitruste e Protetiva do 

Consumidor devem; preocupadas com as diversas situações que deturpam as condições 

concorrenciais de equilíbrio de mercado, maximizar a riqueza, e não obstaculizar a atividade 

econômica, engessando a ação dos agentes econômicos. Em um mercado ideal, no qual 
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número grande de ofertantes e de demandantes transacionam produtos homogêneos, se 

verifica a diminuição dos custos de transação e das externalidades sendo possível, às partes, 

envolvidas no processo produtivo-social, maximização de seus resultados. No mundo real, 

entretanto, várias distorções são verificáveis nas relações econômicas fazendo necessário 

aparato normativo-institucional capacitado a criar ambiente competitivo sem dificultar a ação 

do capital, do trabalho, do consumidor e da indústria que necessita liberdade para expandir 

dentro de ambiente institucionalizado, de forma global, através de condições jurídico-

administrativo-legais mínimas e suficientemente necessárias; mormente, mantenedoras de 

ambiente concorrencial, competitivo e garantidor dos direitos dos consumidores. A 

concorrência globalizada exige a diminuição dos custos de transação inerentes a pesados 

sistemas administrativo-judiciais e de normatividade obstaculizante do dinâmico processo 

econômico, que, no entanto, deve ser mantido em nível de eficiência própria à eliminação dos 

possíveis conflitos sociais. 

Em função da defesa da concorrência interna, no Brasil, está estruturado o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, composto de órgãos próprios como: o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE, a Secretaria de Direito Econômico do 

Ministério da Justiça - SDE e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda - SEAE; bem como, pelas agências regulatórias governamentais de controle do 

mercado, além de toda uma legislação própria Antitruste repressivamente inibidora do abuso 

do poder econômico e das infrações per se e preventivamente controladora das concentrações 

econômicas. 

Dentro de perspectiva moderna de legislação antitruste, o Princípio Constitucional da 

Livre Concorrência deve ser entendido conforme perspectiva otimizadora da alocação dos 

diversos recursos, segundo o ambiente institucional do mercado livre, porém, regulado; 

propiciando aumento das possibilidades de desenvolvimento do País, devendo, ainda, serem 

considerados, na normatização e aplicação das leis infraconstitucionais, os parâmetros da 

Teoria Econômica como próprios para a tomada de decisão na apreciação das reais situações 

de mercado, sob pena da lei quedar ineficiente e inerte ou, mesmo, obstaculizante do 

desenvolvimento. 

No Brasil, restam, pois, administrativamente condenadas, à luz da Lei Antitruste 

Pátria, as práticas que levem ao abuso de poder econômico, ao aumento arbitrário de lucros e 

à eliminação da concorrência. Por outro lado, não se pode olvidar que existe arcabouço 

normativo que determina a penalização de crimes contra a Ordem Econômica e Tributária no 

País. 
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A defesa das relações de consumo também é objeto de apreciação legal pela norma 

pátria, na medida em que se observa o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que, 

principalmente, através do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e de toda uma 

série de órgãos estaduais, municipais e do Distrito Federal, faz proteger o consumidor – 

considerado hiposuficiente. As relações de consumo são, pois, tratadas tanto no âmbito 

administrativo como no penal. Tal como para a Legislação Antitruste, a Lei de Proteção do 

Consumidor busca particularizar práticas infrativas e penais, sem, no entanto, deixar de 

possibilitar a persecução de novas possíveis práticas. 

No sentido da harmonização das referidas legislações nacionais, resta a consideração, 

em ambas, segundo a Análise Econômica do Direito, da economicidade como fator de 

restauração do equilíbrio mercadológico de concorrência perfeita. As legislações Antitruste e 

de Defesa do Consumidor devem ser tratadas harmonicamente, segundo parâmetros 

econométricos e adequados para a justa tomada de decisão econômico-jurídica, tal como já se 

defendeu como Princípio da Eficiência Econômico-Social - PEES. 
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Antônio Lucas. et al. Desenvolvimento Econômico e Intervenção do Estado na Ordem constitucional. Estudos jurídicos em homenagem ao 
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Professor Washington Peluso Albino de Souza. Porto Alegre: Sérgio Fabris. 1993; SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de Direito 

Econômico. Porto Alegre: Sérgio Fábris, 2002 e SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. 
1 Ver DEODATO, Felipe Augusto Forte de Negreiros. Direito Penal Econômico. A pessoa coletiva como agente de crimes e 

sujeito de penas. Curitiba: Juruá. 2003 e. GULLO, Roberto Santiago Ferreira. Direito Penal Econômico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 
1 Eis o paradoxo da pós modernidade: Por que a ideologia que legitimou o Estado de Direito hoje quer a sua dissolução e pensamento 
marxista que pregava como utopia a extinção do Estado e do Direito quer a sua preservação? Em termos de projeto pós-industrial, na era 
da automação, (...) É a fase do capitalismo flexível, do mercado desregulado e da flexibilização dos direitos dos trabalhadores, também 
designado capitalismo desorganizado em oposição ao capitalismo organizado. O paradoxo – (...) em uma reestruturação político-
econômico-social de liberalização dos mercados verifica-se o recrudescimento da legislação em termos de Direito Econômico. Ver in 
MOLL, Luiza Helena. Externalidades e apropriação: projeções sobre o Direito Econômico na Ordem Mundial, p. 140. 

1 Quanto ao estudo das infrações à Ordem Econômica, indica-se, FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. 5ª 

ed.; Rio de Janeiro: Forense, 2004 e _____. Lei de proteção da concorrência : (comentários à Lei antitruste). Rio de Janeiro: Forense. 2000; 

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: RT, 1998; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e 

Globalização Econômica. São Paulo: Malheiros, 2002; OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Direito da Concorrência e o Poder Judiciário. Rio 

de Janeiro: Forense, 2002; POSSAS, Mario Luiz et al. Ensaios sobre Economia e Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2002; 

PROENÇA, José Marcelo Martins. Concentração Empresarial e o Direito da Concorrência. São Paulo: Saraiva, 2001. 
1 Em verdade, já, aqui, se observa a amplitude que a Lei intenta para definir o sujeito passivo de punição administrativa, desprezando as 
formalidades exigidas, por exemplo, para as pessoas jurídicas e reconhecendo-se as associações de fato e não, necessariamente, de direito.  
1 Portanto, aqui, tem-se a responsabilidade objetiva do agente econômico. 
1 BRASIL. Lei 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE em Autarquia, dispõe 
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Art. 21. (...) I - fixar ou praticar, em acordo 
com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços; II -    obter ou influenciar a adoção 
de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; III     dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-
acabados, ou as fontes de abastecimento de matérias primas ou produtos intermediários; IV -   limitar ou impedir o acesso de novas empresas 
no mercado; V -    criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, 
adquirente ou financiador de bens ou serviços; VI -  impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou 
tecnologia, bem como aos canais de distribuição; VII - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 
comunicação de massa; VIII - combinar previamente  preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa; IX -   utilizar 
meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; X - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para 
limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar 
investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; XI -  impor, no comércio de bens ou serviços, a 
distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, 
margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; XII - discriminar adquirentes 
ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de 
serviços; XIII - recusar a venda de bens ou prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes 
comerciais; XIV - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de 
recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrênciais; XV - destruir, inutilizar ou 
açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos 
destinados a produzí-los distribuí-los ou transportá-los; XVI -  açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou 
intelectual ou de tecnologia; XVII - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada; XVIII - 
vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; XIX -  importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não 
seja signatário dos acordos Antidumping e de subsídios do GATT; XX - interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa 
comprovada; XXI -  cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XXII - reter bens de produção ou de 
consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XXIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à 
utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; XXIV - impor preços 
excessivos, ou manter sem justa causa o preço do bem ou serviço. 
1 Tais disposições de defesa comercial não são aplicáveis e, portanto, aplicam-se as disposições da Lei 8.884/94, quando os países envolvidos 
não são pactuantes do Acordo Geral da OMC. 
1 NO CASO BRASILEIRO, A LEGISLAÇÃO DE DEFESA COMERCIAL ABRANGE OS SEGUINTES TEXTOS, CONFORME VISTO 

NO SITE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR – MDIC, DISPONÍVEL IN 

HTTP://WWW.MDIC.GOV.BR//SITIO/INTERNA/INTERNA.PHP?AREA=5&MENU=235; ACESSO EM 04/05/2011: DECRETO 

LEGISLATIVO N° 30, DE 15.12.94 - APROVA A ATA FINAL DA RODADA URUGUAI DE NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS 

MULTILATERAIS DO GATT, AS LISTAS DE CONCESSÕES DO BRASIL NA ÁREA TARIFÁRIA (LISTA III) E NO SETOR 

DE SERVIÇOS E O TEXTO DO ACORDO PLURILATERAL SOBRE CARNE BOVINA; LEI N° 9.019, DE 30.03.95, 

MODIFICADA PELO ARTIGO 53 DA MEDIDA PROVISÓRIA NO 2.113, DE 2001 - DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DOS 

DIREITOS PREVISTOS NO ACORDO ANTIDUMPING E NO ACORDO DE SUBSÍDIOS E DIREITOS COMPENSATÓRIOS; 

DECRETO N° 4.732, DE 10 DE JUNHO DE 2003 - DISPÕE SOBRE A CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, DO 

CONSELHO DE GOVERNO. 

Legislação Antidumping: Acordo Antidumping, conforme aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 30, de 15.12.94 e promulgado pelo Decreto 
n.º 1.355, de 30.12.94; DECRETO N° 1.602, de 23.08.95 - Regulamenta as normas que disciplinam os procedimentos relativos à aplicação 
de medidas antidumping; CIRCULAR SECEX N° 21, de 02.04.96 - Roteiro para elaboração de petição relativa à investigação de prática de 
dumping;  
Legislação Subsídios: Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, conforme aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 30, de 15.12.94 e 
promulgado pelo Decreto n.º 1.355, de 30.12.94; DECRETO N° 1.751, DE 19.12.95 - Regulamenta as normas que disciplinam os 
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procedimentos administrativos relativos à aplicação de medidas compensatórias; CIRCULAR SECEX N° 20, de 02.04.96 - Roteiro para 
elaboração de petição relativa à investigação de prática de subsídios. 
Legislação Salvaguardas: Acordo sobre Salvaguardas, conforme aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 30, de 15.12.94 e promulgado pelo 
Decreto n.º 1.355, de 30.12.94; DECRETO N° 1.488, de 11.05.95 - Regulamenta as normas que disciplinam os procedimentos 
administrativos relativos à aplicação de medidas de salvaguarda; DECRETO N° 1.936, de 20.06.96 - Altera dispositivos do Decreto No 
1.488, de 11.05.95, definindo que as medidas de salvaguarda serão aplicadas como elevação do imposto de importação; DECRETO N° 
2.667, de 10.07.98 - Dispõe sobre a Execução do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 18, entre 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 17 de Dezembro de 1997; CIRCULAR SECEX N° 19, de 02.04.96 - Roteiro para elaboração de 
petição relativa à investigação de salvaguarda. 
1 BRASIL. Lei 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE em Autarquia, dispõe 
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. 

1 Reza o artigo 54, da Lei 8.884/94: Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação 

do CADE. §1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes condições: I - tenham por objetivo, 

cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviço ou c) propiciar a eficiência e o 

desenvolvimento tecnológico ou econômico; II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus participantes, de 

um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de mercado 

relevante de bens e serviços; IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados. § 2º Também 

poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde que atendidas pelo menos três das condições previstas nos incisos do 

parágrafo anterior, quando necessários por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que não impliquem 

prejuízo ao consumidor ou usuário final. 
1 BRASIL. Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a Ordem Tributária, econômica e contra as relações de consumo e dá 
outras providências. 

1 Sobre a legislação de defesa do consumidor brasileira, ver, dentre outras obras, BONATTO, Cláudio. Código de Defesa do 

Consumidor: cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 149 p. e GRINOVER, 

Ada Pellegrini, et. al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2001. 
1 Quanto às competências específicas, veja-se o disposto nos artigos 7°, 8° e 9° da Lei n° 8.884/94. Art. 7° Compete ao Plenário do CADE: I 
- zelar pela observância desta lei e seu regulamento e do Regimento Interno do Conselho; II - decidir sobre a existência de infração à ordem 
econômica e aplicar as penalidades previstas em lei; III - decidir os processos instaurados pela Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça; IV - decidir os recursos de ofício do Secretário da SDE; V - ordenar providências que conduzam à cessação de infração 
à ordem econômica, dentro do prazo que determinar; VI - aprovar os termos do compromisso de cessação de prática e do compromisso de 
desempenho, bem como determinar à SDE que fiscalize seu cumprimento; VII - apreciar em grau de recurso as medidas preventivas adotadas 
pela SDE ou pelo Conselheiro-Relator; VIII - intimar os interessados de suas decisões; IX - requisitar informações de quaisquer pessoas, 
órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem como determinar as 
diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções; X - requisitar dos órgãos do Poder Executivo Federal e solicitar das 
autoridades dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios as medidas necessárias ao cumprimento desta lei; XI - contratar a 
realização de exames, vistorias e estudos, aprovando, em cada caso, os respectivos honorários profissionais e demais despesas de processo, 
que deverão ser pagas pela empresa, se vier a ser punida nos termos desta lei; XII - apreciar os atos ou condutas, sob qualquer forma 
manifestados, sujeitos à aprovação nos termos do art. 54, fixando compromisso de desempenho, quando for o caso; XIII - requerer ao Poder 
Judiciário a execução de suas decisões, nos termos desta lei; XIV - requisitar serviços e pessoal de quaisquer órgãos e entidades do Poder 
Público Federal; XV - determinar à Procuradoria do CADE a adoção de providências administrativas e judiciais; XVI - firmar contratos e 
convênios com órgãos ou entidades nacionais e submeter, previamente, ao Ministro de Estado da Justiça os que devam ser celebrados com 
organismos estrangeiros ou internacionais; XVII - responder a consultas sobre matéria de sua competência; XVIII - instruir o público sobre 
as formas de infração da ordem econômica; XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno dispondo sobre seu funcionamento, na forma das 
deliberações, normas de procedimento e organização de seus serviços internos, inclusive estabelecendo férias coletivas do Colegiado e do 
Procurador-Geral, durante o qual não correrão os prazos processuais nem aquele referido no § 6º do art. 54 da Lei 8.884/94; XX - propor a 
estrutura do quadro de pessoal da autarquia, observado o disposto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal; XXI - elaborar proposta 
orçamentária nos termos desta lei e XXII - indicar o substituto eventual do Procurador-Geral nos casos de faltas, afastamento ou 
impedimento. 
Art. 8º Compete ao Presidente do CADE: I - representar legalmente a autarquia, em juízo e fora dele; II - presidir, com direito a voto, 
inclusive o de qualidade, as reuniões do Plenário; III - distribuir os processos, por sorteio, nas reuniões do Plenário; IV - convocar as sessões 
e determinar a organização da respectiva pauta; V - cumprir e fazer cumprir as decisões do CADE; VI - determinar à Procuradoria as 
providências judiciais para execução das decisões e julgados da autarquia; VII - assinar os compromissos de cessação de infração da ordem 
econômica e os compromissos de desempenho; VIII - submeter à aprovação do Plenário a proposta orçamentária, e a lotação ideal do pessoal 
que prestará serviço à entidade e IX - orientar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas da entidade. 
Art. 9º Compete aos Conselheiros do CADE: I - emitir voto nos processos e questões submetidas ao Plenário; II - proferir despachos e lavrar 
as decisões nos processos em que forem relatores; III - submeter ao Plenário a requisição de informações e documentos de quaisquer pessoas, 
órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, a serem mantidas sob sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar as 
diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções; IV - adotar medidas preventivas fixando o valor da multa diária pelo 
seu descumprimento; V - desincumbir-se das demais tarefas que lhes forem cometidas pelo regimento. 

1 Na Secretaria de Direito Econômico são instruídos os processos administrativos para a análise concorrencial dos atos de 

concentração econômica e a investigação das infrações à ordem econômica. Suas competências estão previstas nas Leis nº 8.078/90, n° 

8.884/94, 9.008/95 e 9.021/95. Especificamente, reza o art. 14 da Lei n° 8.884/94 que compete à SDE: I - zelar pelo cumprimento desta lei, 

monitorando e acompanhando as práticas de mercado; II - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de pessoas 

físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante de bens ou serviços, para prevenir infrações da ordem 

econômica, podendo, para tanto, requisitar as informações e documentos necessários, mantendo o sigilo legal, quando for o caso; III - 

proceder, em face de indícios de infração da ordem econômica, a averiguações preliminares para instauração de processo administrativo; IV - 
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decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos das averiguações preliminares; V - requisitar informações de quaisquer pessoas, 

órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem como determinar as diligências que se 

fizerem necessárias ao exercício das suas funções; VI - instaurar processo administrativo para apuração e repressão de infrações da ordem 

econômica; VII - recorrer de ofício ao CADE, quando decidir pelo arquivamento das averiguações preliminares ou do processo 

administrativo; VIII - remeter ao CADE, para julgamento, os processos que instaurar, quando entender configurada infração da ordem 

econômica; IX - celebrar, nas condições que estabelecer, compromisso de cessação, submetendo-o ao CADE, e fiscalizar o seu cumprimento; 

X - sugerir ao CADE condições para a celebração de compromisso de desempenho, e fiscalizar o seu cumprimento; XI - adotar medidas 

preventivas que conduzam à cessação de prática que constitua infração da ordem econômica, fixando prazo para seu cumprimento e o valor 

da multa diária a ser aplicada, no caso de descumprimento; XII - receber e instruir os processos a serem julgados pelo CADE, inclusive 

consultas, e fiscalizar o cumprimento das decisões do CADE; XIII - orientar os órgãos da administração pública quanto à adoção de medidas 

necessárias ao cumprimento desta lei; XIV - desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de prevenção de infrações da 

ordem econômica; XV - instruir o público sobre as diversas formas de infração da ordem econômica, e os modos de sua prevenção e 

repressão e XVI - exercer outras atribuições previstas em lei. 
1 Além dos dispositivos citados, pode ser referido como legislação ordinária inerente à defesa do consumidor, dentre outras: a 

Lei 1.521, de 26/12/1951, a Lei 7.347, de 24/07/1985, a Lei 8.176, de 08/02/1991, o Dec. 861, de 09/07/1993, a Lei 8.884, de 11/06/1994, o 

Dec. 1.306, de 09/11/1994, a Lei 9.008, de 21/03/1995 e a Lei 9.021, de 30/03/1995. 
1 A Teoria Econômica e, especialmente, a Microeconomia, de forma propedêutica e com intuito de familiarizar o leitor com o 

apresentado a seguir, podem ser, melhor observadas, em RIANI, Flávio, Economia: Princípios básicos e introdução à Microeconomia, São 

Paulo: Pioneira, 1998; ROSSETTI, José Paschoal, Introdução à Economia. 14ª ed. rev., atual., ampl. São Paulo: Atlas, 1990; 

SILVA,Adelphino Teixeira da, Economia e Mercados:elementos de economia, 15ª ed., São Paulo:Atlas,1977 e VASCONCELLOS, Marco 

Antonio Sandoval e GARCIA, Manuel Enriquez, Fundamentos de Economia.São Paulo: saraiva, 2002. 
1 Em virtude do exíguo espaço que um artigo científico prevê, remete-se, o leitor, às nossas diversas publicações anteriores sobre a Análise 
Econômica do Direito, inclusive, defendendo-se o que se entende por Princípio da Eficiência Econômico-Social – PEES. Em especial, aos 
artigos publicados nos anais do XV Encontro Preparatório do CONPEDI – O Direito e a LaE: possibilidade interdisciplinar na 
contemporânea análise econômico-jurídica internacional; anais do XVII Encontro Preparatório do CONPEDI – A Administração Pública na 
Sociedade Transnacional: O critério da Law and Economics para a tomada de decisão e os anais da 11ª Conferencia da Associação Latino 
Americana Ibérica e Caribenha de Direito e Economia - ALACDE – O Direito e a Ciência Econômica: a possibilidade interdisciplinar na 
contemporânea Teoria Geral do Direito, dentre outras publicações. 
1  Observa-se que, no quadro 1, os efeitos das políticas públicas alteram, como de fato ocorre no mundo real, ambas as curvas (oferta e 
demanda) que irão absorver, cada uma, parte do reflexo causado pelas ações políticas. No quadro 2 e nas figuras 2 a 5, em instância teórica e 
exemplificativamente, demonstram-se isoladamente, os efeitos da mudanças de uma das variáveis (oferta e demanda), mantida a outra 
estável. 
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AUTONOMIA PRIVADA NO EXERCÍCIO DE EMPRESA SOB A 
PERSPECTIVA DO DIREITO ECONOMIA 

 
PRIVATE AUTONOMY IN THE EXERCISE OF COMPANY UNDER THE 

PERSPECTIVE OF LAW AND ECONOMICS 
 
 
 

João Salvador Dos Reis Neto 
 

RESUMO 
O texto tem por objeto analisar a autonomia privada do empresário no exercício de empresa 
sob a ótica do Direito e Economia. Esta disciplina, surgida da interação as ciências econômica 
e jurídica vêm sendo inserida cada vez mais no ambiente acadêmico. O estudo proposto das 
dimensões econômicas de problemas jurídicos teve seu início a partir da década de 1970, 
possui como foco central o fundamento de eficiência. Sua contribuição no que diz respeito às 
implicações econômicas do direito pode ser observada em qualquer situação que envolva 
atuação humana. Em uma economia de livre mercado, temos que diversas variantes 
influenciam a tomada de decisões dos empresários no exercício de seu empreendimento. A ele 
são postos incentivos das mais diversas ordens, que pautam as escolhas a serem tomadas no 
âmbito de tutela do princípio da autonomia privada. A maximização do lucro somada a 
minimização dos custos personifica o interesse máximo do empresário, o seu bem estar e 
satisfação em lograr êxito na atividade que se predispõe em realizar. A disciplina de Direito e 
Economia nos possibilita entender por qual razão um empresário efetua escolha no exercício 
de empresa. O estudo das conseqüências, bem como a análise das razões a partir do binômio 
custo/benefício propostos pelo Direito e Economia nos fornece mecanismos para traçar os 
contornos da atividade empresarial. Questões como a carga tributária, a concorrência e 
demandas trabalhistas são exemplos claros de incentivos aos quais reagem os empresários, 
sendo a escassez o mais incisivo dos incentivos.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO E ECONOMIA; AUTONOMIA PRIVADA; 
EFICIÊNCIA; MAXIMIZAÇÃO DE INTERESSES; CUSTOS DE TRANSAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
The text aims to analyze the private autonomy of the entrepreneur in the exercise of 
undertaking from the perspective of law and economics. This discipline, which arose from the 
interaction legal and economic sciences have been increasingly incorporated in the academic 
environment. The proposed study of the economic dimensions of legal problems had its 
beginning from the 1970s, has as central focus the basis of efficiency. Their contribution with 
regard to economic implications of the law can be observed in any situation involving human 
performance. In a free market economy, we have several variants that influence the decision 
making of entrepreneurs in the performance of their enterprise. The incentives they are made 
from various orders, which guide the choices to be taken under the authority of the principle 
of private autonomy. The maximization of profit added to minimize the maximum cost 
embodies the interest of the entrepreneur, their well being and satisfaction in achieving 
success in the activity that predisposes to hold. The discipline of law and economics enables 
us to understand what makes an entrepreneur right choice in pursuit of business. The study of 
the consequences and the analysis of the reasons from the binomial money proposed by the 
Law and Economics provides mechanisms to trace the contours of the business activity. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3776



Issues such as taxation, competition and labor demands are clear examples of incentives that 
react to the business, and the scarcity of the more effective incentives. 
KEYWORDS: LAW AND ECONOMICS; PRIVATE AUTONOMY; EFFICIENCY; 
MAXIMIZATION OF INTERESTS; TRANSACTIONS COSTS. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

O que motiva um empresário a se arriscar em um determinado ramo de atuação? Quais os 
incentivos e as conseqüências incidentes da escolha deste empresário em realizar este ou 
aquele planejamento empresarial? Nas breves notas a seguir buscaremos entender tais 
motivações.  

  

Por mais que possa ser deixada de lado por alguns operadores do direito, a disciplina de 
Direito e Economia vêm demonstrando ser aplicável a qualquer situação que envolva a 
atuação humana. Sua contribuição no estudo de questões jurídicas utilizando conceitos de 
economia, principalmente aqueles referentes à microeconomia, se mostra evidente, mesmo 
diante da negativa dos céticos acerca de sua importância. 

  

A abordagem proposta por este ramo de estudo, fruto da interação de duas tradições distintas, 
está cada vez mais sendo incorporada ao cotidiano do ambiente acadêmico, fornecendo uma 
nova roupagem a entendimentos existentes e novos entendimentos a diversas situações, 
principalmente inerentes ao Direito. 

  

Este trabalho tentará demonstrar, sob a ótica do Direito e Economia, cuja abrangência é 
percebida nas mais diversas e multifacetárias relações jurídicas e sociais, as motivações e 
conseqüências que surgem diante das escolhas tomadas no exercício da atividade empresarial. 

  

Dentre as várias hipóteses de estudo possíveis, nos comprometemos a analisar 
economicamente o exercício de empresa realizado pelo indivíduo, levando em consideração o 
princípio da autonomia privada, através do qual o agente busca gerir sua atividade da melhor 
forma possível e realizar a finalidade da empresa, de acordo com os incentivos que lhe são 
postos, sendo certo que haverá conseqüências de suas escolhas. 

  

Em se tratando da matéria visceral da disciplina de Direito de Empresa, esta possibilidade de 
ingerência do Direito e Economia é mais facilmente observada, inclusive pelo fato do seu 
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principal elemento de estudo, qual seja, a empresa, ter sua definição inicial trazida pelas lições 
de economia.[1] 

  

Neste sentido, será abordada adiante uma breve discussão do planejamento empresarial sob o 
prisma do princípio da autonomia privada e da perspectiva do Direito e Economia.  

  

2. DIREITO E ECONOMIA 

  

Partindo da análise de importantes trabalhos acerca desta disciplina que, como bem colocado 
por Bruno Meyerhof Salama, é tida por muitos como "o movimento de maior impacto na 
literatura jurídica da segunda metade do século passado"[2], enfocamos a presente discussão 
trazendo à baila o tríade de conceitos, qual seja da eficiência, dos incentivos e da 
maximização, os quais, somados aos conceitos de equilíbrio e escassez, formam os elementos 
centrais do Direito e Economia. 

  

A teoria do Direito e Economia possui com premissas básicas as idéias de que os indivíduos 
são racionais, a ponto de realizarem determinadas escolhas frente a incentivos que lhe são 
postos, em busca de maximizar seus interesses, sejam quais forem, e de que tais escolhas 
geram consequências. 

  

Fato é que tal disciplina serve para nós como sistema de lembrete, o qual nos avisa que em 
toda relação jurídica existirá um motivo para influenciar na decisão de cada indivíduo e que 
haverá para esta escolha uma conseqüência, a qual deverá ser arcada por alguém, mesmo que 
não atingido diretamente pela negociação. 

  

Desta feita, um empresário que decide exercer sua atividade em um determinado ramo de 
atuação, a realizará de acordo com os incentivos que lhe são postos pelo mercado, no intuito 
de maximizar seus interesses, minimizando seus custos e, portanto, alcançado lucros 
desejados. Este seria o modelo de eficiência da empresa por ele intentada, sendo certo que, se 
não for assim, a mesma não será viável e o empresário não terá motivações a exercê-la, como 
veremos adiante. 

  

Desta feita, a disciplina de Direito e Economia se mostra como uma das mais importantes 
ferramentas, senão a mais importante, para explicar a força motriz do exercício empresarial. 
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3. DA AUTONOMIA PRIVADA NO EXERCÍCIO DE EMPRESA 

  

Diante das varias formas existentes de se realizar a empresa, o que permite ao seu realizador 
escolher aquele que melhor lhe trará ganhos? Ou mesmo, o que o permite escolher se irá ou 
não realizar tal atividade? O que faz um agente escolher qual forma e em quais termos firmará 
um contrato? Em sede das operações existentes no campo de incidência do Direito Privado, 
tal permissão é nomeada pela doutrina como autonomia privada. 

  

A autonomia privada seria o princípio que balizaria um agente auto-regulamentar sua 
atividade jurídica, permitindo-o regrar sua atuação de acordo com convicções próprias, nos 
limites legais vigentes. 

  

Tal instituto não deve se restringir tão somente a matéria de contratos, na qual receberia o 
conceito de princípio da liberdade para das partes contratantes se auto-regulamentarem. Deve 
ser observado em toda e qualquer relação jurídica eivada pelo indivíduo, principalmente, 
acreditamos, no exercício da atividade empresarial. 

  

A possibilidade e importância da autonomia privada ser observada em diversos campos do 
direito privado, principalmente no que tange à opção negocial do empresário, visando 
alcançar a finalidade lucrativa no exercício de empresa pode ser bem visualizada observando 
as palavras de Taísa Maria Macena de Lima, ao buscar explicar as dimensões assumidas por 
este princípio: 

  

O princípio da autonomia privada justifica a resistência do indivíduo à intromissão do Estado 
no espaço que deve ser só seu, na legítima tentativa de ser feliz. Por isso mesmo, a autonomia 
privada assume novas dimensões, como a luta pelo direito à redesignação sexual, o 
reconhecimento de diferentes modelos de família (matrimonial, não-matrimonial, 
monoparental, etc), o modelo de filiação voltado antes para a paternidade socioafetiva do que 
para a paternidade apenas biológica, a união homoafetiva, entre outros.[3] 

  

Com efeito, elenca o Diploma Civil Brasileiro, no caput do artigo 966 que considera-se 
empresário quem exerce de profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou serviços. 

  

Seja na pessoa do empresário individual, sendo aquela pessoa física que exerce o exercício de 
empresa de forma organizada, profissional e com intuito de lucro, ou na pessoa do empresário 
coletivo, na qual esta atividade é exercida pelos diversos tipos societários, a figura da 
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autonomia privada deve estar presente, principalmente devido ao risco a ser assumido, 
inerente à atividade empresarial. 

  

As conseqüências ocorrida face a escolhas realizadas pelo agente econômico ocorrem diante a 
condicionamento de fatores exteriores e alheios à vontade deste individuo. Neste sentido, a 
autonomia privada demonstra-se como um princípio capaz de basilar tais escolhas na busca de 
se alcançar a melhor. 

  

Neste sentido, entendemos que o princípio da autonomia privada caminha lado a lado às 
premissas do Direito e Economia, em se tratando de exercício na atividade empresarial. 

  

4. A IDÉIA DE MAXIMIZAÇÃO DE INTERESSES 

  

No mesmo diapasão da idéia de autonomia privada do empresário, analisemos esta que é uma 
das premissas do Direito e Economia, qual seja, a figura da maximização de interesses. Antes, 
porém, se faz necessário tecermos alguns comentários acerca da chamada Teoria dos Preços. 

  

Nas palavras de Salama, a premissa comportamental implícita na Teoria dos Preços é a de que 
os indivíduos farão escolhas, de acordo com premissas existentes, que atendam seus interesses 
pessoais, sejam eles quais forem. 

  

Neste sentido, os indivíduos realizaram esta ou aquela prática no intuito de maximizar o 
resultado de suas alternativas em prol de seu bem-estar. Tal maximização é inerente a ao ser 
humano, não só aquele que se predispõe à realização de uma atividade empresarial, podendo 
ser observada em toda e qualquer ação ou omissão promovida. 

  

Não obstante, para que esta maximização seja levada a efeito, deve se originar da análise do 
valor de custo e benefício. A decisão de uma determinada ação ou omisso do indivíduo deve 
estar vinculada à observação de qual o preço o mesmo tem que pagar para que seu bem deva 
ser alcançado. Preço a pagar este não restringindo a valores patrimoniais, mas também, 
valores que não são medidos monetariamente. 

  

Tomemos como exemplo Agnes Gonxha Bojaxhiu ou, mais comumente conhecida Madre 
Teresa de Calcutá[4]. Podemos dizer que a mesma não buscava maximizar seus interesses ao 
realizar suas atividades assistenciais e religiosas? Ora, é plausível entender que sim e que a 
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maximização de seus interesses decorria do intuito de seu benefício espiritual, do senso do 
dever moral e de responsabilidade social. 

  

De outra sorte, observemos a figura do político. Deixemos de lado uma análise acerca da 
corrupção inerente, infelizmente, à maioria dos representantes populares, não só os nossos, 
mais de todas as nações, e passemos a observar o bem estar deste indivíduo. 

  

Frente aos meios disponíveis elencados pela Justiça Eleitoral, o político tem com objeto 
maximizar seus votos, a ponto de ao final do certame eleitoral lograr o êxito de ser eleito. Para 
tanto, o mesmo procede a uma análise de escolhas a serem tomadas, sendo tomada aquela 
que, no seu entendimento, maximizaria seu interesse. 

O indivíduo calcula seus riscos, enquanto ser racional, no intuito de lograr maiores benefícios 
com o enfrentamento de menores custos e, por conseguinte, maximizando seu bem estar. 

  

Riscos podem ser entendidos como custos, ao passo que a seguir tecemos algumas 
observações sobre os custos existentes, principalmente no que tange à atividade empresarial. 

  

5. OS CUSTOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL 

5.1 Custos de Transação            

  

Em se tratando de custos inocorrentes na atividade empresarial, nos ressai que aquele que 
demanda maior importância é o chamado custo de transação. Diversas obras foram 
competentes em elucidar em que consiste tal ocorrência, contudo, um artigo sobressai na 
importância, não só na referida tarefa, mas na própria evolução da teoria da empresa. 

  

Na notável obra intitulada "The Nature of Firm", o Professor Ronlad Coase, ainda 
universitário, nos demonstrou de forma brilhante por quais razões o indivíduo busca realizar 
suas atividades comerciais ao invés de fazê-lo pelos chamados contratos per si.[5] 

  

Publicado originalmente em 1937, este artigo tornou-se parte integrante da obra que rendeu ao 
Professor Coase o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel[6] de 1991, 
o que demonstra sua grande importância junto a ciência Econômica e, indiretamente, à própria 
disciplina de Direito e Economia. 
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Buscando definir a natureza da empresa em relação ao mercado, permeando a idéia de 
margem de substituição, o Professor Coase observou que uma empresa, no âmbito externo, 
interage dinamicamente com o mercado, porém, no âmbito interno, as operações de mercado 
não incidem, sendo a produção dirigida pelo empresário através de diversas operações de 
trocas, que ocasionam os chamados custos de transação. 

  

Neste sentido, custo de transação seria tudo aquilo que incorreria na ocorrência de uma 
economia de troca. Por exemplo, em uma operação de compra e venda de uma ação, além do 
valor a ser pago por este valor mobiliário, incorrerá na operação, ainda, o valor da comissão 
devida ao corretor. Neste sentido, este valor devido ao corretor, demonstra-se como um custo 
de transação. 

  

Podemos trazer também o exemplo de um determinado consumidor que decide realizar a 
compra de um aparelho televisor. No seu intuito de realizar a compra, o custo que o 
consumidor irá enfrentar não será apenas o do valor do aparelho, mas também aquele custo 
correspondente à escolha do produto; deslocamento de ida e de volta da loja, se decidir pela 
compra in loco; o tempo gasto na operação; etc. Estes custos que vão além do custo que 
corresponde ao valor do televisor é o chamado custo de transação. 

  

O Professor Coase demonstrou a existência de uma série de custos de transação enfrentado 
pelo empresário na economia de mercado, como, por exemplo, o custo que excede ao preço 
do bem em decorrência da pesquisa e informação dos custos, negociação, manutenção dos 
segredos comerciais, e custos de policiamento e de execução. 

  

A estrutura do mercado é regida pela lei que é formada pelo binômio da oferta e da demanda. 
Para atuar nesse ambiente, o empresário precisa assumir os custos de transação, ao passo que, 
a atividade empresarial será eficiente se estes custos forem minimizados e os interesses 
maximizados. 

  

Em outra importante obra, o Professor Coase, nos forneceu maiores esclarecimentos acerca de 
custos de transação. Em seu artigo "The Problem of Social Cost"[7], o autor, inclusive, trouxe 
resposta ao próprio questionamento realizado quando de seu supramencionado artigo "The 
Nature of Firm": 

  

Está claro que uma forma alternativa de organização econômica, a qual, utilizando o mercado, 
poderia alcançar o mesmo resultado a um custo menor, tornaria possível a elevação do valor 
da produção. Conforme expliquei há muito anos atrás, a firma representa essa forma 
alternativa à organização da produção através das transações no mercado (Coase 1937, p. 
386). No interior da firma, as barganhas individuais entre os vários fatores de produção são 
eliminadas e substitui-se uma transação no mercado por uma decisão administrativa. A 
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realocação da produção ocorre sem que seja necessária a barganha entre os proprietários dos 
fatores de produção. Um proprietário de terras que tem controle sobre uma larga área poderá 
dar várias destinações à mesma, levando em conta o efeito que as inter-relações entre as 
várias atividades terão sobre o lucro líquido gerado pela utilização da terra, evitando, desse 
modo, barganhas desnecessárias entre os empreendedores das várias atividades. Os 
proprietários de prédios grandes ou de diversas propriedades contíguas também podem atuar 
dessa mesma forma. Com efeito, à luz da terminologia que empregamos anteriormente, a 
firma adquiriria o direito de todas as partes, de modo que a reorganização das atividades não 
seria conseqüência de uma reorganização de direitos por meio de contratos, mas resultado de 
uma decisão administrativa acerca de como os direitos deveriam ser utilizados. 

  

A atividade empresarial existiria a partir das escolhas voluntárias feitas pelos agentes 
econômicos[8], motivadas através de uma análise acerca dos custos de transação. Se não 
houvessem custos no mercado, o indivíduo não se própria a realização da atividade 
empresarial, como o mesmo chama de firmas, alcançando seus objetivos através de transações 
direitas nos chamados contratos per si. 

  

As empresas existiriam para reduzir os custos de transação que emergem durante a produção e 
a troca, obtendo eficiência. Eficiência esta que não seria alcançada na realização individual da 
prática empresarial. 

  

Desta feita, a natureza existencial das empresas decorreria da necessidade do empresário em 
diminuir a incidência dos custos de transação que lhe incidem, insurgidos da atividade 
empresarial na economia de mercado. De outra sorte, ressai que as empresas serão criadas 
quando da possibilidade de produzir trocas internamente, evitando-se custos do mercado, 
notadamente, os custos de transação. 

  

Tangenciando os custos de transação, podemos observar outra espécie de custos, chamada 
custos de produção. De forma sintética, trata-se daquele custo inerente à custo de obtenção 
e/ou fabricação de um produto ou serviço através no exercício da atividade empresarial. 

  

Como não podia deixar de ser, demonstra-se como um grande motivador às escolhas do 
agente econômico. 

  

5.2 Custo de oportunidade 
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Dispõe um famoso aforismo que cada escolha é uma renúncia. Este binômio 
escolha/renúncia, que forma esta sentença que corresponde ao um princípio moral, faz parte 
da vida do homem desde seus primórdios e, através dele, vem agindo no mundo durante sua 
evolução. 

  

E a possibilidade de realizar tais escolhas, ponderando os riscos e o que está renunciando, é 
devida a capacidade humana de processar e analisar, mesmo que inconscientemente, os dados 
que são lhe fornecidos pela realidade. Dados estes que podemos entender como incentivos. 

  

Tal possibilidade do individuo optar por esta ou aquela alternativa diante do referido binômio 
é trazida em termos econômicos como trade-off, que corresponde a trocas e conseqüências. 
Tais conseqüências é o chamado custo de oportunidade. 

  

Custo de oportunidade é, portanto, o custo em que incorre o indivíduo por deixar de ter 
escolhido a segunda melhor alternativa. Por exemplo, um determinado agente tem a 
alternativa de aceitar um emprego no exterior, onde ganhará elevados salários, ou a alternativa 
de continuar no país, no mesmo emprego que está, mas em contato com sua família. Seu custo 
de oportunidade será o montante de dinheiro que corresponde à diferença de salários que 
deixará de ganhar por não aceitar o emprego no exterior 

  

Resumidamente, trade-off corresponde à "sacrifícios", efetivados através de escolhas, onde o 
individuo abre mão de determinada coisa para adquirir outra. É, portanto, o custo de 
oportunidade, que incorre em todas as escolhas de um individuo. 

  

O que força os indivíduos e, mais precisamente, os agentes econômicos, a realizarem 
escolhas, incorrendo no chamado trade-off, é a questão da escassez, que será melhor tratada 
adiante. 

  

6. O JULGO DA ESCASSEZ 

  

Juntamente da idéia de racionalidade voltada a maximização, a mais interessantes das 
premissas da disciplina de Direito e Economia é a questão da escassez recursos. Escassez esta 
que pode ser verificada em todos os segmentos da sociedade. 
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Como bem elucida Salama (2008c), se os recursos fossem infinitos, não haveria o problema 
de se ter que equacionar sua alocação; todos poderiam ter tudo o que quisessem, e nas 
quantidades que quisessem. 

  

Para toda e qualquer situação na sociedade há um custo. No direito, isto é mais evidenciado 
ainda, e não poderia ser diferente. Existem normas e leis para que sejam efetivas, causem 
impactos, senão, não haveria razão de existirem. 

  

Em um Estado Democrático de Direito, como o nosso, a lei deve ser efetiva e impactante na 
sociedade. Esta forma de estado pressupõe "democracia com leis". 

  

Desta feita, a figura da escassez, senão motivada pela própria natureza, pode inclusive, ser 
ocasionada como conseqüências à incidência da lei, significando, portanto, incentivo 
normativo às escolhos do agente econômico. 

  

Escassez de recursos públicos e privados; escassez mão de obra; escassez de programas de 
incentivos; escassez de matéria-prima; escassez de segurança pública e até mesmo, segurança 
jurídica, são motivadores às escolhas realizadas por agentes econômicos no exercício de 
empresa. 

São motivos que, juntamente com a tributação, que motivam um empresário à constituir um 
empresa offshore em um determinado paraíso fiscal, ao invés de constituir empresa em solo 
nacional, gerando riqueza e postos de trabalho. 

  

7. EM BUSCA DA EFICIÊNCIA 

  

Não obstante representar o grande avanço trazido pelo Direito e Economia, inclusive sendo 
objeto do presente trabalho, devemos ter em mente que esta disciplina não se reduz a idéia de 
maximização de interesses. 

  

Das diversas acepções existentes para a idéia de eficiência, utilizamos neste estudo aquela que 
remete à maximização dos interesses e do bem estar frente ao mínimo de custos. 

  

Em se tratando de eficiência, a análise de duas abordagens se faz necessária. A primeira delas 
diz respeito a chamada eficiência Paretiana. Nesta abordagem, dada uma gama de possíveis 
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alocações de benefícios ou renda, um alteração que possa melhorar a situação de pelo menos 
um indivíduo, sem piorar a situação de nenhum outro indivíduo, é chamada de Lei de 
Pareto.[9] 

  

Também conhecido como "ótimo de Pareto", ou "melhora de Pareto", esta abordagem de 
eficiência trazida por Vilfredo Pareto[10] tornou-se um dos conceitos fundamentais da ciência 
econômica. A "melhora de Pareto" seria alcançada em uma situação quando um agente 
econômico percebe uma melhora na sua situação sem que houvesse piorar na dos outros 
agentes econômicos. 

  

Desta feita, a eficiência decorreria da situação onde nenhum indivíduo pudesse melhorar sua 
situação sem que outro indivíduo tivesse a sua piorada. Este vínculo no qual o êxito de um 
indivíduo tem como conseqüência o prejuízo de outro aparentemente demonstra que a 
acepção de Eficiência Paretiana não seria bem visto socialmente, mas não deixa de 
demonstrar-se como plausível em uma economia livre de mercado. 

  

É claro que o ideal fosse que todos obtivessem lucro e sucesso nas suas atividades, contudo, 
face a todas as situações que envolvem a atividade empresarial, podemos dizer que o 
insucesso na atividade empresarial é um produto desta economia. 

  

De outra sorte, vemos a acepção de eficiência trazida pela abordagem de compensação de 
Kaldor-Hicks[11]. Este critério nos fornece uma saída à limitação da teoria de Pareto, na qual 
só poderíamos falar em eficiência quando o melhoramento da situação de um indivíduo não 
deixaria nenhum indivíduo em situação pior. 

  

A abordagem de Kaldor-Hicks define que a eficiência será alcançada quando os ganhadores 
de determinada situação puderem compensar os perdedores de seu insucesso. E o fato de 
poderem compensá-los não significa que necessariamente devam fazê-lo. Para que a 
eficiência seja alcançada, tão somente a possibilidade de compensação já justificaria a 
eficiência. 

  

Neste sentido, se na "melhora de Pareto", a eficiência seria alcançada quando a melhora na 
situação de um indivíduo não teria como conseqüência a piora de outro, na compensação de 
Kaldor-Hicks podemos dizer que é possível que ocorrência de perdedores. 

  

Fato é que, a economia de mercado é regida pela lei da oferta e demanda, sendo certo que, 
para o empresário atuar neste mercado deve assumir determinados custos, sendo o mais 
relevante, o custo de transação, a seguir melhor analisado. E, independente de qual idéia para 
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eficiência será escolhida a seguir, a efetivação da eficiência é o que motiva e deve ser buscado 
pelo agente econômico. 

  

Desta feita, uma empresa só será viável e eficiente se tais custos forem minimizados, o que 
ocorrerá com o exercício correto de escolha do empresário de qual caminho decidirá trilhar, 
de qual escolha decidirá realizar, no intuito de se alcançar a maximização de seu lucro, 
efetivando a finalidade de sua empresa. 

  

8. OS INCENTIVOS E A TOMADA DE DECISÕES  

  

Partindo-se do pressuposto de que os não só os agentes econômicos, mais os indivíduos em 
geral, visam maximizar de forma racional seus interesses, fazendo determinadas escolhas, 
podemos supor que o fazem respondendo à incentivos que lhe são postos. 

  

Como vimos, temos como racional aquele indivíduo que procura maximizar seus interesses, e 
não aquele que busca maior ganho pecuniário, não obstante este ser uma conseqüência 
comum à maximização de interesses. 

  

Sejam quais forem os interesses dos indivíduos ou a representação efetiva do seu bem estar, 
ao buscarem maximizá-lo estacaram fazendo opções dentre as escolhas que lhe são 
oportunizadas, tendo com fiel da balança uma diversa gama de incentivos, incentivos estes 
fundamentados pelas situações e premissas abordadas anteriormente no trabalho. 

  

8.1 Incentivos normativos 

  

Um dos grandes exemplos de incentivos normativos, senão o mais significante, é a questão da 
tributação junto à sociedade. No Brasil, face a condição de pais detentor da maior incidência 
de tributos, tal questão fica bem evidente. 

  

A idéia de tributação como incentivo à determinada prática por parte daquele que pratica o 
exercício de empresa é de extrema pertinência no mundo atual, onde há uma exacerbação do 
papel do mercado no plano interno e internacional e onde os agentes econômicos, sejam eles 
pessoas físicas ou jurídicas travam constante batalha na procura da maximização de seus 
lucros. 
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Neste sentido, através de escolhas envolvendo mecanismos lícitos ou ilícitos tais agentes vão 
procurar pagar menos ou simplesmente não pagar os tributos devidos. 

  

Quantas empresas enfrentam dificuldades diante do excesso de encargos trabalhistas e tributos 
previdenciários? Ora, em um país como o nosso é questão cotidiana, principalmente 
envolvendo micro e pequenas empresas que percebem pouco e sequer percebem qualquer 
incentivo estatal. 

  

Fato é que tal incentivo negativo incorre geralmente em fechamento de empresas, demissões 
de empregados e diminuição nos postos de trabalho. Não obstante, a alta carga tributária ainda 
tem como efeito o que, talvez, seja a pior das conseqüências à economia do país, que seria a 
fato de agentes econômicos e empresas serem empurrados para informalidade e ilegalidade. 

  

Tomando novamente nosso país como exemplo, podemos destrinchar o incentivo tributação 
em três feições, senão vejamos. A primeira delas é a já famosa excessiva carga tributária 
brasileira, fruto da falta de razoabilidade do Sistema Tributário Nacional. A título de 
curiosidade, registramos que, conforme estudos do IBPT - Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário, os mais de 75 tributos, regulamentados por cerca de 3.000 normas, 
impõe ao país uma carga tributária que representa cerca de 38% do PIB - Produto Interno 
Bruto nacional[12]. 

  

Ora, levando em consideração a tributação do Imposto de Renda na Inglaterra, cuja alíquota é 
50 %, poderíamos questionar esta maledicência da carga tributária brasileira. Fato é que, 
possuindo carga tributária semelhante à de países desenvolvidos, o cidadão brasileiro não 
percebe a necessária e proporcional contrapartida evidente nestes países. Ao contrário, é 
público e notório a precariedade de nossos serviços públicos. 

  

A segunda e terceira feição do incentivo tributação poderiam ser observadas juntas, quais 
sejam, o excessivo e complexo rol de leis sobre a matéria fiscal e a instabilidade legal. O 
arcabouço jurídico tributário do Brasil mostra-se como um nicho de várias aberrações criadas 
pelo legislador através de diversas leis ordinárias, leis complementares, emendas 
constitucionais, somadas a um rol infindável de atos normativos advindos do Poder 
Executivo. 

  

Apenas no que tange à exemplificação do que seriam os abusos presentes no Sistema 
Tributário Nacional, podemos separar dois ordenamentos em meio a diversos. 
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O primeiro deles é a figura dos Atos Declaratórios Interpretativos, cujo uso está sendo cada 
dia mais intensificado pela Receita Federal do Brasil. Nos termos do Regulamento Interno 
desta, esse tipo de regramento que, como o próprio nome permite deduzir, serve para 
expressar a interpretação da Receita Federal do Brasil sobre uma determinada lei, decreto ou 
instrução normativa. 

  

A autoridade fiscal se utiliza deste ato administrativo, vez que não lograria êxito via processo 
legislativo de leis ordinárias e complementares, para alcançar seu escuso interesse de 
aumentar indiretamente a carga tributária e frear pedidos de repetição de indébito, impor a 
retroatividade destes atos ilegais a tempo e modo como desejar, ferindo claramente a 
irretroatividade da lei tributária, ressalvadas suas exceções. 

  

Em outro exemplo podemos, podemos trazer o tributo do empréstimo compulsório, que, em 
20 anos de promulgação da CR/88, nunca fora instituído nenhuma vez. E o motivo reside no 
fato de que sua instituição necessita de Lei Complementar, com a necessidade de atendimento 
das devidas exigências e situações, como elencado no artigo 148 da CR/88.[13] 

  

O legislador percebeu a dificuldade em instituir empréstimo compulsórios, face a 
obrigatoriedade em ressarcir o contribuinte do imposto no valor em que este contribuiu, bem 
como a necessidade do processo legislativo mais rígido, por ser tratar de matéria reservada à 
lei complementar. 

  

No campo empresarial, o incentivo tributação é bem visível. Excessivos encargos trabalhistas, 
tributos previdenciários, tributos federais, estaduais e municipais, complexidade na legislação, 
em junção aos inerentes problemas da atividade empresarial, transformam a o exercício de 
empresa numa atividade das mais penosas, motivando o empresário a tomar medidas e fazer 
escolhas em prol da sua sobrevivência. 

  

8.2 Incentivos econômicos 

  

Esta relação existente entre os incentivos econômicos postos e a tomada de decisão do 
empresário em busca da maximização da eficiência[14], motivada pela autonomia privada 
pode ser denotada ao observarmos as palavras do Professor Eduardo Goulart Pimenta em seu 
artigo intitulado "Eficiência Econômica e autonomia privada como fundamentos da 
recuperação de empresas no Direito Brasileiro"[15], no qual ele salienta que: 
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A partir da premissa de que os atores econômicos racionalmente buscam as opções de conduta 
que maximizem seus interesses, podemos concluir que o empresário somente se dedicará à 
empresa se os custos que ela acarretar - sejam de produção, sejam de oportunidade ou de 
transação - forem menores que seus ganhos, compreendidos, nesse caso, exclusivamente pelo 
sentido monetário da palavra. Sob a perspectiva do empresário, a empresa somente justifica 
sua existência se estiver apta a gerar o lucro por ele legitimamente buscado e esperado. 

  

Segundo Fábio Ulhôa (2008, p. 287), o empresário visa com os lucros gerados pela empresa 
ter meios para atender às necessidades suas e de sua família, em padrão de vida normalmente 
bem acima da generalidade das pessoas. Além dessa motivação básica, ele também busca a 
satisfação pessoal, sendo extremamente gratificante ao empresário admirar a evolução do 
empreendimento que esboçou, organizou e dirigiu, bem como ver nos resultados a realização 
de seu projeto. E nada há de ilegítimo nisso. 

  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A avaliação de conseqüências através de dos incentivos que são dados aos agentes 
econômicos influencia a escolha por uma ou por outra alternativa no exercício de empresa. 
Dependendo das escolhas, tanto uma quanto outra decisão incorrerá em efeitos relevantes a 
existência da empresa, sendo certo que, a busca, motivada pela maximização dos interesses do 
empresário, deverá ter como meta a eficiência 

O exercício de empresa, principalmente em um país como o Brasil, que bombardeia os 
agentes econômicos com incentivos de toda sorte, é e deve ser pautado na escolha racional em 
busca da eficiência. 

  

Não podemos execrar, por exemplo, o fato de bancos terem lucros astronômicos, ou o fato de 
empresas deixarem promoverem a demissão de diversos de seus empregados. 

  

Realizando tal juízo de valor, estaremos equiparando questões morais a jurídicas e 
econômicas, o que, salvo melhor juízo, negligenciaria os reais motivos que levam os agentes 
econômicos a fazerem esta ou aquela escolha na atividade empresarial. 

  

Ora, é finalidade das instituições financeiras lograr lucros. Não só as instituições financeiras, 
mas toda e qualquer empresa. Se tais lucros são ou não morais corresponde a um juízo de 
valor que não se justifica, principalmente se a atividade empresarial ocorre nos moldes da 
legislação vigente. 
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Desta feita, concluímos que o empresário deve a eficiência no exercício de empresa, 
realizando escolhas na busca de maximiza seu interesse frente a incentivos que lhe são dados 
pela realidade que o circunda, sendo certo que, ao realizar tal juízo, percorrendo todas as 
premissas elencadas pela disciplina do Direito e Economia, será justificada suas escolhas. 
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RESUMO 
É indiscutível a presença dos valores justiça social e solidariedade no Texto Constitucional 
brasileiro de 1988. A essa evidência, pretende-se avaliar o papel do direito sob a perspectiva 
de efetivação dos anseios sociais com o fim de promover a eficácia dos princípios de 
realização de justiça social e desenvolvimento, de modo a conciliar, sob a ótica de realização 
das normas constitucionais, os interesses econômicos e a necessidade de promoção da justiça 
social voltadas para a realização dos fins do Estado brasileiro, como instrumento essencial à 
erradicação da pobreza e das desigualdades sociais, da marginalização e à realização da 
existência digna para todos os cidadãos brasileiros. 
PALAVRAS-CHAVE: IGUALDADE MATERIAL; POBREZA; DESENVOLVIMENTO; 
JUSTIÇA SOCIAL. 
 
ABSTRACT 
It is indisputable presence of the values of social justice and solidarity in Brazilian 
constitutional text of 1988. By this evidence, intend to evaluate the role of law from the 
perspective of realization of social expectations in order to promote the efficiency of 
realization of the principles of social justice and development in order to reconcile the 
standpoint of realization of constitutional, the economic interests and the need to promote 
social justice aimed at achieving the purposes of the Brazilian state, as an essential tool to 
eradicate poverty and social inequality, marginalization and the attainment of decent life for 
all citizens. 
KEYWORDS: MATERIAL EQUALITY; POVERTY; DEVELOPMENT; SOCIAL 
JUSTICE. 
 
 

Introdução 

Os fundamentos e os objetivos da República Federativa do Brasil são os alicerces 

através dos quais toda ação estatal ou não estatal deve ter por base, os fundamentos – 

dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 

político – são o ponto de partida e os objetivos que indicam o ponto de chegada a ser 

alcançado pela sociedade brasileira.  
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A constituição brasileira determina que o Estado seja um “Estado de Bem Estar 

Social” criador de bens coletivos, fornecedor de prestações e promotor de justiça social e não 

um “Estado Mínimo” que garante apenas a ordem pautada em direitos individuais e na 

propriedade, é o que se pode depreender do seu texto e das reflexões desenvolvidas pelos 

constitucionalistas (CANOTILHO, 1992, p. 391; GRAU, 2005, p. 83).  

Nessa perspectiva, afirma-se a importância à compreensão axiológica dos princípios 

jurídicos, notadamente na esfera econômica do direito, por se vislumbrar na aplicação das 

normas jurídicas a necessidade de sua adequação para orientar a ordem econômica a partir dos 

preceitos fundamentais adequados ao bem estar da pessoa humana, de conformidade com os 

objetivos da Carta Constitucional de 1988.  

À abrangência da compreensão do direito sob a perspectiva de efetivação dos direitos 

sociais exige que sejam considerados fatores jurídicos que influenciam diretamente a situação 

socioeconômica da pessoa humana, a fim de se justificar a implementação das políticas 

econômicas que considerem a situação de grande parte da população brasileira, de modo a 

contribuir com a reversão do quadro de miséria cotidianamente denunciado pelos meios de 

comunicação de massa bem como pelos organismos internacionais e nacionais. 

A ponderação acerca de determinados aspectos da realização socioeconômica em 

prol da justiça social liga-se, fundamentalmente, ao reconhecimento de igualização 

constitucional dos sujeitos sociais enquanto resposta positiva às determinações insertas na 

ordem econômica, com o intuito de favorecer sobremodo o desenvolvimento humano.  

  

2 Princípios constitucionais à efetivação da justiça social: visão geral de seu 

conceito, conteúdo e eficácia   

A ordem jurídica brasileira é conformada para que se adeque, a partir da ordem 

econômica constitucional, não apenas o controle das relações econômicas, mas também toda a 

conjuntura social que possibilita, dentro da organização e estruturação do Estado, a 

abrangência dos programas e políticas sociais indispensáveis para o desenvolvimento pleno da 

pessoa humana. 

Como observado por Grau (2005, p. 83), a ordem econômica brasileira define e 

orienta para a construção de garantias sociais firmadas nos princípios inseridos no seu texto 

constitucional, desse modo, seria impossível, ante a ordem jurídica brasileira vigente, atuar de 

maneira contrária a proteção social que se impõe, de maneira imperiosa, ante a necessidade de 

atuação governamental e a obrigatoriedade de atuação imposta pela Constituição Federal. 
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Entretanto, não é apenas o conjunto positivado de normas que irá abarcar todos os 

comandos postos do direito. Há normas principiológicas (implícitas) que transcendem a 

normatização, de modo a enriquecer e dar ensejo à percepção jurídica, revelando o aspecto 

axiológico que o ordenamento (conjunto estruturado de preceitos direcionados para a 

promoção da ordem, da paz social e da justiça) possui, com o escopo de resolver as possíveis 

limitações das regras (TOLEDO, 2004, p. 7). 

Legitima-se o esforço da ordem jurídica para o controle da seara econômica da vida 

humana, de maneira correlata aos outros inúmeros aspectos indispensáveis à realização da 

dignidade da pessoa humana, mas sempre no sentido de possibilitar a manutenção do controle 

social e a promoção de todos os objetivos e anseios indispensáveis à plena realização da 

pessoa humana (ANDRADE, 1987, p. 319). 

É compreensível que se assimile, conforme assevera Carlyle (1982, p. 255), que a 

“posse dos direitos” não está ligada à efetivação desses direitos, já que a pessoa humana é 

titular de prerrogativas em virtude de sua personalidade, enquanto ser de razão, e este é o 

fundamento da igualdade que deve ser promovida; e, para a efetivação dos direitos depende 

que haja a intervenção, o amparo e a proteção do sistema legal e coativo do Estado. 

  

2.1 Breves reflexões acerca de princípios e regras jurídicas: diferenciação necessária 

à compreensão da aplicação e interpretação dos objetivos de bem estar e desenvolvimento  

Cabe inicialmente lembrar que há entre as regras e princípios apenas divisão 

qualitativa, tendo entre si apenas a diferenciação de caráter lógico, quanto aos graus de 

generalidade, abstração ou de fundamentalidade. 

Os juristas têm realizado a distinção entre princípios e regras, de maneira a 

aprofundar a reflexão acerca da efetividade e eficácia de seus conteúdos. Em sua teoria 

principiológica, Alexy (2002) afirma que as regras se esgotam em si mesmas, na medida em 

que descrevem o que se deve (se pode) ou não fazer em determinadas situações. Já os 

princípios são constitutivos da ordem jurídica que revelam os valores e critérios de orientação 

à aplicação das regras nas situações concretas. 

As disposições legislativas (regras jurídicas) são partes construtivas do ordenamento 

jurídico que detém os caracteres da congruência, coerência e sistematicidade. Nessa 

perspectiva, o intérprete da norma jurídica tem a possibilidade de retirar delas, mediante os 

processos hermenêuticos (criativos e intelectuais), o seu sentido e alcance.  
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Os princípios têm maior grau de abstração e generalidade do que as simples regras 

jurídicas e, por sua colocação destacada do ordenamento jurídico, são formulados de maneira 

vaga e indeterminada, constituindo espaços livres para a complementação e desenvolvimento 

do sistema normativo ulterior (CANOTILHO, 1992, p. 51). 

A esse respeito se pode depreender que a conformação (axiológica e teleológica) da 

constituição à realidade exige necessariamente que seja colocado em prática, de maneira 

imediata, o conteúdo jurídico dos princípios orientadores da ordem jurídica brasileira, de 

conformidade com o esposado por Medauar (2010, p. 105) da seguinte maneira: 

Menos duvidosa parece hoje a afirmação do caráter 
normativo dos princípios. Durante muito tempo predominou, quanto 
aos princípios, a visão de sua natureza programática ou a visão de que 
só expressavam uma tendência.  Mesmo se deu com os direitos 
fundamentais, vistos sob este prisma, necessitando de intermediação 
da lei (que muitas vezes não se editava) para obter efetividade. Quanto 
a estes, a Constituição de 1988, no art. 5º, § 1º, determina a aplicação 
imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. 
[...] seria o caso de afirmar: se vários direitos e garantias são vistos, 
simultaneamente como princípios, a estes se estende o dispositivo, 
tendo aplicação imediata.  

  

Para Secco (2009, p. 299), os princípios jurídicos são conceituados como a 

“essencialidade do direito”, de onde são retirados os “postulados que servirão de suporte à 

regulamentação da sociedade sob o aspecto jurídico, fixando os padrões e orientando os 

preceitos que serão traduzidos pela legislação”. Na mesma esteira, Reale (2001, p. 286) 

destaca que os princípios “condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico”, 

cobrindo tanto o “campo da pesquisa pura do Direito quanto o de sua atualização prática”. 

Os princípios jurídicos são fontes do direito e se colocam de maneira tão difusa 

dentro dos inúmeros sistemas jurídicos e ramos do direito que é difícil a sua especificação, 

entretanto, as suas características são comuns e, por isso, faz com que cresça a sua força 

persuasiva (FERRAZ JUNIOR, 2008, p. 280). Nesse sentido global, Ferraz Junior (2008, p. 

212) acrescenta que os princípios são responsáveis pela imperatividade total do sistema, sendo 

metalinguagem das demais fontes do direito, em especial da legislação, do costume e da 

jurisprudência. 

As regras se colocam simplesmente na esfera das determinações o que as enquadra 

dentro da possibilidade de realização fática e jurídica, ao passo que os princípios podem ser 

realizados em diferentes graus, consoante as possibilidades jurídicas e fáticas (ALEXY, 2002, 

p. 86). Assim, ou as regras tem validade ou não valem em sua inteireza, em dada situação e, 
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portanto, podem não ser aplicáveis, o que não acontece com os princípios.  

A este respeito assevera-se que os princípios são normas que ordenam que algo seja 

realizado da maneira mais completa e construtiva possível, dentro e além das possibilidades 

fáticas existentes, enquanto que as regras são normas que podem ser cumpridas ou não, uma 

vez que se uma regra é valida deve ser feito apenas o que ela determina, nem mais, nem 

menos (ALEXY, 2002, p. 86). 

O Estado adota na sua ampla atuação as normas principiológicas, tudo para atingir os 

objetivos de bem estar, dentre as quais a realização do desenvolvimento se torna objeto de 

destaque na sua atuação. Os princípios orientam concretamente a ação estatal fomentando 

tanto a prestação jurídica (decisão judicial) como as prestações fáticas (operacionalização de 

políticas públicas) o que imprescinde o valor atribuído à realidade e às regras pelos princípios, 

no sentido de realização de desenvolvimento, como proposto na ordem constitucional. 

  

2.2 Princípio jurídico do desenvolvimento como elemento fundante e determinante 

para a construção axiológica e teleológica da ordem jurídica brasileira 

Os princípios assumem postos diversos de atuação e importância em cada uma das 

esferas de atuação e concretização do direito, seja no controle de constitucionalidade, seja na 

atividade hermenêutica, seja no suprimento de lacunas, quando da ausência de regras 

específicas. No constitucionalismo contemporâneo, os princípios vão além dessa função 

complementar ou supletiva, funcionando como as razões para a atuação estatal e ampliando o 

âmbito de proteção do cidadão (ALEXY, 2002, p. 102). 

Sob o escopo de se concretizar mudanças profundas na realidade social brasileira, o 

desenvolvimento, foi colocado com um dos fins, “ainda que utópico”, do Estado brasileiro 

(RISTER, 2007, p. 218). Sendo assim, a parceria entre as pessoas em torno de objetivos, 

através da organização estatal é, na realidade, uma junção de forças sociais e econômicas para 

atingir o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores da sociedade. 

Logo, o desenvolvimento é o princípio que condensa de maneira mais clara a carga axiológica 

e teleológica de todos os demais preceitos citados. 

A Carta Cidadã de 1988 fez do Estado brasileiro o Estado Constitucional cujos 

valores primordiais são assentados na democracia e nos direitos fundamentais, com o desenho 

teórico de respeito à liberdade e à cidadania dos atores sociais que promoveram a sua 

formulação (BONAVIDES, 1998, p. 11). Quando se compreende esta necessidade de 

conformação da cidadania dentro da realidade socioeconômica atual, depreende-se que há a 
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necessidade incessante de se fomentar e se promover o desenvolvimento, condição real de 

efetivação da cidadania que deve ser a todo custo efetivada para a promoção do bem estar e da 

justiça social. 

Mesmo não se possibilitando a efetivação do desenvolvimento e daqueles passos 

necessários a sua consecução de maneira imediata, não se deixa de aplicar o seu conteúdo. O 

princípio de realização do desenvolvimento socioeconômico vai, paulatinamente, sendo 

realizado, na ordem constitucional brasileira, a cada ação estatal que é nesse sentido 

direcionada. 

O desenvolvimento, em conjunto com outros princípios jurídicos, em especial os 

ligados à ordem econômica, são de realização necessária para que se efetive de maneira plena 

a cidadania e o despertar do sentimento de dignidade da pessoa humana, logo, erradicar a 

pobreza, eliminar as desigualdades regionais e sociais é imperativo para que se alcancem os 

demais objetivos almejados pelo Estado e pela sociedade brasileira. 

É o que Hesse (1991), contemporaneamente, denomina força normativa da 

Constituição, que obviamente não dispensa a conformação das regras aos princípios 

constitucionais e ocorre pela atuação estatal em seus variados âmbitos de atuação (em especial 

na jurisdição, mas também com a mesma importância na atuação da administração pública). 

A doutrina democrática do Estado de Bem Estar Social não se satisfaz com 

abstrações, para que se viva efetivamente a realidade democrática. Nestes Estados, os direitos 

civis e políticos não devem ser a expressão meramente formal da Constituição.  

Para que se realize a democracia se deve intentar a sua concreção em todas as 

perspectivas sociais, a propósito de se garantir a emancipação da pessoa humana com a 

disponibilização de potencialidades básicas, tais como alimentação, trabalho, habitação, lazer, 

saúde, educação, segurança e previdência social (BONAVIDES, 1998, p. 18), tudo isso como 

conditio sine qua non para a realização do desenvolvimento. 

A pluralidade de sentidos dos princípios jurídicos se coloca a partir da não submissão 

de sua realização a hierarquizações (o que vale mais dentro da hierarquia constitucional: a 

realização da pessoa humana em todas as suas acepções ou a necessidade de um mercado livre 

de intervenções?); Alexy (2002, p. 157) construiu a teoria da ponderação dos princípios ou a 

regra de proporcionalidade como meio de permitir a coexistência de um princípio diante do 

outro, sem que um tenha que ser eliminado ou negado em abstrato. 

Para que a realização das potencialidades humanas seja satisfeita alguns conflitos 

entre esferas jurídicas distintas ocorrem e devem ser solvidas ante a preocupação de 
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realização da concretização dos anseios sociais, em especial da realização dos direitos 

humanos, pela compatibilização dos direitos sociais e econômicos e à emancipação da pessoa 

humana, o que congrega valores indispensáveis, bem como reflete a necessidade de inclusão 

social da pessoa humana (pela realização, através das políticas públicas, dos direitos sociais, 

culturais e econômicos, sem os quais o atingimento do desenvolvimento socioeconômico não 

passa de quimera).  

Obviamente, os direitos socioeconômicos que convergem na realização do direito ao 

desenvolvimento se efetivam dentro dessa perspectiva de concretização plena que exige do 

Estado a atuação comprometida, contínua e responsável, no sentido de sua integral realização. 

O grande desafio, para a apreensão dos valores principiológicos, especialmente, das 

estruturas públicas vigentes, é a efetiva contribuição dos princípios fundamentais do Estado 

brasileiro para que o desenvolvimento da sociedade se realize integralmente para todos. Essas 

são as considerações da doutrina lusitana: 

[...] a medida que o Estado vai concretizando as suas 
responsabilidades no sentido de assegurar prestações existenciais dos 
cidadãos (é o fenômeno que a doutrina alemã designa por 
“Daseinsvorsoge”), resulta, de forma imediata, para os cidadãos: - o 
direito de igual acesso, obtenção e utilização de todas as instituições 
públicas criadas pelos poderes púbicos (exemplos: igual acesso a 
instituições de ensino, igual acesso aos serviços de saúde, igual acesso 
à utilização das vias e transportes públicos); - o direito de igual quota-
parte às prestações de saúde, às prestações escolares, às prestações de 
reforma e invalidez) (CANOTILHO, 1992, p. 541-542). 

  

Diante dessa compreensão de realização equânime dos preceitos constitucionais, a 

legalidade passa pela evolução de conteúdo de modo a impor subordinação ao que é colocado 

na lei e também àquilo que é descrito na Constituição Federal em seus princípios expressos ou 

implícitos – a lei é submetida à conformação constitucional, aos seus princípios que 

congregam para a promoção da pessoa humana em todos os aspectos. 

Em virtude dessa compreensão, entende-se que as normas jurídicas determinantes da 

redução das desigualdades regionais e sociais, da erradicação da pobreza, bem assim da 

realização do desenvolvimento deixam de ter o simples status de regra jurídica para 

compreender imensa carga valorativa, dotada de conteúdo positivo que exige do poder 

público à atuação comprometida com a sua realização, para que se efetive o conteúdo jurídico 

do preceito isonômico, conforme se verá. 
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Note-se que a realização do desenvolvimento pressupõe a atividade estatal que 

realize o desenvolvimento, conduzindo-o, através da ampliação e readequação de sua 

estrutura e de seus órgãos. Atuando de modo amplo e intenso para a modificação das 

estruturas socioeconômicas, bem como para a distribuição e descentralização da renda, 

integrando, social e politicamente, à totalidade da população, o que evidentemente se coaduna 

ao conteúdo jurídico do princípio isonômico, mas que, necessária e consequentemente, 

possibilita que se atinja de modo pleno o desenvolvimento daqueles que se encontram em pior 

situação socioeconômica. 

  

3 Fundamentos e princípios constitucionais da ordem econômica brasileira: 

valores, princípios, objetivos e fundamentos à efetiva plenitude do desenvolvimento 

social  

A priori, deve-se constar que a estrutura organizacional do Estado brasileiro está 

assentada na dignidade da pessoa humana, valor supremo consagrado na Constituição Federal 

de 1988. Esta primazia da dignidade abre ao Estado a possibilidade de sua interferência no 

mercado, de modo a conduzir os seus mecanismos para a efetivação dos objetivos primordiais 

da ordem constitucional. 

A ordem econômica brasileira, como tratada na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, demonstra a preocupação do legislador constituinte em conciliar os fatores 

econômicos e sociais, com o objetivo de atender aos preceitos de justiça social(1), cujo escopo 

primordial é direcionar as políticas públicas para as categorias sociais mais desfavorecidas e 

vulneráveis, com as diretrizes da livre iniciativa econômica e do mercado, de modo a reduzir 

as desigualdades regionais e sociais – objetivo da República e princípio da ordem econômica 

brasileira (CARVALHO FILHO, 2010, p. 989). 

Os objetivos e princípios não devem ser separadamente considerados, pois há relação 

íntima entre os princípios de natureza política do Estado brasileiro e os propósitos de cunho 

eminentemente econômico, que se mantém interligados de maneira peculiar (TOLEDO, 2004, 

p. 164). 

A Constituição Federal brasileira de 1988 eleva a fundamento da ordem econômica a 

liberdade de iniciativa, mas nesse aspecto, são remodelados e abandonados os elementos do 

liberalismo econômico puro, o Estado deixa de ser mero observador e passa a atuar como 

participante efetivo do comportamento econômico (restringindo e condicionando a atividade 

dos particulares, de acordo com o interesse público). 
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A ordem econômica constitucional impõe três formas de atuação no sentido de se 

atingir tais objetivos, são eles: fiscalização, incentivo e planejamento. Fiscalizar implica 

verificar para evitar abusos. Incentivar representa o estímulo que deve ser dado no sentido de 

promover o desenvolvimento socioeconômico do país; e, planejar que é “[...] um processo 

técnico instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos 

previamente estabelecidos” (SILVA, 1992, p. 676). 

Entende-se que embora haja a impressão de que a ordem econômica alberga 

princípios contraditórios, eles convivem harmonicamente no intuito de se alcançar o 

desenvolvimento. Transformar uma economia capitalista relativamente imatura, em um 

sistema socioeconômico moderno avançado e que proteja o cidadão. Para tanto, é curial que 

sejam disponibilizados instrumentos adequados de transformação social (TOLEDO, 2004, p. 

259), pautando-se na questão da promoção da isonomia. 

Em decorrência de tal raciocínio, o Texto Maior concebeu os seus princípios, que 

isoladamente considerados, poderiam até ser vistos como contraditórios entre si, destinados a 

conviverem harmonicamente, dentro de uma ordem econômica utópica, que nos remete ao 

conceito de desenvolvimento (RISTER, 2007, p. 302). 

Entretanto, o caráter desenvolvimentista da Carta Constitucional brasileira resgata os 

compromissos sociais assumidos, sob o manto de uma utopia igualitária que, aparentemente, 

se choca com a proteção do livre mercado e do controle dos gastos públicos e da não 

intervenção estatal na ordem econômica (SOUZA NETO, 2006, p. 123), exigindo que os 

aspectos de cunho social tenham a mesma relevância política que os fatores econômicos na 

trilha da busca pelo desenvolvimento. 

As normas constitucionais enquanto programas sociais (não para o futuro, mas para o 

presente) devem assegurar, de conformidade com os fundamentos da ordem econômica, a 

valorização do trabalho humano, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social (CF/88, art. 170) e a busca do pleno emprego (CF/88, art. 170, 

III). 

Consoante Andrade (1987, p. 2), o Estado apenas como promotor da democracia 

clássica valoriza apenas as liberdades políticas, despreocupada de seus reflexos 

socioeconômicos, algo insuficiente e incompreensível de se manter nos dias atuais, onde o 

Estado tem o poder e o dever de participar e fomentar a construção de uma cidadania 

completa, instrumentalizada pela realização dos preceitos socioeconômicos e políticos 

voltados para a concretização do desenvolvimento.  
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Ao encontro destas premissas, estão as diretrizes constantes no artigo 170 da CF/88 

que consagra os princípios da redução das desigualdades regionais, da função social da 

propriedade, da defesa do consumidor e da defesa do meio ambiente, expressa na finalidade 

da ordem econômica que é assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social (todos direitos individuais elevados à condição de clausula pétrea). 

A positivação expressa nos princípios constitucionais da ordem econômica deve 

irradiar luzes para a transformação da realidade segundo os ditames do desenvolvimento 

como liberdade e igualdade de oportunidades. A este respeito Pequeno (2001, p. 57) reflete 

acerca do distanciamento entre a realidade social brasileira e os preceitos jurídicos 

constitucionais ao afirmar que:  

[...] estamos longe de viver essa realidade, razão pela qual 
tais direitos existem teoricamente para promover a justiça e garantir 
que os mais fracos não sejam massacrados pelos mais fortes. Diga-me 
qual a sua fraqueza ou indigência que eu direi qual é o seu direito. Eis 
a máxima do nosso tempo. 

  

A essa evidência, pode-se considerar que as desigualdades sociais fazem com que 

surjam no Estado brasileiro duas sociedades “superpostas, mescladas, mas diversas”, onde de 

um lado encontra-se a moderna sociedade industrial, que já é a oitava economia do mundo 

que impressiona em alguns momentos pelo seu extraordinário dinamismo; do outro se 

encontra a “sociedade primitiva” que vive num nível de subsistência em condições de 

marginalidade, “ostentando padrões de pobreza e ignorância comparáveis às mais atrasadas 

sociedades afro-asiáticas” (IANNI, 2004, p. 106). 

A ordem econômica conformada na Constituição Federal de 1988 está dotada de 

normas que servem de instrumento de transformação da realidade estática e individualista que 

impera. Estão expressos valores, princípios, objetivos e fundamentos que se colocam de 

maneira dirigente e dinâmica para que, manejados da maneira mais eficiente e efetiva, se 

possibilite a plenitude do interesse social (GRAU, 2005, p. 352). 

O Estado vincula sua atuação através das políticas econômicas, que devem ser 

elaboradas para obedecer às regras e aos princípios constitucionais, e, serem compatíveis com 

a realidade que se deseja modificar, no sentido de aperfeiçoar as virtudes políticas, sociais e 

econômicas da pessoa humana, cuja efetividade deve ser avaliada e ampliada para que não se 

torne inviável, e devem, invariavelmente, ser objeto de preocupação do Poder Público 

(TOLEDO, 2004, p. 293). 
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Destaque-se que a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução 

das desigualdades regionais e sociais são objetivos traçados na Constituição, em sua acepção 

dirigente, que se complementam naquilo que se propõe que é a promoção e garantia do 

desenvolvimento socioeconômico e o “rompimento do processo de subdesenvolvimento” no 

qual o Estado brasileiro está submerso (GRAU, 2005, p. 218).  

O Estado se põe em razão do seu papel constitucional como o principal promotor do 

desenvolvimento, devendo atuar de conformidade com as orientações constitucionais como 

elemento de realização contínua e dinâmica dos objetivos constitucionais, cuja execução 

democrática inclui a promoção do desenvolvimento como liberdade às pessoas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

  

3.1 Justiça social: efetivação do desenvolvimento econômico e social como elemento 

fundante da ordem constitucional brasileira  

Conforme se depreende do esposado no artigo 170 da Constituição Federal, a ordem 

econômica brasileira tem o objetivo de se conformar aos ditames da justiça social, no intuito 

de assegurar a todos existência digna, mediante a realização dos seus princípios. 

A esse respeito, Schwartzman assevera: 

A Constituição Federal assegura a livre iniciativa como 
pressuposto de todo o desenvolvimento da economia. Contudo, o 
conjunto de regras constitucionais aponta para a restrição desse 
princípio que, portanto, não é absoluto, mas sim relativo, sempre que 
algum de seus aspectos se desenvolva contrariamente aos fins 
socioeconômicos. (SCHWARTZMAN, 2004, p. 74). 

  

O elemento que promove a relevância da questão social é a justiça social que está 

pautada na tentativa de se corrigirem as grandes distorções que ocorrem na sociedade, 

arrefecendo diferenças e distâncias entre as diversas classes que a constituem, favorecendo os 

mais humildes a bem da promoção dos objetivos constitucionais.  

Em outras palavras, a justiça social como fim da ordem econômica tem como 

principal intenção “evitar que os ricos se tornem cada vez mais ricos e os pobres cada vez 

mais pobres e oferecer idênticas oportunidades a todos” o que constitui variações semânticas 

do mesmo termo em comento (PETTER, 2008, p. 181). 

A justiça social reflete a justiça distributiva em sua essência, baseada na equidade e 

em imperativos de solidariedade que devem nortear a atuação estatal (VALADÃO, 1970, p. 
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119), cuja efetivação nada mais reflete do que a promoção no campo da economia, da mais 

ampla colaboração entre todos os Estados com o fim de conseguir para todos melhores 

condições de trabalho, prosperidade econômica e segurança social (VALADÃO, 1970, p. 

135). 

À efetivação da justiça social não basta proclamar os direitos sociais, pois a realidade 

continua extremamente desigual e essa desigualdade se alarga a cada dia mais, tanto entre as 

pessoas, quanto entre os entes federados ou Estados, uns cada vez mais ricos e poderosos, 

outros cada vez mais pobres, humilhados e marginalizados dos centros de decisão e poder 

(VALADÃO, 1970, p. 27). 

É necessário que se afirme que não apenas o preceito solidarista, por si só, mesmo 

auxiliado da eloqüência axiológica e teleológica dos princípios gerais da Ciência Jurídica, 

dará vazão aos inúmeros problemas que existem na realidade dos fatos sociais.  

A noção de justiça social, principalmente em face das necessidades básicas das 

pessoas mais carentes, abrange a redução das desigualdades socioeconômicas, ocasião em que 

favorece o aumento do nível de renda das massas, possibilitando, assim, que um número cada 

vez maior de beneficiários das políticas públicas do Estado tenham acesso ao mínimo de bens 

para o seu consumo, especialmente aqueles necessários à sobrevivência. Para a realização do 

que apregoam os fundamentos da ordem econômica é necessário que se interpretem os 

princípios de modo a se extrair a essência dos valores incorporados nas normas abrangidas 

pelo direito econômico constitucional (TOLEDO, 2004, p. 167). 

Para que se proporcione o desenvolvimento econômico e social é necessário que o 

Estado esteja presente em várias atividades humanas, antes destinadas apenas à atuação 

particular, como habitação, alimentação, transporte e educação, sendo criado para tanto uma 

série de instrumentos jurídicos que se conformam com a construção de uma nova acepção do 

Estado de Bem Estar Social(2), cuja abrangência vai além dos interesses privados para a 

realização dos ditames da justiça social, que deve perpassar a aplicação de todos aqueles 

princípios da ordem econômica constitucional brasileira. 

  

4 Breves considerações acerca do princípio da igualdade: redução das 

desigualdades entre as pessoas como meio de promoção da justiça social e do 

desenvolvimento 

O preâmbulo da Constituição Federal proclama que o Estado Democrático brasileiro 

é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
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o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. 

A realidade deve, à conta da efetivação do preceito isonômico, ser corrigida para se 

adequar aos princípios de justiça e aos direitos humanos socioeconômicos, não se podendo 

negar, jamais, a eficácia normativa e a obrigatoriedade da observância dos princípios de 

justiça social, firmados na proteção à igualdade.  

Cabe ao jurista compreender, em primeiro lugar, a lei à luz dos princípios 

constitucionais e dos direitos humanos, devendo projetar a imagem de realização destes 

princípios na aplicação do direito e na realização das políticas públicas, de modo a revelar o 

sentido e a força normativa da Constituição. Ou ainda, como forma de possibilitar a 

efetivação do valor igualdade diante das necessidades básicas das pessoas mais vulneráveis, 

elemento de justificativa para a atuação positiva do Estado, no sentido de se efetivarem os 

seus objetivos. 

Preliminarmente ao tratar da igualdade, é imprescindível que se aborde, em síntese, 

as suas acepções: a igualdade formal e a igualdade material, no “[...] afã por fazer da 

igualdade o valor guia dos direitos econômicos sociais e culturais” (PÉREZ LUÑO, 2005, p. 

13)(3). 

A igualdade formal, ou igualdade perante a lei, está proclamada no caput, artigo 5º 

da Constituição Federal, nos seguintes termos: “[...] todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país 

a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. 

A igualdade perante a lei apresenta-se como exigência de generalidade, equiparação, 

diferenciação e regularidade de procedimento. A primeira exigência engloba a perspectiva de 

reconhecimento de que a lei tem que ser idêntica para todos, sem que exista nenhum tipo de 

pessoas dispensadas de seu cumprimento, traduzida em termos de generalidade, abstração 

impessoalidade e universalidade (PÉREZ LUÑO, 2005, p. 22-24). 

A exigência de equiparação estabelece a imperiosidade de um tratamento igual de 

situações consideradas iguais e supõe um tratamento igual de circunstâncias não coincidentes 

que se consideram irrelevantes para o desfrute dos direitos. A exigência de equiparação “[...] 

supõe o tratamento igual dos que não o são no plano fático, mas se estima que juridicamente 

devem sê-lo.(4)”(PEREZ LUÑO, 2005, p. 25). 

A igualdade perante a lei como exigência de diferenciação implica no tratamento 
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diferenciado de situações semelhantes, de acordo com pressupostos normativos que excluam a 

arbitrariedade e a discriminação, considerando a igualdade num sentido dinâmico(5).  

É condição para respeito dos critérios de igualdade formal a exigência de 

regularidade de procedimento, que é uma garantia funcional de regularidade nos 

procedimentos para aplicação das normas jurídicas, ou seja, no submetimento às regras 

procedimentais, que expressam uma situação de imparcialidade, no sentido de que as 

distinções sejam ignoradas – excetuando-se aquelas que sejam consideradas razoáveis em um 

determinado sistema. (PÉREZ LUÑO, 2005, p. 31-36).  

Henriques (2006, p. 270) informa a dimensão conferida pelo artigo 13º da 

Constituição da República Portuguesa(6) (CRP) a qual comporta além da proibição do arbítrio, 

a proibição da discriminação, pois a “[...] proibição do arbítrio torna inadmissíveis as 

diferenciações de tratamento sem justificação razoável, aferida esta por critérios de valor 

objectivos, constitucionalmente relevantes, bem como identidades de tratamento de situações 

manifestamente desiguais”.  

Nesse sentido, Andrade (1987, p. 3) ao abordar as várias faces pelas quais se pode 

compreender o princípio da isonomia afirma que dentre as suas várias acepções, a igualdade é 

vista segundo o pensamento de que todos são iguais perante a lei e exige um tratamento 

imparcial, o que geraria, nesse tratamento igual dos desiguais, iniquidade. O tratamento igual 

às pessoas em situações desiguais criaria condições para a dominação dos mais fracos pelos 

mais fortes, pois a diferença de forças próprias, sem o contrapeso do amparo estatal aos 

primeiros, faz aprofundar as diferenças e a injustiça social. 

A igualdade material ou igualdade substancial exige que haja o tratamento igualitário 

real de todas as pessoas perante os bens da vida (não apenas perante a lei). As posturas do 

Estado que almejam o arrefecimento dessas desigualdades substanciais são chamadas de 

ações afirmativas, que são ações direcionadas no sentido de conferir subvenção ou auxílio, 

isto é a atuação positiva, para garantir o acesso idêntico aos bens da vida às pessoas que se 

encontram em condições distintas (tal auxílio se dá unicamente àqueles que estão em posição 

de vulnerabilidade social, econômica, étnica, de gênero etc.), sendo impossível ao beneficiário 

da ação afirmativa por suas próprias forças alcançar a igualdade material. 

Mello (2003, p. 15) posiciona-se a este respeito da seguinte forma: 

Pode-se afirmar, sem receio de equívoco, que se passou de 
uma igualização estática, meramente negativa, no que se proíbe a 
discriminação, para uma igualização eficaz, dinâmica, já que os 
verbos “construir”, “garantir”, “erradicar” e “promover” [que iniciam 
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a redação dos objetivos da República brasileira] implicam, em si, 
mudança de ótica, ao denotar “ação”. Não basta não discriminar. É 
preciso viabilizar – e encontrar, na Carta da República, base para fazê-
lo – as mesmas oportunidades. Há de ter-se como página virada o 
sistema simplesmente principiológico. A postura deve ser, acima de 
tudo afirmativa. E é necessário que seja a posição adotada pelos 
nossos legisladores. [...]. É preciso buscar-se a ação afirmativa. A 
neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso;  

  

O preceito igualitário deixa de lado a condição de princípio estático e absenteísta da 

atuação estatal para uma condição dinâmica e atuante que condiciona a realização dos 

objetivos constitucionais à promoção democrática de realização dos direitos socioeconômicos. 

Dessa maneira, nas democracias pluralistas, deve-se conjugar esforços para se produzirem 

avanços no equilíbrio necessário à promoção das liberdades. 

A cultura democrática e igualitária da época contemporânea, conforme proclamado 

por Nunes (2003, p. 42), é caracterizada não só pela afirmação da igualdade civil e política 

para todos. A cultura democrática igualitária que se pretende construir é firmada na 

consciência de que a igualdade civil e política estão em consonância com a redução das 

desigualdades entre os indivíduos no plano social e econômico, como meio essencial para 

possibilitar a liberdade da sociedade das necessidades e do risco. É para isso que são criadas 

as políticas públicas, o que impede “[...] a abstenção do Estado diante de uma dinâmica social 

de que resulta a perda da liberdade para a maioria das pessoas, à míngua de meios materiais a 

dar-lhe sustentação (AZEVEDO, 2000, p. 75) .” 

A democracia proposta na ordem econômica que garante, protege e promove a 

justiça social não deve ser referenciada apenas como um governo do povo e para o povo, deve 

ser fixada em igualdade de oportunidades, o que nada significará se estas oportunidades forem 

ofertadas da mesma maneira ao mais forte e ao mais fraco, ao mais rico e ao mais pobre, 

dispensando-se tratamento igual aos desiguais (ANDRADE, 1987, p. 48), de modo a fazer 

com que não sejam supridas as necessidades básicas dos mais vulneráveis econômica e 

socialmente. 

Propõe-se, pois, a substituição da concepção clássica de igualdade, pela compreensão 

de igualdade material, corolário da democracia social(7), que vige no Estado de Bem Estar 

Social (ANDRADE, 1987, p. 50) e que requer a implementação de políticas públicas que se 

dirijam ao combate dos diferentes aspectos da pobreza, visando à melhoria estrutural do bem 

estar social (ROCHA, 2008, p. 20). 

Consoante pondera Ianni (2004, p. 107), “[...] as crescentes diversidade sociais estão 
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acompanhadas de crescentes desigualdades sociais. Criam-se e recriam-se as condições de 

mobilidade social horizontal e vertical, simultaneamente às desigualdades e aos 

antagonismos”.  

A cada pessoa devem ser garantidos direitos iguais na sociedade, sendo preconizada 

“[...] igualdade social e econômica – iguais direitos e oportunidades de procurar posição 

social e bem estar material – e igualdade política – iguais direitos e oportunidades de 

participar de seu governo” (CHRISTENSON et al., 1974, p. 226), o que apenas é possível de 

ser alcançado com a garantia de que os direitos sociais, expressos nas necessidades mais 

básicas, sejam implementadas pelo Estado. É o que Rocha (2008, p. 28) coloca como “as 

necessidades de políticas públicas”. 

Ao Estado cabe o papel, não menos importante, de realizar o que ditam os preceitos 

das constituições, que são, na atualidade, dirigentes e visam a modificação da realidade, 

obrigando aos agentes políticos a tomarem decisões e implementarem programas e ações que 

viabilizem os direitos sociais garantindo aos cidadãos meios de acesso a uma vida mais digna, 

justa e solidária.  

O principal dos objetivos, da ordem econômica brasileira é acabar com o 

desequilíbrio social, onde poucos têm tudo e convivem ao lado de muitos que nada tem: “Ao 

invés de lavar as mãos diante da iniquidade social, verdadeira chaga no Brasil, a Ciência do 

Direito deve veicular um discurso aberto, centrado na realidade, na certeza de que o direito 

deve ser instrumento de realização da justiça social” (AZEVEDO, 2000, p. 74). 

Por isso, assevera Nunes (2003, p. 31), a economia precisa ser equilibrada, o que 

necessariamente exige do Estado a assunção de funções complexas no domínio e promoção 

do desenvolvimento socioeconômico, no combate às várias formas de violação dos direitos 

sociais e na promoção da redistribuição de renda, para a efetividade e eficácia social dos 

postulados da igualdade material. 

É evidente que somente se realizam os ditames da justiça social, conforme exigido 

constitucionalmente, quando, na concretização do princípio da igualdade, se consegue 

contemplar a distribuição de direitos mais ampla e voltada, em especial, a igualização dos 

mais vulneráveis (ROTHENBURG, 2009, p. 122).  

Nessa medida, o princípio da igualdade requer muito além da simples conformação 

dos sujeitos sociais à lei. Primeiramente, a igualdade material exige que haja uma mesma 

condição jurídica e, em segundo lugar, a efetiva realização de oportunidades na vida. 

É nessa perspectiva que a ordem econômica deve se conformar àqueles princípios-
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objetivos do artigo 3º da Constituição Federal, de modo que quando se efetivem de maneira 

contínua e evolutiva os objetivos da República, os ditames da justiça social sejam abarcados 

pela sociedade e pelo Estado brasileiro. 

O princípio da igualdade aparece na realidade como elemento de ligação entre toda 

essa estrutura principiológica que exige efetividade para os ditames de justiça. Para que haja 

desenvolvimento como liberdade é imperioso que todos os aspectos sociais (possibilidades) 

sejam compreendidos. Para que haja desenvolvimento é imprescindível que deixe de existir a 

pobreza. Para que haja o fim da pobreza é imperiosa a efetivação dos direitos sociais e 

econômicos em suas mais variadas acepções. E, finalmente, para que os direitos sociais se 

realizem, é indiscutível a necessidade de atuação estatal, através do que se convencionou 

denominar ações afirmativas, dentre as quais se elevam as políticas públicas de combate à 

pobreza, a exemplo, no Brasil (desde o ano de 2003), do Programa Bolsa Família e de outros 

programas sociais. 

  

4.1 Princípio constitucional da redução das desigualdades regionais e sociais: 

realização plena dos direitos de cidadania para o efetivo exercício dos direitos humanos 

sociais e econômicos  

Deve-se primar, na órbita econômica e social, pelo fortalecimento da sociedade 

através da garantia de cidadania para todos e a inserção das mais diversas classes como 

sujeitos participantes e capazes de influir nas decisões políticas, isto como uma legítima 

alternativa na construção da verdadeira democracia.  

Ressalta-se que o Estado deve propiciar condições para que sua população tenha 

acesso a bens básicos como educação, alimentação, integridade moral e física, corroborando o 

regime democrático, que promove a emancipação dos seus cidadãos nas mais diversas regiões 

do país e para todas as pessoas, de modo que se possa concretizar os princípios-objetivos do 

Estado brasileiro como condição essencial para o desenvolvimento.  

Nesse sentido, assevera Grau (2005, p. 47) que o modelo econômico de bem estar 

proposto pela CF/88 é desenhado e disposto nos artigos 1º, 3º e 170, cujo caráter vinculante 

na atuação do Poder Público é claro. 

É improvável o exercício pleno da cidadania, quando se depreende da realidade em 

que os indivíduos, dada a sua posição na estrutura econômica da sociedade são muito 

desiguais, isto porque a igualdade jurídica esposada na lei, não corresponde aos fatos reais – a 

liberdade de cada um varia em função da desigualdade real existente à margem da esfera 
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jurídica. 

A má distribuição de renda entre os integrantes da sociedade fomenta também a 

contrapartida positiva para os capitalistas, qual seja a geração de uma região sujeita a 

exploração decorrente da impossibilidade de acesso aos bens sociais que promovem o 

desenvolvimento e ainda a criação de um acúmulo de recursos financeiros em outras regiões 

do país. 

A despeito disso, não se deve conceber como coerente a afirmação de que a 

Constituição promove o impossível. Como bem lembra Grau (2006, p. 141), os direitos 

sociais e econômicos, dependem, para a sua concretização, da transposição de limites fáticos, 

de fatores econômicos e do modo de organização e funcionamento da administração pública, 

além da quantidade suficiente de recursos públicos a disposição do Estado. Igualmente, não se 

pode ignorar o poder normativo que deve ser conferido às normas constitucionais e que 

merecem e devem ter efetividade prática.  

Não é razoável que se aloquem todos os recursos públicos disponíveis para a 

implementação dos direitos socioeconômicos, mas é imprescindível que sejam 

disponibilizados recursos públicos bastantes e suficientes, de forma proporcional aos 

problemas sociais encontrados e de forma progressiva no tempo, de modo que as deficiências 

para o exercício das liberdades jurídicas sejam sanadas através do pleno exercício das 

liberdades reais, ou, por outras palavras, para o exercício pleno das capacidades da pessoa 

humana ou dos grupos sociais (SCAFF, 2007, p. 4-5). 

O operador do direito não pode considerar os acontecimentos sociais, econômicos e 

políticos, como meros assessórios, desprovidos de força normativa. O direito é resultado das 

pressões sociais e deve por isso ser garantia de justiça social (RAMOS, 1998, p. 74). Desse 

modo, a compreensão das desigualdades deve ser parametrizada pelo princípio constitucional 

da isonomia, que, como orientador das decisões políticas, deve proporcionar o fim das 

desigualdades e implementar, pela atuação estatal, o desenvolvimento como corolário para a 

concretização da existência digna expressa na Constituição. 

A Constituição condiciona não apenas a sua validade através dos instrumentos 

jurídicos, mas também a sua praticabilidade (a possibilidade ou, mais precisamente, a 

necessidade de ser colocada em prática). O valor da segurança deve ser harmonizado com o 

valor justiça, em especial pela preocupação expressa no texto constitucional com a eficácia do 

princípio da dignidade da pessoa humana, que centraliza todas as demais manifestações de 
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direitos humanos (inclusive os direitos socioeconômicos) e exige igualdade de condições e 

acesso aos bens da vida por todos os cidadãos e em todas as regiões (SILVA, 2006). 

A realização dos preceitos democráticos e isonômicos, conforme proposto na ordem 

econômica, garantem, protegem e promovem a justiça social não devendo ser referenciada 

apenas como um governo do povo e para o povo. A democracia, nessa perspectiva, deve ser 

fixada na igualdade de oportunidades, e que nada significará, se estas oportunidades forem 

ofertadas da mesma maneira ao mais forte e ao mais fraco, ao mais rico e ao mais pobre, 

dispensando-se tratamento igual aos desiguais. 

Em razão do reconhecimento das desigualdades e da sua importância para a 

construção da justiça social é que se pode afirmar que é necessário se vislumbrar o valor da 

cultura de um povo, para se indicar ou antever como poderá desenvolver as suas 

potencialidades. Dessa forma, o controle efetivo sobre as políticas públicas apenas será 

exercido quando as populações mais necessitadas se identificarem como agentes efetivos e 

também como beneficiárias dessas medidas especiais, a propósito de se legitimarem os 

programas sociais do governo. 

Há o consenso tácito no sentido de se compreender a pobreza como desafio a ser 

enfrentado não apenas como objetivo ético ou humanista, mas através de iniciativas concretas 

de políticas públicas voltadas ao alcance do objetivo de reduzir as desigualdades entre as 

pessoas na sociedade (ROCHA, 2008, p. 7), cujos fundamentos podem ser expressos quando 

se garante participação de todo cidadão na renda nacional, de modo a se reduzir as gritantes 

disparidades entre os diversos segmentos sociais (TOLEDO, 2004, p. 170). 

Concorda-se que democracia e direitos humanos relacionam-se reciprocamente, 

ambos se voltam para a concretização de uma ordem política e jurídica baseada em liberdade, 

igualdade e solidariedade (BIELEFELDT, 2000, p. 133). Mesmo na ordem econômica, dentro 

de sua conformação liberal (ou neoliberal(8)) deve se manter a preocupação com o 

desenvolvimento social e a promoção do bem estar, fazendo com que haja uma “revitalização 

do princípio da igualdade” (BEDIN, 2002, p. 62). Há, pois, correlação entre a exigência dos 

pressupostos fáticos da concretização dos princípios da ordem econômica e a necessidade de 

respeito à isonomia.   

Para a redução das desigualdades defende-se que deve haver a luta incessante contra 

o subdesenvolvimento (ou ausência de desenvolvimento pleno), cujos grandes entraves são a 

falta de “[...] reconhecimento e respeito pelos direitos do homem, notadamente pelos direitos 

sociais e econômicos, pois gera, por um lado, uma legião de excluídos e marginalizados e, por 
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outro, um Estado autoritário, ineficaz e dependente dos países ricos” (BEDIN, 2002, p. 74). 

É interessante observar que mesmo que não houvesse a previsão expressa do direito 

ao desenvolvimento, este surgiria como corolário do objetivo constitucional da redução das 

desigualdades regionais e sociais, na medida em que seria impossível se alcançar esta 

equalização social sem que se possibilitasse o desenvolvimento daqueles que se encontram 

em situação econômica e socialmente inferior(9) (DIAS, 2007, p. 173). 

É, nesse sentido, que se liga este princípio ao princípio da erradicação da pobreza e 

da marginalização. A realização do sentimento de dignidade apenas se opera àqueles que se 

encontram em condição de vulnerabilidade quando se proporciona a evolução da satisfação 

das necessidades básicas inerentes a existência humana com dignidade, o que gera, de logo, a 

interdependência de todos esses direitos. 

  

5 Erradicar a pobreza e a marginalização: responsabilidade e objetivo do 

Estado brasileiro de proporcionar um ambiente social e economicamente capaz de gerar 

a emancipação  

A pobreza, como forma de violação de direitos humanos básicos, impede a 

autoafirmação das pessoas e o acesso aos demais bens da vida de maneira que se possibilite o 

desenvolvimento e a promoção das liberdades. Para tanto, é necessário que se insira a 

erradicação da pobreza como princípio-objetivo a ser alcançado, de modo que se possa 

respeitar a situação das pessoas pobres e possibilitar através de políticas sociais a garantia da 

sua dignidade como pessoa humana.  

As inúmeras variações das formas de organização, mobilização e luta política, 

encerram, no tempo e no espaço, uma pluralidade imensa de demandas que colocam a 

cidadania em evidência quando se discute a exigibilidade de antigos direitos não 

concretizados e, ainda, se reivindicam novos direitos, em especial o social e o econômico que 

ainda se mantém de efetividade nula ou relativa, o que vai de encontro aos objetivos 

plasmados na Constituição e à proteção e à assistência asseguradas aos desamparados, nos 

termos do artigo 6º. 

[...] o fato de que o Brasil, a despeito de se encontrar entre os 
dez países com maior economia do mundo e possuir uma Constituição 
avançada no que tange aos direitos humanos, registre uma população 
de mais de 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. 
Por outro lado, é razão para acerbadas críticas a observação de quão 
são precários os serviços públicos oferecidos à população brasileira, 
mormente nas áreas de saúde, educação, habitação e segurança, tarefas 
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básicas de um Estado que se intitula de Social, mas onde um déficit 
crônico de políticas assistenciais condena uma expressiva parcela da 
população brasileira à marginalidade (ALBUQUERQUE, 2007, p. 65) 

  

A discrepância que existe na sociedade brasileira corrobora a situação de elites 

abastadas em detrimento das pessoas em situação de pobreza. O que ocorre é que os preceitos 

constitucionais constituem um referencial muito distante da maioria da população brasileira, o 

que de maneira contundente exige de todas as esferas sociais, em especial no âmbito jurídico, 

ante a exigência de força normativa da Constituição, que se cobre dos poderes públicos ações 

efetivas, para que se concretizem os anseios constitucionais. 

A efetivação dos princípios da ordem econômica deságua invariavelmente na 

concretização do princípio da erradicação da pobreza, tendo em vista que as prestações sociais 

implementadas pelo Estado no sentido de conformar a ordem econômica justa engloba de 

maneira equânime e isonômica a todos os cidadão brasileiros, inclusive os mais pobres. 

Durante a década de 1990, eram mínimas as medidas efetivas para enfrentar a 

situação de pobreza e descaso que se alastrava no território brasileiro e contrapor os efeitos 

negativos das grandes dificuldades econômicas pelas quais passava o país. 

A questão social era tratada de maneira dissociada da injustiça e dos seus 

determinantes estruturais, como as desigualdades, a ausência de solidariedade social e a 

extraordinária concentração de renda. O que realmente importava, à época, era a 

reestruturação produtiva e as novas orientações governamentais voltadas para o crescimento 

econômico.  

O desenvolvimento social(10) (um das perspectivas para o desenvolvimento pleno do 

Estado) foi evidentemente subordinado às exigências da economia e relegado a um plano 

secundário, tendo investimentos insuficientes de recursos e pressões permanentes para a sua 

contenção. 

Ora, os direitos fundamentais são dotados de uma dupla dimensão em relação ao 

Estado, podendo se exigir ações e omissões conforme sua conjuntura de concreção e o fator 

da realidade possível e disponível (ALEXY, 2002, p. 247-266). Nessa perspectiva de 

realização, pode-se reafirmar, consoante Sen (2002, p. 326) que as pessoas não tem total 

liberdade se não tem garantias mínimas de qualidade de vida, e as pessoas pobres 

contempladas com a atuação estatal, não dispõem de acesso às inúmeras prerrogativas 

indispensáveis para o desenvolvimento socioeconômico. 

A capacidade para atuar na sociedade é um tipo de liberdade, a liberdade substantiva 
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de realizar a existência digna conforme alternativas múltiplas dispostas à pessoa humana pelo 

Estado (SEN, 2002, p. 95), segundo o qual se deve encarar a pobreza como a privação de 

capacidades e, portanto, de liberdades subjetivas, a que se possibilita que as pessoas possam 

buscar a liberdade como desenvolvimento. 

O desenvolvimento se configura como a oferta à pessoa humana do sistema de 

capacidades (liberdades substantivas) que possam ser eficazes na quebra do círculo vicioso da 

pobreza e finalmente para a consecução dos fins e objetivos de cada pessoa humana 

considerada individualmente, para que se possa alcançar a realização de fins pessoais que 

denotem a consecução da liberdade. 

Segundo dados trazidos por Carvalho (2005, p. 93) cerca de 30% a 40% da 

população brasileira estaria na faixa de pobreza e ao refletir sobre a questão da pobreza 

assinala que o Banco Mundial (BIRD) divulgou dados assustadores, identificando cerca de 

mais de 1,5 bilhão de pessoas vivendo na mais absoluta pobreza e estimando que em 2015 

serão 2 bilhões de miseráveis, aduzindo que o planeta está “perdendo a luta contra a pobreza”, 

o que reforça a idéia de que a história contemporânea e suas ideologias (neoliberalismo) não é 

nem um pouco favorável a vida da pessoa humana a realização de suas necessidades mais 

básicas. 

Tal condição de privações provoca o que se pode denominar miséria humana, que faz 

com que se anule a individualização dos problemas, passando os sujeitos sociais (e não mais 

pessoas humanas) a se transformar em números de taxas de exclusão financeira, social, 

política, jurídica e tecnológica (POMPEU, 2005, p. 33). 

A exclusão política dos sujeitos pertencentes aos extratos mais pobres da sociedade 

está intimamente ligada a sua condição de exclusão socioeconômica. E é, inegavelmente, mais 

ampla do que sua simples ligação com a idéia de renda, significando a atuação prática de 

determinados valores que possibilitem a fruição de um padrão de vida adequado às exigências 

mínimas de saúde, nutrição, habitação e educação, sem privação dos meios de satisfação 

dessas necessidades básicas. 

Desse modo, a proposta atual dos governos brasileiros de erradicar a pobreza e a 

marginalização, como responsabilidade e objetivo do Estado brasileiro, significa proporcionar 

um ambiente socialmente e economicamente capaz de gerar efeitos emancipadores que 

extrapolam a mera compreensão de crescimento econômico. É, pois, “[...] finalidade pública, 

e que deve ser perseguida pelo Estado enquanto legítimo representante dos interesses sociais” 

(DIAS, 2007, p. 177). 
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O fato de haver pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica não se 

deve a escassez de bens, ou falta de direitos (mas mais precisamente pela falta de efetivação 

desses direitos), o problema fundamental é a organização da sociedade nos moldes que se 

impõe atualmente (NUNES, 2003, p. 116). 

Em razão disto, se leva a refletir sobre o real papel do Estado, que é atuar, em suas 

várias atividades, comprometido com a realização da inclusão social e com o fim de acabar 

com as injustiças sociais pela implementação de programas sociais que promovem o 

arrefecimento dos índices de pobreza e estrema pobreza.  

Na esfera da realização e aplicação do direito pelo Poder Executivo, em especial, 

revelam-se como características, marcadamente, a realização direta, concreta e imediata, 

daquilo que está posto na lei (MEIRELLES, 2005, p. 40-41). A erradicação da pobreza, não é 

algo que tenha que ser buscado para o futuro, como simples regra programática, sua 

realização deve ser levada à cabo de maneira constante e paulatina, através de ações estatais 

que tenham como escopo imediato a concretização dos objetivos constitucionais. 

A finalidade de busca do bem estar da pessoa humana precisa ser determinada 

através da possibilidade de acesso às condições mínimas que integram as necessidades 

fisiológicas (alimentação, descanso, nutrição, saúde etc.) e também todas as outras 

necessidades ligadas à condição social a que o cidadão está inserido. 

A erradicação da pobreza não deve ser limitada apenas a transferência de renda, pura 

e simples, mas sim a disponibilização de oportunidades de desenvolvimento iguais para todos. 

É imperioso que a alimentação adequada seja conferida a todos. É imprescindível que o 

direito à educação seja disponibilizado para todos. É indispensável que todos tenham acesso a 

serviços de saúde de qualidade. É necessário, pois, que a pobreza extrema seja erradicada.  

Os projetos sociais têm como grande objetivo a consecução de avanços sociais que 

reflitam a diminuição do número de miseráveis – pessoas que vivem abaixo da linha da 

pobreza (menos de um dólar ao dia) – e é esta a pobreza que deve ser incessantemente 

combatida e aos poucos erradicada, por ações concentradas e contínuas. 

A implantação dessas ações é concedida ao legislador ordinário para a sua criação e a 

execução das políticas públicas é conferida ao Poder Executivo, a partir da obrigação 

constitucional existente que detém, obviamente, carga eficacial plena, em decorrência da 

força normativa da Constituição (BEURLEN, 2007, p. 207), cuja implementação deve ser 

intentada através de ações afirmativas que tencionem a consecução do desenvolvimento. 

Os termos utilizados para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
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conduzem a uma força dinâmica em constante aperfeiçoamento e implementação, para que se 

possa erradicar a pobreza e marginalização, esta visualizada como uma forma de opressão e 

violação de direitos humanos das pessoas que se encontram “à margem da sociedade”. É isso 

que autoriza a ação positiva do Estado (MELLO, 2003, p. 14-15). 

As políticas públicas, enquanto ações afirmativas direcionadas à inclusão social dos 

mais carentes economicamente, são decorrência lógica da conformação circunscrita pelos 

objetivos da Carta Magna, de modo a se possibilitar que as desigualdades sejam corrigidas e a 

pobreza e a marginalização sejam erradicadas, para tanto, são executados programas como o 

Bolsa Família, integrante do Fome Zero, como marcos jurídicos e sociais da busca pelo 

desenvolvimento no Estado brasileiro. 

  

Considerações Finais 

Pensar e efetivar o desenvolvimento significa reconhecer a possibilidade de 

concreção dos direitos humanos sociais, econômicos e culturais, por meio de instrumentos 

econômicos dispostos na ordem jurídica do Estado, resultando, naturalmente, na 

sistematização institucional do exercício do poder estatal, pautado por condutas éticas 

voltadas para a preservação dos direitos. 

É necessário avançar ainda mais no sentido de se efetivar o desenvolvimento para a 

redução das desigualdades sociais e regionais, bem como para que se possa falar na 

erradicação da pobreza, de maneira definitiva, e, por conseguinte, se ascender, axiológica e 

materialmente, ao desenvolvimento. 

Embora se possa questionar a atuação do Estado como promotor do 

desenvolvimento, apenas a ele compete direcionar as políticas socioeconômicas capazes de 

gerar a melhoria nas condições de vida da população pobre, quebrando o ciclo da miséria e da 

exclusão social a qual sucumbem milhões de pessoas, através das políticas públicas focadas 

no planejamento estratégico de desenvolvimento. 

A promoção do resgate do sentimento de dignidade da pessoa humana, pela simples 

condição de ser humano, passa, inevitavelmente, pela adoção de ações afirmativas que devem 

ser executadas para livrar aqueles que sofrem do estado de penúria, de modo a se constituírem 

ferramentas que ampliem as possibilidades para o exercício da liberdade real e do 

desenvolvimento.  
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Desse modo, as políticas sociais dos atuais governos brasileiros apresentam-se como 

importante instrumento na tentativa de alavancar o atingimento das metas constitucionais 

propostas. É evidente que mencionadas propostas são insuficientes de per si, havendo a 

necessidade de articulação conjunta e coerente, correlacionando as políticas públicas de 

inclusão econômica e inserção social com reformas fiscais e políticas que sirvam de base à 

construção do desenvolvimento. 

O papel estatal, nesse contexto, está definido; algumas medidas estão sendo 

implementadas, mas muito ainda há que ser feito para que a Constituição de 1988 deixe de ser 

mera “folha de papel” (LASSALLE, 1998, p. 53) e passe a ser um esboço real da sociedade e 

da realidade brasileiras. 

  

  

 
(1) Eros Grau (2005, p. 223-224), observa que o termo “justiça social” não é simplesmente 
uma espécie de justiça, mas efetivamente um dado ideológico que exige a superação da 
repartição individual do produto econômico, com o objetivo de superação das injustiças na 
repartição, não apenas como um imperativo moral, mas como uma exigência da política 
econômica do Estado. A justiça social ainda pode ser considerada condição para a vivência 
plena das liberdades e para o aproveitamento igualitário das oportunidades sociais 
(FIGUEIREDO, 2006, p. 85). 
(2) Atualmente, em qualquer sistema de economia baseada nos fundamentos do capitalismo, é 
imprescindível a presença do Poder Público. A “mão invisível” transformou-se na “mão 
pública”, que nada mais é do que a intervenção do Estado no jogo econômico (OLIVEIRA, 
1999, p. 102). 
(3) Tradução livre de: “[...] afan por hacer de la igualdad el valor-guia de los derechos 
económicos sociales y culturales” (PÉREZ LUÑO, 2005, p. 13) 
(4) Tradução livre de: “[...] supone el trato igual de lo que no lo es en el plano fáctico, pero se 
estima que jurídicamente debe serlo” 
(5) A concepção moderna da igualdade ante a lei em um Estado de Direito de uma sociedade 
pluralista e democrática não pode prescindir das exigências concretas da experiências jurídica 
para discerni-las e valorá-las em sua específica peculiaridade. A ideia de diferenciação supõe, 
portanto, um complemento e um apoio da generalidade e da equiparação permitindo a 
operacionalização racional do princípio da igualdade perante a lei (PÉREZ LUÑO, 2005, p. 
29). 
(6) Na mesma linha de proteção da pessoa humana, a CRP, em seu artigo (art. 13º) consagra o 
princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento relativamente a todos os cidadãos, e 
considera ainda como princípio basilar da ordem constitucional portuguesa (assim como o é 
no Brasil) o princípio da não discriminação, como vertente negativa do princípio da igualdade 
(HENRIQUES, 2006, p. 270). 
(7) Democracia social “é uma expressão da procura de justiça pelo homem, de seu interesse 
pelos oprimidos e de seu otimismo no sentido de que a razão e humanitarismo poderão levar e 
levarão a um mundo melhor (CHRISTENSON  et al., 1974, p. 337). Na democracia social, o 
Estado é um “instrumento indispensável através do qual o povo pode atingir e conservar os 
seus objetivos” (CHRISTENSON  et al., 1974, p. 314). 
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(8) Deve-se afirmar que os valores neoliberais aniquilam de morte o Estado de Bem Estar 
Social, a democracia e a condição humana (malferindo, por óbvio, o valor maior da dignidade 
da pessoa humana), é, portanto, necessário reafirmar valores igualitários que tencionem 
reduzir as desigualdades sociais e tornar menos penosas as desigualdades naturais, de modo a 
afastar a “reificação” ou “coisificação” da pessoa humana (BOBBIO, 1995, p. 100). 
(9) No Brasil é notória a divisão Norte-Sul (em termos geográficos e socioeconômicos) o que, 
notadamente, exige, para sua reversão, uma política socioeconômica que leve em 
consideração o que prescreve a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento em seu artigo 
1º, ao proclamar que o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável pelo qual 
toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político, de modo que se possa a ele contribuir e dele usufruir, e 
pelo qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente 
realizados. 
(10) Conforme tratam Salama e Destremau (1999, p. 81), o desenvolvimento social é um 
processo que tem como escopo aumentar as possibilidades do indivíduo, ampliando não 
apenas a renda, mas o campo dos possíveis – relacionado ao atendimento satisfatório das 
necessidades básicas dos sujeitos. 
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GOVERNANÇA URBANA E PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: O 
LUGAR E A FUNÇÃO DO SOLO CRIADO  

 
URBAN GOVERNABILITY AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE PLACE 

AND THE MISSION OF THE SPACE ADRIFT 
 
 
 

Júlia Ávila Franzoni 
 

RESUMO 
Esse trabalho investiga, no contexto da “governança urbana”, as dimensões de redistribuição e 
compartilhamento que instrumentos como o “solo criado” assume no espaço da cidade. Para 
tanto, enfoca três argumentos principais: (i) a crise do Estado Social invoca o 
redimensionamento da ação política, com a inserção da dimensão de comunidade e de 
solidariedade na dinâmica antes disputada entre Estado e mercado, impossibilitando reduzir 
os problemas à “mercantilização” ou à “burocratização” da política e do planejamento; (ii) 
nesse contexto, a política urbana enfocada pela ótica do “empreendedorismo” e da parceria 
público-privada, dá prioridade à instrumentalização dos mecanismos político-jurídicos de 
caráter negocial, como o solo criado e (iii) a ação política compartilhada no contexto do 
planejamento urbano, lida e aplicada como “governança urbana” engendra o constante risco 
de perpetuar a situação de desigualdade e informalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: CIDADE; SOLO CRIADO; REDISTRIBUIÇÃO E PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA 
 
ABSTRACT 
This work investigates, in the context of “urban governability”, the dimensions of 
redistribution and partaking which instruments as the “space adrift” assume in the space of the 
city. To do so, it focuses on three main arguments: (i) the Social State crisis invokes the 
reshaping of political action, with the inclusion of the community factor and of solidarity in 
the dynamics that State e market used to dispute, making it impossible to reduce the problems 
to the “mercantilização” or the “bureaucratization” of politics and planning; (II) in this 
context, the urban politics seen from the entrepreneur and public-private partnerships 
perspectives prioritizes the undertaking of businesslike legal mechanisms such as the space 
adrift; and (III) the political action shared in the context of urban planning, considered and 
applied as “urban governance” produces the constant risk of perpetuating the unequal and 
informal situation. 
KEYWORDS: CITY; SPACE ADRIFT; REDISTRIBUTION AND PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP 
 
 

1. Introdução 

“A cidade é uma estranha senhora, que hoje sorri e amanhã te devora” 

(Chico Buarque, Saltimbancos) 
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A construção das cidades é um empreendimento coletivo e atualmente isso se 

enxerga de forma ainda mais ululante. Vários são os projetos de renovação e expansão urbana 

em curso no Brasil, projetos esses idealizados e custeados através de parcerias efetuadas entre 

o Poder Público e os particulares. Pensar a gestão do espaço das cidades hoje deve envolver, 

inevitavelmente e sob pena de anacronismo, a reflexão sobre o compartilhamento entre os 

agentes sociais da direção, financiamento e execução dos projetos urbanísticos.  

A revitalização da Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro é palco da maior 

parceria público-privada1 realizada no Brasil. As obras, que serão efetuadas pelo consórcio de 

empresas Porto Novo, serão financiadas através de instrumentos de política que urbana que 

combinam flexibilização do uso do solo para os particulares, com arrecadação financeira para 

o Poder Público. A Prefeitura conta com a contrapartida dos investidores e dos grandes 

proprietários de imóveis interessados no desenvolvimento da Região Portuária e, para tanto, 

através da Lei Municipal Complementar n? 101, autoriza o aumento do potencial construtivo 

na região (a autorização para a construção de edifícios mais altos do que os limites atuais). 

Para explorar o novo potencial construtivo os interessados deverão comprar os Certificados de 

Potencial Adicional de Construção – CEPAC e os valores arrecadados com a venda desses 

títulos serão totalmente investidos pelo Poder Público, na forma de custeamento das obras do 

projeto, garantindo a valorização do solo na região.    

Na cidade de Curitiba obras relativas aos projetos urbanísticos para Copa do Mundo 

em 2014, também estão sendo financiadas por mecanismos urbanísticos de parceria. Esse é o 

caso, por exemplo, da reconstrução do estádio de futebol Joaquim Américo1. O clube 

desportivo Atlético Paranaense receberá 90 milhões de reais em potencial construtivo, com o 

objetivo de adaptar as instalações do estádio até a data da Copa. A ideia é que com a venda 

dos potenciais construtivos no mercado o clube adquira receita suficiente para realizar as 

obras.  

Esse contexto, no qual financiamento e a execução do desenvolvimento urbano são 

combinados entre Estado e mercado, convive com a realidade de absoluta pobreza nas 

grandes metrópoles brasileiras. Nessas grandes cidades, estima-se que cerca de 50% da 

população se encontre na informalidade1. A leitura espontânea desse quadro leva a crer que o 

incremento das alternativas de financiamento dos projetos urbanos não tem como 

consequência a alteração na dinâmica de reprodução de desigualdades espacial e social nas 

cidades. A cidade empreendedora inclusiva é, ao mesmo tempo, a cidade informal excludente.  

Em vista desse estranhamento, o presente trabalho propõe problematizar o contexto 

atual de “governança urbana compartilhada”. Para tanto, enfoca três argumentos principais: (i) 

a crise do Estado Social invoca o redimensionamento da ação política, através da abertura do 
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“público” e da inserção de agentes outros, que o Poder Público, na composição da ação 

política, (ii) a política urbana deve operar a partir da lógica da redistribuição, o que é também 

demonstrado por instrumentos urbanísticos de caráter negocial (lugar) e (iii) a ação política 

compartilhada no contexto do planejamento urbano, lida e aplicada como “governança 

urbana” engendra o risco de perpetuar a situação de desigualdade e informalidade (função).  

  

2. Ordem social compartilhada 

“Toda institucionalização do ideal encerra o risco de paternalismo” 

(Robert Alexy) 

  

A crise do Estado de Bem-Estar Social pode ser lida como crise das utopias. A 

impossibilidade de se efetivar uma “sociedade do trabalho” emancipada através da ação 

política estatal, ao mesmo tempo em que indica a falência de utopias emancipatórias (ideais 

socialistas, a partilha dos meios de produção, a igualdade material conduzida pela ação 

estatal), aponta a inexorabilidade do presente em termos de dominação, exploração e 

dependência econômica do político por um lado, e o ofuscamento do domínio privado pela 

interferência estatal (Estado vigilante, Estado provedor) por outro. A busca constante de 

concretizar as metas desse Estado, a institucionalização do seu “ideal”, ocasionou o 

agigantamento do “público” (visto apenas como o estatal), sem, contudo, resolver o problema 

da ingerência econômica na determinação dos fins políticos e institucionais.  

Desde a metade dos anos 70 os limites do projeto do Estado social ficam 

evidenciados, sem que até agora uma alternativa clara seja reconhecível. Essa nova 

inteligibilidade é própria de uma situação na qual um programa de Estado social, que se nutre 

reiteradamente da utopia de uma “sociedade de trabalho”, perdeu a capacidade de abrir 

possibilidades futuras de uma vida coletivamente melhor e menos ameaçada (HABERMAS, 

1987, p. 106). Trata-se não da morte da utopia em geral ou de seu desligamento do 

pensamento histórico. O ideal da sociedade do trabalho é que não dá conta, pelas próprias 

contradições que apresenta, de resolver os problemas inscritos na prática social1. Pensar e 

desenvolver o Estado nessa perspectiva seria redundante – ele não caminharia na direção da 

meta que se autopostulou.  

O ideal da sociedade do trabalho é impossível1, todavia, sua falência e inoperância 

atuais não macularam o desenvolvimento do projeto de Estado social, do qual depende, 

sobretudo, a capacidade de ação do aparelho estatal intervencionista1. O Estado, nesse 

sentido, deve intervir no sistema econômico com o objetivo de proteger o sistema capitalista, 

minorar crises e proteger simultaneamente a capacidade de competição internacional das 
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empresas e a oferta de trabalho – a fim de que advenham crescimentos que possam ser 

repartidos sem desencorajar os investimentos privados (HABERMAS, 1987, p. 106-107).  

A partir dessas bases seria possível aclarar o lado metodológico desse projeto: o 

compromisso do Estado social e a pacificação dos conflitos de classe devem ser obtidos 

através do poder estatal democraticamente legitimado, que é interposto para o zelo e a 

moderação do processo natural do desenvolvimento capitalista. Já o lado substancial do 

projeto se nutre dos restos de utopia de uma sociedade do trabalho: como o status de 

trabalhador é normatizado pelo direito civil de participação política e pelo direito de parceria 

social, a massa da população tem a oportunidade de viver em liberdade, justiça social e 

crescente prosperidade. Presume-se, com isso, que uma coexistência pacífica entre 

democracia e capitalismo pode ser assegurada através de intervenção estatal (HABERMAS, 

1987, p. 107). Essa é a ideia que sustenta as noções de “capitalismo de Estado”1 

(RUGITSKY, 2008, p. 63-68), “dirigismo estatal”1 (COMPARATO, 1965, p. 20-25) e 

“Estado intervencionista”1 (LAUBADÈRE, 1985, p. 44-62).  

 Todavia, a intervenção estatal não foi e não é suficiente para evitar dificuldades 

internas ao próprio funcionamento do processo político e da tomada de decisões. O modelo 

centrado no papel do Estado evidencia contradições internas e disfunções capazes de, 

inclusive, minorar suas conquistas sociais. Essas questões podem ser traduzidas a partir da 

tensão que o Estado social assume entre capitalismo e democracia. O Estado intervencionista 

dispõe de poder bastante, e pode ele trabalhar com eficiência suficiente para domesticar o 

sistema econômico capitalista no sentido do seu programa? E será o emprego do poder 

político [estatizante] o método adequado para alcançar o objetivo substancial de fomento e 

proteção de formas emancipadas de vida dignas do homem? (HABERMAS, 1987, p. 107).   

Trata-se, pois, em primeiro lugar, da dificuldade de se conciliar capitalismo e regime 

democrático representativo (como defender os interesses do sistema capitalista garantindo, ao 

mesmo tempo, a idoneidade do programa político social do Estado) e, em segundo lugar, da 

questão das possibilidades de se interferir na autonomia privada, produzindo e conduzindo 

formas de vida a partir dos instrumentos jurídicos (o Estado social está sob o constante limite 

do paternalismo). 

Essa tensão inerente entre capitalismo e democracia no Estado social gira em torno, 

portanto, da dependência estrutural do poder político ao sistema econômico. O Estado seria 

funcionalmente dirigido de modo a atender, de forma holística, o bom funcionamento do 

sistema capitalista (OFFE, 1984, p. 124-126). A questão é desvendar como ocorre essa 

dependência estrutural e em que medida o regime democrático pode desestabilizar esse 

determinismo linear. Nesse sentido, não se está a assumir aqui um caráter inexorável e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3826



contínuo dessa dependência, donde resultaria inútil, portanto, falar-se em democracia. Está a 

se ressaltar sua existência e destacar seu caráter dinâmico e descontínuo1, na medida em que 

hoje ela, a dependência do econômico, concorre sobretudo, com o redimensionamento do 

“público”. Atualmente, não se fala apenas em Estado em contraposição ao mercado. Agrega-

se a essa dicotomia a noção de comunidade e solidariedade – o que torna os problemas 

concernentes à ação política ainda mais complexos.  

  

Mesmo que o Estado social pudesse, sob favoráveis condições gerais, retardar ou 
evitar completamente os efeitos colaterais de seu sucesso – que põe em perigo sua 
própria condição de funcionamento – permaneceria irresolvido um outro problema. 
(...) Os reformadores consideram ponto pacífico que o Estado ativo interviesse não 
apenas no ciclo econômico, mas também no ciclo vital de seus cidadãos – a reforma 
das condições de vida dos empregados era, com efeito, a meta do programa sócio-
estatal. E, realmente, um alto grau de justiça social foi alcançado dessa maneira. 
Mas justamente aqueles que admitem essa conquista histórica do Estado social 
e não caem na crítica barata de suas fraquezas reconhecem, agora, também, o 
fracasso, imputável não a este ou aquele obstáculo, nem a uma concretização 
insuficiente do projeto, mas ao unilateralismo específico desse mesmo projeto 
(gn, HABERMAS, 1987, p. 108-109). 
  

No projeto do Estado social reside assim, uma contradição entre fins e meios. 

Enquanto seu objetivo é a criação de condições de igualdade que permitam a estruturação da 

vida em coletividade de forma livre e autônoma, seu meio é a produção de formas de vida a 

partir da institucionalização jurídico-administrativa do seu programa político. Como pode ser 

livre um desenvolvimento cujo caminho é substancialmente regido pelo poder político? É a 

partir da crítica a esse modelo, que pode ser grosso modo denominado de paternalismo estatal, 

que se desenvolvem teorias, como as propugnadas pelo liberalismo igualitário, que defendem 

a exclusão do “perfeccionismo”1 na ação estatal.  

O apontamento dessas questões e desajustes do Estado social não quer dizer que seu 

desenvolvimento tenha sido uma especialização errada (HABERMAS, 1987, p. 108). Pelo 

contrário, as instituições do Estado social caracterizam, em medida não inferior às instituições 

do Estado constitucional democrático, um impulso no desenvolvimento do sistema político, 

para o qual não há alternativa visível em sociedades como as nossas – nem no que tange às 

funções que o Estado social cumpre, nem no tocante às exigências normativamente 

justificadas que ele satisfaz. Sobretudo em países ainda atrasados no desenvolvimento do 

Estado social, que não têm nenhuma razão plausível para desviarem-se desse caminho 

(HABERMAS, 1987, p. 109).  

O redimensionamento do “público” e a inserção da dimensão da comunidade e da 

noção de solidariedade na dinâmica política antes disputada entre Estado e mercado, 
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impossibilitam reduzir os problemas à “mercantilização”, ou à “burocratização” da ação 

política. Agora não mais apenas o capitalismo, mas o próprio Estado intervencionista deve ser 

“socialmente contido”; complicou-se consideravelmente a tarefa. Se agora a contenção e 

controle indireto devem dirigir-se também contra a dinâmica interna da administração 

pública, a capacidade indispensável de reflexão e controle deve ser procurada em outro lugar, 

a saber, em uma relação completamente transformadora entre as esferas públicas autônoma 

auto-organizadas, de um lado, e os domínios de ação regidos pelo dinheiro e pelo poder 

administrativo, de outro lado (HABERMAS, 1987, p. 111). Há necessidade, portanto, de 

partilha do poder e de reconhecimento de outras esferas de legitimidade.  

Para Habermas, as sociedades modernas disporiam de três recursos que podem 

satisfazer suas necessidades no exercício do governo: o dinheiro, o poder e a solidariedade. 

As esferas de influência desses recursos teriam de ser postas em um novo equilíbrio. O poder 

de integração social da solidariedade deveria ser capaz de resistir às “forças” dos outros dois 

recursos, dinheiro e poder administrativo (HABERMAS, 1987, p. 112). No mesmo sentido, 

Offe defende a necessidade de compartilhamento a partir dos diversos agentes que compõem 

a ordem social (Estado, mercado e comunidade), ponderando, inclusive, ser justamente a 

questão de “quem deve fazer o que precisa ser feito”, o nosso problema atual (OFFE, 2010, p. 

5). O Estado, o mercado e a comunidade representariam os modos ideais-típico nos quais as 

pessoas vivem e interagem, os modos de coordenação dos indivíduos e suas ações. De um 

lado, eles se baseiam um no outro, já que cada componente depende do funcionamento dos 

outros dois; de outro, entretanto, a sua relação é antagônica, já que a predominância de um 

deles põe em risco a viabilidade dos outros dois (OFFE, 2010, p. 6). 

  

A provisão de ordem social e estabilidade através de instituições não pode se basear 
somente em um desses padrões -Estado, mercado e comunidade. Qualquer desenho 
institucional monístico tende a ignorar (no plano teórico) e destruir (em suas 
implicações práticas) as contribuições que os outros dois componentes da ordem 
social têm para dar. Esse tipo de desenho não pode se basear nem mesmo na 
combinação de apenas dois desses padrões (isto é, excluindo o terceiro respectivo), 
sejam sínteses mercado - Estado, Estado-comunidade, ou comunidade-mercado. 
Precisamos de todos os três fundamentos da ordem social, e numa mistura que 
consiga evitar que cada um deles se sobreponha aos outros e os elimine. O problema 
do desenho apropriado de instituições pode então ser formulado como o de manter a 
distância apropriada dos extremos das soluções "puras" e, ao mesmo tempo, evitar o 
uso "muito reduzido" de qualquer um daqueles fundamentos (OFFE, 2010, p. 7).  
  

O remodelamento realizado a partir da problematização dos sujeitos responsáveis 

pela ação política exige a institucionalização dos canais de abertura desse processo e a 

encampação de escolhas e razões de decidir outrora alheias a essa dinâmica. Nesse momento 
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de redefinição de competências e esferas de atuação entre os agentes, há, de forma 

concomitante, a reordenação da Administração Pública, para que possa permitir a participação 

das outras esferas na composição, financiamento e direção da ação política.  

No que diz respeito à composição e direção da ação política, tem-se como exemplo 

as ideias que norteiam a descentralização administrativa e o arranjo de órgãos com presença 

de interessados da sociedade civil. Nesse sentido, também está a necessidade de audiência 

pública com participação dos interessados para legitimidade dos atos normativos e o 

reconhecimento pelo Estado da autoregulação de grupos como fonte de obrigação1. Observa-

se também, instrumentos como o orçamento participativo, os termos de ajuste de conduta e as 

soluções negociadas.  

Como decorrência da partilha da gestão há, consequentemente, a do custeamento. O 

financiamento das ações políticas é pensando, nesse contexto, a partir da lógica do 

compartilhamento. Esse foi, inclusive, o pano de fundo que orientou a Reforma 

Administrativa do Estado brasileiro na década de 90. A chamada “desestatização” nada mais 

representou do que uma reconfiguração do Estado no que diz respeito às suas competências, 

notadamente no âmbito da intervenção no domínio econômico e seu papel regulador, tendo na 

privatização1, seu instrumento jurídico-institucional mais relevante. Como exemplo de 

privatizações que envolvem partilha dos custos teríamos os institutos da concessão de 

serviços públicos, da parceria público-privada e da gestão compartilhada de bens públicos.  

Outro não é caso quando se pensa em política urbana. O planejamento urbanístico 

também deve ser manejado a partir do equilíbrio de forças entre os agentes quem compõem a 

ordem social a fim de garantir uma administração democrática do espaço (partilha da direção 

e composição da ação política) e a realização eficiente dos programas. Essa implicação mútua 

de forças decorre, no espaço das cidades, de uma exigência normativa e empírica. Como será 

demonstrado, a lógica do desenvolvimento urbano é redistributiva, só sendo possível operar o 

aparato político-jurídico a sua disposição caso se efetue, a partir dele, a partilha dos ônus e 

benefícios, na forma de divisão de direitos e deveres.  

O próprio direito urbanístico reclama para si a necessária “cooperação entre os 

governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade” (inciso III, art. 2º, da Lei 

10.257/01 – Estatuto da Cidade, ECid). Tanto é assim que hoje se fala em um novo tipo 

“governança urbana”, fundada num planejamento estratégico empreendedor que tem na 

parceria público-privada e no empreendedorismo urbano suas principais características.  

  

3. Custear a cidade: compartilhamento e redistribuição 
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O espaço da cidade apresenta uma dinâmica ininterrupta de distribuição, 

comportando-se como um fenômeno social, econômico e espacial que “geografiza” (dá 

formas a) esses processos e tem, como principal elemento conformador, o valor de uso do 

solo, da propriedade urbana. As formas existentes e os processos que se desenvolvem nas 

cidades não são fruto do acaso, pelo contrário, exprimem atividades humanas orientadas pelo 

funcionamento da vida em coletividade, sob as bases de relações sociais que se desenvolvem, 

inevitavelmente, a partir de um mercado de trocas.  

A lógica de funcionamento das cidades é de redistribuição e compartilhamento. 

Redistribuição porque o processo de urbanização – o crescimento das cidades e da vida 

urbana – inevitavelmente gera vantagens e prejuízos para os sujeitos envolvidos.  A toda 

intervenção no espaço segue uma alteração no valor da propriedade urbana e, dessa forma, 

uma partilha de ganhos e perdas. A ideia de compartilhamento é correlata à redistributiva, 

todavia lhe acresce a dimensão de solidariedade. A cidade é financiada e construída 

coletivamente, seja através dos recursos públicos advindos dos tributos, seja mediante as 

atividades privadas. A todos os habitantes incumbe, de uma forma ou de outra, 

responsabilizar-se e custear a cidade.  

Diferentes formas de “adequação” ao fenômeno distributivo e de compartilhamento da 

cidade produzem, continuadamente, novas estruturas sociais e espaciais que têm variados 

impactos nas oportunidades de vida da população. A concentração no espaço de indivíduos e 

de fatores de produção ao mesmo tempo em que encoraja e facilita a criação social de um 

excedente, de riquezas, determina sua partilha de forma desigual entre os espaços da cidade e, 

por conseguinte, entre seus habitantes. A disponibilidade de infraestrutura urbana não é igual 

entre os espaços, o acesso a serviços públicos também é diferenciado de acordo com a região 

e a alocação de recursos não segue uma dinâmica equitativa. O valor da propriedade urbana, 

portanto, irá refletir as dimensões e potencialidades do seu “uso” e, dessa forma, determinar a 

renda do proprietário ou possuidor.  

 Nos limites do espaço urbano, a renda pode ser mensurada através da capacidade de 

se dispor, ter oportunidade e acesso aos recursos de infraestrutura. Nesse sentido, o lugar que 

se ocupa no espaço é responsável por dimensionar a renda (HARVEY, 1980, p. 42) e, da 

mesma forma, toda alteração no espaço nela repercute positiva ou negativamente. O acesso e 

a disposição a recursos de infraestrutura urbana e aos serviços públicos a ela correlatos 

(esgotamento sanitário, luz, transporte, água tratada) determinam o valor do solo e, ao mesmo 

tempo, condicionam a renda de quem nele vive.  
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Interessa, portanto, em termos de fenômenos sociais relacionados às dinâmicas 

citadinas, os problemas que envolvem o custeamento, o compartilhamento e a redistribuição. 

As soluções pensadas para o déficit habitacional, a inadequação das moradias, a carência de 

serviços públicos e seu financiamento, o transporte coletivo, a reurbanização de favelas, a 

regularização fundiária, a revitalização de centros urbanos só fazem sentido, ou seja, só 

encontram respaldo na realidade urbana e verossimilhança, caso partam da mentalidade 

solidária e coletiva que a dinâmica urbana assume.  

A política urbana e o direito devem, assim, organizar o custeamento das cidades, na 

direção da garantia de real direito à cidade a todos, operando seu compartilhamento pela 

coletividade e distribuindo seus ônus e benefícios de maneira equitativa entre a população. A 

operacionalização desse sistema depende da mentalidade com que se pratica a política e o 

direito e que, por consequência, repercute diretamente na maneira como se concebe a 

propriedade urbana e a forma como são pautados e exigidos os direitos e deveres dos 

particulares e do Poder Público.  

Ressalte-se aqui o papel que assumem o princípio da gestão democrática1, da justa-

distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização1 e da recuperação de mais-valias 

urbanas1. Essas diretrizes constituem a própria raiz de instrumentos como a outorga onerosa 

do direito de construir, disciplinada pelo Estatuto nos arts. 28 a 31, e das operações urbanas 

consorciadas, tratadas nos arts. 32 a 34, mecanismos que serão brevemente analisados, no 

intuito de dimensionar, ainda que apenas do ponto de vista deontológico, o caráter solidário 

dos instrumentos de política urbana.   

  

3.1 Propriedade urbana e o dever de compartilhamento 

  

A razão normativa da redistribuição e compartilhamento solidário dos custos e 

benefícios da urbanização deve ser operada/concretizada juridicamente. E para se pensar 

como o direito interage nessa dinâmica deve-se encarar, primeiramente, qual o fenômeno 

social primordialmente por ele regulado: a propriedade sobre o solo; a propriedade urbana.  

Enxergar a propriedade apenas na perspectiva institucional (como aquela conceituada 

no art. 1.228, do CC/02) implicaria em esvaziamento da complexidade do objeto jurídico: as 

relações sociais dimensionadas pela propriedade urbana. A propriedade é, sobretudo, relação 

social e, dessa forma não consubstancia mais um direito subjetivo justificado exclusivamente 

pela sua origem, mas remanesce exclusivamente à medida que atentemos a que seu 
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fundamento é inseparável da consideração do seu uso (GRAU, 1983, p. 65). A propriedade 

passa, dessa forma, a equilibrar, no seu conteúdo, as dimensões individuais e sociais. 

Tendo em vista a integração da função social como elemento inerente às estruturas dos 

direitos de propriedade (art. 182 da CRFB/88 e art. 2º do ECid) a sua introdução no sistema 

que reconhece e garante a propriedade privada implica a superação da contraposição entre 

público e privado, isto é, implica a evolução da propriedade em sentido social, uma verdadeira 

metamorfose qualitativa do direito na sua realização concreta, destinada à satisfação das 

exigências de caráter social. Passa a propriedade, assim, a ser vista desde uma perspectiva 

comunitária, não mais sob uma visão individualista (GRAU, 1983, p. 66). Surgem, assim, 

novos institutos que não mais podem ser fidedignamente referidos como propriedades, mas 

que apenas encontram expressividade adequada quando os indicamos como propriedades 

função social (GRAU, 1983, p. 66-67).  

O princípio da função social da propriedade, desta sorte, passa a integrar o conceito 

jurídico-positivo de propriedade, de modo a determinar profundas alterações estruturais na 

sua interioridade. Por isso que, embora sem autorizar a supressão da propriedade privada, 

transforma-a em um dever (GRAU, 1983, p. 67). Essa dimensão de dever vem destacar, 

sobretudo, o caráter positivo que a função social da propriedade assume, no sentido que 

impingir aos proprietários determinadas ações para além das limitações e omissões previstas, 

que se direcionem para o desenvolvimento econômico e social urbano.  

Como decorrência do princípio da função social segue que o direito de propriedade 

urbana não deve exceder determinada extensão de uso e disposição – cujo volume é definido 

segundo a relevância do interesse social. Essa conformação é estabelecida pela legislação e 

pelos planos, como caso das leis de zoneamento, uso e ocupação do solo1. Pode-se afirmar, 

assim, não ser ele absoluto, na medida em que limitado a um máximo de utilização. Isso por 

um lado. Por outro, no entanto, há que considerar que a titularidade da propriedade pressupõe 

um mínimo de uso e disposição, cuja expressão econômica consubstancia o valor a ela 

inerente (GRAU, 1983, p. 72). A propriedade urbana é, portanto, partindo do ordenamento 

jurídico brasileiro, um direito planificado, um direito que deve seguir os ditames estabelecidos 

pela ordem legal.  

Toda transformação urbanística implica numa nova distribuição de valor do solo 

urbano, todo exercício de construção sobre o solo gera impacto em toda coletividade. Nesse 

sentido, está fora de qualquer dúvida que não é o proprietário isoladamente, o responsável 

pelo maior ou menor valor atribuído à sua propriedade (GRAU, 1983, p. 73). Esse valor irá 

depender, fundamentalmente, da disponibilidade de equipamentos públicos, do tipo de 

regulamentação do uso do solo e do exercício de outras atividades humanas. Nesse sentido, o 
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conteúdo econômico do direito de propriedade passa a ser determinado, principalmente, pelo 

poder público (por exemplo: a modificação do perímetro urbano que implique em transformar 

propriedades rurais em urbanas agrega, por esse simples ato, valor ao solo). 

A consequência dessa responsabilização pública/coletiva relativo ao valor da 

propriedade urbana justifica a planificação que assume o direito de propriedade e, da mesma 

forma, o direito de construir, que, agora, só pode ser pensado e regulado a partir da 

reverberação coletiva que assume. Seja pelo efeito de sobrecarga na infraestrutura técnica 

(pavimentação, calçamento, iluminação, esgotamento sanitário) ou social (transporte público, 

posto de saúde, escola pública), seja pelas externalidades espontâneas (o efeito negativo no 

valor do solo que a instalação de uma usina poluente pode gerar, por exemplo).  

Além das limitações que opera ao exercício da propriedade e ao direito de construir, 

a função social possui, ainda, o dever de impulsionar o desenvolvimento econômico e social 

das cidades. Esse papel positivo e promotor do desenvolvimento é ativamente remarcado pela 

lógica redistributiva dos direitos e deveres que operam duas diretrizes consagradas no 

Estatuto das Cidades: (i) a “justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes o processo de 

urbanização” (art. 2º, IX) e (ii) a recuperação de mais-valias; “a recuperação dos 

investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos” 

(art. 2º, XI). 

A regulação urbanística, a partir da ótica de desenvolvimento operada pela função 

social da propriedade, serve à delimitação dos direitos e deveres. A partir da distribuição de 

ônus e benefícios e da recuperação de mais-valias urbanas é possível operar um 

compartilhamento coletivo dos custos relativos ao processo de urbanização e, além disso, 

distribuir (e equilibrar) o aproveitamento desse processo (efetivação de infraestrutura técnica 

e social mínima em todas as regiões). Vários são os mecanismos previstos por lei que 

dimensionam e proporcionam essa lógica de desenvolvimento compartilhado e que, ao 

mesmo tempo, contribuem para efetivação da função social da propriedade. 

A outorga onerosa do direito de construir e as operações urbanas, além de figurarem 

como clássico exemplo de cooperação entre Poder Público e particular na construção coletiva 

da cidade, são os instrumentos previstos no Estatuto de mais larga utilização. O interesse aqui 

é apenas o de demonstrar como é operado o compartilhamento e, por essa razão, será dada 

prioridade em descrever como o “solo criado”, no caso da outorga onerosa, e os “cepacs” 

(certificado de potencial adicional de construção), no caso das operações urbanas, 

incrementam valor econômico ao solo e, ao mesmo tempo, atuam como fonte de receita para a 

municipalidade.  
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3.2 Instrumentos de custeamento compartilhado 

(A) Solo Criado – ou Outorga Onerosa do Direito de Construir 

  

A noção de solo criado foi desenvolvida no intuito de remediar, equitativamente, o 

valor de uso das propriedades urbanas nas cidades. A distribuição desigual nos espaços dos 

recursos de infraestrutura urbana, assim como o padrão legal urbanístico diferenciado, 

determina a dimensão econômica da propriedade. A definição pelo Poder Público, de diversos 

e distintos coeficientes de aproveitamento, na legislação de zoneamento, permite a ocorrência, 

a nível individual, de inúmeras situações de injustiça: a definição de um ou outro coeficiente 

de aproveitamento poderá alterar substancialmente o valor dos terrenos (GRAU, 1893, p. 56). 

É certo, por outro lado, que a ampliação dos coeficientes de aproveitamento implica 

sistematicamente o acréscimo da demanda de equipamentos por parte da comunidade que vai 

ocupar os locais relativamente aos quais ocorreu tal ampliação: meios de circulação, 

equipamentos de água, esgoto, transportes públicos, áreas de lazer, de estacionamento, etc. 

(GRAU, 1983, p. 56). Tendo-se em vista fundamentalmente – mas não exclusivamente – tais 

distorções, desenvolveu-se a ideia da instituição da noção de solo criado, que implica a 

adoção de um coeficiente único de aproveitamento para todo o território (GRAU, 1983, p. 

57), ou, modernamente, de coeficiente único para zona ou região. 

Definido o coeficiente único de aproveitamento, toda e qualquer atividade a ser 

exercida sobre o solo urbano, excedente àquele padrão, deverá ser antecedida de ato de 

aquisição de direito correspondente àquele excesso (GRAU, 1983, p. 79). Isso é exatamente o 

que prevê o art. 281 do ECid que trata da outorga onerosa do direito de construir. 

A importância social do solo criado reside em seu caráter de contraprestação à 

coletividade por parte dos beneficiários do processo de verticalização, relacionada tanto a 

edifícios comerciais quanto a prédios residenciais. Essa verticalização representa uma 

sobrecarga sobre a infraestrutura técnica e social, eventualmente exigindo muitos 

investimentos públicos adicionais (SOUZA, 2010, p. 235). Nada impede, sem embargo, que o 

direito de construir possa ser regulado e mesmo vendido pelo Estado, o que pressupõe a 

separação entre direito de propriedade e direito de construção1. 

A concessão onerosa do direito de construir constitui uma forma de tentar, via Estado, 

capturar para a coletividade uma parte da valorização imobiliária (SOUZA, 2010, p. 235), 

sem, contudo, impedir o desenvolvimento das cidades. Afinal, a infraestrutura necessária aos 

empreendimentos relacionados com prédios comerciais ou residenciais de médio/alto e alto 

status, sobre os quais incidiria a contraprestação, é financiada pelo conjunto dos contribuintes 

(SOUZA, 2010, p. 235-236). 
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 Nesse sentido, a principal função desse instrumento diz respeito ao seu 

potencial de arrecadação, podendo ser visto como um mecanismo da política urbanística, mas 

também como fonte direta ou indireta de receita ou redução de despesas. (DALLARI, 2006, p. 

59). Decorrência desse direito é a possibilidade de se instituir um “banco de direitos de 

construir”. 

Todavia, o setor público não poderá ceder ao particular senão os direitos de criar solo 

inerentes ao solo de sua propriedade; em outros termos, instituída a noção de solo criado, não 

poderá o setor público transacionar direitos de criar solo que materialmente não possua 

(GRAU, 1983, p. 80). Não poderá o setor público, artificialmente, criar direitos para serem 

postos em mercado (GRAU, 1983, p. 81). Nesse sentido, é perfeitamente lícito a cobrança de 

um preço pela criação de solo, mas isso, entretanto, não significa que se possa vender espaços 

adicionais edificáveis sem qualquer limite (DALLARI, 2006, p. 98). Haverá em cada cidade 

um potencial de solo criável correspondente à diferença entre o coeficiente de aproveitamento 

básico estabelecido para cada área dentro da zona urbana e o limite máximo possível de ser 

aproveitado, este último balizado pela disponibilidade de infraestrutura e o incremento de 

adensamento alvitrado (NETO, 2002, p. 225). 

A possibilidade de se criar solo adicional pelos particulares, portanto, é condicionada a 

uma contraprestação ao Poder Público, cujo direcionamento deve seguir as diretrizes pautadas 

na lei do Plano Diretor municipal. Ao direito de se construir além do coeficiente de 

aproveitamento fixado, segue o dever de efetuar-se uma contrapartida. Do benefício adquirido 

pelo particular, que irá agregar valor à propriedade beneficiária do solo criado, deriva um 

ônus para toda coletividade, traduzido, grosso modo, na sobrecarga da infraestrutura urbana 

técnica e social e na disponibilidade dos serviços. A contrapartida, nesse sentido, intenta 

recuperar o equilíbrio que deve gerir o custeamento coletivo da cidade. 

O instituto do solo criado está, dessa forma, inserido tanto na dinâmica de 

desenvolvimento econômico da cidade, na medida em que a possibilidade de construção de 

solo adicional propulsiona e estimula os mercados, como no processo de desenvolvimento 

social, uma vez que a contrapartida exigida dos beneficiários do instrumento é auferida como 

receita pelo Poder Público a ser aplicada nas regiões menos favorecidas e nos programas 

populares. 

As principais questões em torno desse mecanismo giram em torno da determinação da 

contrapartida e da forma como o Poder Público a reverterá em benefício para coletividade. 

  

(B) Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) 
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A operação urbana, instrumento previsto no Estatuto da Cidade, art. 32, está 

relacionada à promoção do desenvolvimento urbano por meio da parceria entre o Poder 

Público, proprietários, sociedade civil e o investimento privado, com base nas ações derivadas 

do planejamento municipal. É um mecanismo utilizado para auferir investimento e ações 

cooperadas para grandes projetos urbanos. 

A relação entre a operação urbana e o solo criado é prevista no ECid (art. 34) a partir 

da possibilidade, pelo Poder Público, de alienação dos Cepacs (certificado de potencial 

adicional de construção) como a finalidade específica de financiar as obras necessárias à 

implantação da operação. Isto é, a Administração obtém recursos financeiros a partir da 

outorga onerosa do direito de construir adicionalmente em relação às restrições impostas pela 

lei de zoneamento (SANDRONI, 2009, p. 138).  

Nas operações urbanas tais recursos são utilizados no interior do perímetro que 

delimita a área onde se realizará a operação, na forma de investimentos infraestruturais, 

viários, moradias de baixa renda, etc. (SANDRONI, 2009, p. 139). Os recursos obtidos pela 

venda dos Cepacs, portanto, estão vinculados a um uso determinado, isto é, ao financiamento 

de uma ou mais intervenções específicas dentro do menu total de obras previsto para uma 

operação urbana (SANDRONI, 2009, p. 151). 

A lei que cria uma operação urbana (a qual deve estar vinculada a um Plano Diretor) 

deve prever a quantidade total de Cepacs a serem emitidos e que serão vendidos mediante 

leilão, sendo que esses recursos arrecadados serão utilizados para o pagamento de obras 

necessárias ao desenvolvimento da própria operação urbana e/ou em desapropriações 

(SANDRONI, 2009, p. 151). Cada operação urbana determina um máximo de m² de 

construção que o perímetro comporta, tanto para fins residenciais como não residenciais, 

sendo que cada setor do perímetro participa com uma porcentagem desse estoque 

(SANDRONI, 2006, p. 152). 

Por determinação legal e para segurança dos investimentos, toda emissão de Cepac 

deverá especificar: a) a operação urbana onde os Cepacs poderão ser utilizados; b) quais serão 

as obras e intervenções urbanas que serão financiadas com os recursos obtidos com a venda 

de Cepacs; d) o valor total da emissão; e) o preço de cada Cepac; f) a quantidade de Cepacs 

emitida; g) a tabela de conversão de Cepacs em m²  ou mudança de uso. 

Ao adquirir os Cepacs os particulares podem utilizá-los tendo em vista três destinações 

fundamentais: o direito a construir uma área superior àquela permitida antes da operação 

urbana ter sido aprovada;  mudança de uso; mudanças na taxas de ocupação. E, para efetivá-

lo, o portador deverá vincular tais mudanças e os Cepacs respectivos a um terreno 
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determinado, garantindo o exercício destes direitos antes de esgotados os estoques dos 

mesmos no setor onde tais terrenos estão localizados (SANDRONI, 2009, p. 153). 

O Cepac é um título financeiro totalmente novo no Brasil e talvez apenas a Colômbia 

tenha algo que se assemelhe (a Lei nº 388, de 1997). É um título peculiar porque é sem data 

de vencimento e que não pode ser resgatado por quem o emitiu. A novidade, portanto, é que o 

Cepac não constitui um direito de crédito contra o Poder Público Municipal como são, por 

exemplo, os títulos da dívida pública. O Cepac permite direitos de construir, os quais são 

outorgados onerosamente pelo Poder Público e adquiridos por um empresário imobiliário que 

dele necessita para a concretização de seu projeto. A lei criou, assim, um novo instrumento 

para a obtenção de recursos para obras públicas, uma alternativa ao simples endividamento 

dos entes municipais. 

Ao leiloar Cepacs, o que o governo municipal está fazendo é alienando um patrimônio 

que lhe pertence, que é o direito de construir. Nesse sentido, não significa [à primeira vista] 

aumento da dívida pública do município, uma vez que o proprietário não pode reivindicar sua 

restituição acrescida de juros e nem mesmo solicitar indenização se o mesmo não puder ser 

utilizado em setores onde o total de m² já tenha sido utilizado por terceiros (SANDRONI, 

2009, p. 157). 

À possibilidade de se acrescer solo a determinada propriedade e de alterar seus 

padrões urbanísticos, segue a receita para o Poder Público advinda da compra dos Cepacs 

pelos particulares. O Cepac é, portanto, um título que permite alterações no uso do solo. E, ao 

direito de efetivar essas modificações em propriedades específicas, que terão, na maioria dos 

casos, seu valor econômico engrandecido, segue o dever de efetuar a contrapartida financeira 

que, auferida pela municipalidade, irá se reverter em obras e investimentos urbanísticos na 

região delimitada pela operação urbana. O compartilhamento dos custos, nesse caso, fica 

dimensionado a partir da inversão da receita advinda com a venda de Cepacs. 

Ainda que reste clara a forma como é praticada a cooperação financeira nas operações 

urbanas, a justa distribuição dos ônus e benefícios por elas geradas irá depender do forte 

controle do Poder Público. Esse instrumento de financiamento compartilhado convive com o 

grave risco de concentrar investimento, agravar as disparidades sócio-espaciais, aumentar a 

especulação imobiliária provocando aumentos exorbitantes do preço do solo e combinar 

receita e investimento com o resultado redundante de apenas, ou majoritariamente, beneficiar 

os detentores do capital investido1. 

O solo criado e os Cepacs são instrumentos que possibilitam atuação conjunta do 

poder público, do mercado e da sociedade na construção e melhoramento do espaço urbano. 

Dizem respeito a um tipo de governança urbana que prioriza os mecanismos de parceria 
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público-privada, nos quais tanto a seleção quanto o financiamento dos projetos devem seguir 

um padrão de compartilhamento. 

Esse modelo anuncia a impossibilidade de se pensar as políticas públicas e sua 

execução, no caso, as políticas urbanas, pelo viés puramente estatal. Tanto é assim que 

atualmente fala-se da passagem do administrativismo na gestão do espaço urbano, para o 

empreendedorismo. O desafio, nesse momento, é equilibrar a dependência econômica 

estrutural das políticas urbanas com necessidade de inibir o risco de sua completa captura pelo 

mercado. 

  

4. Riscos e potencialidades do empreendedorismo urbano 

  

Quando se fala da transição do administrativismo urbano para o empreendedorismo 

urbano nessas duas últimas décadas, tem-se que reconhecer os efeitos reflexivos de tal 

mudança através dos impactos sobre as instituições urbanas, assim como sobre os ambientes 

urbanos construídos (HARVEY, 2006. p. 170-171). A nova forma de se pensar a cidade 

(“governança urbana”) altera assim, tanto a dinâmica da ação política – agora concebida a 

partir da lógica de cooperação, como as estruturas espaciais – as formas geográficas, a 

distribuição dos espaços e a disposição da infraestrutura urbana. 

A “governança urbana” significa muito mais do que “governo” urbano. O poder real 

de reorganização da vida urbana muitas vezes está em outra parte, ou pelo menos, numa 

coalizão de forças mais ampla, em que o governo e administração urbana desempenham 

apenas papel facilitador e coordenador. O poder de organizar o espaço se origina em um 

conjunto complexo de forças mobilizado por diversos agentes sociais. É um processo 

conflituoso, ainda mais nos espaços de densidade social muito diversificada (HARVEY, 

2006, p. 171). A dinâmica da cidade e a produção do espaço não se explicam, portanto, 

apenas a partir da planificação e gestão estatais. A urbanização, longe de ser um fenômeno 

espontâneo, é resultado da interação entre diversas forças e “geografiza” formas que são 

produto dessas práticas conflituosas e cooperativas. 

É possível dimensionar esse novo empreendedorismo urbano a partir de três 

características principais. Em primeiro lugar, tem como elemento principal a noção de 

“parceria público-privada”, em que a iniciativa tradicional local se integra com o uso dos 

poderes governamentais locais, buscando e atraindo fontes externas de financiamento, e novos 

investimentos diretos ou novas fontes de emprego (HARVEY, 2006, p. 172). Em segundo 

lugar, a atividade da parceria público-privada é empreendedora, pois, na execução e no 

projeto, é especulativa, e, portanto, sujeita a todos os obstáculos e riscos associados ao 
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desenvolvimento especulativo, ao contrário do desenvolvimento racionalmente planejado e 

coordenado. Em terceiro lugar, o empreendedorismo enfoca muito mais a economia política 

do lugar do que o território. Em relação ao território, pensa-se nos projetos econômicos 

(moradia, educação, etc.) idealizados principalmente para melhorar as condições de moradia 

ou trabalho em uma jurisdição específica (HARVEY, 2006, p. 173). 

Em muitos casos, isso significou que o setor público assumiu e assume o risco e o 

setor privado ficou e fica com os benefícios, ainda que haja exemplos onde isso não ocorreu, 

tornando arriscada qualquer generalização absoluta (HARVEY, 2006, p. 173). Não obstante, é 

possível traçar linhas gerais da noção de empreendedorismo urbano a partir do que 

normalmente acontece: apoiado na pareceria público-privada, essa nova forma de gestão, a 

governança urbana, prioriza o retorno do investimento e o desenvolvimento econômico, por 

meio da construção especulativa do lugar em vez da melhoria das condições num território 

específico. 

Transformada em coisa a ser vendida e comprada, tal como a constrói o discurso do 

planejamento estratégico, a cidade não é apenas mercadoria mas também, e sobretudo, uma 

mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais compradores: capital 

internacional, visitantes e usuários solváveis (VAINER, 2007, p. 83). A prática é especulativa 

tanto no que diz respeito à escolha e seleção dos projetos e espaços afetados, como na 

exploração dos seus resultados e distribuição das vantagens. 

Por essa razão, a busca para se obter capital de investimento tende a confinar a 

inovação urbanística a um caminho muito estreito, elaborada em torno de um pacote favorável 

ao desenvolvimento capitalista e a tudo que isso acarreta. Pela própria debilidade do acesso de 

diversos grupos de interesse a esse modelo de inversão pública (já que nem todos têm capital 

para investir) determina-se um tipo de política urbana seletiva e antidemocrática. Os 

investimentos passam a se concentrar em ações cujos beneficiários são a parcela da população 

capaz de oferecer contrapartidas. 

Essa prática, não trata simplesmente, de perseguir a melhoria dos bairros de melhor 

renda, mas, principalmente, de investir segundo a lógica da geração e captação das rendas 

fundiárias e imobiliária, que têm como uma de suas consequências o aumento dos preços de 

terrenos e imóveis (MARICATO, 2007, p. 158). O que, inclusive, ocasiona um processo de 

filtragem da ocupação a partir da renda dos habitantes.  

Por essas razões, chega a se defender, por exemplo, que a arrecadação não poderia 

transformar-se no objetivo dos instrumentos urbanísticos, pois senão eles acabariam 

subordinando as necessárias decisões políticas à desenfreada corrida por arrecadação. Nesse 
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caso, a política urbana acaba tornando-se refém de uma lógica tributária, o que resulta em 

péssimos resultados para a cidade (FERREIRA, 2003, p. 12). 

Essa é a distorção que ocorre com as Operações Urbanas. Segundo seus defensores, 

esse instrumento permitiria que renovações urbanas saíssem "de graça" para o poder 

executivo municipal. Entretanto, esse mecanismo é certamente um dos instrumentos mais 

polêmicos do estatuto, pois pode ser utilizado apenas para responder aos interesses dos setores 

imobiliários da cidade. Isso ocorreu, por exemplo, nos casos de Operações Urbanas na cidade 

de São Paulo, em especial na conhecida Operação Urbana Faria Lima (FERREIRA, 2003, p. 

12). Assiste-se a uma “corrida” para definir áreas de Operações Urbanas, sob o forte 

argumento de que assim a cidade toda estará sendo “renovada” à custa do capital privado. 

Porém, o que ocorre de fato é que as decisões de políticas de planejamento urbano acabam 

subordinando-se aos interesses do mercado e, para evitar “micos”, o Poder Público tem de 

fazer investimentos prévios para sinalizar ao mercado que a área valerá o investimento. Esses 

investimentos nunca são computados nos custos das operações, evidentemente, e se a 

operação não "colar", os prejuízos aos cofres públicos serão enormes (FERREIRA, 2003, p. 

13). 

Como o principal objetivo foi estimular ou atrair a iniciativa privada, criando as 

condições prévias para o investimento rentável, o governo local de fato, acabou sustentando a 

iniciativa privada, assumindo parte do ônus dos custos de produção. Como, atualmente, o 

capital tende a ter mais mobilidade, resulta que, provavelmente, crescerão os subsídios locais 

ao capital, enquanto diminuirá a provisão para os desprivilegiados, criando uma maior 

polarização na distribuição social de renda real (HARVEY, 2006, p. 182). 

Tendo em vista esse cenário, o que é possível fazer? A análise dos instrumentos de 

política urbana e do seu direito aplicável, sem cair no rigorismo da crítica niilista, deve adotar 

uma postura de desconfiança em relação à versão contemporânea do empreendedorismo 

urbano. 

A análise deve enfocar o contraste entre o vigor superficial de diversos projetos de 

regeneração de economias urbanas debilitadas e as tendências subjacentes da condição 

urbana. Deve-se reconhecer que, sob a camuflagem de muitos projetos de sucesso existem 

alguns problemas sociais e econômicos muito sérios, e que isso, em muitas cidades, está 

assumindo um caráter geográfico, na forma de uma cidade dupla, com a regeneração de um 

centro da cidade decadente e um mar de pobreza crescente (HARVEY, 2006, p. 188). Ou seja, 

os critérios de investimento devem sustentar-se nos reais problemas enfrentados pelas 

cidades1. A concentração no espetáculo e na imagem, e não na essência dos problemas sociais 
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e econômicos também pode se revelar deletéria a longo prazo, ainda que, muito facilmente, 

possam ser obtidos benefícios políticos (HARVEY, 2006, p. 189). 

No entanto, também ocorre algo positivo, que merece muita atenção. A perspectiva 

crítica sobre o empreendedorismo urbano não revela apenas seus impactos negativos, mas 

também sua potencialidade para se transformar numa prática corporativa urbana progressista, 

dotada de um forte sentido geopolítico de como construir alianças e ligações pelo espaço, de 

modo a mitigar, quando não desafiar, a dinâmica hegemônica da acumulação capitalista, para 

dominar a geografia histórica da vida social (HARVEY, 2006, p. 190). A abertura do campo 

da ação política, ainda que no contexto da dependência estrutural do Estado às premissas 

econômicas, confere potencial criativo e emancipatório para pessoas e grupos. A governança 

urbana ao mesmo tempo em que figura como locus do empreendedorismo especulativo deve 

ser, também, o espaço da gestão democrática da cidade. 

O aumento da complexidade do conflito Estado, mercado e comunidade não retira o 

papel prioritário do Poder Público como condutor do planejamento urbano. Com isso quer-se 

ressaltar a importância de se guiar os programas urbanísticos nos limites das diretrizes legais, 

como a justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização e a recuperação de mais-valias 

urbanas. O fato de ser impossível a priori determinar o que e como dever ser feito, ainda que 

sob as bases desses princípios, não deve ser encarado de maneira pessimista. É justamente a 

abertura que envolve a conformação da decisão que permite acesso aos diversos interesses e 

expectativas difusas na sociedade. 

A questão está em como operar o equilíbrio na partilha dos direitos e deveres que 

envolvem o desenvolvimento urbano, de forma a adequá-la a uma redistribuição que priorize 

as carências sociais identificadas. As mais-valias recuperadas e as contrapartidas auferidas 

pelo Poder Público devem ser prioritariamente, direcionadas para programas urbanísticos de 

caráter social, como as habitações populares, a adequação de moradias (disponibilização de 

infraestrutura urbana), a distribuição espacial equitativa dos serviços públicos (transporte 

coletivo, esgotamento sanitário, por exemplo), e a regularização fundiária (outro não é, 

inclusive, o caminho apontado pelas diretrizes do art. 2º do ECid). 

  

5. Considerações Finais 

“O capitalismo desenvolvido nem pode viver sem o Estado social nem coexistir com sua 

expansão contínua”. 

(Jürgen Habermas) 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3841



Divulgado no final do ano passado, o Relatório do Programa das Nações Unidas para 

os assentamentos humanos (ONU HABITAT-2010), dispõem que das 20 cidades mais 

desiguais do mundo cinco são brasileiras. O Brasil ainda é considerado o prior país da 

América Latina, em termos de desigualdade. A medida é feita através o coeficiente de Gini, 

que consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda - 

onde todos têm a mesma renda - e 1 corresponde à completa desigualdade - onde poucos 

detém a renda, e a maioria  nada tem. Joanesburgo, na África do Sul,  é a cidade que tem o 

pior índice de Gini (0,75), seguida por Goiania (0,65). Logo depois, encontram-se Fortaleza 

(0,61), Belo Horizonte (0,61), Brasília (0,60) e Curitiba (0,59). 

Desse quadro denota-se que nossos problemas passam muito mais pelas políticas de 

redistribuição do que pela escassez de recursos. As cidades se financiam. A questão está na 

incapacidade de mobilizar os recursos existentes e direcioná-los para regularização das 

regiões informais, aliado a uma ineficiente política fiscal e de recuperação mais-valias 

urbanas. 

Da obviedade do real não segue, como consequência, uma postura deferente ao 

status quo. Que os programas urbanísticos não possam ser eficientemente levados a cabo sem 

a participação financeira dos particulares, não deve seguir um comportamento resignado dos 

operadores jurídicos e da população.  O lugar do “solo criado” e dos instrumentos 

urbanísticos consorciados é sim o contexto da “governança urbana”, mas sua função tem que 

ser readequada em direção a uma política redistributiva igualitária (ou seja, uma redistribuição 

que altere o atual estado de coisas). 

Ainda nos falta, portanto, desenvolver as potencialidades do Estado social no que 

diz respeito à efetivação de direitos. Todavia, praticar esse Estado envolve além da eterna 

vigilância e necessidade de participação, o comprometimento e responsabilização de todos os 

envolvidos nesse projeto (Poder Público, mercado e comunidade). 
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1 No Brasil, entende-se por esse termo habitações de favelas, cortiços e loteamentos clandestinos. A 
informalidade urbana diz respeito à inadequação físico-construtiva e ambiental da habitação e/ou do entorno – 
construções precárias, terrenos em áreas de risco ou de preservação ambiental, área útil insuficiente para o 
número de moradores, etc., à ausência de infra-estrutura urbana – saneamento, água tratada, luz, acessibilidade 
viária, etc., ou ainda à ilegalidade da posse da terra ou do contrato de uso (FERREIA, 2003, p. 2-3). 
  

1 As condições da vida emancipada e digna do homem já não devem resultar 

diretamente de uma reviravolta nas condições de trabalho, isto é, de uma transformação do 

trabalho heterônomo em autoatividade (o que viria da redistribuição dos meios de produção). 

1 Com isso quer-se afirmar que a utopia de uma sociedade onde o trabalho se 

transformaria em autoatividade, trabalho autônomo, não mais heterônomo, não se realizará 

sob as bases do Estado social, é impossível faticamente. Além disso, a própria ideia de 

concretização de utopias, pode ser revisitada a partir da noção de factibilidade, onde a busca 

pelo ideal é substituída pelo caminho em direção às possibilidades concretas do presente, 

cujas bases se encontram contrastando o ideal com as impossibilidades técnicas, jurídicas, 

econômicas, sociais e políticas. Nesse sentido ver HINKELAMMERT, 1988, p. 15-17.  

1 Adota-se, nesse trabalho, o conceito de intervenção em sentido amplo, pois é ele 

que permite pensar toda atuação do Estado no domínio econômico de um ponto de vista 

estrutural – ou seja, a atuação do Estado busca fins relacionados à estrutura do sistema 

capitalista de produção e distribuição de produtos e serviços, não agindo, portando, de 

maneira particularizada, imediatamente direcionada aos interesses de um grupo específico. 

Nesse sentido, “a intervenção do Estado na economia privada é tomada como um conceito 

abrangente, que acolhe as espécies de “regulação” e “intervenção em sentido estrito”. Isso 

porque em ambos os casos haverá a intervenção de um terceiro no mercado (o Estado) 

institucionalmente a ele estranho – de molde a alterar as condutas e ou/perspectivas dos 

agentes econômicos privados. (...) Entende-se a intervenção econômica como toda e qualquer 

conduta estatal (comissiva ou omissiva) que vise a alterar o comportamento econômico 

espontâneo dos agentes privados, seja com fins de prestígio ao mercado concorrencial, seja 

com fins estranhos ao próprio mercado concorrencial (mas vinculados ao interesse público, tal 

como definido em lei). (...) O conceito [portanto] se vincula a uma funcionalização da 

intervenção estatal na economia, no sentido que deve ter como fundamento um fim estranho 

àqueles próprios dos particulares participantes do mercado. Ainda no caso de uma intervenção 

pró-mercado, o fim visado diz respeito ao prestígio à concorrência (e não um benefício deste 

ou daquele agente econômico). A intervenção estatal da economia não pode ter como objetivo 

primário o aumento dos lucros dos agentes econômicos (o que pode se constituir numa 

decorrência da intervenção)” (MOREIRA, 2007, p. 3-4).  
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1 O capitalismo de Estado seria caracterizado, em primeiro lugar, pela retirada do 

mercado da função de coordenador da produção e distribuição, substituída por um sistema de 

controles diretos exercidos pelo Estado. Segundo, todos os preços da economia seriam 

administrados em função do plano e não poderiam flutuar livremente. Terceiro, o lucro seria 

subordinado ao plano. Quarto, toda a improvisação nas atividades estatais seria substituída 

por uma racionalização e uma administração científica. Por fim, os meios econômicos seriam 

substituídos por meios políticos como última garantia da reprodução da vida econômica 

(RUGITSKY, 2008, p. 63-65).  

1 A economia dirigida seria aquela onde a economia política é substituída pela 

política econômica que tem, como principal instrumento a formulação de planos pelo Estado, 

a planificação (COMPARATO, 1965, p. 22).  

1 A política econômica do Estado continua sendo intervencionista. O Estado fez-se 

promotor do desenvolvimento econômico, o que lhe confere uma tarefa ativa muito geral em 

relação à economia e ao seu crescimento. Mas sua ação direta nem por isso deixou de ser 

suficientemente importante para que se classifique a economia atual, se não de “dirigida” pelo 

menos de “intervencionista” ou, como ainda se diz por vezes, de “administrativa”. (p. 51-52).  

1 Sobre o embate entre as teorias marxistas de Estado e defendendo a visão dinâmica 

da dependência estrutural ver, PRZEWORSKY, 1995, p. 86-123.  

1 O perfeccionismo ocorre quando o Estado, de forma legítima, impõe ideal de 

virtude pessoal para população. O que, contudo, deve ser afastado pelo princípio liberal 

democrático da autonomia pessoal (NINO, 1997, p. 43).  

1 Nesse caso ver trabalho desenvolvido por Vital Moreira no que diz respeito à 

autoregulação profissional e sua inserção no conceito de regulação. O que implica em dizer 

que  faz parte da dimensão pública da regulação sua composição substantiva a partir de 

dimensões de esferas da sociedade civil. “Hoje as economias são irreversivelmente mistas. 

Mistas desde logo quanto à propriedade dos meios de produção (...), e mistas sobretudo 

quanto aos seus mecanismos de regulação, conjugando o mercado, a regulação pública e a 

autoregulação profissional. (...). Na atualidade, a performance da economia – apesar de 

predominantemente privada, é uma responsabilidade do Estado. Com a crescente 

complexidade da regulação econômica tornou-se imprescindível a cooperação das 

organizações econômicas na definição e implementação das políticas econômicas. Essa 

cooperação entre Estado e economia pode bastar-se com esquemas de colaboração ou 

participação na definição de medidas de política econômica; mas também pode elevar-se ao 

ponto de investir ou consentir às organizações econômicas a assunção de funções regulatórias. 

É disso que se trata a autoregulação.” (MOREIRA, 1997, p. 21.).  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3846



1 Adota-se aqui o conceito polissêmico de privatização, que pode traduzir, em geral, 

seis modalidades: (i) privatização da regulação administrativa da sociedade, (ii) privatização 

do direito regulador da Administração, (iii) privatização das formas organizativas da 

administração, (iv) privatização da gestão ou exploração de tarefas administrativas, (v) 

privatização do acesso a uma atividade econômica e (vi) privatização do capital social de 

entidades empresariais públicas. (OTERO, 2001, p. 37).  

1 Art. 2º, II, da Lei 10.257/01 

1 Art. 2º, IX, da Lei 10.257/01 

1 Art. 2º, XI, da Lei 10.257/01 

1 A lei de zoneamento e de uso e ocupação do solo determina, com base na 

separação entre diferentes usos da terra (residencial, industrial, de proteção ambiental, de 

interesse social), ou de acordo com a intensidade dos diferentes usos, parâmetros urbanísticos 

responsáveis por definir a densidade e a volumetria do solo. Esses parâmetros urbanísticos 

são, por exemplo: o gabarito (expressa a altura máxima permitida em uma determinada zona), 

os afastamentos (afastamentos laterais, de fundo, frontal), coeficiente de aproveitamento 

(relação entre a área construída e a área total do imóvel). O desrespeito a esses ditames legais 

pode ser considerado violação ao cumprimento da função social da propriedade. 
1 Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do 
coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

1 Adota-se aqui a posição de que o direito de propriedade é separado do direito de 

construir.  

1 É evidente que os particulares apenas se interessarão em comprar Cepacs caso a 

perspectiva de ganho seja clara. Será a inversão pública da receita adquirida pela venda desses 

títulos na região delimitada pela operação urbana que condicionará, principalmente, a 

valorização das propriedades. A partir do melhoramento da zona o valor econômico do solo 

aumentará e, por consequência, o valor dos Cepacs. O problema está no potencial 

especulativo desse instrumento combinado com a possibilidade do seu uso circular: o 

particular compra Cepacs, a receita é utilizada para melhoria da região onde irão ser utilizadas 

as potencialidades modificativas do solo possibilitadas pelo título, com as melhorias o valor 

do solo é acrescido e o dinheiro utilizado na compra dos Cepacs volta na forma de lucro para 

os particulares-investidores.  
1 Não se está aqui a defender que políticas de revalorização de regiões centrais ou de renovação urbana são sejam 
importantes. Todavia, é evidente que os problemas relativos ao déficit prestacional de serviços públicos nas 
cidades são de autorizada relevância e prioridade.  
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RESUMO 
O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise econômica da Súmula 308 do Superior 
Tribunal de Justiça que determinou que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente 
financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não terá 
eficácia perante os adquirentes das unidades habitacionais e ainda questionar as razões que 
pretendem justificar sua edição, sopesando os aspectos econômicos e sociais que lhes 
justificam. Conclui-se que a súmula referida foi editada por questões sociais, mas sem amparo 
jurídico robusto, razão pela qual sua aplicação traz insegurança jurídica para as partes 
envolvidas na transação imobiliária, tendo aumentado tanto o risco na utilização de tal 
instituto nos contratos de financiamento envolvendo incorporadora, agentes financeiros e 
promitentes compradores de imóveis que estes foram desestimulados a utilizá-lo, passando a 
optar pelo uso de outros mecanismos, a exemplo da alienação fiduciária. Sob a análise dos 
aspectos econômicos da Súmula referida, conclui-se que esta foi ineficiente à medida que 
aumentou enormemente os custos de transação, tornando impraticável a utilização da garantia 
hipotecária, trazendo, a longo prazo, prejuízo a todas as partes envolvidas em negócios 
imobiliários. 
PALAVRAS-CHAVE: HIPOTECA; ANÁLISE ECONÔMICA; SÚMULA 308 DO STJ 
 
ABSTRACT 
The present study aims at economic analysis of the 308 docket of the Superior Court of 
Justice ruled that the mortgage signed between the construction company and the financial 
agent, before or after the conclusion of the promissory purchase and sale, will not have 
efficacy against the purchasers of the housing units and even questioning the reasons for 
wishing to justify their issue, weighing the economic and social aspects that justify them. It 
follows that the sum that was added by social issues, but without strong legal support, which 
is why its application brings legal uncertainty for those involved in real estate transaction, 
increasing both the risk from the use of such institute in the financing agreements involving 
developer, financial agents and promised purchasers of real estate that they were discouraged 
from using it, going to elect to use other mechanisms, such as the fiduciary. Upon 
examination of the economics of that summary, it appears that this was inefficient as 
increased transaction costs enormously, making impractical the use of the charge, bringing 
long-term damage to all parties involved in real estate. 
KEYWORDS: MORTGAGES. ECONOMIC ANALYSIS. SCORESHEET 308 STJ. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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O objetivo do presente trabalho é discorrer sobre o instituto da hipoteca, o 

desprestígio que tal instituto está vivenciando no Judiciário brasileiro, as formas que a 

população está utilizando para contornar tal situação e suas implicações nos contratos de 

compra e venda de imóveis, analisando como a edição da súmula 308 do Superior Tribunal de 

Justiça- STJ impactou nas relações comerciais ao flexibilizar características básicas do 

instituto em comento. 

Questiona-se a edição da súmula e ainda se esta está pautada na lei ou se foi editada 

apenas por razões políticas e sociais. Para tanto, será importante analisar se devem ser 

aplicadas ao instituto da hipoteca a legislação do Código Civil Brasileiro ou se a do Código de 

defesa do Consumidor. 

Para atingir os objetivos acima delineados, este trabalho foi dividido em itens. No 

primeiro constam considerações preliminares sobre a hipoteca, onde serão apresentados o 

conceito, suas características básicas e as normas atinentes a tal instituto inseridas na 

legislação brasileira, sendo ainda questionada a aplicabilidade do Código de defesa do 

Consumidor, no segundo capítulo será delineado os precedentes que deram ensejo edição da 

súmula 308 do STJ. No terceiro capítulo será traçada uma análise econômica sobre a 

utilização desta Súmula, após será apresentada conclusão sobre assunto ora tratado. 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE HIPOTECA 

A palavra hipoteca, derivada do grego hypothéke, surge inserida na codificação de 

Justiniano, onde teve origem este instituto jurídico, cujo significado é coisa entregue pelo 

devedor, por exigência do credor, para garantia de uma obrigação. Diante do exposto, 

interessante colacionar: 

No direito moderno, a hipoteca é concebida e regulada, de 

modo geral, como direito real de garantia que consiste em sujeitar um 

imóvel, preferencialmente, ao pagamento de uma dívida de outrem, 

sem retirá-lo da posse do dono. Inocorrendo a solutio, o credor pode 

excuti-lo, alienando-o, judicialmente e tendo primazia sobre o produto 

de arrematação, para cobrar-se da totalidade da dívida e de seus 

acessórios (GONÇALVES, 2006, p. 556). 

Do conceito citado se depreende que a hipoteca constitui direto real de garantia, 

através do qual um bem imóvel sofre uma restrição quanto a seu preço, que fica afetado até o 
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pagamento da dívida de um negócio principal. Quando se vence o prazo para o pagamento do 

negócio cuja hipoteca garantiu, caso não haja o adimplemento da obrigação, o devedor será 

desapossado do bem, que será alienado para a satisfação do crédito. Por outro turno, caso o 

negócio seja regularmente cumprido, a hipoteca se extingue. Ressalte-se, portanto, que a 

hipoteca é um direito acessório criado em garantia de uma obrigação principal, cujo resgate 

visa assegurar. Não existindo mais a dívida assegurada pela hipoteca, esta também deixa de 

vigorar, perdendo sua finalidade. 

Por ser direito real, a hipoteca tem como efeitos os direitos de preferência1, sequela1, 

excussão1 e de indivisibilidade1, terá ainda como efeitos a validade erga omnes, a partir da 

data de sua inscrição na matrícula do referido bem. Assim, é inegável a importância da 

hipoteca como garantia para o credor de que o seu crédito será satisfeito durante a celebração 

de contratos de mútuo, de financiamento, de cédulas rurais entre outros. Entretanto, o 

judiciário tem flexibilizado a legislação que trata da garantia hipotecária em alguns casos, 

determinando, de acordo com a Súmula 308 do STJ, que a hipoteca firmada entre 

incorporadora e agente financeiro, anterior ou posterior a celebração da promessa de compra e 

venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (VENOSA, 2002). 

A hipoteca é um instituto tradicional do ordenamento brasileiro e, por conseguinte, 

de grande importância nos meios mercantis, permitindo a circulação de créditos e a compra e 

venda de imóveis. Por todas as características e particularidades acima referidas, a hipoteca, 

nos termos da legislação vigente, e antes da edição da súmula 308, era considerada uma 

respeitável garantia, posto que assegurava ao credor o recebimento de seu crédito, se não 

totalmente, pelo menos em parte, garantindo-lhe o não sofrimento de um prejuízo que poderia 

causar-lhe a ruína. 

1.1 Das normas que regem a hipoteca 

À hipoteca aplicam-se os princípios gerais estabelecidos no Código Civil, artigos 

1.419 a 1.430, que são consideradas normas substanciais, assim como a Lei dos Registros 

Públicos, Lei 6.015/73, consideradas normas procedimentais, mostrando-se indissociável o 

exame de ambos os diplomas legais e o dos princípios processuais estabelecidos pelo Código 

de Processo Civil a análise correta do instituto. 

Como direito real, a hipoteca confere ao credor direito de sequela, permanecendo a 

garantia, ainda que alienado o bem. A instituição da hipoteca não retira o bem do comércio, 
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pois pode o bem gravado ser alienado, entretanto, mesmo com uma suposta alienação, 

permanece a hipoteca incidindo sobre o imóvel. 

O artigo 1.475 do Código Civil é expresso ao dizer que é nula a cláusula que proíbe 

ao proprietário alienar o imóvel hipotecado. O parágrafo único desse artigo, porém, acrescenta 

que pode ser convencionado que o crédito hipotecário ter-se-á por vencido, no caso de 

alienação. Nessa hipótese, o adquirente saberá que, ao adquirir o bem, deverá também liquidar 

a dívida que onera o imóvel.1 

O artigo 1.488 do Código Civil procurou, inclusive, normatizar que se o imóvel, 

dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se construir um condomínio 

edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o 

requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de 

cada um deles e o crédito.1 

Desse modo, de acordo com a legislação vigente, torna-se um direito dos 

proprietários de cada unidade desmembrada do imóvel originário, tanto na situação de 

condomínio como na de loteamento, requerer que a hipoteca grave, proporcionalmente cada 

lote ou unidade condominial, tanto que eles possuem legitimidade concorrente com o credor 

ou devedor para requerer essa divisão proporcional. 

Ressalte-se que independentemente do próprio condomínio ou da totalidade de 

interessados requerer em juízo que se atribua a cada unidade habitacional a proporção do 

gravame, não existe impedimento para que cada proprietário requeira o mesmo 

individualmente. No que tange ao registro desse desmembramento no cartório competente, 

urge dizer que ainda que tal hipótese não conste na legislação, não haverá problema, pois a 

nova situação será determinada por ordem judicial e ficará averbada junto a cada matrícula, 

seguindo os demais trâmites da Lei de Registros Públicos. (VENOSA, 2002) 

Um aspecto relevante desse dispositivo reside no fato do credor somente poder se 

opor ao pedido de desmembramento se provar que tal procedimento importará em diminuição 

da sua garantia, o que, na prática, raramente deverá ocorrer, até porque a lei determina que 

ainda que ocorra o desmembramento do gravame, o devedor originário continuará 

responsável por toda a dívida hipotecária, salvo anuência expressa do credor. Com relação a 

prazo prescricional para que o interessado requeira a divisão do gravame, o Código Civil, 

determina que tal direito é subjetivo e se insere na categoria dos direitos potestativos1, por 
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conseguinte, enquanto persistir a indivisão do ônus, pode o requerimento ser feito. 

(VENOSA, 2002). 

Como se observa, de acordo com o constante no Código Civil Brasileiro, a 

incorporadora que hipoteca o terreno onde irá construir um prédio de apartamentos está 

amparada na lei, principalmente se faz constar nos contratos de compra e venda das unidades 

habitacionais, a possibilidade de fazê-lo, como usualmente ocorre, todavia, ainda que exista 

tal amparo e que por lei as formas de extinção da hipoteca sejam taxativas, quais sejam: pela 

extinção da obrigação principal, pelo perecimento da coisa, pela resolução da propriedade, 

pela renuncia do credor, pela remição, pela arrematação ou adjudicação, a súmula 308 que 

será agora melhor analisada, impôs uma forma de anular a hipoteca que, consequentemente, 

ocasionará a extinção da mesma. 

2 PRECEDENTES DA SÚMULA 308 DO STJ 

A casa própria é o desejo de grande parte da população brasileira. Na busca de 

realizar tal aquisição, muitos estabelecem com uma incorporadora contrato de compra e venda 

parcelada de imóveis ainda em construção, constando cláusula onde o promitente comprador 

da unidade condominial dá autorização para que esta incorporadora hipoteque o terreno onde 

o prédio será edificado. 1 

Detentora da autorização do promitente comprador, a incorporadora realiza 

empréstimos dando como garantia a hipoteca do terreno onde será construído o prédio. Essa 

situação tem gerado problemas sociais complexos, por exemplo, quando o empreendedor 

originário se torna insolvente. Neste caso, por vezes, mesmo pagando á incorporadora a 

totalidade do imóvel, o adquirente fica impedido de realizar o registro da escritura de compra 

e venda, em razão da negativa da instituição financeira de levantar a hipoteca existente no 

terreno em consequência do contrato de empréstimo realizado com a incorporadora. Nesse 

sentido, é conveniente enunciar: 

Varias e diversas naturezas foram as soluções encontradas 

pelos pretórios, em sua maioria favoráveis aos promitentes 

compradores de unidades imobiliárias, em detrimento das hipotecas 

regularmente constituídas, quer sob o pálio de que fora ilaqueada a 

boa fé do pré-adquirente, quer sob o fundamento de que a cláusula do 

contrato de promessa de compra e venda conceder poderes ao 

promitente vendedor para hipotecar o imóvel prometido era abusiva, 
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quer sob o fundamento de que houve negligencia do financiador ao 

aceitar em garantia imóvel prometido a venda e com o preço quitado. 

(SANTOS, 2006, p. 170). 

Os diversos adquirentes de unidades habitacionais que estavam prejudicados pela 

situação acima narrada, com o objetivo de obter ordem judicial determinando que a hipoteca 

firmada entre a construtora e o agente financeiro não tivesse eficácia em relação aos mesmos, 

sendo, portanto, possível a outorga do registro da escritura de compra e venda, recorreram em 

grande número ao judiciário. 

Em resposta, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que regras gerais sobre a 

hipoteca não se aplicam no caso de edificações financiadas por agentes imobiliários 

integrantes do sistema financeiro da habitação, porquanto estes sabem que as unidades a 

serem construídas serão alienadas a terceiros, que responderão apenas pela dívida que 

assumiram com o seu negócio, e não pela eventual inadimplência da construtora. Proferindo 

decisões com os seguintes fundamentos: 

Processual civil. Civil. Recursos Especiais. Fundamentação. Embargos de 
declaração. Omissão. Inexistência. Dissídio jurisprudencial. Comprovação. Contrato 
de financiamento para a construção de imóvel (prédio com unidades autônomas). 
Recursos oriundos do SFH. Outorga, pela construtora, de hipoteca sobre o imóvel ao 
agente financiador. Posterior celebração de compromisso de compra e venda com 
terceiros adquirentes. Cancelamento da hipoteca. A hipoteca instituída pela 
Construtora ao agente financiador, em garantia de empréstimo regido pelo Sistema 
Financeiro da Habitação, que recai sobre unidade de apartamentos, é ineficaz 
perante os promissários-compradores, a partir de quando celebrada a promessa de 
compra e venda. Nesse caso, deve ser cancelada a hipoteca existente sobre as 
unidades de apartamentos alienadas a terceiros adquirentes.1  

Promessa de compra e venda. Embargos de terceiros. Hipoteca. SFH. A garantia 
hipotecária do financiamento concedido pelo SFH para a construção de imóveis não 
atinge o terceiro adquirente da unidade. Recurso conhecido e provido.1  

As decisões que originaram a edição da Súmula ora analisada restringiam-se as 

hipóteses em que se insira o empreendimento no SFH e se apoiavam juridicamente no 

disposto no artigo 43 do Decreto-Lei 70 de 21/06/661, bem como no artigo, 22 da Lei 

4.864/651. Tais dispositivos enunciam que os financiamentos para construção ou venda dos 

imóveis, cujos valores sejam oriundos do SFH, deverão ser garantidos pela caução, cessão 

parcial ou cessão fiduciária dos direitos provenientes da alienação das unidades habitacionais, 

deixando de contemplar a hipoteca. 

Os artigos de lei citados são claros e determinam que os agentes financeiros devem 

proteger o seu crédito através de caução, cessão parcial ou cessão fiduciária dos direitos 
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decorrentes das alienações dos imóveis. A despeito do rol de opções de garantias constantes 

naqueles diplomas legais não excluírem a possibilidade de utilização pelo FSH de outra 

espécie de garantia, não sendo-lhes vedada a utilização da garantia hipotecaria, 

jurisprudências pátria entenderem de forma diversa. Interessante colacionar: 

Hipóteses de cessão à instituição financeira dos direitos decorrentes da alienação dos 
imóveis a serem construídos no empreendimento, incluindo-se consequentemente 
cada unidade, foram também apreciadas pelos Tribunais, sempre anotado que a 
instituição poderia notificar cada adquirente de unidade para que disponibilize 
eventual numerário em favor daquela. Assim: 'Demais disso, abriu mão o banco 
exequente, também, mostrando sua desídia em relação a seu crédito, do direito que 
lhe advinha do art. 22 da Lei n. 4.864/65. Tal dispositivo permitia ao banco receber 
seu crédito diretamente dos mutuários. Mas não o fez, preferindo deixar que estes 
continuassem a pagar à incorporadora, com quem fez contrato de prorrogação do 
débito, à revelia dos adquirentes dos imóveis que até então garantiam a dívida. A 
mesma sistemática foi adotada pelo legislador quando tratou do pagamento 
indevido. O que recebe de boa-fé e inutiliza o título ou a garantia que asseguravam 
seu direito, não é obrigado a restituir. No caso dos autos, os embargantes fizeram 
pagamento por conta da inexistência de comando que lhes indicasse serem os 
mesmos inócuos à extinção da garantia que pesava sobre seus bens. Se tal situação 
foi provocada pelo banco exeqüente, não podem ser obrigados a refazer o 
pagamento que visava a extinção da hipoteca, pois perderam o direito de efetuá-los 
diretamente ao mutuante'1.  

Civil e processual. Acórdão. Nulidade não verificada. Embargos de terceiro. Sistema 
Financeiro da Habitação. Hipoteca incidente sobre unidade autônoma. Pagamento 
integral do débito pela promitente compradora. Construtora que não honrou seus 
compromissos perante o financiador do empreendimento. Execução. Multa. CPC, 
arts. 585 e 538, parágrafo único. Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça. 
Afastamento... II. O promissário comprador de unidade habitacional pelo SFH 
somente é responsável pelo pagamento integral da dívida relativa ao imóvel que 
adquiriu, não podendo sofrer constrição patrimonial em razão do inadimplemento da 
empresa construtora perante o financiador do empreendimento, posto que, após 
celebrada a promessa de compra e venda, a garantia passa a incidir sobre os direitos 
decorrentes do respectivo contrato individualizado, nos termos do art. 22 da Lei n. 
4.864/65.1  

Tais decisões foram proferidas tantas vezes que ensejaram a edição da Súmula 308 

do STJ que enuncia o seguinte: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, 

anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os 

adquirentes do imóvel.” 

Com o advento da súmula nº 308, foi ampliado o entendimento do STJ no que tange 

a origem dos recursos do financiamento. Anteriormente a edição da súmula referida, para se 

alegar a invalidação da hipoteca esta deveria ter advindo de um contrato de financiamento 

onde os recursos adviessem do Sistema Financeiro da Habitação. Atualmente, de acordo com 

a redação da súmula, esse elemento foi omitido, tornando-se irrelevante a origem dos 

recursos, aplicando-se o entendimento sumulado de forma generalizada a qualquer 

incorporação decorrente de qualquer financiamento.  
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Outro ponto que merece destaque é que a despeito das decisões que deram ensejo a 

edição da súmula terem versado sobre a aquisição de imóvel em sede de incorporação 

imobiliária, a súmula referiu-se a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, 

quando devia ter se referido a hipoteca firmada entre incorporadora e agente financeiro, até 

porque quem celebra o contrato de financiamento não é construtora, mas sim a incorporadora. 

A incorporadora pode até ser a construtora do imóvel, mas quando ela celebra contratos com 

o dono do terreno, com a instituição financeira ou com os compradores do imóvel, está agindo 

como incorporadora. (SILVA, 2005) 

O fato é que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça impõe que a 

hipoteca cuja instituição financeira detenha em razão de contrato firmado com incorporadora 

não tenha eficácia contra o compromissário comprador do imóvel. Isso traz como 

consequência a perda da característica de direito real inerente ao instituto da hipoteca, uma 

vez que não pode ser oposta contra terceiros. 

Numa breve análise da Súmula nº 308 percebe-se que ela não fez qualquer distinção 

entre a hipoteca realizada antes ou depois da celebração do compromisso de compra e venda, 

determinando que seja qual tenha sido o momento da celebração da garantia hipotecária, esta 

é inválida em relação aos promitentes compradores dos imóveis. No entanto, nas primeiras 

decisões sobre o tema, o STJ diferenciava a hipótese da hipoteca ter sido registrada no 

cartório de registro de imóveis antes da celebração do compromisso de compra e venda da 

hipótese em que a hipoteca tivesse sido constituída após o imóvel ser compromissado à 

venda. Determinando ser válida a hipoteca quando o comprador tinha adquirido o imóvel já 

hipotecado. 

CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPOTECA 

ANTERIOR. Se, à data da promessa de compra e venda, o imóvel já 

estava gravado por hipoteca, a ela estão sujeitos os promitentes 

compradores, porque se trata de direito real oponível erga omnes; o 

cumprimento da obrigação de escriturar a compra e venda do imóvel 

sem quaisquer onerações deve ser exigida de quem a assumiu, o 

promitente vendedor. Recurso especial conhecido, mas não provido.1  

A súmula 308 do STJ deu o mesmo tratamento para situações diferentes. Uma 

situação é aquela na qual a pessoa adquire um imóvel cujo terreno em que este foi construído 

já estava hipotecado; outra é a situação na qual a pessoa adquire um imóvel que, 
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posteriormente, vem a ser hipotecado com fundamento em uma cláusula contratual 

manifestamente nula. (SILVA, 2005) 

É possível se depreender que os precedentes que determinaram a invalidação da 

hipoteca, nas hipóteses em que o comprador adquiriu o imóvel que ainda não possuía garantia 

hipotecária, decorrem de uma aplicação automática e sem maiores inquietações dos 

dispositivos do CDC e da jurisprudência que entende ser inválida a instituição de hipoteca em 

imóvel já compromissado à venda. É esdrúxulo, porém, tornar inválida a garantia hipotecária 

para beneficiar o promitente comprador que ao realizar o negócio tinha ciência da hipoteca 

existente, não havendo razão para se alegar má-fé da incorporadora, nos termos do artigo 422 

do CC, e se utilizar dos preceitos do Código do Consumidor. 

Os que defendem a Súmula 308 em sua plenitude utilizam como argumento a 

violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor, principalmente ao art. 39, 

asseverando a existência de cláusula abusiva inserida na promessa de compra e venda 

celebrada entre o promitente comprador e a incorporadora, pugnando pelo reconhecimento de 

nulidade da cláusula contratual que permite ao banco hipotecar a unidade já compromissada à 

venda. Arguindo a necessária aplicação da norma constante no art. 422 do Código Civil, que 

estabelece a obrigação dos contratantes de agirem com boa-fé, que é entendida como 

exigência de um comportamento leal. (SILVEIRA, 2000). 

É de se convir que dar um imóvel compromissado à venda em garantia de um débito 

da incorporadora não é um comportamento leal, devendo-se proteger o promitente comprador 

da unidade condominial, através das normas constantes no CDC. Entretanto, convém dizer 

que não menos desleal é a atitude do promitente comprador de requerer judicialmente a 

anulação de uma hipoteca registrada em data anterior a compra da unidade condominial, 

alegando sua própria torpeza, neste caso, não se vê aplicabilidade das normas do CDC. 

(SILVA, 2005) 

A súmula 308 do STJ resumiu a hipoteca a direito pessoal da instituição financeira 

contra a incorporadora e tendo em vista que esta é a própria parte com a qual o banco 

celebrou um contrato este não possui garantias reais. A súmula referida retirou características 

básicas do instituto da hipoteca, transformando-a em algo absolutamente inócuo. Logicamente 

não é possível direito de garantia sem natureza real em que o garante e o devedor são a 

mesma pessoa. 

3 ANÁLISE ECONÔMICA DA SÚMULA 308 DO STJ 
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As decisões judiciais afetam a conduta dos agentes econômicos e as relações sociais, 

sendo imperioso analisar o impacto que uma decisão mal proferida detém sobre a economia, 

principalmente, no que pertine a insegurança jurídica que esta proporciona. Portanto, o direito 

deve ser verificado como um sistema que aloca incentivos e responsabilidades dentro do 

sistema econômico e que deve ser analisado á luz de critérios como o da eficiência. 

(PINHEIRO; SADDI, 2005)1. Diante do exposto, interessante colacionar: 

Tomando a Economia como poderosa ferramenta para 

analisar normas jurídicas, em face da premissa de que as pessoas agem 

racionalmente, conclui-se que elas responderão melhor a incentivos 

externos que induzam a certos comportamentos mediante sistema de 

prêmios e punições. Ora, se a legislação é um desses estímulos 

externos, quanto mais forem as normas positivadas aderentes ás 

instituições sociais, mais eficiente será o sistema. Comum aos estudos 

de Law and Economics é a percepção da importância de recorrer a 

alguma espécie de avaliação ou análise econômica na formulação de 

normas jurídicas visando a torná-las cada vez mais eficientes. 

(SZTAJN, 2005, p.75). 

A súmula 308, conforme já exposto, apregoa o descumprimento do contrato de 

garantia hipotecaria firmada entre agentes financeiros e a incorporadora no que tange ao 

promitente comprador. O grande problema de decisões judiciais como a súmula em apreço, 

reside no fato de que os juristas ao formulá-las, o fazem principalmente com base em critérios 

sociais, éticos e morais, não se preocupando com a repercussão na economia que tem como 

objetivo obter a maximização de resultados eficientes, com minimização de custos de 

transação e obtenção de segurança nas negociações, em especial, nos contratos firmados.  

Ao ser formulada a súmula 308 não se primou pela eficiência contratual, já que esta 

negou a utilização por parte do credor da garantia hipotecária em face do promitente 

comprador, autorizando a quebra do pactuado. A justiça contratual está baseada em eficiência 

e um contrato só deve ser considerado eficiente quando este é exequível, ou seja, que possa 

ser executado ainda que algo fuja do planejado. Nesse sentido, é conveniente enunciar: 

Só há eficiência em uma economia quando é possível assegurar quais promessas 
serão cumpridas. Ou seja, nos exemplos acima, só valeriam como verdadeiros 
contratos se pudessem ser de alguma forma liquidados ou, em oposição, se não 
houvesse o cumprimento da promessa, se algo pudesse ser feito para induzir aquele 
que prometeu a cumprir a palavra. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 113) 
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O judiciário deve buscar criar um sistema de incentivos capaz de alinhar os objetivos 

individuais aos do coletivo social, o que no caso não ocorreu. Deve ainda verificar as questões 

que lhe são postas de tal forma a determinar soluções que tragam eficiência econômica para 

os casos concretos de forma a incentivar o correto cumprimento dos contratos firmados, sob 

pena de autorizar a quebra contratual e até criar uma decisão justa, no plano social para o caso 

concreto, mas que, a longo prazo, será nociva para a sociedade que precisa confiar que as 

relações estabelecidas serão cumpridas. (PINHEIRO, 2005) 

No nosso sistema jurídico, como qualquer estudante de Direito 

aprende nos bancos das faculdades e também na vida prática, a 

atividade bancária não é um serviço público, mas sim uma atividade 

econômica, embora dependente de autorização do Poder Executivo. As 

instituições financeiras, como é sabido por todos, não são entidades 

filantrópicas preocupadas com o bem estar da sociedade brasileira. Para 

as instituições financeiras, o financiamento imobiliário é um negócio 

lucrativo com o qualquer outro. (SILVA, 2005, p.361) 

Além da busca pela eficiência outro conceito fundamental para a noção de contrato é 

o de risco1 contratual, pois os agentes econômicos estão sempre exercendo suas atividades 

com o fim de obter lucro e em face disso se sujeitam a correr riscos, entretanto, tais riscos são 

calculados, com o parâmetro de que quanto maior for o risco imposto a determinada atividade 

ou contrato, maior deverá ser o lucro advindo deste. Em virtude dessas considerações, cumpre 

ressaltar: 

O fundamental, no caso, é que o contrato pode ajudar os agentes econômicos a 
reduzir o ônus imposto pelo risco à atividade econômica, e, dessa forma, contribuir 
para que se chegue a uma situação mais eficiente- por exemplo, o contrato pode 
ditar as perdas e os ganhos das partes, em cada estado da natureza, de modo 
eficiente. Essa é uma das funções mais importantes dos contratos, e permite alocar 
o risco á parte mais capaz de lidar com ele- ou porque exerce alguma influencia 
sobre ele, ou porque assumiu um risco que oferece ganhos ou perdas 
compensatórias. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 125) 

Ao se firmar um contrato, o risco existe e a forma de reduzi-lo é celebrar um contrato 

em que se estimam condições e situações que possam ocorrer no curso do seu cumprimento, 

se estipulando assim os custos de tal transação. Quanto mais e melhores garantias forem 

oferecidas, menores serão os riscos do contrato e, portanto, menores os custos de transação. O 

contrato, por conseguinte, desempenha assim, uma função econômica: reduzir, alocar e 

distribuir riscos entre as partes. Neste passo, importante assinalar: 
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Ora, a noção de troca justa é o que embasa o contrato. O 

ditado de que 'o que é combinado não é caro' resume a sabedoria 

popular de que, numa promessa, aquilo que é justo, acordado entre 

cada uma das partes de uma negociação, deve ser cumprido. Se o 

valor da contrapartida num contrato é acordado num instante de 

tempo, considerando certas condições, será que ele pode, no outro, 

não ser mais válido, porque se alteraram as condições originalmente 

combinadas, porque uma das partes não quer mais cumprir o 

contrato, ou porque o que era justo no momento da contratação não é 

mais? (PINHEIRO; SADDI, 2005, p.115) 

A função principal da garantia, como já se afirmou, é mitigar riscos. Quanto ao risco 

de crédito, parece evidente que o papel das garantias é proteger o credor, sendo correto dizer 

que a importância das garantias é direitamente proporcional ao desenvolvimento do crédito. 

Se o judiciário retira, sem critérios técnicos robustos, as garantias contratuais, torna inseguro 

as negociações e, destarte, aumenta os custos de transação. Nesta linha, imperioso destacar: 

Ora se o papel das garantias é servir como incentivo aos 

melhores devedores, a combinação ótima entre garantia e custo do 

crédito deve ser endereçada. Isso porque a garantia é parte da 

precipitação do crédito, ou seja, é incluída no custo das taxas de 

juros. (SADDI, 2007, p.129) 

É senso comum que a ausência de garantias de qualidade encarece o crédito. Credito 

é sinônimo de confiança e de garantia de cumprimento de obrigações. A súmula em apreço 

determinou a quebra contratual e retirou uma garantia real da instituição financeira de obter 

de volta o crédito emprestado, por questões nitidamente sociais, em razão disso, trouxe 

insegurança jurídica para os negócios imobiliários, aumentou, por conseguinte, os riscos 

advindos de tal negociação e os custos de transação. 

CONCLUSÃO 

Por todas as características e particularidades acima referidas, a hipoteca, nos termos 

da legislação vigente, pode ser considerada uma importante garantia, posto que assegura ao 

credor o recebimento de seu crédito, se não totalmente, pelo menos em parte, garantindo-lhe o 

não sofrimento de um prejuízo que poderia causar-lhe a ruína, sendo imprudente o judiciário 

lançar mão da súmula 308 para reduzir garantias contratuais intrínsecas a tal instituto.Sem 
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desrespeito aos valores éticos fundamentais, os direitos garantidos por contrato devem ser 

sopesados pelo judiciário sob a ótica econômica, tendo em vista a alocação e o fluxo dos 

recursos econômicos. 

Os contratos devem ser vistos como um mecanismo de fluxo das riquezas e dos 

recursos econômicos necessários para a evolução da sociedade. O judiciário deve ficar atento 

para proferir decisões que se coadunem com o princípio da eficiência econômica e social. 

Essa eficiência deve ser um critério formador da proporcionalidade e razoabilidade da 

decisão. Infelizmente, a súmula 308 acima citada minimizou a força da hipoteca ao permitir 

que desaparecessem características fundamentais de tal instituto que residem basicamente no 

direito de sequela e de preferência, razão pela qual foi ineficiente economicamente, ao passo 

que causou insegurança jurídica ao mercado imobiliário, determinando, outrossim, um 

aumento dos juros sobre os empréstimos contratados, haja vista o aumento do custo de 

transação que tal súmula causou no mercado. 

Por todo o disposto no presente estudo, percebe-se que a súmula em apreço trouxe 

insegurança para os negócios jurídicos, o que por certo desestimula a utilização do instituto 

em comento. Todos querem reduzir os custos de se negociar. Lavrar bons contratos é um meio 

de reduzir os custos de transação. Evitar promessas que não possam ser cumpridas é, também, 

um desses meios e para tanto há incentivos. Garantindo o cumprimento dos contratos, o 

judiciário cria incentivos para uma cooperação eficiente, o que de certo não ocorreu na 

súmula 308. 

Deve-se buscar que o sistema jurídico brasileiro seja mais eficiente, incentivando a 

população a só contratar o que puder cumprir, mostrando que desafiar as leis e os contratos 

será dispendioso, pois estes devem ser cumpridos. Apenas porque o judiciário brasileiro 

profere decisões como a súmula 308, que desrespeita o pactuado entre as partes, é que pessoas 

se sentem encorajadas a realizar contratos sem conhecer profundamente suas cláusulas, 

buscando, a todo o momento, o judiciário para contestar as leis ou normas postas. É aviltante 

que o judiciário dê direitos a quem alega a própria torpeza! 

A súmula em apreço autorizou a quebra contratual, incentivou a população a 

contratar sem se preocupar com o correto cumprimento das normas pactuadas, já que podem 

se socorrer ao judiciário e este, mesmo sem amparo legal robusto, com fim social, chancelará 

a quebra. Conclui-se que a súmula 308 é ineficiente economicamente, posto que aumentou os 

custos de transação de tal sorte que desestimulou a utilização do instituto, sendo correto dizer 
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que os bancos passaram, em muitos casos a se utilizar de alienação fiduciária em vez de 

hipoteca para a garantia dos financiamentos e para os que ainda realizaram empréstimos com 

garantia hipotecária submeteram os devedores a juros maiores, já que os riscos do negócio 

aumentaram. 

Finaliza-se tal estudo expondo que um sistema maduro e comprometido com sua 

manutenção, cria incentivos para que suas leis e contratos sejam cumpridos pela população, 

ainda que ocorram adversidades graves, o que não ocorreu na súmula 308 e em tantas outras 

decisões onde o judiciário se fixa em atingir fins sociais, sem perceber que precisam ser 

atingidos, para a segurança da própria sociedade, fins econômicos. 
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1Direito de preferência é aquele que o credor hipotecário tem sobre os demais credores de receber o seu crédito. 
(SANTOS, 2006) 
1 Direito de sequela é aquele que o credor possui de seguir a coisa em mãos de quem se encontre, ou seja, o 
direito de perseguir a coisa. (SANTOS, 2006) 
1 Direito de excussão é aquele que o credor tem de poder executar a divida, valendo, a hipoteca como título extra 
judicial. (SANTOS, 2006) 
1 Princípio da indivisibilidade hipotecaria reside no fato de que, embora o bem garantidor seja fracionado, o 
gravame não se divide, estando ainda a totalidade deste garantindo a obrigação. (SANTOS, 2006) 

1 “Art. 1.475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. 

Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel for 
alienado”. 

1 “Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se 
constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade 
autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção 
entre o valor de cada um deles e o crédito. 

§ 1o O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que o 
mesmo importa em diminuição de sua garantia. 

§ 2o Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias 
ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer. 

§ 3o O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que 
se refere o art. 1.430, salvo anuência do credor.” 

  
1 Direitos potestativos são aqueles sobre os quais não recaí qualquer discussão, ou seja, ele é incontroverso. A 
esses direitos não se contrapõe um dever, mas uma sujeição. 

1 “Clausula xxx Se a Construtora tiver que recorrer a qualquer das entidades vinculadas ao 
Sistema Financeiro da Habitação, no sentido de obter o financiamento de construção do 
Edifício xxx para atender ao interesse ou conveniência dos adquirentes de outras unidades 
autônomas do mesmo Edifício, concorda com o Compromissário Comprador, desde logo, que 
seja dado em hipoteca á entidade financeira a totalidade do terreno descrito e caracterizado na 
CLAUSULA PRIMEIRA, como garantia de dito financiamento, sem qualquer ressalva 
quanto á fração ideal ora compromissada. Caberá à Construtora, no entanto, no termino da 
construção remir a hipoteca no que diz respeito á esta fração ideal, de modo a que possa o 
Compromissário Comprador legalizá-la em seu nome, desembaraçada”. (SILVEIRA, 2000, 
p.76) 

1 BRASIL. STJ, 3.a T., REsp n. 431440L/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJU de 17.2.2003, p. 273. 
1 BRASIL. STJ, 4.a T., REsp n. 239557/SC, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 7.8.2000, p. 113. 
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1 “Art. 43. Os empréstimos destinados ao financiamento da construção, ou da venda de unidades imobiliárias 
poderão ser garantidos pela caução, cessão parcial ou cessão fiduciária dos direitos decorrentes de alienação de 
imóveis, aplicando-se, no que couber, o disposto nos §§ 1º e 2° do artigo 22 da Lei n° 4.864 de 29 de dezembro 
de 1965.” 
1 “Art. 22. Os créditos abertos nos termos do artigo anterior pelas Caixas Econômicas, bem como pelas 
sociedades de crédito imobiliário, poderão ser garantidos pela caução, a cessão parcial ou a cessão fiduciária dos 
direitos decorrentes dos contratos de alienação das unidades habitacionais integrantes do projeto financiado.” 
1 BRASIL.  TACiv, 9.a Câm., AP n. 910.677-2/Campinas-SP, rel. Juiz José Luiz Gavião de Almeida, j. em 
25.6.2002, Boletim AASP n. 2337, p. 2827-2828. 
1 BRASIL. STJ, 4.a T., REsp n. 237538/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU de 30.6.2003, p. 251. 
1 BRASIL. STJ, 3a Turma, REsp 314.122/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 27-6-2002, DJ de 5-8-2002. 
1 “Eficiência significa aptidão para obter o máximo ou melhor resultado ou rendimento, com a menor perda ou o 
menor dispêndio de esforços; associa-se á noção de rendimento, de produtividade; de adequação á função. Não 
se confunde com eficácia que deve produzir efeitos.” (PINHEIRO; SADDI, 2005) 
1 “Risco é significa, em condições e com o cumprimento de regras determinadas, a possibilidade de perda 
concomitante á de ganho. Risco é álea, ou seja, aquilo que traz, ao mesmo tempo, a chance de prejuízo e a 
possibilidade de lucro.” (PINHEIRO; SADDI, 2005) 
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RESUMO 
O presente estudo aborda a peculiar hermenêutica utilizada na interpretação do direito 
antitruste e sua direta relação com a visão da Análise Econômica do Direito. Trata-se de tema 
significativo no atual cenário da defesa da concorrência no Brasil uma vez que a 
inconsistência dos conceitos legais podem gerar dificuldades de compreensão e aplicação da 
norma antitruste. Primeiramente faz-se uma abordagem entre a relação do direito com a 
economia; em seguida é feito um estudo da corrente da Análise Econômica da Direito - AED 
e sua visão da racionalidade; posteriormente são traçados comentários acerca da Ordem 
Econômica na Constituição Federal de 1988; e, por fim, discute-se a relação entre a AED e as 
regras de interpretação e aplicação da norma antitruste. Conclui-se que faz-se necessário na 
política antitruste brasileira uma atuação mais efetiva, coesa e eficiente do Estado regulador, 
sobretudo no que tange à interpretação e aplicação das normas com a necessária compreensão 
dos seus efeitos.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO. ECONOMIA. ANTITRUSTE. ANÁLISE ECONÔMICA 
 
ABSTRACT 
This reserch examines the peculiar hermeneutics used in the interpretation of antitrust law and 
its direct relation with the vision of Economic Analysis of Law. This is a significant issue in 
today's competition policy in Brazil since the inconsistency of legal concepts can lead to 
difficulties in understanding and applying the antitrust rule. First it is an approach to the 
relationship between the right with the economy, then we study the chain of Economic 
Analysis of Law - AED and his view of rationality, are drawn later comments on the 
Economic Order in the Federal Constitution of 1988; and, finally, discusses the relationship 
between the EDA and the rules of interpretation and application of standard antitrust. We 
conclude that it is necessary in the Brazilian antitrust policy a more effective, cohesive and 
efficient regulatory state, especially regarding the interpretation and enforcement with the 
necessary understanding of their effects. 
KEYWORDS: LAW. ECONOMY. ANTITRUST. ECONOMIC ANALYSIS 
 
 

  

Introdução 
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No presente estudo busca-se fazer uma análise do método de interpretação e aplicação da Lei 
8.884 de 11 de junho de 1994. Para isso utiliza-se da visão dessa "nova escola" do direito na 
Brasil comumente denominada de "Análise Econômica do Direito" ou, na expressão original, 
Law&Economics, e sua direta relação com o direito antitruste e, mais especificamente, a 
metodologia de interpretação e aplicação do Direito 

Objetiva-se, portanto, destacar a origem dessa percepção econômica do direito e seus reflexos 
na aplicação da norma jurídica. Utiliza-se como corte epistemológico o âmbito do direito 
concorrencial que, na essência, é o ramo do direito que mais se aproxima da economia, uma 
vez que visa, justamente, garantir, através das normas jurídicas e de sua aplicação, um 
ambiente econômico adequado e próximo da almejada concorrência perfeita. 

Em diversas situações os conceitos econômicos como mercado relevante, poder de mercado, 
abuso de posição dominante, concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, 
duopólio, oligopólio, cartel, dumping, dentre vários outros, são fundamentais para o legislador 
e aplicador da norma antitruste, bem como, ao revés, a compreensão das regras e 
determinações jurídicas torna-se essencial para os agentes econômicos que, em não as 
obedecendo, poderão sofrer as respectivas sanções. Nesse sentido, diante da evidenciada 
aproximação entre direito e economia nessa área específica, talvez, a aplicação dos preceitos 
do Law&Economics seja mais fácil ou, até mesmo, necessária. 

Assim, a pesquisa busca investigar primeiro se é possível a utilização de preceitos 
econômicos na atividade jurídica e, segundo, investigar como se dá essa relação no âmbito da 
interpretação e aplicação do direito da concorrência, ramo essencial do direito para garantia 
do bem estar social e do desenvolvimento da economia do país. 

Neste trabalho, primeiramente é feita uma abordagem acerca da relação entre direito e 
economia, mais especificamente no direito antitruste; depois, trata-se da temática da corrente 
da análise econômica do direito; em seguida é apresentado o âmbito constitucional da Ordem 
Econômica brasileira e sua peculiar exegese; por fim analisa-se o método interpretativo e de 
aplicação da norma antitruste, bem como sua relação com a escola da análise econômica do 
direito. Trata-se de temática relevante diante da necessária efetivação da ordem econômica no 
Brasil e também de implementação de uma estrutura adequada e eficiente de defesa da 
concorrência, possibilitando, assim a concretização e efetivação do desenvolvimento e 
estabilidade econômica no Brasil, contribuindo para efetivação dos direitos fundamentais, 
aplicação adequada de políticas públicas e aumento do bem-estar (welfare) da sociedade. 

1. Relação entre Direito e Economia  

A ciência jurídica pertence ao ramo das chamadas ciências sociais aplicadas, haja vista tratar-
se do estudo, com embasamento científico, das normas e estruturas de direito que regulamenta 
e legitimam a ideia de Estado. Tendo, portanto, como objeto de análise a regulação da vida 
em sociedade. A ciência econômica, por sua vez, analisa os efeitos dos atos que interferem o 
ambiente econômico, mercado, e que, por sua vez, gera impactos diretos também na 
sociedade. 

Embora em um primeiro momento, pro terem a sociedade como ponto de visão, seus ramos de 
atuação parecerem próximos, é conhecido o tradicional distanciamento existente entre os dois 
ramos. Os próprios estudiosos do direito e economia frequentemente entram em embates, 
inclusive com trocas de acusações e piada mútuas como apontam Jairo Saddi e Armando 
Castelar (2006, p. 3) 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3866



A relação entre economistas e juristas sempre foi marcada por diferenças não raro 
intransponíveis, tendo sido alvo de piadas e ácidas recriminações mútuas. Aliás, as troças 
sobre advogados e economistas, distorcendo a imagem do profissional do direito ou do 
economista, proliferam não apenas nos Estados unidos e na Europa, como também entre 
nós.              

  

George Stigler (1992, p. 462) reitera que as diferenças entre juristas e economistas é acirrada 
pelos objetivos diversos de estusdo. 

Enquanto a eficiência se constituí no problema fundamental dos economistas, a justiça é o 
tema que norteia os professores de direito. 

[...] 

É profunda a diferença entre uma disciplina que procura explicar a vida econômica (e, de fato, 
toda a ação racional) e outra que pretende alcançar a justiça como elemento regulador de 
todos os aspectos da conduta humana. Essa diferença significa, basicamente, que o 
economista e o advogado vivem em mundos diferentes e falam diferentes línguas. (George 
Stigler apud 1992, p.462) 

Todavia, a despeito desse "clássico desencontro", a proximidade apontada entre o direito e 
economia acima não é apenas aparente. De fato, em muitos momentos, há uma profícua 
relação entre o direito e a economia, sobretudo no que tangem aos efeitos causados. 

 Sobre a relação direta entre direito e economia apontam Rachel Sztajn e Decio Zylbersztajn, 
(2005, p. 3) 

O direito, por sua vez, ao estabelecer regras de conduta que modela as relações entre pessoas, 
deverá levar em conta os impactos econômicos que delas derivarão, os efeitos sobre a 
distribuição e alocação de recursos e os incentivos que influenciam o comportamento dos 
agente econômicos privados. Assim, o direito influencia e é influenciado pela economia, e as 
Organizações influenciam e são influenciadas pelo ambiente institucional. A análise 
normativa encontra a análise positiva, com reflexos relevantes na metodologia de pesquisa 
nessa interface. 

Alguns ramos do direito promovem direta intervenção na economia, como decorre da prórpia 
ordem econômica da Constituição de 1988, podendo ainda serem citados como exemplos 
diretos o direito do trabalho, direito do consumidor, direito industrial, direito da concorrência, 
direito empresarial, direito tributário, cada um na sua esfera e com maior ou menor 
intensidade. Nesses ramos observa-se uma proximidade maior entre direito e economia 

 Farina (2005 p. 1) destaca que, talvez, o ramo em que a relação entre direito e economia seja 
mais evidente é o direto antitruste. 

A área de Antitruste e Defesa da Concorrência tem uma tradição de articulação entre o Direito 
e a Economia. É talvez a dimensão mais óbvia dessa relação. Não por acaso, a disciplina 
Organização Industrial nasce em Harvard como um projeto interdisciplinar que reúne 
economistas, advogados e a área de negócios. Os debates do Congresso Norte-Americano 
sobre o poder econômico abriram uma rica agenda de pesquisa interdisciplinar que acabou 
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sendo reconhecida como uma área da Teoria Econômica pela American Economic 
Association, nos anos 40. 

Os próprios exemplos da lei 8.884 de 11 de junho de 1994 que serão apresentados adiantes 
mostram, mais que uma relação, uma verdadeira complementariedade desses ramos na 
aplicação e compreensão da norma antitruste. Nesse sentido, mas que uma possibilidade de 
visão, a relação entre o direito e economia na esfera antitruste é uma necessidade mútua. 

2. Análise Econômica do Direito 

O movimento do Law&Economics, traduzido por Jairo Saddi e Armando Castelar de forma 
sugestiva como Direito&Economia e mais conhecido no Brasil como "Análise Econômica do 
Direito" - AED, tem origem na década de 60 do século XIX, tendo grandes nomes e 
influências como Ronald H. Coase e Richard Posner. Atualmente vem se desenvolvendo a 
pesquisa nessa área, não só nos Estados Unidos, difundindo-se em vários países, como o 
Brasil. 

A idéia da escola é, basicamente, a união das ciências jurídica e econômica, aplicando 
conceitos econômicos no direito como a racionalidade dos agentes, bem como a busca da 
eficiência econômica na aplicação do direito e não do critério subjetivo de justiça. Ronald 
Coase (1990, p. 27-28) adverte que o critério de eficiência econômica é benéfico à sociedade 
já que visa um bem estar social. 

O objetivo da política econômica é garantir que as pessoas, quando decidem que caminho 
seguir; escolham aquele que resulta na melhor escolha para o sistema como um todo. 

[...] 

Já que, na maior parte das vezes, as pessoas optam por fazer aquilo que elas pensam que 
promove o seu próprio bem-estar, a forma de alterar o seu comportamento na esfera 
econômica é fazer com que seja do seu interesse fazer isso (agir como é melhor para o 
sistema). A única forma disponível para os governos fazerem isso (que não por meio da 
exortação em geral completamente ineficaz) é alterar a lei ou sua aplicação.[1] (destaques do 
original) (traduziu-se) 

Nesse sentido, o papel do direito seria garantir a eficiência econômica, tanto por meio da 
elaboração da legislação quanto na sua aplicação. A escola do Law&Economics é, em última 
análise, uma visão econômica do Direito, trabalhando-o a partir de dados empíricos. 

Muitas são as críticas a esse pensamento, principalmente em países de tradição jurídica 
romano-germânico, como é o caso do Brasil, argumentando-se as diferenças metodológicas 
entre as duas ciências, principalmente o fato do Direito buscar sempre o critério de justiça 
enquanto a economia busca a eficiência; bem como alegando-se que a visão econômica seria 
demasiadamente simplista para complexa realidade das relações sociais tuteladas pelo Direito. 

Em resposta aos críticos da escola, Rachel Stajn (2005, p. 82) assim se posiciona: 

Reagir contra o diálogo entre Direito e Economia, para condena-lo, é posição que carece de 
racionalidade. Isso porque, ainda que os fatos sejam considerados sob a óptica quantitativa e 
empírica, própria do método econômico,, em nada destrói a argumentação jurídica, 
qualitativa. Lembre-se de que, no direito romano, o desempenho e o esforço dos pretores 
estavam voltados para a busca de eficiência na distribuição de justiça e no respeito às normas 
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sociais. Isso em nada é muito diferente do que se faz em Law&Economis. Trata-se de 
aplicação da teoria da escolha racional ao Direito (quer se trate de Direito positivo, de usos e 
costumes, decisões dos Tribunais ou normas sociais), uma forma de pensar as normas 
jurídicas levando em conta que os prêmios e punições estão associados tanto às instituições 
quanto à racionalidade econômica e, por isso, devem ser considerados elementos formadores 
do substrato normativo. 

A defesa da concorrência é sem dúvida uma das áreas em que a dimensão entre direito e 
economia é mais evidente, nesse ramo do direito, a necessidade de compatibilizar as análises 
jurídicas e econômicas mais é uma realidade, fazendo com que a aplicação dos preceitos e 
institutos da chamada escola do Law&Economics, mais que uma possibilidade, seja uma 
regra. 

3. Ordem econômica na Constituição de 1988 

No Brasil, a ordem econômica fundamenta-se na Constituição da República Federativa do 
Brasil, que dispõe de capítulo exclusivamente dedicado à questão, o que por si só revela a 
importância atribuída pelo legislador constituinte à economia e, além disso, à intervenção do 
direito nesta seara. O art. 170[2] do Texto Constitucional inicia a regulamentação da ordem 
econômica, instituindo desde já seus fundamentos: valorização do trabalho humano e livre 
iniciativa; suas finalidades: assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça 
social; além de trazer os princípios fundamentais: soberania nacional, propriedade privada, 
função social da propriedade privada, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do 
meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, além 
do tratamento favorecido às empresas nacionais de pequeno porte. 

Diante dessa realidade, a ordem econômica na Constituição é tema que gera dos mais 
fervorosos debates, tanto por conta de sua importância na garantia do desenvolvimento e 
estabilidade econômica no país, como pela dimensão do conteúdo de suas determinações, 
entendidas, muitas vezes, como contraditórias e inatingíveis, além de incompatíveis com a 
estruturação da ordem Financeira que, como afirma Gilberto Bercovici (2006, p. 17), foi 
"blindada" por parte do legislador constituinte: 

A ordem econômica intervencionista e dirigente da Constituição de 1988 é isolada de seus 
instrumentos financeiros, cuja efetividade é medida em si mesma, sem qualquer relação com 
os objetivos da política econômica estatal ou da ordem econômica constitucional. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a insana proposta de emenda constitucional instituindo o déficit 
nominal a zero são meios de excluir o orçamento da deliberação pública, garantindo metas de 
política monetária muitas vezes impostas de fora e em favor dos interesses econômicos 
privados, que desejam uma garantia sem riscos para seus investimentos ou para sua 
especulação financeira. A implementação da ordem econômica e da ordem social da 
Constituição de 1988 ficaram restritas, assim, às sobras orçamentárias e financeiras do Estado. 
A constituição financeira de 1988 foi deste modo "blindada". 

Não por acaso, também, como apresenta Fernando Scaff (2003, p. 51) o capítulo da ordem 
econômica foi dos mais modificados por parte do Poder Constituinte reformador, além de ter 
grande parte não implementada até hoje: 

Aliás, grande parte da constituição econômica não foi sequer implementada, não tendo 
atingido os objetivos pretendidos, tal como a regulamentação dos juros, que até hoje não foi 
implementada. Muito embora continue escrita no texto da Constituição. Ao longo destes anos, 
nenhum dos poderes do Estado promoveu uma medida sequer para implementar esta norma, 
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até a sua revogação pela emenda Constitucional nº 40, em maio de 2003. E esta é citada 
apenas como exemplo pois várias outras possuem o mesmo destino: a existência enquanto 
texto escrito na Carta, mas sua inexistência concreta na realidade do país. 

Eros Roberto Grau (2004, p.312), entende que a ordem econômica na Constituição Federal 
não é partidária do regime de economia liberal e do princípio da auto-regulação da economia, 
consagrando-se como um claro regime intervencionista do Estado: 

Explicitado o sistema capitalista como aquele pelo qual faz opção a ordem econômica na 
Constituição de 1988, cabe indagarmos se ao fazê-lo, o texto constitucional rejeita - ou não 
rejeita - a economia liberal e o princípio da auto-regulação da economia. 

Essa indagação é, também, prontamente respondida: há nela nitidamente rejeição da economia 
liberal e do princípio da auto-regulação da economia. Basta para tanto, ler o art. 170; como 
anotei anteriormente, neste ensaio, a ordem econômica liberal é substituída por uma ordem 
econômica intervencionista. Sucede que dizer que a ordem econômica na Constituição de 
1988 é intervencionista, simplesmente, ou neoliberal, é nada dizer. 

O autor parece ter razão na medida em que o sistema constitucional prevê diversas formas de 
intervenção do Estado na economia, entretanto, não parece correto dizer que o Estado 
brasileiro rejeita por completo o pensamento liberal, uma vez que a intervenção da economia 
é limitada, atuando o Estado como regulador do mercado. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe para o âmbito constitucional o chamado neo-
liberalismo ou social-liberalismo, contemplando a economia de mercado e buscando a auto-
regulação da ordem econômica como cenário ideal. A importância da escolha pela 
regulamentação da ordem econômica em nível constitucional está no fato de que as normas 
jurídicas constitucionais devem ser interpretadas enquanto princípios, se sobrepondo a todo 
ordenamento infraconstitucional. Confere-se à ordem econômica, portanto, status de norma 
constitucional e, mais do que isso, de verdadeiros direitos fundamentais, contribuindo assim 
par sua efetividade e implementação. 

O que se rejeita na ordem econômica, conforme destacado acima por Eros Grau, é o 
liberalismo puro ou ilimitado do final do século XVIII e início do século XIX, influenciado e 
desenvolvido pela Revolução Francesa (laissez faire, laissez aller, laissez passer) e 
independência dos Estados unidos (welfare state). 

Corroborando com essa visão, no expresso texto constitucional é destacado a posição do 
Estado como regulador da economia e não como explorador direto da atividade econômica, 
sendo, portanto, um estado liberal mas intervencionista, e não dominador: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado. 

O que deve ser destacado é que, como a ordem econômica na Constituição de 1988 se 
relaciona tanto com direitos fundamentais como, obviamente, com normas constitucionais e 
com a economia, é necessário ter-se uma especial metodologia na interpretação de suas 
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determinações e princípios. Não se pode interpretar o capítulo da ordem econômica como se 
fossem simples normas jurídicas infraconstitucionais ou, ainda, sem atentar para os efeitos 
econômicos da aplicação dessas normas. 

Nesse sentido, torna-se necessária a aplicação do princípio da proporcionalidade, classificado 
como Willis Santiago (2005) como "o princípio dos princípios"; uma vez que serve de norte 
interpretativo para todos os princípios e normas constitucionais, configurando-se, assim, 
como uma nova hermenêutica uma vez que os institutos tradicionais de interpretação das leis 
e dos códigos já não são aplicáveis às normas constitucionais, sobretudo as que envolvem 
direitos fundamentais que necessitam de uma efetiva concretização, conforme destaca Paulo 
Bonavides (2010, p.619): 

Com efeito, os métodos tradicionais aplicáveis satisfatoriamente às leis no campo do Direito 
Privado, são, porém, de todo inadequadas e insuficientes para captar o sentido das cláusulas 
não raro pricipiais de uma Constituição ou o alcance normativo pluridimensional de um 
direito fundamental. A Constituição, de natureza, se apresenta, tanto quanto aquele, aberta e 
indeterminada, contendo cláusulas gerais e pricipiais, cujo conteúdo só se completa no ato 
concreto  de aplicação em face do problema. 

Surge, assim, a necessidade de uma operação valorativa, fática e material, que se executa 
mediante uma nova técnica interpretativa - a técnica concretizadora -, em que, fugindo do 
esquema formal e abstrato de subsunção, peculiar à hermenêutica do positivismo, e fundada 
num voluntarimso subjetivo ou objetivo - a vontade do legislador ou a vontade da lei -, o 
intérprete se volve diretamente para uma "compreensão" do conteúdo da norma que vai 
concretizar. 

Não há, portanto, que se falar em contradição na ordem econômica constitucional ou, mais 
especificamente, entre intervenção estatal na economia e o pensamento econômico liberal, 
este de há muito já reconheceu a necessidade do Estado atuar na economia, entretanto, esta 
atuação deve ser pautada no respeito aos princípios norteadores da atuação do Estado na 
economia, e na regulamentação existente. 

4. Direito Antitruste - ilegalidade Per Si e regra de Razão 

No Brasil o direito antitruste é regulamentado pela Lei 8.884 de 11 de agosto de 1994 - Lei 
Antitruste. Busca-se no direito antitruste o sistema de concorrência mais próximo possível do 
ideal (concorrência perfeita), tendo-se assim um sistema concorrencial real, sadio e que 
possibilite o bem estar e desenvolvimento econômico. Acerca do ambiente concorrencial 
adequado assim se manifesta Fabiano Del Masso (2007, p. 115) 

A existência de competição, em regra, atesta que os concorrentes deverão se empenhar o 
máximo possível para continuarem no mercado, o que implicará a constante busca de 
eficiência de produção. Entretanto, a criação de leis de proteção Ca concorrência para coibir 
quaisquer atos que a limitem deve ser realizada de forma contida. Pois, apenas a ocorrência de 
atos de abuso de poder econômico e de deslealdade competitiva é que justifica a limitação das 
práticas empresariais de competição. 

Basicamente, a intervenção do Estado na economia se dá de duas formas: a primeira, por 
intermédio das agências reguladoras em mercados específicos e estratégicos, em sua maioria 
composto por serviços públicos privatizados, como é exemplo o mercado de 
telecomunicações (ANATEL), mercado de distribuição de energia elétrica (ANEEL), dentre 
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vários outros casos. As agências atuam exclusivamente em seus mercados, tendo ainda uma 
atuação limitada com base na Lei ou no contrato de concessão de serviços públicos. 

A segunda forma, com atuação mais amplificada, é o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência - SBDC, que interfere ou pode interferir em todos os mercados. Agindo sempre 
com base na Lei 8.884/94. O sistema é composto pela Secretaria de Direito Econômico - 
SDE, vinculada ao Ministério da Justiça; Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE, 
vinculada ao Ministério da Fazenda; e pelo Conselho Administrativos de Defesa Econômica - 
CADE, autarquia federal, composto por 11 conselheiros indicados pela Presidência da 
República e referendados pelo Senado Federal. Os dois primeiros órgãos têm função 
investigativa e consultiva, enquanto que o CADE tem um papel decisório, no sentido de julgar 
e punir administrativamente eventual infração a ordem econômica investigada pela SDE por 
exemplo. 

Como já dito, o objetivo principal da defesa da concorrência é a promoção do bem estar social 
por meio da garantia da eficiência do mercado coibindo condutas anticompetitivas e 
restritivas às liberdades dos cidadãos. Para esse fim é necessária a adoção de regras 
delimitando a atuação dos indivíduos que atuam no mercado (enforcement), cumprindo o 
Estado o papel de regulador da economia. 

Nesse contexto de busca pelo bem estar (welfare) vê-se na defesa da concorrência uma forte 
corrente welfarista, conforme assinala Daniel Goldberg (2006, p. 32): 

Teorias que buscam no bem-estar (individual, social ou agregado) a razão última para 
qualquer política pública partem da intuição de que qualquer alocação deveria preocupar-se 
com o efeito concreto sobre o nível de satisfação das pessoas. Ao conjunto maior dessas 
teorias - que podem ser significativamente distintas entre si - denominamos neste trabalho 
tradição welfarista, uma vez que gira em torno do conceito de bem-estar (welfare). (destaques 
do original) 

Nesse sentido, deve-se definir o critério de eficiência econômica para busca do bem estar 
(welfare) e adoção de políticas de defesa da concorrência, classicamente tem-se o mecanismo 
de eficiência do ótimo de Pareto, e o critério chamado Kardor-Hicks. 

A eficiência em Pareto ocorre sempre que a situação beneficia alguém sem prejudicar um 
outro indivíduo, ou seja, caso o beneficio de um ocasione prejuízos a outrem a situação não 
será eficiente; já no critério Kardor-Hicks, a situação será eficiente sempre que o valor da 
riqueza do ganho ou benefício for superior à perca ou ao prejuízo experimentado por outro 
indivíduo. (PINHEIRO;SADDI, 2006, p.120-121). 

Percebe-se que o ótimo de pareto tem influência ética, com carga moral, no sentido de buscar 
a solução mais eficiente em relação ao bem estar coletivo, enquanto que o critério Karldor-
Hicks, baseia-se em fatores econômicos, levando em consideração a quantidade de riqueza e 
bem estar gerado na relação, estando mais de acordo com os critérios de análise econômica do 
direito já acima apontados, inerentes à política antitruste (Law & Economics). 

O SBDC e a Lei 8.884/94 atuam, basicamente, em duas frentes principais de combate à 
concorrência desleal. A primeira se refere às chamadas análises de atos de concentração, ou 
seja, nos termos do art. 54 da referida Lei, a aquisição de uma empresa ou grupo por outros 
em determinados mercados, ou qualquer outra conduta como: fusão, incorporação, 
encampação, que deve ser informada ao SBDC. Além disso, deverá ser por ele autorizada ou 
não, dependendo da constatação de prejuízos à livre concorrência e eficiência do mercado. 
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Visa-se assim, evitar possíveis falhas de mercado, como abordado no item 1.1.2 deste 
trabalho. 

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma 
prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou 
serviços, deverão ser submetidos à apreciação do Cade. 

A segunda frente de atuação se refere à repressão de condutas ditas por infrações à ordem 
econômica, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.884/94 como prática de cartéis, 
combinação de preços, produção ou quaisquer atitudes voltadas a reduzir ou a anular a 
concorrência e gerar efeitos próximos a um monopólio, quando determinado agente domina, 
de forma isolada, mercado relevante, detendo assim forte poder de mercado. Referidas 
práticas, além das outras espécies de infração à ordem econômica estão previstas nos arts. 20 
e 21 de referida Lei. 

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob 
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 
ainda que não sejam alcançados: 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; 

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

III - aumentar arbitrariamente os lucros; 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese 
prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica; 

Tal disposição legal tem fundamento no próprio texto constitucional, que estabelece, 
claramente, a vedação a qualquer tipo de abuso do poder econômico, no art. 173 § 4º: "A lei 
reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros". 

Em relação às infrações à ordem econômica, o legislador cuidou de tipificar algumas das 
principais condutas como afirma Fernando Herren Aguilar (2006, p. 236-237): 

Entre as espécies de práticas restritivas horizontais possíveis, a resolução sistematiza e tipifica 
as quatro mais comuns: 

• a) Cartéis: 'acordos explícitos ou tácitos entre concorrentes do mesmo mercado, 
envolvendo parte crucial do mercado relevante, em torno de itens como preços, quotas 
de produção e distribuição territorial, na tentativa de aumentar os preços e lucros 
conjuntamente para níveis mais próximos do de monopólio'. 

• b) Outros acordos entre empresas: 'restrições horizontais que envolvem apenas parte 
do mercado relevante e/ou esforços conjuntos temporários voltados a busca de maior 
eficiência, especialmente produtiva Lou tecnológica.' 

• c) Ilícitos de associações profissionais: 'quaisquer práticas que limitem 
injustificadamente a concorrência entre os profissionais, principalmente mediante 
conduta acertada de preços'. 
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• d) Preços predatórios: 'prática deliberada de preços abaixo do custo variável médio, 
visando eliminar concorrentes para, em momento posterior, poder praticar preços e 
lucros mais próximos do nível monopolista'.  

Para aplicar-se a norma, todavia, não basta a adoção de sua terminologia literal, acaso assim 
fosse todo estudo jurídico seria limitado à elaboração e atualização das leis e normas jurídicas 
como um todo. A função do interprete é essencial, elemento indissociável da aplicação do 
direito, em verdade, como destaca Raimundo Bezerra Falcão (2004, p. 147), a atividade 
interpretativa é inerente à própria compreensão de ser humano. 

Assim, desde que há ser humano, há interpretação. Esta é, de certo modo, etapa primordial no 
processo de identificação ôntica do ser humano. Não há razão sem capacidade de interpretar. 
E não há comprovação possível para a existência do ato de interpretar sem o ato de 
interpretar. Logo, não há razão sem interpretação, ou, noutros termos, é impossível a 
identidade humana sem interpretação, pois o ser humano só se percebe de si interpretando. É 
por intermédio da interpretação do outro e de si próprio que o ser humano se apercebe de sua 
realidade mesma. A interpretação é, portanto, necessária ao homem. 

Ressalte-se, ademais, que a interpretação dos atos e das próprias normas sempre foram 
inerentes ao homem e às sociedades, todavia o estudo dessa interpretação, a criação de 
mecanismos científicos e pontuais é fenômeno mais recente, conhecido como hermenêutica 
jurídica. Essa hermenêutica pode e deve adaptar-se à evolução da sociedade e da visão do 
Estado e do Direito, podendo ainda variar de acordo com o ramo de aplicação, como é o caso 
das normas que interferem no domínio econômico. 

Importa destacar que, diversamente do que ocorre com o Código Penal, por exemplo, a Lei 
antitruste não pode adotar um conceito de tipificação da conduta, não havendo, portanto, 
nenhuma conduta de ilegalidade per si, tendo adotado o legislador a chamada "regra de 
razão". Ou seja, é necessário que, no caso concreto, avalie-se e identifique-se o dano gerado 
ao mercado, não se tratando de simples verificação de nexo causal ou de culpabilidade, mas 
sim, do caso em si. Pode, inclusive, haver condutas não previstas na lei mas que sejam 
gravosas ao mercado, à livre concorrência ou aos princípio norteadores da ordem econômica 
constitucional; 

Todavia, não se pode afirmar, sobretudo em relação a estrutura jurídica brasileira, que a regra 
de razão é exclusiva da norma antitruste. Em verdade o conceito de racionalidade está 
introjetado em vários aspectos do universo jurídico. Não apenas em relação às normas que 
interferem na economia, como a ordem econômica constitucional e o direito antitruste, mas, 
para além disso, no direito civil, princípios gerais como exemplifica Rachel Sztajn (2005 p. 
80-81): 

A noção de escolha racional está ínsita na idéia de capacidade e de imputação. Até os padrões 
do homem médio, do bom pai de família, do homme ativo e probo tomam a racionalidade 
como suporte, porque essas pessoas se baseiam, ao determinar suas ações, nos padrões sociais 
ou institucionais existentes, aprovados, desejados, estimulados. Desvios levam a punições, 
sejam elas impostas pelo sistema jurídico seja por normas socialmente aceitas. Sob tal 
objetivo, fica claro que nada obsta que Economia e Direito mantenham profícuo diálogo. 

Por que, então, não associar eficácia à eficiência na produção de normas jurídicas? Eficácia 
como aptidão para produzir efeitos e aptidão para atingir o melhor resultado com o mínimo de 
erros ou perdas, obter e alcançar rendimento, alcançar a função prevista de maneira a mais 
produtiva. 
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Sobre a questão afirmam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi (2006, p. 357): 

O fato de que nem sempre as fusões, as práticas empresariais que restringem a concorrência, 
ou a existência de uma empresa dominante são socialmente indesejáveis, sob a ótica do 
excedente total, é um dos fatores que torna tão complicada a aplicação das políticas de defesa 
concorrência. Quando o impacto líquido de uma iniciativa empresarial sobre o bem-estar 
social não é conhecido a priori, a legislação recomenda que esta seja tratada de forma 
flexível, e que uma decisão sobre sua aprovação só seja tomada após uma análise do seu 
impacto sobre o bem-estar social. Diz-se que, nesse caso, a defesa da concorrência é feita 
usando a regra de razão: a operação é aprovada se o benefício líquido, para a sociedade, for 
positivo, e reprovada caso contrário. (destaques do original) 

Como exemplo da regra de razão, tem-se, dentre as práticas vedadas, o monopólio ou 
oligopólio, que consiste no domínio do mercado por uma só empresa ou por um grupo de 
empresas, sendo certo que tal situação é prejudicial aos consumidores e ao funcionamento do 
mercado. Entretanto, podem ocorrer situações que justifiquem tal prática, como a necessidade 
do monopólio natural, em alguns mercados, a exemplo do que ocorre com o de petróleo ou 
energia elétrica, bem como por conta de exceções legais, como na exploração, em caráter 
exclusivo, concedida em caráter temporário pela concessão de patente. (PINHEIRO; SADDI, 
2005) 

Assim, a chamada regra de razão na aplicação da lei antitruste tem direta relação com os 
critérios de eficiência econômica e a percepção da (necessária) racionalidade dos agentes que 
atuam no mercado. Ou seja, como já demonstrado acima, não se pode simplesmente aplicar a 
lei de maneira distanciada da realidade pois toda ação da autoridade antitruste ou do Poder 
Judiciário implicará em reflexos negativos ou positivos na economia. Além disso, até mesmo 
a possibilidade de descumprimento da norma deve ser considerada, uma vez que os custos do 
descumprimento não podem/devem ser inferiores aos lucros obtidos pelas práticas infrativas, 
nesse aspecto é nítida a convergência entre a estrutura normativa da antitruste e a escola da 
AED. 

Conclusão 

O Estado deve interferir na economia, mas não de maneira direta pela exploração de atividade 
econômica por entes estatais. A posição do Estado deve ser de gestor, de definidor das regras 
de atuação dos agentes, bem como de fiscalizador do cumprimento das mesmas. Referida 
atuação se dá, basicamente, de duas formas: por intermédio do Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência - SBDC, em todos os mercados e em mercados específicos que precisam de 
um acompanhamento mais efetivo, pela regulação realizada por agências reguladoras estatais. 

O sistema brasileiro de defesa da concorrência é um composto de órgãos essencial ao bom 
funcionamento dos mercados, e consequente desenvolvimento da economia. Durante este 
trabalho procurou-se demonstrar a sua direta relação com o pensamento econômico liberal e a 
ordem econômica vigente na Constituição de 1988. Cumpre aos órgãos de referido sistema 
um papel importante na manutenção do desenvolvimento econômico, sobretudo no que tange 
o seu papel de "intérprete autêntico" e oficial aplicador da lei antitruste. 

Interpretar uma norma, sobretudo norma que interfere diretamente na economia, não é uma 
tarefa simples, por isso mesmo torna-se importante a adoção de critérios hermenêuticos e 
científicos. A hermenêutica clássica, com os mecanismos de Savigny, não atende às 
necessidades do direito antitruste, que precisa, tal qual as normas constitucionais da ordem 
econômica, visualizar os efeitos das normas e a racionalidade dos agentes de mercado. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3875



A ordem econômica na Constituição de 1988 retrata uma estrutura de Estado interventor, em 
consonância com a visão neo-liberal, que não gera o domínio da atividade econômica pelo 
Estado mas objetiva a estabilidade econômica e a efetivação dos demais direitos econômicos, 
sociais e culturais. Por sua posição de norma constitucional, de direito fundamental e, ainda, 
de norma que interfere diretamente no domínio econômico, a ordem jurídico econômico 
constitucional precisa de especial método interpretativo, notadamente com a aplicação do 
princípio da proporcionalidade aliado à visão de racionalidade da corrente da análise 
econômica do Direito. 

A autoridade antitruste não pode se afastar da economia, seu ramo de atuação, sendo, por isso 
mesmo, indispensável à aplicação dos preceitos e teorias da corrente de análise econômica do 
direito ou Law&Economics, conforme apontado no primeiro capítulo deste trabalho. Mais 
ainda, especificamente em relação à lei antitruste - Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, torna-
se fundamental a observância da ilegalidade, segundo a ótica da regra de razão, pautada na 
racionalidade dos agentes e nos efeitos da condutas em detrimento da mera conduta em si, não 
podendo o legislador e intérprete da norma se afastar da busca pela eficiência econômica e se 
prender, de maneira demasiada, ao formalismo jurídico e ao legalismo, utilizando-se, por 
exemplo, da interpretação literal da lei. 

O intérprete da norma no direito antitruste tem, talvez mais do que em outros ramos do direito 
normatizado, um verdadeiro papel criativo, inovador, que vem, diante da percepção dos 
efeitos econômicos e das necessidades do caso concreto em análise, somado com a norma 
produzida pelo legislador, elaborar a verdadeira regulação antitruste que, portanto, nem de 
longe se encerra somente na norma jurídica 

Sejam infrações a ordem econômica ou atos de concentração, ambos devem ser analisados 
pelo SBDC, seguindo a lógica da regra de razão e não da ilegalidade per si, nos termos da lei 
8.884/94. Não se pode desprezar o papel do intérprete, essencial para adequada regulação dos 
mercados. 
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[1]              The aim of economic policy is to ensure that people, when deciding which course 
of action to take, choose that which brings about the best outcome for the system as a whole. 
[...] Since, by an large, people choose to perform those actions which they think will promote 
their own interests, the way to after their behaviour in the economic sphere is to make it in 
their interest to do so. The only means available to the government for doing this (apart from 
exhortation, which is commonly ineffective) is a change in the law or its administration. 

[2]           Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

                [...] 

                IV - livre concorrência; 

                [...] 

                Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 
em lei. 
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O DIREITO DE PROPRIEDADE E A ANÁLISE ECONÔMICA 
 

PROPERTY LAW AND ECONOMIC ANALYSIS 
 
 
 

Silvia de Abreu Andrade Portilho 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o direito de propriedade do ponto de vista da 
Análise Econômica do Direito (AED), movimento que ganha suas primeiras linhas a partir de 
1930 e se efetiva no direito norte-americano em meados da década de 60. Este método aplica 
a teoria econômica para o exame da elaboração e impacto da aplicação das normas e 
instituições jurídicas. O direito de propriedade, que aqui é analisado em sua origem, e com 
suas características peculiares, dentre elas a exigência do cumprimento de sua função social, é 
um tema que desperta muito interesse da Análise Econômica do Direito. Por esta perspectiva, 
o estabelecimento dos direitos de propriedade, o seu modo de exercício e os seus limites, 
estão intrinsecamente ligados à idéia da eficiência. Assim, este trabalho demonstrará a 
importante contribuição da análise econômica para o direito de propriedade, salientando a 
necessidade do uso deste instrumento pelos operadores do Direito, para melhor compreender e 
intervir de modo eficaz no complexo fenômeno jurídico que envolve a aplicação das normas 
do direito de propriedade. 
PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE; ANÁLISE; ECONÔMICA; DIREITO; 
EFICIÊNCIA 
 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the property rights from the standpoint of Economic Analysis of 
Law (AED), a movement that gets its first lines from 1930 and is effective in U.S. law in the 
mid 60s. This method applies economic theory to examine the impact of the development and 
implementation of standards and legal institutions. The right to property, which is analyzed 
here in origin, and its peculiar features, among them the requirement to fulfill its social 
function, is a subject that arouses much interest the Economic Analysis of Law. From this 
perspective, the establishment of property rights, its mode of exercise and its limitations are 
also related to the idea of efficiency. This work will demonstrate the important contribution of 
economic analysis to the right of ownership, stressing the need to use this tool by operators in 
the law, to better understand and intervene effectively in the complex legal phenomenon that 
involves the application of rules of law property. 
KEYWORDS: PROPERTY; ANALYSIS; ECONOMIC; LAW EFFICIENCY 
 
 

   

SUMÁRIO: 1 - Introdução; 2 - O Direito de Propriedade; 2.1. A origem do Direito de 
Propriedade; 2.2. Conceito e características do direito de propriedade; 2.3. A função social da 
propriedade na perspectiva atual; 3 - A Análise Econômica do Direito de Propriedade; 3.1. 
Breve conceito da Análise Econômica do Direito; 3.2. A teoria econômica da propriedade; 
3.3. O teorema de Coase aplicado à propriedade; 3.4. A AED e o direito de propriedade 
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intelectual; 4 - O papel dos Tribunais na interpretação econômica do direito de propriedade; 5 
- Conclusão; 6 -  Referências  Bibliográficas 

  

1. INTRODUÇÃO  

  

O movimento de Direito e Economia, conhecido como Análise Econômica do Direito (AED), 
ou "law and economics",  surge a partir da década de 60. Há entre os doutrinadores certo 
consenso de que o movimento foi fundado na Universidade de Chicago nos Estados Unidos, 
tendo como marco significativo o artigo "The Problem of Social Cost" de Ronald Coase,  que 
definiu as premissas fundamentais dos temas econômicos relacionados à AED, e possibilitou 
assim uma linguagem comum entre a teoria jurídica e  a teoria econômica. 

  

Como se verifica, o assunto não é novo; entretanto, no Brasil, é recente a sua popularização e 
o seu ensino. 

  

Os direitos de propriedade são um dos principais temas que interessam à Análise Econômica 
do Direito, uma vez que a abordagem desta questão foge aos limites estritamente jurídicos. 

  

Questiona-se, então: como e por que se estabelecem os direitos de propriedade? O que pode 
ser objeto de propriedade privada? O que os donos podem fazer com sua propriedade, e o que 
fazer contra a violação dos direitos de propriedade? 

  

Segundo a AED, a resposta correta, para todas as questões acima, é aquela que maximiza a 
eficiência, ou seja, gera o maior excedente para a coletividade. 

  

Neste trabalho, o direito de propriedade será tratado não somente do ponto de vista jurídico, 
mas especificamente sob a perspectiva econômica. 

  

A abordagem do tema será iniciada pelo surgimento dos direitos de propriedade, seu conceito 
e principais características, a função social do direito de propriedade, para que então seja 
traçada a interpretação das relações comportamentais que se originam  da existência das 
coisas feita pela Análise Econômica do Direito, sem deixar de mencionar a aplicação do 
Teorema de Coase (The Problem of  Social Cost, 1960) para os direitos de propriedade. 
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Neste contexto, revela-se de grande importância estudar o direito de propriedade, um tema tão 
complexo e tão atual, sob a ótica da Análise Econômica do Direito, que sem dúvida, como 
método instrumental, trará imensa contribuição ao instituto, que não pode ser visto nos dias 
atuais de forma estanque e sim dinâmica. 

  

Neste aspecto, a AED encontra campo fértil, pois o instituto da propriedade, tal como  tratado 
na Constituição Federal e no Código Civil atual,  não pode ser dissociado de sua eficiência 
econômica. 

  

  

2. O DIREITO DE PROPRIEDADE 

  

O direito de propriedade é considerado liberdade básica do cidadão, direito fundamental 
protegido pela Constituição, e instituto do direito privado que mais sofreu e continua a sofrer 
as maiores transformações em seu conceito e estrutura. 

  

Transformações tão amplas e profundas no direito de propriedade exigem dos juristas a 
permanente reconstrução de sua dogmática, sob pena de  dar ainda a interpretação de direito 
absoluto sobre a coisa tal qual era visto na ótica patrimonialista e arcaica do Código Civil 
anterior. 

  

O direito fundamental de propriedade é protegido pela Constituição atual desde que cumprida 
a sua função social, aspecto que merecerá maiores considerações. A propriedade privada, por 
sua vez, é elevada a princípio geral da atividade econômica conforme o disposto no artigo 170 
da Constituição atual. 

  

O novo ordenamento civil, por sua vez, encontra-se em maior consonância com a 
Constituição atual no que diz respeito à tutela da propriedade, ao levar em consideração os 
interesses da sociedade como um todo, que deverão prevalecer sobre os interesses 
particulares. 

  

Dada tamanha complexidade, é certo que o direito de propriedade não pode ser analisado 
como sendo um regime jurídico meramente subordinado ao Direito Civil, ao contrário. 
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Nas palavras de Adriano Stanley Rocha Souza, "ao final, restar-nos-á a certeza de que a 
propriedade privada deixou de ser um mero direito para se tornar um direito-dever, como já 
afirmava a Constituição de Weimar (1919) em seu artigo 153: a propriedade obriga."[2] 

  

2.1.  A origem do direito de propriedade 

  

No sentido jurídico, a propriedade é um direito, na realidade "um feixe que engloba os 
direitos de uso, usufruto e abuso, e que confere o exercício da exclusão sobre a coisa, que 
permite afastar terceiros que dela pretendam se apropriar, usar ou gozar."[3] 

  

A propriedade pode ser vista como sendo um conjunto de direitos, como uma estrutura que 
incentiva as relações humanas, ou como um feixe de direitos por intermédio dos quais se 
torna possível promover as trocas. 

  

Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi, em sua obra Direito, Economia e Mercados, citam 
Sérgio Werlang, que dispõe que é o interesse privado e egoístico que motiva a propriedade 
privada, que é suficiente para 

  

"garantir a existência da propriedade privada no mundo. Com efeito, se não houvesse a 
instituição da propriedade privada, indivíduos movidos por sua vontade própria brigariam 
continuamente pela posse de todos os bens. Isto porque, livre de amarras que definem que 
determinado bem pertence a este ou àquele indivíduo, cada um quer mais para si."[4] 

  

Com a introdução da propriedade privada, fica claro o que pertence a quem, e aquele que se 
apropria ilegalmente de coisa pertencente a outrem, estaria cometendo uma transgressão. 
Assim, a disputa pela posse se tornaria muito custosa, e então as disputas acabariam. É certo, 
portanto, que o bem-estar da população é muito maior com a instituição da propriedade 
privada do que sem ela. 

  

Os direitos de propriedade surgem, é certo, no instante em que os recursos se tornam escassos: 

  

"Desde os primórdios, o indivíduo sempre procurou satisfazer as suas necessidades vitais por 
intermédio da apropriação de bens. Inicialmente, era a busca por bens de consumo imediato; 
com o tempo, o domínio de coisas móveis, até perfazer-se a noção de propriedade, 
progressivamente complexa e plural. O verbo ter marca indelevelmente o direito subjetivo de 
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propriedade, sendo inerente a qualquer ser humano o anseio pela segurança propiciada pela 
aquisição de bens."[5] 

  

  

Não se sabe ao certo o exato surgimento do conceito de propriedade privada, do ponto de 
vista histórico.  Há indícios de que, com o advento da escrita, cerca de 3.100 a.C., já havia 
registros de venda de terras privadas. 

  

Curioso que o Antigo Testamento celebrou o que, no presente, chamamos de defesa do 
conceito de propriedade privada. É no Código da Aliança, popularizado como "os dez 
mandamentos", que se dá uma série de regras muito mais precisas e extensas que o comando 
sintético "não roubarás", tão conhecido. 

  

É no direito romano, entretanto, que se dá o grande avanço na consagração do direito de 
propriedade privada, abrindo-se um caminho definitivo para a idéia de propriedade e de 
direitos individuais. Para os romanos, o direito de propriedade está intrinsecamente ligado ao 
direito patrimonial, conjunto de bens corpóreos pertencentes ao pater-família.[6] 

  

Em Roma, a noção do direito de propriedade significa poder absoluto, exclusivo e perpétuo 
que alguém tem sobre uma coisa, noção esta que, como se sabe, foi relativizada em prol da 
sociabilidade do direito de propriedade. 

  

Fato é que de início, sobre a origem da propriedade privada ou dos direitos de propriedade, é 
evidente a necessidade de que seja criada exclusividade para determinados bens na 
medida em que estes se tornem escassos. O objetivo de se determinar um proprietário com 
direito exclusivo sobre a coisa é justamente evitar que a competição sobre o bem acabe por 
dissipar recursos ou mesmo resulte na subutilização da propriedade. 

  

Márcia Carla Pereira Ribeiro e Irineu Galeski Júnior explicam o que seria o problema 
conhecido como "tragédia dos comuns", tratado em primeiro lugar por Scott Gordon (1954), 
e em seguida por Garret Hardin (1968): 

  

"quando não há a possibilidade de algum dos autores afastar o uso do outro, geralmente 
ocorre um efeito negativo recíproco, em virtude do fato de que as ações de cada agente criam 
custos aos demais e a dilapidação do próprio recurso. Ademais, não se coaduna com esse 
modelo uma obrigação de reparação entre agentes, uma vez que a propriedade é coletiva."[7] 
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Exemplos dados pelos autores acima citados sobre a tragédia dos comuns são: o da pesca 
marítima em águas sem domínio de nenhum país, o que levará a uma sanha predatória, e o da 
exploração de um pasto comum por vários criadores de gado, o que levará à exaustão do pasto 
para prejuízo de todos, pois cada um dos criadores tentaria maximizar sua riqueza 
aumentando o número de animais. 

  

Ao se eleger um proprietário, concedendo-lhe o direito exclusivo de propriedade sobre 
determinado bem, haverá uma utilização mais eficiente do recurso, com o aumento da 
produção, e conseqüente  incentivos para o uso eficiente do recurso. 

  

Mas somente a proteção ao uso exclusivo da propriedade não é suficiente. Há necessidade de 
que haja, também, um sistema de transferência, a fim de que os recursos possam ser 
repassados para quem lhes dá maior valor ou uso mais produtivo. 

  

2.2. Conceito e características do direito de propriedade 

  

A propriedade abrange um conjunto de direitos consubstanciados nas faculdades de usar, 
gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto. 

  

Sua definição, trazida pela concepção tradicional, identifica como relevantes as características 
de ser um direito absoluto, exclusivo e perpétuo. 

  

Tais características, todavia, não coadunam com a garantia do direito de propriedade nos 
moldes da Constituição de 1988. 

  

Assim, pode-se afirmar que o direito de propriedade pode ser visto em dois aspectos, quais 
sejam, a propriedade em perspectiva estática - tomando-a absoluta e estanque no tempo, e 
em perspectiva dinâmica - em que guarda relação com o fenômeno social e econômico que 
se vê na realidade. 

  

O estudo do direito de propriedade é completo se leva em consideração, também, o contexto 
econômico e social em que insere, e não somente o estudo da propriedade destinada à 
satisfação das necessidades do proprietário, isolada do meio social em que se insere. 
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"O direito de propriedade, quando visto na perspectiva dinâmica, assume função política, 
econômica e social. Para fins didáticos, imagine a propriedade como um triângulo, cujos 
vértices sejam o sujeito, a coisa e a sociedade. Há uma relação entre o sujeito e sociedade 
(função política), entre o sujeito e a coisa (função econômica), e entre a sociedade e a coisa 
(função social). Com efeito, a propriedade gera direitos e obrigações do sujeito para com a 
sociedade, bem como do sujeito em relação à coisa e, legitimamente, da sociedade com a 
coisa."[8] 

  

  

Portanto, a propriedade não pode ser vista apenas de forma estática, imóvel, isolada do 
contexto econômico e social em que se insere e do tempo que a rege. Ao contrário, "a 
propriedade assume feições de elemento de inter-relação do sujeito - titular desse direito-
dever - com o seu contexto."[9] 

  

E é neste contexto que a questão deverá ser abordada sob a ótica da Análise Econômica do 
Direito, a fim de maximizar a eficiência do direito de propriedade para maior benefício da 
coletividade. 

  

  

2.3. A função social da propriedade na perspectiva atual 

  

O texto constitucional de 1988 traz a função social da propriedade como princípio 
constitucional, com a sua inserção no Capítulo I do Título VII da Constituição, "Dos 
Princípios Gerais da Atividade Econômica". 

  

O direito de propriedade, incluindo não somente a propriedade privada, mas também a 
propriedade intelectual, somente é protegido como direito fundamental na medida em que 
cumpre a sua função social. 

  

O que seria esta função social do direito de propriedade? Impossível responder de forma 
simplificada. A Constituição Federal, especialmente em seus artigos 184 a 186, traça 
parâmetros para o cumprimento da função social da propriedade privada, e para que esta seja 
atendida cumpre verificar se é qualificada como urbana ou rural, e todos os requisitos deverão 
ser observados cumulativamente.  Além disso, o Código Civil, no artigo 1.228, também 
dispõe de que forma o direito de propriedade deve ser exercido de modo a cumprir sua função 
social. 
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Quanto à função social dos direitos de propriedade intelectual, muito embora a Constituição 
não traga parâmetros precisos para averiguar o seu cumprimento, a idéia é a mesma a ser 
observada quanto à propriedade privada: é propriedade-função, encontrando seu fundamento 
mais no bem-estar social que nos direitos individuais. 

  

  

As mudanças na proteção do direito de propriedade levam à conclusão de que a  função social 
da propriedade  deve ser entendida como conteúdo do direito de propriedade, e não como 
mera limitação do direito de propriedade, sob pena de levar ao entendimento de que a 
função social da propriedade seria algo externo. 

  

O Código Civil atual, seguindo o paradigma constitucional, alterou profundamente a estrutura 
do direito de propriedade, abandonando a perspectiva de um direito absoluto, em que seu 
titular reinava absoluto sobre a sociedade, e chegando a uma propriedade privada cujo uso é 
facultado ao seu titular, desde que exercida em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que não prejudique a coletividade. 

  

No contexto do Estado Democrático de Direito, portanto, defende-se aqui o posicionamento 
de que a função social é elemento constitutivo do direito de propriedade. Atender à função 
social implica no uso racional da propriedade, de modo a atender não à utilização sem limites 
dos recursos pelo proprietário, mas a um bem-estar social, em verdadeira busca pela 
eficiência. 

  

  

  

3.  O DIREITO DE PROPRIEDADE E A ANÁLISE ECONÔMICA 

  

3.1. Breve conceito da Análise Econômica do Direito 

  

A Análise Econômica do Direito (AED) consiste "na aplicação da teoria econômica, em 
especial seu método, para o exame da formação, estruturação e impacto da aplicação das 
normas e instituições jurídicas"[10], e este movimento vem chamar a atenção dos juristas para 
uma nova interpretação, um novo enfoque do fenômeno jurídico, tendo como pressuposto a 
eficiência na aplicação do Direito. 
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Na realidade, o movimento aqui denominado Análise Econômica do Direito não retrata a 
complexa realidade de suas vertentes e linhas de argumentação desenvolvidas, pois são 
diversos os conflitos doutrinários existentes entre os autores que compõem o movimento 

  

A AED consiste em um novo método de estudo do Direito, utilizando-se da ótica econômica 
para analisar as diversas situações jurídicas cotidianas, trazendo os elementos valor, utilidade 
e eficiência. 

  

Ao tratar da análise econômica do Direito, Paula Forgioni destaca que: 

  

"um dos pilates sobre os quais se funda a AED liga-se à verificação de que o incremento do 
grau de segurança e de previsibilidade proporcionado pelo sistema jurídico leva ao 
"azeitamento" do fluxo de relações econômicas. Em outras palavras, os mercados funcionam 
de forma mais eficiente se ligados a um ambiente institucional estável, no qual os agentes 
econômicos podem calcular, isto é, razoavelmente prever o resultado de seu comportamento e 
daqueles com quem se relacionam."[11] 

  

Nesta linha de raciocínio, a autora acima citada afirma que, dentre os postulados da AED, 
deve-se destacar que a forma de alocação mais eficiente de recursos é determinada pelo 
funcionamento do livre mercado, e não pela intervenção estatal; que o escopo do Direito é a 
busca da eficiência alocativa atrelada ao bem-estar do consumidor; e que é legítimo que o 
foco do ordenamento jurídico repouse na eficiência alocativa, porque resultante da 
consideração global das preferências individuais. 

  

O sistema jurídico, segundo a AED, deverá proporcionar a redução dos chamados custos de 
transação (custos de busca para uma transação econômica), a fim de facilitar as contratações 
entre os agentes econômicos. 

  

Em que consiste a eficiência do ponto de vista econômico? 

  

Para responder tal questão, destacam-se três principais teorias: a de Pareto, o critério de 
Kaldor-Hicks e a teoria de Posner. 

  

O critério mais usual que se refere à alocação eficiente de recursos é a conhecida teoria de 
Pareto (ótimo paretiano), segundo o qual uma mudança é eficiente quando é capaz de 
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melhorar a situação de alguém, sem prejudicar a de outrem. Este critério é muito criticado, 
pois não é passível de verificação prática. 

  

O critério de eficiência de Kaldor-Hicks (eficiência dinâmica),  sustenta que uma transação é 
eficiente se os ganhadores podem, hipoteticamente, ressarcir os perdedores e ainda assim 
melhorar sua posição inicial. Posner, por sua vez, entende a eficiência enquanto distribuição 
de recursos tendentes a lhes aumentar o valor, o que chama de maximização da riqueza social 
ou da riqueza total. 

  

Evidentemente, o mercado apresenta falhas - tais como a assimetria de informações, o poder 
econômico por parte de alguns agentes, as externalidades - e na presença destas falhas, 
justifica-se a atuação estatal, com o objetivo de neutralizá-las ou supri-las. 

  

É certo que a aplicação da AED a todos os ramos do Direito causa estranheza, e assim não 
deve ser entendido, uma vez que o Direito protege alguns valores (tais como a vida humana, 
por exemplo), que não estão voltados para o escopo da eficiência alocativa, e não podem ser 
submetidos à lógica do mercado. 

  

A AED consiste, entretanto, em um método de extrema importância para a solução de 
diversos problemas jurídicos e por este motivo deve ser difundido e aplicado pelos operadores 
do Direito, tais como os problemas advindos do direito de propriedade. 

  

De acordo com o que dispõem Márcia Carla Pereira Ribeiro e Irineu Galeski Júnior, 

  

"deve-se abandonar o método clássico da análise jurídica, que verifica apenas o prejuízo 
sofrido pela parte, sem considerar os possíveis prejuízos mútuos, mas de ordem diversa, uma 
vez que é sempre salutar examinar-se custos e benefícios das partes envolvidas na 
relação."[12] 

  

  

Em síntese: as decisões individuais dos agentes econômicos são sempre marcadas pelo 
interesse egoístico de satisfação de seus desejos, e a solução natural encontrada pelo mercado 
corresponde à consideração geral ou global destes interesses. 
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3.2. A Teoria Econômica da Propriedade 

  

  

O objetivo da literatura econômica sobre os direitos de propriedade é analisar como a 
definição dos direitos em cada caso específico afeta o comportamento dos agentes 
econômicos. 

  

Parte-se da idéia de que direitos de propriedade seguros e bem definidos, incluindo o direito 
de vender ou transferir a propriedade, farão com que o recurso venha a ser alocado ao uso que 
gere mais bem-estar, portanto, maior eficiência. 

  

Frank H. Stephen  cita, na obra Teoria Econômica do Direito[13], que em resumo, existem 
três condições necessárias para a obtenção da eficiência relacionada com os direitos de 
propriedade: a universalidade, a exclusividade e a transferência. 

  

Reunidas, estas condições garantiriam que todos os recursos sejam usados de forma eficiente.  

  

A primeira delas, a universalidade, parte do pressuposto de que todos os recursos escassos 
devem estar em poder de alguém. Esta condição é, de fato, muito criticada, pois alguns 
recursos, por sua própria natureza, são comunitários (o ar, por exemplo). 

  

A segunda condição (exclusividade) dispõe que os direitos de propriedade devem ser direitos 
exclusivos. Realmente, a literatura econômica possui diversos exemplos da eficiência do 
direito de propriedade ligada à sua exclusividade. 

  

Como exemplo, cita-se o caso da colheita das ostras nos estados norte-americanos da Virgínia 
e Maryland (1965-1970), em que a quantidade de ostras colhidas prematuramente na estação 
era muito maior nos leitos de propriedade comunitária do que nos leitos de propriedade 
particular. 

  

Conclui-se, assim, que em um primeiro momento, a exclusividade da propriedade leva à 
eficiência dos recursos; entretanto, isto não pode ser considerado como o único reforço aos 
direitos de propriedade privada.  
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Algumas vezes a intervenção do Estado nos direitos de propriedade pode aumentar a 
eficiência, como no caso dos campos petrolíferos da costa norte-americana, citado por Frank 
Stephen[14]. 

  

A terceira condição (transferência), é necessária para assegurar que os recursos sejam 
transferidos de usos de baixa lucratividade para usos de alta lucratividade. 

  

Como o sistema de preços reflete o valor dos recursos para a sociedade, qualquer obstrução a 
uma transferência uniforme de um recurso de um uso para o outro prejudica, em um primeiro 
momento, a "eficiência social." 

  

Muitas vezes, a ausência de transferência impede o investimento (tal como na situação de um 
membro de uma cooperativa de produtores que tem somente o direito à renda enquanto 
trabalhar na cooperativa). 

  

Importante salientar, quanto aos direitos de propriedades do ponto de vista econômico, que os 
próprios direitos mudam constantemente, como mudam os valores relativos e os incentivos. 

  

Nesta visão, os direitos de propriedade podem ser criados em resposta a pressões por 
mudanças econômicas ou oportunidades. Para a NEI (Nova Economia Institucional)[15], uma 
das vertentes do movimento da Análise Econômica do Direito, há interesse em estudar não 
somente o efeito das leis sobre o comportamento dos agentes econômicos, mas também leva 
em conta outras instituições além das leis, desde instituições informais e não escritas a 
costumes e normas. 

  

Na Análise Econômica do Direito, cujo estudo é mais focado nas leis formais, existe o 
pressuposto de que o objetivo dos criadores das leis é a maximização do bem-estar social, e 
então, busca responder como as leis devem ser escritas e implementadas para que este 
objetivo seja alcançado. 

  

Para entender como a AED responde à questão - como os direitos de propriedade devem ser 
estabelecidos para atingir a eficiência econômica - é fundamental utilizar-se do Teorema de 
Coase. 
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3.3. O Teorema de Coase aplicado à propriedade 

  

O Teorema de Coase, no direito de propriedade, traz a aplicação de que a troca somente pode 
ser feita quando beneficia ambas as partes. 

  

Para Coase, é errado assumir que se deve sempre refrear a ação de um agente que causa 
prejuízos a outro, porque se está lidando com o que ele denominou de "problema de natureza 
recíproca." 

  

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o Teorema de Coase ajuda a identificar qual a 
solução mais eficiente na ausência de custos de transação[16], e desde que os direitos de 
propriedade estejam perfeitamente assinalados. 

  

  

O clássico exemplo trazido pelos autores Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi[17] ajuda a 
ilustrar a aplicação do teorema de Coase em direitos de propriedade: 

  

Ao produzir, uma fábrica joga fuligem na roupa lavada que está para secar na casa de cinco 
vizinhos próximos (suponhamos ser esta a única externalidade existente). Se não houver 
nenhuma ação corretiva, cada vizinho incorrerá em prejuízos de R$ 175 por mês, num total de 
R$ 875. O problema pode ser resolvido por dois meios diferentes: filtros que eliminam a 
fuligem podem ser instalados na fábrica ao custo de R$ 500; ou máquinas secadoras podem 
ser entregues a cada um dos vizinhos, a R$ 130 cada, o que os dispensaria de secar a roupa ao 
ar livre. 

  

A solução eficiente seria instalar os filtros por R$ 500, em vez de gastar R$ 650 com os 
secadores para os vizinhos ou deixá-los sofrer um prejuízo de R$ 875. 

  

Neste caso, há duas possíveis alocações de direitos de propriedade: os vizinhos podem ter o 
direito de não ter suas roupas sujas pela poluição; ou, a fábrica pode ter o direito de poluir. 

  

Na ausência dos custos de transação, a negociação entre as partes levará à adoção da solução 
eficiente independentemente de como os direitos de propriedade forem alocados. 
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Se for dado aos vizinhos o direito de não serem prejudicados pela fábrica, esta será obrigada a 
instalar os filtros. Se, pelo contrário, não houver restrição às atividades da fábrica, fará sentido 
para os vizinhos negociar e pagar pela instalação dos filtros, em vez de comprar as máquinas 
secadoras, ou nada fazer. 

  

O que muda, desta forma, é tão somente a distribuição de renda, a identidade de quem paga 
pela instalação dos filtros: a fábrica na primeira situação, e os vizinhos, na segunda. 

  

  

Portanto, para Coase, 

  

"quando os direitos de propriedade são bem definidos e o custo de transação é igual a 
zero, a solução final do processo de negociação entre as partes será eficiente (no sentido 
de um Ótimo de Pareto), independentemente da parte a que se assinalam os direitos de 
propriedade."[18] 

  

  

Ocorre que, na maior parte das situações de conflito, a premissa de custo zero de transação é 
irreal. 

  

Por isto, torna-se necessário, por meio da AED, identificar quais medidas devem ser adotadas 
para evitar que a existência dos custos de transação prejudiquem a eficiência econômica. 

  

Quando os custos de transação são altos, a lei exerce papel fundamental, pois pode: facilitar a 
negociação entre as partes, reduzindo os custos envolvidos, e pode ainda alocar os direitos de 
propriedade a quem os valoriza mais, garantindo assim uma solução mais eficiente para o 
conflito. 

  

Uma versão mais elaborada do Teorema de Coase poderia, então, assim ser resumida: 

  

"Se existem custos de transação positivos, o resultado eficiente pode não ocorrer em 
algumas das possíveis alocações dos direitos de propriedade. Nesta circunstância, a 
regra legal deve ser utilizada para alocar os direitos de propriedade da forma que 
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minimize os efeitos dos custos de transação sobre as atividades e as decisões dos agentes 
econômicos."[19] 

  

Neste sentido, quanto mais eficientes as instituições - leis, posições jurisprudenciais, meios de 
proteção à propriedade, menores os custos de transação e mais eficientes as negociações em 
sede de direito de propriedade. 

  

Márcia Carla P. Ribeiro e Irineu Galeski Júnior afirmam que 

  

"os sistemas jurídicos em geral prevêem hipóteses não consentidas de transferência, quando 
se revelem atos necessários para a maximização da riqueza ou o uso mais eficiente da 
propriedade. São dois os institutos normalmente trabalhados: a usucapião e a expropriação 
pelo Poder Público."[20] 

  

  

Daí a grande importância, na aplicação do Direito de acordo com o paradigma da Análise 
Econômica, de considerar não somente o prejuízo sofrido pela parte, mas também os possíveis 
prejuízos mútuos, examinando-se custos e benefícios das partes envolvidas na relação. 

  

Vale lembrar que, segundo Posner, nem sempre é de se entender pela intervenção 
governamental quando os custos de transação são altos, mas de condicionar esta intervenção a 
uma comparação entre o funcionamento real do mercado e do governo em um contexto 
particular, simulando a efetividade da intervenção. 

  

3.4 - A AED e o direito de propriedade intelectual 

  

Cabem aqui alguns comentários sobre a análise econômica do direito de propriedade 
intelectual, propriedade esta bastante peculiar. 

  

A propriedade intelectual tem como objeto a criação de mecanismos de estímulo à produção 
de inovações, de idéias produtivas, e em última análise, a promoção de um ambiente de 
desenvolvimento econômico, pois a obra intelectual é elemento central do desenvolvimento 
econômico, científico e tecnológico. 
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Nas palavras de Fabiano Teodoro de Rezende Lara, 

  

"os institutos da propriedade intelectual não têm objetivo de eficiência na exploração da obra 
intelectual, mas incentivo à sua produção, por meio da proteção aos investimentos do agente 
inovador. A obra intelectual, ou melhor, a divulgação da obra intelectual só ocorre se o agente 
tem perspectiva de obter lucros."[21] 

  

Assim, a destruição do regime de propriedade intelectual garantiria a eficiência na 
distribuição do conhecimento já produzido, mas inviabilizaria a produção de novos 
conhecimentos, ou pelo menos a sua divulgação (seria um estímulo ao segredo). 

  

Desta forma, diferencia-se a análise da eficiência das propriedades corpórea e intelectual: 

  

"Diferentemente da maximização decorrente da gestão da propriedade corpórea, a 
propriedade intelectual sobre uma inovação ou uma obra não significa maior eficiência da 
obra ou da inovação. A propriedade intelectual não é um campo de pastagem. A utilização em 
excesso, decorrente de um regime em que não exista propriedade por si só, não gera 
ineficiência econômica. Pelo contrário, uma vez criada a obra intelectual, o mais eficiente é a 
sua ampla divulgação. Divulgada amplamente, sem custos de transação, a obra intelectual 
promoverá amplo desenvolvimento porque tenderá a ser utilizada nas circunstâncias de maior 
eficiência econômica. Obviamente, a destruição do regime da propriedade intelectual 
garantiria a eficiência na distribuição do conhecimento já produzido, mas inviabilizaria a 
produção de novos conhecimentos, ou pelo menos a sua divulgação."[22] 

  

Assim, em relação à propriedade intelectual, a atribuição inicial do direito influi, sim, no 
resultado final (ao contrário do que afirmou Coase genericamente),  mesmo porque o 
resultado final mais eficiente é a sua ampla divulgação, isto é, a ausência do direito de 
propriedade. 

  

A proteção à obra intelectual tem como objetivo a preservação dos investimentos que foram 
necessários à sua produção. A atribuição da propriedade à obra intelectual não gera, por si só, 
eficiência alocativa. Por este motivo, na perspectiva da AED, é necessário pensar no regime 
de propriedade intelectual segundo reflexos de eficiência para o futuro, analisando 
detidamente as estruturas da eficiência das normas de proteção às patentes, modelos de 
utilidade, marcas e direito autoral. 
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4. O PAPEL DOS TRIBUNAIS NA INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA DO DIREITO 
DE PROPRIEDADE 

  

O direito de propriedade, conforme visto, é campo fértil para a aplicação do método da AED, 
não na difícil tarefa de se buscar uma solução que alcance a justiça, mas sim uma solução 
eficaz, uma solução que maximize o bem-estar, levando em consideração não somente os 
direitos individuais envolvidos, mas a sim a consideração global dos interesses envolvidos em 
um caso concreto. 

  

Nos direitos de propriedade, as decisões judiciais cada vez mais têm dado prevalência aos 
interesses da coletividade em detrimento do direito do proprietário desidioso; entretanto, a 
aplicação da AED pelos Tribunais  é ainda tímida e recente. 

  

Um dos préstimos da AED, citado por Paula Forgioni, é que  

  

"(....)se propõe a determinar qual o tipo de norma que deve ser acolhida pelo ordenamento, e, 
neste ponto, a eficiência econômica é tomada como a pedra angular do sistema jurídico (= a 
eficiência econômica passa a ser o valor jurídico máximo)."[23] 

  

  

Em termos de direitos de propriedade, deve-se buscar a maior eficiência alocativa, e os 
Tribunais, ao analisarem as questões atinentes à atribuição destes direitos, têm que levar em 
consideração os custos e benefícios para todas as partes envolvidas na relação, inclusive para 
a sociedade (e não apenas uma delas, de acordo com o método clássico que considera apenas 
o prejuízo que uma das partes causou à outra). 

  

Em sua obra "Impactos Econômicos e Sociais das Decisões Judiciais: Aspectos 
Introdutórios"[24], o Desembargador Rogério Gesta Leal citou, dentre inúmeros casos, o do 
Hospital Regional Rede Sarah, em que o Ministério Público do Rio Grande do Sul ingressou 
com uma Ação Civil Pública contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Região Centro do Estado do Rio Grande do Sul, em que visava, com 
pedido de tutela antecipada, à imediata suspensão do início de qualquer obra de terraplenagem 
ou construção de unidade de saúde (Hospital Regional - Rede Sarah) no local definido ou nas 
proximidades do Distrito Industrial de Santa Maria, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais). 
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Relata o mencionado autor que, no caso, a  Juíza de Direito indeferiu a antecipação de tutela, 
mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu efeito suspensivo ao Agravo de 
Instrumento interposto pelo Ministério Público, insistindo com a tese da irregularidade da 
instalação do hospital no local, em virtude do risco existente de desperdício de recursos 
públicos, diante da proximidade com empresas que desenvolvem atividades potencialmente 
poluentes (externalidade), tratando-se de área recentemente desmembrada do Distrito 
Industrial de Santa Maria. 

  

O autor, no caso em questão, defende a visualização da importância do enfoque e 
contextualização social do problema sob comento, sob a ótica dos Princípios Constitucionais, 
e à utilização da propriedade de forma responsável, servindo-se ao bem da coletividade, uma 
vez que os estudos elaborados acusaram possibilidade de danos à saúde dos pacientes, em 
face da exposição à poluição decorrente da atividade industrial. 

  

O Poder Judiciário exerce importante papel enquanto fiscal do cumprimento da lei,  haja vista 
os poderes que lhe foram outorgados pela Constituição vigente (e também pelo Código Civil, 
em termos de direito de propriedade). 

  

A questão é que o Poder Judiciário,  na sua tarefa de resolução dos conflitos, é geralmente 
movido por preceitos e garantias constitucionais de ordem valorativa e voltadas para a 
implementação de um Estado de bem-estar que ainda não se consumou no Brasil. 

  

Mas nada impede, e é esta a intenção da AED, que as interpretações sejam balizadas por 
princípios econômicos e pelo parâmetro custo-benefício, prevalecendo uma interpretação que 
busque a eficiência, e que estimule as negociações entre as partes. 

  

Assim o Direito assumiria um papel de garantidor das condições de absoluta liberdade e 
segurança do tráfego mercantil e - quando da ocorrência das falhas de mercado - o de reduzir 
a existência dos obstáculos, reduzindo os custos de transação. 

 

   

5. CONCLUSÃO 

  

Conforme demonstrado, a Análise Econômica do Direito apresenta importantes contribuições, 
não somente para a explicação do surgimento dos direitos de propriedade, mas também sobre 
o seu conteúdo e os limites de seu exercício. 
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A propriedade, na teoria econômica, não pode ser analisada do ponto de vista estático, com 
um fim em si mesmo, mas sim de seu ponto de vista dinâmico, como sendo um conjunto de 
direitos que guarda relações com o fenômeno social e econômico da realidade da qual faz 
parte. 

  

Os direitos de propriedade muito interessam à Análise Econômica de Direito, na busca por 
uma solução que maximize a eficiência. 

  

Para que se obtenha uma maior eficiência, é necessário que os direitos de propriedade sejam 
exclusivos, mas também transferíveis, para que sejam repassados a quem lhes dá maior valor, 
ou torne seu uso mais produtivo. Tais condições fazem parte da própria estrutura do direito de 
propriedade, que é protegido na medida em que cumpre sua função social, além de traçar os 
limites ao seu exercício. 

  

Coase demonstra que, do ponto de vista econômico, a determinação da alocação inicial dos 
direitos de propriedade só tem relevância na medida em que existam custos de transação que 
impeçam a plena transferência para outro agente que lhe dê maior valor. 

  

Havendo custos de transação (e estes na maioria das vezes estão presentes), o papel das leis e 
dos Tribunais torna-se fundamental no sentido de possibilitar a minimização dos custos de 
transação, e garantir maior eficiência nas negociações em sede de direito de propriedade. 

  

Ressalta-se, neste trabalho, que a eficiência do ponto de vista da propriedade intelectual 
deverá ser tratada de modo especial, não se aplicando aqui o teorema de Coase, pois a 
eficiência está no incentivo à produção da obra intelectual, o que faz com que a atribuição 
inicial do direito influa no  seu resultado final. 

  

Por fim, conclui-se que a Análise Econômica do Direito pode e deve ser levada em 
consideração como um método complementar, a ser utilizado pelos juízes na busca por uma 
solução eficiente.  Em direitos de propriedade, a AED critica a aplicação cega do método 
clássico de imputar a apenas um agente a causa do dano sofrido pelo outro, para analisar todos 
os custos e os benefícios para todas as partes envolvidas na relação. 

  

A maximização da riqueza, certamente, é muito maior se o bem for adquirido por um valor 
justo, se o seu uso for responsável e se for destinado à satisfação das necessidades coletivas. 
Caso esta maximização não seja possível, então a intervenção jurídica deverá ser eficiente do 
ponto de vista econômico, de forma a buscar um bem-estar que seja global e que atenda ao 
normal funcionamento do mercado.  
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RESUMO 
O Polo Industrial de Manaus tem sido objeto de análise em vários estudos que buscam avaliar 
a sua importância para a Região Amazônica, em especial, para o Estado do Amazonas, onde 
está sediado. A proposta do presente artigo é estabelecer breve reflexão sobre esse modelo de 
desenvolvimento regional, contextualizando-o no momento histórico dominado pelo projeto 
do Estado desenvolvimentista brasileiro e confrontando-o com as principais teorias que 
influenciaram o pensamento da época, para ao final estabelecer algumas comparações entre os 
resultados da experiência nacional e da local. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO E DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, DESENVOLVIMENTISMO, ZONA FRANCA DE MANAUS, POLO 
INDUSTRIAL DE MANAUS. 
 
ABSTRACT 
The Manaus Industrial Hub has been the object of review in several studies attempting to 
assess its importance for the Amazon region, particularly, for the State of Amazonas where it 
is located. This article intends to establish a brief discussion on this regional development 
model, placing it within the historical moment dominated by the Brazilian State 
developmental project and pitching it against the main theories, which have influenced the 
thinking at the time to establish, at the end, some comparisons between the results of the 
national and local experience. 
KEYWORDS: LAW AND DEVELOPMENT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 
DEVELOPMENTALISM, MANAUS FREE-TRADE ZONE, MANAUS INDUSTRIAL 
HUB. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

O desenvolvimento da Amazônia Brasileira tem sido tema de debates acadêmicos e 
institucionais que procuram abordar as linhas-mestras do modelo e as repercussões 
econômicas, sociais e ambientais de suas políticas, ao longo do tempo. O presente estudo 
parte da análise conceitual do desenvolvimento como teoria para estabelecer uma 
contextualização do modelo de desenvolvimento aplicado para o Polo Industrial de Manaus 
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(PIM), no âmbito do Estado desenvolvimentista brasileiro, revisando algumas dimensões do 
termo desenvolvimento, distinguindo-o da expressão desenvolvimentismo e revisitando o 
percurso histórico das estratégias desenvolvimentistas dos governos brasileiros, dos anos 
trinta aos dias atuais. 

A Zona Franca de Manaus (ZFM), que recepcionou o chamado Polo Industrial de Manaus 
(PIM), abrange um dos mais significativos exemplos de planejamento do desenvolvimento 
regional já constituídos pela política brasileira. Para estudá-lo, é necessário estabelecer breve 
referência com outras experiências desenvolvimentistas e, a partir de algumas revisões 
conceituais e históricas, compreender melhor os pontos positivos e negativos do processo de 
desenvolvimento do país. 

  

1. DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTISMO 

  

A distinção entre desenvolvimento e desenvolvimentismo é essencial para a compreensão das 
modificações ocorridas na estrutura econômica e social da Amazônia, em especial, do Estado 
do Amazonas, resultante de políticas governamentais nos últimos dois séculos. O percurso 
histórico do conceito de desenvolvimento apresenta interfaces com várias ciências, 
destacando-se, para os fins deste trabalho, filosofia, a economia e o direito. Na concepção 
filosófica, mais abrangente, "desenvolvimento" é entendido como "movimento em direção ao 
melhor", associado ao conceito de progresso, em processo de realização material como meio 
necessário para a superação das dificuldades, sendo peculiar ao pensamento filosófico dos 
séculos XVII a XIX[1]. Por esse período, o "mito do progresso", como denominou 
Heidemann[2], esteve presente na cultura ocidental, sintetizando a "visão de um futuro de 
liberdade, justiça e abundância". 

É inegável que a evolução da teoria do desenvolvimento está associada com a história do 
pensamento econômico. Segundo Souza[3] teria raízes nas crises econômicas do sistema 
capitalista, com destaque para Adam Smith, que na obra "Investigação sobre a Natureza e as 
Causas da Riqueza das Nações" (1776), teria procurado identificar as causas do crescimento 
econômico a partir dos fatores de formação da riqueza nacional, fundados no funcionamento 
dos mercados com liberdade. Para Smith, o livre mercado, com sua mão invisível (oferta e 
demanda), promoveria o estado de bem-estar coletivo e social, não havendo necessidade do 
poder coercitivo externo do Estado. [4] Para os demais economistas da escola clássica 
(Malthus, Ricardo, Stuart Mill e Jean-Baptiste Say), a questão do desenvolvimento estava 
centrada na prosperidade material e em aspectos puramente econômicos. 

No estudo do desenvolvimento econômico, podem ser destacados, além de Smith, pelo menos 
mais três importantes pensadores: Karl Marx, com estudos relacionados à teoria do valor, 
acumulação do capital, produção do excedente ou mais valia, superpopulação e outros, 
abordados em "O Capital" [5], que permitiam propor o desenvolvimento de "forma cíclica 
com conflito distributivo", onde o progresso técnico possibilitaria períodos de prosperidade, 
porém com crises periódicas prolongadas e graves conflitos sociais; Keynes, após a crise de 
1930, na obra "Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda" (1936), que preconiza a ação mais 
efetiva do Estado dirigindo a economia com a finalidade de aumentar a produção e reduzir o 
desemprego, de modo a alcançar metas de desenvolvimento; e Schumpeter (The Theory of 
Economic Development, 1912; Capitalism, Socialism and Democracy, 1942), que 
proporcionou contribuições positivas do ponto de vista da análise do desenvolvimento 
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trazendo a imagem do empresário como agente transformador e do progresso técnico como 
"fator dinâmico da economia capitalista". [6] 

Ainda sob a ótica da economia, a distinção entre crescimento e desenvolvimento tem marcado 
o debate. Teóricos de diferentes matizes ideológicos têm-se posicionado de forma crítica a 
respeito da distinção, pela simples compreensão de que o mero crescimento econômico acaba 
se revelando em ato singular, não planejado, que não garante a erradicação da pobreza, 
tampouco a melhoria dos indicadores sociais. Aqui, merecem relevo as lições de Celso 
Furtado,[7] para quem o desenvolvimento é um processo histórico, não se podendo restringir 
a explicações em categorias puramente econômicas, relacionado ao conjunto de 
transformações que podem ocorrer nas estruturas sociais, acompanhadas da acumulação no 
sistema de produção.  Furtado considera o desenvolvimento "um processo cultural e histórico 
cuja dinâmica se apóia na inovação técnica, (...) posta a serviço de um sistema de dominação 
social". [8] 

De modo geral, é opinião recorrente que o desenvolvimento proporciona mudanças estruturais 
na economia através de alterações na produção para a satisfação das necessidades humanas, 
sendo a riqueza produzida colocada a serviço do homem. O crescimento implica apenas em 
uma melhora quantitativa identificada em alguns índices pré-determinados, nomeadamente 
relativos à acumulação de capital e de bens,[9] constituindo apenas uma parcela da noção de 
desenvolvimento.[10] 

O conceito de desenvolvimento tem sido ampliado é interpretado a partir de novas dimensões. 
Entre estas, merece menção Amartya Sen[11], que destaca a liberdade como elemento 
essencial, fim e o meio do desenvolvimento. Para ele, o desenvolvimento deve consistir na 
"eliminação das privações de liberdades que limitam as escolhas e oportunidades das pessoas, 
indispensável que sejam removidas a pobreza e a tirania, a carência de oportunidades 
econômicas e a destituição social, além da má qualidade dos serviços públicos e da repressão 
estatal. A visão de desenvolvimento adotada por Sen revela um "processo integrado de 
expansão de liberdades substantivas interligadas". Em síntese, a privação de liberdade 
econômica pode gerar a privação de liberdade social ou política e vice versa. 

Outra dimensão importante do conceito de desenvolvimento veio à lume com a noção de 
sustentabilidade, surgida inicialmente em função de questões relativas ao meio ambiente, mas 
que tem sido ampliada para outras variáveis. A preocupação com a degradação ambiental e 
suas consequências passou integrar a formação de uma "consciência ambientalista", com a 
demanda por tutela jurídica protetiva. [12] O conceito de desenvolvimento sustentável, 
entendido como o processo que "satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades", trouxe novo olhar para 
a questão do desenvolvimento.[13] Destaque-se que a expressão desenvolvimento sustentável 
não é pacífica. Para Maria Beatriz da Silva,[14] "se 'desenvolvimento' é um temo 
pluridimensional que não é neutro, o mesmo ocorre com desenvolvimento sustentável" e essa 
"não-neutralidade" estaria centrada na discussão sobre a compatibilidade entre o capitalismo e 
o desenvolvimento sustentável, para alguns, inexistente. Jovino Pizzi,[15] na linha de 
Amartya Sen, adverte que "a idéia de desenvolvimento sustentável pode ser apenas um lado 
da moeda"; o conceito somente se completaria conjugado à idéia de desenvolvimento 
emancipável ou libertador, com foco na autodeterminação dos sujeitos, "entendido como 
processo histórico, ideológico, educativo e formativo de emancipar indivíduos, grupos sociais 
e países da tutela política, econômica, cultural ou ideológica". 

A evolução conceitual do termo desenvolvimento passou a considerar, portanto, a 
possibilidade de integração de vários enfoques: desenvolvimento econômico, garantindo a 
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perspectiva social, cultural, política, sem perder de vista o aspecto da utilização racional dos 
recursos ambientais e as liberdades individuais. Ignacy Sachs[16] ressalta que a palavra 
desenvolvimento deve ser despojada de "adições sucessivas de epítetos", com a condição de 
melhor definí-lo, levando em consideração todas as suas dimensões pertinentes. 

Desse modo, evoluindo a compreensão para além das teorias econômicas, o desenvolvimento 
passou a ser considerado um direito humano, com o atributo de essencialidade, portanto, mais 
do que um direito fundamental. O direito ao desenvolvimento, a exemplo do que ocorreu com 
outros direitos surgidos no século XX, recebendo tratamento internacional[17] e passou a 
integrar os estatutos jurídicos de diversos países. Essa formulação conceitual foi reconhecida 
em 1977, pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e, em 1981, aprovada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas como um direito humano inalienável. [18] 
Posteriormente, em 1986, a ONU expediu a Resolução n°. 41/28, denominada de Declaração 
sobre o Direito ao Desenvolvimento estabelecendo, em seu preâmbulo, que 

  

"o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa 
ao constante incremento de bem estar de toda a população e de todos os indivíduos com base 
em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos 
benefícios daí resultantes". [19] 

  

A análise do desenvolvimento sob a ótica do direito tem dois enfoques distintos: o direito ao 
desenvolvimento e o direito do desenvolvimento. O primeiro representa a possibilidade de 
acesso de todos a melhores condições de vida, com incrementos constantes de bem estar, 
sendo tratado nas constituições dos Estados e reconhecido nas declarações de organismos 
internacionais. O segundo está expresso nas normas jurídicas que norteiam a atuação do 
Estado em prol do desenvolvimento, tratando-se, pois, do direito do desenvolvimento, que 
compõe o horizonte de estudo do Direito Internacional Econômico. Fabiano Del Masso [20] 
ao distingui-los destaca que "o direito ao desenvolvimento é uma garantia, enquanto o direito 
do desenvolvimento deve funcionar como um instrumento jurídico e econômico". Cançado 
Trindade [21] ressalta que o direito ao desenvolvimento é parte integrante dos direitos 
fundamentais, sendo o ser humano o sujeito central do desenvolvimento. 

As variações conceituais apresentadas permitem concluir que desenvolvimento distingue-se 
de desenvolvimentismo. Este último foi considerado uma estratégia nacional adotada pelos 
países considerados dependentes, com destaque para a América Latina, em meio ao processo 
de industrialização tardio, desencadeado somente a partir do final dos anos trinta ou, mais 
precisamente, somente depois da II Guerra Mundial.  Recebeu também a denominação de 
nacional desenvolvimentismo, tendo surgido como resposta à depressão (crise de 1929 a 
1932), transformando-se em processo de construção da economia nacional, com forte 
ideologia nacionalista, que tinha como objetivo fundamental a promoção do desenvolvimento 
econômico centrado na "proteção da indústria nacional nascente e na promoção da poupança 
forçada através do Estado". [22] 

Algumas importantes mudanças contribuíram para tornar o cenário mundial propício às idéias 
desenvolvimentistas. Cabe mencionar, entre outras: a crise econômica dos anos trinta (do séc. 
XX); a internacionalização do capital; a mudança no papel do Estado, intervindo na ordem 
econômica; a ascensão da classe trabalhadora com perfil voltado para a indústria. [23] Além 
destes fatores, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), órgão da 
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ONU, foi instituída em 1948, com o objetivo de estabelecer o suporte institucional para o 
desenvolvimento dos países da região, fundado na teoria estruturalista, com base marxista e 
ideal nacionalista, focado na industrialização pela substituição de importações. 

Em ligeira síntese, é possível elencar as principais características do desenvolvimentismo. 
Merecem relevo: o caráter de estratégia nacional, não de teoria econômica; ter sido uma 
experiência ocorrida em países dependentes América Latina de industrialização tardia, 
ocorrida entre 1930 e 1970; ter erigido o Estado e suas instituições para o cerne da 
coordenação; apresentar forte viés nacionalista, com a ideologia da formação do Estado 
nacional; usar a substituição das importações para promover a industrialização interna; 
circunscrever a economia nacional, com atenção mais voltada para o mercado interno (embora 
não recusasse o capital estrangeiro); ter foco nas metas de crescimento econômico ou de 
progresso. [24] 

Os idealizadores do nacional desenvolvimentismo[25] se utilizaram de algumas teorias 
econômicas e instrumentos de operacionalização para a formulação das estratégias. Pode-se 
começar pelas teorias Keynesianas, cuja abordagem sobre política fiscal constitui, segundo 
Jeffry A. Frieden,[26] a principal contribuição de seu autor para a ciência econômica e para as 
discussões da época. A principal indicação de política econômica de Keynes era de ordem 
fiscal ("gasto mediante déficit"), para quem o déficit orçamentário era considerado essencial 
no restabelecimento das economias estagnadas. Um dos aspectos importantes da abordagem 
de Keynes, conforme ressaltam Robert Boyer e Daniel Drache, [27] foi compreender que, em 
tempos de crise, apenas a intervenção estatal, direta ou indireta, poderia por fim à recessão, 
possibilitando o retorno à estabilidade. 

A segunda teoria que exerceu forte influência na formulação das estratégias 
desenvolvimentistas foi a estruturalista ou Cepalina de subdesenvolvimento. A partir de 
estudos da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), que questionava a 
especialização das economias latinoamericanas voltadas à exportação, fato que as condenava 
ao subdesenvolvimento, seria preciso consolidar a indústria como o eixo central de difusão do 
progresso técnico e da produtividade (dificilmente alcançáveis pelos setores tradicionais). [28] 
As economias industriais (do centro) eram capazes de maior incorporação do progresso 
técnico e da produtividade do que as economias especializadas em produtos primários (como 
as da periferia). Celso Furtado defendia que o planejamento era a única forma de assegurar o 
desenvolvimento, tendo o Estado como a instituição capaz de efetuar a tarefa de organizar os 
demais agentes econômicos.[29] Para os estruturalistas, como Furtado, não seria possível a 
superação do subdesenvolvimento pelo mesmo percurso que havia gerado o desenvolvimento 
dos países capitalistas do centro. [30] 

A proposta defendida pela Cepal de industrialização via substituição de importações pregava 
que os países deveriam passar a produzir internamente, em escala progressiva, os bens antes 
importados do exterior. Esse processo deveria ocorrer em três fases de produção: a) de bens 
de consumo imediato (não duráveis); b) de bens de consumo duráveis; c) de bens de capital e 
insumos básicos. Essas fases não seriam estanques e isoladas e sua relevância em cada 
período histórico era resultado das políticas governamentais.  [31] Para Maria da Conceição 
Tavares, [32] o conceito deveria ir além do entendimento corrente (que era a de simples 
produção interna para substituir artigos que o país tinha dificuldades de importar). Para ela, 
além da eliminação de itens da pauta de exportações, era preciso reduzir o coeficiente de 
importações, considerando os novos produtos produzidos.   

Outra importante teoria de referência para o desenvolvimentismo é a teoria de Polos de 
Desenvolvimento inicialmente proposta por François Perroux. Em 1955, esse autor, 
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estudando as concentrações industriais francesa (na região de Paris) e alemã (Vale Ruhr), 
concluiu que em torno de aglomerações urbanas, próximo a fontes de matéria prima, em 
locais com intensos fluxos comerciais ou em torno de grandes áreas agrícolas, surgem 
concentrações industriais. Assim, elaborou a Teoria da Unidade Econômica Dominante que, 
posteriormente, passou a ser conhecida como Teoria dos Polos de Desenvolvimento. [33] 
Mais recentemente, Michael Porter ao apresentar a teoria sobre a competitividade nacional, 
ampliou o conceito através da teoria dos aglomerados. Mostrou que, quando se concentram na 
mesma região empresas, fornecedores, prestadores de serviços, empresas correlatas e 
instituições de ensino, tecnológicas e associativas, embora exista competição, vai ocorrer uma 
cooperação que fortalece conjunto empresarial. [34]  No conjunto, estas teorias partem do 
princípio de que o desenvolvimento ocorrido em um centro dinâmico único irradiará, 
contagiando outras áreas e regiões do país. 

Entre as várias teorias relativas ao desenvolvimentismo, uma delas se sobressai pela natureza 
crítica. Trata-se da teoria da dependência, que também ofereceu importante contribuição ao 
estudo do desenvolvimento. Sua origem pode ser encontrada nos anos cinquenta do século 
XX, nas propostas de Raúl Prebisch e outros teóricos da Cepal, com proposições direcionadas 
à visão de desenvolvimento da época, centrada em aspectos puramente econômicos. Esta fase 
fica mais conhecida como teoria da velha dependência. 

Na segunda fase, na década de sessenta, com o ressurgimento do pensamento marxista, 
apresenta-se como alternativa ao modelo Cepalino, criticando o desenvolvimento autoritário 
de países como Brasil, especialmente, a partir de 1964. Surgem os teóricos da "nova 
dependência", entre os quais, em diferentes vertentes: André Günter Frank, Fernando 
Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Theotônio dos Santos, Celso Furtado, Ruy Mauro Marini. 
Esses autores consideravam a impossibilidade de desenvolvimento capitalista autônomo e 
pleno no Brasil e na América Latina, mas apenas de um subdesenvolvimento, apesar do 
processo da industrialização. [35]. 

A teoria da dependência, em sua terceira fase, é denominada por Fernando Henrique Cardoso 
de etapa do "consumo". Juntamente com Enzo Falleto,[36] estes estudiosos da teoria da 
dependência, na versão Weberiana, criticam o processo de substituição de importações e o 
projeto nacional desenvolvimentista defendido pela CEPAL, nos anos quarenta e cinquenta, 
argumentando que o desenvolvimento econômico nos países periféricos não poderia adotar a 
idéia de "desenvolvimento para dentro", incapaz de resolver os problemas sociais. Para eles, o 
desenvolvimento seria resultado de um processo social, em que as relações de dependência 
somente poderiam ser alteradas com "projeto de autonomia crescente e uma mudança nas 
relações entre as classes". [37] Atente-se para uma virada rumo a outras ciências sociais, vetor 
que desaguará, mais adiante, nas teorias do sistema-mundo, importantes nos anos oitenta e 
noventa do século passado. 

Duarte e Graciolli, a partir do estudo de Mariza Amaral, sintetizam as fases da teoria da 
dependência em: primeiro, a dependência colonial, caracterizada pela relação da Europa com 
as colônias; a segunda, fase financeiro-industrial, com a dominação do grande capital e a 
produção voltada para a exportação determinada pelos centros hegemônicos; e a terceira seria 
a dependência tecnológico-financeira, com as corporações multinacionais investindo na 
indústria voltada para o mercado interno dos países desenvolvidos, havendo a imposição dos 
monopólios e patentes. [38] 

Em síntese, todo esse conjunto teórico deu fundamento ao desenvolvimentismo que se 
viabilizou como estratégia governamental na maioria dos países da América Latina, inclusive 
no Brasil. 
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2 DESENVOLVIMENTISMO NO BRASIL: AS PRINCIPAIS FASES 

  

  

A década de trinta do séc. XX foi pródiga em circunstâncias que provocaram 
grandes  transformações no mundo e na política econômica dos países, na sequência da I 
Guerra Mundial e da depressão econômica. No Brasil, a crise da economia agroexportadora 
do café na Primeira República, que culminou com a superprodução em razão da quebra da 
bolsa de Nova Iorque em 1929, e a Revolução de 1930, que rompeu com as oligarquias rurais, 
foram fatores que permitiram o ressurgimento do nacionalismo. Além desses fatos, o 
crescente mercado interno e o anseio da sociedade brasileira pela industrialização foram 
aspectos que criaram as condições para a implantação de políticas de desenvolvimento 
baseadas em estratégias desenvolvimentistas, com prioridade para o fomento da estrutura 
industrial. [39]  Foi implantado no país um modelo de desenvolvimento baseado no Estado 
forte e na política de industrialização, com suporte na substituição de importações e no 
financiamento prioritariamente estatal (ao menos, na primeira etapa), acrescido depois do 
financiamento externo. 

O período de maior relevância do desenvolvimentismo na América Latina ocorreu entre os 
anos trinta e os anos setenta do século passado. No Brasil, esse processo continuou até o 
início dos anos oitenta. Assim, as fases do desenvolvimentismo no Brasil (a seguir tratadas) 
abrangeram os períodos governados por Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e os governos 
militares, até 1985. Na sequência, com a redemocratização política do país, mas imerso em 
graves crises econômicas, somente se volta a falar em novo desenvolvimentismo no Governo 
Lula, com a criação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o PAC, o projeto 
de Fundo Social do Pré-sal e outras medidas de crescimento, com avanços e retrocessos com 
relação à conformação do fenômeno rumo ao desenvolvimento, como processo plural. 

  

2.1 A Era Vargas - 1930 a 1954 

  

Getulio Vargas considerava que a economia brasileira deveria seguir seu próprio rumo, 
retomando o crescimento, independente da economia mundial. Para mudar o modelo 
econômico, era preciso priorizar a industrialização, sem prejuízo da agricultura. [40] Diante 
da crise mundial iniciada em 1929 e da escassez de recursos internacionais, o governo 
concluiu que a industrialização somente poderia se efetivar impulsionada pela ação do Estado. 
O período Vargas foi marcado por forte tendência à estatização da economia, sendo o poder 
público responsável pelos investimentos em infraestrutura e produção de insumos básicos. O 
marco da presença estatal foi a implantação da indústria de base, especialmente no segundo 
governo, um dos pilares do processo de industrialização, com o Estado atuando tanto 
diretamente, como protegendo a indústria nacional, conforme analisa Brum.[41] 

Nesse período, firmou-se a concepção de que o planejamento global era necessário para que o 
país tivesse uma economia forte e estável. O desenvolvimentismo getulista ganhou contornos 
nacionalistas, que se expressou na legislação antitruste, na lei dos crimes contra a economia 
popular e nas restrições para a remessa de lucros, assim como, na definição de áreas 
específicas para o investimento estrangeiro. O desenvolvimentismo dessa época consagrou 
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novos direitos, entre os quais as reformas trabalhistas, com a garantia de salário mínimo, e o 
direito a voto das mulheres. [42] Esses direitos contribuíram para a ampliação do mercado 
interno, propiciando um efeito econômico com a melhoria do poder de compra e a 
dinamização do mercado, fato importante para a industrialização brasileira.[43] 

A atividade industrial implantada atendeu a primeira fase do processo de substituição de 
importações - a da produção de bens de consumo imediato - que se estendeu até meados da 
década de cinqüenta. Abrangia principalmente a indústria têxtil, de alimentação e bebidas, 
vestuário e calçados, tendo provocado o que Celso Furtado chamou de "deslocamento do 
centro dinâmico", como expressão para a transição do modelo agroexportador para o modelo 
urbano industrial. [44] 

  

2.2 Desenvolvimentismo Juscelinista - 1956 a 1960 

  

No governo de Juscelino Kubitschek a expressão desenvolvimento passou a ser utilizada com 
mais freqüência, porém, como sinônimo de progresso. O desenvolvimentismo desse período 
foi voltado para o crescimento econômico acelerado[45]. Juscelino substituiu o nacionalismo 
getulista pelo nacional-desenvolvimentismo estimulando a participação do Estado na 
economia, concedendo incentivo à entrada de capitais estrangeiros. Para financiar seu projeto 
de desenvolvimento, optou pelo caminho mais fácil: recursos externos e emissões 
inflacionárias. [46] Juscelino instituiu o conhecido Plano de Metas, com trinta pontos, 
abrangendo cinco grandes grupos: energia, transportes alimentação, indústrias de base e 
educação, e definiu como meta síntese a construção de Brasília. Este processo de 
planejamento sofreu grande influência da CEPAL e da Comissão Mista Brasil - Estados 
Unidos de Desenvolvimento Econômico, que contribuiu para a qualificação de técnicos 
brasileiros e criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). [47]  

Outra característica importante da proposta de desenvolvimento de JK foi a concentração 
econômica ocorrida na região sudeste, em especial, em São Paulo, com desenvolvimento 
acelerado tendo por base a indústria. A expectativa de que esse dinamismo contagiasse outras 
regiões do país não ocorreu, apesar da criação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), atendendo reivindicações regionais. [48] Com JK, o processo de 
industrialização priorizou a indústria de bens de consumo duráveis, no segmento automotivo e 
nos setores de eletrodoméstico e eletroeletrônica, atingindo-se a segunda fase do processo de 
substituição de importações, capitaneada pelo capital transnacional. 

O problema é que, a despeito das mudanças positivas no país, o Plano de Metas foi 
responsável pelo surto inflacionário e pela consolidação de um capitalismo dependente, sem a 
repercussão esperada no plano social.[49] 

  

2.3 Os Governos Militares - 1964-1985 

  

No início da década de sessenta do séc. XX, a economia brasileira perdeu seu dinamismo, 
com redução expressiva das taxas de crescimento do Produto Interno Bruto. Tal fato tem sido 
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atribuído à crise política que se instaurou no país após a renúncia do Presidente Jânio Quadros 
(1961), à instabilidade institucional dela decorrente e, mesmo depois, com a posse de João 
Goulart (1963), pela falta de condições internas e externas que culminaram com a 
impossibilidade de execução de seu plano trienal, intitulado Reforma de Base. [50]  Teria 
havido o que Maria da Conceição Tavares chamou de "construção interrompida", vez que, a 
despeito das tentativas de democratização do Estado, surgiu, ao contrário, um Estado 
desenvolvimentista autoritário e centralizador.[51] 

 A concepção de desenvolvimento dos governos militares foi baseada na doutrina da Escola 
Superior de Guerra (ESG), em que o desenvolvimento era fundamental para a segurança 
nacional. Predominava o conceito de desenvolvimento igual a crescimento econômico, não 
orientado para as necessidades da população nem para a elevação de seu padrão de vida, 
destaca Brum.[52] Aqui, as estratégias de governo foram levadas a cabo através dos processos 
de planificação (mais do que de planejamento) da economia, por intermédio dos Planos 
Nacionais de Desenvolvimento (PND) que tinham como ponto principal a integração da 
economia brasileira ao sistema internacional. A proposta era transformar o Brasil em potência 
mundial, estimulando a aliança entre capitais do Estado, multinacionais e locais, com alto 
estímulo aos capitais externos. Houve forte interferência no planejamento econômico e social 
pela estatização; controle salarial, de preços e indexação; projetos de crescimento da 
economia global[53]; predomínio do capital em detrimento e aviltamento do trabalho; 
utilização da tecnocracia com amplos poderes; e centralização dos tributos na União, em 
detrimento dos Estados e Municípios. A expansão acelerada da economia no período militar 
teve suporte financeiro nas seguintes fontes de recursos: externos, expropriação salarial do 
trabalhador, inflação e endividamento interno. [54] 

Durante o regime militar, o modelo adotado parecia ser, (i) no plano externo, um 
desenvolvimento periférico-associado-dependente, (subdesenvolvido, aceitando a associação 
de empresas estrangeiras e dependente de capitais e tecnologia); (ii) no plano interno, um 
modelo elitista-concentrador-excludente (prioridade para a população de alta renda, 
concentração regional e de renda e excludente pelo agravamento das desigualdades sociais e 
do processo de marginalização). No que tange à concentração regional, alguns esforços foram 
feitos visando à ocupação dos então denominados "vazios geográficos", entre eles, a 
implantação da Zona Franca de Manaus (ZFM) e a criação da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa), voltadas para a implementação e acompanhamento do modelo 
de desenvolvimento regional. Houve utilização intensa da política de incentivos fiscais para 
induzir a alocação de recursos para as regiões Norte e Nordeste do país. [55] 

Em síntese, pode-se destacar que o governo Castelo Branco teve atuação saneadora, através 
do Plano de Ação Econômica do Governo - 1964-1966 - PAEG, no sentido de combater três 
problemas básicos: o déficit crônico no balanço de pagamentos; a estagnação do crescimento 
econômico; e a inflação. Nos governos Costa e Silva e Garrastazu Médici, o país 
experimentou grande expansão da economia, tendo sido denominado de "Milagre Brasileiro" 
(1968-73). No período de Ernesto Geisel (1974-1979), em que pese a instabilidade mundial 
decorrente da crise do petróleo, a opção foi manter o ritmo de crescimento anterior, com o 
projeto Brasil - Potência Emergente e com novo padrão de industrialização voltado para a 
indústria de bens de capital e insumos básicos, considerada a terceira fase do processo de 
substituição de importação. O último governo militar, de João Figueiredo (1979-85), foi 
marcado por grandes dificuldades da economia brasileira, que já vinha debilitada, e o período 
militar encerrou com crescimento negativo da economia, com altas taxas inflacionárias, 
maxidesvalorização da moeda, ampliação do endividamento externo, desemprego, 
achatamento salarial etc.  [56] 
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Nos períodos que se seguiram, embora seja possível identificar algumas ações dentro dos 
programas prático-teóricos dos governos brasileiros fundamentadas no pensamento 
desenvolvimentista, não há a predominância de estratégias desenvolvimentistas, exceto nos 
últimos anos, mesmo depois da crise que se abateu sobre as estruturas financeiras do 
capitalismo central. 

  

3 O DESENVOLVIMENTISMO E A AMAZÔNIA: A INFLUÊNCIA PARA O POLO 
INDUSTRIAL DE MANAUS 

  

 A Amazônia é uma vasta região de floresta tropical úmida, continental, traduzida como fonte 
considerável para a vida no planeta. Extravagância literária, científica ou política, o fato é 
que, também por isso, a região amazônica delimitada no território brasileiro tem sido objeto 
de diversas políticas governamentais, com propostas para o seu desenvolvimento. Trata-se de 
um mundo particular, profundamente marcado pela vegetação, pela bacia hidrográfica e por 
uma proposição econômica que se arrastou, durante décadas, unicamente em decorrência do 
que a floresta poderia proporcionar, autonomizada no contexto sul-americano. 
Tradicionalmente, a economia regional baseava-se na "coleta predatória de produtos 
silvestres, na caça, na pesca, em uma agricultura rudimentar e uma pecuária extensiva, em que 
pese à rápida industrialização de zonas circunvizinhas a Belém, Manaus e Santarém". [57] 

Não são novas as propostas de desenvolvimento para a Amazônia. No século XIX, o êxito da 
exploração da borracha propiciou um ciclo de riqueza e a Amazônia tornou-se rapidamente 
uma das regiões mais rentáveis do mundo. No entanto, a renda da borracha esteve sempre 
canalizada para setores econômicos muito específicos e restritos[58], vindo a decair pouco 
tempo depois. Entre 1912 e a II Guerra mundial, ocorreram mais duas tentativas de 
planejamento regional: o Plano de Defesa da Borracha, iniciado em 1912 (de duração curta); e 
a Batalha da Borracha, de 1942 até 1947. A batalha, iniciada ainda no governo Vargas, foi 
vitimada pelo insucesso, notadamente a falta de investimentos privados e de técnicos, e pelo 
conceito de produção da borracha, então dominante, que se fundava na extração em estradas 
naturais contra a produção da Malásia realizada de forma racional e sistemática através de 
plantios. [59]  Apesar do aparato complexo, com variáveis de crédito, apoio técnico agrícola, 
enfrentamento das questões agrárias, transporte e sistema portuário, os resultados não foram 
os desejados, o que fortaleceu a tese da necessidade de uma política de longo prazo. [60] 

Na fase do desenvolvimentismo getulista (1930-1945 e 1951-1954), a região parece ter sido 
objeto de preocupação política do governo. Em viagem à Amazônia, o Presidente manifestou 
a intenção de "trazer a região para o pensamento nacional, visando à construção de seu projeto 
de um Brasil moderno", conforme destaca Antonio Oliveira Jr. [61] para quem a vinda do 
presidente à região estimulou a busca de soluções para o seu desenvolvimento e, embora não 
tenha se transformado em uma política de valorização da Amazônia, provocou ações na busca 
de solucionar problemas específicos. [62] 

A reconstitucionalização do país permitiu a inclusão da regra do artigo 199 da Constituição 
Federal de 1946, sobre um programa de desenvolvimento para a Amazônia, a ser financiado 
por parcela da receita de impostos federais durante 20 anos, além de parcelas iguais dos 
estados e municípios da região. Estimulava-se o uso de incentivos fiscais federais, estaduais e 
municipais, para fins de desenvolvimento regional da Amazônia. Para o Plano foi criada, em 
1953, Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia (Spvea), e "após ampla 
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discussão foi fixada a jurisdição do órgão para a Amazônia Clássica, depois ampliada a fim de 
adaptar-se melhor ao conceito econômico da Amazônia, em oposição ao outro, puramente 
geográfico". [63] 

 Retornando ao governo em 1951, Getulio retomou a proposta da Spvea encarregada de 
planejar as ações nas áreas de saúde, crédito e comércio, recursos naturais, agricultura, 
desenvolvimento cultural e transporte, comunicações e energia. Mais uma vez, os resultados 
foram modestos, até porque o órgão não era dotado de autonomia administrativa ou financeira 
que lhe permitisse qualquer possibilidade de sucesso, embora tenha estabelecido um "marco 
teórico metodológico" para outras experiências de planejamento regional. [64] 

Em seguida, o desenvolvimentismo do período de Juscelino (1956-1960) não considerou a 
Amazônia como área representativa nas grandes obras e metas nacionais, bem como o 
Programa de Metas não contemplou a região e o órgão gestor regional foi isolado.[65] A 
única grande obra desenvolvida foi a rodovia ligando Belém a Brasília, feita à revelia da 
Spevea e não teve a intenção de promover o desenvolvimento regional e sim de ligar Brasília, 
ao norte, fazendo um elo entre as regiões Centro Sul e Norte do país. 

A ZFM, cuja primeira experiência de institucionalização foi efetuada no governo JK, não 
frutificou. Essa tentativa de desenvolvimento da Amazônia Ocidental[66] não logrou êxito 
porque os incentivos não se revelaram suficientes para atrair investidores e a falta de 
infraestrutura dependia de vultosos investimentos do governo federal, não estando 
contemplados no planejamento do governo.[67] 

É conhecido o interesse de outros países em relação à Amazônia brasileira. Mesmo não sendo 
novo e sem jamais ter se materializado em moldes mais concretos e efetivos, essa cobiça tem 
motivado reações de estudiosos, nacionalistas e militares. O plano de desenvolvimento da 
Amazônia dos governos militares provinha da ótica da Escola Superior de Guerra e pugnava 
por uma política de segurança e desenvolvimento de caráter permanente, mantendo a ideia de 
integração regional e nacional. [68] Foi criado um grupo de estudos para a reformulação da 
política econômica da Amazônia, encarregado de definir os objetivos e redigir a legislação 
necessária à sua aplicação, do qual decorreu a chamada Operação Amazônia.[69] 

Para Dennis Mahar[70], nesse contexto surgem duas abordagens: uma econômica e outra 
geopolítica. A primeira abrangia a transferência para a Amazônia do modelo de 
desenvolvimento previamente aplicado com algum sucesso no Nordeste, que envolvia a 
promoção da industrialização via substituição de importações, financiada por capital privado 
interno e externo, com incentivos tributários especiais às empresas privadas. A segunda 
(aspecto geopolítico) estava implícita na Operação Amazônia, com a definição da ocupação 
permanente da região utilizando imigração interregional e estrangeira, assentamentos 
permanentes e autosuficientes nas áreas de fronteiras. [71] 

Segundo Bertha Becker, somente no período compreendido entre 1966 e 1985 é que se iniciou 
o planejamento efetivo da região, com o Estado tomando para si o projeto geopolítico de 
ordenamento de seu espaço, e a ocupação da Amazônia assumindo prioridade. Destaca a 
autora que para acelerar esse processo de ocupação as instituições foram modernizadas: o 
Banco de Crédito da Borracha transformado em Banco da Amazônia S/A; SPVEA alterada 
para SUDAM; e em 1967, é iniciada efetivamente a ZFM. [72] 

Por essas referências constata-se que a utilização de estratégias desenvolvimentistas na 
condução das políticas governamentais visando o desenvolvimento, entendido pela ótica do 
crescimento econômico, somente chegaram à Amazônia a partir da segunda metade da década 
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de sessenta. Percebe-se, portanto, que apenas na fase do desenvolvimentismo relativa aos 
governos militares é que as políticas adotadas no plano nacional foram reproduzidas na 
Amazônia com a mesma ênfase, aliando-se aos objetivos de crescimento econômico comuns 
ao resto do país, a preocupação estratégico-militar de ocupação do espaço como elemento de 
segurança nacional, dentro do slogan de "integrar para não entregar". 

  

3.1 A Influência do Desenvolvimentismo no Polo Industrial de Manaus 

  

O Polo Industrial de Manaus (PIM), denominação do segmento industrial da Zona Franca de 
Manaus - ZFM, teve a sua implantação e desenvolvimento, especialmente, a partir dos anos 
setenta do século passado, como resultado da política econômica direcionada para a 
Amazônia desencadeada pela chamada Operação Amazônia, em 1966, levada a efeito 
pelo  governo ditatorial. Pensada para área oriental, foi depois definida uma legislação 
compensatória para o lado ocidental da região, especialmente, com o Decreto-Lei n°. 
288/67[73], "cuja intenção básica foi criar, por meios fiscais, um centro comercial, industrial 
e agrícola em Manaus que servisse de Polo de desenvolvimento para a Amazônia 
Ocidental."[74] Para gerir a ZFM foi criada a Suframa. 

O Decreto-Lei n.° 288/67, ao criar a área de excepcionalidade fiscal denominada ZFM, previu 
a atuação nos segmentos comercial e de serviços, industrial e agropecuário. De início, 
circunscrita ao município de Manaus e, posteriormente, expandida para outros Estados da 
Amazônia, a ZFM começou pelo comércio.  O setor agropecuário nunca conseguiu se 
expandir, restando limitado a poucas tentativas. Foi, portanto, no segmento industrial que a 
política de benefícios fiscais e extrafiscais se tornou mais efetiva, fazendo surgir o PIM - Polo 
Industrial de Manaus, que veio a se tornar quase em sinônimo de ZFM. 

A reformulação da ZFM estabeleceu incentivos fiscais pelo prazo de 30 anos de vigência. A 
concepção do modelo de concessão de benefícios fiscais com a desoneração de tributos 
federais, estaduais e municipais tinha seu término previsto para 1997, porém, em 1986 
ocorreu a primeira prorrogação por mais dez anos; em 1988, com a Constituição da 
República,[75] o prazo foi prorrogado por mais vinte e cinco anos (até 2013[76]); pela 
Emenda Constitucional n.° 42/04, foi acrescido em dez anos (até 2023[77]). 

A legislação federal assegura incentivos fiscais da seguinte ordem: redução de até 88% do 
Imposto de Importação (II) sobre insumos destinados à industrialização; isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI); redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (IR), inclusive adicionais para empreendimentos classificados como prioritários para 
o desenvolvimento regional, calculados com base no lucro da exploração, para projetos 
aprovados até 2013; e isenção da Contribuição do PIS/PASEP e COFINS nas operações 
internas na ZFM.[78] No âmbito dos tributos estaduais a política de incentivos fiscais tem por 
base o ICMS, e contribui com o aumento das vantagens comparativas para projetos industriais 
no PIM, colocando à disposição do investidor várias modalidades de incentivos, baseadas em 
institutos tributários como o crédito-estímulo, o crédito presumido, o diferimento, a redução 
de base de cálculo, a não-incidência, a isenção, e outros. [79] 

A evolução do "Modelo Zona Franca de Manaus", na classificação proposta por Aristides 
Oliveira Jr. e José Alberto Machado tem uma periodização marcada pelas fases: 
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Fase 1: De 1957 a 1967, a fase da ZFM como mero entreposto comercial do tipo "Porto 
Livre"; 

Fase 2: Entre 1967 a 1975, a fase da criação de mercado interno para bens finais inéditos pela 
atração de empresas internacionais, majoritariamente em eletrônica de consumo, com 
liberdade de importação de insumos; 

Fase 3: Entre 1975 e 1990, a fase da substituição de importações em ambiente de 
concorrência restrita; e. 

Fase 4: De 1990 até a atualidade, a fase de modernização industrial high-tech em ambiente 
capitalista internacionalizado. [80] 

  

Segundo dados da SUFRAMA, o PIM tem cerca de dezesseis diferentes setores industriais, 
integrados por mais de 500 empresas, reunindo um investimento privado de US$ 8,7 bilhões, 
até 2010, e faturamento de US$ 35 bilhões, com expressivo crescimento médio anual. 
Mantém uma mão de obra direta com média mensal de mais de cem mil postos de trabalho e 
promove exportações de US$ 1, 037 bilhões, mesmo não tendo sido criado com essa 
finalidade e sim para o abastecimento do mercado interno. [81] Além desses aspectos, 
contribui para a geração da receita pública, considerando-se a expressiva arrecadação de 
tributos federais, estaduais e municipais que, no ano de 2008, alcançou mais de R$ 12,5 
bilhões, gerando um indicador de R$ 1,15 arrecadado para cada R$1,00 renunciado, 
demonstrando superávit nas contas públicas nacionais. As atividades econômicas do Estado 
do Amazonas, com ênfase na indústria, contribuem com 65% da arrecadação de tributos da 2ª 
Região Fiscal, que integra os estados da Região Norte, exceto Tocantins.[82] O produto 
interno bruto (PIB) da região cresceu em média, 77% no período de 2000-2005, sendo o setor 
industrial responsável por 37% do total do PIB e a capital, 81,6 % do PIB estadual, 
demonstrando a importância do setor para a formação da renda estadual e a influência nas 
demais atividades de outros setores econômicos localizados em Manaus. [83] 

Esses indicadores demonstram que a proposta de desenvolvimento regional concebida 
permitiu a criação de um centro dinâmico no interior da Amazônia. Mais recentemente, 
estudos procuram atribuir ao PIM externalidades positivas para o Brasil e para o resto do 
mundo, vez que a atividade desenvolvida pelas empresas ali sediadas não utilizam insumos da 
floresta, reduzindo, assim, a pressão para o desmatamento da Amazônia brasileira. [84] 

Alguns aspectos negativos fundamentam as críticas feitas ao modelo. Merecem destaque: o 
modelo ancorado no autoritarismo da doutrina de segurança nacional; a concentração das 
atividades em Manaus, gerando concentração da renda e não permitindo o crescimento da 
região como um todo; a transferência de receita para outras regiões do país, refletida na baixa 
capacidade de retenção das riquezas produzidas, que poderiam ser revertidas para a efetiva 
melhoria das condições de vida de sua população; os privilégios fiscais ou de outra ordem 
concedidos ao capital internacional; a transferência dos centros de decisão da política 
industrial para outras regiões do país, comprometendo a autonomia e a prioridade dos 
interesses regionais; a falta de integração com segmentos industriais tradicionais; a ineficácia 
das políticas de incentivo à verticalização da produção, para ampliação da produção local de 
insumos; a dependência do exterior quanto a tecnologias de processo e produto (modelo 
dependente associado); a fragilidade a qualquer mudança de política econômica que altere a 
base de incentivos; a contribuição para as correntes migratórias internas e de outros Estados 
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da Federação, provocando a degradação do meio urbano e a descaracterização do patrimônio 
histórico cultural, entre outros. 

Várias críticas são resultantes da origem da concepção da ZFM. Resultado de política 
governamental fundada nos conceitos desenvolvimentistas dos governos militares, é inegável 
a identidade entre as bases teóricas do desenvolvimentismo e aquelas adotadas para o PIM, 
reproduzindo o modelo nacional na região, com as mesmas fragilidades, econômicas e 
principalmente sociais. A teoria de polos de desenvolvimento que levou à escolha da 
Amazônia para a experimentação de projetos de desenvolvimento pressupunha que o 
crescimento das atividades econômicas em Manaus iria irradiar para outras regiões do país, tal 
como havia ocorrido com São Paulo. Nos dois lugares, essa expansão regional não ocorreu 
como era esperado; no caso de Manaus, não desdobrou sequer para os municípios mais 
próximos. A concentração das atividades econômicas em Manaus acarretou um imenso vazio 
econômico e demográfico para várias áreas do Amazonas, o que vem sendo defendido hoje 
como fator favorável em termos de preservação ambiental, gerando um tipo de externalidade 
positiva, ocasional e não planejada. 

A teoria de substituição de importações tinha como fundamento a existência de um mercado 
interno para onde seriam destinados os produtos substituídos. A exemplo do que se praticou 
no restante do país, em especial na região sudeste, não foi capaz de integrar aos objetivos da 
política regional qualquer estímulo ou programa voltado para a exportação dos bens 
fabricados, fato que somente nos últimos anos vem sendo corrigido.  No caso do PIM, esse 
mercado está fora da região, o que exige o crescente aprimoramento de mecanismos de 
logística, implicando na permanente necessidade dos incentivos fiscais para garantir 
vantagens locacionais e relação aos custos com a distância dos centros consumidores. 

Na verdade, o processo de substituição de importações da ZFM não cumpriu, ao longo de 
mais de quarenta anos, as fases percorridas pela industrialização no sudeste brasileiro. Antes, 
evoluiu apenas da produção de bens de consumo imediato para a produção de bens de 
consumo duráveis, não atingindo os bens de capital e insumos, campos que possibilitariam 
maior fortalecimento. Isto posto, importa asseverar que o modelo de desenvolvimento do PIM 
traz em sua conformação os mesmos defeitos criticados pelos teóricos dos anos sessenta em 
relação ao paradigma nacional, quais sejam, dependência financeira, dependência tecnológica 
e, no caso particular, a dependência dos incentivos fiscais. Cabe ainda mencionar a 
dependência do prazo de vigência do modelo e da (in)segurança jurídica que esse fato gera, 
demandando o regramento constitucional e infraconstitucional, com a sua garantia no âmbito 
dos procedimentos administrativos e jurisdicionais. 

  

CONCLUSÃO 

     

A evolução do conceito de desenvolvimento possibilitou agregar várias dimensões ao termo, 
ultrapassando as barreiras da teoria econômica que o limitava a referências meramente 
quantitativas, mais adequadas à definição de crescimento econômico. Na atualidade, 
desenvolvimento é considerado um processo econômico plural, considerado nos seus 
múltiplos enfoques, capaz de garantir o bem-estar da população, pela distribuição justa, 
equilibrada e racional dos resultados econômicos, em dinâmicas que incluem a opinião da 
coletividade. Permite, assim, a expressão dos valores culturais, políticos e a liberdade de 
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escolha, tendo a sustentabilidade ambiental e social como referência, finalmente garantido 
como direito humano. 

Neste texto, procurou-se pontuar as diferenças entre desenvolvimento e desenvolvimentismo. 
Como ficou demonstrado, desenvolvimentismo implica estratégia de governo, tendo o Estado 
como principal ator na condução econômica e do planejamento das metas a atingir, ou seja, 
trata-se de programa prático-teórico com vistas atingir o rápido crescimento econômico. Seria, 
portanto, meio ou instrumento, enquanto que desenvolvimento remete à proposição material e 
ao objetivo mais amplo a ser alcançado, abrangendo as variáveis sociais, culturais e políticas 
do fenômeno e comportando as chamadas políticas de desenvolvimento. 

Como estratégia governamental, o desenvolvimentismo esteve presente em longo período da 
recente história política brasileira. Influenciou as propostas de desenvolvimento para o país e 
para a Amazônia, com ênfase nos programas levados a efeito pelos governos militares para o 
Estado do Amazonas, representados pela Zona Franca de Manaus (ZFM), resultando depois 
na implantação do Polo Industrial de Manaus (PIM). 

A análise das estratégias adotadas, compatibilizadas com as estruturas teóricas de apoio, 
permite concluir que a experiência local, embora concebida em regime de integração ao 
contexto nacional, acabou perdendo muito dessa feição, configurando-se mais como 
fenômeno isolado. O processo não conseguiu ressaltar a sua importância para a economia do 
país, o que permitiria entrar para a pauta política e econômica nacional. Assim, foi 
reproduzido em âmbito local o conjunto das concepções teóricas de origem Cepalina, lastro 
para o projeto de desenvolvimento marcado pelo nacionalismo e pela técnica de substituição 
das importações, para reforço da indústria nacional. Se, por um lado, reforçou os aspectos 
negativos dessas proposições teóricas, a implantação do Polo de desenvolvimento franco da 
Amazônia descurou os aspectos positivos da mesma construção, representados pela divisão 
social da renda e pela inclusão da maioria da população, com melhorias sociais e reforço dos 
direitos coletivos, em ambiente participativo e democrático.  A replicação isolada do modelo 
provocou a repetição dos equívocos e o PIM, em que pese seja o principal sustentáculo da 
economia do Estado do Amazonas, necessita hoje ser dotado de instrumentos que permitam a 
sua sustentação e possibilitem a garantia de resultados efetivos para a população amazonense 
e do país, dentro da visão mais ampla que o conceito de desenvolvimento possa encerrar. 
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POLÊMICA ACERCA DAS ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS À LUZ DA 
LEI FALIMENTAR 

 
CONTROVERSIES ABOUT THE BOARDS OF SHARES BY THE BANKRUPTCY 

STATUTES 
 
 
 

ANA CAROLINA VAZ 
 

RESUMO 
O objetivo desse trabalho é estudar os conflitos entre a Legislação Societária e a Falimentar, 
no que diz respeito às deliberações das duas Assembléias, no Plano de Recuperação Judicial, 
em especial, na sua submissão ao consentimento da Assembléia Geral de Credores e no 
possível confronto desta com o conclave da Assembléia dos sócios, na Sociedade Limitada, 
pois na Recuperação Judicial presume-se que a empresa ainda tenha chances de se recuperar, 
seja por meio de Fusões, Incorporações ou outros meios de recuperação judicial e nem sempre 
temos o quorum necessário de sócios, para aprovar essa medida dentro da sociedade. Este 
artigo ainda faz uma comparação entre a Nova Lei Falimentar com o seu antigo Decreto-Lei e 
uma introdução à Lei Societária antes de expor o conflito que pode ser gerado entre as duas 
Assembléias pela inobservância do Legislador, ao dar competência privativa para deliberar 
sobre determinados assuntos a dois institutos diferentes, carecendo analisar o que dizem uma 
e outra norma legal, de sorte a poder cotejá-las sob o ponto de vista dos interesses sociais que 
ambas buscam acobertar. 
PALAVRAS-CHAVE: PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL; MEIOS DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES; ASSEMBLEIA 
GERAL DE SÓCIOS 
 
ABSTRACT 
The objective of this paper is to study the conflicts between the bankruptcy and corporate 
laws, their differences in the two assembly deliberations the judicial recovery plan, and in 
special, in its submission to the general creditor assembly and in its possible confrontation 
with the partners’ assembly conclave, in the limited partnership, because in the judicial 
recovery its assumed that the company still has chances of recovery, may that be through 
fusion, incorporation, or other methods of judicial recovery. This article also makes a 
comparison between the old and the new bankruptcy laws, and introduces the corporate law 
before exposing the conflict that may be generated between the two assemblies by the 
legislator inobservance, when he gives private competence to deliberate about the same 
subject to two different institutions, not analyzing what which one says about the social 
interest they which to cover.  
KEYWORDS: JUDICIAL RECOVERY PLAN; METHODS OF JUDICIAL RECOVERY 
GENERAL CREDITOR ASSEMBLY; GENERAL PARTNERS ASSEMBLY 
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1.     INTRODUÇÃO 

  

Instituto tão antigo quanto à história do direito comercial, a falência surgiu de forma 

incipiente já a partir do século XIII, inspirado no concursum creditorum do direito romano 

que, juntamente com os agregados do direito canônico, formava o direito comum, aplicável a 

devedores comuns e aos comerciantes – absorvendo os usos e costumes derivados das 

decisões dos juízes consulares e das corporações de mercadores. Veio assim, timbrado pelo 

rigorismo e por sanções penais severas, que buscavam reprimir os abusos perpetrados por 

devedores desonestos, maculados pela infâmia. 

O instituto da Concordata Preventiva foi introduzido no Brasil em 1890 e introduziu 

vários institutos tentando viabilizar a preservação e o funcionamento da empresa. De longa 

data a sociedade brasileira reclamava a atualização ou reforma do Decreto-Lei no 

7.661/1945, de ótima qualidade técnica, mas editado para um País preponderantemente 

agrícola e ainda pouco urbanizado, que sequer dispunha de indústria de base. Talvez por 

isso apresentava opção limitada para a solução das dificuldades econômicas transitórias e 

superáveis do devedor comerciante. 

O Decreto Lei no 7.661/45 vigorou em nosso ordenamento jurídico durante toda a 

segunda metade do século passado, sendo que apenas no início do corrente século, no ano de 

2005, a matéria passou por nova reforma no Direito brasileiro, tendo a Lei no 11.101/2005 

modificado significativamente a regulamentação atinente às empresas em crise econômico-

financeira, revogando-se a Lei anterior. 

Tendo em vista o sucesso alcançado pela aprovação no dia 14 de Dezembro de 2004, 

da Nova Lei de Falências, verifica-se que foram introduzidas várias modificações, a começar 

da realização do ativo, da classificação dos credores, dos prazos estabelecidos, dos recursos e 

principalmente da maior participação dos credores nos procedimentos, visando à preservação 

ou, tentativa de preservação de empresas. 

Comprovamos isso na leitura dos artigos 35 a 46 desta Nova Lei de Falências, onde se 

constata que o devedor, para a recuperação da sua empresa, dependerá mais da Assembléia 

Geral de Credores, pois eles têm o poder de decisão em conceder o prazo necessário para a 

recuperação da empresa.[1] 

O texto da Lei no 11.101/2005 demonstra que o legislador almejou a minimização dos 

prejuízos sociais advindos das crises empresariais.[2] Destaque-se que a lei é bastante clara em 

prever que a manutenção da estrutura operacional da empresa deve se dar nas hipóteses em 

que seja possível e viável ao bom funcionamento do mercado, o que comprova a existência de 
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limites para a tentativa de recuperação das empresas apenas às oportunidades em que a sua 

recuperação seja, de fato, possível.  

Inclusive, para as tentativas de recuperação judicial que, em seu curso, demonstrarem-

se infrutíferas, o próprio texto da Lei já dispensou a forma com que se deve dar a convolação 

da recuperação em falência, confirmando-se que o interesse em se buscar a recuperação da 

empresa depende de análise casuística. A própria Lei irá prever alguns meios de Recuperação 

Judicial que deverá ser objeto de deliberação na Assembléia Geral de Credores. 

E é aqui que irá se desenvolver o conflito entre a Legislação Falimentar e a Legislação 

Societária, pois antes de se falar em Assembléia Geral de Credores, devem-se respeitar os 

princípios, o regulamento do Estatuto da Sociedade, tão logo, as decisões dos sócios e para 

isso deve-se ser instalada a Assembléia de Sócios, respeitando-se o quorum de instalação para 

as convocações e depois o quorum de deliberação.  

Esse conflito diz respeito ao fato de que algumas decisões tomadas pela Assembléia de 

Credores são dependentes de deliberação da Assembléia de Sócios, se analisada a questão sob 

o prisma da Legislação Societária. Nem sempre as duas Assembléias irão ter interesses 

comuns. 

Tanto nas Sociedades Anônimas, mas principalmente nas Sociedades Limitadas são 

exigidos quoruns diferentes para deliberações, principalmente para aqueles que modificam a 

estrutura da Sociedade. Para as Sociedades Anônimas é exigido o quorum de acionistas que 

representem a metade no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for 

exigido no Estatuto e nas Sociedades Limitadas é necessário o quorum de instalação e 

aprovação dos acionistas de ¾ (três quartos) do capital social, só então, essas deliberações 

serão perfeitas e válidas no ordenamento jurídico. 

Mas nem sempre os interesses na Assembléia de Acionistas e na Assembléia Geral de 

Credores serão iguais, e às vezes o quorum para deliberações na Assembléia de Sócios não é 

suficiente para fazer modificações Societárias. Dessa forma os credores não poderão deliberar 

sobre algo que os acionistas já rejeitaram na sua essência.  

Esse conflito ocorre porque o legislador, pela inobservância ou falta de cuidado, 

declinou poderes a ambos os institutos para deliberar sobre a mesma matéria. E no caso de 

discordância entre as Assembléias, não existe norma jurídica para resolver a questão. 

  

2.  NOVA LEI DE FALÊNCIAS 11.101/2005. 
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Na esteira do direito comparado, há a diminuição da ingerência do Poder Judiciário, 

bem como a transferência de mais poderes aos credores, que participarão da administração da 

empresa, por meio da assembléia e comitê de credores. 

Dentre as inúmeras modificações, uma das mais expressivas sem dúvida foi a maior 

participação dada aos credores nas deliberações no processo de saneamento da sociedade 

devedora, totalmente diferente do que vinha sido realizada na antiga Lei de Falências. No 

processo de concordata preventiva, a participação dos credores era praticamente inexistente, e 

não precisava da concordância da comunidade de credores para a impetração do favor legal, 

para sua aceitação ou até mesmo seu processamento. 

Nesse aspecto, a Lei de Falências de 2005 foi muito eficiente, dando aos credores 

maiores participações em todas as modalidades da norma falimentar (recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial e falência), instituindo para isso a figura da Assembléia de 

Credores. 

Grande parte das inovações trazidas pela Lei no 11.101/2005, ao menos em tese, 

contempla aquilo que a doutrina há muito tempo clamava como sendo necessário para que o 

Direito Falimentar pudesse, de fato, não apenas liquidar ativos e saldar parte dos passivos, 

mas preocupar-se com a importância social das empresas e com a continuidade dos negócios 

das empresas em crises econômico-financeiras. 

Dessa forma, a Lei no 11.101 de 2005, no artigo 47, segue uma premissa de 

complementaridade entre tais interesses, de tal sorte que a recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo a atividade 

econômica. 

3. CONTROLE JUDICIÁRIO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 

FALÊNCIA E DAS RECUPERAÇÕES 

  

3.1 Administrador Judicial 

  

Na função de administrador judicial, um dos deveres mais importante sem dúvida é o 

levantamento dos ativos e passivos e a verificação dos valores de cada crédito, deixando de 

ser atendidos os pedidos eventualmente despropositados e abusivos, feitos por qualquer 
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credor.  Em seguida, ele deverá publicar um edital. Neste edital, deverá constar a relação de 

credores que possa ser organizada a partir dos livros contábeis e dos documentos comerciais e 

fiscais do devedor, a par dos documentos que lhe tiverem sido trazidos pelos credores. 

Especialmente na Recuperação Judicial, compete ao administrador judicial fiscalizar as 

atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, requerendo a 

falência do devedor, no caso de descumprimento de obrigação assumida no mesmo plano. 

Após a publicação com a relação de credores, e resolvidas às impugnações judiciais, o 

administrador judicial irá consolidar o Quadro Geral de Credores, que será objeto de 

homologação judicial. 

3.2 Comitê de Credores        

  

Um das grandes inovações da LRE foi a criação de um Comitê de Credores, de 

natureza fiscalizatória e com o condão de acompanhar a operacionalização dos processos 

decisórios da empresa em crise. Preceitua o artigo 26 da Lei, que o Comitê de Credores será 

constituído por deliberação de qualquer classe de credores na assembléia geral e terá a 

seguinte composição: 

  

Art. 26 [...] 

I – 1 (um) representante indicado pela classe de credores 

trabalhistas, com 2 (dois) suplentes; 

II – 1 (um) representante indicado pela classe de credores 

com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) 

suplentes; 

III – 1 (um) representante indicado pela classe de credores 

quirografários e com privilégios gerais, com 2 (dois) suplentes[3]. 

  

Este número pode ser variável, não sendo imprescindível o número previsto no caput. 

Independentemente da realização da assembléia, o juiz determinará a nomeação do 

representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê e a 

substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe, mediante requerimento 

subscrito por credores que a representem. Os membros do comitê indicarão, entre eles, aquele 

que irá presidi-lo. Desta forma, os credores terão participação ainda maior, com prerrogativas 

de acompanhamento, manifestação e também de aprovação do plano de recuperação da 

empresa. 
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Uma das medidas mais acertadas foi a atribuição legal do Comitê em fiscalizar as 

contas do administrador, dificultando a possibilidade de fraude. A intenção do legislador ao 

atribuir essa função ao credor é a de proporcionar uma maior participação no processo de 

recuperação ou falimentar, uma vez que ele é o maior interessado na satisfação do seu crédito. 

Não havendo Comitê de Credores ou não sendo possível estabelecer a maioria em qualquer 

decisão do comitê, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz, 

exercer suas atribuições. Essas decisões do comitê serão consignadas em livro de atas, 

rubricado pelo juízo e ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do 

devedor.  

Para que o mandato de nomeação seja eficaz, tanto o administrador judicial quanto os 

membros do Comitê de Credores, logo que nomeados, deverão ser intimados para que em 

quarenta e oito horas, assine na sede do Juízo o termo de compromisso para fielmente 

desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Não sendo assinado 

dentro do prazo legal, o juiz nomeará outro, em substituição daquele. 

O Comitê tem a mesma responsabilidade e compromisso que o administrador judicial 

tem, devendo cumprir fielmente os preceitos legais, sob pena de ser excluído e 

responsabilizado civil, administrativa e criminalmente. O Comitê e o administrador judicial 

responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou 

culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê, consignar sua discordância em ata 

para eximir-se da responsabilidade. Assim, haverá a possibilidade de limitar a 

responsabilidade dos membros do comitê, trazendo maior segurança jurídica àquele que 

exercer essa função. 

4. ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES NA NOVA LEI DE 

FALÊNCIAS 

  

4.1 Atribuições/ Conceito 

  

Cumpre salientar, que a Assembléia de Credores não é novidade no direito falimentar 

brasileiro. Na vigência do Decreto-Lei no 7661/45, já se previa essa modalidade de 

participação dos credores no processo de falência, para deliberar, sobre forma alternativa de 

realização do ativo.  
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A Assembléia Geral de Credores atua em favor do interesse comum dos credores, para 

expressar a vontade coletiva dos credores, por meio de deliberações, ou seja, ela fica 

condicionada ao perfazimento das maiorias necessárias para sua aprovação. Ressalta-se que a 

Assembléia não tem preponderância hierárquica sobre o administrador judicial, que está 

subordinado exclusivamente ao juiz. 

À Assembléia Geral de Credores, embora órgão facultativo, a Lei assina papel tão 

relevante que lhe foi dedicada uma seção inteira, com nada menos do que doze artigos bem 

encorpados (Cap. II, Seção IV, arts. 35 a 46) – além de referências em inúmeros outros 

dispositivos, de menor ou maior importância. Apesar disso, o órgão não é de funcionamento 

obrigatório, e nem delibera na recuperação extrajudicial, ao menos não do ponto formal, por 

ser, como o nome diz, extrajudicial, num acordo dos interessados sem a necessidade de 

interferência do Estado.  

4.2 Convocação 

  

A Assembléia de Credores pode ser convocada pelo juiz, a pedido de credores ou 

obrigatoriamente, neste último caso, será convocada se houver objeções ao plano de 

recuperação apresentado pelo devedor, ou para deliberar sobre formas especiais de realização 

do ativo, na falência. 

Essa convocação pode ser por ofício, a requerimento dos credores que representem no 

mínimo 25% (vinte e cinco) de cada classe do Comitê de Credores (Trabalhistas, 

Privilegiados e Quirografários) ou pelo administrador judicial. Cabe ressaltar que o devedor 

em recuperação judicial ou a massa falida somente respondem pelas despesas de convocação 

se este se der ex officio, pelo juiz, ou a requerimento do administrador judicial, exatamente 

para não impor maiores ônus ao credor, além dos prejuízos da inadimplência, exceto quando 

são os próprios credores que provocam a convocação. 

A Assembléia instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de credores 

titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor dos créditos e 

não somente dos presentes, e, em segunda convocação, com qualquer número. O credor 

poderá ser representado na Assembléia por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao administrador judicial, até 24 horas antes da data prevista no aviso de 

convocação, documento hábil que comprove seus poderes.  

A convocação pode se dar pelo edital publicado em órgão oficial ou em jornais de 

grande circulação, nas localidades das sedes e filiais, visando atingir o maior número 

possíveis de credores. A publicação deve ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) 
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dias e com indicação de local, data e hora do evento. O anúncio deverá indicar as datas da 

primeira e da segunda convocação, respeitando-se o prazo de 5 (cinco) dias entre aquela e 

esta. A ordem do dia deve ser especifica e se ocorrer deliberações sobre matérias não 

constantes na ordem do dia, é por este motivo passível de ser anulada.  

4.3 Competência 

  

A Assembléia Geral de Credores tem atribuições deliberativas na recuperação judicial 

e na falência. 

 Na Recuperação Judicial, as deliberações de competência da Assembléia Geral de 

Credores são as seguintes: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 

judicial apresentado pelo devedor; salvo no caso de deliberação sobre o plano especial de 

recuperação judicial pedido por devedor que seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 

porque cabe, com exclusividade, ao juiz, se atendidas as exigências legais, concedê-las ou 

não; b) Constituição do Comitê de Credores, escolha de seus membros e sua substituição, 

salvo se houver determinação judicial nesse sentido mediante requerimento subscrito por 

credores representando a maioria dos créditos de uma classe; c) Vetado; d) Pedido de 

desistência do devedor; e) Nome do Gestor Judicial, quando do afastamento do devedor; e f) 

qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. 

Observa-se dessa forma, a importância da Assembléia nas deliberações. Por essa 

razão, a Assembléia, com efeito, será o órgão maior de decisão, mesmo que tenha ficado a 

desejar a nomeação do administrador judicial, pelo Juiz e não pela Assembléia. 

Como já exposto, Assembléia geral de Credores irá deliberar mediante a manifestação 

dos credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à 

Assembléia.  

No entanto têm-se algumas exceções: (a) quando se tratar sobre a aprovação do plano 

de recuperação, todas as classes de credores deverão aprovar a proposta; (b) na escolha dos 

membros do Comitê de Credores, demandará a aprovação de mais da metade do valor total 

dos créditos presentes à Assembléia Geral de cada classe; (c) nas deliberações sobre a forma 

alternativa de realização do ativo na falência, dependerá de aprovação de credores que 

representem dois terços dos créditos presentes à assembléia. 

Nota-se dessa forma que, as mais relevantes questões relacionadas ao processo de 

recuperação judicial inserem-se na esfera de competência da Assembléia dos Credores. Se a 

falência pode-se processar sem a Assembléia de Credores, a recuperação judicial (ressalvadas 
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a das microempresas ou empresas de pequeno porte) simplesmente não tramita sem a atuação 

desse colegiado. 

4.4 Do direito de voto em assembléia geral 

  

Todos os credores do devedor poderão participar da Assembléia Geral, mas só terão 

direito de voto aqueles que estiverem arrolados: (a) no quadro de credores (b) na sua falta, na 

relação apresentada pelo administrador judicial e (c) na sua falta, na relação nominal 

elaborada pelo devedor. 

Também terão direito de voto (a) credores habilitados; (b) os admitidos; (c) os que 

tenham tido alterados os seus créditos por decisão judicial na data da realização da 

Assembléia Geral; (d) os credores que hajam obtido provimento cautelar na forma do art. 17, 

parágrafo único. 

O voto de cada credor será correspondente ao valor do seu crédito. No parágrafo 

segundo, o legislador disciplina sobre a hipótese das deliberações de assembléias que tiveram 

participações de credores que, posteriormente a habilitação inicial, tiveram seus créditos 

excluídos em via recursal. Nesses casos serão preservadas as decisões nas assembléias, não 

sendo invalidadas apenas por isso. Outra situação que o legislador tomou cuidado foi no 

parágrafo terceiro, onde ele resguarda o direito do terceiro de boa-fé nos casos de posterior 

invalidação da assembléia, como por exemplo, na venda do ativo da sociedade empresária, 

caso seja anulada, será preservado o direito do terceiro de boa-fé, em virtude do principio da 

inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé.  

4.5 Rejeição do plano de recuperação judicial 

  

Uma vez aceito o plano, com o quorum legalmente estabelecido, descabe ao juiz 

desprezar a vontade dos credores e decretar a falência. À aprovação do plano pela assembléia 

de credores segue-se o pronunciamento judicial vinculado a essa vontade. 

Isso acontece porque, embora a lei diga que cumpridas às exigências desta Lei, o juiz 

concederá a recuperação judicial do devedor, isso não ocorre. Não é o juiz que concede a 

recuperação; são os credores. O juiz apenas homologa a vontade dos credores, expressa em 

assembléia e registrada em ata; o juiz também deve proceder à verificação meramente formal 

da atuação da assembléia de credores, quorum de instalação de deliberação, enfim, 

regularidade do procedimento. Com essa homologação, o juiz torna o ato do devedor e dos 

credores, de concordância com o plano, um ato judicial. 
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Em suma, a AGC – Assembléia Geral de Credores é poderosa arma nas mãos dos 

empregados da empresa falida para a defesa de seus direitos. É também arma poderosa para 

os demais credores, para os quais foram transferidos muitos dos poderes anteriormente 

reservados ao juiz. A eficácia dependerá da mobilização dos interessados, ou seja, os 

credores. 

5. ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS 

5.1 Conceito 

  

A Assembléia, por definição é a reunião dos acionistas, convocada e instalada na 

forma da lei e do estatuto com poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao 

objeto da companhia e tomar as decisões que julgar convenientes à sua defesa e 

desenvolvimento. 

A Assembléia deve ser um órgão que exprima a vontade da sociedade. Toda decisão 

que, mesmo sendo unânime, contrariar os limites do estatuto é possível de anulação, por todos 

os interessados, sejam eles credores ou terceiros. 

5.2 Convocação 

  

Para não serem passíveis de anulação, as assembléias devem ser perfeitas em seus atos 

jurídicos, respeitando os estritos termos da lei, qualquer que seja responsável. Sem essa 

obediência, as deliberações não serão válidas, exceto no comparecimento de todos os 

acionistas. 

Nas sociedades limitadas, a convocação deverá ser feita pelo administrador ou 

administradores, para a escolha de um presidente e um secretário para o evento ou 

subsidiariamente convocada pelos sócios ou pelo Conselho Fiscal, se houver. Uma vez 

escolhido, caberá ao Presidente organizar a condução dos trabalhos, observando-se a ordem 

do dia, além de decidir também sobre os incidentes. Ao secretário, caberá a função de lavrar 

no livro de atas da assembléia um resumo dos trabalhos e das deliberações realizadas. 

 Vale ressaltar que essa convocação pelos sócios, só será válida e possível nos 

seguintes casos: (a) quando o administrador retardar por mais de 2 (dois) meses a convocação; 

(b) por sócios que representem mais de 20% (vinte por cento) do capital social, quando não 

atendido em 8 (oito) dias o pedido de convocação com a indicação das matérias a serem 
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tratadas. E no caso do Conselho Fiscal, ele poderá convocar nos casos de retardamento da 

convocação anual, por mais de 30 (trinta) dias ou no caso de motivos graves e urgentes.  

A exigência da publicação deve ser igual à forma da Sociedade Anônima, o anúncio 

de convocação da assembléia de sócios deverá ser publicado três vezes, ao menos, no órgão 

oficial da União ou do Estado, bem como em jornal de grande circulação.O objetivo dessa 

publicação é atingir a coletividade, que se presume ter interesse nesse ato ou negócio.  

Entre a data da primeira convocação da Assembléia e da realização da Assembléia, 

deverá mediar o prazo mínimo de 8 (oito) dias, não atingindo tal quorum, haverá um segunda 

convocação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, e a assembléia nesse caso poderá 

funcionar com qualquer número. 

5.3 Quorum de instalação 

  

No dicionário quorum significa dizer: “Número mínimo de pessoas presentes, exigido 

por estatuto ou lei, para o funcionamento de um órgão coletivo”.[4] Ou seja, é o número 

requerido de assistentes a uma sessão de qualquer corpo de deliberação para que seja possível 

adaptar uma decisão válida.  

Nas Sociedades Limitadas, o quorum de instalação exigido é gritantemente maior do 

que nas Sociedades Anônimas. A assembléia devidamente convocada, deverá se instalar em 

primeira convocação, de titulares de no mínimo ¾ (três quartos) do capital social, exigência 

constante do artigo 1.074, caput do Código Civil. Na segunda deliberação, a assembléia 

poderá ser instalada com qualquer quorum de sócios, independentemente de sua participação 

societária, conforme o mesmo dispositivo. 

Dessa forma, apesar de ser exigido um quorum relativamente grande de ¾ (três 

quartos) para deliberar sobre a alteração do contrato social e principalmente sobre os institutos 

de: incorporação; fusão; dissolução da sociedade e cessação do estado de liquidação tem-se 

com isso uma garantia e até mesmo uma segurança jurídica de que, a sociedade só terá 

grandes mudanças se mais da maioria assim deliberar. 

Fica claro, portanto que, para cada tipo de matéria, há um mínimo necessário para a 

aprovação da deliberação que foi proposta. Algumas matérias, embora não exija a aprovação 

unânime, criam um reconhecido impacto sobre a sociedade, razão pela qual assiste àqueles 

que foram vencidos na deliberação, o direito de retirada da sociedade. O artigo 1.077 do 

Código Civil, disciplina esta norma, de acordo com ele o sócio que dissentiu terá o direito de 

retirada da sociedade, devendo exercê-lo em 30 (trinta) dias, contados da reunião ou 

assembléia que tomou aquela decisão. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3937



6. ASSEMBLÉIA GERAL DOS SÓCIOS NAS SOCIEDADES LIMITADAS 

  

A Assembléia como mencionada é a forma mais completa de uma sociedade, pois ela 

irá exprimir a vontade da sociedade e o Código Civil de 2002 irá regulamentar esses 

procedimentos, denominado-a Assembléia dos Sócios. 

Essa assembléia deverá ser realizada no mesmo período que da Sociedade Anônima, 

ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. Essa 

Assembléia dos Sócios terá por objetivo: (a) tomar as contas dos administradores e deliberar 

sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico; (b) designar administradores, quando 

for o caso; (c) tratar de qualquer outro assunto constante do dia. 

A lei também exige para esta Assembléia que, ela apresente os documentos 

comprobatórios de sua atuação, com antecedência de 30 (trinta) dias, para que fique à 

disposição dos sócios, tal exigência é anotada no artigo 1.078 §1º do Código Civil.  

Instalada a Assembléia, proceder-se-à à leitura de tais documentos, devendo o 

presidente submetê-los a discussão e votação. A aprovação sem reserva, do balanço 

patrimonial e de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de 

responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. O prazo 

para ajuizar a ação de pedido de anulação é de dois anos, com base na ocorrência de erro, dolo 

ou simulação. 

Qualquer outra deliberação, que não conste do artigo 1.071 do Código Civil, será 

votada e discutida na Assembléia Geral Ordinária, obedecendo todas as regras da Sociedade 

Anônima. 

7. O CONFLITO ENTRE A LEGISLAÇÃO FALIMENTAR E A SOCIETÁRIA 

  

Com a nova Lei de Falências e uma maior participação dos credores na Assembléia, é 

de se supor que isto causou embaraços de toda a natureza na condução da sociedade, a 

começar pelo fato de que algumas deliberações tomadas em assembléia podem não se 

harmonizar com o bom andamento dos negócios sociais.[5] 

Mas sem dúvida, o maior conflito diz respeito ao fato de que algumas decisões 

tomadas pela Assembléia de Credores são dependentes de deliberação da Assembléia dos 

Sócios, se analisada a questão sob o prisma da Legislação Societária. Nem sempre as duas 

Assembléias irão ter interesses comuns. 
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O conflito será restringido apenas à análise no Plano de Recuperação Judicial, na Lei 

de Falências e, na Lei Societária em relação apenas às Assembléias de Sócios, nas Sociedades 

Limitadas. 

O objeto foco é, em relação ao Plano de Recuperação Judicial, em especial, na sua 

submissão ao consentimento da Assembléia Geral de Credores e no possível confronto desta 

com o conclave dos sócios, pois na Recuperação Judicial presume-se que a empresa ainda 

tenha chances de se recuperar, seja por meio de Fusões, Incorporações ou outros meios de 

recuperação judicial e nem sempre temos o quorum necessário de sócios, para aprovar essa 

medida dentro da sociedade.[6] 

O artigo 50 da Lei de Falências enumera alguns meios de recuperação judicial. Estes 

excertos da norma jurídica nos mostram que o plano de recuperação deverá, necessariamente, 

submeter-se à aprovação da Assembléia de Credores, mas antes disso, ela deverá submeter-se 

a Assembléia de sócios e isso poderá contemplar providências intimamente dependentes de 

disposições contidas na legislação societária. 

Em outras palavras, significa-se dizer que: para se obter qualquer meio de 

Recuperação Judicial, seja uma cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, 

constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, primeiramente deve-se 

instalar a Assembléia dos sócios, respeitando o quorum de instalação e deliberação exigida 

para cada caso. Somente com a aprovação dos sócios, é que poderia ser discutido pela 

Assembléia de Credores. 

Para aumentar as chances de sucesso do Plano de Recuperação, é necessário dar 

oportunidade a opinião de todos os credores para a formação e melhoramento do plano. Isso 

permite estabelecer um incentivo aos credores que vêem as possibilidades de abuso por parte 

dos devedores serem reduzidas. A participação de terceiros no plano envolve basicamente 

quatro canais de negociação: financiadores, fornecedores, clientes e empregados. Estes canais 

devem ser abertos imediatamente quanto ao plano por parte de todas as pessoas envolvidas. 

Esses terceiros são uma das partes mais importantes para a empresa, pois ela só consegue se 

desenvolver através de seus colaboradores. 

No momento da elaboração do Plano de Recuperação Judicial, o empresário poderá 

escolher entre cumprir uma mera formalidade ou efetivamente dar a si mesmo uma segunda 

chance. Por isso mesmo é que o plano pode e deve empregar uma combinação de medidas 

que, justapostas, assegurem a reestruturação da devedora, dentre as quais as alterações de 

caráter societário. 

Desta forma, é possível que se formule um plano de recuperação judicial baseados nos 

institutos da Lei Societária, como por exemplo, de um projeto de cisão da companhia, de 
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criação de uma subsidiária, de emissão de debêntures, ou enfim, de qualquer outra medida que 

auxilie a esculpir aquele novo e mais eficiente modelo empresarial para que a empresa volte 

novamente a dar lucros. 

E é aqui que podem surgir as incompatibilidades entre os dois institutos, que 

acentuarão pela falta de observação do legislador que elaborou a Lei nº 11.101/2005, dando às 

duas leis competência para deliberar sobre o mesmo assunto, carecendo analisar o que dizem 

uma e outra norma legal, de sorte a poder cotejá-las sob o ponto de vista dos interesses sociais 

que ambas buscam acobertar.  

Para facilitar, imagine-se, por exemplo, que um plano de recuperação judicial objetiva 

fazer uma cisão, para posterior venda da nova empresa e com isso angariar fundos para a 

quitação de seus haveres e tentar se reerguer novamente no mercado. 

Ocorre que para haver Cisão, precisa-se da deliberação dos sócios e isso é de 

competência privativa, conforme demonstram os citados dispositivos da Lei das Sociedades 

Limitadas, sendo necessário o quorum de instalação e aprovação dos acionistas de ¾ (três 

quartos) do capital social. 

Se esta norma for rejeitada pelos sócios, ou se não for alcançado o quorum de 

instalação ou deliberação exigido para a Sociedade Limitada, esse projeto nem poderá ser 

colocado à discussão dos credores, muito menos poderá ser realizado uma Assembléia de 

Credores para poder discutir o assunto, visto que ele já possui um vício na sua essência de não 

poder realizar nenhuma transformação societária. 

Em relação ao exemplo acima, é possível imaginar a discordância da Assembléia de 

Sócios em rejeitar a cisão, para preservar a empresa na sua integralidade, e a aprovação da 

Assembléia de Credores em razão de querer receber o seu crédito. Esses conflitos ocorrem 

porque as duas Leis disciplinaram que são competentes privativamente para legislar a respeito 

da mudança de transformação da sociedade. Cabendo apenas ao juiz apreciar quando um 

instituto irá se sobrepor a outro. 

Continuando no mesmo problema, surge a inevitável pergunta: se este plano de 

Recuperação não for aprovado pelos sócios, mas tão somente pelos credores, o juiz deverá 

declarar a Falência do devedor ou simplesmente ignorar os ditames da Sociedade Limitada, 

acatando e deferindo o processamento de Recuperação Judicial? 

Não existe uma resposta concreta, mas objetivando sempre a viabilidade da empresa, 

visando não apenas beneficiar alguns credores e acionistas, mas sim um beneficio social de 

maior alcance, é de se entender que deve sempre optar pela preservação da empresa, 

escolhendo a falência como uma das últimas opções. 
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Isso não significa dizer de maneira alguma que as decisões dos credores se sobrepõem 

as resoluções dos sócios, mas por uma lacuna na Lei ao lado da disciplina da mesma norma 

para institutos diferentes, optamos sempre pelo interesse da maioria e não apenas de um grupo 

de pessoas. Em outras palavras, a vontade social que vem expressa nas decisões tomadas na 

assembléia de sócios deve levar em conta os interesses coletivos, acima dos particulares. 

É o interesse social, que deve prevalecer, fazendo-se sobrepor de certa forma a Lei 

Falimentar sobre a Lei Societária ou até mesmo sobre o contrato social, ainda que estes 

últimos tracem diferentes procedimentos para a consecução das medidas inseridas no plano de 

Recuperação. 

Conclui-se assim que, os credores podem tomar decisões à revelia da comunidade dos 

sócios, desde que destinadas a sublimar as condições de soerguimento da companhia 

devedora. 

Essa conclusão não é deduzida apenas do exemplo acima citado, mas por outras 

circunstancias previstas no processo de recuperação judicial (Emissão de debêntures, 

modificação de estatutos sociais, afastamento ou nomeação dos administradores etc.) que 

também é competência de deliberação das Sociedades Limitadas. 

Em suma, havendo conflito entre as duas legislações, derivada das reuniões em 

Assembléias, prevalecerá sempre o interesse social, levando-se em consideração o principio 

da preservação da empresa, conforme os objetivos da Recuperação Judicial. 

8. CONCLUSÃO 

  

A promulgação da Nova Lei de Falências constituiu uma vitória social e com efeito, 

permitiu o enquadramento do empresário em 4 (quarto) diferentes modalidades de 

procedimentos, sejam eles: (a) Recuperação Extrajudicial; (b) Recuperação Judicial; (c) 

Recuperação Judicial de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; (d) Falência. 

Nesse sentido, uma das maiores inovações que a Nova Lei de Recuperação Judicial 

trouxe, foi sem dúvida a maior participação dos Credores nas decisões da empresa, por meio 

das Assembléias. 

A Assembléia Geral de Credores deverá deliberar sempre em favor do interesse 

comum dos credores, para expressar a vontade da maioria. O artigo 35 irá relacionar alguns 

incisos em que a Assembléia terá por função deliberar, entre eles, está à aprovação, rejeição 

ou modificação ao Plano de Recuperação Judicial, apresentado pelo devedor. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3941



Uma vez aceito o Plano de Recuperação Judicial, com o quorum legalmente 

estabelecido, descabe ao juiz desprezar a vontade dos credores e decretar a falência. À 

aprovação do plano pela assembléia de credores segue o pronunciamento judicial vinculado a 

essa vontade. 

Mas antes de se falar em Assembléia de Credores, deve-se respeitar o regulamento do 

Estatuto da Sociedade, tão logo, as decisões dos sócios e para isso deve ser instalada a 

Assembléia de Sócios por primeiro. E é aqui que irá se desenvolver o conflito entre a 

Legislação Falimentar e a Legislação Societária. 

Caso o Plano de Recuperação Judicial, tenha como meio de recuperação judicial, 

alguma modificação considerável no Estatuto da Empresa, como por exemplo, uma fusão ou 

cisão, esse assunto deverá ser abordado primeiramente pelos sócios, pois eles estarão sendo 

diretamente afetados pelo resultado dessa decisão. 

Ou seja, a Assembléia de Credores, apesar da Nova Lei prever que poderá deliberar 

sobre o Plano de Recuperação Judicial, é na verdade, dependente da Deliberação da 

Assembléia de Sócios, se analisada sob o prisma da Legislação Societária.  

Não sendo aprovada a modificação Societária, pela Assembléia de Sócios, na 

Sociedade limitada, não há que se falar em Assembléia de Credores, pois eles não poderão 

deliberar sobre algo que já possui um vício de nulidade da sua essência. 

Esse tipo de conflito é muito fácil de acontecer, uma vez que o quorum de aprovação 

exigido dos sócios para fazer essa transformação é muito alto. O conflito ocorre pela 

inobservância do legislador em declinar poderes para a Assembléia de Credores deliberarem 

sobre algo que é de competência exclusiva da Legislação Societária, na Assembléia de Sócios. 

Nesse ponto, deverá sempre ser analisado o que será melhor para a sociedade, ou seja, 

o que irá prevalecer deverá ser sempre o interesse social e o mediador desta questão será 

sempre o juiz, terceiro imparcial. 

Por todos os aspectos, positivos e negativos que a Nova Lei Falimentar introduziu no 

nosso ordenamento jurídico, conclui-se pela relevância do tema e pelo caráter enriquecedor de 

seu estudo. O objetivo primordial não é encerrar ou esgotar o tema apenas com essas palavras, 

mas frisar a importância dessa Lei, assim como seus conflitos e suas soluções, obedecendo 

sempre o princípio de preservação da empresa. 
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RESUMO 
O presente artigo científico se propõe a traçar um estudo acerca do conflito de competências 
existente entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o Banco Central 
do Brasil (BACEN) no que se refere à apreciação dos atos de concentração no setor bancário 
e do abuso do poder econômico no Sistema Financeiro Nacional, baseados nas leis 8884/94 e 
4595/64, respectivamente. Para tanto, torna-se imperioso analisar as questões relevantes 
acerca da matéria, baseando-se nos preceitos constitucionais, legais e doutrinários a respeito, 
no sentido de debater sobre a competência para apreciar e aprovar os atos de concentração 
existentes no setor financeiro. Foram analisados o Parecer GM-20 da Advocacia Geral da 
União (AGU), os projetos de Lei Complementar de n° 344/2002 e suas relevantes alterações 
na legislação atual, na tentativa de solucionar o conflito. 
PALAVRAS-CHAVE: SETOR BANCÁRIO; ABUSO DO PODER ECONÔMICO; CADE; 
BACEN; AGU; ATOS DE CONCENTRAÇÃO; CONFLITO DE COMPETÊNCIAS 
 
ABSTRACT 
The refered article intends to depict a study about the competence conflict existent among the 
Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE) and the Central Bank of Brazil 
(BACEN) which refer to an appreciation of concentration acts in the banking system and the 
abuse of economic power in the National Finance System, based on the Law no 8.884/94 and 
4.595/64 respectively. Thus, it is imperious to analyze relevant questions about this subject, 
based on constitutional precepts, legal and doctrinaires surround it, towards the discussion of 
the competence conflict and to review and approve the acts of concentration in the financial 
system. In this article was analyzed The Opinion GM-020 from Advocacia Geral da Uniao 
(AGU) (General Union of Attorney axo) , the Projetos de Lei Complementar no 344/2002 
(Supplemental Bills), and its relevance alterations in the present legislation trying to to solve 
the conflict. 
KEYWORDS: BANKING SYSTEM; ABUSE OF ECONOMIC POWER; CADE; BACEN; 
ACTS OF CONCENTRATION; AGU; COMPETENCE CONFLICT 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

   

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3945



             O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) possui órgãos de proteção a 
defesa da concorrência competentes em todo o âmbito nacional, seja na repressão ou na 
prevenção no que tange às infrações contra a ordem econômica contribuindo na promoção a 
livre concorrência entre agentes econômicos. 

              O referido sistema é composto pelo: Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE), Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico (SEAE). O CADE e a SDE são considerados órgãos vinculados ao Ministério da 
Justiça especializados no combate as práticas anticompetitivas enquanto a SEAE é 
considerada um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Este sistema tem como finalidade 
proteger e promover a concorrência nos diversos setores da economia, valendo-se da Lei de 
Defesa da Concorrência, Lei n° 8.884/94. 

             O CADE é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça que atua no 
sentido de proteger os agentes econômicos das práticas abusivas que prejudicam a livre 
concorrência. Das atribuições previstas na lei n° 8884/94 destacam-se: as atribuições de zelar 
pela ordem econômica, atuar como consultor em questões ligadas a concorrência e decidir 
sobre a existência de infração contra a ordem econômica aplicando as penalidades previstas 
nos artigos 20 e 21 da referida lei. 

              Esta autarquia federal também atua como órgão fiscalizador, consultor e promotor da 
economia, intervindo em todos os atos que possam limitar ou prejudicar a ordem econômica e 
a livre concorrência. 

              O CADE também é considerado como uma "última e única instância, na esfera 
administrativa, responsável pela decisão final sobre matéria concorrencial". (GUIA 
PRÁTICO DO CADE, 2007, p.18). 

              A função preventiva do CADE analisa "as alterações estruturais do mercado, 
apresentadas sob a forma de atos de concentração, ou seja, a análise de fusões, incorporações 
e as associações entre empresas". (GUIA PRÁTICO DO CADE, 2007, p.18). E, com relação 
a sua função repressiva, o referido órgão atua coercitivamente punindo os agentes econômicos 
pelas condutas anticoncorrenciais observando os aspectos elencados no artigo 20 da lei 
8.884/94, além de desempenhar papel pedagógico no qual se compromete a difundir a cultura 
da concorrência". (GUIA PRÁTICO DO CADE, 2007, p.20).    

               È importante ressaltar que este agente antitruste tem a função "judicante" de forma 
que pode interferir na esfera econômica punindo as empresas pelos abusos decorrentes de suas 
práticas anticoncorrenciais que são prejudiciais a livre concorrência. Contudo, apesar de esta 
autarquia exercer a função judicante, tal atribuição é vista de maneira restritiva, tendo em 
vista que as decisões do CADE são meramente administrativas e, portanto, passíveis de 
apreciação do Poder Judiciário. 

              A SDE atua como órgão fiscalizador das políticas de proteção e defesa da ordem 
econômica não só em âmbito concorrencial como também na defesa dos direitos do 
consumidor, o que pode ser visto no seguinte esclarecimento: 

  

No âmbito da defesa da concorrência, a SDE é responsável não só por investigar a existência 
de condutas anticoncorrenciais, mas também por emitir parecer sobre os aspectos 
concorrenciais dos atos de concentração apresentados para a aprovação do CADE. Tais 
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investigações e análises são conduzidas através de instauração de processo administrativo, 
que posteriormente é remetido ao CADE para julgamento. (...) cabendo-lhe planejar, elaborar, 
propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor.(GUIA PRATICO 
DO CADE, 2007, p.13-14). 

  

              As denúncias encaminhadas à SDE acerca das práticas ilícitas de determinados 
agentes econômicos são investigadas antes de serem encaminhadas a apreciação do CADE. 
Assim, após uma triagem a SDE emite pareceres ao CADE opinando pela instauração ou 
arquivamento dos casos nas situações em que entende não ferir o ordenamento econômico.  O 
parecer é encaminhado ao CADE para apreciação e conhecimento das práticas abusivas que 
destoam da realidade concorrencial. Por isto, estes órgãos são considerados como 
fundamentais a Ordem Econômica na medida em que garantem a aplicabilidade dos 
princípios gerais que protegem a concorrência. 

Bagnoli, ao descrever as atividades exercidas pelos órgãos do SBDC, explicita que os 
referidos órgãos: 

  

(...) atuam na análise de operações de concentração, a fim de verificar eventual possibilidade 
de grande concentração nos mercados e exercício de poder econômico, para então decidir se 
tal operação pode ou não ser aprovada, bem como atuam na análise de condutas praticadas 
por agentes econômicos e se tal prática implica em prejuízo à concorrência, quando então 
deve ser reprimida. (BAGNOLI, 2008, p.155). 

  

              No mesmo raciocínio, Clark esclarece que: 

  

(..) a livre concorrência é a garantia da sobrevivência de todos os agentes econômicos que 
estão ou querem chegar ao mercado, isto é, exprime-se pelos limites impostos, no caso, 
através de normas legais, para a disputa dos consumidores e dos mercados por aqueles que 
neles atuam. A livre concorrência destina-se a criar condições possíveis de disputa do 
mercado, em um ambiente onde existem concorrentes com força e tamanho diferentes, 
fomentados pela livre iniciativa. Busca, assim, por intermédio do Direito, criar condições de 
disputa entre desiguais.  (CLARK, 2001, p.126). 

  

             E, ao promover a livre concorrência, o CADE assegura ao Estado a segurança e 
interesse em promover o equilíbrio no sistema concorrencial, intervindo nos casos em que há 
abusos dos agentes econômicos, conforme pode ser visto no artigo 173, §4° da Constituição 
da República: 
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Art.173: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração da atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

(...) § 4° A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL; 1988) 

  

  

             Portanto, é indispensável a atuação do CADE nos casos em que há abuso de poder 
por parte dos agentes econômicos, justamente para permitir que os "economicamente fracos" 
possam se estabelecer no mercado em condições de disputar com os "economicamente mais 
fortes". 

  

  

  

A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO SETOR BANCÁRIO E A REGULAÇÃO 
PRUDENCIAL 

  

            Com a promulgação da Lei n° 4595/64, também conhecida como Lei da Reforma 
Bancária, criou-se o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Na referida lei, o SFN foi composto 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN), 
trazendo mudanças na estrutura institucional que antes de 1964 era composto pelo Banco do 
Brasil, pelo Tesouro Nacional e pela Superintendência de Moeda e Crédito que atualmente 
encontra-se extinta. 

             O Banco Central do Brasil foi definido pela Lei 4595/64 como uma autarquia federal, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade jurídica com patrimônio próprio 
cujos membros são escolhidos pelo Conselho Monetário Nacional. Esta autarquia 
desempenha um importante papel que é o de regular e supervisionar as instituições 
financeiras. 

             As instituições financeiras são definidas, conforme o art.17 da Lei 4595/64 como: 

  

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as 
pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a 
coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. 
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Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às 
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste 
artigo, de forma permanente ou eventual. (LEI 4595 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964). 

  

             Estas instituições financeiras são fiscalizadas pelo BACEN e podem ser punidas pelo 
referido órgão nos casos de abuso e desrespeito a Lei Bancária. 

              No que tange aos atos de concentração no setor bancário a Lei 4595/64 em seu art. 
10, inciso x, alíneas "c" e "g" , o BACEN possui a competência privativa ao BACEN  para 
autorizar atos como transformações, fusões, incorporações entre instituições financeiras e 
quaisquer atos que possam interferir na esfera concorrencial envolvendo os entes bancários, 
como pode ser visto abaixo: 

  

Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: 

       (...)               

        X - Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam: 

        a) funcionar no País; 

        b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive no exterior; 

        c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas; 

        d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública 
federal, estadual ou municipal, ações Debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito 
ou mobiliários; 

        e) ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento; 

        f) alterar seus estatutos. 

        g) alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu controle acionário. (LEI 4595 DE 
31 DE DEZEMBRO DE  964). 

  

              Além da observância do dispositivo elencado acima as instituições financeiras 
precisam observar a Circular do Banco Central do Brasil de n° 3.179/03, para terem suas 
operações aprovadas pela autarquia. 

             No que se refere aos atos de concentração realizados pelos Bancos, versa o art. 6 da 
Circular supra mencionada que tais atos deverão ser notificados ao BACEN além de 
apresentar justificativa e explicitar a relevância da operação no prazo de quinze dias a partir 
do respectivo ato. 
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              Do ponto de vista repressivo, compete ao BACEN, nos termos do art. 18, §2° da lei 
4594/64, exercer a fiscalização e regular as condições de concorrência entre as instituições 
bancárias no intuito de proibir e conter os abusos em respeito a política monetária nacional, 
conforme pode ser visto a seguir: 

  

                                        Art. 18. As instituições  financeiras  somente poderão funcionar  no 
País  mediante  prévia autorização do Banco Central  da República do Brasil ou decreto 
do  Poder  Executivo, quando forem estrangeiras. 

                                                  (...) 

                                       § 2º O Banco Central da Republica do Brasil, no exercício da 
fiscalização que lhe compete, regulará as condições de concorrência entre instituições 
financeiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicação da pena nos termos desta lei. (LEI 4595 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964). 

  

              Após a análise destes dispositivos é imperioso esclarecer que, apesar do BACEN ser 
um órgão competente para analisar os atos de concentração no setor bancário, percebe-se que 
a autarquia analisa tais atos de acordo com os padrões econômicos, ainda que causem 
impactos na esfera da concorrência, tendo em vista que sua função é baseada na política 
financeira e não em uma política concorrencial. 

              Este esclarecimento foi um dos argumentos utilizados pelo órgão de defesa da 
concorrência para chamar a atenção ao conflito de competências que podem surgir no que 
tange a análise dos atos de concentração do setor bancário brasileiro. 

              Medauar ao falar sobre a competência para a fiscalização no setor bancário ressalta 
que: 

  

(...) não implica necessariamente a competência para controlar os atos de concentração sob o 
ângulo da proteção da concorrência. A fiscalização aí, prevista concerne à matéria financeira e 
aos objetivos do sistema financeiro. Se assim não fosse, nenhuma Prefeitura poderia exercer 
fiscalização sobre  substabelecimentos bancários, por exemplo, quanto à legalidade da 
localização e a regularidade da construção. (MEDAUAR, 2002, p.124). 

  

              Com isto, na visão de Medauar, pode-se perceber que a defesa da concorrência não 
estaria elencada no rol de objetivos da política financeira, isto porque o Sistema Financeiro 
Nacional priva pela tutela do próprio sistema financeiro, de forma que suas decisões são 
baseadas em valores que muitas vezes destoam dos valores tutelados pelo Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência (SBDC). 

              A atividade primordial desempenhada pelo BACEN está na capacidade em manter a 
estabilidade do setor financeiro protegendo os interesses e a eficiência do Setor Bancário. 
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A REGULAÇÃO PRUDENCIAL NO SETOR BANCÁRIO 

  

             A regulação prudencial é conceituada por Amanda Fernandes da Silva como: 

  

Um conjunto de normas destinado a assegurar a solidez do sistema financeiro e evitar o 
chama risco sistêmico, uma vez que as instituições financeiras, em especial os bancos, estão 
constantemente sujeitos à crises capazes de conduzir todo o sistema a um colapso. (SILVA, 
2011, p.26). 

  

            Assim, o BACEN atua na regulação do setor bancário no sentido de evitar o 
desequilíbrio e as crises das instituições financeiras trazendo segurança ao sistema financeiro 
e dificultando possíveis falhas de mercado neste setor. 

            Acerca das falhas de mercado no setor bancário, Lúcia Helena Salgado, ex- 
conselheira do CADE possui o seguinte posicionamento: 

  

Trata-se de eliminar falhas de mercado, como cabe a qualquer ação regulatória sobre o 
ambiente econômico. Consiste basicamente na supervisão permanente das atividades 
bancárias, dos requisitos mínimos de capital e estabelecimento de restrições às atividades 
desenvolvidas. Tais regras são previstas para proteger depositantes contra perdas em casos de 
insolvência de vários bancos. Associados a isto está o objetivo de reduzir o risco sistêmico. 
(SALGADO, 2002, p.268). 

  

            Assim, pode-se concluir que a regulação prudencial é fundamental para a proteção do 
próprio sistema, pois a regulação atua no sentido de minimizar o risco sistêmico que ensejaria 
em quebra de instituições bancárias com significativo impacto em todo o sistema financeiro 
nacional. 

            Para Amanda: "O Banco Central, através da regulação prudencial, busca meios de 
evitar a ocorrência do risco sistêmico". Para a autora, um dos meios mais eficazes seria "o 
mecanismo informacional, no qual são disponibilizadas maiores informações possíveis ao 
mercado sobre a situação patrimonial dos bancos (...)". (SILVA,2011, p.27). 

            Partindo desta análise pode-se compreender que o mecanismo informacional poderia 
não só evitar possíveis falhas de mercado como também poderia causar o efeito contrário 
facilitando a quebra das instituições bancárias, uma vez que as informações, sendo 
retransmitidas em tempo reduzido possibilitaria a atuação mais célere dos correntista 
dificultando ainda mais a recuperação dos bancos. 

            Uma alternativa sugerida por Amanda Fernandes para a regulação prudencial seria a 
criação de barreiras à entrada de novos bancos no mercado visando, nos dizeres da autora, 
"garantir a regularidade das operações e a eficiência de cada uma das instituições já existentes 
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(...) garantindo a administração competente para gerir o capital alheio e patrimônio suficiente 
para arcar com eventuais prejuízos". (SILVA, 2011, p.27-28). 

            Sendo assim, a regulação prudencial permitiria ao BACEN uma maior intervenção no 
setor bancário afastando a possibilidade de riscos sistêmicos o que, também, poderia ensejar 
em prejuízos a livre concorrência. A criação de barreiras a entrada funcionaria no sentido de 
fortalecer as instituições já existentes de maneira a controlar os desequilíbrios que o risco 
sistêmico poderia trazer. Porém, ao mesmo tempo, a criação de barreiras a entrada ensejaria 
em outro problema bastante relevante: que são os prejuízos a livre concorrência. 

            O ideal seria delimitar a atuação das autarquias (CADE e BACEN) atribuindo critérios 
econômicos para defesa da concorrência assegurando, concomitantemente, o equilíbrio do 
sistema financeiro, tarefa que não é impossível na visão de Gesner Oliveira. 

            Para Gesner existem cinco formas de interação que podem ser utilizadas pelo órgão de 
defesa da concorrência e pelo órgão regular do setor bancários que são: as isenções 
antitrustes, competências concorrentes, competências complementares, regulação antitruste e 
desregulamentação. 

            Para o referido autor, a isenção antitruste é o modelo no qual o agente regulador 
assume, em caráter exclusivo, o exercício de regulação técnica, econômica e baseada na livre 
concorrência. Seria como se o BACEN atuasse no sentido que proteger o setor financeiro sem 
se esquecer da questão concorrencial. 

            No que tange a competência concorrente o autor explicita que esta pode ser aplicada 
tanto pelo órgão de defesa da concorrência como pelo órgão regulador do sistema bancário de 
maneira que ambas as autoridades poderiam aplicar a legislação antitruste. 

            Já na competência complementar cada órgão aplicaria sua legislação de forma que 
somente o CADE poderia aplicar a legislação antitruste. 

            E, no caso da regulação antitruste, a autoridade competente para promover a defesa da 
concorrência, que no caso é o CADE, também seria responsável pela regulação técnica e 
econômica. 

            E por fim, no modelo de desregulamentação a competência exclusiva seria da 
autoridade antitruste sem a necessidade de observar as questões de regulamentação técnica e 
econômica. 

            Expostos os modelos de interação entre os órgãos basta saber como fica a questão da 
competência para analisar os atos de concentração no setor bancário, bem como qual 
autoridade está apta para atuar nas questões que ferem a concorrência no setor financeiro 
causando prejuízos ao consumidor e a ordem econômica. 

   

  

  

CADE versus BACEN: COMPETÊNCIA CONCORRENTE OU COMPLEMENTAR 
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            Em 1994, a concentração bancária no Brasil passou por uma situação 
envolvendo  duas importantes autarquias (CADE e BACEN)  no que tange a competência 
para analisar os atos de concentração do setor bancário bem como as questões que envolvem a 
defesa da concorrência no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. 

            O conflito de competência iniciou-se em 1995 no momento em que a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) encaminhou a Secretaria de Direito Econômica (SDE) um ofício 
comunicando a transferência de ações do Banco Francês e Brasileiro S.A para Americas 
Finance Company Limited. Os questionamentos acerca da transferência foram levantados 
pelo fato de que tais instituições financeiras deveriam cumprir com a determinação legal 
prevista no art. 54 da Lei 8884/94, que prevê o seguinte: 

  

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma 
prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou 
serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE. 

        § 1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as 
seguintes condições: 

        I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente: 

        a) aumentar a produtividade; 

        b) melhorar a qualidade de bens ou serviço; ou 

        c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; 

        II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus 
participantes, de um lado, e os      consumidores ou usuários finais, de outro; 

        III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de mercado 
relevante de bens e serviços; 

        IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos 
visados. 

        § 2º Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde 
que atendidas pelo menos três das condições previstas nos incisos do parágrafo anterior, 
quando necessários por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e 
desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final. 

       § 3o Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer forma de 
concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de 
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, 
que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de 
um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento 
bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de 
reais). 
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        § 4º Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame, previamente ou 
no prazo máximo de quinze dias úteis de sua realização, mediante encaminhamento da 
respectiva documentação em três vias à SDE, que imediatamente enviará uma via ao CADE e 
outra à Seae. 

        § 5º A inobservância dos prazos de apresentação previstos no parágrafo anterior será 
punida com multa pecuniária, de valor não inferior a 60.000 (sessenta mil) Ufir nem superior 
a 6.000.000 (seis milhões) de Ufir a ser aplicada pelo CADE, sem prejuízo da abertura de 
processo administrativo, nos termos do art. 32. 

       § 6º Após receber o parecer técnico da Seae, que será emitido em até trinta dias, a SDE 
manifestar-se-á em igual prazo, e em seguida encaminhará o processo devidamente instruído 
ao Plenário do CADE, que deliberará no prazo de sessenta dias 

        § 7º A eficácia dos atos de que trata este artigo condiciona-se à sua aprovação, caso em 
que retroagirá à data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo CADE no prazo 
estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente considerados aprovados. 

        § 8º Os prazos estabelecidos nos §§ 6º e 7º ficarão suspensos enquanto não forem 
apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo, solicitados 
pelo CADE, SDE ou SPE. 

        § 9º Se os atos especificados neste artigo não forem realizados sob condição suspensiva 
ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, o Plenário 
do CADE, se concluir pela sua não aprovação, determinará as providências cabíveis no 
sentido de que sejam desconstituídos, total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão de 
sociedade, venda de ativos, cessação parcial de atividades ou qualquer outro ato ou 
providência que elimine os efeitos nocivos à ordem econômica, independentemente da 
responsabilidade civil por perdas e danos eventualmente causados a terceiros. 

        § 10. As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, 
sem prejuízo da obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados à SDE, pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Departamento Nacional de Registro 
Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo (DNRC/MICT), respectivamente, 
no prazo de cinco dias úteis para, se for o caso, serem examinados. (LEI DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA) 

  

            As instituições financeiras, mesmo reguladas por legislação específica, qual seja, a Lei 
4595/64, devem observar as situações previstas no dispositivo elencado acima, contido na lei 
de defesa da concorrência. 

            O CADE ao se posicionar quanto ao caso entendeu que o ato de concentração de 
número 87/1006 era de competência do BACEN, tendo em vista que trata-se de um ato de 
concentração envolvendo instituições bancárias que são regidas por lei específica. 

            Posteriormente o Banco Central do Brasil se manifestou no sentido de reconhecer sua 
competência exclusiva para questões que envolvam instituições financeiras com fundamento 
nos art. 192 da Constituição Federal e da Lei 4595/64. Acerca do tema, o art. 192 da CF/88 
tem a seguinte redação: 
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Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o 
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL). 

  

           Ademais, o BACEN concluiu que a lei bancária concedia atribuições para que o 
referido órgão atuasse regulando e impedindo o abuso do poder econômico no setor bancário, 
o que nos remete a compreensão de que o CADE era incompetente para analisar os casos 
envolvendo entidades financeiras. 

            O debate promovido por estas duas autarquias ensejou na celebração de um Convênio 
firmado entre CADE e BACEN, em 1997, consolidando diretrizes para a atuação conjunta 
destes órgãos no sentido de solucionar as questões de defesa da concorrência no setor 
bancário. Contudo, em agosto de 1998, a Resolução de n°15 do CADE determinou que todos 
os atos de concentração envolvendo instituições financeiras fossem de competência do CADE 
em detrimento do art. 54 da lei 8884/94. 

            A mudança de posicionamento do CADE, um ano após a celebração do Convênio 
firmado com o BACEN, fez com que surgisse uma ruptura institucional e um conflito de 
competências entre as duas autarquias. 

            Uma vez instaurado o conflito, a Advocacia Geral da União (AGU), foi suscitada para 
apreciação e posicionamento do caso. 

  

  

  

PARECER DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU) 

  

             A lei complementar de n° 73/2003 atribuiu a AGU a função de representar 
judicialmente e extrajudicialmente a União, além de prestar consultoria e assessoramento 
jurídico ao Poder Executivo uniformizando a interpretação das leis, conforme pode ser visto 
no art. 4°, incisos X e XI, expostos a seguir: 

  

Art. 4° São atribuições da Advocacia Geral da União: 

(...) 

X - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser 
uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administraçaõ Federal; 
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XI - Unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e 
dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administraçaõ Federal; 

(...) 

  

            Em outubro de 2000, o CADE aprovou uma operação envolvendo Credibanco e BNY 
International Financial Corporation. Contudo, a referida operação levou o BACEN a solicitar 
a AGU um parecer acerca de quem detêm a competência para apreciar os atos de 
concentração no setor bancário brasileiro. 

Em março de 2001, a AGU emitiu o Parecer GM - 20, reconhecendo a competência privativa 
do BACEN para decidir acerca dos atos de concentração das instituições financeiras. O 
parecer da AGU foi favorável a competência do BACEN uma vez que a Lei 8884/94 não 
poderia derrogar os dispositivos da Lei 4595/64, tendo em vista que a Lei 4595/64 seria 
recepcionada pela Constituição da República com status de lei complementar, de maneira que 
a referida lei prevaleceria caso houvesse conflito com a Lei 8884/94. 

            A conclusão de que o CADE não poderia apreciar os casos de fusões, incorporações 
ou aquisições envolvendo instituições bancárias está no item 44 do Parecer da AGU com a 
seguinte redação: 

  

44. A luz da legislação vigente, a competência para analisar e aprovar os atos de concentração 
das instituições integrantes do sistema financeiro nacional, bem como de regular as condições 
de concorrência entre instituições financeiras, aplicando-lhes as penalidades cabíveis, é 
privativa, ou seja, é exclusiva do Banco Central do Brasil, com exclusão de qualquer outra 
autoridade, inclusive o CADE. (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO). 

  

             Um dos argumentos utilizados pela AGU para se posicionar favorável ao BACEN foi 
o fato da Lei 4595/64 ser regulada anteriormente pela Constituição e recepcionada como lei 
complementar de forma que só poderia ser modificada ou revogada por lei da mesma 
hierarquia. 

            Outro argumento relevante que fora utilizado pela AGU no Parecer foi o de que a Lei 
8884/94 (Lei de defesa da Concorrência) é considera lei ordinária o que inviabiliza qualquer 
interpretação diante da aplicação da Lei 4594/64 que possui status de lei complementar. 

            Ademais, a mencionada Lei em seu artigo 18, §2° versa que: " (...) o Banco Central do 
Brasil, no exercício da fiscalização que lhe compete, regulará as condições de concorrência 
entre as instituições financeiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicação de pena".  Além 
disso, as atribuições para a concessão de fusões, incorporações e transformações está prevista 
no inciso X, alínea "c", do art. 10 da mesma lei, já citado anteriormente neste trabalho. 

            Tais dispositivos da Lei 4595/64 não deixam dúvidas de que o BACEN é o órgão 
competente para dirimir as questões relacionadas a tutela da concorrência no setor bancário. 
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            Apesar do posicionamento da AGU ser construído por fundamentações coerentes e 
sólidas, o tema ainda continuou sendo bastante questionado.   

            Diante disso, cabe ressaltar que o BACEN tem o poder discricionário para identificar 
infrações a concorrência no setor bancário podendo, inclusive, criar regras próprias e se valer 
de critérios definidos por outras leis, conforme pode ser extraído do item 81 do parecer: 

  

81. Observe-se, ainda quanto a esse aspecto, que o Banco Central, tendo em vista a 
competência genérica que lhe é atribuída pelo §2° do art. 18 da Lei 4595/64 de regular as 
condições de concorrência entre instituições financeiras, tem ampla margem de 
discricionaridade para identificar os casos de infração às regras de concorrência do setor, 
podendo editar regras próprias ou valer-se de critérios constantes de outras leis, inclusive da 
Lei 8884/94. (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2001). 

  

            Mesmo após a aprovação e publicação do Parecer GM - 20 da AGU, várias questões 
foram levantadas pelo CADE acerca da vinculação ou não vinculação do Parecer. 

  

  

  

DA NÃO VINCULAÇÃO DO CADE AO PARECER DA AGU 

  

            Após a provação do Parecer da AGU pelo Presidente da República, instauraram-se 
questionamentos acerca da vinculação ou não vinculação do CADE ao referido Parecer, 
levantados pelos próprios conselheiros da autarquia federal. 

            Grandino Rodas, ex- Presidente e ex-conselheiro do CADE se posicionou favorável a 
vinculação do órgão antitruste e ao Parecer da AGU sob o fundamento de que: " (...) não 
possuem total independência em relação ao Poder Central da Administração", de forma que a 
autarquia fica sujeita ao controle autárquico dos entes estatais. Rodas considerou que havendo 
um conflito de competências entre o BACEN e o CADE poderia comprometer seriamente a 
solução para o conflito, podendo, inclusive, ter decisões contraditórias. 

            Campilongo, que era um dos conselheiros da época em que se instaurou esta 
discussão, se posicionou desfavorável a vinculação do órgão antitruste se submeter ao efeito 
vinculante do Parecer da AGU. 

            Acerca do efeito vinculante do Parecer, o ex- conselheiro do CADE afirmou que tal 
efeito atingiria somente os órgãos da Administração Pública direta e indireta, nas quais a 
autonomia destes entes estaria limitada pela Lei Complementar n°73/93, em seu art. 40, §1° e 
que, a própria Lei de Defesa da Concorrência (Lei 8884/94) não subordina o CADE a outros 
entes ou órgãos da administração, razão pela qual o referido órgão não poderia ser submetido 
a atos aprovados pelo Chefe do Executivo. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3957



           O ex- conselheiro foi adiante mencionado que o art. 40, §1° da Lei Complementar não 
poderia se estender a determinados tipos de atividades-fim exercidas pela Administração 
Indireta. Para Campilongo, "o CADE desempenha uma política de Estado e não de Governo. 
Daí não poder estar submetido a ingerência do governo", o que nos remete a compreensão de 
que não existe hierarquia entre a Lei complementar n°73/93 e a Lei de Defesa da 
Concorrência. Além do conteúdo material destas leis não ser o mesmo, não há hierarquia 
entre as normas, de forma que isto impossibilitaria qualquer conflito das respectivas leis. 

           E assim, o conselheiro finalizou o seu voto no sentido de que o órgão antitruste seria 
absolutamente soberano para aplicar a legislação antitruste as entidades financeiras em 
detrimento da capacidade jurídica e postulatória do CADE, pelo fato do art. 50 da lei 8884/94 
atribuir independência decisória às decisões do CADE impossibilitando qualquer tipo de 
revisão do Poder Executivo, além das funções exercidas pela autarquia que estão elencadas no 
art. 7°, inciso I da Lei 8884/94.   

  

  

CONCLUSÃO 

            

            De acordo com os posicionamentos já levantados no presente artigo, percebe-se que as 
leis 8884/94 e 4595/64 devem ser aplicadas com simetria, uma vez que não há antinomia 
jurídica entre as legislações. E, apesar de ambas as autarquias possuírem competência para 
apreciar fusões e aquisições bancárias, cada órgão analisa as questões sob um enfoque 
distinto. Enquanto o CADE se preocupa com a higidez do sistema concorrencial, o BACEN 
se preocupa com enfoque do ponto de vista financeiro. 

            Pode-se concluir que as respectivas autarquias possuem competência complementar e 
que, o ideal seria a atuação conjunta destes órgãos, por meio de pareceres técnicos, no sentido 
de trazer maior segurança jurídica nas decisões e permitindo que ambas tenham enfoques 
financeiros e concorrenciais. 

            Não se pode olvidar que, a avaliação do CADE é imperiosa em qualquer ato de 
concentração do mercado financeiro porque tais atos podem afetar a esfera concorrencial. 
Além disso, a exploração da atividade econômica bem como a proteção da concorrência é 
atribuída ao CADE nos princípios previstos no art.70 da Constituição da República. 

            Atualmente, tramita no Congresso Nacional um projeto de Lei n° 344/2002 no qual 
prevê alterações no art. 10 da lei 4595/64, permitindo que a análise e aprovação de 
concentrações no setor bancário fosse de competência do CADE, excluindo a competência do 
BACEN prevista no art. 18, §2° que trata do controle das condutas anticompetitivas. 

            Tal projeto de lei nos permite admitir que a lei 4595/64 não foi pensada no sentido de 
defender as questões concorrenciais, mas sim, dirimir questões cujo enfoque se dá 
exclusivamente no setor financeiro. 

            Deve-se levar em consideração que os riscos que são inerentes as atividades bancárias 
constituem abuso de poder econômico de modo que tais atividades não podem ser descartadas 
da apreciação do CADE. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3958



            No que tange a crescente discussão sobre qual das leis seria, de fato, especial, pode-se 
concluir que a legislação antitruste é considerada de cunho especial, já que esta se refere a 
questões que envolvem a esfera concorrencial e que, portanto, recepcionam os atos de 
concentrações do sistema financeiro, tendo em vista que seus atos são potencialmente nocivos 
a concorrência. 

            Outro ponto a ser levantado é o fato de que o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência possui vasta experiência no que tange a análise da tutela concorrencial, o que 
propicia uma decisão mais coerente e sólida nestas questões. 

            Outra consideração a ser explicitada é a de que as autarquias possuem funções 
distintas de maneira que a competência atribuída ao BACEN para regular o sistema financeiro 
não pode ser confundida com a competência do CADE para as questões que envolvem a 
repressão e a prevenção quanto aos abusos do poder econômico, sendo, portanto, atuações 
distintas mas que, ao mesmo tempo, se complementam e podem atuar conjuntamente no 
intuito de se obter maior segurança jurídica. 

            O projeto de lei n° 344/2002 tem por finalidade atribuir ao CADE a competência para 
reprimir e prevenir as questões contra a ordem econômica ainda que estejam em âmbito do 
Sistema Financeiro Nacional. 

            O referido projeto também prevê a atuação conjunta das duas autarquias representando 
um modelo de referência no controle dos abusos do poder econômico no Sistema Financeiro 
Nacional, de forma que as competências se tornam complementares. 

            Embora ambas as autarquias tenham autoridade para analisar os atos de concentração 
no setor bancário, tais órgãos devem atuar conjuntamente para melhor segurança jurídica 
evitando possíveis decisões conflituosas. 

            Neste sentido, CADE e BACEN podem atuar conjuntamente sem desvencilhar das 
peculiaridades existentes no setor bancário, podendo, os referidos órgãos, se manifestarem por 
meio de pareceres técnicos no sentido de atribuir às decisões efeitos baseados em análises 
financeiras e concorrências. 

          Outrossim, devem ser traçados parâmetros internacionais para dirimir quaisquer 
situações em matéria concorrencial que envolvam o sistema financeiro desde que possam ser 
adequados a legislação a apreciação brasileira. 

            Por fim, a defesa da concorrência no setor bancário deve ser estruturada e promovida 
de forma a desenvolver um equilíbrio entre os órgãos (CADE e BACEN), possibilitando um 
sistema eficaz em matéria de política financeira e concorrencial. 
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RESUMO 
Resumo 
A teoria de desenvolvimento como liberdade, criada pelo economista Amartya Sen, surge 
como um contraponto às concepções mais restritivas de desenvolvimento que resistem até a 
década de 1960 e que atrela a noção de desenvolvimento a crescimento econômico. A nova 
concepção relaciona o progresso de determinado país à sua capacidade de promoção da 
liberdade, do bem-estar e da dignidade das pessoas, e não mais ao simples crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) ou ao aumento de rendas pessoais. Esta nova perspectiva de ética 
econômica e de desenvolvimento influencia também a criação de uma nova teoria de justiça 
que está embasada nos ideários de liberdade e de equidade, objeto de estudo deste artigo. 
Visando o desenvolvimento da pesquisa proposta, foram adotados o método dedutivo de 
abordagem, os métodos histórico, comparativo e monográfico de procedimento, e a 
investigação de documentação indireta, compreendidas as pesquisas documentais de fontes 
primárias e pesquisa bibliográfica de fontes secundárias como técnica de pesquisa, tendo por 
base os livros “Desenvolvimento como liberdade”, “Igualdade reexaminada” e “Sobre ética e 
economia” de Amartya Sen. 
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Abstract 
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1.  Introdução 

  

Se desenvolvimento, antes da Segunda Guerra, era um termo econômico associado ao 
progresso das metrópoles, atualmente, além de se referir a um estudo voltado para a evolução 
dos países menos abastados, também é um termo ligado a critérios sociais, humanos e de 
liberdade. Desenvolvimento, assim, é muito mais que o simples crescimento do PIB, do 
aumento de rendas pessoais, da industrialização, do avanço tecnológico ou da modernização 
social. Ele consiste, atualmente, no comprometimento dos países em promover a liberdade, o 
bem-estar e a dignidade dos indivíduos. 

A teoria de Amartya Sen faz uma revisão dos pressupostos igualitários e da teoria de justiça 
de John Rawls e enxerga os ideários de liberdade e de desenvolvimento sob o prisma da 
eqüidade. Assim, sua concepção de desenvolvimento e conseqüentemente de liberdade e 
individualismo afasta-se das diretrizes do liberalismo econômico e individualismo liberal, que 
são regidas pelas regras do mercado e que dão à liberdade individual um perfil egoísta. O 
diferencial da teoria de Sen está em considerar a liberdade individual sobre dois prismas: o da 
capacidade individual e o da capacidade social. A liberdade defendida por Amartya Sen é 
considerada um produto social, em que as disposições sociais visam a expandir as liberdades 
individuais e, ao mesmo tempo, essas liberdades individuais são usadas não só para melhorar 
a vida de cada um, mas também para tornar as disposições sociais mais apropriadas e eficazes, 
o que vem a influenciar a criação de uma nova teoria de justiça, como se verá a seguir. 

Para desenvolver este artigo, foram adotados o método dedutivo de abordagem, os métodos 
histórico, comparativo e monográfico de procedimento, e a investigação de documentação 
indireta, compreendidas as pesquisas documentais de fontes primárias e pesquisa bibliográfica 
de fontes secundárias como técnica de pesquisa, tendo por base os livros "Desenvolvimento 
como liberdade", "Igualdade reexaminada" e "Sobre ética e economia" de Amartya Sen. 

  

1. Do desenvolvimento econômico ao desenvolvimento humano: o princípio da era da 
ética econômica 

  

A preocupação com o tema desenvolvimento aparece após a Segunda Guerra Mundial[1]. Foi 
a partir de então que o tema foi "cedido" aos economistas pelos governos independentes dos 
países em desenvolvimento como forma de buscar assessoria para a aceleração desse processo 
de desenvolvimento[2]. A premissa básica desse novo discurso político insistia na 
necessidade de conduzir aquelas entidades consideradas como atrasadas à modernidade[3]. 

A importância acadêmica do tema, por sua vez, é alcançada nos anos 50 do século XX, 
quando foi criada a disciplina "Teoria Econômica do Desenvolvimento"[4] e quando se 
presenciou o esforço da comunidade internacional para acelerar o desenvolvimento dos países 
pobres[5]. 

Nessa época, foi publicada a primeira grande obra sobre desenvolvimento, intitulada The 
Theory of Economic Growth (1955), de Arthur Lewis[6]. Foi a partir de então que os 
economistas do desenvolvimento formularam grandes modelos de estratégia de 
desenvolvimento que previam transformações estruturais e uma participação extensiva do 
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governo em planejamento ou programação do desenvolvimento. Esses modelos centraram-se 
basicamente no crescimento rápido do PIB e na acumulação de capital[7] e perduram até o 
final dos anos 1960. 

Para os economistas daquela época, chamados por Gerald M. Meier de velha geração, o 
objetivo do desenvolvimento era um aumento do ingresso per capita (ou um índice eqüitativo 
de poder aquisitivo do ingresso per capita), que se lograria com o crescimento do PIB. Para 
que esse objetivo fosse alcançado, em termos gerais, eram necessários o fomento da 
acumulação de capital e, mais especificamente, a industrialização, a proteção do mercado 
interno e a intervenção do Estado[8]. 

Nos anos 1960, a importância dada ao capital físico, ou seja, a máquinas e equipamentos 
técnicos utilizados na produção, e à existência de matéria-prima, produtos semimanufaturados 
e produtos manufaturados[9] foi sendo substituída pelo conceito de investimento em capital 
humano[10]. Nessa época, reconheceu-se que o desenvolvimento dependia dos agentes 
produtivos humanos, que, por meio da aquisição de conhecimento, melhor saúde e nutrição e 
incremento de suas destrezas, podiam aumentar a produtividade total dos fatores[11]. 

E, já no final dos anos 1960, a perspectiva de capital físico e humano é substituída pela de 
capacidade humana, quando os critérios humanos são associados ao desenvolvimento. A 
concepção de desenvolvimento associada a critérios humanos surgiu quando o crescimento 
econômico não foi mais considerado o fim primordial do desenvolvimento e quando outros 
valores sociais, como a melhoria na qualidade de vida da população[12], foram agregados ao 
termo. 

O início formal dessa preocupação pode ser identificado em 1969, na 11ª Conferência 
Mundial da Sociedade Internacional para o Desenvolvimento, realizada em Nova Delhi. 
Naquela ocasião, Dudley Seers apresentou linhas mestras de um enfoque com alto conteúdo 
social (emprego, distribuição e pobreza)[13]. 

A partir de então se iniciou um questionamento sobre o verdadeiro sentido do 
desenvolvimento. Seers ressaltou que poderia ser considerado um período de 
desenvolvimento para determinado país se os problemas relativos a emprego, distribuição e 
pobreza tivessem sido minorados. Por outro lado, se um ou dois desses aspectos centrais 
tivessem piorado ou, especialmente, se não houvesse melhora desses três problemas, seria 
inapropriado denominar o resultado de "desenvolvimento", ainda que a renda per capita 
tivesse aumentado consideravelmente[14]. 

A ideia básica do critério do desenvolvimento humano é que a criação de oportunidades 
sociais contribui diretamente para a expansão das funções e capacidades humanas[15] e da 
qualidade de vida[16]. O desenvolvimento reflete, ademais, os resultados dessas funções e 
capacidades enquanto se relacionam com os seres humanos. Ele representa um processo, em 
vez de um fim[17]. É, acima de tudo, a ideia de que o processo de escolhas à disposição das 
pessoas deve ser alargado, para que elas façam e sejam o que valorizam na vida, com a 
provisão dos instrumentos e das oportunidades para fazerem as suas escolhas[18]. 

Esse tipo de desenvolvimento, no entanto, vai além de dar opção às pessoas de escolher entre 
distintos detergentes, canais de televisão e modelos de carro. Ele permite que elas possam 
fazer escolhas que expandam a capacidade e seu funcionamento[19], quando se tratar do 
desenvolvimento como liberdade. Algumas capacidades, todavia, são essenciais para o 
desenvolvimento humano, tais como uma vida longa e saudável, ter conhecimento e ter acesso 
a recursos necessários para viver uma vida decente. No entanto, ao lado dessas capacidades 
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chamadas de essenciais, as pessoas também valoram a liberdade política, social, econômica e 
cultural, num sentido de comunidade, oportunidades de ser criadores e produtivos, o respeito 
por si mesmas e pelos direitos humanos. Pode-se dizer que, além de lograr essas capacidades, 
o desenvolvimento humano possui uma função ainda maior: o de ser um processo que faça 
com que essas capacidades sejam realizadas de maneira eqüitativa, participativa, produtiva e 
sustentável[20]. 

Pode-se afirmar, acima de tudo, que a ideia do desenvolvimento humano como 
enriquecimento da vida e das liberdades possui relação direta com as preocupações expressas 
na declaração dos direitos humanos; ou seja, compartem uma motivação comum e refletem o 
compromisso fundamental de promover a liberdade, o bem-estar e a dignidade dos indivíduos 
de todas as sociedades[21]. 

Esse movimento da análise do desenvolvimento humano obteve progressos intelectuais nos 
finais dos anos 70 com autores como Paul Streeten, Amartya Sen, Hans Singer e Richard 
Jolly, propagando esse enfoque do desenvolvimento, adotado hoje, inclusive, pelo Banco 
Mundial e pela ONU. 

Em 1990, como reflexo dos estudos desses autores e, principalmente, de seu idealizador, o 
economista paquistanês Mahbub ul Haq (1934-1998), foi criado o primeiro Relatório de 
Desenvolvimento Humano[22]. Tal relatório foi idealizado com a finalidade de: a) abandonar 
a preocupação imediata de que a riqueza da nação constitui-se no acúmulo de bens de 
consumo e da riqueza financeira; e b) de propagar a ideia de que a verdadeira riqueza de uma 
nação está em seu povo. E, principalmente, frisar que o objetivo básico do desenvolvimento 
constitui-se na criação de um ambiente propício para os seres humanos desfrutarem de uma 
vida prolongada, saudável e criativa[23]. 

Tal relatório traz um ranking de países mais desenvolvidos, seguindo o critério humanístico, e 
utiliza-se de um índice (IDH) que analisa vários aspectos da vida do ser humano, mas que, 
como o programa de Desenvolvimento das Nações Unidas determina, não abrange todos os 
aspectos de desenvolvimento[24], deixando de lado um dos principais fatores ressaltados por 
essa corrente, que é justamente a liberdade humana. No entanto, essa opção possui 
justificativa. 

Em 1991 e 1992, houve a tentativa de inserir dados de liberdade entre os índices de 
desenvolvimento. O Relatório de 1991 introduziu índices de liberdade humana derivados de 
quarenta critérios[25] classificados na World Human Rights Guide, do professor Charles 
Humana, e, em 1992, incluiu-se o índice de liberdade política, centrado em cinco 
liberdades[26] e baseado no juízo de diversos especialistas. Mas depois dessa experiência, que 
sobreviveu apenas seu primeiro ano, seus idealizadores chegaram à conclusão de que era 
difícil conseguir uma medida de apenas um número que captasse de maneira adequada 
aspectos tão complexos do desenvolvimento humano[27]. 

No entanto, pode-se constatar que, apesar de os índices de liberdade não serem computados 
nos índices de desenvolvimento, a sua importância não pode ser desmerecida, de tal forma 
que seus criadores ressaltam que a sua não-inclusão nos RDHs "não significa que os 
indicadores de liberdade política e civil possam ser completamente ignorados quando se 
considera o estado do desenvolvimento humano de um país"[28] - ou que apenas os conceitos 
de liberdade política e civil sejam os determinadores do grau de liberdade de determinado 
país[29]. 
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Outro ponto relevante e que deve ser ressaltado, é o fato de que os próprios criadores deste 
índice determinam que, "embora o IDH seja um ponto de partida útil, é importante recordar 
que o conceito de desenvolvimento humano é muito mais amplo e mais complexo do que uma 
medida sumária consegue captar, mesmo quando completada com outros índices"[30]. Em 
outras palavras, o IDH não é uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o 
melhor lugar no mundo para se viver"[31]. Fica claro, também, que, apesar de não existir um 
índice de liberdade para a elaboração do IDH, sua importância não é desprezada, sendo 
considerada imprescindível para a promoção de desenvolvimento, de tal forma que ela tem 
sido objeto de estudo de teóricos do desenvolvimento humano, como Amartya Sen, cujas 
ideias serão tratadas a seguir. 

  

•3.      O desenvolvimento como liberdade: a teoria de Amartya Sen 

  

A concepção de desenvolvimento, no momento atual, possui contornos mais humanos e a 
condição de ser humano livre tem sido considerada por organismos internacionais e pela 
literatura como a peça-chave desse processo. Os reflexos da liberdade para o processo de 
desenvolvimento originaram diversos estudos. Entre eles pode-se destacar a teoria criada por 
Amartya Sen, economista indiano e Nobel de Economia em 1998, denominada de 
"Desenvolvimento como liberdade". Sen, nesta teoria, analisa o que o Relatório de 
Desenvolvimento Humano já proclamava em 1990: "o desenvolvimento humano é incompleto 
sem a liberdade humana"[32]. 

O diferencial dos estudos de Amartya Sen é constatar que, apesar de se viver em um século 
que estabeleceu o regime democrático e participativo como modelo de organização política, 
ainda hoje se encontram vários tipos de privações em todos os países, ricos ou pobres. 
Ressalta o autor que só se pode considerar desenvolvido o país que assegurar o poder de 
escolha às pessoas. Isso porque, segundo Amartya Sen, desenvolvimento consiste na 
eliminação das privações que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 
ponderadamente sua condição de agente[33]. 

Amartya Sen, sobretudo no livro Desenvolvimento como Liberdade, demonstra que problemas 
como a pobreza extrema, a fome coletiva, a subnutrição, a privação de direitos básicos e a 
carência de oportunidades, entre outros, compartilham a mesma natureza: são variações de 
privação de liberdade[34]. 

Para Amartya Sen, ao contrário das primeiras teorias desenvolvimentistas, o crescimento 
econômico não é o fim primordial do desenvolvimento; a liberdade, sim, é que deve ser 
considerada o seu meio e fim. Na concepção desse autor, repete-se, a atribuição de capacidade 
às pessoas para realizarem as várias coisas que uma pessoa pode considerar valioso fazer ou 
ter é que vai gerar o desenvolvimento. Para Amartya Sen, a liberdade possui um grande papel 
no combate a diferentes males, e a condição de agente possui papel decisivo para lidar com as 
privações de referida liberdade[35]. Essa base informacional[36] é tão importante que a 
própria abordagem de justiça de Amartya Sen está relacionada aos valores de liberdade. 

Dessa forma, dois pontos podem ser indicados como primordiais nessa teoria: a eliminação 
das privações de liberdade e/ou o aumento dessas liberdades e a livre condição de agente no 
processo de desenvolvimento. Esses pontos são tão importantes que a próprias razões para 
que a liberdade seja central para o processo de desenvolvimento são justificadas neles, o que 
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Amartya Sen denominada de razão avaliatória[37] e razão da eficácia[38]. A primeira faz a 
avaliação do progresso, verificando se houve o aumento das liberdades das pessoas; a segunda 
aponta que a realização do desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de 
agente[39]. 

  

•4.      As privações e as expansões de liberdade na teoria de Amartya Sen 

  

Como ressaltado anteriormente, a abordagem humana do desenvolvimento bem como a 
abordagem do desenvolvimento como liberdade observam o desenvolvimento muito mais do 
que o simples aumento do PIB, do crescimento econômico, pois de nada vai adiantar esse 
crescimento se não houver distribuição de renda, por exemplo. Existe, portanto, uma mudança 
do enfoque do processo de desenvolvimento, a liberdade passa a ser o fim primordial e o 
principal meio desse processo, denominados por Amartya Sen, respectivamente, de papel 
constitutivo e de papel instrumental do desenvolvimento[40]. 

O papel constitutivo "relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento 
da vida humana"[41]. A liberdade substantiva é a liberdade essencial - ou os direitos 
essenciais - à pessoa humana. Estão incluídas aí as capacidades elementares[42], que são 
partes integrantes do enriquecimento do processo de desenvolvimento e não devem ser 
estabelecidas por meio de sua contribuição indireta a outras características do 
desenvolvimento, como o crescimento do PIB ou a promoção da industrialização[43]. Elas 
são pontos essenciais e primordiais desse processo, pois é impossível compreender que um 
país seja desenvolvido se possuir privações de liberdades como fome, subnutrição, morte 
prematura, analfabetismo, falta de participação política, liberdade de expressão, negação de 
liberdade política e direitos civis básicos, entre outras[44]. 

O papel instrumental da liberdade, ou meio do desenvolvimento, por sua vez, diz respeito ao 
modo com que os diferentes tipos de direitos, oportunidades e intitulamentos 
(entitlements)[45] contribuem para a expansão da liberdade humana em geral e, 
conseqüentemente, para a promoção do desenvolvimento. Amartya Sen aponta cinco tipos de 
liberdades que, segundo ele, merecem ênfase na perspectiva instrumental. Vale ressaltar que 
não é uma lista taxativa; não proíbe a existência de outras liberdades instrumentais. 

As liberdades apontadas por Amartya Sen são: liberdades políticas[46], facilidades 
econômicas[47], oportunidades sociais[48], garantia de transparência[49] e segurança 
protetora[50], que, quando apresentam inter-relação entre si, podem ajudar a promover 
liberdades de outros tipos[51] e "podem fortalecer umas às outras"[52]. 

Ressalta-se que a interligação entre essas liberdades também se constitui um ponto forte dessa 
teoria de desenvolvimento, uma vez que a asseguração de liberdades substantivas, como as 
liberdades políticas e sociais, está entre os componentes constitutivos do desenvolvimento, 
que, conseqüentemente, contribuem também de maneira eficaz para o progresso 
econômico[53]. Nesse processo, portanto, faz-se necessária a integração de atividades 
econômicas, sociais e políticas, mas também o envolvimento de múltiplas instituições e 
muitas condições de agentes relacionadas de forma interativa[54]. 

O livro de Amartya Sen, como seu próprio título já propõe, é uma obra sobre como a 
liberdade pode influenciar no desenvolvimento. Entretanto, apesar de ressaltar que liberdade é 
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a atribuição de capacidade às pessoas para realizarem as várias coisas que uma pessoa pode 
considerar valioso fazer ou ter, Amartya Sen não especifica claramente os alcances dessa 
liberdade. Muitos poderiam considerá-la como uma liberdade individual e associá-la 
diretamente ao liberalismo econômico; outros poderiam dar um enfoque social ao tema, e 
assim por diante. Para muitos resta importante que a liberdade é essencial e fundamental para 
o processo de desenvolvimento nessa teoria, não sendo relevante as suas diretrizes de 
liberdade. 

No ponto de vista deste artigo, os valores de liberdade presentes na teoria de desenvolvimento 
de Amartya Sen não possuem o caráter egoísta do liberalismo econômico que contempla o 
desenvolvimento e a noção de liberdade associados ao crescimento econômico e por 
influências da regra de mercado. Como se viu anteriormente, o crescimento econômico e o 
mercado, para Amartya Sen, não são considerados fins em si mesmos. Eles são importantes 
desde que não olvidem valores sociais e humanos dentro dessa noção de liberdade. Isso 
porque o desenvolvimento humano, do qual o desenvolvimento como liberdade é espécie, é 
feito da pessoa, para a pessoa e pela pessoa (num sentido individual e coletivo)[55]. A ideia 
ressalta a importância da viabilização de liberdades/direitos essenciais e da valorização da 
capacidade e da condição de agente nesse processo. 

  

•5.      A condição de agente no processo de desenvolvimento como liberdade 

  

Os indivíduos ocupam um papel de agente na teoria de desenvolvimento de Amartya Sen[56]. 
Eles não são considerados meros beneficiários do processo, mas seus agentes. Isso porque o 
desenvolvimento centrado na liberdade é, em grande medida, uma visão orientada para o 
agente, e não mais para pacientes desse processo[57]. Isso pode ser nas próprias palavras de 
Amartya Sen, que assevera que "os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio 
destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser vistos, sobretudo, como beneficiários 
passivos de engenhosos programas de desenvolvimento"[58]. 

A condição de agente dos indivíduos, vale ressaltar, não aparece pela primeira vez na teoria 
de Amartya Sen. Esse posicionamento já havia sido ressaltado em 1986, com a Declaração do 
Direito ao Desenvolvimento, que dispõe no seu art. 2º que 

  

1. A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e 
beneficiário do direito ao desenvolvimento. 

2. Todos os seres humanos têm responsabilidade pelo desenvolvimento, individual e 
coletivamente, levando-se em conta a necessidade de pleno respeito aos seus direitos humanos 
e liberdades fundamentais, bem como seus deveres para com a comunidade, que sozinhos 
podem assegurar a realização livre e completa do ser humano, e deveriam por isso promover e 
proteger uma ordem política, social e econômica apropriada para o desenvolvimento. 

  

Com o corrente texto, não há dúvidas sobre o valor da liberdade e do indivíduo atuante e 
socialmente responsável no processo de desenvolvimento. Esse último ponto torna-se 
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extremamente relevante, pois, apesar da existência de caracteres subjetivos ao papel do 
agente, este não está dissociado do caráter social. O papel especial de agente vai mais além do 
que a simples luta pelo bem-estar pessoal do indivíduo[59], apesar de não haver impedimento 
de que o "ser agente" e o bem-estar coexistam ou que, talvez, as aptidões do agente melhorem 
o seu bem-estar. Entretanto, deve-se ter muito claro que o papel do agente e a procura pelo 
bem-estar não são a mesma coisa e não devem estar necessariamente atrelados um ao outro. 
Isso porque, dentro da visão de Amartya Sen, a única motivação das pessoas não é maximizar 
seu próprio bem-estar, porque elas têm crenças e deveres que as comprometem diante da sua 
comunidade[60]. Ainda ressalta o autor que "[...] atribuir importância ao aspecto da condição 
de agente de cada pessoa não implica aceitar tudo o que a pessoa preza como sendo valioso 
(1) incondicionalmente (2) e tão intensamente quanto isso é valorizado pela pessoa"[61]: 

  

Respeitar o aspecto da condição de agente indica a adequação de ir além do bem-estar da 
pessoa, chegando a suas valorações, comprometimentos, etc., mas a necessidade de avaliar 
essas valorações, comprometimentos, etc. não é eliminada pela mera aceitação dessa 
adequação. Pode-se dar importância à condição de agente (não só instrumentalmente para a 
busca do bem-estar, mas também intrinsecamente), mas isso ainda deixa em aberto a questão 
de como essa condição de agente deve ser avaliada e aquilatada. [...] embora o "uso da 
condição de agente de uma pessoa seja, em um sentido importante, uma questão a ser julgada 
pela própria pessoa", "a necessidade de uma cuidadosa avaliação dos objetivos, aspirações, 
lealdades, etc. e da concepção de bem pode ser importante e rigorosa. A questão da 
objetividade relaciona-se à interpretação desta "cuidadosa avaliação" - do tipo de 
procedimento que se julga ter sido empregado[62]. 

  

O "aspecto do bem-estar" e o "aspecto da condição de agente" são distintos, pois, enquanto o 
"aspecto do bem-estar" "abrange as realizações e oportunidades do indivíduo no contexto de 
sua vantagem pessoal"[63], o "aspecto da condição de agente" "examina as realizações e 
oportunidades também em termos de outros objetivos e valores, possivelmente extrapolando a 
busca do bem-estar do próprio indivíduo"[64]. 

A condição de agente é um dos principais critérios de desenvolvimento. Amartya Sen chega a 
ressaltar que essa condição faz parte da eficácia do processo de desenvolvimento, pois a 
liberdade dada ao agente "melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para 
influenciar o mundo, questões centrais para o processo de desenvolvimento"[65]. As pessoas, 
assim, só atingirão um nível de desenvolvimento elevado quando compreenderem que grande 
parte dos problemas, que sofrem no dia-a-dia, pode ser solucionada por elas mesmas. Elas são 
as grandes promotoras de sua evolução pessoal e coletiva[66]. 

No entanto, deve-se ressaltar que, para que o papel de agente possa ser exercido, algumas 
condições devem ser proporcionadas ao indivíduo. São necessárias oportunidades sociais, 
políticas e econômicas adequadas para que o indivíduo possa fazer suas escolhas, ou seja, há a 
necessidade de que a liberdade individual seja considerada um comprometimento social[67]. 
A ideia dessas oportunidades sociais, por exemplo, pode ser constatada ao se verificar que 
existe uma diferença infinitamente grande entre a pessoa jejuar por opção ou jejuar por não 
possuir comida para saciar sua fome. Deve também compreender que, para se atingir um grau 
elevado dessa expressão de desenvolvimento, é necessário uma integração das atividades 
econômicas, sociais e políticas, de uma multiplicidade de instituições e muitas condições de 
agente relacionadas de forma interativa[68]. Para Amartya Sen, as pessoas devem ser vistas 
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como ativamente envolvidas na conformação de seu próprio destino, na perspectiva do 
desenvolvimento como liberdade. Nesse cenário, o Estado e a sociedade têm papéis amplos 
no fortalecimento e na proteção das capacidades humanas; um papel de sustentação, e não de 
mero entregador sob encomenda[69]. Mas por outro lado, o ser agente na concepção de 
Amartya Sen não é o ser isolado e egoísta, preocupado apenas com o seu bem-estar; ele está 
inserido à sociedade, pertence a uma coletividade e a possui com ela um comprometimento 
social. 

  

1.  Abordagem de justiça na teoria de Amartya Sen 

  

Como ressaltado anteriormente, o incentivo à condição de agente dos indivíduos e a 
eliminação das privações de liberdade são tão importantes na teoria de Amartya Sen que sua 
própria abordagem de justiça também está embasada neles. 

Para Amartya Sen, os fundamentos de justiça com bases informacionais do utilitarismo ou do 
libertarismo ou da justiça rawlsiana mostram-se incompletos para respaldar a abordagem de 
justiça, sob o prisma de sua teoria, se forem adotados individualmente. 

Segundo Amartya Sen, o utilitarismo clássico, que está embasado na simples promoção do 
prazer, da felicidade ou da satisfação de um desejo ou de algum tipo de representação do 
comportamento da escolha de uma pessoa (este último, um ideário do utilitarismo moderno), 
mostra-se incompleto para retratar essa abordagem[70]. Isso porque a abordagem utilitarista, 
segundo Sen, (a) não leva em conta a indiferença distributiva: o cálculo utilitarista tende a não 
levar em consideração desigualdades na distribuição da felicidade; (b) há um descaso com os 
direitos, liberdades e outras considerações desvinculadas da utilidade: a abordagem utilitarista 
não atribui importância intrínseca à reivindicação de direitos e liberdades (e por isso não 
atende aos requisitos de liberdade determinados por Amartya Sen); e (c) a abordagem 
utilitarista do bem-estar individual não é muito sólida, tendo em vista que ele pode ser 
influenciado por condicionamento mental e atitudes adaptativas[71]. Amartya Sen ainda 
acrescenta que 

  

[...] é importante não só levar em conta o fato de que, na escala de utilidades, a privação dos 
persistentemente destituídos pode parecer abafada e silenciada, mas também favorecer a 
criação de condições nas quais as pessoas tenham oportunidades reais de julgar o tipo de vida 
que gostariam de levar. Fatores econômicos e sociais como educação básica, serviços 
elementares de saúde e emprego seguro são importantes não apenas por si mesmos, como pelo 
papel que podem desempenhar ao dar às pessoas a oportunidade de enfrentar o mundo com 
coragem e liberdade. Essas condições requerem uma base informacional mais ampla, 
concentrada particularmente na capacidade de as pessoas escolherem a vida que elas com 
justiça valorizam[72]. 

  

Amartya Sen também acredita que a base informacional do libertarismo não é completa para 
sustentar a abordagem de justiça. O libertarismo consiste em liberdades formais e direitos de 
vários tipos; é a obediência a certas regras de liberdade formal e conduta correta, avaliando a 
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situação por meio de informações sobre essa obediência[73]. O grande problema do enfoque 
libertarista é a inflexibilidade dos direitos libertários, podendo ocorrer a violação da liberdade 
substantiva (liberdades essenciais) dos indivíduos em detrimento da prioridade da liberdade 
formal[74]. 

Para Amartya Sen, o libertarismo como abordagem é demasiado limitado, pois a importância 
dessas liberdades substantivas não pode ser descartada com a justificativa da "prioridade da 
liberdade formal", não dando o peso necessário às liberdades substantivas (como o direito de 
estar bem nutrido e sadio, saber ler, escrever e contar, etc.) ante os direitos libertários (como o 
direito de propriedade)[75]. Entretanto, para Álvaro de Vita, 

  

A tese central da filosofia política libertariana não diz respeito, diretamente, à liberdade, e sim 
à propriedade. Seu propósito primeiro consiste em evidenciar a legitimidade moral de um 
sistema de titulariedades semelhantes àquele que seria produzido por um capitalismo de 
laissez-faire. O valor da liberdade individual é meramente derivativo do valor moral atribuído 
à propriedade adquirida em conformidade com os princípios de aquisição e transferência[76]. 

  

 Christian Arnsperger e Philippe Van Parijs ainda acrescentam que "o ponto de partida do 
pensamento liberalista é a dignidade fundamental de cada indivíduo humano, que não pode 
ser injuriada em nome de nenhuma prescrição coletiva"[77]. Existem três princípios 
fundamentais libertaristas: propriedade de si, justa circulação e apropriação original. Para 
Arnsperger e Van Parijs, elas podem ser compreendidas da seguinte maneira: 

  

1. Propriedade de si: todo indivíduo mentalmente capaz tem direito absoluto a dispor de sua 
pessoa, inclusive dos talentos que recebeu e cultivou, contanto que não utilize esse direito 
para renunciar à própria liberdade. 2. Justa circulação: a justiça de um direito de propriedade é 
estabelecida quando este foi obtido por transferência voluntária, tácita ou explícita, com ou 
sem compensação material ou monetária, da pessoa que era anteriormente seu proprietário 
legítimo. 3. Apropriação original: o titular inicial de um direito de propriedade sobre um 
objeto é o primeiro a ter reivindicado a sua propriedade, eventualmente, sob a condição de ter 
pago uma taxa cujo montante é fixado, seja pela cláusula lockiana (direito de todos a um 
destino pelo menos equivalente ao que teria sido no estado natural), seja pelo critério painiano 
de justiça (direito igual de todos ao valor dos produtos da terra). Mas um dos pontos chaves 
do libertarismo é que ele não implica necessariamente o capitalismo. De tal forma que, numa 
sociedade suficientemente pequena e pouco diferenciada, a doação e a troca entre produtores 
independentes podem bastar para fornecer a coordenação exigida[78]. 

  

A teoria rawlsiana também é considerada incompleta para Amartya Sen. De uma maneira 
muito simplificada, pode-se dizer que essa teoria tem como base informacional a relevância a 
bens primários. A crítica de Amartya Sen à teoria de John Rawls, embasada nos bens 
primários, relaciona-se ao fato da existência de uma diversidade fundamental dos seres 
humanos, pois, ainda que se atribua o mesmo pacote de bens primários a duas pessoas, essas 
podem ter diferentes liberdades (privações com relação ao gênero, situação e classe, por 
exemplo) para buscar suas respectivas concepções de bem[79]. Além disso, Amartya Sen 
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percebe que sua teoria é mais igualitária que a de John Rawls por argumentar que "muitas 
injustiças flagrantes no mundo se dão em circunstâncias na quais invocar o 'liberalismo 
político' e o 'princípio de tolerância' pode não ser fácil e nem ajudar particularmente 
muito"[80]. E, para justificar seu posicionamento, considera o exemplo do imperador Haile 
Selassie durante a fome na Etiópia em 1973 ao explicar a ausência de medidas políticas para 
aliviar a fome, justificando que: "foi-nos dito que a riqueza tinha de ser ganha por meio do 
trabalho árduo. Foi-nos dito que aqueles que não trabalham passam fome"[81]. Amartya Sen 
vê nessa política a ausência de tolerância, ponto não previsto por Rawls, que viria a prejudicar 
sua teoria de justiça. Isso porque, segundo Amartya Sen, "ficar sem uma teoria que possa lidar 
com tais problemas (quando os diferentes lados são intolerantes) e ver as disputas como fora 
do alcance da assim chamada concepção política da justiça, pareceria ser limitador do 
domínio de uma concepção política de justiça"[82]. 

Para Amartya Sen, a melhor abordagem, portanto, é aquela, ressaltada ao longo deste artigo, 
que valoriza a "capacidade de as pessoas fazerem coisas que elas têm razão para prezar e na 
sua liberdade para levar um tipo de vida que elas com razão valorizam"[83], o que não se 
pode encontrar de maneira completa em qualquer das teorias de fundamentos de justiça 
citadas anteriormente. 

Amartya Sen afirma que 

  

[...] a perspectiva baseada na liberdade pode levar em conta, inter alia, o interesse do 
utilitarismo no bem-estar humano, o envolvimento do liberalismo com os processos de 
escolha e a liberdade de agir e o enfoque da teoria rawlsiana sobre a liberdade formal e sobre 
os recursos necessários para as liberdades substantivas[84]. 

  

Ou seja, utilizar o que cada teoria tem de melhor visando à satisfação da base informacional 
da liberdade e da capacidade, pontos essenciais de sua tese e da sua abordagem de justiça. 
Para ele, a abordagem que prioriza a capacidade possui amplitude e sensibilidade para que as 
liberdades das pessoas possam ser julgadas por meio da referência explícita a resultados e 
processos que elas com razão valorizam e buscam[85]. 

Amartya Sen, contudo, tem consciência de que essa abordagem baseada na liberdade e na 
capacidade pode ser limitada, mas afirma que "mesmo nesse caso é possível usar os insights e 
os interesses informacionais envolvidos em uma abordagem baseada na liberdade"[86]. 

  

1. Considerações finais 

  

Amartya Sen considera o desenvolvimento como a atribuição de capacidade às pessoas para 
realizarem tudo aquilo que consideram valioso fazer ou ter. Para Sen, o verdadeiro 
desenvolvimento consiste em eliminar as privações de liberdade que limitam as escolhas e as 
oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. A liberdade, 
dessa maneira, é considerada o meio e o fim do desenvolvimento e também da justiça. 
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Apesar de, numa primeira análise, se acreditar que esse tipo de teoria poderia ser vinculada às 
ideologias restritivas do liberalismo econômico e do individualismo liberal por ter na 
liberdade seu principal foco, constata-se que a teoria de Amartya Sen é baseada no liberalismo 
igualitário. Este liberalismo igualitário dá maior ênfase ao interesse social do que o bem-estar 
individual propriamente dito. Assim, o crescimento econômico, o mercado, bem como a 
liberdade individual ampla e ilimitada, são considerados pontos secundários da obra de Sen. 
Em primeiro lugar deve estar as condições básicas para que a pessoa tenha uma vida digna, 
que deve ser perseguida por meio da eliminação das privações de liberdade e pelo exercício 
da condição de agente. 

A liberdade, na teoria de Amartya Sen, é considerada um produto social, em que as 
disposições sociais visam a expandir as liberdades individuais e, ao mesmo tempo, essas 
liberdades individuais são usadas não só para melhorar a vida de cada um, mas também para 
tornar as disposições sociais mais apropriadas e eficazes. O principal mérito deste autor é 
conseguir fazer coexistir num mesmo espaço liberdade e igualdade, ou seja, consegue 
combinar em sua teoria a liberdade individual e o interesse social e coletivo; resgatando os 
ideais de liberdade, tão esquecidos pelo liberalismo econômico e tão importantes para uma 
nova concepção de justiça. 
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do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do seu Conselho Executivo, ou dos 
seus Estados-membros. Afirmam que o Relatório é uma publicação independente 
comissionada pelo PNUD. É o fruto de um esforço de colaboração de uma equipe de 
consultores e conselheiros eminentes e da equipe do Relatório do Desenvolvimento Humano. 
Cf. PNUD, 2005 e RELATÓRIO de Desenvolvimento Humano 2002 (RDH): Aprofundar 
a democracia num mundo fragmentado. Lisboa: Mensagem, 2002, p. vi. Disponível em: 
<www.pnud.org.br/rdh/integras/index.php?lay=inst&id =fuld#rdh2002>. Acesso em: 22 mar. 
2005. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3978



[23] RDH, 1999, p. 1. Esse relatório propõe uma lista de temas e reúne tabelas estatísticas e 
informações sobre o desenvolvimento humano e traz também um Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). O IDH, expresso por meio de um número, tornou-se necessário para que 
houvesse uma medição em mesmo nível de divulgação do PIB, que não fosse tão cega quanto 
o PIB com relação aos aspectos sociais da vida humana[23]. SEN, Amartya. Informe sobre 
Desarrollo Humano 1999. Madrid, Mundi-Prensa Libros, 1999a, p. 23.  

[24] PNUD, 2005. 

[25] Os critérios para determinar a liberdade humana eram os seguintes: 1) direito a viajar no 
próprio país, viajar ao exterior, associar-se pacificamente, trocar ideias e receber informações, 
vigiar as violações aos direitos humanos, uma linguagem étnica; 2) liberdade de rechaçar 
trabalho infantil ou forçado, permissões de trabalhos obrigatórios, assassinato ou desaparições 
extrajudiciais, tortura ou coerção, pena de morte, castigo corporal, detenção ilegal, adesão 
obrigatória a um partido ou organização, religião ou ideologia estatal obrigatória nas escolas, 
controle das artes, censura política de imprensa, censura da comunicação por correio ou 
intervenção telefônica; 3) liberdade para: oposição política pacífica, eleições multipartidárias 
por voto secreto e sufrágio universal, igualdade legal e política da mulher, igualdade social e 
econômica para as mulheres, igualdade social e econômica para minorias étnicas, periódicos 
independentes, edição de livros independentes, redes de rádio e televisão independentes, 
tribunais independentes, sindicatos independentes; 4) direito legal a ter uma nacionalidade, ser 
considerado inocente até que se prove sua culpabilidade, assistência legal gratuita quanto se 
necessite, ser julgado em público, não permitir o registro domiciliado policial sem uma ordem 
judicial, não permitir o embargo arbitrário de bens pessoais; 5) direito pessoal a matrimonio 
inter-racial, inter-religioso ou civil, igualdade de sexos durante o matrimônio e para 
procedimentos de divórcio, homossexualidade entre adultos, participar de qualquer religião, 
determinar o número de filhos por si próprio. Cf. MANCERO, Xavier. La medición del 
desarrollo humano: elementos de un debate. Disponível em: <www.eclac.cl/publicaciones/ 
Estadisticas/8/ LCL1518P/lcl1518e.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2005. 

[26] As cinco liberdades analisadas eram: segurança pessoal, regras de direito, liberdade de 
expressão, participação política e igualdade de oportunidade. Cf. RDH, 2002, p. 29. 

[27] RDH, 2000, p. 91. 

[28] RDH, 2002, p. 34. 

[29] "Algunos autores han sugerido que la libertad debería formar parte del IDH; sin 
embargo, el PNUD considera más apropiado evaluar la libertad mediante un índice 
independiente, no integrado con el IDH. Por un lado, esto se debe a la insuficiencia de datos 
disponibles para 'medir' de manera satisfactoria la libertad, lo cual empeoraría la credibilidad 
de los resultados del IDH. Por otra parte, se considera que existe una incompatibilidad teórica 
entre el IDH y el indicador de libertad: el IDH mide el progreso de 'largo plazo' a través de 
indicadores relativamente estables; en cambio, la condición de libertad está caracterizada por 
cambios drásticos en el corto plazo, debidos a la alta volatilidad política (un golpe de Estado, 
por ejemplo)". MANCERO, 2005, p. 31. 

[30] RDH, 2004, p. 128. 

[31] RDH, 2004, p. 128. 
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[32] RELATÓRIO de Desenvolvimento Humano (RDH). Human Development Report 
1990, p. 16. Disponível em: <http://hdr.undp.org/reports/global/1990/en/>. Acesso em: 13 
abr. 2005. 

[33] SEN, 2000, p. 10. 

[34] Para mais detalhes, consultar a obra Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen. 

[35] SEN, 2000, p. 10. 

[36] Base informacional são as informações necessárias para formar juízos. Cf. SEN, 2000, p. 
74. 

[37] Diante da razão avaliatória ou do papel da avaliação "ter mais liberdade para fazer as 
coisas que são justamente valorizadas é (1) importante por si mesmo para a liberdade global 
da pessoa e (2) importante porque favorece a oportunidade de a pessoa ter resultados valiosos. 
Ambas as coisas são relevantes para a avaliação da liberdade dos membros da sociedade e, 
portanto, cruciais para a avaliação do desenvolvimento da sociedade". SEN, 2000, p. 33. 

[38] Na razão da eficácia ou do papel da eficácia, "a liberdade é não apenas a base da 
avaliação de êxito e fracasso, mas também um determinante principal da iniciativa individual 
e da eficácia social. Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si 
mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de desenvolvimento". 
SEN, 2000, p. 33. 

[39] SEN, 2000, p. 18. 

[40] SEN, 2000, p. 52. 

[41] SEN, 2000, p. 52. 

[42] SEN, 2000, p. 52. 

[43] SEN, 2000, p. 53. 

[44] SEN, 2000, p. 29-31 e 52. 

[45] Segundo o dicionário Oxford (HORNBY, A. S. Oxford advanced learner's dictionary 
of current English. 6. ed. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 441), entitlement 
significa "the official right to have or do", o direito oficial de ter ou fazer. 

[46] "As liberdades políticas, amplamente concebidas (incluindo o que se denominam direitos 
civis), referem-se às oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve governar e 
com base em que princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as 
autoridades, de ter liberdades de expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a 
liberdade de escolher entre diferentes partidos políticos etc. Incluem os direitos políticos 
associados às democracias no sentido mais abrangente (abarcando oportunidades de diálogo 
político, dimensão e crítica, bem como direito de voto e seleção participativa de legisladores e 
executivos)". SEN, 2000, p. 55. 

[47] "As facilidades econômicas são as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar 
recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca". SEN, 2000, p. 55. 
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[48] "Oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de 
educação, saúde etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver 
melhor. Essas facilidades são importantes não só para a condução da vida privada (como por 
exemplo levar uma vida saudável, livrando-se de morbidez evitável e da morte prematura), 
mas também para uma participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas". SEN, 
2000, p. 56. 

[49] "As garantias de transparência referem-se às necessidades de sinceridade que as pessoas 
podem esperar: a liberdade de lidar uns com os outros sob garantias de dessegredo e clareza. 
Quando essa confiança é gravemente violada, as vidas de numerosas pessoas - tanto as 
envolvidas diretamente como terceiros - podem ser afetadas negativamente. As garantias de 
transparência (incluindo o direito à revelação) podem, portanto, ser uma categoria importante 
de liberdade instrumental. Essas garantias têm um claro papel instrumental como inibidores 
da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de transações ilícitas". SEN, 2000, p. 56. 

[50] "A segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de segurança social, 
impedindo que a população afetada seja reduzida à miséria abjeta, em alguns casos, até 
mesmo à fome e à morte. A esfera da segurança protetora inclui disposições institucionais 
fixas, como benefícios aos desempregados e suplementos de renda regulamentares para os 
ingredientes, bem como medidas ad hoc, como distribuição de alimentos em crises de fome 
coletiva ou empregos públicos de emergência para gerar renda para os necessitados". SEN, 
2000, p. 57. 

[51] Amartya Sen (2000, p. 25-26) exemplifica que "liberdades políticas (na forma de 
liberdade de expressão e eleições livres) ajudam a promover a segurança econômica. 
Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e saúde) facilitam a participação 
econômica. Facilidades econômicas (na forma de oportunidades de participação no comércio 
e na produção) podem ajudar a gerar a abundância individual, além de recursos públicos para 
os serviços sociais". 

[52] SEN, 2000, p. 26. 

[53] SEN, 2000, p. 19-20. Neste sentido Amartya Sen (2000, p. 23): "a privação de liberdade 
econômica pode gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de liberdade 
social ou política, da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica". 

[54] SEN, 2000, p. 11. Amartya Sen (2000, p. 11) afirma que "as disposições sociais, 
envolvendo muitas instituições (o Estado, o mercado, o sistema legal, os partidos políticos, a 
mídia, os grupos de interesse público e os foros de discussão pública, entre outras), são 
investigadas segundo sua contribuição para a expansão e a garantia das liberdades 
substantivas dos indivíduos, vistos como agentes ativos de mudança, e não como recebedores 
passivos de benefícios". 

[55] RDH, 2000, p. 17. 

[56] Agente, nessa perspectiva, é "alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações 
podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de as 
avaliarmos ou não também segundo algum critério externo". SEN, 2000, p. 33. 

[57]Ajrun Sengupta (O direito ao desenvolvimento como direito humano. Disponível em: 
<www. yedacrusius.com.br/revista/revista_02/p7292_o_direito.pdf>. Acesso em: 13 jul. 
2005. Disponível em: <www.itv.org.br/site/publicacoes/igualdade/direito_desenvolvimento. 
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pdf>. Acesso em: 23 mar. 2006), seguindo esta vertente, afirma que a primeira 
responsabilidade para a criação das condições nacionais e internacionais favoráveis à 
realização do direito ao desenvolvimento é dos Estados, como sugere o art. 3° da Declaração 
do Direito ao Desenvolvimento. No entanto, "esta responsabilidade é complementar à 
responsabilidade do indivíduo e [...] é apenas para a criação das condições para realizar o 
direito e não para a realização do próprio direito. Apenas os próprios indivíduos podem 
realizar o direito". 

[58] SEN, 2000, p. 26. 

[59] SEN, Amartya. Well Being, Agency and freedom: The Dewey Lectures 1984. The 
Journal of Philosophy, v. 4, n. 82, p. 169-221, Apr. 2005, p. 63. 

[60] GAMBOA, Luis Fernando; CORTÉS, Darwin F. Una discusión en torno al concepto 
de bienestar. Disponível em: <www.geocities.com/WallStreet/Floor/9680/ 
sencolombiati.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2005. 

[61] SEN, Amartya. Sobre ética e economia. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999b, p. 58. 

[62] SEN, 1999b, p. 58. 

[63] SEN, 1999b, p. 75. 

[64] SEN, 1999b, p. 75. 

[65] SEN, 2000, p. 33. 

[66] Nesse sentido, Ajrun Sengupta (2005): "o problema de realizar o direito ao 
desenvolvimento, visto desta perspectiva, não pareceria estar apenas no desenho de um 
conjunto de políticas nacionais e internacionais para implementar os elementos dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, como enunciados nos acordos juntamente com os direitos 
civis e políticos, mas também no exercício da abordagem dos direitos humanos de respeitar a 
liberdade fundamental dos indivíduos de escolher as vidas que querem viver, o exercício dos 
direitos que querem reclamar, com transparência e responsabilidade, através da participação, 
com igual acesso e partilha justa dos benefícios. O processo do livre exercício do direito ao 
desenvolvimento é tão importante quanto o aumento na oferta dos recursos que facilitam o 
gozo desses direitos". 

[67] SEN, 2000, p. 10. 

[68] SEN, 2000, p. 96. 

[69] SEN, 2000, p. 71. 

[70] SEN, 2000, 74-75. 

[71] SEN, 2000, p. 81. 

[72] SEN, 2000, p. 82. 

[73] SEN, 2000, p. 76. 
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[74] Neste sentido também Raymond Aron (Essai sur les libertes. Paris: Calmann-Lévy, 
1965, p. 194), para quem "la première conséquence, celle qui porte le plus directement sur 
l'antinomie libertés formelles-libertés réelles est celle-ci: être libre de faire quelque chose et 
être capable de faire quelque chose sont deux notions radicalement autres. L'incapacité 
devient non-liberté (unfreedom) dans les seules circonstances ou est due à l'intervention dês 
autres". 

[75] SEN, 2000, p. 85-86. 

[76] VITA, Álvaro de. A justiça igualitária e seus críticos. São Paulo: Editora da Unesp, 
2000, p. 72. 

[77] ARNSPERGER, Christian Arnsperger; VAN PARIJS, Philippe. Ética econômica e 
social. Tradução de Nadyr de Salles Penteado e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2003, p. 
37. 

[78] ARNSPERGER; VAN PARIJS, 2003, p. 42. 

[79] Apesar de Amartya Sen (Desigualdade reexaminada. Tradução de Ricardo Doninelli 
Mendes. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001, p. 38) fazer uma crítica à teoria de Rawls, 
ele deixa claro que a sua abordagem de justiça é profundamente influenciada pela análise 
daquele autor. 

[80] SEN, 2001, p. 133. Amartya Sen (2001, p. 133-134) ainda acrescenta que "todavia, é 
importante perguntar se esta concepção política particular faz jus à ideia de justiça - mesmo à 
justiça num sentido político. Muitas injustiças flagrantes no mundo se dão em circunstâncias 
nas quais invocar o 'liberalismo político' e o 'princípio de tolerância' pode não ser fácil e nem 
ajudar particularmente muito. Contudo, deixar esses problemas fora do âmbito de uma 
'concepção política de justiça' seria reduzir severamente seu domínio. Há muitas questões 
evidentes de justiça e injustiça envolvidas na escolha política de instituições sociais no mundo 
todo, e não é fácil aceitar a definição de uma concepção política da justiça que as exclui de 
consideração por serem ideologicamente distantes das democracias constitucionais. Os limites 
do 'político' não necessitam ser vistos como tão estreitos. Os problemas generalizados de 
desigualdade e injustiça no mundo demandam uma abordagem menos restritiva. Embora a 
discussão anterior chame atenção para o alcance limitado do conceito rawlsiano de justiça, 
especialmente à luz da ênfase que Ralws recentemente colocou sobre o aspecto da 'tolerância' 
é importante reconhecer que a perspectiva rawlsiana - particularmente o Princípio da 
Diferença - tem sido amplamente empregada na literatura sobre desenvolvimento econômico 
e social. Os insights obtidos da análise de Rawls da 'justiça como eqüidade' parecem ir bem 
além dos limites que ele mesmo impôs, e não está claro para mim se estes insights são 
derivados de modo equivocado ou se não maldirecionados. Quando se trata de avaliar a teoria 
de justiça de Rawls como um todo, é claro que é necessário concebê-la dentro das restrições 
específicas impostas pelo próprio autor, mas a 'atitude rawlsiana' numa forma menos restrita 
teve um profundo impacto sobre um domínio bastante amplo do pensamento político, social e 
econômico contemporâneos. Em especial, a literatura sobre a avaliação da desigualdade não 
tem sido mais a mesma desde que o livro clássico de Rawls apareceu pela primeira vez". 

[81] SEN, 2001, p. 132. 

[82] SEN, 2001, p. 131-132. 

[83] SEN, 2000, p. 107. 
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[84] SEN, 2000, p. 107. 

[85] SEN, 2000, p. 107. 

[86] SEN, 2000, p. 107. 
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TRATAMENTO LEGAL DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO NO 
DIREITO ANTITRUSTE 

 
LEGAL TREATMENT OF CONCENTRATION'S ACTS IN ANTITRUST LAW 

 
 
 

Ricardo Hasson Sayeg 
 

RESUMO 
Este artigo tem por foco a análise dos atos de concentração e suas condições para aprovação 
no âmbito do direito antitruste. Nesse sentido, proporciona o exame com base na Lei 
Antitruste brasileira (Lei n. 8.884/1994), criada para atender o mandamento constitucional da 
regulação da atividade econômica e financeira. Preocupa-se com os atos de concentração, os 
quais possuem o condão de limitar a livre-concorrência, bem como resultam na dominação de 
mercados relevantes de bens e serviços. Ao mesmo tempo, examina o sistema de prevenção e 
repressão às infrações à ordem econômica implementado pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) e demonstra a participação do Ministério Público na defesa da 
ordem econômica. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO ANTITRUSTE; ORDEM ECONÔMICA; CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 
 
ABSTRACT 
This article focuses on the merger and its conditions for approval under antitrust law. In this 
sense, it provides a analysis based on the Brazilian Antitrust Law (Law 8.884/1994) created to 
meet the constitutional law regulating the activity economic and financial. Concerned with the 
merger, which have the power to limit free competition and result in control of relevant 
markets for goods and services. At the same time, examines the system of prevention and 
repression of violations against the economic order implemented by the Administrative 
Council for Economic Defense (CADE) and demonstrates the involvement of prosecutors in 
the defense of economy order. 
KEYWORDS: ANTITRUST LAW; ECONOMY ORDER; ADMINISTRATIVE COUNCIL 
FOR ECONOMIC DEFENSE 
 
 

            Na compreensão do Direito Antitruste os atos de concentração são, conforme sua 
definição legal disposta no art. 54, caput, da Lei 8.884/94, os atos, sob qualquer forma 
manifestados, que possam limitar ou de, também, qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência; bem como, resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, 
os quais deverão ser submetidos à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE).  Sendo que, a inobservância dos prazos de apresentação do ato de 
concentração pelo CADE será punida com multa pecuniária, sem prejuízo da abertura de 
processo administrativo punitivo. 

            Com efeito, na forma do art. 54, parágrafo 3º, da Lei 8.884/94, os atos de concentração 
correspondem àqueles que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através 
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de 
empresas ou outro tipo de agrupamento societário etc., que implique participação de empresa 
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ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado relevante, isto é segmento 
econômico; como também, em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento 
bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de 
reais), no Brasil. 

            Ademais, nos termos do art. 54, parágrafo 10º, da Lei 8.884/94, as mudanças de 
controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, sem prejuízo da obrigação 
das partes envolvidas, devem ser informados à Secretaria de Direito Econômico (SDE), pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Departamento Nacional de Registro 
Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo – (DNRC/MICT), 
respectivamente, no prazo de cinco dias úteis para, se for o caso, serem examinados. 

            Ipso facto, esta atenção do legislador aos atos de concentração além do Direito 
Societário e Privado decorre da natureza das prescrições da Lei 8.884/94, que dispõe sobre a 
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências, 
atinentes às formas de controle preventivo dos atos e contratos por parte dos titulares de 
posição dominante de mercado que não se enquadrem como atos mercantis por natureza, 
entendidos à luz da consagrada na clássica classificação de Carvalho de Mendonça. 

            Ocorre que, a empresa no curso de sua atividade mercantil realiza prioritariamente, de 
fato, os atos empresariais por natureza, notadamente, aqueles compreendidos estritamente em 
seu objeto comercial, isto é o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços. 

Porém, necessariamente, na prática dos atos por natureza, a empresa realiza regularmente uma 
gama indeterminada de outros atos empresariais que não são, obviamente, os tais atos 
mercantis por natureza, mas, que são praticados em função deles. 

Carvalho de Mendonça classicamente classificava essa última espécie de atos mercantis, 
como atos de comércio por conexão ou por dependência, que, portanto, apesar de não 
corresponderem especificamente ao objeto comercial da empresa, ostentavam, como aduzia o 
insigne jurista, um colorido comercial, para designar a respectiva natureza jurídica mercantil. 

Logo, os atos de comércio por conexão estão compreendidos na disciplina jurídica da 
empresa, cuja respectiva atividade econômica, considerada no conjunto de todas as empresas 
de um dado mercado relevante corresponde ao segmento econômico em sede de economia de 
mercado, sustentada na própria dinâmica auto-reguladora do mercado, ou seja, no famoso 
mito da mão invisível de Adam Smith. 

Na potencialidade da referida interferência implicar prejuízo à livre concorrência ou resultar 
na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, a sua disciplina jurídica sofre a 
incidência do comando constitucional do art. 173, parágrafo 4º, de que a lei reprimirá o abuso 
do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao 
aumento arbitrário dos lucros. 

Isto porque, na defesa da coletividade, como deixa inequívoco, o art. 1º, parágrafo único, da 
Lei 8.884/94, a ordem jurídica, por meio da aludida norma, busca concretizar os ditames 
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, 
defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico, segundo proclama o 
caput do citado art. 1º. 

Sendo certo que, encontra-se pacificado na comunidade jurídica que como método eficiente e 
legítimo de repressão, está a prevenção, desde que, observados os direitos fundamentais e, 
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acima deles, os direitos humanos (novamente para ilustrar, em razão da referência aos direitos 
humanos, cabe lembrar que modernamente fala-se em direitos humanos do acionista e 
categorias de pessoas do gênero etc.). 

A propósito, a prevenção vem ao encontro da lógica dos grandes mestres em tema de 
responsabilidade civil, que dizem que: se indenização fosse bom, a vítima haveria de querer 
passar duas vezes pelo evento lesivo, o que se sabe não é o caso. De modo que, não é do 
interesse juridicamente protegido da coletividade que fique a mercê da pontencialidade de 
abuso de poder econômico, quando pode previamente controlar os atos e contratos tendentes a 
tal consequência, que aliás, é legalmente considerada objetiva, ou seja, que se consuma 
independentemente do propósito pelo qual foram praticados quaisquer atos e contratos 
capazes de prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes 
de bens ou serviços. Daí se justificando a razão pela qual tais atos e contratos deverão ser 
submetidos à apreciação do CADE, mediante encaminhamento da respectiva documentação à 
SDE, que imediatamente enviará uma via ao próprio CADE e outra a SEAE, ex vi do art. 54, 
parágrafo 4º, da Lei 8.884/94. 

Para que se possa aquilatar o quanto esse entendimento encontra-se sedimentado, basta anotar 
que a proposta de alteração legislativa é para que tais atos e contratos obrigatoriamente devam 
ser previamente submetidos ao CADE, enquanto a legislação atual (art. 54, par. 4º, Lei 
8.884/94) permite que sejam até o prazo máximo de quinze dias úteis após sua realização. 

            Assim, o Estado, exerce poder de polícia para regular, na forma do art. 174, da CF, a 
atividade econômica, via de consequência, a liberdade de iniciativa do titular de posição 
dominante no mercado, a fim de que se atenda à finalidade constitucional do art. 170, caput, 
de promover a garantia de assegurar à coletividade existência digna conforme os ditames da 
justiça social, sem desconsiderar que é observado em favor da empresa o princípio da 
propriedade privada e o da livre concorrência. 

            Daí, atendendo, inclusive, a natureza da pessoa jurídica, que não pode ser 
responsabilizada criminal¬mente; o titular de posição domi¬nante sujeita-
se  administrativamente também aos controles preventivos contra o abuso de condições 
monopolísticas que potencialmente venha a se praticar no mercado, garantindo a 
coercibilidade do poder de polícia estatal de imposição de respeito aos interesses e direitos 
econômicos da coletividade, mediante o emprego da força, a aplicação de atos punitivos ou a 
adoção de qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos 
nocivos à ordem econômica, conforme o art. 24, V, da Lei 8.884/94. 

            Ademais, o art. 29, da Lei 8.884/94, deixa inequívoco que o controle administrativo de 
prevenção ao abuso do poder econômico em detrimento do mercado, mediante o controle dos 
atos de concentração, independe da intervenção jurisdicional, não obstante, pelo mesmo 
dispositivo associado à Lei da Ação Civil Pública, possa a prevenção ser promovida 
judicialmente, também, em contrapartida, independentemente do CADE, notadamente por 
iniciativa do Ministério Público, sem exclusão dos demais co-legitimados, face ao dever 
institucional do parquet de defender o consumidor e a ordem econômica. 

            Em decorrência, o controle dos atos de concentração contra os efeitos nocivos ao 
mercado estão intimamente relacionados com a disciplina jurídica da repressão aos atos de 
condutas, por conseguinte, pauta-se nos tipos definidos no art. 21, da Lei 8.884/94, que, 
todavia, não são numerus clausus, mas, sim, indicadores, visto o rol ser meramente 
exemplificativo, incorporando todas as condutas que tenham por objeto ou possam produzir 
efeitos que configurem quanto às hipóteses previstas no art. 20, I e II, da aludida norma, quais 
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sejam: a eliminação da concorrência e a dominação de mercado de bens e serviços, por serem 
exatamente as mesmas previstas do caput do art. 54. 

            Verifica-se, desta sorte, que, conquanto, as hipóteses do art. 21, da Lei 8.884/94, sejam 
abertas, o legislador ao condicioná-las a implicarem a configuração das hipóteses do art. 20, I 
e II, da Lei 8.884/94, para que se imponha o controle administrativo e eventual rejeição dos 
atos de concentração, preservou a segurança jurídica ao titular de posição dominante. 

            Porquanto, impondo a implicação de configuração das hipóteses previstas no art. 20, I 
e II, da Lei 8.884/94, o legislador não estabeleceu controle desproporcional  em favor de uma 
repressão ilimitada que impossibilite ao titular de posição dominante a certeza quanto à 
implicação ou não de sua responsabilidade administrativa, em manifesta colidência com o 
Estado Democrático de Direito. 

            Logo, não se admite a lacônica posição de muitos, de que a empresa em condições 
monopolísticas não tenha segurança jurídica em face da ilimitação dos tipos do art. 21, da Lei 
8.884/94, sob a justificativa infundada de que qualquer situação econômica, sem exceção, 
seria infração à ordem econômica em detrimento do mercado, de modo que nenhum ato e 
contrato mercantil por conexão que importasse em concentração empresarial possa 
juridicamente ser sustentável perante o CADE. A segurança jurídica do titular de posição 
dominante no mercado está no exercício de sua atividade mercantil em condições 
monopolísticas atrelada às respectivas finalidades sociais de satisfazer adequadamente a 
coletividade, ainda que eventualmente venha a prejudicar em certo grau a livre concorrência 
ou resultar a dominação de mercado de bens e serviços. 

            Todavia que fique claro que, em que pese opiniões em contrário, o sistema de 
prevenção e repressão as infrações à ordem econômica implementado pelo CADE não tem 
natureza de direito penal econômico, mas, sim, de exercício administrativo de poder de 
polícia econômica. 

            Assim, ao contrário da seara penal, no que concerne a responsabilização 
administrativa pelo abuso do poder econômico no mercado, a imputação ao titular de posição 
dominante de que cometeu infração à ordem econômica no mercado, como dito, é objetiva e, 
também, pode sustentar-se em presunções, bastando a prova da ocorrência em concreto do 
agente estar em condições monopolísticas, inclusive, conforme a presunção legal; e, do fato 
gerador da imputação, que pode simplesmente comprovar a pontecialidade de lesão ao 
mercado, o que deve ser levado em imperiosa consideração por ocasião do controle dos atos 
de concentração. 

            Então, consoante determina o caput do art. 20 da Lei 8.884/94, tendo em vista, por 
constituírem-se em infrações à ordem econômica, que a responsabilidade administrativa do 
titular de posição monopolística no mercado é objetiva quanto aos atos, sob qualquer forma 
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os efeitos de prejuízo à livre 
concorrência ou de dominação de mercados relevantes de bens e serviços, a sujeição à 
condição, limitação ou rejeição administrativa do ato de concentração independe de culpa ou 
dolo de seu agente. 

            Essa competência administrativa do CADE para o controle dos atos de concentração é 
de seu plenário, na forma do art. 7º, XII, da Lei 8.884/94, ao dispor que lhe compete apreciar 
os atos ou condutas, sob qualquer forma manifestados, sujeitos à aprovação nos termos do art. 
54 da Lei 8.884/94; fixando compromisso de desempenho, quando for o caso. É que a Lei 
8.884/94, art. 3º, expressamente atribuiu ao CADE o caráter de órgão judicante com 
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jurisdição em todo o território nacional, o que, importante ressaltar, não se confunde com 
poder jurisdicional e, logicamente, comporta controle pelo Poder Judiciário, como é pacífico 
nos nossos Tribunais. 

             Como o próprio nome revela, o CADE é órgão de poder de polícia, defensor do 
mercado interno, aplicador de pena e promotor de qualquer medida necessária para afastar 
efeitos nocivos da ordem econômica por parte de empresas em condições monopolísticas, cuja 
missão de proteger a concorrência é um dos instrumentos de sua dinâmica saudável em prol 
da população em geral. 

A história do CADE tem demonstrado uma atuação de prevenção relativa aos atos de 
concentração bem mais aparelhada do que a de repressão aos atos de conduta empresarial que 
configurarem infrações à ordem econômica, tanto que, pautada em análise e conclusão de 
infinitamente maior número de processos de atos de concentração, que são diretamente 
ligados aos aspectos concorrenciais, se comparados ao extremamente menor volume de 
análise e conclusão de processos de atos de condutas, sendo que, convenhamos, atos de 
conduta que importem em caracterização de infrações à ordem econômica tem 
recorrentemente vitimado a coletividade, daí que o Ministério Público por meio de suas ações 
civis públicas de defesa do consumidor e da ordem econômica tem se destacado no combate 
efetivo aos tais atos de conduta. 

            Com a manifesta amplitude de sua competência quanto à análise e à aprovação dos 
atos de concentração, o CADE atua em todos os segmentos da economia, contudo, alguns 
deles, relativos aos serviços públicos e serviços públicos impróprios, que são especificamente 
regulados por agências governamentais ou outros órgãos ou entidades governamentais, como 
o Banco Central do Brasil. 

            Decorrência disto, quanto à aprovação de determinados atos de concentração surge a 
possibilidade, como de fato, já ocorreu (caso: CADE x Banco Central, por ocasião do 
PROER), de conflitos entre as competências do CADE e estas agências governamentais ou 
outros órgãos ou entidades governamentais de regulação de setores específicos da economia; 
não obstante, haver o dever de cooperação institucional entre o CADE e estas agências 
governamentais ou outros órgãos ou entidades governamentais; como, por exemplo, a 
Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) tem sistematicamente representado 
ao CADE para instaurar processo administrativo e decidir à respeito da cartelização em postos 
de gasolina, aplicando as penas previstas em lei, se for o caso. Só para destaque: a 
cartelização não deixa de ser um ato de concentração. 

            No entanto, no caso destes conflitos com divergência, haja vista a vocação geral do 
CADE; deve prevalecer a competência especial destas agências governamentais ou outros 
órgãos ou entidades governamentais de regulação de setores específicos da economia, pois, 
cumpre a elas, especificamente, implementar a política governamental econômica no 
segmento em que atuam. 

            Logo, o CADE com sua competência de caráter geral de defesa de mercado, 
prevenindo ou reprimindo as infrações à ordem econômica, não prevalece sobre a 
competência especial destas agências governamentais ou outros órgãos ou entidades 
governamentais de regulação de setores específicos da economia, quanto à aprovação ou 
rejeição de respectivos atos de concentração, como, em termos fáticos, foi o decidido na 
“queda de braço” entre o CADE e o BACEN, por despacho do Presidente da República. 
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            Não é crível que o CADE possa concluir quanto à existência ou não de infração à 
ordem econômica, em um determinado setor da economia, a ser prevenida ou reprimida, se a 
agência governamental ou outro órgão ou entidade governamental de regulação do setor, 
esteja divergindo formalmente e conforme o respectivo devido processo legal administrativo. 

            Auxiliando o CADE, o art. 13 da Lei 8.884/94, previu como peça do sistema 
administrativo de prevenção e repressão às infrações à ordem econômica, a SDE do 
Ministério da Justiça, competindo-lhe, na forma do art. 14, X e XII, na mesma norma: receber 
e instruir os processos de aprovação de ato de concentração a serem julgados pelo CADE, e 
fiscalizar o cumprimento das respectivas decisões; bem como, sugerir ao CADE as condições 
para a celebração de compromisso de desempenho que venha a sujeitar à aprovação de um ato 
de concentração, e fiscalizar o seu cumprimento. 

            Já, por parte do Ministério da Fazenda, conforme o art. 38, da Lei 8.884/94, o CADE 
também é auxiliado pela SEAE que será informada por ofício da instauração do processo 
administrativo que ocorrer, para, querendo, venha a emitir parecer sobre as matérias de sua 
especialização, o qual deverá ser apresentado antes do encerramento da instrução processual 
no CADE.  

            Outrossim, o art. 52 da Lei 8.884/94, prevê que em qualquer fase do processo 
administrativo poderá o Secretário de Direito Econômico ou o conselheiro-relator do processo 
no CADE, por iniciativa própria ou mediante provocação do Procurador-Geral do CADE, 
adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de que, direta ou 
indiretamente, de fato, esteja o ato de concentração em questão causando ou possa causar ao 
mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do 
processo. 

Na medida preventiva, o Secretário de Direito Econômico ou o conselheiro-relator do 
processo no CADE poderá determinar até mesmo a reversão à situação anterior do ato de 
concentração, inclusive, fixando multa diária nos termos do art. 25, da Lei 8.884/94, além da 
intervenção da Polícia Federal para coibir crimes contra a ordem econômica, na forma da Lei 
8137/90. 

            Como é bem de ver, o processo administrativo de controle do ato de concentração 
conta com um provimento administrativo cautelar, fundado, que como autoriza o próprio teor 
do art. 52 da Lei 8.884/94, também pode ser de caráter antecipatório de obrigação de fazer ou 
não fazer a ser possivelmente imposta ao final do processo administrativo. 

            No âmbito desta disciplina legal, é que o CADE poderá autorizar os atos de 
concentração, desde que, atendidas as seguintes condições: I - tenham por objetivo, ainda que 
alternativamente: a) - aumentar a produtividade; b) - melhorar a qualidade de bens ou 
serviços; ou, c) - propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; II - os 
benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, de um 
lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; III - não impliquem eliminação da 
concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens ou serviços; e IV - sejam 
observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados. 

            A Lei 8.884/94, portanto, estabelece condições para a aprovação de atos de 
concentração, porque, de fato, o ato de concentração, normalmente, corresponde a um ajuste 
consensual e negocial entre concorrentes que artificialmente manipula um acréscimo de poder 
monopolístico sobre um dado segmento econômico, enquanto o objetivo de toda a disciplina 
jurídica da concorrência é de que qualquer expansão de um agente econômico decorra da 
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conquista de mercado resultante de processo natural fundado na sua maior eficiência em 
relação a seus competidores, conforme o art. 20, parágrafo 1º, da referida norma.  Daí que, a 
expressão “poderá autorizar” do parágrafo 1º, do art. 54, da Lei 8.884/94, está a demonstrar a 
excepcionalidade na aprovação dos atos de concentração, sem embargo de se cotejar 
necessariamente o comando normativo à regra da razão econômica, com observância ao 
princípio da racionalidade econômica consagrado no Direito Econômico. 

            Por conta disto, os atos de concentração, na verdade, foram meramente tolerados pelo 
legislador e, via de consequência, é totalmente pertinente haver sido fixadas condições para a 
sua aprovação, que devem ser verificadas e, até mesmo, estabelecidas em compromisso de 
desempenho, nos termos do art. 58, da Lei 8.884/94, desde que, respeitados os princípios da 
eficiência, da proporcionalidade, da impessoalidade, da legalidade e da moralidade. 

            Sendo de se ressaltar que, na forma do parágrafo 2º, do art. 54, da Lei 8.884/94, 
poderão ser considerados legítimos os atos de concentração, desde que atendidas pelo menos 
três das condições retro mencionadas, quando necessários por motivo preponderante da 
economia nacional e do bem comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou 
usuário final. 

            Justamente, em razão de motivo preponderante da economia nacional e do bem 
comum, é que no Brasil os atos de concentração devem ser, a princípio, aprovados, 
atenuando, com fundamento na própria lei, a excepcionalidade das suas aprovações. Isto 
porque, em nosso país, tal como, ocorreu na Europa no pós-guerra e ainda acontece por todo 
mundo, inclusive, nos Estados Unidos da América, necessitamos da grande empresa brasileira 
para fazer frente às grandes empresas concorrentes do exterior, que nos tiram os empregos, a 
receita tributária e a riqueza para levá-los ao seu país de sede real. Não se deve esquecer que 
dentre os objetivos fundamentais de nosso país, constitucionalmente fixados incisos II e III, 
do art. 3º, da Carta Magna, respectivamente, estão o desenvolvimento nacional, a erradicação 
da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

Em face da realidade econômica, no Brasil não devemos ficar impedindo nossas empresas de 
se fortalecerem, para que possam enfrentar a concorrência com as outras empresas 
competidoras internacionais. Tem-se, o emblemático exemplo da Europa que, apoiando e 
fortalecendo a grande empresa européia, criou um parque industrial sólido. Como exemplo 
nacional, pode-se destacar que, se a Ambev não fosse aprovada, muito provavelmente a 
Antarctica e a Brahma teriam perdido mercado para a Budweiser Norte Americana, ao invés 
de ter ela (Budweiser) sido posteriormente negociada para a sucessora da Ambev. 

No Brasil, a Ordem Antitruste preocupa-se, em primeiro lugar, com a renda e o bem estar da 
população, bem como, com o desenvolvimento nacional, aos moldes do que ocorreu na 
Europa; o que relativiza as preocupações com a concorrência, que, apesar de importantes, não 
são absolutas para a consolidação de nosso mercado e sustentabilidade econômica, haja vista 
o nosso orgulho nacional quanto à Petrobrás, referência mundial, que se consolidou sobre o 
regime de monopólio legal; ou, ainda, quando a relativização da concorrência leva à 
modicidade dos preços ao consumidor decorrentes dos ganhos de escala em caso de 
segmentos econômicos em condições monopolísticas com preços controlados. 

            O CADE não deve reprimir os negócios na economia nacional, salvo em caráter 
excepcional, diante de manifesto potencial lesivo ao mercado interno; mas, sim, devendo 
intensificar seus esforços na repressão das condutas praticadas pelas concentrações 
econômicas que venham a se enquadrar na tipificação legal de infração à ordem econômica. 
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            Enfim, é a grande empresa brasileira num mundo globalizado que tem melhores 
perspectivas de sobreviver, assegurando nossos empregos, receita tributária e riqueza 
nacional, principalmente diante da atual crise financeira internacional que está provocando 
uma retração na riqueza global e do nosso próprio PIB. Contudo, isto não significa que os 
partícipes dos atos de concentração não sejam rigorosamente acompanhados e punidos quanto 
às suas condutas, caso infrinjam a ordem econômica, bem como, ainda, no âmbito da 
aprovação pelo CADE, lhe sejam exigidas pesadas condições, nos termos daquelas quatro 
previstas no parágrafo 1º, do art. 54, da Lei 8.884/94. 

            Se os agentes econômicos partícipes de um ato de concentração querem que este seja 
aprovado, atenuando-se a excepcionalidade da aprovação, que dêem a contrapartida, 
aceitando e cumprindo as condições previstas pela lei, que devem ser simétricas ao próprio 
peso econômico que se incorporou driblando o esperado processo natural de conquista de 
mercado. Isto significa, inclusive, implementar, no plano fático, a distribuição da riqueza 
nacional, em cumprimento aos referidos objetivos constitucionais de nosso país. 

            Logo, não tem sentido em atos de concentração, que são operações negociais 
extremamente expressivas, que importam ganhos extraordinários a seus partícipes sem terem 
competido no mercado para tanto, no respectivo controle específico nada se exigir ou se exigir 
condições suáveis e risíveis para sua aprovação, em escárnio a toda a coletividade, titular dos 
bens jurídicos que são protegidos pela Lei 8.884/94.  

            Aliás, ausência da exigência de condições sólidas pelo CADE, em ocorrendo a 
aprovação de um ato de concentração, propicia a imposição das respectivas condições via 
ação civil pública ou ação popular. 

            Analisando as condições legalmente fixadas pelo parágrafo 1º, do art. 54, da Lei 
8.884/94, verificam-se quatro, sendo cada uma correspondente aos respectivos incisos do 
referido parágrafo de lei. 

            A primeira condição, prevista no inciso I, do referido parágrafo do art. 54, da Lei 
8.884/94, consubstancia-se no objetivo de alcançar, cumulada ou isoladamente, três metas: a) 
- aumentar a produtividade; b) - melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou, c) - propiciar a 
eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico. Podem-se condensar estas três 
metas em uma única meta, qual seja, a evolução da respectiva operação econômica, sob 
qualquer forma manifestada, que se configure ato de concentração. 

            Não se deve entender a evolução desta operação econômica sob a ótica dos interesses 
dos agentes econômicos partícipes do ato de concentração, pois, estes já se encontram 
evidentemente manifestados e satisfeitos pela própria conduta de implementar a referida 
operação. Logo, a evolução a que se destinam as metas exigidas legalmente é aquela sob a 
perspectiva da coletividade que é a titular dos bens jurídicos que se busca proteger. Neste 
diapasão, a evolução da empresa que se pretende, não é meramente econômica-
administrativa-tecnológica, mas, sim, social e humana, enquanto mecanismo privado de 
benefício coletivo, pela própria dimensão do que significa ser titular de posição dominante de 
mercado, no que tange à sua enorme expressão como geradora de emprego, de renda, de 
receita tributária e da satisfação das necessidades de abastecimento e consumo da população. 

            Em decorrência, perfeitamente plausível a imposição no ato de concentração de 
contundentes metas sociais e de concretização dos direitos humanos, notadamente, as 
relacionadas com o emprego e salário, com a distribuição de renda, tais como, manutenção ou 
indenização de distribuidores e agentes, dos serviços terceirizados etc.; com a liquidação ou 
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parcelamento dos tributos pendentes; enfim, com tudo e todos aqueles que estejam envolvidos 
com o ato de concentração, porém, não sejam dele, os partícipes em si. 

A segunda condição, prevista no inciso II, do referido parágrafo do art. 54, da Lei 8.884/94, 
consubstancia-se em que os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre 
os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro. Esta 
condição integra-se com a primeira, pois, percebe-se claramente que o legislador impôs ao ato 
de concentração uma divisão dos decorrentes benefícios que agregaram valor à operação. 
Especificamente, por esta condição, também se destina compulsoriamente uma parcela dos 
benefícios decorrentes do ato de concentração à população. 

O consumidor tem direitos subjetivos evidentes na divisão dos benefícios decorrentes do ato 
de concentração imposta legislativamente, de modo que deve compartilhar do valor agregado 
pela realização do respectivo ato, mediante benefícios concretos no fornecimento dos 
produtos ou serviços, principalmente, pela modicidade dos preços. O fato da operação não ter 
relação direta de fornecimento ao consumidor final, não prejudica a imposição desta 
condição, posto que, toda atividade econômica tende ao fornecimento de produtos ou serviços 
à população, ainda que indiretamente. 

Deve-se, deste modo, sempre se verificar como o consumidor foi ou deve ser efetivamente 
contemplado pelo ato de concentração, mediante a distribuição equitativa do valor que o 
referido ato agregou à respectiva operação econômica.   

Ressaltando-se que, por distribuição equitativa não transfere à população 50% exatos dos 
benefícios decorrentes do ato de concentração. A legislação, em verdade, impõe ao ato de 
concentração que para a sua aprovação, venha ele contemplar um sistema de pesos e 
contrapesos entre e em favor dos partícipes do ato, que pela aprovação do ato em si estão 
contemplados, pois, se não fosse bom para eles, jamais seria realizado; de todos envolvidos 
com a empresa, tais como, empregados, terceirizados e outros; como também, o próprio Poder 
Público ou Estado; e, da população, sob a ótica de consumidor final, ainda que indiretamente. 

A terceira condição, prevista no inciso III, do referido parágrafo do art. 54, da Lei 8.884/94, 
consubstancia-se em que o ato de concentração não implique eliminação da concorrência de 
parte substancial de mercado relevante de bens e serviços. Por conta da índole inerente 
restritiva da concorrência do ato de concentração, o ponto de gravidade desta condição está na 
expressão legal “parte substancial”. Parte substancial vem a ser uma parcela significativa de 
mercado que possa fazer frente, em termos de competição empresarial, ao ato de concentração 
que se realizou.  Isto é, não obstante parta-se da premissa de que o ato de concentração venha 
afetar a concorrência, sua preservação deve ser levada em consideração. 

Contudo, percebe-se que para a Lei 8.884/94, a preservação da concorrência não é um bem 
absoluto e indeclinável, mas, que, na medida do possível, deve ser preservada em parte 
substancial, cotejando-se com os valores superiores do desenvolvimento nacional e do bem 
comum. Muito mais importante do que concorrência, a qual nem por isso deixa também de ser 
importante, em um país repleto de problemas sociais e ávido pelo desenvolvimento pleno 
como o nosso, é a distribuição de renda, a sustentação da economia, o emprego, a adequada e 
mais módica possível satisfação das necessidades de consumo da população, principalmente, 
quanto aos bens de primeira necessidade ou de consumo de massa, bem como, aos serviços 
públicos, à autonomia tecnológica etc. Veja-se novamente o exemplo da Petrobrás, orgulho 
dos brasileiros, que, todavia, reina praticamente absoluta no refino da gasolina nacional.  
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A quarta condição, prevista no inciso IV, do referido parágrafo do art. 54, da Lei 8.884/94, 
consubstancia-se em que sejam observados no ato de concentração os limites estritamente 
necessários para atingir os objetivos visados. Tal como, a segunda condição integra-se com a 
primeira, esta quarta integra-se com a terceira. Pelos efeitos inerentes indesejáveis do ato de 
concentração, que resultar de uma conquista artificial de mercado com expansão meramente 
aquisitiva do negócio e consequente concentração do capital, ou seja, que não foi resultante de 
um processo natural de atuação econômica de seus partícipes, evidentemente, que o ato de 
concentração é meramente tolerado pela Ordem Antitruste, pois, é sempre melhor a 
diversidade de agentes econômicos e a menor concentração empresarial possível na 
economia. Não raramente, é preciso se assegurar ou estimular a estruturação de grandes e 
poderosas empresas, em razão do volume dos investimentos necessários, como, por exemplo, 
nosso país, na década de 70, nos planos nacionais de desenvolvimento; ainda, para poder 
enfrentar a concorrência internacional, como a Europa e os Tigres Asiáticos; ou, também, 
para a higidez da econômica nacional, como o Brasil fez no sistema financeiro, na virada do 
século XX, ao enfrentar o risco de seguirmos a, nossa vizinha, Argentina, no colapso que 
sofreu, para a ruína de sua população que foi severamente atingida e empobrecida, não 
obstante, os esforços e resultados atuais de recuperação. Assim, esta quarta condição fixa o 
ponto de equilíbrio entre a terceira que fixa a preservação de parte substancial da 
concorrência, para impor incisivamente que a restrição à concorrência ou a concentração de 
capital sejam sempre as menores possíveis, salvo para combater a concorrência internacional, 
na defesa comercial do mercado brasileiro.  

Enfim, a eficácia jurídica dos atos do concentração condiciona-se à sua aprovação, caso em 
que retroagirá à data de sua realização, o que torna imprescindível o instrumento processual 
administrativo da medida preventiva, para se evitar atos consumados ou danos de difícil ou 
impossível desconstituição. 

            No curso do processo administrativo de aprovação de ato de concentração, para evitar 
a expedição de medida preventiva, poderá ser celebrado Acordo de Preservação e 
Reversibilidade da Operação, conforme previsão administrativa. 

            O acordo referido estabelecerá as medidas aptas a preservar as condições de mercado, 
prevenindo as mudanças irreversíveis ou de difícil reparação que poderiam ocorrer na sua 
estrutura até o julgamento de mérito do ato de concentração. Nele necessariamente deve se 
incluir a tutela do consumidor. 

            Poderá ser celebrado por iniciativa do conselheiro relator do processo administrativo 
ou requerimento das partícipes do ato de concentração os dos legitimados ativos do artigo 29, 
da Lei 8.884/94, consumidores ou entidades representativas de consumidores, que inclusive 
podem opinar e impugnar o seu conteúdo.  

Se os atos de concentração não forem realizados sob condição suspensiva ou deles já tiverem 
decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, o CADE, se concluir pela sua 
não aprovação, determinará as providências cabíveis no sentido de que sejam desconstituídos, 
total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão de sociedade, venda de ativos, cessação 
parcial de atividade ou qualquer outro ato ou providência que elimine os efeitos nocivos à 
ordem econômica. 

Nos instrumentos de distrato, além da declaração da importância repartida entre os sócios e a 
referência à pessoa ou pessoas que assumirem o ativo e passivo da empresa, o art. 57, da Lei 
8.884/94, ainda impõe que deverão ser indicados os motivos da dissolução, para que à 
coletividade, titular dos bens jurídicos protegidos, seja dada publicidade da atuação do 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 3994



Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e sejam coibidas novas tentativas e 
dado conhecimento público a causa do prejuízo que terceiros venham a sofrer. 

No caso de rejeição do ato de concentração pelo CADE, o processo administrativo deve ser 
convolado em processo administrativo punitivo e encaminhado à SDE para apuração e defesa 
por seus partícipes, sem prejuízo das medidas de desconstituição que foram determinadas. 

Além do que, o parágrafo 9º, do art. 54, da Lei 8.884/94, consagra a responsabilidade civil 
dos agentes econômicos participantes do ato de concentração por perdas e danos 
eventualmente causados a terceiros, em caso de rejeição do ato de concentração pelo CADE, a 
menos que haja vício ou erro na respectiva decisão administrativa.   

Finalmente, segundo o art. 55, da Lei 8.884/94, a aprovação do ato de concentração poderá 
ser revista pelo CADE, de ofício ou mediante provocação da SDE, se a decisão for baseada 
em informações falsas ou enganosas prestadas pelo interessado, se ocorrer o descumprimento 
de quaisquer das obrigações assumidas ou não forem alcançados os benefícios visados. 

            Além do que, a aprovação anterior não impede que o CADE, posteriormente, 
apurando ato de conduta em processo administrativo punitivo venha a determinar a 
desconstituição do ato de concentração que havia sido aprovado. A apuração do ato de 
concentração é totalmente diferente da do ato de conduta, que significa uma detida 
investigação antitruste contra o processado com vista a verificar a prática de infração contra a 
ordem econômica e, assim, cominar-lhe as penas do artigos 23, 24, 25 e 26, da Lei 8.884/94, 
dentre elas, conforme prevista no inciso IV, do referido artigo 24, ordenar os atos ou as 
providências necessárias para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica, no que se 
inclui, se for o caso, determinar a desconstituição de um ato de concentração apesar de 
anteriormente aprovado.  
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RESUMO 
A tutela da ordem econômica por meio do Direito Penal é matéria recentemente introduzida 
no ordenamento, como fenômeno típico da sociedade pós-industrial. O trabalho tem o escopo 
de confrontar a dogmática penal garantista com o fenômeno da expansão do Direito Penal. O 
estudo aborda a sociedade de riscos e o surgimento de novos bens jurídicos tuteláveis pelo 
Direito Penal, além do florescer de novos subramos. São analisados os princípios da 
proporcionalidade e da subsidiariedade. A abordagem possui um viés eminentemente 
constitucional. Nesse sentido, são conjugados os primados da dogmática e a necessidade da 
proteção conferida pelo Direito Penal, como critérios de legitimação para a intervenção penal 
estatal no campo da economia.  
PALAVRAS-CHAVE: ORDEM ECONÔMICA; DOGMÁTICA PENAL; EXPANSÃO DO 
DIREITO PENAL. 
 
ABSTRACT 
The protection of the economic order through the Criminal Law is a subject recently put into 
the law system, as a caracteristical phenomenon of the post-industrial societies. The article 
aims to confront the criminal dogmatics garantism with the expansion of the criminal law 
phenomenon. The study addresses the risk’s society and the emergence of new legal rights 
protectable by the criminal law, and the blossoming of new subres. The principles of 
proportionality and subsidiarity are carefully analyzed. The approach is eminently 
constitutional. Accordingly, the primed of the dogmatic and the needs of the protection by the 
criminal law are conjugates, as criteria of legitimacy for the criminal intervention in the 
economy. 
KEYWORDS: ECONOMIC ORDER; CRIMINAL DOGMATIC; EXPANSION OF 
CRIMINAL LAW. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

  

A sociedade se transforma constantemente e amplia, com sua transformação, a complexidade 
dos elementos que compõem o seu sistema. O avançado nível de entrelaçamento das relações 
sociais reflete a trama dos componentes de um corpo social cuja compreensão se torna cada 
vez mais árdua. 
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Ao longo da história da humanidade o período que marca a passagem de uma sociedade 
tradicionalista - sem mobilidade social e estável - para uma sociedade orgânica, complexa e 
com mobilidade, certamente de encontra na Revolução Industrial, que estimulou, a partir do 
Séc. XVII, o estabelecimento de relações em grandes centros, provocou o início do trabalho 
organizado e da produção em massa, além de ter viabilizado o desenvolvimento tecnológico e 
científico até então experimentado. 

  

Analisar a sociedade do ponto de vista de sua complexidade torna-se mais interessante e 
necessário a partir do momento histórico denominado como pós-industrial, tendo em vista os 
fatores já descritos como decorrentes da Revolução Industrial. Além disso, deve-se considerar 
o aumento dos avanços técnicos, biológicos, físicos e científicos em geral, que permitiram ao 
próprio homem ampliar as possibilidades de experiências decorrentes dos referidos avanços. 
Tais aparatos aumentam os riscos aos quais a sociedade está exposta, razão pela qual a 
sociedade pós-moderna é considerada como sociedade de riscos ou, nas palavras de Sánchez, 
la sociedad postindustrial es, además de la «sociead del riesgo», una sociedad con otros 
caracteres individualizadores. (SÁNCHEZ, 2001, p. 23) 

  

As várias possibilidades franqueadas ao homem a partir da Revolução Industrial representam 
uma multiplicidade de experiências e ações. Estas são complexas e cada experiência concreta 
apresenta um conteúdo evidente que remete a outras possibilidades que são ao mesmo tempo 
complexas. (LUHMANN, 1983, p. 45) A existência do homem na sociedade pós-industrial 
amplia as possibilidades de suas ações aumentando, em movimento reverso, a complexidade 
da própria sociedade: 

Así, se trata de una sociedad de enorme complejidad en la que la interacción individual -por 
las necesidades de cooperación y de división funcional- ha alcanzado niveles hasta ahora 
desconocidos. (SÁNCHEZ, 2001, p. 22) 

  

Decorrem da atuação humana, na sociedade hiper-complexa, novos riscos geradores de novos 
perigos aos indivíduos que participam dessa trama de novas relações. As ações do homem, 
especialmente no manejo dos aparatos tecnológicos desenvolvidos durante a Revolução 
Industrial, são potencialmente lesivas. Nesse sentido, Silva Sánchez esclarece que: 

  

En otras palabras, el hecho de que buena parte de las amenazas a que los ciudadanos estamos 
expuestos provengan precisamente de decisiones que otros conciudadanos adoptan en el 
manejo de los avances técnicos: riesgos para el medio ambiente o para los consumidores o 
usuarios que derivan de las aplicaciones técnicas de los desarrollos en la biología, la genética, 
la energía nuclear, la informática, las comunicaciones, etcétera. (SÁNCHEZ, 2001, p. 23) 

  

Os riscos produzidos pela atuação humana podem ser permitidos ou não, conforme a ação ou 
atividade foco de perigo ofereçam ou não benefício à sociedade. As permissões ou proibições 
refletem uma característica da sociedade denominada como contingente, que limita a atuação 
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do homem frente às várias condutas que ele pode adotar, inclusive aquelas potencialmente 
lesivas, portanto, não permitidas. 

  

Sob a ótica de Luhmann, por contingência entendemos o fato de que as possibilidades 
apontadas para as demais experiências poderiam ser diferentes das esperadas (...). 
(LUHMANN, 1983, p. 45) Isso porque as expectativas podem ser frustradas pelas normas ao 
vedar condutas que ofereçam riscos, contingenciando assim a atuação do homem. Nesse 
sentido, a norma, para Niklas Luhmann, imobiliza as diversas possibilidades franqueadas ao 
homem, de forma a tornar contingente e previsível a atuação humana: 

  

Na experimentação a complexidade e a contingência de outras possibilidades aparecem 
estruturalmente imobilizadas como "o mundo", e as formas comprovadas de seleção 
relativamente imune a desapontamentos aparecem como o sentido, cuja identidade pode ser 
apreendida - por exemplo como coisas, homens, eventos, símbolos, palavras, conceitos, 
normas. (LUHMANN, 1983, p. 46) 

  

O contingenciamento, em muitos casos, decorre das proibições formuladas pelo direito de 
forma a eliminar focos de riscos. O fato de a atuação humana potencializar riscos deve ser 
traduzido pelo direito como proibição. 

  

A ciência do Direito possui diversos ramos e alguns deles são dotados de instrumentos 
capazes de vedar condutas por meio do estabelecimento de sanções para o transgressor das 
respectivas proibições. Dentre os aludidos ramos, pode-se citar o Direito Administrativo, o 
Direito Tributário e o Direito Penal. Muito embora os dois primeiros ramos possuam meios de 
contingenciar a sociedade e coibir condutas, especialmente por meio de sanção, o Direito 
Penal é o ramo apropriado para a obtenção da paz social relativamente a condutas que 
oferecem riscos a bens jurídicos especialmente relevantes, em razão do especial sentido de 
valor que lhes é conferido, e que por isso se vale da mais severa das sanções estabelecidas no 
ordenamento jurídico - a pena - como resposta aos infratores de suas vedações. 

  

Nesse sentido, o Direito Penal é invocado para tutelarem-se bens como a vida, a liberdade e a 
propriedade, dentre outros. Porém, ao longo da história, a sociedade vem se transformando e o 
núcleo de interesses ou bens jurídicos individuais originalmente tutelados vem se ampliando, 
e passa a contemplar valores característicos dessa nova ordem social. O objeto do Direito 
Penal, nos dias atuais, agrega inúmeros campos de interesse de que sequer se cogitava em 
meados do Séc. XIX. 

  

Não se pode negar que bens como a vida, a liberdade e a propriedade, dentre outros, ainda são 
objetos da tutela penal. Contudo, em virtude do surgimento de novos riscos no contexto de 
uma sociedade pós-industrial e complexa, novos bens mereceram a atenção da política 
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criminal. Nesse sentido, pode-se dizer que novos bens jurídicos, distintos daqueles cuja 
proteção originou o Direito Penal clássico, surgiram no contexto criado pela Revolução 
Industrial e da conseqüente complexidade social daí decorrente. 

  

A existência de novos bens jurídicos tuteláveis pelo Direito Penal provocou um repensar 
sobre os paradigmas do Direito Penal clássico, pois este se erigiu com base em dogmas que 
não são apropriados para correspondente tutela de tais bens. A expansão do Direito Penal, 
portanto, corresponde precisamente à apropriação dessa nova realidade, de forma a se 
manterem em segurança os interesses surgidos na sociedade hipercomplexa. 

  

Sobre a expansão do Direito Penal, Silva-Sánchez escreveu obra paradigmática intitulada a 
expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal na sociedade pós-industrial, cujo 
conteúdo analisa o surgimento de uma nova política penal e de novos bens jurídicos, 
ensejadores dessa, que ultrapassa as fronteiras da proteção a conferida a bens individuais e 
busca contemplar uma nova categoria de interesses característicos da sociedade pós-industrial 
- que, pelo fato de ser tão exposta a riscos, es un lugar común caracterizar el modelo social 
postindustrial en que vivimos como «sociedad del riesgo». (SÁNCHEZ, 2001, p. 21) 

  

O autor apresenta reflexões sobre o fenômeno da expansão do Direito Penal, além de críticas 
aos fatores que ensejaram o referido acontecimento, em especial, a adoção deste ramo do 
direito por parte do legislador como: 

  

solución fácil a los problemas sociales, desplazando al plano simbólico (esto es, al de la 
declaración de principios, que tranquiliza a la opinión pública) lo que debería resolverse en el 
nivel de lo instrumental (de la protección efectiva). (SÁNCHEZ, 2001, p. 19) 

  

Todas as preocupações no entorno da problemática penal pós-industrial provocou um 
considerável aumento da produção legislativa nessa matéria. O incremento legislativo dirigido 
à incriminação de condutas antes não consideradas puníveis pelo Direito Penal clássico, em 
vista destes novos bens jurídicos, resulta em hiperinflação de tipos penais, e na própria 
expansão do Direito Penal em matéria de política criminal. 

  

Ademais, novos sub-ramos surgiram para cuidar de matérias penais específicas, como, por 
exemplo, o Direito Penal Ambiental e o Direito Penal Econômico, que acrescentam conteúdo 
jurídico-penal à matéria clássica constituída por bens como a vida, a liberdade e a 
propriedade. 
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Por outro lado, em que pese se tratar de um fenômeno observado no plano da realidade 
político-criminal, a expansão do Direito Penal encontra oposições teóricas cujos fundamentos 
merecem atenção. Pode-se destacar alguns argumentos lançados em desfavor da expansão, 
como exemplos, o caráter subsidiário do Direito Penal, a inexistência de efetivos bens 
jurídicos que permitam a expansão deste ramo, além do princípio da proporcionalidade. 

  

Torna-se, portanto, indispensável analisar se a expansão do Direito Penal contraria o princípio 
da subsidiariedade do Direito Penal ou se a ocorrência do fenômeno ora abordado independe 
da subsidiariedade. Deve-se verificar se os bens jurídicos tutelados pelos novos ramos do 
Direito Penal merecem essa proteção e o status de bens jurídicos. Consequentemente urge 
analisar o que vem a ser o bem jurídico-penal. Por fim, deve-se questionar se a intervenção e 
as sanções do Direito Penal são proporcionais às possíveis ofensas aos supostos bens jurídicos 
violados. 

  

Um dos sub-ramos do Direito Penal, intitulado Direito Penal Econômico, enquadra-se 
perfeitamente no fenômeno da expansão desse campo do ordenamento jurídico. Este sub-
ramo trata de crimes cometidos contra ordem econômica e seus bens jurídicos são 
particularmente distintos daqueles tutelados pelo Direito Penal clássico. 

  

Sendo assim, questão intrigante da qual se ocupa por ora, relaciona-se a existência de um 
novo ramo do Direito Penal, o Direito Penal Econômico, e se este ramo subsiste às posições 
teóricas contrárias à expansão do Direito Penal e, consequentemente, a própria existência do 
Direito Penal Econômico. 

  

Analisa-se a hipótese de o Direito Penal clássico não mais responder aos auspícios da 
sociedade complexa e de risco que experimentamos na contemporaneidade, especialmente no 
que diz respeito aos crimes contra a ordem econômica, em que a expansão do Direito Penal 
torna-se uma conseqüência, e a sua sistematização faz-se necessária, de forma que a tutela de 
novos bens jurídicos seja efetiva. 

  

Parte-se da teoria do autor Jesús-Maria Silva-Sánchez publicada em livro sob o título a 
expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal na sociedade pós-industrial, como 
referencial teórico para o presente trabalho. 

  

Justificam-se os estudos acerca da expansão do Direito Penal por promoverem um repensar 
sobre a complexidade da sociedade pós-industrial, além provocarem uma reflexão crítica no 
que toca à política penal adotada por alguns governos, especialmente para coibir condutas 
lesivas no âmbito econômico. Diante da relevância do tema e do inegável contributo que a 
ciência pode oferecer à sociedade, o presente estudo visa contribuir para um melhor 
entendimento sobre o tema. 
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2 A AUTONOMIA DO DIREITO PENAL ECONÔMICO 

  

  

O Direito Penal Econômico consiste em um ramo cujos princípios informadores que o 
orientam levam-no, em razão de sua singularidade, a se afastar do Direito Penal clássico. 

  

A evolução do Direito Penal Econômico, cujo surgimento ocorreu em momento diverso das 
teorias clássicas, fê-lo surgir dotado de principiologia própria, das quais decorrem suas 
particularidades. 

  

O Direito Penal, de cunho garantista, surgiu no século XVIII, envolto em uma concepção 
iluminista, sob a égide do Estado Liberal, subserviente à burguesia à época florescente. 
Durante todo o século XIX, o Direito Penal foi marcado por grandes codificações, não se 
dividindo em sub-ramos, com enfoque distinto sobre o ilícito penal, como hoje se apresenta. 

  

A superação do Estado Liberal burguês resultou, já no século XX, na intervenção excessiva 
do Estado em todos os aspectos da vida dos cidadãos. Como decorrência natural de tal 
intervencionismo, inicia-se a regulação da produção, da circulação de produtos, do mercado, 
do consumo e da economia como um todo: 

  

A partir desses aspectos históricos iniciais, é possível projetar a evolução da economia até as 
complexas organizações de âmbito planetário modernas. O mercantilismo, os antecedentes da 
revolução industrial, o impacto da tecnologia, o crescimento do capitalismo e todas as 
implicações econômicas na vida social e política dos povos consolidaram a difusão das 
relações econômicas, inclusive entre nações. Essa evolução fez crescer, na mesma medida, a 
criminalidade econômica de forma cada vez mais sofisticada. Coube ao Estado intervir, na 
tentativa de regular as referidas relações. (OLIVEIRA, 1996, p. 17) 

  

O intervencionismo culminou com a tutela penal à ordem da economia. O poder do Direito 
Penal surge, nessa seara, sob a denominação de Direito Penal Econômico. 

  

Nesse contexto, pode-se elencar as incriminações de condutas por meio de tipos penais que 
prescindem de resultado naturalístico, os denominados crimes formais. No mesmo sentido, as 
previsões de crimes de perigo, em contraponto aos crimes de dano, surgem em decorrência de 
uma sociedade moderna marcada pelo risco: 
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Desta forma, STUBEL e PINHO entendem ter superado as dificuldades encontradas por 
BINDING e por RABL para legitimar os delitos de perigo abstrato diante de um sistema 
voltado para o desvalor da lesão. Para tal empreendimento, retiram do plano da ação o 
desvalor normativo do perigo abstrato e o deslocam para o resultado, revelando na realidade 
do perigo, no estado fático com existência própria. Esta construção, por sua sistematicidade e 
por seu pragmatismo, será utilizada, posteriormente, pelos autores formalistas para justificar a 
legitimidade dos crimes em comento no contexto da sociedade de riscos. (BOTTINI, 2007, p. 
132) 

  

Tais características restaram claras no ordenamento jurídico brasileiro, em meados do século 
XX, nos crimes contra a economia popular, tipificados na Lei Nº 1.521, no ano de 1.951, que 
muito se assemelham às disposições penais do Código de Proteção ao Consumidor, Lei Nº 
8.078, positivada trinta e nove anos depois, em 1.990. 

  

A dificuldade dogmática de conceber uma inovação no Direito Penal no que diz respeito à 
tutela de novos bens jurídicos não deve ser obstáculo à evolução deste ramo do Direito. Nesse 
sentido, Mir Puig reflete, em tom crítico: 

  

Adelantaré ya que la idea que guía este trabajo es que buena parte de culpa de nuestra mala 
conciencia como dogmáticos puede corresponder al profundo arraigo que, muy especialmente 
en Derecho penal, ha conseguido una imagen literalmente positivista de la tarea jurídica, que 
tiende a reducirla a la repetición aclaratoria de las leyes, con la consiguiente renuncia a la 
secular función de la Dogmática como medio de participación en la creación del Derecho. 
Ello plantea, de una parte, la lógica consecuencia de una restricción paralela de la utilidad de 
la ciencia jurídico-penal y, de otra parte, que los juristas nos sintamos instrumentos en manos 
de las relaciones de poder dominantes -que no necesariamente hemos de compartir- y 
encerrados en un mundo de formas que apenas trasluce conexión alguna con la realidad. (MIR 
PUIG, 1994, p. 13) 

  

Com efeito, o surgimento do Direito Penal Econômico foi acompanhado de uma 
flexibilização da exigência de lesividade do crime, na medida da ampliação do campo 
punitivo do Direito Penal clássico, construído ao redor de bens jurídicos de natureza 
individual, em rigoroso respeito à exigência de efetiva ofensa ao bem tutelado para a 
configuração do crime. Nesse sentido: 

  

Por estas premissas metodológicas MEZGER analisa o perigo e sua importância para o direito 
penal. Para este autor, o direito não se importa apenas com a realidade de um curso causal, 
mas também com a possibilidade da produção de uma causalidade esperada. Existem atos 
que, ainda que não causem um dano, se revestem de importância jurídica porque, diante das 
regras gerais de experiência e das concepções da vida prática, são geralmente idôneos para a 
produção de resultados. (BOTTINI, 2007, p. 132) 
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Tais medidas político-criminais, em sede legislativa, refletem o aprofundamento da 
intervenção do Estado no campo da liberdade individual, e resultam na tipificação de 
condutas que sequer chegam a provocar dano efetivo, o que demonstra, dentre outras 
questões, a mitigação do princípio da subsidiariedade do Direito Penal, como ultima ratio do 
sistema jurídico. 

  

Em contrapartida, sobressai o princípio da precaução, que denota a necessidade de se afastar o 
risco de lesão aos bens jurídicos, tão presente nas sociedades modernas: 

  

Diante desta nova organização do atuar humano perante as situações inusitadas de risco 
presumido, não é de se estranhar o recurso ao direito penal, como meio de reforço e de 
proteção de medidas de precaução estipuladas pelo gestor de riscos. (BOTTINI, 2007, p. 255) 

  

Nesse contexto, podemos compreender a existência de uma carga principiológica própria do 
Direito Penal Econômico, que deve ser examinada de uma perspectiva diversa daquela pela 
qual, tradicionalmente, estuda-se o Direito Penal clássico. 

  

  

3 O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE  

3.1 A subsidiariedade do Direito Penal Econômico 

  

  

O Direito Penal consiste em sub-ramo do Direito, com objeto, princípios e sistema próprio. 
Este ramo, como se sabe, entra em cena apenas quando outros setores do ordenamento 
jurídico não bastam para assegurar o respeito aos bens jurídicos mais caros à ordem social, 
densificada no ordenamento jurídico punitivo. 

  

Na medida em que o Direito Tributário e o Administrativo, por exemplo, não são hábeis a 
limitar condutas danosas ou potencialmente danosas a determinados bens jurídicos, a ordem 
política deve recorrer ao Direito Penal para assegurar a integridade de tais interesses: 

  

De tal intervencionismo veio à luz o Direito Econômico, uma busca de proteção aos bens e 
serviços humanos relacionados com a economia, não se tratando, absolutamente, de ramo 
autônomo do Direito, mas sim de um conjunto de normas de Direito Civil, Comercial e 
Tributário (com tipos penais no seu contexto), a tutelar as relações comerciais, buscando 
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coibir os abusos praticados pelo poder econômico. No entanto, sem as necessárias sanções, o 
Direito Econômico não obtém os resultados perseguidos, daí o Estado lançar mão do Direito 
Penal Econômico, cominando pena aos desvios de comportamento nas relações econômicas. 
(OLIVEIRA, 1996, p. 1-18) 

  

Cumpre esclarecer que a intervenção do sistema de Direito Penal deve ser utilizada como 
última medida punitiva, após o esgotamento de todos os outros sistemas, cada qual com suas 
sanções específicas. 

  

A proposta de ultima ratio encontra seus alicerces na concepção iluminista de Estado, 
fundada sobre as bases do Contrato Social e do princípio geral de liberdade. Individual, cuja 
restrição só pode ser legitimamente procedida quando circunstâncias excepcionais o 
autorizarem. 

  

Como princípio de subsidiariedade, ou extrema ratio, do direito penal, o princípio da 
intervenção mínima significa que a pena, se utilizada quando suficientes outros mecanismos 
de tutela para a solução do conflito social instaurado com um comportamento humano, 
"carece da legitimidade que lhe advém da necessidade social" (ROXIN, 1997, p. 66) Desse 
modo, como afirma ROXIN: 

"el derecho penal solo es incluso la última de entre todas las medidas protectoras que hay que 
considerar, es decir que solo se le puede hacer intervenir cuando fallen otros medios de 
solución social del problema - como la acción civil, las regulaciones de policía o jurídico-
técnicas, las sanciones no penales etc. Por ello se denomina la pena como la 'ultima ratio de la 
politica social' y se define su missión como protección subsidiaria de bienes jurídicos" 
(IDEM). 

  

O caráter subsidiário do Direito Penal se justifica, portanto, diante da possibilidade de se 
sanar determinado conflito social através de outros meios de intervenção jurídica, de modo a 
se evitarem, segundo um princípio de racionalidade, os efeitos sociais nocivos produzidos 
pela atuação do Direito Penal. 

A flexibilização dessa concepção iluminista de Direito Penal, com o advento do Estado Social 
- acompanhado do surgimento de interesses sociais coletivos - e, em seguida, do Estado 
Democrático de Direito - com as exigências de tutela de interesses difusos - modificando a 
estrutura elementar do Direito Penal clássico, justifica, no campo teórico, um novo sub-ramo, 
no sistema penal que veio então a nascer: o Direito Penal Econômico. 

  

  

3.2 O Objeto do Direito Penal Econômico 
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Na seara penal, a proteção dos bens deve se efetivar em conformidade com o objetivo, o 
sentido e a justificativa da intervenção do Direito Penal, qual seja, obtenção de paz social por 
meio da limitação coercitiva de bens jurídicos individuais como sanção dirigida a autores de 
ofensas a bens jurídicos de outrem. 

  

Além da efetiva proteção a tais bes jurídicos, não se pode negar que a inclusão de tais campos 
inéditos no universo de proibições penais resulta, também, em uma sensação de segurança 
coletiva, que se opõe à insegurança produzida pela inovação tecnológica: 

  

De cualquier manera, más importante que tales aspectos objetivos es seguramente la 
dimensión subjetiva de dicho modelo de configuración social. Desde esta última perspectiva, 
nuestra sociedad puede definirse todavía mejor como la sociedad de la «inseguridad» (o la 
sociedad del miedo). En efecto, uno de los rasgos más significativos de las sociedades de la 
era postindustrial es la sensación general de inseguridad. (SÁNCHEZ, 2001, p. 24) 

  

Com efeito, outros ramos do Direito até poderiam limitar condutas potencialmente lesivas aos 
bens penalmente tutelados, contudo, apenas a força do Direito Penal pode alcançar resultados 
mais efetivos. Nesse sentido, ainda Silva-Sánches: 

  

Pues bien, frente a ello no es difícil constatar la existencia de una tendencia claramente 
dominante en la legislación hacia la introducción de nuevos tipos penales así como a una 
agravación de los ya existentes, que cabe enclavar en el marco general de la restricción, o la 
«reinterpretación de las garantías clásicas del Derecho penal sustantivo y del Derecho 
procesal penal. Creación de nuevos «bienes jurídico-penales», ampliación de los espacios de 
riesgos jurídico-penalmente relevantes, flexibilización de las reglas de imputación y 
relativización de los principios político-criminales de garantía no serían sino aspectos de esta 
tendencia general, a la que cabe referirse con el término «expansión». (SÁNCHEZ, 2001, p. 
17) 

  

O objetivo do Direito Penal Econômico, por seu turno, não pode ser outro senão o mesmo 
objetivo geral de paz social atribuído ao Direito Penal comum. O objeto de concentração deste 
sub-ramo consiste na proteção à ordem econômica que, em última análise, permite a tal sub-
ramo do Direito alcançar, naquela seara, seu escopo primordial. 

  

No entanto, é de se questionar se a eleição da ordem econômica a bem jurídico penal tem 
caráter meramente simbólico, ou se há, efetivamente, interesse na proteção deste bem, em 
razão de sua importância social. 
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Não se pode conceber que a norma penal seja utilizada como manifestação política de 
desaprovação de conduta que, em tese, lesa bem de somenos importância. A norma penal 
deve alcançar efeitos protetivos concretos, em relação a bens jurídicos efetivamente 
portadores de um especial significado para o corpo social. 

  

Nesse sentido, a despeito de ser a ordem econômica objeto tutelado pelo Direito Penal 
Econômico, cumpre indagar se, em concreto, há efetiva necessidade de sua proteção pelo 
Direito Penal. 

  

  

4 O BEM JURÍDICO  

4.1 A definição de bem jurídico no Direito Penal econômico 

  

  

Como já declinado, torna-se questão relevante suscitar se à ordem econômica pode ser 
atribuído o valor de bem jurídico-penal, objeto de tutela pelo Direito Penal Econômico. Sobre 
o tema, a doutrina pondera que a Constituição carrega em si os bens jurídicos, devendo-se 
dela partir a fim de se identificar o que deve o Direito Penal tutelar. 

  

O reconhecimento constitucional do direito à liberdade, estabelecido como valor supremo e 
ladeado por valores equivalentes, tais os direitos à vida, igualdade, segurança e propriedade 
(CF/88, art. 5º, caput), refletindo a consagração da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República, implica o reconhecimento de limites materiais à discricionariedade 
do legislador infraconstitucional. 

 Esses limites consistem, precisamente, em matéria penal, na vinculação da atividade 
incriminadora a valores de magnitude constitucional, uma vez que a sanção penal consiste, 
precipuamente, de limitação efetiva ou potencial à liberdade individual. Como afirma Luiz 
Flávio Gomes: 

  

Com efeito, partindo-se de uma concepção personalista da Constituição, que tem como valor 
síntese a dignidade da pessoa, nenhum dos direitos fundamentais constitucionalmente 
assegurados pode sofrer qualquer limitação ou restrição senão em função da tutela de outro 
interesse ou bem de igual ou equivalente magnitude. (GOMES, 2000, p.79). 
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Claus Roxin entende que a sociedade, em dado momento histórico, eleva à categoria de bens 
jurídicos aqueles que julgam indispensáveis para existência de vida comum: 

  

Pressupostos imprescindíveis para existência em comum, que se caracterizam numa série de 
situações valiosas, como, por exemplo, a vida, a integridade física, a liberdade de atuação, ou 
a propriedade, que toda gente reconhece, e, na sua opinião, o Estado social deve também 
proteger penalmente (...). (ROXIN apud PRADO, 2003, p. 63-64) 

  

O mesmo doutrinador sustenta, também, que o status de bem jurídico, sobretudo no Estado 
moderno, em regra, é conferido pela Constituição: 

  

(...) em cada situação histórica e social de um grupo humano os pressupostos imprescindíveis 
para uma existência em comum se concretizam numa série de condições valiosas como, por 
exemplo, a vida, a integridade física, a liberdade de atuação ou a propriedade, as quais todo 
mundo conhece, numa palavra os chamados bens jurídicos; e o Direito Penal tem que 
assegurar esses bens, punindo a sua violação em determinadas condições. No Estado 
moderno, junto a essa proteção de bens jurídicos previamente dados, surge a necessidade de 
assegurar, se necessário através dos meios do Direito Penal, o cumprimento das prestações de 
caráter público de que depende o indivíduo no quadro da assistência social pelo Estado. Com 
essa dupla função, o Direito Penal realiza uma das mais importantes das numerosas tarefas do 
Estado, na medida em que apenas a proteção dos bens jurídicos constitutivos da sociedade e a 
garantia das prestações públicas necessárias para existência possibilitam ao cidadão o livre 
desenvolvimento da sua personalidade, que a nossa Constituição considera como pressuposto 
de uma condição digna. (ROXIN apud PRADO, 2003, p. 63-64) 

  

Portanto, para Roxin, bem jurídico é aquele que está na Constituição, merecendo, por seu 
caráter, proteção conferida pela Lei Maior do ordenamento jurídico. 

  

Entretanto, não parece ser qualquer bem elevado ao status constitucional passível de tutela 
penal. São apenas aqueles indispensáveis à condição de vida digna do cidadão. No mesmo 
sentido, Welzel reconhece que a proteção conferida pelo Direito Penal deve, invariavelmente, 
recair sobre bens dotados de especial significado social. O referido jurista conceitua bem 
jurídico como bem vital da comunidade ou do indivíduo, que por sua significação social é 
protegido juridicamente. (WELZEL apud PRADO, 2003, p. 44-45) 

  

Infere-se, daí, que a necessidade de se proteger bens de natureza ou significação social 
atribuída por juízo de valor depende da atuação do Estado. Tal mister efetiva-se por meio do 
Direito Penal, cujo poder é capaz de colocar a salvo os bens jurídicos. 
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Tem-se que a preocupação penal acerca da ordem econômica reside em sua estabilidade, 
propriamente dita, podendo ser considerada bem penalmente tutelável, uma vez que a 
sociedade assume sua importância, cujo reconhecimento lhe é conferido pela Constituição. 

  

Para Klaus Tiedemann, o Direito Penal Econômico é o ramo do Direito a que compete tutelar 
primordialmente o bem constituído pela ordem econômica estatal no seu conjunto e, em 
consequência, o curso normal da economia nacional. (TIEDEMANN, 1975, p. 147 et seq.) 

  

Por outro lado, a ordem econômica há de ser considerada como bem cuja existência e 
equilíbrio é capaz de assegurar vida digna à sociedade. 

  

Cumpre esclarecer que a estabilidade da ordem econômica pode propiciar o desenvolvimento 
da sociedade, refletindo na manutenção das condições valiosas da vida. Assim, qualquer ato 
contrário ao seu equilíbrio deve ser evitado, e pelo Direito Penal Econômico combatido. 

  

Sendo assim, gozando de dignidade constitucional, a ordem econômica recebe a chancela do 
poder Constituinte, em seu caráter de bem jurídico. 

  

Dessa maneira, o legislador infraconstitucional deve observar as diretrizes estabelecidas pela 
Lei Maior, além dos valores nela consagrados, para a elaboração técnica dos tipos penais que 
irão tutelar os bens jurídicos por ela outorgados, uma vez reconhecida sua dignidade jurídico-
penal. 

  

  

4.2 A normatividade dos princípios 

  

  

O ordenamento jurídico sustenta-se em enunciados fundamentais, que constituem os 
verdadeiros alicerces do ordenamento considerado em sua unidade e coerência. Estas bases 
nas quais se apóia o ordenamento são os princípios de direito. 

  

Nesse sentido, esclarece Luís Roberto Barroso: 
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 (...) os princípios constitucionais são o conjunto de normas da ideologia da Constituição, seus 
postulados básicos e seus afins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as 
normas eleitas pelo constituinte como fundamento ou qualificações essenciais da ordem 
jurídica que institui. (BARROSO, 1999, p. 141) 

  

Cabe esclarecer que nossa Carta Magna recebeu com grande iluminação a sistematização 
democrática, que se baseia em princípios que permitem uma constante evolução 
interpretativa, ligados pelos princípios universais de direitos humanos, processos e 
procedimentos democráticos constitucionalmente previstos. 

  

Nesse sentido, Barroso prescreve que: 

  

Os princípios constitucionais são, precisamente, a síntese dos valores principais da ordem 
jurídica. A Constituição (...) é um sistema de normas jurídicas. Ela não é um simples 
agrupamento de regras que se justapõem ou que se superpõem. A idéia de sistema funda-se na 
de harmonia de partes que convivem sem atritos. Em toda ordem jurídica existem valores 
superiores e diretrizes fundamentais que 'costuram' suas diferenças partes. Os princípios 
constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-
se por todo sistema. Eles indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos. 
(BARROSO, 1999, p. 141) 

  

Nossa Lei Fundamental captou bem essa importância dos princípios ao afirmar 
categoricamente que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que 
a República Federativa do Brasil seja parte. 

  

Os princípios são, por conseguinte, na condição de valores, a pedra de toque ou o critério com 
que se aferem os conteúdos constitucionais em sua dimensão normativa mais elevada. 

  

A normatividade dos princípios, segundo a doutrina, passou por três fases históricas, a saber: 
o jusnaturalismo, o positivismo e o pós-positivismo. (BONAVIDES, 2007, p. 228) 

  

No período jusnaturalista, a dogmática jurídica foi invadida por aspirações universais 
buscando postulados de justiça. No entanto, a ausência de uma fundamentação epistemológica 
mais rigorosa e, como seu corolário, o acentuado grau de abstração dos princípios propostos 
fizeram com que as proposições sobrevindas do positivismo lançassem ao descrédito sua 
pretensão valorativa de cunho ético. 
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Durante o longo período em que o positivismo reinou no pensamento jusfilosófico, os 
princípios jurídicos passaram a serem tidos por proposições hauríveis dos textos legais 
vigentes, por via de abstrações sucessivas, realizáveis a partir das regras particulares contidas 
naqueles textos. 

  

A noção de coerência e completude dos sistemas jurídicos, que impregnou o juspositivismo, 
sustentava a tese de que os princípios não seriam estranhos ao ordenamento, mas passíveis de 
extração do próprio Direito positivo. E sua existência, acima de tudo, era devida a uma obra 
deliberada do legislador ou, no caso do common law, das decisões proferidas pelos juízes, sob 
consentimento do soberano, sedimentando seu reconhecimento. 

  

Na fase do que se denomina por pós-positivismo, os princípios atingem o cume da hierarquia 
axiológico-normativa na estrutura dos sistemas jurídicos. Nos países de tradição romano-
germânica, esse processo se deu por meio de sua inserção nos textos constitucionais, 
especialmente nos produzidos no século passado. Entretanto, nos países do common law, a 
aquisição da força normativa dos princípios ocorreu preponderantemente pelo trabalho da 
jurisprudência dos órgãos jurisdicionais superiores, havendo desempenhado papel de 
vanguarda, no plano internacional, a Corte Internacional de Justiça e, a partir da segunda 
metade do século, na ordem estatal, as cortes constitucionais norte-americana e alemã. 
(BONAVIDES, 2007, p. 228) 

  

Com efeito, os princípios chegaram ao patamar de normas com eficácia e normatividade plena 
no pós-positivismo. Nesse sentido, ensina-nos D'Urso: 

  

Pode-se afirmar: não há distinção entre princípios e normas, porquanto aqueles são dotados de 
normatividade. As normas compreendem princípios e regras e a nota que os diferencia não é 
na vertente positivista, entre princípios e normas, mas entre regras e princípios, sendo as 
normas o gênero de que eles são espécies. (D'URSO, 2007, p. 31) 

  

O reconhecimento constitucional da efetividade dos princípios emana das constituições 
modernas que os adotam expressamente e, partindo-se deles, conduzem todo o ordenamento 
jurídico. 

  

Os princípios, destarte, medem-se normativamente, ou seja, têm alcance de norma e se 
traduzem por uma dimensão valorativa, maior ou menor, que a doutrina reconhece e consagra. 
Consagração observada de perto na positividade dos textos constitucionais, donde passam à 
esfera decisória dos arestos, até constituírem com estes uma jurisprudência principal. 
(D'URSO, 2007, p. 31) 
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Assim, tornaram-se os princípios sustentáculos dos ordenamentos jurídicos modernos, 
gozando de forte normatividade e eficácia plena. 

  

  

4.3 O princípio da proporcionalidade 

  

  

Consiste o princípio da proporcionalidade na ponderação necessária ao equilíbrio do 
ordenamento jurídico, sobretudo quando ocorre confronto entre os diversos outros princípios 
que a informam. Diz-se tratar do princípio dos princípios. (WAMBIER apud 
SALAMANCHA, 2005, p. 120) O próprio Direito, em sua concepção clássica, pode ser 
chamado de a ciênca da equidade, isto é, da devida proporção. 

  

O mesmo ocorre com criação da lei, pois segundo Gilmar Mendes a utilização do princípio 
da proporcionalidade ou da proibição de excesso no Direito Constitucional envolve, como 
observado, a apreciação da necessidade (Erforderlichkeit) e adequação (Geeignetheit) da 
providência legislativa. (MENDES, 2001) 

  

Assim, para que se aplique certa norma ou princípio e, ainda, para que se elabore determinada 
norma, é indispensável observar a proporção, de forma a que não exceda os seus limites. 

  

Apenas e tão somente obedecerá ao limite do excesso quando não se tratar de aplicação de 
norma, princípio ou criação legislativa que não extrapolar a necessidade, bem como a 
adequação que de tais atividades à realização dos objetivos a que se propõe. Caso a medida 
adotada seja desnecessária à obtenção dos resultados que se almeja, não será ela proporcional, 
tampouco razoável. 

  

Da mesma forma, qualquer medida que não seja adequada para atingir os objetivos 
inicialmente propostos, não goza de proporcionalidade. Sustenta-se, pois, o princípio da 
proporcionalidade na necessidade e na adequação da providência legislativa, ou na aplicação 
da norma ao caso concreto. 

  

  

5 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E O DIREITO PENAL ECONÔMICO 
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O Direito Penal Econômico, à luz do princípio da proporcionalidade, conduz o interprete às 
mais variadas indagações quanto a sua real necessidade e adequação para obtenção dos fins a 
que se destina. 

  

Considerando a relevância da ordem econômica, erigida ao status de interesse 
constitucionalmente reconhecido, em diversos Estados, inclusive no Brasil, é indiscutível que 
a estabilidade consiste em elemento indispensável à ordem social, entretanto, nem sempre de 
possível realização. 

  

A intervenção estatal visando a equilibrar e a repelir as mais variadas agressões à ordem da 
economia reflete os danos que, em potencial, existem com a instabilidade econômica. 
Indubitavelmente, os prejuízos decorrentes da referida instabilidade podem ser sentidos na 
esfera individual dos cidadãos, assim como por toda a coletividade. 

  

A tutela da ordem econômica, assumida pelo Estado com o pacto social, consiste em medida 
indispensável para se evitarem os sobressaltos de riqueza e miserabilidade, experimentados 
nas sociedades que não gozam de economia equilibrada. Surge, por outro lado, a indagação 
quanto à necessidade de se tutelar a estabilidade econômica na esfera penal. Questão 
instigante, que nos remete à reflexão quanto à aplicação de sanções penais àqueles que abalam 
o equilíbrio da economia. 

  

O Direito Penal traz consigo o princípio da fragmentariedade, que informa-nos a sua atuação 
dispersa, além do princípio da subsidiariedade, que reflete limita a utilização da tutela penal 
apenas quando imprescindível para a solução de determina conflito social. 

  

Concomitantemente, o princípio constitucional da proporcionalidade exige que a providência 
legislativa, sobretudo a norma penal, deve observar a necessidade de sua elaboração, com o 
fito de se evitar o excesso da medida legal. 

  

Com efeito, se existirem outros meios, ou outros ramos do Direito cuja aplicação seja 
suficiente para se atingir o fim da tutela da ordem econômica, parece-nos razoável afirmar que 
não deve a Lei penal ser utilizada, sob pena de se ferir o princípio da proporcionalidade. 

  

No mesmo sentido, caso não se revele adequada a penalização de condutas que ameacem o 
pleno funcionamento da ordem econômica, seja em virtude da melhor aplicação de outros 
ramos do Direito, seja em razão do excesso de poder do Direito Penal para resolver questão 
passível de solução com menor impacto social, está-se diante de violação ao princípio da 
proporcionalidade. 
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Nesse sentido, ensina-nos Gilmar Mendes: 

  

A doutrina identifica como típica manifestação do excesso de poder legislativo a violação ao 
princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso (Verhältnismässigkeitsprinzip; 
Übermassverbot), que se revela mediante contraditoriedade, incongruência, e irrazoabilidade 
ou inadequação entre meios e fins. (MENDES, 2001) 

  

Vale ressaltar que a utilização do Direito Penal restringe-se à tutela de bens jurídicos, cuja 
existência presume-se, mormente, pela inserção da ordem econômica no texto constitucional 
de diversos estados, assim como na constituição Brasileira. 

  

  

6 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A INTERVENÇÃO DO DIREITO 
PENAL ECONÔMICO COMO MEDIDA DE JUSTIÇA 

  

  

Parece-nos razoável afirmar que a tutela da ordem econômica por via administrativa, ou 
amparada por outros ramos do Direito, não seria suficiente e adequada à efetiva proteção de 
que se necessita. 

  

O Direito Penal Econômico apresenta-se como sub-ramo do clássico Direito Penal, visando a 
tutelar bem penal, do qual a dignidade humana daqueles que compõem determinada sociedade 
depende. 

  

Não se poderia legar aos outros ramos do Direito que, embora sistematizados e com força 
sancionatória, não detêm o poder coercitivo do Direito Penal. Sobre a questionável força do 
Direito Civil e da esfera administrativa para a tutela de bens, assim ponderou Silva-Sánches: 

  

Lo anterior, con todo, todavía no explicaría de modo necesario la demanda de punición y la 
consiguiente expansión precisamente del Derecho penal. En efecto, tales datos podrían 
conducir ciertamente a una expansión de los mecanismos de protección no jurídicos, o 
jurídicos, pero no necesariamente de los jurídico-penales. Ocurre, sin embargo, que tales 
opciones o son inexistentes, o parecen insuficientes, o se hallan desprestigiadas. En primer 
lugar, la sociedad no parece funcionar como instancia autónoma de moralización, de creación 
de una ética social que redunde en la protección de los bienes jurídicos. En segundo lugar, es 
más que discutible que cierta evolución del Derecho civil del «modelo de la responsabilidad» 
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al «modelo del seguro» esté en condiciones de garantizar, por un lado, que éste cumpla 
efectivamente funciones de prevención y, por otro, que garantice a los sujetos pasivos una 
compensación, si no integral (cuya propia posibilidad práctica resulta cuestionable), al menos 
mínimamente próxima a ésta. En tercer lugar, la burocratización y, sobre todo, la corrupción 
han sumido en un creciente descrédito a los instrumentos de protección administrativa (ya 
preventivos, ya sancionatorios). Se desconfía - con mayor o menor razón, según las 
ocasiones- de las Administraciones públicas en las que, más que medios de protección, se 
tiende a buscar cómplices de delitos socio-económicos de signo diverso. (SÁNCHEZ, 2001, 
p. 44) 

  

A intervenção do Estado por meio deste ramo do Direito parece-nos necessária e adequada à 
tutela dos interesses plasmados sob a expressão genérica "ordem econômica". 

  

Não obstante, Silva-Sanches constata que o resultado da tutela de bens jurídicos pelo Direito 
Penal como único instrumento de pedagogia político-criminal é desalentador: 

  

El resultado es desalentador. Por un lado, porque la visión del Derecho penal como único 
instrumento eficaz de pedagogía político-social, como mecanismo de socialización, de 
civilización, supone una expansión adabsurdum de la otrora ultima ratio. Pero sobre todo 
porque, además, tal expansión es inútil en buena medida, porque somete al Derecho penal a 
cargas que éste no puede soportar. (SÁNCHEZ, 2001, p. 45) 

  

Em que pese a sobrecarga legada ao Direto Penal, dele ainda não pode a sociedade prescindir, 
visto que a tutela de seus bens jurídicos não dispõe de outros meios eficazes para sua 
realização. 

  

As críticas em torno da nova sistemática penal, diversamente daquela de cunho garantista, 
reflete a necessidade de se encarar a criminalidade com novos olhares. A velocidade da 
resposta do Direito Penal clássico não se presta a atender aos auspícios da sociedade 
contemporânea, especialmente no que toca aos crimes contra ordem econômica. 

  

Nesse passo, a sistematização do Direito Penal Econômico faz-se necessária, de forma que a 
tutela desses novos bens jurídicos, distintos daqueles de outrora, possa se tornar efetiva. Certo 
é que assimilar novos bens jurídicos pode acarretar indagações de ordem dogmática, em face 
da política criminal. 

  

Tal preocupação foi considerada por Santiago Mir Puig, cuja transcrição ora se faz oportuna: 
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Ante un Congreso destinado al tema «Derecho Penal y Política Criminal», es lógico que se 
suscite la cuestión, de tanta actualidad, de las relaciones y cometidos de la Dogmática frente a 
la Política Criminal. En estos momentos, la primera impresión que produce la actividad de los 
penalistas de los distintos países (tanto por lo que se refiere a sus trabajos como a sus 
reuniones nacionales e intemacionales), es la de que hoy atrae más la Política Criminal que la 
Dogmática. Sigue en pie el planteamiento por el que surgió, a fines del siglo pasado, la 
atención por la Política Criminal: ésta continúa presentándose a sí misma como alternativa 
«moderna», llamada a desplazar, paulatina pero inevitablemente, a la «vieja» ciencia jurídica. 
(MIR PUIG, 1994, p. 11) 

  

As considerações do doutrinador culminam nos seguintes questionamentos: 

  

En cambio, el papel de la Dogmática sigue en entredicho y se publican trabajos que 
preguntan; «¿Puede hoy el jurista seguir siendo un dogmático?»; «¿Tiene un futuro la 
Dogmática jurídico-penal?». (MIR PUIG, 1994, p. 11) 

  

As respostas para indagações dessa natureza demandam análise crítica do Direito Penal na 
atualidade. Os questionamentos levantados por Mir Puig refletem a realidade de que o Direito 
Penal Econômico enfrenta desafios de cunho dogmático, em face da dogmática clássica. 
Portanto, assimilar o Direito Penal e sua expansão exige uma mudança de paradigma nas 
bases da dogmática do Direito Penal clássico. 

  

  

7 CONCLUSÃO 

  

  

Se por um lado o Direito Penal Econômico enfrenta, em termos de praxis, desafios de cunho 
dogmático, em face da dogmática clássica do Direito Penal garantista, por outro lado, se torna 
imperiosa uma reflexão acerca do próprio Direito Penal, na medida em que este não pode ser 
afastado da realidade social. 

  

Críticas em torno da expansão do Direito Penal são provas de que a vida social se apresenta 
muito mais complexa e variada do que a sociedade na qual surgiu e se desenvolveu a matéria 
penal clássica. Entretanto, as críticas relativas aos novos subramos do Direito Penal refletem a 
necessidade de se perceber o crime e a tutela de bens jurídicos de outro ponto de vista. 
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O Direito Penal clássico não mais responde aos auspícios da sociedade complexa e de riscos 
hodierna, especialmente no que toca aos crimes contra a ordem econômica. Nesse passo, a 
expansão do Direito Penal torna-se uma conseqüência, e a sua sistematização se faz 
necessária, de forma que a tutela de novos bens jurídicos seja efetiva. 

  

Portanto, a dogmática penal não pode estar a serviço de uma classe dominante que, presente 
no poder, produz um emaranhado de leis que refletem apenas sua hegemonia, mas que não 
atendem aos anseios sociais por segurança e proteção aos bens jurídicos ameaçados. 

  

Sendo assim, o Direito, sobretudo o Direito Penal, não pode se distanciar da realidade e se 
tornar subserviente às políticas legislativas daqueles que estão no poder, salvo quando 
coincida com o clamor e a necessidade social. Daí se concluir pela a necessidade da expansão 
do Direito Penal e consequente justitificativa da existência do Direito Penal Econômico. 
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PROOF OF REGULARITY TAX AND THE EXERCISE OF FUNDAMENTAL RIGHTS 
OF TAXPAYERS 

 
 
 

Nathalie De Paula Carvalho 
 

RESUMO 
Este artigo pretende investigar as relações existentes na Análise Econômica do Direito 
Tributário (AED), analisando os principais expositores da Escola Law and Economics, seus 
postulados centrais, partindo para casos concretos enfrentados pelo Poder Judiciário, tais 
como a suspensão do registro especial de qe gozava a empresa American Virginia, o que 
culminou com a paralisação de suas atividades, e, em seguida, investigar-se-á a relativização 
da exigência de comprovação de regularidade fiscal para o deferimento do plano de 
recuperação judicial. A análise se deu por meio de decisões que foram pautadas pelos ditames 
da Análise Econômica do Direito. Em paralelo, serão expostos comentários conectando os 
reflexos da Análise Econômica do Direito aplicada ao Direito Tributário com os direitos 
fundamentais dos contribuintes.  
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO; CONTRIBUINTES; 
REGULARIDADE FISCAL 
 
ABSTRACT 
This article aims to investigate the relationships in the Economic Analysis of Tax Law 
(AED), analyzing the major exhibitors at the School Law and Economics, its central tenets, 
going into specific cases faced by the judiciary, such as suspension of the special registration 
of q enjoyed American company to Virginia, which led to the paralysis of their activities, and 
then it will investigate the relativization of the requirement of proof of tax compliance for the 
granting of judicial recovery plan. The analysis was done by means of decisions that were 
guided by the dictates of Economic Analysis of Law. In parallel, comments will be displayed 
by connecting the reflections of the Economic Analysis of Tax Law applied to the Tax Law 
with the fundamental rights of taxpayers. 
KEYWORDS: ECONOMIC ANALYSIS OF LAW; TAX LAW; REGULARITY AUDIT 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

           Sem a pretensão de abarcar a complexidade de aplicação da Análise Econômica do 
Direito (AED), objetiva-se delinear alguns traços que relacionem esta Escola com o Direito 
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Tributário, de modo a fornecer uma conjuntura mais coesa com a realidade socioeconômica. 
Parte-se do pressuposto metodológico de que os meandros Econômico e Tributário possuem 
coerência intersistemática, uma vez que a tributação deve ser considerada como um fenômeno 
que envolve, simultaneamente, a Política, a Economia e o Direito. 

  

            O empresariado moderno enfrenta inúmeros obstáculos criados pela burocracia estatal, 
na medida em que, para se manter firme - ou pelo menos sobreviver - no sistema de mercado, 
competitivo e excludente por natureza. Neste diapasão, são comuns os empréstimos bancários 
para suportar os exíguos prazos de recolhimentos de diversos tributos, gerir os custos normais 
de uma empresa em plena atividade de forma eficiente, tudo para enfrentar a concorrência, 
muitas vezes, moldada em desconformidade com as leis.  

          

            A estrutura exigida das empresas se pauta por um profundo conhecimento dos clientes, 
fornecedores, análise de circunstâncias sociais, políticas econômicas que influenciam 
diretamente os negócios, a planificação das operações para o gerenciamento de contingências 
administrativas, a necessidade de uma assessoria contábil, jurídica, técnica constante e 
atuante. 

            Uma das maiores preocupações da sociedade são as determinações governamentais, 
que insistem em fortalecer os órgãos de arrecadação tributária, mesmo à margem da 
constitucionalidade e legalidade, mediante a edição de um aparato legislativo paralelo, que, 
embora seja infralegal, na prática suplantam até mesmo a letra constitucional. A intenção 
deste artigo é delinear os pontos em que a Análise Econômica do Direito Tributário interfere 
no exercício dos direitos fundamentais do contribuinte e como o Poder Judiciário vem se 
comportando, quando acionado. 

  

  

  

1 UMA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

           A escola da Análise Econômica do Direito (AED), também conhecida como Escola de 
Chicago, procura implementar os postulados econômicos na aplicação e interpretação de 
paradigmas jurídicos, com a meta de aumentar o grau de previsibilidade e eficiência das 
relações econômicas, sociais e jurídicas. Busca-se aplicar as ferramentas da Ciência 
Econômica, principalmente da Microeconomia, ao Direito. 

           Os seus principais pontos são condensados na rejeição da posição que analisa o Direito 
apartado das realidades sociais e econômicas, estimulando a utilização das idéias e métodos 
de outras disciplinas no estudo conjunto, enaltecendo a interdisciplinariedade. (COOTER; 
ULEN, 2010, p. 33-34). Embora no século XVIII Adam Smith já discutisse o efeito 
econômico da legislação mercantilista, foi apenas no século passado que se aplicou a 
economia para analisar atividades não diretamente relacionadas ao mercado. Ronald Coase 
(1988), principalmente com o artigo publicado em 1961 intitulado "The Problem of Social 
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Cost", Richard Posner (1998) e Guido Calabresi (1961) são os principais nomes da Análise 
Econômica do Direito. 

          Posner (1998, p.26) observa que as origens da AED estão ligadas ao Common Law, 
cuja prevalência é pelo direito jurisprudencial, ou seja, baseado em precedentes judiciais, 
sendo apontado por ele como o campo por excelência da maximização da riqueza de uma 
sociedade. (POLINSKY, 1995). Em sua atuação como juiz do Tribunal de Apelação do 
Sétimo Circuito revelou que, ao julgar um caso, utilizava como parâmetro não os precedentes, 
mas a sensatez da repercussão de suas decisões. Com essa postura, a AED critica o Direito 
posto e o interpreta aos moldes do método pautado pela eficiência econômica. (KATZ; 
1998).  

  

           O Law and Economics procura demonstrar como o Direito pode ser mais eficiente na 
sua regulação social e econômica. Para tanto, estabelece um ferramental conceitual, baseado 
no individualismo metodológico e o no utilitarismo, que impõe o estudo da própria política 
econômica mais do que das normas jurídicas que a veiculam. (AGUILLAR, 2006, p.38). O 
foco da AED é unir a Economia ao Direito para estudar as regras legais e instituições, usando 
o pressuposto de comportamento racional por parte dos indivíduos como principal 
instrumento de raciocínio: "empresas e mercados são instituições ou institutos que estão na 
fronteira entre o direito e a economia." (SZTAJN, 2004, p.27). 

  

            De forma sintética, pode-se apresentar os seguintes postulados da Análise Econômica 
do Direito (CALIENDO, 2009, p.15): o individualismo metodológico, que implica serem os 
fenômenos coletivos explicados como resultantes de decisões individuais; a escolha racional, 
de modo a ditá-las como racionalmente dirigidas à maximização dos interesses individuais; as 
preferências estáveis e o equilíbrio nas relações entre a Política, o Direito e a Economia. Os 
postulados econômicos acabaram por seduzir o Direito pelo caráter empírico e forte 
matematização, o que tornou a Economia uma ciência no mais puro sentido da palavra, tendo 
em vista que é capaz de prever, com razoável grau de precisão, o comportamento futuro desse 
mesmo objeto. Cristiano Carvalho acrescenta que enquanto a teoria jurídica tradicional 
preocupa-se principalmente com definições e conceitos de institutos jurídicos, a Análise 
Econômica do Direito aplica as ferramentas microeconômicas para construir modelos, que 
possam predizer comportamentos regulados pelas leis. E, não obstante esse caráter analítico e 
preditivo próprio de uma autêntica Ciência, a Análise Econômica ainda é capaz de sugerir 
mudanças ou alternativas jurídicas mais capazes de alcançar os objetivos pretendidos pelo 
legislador. (CARVALHO, 2008, on line). 

             Para isso, usa-se a Análise Econômica do Direito para prever os efeitos das leis, além 
de dedicar-se a explicar seu o desenvolvimento em termos de eficiência econômica, por meios 
dos conceitos de otimização de Vilfredo Pareto e Kaldor-Hicks como critérios de eficiência 
(FORGIONI, 2005). Por este, uma mudança em que alguns indivíduos sejam prejudicados é 
possível, desde que aqueles que melhorem de posição ganham mais do que perdem aqueles 
que pioram de situação. Por aquele, uma sociedade não se encontra em uma situação ótima se 
não houver pelo menos uma modificação capaz de melhorar a posição de alguém, sem 
prejudicar a de outra. 
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            As ideias também têm a sua biografia. Entre os juristas, isso é facilmente verificável. 
O sistema europeu, mais precisamente o romano-germanista, provoca uma resistência em 
aceitar a importância das conseqüências das atitudes humanas para o Direito ou até mesmo 
ignorá-las. A concepção do  fiat justitia, pareat mundus[1], haurida da Deontologia Jurídica, 
afasta a realidade concreta, podendo ser uma postura recortada. Isso porque, na ausência de 
recursos suficientes, os direitos atribuídos pelas decisões jurídicas tornar-se-ão vazios, 
destituídos de sentido e de propósito[2]. 

  

            A Análise Econômica do Direito comporta duas abordagens: a positiva e a normativa. 
A AED positiva foca principalmente o território ocupado pelas trocas econômicas no sistema 
de mercado, constituindo um meio de previsão de seus comportamentos. Para a AED aplicada 
ao Direito Tributário, trata-se da tributação excessiva que gera incentivos à informalidade, a 
imposição de comprovação de regularidade fiscal para o exercício de inúmeros direitos 
fundamentais dos contribuintes. Já a normativa, se ocupa com qual seria a melhor solução de 
acordo com juízos de valor, direcionados aos objetivos econômicos, oportunidade em que são 
feitas prescrições sobre como a economia deveria funcionar - a necessidade da diminuição da 
carga tributária para a AED, por exemplo. 

            As externalidades - positivas ou negativas - são fatores que influenciam na tomada de 
decisões, principalmente com os olhos no âmbito econômico. São uma espécie de falhas do 
mercado, ou seja, aquelas situações onde supostamente a mão invisível de Smith não é 
suficiente para corrigir os desvios do sistema econômico. A solução de Coase para resolver 
este problema foi direcionar a abordagem para os chamados custos de transação. Embora seja 
um conceito que comporta as mais variadas visões, pode-se afirmar que são as atividades e 
custos necessários para a concretização de uma negociação, a saber: a busca pela informação 
por partes dos agentes econômicos das circunstâncias em que operam; a atividade de 
negociação, as quais determinarão as verdadeiras intenções dos compradores e vendedores; a 
realização e a formalização dos contratos de acordo com o Direito vigente, bem como o 
monitoramento do cumprimento e, por fim, a correta aplicação desses contratos, de forma a 
garantir a cobrança de indenização por prejuízos às partes que não seguirem as obrigações 
pactuadas. (PINHEIRO, SADDI, 2006, p.62).  

           Tradicionalmente, os economistas partem de modelos ideais para explicar um 
determinado fenômeno. Com Ronald Coase não foi diferente. Pelo seu teorema, se os custos 
de transação forem nulos e as partes puderem transacionar no sentido de compensações 
mútuas, as externalidades geradas poderão ser solucionadas, por meio das escolhas de ambas 
as partes.  A teoria dos custos de transação (TCT) trabalha com o conceito de racionalidade 
limitada ou imperfeita, segundo a qual as pessoas tentam maximizar as suas utilidades, 
pontuadas pelos limites impostos e pela capacidade de absorver e processar informações. 

             A principal meta da Teoria dos Custos de Transação, neste contexto, é entender como 
as leis e o Poder Judiciário vão ser balizadores para uma melhor alocação dos recursos, pois a 
capacidade de economizar os custos de transação dentro de uma determinada empresa é 
decisiva para aferir quais operações serão feitas dentro desta ou fora, via mercado. Rachel 
Sztajn considera que as relações são socioeconômicas, devendo-se reconhecer não só a 
presença da economia, como também o espaço por ela ocupado no desenvolvimento de novas 
relações, de estruturas sociais, de negócios predispostos para atender às novas exigências das 
pessoas. (SZTAJN, 2004, p.11). 
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            A realidade burocrática brasileira demonstra representa um custo de transação 
elevado, implicando efeitos nas relações entre o Estado e os contribuintes. São representados, 
por exemplo, pelas sanções políticas impostas pelo Estado, enferrujando o sistema de 
mercado. O Direito tributário brasileiro, pela regra da tipicidade cerrada, deixa pouca margem 
para inovações do juiz, o que, porém, não serviu de máscara para o Poder Judiciário nacional. 
Estuda-se, pois, conjuntamente, o Direito, a Economia, as instituições e as organizações: o 
Direito influencia e é influenciado pela Economia, refletindo nas organizações e 
instituições.  A análise econômica deve, então, considerar o ambiente normativo no qual os 
agentes atuam, para não correr o risco de chegar a conclusões equivocadas ou imprecisas, por 
desconsiderar os constrangimentos impostos pelo Direito ao comportamento dos agentes 
econômicos. O Direito, por sua vez, ao estabelecer regras de conduta que modelam as 
relações entre pessoas, deverá levar em conta os impactos econômicos que delas derivarão, os 
efeitos sobre a distribuição ou alocação de recursos e os incentivos que influenciam o 
comportamento dos agentes econômicos privados. (SZTAJN, 2005, p.03). 

             Paulo Caliendo (2009, p.92-93) reputa indispensável que se faça menção à concepção 
de eficiência fiscal, na medida em que, no Estado Democrático de Direito, a carga fiscal 
representa o equilíbrio entre os interesses de diversos grupos sociais, principalmente no que se 
relaciona com as tarefas do Estado e seu financiamento. O termo eficiência pode ser 
compreendido como a utilização de determinados processos para a maximização de resultados 
pela menor utilização dos meios. Depreende-se que a estrutura fiscal interfere diretamente nas 
escolhas econômicas e políticas, de forma a ser ressaltada a importância do contexto 
extranormativo e da interdisciplinaridade. 

              Não se trata de negar a autonomia semântica e sintática da linguagem jurídica, mas 
de reconhecer que a rede de significados adotados no direito decorrem de uma conexão entre 
eficiência e justiça. não há como negar qualquer relação ou determinar uma ordem de 
prioridade de uma sobre a outra. A compreensão do relacionamento entre justiça e eficiência é 
fundamental para a determinação de um sistema tributário justo e a afirmação de uma 
sociedade de direitos do contribuinte. (CALIENDO, 2009, p.94).  

              Do ponto de vista econômico, a tributação gera a ineficiência. Certifique-se que não 
deve ser eliminada - assim seria condenar o Estado à impossibilidade de subsistir - mas 
praticada de modo a não inibir ou intimidar a atividade privada, principal geradora de riqueza. 
(CALIENDO, 2009, p. 211-214). Seria um mal necessário? Pela lente da Análise Econômica 
do Direito Tributário, a resposta é afirmativa. Lembra Paulo de Barros Carvalho (2000, p.153) 
que os contribuintes, além de cumprir as obrigações principais (de pagar), ainda estão sujeitos 
a uma gama de deveres instrumentais e formais. 

  

2 A REGULARIDADE FISCAL 

               O direito de certidão, atestado fornecido pelo Poder Público quanto a fatos que 
digam respeito a quaisquer situações jurídicas do cidadão, tem como fundamento o Estado 
Democrático de Direito, uma vez que a certidão pode ser considerada essencial ao exercício 
ou defesa de um direito. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos, em seu art. 5º, 
inciso XXXIII, assegura que "todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado" e no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, que "a obtenção de 
certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de 
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interesse pessoal", restando patente a existência do direito constitucionalmente garantido 
quando à obtenção de certidões de regularidade ou irregularidade fiscal. É, portanto, uma 
cláusula pétrea e, por essa razão, não pode sequer ser objeto de proposta de emenda tendente a 
extingui-lo, na forma do art. 60, § 4º do texto constitucional. 

  

               Nesse sentido, Ives Gandra Martins (2000, p.48) registra que o constituinte houve-se 
bem ao colocar os direitos fundamentais do contribuinte entre as cláusulas pétreas, os quais, 
embora violentados, o mais das vezes pelas autoridades que buscam a arrecadação a qualquer 
custo para enfrentar os crônicos déficits das más administrações públicas. A lei 9.051, de 18 
de maio de 1995, dispondo sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e 
esclarecimento de situações, regulamentou estas disposições constitucionais. 

  

               A certidão negativa de débito (CND), a que se refere o art. 205 CTN atesta que não 
existe qualquer pendência do contribuinte em relação ao Fisco, estando em perfeita 
regularidade para com suas obrigações tributárias. A certidão positiva com efeito de negativa 
(CPD-EN), prevista no art. 206 CTN, a qual possui os mesmo efeitos da CND, é fornecida 
quando se constate a existência de créditos não vencidos, não podendo o contribuinte ser 
considerado inadimplente; em curso de cobrança executiva em que tenha se efetivado a 
penhora, estando a extinção do crédito de certa forma garantida, não tendo o Fisco interesse 
em denegar a certidão ou cuja exigibilidade esteja suspensa, em alguma das hipóteses a que 
alude o art. 151 do CTN: moratória, depósito do montante integral, recursos e reclamações 
nos termos das leis regulamentadoras do processo administrativo tributário federal (Decreto no 
70.235/72, no plano federal), concessão de liminar em mandado de segurança ou antecipação 
de tutela em qualquer outro tipo de ação e o parcelamento. A certidão positiva de débito 
(CPD), por seu turno, registra a existência de pendências do contribuinte em relação ao Fisco, 
seja de obrigações principais ou acessórias.    

  

               Na forma da Instrução Normativa RFB no 734, de 02 de maio de 2007, a 
regularidade fiscal caracteriza-se pela não existência de pendências cadastrais e débitos em 
nome do sujeito passivo, bem como pela não omissão quanto às obrigações acessórias, 
seguindo as orientações do art.113 do CTN. Assim, uma vez preenchidos tais requisitos, a 
certidão de regularidade - negativa ou positiva com efeito de negativa - deve ser expedida pela 
Administração Fazendária nos termos do requerimento, sem margem para especulações. 
Leandro Paulsen (2008, p.1262) registra que a extração de certidões não se compadece com 
especulações e presunções, exigindo um fato ou ato devidamente anotado ou registrado. As 
três esferas de poder (federal, estadual e municipal) adotaram a certidão negativa como prova 
de quitação dos tributos, "representando um poder-dever do Estado". (HARADA, 2008, 
p.522). Aliomar Baleeiro registra que o fornecimento da certidão negativa, obedecidos os 
requisitos da lei, é obrigatório, no prazo estabelecido de 10 dias pelo art.205. Qualquer 
pessoa, que tenha interesse legítimo, poderá requerê-la, não apenas os contribuintes, mais 
ainda os sucessores, os adquirentes, os terceiros responsáveis pelo pagamente do tributo. A 
resistência ao fornecimento de e a omissão da autoridade administrativa configuram abuso de 
autoridade e são ofensas aos direitos e garantias constitucionalmente assegurados, como o 
direito de petição e representação junto aos órgãos públicos. (BALEEIRO, 2008, p.1022). 
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                A nova conjuntura da Administração Fazendária Federal começou a ser delineada 
pela Medida Provisória no 258, de 21 de julho de 2005, apelidada de "MP da Super-receita", a 
qual não foi votada pelo Congresso Nacional e perdeu sua eficácia em  18 de novembro de 
2005 (art. 62, §§ 3º e 7º da Constituição Federal), por falta de quorum para a votação no 
Senado Federal (estavam presentes 33 senadores, quando eram necessários 41, no mínimo, 
para que a matéria fosse examinada). Previa a fusão da Secretaria da Receita Federal com a 
área de arrecadação e fiscalização da Previdência Social, a Secretaria de Receita 
Previdenciária. Em cumprimento ao disposto no art. 62, § 3º da CF/88, em 19 de novembro de 
2005, foi editado o Decreto no 5.586, dispondo sobre a prova de regularidade fiscal perante a 
Fazenda Nacional, a Secretaria da Receita Previdenciária e alterando o Decreto 3.048/99.  

  

               Com a Lei 11.457, de 16 de março de 2007, foi criada a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), uma união administrativa entre a Receita Federal e a Previdência 
Social. A principal intenção do Governo Federal foi aumentar sua própria receita com a 
diminuição dos gastos, materializando e positivando modificações de proporções 
significativas no Sistema Tributário Nacional. Em termos práticos, a Super-receita unificou 
111 delegacias que trabalham com fiscalização, atendimento e arrecadação de tributos. Assim, 
a competência que antes era do Ministério da Previdência e Assistência Social, fica 
centralizada no Ministério da Fazenda e o cumprimento das principais obrigações principais e 
acessórias inerentes à Secretaria da Receita Previdenciária e Secretaria da Receita Federal 
estão a cargo de um só órgão: a Receita Federal do Brasil.   

  

                Quando o contribuinte entra com um requerimento perante a Administração 
Fazendária Federal solicitando a expedição de certidão de regularidade fiscal, este deve ser 
atendido nos termos em que formulou o pedido (art. 205, parágrafo único CTN). Se for 
positiva, deve ainda a autoridade indicar detalhadamente os créditos tributários que a Fazenda 
Pública reputa existentes, sendo os mesmos vencidos, exigíveis e não pagos. Essa exigência 
se coaduna com a moderna processualização da atividade administrativa, que tem como foco 
a preocupação com a disciplina e democratização dos procedimentos formadores da vontade 
administrativa e não apenas o ato administrativo final. Nesse sentido, Hugo de Brito Machado 
registra que se há dúvida, a certidão não será expedida. Não pode a autoridade alterar os 
termos do pedido, vale dizer, não pode expedir a certidão em termos diferentes daqueles 
constantes no requerimento respectivo. Ressalte-se que a certidão só pode ser validamente 
recusada se houver crédito constituído contra o interessado. O fato de haver descumprido uma 
obrigação tributária, principal ou acessória, não é motivo suficiente para a recusa, a menos 
que já tenha sido feito o lançamento correspondente.  (MACHADO, 2005, p.261). 

  

                 Esta postura tem como principal meta fazer uma releitura da orientação clássica de 
que a característica basilar da Administração Pública é a auto-executoriedade dos seus atos, 
promovendo "uma progressiva aproximação entre Administração e cidadãos da sociedade 
civil, em que inúmeros grupos sociais colaboram na identificação do interesse público." 
(MEDAUAR, 2008, p.32). Com a complexidade dos procedimentos, o acréscimo de novos 
intervenientes e a necessidade de definição de suas responsabilidades, os ritos sofisticaram-se 
e, em muitos casos, a defesa técnica é fundamental e a superação dos limites de alguns dos 
princípios historicamente atribuídos pela doutrina ao procedimento administrativo é 
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inevitável. Nesse contexto, o formalismo acaba se impondo em face da crescente sofisticação 
de grande parte dos ritos e de seus efeitos práticos.  

  

                O fornecimento de certidões de regularidade fiscal também foi afetado pelo novo 
sistema e normatizado pelos seguintes atos infralegais: o Decreto no 6.106/07, já com a 
redação determinada pelo Decreto no 6.420/08, o qual instituiu um novo modelo de certidão 
de regularidade fiscal; a Instrução Normativa no 734/07, tratando sobre a emissão de certidões 
de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional quanto aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Instrução Normativa no 735/07, que dispõe sobre a 
prova de regularidade fiscal do imóvel rural e a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/07. O 
Decreto no 6.106/07, de 30 de abril de 2007, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/07 e a 
Instrução Normativa no 734, ambas de 02 maio de 2007, dispõem sobre a regularidade fiscal 
perante a Fazenda Nacional, com conteúdos semelhantes. Pela sistemática descrita nesses 
diplomas normativos, existem atualmente duas espécies de certidões: a certidão específica e a 
certidão conjunta. 

  

               A primeira será emitida pela Secretaria da RFB, não sendo de responsabilidade da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e atesta a situação do sujeito passivo quanto 
às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b, c do parágrafo único do art. 11 da lei 
8.212/91; contribuições instituídas a título de substituições; contribuições devidas, por lei, a 
terceiros e contribuições inscritas como dívida ativa do INSS (Decreto RFB nº 6.106/07). A 
segunda será emitida pela RFB e PGFN com informações da situação do sujeito passivo 
quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, obedecidos exatamente os 
procedimentos até o presente momento empregados e sob as modalidades "certidão conjunta 
negativa", "certidão conjunta positiva com efeitos de negativa" e "certidão conjunta positiva" 
(Instrução Normativa RFB nº 734/07). 

  

3 O CASO AMERICAN VIRGINIA 

  

              A fabricante de cigarros "American Virgínia Indústria e Comércio, Importação e 
Exportação de Tabacos Ltda" foi personagem em uma clara situação de sanções políticas. 
Esta empresa teve o seu registro especial cancelado pelo contumaz não-pagamento de IPI, 
segundo os ditames do Decreto-lei no 1.593/77. Em rápidas considerações, tal formalidade é 
condição necessária para que se produza cigarros e o não pagamento de tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal constitui hipótese de cancelamento do registro especial a 
que alude o art. 2º, inciso II do Decreto-lei no 1.593/77. 

  

               Durante o processo fiscal, a Receita Federal concedeu a American Virginia o prazo 
de dez dias para regularização de sua situação tributária - o pagamento de todos os débitos 
existentes. A empresa, então, ingressou com medida cautelar em primeiro grau (Processo no 
2007.51.10.002658-1 - 1ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal - Seção Judiciária do 
Rio de Janeiro) para assegurar o seu direito ao livre-exercício da atividade econômica, 
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alegando que o Estado estaria aplicando uma sanção política, ou seja, um constrangimento, 
impingindo ao contribuinte como forma de lhe coagir ao pagamento de tributo, o que é 
vedado pela Constituição Federal e por entendimentos já sumulados do Superior Tribunal de 
Justiça (Súmula 127) e Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547). Questionou-se 
também na oportunidade a constitucionalidade do Decreto-Lei no 1.593/77, sob o argumento 
de que este diploma normativo não teria sido recepcionado pela CF/88, por implicar em uma 
manifesta sanção política. 

  

                A medida cautelar foi concedida e, depois de ajuizada a ação principal, teve 
sentença favorável à empresa. A União apelou, obtendo provimento do recurso em sede de 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo no 2008.02.01.009971-8). Novamente a 
empresa ingressou com ação cautelar, agora perante o Supremo Tribunal Federal (AC 
1657/RJ), para obter efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário no 550.769, de modo a 
impedir a paralisação de suas atividades e suspender a penalidade aplicada. Mas não obteve o 
êxito esperado. Pelo deferimento da medida cautelar, os Ministros Joaquim Barbosa (relator), 
Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. Pelo indeferimento, os Ministros 
Gilmar Mendes, Eros Grau, Ricardo Lewandowski, Carlos Britto, Cezar Pelluso, Carmen 
Lúcia e Ellen Gracie. 

  

               O embate se deu pela colisão entre os princípios constitucionais da livre-iniciativa e 
da livre-concorrência. O argumento em prol da livre-iniciativa foi no sentido de evitar a 
utilização de sanções políticas para coagir o particular a pagar seus débitos tributários, ao 
alvedrio das vedações já expostas, destacando-se para este caso a Súmula no 70 do STF. Por 
outro lado, o argumento em prol da livre concorrência foi no sentido de evitar conferir 
vantagem injusta à empresa que não paga tributos, responsáveis por grande parte do preço do 
cigarro. Este argumento acaba por invocar o princípio da isonomia, que se relaciona, de certo 
modo, com a livre concorrência. Confira-se a ementa da Ação Cautelar no1657 (STF), cuja 
relatoria ficou sob a responsabilidade do Ministro Joaquim Barbosa: 

  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO 
INDUSTRIAL. INTERDIÇÃO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. FABRICAÇÃO DE 
CIGARROS. CANCELAMENTO DO REGISTRO ESPECIAL PARA PRODUÇÃO. LEGALIDADE 
APARENTE. INADIMPLEMENTO SISTEMÁTICO E ISOLADO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPOSTO 
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. COMPORTAMENTO OFENSIVO À LIVRE 
CONCORRÊNCIA. SINGULARIDADE DO MERCADO E DO CASO. LIMINAR INDEFERIDA EM AÇÃO 
CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO. VOTOS VENCIDOS. 
Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão 
de indústria de cigarros que, deixando sistemática e isoladamente de recolher o Imposto sobre Produtos 
Industrializados, com conseqüente redução do preço de venda da mercadoria e ofensa à livre concorrência, viu 
cancelado o registro especial e interditados os estabelecimentos. (AC 1657 - Relator Min. Joaquim Barbosa - 
DJU 27/06/2007). 

  

            Sobre o caso "American Virgínia", Cristiano Carvalho e Ely José de Matos (2008, on 
line) concluem que três elementos básicos foram levados em consideração: a relação entre 
cigarro e saúde; a importância econômica da indústria do cigarro e o papel do Estado na 
regulamentação da atividade, que se manifesta por meio de elevação da carga tributária - 
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cerca de 66% do seu preço - com a finalidade de desestimular o consumo (extrafiscalidade) e 
através de propagandas e campanhas. Apesar de dados extremamente negativos em termos de 
saúde pública, a indústria do tabaco é sólida. Segundo relatos de Roberto Iglesias (2006), a 
Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) estima que em 2001/2002 a cadeia 
produtiva do fumo envolveu cerca de 2,2 milhões de pessoas, divididas entre lavoura, 
indústria e atividades indiretas 

  

            A indústria teve seu registro para fabricação de cigarros suspenso em razão das 
pendências tributárias junto aos cofres da União. O principal argumento da empresa foi de que 
a Constituição de 1988 não permite que o Estado adote medidas que impliquem o embaraço 
ou a vedação do exercício profissional como instrumentos para coagir o sujeito passivo à 
observância das obrigações tributárias. Por outro lado, a União Federal rebateu a alegação 
afirmando que a arrecadação tributária decorrente da fabricação do tabaco é imprescindível 
para que possa arcar com os custos das doenças relacionadas ao consumo de cigarros.  

  

            Uma decisão que preservasse a livre-iniciativa pode afetar os incentivos que as demais 
indústrias de cigarro têm para continuarem pagando rigorosamente os seus impostos. Além 
disso, traz um benefício extraordinário à indústria envolvida - prejudicando ainda mais sua 
relação com as outras e afetando o equilíbrio de mercado. Esse desequilíbrio pode, pelo 
menos local ou regionalmente, afetar preços e lesar os consumidores. Por outro lado, uma 
decisão favorável à livre concorrência irá encerrar as atividades da indústria envolvida no 
caso. Assim, um princípio constitucional estaria sendo, prima facie, violado. A concorrência 
de mercado, entretanto, seria mantida equilibrada. Os consumidores não seriam lesados - a 
não ser que, local o regionalmente, a indústria em questão fosse uma forte produtora que 
tivesse parcela considerável na determinação do preço. Se ela ajudar a determinar o preço, sua 
extinção atribuirá seu peso decisório à outra(s) indústria(s) que pode derivar vantagens de tal 
situação. (CARVALHO, MATOS, 2008, on line). 

  

             A escola da Análise Econômica do Direito (AED) procura implementar os postulados 
econômicos na aplicação e interpretação de paradigmas jurídicos para, dessa maneira, 
aumentar o grau de previsibilidade e eficiência das relações submetidas ao Direito. 
Principalmente depois da primeira fase da reforma do Poder Judiciário, iniciada com a 
Emenda Constitucional no 45/04, a qual elevou o princípio da eficiência ao status 
fundamental, a AED vem de encontro aos anseios dos estudiosos e dos aplicadores do Direito 
que, mesmo antes da adição do retalho à Constituição, já estava cravado no art. 170 CF/88 
como norteador das atividades relacionadas principalmente com o Direito Econômico. Como 
sugestão de um novo teor para a decisão que ora se questiona, tem-se que a medida cautelar 
deveria ter sido deferida, em nome da preservação da empresa, dos 780 empregos diretos, a 
geração de receita e renda pela continuidade da atividade, além da preocupação ressaltada 
pelo Ministro Joaquim Barbosa com a demora e burocracia processual que é uma realidade no 
Supremo Tribunal Federal. Eis uma clara demonstração de repercussão econômica das 
decisões judiciais. 

             A livre iniciativa está insculpida como um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil. A preocupação da maioria dos Ministros do STF com a saúde pública não tem 
razão de ser, pelo menos neste momento processual, haja vista que esta é uma atribuição já 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4029



bem desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Os maiores fundamentos da Análise Econômica 
do Direito são trazer segurança e previsibilidade ao ordenamento jurídico, embora não lhes 
sejam exclusivos. Da mesma maneira que os mercados necessitam desses postulados para 
serem dotados de um funcionamento adequado, a AED tenta agregar maximização, equilíbrio 
e eficiência as relações jurídicas. 

            Muitos questionam qual seria a validade da aplicação de princípios econômicos ao 
Direito e para que serviriam. Os que os fazem se utilizam de argumentos sociológicos, 
filosóficos e psicológicos para tentar embasar os seus posicionamentos a favor da não-
aplicação: por outro viés, a Análise Econômica do Direito auxilia e conduz a uma melhor 
compreensão da realidade na missão dos operadores do Direito em solucionar e evitar 
problemas. George Marmelstein (2009) faz uma interessante relação entre a AED e a 
efetivação dos direitos fundamentais, considerações que podem ser aqui utilizadas mutatis 
mutandis, ponderando que "os direitos fundamentais não devem servir para acobertar práticas 
ilícitas". Ressalta ainda que o pensamento econômico não resulta necessariamente em 
soluções anti-éticas ou amorais. Aliás, muitas vezes o raciocínio econômico e o ético 
caminharão juntos, levando aos mesmos resultados, reforçando-se mutuamente na tarefa de 
convencimento social. Não adianta simplesmente afastar ou deixar de utilizar uma ferramenta 
que pode ajudar ao invés de atrapalhar a realização de direitos fundamentais. 
(MARMELSTEIN, 2009, on line).   

  

               Por este exemplo, restou demonstrado que a Análise Econômica é uma importante 
ferramenta para o Direito Tributário alcançar decisões mais eficientes, na medida em que 
fornece instrumentos aos julgadores que os auxiliam na escolha de qual seria a melhor 
orientação das suas decisões, coadunando a letra da lei com a realidade econômica que norteia 
os casos concretos postos a deslinde. 

  

4 A REGULARIDADE FISCAL E O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

  

                Por intermédio do método da Análise Econômica do Direito, a qual procura 
implementar os postulados econômicos na interpretação/aplicação de paradigmas jurídicos 
com a meta de aumentar o grau de previsibilidade e eficiência das relações econômicas, 
sociais e jurídicas, será investigada a  inadequada imposição de comprovação de regularidade 
fiscal para o deferimento do plano de recuperação judicial. 

                 Parte-se da premissa de que as empresas insolventes são unidades produtivas 
exatamente iguais às solventes, com exceção de que seus passivos se encontram 
desestruturados, fora isso, geram empregos, compram, vendem, enfim, produzem riquezas. 
Nesse sentido, vale mencionar, ab initio, alguns aspectos positivos da Nova lei falimentar: a 
substituição da concordata pela recuperação judicial e extrajudicial, a busca por amenizar a 
tensa relação entre o risco empresarial e o risco de Mercado, a previsão do período de "stay", 
em que as ações que correm contra a empresa em crise serão suspensas por 180 dias, 
evitando, desta forma, uma avalanche de cobranças, o que dá certo "fôlego" para o 
restabelecimento financeiro[3]; o privilégio do consenso, na medida em que podem ser 
estabelecidas condições especiais de pagamento das dívidas para os credores que assim 
concordarem; os créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4030



serão considerados extraconcursais, se a empresa vier a falir, o que estimula a injeção de 
capital. 

                  Após essas considerações preliminares, breves, mas que se acreditam produtivas, a 
pesquisa se volta neste momento para uma relação entra a regularidade fiscal e o instituto da 
recuperação judicial. Na forma da Instrução Normativa RFB no 734, de 02 de maio de 2007, a 
regularidade fiscal caracteriza-se pela não existência de pendências cadastrais e débitos em 
nome do sujeito passivo, bem como pela não omissão quanto às obrigações acessórias, 
seguindo as orientações do art.113 do CTN. Assim, uma vez preenchidos tais requisitos, a 
certidão de regularidade - negativa ou positiva com efeito de negativa - deve ser expedida pela 
Administração Fazendária nos termos do requerimento, sem margem para especulações. 

                 Serão abordados dois casos práticos para um melhor deslinde e elucidação do 
posicionamento ora exposto, homenageando a postura do Poder Judiciário brasileiro em se 
mostrar mais próximo da realidade vivenciada pelos contribuintes individuais e, 
principalmente, pelas empresas. 

                A VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A  (TAJRA; GIANSANTE, 2009, 
p.138-160), empresa do ramo de transporte aéreo que enfrentava uma séria crise financeira, 
esteve em processo de recuperação judicial entre 01 de julho de 2005 e 04 de setembro de 
2008, com o intuito de encontrar meios que possibilitassem a retomada das operações. O 
processo recebeu o protocolo de no 583.00.2005.070715-0 e tramitou na 1ª Vara de Falências 
e Recuperações Judiciais de São Paulo, sob a responsabilidade do Juiz Alexandre Alves 
Lazzarini. 

                Em 26 de julho de 2006 houve uma Assembléia de Credores, quando foi aprovado o 
plano de recuperação da empresa, com previsão de retomar as atividades com cargas e 
passageiros dentro de um prazo de 8 a 10 meses, com 12 novas aeronaves, adquiridas por 
meio de leasing. O juiz homologou no dia 24 de agosto de 2006 o aludido plano de 
recuperação judicial, reafirmando a empresa retomar suas atividades corroborando o acima, 
mas isto não aconteceu até hoje. A VASP S/A requereu a concessão da recuperação judicial, 
com dispensa das certidões negativas tributárias, apresentando suas razões para contrair o 
determinado no art. 57 da Lei n. 11.101/05, pedido que foi acolhido pelo juiz, conforme 
extrato do processo de no 583.00.2005.070715-0/SP, abaixo colacionado: 

Como amplamente demonstrado nos autos, a começar pela petição da VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO 
SOCIEDADE ANÕNIMA - VASP, a exigência das certidões negativas, como pressuposto de 
admissibilidade para concessão da recuperação judicial, aprovada pelos credores a ela sujeita, não pode 
prevalecer, a despeito do art. 57 da Lei n. 11.101/05, pois afronta os princípios que regem o instituto da 
recuperação judicial, regulado pela mesma lei, bem como a própria Constituição Federal. Em relação à 
exigência do art. 57 da Lei 11.101/05 e artigo 191-A do CTN: a) trata-se de sanção política, profligada pela 
jurisprudência dos tribunais; b) fere o princípio da proporcionalidade, e, por isso, são insubsistentes; c) o 
descumprimento não acarreta a falência, conseqüência não desejada pela lei; d) a jurisprudência de nossos 
tribunais, historicamente, desprezou exigências fiscais de empresas em crise econômica, sem que isso represente 
proibição de cobrança de tributos pelas vias próprias. (destacou-se) 

                 Uma nova Assembleia de Credores foi realizada em 17 de julho de 2008, para que 
os credores pudessem opinar pela manutenção ou não da empresa em recuperação judicial. 
Com as informações de descumprimento do plano deferido, em 04 de setembro de 2008, o 
juiz convolou a recuperação judicial em falência. A mesma orientação foi seguida no processo 
de Recuperação da Varig - Viação Aérea Rio Grandense S/A, da Rio Sul linhas Aéreas S/A e 
da Nordeste linhas aéreas S/A. O Processo nº 2005.001.072.887-7 tramitou na 8a Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro, titularizada pelo juiz Alexander dos Santos Macedo, o qual 
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concedeu liminarmente a dispensa da apresentação de certidões negativas para que as 
empresas aéreas exerçam suas atividades, exceto para a contratação com o Poder Público ou 
para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais. Confira-se o teor da decisão: 

Isto posto, considerando presentes e atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 51, da Lei nº 11.101, de 
09.02.05, ratifico a nomeação da empresa CYSNEIROS VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS como 
ADMINISTRADOR JUDICIAL, conforme fls. 1.659, (1) defiro o processamento da recuperação judicial; (2) 
determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que as devedoras exerçam suas 
atividades, exceto para a contratação com o Poder Público ou para o recebimento de benefícios ou 
incentivos fiscais creditícios, acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos firmados pelas autoras, 
após o respectivo nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial. (destacou-se) 

               As decisões acima merecem aplausos, haja vista que resgatam e tornam possíveis as 
principais intenções da lei 11.101/05. Marcos de Barros Lisboa (2005, p.52) aduz que o Fisco 
colabora com a recuperação da empresa mediante o parcelamento dos créditos tributários, 
estabelecendo para isso regras específicas. É desse modo que colabora com a recuperação 
judicial, já que dela não participa diretamente. Oferece-se, portanto, uma dilatação dos prazos 
para pagamento, aliviando as necessidades de fluxo de caixa da empresa e propiciando a 
regularização de sua situação fiscal. 

               Já era essa a orientação quando da vigência do Decreto 7.661/45. Critica-se o fato de 
que para que a concordata fosse julgada cumprida, o devedor estava obrigado pelo art. 174 a 
apresentar comprovação de que havia pago todos os tributes relativos à profissão, federais, 
estaduais e municipais, e das contribuições devidas ao Instituto ou Caixa de Aposentadoria e 
Pensões do ramo de indústria ou comércio a que pertencer, sob pena de falência. Tal 
disposição, de praticamente impossível cumprimento, redundou na criação jurisprudencial que 
admitia o pedido de desistência da concordata, embora sem expressa previsão legal. 

                E assim a jurisprudência se firmou, porque exigir o cumprimento do aludido art. 
174 do Decreto 7.661/45 seria levar a empresa, certamente à falência ou, pelo menos, acelerar 
esse trajeto. Pelo visto, foi repetido o erro pela lei 11.101/05 e o art. 191-A, com a redação 
dada pela Lei Complementar 118/05. (TAJRA, GIANSANTE, 2009, p.156). A exigência do 
art. 57 da lei 11.101/05 c/c o art. 191-A do Código Tributário Nacional se mostra em total 
contradição com a possibilidade de continuação da atividade empresarial - essência do 
instituto da recuperação judicial - haja vista que a apresentação das certidões de regularidade, 
seja negativa ou positiva com efeito de negativa, pode inviabilizar o procedimento 
recuperacional. Atente-se ainda para o seguinte aspecto: no regime atual, conforme art. 83 da 
lei 11.101/05, o crédito tributário cede espaço não apenas ao crédito trabalhista, até o limite 
de 150 salários mínimos e o decorrente de acidente de trabalho, como também ao crédito com 
garantia real, como forma de diminuição dos custos de transação e estímulo à organização da 
empresa. Dentro deste novo enquadre, a exigência de certidão negativa pode vir a inviabilizar 
o plano de recuperação, colocando o credor tributário numa posição privilegiada em relação 
aos demais credores, inclusive os trabalhistas e aqueles com garantia real. (PAULSEN, 2008, 
p.1262). 

               É de conhecimento geral que as empresas que se encontram nesta situação são 
detentoras de um volumoso passivo, correspondente, em grande parte aos débitos de natureza 
tributária e, sendo assim, não há qualquer sentido em exigir-se certidões negativas para a 
realização da recuperação  judicial, "pois certamente não será possível o cumprimento deste 
requisito para quem tem como um dos principais credores o Fisco" (MIRETTI, 2005, p.276), 
tendo em vista que "a grande maioria destas [empresas em crise financeira] possui débitos 
pendentes para com as fazendas federal, estadual e municipal, de forma que não há como 
serem expedidas referidas certidões". (MARTINS e outros, 2005, p.335). Relembre-se que o 
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art. 83 da lei falimentar classifica em terceiro lugar os créditos tributários preferindo-os os 
relativos às garantias reais. 

              Pela dicção do art. 47 da lei 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo 
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica, nada obstante a controvérsia doutrinária que gira em torno da natureza jurídica do 
instituto. (SZTAJN; FRANCO, 2008, p. 231-234). 

              Incorre em equívoco e superficialismo metodológico Jorge Lobo (2009, p.173) 
quando conclui "que o devedor, por cautela, deverá estar de posse das certidões negativas de 
débitos tributários", no momento descrito pelo art. 57 da lei falimentar. Ignora-se, desta feita, 
a concepção de que as empresas, quando atravessam um período de instabilidade contábil, em 
que os passivos superam os ativos, deixam de pagar os tributos, haja vista que precisam alocar 
de modo diferente os recursos neste lapso emergencial. 

              O que ocorre na prática forense é a postergação pelo juiz da comprovação da 
regularidade fiscal pelo devedor em prol do cumprimento do plano de recuperação, 
flexibilização esta necessária ao atendimento da mens legis. Os posicionamentos 
jurisprudenciais aqui expostos foram adotados significativamente pelos Tribunais brasileiros, 
o que demonstra uma evolução no pensamento dos julgadores, no sentido de se mostrarem 
mais sensíveis à realidade em detrimento ao texto seco e estéril das leis. (AMARAL, 2010, p. 
05-06). 

              Com efeito, existe uma dissonância clara entre os dispositivos legais ora analisados. 
Deve-se buscar uma interpretação sistemática que compatibilize ou estabeleça critérios para a 
aplicação ao caso concreto da melhor forma possível. A análise leva em consideração 
preceitos constitucionais, a exemplo dos art. 6º, 7º e art. 170; o art. 47 da lei 11.101/05 - 
objetivos da recuperação judicial consubstanciados na preservação da função social da 
empresa, na manutenção dos empregos, no estímulo à atividade econômica - e o art. 5º da Lei 
de Introdução ao Código Civil, segundo a qual na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 

               A orientação mais adequada é a que considera inconstitucionais o art. 191-A do 
CTN e o art. 57 da lei falimentar, uma vez que o art. 47 da lei 11.101/05, apesar de está 
previsto em uma lei ordinária, adquire um caráter constitucionalizante. A previsão do CTN, 
embora em lei complementar, não se coaduna com a intenção do legislador, que foi a de 
oferecer uma chance à superação das empresas que se encontram em situação de crise 
financeira, quase sempre com pendências fiscais. 

  

CONCLUSÃO 

  

               A cidadania está inserta como um dos fundamentos do Estado Democrático de 
Direito, na forma do art. 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988.  Os recursos públicos 
são, em sua maioria, retirados da sociedade, ou seja, originários do esforço social de produção 
e adquiridos em considerável monta por meio da tributação, que se reveste de suma 
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importância para a Administração Pública, sendo esta a forma usual para o financiamento dos 
gastos governamentais. 

  

               A política fiscal, nesse viés, representa um conjunto de medidas financeiras 
empregadas pelos governos para orientar o comando da conjuntura econômica, como sendo o 
estudo axiológico e técnico destas atuações à luz da teoria econômica e financeira. 
Depreende-se que este é o processo que deve anteceder a discriminação de espécies 
econômicas de renda e de capital, para sofrerem diferentes incidências de tributação no intuito 
de instrumentalizar os seus objetivos. 

  

               Paradoxalmente, esta relação, na mesma via que promove, restringe os direitos 
fundamentais dos contribuintes e esta será a problemática enfrentada neste artigo. Explica-se: 
para que o Estado forneça saúde, moradia, assistência social, etc., precisa buscar nos tributos 
os recursos necessários para o atendimento destes fins, que são também direitos fundamentais. 
Para uma maior e mais efetiva proteção do sujeito passivo da relação tributária, bem como a 
preservação do pacto federativo, urge a implementação de medidas de aproximação entre o 
fisco e o contribuinte. 

  

               A nova hermenêutica constitucional tem o papel de reorientar a interpretação da lei - 
e da própria Constituição - para que ocorra uma maior adequação ao contexto social e 
econômico circundante. De nada adianta, para a efetivação dos direitos fundamentais dos 
contribuintes, a previsão de exigências legais relacionadas à comprovação de regularidade 
fiscal que, muitas vezes, são impossíveis de serem implementadas por razões fáticas e 
jurídicas. Deve-se afastar a aplicação literal e estéril dos textos legais, priorizando a realidade 
econômica. Nas raias da vida real, tem-se o inverso. 
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[1] "Faça-se justiça, ainda que pereça o mundo". 

[2] Faz-se esta ponderação de cunho epistemológico, porque um deontologista analisa os atos 
como se fossem bons ou maus por um viés apriorístico, enquanto um consequencialista 
verifica quais os resultados que advirão das decisões e se é possível a concretização, sendo 
assim, mais próximo da realidade. 

[3] Um aspecto intrigante, merecedor da presente ressalva, é que as execuções fiscais/ações de 
natureza fiscal não se sujeitam a esta suspensão, podendo ocorrer o deferimento de 
parcelamento neste período, embora ainda não exista lei específica regulamentar. Portanto, 
esta previsão legal guarnece no corpo da lei 11.101/05 sem qualquer aplicação prática. 

 
  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4037



 

DIREITO E EDUCAÇÃO 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4038



A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO DOCENTE DE DIREITO E OS 
DESAFIOS DO PLANEJAMENTO NO ENSINO SUPERIOR 

 
THE IDENTITY CONSTRUCTION OF TEACHING OF LAW AND THE CHALLENGES 

OF PLANNING IN HIGHER EDUCATION 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por finalidade discutir a docência do profissional de Direito nos 
cursos de graduação levando em consideração a ausência de formação pedagógica do 
profissional e o despreparo no que diz respeito às rotinas educacionais. Por vezes os docentes 
jurídicos dão uma relevância acentuada aos conteúdos normativos, doutrinários e 
jurisprudenciais dominantes em um contexto limitado, esquivando de uma formação voltada à 
prática docente, uma vez que, muitos profissionais após concluírem o curso de Bacharelado 
em Direito recorrem às academias ingressando de forma improvisada e precária no ensino. 
Neste contexto, partindo do método indutivo, tomaremos como pontos fundamentais para 
análise as relações entre o docente e o planejamento, a importância da previsibilidade e 
determinação do conteúdo a ser exposto para que não haja surpresas no desenvolvimento da 
disciplina, ressaltando o comportamento do docente jurídico perante o planejamento irreal, 
uma vez que o planejamento real é por vezes negligenciado ou somente direcionado para o 
conhecimento técnico e/ou prático. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO, PEDAGOGIA, FORMAÇÃO DOCENTE, 
PLANEJAMENTO 
 
ABSTRACT 
This paper aims to discuss the teaching of professional degree courses in Law, taking into 
account the lack of pedagogical and professional training in relation to educational routines. 
Sometimes the professors give more relevance to the strong normative content, doctrinal and 
jurisprudencial ruling in a limited content, dodging a training focuses on theaching since 
many professionals after completing the course of bachelor in law resort to joining to 
academies an a improvised and precarious education. In this context, based on the inductive 
method, taked as key points to analyze the relationship between teaching and planning, the 
importance of predictability and determination of the content to be exposed so that there are 
no surprises in the development of the discipline, emphasizing the legal behavior of the 
professor before planning unrealistic, since the actual planning is often neglected or only 
directed to the technical knowledge and/or practical.  
KEYWORDS: LAW EDUCATION, PEDAGOGY, TEACHER TRAINING, PLANNING 
 
 

INTRODUÇÃO 
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O ensino do Direito no Brasil conta com regulamentação da resolução n. 09 de 29 de 

setembro de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em 

Direito a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior em sua organização 

curricular. 

No currículo mínimo da graduação em Direito não consta nenhuma disciplina de 

formação pedagógica. Com isso, os estudantes de graduação são preparados em diversas 

atividades teóricas e práticas, sem quaisquer preocupações com uma possível vida acadêmica. 

O professor do curso de Direito ainda não é considerado exclusivamente como um professor 

profissional, pois na maioria das vezes os professores também são advogados, juizes, 

promotores, defensores, etc., e não unicamente dedicados à docência.  

Assim, por vezes o planejamento das aulas é negligenciado devido à falta de 

formação pedagógica dos docentes da referida área, em vista das estruturas curriculares 

contemplarem apenas matérias direcionadas à técnica e prática profissional. Partindo desse 

contexto, a ausência da conscientização da importância de um planejamento eficaz, tornar-se 

necessário superar o desafio do planejamento irreal dentro dos limites ainda muito dogmáticos 

dos cursos jurídicos.  

  

1 A Formação do Professor 

  

Antes de discutirmos as especificidades da formação do professor é interessante 

frisar a árdua e complexa tarefa que compõe a arte de educar, convém salientar ainda que, 

embora a educação seja este caminho íngreme ela é cercada de prazeres e realizações. Trata-

se de uma profissão sublime e solicita do indivíduo conhecimentos de pedagogia, 

epistemologia, psicologia, sociologia, filosofia, política, neurociências, além de ter sólidos 

conhecimentos em liderança, comunicação, planejamento, avaliação, relações interpessoais, 

gerenciamento de conflitos, outras línguas, legislação, tecnologia de informação e uma vasta 

cultura em geral.  

Na gênese da formação do professor, encontra-se arraigada a reflexão do homem e 

de sua transformação através da cultura. Nesse sentido, verifica-se que 
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 (...) na espécie humana a educação não continua apenas o trabalho da vida. Ela se instala dentro de 
um domínio propriamente humano de trocas: de símbolos, de intervenções, de padrões de cultura e de relação de 
poder. Mas, a seu modo, continua o trabalho da natureza de fazer o homem evoluir, tornando-o mais humano. 
(BRANDÃO, 1994, p. 14) 

  

Porém, a formação do educador neste modelo que vivemos encontra-se 

comprometida, sobretudo no âmbito universitário que muitos profissionais de formação 

técnica assumem a função do ensino de forma improvisada e precária. 

Afirmar que a formação do professor é importante nos leva à contramão do 

facilitismo e tecnicismo pós-moderno, que instaura um modelo formativo fragmentado e 

deficitário. Nesta perspectiva Libâneo (1994) destaca que: 

  

A formação profissional do professor é realizada nos cursos de Habilitação ao Magistério em nível 
superior. Compõe-se de um conjunto de disciplinas coordenadas e articuladas entre si, cujos objetivos e 
conteúdos devem confluir para uma unidade teórico-metodológica do curso. A formação profissional é um 
processo pedagógico, intencional e organizado, de preparação teórico-científica e técnica do professor para 
dirigir competentemente o ensino. (LIBÂNEO, 2004, p.45) 

  

No cerne do processo formativo do educador está a possibilidade do afastamento das 

concepções comuns de que para atuar no ensino basta uma vocação natural e experiência 

prática. Percebemos nas palavras de Libâneo a necessidade de uma sólida formação teórico-

prática comprometida, sobretudo, com uma didática transformadora capaz de articular teoria e 

prática, subsidiando ações conscientes e transformadoras da realidade.  

Acreditamos que a formação do educador em Direito deve extrapolar o 

conhecimento meramente técnico, não se pode imaginar um docente responsável e 

comprometido com a tarefa de educar que não se preocupe com as questões sociais mais 

amplas e com o indivíduo que é centro do processo ensino-aprendizagem. 

  

2 O Ensino Universitário e o Curso de Direito 

  

O ensino universitário brasileiro está baseado no tripé ensino, pesquisa e extensão, 

através da articulação das três dimensões pretendem as instituições de ensino formar cidadãos 
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críticos, conscientes e capazes de atuar numa sociedade dinâmica, sendo protagonistas de 

novas descobertas e multiplicadores do conhecimento. Refletindo VASCONCELOS apud 

MELLO: “(...) a grande questão está em determinarmos até que ponto (e até quando) se pode 

permitir que o “professor” universitário, aquele sem qualquer formação pedagógica, aprenda a 

ministrar aulas por ensaio e erro, desconsiderando o caráter do sujeito com o qual trabalha: o 

aluno.” (2007, p. 21).  

Os diagnósticos e análises obtidos a partir da realidade educacional brasileira sobre 

problemas na docência universitária, mostram insatisfações dos alunos em relação ao 

currículo, às práticas de ensino e ao corpo docente. Muitos profissionais encontram no 

magistério uma atividade secundária, um complemento de renda atuando através do 

improviso, demonstrando que “além de desconsiderar também que ministrar aulas envolve 

domínio de técnicas especificas e um tipo de competência profissional, a pedagógica.” 

(VASCONCELOS apud MELLO, 2007, p.21). Corroborando com este pensamento e 

analisando sobre a construção identitária do ser educador MELLO destaca que: 

  

Nas trajetórias pessoal e profissional dos professores, que narram sobre si mesmo, 
percebo diferentes mensagens e percursos desses profissionais e seus entendimentos 
sobre os saberes docentes e suas formas de aprender. Essa trajetória pode estar 
sendo atualizada por repertórios e conhecimentos trazidos das suas memórias. 
(MELLO, 2007, p. 41) 

  

Atualmente os cursos de Direito no Brasil são regulamentados pela Resolução n.09 

do Conselho Nacional de Educação que institui diretrizes curriculares nacionais do curso de 

graduação, elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, da SESu-MEC. 

Para um melhor entendimento de referida resolução, é imperioso que seja analisada a norma 

que a precedeu, a Portaria 1886, de 30 de dezembro de 1994, que fixava as diretrizes 

curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico.  

  

3 PANORAMA ATUAL DA REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO DO DIREITO 

NO BRASIL 
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Atualmente os cursos de Direito no Brasil são regulamentados pela Resolução n.09 

do Conselho Nacional de Educação que institui diretrizes curriculares nacionais do curso de 

graduação, elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, da SESu-MEC. 

Para um melhor entendimento de referida resolução, é imperioso que seja analisada a norma 

que a precedeu, a Portaria 1886, de 30 de dezembro de 1994, que fixava as diretrizes 

curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico.  

  

1.   
1.   

3.1 PORTARIA 1886/94 

  

Em suas diretrizes básicas (art. 1º e 2º), mencionada portaria determinava que os 

cursos jurídicos tivessem pelo menos 3.300 horas de atividades que devem ser integralizadas 

em no mínimo cinco e no máximo oito anos letivos, devendo o curso noturno obedecer ao 

mesmo padrão de desempenho e qualidade do curso diurno, tendo aquele no máximo quatro 

horas de atividade diária.  

O currículo mínimo do curso de Direito (art. 6º) era dividido entre matérias 

fundamentais e profissionalizantes. Eram matérias fundamentais: Introdução ao Direito, 

Filosofia (geral e jurídica, ética geral e profissional), Sociologia (geral e jurídica), Economia e 

Ciência Política (com teoria do Estado). As profissionalizantes: Direito Constitucional, 

Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Processual 

Civil, Direito Processual Penal, Direito do Trabalho, Direito Comercial e Direito 

Internacional. A Portaria 1.88/94 ainda previa que para a composição do currículo pleno, as 

demais matérias e os novos direitos serão incluídos de acordo com as peculiaridades de cada 

curso, sempre observando a interdisciplinaridade.  

Além das matérias citadas acima, o currículo pleno do curso de Direito era formado 

pelas atividades complementares, a prática jurídica e a monografia de final de curso. A 

Portaria 1.886/94 estabelecia (art. 3º e 4º) que seriam destinados cinco a dez por cento da 

carga horária total para atividades complementares ajustadas entre o aluno e a direção ou 

coordenação do curso, independentemente do regime acadêmico adotado, que incluem 

pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, conferência, monitoria, iniciação 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4043



científica e disciplinas não previstas no currículo pleno. As atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, interligadas e de caráter obrigatório, deviam ser desenvolvidas na Instituição de 

Ensino Superior de modo a atender às necessidades de formação fundamental, sociopolítica, 

técnico-jurídica e prática do bacharel em Direito. Ainda, as Instituições de Ensino Superior 

poderiam estabelecer convênios de intercâmbio dos alunos e docentes, com aproveitamento 

das respectivas atividades de ensino, pesquisa, extensão e prática jurídicas (art. 14). 

Outrossim, a prática jurídica obrigatória devia preparar os alunos para atuação em 

atividades profissionais de advocacia, na magistratura, Ministério Público, demais profissões 

jurídicas e para atendimento ao público. Era supervisionada pela Instituição de Ensino 

Superior, devendo ser desenvolvida com a carga horária mínima de 300 horas de atividades 

práticas simuladas e reais, realizadas pelo aluno sob supervisão de um núcleo correspondente 

(art. 10). As atividades de prática podiam ser complementadas por convênios com a 

Defensória Pública e outras entidades públicas, judiciárias, empresariais, comunitárias e 

sindicais ou em juizados especiais instalados na própria Instituição de Ensino Superior. Para 

conclusão do curso é obrigatória a apresentação e defesa da monografia final, sendo o tema e 

o orientador escolhidos pelo discente. (art. 9º) 

  

3.2 RESOLUÇÃO n. 09/04 

  

A Resolução n. 09/04 repete várias diretrizes da Portaria 1886/94 e traz algumas 

alterações que são consideradas retrocesso. Um exemplo a ser citado é o trabalho de 

conclusão de curso, que na resolução continua como componente curricular obrigatório 

desenvolvido individualmente (art. 10), mas não há mais a exigência como na portaria para 

que fosse no formato de monografia. Ao contrário, o trabalho de conclusão de curso tem o 

conteúdo fixado pelas Instituições de Ensino Superior em função de seus projetos 

pedagógicos.  

O projeto pedagógico deverá explicitar toda a organização do curso de graduação 

em Direito (art. 2º). Da mesma forma da Portaria 1886/94, o estágio supervisionado curricular 

continua sendo obrigatório (art. 7º), mas não foi determinado o número mínimo de horas, 

podendo ser realizado nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, sempre supervisionado pela Instituição de Ensino Superior.  
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4 O profissional do Direito e a ausência de formação pedagógica  

  

A Formação Pedagógica no Brasil é privilégio apenas de quem se dedica às 

licenciaturas ou em segundo plano, aqueles que após um curso de Bacharelado optam em 

fazer uma complementação de estudos, que é chamada de complementação pedagógica. Tal 

formação visa oferecer um espaço de formação aos profissionais graduados em diferentes 

áreas do conhecimento, possibilitando-lhes acesso às reflexões dos principais teóricos da 

educação, tendências pedagógicas, políticas educacionais, reflexões sobre a didática e 

estratégias metodológicas do ensino. Outro aspecto importante da formação é a promoção de 

análises do processo ensino aprendizagem, das políticas e diretrizes legais relativas à 

educação e sua relação com o contexto socioeconômico-cultural, bem como o mundo do 

trabalho. Esta Abordagem visa inserir este profissional técnico no universo da organização 

curricular, metodológica, planejamento e avaliação do ensino na educação numa perspectiva 

dialética entre teoria e prática, a fim de desenvolver um perfil de educador pesquisador, com 

visão interdisciplinar e acima de tudo conhecedor da realidade e dos principais desafios que 

permeiam a prática escolar. A Resolução 09/04 traz a previsão do perfil do graduando em 

Direito:  

  

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, 
sólida formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e 
competências: 

I. leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida 
utilização das normas técnico-jurídicas; 

II. interpretação e aplicação do Direito; 
III. pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e das fontes do Direito; 
IV. adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instancias, administrativas ou judiciais, com a devida 

utilização de processos, atos e procedimentos; 
V. correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

VI. utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 
VII. julgamento e tomada de decisões; e, 

VIII. domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.  

  

Além disso, os eixos de formação do curso de graduação em Direito previstos no art. 

5º devem contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, 
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conteúdos e atividades que são divididos em três eixos: Formação Fundamental, Formação 

Profissional e Formação Prática.  

Assim, o curso de graduação em Direito não traz nenhuma formação pedagógica 

para os estudantes, uma vez que disciplinas de didática não estão incluídas em nenhum dos 

Eixos de Formação do bacharel. Urge ressaltar o entendimento de Eliane Botelho Junqueira, 

na qual “não se pode desconhecer a especificidade do curso de Direito” (JUNQUEIRA, 1999, 

p.35) no que tange a formação de seus operadores.  

  

Desconhecer esta especificidade seria não perceber as diferenças, por exemplo, entre 
os cursos de sociologia, filosofia, engenharia, biologia e artes; seria solicitar ao 
aluno de biologia, engenharia ou de artes que escrevesse uma monografia de 
quarenta páginas, ignorando que o trabalho final nessas áreas até pode ser um 
trabalho escrito nesses moldes, mas, provavelmente, será um experimento biológico, 
a construção de um modelo ou a criação de um objeto. (JUNQUEIRA, 1999, p. 35) 

  

Os operadores da Ciência Jurídica acabam por ser considerados como meros 

aplicadores de Lei, tecnocratas sem muita capacidade de raciocínio crítico, tal um operador de 

máquinas que passa dias a fio na indústria somente apertando alguns botões para o sistema 

funcionar, sem se preocupar – ou por vezes sem ter conhecimento – com o resultado do seu 

trabalho perante a sociedade. Dessa forma,  

  

Exigir do aluno de direito uma monografia acadêmica nos padrões em que são 
escritos os trabalhos de sociologia e de filosofia é ignorar que, com a criação dessas 
faculdades, o curso de direito – há muitos anos, diga-se de passagem – perdeu a 
responsabilidade de formar sociólogos e filosófos, para poder formar operadores do 
direito. (JUNQUEIRA, 1999, p. 35) 

  

A transferência do conhecimento nos cursos de graduação em Direito acaba por 

estar somente preocupada com a parte dogmática, dando uma relevância exacerbada aos 

conteúdos normativos e doutrinários dominantes, engessando muitas vezes o raciocínio do 

estudante para busca de solução de problemas que afetam a sociedade. Ressalta Marcos 

Tarciso Masetto:  
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Essa atitude tem a ver com a compreensão mais abrangente do processo de 
aprendizagem e com sua valorização no ensino superior, com a ênfase dada ao 
aprendiz como sujeito do processo, com o incentivo à pesquisa na graduação e com 
as mudanças na forma de comunicação. A docência existe para que o aluno aprenda. 
(MASETTO, 2003, p. 23) 

  

Muitas vezes o aluno aprende com o juiz-professor, promotor-professor ou 

advogado-professor que, sem generalizações, acabam por ensinar o Direito prático, sem muita 

preocupação com o Direito estudado e discutido nos bancos da academia. É importante 

ressaltar que não é a intenção do trabalho discutir a qualidade da prática pedagógica daqueles 

que não são exclusivamente professores, mas sim buscar um aprimoramento na competência 

de todos, objetivando sempre a melhoria na formação dos alunos. Masetto ressalta que 

“começou-se a perceber que assim como para a pesquisa se exigia desenvolvimento de 

competências próprias”, surgia a necessidade do desenvolvimento dos docentes do ensino 

superior, que devem ser alcançadas através do aprofundamento dos estudos na pós-graduação: 

  

(...) a pós-graduação buscou resolver esse problema, a docência no ensino superior 
também exigia competências próprias que desenvolvidas trariam àquela atividade 
uma conotação de profissionalismo e superaria a situação até então muito 
encontradiça de se ensinar “por boa vontade”, buscando apenas certa consideração 
pelo título “professor de universidade”, ou apenas para “complementação salarial”, 
ou ainda somente para se “fazer alguma coisa no tempo que restasse do exercício de 
outra profissão”. (MASETTO, 2003, p.25) 

  

Dessa maneira, por vezes o curso de graduação em Direito torna-se um palco para 

ascensão profissional, sendo negligenciada a verdadeira atividade acadêmica. No momento, a 

realidade enfrentada pelas faculdades de Direito perpassa pela competição cada vez mais 

acirrada para a captação de alunos, o que resulta na baixa qualidade da carga de conhecimento 

que o estudante traz para a graduação.  

O perfil do egresso acaba por não corresponder ao esperado pela faculdade de 

Direito, que além do graduado não ser preparado de maneira suficiente para a vida prática e 

social, os conhecimentos das matérias do Eixo Fundamental não estão sendo absorvidos a 

contento. 
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É por essa razão que se faz necessário que as atenções estejam voltadas para o 

planejamento docente, para que o professor possa estar preparado para atender as expectativas 

do mercado e da sociedade na formação do perfil do aluno.  

Enfim, buscando favorecer o senso de responsabilidade dos professores da 

graduação em Direito, urge que o planejamento docente contextualize o ensino jurídico com a 

realidade brasileira, para que o estudante possa ser sensibilizado para aplicá-lo à realidade 

social. 

  

5 OS DESAFIOS DO PLANEJAMENTO 

  

5.1 O docente e o planejamento 

  

Com relação ao planejar podemos afirmar o seguinte: o planejamento é um roteiro 

de saída, sem certeza dos pontos de chegada. Conforme ressalta Alves, “Tudo vai depender da 

sensibilidade do profissional, de sua capacidade de pensar outras coisas que não sejam os 

conteúdos.” (ALVES, 2002, p.45). No planejamento, principalmente na educação superior é 

primordial que saibamos qual é desejo que pretendemos com a ação pedagógica que estamos 

praticando junto aos acadêmicos e se é nosso desejo estarmos entregues a ele, a fim de que 

tenhamos condições de construir os resultados satisfatórios com o auxilio do planejamento, 

execução e avaliação.  

As correntes pedagógicas contemporâneas no sentido de repensar a prática docente e 

o ensino reafirmam que “Planejamento, execução e avaliação são recursos da busca de um 

desejo. Para tanto, é preciso saber qual o desejo e entregar-se a ele” (LUCKESI, 2003, p. 

167). Corroborando com esta dimensão, podemos destacar ainda que o planejamento de 

ensino está fortemente associado ao planejamento do currículo; consistindo-se em traduzir em 

termos mais concretos  e operacionais o que o professor fará na sala de aula, para conduzir os 

alunos a alcançar os objetivos educacionais propostos. Tal postura emerge da experimentação 

docente e da cultura que está inserido. Devemos entender o planejar como fruto da ação 

construtiva do professor e fator indispensável à formação integral e crítica do aluno, pois “a 
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grande pergunta é a seguinte: nós estamos formando educadores com competência para lidar 

com situações não previstas? Conhecer o programa é fácil; complicado é conhecer a vida”. 

(ALVES, 2002, p.45). Igualmente, Regina Barros Leal destaca a importância do planejameto: 

  

O que é importante, do ponto de vista do ensino, é deixar claro que o professor 
necessita planejar, refletir sobre sua ação, pensar sobre o que faz, antes, durante e 
depois. O ensino superior tem características muito próprias porque objetiva a 
formação do cidadão, do profissional, do sujeito enquanto pessoa, enfim de uma 
formação que o habilite ao trabalho e a vida. (LEAL, 2007) 

  

Marlene Grilo assevera que “A docência envolve o professor em sua totalidade; sua 

prática é resultado do saber, do fazer e principalmente do ser, significando um compromisso 

consigo mesmo, com o aluno, com o conhecimento e com a sociedade e sua 

transformação.”(GRILLO apud GARRIDO, CUNHA e MARTINI. 2002, p. 216) Para 

alcançar os objetivos traçados através desses compromissos, é preciso que o professor se 

afaste da formação através da “educação bancária”, que no entendimento de Paulo Freire, 

significa que “o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber.”(FREIRE. 1987, p. 58). Da mesma forma, identifica a “Doação que se funda numa das 

manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que 

constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre 

no outro.” (FREIRE, 1987. p. 58) recebendo o tratamento de Cipriano Luckesi sobre a 

tentativa de traçar a relação ideal entre o educador e o educando:  

  

O termo formar é extremamente autoritário e propiciador de uma “educação 
bancária”, conforme caracterização de Paulo Freire. Não vou, aqui, deter-me nesta 
discussão, porem vale um lembrete de que, de fato, quando existe alguém que é 
formado e alguém que é formador, processa-se uma relação autoritária do segundo 
sobre o primeiro desses elementos. O ideal seria que o educador e o educando, no e 
com o mundo e meditando sobre essa prática, desenvolver tanto conhecimentos 
sobre a realidade como atitudes críticas frente à mesma. De fato, aprendemos bem, 
com mestria, aquilo que praticamos e teorizamos. (LUCKESI, 2004, p. 19) 

  

A Didática não pode ser tratada como um componente isolado, sem considerar a 

ordem dos valores e dos fins, pois não se justifica em si mesma desta forma, os “saberes 

provenientes da formação profissional para o magistério estão diretamente ligados às 
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experiências adquiridas no decorrer da formação específica de professores e das outras 

relações sociais estabelecidas nos espaços.” (MELLO, 2007, p. 112). Sua validação e seus 

efeitos serão verificados através do resultado obtido pela combinação com outras ciências. 

Podemos dizer que o Planejamento Curricular está intimamente relacionado às 

prioridades assentadas no planejamento educacional, é de complexa elaboração. Exigem 

contínua investigação da realidade, de novas descobertas, dos novos meios postos ao alcance 

da instituição escolar. Trata-se de um constante desafio a todos os envolvidos no processo 

educativo, pois o que se espera com o ato de planejar é justamente a busca dos meios mais 

adequados à obtenção de melhores resultados. Alicerçado nas linhas-mestras de ação da 

escola, isto é, no planejamento curricular, surge mais especificamente o planejamento de 

ensino trazendo em sua essência as dimensões: filosófica, que explicita os objetivos da 

instituição; psicológica que indica a fase de desenvolvimento do estudante ou do aprendiz, 

suas capacidades, possibilidades, interesses e desejos; social que expressa às características do 

contexto sócio-econômico e cultural do aluno, inserido no tempo e no espaço, envolvendo a 

previsão de resultados desejáveis, assim como também os meios necessários para alcançá-los. 

Encontra-se nos pressupostos filosóficos da educação variadas conceituações sobre 

planejamento de ensino, dentre elas destacamos a de Cappelletti (1972) que o define como 

“previsão das situações específicas do professor com a classe“. Esta afirmação encontra-se 

com nossa proposta de reflexão, uma vez que, por maior que seja a complexidade que envolva 

a organização da instituição escolar, é indispensável ter sempre presente a idéia de que a 

interação professor-aluno é o fulcro estrutural cuja dinâmica materializa o fenômeno 

educativo; portanto, o planejamento de ensino deve ser alicerçado nesse pressuposto básico. 

Partindo das novas configurações educacionais e levando em consideração que o 

educador é potencialmente responsável pela efetivação da relação ensino-aprendizagem, 

devemos reconhecer que no cerne do seu trabalho está imbricada a possibilidade de intervir e 

criticar criativamente quando necessário. Propiciar a formação do estudante flexível e 

continuada de modo a atender às demandas de um mercado em permanente movimento; 

capacidade para lidar com a incerteza, com a novidade, e para tomar decisões rápidas em 

situações inesperadas.  

Assim, destacamos ainda que o fazer pedagógico consiste na intermediação do 

processo ensino/aprendizagem de modo a desenvolver no estudante a capacidade de usar o 

conhecimento científico de todas as áreas para resolver problemas novos de modo original, o 
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que implica no domínio não só dos conteúdos, mas dos caminhos metodológicos e das formas 

de trabalho intelectual multidisciplinar. Ainda, este profissional precisa ter competência 

científico-tecnológica articulada à competência ética, na dimensão do compromisso político 

com a qualidade da vida social e produtiva.  

Estes novos comportamentos são fundamentais para o fazer profissional 

contemporâneo, principalmente pela acelerada mudança nas configurações sociais e em 

decorrência das novas formas de organização e gestão do trabalho, que substituem as práticas 

individuais por procedimentos cada vez mais coletivos. Estamos desta forma, evidenciando e 

refletindo a necessidade de um profissional com autonomia intelectual e ética dotado de 

discernimento. 

  

5.2 O docente jurídico e o planejamento irreal  

  

No curso de graduação em Direito é comum encontrar professores que continuam 

apenas no papel de transmissores de informações, atuando precipuamente com aulas 

expositivas, impedindo o aperfeiçoamento de sua prática docente e ceifando os alunos de 

qualquer desenvolvimento crítico através das variadas formas de aprender, esquecendo que 

“dar aulas é só dar alguma coisa. Ensinar é muito mais fascinante.” (ALVES, 2002, p. 45).  

Assim, “na educação superior, é necessário repensar a formação dos profissionais 

comprometidos com a sua realidade de atuação” (MELLO, 2007, p. 21) para que ocorra a 

ruptura do paradigma dogmático e positivista. Para isso, “deve-se romper com o modelo 

tradicional de educação, centrado no professor especialista em determinada área do 

conhecimento, que só se preocupa com o repasse de informações” (MELLO, 2007, p. 21), 

negligenciando um planejamento eficaz e que dê conta da realidade que cerca o egresso. 

MELLO ainda ressalta que 

  

Não distante desse caráter histórico, os docentes atuantes nas faculdades e cursos de 
Direito são contratados, na maioria das vezes, por apresentarem características 
condizentes às exigências positivistas, bastando a formação específica na área, 
sucesso nas atividades profissionais e domínio de conhecimentos específicos, 
desconsiderando os aspectos pedagógicos que constituem a profissão docente.  
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Levando em consideração que “a docência universitária tem sido exercida por 

profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, e que este profissional 

liberal/professor, ao optar pela docência universitária precisa ter consciência que na sala de 

aula deve ser professor”,(MELLO, 2007, p. 21) urge a necessidade para o reconhecimento de 

que este profissional precisa conhecer o cotidiano do fazer pedagógico. Para isso, o docente 

precisa elaborar seu planejamento detalhadamente através do plano de curso, que deve 

particularizar ao aluno a ementa da disciplina; os objetivos de ensino, que são as habilidades a 

serem desenvolvidas pelos alunos; os conteúdos, saberes fundamentais; os procedimentos 

metodológicos; os recursos de ensino e as modalidades de avaliação.  

No limiar de uma era marcada pela instabilidade das relações, a principal vítima é a 

educação, que imprime nos docentes um caráter autoritário e despótico. Por vezes as 

faculdades de Direito impõem aos professores um plano de curso padrão, impedindo que o 

próprio professor desenvolva os procedimentos pedagógicos conforme suas características 

pessoais. Desta forma, concordamos com GADOTTI quando afirma que: “a autonomia faz 

parte da natureza da educação (...)”(GADOTTI, 2000, p. 44). Ainda é possível que o professor 

tenha muito interesse em realizar com os alunos práticas pedagógicas diferentes, mas a 

Instituição de Ensino Superior não apresenta condições físicas para o desenvolvimento dessas 

atividades.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As reflexões deste trabalho nos levam a ponderação de que o sucesso do 

planejamento no ensino superior não reside apenas no aspecto meramente técnico 

(organicidade, coerência e flexibilidade), porém, em grande parte, às relações que 

estabelecem entre os indivíduos que estão presentes neste contato presencial e também o 

aspecto mais relevante do fazer pedagógico que é a avaliação é de fundamental importância, 

partindo dela é que os próximos procedimentos serão aperfeiçoados, bem como serão 

adotadas novas estratégias. Assim, vivenciar o planejamento segundo as concepções teóricas 

rapidamente apresentadas apresentadas, envolve o posicionamento individual e coletivo dos 
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professores, das escolas de ensino superior e das várias instâncias do sistema educacional que 

presencia um agravante no que diz respeito ao aspecto ideal e real do planejamento. 

A regulamentação do ensino jurídico no Brasil dispõe que as diretrizes curriculares 

devem ser expressas através do projeto pedagógico das Instituições de Ensino Superior, 

observando elementos estruturais como: concepções e objetivos gerais do curso; condições 

objetivas de oferta e vocação do curso; cargas horárias das atividades didáticas e da 

integralização do curso; formas de realização da interdisciplinaridade; integração entre teoria 

e prática; formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; modos de integração entre 

graduação e pós-graduação; incentivo à pesquisa e extensão; atividades de estágio curricular 

supervisionado; atividades complementares e do trabalho de final de curso como obrigatório.  

Apesar das Instituições de Ensino Superior obedecerem ao disposto na legislação 

regulamentadora, os docentes dos cursos jurídicos não dão muita importância ao 

planejamento, uma vez que não tiveram nenhuma formação pedagógica na graduação e ainda 

consideram a docência como uma segunda profissão.  

A solução que se apresenta para uma melhor formação dos docentes dos cursos de 

Direito brasileiros são – além da pós-graduação strictu sensu que busca a capacitação docente 

através de disciplinas de didática e metodologia do ensino superior – a formação continuada a 

partir de novos paradigmas que surgem da comunicação com outras ciências. 
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RESUMO 
A proposta do presente artigo objetiva a construção de uma imagem da sala de aula na qual se 
possa presenciar a clara existência de um subsistema parte do sistema geral que envolve as 
ações “ensinar” e “aprender” em direito. A epistemologia jurídica tem acompanhado o 
processo de mutação paradigmática das ciências modernas? Ou, ainda, qual o papel da 
dialética na sala de aula? São estas perguntas que fundamentam a pesquisa. De outro lado, 
procurar-se-á, também, fornecer respostas pragmáticas em face aos problemas apresentados a 
partir de dados colhidos pela experiência no magistério. 
PALAVRAS-CHAVE: EPISTEMOLOGIA; DIREITO; MAGISTÉRIO; DIALÉTICA; 
AUTOPOIESIS. 
 
ABSTRACT 
The proposition on the following paper aims to construct an image of the classroom in which 
one can witness the clear existence of a subsystem part of a general system that embrace the 
actions “to teach” and “to learn” in law school. The juridical epistemology has adapted it’s 
self to the process of turning point in modern science paradigms? Or, wet, what is the role of 
dialectics in the classroom? These are the questions that underlie the research. In the other 
hand, it’s needed, as well, to provide pragmatic answers to the problems presented from data 
collected by the experience in teaching. 
KEYWORDS: EPISTEMOLOGY; LAW; TEACHING; DIALECTICS; AUTOPOIESIS. 
 
 

     

  

•1.      Introdução. 

  

  

"In a peculiar way, scientific knowledge must stand its ground and take itself back; it must 
continue to produce new achievements and, at the same time, it must refrain from defining the 
world for society. To be sure, no one seriously doubts the descriptions of the world furnished 
by science, insofar as science itself trusts them. Nonetheless, the effect is virtually non-
binding as far as other systems of communication are concerned[1]". 
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A questão da epistemologia jurídica (tanto como prática como enquanto teoria) tem sido 
prejudicada pelo método cartesiano de produção (e de reprodução) do pensamento em direito. 
De fato, se se obtemperar rapidamente acerca da abordagem pedagógica é possível perceber 
que algumas conseqüências estão intimamente ligadas à atuação do docente como formador 
do profissional. Esta questão vem começando a ser discutida, no Brasil, ainda de forma 
paulatina. 

  

Por conta de um esforço conjunto entre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), em maio de 2011, realizou-se o II Seminário 
Nacional de Educação Jurídica, no qual foram desenvolvidas algumas conclusões a respeito 
do ensino jurídico no Brasil. Dentre elas é possível citar a importância de um Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), como base de todas as Instituições de Ensino Superior (IES), o qual deve 
acumular funções de importância ímpar na no desenvolvimento e consolidação do projeto 
político e pedagógico da IES; assim como, que "a educação jurídica brasileira, na forma hoje 
realizada, compromete a qualidade da pesquisa ou a torna simplesmente inexistente[2]". 
Ainda, a iniciativa supracitada faz referência expressa acerca da necessidade de diferenciação 
conceitual entre "ensino" e "pesquisa", atribuindo à primeira "não apenas forma meramente 
informativa, sem criar conhecimento[3]", por conseqüência cobrando do docente uma atitude 
instigadora da reflexão crítica[4] do aluno da graduação; já para a segunda estabelece-se o 
ponto de partida como sendo a formulação de teses a partir do estudo de problemas[5], não 
devendo esta prática ficar constrita somente à pós-graduação. 

  

Contudo, o que mais chama atenção nestas breves considerações é o detalhe da resolução de 
nº 27, que expressa: "a formação do bacharel envolve uma dimensão ética que abrange as 
questões política, técnica e humanista[6]". Ora, como dito anteriormente, a questão 
epistemológica, como prática e como teoria começa a ser discutida pela ciência jurídica na 
medida em que são observados problemas pragmáticos na experiência da vida pós-acadêmica. 
Ou seja, após a conclusão do curso a formação do profissional apresenta-se incompleta ou 
ineficiente na medida em que se acumulam os insucessos na construção da carreira. Estes 
problemas como relembra Fritjof Capra (1983) são decorrentes da formação do próprio 
paradigma das ciências modernas. Desde a revolução Copernicana[7] que começa a introduzir 
o pensamento cartesiano no universo dos cientistas, passando pela comprovação do método 
por Galileu Galilei[8] e Johanes Kepler[9] até a afirmação (ou super propagação) deste 
método com Francis Bacon[10], Renné Descartes[11] e Isaac Newton[12], toda filosofia 
científica baseou a produção de conhecimento num plano de que somente é válido aquilo que 
é matematicamente quantificável[13]. Somente quando Albert Einstein (1905) leciona em 
dois artigos acerca de duas tendências novas para a física[14] que as estruturas do paradigma 
cartesiano começam a se abalar. Capra (1983) relembra que 

  

"Einstein acreditava profundamente na harmonia inerente à natureza, e, ao longo de sua vida 
científica, sua maior preocupação foi descobrir um fundamento unificado para física. 
Começou a perseguir esse objetivo ao construir uma estrutura comum para a eletrodinâmica e 
a mecânica, duas teorias isoladas do centro da física clássica. Essa estrutura é conhecida como 
a teoria espacial da relatividade. Ela unificou e completou a estrutura da física clássica, mas, 
ao mesmo tempo, provocou mudanças radicais nos conceitos tradicionais de espaço e tempo, 
e, por conseguinte, abalou um dos alicerces da visão de mundo newtoniana. Dez anos depois, 
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Einstein propôs sua teoria geral da relatividade, na qual a estrutura da teoria espacial foi 
ampliada, passando a incluir também a gravidade. Isso foi realizado mediante novas e 
drásticas modificações nos conceitos de espaço e tempo[15]". 

  

O que ocorre, na verdade, é a comprovação de que as estruturas nas quais os experimentos 
eram produzidos não conseguiam mais responder às novas perguntas. Falando de outro modo, 
a concepção reduzida da realidade, sobre o prisma da matéria em enfoque, não era mais 
suficiente para responder a problemas de que se reconheceram de ordem sistêmica, neste 
sentido é que se instaura a pior de todas as crises da modernidade; a crise de idéias. Tal evento 
tem fruto justamente na concepção de que os cientistas no mundo todo passaram "a 
subscrever percepções estreitas da realidade, as quais são inadequadas para resolver os 
problemas de nosso tempo[16]". 

  

Esta dinâmica atacou de forma contundente a Teoria do Direito como Ciência Social. No 
âmbito jurídico sempre existiu uma enorme cisão entre duas correntes que tentavam explicar a 
natureza do direito. Uma delas buscava a justificação da ordenação da conduta na própria 
natureza do homem, o que levava a crer que existiria um direito natural universal. Esta 
corrente é denominada de jusnaturalista. De outro modo, alguns afirmavam que a tentativa de 
universalização representava um prejuízo para construção de uma teoria científica. Desse 
modo, era necessário excluir do direito as proposições metafísicas, consagrando uma ciência 
do direito que possuísse um método próprio, o direito como ordenador da conduta humana, 
produzido através da razão. Esta segunda corrente é denominada de juspositivista. 

  

Este positivismo jurídico ganha força quando a igreja começa a perder energia na influência 
dos fatos sociais, como exemplo, quando a conduta do cidadão deixa de ser tutelada pela 
vontade divina expressa pelo soberano. Norberto Bobbio expressa que este fato culmina, 
justamente, com o nascimento do Estado Moderno, no âmbito da divulgação dos tratados de 
paz em Westfália, no qual se reconheceram os elementos caracterizadores. A partir desta 
proposição é que o ônus da tutela do interesse coletivo passa a ter como titular um ser que 
possuí unidade política e que passa a gerar todo o corpo do ordenamento jurídico[17]. O 
Professor Frederico Oliveira (2005) ainda ressalta a importância da relação entre o Direito e o 
Estado para o positivismo jurídico quando leciona que 

  

"o papel do Estado-juiz no positivismo é de extrema relevância, pois, o Estado racional e 
organizado, que representou a transição do jusnaturalismo para o positivismo jurídico, trouxe 
uma estrutura de monopólio do exercício da Jurisdição. Trata-se do Estado moderno, 
estratificado econômica e socialmente. O dualismo e o monismo perdem o foco do debate, 
passando a se considera o monismo na produção o direito e o direito posto, positivado, e que, 
ao seu turno, será doravante aplicado pelos Tribunais. Essa nova função dos Tribunais é bem 
debatida no positivismo jurídico do Estado moderno e o será, mais uma vez, na teoria dos 
sistemas então em meio a um Estado-social e de estrutura globalizada[18]". 
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Novamente, retornando à Bobbio, o jurista italiano é pontual quando estabelece critérios de 
diferenciação básicos entre o positivismo e o naturalismo, são eles 

  

"a) o primeiro se baseia na antítese universalidade/particularidade e contrapõe o direito 
natural, que vale em toda parte, ao positivo, que vale apenas em alguns lugares; b) o segundo 
se baseia na antítese imutabilidade/mutabilidade: o direito natural é imutável no tempo, o 
positivo muda; (...) c) o terceiro critério de distinção, um dos mais importantes, refere-se à 
fonte do direito e funda-se na antítese natura-potestas populus; d) o quarto critério se refere 
ao modo pelo qual o direito é conhecido, o modo pelo qual chega a nós (isto é os 
destinatários), e lastreia-se na antítese ratio-voluntas (Glück): o direito natural é aquele que 
conhecemos através de nossa razão (...) o direito positivo, ao contrário, é conhecido através de 
uma declaração de vontade alheia (promulgação); e) o quinto critério concerne ao objeto dos 
dois direitos, isto é, aos comportamentos regulados por estes: os comportamentos regulados 
pelo direito natural são bons ou maus por si mesmos, enquanto aqueles regulados pelo direito 
positivo são por si mesmos indiferentes e assumem uma certa qualificação apenas porque (e 
depois que) foram disciplinados de um certo modo pelo direito positivo (...); f) a última 
distinção refere-se ao critério de valoração das ações e é enunciado por Paulo: o direito 
natural estabelece aquilo que é bom, o direito positivo estabelece aquilo que é útil[19]". 

  

Mais à frente o italiano concluí de forma precisa a respeito do nascimento do positivismo 
jurídico e a necessidade da elevação da ciência jurídica aos padrões metodológicos da ciência 
natural, por isso mesmo afirma que 

  

"o positivismo jurídico nasce do esforço de transformar o estudo do direito numa verdadeira e 
adequada ciência que tivesse as mesmas características das ciências físico-matemáticas, 
naturais e sociais. Ora, a característica fundamental da ciência consiste em sua 
avaloratividade, isto é, na distinção entre juízos de fato e juízos de valor e na rigorosa 
exclusão destes últimos do campo científico: a ciência consiste somente em juízos de fato. O 
motivo dessa distinção e dessa exclusão reside na natureza diversa desses dois tipos de juízo: 
o juízo de fato representa uma tomada de conhecimento da realidade, visto que a formulação 
de tal juízo tem apenas a finalidade de informar, de comunicar a um outro a minha 
constatação; o juízo de valor representa, ao contrário, uma tomada de posição frente à 
realidade, visto que sua formulação possuí a finalidade não de informar, mas de influir sobre 
o outro, isto é, de fazer com que o outro realize uma escolha igual à minha e, eventualmente, 
siga certas prescrições minhas (...)[20]". 

  

Todavia, é somente em Kelsen que se vai conseguir chegar a uma teoria que se equipara às 
ciências naturais no emprego do paradigma do pensamento cartesiano. Justifica o austríaco 
que havia uma necessidade de elevação da jurisprudência "à altura de uma genuína ciência, de 
uma ciência do espírito[21]"; daí, por conseqüência, a crítica ao raciocínio da política 
judiciária e a necessidade de adstringir o objeto da ciência jurídica a um campo purificado "de 
toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência natural[22]", assim como, 
construir uma "teoria jurídica consciente da sua especificidade porque consciente da 
legalidade específica do seu objeto[23]". 
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Por outro lado ainda havia a necessidade de utilização de um método característico em todas 
as ciências: objetividade e exatidão, o que se faz pela necessidade de explicar as "tendências 
exclusivamente dirigidas ao conhecimento do Direito[24]" e, por isso mesmo, desconectar da 
ciência jurídica tudo aquilo que lhe é estranho, constituindo um "princípio metodológico 
fundamental[25]". O posicionamento de Frederico Oliveira (2005) é similar na media em que 
aponta 

  

"o hermetismo aparentado pelo direito positivo, em verdade, não se consagra com o rigor com 
que a expressão pode ser literalmente aferida. A intenção positivista, como observamos, não 
pretendeu em suas diversas correntes, e, em particular, no olhar de Kelsen, retirar o direito 
normativo da sociedade e de suas influências. A grande preocupação, como entendemos foi a 
de afastar a irracionalidade metafísica muito presente até então, formulando um conceito 
lógico e racional para o conteúdo do direito. É com esse mister que o direito positivo foi 
sentenciado como sendo o único direito para o positivismo jurídico[26]". 

  

Portanto, a própria produção da ciência jurídica perfaz o caminho do rigor metodológico do 
paradigma cartesiano. A extrema aplicação destes enunciados é o que faz com que o ensino 
jurídico mereça, assim como o paradigma moderno das ciências, uma reformulação 
substancialmente material; não meramente de forma, mas sim de conteúdo. As estruturas de 
sala de aula perfazem parte de um subsistema da ordem da epistemologia jurídica. São os 
cenários da produção do conhecimento científico. Para o direito isto significa uma alteração 
da interatividade do trinômio aluno/professor/matéria. 

  

No presente artigo pretende-se justificar a importância da utilização da dialética como o 
instrumento que ira fazer esta interação entre o aluno, o professor e a matéria ministrada, para 
isto, utilizar-se-á as obras de Niklas Luhmann a fim de traçar uma imagem da sala de aula 
dentro de um sistema jurídico que se desenvolve em sub-sistemas com códigos próprios, 
sempre considerando a complexidade social e a contingencia na forma de acoplamento 
estrutural. Em um segundo momento, o trabalho procurará analisar como a produção e 
reprodução do conhecimento jurídico científico encontra arcabouço nas práticas dos 
estudantes, ou, melhor dizendo, através de pesquisa de campo e questionários pretende-se 
comprovar a insustentabilidade de uma dinâmica de ensino baseada somente no paradigma 
cartesiano de produção de pensamento. Por fim, justificar-se-á a importância da dialética para 
a efetiva mudança deste padrão de ensino jurídico na contemporaneidade para somente então 
traçar-se breves conclusões. 

  

  

•2.      A imagem sub-sistêmica da sala da aula. 
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A inserção no ambiente da sala de aula, em contraponto ao ensino jurídico, pode parecer uma 
extensão lógica do campo da ciência do direito, especialmente, naquilo que tange a produção 
e reprodução do conhecimento. De fato, não é possível negar que a sala de aula seja parte do 
que se entende por um sistema jurídico, entretanto, não é prudente fechar-se os olhos para o 
fato de que o binômio complexidade/contingência proveniente de doutrina Luhmanniana na 
Teoria dos Sistemas, influí diretamente na compreensão acerca do que é a sala de aula. 

  

Sendo um sociólogo Luhmann faz uma abordagem direcionada, passando pelas concepções 
clássicas da Sociologia do Direito traçando paralelos entre os argumentos de Marx, Maine, 
Durkhein, Weber, Parsons e Ehrlich. O faz na tentativa de demonstrar um isolamento teórico 
não justificável pela doutrina, pelo que acentua 

  

"o distanciamento com relação à visão introspectiva do direito e sua fundamentação moral 
caracteriza os esforços que podemos designar como as abordagens clássicas à sociologia do 
direito. Elas se compreendem como sociológicas devido a esse distanciamento e à avaliação 
da moral a partir de perspectivas incongruentes. Alem disso elas se deixam levar pela hipótese 
de que seria possível adquirir um conhecimento causal, empiricamente fundamentado, sobre a 
sociedade e sua relação com o direito (...). No entanto, tomando por referência as exigências 
atuais, não foram esclarecidas as bases teóricas para a elaboração desta abordagem, no que diz 
respeito à própria sociedade e seu desenvolvimento. Isso faz com que os diversos 
pesquisadores, visualizem diferentes aspectos parciais do desenvolvimento da sociedade e do 
direito, ressaltando-os, através do isolamento acentuado como distintivos caracterizantes[27]". 

  

A partir daí é que começa a construir sua sociologia do direito despontando da teorização de 
Sistemas integrados que constituem uma visão própria acerca do mundo e das relações sociais 
nele contidas[28]. Em particular, a intenção luhmanniana é a de aprofundar a visão 
sociológica ás raízes do direito, justificando este intento na premissa de que para todas as 
teorias sociológicas do direito "o dever ser é pressuposto como uma qualidade experimentada, 
vivenciável mas não mais detalhadamente analisável, como o 'fato' básico da vida 
jurídica[29]". Este problema é justificável, fundamentalmente, na questão do paradigma do 
conhecimento científico em direito, que utiliza de métodos lineares e imperativos[30]; o que 
coaduna com os argumentos expostos no que tange à epistemologia jurídica. 

  

Nessa ótica é que se desenvolve a Teoria dos Sistemas. Para compreendê-la torna-se 
necessário, preliminarmente, estabelecer alguns pontos de partida e conceitos fundamentais. O 
primeiro deles reside em um antagonismo teórico à proposição habermasiana de que existe 
uma "ação comunicativa". Habermas entende que 

  

"la racionalidad de las opiniones y de las acciones es un tema que tradicionalmente se ha 
venido en filosofía. Puede incluso decirse que el pensamiento filosófico nace de la 
reflexivización de la razón encarnada en el conocimiento, en el habla y en las acciones. El 
tema fundamental de la fiolosofía es la razón. La filosofía se viene esforzando desde sús 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4061



orígenes por explicar el mundo en su conjunto, la unidad en la diversidad de los fenómenos, 
con princípios que hay que buscar en la razón y no en la comunicación con una divindad 
situada allende el mundo y, en rigor, ni siquieira remontándose al un fundamento de un 
cosmos que comprende naturaleza y sociedad. El pensamiento griego no busca ni una teología 
ni una cosmología ética en el sentido de las grandes religiones universales, sino una ontología. 
Si las doctrinas filosóficas tienen algo en común, es sú intención de pensar el ser o la unidad 
del mundo por vía de una explicitación de las experiencias que hace la razón en el trato 
consigo misma[31]". 

  

Em outras palavras, pode-se dizer que a partir da "reflexivização[32]" da razão o "comunicar" 
e o "agir" passam a ser objetos de cognição das ciências, o que implica na pressuposição de 
que a partir de uma ação, compreendida em parâmetro latu sensu, determinado ato praticado 
pode comunicar-se racionalmente com vários campos da ciência. A explicação racional do 
mundo por via da "ação comunicativa" é antagonizada por Luhmann na medida em que 
desconsidera a ação como elemento fundamental para explicação das estruturas sociais, como 
aponta Fernando Rister, Luhmann 

  

"autodescreve os processos e as estruturas da sociedade. (...) A comunicação é ponto-chave na 
sua teorização, inclusive a própria sociedade é definida como comunicação. Por meio da 
reprodução comunicativa se (re)produzem as suas estruturas e a diferenciação sistêmica 
ocorre. A teoria sistêmica desenvolve-se em três vertentes, a saber: a comunicação, a 
evolução e os sistemas. A teoria da comunicação tem papel relevante, devido às operações 
dos sistemas serem tidas como comunicação e não como ação[33]". 

  

Dessa forma, para a Teoria dos Sistemas sociedade é sinônimo de comunicação, mas não 
depende de uma ação para que se formalize, sendo pré-existente ao agir. O segundo conceito 
basilar trata, na verdade, de um binômio que pode ser entendido como um só elemento, uma 
vez que sempre caminham lado a lado; é ele: complexidade e contingência. A evolução do 
pensamento racional encontra uma revolução paradigmática para a sociedade no século XIX, 
mais precisamente com a revolução Iluminista que almejava a construção de um conceito 
universal de liberdade e de bem comum. Entretanto, o fenômeno da globalização ataca esta 
tentativa de universalidade gerando uma enorme quantidade de possibilidades que prejudicam 
uma pretensão universal. A complexidade consiste, justamente, na totalidade destas 
possibilidades. A contingência, então, seria a expectativa de realização do evento com a 
finalidade de redução da complexidade a partir de uma diferenciação comunicativa. Luhmann 
descreve que 

  

"o homem vive em um mundo construído sensorialmente, cuja relevância não é 
inequivocadamente definida através de seu organismo. Desta forma o mundo apresenta ao 
homem uma multiplicidade de possíveis experiências e ações, em contraposição ao seu 
limitado potencial em termos de percepção, assimilação de informação, e ação atual e 
consciente. Cada experiência concreta apresenta um conteúdo evidente que remete a outras 
possibilidades que são ao mesmo tempo complexas e contingentes. Com complexidade 
queremos dizer que sempre existem mais possibilidades do que se pode realizar. Por 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4062



contingência entendemos o fato de que as possibilidades apontadas para as demais 
experiências poderiam ser diferentes das esperadas; ou seja, que essa indicação pode ser 
enganosa por referir-se a algo inexistente, intangível, ou algo que após tomadas as medidas 
necessárias para experiência concreta, não mais lá está. Em termos práticos, complexidade 
significa seleção forçada, e contingência significa perigo de desapontamento e necessidade de 
assumir-se riscos[34]". 

  

Em um terceiro momento, mais especificamente quando da explicação acerca de como os 
sistemas funcionam, a compreensão do termo "autopoiese" torna-se imprescindível para 
construção da teoria luhmanniana. O primeiro termo foi introduzido por Maturana (1995) 
quando estudava sistemas vivos; ele percebeu que algumas células poderiam gerar outras com 
a mesma função e estrutura, o que veio a descrever como autopoiese, ou seja, auto-produção. 
Luhmann utiliza o termo para descrever os sistemas que se auto-reproduzem de forma auto-
referencial. Ou seja, o sistema jurídico é operacionalmente (ou, funcionalmente) fechado uma 
vez que trabalha com códigos próprios (legal/ilegal; constitucional/inconstitucional; etc.), 
contudo ele também é cognitivamente aberto na medida em que aceita a reformulação de seus 
paradigmas a partir da compreensão de uma estrutura maior a qual se submete. Portanto, a 
auto-produção significa dizer que o sistema do direito se recria a partir de si próprio como 
referência fundamental pelo fato de ser operacionalmente fechado e cognitivamente aberto. 

  

A partir deste momento, os sistemas sociais começam a ganhar corpo e estrutura, podendo-se 
destacar alguns dos que são visivelmente reconhecíveis, como é caso do sistema jurídico, do 
sistema econômico, do sistema social, do sistema religioso, do sistema filosófico, do sistema 
político, entre tantos outros. Contudo, Luhmann ainda vai além da simples exposição. Destaca 
o sociólogo que a comunicação sistêmica pode causar irritação entre os sistemas na medida 
em que a complexidade toma cargo das relações. Assim, o conceito de constituição para 
economia, ou para sociologia, pode irritar o sistema jurídico na medida em que se operam 
códigos diferentes. Daí a necessidade de existir o que denomina de Acoplamento Estrutural. 

  

Este acoplamento é a forma com a qual pode-se diminuir a irritabilidade entre os diversos 
sistemas. Utilizando como base o exemplo acima, a constituição pode ser considerada como o 
acoplamento estrutural entre os sistemas jurídico, político e sociológico. Também, pode-se 
interpretar o acoplamento estrutural como sendo instrumento da contingência, justamente, 
pela função de diminuição da complexidade. A noção de funcionalidade sistêmica ainda pode 
ser repartida, como no clássico "Discurso do Método" de Renné Descartes, em sub-sistemas. 
Para o direito, seriam os ramos: Público (Constitucional, Administrativo, Processual, etc.) e 
Privado (Civil, Empresarial, Família, etc.). O que vem por explicar toda a estrutura do sistema 
jurídico na atualidade. 

  

Partindo-se destas concepções a sala de aula ganha um novo olhar: como sendo um sub-
sistema dentro do sistema jurídico. Trata-se de um acoplamento estrutural entre a sociologia, a 
epistemologia e o direito que vai influenciar diretamente na cognição aberta do sistema e da 
reprodução autopoiética do direito. Este sub-sistema opera a reprodução dos códigos do 
direito à determinado grupo social (estudantes) que vão ser, futuramente, os responsáveis pela 
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produção autopoiética e racional do próprio "ser" do direito, ou seja, responsáveis pela 
adequação do que Kelsen veio a chamar de dinâmica jurídica á estática jurídica. 

  

Este é o ponto que interessa ao presente trabalho, pelo fato de que suscita dúvidas no que 
tange à extensão da reprodução e a qualidade da produção do conhecimento científico 
hodiernamente. Importante não deixar de considerar que esta abordagem é estritamente 
dirigida ao curso de graduação em direito, dessa forma, adentrando ainda mais na complexa 
cadeia sistêmica que envolve ciência jurídica e docência. Por isto que no tópico posterior 
tentar-se-á, a partir da doutrina e da pesquisa de campo expor alguns dos déficits que o aluno 
possuí e como a dialética seria uma das respostas para a diminuição do grande problema que 
aflige a produção e reprodução do conhecimento em direito. 

  

  

•3.      A produção e reprodução do conhecimento em direito. 

  

  

Para começar a se falar acerca desta produção e reprodução do conhecimento, necessário se 
faz retornar à introdução e lembrar-se do paradigma linear da ciência moderna, o paradigma 
do pensamento cartesiano na produção do conhecimento. Como ensina Fritjof Capra, o 
divórcio entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico identifica características 
antagônicas que reciprocamente se anulam quando deveriam se complementar, como no yin 
yang, sendo este representado pelos adjetivos: masculino, exigente, expansivo, agressivo, 
competitivo, racional e analítico; enquanto que aquele pelos adjetivos: feminino, contrátil, 
conservador, receptivo, cooperativo, intuitivo e sintético[35]. Dessa forma, o reflexo nos 
padrões de ensino e aprendizagem obedecem aos ditames do pensamento cartesiano, o que 
segundo Maria Cândida Moraes (2004) vem a originar uma conduta autoritária e prepotente 
das Instituições de Ensino na medida em que trabalham a transmissão do conhecimento de um 
modo unidimensional, ela afirma que 

  

"hoje, mais do que nunca, percebemos o quanto nossa escola é reprodutora, autoritária e 
prepotente ao trabalhar o conhecimento em sua vertente mais linear, voltada para o professor 
que fala e o aluno que escuta e copia. É uma linearidade discente que, quanto mais próxima 
estiver da linearidade docente, melhor será sua nota[36]". 

  

Tal concepção instiga ao pensamento de que existe, por certo, um déficit no processo de 
cognição que influencia a formação do profissional de forma linear, e não incluso na 
complexidade, ou, não-linearidade da formação do conhecimento. Tal assertiva pode ser 
facilmente exemplificada com a demonstração de um quadro, ou ainda, com a utilização de 
apenas uma palavra: hermenêutica. A interpretação, seja como uma ciência ou como um 
processo de tentativa de relacionar o mundo perceptível com as pré-concepções metafísicas; 
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ordena uma enorme quantidade de ramificações e inter-pessoalidades na medida em é um 
processo personalíssimo, portanto, complexo. Neste sentido, novamente Maria Cândida 
(2004) relembra lição de Pedro Demo (2002) defendendo a idéia de que 

  

"esta mesma complexidade está presente nos processos de construção do conhecimento e na 
aprendizagem, cuja não-linearidade se apresenta nos processos interpretativos que são 
dialeticamente complexos porque intrinsecamente reconstrutivos ou produtivos[37]". 

  

Toda reconstrução interpretativa também é um pouco de construção. A atividade criativa 
reside, justamente, na tentativa de relacionar-se o objeto de enfoque às pré-concepções de 
mundo do sujeito que o analisa. Posteriormente, fazer o caminho inverso e responder qual a 
relação do sujeito com o objeto construído no mundo da racionalidade. Este caminho é 
totalmente diverso do tomado por grande parte da docência atual, que é tendenciosa a 
retransmitir os pensamentos de seus referenciais teóricos sem nenhum cunho de pessoalidade, 
ou de interpretação, na medida em que são também cobrados, igualmente, pelo mercado de 
trabalho (advocatício) a exata noção de que a lei vincula a ação e a legalidade é o instrumento 
de normatização da conduta humana utilizado pelo Estado. O que corrobora com a idéia de 
que o pensamento cartesiano influí diretamente no exercício das atividades jurídicas, todavia 
esta é uma realidade em mudança na medida em que se passa a observar a complexidade das 
relações sociais. Nesta esteira, 

  

"no cotidiano, a maioria das pessoas também está acostumada a perceber e a interpretar o 
mundo a partir de uma visão da física clássica que compreende uma realidade visível como 
sendo estruturada, estável e a maioria dos acontecimentos como sendo previsível, 
predeterminada e a racionalidade como o estado da mente mais utilizável para construção do 
conhecimento técnico-científico. Entretanto, percebemos também que são os próprios físicos 
que estimulam, em suas acaloradas discussões filosóficas, a possibilidade de que exista algo 
errado no realismo materialista fundado na concepção de que os objetos reais sejam 
independentes dos sujeitos ou da maneira como os observamos; sinalizando, assim, alguns 
desdobramentos de natureza epistemológica[38]". 

  

De fato, ficam exemplificados, pragmaticamente, alguns dos problemas na transmissão do 
conhecimento em um quadro geral. Antes de se prosseguir, é de extrema importância que se 
destaque (como no tópico anterior) alguns conceitos básicos para que se possa adentrar na 
pesquisa feita entre alguns alunos da academia, no intuito de exemplificar a condição 
apresentada pelos discentes na formação desta concepção de sala de aula e ensino jurídico; 
são eles: conhecimento e aprendizagem. A respeito do primeiro, destaca-se, novamente, o 
posicionamento de Maria Cândida (2004), muito pelo fato de referir-se expressamente aos 
termos da teoria luhmanniana, como "acoplamento estrutural" para definir o conhecimento; 
ensina ela que 
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"conhecer pressupõe, como principal requisito, uma ação afetiva que pode ser física ou 
mental, mas através da qual emerge um mundo a partir do acoplamento estrutural que implica 
um processo de co-determinação, uma determinação mútua congruente entre sujeito e objeto, 
entre o operar do organismo vivo e o seu meio. Desta co-determinação emerge a conduta 
esperada, indicado que sempre que envolva acoplamento estrutural, as mudanças também 
estarão, conseqüentemente, implicadas. Existindo acoplamento estrutural e mudanças 
estruturais, existem também processos de adaptação, aprendizagem e desenvolvimento 
contínuo. Assim, cognição não é representação do mundo, mas o seu desvelamento mútuo e 
implicado à medida que o vamos construindo, reconstruindo ou desconstruindo e, ao mesmo 
tempo, sendo construído e reconstruído em nossa relação com ele. Tais aspectos caracterizam 
a dimensão construtivista deste paradigma[39]". 

  

O conhecimento, assim, considerado como ação cognitiva desencadeia um processo que é 
natural, sendo até considerado como parte do próprio organismo humano; uma autopoiese que 
constrói e reconstrói até na própria desconstrução de si mesmo. A noção exata disto é a 
concepção de que o mundo não obedece a estática racional, ele é dinâmico e complexo, por 
isso passível de várias (re)leituras. Por outro lado, a aprendizagem compreende o 
"acoplamento estrutural entre sujeito e meio no decorrer do desenvolvimento contínuo de um 
organismo em seu meio ambiente[40]". Trata-se de uma marcha que surge na medida em que 
se caminha. A aprendizagem, destarte, vai depender de um instituto de checagem de 
aprendizado que se caracteriza pela interação, ou, pela exposição da interação entre o sujeito, 
meio e o objeto de estudo; sendo condição necessária pra aprender, o que vai caracterizar uma 
segunda "dimensão interacionista" do processo de transmissão. 

  

Assim sendo, passa-se para a pesquisa de campo efetuada na academia a fim de expor como é 
que o aluno de direito observa este processo e estabelecer-se alguns pontos chaves para 
sustentação da importância da dialética como a dimensão interacionista do processo de 
cognição, bem como a sua participação na dimensão construtivista. A pesquisa utilizou como 
método de coleta o questionário, impresso na modalidade de perguntas objetivas. Os sujeitos 
da pesquisa foram alunos da graduação em direito cursando do 1º ao 10º semestre de 
Faculdades diversas na cidade de Belém/PA, tendo obtido o universo de um total de 500 
(quinhentos) entrevistados. A pretensão inicial era a de estipular a expectativa do acadêmico 
de direito em relação ao que o curso deve oferecer ao mesmo. Por isto se perguntou 
primeiramente: 

  

• 1. O ensino acadêmico deve se preocupar mais em reproduzir as idéias dos manuais do 
que incentivar a produção individual do aluno? 

  

Na coleta de dados foi possível perceber que apenas 12,2% dos entrevistados responderam 
sim à primeira pergunta, acreditando, desta forma, no modelo linear de reprodução do 
pensamento; enquanto que 13,7% dos entrevistados responderam talvez, levando a crer que 
dentre eles existe uma certa inquietude quanto ao sistema de ensino. Nenhum dos 
entrevistados marcou a alternativa "não sei", demonstrando a forte existência da necessidade 
de expressão de opinião. A avassaladora maioria respondeu negativamente a pergunta feita, 
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tendo totalizado o percentual de 74,1%, segundo se pode exemplificar pelo gráfico abaixo 
(quadro 01). 

  

 

  

A segunda indagação tinha por objetivo saber dos alunos como eles enxergam o mercado de 
trabalho e sua relação com os conhecimentos obtidos ao longo do curso. É o que se pode 
denominar do divórcio entre o conhecimento prático e o conhecimento teórico, por isso 
perguntou-se: 

  

• 2. O Mercado Profissional necessita mais de pessoa que conheçam a rotina e os 
procedimentos do que teóricos que possam discutir idéias ou teses? 

  

Neste particular é começamos a perceber a sutileza da acomodação dos discentes em face a 
produção holística do conhecimento jurídico, posto que a razão prática prevalece sobre a 
ração teórica, tendo somente um entrevistado feito comentário crítico defendendo que ambas 
devem ser conciliadas. Novamente, nenhum dos entrevistados respondeu "não sei" á pergunta 
feita, enquanto que 46,5% respondeu que sim, ou seja, acreditam que o mercado cobra do 
profissional a execução das rotinas, dos procedimentos. 31,1% respondeu negativamente e 
22,4% respondeu que talvez, conforme fica exemplificado no gráfico abaixo (quadro 02). 
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Diante destes dados, passe-se ao terceiro questionamento que vai levar às expectativas dos 
alunos em face a Pós-graduação strictu sensu. A intenção era a de saber como os alunos 
observam os cursos de Mestrado e Doutorado e quantos deles pretendem prosseguir a carreira 
acadêmica através destes cursos, por isto foi perguntado: 

  

• 3. Após concluir o curso pretendo fazer pós-graduação strictu sensu (Mestrado e 
Doutorado)? 

  

O resultado foi satisfatório. Enquanto que 60,3% dos objetos de pesquisa responderam que 
pretendem fazer Mestrado e Doutorado, assim como que 20,6% responderam que desejam 
cursar o Mestrado; somente 10,3% desejam cursar exclusivamente especialização e 8,8% 
anseiam unicamente advogar. Dados no gráfico abaixo (quadro 03) 

  

  

 

  

Até o presente momento é possível atingir algumas conclusões. Enquanto que 74,1% dos 
alunos entrevistados acreditam que a Academia deve incentivar a produção individual, 46,5% 
deste mesmo universo reconhece que o mercado de trabalho exige mais conhecimento técnico 
do que teórico (talvez por isso que premiam-se mais os trabalhos técnicos e menos os 
teóricos). Em contrapartida neste mesmo universo mais de 80% respondeu que pretende 
cursar somente Mestrado ou Mestrado e Doutorado, o que tangencia num enorme problema: 
como atender aos anseios crescentes destes acadêmicos se existe uma barreira entre a prática e 
a teoria? A resposta dada pelo MEC consiste em um avanço neste processo de adequação, e 
ao mesmo tempo em um retrocesso, porque apenas aumenta a distância entre o conhecimento 
prático e o teórico; trata-se do Mestrado Acadêmico mais conhecido pela sigla de MBA. 
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Por fim, na última pergunta feita na entrevista tentou-se delimitar como o aluno anseia que o 
docente aja na sala de aula; o que o aluno espera do professor em questão de didática, 
dinâmica, recursos e retórica. Esta colheita diferencia-se das outras porque a proposição não é 
feita em forma expressa de pergunta, e sim como apontamento de preferências; como pode ser 
observado: 

 4. Na sala de aula, você prefere que o professor ministre uma: 

• a. Aula expositiva com utilização do quadro ou outros recursos didáticos; 
• b. Aula no formato de palestras; 
• c. Seminários com pesquisa a partir de textos, discussão e defesa de posicionamentos; 
• d. Ensino a partir de apostilas direcionadas ao que realmente importa: ao exercício da 

profissão. 

  

Não há nenhuma surpresa no que tange à esta indagação; 41,3% dos alunos responderam que 
preferem manter a reprodução na forma linear, ou seja, aula expositiva com utilização do 
quadro e outros recursos didático. Apenas 3,6% acreditam que a aula em formato de palestras, 
na qual somente o professor fala sem a interação do aluno, seja a mais adequada. Enquanto 
que 36,2% preferem uma aula mais participativa com a apresentação de seminários, pesquisa, 
discussão de textos e defesa de opiniões e pensamentos. Ainda, existem 18,9% dos alunos que 
optam por um ensino mais técnico com o fornecimento de apostilas dirigidas ao exercício do 
futuro mister. Guardadas as devidas proporções e considerando o numero de entrevistados 
(sempre lembrando que a realidade aqui exposta é somente válida em consideração ao grupo 
entrevistado), é possível construir uma imagem esperançosa para o futuro na docência em 
direito. 

  

Todavia, ainda restam questões a serem elucidadas, como por exemplo: que mecanismo pode 
auxiliar o docente quando tenta acoplar estruturalmente direito e os processos de 
conhecimento e aprendizagem? A tarefa do professor na sala de aula é justamente atender aos 
anseios destes alunos fornecendo os mecanismos necessários para despertá-los para a 
realidade e para a complexidade que envolve as questões que os alunos escolherem. Por certo 
que não é uma missão difícil e sempre vai se bater de encontro com o grau de aceitabilidade 
construído pela experiência de vida do discente. Por isso é que, para um diagnóstico 
diferenciado opta-se pelo resgate da filosofia antiga, na redescoberta de Sócrates na 
modernidade com a dialética e com a maiêutica como métodos de ensino. 

  

  

•4.      A dialética e maiêutica como métodos de ensino. 

  

  

O resgate da filosofia socrática, pelo século presente, fica cada vez mais claro na medida em 
que começamos a resgatar o lado empírico das ciências. A opção por este resgate tem mais 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4069



um sentido epistemológico do que um sentido filosófico propriamente dito, na medida em que 
interessa mais ao trabalho o método dialético de produção do pensamento socrático. O 
primeiro ponto crucial para se entender Sócrates é compreender o meio no qual vivia; em 
Athenas na Idade Antiga. O Estado Antigo era regido por indefinições políticas e carência de 
representatividade do povo no poder político. A doutrina socrática vai nascer neste cenário 
político autoritário. Sócrates foi e é considerado um dos fundadores e mais importantes ícones 
da filosofia ocidental, nesse sentido, Hannah Arendt afirma que o mesmo é o primeiro grande 
marco da filosofia moderna. Já Louis-André Dorion (2008) vai demonstrar uma diferença 
fundamental acerca do que representa o filósofo ateniense para a filosofia 

  

"Cícero apresenta Sócrates como o 'pai da filosofia'. Mas, segundo uma outra tradição, bem 
fundada, o primeiro filósofo foi na verdade Tales de Mileto, cujo nascimento precede o de 
Sócrates em mais de um século. A contradição entre essas duas tradições é penas aparente, 
pois não é no mesmo sentido que se atribuí a Tales o título de 'primeiro filósofo' e a Sócrates 
o de 'pai da filosofia'. Para os antigos, Tales é o primeiro filósofo no sentido de ter sido o 
iniciador do tipo de pesquisa que consiste em explicar os fenômenos naturais a partir de 
causas materiais, como os deuses, enquanto que Sócrates é o pai da filosofia no sentido de ter 
sido ele o primeiro a afastar-se do estudo da natureza e insistir para que a reflexão filosófica 
se interessasse daí em diante, e exclusivamente, pelas 'questões humanas'[41]". 

  

Como não deixou nenhum escrito com suas idéias e teorias Sócrates é lido através fontes 
referências dentre os quais os mais importantes são Platão, Xenofonte e Aristóteles. 
Schleiermacher denuncia alguns aspectos do testemunho de Xenofonte, deixando-o duvidoso 
para a filosofia moderna. Sua crítica divide-se em duas acusações; de um lado Xenofonte não 
era um filósofo, mas sim um militar e político tendo certa tendência que o credencia a certas 
suspeitas sobre o retrato que traça sobre Sócrates. De outro lado "Xenofonte mostra um tal 
zelo para defender seu mestre contra as acusações que condenam seu ensinamento subversivo 
que Sócrates aparece, em seus escritos, como arauto dos valores mais tradicionais[42]". 

  

Já Aristóteles somente nasce depois da morte de Sócrates, fato que o faz escrever com uma 
concepção já reproduzida de quem foi Sócrates. Já Platão é quem se responsabiliza pela idéia 
socrática que se popularizou no ocidente através de seus logoi sokratikoi. É possível 
identificar-se, porém, dois Sócrates distintos nos escritos platônicos; um nos diálogos da 
juventude e outro nos diálogos da maturidade. Aquela imagem demonstra Sócrates como o 
condutor do processo cognitivo é a dos diálogos da juventude. 

  

O filósofo era considerado por seus contemporâneos um dos homens mais sábios e 
inteligentes. Em seus pensamentos, tentava passar a importância do conhecimento para os 
cidadãos gregos sempre através do dialogo.  Podia-se dizer que o pensamento de Sócrates 
para época encontrava-se um pouco a frente da maioria da sociedade por isso não era aceito 
por parte da aristocracia. Ele criticou muitos aspectos da cultura, afirmando que muitas 
tradições, crenças religiosas e costumes não ajudavam no desenvolvimento intelectual dos 
cidadãos. Pelo fato de inovar com suas idéias, Sócrates começou as atrair a atenção de muitos 
jovens atenienses, com isso sua popularidade acabou por aumentar e chamar a atenção da elite 
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mais conservadora de Atenas que o viram como um inimigo público. O mesmo foi preso, 
acusado de causar transtorno na ordem social, corromper a juventude e provocar mudanças na 
religião grega. Este transcurso é exemplificado por Dorion com o manifesto filosófico 
produzido em A apologia, explica ele que 

  

"para justificar seu gênero de vida e explicar as sólidas inimizades que este gênero de vida 
suscitou, Sócrates acha necessário contar o oráculo que a Pítia proferiu a seu respeito, quando 
seu amigo Querofonte tinha ido consultá-la em Delfos. Quando Querofonte lhe perguntou se 
existia alguém mais sábio do que Sócrates, a Pítia respondeu que não havia ninguém mais 
sábio (21 a). Ao tomar conhecimento deste oráculo, Sócrates primeiro não quis acreditar, pois 
não se achava nenhum sábio, mas não pôde duvidar da veracidade do oráculo, uma vez que 
não é permitido ao deus mentir. Considerando o oráculo como um enigma cujo significado 
deve ser esclarecido, Sócrates vai encontrar um político que tem a reputação de ser sábio e, 
sem demora, pôde constatar, depois de questioná-lo muito, que este homem acredita que é 
sábio, quando de fato não é. Em outras palavras, Sócrates percebe que este homem sofre de 
uma dupla ignorância: como ele imagina saber o que não sabe, ele não sabe que na verdade é 
ignorante[43]". 

  

Ainda prossegue relatando que após a consulta com o político Sócrates percebeu que o poeta 
também não tem domínio das palavras que utiliza, assim como o artesão não compreende o 
valor (estético) da obra que produz. Dessa forma, a agitação política se inicia na medida em 
que as pessoas não conseguem aceitar o fato de sua própria (dupla) ignorância. O episódio 
mais marcante da vida de Sócrates para qual se dispõe do maior numero de informações é o 
processo que lhe foi aplicado em 399 a.C. O filósofo foi acusado de não acreditar nos deuses 
da época, de introduzir novas divindades e de corromper a juventude através do seu discurso 
filosófico; discurso este exemplificados nos já citados diálogos escritos por Platão. 

  

Tratando-se de uma das acusações em particular, a qual Sócrates foi submetido, do ponto de 
vista de Platão e Xenofonte, os mesmos defendem Sócrates como se ele fosse alvo de uma 
acusação de ateísmo e simplesmente fosse censurado de não crer nos deuses. Platão e 
Xenofonte, não dão a entender que Sócrates não crê mais em Zeus ou em qualquer outra 
divindade do Olimpio, pode-se dizer é que ele não crê nas historias e relatos da época que os 
poetas contavam pelas cidades. A segunda acusação é a que relata a introdução de novas 
divindades, trata-se do famoso "sinal divino", que Sócrates afirmava ouvir e dizia que lhe é 
próprio. Se o principal foco da acusação é o "sinal divino" há uma dúvida do porque os 
acusadores tratarem tal sinal como "divindades" e não uma "divindade". O último ponto de 
acusação Platão fala de uma acusação impiedosa onde Sócrates teria corrompido os jovens 
incitando-os a não crer nos deuses da cidade, ao contrario a honrar novas divindades, o que 
por sua vez seria um grande desaforo para os mais velhos e as famílias dos jovens. 

  

No que tange aos procedimentos do julgamento e condenação de Sócrates o comentário a ser 
feito incide na questão do dialegesthai (debater alguma coisa com alguém) e face à peithein. 
Enquanto que o diálogo, aqui tido como a dialética típica do discurso filosófico que, para 
Sócrates objetivava um conhecimento, e hoje pode ser descrito como uma autopoiese do ser 
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(dessa forma sempre travado entre duas pessoas); a persuasão era compreendida como o 
discurso político dirigido às multidões. Portanto, Hannah Arendt enfatiza que, talvez, o maior 
erro do filósofo foi dirigir-se aos seus julgadores utilizando o discurso filosófico, por isso 
afirma: 

  

"o erro de Sócrates foi ter se dirigido aos seus juízes de forma dialética, razão pela qual não 
foi capaz de persuadi-los. Como, por outro lado, ele respeitava as limitações inerentes à 
persuasão, sua verdade tornou-se uma opinião entre outras, ou seja, uma verdade sequer 
minimamente mais válida do que as não-verdades de seus juízes. Sócrates insistiu em debater 
a questão sobre todo tipo de coisas com cidadãos atenienses isolados e com seus discípulos; 
acreditava poder assim chegar a alguma verdade e persuadir os outros de sua validade. Mas a 
persuasão não provém da verdade; provém das opiniões; e somente a persuasão considera e 
sabe lidar com a multidão[44]". 

  

Todavia, apresenta-se um paradoxo no que tange a relação apresentada entre a política e a 
filosofia com o externo preconceito à figura do filósofo que, naquela época, já era 
ridicularizado por seus concidadãos. Hannah Arendt até cita lembrança de Tales que foi 
motivo de risadas de uma garota pelo fato de ter tropeçado e caído ao contemplar as nuvens. 
O que nos chama atenção é que, apesar de um aparente erro de Sócrates ao ter se dirigido à 
multidão com um discurso dialético, o mesmo foi indiciado por razões puramente políticas; e 
quem, novamente, nos esclarece sobre o assunto é Hannah, que explica: 

  

"o que na República aparece como uma discussão estritamente filosófica foi inspirado por 
uma experiência exclusivamente política - o julgamento e morte de Sócrates - e não foi 
Platão, mas Sócrates, o primeiro filósofo a ultrapassar a linha demarcada pela polis para o 
sophos, o homem que se ocupa das coisas eternas, não humanas e não políticas. A tragédia da 
morte e Sócrates repousa sobre um mal-entendido: a polis não entendeu que Sócrates não 
julgava ser um sophos, um homem sábio. Por duvidar que a sabedoria fosse para os mortais, 
ele percebeu a ironia do oráculo de Delfos, que dizia ser ele o mais sábio dos homens: o 
homem que sabe qe os homens não podem ser sábios é o mais sábio dentre todos. A polis não 
lhe deu ouvidos e exigiu-lhe admitir que era, como todos os sophoi, politicamente um inútil, 
como filósofo, porém, ele de fato nada tinha a ensinar aos seus concidadãos" (ARENDT, 
2009, p. 52). 

  

Desse modo, o que se pode auferir é que Sócrates não estava de todo equivocado (moralmente 
falando) quando se dirigiu aos seus julgadores através do discurso dialético, uma vez que foi o 
próprio Estado quem reconheceu a presença da política na filosofia. De fato, obtemperando 
sobre este prisma, o hiato entre política e filosofia continua tão atual quanto no caso de 
Sócrates. A contemporaneidade tem premiado o discurso persuasivo através da imposição de 
valores econômicos ou de afirmação de condições sociais. Na política hodierna temos 
buscado uma balança de poder e Luiz Alberto Rocha relembra a relação deste com o Direito 
quando leciona que: 
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"é pelo poder que as relações sociais se determinam e é pelo poder que o Estado exerce suas 
atribuições sociais, mas também é pelo poder que surge a separação entre governantes e 
governados, entre oprimidos e opressores e é pela existência de um poder descontrolado que 
grupos humanos inteiros reclamam direitos fundamentais[45]". 

  

Sócrates acreditava que acima de qualquer lei havia uma lei de origem natural - independente 
da influência humana, única e universal, fonte primordial de todo direito positivo, uma 
manifestação da vontade divina proporcionada pela consciência humana. Conhecer o homem 
é o principal objetivo de todos os seus questionamentos e a moral é a válvula de escape por 
onde convergem todas as partes da filosofia. 

  

Com a moral Sócrates ensina a bem pensar para bem viver. O único meio de se alcançar a 
felicidade ou a semelhança com Deus (fim supremo do homem), é a pratica da virtude. Para 
adquirir-se virtude é necessário adquirir-se sabedoria, essa doutrina é uma das principais 
características da moral socrática sendo uma conseqüência natural do erro psicológico de não 
distinguir a vontade da inteligência. O que nos leva, de pronto, para a questão da maiêutica 
socrática. Criada por Sócrates no século IV a.C., a maiêutica é o momento do "parto" 
intelectual da procura da verdade no interior do Homem. A maiêutica pode ser compreendida 
em dois momentos distintos: em um primeiro momento Sócrates levava os seus discípulos (ou 
interlocutores) a pôr em dúvida seu próprio conhecimento de um determinado assunto em 
questão; posteriormente, Sócrates levava os interlocutores a ter uma nova idéia, uma nova 
opinião sobre o assunto em questão. 

  

É a na utilização de sua retórica (a arte da persuasão) dialética que se dava o "parto" 
intelectual dos interlocutores, que passavam a reconhecer a incompletude de seu 
conhecimento e buscavam complementá-lo através do estudo, pesquisa e observação. O 
método utilizado por Sócrates consistia na absorção da tese sustentada pelo interlocutor e 
formulação de duas hipóteses, "A" de conformidade com a tese, e "B", também em 
conformidade com a tese. Contudo, quando se une hipótese A e B, surge uma antítese, que 
acaba por derrubar a tese sustentada pelo interlocutor. Daí o reconhecimento da própria 
ignorância. 

  

A maiêutica significa o "parto das idéias", termo inspirado pela profissão da mãe de Sócrates, 
parteira. Maiêutica é também sinônimo de obstetrícia, parte da medicina que estuda os 
fenômenos da reprodução na mulher. Maiêuta é o médico que presta assistência à mulher e 
seu feto no período grávido-puerperal (obstetra). Outrossim, ela significa a arte de levar o 
interlocutor através de uma série de perguntas, a descobrir conhecimentos que ele soubesse 
sem saber que os possuía. Com o surgimento da maiêutica surge também o método socrático 
que tem por objetivo através de perguntas simples decifrar as idéias mais complexas. A 
maiêutica socrática é o inicio da intelectualidade, da busca da verdade e do conhecimento no 
interior do homem. Sócrates conduzia este fato em dois momentos. No primeiro, ele orientava 
que o homem deveria duvidar de seu próprio conhecimento a respeito de um determinado 
assunto; no segundo momento Sócrates orientava para a busca de uma nova opinião sobre o 
assunto em questão. 
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Tal despertar parte do principio de que o conhecimento está presente na mente de todo o ser 
humano, podendo ser encontrado pelas respostas a perguntas propostas de forma perspicaz. 
Um dos seus principais objetivos e solucionar idéias complexas com pensamentos mais 
simplificados. A auto-reflexão, expressa no nosce te ipsum - "conhece-te a ti mesmo" - põe o 
Homem na procura das verdades universais que são o caminho para a prática do bem e da 
virtude. Para o direito tal premissa representa a produção de um olhar que o considere como 
parte das ciências sociais (uma fatia do bolo do conhecimento), mas integrado a toda a forma 
de produção de conhecimento científico-social. 

  

  

•5.      Conclusões. 

  

  

Toda conclusão em ciência, ainda mais depois de tudo o que foi exposto no presente artigo, 
deve ser considerada como uma resolução provisória. Haverá um tempo em que a revolução 
científica (como ensina Thomas Kuhn), inexoravelmente ocorrerá porque faz parte de um 
processo contínuo da experiência de vida humana. Partindo deste pressuposto, e acreditando-
se que o mundo vive em um momento de mutação paradigmática, o trabalho fornece as 
seguintes conclusões: 

  

• a) Os processos cognitivos na experiência contemporânea passam por um processo de 
adequação a nova realidade mundial. Diversos fatores fizeram com que tanto os 
discentes quanto os docentes ficassem acostumados com as características fornecidas 
pelo paradigma da ciência moderna, fato que repercute no modo pelo que se produz e 
reproduz o conhecimento em direito. Outro fato que vem contribuir com esta marcha é 
fenômeno da globalização que acende a chama egocêntrica e competitiva (o lado 
yang) do ser social; 

  

• b) Não obstante á estes fatores surgem algumas vozes dissidentes que anseiam por 
uma mudança que se opere de forma que contributiva a construção de um olhar 
holístico, sistêmico, do mundo tactível, observável, vivido. Justamente neste sentido 
está contribuição de Luhmann na construção de quadro próprio acerca da sala de aula 
que vai nos demonstrar os sistemas operacionais da sociedade e seus sub-sistemas, 
num emaranhado complexo e encadeado de possibilidades. Chegando, dessa forma, a 
conclusão de que a sala de aula é um modalidade de acoplamento estrutural entre 
sociologia, epistemologia e direito; 

  

• c) Apesar da descrição da sala de aula como sendo efetivamente um acoplamento 
estrutural ainda resta avaliar os sujeitos que transitam por este meio, mais 
precisamente aqueles que realmente necessitam ser ouvidos enquanto permanecem 
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calados, os alunos. Através das pesquisa quantitativa consegui-se fornecer uma 
imagem de como este aluno observa o processo cognitivo e o que ele espera do curso 
de graduação; 

  

• d) Por fim, a necessidade de adequação a estas exigências demandam que aqueles que 
somente falam, sejam chamados a ouvir, questionar, indagar e, desta forma incentivar 
o crescimento coletivo do corpo discente a partir do resgate da dialética e da maiêutica 
socrática como o método de ensino que vai preparar o acadêmico para os desafios do 
amanhã. 

  

Por fim, é bastante oportuno lembrar o Professor Boaventura Souza Santos que aponta o 
defeito na produção das teorias críticas da modernidade, quase que parafraseando Sócrates, 
também, desde já, preparando o artigo aqui escrito para os comentários que estão por vir. 
Leciona Santos que 

  

"Ao identificar e denunciar as opacidades, falsidades, manipulações do que critica, a teoria 
crítica moderna assume acriticamente a transparência, a verdade a genuinidade do que diz a 
respeito de si própria. Não se questiona no acto de questionar nem aplica a si própria o grau 
de exigência com que critica. Em suma a teoria moderna não se vê ao espelho da crítica com 
que vê a crítica. Ao contrário, a teoria crítica que aqui proponho parte do pressuposto de que o 
que dizemos acerca do que dizemos é sempre mais do que o que sabemos acerca do que 
dizemos. Neste excesso reside o limite da crítica[46]". 
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RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo traçar um panorama da legislação vigente sobre os eixos de 
formação do bacharel em Direito, com enfoque para a importância do eixo de formação 
fundamental como pressuposto de valoração da dogmática jurídica. A importância dos eixos 
de formação profissional e prática, que compõem a dogmática jurídica são imprescindíveis à 
formação do bacharel em Direito, entretanto, não devem ser ensinados pelos docentes de 
forma restrita, sem intercomunicação com a dimensão humanista. A partir de então, se 
sustentará que a manutenção da alegada “crise do ensino jurídico” tem como principal causa 
uma “crise no docente jurídico”, a par da maioria dos professores ainda não terem 
compreendido os postulados normativos educacionais que fomentam um ensino crítico-
reflexivo. Sob tais pressupostos, conteúdos essenciais inerentes à antropologia, à ciência 
política, à economia, à ética, à filosofia, à história, à psicologia, à sociologia e à temática dos 
direitos humanos, que constituem o eixo fundamental, tornam-se instrumentos de 
identificação de um novo perfil de docente para os cursos jurídicos, isto é, alinhado com as 
novas exigências da sociedade contemporânea. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO JURÍDICA; PROFESSOR; DOGMÁTICA; 
FORMAÇÃO HUMANISTA. 
 
ABSTRACT 
The present essay aims to outline a legal overview of the current pattern of under graduation 
in law, focusing the importance of fundamental formation as a base to valuation of 
dogmactics in law. The importance of such patterns of professional and practical formation, 
both integrating dogmactics in law, are fundamental parts of under graduation in law, 
however, they should not be taught by professors in a restrict way, apart of humanistic 
dimension. So on, sustaining the thesis of a so called "law teaching crisis" has as a main cause 
a "law professor's crisis", for most of the teacher have not yet comprehended the legal 
educational foundations that fuel a critic and reflexive teaching. About such foundations, 
essential contents of anthropology, political sciences, economy, ethics, philosophy, history, 
psychology, sociology and themes of human rights, that form the pattern fundamental, 
become instruments of identification of a new profile to the teachers of law, meaning, 
following the new demands and modern society. 
KEYWORDS: HUMAN FORMATIONS; DOGMACTICS IN LAW; LAW PROFESSORS; 
HUMANISTIC FORMATION. 
 
 

INTRODUÇÃO 
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A afirmação da existência de uma “crise no ensino do Direito” deve ser carreada de 

justificação; inaceitável tergiversação acerca do assunto. Ocorre que os debates em torno 

desta temática têm delineado um discurso evasivo, irresponsável, retórico, como se a 

expressão, por si só, representasse um diagnóstico.  

De todo modo, vozes unânimes afirmam que a grande maioria dos cursos jurídicos 

centra-se no processo de ensino-aprendizagem que propaga a (re)produção dogmática do 

Direito, orientadas pelo paradigma normativo-positivista, restringindo-se à descoberta da 

obrigatoriedade da lei (vigência), à constatação da regularidade formal (validade), e da 

verificação superficial dos níveis de aceitação e efetiva observância da norma (eficácia). 

Trata-se de uma distorção não apenas didático-pedagógica, mas epistêmica, que 

fomenta um fazer simplesmente tecnológico, voltado para uma hermenêutica de normas. Tais 

vícios, reflexo do predomínio de uma cultura dogmática no sistema de ensino jurídico no 

Brasil, propiciam, a par da neutralidade, a manutenção do hábito dogmático, de pensamento 

acrítico. 

Desse processo, o que se verifica é uma uniformização de sentido dos estudantes de 

Direito, uma vez que a significação dada aos casos jurídicos é construída via sentido comum 

teórico, fundamentado num contexto de reprodução dos valores jurisprudenciais, isto é, sem 

titubear qualquer criticidade. Ocorre que este não-agir, somado à dogmática normativista, não 

mais corresponde à realidade atual, matizada por conflitos coletivos, mudanças aceleradas, 

emergência de novos Direitos, novos sujeitos, novas demandas sociais e políticas etc. 

Essa apatia intelectual é resultado das velhas práticas de ensino, duma cultura que se 

alicerça em casuísmos didáticos (exemplos simbólicos, desconectados da realidade, que, ainda 

hoje, lamentavelmente, são reproduzidos em boa parte dos manuais); essa cultura 

“manualesca” (de definições óbvias e simplistas) representa, em suma, uma compreensão 

equivocada do Direito: Direito é a lei e a lei consagra pretensões universalizantes (STRECK, 

2009, p. 78 e 79). 

Nesse contexto, entendemos que a formação dogmática e tecnicista do profissional 

do Direito é indissociável do pensamento humanístico, uma vez que o Direito não existe por 

si só: é um subsistema que dialoga com os demais subsistemas (a política, a economia, o 

mercado, a biologia, a religião etc.). Logo, o ensino jurídico deve pautar-se no pressuposto de 

que o Direito é um medium regulador[1], que filtra as inconsistências dos demais subsistemas 

para definir o “justo”. Ocorre que, se compreendido como um “mundo” desconectado dos 

demais “planetas”, certamente que a crise se manterá. 

Importa dizer, os subsistemas retroinfluenciam o processo de construção do saber 

jurídico, dialogando com a dogmática para criticá-la e remodelá-la. Sem esta compreensão, o 
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ensino jurídico continuará a se sustentar num ensino dogmático, ou seja, preso às consagradas 

doutrinas, aos antigos posicionamentos, reprodutor dos métodos expositivos e monológicos de 

aula, isto é, na contramão do multiculturalismo, do pluralismo político, da inquieta sociedade 

da informação, do imediatismo dos jovens e futuros bacharéis, enfim das contingências 

sociais da contemporaneidade. 

Para tanto, imprescindível a compreensão de conceitos relacionados à Antropologia, 

à Ciência Política, à Economia, à Ética, à Filosofia, à História, à Psicologia, à Sociologia e 

aos Direitos Humanos, que compõem o eixo fundamental. 

Essa “nova” dimensão justifica-se, sobretudo, com a evolução do conceito de 

Direito[2], isto é, da relação entre Direito e moral no contexto do jusnaturalismo, do 

positivismo e do pós-positivismo; desse movimento, resgatou-se a moral para reintroduzi-la 

ao conceito de Direito de modo a superar a dialética da antítese entre positivistas (dever ser) e 

jusnaturalistas (ser), abrindo, assim, novos caminhos para a compreensão do que venha a ser 

Justo em tempos de um ideário social difuso. 

Constatou-se que a crença positivista de legalidade como valor-fim mitigou-se frente 

os esforços dos teóricos da teoria geral do direito em querer aferir como o direito está em 

tempos de era pós-moderna. Com efeito, essa crise de paradigma da ciência jurídica atinge a 

reprodução do saber e o universo prático do profissional do direito; atinge também a atuação 

profissional do jurista. 

Sem esta observação, a raiz epistêmica da construção do saber jurídico nessa quadra 

da história, continuará a ser inconsistente como projeto de emancipação de sujeitos, arraigada 

na compreensão de que o Justo é o que está posto (dogmatizando-o), de que o Justo é o que o 

Estado diz que é pelo manto da legalidade e de seus códigos (legalizando-o). Essa noção de 

Direito, precisa ser re-analisada. 

Nesse contexto, ainda que as muitas instituições de ensino (gestores e docentes) não 

tenham compreendido este processo dialético entre Direito e moral como pressuposto 

fundamental do modo-de-se-ensinar o Direito na atualidade, o fato é que tais postulados 

foram considerados nos atos normativos que fixam as diretrizes do ensino jurídico, a saber: a) 

Constituição Federal, art. 205, 206 e 214; b) Portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, 

que fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico; c) Lei nº 9.394 de 

20 de dezembro de 1996 que instituiu a Lei de Diretrizes e Bases; d) Resolução CNE nº 9, de 

24 de setembro de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito e dá outras providências; e e) Provimento nº 136 de 19 de outubro de 

2009 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelece normas e 

diretrizes do Exame de Ordem. 
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Todos eles, a partir de nossa análise, contribuem para este novo olhar: uma formação 

técnica-jurídica moralmente reflexiva. Apesar disso, o ponto de mal-estar, em nosso ver, 

encontra-se no docente, que necessita compreender o “como” ensinar, o “o que” ensinar e o 

“quem” será ensinado. Para este ensaio, nos dedicaremos a discorrer sobre os eixos de 

formação do bacharel em Direito, isto é, sobre os pressupostos do “o que” ensinar, com 

enfoque para o eixo de formação fundamental, elemento que reputamos imprescindível para 

delinearmos um novo caminho a ser percorrido pelo (para) estudante de Direito e, sobretudo, 

pelo professor. 

  

1. OS EIXOS DE FORMAÇÃO DO BACHARELADO EM DIREITO 

  

1.1 Considerações iniciais: 

  

Não há dúvidas de que a dimensão dogmática (eixo profissional e prático) é 

imprescindível para a formação do bacharel em Direito. Por outro lado, esta dimensão 

instrumental deve estar carreada duma visão crítica-reflexiva, possibilitada pela dimensão 

cultural humanista (eixo de formação fundamental). 

Esta tríade, estabelecida inicialmente no art. 6º e 11 da Portaria nº 1.886, de 30 de 

dezembro de 1994[3], significou um divisor de águas para o ensino jurídico, na medida em 

que, a partir de então, os cursos jurídicos teriam condições de “atender às necessidades de 

formação fundamental, sócio-política, técnico-jurídica e prática do bacharel em direito” (art. 

3º). 

  

Art. 6º O conteúdo mínimo do curso jurídico, além do estágio, compreenderá as 
seguintes matérias que podem estar contidas em uma ou mais disciplinas do 
currículo pleno de cada curso:  

I - Fundamentais: Introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica, ética geral e 
profissional), Sociologia (geral e jurídica), Economia e Ciência Política (com teoria 
do Estado);  

II – Profissionalizantes: Direito Constitucional, Direito Civil, Direito 
Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito 
Processual Penal, Direito do Trabalho, Direito Comercial e Direito Internacional.  

  

Parágrafo único. As demais matérias e novos direitos serão incluídos nas disciplinas 
em que se desdobrar o currículo pleno de cada curso, de acordo com suas 
peculiaridades e com observância de interdisciplinaridade. (grifos nosso) 
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Mais tarde, na mesma linha do previsto no art. 6º, inciso I da Portaria nº 1.886, de 30 

de dezembro de 1994, que estabelecia o conteúdo relacionado ao eixo fundamental, a 

Resolução nº 9, de 24 de setembro de 2004 do Conselho Nacional de Educação deu trato 

teórico ao tema, definindo que o “Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o 

estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, 

abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, 

Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia” (art. 5º, inciso 

I). 

Isto é, ao lado da formação técnica e dogmática, as escolas de direito devem 

proporcionar uma formação humanística que estimule o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo, assim como previa a Portaria n. 1.886/94 (sustentada na tríade ensino, pesquisa e 

extensão a partir dos eixos profissional, prático e fundamental). Este propósito, inclusive, está 

delineado no programa-político-educacional da Constituição Federal de 1988: 

  
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
  
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
  
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 
integração das ações do Poder Público que conduzam à: 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. (grifos nosso) 
  

Ademais, com o advento da Lei de 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o ensino superior haveria de se pautar em 

princípios e metas (LINHARES, 2010, p. 323) que propiciem esta dimensão macro do 

conhecimento científico, diversamente do previsto nas legislações anteriores sobre educação 

nacional (Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961) e sobre ensino superior (Lei nº 5.540, de 

28 de novembro de 1968). Vejamos: 

  

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4086



II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. (grifos nosso) 

  

Nesse contexto, surge também o Provimento nº 136 de 19 de outubro de 2009 do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, regulamentando a inserção na prova 

objetiva do Exame de Ordem, além das disciplinas do Eixo de formação profissional, a 

abordagem de questões relacionadas ao Eixo de Formação Fundamental[4]. 

Ocorre que, não olvidando a evidente omissão do Estado no que tange à qualidade da 

educação em todos os níveis, em desrespeito ao inciso II do art. 209 da Constituição Federal 

(“autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”), a grande maioria das instituições 

de ensino, por seus professores e gestores, e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, 

desrespeitam, na prática, estes postulados normativos. 

Basta responder à seguinte indagação: será que os cursos de graduação em Direito 

estão proporcionando sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, 

domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão 

crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma dinâmica, 

indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do 

desenvolvimento da cidadania? (Resolução CNE nº 9/2004, art. 3º). Em nosso ver, a resposta 

é negativa. 

Soma-se a isso o fato alertado acima de que o Ministério da Educação é deficiente na 

análise de tais condições por seu Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que 
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integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), uma vez que após 

realizá-lo (para alunos do primeiro ano e do último ano do curso), o processo torna-se 

insipiente em termos de ação pedagógica in loco. Na mesma toada é o papel da Ordem do 

Advogado do Brasil, que acaba por receber os candidatos a advogado já moldados na praxe 

dogmática; sintomaticamente, o que se exige nesta avaliação também assume contornos 

meramente dogmáticos, exigindo do bacharel apenas conteúdos memorizados[5]. 

É certo também que todas as faculdades em seus Projetos Pedagógicos, propõem 

uma visão holística do Direito, a exemplo da interdisciplinaridade que os referenciais 

curriculares propõem como solução à emancipação do alunado. Por outro lado, é fato que o 

dogmatismo (e não a Dogmática) e o positivismo (e não o Direito Positivo) que sustentam o 

imaginário do docente do Direito, anulam os efeitos desejados. 

Na prática, poucos se interessam pelo estudo paralelo da Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia, Sociologia e Direitos Humanos, que 

compõem o eixo fundamental; a realidade demonstra que muitos dos professores reproduzem 

(impõem) somente seu saber técnico, mesmo porque não possuem formação ou condição para 

interligar sua disciplina com os demais eixos (prático, sobretudo humanístico).  

Diante disso, acreditamos que para transformar o ensino jurídico que temos no 

ensino jurídico que queremos, o toque pedagógico do docente deve acontecer durante todo o 

curso e em todas as disciplinas. O óbvio, entretanto, não basta: é necessário que o docente 

deva estar emancipado pedagogicamente para compreender a interligação dos eixos de 

formação.  

  

1.2 Eixo de formação profissional e prática 

  

A Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004, do Conselho Nacional de Educação, 

dispõe que o projeto pedagógico dos cursos de graduação em Direito devem contemplar os 

eixos de formação profissional contemplando as seguintes disciplinas: Direito Constitucional, 

Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, 

Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual. 

Para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil o modelo era o mesmo: 

com o revogado Provimento nº 109, de 5 de dezembro de 2005 (substituído pelo Provimento 

nº 136 de 19 de outubro de 2009) a prova do Exame de Ordem contemplava, numa primeira 

fase questões objetivas na forma de teste, exigindo do candidato o acerto de 50% das 100 

questões objetivas sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, 

Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e 
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Direito Processual, além de no mínimo 10% das questões sobre Ética Profissional; já na 

segunda fase, o candidato haveria de elaborar uma peça profissional e responder mais cincos 

questões dissertativas sobre disciplina de opção do candidato (civil, penal, tributário ou 

trabalhista). 

A prova, em ambas as fases, nitidamente apresentava-se dogmática, restringindo-se à 

recuperação, reconhecimento e lembrança dos conhecimentos adquiridos em sala de aula ao 

longo de cinco anos[6]. A propósito, antes do Provimento nº 136 de 19 de outubro de 2009, era 

facultada ao candidato a consulta a livros de doutrina, legislação e repertório de 

jurisprudência, proibindo, entretanto, obras com formulários e modelos de peças jurídicas. 

Isso, em nosso ver, favorecia uma avaliação dogmática, na medida os candidatos a 

respondiam reproduzindo excertos alternados de doutrinas e jurisprudência. 

Esta conjuntura apresentada encontra-se, em nosso ver, fundamentada no modelo 

dogmático de educação, uma vez que faz dos estudantes meros repetidores, com pouco ou 

quase nenhum senso crítico. Nesse processo de inteligibilidade dogmática o conhecimento 

jurídico reduz-se ao entendimento de “verdades”, “corroendo e impossibilitando a observação 

da realidade empírica no ensino jurídico, tornando-o descomprometido com as mudanças 

operacionalizadas na prática social cotidiana” (ALVES, 2002, p. 49) 

Entendemos, pois, que a educação jurídica apresentada se coloca nesta problemática: 

nessa dicotomização metodológica entre teoria e prática; projeta o discurso exegético-

positivista que identifica texto e sentido do texto, transformando o processo interpretativo em 

uma subsunção dualística do fato à norma, sem qualquer carga valorativa (fato, valor e norma 

– teoria tridimensional do direito). 

FERRAZ JÚNIOR (1980, p. 34) nos ensina que o caráter lógico-formal da 

subsunção marcou significativamente a Ciência do Direito do século XIX e, citando 

BERGBOHN, explica que à época “[...] o único método verdadeiramente científico da 

Ciência do Direito é, de um lado, a abstração e a generalização gradativa a partir de fatos 

concretos até as premissas imediatas da dedução [...]”. Disso implica a crítica ao positivismo, 

pois 

Reduzir a sistemática jurídica a um conjunto de proposições e 

conceitos formalmente encadeados segundo os graus de generalidade 

e especificidade é desconhecer a pluralidade da realidade empírica 

imediatamente dada em relação à simplificação quantitativa e 

qualitativa dos conceitos gerais (FERRAZ, 1980, p. 35, grifo nosso). 

(grifo nosso) 
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Assim, parece claro que os frutos desse pensamento dogmatizado não permitem 

avançar muito no campo educacional do Direito. Ocorre que desde a Resolução nº 9, de 29 de 

setembro de 2004, o eixo de formação profissional deve fomentar, além da dogmática 

jurídica, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 

Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a 

evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e 

culturais do Brasil e suas relações internacionais, tudo isso integrado com a formação prática, 

coordenada pelos Núcleos de Prática. 

Tal diretriz não é cumprida na medida em que as instituições de ensino por seus 

professores e gestores ainda carregam em si um conjunto de idéias, normas e valores 

determinados pelos pressupostos metodológicos da ciência moderna, que envolve uma 

concepção do universo como um sistema mecânico e de racionalidade reduzida à sua 

instrumentalidade (o mandamental domínio do “saber fazer”). 

Um fator que certamente contribui para a manutenção da crise no ensino jurídico é o 

fato de que o mundo acadêmico do Direito está contingentemente alicerçado por profissionais 

que, salvo obvias exceções, fazem às vezes de professores (fonte de renda extra). São 

advogados, promotores, juízes, etc., que no período ocioso ocupam-se de “professores”, 

malgrado não tenham sequer passado por uma reflexão dos métodos pedagógicos, não se 

olvidando aqueles que se superam na irresponsabilidade: não conhecer com profundidade 

seque a própria ciência que leciona. Nesse contexto, seria exigir muito destes compreender a 

própria disciplina numa dimensão humanista, com aporte nos eixo fundamental.  

  

[...] a circunstância do advogado, do magistrado, do promotor 

e do procurador ser um profissional competente e de sucesso não 

assegura ipso facto habilitação e qualidade para a docência jurídica. 

Como resultado, suas ações didáticas e instrumentos metodológicos, 

não raro, tornam-se ‘rotinas ineficazes’, autoritárias, dogmatizadas, 

com os loquazes professores de Direito ensinando o certo e o errado 

ou transformando o quadrado em círculo, diante de alunos apáticos e 

silentes, cingidos à monocultura jurídica e ‘castrados’ em qualquer 

reflexão crítica ou criativa, onde (sic) o professor é o único modelo e o 

‘livro adotado’, a referência maior. (MELO FILHO, 2000, p. 42). 
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[...] aparecem somente para suas aulas, com rápida parada na 

sala dos professores. As salas estão sempre vazias, sendo difícil ao 

aluno o acesso ao docente. Dificilmente publicam. São conservadores 

ao extremo, transpassando aos alunos uma visão legalista, formalista, 

embasada seja num feroz positivismo kelseniano, ou dentro dos 

marcos de uma cultura jurídica moldada no liberalismo e nos mitos 

que o fundam historicamente. (ARRUDA JÚNIOR, 1989, p. 26). 

  

Por estas razões, cada vez mais se tornam necessária e urgente a reconstrução e o 

empreendimento de novos rumos ao ensino do Direito, pois, de um lado, temos o contexto da 

chamada “sociedade do conhecimento” e, de outro, alunos e profissionais formados a partir de 

um saber dogmático, aprisionados aos referenciais a priori de “verdades”, esvaziados, pois, 

de um saber crítico-reflexivo. 

Portanto, para se reconstruir o modelo de ensino jurídico e as bases de seu processo 

de aprendizagem cabe, antes, superar a retrograda e cômoda compreensão asséptica do 

professor do conhecimento positivados do Direito. O paradigma conservador, caracterizado 

pela pedagogia tradicional e tecnicista, direciona o aluno à submissão, ato reflexo à 

passividade. 

Com efeito, na recorrente mecanização da ordem normativa, todos os olhares se 

voltam para a paisagem tecnicista, relegando tempo para a contemplação dos problemas, para 

especulações mais profundas, fazendo do permanente e do essencial, efêmero e volátil. 

(BARROSO, 2001) 

Torna-se necessário reorientar o professore a partir de “novos” fundamentos: o eixo 

fundamental acompanhado com a renovação ideológica e pedagógica dos professores, tudo 

em observâncias aos postulados constitucionais (Constituição Federal, art. 205, 206 e 214), às 

metas e princípios estabelecidos nos incisos do art. 43 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996 (Lei de Diretrizes e Bases), às diretrizes especificadas na Resolução CNE nº 9, de 24 de 

setembro de 2004 e, recentemente, às regras do Exame de Ordem previstas no Provimento nº 

136 de 19 de outubro de 2009 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Para que isto ocorra, é necessário que o avanço represente efetivamente o 

desenvolvimento e fortalecimento de um comprometimento social assumido criticamente. É 

neste momento que ressaltamos a importância dos agentes da educação (gestores e 

professores). 

  

1.3. Eixo de formação fundamental 
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1.3.1 breve evolução histórica das disciplinas de formação fundamental na 

legislação brasileira 

  

A idéia de eixo de formação fundamental para os cursos jurídicos advém desde a 

implantação dos primeiros cursos, um em São Paulo e outro em Olinda, em 1827, pela carta 

de lei de 11 de agosto, em tempos de primeira república[7]. Incluiu-se dentre as disciplinas a 

cadeira de Direito Natural, em cópia a Reforma Pombalina de 1772, adotada pela 

Universidade de Coimbra (WOLKMER, 2009, p. 102). 

Atualmente, não há mais nos cursos jurídicos do Brasil uma disciplina específica de 

Direito Natural, sendo, hoje objeto de investigação em disciplinas como Introdução ao Estudo 

(à ciência) do Direito. Trata-se, sem dúvida, de temática que resgata os pressupostos de 

construção do conceito do Direito e da própria evolução do saber jurídico; uma 

disciplina/tema de alta carga reflexiva e filosófica, sobretudo porque o Direito Natural é 

indissociável do debate do positivismo jurídico e de suas vicissitudes no campo da 

interpretação/aplicação. 

Mais tarde, após a queda império brasileiro em 1889 e, assumindo a Presidência da 

República o paulista Prudente José de Moraes e Barros, promulgou-se a Lei nº 314 de 30 de 

outubro de 1895 que, dentre outras reformulações no currículo jurídico, introduziu a 

disciplina Filosofia do Direito, bem como, para o último ano de faculdade, a cadeira de 

História do Direito, com enfoque para Direito Nacional; suprimiu-se, assim, a “disciplina” 

Direito Natural, uma vez que sua alocação era perfeitamente cabível como temática para a 

disciplina de Filosofia do Direito. 

Após a segunda era Vargas, iniciada em 31 de janeiro de 1951 com sua vitória nas 

eleições e encerrada com seu suicídio em 24 de agosto de 1954, inicia-se um processo de 

transição democrática em rompimento com o Estado Novo vargista, período no qual, com 

João Goulart na presidência (após renúncia de Janio Quadros) é promulga a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961. 

Com o advento de diretrizes federais para a educação nacional, o Conselho Federal 

de Educação emitiu o Parecer nº 215 de 15 de setembro de 1962 (homologado pela Portaria 

Ministerial nº 4 de dezembro de 1962), inserindo no currículo do curso de Direito as 

disciplinas de Introdução ao Estudo do Direito e Economia Política, ambas voltadas à 

formação geral e cultural do bacharel. 
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Após o golpe militar de 1964 [João Goulart é deposto em 02 

de abril de 1964], a tendência de profissionalização dos cursos de 

Direito acentua-se. Contudo, as faculdades transmitem aos alunos 

informações genéricas e presas à legislação, produzindo um 

conhecimento desarticulado da sociedade e pouco sistematizado, 

incapaz de oferecer respostas satisfatórias para a compreensão do 

ambiente e de preparar profissionalmente o bacharel (FARIA, 1987, p. 

244 apud LINHARES, 2010, p. 301). 

  

Embora, nos anos 70 tenha sido realizadas mudanças 

curriculares que introduziram um clico básico ao currículo jurídico, 

contendo disciplinas vinculadas às Ciências Sociais, a incapacidade 

não só de integrar as categorias sociais e métodos desse campo de 

conhecimento para melhor análise do jurídico, como também a 

presença dessas matérias, apresentou uma dissociação como o curso 

de Direito como um todo. (RIBAS, 1996, p. 177-191 apud 

LINHARES, 2010, p. 302) 

  

Nesse contexto, em plena ditadura militar, com o advento da Resolução do Conselho 

Federal de Educação nº 3 de 26 de julho de 1972, cria-se no currículo nacional para os cursos 

de Direito um núcleo próprio de disciplinas propedêuticas ou básicas, compreendendo a 

Introdução ao Estudo do Direto, a Economia e a Sociologia; tal configuração foi mais tarde, 

em 1980, re-analisada por uma Comissão de Especialistas de Ensino Jurídico, que 

propuseram, no plano das matérias (ditas) básicas, a inclusão da disciplina de Introdução à 

Ciência Política e Teoria da Administração, o que não foi referendado pelo Conselho 

Nacional de Educação. (LINHARES, 2010, p. 305) 

Somente, então, com a Portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, que fixou as 

diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico, que se consolidou um grande 

leque de matérias fundamentais para compor o currículo dos cursos jurídicos, a saber: 

Introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica, Ética geral e profissional), Sociologia (Geral 

e Jurídica), Economia e Ciência Política (com Teoria do Estado). 

Dez anos após, em 2004, com a Resolução nº 9, de 24 de setembro do Conselho 

Nacional de Educação, a disciplina de Introdução ao Direito é suprimida, incluindo os 

conteúdos de Antropologia, História, Psicologia e Sociologia, mantendo-se os conteúdos de 

Ciência Política (sem referência à Teoria do Estado), Economia, Ética (sem subdivisão em 
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geral e jurídica, adquiri status de matéria autônoma) e Filosofia (sem subdivisão em geral e 

jurídica). 

  

1.3.2 Eixo de fundamentos como pressuposto para o ensino da dogmática 
jurídica 

  

Com a Resolução nº 9, de 24 de setembro do Conselho Nacional de Educação, houve 

uma modificação substancial em termos teórico-pedagógico: “o art. 6º, [inciso I] da Portaria 

MEC nº 1.886/94, explicita as ‘matérias fundamentais’ [...] O inciso I, do art. 5º, da 

Resolução nº 9/2004, estabelece os ‘conteúdos’ relativos ao eixo de formação fundamental” 

(LINHARES, 2010, p. 352-353). 

Isso nos revela que desde 1980, com o parecer da Comissão de Especialistas de 

Ensino Jurídico, a idéia de “matéria” aparece como recurso de flexibilização dos currículos, 

uma vez que as matérias podiam estar “contidas em uma ou mais disciplinas do currículo 

pleno de cada curso”, conceito este absorvido pela Portaria MEC nº 1.886/94, em seu art. 6º, 

caput. 

É certo, porém, que as expressões “disciplina” e “matéria” sempre foram entendidas 

como expressões sinônimas, de forma que os cursos jurídicos transformavam as matérias 

fundamentais (sobretudo Introdução ao Direito, Filosofia, Sociologia e Ética) em disciplinas. 

Por outro lado, as matérias não necessariamente necessitavam ser uma disciplina e, portanto, 

integrar o currículo, a “grade” de aulas, como comumente e erroneamente se refere. 

Por estas razões, com o advento da Resolução nº 9, de 24 de setembro do Conselho 

Nacional de Educação a modificação da expressão “matérias fundamentais” por “conteúdos 

essenciais” é salutar, uma vez que a prática do eixo fundamental não se faz de forma 

estanque, na forma de uma disciplina, por um professor, em um determinado tempo, mas de 

forma universalizada. 

Vale dizer: todos os professores devem interrelacionar sua disciplina com conteúdos 

essenciais de Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia 

e Sociologia” (art. 5º, inciso I) e Direitos Humanos. Esta é a gênese do eixo fundamental: ser 

relacionado com outras áreas do saber. 

  

O saber ser docente 

O que é necessário para ser 

educador 

Saberes envolvidos no 

processo 
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Ter uma concepção de mundo 
Filosofia, sociologia, história, 

economia. 

Conhecer a natureza humana Antropologia 

Dominar os conteúdos exigidos numa 

profissão 
Currículo 

Saber como se aprende Psicologia e didática 

Saber medir o que foi aprendido Teorias e técnicas de avaliação 

Ter experiência Prática profissional 

Tabela I – TAGLIAVINI, 2010, p.18 
  

Ocorre que, na prática, poucos se interessam pelo estudo paralelo destas áreas que 

compõem o eixo de fundamentos. Mas, a partir de 20 de outubro de 2010, com o Provimento 

nº 136 de 19 de outubro de 2009 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a 

prova objetiva do Exame da OAB (Exame 2010.3 e seguintes) passou a contemplar além das 

disciplinas do eixo de formação profissional do curso de graduação em direito, a abordagem 

de questões relacionadas ao eixo de formação fundamental, assim se configurando: a) 

Antropologia; b) Ciência Política; c) Economia; d) Ética; e) Filosofia; f) História; g) 

Psicologia; h) Sociologia; e i) Ética Profissional e Direitos Humanos (mínimo de 15 

questões). 

O provimento ainda prevê que a OAB poderá exigir conhecimento de outras matérias 

jurídicas, desde que previstas no Edital. Nas ultimas edições da prova, a OAB já contemplou 

questões sobre Direito Internacional, Direito do Consumidor, Direito Ambiental e Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Já para a segunda fase (peça prático-profissional e cinco questões discursivas), antes 

do novo provimento, era facultada ao candidato a consulta a livros de doutrina, legislação e 

repertório de jurisprudência, proibindo, entretanto, obras com formulários e modelos de peças 

jurídicas. A partir da prova nacional 2009-3 já valeu a regra de que na segunda fase só será 

permitida a consulta à legislação, sem anotações ou comentários, isto é, “A legislação poderá 

ter apenas remissões a outras leis, súmulas, enunciados, OJ's e dispositivos legais, sem 

qualquer referência a doutrina ou jurisprudências”[8]. 

Uma prova prática sem consulta, apesar de destoar da prática forense, do dia-dia do 

jurista, possibilita identificar no candidato seu potencial argumentativo, sua capacidade de 

interpretação e exposição. Agora não mais caberá ao candidato reproduzir a interpretação dos 

livros, mas sim demonstrar, argumentativamente, sua capacidade de solucionar os casos 

concretos conforme o ordenamento jurídico. 
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As mudanças são para melhor, pois, contribuirá certamente na seleção de melhores 

profissionais, na medida em que teremos um exame da OAB que privilegiará os valores 

humanos, as novas dimensões dos direitos e a capacidade argumentativa do candidato; o 

candidato deverá possuir habilidade e competência de interpretação e exposição na 

interdisciplinaridade exigida, o que, de todo modo, afetará as Faculdades de Direitos. 

Dessa confluência entre Ministério da Educação e Cultura e Ordem dos Advogados do 

Brasil, verifica-se que as questões tendem a ser contextualizadas com as disciplinas 

propedêuticas, relativizando a preponderância do saber meramente instrumental[9]. 

Ocorre que, as provas realizadas desde então[10], bem como a realizada na vigência da 

aplicação do eixo fundamental (2010.3[11]) em nada inovaram; manteve-se o perfil 

dogmatizado dos conteúdos para aferição do conhecimento jurídico dos futuros advogados[12], 

resultado este esperado, uma vez que os elaboradores da prova também necessitam serem 

emancipados pedagogicamente para compreender a interligação dos eixos de formação. 

De uma mera passada de olhos na prova objetiva verifica-se que em nenhum momento 

a Fundação Getulio Vargas (elaboradora da prova) exigiu conteúdos específicos relacionados 

com os eixos fundamentais; tão-somente tentou dar trato fático às questões de cunho 

dogmático, relacionando-as ao eixo profissional e prático. 

Assim, caberá às faculdades reverem seus paradigmas curriculares e metodológicos, 

sem contar na imprescindível capacitação do corpo docente para atender às novas exigências: 

sair de um ensino meramente dogmático para um ensino humanista (crítico-reflexivo). E não 

é por falta de legislação a respeito (para a alegria dos positivistas), tendo em conta que a 

Resolução nº 9, de 24 de setembro de 2004, do Conselho Nacional de Educação prevê a 

aplicação interdisciplinar dos denominados “conteúdos essenciais”.  

Com efeito, sendo o professor o principal agente do processo de ensino e 

aprendizagem, este terá que ter um agir-pedagógico aberto aos influxos do eixo fundamental 

em sua postura dogmática. Nesse contexto, há de se reorientar o ensino jurídico a partir um 

“novo” paradigma: a intercomunicação do eixo fundamental com o eixo dogmático na prática 

do ensino do Direito pelo professor. 

  

3. CONCLUSÃO  

  

Diante dos princípios-vetores da Educação Superior, instituídos na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (art. 43 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996) e dos 

referenciais pedagógicos fixados nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CNE nº 9, 

de 24 de setembro de 2004), a instituição de ensino deve compreender a educação superior do 
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Direito dentro de uma perspectiva humanista, sem prejuízo das competências e habilidades 

profissionais (prático e profissional) inexoráveis à formação do Bacharel em Direito. 

Sem dúvidas que a Portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994 protagonizou 

avanços no ensino jurídico. Da mesma forma, mesmo com a vigente Resolução nº 9, de 24 de 

setembro do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares dos 

cursos jurídicos no Brasil, o fato é que ao longo da história, nenhum ato normativo, nem 

mesmo este últimos, foram capazes de modificar o habito dogmático e a mentalidade da 

comunidade acadêmica no sentido de se promover um ensino jurídico interdisciplinar, 

humanista, crítico-reflexivo, de forma a tornar o alunado apto para o mundo globalizado.  

O curioso é que o próprio ordenamento jurídico (para a alegria dos positivistas) 

determina o foco para este novo olhar sobre a educação, a exemplo dos já citados postulados 

constitucionais (Constituição Federal, art. 205, 206 e 214), sem olvidar as metas e princípios 

estabelecidos nos incisos do art. 43 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases). 

Nesse passo, a instituição em respeito à legalidade e na busca da concreção do perfil 

do egresso, deve desenvolver no alunado capacidade cognitiva suficiente a propiciar sua 

inserção em setores profissionais e conduzi-lo à formação cívica de participação no 

desenvolvimento de uma sociedade globalizada, exigente e eclética. 

A formação do Bacharel em Direito não se volta somente à formação técnica do 

aluno (a ciência do Direito não se resume ao tecnicismo); infere-se, em verdade, num 

processo complexo de estruturação concebido dentro de uma função comunitária, revelada 

pela função essencial do Direito na sociedade: instrumento de pacificação social. 

Para tanto, cremos na figura do professor; a mudança qualitativa do ensino jurídico 

só ocorrerá quanto houver uma completa capacitação e/ou reformulação do corpo docente dos 

cursos jurídicos. A instituição deve, então, afastar a compreensão arraigada de um ensino 

conservador, acrítico, reprodutor de verdades inalteráveis, centrado na relação sujeito (aluno)-

objeto(norma), para rumar a uma modernização cognitiva, construída com uma sólida visão 

interdisciplinar, integrando as disciplinas jurídicas com conteúdos de Antropologia, História, 

Psicologia, Sociologia, Ciência Política, Economia, Ética e Filosofia. 

Para tanto, o docente do curso de Direito deverá apresentar, necessariamente, uma 

capacidade crítica, em incessante preocupação de superar paradigmas, somada a habilidades 

imprescindíveis a compreensão do uso do saber jurídico. São, portanto, requisitos à condição 

de professor, os mesmo pressupostos pretendidos para o perfil do egresso, quais sejam: 

•      Professores conscientes de seu papel na sociedade, com visão de suas 

potencialidades e conscientes de sua dedicação ao estudo do Direito; 
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•      Professores com potencial acadêmico-científico e de pesquisa, com interesse pela 

qualificação profissional continuada, como motivação as atividade de ensino, 

pesquisa e extensão, postura de vanguarda e inovação do Direito. 

•      Professores com habilidade argumentativa, de persuasão e de análise crítica das 

normas jurídicas e dos casos em concreto, pautando pela ética e por uma leitura 

constitucional. 

•      Professores com postura dialógica no processo de aprendizagem, rumo a um ensino 

do Direito pautado na construção coletiva e intersubjetiva do conhecimento na 

relação professor-aluno, rompendo-se, assim, com a concepção arraigada de ensino 

jurídico monológico (o professor é o detentor do saber) e meramente dogmático. 

Com tais premissas, o docente do curso de graduação em Direito terá capacidade de 

compreender e aplicar a gênese das diretrizes previstas nos arts. 205, 206 e 214 da 

Constituição Federal, no art. 43 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CNE 

nº 9, de 24 de setembro de 2004 e no Provimento nº 136 de 19 de outubro de 2009 do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os quais delineiam o parâmetro crítico-

reflexivo do ensino e aprendizagem, em busca de uma ampla formação técnico-científica, 

cultural e humanística do bacharel em Direito, preparando-o para que tenha, em seu perfil 

geral, autonomia intelectual que o capacite a ser um profissional crítico, criativo e ético, capaz 

de compreender e intervir na realidade e transformá-la. 
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[1] Sobre o assunto: HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e 
validade. vol. I, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, passim. 

[2] Sobre o assunto: ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. São Paulo: 

Martins Fontes, 2009, passim; HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de direito. São 

Paulo: Martins Fontes, 2009, passim. 
[3] Sobre a evolução histórica do currículo jurídico no ordenamento jurídico brasileiro, MÔNICA TEREZA MANSUR 
LINHARES (2010, p. 293-321) sistematiza-a em cinco momentos históricos, percorrendo as mutações desde a instituição dos 
cursos jurídicos (1827) até a vigente diretriz curricular definida na Resolução CNE/CES nº 9/2004. 
[4] Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia – conforme art. 
5º, I da Resolução CNE/CES nº 09/2004, devendo conter, ainda, no mínimo, 15% (quinze por cento) de questões 
(logo, 15 questões) sobre Direitos Humanos e Ética Profissional (Estatuto da Advocacia e da OAB, Regulamento 
Geral e Código de Ética e Disciplina). 
  
[5] Esta foi a conclusão do Grupo de Pesquisa Educação e direito na sociedade brasileira contemporânea, da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), demonstrada na obra TAGLIAVINI, João Virgílio (coord). 
Exame de Ordem: uma visão crítica. São Carlos: Edição do autor, 2010. A partir de uma releitura da 
taxonomia de Bloom (BLOOM, Benjamim. Taxonomia de objetivos educacionais. Porto Alegre: globo, 1973), a 
grupo analisou todas as assertivas da prova da OAB 2009.3 e 2010.1 e confirmou, cientificamente, o tipo de 
capacidade exigida para uma adequada resposta às questões. Contatou-se que 83,75% podem ser respondidas 
com a memorização de normas, isto é, o Exame de Ordem “exige apenas a memória ativa, em que são buscados 
os dados recuperáveis de forma idêntica à sua apreensão, numa aprendizagem superficial” (TAGLIAVINI, 2010, 
p. 20), atingindo, assim, o primeiro nível (dos sete níveis que compõe a hierarquia do conhecimento/avaliação) 
da dimensão cognitiva (a reprodução). 
[6] O estudo realizado pelo grupo dês pesquisas da UFSCar, confirmou que das 400 alternativas do exame 
2009.3, 372 (93%) correspondem ao eixo profissionalizante a apenas quatro (1%) mantiveram relação explícita 
com a prática. Ademais, nesse contexto, confirmou-se que 75,75% destas questões dão ênfase na memorização 
das normas, seguida da memorização de doutrina (13,75%, sendo insignificante a presença da jurisprudência 
(1%). As questões que envolvem mais de uma fonte do direito referem-se a apenas 9,5% e nenhuma questão 
revelou a temática dos costumes ou dos princípios gerais do direito (TAGLIAVINI, 2010, p. 164). 

[7] Com a vinda (fuga) da família real ao Brasil em 1808, em decorrência da invasão de Napoleão Bonaparte em 

Portugal e, mais tarde com a eclosão da revolução constitucional de Porto, o rei Dom João VI (em sucessão à Rainha a 

Maria), antes de voltar para Lisboa, em 1829, nomeia seu filho primogênito Pedro de Alcântara como Príncipe Regente do 

Reino Brasil, vindo este em 07 de setembro de 1822 declarar a independência do Brasil em relação a Portugal. A partir de 

então, com a outorga da primeira constituição do Brasil (1824) o Estado brasileiro se inaugura. 
  

[8] Veja: http://www.oab.org.br/examedeOrdem/pdf/Comunicado-

MaterialConsulta.pdf 
[9] No mesmo propósito, após a Resolução nº 75 do CNJ – Conselho Nacional de 

Justiça, publicada oficialmente no dia 21 de maio de 2009, os conteúdos relativos ao eixo 
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fundamental (com algumas especificidades), passaram a ser exigidos para todos os concursos 

de ingresso na Magistratura brasileira. A 2ª fase passou a ser formada por duas provas 

escritas, de caráter eliminatório e classificatório: uma discursiva e a outra prática (sentença). 

A prova discursiva contemplará o conteúdo programático mínimo de formação profissional 

(anexo I a V da Resolução nº 75 do CNJ) e questões relativas a noções gerais de Direito e 

formação humanística (anexo VI): Teoria Geral do Direito e da Política, Ética e estatuto 

jurídico da Magistratura Nacional, Filosofia do Direito, Psicologia Judiciária e Sociologia do 

Direito. 
[10] “A tabele comparativa do exame 2009.3 e 2010.1 revelam o esforço da tese principal defendida neste 
trabalho: a primeira fase do Exame da OAB exige de modo quase exclusivo que o candidato demonstre a 
memória ativa das normas, contidas no eixo de formação profissionalizante”. (TAGLIAVINI, 2010, p.167-168). 
[11] Acesse: http://oab.fgv.br/ 
[12] Lamentável que a própria OAB esteja cega em face dos postulados normativos nacionais que fazem alusão à 
aplicação das disciplinas de eixo fundamental no Exame de Ordem, sobretudo face seu próprio ato normativo 
(Provimento nº 136 de 19 de outubro de 2009 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil) 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho refere-se à responsabilidade do docente enquanto membro efetivo 
da construção e desenvolvimento do capital humano de seus discentes. A preocupação com a 
formação dos futuros bacharéis de direito revela uma mudança nas políticas adotadas em sala 
de aula, bem como nos critérios atribuídos aos sistemas de avaliação. A metodologia utilizada 
na elaboração da pesquisa constitui-se em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido 
através de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à utilização dos resultados, e de 
natureza qualitativa. A partir de pesquisas doutrinárias e bibliográficas, conclui-se que ao 
conceber que capital humano e capital social estão intrinsecamente relacionados, onde do 
primeiro decorre o sucesso do segundo, a postura e os mecanismos adotados pelos docentes 
tornam-se fundamentais para a construção de uma sociedade mais próxima da ideal. 
PALAVRAS-CHAVE: DOCENTE. DIREITO. CAPITAL HUMANO. CAPITAL SOCIAL 
 
ABSTRACT 
This paper refers to the responsibility of the teacher as an effective member of the 
construction and development of human capital of their students. Concern for the training of 
future graduates of law reveals a change in policies in the classroom as well as the criteria 
assigned to the evaluation system. The methodology used in preparing the research is in a 
descriptive and analytical study, developed through bibliographic research project, purely on 
the use of results, and qualitative in nature. From research and doctrinal literature, concluded 
that the design that human capital and social capital are closely related, where the first follows 
the success of the second, the attitude and the mechanisms adopted by the teachers become 
fundamental to building a closer to the ideal society. 
KEYWORDS: TEACHER. LAW. HUMAN CAPITAL. CAPITAL 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

O bacharelismo no Brasil nos fornece um histórico do ensino jurídico e, consequentemente, 
da relação entre docente e discente. Desta relação concebe-se que a hierarquia, ora admitida, 
não corresponde mais aos anseios da atual sociedade. Os princípios europeus que moldavam 
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as famílias, tradições e relações à época, não podem mais serem aceitos como únicos, até 
porque a realidade dessas sociedades é distinta e necessitam de políticas e direitos próprios. 

Advém-se, desta realidade, a preocupação com a responsabilidade do professor com a 
qualidade dos alunos que estão sendo gerados nos cursos direitos e, consequentemente, na 
metodologia por ele adotada. O preparo dos futuros bacharéis de direito devem agregar teoria 
e prática. A partir dos ensinamentos advindos das leis, doutrinas e jurisprudências cabe ao 
professor praticar com os alunos tais conceitos, onde será possível - por meio dos erros e 
acertos - a construção de argumentos que possibilitarão aos futuros operadores do direito 
solucionar os mais diversos conflitos que surgem das relações decorrentes do convívio em 
sociedade. 

Essa responsabilidade do docente é primordial, pois este exerce papel direto no 
desenvolvimento do capital humano, capital este que é determinado pelos níveis de nutrição, 
saúde e educação da população; e que é peça fundamental para a conceituação e compreensão 
do que vem sendo chamado de capital social. Capital este que reflete o desenvolvimento da 
sociedade por completo. 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que para uma sociedade desenvolver-se é 
necessário que seus indivíduos se desenvolvam. No caso dos cursos de ensino superior, em 
especial do curso de direito - que é o objeto de estudo, o preparo dos futuros bacharéis deve 
receber todo o cuidado, pois serão suas ações que efetivarão a garantia constitucional de 
acesso à justiça a todos os cidadãos.  Ou seja, o modo como os professores ensinam e 
propiciam experiências práticas, advindas das teóricas, aos seus alunos possibilitará não 
apenas a construção de indivíduos preparados para o exercício do direito, mas acima de tudo 
de pessoas preocupadas com o desenvolvimento da sociedade e o bem-estar dos membros da 
comunidade que não obtiveram a mesma oportunidade. 

  

  

1                    EVOLUÇÃO DO BACHARELISMO BRASILEIRO  

  

A criação das Faculdades de Direito no Brasil segue a tendência européia, pois estas 
instituições eram dirigidas pelas classes dominantes, com intuito, inicial, de aperfeiçoar os 
quadros administrativos do Estado. O ensino do Direito surge junto com o Estado nacional, 
gerado pelo Estado e para cumprir, predominantemente, as funções próprias deste. 
(TAUCHERT, on line). Conforme enuncia Pedro Paulo Filho (1997, p. 14): "Se Coimbra 
ofereceu ao legislador brasileiro a noção de uma opressão intelectual, era, porém, o caminho 
das gerações fascinadas pelo Direito e pela exaltação do seu status de sociedade patriarcal e 
escravocrata - era o caminho do grau acadêmico". A história do Direito brasileiro confunde-se 
com o Direito lusitano, também no que diz respeito à figura do bacharel e a sua posição de 
destaque e prestígio desde o sistema colonial. 

Com a implantação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil, em 1827, em São Paulo e 
em Olinda, sob lei elaborada por Visconde de Cachoeira, em 1825, que regeria a implantação 
desses cursos, adverte Maicon Rodrigo Tauchert (on line), que tal fato: 
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Refletia a exigência de uma elite sucessora da expressão do poder no Brasil colonial que 
almejava a concretização da independência política e cultural, formando a estrutura de poder e 
preparando uma nova classe burocrático-administrativa, a qual formaria o corpo do Estado 
brasileiro. 

  

Destaca-se a forte influência da ciência jurídica francesa, além do já mencionado lusitano, nos 
Cursos de Direito do Brasil; no intento de compreender o momento econômico e político sob 
influência do Iluminismo, época de pensamento liberal e de conquista do importante 
"Contrato Social", logo após Revolução Francesa. Esse modelo de ensino vem para 
compreender os fenômenos sociais da época e dar suporte acadêmico e burocrático na 
formação e estruturação do Estado. Lutas e reivindicações que se tornaram fenômenos sociais, 
através dos ideais de fraternidade, liberdade e igualdade, na busca da independência dos 
cidadãos e de sua proteção contra os poderes de intervenção da Coroa perante o indivíduo. 
Momento de transição de paradigma de governo absolutista, para um paradigma liberal-
individualista de Estado. É com essa ótica que a primeira Constituição do Império é 
elaborada. É nesse cenário que as primeiras Universidades são instaladas no Brasil. 
(TAUCHERT, on line). 

Cumpre destacar a dimensão de distância entre o jurista, formulador da lei, e o bacharel, 
aplicador da lei. Na história jurídica brasileira, o jurista possui um papel mais reacionário, 
distinto da apatia tradicionalista do bacharel, envolto pela retórica e pela acomodação de 
defender o vocabulário rebuscado acima dos fatos revelados pelo contexto social.  Essa 
sobrelevação do bacharelismo resultou em um conservadorismo técnico, e a instituição de 
Faculdades de Direito era feita sob o desafio de adequar uma réplica dos moldes europeus a 
uma realidade social absolutamente diversa, cujo aprendizado ainda se encontrava distante da 
realidade social brasileira, mas que representou o nascedouro de um pensamento jurídico-
político brasileiro. Conforme Horácio Wanderlei Rodrigues (1988, p. 18), "ainda, as 
condições para inserção desses cursos no Brasil eram pouco favoráveis, desde as instalações 
até a qualificação dos professores". 

Já no Brasil República, destaca-se que em 14 de novembro de 1890, através do Decreto nº 
1036A, houve a supressão da disciplina de Direito Eclesiástico nos Cursos Jurídicos de Recife 
e de São Paulo, como reflexo do rompimento intelectual com a Igreja, todavia continua 
prevalecendo a política centralizadora quanto ao ensino jurídico. Outro ponto de destaque 
ocorre em 1º de fevereiro de 1896, durante a presidência de Prudente de Moraes, passa a 
vigorar o Decreto nº 2.226 que aprova o Estatuto das Faculdades de Direito da República, 
instituindo várias disposições sobre o modelo a ser adotado por todas as Faculdades já 
existentes e as que passariam a existir. As Faculdades de Recife e São Paulo continuam sendo 
os pólos difusores do pensamento jurídico da época, porém, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul, os cursos de Direito começam a ser estruturados, 
principalmente após 1900. Começa assim, a desenvolver-se a ótica do ensino independente 
das forças do governo e de livre reflexão. (TAUCHERT, on line). 

Com a virada do século, é marcada também o começo do declínio da Escola de Recife. Com o 
Código Civil de 1916, elaborado por Clóvis Beviláqua, aluno egresso da Faculdade de Recife, 
demonstra a importância que sua Escola possuía na época, importância suprimida, pela Escola 
de Direito de São Paulo. Nesse sentido, a principal transformação nas Faculdades de Direito, 
foi o abandono do jusnaturalismo e a adoção de uma reflexão juspositivista. O Direito sofre 
incidência direta da doutrina comtiana, a qual se propaga por todas as ciências, não se 
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restringindo apenas ao Brasil, alcançando amplamente a América Latina. (TAUCHERT, on 
line). 

Sob influência do positivismo comtiano e durkheimiano, aduz Tauchert (on line), estimulou-
se a mudança de paradigma, a qual significava a modernização e a renovação. O Direito 
brasileiro traz, agora, a reflexão neo-kantiana positivista, desenvolvida por Hans Kelsen. 
Porém, fora dos debates acadêmicos temos outro cenário, esse social, extremamente 
complexo e interessante, o qual acabará com a Revolução de 1930, onde nasce um novo 
Estado, com novos contornos daquele de modelo oligárquico. Para essa revolução, aliam-se 
uma parcela das oligarquias regionais a um grupo de oficiais egressos do movimento 
tenentista e intelectuais de orientação liberal, e criam um cenário propício para o surgimento 
de novas representações no cenário político.[1] 

Após a constituição de 1988, existe a concepção para uma abertura do ensino do Direito no 
Brasil, na tentativa de aerar o Direito, ou seja, proporcionar ao Direito uma abertura que 
possibilite seu diálogo com as demais ciências. Essa será uma das primeiras tentativas de 
superação do positivismo, sob influência de Escolas Européias, como a Escola crítica de 
Frankfurt, na Alemanha e Sourbone, na França. Possibilita-se também a abertura do Direito 
positivista brasileiro à hermenêutica e as perspectivas do sistema Common Law, sob 
influência de Herbert Hart e Ronald Dworkin. (TAUCHERT, on line). 

Percebe-se que atualmente há um retorno à aplicação da ciência jurídica no modelo europeu, 
porém sob uma perspectiva social e não mais para a manutenção de uma elite aristocrática da 
época. Ressalta-se, contudo, que a influência norte-americana de ensino contribuiu para o 
desenvolvimento de novas técnicas adotadas no ensino jurídico que passaram a ser aplicadas 
nos diversos cursos de direito do Brasil. 

  

2.      A RESPONSABILIDADE DO DOCENTE NO ENSINO JURÍDICO 

  

Neste capítulo ressalta-se a necessidade de estudo da relação entre teoria e prática nas aulas de 
Direito, suas possibilidades de aplicação, demonstrando suas vantagens na boa formação dos 
acadêmicos de Direito, que serão os operadores e disseminadores das novas formas de 
solução de conflitos. Destaca-se, de pronto, que não pode haver divisão entre teoria e prática, 
pois essa relação é simbiótica, ou seja, devem conviver em harmonia. 

As teorias precisam ser experimentadas pelo professor sem medo de errar para 
complementação do conhecimento científico, dentro dos ensinamentos de Karl Popper, com 
as conjecturas e as refutações. Gaston Bachelard contribui para a epistemologia 
contemporânea quando eleva o seu pensamento enfocando o erro como parte do processo e 
elaboração da ciência. Assim, a superação do erro é o telos para o desenvolvimento científico. 

Aula teórica é toda aula expositiva no campo do Direito, mesmo que se use, por exemplo, a 
jurisprudência. (FERREIRA SOBRINHO, 2000). Essa é a regra no curso de Direito e sua 
qualidade interfere diretamente na qualidade e no sucesso da aula prática. O seu conteúdo 
deve ser o maior volume de informações atualizadas, alicerçada no tripé informativo: lei, 
doutrina e jurisprudência. Tal desiderato exige estudo contínuo do professor para sua 
atualização, para o preparo da aula e do seu material. 
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Dessa forma, a ministração do conteúdo deve seguir o plano de aula e a ementa da disciplina 
para que não haja prejuízo técnico ao aluno, devendo o professor ter a temperança necessária 
para saber avançar e parar no conteúdo durante suas aulas, mas ao final, todo o conteúdo será 
adequadamente ministrado. 

Já a aula prática é aquela que utilizar o conhecimento transmitido pela aula teórica como 
ponto de partida ou como material de trabalho. (FERREIRA SOBRINHO, 2000). Ressalta-se 
que a prática forense deve ser mais do que fazer petição, pareceres e decisões. É verdade que 
existem disciplinas mais propícias à prática forense: processos, penal e civil, mas isso não 
pode inibir a importante atuação do professor, pois a sua experiência prática, a sua vivência é 
fator de êxito da disciplina. Desta forma, a aula prática busca consolidar o processo de 
aprendizagem, sem esquecer e ao mesmo tempo reconhecendo a importância do 
conhecimento teórico.  

Assim, na relação teoria e prática, deve o professor atentar para que primeiro ocorra a teoria, 
reforçada, dinâmica, atualizada e alicerçada nas boas metodologias, para só depois se buscar a 
experimentação, que é o conhecimento científico qualificado. Assim, teoria sem prática é 
filosofia especulativa; prática sem teoria é temeridade. (FERREIRA SOBRINHO, 2000). A 
não observância dessa simples regra gera graves consequências no Direito, como as ações 
com endereçamento errado; contra partes sem personalidade jurídica; juntada de procuração 
para ações em causa própria etc. 

Deve-se acrescentar, após essas considerações, que deve existir uma preocupação do docente 
no conteúdo a ser ministrado. A sequência de um cronograma elabora em muito ajuda ao 
desenrolar das aulas. "As matérias escolhidas para a formação do bacharel devem ser 
repensadas em função das exigências em constante evolução da sociedade moderna". 
(COELHO, 2006, p. 54). Não basta apenas ministrar o conteúdo; é importante que se prepare 
o aluno para atender às necessidades da sociedade e dos conflitos que decorrem dessas 
relações. 

Ao docente está incumbido o dever de estimular academicamente seus discípulos, evitando-se 
ao máximo que os mesmos se transformem em máquinas reprodutoras de conceitos, diversas 
vezes ultrapassados; bem como cabe a este mesmo educador o dever de manter-se atualizado, 
para que possa ser valorizado pela sociedade e pelas faculdades onde leciona e que para os 
mecanismos de avaliação possam ser corretamente valorados. 

A avaliação serve como um verdadeiro instrumento de verificação dos resultados que estão 
sendo obtidos podendo ser entendida como um juízo de qualidade sobre dados relevantes, 
tendo em vista uma tomada de decisão. (LUCKESI, 2002).  Resta claro que, a avaliação é um 
poderoso instrumento que serve para aferir a qualidade do ensino, auxiliando na melhoria dos 
resultados. Esse processo de avaliação se completa quando o docente, tendo como base os 
resultados da aprendizagem, resolve o que fazer, independentemente dos mesmos terem sido 
satisfatórios ou não. Ressalte-se, por relevante, que o docente deve levar em conta as suas 
expectativas em relação aos resultados da aprendizagem. 

É de evidência solar, que a avaliação no ensino superior, mormente nos cursos de Direito, 
revela-se como um dos aspectos de bastante complexidade na prática pedagógica. 
Infelizmente, alguns docentes cotidianamente confundem o ato de medir com o ato de avaliar, 
bem como se restringem a cobrar em suas avaliações apenas memorização de informações, 
em especial artigos de leis, decretos, regulamentos, dentre outros. Daí a responsabilidade do 
docente, quanto à formação de seus alunos, ser de tamanha complexidade. Mediano (1988) 
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acrescenta, ainda, a ausência de critérios ou a existência de critérios arbitrários para avaliar e a 
utilização da avaliação como instrumento disciplinador dos discentes. 

É importante que se ensine a lei, a doutrina, a jurisprudência, como já fora visto, mas é 
essencial que haja o casamento com a prática e com os princípios morais que decorrem do 
exercício desse direito. E o critério avaliativo, quando bem aplicado, é um exemplo desse 
casamento; já que quando bem elaborado e com um propósito direcionado, permite que o 
aluno case as informações adquiridas em sala de aula com as situações que representam casos 
práticos que necessitam de resolução.  

O docente ao conceber que sua postura é fundamental para o sucesso ou fracasso do ensino 
jurídico. É uma combinação de três fatores: ensino jurídico, corpo docente e carreira de 
professor que estão "intimamente ligadas à noção de ato didático, de aula, pedra angular e 
decisiva no fracasso ou sucesso dos cursos jurídicos". (LEITE, 2005, p.19). 

Se az necessário o combate ao modelo tradicional de ensino no país adota a seguinte postura: 
seleção de jurisprudência e doutrina, resumo das principais teorias, abordagem e resumo do 
que entende de mais importante, por fim, cobra-se a literalidade das informações. O docente 
apresta-se como o dono da verdade e o discente como uma mera esponja, que deve absorver 
passivamente o que lhe esta sendo informado. 

Uma atitude desse porte leva a criação de "máquinas", que como mencionado, são apenas 
receptores passivos de conhecimento, bacharéis preparados para agir em casos específicos 
sem poder de argumentação e, por conseguinte, incapazes de solucionar os diversos litígios 
que permeiam as relações entre os diversos membros da sociedade. Inquestionável a 
afirmação que conceitua esse tipo de ensino como autoritário. 

O professor não pode coibir seus alunos a criarem e refletirem novos conceitos. Não é 
admissível que a política da reprodução literal dos ensinamentos seja a única garantia de 
conclusão de curso, onde aqueles que desenvolvem posturas diversas, mesmo que justificadas 
sejam impedidos de galgarem a diplomação necessária no final. Corroborando esse 
entendimento, Fleuri (2001, p. 54), assevera que: "[...] quem não repete o que o professor diz 
repete o ano; é impedido de conseguir um diploma e de, conseqüentemente, subir na vida 
[...]". 

O discente possui o sacerdócio de ser um verdadeiro facilitador/mediador da aprendizagem, 
devendo ficar entre o objeto cognoscível e o sujeito que deve conhecê-lo (discente), cabendo a 
orientação e estabelecendo a lógica nessa relação, procurando intervir o mínimo possível 
nesse processo de ensino/aprendizagem, para que ao final o discente possa caminhar sozinho, 
pois conseguiu aprender a aprender. Nesse sentido, Abreu e Masetto (1990, p. 11) ensinam 
que o verdadeiro papel social do docente: 

[...] não é ensinar, mas ajudar o aluno a aprender; não é transmitir informações, mas criar 
condições para que o aluno adquira informações; não é fazer brilhantes preleções para 
divulgar a cultura, mas organizar estratégias para que o aluno conheça a cultura existente 
e crie cultura. (grifo nosso). 

  

A preocupação primordial do docente deve-se relacionar com a formação de seus discentes. 
No caso do curso de direito a problematização deve ser o centro do estudo, pois verifica-se a 
necessidade de construir profissionais qualificados e comprometidos com a justiça. O 
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advogado deve compreender que seu cliente é um ser integral, distanciando-se da concepção 
que muitos adquirem de que o sujeito deve ser apartado da sociedade. (COELHO, 2006, 
p.51). 

Dessume-se, portanto, que ao docente não basta apenas ministrar conteúdo. É preciso que se 
ministre com propósito de construir um indivíduo preocupado com a sociedade, detentor de 
diversos mecanismos de argumentação que foram seguramente trabalhados em sala.  O 
professor precisa conceber a ideia de que a avaliação não é apenas uma mera atribuição de 
nota para quem está sendo avaliado, pois se encontra inserida num contexto muito mais amplo 
e complexo, motivo pelo qual a avaliação deve ser uma atividade constante, onde se possa 
permitir um crescimento concreto do educador e do educando, com inúmeros erros e acertos, 
problemáticas, discussões e resultados, como fruto de um ensino/aprendizado eficiente e 
eficaz. 

  

3       A EDUCAÇÃO COMO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SUA RELAÇÃO 
COM O CAPITAL SOCIAL 

  

A Constituição de 1988, ao consagrar a universalidade e indivisibilidade dos direitos 
humanos, também entrega ao Estado e ao cidadão - de forma implícita - a tarefa de educar e 
ser educado em direitos humanos e cidadania. Somente com a colaboração de todos os 
partícipes da sociedade e do Estado, é que os direitos humanos fundamentais alcançarão a sua 
plena efetividade. 

De acordo com o art. 205 da nossa Carta Magna "A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania [...]". Segundo 
texto de Celso de Mello citado por Alexandre de Moraes (2003, p.168-169), temos o seguinte 
conceito de educação: 

[...] é mais compreensivo e abrangente que o da mera instrução. A educação objetiva propiciar 
a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da 
personalidade do educando. O processo educacional tem por meta: (a) qualificar o educando 
para o trabalho; e (b) prepará-lo para o exercício consciente da cidadania. O acesso à 
educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático. 

  

Dessa forma, procura-se dar à educação uma nova ordem institucional, em que a mesma possa 
assegurar ao cidadão um conhecimento em que se proceda a proteção dos seus direitos e das 
suas necessidades básicas, através dos serviços essenciais que lhe devem ser oferecidos por 
um Estado democrático de direito. 

Deste modo vê-se que os bacharéis de direito são prestadores essenciais dos serviços que 
devem ser oferecidos pelo Estado aos cidadãos. Na medida em que são bem formados na 
Academia podem disseminar os conhecimentos e práticas adquiridas àqueles que não tiveram 
a oportunidade. Demonstrou-se, então, que essa falta de conhecimento, da maioria da 
população no que concerne aos direitos, se dá devido às limitações ocasionadas pela 
desigualdade econômica, social, cultural e, fundamentalmente, educacional. A maior causa, 
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pelo que é possível constatar, é a falta de informação, ou uma seqüência de informações 
incorretas, uma vez que não se pode conceber que sem poder aquisitivo suficiente para manter 
suas necessidades básicas, o cidadão não possa ser capaz de detectar qual ou como seu direito 
está sendo violado e que pode ser passível de reparação judicial. Neste diapasão, articulam 
Renato Campos Pinto De Vitto e André Luís Machado Castro (2006, on line): 

Sem embargo, o acesso à Justiça é um dos direitos fundamentais de maior expressão em nosso 
sistema constitucional, não havendo como se falar em exercício de cidadania sem que o 
Estado se desincumba de sua tarefa que consiste na provisão de meios para que suas 
instituições, ligadas ao sistema de justiça, estejam devidamente estruturadas para atender aos 
reclamos da população. É bem verdade que, em nosso país, o enorme abismo social e a 
vexatória concentração de renda acentua sobremaneira o desafio de universalização dos 
serviços. Segundo dados divulgados pelo IBGE, aproximadamente 77% (setenta e sete por 
cento) da população brasileira aufere rendimentos inferiores a 3 (três) salários mínimos 
mensais, sendo que  cerca de 38% (trinta e oito por cento) da população aufere até 1 (um) 
salário mínimo mensal. Esse enorme contingente populacional já se mostra especialmente 
vulnerável no que tange à afirmação e efetivação de seus direitos, em razão de sua própria 
condição econômico-financeira. Como se isso não bastasse, essas vítimas da exclusão social, 
quando se deparam com uma situação de violação de seus direitos, são as pessoas que mais 
encontram dificuldades e entraves práticos para reclamar uma prestação jurisdicional 
reparadora. 

  

Além da assistência e consultoria jurídica prestadas pela Defensoria Pública, que apesar de 
órgão do Estado é composta pelos bacharéis, que teoricamente foram bem formados pelos 
docentes responsáveis, a comunidade também necessita, substancial e primordialmente, do 
conhecimento sobre os direitos e deveres que possui. A educação, quando utilizada e 
vivenciada sob uma práxis reflexiva, questionadora, em que além de apenas alfabetizadas as 
pessoas sejam real e profundamente educadas, tendo a possibilidade de conhecer não somente 
os conteúdos curriculares obrigatórios, mas alguns de seus direitos básicos, como os 
elencados no artigo 5° da Constituição federal de 1988, sugere a possibilidade de um 
desenvolvimento afetivo, intelectual e social, muito mais rico, ativo e transformador de suas 
realidades e, por conseqüência, do país, promovendo o acesso à cidadania. 

Tal educação, de caráter eminentemente jurídico, tem a capacidade de acrescentar diversos 
assuntos que se amoldem à realidade bem como, aos problemas característicos da sociedade 
brasileira, despertando no cidadão a consciência crítica para fazer uma leitura estendida de 
seu meio e procurar amenizá-la, sendo por atitudes autônomas de mudanças internas, ou seja, 
em seu próprio ser, em sua ética ou por meio de efetivo acesso a justiça objetivando lutar por 
seus direitos e de seus pares. 

Após essas considerações acerca da boa construção educacional dos alunos dos cursos de 
direito e das conseqüências dessa formação na ajuda à efetivação de uma sociedade melhor, 
há que se fazer uma explanação de como essa educação interfere diretamente na melhoria do 
Estado. Trata-se da relação entre capital humano e capital social 

Nos anos 80 surge a teoria do capital social, um paradigma no campo dos estudos 
relacionados às questões do crescimento e do desenvolvimento. Para o Banco Mundial, 
segundo ensinança Kliksberg (1999), existem quatro formas básicas de capital: o capital 
natural, constituído pela dotação de recursos naturais de um país ou região; o capital 
construído, aquele gerado pelo ser humano, incluindo as infra-estruturas, os bens de capital, 
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os capitais financeiro e comercial, etc.; o capital humano, determinado pelos níveis de 
nutrição, saúde e educação da população; e o capital social, recentemente "descoberto", que 
pode vir a constituir-se em valiosa ferramenta de análise do crescimento e do 
desenvolvimento de base local ou regional. 

Alguns estudiosos atribuem às duas última formas de capital, quais sejam, o humano e o 
social, uma participação majoritária no desenvolvimento econômico das nações verificado em 
fins do século XX, indicando que nelas existem chaves decisivas para o progresso 
tecnológico, a competitividade, o crescimento sustentado, o bom governo e a estabilidade 
democrática, [tradução livre nossa]. (KLIKSBERG, 1999, p. 87). 

Capital humano é o investimento nas pessoas para que fortaleça suas competências, 
conhecimentos, habilidades e atitudes, tornando-as capazes de gerar idéias, gerenciar seus 
próprios empreendimentos, formando assim redes sociais e produtivas. De acordo com 
Theodore W. Schultz, principal formulador da ideia de Capital Humano, quando qualificado 
pela educação, o trabalho humano, é um dos mais importantes meios para o aumento das taxas 
de lucro do capital, bem como da produtividade econômica. Partindo do conceito citado, 
passou-se a propagar a ideia de que a educação não era somente para proporcionar um maior 
desenvolvimento econômico, mas teria como foco o desenvolvimento do indivíduo. 

Assim, o capital humano passou a enfocar o desenvolvimento indivíduo como co-responsável 
pelo desenvolvimento e aprimoramento econômico da sociedade ao qual pertence. Nas 
palavras de Lalo Watanabe (2010, on line): 

  

O capital humano, portanto, deslocou para o âmbito individual os problemas da inserção 
social, do emprego e do desempenho profissional e fez da educação um 'valor econômico', 
numa equação perversa que equipara capital e trabalho como se fossem ambos igualmente 
meros 'fatores de produção' (das teorias econômicas neoclássicas). Além disso, legitima a 
ideia de que os investimentos em educação sejam determinados pelos critérios do 
investimento capitalista, uma vez que a educação é o fator econômico considerado essencial 
para o desenvolvimento. 

  

Não existe ainda, conforme Kliksberg, uma definição de consenso sobre o capital social, 
conceito de recente exploração que se encontra em um estágio de delimitação de sua 
identidade. Apesar das atuais imprecisões, é voz corrente entre os estudiosos das teorias do 
desenvolvimento, que ao investigar-se o capital social se estará incorporando ao espectro de 
conhecimentos dessas teorias, um ampliado número de importantes variáveis que até o 
momento não tinham sido objeto de enquadramento no âmbito convencional de tais teorias. 

Capital social é o acúmulo de experiências participativas e organizacionais que ocorrem num 
determinado grupo, comunidade, reforçando seus laços de solidariedade, cooperação, 
confiança dessas pessoas. "Por capital social se entende o conjunto de normas, instituições e 
organizações que promovem a confiança e a cooperação entre as pessoas, nas comunidades e 
na sociedade em seu conjunto [...]" [tradução livre nossa], (DURSTON, 1999, p. 103). São os 
níveis de participação e organização que um grupo ou comunidade possui. Se esta 
comunidade não tiver organização, participação social, solidariedade social, iniciativa, 
cooperação entre si e confiança, não há capital social, desenvolvimento nem crescimento. 
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Diante dessa realidade, o conceito de capital social surge como um mecanismo de fomentação 
da ação coletiva, onde se busca acabar ou diminuir o distanciamento entre os cidadãos, mudar 
o desempenho institucional, bem como criar instrumentos que possibilitem e legitimem o 
processo democrático. Nos ensinamentos de Schmidt: 

O capital social (positivo) é um ingrediente fundamental para o êxito das democracias. A 
confiança social - nas pessoas e nas instituições - condiciona o fortalecimento das iniciativas 
autônomas da sociedade civil, assim como a ocupação dos canais institucionais de 
participação política - partidos, movimentos, conselhos de políticas públicas e outros. A 
qualidade democrática está estreitamente relacionada ao estoque de capital social existente 
num ambiente social. A carência de capital social não inviabiliza a democracia, mas torna-a 
mais formal e distante do contato dos governantes com os cidadãos e desses entre si. (2004, 
p.175). 

  

Esses fatores constituem a base para um desenvolvimento sustentável, porém para alcançar 
este desenvolvimento é preciso Capital humano. Somando-se o capital humano e o social 
temos o somatório de suas potencialidades. Com esta afirmação vê-se que o desenvolvimento 
do capital humano, aquele em que o desenvolvimento pessoal do individuo por meio da 
educação, interfere diretamente no desenvolvimento do capital social do país. O capital social, 
numa perspectiva econômica, pode ser delimitado como as normas que promovem uma rede 
de confiança e reciprocidade na economia. Temos como referências os autores Francis 
Fukuyama, Robert Putnam e Patrick Hunout. Esses autores enfatizam que esse capital é 
constituído por redes, organizações civis que, por intermédio da confiança depositada, 
promovem a interação social. 

  

CONSIDERAÇÕES 

  

A responsabilidade do docente revela-se como instrumento primordial para o 
desenvolvimento da sociedade. No caso dos docentes dos cursos de direito essa 
responsabilidade torna-se ainda mais relevante, pois a construção dos indivíduos que irão 
exercer e auxiliar na construção e legitimação da democracia depende do preparo advindo das 
instituições onde o corpo de professores é a ferramenta de disseminação do conhecimento 
jurídico. 

Ao desenvolver novas técnicas de ensino e aplicação metodológica, combinando a teoria à 
prática; a lei, doutrina e jurisprudência á análise de casos concretos; a possibilidade do 
cometimento do erro e da correção justificada, o docente cumpre seu papel junto à sociedade 
na medida em que gera indivíduos com poder argumentativo próprio, capazes de enxergarem 
as pessoas dentro de um contexto societário, onde a legitimação do exercício da democracia 
se apresenta no amplo exercício do direito, do aceso à justiça e da ajuda àqueles que por 
quaisquer motivos foram privados desse conhecimento. 

Esse exercício do direito voltado ao bem-estar social demonstra a relevância da construção e 
desenvolvimento do capital Humano no crescimento do capital social, onde este último reflete 
as relações da sociedade, tanto políticas, econômicas, quanto sociais. Para que esse capital 
social prossiga em constante evolução é preciso que os indivíduos cada vez mais busquem e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4111



tenham acesso ao conhecimento e, mais ainda, que esse conhecimento advenha de professores 
capacitados e comprometidos com o ensino adequado e de qualidade. 

Em suma, o papel do docente no ensino jurídico é pedra angular no desenvolvimento do 
Capital Humano de seus discentes que certamente, ao exercerem o direito dentro dos preceitos 
jurídicos e democráticos existentes, contribuem para o desenvolvimento do capital social 
brasileiro, visto que ao proporcionarem o acesso à justiça, o esclarecimento de direitos e 
deveres aos menos favorecidos capacitam toda a sociedades.  
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RESUMO 
O presente artigo apresenta, com maior profundidade, o tema da Seguridade Social, em sua 
espécie Previdência Social, restringindo-o, então, até a chamada pensão por morte, apontando, 
desta feita, seus objetivos e sua extinção, para os filhos do contribuinte. Em seguida, aborda-
se o direito social à educação, garantido pela Constituição Federal de 1.988, o qual é 
considerado um dos direitos fundamentais da pessoa humana e deve ser prestado a toda 
sociedade, em primeiro plano, pelo Estado, sendo que a iniciativa privada é secundária. Após 
esses estudos, corroboram-se tais institutos jurídicos, apontando a falha cometida quando o 
Estado quando veda a pensão por morte aos filhos que completam a maioridade 
previdenciária, mas que, contudo, ainda não concluíram seus estudos superiores, restando por 
contrariar os dispositivos da Lei Maior de nosso país. Assim sendo, torna-se necessária uma 
análise mais profunda da legalidade do artigo 77, §2º, inciso II, da Lei 8.213/91 frente os 
artigos 6º e 205 da Constituição Federal de 1.988. 
PALAVRAS-CHAVE: SEGURIDADE SOCIAL; PENSÃO POR MORTE; DIREITO 
SOCIAL À EDUCAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
This article presents, in greater depth, the topic of Social Security, Social Security in its kind, 
restricting it, so far as calling death pension, pointing this time, its goals and its extinction, for 
the children of the taxpayer. Then we discuss the social right to education guaranteed by the 
Constitution of 1988, which is considered one of the fundamental human rights and should be 
offered to every society, in the foreground, by the State and the private sector is secondary. 
After these studies, to corroborate such legal institutions, pointing to the failure to act when 
the state pension when prohibits the death to the children who complete the age pension, but 
who nevertheless have not yet completed his higher studies, leaving a counter devices Highest 
Law of our country. Therefore, it is necessary a deeper analysis of the legality of Article 77, § 
2, subsection II of Law 8213/91 front Articles 6 and 205 of the Constitution of 1988. 
KEYWORDS: SOCIAL SECURITY; SURVIVOR PENSION; SOCIAL RIGHT TO 
EDUCATION. 
 
 

  

1   INTRODUÇÃO 
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            Em Julho de 1.991 foi criada a Lei 8.213, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social. A Constituição Federal de 1.988 disciplina a respeito da Seguridade 
Social, consistente em um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, que visam garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Desta feita, de maneira sucinta, pode-se considerar a previdência social, também chamada de 
Providência Social, como uma espécie do gênero Seguridade Social. 

            A Previdência Social, conforme bem descrito no artigo 1º da referida lei, "tem por fim 
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos 
familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente". Como toda e 
qualquer ciência, é regida por princípios que norteiam a sua aplicabilidade, previstos no art. 2º 
da Lei 8.213/91. 

            Entende-se assim que a previdência social é uma segurança que o Estado garante a 
todo cidadão, possibilitando que essa pessoa ou seus dependentes economicamente possam se 
manter quando da ocorrência de alguma das causas descritas no artigo 1º da Lei 8.213/91, 
anteriormente citado. Para tanto, faz-se necessária a contribuição mensal. 

            Dentre as situações protegidas pelo Estado está a morte daqueles de quem dependiam 
economicamente, que garante aos seus dependentes a chamada "pensão por morte". Desta 
feita, tal instituto consiste em um benefício, devido aos dependentes do contribuinte, para 
promover a manutenção da família em caso de morte do segurado. No entanto, a pensão por 
morte só é garantida aos filhos até que completem a maioridade previdenciária, que se dá aos 
21 (vinte e um) anos, conforme a determinação do artigo 77, §2º, II, da Lei 8.213/91. 

            Por outro lado, a Constituição Federal de 1.988 assegura, em seu artigo 6º, o direito 
social à educação, especificando à frente, no artigo 205 e seguintes que "a educação, direito 
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

            Considerando que a pensão por morte devida aos filhos, dependentes economicamente 
do falecido, objetiva, entre outros fins, possibilitar a continuidade dos estudos e 
desenvolvimento da pessoa humana, é de suma importância analisar, frente às garantias 
constitucionais, a vedação a pensão por morte àqueles que completam 21 (vinte e um) anos, 
mesmo que incompleta sua formação acadêmica. Assim sendo, o artigo 77, §2º, II, da Lei 
8.213/91, é passível de análise. 

            Esse artigo tem por objetivo analisar a legalidade da vedação da pensão por morte aos 
filhos que alcancem a maioridade previdenciária frente ao direito social à educação previsto 
na Constituição Federal; contestar a obrigatoriedade de pagamento da pensão alimentícia que 
o Estado impõe aos pais no caso de filhos que ainda cursem o ensino superior comparada a 
isenção de sua responsabilidade quando da ocorrência da morte do segurado; esclarecer a 
função da pensão por morte, bem como a distinção entre ela e a chamada ação assistencial e 
por fim apresentar a maior proteção do Estado à viúva do contribuinte. 

            A questão aqui abordada, embora aparentemente solucionada, se mostra repleta de 
especificidades/problemas que, se não analisadas com cautela, podem ferir um importante 
preceito constitucional, além dos consequentes prejuízos em cada caso concreto. Esses 
problemas consistem, exatamente, no prejuízo a ser causado aos estudantes quando vedada a 
pensão por morte antes da conclusão do curso, na disparidade existente entre as obrigações do 
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Estado e àquelas que ele próprio impõe aos pais, na diferenciação entre a obrigação do Estado 
em pagar a pensão por morte aos dependentes economicamente do falecido e a chamada ação 
assistencial, e, ainda, na contradição entre o tratamento dado à viúva e ao filho do 
contribuinte. 

            Quanto aos procedimentos metodológicos, pode-se afirmar que a pesquisa para a 
confecção desse artigo quanto aos objetivos se caracteriza como sendo exploratória. O 
Método utilizado para sua elaboração é o dedutivo-bibliográfico e as pesquisas feitas são a 
teórica e a metodológica. 

  

2   SEGURIDADE SOCIAL 

  

2.1 Evolução histórica da seguridade social 

  

            Antes de iniciar qualquer estudo é preciso compreender a origem histórica do tema, 
demonstrando, no presente caso, a maneira como o Estado foi se posicionando e criando 
mecanismos para garantir uma maior segurança à sociedade. 

            Primeiramente, essa proteção ocorria independente de qualquer intervenção estatal, 
isto é, dava-se no seio familiar, onde os mais jovens e capacitados para o trabalho auxiliavam 
os mais idosos. Com o passar do tempo, o Estado foi percebendo a necessidade de uma maior 
intervenção, criando proteção para os chamados riscos sociais. 

            Segundo João Ernesto Aragonés Vianna (2006, p. 23), o Poor Relief Act (Lei de 
amparo aos pobres), criado na Inglaterra em 1.601, criou uma contribuição obrigatória 
arrecadada da sociedade pelo Estado para fins sociais, que, por demonstrar um avanço na 
sistemática da assistência social, foi considerado seu primeiro ato, bem como, o marco inicial. 

            Sérgio Pinto Martins (2001, p. 27) explica que a Alemanha destacou-se, através de 
Otto Von Bismarck, com a aprovação do Chanceler Bismarck pelo parlamento em 1.883. 
Nesse sistema já foi possível observar duas características marcantes dos regimes 
previdenciários modernos: a contributividade e a compulsoriedade de filiação. O sistema deu 
origem, ainda, à prestação previdenciária como direito público subjetivo do segurado. Foi a 
partir da Lei de Bismarck que os sistemas securitários deixaram de ter natureza 
exclusivamente privada, tornando-se uma garantia do sistema estatal. 

            Em 1.948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem contemplou a seguridade 
social como direito fundamental da pessoa humana. 

            Por fim, cabe dizer que existem várias convenções da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT - sobre a matéria e que em todos os países foram sendo elaborados e 
instituídos programas de seguridade social. 

            A evolução histórica da proteção social brasileira, para o doutrinador João Ernesto 
Aragonés Vianna (2006, p. 25), se deu no mesmo sentido da proteção internacional, isto é, de 
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forma privada e, em seguida, voluntária. Como forma privada iniciou-se com a criação, por 
Braz Cubas, do plano de pensão para os empregados da Santa Casa. 

            A Constituição de 1.824 continha um único dispositivo sobre a seguridade social, o 
qual previa os socorros públicos. No entanto, tal instituto não havia muito efeito prático. 

             Em 1.835 surgiu o MONGERAL (Montepio Geral dos Servidores do Estado), sendo 
essa a primeira entidade privada a funcionar no país, sob o sistema do mutualismo 
(MARTINS, 2001, p. 29). 

            A Constituição Federal de 1.891 foi a primeira a conter a expressão "aposentadoria". 

            Em 1.923 foi publicado o Decreto n. 4.682 de 24/01/1923, também chamado de Lei 
Eloy Chaves, a qual foi de suma importância para a evolução da previdência social. 

            A Constituição Federal de 1.934 estabeleceu a tríplice forma de custeio para a 
previdência (ente público, empregado e empregador), com contribuição obrigatória. Cabe 
observar que a palavra "previdência" foi utilizada pela primeira vez nessa Constituição. 

            Em 1.946, com a promulgação de uma nova Constituição, surgiu pela primeira vez a 
expressão "previdência social". Referida carta representou um avanço na organização do 
sistema, incluindo a matéria previdenciária no mesmo artigo que versava sobre direito do 
trabalho. Manteve-se, ainda, a tríplice contribuição e determinou a obrigatoriedade do 
empregador de instituir seguro contra acidentes do trabalho. 

            Em 26 de agosto de 1.960 foi criada a Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS (Lei 
n. 3.807), que unificou toda a legislação acerca da previdência social, incluindo auxílios 
como: auxílio-natalidade, auxílio funeral e auxílio reclusão. Ainda em 1.960 foi criado o 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

            A Constituição de 1.967 não trouxe muitas inovações em relação à anterior. Destaca-
se, apenas, pela unificação de diversos institutos de aposentadorias e pensões, formando, 
assim o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS. 

            Em 1.988, com a promulgação de uma nova Constituição, ainda vigente, a Seguridade 
Social passou a ser tratada em um capítulo específico (artigos 194 a 204), havendo uma nítida 
separação do direito do trabalho e sendo tratada como um gênero que engloba a seguintes 
espécies: Previdência Social, Assistência Social e Saúde. 

            Por fim, em 24 de julho de 1.991, entrou em vigor a Lei n. 8.212, que trata de custeio 
do sistema de seguridade social, e a Lei n. 8.213, que versa sobre os benefícios 
previdenciários, e que será objeto de estudo desse trabalho. 

  

2.2     Conceito de seguridade social 

  

            Dispõe o artigo 194, caput, da Constituição Federal de 1.988: "A seguridade social 
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
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sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social." 

Nas lições de Fábio Zambitte Ibrahim (2006, p. 04): 

A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva formada pelo Estado e por 
particulares, como contribuições de todos, incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no 
sentido de estabelecer ações positivas no sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral 
e seus dependentes, providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida. 

  

A Organização Internacional do Trabalho - OIT, na Convenção 102 de 1.952, também cuidou 
de definir Seguridade Social, assim afirmando: 

A proteção que a sociedade oferece aos seus membros mediante uma série de medidas 
públicas contra as privações econômicas e sociais que, de outra forma, derivam do 
desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência, como conseqüência de 
enfermidade, maternidade, acidente de trabalho ou enfermidade profissional, desemprego, 
invalidez, velhice e também a proteção em forma de assistência médica e ajuda às famílias 
com filhos. 

  

            Assim, com base nos conceitos supra transcritos e na Lei 8.213/91, pode-se dizer que 
a seguridade social consiste em um conjunto integrado de ações de iniciativa do Estado e da 
sociedade, que têm por objetivo amparar os segurados quando esses não puderem prover suas 
necessidades e as de sua família, assegurando direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

  

2.3     Princípios 

  

2.3.1       Princípios gerais 

  

            A seguridade social, como toda e qualquer ciência, é regida por princípios que 
norteiam a sua aplicabilidade. Aplicam-se a ela alguns princípios gerais do Direito, como a 
igualdade (caput do artigo 5º da CF), a legalidade (artigo 5º, II da CF) e o Direito adquirido 
(artigo 6º, § 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) 

  

2.3.2       Princípios específicos 

  

2.3.2.1       Princípios preconizados na Lei 8.213/91 
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            A lei 8.213/91 preconiza diversos princípios. São eles: 

  

a) Pelo Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento, previsto no artigo 2º, 
I, da Lei 8.213/91, entende-se que todos os residentes no país terão direito aos benefícios da 
seguridade social, incluindo os estrangeiros. Esse princípio, contudo, comporta exceções na 
medida em que para ter acesso a tais benefícios é necessária uma contribuição. 

            Segundo os doutrinadores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari 
(2007, p. 97): 

Por universalidade da cobertura entende-se que a proteção social deve alcançar todos os 
eventos cuja reparação seja premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessite. 
A universalidade dos atendimento significa, por seu turno, a entrega das ações, prestações e 
serviços de seguridade social a todos os que necessitem tanto em termos de previdência social 
- obedecido o princípio contributivo - como no caso da saúde e da assistência social. 

  

b) O segundo princípio é o da Uniformidade e Equivalência dos Benefícios e Serviços às 
Populações Urbanas e Rurais, artigo 2º, II, da Lei 8.213/91, que, de certa forma, é um 
desdobramento do princípio da igualdade, e foi instituído para cessar as desigualdades de 
tratamento existentes entre os trabalhadores urbanos e rurais antes das Leis 8.212/91 e 
8.213/91. Assim, atualmente, as populações urbana e rural gozam dos mesmos benefícios 
(prestações em dinheiro) e serviços (bens imateriais colocados à disposição das pessoas), em 
um único regime. 

  

c) Em seguida, tem-se o Princípio da Seletividade e Distributividade na Prestação de 
Benefícios, previsto no artigo 2º, III, da Lei 8.213/91. A seletividade consiste na escolha a ser 
feita pelo legislador ordinário, de acordo com a capacidade financeira do sistema da 
seguridade social, dos benefícios e serviços que serão oferecidos. Essa escolha será feita na 
medida da essencialidade, ou seja, os mais essenciais devem ser preferidos aos menos 
essenciais. Já a distributividade permite que o legislador realize a chamada Justiça distributiva 
e ofereça uma maior proteção social à camada mais fragilizada da sociedade. 

  

d) Já o Princípio da Irredutibilidade do Valor dos Benefícios encontra previsão no artigo 
2º, V, da Lei 8.213/91 e no artigo 201, §4º da Constituição Federal, representando uma 
segurança jurídica do segurado, em relação ao valor dos benefícios e a manutenção do seu 
poder aquisitivo, principalmente diante da inflação. 

            Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari (2007, p. 98) afirmam que esse 
princípio é equivalente ao princípio da intangibilidade do salário dos empregados e dos 
vencimentos dos servidores, e significa que o benefício não pode ter seu valor nominal 
reduzido, ser objeto de desconto (regra que comporta exceções), arresto, seqüestro ou 
penhora. 
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e) O Princípio da Equidade na Forma de Participação no Custeio, artigo 20 da Lei 
8.212/91, é um desdobramento do princípio da igualdade e prevê que cada contribuinte 
participará na medida de suas possibilidades, assim, as contribuições só serão iguais para os 
que tiverem em iguais condições. 

  

f) O próximo princípio, qual seja, Diversidade da Base de Financiamento, está previsto no 
artigo 195, caput, da Constituição Federal. Significa que quando se fizer necessário, a 
sociedade será chamada a contribuir nas ações da seguridade social. 

            Para Fábio Zambitte Ibrahim (2006, p. 58): "A diversidade da base de financiamento é 
que permitirá a evolução da seguridade social no sentido de implementar os mandamentos 
constitucionais, em especial, a garantia efetiva do bem-estar e justiça sociais." 

  

g) O Princípio do Caráter Democrático e Descentralizado da Administração, artigo 2º, 
VIII, da Lei 8.213/91, determina a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados 
e do governo nos órgãos colegiados na seguridade social, afinal é com o interesse deles que 
ela lida. Conforme previsão constitucional a gestão administrativa da seguridade social é 
quadripartite, envolvendo: Governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. 

  

h) Por fim, tem-se o Princípio da Preexistência do Custeio em Relação ao Benefício ou 
Serviço, o qual encontra previsão legal no artigo 195, §5º, da Constituição Federal. Citado 
por Sérgio Pinto Martins (2001, p. 80/81), esse princípio quer dizer que se não houver receita 
para gastar, não poderá criar despesas com benefícios ou serviços. 

  

2.4     Espécies da seguridade social 

  

            A Seguridade Social, conforme dito anteriormente, pode ser considerada um gênero do 
qual são espécies: a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde (MARTINS, 2001, p. 
43). 

            A assistência social, de forma bem sucinta, consiste em uma política social que 
objetiva a atender os hipossuficientes em suas necessidades básicas e conceder a eles 
pequenos benefícios e serviços, independente de qualquer contribuição. Essa assistência é 
prestada por particulares e pelo Estado. 

            Com relação à saúde, é prestada por meio de políticas sociais e econômicas que visam 
reduzir os riscos de doenças e outros agravos e garantir o acesso universal a ações e serviços 
para a proteção e recuperação do indivíduo. 
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            Já a Previdência Social, por ser tema desse artigo, será explicada com maior clareza no 
próximo tópico. 

  

2.4.1 Previdência social 

  

            Entende-se que a previdência social é uma segurança que o Estado garante a todo 
cidadão, possibilitando que essa pessoa ou seus dependentes economicamente possam se 
manter quando da ocorrência de alguma das causas descritas no artigo 1º da Lei 8.213/91, ou 
seja, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 
serviço, encargos familiares e prisão ou morte. 

  

2.5 Pensão por morte 

  

            A Previdência Social compreende diversas proteções, dentre elas a chamada pensão 
por morte, prevista no artigo 201 da Constituição Federal. 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 

(...) 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes, observado o disposto no § 2º. 

  

            A finalidade da pensão por morte, benefício produzido aos dependentes do segurado, 
é  manutenção da família, no caso da morte do provedor da mesma". Em outras palavras, 
Wladimir Novaes Martinez (2001, p. 450) define como sendo "o benefício de pagamento 
continuado, substituidor da remuneração do segurado falecido, devido aos seus dependentes". 

            A pensão por morte independe de qualquer período de carência, em conformidade com 
o artigo 26, I da Lei 8.213/91, e será devida aos dependentes do de cujus segurado, 
aposentado ou não, a contar da data: 

Art. 74. 

(...) 

I - do óbito, quando requerida até  trinta dias depois deste; 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4121



II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; 

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. 

  

            Com relação ao valor da pensão por morte, a legislação foi evoluindo o quantum, de 
maneira que atualmente o valor é de 100% (cem por cento) do valor da aposentadoria que o 
segurado recebia, ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de 
seu falecimento. Destaca-se que tal valor não pode ser inferior ao valor do salário mínimo e 
nem superior ao do limite máximo de contribuição. 

  

2.5.1       Extinção da pensão por morte 

  

            Pela leitura do artigo 77 da Lei 8.213/91 extrai-se que quando houver mais de um 
dependente, a pensão por morte será rateada entre todos, em partes iguais, sendo que, a 
cessação da pensão para um dos pensionistas, reflete na reversão do valor para os demais. 

            O momento de cessação da parte individual da pensão distingue-se para cada classe de 
dependente e está previsto no artigo 77, §2º da Lei 8.213/91. Assim, extingue-se: 

I - pela morte do pensionista; 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação 
ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido; 

III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. 

  

            Desta forma, a pensão por morte devida aos filhos do beneficiário será extinta quando 
alcançada a maioridade previdenciária, ou seja, quando completarem 21 (vinte e um) anos de 
idade. 

            A maioridade previdenciária é fator determinante para a cessação da pensão, que será 
extinta independentemente de qualquer outra circunstância. Isso quer dizer, que ainda que 
estudantes e, por óbvio, dependente do falecido, a pensão será extinta quando completarem a 
idade prevista no artigo 77, §2º, II da Lei 8.213/91. 

            Para concluir, constata-se que a viúva recebe a pensão por morte de seu esposo 
falecido enquanto viver, ainda que contraia novo matrimônio. Embora impossibilitada de 
cumular tal benefício, se vier a se casar novamente, a viúva poderá escolher a de maior valor. 

  

3    DO DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1.988 
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3.1 Do direito social  

  

            Os direitos sociais são considerados direitos fundamentais e são essenciais ao regime 
democrático de direito. 

            Assim, enquanto os direitos individuais impõem um "não fazer" ou abster por parte do 
Estado, os direitos sociais, previsto nas modernas Constituições, impõe ao Poder Público a 
prestação de atividades que assegurem o bem-estar e desenvolvimento da personalidade 
humana, visando, desta feita, uma melhoria nas condições de existência da pessoa humana. 

            Sylvio Motta (2006, p. 778) destaca que os direitos sociais surgiram nas constituições 
do 1º pós-guerra, notadamente a Constituição do México, em 1.917. 

            As normas que expressam os direitos sociais traduzem em prol do valor da igualdade, 
impondo uma prestação positiva, jurídica ou material, por parte do Estado. 

                Entende-se, então, que os direitos sociais existem para diminuir as desigualdades 
existentes em nosso país e impor ao Estado a conduta positiva, ou seja, a prestação de 
atividades, que assegurem melhores condições de existência da pessoa humana (MIRANDA, 
2006, p. 659). 

            A Constituição Federal de 1.988 traz, em seu artigo 6º, os seguintes direitos sociais: 
educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 
maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Esse rol, entretanto, não é exaustivo. 
Interessa a esse artigo, mais especificamente, dois desses direitos elencados, quais sejam o 
direito à educação e a previdência social. 

            A previdência social, contudo, já foi abordada, razão pela qual se aterá, agora, à 
educação. 

  

3.1.1 Do direito constitucional à educação 

  

            O direito à educação encontra-se previsto no artigo 6º da Constituição Federal, o qual 
trata dos chamados direitos sociais. 

            De acordo com Celso Ribeiro Bastos, (1998 apud MIRANDA, 2006, p. 668): "a 
educação consiste num processo de desenvolvimento do indivíduo que implica a boa 
formação moral, física, espiritual e intelectual, visando ao seu crescimento integral para um 
melhor exercício da cidadania e aptidão para o trabalho". 

            Sabe-se que a educação é fator de suma importância para o desenvolvimento da pessoa 
humana e, por essa razão, merece especial atenção. 
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            O tema é tratado, com maior atenção, nos artigos 205 e seguintes da Constituição 
Federal, onde, apresentando a educação como um direito de todos e dever do Estado e da 
família, prevê três objetivos básicos, quais sejam, o pleno desenvolvimento da pessoa, o 
preparo da pessoa para o exercício da cidadania e, ainda, a qualificação do homem para o 
trabalho. 

            Com relação ao fato de ser a educação um direito de todos e um dever do Estado e da 
família, o doutrinador José Afonso da Silva (2007, p. 313) leciona: 

A norma, assim explicitada - "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família 
[...]" (arts. 205 e 227) -, significa, em primeiro lugar, que o Estado tem que aparelhar-se para 
fornecer, a todos, os serviços educacionais, isto é, oferecer ensino, de acordo com os 
princípios estatuídos na Constituição (art. 206); que ele tem que ampliar cada vez mais as 
possibilidades de que todos venham a exercer igualmente esse direito; e, em segundo lugar, 
que todas as normas da Constituição, sobre educação e ensino, hão que ser interpretadas em 
função daquela declaração e no sentido de sua plena e efetiva realização. 

  

            No artigo 206 da Constituição Federal, foram arrolados os princípios nos quais se deve 
basear para ministrar o ensino, são eles: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 
públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos 
termos de lei federal. 

  

            José Afonso da Silva (2007, p. 312), ao tratar do direito à educação, afirma que "o art. 
205 contém uma declaração fundamental que, combinada com o art. 206, eleva a educação ao 
nível dos direitos fundamentais do homem". 

            Já o artigo 208 da Constituição Federal trata da garantia de ensino público gratuito, o 
qual é considerado pela Constituição como Direito Público subjetivo. Por essa razão, a pessoa 
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pode exigir sua matrícula perante o Poder Judiciário, estando o Estado obrigado a 
providenciar a vaga. 

            Assim, devem os Municípios priorizar a educação fundamental e infantil e os Estados 
e Distrito Federal, os ensinos fundamental e médio, fornecendo uma educação de qualidade e 
atenuando as diferenças entre os que não podem prover seus estudos. 

            Com relação ao ensino universitário, é prestado por instituições públicas como, 
também, por instituições privadas. 

            O artigo 209, da Constituição Federal assegura: 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

  

            Nesse ínterim, existem diversas instituições particulares que, atendendo as condições 
estipuladas no artigo supra transcrito, fornecem ensino superior, no entanto, diante dos 
exacerbados valores de mensalidade, não são acessíveis a todas as camadas da população. 

            Ademais, analisando as normas constitucionais, percebe-se que a educação é elevada à 
categoria de serviço público essencial, sendo o Estado, portanto, obrigado a prestá-lo a toda a 
sociedade. Desta feita, corroborando com os ensinamentos de José Afonso da Silva, a 
Constituição prefere o ensino público, sendo a iniciativa privada meramente secundária. 

  

4    A ILEGALIDADE DA VEDAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE AOS FILHOS QUE 
COMPLETAM A MAIORIDADE PREVIDENCIÁRIA FRENTE AO DIREITO 
CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO 

  

4.1      Considerações iniciais 

  

            No presente tópico será abordada a falha cometida pelo Estado, quando veda a pensão 
por morte aos filhos, dependentes, que completam 21 (vinte e um) anos de idade, sem se 
observar, contudo, se necessitam daquele dinheiro para fins educacionais. 

            É sabido que nos dias atuais a pessoa não termina seus estudos universitários antes de 
completados a maioridade previdenciária. Ocorre que, em regra, adentra-se à faculdade com 
aproximadamente 18 (dezoito) anos de idade, para fazer um curso que dura de 4 (quatro) a 6 
(seis) anos. Assim, ainda que faça um curso com menor carga horária, não é possível, em 
regra, concluí-lo antes de 21 (vinte e um) anos de idade. 
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            Conforme abordado no terceiro tópico desse artigo, embora o Estado ofereça estudos 
em redes públicas, como ocorre nas universidades federais e estaduais, as vagas são 
insuficientes para atender a toda a população, que precisa, então, recorrer às redes particulares 
de ensino, que cobram mensalidades inacessíveis à grande maioria das camadas da população. 

            O Estado, ao vedar a pensão por morte aos filhos que completam a chamada 
maioridade previdenciária, presumiu que com 21 (vinte e um) anos a pessoa humana já é 
capaz de se sustentar e que já é um indivíduo desenvolvido, não mais precisando da ajuda do 
Sistema Previdenciário. 

            Contudo, se a pessoa ainda não concluiu seus estudos não está apta ao mercado de 
trabalho e, por conseguinte, é incapaz de se manter. 

            Deve-se ressaltar, ainda, que muitos cursos possuem carga horária integral, o que 
impossibilita que o estudante trabalhe ou estagie, e, por certo, o impede de obter qualquer 
renda por si mesmo. 

            Nesse ínterim, diante da ausência de previsão legal de continuidade do pagamento da 
pensão por morte aos dependentes que ainda estudem, bem como da não abordagem do tema 
pelos doutrinadores, faz-se necessária uma maior cautela ao estudar tal questão. 

  

4.2 Da obrigação do genitor no pagamento de pensão alimentícia 

  

            O direito civil estuda a obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia do genitor 
ao filho, ressaltando que essa obrigatoriedade não cessa com o simples advento da 
maioridade. Os estudiosos desse direito entendem que a obrigação dos pais não pode cessar 
com a maioridade dos filhos tendo em vista, exatamente, a impossibilidade de se completar os 
estudos e, assim, a impossibilidade de se manterem. 

            Desta feita, os nossos tribunais[1] observam as necessidades do alimentado frente às 
possibilidades do genitor, prorrogando o pagamento da pensão alimentícia até que o filho 
complete seu estudo superior, fixando como idade padrão a de 24 (vinte e quatro) anos. 

            Conclui-se que o Estado, através de seus órgãos jurisdicionais, assegura aos 
estudantes, ainda que maiores, o pagamento da pensão alimentícia com o intuito de 
possibilitar o encerramento de sua profissionalização e a possibilidade, então, de prover seu 
sustento. 

  

4.2.1Da disparidade de tratamentos do Estado 

  

            Conforme acima exposto, ao filho é assegurado o pagamento da pensão alimentícia até 
que conclua seus estudos, tendo em vista que o próprio Estado entende que, enquanto 
estudante, é impossível prover seu sustento, por si mesmo. 
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            Desta feita, em conformidade com as jurisprudências dos tribunais, o simples advento 
da maioridade não é suficiente para a exoneração da obrigação do alimentante, que persiste 
até que o alimentando conclua seus estudos superiores, deixando de ser uma obrigação de 
poder familiar para uma relação de parentesco. 

            No entanto, enquanto vivo, o genitor pode contribuir para a previdência social, 
garantindo, então, que após sua morte, o Estado pagará aos seus dependentes uma quantia que 
os permita sobreviver, é a chamada pensão por morte. 

            Ora, se o Estado, em caso de estudo, estende a obrigação do pai ao pagamento de 
pensão decorrente da relação de parentesco, porem quando tal obrigação é passada a ele, 
tendo em vista a morte do genitor, não estende o pagamento, desconsiderando inclusive a 
necessidade de estudo do dependente, age de forma contraditória e injusta. 

            Afinal, a pensão por morte, tratando-se de uma espécie da previdência social, tem 
caráter contributivo, ou seja, enquanto vivo, o contribuinte paga, mensalmente, um valor, a 
fim de dar segurança aos seus dependentes após a sua morte. 

            No entanto, não tem segurança alguma um filho que ingressa na faculdade e é 
impossibilitado de concluir seus estudos tendo em vista a exoneração da pensão por ele 
recebida em razão do falecimento de seu genitor, pelo fato de ter completado a maioridade 
previdenciária. 

            Deve-se, ainda, considerar que o próprio Estado obriga ao genitor e não se obriga na 
ausência deste. 

  

4.3 Do tratamento dado pela previdência social ao cônjuge do contribuinte 

  

            Outro fator bastante questionável com relação ao sistema previdenciário é exatamente 
o tratamento que se dá ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e dependente do contribuinte. 

            Ocorre que o cônjuge ou companheiro do contribuinte recebe o benefício da pensão 
por morte enquanto viver. Assim, concorrendo com mais dependentes (no caso de filhos 
menores de 21 anos) receberá apenas sua quota parte. No entanto, na medida em que os filhos 
vão completando a maioridade previdenciária, a parte que lhes correspondia é acrescentada a 
do cônjuge ou do companheiro, que, futuramente e em regra, passará a receber a pensão em 
sua totalidade. Tal entendimento está previsto no artigo 77, §1º da Lei 8.213/91. 

            Desta feita, conclui-se que, havendo cônjuge ou companheiro sobrevivente, a parte 
que cabia ao filho não retorna aos cofres públicos, mas sim, acumula para outros dependentes. 

            Não há razão, então, para que o Estado proporcione tratamento desigual para o 
cônjuge ou companheiro, que muitas vezes ainda tem idade e condições físicas para ingressar 
ao mercado de trabalho. 

            A situação acima exposta deixa de ser um problema quando se considera que o 
cônjuge do contribuinte é também a mãe ou pai de seus filhos, pois, assim sendo, este 
possivelmente usará a pensão que recebe para custear as despesas de seus filhos, incluindo 
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assim os gastos com a educação. No entanto, quando os filhos são oriundos de uma relação 
extra matrimonial, da qual não existiu qualquer companheirismo, os filhos maiores de 21 
(vinte e um) anos seguramente ficarão sem qualquer amparo. 

            Pelo exposto é notório que o Estado precisa rever tal situação, ampliando a pensão 
pelos filhos recebida até que estes concluam seus estudos superiores e possam ingressar ao 
mercado de trabalho. 

  

4.4 Da ilegalidade do artigo 77, §2º, II, da lei 8.213/91 perante os artigos 6º e 205 da 
Constituição Federal 

  

            Se a Constituição Federal, em seus artigos 6º e 205, assegura a todos os cidadãos o 
direito à educação, afirmando ser esse um dever primordial do Estado, no entanto, ainda nos 
dias atuais, subsiste uma legislação que veda uma fonte para os dependentes custearem seus 
estudos, é notório que, tal regra, deve ser considerada inconstitucional. 

            Se assim não for, devem os aplicadores do direito, se atentar mais a cada caso concreto 
para impedir que a regra se torne uma afronta ao texto constitucional, garantindo o pagamento 
da pensão por morte até que o dependente termine seu curso superior. Até porque, conforme 
visto, se o Estado não pode oferecer vagas para todos nas redes públicas de ensino, deve ao 
menos facilitar a permanência daqueles que utilizavam das redes particulares. Atualmente já 
existem entendimentos nesse sentido[2]. 

            Deve-se ainda considerar que a vedação da pensão por morte aos filhos que 
completam a maioridade previdenciária não é uma afronta apenas aos artigos 6º e 205 da 
Constituição Federal, mas também aos princípios constitucionais, que norteiam todo o 
ordenamento jurídico. 

  

4.4.1Do princípio da dignidade da pessoa humana 

  

            Segundo o artigo 1º, III, da Constituição Federal a República Federativa do Brasil 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um de seus fundamentos a 
dignidade da pessoa humana. 

            O princípio da dignidade da pessoa humana consiste em um dos direitos fundamentais 
que o Estado confere a todos os integrantes da sociedade. 

            Os direitos fundamentais, por sua vez, são considerados prestações essenciais para o 
desenvolvimento da pessoa humana, prestações essas que são recomendadas pela própria 
Constituição. 

            Segundo Alexandre de Moraes (1997. p.20): "os direitos humanos fundamentais, 
portanto, colocam-se como uma das previsões absolutamente necessárias a todas as 
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Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de 
poder e visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana." 

            Pode-se afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um atributo inerente 
a todo ser humano que o faz, então, digno de respeito por parte do Estado. 

            O doutrinador Alexandre de Moraes (1997, p. 60/61), ao tratar do referido princípio, 
explica: 

O principio fundamental consagrado pela Constituição Federal da dignidade da pessoa 
humana apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, prevê um direito individual 
protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em 
segundo lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios 
semelhantes. Esse dever configura-se pela exigência do individuo respeitar a dignidade de seu 
semelhante tal qual a Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. A Concepção 
dessa noção de dever fundamental resume-se a três princípios do direito romano: honestere 
vivere (vive honestamente), alterum non laedere (não prejudique ninguém) e suum cuique 
tribuere (dê a cada um o que lhe é devido). 

  

            Ante do exposto, percebe-se que a vedação da pensão por morte aos filhos que 
completem a maioridade previdenciária traduz-se em uma afronta ao princípio da dignidade 
da pessoa humana. Esse princípio constitui um valor espiritual e moral inerente ao ser humano 
e que deve ser assegurado por todo estatuto jurídico, para que assim todos tenham direito às 
condições mínimas para uma vida digna. 

            Dessa forma, a educação compõe uma dessas condições que são essenciais para a vida 
digna, e que é diretamente afetada quando se veda a pensão por morte aos filhos que 
completam a maioridade previdenciária e que dependem, contudo, dessa renda para a 
continuidade de seus estudos superiores. 

  

4.4.2 Do princípio da igualdade 

  

            Previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, o princípio da igualdade 
determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

            No entanto, é necessário diferenciar a igualdade formal da igualdade material. Aquela 
consiste na criação e aplicação da lei de forma igual para todos os entes da sociedade, 
enquanto essa representa o tratamento desigual que deve ser dado a indivíduos em situação 
díspar, visando, desta feita, alcançar a igualdade entre todos. 

            Após o sucinto esclarecimento sobre o princípio da igualdade, percebe-se que há uma 
afronta a tal princípio no instante em que o Estado veda a pensão por morte aos filhos que 
completam a maioridade previdenciária, sem observar, contudo, se dependem do valor para 
fins educacionais. 
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            Embora tenha sido respeitada a igualdade formal, tendo em vista que a lei é igual para 
todos, o Estado tem deixado de cumprir a igualdade material, uma vez que não observa a 
necessidade de continuidade de pagamento àqueles que ainda cursem seus estudos, 
impedindo, consequentemente, que os beneficiários do contribuinte da pensão por morte 
possuam o mesmo grau de instrução e preparação para o mercado de trabalho do que aqueles 
que utilizam as redes públicas de ensino ou que podem custear os gastos com as redes 
particulares. 

            Dessa forma, a questão aqui abordada é de suma importância, tendo em vista que 
aponta uma falha gravíssima na maneira como tem sido aplicada e interpretada a legislação 
infraconstitucional, qual seja, a Lei 8.213/91, frente à lei maior que é a Constituição Federal. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            Vimos que Seguridade Social consiste em um conjunto de ações, de iniciativa do 
Estado e da sociedade, que visam amparar os segurados nos direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social, quando eles não puderam prover suas necessidades próprias 
e de sua família. A seguridade social é regida por princípios que norteiam a sua 
aplicabilidade. 

            Dentre os gêneros da seguridade social, esse artigo ocupou-se da chamada Previdência 
Social que é uma segurança garantida pelo Estado a todos os cidadãos, permitindo que o 
segurado e seus dependentes economicamente possam se manter quando da ocorrência de 
alguma das causas descritas no artigo 1º da Lei 8.213/91, ou seja, por motivo de incapacidade, 
desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou 
morte. 

            Restringindo, ainda mais, o tema, verificou-se que uma das espécies de previdência 
social é a chamada pensão por morte, sendo essa um benefício direcionado aos dependentes 
do segurado, no caso de sua morte, visando à manutenção da família. 

            Em seguida, estudou-se o direito social à educação garantido pela Constituição 
Federal de 1.988, em seus artigos 6º e 205, o qual é considerado um dos direitos fundamentais 
do homem. Dessa forma, a educação é elevada à categoria de serviço público essencial, 
devendo ser prestado, obrigatoriamente, pelo Estado, indistintamente a toda sociedade. 
Ressalta-se que a iniciativa privada é meramente secundária. 

            Por fim, após entender de maneira clara tais institutos jurídicos, buscou-se ambos com 
o intuito de esclarecer a falha cometida pelo Estado quando veda a pensão por morte aos 
filhos que completam a maioridade previdenciária. 

            O fato é que quando o Estado veda a pensão por morte aos filhos que completam a 
maioridade previdenciária, ou seja, 21 (vinte e um) anos, está, de certa forma, impedindo a 
continuidade dos estudos superiores dos dependentes do contribuinte. 

            A previdência social, conforme visto, não pode ser caracterizada como uma ação 
assistencial, pois, na realidade, tem caráter contributivo, razão pela qual o Estado deve 
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assegurar a manutenção das famílias daqueles que contribuíram para a previdência e que já 
faleceram. 

            A idade estipulada no artigo 77, §2º, II, da Lei 8.213 de 1.991 não condiz com a 
situação vivenciada pelos jovens que ainda cursam o ensino 
superior.                                      Ademais, se o direito à educação é uma garantia fundamental 
da pessoa humana e um dever do Estado, previsto na lei maior de nosso país, e se ele (o 
Estado) não oferece vagas a todos nas redes públicas de ensino, deve, ao menos, facilitar a 
permanência daqueles que se utilizam das redes privadas. 

            É importante, ainda, considerar que o Estado obriga o genitor ao pagamento da pensão 
alimentícia do filho, ainda que maior, para que ele possa concluir seus estudos, estendendo o 
pagamento, geralmente, até os 24 (vinte e quatro) anos da idade, em conformidade com as 
jurisprudências indicadas nesse artigo. 

            Inegavelmente é contraditório o fato de o Estado se julgar impossibilitado de pagar ao 
filho a pensão por morte até que conclua seus estudos se esse é, na realidade, um dever seu 
garantido pela Constituição Federal. 

            Conclui-se, desta feita, que a questão abordada ao longo desse artigo deve ser, 
urgentemente, revista pelos aplicadores do direito, visando assegurar a todos os direitos 
constitucionalmente previstos, os quais são deveres do Estado e direito de todos os cidadãos. 
Se não bastasse, tal contradição entre os artigos 6º e 205 da Constituição Federal e o artigo 77, 
§2º, II, da Lei 8.213/91, fere os princípios constitucional, notadamente o princípio da 
dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. 
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RESUMO 
O trabalho tem por objetivo analisar o relevante fenômeno do bullying, com o intuito de 
contribuir para o debate acerca da responsabilidade civil das instituições de ensino e dos pais, 
apresentando uma análise da doutrina e jurisprudência nacional e do direito comparado, bem 
como formulando questionamentos e apontamentos interdisciplinares úteis para a elaboração 
de soluções juridicamente adequadas, capazes de garantir a proteção às crianças e adolescente 
contra os atos de bullying, ameaçadores de sua integridade física, psíquica e moral. 
PALAVRAS-CHAVE: BULLYING ?? CRIANÇAS E ADOLESCENTE - INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO - PAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL ?? DOUTRINA E 
JURISPRUDÊNCIA 
 
RESUMEN 
Este estudio tiene como objetivo examinar el fenómeno del acoso escolar a fin de contribuir el 
debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y los padres, presentando una 
análisis de la doctrina y la jurisprudência nacional y del derecho comparado, y formulando 
preguntas y notas útiles interdisciplinario para la preparación de soluciones jurídicamente 
adecuadas y capazes de garantizar la protección de los niños y adolescentes contra el acoso 
escolar, que amenazan su desarrollo físico, mental y moral.  
PALABRAS-CLAVE: ACOSO ESCOLAR - NIÑOS Y ADOLESCENTES - 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PADRES ?? RESPONSABILIDAD - DOCTRINA Y 
JURISPRUDENCIA 
 
 

1 - Introdução 

  

  

           A violência é um fenômeno a ser compreendido a partir de um olhar multifatorial e, 
dentro desta perspectiva, deve ser analisado por diferentes profissionais, como filósofos, 
sociólogos, biólogos, psicólogos, cientistas políticos, educadores, juristas e psiquiatras 
(BOTELHO e SOUZA, 2007). A agressividade entre jovens, no contexto escolar, constitui 
problema central de discussão e mobilização da mídia, das autoridades e dos pesquisadores de 
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diversas culturas[1]. Ademais, questões relacionadas a violência escolar têm motivado 
diversas discussões e reflexões de educadores de várias partes do mundo (CHALITA, 2008). 

            Diversas são as formas de manifestação da violência em ambiente escolar. No entanto, 
uma forma de violência, normalmente velada, que acontece geralmente entre os próprios 
alunos (BOTELHO e SOUZA, 2007), tem chamado a atenção por suas conseqüências. Esse 
fenômeno social originou o termo bullying, que pode ser definido como a provocação e ou 
vitimação de um aluno em razão de sua exposição a ações negativas por parte de uma ou mais 
pessoas.  É um fenômeno que caracteriza-se pela exposição sistemática de uma criança ou 
adolescente a um conjunto de atos agressivos, que acontecem sem motivos aparentes, porém 
de forma intencional, protagonizados por um ou mais agressores. 

            O termo abrange todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que 
acontecem sem qualquer motivo aparente, realizada por um ou mais alunos contra outro(s), 
gerando angústia e dor, as quais se verificam dentro de uma relação assimétrica de poder. 
Assim, atos repetidos entre estudantes e desequilíbrio de poder são aspectos necessários e 
tornam possível a intimidação da vítima[2]. Para BONFIM (2006), a interação entre os 
estudantes é caracterizada por uma desigualdade de poder, de modo que aqueles dotados de 
maior poder provocam intimidação verbal, simbólica e ou física da vítima. 

            A prática do bullying apresenta, geralmente, características comuns, configurando-se 
como um comportamento premeditado (deliberado) para ofender e machucar; é repetitivo, 
freqüente durante um período de tempo; os agredidos têm dificuldade em se defender; para os 
que agridem, é difícil aprender novos comportamentos socialmente aceitos; e, por último, a 
pessoa que pratica o bullying tem e exerce poder de forma inapropriada sobre a vítima. DÍAZ-
AGUADO JÁLON, salienta que a prática do bullying normalmente apresenta as seguintes 
características: 

  

1) suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones 
físicas, aislamiento sistemático, insultos); 2) tiende a originar problemas que se repiten y 
prolongan durante cierto tiempo; 3) supone un abuso de poder, al estar provocada por un 
alumno (el matón), apoyado generalmente en un grupo, contra una víctima que se encuentra 
indefensa, que no puede por sí misma salir de esta situación; 4) y se mantiene debido a la 
ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin 
intervenir directamente. (2005, p. 549) 

  

             O termo bullying não apresenta tradução literal para a língua portuguesa. A palavra é 
um verbo derivado do adjetivo inglês bully, que significa valentão, tirano. O termo designa o 
hábito de usar a superioridade física para intimidar, tiranizar, amedrontar e humilhar outra 
pessoa e não pode ser reduzir a apenas uma de suas múltiplas maneiras de manifestação, haja 
vista que, seus atos podem ir muito além de intimidações, manifestando-se, inclusive, 
mediante agressões físicas. A terminologia é adotada em diversos países por educadores para 
definir a utilização de apelidos maldosos e quaisquer outras formas de atos desumanos 
empregados para atemorizar, excluir, humilhar, desprezar, ignorar e perseguir os outros.[3] 
Por não existir equivalência em nossa língua, estudiosos do tema têm adotado o termo 
bullying. 
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2 - Origem dos estudos relacionados ao fenômeno: 

  

  

             O estudo e análise do fenômeno do bullying entre pesquisadores, professores e demais 
profissionais é recente, tendo em vista que muitos destes estudiosos costumavam relacionar 
este fenômeno a processos naturais, que aconteciam na escola, os quais não davam o devido 
destaque aos episódios e manifestações de comportamentos agressivos dentro das instituições 
de ensino. Contudo, em razão do aumento do número de casos e da intensidade das agressões 
perpetradas no ambiente escolar, o tema adquiriu novos contornos, chamando atenção de 
diversos estudiosos para o tema. 

  

La violencia escolar es un fenómeno que ha existido siempre, aunque actualmente nuestra 
sociedad, en general, y la cultura escolar, en particular, muestran una mayor preocupación y 
sensibilidad por este problema. Uno de los fenómenos de violencia escolar que ha recibido 
una mayor atención es el maltrato entre iguales (o bullying), el cual afecta de manera muy 
importante a la institución escolar, ya que atañe a los propios escolares, pudiendo causarles 
daño moral, psicológico y educativo. (MONTAÑÉS SANCHES, 2005, p. 1) 

  

             Recente, portanto, é a preocupação de professores, psicólogos, estudiosos e pais em 
relação a este fenômeno e de suas conseqüências para a formação psicossocial de crianças e 
adolescentes, já que durante muito tempo foi considerado brincadeira. Dentre os autores que 
vêm estudando este tipo de violência entre pares, merece destaque OLWES, que iniciou suas 
pesquisas em 1970, na Noruega. Até então, não havia qualquer interesse das instituições de 
ensino e da sociedade como um todo sobre o tema.[4]  

  

Pode-se supor que ocorreu uma mudança na maneira de analisar essas atitudes agressivas - 
que sempre existiram, mas que até agora eram ignoradas e/ou neglicenciadas - e 
pesquisadores passaram a encará-la não mais como um fenômeno corriqueiro, normal e 
inofensivo, mas como um processo que merece ser cuidadosamente observado e investigado, 
pois implica graves consequências (emocionais e cognitivas) para os envolvidos. (LISBOA, 
BRAGA e EBERT, 2009). 

             Por ser fator de risco para os ambientes escolares, relacionado à violência 
institucional e social, o fenômeno do bullying não pode ser confundido e compreendido, como 
o era até poucos anos, com meras brincadeirinhas entre crianças e adolescentes, nem mesmo 
aceito como uma situação natural e corriqueira, inerente ao processo de formação psicossocial 
de criança e adolescentes, haja vista ser um fenômeno complexo que "exige observação 
atenta e presença constante, pois, normalmente, as vítimas são aterrorizadas em áreas da 
escola com pouco ou nenhuma supervisão." (CHALITA, 2008). 
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             O bullying não escolhe classe social ou econômica, escola privada ou pública, ensino 
infantil, médio ou fundamental, nem mesmo área urbana ou rural. Ocorre com grupos de 
crianças e jovens, em qualquer cultura.[5] É um problema universal, podendo ser considerado 
uma epidemia invisível admitida como natural em determinados casos. Essa vitimização não 
está restrita a determinado nível socioeconômico, tampouco a uma faixa etária específica ou 
gênero. 

              O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009) divulgou recentemente 
os resultados de sua Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Durante a realização das pesquisas 
foi feita aos alunos a seguinte pergunta: "Nos últimos 30 dias, com que frequência algum dos 
seus colegas de escola te esculacharam, zoaram, mangaram, intimidaram ou caçoaram tanto 
que você ficou magoado/incomodado/aborrecido?" Os resultados demonstraram que 69,2% 
dos alunos responderam não ter sofrido qualquer ato de bullying.[6] 

               O percentual dos que foram vítimas deste tipo de violência, raramente ou às vezes, 
foi de 25,4% e a proporção dos que disseram ter sofrido bullying na maior parte das vezes ou 
sempre foi de 5,4%. Em uma análise geográfica do fenômeno do bullying, verificou-se que os 
alunos que se declararam vítimas de bullying, Distrito Federal, com 35,6%, Belo Horizonte, 
com 35,3% e Curitiba, com 35,2 %, foram as capitais com maiores índices de alunos que 
declararam ter sofrido esse tipo de violência alguma vez nos últimos 30 dias. 

                O fenômeno do bullying também foi analisado sob uma perspectiva de gênero, 
tendo sido observadas diferenças por sexo, haja vista ser mais freqüente entre os escolares do 
sexo masculino (32,6%) do que entre os escolares do sexo feminino (28,3%). Sob uma 
perspectiva da natureza da instituição de ensino, se pública ou particular, a ocorrência de 
bullying foi constatada em maior proporção entre os escolares de escolas privadas (35,9%) do 
que entre os de escolas públicas (29,5%). 

            De fato, os dados demonstram que o fenômeno do bullying adquire contornos 
universais, vitimando, cada vez mais, um maior número de crianças e adolescentes, fato que 
comprova e demonstra a necessidade de se proceder um acurado e detido estudo deste grave 
problema, inclusive sob a perspectiva jurídica, analisando os consequências jurídicas de sua 
prática e propondo soluções adequadas para a eliminação ou, ao menos, a redução de sua 
prática. 

  

  

3 - Caracterização do Bullying: 

  

  

            O contexto social, de maior prevalência do bullying é o ambiente escolar, o que não 
significa que o fenômeno não ocorra em outros contextos. Segundo CHALITA (2008) este 
tipo de agressão pode acontecer em qualquer outro contexto social, além da escola, onde 
exista interação entre seres humanos, e cita ainda algumas possibilidades de acordo com 
dados publicados no Reino Unido, afirmando existir o bullying no trabalho, na vizinhança e 
até mesmo o militar.[7] O bullying ocorre em qualquer local independentemente de faixa 
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etária, porém, esta forma de violência pode ser dividida em três categorias básica, violência 
verbal, violência simbólica e por último, a violência física[8]. 

            Na categoria violência verbal estão incluídas as ações de colocar apelidos, ofender, 
zoar, gozar, perseguir com palavras, sacanear e até mesmo humilhar verbalmente. Na segunda 
categoria, situam os atos discriminatórios, tais como fazer sofrer, excluir, isolar, ignorar, 
intimidar com o olhar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar e dominar. E, 
finalmente, na última categoria, estão inseridas as ações de bater, chutar, empurrar, ferir, 
cuspir, roubar, quebrar pertences, abusar sexualmente, machucar e até mesmo assassinar[9]. 

            O bullying pode concretizar-se de forma direta ou indireta, sendo a violência verbal e 
física exemplos de suas formas diretas e a violência simbólica exemplo da sua forma indireta. 
A forma direta é mais comum entre os meninos e, nesta categoria, as atitudes mais freqüentes 
são os xingamentos, tapas, empurrões, murros, chutes e apelidos ofensivos que acontecem 
repetitivamente. O bullying direto compreende as agressões físicas e verbais e pode se 
materializar mediante a prática de atos de agressão física, abuso sexual, roubo ou deterioração 
de objetos de outra pessoa, extorsão, insultos, apelidos e comentários racistas (CALBO, 
2009). 

            A forma indireta é mais comum entre pessoas do sexo feminino e entre crianças 
menores, caracterizando-se pela prática de ações que tendem a levar a vítima ao isolamento 
social. Nesta categoria as estratégias utilizadas são as difamações, boatos cruéis, intrigas e 
fofocas. Os meios de comunicação, especialmente a internet, são ferramentas eficazes para a 
categoria indireta. O bullying indireto constitui forma mais sutil de vitimização, pois engloba 
atitudes de indiferença, isolamento, exclusão, as quais podem ser muito mais dolorosas para a 
vítima, que desenvolve sentimentos de segregação e, em muitos dos casos, depressão[10]. 

            A partir de uma análise por gênero, verifica-se uma maior incidência do fenômeno 
entre indivíduos do sexo masculino, especialmente na condição de agressores[11]. Porém, é 
importante ressaltar que a forma indireta, praticada principalmente por meninas, é mais difícil 
de ser identificada, fato que pode contribuir para estes dados. "A violência física é a forma 
que mais chama a atenção, porque é evidente e explícita e também por apresentar 
consequências graves e mais imediatas. Este é um dos motivos pelos quais se torna difícil 
identificar episódios de bullying entre as meninas." (LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009). 

            Ainda considerando a forma indireta, há que se destacar a sua mais recente e crescente 
forma de manifestação, denominada cyberbullying, que vem sendo observada com grande 
freqüência em países desenvolvidos e em desenvolvimento, devido a crescente utilização de 
celulares e internet por crianças e adolescentes. A perversidade virtual realiza-se por meio de 
mensagens no correio eletrônico, torpedos, blogs, fotoblogs, sites de relacionamento, e a 
majoração de sua prática pode ser explicada pela dificuldade em se identificar a pessoa do 
agressor, porquanto estas práticas acontecem quase sempre de forma anônima. 

            Os meios eletrônicos facilitam a ocorrência do fenômeno, pois o anonimato ou a maior 
dificuldade em se identificar o agressor, o encoraja a intimidar e humilhar, acreditando na 
impunidade de seus atos. O desenvolvimento tecnológico tem aumentado este tipo de 
bullying, o qual possui sérios efeitos sobre suas vítimas especialmente em razão da velocidade 
com que as informações lesivas são transmitidas e da publicidade que elas adquirem no 
ambiente virtual. Saliente-se que tanto a forma direta, quanto a indireta, provocam sérios 
danos às vítimas, sendo necessário identificar este fenômeno na tentativa de diminuir os casos 
e minimizar os danos. 
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            Vários são os personagens envolvidos nas práticas de bullying. Identificá-los é de 
extrema importância, inclusive para imputação das respectivas responsabilidades, mas deve-se 
ter o cuidado de não se rotular os alunos, evitando que sejam estigmatizados pela comunidade 
escolar, situação que também poderia ser entendida como uma forma de violência passível de 
responsabilização civil e, eventualmente, criminal. Os participantes deste fenômeno podem 
ser classificados em três grupos, os agressores, as vítimas ou alvos e os expectadores ou 
testemunhas. 

            Os agressores normalmente são alunos populares, que necessitam de platéia para agir, 
reconhecidos como valentões, oprimem e ameaçam suas vítimas sem motivo ou por motivos 
banais, querendo apenas impor autoridade. Os alunos sentem-se realizados e reconhecidos 
com suas atitudes. São, geralmente, alunos rodeados por grupo de alunos, com o qual dividem 
responsabilidade e por quem se sentem apoiados e fortalecidos. CHALITA (2008) destaca que 
aqueles estudantes que gravitam ao redor do líder ou dos líderes também podem ser 
considerados agressores. 

  

Os bullies, sem motivação aparente, sistematicamente humilham e intimidam suas vítimas, 
podendo insultar ou acusar, depredar e destruir pertences pessoais, espalhar rumores 
negativos, depreciar, ameaçar, obrigando a seguir ordens, simular ocorrência para colocar a 
vítima em situação constrangedora, depreciar a família das vítimas com comentários 
maldosos, isolar, chantagear, ameaçar, fazer grafitagem depreciativa, entre outros. 
(CHALITA, 2008). 

  

            Os agressores tendem a se envolver em situações antisociais e de risco, além de se 
envolverem com drogas e brigas. Acredita-se que esses agressores, quando não orientados e 
supervisionados adequadamente, tornem-se adultos com comportamentos violentos ou até 
mesmo criminosos. As vítimas são os alvos deste fenômeno, sendo escolhidas sem motivos 
evidentes, passando a sofrer ameaças, humilhações e intimidações[12]. As vítimas são 
prejudicadas e na maioria das vezes sofrem caladas e tendem a buscar cada vez mais o 
isolamento. Segundo CHALITA: 

  

Os danos internos começam a aparecer lentamente com o surgimento das consequências 
externas, que tendem a se tornar visíveis aos pais e educadores. A dor e a angústia, 
vivenciadas solitariamente, destroem o encantamento pela escola e até mesmo pela vida. Do 
baixo rendimento escolar à resistência para ir à escola, os efeitos pioram na medida em que a 
intensidade e regularidade das agressões vão evoluindo e se agravando. Os sintomas começam 
a se misturar com um forte desejo de autodestruição, de momentos de explosão e de vingança. 
(CHALITA, 2008). 

            

            Os expectadores ou testemunhas não se envolvem diretamente nas agressões com seus 
pares, muitas vezes, simpatizam com os colegas vitimizados e condenam o comportamento 
dos jovens que agridem (LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009). Estes estudantes são a grande 
maioria que assiste a dinâmica da violência e aprende a conviver com ela, ou a dela 
escapar[13]. As testemunhas apresentam um papel importante no fenômeno. É simplista 
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pensar que a maior parte dos envolvidos somente presencia a prática do bullying, em um 
misto de resignação e temor de se tornar como vítima, pois as testemunhas influenciam 
diretamente na inibição ou estímulo ao agressor (ALBINO e TERÊNCIO, 2008). 

            

  

4 - Consequências do bullying: 

  

  

            Inúmeras e nefastas tem sido as consequências que a prática do bullying vem 
provocando nos estudantes, dentre as quais podem se citadas, prejuízos para a aprendizagem, 
desestímulo escolar e social, evasão escolar, isolamento social, desenvolvimento de sintomas 
de depressão e sentimentos de autodestruição, envolvimento com drogas, entre outras 
situações indesejadas para qualquer pessoa, ainda mais para pessoas que ainda se encontram 
em processo de formação psicossocial, prejudicando o processo de formação educacional, 
social, psicológico e emocional dos estudantes envolvidos. 

  

Na mente infantil, paira a certeza de que cada dia é mais um dia de tortura e zombaria, um dia 
de exposição ao ridículo. O medo e a impotência de reagir ante os valentões traduzem em 
ódio, desejo de destruição do outro e de autodestruição, vivido no silencio da dor e da 
angustia. (CHALITA, 2008). 

  

            Segundo BOMFIM (2006), dentre as principais conseqüências provocadas por este 
fenômeno podem ser citadas a insegurança, pânico, desinteresse pelo espaço escolar, 
resignação, conformismo, subserviência, passividade, introspecção, automutilação, simulação 
de doenças visando a fuga escolar, baixa estima, depressão, improdutividade ou até mesmo o 
suicídio, fatores que contribuem para uma queda significativa no rendimento escolar e 
dificuldades de inserção na vida social, em alguns casos, podendo gerar a delinquência 
infantil ou juvenil. 

  

O caráter continuo e repetido faz com que as vítimas não saiam por seus próprios meios do 
bullying, o qual apresenta muitos efeitos negativos como ansiedade, baixa autoestima, 
depressão, dificuldades para a integração no meio escolar, entre outros (MÉNDEZ, 2007)[14]. 

  

            Além da diminuição da autoestima e dos prejuízos ao rendimento escolar e as relações 
sociais, CONSTANTINI (2004) afirma que o bullying pode provocar conseqüências mais 
graves, como o desenvolvimento de pscicopatologias, tais como a depressão, a fobia social e, 
ainda, a tentativa de suicídio para as vítimas. Afirma que os agressores podem desenvolver 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4141



transtorno de conduta, em sua adolescência, e transtorno de personalidade anti-social, em sua 
vida adulta, bem como pode ocorrer o aparecimento de intenções homicidas. 

            As testemunhas tendem a ficar amendrontadas, estressadas e a reduzirem sua auto-
estima, podendo desenvolver doenças psicossomáticas, apresentar redução em seu rendimento 
escolar, resistência ou recusa para ir à escola, além do medo, infelicidade, depressão e 
ansiedade. Alguns estudantes com depressão acentuada sentem-se tão oprimidos que acabam 
tentando ou cometendo suicídio. Ademais, ao atingirem a vida adulta podem apresentar 
problemas similares, com dificuldades para se desenvolverem e se adaptarem ao ambiente de 
trabalho.[15] 

            Considerando o grupo de autores, estes têm grande probabilidade de se tornarem 
adultos com comportamentos anti-sociais e violentos. Em relação aos expectadores podem 
apresentar dificuldade em progredir academicamente e socialmente, principalmente em 
decorrência do temor de se tornarem vítimas no amanhã. Sendo assim, conforme destaca 
CHALITA (2008), não existe crueldade maior do que, propositadamente, desumanizar um 
indivíduo a ponto de roubar-lhe o desejo de viver. 

            Diante das graves conseqüências decorrentes da prática do bullying, torna-se 
imperioso que a instituições de ensino adotem as medidas educativas necessárias a coibir a 
sua ocorrência no ambiente escolar, inclusive denunciar toda e qualquer forma de vitimização 
e agressão, tanto física quanto psicológica, para que se constitua um espaço saudável de 
aprendizagem. Isto porque, as instituições de ensino têm o dever de guarda e proteção da 
integridade física e moral de seus educandos, crianças e adolescentes. 

            A prática do bullying não pode ser considerada ou compreendida como uma simples 
brincadeira entre crianças e adolescentes que ainda não atingiram grau de maturidade ou 
discernimento, sendo necessário que professores, educadores e demais profissionais 
vinculados às instituições de ensino estejam atentos à situação, especialmente aos indícios da 
prática do bullying entre seus educandos e busquem métodos pedagógicos para interromper 
este processo, privilegiando e efetivando os princípios de proteção à criança e ao adolescente 
contidos na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

  

5 - Responsabilidade civil pela prática do bullying. 

  

  

           Na sociedade atual a escola, além de ser considerada como um local de aprendizagem 
que avalia o desempenho dos alunos com base em notas dos testes de conhecimento 
(CHALITA, 2008), deve ser compreendida como um local adequado para a promoção do 
pleno desenvolvimento da pessoa e sua preparação para o exercício da cidadania[16]. As 
instituições de ensino devem ser espaços institucionais, nos quais alunos e professores possam 
se desenvolver, aprender uns com os outros a exercer a cidadania, a qual pressupõe a 
valorização do respeito ao próximo. As instituições de ensino devem constituir espaços de 
convivência livre de qualquer forma de violência. 
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            Em pesquisa realizada, OLWEUS (1993) constatou que, infelizmente, a maioria dos 
professores tem dificuldade de identificar ou sequer toma ciência da prática dos atos de 
bullying e, nas hipóteses que têm ciência, são negligentes e não intervêm para evitar a sua 
prática, muitas das vezes por acreditar que as condutas adotadas são normais entre crianças e 
adolescentes, não passando de brincadeiras. Apesar de a pesquisa ter sido realizada em outra 
cultura e época, é possível concluir que os professores tem sido negligentes no combate e 
prevenção de episódios de bullying, o que, inclusive, pode decorrer da falta de proximidade 
entre professores e alunos, o que também pode ser considerado um fator de risco. 

            A prática do bullying no ambiente escolar tem adquirido contornos alarmantes no 
âmbito da sociedade brasileira e internacional. Diuturnamente tomamos conhecimento pelos 
noticiários de casos envolvendo ameaças e agressões físicas e psicológicas entre alunos e 
entre estes e seus professores[17], notícias que nos levam a questionar os motivos que tem 
contribuído para o aumento exacerbado da violência escolar, bem como a colocar em dúvida a 
qualidade dos sistemas educacionais, perquirindo acerca do destino de crianças e 
adolescentes. [18]Destaca-se, o bullying não é fenômeno restrito a países em 
desenvolvimento, mas sim, fenômeno generalizado nos diversos sistemas educacionais 
mundiais. 

            É sabido que às instituições de ensino, sejam elas públicas ou particulares, são, 
conjuntamente com a sociedade, a família e os pais, responsáveis pela garantia do direito à 
educação de criança e adolescentes, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.[19] Assim, constitui 
dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, garantindo-lhes o direito a 
educação e a proteção a sua integridade física e moral, evitando que sejam objetos de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
para que possa desenvolver sua personalidade. 

            Diante desse quadro de crescimento dos casos envolvendo a prática do bullying no 
ambiente escolar, inúmeras discussões têm surgido entre estudiosos e perante os órgãos 
jurisdicionais acerca da responsabilidade civil decorrente desta perniciosa forma de violência 
contra a integridade física e psicológica contra crianças e adolescentes. A resolução desta 
polêmica questão perpassa pela definição de quem seria responsável pela reparação dos danos 
de ordem material e moral suportados pelas crianças e adolescentes vítimas do bullying em 
ambiente escolar, as instituições de ensino, os pais ou responsáveis pelas crianças e ou 
adolescente agressores? Essa será, portanto, a tormentosa questão que passaremos a analisar, 
na busca por uma solução juridicamente adequada. Conforme destaca CHRISPINO: 

  

A judicialização das relações escolares é um fato verdadeiro e, a nosso ver, ocorre em grande 
número porque os atores educacionais envolvidos não foram formados para lidar com esta 
nova demanda e não foram informados sobre as novas obrigações decorrentes destes 
instrumentos legais que explicitam deveres e garantem direitos. Os educadores, quando muito, 
tiveram algumas aulas de LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), com forte 
viés ideológico e pouca visão cotidiana. Os gestores, na sua maioria de escolas públicas, 
resultam de escolhas políticas ou são oriundos de processos de indicação pelos pares e, em 
geral, são escolhidos por características que não consideram a capacidade de gestão ou 
mesmo o conhecimento específico para a direção de uma unidade escolar com vista a 
resultados. (2008, p.11). 
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            O instituto da responsabilidade civil assume importante papel conformador da 
realidade social. Sendo um dos mais importantes e antigos institutos jurídicos da humanidade, 
constitui, desde os tempos mais remotos, importante instrumento de garantia da harmonia e da 
paz social, estando atrelado ao próprio sentimento de justiça. Para realizar sua finalidade 
primordial, qual seja, a reparação dos danos causados ao indivíduo, desfazendo, tanto quanto 
possível, os efeitos e prejuízos decorrentes do ato ilícito, e por estar entrelaçada a diversos 
domínios da vida social, uma vez que tem seu nascedouro no agir humano, o instituto da 
responsabilidade civil deve ser dotado de dinamicidade, adaptando-se e transformando-se de 
acordo com a evolução sociedade. Nos dizeres de DIAS: 

  

O instituto é essencialmente dinâmico, tem de adaptar-se, transformar-se na mesma proporção 
em que envolve a civilização, há de ser dotado de flexibilidade suficiente para oferecer, em 
qualquer época, o meio ou processo pelo qual, em face de nova técnica, de novas conquistas, 
de novos gêneros de atividade, assegure a finalidade de restabelecer o equilibro desfeito por 
ocasião do dano, considerado, em cada tempo, em função das condições sociais vigentes. 
(DIAS, 1960, p. 31) 

            

            A responsabilidade civil pode ser classificada em subjetiva e objetiva, a depender da 
imprescindibilidade do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar. O 
fundamento da responsabilidade civil subjetiva está na culpa, seja por negligência, imperícia 
ou imprudência. Nos termos dos preceitos legais contidos nos artigos 186 e 927, ambos do 
Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 
imprudência violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, tornado-se civilmente 
responsável pela reparação dos danos materiais e morais a que deu causa. A configuração da 
responsabilidade civil subjetiva e, conseqüentemente, do dever de indenizar, depende, assim, 
da existência de um nexo de causalidade que vincule os danos materiais ou morais suportados 
pela vítima à prática de uma ação ou omissão culposa pelo agressor. 

            A lei, todavia, considerando as especificidades e peculiaridades de determinadas 
situações, pode atribuir responsabilidade civil pela reparação dos danos decorrentes de ações 
ou omissão não culposas. Nestas hipóteses estaremos diante da denominada responsabilidade 
objetiva, a qual prescinde do elemento culpa para sua configuração, bem como para o 
surgimento do dever de indenizar. Nas hipóteses em que a legislação atribuir a determinados 
sujeitos responsabilidade objetiva, tais como aquelas elencadas no artigo 932 do Código Civil 
ou nas hipóteses de relações jurídicas de natureza consumerista, a configuração do dever de 
reparação civil dependerá tão-somente da comprovação de que a vítima suportou danos 
matérias e ou morais e da existência de nexo de causalidade que os vincule a uma ação ou 
omissão do agressor responsável, independentemente da existência de culpa.[20] Nestes 
casos, o sujeito somente elidirá sua responsabilidade caso demonstre tratar-se de hipótese de 
caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiros.[21] 

            Nesse diapasão, tecidas a considerações iniciais sobre as nefastas e indesejáveis 
conseqüências da prática do bullying sobre a formação e saúde mental e psíquica de crianças e 
adolescentes, indispensável, por constituir cerne do presente trabalho, delimitar a 
responsabilidade civil pela prática do bullying. Constatada a prática do bullying no ambiente 
escolar, de quem será a responsabilidade pela reparação dos danos que a vítima vier a 
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suportar, os pais, a instituição de ensino ou ambos? O estudo desta temática se mostra 
imprescindível, seja em razão do restrito e delimitado número de trabalhos e estudos 
destinados a análise do problema, seja pelo fato do considerável aumento do número de casos 
noticiados envolvendo agressões perpetradas no ambiente escolar, os quais têm demandado a 
constante intervenção dos órgãos jurisdicionais. Passaremos, portanto, a análise da 
responsabilidade dos pais e instituições de ensino no direito brasileiro. 

  

  

6 - A responsabilidade dos pais e instituições de ensino no direito brasileiro e no direito 
comparado 

  

  

             A responsabilidade civil dos pais pelos danos decorrentes de ações ou omissões de 
crianças e adolescentes encontra-se disciplinada pelos preceitos legais contidos no inciso I, do 
artigo 932, e artigo 933, ambos do Código Civil. Nos termos do referido dispositivo legal, os 
pais são objetivamente responsáveis pelos danos causados pelas condutas comissivas ou 
omissivas praticadas pelos filhos menores que estiverem sob a sua autoridade e em sua 
companhia. Assim, em sendo os filhos menores absolutamente incapazes, são irresponsáveis 
pela reparação dos danos que causarem, transferindo-se aos pais o dever de reparação. 
Conforme destaca SILVA, aos pais, "não bastaria, pois, a alegação de que tomaram as 
cautelas normais, e que o filho traiu sua vigilância para que se exima do dever legal. Sua 
obrigação é ressarcir o dano causado pela culpa do filho menor."[22] E conclui, os pais 
somente não terão responsabilidade "provando a juridicidade do comportamento do 
filho".[23] Neste sentido destaca LYRA: 

  

(...) os filhos são, para os pais, fonte de alegrias e esperanças e são, também, fonte de 
preocupações. Quem se dispõe a ter filhos não pode ignorar os encargos de tal resolução. 
Assim, pois, em troca da razoável esperança de alegrias e amparo futuro, é normal contra o 
risco de frustrações, desenganos, decepções e desilusões. Portanto, menos que ao dever de 
vigilância, impossível de ser observado durante as 24 horas de cada dia, estão os pais jungidos 
ao risco que pode acontecer aos filhos, ao risco daquilo que estes, na sua inocência ou 
inconsciência, possam praticar em prejuízo alheio. (LYRA, 1977, p. 71) 

            

            A análise dos preceitos normativos contidos no inciso I, do artigo 932, combinados 
com aqueles contidos no artigo 933, ambos do Código Civil, permite inferir, portanto, que os 
pais são, independentemente de culpa, responsáveis pelas condutas de seus filhos menores 
que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. A dicção normativa do referido 
dispositivo legal poderia levar a errônea e equivocada compreensão de que os pais somente 
seriam objetivamente responsáveis pelos atos dos filhos menores quando estes estivessem sob 
sua companhia, dando abertura para interpretação isentiva da responsabilidade dos pais 
quando os filhos menores não estivessem em sua companhia. Destaca-se, contudo, que tal 
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interpretação não condiz com os objetivos almejados pelo legislador civil, isto porque, 
conforme destaca MATIELLO: 

  

Quanto ao significado do vocábulo companhia, cabe breve esclarecimento. O legislador não 
pretendeu atribuir responsabilidade aos pais, pelos atos dos filhos menores, apenas quando 
estiverem sob vigilância imediata e residindo no mesmo local. É muito comum o fato de os 
pais permanecerem em determinado endereço enquanto a prole destaca-se para outras cidades, 
fixando novo domicílio, com o fito de completar seus estudos. Mesmo que isso aconteça, a 
aplicabilidade do mandamento legal em nada será abalada, eis que a palavra companhia tem 
relação direta com o exercício da autoridade paterna e materna, de maneira que compreende 
todas as situações em que vigora o pátrio poder e os filhos estão efetivamente a ele 
submetidos, embora distanciados fisicamente. (MATIELLO, 2003, p. 583).[24] 

            

            Ora, o que resta definir é se os pais, ao confiarem temporariamente a guarda e 
educação de seus filhos menores às instituições de ensino, se eximem de sua responsabilidade 
objetiva pelas condutas que aqueles praticarem dentro o estabelecimento de ensino, isto é, em 
ambiente escolar? Caso o filho menor, criança ou adolescente, pratique ato de bullying em 
ambiente escolar, poderão os pais se eximir de sua responsabilidade civil objetiva alegando 
que os filhos estavam sob a guarda e vigilância da instituição de ensino e que, portanto, a 
instituição de ensino é que deverá ser civilmente responsabilizada pelos danos que o aluno 
vítima do bullying vier a suportar? Ou seria uma hipótese de responsabilidade solidária entre 
os pais e a instituição de ensino, tendo em vista o dever recíproco de educar? Caberia ação 
regressiva da instituição de ensino em desfavor dos pais? 

            As relações jurídicas entabuladas entre as instituições de ensino públicas ou privadas e 
seus alunos caracteriza-se como relação de consumo, porquanto presentes os elementos 
caracterizadores previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse 
diapasão, tratando-se de relação de consumo, nos termos dos preceitos normativos contidos 
no artigo 14, do diploma consumerista, as instituições de ensino publicas e privadas, na 
condição de prestadoras de serviços educacionais respondem, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (educandos) por 
defeitos relativos à prestação de serviços. Para que haja o surgimento do dever de indenizar 
basta que haja a comprovação do dano e a existência de nexo de causalidade que o ligue a 
uma ação ou omissão ilícita da instituição de ensino. No que concerne às instituições públicas, 
a sua responsabilidade objetiva é ainda mais reforçada pelos preceitos contidos no parágrafo 
sexto, do artigo 37, da Constituição da República. 

            Em uma das primeiras manifestações jurisdicionais sobre a responsabilidade civil das 
instituições de ensino pela prática do bullying, proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, este órgão jurisdicional, por unanimidade, houve por bem condenar uma instituição 
de ensino particular a indenizar moralmente aluno pelos abalos psicológicos decorrentes de 
violência escolar praticada por outros alunos, em razão de ofensa ao princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana. Há que se destacar que, não obstante a existência de outras 
decisões analisando casos de violência escolar, pode-se considerar a referida decisão como 
pioneira por ter tratado do fenômeno do bullying com cerne da questão. Nos termos da 
fundamentação adotada no arresto em comento, a responsabilidade civil da escola "decorre do 
fato de ficar ela investida no dever de guarda e preservação da integridade física e 
psicológica do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para 
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prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos que ali estudam". Nos termos da referida 
manifestação jurisdicional. 

  

(...) Na espécie, restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu agressões físicas e 
verbais de alguns colegas de turma que iam muito além de pequenos atritos entre crianças 
daquela idade, no interior do estabelecimento réu, durante todo o ano letivo de 2005. É certo 
que tais agressões, por si só, configuram dano moral cuja responsabilidade de indenização 
seria do Colégio em razão de sua responsabilidade objetiva. Com efeito, o Colégio réu tomou 
algumas medidas na tentativa de contornar a situação, contudo, tais providências foram 
inócuas para solucionar o problema, tendo em vista que as agressões se perpetuaram pelo ano 
letivo. Talvez porque o estabelecimento de ensino apelado não atentou para o papel da escola 
como instrumento de inclusão social, sobretudo no caso de crianças tidas como "diferentes". 
Nesse ponto, vale registrar que o ingresso no mundo adulto requer a apropriação de 
conhecimentos socialmente produzidos. A interiorização de tais conhecimentos e experiências 
vividas se processa, primeiro, no interior da família e do grupo em que este indivíduo se 
insere, e, depois, em instituições como a escola. No dizer de Helder Baruffi, "Neste processo 
de socialização ou de inserção do indivíduo na sociedade, a educação tem papel estratégico, 
principalmente na construção da cidadania." (DISTRITO FEDERAL, TJDFT, Apelação Cível 
n.º 2006.03.1.008331-2; Rel. Des. Waldir Leôncio Júnior, Julgamento em 7-8-2008) 

  

            Acerca da existência de responsabilidade civil objetiva das instituições de ensino pela 
proteção da incolumidade física e moral de seus alunos, preleciona VENOSA que: 

  

Enquanto o aluno se encontra no estabelecimento de ensino, este é responsável não somente 
pela incolumidade física do educando, como também pelos atos ilícitos praticados por este a 
terceiros. Há um dever de vigilância inerente ao estabelecimento de educação que, 
hodiernamente, decorre da responsabilidade objetiva do código de defesa do consumidor. O 
aluno é consumidor do fornecedor de serviços, que é a instituição educacional. Se o agente 
sofre prejuízo físico ou moral decorrente da atividade do interior do estabelecimento, este é 
responsável. Responde, portanto, a escola, se o aluno for agredido por colega em seu interior. 
Pode até mesmo ser firmada a responsabilidade, ainda que o educando se encontre fora das 
dependências do estabelecimento: imaginemos as hipóteses de danos, praticados por aluno em 
excursão orientada e patrocinada pela escola. Nesse caso, o dever de vigilância dos 
professores e educadores acompanha os alunos. (VENOSA, 2002, p.68).[25] 

  

            Ao analisar a polêmica questão da responsabilidade civil das instituições de ensino 
pelos danos que os alunos vierem a suportar dentro do estabelecimento de ensino, DINIZ 
manifesta-se no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os pais e as 
instituições de ensino. Segundo a autora, o fundamento da responsabilidade objetiva das 
instituições de ensino estaria assentado não em seu dever de vigilância, mas sim em razão de 
assumirem o risco da atividade e, especialmente, em decorrência de imposições legais 
contidas nos preceitos normativos do artigo 933, nos contidos no artigo 942[26], ambos do 
Código Civil, bem como nos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. [27] 
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O Art. 932, IV, do código civil refere-se à responsabilidade dos danos de estabelecimentos de 
ensino, isto é, daqueles que mediante uma remuneração tem sob sua direção pessoas para 
serem educadas e receberem instrução. Deverão responder objetiva e solidariamente (c.c, arts 
933 e 942, parágrafo único) pelos danos causados a um colega ou a terceiros por atos ilícitos 
dos alunos durante o tempo que exercem sobre eles vigilância e autoridade. É preciso não 
duvidar que tal responsabilidade, que não mais esta fundada na culpa in vigilando, estende-se 
ao diretor do estabelecimento de ensino e aos mestres não por exercerem sobre seus 
discípulos um dever de vigilância, mas por assumirem risco da sua atividade profissional e 
por imposição de lei (c.c, art. 933). (...) A escola, que pagou o dano, terá razão regressiva 
contra os pais do aluno que praticou o ilícito ou contra o próprio aluno se ele for maior de 16 
anos, diante o disposto no código civil, arts. 928 e 934 e parágrafo único. Se o dano for 
sofrido pelo aluno numa aula de química, este, representado por seus pais, poderá acionar o 
colégio. (DINIZ, 2003, p.476). 

  

            Há que se destacar, entretanto, que a questão da solidariedade entre pais e instituições 
de ensino pelos danos causados por crianças e adolescente em ambiente escolar é 
controvertida, haja vista que, autores como SILVA e GONÇALVES, sustentam que, quando 
os pais confiam seus filhos menores às instituições de ensino, transferem-lhes o dever de 
vigilância e, conseqüentemente, a responsabilidade pelos danos que estes causarem a 
terceiros, não havendo como cogitar, por inadequado, a existência do direito de regresso. 
Segundo destaca SILVA: 

  

A questão é delicada, pois quem se o estabelecimento tem o dever de vigilância e responde 
pelos atos do educando, dificilmente se pode compreender que tenha ação regressiva para se 
ressarcir do dano causado ao estabelecimento, a outro aluno ou terceiro. SOUDART detém-se 
no assunto, para distinguir: se o aluno estava em condições de discernir, há ação contra ele; 
mas, contra o pai, a situação é diferente, porque confiado o menor ao estabelecimento, assume 
este a sua vigilância. (SILVA, 1990, p. 108). 

  

            No mesmo sentido é o entendimento de GONÇALVES, para quem não se justifica "o 
regresso contra os pais dos menores, relativa ou absolutamente incapazes, porque o 
estabelecimento, ao acolhê-los, recebe a transferência da guarda e vigilância, sendo portanto 
responsável por culpa in vigilando, se o aluno pratica ato lesivo a terceiro."[28] O autor 
ainda tece críticas ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual 
"responde solidariamente pelo dano causado por menor a pessoa que, não sendo seu pai, 
mãe, tutor, tem, como encarregada da sua guarda, a responsabilidade da vigilância, direção 
ou educação dele, ou voluntariamente, o traz em seu poder ou companhia." [29] Para 
GONÇALVES, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal estaria incorreto "na 
parte em que assegurou o direito de regresso também contra os responsáveis pelos menores, 
pois estão eles na mesma situação dos educadores (ambos são responsáveis por ato de 
outrem) e houve a transferência temporária dessa responsabilidade, dos primeiros para os 
últimos."[30] 
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            A despeito do entendimento adotado por estes renomados autores, indispensável tecer 
algumas considerações, pois a questão da responsabilidade civil decorrente da prática de atos 
de bullying por crianças e adolescentes em ambiente escolar não assume contornos e traços 
uniformes como se possa imaginar, exigindo, desta forma, soluções diferenciadas de acordo 
com as especificidades e peculiaridades do caso concreto. Isto porque, a depender das 
circunstâncias que permeiam o caso concreto, a automática transferência da responsabilidade 
civil às instituições de ensino, com a conseqüente elisão da responsabilidade dos pais, além de 
se mostrar uma solução e juridicamente inadequada e iníqua, reduzindo sobremaneira e 
indevidamente a importância do papel dos pais no processo educacional e de formação 
psicossocial de seus filhos, pode criar espaço para irresponsabilidade familiar, contrariando os 
preceitos normativos contidos no artigo 205, da Constituição da República, bem como aqueles 
contidos no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais são expressos e 
inequívocos ao prever a responsabilidade da família pela efetivação de seu dever 
constitucional de educar crianças e adolescente, contribuindo para seu processo de formação 
pessoal. 

             Ademais, conforme destacado, há que se proceder ao exame parcimonioso e cauteloso 
das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Isto porque, não se pode olvidar que a 
instituição de ensino poderá elidir sua responsabilidade caso comprove a existência de culpa 
exclusiva de terceiro, ou seja, caso demonstre que apesar de ter adotado todas as medidas 
educativas e pedagógicas que estavam ao seu alcance, enquanto instituição de ensino, o ato de 
bullying praticado por um aluno em desfavor de outro não foi possível de ser evitado. É o que 
estabelecem os preceitos normativos contidos no parágrafo terceiro, inciso segundo, do artigo 
14, do Código de Defesa do Consumidor. A hipótese aventada merece destaque, pois podem 
ocorrer situações em que as condutas agressoras praticadas pelo aluno decorrem da 
deficiência dos pais em seu dever constitucional e afetivo de educar os filhos, orientando-lhes 
em seu processo de formação pessoal. Diante desses casos, desconsiderar a negligência dos 
pais no cumprimento de seu papel social para simplesmente transferir toda responsabilidade à 
instituição de ensino se apresenta como medida inadequada.   

            Diversos são os casos em que as instituições de ensino adotam uma série de medidas 
pedagógicas com o intuito de prevenir e combater a prática dos atos de bullying, tais como 
reuniões com pais, orientação especializada ao aluno, indicação aos pais da necessidade de 
que seu filho tenha acompanhamento psicológico, e, até mesmo medidas mais drásticas com 
advertência, transferência de sala, suspensão e até expulsão do aluno agressor, sem que 
obtenham êxito. Nesses casos, em que medida deverá a instituição de ensino ser 
responsabilizada pelos atos de aluno que possui histórico de condutas agressivas? Os pais ou 
responsáveis podem se desonerar de seu dever de educar, guardar e vigiar tão-somente por 
terem confiado seus filhos temporariamente aos cuidados da instituição de ensino? A adoção 
de uma solução uniforme como esta não acarretaria a indevida proteção da negligência dos 
pais em seu dever de educar seus filhos, criando um espaço de irresponsabilidade pelas 
condutas danosas de seus filhos menores? 

            Em recente caso que bateu às portas da justiça mineira, o juiz a 27ª vara cível da 
comarca de Belo Horizonte, ao apreciar ação de indenização por danos morais proposta por 
aluna em desfavor de instituição particular de ensino e dos pais do suposto aluno agressor, sob 
a alegação de que teria sido vítima de atos de bullying[31], entendeu por bem afastar a 
responsabilidade da instituição de ensino, reconhecendo, tão-somente a responsabilidade dos 
pais do suposto aluno agressor pelos danos morais suportados pela autora. Conforme destacou 
o juízo da causa, não haveria como impor à instituição de ensino o dever de "educar", 
"reeducar", nem "suprir ou alterar a educação dada por seus pais", por mais que se entenda sê-
la deficiente, tendo em vista que o exercício do poder familiar seria, nos termos do inciso I, do 
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artigo 1634, do Código Civil, atribuição dos pais, no qual se encontraria inserido a obrigação 
de educar. Ademais, salientou que a instituição de ensino observou as diretrizes legais da 
educação nacional, tendo, inclusive, adotado diversas medidas pedagógicas, tais como 
entrevistas, reuniões, remanejamento do mapeamento de sala, transferência do aluno agressor, 
as quais, todavia, não surtiram efeito. De acordo com entendimento adotado pelo juízo da 
causa: 

  

Com relação ao nexo causal, aliás, cumpre fazer um breve parêntese, aqui, para esclarecer que 
não há como imputar eventual responsabilidade pelos danos morais ao Colégio, ainda que 
com base no artigo 932, inciso IV, do Código Civil brasileiro. E sobressai dos autos que as 
intervenções do aluno junto à autora se davam dentro e fora da sala de aula. Não havia 
portanto, como o Colégio evitar o encontro dos alunos, mormente em um ambiente em que 
convivem quase 3.000 (três mil) menores. Inexistiu, ao meu ver, defeito na prestação de 
serviço pelo Colégio, o que atrai a aplicação do artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa 
do Consumidor. (MINAS GERAIS, TJMG, Processo n.º 0024.08.99.172-1, Juiz Luiz Arthur 
Rocha Hilário).[32] 

  

Caso similar foi submetido a apreciação e julgamento da jurisdição carioca. Tratava-se de 
ação indenizatória proposta pelos pais de aluna que alegava ter sido vítima da prática de 
bullying por dois alunos, mediante a qual pleiteavam o reconhecimento da responsabilidade 
civil da instituição de ensino e dos alunos pela reparação dos danos suportados. No caso em 
questão a aluna vítima de bullying "passou a apresentar baixo rendimento escolar após as 
agressões físicas e psíquicas sofridas e perpetradas pelos dois alunos (...) vindo a apresentar 
problemas psicológicos, medo dos alunos, bem como manifestações físicas tais como dor de 
cabeça e abdominal, sendo necessário acompanhamento médico e psicológico". Diante do 
quadro exposto, foi prolatada sentença na qual foi reconhecida a responsabilidade objetiva da 
instituição de ensino pela falha na prestação de serviços, razão pela qual foi condenada a 
ressarcir os danos morais suportados pela aluna e por seus pais, sentença confirmada pela 
instância recursal. Nos termos da sentença prolatada: 

  

Trata-se de relação de consumo estabelecida entre as partes, sendo oferecida pela ré a 
prestação de serviço educacional, presente, portanto a chamada responsabilidade objetiva, 
necessária apenas a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, desnecessária a 
aferição de culpa. A ré somente pode ter sua responsabilidade excluída caso comprove a 
existência de uma excludente em indenizar, como fato exclusivo de terceiro ou da vítima. (...) 
Sendo a responsabilidade da ré objetiva e não logrando êxito em impedir as agressões por 
entender que as atitudes tomadas eram suficientes, configurada a falha na prestação do serviço 
e o dever de indenizar. (RIO DE JANEIRO, TJRJ, Processo n.º 2005.208.003258-5, Juíza 
Alessandra Ferreira Mattos Aleixo). 

  

            Consta-se, portanto, a partir de detida e pormenorizada análise dos casos em comento, 
que ambas manifestações jurisdicionais perpassaram pela análise da existência de defeitos na 
prestação de serviço por parte das instituições de ensino demandadas, a teor do que dispõe o 
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No que tange a decisão jurisdicional carioca, 
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há que se destacar, dada relevância, que a questão atinente à responsabilidade civil dos pais 
restou prejudicada, tendo em vista que a ação somente foi proposta em desfavor da instituição 
de ensino. Saliente-se, todavia, que, conforme restará demonstrado abaixo, nada impede que a 
instituição de ensino condenada a indenizar o aluno vítima de bullying, alicerçada nos 
preceitos legais contidos no artigo 934 do Código Civil[33], deduza em desfavor dos pais ou 
responsáveis pelos alunos agressores pretensão regressiva, objetivando o reconhecimento de 
culpa exclusiva de terceiro ou culpa concorrente pelos danos morais suportados pela vítima. 

             Neste ponto, importante colacionar o entendimento de LIMA, para o qual, existe 
"com relação aos professores a mesma idéia que influi na responsabilidade dos pais, com a 
diferença de que a responsabilidade dos educadores é vinculada a um dever de vigilância 
pura e simples, ao passo que aos pais incumbe não só a vigilância, como educação."[34] 
MORENO MARTINEZ, salienta que no âmbito do ordenamento jurídico espanhol, tem se 
constatado que "del exame de la casuística judicial existente (...) se puede aludir a numerosas 
sentencias donde el titular del centro docente há conseguido exonerarse de su 
responsabilidad demonstrando que empleó la diligencia debida." Ocorre, todavia, que o 
referido autor ressalta que "no obstante, se pueden traer a colación otros pronunciamientos 
judiciales, pero en menor número que los anteriores, donde se puede estimar que el critério 
de diligencia exigido puede considerarse elevado" sendo que "la jurisprudência existente há 
reforzado considerablemente la diligencia exigible y en consecuencia há venido a casi a 
imposibilitar en muchos casos la prueba exculpatoria".[35]  

              Cumpre destacar que no âmbito do ordenamento jurídico espanhol o artique 
normalmente os pais adotariam para prevenir o dano.l, todavia poderiste una go 1903 do 
Código Civil[36]  estabelece a responsabilidade objetiva das instituições de ensino não 
superior pelos danos e prejuízos que seus alunos causarem durante os períodos de tempo que 
estiverem sob sua vigilância, inclusive aqueles ocorridos durante atividades extracurriculares 
orientadas, responsabilidade que poderá ser elidida caso comprove que empregou toda a 
diligência que normalmente os pais adotariam para prevenir o dano. A despeito da 
inexistência de preceito similar e específico sobre a questão no ordenamento jurídico 
brasileiro, a solução legislativa prevista no âmbito do ordenamento jurídico espanhol se 
mostra adequada e passível de ser adotada em nosso ordenamento, a partir de uma correta 
interpretação do inciso I, do parágrafo terceiro, do artigo 14, do Código de Defesa do 
Consumidor, o qual é expresso ao preceituar que o prestador de serviços (instituição de 
ensino) elidirá sua responsabilidade objetiva caso demonstre que a ausência de defeitos na 
prestação dos serviços, ou seja, que não houve negligência na prestação de seus serviços 
educacionais, bem como caso elida o nexo de causalidade comprovando culpa exclusiva de 
terceiro ou a reduza mediante a demonstração de culpa concorrente dos pais ou responsáveis 
pelo agressor.[37] Destaque-se a posição de MURTULA LAFUENTE: 

  

La responsabilidad del centro docente cesará cuando pruebe que empleó toda la diligencia 
exigible para evitar el daño. En este sentido hay que indicar que la práctica jurisprudencial tan 
solo en este supuesto contenido em el art. 1903 há respetado en buena parte de los casos el 
fundamento subjetivo que esta en su base (2005, p.258). 

  

            É preciso reconhecer que se apresenta manifestamente inadequada a simples 
transferência da responsabilidade civil dos pais às instituições de ensino pelos danos que 
advierem da prática de atos de bullying no ambiente escolar. Por mais que nesta hipótese a 
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instituição de ensino tenha assumido o dever temporário de guarda e vigilância sobre a 
criança ou adolescente, tal fato, por si só, não é suficiente para elidir a responsabilidade 
constitucionalmente e infraconstitucionalmente atribuída aos pais de educar seus filhos. 
Somente nos casos em que restar devidamente provado que a instituição de ensino 
negligenciou seu dever de guarda e vigilância, ou seja, que esta não adotou as medidas 
pedagógicas que estavam ao seu alcance para prevenir ou combater a prática dos atos de 
bullying e que se poderá cogitar a sua responsabilização. Até mesmo porque o fenômeno do 
bullying é essencialmente de natureza educacional, sendo impossível se exigir que a 
instituição de ensino substitua completamente a educação familiar ou supra todas as suas 
deficiências. 

               Caso se constate que a instituição de ensino foi negligente em seu papel ou dever de 
prestar educação aos seus alunos, não contribuindo para o seu processo de formação pessoal, 
de preparo para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho, esta deverá responder 
solidariamente com os pais do aluno agressor, nos termos dos preceitos normativos contidos 
nos artigos 933 e 942 do Código Civil, pela reparação dos danos materiais e morais que seu 
filho deu causa. Somente desta forma estar-se-á garantindo, ao mesmo tempo, a necessária 
proteção às crianças e adolescente contra os atos de bullying, ameaçadores de sua integridade 
física, psíquica e moral, assegurando que estes terão um adequado processo de formação, sem 
se promover indevidamente a transferência às instituições de ensino de toda a 
responsabilidade pela guarda, vigilância e, principalmente, pela educação das crianças e 
adolescentes, deveres que são precipuamente atribuídos a família. Sustentar entendimento 
contrário, representaria inquestionável desoneração dos pais de seu dever constitucional de 
educar seus filhos, criando ambiente de irresponsabilidade familiar, propício para o 
desenvolvimento das indesejáveis prática de bullying.  

  

  

7 - Considerações finais: 

  

  

            A violência, em especial a escolar, hodiernamente, constitui um dos principais 
problemas sociais e pode ser avaliada a partir de diversos aspectos. A prática do bullying no 
ambiente escolar tem adquirido contornos alarmantes no âmbito da sociedade brasileira e 
internacional. Os casos envolvendo ameaças e agressões físicas e psicológicas entre alunos e 
entre estes e seus professores, nos levam a questionar os motivos que tem contribuído para o 
exacerbado aumento da violência escolar, bem como a colocar em dúvida a qualidade dos 
sistemas educacionais, perquirindo acerca do destino de crianças e adolescentes. 

            Estas "brincadeiras" ofensivas não podem ser consideradas apenas como atitudes 
normais entre crianças e ou adolescentes, especialmente considerando que os danos causados 
em suas vítimas são nefastos tanto para os agressores quanto para as vítimas, tornando 
imperioso o desenvolvimento de estudos destinados a encontrar soluções educacionais, 
pedagógicas e jurídicas adequadas para este problema, na tentativa de minimizar os danos, 
pois as conseqüências podem ser graves e, em casos extremos, podem acarretar a morte dos 
envolvidos. Assim, a escola e os pais necessitam de apoio para solucionar este problema. 
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            Nesse diapasão, diante das nefastas e indesejáveis conseqüências da prática do 
bullying sobre a formação e saúde mental e psíquica de crianças e adolescentes, indispensável, 
que o direito ofereça respostas adequadas e eficazes a este grave problema garantindo, ao 
mesmo tempo, a necessária proteção às crianças e adolescente contra os atos de bullying, 
ameaçadores de sua integridade física, psíquica e moral, assegurando que estes terão um 
adequado processo de formação, sem se promover indevidamente a transferência às 
instituições de ensino de toda a responsabilidade pela guarda, vigilância e, principalmente, 
pela educação das crianças e adolescentes. 

Conforme constatado, por mais que as instituições de ensino possuam o dever temporário de 
guarda e vigilância sobre a criança ou adolescente, tal fato, não é suficiente para elidir a 
responsabilidade constitucionalmente e infraconstitucionalmente atribuída aos pais de educar 
seus filhos. Competirá às instituições de ensino elidir sua responsabilidade objetiva 
demonstrando a ausência de defeitos na prestação dos serviços, ou seja, que não houve 
negligência na prestação de seus serviços educacionais, haja vista terem adotado todas as 
medidas pedagógicas que estavam ao seu alcance para prevenir ou combater a prática dos atos 
de bullying, bem como caso elida o nexo de causalidade comprovando culpa exclusiva de 
terceiro ou a reduza mediante a demonstração de culpa concorrente dos pais ou responsáveis 
pelo agressor. Admitir entendimento contrário, representaria a inadequada desoneração dos 
pais de seu dever constitucional de educar os filhos, criando ambiente de irresponsabilidade 
familiar, propício para o desenvolvimento das indesejáveis prática de bullying. 
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[1] Conforme afirmam diversos autores (Berger e Lisboa, 2009; Ellis e Zins, 2003; Espelage e 
Swearer, 2003; Miller e Krauss, 2008; Pellegrini, 1998) apud Lisboa, Braga e Ebert (2009). 

[2] De acordo com a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 
Adolescência - ABRAPIA, ver o site: http://www.bullying.com.br. 

[3]  Nos países de língua espanhola este fenômeno tem sido comumente denominado de acoso 
escolar ou acoso entre iguales. 

[4] Apesar do bullying ter despertado interesse de estudo há mais de três décadas, o processo 
vem realmente atraindo atenção nos últimos anos, devido a estudos que evidenciam sua 
existência e, principalmente, os riscos para o desenvolvimento social e pessoal de jovens e 
instituições escolares como um todo (LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009). 

[5] Em 1982, na Noruega, três alunos na faixa etária de 14 anos cometeram suicídio, 
possivelmente como problemas de bullying. Assim, as autoridades, a mídia e profissionais em 
escolas passaram a dar mais importância e prestar mais atenção a este tipo de brincadeira. 
Apesar deste fato ter acontecido na Noruega, pesquisas transculturais mostraram que este 
fenômeno, sempre existiu e é identificado em vários países do mundo. Existem aspectos 
comuns nestas manifestações, os quais sugerem um caráter universal do fenômeno. Estudos 
científicos e aprofundados passaram a ser realizados a partir da década de 1990 (LISBOA, 
BRAGA e EBERT, 2009). 

[6] Talvez o reduzido número de pessoas que se declararam vítimas de atos de bullying 
decorra do próprio desconhecimento da população sobre o fenômeno ou do constrangimento 
em se declarar uma vítima. 
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[7]  O bullying entre vizinhos é normalmente uma forma de intimidação por comportamentos 
considerados inconvenientes, tais como: barulho excessivo para perturbar o sono, forjar 
incidentes para prestar queixa às autoridades. Esse tipo de provocação tem o intuito de 
provocar a vítima a tal ponto que ela opte por se mudar. É importante destacar que nem 
sempre o comportamento inconveniente de vizinhos pode ser caracterizado com do com 
bullying, a mera falta de sensibilidade ou civilidade pode ser uma explicação plausível em 
alguns casos (CHALITA, 2008). 

[8]  Para APARICIO (2009) o bullying pode ser (1) verbal, como os insultos, apelidos, (2) 
físico, bater, chutar, (3) emocional, como chantagens e extorsões para conseguir algo, como 
dinheiro e por último (4) sexual, apesar de ser menos freqüente, relaciona-se com a realização 
de gestos obscenos e questões sexuais. 

[9] BONFIM (2006) 

[10] O bullying pode ser denominado relacional, quando a agressividade se manifesta a partir 
de ameaças, acusações injustas e indiretas, roubo de dinheiro e pertences, difamações sutis, 
degradação da imagem social, podendo resultar na exclusão de um ou mais jovens do grupo 
(OLWES, 1993). 

[11] Ainda em relação ao sexo, a maioria das pesquisas revela que os meninos vitimizam mais 
que as meninas, além de se utilizarem mais da agressão física e verbal. As meninas por seu 
termo, usariam mais a agressão indireta relacional, tal como espalhar rumores (fofocas) ou 
realizar exclusão social (FRANCISCO e LIBÓRIO, 2009). Em igual sentido (NETO, 2005). 

[12] "O comportamento, os hábitos, a maneira de se vestir, a falta de habilidade em algum 
esporte, a deficiência física ou aparência fora do padrão de beleza imposto pelo o grupo, o 
sotaque, a gagueira, a raça podem ser motivos para a escolha de uma vítima" (CHALITA, 
2008). 

[13] As testemunhas representadas pela maioria dos alunos, convivem com a violência e se 
calam em razão do medo de se tornarem as próximas vítimas. O medo, a dúvida sobre como 
agir e a falta de iniciativa da escola são fatores que acabam provocando um clima de silêncio 
e de omissão das testemunhas (BOTELHO e SOUZA, 2007). 

[14] Segue o texto original, em espanhol, no qual nos baseamos: "El carácter continuo y 
repetido hace que las víctimas no puedan salir por sus propios médios de la situación de 
acoso, que tiene efectos muy negativos como ansiedad, baja autoestima, depresión, 
dificultades para la integración en el médio escolar." 

[15] Nesse sentido (BOTELHO e SOUZA, 2007) 

[16]  O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi instituído pela Lei n.º 8.069, de 13 de 
julho de 1990, e representa um avanço no direito das crianças e adolescentes ao explicitar e os 
princípios de proteção integral e da prioridade absoluta a eles - já previstos na Constituição 
Federal de 1988, que elevou a criança e o adolescente à preocupação central da sociedade - e 
orientar a criação de políticas públicas em todas as esferas de governo, mediante a criação de 
Conselhos paritários. O ECA resgata juridicamente a cidadania e a atenção universalizada a 
todas as crianças e adolescentes e respeita as normativas internacionais. Após o ECA crianças 
e adolescentes passaram a ser considerados cidadãos, com direitos pessoais e sociais 
garantidos, desafiando os governos a implementarem políticas publicas especialmente 
relacionadas a esse segmento. 
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[17] Cite-se, a título de exemplo, caso apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, no qual foi exarada a seguinte ementa de julgamento: Os danos morais causados 
por divulgação, em comunidade virtual - Orkut - de mensagens depreciativas, denegrindo a 
imagem de professor - identificado por nome -, mediante linguagem chula e de baixo calão, e 
com ameaças de depredação a seu patrimônio, devem ser ressarcidos. Incumbe aos pais, por 
dever legal de vigilância, a responsabilidade pelos ilícitos cometidos por filhos incapazes sob 
sua guarda. (RONDÔNIA, TJRO, Acórdão COAD 126721, Ap. Civ. 100.007.2006.011349-2, 
Rel. Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, Public. em 19-9-2008) 

[18] Em 1983 na Noruega, três adolescentes que sofriam bullying frequente de colegas 
cometeram suicídio, foi um dos primeiros casos com repercussão internacional. Nos Estados 
Unidos são descritos diversos fatos relacionados, em 1999 dois adolescentes foram 
responsáveis por um grande massacre no Institute Columbine do Estado do Colorado, estes 
mataram 13 pessoas e feriram 21 e depois cometeram suicídio, existem relatos que estes 
alunos não eram bem quistos no ambiente escolar. Em 2007, um jovem provocou um novo 
massacre, assassinando 32 e ferindo outras 23, finalizando com suicídio, este sofria 
discriminação por ser de outro país. Ainda nos Estados Unidos, em 2009, dois garotos de 11 
anos suicidaram por motivos relacionados ao bullying. No Brasil, em 2003, no estado de São 
Paulo um rapaz de 18 anos invadiu a escola onde estudou e feriu a tiros 6 estudantes, uma 
professora e o zelador, este jovem foi humilhado durante o período escolar com apelidos por 
ter sido obeso. Em 2004 na Bahia, um adolescente de 17 anos que era humilhado na escola 
pelos colegas, matou a tiros 2 pessoas, deixou 3 feridas e ainda tentou cometer suicídio, mas 
foi impedido. E em 2007 um aluno publicou ameaças em uma rede de relacionamento virtual, 
segundo as quais provocaria violência com armas de fogo em sua escola, caso a direção 
permanecesse omissa em relação ao bullying que vinha sofrendo. Recentemente, logo após 
ataque realizado por um estudante carioca a sua ex-escola, o qual provou a morte de diversas 
crianças e deixou inúmeras outras feridas, muitos especialistas começaram a se indagar se o 
que teria motivado a condutado agressor seria o fato de ter sido vítima de bullying.  

[19] Neste sentido são os preceitos normativos contidos no artigo 205 da Constituição da 
República, bem como aqueles contidos nos artigos 4º, 5º e 53 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

[20] Conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil: "Haverá 
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem."  

[21]  Nesse sentido, ZENARI destaca que: "as causas excludentes de responsabilidade do 
prestador de serviços são as mesmas previstas na hipótese de fornecimento de bens, a saber, 
que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do usuário ou de 
terceiro." (ZENARI, 1999, p. 174-175). 

[22] SILVA, p. 557, 1990. 

[23] SILVA, p. 557, 1990. 

[24] Em igual sentido GOMES, sustenta que o pai "não deixa de responder pelo filho menor, 
porque este, com o seu consentimento, esteja em lugar distante." (GOMES, 1999, p. 347). 

[25] Outro não tem sido o entendimento de STOCO, segundo o qual: "ao receber o estudante 
menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as 
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atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino 
é investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a 
obrigação de empregar a mais diligente vigilância para prevenir e evitar qualquer ofensa ou 
dano aos seus pupilos, que possam resultar do convívio escolar." E conclui o autor: 
"responderá no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola o aluno 
sofrer violência física por inconsiderada atitude do colega, do professor ou de terceiros, ou, 
ainda, de qualquer atitude comissiva ou omissiva da direção do estabelecimento, se lhe 
sobrevierem lesões que exijam reparação e emerge daí uma ação ou omissão". (2002, p.321) 

[26] Sobre os preceitos normativos contidos no artigo 942 do Código Civil, preleciona SILVA 
que "o direito brasileiro instituiu um 'nexo causal plúrimo'. Em havendo mais de um agente 
causador do dano, não se perquire qual deles deve ser chamado como responsável direto ou 
principal. Beneficiando, mais uma vez, a vítima permiti-lhe eleger, dentre os co-responsáveis, 
aquele de maior resistência econômica, para suportar o encargo ressarcitório. A ele, no jogo 
dos princípios que disciplinam a teoria da responsabilidade solidária, é que caberá, usando 
ação regressiva (actio de in rem verso), agir contra os coobrigados, para de cada um haver, 
pro rata, a quota proporcional no volume da indenização. Ou, se for o caso, regredir 
especificamente contra o causador do dano." (1990, p. 91). 

[27] Conforme lição de MONTEIRO DE BARROS a instituição de ensino responderá 
objetivamente pelos danos causados por seus alunos a terceiros durante o período que se 
encontrarem à disposição do estabelecimento de ensino, desde que verificados três requisitos: 
a) o dano deve ter sido causado durante o período em que o aluno estava sob a vigilância e a 
autoridade escolar; b) o aluno deve ser incapaz; c) que a prestação de serviço seja remunerada 
e a instituição de ensino exerça suas atividades com intuito de lucro, caso em que se lhe 
aplicará as disposições do Código de Defesa do Consumidor. (2005, p.31). 

[28] GONÇALVES, 2003, p. 161 

[29] BRASIL, STF, RE 76876/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Leitão de Abreu, Dj. 16.11.1976. 

[30]  GONÇALVES, 2003, p.163. 

[31] No referido caso, consta das alegações contidas na exordial e provas acostadas aos autos 
que o aluno agressor atribuía a autora a pecha de pertencer ao "grupo das excluídas", por ser 
amigas de outras duas alunas em relação às quais o agressor se referia como "lésbicas". Além 
do mais, o aluno agressor fazia críticas diárias à autora no sentido de que ela seria uma 
"tábua", posto que não teria peito nem bunda, bem como espalhou entre os demais alunos que 
ela seria "prostituta". Destaca-se que, conforme relatos contidos nos autos, as investidas do 
autor não se limitavam a pessoa da autora, atingindo diretamente outras alunas. 

[32] Optou-se por suprimir o nome das partes envolvidas, especialmente considerando que o 
caso envolve menores e em razão da ausência de prejuízo para a compreensão do caso. 

[33] "Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver 
pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou 
relativamente incapaz." 

[34] LIMA, Alvino, Culpa e Risco. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 347. 

[35]  1996, p. 127 
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[36]"Art. 1903 - Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de 
enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos 
menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o 
vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y 
complementarias. La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en 
él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para 
prevenir el daño." 

[37] Interessante lembrar que o dever precípuo das instituições de ensino não é o de vigilância 
e guarda de seus alunos, mas sim o dever de instrução. Inclusive cumpre questionar: é a 
negligência da instituição de ensino em seu dever de vigilância ou a conduta adotada pelo 
aluno que ocasiona o dano? Parece-nos que aqueles que tentam atribuir responsabilidade 
exclusiva às instituições de ensino sobrelevam a importância do dever de vigilância na 
ocorrência do evento danoso, inclusive alterando o nexo de causalidade. Se olvidam que o 
bullying ocorre não porque há negligência no dever de vigilância, mas sim em decorrência de 
um desvio de conduta do agressor, o qual pode ser fruto de diversos fatores (má educação, 
problemas de personalidade).  
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ARTIGO 58 DA LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO: 
SOLUÇÃO OU OMISSÃO PARA A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA? 
 

ARTICLE 58 OF THE LAW OF GUIDELINES AND BASIC EDUCATION: SOLUTION 
OR FAILURE TO INCLUSION OF CHILDREN WITH DISABILITIES? 

 
 
 

Letícia De Oliveira Ribeiro 
Mariana Clara Stefenoni 

 

RESUMO 
A partir do direito fundamental a educação, insculpido no artigo 5º da Constituição Federal de 
1988, pretende-se identificar se há uma correlação entre política educacional e política de 
inclusão, com a garantia efetiva e não meramente formal da educação inclusiva, conforme o 
artigo 58 da Lei de Diretrizes e Base da Educação, que dispõe que a educação inclusiva deve 
ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Objetiva-se ainda, verificar se a 
implantação de serviços especializados nas redes de ensino significa um ganho em termos de 
oferta educacional pública para os alunos com deficiência mental, bem como se há uma 
relação direta entre o papel exercido por tais serviços, com a desinstitucionalização da 
Responsabilidade do Estado, através da oferta de Educação Inclusiva, por meio da parceria 
público privada. Pretende-se ainda, questionar se a parceria público privada auxilia no 
cumprimento do artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no artigo 5º da 
Constituição Federal, assim como se retira ou não o foco do Ensino Regular. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: POLÍTICA EDUCACIONAL. EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA. DESISTITUCIONALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 
 
ABSTRACT 
From the fundamental right to education, sculptured in Article 5 of the Constitution of 1988, 
aims to identify whether there is a correlation between educational policy and politics of 
inclusion, ensuring effective and not merely formal inclusive education, according to Article 
58 Law of Directives and Basis of Education, which states that inclusive education should 
occur preferentially in the regular education system. It aims to even check if the deployment 
of specialist services in public education means a gain in terms of providing public education 
for students with learning disabilities, as well as whether there is a direct relationship between 
the role played by such services, with the deinstitutionalization Responsibility of the State, 
through the provision of inclusive education, through public-private partnership. The aim is 
also to ask whether the public-private partnership helps in compliance with Article 58 of the 
Law of Directives and Bases of Education and in Article 5 of the Federal Constitution, as well 
as whether or not the focus off the regular school 
KEYWORDS: KEYWORDS: EDUCATIONAL POLICY. INCLUSIVE EDUCATION. 
DESISTITUCIONALIZAÇÃO OF STATE RESPONSIBILITY 
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EDUCAÇÃO: A MARCAÇÃO DA DESIGUALDADE? 

  

  

Na sociedade capitalista os fenômenos da desigualdade e da exclusão social afetam, 
incontestavelmente, parcela considerável da população. Tal fato dificulta a observância de 
uma série de normas e princípios constitucionais, como por exemplo, a do preâmbulo da 
constituinte de 1988, que prevê um Estado Democrático para assegurar o exercício da 
igualdade e da justiça, fundado na harmonia social, entre outros. 

  

Neste sentido, o pensamento de Karl Marx, que foi o grande teorizador da desigualdade na 
modernidade capitalista, através do princípio de integração social, que se assenta na 
desigualdade entre capital e trabalho. Foucault, por sua vez, foi o grande teorizador da 
exclusão social, fenômeno cultural e social.  

  

Diante do exposto, Boaventura de Sousa Santos (2008, p. 281) conclui que a exclusão é um 
processo histórico através do qual uma cultura, por via de um discurso de verdade cria um 
interdito e o rejeita, através da criação de dispositivos de normas que qualificam e 
desqualificam o indivíduo. 

  

Nota-se que não só a concentração de renda gera desigualdade, mas também, que há uma 
correlação deste desequilíbrio econômico com o nível educacional da população 
economicamente excluída. Desta forma, a educação utilizada como meio de garantir o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho, 
deve ser entendida como instrumento útil para erradicar a exclusão social imposta aos 
brasileiros através de um processo histórico, garantindo assim a formação de um país livre, 
justo e solidário (SILVA, 2009). 

  

O direito a educação está previsto como um direito social, disposto no artigo 6º da 
Constituição Federal de 1988 dentro do Título II, cuja abrangência é dos Direitos e Garantias 
Fundamentais. Pretende-se com o trabalho identificar se o direito em questão é garantido pelo 
Estado a todos, em especial aos portadores de transtorno mental. Para tanto, adota-se como 
diretriz, o disposto no artigo 58 da Lei 9.394/96, que trata da Educação Especial. 

  

Insta ressaltar que, como direito fundamental, a educação deve ser garantida de forma efetiva, 
pois, uma vez que é integrante do direito à vida, é indispensável ao pleno desenvolvimento da 
pessoa humana, originária do direito natural, direito este, ligado à noção de dignidade humana 
(SILVA, 2009). 
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Dada a relevância do acesso à educação, João Batista Herkenhoff, afirma que deve a mesma 
ser baseada em princípios da democracia, da liberdade de expressão e no respeito aos direitos 
humanos, sendo portando, na visão do autor, um dos agentes do desenvolvimento da 
elaboração crítica da realidade, visando à preparação para o trabalho e à sustentação da vida. 

  

Continua o professor João Batista, esclarecendo que todo esse processo é possível, pois a 
educação tem em seus pilares o objetivo de promover o desenvolvimento das dimensões 
físicas, psicológica, moral, social e espiritual do indivíduo (HERKENHOFF, 1989, p. 31-33). 

  

Não obstante a Constituição Federal de 1988 tenha estabelecido o ensino como obrigatório e 
gratuito, considerando-o como um direito público subjetivo, ensejador de mandado de 
segurança (individual ou coletivo), diante de sua não prestação pelo estado, a dificuldade ou, 
até mesmo ausência de vagas em escolas públicas é um problema notório na sociedade 
contemporânea. 

  

Diante de uma análise das diretrizes gerais da educação, pode-se concluir que é dever do 
Estado garantir o acesso à educação, entretanto, observa-se a dificuldade dos pais em obterem 
vagas para seus filhos, principalmente, quando são portadores de necessidades especiais. 

  

Muito embora o direito a educação seja fundamental, de caráter absoluto, intangível, e cuja 
observância se impõem aos governantes como imperativo categórico, independente de 
abundância ou não de recursos, e não obstante a Carta Magna tenha previsto em seu artigo 
205, caput, que é dever do Estado garantir o acesso à educação de forma efetiva, seu descaso 
aliado à ausência de recursos financeiros, faz com que as políticas públicas educacionais 
fiquem seriamente prejudicadas. 

  

É neste momento que visualizamos a manutenção das desigualdades e exclusões sociais, pois 
grande parcela da população encontra-se com dificuldades sociais e financeiras, as quais 
impedem o custeio do ensino de qualidade. 

  

Soma-se a infração dos princípios constitucionais da igualdade (artigo 5º) e da dignidade 
humana (artigos 1º, III, c/c 3º, c/c 4º, II), a observação de que se as pessoas "ditas normais" ou 
saudáveis não conseguem efetivar seu direito fundamental a educação, as portadoras de 
deficiência mental encontram dificuldades ainda maiores. 

  

A quantidade de instrumentos normativos que objetivam não só garantir o acesso gratuito a 
educação, como também a qualidade da prestação educacional, para portadores ou não de 
transtorno mental, é grande, o que nos permite concluir que os dados relativos à ausência de 
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garantia do direito à educação está ligado a inércia de sua efetivação pelo Poder Público e, 
não a ausência de leis. 

  

Questiona-se não só a qualidade do serviço educacional prestado diante da precariedade da 
educação ofertada, mas também se diante das dificuldades encontradas pelas famílias para 
garantir a vaga de seus filhos, ditos normais, como e em que condições se realizam a 
educação inclusiva aos portadores de transtorno mental. 

  

O processo de exclusão nos quais os deficientes mentais estão incluídos, não é observado 
somente do ramo educacional, mas em todo processo histórico do desenvolvimento brasileiro. 
Como nos ensina as professoras Gilsilene Franschetto Picoretti Passón  e Márcia Aparecida 
Ferreira, até o final do século XVIII não havia qualquer política que cuidasse dos loucos, 
talvez a explicação se desse pelo fato de que o regime do Brasil Colônia era escravocrata, de 
forma que a loucura não consistia em problema, pois a mão de obra era vista como uma 
mercadoria. 

  

Continuam as mestras, a explicar que somente no início do século XIX, quando teve início as 
políticas de urbanização do Rio de Janeiro, é que os loucos, que até então tinham tolerância 
social, passaram a ser incluídos na Santa Casa de Misericórdia.  Ressalta-se que tudo isso só 
ocorreu, pois as epidemias da época atrapalhavam os interesses políticos e econômicos 
(FRANCISCHETTO, OLIVEIRA, 2008, p. 02). 

  

No mesmo sentido, observa Gilberta de Martino Jannuzzi (2006, p. 01), na medida em que 
esclarece que: 

  

[...] A história da educação brasileira mostra-nos que a educação foi o centro de atenção e 
preocupação apenas nos momentos e na medida exata em que dela sentiram necessidade os 
segmentos dominantes da sociedade. Enquanto a elite pôde buscar educação no exterior, 
enviou seus filhos a Portugal ou França(...) Quando um novo sistema de produção passou a 
exigir uma instrumentalização mais adequada de mão de obra, foram tomadas providências 
neste sentido [...]. 

  

Das exposições acima, é possível observar que a atenção aos portadores de necessidades 
especiais, assim como o acesso a educação inclusiva é fruto da evolução histórica, que 
somente viabilizou o processo de educação aqueles que necessitam de atendimento 
especializado, na medida em que segmentos dominantes da sociedade julgaram conveniente e 
necessário. 
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A responsabilidade pela Educação Inclusiva vai além do atendimento aos segmentos 
dominantes da sociedade, pois, para que seja efetiva precisa garantir uma educação de 
qualidade aos portadores de necessidades especiais. Devendo ainda, ter como preocupação 
central a transformação social do aluno deficiente e, não o atendimento dos segmentos 
dominantes. 

  

Nota-se que a intenção do constituinte de 1988 era em preservar uma sociedade justa, regida 
pelo princípio da igualdade, nos termos do artigo 5º, caput, da Carta Magna de 1988. A 
dignidade da pessoa humana, como forma de preservação de referidos princípios foi prevista, 
entre outros, nos artigos 1º, III, 3º, 4º, II, todos da Constituição Federal de 1988. 

  

Para que de fato tenhamos uma sociedade justa e permeada pelo princípio da igualdade, 
mister se faz a observância da Constituinte, assim como da Conferência sobre a 
Reestruturação da Assistência Psiquiátrica na Região da América Latina, que objetivando o 
acesso efetivo a igualdade aos pacientes psiquiátricos, recomendou entre outros que a 
assistência deve ser prestada de forma a salvaguardar a dignidade pessoal e os direitos 
humanos e civis das pessoas. 

  

Diante da realidade em que se encontram inseridos os pacientes psiquiátricos, ora excluídos 
ora em condições de desigualdade, o douto Boaventura, ao explicar a definição dos termos, 
nos ensina que o sistema da desigualdade implica em um sistema hierárquico de integração 
social, de forma que quem está em baixo está dentro e a sua presença é indispensável. Ao 
contrário, a exclusão assenta-se em um sistema dominado pelo princípio da segregação, ou 
seja, pertence-se pela forma como se é excluído, de forma que quem está em baixo, está fora 
(SOUSA, 2008, p. 280). 

  

Diante do exposto, o presente trabalho pretende desenvolver a idéia da educação inclusiva 
como um direito fundamental da dignidade da pessoa humana, como instrumento de 
transformação social diante das desigualdades e exclusões sociais sofridas pelos portadores de 
doença e/ou transtorno mental. 

  

  

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS OBSTÁCULOS A SEREM SUPERADOS. 

  

  

Observa-se que o acesso a educação básica de qualidade é um problema social enfrentado 
pelas pessoas saudáveis, o que por si só é suficiente para manter a desigualdade entre as 
classes, pois o nível econômico encontra relação direta com o nível educacional. 
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Considerando a realidade vivenciada pelos portadores de necessidades especiais, que 
sabidamente, encontram dificuldades ainda maiores para matricular-se na rede regular de 
ensino, dispôs o legislador no artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sobre a 
Educação Especial. 

  

Ainda que com objetivo de amparar aqueles que necessitam de atenção especial, o legislador 
não foi preciso, pois ao mesmo tempo em que dispôs no caput do artigo 58, que a educação 
especial deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, fez previsão nos 
parágrafos 1º e 2º que, o apoio especializado poderá ser realizado em escola ou serviço 
especializado, sempre que não for possível a integração nas classes comuns de ensino regular. 

  

Do dispositivo extraído da legislação, observa-se que a garantia a educação inclusiva é ponto 
pacífico, entretanto, o mesmo não se pode afirmar, acerca das condições a que são ofertadas. 
Desta forma, o legislador deixa explícito que a educação deve preferencialmente ser ofertada 
na rede regular de ensino, mas não explica, quando a integração é inviável e, deve, portanto, 
ser ofertada fora da rede regular. 

  

Se o serviço especializado de educação inclusiva é a alternativa encontrada pelo Estado para 
assegurar de forma igualitária o direito à educação de qualidade, aos portadores de 
necessidades especiais, indispensável se faz a compreensão do que seja a educação inclusiva, 
assim como sua oferta através dos serviços especializados e a deficiência mental, causadora 
da necessidade especial. 

  

Assim como todos os brasileiros, o indivíduo portador de deficiência mental tem o direito à 
educação assegurado na Constituição Federal. Entretanto, em razão da condição psíquica a 
que está submetido é portador de necessidades especiais, o que o leva a ser amparado também 
pelo artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que dispõe entre outros, acerca da 
educação inclusiva. 

  

Observa-se que, a condição de portador de deficiência mental faz com que o indivíduo tenha 
necessidades especiais. Neste contexto, para que tenha acesso a uma educação efetiva, será 
indispensável um processo educacional capaz de atender a contendo as necessidades especiais 
do aluno, promovendo sua inclusão no meio social. 

  

É neste diapasão que se verifica o primeiro obstáculo a ser superado, qual seja, a definição de 
deficiência mental, para posteriormente, identificar os alunos portadores de necessidades 
especiais e que, portanto, necessitam de uma educação inclusiva. 
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Diante da ausência da definição legislativa acerca da deficiência mental, Denise Meyreles de 
Jesus (2007, p. 45) apresenta a dificuldade do caso, demonstrando a inexistência de um 
conceito unânime: 

  

[...] para os professores a deficiência mental se expressa nas dificuldades de aprendizagem e 
de adaptação social. Para os profissionais da saúde, ela decorre de uma patologia, que acarreta 
prejuízos em quase todas as áreas, o que demandaria cuidados de uma equipe 
multiprofissional para atender as necessidades educacionais especiais dos estudantes [...]. 

  

Ainda que o conceito de deficiência mental não seja unânime, deve-se ater ao fato de que 
todos os indivíduos que apresentem dificuldades de aprendizagem fazem jus à educação 
inclusiva, tendo em vista, ser esta a alternativa encontrada para assegurar o direito 
fundamental a educação. 

  

Neste contexto, caminha-se para o entendimento de que a educação inclusiva é maneira pela 
qual se assegura de forma efetiva e não meramente formal o direito a educação. 

  

A professora Marilda Moraes Garcia Bruno (2008, p. 04) ao definir a Educação Inclusiva 
explica que: 

[...] as Diretrizes Nacionais entendem a Educação Especial como um processo educacional 
definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços 
educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a 
garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos 
que apresentam necessidades educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e 
modalidades da educação [...]. 

  

No mesmo sentido Gonzáles (2002) esclarece que a Educação Especial pode ser definida 
como uma disciplina que estuda e analisa os processos de ensino e aprendizagem, em 
situações de diversidades, com a finalidade de oferecer respostas aos alunos com necessidades 
especiais. 

  

É por esta razão que Marilda Moraes Garcia Bruno (2008, p.04) afirma que a tarefa da 
Educação Especial deveria ser a diversidade de cada pessoa levada ao campo do ensino, o que 
constitui o seu objeto de estudo e preocupação. 
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Do exposto, é possível afirmar que a educação inclusiva é a modalidade de educação que 
assegura aos portadores de necessidades especiais, o acesso ao processo de ensino e 
aprendizagem de forma efetiva, seja por meio da flexibilização do ensino na rede regular, seja 
através do serviço especializado. 

  

O conteúdo que encontra maior precisão acerca da educação inclusiva e sua necessidade pode 
ser visualizado na definição adotada pelo Ministério da Educação, qual seja, são considerados 
estudantes com necessidades educacionais especiais aqueles que requerem programas e 
recursos individualizados, necessários para oferecer-lhes condições de ensino e de 
aprendizagem adequados (JESUS, 2007, p. 45). 

  

Ressalta-se que os programas e recursos individualizados para as condições de ensino devem 
ser ofertados pelas escolas, como condição de desenvolvimento educacional do aluno e, 
conseqüentemente, como garantia do direito fundamental a educação. Neste diapasão, deve-se 
ficar atento para que não haja inversão das condições, isto é, o insucesso do aluno não deve 
ser atribuído a sua condição e sim a uma possível negligência da escola. 

  

No mesmo sentido é o entendimento de Albertina Mitjans Martínez (2003, p. 143 - 160), na 
medida em que esclarece que um dos sérios problemas na tentativa de construção dos 
estereótipos da pessoa com deficiência mental, reside no conceito de necessidades especiais, 
que é concebido como condição do aluno e não do sistema educativo que, não dá conta dos 
processos de ensino requeridos. 

  

Do exposto, conclui-se que o processo educacional de qualidade, com todos os recursos 
necessários para atender os alunos com necessidades especiais é condição sine qua non para 
constatação e conscientização do processo de exclusão existente, que só pode ser superado 
mediante a transformação da sociedade e da escola. 

  

Assim, para que a educação inclusiva seja efetiva e alcance resultados benéficos, 
indispensável se faz a existência de uma política inclusiva que promova uma educação 
democrática, capaz de viabilizar com a prática escolar a convivência com a diversidade e a 
diferença. 

  

Desta forma, para que a convivência seja viabilizada a escola deve ser modificada e preparada 
para receber os alunos com necessidades especiais, devendo encontrar no cerne de sua 
política, a tentativa de inclusão dos alunos em classe regular de ensino. 
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Observa-se que, com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação o acesso a Educação 
Inclusiva passa a ser identificado não só como um direito, mas como uma obrigação do 
Estado, que deve assegurar a educação em atenção aos preceitos fundamentais da 
Constituição Federal de 1988. 

  

Ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação seja objetiva, no que tange a necessidade 
de ofertar o processo de ensino e aprendizagem diferenciado aqueles que dela necessitam, não 
apresenta a mesma clareza no que diz respeito à condução das dificuldades encontradas pelos 
docentes para assegurar uma educação que seja efetiva e capaz de promover a inclusão. 

  

O primeiro ponto a ser observado em uma política educacional inclusiva consiste no fato de 
que, para haver inclusão é necessário um atendimento educacional especializado para todos os 
alunos que dele necessitem, o que muita vezes não é viabilizado na rede regular de ensino. 

  

Neste contexto, indaga-se o que vem a ser um atendimento educacional especializado. Para 
responder a referido questionamento e adentrar nas peculiaridades da questão, necessária se 
faz a contextualização. 

  

Historicamente, a formação de educadores para o atendimento educacional especializado 
esteve ligada aos cursos de formação do magistério em nível secundário. A partir da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, LDB/71, surgem habilitações em nível superior, nas 
diferentes áreas da Educação Especial (BRUNO, 2007). 

  

Observa-se que a oferta de capacitação para a educação especial teve como objetivo não os 
procedimentos regulares de ensino, mas sim os especiais, voltados a uma prática pedagógica 
realizada geralmente em Escolas Especiais (BRUNO, 2007). 

  

A expansão educacional inclusiva, impulsionada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
foi relevante não só para a criação de serviços especializados em escolas públicas, como 
também pela implantação de Instituições e Escolas Especializadas. 

  

É possível constatar, que não só benesses permeiam a inovação apresentada na educação 
inclusiva, pois a ampliação da rede paralela de programas assistenciais de atendimento 
educacional especializado em Escolas Especiais, permitiu ao Estado que se desobrigasse de 
debater e prover ações de política pública para a formação de docentes capacitados. 
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Assim, na medida em que os programas assistenciais de atendimentos educacional entram em 
expansão, tais como o Serviço Especializado de Educação Inclusiva da APAE e da Pestalozzi, 
o Estado começa a transferir a responsabilidade do processo educacional aos serviços 
especializados, ofertados através de Parceria Público Privada. 

  

A conseqüência não poderia ser outra, senão a transferência de responsabilidade pela 
educação de pessoas com deficiências às instituições especializadas, de caráter filantrópico e, 
segregado da rede regular de ensino. Tais instituições passaram a ocupar e a cumprir, o papel 
do Estado quanto à oferta e a garantia de uma educação gratuita às pessoas com deficiência. 

  

Na falta de professores especializados, os serviços públicos e as escolas especiais para 
deficientes mentais e instituições especializadas na área da deficiência mental tiveram que 
recorrer a cursos de extensão ou treinamento em serviço, para garantir de forma eficaz a 
prestação do serviço educacional. (PESTALOZZI, 2010, p.02) 

  

Ainda que se observe, nos termos do artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 
preferência do legislador em manter o aluno com necessidades especiais em rede regular de 
ensino, a crença no discurso inclusivo, permeada pela desconfiança configuram um conflito. 

  

Uma das razões para a existência do referido conflito, é explicada Ivanilde Apoluceno de 
Oliveira (2007, p. 36): 

  

[...] o atual momento é visto como de "transição", no sentido de a sociedade estar despertando 
para a existência destas pessoas, e do ensino regular já ter uma aceitação maior de sua 
presença na escola. Entretanto, apontam alguns educadores para o fato de a prática da 
inclusão nas escolas ser ainda tímida, enquanto o discurso está avançado. Outros consideram a 
inclusão nas escolas precária, mas necessária e inevitável [...]. 

  

Diante do conflito, decorrente do período de transição a que estamos inseridos, merece 
atenção os argumentos de professores que são contrários à inclusão escolar. 

  

O primeiro argumento é de caráter político e afirma ser a inclusão um artifício pseudo-
humanístico promovido pelo Estado neoliberal com o intuito de retirar verbas da educação 
especial. O segundo de caráter técnico - clínico ressalta que alguns tipos de deficiência 
precisam de atendimento multidisciplinar especializado e que as crianças, ao serem 
deslocadas para o ensino comum regular nas escolas, correm o risco de não terem 
atendimento especializado (OLIVEIRA, 2002, p. 216). 
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Assim, a primeira medida a ser tomada para que não se tenha argumento, negativo, de caráter 
político é observar a maneira como a política educacional inclusiva é apresentada aos 
professores. Pois, não se pode perder de vista que o professor é o educador e uma política de 
inclusão que se apresente com imposição, isto é, de cima para baixo, não pode ter outra 
conseqüência, senão a desconfiança dos mestres, que certamente culmina na rejeição da 
política educacional inclusiva, provocada pela desconfiança. 

  

Também merece atenção a possibilidade de perda de identidade do docente, isto é, na medida 
em que o professor detém o conhecimento é considerado especialista e, tendo que transferir a 
outro docente "não especialista" o papel de educar, em sua sala na rede regular de ensino, 
amedronta-se com a possibilidade de perder a identidade, assim como a possibilidade de 
efetivar de forma concreta a inclusão nas escolas (OLIVEIRA, 2002, p. 217). 

  

Diante da dificuldade e dos obstáculos, que passam a ser identificados não só na sociedade, 
mas também por aqueles que são responsáveis pela construção do saber, questiona-se como 
seria uma educação inclusiva efetiva. 

  

Ainda que várias sejam as possibilidades de respostas a questão, a necessidade de socializar o 
discurso da prática inclusiva se mostra imperioso. Observa-se ainda que, ações concretas, que 
envolvam a participação dos docentes do ensino comum, assim como da educação especial 
são responsáveis pelo sucesso de uma educação inclusiva eficaz. 

  

  

  

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

  

  

Das disposições legislativas e constitucionais observa-se que garantia da educação inclusiva 
ultrapassa a pretensão de assegurar uma educação de qualidade, mais do que isso, reflete a 
garantia de um Direito Fundamental, cujo respeito e observância se impõem aos governantes 
de forma obrigatória. 

  

Uma vez que o direito a educação é fundamental e de observância obrigatória, conclui-se que 
é dever do Estado torná-lo efetivo e garantir a todos, sem qualquer distinção. Tal afirmativa 
coincide com o disposto no artigo 205, §1º da Constituição Federal de 1988. 
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Ressalta-se que, ofertar a todos sem distinção, não significa ofertar a mesma educação, no que 
diz respeitos aos procedimentos de ensino, e sim assegurar uma educação de qualidade a 
todos que dela necessitem. Ainda que para tanto, seja necessária a adaptação do processo de 
ensino e aprendizagem. 

  

Assim, ainda que o aluno seja portador de necessidades especiais e, possua dificuldades no 
processo educacional, seu direito a educação continua garantido pela Constituição Federal, de 
forma intangível, absoluta e de observância obrigatória pelos governantes. 

  

Enquanto portador de necessidades especiais, seu processo de aprendizagem, para que seja 
efetivo, isto é, para que tenha acesso a uma educação de qualidade, precisará ser adaptado. É 
por esta razão que o Estado começou a implementar a política da educação inclusiva, que 
pode ofertar ao aluno a educação especial nas escolas regulares ou através de serviços 
especializados. 

  

Observa-se que diante da análise do Capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 
preferência do legislador em incluir na rede regular de ensino o aluno com necessidades 
especiais, propiciando desta forma, o reconhecimento da diferença. 

  

Ainda que a preferência seja a inclusão na rede regular de ensino, constata-se que o desafio da 
educação inclusiva brasileira é a implantação de um serviço educacional de qualidade, que 
somente é possível com a organização de escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum 
tipo de discriminação e que reconheçam as diferenças como fator de crescimento no processo 
de aprendizagem. 

  

Quando a rede regular de ensino não consegue implementar um serviço educacional de 
qualidade, com adequadas condições de atendimento aos alunos portadores de necessidades 
especiais, o Estado encontra na Parceria Público Privada a alternativa para assegurar o direito 
a educação inclusiva, através dos Serviços Especializados de Educação. 

  

É neste contexto, preocupado com a qualidade do ensino ofertado aos portadores de 
necessidades especiais, que dispôs o legislador sobre o serviço de apoio especializado para 
atender às peculiaridades da educação especial. Referido serviço poderá ser ofertado em 
escolas regulares ou, quando não for possível a integração do aluno, em razão de suas 
condições específicas, fora das classes comuns. 

  

Assim, a partir da constatação de que a educação na rede regular de ensino está inviabilizada, 
seja em razão da qualificação docente, seja em razão da inércia Estatal, a responsabilidade 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4173



pelo processo de ensino e aprendizagem é transferida aos Serviços Especializados, visualizada 
na prática através da Parceria Pública Privada, tais como a Associação de Pais e Amigos 
Excepcionais (APAE) e a Associação Pestalozzi. 

  

Os Serviços Especializados de Educação são operacionalizados através da contratação, pelo 
Estado, de parceria pública privada, que consoante José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 
404/405), nada mais é do que uma modalidade especial dos contratos de concessão. 

O professor de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho (2009, p 404), explica 
ainda que: 

  

[...] As parcerias público-privadas têm sido adotadas com sucesso em diversos ordenamentos 
jurídicos, e apresentam como justificativa dois pontos fundamentais: a falta de disponibilidade 
de recursos financeiros e a eficiência da gestão do setor privado [...] é mais uma das tentativas 
que ultimamente se têm apresentado para que o Poder Público obtenha do setor privado 
parcerias, recursos e formas de gestão no intuito de executar atividades estatais e prestar 
serviços públicos, tarefas nas quais o Estado, sozinho, tem fracassado [...]. 

  

Do exposto, conclui-se que o Serviço Especializado de Educação Inclusiva é operacionalizado 
através de uma modalidade especial de contrato, denominada de parceria público privada, em 
razão do reconhecimento do Estado de seu fracasso na oferta de educação inclusiva de 
qualidade. 

  

Na prática, resultados importantes são alcançados com a delegação de responsabilidade do 
Estado aos Serviços Especializados de Educação Inclusiva, pois, na medida em que criam 
condições favoráveis a aprendizagem formal dos estudantes em ambientes inclusivos e/ou em 
escolas regulares, propicia o desenvolvimento intelectual e a integração do aluno. 

  

Neste sentido, é possível a constatar a atuação da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), que sob a diretriz da educação inclusiva oferece atendimento 
educacional especializado para alunos com deficiência intelectual matriculados na rede 
regular de ensino e atendimento contínuo às escolas, alunos e famílias (APAE, 2010, p. 01). 

  

Vislumbrando assegurar de forma efetiva o direito a educação, o Serviço Especializado de 
Educação da APAE promove atividades focadas nas necessidades e possibilidades de cada 
criança ou adolescente. O que nos leva a conclusão de que o objetivo deste serviço é efetivar a 
inclusão desses estudantes em classe comum de escola regular em um curto espaço de tempo, 
podendo ainda, ser visualizado como forma complementar ao trabalho que é desenvolvido na 
escola regular (APAE, 2010, p. 02). 
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A PESTALOZZI, assim como a APAE, destaca-se pela qualidade do Serviço Especializado 
de Educação que oferta a comunidade através de parceria público privada. Fundada em 1948, 
sob a inspiração da educadora Helena Antipoff, tem como meta, além da assistência 
educacional aos portadores de deficiência, a assistência médico social,  e a formação de 
recursos humanos (PESTALOZZI, 2010, p. 01). 

  

Entre tantas outras, uma das preocupações centrais da Pestalozzi consiste em aliar ao binômio 
saúde e educação, a formação de mão de obra especializada para a realização de suas 
finalidades, reflete a grandiosidade e o sucesso do trabalho desenvolvido. 

  

No trabalho prestado pela Pestalozzi, constata-se que além de contar com Escola Inclusiva, os 
alunos contam com atendimento médico e terapêutico gratuito adequado às suas necessidades, 
assim como com um serviço de Psicologia específico para a Escola que opera com a 
participação de estagiários supervisionados e um voluntário (PESTALOZZI, 2010, p. 02). 

  

A demanda pelos Serviços Especializados de Educação Inclusiva, ofertados por instituições 
como a APAE e Pestalozzi, refletem não só o sucesso, como também a credibilidade e a 
qualidade do trabalho desenvolvido, conseqüência direta das medidas implementadas, tais 
como professores especializados e flexibilidade dos currículos e métodos de ensino e 
aprendizagem. 

  

Diante do exposto, não resta dúvida de que o sucesso na metodologia de ensino inclusivo, 
adotada pela parceria pública privada, veio acompanhada de mudanças e de métodos de 
ensino especializados e diferenciados. Neste contexto, questiona-se: o Estado não é capaz de 
implementar a rede regular de ensino, para incluir os alunos com necessidades especiais, ou 
não desprezou a qualidade do serviço ofertado por instituições como APAE e Pestalozzi? 

  

  

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA POLÍTICA PÚBLICA: UMA 
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO ATRAVÉS 
DA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA? 

  

  

O contexto histórico no qual estamos inseridos demonstra que desde os anos 90, o governo 
federal tem implantado e fomentado um conjunto de ações nas várias áreas dos serviços 
públicos, como parte do que tem sido denominado de "política de inclusão social" (KASSAR, 
ARRUDA, BENATTI, 2007, p. 21). 
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Observa-se que, a política de inclusão traz em seu cerne a idéia de um grupo excluído, que no 
estudo em questão é visualizado nas dificuldades encontradas pelos portadores de 
necessidades especiais, para garantir o direito a educação inclusiva. 

  

Em atenção à política de inclusão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispôs a 
preferência do legislador em manter na rede regular de ensino, o aluno com necessidades 
especiais. 

  

E foi por esta, e não por outra razão, que desde a promulgação da LDBEN, em 1996, as 
escolas brasileiras têm sido chamadas a adequar-se para atender satisfatoriamente a todas as 
crianças. Para tanto, diferenças, de qualquer natureza, passam a ter foco no discurso e na 
prática de inclusão escolar (KASSAR, ARRUDA, BENATTI, 2007, p. 23). 

  

Ainda que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação direcione para uma educação inclusiva, 
preferencialmente na rede regular de ensino, muitas vezes o processo educacional não é 
viabilizado aos portadores de necessidades especiais, não lhes restando outra alternativa, 
senão, a busca pelo serviço especializado de educação inclusiva, também previsto na 
legislação mencionada. 

  

Na medida em que o Estado identifica a falta de disponibilidade de recursos financeiros, 
aliada a eficiência da gestão do setor privado e ao reconhecimento do fracasso e da ausência 
de qualidade da tarefa executada, o Poder Público adota a parceria público privada, visando a 
execução de atividades estatais, nas quais o Estado, sozinho, não tem prestado a contento 
(FILHO, 2009, p. 404). 

  

A problemática da educação inclusiva enquadra-se na definição acima. Na medida em que o 
Estado identifica a ausência de qualidade do serviço educacional de educação inclusiva por 
ele prestada, transfere a instituições sem fins lucrativos a responsabilidade pelo processo 
educacional deste aluno através de parceria pública privada. 

  

Neste contexto, questiona-se: diante da desinstitucionalização da responsabilidade do Estado, 
a parceria público privada auxilia no cumprimento do artigo 58 e na Constituição Federal? O 
serviço especializado tira o foco do ensino regular? 

  

Na medida em que o serviço especializado de educação inclusiva deixa de ser ofertado pelo 
Estado e passa a ser delegado as parcerias público privadas, identifica-se o primeiro problema, 
qual seja, a inclusão do aluno com necessidades especiais na rede regular de ensino deixa de 
ser a regra e, passa a prevalecer a oferta educacional especializada em locais especializados. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4176



Quando a oferta do serviço especializado não prevalece na rede regular de ensino, observa-se 
que a preferência dada é ao serviço especializado, o que afronta o artigo 58 da LDBEN, que 
dispõe que a educação inclusiva deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de 
ensino. 

  

Nesse sentido Gilberta de Matino Januzzi (2006) constata que: 

  

[...] existe uma forte presença das instituições sem fins lucrativos no oferecimento da 
educação especial no Brasil. Verifica-se que, na história da Educação Especial, as instituições 
particulares de caráter assistencial - hoje concebidas no âmbito terceiro setor - têm espaço 
garantido na prestação desse serviço e mesmo nos rumos da política de educação especial 
brasileira. A presença das instituições tem sido em parte financiada pelo Estado e sustentada 
pela legislação [...]. 

Preocupante é a constatação feita pela professora Gilberta Matino Januzzi, pois, na medida em 
que se verifica a prevalência de instituições sem fins lucrativos no oferecimento da educação 
especial, verifica-se também o distanciamento do Estado na oferta da educação inclusiva. 

  

Na medida em que as instituições sem fins lucrativos expandem a oferta de uma educação 
inclusiva, muitas vezes financiada pelo Estado e sustentada pela legislação, através de 
parceria público privada, observa-se a desinstitucionalização da responsabilidade do Estado, 
que transfere ao terceiro setor a tarefa da educação especial. 

  

Ainda que, o objetivo do Estado, amparado pela legislação, seja o de assegurar o ensino de 
qualidade, merece reflexão a análise da parceria público privada na concretização do direito 
fundamental a educação. Permanecendo sem resposta o questionamento: até que ponto a 
parceria é benéfica e auxilia na observância do artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e na Constituição Federal. 

  

Considerando as diretrizes de sucesso adotadas pelos Serviços Especializados de Educação 
Inclusiva, visualizadas na APAE e Pestalozzi, com atendimento diferenciado e professores 
especialistas, dúvida não resta, de que estas instituições conseguem assegurar com qualidade 
o direito a educação. 

  

Entretanto, não se pode perder de vista que a responsabilidade pelo direito fundamental a 
educação é do Estado e, que este vem desistitucinalizando a passos largos tal tarefa, o que por 
certo, não passa despercebido. Uma vez que o papel do Estado é fundamental para o processo 
de desenvolvimento econômico e social e, não participa como agente direto do crescimento, 
mas como sócio e impulsionador, sérias conseqüências podem ocorrer (BANCO MUNDIAL, 
1997, p.01). 
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No mesmo sentido, observa-se a constatação das professoras da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (KASSAR, ARRUDA, BENATTI, 2006, p. 27): 

  

[...] A concentração de matrículas no setor privado (incluindo o terceiro setor) pode parecer 
um paradoxo diante do discurso da educação inclusiva, mas ganha sentido quando vemos que, 
com o movimento de reforma do Estado a partir de 1995, o Estado (poder público) deve 
deixar de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da 
produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 
desenvolvimento, dividindo sua responsabilidade com o terceiro setor, num movimento de 
publicização [...]. 

  

Do exposto, observa-se que as pesquisadoras da Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul, caminham para o entendimento de ser um procedimento normal a transferência da 
responsabilidade do Estado ao terceiro setor, tendo em vista, ser esta a alternativa encontrada 
para garantir o acesso a uma educação de qualidade. 

  

Na medida em que se constata a expansão e a qualidade da educação inclusiva ofertada pelo 
terceiro setor, constata-se também o distanciamento do Estado e de sua responsabilidade 
enquanto provedor do Direito Fundamental a Educação, previsto no artigo 5º da Constituição 
Federal. 

  

Se por um lado a expansão do terceiro setor é o caminho encontrado para garantir a educação 
inclusiva efetiva, por outro culmina com a desinstitucionalização da responsabilidade do 
Estado, que tem como conseqüência não só o distanciamento de sua responsabilidade, mas 
também a impossibilidade de observância do artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. 

  

Conclui-se que, a expansão do terceiro setor e a desinstitucionalização da responsabilidade do 
Estado são responsáveis pela impossibilidade fática de cumprimento do artigo 58, pois o 
"preferencialmente na regular de ensino", que deveria ser a regra, diante da constatação e da 
insuficiência estatal em ofertar uma educação de qualidade, passa a ser uma exceção, fazendo 
com que o aluno com deficiência tenha oportunidades restritas no que diz respeito a 
integração e ao acesso a educação na rede regular de ensino. 

  

Ressalta-se que, apesar de desenvolver trabalhos de grandiosidade e qualidade inegável, a 
parceria pública privada, no caso em questão, visualizada através da APAE e Pestalozzi, não 
tem o poder de Estado, ainda que o Estado esteja presente nos serviços que envolvam direitos 
humanos e fundamentais. 
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Neste contexto, deve-se ater ao fato de que através do terceiro setor, o Estado atua, via 
organizações sociais, na garantia do direito fundamental a educação, o que permeia o limite 
da qualidade. É neste sentido, que as pesquisadoras da Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul (KASSAR, ARRUDA, BENATTI, 2006, p. 29) alertam para o fato de que: 

  

[...] caráter de negócio que se reveste o serviço escolar, nesse momento, qualquer que seja a 
sua clientela. Isso quer dizer que o atendimento, ou até mesmo a forma que esse atendimento 
vai assumir, está determinado pela lógica do mercado. A lógica do mercado e a necessidade 
da análise custo benefício também parecem estar presentes nas ações implantadas [...]. 

  

Do exposto, é possível concluir que a parceria púbico privada será determinada pela lógica do 
mercado, aliando custo e benefício. Quando a demanda é maior que a oferta, a necessidade de 
barateamento dos custos é a alternativa encontrada, o que tem como conseqüência um 
atendimento universal precário. 

  

Ressalta-se que a constatação de custos elevados na implementação de uma política de 
educação inclusiva de qualidade não é novidade, ao contrário é um dos fatores que impulsiona 
o Estado a firmar parceria público privada. Entretanto, não se pode olvidar que as parcerias 
também têm despesas elevadas e que em determinado momento a qualidade do serviço 
especializado ofertado pode sofrer queda na qualidade, conforme a lógica do mercado. 

  

Para que a educação inclusiva aconteça de forma efetiva, os alunos com necessidades 
especiais devem ter assegurados todos os instrumentos necessários ao seu processo de ensino 
e aprendizagem, pois na medida em que a educação é direito fundamental, cabe ao Estado não 
só ofertar como também garantir, viabilizando efetivamente dotações orçamentárias e 
recursos financeiros para tanto. 

  

O que se teme e desaprova é que, as parcerias públicas privadas não têm o poder do Estado e 
caso tomem medidas necessárias para sustentar-se, conforme a lógica do mercado, podem 
reduzir custos e junto com isso a qualidade da educação inclusiva ofertada. 

  

A conseqüência não poderia ser pior, o portador de necessidades especiais além de não ter a 
educação inclusiva ofertada nos moldes da determinação legal, isto é, preferencialmente na 
rede regular de ensino, passa agora a submeter-se a educação precária, regida pelas leis de 
mercado. 

  

A Declaração de Salamanca (1994, p. 24/25) demonstra a mesma preocupação, dispondo que: 
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 [...] a experiência, sobretudo nos países em via de desenvolvimento, indica o alto custo das 
escolas especiais, na prática, que só uma pequena minoria de alunos (...) se beneficia destas 
instituições (...) Em muitos países em  desenvolvimento, calcula-se em menos de um por 
cento o número de atendimentos de alunos com necessidades educativas especiais. A 
experiência (...) indica que as escolas integradoras, destinadas a todas as crianças da 
comunidade, têm mais êxito na hora de obter o apoio da comunidade e de encontrar formas 
inovadoras e criativas de utilizar os limitados recursos disponíveis [...]. 

  

Observa-se que a preocupação da Declaração de Salamanca é um problema constante na vida 
daqueles que dependem de atendimento educacional especializado. Em razão do custo 
elevado e da incapacidade de ofertar educação inclusiva efetiva o Estado desinstitucionaliza o 
processo de ensino e aprendizagem e, o terceiro setor por sua vez, que também encontra 
custos elevados e se obrigado a sustentar-se com recursos limitados, sobrevive conforme a lei 
do mercado. 

  

Ressalta-se que, com a lei do mercado não se pretende afirmar que o serviço educacional não 
é de qualidade, pretende-se apenas alertar para o fato de que a escassez de recursos 
financeiros, pode ser determinante para uma educação inclusiva precária ou não, efetiva ou 
não. 

  

Do exposto conclui-se que a transferência de responsabilidade do Estado as parcerias púbicas 
privadas, tem como conseqüência a desinstitucionalização da responsabilidade do Estado, o 
que na prática é responsável pela violação do artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, assim como pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

  

Com a desinstitucionalização da responsabilidade do Estado o aluno com necessidades 
especiais não é inserido preferencialmente na rede regular de ensino, o que viola a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, pois a primeira conseqüência da desinstitucionalização é a 
inserção do aluno nos centros especializados, cuja presença do Estado se verifica através da 
parceria púbica privada. 

  

Com a parceria pública privada firmada pelo Estado, subentende-se o reconhecimento da 
ineficácia estatal em ofertar com qualidade o processo de ensino e aprendizagem aos 
portadores de necessidades especiais. Daí observa-se a segunda conseqüência, qual seja, a 
necessidade das instituições sobreviverem com a escassez de recursos, através da lógica de 
mercado, o que pode levar a uma escolarização precária. 

  

Se os custos de uma educação inclusiva são elevados e, as instituições especializadas são 
obrigadas a manter-se conforme o binômio custo benefício, instituído pela lógica de 
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sobrevivência no mercado, o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o direito 
fundamental a educação, assim como o artigo 58 da LDBEN não é assegurado. 

  

Conclui-se que a desinstitucionalização da responsabilidade do Estado tem como 
conseqüência a inobservância do artigo 58 da LDBEN, pois na medida em que o foco passa a 
ser o serviço especializado e não a rede regular de ensino, a inserção no aluno com deficiência 
na rede regular de ensino passa a não ser preferencial. 

  

Na medida em que a responsabilidade do Estado pela educação inclusiva é transferida ao 
terceiro setor, a observância do artigo 5º da Constituição Federal é questionada. Os alunos 
com deficiência mental têm acesso a uma educação inclusiva através da parceria pública 
privada, entretanto, como esta tem um custo elevado, a lei de mercado pode provocar uma 
escolarização precária, o que não atende na íntegra o direito a educação. 

  

Se o Estado reconhece sua incapacidade na gerência de educação inclusiva de qualidade e, 
recorre ao sucesso da parceria pública privada, ele detecta o problema e a solução da 
educação inclusiva: o que está errado na gerência do Estado e, o que está certo no terceiro 
setor. 

  

Trocar a desinstitucionalização da responsabilidade do Estado na educação inclusiva, por 
políticas públicas de qualidade, voltadas a capacitação do magistério e a adequação das redes 
regulares de ensino, seria uma, dentre tantas outras alternativas, para assegurar a inclusão 
preferencialmente na rede regular de ensino, manter o foco no ensino regular e assegurar de 
forma efetiva o Direito Fundamental a Educação. 

  

  

CONCLUSÃO. 

  

  

No Brasil a educação básica de qualidade, prevista no artigo 6º da Constituição Federal de 
1988, consiste em um problema social, que é suficiente para manter a desigualdade entre as 
classes, o nível econômico e o grau de escolarização do indivíduo. 

  

Neste contexto, a educação viabilizada através do processo de ensino e aprendizagem, deve 
ser entendida como meio para garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, sendo, portanto, 
instrumento útil para erradicar a exclusão social. 
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Na medida em que o nível de escolarização passa a ser determinante para a inclusão do 
indivíduo, a necessidade de assegurar a o direito fundamental a educação, disposto no artigo 
6º da Constituição Federal, passa a ser determinante. 

  

Neste momento, a atenção se volta aos portadores de deficiência mental, notoriamente 
fragilizados e com dificuldades de aprendizagem, necessitam de atendimento escolar 
diferenciado. 

  

Considerando a necessidade de inclusão do aluno com necessidades especiais, dispôs o 
legislador no artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a educação especial é 
uma modalidade de educação escolar e, que a mesma deverá oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

  

Ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação seja clara, no que tange a preferência pela 
inclusão do aluno na rede regular de ensino, a realidade enfrentada por estes alunos, 
demonstra que o foco não está na rede regular de ensino e sim em instituições especializadas. 

  

Os custos elevados de uma educação especializada, aliada ao sucesso de gestão do setor 
privado, com o fracasso e a falta de qualidade, da educação inclusiva ofertada pelo Estado, 
justificam a presença de instituições sem fins lucrativos desenvolvendo o serviço 
especializado, através de parceria público privada. 

  

As instituições que se debruçam sobre a educação inclusiva, tais como a APAE e a Pestalozzi, 
são em parte financiadas pelo Estado e, em parte sustentada pela legislação. Apesar de 
desenvolverem com presteza o processo de ensino e aprendizagem aos portadores de 
necessidades especiais, não possuem o poder do Estado. 

  

Diante da ausência de oferta de educação inclusiva a contento pelo Estado, o serviço 
especializado prestado pelas instituições e parcerias público privadas entram em expansão, 
tendo como conseqüência o distanciamento da responsabilidade do Estado. É neste momento 
que visualiza-se a desinstitucionalização da responsabilidade do Estado. 

A conseqüência da expansão de parcerias público privada, aliada a desinstitucionalização do 
Estado é grave. Inicialmente verifica-se a inobservância do artigo 58 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, em uma segunda análise, constata-se a violação do artigo 6º da 
Constituição Federal, assim como a transferência do foco da educação regular para a 
especializada. 
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As parcerias público privadas atuam na educação inclusiva através de serviços especializados, 
realizados em sua grande maioria em escolas especializadas. Tal fato assegura ao aluno 
portador de necessidade especial uma educação inclusiva, mas não garante o cumprimento do 
artigo 58 da LDBEN, que dispõem que a educação inclusiva deve ocorrer preferencialmente 
na rede regular de ensino. 

  

Ainda que o direito a educação seja fundamental, de caráter absoluto e intangível, as 
instituições especializadas se deparam com o custo elevado do serviço prestado, que diante da 
escassez de oferta de educação inclusiva pelo Estado, tem uma demanda crescente. 

  

Neste diapasão, questiona-se qual a qualidade de educação inclusiva que o Estado pretende 
ofertar, através das parcerias público privadas. Levadas pela lógica do mercado, a análise do 
custo benefício das ações implantadas se mostra indispensável para a manutenção das 
instituições, que em sua maioria são filantrópicas. 

  

Não se pretende com o exposto afirmar, que tais instituições são movidas pelo caráter de 
negócio, mas alertar que a redução de custo e o barateamento do processo de ensino e 
aprendizagem podem acarretar em um atendimento universal precário. 

  

A educação regular assim como a inclusiva devem ser efetivas, isto é, deve ser capazes de 
promover a inclusão, de garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo e de erradicar a 
exclusão social, o que por certo não acontece com uma educação precária. 

  

Se a educação inclusiva, ofertada aos alunos com necessidades especiais através do serviço 
especializado, é precária, além de violar de dificultar a inclusão do aluno na rede regular de 
ensino, através da violação do artigo 58 da LDBEN, violará o disposto no artigo 6º da 
Constituição Federal de 1988, tendo em vista que a educação prevista deve ser efetiva, o que 
por certo, não se visualiza em um processo precário. 

  

Diante do exposto, é possível concluir que, uma educação inclusiva efetiva requer mais do 
que garantias asseguradas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
requer o reconhecimento da exclusão e sua superação através da transformação da escola e da 
sociedade. 

  

Desta forma, na medida em que a escola for modificada para receber o aluno com 
necessidades especiais, poder-se-á falar em uma educação democrática, que além de viabilizar 
a prática escolar para todos, permite a convivência com a diversidade e a diferença. 
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Conclui-se que para o Estado assegurar a educação inclusiva, ele deve reconhecer o processo 
de exclusão a que os alunos deficientes estão submetidos, para então promover as mudanças 
necessárias na escola e na sociedade, permitindo assim, uma educação democrática, a 
observância da inserção do deficiente preferencialmente na rede regular de ensino, assim 
como o foco na rede regular de ensino e o cumprimento, na íntegra, no Direito Social a 
Educação, disposto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 
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RESUMO 
A turma Evandro Lins e Silva trata-se da única turma de direito para beneficiários da Reforma 
Agrária e Agricultura Familiar do Mundo, que tem seu funcionamento no Campus da Cidade 
de Goiás da Universidade Federal de Goiás, Brasil, América Latina. E o seu surgimento faz 
aparecer nos campos da Ciência várias questões nas áreas sociológicas, filosóficas, históricas, 
educacionais, antropológicas, políticas, jurídicas e outras tantas. 
Assim, com a efetivação da Turma de Direito destinada aos beneficiários da Reforma Agrária 
e à Agricultura Familiar, criou-se mais uma oportunidade de discutir as ações afirmativas, a 
questão agrária e a educação jurídica em âmbito interdisciplinar. Porque se trata, claramente, 
de uma ação afirmativa, cujos efeitos deverão ser registrados, analisados e publicizados. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO; AÇÕES AFIRMATIVAS; METODOLOGIA 
 
ABSTRACT 
The class Evandro Lins e Silva is the only class entitled to beneficiaries of agrarian reform 
and family farming in the world, which has its operation in the Campus City of Goiás Federal 
University of Goias, Brazil, Latin America. And his appearance does appear in several fields 
of science issues in the areas sociological, philosophical, historical, educational, 
anthropological, political, legal and many others. 
Thus, with the effectuation of the Class of Law for the beneficiaries of agrarian reform and 
family farming, has created one more opportunity to discuss affirmative action, the agrarian 
and legal education in an interdisciplinary context. Because it is clearly an affirmative action, 
whose effects should be recorded, analyzed and publicized. 
KEYWORDS: EDUCATION; AFFIRMATIVE ACTION; METHODOLOGY 
 
 

1.A turma Evandro Lins e Silva: um projeto do PRONERA  e uma experiência de ação 
afirmativa. 

A turma Evandro Lins e Silva[1] trata-se da única turma de direito para beneficiários da 
Reforma Agrária e Agricultura Familiar do Mundo, que tem seu funcionamento no Campus 
da Cidade de Goiás da Universidade Federal de Goiás, Brasil, América Latina. E o seu 
surgimento faz aparecer nos campos da Ciência várias questões nas áreas sociológicas, 
filosóficas, históricas, educacionais, antropológicas, políticas, jurídicas e outras tantas. 

Assim, com a efetivação da Turma de Direito destinada aos beneficiários da Reforma Agrária 
e à Agricultura Familiar, criou-se mais uma oportunidade de discutir as ações afirmativas, a 
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questão agrária e a educação jurídica em âmbito interdisciplinar. Porque se trata, claramente, 
de uma ação afirmativa, cujos efeitos deverão ser registrados, analisados e publicizados. 

Existem várias experiências de ações afirmativas no Brasil, mas as principais discussões 
ocorrem em torno das políticas voltadas aos negros e do estabelecimento de cotas nas 
Universidades públicas. Como coloca FERES JÚNIOR (2005, p.48) “as principais políticas 
para negros, pardos e indígenas foram as cotas raciais nas instituições de ensino superior e 
estas formam conquista, sobretudo, do movimento negro”. Porém a polêmica gerada em torno 
dessas políticas contrasta com a discrição dos debates sobre as ações afirmativas voltadas para 
outros segmentos da sociedade[2]. 

De fato, a discussão sobre a instituição das cotas raciais nas universidades ampliou a área de 
debate das ações afirmativas no Brasil. Contudo, quando a discussão se volta a outras 
experiências, movimentos e sujeitos sociais, que têm debatido e/ou sido alvo dessas políticas, 
o debate é aprofundado, especialmente no que diz respeito aos aspectos que envolvem a 
recepção deste instituto pelo direito constitucional brasileiro, o que passa, principalmente, 
pelo debate sobre o papel do Estado diante da emergente demanda de novos atores sociais e 
pela discussão sobre igualdade e justiça. 

Como coloca o Professor Valter Silvério, é um equívoco enfatizar o debate à modalidade de 
cotas. Resumir a discussão sobre as ações afirmativas a aceitação, ou a não aceitação, das 
cotas empobrece a discussão de conteúdo, e significa perder a oportunidade de se perguntar e 
tentar responder à seguinte questão: “como podemos incluir minorias historicamente 
discriminadas, uma vez que as políticas universalistas não têm tido o sucesso almejado, e ao 
mesmo tempo debater em quais bases são possíveis rever aspectos fundamentais do pacto 
social?” (SILVÉRIO, 2002, p. 1). 

Neste sentido, destaca-se a experiência do PRONERA (Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária)[3].“Definido como uma política pública do governo federal, o PRONERA 
tem como objetivo geral promover ações educativas com metodologias de ensino específicas 
à realidade sociocultural do campo” (ANDRADE: 2004, p. 8), para a população dos projetos 
de assentamentos (PA) da reforma agrária, implantados pelo INCRA ou por órgãos estaduais 
responsáveis por políticas agrárias e fundiárias. 

Por meio da realização de parcerias entre os movimentos sociais, as instituições de ensino e o 
INCRA, o PRONERA realiza projetos de educação nas áreas de alfabetização, incluindo a 
alfabetização de adultos; ensino médio e técnico; ensino superior e pós-graduação. Assim, o 
PRONERA é exemplo de ação afirmativa para o público camponês. 

Dentre as experiências do PRONERA, a mais controvertida é o projeto da Turma de Direito 
para beneficiários da reforma agrária e agricultura familiar. 

A turma é um projeto realizado por meio da parceria do PRONERA com o Ministério da 
Educação (MEC) e a Universidade Federal de Goiás (UFG); e atende a sessenta camponeses, 
dentre assentados, assentadas, agricultores e agricultoras familiares tradicionais, naturais e/ou 
residentes de 20 estados brasileiros (Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso 
do Sul, Sergipe, São Paulo, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Piauí, Ceará, Pará, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Paraná) e ainda 
do Distrito Federal. 

Os projetos do PRONERA, em especial os de educação superior em Universidades Públicas, 
têm sido alvo de questionamentos, inclusive no Judiciário, sobre a sua necessidade, legalidade 
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e legitimidade. Em janeiro de 2008, por exemplo, uma Ação Civil Pública movida pelo 
Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul impediu o início de uma turma de Medicina 
Veterinária para assentados na Universidade Federal de Pelotas (UFPel)[4] 

Em decisão recente, a Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado de Goiás - determinou a 
extinção do curso de graduação em Direito ministrado pela Universidade Federal de Goiás[5], 
sob a argumentação de irregularidades no convênio firmado entre o programa e a 
universidade, uma vez que o PRONERA se destina a educação que gere conhecimento 
específico para o campo, o que, segundo a decisão, não é o caso de um curso de direito. A 
decisão ainda apontou a inconstitucionalidade da criação de curso jurídico com destinação 
exclusiva a uma determinada parcela da população, no caso, aos beneficiários da reforma 
agrária e agricultores familiares, afirmando que tal prática fere os princípios da igualdade, 
legalidade, isonomia e razoabilidade; e que ainda não se trata de uma ação afirmativa, que têm 
merecido a acolhida dos Tribunais, por não discutir a pertinência e validade da adoção do 
sistema de cotas ou de adoção de políticas afirmativas de inserção de determinado grupo 
desfavorecido no sistema de ensino superior. 

Tais ações evidenciam e reforçam a necessidade de se discutir, no âmbito da pesquisa em 
Direito, a adoção de ações afirmativas[6]. E, neste sentido, um estudo sobre a turma de 
Direito da UFG possibilitará a realização de um estudo teórico e empírico sobre a adoção de 
ações afirmativas, em especial para o público do campo. 

Ademais, a proposta pedagógica do curso da Turma de Direito para beneficiários da Reforma 
Agrária e à Agricultura Familiar baseia-se, inicialmente, nos princípios da Educação do 
Campo, e organiza-se em dois momentos de construção do conhecimento: uma atuação 
intensiva e presencial, e outra não presencial, sob a forma de trabalho dirigido e executado na 
própria comunidade do estudante. 

Esta proposta pedagógica, a princípio, aponta uma outra problemática: os princípios do 
PRONERA e da Educação do Campo, são opostos ao modelo de ensino jurídico que as 
Universidades brasileiras vem adotando. 

O modelo central de educação jurídica é caracterizado pela descontextualização, pelo 
dogmatismo e pela unidisciplinariedade; enquanto que a Educação do Campo e o PRONERA 
se baseiam em princípios de contextualização, práxis e transdisciplinaridade. 

 Ao se discutir educação, não se pode perder de vista que esta ocupa lugar central na acepção 
coletiva da cidadania. Isto porque ela se constrói no processo de luta que é, em si próprio, um 
movimento educativo. E, a conquista de cidadania permeia o reconhecimento de direitos, um 
agir consciente dentro da esfera sócio-política, possibilitado pela educação. 

  

  

2.Direito à educação e educação no campo e suas origens na educação popular: um 
debate sobre o papel da Universidade. 

A educação é um dos direitos sociais garantidos aos cidadãos brasileiros pela Constituição 
(art. 6º). No entanto, poucos trabalhadores rurais chegam às Universidades, especialmente às 
públicas. Assim, como são excluídos da terra, esses trabalhadores são excluídos da educação, 
num processo permanente, estigmatizante e visível. 
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Instrumento indispensável para o exercício da cidadania, a educação, no caso específico dos 
assentamentos rurais e das comunidades rurais, ganha uma importância ainda maior, uma vez 
que toda a vida social – familiar e comunitária – e produtiva acontece num ambiente 
particular, não apenas pelas dimensões físicas que o envolvem como pela dimensão política 
que assume. O campo, enquanto espaço de vida e reprodução social, e não apenas como 
espaço de produção, é um espaço historicamente esquecido. 

         Frente à realidade agrária brasileira surgem demandas por acesso ao conhecimento 
jurídico pela população do campo. Assim, são desenvolvidas ações que visam à socialização 
do Direito amparadas no pensamento do pedagogo Paulo Freire. Consistem em experiências 
de Educação Jurídica Popular (EJP), realizadas - principalmente – através de cursos de 
formação para a população do campo, por vezes concretizado pela extensão universitária. 

         Nesse sentido, existem experiências consolidadas de EJP com enfoque para o campo. É 
o caso dos cursos de Juristas Populares realizados em diversos estados do país, e do curso de 
Juristas Leigos desenvolvido pela Associação de Advogados/as de Trabalhadores/as Rurais da 
Bahia (AATR). 

         Percebe-se que o despertar da Educação Jurídica Popular para o campo, foi uma 
alternativa vislumbrada a fim de atender à demanda por acesso ao conhecimento jurídico e ao 
Direito em si, capacitando os sujeitos para a busca e exercício de direitos. Contudo, não supre 
a necessidade de formar profissionais qualificados, aptos a exercerem cargos e transigirem na 
jurisdição. 

         Desta forma, o debate sobre a Educação Jurídica Popular ajuda a esclarecer dois pontos 
importantes em torno da Turma de Direito para beneficiários da Reforma Agrária e à 
Agricultura Familiar. Primeiro, as iniciativas de Educação Jurídica Popular apontam a 
demanda pela educação jurídica no campo. E, segundo, ajudam a problematizar a relação 
Educação do Campo e Ensino Jurídico. 

No primeiro ponto, acerca da demanda pela educação jurídica, um curso de Direito para 
trabalhadores rurais sugere alguns questionamentos sobre a necessidade e a legitimidade desta 
proposta. Como colocado, as iniciativas de Educação Jurídica Popular apontam a demanda 
pela educação jurídica no campo; mas, por outro lado, tanto a Educação Jurídica Popular 
quanto a Turma de Direito também colocam em questão o próprio papel da Universidade. 

A universidade se caracteriza como um dos vetores de disseminação da educação. 
Instrumento estratégico para o desenvolvimento sustentável tão buscado pela retórica social. 
A finalidade da universidade, ao buscar o desenvolvimento social, é percorrer os caminhos da 
harmonização das relações sociais, o combate à pobreza e a miséria, a luta por dignidade e 
saúde, a construção coletiva e democrática da igualdade entre as pessoas, requerendo 
desenvolvimento tecnológico e científico e a formação profissional dos cidadãos. Portanto, a 
universidade deve ter um papel claro na dinâmica social, de permitir que a população construa 
coletivamente o conhecimento e da mesma forma o dissemine. Esta missão arrima-se em um 
ponto central da educação que é a busca pela emancipação social. 

Percebendo a educação como um dos caminhos mais largos para a inclusão social 
possibilitada pelo Estado, e a Universidade como espaço privilegiado da educação; a Turma 
de Direito aponta para alguns desafios, especialmente porque sua constituição faz surgir 
alguns questionamentos sobre a democratização da Universidade e a ampliação do acesso ao 
ensino superior. 
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 Quanto ao segundo ponto, a Educação Jurídica Popular tem um diálogo mais próximo à 
proposta do PRONERA, pois ambos se encontram inseridos num mesmo debate, que é o da 
Educação Popular. Assim, a Educação Jurídica Popular tem a potencialidade de fornecer 
algumas alternativas ao atual modelo de ensino jurídico, apontando possíveis caminhos para a 
solução deste conflito aparente entre Educação do Campo e Ensino Jurídico, contribuindo não 
só com a problematização do atual modelo central do ensino jurídico, mas também 
contribuindo a partir de propostas diferenciadas de conteúdo, metodologia e práticas 
pedagógicas para a educação jurídica. 

  

  

3.Questionamentos que a turma provoca: ações afirmativas e educação 

Desta forma, cabem alguns questionamentos: 

- O espaço agrário, enquanto face econômica, social e cultural, é um critério a ser adotado 
para a realização de ações afirmativas? 

- O PRONERA, enquanto política de ação afirmativa em educação é legítimo e 
constitucional? 

- Os beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares se encaixam no perfil de 
público alvo de ações afirmativas, ou seja, se encontram numa situação de desigualdade e 
discriminação que dificulta o seu acesso a direitos? 

- Os alunos da turma se encaixam neste perfil? 

- Quando se leva em conta a experiência da turma, a educação em Direito é 
necessária/legítima para este público? 

- Qual é a percepção social (comunidade acadêmica, da cidade, tratamento da mídia nacional 
e internacional, tratamento dos poderes públicos, etc.) frente à turma especial e vice-versa? 

  

A Educação é um Direito Humano, constitucionalmente garantido, de responsabilidade da 
sociedade e prioridade enquanto política pública (RANIERI, 2000:37). Não é um adereço ou 
um bem voluptuário. É condição indispensável para o desenvolvimento individual e coletivo. 
Por ela, uma sociedade se desenvolve, quando a pessoa compreende o alcance de suas 
liberdades, é “o passaporte para a cidadania” (GARCIA, 2004:149). 

Ainda enquanto política pública, houve no Brasil, na década passada, uma busca pela 
Educação Superior. Aliás, esse fenômeno não foi comum somente no Brasil, mas em todo o 
Mundo, a ponto da UNESCO, após a Conferência Mundial sobre Educação Superior, em 
Outubro de 1998, em Paris, constituir os princípios fundamentais para uma ampla reforma dos 
sistemas nacionais de Ensino Superior, baseados em critérios de equidade, justiça, 
solidariedade e liberdade e que informam a Declaração Mundial sobre a Educação Superior 
para o Século XXI: Visão e Ação (RANIERI, 2000). Esta declaração traz diferenças 
substanciais relativas às anteriores, ao primar pela universalidade, a partir das diferenças e não 
pelo lema massificante anterior Educação Igual para Todos (CORRÊA, 2006). 
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Também pode primar pelas diversidades, construindo espaços em que culturas, crenças, 
economias, histórias, classes sociais, etc possam se estabelecer, com diferentes abordagens do 
processo educativo (MIZUKAMI, 1986). 

Reduz-se ao termo, sem reduzir seu significado: saber é poder. Daí porque o ponto 
privilegiado das ações afirmativas ser a Educação visto que, por elas busca-se a redução 
histórica das desigualdades, estando calcadas no valor da diversidade, pela busca  de 
igualdade de bens culturais (SANTOS, 2005:47), sendo eixo de políticas educacionais, com 
ênfase após as propostas de pluralidade cultural como tema transversal nos currículos 
(Parâmetros Curriculares Nacionais, Ministério da Educação, 1996). 

A par de política pública, a Educação trabalha, entre outras, com as categorias necessárias ao 
processo de formação humano, com preocupação com o planejamento, execução e avaliação 
(BRANDÃO, 1989), dando possibilidades de revisão do método de ensino-aprendizagem, 
atribuindo-lhe maior destaque, ao invés do “produto final”: o diploma. 

Desta forma, as principais categorias da Educação serão incorporadas quando dialogadas com 
a Educação Jurídica como: projeto pedagógico de curso, avaliação, planejamento, habilidades, 
competências, etc. 

Destaca-se que na construção do Projeto Pedagógico é necessário que o projeto demonstre 
que determinado curso pertence, efetivamente, àquele contexto no qual está sendo 
desenvolvido. (RODRIGUES, 2005:170-171). 

Busca-se desta forma compreender o que e como elas interagem com o curso de Direito e 
vice-versa. No caso da Turma Evandro Lins e Silva, busca-se a agrariedade, a relação 
militante da turma, a organicidade e a relação camponesa com o mundo da vida. 

As ações afirmativas servem também para a indicação de outras formas de pensar/resolver a 
Crise da Educação Jurídica, ao que parece sempre ligada aos Cursos de Direito (VENANCIO 
FILHO, 1982). Considerando que elas são: 

  

mecanismos para compensar y revertir formas de discriminación negativa que recayeron 
históricamente sobre las categorias sociales vulnerables como, por ejemplo, la población 
negra e indígena, em los diversos âmbitos de la vida social – política, jurídica, econômica – y 
de las prácticas cotidianas. (SEGATO, in TUBINO, Fidel (org). Educar em ciudadanía 
intercultural, 2007: 84) 

  

Para Roberto Lyra Filho, a crise não está no ensino do Direito mas que direito é ensinado. (O 
Direito que se ensina errado. Brasília, Centro Acadêmico de Direito da Universidade de 
Brasília – UnB, 1980, p.6), enquanto que para Rodrigues (2005:31) as crises tem lugar na 
estrutura de base, operacional e nas funções da Educação Jurídica. 

Um aspecto importante da crise do ensino jurídico é quanto a formação de bacharéis 
qualificados para atuação com o Direito: no paradigma positivista/dogmático ou 
crítico/interdisciplinar, o que, nas palavras de Medina (2006:41) podemos dizer de bacharelice 
ou bacharelismo. 
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Daí podemos notar uma confluência teórica e metodológica na relação entre ações afirmativas 
e Educação Jurídica, especialmente para podermos contemplar as exigências de superação da 
Crise do Ensino, condizendo com uma educação jurídica democrática, incorporando as 
demandas sociais e de novos sujeitos. 

Com a incorporação de novas demandas e novos sujeitos é necessário rever o currículo 
jurídico, a metodologia de ensino e a organização escolar, que, segundo Bastos (2000:xi), 
dentro da história dos cursos de Direito, acompanharam as expectativas doutrinárias e 
ideológicas das elites políticas inseridas nos espaços de poder. 

  

  

4.Alguns aspectos do mé-todo e da meto-dologia 

A pesquisa pretende se basear nos pressupostos epistemológicos do pós-colonialismo, o que 
significa recorrer a formas alternativas do conhecer, formuladas a partir de esforços 
desprendidos no sentido de questionar o caráter colonial/eurocêntrico dos saberes 
e  a  própria  idéia  da modernidade  como modelo 
civilizatório  universal  (LANDER,  2005,  p.  50). 

O pós-colonialismo refere-se a um conjunto de correntes analíticas e teóricas, com forte 
implantação nos estudos culturais, que têm em comum dar primazia teórica e prática as 
relações desiguais entre Norte e Sul na explicação ou na compreensão do mundo 
contemporâneo. Tais relações foram construídas historicamente pelo colonialismo e o fim do 
colonialismo enquanto relação política não acarretou o fim do colonialismo enquanto relação 
social enquanto mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e discriminatória (SANTOS, 
2004). 

Surge das críticas à modernidade trazidas pelas correntes pós-modernas, baseadas 
especialmente em estudos culturais. Para essa vertente, o colonialismo, além das dimensões 
econômicas e políticas, teve uma forte dimensão epistemológica ao desconsiderar a dimensão 
tempo-espaço da América Latina, conforme CASTRO-GOMES (2005), SAID (2007), 
KYMLICKA (1996), HALL (2003), SANTOS (2004). 

Neste sentido, a pesquisa terá uma abordagem teórica, empírica e interdisciplinar, no sentido 
de reconhecer a necessidade do diálogo com outros campos do saber, a fim de construir uma 
compreensão mais integral sobre o tema proposto. Por isso, as abordagens, a partir da 
diversidade de métodos, sujeitos, grupos e outras categorias, são fundamentais; assim como a 
avaliação constante dos métodos e estratégias da pesquisa. 

Ademais, parte-se do entendimento de que o conhecimento é mutável, portanto, embora a 
pesquisa necessite de uma estratégia de abordagem, o principal olhar é ante o processo de 
construção de conhecimento, planejado ou não, e considerando, nas palavras de Morin 
(2000:19) que “todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão”.` 

Cabe destacar que para a realização da pesquisa empírica, o diálogo com as Ciências Sociais 
também se mostra essencial, uma vez que a perspectiva que tomamos é a da pesquisa social, 
com a busca pela pesquisa-ação. Desta maneira é possível afirmar que: a) o objeto desta 
pesquisa é histórico/provisório/qualitativo e possui consciência histórica, b) há uma 
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identidade na pesquisa entre sujeito e objeto e c) a pesquisa é intrínseca e extrinsecamente 
ideológica (Minayo, 2007). 

Não significa que o Direito esteja alheio à perspectiva interdisciplinar de diálogo com outras 
ciências, pelo contrário. Identificamos um diálogo recente com a Filosofia, Antropologia, 
Sociologia e outras ciências humanas. Entretanto ainda temos muito a somar com a Educação. 

Nesse contexto, a crise epistemológica iniciada no século XX (SANTOS, 2005) é resultado da 
incapacidade de identificar e controlar todas as variáveis do complexo mundo social. Assim, 
cresce a importância da interdisciplinariedade e do conceito da complexidade, enquanto 
transversal às diferentes disciplinas e áreas científicas, e ainda, o número de conseqüências 
não previsíveis (HISSA, 2002). 

E é justamente diante da complexidade em compreender as ações afirmativas e os projetos 
pedagógicos de que curso, que o diálogo entre educadores e juristas se faz necessário. 

A idéia não é verticalizar exclusivamente a pesquisa empírica na Turma Evandro Lins e Silva, 
como estudo único de caso. Mas a turma é uma excelente experiência onde podemos cotejar 
as ações afirmativas e a educação jurídica, buscando compreender mais a relação entre ambas. 
Bastante oportunas são as palavras de Fellin, Meyer e Tripodi (1975:26): 

  

Nós apoiamos a posição de Eaton (1958), segundo o qual o conhecimento de um fenômeno 
particular não é absoluto, embora possa ser aproximado por graus de exatidão relativos 
através de uma abordagem científica. Nesse contexto, portanto, a pesquisa social pode ser 
encarada como o uso de procedimentos científicos na tentativa de reduzir imprecisões na 
compreensão do comportamento humano. 

  

Após passar 45 dias no Nordeste, viajando por 21 municípios, visitando 16 comunidades, de 7 
estados, pudemos mapear alguns aspectos, econômicos, sociais e culturais que denotam a 
ruralidade dos estudantes nordestinos da turma Evandro Lins e Silva. 

Essa pesquisa tem o financiamento do CNPq e ainda está em fase de levantamento de dados 
bibliográficos e empíricos. E tem por objetivos: 

  

1. Fortalecimento da pesquisa nas áreas de conhecimento da Educação Jurídica, Questão 
Agrária e Ações Afirmativas, mediante atividades que possibilitem articular a 
graduação e a pós-graduação pelo envolvimento de pesquisadores professores, alunos 
e técnicos administrativos; 

  

1. Estabelecimento de cooperação interinstitucional, a nível nacional, entre a 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Universidade de Brasília (UnB), por meio 
de ações conjuntas, e pelo engajamento de professores doutores e mestres, 
doutorandos, mestrandos, graduandos e bolsistas de iniciação científica na equipe 
executora do projeto; 
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1. Melhoria do nível de qualificação da equipe executora do projeto; participação em 
eventos técnico-científicos e a geração de publicações; 

  

4. Discutir a adoção de ações afirmativas para o público agrário, sua constitucionalidade 
e legitimidade; assim como a necessidade de um curso de Direito para este público; 

  

5.  Identificar os projetos realizados pelo PRONERA em educação superior e seus 
resultados e investigar, especificamente, o processo de implantação e a execução do 
projeto da Turma de Direito para beneficiários da reforma agrária e agricultura 
familiar da Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Goiás - Campus Cidade 
de Goiás, contribuindo na consolidação de um referencial de política afirmativa para o 
público agrário na Educação Superior; e, desta forma, subsidiar, com estudos e 
informações a formulação, implementação e execução de políticas públicas 
relacionadas à educação superior; 

  

6. Realizar o mapeamento, levantamento e análise dos processos judiciais envolvendo os 
projetos do PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), como 
exemplo e contra-ponto de controle judicial de políticas públicas; 

  

7. Traçar o perfil da Turma de Direito para beneficiários da reforma agrária e agricultura 
familiar da Universidade Federal de Goiás e, desta forma, identificar os elementos 
caracterizadores de uma turma agrária, com vistas à discussão dos impactos das ações 
afirmativas na Universidade e na educação jurídica; 

  

8. Identificar e analisar a percepção social (comunidade acadêmica, da cidade, 
tratamento da mídia nacional e internacional, tratamento dos poderes públicos, etc.) 
frente à turma agrária e vice-versa; e os impactos da turma na Universidade, nas 
comunidades de origem dos alunos, na comunidade da Cidade de Goiás, e na 
sociedade como um todo; 

  

9. Aprofundar estudos teóricos na temática da Educação Jurídica, abordando tanto a 
Educação Jurídica Formal quanto à Educação Jurídica Popular, perpassando por 
experiências Educação Jurídica Popular para o campo, percebendo em que medida tais 
ações podem contribuir para a satisfação das necessidades jurídicas dos camponeses e, 
assim, subsidiar o ensino e a extensão universitária; 
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10.  Realizar o estudo do projeto político-pedagógico da turma agrária, em contraponto 
com os princípios da educação do campo e do PRONERA, contribuindo para o debate 
sobre o perfil, habilidades e competências do aluno egresso em Direito. 

  

Cardoso apresenta 4 dimensões quando da elaboração de laudos antropologicos: a técnico-
científico, a ético-cientifica, ético-jurídica, e a ético-política. O levantamento do perfil dos 
estudantes perpassa por uma descrição etnográfica, política e cultural. Assim, foram 
realizadas as entrevistas onde a maneira de realizá-las e até as perguntas foram modificadas. 
Isso revela a afirmação de que as pesquisas com seres humanos tem alterações ao passar o 
tempo. Assim, o aprofundamento nas temáticas dos estudantes se fazia conforme as 
subjetividades dos sujeitos, dos pesquisadores e as objetividades (cultura, política, economia, 
natureza, etc) que se apresentavam. 

Essa pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFG. Todavia, isso faz pensar o 
que representa a ética na pesquisa e a própria pesquisa jurídica.E entendemos fundamental 
apresentar aos estudantes por meio do Termo de Consentimento livre e esclarecido os 
objetivos da pesquisa, especialmente quando do cotejo do perfil com a discussão acerca da 
educação jurídica. 

Assim, os primeiros resultados foram apresentados ao CNPq, o que se apresenta agora é a 
perspectiva que é dada aos mesmos. Nesse sentido, é sabido que corre-se o risco de sermos 
um juízo supremo do tribunal do entendimento humano, o que não se admite, uma vez que 
compreendemos nosso papel enquanto cidadão, numa perspectiva de consciência reflexiva, 
exigindo sempre um exercício de para onde nos leva e quem leva esta pesquisa. 

  

Insulado no espaço e no tempo, o jagunço, um anacronismo étnico, só podia fazer o que fez – 
bater, bater terrivelmente a nacionalidade que, depois de o enjeitar cerca de três séculos, 
procurava levá-lo para os deslumbramentos da nossa idade dentro de um quadrado de 
baionetas, mostrando-lhe o brilho da civilização através do clarão de descargas. 

Reagiu. Era natural. O que surpreende é a surpresa originada por tal fato. Canudos era uma 
tapera miserável, fora dos nossos mapas, perdida no deserto, aparecendo indecifrável, como 
uma patina truncada e sem numero das nossas tradições. 

... 

Sob tal aspecto era, antes de tudo, um ensinamento e poderia ter despertado uma grande 
curiosidade. 

... 

Entre nos, de um modo geral, despertou rancores. Não vimos o traço superior do 
acontecimento. Aquele afloramento originalíssimo do passado, patenteando todas as falhas da 
nossa evolução, era um belo ensejo para estudarmo-las, corrigirmo-las ou anularmo-las. Não 
entendemos a lição eloqüente. Euclides da Cunha. Os Sertões: campanha de Canudos. P. 
300,301. 
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É possível afirmar que a turma Evandro Lins e Silva nasceu debaixo das lonas pretas, onde a 
concepção de Educação do Campo foi inicialmente forjada, depois ganhou corpo com a 
agricultura familiar tradicional e veio à tona no Campus da Cidade de Goiás da Universidade 
Federal de Goiás. Muitas organizações participaram desta gestação, algumas até deliberaram 
como foi na OAB-GO. O judiciário também foi provocado e ainda não existe decisão 
definitiva sobre a turma. 

Ou seja, nasce frente a alguns paradoxos, no campo, onde houve uma grande massificação 
dos/as trabalhadores/as sem terra, aumentando o território de contraposição política, 
econômica e ideológica ao agronegócio/latifúndio, ais quais podemos citar: agroecologia X 
agronegócio; Soberania Alimentar X Transgenicos; Segurança alimentar X produção de 
comodities[7]; agricultura familiar camponesa X Latifúndio (seja por extensão ou produção); 
Educação do Campo X Educação na Cidade[8] e propriedade coletiva X propriedade 
individual. 

O grande número de questionamentos, de relações e analogias é um fato que pode descortinar 
mais a crise da educação jurídica, na perspectiva em que o Direito se aproxima 
inexoravelmente com a questão agrária brasileira ao receber, na sua escola/casa, 
assentados/as, acampados/as e agricultores/as familiares. Fica, desta forma, desafiado a 
responder alguns desses e até outros questionamentos, mas, agora, a partir da prática da 
política pública da educação do campo. 

Essa conquista decorre da luta pela Reforma Agrária, em especial pela perspectiva sócio-
educativa da Educação do Campo, constituída, em boa parte, pela prática do PRONERA 
(Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), que se consolida enquanto política 
pública brasileira ao longo de 13 anos de existência. 

Evandro Lins e Silva: algo dado que pode ser mudado. 
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[1] Nome dado pela própria turma. 

[2] Existem outros segmentos sociais realizando o debate sobre as ações afirmativas como as 
mulheres, os portadores de deficiência, os índios e os camponeses. E existem outras 
experiências e iniciativas nesta área, como exemplo pode-se citar: a Lei no. 8.213, de 1991, 
que determina que em empresas que possuam mais de cem empregados seja cumprida uma 
cota, que varia de 2% a 5%, para contratação de pessoas portadoras de deficiência; a Lei no. 
9.100, de 1995, que determina que um mínimo de 20% das candidaturas às eleições 
municipais seja reservado às mulheres; a Lei no. 9.504, de 1997, que determina que cada 
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partido político ou coligação deve reservar um mínimo de 30% e um máximo de 70% para 
candidaturas de cada sexo; ou ainda a Lei Estadual nº. 14.832, de 12 de julho de 2004, do 
Estado de Goiás e a resolução nº. 026/2005 do Conselho Acadêmico (CsA) da UEG 
(Universidade do Estado de Goiás) que instituiu uma política de cotas que determina que 
sejam reservadas 20% das vagas para estudantes concluintes da educação básica em escolas 
públicas, 20% para estudantes negros, e 5% para indígenas e para portadores de deficiência. 

[3] O PRONERA tem sua origem na I Conferência Nacional por uma Educação Básica no 
Campo. Essa conferência foi fruto da articulação entre movimentos sociais, organizações 
governamentais e não governamentais, e teve o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e da UnB (Universidade de 
Brasília). A intenção era mobilizar a sociedade e os órgãos governamentais visando à 
formulação de políticas públicas que garantissem o direito à educação para a população do 
campo, compreendida como estratégia de inclusão social para o desenvolvimento sustentado. 

  

[4] A ação foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região. Número dos autos do 
processo: 2007.04.00.037679-1.  Como a seleção já havia sido realizada, o INCRA recorreu 
para que o curso pudesse ser realizado enquanto a ação fosse julgada, mas ao julgar em 
caráter liminar um recurso impetrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, 
manteve a suspensão das atividades do curso. 

[5] O processo tem origem no TRF 1: processo n°. 2008.35.00.013973-0.  

[6] De igual forma, a política de cotas para estudantes negros e indígenas da Universidade de 
Brasília (UnB), está sendo questionada por ação encampada pelo partido Democratas. 

  

[7] Se forem computadas as externalidades (danos ambientais, laborais, etc) da produão do 
agronegócio, os custos equiparam ao lucro, quando não geram prejuízos de ordem social, 
ambiental e  portanto também econômicos. 

[8] A dicotomia entre Campo e Cidade tem sua razão de existir quando produzem uma 
sinergia comum, ou seja, quando, guardadas e respeitadas as especificidades, produzem um 
bem comum. A educação da Cidade, aqui referida, verte no sentido dos vários entraves, seja 
estrutural (como a precariedade do transporte escolar), culturais, e outros: isso não é um bem 
comunm. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O BULLYING: COMBATE E PREVENÇÃO 
QUE PASSAM POR UMA VISÃO INSTERDISCIPLINAR. 

 
CONSIDERATIONS ABOUT BULLYING, FIGHTING AND PREVENTION WHICH 

GOES THROUGH A MULTIDISCIPLINARY APPROACH. 

 
 
 

Alex Martins Monteiro 
Cleyson De Moraes Mello 

 

RESUMO 
O presente estudo busca esclarecer o fenômeno denominado bullying, passando pela 
problematização do conceito, suas consequências, os aspectos jurídicos e proposta de combate 
e prevenção. 
Ante a necessidade que é imposta à sociedade hodierna de combater o mal que age de forma 
silenciosa, é necessário entender o fenômeno na sua complexidade, esvaziando-se de uma 
visão simplista que dificulta o seu combate. A análise a que se presta este artigo tem fulcro 
em diferentes áreas do saber, como a psicologia, a educação e o direito, buscando uma leitura 
interdisciplinar que o fenômeno exige. 
Para tanto, busca-se então conhecer o fenômeno, de maneira sucinta, mas de forma crítica, 
identificando os participantes (agressores, vítimas, testemunhas e vítimas agressoras), as 
formas e os espaços de ocorrência, que não é somente a escola, como muitos autores afirmam, 
mas o trabalho, os quartéis, entre outros; analisando ainda as suas consequências no indivíduo 
agredido. 
Apontamos ainda as relações desta situação com o direito brasileiro, que coíbe a prática do 
bullying a partir das formas de conduta ilícita do fenômeno, mormente por atentar contra a 
dignidade da pessoa humana. Por fim, apresentamos algumas propostas de combate e 
prevenção, como forma de prevenir para não punir. 
PALAVRAS-CHAVE: BULLYING ?? DIREITO E EDUCAÇÃO - DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA 
 
ABSTRACT 
This study attempts to clarify the phenomenon known as bullying, through questioning the 
concept, its consequences, legal aspects and preventive measures. 
Faced with the necessity that is imposed on today's society to fight the evil that acts quietly, it 
is necessary to understand the phenomenon in its complexity and emptying yourself of a 
simplistic view that obstructs its judgement . The analysis that lends itself to interdisciplinary 
core has support in different areas of knowledge and that is what this phenomenon requires. 
For this, one seeks to understand the phenomenon, succinctly, but critically, identifying the 
participants (offenders, victims, witnesses and aggressors), forms and spaces of occurrence, 
which is not only the school as many authors claim But also at work, in the army, among 
others, but still analyzing its consequences on the harmed individual. 
We will also point out the relationship with the Brazilian law that prohibits the practice from 
the form of the phenomenon, especially by undermining the dignity of the human person . 
Finally, we present some proposals for the engagement and to take measures beforehand and 
not only punishing. 
KEYWORDS: BULLYING-LAW AND EDUCATION-HUMAN DIGNITY 
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1. Introdução 

  

            O estudo em questão pretende esclarecer determinados pontos com relação ao 
bullying, nas suas diversas modalidades e nuances, mormente no espaço escolar. Buscaremos 
uma discussão do papel do Estado, o responsável pela criação de condições para a 
autodeterminação do indivíduo, e do direito pátrio, analisando as leis que se enquadram em 
determinados comportamentos e as sentenças até o presente momento. 

            O tema, embora hodiernamente divulgado nos meios de comunicação, ainda gera 
dúvidas quanto a sua classificação e suas possibilidades, precipuamente no meio jurídico, haja 
vista o pouco interesse da doutrina no assunto. Daí a necessidade do estudo como uma forma 
de buscar a eficácia de direitos fundamentais e garantir ao ser humano uma vida digna. 

            Vivemos um tempo onde pessoas vivem presas dentro de suas próprias casas, onde há 
um crescimento considerável da população carcerária e, mesmo assim, não há uma 
diminuição da criminalidade; com isso, temos a necessidade de buscar as raízes da violência, 
procurando combater as causas e não as consequências.[1] Temos então, o bullying como uma 
dessas causas. 

            Fato notório é que o ser humano tem deixado de ser visto como o "próximo", e sim 
como um meio para se chegar a algum interesse pessoal, numa visão capitalista, onde o 
dinheiro exerce o papel principal, tornando os interesses ligados a ele como um objetivo de 
vida. O ser honesto vem perdendo espaço, sendo, até mesmo para alguns, sinônimo de 
fraqueza, impondo-se esse pensamento de forma cruel e deteriorando os fundamentos éticos 
que devem nortear a vida humana. 

            O "ter" tem ocupado o lugar do "ser", prática com fulcro em uma cultura 
individualista, não se preocupando com as consequências dos atos para atingir determinados 
fins. Tal contexto despeja na escola mais uma função: a de não somente educar o indivíduo, 
mas também incutir nos educandos valores educacionais mais éticos e responsáveis. 

            De forma clara, analisaremos os riscos do bullying que atenta contra o princípio 
basilar do ordenamento brasileiro - a dignidade da pessoa humana -, que é algo inerente ao 
indivíduo. As consequências do bullying afetam o corolário do princípio fundamentador do 
ordenamento jurídico brasileiro, atentando contra a liberdade, a integridade psicofísica, a 
intimidade e a privacidade da vítima. Com isto, sua análise ganha contornos constitucionais e 
fundamentais para a boa convivência em sociedade e tão logo o bem comum. 

            Apontaremos algumas maneiras de prevenção que perpassarão pela maior 
aproximação entre o judiciário e a escola. 

  

2. Conceituando e problematizando o bullying 

  

            O termo Bullying vem ganhando grande enfoque nos dias atuais, sendo o termo de 
origem inglesa e, devido a sua abrangência de ações, não ganhou tradução ainda no Brasil. 
Fato é que o fenômeno sempre existiu, mas não era estudado, chegando-se a colocar a culpa 
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nas próprias vítimas. Tem como características a atitude agressiva repetitiva intencional, seja 
física ou psíquica, realizada de forma individual ou em grupo, causando dor, angústia e 
sofrimento. 

  

"Bullying é um assédio moral, são atos de desprezar, denegrir, violentar, agredir, destruir a 
estrutura psíquica de outra pessoa sem motivação alguma e de forma repetida." [2] 

  

            Como podemos perceber, a atitude visa à destruição de outrem, não se falando 
somente em brincadeiras, mas sim em atitudes que levam pessoas ao sofrimento. Como bem 
afirma Gabriel Chalita, "o bullying é a negação da amizade, do cuidado e do respeito". [3] Na 
análise do fenômeno, é preciso ter alguns parâmetros para não cairmos no enfraquecimento do 
termo e de suas reais consequências. 

            A primeira grande investigação sobre o tema foi no final da década de setenta, 
realizada pelo professor Dan Olweus, na Universidade de Bergen - Noruega, publicada na 
obra Agressions in the Schools: Bullies and Whipping Boys.[4] A partir desse estudo, o 
pesquisador elenca os pontos-chaves na compreensão e diferenciação do bullying. 

            Com base nesse estudo, vários autores[5] anotam três pontos-chaves que caracterizam 
o bullying: a) são ações repetitivas e têm como alvo uma mesma vítima; b) demonstram uma 
relação de desequilíbrio de poder; c) ausência de motivos que justifiquem os ataques. 

            Aqui se tem uma primeira análise no que se refere à ausência de motivos, que deve ser 
feita para uma real compreensão e solução dos conflitos característicos do fenômeno. Na 
realidade, o motivo existe, e este é oriundo daquilo que o agressor traz do seu histórico social 
e cultural, marcado por opções que divergem do seu ponto de vista. São situações, sem dúvida 
alguma, de preconceitos, e que não podem ser pormenorizadas, já que estas exercem um 
poder imensurável de motivação no indivíduo agressor. 

            É na motivação que percebo a pedra de toque do combate ao fenômeno, que passa por 
uma educação focada na diversidade e integralidade do indivíduo, e daí a justificativa de um 
combate interdisciplinar que dialogue com as diversas áreas do saber, perpassando pela 
aproximação do judiciário com o espaço escolar. Com isso, o fato de a motivação não ser 
aparente não é suficiente para negarmos sua existência. 

            Tal diferenciação vai ser muito útil no decorrer desse estudo como forma de buscar a 
solução do conflito no âmbito em que este foi gerado, não necessitando levar ao poder 
judiciário todos os casos, o que vai partir do bom-senso do mediador, seja ele a direção da 
escola, a empresa, o quartel, o presídio etc. 

            Outro ponto importante na compreensão do fenômeno é o âmbito espacial de 
ocorrência, popularmente definido como somente a escola. Tal visão traz uma análise 
simplista, deixando claro a ideia de que as ações ocorrem principalmente na escola, mas não 
somente. O bullying pode ocorrer em diversos espaços, como no trabalho, nas organizações 
militares, no sistema prisional, na internet (cyberbullying), entre outros. 
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            Cabe aqui o destaque ao cyberbullying, que é uma das formas que mais se proliferam, 
precipuamente pela necessidade que as pessoas têm de expor suas vidas através de sites de 
relacionamento. Os sites são utilizados como o meio para a conduta dos atos ilícitos. 

            As formas de realização também se apresentam de maneira diversificada, e, para uma 
melhor compreensão, temos a classificação de Maria José Martins: a) comportamentos diretos 
e físicos, englobando ações que agem diretamente no indivíduo e por meio físico, como a 
extorsão, roubo, agressões físicas etc.; b) comportamentos diretos e verbais, diferenciando-se 
da primeira na maneira de agredir, que nesse caso é verbal, como o apelidar, insultar, tirar 
sarro etc.; c) comportamentos indiretos, que abarcam a exclusão de pessoas de um grupo de 
relacionamentos, fofocas, entre outros.[6] 

            Todos os comportamentos acima narrados, não de modo fechado e taxativo, já que 
estes vão evoluindo com a abrangência do fenômeno, visam à destruição de outrem, cabendo 
aqui uma identificação, mesmo que breve e não de forma estereotipada, dos seus 
participantes. Segundo a doutrina temos quatro pequenos grupos: 

a) agressores, aqueles que praticam a ação, direta ou indiretamente, sendo geralmente os mais 
fortes. Podem ser do sexo masculino ou feminino e trazem, desde muito cedo, aversão às 
normas, possuindo uma afetividade deficitária e não deficiência intelectual.[7] São pessoas 
que gostam de poder e controle;[8] 

b) vítimas, são os indivíduos alvo dos agressores, sendo eleitos de forma aleatória, não tendo 
uma origem, a não ser aquela que o agressor já traz do seu contexto social e histórico. 
Geralmente os alvos são os considerados "diferentes", com características de serem tímidos, 
submissos, ansiosos, temerosos, opção sexual, raça, sotaque, desenvolvimento acadêmico, 
entre outras.[9] Silva ainda apresenta as vítimas provocadoras, geralmente crianças ou 
adolescentes hiperativos, impulsivos e/ou imaturos, como sendo aquelas pessoas "que 
insuflam em seus colegas reações agressivas contra si mesmas"[10] e depois não conseguem 
responder à altura; 

c) espectadores, o maior grupo, compreendendo pessoas que ao mesmo tempo são vítimas e 
testemunhas dos fatos, muitas vezes optando pelo silêncio como forma de não chamarem 
atenção para si e tão logo tornarem-se vítimas. É uma relação de medo e dependência, já que 
não entregam seus colegas agressores com medo de pagarem com a própria vida; 

d) vítimas agressoras, indivíduos que foram vítimas do bullying e passaram a ser agressoras 
de outras pessoas, reproduzindo os comportamentos que outrora sofriam. Tais agressores 
podem chegar ao cúmulo de matarem diversas pessoas e/ou se matarem, como é o caso do ex- 
aluno da cidade de Taiúva (SP) em 2003, que retornou à sua escola e atirou em seis alunos e 
numa professora, que sobreviveram ao ataque. Ainda podemos citar o grande massacre no 
Instituto Columbine do Estado do Colorado, nos EUA, onde dois adolescentes mataram 13 e 
deixaram 21 pessoas feridas. 

  

"Os agressores (bullies) são os que praticam as agressões morais ou físicas; as vítimas são as 
pessoas direcionadas dos ataques dos agressores; e os espectadores passivos são as 
testemunhas silenciosas desse fato e que sempre estão no ambiente dos mesmos, mantendo 
alguma relação com os agressores e a(s) vítima(s)."[11] 
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            A definição dos participantes é de fundamental importância na elaboração de ações 
efetivas de combate ao fenômeno, devendo fugir da visão simplista de punir o agressor e 
cuidar das vítimas. Como podemos perceber, as vítimas necessitam de um acompanhamento 
como forma de evitar que se tornem vítimas agressoras, bem como o agressor necessita de 
tratamento psicológico para que ele possa contextualizar o seu problema e buscar uma 
vivência digna, longe da prisão imposta pelo seu preconceito. 

            Apesar da seriedade, ainda há pais que confundem o bullying com brincadeiras de 
criança e não percebem que a grande diferença está na consequência, em que o fenômeno 
tratado deixa marcas de sofrimento, angústia, baixo rendimento escolar, autoestima baixa, 
estresse, evasão escolar, entre outras situações. 

            As consequências do bullying podem chegar ainda a transtornos psicopatológicos, 
fobias, depressões, desejos de vingança e ideias suicidas. E, como agravante do bullying, tem-
se, geralmente, a forma silenciosa de manifestação, o que dificulta o seu reconhecimento e, 
tão logo, o combate e a prevenção. 

            O bullying precisa de prevenção por ser algo que induz à violência, delinquência, 
produzindo pessoas estressadas, deprimidas e frustradas. Ademais, é um grande impulsor da 
criminalidade. 

  

3. As consequências do Bullying 

  

            Todos os envolvidos no bullying, seja de forma direta ou indireta, sofrem grandes 
consequências, devendo ser tratadas na proporcionalidade da sua atuação dentro do fenômeno. 
Tais consequências podem ser de ordem psíquica ou comportamental, cabendo aqui uma 
apresentação genérica destas como suporte à prevenção do fenômeno. 

            As vítimas podem apresentar sintomas psicossomáticos, que são dores de cabeça, 
cansaço crônico, insônia, dificuldades de concentração, tonturas, desmaios etc., que causam 
diversos prejuízos nas atividades cotidianas dos indivíduos.[12] 

            O transtorno do pânico é outra consequência causada pelo fenômeno em análise, sendo 
caracterizado pelo medo intenso e pela ansiedade, podendo os ataques, em média, durarem 
entre 20 e 40 minutos. Sua causa são situações de estresse constante, o que não podemos 
negar na conduta do bullying. 

            A fobia escolar faz com que o indivíduo desanime de frequentar o ambiente, gerando a 
evasão escolar, e, mesmo estando na escola, a pessoa não consegue estar atenta aos afazeres 
que lhe compete, como por exemplo, não conseguir prestar atenção em sala de aula. Tal 
consequência traz uma perda a todos, sejam vítimas, pais, escola ou a sociedade como um 
todo.[13] 

            A fobia social (TAS - Transtorno de Ansiedade Social) cria uma timidez exacerbada, 
fazendo com que a pessoa, a todo o momento, tenha medo de ser o centro das atenções. Isso 
faz com que ela evite estar em locais com outras pessoas, trazendo um enorme prejuízo ao 
convívio social. Essa situação pode ser deflagrada a partir de inúmeras humilhações sofridas 
no seu passado, tendo reflexos por toda uma existência. 
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            Outra consequência comum é a ansiedade generalizada, com uma sensação de 
ansiedade contínua, que faz com que o indivíduo preocupe-se com tudo ao seu redor e tenha a 
constante sensação de que está esquecendo alguma coisa. 

            A mais comum das consequências é a depressão, que se evidencia de formas diversas, 
não acarretando somente uma tristeza aparente, mas também afeta o humor, os pensamentos, 
a saúde e o comportamento.[14] Traz ainda, nos casos de bullying, um sentimento de culpa, 
pessimismo, perda de interesse em atividades que antes a pessoa gostava de praticar e 
provoca, até mesmo, ideias de suicídio. Tal consequência, embora fosse negada por 
determinado tempo, ocorre também em crianças e adolescentes, fato evidenciado pelo 
aumento de suicídio nessa faixa etária.[15] 

            Anorexia e bulimia é fruto da imagem que é implantada pelo agressor na vítima, o que 
a faz lutar de todas as maneiras contra a visão que tem de si. Na anorexia, o agressor está 
ligado ao padrão que a sociedade julga ser ideal, tendo um corpo esteticamente apreciável. 
Revela-se como o medo inexplicável que a pessoa tem de engordar, levando à morte e sendo 
considerada uma doença de difícil controle. Já a bulimia nervosa caracteriza-se pela ingestão 
compulsiva de alimentos, e busca-se então eliminar essa ingestão através de vômitos 
induzidos, abuso de diuréticos, laxantes, entre outros meios. 

            As vítimas do bullying ainda podem desenvolver ou intensificar o Transtorno 
Obsessivo Compulsivo (TOC), que é mais conhecido como manias que causam muita 
ansiedade e sofrimento. É uma tentativa de exorcizar determinados pensamentos a partir da 
adoção de comportamentos repetitivos.     

            Os traumas vivenciados pelas pessoas ainda podem gerar o Transtorno do Estresse 
Pós-Traumático (TEPT), sendo caracterizado por ideias intrusivas e recorrentes do evento 
traumático, com flashbacks e lembranças de todo o horror que as abateu.[16] Tal 
consequência pode atingir não somente as vítimas, mas também as testemunhas, que podem 
ser marcadas por cenas de bullying sofridas ou presenciadas da infância ou adolescência. 

            Silva ainda aponta como consequência, ainda que em escalas menores, os casos de 
esquizofrenia, popularmente conhecida como loucura; suicídio e homicídio, quando jovens 
não conseguem suportar a coação sofrida.[17] 

  

"Vale destacar que os problemas relatados, em sua maioria, apresentam uma marcação 
genética considerável, ou seja, podem ser herdados dos pais ou de parentes próximos. No 
entanto, a vulnerabilidade de cada indivíduo, aliada ao ambiente externo, às pressões 
psicológicas e às situações de estresse prolongado, pode deflagrar transtornos graves que se 
encontravam, até então, adormecidos."[18] 

  

            O bullying assume, em determinados casos, a função de reacender traumas vencidos 
pela vítima, impedindo que ela tenha uma vida digna e saudável e comprometendo a sua 
atuação na sociedade e a própria evolução social. 
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"O ambiente escolar, no bullying, perde muito. As situações constantes de agressões de 
bullying dispersam as pessoas e dividem a sala, pois as 'brincadeirinhas' são percebidas com 
formas muito diversas pelos envolvidos. 

No ambiente de trabalho altamente competitivo da sociedade moderna, o bullying afeta o 
andamento normal da empresa, deteriora o ambiente da organização e possibilita que as 
empresas percam bons funcionários que são vitimizados pelo bullying."[19] 

  

Como podemos perceber, as consequências causadas pelo bullying só reafirmam a 
necessidade de enfretamento do fenômeno que está em expansão na sociedade brasileira e 
mundial, levando a quadros perigosos que são inaceitáveis nas relações interpessoais. 

            O quadro se torna mais preocupante quando as pesquisas realizadas demonstram o 
quanto o bullying é praticado no Brasil, como nos revela a pesquisa realizada pela ABRAPIA 
- Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Juventude, entre 2002 e 
2003. A pesquisa foi realizada em 11 escolas cariocas, trazendo à tona o fato de que 40,5% 
dos alunos entrevistados já estiveram diretamente envolvidos em casos de bullying; sendo 
16,9%, vítimas ou alvos; 10,9%, autores/alvos; e 12,7%, agressores.[20] 

            Outra pesquisa importante, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(FIPE) em convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP/MEC) no ano de 2009, diz respeito às práticas discriminatórias ocorridas no 
espaço escolar entre os alunos, que se dão pelo fato de serem negros (19%), por serem pobres 
(18,2%) e, em terceiro lugar, por serem homossexuais (17,4%). Entre os professores, a 
pesquisa revela que 8,9% sofrem por serem mais velhos, 8,1% por serem homossexuais e 8% 
por serem mulheres. 

            Uma pesquisa mais recente, realizada em escolas do Rio de Janeiro pelo Instituto 
Informa, em abril do corrente ano, demonstra o crescimento do fenômeno. O resultado expõe 
que dos 84,5% dos entrevistados, 40,4% já foram vítimas, e 44,1% conhecem alguém que já 
foi alvo dos agressores. De acordo com a consulta, o problema mais comum são os apelidos 
pejorativos, que representam 42,7% dos casos. Deboches coletivos (18,8%) e ofensas pessoais 
(13,7%) vêm em seguida. Das vítimas, 57,9% não reagiram às agressões, e 19,4% pensaram 
em vingança. E 71% das pessoas que foram alvo conseguiram superar o trauma.[21] 

            As consequências narradas descortinam a gravidade do problema, que não deve ser 
analisado de forma simplista, colocando apenas a visão de punição ao agressor e o auxílio à 
vítima. O problema tem raízes bem mais profundas, que não serão resolvidas somente pelo 
viés punitivo, mas precipuamente pela prevenção, que, neste trabalho, propomos a partir de 
uma aproximação entre o judiciário e a escola. 

  

4. Aspectos Jurídicos 

            

            Diante do exposto até o momento, é necessário trazermos à baila o posicionamento do 
ordenamento jurídico brasileiro. 
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4.1. Bullying e a Constituição Brasileira 

            A Constituição de 1988 positivou vários direitos e garantias fundamentais que 
objetivam a vivência digna do indivíduo na sociedade, com grande ênfase na diversidade. 

            Na Carta Magna brasileira, em seu art. 1º, inciso III[22], o princípio vai ser entendido 
como um dos fundamentos da República, tão logo assumindo papel de legitimador das ações 
do Estado e caminho por onde deve perpassar as interpretações do ordenamento jurídico, 
trazendo uma valorização do indivíduo e o colocando como centro de todo o ordenamento. 

            O conceito da dignidade da pessoa humana não é de fácil compreensão, haja vista a 
grande discussão doutrinária acerca do tema, mas traz alguns pressupostos que devem ser 
utilizados no caso concreto. O principal ponto a ser apreendido é a visão de que o homem não 
deve ser utilizado como objeto nos procedimentos estatais, daí a não aceitação de qualquer 
tentativa de coisificação e instrumentalização do ser humano. 

            Temos então o seguinte corolário da dignidade da pessoa humana: a) o sujeito entende 
que possui outros sujeitos iguais a ele (igualdade); b) digno de ser respeitado nas suas 
escolhas psicofísicas e respeito às escolhas dos outros; c) é livre, possuidor de 
autodeterminação; d) pertence a um grupo social, tendo a garantia de não ser 
discriminado.[23] 

            Seda vai afirmar que a atual Constituição brasileira acolheu as crianças no mundo dos 
direitos e deveres, no mundo da cidadania.[24] 

            Com isso posto, temos que a prática do bullying, seja no ambiente escolar (criança e 
adolescentes) ou em ambientes de trabalho, fere os parâmetros constitucionais, devendo ser 
combatida de forma veemente. O agressor fere os preceitos da dignidade da pessoa humana já 
que não entende que os outros, mesmo sendo "diferentes", são dotados de um mesmo direito 
de igualdade. 

  

"Considera-se modernamente que, ao princípio da igualdade, deve ser integrado o princípio da 
diversidade, ou seja, o respeito à especificidade de cada cultura. A identidade da cultura de 
origem é um valor que deve ser reconhecido, e o respeito da identidade e da diferença cultural 
encontra-se na base do próprio princípio da igualdade, que justamente o funda e sustenta."[25] 

  

            Como podemos analisar - independentemente da faixa etária e local -, a diversidade 
deve ser respeitada como forma de fazer com que cada indivíduo viva de forma livre e busque 
as metas por ele elencadas como prioridade de vida. Isso significa visualizar cada pessoa 
como ser único. 

            Ao se consumar, o bullying traz as consequências já narradas neste trabalho, como, 
por exemplo, a evasão escolar, cerceando, de forma implícita, o desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho, ferindo, nesse caso, o art. 205 
da CF/88.[26] E ainda cabe ao Estado e à sociedade garantirem o acesso, a permanência e o 
sucesso do processo educacional. Indubitavelmente, a educação é um elemento indissociável 
do exercício da cidadania e de uma vida digna. 
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            De maneira mais específica, temos então determinadas normas constitucionais que 
vedam a prática do bullying.[27] 

            Vários ramos do direito brasileiro vão tratar do assunto, mesmo que não contemplando 
o termo bullying, mas tratam de assuntos que são atos e/ou consequências do fenômeno. 

  

"Cumpre registrar que todo ato de bullying é uma ato ilícito, causando lesão à dignidade da 
pessoa humana, estando todos (poder público e cidadãos) obrigados a respeitar este direito 
constitucional, sob pena de responsabilização nas esferas cível e criminal."[28] 

  

4.2. O bullying e a Lei 8.069/90 (ECA) 

            A Lei 8.069/90 (ECA) vai pormenorizar a proteção à criança e ao adolescente, 
elencando os objetivos que a lei se propõe a atingir e os responsáveis pelo seu êxito.[29] Mais 
uma vez temos a proteção expressa contra os atos de bullying, cabendo à família cuidar e 
analisar os seus integrantes para que não sejam agressores e nem vítimas; à sociedade, 
trabalhar a diversidade; e ao Poder Público, buscar meios de combater o fenômeno analisado. 
Todas as ações visam à concretização e eficácia dos direitos fundamentais. 

            Em uma análise genérica e a partir da mídia, podemos notar que a escola, local de 
grande convivência de crianças e adolescentes, está cheia de condutas incompatíveis às suas 
finalidades, abarcando atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que caracterizam o 
fenômeno bullying.[30] 

            E, nesse ponto, cabe uma diferenciação que pode ser entendida como uma das raízes 
do problema, a forma como o fenômeno tem sido tratado nas escolas. É necessário a 
diferenciação entre o ato infracional, que é equiparado ao crime, e a infração disciplinar, que 
depende unicamente das normas e diretrizes fixadas pelo regimento escolar. 

  

"Salienta-se que, no cotidiano escolar, duas atitudes diametralmente opostas tem sido 
adotadas em relação às situações que se enquadram no fenômeno descrito como bullying. Por 
um lado, observa-se excessiva permissividade por parte dos professores e dirigentes das 
escolas, os quais tendem a tratar tais atos de violência como corriqueiros e sem maior 
importância - "brincadeiras próprias da infância". D'outro vértice, há também atitudes de rigor 
excessivo quando se busca punição via boletim de ocorrência circunstanciada (na Delegacia 
de Polícia mais próxima) para atos que poderiam ser resolvidos tão-somente no âmbito 
escolar."[31] 

  

            O que há é uma inversão dos conceitos na sua aplicação ao caso concreto, onde 
indisciplina é tratada como ato infracional e vice e versa, gerando consequentemente uma 
punição inversa e fazendo com que não tenha resultados justos. Aflorando, nesse caso, ainda 
mais a necessidade de orientação de todos os envolvidos, e não somente a vítima, como é 
muito utilizado atualmente, fruto de uma visão simplista do bullying. Vale ressaltar que não 
adianta pensarmos somente em punição, mas sim em orientação e auxílio.      

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4209



            É preciso que haja um conhecimento mais específico do assunto para que se evite 
atitudes passivas ou excessivas por parte do mediador do conflito, sendo necessária a sua 
preparação para atuar no caso concreto. 

4.3. O bullying e o dever de indenizar 

            A indenização decorrente do bullying geralmente decorre de atos equiparados à 
injúria, à calúnia, à difamação, à ameaça, às lesões corporais etc., podendo atingir o indivíduo 
ou ainda o seu responsável legal e o estabelecimento de ensino. 

            O art. 297 do CC/02 afirma a possibilidade de reparação de dano causado a outrem por 
ato ilícito. São considerados atos ilícitos por não estarem autorizados no nosso ordenamento 
jurídico, muito pelo contrário, como já visto anteriormente, desrespeita os princípios 
constitucionais. Os responsáveis legais poderão responder pelo dano causado quando 
caracterizada a falha no dever de vigiar ou escolher.[32] 

            A família tem o dever de vigiar constantemente para que os seus membros não sejam 
participantes do bullying, tratando o assunto de forma séria e com a complexidade que se 
apresenta. Não cabe aos pais dizerem que não sabiam, pois eles possuem o dever de 
supervisionar os seus filhos. 

            A escola tem o dever de guardar e preservar a integridade física do aluno, estando 
obrigada a prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos. Tal visão tem sido 
contemplada em determinadas decisões do judiciário brasileiro, como podemos ver na decisão 
dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

  

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ABALOS PSICOLÓGICOS 
DECORRENTES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR. BULLYING. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO COLÉGIO. 
VALOR MÓDICO ATENDENDO-SE ÀS PECULIARIDADES DO CASO. (Apelação Cível 
n. 2006.03.1.008331-2 - DF, j. 7/8/2008). 

  

4.4. Outras decisões judiciais 

            Tem-se ainda outras decisões que demonstram uma evolução no tratamento do assunto 
pelo judiciário brasileiro, abarcando inclusive o cyberbullying, uma das formas que mais 
crescem com a globalização. 

  

AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
GRUPO DE RELACIONAMENTO. ORKUT. CRIAÇÃO DE COMUNIDADE E DE 
PERFIL FALSO. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. DEVER DO PROVEDOR DE CESSAR 
AS OFENSAS APÓS A CIENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. 
NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA-RÉ CONFIGURADA. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA. 
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (Apelação Cível n. 1.0145.08.450392-2/001 - MG, 
19.1.2009). 
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            Em Minas Gerais, o juiz Luiz Arthur Rocha Hilário, da 27ª Vara Cível de Belo 
Horizonte, determinou que o agressor indenizasse a vítima com a quantia de oito mil reais. 
Segundo relatou no caso, a estudante sofria com vários apelidos, e a escola foi procurada 
diversas vezes, não conseguindo sanar o problema. A decisão do magistrado teve fulcro no 
dano moral. 

  

"O dano moral decorreu diretamente das atitudes inconvenientes do menor estudante, no 
intento de desprestigiar a estudante no ambiente colegial, com potencialidade de alcançar até 
mesmo o ambiente extracolegial"[33] 

  

            Podemos perceber que os casos começam a aparecer no judiciário, o que demonstra 
que atitudes de prevenção devam ser tomadas objetivando a convivência social harmônica e a 
concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 

  

5. Alguns pontos na prevenção 

  

            Já podemos entender as formas, os participantes e as consequências do fenômeno 
chamado bullying, além da sua vedação no ordenamento jurídico brasileiro. O que se faz 
necessário, hodiernamente, ante a crescente evolução das condutas de bullying, é a busca pela 
prevenção. 

  

"É preferível prevenir os delitos a ter de puni-los; e todo legislador sábio deve antes procurar 
impedir o mal que repará-lo, pois uma boa legislação não é mais do que a arte de proporcionar 
aos homens a maior soma de bem-estar possível e livrá-los de todos os pesares que se lhes 
possa causar, conforme o cálculo dos bens e dos males dessa existência."[34] 

  

            A busca deve ser pelo impedimento do mal e não pela busca incansável da punição. 
Muito se discute em criminalizar o bullying, chegando a estipular detenção de um a quatro 
anos para o agressor. A dúvida que paira nessa discussão: será que estamos preparados para 
receber, no sistema prisional ou nos centros socioeducativos, esses agressores que, na 
verdade, também precisam de ajuda e não somente de punição? 

            Vale ressaltar de início que as propostas de prevenção são ideias e não caracterizam, 
de forma alguma, a não responsabilização daquele que não cumpre os seus deveres na 
sociedade. É preciso punir sim, mas é muito mais importante atuar na prevenção utilizando a 
punição como medida final.  
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            Diante dos fatos, propomos um viés de prevenção que passa por uma leitura 
interdisciplinar, onde educação, psicologia, sociologia, psiquiatria, direito etc. atuem juntos, 
valendo-se dos conhecimentos específicos de cada área, lançando um novo foco e buscando 
uma visão integrada do fenômeno. 

            Não basta tratar o bullying escolar com crime, é preciso que os profissionais 
envolvidos tenham um maior conhecimento do fenômeno, e isto pode ser conseguido a partir 
dos debates nas escolas com a presença de promotores de Justiça, sociólogos, entre outros 
profissionais. É a opção pela atuação no meio do problema e não no fim e precipuamente nas 
consequências. 

            Temos então que a primeira proposta tem como alvo os mediadores de conflito, que 
precisam entender o fenômeno na sua complexidade. Muitas vezes, a forma simplista de 
combate ao bullying acaba por difundir a ideia em vez de prevenir, prova disso é a visão 
estereotipada de que os agressores e as vítimas se enquadram em um padrão pré-estabelecido. 
Para tanto, propomos a realização de cursos de capacitação, seminários, debates etc. para os 
mediadores de conflitos. 

            A segunda proposta passa pela busca da resolução do assunto antes de chegar ao 
judiciário, e, para isso, é preciso que os estabelecimentos de ensino desenvolvam regras e 
normas claras, observando-as e as cumprindo. As normas escolares precisam ser acessíveis 
aos alunos e familiares, que devem entendê-las dentro de um contexto e uma finalidade. É 
necessária, nesse ponto, a diferenciação clara de ato infracional e infração disciplinar, já 
abarcada neste trabalho, mediando de forma eficaz o conflito existente. 

            A terceira proposta é uma maior aproximação do judiciário com a escola, em que os 
operadores do direito tenham acesso aos atos do bullying antes do boletim de ocorrência, 
havendo um maior diálogo entre os educadores e os operadores do direito com intuito de 
agirem de forma preventiva e tão logo evitando as consequências do fenômeno. A maior 
aproximação deve se dar também no âmbito da comunidade, a partir de debates, palestras etc. 

            Cabe aqui uma grande parcela de responsabilidade ao Ministério Público, que guarda 
grande relação com a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo uma 
fisionomia mais voltada para solução de problemas sociais e não mais a atuação única na 
persecução criminal.[35] 

            Como exemplo desse engajamento se tem o Ministério Público catarinense, que 
idealizou a campanha "Bullying, isso não é brincadeira", desenvolvendo um material 
específico para alertar e esclarecer toda a sociedade em geral. Cabe também aqui ressaltar o 
trabalho do Ministério Público de outros estados como o da Paraíba, de Minas Gerais e até 
mesmo do CNJ, que lançou uma cartilha antibullying. 

            Não podemos deixar de citar a necessidade de diagnosticar o problema para uma 
melhor atuação da prevenção, e isso se dá de forma diferenciada, já que estamos tratando do 
ser humano, que é único. Contextualizar socialmente é um dos pontos-chaves do combate, 
tendo para cada local um projeto próprio que segue a linha-diretriz estabelecida em um 
programa nacional de combate. 

  

"(...) pensar em uma política pública global que abranja as várias áreas envolvidas nas 
questões referentes à educação, à qualidade de ensino, à convivência e às violências nas 
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escolas; realizar diagnósticos locais sobre a situação de cada escola e de seu cotidiano; propor 
novas regras de convivência escolar; romper com a lei do silêncio ("política de avestruz") que 
se constrói em torno da violência; discutir com alunos e corpo técnico-pedagógico sobre os 
conflitos e violências; adotar medidas para a efetiva democratização do ambiente escolar, 
possibilitando a participação dos alunos, inclusive na elaboração das regras e normas 
escolares (atitude que facilita a adesão espontânea ao regimento escolar e evita os atos de 
indisciplina e infracionais) e, finalmente, integrar os pais e a comunidade no cotidiano escolar 
adotando programas de mediação de conflitos nas escolas."[36] 

            

6. Considerações finais 

  

            Indubitavelmente, o fenômeno chamado bullying é um dos grandes problemas da 
sociedade hodierna, atentando contra a dignidade da pessoa humana e os seus pressupostos, 
devendo ser encarado de forma complexa visando a medidas de combate e prevenção que 
sejam eficazes. 

            Não podemos colocar a culpa da evolução do problema à falta de leis, pois, mesmo 
que não utilizem o nome bullying, elas buscam coibir as suas ações. Ademais, diante das 
formas de atuação e das consequências, a prevenção se torna muito mais eficaz do que a 
criminalização do bullying, e o sistema atual demonstra que número de leis não significa 
solução dos problemas e nem diminuição da criminalidade. 

             O que precisa ser feito é um trabalho interdisciplinar que valorize o indivíduo e 
respeite as suas escolhas, aceitando com isso as diferenças e dando liberdade a todos de 
pensar e agirem de maneira diversificada. Isso passa por uma educação para a diversidade. 

            A diversidade é a grande riqueza humana, e todos os seres humanos têm o direito de 
viver uma vida digna, devendo o poder público e a sociedade em geral criarem mecanismos 
para que o indivíduo se autoafirme. É tratar a pessoa como ser único, passando pelo diálogo 
para atingir esse fim. 

            Precisamos fomentar o respeito mútuo, a cooperação, a reciprocidade e uma maior 
valorização da escola enquanto espaço de educar para a cidadania, a democracia e o respeito 
aos direitos humanos. Daí a justificativa de uma aproximação entre o judiciário e a escola. 

            Não cabe também, no combate do fenômeno, um atuar isolado do poder público, mas 
de todos os envolvidos, como os pais e professores. Os jovens pautam-se em exemplos, e daí 
as nossas atitudes serem baseadas no respeito, devendo os pais incutir princípios morais nos 
seus filhos. 

            Por fim, é melhor prevenir do que punir, e isso passa pela participação de todos os 
envolvidos, com a valorização do diálogo, da orientação, da fiscalização e da repreensão. Não 
basta só criarmos leis, mas sim uma educação com políticas públicas e participação da 
sociedade. 
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RESUMO 
O presente estudo, que hoje forma parte do Programa de Pesquisas da Cátedra UNESCO, tem 
por objetivo significar a consciência jurídica no contexto da realidade existencial 
contemporânea, onde os valores e des-valores conflitam no seio de uma convivência social 
que se sabe em crise. Com base numa abordagem jusfilosófica, discutem-se importantes 
conceitos presentes no pensamento jurídico moderno, possibilitando, com isso, a construção 
de uma base conceitual ou terminológica (para uma Filosofia da Consciência) que servirá de 
marco teórico para a elaboração de um Modelo Jurídico – Educacional, um instrumento para a 
edificação da consciência social: jurídica e moral. Neste primeiro ensaio investiga-se a 
correlação possível entre consciência, realidade e atitude procurando desvendar os fatores 
(indicadores) que incidem na anticonsciência que, aos efeitos da pesquisa, chamar-se-ia de 
Crítico Fenômeno do Vazio (“V”) que hodiernamente sufoca e dissipa nossas crianças e 
adolescentes. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO, EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA JURÍDICA. 
 
RESUMEN 
El presente ensayo tiente por objetivo significar la conciencia jurídica en el contexto de la 
realidad existencial contemporánea, donde los valores e des-valores existen en conflicto en el 
seno de una convivencia social en crisis. A partir de una abordaje jusfilosófica, se discuten 
importantes conceptos presentes en el pensamiento jurídico moderno, posibilitando, así, la 
construcción de una base conceptual (una filosofía de la consciencia) que sirva de marco 
teórico para a resolución del problema central de la presente investigación: la elaboración de 
un modelo jurídico - educacional, esto es, de un instrumento para la edificación de la 
consciencia social: jurídica y moral. En este primero ensayo se investiga la correlación 
posible entre consciencia, realidad y actitud con el objetivo de destacar los factores 
(indicadores) que inciden y originan la Anticonsciência que, a los efectos de nuestra 
investigación, llamaremos de Crítico Fenómeno del Vacío (“V”) que actualmente sofoca y 
disipa a nuestros niños y adolescentes. 
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Introdução 

  

Na Jusfilosofia moderna se discutem temas interessantes que se dizem vinculados à relação 
observada entre "Direito e Justiça", "Direito e Poder", "Direito e Moralidade" "Ética Pública e 
Corrupção" etc. Igualmente existe um notório interesse pela caracterização das causas da 
ineficácia social (a não obediência) das normas jurídicas. 
Estudos contemporâneos, geralmente ligados à filosofia analítica, se desenvolvem com o 
intuito de robustecer o "positivismo jurídico", pensando-se, erroneamente, por exemplo, que o 
recrudescimento da sanção, a criação de uma nova lei e a diminuição da maioridade penal irá 
contribuir para a diminuição da criminalidade, da ilegalidade, da informalidade e da violência 
social. 
No marco do positivismo jurídico, alguns autores preferem investigar as questões 
propriamente normativas, se esquecendo, assim, da conexão evidente que existe entre a 
norma, valor e a conduta; outros insistem em afirmar que a cientificidade desta importante 
área do saber humano (o Direito) se expressa em proposições unicamente descritivas 
(cientificidade jurídica) e prescritivas (normativismo jurídico) e há, ainda, os que pensam que 
os estudos jurídicos encontram, na Lógica, na Hermenêutica seus únicos recursos 
metodológicos, descuidando, assim, a dialeticidade existente entre o Direito, a Ética, a 
Sociologia, a Psicologia e a Educação. 
A respeito desses pensamentos histórico e contemporâneo, com frequência, se observa um 
razoável interesse por um estruturalismo jurídico que privilegia a significação do Direito, suas 
normas e a caracterização de novas figuras jurídica (crimes) que surgem como consequência 
da dinâmica social, do desenvolvimento tecnológico (a informática) e do predomínio 
(reinado) do des-valor ou contra-valor. 
Porém, nem todo estudioso do assunto tem como meta um funcionalismo jurídico fundado em 
estudos que nos permitam desvendar as causas do aumento da violência nas crianças e nos 
adolescentes, fatores que, pensamos, podem estar correlacionados ao aumento da ilegalidade, 
da criminalidade, da informalidade, da corrupção e, em geral, à ineficácia social das normas 
jurídicas e morais que hoje perturba a convivência social. Tampouco, na literatura moderna, 
encontramos soluções concretas que nos permitam inibir os fenômenos que nos ocupam. 
Vemos, pois, que o aumento da violência e da desobediência social nos jovens (crianças e 
adolescente) é um dos principais problemas que "incomoda" (informação verbal) os 
educadores, eticistas e juristas e que estimula diversas pesquisas acerca da correlação 
juventude e violência, violência e escola, convivência e violência etc.  
Perante essa problemática o principal objetivo do presente trabalho é abrir um espaço para 
investigar e discutir a conexão possível entre tais fenômenos e problemas. Neste estudo nos 
empenhamos em significar a "consciência social: jurídica e moral" numa área de investigação 
que inclui questões relativas ao desenvolvimento da consciência em face dos fatores sociais, 
educacionais, jurídicos e morais que, em nossos dias, influenciam a conduta de crianças e 
adolescentes. 
Para tanto, concebemos como premissa principal que a "consciência" é o elo comunicador da 
educação e dos valores: eis que, do mundo dos fatos, não ascendemos diretamente ao mundo 
dos valores, por tanto, a "consciência" é o eixo que comunica a conduta, a as normas e os 
valores. 
Com base nessa premissa privilegiamos a compreensão coerente do estatuto epistemológico 
da consciência social: jurídica e moral, procurando significar tais construtos, empenho que 
servirá de base para próximos estudos de ordem empírico (sociológico) e normativo. 
Destarte, alguns problemas correlatos serão abordados em próximos trabalhos, a saber: 
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1- semântico, relativo à compreensão do sentido e da correlação possível entre os conceitos 
"educação", "consciência", "direito" e "moralidade". 

2- lógico, vinculado à caracterização das relações existentes entre as normas básicas das 
Nações Unidas e da UNESCO, as normas constitucionais, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e demais instrumentos ou documentos que abordam o assunto estudado. 

3- valorativo, permitindo realçar os valores que presidiram a elaboração das normas básicas 
das Nações Unidas e da UNESCO, em particular os direitos humanos e o direito à educação. 

4- gnosiológico, enfatizando os direitos - e correspondentes deveres - da juventude e a 
formação de valores. Eis que uma das grandes preocupações da UNESCO é estudar o caráter 
formativo da educação, com base na inspiração em valores, como mostra o famoso relatório 
sobre a Educação para o Século XXI, de Delors e colaboradores. 

5- metodológico, relativo à forma de avaliar e medir o nível de consciência das crianças e dos 
adolescentes e que nos permitem afirmar um modelo jurídico-educacional adequado para 
edificar a consciência conforme com o grau de verificação e aceitação das nossas teorias. 

Todavia, os problemas acima expostos se vinculam a um grupo de importantes questões 
concernentes à filosofia da consciência e à relação Direito e Educação. Importa, assim, 
investigar: a) o nexo existente entre a "violência infanto-juvenil" (conjunto de atos 
potencialmente jurídicos, a saber, abusos, excesso e preconceito praticados por crianças e 
adolescentes) e o aumento da "criminalidade", da "ilegalidade" e da "corrupção" (conjunto de 
atos ilegais e imorais praticados por adultos); b) O grau de incidência do conhecimento 
(instrução jurídica) na edificação da consciência, pois o desconhecimento das razões do 
Direito e sua norma podem vir a ser um fator desorientador da sociedade. 
Com a finalidade de delimitar o marco teórico da pesquisa foi necessário desenvolver um 
estudo bibliográfico prévio, que nos permitiu catalogar e registrar as obras filosóficas e 
jurídicas históricas e contemporâneas vinculadas ao tema para, em seguida coletar, fichar e 
selecionar o conteúdo e as informações mais relevantes vinculadas ao assunto estudado. O 
levantamento bibliográfico inicial revelou a inexistência de uma referência pertinente ao 
problema em estudo. 
Neste sentido, nos vimos compelido a limitar a primeira etapa da pesquisa ao cumprimento 
dos seguintes, os objetivos: 

a) significar a consciência social: jurídica e moral, a partir das principais concepções e 
argumentos propostos pelo pensamento jusfilosófico clássico e contemporâneo que, de 
alguma maneira, se referem à compreensão do significado desses construtos; 

b) estudar o dualismo e a correlação existente entre a consciência e a realidade (convivência 
social); 

c) caracterizar a anticonsciência visando, assim, estudar sua repercussão social. 

d) propor uma classificação dos níveis de consciência, aspecto que nos orientará na posterior 
elaboração e aplicação de instrumentos de pesquisa (questionários para pesquisa empírica ou 
de campo). 

Do ponto de vista metodológico considerou-se oportuna uma pesquisa doutrinária inicial. 
Todavia, com o intuito de desvendar o nexo entre a consciência, conduta e ordem normativa 
será de grande valia o uso do método histórico-sociológico (empírico-jurídico: pesquisa de 
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campo) e a consequente aplicação de técnica de pesquisa (questionário e entrevistas) etc.  
Neste primeiro ensaio consideramos importante desenvolver uma leitura jusfilosófica acerca 
da significação da consciência social: jurídica e moral. Pretende-se, assim, destacar as 
possíveis conexões entre a "consciência social", a "consciência jurídica" e a "consciência 
moral", indicando que a "consciência" não é um termo exclusivo da Psicologia, da Sociologia, 
da Filosofia, ou da Política. 
Decidimos, todavia, destacar o dualismo consciência e realidade, procurando, assim, 
considerar uma subclassificação da consciência social válida no processo de idealização de 
um futuro modelo jurídico-educacional que, como dito, servirá de base para a edificação da 
consciência nas crianças e nos adolescentes. 
Estuda-se o dinamismo e a reciprocidade existentes entre conteúdo teórico e factual, 
analisando, desta forma o nexo existente entre os fenômenos jurídicos, a saber, aumento da 
criminalidade, da ilegalidade e da corrupção e as teorias que os explicam.  
Com o propósito de destacar a repercussão da Anticonsciência: o crítico fenômeno do Vazio 
("V") analisam-se as diversas formas de manifestação dentro dos contextos sócio-jurídico, 
para, em seguida, priorizar os problemas que dizem respeito à investigação da conduta das 
crianças e dos adolescentes e demonstrar a correlação entre este fenômeno ("V") e a conduta 
dos adultos que, obviamente, repercute na ineficácia social das normas: jurídica e morais.  
Em verdade, a evidente repercussão da anticonsciência, isto é, do crítico fenômeno do Vazio 
("V") na "convivência social condicionada", onde a paz, a cooperação, a responsabilidade e a 
probidade se sabem em crise, é o que justifica a presente pesquisa. 
Em suma, no presente estudo, que como dizemos, forma parte do Programa de Pesquisas da 
Cátedra UNESCO, nos ocupamos de um problema jusfilosófico de grande repercussão social 
e que preocupa a todo educador, jurista e eticista. Vale destacar que o presente trabalho não 
tem como finalidade a defesa de uma ou outra corrente, modelo ou postura epistemológica 
(positivismo, idealismo, jusnaturalismo, empirismo, realismo etc.), porém reunir, analisar e 
interpretar determinadas informações sobre o assunto em questão e, finalmente, discursar 
acerca da importância (e a necessidade) de um modelo jurídico-educacional que contribua 
para a edificação da consciência jurídica nas sociedades modernas. 

  

1. Significação da consciência. 

  

A filosofia da consciência está relacionada a questões muito interessantes que se albergam nas 
diversas áreas do saber humano, especialmente, na Psicologia, na Sociologia e na Política. Os 
conceitos trabalhados nessas áreas, a saber, "mente", "identidade", "vontade" e "emoção" 
dependem, em última instancia, de uma única questão fundamental que aqui chamamos de 
"problema da correlação entre realidade, consciência e conduta": o que é a "consciência"? e 
qual sua correlação com a "realidade" e com a "conduta"? Eis a questão que, a seguir, 
privilegiamos. 
Para o senso comum ter consciência é ter conhecimento, noção, idéia sobre alguma coisa. 
Conhecimento imediato da sua própria atividade psíquica ou física. Diz-se, assim, do cuidado 
com que se executa um trabalho se cumpre um dever ou senso de responsabilidade, honradez, 
retidão, probidade: ex. homem de consciência.  
Nas filosofias clássica e moderna, ainda, se considera a consciência como um atributo 
altamente desenvolvido na espécie humana. Autoconsciência. Faculdade de estabelecer 
julgamentos morais dos atos realizados: ex. consciência reta. 
A primeira vista, parece acertado dizer-se que a "consciência" é um conceito complexo, 
ambíguo e de difícil significação. Trata-se de uma construção linguística ideal (não empírica, 
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abstrata e não-espacial) que existe unicamente quando a imaginamos, quando a pensamos ou 
definimos.  
Em verdade, o conceito "consciência" é usado indistintamente nas diversas áreas do saber 
humano. Importa destacar que na Teologia, na Ética e na Psicologia podemos encontrar 
significações especificas do termo, sendo possível seu estudo por meio do uso do método, 
histórico-sociológico. Ora, nestas áreas do saber humano se trabalha com inúmeras definições 
que acabam por tornar o conceito em estudo muitas vezes vago, outras ambíguo.  
Pois bem, o termo consciência não é unívoco, mas é usado com certa frequência nos discursos 
políticos, na literatura e nos estudos desenvolvido nas áreas que se ocupam com a conduta 
humana .  
Vê-se que, na literatura moderna, existem conceitos correlatos tais como, autoconsciência e 
autoconhecimento, reflexão etc. e afirma-se que a autoconsciência é o elemento fundamental 
da consciência, pois sem ela não há consciência nem reflexão sobre a consciência. Devido a 
sua especificidade e utilidade, tais definições não serão objeto da presente etapa da pesquisa. 
Mas, para além da significação, certamente, as causas do atual estado de consciência ou a 
falta de consciência, nem sempre foi objeto de preocupação ou de estudo dos juristas e 
pesquisadores históricos e modernos.  
Evidentemente o conceito "consciência" não é exclusivo do Direito, daí ser conveniente 
trabalharmos com uma definição operacional específica. Assim, aos efeitos do presente 
estudo, definimos a consciência como sendo um "Bem-interior", um estado espiritual que 
domina e define sentimentos, emoções, convicções e atitudes, uma condição que decide a 
resoluções de dilemas morais.  
Neste sentido, a consciência é o elo que conecta o mundo do ser ao mundo do dever ser e sua 
edificação pressupõe um modelo jurídico-educacional que permita a "internalização" dos 
valores, isto é, do sentido das normas morais e jurídicas. Destarte, a consciência pode ser 
edificada e reorientada com o auxílio desses recursos.  
Outra observação, ao menos importante, é a de que a ciência (o conhecimento) auxilia na 
edificação da consciência. Neste ponto julgamos conveniente observar que conhecimento 
influi, mas não determina a edificação da consciência: pessoas tituladas não são 
necessariamente conscientes moral e juridicamente falando. Criminosos e corruptos afirmam 
serem honestos. 

  

1.1. Dualismo entre consciência e realidade. 

Se existe, verdadeiramente, uma conexão entre a consciência e a realidade, também existe 
uma correlação entre a consciência e a conduta, tais são termos justapostos que estão 
dialeticamente relacionados. 
Observamos que a "realidade" e "consciência" existem numa relação dialética. Em 
conformidade com isso, a "consciência" e a "conduta" se integram numa relação causal: 
causalismos moral e jurídico. Pessoas não nascem ética nem juridicamente preparadas para 
interagir no mundo, mas, com frequência, exigimos delas uma conduta moral pautada por 
normas socialmente convencionadas.  
Na visão de Alf Ross é improvável que o ser humano tenha uma consciência inata de quais 
são os objetos adequados à satisfação de uma determinada necessidade. A premência ou 
anseio é originariamente cega, um esforço desprovido de meta. Um bebê está intranquilo e 
chora porque necessita de alguma coisa: alimento, fraldas limpas, ser aquecido ou refrescado. 
Entretanto, seus impulsos não têm uma direção particular e não há razão para supor que um 
bebê tenha alguma idéia do que é que necessita (e do que é bom ou correto). Graças à ajuda 
de outros seres humanos, suas diversas necessidades são satisfeitas e à medida que sua 
consciência do que o cerca aumenta gradualmente, melhora sua capacidade para reconhecer 
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os diversos satisfazedores que em situações distintas lhe foram fornecidos. Assim, as 
experiências do indivíduo a respeito do que é que satisfaz suas necessidades fazem com que 
seu anseio não seja mais cego e transformam sua ação impulsiva, sem direção, num esforço 
orientado por um propósito, que busca um fim específico.  
Por esse motivo, não nos parece correto qualificar a conduta de um incapaz de imoral o ilegal, 
mas se de uma inconsciência propensa à imoralidade e à ilegalidade. A criança que picha um 
prédio é mais propensa à ilegalidade, a criança que pratica atos de violência e mais propensa à 
criminalidade. Logo, a consciência (Bem-interior) se edifica na realidade e na convivência 
social, na medida em que sejamos capazes de inibir tal propensão no cerne da convivência 
social. 
É na convivência, isto é, na convivência familiar, escola, na igreja etc. que o ser humano se 
desenvolve. Crianças e adolescentes absorvem as regras (de comportamento: morais, 
jurídicas, de jogo, de etiqueta etc.) nessa convivência social condicionada por normas e 
conceitos ético-jurídicos.  
Em verdade, os conceitos mudam com o tempo, porém o que não muda é a condição do ser 
humano. Eis que todo homem é um ser social e, portanto, sente a necessidade de viver em 
"sociedade" (convivência social). A convivência social, portanto, pressupõe a existência de 
regras. Devemos, pois, considerar que "no pode haver sociedade sem regras morais" . Logo, a 
ética (e também o Direito) se faz presente e necessária em toda e qualquer sociedade, pois ela 
tem como objeto a convivência humana (convivência social).  
O homem vive em sociedade, em convivência e em constante relação de troca, fato que torna 
necessário a institucionalização de um conjunto de normas aptas a atingir os fins individuais e 
sociais. Daí ser necessária uma ordem para essa chamada convivência humana.  
A convivência humana impõe aos homens limites (legais e morais) procurando-se, assim, 
atingir um dado estado (ambiente) de harmonia e de paz. É assim que a ética e o Direito se 
mostram como instrumentos necessários para tal harmonia (convivência social): não roubar, 
não matar, não furtar, são alguns dos imperativos morais e legais que objetivam garantir a 
convivência ou harmonia social. Mentir, enganar e confundir a fim de obter benefícios do 
próximo, por exemplo, é agir com desrespeito à convivência social.  
Em verdade, a Ética e o Direito orienta o caminho para estabelecer e garantir as condições 
para a sobrevivência da sociedade . Assim, sendo, acreditamos que o castigo ou a repressão 
não são os únicos recursos propostos. Eis o que justifica a necessidade de agir, observado 
determinados valores, princípios e normas éticas e de extrair o Direito e da Ética o 
conhecimento que orienta a conduta. 
Vemos, então, a "convivência social" como uma condição, isto é, como uma lei que nos 
informa que o ser humano, como ser social nasce, cresce e vive em sociedade e, portanto, 
deve agir observando valores, princípios e normas sociais. Toda ação e omissão humana deve 
ser conforme a essa lei. 
Com efeito, o ser humano age conforme a um "jogo de interesses e necessidades". É, com 
base nesse jogo, que o homem pensa, se projeta, prescreve e assume atitudes perante 
determinados problemas, dando maior valor ao que considera ser momentaneamente um 
benefício. Eis uma outra leitura por meio da qual nos referimos ao ser e ao estar, indicando-se 
o que é e o que deve ser. Trata-se de uma orientação diferente das já vistas nas concepções 
subjetivista , relativista , e utilitarista e para a qual indicamos a necessidade de um agir 
observado o "justo equilíbrio moral", princípio que merece um espaço no mapa ético-
intelectual. 

Se por um lado, a consciência se edifica na realidade (convivência) por outro, os eventos 
vivenciados nessa realidade se traduzem em experiências capazes de provocar sensações que 
incidem na conduta, traduzindo a nossa vontade em atitudes (ação). Importa saber que, nesse 
processo, a consciência age como um catalisador da ação. Assim, conforme a riqueza ou a 
pobreza do nosso Bem-interior (consciência) agimos convencidos de que a nossa atitude é 
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normal e correta.  
De qualquer maneira, existe um problema teórico que consiste em determinar como podemos 
avaliar e medir a conexão entre a consciência e a ação (conduta). Vimos que "consciência" 
não é um conceito concreto que pode ser tocado, pesado ou medido fisicamente. A 
consciência não é vista, não existe no plano empírico, daí somente pelas atitudes reiteradas 
podemos considerar se nível (a partir do confronto consciência versus anticonciência). 
Neste sentido, a avaliação proposta no presente estudo é de tipo comportamental, isto é, se faz 
com base na observação das atitudes e decisões tomadas durante a resolução de dilemas 
morais, isto é, dos conflitos internos que envolvem decisões corriqueiras. Trata-se de medir o 
que é feito diante uma determinada situação e de avaliar se tal atitude é repetitiva 
(consuetudinária: costumeira ou habitual). Assim, por exemplo, fumar ou não fumar, agredir 
ou não agredir, usar drogas ou não usar, brigar ou não brigar são, entre outros, conflitos 
internos, cuja solução fica no plano da consciência. Pessoas devem e podem estar preparadas 
para fazer uma "avaliação razoável" de seus atos conforme as regras morais e jurídicas 
vigorantes.  
Dizemos então que a única alternativa possível para edificar a consciência é por meio da 
avaliação dos atos (conduta). É conscientes que pratica atos conscientes, nos tornamos éticos 
praticando atos éticos.  
Nesse sentido, importa, então, uma metodologia (um modelo) que nos permita edificar a 
consciência em face da convivência e não para a predição ou controle, como pretende a 
Psicologia, porem para a orientação do comportamento. 

  

1.2. Dualismo entre consciência e atitude. 

Pessoas "conscientes" dos seus interesses e necessidades (anseio, esforço, satisfação) 
demonstram uma atitude com relação a esse objeto. Contudo, é comum distinguir entre 
necessidades corporais e espirituais. Ao primeiro grupo pertencem, por exemplo, a 
necessidade de respirar, de abrigo, de água e de alimentos, de excreção, de higiene, de 
atividade sexual e de descanso. O segundo grupo inclui a necessidade de estímulo ou 
distração, de expressão, de produção, de companhia, de amor ou cuidado, de segurança, a 
necessidade possuir e juntar, de ajudar; também a necessidade de destruição, de auto-
afirmação, de auto-respeito, de justificação, de conhecimento de harmonia etc. Os interesses 
não são necessariamente egoístas (interesses próprios). O interesse baseado na necessidade de 
ajudar é dirigido à satisfação de necessidades alheias. Nasce de um impulso de ajudar outros 
que estão necessitados e se funda em sentimentos de simpatia em relação a eles.  
Conforme ensina Alf Ross, os interesses são experimentados por pessoas, não conhecemos 
outros centros de experiência e, neste sentido, são individuais. Falar de interesses coletivos ou 
comunitários, no sentido de que é o grupo ou a comunidade que experimenta ou tem o 
interesse, carece de sentido. Devemos procurar outra maneira de atribuir a essas palavras um 
significado aceitável.  
A nosso ver, tal afirmação não é totalmente aceitável, pois, em verdade, devemos considerar 
que podem existir, concomitantemente, interesses (e necessidades) individuais e coletivos. 
Imaginemos três indivíduos, A, B e C morando no mesmo condomínio habitacional. Todos 
eles querem paz e segurança. Os três têm o mesmo interesses e as mesmas necessidades em 
proteger seus bens e famílias. Neste sentido, pode-se afirmar que seus interesses coincidem. 
Suponhamos, além disso, que a segurança do condomínio requer o pagamento de uma quantia 
anual como forma de cooperação (contribuição). Cada um deles, portanto, tem a obrigação 
solidária em cooperar, caso contrário a empresa especializada em segurança não prestará o 
serviço. Nesse sentido podemos afirmar que seus interesses estão conectados a uma obrigação 
comum. Finalmente, podemos dizer que cada um sente a necessidade de cooperar para atingir 
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um objetivo comum. É nesse sentido que falamos em consciência grupal, e por extensão, em 
consciência social: jurídica e moral, quando, por exemplo, temos o interesse e sentimos a 
necessidade de pagar os impostos, de respeitar a propriedade alheia, de não agredir a natureza, 
de bem administrar a coisa pública etc. 
Fica claro que, a coincidência de interesses, depende também de circunstância internas e 
externas. Nesse caso, percebe-se uma situação factual necessária (circunstância externa) que 
origina um sentimento de solidariedade (circunstância interna), que move os indivíduos na 
mesma direção, orientação necessária para a satisfação de interesses comuns. Para tanto, é 
preciso que os sujeitos tomem ciência de tais interesses e necessidades, isto depende de um 
conhecimento racional do estado factual de solidariedade.  
É óbvio que o sentimento de solidariedade origina atitudes individuais que satisfazem um 
objetivo comum, logrado a partir da conscientização acerca, por exemplo, da importância da 
paz, do desenvolvimento sócio-econômico, da responsabilidade sócio-ambiental, para todo ser 
humano. 
Que os interesses individuais e coincidentes sejam experimentado também como interesses 
comuns, depende de algo subjetivo (consciência), a saber, que cada uma das partes se 
identifique de tal maneira com as outras ou com o todo, que nasça em cada uma delas uma 
"consciência de grupo". Isto significa que cada uma sente como se não estivesse agindo em 
seu próprio nome e em sue próprio interesses, mas como um órgão de um todo, de uma 
comunidade.  
Deve-se observar que nem todos os interesses de um indivíduo estão ligados aos interesses 
dos outros. Tampouco se pode dizer, em geral, que alguns interesses estão isolados e outros 
ligados. Em lugar disso, cada interesse tem um aspecto que está individualmente isolado e 
outro que está socialmente ligado. Se, por exemplo, pensamos no interesse de um indivíduo 
na posse de objetos materiais, este interesse se choca com os interesses conflitantes de outras 
pessoas. Esses interesses são coincidentes e ligados em um só aspecto: todos estão 
interessados que haja um ordenamento geral da propriedade que garanta a cada um segurança 
em certa posse limitada. Eis aí um interesse social, termo pelo qual designamos os interesses 
geralmente coincidentes e ligados, dentro de um grupo, no qual haja certa ordem social. 

  

2. Consciência social: jurídica e moral. 

Vimos que a convivência humana (conivência social condicionada) alberga, 
concomitantemente, interesses (e necessidades) individuais e coletivos. Assim, afirmamos 
que, somente por meio de uma consciência coletiva (grupal, social) seremos capazes de 
atingir objetivos comuns: vida, segurança, paz, ordem econômica, desenvolvimento etc.  
Uma dada compreensão sociológica apresenta a consciência coletiva como conjunto de 
representações, de sentimentos ou de tendências não explicáveis pela psicologia do indivíduo, 
mas pelo fato do agrupamento dos indivíduos em sociedade. Daí que um ser humano 
consciente procure separar o que é bom do que é útil.  
Neste ponto julgamos conveniente destacar os ensinamentos de Aristóteles , conforme o 
citado autor, as ações boas e justas parecem muito variadas e vagas, a ponto de se poder 
considerar a sua existência apenas convencional, e não natural (bem comum - bem universal). 
Sob este prisma a felicidade também pode ser muito difundida: infundir certo caráter nos 
cidadãos torná-los bons e capazes de praticar boas ações (responsabilidade - consciência 
social). O homem é um animal social, e a felicidade de cada criatura humana pressupõe por 
isto a felicidade da sua família, de seus amigos e de seus concidadãos, a maneira de assegurar 
a felicidade das criaturas humanas é proporcionar um bom governo à sua cidade; há que 
determinar, então, qual é a melhor forma de governo. Tornamo-nos justos praticando atos 
justos, moderados agindo moderadamente. 
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Segundo o ponto de vista aristotélico, podemos inferir que a consciência, da qual aqui nos 
ocupamos, também pode ser difundida: edificando certo caráter nos cidadãos torná-los bons e 
capazes de praticar boas ações e objetivando o bem-estar das famílias, dos amigos, dos 
concidadãos etc. Deve-se ver aqui a consciência social como condição do bem-estar social. 
A consciência nos habilita para distinguir o bem do mal, e dela resulta o sentimento do dever, 
da responsabilidade, da interdição de se praticarem determinados atos, e a aprovação ou o 
remorso por havê-los praticado.  
O fator decisivo na resolução de um dilema ético concreto poderá ser o grau de virtude da 
consciência individual e social do agente. A verdade é que a consciência social expressa uma 
capacidade interior do ser humano, isto é, uma "capacidade de ação livre e autônoma do 
individuo. Significa, acima de tudo, capacidade de resistência que o individuo tem em face 
das externas pressões advindas do meio (inclusive pressões morais ilegítimas)".  
Assim, pensamos que a moral: valores, normas, virtudes podem ser internalizada por meio de 
um processo de formação da consciência em crianças e adolescentes. Todavia, por meio de 
um processo de ensino integrado, elas podem ser difundidas na sociedade. 

  

2.1. Consciência jurídica.  

Já significamos, no item 1, a consciência como um "Bem-interior", isto é, um estado espiritual 
que domina e define sentimentos, emoções, convicções e atitudes, uma condição decisiva na 
tomada de decisões e resoluções de dilemas morais. Resta-nos ainda tratar a consciência em 
seus dois possíveis sentidos, a saber, jurídico e moral. 
Consideramos o sentido jurídico da consciência (consciência jurídica), como sendo aquela 
subface do "Bem-interior" que age como catalisador da conduta, e que nos orienta na 
aprovação ou reprovação de um ato ou situação social, ao ter como referente uma norma 
jurídica.  
Dissemos, então, que o sentido jurídico da consciência muitas vezes coincide, mas outra 
difere do sentido moral. Essa distinção se funda na idéia de que a consciência jurídica se 
forma e edifica a partir de uma ordem jurídica preestabelecida, isto é, com base num conjunto 
de normas válidas e vigentes numa determinada sociedade. Falamos de uma ordem normativa 
que se sabe coercitiva e que inclui deveres e sanções evidentes expressas em forma de normas 
primárias e secundárias.  
Neste sentido, o destinatário da norma age observando o que juridicamente se torna 
obrigatório, evitando, assim, uma sanção definida pelo legislador. Assim, por exemplo, a 
violência é juridicamente punida, pois assim está tipificado na norma. Logo, praticar ou não 
praticar um ato violento é um dilema de consciência que juridicamente se resolve por meio do 
conhecimento e internacionalização das razões de uma norma escrita (direito positivado). 
Ora, se os criminosos devem ser punidos em relação a sua culpa, ou o aborto deve ser 
permitido, se as mulheres devem ter o mesmo status jurídico dos homens, ou os trabalhadores 
devem ter direito de se reunirem em sindicatos, se o casamento pode ser dissolvido pelo 
divórcio e sob que condições etc. (e aqui nos permitimos acrescentar: se deve ser legalizado o 
consumo de drogas, se a prostituição deve ser permitida e amparada legalmente, se deve ser 
autorizado o casamento entre casais do mesmo sexo etc.) tais são questões que envolvem um 
problema de consciência jurídica e, na maioria dos casos, moral. Em certa medida, afirma 
Ross , a consciência jurídica é determinada pelo próprio ordenamento jurídico existente e, por 
sua vez, exerce influencia sobre este último. 
Há, contudo, uma correlação entre Direito e consciência. Em verdade, o Direito, como área do 
saber, é um produto humano e sistemático que emana da consciência social e para ela se volta. 
Como resultado dessa dialeticidade, as relações jurídicas expressam um nível de 
desenvolvimento superior em cada período histórico. 
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É possível, com efeito, afirmar que as normas jurídicas têm sentido de vigência e de eficácia 
social quando são aceitas pela consciência jurídica popular. O Direito é aplicado porque é 
vigente (ou eficaz). Neste sentido a consciência jurídica é vista como um conceito pertencente 
à psicologia individual, ficando o direito reduzido ao âmbito individual das opiniões 
subjetivas, emparelhado com o plano moral, bloqueando, por esse modo, o entendimento do 
direito como uma ordem nacional enquanto fenômeno intersubjetivo.  
É por meio da consciência jurídica que o cidadão se submete a uma dada ordem jurídica 
legítima. Logo, a consciência jurídica é uma denominação própria do Direito e para o Direito. 
Não haverá Direito eficaz sem consciência (respeito e obediência). 
Poder-se-ia, com efeito, afirmar que a consciência jurídica orienta o respeito, involuntário e 
desinteressado, ao conjunto de regras externas conhecidas. Diz-se de um sentimento que 
define o agir distinguido o bem do mal, sentimento do dever perante um poder que se sabe 
legítimo e prescrito pela moral de direito. E tal é a finalidade do Direito, buscar uma 
consciência comum que permita o reconhecimento, o amor e o respeito entre as pessoas.  
Em verdade, tanto a Ética como o Direito se empenha em orientar a conduta humana visando 
a probidade cidadã, a partir da difusão de determinados valores. Manifestação do que constitui 
um direito inalienável do homem a negar-se a agir de forma contrária às suas crenças, negar-
se a agir contrário à norma social: jurídica e moral. Eis uma objeção de consciência que se 
pode opor a qualquer tipo de imposição que obrigue a agir de forma contrária às próprias 
convicções. Sendo que a objeção de consciência forma parte do conteúdo do direito 
fundamental à liberdade reconhecida e aplicável, especialmente, em matéria de direitos 
fundamentais . Veja-se, assim, como a partir do Preâmbulo como em diversos artigos 
constitucionais (1º, 2º, 4º, 5º etc.) tais valores morais se fazem presente na norma jurídica, 
obviamente, por ser a conduta humana o objeto comum das ambas as ciências: Ética e Direito, 
a saber, "liberdade", "segurança", "bem-estar", "desenvolvimento", "igualdade", "justiça", 
"fraternidade", "pluralismo", "harmonia social", "ordem", "paz", "dignidade" etc. 
Em síntese: a obediência (ou consciência jurídica) não se edifica recrudescendo o caráter 
coercitivo das normas, porém com a introdução de novas formas de internalizar valores, por 
meio de modelos jurídicos e educacionais. A edificação da consciência jurídica é 
consequência da internalização de valores de forma a que, perante um dilema ético, o cidadão 
observa e respeita a norma por força da sua probidade. 

  

2.2. Consciência moral. 

O termo consciência, em seu sentido moral, encerra a capacidade para desenvolver um 
julgamento distinguindo o certo do errado. Assim, a consciência moral se traduz num 
sentimento de honestidade que o orienta o respeito a uma moral predominante. 
Um juízo morais, em princípio, envolve valores e normas morais. Diferentemente da 
consciência jurídica, a consciência moral implica uma sanção interna, expressa em 
sentimentos de remorso, valores morais são violados. 
Em consonância com isso, Alf Ross afirma que as atitudes morais têm origem social, são 
inculcadas na pessoa pela persuasão sugestiva de seu meio. A peculiaridade da persuasão que 
cria a moralidade é que acontece nos primeiros anos da vida. Desde a infância, a criança 
cresce num meio social, representado, primeiro pelos pais, irmãos e irmãs, mas tarde pelos 
colegas da escola e os professores. Neste meio a criança é constantemente submetida a um 
bombardeio de persuasões constante com a tradição cultural comum do grupo social, com a 
herança social. As persuasões consistem primeiramente em exortações verbais: "Não minta!", 
"Mantenha a palavra!", "Não jure!", "Não seja egoísta!", "É covardia bater em alguém menor 
que você!". Estas exortações são logo apoiadas por outros meios de persuasão que expressam 
aprovação e reprovação: elogio, censura, castigo, isolamento do grupo, privação de afeto e 
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simpatia etc. Desta maneira, a criança cresce no interior de uma ampla rede de regras 
convencionais que abrangem os aspectos mais variados da vida: regras da linguagem, de jogo, 
de intercâmbio social, de urbanidade e de moralidade em sentido estrito. Estas regras são 
sentidas como morais, isto é, obrigatórias na medida em que são suscetíveis de se chocar com 
o prazer e as inclinações pessoais. 
Conforme o citado autor, por exemplo, as regras da gramática são experimentadas como 
puramente convencionais, enquanto o imperativo de não jurar adquire um tom moral. As 
exigências de higiene e de urbanidade são experimentadas originalmente pela criança como 
exigências morais, mas pouco a pouco a conduta correspondente é inculcada até atingir um 
grau tal de automatismo que já não se deseja agir de maneira distinta. As regras perdem assim 
seu caráter moral. Com o tempo, continua o nosso autor, o fator de sugestão (admoestação dos 
pais) pode desaparecer. A atitude moral será, então, acoplada diretamente à situação e à regra 
moral correspondente. O adulto, ou o adolescente não lembra como os impulsos morais foram 
nele implantados. A pesar disso, vive estes impulsos plena e espontaneamente como uma 
força que reprime suas inclinações. Esta circunstancia explica a inexplicabilidade que 
caracteriza a moral. Enquanto parece bastante natural satisfazer nossas necessidades há algo 
estranho no fato de que cumprimos nosso dever inclusive contra nossos interesses. Não parece 
que o dever possa ser atribuído à nossa natureza. Afigura-se óbvio, consequentemente, 
interpretar o impulso moral como expressão de uma específica validade sobrenatural que tem 
sua fonte em Deus ou na natureza racional, supra-sensível, do ser humano, que nos fala por 
meio de nossa consciência. 

  

3. Anticonsciência: o crítico fenômeno do Vazio ("V"). 

A anticonsciência ou crítico fenômeno do Vazio "V" atinge uma dimensão social quando a 
conduta do agente fere os interesses grupais ou sociais, contrariando a Moral e o Direito. A 
crença de que determinada conduta é correta, por ser vantajosa para o agente, sem se importar 
com o dano ou a dor de outrem é própria da anticonsciência. 
Assim, estar num estado de tipo "V" significa estar propenso a cometer atos antisociais: 
ilícitos e imorais. 
O estado de tipo "V" é o estado em que governam (dominam) os interesses que, conforme 
ensina Alf Ross, em sentido amplo abrange todo estado de consciência que encerra uma 
atitude. Neste sentido, o ser humano está orientado por interesses individuais, isto é, se 
interessa em tudo aquilo a respeito do que experimenta e que define uma atitude que, mesmo 
positiva para ele, pode ser negativa para os outros. Com a palavra interesse se designa então 
uma classe particular de atitude conhecida em psicologia como atitudes fundadas em 
necessidades.  
O ato ou a conduta qualificada de imoral ou de ilegal é vista como normal por parte de um 
sujeito nesse estado "V". Assim, por exemplo, o relacionamento extraconjugal pode ser 
considerado normal, é comum ou virou moda, prejudicar um cliente para atingir lucro é 
próprio de uma situação econômica e, por tanto, aceitável. Não colar, não mentir etc. é coisa 
do passado. 
Trata-se, pois, de um vazio moral onde as normas não existem, ou não são reconhecidas como 
necessárias. Tal desorientação inibe o reconhecimento do que é contrario à moral e ao Direito 
está certo, ou que é conforme está errado.  
O vazio obscurece o raciocínio. É impossível distinguir o certo do errado. Imaginemos um 
indivíduo que, por mero estado de necessidade, quebrou o vidro da porta de um veículo para 
tentar salvar uma criança. Podemos imaginar o mesmo indivíduo quebrando o mesmo vidro 
para roubar uma bolsa, ato do qual ele lamenta e se arrepende constantemente ou; todavia, 
imaginemos o mesmo sujeito frequentemente violentando carros, roubando bolsas e 
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amedrontando à pessoas. Eis o "V" governando a pessoa. 
Agentes (crianças, adolescentes e adultos) muitas vezes erram e, ainda, não reconhecem que a 
sua conduta está errada. Agentes com frequência se mostram dispostas a errar e convictas de 
que sua conduta não tem a menor importância no plano social. Agentes estão dispostas a 
agredir, a roubar, a usar drogas etc. a menos que algo não o impedisse a fazê-lo. Nesses casos 
estaremos avaliando problemas de anticonsciência, isto é, de crítico fenômeno do vazio ("V").  
Ora, nem todos esses casos têm o mesmo significado para as pessoas. Conforme o nível do 
vazio, as pessoas agem procurando atingir um interesse ou satisfazer uma necessidade, 
geralmente individual e não coletiva. Assim, procuramos entender as razões das diversas 
interpretações e responder ao problema da diversidade de atitudes, consideramos interessante 
trabalharmos com base na seguinte tabela representativa dos níveis de anticonsciência. 
Vejamos. 

 
NÍVEL  
 
TIPOLOGIA  
CARACTERÍSTICAS  

 
Primeiro Nível 

Primitivo  
Desorientação pelo "desconhecimento": desobediência inconsciente 

  

Segundo Nível 

Intermediário  
Desorientação pela "crença": desobediência semi-inconsciente 

  

Terceiro Nível 

Avançado  
Desorientação pela "convicção": desobediência consciente 

  

No primeiro nível se destaca a desorientação pela ausência de informação suficiente 
("desconhecimento") das normas, suas razões e consequências sociais. Crianças, adolescentes 
e adultos que muitas vezes agem sem medir as consequências dos seus atos, geralmente por 
desconhecer a razão ou importância de uma conduta contrária à moral e ao direito 
(desconhecimento). Exemplos: a) uma criança de 5 anos pegou a arma do pai para brincar 
com o amigo; b) adolescentes e adultos desconhecem as prescrições legais e, assim, infringe a 
norma. 
No segundo nível, uma vaga "crença" acerca da aceitação social de uma ação leva ao agente 
ao erro. Neste nível "é evidente a conexão entre uma crença ou um desejo e o comportamento 
que usualmente os acompanha". Assim, por exemplo, a crença na liberdade garantida pela 
sociedade, pelas leis do Estado leva ao adolescente e ao adulto a praticar atos que excedem os 
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limites das normas morais e jurídicas. Daí, os seguintes dilemas: liberdade versus abuso da 
liberdade (libertinagem nos jovens). Surgem, assim, as seguintes questões: 

1- Até que ponto o jovem tem direito a viajar se o consentimento dos pais. 

2- Até que ponto um adolescente pode exigir do pai sua privacidade para assistir filmes ou 
mergulhar na Internet. 

3- Até que ponto um médico pode privar da vida a um paciente com doença em estado 
terminal (eutanásia). 

No terceiro nível predomina a "convicção" de que a ação é vantajosa para uma pessoa ou 
grupo, em detrimento dos demais. Surgem, assim, as seguintes questões: 
 
1- Até que ponto um advogado pode peticionar contra seu cliente. 

2- Até que ponto um empresário pode privar seus trabalhadores dos seus direito objetivando o 
lucro. 

3- Até que ponto um político pode usar dos recursos públicos para satisfazer interesses 
pessoais. 

Crença e convicção são dois construtos diferentes. Podemos crer que as atitudes de um grupo 
são divertidas e, portanto, correta por causa da idade. Assim, por exemplo, a prática do 
bullying, o ato de pichar um prédio ou botar fogo num morador de rua pode parecer divertido. 
Já a convicção vai além da crença: um criminoso pode afirmar que matar alguém é um ato de 
vingança natural e necessário, um advogado pode concluir que sua profissão justifica a 
inverdade ou alguém pode vir achar normal o ato doloso que visa o prazer e a felicidade etc. 
A objeção de consciência não é, portanto, como às vezes tem-se definido, "a negativa à 
prestação de serviço militar por motivos de consciência o em razão a uma convicção profunda 
de ordem religiosa, ético, moral, humanitário, filosófico ou outro de igual natureza. É a 
negativa a realizar qualquer prestação ou atividade, contra as próprias crenças".  
Imaginemos a seguinte situação: Pedro, atualmente com 11 anos de idade, está com um grupo 
de amigos. Um dos amigos, Roberto, de 19 anos decide pichar uma parede. Pedro, para não 
ser excluído do grupo, também participa. Pedro é um ser autônomo? Pedro aqui enfrenta um 
dilema que pode ser resolvido pelo apelo à consciência. 
Aqui, evidentemente, a atitude de Pedro enfrenta uma proibição moral, talvez conhecida, por 
um lado, mas, por outro, predomina o interesses de não ser excluído do grupo. A atitude 
interessada frente a uma ordem social, ensina Ross , é uma atitude derivada e condicionada 
pela crença de que a regra ou ordem pode satisfazer certas necessidades. O ponto de vista 
fundado no interesse está, pois, condicionado por certas crenças e, em tal medida, pode ser 
justificado por argumentação racional. A atitude moral (senso moral), ao contrário, é uma 
atitude direta e absoluta frente a uma norma de ação ou ordem social. É irracional o sentido de 
que expressa uma emoção e é inacessível à justificação e à argumentação. A força motivadora 
desses tipos de atitude varia de uma pessoa para outra segundo certas crenças condicionantes 
sobre a natureza e a origem do senso moral. Desta forma, o autor distinguir dois tipos 
principais: a atitude moral dogmática e a atitude moral cética. 
A interpretação semântica das crenças é vagamente determinada por diversos fatores 
contextuais. Algumas interpretações são corretas, enquanto outras são pura e simplesmente 
erradas, e esse é o fato de o sujeito acreditar em uma coisa e não em outra. Algumas 
características causal-histórica e ou teleológica complexa do ambiente do sujeito torna 
objetivamente verdadeiro que o sujeito creia em tal e qual coisa e não em tal ou qual outra, 
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seja ou não essa característica interessante ou cientificamente bem-comportada.  
De qualquer forma, os três indicadores: desconhecimento, crença e convicção incidem sobre o 
papel comportamental do sujeito. Assim, estar num estado "V" implica estar prestos á 
imoralidade e á ilegalidade por qualquer desses fatores. 
Agentes: crianças, adolescentes, empresários, políticos, profissionais liberais etc. na atual 
sociedade de consumo, desfrutam de uma liberdade da vontade sem se preocupar com a sua 
responsabilidade moral. Logo, são marcantes as consequências morais e jurídicas do estado 
"V" numa sociedade que se sabe em crises.  
Daí, a eficácia social das normas depende de sua obediência (acatamento). A desobediência, 
quer inconsciente, semi-inconsciente ou consciente torna inútil o Direito e a Ética. 
A violência nas escolas, o aumento da criminalidade, da corrupção da informalidade etc. são 
consequências do "V". Crianças que hoje são violentas e desobedientes tornar-sei-ão 
criminosas e corruptas. Lembremos que as crianças de hoje serão os profissionais, obreiros, 
políticos, médicos, professores, advogados, promotores e juízes do amanhã.  
Concluímos, logo, que o "V" tem um caráter fenomênico e passível de investigação empírica. 
Nesse sentido importa um método ou modelo para sua avaliação e previsão que é, certamente, 
o empenho de nossa pesquisa. 

  

Conclusão. 

1. A "consciência" é um conceito abstrato e de difícil compreensão que se sabe não empírico e 
a-espacial, mas que podemos avaliar e medir tendo como referência as atitudes expressas em 
fenômeno estável e permanente. 

2. O melhor indicador para avaliar o nível de consciência de um sujeito é, de fato, o 
comportamento reiterado, isto é, a conduta antissocial repetitiva. 

3. A consciência se traduz em um "Bem-interior", que domina e define sentimentos, emoções, 
convicções e atitudes, uma condição decisiva na resolução de dilemas morais. 

4. A consciência é o elo que comunica o mundo do ser ao mundo do dever ser e sua 
edificação pressupõe o conhecimento e a "internalização" dos valores e das normas morais e 
jurídicas. 

5. Existe uma correlação dialética entre a consciência e a realidade e uma dada conexão 
causal entre a "consciência" e a "conduta". 

6. A consciência não é inata, ela se edifica no seio da convivência social, conforme os 
anseios, os interesses e as necessidades. 

7. A consciência pode ser avaliada conforme seus níveis. Trata-se de uma avaliação de tipo 
comportamental, que se realiza com base na observação das atitudes e decisões tomadas 
perante os dilemas morais. 

8. A convivência humana (conivência social condicionada) alberga, concomitantemente, 
interesses (e necessidades) individuais e coletivos. Somente por meio de uma consciência 
coletiva (grupal, social) seremos capazes de atingir objetivos comuns: vida, segurança, paz, 
ordem econômica, desenvolvimento etc. 
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9. A consciência também pode ser difundida: edificando certo caráter nos cidadãos torná-los 
bons e capazes de praticar boas ações e objetivando o bem-estar das famílias, dos amigos, dos 
concidadãos etc. Deve-se ver aqui a consciência social como condição do bem-estar social. 

10. A consciência social expressa uma capacidade interior do ser humano, isto é, uma 
"capacidade" de ação livre e autônoma do individuo. Significa, acima de tudo, capacidade de 
resistência que o individuo tem em face das externas pressões advindas do meio (inclusive 
pressões morais ilegítimas). 

11. A consciência jurídica é uma subface do "Bem-interior" que age como catalisador da 
conduta, que orienta a aprovação ou reprovação de um ato ou situação social, com base a uma 
norma jurídica (direito positivado). 

12. A consciência moral encerra a capacidade para desenvolver um julgamento distinguindo o 
certo do errado. Assim, a consciência moral se traduz num sentimento de honestidade que o 
orienta o respeito de uma moral predominante. 

13. A anticonsciência ou crítico fenômeno do Vazio "V" atinge uma dimensão social quando 
a conduta do agente fere os interesses grupais ou sociais, contrariando a Moral e o Direito. A 
crença de que determinada conduta é correta, por ser vantajosa para o agente, sem se importar 
com o dano ou a dor de outrem é própria da anticonsciência. Assim, estar num estado de tipo 
"V" significa estar propenso a cometer atos antisociais: ilícitos e imorais. 

14. Os indicadores que definem o nível do vazio "V" são: o desconhecimento, as crenças e as 
convicções. Pessoas agem procurando atingir um interesse ou satisfazer uma necessidade 
individual, geralmente, influenciadas por tais indicadores. 

15. A violência nas escolas, o aumento da criminalidade, da corrupção da informalidade etc. 
são consequências do "V". Crianças que hoje são violentas e desobedientes tornar-sei-ão 
criminosas e corruptas. As crianças de hoje são os profissionais, obreiros, políticos, médicos, 
professores, advogados, promotores e juízes do amanhã. "V" tem um caráter fenomênico e 
passível de investigação empírica. Nesse sentido importa um método ou modelo para sua 
avaliação e previsão que é, certamente, o instrumento que estamos procurando: o empenho de 
nossa pesquisa. 
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RESUMO 
Este artigo é uma breve abordagem da necessidade da existência de um aprendizado 
contextualizado e humanizado nas faculdades e universidades de ensino jurídico brasileiro. O 
presente trabalho é fruto da experiência pessoal de magistério em escolas de ensino superior 
do Piauí e do Ceará e de pesquisa bibliográfica que abordam tais pontos. Sem a pretenção de 
traçar um panorama nacional, este trabalho retratará apenas uma amostra da realidade do 
ensino jurídico superior brasileiro e uma visão idealista, mas em vias de concretização, da 
aprendizagem, em que os operadores do direito terão uma formação acadêmica humanista 
interdisciplinar, aprenderão leis, decretos, jurisprudências, etc., mas no momento da aplicação 
de tais ensinamentos, serão antes de tudo seres humanos aplicadores do direito e não apenas 
“cães adestrados”, como bem mencionou um grande cientista contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO; HUMANIZAÇÃO DO 
ENSINO; CONTEXTUALIZANDO O ENSINO. 
 
ABSTRACT 
This paper is a brief approach of the existence of the needing for a learning humanized and 
contextualized in colleges and universities of Brazilian legal education. This work is the result 
of the personal experience of teaching in schools of higher education of the Piauí and Ceará, 
and of the searching on literature which address such issues. Without pretending to draw a 
national overview, this work shows only a sample of the reality of the Brazilian legal higher 
education and envisions an idealistic view of learning, where law enforcement officers will 
have an academic education more humane and they will learn laws, jurisprudences , etc., but 
at the moment of the application of such teachings, they will be, before all, enforcers humans 
of the law and not just "trained dogs", as well mention a great contemporary scientist. 
KEYWORDS: BRAZILIAN HIGHER EDUCATION; LEARNING HUMANIZATION; 
CONTEXTUALIZING THE TEACHING. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

   Todo processo qualificado de aprendizagem inicia-se com um esforço de contextualização 
direcionadora. Ao adentrar pela primeira vez em uma determinada sala de aula, o docente 
deve captar o perfil da ferida turma. Apesar de normalmente não existir uma homogeneidade 
e sim uma vasta heterogeneidade, tal identificação é essencial, na medida em que a 
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aprendizagem, como já dizia Paulo Freire, deve estar interligada ao contexto da realidade do 
aluno. Por isso, apesar de ser menosprezada pelos alunos, a primeira aula, aquela dedicada à 
apresentação, plano do curso, plano de aula e outros, é de suma importância, sendo o norte a 
partir do qual o docente poderá começar a traçar um intercâmbio entre a disciplina que será 
ministrada e o contexto vivido pelo corpo discente. Tudo isso culminará em um aprendizado 
mais eficiente para toda a classe. 

 

   Especial atenção também deve ser dispensada ao modelo de aprendizagem mais adequado 
para aplicação nas instituições de ensino superior, confrontando-se as características da 
pedagogia e da andragogia, de forma a definir-se, segundo o perfil dos discentes, a 
intensidade e oportunidades de utilização desses modelos. 

  

   Como se não bastasse a interligação entre aprendizagem e contextualização, o ensino 
jurídico brasileiro necessita urgentemente ter uma roupagem humanista, prova de disto são os 
inúmeros episódios noticiados, em que operadores do direito, como magistrados, advogados e 
estudantes de direito estão envolvidos em crimes ou excessos, motivados por atos de 
prepotência, ganância e outros, conforme citados no presente trabalho. Tudo isso revela uma 
grande ênfase dada à formação técnica legalista do corpo discente do Direito, em detrimento 
de uma aprendizagem humanizada e útil à sociedade. 

 

   O presente ensaio científico é fruto da experiência pessoal de magistério em escolas de 
ensino superior do Piauí e do Ceará e de pesquisa bibliográfica que aborda o tema, o qual será 
dividido da seguinte forma: inicia-se com a importância do primeiro dia de aula e a 
contextualização do ensino; segue-se com uma abordagem da andragogia, para depois se 
verificar o imperativo de humanização e interdisciplinaridade do ensino jurídico, formulando-
se, então, as considerações finais. 

 

1 IMPORTÂNCIA DO PRIMEIRO CONTATO DO PROFESSOR COM OS ALUNOS 

- CONTEXTUALIZANDO O APRENDIZADO 

  

   No primeiro dia de aula, normalmente, o primeiro contato que o bom professor estabelece 
com os alunos é um diálogo, além, é claro, da apresentação curricular, plano de curso, de aula 
etc. Apesar deste primeiro contato ser ignorado e até mesmo menosprezado pelos alunos 
(muitos até faltam o primeiro dia de aula, alegando que é perda de tempo, pois não há aula!), 
este momento é bastante importante para que o professor possa fazer um "raio x" dos 
pretensos aprendizes daquele semestre. Esse diagnóstico vai orientar como o professor deve 
conduzir o conhecimento naquela determinado sala de aula. O Professor Carlos Tasso (2007, 
p. 4) apresenta alguns diagnósticos que podem ser percebidos pelos professores: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4236



Alguns grandes problemas enfrentados por muitas pessoas na fase adulta são: 1) elas foram acostumadas a 
aprender de forma pedagógica, com alguém simplesmente ensinando, transmitindo conteúdo e direcionando a 
aprendizagem (como os alunos que acabaram de sair do ensino médio, por exemplo); ou 2) já estão algum tempo 
distantes dos bancos escolares e não estão mais acostumadas a aprender. 

  

   Além desse diagnóstico prévio, que servirá de norte para o docente contextualizar o ensino, 
a partir de breves relatos que trazem um efêmero perfil do corpo discente, nesse primeiro 
contato o mestre também deve informar o que é a academia, qual o objeto de um ensino 
jurídico, qual a postura dos alunos de ensino superior e conduzi-los a imergir no universo da 
pesquisa e extensão, quebrando com o paradigma que os acompanha durante todo o período 
escolar. Ou seja, os alunos universitários, necessitam perceber que realmente saíram da escola 
para ingressar em um novo universo, que é a academia (ensino superior). 

 

   Os alunos universitários necessitam assimilar o que o professor Carlos Tasso (2007, p. 6) 
afirma ser a aprendizagem reflexiva, típica do aprendizado do ensino superior, diferente do 
aprendizado não-reflexivo, que maciçamente é empregado nas escolas brasileiras, senão 
vejamos: 

 

A aprendizagem não reflexiva exige pouca atividade intelectual de nossa parte, como nas situações em que 
decoramos alguma coisa ou desempenhamos uma tarefa simples, sem acrescentarmos um significado pessoal. A 
aprendizagem reflexiva, por outro lado, requer muito mais competência cognitiva, por exemplo, se procurarmos 
entender o porquê de estarmos desempenhando determinada tarefa, se procurarmos questionar a aplicabilidade 
de um conhecimento que nos é ensinado etc. 

 

   O que se nota, como regra geral, é que o corpo discente das universidades brasileiras é 
composto por alunos que se comportam como se o ingresso neste novo universo fosse apenas 
uma nova série da escola. Querem professores que escrevam tudo, absolutamente tudo na 
lousa, que o professor disponibilize todo o material que ele utilizou em sala de aula, que 
indique a melhor bibliografia, pois estudará por apenas um único livro, que faça uma grande 
revisão na véspera de provas, que a prova seja toda objetiva e de preferência que as questões 
da prova estejam dentro da revisão já mencionada. Assim, é de fundamental importância que 
o professor faça o aluno imergir no verdadeiro universo da universidade, propriciando assim, 
uma grande mudança no aprendizado universitário brasileiro. 

 

2 ANDRAGOGIA - O ENSINO SISTEMÁTICO DA ATUALIDADE 

  

   Como regra geral, as faculdades e universidades brasileiras utilizam-se da pedagogia como 
a única forma de aprendizagem. Segundo Carlos Tasso (2007, p. 10), "pedagogia significa, 
literalmente, a arte e a ciência de educar crianças." No modelo pedagógico de aprendizagem, 
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os aprendizes são dependentes; motivados de forma extrínseca (mediante recompensas); a 
aprendizagem é caracterizada por técnicas de transmissão de conhecimento (aulas, leituras 
designadas); o ambiente de aprendizagem é formal e caracterizado pela competitividade e por 
julgamentos de valor; o planejamento e avaliação são conduzidos pelo professor e a avaliação 
é realizada basicamente por meio de métodos externos (notas, testes e provas). 

 

   Vale lembrar que o corpo discente das universidades e faculdades brasileiras é composto 
por adolescente e adultos.  O modelo supra mencionado, não leva em consideração as 
mudanças que ocorrem no ser humano que passa da infância para a adolescência e 
consequentemente para a fase adulta. E isto é na prática um grande impecílio para o real 
aprendizado nas universidades e faculdades jurídicas brasileiras. 

 

   Assim, existe um outro modelo de aprendizagem mais adequado para aplicação nas nossas 
instituições de ensino superior, denominado de andragogia, que Tasso (2007, p. 11) define 
"como a arte e a ciência de ajudar os adultos a aprender." Nesse modelo, a aprendizagem é 
centrada no aprendiz; estes são independentes e autodirecionados; são motivados de forma 
intrínseca (satisfação gerada pelo aprendizado); a aprendizagem é caracterizada por projetos 
inquisitivos, experimentação, estudos independentes; o ambiente de aprendizagem é mais 
informal e caracterizado pela equidade, respeito mútuo e cooperação; a aprendizagem deve 
ser baseada em experiências; as pessoas são centradas no desempenho em seus processos de 
aprendizagem. 

 

   Na prática, o professor universitário deve observar e analisar o ambiente de sala de aula, 
para verificar qual a intensidade de aprendizagem pedagógica que o corpo discente teve 
durante todo o período escolar, com vistas a traçar a introdução e a mesclagem da andragogia 
no ensino universitário. 

 

   O docente deve ter lucidez para saber qual a intensidade e as oportunidades de aplicação da 
pedagogia ou andragogia no aprendizado dos adolescentes e adultos nas universidades e 
faculdades de ensino jurídico brasileiro, sem centrar-se no ensinamento puramente técnico 
legalista, utilizando o modelo de aprendizagem mais adequado para transmitir o 
conhecimento de forma humanizada e interdisciplinar. 

 

3 O IMPERATIVO DE HUMANIZAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE DO 
ENSINO JURÍDICO 

  

   O progresso das ciências tecnológicas no último século deixou atônita a humanidade, que já 
não sabe mais passar sem os moderníssimos equipamentos de uso cotidiano. A teoria quântica 
revolucionou os campos da física clássica. A medicina surpreende a vida a cada dia. Nesse 
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universo, a ciência jurídica ainda se ressente do longo torpor árido e legalista que parece ter 
imobilizado os cientistas do direito por muito tempo. 

 

   Dos bancos acadêmicos saem gerações de repetidores de leis, aplicadores dos textos dos 
códigos, apaixonados que sabem de cor os dispositivos legais, para o espanto dos leigos. Não 
se pode mais admitir, contudo, aplicadores do direito desumanizados na letra fria da lei, que 
ignorem a complexidade das soluções jurídicas demandadas na teia das relações sociais em 
que se inserem. A propósito, esclarece Carlos Maximiliano (2005, p. 50-83): 

 

A praxe, o ensino e a ciência não se limitam a procurar o sentido de uma regra e aplicá-lo ao fato provado; mas 
também, e principalmente, se esmeram em ampliar o pensamento contido em a norma legal à medida das 
necessidades da vida prática. [...] 

Dia a dia avulta em importância e complexidade a tarefa do hermeneuta. "A interpretação, que outrora parecia 
água plácida, estagnada, é hoje um mar assaz agitado". Precisa o exegeta possuir um intelecto respeitoso da lei, 
porém ao mesmo tempo inclinado a quebrar-lhe a rigidez lógica; apto a apreender os interesses individuais, 
porém conciliando-os com o interesse social, que é superior; capaz de reunir em uma síntese considerações 
variadíssimas e manter-se no difícil meio termo - nem rastejar pelo solo, nem voar em vertiginosa altura. 

 

   Historicamente, na Itália, por volta de 1538, o humanista distinguia-se, a rigor, do jurista e 
do legista. Como explica José Ferrater Mora (2005, p. 1395), o humanista se consagrava às 
artes liberais, especialmente as que mais consideravam o "geral humano", como história, 
poesia, retórica, gramática, inclusive literatura, e filosofia moral. Modernamente, prossegue o 
referido autor, fala-se de humanismo "não apenas para designar o movimento descrito 
anteriormente, mas também, ou sobretudo, para qualificar certas tendências filosóficas, 
especialmente aquelas nas quais se ressalta algum 'ideal humano'" (MORA, 2005, p. 1396). 

 

   Tendo a ciência jurídica o propósito de estudar, compreender, prevenir e solucionar os 
conflitos entre pessoas, não poderia, então, manter-se afastada do "ideal humano". Não há 
como se avançar no Direito sem humanizar-se o ensino jurídico, incorporando-se às 
disciplinas clássicas de direito, como constitucional, penal, civil, administrativo, processual e 
tantas outras, o estudo sistemático e aplicado de áreas do conhecimento como direitos 
humanos, filosofia, sociologia, psicologia, história e outras mais. 

 

   Conta-nos a história que o próprio Rui Barbosa, cujas obras integram marcadamente o 
patrimônio jurídico nacional, com toda a sua inclinação positivista, sujeito que estava às 
tendências da sua época, mas tendo mantido, não obstante, um olhar observador das diversas 
dimensões do homem, já em 1882, defendia o estudo jurídico mais crítico e humanista, 
incluindo as perspectivas sociológica e histórica no Direito. Foi por ocasião do Parecer sobre 
Reforma do Ensino Secundário e Superior apresentado pela Comissão de Instrução Pública, 
da qual Rui Barbosa era relator, apresentado à Câmara do Império em face do Decreto 
7.247/1879, que se fez a manifestação: 
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Mas esse viciamento dos processos praticados no ensino secundário resulta inevitavelmente da ausência do 
espírito científico, que só poderá incutir, restituindo à ciência o seu lugar preponderante na educação das 
gerações humanas. [...] Perceber os fenômenos, discernir as relações, comparar as analogias e as 
dessemelhanças, classificar as realidades, e induzir as leis, eis a ciência; eis, portanto, o alvo que a educação 
deve ter em mira. Espertar na inteligência nascente as faculdades cujo concurso se requer nesses processos de 
descobrir e assimilar a verdade, é o a que devem tender os programas e os métodos de ensino. Ora, os nossos 
métodos e os nossos programas tendem precisamente ao contrário: a entorpecer as funções, a atrofiar as 
faculdades que habilitam o homem a penetrar o seio da natureza real, e perscrutar-lhe os segredos. Em vez de 
educar no estudante os sentidos, de industriá-lo em descobrir e pensar, a escola e o liceu entre nós ocupam-se 
exclusivamente em criar e desenvolver nele os hábitos mecânicos de decorar, e repetir. A ciência e o sopro 
científico não passam por nós. Penetramos nas academias com uma bagagem de estudos inúteis, sem a mais 
tênue mescla das habilidades precisas para entender a ciência e a vida. Mais tarde os cursos sociais e jurídicos, as 
academias de direito inundam o país de jurisperitos, de magistrados, de administradores, de diplomatas, que 
decidem do direito e da lei, da honra e da propriedade dos indivíduos, que se julgam habilitados a governar a 
nação e o mundo, a regular a produção da riqueza, e a resolver os mais complexos problemas sociológicos, sem 
conhecerem ao menos as necessidades fisiológicas do cérebro onde se lhes forma o pensamento, as leis gerais da 
vida que os anima, a composição química do pão que os alimenta, os elementos da luz que lhes serve aos olhos, 
as leis da influência do meio sobre as sociedades cuja direção se lhes confia. (BRASIL, 1942, p.36-37) 

 

   No referido documento, Rui Barbosa propõe a inclusão nas Faculdades de Direito das 
cadeiras de sociologia, "ainda não rigorosamente científica, é certo, na mor parte de seus 
resultados, mas científica nos seus processos, nos seus intuitos, na sua influência sobre o 
desenvolvimento da inteligência humana e a orientação dos estudos superiores" e de história 
do direito nacional, "matéria de primeira ordem, que contem, por assim dizer, a história das 
origens, dos monumentos e da evolução das instituições do país" (BRASIL, 1942, p. 105-
108). 

 

   No Projeto proposto pela comissão (BRASIL, 1942, p. 220), consta, ainda, que as 
disciplinas ensinadas nas Faculdades de Direito constituiriam os cursos de ciências sociais e 
de ciências jurídicas (Art. 39), e que o horário do curso de ciências jurídicas e o de ciências 
sociais deveriam ser organizados de modo que o aluno inscrito nas séries de um, pudesse 
freqüentar no outro a série correspondente (Art. 42, §2º), numa clara alusão à necessária 
comunicabilidade das duas áreas de conhecimento. Lamentavelmente, a reforma do ensino tão 
profundamente estudada e sistematizada acabou sendo, contudo, naqueles tempos, esquecida 
nos arquivos parlamentares, diante de outros assuntos de Estado mais urgentes. 

   

   Outro cientista contemporâneo, Albert Einstein (1981, p. 25), mesmo dedicado às ciências 
da natureza, visualizava a mediocridade da produção científica desumanizada: 

 

Creio mesmo que o exagero da atitude ferozmente intelectual, severamente orientada para o concreto e o real, 
fruto da nossa educação, representa um perigo para os valores morais. Não penso nos riscos inerentes aos 
progressos da tecnologia humana, mas na proliferação de intercâmbios intelectuais mediocremente materialistas, 
como um gelo a paralisar as relações humanas. 
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   E justamente na ciência do direito, é que se apresenta tão importante a dinâmica das 
relações humanas. O ensino jurídico dissociado da compreensão dos direitos fundamentais, da 
história do homem e do pensamento, das razões psicológicas do atuar humano, da importância 
da preservação dos valores de uma sociedade talvez seja o maior fator a contribuir com a 
degenerescência moral inconcebível entre os profissionais do Direito, que se assiste, todavia, 
com freqüência. 

 

   Inúmeras e alarmantes são as notícias divulgadas. A começar pela estudante de Direito, do 
interior de São Paulo, que surpreendeu o país, após a divulgação do resultado do segundo 
turno do pleito eleitoral de 2010, insatisfeita com o resultado da eleição presidencial, pedindo, 
como favor, que "afogassem os nordestinos", os quais seriam, na sua concepção, os culpados 
da derrota do candidato menos votado (SILVA, 2010, on line).  

 

   A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público, recentemente prendeu, em São 
Paulo, cinco advogados suspeitos de ajudarem no comando de quadrilhas de tráfico de drogas, 
utilizando-se das visitas autorizadas a seus clientes presos (PF, 2010, on line). No Ceará, 
como amplamente divulgado na imprensa nacional, um Juiz de Direito assassinou com um 
tiro o vigia de supermercado na cidade de Sobral, dentro da loja, porque queria fazer compras 
quando o supermercado já estava fechado. Nesse panorama, pertinente foi o comentário de 
Ademar Gomes, presidente do conselho da Acrimesp (Associação dos Advogados 
Criminalistas do Estado de São Paulo), no sentido de que "por motivos fúteis e banais já é um 
ato bárbaro, tornando truculento e hediondo quando praticado por um magistrado, que tem o 
poder de julgar, que tem plena ciência da lei e que deveria zelar e sobretudo defender o direito 
à vida" (ACRIMESP, 2005, on line). 

 

   Mas não é só. Também se contabiliza que, em Belém, um Pocurador do Estado do Pará foi 
preso em flagrante por dirigir embriagado, tendo desacatado os policiais na delegacia com 
frases do tipo "eu posso te chamar de otário, você não pode" (PROCURADOR, 2009, on 
line). Veja-se que não se trata de crimes passionais que afugentam a razão humana, mas de 
condutas voluntárias denunciadoras da ambição ou da soberba que dominam esses 
profissionais, com violação clara de toda a ética intrínseca ao conhecimento das ciências 
jurídicas. Note-se, também, que o preparo técnico não mantém correspondência com os 
padrões morais que se esperam desses profissionais, como verifica Raul H. Haidar (2000, on 
line): 

 

Embora o nível do ensino jurídico, cuja qualidade é discutível, possa influir no crescimento das queixas contra os 
advogados, forçoso é reconhecer que a questão ética tem mais relação com aspectos morais e sociológicos do 
quem com o preparo técnico dos profissionais. Tanto assim, que há casos de profissionais punidos pelo Tribunal 
de Ética da OAB que cursaram as melhores faculdades e que advogavam há muitas décadas. Os desvios éticos 
não são, portanto, próprios de jovens ou de pessoas humildes que não puderam cursar as escolas mais 
tradicionais. 
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   No caminho inverso a essas constatações, apontam as lições de Einstein (1981, p. 29-30), 
acerca do aprimoramento da educação em todas as áreas de conhecimento: 

 

Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma 
personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser 
empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com seus 
conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosamente desenvolvida. 
Deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias para determinar com 
exatidão seu lugar exato em relação a seus próximos e à comunidade. 

Estas reflexões essenciais, comunicadas à jovem geração graças aos contactos vivos com os professores, de 
forma alguma se encontram escritas nos manuais. É assim que se expressa e se forma de início toda a cultura. 
Quando aconselho com ardor "As Humanidades", quero recomendar esta cultura viva, e não um saber 
fossilizado, sobretudo em história e filosofia. 

Os excessos do sistema de competição e de especialização prematura, sob o falacioso pretexto de eficácia, 
assassinam o espírito, impossibilitam qualquer vida cultural e chegam a suprimir os progressos nas ciências do 
futuro. É preciso, enfim, tendo em vista a realização de uma educação perfeita, desenvolver o espírito crítico na 
inteligência do jovem. Ora, a sobrecarga do espírito pelo sistema de notas entrava e necessariamente transforma 
a pesquisa em superficialidade e falta de cultura. O ensino deveria ser assim: quem o receba o recolha como um 
dom inestimável, mas nunca como uma obrigação penosa. 

 

   Instituições preocupadas com o desvirtuamento do ensino jurídico no Brasil e com o 
objetivo de corrigir falhas há muito retratadas no perfil dos profissionais da área, têm 
recomendado e implementado providências a serem adotadas nos cursos de Direito e nos 
exames de seleção das profissões jurídicas. 

 

   Como contribuição para avaliação e melhoria do ensino jurídico, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil propõe, entre diversos critérios de avaliação considerados 
expressivos, o da qualidade das bibliotecas, as quais devem conter os "instrumentos para 
explicar, compreender e interferir na realidade social, política, econômica e científica do 
mundo", sendo sua maior função a de formar mentes e corações, propiciando o surgimento de 
cidadãos que sedimentem suas subjetividades e ajam segundo padrões de justiça (AGUIAR, 
2004, p. 222). Ainda segundo Roberto A. R. de Aguiar (2004, p. 222), as bibliotecas dos 
cursos jurídicos não devem se resumir a obras jurídicas clássicas, manuais didáticos, obras 
parcas de filosofia e grandes quantidades de obras sobre legislação. 

 

   O Conselho também elenca como critério importante de avaliação do ensino jurídico os 
projetos de extensão universitária, o que Roberto A. R. de Aguiar (2004, p. 225-226) traduz 
no sentido de que "as escolas de direito necessitam sair de dentro de seus muros para atingir a 
sociedade", ou seja, não podem se constituir tão-somente em seminários e continuidade de 
aulas por outros meios e devem estimular docentes e discentes a terem uma presença ativa na 
sociedade. 
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   O Ministério da Educação, igualmente, demonstrou preocupação com a pedagogia dos 
cursos de Direito, detectando ausência de perfis de seus estudantes e de identidades desses 
cursos, como expõe Roberto A. R. de Aguiar (2004, p. 226), diante do que nomeou, em 2000, 
uma comissão para elaborar um conjunto de recomendações saneadoras. Entre elas, destaca-
se, no que interessa ao presente tema, a de buscar formas de interdisciplinaridade no estudo 
jurídico. Roberto Aguiar (2004, p. 228) sintetiza essa necessidade: 

 

Hoje, qualquer ciência para fazer frente aos objetos complexos que tem de explicar ou compreender lança mão 
da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e até mesmo da transdisciplinaridade, e o direito não pode fugir 
a esse procedimento, sob pena de se tornar um saber inútil ou uma pura manifestação de dominação. 

 

   Nesse sentido e tendo como foco a seleção de magistrados do Poder Juciciário nacional, o 
Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 75/2009, cujo Art. 6º inclui no programa 
dos concursos dessa carreira noções gerais de Direito e formação humanística, relacionadas a 
Sociologia do Direito, Psicologia Judiciária, Ética e Estatuto da Magistratura, Filosofia do 
Direito, Teoria Geral do Direito e da Política. 

 

   Seguindo a mesma tendência, a Ordem dos Advogados do Brasil editou o Provimento n. 
136/2009, que estabelece normas e diretrizes do Exame de Ordem, cujo Art. 6º inclui no 
programa do certame a matéria de Direitos Humanos. Tal fato rendeu ao conselho 
profissional, em 2010, o Prêmio Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, "a mais alta condecoração do governo brasileiro a pessoas e 
entidades que se destacaram na defesa, na promoção e no enfrentamento e combate às 
violações dos direitos humanos no país", por produzir "uma cadeia de educação em direitos 
humanos nas faculdades de Direito e cursinhos preparatórios" (OAB, 2010, on line). 

 

CONCLUSÃO 

 

   Todo o futuro de uma sociedade depende da educação de hoje. Uma vez que a ciência 
jurídica se justifica pela busca incessante do ideal de justiça, façamos com que os 
profissionais do Direito adquiram os instrumentos e saibam manejá-los na concretização desse 
ideal. 

 

   A começar pelo primeiro contato do ensino jurídico, as primeiras informações já deflagram 
o diagnóstico do corpo de alunos e possibilitam o início do processo de contextualização do 
aprendizado, sendo o momento adequado para informar os discentes acerca do que é a 
academia e conduzi-los a imergir no universo da pesquisa e extensão, quebrando com velhos 
paradigmas da pedagogia escolar. 
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   O modelo de aprendizagem denominado andragogia passa, então, a ter papel preponderante 
na forma de abordagem do ensino superior, centrando a aprendizagem no aprendiz, que passa 
à condição de independente e autodirecionado, motivado de forma intrínseca pela satisfação 
gerada com o aprendizado. A aprendizagem, caracterizada nesse modelo por projetos 
inquisitivos, experimentação, estudos independentes, passa a se dar em um ambiente 
informal,  com equidade, respeito mútuo e cooperação. 

 

   Empregando, assim, um modelo de aprendizagem mais adequado a adolescentes e adultos 
que ingressam no ensino superior, dosando a intensidade e verificando oportunidades de 
aplicação da andragogia, o docente do ensino jurídico deve ministrar o conhecimento sem 
centrar-se no ensinamento puramente técnico legalista, transmitindo-o de forma humanizada e 
interdisciplinar. 

 

   Tendo a ciência jurídica o propósito de estudar, compreender, prevenir e solucionar os 
conflitos intersubjetivos, sejam individuais ou sociais, como poderia, então, manter-se 
afastada dos meandros cavernosos do chamado "ideal humano"? Não há como se avançar no 
Direito sem humanizar-se o ensino jurídico, devendo-se incorporar no núcleo duro das 
disciplinas clássicas de direito, como constitucional, penal, civil, administrativo, processual e 
tantas outras, o estudo sistemático e aplicado de áreas do conhecimento como direitos 
humanos, filosofia, sociologia, psicologia, história e outras mais que impregnam de sentido a 
aplicação do Direito. 

 

   A mobilização de instituições ligadas à ciência jurídica e sua aplicação tem, com efeito, 
contribuído decisivamente para que, em breve, se alcance uma cultura de Direito mais 
humanizada, uma cultura de paz na sociedade, para que profissionais da área atuem com a 
ética que se constrói pela lógica do saber jurídico, colmatado a partir das profundas 
necessidades humanas. Corramos atrás, portanto, do que há tanto tempo já nos aconselhavam 
Rui Barbosa e Albert Einstein. 

 

   Assim, um ensino jurídico contextualizado e humanizado deve ser o foco de atuação de todo 
profissional da área docente nas faculdades e universidades jurídicas do Brasil. Vale ressaltar 
que tal posicionamento deve ser adotado desde as disciplinas propedêuticas até as 
conclusivas. Assim, o produto final desde processo educacional, serão profissionais do Direito 
comprometidos com um Direito justo,humanizado e democrático. 
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RESUMO 
Na sociedade atual a informação é uma grande fonte de riqueza, e só pode ser produzida a 
partir de um mínimo básico de conhecimento. Assim, imperioso ao cidadão moderno que 
tenha possibilidade de frequentar escola e universidade para que seja possível se preparar para 
o trabalho e ter acesso a todas as oportunidades que a vida proporcionar. O acesso a educação, 
como direito fundamental do homem, é hoje um desafio para o poder público e sociedade, que 
de forma especial, deve produzir formas de assegurar a eficácia desse direito. Como direito 
subjetivo do homem, diretamente ligado aos direitos fundamentais, necessário que o Estado 
proporcione meios para fruição desse direito essencial, de forma igualitária e extensivos a 
todos. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; EDUCAÇÃO; CONSTITUIÇÃO. 
 
ABSTRACT 
In today's society information is a great source of wealth, and can only be produced from a 
minimum basic knowledge. Thus, imperative that the modern citizen has been able to attend 
school and university to be able to prepare for work and have access to all the opportunities 
that life bring. Access to education as a fundamental right of man, is today a challenge to the 
government and society, in a special way to produce ways of ensuring the effectiveness of this 
right. How subjective right of man, directly linked to fundamental rights, requires the state to 
provide resources for the enjoyment of this essential right, and equally extended to all. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; EDUCATION; CONSTITUTION. 
 
 

  

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 DIREITOS FUNDAMENTAIS; 1.1 Dimensões dos 
direitos fundamentais; 1.2 Direitos fundamentais na Constituição Brasileira. 2 
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS REFERENTE A EDUCAÇÃO; 2.1 Natureza 
jurídica da educação; 2.2 Breve histórico do direito fundamental da educação nas 
Constituições brasileira; 2.3 Direito a educação como direito fundamental; 2.4 Princípios do 
direito a educação; 2.5 Educação como direito da personalidade. 3 CONCLUSÃO. 4 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

  

INTRODUÇÃO 
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Dentre outras importantes modificações, a Constitiução Federal de 1.988 trouxe em seu bojo 
direitos e garantias para a tutela, exercício de direitos  e liberdades fundamentais, que 
abarcam também as de conteúdo extrapatrimonial, reforçando a proteção dos direitos civil e 
politícos das pessoas. 

Desde a primeira constituição brasileira, a Constituição Imperial de 1824, o país tem 
encontrado nesses texto legais referências ao direito fundamental referente a educação. 

A partir da edição da Constituição Federal de 1988, nota-se que o país despertou para a 
relevância da temática da educação. Ao lado da atuação governamental orientada pelos 
objetivos de expansão de todos os níveis de ensino e implementação de políticas de avaliação 
e controle de qualidade, também a sociedade civil demonstra interesse e participa do processo 
de reconhecimento da necessidade de melhoria dos índices de escolaridade, como requisito 
para real possibilidade de desenvolvimento do País. 

A educação, enquanto dever do Estado e realidade social não foge ao controle do Direito. Na 
verdade, é a própria Constituição Federal que a enuncia como direito de todos, dever do 
Estado e da família, com a tríplice função de garantir a realização plena do ser humano, 
inseri-lo no contexto do Estado Democrático e qualificá-lo para o mundo do trabalho. A um 
só tempo, a educação representa tanto mecanismo de desenvolvimento pessoal do indivíduo, 
como da própria sociedade em que ele se insere. 

O objetivo do presente paper é analisar na primeira parte, ainda que sucintamente, os direitos 
fundamentais do homem, e em especial, o que diz respeito à educação. 

Na segunda parte será enfocado a educação na constituição brasileira, discorrendo sobre o 
tema, a partir da sua evolução constitucional culminado com a explanação da educação com 
direito fundamental. 

  

1 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A partir da Idade Média a sociedade viu florescer movimentos libertários que buscavam 
alterar a posição dominante de então, em especial, proteção a direitos básicos do homem, em 
face da ultrajante forma que o homem era tratado. 

Nessa época os valores predominantes ainda era a propriedade, fundada no feudalismo e a 
servidão do homem ao senhorio, de forma que o homem tinha que se adequar ao valor maior 
daquele momento histórico. 

Nota-se, então, que os direitos clássicos vigentes até então, não desapareceram, mas sim 
perderam o seu caráter absoluto para ganhar uma dimensão mais relativa surgida da 
imperiosidade de compatibilizar o direito com outros princípios constitucionais, mormente, a 
mudança de paradigma, a mudança do centro de atenção, da propriedade para o homem. 

Desses movimentos, pode-se elencar alguns documentos que precederam os direitos 
fundamentais da forma que hoje se conhece, tais como a Carta Magna (1.215), a Petição de 
Direitos (1.628), Lei do Habeas Corpus (1.679) e a Declaração de Direitos (1.689)[1]. 

Esses documentos exerceram forte influência na sociedade ocidental e serviram de base para o 
início da construção dos direitos fundamentais, que viria a ser implementada a partir do do 
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século XVIII, culminando com a Declaração da Organização das Nações Unidas no ano de 
1.948. 

André Ramos Tavares[2], ao citar Dimitri Dimoulis, leciona que ao tratar do tema direitos 
fundamentais, deve-se reunir ao menos três elementos de suma importância, interdependentes, 
que são: o Estado, a noção de indivíduo e a consagração escrita. 

Prossegue o autor em sua justifica da necessária reunião de elementos ao averbar que 

"Sem Estado (i), a proclamação de direitos não seria exigível na prática. Sem a (ii) noção de 
indivíduo, mantendo-se as concepções coletivas, (como p.ex. do leste asiático), nas quais a 
pessoa é apenas um elemento do grupo, impediriam o desenvolvimento dos direitos 
fundamentais no sentido em que ele se deu. Por fim, a exigência de um texto escrito com 
vigência em todo o território e certa superioridade em relação aos demais atos normativos é 
igualmente essencial[3]". 

Note-se que essas conquistas foram feitas gradativamente ao longo do tempo e ganharam 
expressiva atenção após a Segunda Grande Guerra Mundial, em face dos abusos perpetrados 
pelos participantes desse episódio lastimável da humanidade. 

Para tanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos buscou efetivar dois valores 
expressivos e fundamentais: a liberdade (civil e política) e a igualdade (econômica, social e 
cultural)[4]. Nesse contexto, Zulmar Fachin, ao citar Norberto Bobbio, leciona que "a 
liberdade e a igualdade dos homens não são um dado de fato, mas um ideal a perseguir; não 
são uma existência, mas um valor; não são um ser, mas um dever ser". 

Necessário o reconhecimento mundial dos direitos fundamentais, direitos esses inerentes à 
pessoa humana, pré-existentes ao ordenamento jurídico, decorrentes da própria natureza do 
homem, o que os torna indispensáveis e necessários para assegurar uma existência digna, livre 
e igualitária a todos os homens. 

Já no século XX  pode-se observar uma grande quantidade de dispositivos legais, de caráter 
universal ou regional, a garantir diversos direitos fundamentais, o que mostra a mudança a 
que se submeteu a sociedade e o avanço e respeito ao  tema direitos fundamentais. 

Entretanto, André Ramos Tavares[5] adverte, com suporte nas lições de Klaus Stern e Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, que essa inflação de dispostivos legais internacionais tutelares dos 
direitos humanos pode provocar uma desvalorização desses direitos fundamentais. 

  

1.1 DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Durante a evolução do tempo viu-se a conquista de diversos direitos elencados como 
fundamentais, dentre eles, os direitos civis, políticos, sociais, econômicos, coletivos, e mais 
recentemente, direitos das minorias e à paz. 

Desde o seu surgimento, os direitos fundamentais foram classificados, por diversos 
autores,  em gerações, de acordo com o que se pretendeu resguardar, a atingir nos dias atuais a 
sua quinta geração. 
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Nesse ponto, Zulmar Fachin[6] e André Ramos Tavares[7] lecionam que o termo geração não 
é o mais apropriado, pois tem conotação de sobreposição de direitos, o que obviamente não 
ocorre com tais direitos. Dessa forma, utilizam a expressão "dimensões dos direitos 
fundamentais", para ficar claro que os direitos fundamentais se somam, são acrescidos ao 
patrimônio humano e não substituído por outro mais recente. 

Numa breve análise sobre as dimensões dos direitos fundamentais, temos que gradativamente 
conquistados, faziam referência ao bem jurídico mais importante daquele momento. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão tinha como tema central a liberdade, 
conquistada a partir da Revolução Francesa e consolidada com o surgimento do Estado 
Liberal do século XVIII. Sobre esse direito fundamental, Paulo Bonavides[8] leciona que 

"Os direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são 
oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma 
subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de 
oposição perante o Estado". 

Característica importante dessa primeira dimensão é a imposição de abstenção ao Estado de 
invasão arbitrária nos temas referentes a liberdade do homem, ou seja, tinham caráter 
negativo. 

Nessa dimensão concentram-se muitas formas de  liberdade, tais quais o direito de ir e vir, 
proteção ao seu domícilio, o segredo de correspondência, as liberdades de ordem econômica e 
políticas. 

No direito pátrio, esses direitos de primeira dimensão encontram-se grafados na nossa 
Constituição, nos artigos 5º e 12 à 17[9]. 

A segunda dimensão dos direitos fundamentais surge já no século XX e tem como tema 
central a igualdade. Nesse momento histórico, a sociedade buscava legislação afirmativa nas 
áreas sociais, culturais e na economia. 

Assevera André Ramos Tavares[10] que " os direitos de segunda dimensão são os direitos 
sociais, que visam oferecer os meios materiais imprescindíveis à efetivação dos direitos 
individuais". 

Nessa segunda dimensão encontram-se o direito ao trabalho, a seguridade, a saude e 
educação. No direito pátrio, nossa Carta Magna agasalhou tais direitos nos artigos 6º e 192 a 
232. 

Verifica-se que para concretude desses direitos há necessária e imperiosa atuação estatal para 
garanti-los. Ao Estado cabe prover adequadamente formas e recursos, só ou em parcerias 
privadas, para aproveitamento e exercício pleno das liberdades conferidas ao indivíduo. 

Na segunda metade do século XX surge a terceira dimensão dos direitos fundamentais, a qual 
tem como fundamento a solidariedade. Sua característica principal é ser um direito difuso e 
coletivo. 

Essa terceira dimensão abarca direitos que são usufruídos pela coletividade, de forma que não 
há um único dono, mas sim uma universalidade de detentores, que podem reclamar ou 
defender tais direitos. 
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Especificamente, pode-se citar o direito ao desenvolvimento, ao ambiente ecológicamente 
equilibrado, patrimônio comum da humanidade e o direito do consumidor. 

Notadamente, o direito ambiental encontra forte respaldo nessa terceira dimensão a conter 
nossa Carta Magna disposição específica inscrita no artigo 225. O direito do 
consumidor  também foi abarcado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXII, 
que culminou com o Código do Consumidor, previsto na Lei 8.078/90. 

A quarta dimensão é bastante atual e tem como tema central a informação, a democracia e o 
pluralismo[11]. 

André Ramos Tavares[12], cita Ingo Sarlet, o qual pondera que 

"A proposta do prof. Bonavides, comparada com as posições que arrolam os direitos contra a 
manipulação genética, mudança de sexo, etc., como integrando a quarta geração, oferece a 
nítida vantagem de constituir, de fato, uma nova fase no reconhecimento dos direitos 
fundamentais, qualitativamente diversa  das anteriores, já que não se cuida apenas de vestir 
com roupagem nova reivindicações deduzidas, em sua maior parte, dos clássicos direitos de 
liberdade". 

Decorre diretamente do momento atual da sociedade, que vive na era da informação, busca o 
pluralismo de idéias e tem na democracia  a base de desenvolvimento da sociedade. 

Deve-se atentar que, apesar de delineada e explicada por autores como Paulo Bonavides, 
ainda encontra-se em estudos  para melhor fundamentação. 

Conclui, então, André Ramos Tavares[13] que 

"[...] para manter a estrita coerência como critério de identificação das demais dimensões (e a 
própria idéia de dimensão), falar, na quarta dimensão, de uma diferenciação de tutela quanto a 
certos grupos sociais, como por exemplo, as crianças e os adolescentes, a familia, os idosos, 
os afro-descendentes, etc. Enquanto os direitos de participação democrática poder-se-iam 
reconduzir aos clássicos direitos políticos, presentes desde os direitos de primeira dimensão, 
estes direitos não deixam de ser direitos já existentes, mas que sofrem um alargamento 
(entensão) em seu conteúdo, senão uma diferenciação qualitativa quando aplicados a certos 
grupos". 

  

1.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

O artigo 1º da Constituição Federal colacionou os princípios fundamentais a que está atrelada 
a República Federativa do Brasil. Textualmente, declara: 

"A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 
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III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político". 

  

Da leitura do texto constitucional nota-se que o legislador constituinte optou por assegurar 
especial proteção à dignidade da pessoa humana, elegendo a pessoa humana como principal 
ator desse novo contexto histórico. 

Dessa forma, como anota Zulmar Fachin[14], a opção por esse valor fundante permeou todo o 
texto constitucional, a colocar a pessoa humana no centro do ordenamento jurídico. 

José Afonso da Silva[15] leciona que a "diginidade da pessoa humana é um valor supremo 
que atraí o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida". 

Ou ainda, nas palavras de Orlando Gomes, 

"Sob a denominação de direitos da personalidade, compreendem-se os direitos 
personalíssimos e os direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana que a doutrina 
moderna preconiza e disciplina no corpo do Código Civil como direitos absolutos, 
desprovidos, porém, da faculdade de disposição. Destinam-se a resguardar a eminente 
dignidade da pessoa humana, preservando-a dos atentados que pode sofrer por parte dos 
outros indivíduos".[16] 

  

Para José Afonso da Silva[17] é possivel classificar os direitos fundamentais, contidos na 
Constituição Federal, em cinco grupos: 1) direitos individuais (artigo 5º); 2) direitos coletivos 
(artigo 6º); 3) direitos sociais (artigo 6º e 193 e seguintes); 4) direitos à nacionalidade (artigo 
12); e, 5) direitos politicos (artigo 14 a 17). 

Deve-se atentar que os direitos fundamentais encontram-se dispersos em todo texto 
constitucional e não somente nos artigos 5º a 17, conforme averba Zulmar Fachin[18]. 
Também outros textos legais podem dispor sobre direitos fundamentais, como os tratados 
internacionais, que ingressam no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. 

  

2 DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS REFERENTE A EDUCAÇÃO 

2.1  Natureza jurídica da educação 

Prefacialmente, antes de se adentrar acerca dos meandros do direito fundamental a educação, 
mister se faz uma conceituação de sua natureza jurídica, no que atine ao Brasil. 

O direito fundamental a educação leva este caractere de fundamentalidade por se tratar de 
indisponível para a persecução de uma vida digna, sendo desta maneira um atributo da 
democracia. 
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A garantia do direito a educação serve como forte instrumento auxiliador de desenvolvimento 
humano o que gera uma busca qualitativa de exercício da cidadania. 

O direito à educação pode ser classificada como um direito social, conforme previsto no 
artigo 6º. Também como processo de reconstrução da experiência humana, é classificado com 
um atributo da pessoa humana. 

Ricardo Cunha Chimenti[19] leciona que 

"Ao estabelecer que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família (art. 
205 CF), garantindo a gratuidade do ensino público fundamental em estabelecimentos oficiais 
(com progressiva  extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio) e a igualdade de 
acesso e permanência na escola (art. 206 e 208 da CF), o constituinte acolheu o princípio da 
universalidade do ensino". 

  

2.2 Breve histórico do direito fundamental da educação nas Constituições brasileira 

A legislação educacional no Brasil teve início com a Constituição Imperial de 1824, que 
previa assim em seu artigo 179, XXXII: 

"Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem 
por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Imperio, pela maneira seguinte. 

[...] 

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos". 

Já a Constituição Federal de 1891 não fazia mais menção a gratuidade do ensino, reservando 
esta competência as legislações estaduais, como se vislumbra do artigo 65: 

"Art 65 - É facultado aos Estados: 

[...] 

2º) em geral, todo e qualquer poder ou direito, que lhes não for negado por cláusula expressa 
ou implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição". 

Entretanto, somente na carta constitucional datada de 1934, tem-se a educação como elemento 
formador da personalidade do cidadão, diretiva esta elencada no artigo 149 do referido 
diploma e, complementada pelo parágrafo único do artigo 150: 

"Art 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes 
Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, 
de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva 
num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana. 

  

Art 150 - Compete à União: 
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[...] 

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei federal, nos termos dos arts. 
5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e , só se poderá renovar em prazos determinados, e obedecerá 
às seguintes normas: 

a) ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos adultos; 

b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais 
acessível; 

c) liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as prescrições da legislação 
federal e da estadual; 

d) ensino, nos estabelecimentos particulares, ministrado no idioma pátrio, salvo o de línguas 
estrangeiras; 

e) limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e seleção por meio de 
provas de inteligência e aproveitamento, ou por processos objetivos apropriados à finalidade 
do curso; 

f) reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente quando assegurarem. 
a seus professores a estabilidade, enquanto bem servirem, e uma remuneração condigna". 

A Carta Magna de 1937, embora de cunho ditatorial quanto a sua forma e conteúdo, reservou 
avanços significativos a educação como por exemplo, a complementação por parte do Estado 
das deficiências encontradas no ensino particular, conforme os artigos 130 e 125: 

"Art 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O 
Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para 
facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação particular. 

  

Art 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever 
de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, 
será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, 
uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar". 

Já a constituição de 1946 reforça em seu artigo 166 o princípio da solidariedade no direito 
educacional. 

A carta constitucional de 1967 traz grandes inovações ao dividir os direitos econômicos 
sociais em duas espécies, uma sobre a ordem econômica e outra sobre a família, educação e a 
cultura, como se vê da leitura do artigo 168: 

"Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 
igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de 
liberdade e de solidariedade humana". 

Com esta escalada de normas constitucionais, chega-se a Constituição Federal de 1988, que 
reserva grande importância para o direito a educação. 
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Tal diploma, em seu Capítulo III, artigos 205 a 214, estabelece os objetivos e as diretrizes 
para o sistema educacional do país, apontando os titulares passivos deste direito, cabendo a 
família, a sociedade e ao estado promovê-lo e incentivá-lo. 

  

2.3 Direito a educação como direito fundamental 

Os direitos fundamentais constituem algo a que venho chamando de elementos constitutivos 
do avanço do processo civilizatório, na medida em que trazem consigo a consciência de que 
os homens, todos os homens, são sujeitos de direitos, portanto credores de condições mínimas 
de existência capazes de assegurar a sua dignidade, elemento essencial de identificação dos 
homens como seres do momento histórico ao qual pertencem. 

Os homens de hoje só serão seres do seu tempo, ou seja, do contexto civilizatório, se lhes 
forem dadas as condições para que possam usufruir de tudo aquilo que a sociedade é capaz de 
produzir para beneficiar e facilitar as suas vidas. Vários são os recursos atualmente 
disponíveis para cumprir esse papel, dentre os quais devem ser citados os avanços 
tecnológicos, que podem ser aplicados na saúde e educação para oferecer condições de 
autonomia a um número cada vez mais amplo de pessoas. 

Estar inserido no contexto histórico presente significa poder usufruir desses recursos quando 
se mostrarem imprescindíveis para a construção da autonomia dentro do contexto social, já 
que os direitos fundamentais são uma forma de criar condições de autonomia aos homens, 
uma vez que o seu reconhecimento independe de uma autoridade, porquanto se constituem na 
própria base de organização social. Traduzem-se naquilo a que se pode chamar de ponto de 
partida de organização social, uma vez que partes constitutivas dos seus postulados éticos. 

Ora, constituindo-se os direitos fundamentais em pontos de partida de organização social, 
porque marcos do processo civilizatório para o qual as sociedades podem caminhar, a crença 
nesses postulados e as ações neles fundadas constituem a única segurança para a construção 
de uma sociedade realmente democrática, portanto inclusiva. Dessa forma, a única 
legitimidade para o exercício do poder no contexto da modernidade parece repousar nas ações 
voltadas à afirmação dos direitos fundamentais. 

Para que os direitos fundamentais sejam afirmados, reconhecidos, valorizados, levados a 
sério, a concepção de democracia deve aprimorar-se na sociedade. É importante registrar que 
quanto mais os direitos fundamentais são considerados, quanto mais seu leque é ampliado, 
mais a democracia se aprofunda, de modo que se pode concluir que a democracia caminha 
conjuntamente com a afirmação dos direitos fundamentais, podendo-se inclusive inferir que a 
democracia é o ambiente dentro do qual os direitos fundamentais brotam, espraiam-se e 
garantem-se. 

Sendo o ambiente democrático o ambiente de geração, desenvolvimento e vivência dos 
direitos fundamentais, traduz-se no próprio ambiente da inclusão, da aceitação da diferença, 
entendendo-se esta como possibilidade para a autonomia. 

A autonomia traduz a capacidade que o ser humano possui de construir o seu próprio destino, 
de contribuir para elaborar as leis que irão regê-los. Sendo a autonomia ingrediente essencial 
da democracia, todos são chamados a elaborar as leis que governarão a sociedade. Portanto, 
excluir qualquer segmento social do contexto de decisão traduz-se na negação do próprio 
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espaço democrático e, por conseqüência, dos direitos fundamentais, dos quais todos são 
titulares. 

A todos os homens devem ser asseguradas condições de autonomia pelo simples fato de a 
sociedade fundar-se na tese de que os homens não nasceram para o sofrimento, para miséria e 
para penúria. Ademais, a todos deve ser permitido participar dos processos de decisão em que 
estão implicados. Não é sobre o postulado da liberdade que se funda a modernidade? 

A liberdade é uma palavra de extraordinária riqueza semântica. Não significa apenas a 
possibilidade de deslocar-se de um lugar para o outro. Liberdade significa ter direito aos 
direitos reconhecidos pela sociedade e que estão devidamente gravados nas leis, 
especialmente na constituição. Liberdade significa ter acesso à saúde, ao lazer, ao transporte, 
à moradia, ao trabalho, à educação, dentre outros direitos. 

Se liberdade é isso, todos devem ter direito à liberdade. Dessa forma, as pessoas precisam 
aprender a ser livres. E para que aprendam a ser livres, precisam ter acesso a um processo 
educacional que lhes assegure não somente a sua qualificação para o trabalho, elemento, sem 
dúvida, de grande importância para o processo de inclusão, mas também às condições para o 
seu pleno desenvolvimento, como também seu preparo para o exercício da cidadania. A 
Constituição de 1988 parece ter absorvido muito bem essa idéia não somente no seu art. 205, 
mas também quando dispôs nos seus artigos 2º e 3º como fundamentos e objetivos da 
República Federativa do Brasil, que se constitui em Estado Democrático de Direito, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre justa e 
solidária, a garantia do desenvolvimento nacional e a supressão de todas as formas de 
discriminação. 

Se a República Federativa do Brasil objetiva construir uma sociedade efetivamente 
democrática, deve criar as condições para que todos os seus cidadãos participem da maneira 
mais efetiva possível do processo de decisório. Para que isso se torne uma realidade o Estado 
e a sociedade precisam oferecer aos seus cidadãos condições efetivas para o pleno 
desenvolvimento de suas potencialidades e de sua autonomia e essas condições serão 
extraídas da própria garantia da educação como direito fundamental. 

Sendo a educação direito fundamental, todas as pessoas, mesmo aquelas com necessidades 
especiais possuem crédito em relação a esse direito, devendo-lhes, por isso, ser asseguradas 
todas as condições para que possam, com autonomia, desenvolver as suas potencialidades 
nesse processo. 

Como direito fundamental, a educação, por força do art. 5º, § 1º, possui aplicabilidade 
imediata. Ademais o próprio art. 205 a tem como dever do Estado e da família, podendo, por 
conta disso, ser facilmente exigida se não oferecida, tendo-se em consideração as 
necessidades de cada indivíduo. 

A educação não entra na esdrúxula categoria da já superada concepção de normas 
programáticas. Normas e programas são conceitos incompatíveis. As normas não podem ficar 
à disposição das autoridades para a sua implementação, porque se assim fosse perderiam o seu 
caráter jurídico. Na verdade, caso se queira ainda utilizar a expressão normas programáticas 
esta deve ser entendida como normas cumpridas através de várias etapas, mas desde o 
primeiro dia de promulgação da constituição e não a partir do momento em que as autoridades 
acham possível e conveniente cumpri-las. 
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Para que a educação, direito fundamental previsto na Constituição de 1988, cumpra o seu 
objetivo de criar as condições de autonomia para todos os seres humanos, as escolas, durante 
o processo educacional, devem oferecer não somente condições físicas de acesso a todas as 
pessoas, como também condições de permanência através do estímulo a todas as diferenças 
considerando as potencialidades de cada um. Para que isso ocorra realmente os quadros de 
docentes e funcionários das escolas devem estar efetivamente preparados, inclusive para 
travar um diálogo construtivo com todos os familiares dos alunos, muitos dos quais não estão 
preparados para lidar com a diversidade que a escola apresenta. 

A Constituição de 1988, reconhecendo a educação como direito fundamental, como elemento 
essencial do processo democrático e a democracia como sinônimo de inclusão, dispôs no seu 
art. 208, III que a educação deve ser assegurada aos portadores de deficiência, através de 
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, sem que 
isso constitua qualquer perspectiva de segregação, porque ficou clara a idéia de que a função 
central da educação é criar as condições adequadas para a autonomia, sendo o grande desafio 
educar as pessoas completamente, não somente por meio da absorção dos conteúdos básicos 
de escolarização, mas também pela formação do indivíduo para o exercício a partir do seu 
pleno desenvolvimento como ser humano. 

  

2.4 Princípios do direito a educação 

Toda ciência jurídica ou disciplina jurídica corresponde a um conjunto sistematizado de 
princípios e normas. A importância dos princípios está em que eles fundamentam as regras e 
constituem o ponto de partida e o ponto de chegada de todo o sistema jurídico, uma vez que as 
regras decorrem dos princípios e são por eles dirigidas. 

Gustavo de Rezende Cardoso, ao citar José Joaquim Gomes Canotilho[20], a partir da lição de 
Dworkin afirma que: 

"[...] princípios são normas que exigem a realização de algo, da melhor forma possível, de 
acordo com possibilidades fácticas e jurídicas. Os princípios não proíbem, permitem ou 
exigem algo em termos de 'tudo ou nada'; impõem a optimização de um direito ou de um bem 
jurídico, tendo em conta a 'reserva do possível', fáctica ou jurídica". 

Regras, ao contrário, "são normas que, verificados determinados pressupostos, exigem, 
proíbem ou permitem algo em termos definitivos, sem qualquer excepção (direito definitivo)". 
A conjugação de princípios e regras é percebida por José Joaquim Gomes Canotilho[21] que 
entende a Constituição como sistema aberto de regras/princípios/procedimento. 

O direito a educação, como ramo da ciência jurídica e disciplina jurídica, possui seus 
princípios juspedagógicos, dispostos no artigo 206 da CF/88 e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, em seus artigos 2º e 3º. 

Os princípios do direito a educação somam um número de 7 (sete) assim dispostos: 

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
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III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 
públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade". 

Os dois primeiros e principais princípios tratam acerca da liberdade e da igualdade, os quais 
se reputam como os mais importantes, pois tratam das aspirações humanas, que servem de 
pilares do Estado Democrático de Direito na Constituição Federal. 

Segundo o cientista político e jusfilósofo Norberto Bobbio[22]: 

"Liberdade e igualdade são os valores, que servem de fundamento a democracia [...] A maior 
ou menor democraticidade de um regime mede-se precisamente pela maior ou menor 
liberdade de que desfrutam os cidadãos e pela maior ou menor igualdade, que existem entre 
eles". 

No direito educacional, o princípio da liberdade aparece mais fortemente expresso, como 
princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber, que além de previsto no inciso II do artigo 206 supra transcrito, está repetido no artigo 
3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Já o princípio da igualdade no que atine ao direito a educação está expresso como igualdade 
de condições para o acesso e a permanência na escola, desdobrando-se em garantia da 
igualdade para acesso a educação e de permanência na escola. 

  

2.5 Educação como direito da personalidade 

O direito a educação não é somente um direito social fundamental, mas modernamente é 
considerado também um direito da personalidade, no sentido de que o conhecimento é uma 
necessidade básica do ser humano, ou seja, direito à vida. Ele é, sobretudo, um direito 
indisponível e inerente ao ser humano, portanto como direito personalíssimo, deve ser visto 
na ótica dos direito humanos ou naturais. 

Percebe-se que o direito à educação está ligado a personalidade da pessoa, uma vez violado 
acarreta prejuízos à pessoa, à família e à sociedade em geral. 

O direito da personalidade vincula-se ao direito à educação como valores fundamentais, que 
se revelaram no processo histórico, mais precisamente neste terceiro milênio como proteção 
da vida e da dignidade humana. 

Um segmento da doutrina brasileira, já reconhece o direito à educação com características dos 
direitos da personalidade, fazendo parte dos direitos inatos - direito à vida - dotado de 
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proteção civil, embora não deixando de ser um direito social fundamental e de interesse 
público. 

Na obra Direito e Ensino Jurídico,  assim leciona Eduardo Bittar[23]: 

"O direito à educação carrega em si as características dos direitos da personalidade, ou seja, 
trata-se de um direito natural, imanente, absoluto, oponível erga omnes, inalienável, 
impenhorável, imprescritível, irrenunciável [...] não se sujeitando aos caprichos do Estado ou 
à vontade do legislador, pois trata-se de algo ínsito à personalidade humana desenvolver, 
conforme a própria estrutura e constituição humana". 

A presença de um capítulo específico referentes aos direitos da personalidade no Código Civil 
(artigos 11 a 21) revela o novo caminho, que está sendo trilhado no grau de significação da 
dignidade da pessoa humana, como o princípio jurídico e paradigma de todo o sistema 
jurídico (art. 1º, III da CF/88), que vai designar não apenas o "ser" da pessoa, mas a 
"humanidade" da pessoa. 

Da mesma forma, ninguém pode ter uma vida digna no mundo globalizado, sem o mínimo de 
educação, que é um atributo ou qualidade de uma pessoa pelo fato de pertencer ao "gênero 
humano". Aliás, a educação repecurte diretamente no caráter, nos valores do ser humano e na 
qualidade de vida das pessoas. 

O direito pessonalíssimo da educação, como dito, uma vez violado pode acarretar prejuízos 
aos sujeitos da relação jurídica educacional. A exposição de uma nota baixa publicamente, por 
exemplo, pode levar o aluno ao desprezo e chacota dos colegas, violando o que dispõe o 
artigo 17 do Código Civil. 

Da mesma forma, o aluno, o professor e/ou a instituição de ensino tem o direito ao respeito no 
cotidiano pedagógico, no que se refere à honra, a boa fama, ao nome, à imagem, até porque, 
como dispõe o artigo 52 do Código Civil, aplica-se as pessoas jurídicas, no que couber, a 
proteção dos direitos da personalidade. 

Justifica-se portanto, a proteção jurídica aos direitos da personalidade no contexto 
educacional, uma vez que a educação é uma necessidade básica do ser humano, inclusive 
direito do cidadão adulto ter sido educado. 

  

3 CONCLUSÃO 

Os direitos fundamentais são decorrência de conquistas dos homens na busca de liberdades, 
em virtude do excessivo poder ostentado pelo Estado. No decorrer dos tempos, diversas 
outras necessidades foram surgindo, e acumulando esses direitos. Assim, tem-se que sempre 
surgirá novos direitos no decorrer do avanço da sociedade, conforme a necessidade da época 
que se viver. 

As constituições são o melhor repositório de direitos e garantias fundamentais, haja vista o 
texto constitucional, em sua maioria, apresentar forma de modificação privilegiada. 

Apesar dos grandes avanços que a Constituição Federal permitiu na área do ensino, é possível 
constatar que ainda é um grande desafio para o Estado desenvolver políticas afirmativas na 
esfera da educação. 
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É indiscutível que a educação é considerada como direito fundamental do homem, e por isso, 
um direito indisponível das pessoas, cuja obrigação de provê-lo, inicialmente é do Estado, 
passando pela família e sociedade como um todo. 

Apesar do esforço estatal, nota-se que a sociedade ainda precisa discutir as formas de 
afirmação empreendidas em favor das minorias, como  o ENEM e cotas racias na faculdade. 

Também, ainda padece de uma política de ensino e principalmente apoio aos professores, com 
plano de carreira, salários e benefícios. 
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RESUMO 
Este estudo investiga e acompanha há cinco anos a compreensão de uma população sobre o 
fenômeno da homofobia e da homossexualidade, portanto é o resultado de uma pesquisa 
survey longitudinal. Os participantes, representados por adolescentes, adultos e idosos com 
idade entre 16 e 88 anos, são transeuntes da praça principal de uma cidade do interior do 
Estado de São Paulo/ Brasil. O instrumento de pesquisa é sempre aplicado anualmente, na 
data comemorativa ao dia do psicólogo, 25 de agosto. Até 2010 foram realizadas 2025 
entrevistas, 946 do sexo masculino e 1079 do sexo feminino, englobando respectivamente os 
anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. A pesquisa se caracteriza como survey longitudinal, 
porque uma determinada população está sendo estudada periodicamente e representada por 
diferentes indivíduos o que permite a análise do processo de mudança no tempo em 
decorrência da educação formal e/ou informal. O trabalho aborda o panorama legislativo que 
engendra as manifestações e decisões do judiciário demonstrando algumas iniciativas de leis 
municipais e estaduais que tendem a coibir a prática da homofobia, pois tais decisões refletem 
as atuais necessidades sociais contra as práticas discriminatórias. O tratamento e a análise dos 
dados obtidos, anualmente na pesquisa, possibilitam ações primárias e secundárias para 
contribuir com a o processo educativo na formação da cidadania no ambiente escolar. Este 
trabalho é realizado pelo Observatório de Violências na Escola do Núcleo 
UNISAL/Lorena/Brasil que tem como proposta estudar e desenvolver ações nas escolas para 
a melhoria do convívio, da tolerância e respeito pelo “SER” Humano. 
PALAVRAS-CHAVE: HOMOFOBIA; DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO SEXUAL. 
 
ABSTRACT 
This essay results from a research in progress that has been carried out for five years, which 
studies the social representation in relation to the homophobia and the homosexuality 
phenomenon. The participants, represented by adolescents, adults and elderly aged 16 to 88, 
who have wandered the main city square located in Lorena/SP- Brazil. The survey instrument 
is always applied annually on the day in which people celebrate the psychologist day, on 
August, the 25th . 2025 interviews were conducted until the year 2010: 946 males and 1079 
females, respectively covering the years 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. The research is 
established as a longitudinal survey, since a given population has been studied periodically 
and represented by different individuals, it allows an analysis of the shifting process through 
the time due to formal and informal education. The work deals with legislatives aspects and 
engenders the decision of the judiciary demonstrating some initiatives of municipal and state 
laws that tend to discourage the practice of homophobia, because such decisions reflect the 
current needs of society against discriminatory practices. By means of data categorization 
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conducted annually and from the analysis of the obtained responses, primary and secondary 
actions are provided to contribute to educational process in the formation of citizenship in 
schools. It is noteworthy to mention that this research was done by the Observatory of School 
Violence, headed by a research group of UNISAL, located in Lorena /SP, which has the 
purpose to study and develop initiatives in schools to improve coexistence, tolerance and 
respect for human Being.  
KEYWORDS: HOMOPHOBIA; HUMAN RIGHTS; SEXUAL EDUCATION. 
 
 

  

1. Introdução 

Esta pesquisa sobre "Homofobia: o estudo das crenças de uma população e o panorama 
legislativo que determina sanções às práticas discriminatórias" faz parte de um conjunto de 
projetos que estão se delineando a partir de um grupo de professores e alunos do Centro 
UNISAL[1] de Lorena, integrantes de um grupo de estudos do Observatório de Violências nas 
Escolas, para desenvolver projetos-ação e propor intervenção nas escolas, direcionado, 
portanto, a pesquisadores, gestores públicos, educadores, pais, alunos e todas as pessoas que 
tenham preocupações com a educação para a cidadania, para a tolerância, isto é a construção 
de uma cultura de paz[2]. 

            Esta pesquisa teve início em 2006 e o mesmo instrumento vêm sendo aplicado 
anualmente com a finalidade de investigar e acompanhar a compreensão de uma determinada 
população sobre o fenômeno da homofobia e da homossexualidade, portanto é o resultado de 
uma pesquisa survey longitudinal que está em andamento.[3] 

Uma das questões sociais atuais aponta para a necessidade de estudos e discussões sociais 
sobre a homossexualidade e conseqüentemente sobre o comportamento e sentimento 
homofóbico das pessoas. Na atualidade, ao considerarmos a socialização e a humanização 
como principal função da Escola, a universidade tem por papel, demonstrar a existência e 
possibilitar a compreensão dos diferentes tipos de relações sociais. A "externalização" de 
comportamentos que demonstram "orientação sexual" diferente da heterossexual tem causado 
divergências nas formas de pensar e agir nos mais diversos segmentos da população, assim 
como entre os profissionais da educação e no interior da escola, portanto, compreender o 
pensamento e a opinião das pessoas sobre o assunto é uma etapa importante para pensarmos 
formas de esclarecer e instrumentalizar os profissionais da educação e a comunidade escolar a 
"lidar" com o assunto, assim como subisidiar as políticas que permeiam os Direitos Humanos, 
visando à proteção do indivíduo como sujeito de direito e obrigações. 

O comportamento/sentimento que impediram a "homofobia" apresenta-se como um complexo 
assunto para os pesquisadores que estudam as violências na escola, pois historicamente 
envolve preconceito e discriminação, inclusão/exclusão, educação para a sexualidade, 
orientação sexual, identidade sexual, estudos sobre gênero e homossexualidade (BRASIL, 
2004). O desafio é enorme. Há um silêncio velado dentro da própria universidade, o que 
demonstra a diversidade de opiniões, conceitos e crenças tanto no discurso acadêmico quanto 
no senso comum . 

O conceito de gênero é entendido como uma construção social, um conceito contemporâneo e 
sociológico que questiona o determinismo biológico e as diferenças entre os papéis de homem 
e mulher. Os elementos desses papéis incluem vestimentas, modo de falar, gestos, profissão e 
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outros fatores que não são limitados pelo sexo biológico. Esses elementos incorrem na 
importância de compreender o termo "Identidade sexual" ou pode ser entendido como um 
sentimento de masculinidade ou feminilidade que acompanha a pessoa ao longo da vida. São 
preferências, sentimentos e atitudes que nem sempre estão de acordo com o sexo biológico 
(masculino/feminino). A "identidade sexual determina o que chamamos de Orientação 
sexual", que vem a ser a atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa tem pela outra. 
Continuum que varia da homossexualidade exclusiva a heterossexualidade exclusiva e 
diversas formas de bissexualidade. Podemos escolher demonstrar ou não nossos sentimentos. 
(GIDDENS, 1993, FOUCAULT, 1999)[4] 

 Pesquisar sobre o fenômeno, ouvir a voz da população sobre o assunto já é por si um aspecto 
interventivo. Falar sobre o assunto é pensar sobre a diversidade sexual como uma das 
variantes da própria diversidade social e cultural o que possibilita a transformação da 
consciência social, além disso, a pesquisa parte de um centro de estudos universitário que 
incorpora o papel de romper o longo silêncio sobre essa diversidade. 

  

2. Lembrando a história 

Podemos considerar os estudos de Kinsey[5] (1948, 1953) como um marco científico 
fundamental para a discussão sobre a compreensão da sexualidade.  Vinte anos se passaram e 
em 1973 a Associação Americana de Psiquiatria removeu a homossexualidade da lista de 
desordens mentais. Em 1975, a Associação Americana de Psicologia deixou de considerar a 
homossexualidade uma doença. No Brasil, em 1985 o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
deixou de considerar a homossexualidade um desvio sexual. A partir de 1990 a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) assume que homossexualidade não é doença, distúrbio ou 
perversão e retira a sua classificação do rol de doenças mentais do CID - Classificação 
Internacional de Doenças e logo em seguida, em 1991 a Anistia Internacional passou a 
considerar a discriminação contra homossexuais uma violação aos Direitos Humanos. A 
orientação sexual e a identidade de gênero passam a ser categorias reconhecidas pelo 
Ministério da Saúde como determinantes e condicionantes da situação de saúde, não apenas 
por implicarem práticas sexuais e sociais específicas, mas também por expor Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais a agravos decorrentes do estigma e da exclusão social. 
Em 1999, por meio da resolução 001/99 o CFP do Brasil estabeleceu uma regra para a atuação 
dos psicólogos em relação às questões de orientação sexual, declarando que "a 
homossexualidade não constitui doença e nem distúrbio ou perversão e que os psicólogos não 
colaborarão com eventos ou serviços que proponham cura ou tratamento." [6] Isso quer dizer 
que o profissional da saúde, psicólogo ou médico que infringir a resolução pode sofrer 
sansões, inclusive a perda do registro profissional caso tente "tratar" o homossexual. 

             A partir a década de 70, tomam força os movimentos que discutem a violência, a 
AIDS e as categorias dentro da homossexualidade. Inclusive grupos de estudo passam a 
participar da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em 1995, a ABGLT - 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 
divulgou sua primeira carta de princípios; "lutar pela promoção da livre orientação sexual, 
liberdade, justiça social, democracia, pluralidade e diversidade de gêneros". A partir de 
pesquisas que revelaram dados alarmantes da homofobia no Brasil, a ABGLT, juntamente 
com mais de 200 organizações afiliadas, espalhadas por todo o país, desenvolveram o Projeto 
de Lei 5003/2001, que mais tarde veio se tornar o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 122/2006, 
que propõe a criminalização da homofobia[7]. O termo foi aprovado em 8 de junho de 2008 
durante a I Conferência Nacional GLBT, promovida pelo Governo Federal, envolvendo mais 
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de dez mil pessoas em conferências estaduais e mil e duzentas delegacias nacionais, reunidas 
em Brasília/DF (MENDES, 2010, BRASIL, 2010). 

            Apesar da discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas ser uma recomendação do 
Governo Federal desde 1997, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais, permanece 
nas escolas um silêncio inquietante sobre o tema, paradoxalmente à violência homofóbica 
persiste no cotidiano escolar (FACCO, 2009, LIONÇO, 2009). Homofobia aqui definida 
como rejeição, aversão, medo ou ódio irracional aos homossexuais e, por extensão, a todos os 
que manifestem orientação sexual ou identidade de gênero diferente dos padrões 
heterossexuais ainda aceitos como normativos na nossa sociedade. Nesse sentido, 
comportamentos homofóbicos variam desde a violência física da agressão e do assassinato, 
até a violência simbólica e/ou psicológica nos atos de xingar, ridicularizar, apelidar, excluir 
do grupo (Koehler, 2003), ou até mesmo afirmar que não gostaria de conviver/freqüentar 
qualquer espaço com uma pessoa homossexual. 

            A literatura nos mostra as diferentes formas de exercer a sexualidade e busca 
esclarecer os conceitos que denotam a "orientação sexual das pessoas" (MOTT, 2006): 

Gays[8]: são indivíduos que, além de se relacionarem afetiva e sexualmente com pessoas do 
mesmo sexo, têm um estilo de vida de acordo com essa sua preferência, vivendo abertamente 
sua sexualidade. 

Bissexuais: são indivíduos que se relacionam sexual e/ou afetivamente com qualquer dos 
sexos. Alguns assumem as facetas de sua sexualidade abertamente, enquanto outros vivem 
sua conduta sexual de forma fechada. 

Lésbicas: terminologia utilizada para designar a homossexualidade feminina. 

Transgêneros[9]: Transgenerismo refere-se à condição cuja expressão de gênero não 
corresponde ao papel social atribuído ao gênero designado para elas no nascimento. O 
indivíduo identifica-se com o sexo oposto. Mais recentemente o termo também têm sido 
utilizado para definir pessoas que estão constantemente em trânsito entre um gênero e outro. 
O prefixo trans significa "além de", "através de". Esta terminologia utilizada  engloba tanto as 
travestis quanto as transexuais. 

            O relatório "Brasil sem homofobia" (2004) é sem dúvida a melhor exposição do 
fenômeno em nossa sociedade contemporânea. Esse comportamento intolerante em relação à 
diversidade sexual tem resultado em assassinatos e suicídios de pessoas GLBT em todo o 
mundo e na negação do livre exercício da cidadania para segmento da sociedade. O relatório 
mostra que a escola é uma instância de disciplinamento da sexualidade (heterossexual), 
configurando-se um território em que se constituem e se reproduzem mecanismos 
homofóbicos. Isto nos remete a questão do heterossexismo enquanto institucionalização da 
norma ou padrão heterossexual, que estabelece e perpetua a noção de que todas as pessoas são 
ou devem ser heterossexuais, excluindo as necessidades, as preocupações, as culturas e as 
experiências de vida dos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Conforme Junqueira (2007, 
p. 61), a escola é um lugar em que jovens GLBT enfrentam, sistematicamente, discriminações 
por parte de colegas, professores, dirigentes e servidores escolares e "não raro encontram 
obstáculos para se matricularem na rede pública, participarem de atividades pedagógicas e 
terem suas identidades minimamente respeitadas". 

 Os estudos e pesquisas já vêm apontando que as consequências da homofobia na escola 
incluem a evasão escolar, a desistência dos estudos, a resultante falta de qualificação para o 
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mercado de trabalho, a discriminação na busca por emprego e a marginalização social. Em 
alguns casos, a perseguição na escola tem levado jovens GLBT a se suicidarem (BRASIL, 
2010). A escola é um espaço privilegiado de discussão e conhecimento, que deve utilizar 
todas as oportunidades para formar cidadãos plenos em seus direitos e deveres, abrindo o 
caminho para uma sociedade plural e justa, na qual cada cidadão veja-se respeitado na sua 
forma única de ser. 

  

  

  

  

2.1 O que apontam as estatísticas do IBGE 

            O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE [10] informou que em 2000, a 
população brasileira era de 183.987.291 cidadãos. O censo teve o cuidado de reconhecer 
qualquer união estável entre as pessoas e assim foi possível constatar que 17.560 pessoas 
declararam ter companheiros do mesmo sexo "atuando como chefe da casa".  Este dado 
representa 0.2% da população brasileira. São 9.560 homens - 0,02% - da população e 7.974 
mulheres, - 0,01% da população brasileira. Devemos considerar que os dados do IBGE 
mostram apenas uma parcela da dimensão da comunidade gay, pois muitos se escondem da 
família e dos vizinhos, provavelmente também não respondem ao questionário. No Censo de 
2010, esta categoria da pesquisa ainda não foi divulgada, mas um novo panorama deverá ser 
esperado. Primeiro porque já ficou estabelecido legalmente que o gay poderá incluir seu 
companheiro (a) no imposto de renda e em segundo lugar porque as ONGS que defendem o 
movimento incentivaram uma campanha pré- censo com o seguinte slogan: "Se você for 
LGBT, dia que é". Tais dados apontam para a necessidade de implementação de políticas 
públicas efetivas que garantam os direitos humanos na escola.  

  

  

  

3. Homofobia - Aspectos Legislativos 

  

            O grupo de homossexuais, do ponto de vista jurídico, pode ser visto como uma 
minoria social (MOTT, 2006). De igual modo que todas as outras modalidades de minorias, é 
vítima de preconceitos e discriminação. 

            Historicamente, desde a década de 80 que existem no Brasil, movimentos em torno 
dos direitos referentes à GLBT. Aqui e ali começam a surgir legislações tendentes a eliminar 
todas as formas de discriminação com alusão à sexualidade. Em 1990, foi incluída pela 
primeira vez, na Lei Orgânica dos Municípios de Salvador - BA, dispositivo proibindo a 
discriminação por razão de orientação sexual, exemplo seguido por outros municípios e na 
Lei Orgânica dos Estados de Mato Grosso, Sergipe e Distrito Federal (MOTT, 2006). 
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            Ribeiro (2009) descreve como conquistas jurídicas significativas, dentre as quais se 
destacam: no Estado de São Paulo, em 5 de novembro de 2001, o Governador Geraldo 
Alkimin, sancionou a Lei nº 10.948, a qual punia a discriminação contra a orientação sexual 
dentro do Estado, sendo que a pessoa que sofresse discriminação deveria encaminhar 
denúncia, através de carta-telegrama, e-mail ou fax direcionada à secretaria de Justiça e 
Defesa da Cidadania ou, se preferisse, às organizações não governamentais da cidadania e 
direitos humanos. No Estado do Rio de Janeiro foi sancionada a Lei Estadual nº 3.406, de 15 
de maio de 2000, em 8 de dezembro de 2001, a qual estabelece penalidades aos 
estabelecimentos comerciais que discriminarem pessoas em virtude de sua orientação sexual. 
No Estado de Minas Gerais foi sancionada a Lei 14.170, de 15 de janeiro de 2002, proibindo a 
discriminação contra pessoas em função da orientação sexual. Na cidade de Pelotas, no Rio 
Grande do Sul, foi sancionada a Lei Municipal 4798, de 27 de março de 2002, a qual, 
reconhece a união entre parceiros e parceiras do mesmo sexo, para fins de previdência 
municipal, garantindo a concessão de benefícios a cônjuges de uniões homossexuais e a 
eventuais filhos do casal. Na cidade paranaense de Londrina a Lei nº 117, de 23 de maio de 
2002, penaliza com multas, qualquer estabelecimento que discrimine os homossexuais. 

            As iniciativas quanto às leis municipais e estaduais tendem a coibir a prática de 
homofobia, porém, são de âmbitos limitados, em razão da competência fixada na Constituição 
Federal, e só podem estipular como punição aos que infringirem as normas, penas de caráter 
administrativo, como advertência, multas, fechamento de estabelecimento, cassação de alvará 
de funcionabilidade, etc. 

            Desse modo, no Brasil ainda não existe uma lei formal de âmbito nacional que tutele 
criminalmente a homofobia. Contudo, o cidadão discriminado tem o direito de recorrer ao 
Poder Judiciário no sentido de punir o autor do fato discriminatório, com base nos princípios 
constitucionais. 

  

  

            

3.1 - Princípios Constitucionais 

            A atual Constituição Federal de 1988 ao estabelecer os direitos fundamentais aos 
cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, não dispôs expressamente sobre a não 
discriminação honofóbica. Porém, o aplicador do direito, deve socorrer-se dos princípios 
norteadores democráticos. Embora os direitos fundamentais tenham sido enunciados e 
tutelados por todas as constituições brasileiras, foi com a Lei Maior de 1988 que foi erigida a 
uma categoria superior até mesmo à organização do Estado, tal é a sua importância em um 
Estado Democrático. São aplicáveis, além de outros, o principio da dignidade da pessoa 
humana, repelindo-se o tratamento desumano e degradante, e também o princípio da 
igualdade. 

            O principio fundamental da dignidade da pessoa humana, como norteador de todos os 
outros princípios consignados na Constituição Federal, irradia seus efeitos para abranger 
princípios básicos como o direito à vida, à liberdade, à honra, à cidadania, à diversidade, à 
integridade física, ao respeito, à moral. Por este princípio, tem-se a proteção do direito a uma 
vida digna, não sendo privado de sua plena cidadania. 
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            O respeito à dignidade da pessoa humana tem sido objeto de reconhecimento em 
decisões judiciais no qual o cidadão requer a tutela por meio de manifestação do órgão 
judiciário. Nesse sentido, foi o Acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, na Apelação Cível nº 70012836755/2005, sendo a ementa do seguinte teor: 

  

APELAÇÃO CIVIL. União homoafetiva. Reconhecimento. Principio da dignidade da 
pessoa humana e da igualdade: é de ser reconhecida judicialmente a união homoafetiva 
mantida entre duas mulheres de forma pública e ininterrupta pelo período de 16 anos. a 
homossexualidade é um fato social que se perpetua través dos séculos, não mais podendo o 
judiciário se olvidar de emprestar a tutela jurisdicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, 
assumem feição de família. a união pelo amor é que caracteriza a entidade familiar e não 
apenas a diversidade de sexos. é o afeto a mais pura exteriorização do ser e do viver, de forma 
que a marginalização das relações homoafetivas constitui afronta aos direitos humanos, por 
ser forma de privação do direito à vida, violando os princípios da dignidade da pessoa humana 
e da igualdade (...) 

            

O princípio da igualdade consagra no art. 5º caput e inciso I, proibindo distinção de qualquer 
natureza, entre homens e mulheres, em direitos e obrigações. Porém, sabe-se que a igualdade 
entre sexos é relativa, já que cada indivíduo possui a sua própria característica que o 
diferencia de outro. A grande dificuldade, segundo Lenza (2009, p.680) consiste em saber até 
que ponto a desigualdade não gera inconstitucionalidade. As proibições referem-se às 
diferenciações arbitrárias em razão de raça, sexo, idade, cor, entre outras, e contrárias às 
razões e ao bom senso. Nesse sentido, o Poder Judiciário, especificamente o Superior 
Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, Ementário 199/0081208-1, de 26 de maio de 1998, 
assim decidiu: 

  

PROCESSO PENAL. TESTEMUNHA HOMOSSEXUAL: A história das provas orais 
evidencia evolução, no sentido de superar preconceito com algumas pessoas. Durante muito 
tempo recusou-se credibilidade ao escravo, ao estrangeiro, preso, prostituta. Projeção, sem 
dúvida, de distinção social. Os romanos distinguiam entre patrícios e plebeus. A economia 
rural, entre o senhor do engenho e o cortador de cana, o proprietário da fazenda de café e 
quem encarregasse da colheita. Os direitos humanos buscam afastar distinção. O poder 
Judiciário precisa ficar atento para não transformar essas distinções em coisa julgada. O 
requisito moderno para que uma pessoa seja testemunha é não evidenciar interesse no 
desfecho do processo. Isenção, pois. O homossexual, nessa linha, não pode receber restrições. 
Tem o direito - dever de ser testemunha. E mais: sua palavra merece o mesmo credito do 
heterossexual. Assim se concretiza o principio da igualdade, registrado na constituição da 
república e no pacto de San José de Costa Rica. 

  

            O princípio da integridade física e moral repele qualquer espécie de tratamento 
desumano ou degradante. A orientação sexual não depende da estrutura física, e sim da 
identidade psicológica do indivíduo, de forma que o transexual, por exemplo, recusa o sexo 
que lhe é atribuído biologicamente.                       
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3.2 -  Projeto de Lei 122, de 2006. 

            Pelo dinamismo existente na sociedade contemporânea, o legislador pátrio não pode e 
nem deve se omitir, no sentido de estabelecer normas voltadas às situações factuais 
emergentes visando à proteção do indivíduo como sujeito de direitos e obrigações. 

            A homofobia como manifestação de intolerância está presente em nossa sociedade, 
muitas vezes, com práticas inadmissíveis por apresentar um grau de lesividade ao bem 
jurídico, que necessita de tutela para restabelecer o convívio harmonioso. 

            Está em tramitação no Congresso Nacional, já tendo sido aprovada pela Câmara dos 
Deputados, em 2001 pelo Projeto de Lei 5003, o texto do Projeto de Lei nº 122/2006, de 
autoria da Deputada Iara Bernardes. 

            A finalidade desse Projeto de Lei, segundo Barbosa (2006), é ampliar a proteção ao 
grupo social de minorias sexuais, elaborada pela ABGLT (Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais), determinando sanções às práticas 
discriminatórias em razão de orientação sexual das pessoas. 

            O Projeto de Lei altera a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989 que define os crimes 
resultantes de preconceito de raça ou de cor; o § 3º, do artigo 140, do Decreto-Lei 2848, de 
7/12/1940 (Código Penal) e o art. 5º da Consolidação das leis do Trabalho, de 1943. 

            A lei nº 7.716/89 estabelece a punição à discriminação e ao preconceito abrangendo a 
raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Com a aprovação da PLC 122/2006, pelo 
Senado Federal, será passível de punição, também a violência contra o gênero, sexo, 
orientação sexual e identidade de gênero. 

            A alteração para se adequar o Código Penal  refere-se a injuria que atualmente consta 
como: 

Art. 140: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro: 

Pena: detenção, de um a seis meses ou multa. 

(...) 

§ 3º - Se a injúria consistir na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, 
origem ou condição de pessoa idosa, ou portadora de deficiência. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

            Pela proposta a PLC nº 122, o artigo 140, em seu § 3º ficará com a seguinte redação: 

§ 3º - Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, 
procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, ou à condição 
de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 
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Também ocorrerá alteração na Consolidação das Leis Trabalhistas em seu art. 5º, onde 
atualmente dispõe: 

A todo trabalho de igual valor, corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. 

            Após a aprovação no Senado Federal da PLC 122/2006, ao artigo 5º será acrescentado 
o Parágrafo Único, que diz: 

Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para o efeito de acesso 
á relação de emprego ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem sexual e identidade de 
gênero, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as 
hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
Federal. 

            Para se viver em sociedade, deve-se respeitar as diferenças existentes, aceitar 
liberdade de expressão sexual, adequando os direitos da GLBT, aos mesmos direitos 
estabelecidos a todos os cidadãos, superando uma cultura de excludentes, em face da 
dignidade da pessoa humana. 

  

4.  A pesquisa  

A pesquisa se caracteriza como um survey longitudinal, pois, segundo Babbie (1999) uma 
determinada população estudada em ocasiões diferentes e representada por diferentes 
indivíduos o permite a análise do processo de mudança no tempo. 

Acreditamos que a primeira contribuição para a compreensão do fenômeno é ouvir indivíduos 
ou grupos sobre o que pensam/entendem sobre homofobia. Para tanto, escolhemos o 
referencial teórico das representações Sociais de Moscovici (1978), ao considerar que as 
representações sociais são uma forma de conhecimento, que envolve um universo de opiniões, 
atitudes, crenças, informações socialmente elaboradas e partilhadas, valores coletivos que se 
modificam, e que concorrem para a construção de uma realidade comum a um conjunto 
social. Universo de opiniões por sua vez, possui várias dimensões; a informação, o campo de 
representação e a atitude. A informação delineia a quantidade e a organização dos 
conhecimentos em um universo de opinião (de um grupo ou de uma classe social) a cerca de 
um dado objeto social qualquer, como por exemplo, do racismo, da homossexualidade, de 
uma doença contagiosa, etc. Jodelet (1991) aponta que em se tratando de representações 
sociais, as definições, partilhadas pelos membros de um mesmo grupo, constroem visões 
consensuais sobre determinados assuntos o que orienta e organiza as condutas e 
comunicações sociais. Portanto, por esta abordagem, é possível analisar o pensamento e a 
prática social de um determinado grupo. 

  

4.1 Metodologia 

  

Participantes: Os participantes deste estudo foram cidadãos e cidadãs transeuntes da praça 
principal da Cidade [11]. Foram convidados a participarem por adesão espontânea após 
explicação dos objetivos da pesquisa. 
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 A coleta dos dados vem acontecendo por cinco anos consecutivos: 

TABELA Nº 1 Distribuição dos participantes entrevistados 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Participantes 

Entrevistados
330 347 311 654 383 2025 

Fonte: Pesquisa de campo: Observatório de Violências nas Escolas. UNISAL/Lorena 

Procedimentos: Alunos do 4º semestre do Curso de Psicologia do Centro UNISAL de Lorena 
são devidamente treinados e orientados quanto à aplicação do questionário e as questões 
éticas envolvidas em uma pesquisa. Os questionários são aplicados pelos alunos, sempre no 
dia 25 de agosto, durante as comemorações do Dia do Psicólogo, realizadas na praça central 
da cidade, quando a população é convidada a participar de atividades diversas realizadas ao 
longo do dia. Os alunos convidam os transeuntes, na faixa etária acima dos 16 anos, a 
responderem às questões, individualmente e por adesão espontânea. 

Instrumento: é utilizado um questionário semi-estruturado dividido em duas partes. A 
primeira parte identifica o participante: sexo, idade, religião, profissão, etnia, escolaridade. 
Para este artigo foi selecionada apenas uma das questões da segunda parte do questionário: O 
que você imagina que seja homofobia? As respostas dos participantes foram categorizadas 
através da análise de conteúdo temática, segundo os princípios de Bardin (1977). A 
organização dos dados foi realizada por meio da sistematização de respostas dos participantes, 
identificando e classificando as categorias mais significativas. As categorias de análise foram 
estruturadas a partir das expressões verbais e segundo os padrões de repetição. 

TABELA Nº 2 - Distribuição das categorias sobre o significado do termo homofobia por faixa 
etária dos participantes da pesquisa contabilizados nos anos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. 

Faixa etária 
16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

61 anos 
ou mais 

Categorias emissões (%) 
1.Doença (biológico) 9,24 7,59 5,56 9,73 8,33 18,5 
2. Interpretou como 
homossexualidade 

5,32 4,89 4,51 3,11 1,47 2 

3. Interpretou como 
medo ou fobia de 

homem ou de 
homossexual 

7,56 10,96 9,72 8,17 6,37 5,5 

4. Não sabe 23,53 22,43 25,69 21,79 28,92 33 
5. Medo/pavor por 
alguma coisa ou 

lugar 

26,61 29,85 30,90 39,69 38,24 28 

6. Conceito correto 
(aproximado) 

21,85 17,54 14,24 7,78 6,37 0,5 

7. Outros 5,88 6,75 9,38 9,73 10,29 12,5 
Base 357 593 288 257 204 200 

Observação: 126 participantes não responderam - Fonte: Campo de pesquisa 
organizado pelas autoras. Observatório de Violências nas Escolas. UNISAL, Lorena, SP. 
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 Abaixo apresentamos as emissões dos participantes conforme os significados agrupados por 
categorias. O que você imagina que seja homofobia? Para fins de compreensão da tabela 
onde comparamos as emissões por idade e ano da aplicação do questionário numeramos as 
categorias 

1. Doença (biológico) - "síndrome", "um tipo de loucura", "tipo de fobia", "doença 
compulsiva de alimentação, acho que é uma doença", "doença ligada ao sistema nervos", 
"depressão", "distúrbio ou tendência", "problema de respiração; 

2.  Homossexualidade - "casal gay", "o mesmo que homossexualidade", "homem que gosta 
de homem", "homem que tem relação com outro homem, pessoas que gostam de pessoas do 
mesmo sexo", "pessoas que tem um afeto com pessoas do mesmo sexo", "pessoas que se 
atraem pelo mesmo sexo"; 

3. Interpretou como medo/ fobia de homem - "fobia de homem", "pânico de homem", 
"medo de homem", "medo ou repulsão ao mesmo sexo", "medo de veado", "medo de gay";  

4. """ "Não sabe - "Não Imagina", "não tem idéia", "não sei"," nunca ouvi falar"; 

5. Medo/pavor/pânico por alguma coisa ou lugar - "ficar preso no elevador", "de lugar 
fechado", "de pessoas", "da sociedade", "multidão", "aranha", "de altura", "medo de alguma 
coisa igual", "medo de algo"; 

6. Conceito correto (aproximado) - "fobia a homossexuais", "aversão a homossexuais", 
"rejeição/preconceito contra homossexuais", "pessoa que tem raiva de homossexual"; 

7. Outros - "pedofilia", "homem louco", sabão em pó", "preconceitos com raça diferente", 
"troca de humor", "pessoa que esquece das coisas", "preconceito com o sexo oposto". 

  

5. Considerações Finais  

  

            Os estudos preliminares demonstram o conhecimento da população pesquisada sobre o 
conceito de homofobia nas diferentes faixas etárias. Os demais dados estão em tratamento, à 
proposta da pesquisa "survey longitudinal" é analisar as crenças e os significados associados à 
homofobia e homossexualidade entre os participantes; identificar relações entre os 
significados, gênero, faixa etária, religião e grau de instrução; analisar as possíveis mudanças 
ocorridas nas "representações sociais" sobre a compreensão do conceito e possibilitar a 
reflexão crítica desmistificadora com o intuito de propor e elaborar um projeto de intervenção 
"primária" para a Rede Escolar; intervir no currículo de formação de professores[12] e 
contribuir com dados para as políticas públicas. 

            Vejamos as considerações mais relevantes a partir da TAB 2. 

            A distribuição das emissões na categoria um (1) "doença/biológico" quando alocadas 
nas faixas etárias nos mostra que na idade de 61 anos ou mais é significativamente maior 
(19%). Uma geração ainda marcada pela concepção das  "sexualidades desviantes", pela 
classificação da psicopatologia em normal e anormal, bem como pela ordem médica que 
embora buscasse conhecer, explicar e identificar, também classificava, dividia e disciplinava a 
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sexualidade. A autoridade da ciência do século XIX alcançou o século XX  e além de gozar 
do estatuto da verdade combinava com o discurso das instituições religiosas, reguladoras da 
moral e da lei. Na categoria três (3), como pontuado por Koehler (2009), não aparece os 
termos "homossexual feminina" ou lésbica. Podemos supor que a referência sobre 
homossexualidade feminina aparece na categoria dois (2) quando o participante responde com 
a definição equivocada sobre o conceito de homofobia, por ex: "pessoa que gosta de outra do 
mesmo sexo" ou que tem "atração por outra do mesmo sexo". A categoria seis (6) "conceito 
correto" também denota discrepância na idade de 61 anos ou mais (1%) em relação aos 
participantes de idade entre 16-20 (22%) e 21-30 (18%) diminuindo progressivamente nas 
demais faixas de idade. Podemos inferir que os mais jovens estão mais permeáveis e recebem 
a influência dos recursos tecnológicos, TV, Internet e da mídia escrita e falada que de uma 
forma ora politicamente correta ou ora incorreta, vem divulgando sistematicamente o assunto. 

            Como nos alerta o Manual de Comunicação LGBT (2009) é preciso compreender e 
internalizar o uso das expressões como "moleques" por "crianças ou adolescentes", "lugar de 
mulher é na cozinha" por "mulheres têm o direito de ser independentes", "negro safado" por 
"negro que dá orgulho ao Brasil", "programa de índio" por "índios que povoavam o Brasil 
antes de nós", (...), "aleijadinho" por "portador de deficiência física", "aidético" por 
"portador do vírus da AIDS", "homossexualismo" por "homossexualidade", "opção sexual" 
por "orientação sexual", "o travesti" por "a travesti", "sapatão" por "lésbica", "veado" por 
"gay", "gilete" por "bissexual", entre outros termos, os profissionais de educação estarão 
colocando sua responsabilidade social e seu profissionalismo acima dos preconceitos 
sociais." (grifo do autor) 

No que diz respeito diretamente à educação e que envolve a resignificação de valores, de 
respeito à paz e não-discriminação pela diversidade da orientação sexual. Há um longo 
trabalho a ser feito através dos três níveis de intervenção que podem ser adaptados as ações 
junto à escola: 

• a) Primária: engloba todas as estratégias dirigidas a comunidade escolar objetivando 
a compreensão dos sentimentos homofóbicos e a melhoria da convivência escolar. As 
estratégias adotadas, de modo geral, deverão incluir programas de 
esclarecimento/conscientização para professores, pais e alunos, assim como 
campanhas pelos meios de comunicação contra a discriminação pela orientação 
sexual, inclusive remodelando o conteúdo dos currículos; 

• b) Secundária: envolve a identificação precoce da assim chamada "população de 
risco". Inclui intervenção direta, por mediação, encaminhamento especializado. 
Crianças e adolescentes que apresentam ou continuam apresentando comportamento 
preconceituoso, violento, transgressor das normas da escola, que são excluídos, sofrem 
ou cometem bullying. 

  

 Compreender o pensamento e a opinião das pessoas sobre a homofobia é fundamental para se 
pensar formas de esclarecer e instrumentalizar os educadores para lidar com a questão. Diz 
respeito à ação educativa, na qual estão embutidas responsabilidades políticas, sociais, 
jurídicas, pedagógicas, éticas, psicológicas, estéticas e científicas que acontece pela mediação 
da palavra, da linguagem e postura dos (as) cidadãos e educadores (KOEHLER, 2003). 

Como já posto, historicamente a heterossexualidade, os estereótipos de gênero, são 
construídos historicamente e, portanto são valores passíveis de transformação e mudança, o 
que implica no exercício do compromisso social da educação. 
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O respeito às diferenças e a conscientização popular depende muito das conquistas jurídicas e 
das práticas do Poder Judiciário em garantir ao cidadão sua liberdade de expressão sexual, 
adequando os direitos da GLBT, aos mesmos direitos atribuídos a todos os cidadãos. Neste 
sentido o judiciário e a educação tem por tarefa permanente motivar a superação da cultura da 
exclusão, da intolerância e da violência na preservação dos Direitos Humanos. 
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[1] UNISAL - Centro Universitário salesiano de São Paulo. Está sediado em Americana com 
outros campus na cidade de São Paulo, Campinas e Lorena. 

[2] Observatório de Violências na Escola é uma parceria entre o UNISAL, Universidade 
Católica de Brasília, UCB e UNESCO. Em 13 de maio de 2008, a UNESCO aprovou a 
Cátedra de Juventude, Educação e Sociedade da Universidade Católica de Brasília, qual o 
UNISAL  mantém-se como parceiro. 

[3] Parte dos resultados aferidos nos anos de 2006 e 2007 foram publicados na Revista 
Diálogo Educacional. Programa de Pós-Graduação Estricto Sensu em educação - PUCPR. 
Vol.9. Nº 28. set-dez 2009.ISSN 15183483. 

[4] Cf. Koehler, Sonia M.. A representação social da homofobia na cidade de Lorena/SP. 
2009. 

[5] Os resultados publicados pelo biólogo norte-americano Alfred Kinsey entre 1948 e 1953 
sobre o comportamento sexual dos homens e mulheres, conhecido como polêmico "Relatório 
Kinsey", no entanto teve muita influência na cultura e nas políticas públicas das últimas 
décadas. 

[6] Cf. Página - Site do CFP - http://www.crpsp.org.br/portal/. Desde 2009 mantém um grupo 
de estudos sobre sexualidade e gênero, pois a Psicologia como ciência e profissão deve 
aglutinar-se a outros atores sociais na perspectiva da construção de uma sociedade que garanta 
os direitos de seus cidadãos. 

[7] Cf. Fundação Perseu Abramo -  http://www.fpabramo.org.br/. Apesar dos intensos 
esforços e conquistas do Movimento LGBT Brasileiro em relação ao PLC 122, ainda assim, 
ele precisa ser votado no Senado Federal. O projeto enfrenta oposição de setores 
conservadores no Senado e de segmentos de fundamentalistas religiosos. 
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[8] Embora, algumas vezes, gay seja usado como denominador comum entre homens e 
mulheres homossexuais e bissexuais, tal uso tem sido constantemente rejeitado por implicar 
na invisibilidade ante a lesbianidade e a bissexualidade. 

[9] Embora em uso corrente na linguagem e nos textos, a palavra transgênero ainda não está 
dicionarizada na língua portuguesa. 

[10] IBGE -  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil o censo acontece a cada 
dez anos. Em 2010 aconteceu o último Censo estimando a população em 190.732.694. Alguns 
dados já foram divulgados, mas os dados relativos ao interesse do presente artigo, como a 
estimativa da população gay, ainda não foram divulgados, portanto utilizamos os dados de 
2000. 

[11] A pesquisa se realiza desde 2006 na cidade de Lorena, município de São Paulo/Brasil. 
No censo do IBGE de 2000 consta 77.990 habitantes no município. 

[12] O UNISAL/Lorena/SP/Brasil - Mantém em seu currículo do Curso de Pedagogia duas 
disciplinas fundamentais: 1) Violências nas Escolas e Direitos Humanos e 2) Sexualidade e 
Direitos Humanos. 
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RESUMO 
A influência do positivismo jurídico essencialmente formalista, que ainda impera no ensino 
do Direito, especialmente no Brasil, levou grande parte dos juristas, no último século, a 
olvidar a grande contribuição que a Filosofia propicia não apenas na interpretação mais 
adequada, mas também na elaboração de normas jurídicas que atendam aos interesses da 
complexa sociedade contemporânea. Pretende-se demonstrar a importância da Filosofia para 
os profissionais que atuam nas carreiras jurídicas, diante da necessidade de construção e 
reconstrução do sistema jurídico para atender as necessidades da sociedade plural e 
multifacetada da contemporaneidade, além de intercambiar os novos paradigmas sociológicos 
e filosóficos que se encontram em permanente tensão na configuração de um Estado Social e 
Democrático de Direito. Diante dessas exigências um novo magistrado comprometido com a 
realidade social e que não se limite a um pensar dogmático no sentido meramente formalista, 
faz-se necessário. O resultado esperado com esta investigação conduz ao entendimento de que 
o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 75/2009, efetivamente reconheceu a 
necessidade desse diálogo entre os ramos do conhecimento humano mediante a inclusão das 
disciplinas de Humanidades – com destaque especial à Filosofia – no programa mínimo dos 
concursos para ingresso nas carreiras da magistratura. Tais exigências permitirão uma melhor 
preparação dos juízes para atendimento das novas competências que dele são exigidas nestes 
novos tempos e implicam no afastamento da metodologia anterior de seleção de magistrados 
que privilegiava apenas o acúmulo mecânico de informações e estava longe de exigir efetivo 
conhecimento e senso crítico em relação não apenas ao texto normativo, mas também os 
objetivos do próprio Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: DIÁLOGO; DIREITO; FILOSOFIA; MAGISTRATURA 
 
ABSTRACT 
The influence of positivism law essentially formalist which still rules at the teaching of the 
law, especially in Brazil, took a big part of the jurists, in the last century to forget a huge part 
of contribution that philosophy provides not only to a more appropriate interpretation but also 
contributes on the elaboration of law rules that attend to the interest of the contemporary 
complex society. The intent is to demonstrate the importance of the philosophy to the 
professionals that work in the law career, before the necessity of construction and 
reconstruction of the law system in order to attend the necessities of the plural and multi-
affected of contemporary society but also to exchange a new sociologic and philosophic 
paradigm which find themselves in permanent tension on configuration of a social state and 
democratic right. Before these demands a new magistrate committed to the social reality that 
do no limit itself to a “dogmatic” thought in a merely formalist way is necessary. The expect 
results with this investigation conduct to an understanding which the national council of 
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justice while editing the resolution 75/2009 effectively recognized the necessity of this 
dialogue between the branches of human knowledge meaning an inclusion of the humanities 
disciplines – with a special highlight to the philosophy – on the least program of contests to 
entry on the magistrate careers. These demands will allow a better preparation of judges to 
attend the new contemporaries which are required from them in these “new” times and 
implicate on the separation between the previous methodology of magistrate selections which 
would give the privilege only to the mechanic mass of information’s and it was far away from 
requiring effective knowledge and critic sense related not only to an ruled text but also to the 
objectives of right itself.  
KEYWORDS: DIALOGUE; LAW; PHILOSOPHY; MAGISTRATE 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO: 

  

 Há tempo existe um consenso de que o ensino do Direito, especialmente no 

Brasil, está voltado apenas para a formação de técnicos, ou aquilo que se convencionou 

chamar “operadores do Direito”, juristas que confundem Direito com lei. O foco essencial 

está na mera repetição de saberes imutáveis, com destaque especial aos manuais que 

constituem doutrina dogmática a ser memorizado, sem discussão, o que leva o profissional do 

Direito a se afastar das preocupações com a Justiça ou com os efeitos sociais, econômicos, 

políticos da sua atuação. 

 A atividade repetitiva de mera subsunção dos textos legais aos fatos, para 

obtenção de uma solução por meio de raciocínio silogístico decorre, em grande parte, da 

preponderante influência do positivismo jurídico, atualmente em crise e fragilizado pelas 

críticas endereçadas pelo pós-positivismo.1 Em nossa época há um conflito instaurado que 

objetiva, por um lado, a real busca e efetividade da realização da Justiça, enquanto, por outro 

lado, se exige, no interior do próprio Direito, mecanismos institucionais para a manutenção da 

segurança jurídica, o que ainda não está inteiramente resolvido, por ora figurando tais 

questionamentos como verdadeira aporia a testar os paradigmas jurídicos constituídos. 

A solução possível parece efetivamente o diálogo entre Direito e as outras 

disciplinas humanísticas, em especial a Filosofia, visando readequação dos paradigmas 

jurídicos aos contemporâneos paradigmas sociais e filosóficos, para construção de novas 

teorias do Direito que atendem as necessidades do grupo social. 

O presente trabalho visa, num primeiro momento, a análise do descompasso, no 

Brasil, entre as pesquisas em Direito e demais disciplinas das Ciências Humanas e suas 

razões, para em seguida tentar estabelecer os benefícios do diálogo e as possibilidades daí 

decorrentes para um frutífero trabalho interdisciplinar. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4280



A investigação caminhará para a necessidade de uma nova magistratura que possa 

superar a visão estática da função jurisdicional e das novas competências que se exigem do 

julgador, e, finalmente, o reconhecimento que a Resolução 75 do CNJ, ao incluir as 

disciplinas de Humanidades nos concursos para ingresso na magistratura, apenas está a 

confirmar a indispensabilidade do diálogo aqui indicado em relação ao Direito e Filosofia, de 

modo a permitir a crítica e a reconstrução dos institutos jurídicos, além de repensar a própria 

finalidade do Direito no contexto de uma teoria social de matiz comunicativa que aponta para 

a permanente tensão no interior do Estado Democrático de Direito.   

  

  

2. O DESCOMPASSO ENTRE O DIREITO E A FILOSOFIA NO BRASIL. 

  

 É crescente a crítica à noção de uma Ciência do Direito que se constitui base 

para a formação de juristas no Brasil, amparada em formalismo doutrinário e limitada à 

exposição do direito positivo aprovado pelo legislador. A partir do final do século XIX e 

especialmente no desenrolar do século XX o saber jurídico dogmático permaneceu altamente 

atrelado ao método dedutivo, fazendo com que os juristas acreditassem naquilo que 

construíam idealmente como se fosse o reflexo da própria realidade1. 

 Tal forma de pensar e reproduzir o Direito, ainda amparado nas idéias de Hans 

Kelsen para a formulação da chamada “Teoria Pura” – inobstante a intenção de servir à teoria 

e preparar o profissional para a utilização prática em uma das carreiras jurídicas – tem 

produzido, na verdade, em grande parte, apenas tecnólogos, ou seja, aplicadores do Direito 

preocupados exclusivamente em conhecer essas construções, ou seja, obter as informações e 

técnicas necessárias para aferição das normas positivas existentes e a sua subsunção a fatos 

concretos1. Para Lopes (2005, p. 81), ainda que ignorem este fato, os juristas e juízes 

exercitam atividade eminentemente finalística (pragmática), deixando de lado a tematização 

de validade normativa daquilo que estão aplicando (ética e/ou moral). Falta o exercício da 

razão especulativa1. Pouca ou nenhuma atenção há ao fenômeno jurídico como fenômeno 

social, histórico, antropológico, e os esforços do profissional do Direito se voltam para a 

doutrina jurídica (doutrinação no sentido medieval de confirmar a razão e autoridade do texto 

legal positivo) e seus princípios dogmáticos, quase teológicos, com pouca ou nenhuma 

preocupação reflexiva1. A respeito dessa problemática, o relatório da Comissão de Ciência e 

Ensino Jurídico da OAB, no ano de 1992, condenou o puro exegetismo desmedido e o 

positivismo, qualificando-os como “pragas universitárias nacionais” (SOUZA JR., et alli, 

1992). 
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 Nobre1 (2005, p. 24-6) aponta, ainda, que além dessa confusão entre prática 

profissional e pesquisa acadêmica, há um grande isolamento do Direito em relação a outras 

disciplinas das Ciências Humanas, decorrente não apenas da ligação histórica com o poder 

político do país, especialmente no século XIX, o que o faz se arrogar na condição de 

“disciplina-rainha” das Ciências Humanas, mas também porque há uma tendência de não 

participação dos teóricos do Direito nos projetos interdisciplinares das Ciências Humanas, e 

de considerarem as demais ciências do mesmo ramo de conhecimento apenas quando trazem 

um elemento de reflexão propriamente jurídico. 

Exemplo é a tradição dos manuais, ainda hoje, amplamente utilizada nas 

Faculdades de Direito, o revela que as Ciências Humanas, na maioria das vezes, foram 

importadas para as discussões jurídicas, sem que ocorresse, de fato, um diálogo efetivo e 

frutífero. Para Nobre, o isolamento do Direito brasileiro no chamado “Consórcio das Ciências 

Humanas” não impactou a prática profissional jurídica, mas trouxe prejuízos ao 

desenvolvimento de suas pesquisas no âmbito acadêmico, além de perder fôlego, se 

comparado às Ciências Humanas, quanto às condições de explicar a realidade brasileira. 

Por isso, a Resolução 75/2009 do CNJ, na medida em que fornece as diretrizes 

para uma promissora aproximação entre o Direito e as Ciências Humanas, não deve se curvar 

e, de forma limitadora, simplesmente inserir as disciplinas de humanidades no receituário dos 

manuais de concursos. Além disso, deve-se evitar a incorporação desses conteúdos pelo viés 

unilateral da leitura jurídica, sem o diálogo sincero e, sobretudo, de pesquisa com as áreas das 

Ciências Humanas. 

Ademais, a possibilidade de integração entre duas importantes áreas do 

conhecimento – Direito e Filosofia – permite deslocar a barreira do cientificismo, ampliando 

novas perspectivas teóricas diante dos desafios da atualidade. Vale lembrar que na Alemanha 

da década de 1930, importantes intelectuais dispostos à realização da crítica da sociedade, 

reuniram-se num trabalho interdisciplinar denominado Teoria Crítica, visando à identificação 

dos obstáculos que impediam a realização da emancipação social. Com base no pensamento 

hegeliano-marxista, o consórcio das Ciências Humanas, tal como formulado por Adorno e 

Horkheimer, deixou de lado o estudo do Direito. Juristas, como Franz Neumann e Otto 

Kirchkeimer, não encontraram, naquela época, acolhimento de suas pesquisas junto ao 

trabalho acadêmico desses intelectuais, conhecidos como integrantes da “Escola de 

Frankfurt”. 

O déficit jurídico da Teoria Crítica foi equacionado por Jürgen Habermas que, a 

partir dos anos de 1990, certificou no âmbito de sua teoria da ação comunicativa, a construção 
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de uma Filosofia e Teoria do Direito. É o reconhecimento de que a emancipação social não 

pode ser realizada sem os pressupostos jurídicos afirmados no Estado Democrático de Direito. 

O atual diretor da conhecida Escola de Frankfurt, o filósofo Axel Honneth, proferiu 

em São Paulo, no final de 2009, uma conferência sobre o futuro da Teoria Crítica. 

Demonstrou que é imperativo encontrar forças racionais capazes de expressar os problemas e 

dilemas de nossa época. É uma clara alusão à necessidade de revigorar o consórcio das 

Ciências Humanas que pretende construir o diagnóstico do tempo presente e apontar os 

impedimentos que bloqueiam a realização da emancipação social. Repensar, portanto, os 

marcos teóricos que cifram a conjuntura da sociedade contemporânea não deve ocorrer sem a 

presença da reflexão filosófica e jurídica. E no Brasil, de modo particular, o Direito, dada a 

sua importância e incursão na sociedade, não deve escolher o exílio. (BANNWART JÚNIOR, 

2009, p. 2) 

 No que se refere ao papel do magistrado, interessante é a anotação de Martins 

(2010, p. 69), que a principal problemática que circunscreve a questão do senso comum 

teórico dos juristas está configurada naquilo que chama de “juízes- vespanianos”  1, que se 

“[...] instrumentalizam em súmulas vinculantes para cumprir seu papel incisivo de emitir 

decisões standartizadas, sem nome, sem endereço e sem identidade” e se limita a reproduzir 

uma estrutura julgadora que não raro ignora o mundo sensível dos fenômenos, se limitando a 

reproduções de “favos” legiferantes sem questionar sua tarefa ou a qualidade de sua produção. 

Diante desse quadro não é de se surpreender o pouco ou quase nenhum espaço em 

muitos cursos jurídicos para as disciplinas de Humanidades, especialmente até a década de 

1990. Esse fosso produziu verdadeiro descompasso entre a Filosofia e o Direito, ao menos no 

Brasil, uma vez que o Direito ainda movimenta-se pautado na unilateralidade do paradigma 

positivista formalista, há muito em crise1, centrado ainda em discutir o conhecimento jurídico 

a partir apenas da perspectiva do sujeito em relação ao objeto, olvidando também as 

contribuições advindas das teorias sociais que buscam cada vez reativar o consórcio das 

ciências humanas com o objetivo de responder satisfatoriamente às demandas normativas das 

sociedades complexas. 

 Imprescindível, anotar, que o desencontro entre o Direito e as Ciências 

Humanas não é causado somente pela postura dos juristas, já que muitos teóricos críticos da 

economia e da sociologia sempre tiveram uma visão muito negativa do Direito, considerando-

o apenas como um braço do Estado para a repressão, ou seja, instrumento de manutenção do 

poder, elaborando suas teorias da sociedade de forma unilateral, com pouca ou nenhuma 

consideração ao Direito. 
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 O viés marxista, por exemplo, presente na base constitutiva da Teoria Critica, 

nas décadas de 1930 e 1940, manteve sempre presente a desconfiança que o próprio Marx 

nutria em relação ao direito e, por esse motivo, as pretensões de reflexão acerca do mundo 

jurídico e da ciência jurídica eram relegadas a um segundo plano, especialmente pelos 

dirigentes da Escola. (BECKER, 1999a, p. 140) 

 O direito somente começou a despertar a um papel de relevância e importância 

na reflexão da teoria social crítica, nos anos de 1970, com o pensamento habermasiano. 

Habermas elevou a compreensão do direito permitindo promover um corte radical com a 

visão clássica da teoria marxista, a qual tinha o direito como proveniente da infra-estrutura 

econômica da sociedade com vistas à preservação do domínio de classes e à sobrevivência das 

desigualdades inerentes ao capitalismo. 

A preocupação com a reabilitação da dimensão prática da razão (ética/moral, 

política e direito) no contexto da contemporaneidade tem orientado a reflexão de Habermas, 

após a década de 1990, para um aprofundado e significativo estudo da categoria do direito no 

capitalismo tardio. Isso tem ocorrido porque nas sociedades modernas, em larga escala, o 

núcleo da interação normativa é assegurado pela organização jurídica. Compreendendo que 

Habermas persegue no conjunto de seus escritos uma teoria crítica da sociedade com 

pretensões de guiar-se pelo interesse emancipatório, o fenômeno jurídico não pode ser 

desconsiderado ou renegado, visto que as sociedades do capitalismo buscam assegurar a 

regulação de suas instituições por intermédio do sistema jurídico. Cabe, portanto, à teoria 

crítica da sociedade encontrar, no seio do direito moderno, elementos de uma racionalidade 

prática não inteiramente comprometida com o caráter meramente instrumental e estratégico 

do agir, de tal forma que o próprio direito, enquanto núcleo de realização da razão prática, 

possa fornecer condições de refrear a expansão do processo de colonização do mundo da vida 

e, ao mesmo tempo, demonstrar a sua efetiva contribuição com a emancipação social. 

  

  

  

3. A IMPORTÂNCIA DA RETOMADA DO DIÁLOGO ENTRE DIREITO E 

FILOSOFIA. 

  

A decorrente tecnificação do mundo moderno impôs, no campo da moral e do direito, 

uma racionalidade de índole instrumentalizada que converteu as questões prático-morais ao 

âmbito das decisões de ordem técnica. Com esse procedimento não foi possível a razão fundar 

uma orientação normativa orientada pela autonomia do sujeito, mas, antes, fez a conversão do 
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homem a mero objeto da ciência, como se o mesmo fosse um elemento entre outro da natureza, 

passível de domínio e de manipulação. A razão instrumentalizada passou a preocupar-se, tão 

somente, com a definição de fins condicionados às circunstâncias dadas. Em lugar de fins 

últimos se devem buscar fins adequados a meios disponíveis. Na carência de um fim último, o 

sujeito moderno passou a flexibilizar sua ação por uma lógica meio-fim, em que o fim não 

sendo determinado senão circunstancialmente, possibilita a transformação do homem em 

objeto, cuja ação torna-se passível de manipulação e de instrumentalização. 

Se hoje o diagnóstico da razão, para muitos autores, não aponta para uma dimensão 

emancipatória, mas antes para uma dimensão dominadora que exerce sobre a vida humana uma 

repressão cada vez mais sofisticada, não significa, para Habermas, que o projeto da 

modernidade tenha-se constituído um equívoco ou que não tenha havido no horizonte outra 

alternativa senão anunciar a falência da razão. Não obstante o descrédito da razão em face de 

alguns pensadores que procuram cavar sua sepultura, Habermas ainda acredita na possibilidade 

de que esta não chegou ao seu fim, mas encontra-se envolvida por uma crise interna que é 

decorrência da adoção do modelo de racionalidade instrumental em detrimento do modelo de 

razão comunicativa. O empenho de Habermas e Apel nas décadas de 1970 estava em viabilizar 

a reabilitação da razão prática (moral, política e direito) pelo viés da estrutura paradigmática da 

razão intersubjetiva. 

 Nas últimas décadas foi possível constatar, entretanto, o surgimento de uma 

nova postura tanto dos teóricos do Direito quanto da Filosofia, e que se entende altamente 

significativa, no sentido de retomada do necessário diálogo entre tais disciplinas, fazendo 

avançar o debate pelo viés pragmático da linguagem1. Deve ser destacada a importância do 

trabalho de Habermas que pretende reabilitar a razão prática1 abolida pelo positivismo, na 

intenção de criação da suposta “ciência pura” do Direito, quando afastou do Direito a moral e 

a consideração a respeito dos valores; e pelo marxismo quando colocou o direito como 

instrumento de dominação social. 

Habermas, partindo de teóricos como Max Weber a Immanuel Kant, tem buscado 

colocar o projeto da modernidade nos trilhos da ação comunicativa, fazendo mover uma teoria 

crítica da sociedade que alcance realizar o interesse emancipatório por meio da interação 

simbólica. Sabe-se que a interação, para Habermas, constitui o núcleo da dimensão prático-

moral, ou seja, do direito e da moral. Logo, a emancipação que se pretende para as sociedades 

complexas da contemporaneidade passa necessariamente pelo núcleo institucional do direito e 

pela consciência da moral pós-convencional. 
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  A partir da modernidade a Filosofia também perdeu o substrato de guardiã da 

racionalidade, pois a racionalização inflacionou as esferas sociais, confirmando em parte as 

idéias de Kant no sentido de que a razão não tinha mais lastro na metafísica, deixando de 

existir um cenário de totalidade em relação ao conhecimento, desabonando a Filosofia de 

elaborar sistemas, favorecendo o consórcio interdisciplinar com as outras áreas do 

conhecimento e, sobretudo, das ciências humanas1. Do Direito se exige o abandono das 

preocupações apenas voltado para a ‘prática profissional’ para participação no processo de 

leitura do todo da realidade social1, e a principal missão da Filosofia voltada ao Direito, neste 

aspecto, é de contribuir com a crítica da experiência jurídica, no sentido de determinar as suas 

condições transcendentais, ou seja, aquelas que servem de fundamento à experiência 

(REALE, 2009, p. 10), além, é claro, de permitir o ingresso na avaliação do problema do 

valor da ação humana, que a ciência positiva não está em condições de resolver. 

Os teóricos sociais e filósofos, então, passam a se preocupar novamente como 

Direito, entendendo que a emancipação do homem perpassa pelas instituições, chegando ao 

ponto de Habermas (2003, p. 168) reputar que o Direito tem importante papel, ou seja, é 

capaz de assegurar a legitimidade1 entre os sistemas e o “mundo da vida” 1 ao transformar 

suas linguagens, permitindo solidificação racional (razão enquanto razão comunicativa, não 

mais a razão do indivíduo) do convívio humano em sociedade. De fato: 

[...] se as qualidades formais do Direito são encontráveis na dimensão dos processos 
institucionalizados juridicamente, e se esses processos regulam discursos jurídicos 
que, por seu turno, são permeáveis a argumentações morais, então se pode adotar a 
seguinte hipótese: a legitimidade pode ser obtida através da legalidade, na medida 
em que os processos para a produção de normas jurídicas são racionais no sentido de 
uma razão prático-moral procedimental. A legitimidade da legalidade resulta do 
entrelaçamento entre processos jurídicos e uma argumentação moral que obedece à 
sua própria racionalidade procedimental. (HABERMAS, 2003b, p. 203). 

  

 Diante disso, torna-se possível perceber que não há como prescindir da 

perspectiva filosófica para compreender e melhor fazer atuar o Direito. Para Viehweg (2001, 

p. 27), o positivismo significa nada mais que uma tendência a substituir a investigação 

filosófica pela investigação especializada, ou seja, uma investigação basicamente ilimitada 

por uma investigação de caráter limitada. Contudo, é fácil perceber que os próprios cientistas 

especializados não cumprem o propósito de não agirem de forma filosófica, verificando-se 

que os de maior êxito refletem no sentido indicado e demonstram, em suas próprias obras, a 

necessidade e a utilidade de uma atitude intelectual ampliada. A Filosofia do Direito assume, 

então, a responsabilidade de reconstrução de uma ciência do Direito com acentuado campo de 

investigação, não restritiva, orientada para o futuro (op. cit. p. 134). 
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 A esta altura, não resta senão outra proposta que a conjugação de ambas as 

experiências, por meio do convívio e diálogo contínuo e informativo, com instituição de 

canais para difusão e expansão das conquistas específicas do Direito e Filosofia, superando as 

eventuais barreiras das linguagens e métodos próprios, de modo a cumprirem a função social 

dos saberes.1 

 Sobre tal temática do ensino do Direito, considerando-se as idéias de 

Habermas, assim lecionam Herrera e Garcia (2010):   

[...] salienta-se que na área jurídica podemos vislumbrar 

claramente as possibilidades de reconstrução do atual modelo de 

ensino, incorporando elementos tradicionais dentro de um novo 

referencial paradigmático ao mesmo tempo aberto para novos 

elementos, dinâmicos, críticos e contextualizados, aberto à 

interlocução com outros saberes. Aqui se ressalta a importância da 

interdisciplinaridade como condição epistemológica e metodológica 

necessária para a busca de entendimento. Ou seja, sendo assim, 

compreende-se que é nesse espaço de convergência entre o tradicional 

e o crítico, entre o novo e o velho, entre o estratégico e o 

comunicativo, que as práticas educacionais são construídas e 

transformadas. Dessa forma, o desenrolar do processo comunicativo é 

imprevisível a superar os vícios do tradicionalismo-retrogrado do 

ensino do Direito, que pactua com o dogmático, o acrítico, tendo em 

conta que enraizado em uma cultura positivista de ciência.  

  

  

4. A RESOLUÇÃO 75 DO CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA COMO 

INSTRUMENTO DESSE DIÁLOGO E AS NOVAS HABILIDADES EXIGIDAS AOS 

MAGISTRADOS.  

  

  

 Não há uma única interpretação correta (exata) para uma Sinfonia de 

Beethoven, e da mesma forma não há possibilidade de existência de uma única resposta 

correta (verdadeira) para um caso jurídico, tarefa impossível até para o juiz Hércules de 

Dworkin1. No dizer de Grau (2006, p.40), o Direito é conceito sociológico a que o juiz se 

subordina, pelo fato de ser instrumento de sua realização. E prossegue: 
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E esse é o verdadeiro conteúdo do juramento do juiz, quando promete respeitar e 
assegurar a lei. Se o conteúdo fosse o de impor a letra legal e só ela, aos fatos, a 
função judicial não corresponderia ao objetivo para o qual foi criada: apaziguar, 
realizar o direito objetivo. Seria a perfeição em matéria de braço mecânico do 
legislador, braço sem cabeça, sem inteligência, sem discernimento... (op. cit., p. 72). 

  

 Por conta disso, para desempenhar seu mister em conformidade com aquilo que 

a sociedade dele espera, exige-se do magistrado uma “nova hermenêutica”, o entendimento de 

que interpretar é essencialmente compreender, não apenas o texto legal em seus aspectos 

histórico, semântico e teleológico, mas os signos lingüísticos e as contribuições da linguagem 

no aperfeiçoamento das relações sociais da sociedade cada vez mais complexa, visando 

também alcançar as aspirações do grupo social para o qual atua, ainda mais em tempos em 

que o ordenamento jurídico tem se pautado pela utilização de princípios abertos1. Para 

compreender, reputa-se indispensável uma atitude filosófica do constante indagar sobre a 

capacidade e finalidade humanas para conhecer e agir1 e estender os horizontes daquilo que se 

quer conhecer, inclusive por meio do diálogo.1 

  Para Habermas (2003, p. 247), do mesmo modo que as leis, também as 

decisões judiciais são criaturas tanto da história quanto da moralidade, e a tarefa de julgar que 

pretenda realizar a função socialmente integradora da ordem jurídica e a pretensão de 

legitimidade do Direito, deve simultaneamente cumprir as condições de uma decisão 

consistente e da aceitabilidade racional, embora estas não se harmonizem facilmente. 

 Disto se conclui que o jurista - especialmente o magistrado - deve considerar o 

ordenamento jurídico não mais estaticamente1-1, como uma ossatura fossilizada da qual 

somente teria a tarefa de trazer à luz e ao descoberto somente as sucessivas estratificações, 

mas de forma dinâmica1, como uma viva e operante concatenação produtiva, como um 

organismo em perene movimento, emergindo no mundo da atualidade e capaz de auto-

integrar-se segundo uma racionalidade coerente e em acordo com as mudanças e 

supervenientes exigências vitais da sociedade (BETTI, 1971, p. 31). 

 No momento presente de uma chamada crise do positivismo, em que se 

entende superada a visão de que o Direito é apenas potestatividade e segurança jurídica1 e em 

que se busca novamente a intenção moral do conteúdo das normas1 (pós-positivismo), o 

julgador vive entre o confronto dessas idéias, e dele se exige novas atitudes e conhecimentos 

teóricos. No Estado Democrático de Direito não se aceita mais a postura omissa e passiva do 

Judiciário, devendo ser compreendido o ordenamento não mais apenas como limite, mas 

também garantia de mínimos aos cidadãos. Busca-se, hoje, de certo modo, repensar o modelo 

hermético do sistema jurídico, sem lacunas, e de estrutura piramidal que possibilitava apenas 
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a subsunção lógica de forma mecânica. Esse modelo provocou impacto nas funções 

sociopolíticas dos magistrados (PISKE, 2010, pp. 43-45), surgindo os sinais do ativismo de 

juízes comprometidos com a tutela eficaz de direitos1. 

 A legitimidade dos juízes, neste novo paradigma, deve ser orientada para o 

grau de adequação do comportamento judicial aos princípios e valores que a soberania 

nacional considera como fundamentais1, e a legitimidade democrática se expressa nas 

decisões judiciais enquanto amparadas nas aspirações da comunidade plasmadas no 

ordenamento constitucional (BARACHO, 1995, p. 27, apud PISKE, op. cit., supra, p. 43). 

 Torna-se, portanto, cada dia mais difícil operacionalizar o Direito sem um 

mínimo do conhecimento filosófico, pois, quando se trata de decisão, várias teses são 

igualmente defensáveis e nenhuma se impõe com evidência. Assim, imprescindível que a 

especialização dos juristas, e especialmente dos magistrados, seja complementada com novos 

conhecimentos que permitam obtenção de perspectivas necessárias para concretização do 

ordenamento jurídico. Indispensável, portanto, além de um mínimo conhecimento filosófico, 

a adoção da própria postura filosófica, porque o filósofo, assim como o juiz, tem interesse em 

ouvir os pontos de vista opostos antes de decidir-se, não se limitando ao papel de descrever o 

real, mas posicionar-se em relação ao real, de forma racional (PERELMAN, op. cit. supra, p. 

385). Diante das complexidades dos problemas sociais, e das incertezas decorrentes da 

derrocada do fechamento absoluto do conteúdo da norma, “A Filosofia deve servir para 

iluminar a discussão ou pelo menos para estruturá-la de forma mais coerente” (GODOY, 

2009, p. 5).   

 NALINI (2008, p. 337-342) fez severa crítica ao que chama de priorização do 

juiz técnico, resultado de concursos aferidos de mera acumulação de informações e servo da 

lei, defendendo que nunca se mostrou tão necessário um novo protagonismo ao juiz brasileiro, 

amparado não mais na técnica, mas na moral, inclusive pregando certa saudável rebeldia, 

consistente em partir da interpretação constitucional. Reconhece o autor, entretanto, que o juiz 

não é responsável por toda a injustiça, mas é responsável pela remoção da injustiça. Por fim, 

prega que apesar de não existirem fórmulas para se construir o juiz ideal “O pluralismo e a 

tolerância permitirão a convivência de inúmeros paradigmas de juiz ideal. O núcleo comum 

que deve uni-los é a preocupação com a efetiva realização de justiça. E ela só se fará de forma 

completa se instaurada uma ordem social justa”. 

 Em 1985 a Organização das Nações Unidas aprovou os princípios 

fundamentais da independência da magistratura, pregando, em seu artigo 10, a necessidade de 

uma formação e qualificação suficiente dos seus membros. A preocupação com essa formação 

dos magistrados foi manifestada de forma contundente, na Europa, em 2005, no Primeiro 
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Encontro das Escolas Européias de Magistrados, realizada em Estrasburgo, onde se concluiu 

que o aperfeiçoamento dos juízes são questões de interesse público, restando consensualizada 

a necessidade de a formação ir para além das competências técnico-jurídicas, e de 

fornecimento de competências éticas e humanas (SANTOS, et alli, 2006, pp. 17-18). 

 Esse reconhecimento da importância perene do diálogo aqui pregado entre o 

Direito e as Ciências Humanas, especialmente a Filosofia, e da necessidade da adequada 

formação dos juízes – em especial por conta de todas as novas expectativas da sociedade em 

relação à atuação da magistratura – foi consagrado recentemente com a edição da Resolução 

75, de 12 de Maio de 2009, do Conselho Nacional de Justiça. 

O CNJ, órgão encarregado constitucionalmente de atuar no planejamento do 

Poder Judiciário, ao dispor sobre a uniformização de regras para a realização de concursos 

públicos para a magistratura nacional, veio a inserir como disciplinas obrigatórias das provas 

a Filosofia do Direito, a Teoria Geral do Direito, a Teoria Política, a Hermenêutica e a 

Sociologia jurídica (Anexo IV da Resolução), e tal disciplinamento certamente contribuirá 

para renovação de esperanças na superação de concursos em que se privilegiava apenas o 

acúmulo de informações, longe de exigir efetivo conhecimento.  

O que se espera com a efetivação e consolidação dessa formação humanística a 

ser exigida dos magistrados não apenas nos concursos de ingresso na carreira - também e 

especialmente nos cursos de formação e aperfeiçoamento de juízes - que os novos julgadores 

tenham condições de perceber de forma vivaz que é impossível racionalizar o Direito sem um 

mínimo esforço de atitudes filosóficas, evitando-se a fria reprodução técnica das normas 

legislativas.1 

A exigência da formação humanística já terá alcançado sua finalidade (apesar do 

esforço nas adaptações dos concursos públicos de ingresso na magistratura e até mesmo nos 

currículos de cursos de preparo no ingresso nessas carreiras judicantes, como os mantidos 

pelas Escolas da Magistratura) se conduzir à simples percepção que a tentativa de uma correta 

interpretação da realidade não precisa e não deve estar apenas ao sabor do bom senso – pode 

ser alcançada com ferramental disponível e fornecida pelas demais ciências humanas - e que a 

busca da Justiça é um caminho que deve ser percorrido de forma consciente.  

  

  

5. CONCLUSÕES 

  

 O Direito, sem dúvida, tem importância fundamental, seja enquanto forma de 

conhecimento, seja também como núcleo de interação normativa no Estado Democrático de 
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Direito. Porém, se o mesmo, de fato, desejar uma incursão na reflexão contemporânea não 

poderá abrir mão de pensar mais largamente a sociedade. Isso implica que o Direito assuma 

além da sua característica que lhe é própria e peculiar – de dizer o direito – também uma 

postura de pesquisa que lhe permita tematizar os fundamentos e legitimidade do ‘dizer o 

direito’ no contexto de uma sociedade altamente fragmentada e complexa. O Direito não pode 

perder de vista a incursão que possui no interior da sociedade. Quando alcança de forma 

madura a compreensão da sociedade na qual movimenta o ordenamento e demais 

instrumentos jurídicos, o Direito não estará mais isolado ao seu próprio campo, mas, de fato, 

cumprindo o papel reflexivo de uma teoria crítica da sociedade. 

Não há, portanto, possibilidade de isolamento sistêmico do direito. Quando o 

insulamento aconteceu, sobretudo, na onda do positivismo, o direito se transformou em uma 

espécie de subsistema que acreditava não precisar de uma regulação fora de si, estabelecendo 

sua legitimidade com base na própria legalidade. 

 Os métodos de ensino adotados nas faculdades de Direito brasileiras, em sua 

maioria, estão ainda calcados no paradigma jurídico do positivismo puramente formalista, e, 

no campo filosófico, ainda atendem ao paradigma do sujeito amplamente valorizado em sua 

vertente antropocêntrica.  

Os cursos jurídicos, neste espeque, estão atuando praticamente para a formação 

técnica, descurando das preocupações de pesquisa científica e não atendem as pluralidades 

das realidades sociais, as novas idéias das sociedades complexas e nem o novo paradigma 

filosófico do agir comunicativo. Os juristas saem preparados, no geral, apenas para operar a 

subsunção de uma regra jurídica positivada para um fato concreto, sem questionamentos sobre 

os valores (ética) por trás das normas e menos ainda das aspirações de justiça (moral) de sua 

comunidade. 

A exigência nas provas de concursos de provas e títulos para a Magistratura, de 

acordo com essa tendência, em grande parte se limitavam aos conhecimentos formais dos 

processos e procedimentos a serem adotados, além de acúmulo de informações, sem 

preocupação efetiva com a construção de novos sistemas e atuação crítica. 

A inclusão das disciplinas denominadas de Humanidades (especialmente a 

Filosofia) no programa mínimo dos Concursos Públicos para a Magistratura, através da 

Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça implica no reconhecimento da importância do 

diálogo entre o Direito e as demais disciplinas das ciências humanas, de modo especial com a 

Filosofia, para construção de um novo jurista, não mais apenas apegado aos aspectos formais 

e formalistas do positivismo jurídico, mas visando contribuir para um novo perfil de 
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magistratura que possa compreender a realidade que o cerca e nela interagir, de forma 

comunicativa, superando a idéia de uma Justiça fossilizada. 

Espera-se um novo dinamismo do jurista, que permita a ele compreender o 

fenômeno jurídico em toda a sua complexidade, mediante a indagação da própria finalidade 

do Direito, empreendendo uma jornada consciente no uso da razão prática conforme as 

exigências dos novos paradigmas contemporâneos. 

A introdução de Humanidades e, sobretudo, Filosofia do Direito no concurso da 

Magistratura indica que o judiciário brasileiro está abandonando o isolamento que manteve, 

por muitos anos, das disciplinas das Ciências Humanas. A resolução sinaliza para uma 

reaproximação da prática profissional jurídica e a pesquisa acadêmica no Direito, 

confirmando os indicativos de que novos tempos se abrem à pesquisa jurídica no país, além 

de ressaltar a urgência de um novo perfil de magistrado, capaz de responder aos desafios do 

nosso tempo para além de um conhecimento cifrado meramente no tecnicismo.  
1 Sobre o Pós-positivismo vale ressaltar a menção feita por Cecília Caballero Lois a respeito: “O termo pós-
positivismo foi incorporado ao vocabulário dos juristas há pouco tempo e, ainda que não possua um significado 
unívoco, conseguiu grande aceitação, pois sustenta uma conexão necessária entre o direito e a moral, a qual 
penetraria no ordenamento jurídico, através da Constituição, especialmente, a partir dos direitos fundamentais. 
Tal fato, como é sabido, representa uma contraposição ao positivismo tradicional, ao forçar o conhecimento 
sobre o direito a assumir para si a necessária carga axiológica que a Teoria Geral do Direito sempre desprezou. 
Como corolário desse movimento, temas como justiça, moral, legitimidade, democracia, regras e princípios, 
ponderação, etc. passaram a adquirir maior relevância, a ponto de serem identificados como elementos centrais 
na Teoria e Filosofia do Direito contemporâneas.” (DUTRA, 2008, p. 10) 
1 Ainda são atuais as críticas e irônicas palavras de Eça de Queirós em sua obra O conde de Abranhos: “O 
estudante, habituando-se, durante cinco anos, a decorar todas as noites, palavra por palavra, parágrafos que há 
quarenta anos permanecem imutáveis, sem os criticar, sem os comentar – ganha o hábito salutar de aceitar, sem 
discussão, e com obediência, as idéias preconcebidas, os princípios adotados, os dogmas provados, as 
instituições reconhecidas. Perde a funesta tendência – que tanto mal produz – de querer indagar a razão das 
coisas, examinar a verdade dos fatos; perde enfim o funesto hábito de exercer o livre-exame – que não serve 
senão para ir fazer um processo científico a venerandas instituições que são a base da sociedade.” 
1 Isto é o que Tércio Sampaio Ferraz Jr. chama de “decidibilidade”, ou seja, o trabalho dogmático do jurista seria 
criar condições para que os conflitos sejam solucionados (FERRAZ JR., 2005). 

1 Arguta a observação de que a Filosofia do Direito, a partir do final do Século XIX, 

adota não apenas uma nova denominação (Teoria Geral do Direito), mas corrompe a 

identidade de seu objeto, ou seja, o positivismo jurídico deixou de ser uma outra filosofia 

jurídica para ser, verdadeiramente, antifilosofia (CASTANHEIRA, 2003, p. 31). 

Posicionamento semelhante possui Habermas quando, no inicio de seu trabalho teórico na 

década de 1960, debruçou sobre o fenômeno do positivismo. Segundo BANWART JÚNIOR, 

a identificação entre conhecimento e ciência comprometeu o estatuto epistemológico daquilo 

que é possível de ser conhecido, pois somente alça a um status de cientificidade aquilo que 

venha atender aos reclames impostos pelo próprio paradigma da ciência. Denominada por 

Habermas de cientificismo, esta idéia significa “[...] a fé da ciência nela mesma, a saber, a 

convicção de que não mais podemos entender ciência como uma forma possível de 

conhecimento, mas que esta deva identificar-se com aquela”. (HABERMAS, 1968, p. 27) O 
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condicionamento do conhecimento a mero instrumento a serviço da ciência tornou o potencial 

crítico da razão banalizado e submetido aos ditames da técnica, surgindo daí a crença de que o 

avanço tecnológico sanaria todos os problemas da vida humana. Porém, o procedimento 

metodológico da ciência fez com que a mesma se distanciasse de uma reflexão crítica, 

passando a operar em bases de um pensamento calculador. Nesse sentido, o caminho do 

positivismo não foi outro senão o evidenciado por Habermas: a recusa à reflexão. A esse 

respeito conferir: (BANNWART JÚNIOR, 2008, p. 61) 
1 Chama a atenção a inequívoca ironia de Hobbes (2004, p. 47) ao afirmar que 

“Embora seja verdade que ninguém nasce com o uso da razão, todos podem atingi-la inclusive 

os juristas...”. 
1 Referido autor, aliás, critica o fato de que ao serem chamados para participar de consórcios interdisciplinares, 
tais teóricos assumem papel de consultores, ou seja, apenas apontar qual o ponto de vista do Direito e não 
propriamente participar e construir o diálogo, como se a Filosofia, a Sociologia, a Antropologia, a História e a 
Economia fossem apenas disciplinas auxiliares do Direito. 
1 A expressão foi utilizada pela autora como alusão à comédia grega de Aristófanes, denominada As vespas.  
1 Para Guerra Filho (2001, p. 140), a insuficiência da teoria de Kelsen está justamente no seu apego excessivo à 
perspectiva normativa, a norma como o “prisma explicativo” da realidade jurídica, quando, na verdade, é a 
conduta que instaura as significações cristalizadas nas normas. 
1 “O objetivo no entrelaçamento entre filosofia e ciência é abrir caminho para as mais variadas cooperações...” 
(BANNWART JÚNIOR, 2005, p. 185-200). 
1 Cf. BANNWART JÚNIOR (2007). 
1 Como em todo diálogo, indispensável que o Direito possa também contribuir para desenvolvimento do 
conhecimento filosófico. A respeito, aliás, ver PERELMAN (2005, especialmente § 24. O que uma reflexão 
sobre o direito pode trazer ao filósofo, e § 25. O que o filósofo pode aprender com o estudo do direito, p. 361-
391). 
1 Em relação especificamente ao Poder Judiciário, é bastante viva a crítica de que opera sem levar em conta o 
mundo da vida, preocupado apenas com a normatização e com a legalidade. 
1 Cf. GUERRA FILHO (2001, p. 156). 
1 Embora Neves (2006, p. 107-108) pontue que na primeira fase da obra de Habermas isto não estivesse muito 
claro. 
1 Cf. BITTAR e ALMEIDA (2008, p. 32-33). 
1 Nesse sentido também a posição de Neves (2006, p. 207), inclusive citando Habermas (1992, p. 272 e ss.) 
1 “Mandamentos de otimização”, no dizer de Alexy (1986, p. 126, apud GRAU, 2006, p. 208). 
1 Cf. CHAUÍ (1994, p. 14-15). 
1 Para Jaspers (1987, p. 25), a origem da filosofia não se encontra apenas no espanto, dúvida mas também e 
especialmente pela vontade de autêntica comunicação. 

1 Esse ideal é bastante antigo, e já se encontrava em Aristóteles, ao afirmar no Livro 

5 de Ética a Nicômano, que o juiz ideal é a “justiça personificada”. 
1 No dizer de Kaufmann (2004, p. 83), “hoje ninguém mais vê no juiz um autómato 

da lei, que se limita a ler uma lei acabada, para daí retirar a decisão de forma puramente 

dedutiva”. A sentença deixa de ser senão “uma cópia exata da lei” e o juiz deixa de ser 

meramente “a boca que pronuncia as palavras da lei”, conforme o paradigma liberal 

oitocentista de Montesquieu.  
1 A respeito da idéia de uma justiça dinâmica, interessante referência é a imagem da Justiça pintada por Giotto na 
Capela da Arena em Pádua, onde ela é representada não por uma deusa com os olhos vendados, mas uma rainha 
de olhos abertos, voltados para a frente, segurando as imagens dos anjos da paz e da guerra, o primeiro mais 
pesado. 
1 Também chamada de “inalterabilidade” ou “persistência” (RADBRUCH, 2004, p. 108). 
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1 A respeito da confrontação desse modelo racional-legal vigente e hegemônico na modernidade ocidental, 
recomenda-se Perspectivas Atuais da Filosofia do Direito (MAIA et alli, 2005). 
1 Cf. anotado por Santos et alii (1996, p. 45), que destacou o Brasil como país, no qual, apesar de cultura jurídica 
autoritária, multiplicavam-se já os sinais desse ativismo. 
1 Para uma reflexão sobre a discussão de ideologia na magistratura, indica-se “Um Diálogo entre Pragmatismo e 
Direito: Contribuições do Pragmatismo para Discussão da Ideologia na Magistratura” (FREITAS, 2007, p. 10-
19). 
1 Justifica-se, por apropriadas ao tópico, a reprodução das palavras de Baltazar Jr. (p. 2-3): “Assim como o ato de 
ensinar, o ato de julgar é uma intervenção no mundo. Assim como o professor, o juiz precisa ter a consciência de 
que não vai modificar completamente a realidade, mas não pode, por isso, perder a esperança e a convicção de 
que a mudança é possível, ainda que difícil e limitada. A abordagem aberta e humanista de Paulo Freire faz com 
que suas lições possam ser de grande valia não apenas para a pedagogia, mas também para o exercício da 
magistratura, sendo possível encontrar mais pontos de contato que de discrepância entre a pedagogia crítica e o 
exercício da magistratura, ciência e serviço que requerem, mais do que tudo, humanidade.” 
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O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E A “ATUAL” PROPOSTA DE 
MERITOCRACIA NA EDUCAÇÃO PÚBLICA – UMA 

INCOMPATIBILIDADE INSUPERÁVEL 
 

THE PRINCIPLE OF EFFICIENCY AND THE CURRENT PROPOSAL OF 
MERITOCRACY IN PUBLIC EDUCACION – AN INCOMPATIBILITY WITH NO 

SOLUTION 

 
 
 

Edson Luís Kossmann 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise da “atual” proposta de meritocracia 
na educação – que se difunde em alguns órgãos e entes públicos brasileiros – cuja ideia 
central é a premiação de professores daquelas escolas que tiverem seus alunos melhor 
avaliados, em contraste com o Princípio da Eficiência incluso no texto constitucional 
brasileiro, com a Emenda Constitucional nº 19/2000. A educação deve ser vista e entendida 
como um instrumento voltado à construção de uma consciência crítica e de emancipação 
social, visando à constante busca e construção da cidadania, disposta de igual forma à 
universalidade de sua demanda. Já o Princípio da Eficiência precisa ser compreendido no 
(con)texto em que está colocado, ou seja, no regramento de um Estado Democrático de 
Direito, constitucionalmente comprometido com as demandas de um Estado Social, tendo a 
educação entre esses compromissos. É neste contexto que se pretende o presente estudo.  
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO; MERITOCRACIA; PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA; 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 
 
ABSTRACT 
The present work intents to performing an analysis of "current" proposal of meritocracy in 
education – this proposal is disseminated in various agencies and public entities in Brazil and 
the central idea is to reward teachers from schools where students perform better, in contrast 
to the Principle of efficiency included in the Brazilian Constitution - Constitutional 
Amendment Nº 19/2000. Education should be seen and understood as an instrument to build a 
critical consciousness and social emancipation, seeking Constant search and development of 
citizenship, prepared similarly to the universality of its demand. Principle of efficiency, in 
turn, must be understood in the (con) text that is placed: the Law of a democratic state that is 
constitutionally committed to the demands of a social state, having education as one of those 
commitments. This is the context of this study. 
KEYWORDS: EDUCACION; MERITOCRACY; PRINCIPLE OF EFFICIENCY; 
DEMOCRATIC STATE OF LAW. 
 
 

  

1. INTROCUÇÃO 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4295



            Embora ainda com forte presença da cultura patrimonialista - de raiz colonizadora - na 
estrutura e na vida administrativa do Estado brasileiro, não é possível afirmar que em algum 
momento da história brasileira houve autorização jurídica para que o Estado fosse 
administrado de forma ineficiente. Da mesma forma não é permitido o entendimento de que 
em algum momento da história o Estado esteve legalmente autorizado, a prescindir da seleção 
de seus agentes públicos através de uma verificação de seus méritos para tal. 

  

Apesar de já presente, explicita e implicitamente, no contexto jurídico nacional, o Princípio da 
Eficiência, teve sua inclusão expressa no texto constitucional brasileiro, por meio da Emenda 
Constitucional nº 19/2000. Essa positivação constitucional teve como escopo tornar o Estado 
Brasileiro, ou seja, a Administração Pública Brasileira, mais eficiente. Nesse sentido, porém, 
é necessária uma correta compreensão do que efetivamente se trata quando o texto 
constitucional determina que o Estado deva ser eficiente, ou seja, é preciso a compreensão 
tanto do texto como do contexto em que o Princípio da Eficiência está inserido na 
Constituição, e na vida da sociedade e do Estado brasileiro. 

  

Da mesma forma, frente aos desafios que se apresentam para que o Estado efetivamente 
cumpra sua função em relação aos direitos sociais postos, principalmente em relação ao 
direito à educação, atualmente tem surgido, com grande aceitação e fomento, por parte de 
alguns setores sociais e principalmente por grande parte da mídia, uma proposta de 
gratificação ou premiação a servidores públicos, através da chamada meritocracia. Essa ideia 
tem se difundida e propagandeada por alguns setores do Estado brasileiro, como sendo a 
grande novidade e solução para os problemas estruturais que o Estado apresente, 
principalmente na área da educação. 

  

No entanto, vale ressaltar que, embora de forma diversa a atualmente proposta, a questão da 
meritocracia já esta historicamente incorporada ao direito brasileiro, principalmente no que se 
refere ao ingresso dos servidores na administração pública, desde a primeira Constituição 
brasileira, a de 1824. Portanto, a ideia da meritocracia no Estado brasileiro não é nenhuma 
novidade, sendo, porém, nova, a forma como atualmente se pretende a sua utilização.  

  

Na educação, a proposta de meritocracia pretende implementar e fomentar a gratificação para 
aqueles professores (ou escolas) cujos alunos tiverem melhores desempenho no processo de 
aprendizagem, o qual é medido pelo resultado final das notas escolares, auferidos de 
diferentes formas; seja através de sistemas nacionais, como o ENEM, ou de sistemas próprios 
de cada ente que instituir a proposta da meritocracia. 

  

Nesse sentido, mostra-se oportuno a realização de um estudo crítico-reflexivo sobre a 
proposta em difusão, da utilização da meritocracia nas instituições públicas de educação, 
levando-se em consideração os compromissos sociais assumidos pela Constituição brasileira, 
principalmente diante do que deve ser compreendido como um Estado eficiente, no contexto 
sócio-econômico brasileiro.       
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2. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NO (CON)TEXTO JURÍDICO DO ESTADO 
BRASILEIRO 

  

            A forma da presença e intervenção do Estado na sociedade tem-se mostrado ser 
assunto de muitas e variadas posições, fazendo com que o Estado passe por várias 
transformações e assuma, com isso, as mais variadas feições, desde um maior 
comprometimento social (Estado Democrático-Social), a um maior liberalismo (Estado 
Liberal) e vice-versa. Essa variação de posição e comprometimento conduz também a uma 
variação na constituição da própria forma e composição administrativa da máquina estatal: 
ora maior, mais centralizada e burocrática, ora menor, mais descentralizada e flexível.   

  

            A sociedade moderna e globalizada exige do Estado, por um lado, uma crescente 
proteção social de seus cidadãos, frente a uma perversa lógica da economia liberal de mercado 
que privilegia os mais fortes e concentra a renda, produzindo com isso, uma imensa massa de 
excluídos e necessitados de proteção; e por outro, quer um Estado reduzido e enfraquecido, 
oportunizando uma cada vez maior presença do mercado em assuntos que antes eram do 
próprio Estado. 

  

            Essa "necessidade" da redefinição do papel do Estado, embalados pelos ventos 
neoliberais que varreram o mundo no final do milênio passado, também atingiu o Brasil, 
ficando, nessa perspectiva, ao Estado as atividades de interesse público essenciais como a 
saúde, assistência social, educação e outras, que devem ser desenvolvidas de forma isolada ou 
subsidiária com a iniciativa privada; ficando as demais, que são economicamente exploráveis, 
ao mercado, devendo o Estado apenas ingerir e exercê-las de forma suplementar, quando 
deficientes. Assim, dentro de uma lógica liberal, um Estado ser eficiente significa 
simplesmente fazer mais com menos, ou seja, defende um Estado pequeno, "enxuto", voltado 
somente para aquelas funções que efetivamente não podem ficar totalmente a mercê da 
iniciativa privada. 

  

Por outro lado, numa visão mais social não é possível dizer que o Estado tem que ser pequeno 
e de costas para as necessidades fundamentais da população, ao contrário, o Estado precisa ter 
condições econômicas e estruturais para responder as demandas sociais que a realidade social 
lhe impõe. 

  

            Assim, um Estado socialmente comprometido, mais forte, com mais condições de 
responder às necessidades básicas da população, não significa necessariamente estado 
ineficiente e o contrário também é verdadeiro. O Estado pode ser suficientemente capaz, com 
estrutura e condições econômicas para atender as demandas sociais, principalmente, 
considerando as demandas do Estado Brasileiro, que tem uma imensa dívida social, cuja 
Constituição comprometeu-se em resgatar, ou seja, um efetivo compromisso com saúde, 
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educação, assistência social e tantas outras necessidades básicas da população, que pudessem 
proporcionar uma emancipação cidadã, e mesmo assim, ser eficiente. Por outro lado, o Estado 
pode ser extremamente pequeno, voltado inteiramente aos desejos do capital e da iniciativa 
privada, e ser ineficiente. 

  

            Por isso, é fundamental que se tenha a correta compreensão do objeto que se está a 
analisar. Dessa forma, a verificação da eficiência precisa considerar tanto os aspectos 
quantitativos como os qualitativos, para demonstrar a real utilidade do serviço para os seus 
titulares e usuários. Assim, quando falamos de eficiência, precisamos, em primeiro lugar, 
saber se nessa avaliação é necessária a verificação de sua eficiência também no aspecto 
qualitativo, ou nos basta o atendimento da eficiência quantitativa. É preciso indagar: basta o 
resultado da equação: "mais por menos", ou de "mais e melhor, pelo menos possível".  

  

Desconsiderando para a presente análise a questão nefasta do patrimonialismo que continua 
muito presente no Estado brasileiro, é possível verificar que o Estado pode prestar serviços de 
forma extremamente eficiente, tanto no aspecto da qualidade, quanto da eficiência econômica, 
e tais serviços atenderem apenas a uma parcela da população. Exemplo disso poderia ser uma 
boa unidade de educação pública, onde os serviços sejam prestados com ótima qualidade, 
porém, com capacidade de atendimento limitado a uma pequena parcela de alunos. Nesse 
caso, teremos um atendimento eficiente, porem deficitário em relação ao alcance do número 
de pessoas que necessitam desse atendimento, ou seja, de usuários que tem acesso a esse 
eficiente serviço público. 

  

Pode-se, ainda, concluir que os serviços prestados devem ser eficientes, atingindo a totalidade 
das pessoas interessadas que dele necessitam, ou seja, um atendimento universal. Assim, em 
se tratando de eficiência da Administração Pública, pode-se dizer que o Estado deve ser 
eficiente em relação à totalidade dos cidadãos que dele necessitam, mesmo que 
potencialmente. Dessa forma, a resposta à questão colocada pode ser no sentido que a 
eficiência estatal, ou seja, os serviços públicos que o Estado oferece (ou deve oferecer) devem 
ser prestados de forma eficiente, tanto quantitativa como qualitativa à universalidade das 
pessoas que dele necessitam. 

  

Sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito, deve em primeiro lugar estar subordinado 
ao Direito, e, portanto, às normas superiores de Direito, que emanam da própria Constituição 
e dos princípios norteadores. Nessa mesma linha, sendo um Estado Democrático de Direito, e 
estando sua fonte primordial de Direito na Constituição, deve se observar a prescrição 
constitucional, de compromisso com o resgate da histórica dívida social, tendo como 
princípios balizadores o respeito à dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. 

  

Assim sendo, poderia se concluir que no caso do Estado Brasileiro, a observação do Princípio 
da Eficiência não pode prescindir da observação de alguns critérios fundamentais, como os 
aspectos tanto quantitativos como qualitativos da eficiência, bem como, que o alcance dos 
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serviços prestados de forma eficiente deve atingir a universalidade das pessoas que dele 
precisam. Portanto, a eficiência do Estado Brasileiro somente pode ser atingida mediante a 
prestação de um bom serviço público à totalidade das pessoas que deles necessitam. Tais 
critérios mínimos seriam, portanto, imprescindíveis para se definir um Estado eficiente, 
considerando os preceitos da Constituição Federal Brasileira.                    

  

Assim, na atividade do Estado, o Princípio da Eficiência não pode ser entendido como a 
subordinação da atividade administrativa à simples racionalidade econômica, que busca o 
lucro e a acumulação da riqueza como fim último. Nesse sentido também é o entendimento de 
Marçal Justen Filho que diz:  

  

A eficiência administrativa não é sinônimo de eficiência econômica. Numa empresa privada, 
a autonomia autoriza organizar os fatores da produção segundo finalidades buscadas 
egoisticamente pelo empresário - o que autoriza, inclusive, a privilegiar a busca do lucro. Ao 
contrário, a atividade estatal deverá traduzir valores de diversa ordem, não apenas aqueles de 
cunho econômico.[1]   

  

            Dessa forma, a eficiência na Administração Pública[2] precisa ser compreendida sob 
os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, imprescindível, 
portanto, que a interpretação se faça sob a ótica do interesse público e não do mercado. Uma 
atuação eficiente necessita, assim, racionalizar e aproveitar o máximo das potencialidades 
existentes e disponíveis para alcançar o resultado quantitativo e qualitativo mais satisfatório 
possível. 

  

            Parece-nos que Paulo Modesto sintetiza de forma bastante adequada sua definição de 
Principio da Eficiência, para quem esse princípio é a exigência jurídica, imposta à 
administração pública e "àqueles que lhe fazem as vezes ou simplesmente recebem recursos 
públicos vinculados à subvenção ou fomento, de atuação idônea, econômica e satisfatória na 
realização das finalidades públicas que lhe forma confiadas por lei ou por ato ou contrato de 
Direito Público".[3]      

  

            Nessa mesma linha é o entendimento de Pereira Junior e Marines Dotti, para quem o 
Princípio da Eficiência vincula os gestores públicos de "agir mediante ações planejadas com 
adequação, executadas com menor custo possível, controladas e avaliadas em função dos 
benefícios que produzem para a satisfação do interesse público".[4] 

  

Vladimir da Rocha França,[5] por sua vez, afirma que "o Princípio da Eficiência 
administrativa estabelece que toda ação administrativa deve ser orientada para concretização 
material e efetiva da finalidade posta pela lei, segundo os cânones jurídico-administrativo."; 
Medauar[6] entende que o Principio da Eficiência agora incorporado no texto constitucional 
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preconiza à administração uma ação rápida, precisa, e apta a produzir os resultados que 
satisfaçam às necessidades da população; já Eros Roberto Grau,[7] analisando a importância 
desse princípio, entende que a eficiência da Administração Pública adquiriu uma grande 
valoração, tornando-se um valor cristalizado, pois não interessa à sociedade a manutenção de 
uma estrutura ineficiente. A cristalização deste valor ganhou normatividade, transformando-se 
em um princípio a ser observado por todo o ordenamento jurídico no que tange à 
Administração Pública. 

  

É possível estabelecer que todas essas definições e entendimentos têm em comum a 
compreensão que o Princípio da Eficiência na Administração Pública é uma norma jurídica 
direcionada ao Estado e aos agentes públicos, que exercem direta ou indiretamente essa 
função; que determina, conjugado com os demais princípios da administração pública, a busca 
do atendimento ao interesse público, procurando sempre a forma mais adequada para alcançar 
o melhor resultado com os recursos, instrumentos e mecanismos de que dispõem, que em 
geral são insuficientes e aquém da demanda. 

  

            Aqui se insere o conceito do princípio ou do direito à "boa administração". Ou seja, o 
direito que o cidadão tem de ter, por parte do Estado, a prestação de uma boa administração 
pública. Como verificamos acima, Bandeira de Mello, relaciona o Princípio da Eficiência ao 
"princípio da boa administração", ou seja, para esse autor, o Princípio da Eficiência é uma 
faceta do princípio da boa administração, tratado já a longa data no Direito italiano[8]. 

  

            Entre os doutrinadores que entendem ter a eficiência na administração pública nascida 
e estar ligada ao princípio da boa administração, também está Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto. Conforme Moreira Neto, a conjugação do Princípio da Eficiência com o da boa 
administração é resultado de um aplicado trabalho de vanguarda da doutrina jurídica, 
desenvolvida desde meados do século XX, por autores como Raffaele Resta e Guido 
Falzonem, que defenderam a transcendência do conceito de poder-dever de administrar, 
afirmando pela administração burocrática, "empenhada em lograr apenas a eficácia jurídica, 
para estabelecer como um passo adiante, o dever de bem administrar, que é hoje respaldado 
pelos novos conceitos gerenciais, voltado à eficiência da ação administrativa pública".[9] 

  

            Nessa mesma linha, porém tendo como referência o art. 41 da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Européia, solenemente proclamada no Conselho Europeu de Nice de 
7 a 9 de dezembro de 2000, Juarez Freitas trata do "Direito Fundamental à Boa Administração 
Pública". O art. 41 da Carta Européia dos Direitos Fundamentais prescreve o Direito a uma 
boa administração, estabelecendo que entende como tal: que todos têm direito a um 
tratamento imparcial e equitativo, compreendendo o direito de defesa e acesso aos processos, 
antes de qualquer decisão desfavorável por parte do Estado, cujas decisões precisam ser 
fundamentadas; direito à reparação por danos causados pelas instituições da Comunidade 
Européia; entre outros.[10] 
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            Com tal inspiração, Freitas sintetizou o conceito de direito fundamental à boa 
administração pública, como "o direito à administração pública eficiente e eficaz, 
proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e 
respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas 
omissivas e comissivas".[11] Assim, o autor pretende esclarecer que há um somatório de 
direitos subjetivos do cidadão, conjugados com deveres correspondentes do Estado, que não 
admitem uma prática antijurídica de inércia, tanto dos administradores públicos como dos 
controladores da administração pública.[12]       

  

Considerando todos os aspectos já analisados, é necessário verificar o que pode ou deve ser 
entendido como Princípio da Eficiência na realidade do Estado Brasileiro: sua compreensão, 
sua correta aplicação e suas conseqüências nesse contexto. Ou seja, considerando que é 
necessário uma interpretação integrada e sistemática de todo o sistema jurídico brasileiro - 
inclusive e principalmente o que orienta as ações do próprio Estado - e tendo esse como 
instrumento de fecho e orientador geral, a Constituição, é necessário analisar onde e como o 
Princípio da Eficiência na administração pública se incorpora no texto e no contexto 
constitucional e da vida do Estado e consequentemente, como reflexo direto ou indireto, na 
vida dos cidadãos brasileiros.        

  

                A reflexão provocada, desde logo verifica a incompatibilidade da proposta gerencial 
de administração pública, quando se está à frente de uma Constituição rígida e, 
principalmente, dirigente como é o caso da Constituição Brasileira. A administração pública 
brasileira está estreitamente vinculada à legalidade, principalmente à legalidade de cunho 
constitucional dirigente; muito longe da vinculação negativa ao Direito a que está a 
administração privada. 

  

Nesse sentido observa Adilson Dallari quando preconiza que a Administração do interesse 
público apresenta radicais diferenças em relação à gestão dos negócios privados. Enquanto 
que nas relações jurídicas entre particulares, o que importa é a vontade de cada um, que deve 
ser livre, pois são disponíveis; os interesses públicos são indisponíveis, por isso, a "atuação da 
administração pública como gestão de interesses qualificados como públicos é condicionada 
por uma série de fatores, cuja relevância os eleva à categoria de princípios."[13]      

  

            A eficiência gerencial da administração privada, ao contrário dos interesses e da 
função da administração pública, legitima-se pela busca do lucro. A administração pública 
não pode pautar-se na busca do lucro, a sua função não é essa, "o lucro não é valor 
justificador das funções públicas. Cabe ao Estado promover o bem comum, a dignidade da 
pessoa humana, a paz social".[14] Uma paz assegurada através de políticas públicas de 
inclusão social, coletiva e solidária, nos moldes do constitucionalismo social e dirigente. 

   

            É nesse sentido que a legitimidade material, de um Estado Democrático e de Direito, 
como o brasileiro, somente pode ser alcançada se cumprido os compromissos sociais 
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constitucionalmente assumidos. Conforme Modesto, o Estado Social que não pode deixar de 
agir com eficiência, justificando os recursos que arrecada da comunidade com resultados 
socialmente relevantes. "Essas exigências hoje não são mais percebidas em termos meramente 
políticos e econômicos. Foram positivados, foram entronizados no sistema jurídico, 
juridicizaram-se como exigências do ordenamento nacional".[15]   

            

Nesse sentido, também são importantes os ensinamentos de Ferrajoli que defende a ideia de 
eficiência social e a legitimidade do Estado, no sentido de que nas sociedades complexas, 
como as contemporâneas, há a necessidade de garantir a sobrevivência como condição de 
legitimidade do pacto social, "e na base de reconhecimento elementar, isto é, do fato de que o 
direito social certamente tem um custo, mas o seu custo é infinitamente inferior ao custo da 
falta de garantia a esse direito".[16] 

  

Nesse sentido Ferrajoli defende o atendimento das necessidades sociais por parte do Estado 
como cumprimento de sua responsabilidade no pacto social realizado. Porém, é importante 
verificar que, conforme o autor, se não fosse o cumprimento dessas necessidades por parte do 
Estado, com ações positivas, de forma dirigente e garantista - uma responsabilidade social 
assumida e necessária para a sua legitimação - essas ações de interesse social seriam 
importantes também como estratégia econômica, pois na relação custo/benefício dos 
investimentos sociais, produzem inclusive benefícios econômicos para o Estado.[17] 

  

            Porém, o Estado Democrático de Direito tem no constitucionalismo não somente a sua 
maior fonte positivada do sistema jurídico nacional, como também, a maior fonte norteadora 
das ações e atividades administrativas do próprio Estado. Todas as atividades de governo e, 
principalmente, aqueles tendentes a desenvolverem as políticas públicas devem compreender, 
nas ações administrativas de execução, que o cumprimento dos direitos fundamentais é uma 
obrigação constitucional que está sob a responsabilidade do Estado, condição indispensável, 
portanto, para a sua legitimidade material. 

  

            Sob a ótica do Princípio da Eficiência, esse dever constitucional do Estado exige a 
prática de políticas e ações que levam ao atendimento efetivo das demandas que garantam o 
cumprimento dos direitos fundamentais. As políticas públicas de Estado devem atentar para o 
cumprimento dos objetivos e compromissos constitucionalmente lhe atribuídos. 

  

            Assim, o grau de eficiência do Estado está ligado, primeiro à estrutura que dispõe para 
o desempenho de suas funções e atividades, seja essa estrutura material ou pessoal; e segundo, 
do correto e bom uso que é feito dessa estrutura, para o cumprimento integral e universal de 
suas funções. Portanto, é plenamente verificável que o grau de eficiência deve ser comparado 
diretamente a estrutura existente, conjugado com o seu correto uso. Estrutura escassa, que não 
possibilita o atendimento das demandas de forma universal, conjugado com o seu bom uso, 
pode ser no máximo entendido como eficiência operacional e econômica, mas jamais, como 
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eficiência do Estado. O Estado somente será eficiente se atender as necessidades sociais que 
lhe são impostas de forma satisfatória e universal.  

  

3. A EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA E A "ATUAL" PROPOSTA DE 
MERITOCRACIA  

  

            Embora também presente em outros artigos da Constituição brasileira, é o artigo 205 
que determina de forma clara que a educação, é um direito de todos e dever do Estado e da 
família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. Assim, a educação ao mesmo tempo em que é apresentada como um direito, 
também corresponde a um dever, tanto do Estado, como da família e sociedade. E, ao mesmo 
tempo em que a educação visa à qualificação para o trabalho, também deve se prestar para o 
desenvolvimento da pessoa, voltado a proporcionar o pleno exercício da cidadania. 

  

            O problema central do exercício desse direito está centrado primordialmente nas 
condições que são proporcionadas para a sua efetivação, ou seja, nas condições que, 
principalmente o Estado - já que se trata de "direito de todos e dever do Estado" - oferece para 
o exercício e desenvolvimento do direito à educação. 

  

            Em que pese a Constituição Federal de 1988 ter inserido a educação um dos pilares 
fundamentais para a construção da cidadania e de uma sociedade mais justa, o Estado 
continua não dispondo as condições necessárias para uma educação de qualidade que atenda a 
universalidade da demanda, o que leva a manutenção do ciclo de injustiças e profundas 
distorções sociais. Essa realidade é notória e pode ser confirmada por todos os estudos 
realizados em relação a esse assunto, como por exemplo os números trazidos pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)[18], que demonstram que a educação no Brasil vai mal. 

Essa dificuldade de implementação de uma educação de qualidade tem motivado o 
surgimento de várias propostas que pretendem corrigir ou diminuir os problemas postos. 
Porém, muitas delas inviáveis ou com pretensões (embora não expressas) de atingir apenas 
uma pequena parcela da demanda, o que viria a privilegias parte, em detrimento da totalidade. 

  

É com essa preocupação que se passa a analisar a proposta que está sendo difundida, de 
aplicação da chamada meritocracia em algumas redes de ensino público. 

  

3.1. A proposta da meritocracia na educação 
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O termo meritocracia é formado pela conjunção das palavras "mérito" que significa merecer 
ou obter algo pelo seu próprio merecimento, capacidade, competência, aptidão, etc., para se 
atingir determinada posição ou objetivo; e o sufixo "cracia" que sugere um sistema ou forma 
de condução do governo (administração estatal), como pode ser visto nos termos democracia, 
aristocracia, burocracia, etc., portanto, a meritocracia (na sua compreensão mais restrita) está 
relacionada à aferição do mérito dentro da atividade pública (de Estado), não tendo relação 
com o mérito de alguma conquista na iniciativa privada. 

  

O dicionário de Administração de Geraldo Duarte define o conceito de meritocracia, como 
sendo: 

  

"Merecimento. Reconhecimento do mérito de servidor público, caracterizado por suas 
qualificações funcionais, profissionais, éticas, morais, como assiduidade, competência, 
conhecimento e habilidade, o que é comprovado por avaliações que lhe conferem o direito à 
promoção de cargo, classe ou categoria"[19]. 

  

Assim, a meritocracia indica o alcance de determinadas conquistas, dentro da estrutura do 
Estado, por mérito pessoal. Além disso, em teoria, a meritocracia, através da competição entre 
os indivíduos, estimula o aumento da produtividade e eficiência dos resultados. 

  

A meritocracia já é utilizada por grande parte dos Estados e suas estruturas e órgãos, para a 
escolha de seus servidores e gestores, através de processos de seleção, concursos públicos e 
até, de forma bem ampla, é possível a compreensão de que as autoridades públicas eleitas 
através de sistemas democráticos o são, por processos que se utilizam da aferição de mérito, 
seja ele por aspectos técnicos, morais, ou mesmo de densidade popular. 

  

Em estudo que realizou sobre a meritocracia nas sociedades modernas, Lívia Barbosa 
demonstrou que a questão da meritocracia já esta historicamente incorporada ao direito 
brasileiro, principalmente no que se refere ao ingresso dos servidores na administração 
pública. Como exemplo cita o art. 179 da primeira Constituição brasileira, a de 25 de março 
de 1824, ao referir que: "Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos, políticos ou 
militares, sem outra diferença que não seja por seus talentos ou virtudes"[20]. 

  

Portanto, nesse sentido, a ascensão à estrutura do Estado pelo mérito pessoal não é nenhuma 
novidade que possa gerar dúvidas. A Constituição Federal de 1988 prevê tanto a seleção 
através de concursos públicos (exemplo: Art. 37, inciso II da CF.), como a eleição daqueles 
considerados mais competentes para a condução administrativa do Estado (exemplo: Art. 14 
da CF). 
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Porém a ideia de meritocracia que se apresenta hoje no Estado brasileiro vai além dessa já 
exposta, pretendendo a remuneração do servidor por meio de premiação (gratificação) 
conforme a sua "eficiência produtiva". Essa proposta está em pleno debate nos dias atuais, 
principalmente pela mídia e por setores sociais que pretendem ver implementada a sua visão 
de organização e funcionamento do Estado, porém, é necessário uma melhor análise quanto 
aos aspectos jurídicos dessa proposta frente aos princípios norteadores da Administração 
pública brasileira, principalmente em relação ao Princípio da Eficiência. 

  

            É necessário ter claro que toda proposta teórica de Estado (sua finalidade, estrutura, 
forma de gestão e administração, etc.,) é de uma visão ideológica do Estado (no sentido de 
uma visão de Estado a ser buscado como o ideal). Assim, o debate em torno da ideia de 
meritocracia, (principalmente nos aspectos da proposta que se apresenta atualmente), não é 
diferente. Dessa forma, é necessário que se tenha a compreensão sobre o que se entende por 
Estado e sua finalidade. Embora existam outras, atualmente são duas as propostas com maior 
densidade de debate e aceitação em relação ao ideal do Estado brasileiro. 

  

Uma, que quer (como ideal) um Estado que se projeta e se assemelha a uma empresa privada, 
com uma administração totalmente gerencial, onde o que importa é o resultado (lucro, ou 
menor custo) auferido no final do mês, e todos os servidores são tratados como competidores 
dentro de um sistema que visa premiar o melhor, por ter dado maior lucro econômico; e os 
cidadãos (destinatários dos serviços públicos) são entendidos como consumidores de um 
produto de mercado (evidentemente em grau de condições diferentes para a aquisição desse 
produto), e os efeitos e conseqüências desse serviço prestado na vida das pessoas 
(principalmente de alguns setores da sociedade), são entendidos como conseqüência da 
contingência e dos "jogos" do mercado. 

  

A outra proposta de Estado é que o mesmo deve ser eficiente em todo o seu conjunto, visando 
atender de forma igualitária a todos os que demandam de seus serviços (serviços públicos), e 
não apenas em alguns setores ou uma pequena parcela de áreas fundamentais como educação, 
saúde, segurança e outras, que terão uma recompensa remuneratória pelas "conquista" de 
resultados maiores. 

  

Para uma melhor compreensão da questão, é importante a verificação de alguns casos 
concretos que podem servir de paradigmas para a presente análise.  

  

O Município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, implementou, através de lei municipal o 
"Prêmio Qualidade na Educação".[21] Um prêmio de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada 
um dos professores e diretores da escola da rede municipal que tiver melhor classificadas na 
avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nos anos iniciais e 
finais. Já a escola classificada com a segunda melhor nota na avaliação do IDEB nos anos 
iniciais e nos anos finais, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)". (Art. 2º, incisos I e II 
da Lei 5341/10). 
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O Estado de São Paulo, por sua vez, implementou o programa "Valorização pelo Mérito"[22], 
trata-se de um  "sistema de promoção para os integrantes do quadro do magistério". O 
objetivo dessa lei é regular a promoção, entendida como a passagem do titular do cargo, para 
faixa imediatamente superior da que estiver enquadrado, mediante aprovação em processo de 
avaliação teórica, prática ou teórica e prática, de conhecimentos específicos. (Art. 2º da Lei 
Complementar Nº 1097/2009). O que chama atenção nessa lei é que a mesma limita o número 
de promoções por ano em, no máximo 20% dos profissionais, o que, conforme o Secretário 
Estadual de Educação daquele Estado, Paulo Renato de Souza, "é um teto razoável: evita um 
rombo no orçamento e, ao mesmo tempo, promove uma bem-vinda competição."[23] 

  

Fica claro que em qualquer um dos dois casos apresentados, a gratificação por mérito é 
acessível a apenas uma pequena parcela dos profissionais da área, no caso do Município de 
Santa Maria, apenas as duas escolas mais bem classificadas, e no caso do Estado de São 
Paulo, não mais do que 20% dos profissionais; isso significa que para os outros 80%, mesmo 
que venham a ter um ótimo desempenho nas provas, não terão possibilidades de ascender na 
carreira, pois o limite fica em 20%, ou seja, apenas 1/5 (um quinto) dos professores (os 
melhores) poderão ter promoções para melhorar a sua remuneração. 

  

Por outro lado, não resta dúvida de que tais critérios não consideram a discrepância de nível 
social entre o conjunto dos alunos das redes públicas e as condições de trabalho dos 
professores, o que necessáriamente leva a conclusão de que aquelas escolas e seus respectivos 
professores cujos alunos vêm dos estratos mais carentes da sociedade têm poucas chances de 
chegar à premiação. Tal conclusão poderá induzir a que os "bons professores", aqueles que 
pretendem ver-se premiados pelo "seu mérito", procurem formas de evitar tais escolas, 
escolhendo aquelas que no conjunto lhe favoreçam a alcançar o objetivo buscado, 
aprofundando assim, ainda mais o fosso da desigualdade. 

  

Na mesma entrevista concedida à revista Veja, o secretário Paulo Renato de Souza, observou 
que "em culturas mais individualistas e competitivas, como a anglo-saxã"[24] esses métodos 
de avaliações dos profissionais são bem-aceitas. Essa, portanto, é uma visão ideológica de 
mundo, tem outras, que talvez possam se mostrar mais humanas, solidárias e cooperativas. A 
ideia da competição entre os servidores para alcançar a premiação (ou gratificação), para um 
pequeno grupo de "merecedores" estimula a formação de grupos internos que se auto-ajudam 
para alcançar o topo da produtividade e com isso ter as recompensas remuneratórias em 
detrimento dos demais servidores (pois como não há condições de uma remuneração digna 
para todos, se paga apenas para aqueles que são mais "merecedores"), e em prejuízo de grande 
parte da sociedade que precisa ver no conjunto do Estado (em não em apenas parte dele) um 
instrumento de atendimento de suas demandas e de concretização de seus direitos sociais. 

  

Essa ideia, que é antiga no sistema educacional dos Estados Unidos, está sendo abandonada 
com enormes críticas, inclusive de quem a ajudou a implementar. A pesquisadora de educação 
da Universidade de Nova York, Diane Ravitch, que é autora de vários livros sobre sistemas 
educacionais, foi secretária-adjunta de Educação e conselheira do secretário de Educação 
entre 1991 e 1993, durante o governo de George Bush, e indicada pelo ex-presidente Bill 
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Clinton para o National Assessment Governing Board, órgão responsável pela aplicação dos 
testes educacionais americanos, publicou no final de 2010 o livro The Death and Life of the 
Great American School System (a morte e a vida do grande sistema escolar americano). Nesse 
livro a pesquisadora diz que mudou de ideia, e dá suas razões. 

  

Em entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo, a autora, ao ser questionada o motiva 
da mudança de suas convicções, revela: 

"Eu apoiei as avaliações, o sistema de accountability (responsabilização de professores e 
gestores pelo desempenho dos estudantes) e o programa de escolha por muitos anos, mas as 
evidências acumuladas nesse período sobre os efeitos de todas essas políticas me fizeram 
repensar. Não podia mais continuar apoiando essas abordagens. O ensino não melhorou e 
identificamos apenas muitas fraudes no processo. (...) Avaliações padronizadas dão uma 
fotografia instantânea do desempenho. Elas são úteis como informação, mas não devem ser 
usadas para recompensas e punições, porque, quando as metas são altas, educadores vão 
encontrar um jeito de aumentar artificialmente as pontuações. Muitos vão passar horas 
preparando seus alunos para responderem a esses testes, e os alunos não vão aprender os 
conteúdos exigidos nas disciplinas, eles vão apenas aprender a fazer essas avaliações."[25] 

  

A ideia de ascensão ao Estado (como servidor público) através de processos de seleção, onde 
entram os mais capacitados (que melhor aproveitaram as oportunidades da vida e por isso 
premiados pelo seu mérito), e estando dentro dele, devem continuar sendo premiados, quando 
comprovarem ser os melhores é uma visão duplamente equivocada: Primeiro, em relação às 
oportunidades de cada um, porque não se trata de serem aprovados aqueles que melhor 
aproveitaram as oportunidades da vida, pois essas jamais são iguais para duas pessoas, 
havendo sempre distinções das mais diversas (condições de acesso, meio em que vivem, 
tradição da família de que descendem, questões intrínsecas de cada pessoa, etc.); segundo, em 
relação ao fim do Estado (ou do acesso a uma carreira do Estado, na análise específica). Nessa 
ótica o Estado, ou a "conquista" de uma carreira no Estado é entendida como um fim em si 
mesmo, ou seja, como se o Estado, a sua estrutura (e fazer parte dela) pudesse ser entendido 
como algo que se basta por si só; e não como um instrumento (meio) que deve estar voltado 
ao atendimento das demandas de serviços públicos que legal e constitucionalmente lhe 
competem. 

  

Ora, o Estado, sua estrutura e o quadro de servidores que dele fazem parte não podem ser 
vistos (ou se verem) como algo que se auto-satisfaz e premia os melhores, em detrimento dos 
demais (pois em detrimento dos demais, será, consequêntemente, em detrimento da sociedade 
ou grande parte dela, principalmente daqueles que mais necessitam do Estado), mas sim, 
como uma estrutura (um meio) existente para regular as relações entre as pessoas (cidadãos) e 
atender as demandas que, principalmente, fora dele (no mercado) não são alcançadas. 

  

Não resta dúvidas e, portanto, não se pode ignorar, que as pessoas são diferentes umas das 
outras. As diferenças pessoais e de aptidões profissionais não podem ser negadas e nem 
mesmo devem, pelo contrário, é salutar e aconselhável que as diferenças existam e sejam 
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aproveitadas, porém, não no sentido individual competitivo, mas sim, no sentido de 
cooperação coletiva, para que as diferenças individuais sejam transformadas em 
potencialidades em proveito de todos. 

  

Ninguém é, ou torna-se mais ou menos competentes, num processo individual egocêntrico, 
mas sim, como resultado de suas potencialidades, conjugado com o meio e as oportunidades, 
e estas: tanto o meio, como as oportunidades são o resultado de uma vivência e de relações 
coletivas. 

  

A única maneira de elevar a qualidade da educação é ter bons professores nas salas de aula e 
condições adequadas de ensino[26]. Ter poucos bons e bem pagos em detrimento da 
remuneração da grande maioria, (que na ótica da competitividade não alcançam os parâmetros 
necessários para a recompensa remuneratória, e mesmo que alcançassem não a teriam, porque 
o cobertor será sempre curto e ganha apenas os que estarão na ponta da pirâmide) não 
melhora a qualidade dos serviços que o Estado deve prestar de forma universal, pode 
melhorar apenas, para uma pequena parcela da população que tem o privilégio de ter esses 
profissionais no atendimento de suas demandas.   

  

Portanto, a meritocracia pode ser útil para a escalada de alguns servidores dentro da estrutura 
do Estado (no sentido de uma competição - Darwinismo Social), mas não para a sociedade 
que precisa de um Estado eficiente na prestação dos serviços sociais que lhe cabem. Para o 
atendimento dessa meta, é muito mais importante a solidariedade e cooperação coletiva do 
que a competitividade interna do aparelho estatal. 

  

3.2. A Meritocracia e o Princípio da Eficiência 

  

Essa ideia de nichos competitivos e, portanto, mais eficientes que os demais, ou não apresenta 
resultados positivos para a população (na prestação direta dos serviços) servindo apenas à 
ótica econômica e, portanto, em desacordo com as funções e finalidades do Estado, ou, se 
resultam em benefício direto à população (como parece ser visível no caso da educação, com 
melhores notas e taxas de aprovação), esse benefício se restringe a apenas uma pequena 
parcela da população e, portanto, dispensa tratamento diferenciado e desigual, afrontando o 
princípio da universalidade da prestação dos serviços públicos em igualdade de condições de 
acesso[27]. E, nesse sentido, conforme analisado acima, quando o Estado não atinge a 
universalidade da demanda, com a prestação de serviços de forma eficiente, o mesmo está a 
afrontar o Princípio da Eficiência, pois esse compreende o atendimento, por parte do Estado, 
de forma eficiente e na totalidade dos que nele procuram o atendimento de seus direitos. O 
atendimento de forma eficiente, porém, parcial (para apenas uma pequena parcela da 
população), continua a caracterizar um Estado ineficiente. 
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Nesse sentido, a proposta apresenta afronta à Constituição brasileira, principalmente ao 
Princípio da Eficiência, que para ser atendido exige tratamento igualitário ao conjunto da 
população demandante, ou seja, a prestação dos serviços públicos de forma eficiente à 
universalidade dos que dele demandam.   

  

Vale lembrar que a Constituição Federal estabelece que o Estado deve proporcionar condições 
de formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos (Art. 39. § 2º, e outros da CF), 
avaliações periódicas de desempenho (Art. 41. § 1º, III da CF), além de avaliação especial de 
desempenho para a aquisição de estabilidade (Art. 41. § 4º da CF), não no sentido de premiar 
uma pequena parcela dos servidores públicos em detrimento dos demais, mas sim preparar e 
acompanhar o desempenho satisfatório daquele servidor que ascendeu à carreira de Estado 
para o atendimento de suas funções e encargos públicos, em favor da universalidade da 
sociedade e com isso merecedor de uma remuneração digna com a sua qualificação e serviço 
desempenhado, conforme compromisso assumido quando da opção dessa carreira. 

  

Somente dessa forma, com um atendimento isonômico a universalidade dos servidores 
públicos é que o Estado poderá se preparar para o atendimento da universalidade das 
demandas sociais que lhe são constitucionalmente impostas, e assim, atingir o cumprimento 
de sua finalidade de forma universalmente eficiente. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Assim, a eficiência do Estado Brasileiro somente pode ser atingida mediante a prestação de 
um bom serviço público à totalidade das pessoas que deles necessitam. Tais critérios 
mínimos, portanto, devem ser considerados imprescindíveis para se definir um Estado 
eficiente, considerando os preceitos da Constituição Brasileira. 

  

É por isso que no Estado Brasileiro, considerando os preceitos constitucionais forjados a 
partir dos princípios de um Estado Democrático de Direito, a verificação de sua eficiência 
somente pode ocorrer na ótica do efetivo cumprimento da Constituição. Ou seja, com o 
respeito e a garantia dos Direitos Fundamentais - seja o direito à educação, como aqui 
analisado, ou qualquer outro direito previsto no pacto constitucional - como condição mínima 
e necessária para caminhar rumo à conquista da dignidade da pessoa humana de forma 
universal, com efetivo resgate da dívida social existente e tradicionalmente negligenciada por 
parte do Estado brasileiro. 

  

Portanto, o Estado só será eficiente, no sentido de atender a esse Princípio constitucional, se 
esse estiver umbilicalmente ligado a outro, o da Igualdade, não somente de acesso, mas de 
condições de atender de forma eficaz a todas as demandas sociais que lhe estão impostas (no 
sentido da universalidade). E, conforme anteriormente analisado, tais exigências são 
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incompatíveis com a "atual" proposta de meritocracia, que pretende, não somente premiar 
alguns meritocraticamente privilegiados, mas também, atender com discutível eficácia, apenas 
uma parcela da demanda que lhe é imposta, ou seja, privilegiando apenas aqueles alunos que 
terão acesso a esses professores e escolas públicas meritocraticamente gratificados. 
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RESUMO 
O presente artigo se propõe a compreender o princípio constitucional da proibição do 
retrocesso social e sua força normativa no ordenamento jurídico pátrio, analisando, para tanto, 
o Programa Universidade Para Todos (Lei 11.096/05), sob o enfoque da constitucionalidade 
de dispositivos que visem à extinção, anulação ou minimização dos direitos consubstanciados 
pela lei em questão. O princípio da proibição de retrocesso social, atrelado ao conceito de 
segurança jurídica, dita os comandos constitucionais inerentes aos direitos sociais trazidos 
pela Constituição da República de 1988 e, portanto, tem a função de condicionar as atividades 
estatais, sobretudo as atividades legislativa e executiva, no sentido de conferir uma 
concretização progressista dos direitos fundamentais sociais. Nesse sentido, a própria 
dignidade da pessoa humana, vinculada aos objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, trazidos no art. 3º, da Constituição, viabilizam uma interpretação da lei que institui 
o Programa Universidade Para Todos, como política pública que carece de proteção 
constitucional contra ações atentatórias ao direito a educação superior, nela efetivado. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO; PRINCÍPIOS; DIREITOS SOCIAIS; 
EDUCAÇÃO; PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL; 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
 
RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo entender el principio constitucional de la prohibición 
del retroceso social y su fuerza normativa en la legislación brasileña, analisando, por tanto, el 
Programa Universidad Para Todos (Ley 11.096/05), desde el punto de vista de la 
constitucionalidad de dispositivos que determinan la extinción, anulación o reducción al 
mínimo de los derechos consagrados por la ley en cuestión. 
El principio de la prohibición del retroceso social, junto com el concepto de seguridad 
jurídica, determina los comandos constitucionales relacionadas con los derechos sociales 
interpuesto por la Constitución de la República de 1988 y por lo tanto tiene la función de 
condicionar las actividades estatales, especialmente las actividades legislativas y ejecutivas, 
con el objetivo de proporcionar una realización progresiva de los derechos sociales 
fundamentales. En este sentido, la propia dignidad de la persona humana, vinculados a los 
objetivos fundamentales de la República Federativa del Brasil, trajo en el art. 3º de la 
Constitución, hace posible una interpretación de la ley de creación del Programa Universidad 
Para Todos, como política pública que carece de protección constitucional contra las acciones 
perjudiciales para el derecho a la educación superior, efectiva. 
PALABRAS-CLAVE: CONSTITUCIÓN, PRINCIPIOS, DERECHOS SOCIALES, 
EDUCACIÓN, PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL RETROCESO SOCIAL; 
INCONSTITUCIONALIDAD. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A interpretação da Constituição de 1988, bem como de toda a legislação infraconstitucional, 
assumiu uma nova ótica principiológica nos últimos anos, proporcionando uma análise 
sistêmica de todo o ordenamento jurídico, a fim de revelar os axiomas que devem nortear o 
regime democrático instituído. 

Nesse sentido, as normas consideradas de cunho programático passaram a ser entendidas 
como dotadas de impositividade ao Poder Público, devendo ser concretizadas de forma 
progressista (ou progressiva), e não como meras diretrizes indicativas. 

A partir da observação dos princípios constitucionais, constata-se que nem todos estão 
explícitos na literalidade do texto; alguns são extraídos a partir de um exercício hermenêutico, 
em que se busca interpretar a Constituição levando em conta os valores que a alicerçam e que 
lhe confere coesão lógica, são os chamados princípios implícitos. 

Nesse diapasão, tem-se o princípio da proibição de retrocesso social, que é um princípio 
implícito na Constituição da República de 1988, que tem o condão de proteger direitos sociais 
e econômicos que, uma vez conquistados, realizam o núcleo essencial de uma determinação 
constitucional e, portanto, não podem ser anulados ou diminuídos, por terem se tornado um 
"direito subjetivo" dos cidadãos, nas palavras de Canotilho (2003, p. 469). 

A partir dessa concepção, tem-se o direito social a educação, que obteve um avanço 
importante quando da instituição do Programa Universidade Para Todos, pela Lei 11.096/05, 
que prevê a concessão de bolsas de estudos a uma camada da população desfavorecida 
economicamente. 

As metas e resultados obtidos pelo Programa, até então, expressam um passo tímido, porém 
significativo, para a efetivação do preceito constitucional da justiça social através da 
educação, o que torna a análise do referido programa, à luz do princípio da vedação do 
retrocesso social, interessante, já que se trata de ação afirmativa do Estado neste sentido. 

  

2. O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA DE 1988 

  

            Entre os princípios jurídicos da Constituição de 1988 tem sido reconhecido o chamado 
princípio da proibição de retrocesso social, cuja aplicação foi realizada pela primeira vez, no 
Supremo Tribunal Federal, na ADI nº. 2.065/DF, sendo relator o Ministro Sepúlveda 
Pertence. 

            Em outro julgamento, ADI nº. 3.104/DF, em que foi discutida a constitucionalidade da 
Emenda à Constituição nº. 41/2003, pode-se destacar nos votos vencidos dos Ministros Carlos 
Brito e Celso de Mello, o reconhecimento do princípio da proibição de retrocesso social face 
aos efeitos resultantes de mudanças no sistema previdenciário, por exemplo. (DISTRITO 
FEDERAL, STF. ADI Nº 3104, Relatora Min. Carmem Lúcia, 2007). 
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            A proibição de retrocesso social na ordem democrática visa, sobretudo, prevenir que o 
legislador infraconstitucional venha negar ou mitigar, em seu núcleo essencial, uma 
determinação constitucional que buscou tutelar um direito social. 

A constatação desse princípio na Constituição busca impedir que o legislador venha a esvaziar 
a norma constitucional através de uma legislação infraconstitucional, neutralizando o próprio 
direito consagrado. 

José Afonso da Silva é um dos primeiros a tratar da matéria em nosso país quando identifica 
na Constituição a presença de normas programáticas de cunho social, e reconhece a 
jusfundamentalidade que lhes são inerentes, defendendo uma interpretação progressista e 
vinculativa dessas normas. (SILVA, 2003, p. 164) 

Canotilho reconhece o princípio da proibição do retrocesso social como inerente a própria 
dignidade da pessoa humana, e o define como princípio protetor das conquistas em matéria de 
direitos sociais. 

  

O princípio da democracia económica e social aponta para a proibição de retrocesso social. 
(...) Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos 
trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um determinado grau 
de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito 
subjectivo. (...) A violação do núcleo essencial efectivado justificará a sanção de 
inconstitucionalidade relativamente a normas manifestamente aniquiladoras da chamada 
<justiça social>(...). 

(...) O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas 
legislativas ("lei da segurança social" (...)) deve considerar-se constitucionalmente garantido, 
sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas 
alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa "anulação", "revogação" ou 
"aniquilação" pura e simples desse núcleo essencial. (...) sobretudo quando o núcleo essencial 
se reconduz à garantia do mínimo de existência condigna inerente ao respeito pela dignidade 
da pessoa humana.(CANOTILHO, 2006) 

  

Para Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 446), a vedação ao retrocesso deriva implicitamente do 
ordenamento constitucional brasileiro, o que se pode inferir através dos seguintes argumentos: 

a) o princípio do Estado democrático e social de Direito que impõe um grau mínimo de 
segurança jurídica, a que necessariamente está contida a proteção da confiança e a 
manutenção de um nível mínimo de segurança contra as medidas retroativas e atos 
retrocessivos, de modo geral; 

b) o princípio da dignidade da pessoa humana, que, da mesma forma que exige a ação positiva 
do Poder Público em favor dos particulares, através dos direitos prestacionais, exige também, 
numa perspectiva negativa, a inviabilidade de medidas que façam com que essas medidas 
fiquem aquém de um patamar mínimo, que permita a existência condigna a todos; 

c) o princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos 
fundamentais (art. 5º, § 1º, da Constituição) que fundamenta a maximização desses direitos, 
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bem como a otimização em relação a eficácia e efetividade da própria segurança jurídica, que 
envolve, portanto, a proteção contra medidas de cunho retrocessivo; 

d) as normas que, especificamente, tratam da proteção contra retrocessos, como as normas 
constitucionais que tratam do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, por 
exemplo, que a despeito de terem funções de proteção, não alcançam toda a universalidade de 
situações retrocessivas que podem advir do Poder Público; 

e) o princípio da proteção da confiança, que exige do Estado boa-fé na sua relação com os 
particulares, que implica na própria estabilidade das relações jurídicas como um todo; 

f) a impositividade da norma constitucional, bem como da auto-vinculação dos órgãos estatais 
a seus atos anteriores, abrangendo os órgãos legislativos, executivos e jurisdicionais, uma vez 
que o Estado é o corolário da segurança jurídica e da proteção da confiança; 

g) negar a existência do princípio da proibição de retrocesso social é, em última análise, 
frustrar a efetividade da Constituição, já o legislador teria uma liberdade ampla para atuar, o 
que lhe permitiria agir em flagrante confronto ao poder Constituinte; 

h) os documentos internacionais, como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (ratificado pelo Decreto nº 226/1991), do qual o Brasil é parte, que prevê a 
consecução progressiva dos direitos sociais. 

Felipe Derbli aponta outro aspecto que integra o princípio da proibição de retrocesso social, 
que de tão importante merece ser trazido in verbis  

  

 A particularidade do princípio da proibição de retrocesso social está, pois, na prevalência do 
caráter negativo de sua finalidade. Dizemos prevalência porque existe, ainda que em menor 
escala, um elemento positivo na finalidade do princípio em tela: é dever do legislador manter-
se no propósito de ampliar, progressivamente e de acordo com as condições fáticas e jurídicas 
(incluindo-se as orçamentárias), o grau de concretização dos direitos fundamentais sociais, 
através da garantia de proteção dessa concretização dos direitos fundamentais sociais, através 
da garantia de proteção dessa concretização à medida que nela se evolui. Vale dizer, proibição 
de retrocesso social não se traduz em mera manutenção do status quo, antes significando 
também a obrigação de avanço social. (DERBLI, 2007, p.202) grifo nosso. 

  

O posicionamento adotado pelo autor é acatado também por Sarlet, que reconhece não só o 
caráter negativo, que é típico do princípio em estudo, mas também o caráter positivo de sua 
aplicação, na medida em que pressupõe sempre uma aplicação progressista dos direitos 
fundamentais sociais. (SARLET, 2009). 

Nesse sentido, a proibição não cria obstáculos à liberdade de escolha das decisões políticas, já 
que não serve a pré-definir as decisões do Poder Público na formulação das políticas 
públicas.  No entanto, todas as decisões tomadas em âmbito político também estão vinculadas 
às normas constitucionais e a seus princípios implícitos. 

 Importa salientar que existem na Constituição dispositivos expressos de limitação da criação 
legislativa, especialmente contra supressão de direitos e garantias fundamentais, conforme o 
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art. 60, § 4º da Constituição. Ao mesmo propósito também servem os instrumentos de 
combate a inconstitucionalidade por omissão e que protegem direitos subjetivos, como o 
mandado de injunção (art. 5º, LXXI, CF), a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 
(art. 103, § 2º, CF) e a iniciativa popular de lei (art.61, §2ºCF). 

Felipe Derbli defende a tese de que o princípio da proibição de retrocesso social não seria 
aplicável às normas programáticas, por entender que estas comportam um dever de legislar 
em sentido amplo e, portanto, não teria em si uma ordem de legislar específica, como ocorre 
no art. 7º, inciso XI, da Constituição, que institui a participação dos trabalhadores nos lucros 
das empresas.  

Ingo Wolfgang Sarlet, por sua vez, defende que todas as normas que comportam direitos 
fundamentais estão submetidas ao princípio da proibição de retrocesso social. (SARLET, 
2009, p. 434-436). 

Apesar de discordâncias pontuais, entre os autores estudados é pacífico que o princípio da 
proibição de retrocesso social tem raízes na Constituição brasileira em vigor, a qual está 
voltada para a realização da justiça social, da satisfação de interesses individuais e coletivos, 
determinando não só um agir permanente em busca da concretização dos direitos sociais da 
manutenção das conquistas já alcançadas. 

  

3. NORMAS PROGRAMÁTICAS E DIREITOS SOCIAIS 

Os direitos e garantias fundamentais são classificados pela doutrina contemporânea de acordo 
com que o momento histórico que esses direitos foram sendo reconhecidos pelas 
constituições, sendo direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira gerações. 

Nesse sentido, têm-se os direitos sociais, na Constituição da República de 1988, como espécie 
de direitos fundamentais de segunda geração. 

José Afonso da Silva define direitos sociais como 

  

dimensões dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo 
Estado direita e indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 
situações sociais desiguais.(SILVA, 2006, p.286-287) 

  

A primeira Constituição brasileira a dedicar, expressamente, um titulo a Ordem Econômica e 
Social, consagrando em seu texto importantes direitos sociais, foi a Constituição de 1934, 
inspirada na Constituição de Weimar, de 1919, na Alemanha. 

A Constituição de 1988, por sua vez, marca a passagem da concepção de um Estado Social, 
no qual os direitos sociais já haviam sido consolidados no texto constitucional, para uma 
concepção de Estado Democrático de Direito, no qual a participação ativa da sociedade na 
consecução das determinações constitucionais é absolutamente necessária. 
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No entanto, a história dos direitos sociais no Brasil revela que a mera inserção desses direitos 
no rol dos direitos fundamentais não os garante efetivamente na realidade fática dos cidadãos, 
e por isso remonta a idéia de Estado Social como garantidor e prestador desses direitos, com a 
diferença de que a supremacia do princípio democrático está intrínseca a toda a ordem 
constitucional. 

Destarte, o legislador infraconstitucional tem limitações e imputações, tanto em suas ações 
positivas no sentido de viabilizar políticas públicas necessárias a concretização desses 
direitos, quanto à sua atuação negativa, de modo a não mitigar e/ou reduzir esses direitos 
através de supressão de normas que realizam o comando constitucional, realçando, portanto a 
natureza dirigente da Constituição da República de 1988. 

A doutrina tradicional ao tratar da aplicabilidade das normas constitucionais, e 
conseqüentemente da sua efetividade no mundo jurídico, costuma classificar as normas 
constitucionais em normas de eficácia plena, de eficácia contida e normas programáticas. 

Tomando por base essa classificação constata-se que algumas das normas constitucionais em 
que estão traçados os direitos sociais, além de serem normas definidoras de direitos 
fundamentais sociais, são normas de conteúdo programático já que dependem da legislação 
ordinária ou complementar para produzir efeitos plenos na sociedade, sobretudo no que 
respeita aos artigos 6º e 205 da Constituição da República de 1988. 

Importa salientar que embora as normas programáticas dependam de norma 
infraconstitucional integradora para produzir todos os seus efeitos, elas carregam em si o 
comando constitucional a ser respeitado, e, portanto, detém a mesma força normativa de todas 
as outras normas elencadas na Constituição, realçando seu caráter impositivo. 

Assim sendo, há uma determinação positiva para o legislador infraconstitucional no sentido 
de editar normas que concretizem tais direitos. 

Nessa esteira, Paulo Bonavides (2005, p.245) ao fazer considerações acerca da eficácia 
normativa das normas programáticas, posiciona-se de forma pertinente nos seguintes termos 
"Com efeito, de todas as normas constitucionais a programática é indubitavelmente aquela 
cuja fragilidade mais suscita dúvidas quanto à sua eficácia e juridicidade, servindo assim de 
pretexto cômodo à inobservância da Constituição". 

Canotilho ao se expressar acerca da aplicabilidade das normas programáticas afirma que toda 
norma constitucional é obrigatória para o poder político, e que essas não são simples 
exortações ao legislador ou promessas sem vínculo jurídico, mas são normas que dirigem 
tanto a atividade do legislador quanto a atividade dos órgãos executivos concretizadores 
dessas imposições, senão vejamos: 

  

Existem, é certo, normas-fim, normas-tarefa, normas-programa que impõem uma actividade e 
dirigem materialmente a concretização constitucional. O sentido dessas normas não é, porém, 
o assinalado pela doutrina tradicional: simples programas, exortações morais, declarações, 
sentenças políticas, aforismos políticos, promessas, apelos ao legislador, programas futuros, 
juridicamente desprovidos de qualquer vinculatividade. Às normas programáticas é 
reconhecido hoje um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos da 
Constituição. (CANOTILHO, 1996, pag. 183-184) 
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Diante do exposto, os direitos sociais, compreendidos os direitos econômicos, sociais e 
culturais, mesmo quando as normas constitucionais que lhe conferem escopo forem de cunho 
programático, terão força vinculativa em relação ao legislador e ao poder executivo, na 
medida em que estes terão de cumprir seus comandos, seja editando normas que impliquem 
em sua efetividade no corpo social, seja se abstendo de editar normas, que mesmo que 
indiretamente colocadas, esvaziem o comando constitucional posto. 

  

3.1 O direito social à educação na Constituição da República de 1988 

3.1.1 As Constituições brasileiras e o direito à educação: breve relato 

  

A primeira Constituição brasileira a trazer uma política educacional estatal foi a do período 
Imperial, garantia que a primeira instrução fosse prestada pelo Estado de forma gratuita. Até 
então a educação era prestada quase que exclusivamente pela Igreja Católica. 

A Constituição de 1891, já no período republicano, visou o desenvolvimento no país na área 
das letras, artes e ciências, e em viabilizar a criação de instituições de ensino superior e 
secundário nos Estados. (GARCIA, 2004) 

A Constituição de 1934 trouxe um capítulo dedicado à educação e à cultura; assegurou a 
criação e manutenção de fundos para a educação, em percentuais mínimos, sendo um de seus 
propósitos oferecer a alunos necessitados alguns benefícios, como bolsas de estudos e 
materiais didáticos. 

A Carta ditatorial 1937 trouxe desvinculação de alguns tributos que integrava o financiamento 
da educação, exonerando o Estado de sua responsabilidade educacional precípua, transferindo 
às famílias e ao setor privado essa incumbência. (GARCIA, 2004) 

Em 1946, já com uma nova Constituição, foram restabelecidos alguns princípios da 
Constituição de 1934, garantindo o ensino primário gratuito. Posteriormente foi criada a Lei 
4.024/61 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). A educação foi consagrada como 
direito de todos e garantiu que o ensino oficial após o primário seria garantido àqueles que 
comprovassem insuficiência de recursos, ou simplesmente a ausência deles. (GARCIA, 2004) 

A Constituição de 1967 trouxe capítulo cujo título era "Da Família, da Educação e da 
Cultura". Nesse período foi editada a Lei 5.540/68, que "retirava qualquer vinculação de 
receita à educação". Com a Emenda nº 1 de 1969, que consolidou o regime ditatorial, retornou 
à vinculação de tributos a educação, porém houve um longo período de descaso com a 
educação, que perdurou mais de uma década (GOMES, 2009). 

Após esse longo período em que as Constituições foram conferindo diversos tratamentos ao 
direito à educação, a Constituição democrática de 1988 veio consolidá-lo como direito de 
todos e dever do Estado e da família, garantindo esse direito em todos os níveis de ensino. 

3.1.2 Direito social à educação na Constituição de 1988 
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Dentre os direitos sociais consagrados pela Constituição da República de 1988, o direito à 
educação obteve um tratamento diferenciado, já que, como demonstra a história do Brasil, 
este direito foi sendo ignorado, caracterizando um verdadeiro indicador das divisões de 
classes da sociedade brasileira. 

 A Constituição de 1988 dedicou uma seção inteira ao direito à educação, qual seja, os artigos 
205 a 214. No artigo 205 é possível perceber o comprometimento do legislador constituinte 
em torno desse direito, que definiu a educação como serviço público essencial, que deverá ser 
prestado a todos, atendendo a princípios como o da igualdade de condições para todos, tanto 
no acesso como na permanência na escola, e a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento. 

Importa salientar que o custeio da educação pública e gratuita se dá por meio da colaboração 
mútua e recíproca de todos os entes federados, sendo ensino básico obrigatório o ensino 
fundamental, que deverá ser privilegiado quando da aplicação desses recursos. Ao ensino 
médio gratuito foi garantida a sua prestação de forma progressiva e abrangente, até ser 
possível a sua universalização, na forma dos arts. 208 e 211 da norma fundamental.  

Frise-se que o art. 208, § 1º da Constituição definiu como direito público subjetivo o acesso o 
ensino obrigatório e gratuito, logo passível de impetração de mandado de segurança, por 
exemplo, quando este for denegado ou oferecido de forma irregular. 

O acesso a educação pública gratuita é o mínimo a ser oferecido pelo Estado quando da 
efetivação das políticas públicas, já que este direito é elemento imprescindível dentro do 
conceito de dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento do Estado Democrático de 
Direito, e se comporta dentro do texto constitucional como um dos mecanismos de 
concretização dos objetivos fundamentais da República brasileira. 

Ingo Wolfgang Sarlet faz uma reflexão bastante pertinente em relação aos direitos sociais 
prestacionais, como é o caso do direito a educação, senão vejamos: 

(...) os direitos sociais de natureza positiva (prestacional) pressupõe seja criada ou colocada à 
disposição a prestação que constitui seu objeto, já que objetivam a realização da igualdade 
material, no sentido de garantirem a participação do povo na distribuição pública dos bens 
materiais e imateriais. (SARLET, 2009, p. 282) 

  

Isto posto, cumpre dizer que é impossível pensar em erradicação da pobreza e da 
marginalização no Brasil, sem que no seio social sejam formados cidadãos, que além de terem 
qualificação para o trabalho, tenham capacidade crítica, sejam capazes de produzir novos 
conhecimentos, criar e inovar no campo tecnológico, e principalmente cidadãos com 
capacidade de exercer a atividade democrática com discernimento suficiente para romper com 
velhos sistemas políticos que relegam ao capital a direção da vida dos brasileiros e 
descaracterizam a soberania popular. 

Nesse sentido, o exercício pleno da vida democrática depende, antes de tudo, de cidadãos que 
tiveram acesso a níveis educacionais que lhes confiram a liberdade de escolher pelas próprias 
convicções, e por isso são capazes de definir caminhos e traçar diretrizes para o país, 
construindo, desse modo, um verdadeiro Estado Democrático de Direito. 
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3.2 O ensino superior e a concretização de direitos fundamentais e sociais 

  

            O direito à educação superior encontra respaldo no art. 208, inciso V, da Constituição 
da República de 1988 que preconiza que "o dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de (...) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um". (BRASIL, 2010, p.69). 

            Diante desse dever Estatal é possível perceber que o ensino superior é sim um direito 
constitucionalmente garantido, mesmo que as normas afins priorizem o ensino fundamental e 
médio, o desenvolvimento técnico-científico é objetivo traçado pelo legislador constituinte. 

Se o ensino básico é obrigatório, o ensino superior deverá ser oferecido àqueles que 
demonstrarem maiores aptidões para determinadas áreas e formas de conhecimento. No 
entanto, a educação pública e gratuita é inerente a todos os níveis de ensino, inclusive o 
superior, e deve ser oportunizada a todos, uma vez que a norma que define esse direito 
carrega em si impositividade constitucional, embora programática. 

O Poder Público tem tentado cumprir esse comando constitucional através de universidades e 
faculdades públicas, entretanto estas contam em quantidade ínfima diante no número de 
estudantes que almejam ter acesso a estes estabelecimentos de ensino público superior. 

Ademais, as deficiências educacionais oriundas de um ensino público fundamental e médio, 
que em boa parte do país, é defasado e ineficiente, em que princípios constitucionais inerentes 
ao ensino, como os constantes do art. 206, incisos V e VII, são amplamente desrespeitados, só 
corroboram para que o acesso de grande parte dos estudantes, sobretudo os de baixa renda, 
seja dificultado. 

Entretanto, é sabido que nos últimos anos, no Brasil, algumas políticas públicas têm sido 
desenvolvidas para que o acesso ao nível superior e técnico seja favorecido e que um 
contingente cada vez maior de pessoas possa usufruir desse direito. Dentre essas políticas, 
merece destaque o FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Lei 
10.260/2001) e o ProUni - Programa Universidade Para Todos (Lei 11.096/2005), que integra 
o objeto dessa pesquisa e será oportunamente examinado. 

4. O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (LEI 11.096/05): 
FUNCIONAMENTO E CARACTERÍSTICAS  

  

O Programa Universidade para Todos - ProUni  foi criado pelo Governo Federal através da 
Medida Provisória 213/2004 e institucionalizado pela Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

A finalidade do Programa é a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 
graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 
superior, com ou sem fins lucrativos, ou àquelas consideradas beneficentes, que tem previsão, 
na lei, de modelo específico de ajuste tributário. 

O ProUni é gerido pelo Ministério da Educação e as bolsas de estudos oferecidas 
correspondem aos valores integrais,100%, ou parciais, de 50% ou 25%, da quantia cobrada 
pelas instituições, que são pagas às instituições através de anuidades ou semestralidades. 
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O Programa é dirigido a estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 
particular, na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de três 
salários mínimos, para a concessão de bolsas parciais de 50% e 25%, e de até um salário 
mínimo e meio para a concessão de bolsas integrais. 

Além desses estudantes, o Programa abrange também estudantes portadores de deficiência e 
professores da rede pública de ensino, nos termos do art. 2º da Lei 11.096/05, sendo que 
nesses casos não é exigido um limite de renda per capita. 

Importa frisar, que a lei estabelece em seu art. 1º, §§ 1º e 2º, que para ter direito a uma bolsa 
de estudo, o estudante não pode ter diploma em curso superior. Além disso, o ProUni conta 
com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que tenta conferir transparência e 
segurança ao processo. 

Os candidatos são selecionados a partir das notas obtidas no ENEM - Exame Nacional do 
Ensino Médio, bem como através do perfil sócio-econômico dos candidatos, conjugando-se, 
desse modo, a inclusão social à qualidade e o mérito dos estudantes com melhores 
desempenhos escolares, cumprindo dessa forma o preceito constante do art. 208, inciso V da 
Constituição de 1988, que visa aliar o acesso aos mais altos níveis de ensino à capacidade 
pessoal de cada estudante. 

As instituições privadas de ensino superior aderem ao ProUni mediante assinatura de termo de 
adesão,  cujo prazo de vigência é de 10 anos, renovável por igual período. Caso a instituição 
não mais queira estar vinculada ao Programa, os estudantes não ficam prejudicados, já que 
lhes é garantida a sua permanência até a conclusão do curso.  

A lei 11.096/05 prevê a isenção de alguns tributos às instituições que aderem ao Programa, 
sendo esta a contraprestação pela concessão das bolsas de estudos. 

O Programa possui, também, ações conjuntas de incentivo à permanência dos estudantes nas 
instituições, como a Bolsa Permanência, para os estudantes cujos cursos ocorram em período 
integral, e o convênio de estágio do Ministério da Educação com a Caixa Econômica e o FIES 
- Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que possibilita ao bolsista parcial 
financiar até 100% da mensalidade não coberta pela bolsa oferecida. 

Em relação ao FIES, as instituições que aderem ao ProUni tem prioridade da distribuição dos 
recursos provenientes do Fundo, o que significa um efeito reflexo benéfico para os demais 
estudantes da instituição. 

A fiscalização das instituições é feita pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da 
Fazenda, através da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Previdência Social. 

Cabe, ainda, ao Ministério da Educação gerir e estabelecer regras específicas em relação à lei, 
e divulgar, anualmente, os resultados obtidos com o Programa. 

Em relação aos últimos resultados apresentados pelo Ministério da Educação, os mesmos são 
considerados positivos, na medida em que já foram beneficiados quase um milhão de 
estudantes em todo o país. 

Cumpre dizer, a título de curiosidade, que o Plano Plurianual referente aos anos de 2008/2011 
organizou as ações do governo em três eixos, quais sejam: crescimento econômico, agenda 
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social e educação de qualidade, sendo que a respeito desse último, foi instituído o Plano de 
Desenvolvimento da Educação. 

Em relação ao ensino superior, o Plano de Desenvolvimento da Educação, estipulou a 
ampliação do ProUni, no sentido de oferecer mais de 100 mil novas bolsas de estudo por ano, 
além da sua articulação com o FIES. 

Segundo consta do Plano Plurianual, com a implementação do Plano de Desenvolvimento da 
Educação, os recursos alocados pelo Governo Federal à educação passaram a ter um 
acréscimo nas despesas discricionárias de cerca de 150%. 

Nessa mesma linha, foi estabelecido que a União aplicasse, em educação, no período do Plano 
Plurianual, cerca de 26,8% das receitas oriundas de impostos, representando 35,7 bilhões a 
mais do que o mínimo constitucional exigido, que é de 18% (art. 212, Constituição da 
República de 1988). 

Diante disso, tem-se percebido que, nos últimos anos, a educação tem sido uma preocupação 
do Poder Público e o ProUni mostra-se muito eficiente naquilo que se propõe, sobretudo 
porque foi criado para atender uma camada da população carente de recursos financeiros 
capazes de financiar um curso superior, além de se estender à formação de professores das 
escolas públicas, que são a chave-mestra no desenvolvimento de uma educação pública de 
qualidade. 

  

6.1 Alcance e abrangência do Programa Universidade Para Todos (Lei 11.096/05): dados 
estatísticos  

  

            O ProUni alcançou, desde o ano de 2005, em que foi, de fato, implementado, um 
contingente importante de estudantes brasileiros, abrangendo instituições de ensino superior 
de todo o país, destacando-se como um das ações afirmativas estatais mais comentadas pela 
mídia. 

            No ano de 2005, o número de estudantes beneficiados foi pequeno, sobretudo porque 
não era, ainda, um Programa conhecido pelos alunos e pelas próprias escolas, mas mesmo 
assim, conseguiu atingir um total de 112.275 estudantes, sendo que Minas Gerais abocanhou 
mais de 12 mil dessas bolsas. 

          Dados fornecidos pelo Ministério da Educação demonstram que somente no 1º semestre 
de 2010, foram beneficiados quase 165 mil estudantes, o que revela o quanto o Programa tem 
crescido desde o ano de 2005, no qual a soma dos dois semestres não chegam a totalizar 120 
mil bolsas. 

O total de estudantes beneficiados pelo ProUni até o segundo semestre de 2010, corresponde a 
aproximadamente 950.000, sendo que estas bolsas de estudo estão distribuídas entre bolsas 
integrais e parciais, possibilitando não só o acesso de milhares de estudantes ao ensino 
superior, como a sua permanência até o fim do curso, conforme dados do MEC, que é 
responsável pela gestão do Programa. 
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 A região sudeste é a região que concentra a maior parte de beneficiários, sendo o Estado de 
São Paulo, seguido de Minas Gerais, os primeiros colocados no índice geral de abrangência 
do Programa. 

Diante de todos estes dados estatísticos é possível perceber que de fato o ProUni é, hoje, um 
das grandes políticas públicas nos setor da educação, e  mais que isso, é uma das ações 
afirmativas mais significativas em relação a determinação constitucional de justiça social, na 
história do Brasil: é medida que privilegia o mérito, em detrimento da poderio financeiro 
familiar; é a democratização ao acesso ao ensino superior para aqueles que historicamente 
ficaram a margem do crescimento e desenvolvimento do país. E mais do que isso, é possível 
constatar através do Plano Plurianual correspondente a 2008/2011, que o número de bolsas 
oferecidas tem sido ampliado a cada ano. 

Entretanto, a constatação de que a região sudeste é a mais privilegiada pelo Programa é um 
assunto a se discutir, já que induz a outra perspectiva, também importante, qual seja, que a 
educação pública oferecida nas demais regiões, sobretudo no norte e nordeste, não possui a 
qualidade de ensino, fundamental e médio, capaz de propiciar a seus estudantes uma base 
sólida, necessária a sua condução ao ensino superior; as desigualdades regionais ainda 
prevalecem nesse país culturalmente multifacetado. 

Outro aspecto relevante é a necessidade que advém da ampliação do ProUni, já que mais do 
que garantir a todos o acesso ao curso superior, é preciso que as instituições aderentes se 
preocupem com a qualidade do ensino oferecido, devendo haver uma contínua avaliação 
dessas instituições pelo Poder Público, já que do contrário o Programa pode servir apenas 
injetar recursos na iniciativa privada e camuflar a defasagem  existente na educação pública 
do país 

  

5. O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (LEI 11.096/05) VISTO SOB A 
ÓTICA DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESO  

  

A norma programática trazida pelo art. 6º da Constituição da República de 1988, que define o 
direito a educação é, segundo os doutrinadores mais afinados com a tese de dirigismo 
constitucional e da jusfundamentalidade dos direitos sociais, uma norma passível de ser 
interpretada sob uma ótica progressista. 

Ademais, pode-se conceber a norma trazida pelo art. 208, inciso V, como uma norma que tem 
eficácia jurídica imediata, na medida em que se trata de norma diretiva, que estabelece como 
o dever do Estado com a educação será efetivado, no que tange ao ensino superior. 

A princípio, é possível verificar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, 
cumpre este papel de lei regulamentadora do direito a educação, contudo a mesma não aborda 
todos os aspectos inerentes ao próprio direito ao ensino superior, que depende de políticas 
públicas específicas que o realize. 

Sarlet, de modo muito pertinente, adverte que 

(...) a vinculação isenta de lacunas do poder público aos direitos fundamentais, implica, na 
esfera da proibição de retrocesso, que não apenas o legislador (embora sua posição de 
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destaque neste contexto), mas também os órgãos executivos, em especial no campo das 
políticas públicas e a sua execução, esteja vinculado à proibição de retrocesso e sujeito, 
portanto, ao controle dos seus atos com base também neste princípio. (SARLET, 2009,p. 452) 

  

Assim sendo, todos os órgãos e esferas do Poder estão submetidos ao princípio da proibição 
de retrocesso social, inclusive o executivo que deve pautar suas escolhas políticas, mesmo 
dentro da discricionariedade que possui, nos ditames constitucionais, sob a implicação de ser 
considerada ilegítima. 

Barroso ao conceituar o princípio em apreço, corrobora o argumento do Sarlet 

(...) o que a vedação do retrocesso social propõe se possa exigir do Judiciário é a invalidade 
da revogação de normas que, regulamentando o princípio, concedam ou ampliem direitos 
fundamentais, sem que a revogação em questão seja acompanhada de uma política substantiva 
ou equivalente. Isto é: a invalidade, por inconstitucionalidade, ocorre quando se revoga uma 
norma infraconstitucional concessiva de um direito, deixando um vazio em seu lugar. 
(BARROSO, 2003, p. 322) 

  

Logo estas questões corroboram o argumento de que ProUni se enquadra dentro de uma 
perspectiva de proteção contra retrocesso, sobretudo porque e o direito social a educação 
superior, conforme já mencionado, é garantido a todos pela Constituição, segundo a aptidão 
de cada um: resta, portanto, a sua efetivação da forma mais abrangente possível. 

O que se pode aferir, pelos dados fornecidos pelo Ministério da Educação, é que o Programa 
tem alcançado um contingente de pessoas significativo, sobretudo porque os beneficiários são 
pessoas de baixo poder aquisitivo; são pessoas que tentam ver-se provida, através do trabalho 
e da profissão, de bens materiais e imateriais imprescindíveis ao alcance da sua dignidade, 
tomada em seu sentido mais amplo. 

Ademais os critérios utilizados para a concessão das bolsas de estudo são objetivos, levando-
se em conta o desempenho do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio, que, a partir de 
2009, passou a ser utilizado como processo seletivo por grande parte das instituições federais 
de ensino superior do país, sendo apto a aferição do conhecimento e da aptidão exigidos. 

Com isso, famílias inteiras são beneficiadas, na medida em que os esforços empreendidos 
pelos alunos para se aperfeiçoarem, bem como a fixação, pelo Ministério da Educação, de 
exigências mínimas, diferenciadas dos demais estudantes das instituições particulares, para a 
manutenção do benefício, são elementos que fomentam o desenvolvimento do estudante. 

Além disso, as gerações posteriores, que advirem desses alunos beneficiados, terão pais e 
avós com ensino superior, que para o espelho de desenvolvimento humano e tecnológico 
nacional do país, será de grande relevância. 

Destarte, a própria concepção de um dirigismo constitucional poderá ser gradativamente 
afastada, na medida em que os direitos fundamentais, individuais e/ou sociais, forem sendo 
incorporados e concretizados de forma equânime, de modo que a própria sociedade possa agir 
livremente, e com a responsabilidade que a Constituição atribui, consubstanciando assim, 
verdadeiramente, um Estado Democrático de Direito. 
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Conforme ensina José Afonso da Silva, as normas que foram definidas pelo constituinte são a 
síntese de um processo de luta de classes sociais, numa tentativa de permitir uma democracia 
real, em que o Estado age em prol do bem comum, senão vejamos: 

As normas programáticas introduzidas na Constituição como resultado do conflito de 
interesses, importam, ao menos, uma tentativa de superação da democracia formal e tendem, 
como vista a instaurar um regime democrático substancial, ao determinarem a realização de 
fins sociais, através da atuação de programas de intervenção na ordem econômica, com vistas 
à realização da justiça social e do bem comum. (SILVA, 2003, p. 156) 

  

Diante do exposto, é possível compreender a Lei 11.096/05 como lei infraconstitucional 
concretizadora de direito fundamental social, que visa promover a justiça social e que traça 
um caminho com vistas à erradicação da pobreza e da marginalização, e cumpre, ao menos 
em relação superior, parte dos objetivos definidos no art.206, da Constituição, merecendo, 
portanto, proteção constitucional contra a reforma retrocessiva do direito em seu texto 
instituído. 

Considerando o posicionamento de Canotilho, que é ainda mais abrangente, o direito a 
educação superior, efetivado pela lei em questão, tornar-se-ia um direito subjetivo dos 
cidadãos, carecendo, então, de proteção ainda mais específica trazida pela Constituição.  

Luís Roberto Barroso lembra e ressalta que 

No Brasil, o discurso jurídico, para desfrutar de legitimidade histórica, precisa ter 
compromisso com a transformação das estruturas, a emancipação das pessoas, a tolerância 
política e o avanço social. (BARROSO, 2003, p. 329) 

  

Enquanto o Brasil for um país de poucos, o Estado congrega em si a centralidade do processo 
de evolução social. Logo, enquanto não se alcançar níveis educacionais capazes de tornar o 
povo brasileiro mais digno, estas políticas públicas eficazes, como tem demonstrado ser o 
ProUni,  tem proteção constitucional, a partir da compreensão de uma aplicação progressista 
dos direitos sociais, esculpida no princípio da proibição de retrocesso social. 

CONCLUSÃO 

  

A Constituição da República de 1988 congrega, em seu texto, a passagem de do Estado Social 
para a concepção de um Estado Democrático de Direito, em que a sociedade divide com o 
Estado a responsabilidade na realização dos fins traçados pela Lei maior. Com isso, constata-
se que os direitos sociais, conquistados ao longo da história, já foram garantidos pela 
Constituição, entretanto, não significa que estes direitos foram alcançados, efetivamente, pelo 
corpo social ao qual são dirigidos. 

Enquanto o Brasil for um país em que a maioria na população não usufrui plenamente dos 
direitos e garantias fundamentais, e que a marginalização e a pobreza atingem milhares de 
pessoas, não é possível se falar em um Estado Democrático de Direito real, mas sim numa 
democracia formal. Enquanto não forem criadas medidas de igualdade material entre os 
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cidadãos brasileiros, cabe ao Estado a centralidade do processo de evolução social; a 
incumbência de promover os direitos sociais e formular políticas públicas que priorizem a 
eliminação contínua das desigualdades. 

Dentro dessa perspectiva é que surge o princípio da proibição de retrocesso social: na medida 
em que esse constitucionalismo dirigente impulsiona a atividade progressista do Estado, 
permite que os direitos fundamentais, oriundos das políticas públicas concretizadoras dos 
direitos sociais, possam ser incorporados ao patrimônio jurídico dos cidadãos. 

É nessa linha de raciocínio que o ProUni (Lei 11.096/05) se encaixa dentro de uma conquista 
do direito social à educação superior, como uma das políticas públicas mais inteligentes dos 
últimos anos no país. Como se sabe, investimento em educação é, antes de tudo, uma ação 
estratégica de desenvolvimento nacional.  

No que respeita ao Programa, o que se constata é que, de fato, o público alvo são pessoas que 
ficaram por si mesmas, ou pelas suas famílias, à margem da sociedade brasileira ao longo da 
história, e por isso, foram sendo comprimidas dentro de um modelo econômico neoliberal de 
regulação, que aliado aos efeitos da globalização, tenta refrear a força do constitucionalismo 
em torno dos direitos e garantias fundamentais, já que esta é a única segurança que os 
cidadãos têm, nos dias de hoje, face ao poderio do capital.  

Assim sendo, é possível perceber que o ProUni tem sido uma alternativa positiva quanto a 
efetivação do direito social a educação superior, sobretudo por não ter um caráter 
assistencialista estatal. 

Nesse sentido, o princípio da vedação do retrocesso social tem o condão de criar obstáculos 
ao legislador infraconstitucional, bem como todos os órgãos estatais, de editar normas ou 
medidas que mitiguem, extingam ou retrocedam direitos sociais à educação já alcançados, 
especialmente no que concerne ao Programa Universidade Para Todos (Lei 11.096/95). 
Qualquer ação que implique em retrocesso dos direitos consubstanciados na referida lei, fere 
o princípio da proibição de retrocesso social, sendo, dessa forma, uma fraude a própria 
Constituição. 

 Ocorreria, na verdade, um retorno a uma situação de desigualdade, em que o direito ao ensino 
superior era privilégio, em regra, de pessoas mais abastadas financeiramente, atingido, 
portanto, preceitos constitucionais, como o da justiça social e da dignidade da pessoa humana, 
de forma indireta, porém não menos aparente. 

Logo, qualquer ação atentatória a este direito alcançado, desde que não criada outra medida 
que implique em progressão desse mesmo direito, é passível de ser levada ao Judiciário, com 
a pretensão de que este declare sua inconstitucionalidade.  
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RESUMO 
A sociedade brasileira sempre conviveu com os problemas da desigualdade, que, por sua vez, 
gera exclusão, aumenta a pobreza e dissipa a discriminação de grupos economicamente 
desfavorecidos. A educação é um instrumento hábil para corrigir essas injustiças e, por ser um 
direito fundamental, deve ser estendida a todos indistintamente. Para tanto, a Administração 
Pública, por meio de prestações positivas, tem competência para instituir meios de combate à 
discriminação e atuar em prol da erradicação da pobreza, sendo a reserva de vagas na 
universidade pública a providência mais adequada no momento, pois a graduação permite que 
o indivíduo conquiste seu espaço no mercado de trabalho. As cotas sociais são medidas 
temporárias que, além de incluir grupos minoritários no meio acadêmico, possuem como 
finalidade a promoção da igualdade e dignidade da pessoa humana, valores estes consagrados 
pela Constituição. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: COTAS SOCIAIS; IGUALDADE; 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; DESIGUALDADE SOCIAL; EXCLUSÃO. 
 
ABSTRACT 
The Brazilian society ever lived with the problems of inequity, which in turn leads to deletion, 
increases poverty and dissipates the breakdown of economically disadvantaged groups. 
Education is an instrument to correct these injustices and, being a fundamental right must be 
extended to everyone without distinction. To this end, the Government, through positive 
benefits, has the power to establish ways of combating discrimination and work towards the 
eradication of poverty, with the reservation of places in public universities to measure more 
appropriately at the time, since graduation allows the individual to conquer its space in the 
labor market. The social quotas are temporary measures, and include minority groups in 
academia, have as its purpose the promotion of equality and human dignity, values which are 
enshrined in the Constitution. 
KEYWORDS: KEYWORDS: SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS; EQUALITY; 
HUMAN DIGNITY; SOCIAL INEQUALITY; EXCLUSION. 
 
 

  

  

•1      INTRODUÇÃO 
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O presente estudo pretende demonstrar a aplicabilidade do sistema de cotas sociais para 
ingresso na universidade pública, assunto este que arranca debates no seio social e que 
constitui, inclusive, objeto de apreciação do Poder Judiciário, devido às divergências de 
posicionamentos a respeito de sua constitucionalidade, instituição no plano educacional, 
finalidade, eficácia, e, principalmente, acerca da adoção dos critérios de diferenciação. 

  

O tema ganha relevância porque dentro desta política existem valores e interesses em jogo, os 
quais devem ser levados em conta para analisar a real finalidade da medida e sua eficácia no 
meio acadêmico. Configura-se, deste modo, tema de grande repercussão, pois envolve a 
análise jurídica dos princípios constitucionais, notadamente o da igualdade, contribuindo para 
o esclarecimento dos demais institutos jurídicos que circundam a questão. 

  

No decorrer do trabalho serão colocados em pauta certos problemas enfrentados pela 
sociedade, tais como a desigualdade social e seus respectivos efeitos, dentre eles a exclusão e 
a discriminação, que se chocam com os objetivos da República e, por fim, obstam a realização 
dos direitos fundamentais do homem. Por isso, o tema exige cautela e uma minuciosa 
investigação, já que atinge os valores e objetivos que permeiam o Estado Democrático de 
Direito, como o Brasil. 

  

Ao lado das disposições constitucionais, o trabalho colocará em evidência a problematização 
gerada pela reserva de vagas no ensino superior público, colocando as seguintes indagações: 
O sistema de cotas afronta o princípio da igualdade estampado no artigo 5.° da Constituição 
Federal? Existe discriminação em razão da renda? Tal sistema será o mais adequado para 
resolver o problema de discriminação e, enfim, da desigualdade social no país? Esta medida é 
constitucional?  Será a educação o verdadeiro instrumento apto a realizar a inclusão social, 
dirimir a pobreza e, por consequência, atingir a democracia? Cotas baseadas no critério da 
renda e para os egressos do ensino básico público são eficazes? Em suma, quais os critérios 
mais adequados para as peculiaridades da realidade brasileira? 

  

O objetivo geral da pesquisa é verificar a validade e adequação desta modalidade de ação 
afirmativa à realidade social brasileira, demonstrando também os argumentos favoráveis e 
desfavoráveis à adoção das cotas sociais no ensino superior público. 

  

  

•2      DESIGUALDADE SOCIAL 

  

A desigualdade social é um dos maiores problemas da atualidade. Tal fato se acentua em 
virtude da riqueza do mundo, que se contrapõe ao desenvolvimento social e econômico. 
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A desigualdade, basicamente, é um efeito da transformação social ocorrida ao longo da 
história, caracterizada pela situação desvantajosa em que determinados grupos se encontram. 
É visualmente perceptível por representar os privilégios de uns em detrimento da parte 
fragilizada da sociedade. 

  

O teor da expressão desigualdade designa um processo histórico marcado pelo afastamento de 
determinadas pessoas ou mesmos grupos, do ambiente social, gerando forte impacto negativo 
no indivíduo, abalando sua personalidade e comportamento. 

  

Sobre o assunto, Bader Sawaia expõe: 

  

A exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, 
políticas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e dialético, pois só existe em relação à 
inclusão como parte constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado, é processo que envolve 
o homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e não é uma 
falha do sistema, devendo ser combatida como algo que perturba a ordem social, ao contrário, 
é produto do funcionamento do sistema.[1] 

  

A questão envolve complexidade, sendo fruto de uma série de irregularidades e desajustes 
ocorridos ao longo da história, tais como o rápido e desordenado processo de urbanização, a 
inadaptação e uniformização do sistema escolar, o desenraizamento causado pela mobilidade 
profissional, as desigualdades de renda e de acesso aos serviços.[2] 

  

Fábio Konder Comparato separa os termos "diferença" e "desigualdade", alegando que a 
primeira diz respeito às formas biológicas ou culturais, sem que implique superioridade de 
alguns em relação aos outros. As diferenças devem ser respeitadas, pois significa uma 
deficiência natural ou uma riqueza cultural. Já a desigualdade, para ele, deve ser rechaçada em 
virtude do princípio da isonomia. Refere-se às criações arbitrárias, que estabelecem uma 
relação de inferioridade de pessoas ou grupos em detrimento dos outros.[3] 

  

O citado autor, expõe ainda que: 

  

Para o sistema de direitos humanos, a distinção entre desigualdades e diferenças é de capital 
importância. As primeiras referem-se a situações em que indivíduo ou grupos humanos 
acham-se juridicamente, uns em relação aos outros, em posição de superioridade-
inferioridade; o que implica a negação da igualdade fundamental de valor ético entre todos os 
membros da comunhão humana. Por isso mesmo, a desigualdade constitui sempre a negação 
da dignidade de uns em relação a outros. As diferenças, ao contrário, são manifestações da 
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rica complexidade do ser humano. Em todo o curso da História, e em todos os lugares, porém, 
os indivíduos ou grupos diferentes sempre foram vistos com suspeita, ou tratados com 
desprezo; ou seja, na raiz de toda desigualdade encontramos uma diferença, quer biológica, 
quer cultural, quer meramente patrimonial.[4] 

  

As evidências históricas mostram que o ser humano sempre esteve ligado à idéia de distinção 
e discriminação entre grupos sociais. Todavia, atualmente a questão tornou-se polêmica e 
arranca dificuldades para seu combate. 

  

•3      PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

  

O princípio da dignidade, apesar de ter sua positivação recente no ordenamento jurídico, 
possui origens remotas. 

  

Retroagindo à Antiguidade, Ingo Wolfgang Sarlet destaca que a dignidade mantinha suas 
raízes no cristianismo, embora seu conteúdo fosse divergente do que hoje se enxerga: 

  

Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento podemos encontrar referências no sentido de 
que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, premissa da qual o cristianismo 
extraiu a conseqüência de que o ser humano é dotado de um valor próprio e que lhe é 
intrínseco, não podendo ser transformado em mero objeto ou instrumento. Se, por um lado, a 
dignidade (dignitas) da pessoa humana no âmbito do pensamento clássico significava a 
posição social ocupada pelo indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros 
da comunidade, de tal sorte que é possível falar-se em uma dignidade maior ou menor, por 
outro lado, a dignidade era tida como a qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o 
distinguia das demais culturas, concluindo-se, neste sentido, que todos os seres humanos são 
dotados da mesma dignidade.[5] 

  

A tendência dos nossos ordenamentos jurídicos é adotar a concepção antropológica como 
objeto de proteção e sujeito de direitos, colocando o ser humano como o centro e fim do 
direito. Tanto é assim que o princípio da dignidade da pessoa humana está estampado, mesmo 
que implicitamente, em várias partes do texto constitucional brasileiro e de outros países. 

  

Luiz Alberto David Araújo enfoca a dignidade como meio de preservar a individualidade da 
pessoa: 
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Quando se fala na idéia de "dignidade da pessoa humana", um dos componentes básicos e 
essenciais desse princípio é a capacidade de exigir que o indivíduo seja considerado em si, 
como fonte de aspirações, desejos e formas de manifestações individuais e inconfundíveis. 
Apenas tratando do ser humano desta forma, estaremos preservando a sua individualidade, 
manifestação decorrente do tratamento digno de sua pessoa.[6] 

                        

O conteúdo que cerca a dignidade já fora suscitado séculos atrás por Immanuel Kant. Este 
filósofo revela que no mundo social existem duas categorias de valores, quais sejam, o preço e 
a dignidade. Enquanto aquele representa "coisa", um valor de mercado, adstrito aos interesses 
particulares, a dignidade ganha alcance na moral, sendo um valor de interesse geral, 
encontrado no homem. 

  

A dignidade, por ser um direito da personalidade e fundamentador do Estado de Direito, 
torna-se um valor que inspira os demais direitos fundamentais, guardando com eles um 
conteúdo comum.[7] 

  

Conclui-se que a dignidade possui dimensão intrínseca, constrói a identidade de cada um, 
permitindo que o ser humano oriente sua vida de acordo com o que entende ser digno, a fim 
de desenvolver sua personalidade livremente. 

  

Todavia, há uma grande dificuldade em definir o significado desse princípio. Flademir 
Jerônimo Belinati Martins, em poucas palavras, resume a dificuldade de encontrar um 
significado, afirmando que a doutrina nacional considera a dignidade 

  

ora como valor absoluto; ora como critério interpretativo; ora como um direito fundamental 
em si mesmo; ora como direito ao livre desenvolvimento da personalidade humana; ora como 
mera referência filosófica desprovida de maior normatividade.[8] 

  

Andréia Sofia Esteves Gomes representa muito bem a dificuldade de chegar a um conceito 
satisfatório sobre a dignidade: 

  

Apesar de tais dificuldades - que são reais - é hoje unânime que a dignidade da pessoa 
humana não pode subsistir apenas enquanto "idéia" ou puro ideal abstrato no pensamento dos 
homens, antes tem que ser concretizada de forma a ser possível a sua mobilização em 
concreto, e, assim, cumprir no terreno a função que lhe é atribuída.[9] 
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Deve-se esclarecer que a dignidade, sendo princípio fundamental, traduz a pretensão do 
constituinte em transformá-lo em base de harmonização dos demais dispositivos 
constitucionais, a fim de dirigir a interpretação à concordância entre os mandamentos, de 
forma a aplicar o valor de um princípio, preservando o conteúdo axiológico de outro. Esta 
pretensão só é alcançada porque o princípio em questão tem conceito aberto e por conta disto 
funciona como instrumento de estabilidade constitucional, se adaptando à evolução da 
sociedade, sem, contudo, alterar o texto da lei.[10] 

  

Faz-se importante transcrever as palavras de Helena Regina Lobo da Costa: 

  

Como postulado normativo, a dignidade adquire feições mais amplas do que aquelas 
referentes ao princípio da dignidade, podendo-se falar em dignidade em sentido amplo 
(postulado normativo) e dignidade em sentido estrito (princípio). Por esta razão, o postulado 
da dignidade funciona como uma chave interpretativa que abre o sistema jurídico, permitindo 
a produção de respostas a novas questões, delimitando o alcance de certas normas e 
resolvendo antinomias. 

  

A respeito da dignidade da pessoa humana como valor supremo do ordenamento jurídico, 
clara é a colocação feita por Zulmar Fachin, o qual diz que "a dignidade da pessoa humana é o 
valor fundante do Estado brasileiro (artigo 1º, inciso III) e inspirador da atuação de todos os 
poderes do Estado e do agir de cada pessoa."[11] Este valor está presente, expresso ou 
implicitamente, em todo o texto constitucional. 

  

Este princípio garantidor da proteção humana está insculpido logo no início, no artigo 1º, 
inciso III, da Constituição Federal do Brasil, mas também encontra-se encartado em outros 
dispositivos constitucionais, como os artigos 170, §7º, 226 e 227. Trata-se do valor máximo 
de respeito e representa o fundamento do Estado Democrático de Direito, possuindo 
ramificações em todas as matérias protegidas pelo Constituinte Originário, como a família, a 
ordem econômica, a criança e o adolescente, a saúde, o trabalho e, enfim, a educação. 

  

•4      PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

  

A isonomia, sinônimo de igualdade, é um dos anseios mais procurados nas sociedades 
modernas, ditas democráticas, pelo fato de equivaler, quase sempre, à noção de justiça. E, 
devido ao caráter subjetivo de justiça, somado às vertentes da igualdade, que posteriormente 
serão abordadas, os juristas possuem dificuldade de compreender e aplicar o real sentido deste 
princípio no campo do Direito. 
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Para corroborar a idéia de que a igualdade mantém relação com a justiça, Vicente Ráo diz que 

  

a equidade influi na elaboração e na aplicação do direito, mas ela não constitui um direito e, 
sim, um atributo do direito, destinado a atenuar e a suprir o rigor e as falhas das fórmulas 
lógicas, a fim de que o princípio da igualdade não pereça, nem fique sacrificado, no trato das 
relações jurídicas.[12] 

  

Karl Marx, em meio à crítica da ordem social capitalista, dizia que o princípio de justiça 
contido na base desta ordenação residia na distribuição, devendo ser despendido igual salário 
àqueles que prestavam trabalho igual. Para ele, o sistema capitalista, ao pagar o salário do 
trabalhador, ignorava certas desigualdades dos homens, tais como a desigualdade de 
capacidades e necessidades, o que se chocava com seu conceito de justiça comunista.[13] 

  

Convém salientar que é inaceitável a diferenciação abusiva e as discriminações absurdas, pois 
o tratamento desigual nos casos dos desiguais, na medida em que se desigualam decorre do 
próprio conceito de justiça. Este é o teor da formulação de justiça construída por Rui Barbosa. 
Ao lado pode-se citar a máxima aristotélica, consistente em tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais. 

  

Difícil é distinguir quem são os iguais e quem são os desiguais, por isso é preciso estudar o 
preceito e emprestar-lhe cunho operativo seguro para, então, transportá-lo do plano abstrato 
para o efetivo, exigência esta da própria Constituição.[14] 

  

Fábio Konder Comparato afirma que as primeiras concepções de igualdade decorreram do 
período medieval, com influência dos pensamentos religiosos que permeavam o cristianismo. 
A conceituação surgiu em virtude da busca pelo conceito de pessoa, demonstrando a 
preocupação dos filósofos com o ser humano enquanto substância. Para ele, 

  

foi, de qualquer forma, sobre a concepção medieval de pessoa que se iniciou a elaboração do 
princípio da igualdade essencial de todo ser humano, mão obstante a ocorrência de todas as 
diferenças individuais ou grupais, de ordem biológica ou cultural. E é essa igualdade de 
essência da pessoa que forma o núcleo do conceito universal de direitos humanos.[15] 

  

Kant também demonstrou preocupação com a igualdade. Ele almejava que o direito não 
constituísse uma fonte de desigualdade e para defender sua tese formulou um princípio da 
liberdade igual, que pode ser extraído do imperativo categórico "age de tal modo que uses a 
humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo 
tempo, como fim, e nunca simplesmente como meio". Portanto, para Kant, se o indivíduo 
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deve ser considerado como um fim, automaticamente, deve-se considerar a todo ser racional 
como um fim em si mesmo, portanto a todo ser humano deve ser atribuído o mesmo 
valor.[16] 

  

O princípio da igualdade sempre foi questionado, pois há quem diga que o ser humano, por 
sua natureza, é dotado de diferenças, sejam elas físicas ou intelectuais, porém se igualam por 
pertencer à mesma raça. No entanto, como dizia Jean Jacques Rousseau, os homens nascem 
iguais e assim permanecem no estado de natureza. Essa versão também é defendida por 
Montesquieu, o qual dizia que no estado de natureza, "os homens nascem na igualdade, porém 
não podem permanecer nesse estado. A sociedade faz com que eles percam essa igualdade, a 
qual somente é reencontrada por intermédio das leis." [17] 

  

Assim, de acordo com o pensador, eventual desigualdade enfrentada no estado social deve ser 
combatida pela lei, que cuida de nivelar os indivíduos, embora respeitando suas diferenças 
peculiares. 

  

A propósito, Alexandre de Moraes bem define que 

  

a Constituição Federal adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de 
aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de 
tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento 
jurídico.[18] 

  

Tanto é assim que o princípio da igualdade possui a função de limitar o legislador, para que 
este não edite normas que criem diferenciações abusivas, sob pena de subverter a ordem 
constitucional. 

  

Muito embora o princípio da igualdade, assim como o da dignidade da pessoa humana, 
encontrem dificuldades de conceituação, fica perceptível qualquer ofensa à ele no plano 
concreto, pois o ato normativo que determine uma diferenciação injustificada provoca clamor 
e repúdio na sociedade. 

  

  

•5      DIREITO À EDUCAÇÃO 
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A reserva de vagas revela sua constitucionalidade à medida que oferece a certos grupos 
específicos, vítimas de discriminações, o acesso ao ensino superior público, concretizando, 
deste modo, o direito à educação. 

  

A educação é importante para construção de uma sociedade menos cruel e desigual. 

  

O artigo 6.º da Constituição Federal dispõe que a educação é um direito fundamental. [19] E 
como tal, deve ser estendida a todos, sendo de competência do Estado promovê-la, para o 
pleno desenvolvimento da pessoa[20], qualificação para o mercado de trabalho e com vistas, 
ainda, ao exercício da cidadania, de acordo com o artigo 225, caput, do mesmo texto legal. 
[21] 

  

Portanto, percebe-se que a educação possibilita o pleno desenvolvimento da personalidade 
humana, pois, com conhecimento advindo do ensino, o indivíduo conquista sua liberdade e a 
ascensão social, o que permite sua integração na sociedade e, conseqüentemente, a efetivação 
da cidadania. 

  

Segundo Elias de Oliveira Motta, a educação capacita o indivíduo para viver civilmente e 
produtivamente. Ressalta que 

  

A educação, tanto no plano individual quanto social, sendo, por excelência, o processo de 
mudanças sistemáticas e conscientes que se faz de forma planejada e organizada, tende a se 
firmar como o mais eficaz instrumento que um governo tem para efetivar o desenvolvimento 
de um povo, pois a educação envolve todos os processos voltados para a prepetação das 
pessoas para as mudanças interiores e exteriores, com o objetivo de antecipar o 
desenvolvimento e deixá-las aptas a aceitarem, entenderem e enfrentarem os desafios do 
futuro com capacidade para moldá-lo aos seus princípios, valores e interesses individuais e 
sociais.[22] 

  

Flávia Schilling discorre que a educação é uma ponta para a conquista de um lugar no 
mercado de trabalho e que o objetivo central das escolas de educação formal é "possibilitar o 
acesso aos bens científicos e culturais produzidos pela humanidade." [23] Para ela, o acesso 
constitui uma dimensão fundamental para a realização da educação como um direito humano. 

  

Neste compasso, a educação pertence à classe dos direitos fundamentais de segunda geração. 
Deve, pois, ser considerada um direito fundamental de prestação, que possibilita o acesso e a 
utilização de prestações estatais para a garantia de sua materialização. 
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Os direitos de segunda geração exigem a participação estatal para sua concretização. 
Garantem, inclusive, o direito de participar do bem-estar social, por meio de prestações 
positivas do Estado. Trata-se de uma liberdade pública que nao deve ser restringida ou negada 
aos cidadãos, sob pena de ofensa à Constituição. 

  

É função da educação qualificar o indivíduo para o trabalho, principalmente no atual quadro 
de acirrada competição da globalização. Como preleciona Ronald Dworkin "os indivíduos 
podem ter direito a igual tratamento na educação básica, pois é improrrogável que alguém a 
quem se negue esse direito venha a levar uma vida produtiva." [24] Com a educação, a pessoa 
garante uma qualificação profissional, a efetividade do valor do trabalho, viabiliza o princípio 
da dignidade e permite o exercício da cidadania, concretizando os fundamentos e objetivos da 
República.[25] 

  

  

•6      SISTEMA DE COTAS SOCIAIS PARA INGRESSO NA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA 

  

6.1 CONCEITO 

  

Entende-se por cotas as políticas, geralmente temporárias, que dispensam tratamento 
preferencial às pessoas pertencentes a classe ou grupos minoritários, como forma de 
proporcionar o acesso às instituições educacionais e setores do mercado de trabalho, por meio 
de reserva de vagas, a fim de compensar os prejuizos sofridos por esta população ao longo da 
história. Trata-se de uma espécie de ação afirmativa que vem sendo aplicada em vários países, 
para corrigir as desigualdades existentes no meio social. 

  

Thomas Sowell bem revela a internacionalização desta política: 

  

Hoje em dia, são os programas para os menos afortunados que recebe a denominação de ação 
afirmativa nos Estados Unidos, ou são chamados de "discriminação positiva" na Inglaterra e 
na Índia, "padronização" em Sri Lanka, "reflexos do caráter federal do país" na Nigéria e 
preferência aos "filhos da terra" na Malásia e na Indonésia, bem como em alguns estados da 
Índia. Tratamentos preferenciais e sistema de cotas existem também em Israel, na China, na 
Austrália, no Brasil, nas ilhas Fiji, no Canadá, no Paquistão, na Nova Zelândia e nos estados 
sucessores da União Soviética. [26] 
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Os fenômenos da desigualdade e discriminação sempre acompanharam a sociedade e deles 
advêm resultados desastrosos para o ser humano, tal como a exclusão social. Diante disto é 
que o Estado, depois de um longo processo de evolução e preocupado com o bem-estar social, 
bem como setores da administração pública indireta, resolveram implementar políticas de 
favorecimento às pessoas que sofreram e ainda sofrem discriminação, como o negro, o pobre, 
o deficiente físico, o índio e outras minorias. 

  

O sistema de cotas é a forma encontrada pelo Estado, para compensar os integrantes de certos 
grupos, reservando vagas em concursos públicos para provimento de cargos e empregos 
públicos e para preenchimento do corpo discente das instituições de ensino superior público. 
É uma política que divide opiniões, embora seja consenso que algo deva ser feito para 
remediar as desigualdades. 

  

Joaquim Benedito Barbosa Gomes cometa sobre a definição das ações afirmativas: 

  

As ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas 
de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à 
discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para 
corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e 
o emprego. [27] 

  

O autor acima citado, que é um defensor das cotas para negros, justifica a existência destas 
medidas para a promoção da igualdade em sua acepção material, semelhante à teoria de 
Aristóteles, a qual pregava o tratamento igual para os iguais e o desigual para os desiguais. A 
definição proposta pelo doutrinador também se estende ao sistema de cotas, afinal, este 
compreende uma espécie política. Os termos possuem conceituações peculiares, mas ao 
mesmo tempo conexas. 

Paulo Lucena de Menezes define as ações afirmativas como: 

  

O conjunto de estratégias, iniciativas ou políticas que visam favorecer grupos ou segmentos 
sociais que se encontrem em piores condições de competição em qualquer sociedade em 
razão, na maior parte das vezes, da prática de discriminações negativas, sejam elas presentes 
ou passadas. Colocando-se de outra forma, pode-se asseverar que são medidas especiais que 
buscam eliminar os desequilibrios existentes entre determinadas categorias sociais até que 
eles sejam neutralizados, o que se realiza por meio de providências efetivas em favor das 
categorias que se encontram em posições desvantajosas.[28] 
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Em resumo, as cotas são mecanismos urgentes de inclusão social concebidos pelos órgãos 
públicos e entidades privadas. Seja "ação afirmativa" no Brasil ou "discriminação positiva" na 
terminologia do direito europeu, uma coisa é certa, estes mecanismos servem para proteger a 
minoria e combater a discriminação, tendo como objetivo primordial a concretização da 
igualdade de oportunidades. 

  

  

6.2 CONSTITUCIONALIDADE 

  

A Constituição Cidadã, de 1988, não prevê, de forma expressa, uma norma que autorize a 
prática da ação afirmativa, tampouco contempla o sistema de cotas. Não obstante, é possível 
aplicá-la no Brasil, de acordo com as determinações gerais e abstratas contidas nos princípios 
e, analogicamente, com base nas regras específicas aplicadas a determinados segmentos 
sociais, como é o caso da pessoa com deficiência física. 

  

O Ministério do Trabalho e Emprego, reconhecendo a validade da ação afirmativa no Brasil, 
resumiu sua constitucionalidade da seguinte forma: 

  

Os valores que lastreiam a medida em questão estão contidos nos arts. 1.º, 3.º e 5.º da 
Constituição brasileira. Asseguram tais normas os princípios da dignidade e cidadania, do 
valor social do trabalho e da livre iniciativa e o da igualdade real de todos perante a lei. A 
ação afirmativa da qual se trata vem impulsionada, ademais, como já se disse, pelos 
dispositivos da Constituição, eis que se constrói, por meio dela, uma sociedade livre, justa e 
solidária, promovendo-se o bem do grupo quinhoado pela medida, combatendo-se a 
discriminação e o preconceito [...][29] 

  

Fábio Konder Comparato, adepto das cotas, afasta o argumento de que este sistema provova 
exclusão social das pessoas não beneficadas com a medida. Ao contrário, segundo ele, a 
Constituição Federal, em seu artigo 7.º, inciso XX, estabeleceu a necessidade de proteção do 
mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, por ser esta uma medida de 
proteção à minoria. Portanto, se com relação à classe feminina a Constituição autorizou a 
implementação de incentivos, porque não atingir também outros segmentos desfavorecidos. 
Ele insiste que a ausência de medidas de inclusão, como a reserva de vagas nas universidades, 
é que representa um descumprimento da norma constitucional. Para ele, o sistema de cotas 

  

não apenas é constitucional como a ausência desse tipo de política representa uma 
inconstitucionalidade por omissão. O artigo 3º, inciso III, da Constituição de 1988, é muito 
claro a esse respeito. "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais". Essa 
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determinação constitucional não é um simples programa de intenções. É uma norma 
obrigatória.[30] 

  

O Poder Judiciário brasileiro, apesar de não ter se posicionado definitivamente sobre a 
constitucionalidade das políticas de ações afirmativas, especialmente as cotas, enfrentou a 
questão em diversas ações propostas perante os Tribunais, em sede de controle difuso de 
constitucionalidade. Algumas decisões concluiram pela constitucionalidade das leis que 
inseriram a política de cotas em estabelecimentos públicos de ensino.[31] 

A política de cotas alcançou tamanha amplitude justamente porque vai ao encontro com os 
ditames constitucionais pátrios. Seja no mercado de trabalho, seja no meio educacional, a 
reserva de vagas sobressai latente, como forma de integrar a camada desprivilegiada no meio 
social, para que as pessoas pertencentes ao grupo oprimido também realize seus direitos 
fundamentais. 

  

  

•7      COTAS SOCIAIS E O PRINCÍPO DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
IGUALDADE 

  

A política de cotas ganha importância para correção das desigualdades sociais existentes. 
Trata-se de uma medida que proporciona o acesso ao ensino superior aos que não conseguem 
competir, em igual grau de conhecimento, com os demais candidatos oriundos de escolas 
particulares. No entanto, não significa que o aluno cotista se eximirá de realizar o exame 
vestibular. 

  

Outra questão a ser colocada em pauta é que o sistema de cotas serve como medida imediata, 
hábil para fornecer à pessoa economicamente desfavorecida o direito à educação superior. Do 
contrário, na ausência deste instrumento, ela não teria condições de ingressas no meio 
acadêmico, devido ao conhecimento precário que obteve no ensino básico público. Também, 
esta ação afirmativa se presta para corrigir as desigualdades sociais, pois a educação superior 
conferirá aos beneficiados o preparo técnico e qualificação para seu ingresso no mercado de 
trabalho, que, por sua vez, lhe proporcionará a inclusão social. 

  

Dessa forma, o Estado deve atuar em prol dos direitos sociais e, por meio de prestações 
positivas, proporcionar a educação aos habitantes de seu território, especialmente aos mais 
fracos e, normalmente, mais numerosos, com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais 
através da oferta de oportunidades para um número cada vez maior de cidadãos.[32] Feito 
isto, seus objetivos sociais, como a democracia e mesmo o crescimento econômico estarão 
atendidos. 
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Em nosso país, a política de cotas se mostra adequada frente ao problema da educação básica, 
que vai desde o despreparo e desmotivação dos professores, os quais percebem salários 
inadequados, até a falta de estrutura escolar, caracterizada pela restrição de recursos 
educativos, como livros didáticos, e precária instalação física. Isto decorre do baixo ou 
investimento irregular por parte do Poder Público no que tange à educação. 

  

Para Ali Kamel, em verdade, o problema do Brasil não é a falta de recursos, mas sim a falta 
de prioridade.[33] Para o citado autor, é evidente que as escolas brasileiras relegam à 
juventude um ensino de qualidade, modo pelo qual a permanência deste cenário escolar não 
ajudará os pobres a deixarem a condição da pobreza. Uma das soluções seria dotar as escolas 
de recursos materiais e humanos para que se tornem ao mesmo tempo atraentes e efetivas, 
com uma didática nova e professores estimulados e bem pagos. [34] 

  

O nível de escolaridade da população brasileira, frente aos problemas apresentados nas 
escolas das redes públicas, diminui significativamente, pois uma pequena parte da população 
tem acesso ao ensino de escolas particulares. Essa situação se agrava quando se cogita 
observar aqueles que têm acesso ao nível superior. É possível perceber que aqueles que 
dispõem de melhores condições financeiras tendem a estudar nos colégios particulares ou 
fazem cursos preparatórios para o vestibular. Estes ingressam, em sua maioria, na 
universidade pública e, quando não, alcançam posições de destaque nos vestibulares mais 
concorridos do país. [35] Fica evidente assim o problema da população de baixa renda. 

  

Torna-se possível reconhcer que os desfavorecidos não possuem as mesmas chances de passar 
no exame vestibular das universidades públicas, principalmente nos cursos mais concorridos, 
devido à educação deficitária que tiveram no ensino básico. Existe uma desigualdade na 
formação educacional, de modo que a maioria das vagas universitárias são preenchidas por 
alunos provenientes de escola priva, pertencentes às famílias de classe média e alta. 

  

Todavia, não há perspectivas de mudança neste quadro. Infelizmente o Brasil não possui 
muitas ações voltadas à correção destas falhas, inibindo a garantia de um padrão de qualidade 
adequado ao ensino básico. Em alguns casos, ocorre até mesmo corte de verbas para a 
educação e arrochos salariais que comprometem o poder aquisitivo dos professores, cujos 
salários são indecentes. 

  

Melhorar a qualidade do ensino é tarefa árdua, porém, considerando o atual sistema político, 
que não prioriza a educação, dificilmente as escolas estarão equipadas. Assim sendo, abrem-
se as portas das universidades para os alunos mais preparados e, consequentemente, os 
egressos do Ensino Fundamental e Ensino Médio cursados em escola pública permanecem 
impedidos de conseguir um lugar na universidade pública, já que o sistema não consegue 
instruí-los de maneira satisfatória e adequada. 
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Como se sabe, para ingressar em uma universidade pública o aluno de baixa renda enfrente 
inúmeras barreiras. Falta de preparo para o vestibular, salas com excessivo número de 
estudantes e a concorrência desleal pelas vagas das universidades públicas são fatores que 
desestimulam o interesse pelos estudos. Para diminuir essas diferenças e garantir a entrada 
destas pessoas na universidade é que surgiram as cotas sociais. 

  

Críticos do sistema de cotas afirmam que esta medida nao é adequada, pois o melhor seria o 
Estado aumentar os investimentos no ensino público básico. No entanto, este argumento cai 
por terra quando se vê que tal pretensão não passa de uma utopia. 

  

Para Elias de Oliveira Motta, 

  

O papel do Estado na ação educativa inicia-se com sua obrigação de construir, organizar e 
manter escolas proporcionando a democratização e a gratuidade do ensino, especialmente no 
nível constitucional de obrigatoriedade, bem como zelar pelo respeito às leis do ensino, pela 
avaliação das instituições e pelo desenvolvimento do nível de qualidade do ensino.[36] 

  

Entretanto, de acordo com o citado autor, o Estado não cumpre esse papel. Não basta 
simplesmente aumentar o orçamento na área de educação. Faz-se necessário desenvolver uma 
escola que reduza ao máximo as desvantagens iniciais, com seriedade e um mínimo de 
recursos necessários.[37] Deve-se investir na educação, especialmente em recursos didáticos, 
melhorar a qualidade do ensino básico, oferecer salário digno aos professores e mudar a infra-
estrutura das escolas, para que se ofereça aos alunos condições adequadas no processo de 
aprendizagem. Contudo, enquanto essa mudança não ocorrer, adotam-se as cotas sociais para 
tentar sanar, de imediato, o problema educacional e a correção das desigualdades. 

  

Resumindo, pode-se dizer que a estrutura vigente é excludente e elitista, capaz de alastrar e 
perpetuar as desigualdades sociais. Por isso, as instituições de ensino superior precisam de 
auxílio para acolher os estudantes mais carentes e que demonstrarem condições intelectuais 
para continuar seu aperfeiçoamento e exercer futuramente uma profissão de nível superior. 

  

Destarte, muito se discute acerca dos reais resultados das ações afirmativas. Indaga-se se o 
sistema de cotas seria o mais adequado para resolver a discriminação e o preconceito, e se o 
aluno beneficiado com as cotas teria condições de acompanhar a turma e permanecer 
frequentando o curso de ensino superior. 

  

A fim de solucionar o questionamento acima suscitado, pode-se citar Norberto Bobbio: 
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Apenas posso dizer que os preconceitos nascem na cabeça dos homens. Por isso, é preciso 
combatê-lo na cabeça dos homens, isto é, com o desenvolvimento das consciências e, 
portanto, com a educação, mediante a luta incessante contra toda forma de sectarismo.[38] 

  

Dessa maneira, deduz-se que a educação, como direito fundamental, pode sim ser a solução 
ao caso do preconceito. 

  

Caso seja considerado que o Estado, a partir deste momento, revolucionará o sistema de 
ensino, para conferir-lhe mais qualidade, o sistema de cotas perderia sua função, eis que não 
haveria necessidade de igualar o cidadão que estivesse nas mesmas condições intelectuais que 
os demais candidatos provenientes de escola privada. Entretanto, isso é mera ilusão e se não 
bastasse, é praticamente impossível acontecer mudanças drásticas em um sistema educacional 
que por muito tempo permanece estático. 

  

Por essa razão, estando no aguardo dessas modificações o sistema de cotas é o mais adequado 
para dirimir a discriminação. 

  

Quanto ao desempenho dos alunos cotistas, citado anteriormente, não possui fundamentação 
idônea. Há quem diga que estes alunos levariam a classe ao retrocesso e demandariam maior 
atenção do corpo docente, de modo que os professores perderiam tempo explicando conteúdos 
básicos que apenas foram lecionados aos demais alunos, os provenientes de escola privada. 

  

O tema em questão já foi objeto de análise de Luiz Paulo Rouanet. Para ele dificilmente 
haveria uma perda da qualidade com a inclusão de alunos cotistas. Ao contrário, restou 
demonstrado, através de uma matéria jornalística, que, embora os alunos não-cotistas 
tivessem ligeiramente sobressaído no vestibular, essa diferença torna-se igualada ou superada 
em todos os cursos. Finaliza dizendo que os dados mostram o excelente desempenho dos 
alunos beneficiados com o sistema de cotas[39]. 

  

Ainda que os cotistas não atinjam 100% de aproveitamento no curso superior, deve-se ter em 
conta a realização do direito fundamental de acesso à educação. A oportunidade foi concedida 
pelo Estado, cabendo ao aluno se conscientizar e se esforçar para permanecer na universidade 
e futuramente ganhar produtividade no mercado de trabalho. O que não se pode é impedir a 
prática dessa política e ficar no aguardo de uma reforma educacional proveniente do Estado, a 
qual não há sequer perspectiva de realização. 
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•8      CONCLUSÃO 

  

Ao final do presente trabalho, com respaldo nas argumentações expostas, algumas 
considerações podem ser aventadas. 

Em primeiro lugar, insta salientar que a desigualdade social sempre esteve presente na 
sociedade brasileira, seja no período imperial, seja no ditatorial. Até mesmo com a atual 
democracia, o país persiste neste problema. A diferença é que, no passado, o Estado atestava a 
desigualdade, ao permitir a escravidão e privilegiar o desenvolvimento econômico, que tanto 
favorecia a burguesia, quedando-se inerte no tocante às políticas públicas de auxílio aos 
desfavorecidos. Hoje, a atual Constituição contempla regras impositivas de combate à pobreza 
e redução das desigualdades, conforme previsão do art. 3.º, que constituem os objetivos da 
República. 

  

A desigualdade social é provocada por uma série de fatores, dentre eles o que predomina é a 
busca pela riqueza e poder, que saltam aos olhos do ser humano e movimentam o capitalismo. 
Ocorre que, nesta busca incessante, muitos indivíduos ficam à margem do sistema, devido à 
incorreta distribuição de renda no país. Trata-se da classe economicamente desfavorecida, 
uma minoria, que não tem acesso a bens mínimos de sobrevivência e não possuem 
oportunidade de reverter esse quadro, já que o baixo grau de instrução também cria óbice à 
conquista de um bom emprego e impede o sucesso profissional. 

  

Surge, então, o problema da exclusão e da discriminação, frutos do sistema econômico 
tendente a acentuar a pobreza e perpetuar as desigualdades existentes. Tais efeitos geram 
tamanha repercussão que certos documentos internacionais foram elaborados para fins de 
proteção destes indivíduos vulneráveis, a exemplo do Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos (1966). 

  

A discriminação em razão da renda é uma forma de exclusão social que coloca em "xeque" a 
democracia e a cidadania, pois impede a integração social e cria no sujeito discriminado um 
sentimento de inferioridade. 

  

Assim, excluídos e discriminados do mercado de trabalho, essas pessoas ficam tolhidas de 
adquirir bens essenciais e até mesmo de usufruir seus direitos fundamentais à saúde, trabalho 
e, especialmente, a educação. 

  

A Constituição Brasileira também reconhece que a pobreza, a marginalização e a 
discriminação acarretam malefícios à sociedade, tanto é que elencou um rol de objetivos 
fundamentais com intuito de combatê-los. Todavia, a mera previsão legal não basta para que o 
grupo desprivilegiado consiga efetivar seus direitos fundamentais. É necessário que o Estado 
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adote uma postura positiva frente à problemática, implementando políticas públicas para 
impedir esse mal e ao mesmo tempo promover a integração social. 

  

Estas políticas públicas, apesar de não estarem previstas expressamente no texto 
constitucional, possuem respaldo nos princípios do Estado de Direito e, além disso, figuram 
como exigências a serem cumpridas pelo poder estatal, para fazer valer os objetivos descritos 
no art. 3.º da Constituição Federal. 

  

Como demonstrado no desenvolvimento do texto, os princípios gerais de direito contêm 
normas gerais e abstratas, que se coexistem, permitindo, assim, o equilíbrio de valores. Em 
virtude de sua importância, estes princípios foram positivados na Constituição Federal de 
1988, a qual prevê, ainda, os princípios fundamentais e dirigidos à pessoa humana, como o da 
dignidade e igualdade. 

  

O princípio da dignidade não possui conceito definido, mas é reivindicado para preservar a 
individualidade da pessoa, protegê-la das atrocidades e garantir-lhe a plena satisfação de seus 
direitos. É direito da personalidade que fundamenta o Estado de Direito e inspira os demais 
direitos fundamentais, pois carrega em si um valor supremo. A força de harmonização deste 
princípio o elevou ao centro dos direitos humanos, contribuindo para que inúmeras nações 
abrigassem o referido princípio nos ordenamentos jurídicos internos. 

  

A conceituação indefinida e aberta do princípio da dignidade é um benefício, pois permite que 
seu conteúdo se ajuste à evolução da sociedade, sem mesmo alterar o texto da lei. Também, 
cuida-se de um princípio que não pode ser violado nem limitado, porque garante a proteção 
do homem. 

  

O princípio da dignidade comporta prestações positivas por parte do Estado. O Brasil, sendo 
um Estado eminentemente social e garantidor da dignidade, permite, pois, implementação de 
políticas públicas para concretização dos direitos fundamentais, como, por exemplo, a 
educação, assim como para redução das desigualdades sociais. Portanto, é possível a adoção 
do sistema de cotas para promoção da dignidade da pessoa humana. 

  

Em análise do princípio da igualdade, verificou-se que o legislador, ao elaborar as normas 
infraconstitucionais, não pode estabelecer distinções abusivas e discriminações absurdas. 
Portanto, este princípio serve para limitar o poder do legislador, impedindo, assim, o abuso de 
poder. É um direito acobertado pela cláusula pétrea, que possui a finalidade precípua de 
corrigir as desigualdades existentes. No entanto, importante destacar que este princípio possui 
duas acepções, uma material e outra formal. Esta refere-se à mera previsão legal, enquanto 
aquela diz respeito à concretização da igualdade. E, para materialização deste direito, a 
igualdade comporta restrições, senão veja-se. 
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 Com amparo na doutrina aristotélica, os desiguais devem ser tratados de forma desigual. Este 
é o ponto crucial da igualdade material, que visa nivelar os indivíduos, respeitando suas 
diferenças peculiares. Porém, esta diferenciação não pode ser arbitrária e injustificada, deve 
sim guardar proporcionalidade, ou seja, é possível discriminar alguns para igualar outros 
indivíduos que não usufruem de seus direitos fundamentais. Por isso, é fundamental que se 
escolha um critério discriminador justo, que guarde correlação lógica com a finalidade do 
tratamento desigual. 

  

Como já mencionado, os sujeitos economicamente desfavorecidos permanecem na linha da 
pobreza, maiormente em virtude do baixo grau de instrução escolar. Isto se dá porque eles não 
tiveram um ensino básico adequado que lhes permitissem ingressar no ensino superior 
público. 

  

O ensino básico no Brasil não é alvo de maior investimento pelo Poder Público. Ao longo do 
trabalho, foi verificado que a escola pública brasileira mantém estrutura precária, não possui 
material didático acessível a todos, o quadro docente é despreparado e não aufere salário 
adequado. Estes são fatores que contribuem para que o ensino público fique taxado como 
"deficiente". O Estado, por sua vez, parece não se preocupar com esta realidade, pois até o 
momento não realizou mudanças significativas neste cenário. 

  

Assim, os alunos provenientes de escola pública não conseguem competir em pé de igualdade 
com os demais advindos de escola privada. Tal problema, aliado à restrição de vagas na 
universidade pública, impede que as pessoas carentes, maiores frequentadoras de escola 
pública, conquiste uma vaga no curso de graduação. Em meio à esta injusta competição entre 
os alunos é que se cogita a aplicação das cotas sociais para ingresso no ensino superior, a fim 
de incluir essa minoria no meio acadêmico e, futuramente, no mercado de trabalho, bem como 
dar-lhes acesso à educação em nível mais elevado. 

  

As cotas sociais são espécies de ações afirmativas que visam corrigir as desigualdades sociais, 
promover a justiça social e compensar grupos discriminados até que seus efeitos sejam 
neutralizados. 

  

Em um país como o Brasil, a elevada desigualdade deve ser combatida imediatamente e a 
educação é o meio mais adequado para tanto. Todavia, tendo em vista que a melhoria da 
qualidade do ensino público fundamental e médio é utopia, a necessidade de instituir as cotas 
é latente, pois elas efetivam o direito de acesso ao ensino superior, conferem aos 
desprivilegiados a oportunidade de ter sucesso profissional e conduzem o indivíduo à 
ascensão social, permitindo exercer sua cidadania e se desenvolver com dignidade. E, 
atendidos estes resultados, a discriminação não mais existirá. 
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Ser favorável à política de cotas não significa defender que esta é a única medida cabível para 
solucionar o caso da desigualdade. A deficiência no ensino básico obviamente precisa ser 
corrigida, sob pena de manter o desnível no grau de instrução e, portanto, continuar excluindo 
pessoas carentes. No entanto, como a melhoria não ocorre, por desídia do Poder Público, a 
solução imediata é a adoção de cotas, maneira que garante menos impacto negativo 
decorrente da falha educacional. 

  

Considerando que as cotas visam concretizar os objetivos da República, pode-se concluir que 
a medida não afronta a Constituição, tampouco o princípio da igualdade. Este, como 
salientado em momento anterior, permite a diferenciação de indivíduos, desde que 
justificadamente, para a concretização da igualdade. 

  

Tendo em conta que a política de cotas estabelece diferenciação de sujeitos para ingresso no 
ensino superior, para efetivação do direito fundamental à educação, então ela também pode 
ser instituída com base no princípio da igualdade, em sua dimensão material. É preciso adotar 
medidas que levem em considerações as desigualdades, a fim de buscar a igualdade material. 
E o ordenamento jurídico pátrio comporta a aplicação destas medidas, assim como impõe sua 
adoção, pois as ações estatais devem promover o desenvolvimento social justo e com menos 
desigualdades, tendo como parâmetro o bem-estar de todos os cidadãos. 

  

Os critérios "renda" e "egressos do ensino médio público" formam fatores justos de 
discriminação positiva, que se coadunam com o princípio da igualdade e produzem eficácia 
satisfatória no meio acadêmico. Como elucidado no ultimo capítulo, os alunos cotistas 
quebraram o mito de que não poderiam acompanhar a classe e constituiriam um atraso para a 
turma, eis que existem estudos demonstrando seu desempenho exemplar ao longo do curso. 

  

O sistema de cotas, como retiradamente demonstrado, atinge a meta traçada pelo legislador, 
no que tange à diminuição das desigualdades sociais, construção de uma sociedade justa, com 
erradicação da pobreza, promoção do bem de todos, sem discriminação injustificada. Por fim, 
a medida é perfeitamente adequada para a realidade brasileira e congruente com os interesses 
privilegiados na Constituição, como a igualdade e dignidade humana.  
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RESUMO 
Tendo sido construído sobre bases liberais dogmáticas, o ensino jurídico brasileiro necessita 
passar por transformações metodológicas capazes de desenvolver o pensamento crítico dos 
juristas, que por conta da estrutura educacional jurídica atual se encontra intelectualmente 
engessado. Entretanto qualquer transformação que venha ocorrer, deverá ter seu nascituro em 
uma revolução no ensino brasileiro como um todo, possibilitando uma educação política 
voltada para o desenvolvimento intelectual e científico do estudante, como bem defendia Rui 
Barbosa. Desta forma, a evolução do ensino também deverá focar no professor, através de sua 
formação e capacitação adequada, além de programas governamentais de facilitem o acesso 
do estudante ao ensino. Assim, é através de uma educação política que o estudante alcançar o 
ápice de sua cidadania.  
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; DIREITO; LIBERALISMO. 
 
ABSTRACT 
Having been built on dogmatic liberal foundations, the Brazilian legal education needs to 
undergo transformations methodological able to develop critical thinking of the jurists, who 
on account of the current legal structure of education is intellectually cast. However, any 
transformation that will occur, should have her unborn child in a revolution in Brazilian 
education as a whole, providing an education policy aimed at developing the student's 
intellectual and scientific, as well defended Rui Barbosa. Thus, the evolution of education 
should also focus on the teacher, through its training and proper training, and government 
programs to facilitate student access to education. Thus, it is through a political education that 
students reach the pinnacle of his citizenship. 
KEYWORDS: LEGAL EDUCATION; LAW; LIBERALISM. 
 
 

Introdução 

  

O ensino jurídico no Brasil, desde o seu nascedouro, foi construído dentro de uma 

ideologia liberal, que privilegiou em seus currículos as disciplinas privatistas, necessárias a 

regulação de uma economia capitalista de mercado. 

  

Desta forma, a cultura jurídica codificista do modelo burguês, cristalizou-se 

fundamentada em um método positivista e dogmático de apreensão do direito, que de tão 
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arraigado, não acompanhou as mudanças da realidade social, nem mesmo chocou-se com as 

diferentes formas de Estado que evoluíram no cenário nacional. 

  

Por esta razão que o ensino jurídico no Brasil é denominado conservador, uma vez 

que seus propósitos, durante longos anos, prestaram-se à manutenção da base legal e jurídica 

do status quo, dissociado de uma proposta de transformação social. 

  

O presente estudo tem como intento denunciar a problemática da manutenção de uma 

cultura liberal do ensino jurídico fundamentada em um dogmatismo metodológico e em um 

método exegético de compreensão do direito e, a partir disto, propor o fomento às discussões 

políticas nos cursos de direito, com o objetivo de formar profissionais capazes de discutir 

criticamente as questões políticas do Estado. 

  

Para os fins que se pretende, serão abordados, inicialmente, a história dos cursos de 

direito no Brasil, com o intuito de demonstrar a prevalência do paradigma liberal como 

modelo do ensino jurídico, sobrevivendo mesmo após diferentes contextos sociais e políticos 

do Estado. 

  

Em seguida, serão abordadas, sucintamente, as propostas metodológicas de Rui 

Barbosa, que, embora afeitas ao liberalismo, possuíam um caráter emancipatório, posto que 

purgavam pelo debate crítico do fenômeno jurídico, bem como, em uma proposta geral de 

educação cívica para todos os cidadãos. 

  

No item seguinte, chama-se a atenção para os prejuízos que o positivismo e o 

dogmatismo jurídico trazem ao ensino do direito, posto que castradores de uma metodologia 

crítica e dialética do fenômeno jurídico e social, razão a qual se defende o afastamento destes 

modelos para a superação do paradigma liberal do ensino jurídico. 

  

Por fim, atenta-se para o risco de perpetuação do modelo liberal através da adoção de 

medidas neoliberais, como o afrouxamento de critérios e exigências do governo para criação 

do ensino superior, constatado facilmente ante o aumento desordenado de faculdades 

particulares, que, como empresas que são, preocupam-se, primordialmente, com a 

lucratividade e se esquecem da necessidade de desenvolvimento de um ensino de qualidade. 

  

1 Evolução histórica do ensino jurídico no Brasil 
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Faz-se necessário analisar a evolução do curso de Direito no Brasil, da sua origem 

ainda no Império até o momento da redemocratização com a promulgação da Constituição de 

1988, para então se compreender a biografia do ensino jurídico e a influência que a ideologia 

liberal teve nas faculdades de direito. 

  

Quando da Independência política do Brasil em 1822, o liberalismo já era o 

pensamento político que despertava interesse da classe burguesa, detentora do poder 

econômico, que buscava com esta ideologia implementar o projeto de um Estado liberal 

mínimo, que pudesse garantir o desenvolvimento do livre comércio e da economia. 

  

Surge assim a necessidade de formar no Brasil juristas capazes de contribuir com 

este projeto liberal, pois não era mais suficiente o mero contingente advindos da Universidade 

de Coimbra em Portugal. 

  

Neste contexto foram criados os primeiros cursos jurídicos no Brasil em Recife e em 

São Paulo, sendo os assentos destas faculdades dominados, quase que exclusivamente, por 

integrantes da elite. 

  

Por esta razão, já no início de sua criação, o ensino jurídico serviu aos interesses 

burgueses, ajudando a construir um cenário capaz de permitir o emprego das propostas 

liberais desta classe e afastando-se dos assuntos afeitos às questões sociais. 

  

Com a queda do Império e ascensão do regime Republicano, o modelo de ensino 

jurídico elitista não se alterou, pois continuou servindo aos interesses oligárquicos, mantendo-

se nas esteiras da filosofia positivista, um método de ensino descritivo rígido e conservador 

que não permitia o desenvolvimento do raciocínio crítico do estudante, pois limitava o 

fenômeno jurídico na subsunção do fato à lei. 

  

Destarte, paradoxalmente, a mudança de regime, ao invés de promover uma 

transformação nos paradigmas do ensino jurídico, utilizou-se, e até mesmo ampliou o 

conservadorismo existente nas Escolas de Direito, pois a mesma ideologia liberal que serviu o 

período antecedente continuava sendo reclamada pelas elites burguesas para o 

desenvolvimento das relações de mercado. Por esta razão que o estudo do Direito, inspirado 
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no codificismo burguês, priorizou o Direito Privado, construindo um gigantesco aparato legal 

que acomodou mais ainda o estudante de Direito ao estudo meramente exegético da lei. 

  

Enquanto isto, os problemas sociais se avultavam ante a crescente exclusão de 

cidadãos que não participavam dos projetos liberais e que não tinham espaço nas reflexões 

dos operadores do Direito. 

  

Com a baixa estruturação metodológica limitada as fronteiras dos códigos, a 

academia jurídica tornava-se cada vez mais hermética, conservadora e apática, servindo à 

manutenção do modelo liberal e do poder concentrado. 

  

A apatia do ensino jurídico brasileiro não se rendeu nem ao modelo de Estado Social 

pós Primeira Guerra Mundial, posto que, até mesmo neste período, o formalismo e a 

preocupação excessiva com o direito privado foram mantidos. 

  

Na ditadura militar, o espírito crítico, assim como nos períodos antecedentes, não foi 

técnica fomentada entre os estudantes de direito. Ao contrário disto, neste regime de exceção, 

qualquer tentativa de debate era considerada subversiva e perseguida pelo governo autoritário. 

Desta forma, fazendo uso da técnica descritiva, totalmente alheia ao pensamento crítico, 

atendia-se às leis do mercado e mantinha-se a ordem perante o aparato estatal autoritário. 

Neste sentido é a observação feita por Hanna Carolina Maia Tavares: 

  

Nesse período, pode-se destacar como conseqüência do modelo 

autoritário vigente, que obstacularizava o estímulo ao espírito crítico, os muitos 

intelectuais que foram afastados das universidades nesse período, pelo que a 

produção científica foi afetada, e, principalmente, a estrutura acadêmica, que, 

enfraquecida, não dispôs de meios para lutar contra o regime, configurando um 

retrocesso na evolução do ensino jurídico no Brasil. (2009, p.7). 

  

Após o auge do formalismo no ensino jurídico vivenciado na ditadura militar, surge 

com a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988, um sopro de 

esperança em existir uma mudança na ideologia e no método de ensino jurídico, pois agora, 

com o reconhecimento subjetivo da efetividade de direitos e garantias fundamentais 

prestacionais, anteriormente considerados meros princípios programáticos sem juridicidade, 

cobra-se do operador do direito mais que uma atividade silogística de subsunção crua do fato 

à lei. 
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Contudo, o que se observa atualmente nos cursos de direitos é a manutenção de uma 

estrutura curricular tradicional e o predomínio da cultura formalista na metodologia de ensino, 

agravando ainda mais a crise do ensino jurídico, pois somados a outros fatores que se 

pretende oportunamente abordar, compromete-se drasticamente a qualidade de formação dos 

juristas e favorece-se a manutenção desta inspiração liberal, que de tão presente nas 

faculdades de direito, parece ser inerente ao perfil do curso, inclusive se ajustando facilmente 

a propostas de reforma de estrutura do ensino superior de cunho neoliberal. A propósito, 

crítica pertinente de César Augusto Nunes: 

  

A reforma educacional universitária no campo do Direito parece apontar 

para um ajustamento modernizador da formação e da atuação profissional dos 

trabalhadores do Direito, sobre parâmetros políticos e institucionais derivados de 

uma racionalidade pragmática e utilitarista que, por mais que corrijam as defasagens 

perfomáticas do anacronismo operacional atual, continuam distantes da real 

superação de uma identidade reacionária e conservadora do Direito no Brasil. 

(NUNES, p. 16). 

  

Para uma análise mais aprofundada sobre a atual situação do ensino do Direito no 

Brasil, vale discorrer mais sobre o tema. 

  

2 A situação atual do ensino brasileiro no Brasil, especialmente o 

ensino jurídico 

  

A educação é direito básico do cidadão elencado na Constituição Federal de 1988 

sendo o ponto crucial para garantia de desenvolvimento do país. Todos os índices de 

desenvolvimento, sejam econômico, social, humano, de qualidade de vida, intelectual, entre 

outros, passam pela educação da sociedade. No mesmo sentido, a diminuição das 

desigualdades sociais, da criminalidade, do analfabetismo, da mão de obra desqualificada, da 

alienação, da falta de senso crítico, dentre outros, também dependem de maneira direta da 

educação. 

  

Infelizmente, no Brasil, a situação da educação é precária em todos os seus campos. 

Desde o ensino superior até a alfabetização e educação infantil os problemas são enormes e o 

investimento é insuficiente. O discurso do desenvolvimento da educação serve mais para 

busca de votos em eleições que para ações práticas e efetivas. Só um sistema de educação de 
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qualidade e eficiente leva uma nação ao desenvolvimento conforme adverte Gina Vidal 

Marcilio Pompeu: 

  

A relevância do direito ao desenvolvimento se assenta na histórica 

compreensão, por parte dos operadores nacionais e internacionais dos direitos 

humanos, bem como dos gestores públicos, de que não se faz possível um modelo de 

desenvolvimento posicionado à margem da liberdade e da dignidade humana e o 

exercício dessa liberdade com discernimento exige conhecimento e capacitação, 

alcançados pelo desenvolvimento do processo educativo. (2005, p. 57) 

  

Se os problemas da educação básica são muitos, o ensino superior não tem sido 

diferente. Com a baixa qualidade do ensino fundamental e médio o reflexo não poderia ser 

outro. Ademais, com a falta de condições e estrutura das universidades públicas a demanda 

dos estudantes não é atendida e as faculdades particulares acabam por absorver essa “sobra do 

mercado de ensino superior”, havendo um crescente exponencial no número de alunos em 

instituições privadas que, cada vez mais visam o lucro, os baixos valores em mensalidade e a 

grande quantidade de alunos sem a mínima preocupação com os principais elementos de um 

ensino superior. 

  

Tal realidade se repercute também nos programas de fomento do governo como 

PROUNI e Fies, todos voltados à facilitação do acesso às faculdades particulares pelos 

cidadãos de baixa renda que, como estudaram em escola pública, não têm condições de 

concorrem em pé de igualdade com os estudantes de instituições particulares a uma vaga na 

universidade pública. 

  

Em relação ao ensino jurídico, o mesmo sofre com grandes problemas na atualidade, 

o primeiro ligado à questão estrutural do ensino no país, o segundo relacionado à tradicional 

visão dogmática do direito, ou seja, um direito imposto, limitado pelo ordenamento ou pelos 

princípios gerais do direito, que anteriormente já estarmos a discutir. 

  

Em relação ao primeiro problema é necessária uma maior intervenção estatal no 

sentido de reestruturar a universidade pública, dando-lhe, inclusive, condições de atender um 

número maior de estudantes. Como também, no sentido de cobrar uma excelência no ensino 

por parte das faculdades particulares, tendo em vista a responsabilidade que é a formação 

profissional uma vez que os profissionais formados atuarão na sociedade em seguida. 
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A acomodação das faculdades particulares visando tão somente o lucro e adotando 

práticas questionáveis como a baixa remuneração dos professores, a contratação da maior 

parte de seu quadro de horistas, a falta de incentivo ao aperfeiçoamento dos conhecimentos 

pelo professor, gera por certo um ciclo vicioso de baixa qualidade de ensino. 

  

Os alunos que chegam ao ensino superior com deficiências provenientes dos 

problemas do ensino médio e, ao invés de se depararem com uma nova realidade, continuam 

sendo formados pelo mesmo processo inadequado sem o despertar do senso crítico recebendo 

a mera reprodução de conteúdo pelo professor com pouca ou nenhuma participação dos 

alunos no processo de aprendizado. 

  

O segundo problema, o da dogmática, está diretamente relacionado à passagem do 

conteúdo. Em considerando o direito dogmático o professor se limita a repassar os “dogmas” 

existentes em relação ao sistema jurídico, sem o desenvolvimento de contestação ou análise 

crítica, remetendo esse procedimento, inclusive, ao método de ensino inicialmente rechaçado 

pelo ensino jurídico. Sobre a questão adverte Agostinho Ramalho Marques Neto: 

  

O ensino do direito tem tradicionalmente refletido e conservado o 

dogmatismo ainda dominante no pensamento jurídico. A concepção que ainda 

persiste em larga escala é a de que o ensino é um simples processo de transmissão de 

conhecimentos, em que ao professor cabe apenas ensinar e ao aluno apenas 

aprender. 

[...] 

Ora, tal atitude perante o processo de ensino faz com que este falhe 

redondamente diante de sua meta primordial, que é o desenvolvimento do senso 

crítico, do pensar autônomo, que só pode consolidar-se através da livre tomada de 

consciência dos problemas do homem e do mundo, e do engajamento profundo na 

tarefa de resolver esses problemas. (1990, p. 163) 

  

Considerando o direito como uma ciência e sendo inerente à ciência o constante 

questionamento, a constante verificação da teoria, ou seja, sendo o conhecimento científico 

provisório como pode haver uma ciência dogmática? Tal classificação – de direito dogmático 

– é incoerente em todos os aspectos, pois não se pode admitir ciência sem questionamento. 

Atrelar ao conhecimento jurídico a idéia de dogmática é o mesmo que subtrair caráter 

científico da ciência jurídica, conforme afirma Hugo de Brito Machado Segundo: 
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Com efeito, o conhecimento é uma relação, mas quando há um dogma 

isso Não acontece. O dogma implica – como escreveu Hessen, em passagem que 

aqui novamente transcrevemos – “que os objetos do conhecimento nos são dados 

absolutamente e não meramente por obra da função intermediária do conhecimento”. 

Isso porque o sujeito não pode investigar para verificar se a imagem que tem do 

objeto é correta, insuficiente ou errada. A imagem fornecida pelo dogma pressupõe-

se idêntica ao objeto, pelo que não se admite a sua discussão. (2008, p. 28) 

  

Constata-se que o ensino jurídico tem se preocupado não em formar cientistas do 

direito, em fomentar a pesquisa, a discussão, o questionamento. Mas sim formar tecnólogos, 

ou seja, especialistas na análise dos dogmas que lhes são impostos, uma análise sempre 

fechada, dentro da lei ou dentro de um sistema pré-concebido sobre o qual não lhe cabe, na 

condição de mero estudante, contestar ou duvidar. 

  

Reforçando essa questão, Ana Paula Araújo Holanda, traçando uma metáfora entre o 

ensino jurídico e uma concha traz a necessidade de reformulação do ensino jurídico. 

  

Os cursos jurídicos, em quase sua totalidade, adaptaram-se 

“formalmente” à nova legislação, mas, como cultores do direito, sabemos que a 

mens legislatori não cabe apenas na aplicação literal da forma, mas na perfeita 

hermenêutica, ou seja, na integração de forma e conteúdo. 

Os muros são rompidos, a concha está entreaberta. Cabe esclarecer que a 

modernidade trouxe-nos um processo de deteriorização dos cursos mais antigos, ora 

pela mercantilizarão do saber, ora pela acomodação em paradigmas ultrapassados. 

(2004, p. 19)  

  

Diante disso evidenciada está à questão da necessidade de quebra de paradigmas, de 

fuga da dogmática, de busca pela excelência. O ensino jurídico necessita de saídas urgentes 

para crise na qual está inserida. 

  

A saída dessa crise passa, inevitavelmente, pela formação do professor, o 

profissional responsável pela transmissão do conteúdo aos alunos. Professores de qualidade 

certamente elevarão o nível do ensino jurídico, forçando alunos eventualmente prejudicados 

pelos erros dos ensinos, fundamental e médio a se adequarem à nova realidade. 

  

3 A metodologia de Rui Barbosa afeita aos propósitos do 

liberalismo. 
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Do que foi exposto no item inicial, clara é a constatação que a ideologia liberal é a 

predominante no ensino jurídico brasileiro desde a instalação das primeiras faculdades de 

direito, não sofrendo nenhum golpe significativo à sua hegemonia, mesmo com as 

transformações políticas, sociais e econômicas que se processaram ao longo dos anos no país. 

  

Cumpre, portanto, que se analise a proposta metodológica de Rui Barbosa para o 

ensino jurídico, uma vez que se identifica nesta os propósitos de uma ideologia liberal para a 

cultura do direito, porém com uma intensidade variada e com características próprias que 

difere em alguns pontos do tradicional modelo formalista, indiferente aos reclames sociais. 

  

Rui Barbosa ao longo de sua vida pública e intelectual defendeu muitas bandeiras 

capazes de transformar a sociedade brasileira, entre elas a abolição dos escravos, a república e 

o federalismo. 

  

Atento às necessidades das transformações sociais serem acompanhadas de 

transformações jurídicas e vice-versa, também defendeu uma reforma curricular e 

metodológica nos cursos de direito, um aumento na liberdade de ensino, a adoção de uma 

política de ensino onde a educação fosse vista como investimento e uma melhor adaptação do 

ensino ao mercado, sendo esta última o aspecto liberal de suas idéias relativas à educação. 

  

Defensor de um Estado democrático, entendia que educação era uma questão política 

e por tanto, deveria o Estado fomentar uma educação política para o povo, já que só assim, 

seria possível a implantação de uma era democrática no Brasil. 

  

Seguindo este mesmo raciocínio, Rui Barbosa afirmava que a educação política, para 

de fato ocorrer, necessitaria da instalação efetiva de um regime político onde a população 

obtivesse as condições necessárias para o exercício de uma cidadania plena. 

  

Observa-se que as propostas transformadoras de Rui Barbosa foram inspiradas no 

pensamento liberal de Comte, Stuart Mill e Tocqueville, pois o implemento desta forma 

educacional deveria ser realizado com a intervenção do Estado, sendo o ensino público, 

gratuito e laico. 

  

Ressalta-se que a intervenção estatal deveria ser neutra, sem imposições ideológicas, 

mas voltado para o desenvolvimento do mercado e do capitalismo (inspiração em Mill), e 
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conseqüentemente, da industrialização, que na época de Rui Barbosa era irrisória. Ser a 

educação vital para o desenvolvimento da economia foi uma das teses barbosianas. 

  

Sob forte influência de Tocqueville, diante da Democracia, entendia Barbosa que ela, 

em conjunto com a racionalidade do liberalismo, eram capazes de promover igualdade de 

condições e de oportunidades para o povo. 

  

Apesar da educação dever ser libertadora, esta deveria fornecer uma instrução 

enciclopédica mínima comum às todas as camadas sociais. Neste ponto, Rui Barbosa absorve 

a idéia positivista de Comte. 

  

Ocorre que para estas idéias de educação política livre e criativa fossem efetivadas, 

no campo do direito se fazia necessário a adoção de um método de ensino capaz de combater 

os dogmas que permeiam o mundo jurídico. Assim, defendeu Rui Barbosa a utilização da 

metodologia científica com a supressão, das disciplinas metafísicas (como a sociologia), e a 

inclusão do método empírico-intuitivo de ensino, onde o aluno participava ativamente da 

formulação do conhecimento, através da observação real dos fatos e da recusa a conceitos pré-

concebidos. 

  

Conclui-se que as idéias de Rui Barbosa na verdade buscavam, através de conceitos 

liberais, efetivar uma cidadania plena ao povo brasileiro através da educação e 

consubstanciada em um ensino jurídico transformador da realidade. 

  

4 O formalismo e dogmatismo do ensino jurídico 

  

O positivismo e o formalismo jurídico persistem nos dias atuais como entrave à 

evolução da ciência do direito. As definições jurídicas presas a abstrações programadas e a 

conceitos definidores se mostram marcantes no século XX de tal modo, que mesmo com o 

desenvolvimento de escolas diametralmente opostas à exegese, ainda há o predomínio da 

cultura codificista. 

  

O surgimento e desenvolvimento do positivismo no século XIX foram adequados ao 

entendimento de direito à época, pois se enquadrava no movimento racionalista que afastava 

as concepções religiosas e metafísicas das ciências jurídicas e políticas, definindo o direito 

como uma forma válida e como orientação formal de um querer e exigir jurídico determinado, 
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pelo qual só poderia se apreender e desenvolver através de quadros mentais disponíveis. Neste 

sentido, segundo CANARIS: 

  

“A tendência, ainda hoje flagrante, de difundir exposições abstractas e de 

conexões amparadas apenas nos conceitos definidores de que provêm, ilustra, de 

modo eloqüente, a implantação profunda do formalismo jurídico”(1998, p. 13)  

  

Acrescenta-se a este modo de pensar o direito a grande influência das codificações, 

que realizou o ideal revolucionário burguês da França de 1789, servindo de modelo à 

pretensão de um direito simples claro, sucinto e ao mesmo tempo, unitário, completo e 

coerente, que se reflete na submissão do juiz a lei e na diminuição do seu poder criativo[1]. 

  

Assim, é que o formalismo e positivismo jurídico constituem, na definição de 

CANARIS “o grande lastro metodológico do século vinte” (1998, p.16) o que provocou a 

paralisia no desenvolvimento da ciência do direito, diametralmente oposto, ao 

desenvolvimento da dogmática jurídica cheia de fórmulas e conceitos fechados que tem seu 

ápice na Teoria Pura do Direito de Kelsen na qual prevalece a pureza da ciência jurídica em 

detrimento de qualquer sincretismo metodológico. 

  

Em favor desta pureza científica Kelsen vai além do positivismo do século XIX e do 

começo do século XX, pois visando uma ciência coesa, sobretudo no ponto de vista 

metodológico, constrói um sistema unitário que deve ser coerente, completo, independente e 

intrínseco, tendo sua lógica na racionalidade dedutiva do próprio ordenamento à espera, 

apenas, de uma revelação, sem qualquer participação criativa do sujeito cognoscente 

(BONAVIDES. 2006, p. 111). 

  

Dentre muitos equívocos que este positivismo exarcebado e o excesso de formalismo 

sistêmico trarão a ciência do direito[2] e ao ensino jurídico, se pode citar a insuficiência deste 

pensamento para explicar conceitos indeterminados, normas em branco; a ambigüidade 

intencional das normas contratadas[3]; enfim, para integrar qualquer proposição que necessite 

de valoração por parte do intérprete, bem como na imprecisão do formalismo para enfrentar 

os problemas de colisões de princípios. 

  

Destarte, não é preciso muitas reflexões para se concluir que este modo de pensar a 

ciência do direito é inadequado ao campo da argumentação e da crítica, haja vista não 
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abranger o momento cognitivo não dedutível de uma decisão. Portanto, as observações 

sucintas apontadas alhures ao positivismo e formalismo jurídico, justificam a imprecisão desta 

forma de pensar o direito para o desenvolvimento de um ensino jurídico no qual se promova o 

debate e o amadurecimento crítico do aluno. 

  

O papel do ensino jurídico vai além deste modelo positivista, pois em razão da 

natureza cultural do direito, o conhecimento dos fenômenos jurídicos deve ser apreendido, 

também, de forma empírica, além de ser aglutinado em conjunções similares. Portanto, a 

metodologia do ensino jurídico deve de um lado estar coadunada a natureza cultural do direito 

e a estruturação científica de suas decisões. 

  

O modelo tradicional de ensino do direito mostra-se pouco atrativo ao estudante, pois 

não promove o debate e o senso crítico dos alunos e a razão da apatia deste estudo dar-se, 

fundamentalmente, em virtude da ainda dominante cultura positivista e dogmática do 

fenômeno jurídico. Estuda-se um Direito ainda fechado num sistema hermético de conceitos 

pré-determinados que dispensam uma valoração do seu operador. 

  

Assim, o conhecimento é estático e ultrapassado, posto que desconectado da 

realidade social e cultural em que está inserido. O curioso é que o Direito é formado a partir 

das experiências humanas, ou seja, é intersubjetivo e dinâmico. Evidencia-se, desta forma, a 

incoerência do ensino jurídico, pois se comporta em dissonância ao objeto de seu estudo. 

  

Destarte, enquanto o Direito é vivo e evolui, paradoxalmente a forma como este é 

apreendido é excessivamente formalista e dogmática. 

  

A conseqüência deste descompasso entre o ensino jurídico e o seu objeto, o direito, é 

a incompreensão do fenômeno jurídico pelo estudante de direito e a sua apatia crítica, o que 

favorece a manutenção do modelo positivista imposto. 

  

Desta forma, o dogmatismo produz efeitos drásticos a ciência jurídica, pois em 

virtude da exclusão de valores produzidas pelo positivismo, o trabalho do jurista limita-se à 

exegese do direito posto, afastando-se da crítica e não se preocupando com os resultados que 

a prática jurídica de exclusiva subsunção dos fatos às leis pode causar a sociedade. 
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Com o dogmatismo o direito se isola da realidade circundante, tornando-se 

ultrapassado e obsoleto, servindo apenas aqueles que querem perpetuar uma forma de 

ideologia política, mas longe de cumprir sua função no Estado, qual seja a de promover 

justiça, incluindo, sobretudo, a idéia de justiça social. 

  

A concepção dogmática do direito, estritamente abstrata e pragmática, frustra a 

formação dos estudantes de direito que, aquém de serem instrumentos de discussões políticas, 

tornam-se bacharéis conservadores e burocráticos. Infelizmente serão estes profissionais que 

irão exercer funções essenciais ao Estado e que irão, igualmente, primar pela manutenção das 

coisas no estado em que se encontram, posto que formados com esta cultura avalorativa e 

utilitarista do ensino jurídico neoliberal. 

  

Faltam, assim, as faculdades de direito a inquietude de estudantes que se 

identifiquem com o propósito de uma transformação social. Isto ocorre porque os jovens não 

são instigados por seus professores a promoverem o debate do fenômeno jurídico em toda a 

sua essência e não só no seu produto normativo. Assim são conduzidos a pensarem apenas no 

sucesso financeiro de uma carreira jurídica, buscando apenas o caminho mais fácil para este 

intento. 

  

Não é por outra razão que o ensino jurídico é cada vez mais cru, abstrato e 

hermético. Os grandes clássicos de filosofia e teoria do Estado são repassados em filmes, ou 

em textos que não são discutidos em classe, mas apenas transmitidos de forma aleatória e 

pouco compreensiva pelos próprios estudantes através de seminários sem qualquer orientação 

dos professores. As disciplinas propedêuticas são marginalizadas e desprestigiadas. Os 

manuais são substituídos por sinopses, resumos e “memorex”. O estudo das teorias, de tão 

esquematizado, foi reduzido a verdadeiras “receitas de bolo”[4]. As peças processuais são 

engessadas em modelos pré-fabricados de petições, tudo para responder a celeridade de um 

capitalismo que prisma pela manutenção do modelo liberal. 

  

Faltam engajamento e sentimento crítico aos estudantes de direito. Igualmente, o 

corpo docente padece de qualidade e incentivo financeiro. Mas, mais que tudo, a cultura do 

ensino jurídico necessita de uma mudança radical nos seus paradigmas e na sua metodologia, 

abandonando de uma vez por todas este dogmatismo e a ideologia positivista que favorecem a 

manutenção do modelo liberal de política do Estado.   
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5 A necessária reformulação do atual modelo de ensino jurídico 

neoliberal. 

  

Como afirmado anteriormente, o modelo liberal foi paradigma ideológico do ensino 

jurídico no Brasil, muito embora o modelo de Estado e organização da sociedade tenha se 

modificado continuamente. 

  

O Estado transformou-se do modelo liberal mínimo e absteísta ao modelo Social 

intervencionista, sem, no entanto, modificar a cultura de ensino liberal do direito. Observa-se, 

assim, que o ensino jurídico não foi capaz de acompanhar as mudanças estruturais do Estado. 

  

Agora, com a formulação de Estado Democrático de Direito que pretende conciliar 

eqüitativamente os dois modelos opostos de ideologia política, busca-se a construção de 

novos paradigmas do ensino jurídico que possa suplantar os métodos e o saturado domínio do 

liberalismo na cultura do direito. 

  

Entretanto, para o sucesso no intento de superação do paradigma liberal no ensino 

jurídico, algumas reflexões devem ser feitas buscando-se entender a razão do descompasso 

ocorrido ante a manutenção desta ideologia, mesmo após mudanças sociais e políticas 

substancias no Estado.    

  

Não há dúvidas que a proliferação do pensamento liberal nos primórdios do Império, 

ocorreu, especialmente, para atender os anseios da elite burguesa, sendo os operadores do 

direito formados nesta cartilha para poder, igualmente servir esta classe. 

  

Assim, a manutenção deste modelo liberal nos cursos de direito prestou-se para 

garantir o desenvolvimento de uma ordem econômica capitalista que pudesse trabalhar com 

temas como a proteção da propriedade particular através de um legalismo jurídico estéril, 

livre de qualquer reflexão crítica ou filosófica que pudessem atingir os interesses burgueses. 

  

Com estes propósitos é que o ordenamento jurídico cercou-se de um aparato sem fim 

de leis, para que estas regulassem o máximo possível de fatos, bem como se instalou um 

exarcebado processualismo burocrático, com vistas a afastar sempre a realidade social do 

direito. 
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Por estas razões, é ainda arraigado o entendimento conservador de que o jurídico e o 

político são tratados por esferas diferentes de poderes do Estado. Cabe ao Judiciário a análise 

dos fenômenos jurídicos, sendo este órgão limitado a manifestar-se nas questões políticas, por 

serem estas de competência dos órgãos políticos do Estado: o Executivo e o Legislativo. 

  

Com estes argumentos foi que a ideologia liberal se perpetuou nas bases do ensino 

jurídico e, mesmo em um momento propício para mudanças em que todas as condições para 

reverter este quadro fazem-se presentes após a promulgação da Carta de 1988, o formalismo 

jurídico renova-se com a adoção de medidas neoliberais de ensino superior. 

  

Um indício pertinente a este novo modelo neoliberal de ensino ocorre com o 

afrouxamento de critérios e exigências do governo para criação do ensino superior. Percebe-se 

nos últimos anos uma profusão de faculdades particulares autorizadas a funcionar pelo 

governo, que se preocupam, essencialmente, na lucratividade, deixando à margem a questão 

primordial da qualidade de ensino. 

  

Com o aumento das vagas nas inúmeras faculdades particulares e de crédito para 

financiamento estudantil, o acesso ao ensino superior ficou mais fácil. Assim, observa-se o 

crescimento na quantidade de alunos que, muitas vezes despreparados e sem a menor cultura 

crítica e capacidade de argumentação chegam à faculdade para tornarem-se discentes 

figurativos num triste quadro do ensino superior neoliberal, composto ainda por faculdades-

empresas preocupadas com a lucratividade e por ‘professores horistas’ mal remunerados e, 

portanto apáticos, que não se empolgam em promover o debate além do código, nem em 

realizar atividades extra-classe. 

  

Esta crise no ensino superior reflete-se mais significativamente no ensino jurídico, 

pois no mercado do ensino superior o curso de direito apresenta-se como um dos mais 

lucrativos, haja vista que para sua instalação não se despende muitos gastos financeiros, 

bastando um professor e um quadro negro. Ademais, pelo prestígio que esta formação sempre 

cultivou, bem como pelo leque de opções de carreiras que são possíveis ao bacharel em 

direito, não faltam alunos para os cursos de direito nas faculdades. 

  

Assim, o ensino jurídico se compõe na atualidade com inúmeras faculdades de 

direito de qualidade duvidosa, posto que compostas de salas abarrotadas de estudantes sem 

boa formação fundamental e com professores desmotivados e com pouca cultura acadêmica.   
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6 Conclusão 

  

Em virtude da crise social que passa a sociedade brasileira, a necessidade de 

formação crítica nos estudantes de direito faz-se preeminente, haja vista serem estes os que 

podem, articulados aos demais seguimentos profissionais e acadêmicos, promover uma 

mudança substancial na ideologia do Estado, uma vez que o modelo liberal, perpetuado no 

ensino jurídico não responde ao propósito de justiça social.   

  

Assim, torna-se imprescindível à educação política dos estudantes de direito 

fomentada pelas discussões críticas e empíricas do fenômeno jurídico e por uma metodologia 

motivadora, situação já defendida por Rui Barbosa. 

  

Cabe aos professores de direito incentivar além da consciência do aprendizado 

jurídico a inteligência do conhecimento jurídico, fazendo do aluno não apenas objeto para o 

qual se transmitem os ensinamentos, mas também produtor ativo do conhecimento. 

  

Desta forma, será afastado do ensino jurídico o modelo liberal que visa nesta ciência 

à manutenção do sistema, pois através de uma abordagem crítico-dialética e de uma 

metodologia de ensino construtiva, o direito far-se-á instrumento de transformação social. 

  

Para a execução do pretendido, qual seja, chamar a atenção à necessidade da 

formação do bacharel em direto em profissional capaz de refletir criticamente as questões 

políticas do Estado, apontam-se algumas medidas como possíveis à persecução deste objetivo. 

  

Inicialmente há que se fomentar o ensino das disciplinas propedêuticas, tais como 

sociologia, filosofia, antropologia, ciência política, teoria do estado, epistemologia e 

hermenêutica jurídica, para que os estudantes tenham a compreensão por inteiro do fenômeno 

jurídico e não só a subsunção do fato à lei. De tal modo, terão os bacharéis condição para 

fazer com que o direito acompanhe com maior celeridade a realidade circundante na qual a 

norma jurídica é produzida e aplicada. 

  

É necessário também que a cultura avalorativa do positivismo jurídico seja 

ultrapassada, fazendo com que o fenômeno jurídico seja não só descrito pelo operador do 

direito, mas igualmente por este valorado. 
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A metodologia empregada pelos professores deve ser revista, o método meramente 

expositivo e descritivo de ensino deve ser substituído pela discussão dialética e pela produção 

criativa. Portanto, deve ser fomentada a produção acadêmica através da pesquisa e extensão 

do estudo do direito, tanto para o docente como para o discente. 

  

O dogmatismo também deve ser afastado, posto que  a compreensão do direito não 

advém de verdades absolutas, mas sim da verificação empírica, teórica e histórica do 

fenômeno jurídico. 

  

Enfim, com estas sucintas observações, sobretudo ante a denuncia dos males da 

ultrapassada cultura liberal arraigada no ensino jurídico, pretende-se o alerta para a 

necessidade proeminente de superação deste modelo através de uma mudança nos paradigmas 

ideológicos do positivismo e do dogmatismo na compreensão do direito. 
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[1] A derivação lógica do desenvolvimento da escola da exegese era vinculada aos idéias reacionários da 
Assembléia burguesa como limite de atuação e criação do direito pelo Judiciário (representado pelo “ juiz boca 
da lei”, na definição de Montesquiel). Cf. ROCHA, José Albuquerque.Estudos sobre o poder judiciário.São 
Paulo: Malheiros, 1995. p. 167 
[2] Por não ser objeto específico deste estudo e visando a coesão e fidelidade a este, não se pretende abordar todas 
as conseqüências da escola exegética a ciência do direito. 
[3] Na explicação de Jose Albuquerque Rocha, são normas em que o legislador implicitamente delega ao 
intérprete o poder de atribuir um sentido concreto ao seu conteúdo. Cf. ROCHA. ob. cit. p. 120. 
[4] Expressão utilizada como metáfora a idéia extremamente hermética e esquematizada do ensino jurídico. 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta um estudo sobre o direito de acesso à educação dos portadores 
de deficiência intelectual e discorre sobre a legislação pertinente ao tema. Aborda ainda os 
problemas existentes hoje no Brasil entre a criação de normas sobre o tema e sua efetivação 
social no que tange especialmente à inclusão desses portadores nas escolas em todas as fases 
do ensino. O estudo apresenta ainda o portador da Síndrome de Down como exemplo de 
deficiente intelectual com direito à educação especial apontando os benefícios dessa inclusão 
para o indivíduo e para a sociedade como efetivação do princípio da igualdade normatizado 
em nossa Constituição Federal.  
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO; PORTADOR DE DEFICÊNCIA INTELECTUAL; 
LEGISLAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
This paper presents a study about the right of access to education of people with intellectual 
disabilities and discusses the pertinent legislation. Also addresses the problems existing today 
in Brazil between the creation of rules on the subject and its social effectiveness particularly 
in regard to the inclusion of these people in schools at all stages of education. The study also 
presents the carrier of Down Syndrome as an example of intellectual disabled person entitled 
to special education, pointing out the benefits of inclusion for the person and for society as a 
realization of the principle of equality has been normalized in our Federal Law. 
KEYWORDS: EDUCATION; PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES; 
LEGISLATION. 
 
 

  

INTRODUÇÃO  

  

O presente artigo tem como tema o acesso à justiça dos portadores de deficiência inlectual no 
Brasil, em especial, tratando das dificuldades encontradas por esses cidadãos no tocante à 
regulamentação de seus direitos e na efetivação dos mesmos por diferentes searas da 
sociedade brasileira, principalmente no setor da educação. Dessa forma o atual estudo 
pretende abordar as falhas de definição e efetivação dos direitos inerentes a esse grupo social 
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enquanto carecedor de proteção especial do Estado no que tange a suas necessidades 
especiais. 

Os desafios inerentes ao tema estão presentes principalmente na forma como o Estado define 
e caracteriza tais portadores e na praticamente ausente efetivação de programas que visem a 
implementação de direitos básicos como a educação desse grupo ainda no atual século e 
mesmo quando tanto se fala na questão da política de inclusão. 

  Assim é possível afirmar que mesmo com a ideologia que inspira a Constituição Federal de 
1988 e o compromisso de várias forças sociais, entre elas a categoria dos assistentes sociais e 
professores dedicados, de imprimir uma nova cultura na sociedade brasileira, há ainda a 
necessidade de uma legislação mais severa que possa assegurar a efeitvação de direitos 
daqueles que requerem um tratamento especial por parte do Estado e da sociedade, não 
entendendo aqui o termo especial como simplesmente diferenciado ou como forma de 
favorecimento, mas sim de maneira a garantir a inclusão desses membros na sociedade 
enquanto cidadãos. 

Ressalta-se ainda que a tradução correta das palavras (respectivamente, em inglês e espanhol) 
"disability" e "discapacidad" para o português no Brasil deve ser deficiência. Por isso tal 
termo continua vivo no universo vocabular tanto do movimento das pessoas com deficiência 
como dos campos da reabilitação e da educação. 

O presente trabalho ainda abordará dentro neste universo dos portadores de deficiência 
intelectual um sujeito específico, os portadores da Síndrome de Down enquanto carecedores 
de direitos que lhe assegurem um tratamento inclusivo e diferenciado para o acesso à 
educação, desde a básica até a de ensino médio de forma a garantir não somente a efetividade 
de um de seus direitos enquanto cidadão, mas também na opinião de especialistas a atividade 
inclusiva como chave para garantia de participação na sociedade de forma igualitária.  

  

1. Definições importantes: deficiência intelectual e deficiência mental 

  

Primeiramente se faz necessário a distinção desses termos vez que o uso incorreto dos 
mesmos faria nosso estudo recair sobre realidades bem distintas, embora muito confundidas 
pelo grande público. 

A preocupação com a utilização dos termos ligados ao assunto foi também do legislador 
brasileiro vez que a própria Constituição Federal a fim de eliminar termos jocozos e 
imprecisos instituiu em 1988 a denominação de Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD). 
Mais adiante, a título de comparação podemos citar a instituição do dia 3 de dezembro como 
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, pela ONU, (Resolução 1993/29 de 5 de março 
de 1993), o que já demonstra uma pequena variante quanto a denominação pátria.  

Para a maioria dos autores a fronteira entre o indivíduo normal e o anormal pode muitas vezes 
ser tênue e dinâmica de forma que não se pode asseverar que alguém é plenamente normal 
apenas por não possuir nenhum sintoma psicopatológico até então diagnosticado pela 
medicina, mas sim aquele: 
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(...) indivíduo capaz de se integrar na sociedade em que vive, estabelecendo relações 
harmoniosas com os outros, realizando as tarefas que a sociedade lhe pede, dando-lhe o seu 
contributo pela realização das suas potencialidades positivas e capaz de manter, em todas as 
circunstâncias, o seu equilíbrio mental.[1] 

  

Diante disso sobram ainda outros questionamentos quanto aos elementos diferenciadores dos 
portadores de deficiência mental e intelectual. Para Eugênia Fávero: 

  

deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, 
utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.[2] 

  

Ainda segundo a autora: "caso um indivíduo tenha desenvolvimento comum até a idade adulta 
(dezoito anos) e depois passe a apresentar comprometimentos intelectuais, com certeza isso é 
resultado de processos relacionados a doenças mentais".[3] 

A Lei 10.216/00, em consonância com o capítulo V do Código Internacional de Doenças 
(CID- 10), dispõe sobre a proteção e os direitos dos portadores de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial no tratamento destas pessoas, entendendo as doenças 
mentais como uma das espécies de diagnósticos que caracterizam os chamados transtornos 
mentais. De acordo com essa norma são entendidas como transtornos mentais todas as 
alterações no funcionamento da mente que prejudiquem o desempenho da pessoa na vida 
familiar, social e pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si, no respeito aos 
outros e na tolerância aos problemas. 

Apesar de muitos usarem os termos deficiência mental e intelectual como sinônimos tal ato 
não pode prosperar porque primeiramente no caso da deficiência mental estaríamos falando 
da mente como um todo e não apenas do intelecto, situação que recai sobre a segunda 
definição. 

Dessa forma podemos começar a delinear as diferenças entre os indivíduos portadores de 
deficiência e constatar que a própria conceituação por parte dos especialistas já indica de certa 
forma a necessidade de atenção que esses cidadãos merecem por parte da sociedade e do 
Estado. Diante do estudo que nos propomos desenvolver mister se faz a definição dos 
portadores de deficiência intelctual, cerne desse trabalho. 

Dentre os eventos que mais chamaram atenção para tal definição tivemos em 2004, por meio 
da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde um evento 
(também com a participação do Brasil) em Montreal, Canadá, que aprovou o documento: 
DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (Observe-se 
que o termo intelectual foi utilizado também em francês e inglês: Déclaration de Montreal sur 
la Déficiénce Intelectuelle, Montreal Declaration on Intellectual Disability)[4]. 

Atualmente, mais de 750 etiologias genéticas foram identificadas em portadores de 
deficiência mental e intelectual. De maneira didática pode-se dividir os pacientes com 
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deficiência mental grave em três grupos: com malformações do sistema nervoso central 
(SNC), sem malformações e as deficiências mentais ligado ao cromossomo X. Daí 
concluirmos que o portador de deficiência intelctual é hoje aquele que outrora fora definido 
de maneira generalizada como portador de deficiência mental quando na verdade sua 
deficiência está no campo do intelecto sem necessariamente corresponder a uma má formação 
por exemplo; constituindo grupos heterogêneos que merecem atenção desde o diagnóstico até 
o emprego de tratamento para cada caso concreto. 

Deficiência intelectual é um termo utilizado para pessoas que apresentam certas limitações no 
seu funcionamento mental e no desempenho de tarefas como as de comunicação, cuidado 
pessoal e de relacionamento social. Tais limitações provocam uma maior demora na 
aprendizagem e no desenvolvimento desses indivíduos. 

É muito comum que crianças com atraso cognitivo levem mais tempo para aprender a falar, a 
caminhar e a aprender as competências necessárias para cuidar de si, tal como vestir-se ou 
comer com autonomia. É natural que enfrentem dificuldades na escola, no entanto aprenderão, 
mas necessitarão de mais tempo. Bem como visto por outro ângulo é bem possível que 
algumas crianças não consigam aprender algumas coisas como qualquer pessoa que também 
não consegue aprender tudo. 

Diante disso é bom afirmar que a deficiência intelectual não é caracterizada enquanto doença, 
muito menos contagiosa, não é uma doença mental tal como a maioria dos sofrimentos 
psíquicos conhecidos (a depressessão a esquizofrenia etc..) e, portanto, não é passível de cura, 
mas requer tratamento adequado para melhor condição de vida de seus portadores. 

Um bom exemplo de caso de deficiência intelcetual é a chamada Síndrome de Down, causada 
por uma trissomia do cromossomo 21 que causa além de características físicas peculiares um 
diagnóstico de comprometimento intelectual que varia entre os indivíduos. A síndrome de 
Down é decorrente de uma alteração genética ocorrida durante ou imediatamente após a 
concepção. A alteração genética se caracteriza pela presença a mais do autossomo 21, ou seja, 
ao invés do indivíduo apresentar dois cromossomos 21, possui três. A esta alteração 
denominamos trissomia simples. 

Por se tratar de uma das Síndromes mais conhecidas e estudadas até hoje, a usaremos como 
exemplo principal para abordar a questão da legislação e da efetivação de direitos dos 
portadores de deficiência intectual. 

  

2. A Síndrome de Down enquanto deficiência intelectual: necessidade de legislação 
específica e de medidas efetivas de inclusão de seus portadores  

  

Apesar de termos Constitucionalmente garantido o direito a inclusão ainda vivemos em uma 
sociedade que encontra dificuldade de aceitar em vários ramos de trabalho e escolas 
indivíduos portadores da Síndrome de Down. A principal perda para sociedade e para esses 
indivíduos está no fato de que se bem estimulados, valorizados e principalmente, com seus 
direitos reconhecidos, terão plena condição de trabalhar e estudar como qualquer outra 
pessoa, sem dificuldade, como membroefetivo da sociedade, como cidadão. 
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A preocupação da legislação que aborda o tema da deficiência intelectual trata em especial de 
alguns quesitos que são muito relevantes para o tratamento de seus portadores tais como a 
criação de metódos inclusivos de educação, a manutenção e garantia da igualdade de direito 
desses indivíduos enquanto cidadãos, dentre outros conforme podemos destacar em trechos da 
Declaração de Montreal sobre a Deficiência Intelectual (2004) (grifos nossos): 

  

1.      As Pessoas com Deficiência Intelectual, assim como outros seres humanos, nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. 

2.      A deficiência intelectual, assim outras características humanas, constitui parte integral 
da experiência e da diversidade humana. A deficiência intelectual é entendida de maneira 
diferenciada pelas diversas culturas o que faz com a comunidade internacional deva 
reconhecer seus valores universais de dignidade, autodeterminação, igualdade e justiça para 
todos. 

3.      Os Estados têm a obrigação de proteger, respeitar e garantir que todos os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais e as liberdades das pessoas com deficiência 
intelectual sejam exercidos de acordo com as leis nacionais, convenções, declarações e 
normas internacionais de Direitos Humanos. (...) 

(...)   5.          A. Todas as pessoas com deficiências intelectuais são cidadãos plenos, iguais 
perante a lei e como tais devem exercer seus direitos com base no respeito nas diferenças e 
nas suas escolhas e decisões individuais. B. O direito a igualdade para as pessoas com 
deficiência intelectual não se limita à equiparação de oportunidades, mas requerem também, 
se as próprias pessoas com deficiência intelectual o exigem, medidas apropriadas, ações 
afirmativas, adaptações ou apoios. Os Estados devem garantir a presença, a disponibilidade, o 
acesso e utilização de serviços adequados que sejam baseados nas necessidades, assim como 
no consentimento informado e livre destes cidadãos e cidadãs.(...) 

(...) 9.            Aos Estados: 

A.      Reconhecer que as pessoas com deficiências intelectuais são cidadãos e cidadãs plenos 
da Sociedade; 

B.      Cumprir as obrigações estabelecidas por leis nacionais e internacionais criadas para 
reconhecer e proteger os direitos das pessoas com deficiências intelectuais. Assegurar sua 
participação na elaboração e avaliação de políticas públicas, leis e planos que lhe digam 
respeito. Garantir os recursos econômicos e administrativos necessários para o cumprimento 
efetivo destas leis e ações;  

C.      Desenvolver, estabelecer e tomar as medidas legislativas, jurídicas, administrativas e 
educativas, necessárias para realizar a inclusão física e social destas pessoas com deficiências 
intelectuais;  

D.      Prover as comunidades e as pessoas com deficiências intelectuais e suas famílias o 
apoio necessário para o exercício pleno destes direitos, promovendo e fortalecendo suas 
organizações;  
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E.      Desenvolver e implementar cursos de formação sobre Direitos Humanos, com 
treinamento e programas de informação dirigidos a pessoas com deficiências 
intelectuais.(...)[5] 

  

  

Todos os elementos em destaque apontam para uma necessidade tanto social, quanto 
governamental de cuidado e atenção no tratamento da pessoa portadoa de deficiência 
intelectual para ao mesmo tempo garantir suas características enquanto cidadã sem 
desrespeitar suas necessidades especiais na seara educacional e até médicas. 

Com a Síndrome de Down não seria diferente vez que para alguns estudiosos, parte do atraso 
ou da falta de desenvolvimento intelectual de alguns desses pacientes, se deve principalmente 
ao ambiente de relusão e abandono a que são submetidos principalmente nos primeiros anos 
de sua vida, essenciais para o progresso de seu tratamento[6]. 

Dessa forma uma lainaça entre família e Estado é extremamente importante para o 
desenvolvimente desses indivíduos. Mas o que esperar em situações nas quais as famías não 
podem arcar com despesas extras como o acompanhamento de profissionais treinados para 
esse fim? Principalmente pensando nessas situações é que expomos o quanto o estado têm se 
ausentado no tratamento desses portadores de Deficiência intelectual. 

Hoje em grande parte, no caso da Síndrome de Down a população carente pode contar apenas 
com as APAE's ou outros tipos de associação que presta auxílio a esses portadores e nem 
sempre em todas as cidades. O que segundo Gil Pena[7] não é suficiente: 

  

Hoje, reconhece-se que as pessoas com Síndrome de Down necessitam ser estimuladas, para 
que se desenvolvam. Há programas de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia 
orientados a oferecer um reforço na aquisição de habilidades específicas, em geral motoras. 
Com isso, conseguem alcançar mais precocemente os marcos do desenvolvimento motor, 
como sentar e andar. 

O estímulo tem de ser oferecido também como reforço ao seu desenvolvimento cognitivo. 
Esse reforço são as ferramentas da cultura, que podem compensar a deficiência. Para que 
possam de fato aprender, contudo, necessitamos mudar nossa atitude em relação a essas 
pessoas. Mudar de atitude significa reconhecer e confiar em sua capacidade de superar as 
dificuldades. Significa entender que é na interação social que se origina o desenvolvimento. 
Temos de nos comprometer a oferecer um contexto que estimule esse desenvolvimento. 

  

Diante desse quadro é que o entendimento do princípio da igualdade precisa ser abordado 
para a Síndrome de Down e demais deficiências intelectuais de maneira dúplice conforme nos 
ensina Luiz Alberto David Araújo: "a regra isonômica não admite qualquer privilégio, 
tratando igualmente as pessoas. Isto, é o que se denomina igualdade formal ou igualdade 
perante a lei"[8]. No entanto a duplicidade a que nos referimos está no fato de que ao mesmo 
tempo que portadores da Síndrome de Down devem ser tratados de maneira igualitária em 
seus direitos em relação aos demais cidadãos a própria Constituição por garantir direitos 
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básicos e valorizar a vida e a dignidade da pessoa humana também garante que para alcançar 
tal igauldade sejam necessárias certas medidas "diferenciais" afim de garantir os direitos aos 
portadores de qualquer deficiência. Muitas vezes parecemos ficar diante de uma situação 
aparentemente injusta, mas cujo único propósito é o de garantir a justiça àqueles que sofrem 
de alguma deficiência. 

Assim, a preservação do direito à igualdade, preconizado pelo art. 5º, inciso I, da Constituição 
Federal, é o que está implícito no direito à integração da pessoa portadora de deficiência 
intectual. Quando o Estado cria ações objetivando assegurar este último, está a preservar 
aquele primeiro. 

  

3.   Legislação acerca da deficiência: direitos ou confirmação da exclusão? 

  

A evolução dos direitos humanos acompanhou principalmente o clamor da humanidade e o 
reconhecimento de valores que foram se instaurando com a história. Com o passar dos séculos 
tais direitos deixaram de assistir apenas aos valores mais inerentes ao ser humano e de toda 
uma maioria e passaram a enxergar as minorias também como carecedoras da proteção do 
Estado e da justiça. Norberto Bobbio nos relembra em sua obra, "A era dos Direitos" que: 

  

A linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, que é emprestar 
uma força particular às reivindicações dos movimentos que demandam para si e para os 
outros a satisfação de novos carecimentos materiais ou morais; mas ela se torna enganadora se 
obscurecer ou ocultar a diferença entre o direito reivindicado e o direito reconhecido e 
protegido[9]. 

  

A importância dessa firmação se revelou ao longo dos anos quando nos defrontamos com um 
sem número de Tratados e Constituições que reivindicaram e afirmaram positivamente 
direitos anteriormente negados, por períodos políticos conturbados ou pela própria ausência 
de legislação. O que nos chocou, no entanto, foi perceber que muitos desses instrumentos 
jurídicos não efetivaram de maneira alguma os direitos que proclamaram caindo no vazio e na 
descrença. 

Dentre tais direitos podemos citar o da não discriminação, proclamado na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (1948) e consubstanciado inclusive em nossa atual 
Constituição Federal (1988), mas que na prática apresenta ainda distinções entre os cidadãos 
brasileiros, em especial as minorias, dentre elas, os portadores de deficiência em geral. O 
direito à educação também firmado em ambos os documentos e mais tarde também 
confirmado no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Acerca do tratamento a ser dado aos portadores de deficiência frente ao princípio da igualdade 
salienta Luiz Alberto David Araujo[10]: 
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Na realidade, o patrimônio jurídico das pessoas portadoras de deficiência se resume no 
cumprimento do direito à igualdade, quer apenas cuidando de resguardar a obediência à 
isonomia de todos diante do texto legal, evitando discriminações, quer colocando as pessoas 
portadoras de deficiência em situação privilegiada em relação aos demais cidadãos, benefícios 
perfeitamente justificados e explicados pela própria dificuldade de integração natural desse 
grupo de pessoas. 

  

Há, no entanto que se celebrar algumas conquistas. O cenário legislativo da deficiência no 
Brasil passou aos poucos de enfatizar somente o caráter assistencial ou previdenciário do 
Estado e passou a contemplar outras medidas tais como a legislação no âmbito educacional. 
Tal alteração acompanhou sem dúvida as mudanças de percepção do tema da deficiência em 
todo mundo, em especial, por organismos como a ONU[11], da Organização Mundial de 
Saúde e por outras organizações de âmbito mundial[12]. 

No que tange a legislação nacional acerca da educação para portadores de deficiência 
podemos citar a Lei de Amparo ao Excepcional: Lei Federal 4.024/61  do Ministério da 
Educação (MEC), que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na qual surgiu  a 
possibilidade de atendimento aos "excepcionais" (na época) quando possível no sistema geral 
de educação . tal legislação previu ainda a doação de bolsas, empréstimos e subvenções a 
escolas particulares que oferecem ensino eficiente aos excepcionais. 

Em 1971, a Lei Federal 5.692, no artigo 9º, permitiu que cada Conselho Estadual de Educação 
estabelecesse as suas próprias diretrizes para o atendimento aos "excepcionais". Para 
determinar as Diretrizes Básicas da Educação Especial em nível Nacional foi criado, em 1973, 
o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), que ganhou força durante esses anos e, 
em 1987, foi transformado em Secretaria de Educação Especial (SESP), com sede em 
Brasília. 

A atual Constituição Federal do Brasil (1988) traz em seu Art. 205, a educação como direito 
de todos e dever do Estado e da família. E no Art. 206, destaca princípios relacionados à 
educação, tais como: a igualdade de condições não só para o acesso, mas também, para a 
permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar e divulgar o pensamento; o 
pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; a coexistência de instituições públicas e 
privadas; a existência de ensino público gratuito e a gestão democrática do ensino 
público.Vale lembrar que o teor constitucional foi recepcionado novamente pela Nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). 

Mas a existência de legislação pertinente não pára por aí. Segundo Vera Lúcia Flor Sénéchal 
de Goffredo[13]: 

  

O Princípio 5º da Declaração dos Direitos da Criança garante à pessoa portadora de 
deficiência o recebimento de educação, tratamento e cuidados especiais. No mesmo sentido, a 
Constituição Brasileira de 1988 garante aos portadores de deficiência "atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino" (Art. 208, III). Este 
direito, também, é reiterado no Art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990). Da mesma forma, o Plano Decenal de Educação para Todos 
(MEC - 1993/2003), em seu capítulo II, C, ação 7-, prevê a integração à escola de crianças e 
jovens portadores de deficiência. 
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Já a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) apresenta características 
básicas de flexibilidade, além de algumas inovações que em muito favorecem o aluno 
portador de necessidades educativas especiais. Pela primeira vez surge em uma LDB um 
capítulo (Cap. V) destinado à Educação Especial, cujos detalhamentos são fundamentais: 
garantia de matrículas para portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede 
regular de ensino (Art. 58); criação de serviços de apoio especia-lizado, para atender às 
peculiaridades da clientela de Educação Especial (Art. 58, § lº); oferta de Educação Especial 
durante a educação infantil (Art. 58, § 3º); especialização de professores (Art. 59, III). Muito 
importante, também, é o compromisso do poder público de ampliar o atendimento aos 
educandos com necessidades especiais na própria rede pública e de ensino (Art. 60, parágrafo 
único) (grifos nossos). 

Mas como se pretende abordar o problema da inclusão e do acesso aos seus direitos, por 
consequência a justiça por parte dos portadores de deficiência intelectual no Brasil se deve a 
falta de legislação sobre o tema? Pois infelizmente apesar de todo regramento apresentado 
apenas cerca de 3% dos portadores de deficiência têm acesso à educação no Brasil. Conforme 
discutimos acima na citação de Bobbio, os direitos existem, mas não são efetivos.  

Dessa forma podemos afirmar que assim como a sociedade foi a mola propulsora para a 
conquista de vários direitos sociais, ainda não realizou o mesmo com relação aos direitos dos 
portadores de deficiência intelectual por possuir até hoje um forte preconceito e despreparo 
por parte dos profissionais na àrea da educação em lidar com essa questão. 

A proposta legislativa e da maioria dos educadores de apresentar, principalmente a escola 
pública como um ambiente democrático e de inclusão esbarra em circunstâncias práticas 
como a necessidade de adaptação física (em alguns casos) do ambiente escolar e sem dúvida 
da capacitação dos profissionais da educação que se complica ainda mais com a necessidade 
de liberação de verbas para a educação e para projetos especiais como esse. Com certeza sem 
o estímulo e a necessidade da sociedade em ver o direito dessas minorias resguardado, o 
Estado não parece pretender cumprir seu papel a contento. 

Quando a educação brasileira estiver preparada para adequações de currículos, métodos, 
técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às necessidades 
educacionais especiais, poderá se afirmar que houve realmente progressos. 

  Assim, sendo o direito à inclusão social e educacional pressuposto do direito à igualdade da 
pessoa portadora de deficiência, é o princípio regente dos direitos fundamentais de segunda 
geração, compostos dos direitos sociais, culturais e econômicos. Considerando que a inclusão 
dos portadores de deficiência visa à preservação da igualdade, consequentemente, o direito à 
inclusão social dos portadores de deficiência também integra a segunda dimensão dos direitos 
fundamentais. Para Vera Lúcia Flor Sénéchal de Godoffredo: 

  

Como já vimos anteriormente, o movimento pela sociedade inclusiva é internacional, e o 
Brasil está engajado nele, o que é no mínimo apropriado, já que temos cerca de 15 milhões de 
deficientes segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja grande maioria está, 
provavelmente, aguardando a oportunidade de participar da vida em sociedade, como é seu 
direito. 

Assim, necessitamos de uma nova escola que aprenda a refletir criticamente e a pesquisar. 
Uma escola que não tenha medo de se arriscar, com coragem suficiente para criar e questionar 
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o que está estabelecido, em busca de rumos inovadores, e em resposta às necessidades de 
inclusão[14].  

  

Para viver em sociedade e se reconhcer enquanto cidadão não basta apenas o estado garantir 
direitos de primeira geração como a vida, é necessário garantir a educação enquanto 
instrumento de inserção social e desenvolvimento humano em busca de uma nova escola. Para 
isso o Brasil já deu seus primeiros passos, mas ainda há muito por fazer. 

  

  

4. O direito à inclusão e à educação como formas de configuração do princípio da 
igualdade do Portados de Deficiência Intelctual: o exemplo dos portadores da Síndrome 
de Down.  

  

Para a maioria dos autores, no âmbito da legislação aplicável aos portadores de deficiência, 
em se tratando de inclusão, a Declaração de Salamanca[15] e o Plano de Ação para a 
Educação de Necessidades Especiais[16] são os mais completos dos textos sobre inclusão na 
educação. O que se destaca nesses documentos é o fato de colocar a inclusão como medida 
educativa para os portadores de deficiência em geral, e não somente aqueles portadores de 
Síndorme, por exemplo; o que eleva tal medida a uma necessidade essencial para qualquer 
modalidade ou restrição intelectual apresentada pelos indivíduos. 

Isso se revela importante à medida que vemos como a idéia da inclusão escolar defende a 
igualdade de todos os indivíduos ensejando o atendimento e o oferecimento de educação a 
todos de maneira geral e igualitária, independente de suas limitações ou mesmo do período 
das mesmas. 

Com base nessa idéia de inclusão amparada, como vimos, na legislação pátria e internacional 
todo portador de deficiência intelectual, inclusive o portador da Síndrome de Down tem o 
direito de ser matricula do e cursar uma escola regular. O não-cumprimento dessa lei deve ser 
denunciado às autoridades (Conselho Tutelar e Ministério Público Estadual); recusar e fazer 
cessar a matrícula é crime também tipificado (Lei no 7.853/89)[17], como também de acordo 
com Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (2001). Nessa perspectiva, 
cabe à sociedade, à família e à escola fazerem cumprir seus direitos e deveres. Werneck, 
membro do Down Syndrome Medical Interest Group, diz que: 

  

Partindo da opinião de que quanto mais a criança interage espontaneamente com situações 
diferentes mais ela adquire conhecimentos, fica fácil entender porque a segregação é 
prejudicial tanto para os alunos com Necessidades Especiais como para os "normais", isto 
porque ela impede que as crianças das classes regulares tenham oportunidade de conhecer a 
vida humana com suas dimensões e seus desafios.[18] 
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Vale lembrar como disse o autor que em uma sociedade bem informada e democrática todos 
devem perceber que a inclusão só gera benefícios. Para os que são considerados alunos 
normais, o convívio com portadores de Síndrome de Down, por exemplo, tem demonstrado 
que as crianças em sua maioria recepcionam o tema, interagem com os demais colegas e 
produzem a inclusão sem problemas. Quanto ao portador da síndrome, conforme outrora 
salientado, a inclusão gera uma percepção sensorial e cognitiva mais avançada e 
consequentemente uma melhora do processo de maturação intelectual e de aprendizagem. 

Ainda com relação ao sistema público de ensino, o Governo Federal presta apoio técnico e 
financeiropara a implantação das salas multifuncionais de recursos nas escolas públicas 
(Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais); para a capacitação dos 
professores, gestores e demais profissionais da educação (Programa Educação Inclusiva e 
para adequação arquitetônica dos prédios escolares (Programa Escola Acessível). 

Temos que salientar que no caso da Síndrome de Down a inclusão já tem sido difundida a 
ponto de não ser indicado nesse caso o chamado Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), previsto no art. 208, III, da Constituição Federal de 1988, muito indicado para casos 
em que o portador de deficiência apresenta dificuldades de interação com o grupo, como no 
caso do autismo. Nesses casos, prestado de forma complementar ou suplementar ao ensino 
regular, mas nunca substitutiva (art. 1º, § 1º, do Decreto nº 6.571/2008), sempre prestado em 
horário inverso ao horário de frequência de aula regular do indivíduo. Ressalta-se que no caso 
da Síndrome de Down as famílias têm procurado esse apoio extra nas APAE's ou com 
profissionais particulares, já no caso de síndromes menos difundidas (estudadas) e 
principalmente em cidades com menos recursos muitos indivíduos não tem acesso a esse 
tratamento. 

Portanto não bastam reformas curriculares, há a necessidade de possibilidade de efetivação da 
inclusão: 

  

No Brasil, os procedimentos de adaptações curriculares estão respaldados pela Lei nº 9.394, 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Cap. V, Art. 59). A educação inclusiva, 
entretanto, não se esgota na observância da lei, que a reconhece e garante, mas requer uma 
mudança de postura, de percepção e de concepção dos sistemas educacionais. As 
modificações necessárias devem abranger atitudes, perspectivas, organização e ações de 
operacionalização do trabalho educacional.[19] 

  

Outro elemento que deve ser desmistificado é a idéia de que a rede pública não recebe alunos 
portadores de deficiência somente por ausência de recursos. Isso porque há matrícula de aluno 
portador de deficiência na rede regular de ensino e, ao mesmo tempo, no AEE prestado na 
própria escola, em outra escola pública ou em instituição comunitária, filantrópica ou 
confessional, o cômputo do coeficiente do FUNDEB é dobrado, conforme o art. 9º-A, do 
Decreto 6.253/2007. Em termos práticos isso quer dizer que os Estados, Distrito Federal e 
Municípios recebem a mais por cada aluno portador de deficiência matriculado em suas 
respectivas rede de ensino, que frequente o AEE. Sem falar nas verbas específicas para 
acessibilidade e para implantação de sala de recursos direcionadas pelo MEC. 

Também a jurisprudência tem destacado os adicionais pagos a professores que se dedicam a 
educação especial, como na notícia: "(17.11.2010-15h40) O Pleno do Tribunal de Justiça do 
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Pará reconheceu, na manhã desta quarta-feira, 17, o direito de mais um grupo de servidores da 
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) em receber a gratificação de 50% sobre os seus 
vencimentos por exercerem docência na área de educação especial."[20] 

Ou ainda em decisões como as seguintes: 

  

TJSP- Apelação Cível - n.990.10.125746-7- Acórdão- Ação Civil Pública - Saúde - 
Deficiência auditiva - Direito à educação bilíngüe na rede pública estadual - Presença de 
intérprete de Libras em sala de aula regular e nas demais atividades pedagógicas - Pretensão 
de reforma do julgado sob o fundamento de inexistir carreira de intérprete na legislação 
estadual - Alegação de norma de conteúdo programático e ofensa ao princípio da separação 
dos Poderes - Afastamento - Direito fundamental assegurado pelos artigos 208, III e 227, § 1º, 
II, ambos da CF e artigos 4º, parágrafo único, 'b', 11, § 1º e 208, II e VII, do ECA - 
Impossibilidade de critérios administrativos que neguem à criança, com deficiência auditiva, 
seu direito à educação - Sentença mantida - Recurso não provido. Data da publicação: 
02/05/2011 14:46.[21] 

  

TJSP-Apelação Cível nº 149.237-0/9-00 - Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada 
- criança portadora de paralisia cerebral infantil, aliada a retardo mental - Liminar deferida - 
Procedência da ação sob pena de multa diária, condenando a apelante a inserir criança em 
unidade de educação infantil especializada NACEME prara tratamento de sua saúde.[22] 

ADMINISTRATIVO. PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. REMATRÍCULA EM 
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. POSSIBILIDASDE. 1. Legítimo a 
parte requerer o benefício da gratuidade nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, que se 
harmoniza com o art. 5º, LXXIV, da CF/88. Preliminar acolhida. 2. É possível a rematrícula 
de aluno portador de Síndrome de Down, em escola de ensino fundamental regular, na qual já 
se encontra adaptado. 3. APELAÇÃO PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005055553, 
QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ARAKEN 
DE ASSIS, JULGADO EM 11/12/2002) (NLPM)[23] 

ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. O atendimento educacional 
especial às crianças e adolescentes portadores de deficiência é direito constitucional e 
legalmente assegurado, impondo-se a sua satisfação ao ente público competente. Apelo 
desprovido e sentença confirmada em reexame necessário. (APELAÇÃO E REEXAME 
NECESSÁRIO Nº 70004911582, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO RS, RELATOR: MARIA BERENICE DIAS, JULGADO EM 07/05/2003).[24] 

  

Apesar de sua caracteristica privada, as instituições particulares de ensino também têm que 
cumprir as mesmas normas no tocante a matrícula dos alunos com deficiência, tanto 
intelectual quanto física, bem como a adaptação de seus currículos, professores e ambientes 
físicos. 

Diante do que foi analisado as definições dos termos "deficiência" evoluíram no Brasil 
principalmente nas áreas médicas, educacionais e legislativas. Tais alterações apresentaram 
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uma evolução que permitiu vislumbrar a heterogeneidade entre os indivíduos portadores de 
deficiência mental, intelectual e física para a criação de normas pertinentes a cada caso. 

No entanto o que se nota é um estreitamento de conceitos e definições que se por um lado 
coopera, e muito, na abordagem educacional e médica de cada indivíduo, ainda não atingiu 
plenamente o mais importante setor com o qual o tema possui ligação: a sociedade. 

  Hoje ainda vemos que o conhecimento da legislação pertinente ao deficiente no Brasil ainda 
foi absorvida somente por setores diretamente ligados e interessados com a questão; como as 
famílias, uma parcela especializada de educadores e profissionais da área médica e poucos 
legisladores/doutrinadores. Falta, no entanto que cada um desses setores exija um maior 
cumprimento das normas já existentes, mas principalmente um clamor social pela igualdade 
de direitos de todos os indivíduos.  

Sem pressão social tais direitos estão fadados ao desrespeito. Estamos em um momento de 
necessidade de ações concretas e não mais de normatização. O Estado por sua vez, 
principalmente por meio dos órgãos e agentes públicos deve efetivar as políticas previstas 
para os planos de educação especial e inclusão no Brasil, sem delegá-las ao terceiro setor. 

Uma sociedade que não respeita as diferenças entre seus indivíduos é pobre, sem vida, 
tendenciosa. Se não optarmos pela inclusão estaremos perdendo as riquezas que cada ser 
humano pode nos propor. Por tudo isso, não pode haver somente homgeneidade em uma 
sociedade que se afirme democrática e pautada em valores como a igualdade.   
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RESUMO 

O artigo constata uma tensão dialética entre o princípio do Art. 209, caput (o qual determina 

que o ensino é livre à iniciativa privada) e o Art. 170 Inc. VIII (busca do pleno emprego), 

ambos da Constituição Federal brasileira de 1.988. Para isso, contempla-se as transformações 

econômicas contemporâneas e a relevância da sociedade do conhecimento, assim como a 

natureza do mercado e da concorrência junto com a importância da educação considerada 

industria básica para o desenvolvimento econômico do país. Esse estado conflitivo, que no 

fundo reflete o confronto entre o quantum do Estado na sociedade e a responsabilidade social 

coletiva, exige uma tomada de decisão, que sempre irá privilegiar um dos princípios, em 

detrimento de outro(s), embora todos eles se mantenham íntegros em sua validade e apenas 

diminuídos, circunstacial e pontualmente, em sua eficácia. A fronteira entre a atuação do 

Estado e os negocios privados é, por natureza, movediça, não sendo possível delimitá-la no 

plano teórico e dependerá de decisões políticas. Com base em considerações hermenêuticas, 

infere-se que a tensão dialética detectada permite lapidar e relacionar conceitos para além de 

uma leitura meramente descritiva do texto constitucional, contribuindo na revisão de 

conceitos referentes ao sistema normativo nacional. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO; PLENO EMPREGO; TENSÃO 

CONSTITUCIONAL; RELAÇÕES EMPRESARIAIS; ESTADO CONTEMPORÂNEO. 

 

RESUMEN 
El articulo constata una tensión dialectica entre el principio del Art. 209, caput (el cual 

determina que la enseñanza es libre a la iniciativa privada) y el Art. 170 Inc. VIII (busqueda 

del pleno emprego), ambos de la Constitución Federal brasileña de 1.988. Para eso, se 

contempla las transformaciones economicas contemporaneas y la relevancia de la sociedad 

del conocimiento, asi como la naturaleza del mercado y de la competencia junto con la 

importancia de la educación considerada industria básica para el desenvolvimiento economico 

del pais. Ese estado conflictivo, que en el fondo refleja el confronto entre el quantum del 

Estado en la sociedad y la responsabilidad social colectiva, exige una toma de decisión, que 

siempre ira privilegiar uno de los principios, en detrimento de otro(s), aunque todos ellos se 

mantengan integros en su validez y apenas disminuidos, circunstancial y puntualmente, en su 

eficacia. La frontera entre la actuación del Estado y los negocios privados es, por naturaleza, 

movediza, no siendo posible delimitarla en el plano teórico y dependerá de decisiones 

políticas. Con base en consideraciones hermeneuticas, se infiere que la tensión dialéctica 

detectada permite lapidar y relacionar conceptos mas alla de una lectura meramente 
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descriptiva del texto constitucional, contribuindo en la revisión de conceptos referentes al 
sistema normativo nacional. 
PALABRAS-CLAVE: EDUCACION; PLENO EMPLEO; TENSION CONSTITUCIONAL; 
RELACIONES EMPRESARIALES; ESTADO CONTEMPORANEO. 
 
 

  

SUMARIO: Introdução. 1. Transformações econômicas contemporâneas e a sociedade do 
conhecimento. 2. Natureza do mercado e da concorrência. Importância da educação. 3. 
Considerações hermenêuticas. Considerações finais. Referências bibliográficas e web grafia. 

  

INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho começa fazendo a seguinte pergunta: Qual é o problema da 
mercadorização da educação? da privatização da educação para a sociedade Brasileira? 

Se tomarmos como verdadeira a hipótese de que na atualidade a produção econômica, e seu 
desenvolvimento, não demanda -fundamentalmente- emprego de recursos físicos (humanos), 
pelo contrário, os substituí pelo "saber" técnico altamente especializado (recurso intangível), 
emerge um problema: que acontece na sociedade Brasileira onde o acesso ao conhecimento 
depende, quase exclusivamente, da disposição prévia ao capital por parte dos cidadãos (quer 
dizer: pressupõe um alto nível de renda per capita e um alto nível de poupança familiar[1]). 
Inicialmente, este problema é de natureza dogmática, mas se materializa na exclusão de um 
alto setor da sociedade para acceder à "educação" por sua incapacidade de investir no 
mercado educativo privatizado. Esta situação condena de antemão um futuro econômico 
melhor, para um amplo setor da sociedade, ja que acarretará sua impossibilidade futura de 
participar do processo de produção e desenvolvimento econômico do país. A mercadorização 
da educação na sociedade brasileira condena as esperanças de um crescimento econômico a 
nivel global da sociedade, a existência digna para todos (segundo as diretrizes 
constitucionais[2]) torna-se uma quimera. 

Este será o campo temático por onde mergulhará a presente pesquisa. O mapa que abrange o 
objeto deste trabalho e que contempla uma serie de vinculações conceituais, uma rede ou uma 
"configuração de relações objectivas entre posições"[3]. Neste sentido, considera Pierre 
Burdieu: 

  

A noção de campo é, em certo sentido, uma estenografia conceptual de um modo de construção do objecto que vai comandar -ou orientar- todas as 
opções práticas da pesquisa. Ela funciona como um sinal que lembra o que há que fazer, a saber, verificar que o objecto em questão não esta isolado 
de um conjunto de relações de que retira o essencial das suas propriedades.[4] 

  

Mapear é pensar em termos de campo e relacionalmente. Assim, o mapa deste trabalho 
contemplará as transformações econômicas contemporâneas e a sociedade do conhecimento; a 
natureza do mercado e da concorrência, junto com a importância da educação como fator 
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essencial de crescimento econômico. Mapa, este, que comandará o problema específico desta 
pesquisa, formulado no seguinte enunciado: Presença de uma tensão dialética entre o 
princípio do Art. 209 -caput-: "O ensino é livre à iniciativa privada [...]" e o Art. 170 Inc. 
VIII: "[...] busca do pleno emprego", da Constituição Federal Brasileira de 1.988.[5]     

Tensão detectada a partir da disfuncionalidade que produz na sociedade Brasileira uma 
imperfeição natural e espontanea da linguagem do direito positivo constitucional. É um estudo 
de natureza dogmática, independente das possibilidades reais que pode oferecer o campo 
político. Para além de existir, ou não existir, distinção entre política e ciência, o presente 
estudo dogmático tem como objetivo principal participar à comunidade científica, oferecendo 
um possível fundamento teórico, não com o intuito de transformar diretamente a realidade 
abrangida pelo estudo, senão ampliar o conhecimento jurídico constitucional brasileiro. 

Finalmente, serão feitas algumas considerações hermenêuticas e se destacará que o método 
constitucional de ponderação de valores não exclui a validade, nem o conteúdo normativo, 
dos princípios jurídicos em tensão dialética. A tensão aludida é positiva porque permite 
formular um aporte doutrinário para contribuir com a delimitação de sentido dos dispositivos 
constitucionais brasileiros; o que implica, em definitivo, não uma procura de perfeição, senão 
de aprofundamento e ampliação do conhecimento constitucional. 

  

1. TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS CONTEMPORÂNEAS E A SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO 

  

Esta-se vivenciando um processo econômico que constrange (enforca) as necessidades de 
recursos físicos no mercado de trabalho. Há tempo que se observa que quanto mais se produz, 
menos recursos físico se emprega. Quer dizer: o aumento da produção não depende do 
trabalho humano e sim da tecnologia e do saber aplicado. Existe uma maior produção com 
menor tempo de trabalho (redução da carga horária) e menor ocupação efetiva de recursos 
físicos. O que implica, também, uma redução conseqüente do nível de salários reais por 
diminuir a demanda real de recursos físicos. Enfim, o mercado valoriza o trabalho altamente 
qualificado. 

No decorrer da idade contemporânea tem-se vivido três grandes transformações ou revoluções 
econômicas. A primeira revolução industrial iniciou-se em 1.776 quando Watt aperfeiçoou a 
maquina a vapor e Adam Smith escreveu "A riqueza das Nações". A chave para que a 
maquina de vapor e os subseguintes descobrimentos tecnólogicos favoreceram o 
desenvolvimento da revolução industrial não foi o concreto progresso tecnológico, senão a 
forma de adquirir e difundir o conhecimento e de organizar a maneira em que este 
conhecimento aplicava-se para obter resultados úteis. A revolução industrial permitiu que a 
criação de riqueza não se realize de forma predominantemente através das atividades 
agrícolas.[6] 

A finais do século XIX e início do século XX, o desenvolvimento da eletricidade e outra 
invenções industrializadas produciram a segunda grande revolução. Emergiram novas 
industrias como o telefone, o cine, o aluminio e as velhas industrias transformaram-se 
radicalmente. O desenvovimento das redes ferroviárias, do petróleo, as aplicações do carbono 
e do gas natural, e as redes de comunicaões, permitiram que as economias locais se 
transformassem em novas economias nacionais. Como considera Peter Drucker, "estes 
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avanços tecnológicos ofereceram grandes aumentos da produtividade graças à forma em que 
se aplicou o conhecimento".[7] Logo, o conhecimento começou a se aplicar ao trabalho, à 
forma do trabalho humano produzir, por meio dos estudos de Frederick Winslow Taylor. 

  

A aplicação do conhecimento ao trabalho incrementou de maneira explosiva a competividade. Em poucos anos a produtividade começou a 
incrementar-se a taxas do 3,5% ao 4% anual, o que significou duplicá-la cada 18 anos. Permitiu reduzir as jornadas de trabalho e aumentar os tempos 

de folga e ócio.[8]    

  

E a terceira revolução econômica no campo tecnológico verifica-se com a microeletrônica, a 
informática, as telecomunicações, a ciência de materiais, a robótica e a biotecnologia, que 
estão transformando todas as facetas da vida humana. Os antigos fundamentos da criação de 
riqueza se transformaram. Significa uma mudança no rumo da história, onde a fonte de 
riqueza consistia no controle dos recursos naturais e do capital. Sem embargo, na atualidade 
"a fonte de riqueza é o conhecimento".[9] 

  

A diferença em relação às outras etapas é radical: ja não se trata de aplicar somente o conhecimento às ferramentas, aos processos e aos produtos ou de 
aplicá-lo à forma de realizar o trabalho; na atualidade se aplica o conhecimento à forma em que manejamos nosso próprio conhecimento.[10] 

  

Nas sociedades atuais o poder econômico apoia-se sobre o "conhecimento criativo" e a forma 
de "gestioná-lo". Robert Kaplan e David Norton o denominam: O Ativo Intangível de uma 
Organização. 

  

Na economia atual, os ativos intangíveis são as fontes mais importante de diferença competitiva, necesitam-se ferramentas que descrevam os ativos 
baseados no conhecimiento e estrategias de criação de valor que estes ativos fazem possíveis. Sem estas ferramentas, as empresas tem tido 
dificuldades para gestionar o que não podíam medir [...] a diferença competitiva provêm mais do conhecimento, das capacidades y das relações 
intangíveis criadas pelos empregados do que investimentos em ativos físicos.[11] 

  

Processo radicalmente novo: programação, software, design, análise, teoria sobre tomada de 
decisões, aspectos necessários para o novo papel da produção. Tem-se reduzido 
progressivamente o peso da agricultura, apoiada nos recursos naturais, e da industria 
sustentada exclusivamente no capital, e tem-se produzido um incremento na demanda de 
pessoas formadas. A própria noção de produtividade se transformou. Não é possível pensar 
que a produtividade gira em torno à mão-de-obra e ao rendimento por pessoa e hora, e que 
possivelmente a única maneira de incrementar a produtividade seja aumentando o esforço 
físico, trabalhar mais depresa o durante mais tempo. Conforme se incrementam os "segmentos 
pos-industriais"[12] se faz mais crucial pessoas formadas, porque elas são a fonte de aumento 
da produtividade e da inovação. Assim o descreveu Peter Drucker: "A utilidade do saber se 
converteu já na chave da produtividade, da competitividade e do êxito econômico. O saber 
tem alcançado o lugar de industria básica, de industria que proporciona à economia os 
recursos de produção essenciais e capitais".[13] No mesmo sentido, considera Eros Roberto 
Grau: 
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[...] O fator determinante do crescimento econômico, parcela do desenvolvimento nacional, já não é mais tão-somente a acumulação de capital, mas, 

também, a acumulação de saber e teconologia.[14] 

  

As modificações tecnológicas e estruturais da atividade económica se traduzem numa 
diminuição de ocupação de mão-de-obra: hoje o mercado não demanda emprego físico, senão 
"saber". A professora Mahnkopf o chama processo de "liberação da mão-de-obra": A 
dinâmica do livre comércio cuida para que haja, por um lado, maior produtividade, obtida por 
meio da divisão mais intensa do trabalho e da maior especialização, e, por outro lado, uma 
redução do trabalho gasto por unidade produtora, o que conduziria a liberação de mão-de-
obra.[15] 

Enfim, o "saber", também chamado de quarto fator produtivo (capital, terra, trabalho e saber), 
ou da quarta revolução industrial, onde o conhecimento adquire este valor de industria básica, 
de recurso fundamental do processo econômico, modela as sociedades pos-moderna e o rumo 
de desenvolvimento da economia capitalista. 

  

2. NATUREZA DO MERCADO E DA CONCORRÊNCIA. IMPORTÂNCIA DA 
EDUCAÇÃO 

  

Dentro deste macro contexto resenhado, a Constituição Brasileira de 1.988 decidiu o seguinte: 
o "saber" é um bem deixado à livre iniciativa econômica  (Conf. Art. 209 CF/88: "o ensino é 
livre à iniciativa privada..."). Esta decisão constitucional pressupõe que a sociedade 
(considerada como um todo) disponibiliza recursos suficientes para constituir um mercado 
(neste caso educativo) e desenvolver nele o jogo da livre concorrência. Disponibilidade que 
Keynes denominaria da "procura efetiva".[16] 

Este dispositivo constitucional ao estabelecer liberade à iniciativa privada, por um lado, está 
transformando o bem (educação) em espécie de mercadoria que pode ser apropriado pelo 
capital privado e, conseqüentemente, está permitindo que se forme um mercado econômico, 
poderia se denominar: mercado de prestação e procura do serviço particular de educação. 
Processo que foi denominado de "mercadorização da educação"; "[também] denominado por 
Dale (1989) como ´modernização conservadora´".[17] Segundo Luiza Cortesão e Stephen R. 
Stoer: 

  

Este processo tem que ver com as mudanças que se têm vindo a observar na relação Estado-mercado no campo educativo e em que o mercado tem 

vindo a assumir, progressivamente, um papel mais significativo e de regulação.[18] 

  

Como todo mercado, sua formação vai depender do nível da concorrência. Assim, o mercado 
competitivo implica, por um lado, "oferta" em concorrência, e "demanda" também em 
concorrência (poder para escolher). Variáveis que se juntam, que convergem, para definirem 
relações econômicas, sociais, jurídicas etc. O mercado, como um todo em estudo, pode-se 
definir como um meio invisível e imperceptível. Segundo Juan de la Cruz Ferrer: "O mercado 
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econômico é uma relação de troca de direitos sobre as coisas [...] Os mercados já não são 
lugares físicos, são redes, e cada vez há que pensar mais nestes termos".[19] 

Já na concorrência existe uma relação de força e de poder, onde o concorrente procura impor 
a sua vontade de vencer (seu próprio desejo); quer dizer, torcer a vontade de outro 
concorrente, a fim de obter um objeto desejado ou querido.[20] Os recursos que dispõe o 
concorrente para colocá-los à disposição de seu desejo e interesse de torcer a vontade do 
outro, é o meio; obter o objeto querido é o fim. 

Verifica-se no mercado econômico um encontro entre produtores e consumidores, sendo a 
concorrência uma variável importante: tanto na relação entre os próprios produtores entre sí 
(para melhorar a qualidade e a distribuição da produção), entre os próprios consumidores 
(para permitir satisfazer o poder de escolha, segundo interesses subjetivos), quanto entre os 
ofertantes e os consumidores (para a formação de um preço adequado). O professor Ferrer 
ressalta que existe concorrência onde há tensão entre os empresários e profissionais que 
vendem seus produtos.[21] 

Por agora, é possível concluir que a concorrência no mercado supõe um confluir permanente 
entre produtores e consumidores por meio de relações de forças e de poder. Os produtores, 
por sua parte, com capacidade empresarial, tecnologia, informação adequada, para poder 
concorrer com outros operadores na procura de benefícios e maximização de suas rendas; e os 
consumidores, por outra parte, com nível de ingressos adequados para poderem selecionar e 
optar entre as diferentes ofertas mais adequadas a seus interesses particulares. 

Esta lógica interna, que apresenta o mercado competitivo, não é perfeita. São possíveis 
desequilíbrios tanto na variável dos produtores quanto dos consumidores. Nestes últimos, 
principalmente, manifesta-se naqueles que não têm capacidade de intervir nos mercados para 
"comprar" bens e/ou serviços comprimindo a concorrência a um setor parcial da sociedade 
global (ou demanda global). Na parte dos ofertantes, não há muitas objeções a fazer, já que o 
sujeito deve assumir a responsabilidade que implica em investir e desenvolver uma atividade 
econômica determinada, ou enfrentar a seu exclusivo risco os benefícios e os custos de dita 
atividade livremente selecionada. Porém, a situação muda quando um amplo setor de 
consumidores não tem o poder aquisitivo suficiente e adequado para fazerem possível o jogo 
da livre concorrência. Como destaca Ferrer: "A rivalidade é possível se o consumidor tem a 
possibilidade real de escolher" .[22] 

Portanto, transferir, ainda que não seja com exclusividade, a educação à iniciativa privada 
supõe "liberdade". A educação tratada como um bem privado, em vez de ser vista como uma 
responsabilidade pública, passa a "caracterizar uma política que acarreta a libertação 
individual para fins económicos enquanto a controla para fins sociais".[23] 

Na variável dos consumidores, essa liberdade, que significa poder real de compra e escolha, 
forma-se pela disposição do consumidor para acumulação de capital (que supõe excedente no 
nível da renda) e pela disposição para poupança familiar. Estes fatores permitiriam projetar o 
investimento (privado) em educação. Se um alto setor da sociedade, quaisquer sejam as razões 
(alheias a este trabalho), não se acha nessa situação (por desemprego, renda baixa etc) e, 
conseqüentemente, possui poucas possibilidades de poupar (que implica falta de previsão 
futura), achar-se-ia exluida do mercado educativo. Desta forma, os preços da oferta e 
demanda livre não refletiriam as necessidades reais da sociedade, refletiria apenas as 
necessidades de um determinado setor. O preço não seria um mecanismo de equilibrio do 
mercado, quer dizer, que exprime a procura real para condicionar à oferta. O próprio preço, 
mais do que equilibrio no mercado, seria um indicador da excluição. 
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Em economias subdesenvolvidas o nível de ingressos da maioria dos consumidores (quêm de 
alguma maneira marcam o rumo da produção) é instável e insuficiente para intervir no 
mercado e fazerem possível o jogo da livre concorrência. 

Não pode encobrir-se um matiz especial e particular que rodeia a realidade Latino-americana: 
A pobreza. 

Estes possíveis consumidores, ou potenciais produtores, estão totalmente excluídos do 
mercado e da concorrência. Sua incapacidade para intervir na "oferta" ou na "demanda" é 
praticamente absoluta. Amplos setores da população, alheios totalmente aos recursos básicos 
que garantem ingressar ao mercado e afrontar a concorrência, sejam como ofertantes ou como 
consumidores, dispõem para si mesmos um sistema institucional paralelo ao padrão 
institucional formalmente estabelecido pela ordem normativa, com meios diferentes valorados 
por eles mesmos de forma positiva, com fins e objetivos culturais diferentes no "mundo da 
vida" (empregando a terminologia de Habermas)[24], também valorados positivamente. 

A livre concorrência nas condições sociais, culturais e econômicas aludidas não equilibra por 
si só, diante da oferta e demanda, a criação da riqueza (no contexto de um mercado educativo: 
criação e difuão de saber ou conhecimento) para a sociedade em seu conjunto. Pelo contrário, 
produz altos níveis de desintegração social com brechas sociais e econômicas muito 
significativas. 

Em definitivo, a formação de um mercado concorrencial educativo na sociedade brasileira 
comprime o acesso ao "conhecimento" (compreendido como principal fonte de riqueza da 
produção capitalista). Acesso que passa a depender, se não exclusivamente, daquela 
disposição prévia ao capital mencionada acima (reitera-se: pressupõe um alto nível de renda 
per capita e um alto nível de poupança familiar[25]). Há também outros efeitos do processo 
de mercadorização da educação, tal como destacam Luiza Cortesão e Stephen R. Stoer: 

  

Os efeitos do processo de mercadorização da educação, na forma de globalismos localizados, levam à adopção, por exemplo, de práticas homogéneas 
de avaliação para todos os grupos (incluindo os "minoritários"), de currículos alternativos para aqueles que estão em risco de serem excluidos, da 
promoção de mercados e quase-mercados educativos baseados em novas formas de contratualização ("contratos programas", etc) e de uma ênfase na 
escolha individual, bem como em medidas que aumentam a concorrência no sistema (por exemplo, no sentido de promover as chamadas "escolas 

eficazes").[26] 

  

Já foi salientado a importância do "saber" para o crescimento econômico de uma sociedade. 
Resta sublinhar alguns aspectos de relevância psicológica que rodeia o processo 
formativo/educativo de um sujeito. Há por tras da educação um pano de fundo, uma especie 
de magia, impossível de descifrar para quem não ingressa no proceso educativo. A educação é 
um processo onde o sujeito ingressa e experimenta uma relação direta com ele. Este pano de 
fundo verifica-se além dos conhecimentos técnicos que se obtêm mediante os livros, e 
identifica-se com as circunstâncias onde o sujeito se relaciona com um novo mundo social, 
constituim-se relações com pessoas que denotam um conhecimento verdadeiramente maior 
(muitas vezes admirável), próprio dos sujeitos que se dedicam à laboriosa tarefa de educar; 
um processo que consome tempo de vida ao indivíduo, onde o sujeito experimenta uma série 
infinita de sensações agradáveis ou não e internaliza seu próprio sacrifício como meio para 
obter resultados; um processo onde se assume principalmente sentido de responsabilidade e 
respeito. Isso se chama: A bagagem oculta de conhecimento no processo educativo. 
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O sujeito imerso nesse processo internaliza (sociólogos o denominam "processo de 
socialização secundária" -Berger, P e Luckman, Th.-) não só conhecimentos técnicos, senão 
essa bagagem oculta constituida pelas sensações, sacrifícios, sentido de responsabilidade e 
respeito, novas relações sociais, incorporado ou assumido de maneira inconsciente e que 
produz no sujeito uma das experiências mais agradáveis e ativas para a vida: A própria 
sensação de mudança e crescimento para sí mesmo e a inigualável utopía de poder 
transformar as coisas. Sensação incessante não controlável conscientemente durante o 
processo educativo. 

Aí radica a diferença entre o conchecimento técnico de um advogado ou juiz com o senso 
comúm quotidiano. Não é só pelo raciocínio técnico-jurídico que aplica o profissional  direito. 
Para além da dogmática e da lógica da lei, propriamente dita, da doutrina e da jurisprudência, 
o profissional do direito já tem internalizado, apreendido esse processo de socialização 
secundária que incorpora inconscientemente. Claro, também que no senso comum 
sistematizável ou sistematizado, aplicado conscientemente por um método, radica -sem 
dúvidas- um grau de confiança e segurança, reconhecido como lógico ao que a humanidade 
deposita sua confiança. Contudo, a finalidade do processo de socialização de um profissional 
tem relação direta com a finalidade de seu desempenho. 

Enfim, o setor que não ingressar no mercado educativo não só estaria excluido, antes seu 
destino estaria condenado. A impossibilidade de acessar ao bem "educação" acarretaria a 
impossibilidade total de prever crescimento econômico para determinado setor da sociedade, 
de acordo com a premissa sustentada no início deste trabalho. A partir deste entendimento, 
manifesta-se um sério conflito dialético -de índole constitucional-: A impossibiliade real de 
acesso à educação não só se contrapõe com o principio da educação ser um direito público 
igual para todos (Conf. art. 205 CF/88)[27], antes se contrapõe -fundamentalmente- com o 
principio do pleno emprego do Art. 170 Inc. VIII. Dificilmente poderá se realizar este 
princípio quando um amplo setor da sociedade não passou pelo processo educativo 
(considerando todos os níveis). 

  

3. CONSIDERAÇÕES HERMENÊUTICAS 

  

Considera Willis Santiago Guerra Filho que "o estabelecimento de valores em princípios no 
âmbito constitucional e a sua concretização máxima nas decisões dos agentes jurídicos 
conferem-lhes a necessária objetividade para se tornarem aptos a um tratamento 
científico".[28]   

Sendo os princípios fundamento e ordem de valores da convivência social seu tratamento 
científico, como sublinhado pelo autor de referência, possibilita a estruturação deles em um 
sistema interno, no qual se possa compatibilizar os diversos princípios, muitas vezes 
contraditórios entre si, e realizar um escalonamento por importância, tendo em vista o 
resultado a que levam concretamente. 

Não é objeto desta pesquisa fazer uma estruturação específica da totalidade dos princípios 
inseridos no texto constitucional. O objeto desta pesquisa é destacar a presença de uma tensão 
dialética entre o princípio do Art. 209 -caput- e o Art. 170, Inc. VIII da Constituição 
Brasileira de 1.988, confronto que exigiria uma ponderação dos valores contidos neles. 
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Como considera Willis Santiago Guerra Filho, os princípios constitucionais se acham em 
estado de tensão conflitiva, ou mesmo em rota de colisão. Esse estado potencial de conflito já 
se vê naquela fórmula política da Constituição Federal de 1.988, que condensa dois princípios 
estruturantes do sístema jurídico Brasileiro: o princípio do Estado de Direito e o princípio 
democrático.[29] 

Esse estado conflitivo exige uma tomada de decisão, que sempre irá privilegiar um dos 
princípios, em detrimento de outro(s), embora todos eles se mantenham íntegros em sua 
validade e apenas diminuídos, circunstacial e pontualmente, em sua eficácia.[30] No fundo se 
reflete o conflito entre o liberalismo político e econômico, que nas últimas décadas adotou a 
forma de neoliberalismo, e a responsabilidade social coletiva (filosofia adotada, 
principalmente, no Estado de bem-estar social). 

Por um lado, os liberais colocam a "liberdade individual de escolher" acima de quaisquer 
outro valor, e defendem que a liberdade econômica é condição sine qua non da liberdade 
política. Políticamente defendem a privatização do setor empresarial e dos serviços públicos 
(ex.: da educação), que supõe uma separação da "esfera política" (que competeria ao Estado) 
da "esfera econômica" (de foro exclusivo dos particulares). No modelo liberal, a soberania do 
consumidor, a liberdade para escolher, determina todas as escolhas: o quê, como e para quem 
se vai produzir. O mito da soberania do consumidor considera que todos teriam possibilidades 
de participar na orientação da vida econômica. Reduz toda a vida em sociedade a relações 
contratuais livremente assumidas por indivíduos livres, independentes e iguais em direitos, 
cada um dos quais dispõe de informação completa sobre todas as alternativas possíveis e sabe 
perfeitamente o que quer.[31] 

  

A soberania do consumidor é invocada também para "legitimar" os resultados do funcionamento das economias de mercado livre no que toca à 
distribuição da riqueza e do rendimento... Von Mises defende que... a riqueza só pode adquirir-se e conservar-se mediante uma atitude que 

corresponda às exigências dos consumidores.[32]  

  

Por outro lado, a filosofia da responsabilidade social coletiva, em síntese, defende que 
existem situações de desequilíbrio e de crises inerentes às economias capitalistas, nas quais as 
situações de pleno emprego são "raras e efémeras".[33] Concepção que exige, em sentido 
contrário à anterior doutrina resenhada acima, a intervenção do Estado assumir amplas e 
complexas funções para corrigir o desequilibrio, por meio da promoção do desenvolvimento 
econômico, do combate ao desemprego e da promoção do pleno emprego, da redistribuição 
do rendimento e da segurança social. Ao contrário de defenderem o lema da soberania do 
consumidor, sustentam o seguinte: 

  

As sociedades que assentam no "sistema industrial" são economias planificadas, dominadas pela soberania do  

produtor (a capacidade das grandes organizações empresariais para "planificar" a economia).[34] 

  

Esta visão geral sobre as posições doutrinárias quanto às relações Estado-mercado é uma 
questão relativa ao quantum do Estado, insuscetível de resposta científica. A problemática de 
definir ou delimitar a fronteira entre as áreas próprias a cada um dos seus dois centros 
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decisórios não só é dificil, como se afigura de duvidosa viabilidade no plano teórico, pois a 
mais superficial observação histórica revelará que tal fronteira é por natureza movediça, como 
considera Fábio Nusdeo: "[...] dependendo não de recomendações científicas ou de 
particulares visões do que seria a ordem natural das coisas, mas de decisões políticas tomadas 
pelas diversas sociedades ao longo de sua trajetória histórica".[35] 

Apesar destas distinções, neste trabalho advoga-se que a aplicação cega da lógica do mercado 
e da livre empresa para certos bens longe de conduzir ao pretenso governo democrático pode 
conduzir ao confisco do próprio direito à vida. 

  

Bens que aqui são postos em causa não são bens que possam deixar-se entregues à lógica do mercado e a sua salvaguarda exige cada vez mais uma 

sociedade que rejeite em absoluto a "mercantilização da vida" e que busque... um novo paradigma de crescimento.[36] 

  

Para determinados bens é necessario descobrir outra racionalidade para a vida econômica 
(para a vida, sem mais), diferente da racionalidade do mercado, da racionalidade do capital 
financeiro transnacional. É necessário excluir a educação, a saúde, o conhecimento científico, 
a informação, da lógica do mercado para considerá-los com um bem coletivo, "um património 
comum da humanidade... Isto equivale tão só a excluir o direito à vida da ´lógica do 
mercado´".[37] 

Toda a base da economia de mercado gira em torno à capacidade de interação, 
interdependência, de dependência de uns com os outros por meio da troca. O próprio Adam 
Smih não limitou-se a considerar só o intercâmbio, a economia de mercado também incorpora 
a criação de instituições que fazam possíveis e doradouro o intercâmbio. Isso requer confiança 
mútua. A economia capitalista prospera a base do "ethos" capitalista, que inclui o orgulho na 
qualidade da produção, o que se percebe pela capacidade de realizar o que se tem prometido. 
A confiança é uma faceta muito importante do "ethos" capitalista, e a buca de lucro se amolda 
nessa estrutura mais ampla.[38] 

Amartya Sen tenta demonstrar uma analogia entre a economia de mercado e o Estado de 
Bem-estar social. Segundo ele, a idéia fundamental versa em torno da interdependência entre 
os seres humanos. Assim, é possível que algumas pessoas se adentrem em uma situação 
difícil, por causa de alguma enfermidade, possam necessitar assistência médica, ou quiças 
empobreçam ou percam o trabalho, ou pode ocorrer que tenham um baixo nível salarial ou 
outros tipo de problemas, como incapacidade de todo tipo que lhes impida ter uma renda 
decente. Situações, estas, que levaram a Amartya Sen considerar o seguinte: 

  

O Estado contribui com um apoio básico para que [o sujeito] não caiga nesse buraco da pobreza, não se afunde na pobreza. O Estado de bem-estar 

impide que alguém chegue a um estado de existência que se poderia qualificar de vergonhoso na sociedade moderna.[39] 

  

Assim, a idéia subjacente do Estado de bem-estar é a de uma sociedade interdependente, onde 
a idéia de responsabilidade está amplamente compartilhada, produzindo um certo consenso 
sobre certas garantias básicas, de maneira que o ser humano possa confiar na ajuda dos outros. 
O Estado de bem-estar tem tido um papel importantíssimo na assistência sanitária, nas redes 
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de seguridade social, nos programas de alívio à pobreza, no auxílio desemprego, nos planos 
de pensões de algum tipo; enfim, no direito que tem os cidadãos de gozar de uma existência 
decente. 

Por meio da disponibilização de bens públicos se atingiu uma certa proteção contra os efeitos 
desastrosos de mercados concorrentes imprevisíveis. Assim, instituições políticas intervinham 
no livre jogo das forças do mercado e bens públicos como saúde e educação, segurança 
alimentar e habitacional, segurança jurídica foram considerados recursos importantes para a 
vida a serem disponibilizados em quantidade e qualidade suficientes, dessa forma aqueles que 
não tinham outra propriedade senão a sua força de trabalho também podiam ter certeza de um 
futuro melhor, ou ao menos não pior.[40] 

Esse apóio básico que o Estado pode oferecer é definido pela professora da Universidade livre 
de Berlim Birgit Mahnkopf como um conjunto de seguranças sócio-econômicas 
normativamente fundamentadas e escoradas em instituições formais: (1) segurança do 
mercado de trabalho, como possibilidades suficientes de emprego no mercado formal; (2) 
segurança ocupacional, por meio da proteção contra a demissão sem justa causa; (3) 
segurança da qualificação, por meio de um sistema de educação e formação 
profissionalizante para a aquisição e preservação de habilidades e conhecimentos 
transferíveis; (4) segurança do emprego, na atividade concreta garantida pela forma de 
profissão do trabalho; (5) segurança no trabalho, por meio de uma ampla rede de proteção 
institucionalizada do trabalho e contra acidentes; (6) segurança da renda, por meio de 
regulamentações de salário mínimo, indexação salarial, um sistema abrangente de seguridade 
social nos casos de doença, velhice, desemprego, invalidez e a tributação progressiva da 
renda; (7) segurança de representação, quer dizer, a garantia de representação coletiva dos 
interesses no mercado.[41] 

A professora o denomina como os "anos dourados do capitalismo": 

  

A coincidência do forte crescimento econômico e a ampliação de estruturas do Estado Social cuidaram, no decorrer do desenvolvimento da Europa no 
pós-guerra, que a pergunta pela dependência recíproca de expansão econômica e seguridade sócio-econômica fosse reprimida do plano da consciência 
[...] o nexo de crescimento econômico e seguridade sócio-econômica foi apenas um "acoplamento debreável". No horizonte dos três passos..., dos 

direitos civis aos direitos políticos e desse aos sociais, o acréscimo sucessivo de direitos afigurou-se uma sequência histórica estável.[42] 

  

Mas, desde as profundas transformações dos anos ´70, ficou claro que o nexo entre 
crescimento econômico e a ampliação da seguridade sócio-econômica não é uma relação 
"intrínseca e sinérgica". A seguridade sócio-econômica de modo nenhum é um fenômeno 
paralelo necessário ou uma premissa do crescimento econômico, atualmente é percebida 
como obstáculo.[43] 

  

"Insegurança existencial em estado permanente", não é nenhuma consequência secundária da transformação sócio-econômica, condicionado e 

acelerado pela globalização, mas o projeto político da modernização cindida.[44] 

  

Democracias vivas dependem de pessoas que podem agir em regime de responsabilidade 
própria; mas ele exige simultaneamente que os direitos de liberdade se fudamentem num 
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pedestal de seguranças, para que os indivíduos sejam capazes de agir e tomar decisões com 
controle de si mesmos e de forma socialmente responsável. Por isso, todas as pessoas devem 
ser dotadas de segurança como um bem fundamental que lhes permita elaborar e realizar um 
plano racional de sua vida.[45] 

A idéia da democracia social que complementou os direitos civis e políticos pelos direitos 
sociais de cidadania extraiu a sua força do fato de as dependências recíprocas existentes nas 
sociedades modernas terem sido reconhecidas e tornadas acessíveis a uma institucionalização. 
Do abastecimento de bens públicos, como educação (também, saúde, estabilidade financeira, 
meio ambiente intacto), dependem as chances de realização da justiça social, de direitos de 
liberdade que signifiquem mais do que a ausência de miséria e da coação (estatal), isto é, que 
sejam sinônimo da possibilidade de conduzir a vida segundo decisões próprias e em 
solidariedade, compreendida como compensação organizada de riscos entre atores fortes e 
fracos, sadios e doentes, poderosos e vulneráveis.[46] Isto levou Amartya Sen referir que o 
Estado de bem-estar esté entre as maiores construções da civilização Européia ao mundo.[47] 

Se um numero crescente de pessoas é privado dos pressupostos de poder realizar um plano de 
vida autocontrolado, racional, de poderem agir e tomar decisões em regime de 
responsabilidade própria,[48] que se produziria por meio da racionalização de Estado de bem-
estar-social transferindo bens públicos essenciais à iniciativa privada, é indudável, como 
esclarece Amartya Sen, que "esta cultura da autoajuda necessitará de uma revisão [profunda] 
da política de emprego"[49], que tem de constituir uma parte central da racionalização do 
Estado Social. 

Confirmá-se, assim, o conflito dialético proposto nesta pesquisa (segundo as próprias palavras 
da professora Birgit Mahnkopf): 

  

A informalidade [a autora se refere ao setor informal do mercado de trabalho] muito freqüentemente é uma resposta à falta de bens públicos, acirrada, 

não em último lugar, pelos programas de privatização implementados no mundo inteiro nas duas décadas pregressas.[50] 

  

Estes projetos e tópicos de discussão para a configuração de políticas públicas já estão 
delineados na própria Constituição. A "liberdade", no plano da CF/88, "é consagrada, 
principiologicamente, como fundamento da República Federativa do Brasil e como 
fundamento da ordem econômica".[51] O texto fundamental  menciona a  livre iniciativa, 
além do Art. 209 -caput-, tanto no art. 1°, IV quanto no art. 170, caput. Eros Roberto Grau 
propõe que: "livre iniciativa é termo de conceito extremamente amplo [...] Dela... se deve 
dizer, inicialmente, que expressa desdobramento da liberdade".[52] Assim: 

  

Livre iniciativa não se resume... a "princípio básico do liberalismo econômico" ou a "liberdade de desenvolvimento da empresa" apenas - à liberdade 
única do comércio, pois. Em, outros termos: não se pode visualizar no princípio tão-somente uma afirmação do capitalismo. Insisto em que a liberdade 
de iniciativa econômica não se identifica apenas com a liberdade de empresa [...]. Assim, entre as formas de iniciativa econômica encontramos, além 
da iniciativa privada, a iniciativa cooperativa (art. 5°, XVIII e também, art. 174, [Par.] 3° e 4°), a iniciativa autogestionária e a iniciativa pública 

(arts. 173 e 177).[53] 
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As ponderações de Tércio Sampaio Ferraz Júnior (A economia e o controle do Estado) são 
esclarecedoras. Afirmar a livre iniciativa como base é reconhecer na "liberdade" um dos 
fatores estruturais da ordem, é afirmar a autonomia empreendedora do homem na 
conformação da atividade econômica, aceitando a sua intrínseca contingência e fragilidade; é 
preferir uma ordem aberta ao fracasso a uma estabilidade supostamente certa e eficiente. Não 
significa, por isso, uma ordem do laissez-faire, já que a livre iniciativa se conjuga com a 
valorização do trabalho humano. Na iniciativa, em termos de liberdade negativa, da ausência 
de impedimentos e da expansão da própria criatividade; na valorização do trabalho humano, 
em termos de liberdade positiva, da participação sem alienações na construção da riqueza 
econômica.[54] 

Por sua vez, o princípio da busca do pleno emprego encontrado no Art. 170, Inc. VIII que 
impõe um objetivo a ser alcançado implica a "expansão das oportunidades de emprego 
produtivo"[55] e consubstancia, indiretamente, uma garantia para o trabalhador, "na medida 
em que esta coligado ao princípio da valorização do trabalho humano e reflete efeitos em 
relação ao direito social ao trabalho (art. 6°, caput)".[56] Como considera Eros Roberto 
Grau: "Do caráter conformador do princípio decorrem conseqüencias marcantes, qual, entre 
eles, o de tornar inconstitucional a implementação de políticas públicas recessivas".[57] 

Enfim, a tensão dialética entre privatização da educação e busca do pleno emprego demandará 
uma hermenêutica pronta para ajudar na reformulação e renovação de um sistema normativo 
que se vale de seus princípios constitutivos e ordenadores, bem como de seus padrões 
valorativos que lhe são instrínsecos: uma ciência socioemancipatória. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Sobre a base de um "campo" temático foi possível estabelecer relações conceituais para poder 
desenhar o objeto desta pesquisa. Ofereceu-se um conceito de "campo" (segundo Burdieu) 
que permitiu pensar relacionalmente e iluminar o problema deste trabalho, qual fosse: 
Presença de uma tensão dialética entre o princípio do Art. 209 -caput- e o Art. 170 Inc. VIII 
da Constituição Federal Brasileira de 1.988.   

A presente pesquisa define-se como um estudo de natureza dogmática, independente das 
possibilidades reais que pode oferecer o campo político (sem adentrar na distinção entre 
política e ciência), e com o único objetivo de participar na comunidade científica. Oferecer 
um possível fundamento teórico para ampliar o conhecimento jurídico constitucional 
Brasileiro contribuindo, assim, com a delimitação de sentido dos dispositivos constitucionais 
em rota de colisão. 

De acordo as transformações econômicas contemporâneas e a sociedade do conhecimento se 
conclui que o "saber", chamado de quarto fator produtivo (capital, terra, trabalho e saber), ou 
da quarta revolução industrial, adquire o valor de industria básica, de recurso fundamental e 
essencial do processo econômico. A utilidade do saber se converteu na chave da 
produtividade, da competitividade e do êxito econômico. O conhecimento tem alcançado o 
lugar de industria que proporciona à economia os recursos de produção essenciais. Não sendo 
tão-somente a acumulação de capital o fator determinante do crescimento econômico, mas, 
também, a acumulação de saber e tecnologia tornou-se o recurso básico das sociedades pos-
modernas e do rumo de desenvolvimento da economia capitalista. Como foi sustentado no 
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trabalho, considera-se verdadeira a hipótese que na atualidade a produção econômica, e seu 
desenvolvimento, não demanda -fundamentalmente- emprego de recursos físicos (humanos), 
os substituí pelo "saber" técnico altamente especializado (recurso intangível). 

A educação considerada um bem deixado à livre iniciativa econômica  (Conf. Art. 209 
CF/88: "o ensino é livre à iniciativa privada...") limita o acesso ao conhecimento passando 
a depender, quase exclusivamente, da disposição prévia de capital por parte dos cidadãos 
(pressupõe um alto nível de renda per capita e um alto nível de poupança familiar). A 
formação de um mercado educativo, em lugar de produzir e transmitir o "saber" para a 
sociedade em seu conjunto, exclue um alto setor da sociedade dos benefícios econômicos 
obtidos com o desenvolvimento por sua incapacidade de investir no mercado privatizado (por 
desemprego, renda baixa - situações de pobreza). Situação que inviabiliza de antemão um 
futuro econômico melhor para o indivíduo impossibilitando a participação no processo de 
desenvolvimento econômico do país. A "mercadorização da educação" na sociedade brasileira 
frustra as esperanças de um crescimento econômico a nivel global, tornando uma quimera a 
existência digna para todos. 

Sendo a educação um bem da iniciativa privada torna necessário revisar a "política de 
emprego", a expansão de oportunidades reais de emprego; por um lado, para poder permitir a 
sociedade projetar uma inversão no mercado educativo e fazer possível o jogo da livre 
concorrência, por outro, para o sujeito poder internalizar conhecimento e poder participar 
ativamente do desenvolvimento econômico do pais. 

Privatização da educação (Cf. Art. 209 -caput- CF/88) e busca do pleno emprego (Cf. Art. 
170, Inc. VIII, CF/88) reflete o conflito que já se vê na fórmula política da Constituição 
Federal de 1.988, que condensa dois princípios estruturantes do sístema jurídico Brasileiro: o 
princípio do Estado de Direito e o princípio democrático. Este estado conflitivo exige uma 
tomada de decisão, que sempre irá privilegiar um dos princípios, em detrimento de outro(s), 
embora todos eles se mantenham íntegros em sua validade e apenas diminuídos, circunstacial 
e pontualmente, em sua eficácia. No fundo se reflete o conflito entre o liberalismo político e 
econômico, que nas últimas décadas adotou a forma de neoliberalismo, e a responsabilidade 
social coletiva (filosofia adotada, principalmente, no Estado de bem-estar social). 

As relações Estado-mercado é uma questão relativa ao quantum do Estado na sociedade, 
insuscetível de resposta científica e por natureza movediça, que dependerá de decisões 
políticas históricas. A tensão dialética entre privatização da educação e busca do pleno 
emprego demandará uma hermenêutica que permita lapidar conceitos, permita uma leitura da 
CF não meramente descritiva, mas tendo em vista essa tensão. Uma hermenêutica pronta para 
ajudar na reformulação e renovação do sistema normativo devendo valer-se de seus padrões 
valorativos que lhe são instrínsecos: uma ciência socioemancipatória.[58] 

Considera-se, assim, que a aplicação cega da lógica do mercado e da livre empresa para certos 
bens longe de conduzir ao pretenso governo democrático pode conduzir ao confisco do 
próprio direito à vida. 
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RESUMO 
O presente artigo versa sobre a (im)probabilidade comunicacional das novas tecnologias e 
seus impactos na saúde e meio ambiente. Por meio deste trabalho, buscou-se analisar a 
complexidade da comunicação das novas tecnologias no direito à saúde e meio ambiente 
(comunicação e não comunicação), partindo do processo inicial de seleção da comunicação, 
através da informação, ato de comunicação e compreensão das novas tecnologias a partir da 
Teoria Sistêmica de Niklas Luhmann. É nesse sentido, portanto, que, para compreender a 
crise paradigmática da comunicação e não comunicação, pretende-se analisar os impactos das 
novas tecnologias no ambiente e suas conseqüências nos sistemas sanitários.  
PALAVRAS-CHAVE: NOVAS TECNOLOGIAS; SAÚDE; MEIO AMBIENTE; TEORIA 
DA COMUNICAÇÃO. 
 
RESUMEN 
Este artículo es acerca de la (im)probabilidad comunicacional de las tecnologías su impacto 
en la salud y el medio ambiente. A través de este estudio, hemos tratado de analizar la 
complejidad de la comunicación de las nuevas tecnologías en el derecho a la salud y el medio 
ambiente (comunicación y no comunicación), a partir del proceso inicial de selección de la 
comunicación a través de la información, acto de comunicación y la comprensión de las 
nuevas tecnologías a partir de la Teoría Sistémica de Niklas Luhmann. En este sentido, por lo 
tanto, que para entender la crisis paradigmática de la comunicación y no comunicación, es que 
se buscará analizar los impactos de las nuevas tecnologías en el medio ambiente y sus 
consecuencias en los sistemas de salud. 
PALABRAS-CLAVE: NUEVAS TECNOLOGÍAS; SALUD; MEDIO AMBIENTE; 
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN. 
 
 

  

1 Introdução 

  

Nos últimos anos, a velocidade e quantidade de acontecimentos   
observados  no mundo inteiro dão um tom dramático à sensibilidade da   
comunicação temporal. O desenvolvimento tecnológico tem trazido grandes avanços e, em 
contrapartida, uma insegurança em relação aos limites impostos ao poder econômico. 
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Vivenciamos uma crise paradoxal na relação do ambiente, saúde e desenvolvimento 
sustentável, principalmente pela incerteza da comunicação da economia, ambiente e saúde, 
como instrumentos de universalização da qualidade de vida. Com todos os avanços e o 
desenvolvimento de novas tecnologias na área do ambiente e da saúde, está-se diante de um 
paradoxo, ou seja, o Estado cada vez mais reduzindo o investimento em pesquisas, e deixando 
pra iniciativa privada dominar o campo das novas tecnologias, no qual fica a dúvida de qual é 
o papel estatal, pois a sociedade fica a mercê do mercado. 

  

Assim, a crise ambiental e da saúde pública pode ser vista desde uma perspectiva 
epistemológica. A partir da revisão do pensamento sistêmico e complexo passa-se a construir 
uma forma de contribuição para o questionamento conceitual e prático do campo, em busca de 
respostas aos problemas que o atingem. Os operadores do direito esforçam-se em encontrar 
saídas para os problemas que se apresentam na sociedade, buscando dar legitimidade ao 
sistema positivista, expresso no senso comum teórico. Na verdade, o direito deve ter um 
sentido comum teórico, segundo a teoria sistêmica, em busca das soluções para as lacunas 
jurídicas. 

  

2 Novas tecnologias, saúde e meio ambiente: uma relação necessária 

  

Os progressos tecnológicos fomentam as transformações sociais, eis que promovem impactos 
positivos no desenvolvimento do país - tanto em termos de geração de riquezas quanto em 
termos de qualidade de vida da população. A tecnologia afigura-se um fator determinante para 
a qualificação de um Estado como desenvolvido ou em desenvolvimento, considerando-se 
desenvolvido aquele que obtém a maximização de seus recursos em processos de produção de 
riquezas.[1] É nessa perspectiva, pois, que a tecnologia pode ser vislumbrada como sinônimo 
de desenvolvimento. 

  

No decurso da história, a tecnologia foi responsável por um sem-número de inovações, pelo 
implemento de técnicas industriais, como se denota dos avanços ocorridos desde a Revolução 
Industrial[2] até à manipulação genética. Assim, ao passo que a própria humanidade se 
desenvolveu em termos estruturais, sociais e culturais, se desenvolveram também as pesquisas 
tecnológicas em prol do prolongamento e da qualidade de vida, bem como da promoção da 
manutenção e sustentabilidade do meio ambiente. Nessa perspectiva, a tecnologia passa a ser 
vislumbrada, no contexto atual, como uma das molas propulsoras do desenvolvimento nas 
sociedades modernas. 

  

O progresso tecnológico proporciona avanços incontáveis nos mais variados contextos. No 
contexto social, a tecnologia promove melhores condições de vida, possibilita a maximização 
do tempo, fomenta o acesso à informação, etc. No contexto ambiental, possibilita a 
concretização de processos de aproveitamento, manutenção e sustentabilidade do meio 
ambiente. No âmbito sanitário, a tecnologia promove o prolongamento e melhora da 
qualidade de vida, proporcionando, assim, múltiplas possibilidades à efetivação da saúde. 
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A evolução tecnológica traz consigo, portanto, notórias possibilidades à saúde, sejam 
curativas, sejam preventivas. De posse de meios até então indisponíveis, o Estado é capaz de 
controlar males cujos tratamentos eram, até o momento, impossíveis de tratar. Estabelece-se, 
assim, o poder de, conforme Foucault, fazer viver e deixar morrer. Nesse sentido, esse 
biopoder pode ser compreendido como 

  

[...] uma das mais maciças transformações do direito político do século XIX consistiu, não 
digo exatamente em substituir, mas em completar esse velho direito de soberania - fazer 
morrer ou deixar viver - com outro direito novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai 
penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser um direito, ou melhor, um poder 
exatamente inverso: 'poder de fazer 'viver' e de 'deixar' morrer. O direito de soberania é, 
portanto, o de fazer morrer e de deixar viver. E depois, este novo direito é que se instala: o 
direito de fazer viver e de deixar morrer.[3] 

  

A própria noção de soberania perpassa, desse modo, pela possibilidade de viabilização de uma 
realidade transformadora, em consonância com os pressupostos do Estado Democrático de 
Direito: o poder estatal é drasticamente reduzido no sentido de se fazer morrer, ao passo que, 
de posse dos meios tecnológicos, expandem-se exponencialmente as possibilidades de se 
fazer viver, viabilizam-se meios aptos à constante manutenção da saúde dos indivíduos. Por 
isso a morte, como referido por Foucault, é o limite do poder: 

  

[...] agora é que o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e cada vez mais o direito 
de intervir para fazer viver, e na maneira de viver, e "como" da vida, a partir do momento em 
que, portanto, o poder intervém sobretudo nesse nível para aumentar a vida, para controlar 
seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências, daí por diante a morte, como termo da 
vida, é evidentemente o termo, o limite, a extremidade do poder. [4] 

  

Em termos ambientais, tem-se que, diante do atual contexto social e tecnológico, diante dos 
incontáveis avanços na área da ciência e tecnologia e diante da dinamicidade e complexidade 
- cada vez mais acentuadas - da vida em sociedade, mister que o discurso meramente 
preservacionista do meio ambiente ceda passagem ao reconhecimento da necessidade de 
utilização sustentável dos recursos naturais. E, o desenvolvimento sustentável, pressupõe, por 
sua vez, 

  

[...] a construção de propostas diferenciadas, que venham a permitir a utilização do potencial 
do Brasil para que se destaque internacionalmente no desenvolvimento de produtos e 
processos inovadores a partir da utilização de sua biodiversidade e de sua capacidade 
científica instalada ou cooperada, incorporando nesse processo as peculiaridades 
socioculturais da realidade brasileira.[5] 
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Saliente-se, pois, que a tecnologia pode trazer inúmeros benefícios ao ser humano e ao 
planeta, mas pode também desencadear problemas incontáveis e irreversíveis se manipulada 
unicamente em favor de uma lógica racional econômica. Daí a razão para os atuais debates 
em torno dos benefícios e malefícios dos avanços tecnológicos e seus impactos ambientais. 
Destarte, não se pretende hipostasiar a relevância deste ponto, mas não se pode passar ao 
largo do mesmo. Conforme preceitua Leff, a racionalidade econômica caracteriza-se pelo 

  

[...] desajuste entre as formas e ritmos de extração, exploração e transformação dos recursos 
naturais e das condições ecológicas para sua conservação, regeneração e aproveitamento 
sustentável. A aceleração em ritmos de rotação do capital e na capitalização da renda do solo 
para maximizar os lucros ou os excedentes econômicos no curto prazo gerou uma crescente 
pressão sobre o meio ambiente. Esta racionalidade econômica está associada a padrões 
tecnológicos que tendem a uniformizar os cultivos e a reduzir a biodiversidade.[6] 

  

Na análise do autor, mister a superação dessa racionalidade econômica através de uma 
racionalidade ambiental, fundada nas condições ecológicas para aproveitar a produtividade 
primária dos ecossistemas e dar bases de sustentabilidade aos processos de industrialização, 
sendo que essa racionalidade ambiental deve "integrar os processos ecológicos, que geram os 
valores de uso natural, com os processos tecnológicos que os transformam em valores de uso 
socialmente necessários [...]".[7] A partir daí, é possível construir um paradigma produtivo 
alternativo, fundado na produtividade ecotecnológica que, no dizer de Leff: 

  

emerge da articulação dos níveis de produtividade ecológica, tecnológica e cultural na 
manipulação integrada dos recursos produtivos. Esta produtividade ecotecnológica difere 
necessariamente da produtividade econômica tradicional e de sua avaliação em termos de 
preços do mercado. [...] Um processo produtivo construído sobre o conceito de produtividade 
ecotecnológica conduz necessariamente à análise das condições ecológicas, tecnológicas, 
econômicas e culturais que tornem factível o aproveitamento e a transformação dos recursos 
naturais, preservando e maximizando o potencial produtivo dos ecossistemas [...], 
minimizando a superexploração e o esgotamento dos recursos naturais, assim como a 
descarga e acumulação no ambiente de subprodutos, resíduos e dejetos dos processos de 
produção e de consumo. [...] Um processo produtivo fundado na geração de uma tecno-
estrutura mais complexa, dinâmica e flexível, articulada ao processo ecológico global de 
produção e reprodução de recursos naturais, oferece opções mais versáteis para um 
desenvolvimento sustentável que o que surge da valorização dos recursos por meio dos signos 
do mercado e de um planejamento econômico setorializado. Além disso, permite uma melhor 
distribuição espacial dos recursos produtivos e um acesso social mais igualitário à riqueza 
social.[8] 

  

A racionalidade ambiental e a produtividade ecotecnológica emergem, pois, "do potencial 
produtivo que gera a organização ecossitêmica dos recursos e a inovação de novos sistemas 
de tecnologia ecológica"[9]. Essa racionalidade afeta necessariamente a quantidade, a 
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qualidade e a distribuição da riqueza através da socialização da natureza, da "descentralização 
das atividades econômicas, da gestão social da produtividade ecológica e dos meios 
tecnológicos, do respeito pela diversidade cultural dos povos e do estímulo a projetos 
alternativos de desenvolvimento sustentável"[10]. 

  

Destarte, em que pese a relevância dos debates acerca dos benefícios e malefícios da 
tecnologia para o meio ambiente, entende-se que a tecnologia traduz-se, de certo modo, como 
um instrumento a favor do meio ambiente e como condição de possibilidade para a 
concretização do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, Leff pontua que a articulação 
dos processos de ordem natural e social "constitui-se numa fonte geradora de recursos 
potenciais para um desenvolvimento sustentável e sustentado"[11]. Repise-se, contudo, 
conforme já evidenciado em linhas anteriores, que, para tanto, mister que os avanços 
tecnológicos não se dêem exclusivamente em favor de uma lógica racional econômica, mas 
que sejam guiados, sobretudo, por uma racionalidade ambiental. 

  

A sociedade pós-moderna é permeada pela existência de paradoxos e contradições. A 
constante presença de novas tecnologias promove uma constante análise nas maneiras de agir, 
de pensar, etc., e acabam, igualmente, por promover imensas possibilidades até então 
indisponíveis. Assim, a universalização da comunicação, impulsionada (senão produzida) 
pelos desenvolvimentos tecnológicos dos meios, é a possibilidade de explicação da própria 
sociedade, consoante a teoria sistêmica proposta por Luhmann[12]. 

  

Esses desenvolvimentos traduzem o fato de que "a técnica é o lugar do aumento da 
complexidade e, portanto, do aumento das possibilidades".[13] As inúmeras possibilidades 
trazidas pelas tecnologias complexificam cada vez mais as relações sociais, trazendo em si, 
além de chances de inclusão, possibilidades excludentes. O debate entre o papel e as 
conseqüências das tecnologias para o indivíduo é bem referido por Luhmann quando registra: 

  

[...] a técnica, pois, na modernidade adiantada, se entende como aplicação do saber natural 
para fins humanos, e até como ação paralela à criação divina ou como cópia de arquétipos 
previstos na Criação. Isto fez possível conceber uma ciência referida a isso sob o nome de 
"tecnologia". Só este nexo estreito entre natureza e técnica sugere o contraste - hoje comum - 
entre técnica e humanidade.[...] A advertência é que o ser humano não deve deixar que seu 
autocomprensión se determine pela técnica; deve rebelar-se contra as dependências que dali 
emanam - assim como deve rebelar-se contra a dominação sem mais; deve libertar-se da 
transferência que implica a técnica e a dominação; deve "emancipar-se" - se é que quer salvar 
sua humanidade e sua autodeterminação".[14] 

  

A tecnologia, desse modo, opera uma constante transformação da sociedade, agindo 
massivamente sobre os indivíduos, gerando comunicações. Assim, promove inovações e 
possibilidades comunicativas até então indisponíveis. Entretanto, há de ser feita uma ressalva, 
eis que as tecnologias apresentam-se paradoxalmente: ao mesmo tempo em que acenam para 
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um futuro de emancipação e constante participação no processo comunicativo, proporcionam 
formas excludentes jamais vistas. A sociedade pós-moderna empenha-se no controle de suas 
indeterminações, todavia as produz crescentemente. 

  

A sociedade possui os meios para promover a saúde pública e a manutenção e 
sustentabilidade do meio ambiente, entretanto, a voz dos interesses econômicos por vezes 
ecoa mais alto. A tecnologia, criada com o intuito de resolução de problemas, acaba por 
incluir/excluir. Paradoxalmente, os próprios meios destinados a proporcionar à sociedade 
maior controle de suas incertezas desencadeiam um processo massivo de exclusão, visto que o 
acesso às tecnologias sanitárias e ambientais é proporcionado a uma pequena parcela da 
população em razão de critérios econômicos. 

  

A superação da exclusão pode ser viabilizada pela própria comunicação operada pelos meios 
de massas. A constituição de uma opinião pública forte e direcionada a formas de inclusão e 
emancipação, promovida pelo público (espectadores), é condição de possibilidade para uma 
sociedade cada vez mais autopoiética, complexificada para reduzir complexidade. 

  

A possibilidade de redução de complexidade encontra na publicidade um papel fundamental 
na mudança de paradigmas da sociedade pós-moderna, pois pode ser um instrumento de 
comunicação, utilizado, na maioria das vezes, para atrair e influenciar a atenção das pessoas 
nas suas tomadas de decisão. Em derradeira análise, pode ser entendida, pois, como o elo 
fundamental de transformação social e estabelecimento de novos costumes. 

  

3 A (im)probabilidade comunicacional das novas tecnologias e seus impactos na saúde e 
meio ambiente 

  

Vive-se em mundo altamente conectado, ou seja, interligado, no qual a comunicação é o 
condutor entre o emissor e o receptor; ela só é possível, contudo, desde que a informação que 
está se linkando seja liberada pelo entendimento, conectada, produzindo, dessa forma, a 
linguagem. "Cada ponto dessa rede está ligado direta ou indiretamente com todos os outros 
pontos, onde eles se encontram, se façam encontrar ou devam encontrarem-se em certo 
momento"[15]. Para proceder a essa leitura, no entanto, será necessário ter o código de 
acesso, o qual será o passaporte para permitir o entendimento. 

  

[...] a teoria da comunicação não pode limitar-se a analisar aspectos parciais da convivência 
social, nem contentar-se em examinar as diversas técnicas de comunicação, embora estas e 
suas conseqüências despertem, pela sua novidade, particular interesse na sociedade actual.[16] 
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A comunicação é um evento extremamente improvável, despertando um interesse social no 
sentido da superação dessas improbabilidades, pois se está no terceiro milênio e os avanços 
tecnológicos criam novas condições de possibilidade, ou seja, novos meios de exercê-la. 
Nesse sentido, para Luhmann, a improbabilidade da comunicação pode ser vista sob três 
aspectos distintos: 

  

[...] em primeiro lugar, é improvável que alguém compreenda o que o outro quer dizer, tendo 
em conta o isolamento e a individualização de sua consciência. O sentido só se pode entender 
em função do contexto, é basicamente o que sua memória lhe faculta.[17] 

  

A improbabilidade de compreensão se dá em função da percepção, eis que nem todos têm 
conhecimento daquilo que se quer dizer, o que possibilitado pela memória, a qual grava 
aquilo que interessa. Em outras palavras, o isolamento operacional dos sistemas apenas 
faculta a compreensão da informação com base num contexto prévio, facultado pela memória 
do sistema. Nesse sentido, não há troca ou imposição de informação, mas uma permanente 
construção com base no sentido dado pelo contexto sistêmico. 

  

A segunda improbabilidade é a de aceder aos receptores. É improvável que uma comunicação 
chegue a mais pessoas do que as que se encontram presentes numa situação dada. O problema 
assenta na extensão espacial e temporal.[18] 

  

Para ocorrer a comunicação é necessário que ela chegue a um maior número de pessoas das 
que estão presentes numa dada situação. Ela poderá ocorrer em cada caso desde que os 
indivíduos se comuniquem e desintegrem-se quando não desejam mais se comunicarem, já 
que cada um possui interesses diferentes. 

  

A terceira improbabilidade é a de obter o resultado desejado. Nem sequer o facto de que uma 
comunicação tenha sido entendida garante que tenha sido também aceite. Por <<resultado 
desejado>> entende o facto de que o receptor adopte o conteúdo selectivo da comunicação (a 
informação) como premissa do seu próprio comportamento, incorporando à selecção novas 
selecções e elevando assim o grau de selectividade. A aceitação como premissa do próprio 
comportamento pode significar actuar em virtude das directrizes correspondentes, bem como 
experimentar, pensar e assimilar novos conhecimentos, supondo que uma determinada 
informação seja correta.[19] 

  

A improbabilidade da obtenção do resultado desejado relaciona-se à extrema complexidade da 
atual sociedade pós-moderna. As múltiplas possibilidades irradiadas no meio social 
obscurecem as decisões, tornando-as cada vez mais contingentes e arriscadas. Nesse passo, a 
assimilação de determinada comunicação é diretamente proporcional aos níveis de certeza - se 
é que se pode utilizar tal expressão - em relação ao seu resultado. Pelo fato de a sociedade 
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apresentar-se cada vez mais distante de certezas, a redução de complexidade é requisito à 
assimilação de determinada comunicação, o que pode ocorrer mediante planejamentos. A 
obtenção do resultado desejado é maximizada mediante o planejamento pela delimitação 
comunicativa, ainda que, mesmo assim, seja impossível a certeza acerca de seu resultado 
final. 

Essa terceira improbabilidade da comunicação relaciona-se com as expectativas, ou seja, com 
a incerteza de alcançar o resultado desejado. O processo seletivo só é acessível para quem 
possui o poder, noutro sentido, "não são somente obstáculos para que uma comunicação 
chegue ao destinatário, actuam ao mesmo tempo como 'factores de discussão', que induzem a 
abster-se de uma comunicação que se considera utópica".[20] 

  

Os sistemas sociais não podem se formar se não houver comunicação; a comunicação é uma 
operação eminentemente social[21], "por conseguinte, as improbabilidades do processo de 
comunicação e forma em que as mesmas se superam e se transformam em probabilidades 
regulam a formação dos sistemas sociais"[22]. Logo, entende-se o processo evolutivo da 
sociedade precisamente no sentido da superação das improbabilidades e da possibilidade de 
obtenção de sucesso da comunicação. 

  

A superação das improbabilidades, com sua consequente transformação em probabilidades, é 
dada pelos chamados meios de comunicação simbolicamente generalizados[23]. Esses meios 
podem ser compreendidos como uma aquisição evolutiva dos sistemas sociais; por meio deles 
determinadas comunicações, antes improváveis, são transmudadas em prováveis. Logo, os 
meios de comunicação simbolicamente generalizados operam como influências à aquisição e 
incorporação de determinada comunicação. 

  

Até muito avançada a Idade Moderna, reagiu-se à extrema improbabilidade  com esforços 
criados por uma espécie de técnica persuasiva, assim pela eloqüência como meta educativa, 
como a retórica como teoria especial, ou pela disputa como arte do conflito e da imposição. 
Nem sequer a invenção da imprensa logrou que estes esforços se tornaram obsoletos, ou 
melhor os reforçou. O êxito, todavia, não esteve nesta tendência conservadora, mas no 
desenvolvimento dos meios de comunicação simbolicamente generalizados, que se referem 
com exata função a este problema. Denominaremos "simbolicamente generalizados" a aqueles 
meios que utilizam generalizações para simbolizar a relação entre seleção e motivação, isto é, 
para representa-la como unidade. Exemplos importantes são: verdade, amor, 
propriedade/dinheiro, poder/direito; até certo ponto também fé religiosa, arte e atualmente, 
quiçá, "valores básicos" civilizadamente estandarizados.[24] [Tradução livre] 

  

O sucesso das comunicações no sistema social depende, por isso, da atuação dos meios 
simbolicamente generalizados. Cada sistema funcional possui o seu próprio meio, de modo a 
garantir a comunicação esperada. Nesse passo, a problemática acerca da comunicação é 
explicitada por Luhmann: 
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[...] quando uma comunicação foi correctamente entendida dispõem-se de maior número de 
motivos para rejeitar. Se a comunicação transborda o círculo dos presentes, a sua 
compreensão torna-se mais difícil e é mais fácil, por sua vez, que se produza a rejeição.[25] 

  

O entendimento da comunicação permeia o risco de sua rejeição, que é paradoxal ao poder 
estabelecido pela compreensão. Essa relação pode ser vista sob a égide estatal de fomento da 
saúde. Em contrapartida, verifica-se que os problemas atuais são derivados de problemas 
anteriores. 

  

O sistema político atua diante da formação da opinião pública, que possibilita uma observação 
de observações. Nesse passo, a política opera segundo a distinção governo/oposição, restando 
aquilo esperado pela sociedade como perturbações que a política deve abarcar de acordo com 
sua estrutura binária específica, diga-se novamente, governo/oposição. Na temática proposta, 
a política deve captar os estímulos levados adiante pelos meios de massas, pela formação da 
opinião pública, incorporando-os ao seu modo de operar. Por isso, a superação das 
improbabilidades da comunicação reveste-se de extrema importância. 

  

Sartori traduz a opinião pública como um conjunto de ideias que residem na coletividade; 
assim, emerge do público, para o público e envolve a coisa pública. Nessa linha de 
pensamento, o conceito de opinião pública é traduzido como a voz geral orientada à resolução 
de problemas coletivos, ao interesse geral da coletividade. Igualmente, a opinião pública não 
pode ser entendida como uma verdade, mas, sim, como opinião, eis que seria um mero opinar 
subjetivo, carente de comprovação[26]. 

  

Em Habermas a opinião pública não possui o encargo de vincular-se a regras políticas ou de 
dedicar-se a discussões públicas, no entanto mantém estreita relação com o poder no 
momento em que toda e qualquer opinião (seja pública ou não) reveste-se de importância ao 
exercício do poder estatal. Por isso, quaisquer manifestações (opiniões, manifestações, 
condutas) são passíveis de se transformar em opinião pública desde o momento em que 
participem de maneira relevante do exercício das funções estatais de dominação e 
administração [27]. 

  

Ao abordar a temática da opinião pública no ciberespaço, Lévy[28] aduz sobre a expansão e 
fragmentação da esfera pública. Assim, a opinião pública seria uma forma de qualificação de 
comunidades lingüisticamente orientadas, ultrapassando a noção estatal e criando um espaço 
universal de formação e atualização de práticas discursivas, multiplicando-se dinamicamente 
os espaços públicos de discussão e, conseqüentemente, complexificando-se ainda mais tais 
discursos. 

É, entretanto, a conceituação de opinião pública trazida por Luhmann a que melhor se amolda 
aos objetivos do presente trabalho. A comunicação produz-se continuamente em uma rede 
hermético-recursiva, cujos componentes não são outra coisa senão comunicações. Nesse 
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sentido, a comunicação é sensível a problemas constantemente gerados e complexificados, 
aos quais apresenta rápida reação. Basta referir os exemplos trazidos por Luhmann,[29] como 
a consideração dos riscos das decisões, os problemas ecológicos, as conseqüências das novas 
tecnologias, etc. 

  

Explicando melhor, a produção comunicativa no meio social é responsável pela produção da 
própria sociedade: tudo é comunicação. As comunicações proporcionam e são proporcionadas 
por seus próprios meios autopoieticamente, gerando, assim, um excedente comunicativo apto 
à construção paradoxal da realidade social estabelecida pelo código binário (forma, sim/não). 

  

Os próprios meios de comunicação de massa são compreendidos como uma forma baseada no 
código informação/não-informação. A opinião pública, nesse sentido, é o resultado da 
seletividade operada por estes meios; assim, não são questionáveis eventuais manipulações ou 
distorções. A opinião pública, como produto de constantes atualizações dos meios de 
comunicação, traduz-se como a própria realidade social; os meios geram constantemente 
descrições da realidade [30]. 

  

A correta compreensão das comunicações tecnológicas é condição de possibilidade para uma 
efetiva transformação da realidade social. Assim, a política deve agir mediante seu código 
próprio. Em verdade, a política costumeiramente opera mediante o código econômico, 
levando em consideração não a realidade na qual se insere, mas a realidade de atores privados 
transnacionais. Isso acaba por causar um rompimento para com suas funções originárias, 
desdiferenciação[31] e, consequentemente, acena para uma crise sistêmica. 

  

Desse modo, a opinião pública reveste-se de extrema importância à realização das inovações 
tecnológicas no âmbito sanitário e ambiental, pois, ao possibilitar observações de segunda 
ordem, viabiliza a autopoiese sistêmica com vistas à realidade na qual se insere a política.[32] 
Logo, ao possibilitar essas observações de observações, a opinião pública levada adiante num 
ambiente democrático cristaliza-se enquanto meio apto à superação das improbabilidades e 
como maneira legítima de pressão ao Estado para a superação e concretização dos processos 
de manutenção do meio ambiente e transformação da saúde. 

  

4 Conclusão 

  

É possível perceber, em face dos aspectos analisados, que as inovações tecnológicas 
promovem transformações sociais e impactos positivos no desenvolvimento do país. No 
âmbito sanitário, a tecnologia promove o prolongamento e melhora da qualidade de vida. De 
posse de meios até então indisponíveis, o Estado é capaz de controlar males cujos tratamentos 
eram, até o momento, impossíveis de tratar. No contexto ambiental, a tecnologia - quando não 
manipulada exclusivamente em favor de uma lógica racional econômica, mas em prol de uma 
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racionalidade ambiental - pode figurar como um instrumento a favor do meio ambiente e 
como condição de possibilidade para a concretização do desenvolvimento sustentável. 

  

Entretanto, a tecnologia, criada com o intuito de resolução de problemas, acaba por 
incluir/excluir. Nesse sentido, constata-se que as inúmeras possibilidades trazidas pelas 
tecnologias complexificam cada vez mais as relações sociais, trazendo em si, além de chances 
de inclusão, possibilidades excludentes. No entanto, a possibilidade de redução dessa 
complexidade encontra na publicidade um papel fundamental, pois pode ser um instrumento 
de comunicação, utilizado, na maioria das vezes, para atrair e influenciar a atenção das 
pessoas nas suas tomadas de decisão. Logo, a publicidade/comunicação/informação podem 
ser vistas como elo fundamental de transformação social e estabelecimento de novos 
costumes. 

  

Em derradeira análise, tem-se, pois, que a evolução tecnológica traz consigo notáveis 
possibilidades à saúde e ao meio ambiente. No entanto, para a efetivação dessas 
possibilidades é necessária uma constante análise nas maneiras de agir, de pensar, etc. A 
universalização da comunicação, impulsionada pelos desenvolvimentos tecnológicos dos 
meios, é a possibilidade de explicação da própria sociedade. A tecnologia opera uma 
constante transformação da sociedade, agindo massivamente sobre os indivíduos, gerando 
comunicações. Para tornar-se possível a comunicação, deve-se buscar a superação das 
improbabilidades por meio da construção de uma opinião pública consistente e voltada ao 
interesses da coletividade. Viabiliza-se, assim, a aceitação comunicativa que, 
consequentemente, causa ressonância nos sistemas sociais, promovendo maiores 
possibilidades em prol da saúde e do meio ambiente. 
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RESUMO 
A sociedade moderna passa por transformações nas esferas social, econômica, 
comunicacional, política e ambiental, motivadas, sobretudo, pela utilização das novas 
tecnologias. Cresce a necessidade de o Poder Público modernizar seus serviços e de fomentar 
ações que visam à aproximação dos cidadãos, criando espaços de diálogo, transparência e 
ampliação dos meios de aquisição de informações. Ainda, aprofundam-se os instrumentos de 
participação popular: a diminuição do tempo e distância albergadas pelo ciberespaço podem 
fortalecer o exercício democrático, pois ampliam-se as ferramentas de mobilização, controle, 
fiscalização e acesso ao conhecimento científico e cultural. A exclusão digital implica 
exclusão social, uma vez que as principais atividades econômicas, relacionais, 
governamentais e culturais migram para o ciberespaço. Diante da necessidade social de o 
indivíduo estar conectado, fala-se, atualmente, no surgimento de um novo direito, qual seja, o 
Direito à Inclusão Digital. O presente estudo visa analisar as políticas de inclusão digital no 
Brasil e o Projeto “Inclusão Digital para a Cidadania” criado pela Universidade de Fortaleza. 
A globalização exige desenvolvimento econômico acelerado e profissionais capacitados, e as 
novas tecnologias podem ser utilizadas como fontes de geração de conhecimento, educação 
pessoal e profissional e de aprofundamento da democracia, com a transformação do 
comportamento político e social. 
PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO DIGITAL; CIBERDEMORACIA; CIBERATIVISMO. 
 
ABSTRACT 
The modern society goes through transformations on social, economic, political and 
communicational spheres because of the utilization of new technologies. The necessity of 
government modernization grows up with the actions that provide approximation with the 
citizens, creating dialogue spaces, transparency and magnification of the ways to get 
information. The instruments for popular participation deepen: the transformation of time and 
space occasioned by the cyberspace may make the democratic exercises stronger, because the 
tools of mobilization, control, supervision and access to knowledge scientific and cultural 
increase each day. The digital exclusion is an social exclusion, because now a days the main 
economic, relational, governmental and cultural activities are moving to cyberspace. Because 
of the necessity of being connected, people talk about the emergence of a new right, called 
The Digital Inclusion Right. The present research aims to analyze the public politics of Digital 
Inclusion in Brazil and the Project “Digital Inclusion for the citizenship” created by the 
University of Fortaleza. The globalization demands a quick development of economy and 
capacitated professionals, and the new technologies can be used as a source of knowledge, 
personal and professional education and as an way to consolidate the democracy, with the 
transformation of political and social behavior. 
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Introdução 

  

            Com o advento das novas tecnologias, pode-se perceber que o indivíduo passou a ter 
amplo acesso a informações, a se comunicar com pessoas do mundo inteiro de maneira mais 
prática, rápida e econômica, passou a realizar transações e consultar o Poder Público com 
maior transparência e menos burocracia. Tais mudanças sociais e tecnológicas alicerçam e 
potencializam novas formas de exercício da cidadania, além de ampliar a capacidade de agir e 
estar no mundo, o que propicia o surgimento de uma ciberdemocracia, sugerida por Pierre 
Lèvy (2002). A ciberdemocracia possibilita o exercício da democracia em escala planetária, 
mediada pelo ciberespaço, e caracteriza exatamente a ideia do internauta como beneficiário do 
desenvolvimento econômico e social. 

            A necessidade de acompanhar a evolução das tecnologias de informação faz surgir 
novos direitos, como o direito à Inclusão Digital, uma vez que a ausência de seu exercício 
implica exclusão social e impossibilidade de o indivíduo exercer à cidadania em escala global, 
de fazer parte de mobilizações sociais e de compartilhar o desenvolvimento econômico do 
mundo, usufruindo seus benefícios. 

  

A mudança na sociedade emerge a necessidade de novos direitos para proteção de novas 
formas de estar e interagir no mundo. O acesso à internet, por sua vez, é essencial para que 
seja possível falar numa nova esfera política, na transformação da democracia em 
ciberdemocracia. Esta seria formada por cidadãos de todo o planeta, capazes de articular e 
participar ativamente de movimentos e das mudanças ocorridas nos setores econômicos, 
sociais e políticos (FREIRE, SALES, 2010) 

  

  

Neste sentido repousa o entendimento de Symonides: "a pessoa humana é o sujeito central do 
processo de desenvolvimento; logo, a política de desenvolvimento deve fazer do ser humano 
o principal artífice e beneficiário do desenvolvimento." (SYMONIDES, 2003, p. 140). 

Diante das transformações, surgiu a necessidade de o Poder Público modernizar a sua 
estrutura administrativa interna, com a instauração do chamado Governo Eletrônico, bem 
como as políticas públicas, criando diversos Programas que visam o fornecimento de internet 
em larga escala para a população, respondendo aos anseios sociais e às exigências que o 
desenvolvimento acelerado e globalizado criou. 

Em junho de 2000 o governo americano deu início a uma importante ferramenta que foi 
internalizada por diversos países, o primeiro sitio eletrônico que oferecia serviços 
governamentais com a utilização de uma máquina de busca, semelhante ao Yahoo, Altavista e 
Google, baseado em uma grande base de dados possibilitando acesso a documentos, 
formulários, procedimentos administrativos, judiciários, legais e outros, surgia assim o 
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governo eletrônico, no sitio conhecido como First Gov (LEVY, LEMOS, 2010,p. 138). No 
Brasil a iniciativa aconteceu após a publicação do Livro Verde, documento que 
institucionaliza a Sociedade da Informação no país, em 2000. 

A penetrabilidade das novas tecnologias que perpassa praticamente todos os fazeres impõe o 
desafio da inclusão digital. Entretanto este desafio requer a colaboração de toda sociedade, 
assim entidades privadas também criam cursos de capacitação profissional e projetos de 
Inclusão Digital a fim de que a comunidade passe a utilizar a rede para produzir e adquirir 
conhecimento, controlar as atividades públicas, pesquisar os mais diversos tipos de 
informações oferecidos, sobretudo, pela internet, enfim, para usufruir de todas as ferramentas 
potencializadas pelas novas tecnologias, a fim de que seja possível a formação de uma 
inteligência coletiva e a ampliação e o fortalecimento das mobilizações sociais. 

O presente estudo visa, principalmente, analisar diversos projetos governamentais de inclusão 
digital e, especificamente, o projeto Inclusão Digital para a Cidadania, criado pela entidade 
privada Universidade de Fortaleza, confrontando os resultados obtidos com os conceitos 
estudados de ciberdemocracia, ciberativismo e inclusão digital, como se verá a seguir.  riando 
diversos Programas que visam o fornecimento de internet em larga escala para a populaças. 

  

Metodologia 

  

Inicialmente, realizou-se pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos de ciberdemocracia, 
governo eletrônico e inclusão digital, além de um breve histórico acerca dos direitos 
fundamentais. Posteriormente, foram analisados casos concretos de projetos elaborados pelo 
Poder Público com o objetivo de levar à população acesso às novas tecnologias, como o 
Projeto Computadores para Inclusão, que visa o recondicionamento de equipamentos de 
informática descartados por órgãos públicos, e o Programa Banda Larga nas Escolas, de 2008, 
uma iniciativa do Ministério da Educação para implantar nas escolas públicas laboratórios de 
informática com internet Banda Larga. 

Finalmente, a pesquisa contou com coleta de dados e informações do Projeto Cidadania Ativa 
- Inclusão Digital para a Cidadania, criado pela Universidade de Fortaleza. O Projeto consiste 
na realização, pelos alunos de graduação e sob orientação de um membro docente, de curso de 
inclusão digital para os funcionários da instituição, com o objetivo de capacitá-los e ensinar-
lhes as ferramentas de participação política e de mobilização social proporcionadas pelas 
novas tecnologias. 

Além de entrevistas com 17 funcionários participantes da iniciativa, o estudo pretende 
analisar a evolução dos encontros e das aulas ministradas, desde seu início, em 15/03/2010, 
até o final, em 31/05/2010. 

  

Ciberdemocracia e Ciberativismo 
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                O termo "democracia" nasceu da palavra helênica "demokratia", apresentando a 
idéia de "governo do povo". Através do tempo, a concepção básica não foi alterada, mas lhe 
foi agregado nova semântica, novos valores, de acordo com as mudanças da época e 
localização do grupo social. De acordo com Noberto Bobbio (2005, p. 31): 

  

Seja o que for que se diga, a verdade é que, não obstante o transcorrer dos séculos e todas as 
discussões que se tratavam em torno da diversidade da democracia dos antigos com respeito à 
democracia dos modernos, o significado descritivo geral do termo não se alterou, embora se 
altere, conforme os tempos e as doutrinas, o seu significado valorativo, segundo o qual o 
governo do povo pode ser preferível ao governo de um ou de poucos e vice-versa. 

  

            Para Robert Dahl, a democracia pode ser inventada e reinventada de maneira 
autônoma sempre que existirem as condições adequadas. "(...) democracia parece ter sido 
inventada mais de uma vez em mais de um local (Dahl, 2009, 19)". 

Pierre Lévy (2002) comenta as modificações no significado da palavra ao longo da história 
mundial, ressaltando os momentos do surgimento do alfabeto grego e da imprensa como 
cruciais para o seu fortalecimento. Ele afirma, ainda, que o ciberespaço, novo suporte de 
difusão de informações e conhecimento, irá consolidar uma democracia planetária e mais 
profunda: a ciberdemocracia. 

Esta seria uma democracia a nível global, ilimitada às questões territoriais. O ciberespaço 
proporciona a ampliação dos ideais de sabedoria, igualdade, liberdade de aquisição de 
informação expressão, de uma maneira única e inovadora. As discussões em fóruns e 
comunidades virtuais, a possibilidade de o Estado fornecer serviços online e de o cidadão 
adquirir informações ou participar ativamente da gestão pública, a diminuição de distâncias, a 
liberdade de expressão amplamente divulgada por portais criados pelos próprios internautas 
reinventam os meios de participação popular. 

            Fala-se num processo de desterritorialização ou transnacionalidade: "De fato, a 
transnacionalidade corresponde a articulação diferente entre o espaço real e a criação de um 
novo domínio de contestação política e ambiência cultural que são equivalentes ao espaço tal 
qual o experimentamos. São assim os chamados ciberespaço e cibercultura. (RIBEIRO, 
2000, p. 173)" 

            Para André Lemos (2010, pp.176-177): 

  

O outro não está mais necessariamente "ao nosso lado", face a face, na nossa vizinhança ou 
comunidade de bairro. Ele continua na proximidade local, mas está também distante, nas 
nossas relações eletronicamente mediadas em instrumentos da Web 2.0 como Facebook, 
Orkut, Twitter, Blogs, etc. As mídias, incluindo as atuais, ampliam nossa visão dos lugares 
(criando novos sentidos) e de nós mesmos por jogos de espelho ampliados e por relações com 
o "outro", ao mesmo tempo presencial e mediado. Cria-se, assim, "new sense of places" e 
"new sense of selves".  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4436



            Nesse sentido, as articulações sociais não estão mais limitadas à esfera local onde 
acontecem, elas são constantemente influenciadas pela cultura e expressão de indivíduos que 
estão em diversos lugares, uma vez que a rede permite a conexão imediata entre pessoas de 
diferentes nacionalidades, sendo o tempo e distância obstáculos ultrapassados. 

            Surgem, então, as práticas do ciberativismo. O termo é utilizado para denominar as 
mobilizações sociais, de cunho principalmente político, possibilitados pelo uso das novas 
tecnologias.  Assim, o ciberespaço apresenta-se como verdadeira ferramenta de articulação 
social, visto que proporciona ampla liberdade de expressão, maior facilidade na aquisição de 
informações, controle da atividade pública, contato direto com os governantes e cidadãos 
espalhados pelo globo, enfim, possibilita a atuação efetiva do indivíduo, que passa a se 
apresentar não como mero expectador das mudanças sociais, mas como ator efetivo das ações 
de cunho político. 

  

Todos têm como objetivo principal aproveitar o potencial das novas tecnologias de 
informação e comunicação para, em tese, reaquecer o espaço público, recuperar o interesse 
pelos espaços concretos da cidade, criar novas formas de vínculo comunitário, dinamizar a 
participação política e ajudar a população na apropriação social dessas tecnologias (Lemos, 
2003, p. 21). 

  

  

Inclusão Digital 

  

            A partir do ano 2000, iniciou-se, no Brasil, o processo de instauração de um Governo 
Eletrônico, a fim de que fosse possível a modernização interna do Poder Público, em suas 
esferas Legislativa, Executiva e Judiciária, através de benefícios como a prestação de diversos 
serviços online e a divulgação de informações públicas. 

            Ainda, o Poder Público preocupou-se em estabelecer projetos que pudessem levar à 
população o acesso às novas tecnologias, posto que estas se apresentam como importantes 
ferramentas para o fortalecimento da democracia e capacitação profissional. Trata-se, 
portanto, da necessidade da inclusão digital. 

            Para André Lemos (2007, p. 16): 

  

O governo brasileiro pretende, entre outras coisas, diminuir a exclusão digital existente no 
país. A grande questão reside em como lidar com a exclusão digital em um país, como o 
Brasil, que conta com altos índices de pobreza e analfabetismo. É necessário que se 
compreenda que é possível minimizar a pobreza e o analfabetismo a partir do uso das NTIC, 
partindo do pressuposto de que o domínio destas por parte dos cidadãos possa se traduzir em 
melhores oportunidades de inserção no mercado de trabalho, bem como desenvolvimento de 
habilidades, criatividade e melhor exercício da cidadania. 
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O Programa Banda Larga nas Escolas, de 2008, por exemplo, é uma iniciativa do Ministério 
da Educação de implantar nas escolas públicas laboratórios de informática com internet 
Banda Larga. A previsão é que em 3 (três) anos todas as escolas públicas com mais de 50 
(cinquenta) alunos recebam tal incentivo do Governo (GUIMARÃES, 2008). 

Nesse sentido foi aprovado em São Paulo o Decreto Estadual nº 54.921, de 15 de outubro de 
2009, pelo governador José Serra, instrumento que visa criar e incentivar a banda larga 
popular de inclusão digital, e dará acesso de forma mais barata e rápida a cerca de três 
milhões de usuários só no estado de São Paulo. O objetivo do programa consiste em: 

  

(...) facilitar o acesso da população, preferencialmente de baixa renda, do Estado de São Paulo 
ao serviço de comunicação à pessoa física na modalidade de disponibilização de meios de 
acesso à Internet em banda larga por meio de incentivos fiscais às empresas prestadoras desse 
serviço. 

O programa prevê ainda o incentivo fiscal aos serviços de comunicação condicionada à 
prestação do serviço de banda larga, em valor igual ou inferior a R$ 29,80 (vinte e nove reais 
e oitenta centavos), já incluído nesse preço o equipamento modem, sua manutenção e os 
demais serviços inerentes à comunicação pela Internet, tais como provimento de serviço de 
conexão à internet ou atendimento ao assinante, devidos à prestadora do serviço ou a 
terceiros. 

            É possível citar, ainda, o Programa Nacional de Banda Larga, que prevê que até o fim 
do ano de 2010, 14 milhões de pessoas, espalhadas em cem cidades do país, tenham acesso à 
rede. Os preços cobrados variarão de R$ 15 a R$ 35 por cliente, por uma velocidade mínima 
de 512 Kbps. A expectativa é de que o Programa atenda a mais 1.063 cidades em 2011 e que 
todo o país seja abrangido até o fim de 2014. 

            O sucesso de um programa de inclusão digital está ligado a um efetivo uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação para o acesso, adaptação e criação de 
conhecimento. Para Warchauer (2002, p.15), isso depende da utilização e combinação de 
quatro fatores distintos: 

  

1) Recursos físicos: computadores e telecomunicação 

2) Recursos digitais: conteúdo relevante a depender do idioma 

3) Recursos humanos: orientação e capacitação 

4) Recursos sociais: suporte comunitário e institucional 

  

            Dessa forma, a simples disponibilização de máquinas não são suficientes para 
caracterizar um efetivo processo de inclusão digital. Os indivíduos devem aprender como 
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manuseá-las, devem ter conhecimento de todas as ferramentas que lhes são acessíveis, para 
que possam usufruir de todos os benefícios advindos do acesso à rede. 

            Havendo inclusão digital, a sociedade passa a exercer efetivamente a democracia, 
posto que pode aproveitar as redes sociais para divulgar impressões, informações e 
conhecimento, pode pesquisar dados dos governantes e dos cofres públicos, participar de 
fóruns de debates, comunicar-se com pessoas do mundo inteiro, enfim, pode transformar a 
esfera pública em um espaço para importantes discussões políticas. 

  

Essa transformação da esfera pública me parece afetar positivamente os quatro domínios 
estritamente interdependentes, que são as capacidades de aquisição de informação, de 
expressão, de associação e de deliberação. Em suma, a computação social aumenta as 
possibilidades da inteligência coletiva e, por sua vez, a potência do "povo" (LEVY, LEMOS, 
2010). 

  

Ainda sobre os benefícios advindos do acesso à rede, ressalta-se a capacidade de o indivíduo 
ser verdadeiro ator das ações sociais, diferente do que ocorria quando do fortalecimento da 
mídia televisiva e jornalística, podendo ser formador e divulgador de opinião, deixar suas 
impressões políticas e culturais, enfim, produzir conhecimento. Assim, "deve-se reconhecer 
que a internet, ampliando a circulação da palavra, oferece ao cidadão uma ampliação da esfera 
pública midiática que estava restrita ao poder das grandes corporações midiáticas (LEVY; 
LEMOS, 2010, p. 88)" 

É importante destacar a velocidade com que a internet vem sendo propagada ao redor do 
globo. Werthein (2000, p. 74) afirma que "o ritmo do avanço tecnológico no alvorecer do 
novo paradigma tem sido, sob qualquer ótica, extraordinário. O ritmo de expansão da Internet 
no mundo levou apenas um terço do tempo que precisou o rádio para atingir uma audiência de 
50 milhões de pessoas." 

            Em pesquisa realizada pela Internet World Stats (2009) em 2000 havia, 
aproximadamente, 360.985.482 de usuários da internet no mundo. Em 2009, esse número 
chegou a 1.668.870.408, ou seja, em nove anos, a quantidade de pessoas que passou a utilizar 
a internet aumentou quase cinco vezes. 

            Diante da dimensão e dos benefícios apresentados pela inclusão digital, impossível 
não pensá-la como um direito fundamental, posto que a garantia deste é indispensável para 
que se possa falar na efetivação da participação política do cidadão e da sua inserção no 
convívio social.  De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (1998, p.62): 

  

Os direitos fundamentais podem ser considerados simultaneamente pressuposto, garantia e 
instrumento do princípio democrático da autodeterminação do povo por intermédio de cada 
indivíduo, mediante o reconhecimento do direito de igualdade (perante a lei e de 
oportunidades), de um espaço de liberdade real, bem como por meio da outorga do direito à 
participação (com liberdade e igualdade), na conformação da comunidade e do processo 
político, de tal sorte que a positivação e a garantia do efetivo exercício dos direitos políticos 
(no sentido de de direitos de participação e conformação do status político) podem ser 
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considerados o fundamento funcional da ordem democrática e, neste sentido, parâmetros de 
legitimidade. 

  

No âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 engloba diversos direitos fundamentais. 
Paulo Bonavides (2000) divide-os em quatro gerações, sendo a primeira geração os direitos de 
liberdade; a segunda geração são os direitos sociais, culturais, econômicos e coletivos; a 
terceira engloba direitos ao desenvolvimento, paz, ao meio ambiente, propriedade sobre o 
patrimônio comum e de comunicação, e a quarta geração abrange os direitos à democracia, 
informação e pluralismo.  Destes últimos depende a globalização política e neoliberal. 

Autores como Wachowicz (2008) trazem o conceito de uma quinta dimensão, que seriam os 
direitos da realidade virtual, da internet e da informática. Muito embora o entendimento não 
seja sedimentado, é importante perceber o destaque que as novas tecnologias estão ganhando 
na sociedade, seja porque são fontes de difusão de pensamento, seja porque são instrumentos 
de aquisição de informações. De acordo com Pierre Levy: 

  

As informações e os conhecimentos passaram a constar entre os bens econômicos primordiais, 
o que nem sempre foi verdade. Ademais, sua posição de infra-estrutura - fala-se de 
infoestrutura -, de fonte ou de condição determinante para todas as formas de riqueza tornou-
se evidente, enquanto antes se mantinha penumbra (LEVY,1996, p. 34). 

  

O direito à inclusão digital vem se propagando cada vez mais, uma vez que decorre de 
diversos outros mandamentos constitucionais, como o direito à informação, liberdade de 
expressão e o princípio da dignidade da pessoa humana. Desta forma, o Poder Público 
necessita resguardar este novo direito, garantindo-lhe plena eficácia com a instauração de 
Programas de Inclusão Digital no país. 

            Diversos países já institucionalizaram a inclusão digital como direito fundamental. A 
Finlândia destaca-se por ter sido o primeiro país do mundo a reconhecer o acesso à internet 
banda larga como um direito de todos os cidadãos.[1] A lei instituiu a internet como um 
serviço básico de comunicação, da mesma forma que o são o correio e o telefone e pretende 
levar a 99% da população o acesso à rede, até o final de 2015. 

Pesquisa realizada em 26 países abrangendo mais de 27 mil adultos, inclusive o Brasil, 
revelou que 87% dos usuários defendem que o acesso a internet é um direito. No Brasil esse 
número sobe para 91%. 53% dos entrevistados defendem que a internet não deve ser regulada 
por governos. A pesquisa ocorreu entre novembro de 2009 a fevereiro de 2010 e foi realizada 
pela rede mundial BBC[2]. 

Destaca-se uma decisão da Corte Francesa, que confirma o reconhecimento de um Direito 
Fundamental à Internet que se sobrepõe aos sistemas que possam vir a limitar o acesso e a 
difusão de informações. A decisão n° 2009-580 DC de 10 de junho de 2009 do Conselho 
Constitucional Francês foi comemorada no mundo inteiro pelos que apregoam a liberdade e o 
livre acesso na internet: 
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Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles 
concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 
l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur 
d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques 
de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de 
parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est 
d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des 
garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette 
liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ; [3] 

  

Os dados apresentados reforçam o surgimento de um novo direito, o direito à internet ou 
direito à inclusão digital, um desdobramento do direito universal à informação e livre 
manifestação do pensamento. As conseqüências deste direito nutrem o avanço fundamental da 
capacidade de articulação, comunicação, fortalecimento e criação de identidades e, 
principalmente, funda um novo fazer político, com a conseqüente transformação da 
inteligência coletiva e da concretização da ciberdemocracia. 

  

Análise do caso Concreto: Programa de Inclusão Digital para a Cidadania 

  

            O Projeto Cidadania Ativa, criado pela Universidade de Fortaleza, é uma iniciativa 
que visa ampliar as relações e o contato dos alunos do Curso de Direito com a comunidade, 
através do implemento de diversos programas sociais. Consiste em um projeto de 
responsabilidade social focado na potencialização do ensino e da pesquisa através de 
programas voltados a atender as demandas da sociedade local. 

            Dentre os programas em atividade do Projeto, está o Programa de Inclusão Digital 
para a Cidadania, que procura desenvolver um processo de sensibilização para a 
responsabilidade social e ética do operador jurídico e conscientização da importância de 
difusão do conhecimento, mediante a instauração de oficinas de inclusão digital para a 
comunidade, com a duração de seis meses. Este programa surgiu a partir do Grupo de 
Pesquisa em Ciberdemocracia que, após 4 (quatro) anos de pesquisa, refletiu a necessidade de 
concretizar junto a comunidade acadêmica os conceitos a cerca de um novo fazer político 
mediado pelas novas tecnologias. 

            Os principais objetivos do Programa são: 

  

-        Aprender quais os instrumentos, sites, serviços on line que auxiliam na afirmação e 
exercícios dos direitos; 

-        Conhecer técnicas e mecanismos de produção de conteúdo e articulação da sociedade 
civil (microblogs, elaboração de blogs, mapas colaborativos etc); 

-        Conhecer os órgãos de proteção aos direitos do cidadão; 
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-        Estimular a divulgação das técnicas e conhecimento adquiridos entre outros membros da 
comunidade; 

  

Durante o primeiro semestre de 2010, foi realizada a primeira oficina de inclusão digital para 
a comunidade. As atividades consistiam na elaboração, pelos alunos do curso de Direito da 
Universidade de Fortaleza, de aulas expositivas e práticas sobre a importância da inclusão 
digital e sobre as diversas ferramentas e potencialidades oferecidas pela rede, de modo a 
capacitar e ensinar os membros de comunidades carentes. 

Em entrevista realizada com os participantes no início da oficina, através do questionário que 
segue em anexo, foi possível verificar: 

  

Quantos acessam à rede pelo menos 5 vezes por semana: 

  

Quantos acessam à rede de 3 vezes a 5 vezes por semana 

89% 

  

11% 
Quantos acessam à rede na residência 

  

Quantos acessam à rede no trabalho ou no bairro 

58% 

  

100% 
Quantos acessam portais dos Governos e governantes 11% 
Quantos acessam somente para emails, e sítios de redes sociais 83% 
Quantos acessam para pesquisa e notícias 24% 
Quantos acessam para participar de mobilizações sociais 6% 
Quantos reconhecem as facilidades possibilitadas pelas novas tecnologias, 
associando-as ao acesso à informação, praticidade, pesquisa e capacitação 
profissional. 

  

100% 
Quantos se consideram incluídos digitalmente 89% 

  

            Entre as informações obtidas, é possível destacar que 89% dos entrevistados 
consideram-se incluídos digitalmente, sendo que 83% utilizam a rede somente para checar 
emails e participar de sítios de redes sociais, apenas 6% acessam para participar de 
mobilizações sociais e 11% acessam portais dos Governos. 

            Ainda, em resposta à pergunta nº 20 e nº 24 do questionário, que segue em anexo, 
quais sejam, "Para você, qual a importância da internet?" e "Quais os benefícios que a internet 
pode trazer?", todos os entrevistados responderam no sentido de ampliar as formas de 
comunicação e aquisição de informações, sendo que nenhum respondeu no sentido de 
produzir conhecimento, de ser um meio para mobilizar-se, exercer a cidadania. 

            Com o resultado obtido neste questionário respondido antes da realização da oficina, 
foi possível indagar-se: Será que os participantes realmente são incluídos digitalmente, como 
afirmam 89% dos entrevistados?! De acordo com o que já foi exposto acima, a inclusão 
digital não se limita à disponibilização de computadores e internet nos bairros mais carentes, 
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mas sim a capacitação dos usuários. Seria a possibilidade de levar a eles o conhecimento de 
todos os benefícios e instrumentos oferecidos pela rede, de ensinar-lhes que é possível exercer 
efetivamente a democracia, participar de debates, adquirir e produzir conhecimento, cultura, 
instigar o pensamento crítico, enfim, a capacidade de atuar na sociedade. 

            Para André Lemos: 

  

Inclusão digital significa hoje o acesso da população ao mundo digital equiparando as 
potencialidades num mundo geográfico, social, etário e intelectual diversificado/ numa 
tentativa de se garantir não apenar a capacitação/treinamento do indivíduo ao uso do 
equipamento, mas estimular o exercício dos direitos garantidos a cada cidadão como 
educação, acesso à informação e participação nas atividades do núcleo social que este se 
encontra, garantindo a construção de sua cidadania. A inclusão de uma sociedade no mundo 
digital deve partir da necessidade de se construir uma sociedade do conhecimento e do acesso 
facilitado, crítico, livre e democrático à informação (LEMOS, 2007, p. 31) 

  

            O resultado do questionário leva à preocupação: o fato de o Governo instaurar 
Programas de Banda Larga sem a devida orientação sobre as ferramentas da rede pode 
significar a configuração da exclusão digital? O direito à inclusão digital estaria concretizado, 
considerando o momento em que toda a população tivesse acesso às novas tecnologias, ainda 
que esta não soubesse utiliza-las para exercitar a democracia, ou se estaria diante de um novo 
quadro de exclusão social? 

            Sobre o conceito de exclusão digital: 

  

Podemos definir exclusão digital como a falta de capacidade técnica, social, cultural, 
intelectual e econômica de acesso às novas tecnologias e aos desafios da sociedade da 
informação. Essa incapacidade não deve ser vista de forma meramente técnica ou econômica, 
mas também cognitiva e social. [...] A perspectiva meramente tecnocrática deve ser 
abandonada em prol de uma visão mais complexa do processo de inclusão. A ação de incluir 
deve ser vista como uma ação complexa que visa a ampliação dos capitais técnico, cultural, 
social e intelectual  (LEMOS, 2007, p. 42). 

                         

            A oficina Inclusão Digital para a Cidadania buscou justamente levar à comunidade o 
conhecimento das potencialidades das novas tecnologias, através de aulas sobre a utilização e 
a importância das ferramentas de participação, como a elaboração de mapas colaborativos, 
realização de flash mobs e smart mobs, conhecimento sobre o Governo Eletrônico e sítios 
como Transparência Brasil e Contas Abertas, além do ensinamento para confecção de 
weblogs e criação de comunidades virtuais para difusão, produção e compartilhamento de 
informações. 

            Em junho de 2010, com o término das atividades da primeira oficina realizada, os 
participantes ampliaram sua visão sobre a inclusão digital e a importância das novas 
tecnologias, uma vez que aprenderam sobre seus benefícios e como manusear os instrumentos 
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de efetivação do exercício democrático, utilizando a internet não só para comunicação e lazer, 
mas para produzir conhecimento político e cultural, capacitar-se profissionalmente, e, 
finalmente, ser ator das mudanças sociais. 

  

Conclusão 

  

O ciberespaço disponibiliza meios eficazes para a concretização da democracia não mais 
numa esfera local, mas a nível mundial. Uma vez que os cidadãos tenham acesso, poderão 
articular mobilizações em prol da efetivação de seus direitos e o Estado poderá ser mais 
eficiente para atender os anseios da população. 

Cidadãos incluídos digitalmente têm ampla possibilidade de adquirir informações, de 
acompanhar ações governamentais, impulsionar políticas públicas, ter maior contato com 
governantes e com o restante da população, ampliar os laços sociais, fomentar pesquisa e 
expressar-se livremente, ter maior possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, 
culminando na formação de uma inteligência coletiva e na possibilidade da transformação de 
uma democracia em ciberdemocracia. 

É nesse diapasão que surge o direito fundamental à inclusão digital, que, embora não esteja 
positivado, deve ser respeitado pela sociedade e efetivado pelo Estado, através de Políticas 
Públicas que possibilitem a ampliação do acesso à rede com a devida orientação aos usuários, 
para que estes tenham conhecimento das potencialidades oferecidas pelas novas tecnologias. 

Diversos exemplos sobre projetos de inclusão digital foram citados, de modo a fortalecer a 
idéia de que as novas tecnologias são capazes de modificar a cultura e o interesse da 
população, que podem ser atores efetivos das mudanças sociais. O simples acesso à rede, 
entretanto, não garante a ciberdemocracia: é preciso a divulgação dos serviços, é necessário 
que a população conheça as ferramentas disponibilizadas e as utilize para exercitar seus 
direitos, fiscalizar os Governos e mobilizar-se a nível mundial. 

A análise do Projeto Inclusão Digital para a Cidadania, criado pela Universidade de Fortaleza, 
possibilitou justamente aferir que embora os indivíduos se considerem incluídos digitalmente, 
falta-lhes o conhecimento da dimensão e das possibilidades oferecidas pelas novas 
tecnologias. Falta-lhes a compreensão de que a internet ultrapassa as condições de meio de 
comunicação, ela pode ser instrumento de mobilização social, capacitação profissional, 
desenvolvimento de pensamento crítico, difusor de informações, pode ser utilizada como 
meio de produção cultural, científica e educacional, enfim, a internet precisa ser entendida 
como uma importante ferramenta na concretização de mudanças sociais, para que estas 
efetivamente aconteçam. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ 

  

OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA 

  

Nome: ___________________________________ Data ____ / ____ / _____ 

  

Parte I - Conhecendo-se 

1.      Seu bairro tem acesso à internet? ( )sim ( )não 

2.      Você utiliza internet na sua casa? ( )sim ( )não 

3.      Quantos dias da semana você acessa a rede virtual? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )somente aos 
fins de semana 

4.      Quantas horas por dia você passa na internet? ______________ 

5.      O que mais chama sua atenção na internet? -Quais ferramentas você utiliza? 

( )sitios oficiais dos governos : 

( )municipal 

( )estadual 

( )federal 

( ) msn ( ) orkut ( )twitter ( ) formspring ( )facebook ( )jornais e revistas ( )youtube 

( )email   (  ) blogs ( )outros________________ 

6.       Com qual finalidade você acessa estas ferramentas? [se você não acessa, passe para a 
pergunta seguinte] 

MSN ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

Orkut ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

Twitter ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

Formspring ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

Facebook ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

Jornais ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4447



Sitios oficiais ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

( )municipal 

( )estadual 

( )federal 

Youtube ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

Email ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

Outros ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

Blogs ( )Lazer ( )Trabalho ( )compartilhar informações: quais? _______________ 

  

7.      Você utiliza internet no seu trabalho? [se sim, prossiga com o questionário; se não, salte 
para a pergunta nº 10] 

( )sim ( )não 

8.      Quais ferramentas você utiliza no seu trabalho? 

________________________________________________________________________ 

9.      Com quais finalidades?__________________________________________________ 

  

Parte II - Interagindo 

10.  Você sabe o que é um governo eletrônico? ( )sim ( )não 

11.  Você já acessou algum sítio de governo eletrônico? (   ) não     (   ) sim - Qual? 
______________________ 

12.  O que você procura nos sítios eletrônicos do governo? 

( )notícias oficiais ( )requisitou algum serviço ( )requisitou alguma informção     ( )fez 
sugestões ( )usou o sítio para tirar dúvidas ( )comunicou-se para fazer solicitações simples (  ) 
declaração de imposto de renda (  ) outros: 
____________________________________________________ 

13.  Você costuma acessar sítios de jornais? ( )sim ( )não 

14.  Se a resposta for positiva, o que você procura nos sítios de jornais? 

(  )esportes   (  )notícias sobre artistas, BBB.  (   ) economia   (   ) cultura               (  ) 
saúde    (  ) concursos    (   ) carros  (  ) culinária   (  ) eleições  (  )notícias do cotidiano no 
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mundo (política, crimes, reportagens em geral) (  )notícias do cotidiano no Brasil (política, 
crimes, reportagens em geral) 

15.  Você possui alguma página pessoal (como blogs, twitter, facebook, por exemplo) com a 
finalidade de expor seus pensamentos e divulgar conhecimento, notícias, etc? ( )sim ( )não 

16.  O que você mais busca na internet? Quais assuntos lhe interessam? 

(  ) esportes   (  )famosos  (   ) economia   (   ) cultura  (  ) saúde    (  ) concursos    (   ) 
carros  (  ) culinária   (  ) eleições  (  ) política   (  ) música  (  ) animais (  ) notícias  (  ) 
viagens   (  ) compra e venda de produtos  (  ) pesquisas acadêmicas 

17.  Você sabe o que é ciberativismo? (  )sim   (  ) não 

18.  Você já participou de alguma mobilização organizada pela internet? (   )sim      (  )não 

19.  Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

20.  Para você, qual a importância da Internet? 

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

21.  Você acha que atualmente é importante ser incluído digitalmente?      (  ) sim  (  ) não 

22.  Você se considera incluído digitalmente? (  ) sim  (  ) não 

23.  Por que?______________________________________________________________ 

24.  Quais os benefícios que a internet pode trazer? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

25.  Você acha que o acesso à internet e às novas tecnologias e a identidade digital são 
direitos fundamentais de todos os indivíduos? (  ) sim  (  ) não 

26.  Você considera a internet um mecanismo de exercício da cidadania?   (  ) sim  (  ) não 

27.  Por que? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________ 

28.  Você acha que é possível fortalecer a democracia se houver amplo acesso à internet para 
todos? (  ) sim  (  ) não 
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29.  Por que você resolveu participar desta oficina? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

  

  

 

[1] http://blogs.estadao.com.br/link/?s=finlÃ¢ndia> 

[2] http://www.globescan.com/news_archives/bbc2010_internet/ 

[3] Considerando que nos termos do artigo 34 da Constituição: "A lei estabelece as regras... 
direitos civis e garantias fundamentais concedidas aos cidadãos o exercício das liberdades 
públicas "que, nesta base, é lícito ao legislador estabelecer normas que permita conciliar a 
prossecução do objectivo de lutar contra a prática de falsificação na Internet com o direito de 
livre comunicação e liberdade de falar, escrever e imprimir, que, no entanto, a liberdade de 
expressão e de comunicação é mais preciosa do que o seu exercício é um pré-requisito para a 
democracia e uma garantia de outros direitos e liberdades, e que invasões decorrentes do 
exercício dessa liberdade deve ser necessária, adequada e proporcionada ao objectivo 
prosseguido; 
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A SOCIEDADE INFORMACIONAL E A PROTEÇÃO JURÍDICA DE 
DADOS PESSOAIS NO BRASIL 

 
INFORMATIONAL SOCIETY AND LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA IN 

BRAZIL 
 
 
 

Letícia Brum da Silva 
 

RESUMO 
O presente artigo trata da proteção de dados pessoais na Internet, a partir da apresentação do 
panorama legislativo sobre os dados pessoais já existente no Brasil. Em seguida, destaca a 
inexistência de legislação específica sobre a proteção de dados pessoais no ambiente virtual 
no país, evidenciando as iniciativas empreendidas para a elaboração do Marco Civil para a 
Internet e do Projeto sobre Proteção de Dados Pessoais, cuja construção tem priorizado a 
participação democrática dos usuários. Para a elaboração deste artigo foram combinadas 
técnicas de pesquisa bibliográfica e documental em fontes primárias, com ênfase para o 
material disponível no Portal do Marco Civil da Internet. Ao abordar estes documentos, ainda 
em fase de elaboração, destacam-se os principais artigos, referentes à proteção de dados 
pessoais dos usuários, muitos deles merecedores da tutela constitucional. 
PALAVRAS-CHAVE: NOVAS TECNOLOGIAS; DADOS PESSOAIS; DIREITOS 
FUNDAMENTAIS; MARCO CIVIL DA INTERNET. 
 
ABSTRACT 
This paper addresses the personal data protection on internet, from the presentation of the 
legislative view about the personal data already existing in Brazil. Following this, it is 
highlighted the lack of a specific law on personal data protection in the virtual environment in 
the country, evidencing the initiatives to elaborate the Civilian Regulation Framework for 
Internet and the Personal Data Protection Project, whose design has been prioritizing the 
user’s democratic participation. To produce this paper, techniques of bibliographic and 
documental research in primary sources were matched, emphasizing the material available in 
the Internet Civilian Regulation Framework gateway. When approaching these documents 
that are still being elaborated, the main papers are highlighted, referring to the users’ personal 
data protection, many of them deserving constitutional protection. 
KEYWORDS: NEW TECHNOLOGIES; PERSONAL DATA; FUNDAMENTAL RIGHTS; 
INTERNET CIVILIAN REGULATION FRAMEWORK. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

A internet tem adquirido nos últimos anos a importância que qualquer outro meio de 
comunicação jamais alcançou, desta forma, proporciona aos seus usuários uma gama de 
possibilidades inimagináveis há cerca de 20 anos atrás. Após seu advento muitas formas de 
relacionamento mudaram, além disso, houve imensa transformação nos segmentos sociais, 
econômicos e culturais. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4451



Sem dúvida, a rede mundial de computadores é um dos meios mais completos e complexos, 
posto que facilita a comunicação, proporciona entretenimento diversificado, disponibiliza 
variada gama de informações, contato com bens culturais diversos como filmes,músicas e 
bibliotecas, dentre tantos outros aspectos inegavelmente positivos que surgem com o 
desenvolvimento e utilização das tecnologias da informação. 

Atualmente é possível acompanhar, em tempo real, o que ocorre no outro lado do planeta com 
a facilidade de apenas um clique. As informações disseminam-se mais rápido e facilmente, 
sendo disponível aos internautas notícias do mundo todo, a qualquer tempo e local. 

Diante de tais benefícios, constata-se o aumento do acesso dos brasileiros à Internet, fazendo 
emergir uma preocupação impensável em décadas passadas, qual seja, a efetiva proteção das 
informações lançadas na rede, pois apesar de ser uma tecnologia importante na vida de seus 
usuários, estes permanecem expostos, bem como seus dados pessoais que circulam livremente 
pelo ambiente virtual e podem ser utilizados para fins ilícitos ou de forma não autorizada. 
Assim, percebe-se que os internautas permanecem desprotegidos, na medida em que ainda 
não existe legislação pertinente à proteção de dados pessoais no Brasil. 

Entretanto, apesar das facilidades apresentadas, existem outros aspectos que devem ser 
observados, como o uso indiscriminado da rede para fins ilícitos, especialmente aqueles 
referentes aos dados pessoais. Em outras palavras, é de fundamental importância que as 
informações lançadas na internet sejam, de alguma forma, protegidas da atuação dos sites 
inidôneos e dos maus usuários, os quais geram cada vez mais insegurança e incerteza quanto 
ao que pode ser feito com informações pessoais e dados disponíveis. 

Através da internet é possível que sites inidôneos utilizem os dados cadastrais do cliente para 
cometimento de fraudes eletrônicas, como as inúmeras tentativas de disseminação de vírus 
pela Internet, intercâmbio de dados entre empresas, entre outros, o que aponta para a 
necessidade de que se pensem em mecanismos de proteção dos dados pessoais dos usuários. 

Apesar do interesse e da atualidade do tema, ainda não existe no Brasil, legislação destinada a 
proteger os dados pessoais dos usuários da Internet, o que corrobora a apresentação do 
presente artigo, que visa discutir as estratégias utilizadas pelo Brasil até o presente momento, 
oferecendo um panorama das iniciativas em curso para o enfrentamento do tema. Para tanto, 
foram combinadas técnicas de pesquisa bibliográfica e documental em fontes primárias, com 
ênfase para o material disponível no Portal do Marco Civil da Internet, o qual resultou na 
divisão do trabalho em duas partes: na primeira parte, discute-se a proteção dos dados 
pessoais no Brasil e neste contexto são apresentadas e abordadas algumas propostas 
constantes no projeto do Marco Civil na Internet, atualmente em fase de elaboração. Na 
segunda parte, discute-se mais especificadamente, a proposta destinada a regular o tratamento 
dos dados pessoais online, conforme se verá na sequência. 

  

1 O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS NO BRASIL: da proteção existente ao 
Projeto do Marco Civil na Internet. 

  

Apesar dos avanços no sentido de ampliar o acesso à internet e de os brasileiros estarem cada 
vez mais conectados[1], constata-se a inexistência de legislação específica sobre a proteção de 
dados pessoais[2] no Brasil. Destarte, faz-se necessário que se estabeleça a discussão na 
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sociedade civil e nos meios acadêmicos, ampliando-se a participação do cidadão com vistas à 
elaboração de projeto de lei que garanta a proteção dos usuários e de seus dados, coibindo-se 
do acesso e uso indiscriminados e não-autorizados. 

Quando o tema é a proteção de dados pessoais, percebe-se que o Brasil está bastante atrasado 
se comparado a outros Estados, a exemplo do Chile, que passou a regulamentar a matéria com 
a Lei 19.628 de 1999, punindo o tratamento ilícito dos dados; a Argentina, que se tornou 
pioneira na elaboração de legislação referente à proteção de dados pessoais a partir da Lei 
25.326 de 2000, posteriormente regulamentada pelo Decreto 1.558/2001; o Uruguai, por meio 
da Lei nº 18.331 de 2008 e México, que dispõe sobre o tema através da Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (NOUGRÈRES, 2008). 

Apesar da regulação existente em outros Estados Latinos, o Brasil no momento só conta com 
regulamentações setoriais[3], as quais não atacam de forma específica o problema da 
privacidade e da proteção de dados pessoais. Neste sentido, destaca-se o disposto no art. 5º, 
X, da Carta Constitucional, que prevê a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem 
como da honra e imagem das pessoas. 

A leitura da bibliografia sobre o tema aponta divergência no tratamento da intimidade e da 
privacidade. Pereira (2006), autor que adota a distinção entre intimidade e privacidade, afirma 
que enquanto a intimidade se relaciona à esfera mais reservada, ligando-se às emoções, 
pensamentos e ideias mantidas numa zona nuclear, o direito à privacidade abarca aspectos da 
convivência familiar e de um pequeno grupo de amigos, referindo-se a rotinas, hábitos de 
consumo, acordos e negociações realizadas dentro de um círculo menor de pessoas e apesar 
de ser mais ampla se comparada à intimidade, o que ocorre na esfera privada deve ficar a 
salvo de ingerências externas não-autorizadas. Para Pereira (2006, p. 116), a privacidade está 
mais exposta a condicionantes culturais e sociais que a intimidade, o que leva a variações do 
seu conteúdo e à dificuldade em determinar o âmbito e o alcance desse direito. 

A partir das novas formas de tratar os dados pessoais na sociedade informacional[4] 
demonstra-se que os internautas devem possuir o direito de determinar e controlar a forma 
como suas informações serão utilizadas. Decorre desse entendimento um direito específico 
sobre a proteção de dados pessoais frente aos tratamentos informáticos que recebem. 
Conforme Pereira (2005) trata-se do Direito de Autodeterminação Informativa, liberdade 
informática ou ainda, intimidade informática. 

Por meio dessa nova perspectiva objetiva-se que o internauta que tem seus dados capturados 
na rede possa determinar como serão tratados, quem poderá fazê-lo, como e quando isso será 
possível. Pretende-se assim, conciliar o uso dos dados pessoais na internet com a proteção de 
direitos fundamentais como a intimidade e a privacidade. 

Diante disso, identifica-se a emergência de um novo e emergente direito fundamental, à 
proteção dos dados pessoais, o qual surge com o intuito de ampliar a proteção à intimidade 
dos usuários, pois ao unir-se com outros direitos fundamentais resulta em parte do rol de 
direitos e liberdades consagrados constitucionalmente e têm como escopo comum a proteção 
da Dignidade de Pessoa Humana (PEREIRA, 2005). 

Ainda destaca-se na Carta Magna o inc. XII do art. 5º, o qual garante, entre outras coisas, a 
inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados. A 
importância deste dispositivo no avanço da proteção dos dados pessoais frente às novas 
tecnologias da informação é evidenciada por doutrinadores constitucionais, o que se constata 
nas palavras de Moraes (2002, p.85) 
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O preceito que garante o sigilo de dados engloba o uso das informações decorrentes da informática. Essa nova 
garantia, necessária em virtude da existência de uma nova forma de armazenamento e transmissão de 
informações, deve coadunar-se com as garantias de intimidade, honra e dignidade humanas, de forma que 
impeçam interceptações ou divulgações por meios ilícitos. 

  

Na esteira da previsão constitucional, em 1990 foi promulgada a Lei nº 8.078, conhecida 
como Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê expressamente a proteção dos 
dados pessoais dos consumidores, conforme se verifica no art. 43, que garante ao consumidor 
o acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 
consumo arquivados, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

Para efetivar essa proteção o referido artigo desdobra-se em cinco parágrafos, nos quais prevê 
a necessidade de comunicação por escrito ao consumidor quando haja abertura de cadastro, 
ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitado por ele. Assegura ao 
consumidor, inclusive, a possibilidade de exigir a imediata correção de seus dados e 
cadastros, sempre que encontrar inexatidão, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias 
úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. 

Constata-se que a maior tutela a respeito da proteção de dados no Direito brasileiro tem 
ocorrido nos bancos de dados com informações de inadimplência dos consumidores. Assim, 
quando o nome do consumidor for integrar um banco de dados negativo, ele tem o direito de 
ser notificado previamente, independente de ser devedor ou não. Quando inexistir esta 
comunicação, configura-se o dano moral por ofensa a intimidade e honra, devendo o 
responsável pelo arquivo ser responsabilizado, conforme entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça e majoritário na Doutrina (LIMBERGER, 2008). 

A importância conferida aos dados do consumidor também se evidencia no título concernente 
às infrações penais (arts. 61 a 80), posto que os artigos 72 e 73 tipificam como crime de 
consumo a negativa de acesso do consumidor aos seus dados pessoais que constem em 
cadastros, banco de dados[5], fichas e registros, bem como a não correção de informações 
errôneas. 

Assim, o crime definido no art. 72 objetiva a proteger o acesso do consumidor às informações 
sobre ele que constem em bancos de dados, enquanto que o art.73 resguarda o direito de 
exigir correção da informação inexata (BENJAMIM, 2008). 

Em que pese representar um importante avanço para a época, conferindo mecanismos de 
proteção dos dados dos consumidores, até então não existentes, a legislação consumerista tem 
aplicabilidade limitada, pois na prática abarca apenas as relações de consumo e o 
fornecimento de crédito, não alcançando os demais casos em que os dados pessoais podem 
sofrer vulneração, especialmente quando disponibilizados no ambiente virtual. 

Em 1997 o tema dos dados pessoais novamente recebeu a atenção do legislador brasileiro, 
desta vez com a edição da Lei nº 9.507, que regulamenta o Habeas Data. Este remédio 
constitucional destina-se a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes do registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo. Também pode ser utilizado para a anotação nos 
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assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas 
justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

Ao tratar do tema, o Presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Informática (IBDI), Omar 
Kaminski, destaca que o uso deste dispositivo deve ser cada vez maior, pois ele permite que 
as pessoas tenham a possibilidade de conhecer as informações constantes do registro ou banco 
de dados de entidades governamentais ou de caráter público (KAMINSKI, 2010). 

Pode-se mencionar ainda a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil que, 
atualmente, destaca-se por meio dos arts. 20 e 21. Aquele proíbe de forma expressa a 
exposição ou utilização da imagem de uma pessoa, prevendo indenização quando a 
publicação afetar a honra ou se destinar a fins comerciais. Já o art. 21 garante a 
inviolabilidade dos direitos de personalidade, a exemplo dos dados pessoais, e  possibilita que 
quando requerido pelo titular, o juiz faça cessar o ilícito. 

Conforme o Procurador da República Luiz Costa, estes dispositivos são, atualmente, os 
principais fundamentos adotados para que exista a remoção de conteúdo online nas situações 
em que há uma violação clara do direito de privacidade, imagem ou qualquer outro direito de 
personalidade do indivíduo (COSTA, 2010). 

Além desse esparso tratamento dos dados pessoais, tramitam no Congresso Nacional algumas 
iniciativas referentes à proteção de dados, a exemplo do Projeto de Lei nº 89-03, originário da 
Câmara de Deputados, que versa sobre os Crimes de Informática, também conhecida como 
"Lei Azeredo". O projeto tem como objetivo criminalizar algumas condutas, mas a 
morosidade na tramitação faz com que ainda aguarde votação na Câmara dos Deputados[6] 
(REINALDO FILHO, 2004). 

Esta iniciativa é passível de crítica, posto que no Brasil pensou-se primeiramente em 
criminalizar as condutas daqueles que utilizam a internet como meio facilitador da 
transgressão. Ao assim prever, confere papel de destaque ao aspecto penal em detrimento da 
proteção e promoção, finalidades que também podem ser desempenhadas pela lei. Destaca-se 
o fato de que Estados sul-americanos, como os já citados Chile, Argentina, Uruguai e México, 
deram ênfase especial à prevenção e proteção dos usuários e seus dados pessoais, 
demonstrando uma maior preocupação com a vítima e não simplesmente em punir o infrator. 

Além das iniciativas supramencionadas, em 29 de outubro de 2009, através de iniciativa 
conjunta da Secretaria de Assuntos Legislativos da Justiça (SAL/MJ) e da Escola de Direito 
da Fundação Getúlio Vargas foi lançado projeto para a construção colaborativa de um Marco 
Civil da Internet[7] no país, o qual se entende como um conjunto de leis que garantem direitos 
de internautas, provedores na rede e do próprio governo. Na data foi apresentado o texto-base 
produzido pelo Ministério da Justiça, que identificou e propôs a sistematização dos principais 
temas referentes à internet que atualmente se encontram pendentes de regulação no país 
(MARCO CIVIL DA INTERNET, 2010). 

Ressalta-se o fato de que o projeto possui caráter colaborativo, visto que busca inovar no 
processo de criação das leis, isto é, incentiva, através da internet, a contribuição de todos os 
interessados no tema. Assim, a participação no projeto efetivou-se através do portal do Marco 
Civil da Internet[8], que recebeu sugestões dos internautas e promoveu debates. 

A discussão do Marco Civil Brasileiro ocorreu em duas fases: a primeira teve duração 
aproximada de 45 dias, nos quais foram debatidas ideias ligadas aos tópicos do texto-base, 
registrando-se cerca de 822 (oitocentas e vinte e duas) contribuições (BERBET, 2009). 
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Nesse momento o debate foi realizado em três eixos: a) inicialmente buscou-se identificar 
alguns direitos individuais e coletivos relacionados ao uso da internet que ainda não estavam 
previstos explicitamente na legislação nacional; b) o segundo eixo focou-se na identificação 
das responsabilidades dos diversos atores encarregados pela viabilização dos processos de 
comunicação por meio da internet; c) o terceiro eixo pautou-se na discussão de diretrizes 
governamentais já existentes que pudessem servir de base na elaboração de políticas públicas 
e na posterior regulamentação de aspectos relacionados à internet (MARCO CIVIL DA 
INTERNET, 2010). 

O principal resultado obtido nesse período refere-se à modificação do texto inicial, isto é, os 
comentários postados auxiliaram no aprimoramento do texto-base, compilando-se as 
informações obtidas e elaborando-se a partir disso uma minuta de anteprojeto de lei, 
elaborada a partir da análise das contribuições dos internautas sobre o texto-base. 
Posteriormente este texto foi disponibilizado no portal. 

Cumprido o cronograma inicial, a segunda fase de debates foi realizada entre os meses de 
abril e junho de 2010 e seguiu basicamente a mesma lógica da inicial, tendo como parâmetro 
a minuta de anteprojeto de lei. Além disso, o fato de o conteúdo ser disponibilizado na web 
possibilitou a maior participação dos interessados, favorecendo e fomentando o debate de 
cada capítulo e a inclusão de comentários sobre os artigos da minuta de anteprojeto. Neste 
período as contribuições ao anteprojeto chegaram a 1.168 (hum mil, cento e sessenta e oito) 
(GROSSMANN, 2010). 

Feita essa breve exposição quanto ao processo de elaboração, cabe destacar alguns artigos 
concernentes especificamente à proteção de dados pessoais presentes no texto, dentre eles o 
art. 2º, II[9], que considera a proteção de dados como princípio basilar do bom exercício dos 
direitos do cidadão na internet. 

Outro dispositivo que merece destaque é o art.7º, III[10], pois garante ao usuário "o direito a 
informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, 
estabelecendo o regime de proteção aos seus dados pessoais". Nessa mesma linha e visando à 
tutela dos dados do internauta, o parágrafo único do art. 8º[11], garante ao usuário o direito de 
utilizar-se de medidas de segurança que possam salvaguardar a proteção de dados pessoais e o 
sigilo das comunicações determinantes à privacidade, porém se omite quanto às possíveis 
medidas cabíveis. Quando houver dano, a reparação é assegurada pelo art. 17[12]. O exame 
do referido artigo suscita preocupação, pois sua redação permite duas interpretações. 

O primeiro entendimento segue no sentido de que a eficácia prometida pelo dispositivo ficará 
fragilizada, posto que se refere a uma legislação que o regulamentará, ainda inexistente e que 
pode demorar a ser produzida, gerando dúvidas quanto à forma de interpretação do 
dispositivo, o que poderia conduzir a decisões conflitantes sobre a forma de reparação. 

Conforme a segunda forma de análise, tal previsão poderia se constituir em algo favorável aos 
usuários da internet, na medida em que funcionaria como mecanismo de pressão para que o 
legislador criasse lei específica para regulamentar a proteção de dados pessoais. 

Observando-se o processo de elaboração do Marco Civil, percebe-se que apesar de o projeto 
visar prioritariamente a construção da legislação a partir de um processo democrático, com 
participação dos internautas, isto não foi absolutamente possível, posto que nem todos os 
cidadãos tiveram a possibilidade de integrar os debates, isto é, somente aquelas pessoas com 
acesso à internet, com algum domínio sobre esta ferramenta e interessadas no tema acessaram 
o portal e opinaram sobre o assunto. 
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Cabe destacar que, apesar da facilidade em participar da construção do Marco Civil, inserindo 
comentários e posicionamentos sobre os temas de debate, votando e classificando, positiva ou 
negativamente, as contribuições dos demais, houve colaboração pouco superior a 1.900 (hum 
mil e novecentas) participações[13], número inexpressivo frente aos aproximadamente 63 
(sessenta e três) milhões de internautas existentes no país. 

            Concomitante a elaboração do Marco Civil Regulatório da Internet surgiu a discussão 
sobre a proteção de dados pessoais na internet, os quais ainda não são tutelados no Brasil. 
Diante disso, em agosto de 2010, a secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça 
(MJ) Mariana Tavares de Araújo, anunciou que o Ministério da Justiça tinha a intenção de 
iniciar nova discussão pública, nos mesmos moldes do Marco Civil da Internet no Brasil, 
agora especificamente sobre a proteção de dados pessoais[14] (GOVERNO, 2010). Fato este 
que originou o debate do novo Marco da internet, sobre proteção de dados pessoais, que será 
desenvolvido no tópico a seguir. 

  

2 PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA INTERNET 

  

No intuito de sanar a falta de legislação nacional sobre a proteção de dados pessoais, em 30 de 
novembro de 2010 a Secretaria de Assuntos Legislativos e o Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC), em parceria com o Observatório 
Brasileiro de Políticas Digitais do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio 
Vargas, do Rio de Janeiro, lançaram um debate público sobre privacidade e proteção de dados 
pessoais no Brasil. Este debate objetivava a elaboração de um anteprojeto de lei sobre o tema 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2010). 

Os atores envolvidos nesse processo propuseram que o debate fosse realizado através de um 
blog que ficaria online por 60 (sessenta) dias[15]. A previsão inicial foi alterada e o blog foi 
mantido por mais 30 (trinta) dias, até o final do mês de abril. Com essa estratégia pretendem 
ampliar os canais de participação, permitindo que maior número de pessoas da sociedade civil 
e das entidades participem e opinem sobre o projeto. Posteriormente a proposta de projeto de 
lei será enviada ao Congresso Nacional, provavelmente no segundo semestre de 2011 
(SANTOS, 2010). 

O caráter participativo e democrático do processo de construção coletiva fica evidenciado no 
blog do debate público, conforme se denota (DIRETRIZES, 2010) 

  

o debate não é um processo de votação e não busca gerar dados quantitativos ou plebiscitários, mas incentivar a 
colocação de argumentos que possam servir de subsídios para a conclusão da elaboração do projeto de lei aqui 
proposto, levando em conta o caráter democrático do processo. 

  

Destaca-se o fato de que os propositores/organizadores do projeto que versa sobre a proteção 
de dados pessoais, bem como do Marco Civil da internet inovaram no processo de construção, 
isto é, possibilitaram a discussão democrática, propondo uma nova forma de construção da 
legislação brasileira. 
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Ao utilizar esta estratégia, privilegiaram a participação e a coordenação de idéias, algo 
bastante inovador, em detrimento do modelo de mero dirigismo estatal, no qual a participação 
da população é restrita à representação pelo Poder Legislativo. Esta inovação deve ser 
aplaudida e reproduzida quanto ao processo de elaboração de legislações posteriores no 
Brasil, assegurando assim um efetivo papel de destaque e protagonismo ao cidadão. 

Aliado a isso, percebe-se o esforço de garantir aos internautas o controle e titularidade sobre 
suas próprias informações pessoais com a proteção de seus dados pessoais e privacidade, 
assegurando os direitos constitucionalmente tutelados. 

Por meio da discussão existente quanto à proteção dos dados pessoais na internet percebe-se 
que o verdadeiro problema não está tanto na manipulação dos dados obtidos na rede, mas sim 
em sua destinação e utilização inadequadas, que poderão gerar graves danos à intimidade e à 
privacidade do titular. 

Isto pode ocorrer, por exemplo, quando várias informações da mesma pessoa são combinadas 
e, a partir disso, o detentor das informações cria um perfil exato do titular dos dados, 
determinando a opção sexual, religiosa, gostos musicais, endereço, situação financeira, entre 
outras informações referentes à intimidade do usuário. Por conta disso, o titular poderá sofrer 
discriminações, constrangimentos, o que poderá acarretar até mesmo ataque à sua imagem. 

Em decorrência desse novo contexto, típico da sociedade informacional é que se defende a 
possibilidade de o internauta ter protegida a sua autodeterminação informacional, isto é, saiba 
quem irá armazená-los quando faz um cadastro e insere informações pessoais, para qual 
finalidade os dados serão utilizados, por quanto tempo e, principalmente, tenha a certeza de 
que seus dados não serão utilizados de forma desvirtuada ou repassados a terceiros, estranhos 
à relação jurídica. 

Daí decorre a necessidade de que o legislador brasileiro disponibilize formas de proteção aos 
dados pessoais dos internautas, bem como estabeleça sanções para os ofensores desse direito 
fundamental. Cabe lembrar que no momento em que uma informação é lançada no ambiente 
virtual não há como prever as implicações deste ato, pois ainda que o conteúdo seja retirado 
da internet, é impossível saber quantas pessoas acessaram e capturaram informações que 
deveriam ser protegidas e invioláveis. 

Com este projeto busca-se a efetiva proteção do cidadão, na medida em que o marco 
regulatório delineado visa a assegurar os direitos sobre os dados pessoais disponibilizados na 
rede. A partir da análise deste projeto e, posteriormente edição da Lei de Proteção de Dados 
Pessoais, os internautas, provedores e o próprio governo, terão maior segurança ao tratar dos 
dados pessoais, pois a matéria estará regulamentada. 

Dentre os principais objetivos do projeto está o de definir a proteção da privacidade, as 
possíveis formas de acesso, a divulgação e a circulação de informações dos cidadãos 
(MENDES, 2010). Assim, objetiva-se criminalizar algumas práticas abusivas, como a venda 
ilegal ou cessão a terceiros de dados que o cliente é obrigado a fornecer, por exemplo, quando 
abre uma conta bancária ou faz um crediário em uma loja para realização de compras. 

Ao examinar os principais aspectos do Marco Civil da Internet referentes ao tema objeto de 
estudo, percebe-se que os dados pessoais só poderão ser tratados[16] mediante consentimento 
expresso do titular ou em virtude de previsão legal. Ademais, deverão ser tratados de forma 
lícita e com boa-fé, coletados e armazenados para finalidades específicas, explícitas e 
legítimas. Aliado a isso, há uma série de qualificativos para os dados serem armazenados, tais 
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como: devem ser exatos, claros, objetivos, atualizados e de fácil compreensão, pertinentes, 
completos, proporcionais e não devem ser suficientes para atender a finalidade que justificou 
sua coleta ou tratamento posterior. 

Além dessas exigências, os dados devem ser conservados de forma a permitir a identificação 
de seu titular por um período de tempo não superior ao necessário para as finalidades que 
justificaram sua coleta ou tratamento posterior. Sua conservação ou manutenção deve ocorrer 
por período de tempo não superior ao estabelecido em lei ou regulamento específico para cada 
setor.  

Já o art. 13[17] elenca os únicos casos em se dispensa a autorização do titular para que ocorra 
o tratamento de seus dados pessoais. Nas demais situações sempre deverá haver 
consentimento. Além disso, o titular que autorizar o tratamento de seus dados poderá cancelá-
la a qualquer momento.  

O projeto sobre a proteção de dados pessoais ainda prevê tratamento distinto considerando a 
origem pública ou privada dos bancos de dados. Assim, segundo o art. 33, quando o 
tratamento de dados pessoais ocorrer no setor público, os responsáveis poderão, mediante 
decisão fundamentada e somente pelo período necessário, negar o cancelamento e a oposição 
ao tratamento dos dados pessoais. 

No entanto, esta negativa só poderá ocorrer se for indispensável para a proteção da ordem 
pública, de direitos de terceiros ou quando não impedir a atuação judicial ou administrativa 
em curso, que se vincule à investigação sobre: a) o cumprimento de obrigações tributárias; b) 
ao desenvolvimento de funções de controle da saúde e do meio ambiente; c) a verificação de 
infrações administrativas. 

Para garantir a tutela dos usuários da internet, entre os arts. 9º e 14 existem alguns 
mecanismos de proteção dos dados dos internautas, estabelecendo requisitos específicos que 
garantirão a eles maior segurança e proteção contra eventual utilização não autorizada, por 
parte de terceiros. 

Essa tutela será muito relevante, de modo que terá a primordial função de acabar com a venda 
de dados pessoais, frequentemente realizada por sites de relacionamento ou aqueles que 
ofertam algo gratuitamente em troca de um simples e rápido cadastro e, posteriormente, 
repassam tais informações a terceiros, entre tantas outras situações que podem resultar no uso 
irregular dos dados do internauta. 

Destarte, faz-se indispensável mencionar que a proposta abrange todos os tipos de dados 
pessoais, desde bancários e fiscais até endereço, números de documentos, e-mail, telefone, 
hábitos e dados de consumo do internauta, dados de navegação na Internet, entre outros. 

Além disso, os dados pessoais tidos como sensíveis, isto é, aqueles que quando revelados 
podem gerar algum tipo de discriminação ou constrangimento ao indivíduo, como a cor, raça, 
religião ou orientação sexual estarão sujeitos a proteção especial, com sanções ainda mais 
rígidas contra os infratores, pois podem gerar danos ainda maiores e por vezes irreparáveis 
aos seus titulares. 

Analisando o texto do referido projeto percebe-se que os dados sensíveis receberam 
tratamento diferenciado, ampliando-se as garantias de que ninguém será obrigado a fornecê-
los e proibindo-se a formação de bancos de dados que contenham informações que, direta ou 
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indiretamente gerem a discriminação do titular, salvo quando houver disposição legal 
expressa em contrário. 

Tal tratamento é absolutamente necessário, pois se entende que cada pessoa é titular de seus 
próprios dados, possuindo, assim, o direito de controlar e decidir como e quando haverá sua 
utilização. É considerando a importância dos dados pessoais, que integram os direitos 
fundamentais de seu titular que o promissor projeto qualifica o tratamento de dados pessoais 
como atividade de risco e, portanto, todo aquele que causar a outrem dano patrimonial, moral, 
individual ou coletivo, é obrigado a ressarci-lo. 

Deste modo, entende-se que o referido texto vai ao encontro ao art. 17[18] do Marco Civil da 
Internet, que também assegura a reparação ao ofendido por danos decorrentes do mau uso de 
seus dados. O projeto referente à proteção de dados ainda elenca alguns princípios gerais de 
proteção de dados pessoais que devem ser seguidos pelos responsáveis pelo tratamento. 

Além das garantias já referidas, o art. 7º do projeto dispõe que a defesa dos interesses e 
direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individualmente ou 
coletivamente, na forma do disposto nos artigos 81 e 82 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (CDC), da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985 e nos demais instrumentos de tutela 
coletiva estabelecidos em Lei. 

Conforme disposto na página do Debate Público sobre a Proteção de Dados Pessoais 
(DEBATE DADOS PESSOAIS, 2010), o estabelecimento de um marco regulatório para os 
dados pessoais promoverá o sentimento de confiança do consumidor, que consumirá mais, 
resultando na expansão dos negócios online, de modo que todos sairão ganhando. 

Além desses avanços, o projeto ainda prevê que no prazo máximo de um ano após a entrada 
em vigor da lei será publicado pela Autoridade de Garantia[19] um conjunto de medidas 
mínimas de segurança preventiva que deverá ser atualizado periodicamente, com base na 
evolução da tecnologia e na experiência adquirida. O dispositivo em questão demonstra um 
grande avanço, na medida em que revela a preocupação de que tal legislação não se torne 
obsoleta e inadequada num curto espaço de tempo, como tantas outras que sucumbem frente 
ao dinamismo social e tecnológico, próprios da globalização. 

Ao versar sobre o tratamento dos dados pessoais no art. 27, o projeto dispõe que o 
responsável deverá comunicar imediatamente à Autoridade de Garantia e aos titulares dos 
dados quando houver acesso indevido, perda ou difusão acidental de dados pessoais, seja total 
ou parcial, o que deve ser feito sempre que o sinistro acarretar riscos à privacidade dos seus 
titulares. Este dispositivo torna-se importante, pois possibilitará que o titular dos dados 
pessoais vulnerabilizados seja cientificado sobre os problemas com a guarda de seus dados, 
evitando-se surpresas indesejáveis para o internauta. Saliente-se que tal dever de informação 
decorre do princípio da boa fé objetiva, que determina padrão de conduta probo e ético a ser 
observado por aqueles que estejam em uma dada relação jurídica. 

Neste sentido, o parágrafo único do artigo supracitado prevê que nos casos já mencionados, a 
Autoridade de Garantia poderá tomar as providências que julgar necessárias, no âmbito de sua 
competência, inclusive determinando ao responsável a ampla divulgação do fato em meios de 
comunicação. Como se vê, o dever de informação se revela muito importante e será 
assegurado pela Autoridade de Garantia. 

O projeto em destaque também regulamenta o processo de transferência internacional de 
dados pessoais. Segundo o disposto no art. 35, somente será permitida transferência para 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4460



países que proporcionem um nível de proteção de dados equiparável ao da própria lei em 
questão, salvo quando: a) o titular tiver manifestado o próprio consentimento livre, expresso e 
informado para a transferência; b) a transferência for necessária para a execução de 
obrigações derivadas de um contrato do qual o titular for parte; c) necessária para garantir um 
interesse público relevante previsto em lei; d) a informação for necessária para a cooperação 
internacional entre órgãos públicos de inteligência e de investigação, de acordo com os 
instrumentos de direito internacional a que o Brasil se vincule; e) for necessária para a defesa 
de um direito em juízo, se os dados forem transferidos exclusivamente para esta finalidade e 
pelo período de tempo necessário; f) necessária para a proteção da vida ou da incolumidade 
física do titular ou de terceiro, se o titular não puder fornecer o próprio consentimento por 
impossibilidade física, por incapacidade de agir ou de compreender. 

O reconhecimento ou não do caráter adequado do nível de proteção de dados do país de 
destino será realizado pela Autoridade de Garantia e levará em conta a legislação em vigor 
neste país e as demais circunstâncias relativas à transferência de dados. Além disso, deve ser 
observada a natureza dos dados, as normas gerais e setoriais presentes em seu ordenamento, a 
observância dos princípios de proteção de dados e das medidas de segurança previstas no país. 

Apesar desses cuidados, observa-se que os países sem o adequado nível de proteção também 
poderão receber esses dados, bastando para tanto que o responsável pelo tratamento ofereça 
garantias suficientes em relação à proteção da privacidade dos titulares, às medidas de 
segurança adotadas e à possibilidade do exercício dos direitos dispostos no projeto de lei. 
Nestes casos, a transferência de dados pessoais ao exterior somente poderá ocorrer após a 
autorização expressa da Autoridade de Garantia. 

Segundo disposto no art.39 do referido projeto, a Autoridade de Garantia será exercida por 
um Órgão a ser criado, denominado de Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. 
Ele terá autonomia administrativa, orçamentária e financeira e uma série de atribuições, 
destacando-se: a) assegurar a proteção dos dados pessoais; b) zelar pela observância da lei, de 
modo que os mandamentos da futura legislação sobre proteção de dados pessoais sejam 
devidamente seguidos pela sociedade da informação; c) planejar, elaborar, propor, coordenar 
e executar ações da política nacional de proteção de dados pessoais; d) receber, analisar, 
avaliar e encaminhar consultas, denúncias, reclamações ou sugestões apresentadas por 
titulares de dados pessoais, entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, referentes à proteção de dados pessoais; e) aplicar, de ofício ou a pedido de parte, 
conforme o caso, sanções, medidas corretivas e medidas preventivas que considere 
necessárias à proteção de dados; f) verificar se os tratamentos respeitam as normas legais e os 
princípios gerais de proteção de dados, dentre outras. 

Outra atribuição importante projetada para esse órgão é a tarefa de vetar, total ou 
parcialmente, o tratamento de dados ou prover seu bloqueio se o uso se torna ilícito ou 
inadequado, determinando ao responsável pelo tratamento de dados pessoais, quando 
necessário, a realização de estudo de impacto à privacidade, dentre outras tarefas.  

Ademais, há previsão de sanções administrativas que podem ser aplicadas concomitantemente 
às civis e penais, como multa, bloqueio, dissociação ou cancelamento dos dados pessoais, 
proibição do tratamento de dados sensíveis, suspensão temporária de atividade e proibição de 
funcionamento do banco de dados.  

Conforme o art. 41, as sanções previstas na lei serão aplicadas pela Autoridade de Garantia, 
no âmbito de sua atribuição, cumulativamente ou não, inclusive por medida cautelar, 
antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Conforme se percebe, caso essa 
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previsão seja efetivamente mantida e convertida em lei, garantirá maior rigor ao impor 
sanções aos encarregados pelo tratamento dos dados, o que poderá contribuir para a adoção de 
posturas mais responsáveis por parte desses atores. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por meio dos apontamentos iniciais buscou-se demonstrar que a sociedade atual é marcada 
pelo rápido desenvolvimento tecnológico, isso acabou por introduzir novas formas de vida e 
padrões de relacionamento, jamais vistos anteriormente. Trata-se da sociedade informacional, 
na qual as tecnologias da informação e comunicação, especialmente a internet, estão presentes 
no dia-a-dia, no cotidiano das pessoas. 

Constatou-se que este novo cenário, permeado pelo desenvolvimento tecnológico, traz 
inúmeras possibilidades como o acesso a bens culturais diversificados, participação em redes 
sociais e acesso a banco de dados, dentre tantos outros benefícios introduzidos pela utilização 
da internet. A disponibilização desses benefícios passa a ser uma motivação maior para o 
acesso, constatando-se o crescente número de usuários dessa ferramenta em todo o Brasil. 

Entretanto, ao acessar a rede as pessoas lançam dados pessoais, muitos deles sensíveis e 
geram a exposição de Direitos Fundamentais, como a privacidade. Essa situação faz com que 
aos benefícios se contraponham os riscos inerentes à internet, ignorados pelo usuário, e a 
constatação de que no Brasil ainda inexiste legislação pertinente à proteção de dados pessoais. 
Atualmente, são vistas apenas regulamentações setoriais que não atacam de forma específica 
o problema da privacidade e da proteção de dados pessoais, deixando exposta a situação de 
total insegurança jurídica e vulnerabilidade dos internautas que permanecem desprotegidos. 

Com esse aporte restou claro o atraso brasileiro na produção de normas específicas que 
tutelem os dados pessoais, posto que outros países sul-americanos como o Chile, Argentina, 
Uruguai e México já possuem legislação desenvolvida sobre o tema. Em contrapartida, no 
Brasil constam-se apenas Projetos em fase de desenvolvimento, mas que devem ser 
convertidos em Lei ainda este ano. 

No decorrer do trabalho se deu ênfase a dois projetos que tutelarão a utilização da internet no 
país. Trata-se do Marco Civil da internet e do Projeto de proteção de dados pessoais e 
privacidade, os quais serão as primeiras Diretrizes específicas sobre o tema e a possível 
solução da insegurança jurídica no ambiente virtual, atualmente, um problema grave e 
merecedor de atenção. Destaca-se o fato de que são Projetos inovadores no que tange a 
criação de leis no Brasil, pois privilegiaram um processo amplamente democrático merecedor 
de aplausos e posterior reprodução. 

Portanto, observou-se a necessidade e urgência da criação de uma legislação específica que 
trace diretrizes básicas e políticas públicas que contemplem o tema, impondo 
responsabilidades àqueles que se utilizam da internet de forma inadequada, como ferramenta 
para o cometimento de crimes e impunidade. Afinal, importantes direitos fundamentais, como 
os relacionados à privacidade dos dados pessoais sensíveis não podem ficar sem a devida 
tutela. 
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À luz de todo o exposto, defende-se, pois, a necessidade de que a inserção do Brasil na 
sociedade informacional ocorra de maneira a conciliar a proteção dos dados pessoais e da 
privacidade com a utilização das novas tecnologias, tão importante na vida dos usuários. 
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[1] O crescimento é confirmado pelos indicadores da última edição da pesquisa sobre o uso das tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) no Brasil. Destacou-se que entre 2008 e 2009, aumentou 29% o número de 
lares com computador e em 2009  registrou-se 18,3 milhões (32% dos domicílios), comparados aos 13,9 milhões 
da pesquisa de 2008 (25%). Além disso, ressalta-se o fato de que o número de domicílios com internet cresceu 
35% entre a pesquisa de 2008 e a de 2009 (PESQUISA, 2010). 

[2] Emprega-se aqui a definição oferecida por Castro (2005, p. 70-88), que compreende como tal qualquer 
informação (numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica), independente do suporte (som e imagem), 
referente a uma pessoa identificada ou identificável. Podem ser informações como o número de identidade, CPF, 
endereço, número do cartão de crédito, entre outras. 

[3] A exemplo das regulamentações existentes tem-se o Decreto no 3.505/ 2000, o qual institui a Política de 
Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, estabelecendo assim normas 
jurídicas necessárias à efetiva implementação da segurança da informação no país (BRASIL, 2000) e a  Cartilha 
de Segurança para Internet, produzida pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de 
Segurança no Brasil (CERT.br), com o apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O documento traz 
recomendações e dicas sobre como o usuário da Internet deve se comportar para aumentar sua segurança e se 
proteger de possíveis ameaças (CARTILHA, 2006). 

[4] O termo informacional segundo Castells (2008, p. 64-65), indica o atributo de uma forma específica de 
organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da tornam-se as fontes fundamentais de 
produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico. 

[5] Cadastros e bancos de dados não se confundem. Os cadastros prestam-se a melhorar o relacionamento entre 
consumidor e fornecedor, não funcionam como transmissores de informações sobre o consumidor a terceiros. 
São os bancos de dados de proteção ao crédito como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a Serasa que têm 
esta função. Já os bancos de dados coletam, armazenam e fornecem informações a empresas, bancos, comércios, 
enfim, fornecedores que pretendem fazer consultas sobre a situação do consumidor que os procura (SALOMÃO, 
2010). 

  

[6] Desde o início do mês de abril encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

[7] Conforme o disposto na página do Marco civil da Internet, tanto a elaboração deste Marco Civil, como da 
minuta de anteprojeto de Lei que posteriormente será enviada ao Congresso Nacional é de responsabilidade de 
uma comissão formada por membros do Ministério da Justiça. O referido Marco, em fase de desenvolvimento, 
tem o propósito de determinar de forma clara direitos e responsabilidades relativas à utilização dos meios 
digitais. Objetiva, portanto, o estabelecimento de uma legislação que garanta direitos, e não uma norma que 
restrinja liberdades (MARCO CIVIL DA INTERNET, 2010). 

[8] O acesso ao Portal ocorre através do link: . 

[9] Art. 2°. A disciplina do uso da Internet no Brasil tem como fundamentos o reconhecimento da escala mundial 
da rede, o exercício da cidadania em meios digitais, os direitos humanos, a pluralidade, a diversidade, a abertura, 
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a livre iniciativa, a livre concorrência e a colaboração, e observará os seguintes princípios: III - proteção aos 
dados pessoais, na forma da lei; 

[10] Art. 7°. O usuário de Internet tem direito: III - a informações claras e completas constantes dos contratos de 
prestação de serviços, estabelecendo o regime de proteção aos seus dados pessoais, registros de conexão e 
registros de acesso a serviços de Internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar 
a qualidade do serviço oferecido;  

[11] Art. 8°, parágrafo único: O exercício do direito à privacidade e à liberdade de expressão autoriza aos 
usuários da Internet a livre opção por medidas de segurança direcionadas a salvaguardar a proteção de dados 
pessoais e o sigilo das comunicações. 

[12] Art. 17. Os danos causados aos titulares de dados pessoais devem ser reparados nos termos da lei. 

[13] Incluiu-se nesta contagem comentários, e-mails e referências propositivas em sites relacionados. 

[14] O anúncio foi realizado durante a abertura do seminário internacional "Desafios e Perspectivas para a 
Proteção de Dados Pessoais no Brasil", desenvolvido nos dias 11 e 12 de agosto de 2010, no Rio de Janeiro. 

[15] O blog pode ser acessado por meio do link: < http://culturadigital.br/dadospessoais/debata-a-norma/ >. 

[16] Conforme o art. 4º, II do projeto, tratamento deve ser definido como toda operação ou conjunto de 
operações, realizadas com ou sem o auxílio de meios automatizados, que permita a coleta, armazenamento, 
ordenamento, conservação, modificação, comparação, avaliação, organização, seleção, extração, utilização, 
bloqueio e cancelamento de dados pessoais, bem como o seu fornecimento a terceiros por meio de transferência, 
comunicação ou interconexão. 

[17] O consentimento será dispensado quando o tratamento: a) for necessário para a execução de obrigações 
derivadas de um contrato do qual é parte o titular, para a execução de procedimentos pré-contratuais requeridos 
por este, ou para o cumprimento de uma obrigação legal por parte do responsável; b) referir-se a dados 
provenientes de registros, atos ou documentos públicos de acesso público irrestrito; c) for necessário para o 
exercício de funções próprias dos poderes do Estado; d) for realizado unicamente com finalidades de pesquisa 
histórica, científica ou estatística; e) for necessário para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular 
ou de um terceiro, nos casos em que o titular não possa prestar o próprio consentimento por impossibilidade 
física ou por incapacidade de compreensão; f) for necessário para o exercício do direito de defesa ou para fazer 
valer um direito em sede judicial, desde que os dados coletados sejam tratados exclusivamente para esta 
finalidade e estritamente pelo período de tempo necessário para sua execução; g) disser respeito a dados sobre o 
inadimplemento de obrigações por parte do titular, caso em que o titular deverá ser notificado previamente por 
escrito, nos termos do art. 43 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

[18] Art. 17. Os danos causados aos titulares de dados pessoais devem ser reparados nos termos da lei. 

[19] O Projeto de Lei dispõe em seu art. 38 que a atividade de Autoridade de Garantia será realizada pelo 
Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, cuja estrutura e atribuições serão estabelecidas em legislação 
posterior específica. 
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RESUMO 
Este paper trata da análise do discurso do Site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e sua 
adequação aos novos preceitos de governo eletrônico previsto no Brasil. Desta forma, a 
intenção foi desenvolver um artigo para demonstrar que é possível, ainda que sem 
determinação legal, aproximar o juridiciário do jurisdicionado, utilizando a ferramenta 
moderna dos sites aos ritos e procedimentos do passado. Este trabalho corrobora com a 
transparência que indubitavelmente acolhe ainda mais o cidadão dos debates ardentes da 
sociedade, proporcionando condições para que o jurisdicionado cumpra seu papel social 
democrático. Destarte, a evidente tendência necessária aos demais Tribunais Regionais, 
delineando o caminho a ser percorrido, sobretudo alcançando as metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Marco Civil da Internet antevê as necessidades e 
deveres a serem adotados, fixando mecanismos indispensáveis de infraestrutura compatível 
com os avanços observados pela sociedade moderna. Finalmente, o texto em tela realiza a 
dialética comparação entre o conteúdo e disponibilidade do site e o texto do Marco Civil para 
Internet no Brasil, ainda em discussão no Congresso nacional e na sociedade civil organizada.  
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO; GOVERNANÇA PARTICIPATIVA; PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO PÚBLICO; SITE DO TJPA. 
 
ABSTRACT 
This paper deals with the discourse analysis of the site of the Court of the State of Pará, and 
its adaptation to the new concepts of electronic government provided for in Brazil. Thus, the 
intention was to develop an article to demonstrate what is possible, even without a legal 
determination, the judicial approach of courts, using the modern tool of the sites to the rites 
and procedures of the past. This work confirms the transparency with which undoubtedly 
welcome further discussions ardent citizen of society, providing conditions to meet the 
jurisdiction over its social democratic. Thus, evidence of the trend needed to other Regional 
Courts, outlining the way to go, especially reaching the goals established by the National 
Judicial Council (CNJ). Marco Civil envisions the Internet and duties need to be adopted, 
establishing mechanisms needed infrastructure compatible with the advances made by modern 
society. Finally, the text on screen does the dialectic of the comparison between the content 
and availability of the site and the text of the Framework for Civil Internet in Brazil, still 
under discussion in Congress and civil society organizations. 
KEYWORDS: DISCOURSE, PARTICIPATION GOVERNMENT, PUBLIC SERVICE, 
SITE OF TJPA. 
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 1)                 Introdução. 

  

  

No início desta década, os Tribunais de Justiça do país iniciaram um movimento 

para informatização de seu acervo, com a criação de sites[i], para fins de atenderem aos 

anseios populares nesse sentido. 

Com o avanço tecnológico tomando conta da vida das pessoas e a crescente 

utilização da Internet no país, o governo passou a utilizar essas ferramentas eletrônicas  para 

se comunicar com a sociedade. 

Um site que traz grandes inovações nessa área é o do Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará, que está disponível no endereço eletrônico www.tjpa.jus.br. 

Os sites governamentais devem seguir uma estrutura referencial, uma série de regras 

rígidas, em conformidade com as regras de e-MAG (modelo de acessibilidade do Brasil), 

instituído pela Portaria nº 3 de 07 de maio de 2007, e disponível no endereço eletrônico 

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG, por isso, normalmente eles 

tem a mesma “cara”, os mesmos aspectos, havendo poucas diferenças entre sí. 

Mas o site do TJPA[ii] é diferente de todos os outros. 

Todos os sites dos Tribunais de Justiça tem em sua capa um “layout” próprio, onde 

podemos ver na parte superior o prédio do Tribunal e o símbolo da justiça ou do estado que 

ele representa, mas no site do TJPA vemos um holograma, uma animação de uma criança 

indígena andando pela mata, carregando o que parece ser uma petição. 

Esse tipo de discurso, feito por meio de imagem, não é visto em qualquer outro site 

de governo eletrônico. Imediatamente esta postura gera dúvidas. Seria o TJPA justiça 

especializada para assuntos indígenas? Existe alguma relação entre os índios e o TJPA? Que 

tipo de mensagem o TJPA quer disseminar na sociedade usando esse discurso? 

Examinando mais o site, dentro de uma linha de pesquisa que envolve o estudo do 

discurso e a postura estatal, realizamos visitas diárias a diversos sites das justiças estatais e 

federais e constatamos que no todo o site do TJPA tem diversas características próprias, e não 

somente a animação. Diante disso compararemos aqui o conteúdo do site, com o Marco Civil 

da Internet, para podermos determinar se ele se encaixa ou não nos preceitos descritos nos 

artigos 28 a 32 do Projeto de Lei acima citado. 

  

2)   O que é o discurso? 
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 A Teoria da Análise do Discurso foi fundada pela escola francesa, mais 

efetivamente por Michel Pêcheux, que iniciou o estudo dos discursos institucionais, 

juntamente com seu grupo de pesquisa. O método principal para a análise era o da Formação 

Discursiva, conceito baseado na obra de Michel Foucalt. 

Formação discursiva é tudo aquilo que é dito, formada por enunciados, frases e 

textos, que seguem procedimentos de controle, onde são determinados o que pode ou não ser 

dito, e de que forma serão feitos os discursos. 

Foucalt descreve em sua obra A ordem do discurso que para que um discurso seja 

dito é necessário seguir certas normas implícitas que determina o que pode e o que não pode 

ser dito. Formação Discursiva, portanto, é tudo aquilo que é falado, escrito ou mostrado, e o 

que significa tais dizeres, enquanto interdiscurso são as regras implícitas, o “lugar” onde esse 

discurso é proferido. 

No Brasil o estudo do discurso se iniciou em Campinas SP, por meio do pesquisador 

Eni Orlandi, no final da década de 1970, e é desenvolvido principalmente como pesquisa em 

faculdades, que organizam grupos de pesquisa conhecidos como GEPADs. 

À partir do ano 2000, o estudo do discurso foi introduzido também como disciplina 

de graduação em cursos de letras, como matéria de graduação e principalmente de pós 

graduação e mestrado, os estudos de análise do discurso aos poucos vão aumentando no 

Brasil, e se tornando mais conhecidos. 

Edward Lopes, pesquisador brasileiro e um dos maiores estudiosos modernos na 

área da linguística e do discurso, divide a análise dos discursos em três tipos distintos: código 

extradiscursivo, código intradiscursivo e código heterodiscursivo. 

O código extradiscursivo é aquele estudo dos signos da língua, dos significantes de 

cada signo linguístico que se encontram nos dicionários, tratam-se de significantes imutáveis, 

formado pelo que se pode chamar de “entidades velhas”, pois seu significado já era conhecido 

antes de sua utilização por quem profere o discurso. 

Código intradiscursivo é o estudo de cada signo linguístico no contexto do discurso 

em sí, que vem sendo proferido levando-se em conta o discurso como um todo Os signos 

linguísticos podem assumir novo significado, trata-se de significante modificado pela 

mensagem proferida. 

Código heterodiscursivo é o estudo dos signos ideológicos, daquilo que é entendido, 

eivado pela ideologia compartilhada por cada leitor ou ouvinte do discurso, o que é conhecido 

como interpretante do código linguístico, é significado diferente ao mesmo signo linguístico, 

que pode assim ser interpretado de diversas formas. 
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Edward Lopes distingue os diferentes significados de cada signo diante do quadro 

onde o mesmo explica os diversos significados da palavra alfanje na frase “O alfanje que 

sono e sonho ceifa devagar”, contida no poema Fraga e Sombra de Carlos Drumond de 

Andrade.[iii] 

Desta forma, o autor estabelece que, em três dimensões, a expressão E alfanje resulta 

R em três códigos distintos C. Alfange que, no dicionário é determinado como sendo sabre de 

folha curta e larga, tem dentro do texto o significado de um desenho de um alfanje no céu à 

noite, mas que levando em conta o contexto ideológico prevalece o seu uso figurativo, ou 

seja, tem o mesmo significante do semema lua. 

Para o estudo de textos institucionais é necessário principalmente o estudo dos 

signos heterodiscursivos, já que os cidadãos a quem é proferido o discurso, ao se depararem 

com um texto, imediatamente são filtrados pela sua ideologia, e a leitura se torna ambígua, 

com muitos significados distintos, dados pela interpretação individual. 

Da mesma forma, ao se deparar com um texto de volumoso, se torna praticamente 

impossível a interpretação de cada signo, ou até mesmo de cada formação discursiva. 

Nos estados unidos, o pesquisador Norman Fairclough foi que, no estudo da 

ideologia e da hegemonia estabeleceu o método de estudo de analise dos discursos como 

prática social, estabelecendo uma interpretação eminentemente heterodiscursiva, método a ser 

utilizado para melhor entendimento e interpretação de discursos institucionais. 

Neste texto a análise é feita levando-se em conta a hegemonia do Poder Judiciário e 

o significado ideológico do discurso do site. Trata-se de interpretação do conteúdo do site, 

que ocorre na sociedade brasileira atual, diante dos preceitos e limites do projeto de 

regulamentação civil da Internet. 

  

  

3)   Características de Conteúdo. 

  

            Os textos e sites são considerados discursos institucionais, já que, tratam-se 

de atitudes de governo, e que seguem um plano de governo pré-definido. No estudo dos 

discursos, é muito importante entendermos que, toda postura, escrita, mostrada, falada ou até 

mesmo o silêncio, são considerados discursos e podem gerar conflito. 

            Conflito, o âmbito do discurso é tudo aquilo que não é esperado, sendo visto 

como algo não previsto, gerando desconforto. Desta forma se criam ritos linguísticos, ou seja, 

criam-se uma série de sentenças e mensagens que se espera de alguém, ou daquela instituição 

governamental. 
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            Quando a atitude ou o discurso difere do esperado, o conflito ocorre, gerando 

interesse público no estudo daquele discurso. 

            O site objeto dessa análise gera imenso conflito, já que ele se difere dos 

demais, pelas suas características, linguagem e forma, e seu comportamento talvez dê início a 

um novo modelo de site institucional. 

            O texto tem o gênero expositivo, mas ele prevê a participação popular, uma 

espécie de exposição com contribuição dos terceiros, destinatários do discurso. 

            Realmente, o modo de produção e disseminação do texto pela Internet gera 

esse tipo de prerrogativa, textos que podem contar com a participação do destinatário. 

            Desta forma, o texto do site só consegue ser veiculado por meio da Internet, 

sendo o universo discursivo por meio do qual a instituição judiciária pode tentar se igualar, ou 

diminuir a distância entre ela e o cidadão, que na prática se encontra de fora do discurso. 

            Essa tentativa de atingir ao cidadão e até mesmo se igualar a ele, em termos 

de linguagem e imagens figurativas, demonstra uma nova atitude do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, criando um diálogo polêmico, se expondo e criando uma situação ainda não 

aceita pelos demais órgãos institucionais do país. 

            É inovação extremamente importante, um avanço institucional, uma tentativa 

de chegar ao povo, poucas vezes vista numa sociedade carente como a paraense. 

  

  

4)   Do Livro Verde ao Marco Civil da Internet 

  

  

O Livro Verde marca o ponto de partida inicial para a informatização dos órgãos 

institucionais no país. 

Com a Sociedade da Informação muito mudou, o modelo de governo eletrônico, 

mais voltado à governança participativa, foi implantado e iniciou uma busca no país por 

incentivo à educação e pesquisa acadêmica, bem como a informatização do serviço público. 

Pelo Livro Verde o governo deve explorar a participação popular e possibilitar a 

fiscalização e a prestação de serviço público utilizando os meios digitais, desta forma, 

facilitando-os.  

O Governo criou dentro do sistema de Governo Eletrônico a chamada LAG, Lista de 

Assuntos do Governo, onde se encontram minimamente destacados quais os assuntos 
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pertinentes e prioridades governamentais que devem conter os sites ligados ao E-Government, 

onde as prioridades são: 

  

•�������� Preferência de linguagem do leigo ao jargão do serviço público ou 

termos técnicos. 

•�������� Não supõe que o cidadão tenha conhecimento prévio das 

responsabilidades de cada nível ou órgão governamental. Procura ser 

independente da estrutura governamental, devendo sobreviver às mudanças de 

estruturas e organogramas. 

•�������� O uso comum é mais importante do que a precisão acadêmica, quando 

se está escolhendo nomes ou posições relativas aos cabeçalhos.[iv] 

  

Realmente, com a aplicação dos conceitos e paradigmas descritos no Livro Verde, as 

instituições públicas começam a mudar sua postura, disponibilizando serviços pela via digital 

e desburacratizando o serviço prestado. 

Em várias esferas a prestação de serviço se moderniza, o Judiciário de um modo 

geral se manteve estagnado, e muito pouco muda até 2004, quando toda sociedade reconhece 

tal disparidade e por meio de Emenda Constitucional determina a Reforma do Judiciário. 

A Emenda foi Proposta de Emenda de nº 96, em 1992, pelo deputado federal Hélio 

Bicudo. A proposta não vinha encontrando nas casas legislativas e também no judiciário 

apoio para sua votação. Em 2002, com o apossamento do Presidente Lula, foi criada assim a 

Secretaria da Reforma do Judiciário, que muito se empenhou para a aprovação do texto, que 

pouco tinha do texto original. 

Após passar por diversas mudanças, como o da súmula vinculante e do CNJ, que não 

vinham previstas no texto inicial a reforma foi à votação, já que ela ganhou status. Em 2004 

foi aprovada como Emenda Constitucional de Reforma do Judiciário, de número 45. 

Com extremas dificuldades, o Poder Judiciário de todo país tenta se adequar às novas 

posturas governamentais, onde vemos que, saíram na frente algumas justiças estaduais, onde 

podemos citar o Estado do Pará, com um site que atende aos anseios populares. 
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5)    Marco Civil da Internet. 

  

  

Após todas as conquistas acima descritas, e somando-se a elas, temos em Marco 

Civil da Internet, lançado pelo Ministério da Cultura em 29 de outubro de 2009. 

Trata-se de projeto de lei colaborativo, onde a sociedade, por meio do site 

www.culturadigital.br/marcocivil, tem a chance de enviar sugestões e mudanças ao texto 

original, de formulação da Fundação Getúlio Vargas, FGV, para a responsabilização civil de 

sites e provedores no país. 

Lei única do gênero, ela trata de diversas questões, sendo uma delas o governo 

eletrônico, tratado nos artigos 28 a 32 do projeto. 

             

5.a) Artigo 28 

  

  

O artigo 28 traz as diretrizes que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

devem cumprir para atuar na Internet. 

Art. 28. São diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios no desenvolvimento da Internet no Brasil: 

I – estabelecimento de mecanismos de governança transparentes, colaborativos e 

democráticos, com a participação dos vários setores da sociedade; 

II – promoção da racionalização e interomperabilidade tecnológica dos serviços de 

governo eletrônico, nos diferentes níveis da federação, para permitir o intercâmbio de 

informações e a agilização de procedimentos; 

III – promoção da interomperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive 

entre os diversos níveis federativos e diversos setores da sociedade; 

IV – adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos; 

V – publicização e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e 

estruturada; 

VI – otimização da infraestrutura de redes, promovendo a qualidade técnica, a 

inovação e a disseminação dos serviços de Internet, sem prejuízo à abertura, neutralidade e 

natureza participativa; 

VII – desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da Internet; 

VIII – promoção da cultura e da cidadania, inclusive com a prestação dinâmica e 

eficiente de serviços públicos; 
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IX – uso eficiente de recursos públicos e dos serviços finalísticos disponibilizados ao 

cidadão, e; 

X – prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, 

simplificada e por múltiplos canais de acesso. 

  

O site do TJPA tem preocupação com todos esses aspectos. Na parte superior do site 

temos um link de sessões on line, onde a população poderá assistir em tempo real às sessões 

de julgamento que ocorrem no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 

Trata-se de link diferenciado, serviço não disponível em outros sites de Tribunais 

estaduais ou federais, que tem como enfoque a participação e fiscalização popular, 

certamente, elemento de extrema importância se levarmos em consideração que o estado do 

Pará é vasto e com pouca disponibilidade de transporte. 

Ao lado deste link, ficam disponíveis em tempo real as porcentagens dos 

cumprimentos das metas do CNJ, e ainda na mesma barra, no lado oposto, vemos uma 

imagem de uma criança indígena andando na mata. 

Trata-se de discursos de extrema transparência, simples e inovadores de prestação de 

serviço e-government. Certamente o discurso do site é o de que: todos poderão assistir aos 

julgamentos, que o Judiciário vem fazendo sua parte cumprindo e disponibilizando aos 

cidadãos os índices de cumprimento das metas do CNJ. 

Mas ainda mais, tudo está disponível, para fiscalização e informação dos cidadãos, 

inclusive dos indígenas, que também são contemplados pela justiça, e o estado demonstra seu 

carinho especial por eles. 

É mesmo uma justiça para todos. 

Nos itens descritos nos destaques, diversos vídeos estão disponíveis, plantões e links 

para informação e consulta aos cidadãos. 

Logo abaixo do cabeçalho encontramos os serviços que são disponibilizados por 

todos os sites dos tribunais estaduais, notícias do judiciário, e os atalhos para consultas 

processuais. 

Nesses atalhos também se encontram os links: consultas de jurisprudência, 

processos de 1º e 2º graus, juizados especiais, justiça militar, autenticidade de certidão, 

anúncio de julgamento, validade de selos e homicídios pela posse da terra. 

O que mais chama a atenção é o link de homicídios pela posse da terra, que nos 

remete a uma página de crimes agrários, onde se encontra a lista de todos os processos 

criminais de homicídios que envolvam questões agrárias. 
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Existe uma preocupação específica do TJPA para com esses processos, e todos 

sabemos dos problemas de grilagem de terras e a violência que envolve essa prática. 

As notícias do judiciário que se encontram logo ao lado do link de consultas trazem 

linguagens acessíveis, simples e populares. Temos notícias como: “Acusado de matar 

comerciante supostamente a mando da família Rezende enfrenta o júri em Belém, nesta 

quinta, dia 18.” (notícia disponível em 16/11/2010). 

A utilização da palavra “matar” ao invés de homicídio, (descartando o uso da 

palavra técnica do crime em questão), a expressão “família Rezende”, certamente de uso 

popular, já que para a justiça não importa qual a família do acusado (os cidadãos são julgados 

independentemente da família de que descendem). O verbo enfrentar (o júri), quando sabemos 

que o acusado não enfrenta ninguém, ele apenas é julgado por júri popular, no entanto, para os 

cidadãos mais simples, existe a idéia de que o acusado irá enfrentar a fúria popular, 

representada pelo júri. 

Faz parte deste site a acessibilidade; a transparência; a interomperabilidade; a 

publicização; a inovação; a produção da cultura e da cidadania; a eficiência e uma prestação 

integrada, simplificada e por múltiplos canais de acesso. 

Mas é mais do que isso, elas fazem parte do Judiciário deste estado, num estilo de 

governança bem mais moderno do que aquela que normalmente temos no Brasil, que cumpre 

as diretrizes do marco regulatório, e vai ainda além dele, sendo extremamente inovador, e 

chamando a população a participar dos atos do Tribunal. 

  

5.b)  Artigo 29. 

  

  

O artigo 29 se refere aos objetivos que os sites e portais do governo eletrônico 

devem adotar, temos, portanto, o artigo: 

Art. 29. Os sítios e portais dos entes do Poder Público devem buscar: 

I – compatibilidade dos serviços do governo eletrônico com diversos terminais, 

sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso; 

II – acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades 

físico-motoras, perceptivas, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilo e restrições 

administrativas e legais; 

III – compatibilidade tanto à leitura humana como ao tratamento por máquinas; 

IV – facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico; e 

V – fortalecimento da democracia participativa. 
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As questões de compatibilidade são de responsabilidade do operador do site, 

cabendo a ele escolher quais os melhores softwares e hardwares a serem utilizados para a 

formulação de um site. 

No caso em questão, certamente o site do TJPA segue todas as normas referidas à 

compatibilidade e acessibilidade do site, já que o site mudou de endereço recentemente e foi 

atualizado em 15/10/2010, e, pela regulamentação de sites de governo eletrônico, é preciso 

que, antes de criar um novo endereço eletrônico, a instituição criadora do endereço deve 

depositar o modelo do site junto ao departamento de governo eletrônico, DGE, órgão ligado à 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que dará parecer que permitirá ou 

não a criação do endereço. 

Como existe a arquitetura referencial, que determina o que pode e o que não pode 

ser feito em um site governamental, e o site passou recentemente por exame do DGE, 

podemos concluir que o site do TJPA não tem irregularidade de acessibilidade ou 

compatibilidade. 

Dentro ainda da inclusão e acessibilidade temos, nos destaques, alguns atalhos 

interessantes, como o de protocolo 24 horas e tele judiciário, e estão dispostos pelo site os e-

mails de todos os ofícios do estado. Canais abertos para que os usuários do Judiciário possam 

se comunicar via Internet, enviando petições on line ou pelo protocolo 24 horas, ou pelo 

telefone, através do tele judiciário, ainda podendo se comunicar por e-mail. 

O que facilita muito é o uso da linguagem, que é bem simples e corriqueira, com 

poucas expressões técnicas, utilizando sempre palavras de uso popular. 

A participação do cidadão também acontece tanto pelos apelos e chamados de 

participação à população, como pela quantidade de serviços oferecidos e interatividade do 

site. 

  

5.c) Artigo 30. 

  

  

Art. 30. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, 

em todos os níveis de ensino, abarca a capacitação para o uso da Internet como ferramenta de 

exercício de cidadania, promoção de cultura e desenvolvimento tecnológico. 

§ 1º Sem prejuízo das atribuições do poder público, o Estado fomentará iniciativas 

privadas que promovam a Internet como ferramenta educacional. 
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§ 2º A capacitação para o uso da Internet deve ocorrer integrada a outras práticas 

educacionais. 

  

Mesmo o artigo 30 não tratando de sites, podemos dizer que o site do TJPA se 

encontra de acordo com este artigo, já que tem linguagem fácil, e apelo pela participação 

popular, que se dá de forma simples e acessível. 

O site possui diversos canais de atendimento atípicos, como pelo telefone ou por 

meio de sessões de julgamento on line. 

Possibilita mesmo ao leigo digital, a visualização fácil e entendimento simples das 

posições do judiciário perante a sociedade, já que se dá com linguagem simples e através de 

figuras e desenhos. 

  

5.d) Artigo 31 

  

  

Art. 31. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da 

Internet como ferramenta social devem: 

I – buscar minimizar as desigualdades, sobretudo regionais, no acesso à informação; 

e 

II – promover a inclusão digital de toda a população, especialmente de baixa renda. 

  

Entendemos que o site do TJPA, em seu discurso teve a finalidade de minimizar 

desigualdades, isso porque, tenta atingir a parcela da população de renda mais baixa, e que 

está sujeita à grande violência estadual, decorrente da grilagem de terra e reforma agrária 

deficiente. 

Dessa forma, o artigo está em consonância com o discurso do Tribunal de Justiça do 

Pará, tendo um dos sites de e-government mais engajado com as desigualdades de seu estado 

existentes atualmente. 

Outra curiosidade do site, é que, no final da barra lateral direita, tem um tópico 

“outros serviços”, onde nos remete aos links “biblioteca e coral”, links que buscam a inclusão 

social da população. 

Clicando na biblioteca somos levados a página da biblioteca do TJPA, que é aberta 

ao público, e também dispõe à população livros digitais, consultas on line, etc. 
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Coral se refere ao Coral do TJPA, o Coral Desembargador Delival Nobre, formado e 

regido por magistrados e servidores, é coral que se apresenta dentro dos fóruns e Tribunais do 

estado do Pará, e tem farto repertório musical. 

Na página do coral existe um convite para que qualquer pessoa faça uma solicitação 

de apresentação do coral em sua cidade, existe a programação dos dias e horários dos ensaios 

e a forma de comunicação é por telefone ou por e-mail. 

  

5.e)  Artigo 32 

  

  

            Art. 32. O Estado deve buscar formular e fomentar estudos periódicos 

regulares e periodicamente fixar metas, estratégias, planos e cronogramas referentes ao uso e 

desenvolvimento da Internet no país. 

  

Mesmo não se tratando de atendimento específico, já que o artigo em questão não 

trata de sites, o TJPA atende, e em muito, os anseios desse artigo. 

O Tribunal Paraense tem uma preocupação com metas, logo na parte de cima do site 

tem um quadro de contagem de porcentagem de cumprimento da meta 2 do CNJ, que se refere 

ao julgamentos dos processos distribuídos até o ano de 2006, ainda à espera de decisão final. 

Pelo processômetro, a meta 1 do CNJ já foi atingida pelo TJPA, ou seja, o TJPA 

vem conseguindo julgar a mesma quantidade de processos que foram distribuídos no Estado. 

A meta 3, que se refere à redução do acervo já foi cumprida, a meta 8 do CNJ, que 

se refere ao treinamento de juízes ganhou especial importância no site, uma preocupação no 

valor e no investimento em material humano. 

O cumprimento das metas demonstra não só a obrigação cumprida, mas a pré-

disposição para a prestação de um serviço judiciário eficiente e com prestação de contas à 

população já que todos esses dados podem ser acessados diretamente pelo site, no link metas 

do TJPA. 

  

6)   Conclusão. 

  

  

A autodescrição do site TJPA diz que o estado do Pará é repleto de mata amazônica, 

e deseja ser um Estado Verde, onde vivem em harmonia todos os povos. Ele utiliza de suas 
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características culturais e geográficas, as incluindo no discurso, para chamar a atenção de sua 

população. 

O TJPA cumpre todas as diretrizes do artigo 28, não havendo legislação cominatória 

para a matéria, pois ainda não se encontra em vigor o texto do Marco Civil, que é apenas um 

projeto de lei colaborativo. 

Os serviços são disponíveis por 24 horas, com fácil visualização dos links de atalho, 

que remetem o cidadão aos serviços disponíveis. 

O estado do Pará enfrenta atualmente o aumento de sua criminalidade, é um local 

violento, com muita impunidade, onde ainda vige o coronelismo brasileiro, estado com vastas 

regiões desabitadas, coberto pela Amazônia, e rios de extensão. É um estado, que apesar de 

possuir muita riqueza, tem economia escassa, o que gera o empobrecimento da população. 

A linguagem utilizada demonstra que o Estado vem procurando, junto com os 

cidadãos, enfrentar os problemas de segurança pública, e do empobrecimento da população 

causado, em parte, por sua vastidão e características geográficas. Não há superioridade entre 

os cidadãos e o Judiciário, mostrando o sentido participativo do governo eletrônico. 

A facilidade do uso dos serviços prestado pelo site e o fortalecimento da democracia 

participativa são as diretrizes descritas no artigo 28 do Marco Civil da Internet. 

O artigo 29 descreve as características esperadas pelos sites de governo eletrônico. 

Essas características nós podemos ver no site do TJPA, de forma clara e em grande 

quantidade. 

O site demonstra que a prestação de serviços é eficiente, possibilitando melhor 

prestação de serviços, informações e fiscalização da população, com o cumprimento das 

metas do CNJ, atendendo ao anseio popular. 

Os artigos 30 e 31 do Marco Civil da Internet se referem a iniciativas 

governamentais, com as finalidades de facilitar o acesso e diminuir a exclusão digital, mas o 

site em questão já tenta realizar esses paradigmas, pois o acesso é fácil, os links possuem 

desenhos e cores bem destacadas, não gerando confusão, a linguagem simples possibilita ao 

cidadão menos graduado conseguir navegar com mais facilidade. 

As metas do CNJ e do próprio judiciário do estado paraense também são disponíveis 

à população por meio do site, demonstrando a transparência e a preocupação do Estado na 

melhor prestação do serviço. 

O site tem cores suaves, azul em vários tons e branco, o letreiro é preto ou cinza, o 

que torna o site agradável para a visitação e leitura. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4480



Trata-se de um instrumento estatal inovador, e é exatamente o que o governo 

eletrônico pode proporcionar à população. Chama atenção pelas novidades que ele apresenta: 

linguagem, links de acesso, cores, desenhos, serviços disponíveis, e tudo mais. 
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[i] A utilização de palavras em inglês se dá pelo princípio da linguagem mais comum, prevista 
no Marco Civil da Internet e nos princípios do governo eletrônico, desta forma, para compor 
esse artigo preferimos a palavra mais conhecida da população, ou seja, site ao invés de sítio, 
on line ao invés de conectado digitalmente, software e hardware ao invés de recursos da 
programação digital e da máquina digital, link ao invés de atalho previsto em página de 
internet, por algumas vezes e-government e e-commerce, ao invés de governo eletrônico e 
comércio eletrônico, e-mail ao invés de mensagem eletrônica. 

[ii] TJPA: lê-se Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 

[iii] LOPES, Edward. Discurso, texto e significação: uma teoria interpretante. São Paulo; 
Cultrix: Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1978. Pág. 106. 

[iv] Fonte: LAG – Lista de Assuntos do Governo: Tasonomia para Navegação e-Ping – Padrões de 

Interomperabilidade do Governo Eletrônico. In: www.governoeletronico.com.br 
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AS NANOTECNOLOGIAS E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: O 
DIÁLOGO ENTRE AS FONTES DO DIREITO COMO CONDIÇÃO DE 
POSSIBILIDADE PARA ABRIGAR A “NATUREZA COMO TEXTO” 

NUM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO “AMBIENTAL” 
 

NANOTECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL INNOVATION: THE DIALOGUE 
AMONG THE SOURCES OF LAW AS A CONDITION OF POSSIBILITY TO CARRY 
OUT “NATURE AS TEXT” IN A DEMOCRATIC STATE OF “ENVIRONMENTAL” 

LAW 
 
 
 

Wilson Engelmann 
 

RESUMO 
As nanotecnologias mostram-se, nesse início do Século XXI, como uma verdadeira revolução 
científico-tecnológica em condições de trazer reflexos e mudanças significativas na vida das 
pessoas e no meio ambiente. Esse é um ponto a ser examinado pelas diversas áreas do 
conhecimento, exigindo a participação do Direito, especialmente para a definição e a 
formulação dos marcos normativos. Além desses, não se pode esquecer que o 
desenvolvimento das pesquisas e a disponibilização dos resultados, por meio de produtos ao 
consumidor, deverão ser norteados pela preocupação em preservar os direitos dos humanos, 
expressos na observância da dignidade da pessoa humana e no meio ambiente saudável. 
Assim, propõe-se a estruturação de um Estado Democrático de Direito “Ambiental”, onde se 
formule a substituição do conceito de sustentabilidade pelo conceito de desenvolvimento 
sustentável, aproveitando-se as possibilidades trazidas pelas nanotecnologias em benefício do 
meio ambiente. Ele será medido em função da intensidade dos impactos ambientais causados 
pelas atividades econômicas, por meio de uma metodologia oriunda da Física denominada de 
“Termodinâmica do Não-equilíbrio”. Para promover essa instalação, será necessária a revisão 
da teoria tradicional das fontes do Direito, buscando valorizar todas as estruturas normativas 
capazes de contribuir à organização social. Uma visão de preponderância da lei será trocada 
pelo diálogo entre todas as fontes do Direito geradas pela tradição jurídica. Com isso, se 
abrirão possibilidades para formatar a “natureza como texto” potencializando-se os avanços 
da inovação nanotecnológica. 
PALAVRAS-CHAVE: NANOTECNOLOGIAS; ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
AMBIENTAL; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; DIÁLOGO ENTRE AS FONTES 
DO DIREITO; DIREITOS HUMANOS; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; MARCOS 
NORMATIVOS. 
 
ABSTRACT 
In the beginning of the twenty-first Century, nanotechnology is presented as a true scientific 
and technological revolution able to raise reflection and significant changes in people’s lives 
and in the environment. This is a subject to be examined by the various areas of knowledge, 
and it requires the participation of Law, especially for the definition and formulation of 
regulatory frameworks. Besides this, it can not be forgotten that the development of 
researches and the access to the results, through products for consumers, must be concerned 
about preserving the rights of humans, expressed in the observance of human dignity and in 
the healthy environment. Thus, it is proposed a construction of a Democratic State of 
“Environmental” Law, in which the substitution of the concept of sustainability by the 
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concept of sustainable development is formulated, taking advantage of opportunities offered 
by nanotechnology to benefit the environment. The sustainable development will be measured 
according to the intensity of environmental impacts caused by economic activities, with the 
use of a methodology originated in physics called the “Non-equilibrium thermodynamics.” To 
promote this, a revision of the traditional theory of the sources of Law will be necessary to 
enrich all the normative structures that are able to contribute to social organization. The belief 
of the preponderance of Law will be replaced by the dialogue among all the sources of Law 
generated by legal tradition. With this, there will be created possibilities to carry out “nature 
as text”, potentializing the advances of nanotechnology innovation.  
KEYWORDS: NANOTECHNOLOGY; DEMOCRATIC STATE OF ENVIRONMENTAL 
LAW; SUSTAINABLE DEVELOPMENT DIALOGUE AMONG THE SOURCES OF 
LAW, HUMAN RIGHTS, HUMAN DIGNITY, REGULATORY FRAMEWORKS. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

As nanotecnológicas apresentam-se como uma Revolução Científica e Tecnológica que 
começou a aparecer no Século XX, mas sua instalação está se tornando mais concreta neste 
início do Século XXI. As investigações continuam aceleradas nos laboratórios. No entanto, as 
descobertas na escala nanométrica, ou seja, a biolionésima parte de um metro, já estão sendo 
produzidas nas indústrias e os produtos podem ser adquiridos nos mais diversos de consumo. 
Ainda existem muitas dúvidas, especialmente na parte denominada de nanotoxicologia, area 
responsável pela análise da interação das nanoestruturas com o ambiente. Vale dizer, a análise 
dos riscos ainda não está delineada suficientemente para que se possa ter certeza sobre os 
efeitos - positivos e negativas - que as nanopartículas e os produtos que carregam elas na sua 
composição poderão gerar em relação ao ser humano e o meio ambiente. 

Dentro desse cenário, as nanotecnológicas poderão ser um forte aliado para o enfrentamento 
da crise ambiental, fornecendo subsidios tecnológicos para descontminar, despoluir, produzir 
sem poluir, entre outras possibilidades.  Ao Direito, nesse contexto, cabe promover estudos 
acerca dos marcos normativos adequados para alinhar-se aos desdobramentos trazidos pela 
inovação (nano)tecnológica. Ainda existe muito a ser feito, pois as nanotecnológicas ainda 
não têm nenhuma definição regulatória, seja nacional ou internacionalmente. De qualquer 
maneira, a inovação também deverá ser processada no Direito. Para tanto, uma das 
alternativas é a revisão da Teoria das Fontes do Direito, incentivando o diálogo entre todas as 
fontes, objetivando abrir a área juridica para responder adequadamente aos novos direitos e 
deveres que emergem do processo de inovação. 

A partir desses aspectos, o trabalho pretende enfrentar o seguinte problema: em que condições 
o diálogo entre as fontes do Direito poderá ser considerada a condição de possibilidade à 
construção de respostas jurídicas adequadas, a fim de albergar a inovação (nano)tecnológica 
perspectivada na consolidação do Estado Democrático de Direito 'Ambiental'? Para o 
delineamento dos subsídios necessários para a especificação de alternativas para responder ao 
problema da pesquisa será utilizado o método fenomenológico-hermenêutico.[1] Vive-se um 
momento cruzial para as Ciências Humanas, notadamente o Direito, pois as diversas facetas 
levantadas são e ainda serão potencializadas pelos efeitos das forças da globalização, exigindo 
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a tomada de decisões que tenham como foco os Direitos (dos) Humanos, neles destacando-se 
a preocupação com o ser humano e a preservação do meio ambiente. 

  

2 A Constituição no Estado Democrático de Direito 

  

O Estado Democrático de Direito nasce com o objetivo de incorporar um aspecto teleológico, 
vinculado especialmente à transformação do status quo, na medida em que não é mais 
simplesmente garantidor de determinados direitos, mas passa a conduzir a atividade estatal à 
concretização de novos direitos, especialmente comprometidos com a realização da promessa 
de pleno desenvolvimento da pessoa. Ele poderá ser caracterizado como um verdadeiro 
Estado Constitucional, oriundo do projeto histórico construído especialmente a partir da 
perspectiva liberal das Constituições modernas americana e francesa até o constitucionalismo 
social - de cunho compromissário e dirigente - forjado na segunda década do Século XX 
(ENGELMANN, 2005, p. 225 et seq e MORAIS, 2000 p. 70 et seq). Esse projeto de 
constitucionalismo irá descansar sobre um modelo de Constituição com algumas 
características próprias, avançando e acrescentando alguns aspectos ao modelo desenvolvido 
no seio do Estado Moderno (MATTEUCCI, 1998, p. 23 et seq). 

Assim, podem-se destacar algumas características bem delineadas acerca da Constituição, a 
partir da Teoria da Constituição e do próprio Direito Constitucional: "um projeto de vida 
política de um povo" e, como tal, abrange vários atores, lançando vários significados sobre o 
seu texto, seja pela interferência da interpretação judicial ou como resultado da "dialética dos 
atores político-sociais, nas distintas conjunturas". Além disso, o texto constitucional também 
articula as forças políticas e sociais, de tal modo que condiciona a atuação dos diversos 
sujeitos envolvidos, assim como é condicionado por eles. Por fim, a Constituição busca 
estabelecer os sujeitos jurídico-constitucionais, sem ter condições de especificá-los na sua 
integralidade (GARCÍA-PELAYO, 1996, p. 144). Dentro desse contexto, a Democracia e o 
respeito aos Direitos Humanos são os dois fundamentos do Estado Democrático de Direito.[2] 
Dimensionando-se estes últimos por meio da materialização no respeito ao ser humano e na 
preservação do meio ambiente. 

  

3 Os reflexos da globalização sobre o Estado Constitucional: o diálogo entre as fontes do 
Direito e o papel da Constituição 

  

O processo de globalização[3] está vinculado a uma economia mundial que experimentou a 
internacionalização 

  

em suas dinâmicas básicas, dominada por forças de mercado incontroláveis e tem como seus 
principais atores econômicos e agentes de troca verdadeiras corporações transnacionais que 
não devem lealdade a Estado-Nação algum e se estabelecem em qualquer parte do mundo em 
que a vantagem de mercado impere (HIRST e THOMPSON, 1998, p. 13). 
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Não há uma uniformidade quanto ao termo "globalização", encontrando-se autores que 
preferem dar outro tratamento: "embora, existam, sem dúvida alguma, forças globalizantes 
atuando, não temos uma economia mundial totalmente globalizada (...). Por conseguinte, os 
processos globalizantes se refletem em e são influenciados por diversas geografias, e não por 
uma única geografia global: uma 'inter-relação local e global mútua, interagindo de todas as 
formas'" (DICKEN, 2010, p. 28). Portanto, deverá ser investigado qual o estágio em que esse 
processo efetivamente se encontra. 

O cenário assim delineado é responsável pela gestação da chamada "sociedade transnacional", 
especificada a partir da separação entre sociedade e Estado, "como o conjunto social 
resultante das interações diretas entre atores pertencentes a sociedades de distintos Estados" 
(GARCÍA-PELAYO, 1996, p. 151). Trata-se de uma nova sociedade, eminentemente 
marcada pela volatilidade de suas relações, a indeterminação de suas fronteiras e áreas de 
abrangência, a fragilização dos vínculos que caracterizam os modelos tradicionais de 
sociedade e a rápida modificação das regras do jogo (surgem novas normas jurídicas e novos 
direitos) que orientam a atuação dos sujeitos envolvidos. Forma-se uma comunhão de 
interesses, oriundos de diversos Estados, sem uma preocupação muito centrada no aspecto 
social e a realização das necessidades humanas - foco do Estado Social - mas, pelo contrário, 
as forças estão voltadas ao particular (individual), a saber, prepondera o caráter-econômico-
lucrativo dos atores globais. Por outro lado, como consequência do influxo dos integrantes do 
sistema transnacional, são geradas cada vez mais necessidades no elemento humano 
integrante dos Estados, os quais demonstram visíveis sinais de incapacidade para dar conta 
delas. 

Na busca do equilíbrio entre as diversas tensões produzidas pela sociedade transnacional, os 
Estados locais encontram-se na seguinte encruzilhada: por um lado - que pode ser chamado de 
"positivo" - abrem-se, às sociedades locais, possibilidades de realizar políticas advindas da 
sociedade transnacional, que de outro modo seriam impossíveis. No entanto, o lado chamado 
"negativo" demonstra que as sociedades nacionais poderão perder o controle sobre os seus 
componentes "ou sobre os efeitos dos fatores que interpenetram ditas sociedades, os quais, 
para dizê-lo em termos clássicos, escapam à sua soberania" (GARCÍA-PELAYO, 1996, p. 
157). Está, com isso, sublinhada a dialética que envolve o Estado na atualidade, mostrando as 
possibilidades - positivas e negativas - da tensão entre o global e o local e vice-versa, pois o 
último também promove determinados efeitos naquele, embora sejam com intensidade muito 
mais restrita. 

Verifica-se, portanto, que o Direito e o jurista não poderão ficar alheios a essas tensões e 
movimentos, sob pena de desaparecerem, posto que rapidamente substituíveis neste mundo 
comandado quase que integralmente pelo poder econômico: 

  

O próprio Direito está também implicado diretamente pelo processo de globalização; a 
globalização adquiriu hoje em dia um valor de paradigma e os juristas podem encontrar no 
paradigma da globalização uma nova maneira de colocar problemas considerados sem 
solução, e até mesmo de superar a crise permanente na qual o Direito se encontra mergulhado 
(ARNAUD, 1999, p. 3). 
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É preciso ter claro que o cenário produzido pela globalização ou algo muito próximo, aponta 
para o fato de que muitos problemas apresentados na atualidade não poderão ser considerados 
a partir de uma simples referência aos Estados, desconsiderando os vínculos que passam a 
unir as diferentes partes do globo terrestre. Trata-se de questões em matéria de clima, meio 
ambiente, comunicações, telecomunicações, informática e novas tecnologias, para citar 
algumas. Merecem ser destacadas as consequências trazidas pelas nanotecnologias: muitos 
produtos que estão à disposição dos consumidores brasileiros podem ser adquiridos pela 
Internet e oriundas de indústrias localizadas no exterior. Assim, se abrem possibilidades de 
acesso a esses novos produtos sem que se saiba exatamente se há e qual o nível de controle da 
segurança dessas ofertas. Tais produtos ainda vêm competir com a produção nacional. 

Portanto, dentro desse contexto, a noção de soberania deverá ser ressignificada para continuar 
exercendo alguma expressão. Ao lado da perspectiva econômica, o jurista deverá estar atento 
aos novos direitos decorrentes e os novos modos de produção do Direito provenientes da 
sociedade transnacional. Haja vista, como alerta Mireille Delmas-Marty, que não se trata 
apenas da exportação do Direito estatal nacional dos seus integrantes, mas a própria adaptação 
do direito às necessidades das empresas multinacionais, além de, alguns casos, chegarem a 
impor o seu Direito, tendo em vista as vantagens pretendidas, "com o risco de se chegar a uma 
instrumentalização do Direito a serviço do mercado que culmina também por transformar 
certos escritórios de advocacia em verdadeiros 'mercadores do Direito'" (DELMAS-MARTY, 
2003, p. 16). 

Tal aspecto é um indicativo de que o Estado deixa de ser o produtor central e exclusivo - 
segundo a vertente positivista - das normas jurídicas, pois a lógica temporal da globalização é 
a do tempo real, ou seja, do tempo da simultaneidade; ao passo que o Direito criado pelo 
Estado normalmente difere o tempo, especialmente o tempo processual. A produção jurídica 
sempre olha para o passado para normatizar uma determinada conduta, projetando-a para o 
futuro. Já na perspectiva da globalização, pelo contrário, o tempo é o espaço de decisão atual, 
imediato e instantâneo. Tais contornos estão fora do alcance da produção estatal do Direito. 

Aceitando-se essas dinâmicas, resta evidenciado que a produção do Direito sempre estará 
atrás dos fatos sociais: "(...) a juridicização é o processo peculiar ao direito; noutros termos: o 
direito adjetiva os fatos para que sejam jurídicos (= para que entrem no mundo jurídico)" 
(PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 6). Esse é um dos aspectos denunciados por Lenio Luiz 
Streck e considerada uma das características do positivismo jurídico, a qual fica cada vez mais 
marcante, dados os efeitos das forças globalizantes: "há que se ter presente que o Direito do 
Estado Democrático de Direito [deve superar] essa noção de 'fontes sociais', em face daquilo 
que podemos chamar de prospectividade, isto é, o Direito não vem a reboque dos 'fatos 
sociais' e, sim, aponta para a reconstrução da sociedade" (STRECK, 2009, p. 467). 

Essas características apontam a necessidade de se revisar a Teoria das Fontes do Direito, 
promovendo o diálogo entre todas as formas de expressão do jurídico. Com isso, será possível 
amenizar os efeitos que as forças globalizantes exercem em relação ao Direito. Propugna-se a 
substituição do modelo verticalizado e fortemente hierarquizado - de influência kelseniana, 
em forma de uma pirâmide - por um modelo horizontalizado, onde não haja hierarquia entre 
as diversas fontes, mas elas deverão ser vislumbradas como estando uma ao lado da outra, 
tendo como eixo central e de sustentação a Constituição de cada Estado, numa consideração 
interna, ou, no caso de se analisar a situação no plano internacional, pelo respeito aos Direitos 
Humanos (considerando-os a partir dos dois aspectos substanciais já apontados), os quais se 
equiparam a um parâmetro universal de validade das normas jurídicas. Com isso, se abriria a 
possibilidade para a instalação da "prospectividade" das fontes do Direito, pois 
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[...] a Constituição será o locus da construção do direito dessa nova fase do Estado 
(Democrático de Direito); consequentemente, não mais há que se falar em qualquer 
possibilidade de normas jurídicas que contrariem a Constituição e que possam continuar 
válidas; mais do que isso, muda a noção de parametricidade, na medida em que a Constituição 
pode ser aplicada sem a interpositio legislatoris, fonte de serôdias teorias que relativizavam a 
validade/eficácia das normas (STRECK, 2009, p. 467-8). 

  

A disposição horizontal das fontes do Direito permitirá um movimento de construção coletiva 
das respostas jurídicas, possibilitando a absorção e a diluição da progressiva 
desregulamentação e uma gradativa competição entre os diversos sistemas jurídicos, 
potencializados pela globalização. O diálogo entre (todas) as fontes do Direito será orientado 
e movimentado no/pelo círculo hermenêutico e alicerçado na linguagem. Além disso, 
substancialmente alimentado pelo Direito Natural[4] onde o raciocínio prático orienta as 
necessidades humanas, num contexto permeado pela liberdade na deliberação, permitindo a 
escolha de exigências que estão além da época "do comportamento que as executa" (FINNIS, 
1992, p. 137-8). Com isso, estrutura-se o efetivo retorno aos sentimentos, substancializando o 
principal elemento de construção da (nova) estrutura do suporte fático à criação dos efeitos 
jurídicos, que fortalecerá o papel da Constituição no cenário do anunciado diálogo entre as 
fontes do Direito, seja as internas ou as externas. 

A disposição horizontal das fontes do Direito permitirá um movimento de construção coletiva 
das respostas jurídicas, valorizando as contribuições da lei (no seu sentido mais lato); a 
jurisprudência (aqui entendida a expressão de toda e qualquer produção do Poder Judiciário, 
seja de decisão judicial ou de súmulas); os costumes (como um modo de trazer à tona o 
horizonte histórico da tradição gerada pela sociedade, seja no plano nacional ou no nível 
internacional); a doutrina (considerando-se nela toda a sua força histórica oriunda da tradição 
romana); os contratos (que se caracterizam como sendo formalizados na base do "contato 
social", ou seja, "o complexo de circunstâncias e de comportamentos - valorados de modo 
socialmente típico - através dos quais se realizam, de fato, operações econômicas e 
transferências de riquezas entre os sujeitos". Os contratos têm "a função de dar vida 
diretamente a uma complexa organização de homens e meios, que adquire uma objetividade 
autônoma em relação ao contrato e às relações contratuais de que emerge, e que, por assim 
dizer, transcende" [ROPPO, 2009, p. 303-5]); o poder normativo dos grupos sociais (em seus 
diversos formatos, nacionais ou internacionais, ganhando espaço por meio das forças 
globalizantes); a mediação e arbitragem e outras formas alternativas e não estatais para a 
juridicização dos fatos sociais e a resolução dos conflitos; a lex mercatória e o direito de 
produção; Tratados e Convenções Internacionais dos mais diversos temas, situando-se desde 
questões econômicas aos parâmetros para o respeito e a consolidação dos direitos aos 
humanos.   

Uma metodologia para viabilizar e potencializar o diálogo pode ser importada da 
Administração e representam as "redes de cooperação", produzindo "um ambiente favorável à 
efetiva interação entre pessoas, grupos e organizações" configurando "um espaço onde não só 
o conhecimento, mas as práticas, os valores, os processos, a cultura e as diferenças individuais 
são compartilhados coletivamente em favor de um projeto comum (BALESTRIN e 
VERSCHOORE, 2008, p. 134). Essa proposta poderá auxiliar o Direito na consolidação 
jurídica de respostas e alternativas para os novos desafios construídos gradativamente a partir 
dos avanços da inovação das diversas novas tecnologias, entre as quais as nanotecnologias. 
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Por meio das redes também será possível o contato social, tal como proposto por Enzo 
Roppo, uma efetiva aproximação das diversas fontes do Direito ensejando construir novos 
pressupostos para o suporte fático e a produção dos efeitos jurídicos. 

Tal perspectiva também dará uma resposta à chamada "crise de fontes normativas", apontada 
por Gustavo Tepedino, onde se juntam: a) a necessidade de uma função promocional do 
Direito, b) ao processo de descodificação do direito civil, "configurando-se um polissistema, 
caracterizado por um conjunto crescente de leis tidas como centros de gravidade autônomos e 
chamados, por conhecida corrente doutrinária, de microssistemas" (TEPEDINO, 2000, p. 5), 
c) e as normas supranacionais: "formadas por tratados, convenções, pactos internacionais e 
regulamentos de mercados regionais" (TEPEDINO, 2000, p. 5). Para harmonizar essa 
pluralidade de fontes do Direito o diálogo entre elas também se apresenta como uma criativa 
solução, tendo em vista a necessidade de valorização das diversas formas de expressão do 
jurídico. 

Além dessa crise, será necessário dar conta da progressiva vinculação ao texto da lei, 
descuidando-se das demais fontes: "a multiplicação das leis jurídicas, semelhante à 
multiplicação das leis naturais, faz com que o cidadão, que, para observá-las deveria conhecê-
las, já não está em condições de fazê-lo. A publicação dessas leis como condição de sua 
imperatividade mudou de caráter, de presunção, convertendo-se em ficcção" (CARNELUTTI, 
2004, p. 11). A inflação legislativa não é a fórmula para enfrentar as novidades produzidas na 
sociedade. Esse fenômeno acaba confundindo os seus destinatários pela quantidade, mas que 
em termos de qualidade - possibilidade de conferir os contornos jurídicos aos fatos da vida - 
não conseguem dar conta dos contornos imprevisíveis das condutas humanas. Essa tendência 
do Direito demonstra uma desesperada alternativa para dar conta dos sempre novos desafios 
gerados na sociedade. No entanto, o resultado disso: "o processo de involução do Direito foi 
inarredável: a lei é um comando, um comando com autoridade e autoritário, um comando 
geral, um comando indiscutível, com sua vocação essencial de ser silenciosamente obedecido; 
a partir daqui, a sua propensão é a de se consolidar em um texto, a encerrar-se num texto 
escrito [...]" (GROSSI, 2006, p. 5). É a esse processo de involução do Direito, destacadamente 
estatal e escrito, que a área jurídica precisará estar atenta, buscando alternativas de reversão. 

Por tudo isso, além do diálogo entre as Fontes do Direito, também será necessária a revisão da 
Teoria do Fato Jurídico de Pontes de Miranda, a qual também se encontra vinculada - em 
grande parte - à construção estatal do Direito e marcadamente caracterizada com traços 
fundamentais do positivismo jurídico.[5] Esse detalhe fica evidenciado logo no início do 
Tratado de Direito Privado, quando Pontes de Miranda relaciona a 'regra jurídica' com o 
'suporte fático': "a regra jurídica é norma com que o homem, ao querer subordinar os fatos a 
certa ordem e a certa previsibilidade, procurou distribuir os bens da vida. [...] O que é por ela 
previsto e sobre o qual ela incide é o 'suporte fático', conceito da mais alta relevância para as 
exposições e as investigações científicas" (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 3). Os 
acontecimentos gerados a partir da globalização e da emergência das novas (nano) tecnologias 
e os subseqüentes novos direitos não cabem mais nessa estrutura, especialmente por meio da 
técnica de subordinação (subsunção) dos fatos à regra jurídica. Isso afeta a previsibilidade e a 
ordenação que são características peculiares do modo positivista de conceber o Direito. Além 
disso, no suporte fático os fatos que receberão o atributo de 'jurídicos' já estão previamente 
definidos. No entanto, e esse é o ponto fundamental: o ineditismo é a marca característica dos 
fatos produzidos no cenário da inovação nanotecnológico globalizado. 

O desafio que se apresenta ao Direito é revisar a concepção pontesiana do fato jurídico, dentro 
do contexto do diálogo entre as fontes do Direito, para que se reconheça a possibilidade de se 
incluir na noção de 'regra jurídica', os delineamentos da 'norma jurídica', abrindo-se a 
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produção dos efeitos jurídicos a partir das mais variadas fontes do Direito. Portanto, é preciso 
flexibilizar esta configuração do suporte fático: "a configuração do suporte fático é 
extremamente importante: ou a regra jurídica concebe o suporte fático em esquema rígido, 
indeformável; ou, para cada deformação, ou alteração, que não lhe mude os elementos-cerne, 
outra regra jurídica intervém e incide" (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 33). Essa certeza e 
rigidez acabam dificultando a produção dos efeitos jurídicos num mundo marcado pelos 
contornos cada vez mais inusitados que o ser humano produz. Aí os dois grandes espaços para 
uma (nova) atuação do Direito, a fim de produzirem as devidas revisões no Direito, inserindo-
o num contexto carente de marcos normativos adequados e coerentes com os novos desafios e 
direitos produzidos pelas nanotecnologias. Tais reformulações permitirão uma participação 
ativa do Direito, especialmente até o momento de serem formulados os marcos regulatórios 
específicos. 

Dessa forma, o mencionado diálogo está em sintonia com as transformações que o Direito 
deverá processar, especialmente no Direito Civil, a partir do momento em que se verifica a 
superação da dicotomia entre 'Direito Privado' e 'Direito Público' por meio do movimento de 
constitucionalização do Direito Privado ou, mais especificamente, o Direito na sua 
integralidade. Como decorrência desse movimento, surge um "espaço público-social", 
caracterizando uma resposta à humanidade pessoal e que se coloca além da dimensão da 
intimidade individual (COTTA, 1980, p. 135). Destarte, se tem a nova dimensão onde 
ocorrerá o diálogo entre as fontes do Direito e a geração dos elementos de composição do 
suporte fático para a incidência da norma jurídica capaz de dar a melhor resposta, a mais 
razoável e não necessariamente a 'resposta correta' - tendo em vista as características do caso 
concreto. Cabe destacar que esse movimento de constitucionalização inicia especialmente no 
Direito Privado, mas deverá ser um pressuposto que se espalha por todos os ramos do Direito, 
para onde convergirá o diálogo entre as Fontes do Direito, as quais também receberão o 
processo de imersão constitucionalizadora. 

Nas duas modificações apresentadas, se deve consolidar o efetivo papel da Constituição, que 
deixa de ser uma mera "localização topográfica" (TEPEDINO, 2009, p. 18) de cunho 
hermenêutico, para converter-se em uma norma jurídica de aplicação direta e imediata aos 
fatos da vida, assim como qualquer outra norma jurídica do ordenamento jurídico. Portanto, 
"o desafio do jurista de hoje consiste precisamente na harmonização das fontes normativas, a 
partir dos valores e princípios constitucionais" (TEPEDINO, 2009, p. 18). Dessa forma, a 
pirâmide é substituída pelo diálogo e a configuração do suporte fático deverá ser aberta para a 
inserção de todas as formas de produção do jurídico, considerando que "as novas tecnologias 
rompem com os compartimentos do direito público e do direito privado, na medida em que 
não se enquadram comodamente em nenhuma das categorias, a demonstrar o seu 
anacronismo, invocando regulação a um só tempo de natureza privada e de ordem pública" 
(TEPEDINO, 2009, p. 18). 

Verificam-se diversos aspectos que desafiam o Direito, a serem percebidos como 
possibilidades para um reposicionamento privilegiado da área jurídica no cenário das diversas 
áreas do conhecimento diretamente implicadas com os avanços nanotecnológicos 
globalizados. Trata-se de um momento crucial que deverá ser assumido por todos os 
implicados com o estudo e o desenvolvimento do Direito. 

4 "A natureza como texto" e o Estado Democrático de Direito "Ambiental": as 
possibilidades da hermenêutica filosófica à introdução axiológica (preocupação com os 
Direitos Humanos) na construção dos abrigos jurídicos para os novos direitos gerados 
na Era das Nanotecnologias 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4491
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos



  

As nanotecnologias desafiam a capacidade de compreensão do mundo onde cada um está 
inserido desde sempre. Elas "representam um conjunto de técnicas multidisciplinares [talvez, 
transdisciplinares?] que permitem o domínio de partículas com dimensões extremamente 
pequenas (as nanopartículas), exibindo propriedades mecânicas, óticas, magnéticas e químicas 
completamente novas" (DUPPAS, 2009, p. 57). Os avanços gerados pelas áreas tecnológicas 
(áreas duras) precisam respaldar-se nos pressupostos epistemológicos alcançados pelas áreas 
das ciências humanas, entre as quais se situa o Direito. Esse parece ser um dos desafios mais 
significativos desse momento de achados científicos sem precedentes. Notadamente no caso 
das nanotecnologias, verifica-se que a possibilidade do controle da matéria e da manipulação 
de átomos de moléculas para a produção de coisas que se situam tipicamente entre 1 a 100 nm 
(nanômetros), mas não exclusivamente entre essa escala, podendo aceitar-se variações para 
mais ou para menos. É importante destacar que 1 nm equivale à bilionésima parte de um 
metro[6]. Além dessa medida, torna-se necessário referir que a matéria nessa escala apresenta 
características diferentes daquela que ela apresenta na escala maior.[7] 

É no resguardo da humanidade do ser humano, frente a esses avanços nanotecnológicos, que 
se deverá destacar a noção dos Direitos Humanos, como uma preocupação focada na pessoa e 
no meio ambiente. Isso demonstra que os Direitos Humanos, ou seja, os direitos que os 
humanos têm por sua qualidade de pessoas, exigirão uma tomada de posição jusnaturalista, 
preocupada em preservar a tradição da caminhada do aprendizado humano, sob pena dos 
avanços das pesquisas resultarem incoerentes e estéreis (MASSINI-CORREAS, 1996, p. 12). 
Para tanto, tem-se o cenário adequado para a "(re)invenção dos Direitos Humanos, na 
proposta de Joaquín Herrera Flores: "(...) dado o grau de desenvolvimento das formas de vida 
humana e naturais no planeta, já não há vida nem diversidade 'naturais': a vida 'natural' e a 
diversidade ambiental não se dão sozinhas, e sim requerem a interação entre ser humano e 
natureza" (FLORES, 2009, p. 201-1). 

O escopo de alto potencial tecnológico onde as nanotecnologias ocupam um lugar de destaque 
- não poderá menosprezar o seguinte aspecto: todos os resultados - sejam positivos ou 
negativos - serão suportados pelo ser humano e o meio ambiente. Destarte, convém não se 
esquecer de uma exigência ética suprema: "o irredutível humano": 

há negação do humano não necessariamente quando há atentado contra a vida, mas quando, 
sob uma forma ou outra, há atentado contra o que denominamos, com uma palavra grave e 
profunda, a dignidade humana, ou seja, o que permite a um ser humano valorizar-se como ser 
de sangue, elevar-se a mais além de sua realidade simplesmente biológica, pronunciar uma 
palavra que possa realmente assumir, na qual possa realmente expressar-se (Jean Ladrière in 
DELMAS-MARTY, 2004, p. 185). 

  

Esse é o arcabouço para que se possam planejar pressupostos éticos fundamentais em sintonia 
com esse momento. Há que considerar o ser humano não apenas como algo disponível 
biologicamente em laboratório, como um mero material de estudo, reprodução e 
melhoramento. Pelo contrário, o ser humano é algo muito mais essencial: um ser de carne, 
osso e sentimentos, permeado por um elemento essencial constitutivo: a dignidade humana. 
Esta não se projeta em tubos de ensaio, mas é o resultado de longo e árduo caminho da 
tradição de lutas, sofrimentos e conquistas, e que não poderá ser reproduzida em laboratório. 
Vale dizer: isso sim, uma efetiva (r)evolução, ou seja, o resultado do simples viver com os 
outros humanos, com igual dignidade. 
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É justamente nesse espaço que se deverá abrir a reflexão entre o binômio "humano" e "não-
humano", pois ele desvela "que a evolução da representação dos valores de vocação universal 
é tardia e, sem dúvida, inacabada" (DELMAS, MARTY, 2008a). Trata-se dos atos de barbárie 
que revoltam a consciência da humanidade, os quais integram a pré-compreensão humana. 
Foram justamente os atos contra aqueles considerados "não-humanos" - portanto, disponíveis 
para qualquer tipo de pesquisa dita científica - que não deverão ser esquecidos, posto que esta 
categorização atinge de morte a dignidade humana. Esse é o percurso da tradição onde os 
seres humanos estão inseridos. 

Esse binômio ganha uma nova leitura, a partir do momento em que se leva ao debate o olhar 
às "gerações futuras", incluindo a preocupação ambiental. Assim, poder-se-ia referir que o 
"não humano" é um prolongamento do "humano", ou seja, um ambiente saudável e necessário 
para o desenvolvimento de toda e qualquer pessoa. Com isso, é gerada a expressão 
"humanismo em relação": "de relação, seria uma maneira de construir uma relação, e falo de 
relação jurídica, do humano ao animal e, extensivamente, do humano à natureza"(DELMAS-
MARTY, 2008). É justamente nesta inédita relação que se estabelece entre o ser humano e a 
natureza/meio ambiente - entre o humano e o não-humano - que surge uma nova 
contextualização para o tema da responsabilidade civil, lastreada na chamada "obrigação de 
segurança" (VINEY, 2008, p. 42 et seq). Até então, a responsabilidade civil abrangia apenas a 
relação entre os seres humanos. Além disso, se poderá planejar, nesse viés, a inclusão do 
"meio ambiente saudável" como um novo direito da personalidade. 

Além desse, é possível apontar, exemplificativamente, os seguintes novos direitos:  a) o 
direito à intimidade frente ao rápido desenvolvimento da informática, banco de dados e 
videocâmeras em locais públicos; b) os riscos gerados pelas novas tecnologias, mais 
complexas e sofisticadas, criando novos perigos que atingem não somente as pessoas e os 
bens, mas o meio ambiente; c) o risco serial produzido pela globalização econômica (VINEY, 
2008, p. 42 et seq); d) responsabilidade civil sem dano, preocupada não com o passado, mas 
com o futuro, especialmente com o foco nas chamadas futuras gerações: uma 
responsabilidade precaução; e) questões relativas ao direito da propriedade intelectual; m) 
direito à informação; f) as novas conformações dos contratos: eles passam a ser formalizados 
na base do "contato social" (ROPPO, 2009, p. 303). 

A partir do cenário assim caracterizado, se abrem as possibilidades para a emergência da 
"natureza como texto" (VILLARROEL, 2006) e de uma nova filosofia na ciência (aqui 
considerada na sua visão ampla, englobando todas as áreas do conhecimento)[8]. A 
construção dos alicerces desta aproximação - mediada pela fenomenologia-hermenêutica[9] - 
será alicerçada na tradição e a linguagem. Para tanto, não se deve esquecer o seguinte alerta: 

  

[...] que a linguagem não constitui o verdadeiro acontecer hermenêutico enquanto linguagem, 
enquanto gramática nem enquanto léxico, mas no vir à fala do que foi dito na tradição, que é 
ao mesmo tempo apropriação e interpretação. Por isso, é aqui, onde se pode dizer com toda 
razão, que esse acontecer não é nossa ação na coisa, mas a ação da própria coisa. [...]. 
(GADAMER, 2002, vol. I, p. 672, § 467). 

  

A tradição fornece o horizonte histórico onde se projetam os acontecimentos do passado, que 
devem iluminar o desenvolvimento da justificativa do conhecimento científico forjado por 
meio das novas(nano)tecnologias e as possibilidades de sua utilização. 
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No movimento do círculo hermenêutico, a pré-compreensão antecede a 
compreensão/interpretação/aplicação que se dará sentido às descobertas realizadas por meio 
das nanotecnologias, onde o investigador estará diretamente implicado. Esse mesmo conjunto 
deverá perspectivar as investigações, a partir da experiência do pesquisador, mediante sua 
pré-compreensão de mundo, da vida e dos resultados que as investidas humanas na natureza já 
provocaram. 

Por isso, a situação hermenêutica trazida por Gadamer tem perfeita relação com o cenário da 
inovação tecnológica: "(...) a interpretação tem de encontrar a linguagem correta, se é que 
quer fazer que o texto realmente fale. Por isso, não pode haver uma interpretação correta 'em 
si', porque em cada caso se trata do próprio texto". Não há reprodução de um caso, quando 
muito pode haver entre duas situações uma relação de semelhança, mas não de igualdade. 
Assim, também se dará em relação aos novos direitos, a análise caso a caso deverá se dar 
conta desse detalhe: "(...) a vida histórica da tradição consiste na sua dependência a 
apropriações e interpretações sempre novas. Uma interpretação correta em si seria um ideal 
sem pensamentos incapaz de conhecer a essência da tradição. Toda interpretação está 
obrigada a entrar nos eixos da situação hermenêutica a que pertence" (GADAMER, 2002, vol. 
I, p. 578, § 401). A relação entre o ser humano e o meio ambiente projeta esse tipo de situação 
que exigirá decisões com contornos específicos para cada caso. De qualquer modo, a tradição 
do intérprete, da situação e dos pesquisadores deverá ser projetada no horizonte histórico, 
retirando dele o aprendizado das experiências passadas com o emprego das tecnologias 
revolucionárias. Por isso, a hermenêutica aqui abordada não tem aplicação exclusiva ao 
campo jurídico, mas ao campo do conhecimento científico como um todo, perpassando 
inclusive as áreas científicas que não lidam diretamente com esses conceitos. Um caso 
paradigmático é considerar a "natureza" como "texto" que deverá receber a atribuição de 
sentido, a fim de continuar servindo de abrigo (a morada) para os seres humanos. 

Portanto, não será a visão tradicional da interpretação como Auslegung (reprodução de 
sentido), mas, sim, uma perspectiva de construção/atribuição de sentidos (Sinngebung) que 
deverá nortear a compreensão do cenário da inovação trazida pelas nanotecnologias. Esse é o 
lastro para se desenvolver a reflexão ética da relação entre "homem-técnica-natureza" 
(VILLARROEL, 2006, p. 173). Para tanto, será necessário (re)colocar a questão de um co-
pertencimento entre homem e natureza, que possa ir além do mero controle e dominação das 
forças da natureza pelo homem, pois ambos "(...) podem chegar a necessitar-se 
mutuamente(...)", numa espécie de "vizinhança entre Homem e Natureza (...)", onde "ambos 
existem um em frente ao outro, que cada um concorre inevitavelmente à proximidade do 
outro" (VILLARROEL, 2006, p. 185). Há uma relação entre o humano e o não-humano (a 
natureza). No entanto, não de superioridade ou anterioridade, mas de reciprocidade solidária. 
Ambos se necessitam e, portanto, devem respeitar-se, cada um com suas características e 
potencialidades. 

O homem precisa dar-se conta, como um acontecer, que a natureza não está disponível para 
ser apropriada e explorada até o esgotamento. O raciocínio deverá ser modificado: a natureza 
existe para ser cuidada, pois é indispensável à sobrevivência humana. Aí se instala a nova 
responsabilidade-cuidado que o homem deverá aprender a consolidar e respeitar: "[...] o limite 
do sistema econômico atual é ecológico. Para superar a crise civilizacional presente, urge 
mudar de rota, no sentido de uma ecocivilização, em que, respeitando-se os direitos humanos, 
o homem se reconheça como parte da natureza, e não como seu senhor, que dela pode dispor a 
seu bel-prazer" (AZEVEDO, 2008, p. 150). A ecocivilização, portanto, é um compromisso 
que se ajustará perfeitamente às forças globalizantes, pois esta construção não se prende aos 
espaços territoriais de um Estado, mas deverá ser uma preocupação global, um desafio ou um 
inédito objetivo da globalização. 
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A par disso, a hermenêutica filosófica também defende que não se pode pensar no texto como 
algo que possa ser apropriado, forçando-o (o texto) a revelar o seu sentido e alcance, mas ele 
deverá receber a atribuição de sentido, respeitando os seus limites. Assim, a natureza também 
deverá receber a atribuição de sentido - que são o cuidado e a responsabilidade humanos, a 
fim de continuar existindo. Esse o espaço para que a natureza surja como texto. 

Há uma relação circular entre o ser humano e o meio ambiente. Ele sempre deverá ser 
compreendido como algo onde cada ser humano existe e é aquele ser humano; aplicar o meio 
ambiente a cada ser humano, significa perceber a impossibilidade de vida humana sem aquele. 
Essa relação, no entanto, não se processa sempre da mesma forma, pois a vida humana vai se 
transformando, especialmente agora a partir dos reflexos gerados pelas nanotecnologias, 
exigindo respostas novas e adequadas aos desafios inéditos produzidos. 

Na mesma linha de raciocínio, não há homem sem natureza; e natureza somente é natureza 
por meio do homem e sua linguagem, como condição de possibilidade para a atribuição deste 
sentido. Por isso, a "natureza como texto", que precisa ser interpretada, cultivada, cuidada e 
respeitada para gerar a norma, que corresponde à relação de co-responsabilidade de todos os 
homens na preservação da natureza. Esse é o caminho para que possa (re)inventar o Direito 
Constitucional-Privado e os Direitos Humanos no contexto das nanotecnologias, bem como 
desenvolver os pressupostos à construção de respostas que sejam adequadas e razoáveis aos 
tempos de modernidade tecnológica. Essa percepção permite buscar a "sobrevivência de 
todos, seres humanos, demais seres vivos e da Terra como sistema integrador de subsistemas. 
O ser humano faz-se corresponsável, juntamente com as forças diretivas do universo e da 
natureza, pelo destino da humanidade e de sua casa comum, o planeta Terra" (BOFF, 2009, p. 
92). 

Uma possibilidade para se construir um Estado Democrático de Direito "Ambiental" - para 
onde possam convergir os valores, notadamente os direitos dos humanos, que viabilizem o 
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente e o respeito 
às condições mínimas de vida para os seres humanos e demais seres vivos que habitam o 
Planeta Terra - é promover a especificação de uma zona comum entre economia, sociedade e 
meio ambiente, por meio da "sustentabilidade ambiental", isto é, aquele que busca "manter os 
fluxos de entropia dos sistemas terrestres próximos dos atuais, que são os que viabilizam a 
vida humana". Com a mudança de parâmetro, o "desenvolvimento sustentável" será medido 
"em função da intensidade dos impactos ambientais causados pelas atividades econômicas", 
ou seja, não se trata apenas de um conceito, mas ele está alicerçado numa metodologia 
oriunda da Física denominada de "Termodinâmica do Não-equilíbrio"[10], e procura conjugar 
todos os elementos estudados ao longo deste trabalho, destacadamente um, que costuma não 
ser observado regularmente: o direito humano ao meio ambiente saudável. O sustentável 
deverá estar perpassado pelo saudável. Para a sua obtenção, será necessário o entrelaçamento 
de aspectos, ambientais, humanos, jurídicos, políticos, sociais e econômicos. Portanto, o viés 
Democrático e de Direito que qualifica o Estado nesses tempos, deverá receber o acréscimo 
qualitativo de Ambiental. Vale dizer, doravante, o Estado Democrático de Direito deverá ser 
necessariamente um Estado Democrático de Direito Ambiental, como a expressão de uma 
efetiva preocupação - local e global - com a sobrevivência da espécie humana, num ambiente 
saudável e em condições de fomentar o desenvolvimento da vida. 

Para tanto, é proposta a criação de um Índice de Desenvolvimento Humano Sustentável 
(IDHS), que seria obtido a partir do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - formado por 
dados ligados à expectativa de vida ao nascer, educação e Produto Interno Bruto (PIB) de um 
país e de um Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA). Esse último seria estabelecido por 
meio dos graus entrópicos dos produtos de maior peso na economia (CARVALHO, 2011, p. 
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1073 et seq). As nanotecnologias poderão dar uma excelente contribuição para que se possa 
alcançar níveis humanamente compatíveis com a qualidade de vida dos seres humanos. 

No caso das nanotecnologias, se vislumbra o nascimento de uma nova área denominada de 
"nanoambiente" e que "refere-se às interações entre nanoestruturas e o meio ambiente, tendo 
em vista o desenvolvimento de dispositivos e processos para controle de poluição, 
remediação, tratamento de resíduos e gestão ambiental, bem como estudos de toxicidade e 
bioacumulação, para avaliar os riscos advindos do uso das nanotecnologias" (ABDI, 2010, p. 
277). Esse um cenário para o desenvolvimento da gestão da inovação em nanotecnologias e 
um espaço ainda pouco explorado. Apesar disso, em face do que acima foi considerado, há 
urgência no desenvolvimento de pesquisa e tecnologia nessa área, que se apresenta para 
investimentos. Um dos tópicos dessa área está catalogada como 'nanodispositivos para 
tratamento de água e esgoto', que, segundo o referido estudo da ABDI, "referem-se a 
interações entre nanoestruturas e o meio ambiente, tendo em vista o desenvolvimento de 
dispositivos e processos para separação, tratamento e remediação de resíduos". Esse tópico 
impactará nos seguintes setores: "setores industriais em geral, agroindústrias e meio 
ambiente" (ABDI, 2010, p. 289-90). Portanto, aí se tem uma importante contribuição que as 
nanotecnologias poderão dar para que se possa enfrentar a crise ambiental. 

O estudo da ABDI também mostra como o mencionado tópico se projeta no mapa tecnológico 
de nanoambiente no mundo entre 2008 a 2025: se pode verificar que os estágios de 'pesquisa 
& desenvolvimento' e 'inovação/implantação' já foram ultrapassados. No período iniciado em 
2010, e que ganha força entre 2011 a 2016, se constata o ingresso num outro estágio: 
'produção/processo', especialmente no tópico de tratamento de água e resíduos: reuso parcial 
de água em processos industriais. A partir daí, se projeta o desencadeamento de um outro sub-
tópico: 'o reuso total (efluente zero) de água em processos industriais. A análise também 
examina a posição do Brasil: se pode verificar a existência de "grandes possibilidades e 
inúmeras oportunidades de utilizar a nanotecnologia para minimizar o uso de insumos 
poluentes, monitorar a quantidade destes na agriculura e no meio ambiente, amenizar a 
poluição possivelmente causada no meio ambiente e, finalmente, possibilitar o 
desenvolvimento de novos produtos de fonte renovável e biodegradáveis" (ABDI, 2010, 292-
3). Como uma possibilidade, o Brasil ainda tem um caminho (relativamente grande) a 
percorrer, pois o estudo aponta que apenas, a partir de 2016, ingressar-se-á no tópico na 
pesquisa & desenvolvimento do tópico de tratamento de águas e resíduos utilizando as 
nanotecnologias. Sendo que para 2025 se atingirá um outro estágio: a 'inovação/implantação'. 

Ao lado dessa projeção, o estudo também aponta que "o sucesso da inovação de produtos 
nanotecnológicos [...] depende fundamentalmente de aspectos mercadológicos [...]. Outro 
ponto chave é a influência de aspectos éticos e socioculturais, geralmente relacionados à 
incorporação de novas tecnologias e sua aceitação pela sociedade." Paralelo a esses aspectos, 
também é sublinhada a importância da "definição de marcos regulatórios, para que certas 
aplicações da nanotecnologia possam chegar até o mercado de forma responsável, com riscos 
avaliados e medidas de segurança devidamente definidas e regulamentadas, especialmente na 
área de meio ambiente" (ABDI, 2010, p. 298-9). Portanto, vários aspectos aqui examinados 
efetivamente são reconhecidos como indispensáveis: a importância da discussão ética sobre as 
diversas interfaces que as nanotecnologias produzirão; a responsabilidade de quem pesquisa, 
produz e comercializa, para que o consumidor possa sentir-se 'seguro' do que está sendo 
ofertado à venda. 

No entanto, a definição de marcos regulatórios esbarra em uma dificuldade: a indefinição 
científica acerca da metodologia para medir a nanotoxicidade, a normalização metrológica e a 
catalogação das nanopartículas que poderão ser empregadas e a sua interação com o meio 
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ambiente. Sem esses aspectos, os marcos normativos não serão eficazes. Para isso, será mais 
adequada a utilização das normas jurídicas vigentes e em condições de aplicação às 
nanotecnologias, notadamente a potencialização do cont(r)ato, que representa um excelente 
exemplo de consenso na criação de direitos e deveres. Não serão os marcos regulatórios que 
garantirão a mencionada tranquilidade à matéria, mas a definição dos pressupostos 
preliminares, dependentes da área científica. Portanto, verifica-se a necessidade de um 
diálogo transdisciplinar para a construção dos marcos regulatórios que tenham condições de 
equcionar o desenvolvimento científico com o progresso econômico, respeitando-se o ser 
humano, os demais seres vivos e o meio ambiente como um todo. 

  

CONCLUSÃO 

  

O cruzamento dos diversos elementos examinados neste trabalho é responsabilidade de todos 
e todas, precisando ser assumido efetivamente em respeito ao princípio da solidariedade 
humana, independente de nacionalidade, credo ou cultura. Para isso, o necessário resgate do 
Direito Positivo, não pela perspectiva legalista, mas pelo olhar pluralista de valorização de 
todas as formas de expressão do jurídico, em sintonia (diálogo) para fazer frente aos desafios 
trazidos pelos novos direitos, onde o conteúdo possa ter maior repercussão do que a forma. 
Tais aspectos também deverão orientar a revisão da Teoria do Fato Jurídico de Pontes de 
Miranda, abrindo-se os seus diversos aspectos, especialmente a construção do suporte fático 
para o ingresso das diversas Fontes do Direito. 

A orientação do Direito nessa direção permite que se atenda à concepção da Constituição 
Federal como um projeto de vida planejada para o atendimento qualificado das necessidades 
humanas. Além disso, as revisões propostas viabilizarão o resgate e a inserção da Constituição 
Federal na rota jurídica aberta pela globalização, mantendo-se a sua função principal de 
garantir a validade das normas jurídicas. Portanto, o problema formulado na Introdução 
deverá ser respondido positivamente, pois a abertura do Direito para as suas diversas formas 
de expressão permitirá que, de modo criativo e flexível, se possam construir as respostas 
jurídicas adequadas aos desafios e direitos gerados pela inovação nanotecnológica. 

O trabalho mostrou que será necessário equacionar aspectos científicos, éticos e jurídicos, 
chegando até os econômicos, para que as nanotecnologias possam efetivamente instalar-se 
com segurança na sociedade local e global. No caso brasileiro, o cenário das pesquisas e 
produtos com nanopartículas é estratégico dada a possibilidade de "processos de produção 
mais baratos, menos agressivos ao meio ambiente e de menor consumo de energia, além de 
oferecer produtos mais funcionais e de maior valor agregado" (ABDI, 2010a, p. 47). Esse o 
cenário para a gestão da inovação nanotecnológica, com a preponderância contratual do ser 
humano e demais seres vivos que habitam o Planeta Terra. Esse o efetivo indicador do 
progresso científico, cuja responsabilidade é do ser humano, destinatário direto dos efeitos 
positivos e negativos que ele próprio desenvolverá por meio da sua criatividade. 

As nanotecnologias revelam-se como um conjunto de ferramentas que poderão ser colocadas 
em prática para enfrentar a crise ambiental, de modo eficiente e com custos reduzidos. Assim, 
haverá a efetiva gestão da inovação em benefício do ser humano e na 
qualificação/preservação do meio ambiente, montando-se os alicerces para a edificação de 
uma responsabilidade prospectiva. 
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De todos os aspectos vistos, constata-se que a construção de uma "ecocivilização" dependerá, 
no caso do Direito, da revisão das suas seguintes características: "o Direito se converteu em 
uma realidade duríssima e rigorosíssima; reduzido a um admirável sistema, é lógico, certo, 
claro, portanto inevitável" (GROSSI, 2010, p. 81).  A efetiva construção de um Estado 
Democrático de Direito "Ambiental" exigirá a tomada de decisão, onde os aspectos 
econômicos sejam valorizados, mas somente após o "cuidado" com os seres vivos e o meio 
ambiente. 
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[1] Sabendo-se que o método de abordagem visa aproximar o sujeito (pesquisador) e o objeto 
a ser pesquisado; e atento à orientação metodológica que permeia as pesquisas realizadas 
numa das Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e 
Doutorado - da UNISINOS, cabem algumas considerações sobre a metodologia que sustenta a 
produção deste trabalho: as descobertas com as novas (nano) tecnologias serão percebidas a 
partir dos seus próprios resultados. Vale dizer, não se fará uma análise externa, como se o 
sujeito e o objeto estivessem cindidos. Pelo contrário, o sujeito (o pesquisador) está 
diretamente implicado, pois relacionado, com o objeto de estudo, o qual interage com ele, 
sofrendo as consequências dos seus resultados (suas descobertas e potencialidades). Assim, 
não se trata de uma investigação alheia ao pesquisador, ele está no mundo onde a pesquisa 
será desenvolvida. Aí o significado do fenômeno. Já essa constatação fenomênica receberá a 
atribuição de sentido, a partir do círculo hermenêutico, especialmente a partir das 
contribuições de Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer. Por isso, é possível dizer que o 
verdadeiro caráter do método fenomenológico não pode ser explicitado fora do movimento e 
da dinâmica da própria análise do objeto. Assim, a introdução ao método fenomenológico 
somente é possível, portanto, na medida em que, de sua aplicação, forem obtidos os primeiros 
resultados. Isto constitui sua ambiguidade e sua intrínseca circularidade.  Ao se aplicar esse 
movimento, constata-se que a "sua explicitação somente terá lugar no momento em que tiver 
sido atingida a situação hermenêutica necessária. Atingida esta, descobre-se que o método se 
determina a partir da coisa mesma. No movimento do círculo hermenêutico, onde a pré-
compreensão antecede a compreensão/interpretação/aplicação que se dará sentido às 
descobertas por meio das nanotecnologias, onde o investigador estará diretamente implicado. 
Portanto, o desenvolvimento da pesquisa e a chegada aos seus resultados somente é possível a 
partir da experiência do pesquisador, mediante sua pré-compreensão de mundo, da vida e dos 
resultados que as investidas humanas na natureza já provocaram. Revolver o chão linguístico 
que sustenta esse complexo fenômeno que é o Direito, buscando reconstruir a sua história 
institucional, possibilitando-se, desse modo, um acesso privilegiado ao objeto da pesquisa: 
essa é a tarefa primordial do método em questão. 

[2] Sobre tal aspecto, consultar: FERRAND, Martín Risso. Derecho Constitucional. 2. ed. 
actual. e ampl. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2006, Tomo I, p. 17 et seq.   

[3] "A globalização pode ser definida como a intensificação das relações sociais em escala 
mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são 
modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa" (GIDDENS, 
1991, p. 69). Verifica-se claramente uma relação entre o local e o global, a qual perece ser 
uma das características marcantes da globalização. 

[4] Para aprofundar: ENGELMANN, Wilson. Direito Natural. IN: BARRETTO, Vicente de 
Paulo (Coord.). Dicionário de Filosofia Política. São Leopoldo: Unisinos, 2010. 

[5] Sobre essa proposta, consultar: ENGELMANN, Wilson. A (re)leitura da teoria do fato 
jurídico à luz do "diálogo entre as fontes do direito": abrindo espaços no direito privado 
constitucionalizado para o ingresso de novos direitos provenientes das nanotecnologias. IN: 
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CALLEGARI, André Luís; STRECK, Lenio Luiz e ROCHA, Leonel Severo (Orgs.). 
Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Anuário do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da UNISINOS, n. 7, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 289-308. 

[6] Sobre o tema, consultar: ENGELMANN, Wilson; FLORES, André Stringhi e 
WEYERMÜLLER, André Rafael. Nanotecnologias, Marcos Regulatórios e Direito 
Ambiental. Curitiba: Honoris Causa, 2010. 

[7] Essas são as duas referências principais do conceito de nanotecnologias produzido pela 
ISO, no TC 229: "Nanotechnology Standardization in the field of nanotechnologies that 
includes either or both of the following: 1.Understanding and control of matter and processes 
at the nanoscale, typically, but not exclusively, below 100 nanometers in one or more 
dimensions where the onset of size-dependent phenomena usually enables novel application;, 
2.Utilizing the properties of nanoscale materials that differ from the properties of individual 
atoms, molecules, and bulk matter, to create improved materials, devices, and systems that 
exploit these new properties." Os grifos não estão no original. Disponível em 
http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=381983 Acessado em 27/04/2011. 

[8] Para aprofundar, consulte: ENGELMANN, Wilson. A nanotecnociência como uma 
revolução científica: os Direitos Humanos e uma (nova) filosofia na ciência. IN: STRECK, 
Lenio Luiz e MORAIS, José Luis Bolzan de (Orgs). Constituição, Sistemas Sociais e 
Hermenêutica: Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado - 
da UNISINOS, n. 6. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

[9] Explicando melhor: "É preciso entender que a hermenêutica (filosófica) (re)valoriza a 
dimensão prática da retórica oferecendo a possibilidade de instauração de um ambiente no 
qual os problemas da realidade são resolvidos concretamente, no interior desta mesma 
realidade e não numa instância superior, de cunho ideal que, posteriormente, passa a ser 
aplicada por mimetismo à realidade" (STRECK, 2009, p. 446). 

[10] Segundo o Pesquisador da Universidade de São Paulo Joaquim Francisco de Carvalho 
"esta metodologia está baseada em princípios de mínima e máxima produção de entropia. A 
entropia é uma grandeza que permite avaliar a degradação de um sistema, ou seja, o seu grau 
de desordem. Podemos dizer que a sustentabilidade de um sistema, como a Terra, por 
exemplo, depende basicamente do equilíbrio dos fluxos de energia que entram e saem. Este 
equilíbrio é influenciado pelo número de elementos do sistema e por seu regime 
termodinâmico ou pelo nível de organização de seus elementos. Sistemas sustentáveis 
produzem pouca entropia e são bem organizados, enquanto sistemas insustentáveis produzem 
muita entropia e são caóticos." Segundo o pesquisador, as pesquisas ainda precisam avançar, 
especialmente as pesquisas experimentais, a fim de definir escalas mais precisas. SITE 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. Pesquisador quer quantificar sustentabilidade ambiental. 
09/02/2011. Online. Disponível em 
www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=sustentabilidade-ambiental-
quantitativamente.  Capturado em 01/05/2011. 
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ATIVISMO DIGITAL E AS NOVAS MÍDIAS: DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES DA CIDADANIA EM REDE 

 
DIGITAL ACTIVISM AND NEW MEDIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF 

CITIZENSHIP NETWORK 
 
 
 

Rafael Santos de Oliveira 
 

RESUMO 
As novas tecnologias da informação e comunicação, especialmente a Internet, trouxeram 
diversas mudanças ao contexto social contemporâneo. As manifestações sociais ganharam 
novos espaços e o ativismo em prol de certas causas ganhou uma nova forma de concretizar a 
participação democrática em rede. Nesse contexto, o presente artigo analisa a interação das 
novas mídias com a prática do ativismo digital visando identificar os limites e oportunidades 
que essas novas tecnologias propiciam. Investiga-se o papel que os blogs e certas redes sociais 
online exercem como espaços de articulação social em rede, além da contribuição dos 
ativistas enquanto organizadores (gatewatchers) da excessiva informação disposta na internet 
no intuito de potencializar a atenção social para certos aspectos. 
PALAVRAS-CHAVE: ATIVISMO DIGITAL; NOVAS MÍDIAS; SOCIEDADE 
INFORMACIONAL; TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
ABSTRACT 
The new technologies of information and communication, especially the Internet, brought 
diverse changes to the contemporaneous social context. The socials manifestations have 
gained new spaces and social activism on towards certain causes has a new way of achieving 
democratic participation in the network. In this context, this article analyzes the interaction of 
new media with the practice of digital activism aimed at identifying the limitations and 
opportunities that these new technologies provide. Investigates the role that blogs and online 
social networks exert certain places of articulation as social networking, beyond the 
contribution of the activists while organizers (gatewatchers) of excessive information 
displayed on the Internet in order to maximize attention to social aspects. 
KEYWORDS: DIGITAL ACTIVISM; NEW MEDIA; INFORMATION SOCIETY; 
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

A Internet1[1] se consolidou como uma nova mídia sem precedentes utilizando-se 

da velocidade na transmissão da notícia que o rádio apresenta, do entretenimento e das 

imagens atraentes com diversos recursos visuais que a TV propicia, tudo isso associado a 

novas técnicas de vídeo e animação, criadas especialmente para o mundo virtual. 1[2]  
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Além dessas peculiaridades, a Internet permite uma experiência ímpar de 

aproximar emissor e receptor, algo que somente ocorria em uma comunicação interpessoal, 

jamais mediante utilização de um meio de comunicação de massa. Atualmente, em face das 

novas tecnologias da informação e comunicação a interação praticamente não possui limites. 

Vídeos, fotos e textos são compartilhados, comentados, criticados em uma vasta rede que 

interconecta diversos usuários da Internet localizados nos mais diversos lugares do planeta.  

Essas características favorecem o surgimento de movimentos organizados em rede 

no intuito de contestar fatos políticos, sociais e até mesmo jurídicos. Por meio da 

complexidade da interação propiciada pela rede é possível uma leitura diferenciada dos fatos e 

uma percepção com novas possibilidades graças à utilização de novas ferramentas e de 

hipertextos.1[3] Essa nova forma de produção da informação desafia não somente a forma de 

se fazer jornalismo, mas todas as demais atividades da vida cotidiana, inclusive em âmbito 

político. Conforme destaca Manuel Castells “[...] ao contrário da televisão, os consumidores 

da Internet também são produtores, pois fornecem conteúdo e dão forma à teia. Assim, o 

momento de chegada tão desigual das sociedades à constelação da Internet terá consequências 

duradouras no futuro padrão da comunicação e da cultura mundiais”.1[4]  

Dentro desse contexto é que se desenvolve o presente artigo no intuito de 

identificar o papel da mídia e das novas tecnologias da informação enquanto fatores de 

efetivação da participação democrática e da cidadania em rede. Dentro desse contexto, busca-

se, ainda que não exaustivamente, identificar os novos contornos midiáticos decorrentes dos 

avanços nas tecnologias informacionais (1) e sua relação entre o ativismo digital e as novas 

mídias (2). Isso se dá mediante identificação da emergência do blogs enquanto fonte de 

informação (3) e da reflexão acerca da forma como se dão as  interações em redes sociais 

online tais como Orkut, Facebook e Twitter (4). Ao final do artigo são analisadas as 

implicações acerca dos limites e oportunidades que essas interações propiciam, em especial, 

diante da constatação do excesso de informações (5) existentes na internet que acabam por 

legitimar o papel dos ativistas digitais enquanto filtradores e organizadores (gatewatchers) do 

essencial a ser observado pela sociedade em determinados assuntos. 

  

1 A MÍDIA NA SOCIEDADE EM REDE E AS NOVAS DIMENSÕES DA 
COMUNICAÇÃO GLOBAL 

  

A forma como a comunicação de massa1[5] se efetiva atualmente difere cada vez 

mais daqueles modelos analisados pelos teóricos do início e metade do século passado, que 
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produziram os primeiros estudos sobre a influência da mídia junto ao público. Vive-se num 

momento de profundas e rápidas transformações no modo de se comunicar e se informar. 

Nota-se, com isso, que os meios de comunicação de massa acabam sendo “transformados 

pelas novas formas de coletar, armazenar e transmitir informação”.1[6]  

Essas “mudanças dramáticas” são irreversíveis e apresentam um “caminho à 

frente [...] marcado com uma quantidade semelhante de armadilhas e oportunidades”.1[7] 

Conforme lembra Armand Mattelart, “as redes de comunicação em tempo real estão 

configurando o modo de organização do planeta”.1[8] Com isso, nota-se que as novas 

tecnologias da informação também proporcionam uma alteração significativa na forma como 

ocorre a produção, distribuição e consumo das informações.1[9] 

Nesse sentido, destaca Wilson Dizard Jr. que “[...] a nova mídia não é apenas uma 

extensão linear da antiga. A mídia clássica e a nova mídia oferecem recursos de informação e 

entretenimento para grandes públicos, de maneira conveniente e a preços competitivos”.1[10] 

Dessa forma, o autor afirma que a diferença em relação à nova mídia é que ela proporciona 

uma pluralidade de novos recursos aos consumidores graças à Internet, resultando em uma 

“conexão interativa entre o consumidor e o provedor de informação”.1[11]  

Essa peculiaridade apresenta ainda uma nova dimensão junto ao atual padrão da 

mídia, tendo em vista que se parte de uma mídia unidirecional, gerada e difundida por uma 

fonte centralizada e avança-se para uma nova mídia cada vez mais interativa, a qual permite 

que os consumidores possam escolher os recursos de informação desejados no momento e 

formato que o desejarem.  

Com isso, rompe-se com a tradicional comunicação unidirecional, característica 

da comunicação de massa, emergindo a possibilidade de uma interação plural que propicia 

uma diversidade de diálogos junto ao espaço público virtual que, graças aos novos recursos, 

como os blogs, favorece o surgimento de uma mídia alternativa.  

A mudança na mídia tradicional, contudo, já vem ocorrendo há décadas. O 

diferencial desse período de transição é que o ritmo das alterações está mais acelerado em 

face das pressões que a Internet impõe à mídia tradicional. As redes de computadores e outras 

tecnologias de ponta “[...] deixaram de ser fenômenos periféricos; são a força dominante que 

está remodelando o futuro das indústrias de mídia”.1[12]  

Nota-se, também, que as alterações não se restringem somente aos meios de 

comunicação, pois a forma e direção da sociedade contemporânea e tudo aquilo que se julga 

importante no processo de tomada de decisões diárias por parte da população também é 

afetado por tais mudanças,1[13] razão pela qual é no espaço virtual que o ativismo ganha 

espaço considerável. 
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Conforme refere Manuel Castells, as alterações no meio virtual das redes geram 

transformações nas relações de poder. Dessa forma, o poder da informação confere àqueles 

que detêm as conexões da rede a possibilidade de influenciar os processos políticos e todas as 

demais interações sociais contemporâneas. Para ele, “como a informação e a comunicação 

circulam basicamente pelo sistema de mídia diversificado, porém abrangente, a prática da 

política é crescente no espaço da mídia”.1[14] Além disso, o autor destaca que nesse espaço 

virtual das redes, a liderança política pode ser personalizada diante da formação de imagens 

que geram poder. Todavia, ressalta, ainda, que nem toda política pode vir a ser reduzida a 

meros efeitos de mídia. Isso porque, independentemente de quais sejam “os atores políticos e 

suas preferências, eles existem no jogo do poder praticado através da mídia e por ela, nos 

vários e cada vez mais diversos sistemas de mídia que incluem as redes de comunicação 

mediada por computadores”.1[15]  

Essa constatação permite que se afirme que as novas mídias geram uma 

necessidade de alteração na forma de se fazer política.1[16] A remodelagem da política para se 

adequar à linguagem da nova mídia traz profundas consequências para os atores e instituições 

políticas, e isso merece a atenção por parte dos estudiosos desses fenômenos e, inclusive 

daqueles ligados à área jurídica. 

  

2 A RELAÇÃO ENTRE O ATIVISMO DIGITAL E AS NOVAS MÍDIAS 

  

Atualmente, existe uma maior interlocução entre os que produzem o conteúdo e 

os que consomem essa informação. Com isso, os modelos teóricos até então existentes e que 

conferem um papel ao gatekeeper1[17] como uma figura de destaque no processo de produção 

das notícias precisam ser questionadas em face das novas tecnologias da informação e 

comunicação.  

Essas peculiaridades propiciam, ainda, uma descentralização da informação que se 

encontra em rede e, com isso, favorece a comunicação horizontal que, aliada às 

especificidades da Internet, acaba por alterar a noção de hierarquia entre emissor e receptor tal 

como presente nos estudos tradicionais da comunicação.  

Hoje, nota-se que a Internet propicia uma participação de forma ativa no processo 

de comunicação, tendo em vista que os usuários da rede assumem a posição de receptores, 

mas em alguns momentos, também a de emissores num constante processo de permuta de 

papéis entre os diversos atores que se inter-relacionam na rede. 

Todas essas mudanças resultam no fato de que certas notícias que anteriormente 

eram rejeitadas em face da atuação do gatekeeper por não atenderem aos valores-notícia, ou 
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por não possuírem espaço nos meios impressos tradicionais, atualmente acabam sendo 

publicadas nos meios digitais que possuem espaço ilimitado para tanto, diante do seu baixo 

custo e alta capacidade de armazenagem.  

Diante dessa avalanche de informações emerge outra figura, que Axel Bruns 

denominou de Gatewatchers.1[18] Para o autor, os gatewatchers exercem a função de 

indicadores da informação. Segundo o autor, “eles observam que o material está disponível e 

é interessante, identificam novas informações úteis, com vistas a canalizar este material em 

notícias estruturadas e atualizadas, que podem incluir guias de conteúdo relevante e trechos 

do material selecionado”. 1[19] Ou seja, a partir de um determinado site, criado ou não pelo 

gatewatcher, são realizadas indicações para documentos, sites de jornais ou demais fontes da 

informação, porém, normalmente, tais indicações vêm acrescidas de comentários acerca da 

notícia indicada.  

Esse é, portanto, o diferencial entre o papel do gatekeeper e do gatewatcher. 

Enquanto no primeiro o jornalista (ativista ou não) exerce um papel de coletor de informações 

para selecionar quais serão transformados em notícia, no segundo a função aproxima-se com a 

de um “bibliotecário” (librarian) tendo em vista que o jornalista exerce a função de 

armazenar a maior quantidade de informações e documentos possíveis (de acordo com seus 

interesses) e direcionar o público para eles.1[20]  

Dessa forma, ao invés de necessitar sintetizar tais informações, o papel do 

gatewatcher, em face do jornalismo online, é o de reunir as informações e repassar aos 

leitores os links onde elas podem sem encontradas.  

Além disso, outro aspecto interessante desse fenômeno é que em face da 

descentralização da informação torna-se possível que os próprios leitores auxiliem nesse 

processo ao também publicar as suas interpretações para aquela informação. Axel Bruns 

sustenta, ainda, que esses “bibliotecários” também se encontram inseridos no processo de 

publicação de informações e não somente de sistematização das fontes. Por essa razão, o 

papel do gatewatching favorece uma dinâmica de troca de informações que potencializa a 

capacidade de comunicação interpessoal horizontal por meio de links interativos existentes em 

certos sites (principalmente em blogs) que permitem o envio de uma notícia com comentários 

pessoais para outras pessoas, sendo justamente nesse universo que o ativismo em prol de 

certas causas ganha espaço e evidencia sua força de articulação em rede. 

A proposta de Axel Bruns confere novo olhar ao newsmaking online, ao propiciar 

diversos pontos de discussão e de reflexão. O autor observa ainda que o gatewatching deve 

ser compreendido mediante uma análise de site para site, tendo em vista que em alguns casos 

ele suplanta por completo as práticas tradicionais de gatekeeping e, em outros, o complementa 
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de maneira significativa.1[21] O autor também observa que o modelo do gatewatching pode ser 

descrito como um modelo de jornalismo participativo (participatory journalism)1[22] devido 

aos diversos pontos de vista expressados pelos participantes da audiência que conduzem a 

uma cobertura multifacetada e com multiperspectivas acerca dos eventos noticiados. 1[23]   

Por fim, o autor alerta para a constatação de que grandes partes dos links presentes 

nos sites analisados em sua obra remetem para notícias produzidas pela mídia profissional. Ou 

seja, apesar de o gatewatcher efetuar as ligações e análise de certas informações, ainda há 

uma dependência quanto à produção das notícias pelos meios de comunicação estabelecidos 

profissionalmente.  

Essa dependência, apesar de se encontrar num processo de diminuição em face da 

emergência do chamado jornalismo participativo, acaba desempenhando uma função 

interessante para tais meios tradicionais. Na medida em que mais comentários são realizados a 

partir dessas notícias, maior será a capacidade de circulação e visibilidade que o assunto 

ganhará junto à Internet e, consequentemente, garantirá uma sobrevida a essa informação 

maior do que se ela estivesse tão somente num meio tradicional (jornal impresso, por 

exemplo), ou no site do próprio jornal online, que por vezes mantém um acesso ilimitado às 

notícias somente para os seus assinantes. 

Em face dessas características anteriormente expostas e da percepção acerca da 

intrínseca relação existente entre o ativismo digital e a mídia é que o jornalista inglês George 

Monbiot buscou contribuir para o movimento em rede. Mobiot elaborou um manual para os 

ativistas “aproveitarem-se” das mídias. Sua intenção era a de mostrar o caminho que percorre 

a informação até se tornar notícia e como um membro de uma ONG, por exemplo, deve se 

comportar perante um jornalista para que sua causa seja reconhecida.1[24]  

Essa publicação demonstra claramente essa necessidade de qualificação do 

ativismo em rede para explorar de forma mais racional e efetiva as novas tecnologias da 

informação. Com isso, entende Monbiot, é possível gerar para certos movimentos um 

reconhecimento não somente social, mas especialmente, enquanto fonte legítima para a mídia 

tradicional, reconhecendo-a como fonte de informação credível para a elaboração das notícias. 

Conhecendo as regras do jogo midiático, o ativismo em rede consegue dar mais efetividade as  

suas ações. 

  

3 A  EMERGÊNCIA DOS BLOGS COMO FONTE DE INFORMAÇÃO 
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Apesar de a Internet ter sido inaugurada de forma mais ampla no início dos anos 

1990, propiciando um espaço para a publicação da informação em âmbito global, a forma de 

inserção dessas informações ficava restrita somente àqueles que conhecessem a “linguagem” 

da rede. Ou seja, era preciso conhecimento específico em programas que editavam a criação 

de websites para conseguir publicar as informações junto à Internet. Foi somente com o 

surgimento dos weblogs ou blogs1[25] que, pela primeira vez, se criou um espaço de 

publicação de fácil manuseio rompendo com os obstáculos técnicos que impediam a uma 

grande parcela dos internautas a participar da criação da rede.  

José Luis Orihuela1[26] afirma que os “[...] blogs são páginas pessoais da web que, 

à semelhança de diários on-line tornaram possível a todos publicar na rede”.1[27] Além disso, 

tendo em vista que se trata de uma publicação online focalizada mais no usuário e nos 

conteúdos, não mais presa a conhecimentos de programação ou no design gráfico, os blogs 

permitiram uma multiplicação no “leque de opções dos internautas de levar para a rede 

conteúdos próprios sem intermediários, atualizados e de grande visibilidade para os 

pesquisadores”.1[28] 

O funcionamento de um blog é bastante simples, tendo em vista que o seu 

principal elemento são as anotações (posts) ordenadas seguindo uma ordem cronológica 

inversa. Além disso, cada anotação possui um “endereço URL permanente (permalink ou link 

permanente), o que facilita sua conexão a partir de sites externos”.1[29] Outra característica 

peculiar é que as informações podem ser arquivadas “cronológica (por meses e anos) e 

tematicamente (por categorias) e é possível ter um buscador interno para tornar sua 

localização mais fácil”.1[30]  

Por isso, os blogs apresentam uma novidade formal, tendo em vista que a 

disposição do seu conteúdo foge do modelo tradicional baseado na hierarquização da 

informação de acordo com a sua importância para priorizar a informação mais recente. Os 

blogs, essencialmente, requerem uma atualização contínua e, portanto, pela sua simplicidade e 

agilidade para publicação de novos conteúdos, conseguem realizar um “antigo fetiche 

jornalístico: vencer o tempo”.1[31]  

Ou seja, enquanto os jornais tradicionais ainda necessitam de um tempo maior até 

levar ao público a notícia, os blogs conseguem isso em tempo recorde. Depois de publicada na 

Internet, a informação-notícia veiculada nos blogs resiste aos efeitos do tempo, pois, enquanto 

no jornal tradicional o contato com a notícia pelo público não dura mais do que alguns dias, a 

informação presente na Internet fica disponível para eventuais consultas futuras, 

representando, com isso, uma permanência à disposição do leitor muito mais significativa do 

que aquilo que foi apenas disponibilizado pela mídia tradicional impressa. Outro aspecto 
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interessante a ser frisado relaciona-se com um elemento que diferencia o blog dos demais 

tipos de sites: a possibilidade de inserção de comentários nas informações veiculadas. 

Grande parte dos pesquisadores sobre blogs apontam para certos acontecimentos 

de repercussão mundial como sendo marcantes para a popularização dessa forma de 

informação em rede. Os principais exemplos desse papel dos blogs puderam ser vistos durante 

os atentados de 11 de setembro, Guerra do Iraque1[32], campanha presidencial dos Estados 

Unidos, os atentados terroristas em Madri de 11 de março, dentre outros. A cobertura desses 

fatos por essa nova mídia “ressaltaram a importância informativa dos blogs como fontes 

complementares, alternativas e críticas diante da mídia tradicional”.1[33]  

José Luis Orihuela destaca também o crescente papel dos blogs, ao referir, por 

exemplo, que “as credenciais concedidas aos blogueiros1[34] durante as convenções 

democratas e republicanas de 2004, nos Estados Unidos, assinalam um ponto de singular 

importância no processo de reconhecimento dos blogs como atores midiáticos”.1[35]  

Essa importância1[36] e reconhecimento, todavia, não se desenvolve 

uniformemente em todos os países, pois em muitos deles essa é uma categoria que ainda não 

goza de um status bem definido e, em outros, há forte censura a esse tipo de crítica exercida 

por meio desse tipo de site.  

O interessante, contudo, é notar que o papel dos blogs, enquanto meios de 

manifestação política,1[37] causa em certos países reações extremas. No Irã, por exemplo, tem 

sido bastante comum a prisão de blogueiros que lutam contra a censura e filtragem de 

informações na Internet. Desde as eleições presidenciais de 12 de junho de 2009, as 

autoridades iranianas já prenderam diversos jornalistas e ativistas políticos e também 

blogueiros.1[38] 

De qualquer forma, é cada vez mais perceptível que os blogs possibilitaram que as 

pessoas manifestassem sua insatisfação (e até indignação) com certos fatos políticos e até 

mesmo com a própria forma como a mídia tradicional se comporta, sendo, portanto, uma das 

principais ferramentas empregadas pelos ativistas digitais. 

Leonardo Foletto refere que muitos blogs se transformaram em “observatórios da 

imprensa” ao se manterem “atentos a cada passo da mídia tradicional”.1[39] Em face disso, 

sustenta que os blogs podem, muito mais facilmente e com mais liberdade, apontar os erros 

cometidos pela mídia tradicional e, dessa forma, se transformar em “poderosos antídotos 

contra o jornalismo descuidado”.1[40] O autor entende, ainda, que “a mídia tradicional 

sentindo-se mais fiscalizada, pode optar por critérios mais claros na hora de escolher o que é 

ou não notícia, assim como em sua relação com grande público”.1[41]   
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Cumpre destacar, também, que a importância e dimensão que os blogs assumiram 

(e certamente assumirão ainda mais) levaram até mesmo ao surgimento da expressão 

“blogosfera”, que sintetiza essa atual fase da comunicação e o espaço ocupado pelos blogs. 

Segundo Orihuela  

[..] as funções da da blogosfera são múltiplas: um filtro social de opiniões 
e notícias, um sistema de alerta prévio para as mídias, um sistema de controle e 
crítica dos meios de comunicação, um fator de mobilização social, um novo canal 
para as fontes convertidas em mídias, um novo formato aplicável às versões 
eletrônicas dos meios tradicionais para as coberturas extensas, catástrofes e 
acidentes, um enorme arquivo que opera como memória da web, o alinhamento 
privilegiado e sua alta densidade de links de entrada e saída e, finalmente, a grande 
conversação de múltiplas comunidades cujo objetivo comum é o conhecimento 
compartilhado. [...] Por essas razões, a blogosfera é considerada um bom sistema 
para se medir o pulso da opinião dominante na Internet sobre quase qualquer tema e, 
por sua vez, se converteu em um indicador de relevância das notícias e opiniões 
publicadas pelas versões eletrônicas dos meios tradicionais. Ela está convertendo em 
um sistema de controle e crítica dos meios tradicionais e na caixa de som da opinião 
política da rede. [...] A blogosfera faz parte do novo cenário midiático e 
complementa as funções dos meios de comunicação tradicionais ao trazer textura e 
ponto de vista pessoal ao modo como os temas da atualidade são abordados, uma 
vez que gera agendas paramidiáticas (que extrapolam a comunicação) de grande 
interesse para as comunidades especializadas.1[42]  

  

Talvez seja por essa emergência e fortalecimento da blogosfera que muitos sites 

construídos na plataforma tradicional (chamada de web 1.0) aos poucos se transformaram e se 

adaptaram ao padrão dos blogs (web 2.0). Dessa forma, muitos sites começaram a inserir a 

possibilidade de interação entre os seus leitores ou até mesmo a se renovar integralmente e se 

reconstruir no formato de blog.  

Ao se analisar o conteúdo dos mais diversos blogs percebe-se que existem 

inúmeros exemplos de como essa interação pode ocorrer. De acordo com o tipo de site 

consultado e do assunto tratado pode-se identificar uma participação mais consciente e ativa 

ou uma participação totalmente desinteressada, sem estabelecimento de um diálogo virtual 

propriamente dito.  

O ativismo em blogs pode ser visualizado em diversas práticas recentes praticadas 

por ONGs ambientalistas como o Greenpeace e WWF, apenas para citar um exemplo. A Hora 

do Planeta também conhecida como Earth Hour foi criada em 2007 como uma forma de 

mobilização social sobre a importância de se enfrentar as mudanças climáticas. Assim, por 

iniciativa do WWF, a campanha consistiu em convidar pessoas, empresas, órgãos 

governamentais, etc. a apagar as suas luzes pelo período de uma como forma de mostrar apoio 

ao combate ao aquecimento global. O Quadro abaixo demonstra a evolução do número de 

participantes desse ato de manifestação:  

  

Quadro 1 – Hora do Planeta  
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DATA ALCANCE 
31 de março 

de 2007 
2,2 milhões de moradores de Sidney 

29 de março 
de 2008 

50 milhões de pessoas de 35 países e 371 cidades 

28 de março 
de 2009 

centenas de milhares de pessoas, mais de 4 mil cidades em 88 países 

27 de março 
de 2010 

mais de um bilhão de pessoas, 4.200 cidades em 125 países 

26 de 
março, 

centenas de milhões de pessoas em milhares de cidades e comunidades de 
134 países, 

  
Fonte: HORA do Planeta: Edições Anteriores. Disponível em: < http://www.wwf.org.br/informacoes/especiais/ 

horadoplaneta/hora_do_planeta___edicoes_anteriores/> Acesso em: 4 maio.2011 
  

Além da mobilização nos blogs, o movimento ganhou um destaque significativo 

no Twitter tendo sido um dos assuntos mais comentados nos dias que antecederam a sua 

realização, bem como, atraiu a atenção de diversas pessoas junto às comunidades criadas 

especialmente para divulgar a campanha junto ao Facebook[43] e Orkut[44]. Segundo 

dadoFacebook[43] e Orkut[44]. Segundo dados do WWF, em 2010, mais de 105 países se 

envolveram nessa campanha tendo apoio de 4211 cidades e 56 capitais nacionais. Além disso, 

importantes pontos turísticos mundialmente reconhecidos também ficaram no escuro por uma 

hora (Cristo Redentor, Torre Eiffel, London Eye, Fontana di Trevi e Empire State, dentre 

outros).1[45] 

Situações como essa demonstram que “o ativismo é um dos traços mais 

importantes da blogosfera” e, dessa forma, o seu poder não está tão somente em “números 

brutos, mas nas ideias que chamam a atenção. E agora, pela primeira vez, desde Gutenberg, 

não há necessidade de acessar um veículo de imprensa (rádio ou televisão) para se chegar à 

audiência”.1[46] 

Outro exemplo do ativismo digital por meio de blogs, seguindo essa mesma 

temática, foi a realização do Blog Action Day (BAD). Trata-se de um evento anual que reúne 

blogueiros de todo o mundo no intuito de postarem mensagens sobre o mesmo assunto num 

mesmo dia nos seus próprios blogs, com o objetivo de provocar uma discussão em torno de 

uma questão de importância global. Em 2009 o Blog Action Day ocorreu no dia 15 de 

outubro, e teve por tema as mudanças climáticas, tendo contado com a participação de 13.606 

blogs, com mais de 18 milhões de leitores distribuídos por mais de 156 países que realizaram 

mais de 31 mil posts somente em um dia.  

Em face da grandiosa participação alcançada com o Blog Action Day (BAD) o 

mesmo foi considerado como um dos maiores eventos instigadores de mudança social já 

realizada na Internet em prol de uma causa ambiental. Na avaliação da última edição do 
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evento, os organizadores da campanha revelaram que a participação maciça dos blogueiros 

mostrou o poder da Internet em conectar as pessoas ao redor do mundo e que, mesmo com 

origens diferentes possuem um desejo em comum: fazer a diferença.1[47] 

Diante dessa pluralidade de possíveis manifestações dentro da blogosfera, nota-se 

que, enquanto as mídias tradicionais apresentam limitações mais complexas para lidar com o 

assunto e os jornais online ainda transitam para uma inovadora concepção de um fazer 

jornalístico diferenciado, os blogs se mostram muito mais ágeis para lidar com essas 

situações. Isso porque o processo de publicação nesses espaços não requer muitos 

investimentos e permite uma liberdade de expressão enormemente superior a encontrada em 

outras mídias.  

O problema, contudo, talvez esteja na ausência de um nível de credibilidade 

adequado que permita estabelecer uma relação direta de confronto à mídia tradicional.1[48] 

Ainda assim, o poder de interação e divulgação de novas mensagens é intenso e significativo 

nesse novo universo chamado blogosfera. Por essa razão, muitos políticos, empresas e as 

próprias mídias tradicionais tendem a se voltar e criar espaços próprios de existência dentro 

desse espaço como condição de sobrevivência aos novos tempos ocasionados pelo surgimento 

das novas tecnologias da comunicação. 

  

4 A INTERAÇÃO POR MEIO DAS REDES SOCIAIS ONLINE E A (IN)EFETIVA  
DISCUSSÃO DE TEMAS GLOBAIS 

  

As redes sociais são definidas como redes de comunicação em que há existência 

de pelo menos dois elementos: os atores, que podem ser pessoas, instituições ou grupos (que 

formam os nós da rede); e as conexões ou interações sociais desenvolvidas dentro dessa rede. 

Dessa forma, uma rede é “uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo 

social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores”.1[49]  

Além disso, outra peculiaridade das redes é que sua abordagem encontra-se 

focalizada na própria estrutura social, razão pela qual não se mostra possível analisar 

isoladamente os atores sociais sem identificar as conexões estabelecidas entre eles. Os atores, 

portanto, formam um elemento essencial das redes sociais tendo em vista que são as pessoas 

efetivamente envolvidas na rede, pois se constituem como parte intrínseca desse sistema, 

atuando “de forma a amoldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição de 

laços sociais”.1[50] 
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Quando se trabalha com redes sociais na Internet, no entanto, os atores são 

constituídos de maneira um pouco diferenciada. Por causa do distanciamento entre os 

envolvidos na interação social, principal característica da comunicação mediada por 

computador, os atores não são imediatamente discerníveis. Assim, nesse caso se trabalha com 

representações dos atores sociais, ou com construções identitárias do ciberespaço. Um ator, 

assim, pode ser representado por um weblog, por um fotolog, por um Twitter ou mesmo por 

um perfil no Orkut.1[51]  

Por essa razão, Raquel Recuero afirma que as ferramentas como blogs, Twitter e 

Orkut podem não representar inicialmente, por si só, um ator social, mas sim, uma 

representação desses atores, tendo em vista que são espaços que, apesar de propiciarem 

interação, são considerados como “lugares de fala construídos pelos atores de forma a 

expressar elementos de sua personalidade ou individualidade”.1[52] 

Constata-se que as redes sociais na Internet são um fenômeno com características 

muito peculiares e interessantes. Cada uma dessas diversas redes apresenta finalidades 

específicas e, em alguns casos, muito próximas entre si. Ao analisá-las sob um enfoque 

político, por exemplo, percebe-se que os diversos atores políticos nacionais e internacionais já 

se encontram presentes nessas redes por considerarem tal participação como algo 

imprescindível para poder interagir com o a opinião pública. Cada vez mais políticos e 

instituições governamentais passaram a participar dessas redes sociais e a dialogar com um 

público vasto e que busca se informar com muito mais ênfase por meio daquilo que circula na 

rede do que, em muitos casos, por aquilo que circula pela mídia tradicional.  

  

4.1 a) Orkut e Facebook: redes sociais globais? 

  

O Orkut, criado em 24 de janeiro de 2004, é filiado à empresa Google Inc.1[53] O 

nome é originado de um dos engenheiros turcos do Google, chamado Orkut Büyükkokten. 

Inicialmente, o Orkut foi desenvolvido para o público norte-americano, mas atualmente a 

grande maioria dos usuários são indianos e brasileiros. No Brasil, segundo os dados do início 

do ano de 2010, já são mais de 25 milhões de usuários.1[54] Do total de usuários do Orkut, 

50,64% são brasileiros. 

A sua concepção sempre foi a de servir como uma rede social (social network ou 

community websites), ao facilitar o contato entre seus membros, bem como, auxiliá-los a 

conhecer novas pessoas. Em suas origens, o Orkut era um sistema que somente permitia o 

cadastro de seu usuário se o mesmo tivesse sido convidado por outro usuário já cadastrado. 
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Conforme refere Raquel Recuero, isso acabou "valorizando a entrada de atores, inclusive a 

venda de convites” em sites de vendas online.1[55]  

O Facebook,1[56] por sua vez, foi lançado em 4 de fevereiro de 2004 e teve como 

seu fundador Mark Zuckerberg, ex-estudante de Harvard. Inicialmente, o site era de uso 

restrito aos estudantes de Harvard, posteriormente foi aberto ao Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) e gradualmente a outras instituições de ensino dos Estados Unidos até 

que, em setembro de 2006, seu acesso foi autorizado a qualquer usuário.  

Atualmente, o site já conta com mais de 500 milhões de usuários que, no mesmo 

estilo do Orkut, criam um perfil que pode conter fotos e informações pessoais permitindo a 

troca de mensagens públicas ou privadas entre os usuários. A grande maioria dos seus 

usuários são norte-americanos (71%) sendo que no Brasil esse número já ultrapassa os 13 

milhões.1[57]  

O Facebook é considerado como a “primeira rede social global”, tendo em vista 

que nunca um site de relacionamentos alcançou a liderança em tantos países tendo, inclusive, 

desbancado os líderes de usuários sendo que atualmente é preferência de 30% dos usuários de 

Internet no mundo. Além disso, a projeção de crescimento do Facebook é impressionante 

sendo que, somente em 2009, seu crescimento foi de 155%.1[58] 

A interação, tanto no Orkut quanto no Facebook, ocorre por meio de perfis que 

são criados individualmente com uma série de dados que podem ou não ser fornecidos pelo 

usuário. Esses diversos perfis, quando se combinam, formam uma grande rede social de 

amigos e comunidades. Com isso, surge a possibilidade de enviar mensagens para os amigos 

previamente cadastrados, criar álbuns de fotos que poderão ser compartilhados segundo 

critérios de divulgação estabelecidos pelo usuário.  

Um dos problemas existentes, no que tange à possibilidade de criação de perfis 

pelos usuários dessas redes, é a criação de perfis falsos, chamados de fakes. O controle quanto 

à veracidade das informações é bastante precário e são bastante comuns os perfis de políticos, 

por exemplo, que não foram criados pelos próprios, configurando, com isso, uma nova forma 

de falsidade ideológica. 

O termo comunidade, segundo a concepção do Orkut, se refere a um grupo de 

pessoas ligadas por algum interesse em comum representada justamente pelo pertencimento a 

essa rede de interesses. Dentro dessas comunidades podem ser propostos tópicos de discussão 

onde cada usuário pode expressar sua opinião e todos os demais podem se manifestar a 

respeito do que foi escrito. A grande maioria das comunidades existentes no Orkut é do tipo 

aberta, ou seja, não exigem autorização para participação, mas há, contudo, algumas em que a 
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participação fica condicionada a aceitação do usuário responsável pela criação daquela 

comunidade. 

Ao se analisar a forma como ocorrem as interações dentro das comunidades, 

percebe-se que em muitas delas não existe uma discussão efetiva. Poucos são os tópicos 

criados e o nível de debate é bastante superficial. Mesmo em comunidades com um grande 

número de integrantes há uma inexpressiva participação, levando a concluir que para a 

maioria dos usuários o que mais importa é o sentimento de pertencimento a uma comunidade 

e não a sua real participação e interação por meio de debate. 

Alan Mocellim, que efetuou um estudo sobre o Orkut, chega a afirmar que mesmo 

em comunidades de filosofia, sociologia ou literatura, as quais se poderia pensar que, em tese, 

seriam destinadas a uma maior discussão, são bastante inativas. Tanto que “a maioria dos 

tópicos não tem sequer uma dezena de comentários, e somente os tópicos mais polêmicos 

conseguem ultrapassar cem comentários”.1[59] 

Segundo dados do próprio Orkut, já são mais de 46 milhões de comunidades, 

sendo que 40 milhões são configuradas para o idioma português (provavelmente feita por 

brasileiros). O número representa mais de dez vezes o inglês, que ocupa o segundo lugar no 

número de comunidades com quase quatro milhões.1[60] Os números expressivos, contudo, 

não significam muito, conforme já referido. Uma prova disso é que a comunidade com mais 

membros do Orkut, criada em 17 de julho de 2004, e que possui atualmente 5.431.838 

membros chama-se “Eu amo minha MÃE!”.1[61] Ao se analisar como possivelmente 

ocorreriam as interações nessa que é a maior comunidade do Orkut, percebe-se que não há 

uma expressividade nas discussões e as que existem fogem totalmente ao foco da 

comunidade. 

Em grande parte das comunidades Orkutianas, apesar de evocarem o 
compartilhamento de visões de mundo e interesses comuns, não há significativas 
responsabilidades mútuas. Alem disto, não há significativa troca de idéias dentro das 
comunidades. A interação é bastante reduzida entre seus membros. Pode-se assim 
pensar que elas, ao invés de locais de discussão e de reunião em torno de objetivos e 
responsabilidades comuns, são formas de demonstrar os interesses dos usuários que 
delas participam. Os usuários confirmam essa idéia, admitindo realmente que não 
buscam participar de discussões, e que elas servem apenas como confirmação de 
seus gostos, hábitos, desejos.1[62] 

  

Essa postura dos usuários do Orkut lembra o que Bauman denomina de “vínculos 

sem conseqüências”, ou seja, laços breves que não vinculam verdadeiramente.1[63] O autor 

ainda sustenta que na modernidade líquida existe uma tendência de surgimento de novos tipos 

de comunidade em substituição àquelas de conteúdo ético, sendo, portanto, denominadas por 

ele de comunidades estéticas, por serem voláteis, passageiras, formadas em torno de eventos 
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ou espetáculos que muito raramente se fundirão em interesse de um grupo verdadeiro, pois 

servem apenas para demonstrar um interesse individual a respeito de alguma coisa.1[64] 

 Segundo Raquel Recuero, a expressão comunidade utilizada no Orkut "é usada 

sem a acepção teórica de comunidade virtual". A autora justifica que não acredita que "essas 

estejam presentes no Orkut. Trata-se, unicamente, de usar o termo através do qual o próprio 

sistema identifica esses grupos".1[65]  

  

4.2 Twitter e a política em 140 caracteres 

  

Uma das novas formas de interação e manifestação política que emergiu nos 

últimos anos junto à Internet é o Twitter. Com a pergunta inicial “O que está acontecendo?” 

(What´s happening?), as mensagens publicadas no Twitter são geralmente respostas curtas às 

questões de outros usuários ou links para os textos opinativos dos blogs pessoais.1[66] 

O Twitter é considerado como um microblog, tendo em vista que as mensagens 

não podem ultrapassar 140 caracteres. Apesar dessa limitação, ele vem sendo adotado como 

uma nova forma de interação na rede por “grandes grupos de comunicação como BBC, Los 

Angeles Times, The New York Times, IG, CNN, The Guardian e por uma infinidade de 

internautas”.1[67] Uma das justificativas a essa ampla aceitação do Twitter é que ele permite o 

envio de textos através do celular ou de programas de mensagens instantâneas.  

Juliana Escobar, em trabalho que analisa os blogs como nova categoria de 

webjornalismo, refere que enquanto os atentados de 11 de setembro e a Guerra do Iraque 

“potencializaram os blogs”, as eleições americanas de 2008 fizeram “explodir a audiência dos 

microblogs”, razão pela qual vêm sendo tratados como uma importante ferramenta 

jornalística.1[68] A autora explica, ainda, que devido à possibilidade de indicação de links e 

envio de mensagens curtas, o Twitter permite, e ao mesmo tempo exige, atualizações 

contínuas de forma a prender a atenção do internauta, especialmente para situações que  

requerem “reportagens de maior fôlego e contextualizadas que serão exploradas nas edições 

online ou impressas”. 1[69] Por essa razão, a autora ainda explica que  “essas pequenas 

‘pílulas’ de notícias curtas vão construindo um nó de informações que pode desencadear na 

expectativa para a leitura das matérias jornalísticas mais aprofundadas sobre o tema em foco 

do dia”. 1[70] Essa funcionalidade, provavelmente, é o que justifica a sua rápida adoção pelos 

principais jornais online do mundo, que “perceberam que surgia um novo fenômeno na 

Internet com características apropriadas para “chamadas” de suas notícias principais”. 1[71]  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4517



 Segundo o jornalista Victor Barone, o Twitter "tem se configurado como uma 

importante ferramenta de interação e de manifestação política".1[72] Uma demonstração disso 

já pôde ser vista em alguns fatos políticos nacionais e internacionais cuja influência desse 

novo mecanismo foi relevante. O jornalista refere ainda que é cada vez mais evidente a 

utilização crescente do Twitter pelos mais diversos grupos sociais como instrumento de 

divulgação de ideias e arena de debates.   

 No Irã, por exemplo, em junho de 2009, por meio do Twitter os opositores do 

presidente Mahmoud Ahmadinejad conseguiram driblar a censura em vigor no país e levar ao 

mundo inteiro as imagens da repressão. Porém, uma das imagens mais chocantes dessa 

situação política foi a morte da jovem Neda durante os protestos por uma nova eleição no Irã. 

Sua morte causou um impacto na opinião pública mundial, vindo a se transformar num ícone 

do movimento chamado de “revolução verde” em alusão à cor do candidato derrotado nas 

eleições. Sua morte foi acompanhada, quase que instantaneamente, por milhares de pessoas 

em todo o mundo, através das redes de relacionamento, como Twitter, Facebook, Youtube, 

blogs, entre outros.  

O assunto ganhou destaque na mídia internacional e, no Brasil, foi objeto de 

diversas reportagens nos mais diversos meios. Uma dessas reportagens foi realizada pelo 

programa Sem Fronteiras, exibido pela rede de TV à cabo Globo News. Além de analisar os 

dilemas políticos no Irã o programa também questionou a capacidade que as novas 

tecnologias possuem, tendo em vista que conseguiram driblar a censura do governo iraniano 

fazendo, ainda, com que se reflita sobre o papel que as novas mídias possuem ao aumentar a 

consciência sobre certos acontecimentos.1[73]  

Um exemplo do papel das novas mídias aplicado a essa reportagem é que a 

mesma, após ter sido exibida na TV em 2009, foi disponibilizada na Internet num site 

chamado Youtube.1[74] Trata-se de um site que permite a criação de canais específicos sobre 

certos assuntos e que disponibiliza vídeos enviados por seus usuários. Muitos desses vídeos 

são de difícil acesso, como vídeos históricos (transmitidos há muitos anos, por exemplo) 

sendo muito comum encontrar vídeos que foram transformados do formato VHS para vídeo 

digital, o que, de certa forma, contribui para uma preservação da memória de certos 

acontecimentos. Outros vídeos são produções dos próprios usuários e não servem tão somente 

como entretenimento.  

Contudo, para o caso específico das eleições do Irã e da forma como a Globo 

News abordou o assunto, constata-se que o Youtube surge como um instrumento muito 

importante na divulgação de informações e notícias na rede. Essa afirmação se deve ao fato de 

que o Youtube permite que seja dada visibilidade para certas notícias que foram veiculadas 
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inicialmente na TV (nesse caso do programa Sem Fronteiras uma TV mediante assinatura) e, 

com isso, permite a sua perpetuidade na rede e um maior alcance do público que, na medida 

em que interessa por compreender mais profundamente um determinado assunto, poderá 

encontrá-lo no formato de vídeo. Deve-se frisar, ainda, que há interação muito grande entre 

Twitter e Youtube, pois muitas das mensagens que circulam pelo sistema do Twitter são 

indicações de links para vídeos armazenados no Youtube.  

A prática política no Brasil também tem se utilizado dessa funcionalidade 

propiciada por essa nova mídia. Segundo dados do IAB, o aumento da participação dos 

brasileiros nas redes sociais é um fato: 86% das pessoas que acessam Internet acessam redes 

sociais. O aumento de participação nos microblogs, como o Twitter, deve ser uma tendência 

nas eleições de 2010, a exemplo do que ocorreu na última eleição presidencial norte-

americana, na qual o candidato democrata Barack Obama optou por reduzir sua estrutura 

administrativa para fazer campanha pela Internet e se utilizou das redes sociais para gerar 

envolvimento e contribuição financeira para sua campanha. Em face disso, Victor Barone 

afirma que no Brasil já são inúmeros os vereadores, deputados estaduais e federais, senadores 

e governadores que se utilizam do Twitter e confirma que essa será uma prática ainda maior 

na medida em que as eleições de 2010 se aproximarem.1[75] Em 11 de abril de 2010, a então 

pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República, Dilma Rousseff, 

estreou sua página no Twitter, ferramenta com a qual os demais pré-candidatos à época – José 

Serra, Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio – já haviam se familiarizado, utilizando-a há 

muito mais tempo. 

O problema da utilização das redes sociais na política brasileira, conforme destaca 

Barone, é que uma grande maioria dos políticos brasileiros ainda não entendeu exatamente “a 

vocação e o potencial das mídias sociais, mas os que compreenderem os seus meandros 

poderão obter vantagens ao estreitarem de forma transparente as suas relações com a 

população”.1[76] De acordo com Adriano Codato, cientista político e professor da UFPR, as 

mensagens triviais publicadas pelos políticos são maneiras de seguir o protocolo da rede. 

“Não dá pra usar o método de divulgação da rádio na televisão, assim como não se pode 

copiar o que passa na TV para a Internet”, explica.1[77] A proximidade entre leitor e político 

gera um grande número de mensagens, retweets (respostas ou repetições de informação) e 

infinitos focos de discussão, o que não é tão fácil de ser obtido fora da web.1[78] 

Em síntese, percebe-se que o Twitter permite uma renovação nas discussões já 

travadas anteriormente sobre o papel da mídia e da propaganda política, porém com um 

detalhe: as novas mídias exigem uma interação mais efetiva. Os usuários das redes sociais 

esperam que ocorram trocas de ideias e não somente a utilização como propaganda unilateral. 
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Trata-se, portanto, de uma inegável “arma política” em que o tempo dirá para onde 

exatamente ela estará apontada. Muitos políticos certamente a apontarão aos seus próprios 

pés, por total incapacidade de se atualizar às exigências das novas mídias.  

  

5 O PAPEL DO ATIVISMO DIGITAL DIANTE DO EXCESSO DE 

INFORMACAO EM REDE 

  

As novas tecnologias da informação confirmam as previsões de McLuhan, tendo 

em vista que novos espaços foram criados e transformaram o mundo em uma aldeia global, 

ainda que, para muitos, somente sob o ponto de vista virtual.1[79]  

A Internet apresenta-se, portanto, cada vez mais, não como uma simples 

ferramenta, mas como uma extensão dos sentidos humanos e uma significativa fonte de poder. 

Da apuração da informação até sua transformação em notícia, houve uma redução 

considerável no tempo necessário para a concretização desse processo, que se completa 

quando atinge o seu público consumidor.  

Por outro lado, produz-se cada vez mais informação e ao mesmo tempo isso gera 

mais desatenção. O volume excessivo de dados, fatos, e todo o tipo de informação que são 

disponibilizados para quem o deseja, causa uma espécie de bloqueio, tendo em vista que 

praticamente ninguém, por mais atualizado que seja, consegue manter-se atualizado em tudo o 

que de relevante acontece no mundo.  

Diante desse excesso de informação1[80] é que talvez se justifique o rápido sucesso 

de novas mídias como o Twitter, pois, ao limitar a mensagem a 140 caracteres, acaba por 

exigir uma síntese nem sempre encontrada em outros meios. Porém, até mesmo essa nova 

mídia sofre do excesso de informação, que perde, com isso, a sua eficácia, pois não chega 

com a mesma força até o seu receptor.  

Joseph Nye refere que o “paradoxo da abundância” é um dos aspectos mais 

interessantes do poder, em face desse constante e crescente fluxo de informação que, ao 

mesmo tempo, gera uma escassez de atenção.  “Quando confrontados com um volume 

excessivo de informação, é difícil saber no que devemos nos concentrar. A atenção, não a 

informação, passa a ser o recurso escasso, e quem adquire poder são os mais capazes de 

distinguir os sinais valiosos em meio à celeuma”.1[81]  

É por essa razão que Nye justifica o aumento na procura por pessoas que 

consigam filtrar essa informação. Para ele, a busca por editores capazes de filtrar as 

informações é uma “fonte de poder para os que têm condições de nos dizer em que concentrar 

a atenção”.1[82] Além disso, o autor observa que o poder “não converge necessariamente para 
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aqueles que podem produzir ou reter a informação. 1[83] Ao contrário da interdependência 

assimétrica no comércio, no qual o poder é dos que conseguem obstar ou romper os vínculos 

comerciais, no fluxo da informação, o poder é de quem tem capacidade de editar e validar 

com autoridade a informação, selecionando tanto o que é correto como o que é importante”. 

1[84]   

A alternativa, portanto, para se lidar num mundo carregado excessivamente de 

mensagens, é acreditar em quem consegue filtrar essas informações e mostrar tão somente 

aquilo que merece a devida atenção do público. O problema, todavia, é em quem confiar e 

como confiar. Isso porque o poder depositado nesse selecionador das informações confirmará 

a evidência de que o soft power da informação será exercido por meio do controle da agenda 

dos debates públicos, tendo em vista que os responsáveis por essa filtragem são os que irão 

decidir quais “questões terão acesso à arena internacional de debates”.1[85] Essa observação 

acaba por justificar mais uma vez a necessidade de compreensão da teoria do agenda setting e 

do gatekeeper. 

A aplicação da teoria do gatekeeper, sob esse contexto do soft power proposto por 

Nye, mostra-se fundamental na análise quanto à credibilidade conferida a esses 

selecionadores.  Isso porque a função exercida por eles acabará, cada vez mais, sendo uma 

fonte de poder e um requisito essencial para se destacar nesse novo cenário. Conseguir se 

inserir no rol de selecionadores credíveis será um exercício interessante e necessário, porém, 

não é algo realizável para todos que o desejarem, ao menos não pelos meios tradicionais.  

Pierre Lévy sustenta que “nenhuma autoridade central garante o valor das 

informações disponíveis no conjunto da rede”. 1[86] Em face disso, o autor entende que a 

confiabilidade do material na rede pode em primeiro momento ser atribuído pela identificação 

dos seus responsáveis, pessoas ou instituições que “assinam suas contribuições e defendem 

sua validade frente à comunidade dos internautas. [...] As comunidades virtuais, fóruns 

eletrônicos ou newsgroups são freqüentemente moderados por responsáveis que filtram as 

contribuições de acordo com sua qualidade ou pertinência”.1[87] Porém, o fator que deve ser 

levado em consideração é que existe em funcionamento na Internet “uma espécie de opinião 

pública”. 1[88] Ou seja, para o autor o controle sobre a qualidade da informação pode ser feita 

pelos próprios usuários e não tão somente pelos mecanismos de busca tal como sustentado por 

Cardoso.  

É claro que Pierre Lévy se questiona se o “caráter diluviano da informação e da 

comunicação no ciberespaço” não gera “um caos e colocam em desvantagem aquelas pessoas 

desprovidas de “fortes referências pessoais ou sociais”. 1[89] O autor, por sua vez, mantém um 
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forte otimismo de que, apesar do excessivo fluxo informacional desorganizado, isso não 

impede que as pessoas se orientem e se organizem por conta própria. 1[90] 

Os padrões das notícias internacionais, em especial, exigem uma síntese adequada 

dos fatos e uma estética visual construtiva da informação que prendam a atenção do usuário. 

A busca pelo novo, o fetiche pela velocidade, faz com que, reconhecidamente certas questões 

políticas internacionais, por exemplo, nem sempre encontrem um grande espaço na atenção 

do público se não vier acompanhada desses atributos.1[91] Até mesmo as questões ambientais 

contemporâneas chamam mais a atenção por efeitos visuais que certos eventos da natureza 

proporcionam do que a discussão sobre questões futuras ainda não passíveis de serem 

capturadas pelas lentes da mídia. Nesse sentido, Manuel Castells refere que existe uma 

“relação de simbiose entre a mídia e o ambientalismo” cuja origem decorre de diversas 

fontes.1[92] O autor destaca que, em primeiro lugar,  

[...] a tática de ação direta sem uso de violência que caracterizou o 
movimento desde a década de 70 forneceu bom material para reportagem, 
principalmente considerando-se que os noticiários sempre exigem imagens novas. 
[...] Em segundo lugar, a legitimidade das questões levantadas pelos ambientalistas, 
diretamente relacionadas a valores humanistas apreciados pela maioria das pessoas, 
e muitas vezes distantes da política partidária, abriu caminho para que a mídia 
assumisse o papel de voz do povo, contribuindo para que sua própria legitimidade se 
firmasse e fazendo com que os jornalistas se sentissem bem ao divulgar o 
assunto”.1[93]  

  

Essa simbiose fica mais evidente na medida em que os ambientalistas fornecem 

elementos preciosos para a mídia, principalmente imagens que “dizem bem mais do que uma 

enorme reportagem”.1[94] O ativismo em rede virtual tem sido uma forte aliada do movimento 

ambientalista e por essa razão não pode ficar esquecida quando se analisa esse tipo de 

asunto.1[95] 

Por outro lado, a dependência do movimento ambientalista em relação à cobertura 

midiática é bastante expressiva. Conforme refere Castells, “[...] em virtude dos efeitos 

convergentes da crise dos sistemas políticos tradicionais e do grau de penetrabilidade bem 

maior dos novos meios de comunicação, a comunicação e as informações políticas são 

capturadas essencialmente no espaço da mídia”. 1[96] Por essa razão, “tudo o que fica de fora 

do alcance da mídia assume a condição de marginalidade política”. 1[97] Porém, também é 

necessário se ter consciência de que os acontecimentos ocorridos nesse espaço político de 

dominação midiática, não são dominados e determinados tão somente pela mídia, pois 

conforme sustenta Castells “trata-se de um processo social e político aberto” em que outros 

atores e interesses também interagem, em especial, mediante utilização de mídias e espaços 

alternativos na internet.  
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CONCLUSAO 

  

O ativismo social foi reinventado com as novas tecnologias da informação. Blogs, 

Orkut, Facebook, Twitter, dentre outros, permitem uma troca de informações entre as pessoas 

com possibilidade de criação de interações dificilmente estruturadas da mesma forma fora da 

rede. O ativismo por muito tempo era analisado somente pelas suas causas e hoje precisa ser 

analisado também pelas ferramentas que emprega para fazer valer as suas pretensões. 

Os limites do ativismo digital, contudo, evidenciam-se, em especial, quando são 

observadas as relações estabelecidas por meio das redes sociais online. São vínculos muito 

frágeis que, como já referido, geram manifestações de pertencimento ou simpatia com 

determinado movimento, sem contudo, vir acompanhado de uma prática efetiva de ações 

passíveis de mudar uma determinada situação política. Raros são os casos explícitos como A 

Hora do Planeta em que um ativismo surgido na Internet foi capaz de tomar conta das ruas de 

diversas cidades e países no mesmo momento. 

De qualquer forma, esse vínculo fraco também pode gerar um ativismo de alto 

impacto, pois exige muito menos dos seus simpatizantes. Enquanto que no ativismo 

tradicional a manifestação ocorre mediante uma ação que envolve um tempo maior dedicado à 

causa e exigem uma atuação mais explícita, tais como participação em passeatas, protestos em 

frente a órgãos públicos, etc; o ativismo digital permite que essa manifestação ocorra de 

forma mais ágil, sedutora e sem grandes sacrifícios.  

A utilização de petições online conduzidas por ONGs demonstram claramente 

essa situação em que as pessoas manifestam apoio a determinada causa, sem necessariamente 

manifestar outro tipo de ação mais concreta.1[98] Ainda assim, certos grupos ativistas utilizam 

dessa manifestação para demonstrar a legitimidade social de sua causa e pressionar 

politicamente os fins de sua manifestação.  

Essa legitimidade formada a partir da maior adesão social a certas causas também 

gera efeito no comportamento da mídia. Os veículos tradicionais de comunicação, enquanto 

empresas, ao perceberem um maior interesse por parte da sociedade em certas temáticas, vem 

percebendo a existência de um novo espaço para fornecer a informação enquanto mercadoria 

aos seus consumidores. Consequentemente, o movimento do ativismo em rede passa a 

alimentar a mídia e a mídia também passa a reforçar certas ações de contestação praticadas 

por certos movimentos, a exemplo do que ocorre com a atuação de certas ONGs como 

Greenpeace e WWF. 

No que tange aos aspectos jurídicos e políticos desse ativismo digital e da sua 

relação com a mídia é possível afirmar, com cada vez mais propriedade,  que  é “a lógica e a 
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organização da mídia eletrônica [que] enquadram e estruturam a política”.1[99] Em outras 

palavras, significa dizer que sem uma presença ativa da mídia (novas mídias + mídia 

tradicional), muitas das propostas políticas controversas da atualidade não terão chance de 

obtenção de uma ampla base de apoio.  

Claro que “a política da mídia não se aplica a todas as formas de fazer política, 

mas todas as formas de política têm necessariamente de passar pela mídia para influenciar o 

processo decisório”.1[100] Eis, com base nessa afirmação, mais um elemento que confirma o 

forte poder da mídia nos rumos políticos e que reforçam a constatação de que a política está 

“essencialmente inserida, em termos de substância, organização, processo e liderança, na 

lógica inerente do sistema dos veículos de comunicação, especialmente na nova mídia 

eletrônica”.1[101] 

Dessa forma, o presente artigo permite que se constate que os avanços nas novas 

tecnologias informacionais gera um incremento na prática do ativismo, especialmente, pela 

utilização das novas mídias. É na rede que muitos dos movimentos sociais passam a ter voz 

ativa e a se “mostrar” ao mundo. Passam ainda, a agir como selecionadoras das informações 

úteis para a sua causa e aos poucos passam a gozar de maior legitimidade social e 

reconhecimento. 
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[1] “A internet nasceu em1969, nos Estados Unidos. Seu nome original era ARPA 

(Advanced Research Projects Agency). Criada na época da Guerra Fria, a ARPA era uma rede 
do departamento de defesa norte-americano que tinha por função interligar centros de 
pesquisas. A internet foi concebida como uma rede sem um ponto de comando central único e 
essa construção permite que ela continue ativa mesmo em caso de suspensão nas 
comunicações de alguns de seus centros. Todos os pontos da rede têm o mesmo poder de 
comunicação. [...] A WWW (World Wide Web), nascida em 1991, corresponde à parte da 
Internet construída a partir de princípios do hipertexto. A WWW foi desenvolvida por Tim 
Berners-Lee, que trabalhava para o CERN, um laboratório de pesquisas europeu sediado na 
Suíça. A Web baseia-se numa interface gráfica e permite o acesso a dados diversos (textos, 
músicas, sons, animações, filmes, etc.) através de um simples “clicar” do mouse. Devido à 
facilidade que sua interface oferece, a Web vem crescendo de uma forma vertiginosa. Antes 
da WWW, era necessário conhecer comandos UNIX para ‘acessar’ a Internet” LEÃO, Lúcia. 
O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço. 2. ed. São Paulo: 
Iluminuras, 2001. p. 22-23. 
[2] De acordo com Manuel Castells, “a criação e o desenvolvimento da Internet nas três últimas décadas do 
século XX foram consequência de uma fusão singular de estratégia militar, grande cooperação científica, 
iniciativa tecnológica e inovação contracultural”. Para uma compreensão mais detalhada sobre a criação da 
internet consultar: CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação – economia, sociedade e 
cultura. v. 1. Tradução de Roneide Venâncio Majer. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. p. 82-89. 

[3] “O hipertexto é um documento digital composto por diferentes blocos de 
informações interconectadas. Essas informações são amarradas por meio de elos associativos, 
os links. Os links permitem que o usuário avance em sua leitura na ordem que desejar” 
LEÃO, Lúcia. O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço. 2. ed. São 
Paulo: Iluminuras, 2001. p.15 

[4] CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação – economia, 
sociedade e cultura. vol. 1. 10 ed. Tradução de Roneide Venâncio Majer.São Paulo: Paz e 
Terra, 2007. p. 439. 

[5] “A comunicação de massa tem sido definida tradicionalmente como produção, 
reprodução e múltipla distribuição industrializadas de mensagens através de dispositivos 
tecnológicos. O enfoque tem sido sobre produtos de informação produzidos em uns poucos 
locais centralizados e distribuídos para grandes grupos de consumidores através de canais 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4526



unidirecionais separados. As novas tecnologias mudam isso. As velhas diferenças 
desaparecem. Aparelhos de fax combinam texto impresso e telefones. Os compact discs 
interativos reúnem os recursos de computadores pessoais, televisão e impressoras. O sistema 
telefônico se transforma em algo mais, cada vez mais usado para transmissões não-vocais 
entre máquinas de informação, e não para conversas interpessoais” DIZARD JR., Wilson. A 
nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. 2 ed. Tradução de Edmond Jorge. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. p. 256. 

[6] DIZARD JR., Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da 
informação. 2 ed. Tradução de Edmond Jorge. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. p. 24. 
[7] Ibidem, p. 53. 

[8] Original em español: “Las redes de comunicación en tiempo real están 
configurando el modo de organización del planeta”. MATTELART, Armand. La 
mundialización de la comunicación. Tradução de Orlando Carreño. Barcelona: Paidós, 
1998. p. 7. 

[9] Manuel Castells, contudo, alerta que “embora os meios de comunicação realmente 
tenham se interconectado em todo o globo, e os programas e mensagens circulem na rede 
global, não estamos vivendo em uma aldeia global, mas em domicílios sob medida, 
globalmente produzidos e localmente distribuídos”. CASTELLS, Manuel. A sociedade em 
rede: a era da informação – economia, sociedade e cultura. v. 1. Tradução de Roneide 
Venâncio Majer. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. p. 426. 

[10] DIZARD JR., Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da 
informação. Tradução de Edmond Jorge. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. p. 40-41. 

[11] Ibidem. 
[12] Ibidem, p. 254. 
[13] Ibidem. 
[14] CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação – economia, 

sociedade e cultura. v. 1. Tradução de Roneide Venâncio Majer. 10. ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 2007. p 572. 

[15] Ibidem. 
[16] O autor destaca, ainda, que “a política também é uma crescente área de utilização 

da CMC” [comunicação global mediada por computadores]. Por um lado, o correio eletrônico 
está sendo usado para a difusão massificada de propaganda política dirigida com possibilidade 
de interação. As campanhas eleitorais de todos os países iniciam seus trabalhos criando seus 
sítios na web. Os políticos fazem suas promessas em suas páginas da Internet. Grupos 
fundamentalistas cristãos, a milícia norte-americana nos EUA e os zapatistas no México são 
os pioneiros dessa tecnologia política”. Ibidem, p. 447-448. 

[17] O conceito de gatekeeper (porteiro) “refere-se à pessoa que toma uma decisão 
após uma seqüência de decisões” TRAQUINA, Nelson. O estudo do jornalismo no século 
XX. São Leopoldo: Unisinos, 2001. p. 68. Segundo o Mauro Wolf, a função de gatekeeper 
junto aos mass media inclui todas as formas de controle da informação que podem ocorrer 
nesse complexo processo, de maneira que as decisões também passam por selecionar outros 
atributos que envolvem a codificação da mensagem, a formação da mensagem, sua difusão, 
programação e exclusão integral ou não da mensagem. WOLF, Mauro. Teorie delle 
comunicazioni di massa.  22. ed. Milão: Bompiani, 2006. p 181-182.  

[18] BRUNS, Axel. Gatewatching: collaborative online news production. Nova 
York: Peter Lang, 2005. Nessa obra o autor apresenta uma construção conceitual para o 
gatewatching, baseado em estudos de caso dos seguintes sites: Slashdot, Indymedia, 
Wikipedia, Media Channel, Plastic e Kuro5hin. Com isso, o autor visa identificar qual o grau 
de abertura de cada site possui para a participação do público para três fases da produção da 
notícia: captação, publicação e comentários das informações.  

[19] Original em inglês: “[…] they observe what material is available and interesting, 
and identify useful new information with a view to channeling this material into structured 
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and up-to-date news reports which may include guides to relevant content and excerpts from 
the selected material”. BRUNS, Axel. Gatewatching: collaborative online news production. 
Nova York: Peter Lang, 2005. p.18. 

[20] Atualmente, apesar de o gatewatching permanecer em grande parte impulsionado 
pelos contribuintes humanos, já existem sites que reúnem as notícias mediante adoção de um 
processo de automatização da coleta de notícias de acordo com os interesses do usuário. Um 
exemplo desse tipo de serviço é oferecido pelo Google News que apresenta informações 
selecionadas a partir de diversas fontes em todo o mundo e as apresenta aos seus leitores de 
forma organizada onde as notícias consideradas mais importantes aparecem em primeiro. Cf. 
<http://news.google.com.br/>. A descrição desse serviço dada pelo próprio Google refere que 
"O Google Notícias é um site automatizado de notícias. Manchetes de mais de 1.500 fontes de 
notícias em português no mundo todo são colhidas, organizadas segundo o assunto e exibidas 
de acordo com o interesse de cada leitor. Tradicionalmente, leitores de notícias escolhem 
primeiro uma publicação e só depois procuram as manchetes que os interessam. Nossa 
abordagem é diferente: queremos oferecer opções mais personalizadas e uma maior variedade 
de perspectivas. O Google Notícias primeiro oferece links para diversos artigos sobre um 
determinado tema. Ou seja, depois de escolher o tópico do seu interesse, você pode selecionar 
o jornal ou site de sua preferência e conhecer sua versão dos fatos. É só clicar no título do 
artigo que lhe interessa para ir diretamente ao site que publicou a matéria. Nossos artigos são 
selecionados e ordenados por computadores programados para avaliar, dentre outras 
variáveis, com que frequência e em que sites um artigo é veiculado on-line. Resultado: as 
matérias são selecionadas sem considerar a linha editorial ou ideologia da fonte, e você pode 
ler diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Continuaremos a aperfeiçoar o Google 
Notícias adicionando fontes, melhorando nossa tecnologia e estendendo nosso serviço a 
leitores em outras regiões”. SOBRE o Google Notícias. Disponível em: 
<http://news.google.com.br/intl/pt-BR_ALL/about_google_news.html> Acesso em: 4 
maio.2011. 

[21] Interessante ressaltar que Axel Bruns compreende que o gatewatcher continua a 
ser uma espécie de gatekeeper, tendo em vista que mantém controle sobre o que incluir ou 
não em sua “biblioteca”. Por outro lado, o gatewatcher apresenta algumas peculiaridades 
interessantes. Uma dessas peculiaridades é a possibilidade de veiculação de informações mais 
profundas em face da potencial exploração das fontes diretamente pelos leitores e, outra 
peculiaridade, é que o processo de coleta de notícias torna-se mais transparente tendo em vista 
que os leitores podem verificá-las por si próprios pois são, inclusive, estimulados a fazer tal 
conferência. Cf. BRUNS, Axel. Gatewatching, Not Gatekeeping: Collaborative Online News. 
Media International Australia, Incorporating Culture & Policy. v. 107, maio 2003, p. 31-
44  

[22] Um exemplo dado pelo autor para a abordagem colaborativa do gatewatching é o 
site MediaChannel.org. Trata-se de um site que combina os relatórios sobre questões 
relacionadas a mídia com uma rede de mais de mil meios de comunicação alternativos filiados 
em todo o mundo [até o início de 2010 haviam 1107 afiliados]. BRUNS, Axel. 
Gatewatching: collaborative online news production. Nova York: Peter Lang, 2005. p.141-
150. No Brasil, essa rede encontra-se vinculada ao Centro de Mídia Independente (CMI). 
Segundo a definição disponível em seu site, o CMI Brasil “é uma rede de produtores e 
produtoras independentes de mídia que busca oferecer ao público informação alternativa e 
crítica de qualidade que contribua para a construção de uma sociedade livre, igualitária e que 
respeite o meio ambiente. O CMI Brasil quer dar voz a quem não têm voz constituindo uma 
alternativa consistente à mídia empresarial que frequentemente distorce fatos e apresenta 
interpretações de acordo com os interesses das elites econômicas, sociais e culturais. A ênfase 
da cobertura é sobre os movimentos sociais, particularmente, sobre os movimentos de ação 
direta (os "novos movimentos") e sobre as políticas às quais se opõem. A estrutura do site na 
internet permite que qualquer pessoa disponibilize textos, vídeos, sons e imagens tornando-se 
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um meio democrático e descentralizado de difusão de informações”. SOBRE o Centro de 
Mídia Independente. Disponível: <http://www.midiaindependente.org/pt/blue/ 
static/about.shtml> Acesso em 15 mar.2010. Por fim, cumpre ressaltar, ainda, que o 
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BREVE PERSPECTIVA DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: A 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM AMBIENTE ELETRÔNICO 

 
PERSPECTIVE OF THE INFORMATION SOCIETY: THE PROTECTION OF 

PERSONAL DATA IN ELECTRONIC ENVIRONMENT 
 
 
 

Lívia Figueiredo Campos 
 

RESUMO 
Apresenta-se um panorama da proteção de dados pessoais, em especial, no chamado espaço 
on line ou mundo virtual. Em linhas gerais, estabelece-se a distinção entre o que vem a ser 
intimidade e vida privada, abordando primordialmente o fluxo transfronteiriço de dados 
pessoais e a “Sociedade de Informação”. Notadamente, também é definido o que vem a ser 
“dados pessoais”. Por último, apresentam-se os dois principais modelos legislativos existentes 
no que concerne a proteção de dados de natureza pessoal em ambiente eletrônico, quais sejam 
o modelo europeu e o modelo norte-americano. demonstrando-se a necessidade de um marco 
jurídico regulatório no ordenamento jurídico brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVE: DADOS PESSOAIS; PROTEÇÃO; PRIVACIDADE; MODELO 
EUROPEU; MODELO NORTE-AMERICANO. 
 
ABSTRACT 
This article presents an overview of personal data protection, especially in the called “online” 
or “virtual” world. In general, it establishes the distinction between intimacy and privacy, 
addressing the cross border flow of personal data and the "Information Society". Notably, it is 
also defined "personal data". Finally, is presented the main existing models of regulation 
regarding the protection of personal data in the electronic environment, namely the European 
model and U.S. model, demonstrating the “lack” into the brazilian regulatory legal 
framework. 
KEYWORDS: PERSONAL DATA. PROTECTION. PRIVACY. EUROPEAN MODEL. 
U.S. MODEL 
 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

 No transcorrer de nossas vidas, nossas atividades comumente deixam registros e, não raras 
vezes, informações a respeito de nós mesmos são armazenadas por diversos meios. Ao 
nascermos, nos é fornecido o nosso primeiro registro, onde outros se sucedem, até mesmo 
após a nossa morte física. Trata-se de infindáveis atributos informacionais - dados pessoais, 
na literalidade desta expressão, relativos a cada pessoa que revelam, por fim, traços de nossa 
própria personalidade, aspecto essencial da pessoa humana. 

 Neste contexto, o crescimento do ambiente virtual e das novas tecnologias proporciona à 
sociedade e ao homem uma capacidade expressiva maior. Todavia, também gerando uma 
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série de implicações práticas, haja vista a facilidade com que tais informações são trocadas e 
fluem em tal espaço. 

Impossível, portanto, ignorar, desvincular ou desassociar, o avanço tecnológico do tema 
privacidade vez que aquele tem amplamente influenciado este, exigindo a criação de uma 
legislação específica com vistas à disciplinar o tema apresentado, qual seja, a proteção de 
dados pessoais em ambiente eletrônico. 

Em meio aos instrumentos cada vez mais sofisticados da tecnologia moderna, o exercício da 
liberdade encontra limites, quais sejam a liberdade individual da pessoa humana e a 
intimidade da vida privada em contraposição ao tratamento indiscriminado de dados pessoais. 

Deste modo, percebe-se a privacidade das pessoas em ambientes virtuais enquanto um 
relevante aspecto arraigado aos nossos direitos fundamentais, embora, não exista uma lei que 
discipline especificamente a supramencionada questão no ordenamento jurídico brasileiro. 

Exatamente por tais motivos, o estudo e a evolução desta disciplina, bem como destes direitos 
em legislações estrangeiras faz-se contundente e decisiva para a criação de um marco jurídico 
regulatório brasileiro, haja vista não apenas a experiência já vivenciada por outros países, em 
destaque os pertencentes à União Européia, mas também o aspecto da harmonização em nível 
global- essencial frente ao caráter transfronteiriço do ambiente eletrônico. 

Neste panorama, tem-se a popularização da Internet como um dos mais importantes 
fenômenos sociais do mundo contemporâneo, símbolo de uma Sociedade da Informação que, 
por sua vez, exige cada vez mais, que seus participantes acessem mais dados e informações, 
realizando, por conseguinte, mais serviços e a “superação-quebra” dos limites do mundo 
físico- de forma incontemplável por nossa imaginação. Por assim dizer, a Sociedade da 
Informação, seria uma corrida desenfreada pelo “mais”, por mais e mais informações, vez que 
são valiosíssimos bens. 

Por isso, as repercussões no mundo jurídico não poderiam (e não passam) despercebidas: 
apesar da indiscutível necessidade de tutela pelo meio “negativo”, com vistas a coibir o uso 
inapropriado de dados pessoais, o impacto do tratamento destes em meio eletrônico não se 
resume a tal nuance; revelando-se, pois, essencial o desenvolvimento e o estudo aprofundado 
do aspecto “positivo”, além da conseqüente definição de controles éticos que regulem o 
emprego dos novos recursos tecnológicos na transmissão e armazenamento de dados pessoais. 

Extraindo-se das legislações mundialmente em vigor os melhores aspectos, considerações 
valorativas acerca do tema devem ser realizadas para que, desta forma, seja possível adaptar a 
legislação pátria e para que esta siga um caminho próprio, a despeito da “imperatividade” de 
harmonização da matéria, já que cada Estado por si só ainda define o que considera ser 
adequado para regular as relações interpessoais no meio virtual. 

Dada a relevância jurídica e social do tema ora tratado, provavelmente em proporções ainda 
impensáveis, passa-se à explanação do panorama da Sociedade de Informação, expondo 
brevemente o aspecto da privacidade propriamente dita em nosso ordenamento jurídico, ante a 
discussão de tal assunto por incontáveis dissertações e autores, passando-se ao panorama 
internacional, haja vista o escassíssimo número de juristas que conhecem a legislação em 
vigor em outros países- onde “positivamente” já existe um disciplinamento jurídico-
legislativo específico para a regulação das relações humanas estabelecidas virtualmente, bem 
como para a proteção de dados de natureza pessoal no ambiente eletrônico. 
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Ressalta-se, porém, que este artigo não tem a pretensão de exaurir o tema, sendo explanados 
apenas alguns dos aspectos essenciais para a verificação da problemática e a compreensão da 
necessidade de se criar um marco regulatório brasileiro capaz de abarcar o tratamento 
informatizado de dados pessoais e os seus limites no aspecto deontológico-ético. 

  

Essencialmente, além de um breve panorama do Direito à privacidade, é apresentada a 
revolução digital da sociedade em rede, imprescindível para perceber o que a expressão 
“Sociedade de Informação” pretende abarcar. Posteriormente, procura-se fornecer uma visão 
ampliada dos modelos de proteção de dados de caráter pessoal mais influentes, 
especificamente, o europeu e o norte-americano, considerando sempre as implicações do 
fluxo transfronteiriço destes dados sem, todavia, ambicionar uma análise extremamente 
esmiuçada das disposições dos respectivos atos legislativos neste trabalho. 

  

2 DIREITO À PRIVACIDADE 

  

2.1 A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E A TUTELA DA PESSOA HUMANA 

  

A exposição indesejada de um indivíduo em face de outrem tem sido vista com maior 
freqüência, seja por meio da divulgação de seus dados, pela divulgação de noticias 
desenfreada na imprensa, ou, ainda, pela violação de sua correspondência, clássicos e 
conhecidos meios no que diz respeito à violação de privacidade (DONEDA, 2006, p.1). 

O impacto da chamada “revolução digital” aumentou incessantemente o fluxo de 
informações, afetando, por conseguinte, as demandas que moldam o perfil da privacidade 
atualmente. Neste “novo tempo” de informações, condicionado pela tecnologia, seríamos cada 
vez mais identificados por meio de nossos dados pessoais, incontáveis vezes fornecidos por 
nós mesmos ou, por entes públicos e privados com os quais temos relacionamento ou, ainda, 
coletados por outros meios (DONEDA, 2006, p.1). Estes dados seriam, ao mesmo tempo, um 
reflexo de nós mesmos, especialmente por indicarem aspectos de nossa personalidade, 
merecendo, portanto, proteção do direito enquanto tais.  

Para tal proteção, comumente pensa-se na concepção de privacidade enquanto uma liberdade 
negativa que tutele a pessoa conta o abuso na aquisição e tratamento destas informações. 
Dessa maneira, o direito à privacidade seria excepcional, na medida em que seria um direito 
negativo, ligado a não-exposição ao conhecimento de terceiros de aspectos reservados ou 
privados da esfera reservada de seu titular (BITTAR, 2001. p. 108).  

 Por outro lado, nem sempre a utilização de dados de natureza pessoal é, em si, problemática. 
Muitas vezes é exatamente o emprego destes que tornará possível uma determinada 
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empreitada com um nível de eficiência satisfatório, desde a contemplação do planejamento 
administrativo até a pesquisa de mercado ligada ao comércio (DONEDA, 2006, p.2). 

Ocorre que nestes casos, apesar de não haver qualquer ilícito civil aparente, outros 
instrumentos são demandados no sentido de harmonizar os parâmetros de tratamento de 
informações pessoais, qual sejam aqueles que atuem preventivamente preservando a própria 
pessoa humana. Percebe-se implicitamente aqui que a proteção de dados se faz imperativa, 
inclusive, por existir direitos fundamentais reconhecidos de proteção à pessoa humana. Tais 
direitos fundamentais são verdadeiros instrumentos que possibilitam aos interessados um 
certo(1) controle em relação aos seus dados pessoais, “garantindo o acesso, a veracidade, a 
segurança, o conhecimento da finalidade para a qual serão utilizado” (DONEDA, 2006, p.2), 
entre outros. 

Desta forma, os direitos fundamentais relacionados à privacidade são o alicerce para a 
proteção dos dados de caráter pessoal, in casu, em ambiente eletrônico. Todavia, na prática, 
perceptível é a necessidade de normas que disciplinem de maneira específica o tema. Tal 
necessidade derivada do atual panorama deve ser contextualizada: 

  

  

Faz-se necessário que o ordenamento estabeleça critérios de proporcionalidade nesta matéria, 
fortemente ligada ao estado da tecnologia, cujos vetores não raro se sobrepõem às diversas 
formas de regulação (DONEDA, 2006, p.2). 

  

  

Desta forma: 

  

  

 [...] o tratamento de dados pessoais tem implicações que vão além da possibilidade de um 
estrito controle pessoal. A intensidade do fluxo de dados pessoais, a dificuldade em se saber 
efetivamente quem os detém e como são utilizados, torna a tarefa daquele que pretende ter 
efetivo controle sobre os próprios dados pessoais, no mínimo, ingrata (DONEDA, 2006, p.2). 

  

  

Em razão deste atual contexto, inevitável perceber que o direito nascido sob a édige da 
privacidade adquiriu nuances próprias, onde não exclusivamente o “direito de ser deixado só” 
é tutelado, porém a própria pessoa humana considerada em sua liberdade pessoal contra, v.g., 
o uso indevido de dados pessoais de forma a discriminá-la. Trata-se, pois, de um aspecto 
essencial da própria liberdade pessoal de cada individuo. 
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2.2 A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS DE DADOS PESSOAIS EM FACE DO 

TRATAMENTO ELETRÔNICO E O DIREITO DE PRIVACIDADE 

  

  

A privacidade das pessoas no espaço virtual é um dos aspectos mais relevantes relacionado 
aos direitos fundamentais. Inserida neste contexto, a Internet aliada à integração econômica e 
social em nível global provocou um considerável aumento dos fluxos transfronteiriços de 
dados pessoais, seja por meio de intervenientes públicos ou privados.  Conseqüentemente, 
uma série de mecanismos de tratamento automatizados de dados foi criada, elevando e 
facilitando o conhecimento de grande multiplicidade de elementos sobre as pessoas 
(ROHRMANN, 1999, p.156). 

Deste modo, o tratamento informatizado de tais dados tem um alto potencial lesivo ao direito 
de privacidade, conforme entendimento dos professores Garcia Marques e Lourenço Martins: 

  

  

Na verdade, e por um lado, pode-se dizer que as novas tecnologias, em geral, e a informática, 
em especial, proporcionaram ao homem uma capacidade nova para a expressão de sua 
vontade e, portanto, para o exercício da sua liberdade. 

Todavia, o recurso aos sofisticados instrumentos das modernas tecnologias faz com que 
aumentem os riscos de violação das liberdades individuais, mormente da intimidade da 
vida privada, gerando também um acréscimo de perigos de discriminação em função de 
circunstâncias estreitamente ligadas à personalidade, às crenças, ideologias ou modo de vida 
dos cidadãos. (MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço apud ROHRMANN, 1999. p. 
156). (grifo nosso) 

  

  

Discorrendo sobe o mesmo tema, Edson Ferreira da Silva afirma que: 

  

  

[...] o direito à intimidade deve compreender o poder jurídico de subtrair ao conhecimento 
alheio e de impedir de qualquer forma de divulgação de aspectos da nossa vida privada, que 
segundo um sentimento comum, detectável em cada época e lugar, interessa manter sob 
reserva. (SILVA, Edson Ferreira da apud ROHRMANN, 1999. p. 157) (grifo nosso) 
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Exatamente por isso, o direito à intimidade, pela classificação clássica da doutrina, tratar-se-ia 
de um direito subjetivo privado por conferir às pessoas o poder de resguardarem-se face às 
eventuais intromissões de terceiros e à publicização “na esfera mais reservada da existência, 
como também a faculdade de fazer concessões neste terreno” (SILVA, Edson Ferreira da 
apud ROHRMANN, 1999. p. 157). 

Ressalta-se que deste contexto surge também o dilema: direito à intimidade pessoal versus 
liberdade de informar. Este panorama impõe, na pratica, a criação de meios para a 
harmonização de situações potencialmente conflitantes: os da liberdade de informar e a 
procura de dados “informativos” pessoais, o do bom nome e a intimidade da vida privada 
(MARQUES; MARTINS, 2000. p. 101), entre outras inúmeras circunstâncias existentes. 

No que diz respeito à tutela da vida privada, a oposição deve ser feita ao conceito de “vida 
pública”, sendo o núcleo da “vida privada” os dados de natureza pessoal, evidentemente, 
ponderando-se os inúmeros níveis de sensibilidade (MARQUES; MARTINS, 2000. p. 104) - 
comentados neste trabalho no item 3.2.1. 

Em se tratando de classificações doutrinárias, temos ainda aquelas provenientes do direito 
europeu. A doutrina alemã da teoria das esferas de proteção merece especial destaque em se 
tratando dos níveis de reserva da vida privada, senão vejamos: 

  

  

[...] é habitual recorrer-se à chamada teoria das três esferas, construída fundamentalmente pela 
doutrina alemã, e de acordo com a qual, na reserva da vida privada, se distinguem: (1º) a vida 
íntima, que compreende os gestos e fato que devem, em absoluto, ser subtraídos ao 
conhecimento de outrem; (2º) a vida privada, que abrange os acontecimentos que cada 
indivíduo partilha com um numero limitado de pessoas; (3º) e a vida publica que, por 
corresponder a eventos suscetíveis de serem conhecidos por todos, respeita à participação de 
cada um na vida da coletividade (CABRAL, Rita Amaral, apud MARQUES; MARTINS, 
2000. p. 112). 

  

  

Ante este panorama, para Gomes Canotilho e Vital Moreira, é do critério constitucional que 
deve emergir o conceito de “privacidade” (bem como todos os outros, como a dignidade da 
pessoa humana), para que seja, assim, definido a esfera privada de cada pessoa- 
evidentemente, levando-se em consideração a vida contemporânea e os modos culturais 
(CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital apud MARQUES; MARTINS, 2000. p. 113). 

  

2.3 A DISTINÇÃO ENTRE INTIMIDADE E VIDA PRIVADA 
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A concepção de intimidade é mais restrita que a concepção de vida privada. Entretanto, deve-
se perceber que ambas as concepções são extremamente próximas, estando ambas as 
categorias relacionadas aos direitos fundamentais. Por esta razão, não raras vezes, a própria 
doutrina e a jurisprudência usam as duas expressões como se tratasse de sinônimos (SOUZA, 
Hamilton Dias. apud FURLAN, 2006, s.p.). 

Sendo assim, de um modo geral, pode-se dizer que a vida privada é aquela desenvolvida “fora 
das vistas do publico, perante, eventualmente, de um pequeno grupo de íntimos”, que, por sua 
vez, contemplaria a própria noção de intimidade, ainda mais reduzida à “vida em um 
ambiente de convívio”, ou seja, ainda mais restrita- geralmente ao ambiente familiar 
(FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. apud FURLAN, 2006, s.p.). 

Alexandre de Moraes (MORAES apud FURLAN, 2006, s.p.), ao comentar tal conteúdo 
trazido por Manoel Ferreira Filho, expõe que: 

  

[...] a intimidade abarca as relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa, suas relações 
familiares e de amizade, enquanto vida privada envolve todos os demais relacionamentos 
humanos, inclusive os objetivos, tais como relações comerciais, de trabalho, de estudo etc. 
(grifo nosso) 

  

Traz-se à baila tal distinção para a visualização e o enriquecimento do tema. Todavia, ao se 
considerar a chamada “esfera privada” conjugada com a noção de proteção de dados de 
natureza pessoal neste trabalho, percebe-se que o foco é a pessoa humana- afinal, a proteção 
de informações de caráter íntimo (representativos da própria da pessoa) é apenas o meio de 
tutela do ser humano. Deste modo, a finalidade “última” seria a proteção do próprio individuo 
enquanto objetivo fundamental do direito à privacidade, bem como da proteção de dados 
pessoais em ambiente eletrônico. 

  

  

2.4 O DIREITO À PRIVACIDADE E A INVIOLABILIDADE DO FLUXO DE DADOS 

NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 

  

  

Do artigo 5° Constituição Federal, colhe-se, in verbis: 
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X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação." 

  

  

Como o direito à privacidade integra os direitos fundamentais de primeira dimensão (2), ou 
seja, aqueles que englobam os direitos civis e políticos, vislumbra-se que tal direito sofra 
diretamente a influência da própria noção de cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, § 4°, 
IV, da Constituição Federal. 

Do mesmo supramencionado artigo, extrai-se também o seguinte dispositivo: 

  

XII – é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e as 
comunicações telefônicas (3), salvo, no ultimo caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

  

  

A proteção de dados pessoais no ambiente virtual compreende o fluxo dos dados 
contemplados no dispositivo supra. Contudo, impossível neste dispositivo abarcar todas as 
nuances presentes no tema em questão, razão pela qual, busca-se demonstrar a necessidade de 
um marco regulatório que discipline de maneira específica este tipo de tutela. 

Denota-se que se busca a regulamentação e o estabelecimento de limites, em especial, éticos, 
para tratamento desses dados informatizados, sem a ilusão, contudo, de que este direito seja 
absoluto. Tal fato é perceptível pela própria citação literal do dispositivo constitucional acima, 
do qual se depreende que não há direito absoluto garantido no que diz respeito à 
“inviolabilidade do fluxo de dados”, inclusive os de natureza pessoal. 

 Ademais, nesse sentido, nem mesmo a vida é um direito absoluto, haja vista a previsão 
constitucional de pena de morte em caso de guerra declarada, v.g, admitindo-se também a 
legítima defesa em sacrifício da vida de outrem, entre outros exemplos fornecidos pela 
doutrina. 

  

  

2.5 O DIREITO À PRIVACIDADE E O ATUAL CÓDIGO CIVIL 

  

O direito à privacidade foi tratado no Código Civil brasileiro de 2002 no capitulo referente 
aos chamados “direitos da personalidade”, cujo objetivo seria a dignidade da pessoa humana 
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Desta forma, os direitos da personalidade estariam ligados ao desenvolvimento da própria 
pessoa humana e, representariam conseqüentemente, uma garantia de preservação de sua 
dignidade (ROHRMANN, 1999, p. 158). 

A seguir, destacam-se os artigos 11, 16, 18 e 21 do Código Civil: 

  

  

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 
interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato 
contrário a esta norma. 

  

  

Observa-se que o nome e o respectivo direito à proteção em propagandas comerciais estão 
devidamente expressos nos artigos 16 e 18 do Código Civil (ROHRMANN, 1999, p. 158). A 
seguir, logo no artigo 21, tem-se também a proteção à vida privada positivada enquanto um 
direito da personalidade da pessoa humana, sendo esta, irrenunciável (4). 

Com nitidez, o direito brasileiro busca proteger os chamados dados pessoais, tratando 
inclusive de bancos de dados cadastrais no âmbito do Direito do consumidor, no artigo 43 do 
Código de Defesa do Consumidor-CDC - requerendo o consentimento do titular do direito (o 
consumidor) para o armazenamento de dados específicos, in verbis: 

  

  

Art. 43 - O consumidor, sem prejuízo do disposto no Art. 86, terá acesso às informações 
existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 
bem como sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1º - Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em 
linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a 
período superior a 5 (cinco) anos. 

§ 2º - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 
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§ 3º - O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 
exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. 

§ 4º - Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao 
crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. 

§ 5º - Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão 
fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que 
possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. 

  

Este diploma legal permite que o consumidor tenha acesso aos seus dados existentes em 
cadastros, fichas, registros arquivados sobre ele, ainda aludindo os bancos de dados cadastrais 
relativos a consumidores como de natureza pública (da literalidade do supracitado parágrafo 
4º, do art. 43, do CDC). 

Nos casos dos bancos de dados cadastrais, apesar de não se entrar em minúcias nesta 
dissertação, é possível, até mesmo, a impetração do remédio constitucional, habeas data 
dignidade (ROHRMANN, 1999, p. 160). 

Apresentados todos estes dispositivos vigentes em nossa legislação pátria e dada a própria 
jurisprudência brasileira (5), fica evidente que, embora não tenhamos uma legislação 
especifica para a proteção de dados pessoais, tal proteção está intrinsecamente inserida em 
nosso ordenamento. 

Por outro lado, repita-se, a revolução digital e a “nova sociedade da informação” congregam 
as tecnologias de modo que a quantidade de informações em circulação atinge níveis sequer 
imagináveis em outras épocas: nunca se viu um acesso a dados informativos como se observa 
na atualidade (DRUMMOND, 2003, p.1). 

Por isso, tais disposições tampouco chegam perto de atender às necessidades presentes: a de 
preventivamente e “positivamente” protegerem os dados pessoais do uso indevido e 
indiscriminado no espaço virtual. 

De acordo com Victor Drummond: 

  

  

A tecnologia deixa o cidadão comum à mercê das corporações e dos governos no que diz 
respeito à manutenção, ou ainda, à manipulação dos dados e informações a si referentes. [...] 
Tema destacado e merecedor de atenção no âmbito europeu e norte-americano, ainda nem 
sequer embrionário no Brasil (DRUMMOND, 2003, p.5). 
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Passa-se, portanto, à tentativa de definição da chamada Sociedade de Informação, 
apresentando-se posteriormente os modelos europeu e norte-americano no que se refere à 
proteção de dados pessoais no mundo on line.  

  

3 BREVE PANORAMA DA REVOLUÇÃO DIGITAL: SOCIEDADE EM REDE.    

  

Apesar de muitos ainda não terem se atentado para o impacto da chamada “revolução digital”, 
podemos perceber uma crescente preocupação com as suas conseqüências. A revolução das 
telecomunicações, eclodida com a invenção do telégrafo em 1835 (6), há quase dois séculos, 
fez surgir o “ciberespaço”, “mundo on line” ou “mundo virtual” e atingiu dimensões 
extraordinárias. Posteriormente, em 1876, o escocês Alexander Graham Bell inventou o 
telefone, outro importante marco da revolução tecnológica, que acompanhada da expansão do 
capitalismo, tem transformado as relações econômicas, interpessoais e entre os países, 
desenvolvendo-se em ritmo alucinante. 

Na década de 1940, surgiram os primeiros computadores digitais e, em 1971, ocorreu o 
advento dos microprocessadores, o que possibilitou a fabricação de computadores menores e 
impulsionou a popularização do uso da computação (ROHRMANN, UFMG, 1999, p.2). A 
frenética expansão das telecomunicações, associada aos computadores, permitiu o 
desenvolvimento de redes de comunicação, em particular, da Internet. 

A forma como a sociedade moderna recebeu (e recebe) essas novas tecnologias é que 
diferencia o impacto da evolução na vida de cada pessoa. Barreiras geográficas são rompidas 
com o uso de uma rede ampla de computadores interligados e novos direcionamentos 
econômicos, culturais, sociais e educacionais surgem. 

Da mesma forma, acompanhando este progresso tecnológico-social, surgem novos termos e 
conceitos importantes para a compreensão e assimilação do tema ora apresentado, senão 
vejamos. 

  

  

3.1 Sociedade de Informação: tentativa de definição 

  

Segundo os doutores Garcia Marques e Lourenço Martins, o autor português Helder Coelho, 
in “Tecnologias da Informação” de 1986, predizia, desde logo, o advento de uma Sociedade 
que fosse baseada na Informação, haja vista o: 

  

  

[...] uso intensivo que se estava a fazer do computador, correspondendo não apenas à 
penetração das tecnologias de informação nas organizações e na sociedade em geral, como ao 
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domínio do sector da informação sobre os restantes (primário, secundário e terciário). 
(COELHO, Helder apud MARQUES; MARTINS, 2000. p. 41) 

  

  

Marques e Martins ainda ressaltaram “etapas de implantação”: 

  

  

[...] uma 1ª fase, de mudança no pensamento das organizações e estruturas tradicionais e de 
substituição, com reflexos ao nível do emprego; uma 2ª fase, a de crescimento, com novos 
produtos e serviços e um uso crescente das redes de telecomunicações; a 3ª fase, a da 
assimilação, que se caracterizará pela reconciliação entre o conteúdo do trabalho e da 
ocupação com as actividades físicas e intelectuais, onde o papel do homem sairá reforçado, 
nomeadamente no que respeita ao aproveitamento da sua capacidade de inteligência 
(MARQUES; MARTINS, 2000. s.p.). 

  

  

Não há, pois, o objetivo de se retratar nesta dissertação estas supramencionadas fases e, 
tampouco de discuti-las, contudo, devemos partir de um fato, qual seja o de que “a 
informática, hoje, invadiu a nossa vida a níveis que nos recusamos a admitir que existem, mas 
que existem” (CAMPOS, Diogo Leite de. apud SARDAS, s.d. p.3) 

Sendo assim, o que seria Sociedade de Informação? 

Para a Desembargadora do TJ/RJ, Letícia de Faria Sardas, em tese defendida no domínio do 
Direito de Informática, perante o Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito 
Universidade de Coimbra, Portugal, a resposta a esta indagação passa, obrigatoriamente, por 
outra pergunta formulada pelos doutores Garcia Marques e Lourenço Martins, ambos já 
citados neste trabalho: 

  

Mas afinal que nova realidade se quer abarcar com a expressão Sociedade de Informação 
(SI)? (MARQUES; MARTINS, 2000, p.42). (grifo nosso) 

  

  

No contexto de tal preliminar suscitada e na tentativa de definição do termo “SI”, tem-se 
Alvin Tofler, autor de “o Choque do Futuro”: 
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Alvin Tofler, autor da trilogia que estabelece uma síntese clara e abrangente – uma imagem 
em forma de arco da nova civilização que se espalha pelo planeta -, destacou, nos anos 70, a 
emergência de uma Sociedade de Informação, regida por dois relógios, um digital e outro 
analógico. Com base nestas figuras emblemáticas, disse que o relógio analógico seria aquele 
com uma agenda seguindo o tempo físico, marcando, tradicionalmente, vinte e quatro horas 
por dia e sete dias por semana. O relógio digital, para este lúcido e actual pensador social, 
seguiria um tempo virtual, extrapolando os limites das horas do dia, acumulando acções que 
deveriam ser realizadas simultaneamente. Assim, Tofler concluiu que a Sociedade de 
Informação exige, cada vez mais, que seus participantes acessem mais informações, 
realizem mais tarefas, rompendo os limites de fusos horários e de distâncias físicas, num 
tempo paralelo, - o tempo digital. (TOFLER, Alvin apud SARDAS, s.d. p.8) (grifo nosso) 

  

  

Corroborando tal entendimento, num documento extraído da esfera da União Européia 
(“‘Recomendações ao Conselho Europeu”, de 26.04.94), ficou ressaltado que “o progresso 
tecnológico permite-nos hoje tratar, armazenar, recuperar e transmitir informação sob 
qualquer forma- oral, escrita ou visual- sem limitações de distancia, tempo ou volume” 
(MARQUES; MARTINS, 2000, p.43). 

Destarte, é no Conselho Europeu de Copenhagen (1993), ao se discutir pela primeira vez a 
“idéia das infra-estruturas da informação” que o então Presidente da Comissão Européia, 
Jacques Delors, cunhou a expressão Sociedade de Informação no velho continente. 

Aproximadamente dez anos depois, Barnaby J. Feder, do “New York Times”, lembrou que 
esta década poderá ser lembrada como a década da “Alice no país das maravilhas” em termos 
de novas tecnologias”, vez que mais e mais empresas estão entrando para o mundo da 
nanotecnologia, onde partículas de materiais comuns são encolhidas (literalmente, devo dizer) 
para tamanhos tão pequenos que acabam se comportando de maneiras inesperadas e 
freqüentemente úteis (7). 

Ante de tais considerações, segundo os professores Garcia e Marques, definir a expressão 
“SI” importa cada vez menos, “na medida em que se vai vivendo em maior escala”. O que 
seria, de fato, imprescindível é ter em mente que ela se assenta sobre “uso óptimo das novas 
tecnologias da informação e da comunicação”, entretanto, devendo concomitantemente se 
fixar sobre os “princípios democráticos, da igualdade e da solidariedade, visando o reforço da 
economia e da prestação de serviços públicos e, a final, a melhoria da qualidade de vida de 
todos os cidadãos”. 

José de Oliveira Ascensão, também considera espinhoso o tema Sociedade de Informação, 
onde um ideal de sociedade de comunicação integral estaria ao nosso alcance, com potentes 
auto-estradas de informação, tendo a Internet como via que assegura o fluxo de infindáveis 
mensagens, tudo excepcionalmente “em condições de rapidez e fidedignidade não 
suspeitadas” (8). Por conseguinte, gigantescas e inimagináveis bases de dados amontoariam 
tendencialmente “todos os bens susceptíveis de transmissão em linha que os destinatários 
possam desejar. 

Desta forma, as “auto-estradas eletrônicas da informação” têm noambiente digital um 
potencializador, enquanto um ponto de convergência entre os serviços de informação, de 
telecomunicações os de audiovisual- não menos importantes estes. 
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Essa conjugação, inevitavelmente, provocou sob vários aspectos uma abolição de fronteiras 
nacionais, gerando desafios e conflitos econômicos, sociais, e jurídicos (especialmente em 
destaque em itens específicos e subseqüentes a este). 

  

3.2 O fluxo transfronteiriço de dados pessoais e a sociedade tecnológica contemporânea 

  

  

 No contexto da nova sociedade tecnológica contemporânea, um marco na comunicação de 
dados pela Internet foi a popularização da World Wide Web (WWW) e o surgimento dos 
provedores de acesso, permitindo o acesso do público em geral à Internet (ROHRMANN, 
2005, p. 7). 

A Internet e a integração econômica e social em nível global, por sua vez, provocaram 
necessariamente um aumento sensível dos fluxos transfronteiriços de dados pessoais, seja por 
meio de intervenientes públicos ou privados. Deste panorama, tem-se a intensificação do 
intercâmbio de dados pessoais entre empresas fixadas em diferentes países e entre os diversos 
órgãos do Estado. Os governos, por exemplo, montam cadastros de pessoas físicas (CPF) para 
realizar censos, coletarem impostos, entre outros objetivos, e as empresas cadastram clientes, 
montando um perfil do público alvo de seus produtos. 

Inquestionável, pois, é que a introdução coordenada de novas redes de comunicação em nossa 
sociedade muito facilitou a comunicação interpessoal e a circulação de dados de caráter 
pessoal. 

Mas o que são dados pessoais? 

  

3.2.1 Definição de dados pessoais 

  

  

Dados pessoais são todas as informações relativas a um indivíduo, capazes de identificá-lo 
(HOUAISS, 2001, p.903). São geralmente informações recolhidas e usadas em muitas 
situações da vida cotidiana. Os dados pessoais podem ser quaisquer dados que identifiquem 
uma pessoa, como um nome, um número de telefone ou uma fotografia. 

A definição de dados pessoais é deste modo, extremamente abrangente, sendo, segundo a Lei 
Portuguesa n. 67/98- Lei de Proteção de Dados que incorporou a Diretiva Européia XXX, 
“qualquer informação (…) incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular 
identificada ou identificável” considerado um dado pessoal” (9). 
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3.2.2 Aplicações cotidianas dos dados pessoais 

  

Uma pessoa fornece dados pessoais, por exemplo, quando solicita um cartão de biblioteca, 
abre uma conta bancária ou também quando ajuíza uma simples ação civil perante o Poder 
Judiciário. Esses dados podem, em seguida, ser processados eletronicamente e usados para 
outros fins e partilhados com terceiros. 

O ambiente virtual, ou cyberspace (GIBSON. Neuromancer. [s.n.t.]. apud ROHRMANN, 
2005, p. 6), propicia uma maior exposição das informações das pessoas. O risco de má 
utilização desses dados aumenta diante da insuficiente tutela jurídica do Estado e perante a 
possibilidade de falha dos sistemas de segurança. Assim, é indispensável perceber que alguns 
dados são mais sensíveis que outros, ou seja, que existe, tanto na prática quanto na teoria, uma 
diferenciação importante no que concernem dados pessoais. Essa distinção faz com que o 
tratamento dado a certo tipo de dado ou informação seja, da mesma forma, diferenciado. 

A informação do local onde alguém passou as suas férias é um dado pessoal, mas não é tão 
sensível (10) quanto a opção de preferência sexual desta pessoa. 

Prosseguindo tal análise: uma pessoa vai até um hospital doar sangue. Na chamada “triagem 
médica”, que precede a doação, são feitas diversas perguntas a esta pessoa; perguntas sobre a 
atividade sexual, por exemplo. As respostas desta pessoa revelam uma opção de preferência 
sexual. Esta informação armazenada nos computadores do Estado pode ser perigosa. Se, por 
fraude, este conjunto de dados cair num CD, as informações concernentes à preferência sexual 
deste doador, bem como de outras pessoas podem ser facilmente difundidas. Existem 
atualmente inúmeras quadrilhas especializadas em crimes pela internet que visam obter 
ilicitamente informações fiscais, cadastrais e financeiras de contribuintes (PLANTÃO 
GAZETA, s.d,s.p). O furto desses dados pessoais das mãos da Receita Federal não pode ser 
considerado um mero deslize, afinal, isto é uma grave falha na proteção dos nossos dados 
pessoais (11). 

Destarte, existem inúmeras situações pertinentes. Este CD ou site com informações de 
preferência sexual, contendo talvez até mesmo informações sobre as doenças que cada doador 
em potencial já teve ou tem, pode ser utilizado por empresas como método discriminatório 
nos processos seletivos. Não é novidade, afinal, que hoje uma das grandes preocupações das 
empresas é a saúde de seus empregados, haja vista o custo que isso gera no orçamento de cada 
uma delas. 

Ademais, um Estado totalitário pode, ainda, usar dados pessoais para condicionar um 
empréstimo bancário à convicção política de uma pessoa. Lembrando que o Brasil, inclusive, 
já teve períodos “negros” de totalitarismo. 

Vêem-se acima apenas algumas das diversas situações cotidianas imagináveis e infindas de 
extrema relevância que repercutem no âmbito social-jurídico. 

  

3.2.3 Classificação dos dados pessoais 

De acordo com Demócrito Reinaldo Filho, juiz de Direito em Pernambuco, Presidente do 
IMP (Instituto dos Magistrados em PE) e membro do Instituto Brasileiro de Política e Direito 
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de Informática (IBDI), classificam-se os dados (12), passíveis de coleta e armazenamento em 
bancos de dados, em: 

  

  

1) Nominativos - referem-se a alguma pessoa, quer seja física ou jurídica, e, por isso mesmo, 
em princípio pertencem à própria pessoa a que se referem. Os dados nominativos subdividem-
se em: 

  

a) dados não sensíveis - trata-se de categoria de dados nominativos que podem ser 
considerados como pertencentes ao domínio público e suscetíveis de apropriação por qualquer 
pessoa. Alguns dados que se referem a atributos da pessoa (como nome, estado civil e 
domicílio) ou a qualquer outra circunstância de sua vida civil e profissional (como profissão, 
ocupação, educação, filiação a grupos associativos etc.) em princípio podem ser armazenados 
e utilizados sem gerar danos ou riscos de danos às pessoas a quem se referem. Essa é uma 
característica definidora dos dados não sensíveis: são suscetíveis de apropriação por qualquer 
um, sem gerar danos ou riscos de danos. 

(...) 

b) dados sensíveis - outra categoria de dados nominativos estreitamente ligados à esfera de 
privacidade das pessoas. São dados que explicitam, por exemplo, as preferências sexuais da 
pessoa, as condições de sua saúde e características genéticas, sua adesão a idéias políticas, 
ideologias, crenças religiosas, bem como suas manias, traços do seu caráter e personalidade. 
Como seu armazenamento e uso não autorizados invadem a esfera íntima da pessoa, devem 
gozar de maior proteção jurídica do que outros dados nominativos (não sensíveis). Podem ser 
considerados bens privados, não suscetíveis de apropriação por qualquer outra pessoa que não 
aquela a que se referem. (DEMOCRITO FILHO, s.d.,s.p.). 

  

E ainda em: 

  

  

2) Não nominativos - são aqueles não relacionados a pessoas e que podem ser objeto de 
apropriação sem qualquer tipo de restrição, salvo algumas limitações decorrentes de regimes 
legais específicos - como as normas protetivas da propriedade intelectual, que impedem, p. 
ex., que sem autorização do autor alguém tenha acesso a um software e os dados nele 
contidos. São dados estatísticos, bibliográficos, econômicos, sociais, políticos e eleitorais não 
relacionados ou identificados - pelo menos diretamente - com alguma pessoa. 

A apropriação, difusão ou utilização indevida de dados não nominativos em geral não atinge a 
órbita dos direitos da personalidade; como não se referem a dados pessoais, em regra sua 
manipulação não invade a intimidade ou privacidade dos indivíduos. As apropriações 
ilegítimas dessa categoria de dados costumam acarretar danos patrimoniais ao titular do 
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direito, como acontece em relação a segredos industriais, militares e políticos. Como esses 
dados são suscetíveis de valor econômico, a simples utilização sem autorização daquele que 
tem o direito de uso e acesso exclusivo sobre eles pode configurar o cometimento de um 
delito. A difusão errônea de dados registrados em bancos de dados não nominativos pode 
gerar danos de distinta índole. Por exemplo, a divulgação de dados estatísticos incorretos, 
levando a projeções econômicas e sociais equivocadas e tomados como base para uma decisão 
política e de governo, pode repercutir sobre as pessoas objeto da pesquisa e, assim, gerar 
responsabilidade. (DEMOCRITO FILHO, s.d.,s.p.). (grifo nosso) 

  

  

Pela própria classificação do autor e dada as devidas elucidações de cada subitem 
evidenciadas estão as vantagens de se classificar a informação ou os dados. 

“Informação é um bem valioso”. Esta é a primeira frase da capa- e, em destaque, de um 
caderno de Segurança da Informação destinada aos colaboradores da Companhia Energética 
do Estado de Minas Gerais- CEMIG. Trata-se de um guia prático do usuário acerca da 
classificação da informação que define os tipos de categorização existentes na empresa, bem 
como os seus respectivos critérios de avaliação, procedimentos, controles, medidas de 
proteção e responsabilidades. 

Embora, o tema abordado seja a proteção de dados pessoais em ambiente eletrônico, creio ser 
de sumo valor para a visualização do tema e a compreensão da necessidade de se classificar 
os dados e as informações, perceber que não se trata apenas de uma questão meramente 
intuito personae, mas que atinge toda a nossa sociedade- e de forma global, quiçá universal, 
v.g. companhias e corporações como a CEMIG. Tal contexto confirma e legitima a pergunta 
preliminar feita pelos ilustríssimos professores Garcia Marques e Lourenço Martins 
(MARQUES; MARTINS, 2000. p. 42). Fica desta forma, evidenciado mais um ângulo da 
“nova realidade” que se que abarcar com a expressão Sociedade de Informação (SI), qual 
seja a classificação de informações não apenas de caráter pessoal. 

  

4 O MODELO DE PROTEÇÃO DE DADO PESSOAIS EUROPEU E AMERICANO 

  

4.1 A duplicidade de modelos 

  

Atualmente, pode-se afirmar que existem, basicamente, dois modelos referentes à disciplina 
de proteção de dados pessoais, quais sejam o norte-americano e o europeu- verdadeiros 
“indutores de soluções a serem adotadas por outros países” (DONEDA, 2006, p.221). 
Haveria, pois, uma natural convergência dos outros ordenamentos jurídicos em se 
fundamentarem nestes modelos. 
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O estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema está mais avançado na 
Europa que, para diminuir os obstáculos da informação sem diminuir a proteção dos dados 
pessoais, criou a Diretiva 95/46/CE, objetivando harmonizar as disposições no direito 
comunitário europeu neste domínio (GUIA SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
DA UNIAO EUROPÉIA, s.d.,s.p.). 

Por estar à frente e face à natural necessidade de se chegar a uma harmonização mundial 
acerca do tema, dada a própria natureza do fluxo de dados, qual seja, transfronteiriço, até 
mesmo os Estados Unidos vêm buscando subsídios de conhecimento no Direito Europeu. 
Ainda assim, ilusões não sejam criadas: a abordagem americana relativa à proteção de dados é 
fundamentalmente diferente da européia e, em especial, por esta razão em pouco tempo ficou 
evidente que as empresas situadas na Europa, inclusive as americanas poderiam ter o fluxo 
dados pessoais interrompidos. Haja vista este impasse, os Estados Unidos e a Comissão 
Européia desenvolveram o programa conhecido como Safe Harbor, ou “porto seguro” 
(UNIVERSIA KNOWLEDGE WHARTON, s.d. s.p.) (onde o departamento de comércio 
americano mantém um cadastro de empresas que se autocertificam e que seguem princípios 
relativos ao tratamento de dados pessoais presentes nesta diretiva). 

De acordo com Danilo Doneda: 

  

  

A diversidade entre os sistemas de common law e civil law pode ter exercido certa influência 
no desenvolvimento de diferentes regimes de proteção de dados pessoais. Este é um dado 
cuja relevância é confirmada pela resistência de países da esfera do common law em 
conceber a matéria a partir de sua ligação a um direito fundamental (DONEDA, 2006, s.p.)  

  

  

Não obstante, ao mesmo tempo, é de bom tom se ter em mente que não se trata de uma 
divisão taxativa, vez que países que fazem parte da geografia do common law, como o Reino 
Unido, Austrália, Nova Zelândiae Canadá, apresentam atualmente em suas disciplinas acerca 
da proteção de dados pessoais características mistas, embora exista uma tendência de 
“aproximação real ou mesmo a aceitação tácita de elementos do modelo europeu”. 

Por estas razões, passa-se à apresentação de uma perspectiva comparada, buscando evidenciar 
os modelos que o ordenamento jurídico brasileiro pode se utilizar para a criação de um marco 
jurídico regulatório e desenvolve as formulações teóricas a respeito da proteção de dados em 
ambiente eletrônico. 

  

4.2 O modelo europeu e a legislação européia de proteção de dados 

  

Como antes mencionado, a nova realidade da SI abarca o fluxo de dados transfronteiriço, 
surgindo evidentemente a necessidade de se chegar a uma harmonização mundial acerca do 
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fluxo destas informações. A proteção de dados pessoais é um Direito Fundamental na União 
Européia (UE), tendo todas as pessoas direito à proteção dos dados de natureza pessoal que 
lhes digam respeito (14). 

 A necessidade desta proteção, intimamente ligada ao direito de privacidade, há muito é 
reconhecida no velho continente o que, dentre muitos aspectos, implica na garantia do 
respeito aos dados pessoais de cada indivíduo eis que inteiramente conectados aos seus 
direitos e liberdades fundamentais (COUTO, s.d. s.p.). 

No domínio da União Européia, a necessidade de se garantir um adequado grau de proteção 
em relação aos direitos e liberdade em todo o seu território foi feita de forma harmoniosa em 
seus Estados membros - seguindo os próprios princípios norteadores do bloco. 

O ordenamento jurídico comunitário vigente na UE é composto por fontes primárias, 
secundárias, pela jurisprudência e pelos princípios gerais de direito. O direito originário são as 
fontes primárias (15) e o direito derivado, as secundárias. 

No contexto do tema ora tratado, as diretivas são fontes secundárias (16) e vinculam “o 
Estado-membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às 
instâncias nacionais a competência quanto à forma e os meios”, configurando-se "expressões 
do poder hierárquico contendo instruções das instituições comunitárias endereçadas aos 
estados-membros.” (MARTINS, s.d. s.p.). 

No que concerne a proteção de dados pessoais, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu 
aprovaram a Diretiva 95/46/CE de 24 de Outubro de 1995, relativa à “protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados”, objetivando a harmonia as leis nacionais que internalizariam as exigências práticas de 
gestão de dados de alta qualidade por parte dos "responsáveis pelo tratamento de dados" e as 
garantias de diversos direitos para os cidadãos (GUIA SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS DA UNIAO EUROPÉIA, s.d. s.p.). 

Neste ponto, é interessante ainda lembrar que, antes desta Diretiva, já em outubro de 1985, 
entrava em vigor a Convenção n. 108 do Conselho Europeu, tendo por seus signatários, 
França, Espanha, Noruega, Suécia, Áustria, Luxemburgo e Reino Unido. Esta convenção 
buscou assegurar a proteção à vida privada em relação aos fluxos das pessoas entre as 
respectivas fronteiras, especialmente por meio da disposição de princípios norteadores, como, 
da lealdade, adequação, temporalidade e segurança. 

Embora muitas vezes seja pouco citada pelos autores do tema, a Convenção n. 108 foi um 
primeiro passo importante no ambiente europeu, de relevância indubitável, vez que esta 
convenção “inovou ao caracterizar alguns dados que revelassem origem racial, opiniões 
políticas, convicções religiosas, saúde, vida sexual e condenação penal, na qualidade de 
sensíveis" (Art. 6º). (LOPES, s.d. s.p.) 

Percebe-se que desde muito cedo a União Européia se deu conta de que a proteção de dados 
pessoais necessitaria de regras especificas no que concerne o tratamento informatizado de 
dados de tal natureza. 

Sendo assim, no que concerne ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das telecomunicações, foi aprovada em 1997 a Diretiva 97/66/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro (mais conhecida como “Directiva de Dados 
Pessoais nas Telecomunicações.” (COUTO, s.d. s.p.).) 
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Esta última supramencionada diretiva estabeleceu regras especiais para o setor das 
telecomunicações, todavia, foi uma das medidas legislativas européias que menos tempo 
sobreviveu: menos de dois anos após a sua aprovação (COUTO, s.d. s.p.). As constantes 
evoluções tecnológicas demonstraram que os conceitos trazidos por esta Diretiva não eram 
compatíveis com o advento do novo “mundo digital”. 

Desta forma, no âmbito da chamada “Revisão 1999”, a Comissão Européia acabou por propor 
que durante toda a substituição do pacote regulamentar aplicável ao sector das 
telecomunicações (composto por aproximadamente 22 Diretivas), igualmente fosse 
substituída a recém aprovada Diretiva, relativa à proteção de dados pessoais nas 
telecomunicações. 

Ao discorrer sobre o tema na Associação Brasileira de Direito e Informática e 
Telecomunicações, a professora Margarida Couto, ressaltou que: 

  

  

A “Revisão 1999”, após vários atrasos, divergências e hesitações, deu lugar, já em 2002, a um 
novo e emagrecido pacote regulamentar composto por 5 Directivas, o qual tem, como uma 
das suas pedras de toque, a necessidade de garantir a neutralidade tecnológica da regulação do 
sector. (COUTO, s.d. s.p.).   

  

  

Dessa forma, tais regulamentações deixaram: 

  

  

[...] de ser o sector das “telecomunicações” para passar a constituir o sector das 
“comunicações electrónicas”, abrangendo assim qualquer comunicação electrónica (entendida 
como o envio de sinais electrónicos) através de qualquer tipo de rede. (COUTO, s.d. 
s.p.).  (grifo nosso) 

  

  

Em razão do panorama ora descrito, a diretiva posterior relativa ao tema, Diretiva 2002/58/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Julho, foi “re-batizada” passando a 
denominar-se “Directiva relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da 
privacidade no sector das comunicações electrónicas” ou, simplesmente, Diretiva de dados 
pessoais nas comunicações eletrônicas. 

Podemos ainda neste tópico citar o Regulamento 45/2001 relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos 
órgãos comunitários e à livre circulação desses dados, de 18 de Dezembro de 2000. Este 
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regulamento é relativo ao tratamento dos dados pessoais das pessoas singulares quando esse 
tratamento é executado por instituições e órgãos comunitários. Entretanto, não se pode 
afirmar que ele se encontra no centro legislativo do Bloco Europeu no que concerne ao tema 
aqui tratado: Danilo Doneda”, entende que o sistema de proteção de dados pessoais nos 
estados-membros da União Européia é unificado em torno de um “núcleo”. Tal núcleo “seria 
composto basicamente da Diretiva 46/95/CE (relativa à privacidade das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados) e, 
posteriormente, da Diretiva 2002/58/CE (relativa à privacidade e às comunicações)”. 
(DONEDA, 2006,p.227) 

Observa-se que tal núcleo pode em sua transposição (internalização das diretivas no 
ordenamento jurídico de cada estado-membro da UE) ser modificado em aspectos acessórios 
e, evidentemente, naqueles em que a própria diretiva os autoriza. 

Tal sistema representaria um “padrão mínimo” de proteção de dados pessoais no ambiente 
virtual, em especial, em toda a extensão do bloco europeu, desenvolvido com base na 
experiência de alguns países que já haviam legislado sobre a matéria. 

Por fim, neste tópico, ressalta-se que a Europa teve a melhor iniciativa referente à proteção da 
privacidade na Internet, forçando os Estados Unidos a compatibilizarem a sua posição legal 
com ela. Passa-se, portanto, à exposição do que vem a ser o Safe Harbor Privacy Principles, 
bem como do panorama da proteção de dados pessoais em ambiente eletrônico norte-
americano. 

  

4.3 O modelo norte-americano de proteção de dados pessoais 

  

A diretiva européia 95/46/EC, de 1998 traz logo no início uma clara definição, qual seja que o 
direito à privacidade, relativo ao processamento de dados pessoais, é um direito fundamental 
da pessoa natural que deve ser protegido pelos Estados europeus (ROHRMANN, s.d. p.14). 

Ademais, traz outras definições imprescindíveis: a de dados pessoais e a de processamento de 
dados pessoais: 

  

[...] dados pessoais significam qualquer informação relacionada a uma 

pessoa natural identificada ou identificável e processamento de dados pessoais significa 
qualquer operação ou conjunto de operações que são realizados, utilizando dados pessoais. 

  

Inicia-se, portanto, a explanação do modelo norte-americano, traçando um importante 
contraponto entre os modelos ora mencionados, senão vejamos: 
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Uma diferença importante entre os modelos europeu e americano reside na 

proibição encontrada na diretiva européia no tocante ao processamento de dados que revelam 
origens étnicas ou raciais, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, vida sexual 
ou saúde das pessoas. A diretiva somente permite tal processamento quando há o 
consentimento específico, e no caso de o Estado europeu não proibir consentimentos para 
aquele tipo especial de processamento de dados (como ocorre, por exemplo, na Alemanha, 
que proíbe manifestações políticas referentes ao nazismo). Esta última característica do 
modelo europeu dificilmente seria validada nos 

Estados Unidos, dada a Primeira Emenda à Constituição Norte-Americana que garante a 
liberdade de expressão e que tem sido interpretada pela Suprema Corte como norma que 
confere elevado grau de proteção ao discurso de cunho político. (ROHRMANN, s.d. p.15) 
(grifo nosso) 

  

  

O Estado Brasileiro, em relação ao tema aqui apresentado se alinha com o pensamento 
europeu, vez que temos, inclusive, em nosso ordenamento jurídico legislação restritiva de 
expressões que tenham algum cunho discriminatório racial (17). Entretanto, dado o cunho 
internacional do tema, apresentamos o Acordo “Porto Seguro” ou “Safe harbor” (SAFE 
HARBOR ou PORTO SEGURO, s.d. s.p.), pactuado entre os Estados Unidos e a 
Comunidade Européia. 

O Safe Harbor tem origem dada a incompatibilidade legislativa no que concerne a proteção 
de dados pessoais norte-americana e européia. Basicamente, tem-se que a legislação européia 
impede a troca de dados pessoais com países que não tenham o mesmo nível de proteção 
garantido pela própria legislação (LOPES, s.d. s.p.). 

Segundo a Comunidade Européia, os Estados Unidos se encaixavam nesta hipótese, razão 
pela qual ficaria impossibilitado de transacionar os dados pessoais com os países europeus: 
“na prática, significaria que a própria transação de dados pessoais pelo sistema de cartão de 
crédito internacional estaria proibida entre este dois” (LOPES, s.d. s.p.). 

Por esta razão, os Estados Unidos e a União Européia, formularam um acordo, no qual 
ficassem estabelecido critérios mínimos que preservassem a privacidade antes o fluxo de 
dados transfronteiriços entre os mesmos, acordo este que instituiu os princípios da 
privacidade em um porto seguro (ou "safe harbor") relativos à proteção de dados pessoais 
transferidos de um Estado-membro da UE para o ambiente norte-americano. 

O Safe Harbor teve como escopo a harmonização dos níveis de proteção entre os países, 
subtraindo, por sua vez, os obstáculos ante a diferença dos dois sistemas, buscando o 
prevalecimento de condições de regulamentação semelhantes. Desta forma, tentou-se 
compatibilizar as Diretivas Européias citadas no item anterior, núcleo da legislação do velho 
continente, e a legislação americana (feita basicamente nos chamados “Acts”). 

Arnaurd Belleil”, resume muito bem este panorama: 
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Com a directiva de Outubro de 1995, os países da Comunidade Européia criaram um espaço 
no interior do qual os cidadãos dispõem de direitos relativos à proteção dos seus dados 
pessoais. Em contrapartida, os dados nominativos devem poder circular livremente dentro 
deste espaço, contribuindo assim para a expansão da economia da informação. E quanto à 
circulação dos dados para os países que se situam fora desta zona? A transferência de dados 
só é possível para os países que assegurem um nível “adequado” de proteção de dados. Os 
Estados Unidos rapidamente tomaram consciência do risco que os ameaçava: o fecho, às 
fronteiras da Europa, das redes de difusão dos dados pessoais. Durante mais de dois anos, 
negociações efetuadas entre a Comunidade e o Departamento de Estado do Comercio dos 
EUA, a FTC, permitiram chegar a uma conclusão que se inscreve na tradição americana da 
auto-regulaçao. Estas negociações são conhecidas pelo nome de Safe Harbor. (BELLEIL, 
2001, s.p.) 

  

  

Fica, pois, evidente que o modelo europeu no que concerne a proteção de dados pessoais, em 
especial, em ambiente eletrônico teve por base o modelo europeu e que este influencia cada 
vez mais os outros sistemas jurídicos. 

Neste contexto, dentro do chamado “porto seguro”, as empresas americanas podem receber 
dados nominativos provenientes da UE se subscreverem voluntariamente certos princípios 
(previstos no acordo). 

Evidentemente: 

  

Nestas negociações, a Europa soube fazer prevalecer em larga medida as suas perspectivas. 
As negociações levaram os Estados unidos a assumir compromissos impossíveis de imaginar 
alguns meses antes. Paradoxalmente, os Europeus beneficiarão junto das empresas 
certificadas Safe Harbor de proteções superiores àquelas de que beneficiam os cidadãos 
americanos. 

  

  

Por sua vez, o advogado Etienne Drouard enfatiza que as que as empresas americanas 
poderiam inclusive se beneficiar, ao reivindicarem um certificado “safe harbor compliant”, ao 
passo que “as empresas européias, todas elas submetidas a uma regulamentação muito estrita, 
não poderão fazer o mesmo” 

Segundo Belleil, “os princípios europeus sobre o direito dos dados pessoais deram nascimento 
a uma ferramenta marketing reservada unicamente às empresas americanas”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Na sociedade atual, inegável o impacto da chamada Revolução Digital em praticamente todos 
os aspectos de nossa vida. A rotina diária encontra-se, pois, permeada de aparatos 
tecnológicos e, por meio destes, incontáveis informações trafegam, revelando aspectos de 
caráter privado das pessoas. 

Com efeito, os dados pessoais são informações que permitem identificar individualmente, de 
maneira direta ou indireta, uma pessoa natural e, por conseguinte, revelam elementos 
caracterizadores desta e de sua própria personalidade. Sendo assim, a vida privada das pessoas 
fica mais susceptível de ser exposta em face do tráfego indiscriminado dessas informações no 
meio eletrônico, razão pela qual, devem-se estabelecer regras para o tratamento de dados no 
mundo on line, em especial, o de dados de natureza pessoal. 

Ante esta necessidade contemporânea, vê-se efetivamente um desafio: o de se proteger o 
indivíduo face à natureza transfronteiriça do supramencionado fluxo de informações. 

 Em razão do elevado nível de desenvolvimento tecnológico e do fácil acesso de utilização em 
massa da Internet, verdadeiro símbolo da “Sociedade de Informação”, a União Européia e os 
Estados Unidos, em especial, enfrentaram antecipadamente as questões relativas à privacidade 
no ambiente virtual. O bloco europeu saiu na frente e, primordialmente, por meio de diretivas 
estabeleceu regras que limitam o fluxo transfronteiriço de dados pessoais no mundo on line. 
Perante a incompatibilidade legislativa no que concerne a proteção de dados pessoais entre 
tais blocos, foi feito um acordo, denominado Safe Harbor ou Porto Seguro onde foram 
buscadas condições semelhantes de regulamentação dada a tradição legislativa historicamente 
distinta de ambos os pólos, quais sejam o europeu e o norte-americano. 

No Brasil, como exposto, apesar de termos certas regras de proteção ao Direito à 
privacidade, tanto no âmbito civil quanto no âmbito constitucional, não temos qualquer 
regulamentação específica no que concerne o tema ora apresentado. 

É inegável, assim, que o desenvolvimento tecnológico trouxe muitas especulações no meio 
jurídico quanto ao emprego das normas existentes no “mundo físico”, todavia, pelo exposto, é 
possível o estabelecimento de normas jurídicas harmônicas entre os países no que concerne a 
proteção de dados sem, contudo, a perda da identidade “jurídico-cultural” do país- como 
ocorreu com os Estados Unidos. 

O estudo do Direito Comparado mostra-se, mais uma vez, de grande importância para a 
comunidade jurídica brasileira, especialmente, por se tratar de uma questão de caráter 
transfronteiriço. É evidente, entretanto, que este não deve ser visto como um simples artifício 
de importação do direito estrangeiro, mas enquanto ciência que visa estudar os diversos 
institutos jurídicos sob a perspectiva de outros sistemas jurídicos; aqui, em especial, o 
instituto da proteção de dados pessoais em ambiente eletrônico. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

  

(1) Danilo Doneda utiliza em seu livro o termo “efetivo controle”, do qual, data venia, 
discordo, haja vista que os direitos fundamentais relacionados à privacidade seriam apenas 
uma base para a proteção dos dados de caráter pessoal, não bastando em si mesmos para 
tanto. 

  

(2) No que diz respeito às garantias fundamentais do ser humano, José Afonso da Silva expõe 
que os direitos fundamentais do homem enquanto prerrogativas e instituições que o 
direito positivo concretiza em garantia de uma convivência digna, livre e igual de todas 
as pessoas. (SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. rev. E 
atual. São Paulo: Malheiros. 1999, p. 182). Nesse aspecto, a doutrina tem estabelecido a 
divisão dos direitos fundamentais em gerações, levando-se em consideração um critério 
cronológico de surgimento, dentro da própria evolução das finalidades do Estado. (MORAES, 
Alexandre de. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas. 2004. p. 61). Não obstante, de 
uma forma mais moderna, há quem conteste a divisão em gerações, entendendo que a 
expressão não é adequada para o fim colimado, uma vez que os direitos da geração seguinte 
não afastam os da anterior, como a expressão poderia indicar. É o que pensa, por exemplo, 
André Ramos Tavares, preferindo a utilização do termo dimensão. (TAVARES, André 
Ramos. Curso de direito constitucional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva. 2003, p. 368)- 
FURLAN, Fabiano Ferreira, in Reflexos Do Direito À Privacidade, aula proferida 
pelo  Professor Doutor Carlos Alberto Rohmann nas Faculdades Milton Campos, em 2006. 
(grifo nosso) 

  

(3) Os sigilos de correspondência, das comunicações telegráficas e de dados não são 
absolutos. Quanto ao sigilo das comunicações telefônicas a própria Constituição já traz alguns 
requisitos a serem observados na hipótese de quebra. FURLAN, Fabiano Ferreira, in Reflexos 
Do Direito À Privacidade, aula proferida pelo Professor Doutor Carlos Alberto Rohrmann nas 
Faculdades Milton Campos, em 2006. 

  

(4) A doutrina clássica atualmente classifica o direito à intimidade como um dos direitos da 
personalidade (e enquanto um direito fundamental, como já demonstrado anteriormente nesta 
dissertação); e, ainda, como um direito geral, privado, vitalício, intransmissível, 
impenhorável, imprescritível e não sujeito à desapropriação. 

  

(5) A jurisprudência brasileira mostra-se bastante protetiva em relação ao direito à 
privacidade dos dados cadastrais fornecidos em meio virtual. O entendimento que prevalece é 
o de que os dados não podem ser usados posteriormente para fins não relacionados com o 
objeto do seu fornecimento. O motivo é a proteção do sigilo dos dados e, conseqüentemente, a 
garantia do respeito ao direito de privacidade dos usuários. ROHRMANN, Carlos Alberto. O 
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direito virtual: a assinatura digital e os contratos comerciais eletrônicos. Belo Horizonte: 
UFMG, 1999. p. 160. 

  

(6) O telégrafo, inventado por Morse em 1835, seria a origem do que conhecemos como 
espaço virtual. Corrente defendida no Brasil pelos eminentes professores Wille Duarte Costa e 
Carlos Alberto Rohrmann. Seguindo a mesma linha, temos o professor norte-americano 
Buford Terrel. ROHRMANN, Carlos Alberto. Curso de Direito Virtual. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2005, p. 1. 

  

(7)This may be remembered as the "Alice in Wonderland" decade for new technology. More 
and more businesses are moving into the world of nanotechnology, where particles of 
common materials are shrunk to such a minuscule size that they behave in unexpected -- and 
often useful -- ways. FEDER, Barnaby J. 

  

(8) “Ressalte- se que, para o respeitado conferencista português, Sociedade da Informação não 
é um conceito técnico : é um slogan, podendo melhor se utilizar o termo sociedade da 
comunicação, vez que o conteúdo da mensagem transmitida não é necessariamente 
informação”. ASCENSAO, José de Oliveira, apud SARDAS, Letícia de Faria. Ética, 
Ficheiros de Dados Pessoais e Reserva da Intimidade da Vida Privada na Sociedade de 
Informação. p 8. 

  

(9) Extraído do sítio eletrônico do Projeto Dadus desenvolvido pela Comissão Nacional de 
Protecçao de Dados (CNPD), de Portugal, no âmbito de um protocolo assinado em 2007 com 
o Ministério da Educação deste mesmo país, através da Direcção-Geral de Inovação e 
Desenvolvimento Curricular com o objetivo de sensibilizar os alunos do 2º e 3º ciclos do 
ensino básico das escolas públicas para as questões de protecção de dados e da privacidade, 
promovendo uma utilização consciente das novas tecnologias e desenvolver a consciência 
cívica dos jovens. Pretende-se, ainda, alargar tal Projeto às Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira, bem como ao ensino particular e cooperativo, tendo, por sua vez, a Comissão já 
realizado alguns esforços neste sentido. Disponível em < 
http://dadus.cnpd.pt/downloads/outros>. Acesso em 25/05/2010. 

  

(10) Ressalta-se que ainda não há um conceito exato de “dados sensíveis”, apesar da 
classificação feita neste item. Entendo que se trata de uma “Clausula Geral Aberta”, sujeita a 
ser determinada nos casos in concreto. 

  

(11) Lembrando que o foco de minha análise como se verá especialmente nos próximos 
tópicos é positiva (abordando a necessidade de um marco regulatório), e não, negativa. 
Vislumbra-se tal situação aqui para ilustrar a facilidade com que um dado pessoal pode 
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circular, ocorrendo sejam ilícitos de ordem civil, sejam ilícitos penais- excluídos, 
evidentemente nesta nota, aspectos deontológicos profundos. 

  

(12) Demócrito Reinaldo Filho evidencia a distinção entre as classes de dados pessoais, 
mencionadas neste trabalho e, a classificação dos bancos de dados. 

  

(13) Constante do GUIA PRÁTICO do setor principal de TI da Companhia Energética do 
Estado de Minas Gerais- CEMIG 

  

(14) “Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam 
respeito” – Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia- Guia de ‘Protecção de dados 
pessoais na EU. 

  

(15) As fontes primárias são retratadas por atos jurídicos que contém dispositivos totalmente 
inovadores, desvinculados de qualquer fundamento existente anteriormente. Tal direito é 
denominado de direito comunitário originário, em virtude de sobrevir diretamente dos acordos 
celebrados entre os Estados-Partes, constituindo o fundamento dos atos jurídicos anteriores 
advindos pelos órgãos da Comunidade.  O direito originário, basicamente se expressa nos 
Tratados europeus - tratados que originam o fundamento constitutivo da ordem jurídica 
comunitária - com seus respectivos anexos e protocolos. FORTE, Umberto.apud MARTINS, 
Eliane Maria Octaviano. Direito Comunitário : União Européia e Mercosul. Pós-graduação 
em Direito Privado; Mestrado em Direito Empresarial (UNESP) e Doutoranda em Direito 
Econômico Internacional (USP). Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_57/ Artigos/ Art_Eliane.htm#e>. Acesso 
em 04/07/2009. 

  

(16) [...]conjunto de atos jurídicos adotados pelos órgãos da Comunidade que complementam 
e determinam os Tratados. Tais atos, provêm dos órgãos deliberativos e executivos - 
Conselho e Comissão – e da Corte de Justiça, podendo assumir a forma de atos 
administrativos ou jurisdicionais. idem à referencia do ítem anterior. MARTINS, Eliane 
Maria Octaviano. Direito Comunitário : União Européia e Mercosul. Pós-graduação em 
Direito Privado; Mestrado em Direito Empresarial (UNESP) e Doutoranda em Direito 
Econômico Internacional (USP). Disponível em < http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_57/ Artigos/ Art_Eliane.htm#e>. Acesso em 
04/07/2009. 

  

(17) “O Brasil alinha-se com o pensamento europeu, uma vez que temos legislação restritiva 
da expressão tanto referente à discriminação racial quanto no tocante ao discurso político de 
cunho nazista, criminalizado pela Lei 9.459 de 13 de maio de 1997 (e que é plenamente 
aplicável à veiculação de símbolos nazistas em páginas da Internet). 
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A Lei 9.459/97 deu a seguinte redação ao artigo 20 da Lei 7.716 de 1989: 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 
ou 

procedência nacional. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, 
distintivos ou 

propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. 

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa” 

ROHRMANN, Carlos Alberto. Notas acerca do direito à privacidade na internet: A 
perspectiva comparativa. p.15 Disponivel em < 
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis /article/view/29726/29280> 
Acesso em 18/02/2009. 
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CONTRATOS DE CONSUMO REALIZADOS NO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO E VINCULAÇÃO DA OFERTA 

 
CONTRACTS WITH THE CONSUMPTION OF ELECTRONIC COMMERCE AND 

BINDING OFFER 
 
 
 

Ana Paula Marques de Souza 
 

RESUMO 
O presente artigo tratará sobre a legislação pertinente à oferta de produtos e serviços no 
comercio eletrônico. Sabemos que o comércio eletrônico está crescendo e ampliando seu 
mercado consumidor, com a criação de novos sites (e suas vitrines virtuais) a cada segundo. 
Não devemos permitir que as mídias publicitárias eletrônicas veiculem ofertas enganosas, 
com imagens ilusórias e palavras falsas para atrair o usuário. Para análise do tema, faremos 
uma pequena abordagem sobre o e-commerce e os contratos eletrônicos, já que essas são a 
forma de consolidação do negócio realizado em ambiente virtual. Abordaremos o Código 
Civil, mas principalmente o Código de Defesa do Consumidor, já que o intuito é explicitar 
somente o negócio realizado entre consumidor e fornecedor, formando a chamada relação de 
consumo. Queremos, com isso, mostrar que as regras que defendem os consumidores contra 
abusos na oferta publicitária são plenamente aplicáveis nas vitrines das lojas virtuais. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO ELETRÔNICO; CONSUMIDOR; COMÉRCIO 
ELETRÔNICO; E-COMMERCE. 
 
ABSTRACT 
This article will deal on the legislation to offer products and services in electronic commerce. 
We know that electronic commerce is growing and expanding its consumer market with the 
creation of new sites (and their storefronts) every second. We must not allow electronic media 
advertising deals convey misleading and deceptive images with false words to attract the user. 
For analysis of the topic, do a short approach on e-commerce and electronic contracts, as 
these are the way to consolidation of the business conducted in the virtual environment. We 
will discuss the Civil Code, but especially the Code of Consumer Protection, as the intent is to 
explain only the business conducted between consumer and supplier, forming the so-called 
consumer relationship. We would, thus, showing that the rules that defend consumers against 
abuses in the advertising offers are fully applicable in the windows of storefronts. 
KEYWORDS: ELECTRONIC CONTRACT; CONSUMER; ELECTRONIC COMMERCE; 
E-COMMERCE. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

  

      O mundo está se transformando. A cada dia, novas tecnologias são criadas, modificadas, 
lançadas e utilizadas na facilitação da vida moderna pelo homem. Casas inteligentes, carros 
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que não precisam de motorista e tantas outras inovações estão surgindo, isso se somente nos 
referirmos ao "mundo real". 
    Quando nos direcionamos ao mundo não-real, composto de bits e bytes, acessados por 
mecanismos próprios - ou adaptados a isso, como o telefone celular - nos depararemos com 
mudanças incontáveis que ocorrem segundo a segundo. 
      Novas ferramentas de gerenciamento de sistemas, sites (ou saites, como alguns 
doutrinadores mais integrados com a nova ordem mundial defendem), blogs, perfis de 
relacionamento, comércio eletrônico, e-mail, comunicação instantânea são uma pequena parte 
da infinidade de recursos que estão a um click de distância. 
      A cada instante esses recursos são atualizados, fazendo surgir desde novas ferramentas até 
simples alteração do layout. Tudo isso, basicamente, em uma clara tentativa de diminuir 
distancias entre as pessoas e facilitar diversos tipos de transações negociais. 
      O computador, portanto, tornou-se a peça fundamental nesse mundo globalizado, em que 
as fronteiras são destruídas no o simples arrasto do mouse, uma conversa em um chat ou o 
envio de um e-mail. 
      O direito, como regulador da vida em sociedade, não pode ficar de fora dessa evolução. 
Necessária é sua participação para que o "mundo virtual" não se torne uma "terra de 
ninguém", sem uma ordem jurídica capaz de organizar as inúmeras relações que ocorrem a 
cada instante. 
      O ramo em que o direito se faz mais presente é na questão das relações negociais, 
principalmente no que tange aos contratos realizados no comércio eletrônico. 
      Um dos maiores problemas que surgem em função do comércio eletrônico é a oferta. 
Quantos consumidores já não se depararam com um produto diferente ao adquirido na loja 
virtual? 
      Tentaremos ao longo deste artigo expor os principais pontos sobre os contratos eletrônicos 
de consumo e a oferta dos produtos no e-commerce, observando, para isso, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

  

  

2 OS CONTRATOS DE CONSUMO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

  

  

2.1 COMÉRCIO ELETRÔNICO 

  

  

      O ambiente virtual vem facilitando a aproximação das partes para a formação dos mais 
diversos tipos de contratos, desde contratação de serviços até aquisição de produtos. Surge, 
então, o comércio eletrônico (e-commerce), pela necessidade do homem em agilizar suas 
relações. 
      A expressão "comércio eletrônico" abrange duas palavras com sentidos bastante 
específicos: comércio, enquanto atividade mercantil clássica que não se diferencia pela forma 
como é praticada; e eletrônico, que diz respeito ao instrumento utilizado para as transações. 
       Miguel Pupo Correia (1999) define comércio eletrônico como a "utilização de tecnologias 
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de informação avançadas para aumento de eficiência de relações entre parceiros comerciais 
para desenvolvimento de vendas de bens e prestações de serviços, quer entre empresas, quer 
ao consumidor final." 

      Na seara jurídica, Fábio Ulhoa Coelho nos mostra que a definição de comércio eletrônico 
vai muito além da natureza do bem ou serviço negociado. Tanto na venda de mercadoria não 
virtual (televisor, livro, CD etc.) como na de bens virtuais (download de softwares, músicas 
etc.), se o negócio se realiza em estabelecimento virtual, há de se entender por eletrônico. In 
verbis: 

  

 
Comércio eletrônico é a venda de produtos (virtuais ou físicos) ou a prestação de serviços realizados em 
estabelecimento virtual. A oferta e o contrato são feitos por transmissão e recepção eletrônica de dados. O 
comércio eletrônico pode realizar-se através da rede mundial de computadores (comércio internetenáutico) ou 
fora dela. (COELHO, 2003, v. 3, p. 32) 

  

  

      Diante das definições acima transcritas, entendemos que há comércio eletrônico sempre 
que houver manifestação de vontade voltada ao negócio jurídico com a finalidade de 
aquisição de bens ou prestação de serviços entre pessoas ausentes, utilizando tecnologias de 
informação e de comunicação, através do processamento e transmissão eletrônicos de dados.  
      Embora ainda restem dúvidas sobre os direitos existentes nesse tipo de comércio, estudos 
comprovam o aumento dos internautas consumidores no Brasil. Segundo pesquisa realizada 
pela empresa eBit, o número de internautas consumidores vem crescendo a cada ano. Entre os 
anos de 2001 e 2010, houve um aumento de 1,1 milhões para 23 milhões de consumidores. 
Além disso, o faturamento também cresceu assustadoramente, de 0,54 bilhões para 13,60 
bilhões, ainda em previsão para 2010 [1].  
      Portanto, observamos que a tendência do comércio eletrônico é aumentar sua demanda, 
principalmente pela celeridade no atendimento - e no recebimento - para aquisição dos 
produtos e serviços, cujo documento que confirma a realização do negócio jurídico é o 
contrato eletrônico. 

  

  

2.2 CONTRATOS ELETRÔNICOS 

  

 
      O conceito de contrato é proveniente da doutrina civil e sua origem remonta ao Direito 
Romano, sendo uma das instituições mais antigas existentes, evoluindo sempre, de acordo 
com a demanda da sociedade. 
      César Fiúza (2004, p. 360) conceitua o contrato como "todo acordo de vontades entre 
pessoas de Direito Privado que, em função de suas necessidades, criam, resguardam, 
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transferem, conservam, modificam ou extinguem direitos e deveres de caráter patrimonial, no 
dinamismo de uma relação jurídica." 

      Precisamos ressaltar, antes de tudo, que os meios eletrônicos (em especial a Internet) não 
criaram novos tipos de contrato. Em absoluto. O que ocorreu foi o surgimento de uma nova 
forma de contratação, cujo objetivo é diminuir as distâncias entre os contratantes, economizar 
tempo gasto na elaboração do contrato e, mais do que tudo, aumentar os lucros. 
       Dessa forma, enquanto contrato é aquele negócio realizado em um meio físico, com o uso 
de papel e tinta, os contratos eletrônicos são "os negócios jurídicos que utilizam o computador 
como mecanismo responsável pela formação e instrumentalização do vínculo contratual." (in 
ROVER, 2000, p. 197) 
      Não somente, podemos dizer que os contratos eletrônicos, de uma maneira simplista, é um 
mero formulário, com termos preestabelecidos, cláusulas iguais a todos os contratantes, 
enfim, um contrato de adesão, caracterizado pela inexistência da liberdade de convenção, 
preestabelecimento, unilateralidade da estipulação, uniformidade, rigidez e abstração das 
cláusulas gerais. 
      É de se observar que potencial modificação de uma cláusula não desnatura o fato de que o 
ato de assinatura desse tipo de contrato restringe-se a um mero click em um botão que o 
contratado insere em sua página, como "ok", "aceito", "concordo", "comprar", "adquirir" ou 
outros termos utilizados com o mesmo sentido. 
      Ressalte-se que os contratos eletrônicos devem seguir as mesmas regras endereçadas para 
os contratos físicos, respeitando os princípios (boa-fé, autonomia da vontade) e disposições 
(requisitos de existência e validade, momento de formação) inseridas no Código Civil. 

  

 
2.3 CONTRATOS ELETRÔNICOS DE CONSUMO 

  

  

      Para que ocorra a proteção do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), as partes 
devem estar enquadradas no conceito que a norma trouxe para consumidor e fornecedor, 
instituindo, assim, a chamada relação de consumo. 
      Consumidor, na acepção legal do termo, "é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto ou serviço como destinatário final" (CDC, art. 2º). Percebemos o esforço da lei 
em mostrar que consumidor é somente aquele que contrata serviços para consumo final, ou 
seja, em benefício próprio ou de outrem, para uso "não profissional", sem destinação 
econômica de lucratividade. 
      Ressaltamos que qualquer pessoa física ou jurídica será amparada pelo código, se adquirir 
serviços e produtos como destinatário final, para seu uso pessoal, sem qualquer objetivo 
profissional. 
      Se para se enquadrar como consumidor é necessária uma contratação de serviços ou 
produtos de uso pessoal, a figura do fornecedor se encaixa exatamente nas relações negociais 
com o intuito lucrativo, conforme define o art. 3º do CDC. 
      Portanto, não é porque um negócio está sendo realizado através de um meio diferente, 
com a utilização de tecnologias diversas e inovadoras para a contratação de um produto ou 
serviço (cuja abertura da internet, como meio de comercialização, somente ocorreu em 1994, 
com a edição da Portaria nº 295, de 20.07.1995 pelo Ministério das Telecomunicações, que 
permitiu aos provedores de acesso [2] a comercialização do acesso à rede), que o Código de 
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Defesa do Consumidor (criado em 1990, portanto, bem anterior ao início dessa febre "virtual" 
entre os consumidores) deixará de ser aplicado. 
      Ao contrário, o Código de Defesa do Consumidor mostra-se extremamente atual para 
combater os problemas que surgem com o aumento das compras realizadas on-line, 
defendendo o consumidor contra as arbitrariedades das lojas virtuais 

  

 
3 OFERTA E PUBLICIDADE 

  

 
       A oferta é considerada sinônimo de marketing, que, para Ada Pellegrini (2007, p.256) 
significa "[...] todos os métodos, técnicas e instrumentos que aproximam o consumidor dos 
produtos e serviços colocados à sua disposição no mercado pelos fornecedores." 
(GRINOVER, 2007, p.256). 

      Embora utilizados normalmente como sinônimos, a propaganda e publicidade são 
diferenciadas com base no fator econômico. Enquanto a publicidade possui objetivo 
comercial, a propaganda visa um fim religioso, ideológico, filosófico, político, econômico ou 
social.  
      Como a legislação consumerista cuida somente da publicidade, exatamente em virtude do 
objetivo que esta possui em promover o lucro de alguma atividade comercial, nosso estudo se 
baseará somente nos pontos referentes à publicidade no ambiente virtual. 
      Este é o maior problema encontrado na internet: a publicidade realizada com imagens 
falsas, retocadas e palavras extremamente atrativas, com a descrição de um produto ou serviço 
de uma perfeição espetacular. Tal ocorre pelo próprio conceito de publicidade como "o 
conjunto de comunicações controladas, identificáveis e persuasivas, transmitidas através dos 
meios de difusão, com o objetivo de criar demanda de um produto ou produtos e contribuir 
para a boa imagem da empresa." (COHEN, 1986, p. 49) 

      Embora não exista uma legislação especifica a ser aplicada ao abuso das formas de 
publicidade, o Código de Defesa do Consumidor abarca bem essa temática. 
      O art. 36 exige que a publicidade seja veiculada de uma forma que o consumidor a 
identifique como tal e o art. 37 proíbe qualquer publicidade enganosa ou abusiva. 
      A doutrina de Ada Pellegrini Grinover (2007, p. 317-319) identifica os príncipios, além 
dos já citados, cuja função é nortear a atividade publicitária. Vejamos:  
      - identificação da publicidade, com a impossibilidade da publicidade clandestina, nem a 
subliminar, devendo ser imediata e fácil, conforme observado no art. 36, caput do CDC;  
     - vinculação contratual, exposto nos arts. 30 e 35; 
     - veracidade, conforme o art. 37, §1º; 
     - não-abusividade, ou seja, uma forma de reprimir a publicidade enganosa, observando que 
não se pode confundir com a publicidade abusiva, pois esta nem sempre prejudica 
economicamente o consumidor, nos termos do art. 37, §2º; 
      - inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar que suas afirmações são 
verdadeiras, consoante art. 38; 
      - transparência da fundamentação da publicidade, a facilidade na exposição de seus 
termos, com base em elementos fáticos e científicos, positivada art. 36; 
      - correção do desvio publicitário, caso ocorra, ao lado de sua reparação civil e repressão 
administrativa e penal, deverá haver a correção do seu mau impacto sobre os consumidores, 
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chamado de contrapropaganda, observado no art. 56, XII e 
      - lealdade, combatendo todos os abusos praticados no mercado de trabalho, nos termos do 
art. 4º, VI e resguardado no art. 37. 
      De todos esses, devemos observar dois princípios em particular: vinculação e 
transparência. 
      O princípio da vinculação requer que a informação deverá ter sido veiculada, ou seja, o 
consumidor deverá ter tomado conhecimento da mesma, bem como a precisão na mensagem, 
no sentido de objetividade e um mínimo de concisão. 
      O segundo princípio, o da transparência, torna-se crucial já que a informação é oferecida 
em dois momentos: antecedendo ou acompanhando o bem de consumo (quando o consumidor 
irá decidir sobre a aquisição ou não do bem) e no momento da contratação (com as condições 
formais em que será celebrado o contrato de consumo). 
      Além disso, o princípio da boa-fé, como norteador de todos os contratos, é outro princípio 
de crucial importância, sem o qual não há negócio que se sustente sem a confiança dos 
consumidores. 

  

 
3.1 CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA DEFESA DOS INTERNAUTAS 
CONSUMIDORES 

  

 
      Uma empresa virtual coloca certo produto em sua "vitrine", contudo, o consumidor ao 
adquiri-lo, depara-se com uma terrível constatação: a apresentação desse produto não 
corresponde à realidade. 
      Esses são alguns casos que podem ocorrer na comercialização virtual: o consumidor 
adquire um produto que promete fazer algo - e não o faz; recebe o objeto com uma quantidade 
ou qualidade inferior ao anunciado; não recebe o produto no prazo prometido pela loja; 
mudança unilateral no preço do produto/serviço. Nesses casos, bem como em inúmeros 
outros, o CDC incide de forma completa e - por não dizer assim - arrebatadora, vejamos: 

  

 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

  

 
      Aqui nos deparamos com a linguagem clara e atual do CDC, que não se limita a um tipo 
de forma e meio de comunicação, mas para qualquer das formas, incluindo a internet. 
      Não somente, o CDC ainda especifica o próprio conteúdo da oferta, segundo art. 31, em 
complementação ao art. 30, deverá conter todas as informações relativas a preços, condições 
de pagamento, prazos de entrega, características, qualidades, quantidade, dentre outros dados.  
      O capítulo do CDC referente à responsabilidade civil por vício do produto ou serviço 
(arts. 18 ao 25) introduz a questão da responsabilidade do fornecedor de produto não somente 
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pelos vícios existentes de qualidade ou quantidade, mas também "[...] aqueles decorrentes da 
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza [...]". 
      Na esfera penal, comete crime quem faz "afirmação falsa ou enganosa," ou omite 
"informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, 
desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços", incorrendo nas 
mesmas penas quem patrocinar a oferta (CDC, art. 66). Como também o CDC reprime quem 
faz ou promove "publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva." (CDC, art. 
67). 
      Além do mais, recorrendo à doutrina civil, nos casos em que há oferta ad incertam 
personam, como no caso da Internet, o Código Civil, em seu art. 429 enfatiza que "a oferta ao 
público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o 
contrário resultar das circunstâncias ou dos usos." 
      Por força desse artigo, a oferta pública torna-se vinculante, o que obriga o proponente 
quando a informação estiver suficiente clara e eficiente para tornar real a atividade comercial. 
     Observemos, à guisa de ilustração, a ementa retirada do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, cujo julgamento ocorreu em 17/05/2010: 

  

 
TJRJ - 0017666-26.2007.8.19.0208 - APELACAO - 1ª Ementa DES. VERA MARIA 
SOARES VAN HOMBEECK - Julgamento: 17/05/2010 - PRIMEIRA CAMARA CIVEL 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 
INDENIZATÓRIA. COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE SITE NA INTERNET. 
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA. PREÇO PROMOCIONAL. CANCELAMENTO 
UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREÇO DIVULGADO. CARÁTER 
VINCULATIVO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. VALIDAÇÃO DO NEGÓCIO 
JURÍDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO 
CPC, QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. 

  

 
      De forma geral, a publicidade tem como objetivo a expansão dos negócios de quem a 
utiliza. No caso acima transcrito, a empresa alegou erro no sistema, sem comprovar falhas. 
      Um sistema computadorizado não é isento de falhas, ao contrário, inúmeros fatos podem 
ocorrer e desestabilizar o sistema, desde a ação de hackers até falha na programação do 
software utilizado. 
      Dessa forma, a empresa deve arcar com eventuais falhas em seu sistema já que o risco é 
inerente ao empreendimento, não desobrigando, portanto, o cumprimento da oferta. 
      E o CDC não encerra esse assunto aqui. Se o consumidor se deparar com esse problema, 
poderá recorrer ao art. 35 do CDC: 

  

 
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 
atualizada, e a perdas e danos. 
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      Similar técnica foi utilizada também no art. 20, em que se refere aos prestadores de 
serviço e vícios existentes após a prestação do serviço, indicando alternativas para o 
consumidor que seja lesado não somente por vícios de qualidade, mas também por 
disparidades com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo 
exigir a reexecução dos serviços, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do 
preço (incs. I ao III). 
      Portanto, o consumidor não se encontra em nenhum segundo desprotegido das relações 
realizadas nos e-commerce. 
      Contudo, existem alguns casos que podem dificultar o exame claro do CDC, tal como 
exposto anteriormente. São os provedores de serviço e intermediadores de venda onde persiste 
a dúvida se pertencem ou não à cadeia de consumo. Fato a ser esclarecido nas próximas 
linhas. 

  

 
3.2 PROVEDOR DE SERVIÇO  

  

 
       Interessante fato que ocorre - e confunde - a cabeça da maioria das pessoas é a questão do 
provedor de serviços. Muitos consideram que o serviço pelo qual ele é contratado teria 
relacionamento com os produtos ou serviços inseridos no ambiente virtual. Tentaremos 
esclarecer esse fato. 
      O provedor de serviço é um prestador de serviços, cuja função é servir de elemento de 
ligação entre os usuários da internet - como elemento obrigatório e imprescindível.  

  

 
[...] Assim, provedor de acesso é a instituição que se liga à internet, partindo de um "ponto-de-presença" ou outro 
provedor, para obter conectividade IP e repassá-la a outros indivíduos e instituições, em caráter comercial ou 
não.[...] (VASCONCELOS, disponível em <http://www.apmp.org.br/index.php/pecas-juridicas/artigos/520-
analise-da-responsabilidade-do-provedor-de-acesso-a-internet>) 

  

 
      Pelo simples fato de interligar o usuário ao mundo virtual, o provedor de serviço tende a 
ser responsabilizado por disponibilizar o conteúdo que circunda pela internet ao usuário. 
Contudo, o mesmo não fiscaliza o conteúdo que o internauta disponibiliza ou acessa na 
internet, ou estaria maculando o princípio constitucional da privacidade (art. 5º, X, CF). 
      A única responsabilidade que o provedor possui é "prover" uma conexão de qualidade ao 
usuário, para que este possa se interligar ao conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 
Além de suporte técnico ou demais serviços contratados pelo usuário. 

  

 
3.3 INTERMEDIADOR DE VENDA 
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       Se é certo que não há responsabilização do provedor quanto ao conteúdo inserido na 
internet, muita confusão ainda existe na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade 
do intermediador de venda. 
       Uma empresa disponibiliza em sua loja virtual vários produtos, pertencendo a diferentes 
vendedores, através dos quais recebe uma comissão pela inserção do produto na vitrine e 
também com sua venda. 
       São esses os pontos que pretendemos tocar: comissão recebida pela empresa e o 
desconhecimento da existência e qualidade dos produtos colocados por diversas pessoas. 
      Vejamos uma jurisprudência favorável à responsabilização dessas empresas 
intermediadoras de venda: 

  

  

EMENTA: COMPRA E VENDA PELA INTERNET. CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. 
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELO SITE DA MERCADO LIVRE. MÁQUINA FOTOGRÁFICA 
ADQUIRIDO NO SITE DA CO-RÉ DC GOULART SHOP. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I. A autora adquiriu uma câmera 
fotográfica da empresa ré "DC Goulart", através do site "Mercado Livre", uma vez que averiguada a situação da 
empresa e esta demonstrou confiabilidade. Todavia, após realizada a compra, a ré "Mercado Livre" alegou que 
não fosse realizado o negócio, pois a empresa estava sob suspeita. II. Ocorre que, mesmo tendo efetuado o 
depósito integral do valor do produto, este não foi entregue, em decorrência do fechamento da empresa. III. Os 
fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela 
reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme refere o parágrafo único do art. 7º, CDC. IV. 
Dever de restituir a parte autora os valores desembolsados com a aquisição da câmera fotográfica, que nunca 
chegou às mãos do consumidor. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 
71002261097, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em 
25/03/2010, TJRS) 

  

  

       Segundo o julgamento colacionado acima, houve uma oferta de um produto, adquirido 
pelo consumidor e que nunca chegou às mãos deste. A idéia é responsabilizar todos da cadeia 
de consumo como solidariamente responsáveis, principalmente pelo fato de que a empresa 
recebeu uma comissão, antes mesmo de iniciada a venda (assim que o vendedor insere seu 
produto no site, deve pagar um valor para que seja acessível a todos). 
      Contudo, tal entendimento não é uniforme, vejamos posição contrária: 

  

  

TJRJ - 0032070-42.2008.8.19.0210 - APELACAO - 1ª Ementa DES. SIDNEY HARTUNG - Julgamento: 
12/05/2010 - QUARTA CAMARA CIVEL  
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - DANO MATERIAL E MORAL - SITE DE APROXIMAÇÃO 
COMERCIAL - MERCADO LIVRE - Negociação direta do consumidor com o vendedor mediante depósito 
direto em conta corrente. - Produto não entregue. - Fraude. - Não utilização da ferramenta de segurança 
(MercadoPago) disponibilizada pelo site. - Sentença de improcedência, reconhecendo a culpa exclusiva do 
consumidor. - Apelo autoral. - QUANTO AO AGRAVO RETIDO: REJEIÇÃO - Agravo retido, interposto pelo 
réu, em face da decisão interlocutória determinativa de inversão do ônus da prova. Presença dos pressupostos, 
insculpidos no art. 6º, VIII, do CDC, necessários ao deferimento da inversão do ônus da prova. - Atuação do 
consumidor apelante como causa exclusiva do dano, diante da inobservância das ferramentas de segurança 
fornecidas pelo réu. - Incidência da excludente de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, II, do 
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CDC, tendo em vista a realização de depósito direto na conta corrente do vendedor, por conta e risco do 
demandante, como alertado pelo sítio de vendas. - Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta E. Câmara. - 
Manutenção da sentença. - Aplicabilidade do disposto no art. 557, caput, do CPC - REJEIÇÃO DO AGRAVO 
RETIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 

  

 
      Assim, levaram-se em consideração que o consumidor atuou culposamente ao adquirir o 
produto, inobservando as ferramentas de segurança fornecidas pela empresa, inclusive esta 
estampa em seu site que não tem responsabilidade pelos produtos anunciados pelos 
vendedores. 
       A dúvida persiste: o intermediador de vendas tem responsabilidade pelos produtos 
inseridos em sua loja virtual? 
       Parece-me que esta resposta ainda está longe de ser respondida, mas devemos levar em 
consideração o fato de que a empresa recebe comissão por cada venda efetuada, o que seria 
uma espécie de cadeia de consumo diferente das que estamos acostumados a ver (fabricante - 
fornecedor - consumidor, por exemplo). Aqui seria: vendedor (intermediador) - consumidor. 
       É lógico que uma empresa só tenha benefícios e nunca seja responsabilizada por qualquer 
ato que diga respeito a seu negócio (e que ocorra em seu estabelecimento virtual)? 
       Claro que também não podemos negar a responsabilidade dos consumidores que 
adquirem produtos de forma impensada, sem avaliar de quem compra e utilizar a segurança 
que a empresa oferece. 
       O mais razoável seria proporcionalizar essa responsabilidade, no sentido de compensar o 
valor da indenização se a empresa provar que houve irresponsabilidade por parte do 
consumidor ao desrespeitar regras de segurança básicas da internet. 
       Dessa forma, o Direito não pode ser usado como ferramenta para proteção dos lucros 
arbitrários dessas empresas, como também não pode proteger um consumidor que não se 
resguardou de iminentes riscos de compras on-line, tão em comento nos dias atuais. 

  

 
4 CONCLUSÃO 

  

 
      A cada instante um novo ponto de acesso à internet é disponibilizado no Brasil e no 
mundo. Com isso, o usuário encontra facilidades a um click do mouse, desde acesso a notícias 
em tempo real, vídeos, rádios, até aquisição de produtos e serviços através do e-commerce. 
       Percebemos ao longo do trabalho que o consumidor brasileiro não está desprotegido 
contra os abusos veiculados na mídia eletrônica no tocante à publicidade. Se um vendedor 
oferta determinado bem, a um determinado custo, deverá manter sua palavra e cumprir a 
proposta oferecida ao consumidor - em respeito ao Código Civil e ao Código de Defesa do 
Consumidor. 
      Caso não haja cumprimento da oferta veiculada, os arts. 20 e 35 do CDC trazem 
alternativas, à escolha do consumidor, para que este tenha em mãos o produto contratado, 
conforme escrito na mídia publicitária. 
       Outro ponto interessante é a questão do provedor de serviço. Sendo este imprescindível 
para o acesso de qualquer um ao mundo virtual, não há sentido em responsabilizá-lo pelo 
conteúdo que seu contratante disponibiliza, já que não é sua função - nem poderia ser - 
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fiscalizar tudo o que foi inserido na internet. 
      Os intermediadores de venda ainda são um caso complicado a se vencer. Embora parte da 
doutrina sustente sua não responsabilização, não vejo porque deixá-lo de fora da cadeia 
consumerista, se recebe lucro pela prestação do serviço, em razão das vendas realizadas pelos 
usuários cadastrados em seu domínio. 
       Não é porque o contrato não se utiliza do papel, que há menos direitos em torno dele. Ao 
contrário, da mesma forma que as tecnologias evoluem, o Direito se esforça para acompanhar 
essa evolução, embora não de forma célere como as mudanças que ocorrem no mundo virtual, 
mas da melhor forma possível para defender os consumidores vulneráveis nesse mundo de 
novas tecnologias. 

  

 

4 BIBLIOGRAFIA 

  

  

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Brasília, DF, 1990. 

  

CATANA, Luciana Laura Tereza Oliveira; SOUZA, Vinícius Roberto Prioli de. O 
desenvolvimento inegável do comércio eletrônico. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 4, nº 
183. Disponível em:<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1360>. 
Acesso em: 11 jan. 2008. 

 
COHEN, Dorothy. Publicidad comercial. México: Diana, 1986. 

 
CORREIA, Miguel Pupo. Problemas Jurídicos de Transferência Eletrônica de Dados 
(EDI). Disponível em: http://publicaciones.derecho.org/redi. Acesso em: 17 de outubro de 
2005. 

 
ECOMMERCEORG. Evolução da Internet e do e-commerce. Disponivel em: <http://www.e-
commerce.org.br/stats.php>. Acesso em: 03 out. 2010. 

  

FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 8.ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

  

GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código Brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 9. ed, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4574



  

ROVER, Aires José (Org.). Direito, Sociedade e Informática: limites e perspectivas da 
vida digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000. 

  

VASCONCELOS, Fernando Antônio de. Internet: responsabilidade do provedor pelos 
danos praticados. Curitiba: Juruá, 2003. 

  

VASCONCELOS, Fernando Antônio de. Análise da responsabilidade do provedor de 
acesso à Internet. Disponivel em: <http://www.apmp.org.br/index.php/pecas-
juridicas/artigos/520-analise-da-responsabilidade-do-provedor-de-acesso-a-internet>. Acesso em 
02 de out. de 2010. 

 

Notas de Rodapé: 
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Internet. 
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RESUMO 
O Brasil constitui-se na forma de um Estado Democrático de Direito, e adota o regime 
democrático semidireto. Nesse contexto, porém, poucos são os instrumentos de participação 
direta postos à disposição do cidadão brasileiro. A maioria das decisões políticas do Estado é 
tomada indiretamente, por meio dos representantes eleitos pelo povo. Contudo, o descuido 
com o nível intelectual dos cidadãos e a transformação destes em consumidores das 
propagandas eleitorais nos faz duvidar da legitimidade da forma indireta de exercício do 
poder político. A certificação digital surge, então, como instrumento capaz de alargar as 
possibilidades de participação popular direta nas decisões políticas do Estado brasileiro, de 
modo a conferir-lhes maior legitimidade. 
PALAVRAS-CHAVE: ASSINATURA DIGITAL; DEMOCRACIA; DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA. 
 
ABSTRACT 
Brazil constitutes a democratic state of law, and adopts the democratic semi-direct politics. 
However, there are few instruments available to direct participation of Brazilian citizens. 
Most political decisions of the state is taken indirectly through representatives elected by the 
people. However, the neglect of the intellectual level and the transformation of citizens into 
consumers of electioneering makes us doubt the legitimacy of the indirect way of exercising 
political power. The digital signature, then, emerged as an instrument to extend the 
possibilities of direct popular participation in political decisions of the Brazilian state in order 
to provide legitimacy to them. 
KEYWORDS: DIGITAL SIGNATURE; DEMOCRACY; PARTICIPATORY 
DEMOCRACY. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

A Constituição Federal expressa, logo em seu artigo 1º, que a República Federativa do Brasil 
se constitui em Estado Democrático de Direito, e prossegue afirmando, agora no parágrafo 
único, que "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente", nos termos da própria Constituição. 
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Isso significa que o Brasil adota a chamada democracia semidireta, em que parte das decisões 
políticas são tomadas diretamente pelo povo, e a Constituição prevê os instrumentos do 
plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de projeto de lei para tanto, e outra parte se 
efetiva por meio da atuação de representantes, escolhidos periodicamente em processos 
eleitorais. 

As formas de expressão e exercício de poder pelo seu titular, em graus de menor ou maior 
participação deste, assim se resumem: 

A compreensão adequada do funcionamento dos mecanismos de exercício do poder passa 
necessariamente pela compreensão do que seja democracia direta, democracia indireta e 
democracia semidireta. Estes mecanismos foram utilizados pelos povos para encaminhamento 
de uma vontade[1]. 

  

A democracia direta é aquela na qual o próprio titular do poder político o exerce, sem a 
atuação de intermediários, ao passo que a democracia indireta dá amplos poderes aos 
representantes do interesse coletivo, que atuam com liberdade e de forma desvinculada da 
vontade dos titulares do poder político[2]. A democracia semidireta, exercida pelo Estado 
brasileiro nos termos de sua Constituição, prevê mecanismos de participação direta de forma 
concomitante a outros de caráter representativo. 

  

2. A ILIGITIMIDADE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

  

Paulo Bonavides afirma que a democracia é direito de quarta geração, mas também leciona 
que tal constatação não se basta, "faz-se mister ir além. Urge, assim, tornar explícitos os 
meios técnicos de realização e sustentação desse direito principal nos países da periferia, onde 
as três gerações ou dimensões de direitos fundamentais não lograram ainda concretizar-se na 
região da normatividade[3]". 

Assim, há de se avançar na análise da afirmação democrática pela carta constitucional, 
restando insuficiente a simples previsão de mecanismos diretos, indiretos ou semidiretos de 
expressão desse poder democrático. A questão que se mostra importante diz respeito, 
portanto, à efetivação do poder político pelo povo, sobretudo para aferir se a vontade deste 
manifesta-se livremente, sem vícios ou máculas. 

Isso significa que a efetivação da democracia depende da legitimidade das decisões políticas 
adotadas pelo Estado, servindo como parâmetro de aferição da eficácia do sistema adotado 
pela Constituição vigente em determinado território. 

Nesse contexto, e tomando como referência teórica os escritos de Roberto Amaral[4], inclina-
se à conclusão de que o atual modelo de democracia representativa no Brasil não legitima as 
decisões dos mandatários do poder popular. O texto inicia-se com o seguinte excerto, para 
afirmar que "só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado[5]": 

A sociedade de massas, fenômeno da última metade do século findo, ao impor, por 
necessidade de sua lógica, o império da mediação, revelou à luz do sol a ilegitimidade da 
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democracia representativa. Esse vício deriva da intercorrência do poder econômico, desde 
sempre, e, de último, do poder político dos meios de comunicação de massas, monopolizadas 
ou oligopolizadas, apartando o representante da vontade do representado, anulando o poder da 
vontade autônoma do cidadão, seja a vontade individual ou particular, seja a vontade decisória 
do representante, seja a vontade geral (volonté générale), de fonte rousseauniana[6]. 

  

Não se nega a ocorrência de manifestação da vontade dos titulares do poder político, porém 
afirma-se que tal manifestação é condicionada à conveniência de entidades e de pessoas que 
concentram o poder econômico e os meios de comunicação. 

Percebe-se a politização e partidarização dos meios de comunicação de massa - rádio, 
televisão, revistas e jornais -, que assim deixam de apenas noticiar os fatos, para interpretá-los 
e traduzi-los ao público, de forma a convencê-lo da opinião expressada. 

Aires José Rover manifesta essa mesma preocupação ao afirmar o desafio de "evitar que o 
cidadão seja reduzido à categoria de consumidor de serviços governamentais[7]", de modo a 
não pensar de forma crítica quanto ao conteúdo da informação. Tal afirmação deriva, 
certamente, da observação feita por Michel Foucault, ao descrever o que chamou de 
"sociedade de controle"[8], e que Guga Dorea sintetizou ao afirmar que "o capitalismo entrou 
na órbita ondulante do controle, no qual a possível docilidade do homem diante do sistema 
cedeu lugar a uma aparente participação do cidadão-consumidor, concebido agora como um 
corpo útil e cúmplice da lógica vigente"[9]. 

Contribuindo para a prolatada ilegitimidade do modelo de democracia representativa, verifica-
se ainda o surgimento de entidades não representativas do poder popular, mas que de alguma 
forma influenciam substancialmente no sistema legal posto, como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e o Banco Mundial, 
formado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a 
Associação Internacional de Desenvolvimento (AID). 

Por fim, cite-se o crescente condicionamento do processo eleitoral e político, ou seja, a 
negativa ou restrição de espaços a candidatos e partidos, como no caso da chamada cláusula 
de barreira, e a maior ou menor exposição de ideias e pessoas em órgãos de difusão de 
informações político-partidárias. 

E assim, considerando todos esses fatores, Roberto Amaral afirma ser "inquestionável o 
fracasso da democracia representativa [...], com seu rosário de vícios e fraudes, ilaqueando a 
vontade mandatária, transformando o povo-ícone em povo-objeto, destruindo o povo-real, o 
povo legítimo, titular da soberania[10]", razão pela qual propõe o modelo participativo de 
exercício de poder político, que não implica na revogação de todas as formas representativas 
de exercício do poder político, mas a gradual substituição destas pela participação popular 
direta e efetiva. 

Paulo Bonavides dá ainda maior sustentação à ideia de que a vontade popular é maculada, ao 
afirmar que "no caso do Brasil, as 'ditaduras constitucionais' e sua classe legislativa servil 
fazem do povo de Rousseu e da Revolução Francesa uma quimera semântica, uma coluna de 
sustentação conservadora[11]". 

O modelo de democracia direta, convergem os autores em geral, tem origem nas sociedades 
antigas, especificamente nas cidades-Estado gregas e romana. Expressam ainda - porém 
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apenas aqueles que não admitem a possibilidade do modelo participativo pleno - que a 
densidade populacional e a rapidez com que as situações se colocam à sociedade 
contemporânea exigem a adoção do sistema representativo, excepcionando apenas os 
chamados Cantões da Suíça central e oriental[12]. 

Reafirmando o mesmo empecilho para a adoção do modelo participativo, Marcos Antônio 
Striquer Soares opina no sentido de que "o sufrágio universal, o grande número de cidadãos e 
a evolução das sociedades estatais modernas têm conseqüências mortais para a democracia 
direta[13]", e prossegue dizendo ser "fácil perceber que a maioria das pessoas está preocupada 
com seu trabalho, sua sobrevivência e as questões de Estado ficam em último plano[14]". 

Partindo-se desse pressuposto, está-se alimentando a tese de que antes é preciso educar a 
população, conceder-lhe trabalho, renda, cultura, lazer e alimento, para depois exigir-lhe a 
participação política, quando a questão central parece ser outra, qual seja, o fato de que a 
população alienada parece não poder contar com a vontade alheia para ver elevada sua 
qualidade de vida e o acesso aos meios educacionais e culturais de qualidade. 

Ademais, a participação política é direito do povo, independentemente de sua condição social 
e econômica, de modo que não devemos suprimir do cidadão o direito de resolver o que é 
melhor para si próprio e para o meio em que vive, sobretudo quando outorgamos a ele 
diversas outras responsabilidades de igual importância. 

Basta remetermo-nos à célebre afirmação de Antoine de Saint-Exupéry, segundo a qual nos 
tornamos eternamente responsáveis por tudo aquilo que cativamos[15], expressando todas as 
situações que nos são postas no decorrer da vida, a exigir-nos opções importantíssimas e por 
vezes fatais, cuja atenção estatal se dá exclusivamente para fins de punição. 

Portanto, se somos responsáveis por tantas decisões, a despeito das nossas condições sócio-
econômicas, então podemos expressar nossas decisões políticas de forma efetiva e direta. 

Assim, a vontade política expressada pelo cidadão inculto e despreparado pode não ser 
qualitativamente ideal, porém não justifica que seus representantes decidam por ele de modo a 
desvincularem-se da vontade que os legitima. Em suma, a vontade política desqualificada 
pode ser um problema, mas ainda assim é a vontade do legítimo titular desse poder, e os 
mecanismos de participação direta são os instrumentos para tanto. 

No que tange a dificuldade imposta pela densidade populacional dos países na atualidade, em 
especial no Brasil, cuja dimensão territorial é igualmente grande, pode ser facilmente 
superada pelas ferramentas informacionais e de tecnologia desenvolvidas, basta que sejam 
seguras e acessíveis, e esse é o objeto do presente estudo. 

  

3. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

  

No início do século XXI vimos despontar o cerne de uma verdadeira revolução, de cunho 
tecnológico, que em pouco tempo penetrou no seio das relações sociais de forma a marcá-la 
profundamente, mostrando-se imprescindível à vida das pessoas na medida em que 
substanciosa parcela dos acessórios e equipamentos utilizados pressupõe o processamento 
eletrônico de informações e dados. 
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Dotado de inteligência, porém de estrutura física relativamente frágil em vista do local em que 
habitava, o ser humano sempre buscou aprimorar artefatos que potencializassem a utilização 
dos recursos de que dispunha e trouxesse maior conforto à sua espécie, destacando-se dos 
outros animais pela habilidade de se instalar em locais das mais diversas condições, por vezes 
demasiadamente inóspitas. 

Neste contexto, e percebendo que a inteligência era o seu grande dote, o ser humano passou a 
dar atenção às técnicas e dispositivos que pudessem potencializar o seu raciocínio e auxiliá-lo 
no trabalho de medir e contar. E assim desenvolveu o "ábaco, de origem oriental, que o 
Ocidente conhece desde o século III a. C., e que veio a ser considerado o primeiro 
computador digital que o gênio inventivo do homem criou[16]". 

Estava lançada a semente do que prometia ser uma verdadeira revolução, na medida em que a 
inteligência do ser humano mostrava-se capaz de se potencializar cada vez mais, o que parece 
não ter fim. 

Com Norbert Wiener aparecem os primeiros registros de aproximação entre a cibernética, 
desenvolvida sobremaneira por ele próprio, e o Direito, e assim o faz ao dizer que "a lei pode 
ser definida como o controle ético aplicado à comunicação[17]". A comunicação certamente 
pressupõe o tráfego de informação, por qualquer meio, porém quando ocorrido no ambiente 
eletrônico nos dá a clara idéia de informática. 

Cumprindo com sua anunciada proliferação, os elementos de tecnologia e informática 
permeiam as relações em geral, sustentando a atividade econômica e consumerista, os meios 
de efetivação e controle dos atos da administração, as formas de divulgação e propaganda de 
cunho político e cultural, e os instrumentos de comunicação entre as pessoas, suprimindo 
espaços e distâncias. 

Em suma, a revolução tecnológica e do processamento eletrônico de dados e informações 
constitui a base de uma sociedade globalizada, a chamada "sociedade da informação", que 
resume uma mudança radical de paradigmas, predizendo a entrada das relações humanas em 
um novo modelo de produção de valores e riquezas, como outrora fizeram as revoluções 
agrícola e industrial. 

Esse contexto não se esgota no âmbito eletrônico da rede mundial de computadores, 
abrangendo ainda a utilização de aparatos eletrônicos e telemáticos que não estejam 
necessariamente ligados à internet, embora inegavelmente seja este último o instrumento de 
maior caracterização global dessa sociedade da informação. 

A rede mundial de computadores, se por um lado trouxe inegáveis benefícios à sociedade, 
também evidencia e potencializa algumas mazelas, muitas das vezes em decorrência de uma 
essência anárquica, que lhe confere a falsa impressão de descontrole e anonimato. 

            Ao tratar da utilização de tecnologia da informação como forma de expressão política 
do cidadão, é imperativo que afastemos essa hipótese de insegurança, partindo 
equivocadamente da premissa de que a ausência de um órgão central de comando equivale à 
impossibilidade de identificação do usuário e de controle do tráfego de informação. 

A origem da internet remonta um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da 
América que, em tempos de guerra fria, procurou estabelecer uma rede segura de 
comunicação e controle do sistema de defesa nacional. Assim, foram aproveitadas pequenas 
redes locais, que então foram conectadas de modo a formar uma grande rede por todo o país. 
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A idéia de rede advém do fato de que cada um dos computadores estava ligado diretamente a 
todos os outros, formando uma verdadeira teia eletrônica. 

Com isso, mesmo que o país fosse alvo de um então temido ataque nuclear, ou se de qualquer 
outra forma fosse alvejado em algum ponto de seu território, restaria mantido o sistema de 
comunicação e defesa, posto não haver um computador central que o comandasse. O comando 
era descentralizado, e possível de qualquer um dos terminais eletrônicos que o perfazia. 

Contanto, essa essência anárquica das comunicações informáticas e telemáticas, assim como a 
consequente ausência de um controle central com competência para disciplinar as práticas 
desenvolvidas no ambiente eletrônico, motivaram a discussão e desenvolvimento de políticas 
e meios de contraposição aos que vêem no computador um instrumento lesivo. 

É nesse contexto que se apresenta a certificação digital como forma de garantir, de maneira 
robusta e confiável, os atributos de autoria e integridade aos documentos e mensagens 
produzidos ou reproduzidos no ambiente eletrônico. 

  

4. A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NO ÂMBITO DA SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO 

  

            No seio de toda tecnologia e possibilidades de comunicação entre as pessoas, bem 
como da facilidade e rapidez no tráfego de informações, é que surge a possibilidade de 
exercício pleno e efetivo da democracia participativa, ou atuação direta do cidadão nas 
decisões políticas do Estado. 

            Por suprimir espaço e tempo, a comunicação eletrônica tem sido largamente utilizada 
para fins comerciais e de lazer. A utilização política de meios como a rede mundial de 
computadores é subaproveitada, limitando-se à divulgação de ideias e ao debate político que, 
embora de reconhecida importância, não influenciam diretamente nos rumos adotados pelos 
Estados. 

            É nesse bojo que se propõe a utilização de aparatos tecnológicos, em especial os meios 
de suporte e tráfego de informação, como forma de expressão política efetiva do cidadão. 

            Se não é mais possível, nos dias de hoje, reunir as pessoas em um mesmo ambiente 
físico para que ali expressem suas opiniões e decidam pelos rumos que o país irá seguir, cabe 
à tecnologia suportar as expressões político-ideológicas de cada um, colocando os cidadãos 
virtualmente em um mesmo ambiente, chamado eletrônico, como já sugerira Roberto Amaral: 

A democracia do Terceiro Milênio, sobre ser participativa, será universal, pois dela todos 
participarão; ignorando distinções econômicas ou sociais, ou raciais, ou de gênero, ou de 
origem ou de naturalidade; a igualdade política abolirá a delegação, e todos poderão participar 
ativa e diretamente, pois todos terão assento na nova ágora que, construída eletronicamente, 
comportará toda a população[18]. 
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Assim como inúmeras votações acontecem informalmente pela internet, promovidas por sites 
esportivos ou de entretenimento, poderiam os cidadãos expressar oficialmente suas opiniões 
políticas, participando ativamente das decisões políticas do país, sem a necessidade de 
qualquer instrumento de mediação ou representação que maculasse a vontade individual, 
preservando, portanto, o poder de decisão 

das instituições populares e sociais das mais diversas índoles, cuja organização enseja e 
estimula, desde os agrupamentos espontâneos e conjunturais aglutinados para resolver um 
problema concreto, até amplos movimentos, v.g., pelos direitos da mulher, a defesa do 
consumidor, do meio ambiente, a defesa das minorias contra todas as formas de 
discriminação, a proteção dos direitos humanos e a denúncia de sua violação, a defesa dos 
interesses nacionais concretos, a iniciativa legislativa e constitucional, bem como à utilização, 
desmitificada, popularizada, à margem do controle estatal, de novos meios eletrônicos, como 
as rádios comunitárias, as redes de computadores e todos os meios e instrumentos 
tecnológicos disponíveis. Enfim: participação dos governados na vontade governativa[19]. 

  

É claro que, para tanto, é primordial que a participação de cada cidadão seja única e 
identificável, porém sigilosa, o que se mostra plenamente possível em face da tecnologia 
existente, utilizando os conceitos de criptografia assimétrica, no bojo da chamada certificação 
digital. E nesse ponto, antes de tratar especificamente da certificação digital, cabe-nos 
propalar os ideais de desmaterialização, na medida em que grande parte das pessoas ainda 
necessita de um suporte tangível que lhes dê a sensação de segurança. 

  

4.1. O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO E A DESMATERIALIZAÇÃO DE 
CONCEITOS 

  

O exercício do voto em urnas eletrônicas, o que acontece no Brasil desde as eleições 
municipais de 1996, é um esboço do preceito de desmaterialização. Isso porque admite a 
coleta eletrônica dos dados de votação e, dessa mesma forma, a transmissão das informações 
aos órgãos de apuração, restando somente a identificação do cidadão votante ainda pela forma 
manual, razão pela qual a urna de votação foi inicialmente chamada de coletor eletrônico de 
votos[20]. 

A Lei nº 6.996, de 07 de junho de 1982[21], previa a possibilidade de utilização de 
processamento eletrônico de dados, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, nas fases de 
alistamento eleitoral, votação e apuração dos votos, sem mencionar a hipótese de 
identificação do cidadão votante, nos termos do artigo 1º, § 2º. 

Nesse mesmo contexto, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997[22] tratava da votação e 
totalização dos votos por meio de sistema eletrônico (artigo 59), mas expressamente previa a 
identificação do eleitor por meio de documento oficial com fotografia (artigo 91-A). 

A identificação eletrônica, por meio da certificação digital, exige a habilitação de todos os 
cidadãos para tanto, ou seja, é necessário que todos tenham uma identidade digital, exigindo-
nos um desprendimento ao tangível e a aceitação do imaterial. 
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A ideia de desmaterialização sempre fora presente e de grande importância na interpretação e 
aplicação do Direito, embora sem ter o devido crédito em certas ocasiões. No entanto, essa 
abstração se restringia aos planos filosóficos e metodológicos, restando aparentemente 
incapaz de sustentar as relações de cunho material. 

O surgimento e a consequente utilização de meios eletrônicos, contudo, evidenciaram a 
necessidade de se pensar essas relações de forma diferente, observando-se com maior 
importância o conteúdo, ou a informação, em detrimento do suporte que o carrega. 

No plano filosófico, a figura de uma norma fundamental de natureza hipotética, e por isso 
desmaterializada na medida em que ainda despida da positivação que precede (uma norma 
não posta, mas suposta[23]), evidencia a relevância de permear o ordenamento legal com 
preceitos abstratos que inspirem o legislador e a sociedade, enquanto intérprete-fim da regra 
jurídica, permitindo a existência de conceitos abertos e indeterminados como o da dignidade 
da pessoa humana ou do devido processo legal, quer no âmbito adjetivo ou material. 

Aliás, a diferenciação entre o conteúdo da norma e o texto legal que a encarta[24] já nos 
orienta no sentido de que o Direito não pode se restringir ao que se mostra materializado pelo 
legislador, que necessariamente limita-se aos parâmetros de suas próprias convicções e 
perspectivas de desenvolvimento social, porém aquém das reais possibilidades e 
circunstâncias surgidas a partir do exercício complexo da vida em grupo. 

No âmbito das relações de cunho material, predominava o ideal materialista da cartularidade e 
da preferência velada, porém notória, pelas provas concretas como formadoras da convicção 
de uma verdade. 

Nesse bojo, a materialidade se sobrepunha largamente sobre a abstração típica do ambiente 
eletrônico, criando sobre este a falsa impressão de insegurança que ainda permeia parte da 
sociedade, figurando como grande empecilho à utilização plena dos meios informáticos nos 
mais diversos segmentos. Isso se explica, em parte, pela diferente forma como o ser humano 
percebe o mundo físico dos átomos e o mundo eletrônico dos bytes. 

No ambiente físico, percepção do mundo é bastante factível e concreta na medida em que nele 
se empregam de forma plena todos os sentidos dos quais são dotados s seres humanos - visão, 
audição, olfato, tato e paladar. A percepção do ambiente eletrônico, ao contrário, exige maior 
sensibilidade e capacidade de abstração, já que é impossível ao ser humano ali exercer aqueles 
mesmos sentidos. 

Em suma, o ambiente físico é composto por átomos, ou seja, por objetos e seres dentre os 
quais efetivamente nos inserimos, o que nos faz reais habitantes deste plano concreto. 
Restando o ambiente eletrônico formado por bytes, nós seres humanos não podemos 
efetivamente habitá-lo, mas apenas nos fazer representar em meio a uma personalização de 
natureza multimídia, o que essencialmente se difere da personificação, de cunho material. 
Assim, percebemos o plano eletrônico de forma bastante relativa. 

Com efeito, o Estado desenvolveu a burocracia, positivou as normas, exigiu a concretude e 
materialização das provas nos autos para efeito de procedência do pedido deduzido, tudo isso 
na qualidade de meio essencial à segurança jurídica e como forma de pacificação social, 
privilegiando, em tantas oportunidades, o suporte ao seu conteúdo. 

O plano eletrônico, em contrapartida, recebeu a pecha de virtual, como se a abstração de sua 
essência não pudesse fazer transcender efeitos concretos, o que se mostrou absurdo na medida 
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em que a sociedade avançou na utilização dos meios informáticos e ali efetivam diversas 
trocas comerciais, dentre outros atos e negócios jurídicos concretos, bem como atuam de 
forma a causar lesões aos mais diversos bem juridicamente tutelados, como a honra e o 
decoro, o patrimônio, etc. 

A forma mecânica de identificação do eleitor exige a presença física em locais de votação 
previamente fixados, ao passo que a identificação eletrônica permitiria o voto a partir de 
qualquer terminal eletrônico conectado à internet, para transmissão dos dados de votação, 
dispensando não apenas presença física do eleitor, mas a dispensa de formalidades e custos, 
propiciando a utilização do mecanismo de voto com maior agilidade, razão pela qual poderia 
ser utilizado de forma mais recorrente. 

  

4.2. DA IDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO E A AUTENTICAÇÃO DO VOTO 

  

A desmaterialização dos conceitos, necessária a partir da concretude dos efeitos oriundos do 
contexto imaterial do ambiente eletrônico, propõe uma substancial mudança de paradigma, 
exigindo do intérprete que privilegie a informação em detrimento do suporte que a carrega: 

As informações são transmitidas por palavras, que nascem para designar coisas materiais, mas 
que se transformam, em decorrência do processo de desmaterialização conceitual, em 
metáforas alusivas à realidade imaterial. Assim, a chave (password) não é somente o objeto 
metálico para ser inserido na fechadura, mas passa a ser o código numérico ou alfabético que 
permite, quando digitado num teclado, o acesso a um computador ou a um banco de 
dados[25]. 

  

É nesse contexto que surge o problema: se o sistema de autenticação desenvolvido pela 
sociedade se baseia em sinais distintivos para comparação visual (assinatura e rubrica 
homógrafas), como conferir ao documento eletrônico os atributos de integridade e 
identificação do autor da mensagem, assim como a consequente impossibilidade de repúdio 
de seu teor por ele? 

A questão é deveras pertinente, sobretudo quando propomos o alargamento do sistema de 
atuação direta do cidadão por meio de voto eletrônico. 

Não em virtude da ocasião de voto eletrônico, mas pela segurança das relações jurídicas em 
geral, tratou-se de desenvolver uma forma segura de identificação e conferência aos 
documentos eletrônicos, utilizando-se dos antigos conceitos de criptografia ("algoritmos 
criptográficos basicamente objetivam 'esconder' informações sigilosas de qualquer pessoa 
desautorizada a lê-las, isto é, de qualquer pessoa que não conheça a chamada chave secreta de 
criptografia[26]"), mais especificamente a de natureza assimétrica, o que passamos a chamar 
de assinatura digital, nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei n.º 11.419/06, 
que dispõe acerca da informatização do processo judicial. 

Mais uma vez se emprega a ideia de desmaterialização, pois nesse bojo denominamos 
assinatura tudo aquilo que é capaz de conferir ao documento aqueles festejados atributos de 
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autoria, impossibilidade de repúdio e integridade, independentemente de sua origem 
homógrafa, adjetivando-a como digital apenas segundo a sua natureza. 

A assinatura digital, dentre todas as possíveis e mais simples formas de identificação de um 
documento eletrônico, é a mais segura em decorrência da complexidade das chaves 
criptográficas em que se sustenta. É possível afirmar, inclusive, que a assinatura baseada nos 
conceitos de criptografia assimétrica é mais segura do que a própria assinatura homógrafa 
lançada sobre documentos físicos. 

Isso porque é mais fácil copiar, de alguma forma, o sinal manual distintivo que fazemos para 
nos identificar como autores de um documento físico a descobrir a sequência de uma chave 
criptográfica, violando-a de forma a obter o modelo de decifragem da mensagem assinada 
digitalmente, o que propiciaria a alteração de seu conteúdo sem que a violação fosse acusada 
pelo sistema informático. 

Porém, para que o mecanismo de assinatura digital funcione de forma confiável, de modo a 
garantir efetivamente a segurança que dela se espera, e ainda para que seja aplicável a uma 
coletividade difusa de pessoas, o que prescinde uma padronização do procedimento, faz-se 
necessária a certificação digital. 

Não há como definir certificação digital sem antes apontarmos algumas importantes premissas 
acerca da assinatura digital. Somente assim poderemos avançar no estudo proposto para, 
finalmente, especificar o fundamento constitucional de validade e reconhecimento da 
certificação digital. 

A assinatura digital baseia-se no conceito de criptografia assimétrica. Isso significa que a 
garantia de integridade e autoria de um documento digital decorre da cifragem e decifragem 
de seu teor. A assimetria do procedimento decorre do fato de que a cifragem se dá por um 
método, costumeiramente chamado de chave, ao passo que a decifragem se efetiva por meio 
de uma chave diferente, com a ressalva de que embora distintas, as chaves são 
correspondentes. 

Essa correspondência é salutar para a garantia de integridade e autoria do documento, pois a 
mensagem cifrada por uma das chaves do par somente pode ser decifrada pela outra. Nem 
mesmo a chave que cifrou a mensagem pode decifrá-la, o que fica a cargo exclusivo da chave 
correspondente. 

É importante destacar, ainda antes de aprofundarmos a exposição acerca da certificação 
digital, que a utilização de uma das chaves utilizadas neste procedimento de criptografia 
assimétrica é restrita a uma pessoa, e por isso chamada de chave privada, ao passo que a outra 
se destina ao uso público e geral, e por isso chamada de chave pública. 

Portanto, para que um documento eletrônico seja assinado digitalmente é necessária a criação 
desse par de chaves, o que pode ser feito por qualquer pessoa, utilizando-se de programas de 
computador que desenvolvam essa atividade. O mais conhecido é chamado de PGP (Pretty 
Good Provacy): 

Quando o usuário executa PGP pela primeira vez, PGP gera números primos pseudo-
aleatórios, e um par de chaves RSA, uma pública e outra particular e secreta. [...] A chave 
particular é armazenada em diretório especial, de forma protegida. A chave pública é 
guardada em outro diretório, sem necessidade de ser protegido, junto com as chaves públicas 
de outras pessoas - e constitui um chaveiro (key ring)[27]. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4585



Um documento eletrônico restará assinado digitalmente no momento em que o titular de um 
par de chaves assimétricas cifrar o conteúdo deste utilizando a sua chave privada. Ao enviar a 
mensagem assinada ao destinatário, ou destinatários, a mensagem cifrada pela chave 
particular do subscritor e autor do documento deve ser acompanhada da chave pública a ela 
correspondente, de modo a permitir a conferência que apontará na tela do sistema a 
integridade do texto, se ele não tiver sido corrompido. 

A garantia de autoria, e a consequente impossibilidade de repúdio dos termos apostos no 
documento, deriva da natureza privada da chave utilizada para cifrar a mensagem[28]. 

Nesse contexto, podemos afirmar que o procedimento de certificação digital se inicia com a 
criação dessas chaves criptográficas utilizadas para a assinatura digital de um documento 
eletrônico. Convém observar, ainda, que a associação de uma chave de natureza privada a 
uma pessoa específica forma, no seu conjunto, uma verdadeira identidade digital do titular, 
que o singulariza de forma a permitir a sua identificação como autor de um documento. 

Uma terceira parte, presumidamente idônea, atesta a emissão das chaves, inclusive a 
vinculação da chave privada a um titular específico, cuja identidade averiguou. O 
procedimento é chamado de certificação digital porque o atestado se dá por meio de um 
documento, obviamente eletrônico, chamado de certificado digital. 

Segundo o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o "certificado digital é um documento eletrônico, 
assinado digitalmente por uma terceira parte confiável, que identifica uma pessoa, seja ela 
física ou jurídica, associando-a a uma chave pública[29]". 

Note-se que a idoneidade do emissor do certificado digital é fundamental para a segurança do 
sistema de assinatura digital. 

E foi essa preocupação com a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos 
apostos em suportes eletrônicos que deu ensejo à normatização do tema por meio de uma 
Medida Provisória, de número 2.200/2001, que em sua segunda reedição, efetuadas algumas 
alterações em seu texto, efetivou-se vigente sem a devida conversão em lei pelo Congresso 
Nacional, por conta da reforma trazida pela Emenda Constitucional n.º 32. 

Restava, então, criada a chamada Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 
composta de uma cadeia de autoridades certificadoras (Autoridade Certificadora Raiz, 
Autoridades Certificadoras e Autoridades de Registro), cujas competências restavam 
definidas e divididas pela Medida Provisória em questão. 

Em suma, partindo-se do pressuposto fático da existência de documentos eletrônicos e da 
premente necessidade de se conceder confiabilidade e segurança em vista dos negócios 
jurídicos por eles gerados, a Medida Provisória N.º 2.200-2/01 fixou a competência das 
autoridades que compõem a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira para emitir, 
expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados digitais, cumprindo aos operadores do 
Direito encontrar o fundamento constitucional que lhes dê a conformidade com o 
ordenamento vigente. 

Não se trata de investigar a fonte direta de validade e vigência do procedimento em questão, 
pois para isso basta o teor da Medida Provisória N.º 2.200-2/2001, mas de buscar o 
embasamento constitucional que lhe dá sustentação. 
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Por fim, é importante a ressalva de que o certificado digital pode ser emitido por outros 
órgãos ou pessoas que não integram a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, o que 
não retira a sua validade, nos termos do artigo 10, § 2º, da Medida Provisória n.º 2.200-
2/2001, razão pela qual, em princípio, se tratará do procedimento em sentido amplo, a 
despeito da forma específica como realizado atualmente, cuja abordagem específica merecerá 
importantes linhas ao final, elucidando-se a riqueza do tema e a justificativa da investigação 
ora iniciada. 

  

5. CONCLUSÃO 

  

            A segurança propiciada pelos meios eletrônicos de certificação é suficiente para 
filiarmo-nos à corrente que propõe a gradativa adoção do modelo participativo de democracia, 
como forma de afastar a ilegitimidade do sistema representativo. A proposta é extraída das 
lições de Roberto Amaral, que conclui: 

a democracia participativa não é uma democracia direta remontando à ágora, mesmo a uma 
ágora tele-eletrônica; trata-se de democracia semidireta marchando no sentido da democracia 
direta; vale dizer, preservará por muito tempo alguns dos mecanismos da democracia 
representativa. Mas democracia semidireta na qual a porção representativa será mínima, ao 
passo que a presença dos mecanismos da democracia direta será máxima. Assim, poderá 
compreender formas de exercício do Poder Legislativo através de Casas submetidas ao 
controle dos mecanismos da consulta popular [...], processo legislativo que terá sempre no 
povo a instância suprema que ditará a aprovação ou derrogação das decisões adotadas[30]. 

  

            A tecnologia já suprimiu diversas barreiras, e assim poderá também transpor as 
dificuldades que para tantos impossibilitam o exercício efetivo da democracia pela forma 
participativa. Divergindo de Marcos Antônio Striquer Soares[31], não há inviabilidade técnica 
que resista ao confronto com os mecanismos de certificação e assinatura digital, bem como 
aos conceitos de criptografia, cada vez mais seguros e confiáveis. 

            Se o crescimento populacional em um dado momento inviabilizou a possibilidade de 
se proferir opiniões e votos pelos cidadãos, no sentido de decidir os rumos do país, a 
existência de um meio de comunicação tão eficaz a ponto de ser confundido com um 
ambiente, mesmo que virtual, surge como meio de redenção da participação ativa da 
população, que, ainda em tese, não terá a necessidade de representação, fazendo-se ouvir por 
conta própria. 
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RESUMO 
O objeto do estudo pretende apresentar algumas controvérsias e convidar os estudiosos à 
reflexão sobre a questão dos limites da cumulação de direitos protetivos no mesmo objeto 
imaterial, em boa parte, incompatível com os preceitos das leis que regulam a matéria no 
Brasil, bem como as distinções entre as legislações nacionais em propriedade intelectual. 
Assim, através de análises comparativas entre as disposições contidas no Acordo sobre 
aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio- Trips, a Diretiva 
98/44/CE, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas, a Lei 9.279/96 que 
regulamenta a proteção a propriedade intelectual brasileira e Lei 9.456/97 sobre proteção de 
cultivares, demonstrará as problemáticas referentes aos limites de incidência e aplicabilidade 
da sobreposição de regimes protetivos em um mesmo bem imaterial - patentes de invenção e 
certificados de cultivares no material propagativo da variedade vegetal. 
PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL; PATENTES; CONFLITO DE 
DIREITOS 
 
ABSTRACT 
The object of study - reportedly intends to present some controversy and invite scholars to 
reflect on the question of the limits of the accumulation of protective rights in the same 
immaterial object, largely incompatible with the precepts of the laws governing the field in 
Brazil, and as the distinctions between national laws on intellectual property. Thus, through 
comparative analysis between the provisions of the Agreement on Aspects of Intellectual 
Property Rights-TRIPS trade-related, the Directive 98/44/EC on the legal protection of 
biotechnological inventions, Law 9279/96 which regulates the protection Brazilian 
Intellectual Property Law 9.456/97 and on plant varieties protection, demonstrate the 
problems relating to the limits of applicability and implications of overlapping protective 
regimes in the same intangible property - patents and licenses cuttings growing in the variety. 
Keywords: intellectual property, patents, rights conflict. 
KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY; PATENTS; RIGHTS CONFLICT 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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A apropriação e a concessão dos direitos de exclusiva em propriedade intelectual para os 
processos e produtos advindos da variedade vegetal ampliam o paradigma do anticommons ao 
questionar a doutrina e a jurisprudencia os efeitos monopolísticos e os limites civis e 
constitucionais conferidos pela concessão do privilégio patentário e certificados de cultivares 
em um mesmo objeto imaterial. 

No caso das tecnologias relativas às ciências da vida, as transformações semânticas entre os 
conceitos de descoberta e invenção, atividade inventiva e aplicabilidade industrial e a 
novidade, se mostram necessárias para flexibilizar a concessão de patentes para o setor 
biotecnológico. 

No entanto, o processo de intervenção humana na vida dos seres vivos demonstra-se 
controverso nas diversas doutrinas e legislações de propriedade intelectual, tanto pelas 
discussões sobre: (a) as questões de fronteiras entre descoberta e o contributo mínimo da 
atividade inventiva; (b) as questões éticas, bioéticas e de biossegurança; (c) as questões 
relativas à abordagem interpretativa dos Tribunais em relação ao termo "processos 
essencialmente biológicos"; (d) a opção pela exclusão de patentes de plantas conferida pelo 
Trips aos países signatários; (e) os limites de abrangência dessa proteção; (f) os critérios de 
eficácia do sistema sui generis para plantas; (g) a proibição da dupla proteção ao mesmo bem 
imaterial por força da UPOV de 1978; (h) as funções específicas de cada exclusiva, entre 
outras. 

Assim, através de análises comparativas entre as disposições contidas no Acordo sobre 
aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio- Trips, a Diretiva 
98/44/CE, a Lei 9.279/96 e Lei 9.456/97, o artigo demonstrará as problemáticas referentes aos 
limites de incidência e aplicabilidade da sobreposição de regimes protetivos em um mesmo 
bem imaterial - patentes de invenção e certificados de cultivares no material propagativo da 
variedade vegetal. 

  

  

  

  

I.TRIPs - Biotecnologia e Propriedade Intelectual 

  

Dos artigos 27 e 28 - Trips - 

  

            Quais os limites e sob quais condições as criações que utilizam material genético de 
plantas podem ser abrangidas pelas exceções do artigo 27 do Trips? 

O enunciado do artigo 27(2) do Trips vem ao encontro da premissa geral do Acordo ao 
permitir que os Estados membros excluam da patenteabilidade invenções cuja exploração em 
seu território seja necessária evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive 
para proteger a vida ou a saúde humana, animal e vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao 
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meio ambiente desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é 
proibida por sua legislação. 

Não retrata o enunciado, uma proibição explícita de comercialização como condição de 
exclusão da proteção, mas a necessidade de tal proibição quando necessário. A fim de 
justificar os limites que condicionam a exclusão apregoada pelo enunciado, os Estados 
membros devem demonstrar que é necessário para evitar - por qualquer meio - a exploração 
comercial da invenção. 

            Desta maneira, a proibição através de leis ou regulamentos nacionais da exploração da 
invenção, não constitui por si só, critério suficiente para analisar a exclusão de 
patenteabilidade, vez que a obrigação legal da proibição não é condição para excluí-la, nem 
suficiente para proibi-la. 

            A declaração da possibilidade de exclusão do art. 27 (2) "não acontece simplesmente 
porque a exploração é proibida por suas leis", mas, deixa claro que a avaliação da existência 
ou não da comercialização de uma invenção particular, poderá ser proibida, se necessário, a 
fim de proteger a ordem pública ou a moralidade não dependendo de positivação de nenhuma 
legislação nacional. 

Muito embora, não haver definição uniforme e universal de moralidade e ordem pública, estas 
dependem de uma hermenêutica particular de cada cultura de um país, por exemplo - a 
criação relativa a plantas transgênicas, exceto os microorganismos modificados, conformaria 
com a cláusula de moralidade em algumas legislações. 

Não há por parte das leis nacionais dos países membros, nenhuma obrigação formal no âmbito 
dos tratados internacionais em propriedade intelectual em conceder ou não proteção via 
patentes de invenção a processos e/ou produtos derivados de uma planta - não há obrigações, 
bem como não se trata de opções. 

O que se tem é a faculdade de proteger as plantas, por outros mecanismos, que não o das 
patentes ou a complementaridade entre patentes e os certificados de cultivares. 

 Precisamente, o enunciado do artigo 27(3) apregoa a faculdade dos países membros de 
excluírem o patenteamento de plantas e animais, não se referindo ao material genético, estes, 
não excluídos da proteção pela exclusiva, tais como microorganismos. 

Assim, o enunciado do artigo 27.3.b de Trips deixa a cargo dos Estados membros da OMC, a 
faculdade de definirem em suas leis de proteção a propriedade intelectual voltada à adequação 
das situações e suas necessidades particulares. Helfer, Laurence R, ao analisar o preceito 
comenta:  

Une fois qu'un Etat membre de l'OMC adopte les quatre conditions obligatoires de l'article 
27.3(b), il est libre de concevoir ses lois relatives à la protection des variétés végétales et aux 
innovations dans le domaine végétal sur le modèle de l'Acte de 1991 de l'UPOV, de l'Acte de 
1978 de l'UPOV, des dispositions sur les brevets de l'Accord sur les ADPIC ou une 
combinaison de ces approches. Chacune de ces approches «consacrées» atteint, de manière 
différente, le but politique principal du système de DPI: la création de mesures incitatives 
appropriées pour que les obtenteurs développent et commercialisent de nouvelles variétés 
végétales. L'adéquation de l'une ou l'autre de ces approches à la situation particulière d'un 
pays déterminé dépend des besoins de ses secteurs agro-industriel et agricole, de son souhait 
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d'encourager les investissements étrangers dans l'amélioration des variétés végétales et dans 
les biotechnologies, et de ses objectifs em matière de commerce international[1]. 

  

 Depreende-se que não cabe interpretação extensiva para a concessão de patentes, pois restará 
adstrita a critérios condicionantes; i.e, a patente será concedida desde que a criação seja nova, 
envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. No entanto, caberá 
proteção adicional por um sistema sui generis onde os Membros concederão proteção às 
variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz 
ou por uma combinação de ambos (art. 27.3(b). 

Uma indagação pode surgir, no entanto, se a faculdade preconizada pelo artigo 27.3(b) de 
excluir plantas do patenteamento, também se aplica as suas partes, exceto os 
microorganismos, o que contornaria o especificado no enunciado, vez que o artigo 28 (a/b) do 
Acordo diz que quando o objeto da patente for um processo conferirá a seus titulares não 
somente a exclusiva através do processo, mas também com relação aos produtos derivados 
daquele processo. 

Dessa declaração, a análise sobre a faculdade dos Estados Membros de excluir os processos 
essencialmente biológicos de suas legislações é de importância crucial. 

 Enquanto plantas e suas partes podem ser excluídas da patenteabilidade, de igual modo, 
podem por força do artigo 28 (1) ser classificados como produto obtido diretamente do 
processo patenteado, desde que respeitados os critérios para a concessão da exclusiva. 

Embora o Acordo Trips estabeleça que "qualquer invenção, de produto ou de processo, em 
todos os setores tecnológicos, será patenteável[2]", são expressamente previstos os casos em 
que é facultado aos países excluir invenções da patenteabilidade (art. 27.3.a.b) - ou seja, caso 
a invenção seja excluída da patenteabilidade, a proteção para as plantas virá por um sistema 
sui generis. 

Desse modo, se plantas ou as suas partes podem ser inseridas na categoria de produto obtido 
diretamente do processo patenteado, dependerá da análise interpretativa sobre os "processos 
essencialmente biológicos", sem prejuízo, no entanto, do artigo 27 (1) em que as patentes 
podem ser obtidas para quaisquer invenções, quer se trate de produtos ou processos, em todos 
os domínios da tecnologia, desde que essas invenções sejam novas, envolvam uma atividade 
inventiva e sejam susceptíveis de aplicabilidade industrial, sem discriminação quanto ao local 
de invenção, ao domínio tecnológico e ao fato dos produtos serem importados ou produzidos 
localmente. 

  

II. Processo "essencialmente biológico" versus "intervenção humana" na perspectiva da 
Diretiva 98/44 

  

O Trips e o EPC (European Patent Convention) não definem "processo essencialmente 
biológico" para produção de plantas e animais. A Diretiva 98/44 relativa à proteção jurídica 
das invenções biotecnológicas considera através do enunciado do artigo 2°(2) que "os 
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processos de obtenção vegetais ou de animais são considerados essencialmente biológicos se 
constituírem integralmente em fenômenos naturais como cruzamento ou de seleção". 

Pela Diretiva, os processos de cruzamento e seleção são considerados naturais, 
independentemente da interferência humana, de um processo técnico. Entretanto, existem 
pleitos judiciais que alegam contradição do artigo 2°(2) no sentido de que o cruzamento e a 
seleção como processo de melhoramento vegetal tradicional de plantas não ocorrem na 
natureza sem a interferência humana, sendo, portanto, considerados técnicos e passíveis de 
proteção patentária. (cases T 1242/06 e T 83/05).[3] 

Se observarmos a evolução histórica do artigo 53(b) da EPC, muito embora aberto para uma 
infinidade de interpretações, verificaremos que o termo "biológico" é oposto ao termo 
"técnico". Ao interpretar o artigo 23(b) do EPC, os processos somente serão considerados 
"essencialmente biológicos" se todas suas etapas demonstrarem esta característica. 
Paradoxalmente, a regra do artigo 2°(2) insere as etapas de seleção e cruzamento, (etapas que 
envolvem intervenção humana, portanto, etapas em tese, técnicas), como sendo fenômenos 
naturais. 

Sob estas condições, algumas empresas argumentam que a proibição da patenteabilidade 
somente deve ser aplicada quando da análise dos processos para obtenção de plantas não se 
detectar uma intervenção técnica. 

 Essa proibição deve ser aplicada aos casos de processos naturais de seleção, entretanto, os 
processos biológicos de melhoramento vegetal que impreterivelmente incluem etapas técnicas 
representativas de um processo técnico devem ser abarcados pela exclusiva da patente. 

As conseqüências dessas argumentações podem ser vislumbradas em vários pedidos de 
patentes que foram posteriormente concedidos[4]. 

No entanto, a intervenção direta do homem alterando o estado da natureza, não é requisito 
objetivo de patenteabilidade, i.e, a intervenção humana não é requisito de invento, e sim de 
apropriação. Se há uma solução técnica para um problema técnico, (presença do contributo 
mínimo de uma atividade inventiva e de aplicabilidade industrial), mas não houve ato de 
autoria da solução, simplesmente os efeitos patrimoniais da invenção não poderão ser 
atribuíveis àqueles que se arroga inventor. 

O fato de haver a intervenção humana, modificando e alterando os caracteres genéticos de 
uma planta, por si só, não pode ser interpretado como inventos passíveis de concessão do 
privilégio por patentes. 

            Os componentes genéticos de uma planta, como produto da natureza, não cumprem a 
exigência dos requisitos concessivos de patentes de invenção, além de que, sua descrição, não 
poderá ser formalizada com a especificidade suficiente para abarcar a proteção por 
mecanismos patentários. É sempre bom lembrar que o invento para ser considerado como tal 
deverá atender os requisitos essenciais a proteção e conter em seu resultado um efeito útil, 
concreto e tangível. 

            A tentativa de interpretação do que seja processos "essencialmente biológicos" foi 
desenvolvida na decisão T 320/87 baseada na acepção do artigo 53(b) do EPC[5] e, 
confirmada em decisões posteriores T 83/05, T 356/93, apregoando que: 
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"6. ... whether or not a (non-microbiological) process is to beconsidered as "essentially 
biological" within the meaning of Article 53(b) EPC has to be judged on the basis of the 
essence of the invention taking into account the totality of human intervention and its impact 
on the result achieved. It is the opinion of the Board that the necessity for human intervention 
alone is not yet a sufficient criterion for its not being "essentially biological". Human 
interference may only mean that the process is not a "purely biological" process, without 
contributing anything beyond a trivial level. It is further not a matter simply of whether such 
intervention is of a quantitative or qualitative character. 

7... 

8. In analysing the claimed processes, it appears that their essence lies in the particular 
manner of the combination of specific - 34 - G 0001/08 C4668.D steps ... The totality and the 
sequence of the specified operations do neither occur in nature nor correspond to the classical 
breeders' processes... 

9. The required fundamental alteration of the character of a known process for the production 
of plants may lie either in the features of the process, i.e. in its constituent parts, or in the 
special sequence of the process steps, if a multistep process is claimed. In some cases the 
effect of this can be seen in the result." 

  

            Alguns critérios foram relevantes a aludida decisão no sentido de determinar se um 
processo não é "essencialmente biológico", assim, vejamos: 

→A totalidade da intervenção humana e seu respectivo impacto sobre o resultado devem ser 
determinados; 

→A avaliação deverá ter por base a essência da invenção; 

→O impacto deve ser decisivo no resultado final; 

→A contribuição para o estado de arte deve ir além de um nível trivial, necessário a presença 
de uma etapa técnica; 

→A totalidade e a sequência das operações ou etapas não deve ser semelhante aquela que 
ocorrem na natureza e nem corresponder aos processos convencionais para obtenção de 
plantas; 

→A alteração fundamental de um processo poderá estar tanto em suas etapas, como na 
sequência dessas etapas, se várias etapas são reivindicadas. Em alguns casos, o efeito pode ser 
visto no resultado. 

A decisão relatou que a intervenção humana por si só não é critério suficiente para 
caracterizar o processo reivindicado como "não essencialmente biológico", portanto, em tese, 
não passível de proteção por patentes, porque a interferência trivial do homem no estado da 
arte apenas significa que o processo não é "puramente biológico", i.e, sem existência de um 
plus no estado da arte. A intervenção humana somente retira os processos do caráter de ser 
"puramente biológicos", entretanto, a simples interferência não confere por si só a atividade 
inventiva. Entenda-se aqui o advérbio "puramente biológico" como sendo "exclusivamente 
biológico" que deliberadamente foi substituído no âmbito do artigo 53(b) pelos legisladores a 
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época da EPC de 1973, por entenderem que o termo "puramente biológico" seria muito 
restritivo. 

            Basicamente qualquer interpretação de processo para produção de planta para ser 
considerado "essencialmente biológico", não passível de proteção ou técnicos e, portanto, 
patenteáveis, depende de critérios que são determinados de acordo com o estado de arte, pois 
deverá combinar os requisitos que são relevantes e imprescindíveis para a concessão da 
exclusiva. 

Este ponto, nos alerta para o fato de que, os testes dos requisitos objetivos referentes à 
novidade e atividade inventiva de uma criação na lei de patentes cumpre a útil função 
econômica de evitar ganhos monopolísticos não merecidos. Este abuso potencial de direitos 
de exclusividade deve ser impedido pela aplicação rígida dos critérios de exame na lei de 
patentes "[6]. 

            A premissa de que os processos que contiverem tecnicidade em seu desenvolvimento e 
praticidade em seu resultado, sendo suas etapas impossíveis de ser executadas sem a 
intervenção humana, "não podem se enquadrar no termo "processo essencialmente biológico" 
e, portanto, passíveis de proteção pela exclusiva da patente", deve ser analisada sob duas 
vertentes: (a) o processo considerado "essencialmente biológico" confere ao Estado nacional a 
faculdade de excluí-lo da proteção patentária e, por sua vez, (b) se constatada a atividade 
inventiva, obrigará ao Estado Membro a conceder a patente uma vez verificada a sua 
novidade. 

O contributo mínimo da atividade inventiva vem a reforçar a concessão ou não de proteção 
via patentes como pós requisito da novidade e este, atesta que a invenção não foi antecipada 
de forma integral por um unico documento no estado da técnica. Dessa maneira, o requisito da 
atividade inventiva emerge quando já constatado a novidade do invento. 

Para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir uma 
solução técnica para um problema técnico. 

É primordial uma contribuição mínima para os estado da técnica, que não seja representativo 
de criações obvias. Por tratar-se de uma operação criativa como exercício do intelecto, a 
atividade criativa deverá transcender a normalidade das atividades desenvolvidas por um 
técnico no assunto examinado. 

Pontes de Miranda[7] ao analisar a convergência dos conceitos de invenção e atividade 
inventiva afirma que: 

O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o técnico da especialidade podia, 
tal como estava à técnica no momento, achar. O que todos os técnicos da especialidade, no 
momento, podiam achar não é invenção; não inventa o que diz ter inventado o que qualquer 
técnico da especialidade acharia. Porque tal achado estaria dentro da técnica do momento, 
sem qualquer quid novum. 

Assim, o que define uma criação como suscetível de proteção através dos mecanismos de 
patentes é a sua classificação como invento[8].  

            A Diretiva 98/44 no artigo 8(2) apregoa que a proteção conferida por uma patente 
relativa a um processo que permita produzir uma matéria biológica dotada em virtude da 
invenção de determinadas propriedades abrange a matéria biológica obtida por esse processo 
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e qualquer outra matéria biológica obtida a partir da matéria biológica obtida diretamente, por 
reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas 
propriedades. 

Ao abrigo do presente enunciado, a Diretiva autoriza a concessão de patente a um processo de 
reprodução ou multiplicação de plantas ou animais, sendo que esta proteção abarcará o 
processo, bem como os produtos (plantas, sementes) relacionados e advindos deste processo. 

            Desta declaração, os limites de concessão da proteção patentária se referem às 
variedades vegetais e animais considerados excluídos das patentes, entretanto, a proteção 
abarcará plantas e suas partes e animais. 

            Conforme mencionado, a Diretiva 98/44 considera os processos de cruzamento ou 
seleção de plantas e animais, "essencialmente biológicos" e, neste sentido, abriu-se precedente 
com a recente decisão[9] em início de dezembro de 2010, relativo a processos de 
melhoramento convencional de plantas que envolvam etapas consideradas tecnicamente 
inovadoras, como o cruzamento ou seleção em que intervêm marcadores genéticos. 

  

III. Análises dos precedentes - Cases Plant Bioscience/brócolis e Organização de 
pesquisa agrícola/tomates 

  

Em 2002 a EPO concedeu patente à companhia britânica Plant Bioscience que protege o 
método desenvolvido pela empresa para obter uma variedade de brócolis com maior 
concentração da substância anticancerígena presente naturalmente na planta. 

Em 2003, a multinacional suíça Syngenta, juntamente com a cooperativa francesa de sementes 
Limagrain, recorreu ao EPO para contestar a patente sob a alegação de que o melhoramento 
era um "processo biológico convencional" - portanto, não patenteável. A Plant Bioscience 
argumentou que o novo sistema de produção de brócolis por meio da seleção assistida por 
marcadores é uma inovação tecnológica. 

A seleção por marcador molecular é uma técnica de análise de DNA que permite localizar 
variações no genoma associadas a determinadas características - por exemplo, a resistência à 
seca ou a suscetibilidade a doenças. Com marcadores moleculares, é possível mapear no 
genoma de diferentes "exemplares" da mesma espécie vegetal - ou seja, - os genes 
responsáveis por uma característica desejada. O método de seleção da Plant Bioscience para 
aumentar a produção de glucosinolato nos brócolis, resumidamente, consiste em várias etapas 
de cruzamento e seleção entre variedades selvagens - Brassica villosa e Brassica drepanensis 
- com linhagens de brócolis chamadas de duplo haplóide. 

Essas linhagens são originadas por reprodução assexuada a partir de espécie que detenha as 
características desejadas, mas que se tornam inférteis no processo por possuir apenas metade 
do material genético da espécie.  Para duplicar o material genético e permitir que essas 
espécies com características especiais sejam novamente férteis e possam ser cruzadas 
sexuadamente, são empregadas técnicas em laboratório através de marcadores moleculares. 

A alegação da Syngenta no case é que o uso de marcadores moleculares na etapa de seleção 
não é motivo suficiente para excluir o método da categoria de "processo essencialmente 
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biológico". Já a empresa britânica diz que o fato de haver "intervenção humana" em algumas 
das etapas - entre elas, a análise in vitro de tecidos da planta para a identificação dos 
marcadores moleculares - exclui o processo do conceito de "essencialmente biológico". 

A patente do processo de melhoramento de tomates não envolveu marcadores moleculares 
nem qualquer técnica de engenharia genética. O método consistiu, basicamente, em promover 
cruzamentos de uma variedade de tomate que naturalmente produz pouca água com outra 
selvagem para obter a variedade que já nasce com teor hídrico ainda menor. 

 O processo previu uma etapa final - a colheita só é feita depois do ponto de maturação 
"convencional", de maneira a permitir a identificação dos tomates mais desidratados. Na 
apelação na EPO, a Unilever alegou que "diferentemente do processo reivindicado no caso T 
83/05 - referente à patente do processo do brócolis da Plant Bioscience, que exige o uso de 
marcadores moleculares, o método no presente caso não exige qualquer intervenção humana a 
não ser cruzamento e seleção -  todas as etapas mencionadas no processo são claramente parte 
do cruzamento e seleção realizados por pessoa especializada em processo de melhoramento 
convencional". 

Assim, as patentes EP 1069819 (G2/07) e EP 1211926 (G1/08) dizem respeito à concessão da 
exclusiva pela EPO a empresa Plant Bioscience que protege um método de cruzamento e 
seleção convencional desenvolvido em variedade de brócolis com maior concentração da 
substancia anticancerígena (presente naturalmente na planta) e a um método de cruzamento 
para produzir tomates com baixo teor de água desenvolvido pela Organização de Pesquisa 
Agrícola vinculado ao governo de Israel. 

            Nos cases Plant Bioscience/brócolis e Organização de pesquisa agrícola/tomates os 
titulares alegaram que a finalidade da exclusão de patentes dos processos essencialmente 
biológicos para a produção de plantas foi apenas para dar pleno efeito a proibição da dupla 
proteção ao abrigo da Convenção Internacional para a proteção de variedades vegetais - 
UPOV, sendo que a exclusão foi limitada aos processos para a produção de variedades de 
plantas. 

 Neste contexto, a Câmara de Apelação da EPO relatou em sua decisão que: 

→Um processo não microbiológico para produção de plantas que contem ou é constituído por 
etapas de cruzamento de genomas de plantas e de vegetais posteriormente selecionados, em 
principio são excluídos da patenteabilidade sendo considerados "essencialmente biológicos" 
conforme apregoado o artigo 53(b); 

→Tal processo não escapa da exclusão do artigo 53 (b) EPC simplesmente porque contém 
mais uma etapa, ou parte de quaisquer das etapas de cruzamento e seleção de natureza técnica 
que permita ou auxile no desempenho das etapas de cruzamento de genomas inteiros de 
plantas, ou de plantas, posteriormente selecionadas; 

→Se, no entanto, esse processo contiverem etapas de cruzamento e seleção uma etapa 
adicional de natureza técnica, que por si só apresentarem um traço no genoma ou modificarem 
uma característica na produção do genoma da planta de modo que a introdução ou 
modificação da característica não é o resultado da mistura dos genes das plantas selecionadas 
para cruzamento, então o processo não é excluído da patenteabilidade, nos termos do artigo 
53 (b) EPC; 
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→Neste contexto, para examinar se tal processo é excluído da patenteabilidade como sendo 
"essencialmente biológico", na acepção do Artigo 53 (b) EPC, não é relevante se uma etapa 
de natureza técnica é nova ou conhecida, se é trivial ou se constitui em uma alteração 
fundamental de um processo conhecido, se poderia ocorrer na natureza ou se a essência da 
invenção reside neste processo. 

Para se verificar a concessão de patentes "não basta definir, dentro de um procedimento de 
pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informações, resultantes da atividade humana. É 
preciso especificar qual o problema técnico a ser resolvido,[10]". A simples cogitação 
subjetiva elaborada na instancia psicológica do indivíduo elimina a possibilidade da criação 
ser considerada invento, por não possuir caráter e aplicabilidade técnicos.  

A invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente 
iguais; ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor à relação de causa e efeito entre 
os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção.[11] 

Portanto, ao analisar o objetivo sistêmico do enunciado do artigo 53(b) da EPC, no qual foi 
baseada a decisão acima, constata-se que: "mesmo que os processos "essencialmente 
biológicos" para a produção de plantas sejam considerados invenções, sejam satisfeitos os 
critérios condicionantes a proteção da exclusiva - novidade, atividade inventiva e 
aplicabilidade industrial, os processos não serão considerados passíveis de proteção pelos 
mecanismos de patentes, vez que a decisão não considerou relevante: (a) se uma etapa de 
natureza técnica é nova ou conhecida, (b) se é trivial ou se constitui em uma alteração 
fundamental de um processo conhecido, (c) se poderia ocorrer na natureza ou (d) se a essência 
da invenção reside neste processo. 

  

IV. "Material biológico" versus "Produto" no âmbito da Diretiva Européia 98/44 

O conceito de material biológico vem expresso na Diretiva 98/44 do artigo 2(b) entendendo 
que seja qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja auto-replicável ou 
replicável em um sistema biológico. 

O enunciado do artigo 8(1) apregoa que a proteção conferida por uma patente relativa a uma 
matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas propriedades abrange 
qualquer matéria biológica obtida a partir da referida matéria biológica por reprodução e 
multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades. Por 
sua vez, o artigo 9° diz que a proteção conferida por uma patente a um produto que contenha 
uma informação genética ou que consista numa informação genética abrange qualquer 
matéria, sob reserva do disposto no n° 1 do artigo[12] 5, em que o produto esteja incorporado 
e na qual esteja contida e exerça sua função. 

O artigo 9° tem alcance distinto do artigo 8(1). A proteção por exclusiva no artigo 9° é mais 
abrangente do que o artigo 8(1), pois abarca qualquer matéria biológica i.e, o material 
biológico como outros materiais, não somente a matéria biológica em si, como reza o artigo 
8(1). Muito embora o artigo 9° estender a proteção a um produto que não seja objeto de 
patente, ou seja, produto que não foi reivindicado para a proteção patentária, o artigo 8(1) 
estende a proteção do mesmo produto para as gerações futuras ou cópias obtida por 
reprodução ou multiplicação. 
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Entretanto, além dos critérios concessivos para a proteção por patentes para o processo e o 
produto derivado do material biológico é imprescindível que este demonstre sua finalidade 
funcional. Os próprios termos do vigésimo terceiro "considerando" da diretiva apregoam que 
"uma mera seqüência de ADN sem indicação de uma função biológica não contém quaisquer 
ensinamentos de natureza técnica, pelo que não poderá constituir uma invenção patenteável". 

 Por outro lado, o vigésimo segundo e vigésimo quarto "considerandos", bem como o artigo 
5°(3), da diretiva[13], implicam que uma seqüência de ADN não beneficia nenhuma proteção 
ao abrigo do direito de patentes quando a função exercida por essa seqüência não for 
especificada. Assim, uma vez que a diretiva condiciona a proteção patentária de uma 
seqüência de ADN à indicação da função que lhe assegura, se deve considerar que não atribui 
nenhuma proteção a uma seqüência de ADN que não possa exercer a função específica para a 
qual tenha sido descrita no pedido para a concessão da exclusiva. 

A exigência da presença de uma finalidade funcional específica como restrição ao uso da 
propriedade de uma seqüência ou de um processo que utiliza material biológico, pode ser 
considerado como limite de sua fruição na medida em que cumpre os objetivos de interesse 
público. Esta interpretação é corroborada pelo artigo 9° que vincula e condiciona a proteção 
da exclusiva a qualquer matéria em que o produto esteja incorporado, desde que exerça sua 
função, assegurando assim, sua utilidade ou aplicabilidade industrial. 

O próprio Trips[14] no enunciado do artigo 30, muito embora não tendo efeito direto na 
legislação européia, apregoa que uma restrição de direitos exclusivos só é permitida quando 
justificada por um equilíbrio de interesses legítimos entre os detentores de patentes e 
terceiros. O artigo estabelece três questões cumulativas a restrições de direitos protetivos; (i) 
as exceções devem ser limitadas visando o equilíbrio de interesses; (ii) não devem colidir de 
modo injustificável com a exploração normal da patente, e (iii) não devem causar prejuízo 
injustificado aos legítimos interesses do titular a patente, tendo em conta os interesses 
legítimos de terceiros. 

  

V. Case Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, 
Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH 

  

Outro precedente recente foi julgado pelo Tribunal de Justiça da União Européia[15], onde os 
juízes decidiram em desfavor de uma empresa norte americana[16] detentora de patente de 
sequência de DNA registrada na Europa. A decisão relatou que: 

→O artigo 9° da Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 06 de julho de 
1998, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas, deve ser interpretado no 
sentido de que não confere a proteção dos direitos de patente em circunstâncias como as do 
litígio no processo principal, em que o produto patenteado está contido na farinha de soja, na 
qual não exerce a função para a qual foi patenteado, mas tendo previamente exercido a função 
na planta de soja, da qual essa farinha é um produto derivado, ou em que poderia 
eventualmente vir a exercer novamente essa função, depois de ter sido extraído da farinha e 
introduzido numa célula de um organismo vivo. 

→ O artigo 9° da Diretiva 98/44 procede a uma harmonização completa da proteção que 
confere, de modo que impede que uma legislação nacional conceda uma proteção absoluta do 
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produto patenteado enquanto tal, independentemente de exercer ou não a sua função na 
matéria que o contém. 

→O artigo 9° da Diretiva 98/44 se opõe a que o titular de uma patente concedida antes da 
adoção desta diretiva invoque a proteção absoluta do produto patenteado que lhe foi atribuída 
pela legislação nacional então aplicável. 

→Os artigos 27° e 30° do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados com o Comércio, que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de Abril de 
1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa 
à celebração, em nome da Comunidade Européia e em relação às matérias da sua 
competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round 
(1986/1994), não são relevantes para efeitos da interpretação dada ao artigo 9.° da Diretiva 
98/44. 

 Os legisladores baseados na Diretiva 44/98 da Comunidade Européia decidiram que "a 
informação genética que contenha o produto deverá exercer efetivamente sua função nessa 
mesma matéria". Os magistrados justificaram em suas decisões que a seqüência de DNA 
patenteada estava em estado "residual" no farelo de soja e que a empresa titular da patente não 
pode impedir a venda na UE de um produto que contenha essa proporção mínima. 

De acordo com o Tribunal de Justiça Europeu, muito embora o farelo de soja tivesse 
resquícios do produto patenteado, trata-se de um produto final inerte que sofreu várias 
operações de transformação, assim, a informação genética já não exerce a função inicial em 
conformidade com a reivindicação da patente. 

Um resultado semelhante pode ser alcançado se as plantas transgênicas tolerantes a herbicidas 
ou uma seqüência de DNA são interpretados como produtos intermediários do farelo de soja: 
o âmbito de proteção por patente de produto em um produto intermediário não se estende a 
um produto final, se tiver sido transformado quimicamente em uma nova substancia cujas 
características físicas e a aplicabilidade técnica difere da do produto intermediário. 

Os juízes declararam que a normativa da UE sobre o amparo das invenções biotecnológicas 
condiciona à proteção a informação genética que contenha o produto e que esta, exerça 
efetivamente a sua função nessa mesma matéria[17]. Uma vez que a seqüência de DNA 
patenteada não executa nenhuma função no âmbito da proteção ao produto - farelo de soja, o 
artigo 9° não pode ser invocado. 

Neste sentido, a diferença semântica entre "material biológico" e "produto" dos artigos 8(1), 
8(2) e 9° não tem nenhum impacto aparente: uma seqüência de DNA só pode ativamente 
executar sua função no material biológico vivo, mas não em matéria morta - farelo de soja. 
Em conseqüência, neste caso, não parece haver espaço para aplicar as disposições da Diretiva, 
vez que o assunto não é o material biológico, mas material não viável. 

Entretanto, os limites ou a exclusão de proteção em matéria de seqüência de DNA baseados 
em critérios quantitativos presentes em um produto derivado do processo obtido do material 
biológico, implica em uma avaliação e um limite que não se encontram positivados na 
Diretiva, e que podem, de acordo com a análise, gerar insegurança jurídica. 

VI. Das criações biotecnológicas no Brasil - A legislação nacional  
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 A legislação nacional de propriedade intelectual contempla a proteção de direitos através de 
exclusivas de patentes para microorganismos transgênicos (não isolados), não essencialmente 
biológicos e processo de produção de plantas não essencialmente biológico. 

A proteção dos direitos relativos às variedades vegetais se efetua mediante a concessão de 
Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e 
única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de 
plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País, (artigo 2° 
Lei 9.456/97). 

As problemáticas referentes aos limites de incidência e aplicabilidade da cumulação ou 
sobreposição de regimes protetivos em um mesmo bem imaterial - patentes de invenção e 
certificados de cultivares no material propagativo da variedade vegetal, podem ser pontuadas 
da seguinte maneira: (i) Em que limite o sistema jurídico brasileiro permite a cumulação ou 
sobreposição de mais de uma exclusiva sobre o mesmo bem imaterial, sem que haja a perda 
da eficiência sistêmica ou violação dos princípios constitucionais pertinentes?  (ii) A atividade 
inventiva seria mensurada pela interferência humana que modifica os estados da natureza, 
portanto, necessária para que a criação passe a ser considerada uma invenção? 

Em tese, a propriedade exclusiva do detentor dos direitos de PI clássica de sementes 
geneticamente modificadas inclui o direito a proteção para as plantas descendentes e as 
próprias sementes. As patentes de processo abarcariam o produto resultante diretamente do 
processo, mesmo sendo esses produtos protegidos pela lei 9.456/97 através dos certificados de 
proteção, e diga-se, como a única e exclusiva forma de proteção legal. 

No quadro atual da lei 9.279/96 a proteção é conferida como prestação administrativa 
plenamente vinculada desde que respeitados os critérios condicionantes para tanto. Isto é, 
pode argüir-se a existência da cumulação de proteções nos casos em que: (a) o processo de 
transgenia no genoma da variedade vegetal se adequar aos critérios objetivos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial por força do artigo 8° da Lei 9.279/96; e (b) a 
mesma variedade vegetal, obedecer aos critérios objetivos de distintividade, homogeneidade, 
estabilidade e novidade e, diga-se: "novidade de mercado", da Lei 9.456/97. 

Seguindo o raciocínio, outras questões merecem análises: (i) A reprodução da criação baseada 
no relatório descritivo em se tratando de componentes genéticos autoreplicantes, impossibilita 
ou não que sua tecnologia tenha publicidade devido à ausência de descrição suficiente?[18]; 
(ii) A existência de um "melhoramento genético" efetuado através de processos de transgenia 
por força de práticas e conhecimentos científicos, poderá ser considerada atividade inventiva 
em si, i.e, um incremento, um plus no state of art?. (iii) A proteção do processo de transgenia 
é incompatível com os mecanismos de patentes? (iv) A intervenção direta do homem 
alterando o estado da natureza é requisito objetivo para a concessão de patentes ou requisito 
de apropriação? (v) A definição legal de microorganismos transgênicos encontra bases 
sustentáveis capazes de indicar quais seriam os limites ou métodos utilizados a partir da 
intervenção humana na composição genética de um elemento natural? Importante salientar 
que, a linha é bastante tênue quando se analisa o conceito de gene[19], células[20] e 
microorganismos[21], para efeito de enquadramento legal no intuito de abarcar a proteção 
pelos mecanismos de propriedade intelectual, muito embora sendo os conceitos distintos na 
seara da biologia. Juridicamente foi nos conferido pelo legislador o conceito de 
microorganismos transgênicos[22], passíveis de proteção por mecanismos de patentes, desde 
que aptos a atender os critérios inerentes a pantenteabilidade; (vi) A prerrogativa da lei 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4605



9.279/96 esbarra, muito embora, de forma genérica a vedação contida no enunciado do artigo 
6°, VII, e parágrafo único da lei n. 11.105/05? Pois bem: 

Cada direito possui um modelo constitucional que lhe confirma os pressupostos de aquisição 
em relação aos efeitos da exclusiva moldados pelo princípio da especificidade de proteção - 
Lex specialis derogat generali. 

Cada uso feito e destinação dada a um bem imaterial funcionalizam esse bem de uma forma e, 
a proteção conferida para esse bem em determinada função será diferente da proteção dada ao 
bem quando este estiver exercendo função diversa. Isso porque se deve respeitar o modelo de 
proteção constitucionalmente criado para cada função exercida por um bem imaterial, não 
podendo ultrapassar os limites constitucionais estabelecidos para cada modelo de 
proteção[23]. 

Para os requisitos próprios conferidos pelo sistema de propriedade intelectual, um direito a ser 
protegido - novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial para patentes de 
invenção, distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade comercial, para os 
cultivares. Sendo que o invento considerado com tal, somente receberá a proteção conferida 
através de patentes, se contiver a tecnicidade em seu objeto, em sua aplicação e em seu 
resultado. 

A Lei 9.279/96 confere através dos mecanismos de patentes a proteção para os genes 
modificados e para microorganismos transgênicos desde que haja um processo inventivo, 
excluindo expressamente a proteção patentária para plantas e animais por conveniência de 
política pública por força do enunciado do artigo 18, III e parágrafo único. 

 A Lei 9.456/97 foi concebida no País como a principal, ou mesmo exclusiva forma de 
proteção "sui generis" em propriedade intelectual para as variedades vegetais, através dos 
certificados de proteção de cultivar. 

Entretanto, com a vinda da biotecnologia vegetal, bem como a possibilidade em aberto na LPI 
por força do artigo 42, I e II, a mesma variedade vegetal, poderá, em tese, ser a protegida por 
mecanismos de patentes, por força do processo de trangenese, se patenteado, bem como os 
produtos advindos desse processo[24]. 

Neste sentido, os detentores das tecnologias, sob amparo das duas leis específicas, podem se 
beneficiar da conjugação ou a complementaridade dos efeitos de proteção do processo de 
inserção do gene na variedade vegetal através dos mecanismos de patentes, se patenteado, e 
do produto, no caso o material propagativo, através do sistema de cultivares. 

Prova dessa declaração são os contratos celebrados entre grandes empresas de biotecnologia, 
no qual as duas leis são utilizadas concomitantemente. 

Os royalties são cobrados separadamente pelo que há na mesma semente, isto é, cobra-se pelo 
material vegetal, pela cultivar, respaldada em registro de proteção e pela utilização do 
material genético, pelo uso do gene, respaldada em proteção patentária de processo. 

Nestas situações a LPI e a LPC são aplicadas conjuntamente, mas com interpretações 
separadas o que traduz em questionamentos jurídicos, tais como: se a lei clássica de 
propriedade intelectual e a lei de proteção de cultivares podem ser aplicadas em conjunto, vez 
que pelo enunciado do artigo 2° da LPC reza que a única forma de proteção a novas 
variedades no Brasil é a conferida pelo Certificado de Proteção de Cultivar. 
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Não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações: (i)- artigos 10, que 
considera como não sendo invenção e, (ii)- artigo 18, o que não é considerado patenteável, 
como a Lei 9.456/97 não prescreve disposição específica para auferir legitimidade a proteção 
por patente convencional as variedades vegetais e suas partes derivantes do processo de 
transgenia, seja de gene ou células transferidas em seu interior. 

  

VII. O artigo 42, I e II da Lei de Propriedade Intelectual - Lei 9.279/96 

  

A lei 9.279/96, ao regular o conteúdo jurídico das patentes de invenção traz no enunciado[25] 
do artigo 42, I e II que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos 
processo ou produto diretamente obtido por meio do processo de trangênese, se patenteado. 

De acordo com o artigo supra mencionado, a proteção patentária confere a seu titular os 
direitos exclusivos quando: 1-O objeto de uma patente for um produto, para evitar que 
terceiros sem o consentimento do titular: fabrique, use, coloque a venda ou importe para esses 
efeitos o produto; 2-O objeto de uma patente for um processo, para evitar que terceiros sem o 
consentimento do titular: use, oferte para a venda, venda ou importe o produto obtido 
diretamente do processo patenteado. 

Do enunciado, a concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de 
uma variedade vegetal, em tese, confere ao titular os mesmos direitos de propriedade sobre 
essa variedade criada a partir do processo patenteado. 

A proteção conferida a um processo de transgenese, se patenteado, abarca a variedade vegetal 
e suas partes, além de todos os materiais provenientes desse produto derivados da 
multiplicação ou propagação. 

Assim, a proteção por patentes pela lei clássica abarca produtos e processos, enquanto pela lei 
de cultivares a proteção recai no produto, isto é, no resultado como tal, independentemente da 
variedade vegetal ser representativa de novidade. 

Ao obtentor confere-se a proteção do direito extensivo as novas variedades produzidas através 
de melhoramento vegetal, como também as variedades melhoradas a partir da descoberta e 
seleção de mutações e variações das famílias das plantas cultivadas. 

Dessas afirmações, têm-se duas situações em que as variedades vegetais melhoradas 
comportam, a princípio, proteção pelos mecanismos de patentes clássicas, além da proteção 
sui generis específica: (i) nos processos para obtenção de variedades vegetais (art. 42, inciso 
II, da Lei 9.279/96) e  (ii) na transferência de genes de microorganismos para o genoma das 
plantas. 

Teoricamente os poderes legais conferidos ao titular da patente não comportam extensão ou 
interpretação além do estabelecido, entretanto, na prática, o enunciado do artigo 42, I e II da 
lei 9.279/96, oferece margem a interpretação extensiva no que se refere à proteção por 
patentes para produtos e processos para uma variedade vegetal. Torna-se um tipo de "cláusula 
aberta" na legislação e em alguns casos sofre interpretação extensiva (minus scripsit quam 
voluit) do Estado-Juiz quando da sua aplicação ao caso concreto. 
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Há extensão na legislação 9.279/96 no artigo 42, I e II que confere poderes aos titulares de 
uma patente de produto, ( material propagativo) derivado do processo patenteado, abarcando a 
proteção além da estabelecida pela legislação especifica na materia a seu detentor, como por 
exemplo, a proibição do uso próprio de sementes, o que deriva a permissão da cobrança de 
royalties sobre a produção em caso de "uso não autorizado" de sementes. 

O artigo 42 da lei 9.279/96 poderá abarcar a proteção por patente a um novo atributo de uma 
variedade vegetal, o que confere ao titular o direito de exploração com exclusividade desse 
objeto ou vedar que terceiros o utilize comercialmente, sem sua autorização. 

A proteção conferida aos produtos fabricados com processos patenteados de acordo com o 
artigo 42, I e II; a estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente 
enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se exige: 
"produto obtido diretamente por processo patenteado". 

Na mesma linha, Pontes de Miranda preleciona que: 

O que é objeto do direito sobre a invenção é o bem incorpóreo. Por isso mesmo, a diferença 
entre o produto e processo somente se torna de relevo quando se trata do objeto da pretensão 
ou da ação: o direito sobre a invenção de produto e o direito sobre a invenção e processo são o 
mesmo direito sobre invenção, se, porém, se cogita da ofensa do direito, vê-se que ofende o 
direito sobre a invenção de produto quem fabrica esse produto e não ofende o direito sobre 
invenção de processo quem, por outro processo, fabrica produto igual. 

. 

Verifica-se que, o ponto de colisão entre as LPI e a LPC se faz quando a manipulação 
genética da variedade certificada através da Lei de proteção de cultivares é protegida através 
de patentes de processo, se patenteado, abarcando ao mesmo tempo, os direitos de exclusiva 
por patentes de produto modificado geneticamente e o processo dessa transgenia na mesma 
variedade vegetal. Há pelo mecanismo de patentes uma extensão, um prolongamento da 
proteção ao produto final da variedade protegida. 

  

VIII. Da atividade inventiva no processo de transgenia da variedade vegetal 

  

Preceitua o artigo 10, XI da lei 9.279/96 que não se considera invenção e nem modelo de 
utilidade "o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser 
vivo natural e os processos biológicos naturais". 

Conforme exposto, o artigo 10 da Lei 9.279/96 - a princípio - não proíbe a possibilidade das 
criações elencadas em seus incisos sejam considerados inventos, porque seu enunciado é uma 
declaração de fato do que não é, presumivelmente, invento. Entretanto, será considerado 
como invento se representarem uma solução técnica para um problema utilitário técnico. 
Assim, o que define uma criação como suscetível de proteção através dos mecanismos de 
patentes é a sua classificação como invento[26]. 
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O processo de transgenia em uma variedade vegetal a fim de abarcar a proteção por patentes 
e, portanto, sua classificação como invento deverá necessariamente passar pelos filtros dos 
requisitos objetivos da novidade e ser decantado pelo contributo mínimo da atividade 
inventiva, representativo de um "plus" ao estado de arte, além de conter em seu bojo uma 
aplicabilidade industrial. 

É primordial uma contribuição mínima para os estado da técnica, que não seja representativo 
de criações obvias. Por tratar-se de uma operação criativa como exercício do intelecto, a 
atividade criativa deverá transcender a normalidade das atividades desenvolvidas por um 
técnico no assunto examinado. 

O processo de seqüenciamento genético somente será acobertado pelos mecanismos de 
patentes, a partir do momento que represente funções que os torne técnicos, úteis e 
comercialmente aplicáveis e que seu resultado final dependa da intervenção direta do homem 
a qual sem sua intervenção o resultado não seria alcançado pela espécie em condições 
naturais.  

Entretanto, encontramos óbices para essa declaração: (i) A proteção do processo de transgenia 
é incompatível com os mecanismos de patentes; (ii) A intervenção direta do homem alterando 
o estado da natureza, não é requisito objetivo de patenteabilidade, isto é, a intervenção 
humana não é requisito de invento, e sim de apropriação. Se há uma solução técnica para um 
problema técnico, (requisito basilar do contributo mínimo da atividade inventiva em matéria 
de concessão de patentes), mas não houve ato de autoria da solução, simplesmente os efeitos 
patrimoniais da invenção não poderão ser atribuíveis àqueles que se arroga inventor; (iii) A 
diferença do objeto inanimado antes da transgenia e depois dela é que, após a transgenese há a 
inserção nas células desse mesmo material genético[27]. Assim, aquele que se arroga 
inventor, na verdade, não é inventor, porque não inventou a forma física do material genético 
e nem a função dos elementos utilizados para o processo. Para gozar da proteção patentária, a 
tecnologia em que se pede a exclusiva deve conter em seu resultado a soma de um efeito útil, 
concreto e tangível e; (iv) A prerrogativa da lei 9.279/96 esbarra, muito embora, de forma 
genérica a vedação contida no enunciado do artigo 6°, VII, e parágrafo único da lei n. 
11.105/05. Isto é, há proibição de qualquer processo de intervenção humana para a geração 
ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas, no intuito de produzir estruturas 
reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise á 
ativação ou desativação de genes relacionados á fertilidade das plantas por indutores químicos 
externos, senão vejamos: 

A essência de um gene é a informação genética e não semiológica - e o fato de se ter ciência 
de que essa informação existe não permite a reprodução da solução técnica. Significa que, 
mesmo isolado o material genético de uma cultivar, descrito suficientemente, não será 
considerado invento passível de exclusiva de patentes, porque não é uma novidade 
cognoscível. Há a necessidade de um incremento no estado de arte. 

Muito embora os materiais biológicos naturais de plantas e animais serem suscetíveis de 
aplicação industrial carece dos requisitos objetivos de patenteabilidade. Sob esse aspecto, 
Loureiro[28] analisa que: 

O ser vivo animal ou vegetal (incluindo microorganismos) não é considerado invenção, já que 
ele está presente na natureza. Embora possa ser suscetível de aplicação industrial, não 
estaríamos diante de uma novidade e de uma atividade inventiva. Materiais biológicos 
naturais, bem como o genoma e o germoplasma, por representarem o material genético de 
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animais e plantas, também estão excluídos na vedação legal, por alegadamente não 
representarem tal requisito de patenteabilidade. 

Parte-se do pressuposto que esses elementos originam da manipulação ou recombinação de 
materiais genéticos preexistentes ou, ainda, do isolamento de produtos e substâncias que 
ocorrem na natureza, tratando-se de descobertas, e, portanto, não passíveis de proteção via 
mecanismos de patentes. 

As técnicas, os processos de melhoramento associados à trangenia, apenas modificam os 
genes, os transformam em algo diferente, porém, existentes em si na variedade vegetal, pois 
utilizam recombinações materiais genéticos que preexistem ou isolam substâncias que 
ocorrem na natureza, isto é, transformam o existente através de um princípio científico. 

Entretanto importante salientar que os elementos listados no artigo 10 da lei 9.279/96, não 
constituem invenção, até o momento que se resolva um problema técnico específico. No caso 
dos cultivares a planta encontrada na natureza não tem proteção, se não se encontra um uso 
pelo complexo agro florestal, entretanto, sem atividade inventiva, mas, somente um grau de 
distintividade[29]. 

A atividade inventiva é contributo mínimo essencial para a existência de invenção, conforme 
apregoa a Suprema Corte da Austrália "uma possibilidade de perda desnecessária seria a 
proteção de patente ser conferida para um produto ou processo não-inventivo". Nesse caso a 
sociedade incorreria em um custo monopolístico de bem-estar sem obter um produto ou 
processo novo em troca. 

Como segundo critério para a concessão de patentes, a atividade inventiva é requisito de 
equilibrio de interesses "é preciso que não só haja novidade, mas também que a eficácia e a 
importância econômica dessa nova técnica seja discernível, de forma que se promova não 
apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que 
justifique a criação de um monopólio instrumental[30] (...) " 

O contributo mínimo da distintividade em cultivares, comparado com a atividade inventiva 
das patentes, mas diverso destas, nos vem demonstrar através da lei infraconstitucional, que 
somente serão merecedoras de proteção através de certificados, aquelas criações, e diga-se: 
em tese, não se trata de invenções, que contiverem em seu bojo além de outros requisitos 
concessivos de proteção de cultivares, a  distinguibilidade de qualquer outra, cuja existencia 
na data do pedido de proteção seja reconhecida. 

Neste sentido, para merecer a proteção jurídica deverá a cultivar ser  nova, isto é, ainda não 
disponível no mercado relevante e ser distinta sob a ênfase obrigacional dos critérios agro 
técnicos, i.e, distintas nos critérios morfológicos, fisiológicos e bioquímicos. 

O artigo 18  da LPI, por sua vez preceitua taxativamente o que não é abarcado por patentes de 
invenção, ainda que seja considerado invenção, ainda que sejam novos, tenham atividade 
inventiva e suficientemente descritos. Aqui se trata de norma proibitiva e não meramente 
classificatória, como no caso dos enunciados do artigo 10 da lei 9.279/96. 

Em específico, o artigo 18, III, diz que não são patenteáveis "o todo ou parte dos seres vivos, 
exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera 
descoberta" 
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Microorganismos transgênicos de acordo com o seu parágrafo único são organismos, exceto o 
todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta 
em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em 
condições naturais. Assim, têm-se dois critérios excludentes da invenção - "encontrado na 
natureza" e "falta de intervenção humana". 

Analisa Denis Barbosa[31], que a intervenção humana direta em sua composição genética não 
define o que seja não-descoberta, mas sim o que é para os efeitos da lei (e não da ciência) 
microorganismos transgênicos. E para ser transgênico tem de ser engenheirado. Todo o 
parágrafo cuida da exceção à regra geral "o todo ou parte dos seres vivos não serão 
patenteados em nenhuma hipótese". 

A tessitura dada à definição legal de microorganismos transgênicos, não encontra bases 
sustentáveis capazes de indicar quais seriam os limites ou métodos utilizados a partir da 
intervenção humana na composição genética de um elemento natural que fossem unívocas e 
conclusivas, a fim de constatar uma característica não alcançável pela espécie em condições 
naturais e, portanto, compatíveis aos mecanismos de patentes. 

Assim, não basta o processo de isolamento e a purificação do material encontrado na natureza 
para se verificar a sua inserção no sistema compatível de proteção por patentes de invenção. 

Há necessidade da existência de um uso específico na resolução do problema técnico, além de 
que, essa criação deverá ser representativa de novidade e não óbvia para o técnico no assunto. 

Significa que, mesmo isolado o material genético de uma cultivar, descrito suficientemente, 
(requisito quase impossível de ser cumprido, em se tratando de materiais biotecnológicos), 
não será considerado invento passível de exclusiva patentária, porque não será uma novidade 
cognoscível e nem absoluta. Os materiais biológicos por possuírem uma natureza 
autoreplicante sejam microorganismos, sejam variedades de cultivares, suas reproduções 
deixam de ser uma operação intelectual para ser objetiva. 

Para o sistema de patentes, a exigência se encontra na expansão do estado da arte, e não, na 
repetição que expande a produção industrial. A invenção deve ser apta a produzir, com os 
mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, 
estabelecendo o seu autor à relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado 

obtido e realizado na invenção.[32] 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O regime de proteção à propriedade intelectual tem implicações para o processo de inovação e 
difusão de novas tecnologias, constituindo em tema interdisciplinar de natureza jurídica e 
econômica substancial para o desenvolvimento tecnológico. Existe um trade-off entre o 
estímulo a inovação, por meio da proteção a propriedade intelectual e o estímulo à difusão por 
meio da maior liberdade de circulação de tecnologias, como existe um trade-off entre o 
processo transformador da sociedade de informação e a legislação que regulamenta a matéria 
de propriedade intelectual.          
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A propriedade intelectual como sistema, foi construída para abarcar por um lado, direitos do 
autor, as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenho industrial, marcas, repressão as 
falsas indicações geográficas e a concorrência desleal e, por outro, direitos sui generis, não 
abarcados pela proteção clássica, incluindo os softwares, topografia de circuitos integrados e 
cultivares. 

O objetivo comum entre os direitos sui generis e da propriedade clássica é o incentivo para o 
desenvolvimento de produtos e processos inovadores e úteis, representando o equilíbrio entre 
o interesse público e o interesse privado do titular. 

Entretanto, o equilíbrio público e privado é ameaçado quando verificados a cumulação de 
regimes protetivos entre patentes e cultivares em um só bem imaterial.  

Diante das análises, o primeiro pressuposto para se atestar a existência de proteção e 
concessão por patentes, a criação deverá necessariamente ser considerada invento, i.e, a 
existência de uma solução técnica para um problema técnico. 

            O fato de haver a intervenção humana, modificando e alterando os caracteres 
genéticos de uma variedade vegetal, por si só, não pode ser interpretado como inventos 
passíveis de concessão do privilégio por patentes. 

            Os componentes genéticos da variedade vegetal, como produto da natureza, não 
cumprem a exigência dos requisitos concessivos de patentes de invenção, além de que, sua 
descrição, não poderá ser formalizada com a especificidade suficiente para abarcar a proteção 
por mecanismos patentários. 

A novidade, requisito que antecede a atividade inventiva a luz do enunciado do artigo 8° da 
lei de patentes, contem suas especificidades que não se coaduna, com a noção de novidade em 
matéria de proteção de cultivares. Necessariamente deverá a criação não ser obvia e 
representativa de um plus no estado da arte, justificando, dessa forma, a formação de um 
monopólio temporário. 

A proteção sui generis, por outro lado, abandona a noção de conhecimento. A novidade 
cognoscitiva como um dos elementos básicos do balanceamento de interesses constitucionais 
quanto às patentes, não esta presente na Lei 9.456/97. 

 O requisito "novidade" para a lei de cultivar não representa como novidade absoluta como na 
lei de patentes, pois se refere à novidade de mercado, sendo, portanto, mais branda em 
comparação com a lei 9.279/96 que exige o "conhecimento intelectual" e não somente o 
comercial - representa aquela criação que não foi disponibilizada no mercado relevante, e que 
seja distinta uma das outras pelos critérios agro-técnicos. 

Com efeito, as variedades vegetais não foram programadas para se reproduzir com precisão e 
suas características podem variar dependendo do ambiente em que são cultivadas. 

O que distingue o limite de proteção por propriedade intelectual entre patentes e cultivares é 
exatamente um dos requisitos mais importantes e exigíveis constitucionalmente ao se 
conceder proteção baseada em patente de invenção: a atividade inventiva. 

Enfim, existem divergências no âmbito de proteção das invenções biotecnológicas entre as 
leis e práticas nas diferentes legislações nacionais. Tais disparidades são suscetíveis de criar 
entraves ao comércio e obstar desse modo o seu funcionamento, principalmente pela adoção 
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de leis e práticas administrativas distintas ou interpretações jurisprudenciais nacionais 
divergentes. 
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DIREITO, NOVAS TECNOLOGIAS E O SURGIMENTO DE UMA 
SOCIEDADE ASPERGER. 

 
LAW, NEW TECHNOLOGIES AND ARISE OF AN ASPERGER SOCIETY. 

 
 
 

Marcos Antonio Madeira De Mattos Martins 
 

RESUMO 
A Sociedade da Informação se destaca pelo consumo desenfreado das pessoas na aquisição de 
novas tecnologias pessoais que as possibilitam a otimizar o tempo, a organizar tarefas, a 
responder, de imediatos, mensagens eletrônicas que chegam às caixas postais, a buscar e 
coletar informações em tempo real, tudo feito de forma concomitante, de maneira integrada e 
fragmentada. 
Novas tecnologias foram criadas à medida que as indústrias tiveram que apresentar à 
sociedade produtos e serviços de melhor qualidade, proporcionando aos consumidores 
tecnologias que pudessem trazer uma melhor forma de vida. A sociedade passou, então, a 
consumir mais informações e o homem desencadeou desejos por compra de objetos que 
pudessem reduzir fronteiras, criando uma nova sociedade em rede virtualizada, onde a busca 
pela felicidade é feita através de aparelhos digitais sedutores. 
O surgimento de uma Sociedade Asperger ocorre quando a própria sociedade não mais 
participa efetivamente de suas atividades em grupo, com contato físico. Os aparelhos 
tecnológicos cada vez mais sofisticados acabam trazendo interferências nas relações naturais. 
O trabalhador, agora globalizado, tem reuniões por teleconferências e está sendo cobrado 
diuturnamente para interar-se às notícias, devendo utilizar celulares inteligentes para 
responder dúvidas aos clientes, aos colegas e a seus diretores. 
As pessoas, de modo geral, no convívio comum, deixam as outras de lado para utilizar seus 
computadores de bolso, a fim de se interar sobre notícias, eventos, novidades, publicidades, 
ofertas, esquecendo-se da família, dos laços naturais cultivados em grupo. Ao romper a 
estrutura familiar e do contato físico, a revolução tecnológica e o hiperconsumo abandona os 
indivíduos a si próprios, e estes devem enfrentar as dificuldades de sua existência mesmo sem 
identificar seu verdadeiro grupo. 
O Direito, como ciência reguladora das relações sociais, não terá apenas que se voltar para as 
relações concretas, físicas, entre pessoas, mas também deverá estudar as novas formas de 
exclusão social e os efeitos danosos que esses novos meios de comunicação, de formação de 
redes sociais e de jogos virtuais estão iludindo as pessoas e de que forma se poderá atenuar os 
ressentimentos do mundo real trazidos pelo mundo virtual. 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE INFORMACIONAL; NOVAS TECNOLOGIAS; 
TELETRABALHO. 
 
ABSTRACT 
The Information Society is distinguished by the unbridled consumption of people in the 
acquisition of new personal technologies that allow to optimize the time, organize tasks, to 
answer, immediate, electronic messages that arrive in emails, to seek and collect information 
on time real, all done concomitantly, in an integrated and fragmented. 
New technologies were created as industries have had to submit to the company products and 
better services by providing customers with technologies that could bring a better way of life. 
The society then began to consume more and the man unleashed desires for purchase of 
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objects that could reduce border, creating a new society in virtualized network, where the 
search for happiness is made through digital devices seductive. 
Arise of a society Asperger occurs when society itself does not participate more effectively in 
their group activities, with physical contact. The technological devices become more 
sophisticated end up bringing interference in natural relations. The employee, now globalized, 
has meetings by teleconference and is being charged daily will to take an interest in the news, 
and use smart phones to answer questions to clients, colleagues and directors. 
People, in general, living in common, let the other side to use their handheld computers, in 
order to learn on news, events, news, advertisements, offers, forgetting the family, grown in 
natural ties group. By breaking the family structure and physical contact, the technological 
revolution and the hyper abandons individuals themselves, and they must face the difficulties 
of his existence even without identifying their true group. 
Law as a regulator of social science, not only have to turn to the concrete relations, physical, 
between people, but also should study the new forms of social exclusion and the damage 
effects that these new media, training social networking and online gaming are deceiving the 
people and how it can mitigate the grievances brought by the real-world virtual world. 
KEYWORDS: INFORMATIONAL SOCIETY, NEW TECHNOLOGIES; TELEWORKING 
 
 

  

Introdução. 

As relações sociais, de um modo geral, são motivadas pela busca contínua da satisfação das 
necessidades individuais. O homem, ser social, depende da interatividade de outra pessoa para 
que, juntos, possam satisfazer suas necessidades básicas, comuns, e ainda trocar, mutuamente, 
suas experiências, tendo como base a solidariedade. 

As inovações tecnológicas alteraram o comportamento do ser humano. Na Sociedade 
Agrícola e na Industrial era comum o homem solicitar a presença física do outro para se 
conhecer, estabelecer contatos, fazer negócios, rever contratos, dirimir dúvidas, enfim, 
relacionar-se para um crescimento comum. Entretanto, na Sociedade Informacional o homem 
está imerso a um novo mundo criado pelas novas tecnologias, afogado em objetos de 
telecomunicações cujos aparatos físicos e forma de utilização estabelecem a fragmentação da 
relação social física, separando as pessoas dos contatos havidos em sociedades anteriores. 
Esse testemunho, o que é pior, pode ser tirado em maior parte dos campos sociais em que 
vivemos. 

Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias trazem conforto e economicidade de tempo, 
possibilitando a aquisição de conhecimento por meio de redes sociais virtuais, ela retira do 
próprio homem sua natureza própria de se relacionar fisicamente com os outros e de 
estabelecer uma comunicação sem ruídos. 

A partir do século XX, mais precisamente no limiar dos anos 90, o homem descobriu que as 
tecnologias apresentadas pelas indústrias e empresas que investem em tecnologias de ponta, 
criaram uma nova forma de comunicação, de integração, de formação de redes virtuais que, 
ao mesmo tempo em que diminuem o espaço das pessoas, permite que outras pessoas também 
participem de grupos sociais virtuais que são reiteradamente criados em plataformas 
disponibilizadas na internet. 
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As redes sociais, inicialmente formadas por grupos que se aliavam porque era convidada a 
participar de grupos e expor seus pensamentos, criaram novas plataformas virtuais de 
exposição de pensamentos pessoais, pelas quais se podiam - e podem - transferir fotos, 
mensagens e textos instantâneos. 

Câmeras acopladas nos computadores de mesa possibilidades a interface das pessoas, 
diminuindo a distância e transmitindo, em tempo real, conversas que, outrora, eram apenas 
transferidas por telefone. As relações, então, passaram a ser transmitidas por telefones móveis 
e por computadores portáteis que invadiram a intimidade de todas as pessoas. 

A Sociedade da Informação se destaca pelo consumo desenfreado das pessoas na aquisição de 
novas tecnologias pessoais que possibilitam os usuários a otimizar o tempo, a organizar 
tarefas, a responder, de imediatos, correspondências eletrônicas que chegam a sua caixa 
postal, a buscar e coletar informações em tempo real, de forma concomitante com a interação 
da vida real. 

As relações econômicas que surgem nessa nova órbita social criam novos nichos de mercado 
para as sociedades empresariais. As empresas passaram a explorar, diuturnamente, as 
benesses das tecnologias que reduzem o tempo do empregado nas empresas, possibilitam criar 
novos conceitos de produtos e de serviços, forçando a inovação e o redesenho estratégicos 
como forma de resposta às ameaças da globalidade do mercado. 

A extrema necessidade de sobrevivência das pessoas criadas no regime capitalista adotado 
pelo mundo está sustentada nas filosofias e nas culturas impostas por organizações que 
pretendem avançar em novos segmentos e extirpar seus concorrentes que se despontam em 
todo o mundo. 

Por conta desse novo entorno social, em que seres humanos ficam abraçados em tecnologias 
de bolso para conectar-se com o mundo, surge uma triste e insensata maneira de vida: o 
individualismo. 

O artigo propõe o leitor a refletir sobre os efeitos das novas tecnologias nas relações pessoais 
e como o individualismo pode interferir no Direito quando se busca, no século XXI, uma 
sociedade baseada no cooperativismo e no solidarismo. 

Em decorrência de novos conflitos sociais que surgirão em face do ambiente virtual, não se 
busca, no presente artigo, encontrar uma solução ou buscar a causa de tamanha dispersão das 
relações pessoais. Não se busca, ademais, justificar a necessidade de se afastar a vida digital 
adotada pelos seres humanos, mesmo que tais condutas estejam sendo praticadas de forma 
consciente ou inconscientemente. O trabalho aqui proposto, ao contrário, visa alertar que as 
novas tecnologias criadas pelo próprio ser humano, criador de redes sociais virtuais, podem 
fortalecer cada vez mais o individualismo, enfraquecendo o princípio constitucional da 
solidariedade. 

  

•1.      O Direito na Sociedade da Informação. 

A ciência jurídica deve estar atenta às mudanças ocorridas na sociedade na qual se presta a 
auxiliar para manutenção da ordem e desenvolvimento social. O direito tem como objetivo 
servir o homem e suas relações sociais. À medida que a sociedade muda e as relações se 
alteram, as leis devem acompanhar as vontades naturais dos grupos sociais, de acordo com os 
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princípios da liberdade, da fraternidade e solidariedade, protegendo-os de eventos que possam 
causar danos as suas integridades físicas e psíquicas. 

Nas transições das eras sociais, o homem sempre teve um objetivo comum: criar valores para 
melhorar a forma de seu viver. Para transpor a sociedade agrícola à sociedade industrial, 
muitas décadas foram vividas para que o homem pudesse obter retorno do investimento feito 
através de pesquisas e criação de novas tecnologias. 

De uma era para outra, a arte e a cultura foram propulsoras das inovações tecnológicas para 
que a sociedade pudesse viver com melhores produtos e serviços. Para identificar o 
surgimento de uma sociedade pós-industrial, ou pós-moderna, Krishan Kumar[1] buscou 
respostas em diversos campos sociais para justificar o surgimento de uma sociedade pós-
moderna que se altera rapidamente em meio a crescente demanda por necessidades humanas. 
Para o autor, o "pós-modernismo pode ser para a sociedade pós-industrial ou do capitalismo 
tardio o que o modernismo é para a sociedade industrial em sua fase moderna ou 
classicamente capitalista." 

Eduardo C. B. Bittar[2] sustenta que a pós-modernidade "não é um processo que nasce, ou 
mesmo se desenvolve, sozinho, estando aliada à ideia de um estado atual das sociedades pós-
industriais." A pós-modernidade corresponde ao "conjunto dos processos de mutação cultural 
ocorridos no final do século XX, e este vem acompanhado de um processo de modificação 
das relações econômico-produtivas nas sociedades pós-industriais". 

Portoghesi[3] vinculou seu conceito de pós-modernismo à "era da informação", tornada 
possível pela "nova tecnologia eletrônica". Segundo o autor, "a arquitetura posmodernista 
refletiria a sociedade de informação no sentido de ser uma "arquitetura de comunicação". 

Adalberto Simão Filho registra que a sociedade da informação pode ser "situada partindo-se 
da migração de uma época industrial e pós-industrial para a era da informação, tido por pós-
modernidade." [4] 

O que se deve refletir, entretanto, nessa nova era informacional, é que o espaço territorial que 
antes estava dividido fisicamente sob o ponto de vista das relações culturais e econômicas, 
agora está integrado, unificado, sem fronteiras. 

Roberto Senise Lisboa[5] entende que essa integração mundial, fomentada pelo avanço 
tecnológico, acabou criando possibilidades de compra e venda de bens e serviços pelo sistema 
eletrônico, chamados e-commerce. Essa nova era de troca de informações simultâneas fez 
surgir uma nova sociedade, não de característica industrial, mas pós-industrial, também 
denominada de sociedade da informação. 

Para Roberto Senise Lisboa, a sociedade da informação 

"(...) é expressão utilizada para identificar o período histórico a partir da preponderância da 
informação sobre os meios de produção e da distribuição dos bens na sociedade que se 
estabeleceu a partir da vulgarização das programações de dados utilizados nos meios de 
comunicação existentes e dos dados obtidos sobre uma pessoa e/ou objeto, para realização de 
atos e negócios jurídicos." [6] 
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Os meios de informação não são somente aqueles relacionados ao computador ou a um canal 
eletrônico específico, mas a todo o sistema integrado de comunicação, como por exemplo, 
meios de comunicação telepresenciais difundidos a cabo, via satélite, por rádio, teleworking, 
telefones, celulares, enfim, canais conectivos de longo alcance. 

A sociedade informacional revela as condições que provocam o desmoronamento paulatino da 
modernidade causadora de um contexto de múltiplas falências institucionais, de práticas 
incoerentes e desumanas, de incongruências sociais e desatinos econômicos geradores de 
estado de crise, inegável e perceptível, em diversos níveis e sob diversos focos de análise, 
atributos este inerente ao estado atual da pós-modernidade. [7] 

Os ordenamentos jurídicos, intimamente agregados à evolução da sociedade e buscando 
solucionar os impasses havidos nas relações sociais, tiveram que interferir nas novas relações 
exsurgidas com a transnacionalização e o surgimento de blocos econômicos, resultados do 
movimento socioeconômico de integração mundial. 

Diante dessa nova situação, a sociedade da informação deve ser tratada de um modo bem 
mais amplo do que simples ambientes de atuação digital de pessoas, não podendo ela ser 
reduzida apenas em um ambiente virtual. 

Os reflexos do acesso facilitado à informação encontram-se em todos os meios de 
comunicação, e não apenas no meio virtual. [8] 

  

•2.      A livre iniciativa e as inovações tecnológicas. 

  

A Constituição Federal traz em seu artigo 170, a concepção de que a ordem econômica está 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Essa afirmativa, somada aos 
princípios da propriedade privada, da livre concorrência e da busca do pleno emprego, revela 
a adoção do regime capitalista como forma de ordenamento econômico para a sociedade 
brasileira. 

 Ao consagrar a livre concorrência e a busca do pleno emprego como princípios norteadores 
da ordem econômica, a Constituição da República assegura, com afinco, que a livre iniciativa 
deverá ser respeitada de tal modo que possa sobreviver em meio à competitividade, desde que 
respeitada a dignidade da pessoa humana.[9] 

Para sobreviver em meio à competitividade - agora não mais regionalizada, mas globalizada - 
as empresas precisam criar produtos e oferecer serviços com qualidade e com preços módicos 
de tal forma a atender os anseios e respeitar os direitos e garantias dos consumidores. 

Em busca de sucesso e êxito empresarial, os gestores e os administradores das empresas - 
prepostos dos empresários - tiveram que investir em novas tecnologias para concorrer com as 
demais empresas. 

Aliás, na concepção de Schumpeter[10], criador da "teoria da concorrência" no século XX, a 
empresa, para evoluir no decorrer do tempo, passa por um "processo ininterrupto de 
introdução e difusão de inovações em sentido amplo". Para esse autor, a empresa depende de 
"mudanças nos produtos, nos processos produtivos, nas fontes de matérias-primas, nas formas 
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de organização produtiva, ou nos próprios mercados, inclusive em termos geográficos" para 
sobreviverem em meio ao mercado competitivo. 

A Constituição Federal, dessa forma, consagra, inclusive, a afirmação de que é indispensável 
ao Estado e à livre iniciativa, o investimento na pesquisa e criação de novos valores 
tecnológicos. Nesse sentido, o artigo 218 assevera que a lei apoiará e estimulará as empresas 
que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e 
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que 
assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho.[11] 

A Lei 11.196/2005, conhecida como "lei do bem" é um exemplo de incentivo à pesquisa, 
criação de tecnologia e na capacitação dos empregados. Na referida lei, a pessoa jurídica pode 
usufruir de incentivos fiscais, como dedutibilidade de impostos, amortização acelerada e 
depreciação integral de bens, quando comprovar que está investindo em inovações 
tecnológicas (artigo 17). 

Nota-se, ainda, que o reconhecimento da mudança do comportamento das pessoas e a própria 
evolução cultural e socioeconômica acabou gerando a criação do Livro Verde da Sociedade 
da Informação no Brasil, obra elaboradora pelo Ministério de Estado da Ciência e Tecnologia, 
oficialmente lançado pelo governo federal em 15/12/1999. O ciclo da Conferência Nacional 
da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal, foi encerrado com a edição do Livro 
Branco, publicado em 2002, com o objetivo apontar caminhos para a construção de um país 
mais dinâmico, competitivo e socialmente mais justo.[12] 

O Livro Verde contém um plano de metas de implantação do Programa Sociedade da 
Informação no Brasil. Nele há um conjunto de ações que constituem objetivos a serem 
alcançados pela sociedade brasileira, como, por exemplo, ampliação de acesso, meios de 
conectividade, formação de recursos humanos, incentivo à pesquisa e desenvolvimento, 
comércio eletrônico. 

Diante da integração entre a Sociedade da Informação em que se vive e a economia fundada 
no conhecimento, pode-se testificar três pilares da nova ordem econômica, a saber: (a) o 
conhecimento impregna tudo que se vende, compra e produz; (b) o capital intelectual passa a 
ser mais valoroso para as empresas que os ativos financeiros e físicos; (c) para prosperar na 
nova economia e explorar esses novos ativos significa a maior utilização de novas técnicas de 
gestão, novas tecnologias, preestabelecidas em um planejamento estratégico. 

  

•3.      Os sistemas de produção e o trabalho na Sociedade da Informação. 

A busca constante pela informação possibilitou a criação de novas empresas com objetos de 
exploração em nichos de comunicação e de penetração em massa em diversos lugares, 
representando uma verdadeira mola propulsora da economia em outros segmentos de 
mercado. 

A idéia da divisão do trabalho com o intuito de aprimoramento e maior rapidez para obtenção 
de resultado já havia sido observada por estudiosos, como Adam Smith, no século XVI.[13] 
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A divisão do trabalho no âmbito empresarial, na verdade, advém de uma necessidade de se 
organizar as atividades de produção para se chegar a um fim específico: o produto ou o 
serviço a ser colocado em circulação ou oferecido no mercado. 

Existiram, dentro da administração das organizações, modelos de desenvolvimento de 
trabalho ou regimes de produção que buscaram a eficiência produtiva, justamente para evitar 
desperdícios, prejuízos e, ainda, otimizar tempo e trabalho dos empregados que estavam à 
disposição do patrão para cumprimento das tarefas. 

Dentre os modelos mais conhecidos de produção, pode-se citar o taylorismo, o fordismo, o 
fayolismo, o toyotismo e o Just in time. 

O modelo adotado pelo taylorismo[14] estava fundado na separação do trabalhador intelectual 
do braçal, controle dos processos produtivos (tempos e movimentos), por meio do qual a 
organização buscava captar a boa-vontade do trabalhador para aumentar sua produção com 
incentivo ao aumento de salário.[15] 

Vale notar que o estudo de Taylor resultou na concepção de que caberia a um "gerente 
científico", descobrir a melhor maneira para aumentar ou melhorar a produção para atingir o 
máximo de eficiência. 

O fordismo[16] surgiu com inovações introduzidas por Henry Ford (daí o nome de gestão 
pregado por seu criador) e tinha como pressuposto o processo de "linha de montagem" e a 
mecanização (tecnologia) da produção de automóveis. 

O fordismo desenvolveu-se com o surgimento das sociedades de consumo de massa 
emergidas logo após a Segunda Guerra Mundial. Nesse regime de gestão de produção incidiu 
novas formas de controle do ritmo do trabalho, redução da jornada diária em decorrência de 
aquisição de novas tecnologias, aumento de salários e busca de uma qualidade total na 
produção dos bens de consumo. 

A teoria da eficiência do fordismo surgiu com princípios ligados à otimização do tempo do 
empregado que fica à disposição na empresa. Deve-se obter um rendimento cada vez maior 
dos recursos da empresa, de forma intensa, de tal forma que a produtividade eficiente deverá 
revelar a otimização da capacidade produtiva de cada elemento da fábrica, aumentando, 
sobretudo, o ritmo de trabalho do capital vivo da empresa (mais-valia relativa). A eficiência 
fordista, ainda, pressupunha uma eficiência pautada no princípio da economicidade. Esse 
princípio tem por fim reduzir ao mínimo possível o volume de matéria em curso, de maneira 
que uma quantidade de produto já esteja ofertada e vendida antes do pagamento dos salários e 
das matérias-primas utilizadas.[17] 

O fayolismo[18], assim como o taylorismo, é típico produto de uma ideologia nascida do 
grande desenvolvimento industrial do século XIX e tinha como base princípios de 
administração da empresa focado na previsão ou planejamento, organização, comando, 
coordenação e fiscalização. 

Por meio de seus ensinamentos, Fayol[19] mostrou a importância da educação dos 
colaboradores e defendeu o ensino da administração. Professou o conceito de valor das 
pessoas nas organizações com bases nas capacidades individuais (intelecto) e nos 
conhecimentos especiais típicos das funções exercidas e na cultura geral. 
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O sistema Just in time (que significa "em momento certo", "a justo tempo") é uma técnica (ou 
filosofia) que provocou mudanças significativas na organização do trabalho. Esse sistema 
consiste em produzir o que o mercado demandar, no momento e na quantidade que o mercado 
solicitar.[20] 

Esse modelo reduz os estoques dos produtos como forma de pregar a eficiência na alocação 
de recursos. Pressupõe menores custos, agilidade e economicidade na produção de bens. 

É cada vez maior o número de empresas que opta pelo trabalho com a máxima redução de 
estoques e procura, então, organizar-se em função dos pedidos segundo a lógica da produção 
dita pelo mercado. 

Para os empresários, o sistema Just in time tem uma dupla virtude: "permite adaptar a 
produção e a empresa aos novos imperativos do mercado (uma demanda que é cada vez mais 
específica e preocupada com a qualidade)" e, por outro lado, impõe uma nova filosofia 
empresarial, qual seja, a de se organizar com objetividade, com modos de "organização 
considerados mais produtivos, mais rentáveis e que introduzem a exigência de qualidade no 
centro do processo de produção." [21] 

Os efeitos dessas mudanças de sistema de produção afetam diretamente a ordem econômica 
de determinada região ou país e, consequentemente, interfere na ordem jurídica e nos direitos 
dos trabalhadores que, a cada movimento desigual de alteração de regime, veem-se obrigados 
a cumprir diferentes escalas e horários de trabalho em jornadas diversas daquelas previamente 
ajustadas nos contratos de trabalho. 

À luz das pesquisas de campo realizadas por sociólogos e que afetam diretamente a economia 
das nações e os direitos dos trabalhadores, a difusão das práticas de trabalho em regime de 
urgência (Just in time) inserem-se nas transformações que remetem à noção de modernização 
e que mistificam toda uma onda de obrigações e de novas rotinas.[22] 

Nessa nova rotina implementada pelo sistema Just in time, o que se busca, novamente, é a 
eficiência na alocação dos recursos disponíveis. 

A análise que se pode fazer, de ante mão, é que o Just in time exige do empregado esforços 
além das condições previstas em contratos de trabalho, pois acaba participando de um "jogo 
de competitividade econômico" imposto pelo mercado da oferta e da procura, cujo vencedor 
será a empresa que se dispuser em fazer bens e serviços em regime de urgência. 

Por eficiência, nesse caso, é "fazer bem, logo na primeira vez", com o dever de controlar 
constantemente a qualidade do que se produz ou se realiza e a necessidade de se a adaptar a 
mudanças de posto.[23] 

O que se vislumbra com a inserção desse modelo japonês de gestão administrativa de 
produção é que a empresa moderna - numa competitividade acirrada e globalizada - precisa de 
colaboradores livres, independentes, não condicionados por valores e por uma cultura regional 
ou de grupo. As empresas hodiernas necessitam, mesmo que implicitamente previsto no 
contrato de trabalho, de pessoas capazes de refletir e se expressar pela própria organização, 
buscando a maximização do lucro, como se fora propriamente sócia ou proprietária da 
sociedade. 

Diante dessas mudanças, chega-se a uma percepção óbvia oriunda do próprio sistema 
capitalista implantado durante essas últimas décadas: o modo com o qual o capital humano é 
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gerenciado nas organizações depende, por assim dizer, não somente com o modelo de gestão 
predominante em determinado período, mas também pela consciência do empresário ou do 
gestor no que se refere à importância de tratar o ser humano com respeito, com transparência 
e com dignidade. 

  

•4.      O surgimento de uma Sociedade Asperger. 

O computador foi o grande agente agenciador de mudança de uma sociedade industrial para 
uma sociedade pós-industrial. Com ele as pessoas puderam se interconectar a uma rede virtual 
e nela estabelecer relações de múltiplas faces. 

Ocorre, porém, que as novas tecnologias criadas pelos homens para satisfazer suas 
necessidades ou para, de alguma forma, trazer mais conforto em suas vidas, interferiram 
gradativamente nas principais bases estruturais da sociedade, vale citar, família, cultura e 
trabalho. 

 A fim de se entender o efeito concreto dessa mudança de comunicação e interação social, é 
necessário estabelecer uma comparação, uma analogia, oriunda dos excessos e dos abusos do 
emprego dessas novas tecnologias em todos os ambientes em que os homens adotaram para 
viver em comunhão, o canal virtual das telecomunicações, como forma de vida. 

Assim, para melhor compreensão do termo utilizado no presente artigo - o surgimento de uma 
Sociedade Aspenger -, toma-se como padrão o vernáculo sociedade para designar um 
conjunto de pessoas formado a partir de seres humanos que se aglutinam para auxiliarem e 
socorrerem uns aos outros a fim de, dentro de uma sadia interatividade, poderem atingir um 
bem comum, desfrutando de uma vida social em que todos, ao final, consignam absorver nas 
relações um bem essencial que possa ser útil para todos os envolvidos. 

Para compreender a origem do termo Asperger, há que se ressaltar, de imediato, que esse 
termo designa espécie de autismo e que, através desse transtorno, busca-se metaforicamente 
criar uma ideia de que a nova sociedade informacional afasta a conexão direta - física - das 
pessoas para um canal indireto, individual, criado pela intercessão de inúmeras tecnologias 
que invadiram o cotidiano humano. 

Consoante estudo científico, a Síndrome de Asperger é uma doença do espectro autista, mas 
se diferencia do autismo clássico por não comportar nenhum atraso ou retardo global no 
desenvolvimento cognitivo ou da linguagem do indivíduo.  Algumas de suas principais 
características são: dificuldade de expressão, dificuldade de interação social, falta de empatia, 
interpretação literal da linguagem (a pessoa não entende formas figurativas de linguagem, mas 
apenas o que a palavra significa em sua essência). [24] 

Segundo o psicólogo português Paulo Teixeira, ao longo dos anos muitos foram os termos 
utilizados pelos médicos e psicanalistas para identificar esse tipo de desordem de 
comunicação. Essa síndrome "parece representar uma desordem neurobiológica que é muitas 
vezes classificada como uma Pervasive Developmental Disorders (PDD)", ou seja, numa 
tradução livre, "Distúrbios Invasivos do Desenvolvimento".[25] 

A Síndrome de Asperger pode ser diagnosticada em crianças entre 3 a 10 anos de idade e, por 
razões desconhecidas, é mais comum em crianças do sexo masculino. Normalmente, os pais 
percebem quando a criança apresenta dificuldades na fala. Essas dificuldades de linguagem 
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afastam a criança da interação com pessoas diferentes. Como a sociabilidade é dificultosa, a 
criança prefere interagir com objetos virtuais, isolando-se de grupos ou de pessoas, ainda que 
da mesma idade. 

Esse pequeno grau de autismo, então, metaforicamente comparado às relações que ocorrem na 
nova cultura disseminada pela Sociedade da Informação, está sendo representado por pessoas 
que trafegam pela internet e que ficam escravas de objetos de telecomunicações inteligentes, 
principalmente os smartphones[26], diante da diversidade de programas que são executados 
nos aparelhos. 

O embaraço que surge pode ser vislumbrado através de relações sociais proporcionadas por 
redes sociais virtuais, em jogos ao vivo (on line), em sítios eletrônicos, em canais de interação 
entre internautas e em outros módulos virtuais criados no meio cibernético, acabam afastando-
as de sua convivência física com as demais pessoas que estão em seu entorno, preferindo a 
ausência nas relações físicas naturais para desvendar o que a rede virtual oferece aos 
internautas. 

A sociedade semi-autista emerge no momento em que se convive com pessoas que estão 
conectadas com aparelhos deixando de conviver com pessoas que estão ao seu lado. Saber que 
existe uma pessoa ao lado e que ela é preterida da relação dando lugar a uma nova tecnologia 
é testemunhar que os contatos físicos e a comunicação não estão em plena harmonia. Nessas 
relações sem diálogo, com distúrbios de comunicação, enxerga-se cada vez mais a presença 
da Síndrome de Asperger nos indivíduos. 

Não reconhecer o outro fisicamente pelo diálogo - note-se que não é pelo autismo que 
comumente se vêm em crianças com esse transtorno de comunicação - mas pela intromissão 
das tecnologias atuais, desvirtua os valores naturais das relações. 

Por óbvio, não está se criticando os benefícios trazidos pelas redes sociais virtuais que 
possibilitam o surgimento de novas relações que têm potencialidade de se concretizarem na 
vida real. Pede-se, entretanto, reflexão à interferência dessas novas tecnologias de bolso ou de 
qualquer outro aparato tecnológico que toma a atenção das pessoas que estão próximas e 
deveriam viver em comunhão. 

O uso imoderado e em excesso de novas tecnologias pode, também, causar ao indivíduo 
confusão de personalidades entre o mundo real e o virtual. 

 Dessa forma, o surgimento de uma Sociedade Asperger ora desenhada, está fincada em pelo 
menos sete fatores relevantes: (i) insegurança das pessoas pela interação física no sentido 
concreto; (ii) economicidade do tempo; (iii) possibilidade de ser outra pessoa, virtualizada, 
criando seu próprio avatar;[27] (iv) potencialidade de ser reconhecido mundialmente através 
da criação de um blog, ou seja, uma página na internet que demonstra uma fatia da 
personalidade da pessoa ou de seu conhecimento sobre determinado assunto; (v) liberdade de 
expressar pensamentos pela rede mundial; (vi) sentimento de felicidade por desvendar novos 
canais de diversão ou de conhecimento; (vii) possibilidade de criação de negócio ou de vender 
uma ideia para ganhar dinheiro rapidamente. 

          

•5.      Síndrome de Asperger e sua relação com o Direito. 
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A primeira sensação que se tem com o rompimento de uma cultura pré-moldada em relações 
físicas é que os seres humanos deixaram se seduzir pelas imagens dos gráficos de 
computador, pelos toques de tela, por comandos mágicos que outrora não eram possíveis de 
serem feitos. 

Pessoas falam com outras pessoas por meio de vídeo-conferência; telefones celulares 
inteligentes (smartphones) exibem a imagem dos interlocutores criando sensações de que a 
figura do outro está presente; vendedores passaram a criar temas surreais de apresentação em 
programas de computador para iludir seus clientes ou trazer maior sensação de qualidade no 
produto a ser oferecido. 

Hegel já expunha essa preocupação entre o ser humano e a verdade. Para o filósofo, a 
separação entre o "ser em si e o ser para si no finito" se constitui, simultaneamente, "a sua 
existência bruta e a aparência". O "intelecto considera esta determinação como absoluta e 
definitiva", encerra-a na relação a "uma matéria dada que não pertenceria à essência da 
mesma liberdade. Assim se limita o intelecto ao que há de abstrato na liberdade sem alcançar 
a sua ideia e a sua verdade." [28] 

Na verdade, as novas tecnologias provocaram ao homem uma sensação de liberdade sem 
alcançar a ideia do que é verdade. O virtual ganhou mais espaço. 

Para Pierre Lévy[29] a virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma 
realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de identidade, "um deslocamento do 
centro de gravidade ontológico do objeto considerado: em vez de se definir principalmente 
por sua atualidade (uma 'solução'), a entidade passa a encontrar a sua consistência essencial 
num campo problemático". 

Lévy[30] sustenta que o "armazenamento em memória digital é uma potencialização, a 
exibição é uma realização." O computador passa a ser um instrumento mais eficiente que uma 
máquina de escrever mecânica, embora um texto digitado por ambos tenham igual valor, 
porém o computador permite ao leitor "divulgar automaticamente interagindo com um 
computador a partir de uma matriz digital, penetramos num novo universo de criação e leitura 
dos signos." [31] 

A Sociedade da Informação apresentou ao homem tecnologias repletas de conectividades e 
funções, que foram, aos poucos, seduzindo os olhares dos mais jovens, daqueles que 
necessitavam de computadores mais potentes, com mais bytes,[32] com mais espaço físico 
para guardar arquivos, com maior agilidade na troca de informações. 

Essa mudança social trouxe fragmentação nas relações e os seres humanos estão cada vez 
mais distantes da comunicação e interação física que tiveram em outras eras sociais. A 
prevalência da virtualização impera frente à realidade dos fatos. 

A ciência jurídica também sofreu mudanças com a inovação tecnológica e os novos meios de 
informação e comunicação que estão disponibilizadas na rede virtual. 

Os processos judiciais ganharam roupagem virtual. Advogados, procuradores, promotores, 
juízes, serventuários e jurisdicionados têm acesso aos processos sob forma digital, podendo 
visualizar, obter informações, copiar e até mesmo interagir na rede, conforme interesse da 
cada pessoa. 
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A Lei 11.419/2006 dispôs sobre a informatização do processo judicial, possibilitando o uso do 
meio eletrônico virtual de dados para armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos 
digitais. 

Como a sociedade está imersa à onda digital, não haveria como barrar o Poder Judiciário a 
incentivar a substituição dos processos estruturados à moda antiga (expressado por 
documentos e papéis) pelos processos que ficarão registrados no campo digital, ante a notória 
economicidade e praticidade do meio virtual. 

A formação dos processos digitais está fomentada pela própria Lei 11419/2006, a qual prevê a 
possibilidade de envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por 
meio eletrônico, mediante assinatura eletrônica. [33] 

Diante desse novo arcabouço de normas que buscam dilatar, ainda mais, a relação humana 
mantida há milênios e a nova relação digital individual que se instaura, não se pode olvidar 
que as consequências dessa nova relação também trará efeitos no modo comportamental dos 
profissionais. 

O advogado buscará evitar as filas dos balcões para ver os processos porque estão catalogados 
na rede; juízes deixarão de receber regularmente advogados e promotores para despachos, eis 
que a petição eletrônica, por si, afasta o contato pessoal dos profissionais; as diligências que 
outrora eram feitos necessariamente por profissionais, serão, agora, feitas por correios 
eletrônicos, assinatura eletrônicos, sistemas de informação on line, enfim, em procedimentos 
executados à distância.[34] 

  

•5.1.            A Sociedade Informacional e sua conexão com Asperger. 

A sedução criada pelas novas tecnologias que podem ser levada no bolso deu asas à 
imaginação: o homem já pode ficar conectado em tudo e em todos se estiver possuindo um 
aparato repleto de softwares[35] capazes de, ao mesmo tempo, buscar arquivos que estão 
gravados na internet - e que, outrora, somente seria possível se ele se deslocasse fisicamente 
para seu escritório ou residência - ver as mensagens de sua caixa postal eletrônica, pesquisar 
condições meteorológicas, consultar saldos bancários, fazer transferências, aplicar na Bolsa de 
Valores, enfim, trabalhar enquanto está descansando ou utilizar-se do tempo que acha ocioso 
para conectar-se ao mundo. 

Nessa conexão de vícios ininterruptos, o homem trocou seu par, sua família, pela tecnologia; 
esqueceu de falar com o próximo fitando nos olhos para olhar em objetos; trocou o sentir, o 
cheiro pelo toque na tela do smartphone. O homem da sociedade informacional trocou seu 
parceiro por um novo lar virtual. 

Castells afirma que os avanços "tecnológicos e culturais característicos da nova sociedade 
emergente estão abalando definitivamente" o ciclo de vida natural. O autor propõe, inclusive, 
a hipótese de que essa nova sociedade em rede "caracteriza-se pela ruptura do ritmo, ou 
biológico ou social, associado ao conceito de um ciclo de vida". [36] 

Segundo Tapias, nossa nova realidade demonstra mudanças que "vão de uma nova 
estruturação do espaço social às transformações mais profundas de nossas formas de 
consciência", produzindo alterações, inclusive, na "autopercepção de nossa corporeidade". 
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Tapias, aliás, sugere que o ser humano parece estar em busca de uma "tecnodescorporeização 
que reduz o próprio corpo, ignorando sua carnalidade, a uma abstração manipulável.[37] 

A cultura da informatização requer do homem pós-moderno muito mais que a percepção de 
estar conectado com a rede, fora de seu corpo. Ela manipula o consciente de tal forma que a 
virtualização passa a ser a fonte de prazer e felicidade daquele que está preso em uma rede 
que proporciona novas cores. 

Echeverría utiliza a expressão "espaço-tempo social" para ampliar o significado da nova era 
em que a vida social física se confunde com a vida social virtual, aumentando o espaço 
denominado "terceiro ambiente" por Alvin Toffler.[38] 

Ocorre, no entanto, que ao mesmo tempo em que o homem vive no seu cotidiano virtual, ele 
deixa de conviver com seus parceiros de uma forma natural, passando a conviver parte no 
ciberespaço e parte no mundo real. Essa dissonância entre o viver aqui e o viver conectado em 
tecnologias revela a característica daqueles que detêm síndromes parecidas com as de 
Asperger. 

Note-se, daí, que a característica marcante do autista é a falha na capacidade de comunicação 
do indivíduo, de socialização (estabelecer relacionamentos) e de comportamento (responder 
apropriadamente ao ambiente - segundo as normas que regulam essas respostas). [39] 

Em decorrência desses novos ruídos de comunicação provocados pelas tecnologias de bolso, 
cujos aparatos, na maior parte das vezes, quebram a naturalidade da comunicação ou 
destorcem as ideias ou o foco do diálogo, pode-se ver, de forma análoga, que as pessoas que 
estão convivendo no mundo virtual de maneira excessiva aparentam, diante dos 
interlocutores, possuírem algumas disfunções de comunicação, parecidas com as crianças que 
possuem Asperger. 

Ou seja, se a Síndrome de Asperger equivale a um grau mais leve do autismo, as pessoas que 
estão consumindo mais as tecnologias das sociedade em rede em detrimento com as relações 
naturais pessoais, demonstram uma falta de socialização direta parecida com as pessoas que 
detém Asperger. 

  

•5.2.            O fortalecimento do individualismo frente ao solidarismo.  

O homem, na Sociedade da Informação, convive com um conflito interno: ser competente 
para cumprir todas suas obrigações pessoais e profissionais e, ao mesmo tempo, escolher os 
compromissos que terá que abrir mão para justificar sua presença em outros, dado o número 
de informações e de convites que recebe em seu canal de comunicação virtual, fruto de 
convites para integra-se a grupos sociais. 

Parece antagonismo dizer que nessa sociedade o homem está cada vez solicitado e, portanto, 
mais integrado na sociedade. Entretanto, as grandes capitais e metrópoles demonstram que o 
desenvolvimento urbano e os efeitos decorrentes do consumo extremo de bens e serviços, 
isola o homem de tal forma que nem mesmo uma logística pura de itinerários pode afastar os 
cidadãos de engarrafamentos, enchentes, acidentes, infortúnios que, embora no passado 
tinham ocorrências esporádicas, agora passou a fazer parte de todos os dias do cidadão.[40] 
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O individualismo, então, revela o despertar da solidão em congestionamentos de veículos, de 
informações, de cobranças. O individualismo desponta nas vontades de se isolar para se 
recuperar das cobranças ou, ainda, no instante em que o homem começa a interagir não mais 
com os outros quando estão isolados, pois preferem, nesses momentos, interagir com as 
máquinas e os aparatos de bolso. 

Bauman adverte que 

"O novo individualismo, o enfraquecimento dos vínculos humanos e o definhamento da 
solidariedade estão gravados num dos lados da moeda cuja outra face mostra os contornos 
nebulosos da 'globalização negativa'. Em sua forma atual, puramente negativa, a globalização 
é um processo parasitário e predatório que se alimenta da energia sugada dos corpos dos 
Estados-nações e de seus sujeitos." [41] 

  

O trabalhador está sendo cobrado reiteradamente para atingir o cumprimento de metas 
traçadas pelo empresário. Se não bastasse a existência da competitividade externa, com as 
empresas concorrentes, o trabalhador também sobre competitividade interna com outros pares 
de seu grupo, impondo a ele uma obrigação de eficiência que acaba repercutindo 
negativamente em sua saúde e bem esta. 

A inserção do assédio moral - cobranças repetitivas de cumprimento de metas de formas 
diretas e exacerbadas - acaba repercutindo subvertendo os valores das coisas e sentimentos 
naturais: as filosofias criadas pelas grandes corporações são a de que o empregado somente 
será bem sucedido se fizer tudo o que pedirem no momento certo, em prazo fixado, devendo 
os subordinados estar alinhados diariamente às informações e às mudanças dos mercados, sob 
pena de perderem espaço aos concorrentes. Na verdade, o trabalhador da Sociedade 
Informacional não pode falhar. 

Submetido a essa ansiedade e compulsão de cumprimento de metas e superação, o empregado 
tem de mostrar a seus superiores e a toda sociedade que ele pode superar sua mente e sua 
condição física. As novas tecnologias, nesse caso, são suas aliadas. A globalização do capital, 
por sua vez, possibilita o trabalhador a viajar, a conhecer novos continentes e a navegar em 
nossas dimensões em busca de novas conquistas financeiras e mercadológicas para êxito de 
sua investidora (empresa). 

Nesse hábito corriqueiro, o trabalhador se confunde com a própria máquina, perdendo um 
pouco de sua verdadeira personalidade. A invasão de imagens, de sonhos, de promessas que 
podem ser concretizadas, é projetada em programas de computador e em celulares cada vez 
mais repletos de informações. Nesses programas é que o homem passa a viver e buscar sua 
satisfação pessoal. 

O teletrabalho mitigou o caráter do trabalhador. Deixou, de lado, a busca pela solidariedade, 
pelo espírito de grupo, pelo "dever-ser" pelo "dever-ter". O capital e o fascínio pelo domínio 
material através de ferramentas virtuais abriram possibilidades de o homem "ter" mais que no 
mundo real e a fascinação pelo que vem a seguir é mais interessante do que o próprio "viver" 
no mundo real. 

Gilles Lipovetsky observa, em face desse novo quadro, que a busca pela felicidade causa 
"uma crise identitária, uma experiência humilhante e deprimente. Nas sociedades liberais, 
dominadas pela dinâmica de individualização e livres das promessas da luta de classes", o 
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desemprego e o emprego trouxeram nova reflexão: "não sendo mais assimilado a um destino 
de classe, ele remete a um fracasso ou a uma insuficiência pessoal, frequentemente 
acompanhada de auto-estigmatização." [42] 

Fortalece o individualismo a própria vida virtual. Nela, o internauta não está mais se 
contentando em navegar pelos sites e por lojas virtuais para conhecer produtos e degustar, 
com os olhos, imagens e signos, mas também propicia novas oportunidades ao usuário para 
criar páginas personalizadas com fotos e imagens pessoais, estimulando as pessoas a criar 
novas cores, novas formas, impingindo, enfim, a conotação da formação de novos atores 
digitais para um mundo em que só permanecem vivas aquelas que sustentarem e renovarem as 
informações. 

No momento em que o usuário passa a interagir com a rede virtual, criando, por exemplo, um 
blog (página pessoal com ideias, sentimentos e canais de interação mútua), deverá ele redigir 
artigos e sustentar sua página com novas informações. Quanto mais ele expõe suas ideias no 
mundo virtual, quanto mais interage no ambiente digital, menos tempo terá para conviver com 
seus pares. O convívio real do homem com seus amigos passa a ser secundário, pois ele 
prefere sustentar sua imagem na rede e se sobrecarregar de novas conexões e ampliações de 
laços cibernéticos do que retornar ao convívio físico, ao contato humano.   

Ao lado dessa nova sociedade, a Constituição Federal registra como fundamento principal a 
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III). Para ser digno, além do respeito aos 
direitos que a Constituição alberga a cada indivíduo, o homem necessita do outro para 
alimentar a cooperação mútua, posto que somente na cooperação e na manutenção da 
fraternidade é que a solidariedade pode se apresentar. 

  

•5.3.            A economia da informação e o teletrabalho. 

O individualismo que surge nesse século XXI tem sua origem na constante relação do homem 
com o universo virtual. A relação do homem com a rede virtual traz reflexos de 
individualismo no mundo real. 

 Sob a ótica econômica, o agente econômico é guiado por um padrão de conduta configurado 
pelos seguintes pressupostos: primeiro, a maximização e racionalidade no comportamento. Os 
indivíduos têm a capacidade de ordenar suas preferências e escolher as que mais lhe 
satisfazem a partir do suposto paradigma do cálculo racional, o que não implica que de fato os 
indivíduos se comportem dessa forma. Segundo, as preferências são estáveis, no sentido de 
que, via de regra, não variam e nem são afetadas pela ação de terceiros. Terceiro, os titulares 
são os melhores conhecedores do valor de suas coisas. E quarto, o princípio do equilíbrio, no 
sentido de que a tendência é somente alterar-se as situações na possibilidade de melhora[43].  

No campo das ciências sociais é possível separar escolhas que envolvem a matéria a ser 
investigada, o modo de se fazer a investigação, os critérios para julgar a validade das 
respostas, entre elas a aderência a padrões de lógica formal, seleção e confiabilidade de dados, 
por exemplo, no que se denomina julgamento metodológico. Julgamentos fundados em 
valores referem-se à avaliação e às afirmativas sobre o estado da natureza e normas sociais 
que induzam comportamentos individuais desejáveis. 

Partir do real para dizer quem tem direito era prática dos pretores. Também usual no Direito 
que se faça a seleção dos elementos comuns a uma dada operação ou prática social a fim de, 
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em processo de abstração, formular a regra, a lei, o comando geral e abstrato. Economia e 
Direito estão próximos neste método.[44] 

A economicidade dessa prática é evidente, vez que, quanto mais rentes à realidade, menos é a 
rejeição às normas positivadas. Instituições e institutos jurídicos que perduram no tempo são 
aqueles que aderem às práticas, usos e costumes da sociedade. 

Já os comportamentos individuais resultam de convenções aceitas pelas pessoas, são frutos de 
acordos ou técnicas de persuasão que também dependem da comunhão de valores - o que 
evidencia a dificuldade de acordos, porque valores ou julgamentos normativos diferente não 
são, necessariamente, reconciliáveis, diferentemente de métodos científicos. 

Ponto inicial e comum para apreciar a relação entre Economia e o Direito será a aceitação do 
mesmo pressuposto: serem as pessoas racionais e maximizadoras de utilidades, o que não é 
bem visto (ou entendido) pelos juristas. 

Na sociedade industrial o homem interagia com tecnologias próprias de produção, e essas 
máquinas necessitam do manuseio e da operatividade do trabalho humano para gerar bens e 
serviços. As máquinas de produção, então, careciam de um número maior de pessoas em seu 
entorno para que ela pudesse criar produtos. 

A sociedade da informação não retirou essas indústrias da economia, mas as novas 
tecnologias acabaram substituindo as operações dessas máquinas, enquanto outras máquinas, 
mais autônomas e independentes passaram a ingressar nas indústrias, reduzindo a relevância 
da atividade humana no trabalho produtivo. 

O foco do trabalho na sociedade da informação passou do chão de fábrica para computadores 
e esses computadores, que antes ficavam dentro das empresas, agora estão nos bolsos de cada 
trabalhador. 

A informação passou a ter valor e a internet passou a ser o meio de comunicação e 
informação. A válvula propulsora de quem navega na Internet é o "despertar a atenção do 
receptor". Assim que uma novidade desperta a atenção, "o valor econômico da informação 
aumenta, ele está fundamentalmente relacionado à quantidade de usuários que a 
consomem".[45] 

Domenico De Masi[46] alerta que "a organização social não consegue acompanhar o progresso 
tecnológico: as máquinas mudam muito mais velozmente do que os hábitos, as mentalidades e 
as normas." Para o autor, há necessidade de se "redistribuir equitativamente a riqueza (que 
aumenta) e o trabalho (que diminui); entretanto, alarga-se a distância entre alguns que 
trabalham e ganham cada vez mais e outros que são forçados à inércia e à miséria." 

A globalização econômica modificou, de forma significativa, a segurança do homem com 
relação ao trabalho. As empresas, por exigirem mais dos trabalhadores, transformaram o 
prazer do trabalho - aquele que tinha comunhão com o caráter de recompensa de se produzir 
ou criar algo - por alguma uma função preocupante, extenuante e intensiva. 

A competição gerou redução de custos. Os custos são medidos pela força produtiva - entre 
elas, além da tecnologia, o valor da mão-de-obra de seus colaboradores. Logo, o valor do 
salário também ficou corroído. Os trabalhadores da Sociedade da Informação têm de 
disponibilizar mais seus tempos para suprir as lacunas de mão-de-obra deixadas pelas 
demissões. As famílias estão cada vez mais perdendo sua natureza de comunhão física. 
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Para José Eduardo Faria[47], a globalização econômica trouxe significativas mudanças na 
sociedade pós-moderna. As transferências de capital de um país para outro levaram à 
"emergência de novas profissões e especializações, para as quais não existe um sistema 
técnico-educacional adequado". Além disso, "aceleram a mobilidade do trabalho e a 
flexibilização de sua estrutura ocupacional entre setores, regiões e empresas, provocando o 
declínio dos salários reais". 

  

•5.4.            A necessidade de uma nova postura dos operadores do Direito frente ao 
individualismo na Sociedade da Informação. 

Associar maximização da utilidade à justiça poderia ser um novo paradigma o ao tema 
proposto pela eficiência. Entretanto, há diferença na forma de propor alternativas para corrigir 
ou aperfeiçoar institutos jurídicos distanciando operadores do Direito dos economistas. 

Para Macho-Stadler e Perez-Castilho[48] o objetivo da economia da informação é estudar 
situações nas quais os agentes procuram superar sua ignorância sobre uma informação 
relevante, tomando decisões desejadas para adquirir novas informações ou para evitar custos 
de sua ignorância. Quando a informação é assimetricamente distribuída entre os Agentes estas 
decisões envolvem a estruturação de contratos que buscam promover incentivos para induzir a 
revelação de informações privadas. 

Stigliz[49] ressalta, em seu artigo, que existem muitos problemas de informação presentes na 
economia. Como exemplo, cita: (i) empregadores querem conhecer a produtividade de seus 
empregados, seus pontos fortes e fracos; (ii) investidores querem saber o retorno de vários 
ativos em que poderiam investir; (iii) companhias de seguro querem saber a probabilidade de 
seus segurados se acidentarem ou ficarem doentes. 

Estes são exemplos de problemas de seleção adversa, onde o que importa são as 
características dos itens que são transacionados. Além disso, os empregadores também 
querem saber se seus empregados estão se esforçando no trabalho, as companhias de seguro 
querem saber se seus segurados estão se prevenindo contra acidentes, os credores querem 
conhecer os riscos que seus devedores estão assumindo. 

O Direito Digital que se instaura na convivência dos profissionais da ciência jurídica tem 
como fruto a própria vida digital que está disseminada na sociedade. Se a Sociedade 
Informacional está cada vez mais preenchida de tecnologias de bolso, tornando as pessoas 
isoladas em seus smartphones para buscar sobre algo ou para fazer contato com a rede, a 
conseqüência que se pode observar sobre o Direito é que os profissionais também ficarão à 
deriva dos contatos pessoais, pois o sistema eletrônico tende a afastar, paulatinamente, o 
contato humano. 

A preocupação com os profissionais que não pudessem se inserir no sistema eletrônico parece 
que já foi ultrapassado, mesmo porque a sociedade caminha para o ciberespaço e o retorno a 
uma sociedade moderna onde o computador era somente um bem incomum e de uso 
exclusivo de elites já faz parte do passado.[50] 

A competitividade e a necessidade de se impor celeridade aos processos judiciais trouxeram 
outro problema aos que têm o dever de fazer a justiça: os Magistrados, em sua maior parte, 
deixaram de julgar processos, para controlar e administrar o fluxo de entrada e saída de ações 
judiciais. 
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As informações sobre quantos processos foram distribuídos, quantos foram julgados, quantos 
estão estagnados e os reclamos dos jurisdicionados para eficiência do Poder Judiciário, tornou 
o Magistrado um ser assediado moralmente em sua atividade pública funcional. Parece que 
não se vê mais o direito sob a ótica filosófica ou teleológica, mas sim a análise econômica do 
processo. 

Se o individualismo está em evidência, ainda que ocultamente nos mundos virtuais, não se 
pode olvidar que o cultivo e a manutenção da solidariedade é um dos objetivos da 
Constituição. Sem solidariedade, não se pode falar em humanismo.[51] 

O consumo feito através da internet e as lides decorrentes da inadimplência de fornecedores 
contra direitos dos consumidores; as expressões danosas perpetradas por uma pessoa contra 
outra em redes sociais e em espaços de livre acesso nas redes sociais[52]; as fotos e as 
intimidades expostas em páginas da internet sem a permissão das pessoas; a invasão de 
privacidade; as fraudes bancárias e os crimes cometidos pelo sistema telemático[53]; enfim, a 
gama de conflitos que diuturnamente nascem nas relações entre os seres humanos virtuais que 
consomem na rede são objetos de novos estudos e pesquisas pelos profissionais Direito. 

Ao submergir ao oceano virtual, o Direito acaba se retirando da costumeira forma de produzir 
e se reproduzir suas manifestações. A Sociedade Asperger revela, então, sua intrusão em uma 
nova vítima: a própria ciência jurídica. 

O ingresso no mundo virtual para tentar compreender como ele funciona, deverá ser feito 
inexoravelmente pelos juristas para adequação das normas existentes ao universo cibernético. 
Como disciplina que acompanha a sociologia, os juristas terão que se embrenhar em meio ao 
sistema informacional contido no ciberespaço para compreender a relação havida nesse 
universo e, nesse convívio, resgatar e aprimorar as ações judiciais, os argumentos jurídicos, as 
produções de provas para que o Judiciário possa apreciar e julgar as causas. 

Note-se, diante dessa nova ótica, que surge para os operadores do Direito também um novo 
paradoxo: quando esses profissionais se debruçarem para entender o universo cibernético, 
também acabarão cedendo espaço ao mundo virtual, subtraindo-se deles parte do mundo real, 
pois é nesse novo campo de vida social que os homens estão submersos, consumindo, 
relacionando-se, fazendo negócios, vendendo seus produtos, exibindo-se e praticando atos que 
produzem efeitos no mundo real. 

  

Conclusão. 

A vida em sociedade pressupõe um sentido de solidariedade à medida que as necessidades são 
supridas pela ação conjunta de todos seus cidadãos. 

Na Sociedade da Informação, o Direito, como ciência humana reguladora das relações sociais, 
terá que ser estudado não somente através das relações sociais concretas, físicas, entre 
pessoas, mas também por meio dos reflexos das relações que os novos meios de ambientes 
virtuais de comunicação, de redes e de jogos virtuais comumente inseridos no cotidiano, 
repercutem no pensamento e nas ações das pessoas. 

Os operadores do Direito devem refletir sobre o futuro das relações sociais virtuais e a 
potencialidade dos danos dessas mudanças no convívio comum. O uso desmedido de 
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tecnologias que seduzem o homem através de imagens e sons pode separar, cada vez mais, a 
integração e formação de uma base social sólida, fundada na família. 

Ao continuar agindo dessa forma desenfreada de rendição às novas tecnologias, o homem 
alimentará o individualismo, ainda que indiretamente, pois cada vez mais poderá deixar de 
lado suas reais relações, deixando de integrar-se aos contatos físicos, para infundir em 
mundos surreais, dimensões ilusórias criadas por pessoas que identificam a fragilidade do 
homem: o isolamento e o uso da tecnologia pessoal para justificativa da felicidade. 

As novas tecnologias criadas pela geração digital devem servir o homem. É fato que nelas o 
homem quer trabalhar, criar, expor-se, fazer contatos, conhecer línguas, viajar em lugares que 
nunca conheceu e, ainda, enriquecer-se. Todavia, a criatura não pode voltar-se contra seu 
criador e transformar pessoas, seres humanos, em consumidores robotizados e programados 
para usar aparatos tecnológicos. 

De alguma forma a sociedade cobrará uma resposta dos advogados, juízes, promotores, enfim, 
dos operadores do Direito para essa nova sociedade semi-autista que surge. As soluções 
jurídicas, cada vez mais adentrarão no campo da virtualização dos processos em nome da 
eficiência e a resposta jurisdicional será complexa e cada vez mais cobrada pela sociedade. 

Todos tendem a ter um duplo envolvimento com os temas relacionados com o ciberespaço, 
quer no que tange à utilização da informática como instrumento de trabalho, quer no que se 
refere aos problemas por ela provocados no âmbito do Direito 

Se é da natureza do homem o desejo de evoluir para um mundo melhor, a produção e a 
organização baseada no capitalismo devem estar voltadas não apenas para um crescimento 
desordenado de atos e ações, de buscas e conquistas, mas, ao contrário, de um 
desenvolvimento baseado no direito natural, onde o homem é o centro das leis e seu espírito 
político é que deve fazer valer as garantias mínimas para a vida comum, resgatando-se valores 
perdidos no tempo e no espaço. 
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tecnologias do saber), com o crescente aumento da hegemonia americana na centralidade das 
decisões globais, período reconhecido e identificado por Harvey sob o adjetivo fordista-
keynesiano". BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2005, pp. 120-121. 

[3] Apud KUMAR, Krishan. op. cit., p. 125. 

[4] SIMÃO FILHO, Adalberto.  Sociedade da Informação e seu Lineamento Jurídico. O 
direito na sociedade da informação. Coordenadora Liliana Minardi Paesani. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 9 

[5] LISBOA, Roberto Senise. Direito da Sociedade da Informação. Revista dos Tribunais, 
ano 95, vol. 847, maio de 2006. São Paulo: 2006, p. 85. 

[6]  LISBOA, Roberto Senise. Direito da Sociedade da Informação... p. 85. 

[7] KUMAR, Krishan. op. cit., p. 125. 
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[8] LISBOA, Roberto Senise. Direito da Sociedade da Informação... p.89. 

[9] Nesse sentido é o entendimento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo in O Direito de 
antena em face do direito ambiental no Brasil. São Paulo: Ed. Fiuzza, 2010. 

[10] POSSAS, Mario L. Concorrência schumpeteriana. In Economia Industrial: 
fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Organizado por David Kupfer e Lia 
Hasenclever. Rio de Janeiro: Campus, pp. 418-423. 

[11] Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológicas. 

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o 
bem público e o progresso das ciências. 

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas 
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e 
tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia 
adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem 
sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação 
nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 

  

[12] O Livro Branco está estruturado em quatro seções centrais, além da introdução e 
consigna os desafios para a consolidação de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, expondo as bases para a formulação de diretrizes estratégicas, analisando os riscos 
e as oportunidades associados às transformações econômicas e tecnológicas que vêm 
marcando a sociedade contemporânea. Neste livro, registrou-se a análise da sociedade e da 
economia internacionais, que indicam que as nações mais bem-sucedidas são as que investem, 
de forma sistemática, em Ciência e Tecnologia e são capazes de transformar os frutos desses 
esforços em inovações. Disponível em  http://www.cgee.org.br/arquivos/livro_branco_cti.pdf. 
Acesso em 01/ dez/ 2010. 

[13] Adam Smith afirmava que "o maior aprimoramento das forças produtivas de trabalho, e a 
maior parte da habilidade, destreza e bom-senso com os quais o trabalho é em toda parte 
dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho." SMITH, Adam. 
1985, p. 41 

[14] Modelo criado por FREDERICK TAYLOR, que idealizador de uma forma de gestão de 
trabalho, lançou em 1911 o livro The principles of scientific management (Os princípios da 
administração científica). Para criar esse sistema de gestão produtiva, Taylor foi trabalhar 
como operário para aprender a entender a objetividade do processo de produção e conhecer a 
subjetividade do trabalhador. (HELOANI, Roberto. Gestão e organização no capitalismo 
globalizado: história da manipulação psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: 
Atlas, 2007, p.27). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4642



[15] HELOANI, Roberto. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história da 
manipulação psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 40-41. 

[16]  Mais que uma disciplina, Ford impunha um padrão de conduta aos trabalhadores que 
servissem de exemplo para a própria sociedade americana. Ele exigia que seus trabalhadores 
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capitalismo globalizado: história da manipulação psicológica no mundo do trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2007, pp. 51-53).  
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manipulação psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2007, p. 55. 
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curso de engenharia de minas. Embora engenheiro, Fayol era administrador de cúpula e, 
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o corpo empresarial: 1.) operações técnicas: produção, fabricação e transformação; 2.) 
operações comerciais:compras, vendas, permutas; 3.) operações financeiras: gerenciamento de 
capitais; 4.) operações de segurança: proteção de bens e de pessoas; 5.) operações de 
contabilidade: inventários, balanços, preços de custo, estatística; 6.) operações 
administrativas: previsão, organização, direção, coordenação e controle. (FAYOL, Henri. 
Administração industrial e geral. São Paulo: Atlas, 1994, p.23) 

[19] FAYOL, Henri. Administração industrial e geral. São Paulo: Atlas, 1994, pp. 27-37. 

[20] O pai desse sistema foi o engenheiro Taiichi Ohno, responsável pela introdução do 
método na fábrica da Toyota, na década de 1970, em plena crise do modelo fordista de 
produção. Com sua aplicação, a indústria japonesa conseguiu, já nesse período, que seus 
estoques correspondessem a vendas de apenas quatro dias. (HELOANI, Roberto. Gestão e 
organização no capitalismo globalizado: história da manipulação psicológica no mundo 
do trabalho. São Paulo: Atlas, 2007, p. 132.) 

[21] DANIÈLE, Linhart. A desmedida do capital. Tradução: Wanda Caldeira Brant. São 
Paulo: Boitempo, 2007, p. 132. 

[22] Idem, p. 131. 

[23]   DANIÈLE, Linhart. Op. cit. p. 133. 

[24] Um dos primeiros usos do termo "síndrome de Asperger" foi feito por Lorna Wing em 
1981, num jornal médico, que pretendia desta forma homenagear Hans Asperger, um 
psiquiatra e pediatra austríaco cujo trabalho não foi reconhecido internacionalmente até a 
década de 1990. A síndrome foi reconhecida pela primeira vez somente 1994, na quarta 
edição de uma revista médica específica (DSM-IV). Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger. Acesso em 05/ jan/ 2011. 

[25] TEIXEIRA, Paulo. Síndrome de Asperger. Artigo disponível em 
http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/A0254.pdf. Acesso em 05/jan/2010. 
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[26] Smartphone é um telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser 
estendidas por meio de programas executados no seu sistema operacional. Os sistemas 
operacionais dos smartphones são "abertos" (não confundir com código-fonte aberto), o que 
significa que é possível que qualquer pessoa desenvolva programas que podem funcionar 
nesses telefones. Numa tradução livre, do inglês "smartphone" - "telefone inteligente". 
Usualmente um smartphone possui características mínimas de hardware e software, sendo as 
principais: capacidade de conexão com redes de dados para acesso à internet, capacidade de 
sincronização dos dados do organizador com um computador pessoal e agenda de contatos 
que utiliza toda a memória disponível no celular (não é limitada a um número fixo de 
contatos). Disponível em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone. Acesso em 05/ mai/ 2011. 

[27] Avatar vem do sânscrito Aval, que significa "Aquele que descende de Deus", ou 
simplesmente "Encarnação". Qualquer espírito que ocupe um corpo de carne, representando 
assim uma manifestação divina na Terra. Um avatar é uma forma encarnada de um Ser 
Supremo, e tais incontáveis formas divinas residem em um plano espiritual. Quando essa 
forma despersonalizada de Deus transcende daquela dimensão elevada para o plano material 
do mundo, Ele - ou Ela - é conhecido então como a encarnação ou Avatara. Em uma 
concepção mais abrangente, a encarnação poderia ser descrita como o corpo de carne. Mas 
essa concepção seria talvez errada, conquanto tais formas divinas não se tornam reais seres de 
carne e osso, ou assumem corpos materiais. Uma alma comum assume corpos matérias de 
carne e osso, mas no caso dessa manifestação divina, Seu corpo e Sua alma transcendem a 
matéria e embora apareçam como impersonalizações, aquele corpo também pertence a Sua 
essência espiritual. 

Essa palavra Avatar se tornou popular entre os meios de comunicação e informática devido às 
figuras que são criadas à imagem e semelhança do usuário, permitindo sua "personalização" 
no interior das máquinas e telas de computador. Tal criação assemelha-se a um avatar por ser 
uma transcendência da imagem da pessoa, que ganha um corpo virtual, desde os anos 80, 
quando o nome foi usado pela primeira vez em um jogo de computador. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avatar. Acesso em 05/ mai/ 2011.  

[28] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução: 
Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 19 

[29] LÉVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo, Editora 34, 2009, p.40. 

[30] Idem, PP. 17-18. 

[31] Idem, p. 41. 

[32] Bit (simplificação para dígito binário, "BInary digiT" em inglês) é a menor unidade de 
informação que pode ser armazenada ou transmitida. Usada na Computação e na Teoria da 
Informação. Um bit pode assumir somente 2 valores, por exemplo: 0 ou 1, verdadeiro ou 
falso. Embora os computadores tenham instruções (ou comandos) que possam testar e 
manipular bits, geralmente são idealizados para armazenar instruções em múltiplos de bits, 
chamados bytes. Fisicamente, o valor de um bit é, de uma maneira geral, armazenado como 
uma carga elétrica acima ou abaixo de um nível padrão em um único capacitor dentro de um 
dispositivo de memória. Mas, bits podem ser representados fisicamente por vários meios. Os 
meios e técnicas comumente usados são: Pela eletricidade, como já citado, por via da luz (em 
fibras ópticas, ou em leitores e gravadores de discos ópticos por exemplo), por via de ondas 
eletromagnéticas (rede wireless), ou também, por via de polarização magnética (discos 
rígidos). Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit. Acesso em 05/ mai/ 2011. 
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[33] O artigo 8º da Lei 11.419/06 dispõe: Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver 
sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou 
parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso 
por meio de redes internas e externas. Parágrafo único.  Todos os atos processuais do processo 
eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei. 

[34] Ressalta a Lei 11.419/2006, em seu artigo 2o : O  envio de petições, de recursos e a 
prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão  admitidos mediante uso de 
assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio 
no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. 

§ 3o  Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento 
previsto neste artigo. 

Art. 3o  Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu 
envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 

Parágrafo único.  Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão 
consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. 

[35] Software, logiciário ou suporte lógico é uma sequência de instruções a serem seguidas 
e/ou executadas, na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado/informação 
ou acontecimento. Software também é o nome dado ao comportamento exibido por essa 
seqüência de instruções quando executada em um computador ou máquina semelhante além 
de um produto desenvolvido pela Engenharia de software, e inclui não só o programa de 
computador propriamente dito, mas também manuais e especificações. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software. Acesso em 05/ mai/ 2011. 

[36] CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução: Roneide Venâncio Majer. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 538. 

[37] TAPIAS, José Antonio Pérez. Internautas e náufragos. A busca do sentido na cultura 
digital. Tradução: Maria Stela Gonçalves e Adail Sobral. São Paulo: Edições Loyola, 2006, p. 
41. 

[38] Apud TAPIAS, José Antonio Pérez. op. cit., pp. 42-43. 

[39] Esta desordem faz parte de um grupo de síndromes chamado transtorno global do 
desenvolvimento (TGD), também conhecido como transtorno invasivo do desenvolvimento 
(TID), do inglês pervasive developmental disorder (PDD). Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autismo. Acesso em 10/ jan/ 2011.  

[40] Como exemplo, é oportuno citar a criação de uma rádio que presta serviços exclusivos 
aos motoristas de São Paulo. Lançada em 12 de fevereiro de 2007, em São Paulo a Rádio 
SulAmérica Trânsito 92,1 FM, tem como objetivo prestar serviços para o paulistano, que tem 
no trânsito um assunto importante no seu dia-a-dia.  Esse objetivo está refletido no slogan que 
ilustra a campanha da rádio: "Rádio SulAmérica Trânsito 92,1 FM. Ajudando você a enfrentar 
o trânsito de São Paulo."   
O grupo Bandeirantes dá o suporte jornalístico - freqüência, programação, produção e 
jornalismo. A programação, de 6 às 22h, é composta por informações de trânsito e boletins ao 
vivo das ruas de São Paulo. Hoje, a rádio está no topo de audiência nos horários de 
congestionamento entre os ouvintes. É uma prestação de serviços para clientes e não-clientes 
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que acabou por se transformar em um fenômeno de audiência e participação. Os ouvintes 
formam hoje uma grande comunidade focada em trocar informações para melhorar o trânsito 
da cidade. Disponível em http://www.sulamerica.com.br/radiotransito/. Acesso em 05/ maio/ 
2011. 

[41] BAUMAN. Zygmunt. Tempos líquidos. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997, p. 30 
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19.  
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[44] Ibidem. 
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da Sociedade da Informação na FMU-SP, 2010, p. 38. 

[46] DE MASI, Domenico. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-
industrial. Tradução de Yady A. Figueiredo. 8 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003, p. 15. 

[47] FARIA. José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2004, pp. 229-231. 

[48] STADLER, Inés Macho e CASTILHO, David Pérez.. An Introduction to the Economic 
of Information. New York: Oxford University Press, 1997, pp. 24-27. 

[49] STIGLITZ, Joseph E.. op. cit., pp. 1441-79. 

[50] BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução Maura Gama, 
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[51] Dispõe o artigo 3º, da Constituição Federal, que constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária (inciso I). 

[52] São exemplos de redes sociais: o Facebook, o Orkut, o Twitter. Artigo "Nos laços 
(fracos) da internet." por Diogo Schelp. Disponível em  http://veja.abril.com.br/080709/nos-
lacos-fracos-internet-p-94.shtml. Acesso em 05/ mai/ 2011. 

[53]   Vide "Crimes Cibernéticos - Manual Prático de Investigação", criado pela Procuradoria 
da República no Estado de São Paulo, como combate às fraudes e delitos cibernéticos. 
Disponível 
em  http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/TAC/Manual_de_Crimes_
de__Inform%C3%A1tica_-_vers%C3%A3o_final2.pdf. Acesso em 05/ mai/ 2011. 
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FOTOGRAFIA DIGITAL COMO PROVA 
 

DIGITAL PHOTOGRAPHY AS EVIDENCE 
 
 
 

Celso Jefferson Messias Paganelli 
Jose Antonio Gomes Ignacio Junior 

 

RESUMO 
Com novos equipamentos aparecendo a cada dia, com mais e mais funções antes impensáveis 
ao homem médio, vivemos uma explosão tecnológica aliando o que antes se tinha que ter 
vários e vários dispositivos em um único equipamento, sendo que uma dessas características é 
a fotografia digital. Hoje, praticamente qualquer aparelho eletrônico consegue capturar 
imagens, com as mais diversas configurações e qualidade de imagem. Apesar de não direta e 
explicitamente, nossas leis já estão maduras o suficiente para tratar das questões das provas 
digitais, principalmente da fotografia digital, não impedindo a sua utilização dentro dos 
tribunais nacionais. A perícia forense também acompanha de perto as inovações tecnológicas, 
propiciando aos operadores do Direito e peritos todas as ferramentas necessárias para atestar a 
autenticidade e integridade dos arquivos de imagens, eliminando a crença de que a foto deve 
ser obrigatoriamente acompanhada do seu negativo ou filme fotográfico. 
PALAVRAS-CHAVE: FOTOGRAFIA DIGITAL; PERÍCIA FORENSE; FORMATO 
RAW; FILME FOTOGRÁFICO; LEIS NACIONAIS. 
 
ABSTRACT 
With new equipment showing up every day with more and more functions previously 
unthinkable to the middle man, living a technological explosion combining what previously 
had to have lots and lots of devices in a single equipment, and one of those features is digital 
photography. Today, virtually any electronic device can capture images with the most diverse 
settings and image quality. Although not directly and explicitly, our laws are already mature 
enough to address the issues of digital evidence, especially digital photography and do not 
prevent their use in national courts. The forensic also closely monitoring the technological 
innovations, enabling operators to the right experts and all the tools necessary for certifying 
the authenticity and integrity of image files, eliminating the belief that the picture must 
necessarily be accompanied by their negative or photographic film. 
KEYWORDS: DIGITAL PHOTOGRAPHY; FORENSICS; RAW FORMAT; 
PHOTOGRAPHIC FILM; NATIONAL LAWS. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

            Vivemos atualmente uma explosão de dispositivos digitais, uma evolução eletrônica 
sem precedentes na história, elevando exponencialmente as possibilidades de interação entre 
as pessoas e as formas de comunicação. Entre as inúmeras possibilidades que temos à nossa 
disposição nos dias atuais, está a foto digital, que diferentemente de há pouco tempo, não é 
mais necessário possuir uma câmera digital para se obtê-las, pois os recursos necessários já 
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estão disponíveis em inúmeros dispositivos eletrônicos, tocadores de mídias digitais, tablets, 
notebooks, netbooks, webcams, entre outros. A verdade é que a fotografia digital hoje em dia 
está ao alcance de praticamente qualquer pessoa, facilitando a imortalização de momentos do 
cotidiano com custo praticamente zero. Sem dúvida isso cria uma profusão de imagens 
disponíveis em vários níveis de interação entre as pessoas, principalmente com a Internet, e-
mail e outros meios de comunicação instantânea, não esquecendo ainda das redes sociais, 
como Orkut e Facebook. Infelizmente, junto com os benefícios inerentes à tecnologia, existem 
as pessoas que usam o seu conhecimento para a realização de ilícitos. Dentre os vários que se 
podem citar, estão a divulgação de imagens sem o conhecimento e consentimento da pessoa 
envolvida e adulteração, com o intuito de denegrir a imagem de alguém. 

            Antigamente eram necessários conhecimentos profundos para a realização de 
alterações em arquivos digitais, principalmente de imagens, conjuntamente com programas 
complexos, caros e de difícil manejo, sendo que os computadores também deveriam ser de 
uma configuração robusta o suficiente para que tivessem capacidade de executar todas as 
tarefas necessárias. Hoje a realidade é outra. O poder de processamento dos computadores 
atuais já é suficiente para realizar tarefas antes impensáveis, também, o preço e complexidade 
dos programas diminuíram significativamente. Processos antes de difícil execução, como a 
retirada de uma pessoa de uma fotografia, hoje é feito com apenas dois passos com a 
utilização de programas de edição de imagens apropriado. Assim, é evidente que para alguns, 
a autenticidade de fotografias digitais é altamente questionável, sendo que estes simplesmente 
partem do princípio de não aceitarem esse tipo de imagem como prova. 

            Na verdade, a fotografia digital demanda cuidados extras, que normalmente não 
veríamos com as fotos "normais", que utilizam negativo como fonte primária, uma vez que 
também permitem adulterações, no entanto, para que isso seja feito são necessários 
profissionais altamente treinados e qualificados, horas e horas de trabalho pesado a custo 
relativamente alto, mesmo nos dias atuais. Esses cuidados são relativos às questões da 
originalidade, autenticidade e outras características que façam com que a fotografia digital 
seja aceita como prova de forma incontestável, permitindo a justa solução e elucidação do 
processo. 

            Para que o operador do Direito possa saber com exatidão o que pode e deve ser feito 
para identificar uma fotografia digital como autêntica, é necessário recorrer à ciência que 
estuda a Informática como um todo, esmiuçando as características técnicas inerentes aos 
arquivos digitais envolvidos na questão, bem como também o entendimento de como 
funcionam determinados programas que manipulam tais imagens, além de outros criados 
especificamente para reconhecer adulterações, facilitando sobremaneira o trabalho dos peritos 
e outras pessoas que buscam a verificação para evitar dúvidas. 

            Neste artigo não temos a pretensão de esgotar o assunto, no entanto, buscamos 
oferecer ao leitor embasamento suficiente para a compreensão da utilização da fotografia 
digital como prova, os meios adequados para a comprovação de autenticidade e a utilização 
de programas específicos, adentrando dentro de uma seara técnica não muito comum a quem 
trabalha com o Direito, mas essencial àqueles que querem ter o conhecimento necessário para 
trabalhar adequadamente com o Direito Digital. 

  

1. CONSTITUCIONALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS OU ELETRÔNICAS 

             A Constituição Federal pátria, traz em seus artigos: 
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Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

  

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

  

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

            Como se pode observar, pelo princípio constitucional da ampla defesa e da proibição 
da prova obtida ilicitamente, conclui-se que não há vedação em nossa Norma Magna à 
utilização de provas digitais, dentre elas, a fotografia digital, podendo todos os que 
necessitarem recorrer a esse importante tipo de armazenamento de imagens dos dias atuais. 

            Em análise do texto constitucional fica evidente que não existe a possibilidade da 
proibição da utilização da fotografia digital dentro de um processo, caso contrário haveria 
nítida desobediência ao princípio da ampla defesa, além do mais, não pode o Direito ir de 
encontro aos avanços tecnológicos, haja vista que estes na verdade sempre vêm ao auxílio 
daquele, possibilitando que as lides sejam resolvidas de forma mais célere e justa ao utilizar 
dos novos recursos eletrônicos disponíveis. 

            Ademais, como qualquer outro tipo de prova, deve o juiz cuidar de que não sejam 
utilizadas no processo provas ilícitas, sendo que as produzidas por meios digitais ou 
eletrônicos possuem características distintas das de outros meios, no entanto, obedecem aos 
mesmos ritos impostos por nossas normas, principalmente constitucionais, e estão igualmente 
suscetíveis ao exame pericial para a confirmação de sua legitimidade. 

            Some-se a isso o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o que, em breve 
síntese, significa que o magistrado está livre para solucionar uma lide da forma que lhe 
melhor parecer adequada, conforme estiver convencido, obviamente, guiando-se pelos limites 
impostos pelas normas legais, e por fim, motivando sua decisão. 

            Ensina CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO: 

O Brasil também adota o princípio da persuasão racional: o juiz não é desvinculado da prova 
e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua 
apreciação não depende de critérios legais determinados a priori. O juiz só decide com base 
nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais 
(CPC, art. 131 e 436).[1] 

  

            Conforme a tese exposta é ampla a possibilidade de o juiz decidir conforme seu 
convencimento, atribuindo valor às provas com total liberdade e, inclusive, interpretando o 
ordenamento jurídico vigente em sua totalidade de forma meticulosa. 
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            O juiz, desse modo, deve aceitar a fotografia digital dentro do processo para não 
desobedecer a Constituição Federal, socorrendo-se de perícia especializada quando colocado 
em dúvida a autenticidade ou originalidade da prova produzida, sendo que também deve estar 
atento aos meios ilícitos com os quais as imagens podem ser obtidas, uma vez que há uma 
profusão de dispositivos eletrônicos que possuem capacidade de captura e armazenamento de 
imagens. 

  

2. PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL PARA O USO DE FOTOGRAFIAS 
DIGITAIS COMO MEIO DE PROVA 

  

2.1. CÓDIGO CIVIL 

  

            Diz o artigo 225 do Código Civil: 

As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, 
quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 
plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. 

  

            Com o artigo acima, o atual Código Civil passou a adotar o princípio da verdade 
documental, ou seja, todo documento é verdadeiro até que se prove o contrário. Conforme se 
depreende da leitura da norma transcrita, se a parte contra quem foi exibida a fotografia não 
impugná-la, não pode o juiz determiná-la como inválida e deve aceitá-la dentro do processo. 

  

2.2. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

  

            O Código de Processo Civil também nos orienta com vários artigos: 

Art. 154 - Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a 
lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe 
preencham a finalidade essencial. 

  

Art. 332 - Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a 
ação ou a defesa. 

Art. 334 - Não dependem de prova os fatos: 

III - admitidos, no processo, como incontroversos; 
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IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 

  

            Fica cristalino com os artigos citados que não há proibição legal, apesar de não haver 
previsão expressa, da utilização de fotografia digital como prova, ao contrário, tanto o Código 
Civil quanto o Código de Processo Civil aceitam totalmente a sua utilização, sendo necessário 
apenas que se faça a coleta e guarda de forma correta, de modo que se evite ter a autenticidade 
e integridade contestada e, principalmente, evitar que sejam obtidas de forma ilícita, de forma 
que não se contrarie a Constituição e outros preceitos legais. Pode-se dizer então que o 
preconceito é o único óbice à utilização da fotografia digital dentro do processo nos dias 
atuais, pois muitas pessoas ainda têm medo do que representa os arquivos digitais, pois não 
têm compreensão total de como é o funcionamento de sistemas computacionais, não sabendo 
determinar qual a extensão possível para a adulteração de tais arquivos, como detectar se isso 
ocorreu ou mesmo a quem recorrer de forma a se obter as informações necessárias para 
estabelecer de forma inconteste a autenticidade e integridade do mesmo. 

  

2.3. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

  

            O Código de Processo penal também possibilita o uso de fotografias digitais, como se 
depreende dos seguintes artigos: 

  

Art. 231 - Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em 
qualquer fase do processo. 

  

Art. 232 - Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou 
particulares. 

  

            Segundo depreende-se dos artigos transcritos, não há impedimento legal para a 
utilização de fotografias digitais em processos penais, novamente, devendo-se observar os 
princípios constitucionais quanto aos meios pelos quais tais foram obtidas, não se permitindo 
em hipótese alguma a utilização das ilícitas. 

  

2.4. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

  

            A CLT trata da produção de provas no processo trabalhista do artigo 818 ao 830, 
sendo feito de forma exemplificativa e superficial, sendo omissa sobre a previsão expressa 
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dos meios admissíveis, embora o faça relativo ao interrogatório das partes (art. 818), 
confissão (art. 844) e documental (art. 787 e 830). 

            É imprescindível, assim, a utilização do artigo 769 da CLT: 

Art. 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito 
processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. 

  

            Como se percebe, a CLT não fala especificamente sobre a produção de provas através 
de fotos, muito menos de sua versão digital, assim, há omissão da lei processual trabalhista, 
devendo o CPC ser aplicado de forma subsidiária, desde que não incompatível. 

            Ocorre, conforme já visto, que o CPC também não trata especificamente da fotografia 
digital, o que, aparentemente, abre um dilema. No entanto, devemos nos socorrer da norma 
inscrita no Código Civil, no artigo 225, já citado alhures, que permite a utilização desse meio 
de prova, incumbindo à parte contrária que faça a impugnação desta na primeira oportunidade 
que tiver de se manifestar nos autos. 

            Ademais, a CLT também adotou o sistema da persuasão racional do juiz, ou o 
princípio do livre convencimento motivado, que pode ser confirmado com a leitura do artigo 
832: 

Art. 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a 
apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. 

  

            Infere-se do dispositivo supracitado que através da apreciação das provas e os 
fundamentos da decisão, pode o juiz aceitar a fotografia digital dentro do processo e também 
utilizá-la para seu convencimento, bastando que fundamente sua decisão, e claro, que esta seja 
lícita e seja permitida à parte contrária a ampla defesa e contraditório. 

  

2.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS DAS NORMAS 

  

            Conforme apresentado, deve-se levar em consideração o artigo 225 do Código Civil 
sobre as demais normas, pois este é mais recente, devendo prevalecer, só restando a conclusão 
que a fotografia digital é admissível processualmente e não requer a apresentação de negativo, 
porém, continua suscetível quanto a impugnação de sua exatidão.         

            Dessa forma, como a foto apresentada dentro do processo não conterá negativo, uma 
vez que esta é digital, o ônus da prova recai sobre quem a apresentou, devendo este 
demonstrar a autenticidade e integridade desta. 

            Nesse sentido, nos ensina MARINONI e ARENHART: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4652



Em havendo a aquiescência da conformidade entre a fotografia e a realidade retratada (por 
todos os sujeitos processuais principais), mesmo que ausente o negativo fotográfico, há que se 
reputar que os fatos e coisas registrados ocorreram de acordo com o que consta no 
documento. Somente se houver por parte de qualquer um dos sujeitos do processo (partes ou 
juiz), impugnação quanto à conformidade entre o reproduzido na fotografia e o efetivamente 
ocorrido é que será necessário instaurar um incidente processual, de verificação de 
conformidade. (...) Todavia, não resta dúvida que a não apresentação do negativo, por si só, 
não basta para negar eficácia probatória à fotografia, devendo haver razões fundadas que 
possam indicar a falsificação do registro fotográfico apresentado. (...) Caso contrário, estando 
o registro fotográfico desacompanhado do negativo, esse ônus recairá sobre a parte que 
apresentou a fotografia, competindo a ela demonstrar que não há nenhum vício na prova.[2] 

  

            Importante se destacar a ponderação que nos ensinam os doutrinadores, no sentido de 
que se a fotografia digital corrobora com a realidade dos autos, deve-se reputar que os fatos 
ocorreram conforme consta nesta. Fica demonstrado assim, mais uma vez, que o livre 
convencimento motivado do juiz é sem dúvida um princípio que deve ser constantemente 
observado dentro do processo, de modo que não sejam privadas às partes a utilização de 
nenhum tipo de provas possíveis e moralmente admissíveis. 

  

2.6. JURISPRUDÊNCIA 

  

            Apesar de ser pouco enfrentado em nossos tribunais, temos algumas decisões sobre o 
uso de fotografia digital que merecem destaque, conforme segue. 

  

Ementa: "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241 DO ECA. DIVULGAÇÃO DE 
IMAGEM PORNOGRÁFICA DE MENOR. 1. Comprovada a divulgação de foto de menor 
pela Internet, contendo cena pornográfica, por perícia médica e de imagem digital, configura-
se o tipo subsumido no art. 241 da Lei 8.069/90." TRF 4ª Região 7ª Turma - ACR nº 9342/RS 
- Relator: Juiz Vladimir Freitas - DJU de 10/07/2002, p. 498. 

  

Ementa: "CRIMINAL. RESP. PUBLICAR CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU 
PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE VIA INTERNET... 
ANÁLISE DOS TERMOS PUBLICAR E DIVULGAR. IDENTIFICAÇÃO DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. 
DESNECESSIDADE. ECA. DESTINATÁRIOS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO 
UM TODO... V. Hipótese em que o Tribunal a quo afastou a tipicidade da conduta dos réus, 
sob o fundamento de que o ato de divulgar não é sinônimo de publicar, pois "nem todo aquele 
que divulga, publica", entendendo que os réus divulgavam o material, "de forma restrita, em 
comunicação pessoal, utilizando a internet", concluindo que não estariam, desta forma, 
publicando as imagens. VI. Se os recorridos trocaram fotos pornográficas envolvendo 
crianças e adolescentes através da internet, resta caracterizada a conduta 
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descrita no tipo penal previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez 
que permitiram a difusão da imagem para um número indeterminado de pessoas, tornando-as 
públicas, portanto. STJ 5ª Turma - RESP 617221/RJ - Rel.: Min. Gilson Dipp - DJU de 
09.02.2005, p. 214 

  

Ementa: "DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRA ARTÍSTICA. CONTRAFAÇÃO. 
PROVA EFETIVA DE TITULARIDADE DE DIREITO AUTORAL. O negativo a que se 
refere a lei anterior não é a única forma de produção de obra fotográfica à vista da evolução 
da tecnologia, já se reconhecendo sua feitura por slides ou impressão digital. Desnecessidade 
de indicação de valor certo e determinado referente aos danos pleiteados." Revista de Direito 
do TJERJ 43/253. TJRJ, 5ª Câmara Cível. Apelação Cível 1999.001.15076. Rel. Des. Roberto 
Wider. Julgado em 07/12/1999. 

Ementa: "AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO - EXCESSO DE 
VELOCIDADE - LAVRATURA DO AUTO INFRACIONAL COM BASE EM 
INFORMAÇÃO ELETRÔNICA - CERCEIO DE DEFESA - NULIDADE DO ATO 
ADMINISTRATIVO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO 
DESPROVIDO, UNÂNIME. Legítimo e legal o uso, pela administração pública, de 

aparelhagem eletrônica para, no trânsito, fiscalizar e justificar a imposição de multas sobre a 
velocidade. A tecnologia, nesse caso, desempenha fundamental papel, coibindo abusos no 
crescente tráfego de veículos." TJDF 1ª Turma Cível - APC nº 20020111131510 - Rel.: Des. 
Eduardo de Moraes Oliveira - DJU de 24/02/2005, p 31 

  

Ementa: 

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 
REGISTRADAS POR EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. FOTOSSENSOR. AUSÊNCIA DE 
AFERIÇÃO PELO INMETRO. OFENSA ÀS RESOLUÇÕES 795/95, 801/95 E 23/98, DO 
CONTRAN. FOTOGRAFIAS QUE NÃO RETRATAM, COM FIDELIDADE, A 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE AVANÇO DE SINAL VERMELHO. ART. 208 DO CTB. 
INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA . SEGURANÇA CONCEDIDA. A infração 
e respectiva autuação de trânsito referente ao avanço de sinal fechado, constatada por 

fotossensor, não é válida se este não foi aferido pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade (INMETRO) ou por entidade credenciada pelo órgão máximo 
executivo de trânsito da União." TJMS Apelação Cível nº 2001.003865-2/0000-00 - Rel.:. 
Des. Nildo de Carvalho. Julgado 10.09.01. 

  

            O direito comparado também nos trás várias informações valiosas sobre a aceitação da 
fotografia digital em tribunais em outros países. Especificamente, nos Estados Unidos, que 
são reconhecidamente mais afetos à tecnologia, o tema é enfrentado desde o começo do 
surgimento dos equipamentos tecnológicos para a captura digital, como podemos ver: 
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State of Washington vs. Eric Hayden, 1995: A homicide case was taken through a Kelly-Frye 
hearing in which the defense specifically objected on the grounds that the digital images were 
manipulated. The court authorized the use of digital imaging and the defendant was found 
guilty. In 1998 the Appellate Court upheld the case on appeal. 

Tradução livre: Estado de Washington contra Eric Hayden, 1995: Um caso de homicídio 
levando à audiência preliminar na qual o advogado contestou especificamente em razão das 
imagens digitais terem sido manipuladas. A Corte autorizou o uso das imagens digitais e o réu 
foi considerado culpado. Em 1998, o Tribunal de Apelação confirmou o caso em segunda 
instância. 

  

State of California vs. Phillip Lee Jackson, 1995: The San Diego (CA) Police Department 
used digital image processing on a fingerprint in a double homicide case. The defense asked 
for a Kelly-Frye hearing, but the court ruled this unnecessary on the argument that digital 
processing is a readily accepted practice in forensics and that new information was not added 
to the image. 

Tradução livre: Estado da Califórnia contra Phillip Lee Jackson, 1995: O Departamento de 
Polícia de San Diego (CA) usou o processamento de imagens digitais numa impressão digital 
em um caso de homicídio duplo. O advogado pediu uma audiência preliminar, mas a corte 
decidiu que isso era desnecessário sob o argumento de que o processamento digital é uma 
prática forense facilmente aceitável e que nenhuma nova informação havia sido adicionada à 
imagem. 

  

            Como podemos notar, não é só nos tribunais nacionais que a fotografia digital vêm 
sendo aceita, com a devida cautela que esse meio de prova exige, mas também fica patente 
que há muito tempo isso vem ocorrendo nos países nos quais a tecnologia é muito mais 
utilizada, sendo imprescindível para a resolução de vários casos judiciais. 

  

3. FORMATOS MAIS COMUNS DA FOTOGRAFIA DIGITAL 

  

            A fotografia digital é um arquivo de dados que deve ser armazenado em um 
dispositivo físico cujo qual possa ser lido e interpretado por computadores ou outros 
dispositivos, de forma que seja possível a visualização da mesma e também a sua impressão 
em suporte físico, como o papel. 

            Existem vários tipos de formatos com os quais podemos usar ao lidarmos com 
fotografias digitais, sendo os mais comuns o JPG (ou JPEG), TIFF, BMP, PNG, GIF e RAW. 
Cada um deles possui suas características próprias, que estaremos abordando nos tópicos 
seguintes. 

  

3.1. JPG OU JPEG 
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            O nome significa Joint Photographics Experts Group, sendo o comitê que desenvolveu 
uma técnica de compressão de imagens, em 1992, que pode conter ou não perda de 
informação. O processo de compressão consiste na análise sequencial de pequenas partes da 
imagem em questão, a informação resultante é então armazenada em blocos, em um número 
pré-definido de slots (áreas nas quais os dados são gravados). Para diminuir o tamanho do 
arquivo da imagem, deve-se usar uma alta taxa de compressão, isso faz com que as partes a 
serem analisadas sejam maiores e o número de slots é menor. Como consequência há perda de 
detalhes e foco, podendo, em casos específicos, ocorrerem borrões, blocos de cor e outros 
problemas na imagem que está sendo comprimida. 

            Além de um método de compressão, também é considerado um formato de arquivo. 
Este formato é o mais comum utilizado em câmeras digitais e outros dispositivos eletrônicos 
que fazem a captura de imagens. Também é muito utilizado para a publicação de imagens na 
Internet ou na utilização de equipamentos que possuem pouca capacidade de armazenamento 
e memória, devido à sua alta taxa de compressão sem a perda nítida de qualidade da imagem 
após o processamento. 

            Em determinadas situações de altas taxas de compressão, ou mesmo de configuração 
inadequada dos equipamentos de captura, como câmeras, as imagens podem ficar borradas ou 
distorcidas, o que pode inviabilizar o seu uso dentro de processos. No entanto, mesmo dentro 
dessas situações, ainda é possível determinar se houve adulterações relativas ao arquivo 
original, conforme veremos adiante. 

  

3.2. TIFF 

  

            O formato mais utilizado por programas profissionais, desenvolvido pela empresa 
Aldus, o TIFF (Targa Image File Format), é muito utilizado para a troca de arquivos de 
imagens em sistemas de pré-impressão. O formato originou-se no mundo da editoração 
eletrônica. A característica mais marcante desse tipo de arquivo é que ele é multiplataforma, 
podendo ser usado sem a necessidade de conversão por sistemas Windows, Linux, Macintosh, 
entre outros. Sua qualidade principal é a elevada definição de cores e também a capacidade de 
armazenar mais de uma página dentro de um único arquivo. 

            Arquivos TIFF também suportam a compactação, porém, não há perda de qualidade, 
pois nenhuma informação da imagem é descartada no processo. A diferença mais visível no 
caso, é que a abertura dos arquivos e o seu processamento são muito mais lentos que o 
normal, sem a compressão. 

            Esses arquivos são muito utilizados em programas profissionais e dispositivos de 
captura, como scanners, porém, devido à sua complexidade e ao tamanho muito superior a 
outros tipos, não é utilizado em câmeras e dispositivos similares, tampouco é comum a 
publicação na Internet com este tipo de imagem. 

  

3.3. BMP 
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            O BMP ou Windows Bitmap é um formato gráfico composto de pixels[3], criado pela 
Microsoft e pela IBM, é usado principalmente pelo sistema operacional Windows. Acrônimo 
de bitmap, ou mapa de bits[4], é o formato no qual uma série de pixels individuais formam 
uma imagem. A cor de cada pixel é determinada por um conjunto de bits. A característica 
marcante deste tipo de arquivo é que ele é independente do periférico de afixação, ou seja, ele 
independe do dispositivo no qual será exibido. 

            Apesar de largamente utilizado pelo sistema operacional Windows, os arquivos do 
tipo BMP caíram em desuso, devido a sua característica marcante de ocupar muito espaço 
para armazenamento de imagens, sendo que com a utilização do JPG, por exemplo, para 
armazenar a mesma coisa, ocupa praticamente de 10 a 15% do espaço necessário. Por sua 
ampla utilização com o Windows, este tipo de arquivo também é utilizado por muitos 
dispositivos eletrônicos, possibilitando a rápida edição e armazenamento, além de ser 
intercambiável entre praticamente todos os tipos de programas que trabalham com imagens. 

  

3.4. GIF 

  

            O formato GIF ou Graphics Interchange Format, foi criado em 1987 pela 
CompuServe, com o objetivo de fornecer uma alternativa aos arquivos mais antigos que 
permitiam apenas preto e branco, sendo que ele trabalha com imagens de no máximo 256 
cores. Ele é considerado antiquado em praticamente todos os segmentos que trabalham com 
imagens atualmente, sendo que é inadequado para a utilização com fotos coloridas, devido a 
pouca quantidade de cores disponível. A única vantagem do formato é a possibilidade de 
colocar várias imagens em um único arquivo e definir um espaço de tempo que cada qual 
permanecerá sendo exibida, formando assim um "filme" com as imagens, criando uma 
animação. Por fim, também é possível escolher uma determinada cor que não será exibida 
pelo computador, criando-se assim um efeito de transparência. 

            Apesar de não ser utilizado para o armazenamento de fotografias, esse formato é 
muito utilizado na Internet, por sua característica de conseguir produzir arquivos pequenos 
com animações, desde que não exijam muitas cores e tampouco atividades complexas. 

  

3.5. PNG 

  

            PNG ou Portable Network Graphics é um formato que foi desenvolvido com o 
objetivo de substituir os arquivos GIF, que eram protegidos por patentes. A principal 
vantagem do PNG é que ele combina o que de melhor existe nos arquivos GIF e JPG. Uma 
das exceções em relação ao GIF, é que este formato de arquivo não suporta animações, porém 
tem uma compressão muito mais eficiente e produz arquivos menores. Uma das 
características marcantes é que o PNG suporta transparência por canais, ou seja, ele permite 
uma graduação suave, ao invés de utilizar apenas uma cor para conseguir o efeito desejado. 
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            Devidos às limitações intrínsecas a este formato de arquivo, ele não é utilizado por 
quase nenhuma câmera fotográfica na atualidade, ficando relegado ao ostracismo, pois 
também é pouco utilizado na Internet. 

  

3.6. RAW 

  

            O formato RAW pode ser definido como "negativo digital". Sua principal 
característica é armazenar a totalidade dos dados da imagem da maneira fiel e literal pela qual 
foi capturada pelo sensor da câmera digital. O formato para ser considerado puro, ou "cru", 
não pode ter nenhum tipo de compressão, como ocorre com outros formatos de arquivos de 
imagem, como, por exemplo, o JPG. 

            Devido à característica de conter todos os dados da imagem capturada pela máquina 
digital, os arquivos são extremamente grandes. É chamado de "negativo digital" justamente 
por ser o equivalente do filme das máquinas analógicas, isso porque, o arquivo RAW em si 
normalmente não é utilizado como imagem, mas sim como suporte de armazenamento de 
dados para possibilitar a criação de uma. O processo que faz a conversão do formato RAW 
para outro mais conhecido e que possibilita a visualização da imagem, como o JPG, também é 
conhecido como "revelação de imagem RAW". Não existe uma extensão própria para este 
tipo de arquivo. Na verdade, cada fabricante de câmeras digitais ou dispositivos de captura de 
imagens utilizam suas próprias extensões, assim, deve-se consultar o manual técnico de cada 
dispositivo para se obter maiores informações. Também não há compatibilidade entre os 
arquivos, pois cada fabricante utiliza o seu próprio padrão, por isso é importante saber de 
antemão se existe programas adequados para trabalhar com elas. 

            Aliado a outras técnicas para a detecção de adulterações, o formato RAW sem dúvida 
se mostra o melhor tipo de arquivo de imagem a ser utilizado pelos tribunais brasileiros, 
possibilitando ao juiz grande segurança para a utilização de fotografias digitais. No entanto, 
com a criação de novos métodos e programas específicos pela computação forense, este não é 
o único arquivo a ser considerado utilizável em meios processuais, apesar de desejável. 

            Apesar do tamanho gerado por este formato, é aconselhável a quem quiser utilizar 
uma foto como prova judicial que o utilize, pois a possibilidade de adulteração é muito menor, 
pois necessita de programas específicos, de acordo com cada fabricante do dispositivo usado 
para a captura da imagem, sendo que alguns arquivos sequer permitem modificações, e 
também porque em caso da necessidade de perícia, o trabalho a ser realizado será 
imensamente facilitado, propiciando vários meios para que se demonstre a autenticidade e 
integridade necessárias à comprovação da originalidade para o convencimento do magistrado. 

            Para melhor compreensão do que seria um "negativo" da fotografia digital, é 
interessante entender o que ocorre no exato momento da exposição da câmera. Há um 
processo físico com sensores fotossensíveis que ao receberem luz geram uma carga elétrica. O 
sensor possui milhões de pixeis, sendo que cada um deles recebe uma quantidade de luz, 
gerando um sinal elétrico que é enviado a um processador. Em frações de segundo, há uma 
interpretação desses sinais através do processador, prosseguindo com a criação de um mapa 
de todos os pixeis. O mapa, na realidade, é a imagem capturada pelo sensor. A maior parte das 
câmeras digitais aplica filtros e efeitos nesse mapa, já na etapa de processamento, o resultado 
prático é que a imagem tem um tratamento prévio, e quando isso ocorre, o arquivo de imagem 
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resultante normalmente é gravado no formato JPG. Aqui entra a principal utilidade do 
formato RAW: o mapa não sofre alterações nem tratamento prévio, gerando uma imagem 
"crua", com exatamente o que foi captado pelo sensor. 

            Fotógrafos profissionais preferem esse formato justamente porque podem fazer as 
alterações necessárias de correção nas fotos posteriormente, sendo que a qualidade obtida com 
a fotografia digital original é muito superior a outros formatos aqui já descritos. No entanto, a 
manipulação destes arquivos é muito trabalhosa, necessitando de processadores poderosos 
para a manipulação destes. Infelizmente a atual tecnologia ainda não permite que as câmeras 
disponíveis no comércio tenham esse recurso de forma completa. Alguns fabricantes para 
disponibilizarem o formato RAW em seus equipamentos costumam fazer a utilização de 
algoritmos menos eficazes, o que muitas vezes resulta numa fotografia com qualidade inferior 
ao esperado. 

  

3.7. FORMATO DNG 

  

            A Adobe, empresa reconhecidamente especializada em imagens digitais, criou o 
formato DNG, ou Digital Negative, "um formato de arquivamento público para os arquivos 
brutos gerados pelas câmeras digitais. Ao utilizar um padrão aberto para os arquivos RAW 
criados em modelos individuais de câmera, o DNG ajuda a garantir que os fotógrafos terão 
acesso aos seus arquivos no futuro"[5]. 

            Na prática, o formato DNG é um arquivo com a imagem RAW e os metadados 
correspondentes para a sua leitura correta, criando uma padronização, já que cada fabricante 
faz a sua própria definição. 

  

4. ESTEGANOGRAFIA 

  

            Esteganografia significa "escrita escondida". Consiste no estudo e uso de técnicas com 
o objetivo de esconder mensagens dentro de outra. Não se deve confundir criptografia com 
esteganografia, a primeira tem como objetivo ocultar o significado da mensagem, mas não ela 
própria, já a segunda procura esconder a mensagem em si. Nada implica, porém, que não 
possam ser usadas as duas técnicas combinadas para o envio de mensagens. 

            Modernamente, a técnica é usada com imagens, alterando-se pequeníssimas porções 
localizadas dentro do mapa de pixels, fazendo com que a mensagem fique escondida e que 
não haja alterações perceptíveis após o uso da esteganografia. Entre os métodos mais 
conhecidos e utilizados, estão as tintas invisíveis e micropontos. 

            Uma das utilidades da técnica pode ser a inserção de mensagens personalizadas dentro 
de imagens de modo que se possa identificar rapidamente caso ela seja copiada e usada 
irregularmente por outros que não são seus detentores originais e de direito. Existem dois 
tipos de técnicas mais usadas frequentemente nos dias atuais: a marca d'água digital, utilizada 
em imagens, e a impressão digital, que consiste na inserção de códigos seriais, principalmente 
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dentro de arquivos de vídeo, assim, se forem copiados e distribuídos, por exemplo, pela 
Internet, será fácil identificar quem foi o responsável pela distribuição. Infelizmente, essa 
técnica pode ser usada também com fins menos altruístas, como comunicação entre 
criminosos e a distribuição de vírus, entre outros programas nocivos em computadores. Esta 
técnica não precisa necessariamente ser utilizada apenas com imagens, podendo também ser 
aplicada em arquivos de áudio e vídeo. 

            O perito forense deve estar preparado para perceber possíveis indícios da utilização da 
técnica de esteganografia e assim utilizar os programas corretos para a obtenção das 
mensagens ocultas dentro de imagens. A esta área responsável por descobrir a existência de 
mensagens em arquivos dá-se o nome de "esteganálise". Além de descobrir a mensagem em 
si, deve-se também encontrar qual foi o método utilizado para realizar a esteganografia, o que 
é feito partindo de vários pressupostos. Uma vez encontrada a mensagem, pode-se proceder a 
leitura, torna-la inconsistente ou simplesmente destruí-la. 

  

5. CADEIA OU CORRENTE DE CUSTÓDIA DE PROVAS 

  

            Apesar de com o passar do tempo existir inúmeros avanços tecnológicos e científicos 
da computação forense, melhorando a capacidade de coleta e utilização de provas ou 
evidências para a solução de processos, os avanços por si não garantem que estas sejam 
aceitas pela justiça. 

            Para ser aceita judicialmente, a prova tem que obedecer critérios rígidos para a sua 
coleta, manuseio e análise, com condições mínimas de segurança, proporcionando a 
integridade e autenticidade, evitando danos irrecuperáveis que possam macular de forma 
irreversível o processo. 

            A credibilidade da prova vem da capacidade de se provar em juízo a autenticidade e 
integridade da fotografia digital, não esquecendo que qualquer análise feita deva ser isenta e 
que não promova qualquer alteração no objeto periciado. A prova deve, assim, ser confiável, 
suficiente e relevante. 

            Para o correto prosseguimento da ação processual é imperativo que se tenha 
familiaridade com a linguagem específica da tecnologia, que se conheçam os termos 
utilizados, não se esquecendo da ciência forense computacional e os aspectos jurídicos 
relevantes e correlacionados. O conhecimento prévio das metodologias a serem empregadas e 
do processo de forense computacional são essenciais para o desenvolvimento da análise 
técnica sem falhas e com a maior taxa de sucesso possível. 

            O principal objetivo da cadeia de custódia é definir o caminho pelo qual se efetuará a 
coleta, guarda e análise da prova, documentando todas as informações possíveis sobre o 
trabalho realizado, como horário da coleta, proprietário, quem coletou, como foi coletada, 
forma de armazenamento e proteção, quem possui a posse atualmente, entre outras 
informações relevantes. 

            Uma das características mais relevantes a ser levantada é o MAC, Modified, Accessed 
and Changed, numa tradução livre, Modificado, Acessado e Alterado. Essas informações são 
amplamente utilizadas pela imensa maioria dos sistemas operacionais existentes hoje em dia, 
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desde o Windows, Linux, MacOS, entre outros. O MAC, ou MAC Time, como também é 
conhecido, é um padrão para a identificação sobre procedimentos realizados com as 
informações de um sistema de arquivos computacional, com o seguinte significado: 

• M: última leitura ou gravação; 
• A: último acesso ao arquivo; 
• C: última mudança de inode[6]. 

            Caso haja alteração no atributo de um arquivo, como, por exemplo, deixá-lo como 
"somente leitura", ou mudar a permissão deste ou do diretório (pasta) no qual está localizado, 
restringindo ou aumentando as opções de acesso, fazem com que exista uma mudança no 
inode do arquivo em questão. 

            Dessa maneira, o MAC Time possibilita a determinação da cronologia de criação e 
acesso aos arquivos digitais. Com ele é possível determinar quando o arquivo da fotografia 
digital foi criado, a última vez que foi acessado (uma visualização, por exemplo) e também a 
última vez que foi modificado. Assim, uma das formas possíveis para se verificar se houve 
adulteração é através desse atributo do arquivo, que revela imediatamente a manipulação da 
foto caso as datas sejam diferentes. 

            É importante que ao se analisar uma prova digital todo o procedimento seja, na medida 
do possível, realizado em cópias dos arquivos originais, evitando-se ao máximo a alteração de 
atributos, conservando a originalidade e autenticidade, de modo que estejam sempre 
disponíveis para novas perícias e possíveis contraprovas. Obedecendo a esses critérios, têm-se 
cinco regras que sempre deve estar à mente sobre as provas: ser admissível: deve ser passível 
de ser utilizada nos tribunais; ser autêntica: deve relatar o incidente de maneira relevante; ser 
completa: deve ser capaz de comprovar algum fato de maneira completa; ser confiável: não 
pode ser questionada quanto a sua autenticidade e veracidade; ser crível: clara e fácil de 
compreender aos olhos do juiz. 

  

5.1. PRINCÍPIO DA TROCA DE LOCARD 

  

            O princípio da troca de Locard determina que no momento que dois objetos entram em 
contato há transferência de material entre eles, ou seja, sempre haverá troca quando dois 
objetos entrarem em contato. No contexto do presente artigo, o princípio demonstra que pode 
haver contaminação das provas, inclusive por desatenção de quem estiver manipulando o 
arquivo digital, como o perito, no momento da investigação e realização de relatório para a 
instrução judicial. 

            Para proteger o ambiente e também a prova digital, especificamente a fotografia 
digital, é necessário que o ambiente de análise e também o meio no qual o arquivo se encontra 
armazenado seja administrado adequada e corretamente. A inobservância desses cuidados 
pode invalidar a produção probatória em juízo, prejudicando totalmente o sucesso processual 
almejado. Assim, é imprescindível que o responsável saiba como funciona a cadeia de 
custódia e tenha conhecimentos mínimos da ciência forense computacional de forma que a 
manipulação inadequada dos arquivos não venha a comprometer a produção de provas, uma 
vez que o simples acesso de uma fotografia digital já pode causar a alteração de determinados 
atributos do arquivo, como tratado alhures, inviabilizando seu uso em juízo. 
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6. FERRAMENTAS PARA A PERÍCIA FORENSE 

  

            Atualmente é possível encontrar no mercado diversas ferramentas para serem 
utilizadas com a ciência forense computacional, desde programas gratuitos até de elevado 
custo, do mais simples ao mais complexo. É importante que o operador do Direito tenha 
conhecimento básico sobre essas ferramentas, propiciando assim uma maior desenvoltura dele 
junto ao perito e também para a melhor argumentação do caso junto ao juiz. 

            Normalmente, as fotografias digitais estão armazenadas em dispositivos móveis, como 
cartões de memória ou mesmo aparelhos celulares. Praticamente todos eles podem ser 
acessados em qualquer computador, possibilitando a análise forense do arquivo digital em 
questão de forma que se estabeleçam parâmetros mínimos de confiabilidade e garantia de que 
não houve adulteração e que forneça os meios necessários para a geração de arquivos de 
controle que podem ser usados a qualquer momento para comparações e se descobrir se o 
arquivo original sofreu qualquer tipo de adulteração. 

  

6.1. VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE ATRAVÉS DE HASH 

  

            Hash[7] é uma função, que tem como objetivo sumarizar ou identificar 
probabilisticamente um determinado dado. Assim, sua propriedade mais importante é que, se 
após a construção do hash e verificação do algoritmo gerado na origem e no destino houver 
diferença, isso significa que as entradas não são iguais, caracterizando que houve violação do 
que foi enviado com o que foi recebido pelo destinatário. Em sistemas computacionais, a 
função hash criptográfica recebe, em sua entrada, uma cadeia de caracteres, de qualquer 
tamanho, que pode ser qualquer tipo de arquivo. Após a análise do conteúdo para os devidos 
cálculos matemáticos é gerada na saída uma cadeia de caracteres de tamanho fixo, que recebe 
o nome de Message Digest ou digital fingerprint (impressão digital computacional). 

            Este tipo de solução é muito utilizado nos meios computacionais uma vez que não é 
possível reconstruir a cadeia de caracteres original a partir do algoritmo hash criado. Assim, 
caso haja qualquer tipo de mudança no arquivo original, mesmo que de um único bit, o hash 
resultante no destino será diferente e o documento se tornará inválido. 

  

6.1.1. MD5 

  

            O MD5 ou Message-Digest algorithm 5 é um algoritmo de hash unidirecional, ou seja, 
após a geração do código de identificação de letras e números, não é possível fazer o processo 
reverso, ou seja, a partir do hash a obtenção do arquivo original é impossível. 

            A utilização do MD5 é indicada para se resguardar a autenticidade da fotografia 
digital. Ao se ter acesso pela primeira vez com a prova em questão, deve-se fazer uma cópia 
da mesma e em seguida fazer a geração do arquivo MD5 e armazenar ambos em um meio 
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adequado, por exemplo, gravar em um CD não regravável, ficando a prova assim resguardada 
quanto a possíveis adulterações. 

            Caso a fotografia digital encontre-se em um cartão de memória, que é o caso da 
imensa maioria das câmeras digitais, é sensato que se guarde este juntamente com o CD com 
a cópia da foto e o arquivo MD5 resultante. 

  

6.1.2. SHA 

  

            SHA (Secure Hash Algorithm) é uma família de funções criptográficas. Os algoritmos 
SHA foram desenvolvidos pela Agência de Segurança Nacional (NSA - National Security 
Agency) dos Estados Unidos, e servem como padrão para o governo norte-americano. Este 
algoritmo é considerado por muitos como o sucessor do MD5, embora ambos tenham falhas 
exploradas por agentes criminosos. Para operações críticas, é recomendado que se utilize o 
SHA-256 ou superior, de modo que se evite problemas com exploração de falhas por pessoas 
má intencionadas. 

  

6.1.3. WHIRLPOOL 

  

            O Whirlpool também é uma função criptográfica de hash, desenvolvida em parceria 
pelo brasileiro Paulo S. L. M. Barreto e pelo belga Vincent Rijmen. Após o lançamento da 
primeira versão, dois pesquisadores japoneses, Shibutani e Shirai, descobriram um problema 
com o algoritmo, sendo necessária uma correção e lançamento de uma versão corrigida. Com 
isso, o NESSIE (New European Schemes for Signatures, Integrity and Encryption - Europeu) 
o escolheu como projeto de algoritmo de hash. Em seguida o padrão foi adotado pela ISO/IEC 
10118-3:2004. Apesar do bom desenvolvimento e aplicabilidade, essa função não é muito 
utilizada atualmente. 

  

6.2. CÓPIAS FIDEDIGNAS 

  

            Umas das preocupações que o operador do direito e eventuais peritos devem ter em 
mente é a realização de cópias para a correta manipulação das fotografias digitais que serão 
utilizadas como prova. No entanto, na medida do possível, não se devem fazer cópias simples, 
pois estas alteram alguns atributos dos arquivos ao gerarem as cópias. A forma de garantir que 
a cópia também é fidedigna e exatamente igual à original é através de programas 
especializados, que trabalham com duplicação física de dispositivos ou geração de imagens 
idênticas às originais para que o trabalho pericial seja realizado sem problemas. Uma das 
vantagens desse tipo de cópia é que o trabalho pode ser realizado independentemente do 
sistema operacional utilizado no computador ou dispositivo eletrônico. 
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            Tenha em mente que há necessidade de sempre se realizar cópias das fotografias 
digitais ou qualquer outro tipo de arquivo que se faça necessário ao conjunto probatório para 
que, caso ocorra algum problema, os dados não sejam perdidos de forma definitiva, 
impossibilitando qualquer tipo de ação futura. Assim, é essencial e imperativo que se 
mantenha no mínimo duas cópias adicionais de todas as provas para evitar quaisquer tipo de 
dissabores que são inerentes ao meio computacional. 

  

  

6.3. IDENTIFICANDO FOTOS ALTERADAS 

  

            Existem vários mecanismos pelos quais se pode identificar se uma foto foi alterada, 
mesmo não sendo possível recorrer à imagem original para comparação. 

            Cientistas já concluíram com êxito um programa que consegue saber se a foto sofreu 
qualquer tipo de alteração através da comparação da "assinatura digital" que toda imagem 
gerada por uma câmera fotográfica digital possui. Todo equipamento fotográfico insere uma 
"assinatura digital" única nos arquivos resultantes, então, a partir de um banco de dados com 
essas informações, é possível identificar se a fotografia digital passou por alterações, uma vez 
que ao ser gravada novamente perderá ou terá essa assinatura digital modificada. 

            É possível detectar alterações também com análise da iluminação, uma vez que as 
técnicas de manipulação não conseguem duplicar os efeitos com perfeição da luz natural, 
assim programas especializados podem fazer comparações nas condições de iluminação da 
fotografia. O programa consegue detectar todos os tipos de emissão de luz, natural e artificial 
e superfícies refletoras, a partir desse estágio é feito a modelagem da iluminação, procurando 
variações inconcebíveis com as emissões de luz. 

            A alteração também pode ser identificada através de comparações matemáticas de 
conjuntos de pixeis da imagem, pois, ao fazer alterações, muitas vezes usam-se partes da 
própria foto para concluir o trabalho, por exemplo, quando se quer retirar uma pessoa ou 
objeto, utiliza-se clonagem das partes adjacentes para criar o efeito necessário. Ocorre que 
nesse processo de clonagem há uma repetição de pixels, que pode ser imperceptível ao olho 
humano, mas que quando analisado através de algoritmos matemáticos é facilmente 
encontrado um padrão de repetição, identificando assim a alteração. 

            Outra maneira de identificar alterações é através do ELA - Error level analysis - que 
consiste em salvar novamente a imagem que está sendo alvo da perícia. Se não houver 
alterações significativas na imagem, então não houve alterações. No entanto, caso tenha 
havido retoques, ao salvar novamente, a imagem apresentará erros mínimos de qualidade, 
revelando as áreas que efetivamente foram modificadas. É possível utilizar esse serviço 
gratuitamente através da Internet, no endereço http://errorlevelanalysis.com. 

  

7. CONCLUSÃO 
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            As normas legais existentes em nosso país hoje não obstam a produção de provas 
digitais, sendo assegurado pela Constituição Federal e legislações infraconstitucionais o 
direito à utilização de todo conjunto probatório necessário para a instrução processual e 
convencimento do juiz. 

            É sabido que o Direito não tem como acompanhar a evolução tecnológica que 
vivenciamos, pois esta ocorre de forma exponencial, com novidades sendo lançadas a cada 
momento, com a criatividade humana se superando a todo instante. O Direito, como ciência 
que estuda o comportamento humano que é, tem que se adaptar ao que ocorre no dia-a-dia, 
não tendo como prever inúmeras situações com as quais a tecnologia proporciona desafios aos 
conceitos mais arraigados que temos em nossa sociedade. 

            São inúmeros e infindáveis os dispositivos que possuem capacidade de capturar 
imagens, as fotografias digitais, sem a necessidade da utilização de filmes fotográficos, 
criando assim um desafio adicional para peritos e operadores do direito para poderem usar 
com plena convicção as imagens dentro de um processo judicial. 

            Com o uso de tecnologias apropriadas e conhecimento sólido sobre o funcionamento 
tecnológico desses equipamentos, é totalmente possível a utilização de provas digitais, 
principalmente a fotografia digital, dentro do conjunto probatório. São várias e várias 
ferramentas que fornecem todo tipo de auxílio para que as imagens possam ter sua 
autenticidade e integridades confirmadas, bem como também possam eventualmente ser 
contestadas e descobertas caso tenham sido alteradas ou adulteradas de alguma forma. 

            A perícia forense, que independe da criação de leis, vem socorrer a ciência do Direito 
fornecendo todas as ferramentas necessárias para a validação das fotografias digitais como 
meio de prova, e acompanham lado a lado o crescimento tecnológico que enfrentamos com os 
novos equipamentos que são lançados quase que diariamente. 

            Não deve o juiz recusar a utilização de fotografias digitais no processo por simples 
desconfiança da nova tecnologia ou por ater-se cegamente ao Código de Processo Civil. 
Antes, deve considerar o artigo 225 do Código Civil que autoriza a produção de provas 
digitais e não exige o acompanhamento do filme fotográfico para validação da foto. Caso o 
juiz ou a parte contrária sintam-se incomodados com alguma característica da foto juntada ao 
processo, desconfiando de sua autenticidade, basta requisitar a contraprova e a perícia da 
mesma, pois com todos os meios existentes é relativamente seguro afirmar que facilmente se 
descobrirá se há alterações ou se a foto é forjada. Também não se deve aceitar apenas o 
formato RAW, uma vez que os recursos disponíveis para a perícia já são suficientes para 
análise dos formatos mais comuns, como o amplamente utilizado JPG. 

            Aliás, é o que podemos perceber que está ocorrendo mais e mais corriqueiramente, 
não só com a aceitação por parte dos tribunais das fotos digitais, como também pelo seu uso 
crescente por parte de órgãos governamentais, evidenciando que estamos numa estrada sem 
volta, sendo, inclusive, que a utilização de filmes fotográficos, os popularmente conhecidos 
"negativos", estão cada vez mais escassos e difíceis de serem encontrados, uma vez que as 
novas câmeras e dispositivos que são comercializados não utilizam mais este recurso. 

            Ademais, deve o operador de Direito que quiser utilizar a fotografia digital como 
prova preocupar-se com a forma que a imagem foi capturada e também sempre armazená-la 
em local confiável, gerando arquivos que possam ser utilizados para atestar a autenticidade e 
integridade, não esquecendo ainda de se efetuar cópias integrais e sem gerar modificações nos 
arquivos de modo que não se corra riscos desnecessários com a destruição de algum arquivo. 
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            Observando-se os princípios da perícia forense, como a cadeia de custódia, nada 
impede a utilização da fotografia digital dentro do processo, sendo uma ferramenta 
indispensável nos dias atuais para se buscar a tão almejada justiça social. 
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[1] CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 
Cândido Rangel, Teoria Geral do Processo, 14ª ed. São Paulo : Malheiros, 1997. 

CPC, Art. 131 O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os 
motivos que lhe formaram o convencimento. 

CPC, Art. 436 O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com 
outros elementos ou fatos provados nos autos. 

[2] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 640. 

[3] Pixel (sendo o plural píxeis) (aglutinação de Picture e Element, ou seja, elemento de 
imagem, sendo Pix a abreviatura em inglês para Picture) é o menor elemento num dispositivo 
de exibição (como por exemplo, um monitor), ao qual é possível atribuir-se uma cor. De uma 
forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o 
conjunto de milhares de pixeis forma a imagem inteira. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pixel, acessado em 15 de janeiro de 2011. 

[4] Bit (simplificação para dígito binário, "BInary digiT" em inglês) é a menor unidade de 
informação que pode ser armazenada ou transmitida. Usada na Computação e na Teoria da 
Informação. Um bit pode assumir somente 2 valores, por exemplo: 0 ou 1, verdadeiro ou 
falso. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit, acessado em 15 de janeiro de 2011. 

[5] Fonte: Adobe Systems. <http://www.adobe.com/br/products/dng/>, acessado em 
16/01/2011. 

[6] Inode ou Nó-I ou índex node é uma estrutura de dados que compõem um sistema de 
arquivos. Ele armazena informações sobre um arquivo, como proprietário, permissões e 
localização. 

[7] A definição mais simples para hash é a transformação de grandes quantidades de 
informação, como um arquivo digital inteiro, em pequena quantidade de informações, não 
passando de apenas algumas letras e números, como resultado de cálculo matemático, 
gerando uma identificação única para o arquivo original. Também pode ser conhecida como 
One-Way Hash Function, Message Digest, Função de Espalhamento Unidirecional ou Função 
de Condensação. 
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RESUMO 
Atualmente, o vocábulo “democracia” é utilizado em muitas esferas da sociedade. Por outro 
lado, na mesma medida em que se repete a palavra seu uso muitas vezes distancia a prática de 
seu sentido original. Ainda, a popularização das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) corroborou para a reestruturação da sociedade em formato de rede descentralizada. Por 
essa razão, a realidade é enriquecida por experiências de participação democrática através das 
redes de comunicação. Entretanto, tais tendências não prescindem de uma análise crítica. 
Assim, este trabalho visa analisar primeiramente algumas peculiaridades dos conceitos de 
democracia direta e indireta, visando o delineamento da noção de democracia participativa. 
Por derradeiro, visa também analisar a possível implementação, por meio das TICs, de alguns 
instrumentos de democracia participativa esboçando uma tendência à sua efetivação. 
PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA - DEMOCRACIA PARTICIPATIVA - TICS - 
INTERNET - GORVERNO ELETRONICO 
 
ABSTRACT 
Abstract: Nowadays, the Word “democracy” is being used in every spheres of society. On the 
other hand, the much it is spoken is the much it is left away from its original sense. Even 
thought, the popularization of Communication and Information Technologies (the CITs). Due 
to this, new experiences of democratic participation trough communication’s nets are being 
exploited. But this cannot be studied without critical sense. So, this work seeks to investigate 
first about the concepts of direct and indirect democracy, to shape a concrete idea of 
participatory democracy. Then, aims also to verify its probable implementation trough the 
ICTs.  
KEYWORDS: DEMOCRACY - PARTICIPATORY DEMOCRACY - ICTS - INTERNET - 
E-GOVERNANENT 
 
 

Introdução 

  

Atualmente, ao mesmo passo que a maioria das instituições ao redor do mundo, públicas ou 
privadas, declarem-se formalmente democráticas, seu conteúdo, em realidade, afasta-se do 
real sentido da democracia. 
A massificação das tecnologias da informação e comunicação alterou sensivelmente o 
quotidiano nos últimos tempos. Empresas, entidades da sociedade civil, entes estatais e outras 
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formas de agrupamento social passaram a se estruturar de maneira diversa. A disposição 
estrutural das instituições como redes descentralizadas, transforma a função de seus membros, 
ocasionando grande ruptura na forma de exercício e manutenção do poder em muitas esferas 
sociais. 
Contudo, tal fato não fez desaparecerem as disparidades culturais, econômicas e sociais entre 
os povos. Ao revés, a falta de acesso às tecnologias pode aumentar sensivelmente as 
diferenças, privando populações inteiras do acesso e manejo dos bens culturais. 
Por esta razão, este trabalho visa investigar os reflexos e transformações trazidos pela 
massificação das TICs (explicar), mais específicamente, no contexto político. Expresso de 
outra forma, o escopo principal deste excerto é analisar algumas mudanças no exercício da 
democracia pelos cidadãos por meio dessas tecnologias, principalmente a Internet. 
Assim, primeiramente, será delimitado o objeto de pesquisa, visando-se melhor explorar o 
conceito de democracia e suas formas de exercício, direta, semidireta e indireta, para que se 
chegue à polêmica em torno do real sentido de democracia participativa. 
Posto isto, procurar-se-á apontar algumas das transformações ocorridas nos últimos tempos 
pela eclosão, popularização e consolidação de ferramentas de comunicação à distância como a 
Internet e seus reflexos no exercício da cidadania, ainda que sob uma perspectiva crítica.  
Especificamente, serão explorados, outros aspectos, como as lesões à privacidade de 
indivíduos via web, principalmente por parte de entidades estatais, desmistificando alegações 
aparentemente excessivas de que a Internet é um ambiente sem regras, em que a liberdade 
pode ser exercida sem limites. 
Ademais, também serão brevemente tratadas recentes experiências na produção legislativa, 
apresentando alternativas à iniciativa popular como única forma de participação popular no 
processo legislativo. Destacam-se, nesse sentido, o Marco Civil para a Internet no Brasil, e o 
projeto de Código de Proteção de Dados Pessoais. 
Por derradeiro, buscar-se-á tangenciar a polêmica (sem, contudo, esgotá-la) da prospecção 
futura, apresentando as diversas visões acerca da possibilidade ou não da transformação do 
sistema democrático atual, majoritariamente indireto, em uma utópica "ágora cibernética". 

  

1. Democracia participativa: perspectiva histórica e delimitação conceitual 

  

Antes de aprofundar o estudo do fenômeno da democracia participativa, seu sentido e as 
consequencias da aplicação de seus postulados às instituições públicas e privadas, mister que 
sejam feitos alguns delineamentos preliminares. 
JOSÉ AFONSO DA SILVA afirma que a própria noção de democracia como regime político 
é, antes de tudo, um conceito histórico. Ou seja, o regime democrático não seria um "valor-
fim, mas meio e instrumento de realização de valores essenciais da convivência humana". 
Logo, a democracia não seria um "mero conceito político abstrato e estático", mas se 
traduziria em um "processo", um conceito não absoluto, pronto e acabado.  
Com efeito, o sentido de democracia passou incontáveis transformações durante inúmeros 
períodos históricos. Além disso, são também muitas as compreensões dadas ao termo.  
Por essa razão, adverte PAULO BONAVIDES acerca das perniciosidades de seu uso 
equívoco. Ademais, conclui que a democracia deve, antes de tudo, ser utilizada como 
substantivo, que remeta invariavelmente à participação popular nas decisões políticas.  
Nesse diapasão, VÂNIA SCILIANO AIETA também esclarece que qualquer moldura que 
vise a reduzir a democracia a um só conceito pecaria invariavelmente por limitar sua análise. 
Entretanto, a autora apresenta a divisão entre os dois tipos mais comuns de uso do vocábulo 
"democracia": o uso descritivo, manifesto em sua perspectiva analítica, a qual se subdividiria 
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entre a democracia antiga, essencialmente direta, e a democracia moderna, majoritariamente 
indireta; e o uso analítico, revelado por uma perspectiva axiológica.  
Uma análise mais minuciosa de ambos os sentidos e seus desdobramentos invariavelmente 
redundará nas asseverações acerca das inúmeras formas de materialização e funcionamento 
dos sistemas políticos democráticos. Assim, posteriormente, proceder-se-á à análise das 
estruturas, das formas de exercício, de exteriorização da democracia. 
 
1.1. Formas de exteriorização da democracia 

 

A sistematização anteriormente apresentada, principalmente no que concerne à perspectiva 
analítica do uso descritivo de "democracia", serve de introito a uma análise mais minuciosa 
acerca das suas duas grandes formas de materialização. São elas a democracia direta e a 
democracia representativa. 
A primeira, durante muito tempo, constou apenas como objeto de estudos históricos. Afinal, a 
também chamada "democracia grega", guarda suas raízes com práticas realizadas em algumas 
cidades estado da Grécia antiga, especialmente no século de Péricles, em Atenas, onde 
decisões atinentes a interesses comuns à polis eram tomadas através da participação de cada 
um de seus cidadãos. 
A ilustração não está imune a críticas. Contudo, é certo que, na Antiguidade, muitos fatores 
corroboraram para o florescimento e difusão de ideais de participação política direta por parte 
dos cidadãos. 
Por outro lado, é também certo que, mais próximo aos dias atuais, o movimento iluminista 
tinha como uma de suas principais matrizes o resgate da filosofia clássica, bem como das 
práticas políticas da Antiguidade.  
A democracia dos gregos, assim, foi transplantada para os tempos contemporâneos havendo 
que incorporar instrumento advindo do Direito Civil para sua viabilização, o mandato . É sob 
a ideia de representação que o absolutismo monárquico foi pouco a pouco sendo superado, 
difundindo-se praticais liberais em muitos países. 
Os novos regimes passam, dessa maneira, a praticar a democracia de maneira mediata, 
cognominada a partir de então de indireta, ou representativa. Nesse sentido, NORBERTO 
BOBBIO assevera que a expressão "democracia representativa" indica que as deliberações 
coletivas, ou seja, decisões que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não 
diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por interpostas pessoas eleitas para esta 
finalidade.  
Contudo, adverte também acerca do equívoco amiúde cometido ao se equiparar Estado 
Parlamentar com democracia representativa. Afinal, os Estados onde se utiliza o meio 
representativo como instrumento de participação política e produção legislativa não 
necessariamente são democráticos e vice versa.  
Ademais, não é somente no parlamento que há a noção de representatividade. Em outras 
esferas político administrativas, bem como para o exercício de outras funções do poder, há 
Estados em que não se recorre à noção de representatividade como forma de exercício do 
poder Estatal. In verbis: 

Com isto, creio ter-me colocado em condições de precisar em qual acepção do termo 
"representação" se diz que um sistema é representativo e se fala habitualmente de democracia 
representativa: as democracias representativas que conhecemos são democracias nas quais por 
representante entende-se uma pessoa que tem duas características bem estabelecidas: a) na 
medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma vez eleito não é mais responsável 
perante os próprios eleitores e seu mandato, portanto, não é revogável; b) não é responsável 
diretamente perante os seus eleitores exatamente porque convocado a tutelar os interesses 
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gerais da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou daquela categoria.  
 
Finalmente, conclui que nem todo estado representativo é, por si só, um estado parlamentar, 
uma vez que pode muito bem não ser uma democracia representativa, assim como a crítica à 
democracia indireta tampouco implica invariavelmente em defesa da democracia direta. Por 
essa razão, faz-se por bem analisar alguns aspectos acerca de uma possível terceira via: a 
democracia participativa. 

  

1.2. Democracia participativa 

  

" [...] a democracia participativa resulta da combinação do sistema participativo com institutos 
de democracia semi-direta." 

JOSÉ AFONSO DA SILVA 

"Afigura-se-nos que a verdadeira substância política da democracia participativa deve 
incorporar-se ao direito constitucional positivo sob a designação de democracia direta." 

PAULO BONAVIDES 

Em uma comparação superficial dos excertos acima, extrai-se única impressão: a 
compreensão exata acerca do fenômeno da democracia participativa não é de se simples 
averiguação. Ao revés, sob o título de democracia participativa há um sem número de 
destaques acerca do exercício do poder popular que transcende discussões restritas única e 
exclusivamente sob o exercício do voto. 
Sob a pecha de democracia participativa, hoje, discute-se desde a participação popular na 
proposição e elaboração de leis, até mesmo os limites de atuação dos membros do poder 
judiciário na efetivação dos valores fundamentais da ordem constitucional. Participativa, 
pluralista, aberta, e outros adjetivos são utilizados para designar, em linhas gerais, as recentes 
transformações vivenciadas pelos sistemas constitucionais democráticos. 
Seu principal fundamento decorre, antes de tudo, da consagração do princípio da dignidade 
humana como um "epicentro axiológico" dos ordenamentos jurídicos nacionais. Segundo 
PETER HÄBERLE, democracia pluralista e dignidade humana, nos Estados Constitucionais 
da atualidade, estão intimamente interligadas. Contudo, a ideia de democracia pluralista não 
se exaure apenas no exercício do voto, com mais ou menos participação popular na 
elaboração de normas jurídicas.  
Em contrapartida, desdobra-se em postulados dos mais diversos vieses, que podem ir desde o 
direito das minorias culturais, a efetivação de direitos sociais, o desenvolvimento de políticas 
públicas com participação ativa de entes não estatais, o ativismo judicial, procedimentos de 
participação popular na interpretação da Carta Magna; regras claras e efetivas para o exercício 
do direito fundamental à liberdade de expressão, dentre outros. 
Este trabalho não tem por escopo exaurir os possíveis desdobramentos da democracia 
participativa frente à atual ordem constitucional. Ao revés, visa-se apenas destacar alguns 
aspectos em que corrobora o uso das TICs para a consecução do ideal de maior participação 
no exercício do poder popular.  
Logo, faz-se mister, preliminarmente delinear sua estrutura para, posteriormente, delimitar 
seu objeto, adequando-o aos objetivos deste excerto.  
PAULO BONAVIDES leciona que seriam princípios aplicáveis à teoria constitucional da 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4672



democracia participativa no Brasil: dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), soberania 
popular (art. 1º, parágrafo único), soberania nacional (art. 1º, I) e unidade da Constituição.  
A concretização, ainda que incipiente, de alguns destes corolários por meio do uso da 
tecnologia, principalmente aquelas vinculadas à Internet, será exposta a seguir. 

  

2. Tecnologias da Informação e da Comunicação e sua influência na estruturação atual 
da democracia participativa; 

  

Conforme se asseverou, são inúmeros os sentidos dados à ideia de democracia participativa. 
Além disso, sua abrangência conceitual leva a desdobramentos dos mais diversos. 
Por conseguinte, uma análise aprofundada de cada um deles desvirtuaria o objetivo principal 
deste excerto, o qual visa explorar alguns aspectos em que o uso de Tecnologias da 
Informação e Comunicação é tido como um importante meio na busca da efetivação de uma 
alternativa ao sistema democrático posto, por vezes considerado insuficiente para a 
concretização dos princípios constitucionais. 
Mais especificamente, por exemplo, é o caso do sistema partidário como pilar principal de 
funcionamento da democracia representativa no Brasil. Ao mesmo passo que todo o sistema 
eleitoral depende dos partidos políticos para seu funcionamento, além de outras prerrogativas 
legais e constitucionais de que gozam tal entidade, é nítida a falta de legitimidade que vivem 
na atualidade.  
Por essa razão, JOAQUIM FALCÃO assevera sobre a necessidade de fomento à "inovação" 
para superação deste paradoxo. Nesse diapasão, enfatiza o papel de entidades ligadas ao 
terceiro setor, tais como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Organizações 
Sociais, Fundações, dentre outras, como forma de possibilitar a entidades não Estatais mas 
que tenham por objetivo principal a consecução do interesse público.  
Assim, segue o primeiro aspecto a ser destacado, formas participativas de discussão e 
sugestão de projetos de lei que transcendem os limites legais e constitucionais. 

  

2.1. Formas colaborativas de produção legislativa e participação popular na elaboração 
de orçamentos; 

  

"This collaboration comes with no guarantees, except the guarantee of a process."  
LAWRENCE LESSIG 

  

As considerações sobre a Wikipedia , paradigma em termos de produção colaborativa de 
conteúdo por meio da Internet servem perfeitamente de ilustração dos potenciais deste meio 
de comunicação. 
E, com efeito, são inevitáveis os reflexos de tal revolução no âmbito das antigas estruturas 
concebidas para exercício do poder estatal. 
Em se tratando de democracia representativa, propriamente, tanto por parte dos representantes 
eleitos como dos cidadãos representados a Internet parece ter modificado significantemente de 
manifestação política. Não apenas durante os pleitos eleitorais.  
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A experiência brasileira vem se enriquecendo a cada dia com formas em que a manifestação 
popular é decisiva na produção de normas jurídicas.  
Sabe-se que a Constituição da Repúbica consagrou a iniciativa popular como uma das formas 
de exercício da soberania popular, além do plebiscito e do referendo (art. 14, caput ).  
Referindo-se às duas últimas, GILMAR FERREIRA MENDES explica que a primeira 
constitui uma consulta prévia à matéria que será posteriormente discutida no Congresso 
Nacional, ao passo que a segunda tem natureza posterior, atuando no plano da eficácia das leis 
seja como condição suspensiva, em caso atribuição de eficácia que ainda não foi reconhecida, 
ou condição resolutiva, retirando eficácia provisória concedida a determinado texto 
normativo. Contudo, ressalta que tais "instrumentos de atenuação dos formalismos da 
democracia representativa" somente poderão ser efetivados à medida que a população goze de 
"adequado nível de politização."  
Em posição diametralmente oposta, PAULO BONAVIDES, para quem 

Efetivamente, a democracia que se deve concretizar naquele artigo [art. 14] é a democracia 
direta, [...]. E maiormente com a inspiração de legitimidade, conceito-padrão sobre o qual 
assenta o edifício de todo poder consentido em sua manifestação mais adiantada, que outra 
não pode ser senão a da democracia direta. 

Nessa auréola, a Carta Magna trouxe alguns instrumentos de participação direta da população 
na produção normativa. Resta saber se suficientemente. 
No que tange a leis propostas por meio da iniciativa popular, especificamente, não é só no 
âmbito federal que se garante tal possibilidade. Afinal, a Constituição assegura também a 
existência da iniciativa popular em sede estadual (art. 27, § 4º) e municipal, com manifestação 
de, no mínimo cinco por cento dos eleitores do Município, em projetos de lei de interesse 
específico deste, da cidade ou de bairros (art. 29, XIII). 
Salienta-se que a lei a que alude o artigo 14, caput, é a lei 9.709/98. O referido diploma 
procura operacionalizar as forma de exercício da soberania popular no país. Contudo, 
timidamente.  
Ao disciplinar a iniciativa popular, traz certas peculiaridades. A primeira delas é a 
obrigatoriedade de que o projeto de lei circunscreva-se a um só assunto (art. 13, § 1º). Além 
disso, traz ainda a garantia de que não possa ser rejeitado por vício de forma, cabendo à 
Câmara dos Deputados, por meio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação ou 
desmembrá-lo por assunto para que tramite em separado, caso se constate violação ao 
parágrafo anterior (art. 13, §2º, lei 9.709/08 c.c. art. 252, XI, Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados). 
Entretanto, o requisito imposto pela própria Constituição, de que projeto seja subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles (art. 61, § 2º, CRFB), 
dificulta sobremaneira a consagração deste instrumento de efetivação do princípio da 
soberania popular dentre nós.  
Por essa razão, aliada às críticas ao sistema representativo partidário nacional como um todo , 
mister que se promovam alternativas ao problema, sob pena de esvaziamento ainda maior de 
legitimidade da democracia indireta no Brasil. E Internet protagoniza algumas delas. 
Destacam-se, em primeiro plano, as proposições legislativas oriundas de discussões 
colaborativas por meio da Rede das Redes. 
A primeira delas ocorreu com o chamado Marco Regulatório Civil da Internet Brasileira ou 
simplesmente Marco Civil. Uma forma colaborativa de construção de um projeto de lei, de 
iniciativa conjunta da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ), 
em parceria com a Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas 
(DIREITO RIO).  
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O processo ocorre em duas fases. 
A primeira foi de discussões em um canal de linguagem blog para a expressão dos diversos 
pontos de vista acerca de tópicos predeterminados: direitos individuais e coletivos 
(privacidade, liberdade de expressão e direito de acesso à net); responsabilidade civil de 
provedores e usuários na Internet; e outras políticas públicas acerca da Internet. Ao final da 
primeira etapa, apresentou-se a proposta de anteprojeto de lei, sintetizando os debates 
realizados. 
A segunda fase ocorreu da mesma forma, desta vez tendo como base já a minuta do 
anteprojeto de lei apresentado na fase anterior. Cada momento teve duração de 45 dias, onde 
puderam ser expressas as opiniões de todos os interessados, com seus diversos pontos de 
vista.  
Ao final, o processo de foi enviado ao Poder Executivo nacional, aguardando ser formalmente 
proposto ao Congresso Nacional por meio de sua iniciativa legislativa, dando ensejo ao 
processo legislativo ordinário.  
Importante frisar que a iniciativa contou com a participação maciça e séria de diversos setores 
da Sociedade que puderam sugerir e criticar as redações de possíveis textos normativos sem 
se prender às amarras da iniciativa popular.  
Outro projeto da mesma natureza é o do código de proteção de dados pessoais para o 
ordenamento jurídico brasileiro, análogo aos já existentes em outros países como os da 
Europa, Estados Unidos, Canadá e outros.  
Além disso, outro campo em que a Internet tem contribuído significantemente para a 
consecução de corolários desta atual faceta da democracia no Brasil é o da participação da 
população na discussão e elaboração de propostas orçamentárias. É o chamado orçamento 
participativo. 
A ideia de orçamento participativo é anterior à popularização da Internet. Teve início em 
meados dos anos 1980, ganhando notoriedade nacional e internacional através da experiência 
obtida na cidade brasileira de Porto Alegre. Esclarece LÍGIA HELENA HANN 
LÜCHMANN: 

De maneira geral, pode-se dizer que o Orçamento Participativo é uma modalidade alternativa 
de tratamento dos recursos públicos, por introduzir a população no processo de discussão e 
definição da peça orçamentária municipal. O Orçamento Participativo constitui-se como um 
novo modelo de administração do orçamento público-estatal, caracterizado pela construção de 
um conjunto de aparatos institucionais que pretendem romper com uma prática histórica de 
manuseio orçamentário no Brasil, caracterizada pela opacidade e inacessibilidade da 
população. 

Juridicamente, a questão do orçamento participativo até hoje suplanta inúmeras dúvidas. 
Ilustrativamente, se seria ou não constitucional a obrigatoriedade do instituto, quais seriam os 
limites orçamentários à disposição para deliberação, como seriam estabelecidas as prioridades 
nas políticas públicas deliberadas com participação direta da população, dentre muitos outros.  
Certo é que o instituto do orçamento participativo vem sendo cada vez mais utilizado como 
instrumento de direcionamento de políticas públicas dentro e fora do Brasil. E a Internet 
também começa a ser utilizada como instrumento para as deliberações. Não obstante, à 
míngua de regulamentação legal acerca do tema ou pelo menos de normas gerais que definam 
parâmetros mínimos para a realização do orçamento participativo e uso das tecnologias da 
informação e comunicação nas deliberações.  
Por esta razão, sendo a democracia definida como um processo, a única impressão que se 
esboça desta breve análise acerca do uso das TICs na consecução da democracia participativa 
no Brasil é que muitos processos são iniciados com o escopo de fomentar a participação 
popular na produção e aplicação de regras jurídicas. Ainda que, pela ausência de normas 
gerais, principalmente acerca de direitos e deveres dos atores que compõem a Internet. 
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Resta, assim, trazer o problema principal acerca da democracia participativa, se ela caminha 
para uma democracia direta ou as TICs apenas aumentaram as possibilidades da consecução 
de uma democracia semidireta no Brasil.  
 
2.2 Tendências: democracia direta ou semidireta? 

 

Não é dado ao cientista especular. Metodologicamente, prospecções futuras devem ser tidas 
apenas como indicativos de tendências que aparentemente se esboçam pelas conclusões de 
determinado trabalho. E o problema a ser brevemente enfrentado é aquele referente à pergunta 
de muitos estudiosos ao redor do mundo, qual seja o da possibilidade de retorno à democracia 
direta por intermédio da Rede das Redes. 
A metáfora da "ágora cibernética" é uma premissa que não se encontra imune a ponderações. 
A primeira delas pode ser extraída das ressalvas feitas por FÁBIO KONDER COMPARATO: 

Sem dúvida, a invenção da internet, [...], veio alterar o esquema original de comunicação de 
massa, ao criar um ambiente de diálogo entre pessoas do mundo todo. Mas não extrapolemos 
inconsideravelmente os efeitos da democratização que esse avanço tecnológico irá produzir. 
Lembremo-nos de que o público usuário desses engenhos eletrônicos pertence à minoria do 
extrato econômico superior da sociedade. [...]. 

De fato, não raros são os comentários acerca dos óbices ao exercício da cidadania por parte 
daqueles que não têm acesso frequente à Rede. 
Por essa razão recorre-se à distinção apontada por RODOLFO ROMERO FLORES E JULIO 
ALEJANDRO TÉLLEZ VALDÉZ entre voto eletrônico online e voto eletrônico offline. 
Segundo os autores, o voto eletrônico offline seria aquele em que não há Rede de 
comunicação pública ou privada conectada ao dispositivo que se utiliza para o exercício do 
voto, armazenando-se as informações no dispositivo local.  
Por seu turno, o voto online seria aquele em que se prescinde da presença física do eleitor, 
uma vez que este se conecta a uma Rede de computadores públicas, podendo ser através da 
própria Internet ou de uma Rede de Acesso Local (LAN). Contudo, salienta que o voto 
remoto, nestes moldes, implica múltiplas condições de segurança a serem estabelecidas pelas 
autoridades eleitorais.  
Talvez, este seja mais um grande entrave à consecução da democracia direta na atualidade. 
Afinal, ainda que a participação política tenha ganhado novo fôlego com a popularização das 
Tecnologias da Informação e Comunicação, os riscos de utilização destes meios de 
comunicação ainda são muitos.  
Ainda que haja alguma normativa em nível nacional e internacional sobre o tema, esta parece 
ser uma contundente razão para que a democracia eletrônica não seja nem uma nova 
democracia direta, mas apenas uma democracia representativa cada vez mais participativa. 
 
Conclusão 

 

Por tudo o que consta deste trabalho, evidencia-se a possibilidade da existência de um destes 
momentos históricos de transformação no paradigma institucional, qual seja, especificamente, 
o dos parâmetros de realização da democracia.  
É o que este trabalho procurou abordar, de forma inicial. 
Assim, primeiramente, analisaram-se brevemente os conceitos de democracia direta e indireta, 
destacando-se algumas peculiaridades da aplicação contemporânea de ambos os conceitos 
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bem como do possível esgotamento dos instrumentos de representação e participação dos 
cidadãos no processo democrático. 
Posteriormente, foram expostas algumas experiências na discussão e elaboração colaborativa 
de projetos de lei, extrapolando-se os limites da iniciativa popular. Outrossim, analisou-se a 
questão do orçamento participativo e formas de deliberação por meio da Internet. 
Finalmente, foi enfrentada a polêmica acerca da prospecção futura da democracia e a possível 
consecução de uma nova democracia direta por meio da Internet.  
Ao que parece, a democracia vem encontrando campo fértil de desenvolvimento participativo 
na própria ambiência da Internet, seja considerada a Rede em si, seja, mais apropriadamente, 
o fenômeno dos denominados sites de redes sociais, blogs, e outras formas de construção 
debate de estrutura colaborativa. 
Esta pesquisa, ainda claramente um trabalho que reflete pesquisa em construção, procurou 
investigar este impacto da Rede num eventual aperfeiçoamento democrático. 
Logo, se, por um lado, a denominada democracia semidireta encontra-se estagnada nos seus 
pouco mais de cinquenta anos de existência, mister as próprias limitações ao uso de seus 
instrumentos, a democracia participativa parece estar encontrando hipótese de 
desenvolvimento e implantação real por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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___________________________________________________________________________
______________ 

Expressões como "Era da Informação", "Sociedade da Informação", "Sociedade do 
Conhecimento" e tantas outras, embora sejam largamente reproduzidas, não têm significado 
unívoco. Em verdade, quanto mais são desenfreadamente repetidos termos como estes, mais 
se esvaziam de conteúdo. Porém o que se sabe é que as origem histórica diz respeito a um 
conjunto de esforços em sede internacional para a promoção e fomento ao acesso a bens e 
serviços voltados para o setor da tecnologia, sob a sigla de Tecnologias da Informação e 
Comunicação, ou simplesmente "TICs". Hoje, a expressão indica um conjunto de princípios 
norteadores da execução de políticas públicas de acesso às TICs em várias jurisdições do 
planeta. A partir da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (Genebra 2003 - Tunis 
2005), promovida pela União Internacional das Telecomunicações (ITU), agência da 
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RESUMO 
O presente trabalho trata do problema da intimação processual por meio eletrônico em portal 
próprio ou via diários judiciais eletrônicos, uma vez que é feita apenas aos advogados 
devidamente cadastrados nos sistemas dos tribunais, pelo nome do advogado e pelo número 
de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Trata-se de proposta de intimação 
direta às sociedades de advogados devidamente cadastradas na OAB, mas somente quando 
expressamente requerida pelo advogado que dela faz parte, tendo em vista o cenário atual, no 
qual existem empresas que contratam apenas com sociedades de determinada estrutura e não 
com advogados isolados. Com isso, haverá segurança jurídica, assim como celeridade 
processual na busca do interesse social.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: INTIMAÇÃO ??? SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS ??? DIREITO PROCESSUAL ??? ESTATUTO DA ADVOCACIA ??? 
DIREITO CONSTITUCIONAL ??? PROCESSO ELETRÔNICO 
 
RESUMEN 
En este trabajo se aborda el problema de la intimación procesal por vía electrónica en el 
propio portal del tribunal o a través de los diarios electrónicos, una vez que se hace sólo a los 
abogados debidamente inscritos en el sistema por el abogado y el número de registro en el 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Se propone citar directamente a las firmas de 
abogados debidamente inscritos en la OAB, pero sólo cuando se solicite expresamente por el 
abogado que es parte de ella, dado el actual escenario en el que hay empresas que contratan 
sólo con las firmas de abogados de una cierta estructura y no con los abogados personalmente. 
Con esto, habrá la seguranza jurídica, así como la celeridad procesal en la búsqueda del 
interés social. 
PALABRAS-CLAVE: PALABRAS CLAVE: INTIMACIÓN ??? SOCIEDAD DE 
ABOGADOS - DERECHO PROCESAL - ESTATUTO DE LOS ABOGADOS - DERECHO 
CONSTITUCIONAL ??? PROCESO ELECTRÓNICO 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Há muito é visível o problema da morosidade no Judiciário, com enorme ineficiência de nosso 
sistema de prestação jurisdicional. Face ao descontentamento, foram criados mecanismos para 
pensar uma maneira de resolver os problemas encontrados, tais como a Secretaria Especial da 
Reforma do Poder Judiciário[1], um pacto entre os três poderes para reformular o sistema[2], 
a aprovação da Emenda Constitucional 45/2004[3], uma Comissão Especial constituída por 
deputados e senadores para elaboração de projetos de lei que melhorem o direito 
processual[4], entre outros. Entretanto, o resultado ainda é pouco visível, sendo notório 
principalmente pelos operadores do direito, uma vez que os principais problemas ainda 
permanecem inatacados, especialmente pelo fato de não se saber qual o melhor caminho a ser 
seguido. 

  

Imprescindível dizer sobre a distância que há entre o mundo dos cidadãos leigos e o mundo 
jurídico. Até mesmo para que aqueles possam entender seus próprios direitos e deveres. 
Difícil imaginar uma passeata para brigar pelas teses do Supremo Tribunal Federal em praça 
pública. O debate acerca da Reforma do Poder Judiciário torna-se, então, refém dos 
operadores do Direito. Por isso a dificuldade em mudar. O mundo jurídico é 
fundamentalmente conservador diante do instrumento de poder, o Direito, o qual é utilizado 
para a conservação das relações sociais, o que torna mais difíceis as mudanças. 

  

Em pleno século XXI, diz o atual Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, com exceção de 
raras ilhas de modernidade, identificamos uma informatização paupérrima no país. Enquanto 
crianças já fazem pesquisas na internet e podemos fazer uma transferência bancária com um 
simples clique, "nossos autos processuais ainda são amarrados em capas de cartolina com 
linhas provavelmente semelhantes àquelas com que Pero Vaz de Caminha amarrou a carta 
que endereçou ao Rei de Portugal (ALMEIDA FILHO, 2010b, XXXI)". 

  

Eis a dificuldade de alteração dos procedimentos existentes, dos códigos processuais, de 
manter um debate sobre as implicações jurídicas e novas realidades conceituais. Os autos 
eletrônicos são um grande desafio para a modernidade. Suas conseqüências balançam a 
formação dogmática dos juristas, os quais, comumente, não visualizam o movimento como 
regra. 

  

Deste raciocínio, surge a possibilidade de intimação da sociedade de advogados, mecanismo 
que pode otimizar o procedimento de verificação das intimações, as quais serão via sistema 
com instauração do processo eletrônico brasileiro. 

Desde já se verifica a dificuldade dos grandes escritórios em controlar os acessos ao sistema 
por cada uma das senhas e logins de advogados pertencentes aos seus quadros. Há escritórios 
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no Brasil centenas de advogados, o que torna o procedimento moroso e difícil. Não se pode 
permitir que haja insegurança para os clientes no manejar do procedimento. 

  

Pensando nisso, pretende-se com este trabalho defender a intimação da sociedade de 
advogados, uma vez que não há prejuízo aos clientes com este mecanismo, pois a 
responsabilidade pode ser atribuída aos sócios subsidiária e ilimitadamente por qualquer dano 
ocorrido a estes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, nos termos do Estatuto da 
OAB, art.17. Inclusive, não há impedimento a qualquer responsabilidade disciplinar que o 
sócio possa incorrer. 

  

Por conseguinte, tratar-se-á da comunicação dos atos processuais na forma ordinária, 
iniciando pela conceituação do princípio da publicidade, seguindo pelas modalidades de 
intimação previstas no Código de Processo Civil vigente. 

  

Na sequência, sobre a informatização no processo judicial, começando pelas generalidades, 
passando pelas formas de intimação: diário da justiça on-line; autointimação; acesso ao 
sistema; abordando novamente o princípio da publicidade, porém sob o foco do processo 
eletrônico. 

  

Importante salientar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.880, por meio da qual se 
questiona a constitucionalidade dos seguintes artigos da Lei nº 11.419/2006: art. 1º, III, "b", 
pela ofensa ao princípio da proporcionalidade, e ao inciso XII do art. 5º da CF/88; o art. 2º por 
ofensa ao art. 133 da CF/88 e aos preceitos da Constituição Federal que tratam da OAB (art. 
93, I; 103, VII; 103-B, XII §6º; 129 §3º; 130-A, V, §4º); os arts. 4º e 5º em contraposição ao 
art. 5º caput e inciso LX da CF/88 que garantem a isonomia e a publicidade dos atos 
processuais; e, por fim, o art. 18 que atenta contra o art. 84, IV da Lei Fundamental, que 
estabelece competir ao Presidente da República regulamentar leis. 

  

Assim sendo, finalizar-se-á com a discussão sobre a (des)necessidade de intimação da 
sociedade de advogados no denominado "processo eletrônico", haja vista ser uma necessidade 
eminente. 

  

2. A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NA FORMA ORDINÁRIA 

Sob o signo da publicidade e do contraditório se estabelece o desenvolvimento do processo. 
Para tanto, existe um sistema de comunicação dos atos processuais, pelo qual os interessados 
podem ter informações e serem convocados a praticar atos dentro dos respectivos prazos. Em 
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geral, a comunicação dos atos processuais ocorre via publicação no diário oficial ou 
pessoalmente via oficial de justiça. 

  

A comunicação real ocorre quando dada diretamente à pessoa, sendo feita pelo escrivão ou o 
oficial. De forma ficta, pode ocorrer por terceiros, edital, com hora certa ou pela imprensa. 

  

Existem dois tipos de comunicação dos atos processuais, são eles: citação e intimação. No 
presente trabalho, o foco é a intimação, mais precisamente, intimação da sociedade de 
advogados. 

  

2.1 Princípio da Publicidade  

Dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem; 

  

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 
observados os seguintes princípios: 

 IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

  

O principio da publicidade, conforme Humberto Theodoro Júnior (2009, p. 219), é um dos 
principais em nosso processo moderno, pelo qual é dado a todos o conhecimento dos atos e 
termos processuais, devendo as audiências ser a portas abertas, salvo os casos de segredo de 
justiça. 

  

Nos processos nos quais há segredo de justiça somente podem ter acesso as partes, exceto 
quando haja terceiros com interesse na lide, desde que requeiram ao juízo, demonstrando 
interesse jurídico. Estão dispostos no art. 155 do Código de Processo Civil: 
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Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos: 

I - em que o exigir o interesse público; 

Il - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e 
guarda de menores. (Redação dada pela Lei nº 6.515, de 26.12.1977) 

Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus 
procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da 
sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite. 

  

Nesse sentido, não pode o Poder Judiciário restringir o acesso aos atos processuais fora dos 
casos em que a Lei o determina, evitando, assim, tribunais de exceção e abusos de autoridade. 
Não obstante, na denominada sociedade da informação as relações se modificam. Frente a Era 
Tecnológica, indaga-se como conciliar a dicotomia entre publicidade e intimidade, haja vista 
que apenas um clique pode trazer informações que antes somente eram conhecidas por quem 
ia aos tribunais consultar autos processuais. 

  

Com o processo eletrônico surge a necessidade de reflexão entre o direito à intimidade e o 
princípio da publicidade, o qual poderá ser relativizado, conforme defende José Carlos de 
Araújo Almeida Filho (Almeida Filho, 2010b: pág 85). 

  

2.2. Modalidades de Intimação Previstas no Código de Processo Civil  

  

Para garantir a efetividade da publicidade e o direito ao contraditório, o Código de Processo 
Civil de 1973 prevê quatro modalidades de intimação das partes, quer sejam: via publicação 
nos órgãos oficiais, pessoalmente, por carta registrada e por meio eletrônico, conforme 
regulado em lei própria. Explicitaremos os três primeiros, haja vista o capítulo próprio para 
delinear o último. 

  

2.2.1. Publicação nos Órgãos Oficiais  

As intimações por publicação nos órgãos oficiais são feitas, atualmente, via diário eletrônico 
disponibilizado no sítio do tribunal respectivo, de livre acesso a todos os interessados, 
conforme art. 236 do CPC e art. 4º da Lei nº 11.419/2006: 

  

Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações 
pela só publicação dos atos no órgão oficial. 

§ 1º É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, 
suficientes para sua identificação. 
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§ 2º A intimação do Ministério Público, em qualquer caso será feita pessoalmente.[5] 

  

Art. 4º  Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de 
computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem 
como comunicações em geral. 

§ 1º  O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base 
em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. 

§ 2º  A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para 
quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 

§ 3º  Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no 
Diário da Justiça eletrônico. 

§ 4º  Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. 

§ 5º  A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato 
administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso[6]. 

2.2.2. Pessoalmente  

As intimações pessoais podem ocorrer de várias formas: em secretaria mediante ciência da 
parte por meio do advogado (art. 237, inc. I); em audiência; por oficial de justiça ou quando 
há determinação legal, como, por exemplo, no caso do Ministério Público, Defensor Público 
ou Procurador da Fazenda Pública. 

  

2.2.3. Carga Registrada  

A carta registrada é meio comum de intimação das partes e advogados. Frustrada a tentativa 
do diário eletrônico, utiliza-se a carta registrada, o oficial de justiça ou o meio eletrônico. 

  

Art. 237. Nas demais comarcas aplicar-se-á o disposto no artigo antecedente, se houver órgão de publicação dos 
atos oficiais; não o havendo, competirá ao escrivão intimar, de todos os atos do processo, os advogados das 
partes: 

I - pessoalmente, tendo domicílio na sede do juízo; 

II - por carta registrada, com aviso de recebimento quando domiciliado fora do juízo. 

Parágrafo único. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria. 
(Incluído pela Lei nº 11.419, de 2006). 

  

Observe-se que as formas ordinárias não atendem ao princípio da celeridade processual 
imposto pela Emenda Constitucional 45/2004, cerne do processo judicial eletrônico, salvo no 
caso do Diário Eletrônico, cujo objetivo tem sido atendido de forma efetiva. 
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A proposta de intimação das sociedades de advogados[7] em nada prejudica as formas 
ordinárias de intimação, mas tão somente reforça seu objetivo, pois é necessário que os 
advogados e as partes tenham conhecimento mais rápido e efetivo do processo em que fazem 
parte. É o que exporemos a seguir. 

  

3. A INFORMATIZAÇÃO NO PROCESSO JUDICIAL 

3.1 Generalidades sobre a Lei nº 11.419 de 2006 

  

Inicia-se este tópico com um questionamento: Por que utilizar meios eletrônicos para a 
construção de um processo judicial, substituindo o tão antigo e até então exclusivo modelo de 
autos processuais físicos? 

  

Um estudo realizado pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça[8] em 2009, aponta que 
tramitaram nas três grandes especializações do Judiciário (Estadual, Federal e do Trabalho), 
aproximadamente, 86.627.351 milhões de processos naquele ano, sendo que 30% eram 
demandas novas. É visível que o Poder Judiciário não mais suporta a alta carga de demandas à 
qual foi submetido, requerendo imediatas transformações, sejam estruturais ou legislativas, a 
fim de que se possa sair do caos em que está e se livrar do estigma que carrega de morosidade 
e ineficiência. A tabela abaixo demonstra os custos despendidos e a litigiosidade por 
especialização judiciária naquele ano. 

  

Fonte: http://www.cnj.jus.br/dpj/seer/index.php/JN/article/view/20/44 
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Face a este panorama, foi publicada em 31 de dezembro de 2004 a Emenda Constitucional nº 
45, a qual garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Em conseqüência do 
desenvolvimento tecnológico e da norma fundamental posta, surge a possibilidade dos autos 
tornarem-se eletrônicos, visto a velocidade da informação no meio virtual. Publica-se em 20 
de dezembro de 2006 a Lei nº 11.419, dispondo sobre a informatização no processo judicial, 
no intuito de criar métodos eficazes para garantir a prestação jurisdicional efetiva, sem ferir os 
princípios constitucionais. 

A tecnologia da informação desenvolveu-se vertiginosamente nos últimos anos, de modo a 
tornar possível o processo eletrônico eficaz, desde que devidamente planejado. É o que 
pretendeu o Conselho Nacional de Justiça ao criar o Processo Judicial Eletrônico (PJe[9]), 
software que pretende implantar na maioria dos tribunais brasileiros independentemente de o 
processo tramitar na Justiça Federal, Estadual, Militar e do Trabalho. O grande objetivo é 
fazer convergir os esforços dos tribunais brasileiros no sentido de adotar uma solução única, 
gratuita para os próprios tribunais e atenta aos requisitos importantes de segurança e de 
interoperabilidade, permitindo racionalizar os gastos com elaboração e aquisição de softwares 
e também permitindo o emprego dos valores financeiros e de pessoal em atividades mais 
dirigidas à finalidade do Judiciário, cuja meta é resolver os conflitos. 

Note-se que a Lei nº 11.419/2006 não é dirigida apenas ao âmbito judicial, mas também ao 
administrativo. Já existem normas que permitem a utilização do processo eletrônico na 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Portaria CAT 198/2010, de 27/12/2010) e na 
Receita Federal do Brasil (Portaria SRF nº 259, de 13 de março de 2006), embora não haja 
aplicação efetiva ainda dos autos de forma virtual. 

  

3.2. A Forma de Intimação no Chamado Processo Eletrônico  

A mudança na forma processual, de material a virtual, implica diretamente na alteração da 
maneira de intimação, pois o processo eletrônico exige maior celeridade da comunicação para 
que esta cumpra seu papel. 

Assim sendo, a Lei nº 11.419/2006 apresenta em seu segundo capítulo as formas de 
comunicação eletrônica dos atos processuais, disciplina genericamente o procedimento para 
comunicações entre o Poder Judiciário e as partes e com os demais poderes. Nos artigos 4º ao 
7º podemos verificar que as intimações podem ocorrer via diário eletrônico ou via sistema do 
tribunal, sendo possível o envio de e-mail meramente informativo sobre a disponibilização da 
intimação. Todas as formas de comunicação podem ser efetuadas eletronicamente, pois meio 
eletrônico é "qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos 
digitais[10]". 

3.2.1 O Diário da Justiça On Line  

Dispõe o art. 4º da Lei nº 11.419/2006 que os tribunais poderão criar Diário da Justiça 
Eletrônico - DJE via internet, para publicação dos atos judiciais e administrativos próprios e 
dos órgãos a eles subordinados, entre outras comunicações. Os diários tiveram implantação 
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efetiva a partir do ano de 2008, quando diversos tribunais passaram a seguir a norma do §2º, 
ou seja, substituindo a versão impressa de publicação. 

A partir do momento de sua criação, os sistemas dos tribunais devem estar em compasso com 
as informações prestadas pelos sites, não podendo mais haver alegações de que são em caráter 
meramente consultivo (ALMEIDA FILHO, 2010b, p. 181), uma vez que o surgimento do 
diário impossibilita a tese da mera informação. 

Os diários devem possuir assinatura com certificado digital para segurança da informação 
neles contida. Antes da versão virtual havia a impressa, publicada no Diário Oficial de cada 
estado. Nele constavam tanto as informações da Justiça Estadual quanto da Federal. Temos 
como exemplo de DJE: 

  

O Diário do Judiciário Eletrônico, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é o formato eletrônico dos atos 
oficiais, judiciais e administrativos, do Poder Judiciário de Minas Gerais. Adotado a partir de 31.05.2008, ele 
substitui, integralmente, o jornal, em papel, até então utilizado para publicação e circulação dos mesmos atos. 
Sua instituição está prevista na Lei Federal 11.419, de 19 de dezembro de 2.006 e recebe disciplinamento 
normativo-interno, do TJMG, da Portaria Conjunta Número 119 de 2.008. 

  

Os documentos que compõem o Diário do Judiciário Eletrônico somente são publicados após prévio 
armazenamento eletrônico, o que é feito no equipamento banco-de-dados central do Poder Judiciário. O 
armazenamento se dá mediante emprego de recursos criptográficos destinados à cifragem e impedimento de 
alteração dos conteúdos, medida que assegura autenticidade, integridade, e validade jurídica à publicação. Para 
esta finalidade, o TJMG emprega algoritmos de encriptação dos dados eletrônicos do Diário, definidos e fixados 
em Certificado de Segurança da Informação Eletrônica, expedido por AC-Autoridade Certificadora integrada à 
ICP-Brasil (Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira), prevista no parágrafo único do art. 154 do Código de 
Processo Civil. 

  

Os dados de assinatura constam de cada documento publicado e os agentes administrativos incumbidos das 
assinaturas estão definidos na Portaria conjunta de instituição do Diário. As publicações do Diário do Judiciário 
Eletrônico são diárias, observados os dias úteis de funcionamento do Poder Judiciário. Estão vedadas, nos termos 
do ato normativo de sua instituição, sua comercialização, distribuição física, por terceiros não-integrados ao 
Poder Judiciário, e toda e qualquer alteração dos conteúdos publicados, cuja validez legal exige conferência com 
a íntegra de cada publicação eletrônica, feita no portal/Internet do Tribunal. 

  

O ato processual-judicial ou administrativo é considerado publicado no Diário do Judiciário Eletrônico no dia 
útil seguinte à sua disponibilização no Portal/Internet do Tribunal e a contagem dos prazos processuais têm 
início no primeiro dia útil subsequente a esta publicação[11]. 

  

Importante salientar que os diários oficiais eletrônicos surgem como forma de otimizar a 
intimação, bem como de torná-la mais econômica, apresentando, em termos gerais, tanta 
segurança quanto a publicação no diário em papel, visto a sua certificação e possibilidade de 
impressão tal como disposto virtualmente. 
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3.2.2. As Intimações Eletrônicas de natureza pessoal -  o sistema de 

"autointimação" 

Nos termos do art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, ao acessar o portal próprio dos tribunais 
desde que devidamente cadastrados, os advogados podem se dar por intimados ao consultar o 
teor das intimações, o que será devidamente certificado nos autos. 

  

Art. 5º  As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 
2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 

§ 1º  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da 
intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 

[...] 

§ 6º  As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais 
para todos os efeitos legais. 

  

  

Nos termos do §6º supra, segundo o Prof. José Carlos de Araújo Almeida Filho (2010b, p. 
190), as intimações consideradas pessoais podem ser muito perigosas se não adotadas as 
formas corretas de segurança da informação. A idéia é muito salutar, mas no que tange o 
processo penal, não há previsão legal para intimação dos réus presos, por exemplo.   

Insta salientar que não haverá publicação no diário eletrônico aos que estejam cadastrados no 
portal do tribunal, ou seja, o meio será exclusivamente via sistema e não mais público, o que 
confronta o princípio da publicidade de forma direta, haja vista que indisponíveis as 
intimações a qualquer cidadão interessado no processo, ou até mesmo a qualquer advogado, 
posto que obstrui o exercício de sua função social, disposta no art. 2º §1º do Estatuto da OAB. 
Por isso o estatuto dispõe o art. 7º, para que o advogado possa cumprir a função que lhe foi 
atribuída: 

  

Art. 7º São direitos do advogado: 

[...] 

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, 
autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, 
assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. 

  

A intimação via sistema não possui qualquer publicidade e não garante a segurança da 
transmissão da informação, posto que o art. 5º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que "A consulta 
referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da 
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data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente 
realizada na data do término desse prazo". 

Por conseqüência, coloca em risco o direito ao contraditório das partes e, indubitavelmente, a 
segurança jurídica dos processos judiciais e extrajudiciais. 

  

3.3. O Princípio da Publicidade e a Intimação Eletrônica 

Pelo Princípio da Publicidade todos os atos processuais devem ser públicos, haja vista o 
interesse público à informação. Este princípio tem como fundamento a necessidade de um 
controle sobre a possível arbitrariedade judicial, o que não se verifica diante das diversas 
normas acerca do processo eletrônico, pois, em alguns casos, apenas as partes, advogados e 
Ministério Público terão acesso ao conteúdo do processo. Isso dependerá da legislação de 
cada tribunal, posto que a regulamentação da Lei nº 11.419/06 caberá aos órgãos do Poder 
Judiciário no âmbito de suas respectivas competências. 

Em contrapartida, entende-se necessário o respeito à privacidade e à intimidade das partes 
sempre que houver ofensa ou perigo de lesão a algum indivíduo no que tange a sua honra. 

Deste modo, é preciso contrabalancear os princípios face ao caso concreto e identificar 
aqueles em que há necessidade de proteção na esfera virtual, bloqueando o acesso ao 
conteúdo necessário e não a todo o processo. Haverá também aqueles em que todos os atos 
deverão ser visíveis apenas às partes e procuradores, tal como no Direito de Família. 

Os sistemas de uma maneira geral não permitem que advogados cadastrados no próprio 
tribunal tenham acesso irrestrito a processos em que não são procuradores. A visualização dos 
autos é permitida apenas àqueles que são cadastrados no processo. Este problema não ocorre, 
por exemplo, nos Juizados Especiais de Belo Horizonte/MG, nos quais é possível obter cópia 
dos autos em pen drive ou aparelho similar nas próprias secretarias e o acesso a todos os autos 
é liberado a todos os advogados cadastrados no Juizado. Exemplo de vedação é o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, em que somente os procuradores de determinado processo 
podem vê-lo, o que não acontece com os demais advogados cadastrados no sistema. 

A publicidade constitucionalmente defendida não é respeitada. No próprio STF, somente são 
abertos a consulta os autos em que há interesse coletivo, como ações civis públicas, recursos 
extraordinários paradigmas de repercussão geral, etc. Conforme a Resolução nº 427/2010 do 
STF e a Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça, apenas são disponíveis no 
site as certidões e atos decisórios produzidos pelo Tribunal e os dados básicos do processo, 
pois somente estes itens são considerados públicos. No que diz respeito ao processo 
eletrônico, é necessário o credenciamento do consulente, mediante uso do certificado digital 
ICP-Brasil para acesso às peças processuais. 

A vedação existente por parte dos tribunais se justifica pela defesa do princípio da dignidade 
da pessoa humana, por meio da proteção à intimidade e à privacidade. 

Ora, ocorrendo a ponderação dos princípios, verifica-se que o interesse coletivo se sobrepõe 
ao particular quando da defesa do princípio da publicidade. Entretanto, não se pode esmagar o 
interesse particular. Entende-se que no processo eletrônico devem existir meios para vedar as 
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informações que a parte entenda serem necessárias, de forma a ter seu sigilo protegido, 
conforme art. 1º do Decreto nº 3.505/2000 determina: 

  

Art. 1º Fica instituída a Política de Segurança da Informação nos órgãos e nas entidades da Administração 
Pública Federal, que tem como pressupostos básicos: 

I - assegurar a garantia ao direito individual e coletivo das pessoas, à inviolabilidade da sua intimidade e ao 
sigilo da correspondência e das comunicações, nos termos previstos na Constituição; 

II - proteção de assuntos que mereçam tratamento especial; 

III - capacitação dos segmentos das tecnologias sensíveis; 

IV - uso soberano de mecanismos de segurança da informação, com o domínio de tecnologias sensíveis e duais; 

V - criação, desenvolvimento e manutenção de mentalidade de segurança da informação; 

VI - capacitação científico-tecnológica do País para uso da criptografia na segurança e defesa do Estado; e 

VII - conscientização dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal sobre a importância das 
informações processadas e sobre o risco da sua vulnerabilidade. 

  

  

José Carlos de Araújo Almeida Filho (2010a)[12] defende uma relativização do princípio da 
publicidade face ao processo eletrônico: 

  

Admitindo-se que a coisa julgada vem sendo relativizada, exatamente para garantir a eficácia dos Direitos 
Fundamentais, não nos parece absurda a idéia de relativizarmos a publicidade dos atos processuais praticados 
por meios eletrônicos. Há princípios constitucionais conflitantes quando se admite publicidade de ato e 
intimidade à vida privada. 

  

A intimidade se encontra no rol dos Direitos Humanos (art. 5º), ao passo que a publicidade dos atos se encontra 
nos deveres do Judiciário (art. 93, IX). Analisando o próprio texto constitucional, verifica-se que é possível a 
mitigação da publicidade dos atos às partes e seus procuradores quando se está diante de possibilidade de 
violação à intimidade. E esta é a atual redação adotada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, na esteira do que 
há de mais moderno em termos de direito da personalidade. 

  

[...] 

  

Assim, a relativização da publicidade dos atos processuais, em matéria de Processo Eletrônico, deve ser vista 
com cautela e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em termos de ponderação de princípios, 
admitimos que a dignidade da pessoa humana se encontra em nível hierárquico superior ao da publicidade dos 
atos. 
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É preciso estarmos abertos ao novo, para aceitarmos a relativização. A teoria da segurança jurídica, em muitos 
casos, justifica uma preocupação estatal, ao contrário de se consolidar em uma segurança para o cidadão. 

  

Face ao que dispomos alhures, temos a ADI nº 3.880 que questiona diversos dispositivos da 
Lei do Processo Eletrônico, entre eles, os artigos 4º e 5º que normatizam as formas de 
intimação. 

  

4. A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.880 

  

Ajuizada em 30/03/2007 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.880 questiona diversos dispositivos da Lei nº 
11.419/2006, quer sejam: a) ofensa ao princípio da proporcionalidade pelo art. 1º, III, "b"; b) 
ofensa aos art. 93, I, 103, VII, 103-B, XII, §6º; art. 129, §3º; e art. 130-A, V, §4º; e art. 133 
pelo artigo 2º; c) ofensa ao princípio da isonomia da publicidade dos atos processuais pelos 
artigos 4º e 5º; d) ofensa ao art. 84, IV da CF/88, que dá competência para regulamentação de 
leis ao Presidente da República disposta no art. 18. 

No item "a" verifica-se afronta ao livre exercício da profissão de advogado, o qual fica 
vinculado ao controle de mais de um órgão, quer seja, a OAB e todos os tribunais nos quais 
terá processos em trâmite, haja vista ser necessário cadastro pessoal em cada um deles. Além 
de cumprir as normas federais que regulamentam a advocacia, terá cada advogado que atentar 
às normas editadas pelo Judiciário, uma vez que todos os órgãos poderão regulamentar a Lei 
nº 11.419/2006, no âmbito de suas respectivas competências (art. 18). O princípio da 
proporcionalidade é afetado na medida em que há excesso de exigências para que se possa dar 
andamento ao processo virtual, posto que não foi observada a ponderação entre a adequação 
dos meios para consecução dos objetivos pretendidos e a necessidade de sua utilização. 
Assim, defende-se na ADI que os meios excessivos constituem ameaça aos direitos 
fundamentais do advogado, principalmente porque os órgãos judiciais criam cadastros à 
margem de qualquer controle da OAB, condicionando o acesso à justiça. 

 Quanto ao item "b", há ofensa aos arts. 93, I; 103, VII; 103-B, XII, §6º; art. 129, §3º;  art. 
130-A, V, §4º; e art. 133 pelo artigo 2º da Lei nº 11.419/2006, posto que cabe à Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB ordenar, identificar e registrar os advogados e não ao Poder 
Judiciário. Desde que inscritos em seus registros e regulares, podem exercer a advocacia 
independente de qualquer credenciamento noutro cadastro. O processo histórico-político do 
Brasil culminou na instituição da OAB, por norma constitucional, como detentora destas 
competências, não sendo cabível que norma infraconstitucional possa dispor em sentido 
diverso. A advocacia foi tratada pela Constituição do Brasil de 1988 em capítulo diverso 
daquele destinado ao Poder Judiciário, possuindo regramento dentre as funções essenciais da 
administração da justiça, pelo que sem entende sua independência em relação ao Estado, em 
especial ao Judiciário. Resulta, portanto, inconstitucional o art. 2ª da Lei que institui o 
processo eletrônico, dado que este impõe sujeição do exercício da advocacia ao Poder 
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Judiciário. Poderá, entretanto, ser feito o cadastramento, como o é, pela OAB e não pelo 
Judiciário. 

No que tange ao item "c" identifica-se a ofensa ao princípio da isonomia e da publicidade dos 
atos processuais pelos artigos 4º e 5º. Isonomia porque apenas 46% dos municípios brasileiros 
possuem provedor de internet e somente 20% dos brasileiros tem computadores em seus 
domicílios, segundo o Comitê Gestor da Internet. A pesquisa indica, ainda, que 66,68% da 
população brasileira nunca usou a internet, diz a ADI 3.880. A publicidade tem afetação direta 
diante do panorama acima descrito, pois com a intimação apenas por meio eletrônico, 
especialmente nos casos em que se faz necessário acesso a cada um dos sítios dos tribunais, 
há restrição da divulgação ampla das informações processuais, conforme determina a 
Constituição de 1988. Os casos de restrição dessa publicidade devem ser estritamente 
descritos, como o são, e respeitados. 

Com relação ao item "d", o art. 84, IV da CF/88 dá competência para regulamentação de leis 
ao Presidente da República e não pode haver disposição infraconstitucional em contrário. É o 
que ocorre com o art. 18 da Lei nº 11.419/2006, que delega aos órgãos do Poder Judiciário 
uma competência do Presidente da República, sendo manifestamente inconstitucional. 

O Procurador-Geral da República, o Congresso Nacional e o Presidente da República 
requerem a improcedência da ADI 3.880. Ingressaram como amicus curiae o Instituto 
Brasileiro de Direito Eletrônico, que se manifestou pela procedência parcial do pedido; a 
Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE pela improcedência; e a Associação 
Brasileira das Imprensas Oficiais defende a inconstitucionalidade do art. 4ª da referida Lei. O 
relator indeferiu o pedido de audiência pública. Em consulta ao andamento via internet em 
03/04/2011[13], verificou-se que o processo encontra-se concluso ao Relator, Min. Ricardo 
Lewandowski, desde 25/11/2009. 

O fato é que o processo eletrônico já é uma realidade e tem funcionado apesar de alguns 
ajustes que estão por fazer. O STF, por exemplo, já conta com ajuizamentos de ações de modo 
exclusivamente eletrônico, bem como outros tribunais, v.g., Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região e suas Seções Judiciárias. Embora tenhamos em mente que a melhor forma de 
intimação é via Diário Oficial Eletrônico, tudo indica que o modelo de acesso aos sistemas 
dos tribunais é, possivelmente, a forma padrão de intimação do século XXI. Por isso a 
preocupação em solucionar o problema das grandes sociedades de advogados. 

5. A (DES) NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

NO DENOMINADO "PROCESSO ELETRÔNICO" 

  

Aos litigantes em geral é garantido o direito ao contraditório, de modo que deverão ser 
informados sobre os atos praticados nas relações processuais, para que possam tomar medidas 
que entendam cabíveis à defesa dos direitos que lhe correspondem. É disposição 
constitucional (art. 5, LV, CF/88) que deve ser obedecida. De forma comum, as informações 
são feitas por meio dos advogados, ao serem intimados. 

Em 1973, quando aprovada a Lei nº 5.863, era o escrivão quem intimava as partes na pessoa 
dos advogados ou pelo correio. Nas capitais e onde houvesse órgão de publicação dos atos 
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oficiais isso ocorria por este. No século XXI, a disposição é antiquada. O que um dia foi 
exceção, hoje é regra. Os diários oficiais eletrônicos substituem qualquer outro meio de 
intimação, nos termos da Lei nº 11.419/2006. Além destes, há a forma virtual por meio do 
sistema do tribunal, que, por sua vez, pode substituir inclusive o diário oficial eletrônico. 

O processo judicial eletrônico tem como objetivo possibilitar a efetividade da celeridade 
processual imposta pela Lei Fundamental, a fim de que seja eficaz o provimento final. 

Não obstante, o exercício da advocacia em tempos remotos se fazia, na maioria das vezes, 
pelo advogado individualmente. Em muito pouco tempo se multiplicaram os escritórios, os 
quais se tornam maiores e mais especializados. 

Apenas como ilustração, pelos dados publicados na revista Análise Advocacia, na qual é feita 
a análise das sociedades de advogados, mostrando dados quantitativos e qualitativos sobre as 
mesmas, fica claro que o trabalho de equipe é cada vez mais valorizado no mundo moderno. 
Na busca pela racionalização dos custos e otimização da qualidade dos serviços é cada vez 
mais intensa a contratação de sociedades e não de advogados individualmente. 

Outrossim, verificamos que os quarenta maiores escritórios apontados pelo anuário de 2008 
têm entre 85 e 437 advogados, enquanto em 2009 varia entre 95 e 454, e em 2010 varia de 94 
a 515. Nesse ínterim, identifica-se uma mudança no mundo moderno. Os advogados optaram 
por trabalhar em conjunto, a fim de atender a demanda de grandes empresas, cujos parâmetros 
de contratação de serviço são mais criteriosos, haja vista a maior carga de responsabilidade 
que carregam em todos os setores.   

Verificada a mudança de paradigma, a Jurisprudência (vide Superior Tribunal de Justiça: 
AgRg no Ag 1273090 / RS; AgRg nos EDcl no REsp 852256 / SP; AgRg no Ag 1218810 / 
PR; AgRg no Ag 1327797 / RS; AgRg na PET no REsp 866997 / PB)  foi direcionada no 
sentido de não ser mais necessária a intimação de todos os advogados da mesma parte, visto a 
inviabilidade e o custo de se mencionar, por exemplo, os 515 advogados que constam na 
procuração do maior escritório do ano de 2010. Assim sendo, basta apenas a intimação de um 
deles para que seja cumprido o papel de informação aos litigantes. 

Entretanto, é importante salientar que a freqüência da mutação nos quadros das sociedades é 
grande, principalmente nos maiores. Muitos membros ingressam na magistratura, no 
funcionalismo público, aposentam, falecem, trocam de escritório, etc. Independente do 
motivo, o advogado que deixa os quadros da sociedade continua sendo intimado nos 
processos em que atuava, visto que fica cadastrado nos sistemas dos tribunais. A legislação 
atual, portanto, obriga as sociedades de advogados a contratar empresas de consultas a 
publicações para verificar os nomes de quem integra ou não seus quadros para obter 
informações sobre intimações, sob pena de desvirtuar-se de seu objetivo central, a defesa dos 
clientes no âmbito jurídico, caso os advogados tenham que fazê-lo pessoalmente em cada 
localidade em que atuam. No processo virtual isso não será possível, posto que na forma de 
intimação via sistema o acesso é por meio de login e senha pessoais. 

 Nestes termos, nada mais razoável do que escolher o destinatário da intimação, a fim de que 
o ato processual cumpra sua finalidade, que é levar o conhecimento às partes e seus 
advogados. Muitas sociedades requerem, via petição, que as publicações se dêem 
exclusivamente em nome de determinado sócio, conforme decisões supracitadas. 

Não se coaduna desse raciocínio, porque do mesmo modo que os advogados se registram na 
Ordem dos Advogados do Brasil, as sociedades também são registradas e recebem seu 
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número de inscrição. Inclusive suas filiais. De igual maneira que os advogados, entende-se 
bastante o cadastro nos processos com o número e nome da sociedade, juntamente com o do 
procurador. 

Muda-se o formato do processo, bem como a forma de intimação para o meio virtual, por 
conseguinte, nada mais adequado e seguro que alterar o destinatário da comunicação do ato 
processual. 

Fica apenas a dúvida quanto ao procedimento quando o advogado se desliga da sociedade, a 
qual continua a cuidar do processo por meio de outro advogado de seus quadros. Queda em 
aberto qual providência deveria ser tomada, se tanto o advogado quanto a sociedade 
continuam a ser intimados, ou se o advogado, ao se desligar, deveria deixar de constar no 
processo e a sociedade continuaria, entre outros procedimentos. Assim, merece análise 
identificar procedimento correto, mantendo-se a segurança jurídica, em consonância com o 
interesse social. 

Entende-se que intimação direta da sociedade de advogados é a melhor forma de resolver o 
problema da comunicação dos atos. A segurança jurídica, celeridade, praticidade e 
objetividade no trâmite processual são o objetivo maior a ser atingido, pois a proposta em tela 
é de interesse social, posto que necessário informar sobre o trâmite processual de forma 
efetiva para que os prazos sejam cumpridos, fazendo valer o princípio do contraditório. 

Afinal, muitas empresas ou pessoas contratam somente com sociedades, e não com advogados 
individualmente. Dispõe o Estatuto da OAB que os advogados são procuradores e não a 
sociedade da qual fazem parte, vez que a outorga é personalíssima. Indaga-se se haveria 
divergência, em virtude de se contratar apenas com uma determinada sociedade, efetuar o 
contrato com esta e outorgar a procuração aos advogados que a compõem. Percebe-se certa 
incoerência. Questiona-se o que fazer se algum dos integrantes deixa a sociedade. É 
necessário que se requeira todas as vezes a alteração nas varas da justiça nos autos? Não há 
nenhuma ilegalidade quanto ao procedimento, posto que não existe vedação legal à intimação 
da sociedade, tal como na contratação da mesma. Tanto que os contratos não são feitos com a 
pessoa dos sócios. 

Não há qualquer incongruência. Na negociação, se houver exigência por parte do contratante, 
é possível se estabelecer que no contrato feito entre a empresa e a sociedade de advogados, 
poderá constar seu quadro de sócios e as hipóteses de rompimento do mesmo, sendo viável, 
portanto, o desfazimento da outorga por saída de tal ou qual componente da banca de 
advogados. Na procuração, o destino poderia ser a sociedade, composta pelos advogados nela 
descritos, com ou sem hipótese de substabelecimento. É o que ocorre corriqueiramente e 
ainda não está positivado. É hábito nacional. O Direito não pode se fechar para as mudanças 
sociais, posto que é mecanismo de organização da sociedade. Deve, portanto, regulamentar as 
práticas existentes. 

Muitas concessionárias de serviço público, empresas de grande porte, e até mesmo o próprio 
poder público contratam apenas com sociedades. Prefeituras fazem licitação para contratar 
escritórios especializados em Direito Administrativo para acompanhar seus processos em 
segunda e terceira instância e também para emitir pareceres sobre assuntos específicos. A 
CEMIG, por exemplo, publica editais nos quais seria impossível a contratação de sociedade 
de advogados de pequeno porte. Eis o exemplo: 
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Informações Gerais: Número do Processo: 500-Z00324 

Objeto Licitado Resumido: Serv. advocatícios âmbito judicial, administ., cível, criminal 

Empresa: Cemig H // Modalidade: Pré-Qualificação - Serviço 

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, com sede na cidade de Belo Horizonte - MG, 
na Avenida Barbacena, 1200 - CNPJ/MF n.º 17.155.730/0001-64, doravante denominada CEMIG, através da 
Gerência de Contratação de Serviços e Soluções Integradas - MS/CS, torna público que fará realizar 
LICITAÇÃO para PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE SOCIEDADES DE ADVOGADOS COM NOTÓRIA 
ESPECIALIZAÇÃO, que se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores, 
para estas atuem nos processos e assuntos envolvendo suas controladas e coligadas, bem como de seus diretores, 
por fatos ou atos relacionados com o exercício de suas funções, tendo por objeto a contratação de serviços 
especializados de advocacia consultiva e advocacia contenciosa no âmbito judicial e administrativo, cível e 
criminal, sem exclusividade e em todas as instâncias e graus de jurisdição, nas áreas do Direito Ambiental, 
Administrativo, Trabalhista e Previdenciário, Societário e Mercado de Capitais, Regulatório, Responsabilidade 
Civil e Tributário, observadas as condições do presente Edital. 

  

[...] 

  

2.1.      Poderão participar do presente processo licitatório pessoas jurídicas regularmente constituídas como 
sociedades de advogados, na forma da Lei nº 8.906, de 04/07/94, e registradas na Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

  

[...] 

  

2.5.      Não será permitida a participação de sociedades em consórcio, sendo ainda vedada a subcontratação 
pelas sociedades de advogados, no todo ou em parte os serviços. Assim sendo, para efeito da pré-qualificação, as 
sociedades de advogados participantes deverão comprovar o vínculo direto dos advogados com a sociedade, 
como sócios, empregados ou associados com averbação à margem do contrato na OAB, não sendo admitida a 
comprovação de vínculo por contrato de prestação de serviços. 

  

[...] 

  

3.4.2.  Indicação das instalações com a respectiva localização e do aparelhamento e pessoal disponíveis para a 
prestação dos serviços, mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal de sua 
disponibilidade[14]; 

  

  

Em contrapartida, a legislação processual civil brasileira, objetivando a racionalidade, 
celeridade e organização da sociedade, foi e está sendo reformada inúmeras vezes, a fim de 
atender às mudanças sociais. Nada mais justo, portanto, que acompanhar a mudança ocorrida 
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com as sociedades de advogados, em vertiginoso crescimento, tendo em vista que nos últimos 
40 anos a ciência do Processo Civil no Brasil e no mundo vem perdendo o dogmatismo 
arraigado que existia na segunda metade do século XIX. 

A dogmática é substituída, aos poucos, pela universalização da idéia de distribuição da justiça 
e os estudos sobre o acesso à justiça aumentam para uma discussão sobre as prioridades do 
Direito Processual e do Judiciário. Há uma promoção de mudança na estrutura processual e 
física do Judiciário em busca da efetivação do direito à justiça, o que não pode ocorrer sem o 
uso da informática e não se atinge seu objetivo sem a devida celeridade. A informatização do 
judiciário contribui de forma profícua para que todas as ondas de desenvolvimento do acesso 
à justiça se efetivem, o que não pode ocorrer sem a devida segurança jurídica. 

Com efeito, a averiguação da segurança jurídica deve passar pela análise da complexidade do 
assunto, bem como o comportamento dos litigantes e a atuação do órgão jurisdicional 
(CÂMARA, 2008, p. 93), porém não é objeto de aprofundamento neste trabalho. 

Não obstante, os investimentos em segurança das informações dos sistemas dos tribunais são 
extremamente importantes. Tanto quanto a eficácia da comunicação dos atos processuais, 
posto que a aplicabilidade do Direito deve ser atrelada à segurança jurídica. 

Propõe-se, dessa forma, a intimação das sociedades[15], com a qual seria possível atingir o 
objetivo constitucional de informar aos litigantes o trâmite do processo de forma mais 
eficiente, rápida, e mais segura. É o que dispõe o Projeto de Lei n º 166/2010 do Senado, que 
possui a seguinte justificativa: 

  

O Senado Federal, sempre atuando junto com o Judiciário, achou que chegara o momento de reformas mais 
profundas no processo judiciário, há muito reclamadas pela sociedade e especialmente pelos agentes do Direito, 
magistrados e advogados. Assim, avançamos na reforma do Código do Processo Penal, que está em processo de 
votação, e iniciamos a preparação de um anteprojeto de reforma do Código do Processo Civil. São passos 
fundamentais para a celeridade do Poder Judiciário, que atingem o cerne dos problemas processuais, e que 
possibilitarão uma Justiça mais rápida e, naturalmente, mais efetiva[16]. 

  

Nessa linha de raciocínio, observe-se o primeiro item da exposição de motivos do Projeto de 
Lei: 

  

Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de um novo Código de Processo Civil, 
poder-se-ia dizer que os trabalhos da Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) estabelecer 
expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz 
possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo 
problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento 
possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo 
parcialmente alcançado pela realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao 
sistema, dando-lhe, assim, mais coesão[17]. 

  

E os termos do artigo 228 do PLS nº 166/2010: 
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Art. 228. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

§ 2º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure também o nome da sociedade a 
que pertencem, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. 

  

O processo eletrônico traz consigo vieses que não seriam suportados pelas sociedades de 
advogados diante da atual legislação. Um deles é a intimação via sistema. Merece mais detida 
análise esta forma de conhecimento do ato processual, uma vez que deverá trazer segurança 
jurídica tal como na forma ordinária, em papel, se não for maior, face a sua imaterialidade. 

Verdade que o cadastro em todos os processos pode se dar em nome de apenas um dos sócios, 
mas, resta a dúvida quanto ao momento de peticionamento, se os sistemas irão alterar e/ou 
incluir o procurador que peticiona. 

O fato é que as senhas de acesso aos tribunais são pessoais de cada advogado, os quais 
também possuem demandas particulares e merecem privacidade quanto aos seus interesses 
individuais. Entende-se que fadá-los à exposição de sua vida privada por causa da social, no 
trabalho, seria lhes tirar a dignidade que possuem. Portanto, não poderia a sociedade de 
advogados, solicitar-lhes a informação da senha e login para acessar em seu nome, assim 
como torna-se impossível a organização de uma sociedade de advogados na qual as centenas 
de advogados que a compõe acessem as intimações de maneira desordenada e complexa. 

É de interesse social que as sociedades estejam organizadas e cumpram seu papel, o múnus 
público atribuído aos advogados que a integram, em virtude de terem as empresas e entes 
públicos, entre outros, direito a aparato jurídico capaz de lhes dar suporte suficiente quando 
houver a ameaça ou lesão a algum direito. 

No que tange à preocupação quanto à responsabilidade com as demandas, nos termos do art. 
17 da Lei nº 8.906/94, "além da sociedade, o sócio responde subsidiária e ilimitadamente 
pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem 
prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer". Logo, não há motivo para 
que seja obstruída a forma de intimação que se propõe, visto que os clientes estarão 
resguardados no tratamento de seu direito, pois o zelo poderá até ser maior do que se houver 
contratação direta ao advogado, dado que em conjunto entende-se que há um grau maior de 
preocupação com os resultados. 

Além disso, não há qualquer obstáculo com relação aos princípios gerais do direito, princípios 
processuais, princípios constitucionais ou ditames legais vigentes. Esta alteração somente vem 
legalizar prática consuetudinária, a contratação de sociedade de advogados quando é opção do 
cliente contratar um conjunto de advogados com determinado perfil e não individualmente. É 
dever do Estado cumprir seu papel de organizar a sociedade. 

Além disso, não há afetação aos modelos ordinários de intimação, os quais poderão ser feitos 
à sociedade, visto o registro na OAB, endereço certo, sócio administrador e responsabilidade 
subsidiária. 

A intimação da sociedade de advogados é medida de interesse social, por terem todos a 
necessidade de conhecimento do conteúdo das intimações a fim de que não haja perda de 
prazos para o contraditório. O meio de comunicação dos atos processuais na Era da 
Tecnologia deve ter a mesma segurança jurídica que o papel ou até maior, por sua aparência 
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volátil. A proposta em questão objetiva garantir não só a eficiência do processo, mas fazer 
com que esteja presente a segurança jurídica. 

 São tantos os motivos para centralizar as intimações nas sociedades que se torna óbvia e 
eminente sua necessidade, posto que o interesse social e a segurança jurídica devem ser 
observados face à mudança de paradigma. 

  

6. CONCLUSÃO  

Hodiernamente, o processo eletrônico é capaz de romper com o passado, revolucionar o 
presente e abrir muitos caminhos no futuro, posto que haverá uma vultosa economia de tempo 
e papel. É uma forma de revolucionar o mecanismo estrutural existente em busca de dar 
efetividade ao jurisdicionado, de modo acessível a todos. 

Conforme dita César Asfor Rocha[18], há uma incessante busca por esta efetividade da 
jurisdição, a qual pode se dar pela solução dos conflitos de forma objetiva, respeitando o 
direito ao contraditório e ampla defesa, a publicidade dos atos processuais e o devido processo 
legal por meio do aperfeiçoamento do processo eletrônico, superando os entraves processuais 
e virtuais, entre outras dificuldades. O resultado será a redução da distância, mas com a 
presença de recursos de infraestrutura necessários, cujo aprimoramento da máquina judicial, 
bem como da legislação será imprescindível. 

Com o propósito de defender a intimação da sociedade de advogados, tratamos da 
comunicação ordinária e virtual dos atos processuais; cuidamos da informatização do 
processo e do procedimento judicial; inserimos as novas acepções do princípio da publicidade 
perante o processo eletrônico; delineamos as contradições expostas na ADI nº 3.880; 
discorremos sobre a eminente necessidade de intimação da sociedade de advogados frente aos 
princípios da segurança jurídica, efetividade do contraditório e interesse social; e expusemos a 
ausência de prejuízo aos jurisdicionados com o novo mecanismo face à imposição de 
responsabilidade subsidiária e ilimitada aos sócios da sociedade. 

Nesse cenário, com a ausência de publicidade das intimações, entende-se que esta proposição 
é fundamental para atingir a efetividade do contraditório. Antes de sua aprovação, deveria o 
Projeto de Lei do Senado nº 166/2010 ser alterado em seu art. 228, §2º, para que os 
advogados possam requerer que a intimação que lhes for dirigida possa figurar, se 
expressamente requerido, apenas o nome e número de registro na OAB da sociedade 
contratada. A procuração aos advogados deverá constar dos autos, mas não haver registro em 
nome dos advogados no sistema dos tribunais. Ao receber a petição, o juízo deverá verificar 
nos autos se há procuração ao peticionário, conforme dita o art. 5º c/c art. 14 da Lei nº 
8.906/94. Altera-se a forma para atingir a meta. 

Importante salientar, que a proposição supra em nada fere os princípios constitucionais ou as 
disposições legais do ordenamento jurídico brasileiro, devendo, inclusive, ser alterados os 
demais dispositivos legais que, por conseqüência, serão afetados pela nova disposição legal, 
como o art. 15 da Lei nº 8.905/94, ao qual seria acrescido parágrafo, com sugestão da seguinte 
redação: "por solicitação expressa do advogado, as intimações poderão ser realizadas em 
nome da sociedade de advogados em qualquer espécie de processo ou procedimento, desde 
que conste seu número de registro perante a Ordem dos Advogados do Brasil"; e os demais 
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artigos do Código de Processo Penal, da Consolidação das Leis Trabalhistas, legislações 
estaduais e municipais, entre outros. 

Deve haver reflexão sobre o Direito a partir das experiências que surgem na era da tecnologia, 
e positivá-lo de maneira que cumpra seu papel de manter a ordem, defendendo a lei, seus 
valores e interesses. As novas realidades impõem ao Direito uma modificação constante, seja 
do papel do advogado perante a sociedade, seja do papel do Estado perante os indivíduos, seja 
qual for o âmbito legal a ser organizado. O agudo avanço tecnológico trouxe consigo uma 
série de questionamentos e mudanças de paradigmas que, aos poucos, precisam de suporte 
legal, visto a complexidade das relações sociais decorrentes dos sofisticados meios de 
comunicação. 

Em busca dessa reorganização, a intimação da sociedade de advogados poderá trazer 
benefícios imensuráveis em termos de tempo, dinheiro e eficácia na resolução da crise de 
Direito material posta perante o juízo e, principalmente, inserir um mecanismo de segurança 
jurídica, extremamente importante ao interesse social. 

Os juristas do século XXI requerem uma aplicação do Direito de forma mais célere daquela 
que orientou as grandes construções teóricas da Dogmática Jurídica. Não se pode ter uma 
visão estática, posto que o Direito é fenômeno social e histórico na medida do bem comum, 
no qual deve haver uma estrutura que possibilite a participação e comunicação de todos os 
indivíduos e grupos. Na busca da Justiça, condição essencial de sobrevivência, somente 
atingiremos seu ideal se conseguirmos ultrapassar os morosos trâmites processuais, posto que 
o resultado positivo após anos de querela judicial nem sempre terá cem por cento de 
aproveitamento. 

Em suma, posto o processo eletrônico, é possível atingir a celeridade. Contudo, o direito deve 
ser pensado de maneira segura, criteriosa. A intimação da sociedade de advogados é apenas 
um dos pontos que precisa ser mudado para tornar eficaz o contraditório, de maneira eficiente 
e econômica, atendendo ao princípio da segurança jurídica. A Era da Tecnologia exige 
inúmeras outras alterações no cenário mundial, o que resultará em novas formas de pensar o 
Direito, tornando-o melhor e mais acessível, possibilitando o resultado almejado após o 
devido processo legal. 
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RESUMO 
Este artigo analisa o monitoramento do e-mail corporativo frente ao direito do trabalhador em 
utilizar-se do equipamento tecnológico para o seu desempenho profissional e, 
particularmente, a proteção da sua privacidade no uso da ferramenta tecnológica. São 
discutidos os limites do monitoramento de e-mail, quais os direitos do trabalhador específicos 
na proteção da sua privacidade e qual a regra a ser aplicada para que sejam criadas situações 
menos invasivas na pratica laboral, em consonância com o poder diretivo do empregador e da 
proteção de marcas e domínios. Tratou-se de estudar as formas abusivas de monitoramento de 
e-mail, com vistas ao direito à reparação por eventuais danos causados ao trabalhador. 
PALAVRAS-CHAVE: MONITORAMENTO DE E-MAIL; SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO, DIREITO À PRIVACIDADE; INTERNET. 
 
ABSTRACT 
This article deals with the monitoring of corporate e-mail front worker’s right to utilize the 
technological equipment for the professional performance and particularly the protection of 
your privacy in the use of technological tool. This will address the following issues: the limits 
of that monitoring e-mail, which specific worker rights in protecting your privacy and the rule 
to be applied to situations that are created in less invasive labor practices, in line with the 
power director of the employer and the protection of trademarks and domain names. It was 
examine ways of monitoring e-mail with views to the right to compensation for damage 
caused to the worker. 
KEYWORDS: E-MAIL MONITORING; INFORMATION SOCIETY; RIGHT TO 
PRIVACY; INTERNET. 
 
 

Introdução 

Em um passado, não muito distante, o empregador fiscalizava as conversas 

telefônicas, mas sem ter acesso ao que o conteúdo dessas conversas. Apenas lhe era possível 

averiguar o tempo despendido em cada ligação, os números discados ou de onde partiam as 

chamadas. Posteriormente, o empregador passou a ter acesso à conversa telefônica, e, caso 

fosse de seu interesse, poderia monitorá-la e até gravá-la. Mas a tecnologia, como cediço, foi 

se transformando e novas formas de comunicação foram surgindo. Passamos do simples 
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telefonema para mensagens on line, e-mails, mensagens SMS, enfim, a comunicação é feita 

por sistemas que permitem a monitoração. 

Importa observar que este monitoramento é concedido e reconhecidamente legítimo, 

até mesmo pela nossa jurisprudência, servindo inclusive como prova para rescisão contratual 

por justa causa. Podemos citar decisões proferidas pela 1ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região[1] em que o Ministro Plinio Bolivar de Almeida, mencionava na 

Ementa: “não se constitui prova fradulenta e violação de sigilo de correspondência o 

monitoramento pelo empregador de computadores da empresa...”. Portanto, conclui-se que o 

empregador tem direito a monitorar não somente o e-mail, mas o próprio computador de 

propriedade da empresa. Então, o que se privilegia é o interesse coletivo e não o interesse 

privado,  não podendo ser considerado correspondência sigilosa o e-mail corporativo, alvo de 

nosso estudo mais adiante. 

De outro talante, cresce o número de empregados que procuram a proteção 

jurisdicional para verem punidos os empregadores que violam os direitos humanos e 

constitucionalmente protegidos, ou seja, a privacidade. Ante aos conflitos surgidos, levanta-se 

a questão: A internet serve para promover o bem comum ou aumentar ainda mais as 

diferenças de classes, acentuando cada vez mais a desigualdade e a discriminação social? 

O que parece certo é que a internet não poderá ficar isenta às leis razoáveis, contra a 

linguagem ofensiva, a difamação, a fraude, a pornografia infantil e geral, assim como ofensas 

que regulam os tradicionais meios de comunicação. As facilidades que a internet vêm 

trazendo ao cotidiano dos trabalhadores e empregadores são visíveis. Na medida em que a 

internet está mudando paradigmas e criando novos modelos de convivência e comunicação 

social, os legisladores devem estar atentos à nova realidade, tendo uma tarefa relativamente 

árdua para a regulamentação das relações jurídico-trabalhistas, tudo isso com ênfase à 

proteção da intimidade do empregado, e ao direito de fiscalização do empregador. 

As definições tradicionais talvez não sirvam para as novas relações de trabalho 

surgidas na era da internet, até porque, em regra, o mercado de trabalho que se torna cada vez 

mais exigente e escasso, facilitará abusos em nome da segurança corporativa, em nome da 

imagem ou da propriedade da empresa, estando o empregado, por vezes, obrigado a aceitar 

que sua privacidade seja invadida. O que se espera é que a revolução social, econômica e 

cultural desencadeada pela internet indique novos rumos com reflexo direto na vida das 

pessoas em qualquer relação que se estabeleça. 
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A legislação brasileira conceitua o empregado como sendo toda pessoa física que 

presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante 

salário, conforme dispõe o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Com a criação da 

empresa, o empregador é investido de poderes inerentes da própria atividade empresarial, para 

propiciar o sucesso, a fim de organizar a atividade. Esse poder, também chamado de poder do 

dirigente, se estrutura e se ramifica até alcançar sistematicamente todo o organismo da 

empresa. 

Assim, o empregador organiza, regulamenta e fiscaliza a execução das atividades. 

Decorre do poder de direção, naturalmente, um poder discricionário de fiscalizar as atividades 

desenvolvidas pelos empregados; é o que os doutrinadores chamam de poder disciplinar. A 

ele caber dirigir o empreendimento, a fim de que os empregados sigam normas expressas no 

regulamento da empresa, ou em atos dispersos como comunicados, avisos, memorandos, 

indicações. Logo, há uma relação de subordinação. 

Quanto ao poder disciplinar exercido pelo empregador, tal deve ser feito de forma a 

propiciar uma segurança nas relações de trabalho e não o contrário, sendo certo que qualquer 

atitude que fuja aos princípios contidos na legislação obreira será analisada pela Justiça 

especializada. 

Conforme Alice Monteiro de Barros[2], a mensagem de correio eletrônico, também 

conhecido como e-mail, desprovida de assinatura, é passível de alteração entre remetente e 

destinatário, não servem como meio de prova, conforme entendimento dos Tribunais. 

Em decisão prolatada pelo TRT-9ª Região[3], em que processo que visava a reforma 

de sentença proferida pela Primeira Instância, o trabalhador pleiteiava danos morais por ter 

sofrido ofensas de superior hieráquico, entendendo que o e-mail sem qualquer assinatura, em 

razão da possibilidade de alteração no percurso entre o remetente e destinatário, não serve 

como prova fidedigna, devendo ser acompanhadas de provas orais. 

Completa Alice Monteiro de Barros[4], a vigilância eletrônica poderá até ter um futuro 

promissor, mas deve ser utilizada de forma humana, combatendo-se os abusos na sua 

utilização e permitindo-se o acesso do empregado às informações que lhe digam respeito. O 

uso desenfreado e abusivo do e-mail fornecido pelo empregador é passível de punição, sendo 

intolerável, porém, as práticas abusivas de ambos os lados, posto que o empregador também 

poderá se utilizar do direito de monitorar abusivamente. 
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No Reino Unido[5] já existe forma legal quanto à polêmica questão da intervenção no 

correio eletrônico dos trabalhadores. Trata-se das Lawful Business Pratices Regulations, em 

desenvolvimento da Regulation of Investigatory Powers Act 2000, que autoriza a empresa a 

controlar, interceptar e gravar qualquer chamada telefônica, correio eletrônico ou navegação 

pela internet, sem anuência do trabalhador, sempre que a finalidade de tal interceptação esteja 

determinada em algum preceito legal. 

Contudo esse procedimento trouxe à baila uma série de discussões por trazer 

dispositivos que vão de encontro a normas superiores no nível internacional, como art. 8º da 

Convenção Européia de Direitos Humanos, integrada ao ordenamento jurídico britânico 

(Human Rights Act), ou como a normativa vigente de proteção de dados (Data Protection 

Act)[6]. 

Na Grã-Bretanha, a Regulation of Investigatory Powers Act 2000, vigente desde 24 

de outubro, permite o acesso ao correio eletrônico do empregado utilizado de forma indevida 

pelo empregador[7]. Na França, no caso Tareg Al Baho, Ministere Public/Françoise V., Merc 

F. et Hans H., o Tribunal Correcional de Paris condenou os demandados, por violação do 

segredo de correspondência do demandante, porque suspeitaram que estava sendo usado para 

fins pessoais, pois que a Justiça francesa entende estarem as contas de correio eletrônico 

amparadas pelo segredo de correspondência[8]. 

Na Bélgica, o Tribunal do Trabalho de Bruxelas proferiu sentença em 2 de maio de 

2000, baseado no art. 8º do Convênio Europeu de Direitos Humanos, a qual entende ser o 

correio eletrônico pessoa enviado da empresa pertencente à vida privada do trabalhador e que 

o mero atestado do número de correios, seu tamanho e seu caráter privado são dados 

suficientes para proceder à sanção, sem necessidade de intervir no conteúdo[9]. 

Na Holanda, a lei de proteção de dados pessoais, de 2001, permite o monitoramento 

das atividades eletrônicas dos trabalhadores caso haja a participação do sindicato ou de 

representante dos trabalhadores para acompanhar ou elaborar o sistema de controle, 

obrigando, destarte; a empresa a tornar públicas suas metas de controle dos trabalhadores[10]. 

No caso do Japão, registre-se que em agosto de 2000, entrou em vigor a lei de interceptação 

das comunicações, pela qual é permitido o acesso dos correios eletrônicos no curso da 

investigação de crimes sérios[11]. 
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Os Estados Unidos contam com leis de proteção como The Federal Wiretapping Act 

y Electronic Communications Privacy Act, de 1986, que proíbe a interceptação de 

comunicações eletrônicas, porém, permite exceções como no caso de consentimento do 

afetado. Muitos estados têm adotado leis similares à lei federal, como o Estado de Maryland e 

o da Flórida, que requerem o consentimento de ambas as partes antes que o empregador possa 

vigiar o correio eletrônico. A jurisprudência americana tem resolvido, na maioria dos casos, a 

favor do monitoramento do correio eletrônico pelas empresas[12]. 

O que se verifica é a possibilidade de monitoramento tecnológico, com a justificativa 

da própria segurança corporativa, sem que haja qualquer preocupação com a intimidade e 

honra do trabalhador, em decorrência da manipulação das informações captadas por meio de 

programas de monitoramento. 

  

1. Do direito ao uso do equipamento tecnológico 

  

O direito ao uso do equipamento pode ser considerado, guardada as devidas 

proporções, a uma espécie de usufruto, ou seja, um terceiro retira da coisa alheia a utilidade e 

o proveito, sem alterar-lhe as características por um certo período de tempo, com a obrigação 

de devolução no estado em que recebeu. Lembrando que neste caso o empregador apenas 

cede a utilização dos equipamentos, mas não perderá o proveito da coisa. 

Bem, partindo-se dessa premissa, os equipamentos disponibilizados pelo empregador 

para a realização do trabalho ensejam o direito a fiscalização, com o intuito de preservação 

tanto dos equipamentos como aos fins a que se destinam. 

Em matéria publicada na Revista do Advogado da OAB, o Ministro João Oreste 

Dalazen[13] pronunciou-se no sentido de que o monitoramento da atividade do empregado 

advém do direito de propriedade do empregador sobre o computador, sobre o provedor e até 

mesmo sobre o próprio e-mail corporativo, inexistindo o direito à privacidade e intimidade do 

empregado. A explicação que se dá é que esse tipo de comunicação virtual é colocada à 

disposição não para que este utilize para fins particulares, e sim, com vistas ao desempenho da 

própria atividade profissional. 
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Em verdade, o trabalhador deterá o direito ao uso sobre coisa alheia, isto é, direito de 

utilização dos equipamentos de propriedade do empregador. A relação estabelecida em face 

da subordinação da coisa à vontade humana encontra-se positivada no Código Civil Brasileiro 

no Livro II, sob o título Direito das Coisas, que na definição de Clóvis Beviláqua[14] “é o 

complexo das normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de 

apropriação pelo homem”. 

Afirma Silvio Rodrigues[15] que “só quando tais coisas são úteis e raras, isto é, 

quando passam a constituir bens, é que se tornam objeto de apropriação, estabelecendo-se 

entre elas e o homem um vínculo jurídico, que é o domínio”. 

Portanto, o direito de uso sobre coisa alheia pressupõe a propriedade de outrem, que, 

no caso do uso de equipamentos tecnológicos pertencem ao empregador. O empregado deterá 

o uso do equipamento, e, muitas vezes, a posse pelo prazo indeterminado, conforme o 

contrato de trabalho, não somente no período de sua jornada de trabalho. É o caso de 

empregados que estão na posse de notebook, computadores para trabalhos realizados em 

domicílio, veículos, celulares, isto é, equipamentos que ficam sob a guarda do trabalhador, 

mas não perderá o direito de fiscalização por parte do empregador. 

Indubitavelmente, os equipamentos são de propriedade do empregador, que, ao 

necessitar de mão-de-obra, coloca-os à disposição para que sirva às atividades laborais. 

A questão que surge é se o direito de propriedade prescinde ao direito à intimidade e 

à privacidade do empregado, ao sigilo à sua correspondência. Não se deve alegar que a maior 

parte da vida do trabalhador é passado dentro de seu posto de trabalho, mas isso não significa 

que os assuntos particulares fiquem paralisados até o término da jornada. 

O que se impõe, pelo modelo atual, é a fiscalização ampla, sem qualquer restrição, 

seguindo modelos do Reino Unido que possui legislação acerca da possibilidade de 

monitoramento de e-mails e telefonemas dos empregados, são as Lawful Business Pratices 

Regulations, em desenvolvimento da Regulation of Investigatory Powers Act 2000[16]. 

Também os Estados Unidos, berço das garantias individuais de seus cidadãos, já conta com 

suas interpretações jurisprudências acerca do assunto. 
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2. Dos limites para monitorar as correspondências recebidas pelo trabalhador 

  

Neste item trata-se do monitoramento das correspondências recebidas pelo 

trabalhador, isto é, o monitoramento com alcance em situações que fogem à vontade do 

trabalhador, procurando traçar alguns limites para evitar danos acarretados por abusos 

cometidos pelo empregador. 

Não há como negar que o monitoramento irrestrito gera problemas sobre as 

correspondências recebidas pelo trabalhador, pois a viga mestra do direito de monitorar esta 

baseada no direito de propriedade, ou seja, na preservação da propriedade do empregador, 

visando a correta utilização da ferramenta buscando-se evitar danos. 

Porém, o monitoramento sem qualquer limitação também impõe o monitoramento 

das correspondências recebidas na caixa de mensagem de e-mail, muitas vezes mensagens 

particulares, que só interessam apenas e tão somente ao trabalhador. 

Como já mencionado, durante a jornada de trabalho a vida particular do trabalhador 

não sofre uma paralisação, por isso, os assuntos pessoais, tais como vida bancária, estado de 

saúde de entes queridos, problemas com os bens pessoais, sofrem solução de continuidade. 

Muitas vezes, a maneira mais rápida e segura de comunicação dos personagens da vida 

privada do trabalhador será através do e-mail corporativo. 

Não raro, o funcionário é obrigado a enviar comunicados aos seus amigos, parentes e 

demais pessoas de seu relacionamento fora do ambiente de trabalho, quase implorando para 

que não seja enviado e-mails para aquele endereço digital. 

O funcionário fica em uma situação muito delicada, pois está proibido de enviar e-

mails pessoais como também de recebê-los, sendo obrigado a controlar os recebidos. Já houve 

casos de funcionários solicitando enfaticamente aos seus contatos para não remeterem 

qualquer comunicado através daquele endereço por motivos de monitoramento. Mas como o 

funcionário poderá ser responsabilizado por recebimento de e-mails de cunho pessoal, não há 

possibilidade em paralisar tal prática, ademais, com a rapidez da comunicação digital. 

Por óbvio, o funcionário deverá abster-se de fornecer o endereço eletrônico 

disponibilizado pelo empregador, mas até mesmo os seus contatos profissionais poderão 
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enviar e-mails que não contenham cunho estritamente profissional, uma vez que essa é a 

maneira mais rápida e eficaz de comunicação. Note-se que os contatos profissionais feitos 

durante a jornada de trabalho, muitas vezes são estabelecidos com pessoas com quem o 

trabalhador acaba mantendo um elo de amizade. 

Portanto, podemos concluir que, apesar de ser reconhecido amplamente pela nossa 

jurisprudência, o monitoramento feito de forma ilimitada poderá trazer sérios problemas 

quanto ao sigilo das correspondências recebidas na caixa de mensagem dos funcionários. 

O funcionário acaba tendo os maiores problemas para conter o recebimento de 

mensagens que não contenham cunho profissional, como o caso de mensagens recebidas por 

cursos realizados, onde consta o endereço digital no grupo de e-mails. Mais ainda, o 

funcionário monitorado, ainda, terá que conter possíveis mensagens de seus parentes que 

possam comunicar-se através do correio eletrônico, sendo obrigado a criar outro endereço e 

remetê-los para os seus contatos, evitando o recebimento de mensagens particulares, que 

serão monitoradas ilimitadamente. 

O monitoramento sem qualquer restrição torna público aquilo que somente diz 

respeito ao funcionário, ou seja, mensagens recebidas de companheiros, cônjuges, pais ou 

filhos, que contenham informações totalmente particulares à mercê de estranhos, sendo 

exposto a comentários ou até mesmo vindo a ser do conhecimento de várias pessoas. 

Conforme o texto publicado em um site de autoria desconhecida[17], parece mais 

costumeiro às empresas punir no lugar de prevenir, tornando claro o atraso da gestão 

corporativa. E segue dispondo, que, um gestor preocupado com essas questões deveria 

inicialmente avaliar o impacto de sua ação, objetivando os seguintes aspectos: a) os 

propósitos por trás de qualquer tipo de monitoramento; b) os benefícios decorrentes desse 

monitoramento; c) se há outras alternativas para alcançar os mesmos objetivos; d) se o 

monitoramento é justificado. 

Ao que se depreende das propostas contidas no texto, o empregador deverá analisar 

as necessidades do monitoramento dos e-mails e, principalmente, qual o objetivo quer 

alcançar. Caso contrário, o monitoramento sem regras, sem restrições, poderá causar ao 

funcionário um verdadeiro pavor, rechaçando toda e qualquer correspondência recebida, e 

ainda, podendo o tornar refém dessa situação, não sabendo o que poderá ser considerado 

passível de rescisão do contrato de trabalho, ou outra punição menos severa. 
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O texto supra mencionado ainda dispõe que um bom gestor deve saber lidar com 

seus colaboradores, funcionários ou equipe, ouvindo e compreendendo suas necessidades e 

apresentando os objetivos e necessidades da empresa, devendo para isso avaliar os impactos 

para determinar o efeito de monitorar seus funcionários e decidir sobre qual abordagem de 

monitoramento mais apropriado para sua empresa; desenvolver uma política de uso de e-mail 

trazendo os aspectos importantes para a empresa; comunicar-se com os funcionários sobre o 

uso adequado do e-mail como parte do processo de avaliação, treinando os funcionários sobre 

o uso adequado do e-mail como parte do processo de adoção da política de uso; aplicando a 

política de uso do e-mail considerando o uso de ferramentas não intrusivas apropriadas à 

empresa, revisando e atualizando regularmente a política de uso adotada a fim de que esteja 

em conformidade com a legislação vigente. Porém, toda e qualquer alteração na política de 

uso do e-mail deverá ser comunicada e acordada junto aos funcionários. 

Destarte, todas essas colocações e necessidades parecem aos olhos de muitos uma 

situação utópica, uma democracia quase inexistente dentro da empresa, impraticável; porém, 

estudos estatísticos demonstram que a empresa que valoriza seus funcionários e colaboradores 

têm maior chance de destaque econômico e projeção de seus serviços e produtos 

comercializados. 

  

3. Práticas abusivas de monitoramento de e-mail 

  

Neste tópico trataremos das práticas abusivas de monitoramento do e-mail, pelo qual 

o funcionário estará exposto a possíveis assédios em razão do conhecimento dos conteúdos de 

suas correspondências recebidas e remetidas, problema que, aliás, não está sendo discutido 

pelos nossos doutrinadores, que de forma geral, se preocupam somente com a possibilidade 

ou não do monitoramento, mas não com as conseqüências de mais uma forma de fiscalização. 

Um estudo realizado pelo E-Policity Institute e AMA (Amercian Management 

Association)[18], revela que o número de processos associados ao uso de e-mail e mensagens 

instantâneas no ambiente de trabalho chegou a 21% em 2004, tendo dobrado em relação a 

2001. Informa, ainda, que dessas empresas quase 80% dispunha de política de uso e-mail e 

mensagens instantâneas, apenas 20% tem adotado ações para implementá-las, sendo que dos 

entrevistados apenas 53% receberam algum tipo de treinamento. 
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Atualmente, as relações de trabalho são ameaçadas por formas de assédio moral, ou 

seja, o funcionário se sente ameaçado e invadido em sua liberdade por pressões psicológicas 

tanto do superior como de seus colegas de mesmo nível dentro da empresa. Mas, antes de 

tratarmos das conseqüências de abuso no monitoramento de e-mails, se faz necessário alguns 

esclarecimentos acerca do assédio que o funcionário poderá sofrer. 

O assédio moral é uma espécie de dano moral, através dele o empregador ou 

qualquer outro funcionário, em qualquer nível, poderá expor um funcionário a uma situação 

vexatória, de extrema pressão psicológica, com efeitos até mesmo em sua vida privada. O 

monitoramento de e-mail corporativo da forma como é permitida dá ao interceptor total 

conhecimento de assuntos tratados de forma sigilosa através da correspondência eletrônica, o 

que poderá acarretar sérios prejuízos para o monitorado. 

Assuntos dos mais variados podem ser tratados pelos e-mails recebidos, tanto os de 

cunho mais íntimo com os que menos revelam sua intimidade, podendo revelar assuntos de 

família, problemas e situações que somente ao funcionário interessa. Existem casos em que o 

empregador, ou o responsável pelo monitoramento, toma conhecimento de apelidos de 

infância, por exemplo, programas de final de semana, problemas domésticos, enfim com o 

monitoramento abre-se a possibilidade de invasão não só da correspondência em si, como 

também de assuntos particulares. 

A partir daí é que poderá surgir uma das figuras de assédio moral. Destaca-se que 

assédio moral, segundo Márcia Novaes Guedes[19] são atos comissivos ou omissivos no 

ambiente do trabalho, atitudes, gestos comportamentos do empregador, direção da empresa, 

gerente, chefe, superior hierárquico ou dos próprios colegas, que afetem um funcionário de 

forma a atingir sua saúde psicológica. 

Na legislação brasileira, não há definição do que seja o assédio moral, possuímos 

apenas leis esparsas e orientações acerca do tema. A Lei Municipal de São Paulo define o 

assédio moral como sendo todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a 

autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, 

implicando em dano em ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à 

estabilidade do vínculo empregatício do funcionário. 

A Lei Municipal de Campinas, Lei nº 11.409/04.11.2002, em seu artigo 1º dispõe 

que: 
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Art. 1º Fica vedado o assédio moral no âmbito da 

administração pública direta, indireta, nas autarquias e fundações 

públicas, que submeta servidor a procedimentos que impliquem em 

violação de sua dignidade ou, por qualquer forma que o sujeite a 

condições de trabalho humilhante ou degradante. 

  

Art. 2º Considera-se assédio moral para os fins de que 

trata a presente lei toda ação, gesto, determinação ou palavra, 

praticada de forma constante por agente, que, abusando da 

autoridade que lhe conferem suas funções, tenha por objetivo ou 

efeito atingir a auto-estima ou a autodeterminação do servidor. 

  

Há tramitando no Brasil vários projetos de lei, mas vale destacar o PL 2.369/2003, 

apresentada pelo Deputado Mário Passos, que já se encontra na fase conclusiva e já não 

depende de aprovação em plenário, bastando o voto das comissões designadas[20], que define o 

que assédio moral e as formas de escalonamento dos valores da indenização. 

Superado esta pequena definição, há de salientar que o interceptador das 

correspondências eletrônicas, pode apoderar-se de assuntos íntimos do funcionário e, com 

isso, utilizar-se de tais informações à sua conveniência. 

Não se olvida que o monitoramento poderá servir de meio para assédio moral, tendo 

em vista que ao se transmitir mensagens de cunho particular, que se torna de conhecimento do 

empregador, a vulnerabilidade da relação contratual estará mais evidenciada. Em poder de 

determinadas comunicações o empregador poderá levar ao conhecimento dos demais 

funcionários, podendo servir até mesmo de diversão para todos. 

Há casos em que o empregador, com o conteúdo de mensagens particulares expõe 

para outras pessoas da empresa e aquilo que era particular torna-se de conhecimento geral. 

Imaginemos a situação em que um determinado funcionário tenha recebido uma mensagem 

que o chama por um apelido de família, que não seja de conhecimento geral, e o empregador 

ou outros funcionários passem a chamá-lo daquela maneira. Não resta dúvida de que tal 

procedimento poderá causar enormes constrangimentos ao trabalhador. 
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A jurisprudência entende dominante entende que o monitoramento do e-mail 

corporativo se justifica em razão de que, como tal, se trata apenas e tão somente de uma mera 

ferramenta de trabalho, o que não dá o direito ao usuário de destiná-lo para outras situações 

que não apenas para o trabalho. 

Mas, como já mencionado, o monitoramento irrestrito poderá acarretar nos 

funcionários um verdadeiro pânico, posto que, no Brasil o monitoramento do e-mail, de 

maneira geral, é feito sem que o funcionário esteja realmente treinado sobre quais mensagens 

seriam consideradas particulares ou meramente profissionais. 

Outra situação que não se pode deixar de ser observada é a interpretação que o 

fiscalizador dará às mensagens recebidas, podendo considerar um simples convite para 

almoço como sendo mensagem de cunho particular e passível de demissão por justa causa. 

Não só no Brasil, como também nos demais países, com exceção de Portugal em seu Código 

do Trabalho, que faz referência expressa no artigo 21 de que o trabalhador gozará de 

confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens de natureza pessoal e acesso à 

informação de caráter não profissional através do correio eletrônico, o e-mail corporativo é 

entendido como uma ferramenta de trabalho. 

  

Artigo 21º 

Confidencialidade de mensagens e de acesso a 

informação 

1 - O trabalhador goza do direito de reserva e 

confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens de 

natureza pessoal e acesso a informação de carácter não 

profissional que envie, receba ou consulte, nomeadamente 

através do correio electrónico. 

2 - O disposto no número anterior não prejudica o 

poder de o empregador estabelecer regras de utilização dos 

meios de comunicação na empresa, nomeadamente do correio 

electrónico. 
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Para Ivan José Tessaro[21] entende que, se de alguma maneira o uso particular do e-

mail corporativo for expressamente autorizado, seja através de cláusula contratual, 

regulamento da empresa ou norma coletiva, o empregador estará impedido de exercer do 

poder fiscalizador não podendo monitorar a correspondência eletrônica. 

O monitoramento decorre do poder diretivo do empregador, especialmente do poder 

fiscalizador, que será alvo de nossos estudos no próximo capítulo. O fato de que o e-mail 

corporativo seja considerado um mero instrumento de trabalho não significa que inexistam 

motivos para que sejam estabelecidos parâmetros a fim de se preservar a intimidade do 

empregado, e, principalmente, qual o destino das informações colacionadas através do 

monitoramento. 

No mesmo estudo supramencionado, o autor[22]aduz que as despesas custeadas pelo 

empregador para a concessão de e-mail corporativo são ínfimas, portanto em caso de 

utilização do e-mail corporativo para uso particular não significa um benefício no contrato de 

trabalho, não havendo motivos para um acréscimo salarial. Alega, ainda, que, por esse motivo 

mesmo que exista uma autorização tácita para a utilização do e-mail corporativo para 

mensagens particulares, ainda persistirá o direito de monitoramento por parte do empregador. 

Portanto, conclui-se que o poder de monitorar o e-mail corporativo, já reconhecido 

pela nossa jurisprudência, poderá ensejar algumas situações em que o empregado estará em 

situação muito desfavorável e, sobretudo, desprotegido de possíveis ataques à sua integridade 

moral. 

  

4. Direito à reparação de danos da personalidade 

  

Antes de tratarmos do direito à reparação de danos causados pelo monitoramento 

realizado pelo empregador devemos estabelecer que, embora o e-mail seja tratado como uma 

ferramenta de trabalho, há de se ressaltar que com o processo de desenvolvimento 

tecnológico, passou a ser fundamental a utilização da tecnologia para a realização do trabalho. 

Na comunicação eletrônica, o ativo financeiro é a própria informação, conforme 

entendimento de Ives Gandra da Silva Martins e Rogério Vidal Gandra da Silva Martins[23]. 
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A interceptação das comunicações telefônicas e eletrônicas foram regulamentadas 

pela Lei nº 9.296/96 e, antes da edição de tal lei, não havia como se implementar qualquer 

tipo de interceptação de dados. No entanto, a possibilidade de monitoramento não elide a 

incidência de dano ao empregado, passível de reparação. É o caso da difusão das informações 

contidas no correio eletrônico, monitorado pelo empregador e que poderá causar situações 

caracterizadoras de assédio moral. 

Mais adiante trataremos do sigilo das informações interceptadas, com intuito de 

preservar o sigilo da correspondência monitorada. 

Caso o empregado venha sofrer com assédio do empregador, ou ainda, de um colega 

de trabalho que possa ter acesso ao conteúdo da mensagem, será passível de proteção 

jurisdicional, podendo acarretar ao empregador o dever de indenizar. 

Em algumas empresas de maior porte, o monitoramento poderá ser realizado por um 

preposto que ficará encarregado de transmitir aos superiores ou ao empregador o conteúdo das 

mensagens para que seja caracterizado ou não a má utilização da ferramenta. 

Entretanto, o referido encarregado a realizar o monitoramento, poderá se utilizar de 

meios para chantagear, tornar públicas as mensagens, ou ainda, fazer com que o empregado 

seja alvo de humilhações e chacotas por parte deste ou dos demais que também tenham acesso 

ao conteúdo transmitido e recebido. 

A legislação protege o empregado de possíveis situações de assédio moral, e, 

independente de a mensagem ser de cunho pessoal, mesmo que transmitida ou recebida no e-

mail corporativo, os abusos serão punidos, desde que comprovados. 

Conforme entendimento de Humberto Theodoro Junior[24], o abuso de direito tem 

sido invocado para justificar pretensões de reparação por dano moral, mas não se reporta ao 

exercício regular de um direito que, no caso é o direito de monitorar. Na verdade, o que o 

autor afirma é que, quando há o uso abusivo do direito, ou seja, aquele feito com desvio de 

sua função natural, para transformar-se em veículo do único propósito de lesar outrem, 

equiparando-se ao ato ilícito, estando tipificado no artigo 187 do Código Civil, acarretando ao 

agente o dever de indenizar o prejuízo experimentado pelo ofendido. 
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O dano moral sofrido pelo empregado será passível de indenização, mesmo que haja 

direito ao monitoramento da correspondência eletrônica. Ademais, o sigilo das informações 

apreendidas deve servir de viga mestra para o monitoramento. 

Dependendo do assédio moral, a gravidade psicológica será de maior ou de menor 

intensidade. Contudo, é óbvio que a doutrina menciona como dever de indenizar, se houver a 

ocorrência dos elementos essenciais à configuração do dano, a saber, o dano propriamente 

dito, a ilicitude e o nexo causal[25]. 

Nesse caso, o empregado deverá demonstrar que houve abuso do monitoramento, e 

que tal abuso trouxe situações vexatórias ou desconfortáveis dentro do ambiente de trabalho. 

O incômodo, porém, deverá ser de monta, e o comportamento do assediador deverá ser 

indevido, ou seja, incompatível com os seus deveres de manter as informações protegidas. 

Mesmo que fique evidente que a mensagem interceptada tenha sido de cunho 

pessoal, podendo inclusive ensejar a demissão por justa causa, ou quando não uma das formas 

de punição, como advertência ou suspensão, não gera direito à divulgação das informações 

captadas. 

O empregado deve ser protegido contra os abusos que o monitoramento poderá 

trazer. Cumpre lembrar que nem tudo será passível de demissão por justa causa, porque 

existem outras formas de punição, menos gravosa, menos penosa; e, principalmente, que as 

informações interceptadas sejam protegidas de possíveis ataques à honra, à vida privada e à 

intimidade do empregado. Um dos maiores problemas em casos de danos morais está na 

quantificação do dano, uma vez que, na Justiça do Trabalho, se toma por base o salário da 

vítima para a fixação da indenização. 

Na verdade, a maior preocupação dos nossos Tribunais está assentada na punição do 

agressor, e não especificamente na indenização da vítima, servindo esta como forma de 

intimidar o agressor; ou seja, as decisões têm como premissa a educação do agressor, 

procurando intimidá-lo para que não ocorram mais situações análogas. 

  

Considerações Finais 
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Ao analisarmos o monitoramento do e-mail corporativo nos deparamos com o direito 

à privacidade do empregado que a jurisprudência majoritária entende não ser cabível como 

alegação para possíveis reparações de danos.  A jurisprudência embora permita a invasão à 

caixa de mensagem do empregado, possibilitando o conhecimento irrestrito de todas as 

mensagens recebidas e remetidas, passa ao largo de situações descritas neste trabalho como 

corriqueiras e passíveis de conflitos entre o capital e o trabalho. 

Pelo exposto, notou-se ainda que a necessidade do emprego faz com que as pessoas 

sejam submetidas a uma série de restrições em sua liberdade de comunicação e locomoção, na 

medida em que durante a jornada de trabalho o empregado não pode simplesmente ao término 

de suas atividades diárias deixar o ambiente de trabalho, estando subordinado ao empregador 

que determina o horário de sua refeição, o número de vezes que pode ausentar-se de seu posto 

de trabalho para usar o banheiro, ou ainda, com quem pode ou não se comunicar, e de que 

maneira essa comunicação vão ser monitorada. 

Assim como no Brasil, na maioria dos demais países se permite o monitoramento das 

comunicações realizadas não somente por meio do e-mail como também mediante as 

comunicações telefônicas. Torna-se notório que ante o direito de monitorar inerente do poder 

fiscalizador do empregador e consubstanciado no direito à propriedade, não somente de 

equipamentos como ao nome da empresa e no direito ao sigilo das correspondências que 

decorre do direito à privacidade, estaremos diante de direitos protegidos constitucionalmente. 

A lei busca equilibrar as relações, amenizar as diferenças e proteger aqueles que 

precisam de amparo, especialmente no direito do trabalho, que lida com diferenças das mais 

variadas espécies tanto cultural, social quanto econômica. Está claro que o empregado deve 

ser punido, uma vez que há mecanismos contidos na legislação obreira para isso tal fato. 

Mormente, apesar de o equipamento fornecido pelo empregador ser um investimento para sua 

atividade empresarial e, o direito à propriedade ser previsto em legislação constitucional, o 

fato de que o sigilo à correspondência possa ser aviltado parece-nos uma alternativa que 

adquire contornos preponderantes ao enfrentar-se esta questão. 
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O MEIO AMBIENTE DIGITAL E A DEFESA DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 

DIGITAL ENVIRONMENT AND CULTURAL HERITAGE PROTECTION 

 

Ricardo Silva Coutinho 

RESUMO 
Torna-se necessário, no contexto da globalização econômica e da revolução tecnológica 
contínua, um novo olhar acerca do meio ambiente, sobretudo no que tange ao papel do 
sistema jurídico-positivo formulado a partir dos fundamentos institucionais do Estado de 
Direito de inspiração liberal-clássica, dos quais se ressaltam: o princípio da soberania das 
nações; a noção de Constituição e o equilíbrio entre poderes. Neste sentido, o presente artigo 
tem por escopo indagar os novos desafios do Direito Ambiental na Sociedade da Informação, 
especialmente no que diz respeito à idéia de surgimento do chamado Meio Ambiente Digital, 
além de investigar o impacto que a informação representa no meio ambiente artificial, 
sobretudo no que concerne ao patrimônio histórico, artístico e paisagístico que compõe dados 
centros urbanos. 
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE DIGITAL; PATRIMÔNIO CULTURAL; 
POLUIÇÃO VISUAL. 

ABSTRACT 
Becomes necessary in the context of economic globalization and ongoing technological 
revolution, a new perspective about the environment, especially regarding the role of positive 
legal system made from the institutional foundations of the rule of law inspired by the 
classical liberal, of which we highlight: the principle of sovereignty of nations, the notion of 
the Constitution and the balance between powers. In this sense, the scope of this paper is to 
ask the new challenges of Environmental Law in the Information Society, especially with 
regard to the idea of emergence of so-called Digital Environment, and to assess the impact 
that the information represents the artificial environment, especially with regard to the 
historical, artistic and landscape that makes up urban data. 
KEYWORDS: DIGITAL ENVIRONMENT; CULTURAL HERITAGE; VISUAL 
POLLUTION. 
 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2.Considerações preliminares: fundamentos constitucionais 
da proteção ao meio ambiente. 3. Revolução tecnológica e meio ambiente. 4. Meio 
ambiente cultural e meio ambiente digital. 5. Poluição visual e patrimônio histórico, 
artístico e paisagístico. 6. Internet como instrumento de defesa do patrimônio histórico, 
artístico e paisagístico. 7. Considerações finais. 8. Bibliografia  

  

1. Introdução 

  

A análise acerca do papel do Direito na sociedade da informação envolve o estudo dos 
aspectos multidisciplinares que envolvem a matéria. Partindo da observação do fenômeno da 
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globalização, passando pela apreciação dos aspectos que caracterizariam uma suposta 
revolução tecnológica, o presente artigo foi pensado sob o prisma da existência de uma 
sociedade voltada ao consumo caracterizando uma nova face do capitalismo. 

  

Os reflexos dessa globalização no meio ambiente, o surgimento do meio ambiente digital, a 
necessidade de se combater os impactos da comunicação nos conjuntos urbanos, sobretudo no 
que diz respeito ao patrimônio histórico, artístico e cultural, o surgimento da internet, o papel 
da educação na formação de cidadãos mais conscientes ambientalmente, bem como a 
influência que essas mudanças refletiram no mundo atual, inclusive quanto à arte, enfim, 
todos esses temas foram considerados para a elaboração desse estudo. 

  

2. Considerações preliminares: fundamentos constitucionais da proteção ao meio 
ambiente 

  

O ponto de partida para a presente análise tem como base o fundamento constitucional da 
proteção ao meio ambiente, destacando o direito de todos a um "meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações" (art. 225, CF). 

  

Evidentemente, para fins deste ensaio, toma-se como conceito de meio ambiente o conteúdo 
do art. 3º, da Lei nº 6.938/1981, que dispões sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 
recepcionado pela nossa Constituição Federal de 1988. Portanto, meio ambiente corresponde 
ao "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". 

  

Sendo fruto da legislação infraconstitucional, tal conceito deve ser interpretado à luz do 
conteúdo constitucional. Começando pelo art. 1º, da Carta Magna, donde se extrai os 
princípios fundamentais. Neste ponto, destacamos que a República Federativa do Brasil, 
tendo como fundamento, dentre outros, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, deve promover a preservação do meio 
ambiente, nele incluído o meio ambiente cultural e artificial, garantindo a todos os brasileiros 
e estrangeiros residentes no país (art. 5 º, caput) o uso dos bens ambientais de acordo com os 
critérios e limites definidos na própria Constituição e no sistema de leis infraconstitucionais 
existentes no ordenamento jurídico pátrio. 

  

Desse arcabouço de regras constitucionais é que deve ser interpretado o supracitado art. 225, 
CF, onde não podemos extrair a atuação harmoniosa dos poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário (art. 2º, CF); os objetivos fundamentais de nossa República (art. 3º, CF); os 
princípios do art. 4º, da CF; e os direitos e garantias fundamentais (art. 5º ao art. 17, CF), 
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inclusive quanto aos direitos sociais ao lazer, saúde, trabalho, moradia, todos diretamente 
relacionados ao meio ambiente. 

  

Quanto ao meio ambiente cultural, também objeto deste estudo, destacamos o teor dos arts. 
215 e 216, da CF, em especial a definição de patrimônio cultural brasileiro como sendo "bens 
de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira", neles incluídos os "conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico" (art. 216, V, CF). 

  

A Constituição, no quesito política urbana, na esteira dos artigos acima transcritos, previu 
uma política de desenvolvimento urbano (arts. 182 e 183, CF) a cargo dos municípios, tendo 
como objetivos a consecução das "funções sociais das cidades" e a garantia do "bem-estar de 
seus habitantes". 

  

Junte-se a este ponto a idéia de existência do meio ambiente digital como manifestação da 
criação humana e parte integrante do patrimônio imaterial, sobretudo representado pela 
tecnologia do espectro eletromagnético (ondas de rádio, TV, celular e internet) que deve estar 
a serviço do desenvolvimento (sustentável) e, portanto, lucro e desenvolvimento aliado à 
preservação do meio ambiente (art. 218, CF). 

  

Esse conjunto interessante de fundamentos constitucionais é imprescindível para a 
compreensão do sistema jurídico voltado ao meio ambiente, aliás, no que se refere ao tema 
abordado, destacamos a previsão constitucional do meio ambiente cultural, nele inserido o 
meio ambiente digital, além da importância dada ao patrimônio histórico, artístico e 
paisagístico, devendo este último ser protegido em face do impacto da poluição visual, aqui 
caracterizada como elementos que interferem da na paisagem urbana, tais como letreiros, 
placas, sinais de trânsito, ou mesmo a deterioração da fachada de imóveis que compõem 
acervos de bens ambientais de valor histórico. 

  

Nesse contexto, destaca-se a importância da internet, das redes sociais, da TV, rádio e 
telefonia celular - instrumentos integrantes da revolução tecnológica em curso - que podem 
ser utilizados como mecanismos em prol da defesa do meio ambiente, quer seja na 
fiscalização e monitoramento das atividades que causem impacto direta ou indiretamente ao 
meio ambiente, quer seja como alternativa para a diminuição da degradação ambiental 
decorrente da poluição visual produzida pela comunicação social existente nas cidades, ou no 
auxílio às comunidades distantes dos centros urbanos a fim de que sirvam como ponte de 
acesso à sociedade da informação, fomentando, assim a educação ambiental e, sobretudo, uma 
nova educação para o consumo sustentável. 

 3. Revolução tecnológica e meio ambiente 
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Muitos autores afirmam, ao analisarem o contexto social do final do século XX e início do 
século XXI, que o mundo se encontra em plena revolução tecnológica. Partindo dessa 
assertiva, para que se possa compreender o valor dessa informação, antes de tudo, é 
imperativa a tarefa de se debruçar sobre o próprio conceito de revolução. 

  

No Dizionario dei sinonimi de Niccolò Tommaseo, lê-se que revolução é uma "manifestação 
rumorosa da vontade da inteira nação, ou de parte dela, a fim de mudar em tudo ou em parte 
as ordens sociais". Carl J. Friedrich define revolução como "imprevista e violenta inversão de 
uma ordem política estabelecida". 

  

Na linguagem política, por "revolução se entende não apenas um certo tipo de movimento, 
mas também um certo tipo de mudança, ou seja, dois eventos que estabelecem entre si uma 
relação de causa (o movimento) e efeito (a mudança), ou de meio e fim.[1]". 

  

Saber se a intensidade das mudanças é suficiente para caracterizar uma revolução, conforme 
conceituado pelos autores supracitados, não é tarefa das mais simples, pois o distanciamento é 
fundamental para que se possa averiguar com mais clareza um dado momento da História. 
Neste sentido, ao realizar uma análise histórica, Eric Hobsbawn já alertava acerca da 
importância do lapso temporal a fim de se imprimir um diagnóstico mais adequado dos 
fenômenos sociais. 

  

"O primeiro grande movimento histórico interpretado conscientemente como uma revolução 
no sentido moderno é a Revolução Francesa[2]" e tal consciência somente foi possível algum 
tempo após o acontecimento do fato. Nesta trilha, apesar de poder ser considerada a atual 
conjuntura como sendo uma Revolução Tecnológica, tal afirmação, dado o momento de plena 
ebulição do movimento/mudança, somente terá propriedade se confirmada após alguns anos. 

  

Uma das conseqüências da revolução tecnológica que se experimenta é a existência das 
chamadas tecnologias intelectuais, ou seja, tecnologias a serviço da produção de 
conhecimento. O acúmulo de informação, sobre o qual se produzirá o referido conhecimento, 
encontra-se a serviço de um dado grupo de indivíduos que o utilizam a fim de promover uma 
forma de domínio sobre os demais, criando um mecanismo de poder cujo combustível é o 
acesso à informação. 

  

Ao longo da última década, tanto as caracterizações das sociedades contemporâneas como 
"sociedades de risco", "sociedades de conhecimento" ou "sociedades da informação" como 
tentativas de integrar perspectivas multiculturais ou interrogações das teorias pós-coloniais na 
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teoria social têm marcado de forma durável e influente a produção de conhecimento 
científico-social nos países do hemisfério Norte.[3] 

  

Sem embargos, a revolução tecnológica está sendo responsável pela criação de redes de 
informação que abastecem determinados grupos, ou seja, aqueles que conseguem acesso a 
esse conjunto de informações o fazem através das chamadas Tecnologias da Informação. 
Aliás, deve-se salientar o papel da TV, do rádio, e da telefonia celular, ao lado da internet, 
como instrumentos dessa revolução tecnológica, pois não podemos esquecer que, no Brasil, 
de acordo com dados do IBGE, existem 194 milhões de aparelhos celulares, ou seja, existem 
mais celulares que habitantes. Então, deve-se desenvolver uma análise a partir da idéia da 
existência dessas espécies de tecnologias, da mesma forma é importante que se procure 
identificar como se manifesta esse fenômeno. 

  

O mais determinante é o fato de que a sociedade atual da informação está a serviço do 
mercado. A cidadania é revogada a favor do consumidor, que cede sua força de trabalho para 
consumir aquilo que o mercado lhe impõe que deve ou precisa consumir. O mercado age com 
as ferramentas informacionais e de comunicação tecnologicamente desenvolvidas para 
conformar até mesmo as próprias identidades aos seus interesses    [4]. 

  

O surgimento da internet pode ser considerado como o grande vetor de ascensão da 
tecnologia e como veículo propulsor da revolução vivida na sociedade da informação. 
Contudo, os avanços tecnológicos não corresponderam em avanços sociais, ou em melhoria 
na qualidade de vida dos indivíduos que habitam os países mais pobres. Ao contrário, as 
diferenças entre ricos e pobres se intensificaram. 

  

Vivemos a era da informação que, em sua forma atual, é a matéria-prima da revolução 
tecnológica (L. C. Dias, 1990, p. 293). A grande mutação a que estamos assistindo não seria 
possível sem aquilo a que P. Hall & P. Preston (1988, p. 30) chamaram de "tecnologias 
convergentes", resultado da segunda vaga de mudanças tecnológicas dos anos 90 (J. Robin, 
1993, p. 72), isto é, da combinação de uma segunda geração de tecnologias da informação 
(baseadas na mecânica, na eletromecânica e numa primeira fase da eletrônica) e de uma 
terceira e atual geração de tecnologias da informação, com a microeletrônica[5]. 

  

Portanto, o grande desafio é direcionar a revolução tecnológica em prol da diminuição das 
diferenças econômicas existentes entre as sociedades e, por que não dizer, auxiliar na 
diminuição da degradação ambiental em todas as suas formas. Conforme afirma Milton 
Santos, "a busca de mais-valia ao nível global faz com que a sede primeira do impulso 
produtivo seja apátrida, extraterritorial, indiferente às realidades locais e também às realidades 
ambientais. Certamente por isso a chamada crise ambiental se produz neste período histórico, 
onde o poder das forças desencadeadas num lugar ultrapassa a capacidade local de controlá-
las, nas condições atuais de mundialidade e de suas repercussões nacionais[6]". 
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A consciência ambiental permeou as instituições da sociedade, e seus valores ganharam apelo 
político a preço de serem refutados e manipulados na prática diária das empresas e 
burocracias[7]. 

  

O Direito pode contribuir para a busca de uma convivência mais equilibrada, contudo a 
solução para o problema está muito além de meros sistemas jurídicos ou do desenvolvimento 
de aparatos judiciários complexos, trata-se mesmo da compreensão do pensamento e da 
natureza humana, com toda sua beleza e crueldade. 

  

4. Meio ambiente cultural e meio ambiente digital 

  

Dois aspectos merecem consideração acerca da idéia de meio ambiente cultural. Primeiro, a 
proteção dos conjuntos urbanos de valor histórico, paisagístico e artístico, que correspondem, 
especificamente, às cidades com arquitetura dotada de relevante valor histórico, neste caso, 
incluídos os tombamentos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN. Segundo, a concepção de que a internet, as redes sociais, a telefonia, a TV, o radio, 
enfim, os avanços tecnológicos que possam convergir nas chamadas "redes virtuais de 
comunicação" passam a integrar "o conjunto de bens imateriais que surge da criação humana, 
possibilitando a troca de conhecimentos científicos e não científicos e permitindo aos usuários 
uma inter-relação que identifica a mente humana como um elemento do processo 
produtivo[8]". 

  

Há de se concluir que, como a própria Constituição não impôs qualquer restrição à natureza 
dos bens que compõem o meio ambiente cultural, ou seja, podem ser materiais ou imateriais, 
desde que se enquadrem nos critérios definidos pelo art. 216, da CF, deve-se adotar uma idéia 
ampla de concepção de meio ambiente, abrangendo tanto o meio ambiente natural quanto o 
artificial, neste último inserido o ato proveniente da criação humana. 

  

Conforme afirma o Professor Celso Antonio Pacheco Fiorillo, o meio ambiente cultural pode 
ser entendido como "o conjunto formado por bens e valores atinentes ao patrimônio histórico, 
artístico, arqueológico, turístico criados pela evolução das relações sociais[9]". 

  

O que a Constituição rege é o chamado patrimônio cultural brasileiro, e, nesse aspecto, é 
importante termos a noção de que essa chamada "identidade" refere-se aos grupos formadores 
da sociedade brasileira, ao longo de seu processo de desenvolvimento sócio-econômico e 
cultural, cuja idéia vem se modificando nos dias atuais. A questão da identidade cultural foi 
muito bem tratada pelo notável cientista indo-britânico Homi Bhabha. O autor enfatiza a 
natureza "totêmica" do homem, segundo o qual afirma a existência de uma identidade 
pluridimensional. Numa determinada coletividade, cada indivíduo fluirá da fonte percorrendo 
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seu próprio curso, possuindo, ao lado de uma identidade comum, características tão peculiares 
que o diferenciam dos demais. 

  

Em vez da consciência simbólica que dá ao signo da identidade sua integridade e unidade, sua 
profundidade, nos deparamos com uma dimensão de duplicação, uma espacialização do 
sujeito, que é ocluído na perspectiva ilusória do que denominei a "terceira dimensão" do 
enquadramento mimético ou imagem visual da identidade. A figura do duplo - para a qual me 
dirijo agora - não pode ser contida no interior do signo analógico da semelhança; como disse 
Barthes, isto fez com que se desenvolvesse sua dimensão totêmica, vertical[10]. 

  

Independente da concepção de identidade cultural, e tudo o que isso implica, não se pode 
negar que o fato de se admitir a existência de um meio ambiente cultural abrangendo todas as 
formas de "criar, fazer e viver" do homem, deve incluir o espaço virtual da internet como uma 
espécie de mundo digital onde ocorre a interação do homem (com o próprio homem e com 
meio) em seu aspecto imaterial (afetivo, moral, ético e emocional) e em seu aspecto material 
(econômico, financeiro e patrimonial). Como afirma Fiorillo, o "meio ambiente cultural 
compreende as criações humanas. Deste modo, é possível considerar aqui as inovações 
tecnológicas que estabelecem as redes comunicacionais com as características atemporais e 
transnacionais[11]" 

  

Portanto, não há qualquer incompatibilidade entre o conceito de meio ambiente do art. 3º da 
Lei nº 6.938/81 e a noção de meio ambiente digital, uma vez que o mundo digital envolve a 
existência de ondas eletromagnéticas difundidas no espaço mediante a propagação de 
perturbações de energia em um meio suporte[12], ou o transporte de energia por meio de 
cabos de fibra óptica ou outro meio similar. O que é importante admitir é que a internet e a 
telefonia celular oferecem possibilidades de manifestação cultural de ampla abrangência, 
podendo constituir-se em instrumentos de transformação a favor da preservação da vida em 
todas as suas formas. 

  

O meio ambiente digital, por via de conseqüência, fixa no âmbito de nosso direito positivo, os 
deveres, direitos, obrigações e regime de responsabilidades inerentes à manifestação de 
pensamento, criação, expressão e informação realizados pela pessoa humana com a ajuda de 
computadores (art. 220, CF) dentro do pleno exercício dos direitos culturais assegurados a 
brasileiros e estrangeiros residentes no País (art. 215 e 5º da CF) orientado pelos princípios 
fundamentais da Consituição Federal (art. 1º ao 4º da CF)[13]. 

O que dizer, então, dos chamados metaversos ou avatares, verdadeiros mundos paralelos onde 
pessoas reais (deste lado da realidade) passam a assumir personalidades múltiplas, interagindo 
com outros sujeitos, consumindo, relacionando-se com o meio digital, sentindo, interferindo, 
gerando direitos e obrigações. Os facebooks e second lifes espalhados pela rede de 
computadores movimentam bilhões de dólares por ano, e tal fenômeno não deve ser 
desprezado pelo direito. 
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5. Poluição visual e patrimônio histórico, artístico e paisagístico. 

  

O Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, como parte integrante do Patrimônio 
Cultural Brasileiro (art. 216, CF), como já vimos, é abrangido pelo Meio Ambiente Cultural. 
Cabe aqui um breve comentário: note-se que tanto o Direito Ambiental Artificial, o Direito 
Ambiental Cultural, ou Direito Urbanístico, envolvem, dentre outros objetos, o estudo do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico das cidades, e com razão, pois a matéria diz 
respeito a todos esses ramos de estudo, aliás, tais divisões são meras providências de ordem 
didática, sem maiores repercussões em nosso trabalho, sobretudo por entendermos o Direito 
Ambiental em seu aspecto amplo. 

  

Les droits de l'urbanism et de l'environnement sont, en droit public, les terrains de predilection 
de l'esthétique et il faut se féliciter de cette union sacrée que la période contemporaine a 
fortement scellée. La réflexion sur la ville, le paysage et le beau contraindra à descendre de 
hauteurs spéculatives pour présenter les progrès et les insuffisances du droit positif quant à la 
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine[14]. 

  

De fato, o que se deve elevar é a importância desse ramo de estudo jurídico para a tutela da 
vida em todas as suas formas, pois, nos tempos atuais, é na cidade que o ser humano vive, se 
expressa, trabalha, se relaciona, enfim, é na cidade que o homem passa a ser um sujeito 
portador/formador de cultura. 

  

Cultura é o processo global em que não se separam as condições do meio ambiente daquelas 
do fazer do homem, em que não se deve privilegiar o produto habitação, templo, artefato, 
dança, conto, palavra - em detrimento das condições históricas, sócio-econômicas, étnicas e 
do espaço ecológico em que tal produto se encontra inserido[15]. 

  

A Constituição Federal, ao tratar das cidades, especialmente quanto à Política Urbana (art. 
182, CF), traz no seu bojo a noção de função[16] social da propriedade (art. 5º, XXIII, e art. 
170, III, CF). A exigência ao cumprimento de "funções sociais" não só foi consagrado pela 
Lei Maior, mas foi prevista como um conjunto de providências a serem adotadas na forma de 
ações efetivas. Nesta seara, afirma Adilson Abreu Dalari: 

  

"O conceito de função social da propriedade não é novo. Conforme ensina Carlos Alberto 
Dabus Maluf (Limitações ao direito de propriedade, Saraiva. 1997, p. 52), seu significado já 
era objeto de estudo nos tratados de Duguit e Hauriou editados antes da Primeira Guerra 
Mundial. Sua positivação ocorreu com a promulgação da Constituição de Weimar, em 1919, 
cujo art. 153 garantia a propriedade, afirmava que seu conteúdo e seus limites seriam fixados 
em lei e, o que é mais importante, já dizia que a propriedade acarreta obrigações[17]". 
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As funções sociais da cidade correspondem, segundo o Estatuto das Cidades, àquilo que 
prever o Plano Diretor (art. 182 § 2º, CF, e art. 39, da Lei nº 10.257/2001). Daí a conclusão 
acerca do importante papel dos municípios na preservação dos conjuntos urbanos, inclusive o 
dever de executar a política urbana. 

  

Em suma, o que se está vendo é que a atividade urbanística tem um sério compromisso com a 
preservação do meio ambiente natural e cultural, buscando assegurar, de um lado, condições 
de vida respeitável e, de outro lado, a sobrevivência de legados históricos e artísticos e a 
salvaguarda de belezas naturais e paisagísticas de deleite do homem [...] em certos casos a 
ação urbanística incide em áreas envelhecidas e deterioradas, procurando renová-las com o 
mesmo objetivo de criar condições para o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes[18]. 

  

Corresponde ao Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, conforme dito alhures, dentre 
outros, os conjuntos urbanos portadores de referência à identidade. Fala-se em "valor 
histórico, paisagístico e artístico" (art. 216, V, CF). Ou seja, diz respeito a algo que faça 
sentido, que tenha conteúdo, que fale mais do que a simples soma de tijolos, massa, areia e 
pedra. É história em forma bruta, são vestígios de vidas passadas que ajudaram a formar a 
cultura de um povo. 

  

A noção de conjuntos urbanos foi bem empregada na Constituição, pois é mais larga que a de 
cidade. Assim, ruas, becos, bairros, vielas, distritos, aglomerações e cidades estão 
compreendidas na expressão conjuntos urbanos. [...] O conceito constitucional de patrimônio 
cultural é dinâmico, caminha no tempo unindo as gerações. É uma noção ampla, e que 
poderíamos chamar de patrimônio cultural social nacional. E a expressão cultural, ainda que 
focalizada de forma isolada, que passa a ter repercussão num âmbito maior que é a sociedade 
brasileira (art. 216, CF)[19]. 

  

A importância da preservação dos conjuntos arquitetônicos portadores de referência à 
identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira diz respeito à memória afetiva de 
um povo e, consequentemente, refere-se diretamente a auto-estima da coletividade. Tratar 
bem do patrimônio de uma cidade é dar qualidade de vida ao seu habitante, é preservar a vida, 
é cuidar do meio ambiente. 

  

Existe um interesse histórico e artístico que adquire relevância para o ordenamento jurídico. 
Este interesse, que pode assumir diversas formas em relação a várias exigências nas quais se 
concretiza não é um interesse individualizado, mas é subjetivizado na coletividade social que 
para isso requisita a atuação do ordenamento jurídico. Neste sentido, o interesse histórico e 
artístico responde a um particular complexo de exigências espirituais cuja satisfação integra 
os fins do Estado. É, em substância, uma especial qualificação do interesse geral da 
coletividade como o interesse à sanidade, à moralidade, à ordem pública, etc[20]. 
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Sendo a cidade compreendida como um bem ambiental de uso comum do povo na expressão 
do art. 225, CF, trata-se de um bem difuso, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever 
de preservar. Especialmente em relação ao Poder Público, pois é quem detém os meios mais 
aperfeiçoados de proteção do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Artístico, incluindo-se o 
tombamento. Daí a conclusão de que o dever de preservar, do qual é corolário o Princípio da 
Prevenção e/ou Precaução, não é escolha e sim dever da Administração Pública, não podendo 
dele se esquivar, portanto, trata-se de ato vinculado. Neste sentido, cai por terra a idéia de que 
o tombamento é ato discricionário, uma vez que, se o bem faz parte do patrimônio cultural 
brasileiro, deve o Poder Público tomar as devidas providências para preservá-lo, sob pena de 
ser responsabilizado por omissão. 

  

Ora, se é assim, se há um poder-dever da Administração no ato de tombamento, jamais esse 
ato pode ser discricionário; o contrário, sendo vinculado esse ato, se um imóvel tiver valor 
histórico, natural ou artístico ou, ainda, arqueológico, não há como a autoridade deixar de 
tombá-lo, pois, constitucionalmente, pesa-lhe o dever de fazê-lo. Eis aí a natureza vinculativa 
do ato de tombamento[21]. 

  

Sendo o tombamento nada mais do que uma das medidas de defesa do patrimônio cultural 
brasileiro, coube-nos, através deste estudo, cuidar de uma relevante forma de degeneração do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, que é a poluição visual. Não se trata da 
pequena intervenção na paisagem urbana, esta, pelo princípio da insignificância, pode e deve 
ser desprezado pelo direito. Refere-se a uma espécie de poluição decorrente da intensa 
interferência no meio ambiente artificial, deletéria, sobretudo no que concerne à constatação 
da existência de elementos estranhos que comprometem as características do bem ambiental. 

  

A poluição visual, como outras formas de poluição, pode ser enquadrada na definição 
genérica de poluição do art. 3º, III e alíneas, da Lei nº 6.938/1981. O assunto, carente ainda de 
tratamento legislativo geral, foi objeto de regulamentação na cidade de São Paulo, onde a Lei 
nº 14.223, de 20.09.2006, dispôs sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem 
urbana do Município de São Paulo[22]. 

  

Acertada a afirmação do Professor Édis Milaré, enquadrando a poluição visual numa das 
formas descritas no art. 3º, da lei que dispõe sobre Política Nacional de Meio Ambiente. No 
mesmo sentido, afirma o Professor Fiorillo: "Em face desse preceito e tendo em vista que o 
meio ambiente artificial busca tutelar a sadia qualidade de vida nos espaços habitados pelo 
homem, temos que a poluição visual é qualquer alteração resultante de atividades que causem 
degradação da qualidade ambiental desses espaços, vindo a prejudicar, direta ou 
indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população"[23]. 

A poluição visual se assinala pela quebra no limite da visão para distinguir as características 
naturais do meio ambiente artificial, sobretudo a partir da inserção de novas imagens ou 
deterioração da paisagem já existente. Tais imagens novas podem corresponder à edificações 
em desconformidade com as características estéticas do local, na instalação de placas ou 
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letreiros, bem como material de publicidade, aliás, a publicidade excessiva é uma das 
características da sociedade de consumo[24]. 

  

A deterioração da paisagem já existente pode ocorrer pela má preservação de prédios 
(abandonados ou sem manutenção), que causam impacto negativo na paisagem, ou por meio 
de pichações, assim entendidas as inscrições com tinta ou material similar" [...] "Pode-se 
acrescentar nesse aspecto a instalação indiscriminada de postes, antenas, fios elétricos e 
telefônicos, assim como os terrenos abandonados, tomados por vegetação sem controle, 
atraentes de insetos e outros pequenos animais nocivos[25]. 

  

Desta forma, pode-se afirmar que a poluição visual prejudica o meio ambiente artificial 
(urbano), na medida em que este é o local onde preponderantemente o homem desenvolve seu 
trabalho e onde procura obter melhores resultados de suas atividades por meio da exploração 
de imagens. Contudo, essa forma de poluição também pode atingir o meio ambiente natural, 
por exemplo, ao degradar uma paisagem reconhecidamente bela, da mesma forma, pode afetar 
o meio ambiente do trabalho, uma vez sendo constatado o uso abusivo de imagens no intuito 
de fomentar o desenvolvimento de atividades laborais, também pode atingir o meio ambiente 
cultural ao depreciar bem de valor artístico ou histórico[26]. Não é raro, neste ultimo caso, 
observar a poluição visual prejudicando o turismo local. 

  

É evidente que o excesso de placas compromete os padrões estéticos de uma cidade. A falta 
de um controle eficaz permite que a profusão de letras e imagens acabe por dominar a cena 
urbana, escondendo árvores, fachadas e parcialmente o próprio céu. É preciso que se 
restabeleça o direito do cidadão à fruição da paisagem urbana, sem qualquer interferência ou 
mensagem, que não as relativas à orientação e ao bem comum. É impiedoso submeter as 
pessoas ao estímulo constante de consumo ou de ações a que elas, na maioria dos casos, não 
têm condição de corresponder. Aqui, ao contrário do que ocorre com outros meios de 
comunicação, o receptor da mensagem não tem condição de desligar e não se exige dele 
anuência tácita que é o ato de ligar o aparelho ou folhear a revista ou jornal[27]. 

  

O direito ao meio ambiente urbano equilibrado corresponde ao próprio direito à 
cidadania[28], também um dos fundamentos da nossa Constituição (art. 1º, II, CF). Espaços, 
dentro das cidades, para o lazer, para o saudável desenvolvimento das diversas atividades 
profissionais, a prática de esportes, a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, 
todo esse conjunto de direitos e garantias corresponde ao chamado piso vital mínimo[29] que 
nada mais é do que o cumprimento, dentro do que é razoavelmente possível, do art. 6º, da 
Constituição Federal. A qualidade de vida nos grandes centros urbanos sendo um ideal cada 
vez mais difícil de ser obtido é sem dúvida auxiliada pela estética urbana compreendida, 
segundo José Afonso da Silva, pela "boa aparência das cidades" e cuja observância "surte 
efeitos psicológicos importantes sobre a população, equilibrando pela visão agradável e 
sugestiva de conjuntos e elementos harmoniosos, a carga neurótica que a vida cotidiana 
despeja sobre as pessoas que nela hão de viver e sobreviver"[30]. 
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O direito à cidade, enquanto direito à qualidade de vida na cidade, efetiva-se com o controle e 
a participação do cidadão e da sociedade de uma forma geral, como, por exemplo, no 
planejamento municipal, através dos conselhos municipais e na utilização de instrumentos 
jurídicos processuais que possam garantir a defesa do direito difuso à cidade[31]. 

  

A poluição dos centros urbanos se dá também pela falta de conservação de prédios que 
possuem notável valor histórico, artístico ou paisagístico. A condição de Patrimônio Cultural 
é dada pela constatação de que o conjunto arquitetônico é portador de referência à identidade, 
à ação, ou à memória do povo, quer seja por acontecimentos ali decorridos, agregando-lhe 
valor histórico, quer seja pela beleza de sua arquitetura, caracterizando a subjetividade 
peculiar que lhe promove à categoria de arte, quer seja pelo seu conjunto estético que compõe 
o ambiente conferindo-lhe o atributo de uma paisagem singular digna de proteção especial. 
Em todos os casos, deve se atentar para a importância da avaliação por meio de perícia, a fim 
de conferir ao bem ambiental a qualidade de Patrimônio Cultural. 

  

O caminho para a preservação passa pela disciplina na instalação de equipamentos[32] tais 
como outdoors, faixas, cartazes, painéis eletrônicos, fachadas luminosas, e demais 
mecanismos de publicidade. Tais medidas devem ser tomadas mediante uma prévia política 
de conscientização, buscando o reconhecimento pela própria população das vantagens em 
preservar. O turismo em alguns casos pode ser uma atividade bastante rentável que é 
estimulada pela conservação das fachadas de prédios antigos. 

  

A tutela do paisagismo implica na limitação à inserção de placas na cidade. Poucas placas e 
placas de pequenas dimensões: não parece ser possível outra fórmula se a proliferação de 
placas é inimiga da estética urbana a restrição à sua colocação deve ser preocupação 
prioritária de uma lei que pretenda impedir a poluição visual[33]. 

  

Destarte, o grande desafio para a conservação dos centros urbanos diz respeito aos recursos 
necessários para as reformas. Na maioria das vezes, o proprietário prefere deixar o imóvel ruir 
a ter de reformá-lo. As normas arquitetônicas aplicáveis para a restauração desses imóveis 
impõem aos proprietários altos custos e materiais específicos, tais exigências, muito embora 
justas e cabíveis, tornam as reformas de difícil execução. 

  

Aos proprietários de edifícios históricos devem ser oportunizadas formas de financiamento, 
subsídios, isenções de impostos e, em último caso, a aplicação do IPTU progressivo no 
tempo, medida prevista na Carta Maior (art. 182, § 4º, II) e no Estatuto da Cidade (art. 7º, da 
Lei nº 10.257/2001). Em todos os casos, devemos lembrar que os bens ambientais não são 
inimigos do lucro, ao contrário, sendo a ordem capitalista um dos princípios constitucionais 
esculpidos pelo art. 1º, IV (aliado ao art. 170, VI, CF), deve-se atentar também para a 
viabilidade econômica das políticas públicas voltadas ao meio ambiente, sendo sempre que 
possível lucrativo aos proprietários a manutenção dos bens ambientais. Neste sentido, o 
turismo pode e deve ser um caminho a ser considerado. 
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Finalmente, e com mesma importância, a experiência tem demonstrado que a eficácia na 
preservação dos centros urbanos históricos passa pelo estímulo à moradia nos locais de 
restauração. A habitação por pessoas que nutrem um interesse particular com o local traz vida 
ao bairro, à rua, à vila, ou seja, a relação afetiva com o lugar torna-o vibrante e deve ser 
estimulado. Cidades como Nova York e Londres já passaram por esse problema e somente 
encontraram soluções duradouras através do incentivo à moradia nos locais de preservação. 

  

6. Internet como instrumento de defesa do patrimônio histórico, artístico e paisagístico. 

  

Como afirmamos até aqui, o meio ambiente digital apresenta-se como um espaço onde o ser 
humano encontra as condições de se manifestar, abrigando formas de expressão, e modos de 
criar, fazer e viver. Nesta vereda, pode-se concluir que o meio ambiente digital, sobretudo a 
internet e a telefonia celular, pode estar a serviço da preservação do meio ambiente. 

  

A internet já está sendo utilizada na proteção do meio ambiente natural e cultural, por 
exemplo, através da educação ambiental, da comunicação entre as tribos indígenas ou no 
monitoramento de queimadas e extração clandestina de madeira. "No Brasil algumas 
comunidades indígenas já utilizam a internet como ferramenta para o diálogo intercultural. 
Em sites como http:// www.indiosonline.org.br estão reunidas informações de sete nações 
indígenas, Kiriri, Tupinambá, Pataxó-Hãhãhãe, Tumbalalá na Bahia, Xucuru-Kariri, Kariri-
Xocó em Alagoas e os Pankararu em Pernambuco[34]". 

  

No que tange ao meio ambiente artificial, especificamente quanto ao patrimônio histórico, 
artístico e paisagístico, a assertiva não é diferente. O meio ambiente digital, funcionando 
como instrumento em prol do meio ambiente urbano, pode se configurar em veículo de 
fiscalização e monitoramento do patrimônio cultural. Na mesma trilha, o mundo digital pode 
servir de alternativa para substituir o material de propaganda que polui as fachadas, as 
calçadas e ruas das cidades, ou seja, boa parte do material de propaganda pode ser trocado por 
campanhas publicitárias veiculadas na rede de computadores, suprindo a crescente 
necessidade de difusão das marcas e negócios. 

  

Outro ponto inclusive já bastante salientado pela doutrina e citado neste ensaio diz respeito à 
educação ambiental. Não resta dúvida de que somente através da conscientização da 
população os resultados na preservação do meio ambiente serão verdadeiramente satisfatórios. 
Fala-se, também, em educação para o consumo, pois na nova ordem do capitalismo[35] o 
consumo consciente tem papel de destaque no controle de todas as formas de poluição. 

  

[...] "dois elementos fundamentais para efetivação concreta do princípio da participação, a 
saber, a informação e a educação ambiental, mecanismos que atuam em relação de 
complementariedade[36]". 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4737



São inúmeras as possibilidades existentes na rede de computadores para auxiliar na 
preservação do patrimônio histórico, artístico e paisagístico. Sem embargos, é preciso 
proteger o nosso legado cultural representado pela arquitetura, aliás, a ilustríssima Lina Bo 
Bardi afirmara com propriedade que "a estrutura de um edifício é elevada ao nível da poesia, 
como parte da estética". Outro importante arquiteto, Le Corbusier, ao tratar do fenômeno 
arquitetônico, dizia o seguinte: "entendo a qualidade espiritual de organização que, por força 
das potências criadoras, constitui um sistema capaz de expressar a síntese de acontecimentos 
presentes e não um aspecto de um simples capricho pessoal". 

  

A proteção ao patrimônio histórico, artístico e paisagístico não se trata, portanto, de algo 
menor, secundário ou de uma futilidade[37], em verdade versa sobre a genuína cidadania, 
reconhecendo a história de um lugar e de um povo, aprendendo a apreciar a arte como 
representação sublime da subjetividade humana e elevando o belo à condição de valor 
transcendental. 

  

7. Considerações finais 

  

É fundamental se imprimir um esforço na busca por uma nova forma de nos relacionarmos 
com o meio ambiente. Estamos falando de uma mudança comportamental direta, não apenas a 
edição de uma nova lei ou de um novo pensamento jurídico proveniente da doutrina científica. 
Evidentemente, partindo do discurso jurídico, a Constituição Federal poderá servir como base 
para essa difícil tarefa de mudar séculos de comportamento ambientalmente irresponsável. 

  

Todos que manuseiam o sistema jurídico ambiental devem redobrar a atenção para as novas 
concepções ambientais, deixando de lado o fundamentalismo protecionista, enfrentando o 
problema da degradação ambiental de frente, com soluções criativas, inovadoras, práticas e 
viáveis. Outrossim, o uso das novas tecnologias, o estudo do meio ambiente digital e todas as 
implicações do capitalismo que se vê hoje, devem formar o pano de fundo de um novo pensar 
dentro do direito ambiental. 

  

A mudança almejada de padrões comportamentais em sistemas individuais desencadeia neles, 
quando bem sucedida, movimentos de compensação, e ambos (sistema e ambiente) 
modificam concomitantemente o ambiente de outros sistemas. Por isso a mudança jurídica é, 
de um lado, um problema de motivação com referência a determinados destinatários, de caso 
a caso diferentes; por outro lado ela constitui um problema de absorção, enquanto influência 
sobre o ambiente de outros sistemas. Pode-se supor que ambos os problemas só podem ser 
resolvidos em conjunto, pois os sistemas só podem ser motivados a mudanças estruturais na 
medida em que as novas premissas comportamentais, enquanto dados ambientais de outros 
sistemas, possam ser vinculadas a padrões eficazes de interação [...] Por isso, uma análise 
mais detalhada das chances de realização de um novo direito, para qual foram esboçadas aqui 
apenas algumas indagações, teria que elaborar uma multiplicidade de referências entre 
sistema e ambiente[38]. 
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Toda mudança é muito difícil, sobretudo falando em sistemas jurídicos que consistem em 
produtos culturais que se formaram através dos anos de interpretação e estudo. Como dito 
acima por Luhmann, a mudança jurídica é um problema de motivação e absorção. E, sendo o 
sistema jurídico um produto cultural, deve ser buscada uma nova interpretação, sobretudo 
com relação ao direito ambiental. 

  

Castanheira[39], analisando a obra de Dworkin, afirma que o texto sobre que incide a 
interpretação jurídica pode ser compreendido num de dois sentidos: num sentido 
hermenêutico, ou num sentido positivista. O texto será compreendido num sentido 
hermenêutico estrito se a significação jurídica a atingir pela interpretação houver de 
exprimir-se através do texto, ou enquanto se considera esta a sua objetivação cultural, e terá 
um sentido positivista se o texto for compreendido em termos constitutivos, isto é, a 
significação encontra-se no texto. 

  

Mas a importância dessas considerações para o presente trabalho converge no sentido de que 
essa mudança exige que a sociedade como um todo se empenhe em prol de uma modificação 
ética e de valores em relação com a natureza, o meio ambiente e a própria urbe, entendida 
como seu principal habitat. Essa nova ética, baseada em princípios ecológicos, "tem por 
metáfora a cidade como extensão do corpo humano, ou, no mesmo conceito ampliado, na 
cidade vista como ecossistema humano, onde os recursos naturais deverão ser gerenciados de 
modo a se promover a qualidade de vida urbana com o mínimo impacto ambiental[40]" 

  

Essa nova concepção relaciona-se diretamente como a educação ambiental, auxiliando nas 
alterações no comportamento com relação aos bens ambientais. Isso pode ser visto, por 
exemplo, na crescente preocupação com o lixo residencial urbano. Neste sentido, Daniel 
Roberto Fink destaca que é fundamental "fomentar paralelamente o desenvolvimento de 
tecnologias para reaproveitamento de recursos naturais já utilizados[41]". Não há mais lugar a 
idéia de que a matéria-prima, depois de utilizada, é descarte. 

  

Resta claro que, no contexto dessa nova concepção ambiental, no qual está inserido meio 
ambiente digital, a preservação do patrimônio cultural, aqui exemplificado pelo patrimônio 
histórico, artístico e paisagístico, deve lançar mão da internet como importante ferramenta 
posta a seu dispor, a saber, fomentando a educação ambiental; intensificando a interação entre 
as diferentes comunidades; auxiliando no monitoramento, fiscalização e punição dos 
infratores ambientais; contribuindo para a diminuição da poluição visual, enfim, estamos 
apenas começando a compreender a dimensão das transformações em curso. Nesta vereda, é 
fundamental mantermo-nos atentos às mudanças, assimilando as novas idéias e transformando 
o meio em que vivemos numa perspectiva sustentável e ambientalmente saudável e, 
sobretudo, com os olhos direcionados às futuras gerações. 
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E O CUIDADO ÉTICO: 
UMA REFLEXÃO A PARTIR DO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

THE PRINCIPLE OF HUMAN DIGNITY AND ETHICAL CARE: A REFLECTION FROM 
THE USE NEW TECHNOLOGIES IN THE PROVISION OF HEALTH SERVICES 

 

Janaína Rigo Santin 
Luiz Antonio Bettinelli 

RESUMO 
O ser humano, no seu processo contínuo de descobertas ao longo da construção de sua 
história, necessita de cuidados para poder manter-se e sobreviver. Nessa construção contínua 
da vida, o profissional da saúde depara-se com inquietações, perplexidades, descobertas e 
dúvidas, como as relacionadas com o sentido da vida e o significado da existência e do 
cuidado humano, quando estes valores são confrontados ao uso das novas tecnologias nas 
áreas biomédicas. A partir de uma abordagem dialética e interdisciplinar, o artigo tenciona 
demonstrar a necessidade de corrigir distorções no uso das novas tecnologias, com vistas 
reconhecer a importância dos saberes sócio-humanistas integrados aos saberes da biociência 
na compreensão e no domínio da tecnologia humana avançada sobre a vitalidade do ser 
enquanto corpo existencial e vida humana. A saúde é um direito fundamental e essencial para 
o viver e o sobreviver do ser humano. Entretanto, ela não pode ser um fim em si mesmo, mas 
um meio com vistas a atingir um fim, que ao final é propiciar uma vida digna e com qualidade 
ao paciente. Pelo acolhimento, confiança mútua e flexibilização nas relações entre 
profissionais/pacientes/clientes, é possível ampliar a humanização no atendimento à saúde, 
propiciando ao usuário o exercício de sua autonomia e de sua dignidade. 
PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA; CUIDADO; DIREITOS FUNDAMENTAIS; NOVAS 
TECNOLOGIAS 

ABSTRACT 
The human being, in his continual process of discovery along the construction of his history, 
needs care to be able to maintain himself and survive. In this continues construction of life, 
the health professional is faced with anxieties, perplexities, doubts and discoveries, such as 
those related to the meaning of life and meaning of existence and human care, when these 
values are compared to the use of new technologies in biomedical areas. From a dialectical 
approach and interdisciplinary, this article intends to demonstrate the need to correct 
distortions in the use of new technologies, in order to recognize the importance of knowledge 
for integrated socio-humanistic knowledge and understanding of bioscience in the field of 
advanced human technology on the vitality of the body as an existential and human life. 
Health is a fundamental right and essential for living and survival of human beings. However, 
it cannot be an end in itself but a means in order to achieve an end that the end is to provide a 
decent life and quality patient care. For the host, mutual trust and flexibility in relations 
between professionals / patients / clients, you can expand the humanization in health care, 
providing the user with the exercise of their autonomy and dignity. 
KEYWORDS: BIOETHICS; CARE; FUNDAMENTAL RIGHTS; NEW TECNOLOGIES 
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Introdução: 

  

            A compreensão de alguns aspectos do cotidiano do atendimento à saúde permite 
apreender o significado do cuidado e do princípio da dignidade humana, no que tange à 
adoção das novas tecnologias nas áreas biomédicas. 

            Para que essas mudanças sejam possíveis, é necessário um novo refletir, um novo 
redirecionamento e um novo agir no processo de cuidado, com vistas a utilizar de maneira 
ética as novas tecnologias disponíveis aos profissionais da saúde para o atendimento de seus 
pacientes. Trata-se de utilizar das novas técnicas de uma maneira que realmente possam 
provocar um impacto na qualidade de vida do paciente, sem ferir preceitos éticos ou causar 
maior sofrimento ao paciente, apenas pelo simples fim de obter mais alguns dias de vida. 
Afinal, o que é mais importante: qualidade ou quantidade de vida? Esses são alguns dos 
dilemas por que se deparam os profissionais da área da saúde ao confrontar-se com os 
avanços na técnica e na ciência. 

            Nesta perspectiva, exige-se uma reflexão coletiva, multidisciplinar e complexa, 
buscando a criatividade e inovação nas formas de cuidar, revendo as práticas mais 
impositivas, hierarquizadoras nos serviços de saúde, tendo como propósito último, como pano 
de fundo, a valorização do cuidado como essencial à dignidade humana. 

            O grande desafio é o de cuidar, na sua globalidade de ser, numa ação preferencial em 
relação à dor e ao sofrimento das pessoas, nas suas dimensões físicas, psíquicas, sociais e 
espirituais, com competência técnico-científica e humana. Portanto, quem cuida e se deixa 
tocar pelo sofrimento humano torna-se um "radar" de alta sensibilidade, humaniza-se no 
processo e, para além do conhecimento científico, tem o privilégio e a preciosa chance de 
crescer em sabedoria. Esta sabedoria coloca o profissional da saúde ou cuidador na rota da v 
alorização e descoberta de que a vida não é um bem a ser privatizado, muito menos um 
problema a ser resolvido com tecnologias digitais e/ou eletrônicas, mas um dom, a ser vivido 
e partilhado solidariamente. (PESSINI, 2004) 

            Um cuidado humano deve se traduzir na efetiva prática da dignidade humana como 
atributo, qualidade intrínseca, direito, valorização da vida e do viver humano nos seus 
diversos modos de ser, saber-ser, saber-fazer, saber-viver a vida com menos sofrimento e 
mais qualidade. Um viver digno e valorizado, uma prática solidária de ser e estar convivendo 
e construindo continuamente a civilidade humana, as interações respeitosas e humanas na sua 
essência. 

  

1. O princípio da dignidade humana e os direitos fundamentais 

  

Entende-se "dignidade" como uma qualidade inerente ao ser humano, a qual o diferencia dos 
objetos ou coisas, que podem ser quantificados. Tal constatação parte de Immanuel Kant, em 
sua obra "Fundamentação da Metafísica dos Costumes", marco teórico quando se estuda 
questões envolvendo dignidade humana. Para o autor, "o homem, e, de uma maneira geral, 
todo o ser racional, existe como um fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário 
desta ou daquela vontade." (KANT, 2008, p. 71) 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4746



Dessa forma, no meio social existem duas categorias de valores: o preço e a dignidade. 
Coisas, bens, têm um preço, "um valor condicional, pois, se não existissem as inclinações e as 
necessidades que nelas se baseiam, o seu objecto (sic) seria sem valor." Por sua vez, Kant 
explica que "os seres racionais se chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue já 
como fins em si mesmos, quer dizer como algo que não pode ser empregado como simples 
meio e que, por conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio". Seres humanos têm, 
portanto, um valor intrínsico e moral, devendo ser objeto de respeito. Sua existência é, por si 
própria, um fim, tendo portanto, um valor absoluto.  Para o autor, no momento em que se 
atribui um preço ao homem, ele passa a ser visto como objeto, vindo a perder sua dignidade, 
sua essência enquanto humano, bem como sua moralidade. (KANT, 2008, p. 71-73)  

A partir de tais conclusões, Kant extraiu uma lei prática universal: "A natureza racional existe 
como um fim em si". Trata-se de um princípio subjetivo das ações humanas, mas que também 
pode ser objetivo, a partir do momento em que por ele se derivam todas as leis da vontade 
humana. E como imperativo prático Kant assim coloca: "Age de tal maneira que uses a 
humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 
simultaneamente como fim e nunca // simplesmente como meio." (KANT, 2008, p. 72-73) 

 Essa noção importa concluir que a dignidade da pessoa humana não está na dependência de 
suas características externas, da classe social em que ela pertence, de seu gênero, idade ou cor, 
do cargo que ocupa, dos bens materiais que ostenta, de sua popularidade ou utilidade para os 
demais. Logo, não é possível classificar que uma pessoa terá mais dignidade que a outra. 
Afinal, conforme afirma Immanuel Kant, a dignidade não tem preço, não pode ser mensurada, 
e é atributo de todos os seres humanos. 

  

A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e inalienável, 
constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de 
tal sorte que não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma 
pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. (DURIG apud SARLET, 2001, p. 40-41) 

  

Assim, para Immanuel Kant, o ser humano jamais deverá ser visto ou usado como um meio 
para atingir outras finalidades, mas sempre será considerado como um fim em si mesmo. 
(KANT, 2008, p. 71) É isso o que lhe conferirá a dignidade. No mesmo sentido são as 
conclusões de Roger Raupp Rios, 

  

o princípio jurídico da proteção da dignidade da pessoa humana tem como núcleo essencial a 
idéia de que a pessoa é um fim em si mesmo, não podendo ser instrumentalizada ou 
descartada em função das características que lhe conferem individualidade e imprimem sua 
dinâmica pessoal. O ser humano, em virtude de sua dignidade, não pode ser visto como meio 
para a realização de outros fins. (RIOS, 2002, p. 484-485) 

  

         O princípio da dignidade da pessoa humana está presente como um dos fundamentos da 
própria existência da Constituição e do Estado Democrático de Direito Brasileiro, exposto no 
artigo 1, inciso III da Constituição Federal de 1988[1]. Dessa forma, a partir de sua 
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normatização constitucional, passa a ser enquadrada como princípio jurídico fundamental, 
norma que orienta a interpretação e aplicação das demais normas pertencentes ao 
ordenamento jurídico. 

            Nesse sentido são as palavras de Roger Raupp Rios, para o qual há "um caráter de 
centralidade da dignidade humana diante de outros conceitos, formulações ou idéias 
jurídicas". Está, portanto, no centro de todo o ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser 
repelida qualquer ato, direto ou indireto, capaz de esvaziar "a força normativa desta noção 
fundamental, tanto pelo seu enfraquecimento na motivação das atividades estatais (executivas, 
legislativas ou judiciárias), quanto pela sua pura e simples desconsideração". (RIOS, 2002, p. 
487) Deve, portanto, lançar suas luzes por todas as leis, regulamentos, decretos e demais atos 
normativos, bem como também orientar as políticas públicas executadas pelos governantes 
brasileiros. 

Por sua vez, o princípio da dignidade da pessoa humana está umbilicalmente vinculado à 
concretização dos direitos fundamentais. Nesse sentido são as conclusões de Ingo Wolfgang 
Sarlet, que assim definiu a dignidade humana: 

  

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 
(SARLET, 2001, p. 60) 

  

No caso brasileiro, no dizer de Gláucia Correa Retamozo Barcelos Alves, a condição do 
princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento constitucional 

  

lhe assegura uma posição topográfica ambivalente: ela se mantém no topo do ordenamento, 
fundamentando, mas se esparge por todo o texto constitucional - e, via de conseqüência, por 
todo o ordenamento jurídico. Assim é que são direitos independentes, ao mesmo tempo que 
são instanciações da dignidade da pessoa humana, formando o amplo espectro abarcado por 
ela, uma série de direitos constitucionalmente garantidos. (ALVES, 2002, p. 226) 

  

         Neste espectro de direitos constitucionalmente garantidos encontram-se os direitos 
fundamentais. São eles divididos, pela maioria dos doutrinadores, em gerações de direitos 
(BOBBIO, 1992), conforme o bem a que se visa tutelar. 

A partir da classificação de Norberto Bobbio, os direitos de primeira geração, denominados 
direitos civis ou de liberdade, foram conquistados mediante as declarações de direitos de 1776 
(americana) e 1789 (francesa). São também considerados direitos negativos - por serem 
direitos estabelecidos contra o Estado - dirigidos a uma abstenção por parte dos poderes 
públicos. Tendem a limitar o poder do Estado, reservando aos indivíduos uma esfera de 
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liberdade, entendida como de não-impedimento. (BEDIN, 1997, p. 46-47) Constituem-se num 
elenco de liberdades atribuídas aos indivíduos frente aos demais e, sobretudo, frente às 
possíveis ingerências indevidas dos poderes públicos (seus órgãos e agentes). 

Na segunda geração têm-se os direitos políticos, surgidos no decorrer do século XIX. São 
entendidos como o direito de participar do Estado, na formação do poder político. A liberdade 
passa a ser vista não apenas de forma negativa, mas, sobretudo, sob a forma positiva, como 
autonomia. Com o reconhecimento desta segunda geração, há uma expansão da democracia 
moderna para a participação, cada vez mais ampla e generalizada, dos membros de uma 
comunidade no poder político (direito ao sufrágio universal, de constituir partidos políticos, 
de plebiscito, referendo e iniciativa popular). (BEDIN, 1997; BOBBIO, 1992) 

Já os direitos sociais enquadram-se, para Norberto Bobbio, dentre os direitos de terceira 
geração.  Corporificam o direito de exigir a intervenção do Estado na sociedade e no mercado 
a fim de as desigualdades sejam reduzidas e a justiça social promovida e garantida. Nas 
palavras do autor, "são direitos que tendem, senão a eliminar, a corrigir desigualdades que 
nascem das condições de partida, econômicas e sociais, mas também, em parte, das condições 
naturais de inferioridade física" (BOBBIO, 2000, p. 508), como as leis que protegem os 
deficientes, trabalhadores, sem-teto ou os idosos. Objetivam assegurar, mediante a 
compensação das desigualdades sociais, o exercício de uma liberdade e uma igualdade real e 
efetiva. Pressupõe um comportamento ativo do Estado, já que a igualdade material não se 
oferece simplesmente por si mesma, mas deve ser devidamente implementada, através de uma 
adequada e justa distribuição e redistribuição dos bens existentes. (SARLET, 1998). 

Como preleciona Gilmar Bedin, são 

  

os direitos que tornam o Estado devedor dos indivíduos, particularmente dos indivíduos 
trabalhadores e dos indivíduos marginalizados, no que se refere à obrigação de realizar ações 
concretas, visando a garantir-lhes um mínimo de igualdade e de bem-estar social. Esses 
direitos, portanto, não são direitos estabelecidos 'contra o Estado' ou direitos de 'participar do 
Estado', mas sim direitos garantidos 'através ou por meio do Estado' (...) que é chamado a 
organizar a sociedade e, em conseqüência, é ele que passa a estabelecer os critérios para a 
distribuição de renda, fugindo, assim, da esperteza e da sorte individuais, critérios 
predominantes em uma sociedade baseada exclusivamente no mercado livre. (1997, p. 66 e 
87) 

Autores mais recetnes atentam para novas gerações de direitos, além daquelas descritas por 
Norberto Bobbio. Na quarta geração de direitos - advinda a partir da metade do século XX - 
incluem-se os chamados direitos de solidariedade, ou seja, os direitos do homem, no âmbito 
internacional, de titularidade difusa ou coletiva. Considerados direitos sobre o Estado, têm 
caráter supranacional (direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente sadio, à paz e à 
autodeterminação dos povos). (BEDIN, 1997, p. 43-46; BOBBIO, 1992, p. 5-6) 

José Alcebíades de Oliveira Júnior (1997, p. 191-200) amplia esta classificação, incluindo 
ainda a geração de direitos advinda da denominada "realidade virtual" ou "cibernética". Tais 
direitos rompem as fronteiras tradicionais entre Estados, para pela Internet produzir um novo 
espaço-tempo: o espaço virtual, o qual aproxima, cria relações e muitas vezes conflitos, 
reclamando do direito uma regulação em um campo agora desterritorializado. 
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E, por fim, o mesmo autor apresenta a geração dos direitos de engenharia genética, 
"relacionados à biotecnologia e à bioengenharia", os quais tratam das questões sobre vida e 
morte, técnicas de reprodução, transplantes de órgãos, clonagem de seres humanos, 
transgenia. Esta geração surge a partir dos incríveis avanços nas áreas médicas das últimas 
décadas, e requerem uma discussão ética prévia, eis que impõem problemas éticos ao direito. 
(OLIVEIRA JÚNIOR, 1997, p. 191-200). Essa geração de direitos será aprofundada no 
próximo item do artigo. 

Como se percebe, o princípio da dignidade da pessoa humana estabelece um grau de proteção 
da pessoa humana frente ao Estado e às demais pessoas humanas ou pessoas jurídicas 
públicas ou privadas, além de impor a satisfação de condições existenciais básicas a tornar 
capaz ao ser humano realmente viver e não só sobreviver. Atinge todos os setores da ordem 
jurídico-política brasileira, sendo dever do Estado editar leis e realizar políticas públicas 
visando à satisfação das necessidades vitais básicas de seus cidadãos, velando por sua 
existência digna. Da mesma maneira, é dever da sociedade agir em conjunto para a efetivação 
concreta de tais leis e políticas públicas. 

            Nesse sentido, nas conclusões de Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 46-47), a dignidade 
da pessoa humana é um limite e também uma tarefa estatal. Pertence a cada indivíduo 
isoladamente, não podendo ser alienada, violada ou perdida. Como prestação ativa imposta ao 
Estado, o respeito à dignidade humana reclama que as ações estatais estejam guiadas no 
sentido da preservação das condições de dignidade já existentes, bem como na promoção da 
dignidade ainda por conquistar, criando condições possibilitadoras de seu pleno exercício e 
fruição pelos indivíduos. Afinal, em muitas situações não se torna possível ao indivíduo, 
isoladamente, obter as condições para a realização de suas necessidades existenciais básicas, 
necessitando-se aí do concurso de ações do Estado e da sociedade como um todo. 

  

2. Bioengenharia e Biotecnologia: algumas reflexões  

  

            As gerações de direito acima abordadas são resultados de uma longa evolução, porém 
não representam categorias estanques ou situações que se originam umas em substituição das 
outras. Em verdade, devem todas coexistir, e o seu grau de efetivação demonstra o índice de 
evolução nas instituições jurídico-políticas daquela sociedade. 

            Tenciona-se aqui abordar a última categoria, relativa aos direitos de engenharia 
genética, biotecnologia e bioengenharia.  Esses direitos abordam questões sobre vida e morte 
das pessoas, novos métodos de fecundação, a natureza do embrião, o aborto, a eutanásia, 
ortotanásia e distanásia, a manipulação genética, o patenteamento do genoma humano, 
transplantes de órgãos, transexualismo, comercialização ou não de órgãos humanos, o direito 
e o acesso à saúde, a eugenia, a engenharia genética, dentre outros temas polêmicos, 
resultados da evolução das novas tecnologias e dos avanços na engenharia genética e áreas 
médicas. 

            Grande parte desses assuntos ainda está carente de regulação, e reclamam da atuação 
estatal, por intermédio de seus órgãos de poder, em especial o Poder Legislativo, o qual 
precisa positivar leis capazes de impor limites à conduta dos profissionais que trabalham com 
estas questões, tão polêmicas, mas também necessárias e fundamentais à existência humana. 
Da mesma forma, reclama-se a atenção do Poder Judiciário, visto que o atraso na edição de 
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leis para regular tais problemas não impede a existência do conflito. Em existindo o conflito 
leva-se à apreciação do Judiciário, o qual não pode, conforme determinação constitucional, 
isentar-se da solução das controvérsias, usando a partir daí todos os meios hermenêuticos às 
mãos do julgador, em especial a doutrina e os princípios gerais do direito. Da mesma forma, 
no que tange ao direito à saúde e o processo de cuidado, quando o Executivo deixa de atender 
ao direito à saúde dos cidadãos brasileiros, positivado na Constituição Federal de 1988 (arts. 
196 e ss.) e Lei 8.080/90, caberá ao Judiciário suprir tal inefetividade, em um processo 
chamado atualmente de Judicialização das Políticas Públicas. 

Porém, é importante salientar os aspectos controversos de tais conflitos, e a necessidade de 
uma análise interdisciplinar que vai além do próprio direito. Conforme apontam André 
Marcelo M. Soares e Walter Esteves Piñeiro (2002, p. 65), "são assuntos que reclamam, 
urgentemente, uma tomada de posição, com o intuito de delimitar a liberdade de ação dos 
envolvidos, evitando-se abusos que poderão vir a comprometer nosso futuro". 

Tais discussões devem necessariamente passar pela bioética e pelo biodireito. Nas palavras de 
Atienza apud Soares e Piñeiro, trata-se de uma judicialização da bioética. Conectar-se 
metodologicamente bioética e direito, em que "para um certo tipo de conflito jurídico, a 
solução consiste justamente em ponderar os princípios contrapostos. Para tratar desses casos, 
desenvolveu-se uma certa metodologia que pode ser útil para a aplicação aos casos concretos 
dos princípios da bioética." (2002, p. 70) Assim, trata-se de ponderar os princípios colidentes 
em cada conflito, a fim de verificar no caso concreto qual deles deve preponderar, porém sem 
anular aos demais completamente. 

  

3. Bioética 

  

            Os avanços tecnológicos e científicos nos campos da biologia e da saúde trouxeram à 
sociedade situações até pouco tempo atrás inimagináveis, inovações que trazem esperança e 
ao mesmo tempo inquietações e dilemas éticos aos profissionais da saúde. Dentre eles, a 
utilização de novos métodos de investigação, descobertas de medicamentos mais eficazes e 
equipamentos menos invasivos, assim como o controle de doenças tidas até agora como fora 
de controle. 

            Essas conquistas e avanços trazem a esperança de melhoria da qualidade de vida, e, 
por outro lado, criam contradições que necessitam ser analisadas de forma responsável sob a 
luz de princípios éticos discutidos e analisados pelos profissionais e pela sociedade 
organizada. (GARRAFA e PORTO, 2003) 

            Dentro dessa perspectiva a bioética representa conhecimento biológico e dos valores, 
tendo preocupações que estão sendo ampliadas e discutidas sobre as questões sociais 
relacionadas às condições da saúde e aspectos relacionados à preocupação com a vida dos 
animais e da plantas. A bioética não se ocupa somente do desenvolvimento científico e 
tecnológico, mas também as condições do uso das novas tecnologias. Dentro desses aspectos, 
existe também a preocupação com problemas éticos relacionados ao cuidado da vida e da 
saúde dos seres humanos. 

            Portanto, o cuidado à saúde vem sendo um dos maiores desafios da sociedade, 
trazendo, por uma lado, grandes perspectivas em relação ao aumento da longevidade, cura de 
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doenças, melhorias na qualidade de vida das pessoas;  e por outro,  inquietações e dilemas 
éticos para os profissionais. (PESSINI, 2004). 

Alguns dilemas estão relacionados às questões do cuidado e da manipulação da vida humana, 
bem como com a utilização de novas tecnologias, quando confrontadas com as dificuldades 
enfrentadas por parte da população que é excluída e está à margem do processo dos avanços 
tecnológicos. Assim, reflexões precisam ser feitas e discussões mantidas para que a ciência e 
a técnica não prescindam da ética, sob pena de transformarem-se numa forma de poder nas 
mãos de profissionais ou de uma minoria da população. (PESSINI, 2004). 

Para Volnei Ivo Carlin (1996, p. 34-35), bioética é a "maneira de regulamentação das novas 
práticas biomedicais, atingindo três categorias de normas: deontológicas, jurídicas e éticas, 
que exigem comportamento ético nas relações da biologia com a medicina". 

Ou seja, a bioética é um conhecimento complexo, o qual não visa apenas 

  

estabelecer normas deontológicas para dirigir e punir, de forma genérica, o comportamento 
dos profissionais da saúde. Ela pretende ir além do aspecto deontológico sem, contudo, 
ignorá-lo ou transgredi-lo. Do mesmo modo, a moral em vigor numa determinada sociedade 
ou observada por um certo grupo social também é levada em conta pela bioética, porque não 
se pode pensar em uma prática afastada de um contexto social e em desconformidade com 
suas raízes históricas e culturais. É assim que a bioética se distingue daquilo que se utiliza, ou 
seja, ela não é ética (estudo do bem), não é moral (normas que regulam a prática do bem) e 
não é deontologia (código de conduta), embora seja impossível sem elas (...). O que na ética é 
estudado, na moral praticado e na deontologia obrigado, na bioética é problematizado. 
(SOARES; PIÑEIRO, 2002, p. 29) 

  

A essência da bioética é a liberdade, porém precisa ser acompanhada de muita 
responsabilidade, e com o compromisso verdadeiro dos profissionais e dos pesquisadores para 
que os avanços tenham como horizonte a melhoria da qualidade de vida de todas as camadas 
sociais e a preservação do planeta. 

  

4. Princípios da bioética 

  

Um dos marcos históricos mais significativos na genealogia da disciplina foi a publicação da 
obra "Bioética: uma ponte para o Futuro", de Van Rensselear Potter (POTTER, 1971). Já 
André Hellegers, foi quem designou o termo, dando origem à escola principialista da bioética. 
(DINIZ & GUILHEM, 2001). 

A bioética, definida como o estudo sistemático das dimensões morais das ciências da vida e 
do cuidado da saúde, utiliza uma variedade de metodologias éticas num contexto 
multidisciplinar. É uma disciplina que poderá, pelos seus fundamentos e de seus conceitos, ser 
um referencial, para respaldar as discussões sobre os avanços tecnológicos e científicos na 
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prevenção, promoção, tratamento e cuidados à saúde dos seres humanos. (PESSINI e 
BARCHIFONTAINE, 2006) 

Dentro dos conceitos utilizados como referenciais, numa visão principialista da bioética, 
destacam-se a autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça. 

A autonomia refere-se ao direito do indivíduo de se autogovernar, realizar suas próprias 
escolhas, isto é, exercer a função de protagonista em seu processo de saúde e doença. Sendo 
assim, requer que o profissional respeite a vontade do paciente ou seu representante. Já o 
princípio da beneficência diz respeito ao fazer o bem e evitar o sofrimento adicional. Atender 
os interesses importantes e legítimos dos indivíduos e, na medida do possível, evitar danos. O 
que a delimita é que o profissional da saúde deve fazer o bem ao seu paciente, 
independentemente de desejá-lo ou não. Além disso, procurar maximizar os benefícios 
(possíveis) e minimizar os danos possíveis. A não-maleficência, por sua vez, é baseada no 
princípio deontológico de que se deve evitar ao máximo a possibilidade de causar danos. Por 
fim, o princípio da justiça é entendido como eqüidade, reconhecendo que todas as pessoas 
devem ter suas necessidades atendidas, preservadas suas diferenças e singularidades. 
(CHILDRESS & BEAUCHAMP, 2002; PESSINI, 2004; PESSINI e BARCHIFONTAINE, 
2005; KOVACS, 2003). 

Salienta-se que, nos conflitos em que a bioética visa responder e problematizar, nem sempre 
todos os princípios estarão presentes. Muitas vezes será necessário optar por um em 
detrimento de outros na análise do caso concreto, em um juízo de ponderação sobre qual deles 
deverá prevalecer. 

  

5. Ética e Cuidado  

A reflexão sobre a ética e sua importância no cotidiano social diz respeito à preocupação dos 
profissionais no que concerne à conduta, às atitudes e à busca de novos modos de cuidar. Tem 
como base a análise das ações, como precisam ser realizadas e suas conseqüências na vida do 
ser humano/paciente. A ética nas relações do cuidado é uma premissa indispensável e 
primordial, que faz o profissonal agir com a intenção de respeitar a dignidade da pessoa que 
está sendo cuidada.  

Convém fazer uma reflexão sobre a preocupante escalada da mercantilização da doença, que 
merece uma discussão inadiável pelos profissionais de saúde ou cuidadores, pelos gestores e 
pela sociedade. É preciso criar um quadro ético referencial, articulando esses fenômenos 
complexos, a evolução técnico-científica, a racionalidade do saber biomédico e a busca da 
retomada da dignidade humana. Trata-se de um imperativo primordial com vistas a uma vida 
digna, com qualidade e não apenas com quantidade de dias vividos. 

Os dilemas éticos vivenciados precisam de uma discussão urgente e profunda, para que se 
redefina a viabilidade humana e o sentido da vida. A dicotomia existente no pensamento atual 
quanto ao atendimento à saúde, que é hierarquizante e excludente, impõe consciência e 
decisões que a sociedade não pode mais esperar. Inexiste o suporte mínimo necessário para 
conviver com essas situações e, sem um trabalho multidisciplinar estruturado e consistente, 
acabam os profissionais da saúde insatisfeitos e desmotivados com a profissão, já que por 
vezes se confrontam com este conflito de valores. Algo precisa, pois, ser feito, com muita 
responsabilidade e sem corporativismo. 
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O sentido e o valor da vida humana, desprestigiados na atualidade, requerem medidas 
convincentes para que a saúde não seja tratada como um bem econômico, mas sim como um 
meio para se atingir um fim, que é a qualidade da vida do paciente. As práticas 
institucionalizadas, que transformam o cuidado num ato impositivo, controlador e hierárquico, 
podem levar à insensibilidade, à indiferença durante o processo assistencial. O profissional, 
por sua vez, poderá distanciar-se do paciente, desconhecer suas necessidades e vontades, 
tornando o cuidar rotineiro, massificado, e a relação profissional da saúde/paciente uma 
convivência impessoal. 

A revisão das relações do cuidado, nas instituições de saúde, por meio de um exercício 
coletivo e participativo, tem condições de propor alternativas viáveis para a assistência, em 
que o paciente exerça a sua capacidade de escolha e seja respeitado na sua dignidade e em 
seus direitos fundamentais. É fundamental corrigir as distorções provocadas pela 
mercantilização da doença, mudando a atitude frente a esta problemática, numa inversão 
perceptiva diante dos problemas éticos vivenciados, cuidar não somente das doenças, dos 
sinais e sintomas, mas ampliar a dimensão do processo saúde/doença. 

 Numa abordagem multidimensional, com compromisso ético e social, e com competência, é 
possível estabelecer uma relação genuína, valorizando o acolhimento e a atenção ao paciente. 
Diminuir a distância existente (assimetria na relação) entre o profissional e o paciente, com 
vistas a reconstruir o processo de cuidar, fundamentado no compromisso ético assumido ao 
abraçar a profissão. Tudo se resume num só conceito: pessoas diferentes, com necessidades 
diferentes. E o respeito ao direito de decidir de cada pessoa (autonomia) a partir de suas 
diferenças é outro princípio básico de qualquer relação. O ser humano/paciente tem o direito 
de ser ouvido e de decidir sobre suas conveniências, sobre sua saúde e seu corpo. Não se pode 
ignorar totalmente a sua vontade no processo do cuidado. 

O cuidado baseado na atenção solidária, que entende tanto o desejo como o silêncio do 
paciente nas horas difíceis, mostra-se o caminho mais seguro e viável para a observância dos 
princípios éticos e da proteção da sua dignidade. O princípio ético da solidariedade no 
cuidado precisa transparecer em sua plenitude, criando redes de vínculos, respeitando a 
pluralidade humana e as diferenças entre os profissionais e os pacientes. 

  

Considerações Finais  

A consciência da problemática que envolve o cotidiano das discussões sobre o qual se 
debruça a bioética convoca os profissionais envolvidos nesse processo que façam reflexões 
sobre possíveis estratégias e ações buscando mudanças nas formas de atendimento à saúde da 
população. Vários dilemas éticos e inquietudes fazem parte do cotidiano dos profissionais e, 
sem dúvida, situações constrangedoras e inquietantes podem ser enfrentadas pelos usuários 
dos serviços. 

            Os avanços tecnológicos na área das ciências médicas e tecnológicas foram muito 
mais rápidos que a evolução do pensamento da sociedade, causando assim uma perplexidade. 

            Não se pode negar que a sociedade humana evoluiu, principalmente no que diz 
respeito a seus conhecimentos de biotecnologia e bioengenharia. Por isso, o ordenamento 
jurídico brasileiro não pode se furtar para regular os novos conhecimentos e novas técnicas da 
atividade humana, a fim de lhes promover ou limitar, conforme o caso. 
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Por sua vez, a compreensão de alguns aspectos do cotidiano do atendimento à saúde permite 
apreender o significado e o alcance do cuidado e do princípio da dignidade humana. 
Possibilita criar situações e estratégias que facilitem o acolhimento do cidadão nos serviços 
públicos, bem como respeitar os direitos fundamentais a ele atinentes a partir de uma 
perspectiva multidisciplinar. 

Nesse momento de transformações e de grandes incertezas ou inquietudes éticas, é imperioso 
enfrentar os desafios, com muita precaução e responsabilidade para estimular o cuidado em 
um entendimento complexo, como uma forma de valorização do ser humano e da vida na sua 
multidimensionalidade. 

O futuro é a esperança e o presente é o melhor desafio para aqueles que lutam diariamente 
pela plena efetivação dos direitos fundamentais.  
É preciso um olhar complexo para os conflitos que se apresentam pelo uso das novas 
tecnologias biométicas, capazes de realizar um diálogo interdisciplinar sobre questões éticas 
levantadas pelos avanços científicos e casos clínicos. Existem momentos no processo de 
cuidar que podem favorecer e despertar um novo sentido na vida do ser humano, tanto do 
profissional como do paciente. O cuidado é e será a essência da vida dos pacientes e das 
pessoas, por isso, é preciso acreditar no seu valor e vivê-lo intensamente.  

O resultado de um processo de revisão conceitual e laboral do cuidado por parte da sociedade 
como um todo necessita do aprimoramento da sensibilidade, da intuição e da criatividade, 
sendo ele um valor mediador nas relações sociais. E o fator norteador desta mirada é o 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

A flexibilidade nesse processo facilita a adaptação às situações mutáveis, urgentes e, às vezes, 
inesperadas, nas condições de saúde e da doença do paciente. Por outro lado, a inflexibilidade, 
aliada à rotinização extremamente rígida e à hierarquização na assistência, são fatores capazes 
de induzir uma tensão na equipe além de criar dilemas éticos e inquietações, desmotivação no 
trabalho, acompanhadas de um séquito de dificuldades na resolução dos conflitos existentes 
nos sistemas de saúde. Através do acolhimento, da flexibilização nas relações entre 
profissionais/pacientes/clientes é possível ampliar a humanização no atendimento à saúde, 
propiciando ao usuário o exercício de sua autonomia e de sua dignidade humano. A saúde é 
um direito fundamental e essencial para o viver e o sobreviver do ser humano.  
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[1] Art. 1° CF/88 - A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos:(...) 

III - a dignidade da pessoa humana;  
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OBSERVATÓRIO DE GOVERNO ELETRÔNICO PARA ESTUDANTES 
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RESUMO 

O presente trabalho discorre sobre as mudanças havidas no processo de aprendizagem, em 

que a relação professor/aluno deixa de ser hierarquizada de forma vertical como no passado, 

em que o professor falava ex catedra, e se volta para as aptidões que os alunos devem ser 

capazes de adquirir, de tal modo que o professor aparece como um guia encarregado de 

conduzir o aluno pelos caminhos adequados em meio ao grande emaranhado de informações 

assistemáticas proporcionado pela denominada Sociedade da Informação. Nesse mister o uso 

adequado das novas tecnologias são de capital importância no processo de aprendizagem. É 

nesse contexto que se introduziu atividades de pesquisa EGOBS como parte integrante de 

disciplinas regulares das grades curriculares dos cursos de graduação em Direito da 

Universidad de Zaragoza, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUCPR, em que os estudantes foram instados a analisar 

criticamente e comparar sítios de governo eletrônico, que foram mapeados. 

PALAVRAS-CHAVE: DOCÊNCIA; SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO; GOVERNO 

ELETRÔNICO 

RESUMEN 

El trabajo analiza los cambios producidos en el proceso de aprendizaje, en el que la relación 

maestro / alumno ya no es jerárquica en forma vertical como en el pasado, cuando el profesor 

hablaba ex cathedra, sino que está dirigida a propiciar el ejercicio de habilidades que los 

estudiantes deben saber practicar en las actividades propias de profesiones concretas, por lo 

que el maestro en la actualidad es un guía encargado de conducir al alumno por los caminos 

adecuados en medio del enmarañamiento que constituye la gran cantidad de información de 

carácter asistémico que proporciona la llamada Sociedad de la Información. En este contexto 

el adiestramiento en un uso adecuado de las nuevas tecnologías es de suma importancia en el 

proceso de aprendizaje. Es en este contexto en el que hemos introducido actividades de 

investigación sobre Gobierno Electrónico (EGOBS) como parte integrante de cursos regulares 
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de los programas de licenciatura en Derecho en la Universidad de Zaragoza, la Universidad 

Federal de Santa Catarina - UFSC, y la Universidad Católica de Paraná - PUCPR, solicitando 

a los estudiantes que realizaran ejercicios de comparación y análisis crítico de sitios de 

gobierno electrónico: páginas Web de instituciones públicas. 

PALABRAS-CLAVE: DOCENCIA, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, GOBIERNO 

ELECTRÓNICO 

 

1. Introdução 

              O presente artigo pretende compartilhar as experiências de docência que foram 

integradas ao projeto capitaneado pela Rede Jurídica para a Sociedade da Informação (LEFIS 

- Legal Framework for the Information Society)[1] e que se denomina Observatório EGOBS 

(Observatório de Governo Eletrônico)[2], cuja meta principal é o estudo independente das 

características e das realizações no domínio do governo eletrônico, caracterizado pelo 

conjunto de organizações e sistemas que são necessários para produzir a prestação de serviços 

administrativos para os cidadãos e as empresas pelo governo, com a ajuda dos recursos 

providos pelas Tecnologias da Informação e Comunicação. 

              O trabalho tem ênfase especial na verificação da observância ou não, pelas ações 

governamentais na seara eletrônica, às regras, procedimentos e princípios consagrados na lei, 

incluindo o direito de participar das atividades por parte dos cidadãos, empresas e instituições, 

especialmente se as suas regras de execução respeitam pautas de proteção de dados e 

segurança das comunicações eletrônicas. 

              Para tanto o grupo de pesquisa tem analisado e mapeado sítios eletrônicos de vários 

entes governamentais em todos os níveis, sendo que, experimentalmente, esta análise foi 

integrada formalmente como parte do conteúdo curricular de disciplinas de graduação em 

Direito ministradas pelos dois autores deste artigo e, ainda, pelo Prof. Aires José Rover[3], 

experiência essa cujos resultados serão expostos no decorrer deste artigo. 

  

2. Ensino superior e TIC 

              O conceito de universidade[4] se formou progressivamente, sendo que o seu 

modelo se desenvolveeu a partir do século XII, impulsionado pelo episcopado e pelos reis. 

Rapidamente ela ganhou fama, imunidade e privilégios. 
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              As universidades tinham jurisdições especiais e chegaram a controlar a 

cadeia produtiva dos livros (CHARVENAC, 1998, p. 34-35), que formam as primeiras 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Aos poucos elas se emanciparam dos 

poderes centrais para chegarem ao formato atual. 

              Na atualidade os acadêmicos crescem e amadurecem no e com o mundo 

digital. A sua expectativa é a de uma aprendizagem ativa e social que acompanhe as 

mudanças tecnológicas. 

              O acesso a informação fragmentada favorece as novas habilidades e os 

novos tipos de interação interpessoais com as tecnologias. Os vetores tecnológicos de 

comunicação/estudo se diversificam (computadores, iphone, celulares, notebook etc.), a rede 

social está se espalhando, o que faz do estudante um “gerenciador” e gerador do 

conhecimento, colocando-se ativamente no centro do dispositivo[5] do conhecimento 

(CARON, 2007, p. 457). 

              A tendência da web (web 2.0) é privilegiar a inteligência coletiva, com 

participantes ativos na sua construção, ou seja, um cérebro global (Cf. O’REILLY, 2005). 

Assim os novos estilos de interação com o mundo estão influenciando o comportamento dos 

estudantes, o que os leva a desenvolver dispositivos mais “antropocentrados” e menos 

“tecnocentrados” (Cf. RABARDEL, 1995). 

              Flynn demonstrou que o aumento da demanda em estimulação intelectual[6] 

é em grande parte devido à exposição intensiva as TIC (Cf. FLYNN, 1987). A era da 

informação está em acelerado andamento, de maneira que as Universidades devem 

acompanhar essas mudanças na maior medida possível, implementando estratégias de 

inclusão das TIC nas aulas, nos campus e nas suas extensões virtuais. 

              As TIC têm características favoráveis à mudança paradigmática. Elas 

incentivam formas participativas e ativas de estudar e trabalhar, mas, para que tenham 

efetividade, as estratégias de implantação devem incluir os professores no gerenciamento dos 

projetos, tanto na apropriação quanto na aplicação, e assim ganhar a adesão criando uma co-

evolução entre as metodologias de ensino e a inclusão de tecnologias. 

              Vê-se que planejamentos em todos os níveis são imprescindíveis para 

resultados probatórios. É importante que sejam envolvidos nesse processo, além dos docentes 

e discentes, os gestores, os setores de infra-estrutura e de formação continuada e o setor 
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financeiro (Cf. BARONE & HAGNER, 2001). As soluções ofertadas pelas TIC modificam 

profundamente as instituições, sendo que, para isso, uma adesão consensual desenhará 

mudanças objetivas e harmoniosas. 

  

3. Docência no ensino superior 

              A universidade forma socialmente e tecnicamente o estudante, sendo que 

essa formação almeja fornecer aplicabilidade do conhecimento no mercado e, 

consequentemente, empregabilidade, o que significa capacidade de corresponder em uma 

demanda tecnológica e/ou comportamental. As transformações sociais fazem também com 

que o foco da formação universitária se caracterize pela construção da autonomia do aluno na 

aquisição do saber, saber-ser e saber-aprender (BARBOT, 2003, p. 174). Consequentemente, 

além de teorizador, o professor transforma esse conhecimento em uma produção que seja 

compatível com a realidade e a vivência dos seus alunos. 

              Didaticamente, as tecnologias educacionais assumem uma função 

catalisadora, dado que apresentam oportunidades de incluir uma pedagogia ativa 

proporcionadora de autonomia no ensino superior, sendo que para isso são necessários 

investimentos em tempo e formação contínua por parte dos docentes e das Universidades. 

              Assim, a sociedade da informação e do conhecimento tende a incidir no 

papel do professor em relação à mediação entre o aluno e o conhecimento, o que se vê, 

também, na Reforma de Bolonha atualmente em curso na União Europeia. 

              O aspecto mercadológico influencia cada vez mais os conteúdos 

programáticos dos cursos e as formas com que são ministrados. Assim, têm-se fortes vínculos 

entre o saber e o mundo empresarial concorrencial. As mudanças são rápidas e as áreas de 

atuação evoluem e são instituídas em um tempo reduzido. Profissões desaparecem, outras se 

formam, a probabilidade de se ter somente uma profissão ao longo da vida se tornou 

improvável; daí a necessidade do aluno ganhar autonomia, justificativa central para a 

mudança de paradigma na formação universitária. 

              Outra justificativa de mudança vem do fato de o aluno estar 

permanentemente estimulado pelas informações geradas pela sociedade de difusão midiática. 
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Assim, o acesso ao conhecimento é facilitado, mas como efeito perverso existe a poluição 

gerada por esta massa informativa e, com isso, uma sobre-exposição informativa. 

              Então, torna-se necessário o auxílio de um guia para auxiliar na seleção e na 

organização objetiva dessas informações recolhidas de forma anárquica. Esse papel é 

objetivamente o assumido pelo professor no espaço virtual. 

  

4. Desafios da formação docente para o uso das TIC 

              O domínio das Tecnologias Educacionais integra, nas ciências da educação, 

a psicologia da aprendizagem, a pedagogia baseada no audiovisual, a educação às mídias, a 

tecnologia da instrução, a informática e o software educativo, e a gestão dos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem para uma educação midiatizada (Cf. KARSENTI, 2005). Adiciona-

se nessa lista a problemática de criação e difusão do material didático cada vez mais 

multimídia e multimodal e seus corolários para os professores: a perda de poder sobre o saber, 

real ou ressentido, que implica uma mudança de postura, e a complexidade de gestão dos 

direitos autorais que sejam alheios ou pessoais. 

              Assim, as competências cobradas dos docentes se fazem transversais, as 

tecnologias incitam repensar as práticas, do que se originam tensões, desentendidos, 

empolgação, mas, sobretudo, inovações. 

              Os motivos da adesão nessa inclusão de tecnologias pelos docentes são 

diversos: a oportunidade de mudança, o pragmatismo (quando as tecnologias são soluções), a 

minimização de problemas (por exemplo, na recuperação de alunos), ou mesmo para que não 

se fique excluído das tendências atuais. Qualquer que seja o motivo de adesão, precisa-se ter 

consciência do tamanho da reorganização implícita, das escolhas decorrentes e do grau de 

complexidade dos processos envolvendo muitas áreas de conhecimento (BARBOT, 2003, p. 

175). 

              Assim, a docência pede conhecimentos e competências de alto nível em 

vários domínios. Também pede aptidões e atitudes que facilitam o aprendizado e que 

permitem o desenvolvimento dos alunos em um quadro ético e sistêmico. Cabe ao professor 

escolher e aplicar as soluções de adequação com as especificidades dos seus alunos e dos 

resultados almejados, estando atento à carga de trabalho proporcionada, tanto pelas retroações 
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quanto pelos requisitos cognitivos e metacognitivos resultantes da compreensão necessária 

dos fenômenos desencadeados pelo uso de tecnologias. 

              A identificação dessas escolhas precisa dos modelos pedagógicos e das 

soluções técnicas imprescindíveis para a operacionalização das atividades nesse contexto 

educacional (TCHOUNIKINE, 2009, p. 83). 

  

5. Ensinar e aprender com o uso das TIC 

              No caso do uso de tecnologia voltada à distribuição espacial e temporal, o 

planejamento é central na proposta e na implementação das TIC. O mais importante é ter as 

metas claramente enunciadas, fazer com que o aluno esteja ciente da metodologia a ser 

utilizada e da estrutura da atividade, privilegiar estímulos usando o trabalho em grupo, a 

colaboração e cooperação, avaliação formativa e processual, definir tarefas com prazos, estar 

atento à retroação e cuidar para que a tecnologia seja integrada pelo aluno (HILU, 2006, 

p.148). 

              O docente organiza o aprendizado, conduz o percurso, estabelece o 

cronograma, anima o trabalho (presencial e não presencial - síncrono ou assíncrono - 

individual ou coletivo), acompanha os alunos na progressão de seu percurso por meio da 

resposta às questões, da motivação, do tratamento dos pontos particulares quando necessário, 

da ajuda na definição do projeto pessoal, da operação do balanço, da validação do 

aproveitamento do aluno nos diferentes pontos chaves do roteiro pedagógico. 

              Nesse cenário, similar em linhas gerais ao que vem sendo aplicado sem o 

auxilio da tecnologia, as TIC ampliam as possibilidades pedagógicas e o espaço, de maneira 

que essas dimensões implicam novos comportamentos. 

              Para alcançar a harmonia relacional, precisa-se do enunciado claro e 

estruturado das condições de acompanhamento, das regras relativas às trocas interpessoais, de 

disciplina individual, de definição de limite e de respeito ao espaço (tempo) dos professores, 

para não se deixar invadir o espaço alheio. 

              A difusão da informação no mundo digital tem contraparte, pois a facilidade 

de apropriação das informações incentiva comportamentos inadequados, tais como o plágio, a 

cópia de conteúdos etc. Por parte do professor é necessária uma formação sobre os direitos 
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autorais e uma sensibilização às consequências, caso não sejam respeitados; do valor das suas 

próprias produções cientificas e educacionais. No processo avaliativo o docente tem à sua 

disposição estratégias de detecção de plágios ou de trabalhos não realizados pelos alunos. Tais 

tarefas fazem com que os docentes conheçam seus alunos, o que favorece a detecção de 

distorções entre o desempenho participativo e os resultados avaliativos. 

  

6. Possibilidades de uso das TIC 

              O uso das TIC varia em função do tipo, dos objetivos acadêmicos e das 

disciplinas. As escolhas das mídias e dos suportes, de modalidade e de organização, 

dependem do contexto de sua aplicação. 

              Erica de Vries define uma tipologia de funções pedagógicas para softwares 

educativos (DE VRIES, 2001, p. 112) que pode ser estendida ao uso das TIC em geral, 

conforme tabela, aqui complementada para o tema em exame, em que são definidas as oito 

funções pedagógicas e suas características: 

  

Tabela. Funções pedagógicas e tipo de ferramenta usando TIC 

Função 

pedagógica 

Tipo de TIC / 

suporte 

Teoria Tarefa 

Apresentar 

informação 

Apostila 

eletrônica 

Cognitivis

mo  

Ler 

Propor 

Exercícios 

Questionário 

on-line / software 

Behaviori

sta 

Resolver 

Ensinar Tutor IA* Cognitivis

ta 

Dialogar  

Cativar atenção 

e motivação 

Jogos, RPG 

virtual 

Principal

mente Behaviorista 

Jogar 

Resolver 

Fornecer 

espaços de exploração 

Hipermídia 

(Internet) 

Cognitivis

ta 

Explorar 
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Construtiv

ista 

Fornecer 

ambiente de teste 

Simulador Construtiv

ista 

Cognição 

situada 

Modeliz

ar 

Fornecer 

ambiente para a 

descoberta de domínios 

abstratos 

Micro-mundo 

Metaverso 

(Mundo virtual) 

Construtiv

ista 

Materiali

zação 

Fornecer um 

espaço de colaboração 

Ambiente 

virtual de 

aprendizagem, grupos 

de discussão, blog 

Construtiv

ista 

Cognição 

situada 

Dialogar 

Escrever 

Comunic

ar 

*IA: Inteligência Artificial 

  

              Nesse sentido temas clássicos tais como democracia e liberdade, cujo estudo 

integra várias disciplinas nos Cursos de Graduação em Direito, podem ser examinados pelos 

estudantes no ambiente virtual, especialmente no que se refere a possibilidade de se fazer uma 

análise crítica das práticas de governo eletrônico existentes. 

  

7. Mapeamento de Governo Eletrônico em Cursos de Graduação em Direito 

              O projeto EGOBS dispõe de um portal (http://www.egov.ufsc.br/portal/) em 

que estão reunidas todas as atividades do grupo de pesquisa, dentre as quais o mapeamento 

dos sítios de governo eletrônicos analisados, sendo que no segundo semestre letivo do ano de 

2010 os autores deste artigo e o Prof. Aires José Rover incluíram tarefas de análises desses 

sítios como conteúdos formais das disciplinas por eles ministradas na Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná - PUCPR, na Universidad de Zaragoza e na Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC, respectivamente. 
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Mapeamento do Observatório de Governo Eletrônico 

  

              Nessas disciplinas, além das aptidões tradicionais que lhe são inerentes e 

que devem ser adquiridas pelos estudantes, foram agregados temas afetos à Sociedade da 

Informação e ao Governo Eletrônico, assim sintetizados: 

  

1. Analisar o fenômeno da denominada Sociedade do Conhecimento; 

2. Verificar métodos para acesso criterioso e crítico a textos jurídicos; 

3. Analisar o fenômeno da globalização e do multiculturalismo; 

4. Identificar práticas de democracia digital e de governo eletrônico; 

5. Analisar a ideia de Governo Eletrônico e de acesso eletrônico às 

atividades públicas; e 

6. Analisar práticas de administração pública relacionadas às TIC e à 

democracia eletrônica. 
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              Dessa forma os estudantes visitaram sítios de Governo Eletrônico e os 

analisaram a partir de respostas ao questionário abaixo, cujos resultados, em seguida, viriam a 

ser mapeados no portal do observatório: 

  

Questionário para aplicação da métrica LEFIS: 

desenvolvimento do governo eletrônico 

  

O principal objetivo deste questionário é avaliar a performance de websites de governo 

eletrônico considerando elementos chaves do ambiente político, social e legal 

  

  

Perguntas sobre estatísticas gerais do país 

1.       Qual é o percentual dos lares com acesso a Internet? 

2.      Qual é o percentual de indivíduos que usam a Internet para se 

comunicar com as autoridades? 

3.      Qual é o percentual de empresas que usam a Internet para se comunicar 

com as autoridades públicas para a obtenção de informações? 

4.       Qual é o percentual de empresas com acesso a Internet? 

5.      Qual é o percentual de indivíduos que utilizam a Internet pelo menos 

uma vez por semana? 

6.       Qual é o percentual de lares com conexão de banda larga? 

7.       Qual é o percentual de empresas com conexão de banda larga? 
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8.      Qual é percentual de indivíduos que fizeram compras online nos últimos 

três meses? 

9.      Qual é o percentual de empresas que receberam pedidos online no 

último ano? 

10.   Qual é o percentual de indivíduos que usam a Internet para interação 

com as autoridades públicas para a obtenção de informações? 

11.   Qual é o percentual de indivíduos que usam a Internet para interação 

com as autoridades públicas para baixar formulários? 

  

  

Perguntas sobre as normas do país 

  

12.   Quantas leis de caráter federal, estadual, distrital, ou municipal existem 

com o fim de regular a administração eletrônica? 

13.   Quantas normas regulamentadoras de caráter federal, estadual, distrital 

ou municipal existem com o fim de regular a administração eletrônica? 

14.   Quantas leis de caráter federal, estadual, distrital ou municipal existem 

acerca de outras matérias, mas que fazem referência à administração 

eletrônica? 

15.   Quantas sentenças judiciais existem sobre a administração eletrônica? 

  

  

Trâmites 
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16.   De que forma os usuários podem obter informação prévia? 

(   ) Não se oferece informação  

(   ) É oferecida informação de caráter geral na web 

(   ) Os usuários podem solicitar informações que são remetidas por correio 

normal 

(   ) Os usuários podem solicitar informações que receberão por correio 

eletrônico 

(   ) Os usuários podem solicitar informações que são disponibilizadas 

online 

(   ) A página web indica o prazo em que a resposta será dada 

  

17.   De que forma os usuários podem obter e enviar formulários? 

18.   De que forma os usuários podem realizar pagamento de taxas? 

19.   De que forma os usuários podem obter informação posterior ao início de 

um trâmite? 

  

  

Outras questões 

  

20.   A página web indica a sua data de criação? 

21.   A página web indica a data de sua última modificação? 

22.   A informação está atualizada? 
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23.   Todas as páginas estão identificadas com o nome da instituição e o 

departamento responsável? 

24.   Todas as páginas oferecem informação de contato? 

25.   As páginas estão disponíveis em quais idiomas? 

26.   Todas as páginas estão disponíveis em inglês? 

27.   É oferecido aos usuários um questionário de satisfação? 

28.   É oferecido um formulário para sugestões, queixas ou perguntas? 

  

  

Políticas de desenvolvimento das aplicações 

  

29.    São cumpridas as normas de proteção de dados? 

30.   São cumpridas as normativas ou estândares de segurança informática? 

31.   Existem regras para a solução de conflitos? 

               O trabalho realizado pelos estudantes de graduação em Direito lhes permite 

conhecer o grau de penetração que a internet tem no âmbito da sociedade civil, sejam pessoas 

naturais, sejam empresas; o acesso que essas pessoas têm à banda larga; as várias 

possibilidades de interação que a denominada web 2.0 permite; a forma pela qual os entes 

governamentais, em todos os níveis, têm se valido desse instrumental interativo para prover 

aos cidadãos informações, serviços, consultas, tomadas compartilhadas de decisões etc.; as 

normas jurídicas que tenham sido editadas com a finalidade de regular o governo eletrônico; 

as decisões judiciais que tiveram o governo eletrônico como objeto de discussão; o grau de 

confiabilidade e de respeito a padrões de proteção de dados pessoais; enfim, a análise levada a 

efeito pelos estudantes sobre as páginas eletrônicas governamentais demanda o estudo  de 

temas clássicos como a democracia, a ideia de cidadania, a proteção da privacidade e dos 

dados pessoais, o regime jurídico de Direito Público, a ideia de prestação de serviços 
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públicos, entre outros assuntos afetos à administração pública, sendo que todo esse arcabouço 

teórico é utilizado para extrair, por meio de observação empírica de páginas web 

governamentais, apreciação crítica, inclusive comparativa, das práticas da administração 

pública, se atendem ou não, com eficiência e em conformidade com a tecnologia disponível 

de interação virtual, aos ditames constitucionais e legais que regem a atividade administrativa. 

  

8. Conclusão 

              O presente artigo teve a pretensão de compartilhar a experiência que se 

realizou, no período letivo do segundo semestre de 2010, nos cursos de graduação em Direito 

da Universidad de Zaragoza, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, em que os estudantes, por meio de 

trabalho empírico complementar aos temas que integram o conteúdo curricular das disciplinas 

ministradas pelos autores deste trabalho e pelo Prof. Aires José Rover, promoveram análise 

crítica e comparativa de sítios eletrônicos de governo eletrônico. 

              A experiência de docência que se realizou concomitantemente nas três Universidades 

mencionadas fez parte do projeto capitaneado pela Rede Jurídica para a Sociedade da 

Informação (LEFIS - Legal Framework for the Information Society) e que se denomina 

Observatório EGOBS (Observatório de Governo Eletrônico), cuja meta principal é o estudo 

independente das características e das realizações no domínio do governo eletrônico. A 

pesquisa enfatiza a verificação da observância ou não, pelas ações governamentais na seara 

eletrônica, às regras, procedimentos e princípios consagrados na lei, incluindo o direito de 

participar das atividades por parte dos cidadãos, empresas e instituições, especialmente se as 

suas regras de execução respeitam pautas de proteção de dados e segurança das comunicações 

eletrônicas. 

              A inclusão dos estudantes de disciplinas regulares de graduação em Direito nas 

atividades de pesquisa EGOBS está em consonância com a percepção de que o ensino 

superior não pode mais passar ao largo do fenômeno que há tempos tem transformado as 

relações sociais em uma verdadeira Sociedade da Informação, o que traz desafios para a 

atividade docente, que não pode negligenciar a possibilidade do uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação - TIC. 
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              Para tanto, há que se cuidar da preparação dos professores para a conjugação ensino-

aprendizagem com o uso das TIC. Neste sentido, as atividades experimentadas e que foram 

aqui relatadas estão alinhadas com essa nova perspectiva docente. 

              Com efeito, o mapeamento de governo eletrônico por estudantes de cursos de 

graduação em Direito, em disciplinas regulares da grade curricular, na forma que se praticou, 

propiciou aos alunos a aquisição de conhecimento sobre o grau de penetração que a internet 

tem no âmbito da sociedade civil; as várias possibilidades de interação que a denominada web 

2.0 permite; a forma pela qual os entes governamentais têm se valido desse instrumental 

interativo para prover aos cidadãos informações, serviços, consultas, tomadas compartilhadas 

de decisões etc.; as normas jurídicas que tenham sido editadas com a finalidade de regular o 

governo eletrônico; as decisões judiciais que tiveram o governo eletrônico como objeto de 

discussão; o grau de confiabilidade e de respeito a padrões de proteção de dados pessoais; 

enfim, a análise levada a efeito pelos estudantes sobre as páginas eletrônicas governamentais 

demandou o estudo  de temas clássicos como a democracia, a ideia de cidadania, a proteção 

da privacidade e dos dados pessoais, o regime jurídico de Direito Público, a ideia de prestação 

de serviços públicos, entre outros assuntos afetos à administração pública, sendo que todo 

esse arcabouço teórico foi utilizado para extrair, por meio de observação empírica de páginas 

web governamentais, apreciação crítica, inclusive comparativa, das práticas da administração 

pública, se atendem ou não, com eficiência e em conformidade com a tecnologia disponível 

de interação virtual, aos ditames constitucionais e legais que regem a atividade administrativa. 

              Diante da experiência inicial, cujos resultados foram, sob nossa ótica, 

bastante positivos, pretendemos dar seguimento aos trabalhos nos próximos períodos letivos 

em todas as turmas, além de fomentar esse tipo de experiência para que outros docentes 

venham a aplicá-la de forma semelhante com seus alunos. 
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[1] http://www.lefis.org  
[2] EGOBS é uma iniciativa que surgiu a partir da rede temática de Governo Eletrônico coordenada pela 
Universidade de Saragoça (Espanha) e cujas atividades envolvem, desde 2003, na sua vertente europeia, as 
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Universidades de Burgos e Valladolid (Espanha), Universidade de Münster (Alemanha) e Queen's University de 
Belfast (Reino Unido). A vertente latino-americana agrega a Universidade Nacional de La Plata (Argentina), a 
Universidade Diego Portales (em Santiago do Chile), a Universidade de Havana (Cuba), a Universidade da 
República (em Montevidéu, Uruguai), a Universidade Fderal de Santa Catarina (Florianópolis) e, mais 
recentemente, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba). A Associação para o Avanço da 
Tecnologia da Informação e Comércio Eletrônico (APTICE) é entidade colaboradora das atividades EGOBS. O 
Observatório faz parte da Rede Jurídica para a Sociedade da Informação - LEFIS (Legal Framework for the 
Information Society). 
[3] Professor adjunto de Informática Jurídica da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
[4] A palavra Universi e depois Universitas designava a totalidade dos mestres e alunos antes de designar a 
universidade de Paris e as outras, por extensão. 
[5] A palavra "dispositivo" é usada para descrever um sistema, um conjunto aberto para um propósito específico. 
De acordo com Michel Foucault, um "dispositivo" é um "decidedly heterogeneous ensemble ", "a resolutely 
heterogeneous assemblage, containing discourses, institutions, architectural buildings, reglementary decisions, 
scientific statements, philosophical, moral, philanthropic propositions, in one word: said as well as non-said, 
those are the dispositif's elements. The dispositif in itself is the network that we can establish between those 
elements" (FOUCAULT, M., Discipline and Punish: the Birth of the Prison. 1975, New York Random House. 
Caron P-A., p. 458). 
[6] O QI da população aumentou de maneira sensível. 
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OS VERDADEIROS CRIMES ELETRÔNICOS 

LOS VERDADEROS CRÍMENES ELECTRÓNICOS 

 

Francisca JordÂnia Freitas Da Silva 

RESUMO 
O presente artigo versa sobre infrações penais eletrônicas, ou seja, sobre crimes perpetrados 
em sede de Tecnologias da Informação. Assim sendo, o texto aponta, primeiramente, algumas 
generalidades sobre essas tecnologias e sobre o Direito Penal, bem como sobre as relações 
que existem entre ambos. Por conseguinte, aborda as implicações criminais decorrentes dessas 
relações. Isto posto, a intenção principal deste trabalho é, pois, identificar, no universo da 
criminalidade informática, quais são os reais crimes eletrônicos, isto é, constatar e examinar 
quais crimes de Tecnologia da Informação são tipificados no ordenamento jurídico brasileiro. 
Para buscar tal escopo, a pesquisa da qual resultou este trabalho é do tipo bibliográfica e, 
quanto à natureza, qualitativa. Na utilização dos resultados, a pesquisa é pura e, quanto aos 
fins, exploratória, visando, portanto, aprimorar ideias sobre a questão e ajudar na formulação 
de hipóteses em pesquisas posteriores. 
PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA; DIREITO; CRIMINALIDADE; CRIME 
ELETRÔNICO. 

RESUMEN 
Este artículo se refiere a las infracciones penales electrónicas, es decir, trata de crímenes 
cometidos en sed de las tecnologías de la información. El texto señala algunas generalidades 
acerca de estas tecnologías y además de la legislación penal, por supuesto, tratando de la 
relación que hay entre uno y el otro. Por lo tanto, se ocupa de las consecuencias penales 
derivadas de estas relaciones. La principal intención de este trabajo, es, identificar en el 
universo de la criminalidad de la informática, cuáles son los verdaderos crímenes 
electrónicos, comprobar y analizar cuáles crímenes de la tecnología de la información están 
tipificados en el ordenamiento jurídico brasileño. El estudio que dio como resultado este 
trabajo, es del tipo bibliográfico y es de calidad cuanto a su naturaleza. En la utilización de los 
resultados, la investigación es pura y cuanto a sus fines es de carácter exploratorio, y se 
destina mejorar la opinión sobre el asunto y ayudar a formular hipótesis en investigaciones 
futuras. 
PALABRAS-CLAVE: TECNOLOGÍA; DERECHO; CRIMINALIDAD; CRIMEN 
ELECTRÓNICO. 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

Muito se discute acerca do progresso tecnológico e das transformações econômicas por ele 
ocasionadas. Possivelmente, o interesse científico pela análise dessa questão parte da 
percepção dos efeitos que o desenvolvimento da tecnologia reflete na sociedade, pois, desde a 
Revolução Industrial, o exame do comportamento humano diante das inovações tecnológicas 
ganhou relevância entre os pesquisadores. 
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Proporcionando benefícios à sociedade, essas inovações tiveram maior impulso durante a 
terceira etapa da Revolução, quando modernas tecnologias foram elaboradas e, com elas, 
novos hábitos foram geridos, produzindo, consequentemente, novas relações jurídicas. O que 
se conhece por Terceira Revolução Industrial é, pois, o período de apogeu da Informática, que 
ostentou incrementos eletrônicos aplicáveis no processamento automático de dados, sendo, 
por isso, também chamada de Revolução da Informação. 

Pela eficiência das novas máquinas e aparelhos na realização da sua finalidade, todas as 
esferas da sociedade foram afetadas pelo fenômeno da informatização, pois as tecnologias 
informacionais passaram a influenciar todas as atividades humanas. Então, foi assim que a 
sociedade contemporânea se apropriou do novo paradigma tecnológico e passou a ser 
identificada como a Sociedade da Informação. Por outro lado, a eficácia dos novos 
dispositivos de tratamento de dados não conseguiu evitar o afloramento de vulnerabilidades 
nos próprios sistemas de informação e, assim, logo se manifestou o impacto das novidades 
tecnológicas no campo jurídico. 

Ocorre que, muito embora os pesquisadores já alertem para um novo ramo do Direito, 
chamado, por alguns, de Direito Digital, prevalece, no tradicionalismo jurídico, a dificuldade 
de lidar com as bruscas mutações da tecnologia. Porém, em meio a tantas pesquisas em torno 
do assunto, por vezes tronam-se inócuas certas discussões, deixando-se de lado o que 
realmente interessa à seara jurídica, e uma das polêmicas que mais aflige a matéria, no Brasil, 
é a necessidade ou não da regulamentação legislativa do possível novo ramo. 

Analisando esta celeuma sob a ótica do Direito Penal brasileiro, lembrando que este se rege 
pelo princípio da estrita reserva de legalidade, constata-se que os sistemas informáticos 
representam um potente fator criminógeno, não somente porque abre novos horizontes ao 
delinqüente, mas porque inova velhos crimes e, ainda, cria novas condutas delitivas, uma vez 
que novos bens jurídicos foram instituídos. Desta forma, é em face dessas vertentes que a 
comunidade científica se interroga: haveria, de fato, a necessidade de se tipificar todas as 
condutas ilícitas que ocorrem no âmbito das Tecnologias da Informação? 

Em seu intento, este texto foi estruturado pretendendo esclarecer, portanto, quais são os 
verdadeiros crimes eletrônicos existentes no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, que 
condutas praticadas com a Tecnologia da Informação são formalmente consideradas crimes, 
averiguando a legislação pátria vigente, além dos pilares do Direito Penal no Brasil, para 
localizar que fatos típicos dessa natureza estão descritos nas normas penais brasileiras. 

Assim, convém ressaltar que importa discorrer sobre o tema proposto porque destacar os reais 
crimes eletrônicos é tarefa imprescindível à coerente aplicabilidade da lei penal no país, além 
de averiguar se esta ainda necessita ser atualizada, ou mesmo complementada, em face das 
transformações sociais providas pelas novas tecnologias. 

  

2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DIREITO PENAL 

  

Registrar, guardar e recuperar informações sempre foi uma das maiores preocupações 
humanas, em qualquer período histórico que se analise. A criação dos computadores, sua 
utilização para essas finalidades, e as características que os tornaram tão úteis (velocidade de 
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processamento, confiabilidade na execução de operações e capacidade de armazenamento de 
dados) colocaram a humanidade numa nova fase de avanço tecnológico. 

Nesse sentido, a segunda metade do século XX recorda o grau de desenvolvimento da 
Informática, realçando o fluxo contínuo de dados, que foi sensivelmente alargado em virtude 
do aprimoramento de aparelhos eletrônicos ligados à Tecnologia da Informação. Quando 
restou configurada a pós-modernidade, o conjunto de peculiaridades que a definiu apontou 
para uma nova visão de mundo e, nesse aspecto, a Revolução da Informação determinou 
implicações sociais consideravelmente expressivas. 

Com efeito, o vocábulo "informática" é um neologismo de origem francesa, derivado da 
expressão information automatique, adotada, pela primeira vez, por Philippe Dreyfus, em 
1952, segundo informa PAESANI (2006, p. 25). Considerando que o termo significa 
"informação automática", YOUSSEF; FERNANDEZ (1988, p. 25-26) o conceituam como 

ciência que estuda o processamento racional da informação por meios automáticos, 
especialmente por computadores, permitindo ao homem uma ampliação de sua capacidade de 
processar, manipular e tirar conclusões de volumes cada vez maiores de informações. 

Por sua vez, "informação", do latim informatione (TERSARIOL, p. 448), constitui-se de 
"dados organizados, significativos e úteis" (CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A., 2004, p. 301). 
Assim, considerando-se, tão somente, o conteúdo de uma mensagem, informação é um bem 
incorpóreo, imaterial, intangível. Contudo, levando-se em consideração a forma da 
mensagem, informação tem absoluta precisão de custo de produção e de valor de mercado, 
tornando-se mensurável e podendo até ser valorada, se submetida a tratamentos sofisticados. 

Utilizando esta noção, o engenheiro e matemático, Claude Elwood Shannon formulou, em 
1949, a Teoria Matemática da Comunicação, conhecida por "Teoria da Informação". 
Desconsiderando a raiz etimológica da palavra informação e eliminando a noção de 
comunicação da idéia de cultura, para essa teoria, informação é a redução da incerteza, ou 
seja, a observação dos dados de um evento provoca a alteração no conhecimento que uma 
pessoa tem sobre certo assunto. GATES (1995, p. 46) exemplifica: 

Se você já sabe que é sábado e alguém lhe diz que é sábado, você não recebeu nenhuma 
informação. Por outro lado, se você não tem certeza do dia da semana e alguém lhe diz que é 
sábado, você recebeu informação, porque sua incerteza foi reduzida. 

Destarte, percebe-se que a definição de informação na referida teoria é estritamente física, 
quantitativa e estatística, pois trata, basicamente, da quantidade de informação existente em 
um conjunto de dados. Mesmo sendo tão técnica, a Teoria da Informação levou a muitos 
avanços, e um deles foi a compreensão do que vem a ser dado, que, segundo VIANA (1996, 
p. 12), é a matéria-prima vital tanto para a Informática, como para as comunicações. 

Falando-se em evolução da Informática, vale lembrar que, com a difusão em massa dos 
computadores, a informação transformou-se numa verdadeira mercadoria e, de acordo com 
PAESANI (2006, p. 26), a organização produtiva dessa mercadoria transformou-se, de 
unidade de tratamento de matérias, em unidade de tratamento de informações. Por sua vez, o 
tratamento de informações passou a ser feito através das máquinas eletrônicas, nas quais os 
dados podem ser manipulados e, das quais podem, até mesmo, ser subtraídos ilicitamente. 

É então que se verifica a coerência da argumentação de PODESTÁ (2000, p. 158), quando 
sopesa a repercussão das mudanças tecnológicas na estrutura psicológica do homem, dizendo: 
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"a potencialidade da informatização aumenta o desejo e a ambição com direcionamento 
desenfreado a alimentar o consumismo, que na essência nada mais é do que inverter a 
hierarquia das motivações: o 'ser' vale menos do que o 'ter'". 

Pois bem. Assim como apareceram vantagens a partir dos utensílios informacionais, 
igualmente surgiram os riscos. Nesse sentido, a possibilidade de efeitos negativos com a 
utilização das Tecnologias da Informação já era previsível na década de 1980, quando, 
avaliando a relação entre Informática e sociedade, YOUSSEF; FERNANDEZ (1988, p. 49-
50) alertaram para os possíveis perigos dessa simbiose, nos seguintes termos: "se não houver 
um nível satisfatório de reflexão a respeito da informatização da sociedade e das alterações 
por ela produzidas, pode-se caminhar para uma situação que ofereça graves riscos sociais". 

Acertadamente, a influência das tecnologias informacionais na sociedade despertou, de fato, 
para uma nova área de estudo no mundo jurídico, desde o início da Revolução da Informação. 
Por outro lado, não há unanimidade quanto ao surgimento de um Direito específico para as 
nuances da tecnologia, não obstante o Conselho da Comunidade Européia tenha reconhecido 
oficialmente, já em 1980, o Direito da Informática (SILVA, 2003, p. 41). 

É como conclui HESPANHA (2002, p. 29-64): "o acesso da sociedade contemporânea à 
Internet é a realidade irreversível de um fenômeno tecnológico que globalizou as 
comunicações em todos os continentes". Sendo assim, constata-se: as Tecnologias da 
Informação que, a princípio, foram criadas para fins militares (década de 1940), e depois 
foram apropriadas por toda a sociedade para facilitar a comunicação e o tratamento 
automático de dados, passaram a influenciar, ao mesmo tempo, a criminalidade. 

Na verdade, a função de qualquer tecnologia pode ser desviada para ocasionar prejuízos, seja 
ao meio ambiente, seja diretamente ao homem; quanto a este, "pode libertá-lo ou torná-lo 
escravo, pode enriquecê-lo ou aniquilá-lo" (PAESANI, 2003, p. 18). No que tange às 
Tecnologias da Informação, os dispositivos eletrônicos criados para o tratamento de dados 
passaram a ser aproveitados também a serviço da ilicitude e, assim, percebe-se que tais 
tecnologias não se relacionam com o Direito Penal somente no que diz respeito à 
informatização da documentação e dos procedimentos administrativos e judiciais. 

Com efeito, é fácil entender que as duas matérias não se cruzam somente quando há a 
informatização das polícias e do Poder Judiciário, haja vista que as Tecnologias da 
Informação são utilizadas também a serviço da delinqüência, conforme ressalta FERREIRA 
(1992, p. 142). Destarte, mesmo sem a certeza da autonomia do novo ramo jurídico, a 
apreciação dos crimes relacionados às tecnologias informacionais reputa ser um dos desafios 
do Direito Penal moderno e, por isso, o exame dos delitos típicos da Sociedade da Informação 
necessita ser realizado de forma acurada, a fim de que sejam delimitadas as condutas que 
precisam ou não ser criminalizadas, avaliando a legislação em vigor. 

De uma forma ou outra, plausível é a adequação do Direito à nova realidade tecnológica, seja 
complementando a legislação, seja aplicando as normas já existentes, mas desde que não fira 
os ditames basilares daquele, nem faça com que a sociedade se sinta insegura juridicamente, 
já que é função do Estado, através do Judiciário, solucionar os fatos que perturbam a ordem 
social. Essa garantia é assegurada por regra principiológica fundamental no ordenamento 
jurídico brasileiro, para a qual não devem escapar da apreciação judiciária, os problemas que 
afligem a sociedade, ainda que estes decorram de conflitos que ainda não são regulados por 
lei específica. 
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Discorrendo sobre o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que 
enuncia a referida regra, MORAES (2008, p. 83) esclarece: "a indeclinabilidade da prestação 
judicial é princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que a toda violação de um direito 
responde uma ação correlativa, independentemente de lei especial que a outorgue". Assim, a 
garantia da apreciação judicial é regra, porém, em se tratando do Direito Penal, muitos 
comportamentos que repudiam a sociedade deixam de ser punidos porque o processo penal se 
conduz de maneira diversa ao que ocorre nas outras esferas processuais. 

Observe-se: o Código Penal brasileiro (CP) não define crime, mas o art. 1° da sua Lei de 
Introdução (Decreto-lei nº 3.914/41) o aponta como sendo a "infração penal a que a lei 
comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou 
cumulativamente com a pena de multa". Porém, em face de um conceito tão vazio, ficou a 
cargo dos operadores do Direito elaborarem as definições do instituto. 

Sendo assim, crime, em sentido material, "é a violação de um bem penalmente protegido" 
(MARQUES, 1956, p. 18); em sentido formal, "é um fato típico e antijurídico" (JESUS, 2002, 
p. 151) 1. Nesse sentido, o conceito formal de crime agrega características que são, na 
verdade, requisitos, já que a falta de um deles implica a não existência do delito. Esses 
requisitos são: o fato típico, a antijuridicidade e, para alguns, a culpabilidade. 

De acordo com o ensinamento de MASSON (2009, p. 195), "fato típico é o fato humano que 
se enquadra com perfeição aos elementos descritos pelo tipo penal". Em tese, todo fato típico 
é antijurídico, salvo se ocorre qualquer causa de exclusão da ilicitude prevista no art. 23 do 
CP (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício 
regular de direito). Então, "antijurídico é todo fato descrito em lei penal incriminadora e não 
protegido por causa de justificação" (JESUS, 2002, p. 356). 

A norma penal incriminadora não contém expressamente o preceito imperativo que deve ser 
obedecido; antes pelo contrário, contém justamente o preceito proibitivo, expressando a 
descrição do comportamento humano ilícito, impondo-lhe, em contrapartida, uma sanção. 
Devido à seriedade dessa medida, que geralmente atinge a liberdade individual, a lei penal 
deve ser clara e objetiva, mas, mesmo assim, seu preceito muitas vezes requer interpretação - 
o que é plenamente correto, não obstante não seja possível a utilização da analogia como meio 
de integração das normas desse ramo do Direito. 

Aqui, não há que se confundir analogia com interpretação analógica, posto que, nesta, a 
própria lei determina que estenda o seu conteúdo aos casos análogos, casos esses que não se 
tratam de uma norma penal em branco, cujo conteúdo é indeterminado, mas, sim, onde o 
preceito normativo se encontra completo, exigindo-se apenas a compreensão. 

Diferentemente, usar a analogia é, diante de um caso para o qual não existe lei, "aplicar a lei 
que se aplica a um caso bastante semelhante" (TELES, 2006, p. 108). A aplicação de tal 
método no Direito Penal se esbarra no princípio da reserva legal (art. 5°, XXXIX CF/88 e art. 
1° CP: "não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal"), 
sendo admissível a sua aplicação apenas em relação às normas penais não incriminadoras. Em 
suma: "é inadmissível o emprego da analogia para criar ilícitos penais ou estabelecer sanções 
criminais" (MIRABETE, 2006, p. 29). 

  

3 NO UNIVERSO DA CRIMINALIDADE INFORMÁTICA 
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Mesmo com tanto aprimoramento nos meios de tratamento da informação, essa melhoria não 
foi capaz de evitar, por completo, a vulnerabilidade dos dispositivos da novel tecnologia. 
Revelaram-se, então, problemas quanto à segurança que os computadores conectados em 
redes oferecem aos dados dos usuários, podendo a Internet ser porta de saída de informações 
importantes sobre os mesmos, tais como senhas, horários, alarmes, rotinas e hábitos 
(SCHOLZ, 2002, p. 128-129). 

Examinando como a Informática começou a interessar a esfera jurídica, FURLANETO 
NETO; GUMIARÃES (2003, p. 68) relembram que, a princípio, a atividade informacional 
mais se propunha a melhorar o acesso a estoques e a entrega de pacotes, mas, desde já se 
avistava a dimensão jurídica decorrente da utilização das Tecnologias da Informação: a 
responsabilidade civil por danos causados ao usuário, em face da dispersão de informações 
imprecisas. Contudo, os problemas decorrentes da utilização desvirtuada das tecnologias 
informacionais, não se resumiram simplesmente à difusão de informações erradas. 

Percebendo as mudanças estruturais que ocorreram na sociedade pós-moderna, SHECAIRA 
(2008, p. 179) avalia que as transformações da economia, o processo de globalização, as 
modificações no sistema de estratificação e na política e no Estado, têm conexão direta ou 
indireta com a criminalidade. Nesse sentido, e discorrendo sobre o mesmo assunto, 
SACERDO (2008, p. 170) diagnostica que, "num mundo de competitividade tão agressiva, 
cada um tem de ser autor de sua própria história, surgindo a criminalidade como uma opção 
válida aos anseios individuais numa sociedade globalizada". 

De fato, pode-se afirmar que as mudanças citadas acima, são, mesmo, questões subjacentes à 
crescente criminalidade informática, uma vez que a tecnologia movimenta vultosas quantias. 
Assim, sendo a tecnologia uma das grandes responsáveis pela movimentação de riquezas e, 
como diz MILAGRE (2007, p. 61), "tudo o que envolve riqueza aproxima o crime", as 
implicações jurídicas da Era da Informação não se limitaram somente à esfera cível, mas 
alcançaram, igualmente, a esfera penal, até mesmo porque, no campo da ilicitude, além dos 
ilícitos civis, residem também os ilícitos penais. 

Quando os aparelhos eletrônicos ligados às Tecnologias da Informação foram transformados 
em meio e fim de ações criminosas, surgiram lesões aos mais variados interesses, inclusive 
aos novos bem jurídicos, lançados pelo desenvolvimento tecnológico, propiciando a formação 
de uma criminalidade específica da Informática. Desse contexto, abstém-se que, colocar em 
risco as relações jurídicas que fazem parte da realidade atual do país é uma afronta à sua 
estabilidade social. Por este motivo, não devem ser olvidados os comportamentos criminosos 
derivados da utilização daquelas tecnologias. 

Nesse sentido, os primeiros casos de utilização do computador para a prática de infrações 
penais apareceram ainda em meados de 1960, na mesma época em que emergiram os 
primeiros computadores para uso pessoal. Conforme informa FERREIRA (2000, p. 209), na 
década de 1980, já passou a ser comum a manipulação de caixas bancários eletrônicos e a 
pirataria de programas de computador. Tais práticas foram denunciadas na imprensa brasileira 
da época, porém, estudos sistemáticos e científicos empregando-se métodos criminológicos 
para analisar delitos informáticos somente se iniciaram na década de 1990. 

Sondando a então novel criminalidade eletrônica, a mesma autora, FERREIRA (2000, p. 209), 
apura que esse tipo de criminalidade possui idênticas características do processo de 
informatização, quais sejam: transnacionalidade, ubiqüidade e universalidade. 
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Perfunctoriamente, em maior ou menor escala, todos os países passaram ou passam pela 
informatização, e este fenômeno está presente em todos os setores da sociedade, haja vista 
que os aparelhos eletrônicos são cada vez mais acessíveis. 

Também discorrendo a criminalidade informática, REIS (1997, p. 53) diz que a Internet 
cresceu livre da censura, mas apesar disto, o uso que tem sido feito dela suscita uma 
pluralidade de questões, inclusive do Direito Penal, exatamente em virtude do rol de crimes 
que podem ser cometidos com favorecimento daquela. Diferentemente da criminalidade de 
massa, as ações criminosas no universo da Informática, não são violentas, mas podem ser 
perpetradas à distância, de maneira que os danos causados nem sempre atingem bem materiais 
e muitas condutas nem podem ser chamadas formalmente de delitos. 

Essas ações criminosas atuam primordialmente sobre o patrimônio da vítima, seja ele de 
cunho material (fraudes eletrônicas bancárias, por exemplo) ou imaterial (captação de 
informações armazenadas em banco de dados). SARCEDO (2008, p. 167) avalia que os 
criminosos eletrônicos possuem armas e modos de execução completamente novos e 
passaram silenciosamente a movimentar gigantescas somas de capitais. 

Por falar em vítimas e criminosos, examinando os aspectos criminológicos da criminalidade 
informática, a primeira característica a ser observada é com relação à vítima: permanece o 
caráter individual da mesma, que suporta a ação delitiva mesmo que não exista contato direto 
e pessoal com o agente, e ainda que uma única ação possa atingir milhares de outras pessoas 
individualmente. Em relação à figura do sujeito ativo, o criminoso virtual se torna invisível, 
isto é, esconde-se atrás do aparato tecnológico do qual se utiliza para obter os seus intentos, 
não correndo riscos físicos no momento de sua ação. 

Um bom conhecedor de sistemas informáticos e de redes de comunicação possui domínio de 
técnicas que podem detectar falhas de segurança e corrigi-las - essa é a tarefa do hacker. 
Todavia, o hacker que opta por utilizar seus conhecimentos para a prática de ilícitos passa a 
ser chamado de cracker - o "usuário experiente que quebra sistemas de segurança ou sistema 
de proteção a softwares" (ANTONIO, 2009, p. 622). 

Segundo, VIANNA (2007), ao contrário do que se imagina, muitos desses especialistas nem 
sempre são gênios da Informática, pois, para colher informações das vítimas, às vezes se 
valem de métodos simples, tais como dedução, engenharia social, tentativa e erro, sem contar 
que, em muitos casos, a vítima facilita a ação criminosa publicando dados valiosos em sites de 
relacionamentos, que estão visualmente disponíveis a todos. Assim, ANTONIO (2009, p. 
623) confere que muitos problemas podem acontecer por meio de ataques ao sistema 
propiciados pela própria "ingenuidade" dos usuários. 

Todavia, além das técnicas simples, existem muitas outras formas de ameaças que podem até 
depreciar de forma temporária ou permanente o funcionamento do sistema de informação. 
Espalhadas na grande Rede para "atormentar a vida daquele que se propõe a 'navegar' na 
Web" (CONCERINO, 2000, p. 136), fraudes, golpes e ataques na Internet estão cada vez mais 
sofisticados, onde possuem o intuito de invadir ou simplesmente, espionar os sistemas de 
informação, além de ocasionar algum tipo de dano. 

De acordo com ANTONIO (2009, p. 622-635), os mais importantes programas criados com o 
objetivo de prejudicar usuários comuns são os malwares - gênero, entre os quais estão as 
espécies: vírus informático, worms, trojan horses, keyloggers/screenloggers, backdoor, 
exploits, sniffers e port scanners. Entre as principais fraudes e golpes na Internet estão o 
phishing e o pharming; e, entre os ataques e técnicas contra os sistemas de informação estão 
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os ataques DoS, Buffer Overflow, Ping of death, SYN Flooding, Spoofing, ataque Smurf, Man-
in-The-Middle. Tudo isso, além das botnets. 

Vírus informático é um programa (ou parte de um) de computador que insere cópias de si 
mesmo em outros programas e/ou arquivos, se tornando partes destes. O vírus informático 
precisa de um hospedeiro, que, no caso do computador, é um arquivo qualquer. Para que o 
vírus comece a atuar no computador da vítima, é necessário que o arquivo que o hospeda seja 
executado (aberto na memória principal - RAM - do computador infectado). Assim, o vírus 
começará o processo de replicação e destruição no computador, cumprindo a função para a 
qual foi maliciosamente programado. 

Worm (verme) é um programa de computador capaz de se propagar automaticamente através 
de várias estruturas de redes (e-mail, web, bate-papo etc.), enviando cópias de si mesmo de 
computador para computador. Os worms não inserem cópias de si mesmos em outros 
programas ou arquivos; eles são seus próprios arquivos e tem como objetivo propagar-se 
pelas redes. Isso é prejudicial porque gera uma sobrecarga excessiva no tráfego da rede, 
tornando-a mais lenta, e também porque podem ser vetores de vírus. Um worm não necessita 
ser executado para se propagar; ele é executado no computador onde se originou 
primeiramente, e continuará sua propagação explorando vulnerabilidades nas redes ou falhas 
na configuração de softwares instalados nos computadores dessas redes. 

Trojan Horses (Cavalos de Tróia) são programas, normalmente recebidos de forma 
aparentemente inofensiva (uma foto, um jogo, um cartão virtual etc.), que além de executar 
funções de fachada, para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras 
operações sem o conhecimento do usuário. Os Cavalos de Tróia não são vírus nem worms: 
não infectam outros arquivos nem se propagam automaticamente; é um arquivo executável 
que só realizará suas ações se for executado no computador da vítima. Depois disso, ele 
poderá realizar uma série de ações, como instalar programas maliciosos (vírus, por exemplo); 
roubar informações dos usuários, inclusive senhas; modificar ou apagar arquivos. 

Keylogger ("registrador de teclas") é um programa que armazena todas as informações que o 
usuário digitou no computador infectado 2. É um dispositivo comum em spywares 3. 
Screenlogger ("registrador de tela") é um derivado do keylogger e armazena dados quando o 
usuário clica com o mouse. O screenlogger armazena a posição do ponteiro do mouse no 
momento dos cliques e, assim, ao entrar no mesmo site em que o usuário estava, o espião 
saberá corretamente onde os cliques foram dados em cada momento, permitindo que ele faça 
uma reconstituição do trajeto do mouse, a fim de repetir a sequencia de cliques dados no 
teclado virtual e, com isso, imitar a senha da vítima. 

Backdoor ("porta de fundos") é um programa que, colocado (geralmente por programas 
enviados por e-mail ou outro meio na forma de um arquivo executável) no computador da 
vítima, que permite que o invasor que o colocou possa facilmente voltar àquele computador 
em momento seguinte. Constitui, portanto, em uma brecha de segurança intencionalmente 
colocada no computador da vítima para permitir que o invasor sempre possa se comunicar 
com o computador infectado sem precisar utilizar as mesmas técnicas que utilizou na primeira 
invasão e, assim, possa controlá-lo à distância. 

Exploits, Sniffers e Port Scanners são programas maliciosos (malwares) mais complexos, 
mais utilizados para invasão de sistemas de informação, captura de quadros nas comunicações 
em uma rede local e varredura de computadores, respectivamente. 
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Phishing é o golpe utilizado para obter dados de usuários desavisados ou fazê-los abrir 
arquivos com programas maliciosos. Consiste em enviar aos usuários, normalmente através 
de e-mail em spam, uma mensagem ilegítima que aparenta pertencer a uma instituição 
conhecida, como um banco ou um órgão do governo. Nesses e-mails falsos, há geralmente 
links que apontam para páginas falsas que pedem dados pessoais do usuário. Alguns desses 
links também são usados para que a vítima baixe arquivos. 

Pharming é um golpe mais elaborado do que o phishing, mas com objetivo semelhante. No 
pharming, o objetivo final também é a obtenção de dados de usuários, mas o método é 
diferente: o cracker adultera as configurações de um servidor DNS, fazendo com que um 
domínio qualquer (www.xyz.com.br) aponte para um endereço IP de um servidor ilegítimo, 
mas com um site visualmente idêntico ao oficial. Um golpe de pharming é muito mais difícil 
de detectar e evitar, a não ser que o usuário preste atenção nos certificados de segurança dos 
sites verdadeiros e os conferia sempre quando acessá-los. Mas quem faz isso? 

Ataques DoS, Buffer Overflow, Ping of death, SYN Floodig, Spoofing, ataque Smurf, Man-in-
The-Middle são técnicas bem elaboradas, utilizadas para atacar diretamente sistemas de 
informação, geralmente sobrecarregando servidores e gerando negações de serviço. 

As botnets são redes formadas por computadores que, uma vez infectados, transformam-se em 
"máquinas-zumbi" controladas a distância. Uma das funções das botnets é atuar em operações 
de negação de serviço, da seguinte maneira: o dono da rede de máquinas-zumbis ordena que 
seus milhares de computadores acessem, ao mesmo tempo, um determinado site; com isso, o 
volume de tráfego será tão intenso, que o servidor não dará conta da movimentação, fazendo o 
site sair do ar. Além dessa função, as botnets são as grandes responsáveis por espalhar spams, 
enviando e-mails não solicitados carregados de programas maliciosos para milhões de outros 
usuários. 

Como se pode perceber, o especial modus operandi é peculiaridade corriqueira da 
criminalidade informática, cujas características básicas também são o profissionalismo do 
agente e anonimato do mesmo, conferido pelo moderno aparato tecnológico - o que serve 
como escudo contra a investigação policial, em que pese não serem, as polícias, tão bem 
servidas de equipamentos eletrônicos. 

Enfim, o novo paradigma tecnológico assentado nas Tecnologias da Informação trouxe uma 
gama de dispositivos que, inovando o mundo do crime, por vezes parece suscitar uma nova 
abordagem legal. Dessa maneira, resta analisar como o ordenamento jurídico brasileiro aborda 
a questão, a fim de que se possa compreender como, no Brasil, se pune as condutas que lesam 
os usuários dos sistemas de informação e, se possa, além disso, verificar se há condutas que 
precisam, ou não de criminalização. 

  

4 OS VERDADEIROS CRIMES ELETRÔNICOS 

  

Há uma imensa variedade de denominações para designar as infrações penais executadas no 
âmbito da Informática. A despeito de tantas terminologias, essas ações criminosas têm as 
Tecnologias da Informação como fator comum. Uma vez que estas abrangem "tudo o que, de 
alguma forma, possa servir como meio ou forma de se transmitirem dados" (SILVA, 2003, p. 
30), talvez a melhor designação para essas infrações fosse "crimes de Tecnologia da 
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Informação". Entretanto, para facilitar a redação deste texto, optou-se chamar essas infrações, 
simplesmente, de crimes eletrônicos. 

Há, do mesmo modo, abundante rol de conceitos para definir tais crimes. Alguns autores 
preferem o entendimento da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento da 
Organização das Nações Unidas, dizendo que "delito do computador é qualquer 
comportamento ilegal, aético ou não autorizado, envolvendo processamento automático de 
dados e/ou transmissão de dados" (ROSSINI, 2002) (grifou-se). 

Por outro lado, entre todos os conceitos estudados, a definição mais técnica encontrada é a 
que foi estabelecida por FERREIRA (2000, p. 209), onde sistematiza que "constitui crime de 
informática toda ação típica, antijurídica e culpável cometida contra ou pela utilização de 
processamento automático de dados ou sua transmissão" (grifou-se). 

Quanto aos tipos desses crimes, pesquisadores tem se utilizado de critérios variados para 
classificá-los. Por se tratar de matéria que ainda não possui bases legais e doutrinárias sólidas, 
afluem, pois, inúmeras formas de ordená-los. Informa FERREIRA (2000, p. 215) que, na 
literatura internacional, vem se consagrando as categorias propostas por Hervé Croze e Yves 
Bismuth, que organizam esses crimes em: a) atos dirigidos contra um sistema de informática, 
e b) atos que atentam contra outros valores sociais através de um sistema informático (grifou-
se). 

Absorvendo essa teoria, pesquisadores brasileiros passaram a acatar, quase com unanimidade, 
os elementos básicos dessa classificação. Nesse sentido, revela ELIAS (2001) que Luis Flávio 
Gomes segue a linha doutrinária citada, dividindo o que ele chamou de "crimes informáticos", 
em: a) crimes praticados contra o computador, e b) crimes praticados por meio do computador 
(grifou-se). 

ARAS (2001), por sua vez, expõe que o penalista Damásio Evangelista de Jesus ordena as 
mesmas categorias, utilizando, porém, as nomenclaturas mais famosas dada aos crimes 
eletrônicos, dividindo-os em: a) crimes informáticos puros ou próprios, e b) crimes 
informáticos impuros ou impróprios. 

Como a grande maioria das classificações converge para esse sentido, percebe-se a 
preocupação dos pesquisadores em assinalar a existência de duas situações fático-jurídicas 
distintas. A primeira diz respeito aos crimes que são praticados por meio, através ou pelas 
(conforme se apontou nos grifos) Tecnologias da Informação, visando lesionar bens jurídicos 
não afetos à tecnologia informacional; a segunda se refere aos crimes praticados contra o 
usuário da tecnologia, mas que atingem bens tecnológicos, inclusive dados neles tratados. 

Com esteio nessa distinção, é possível dizer, consequentemente, que, na verdade, o uso das 
Tecnologias da Informação para a perpetração de crimes não tem o condão de aferir, aos 
mesmos, natureza de crime eletrônico. Isto se verifica porque, nesses casos, a tecnologia 
funcionou tão somente como mero instrumento do crime, ou seja, como meio de execução de 
um fato típico formalmente descrito em norma penal incriminadora que resguarda bem 
jurídico diverso, alheio aos interesses informacionais. Destarte, o resultado dessas 
classificações foi somente a distinção entre crime eletrônico e crime não eletrônico executado 
através das Tecnologias da Informação. 

Sendo assim, perceber que há "crimes informáticos impróprios" e "crimes informáticos 
próprios" é simples, o que não significa dizer que a conclusão chegada pelos pesquisadores 
não tenha importância. Objetivamente, o que aqueles autores perceberam foi: certos crimes 
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esculpidos na legislação penal brasileira, onde possuem nomem iuris determinado pela lei e 
pautado pelo critério de classificação que organiza os tipos penais pelo bem jurídico ofendido 
são cometidos, atualmente, com o auxílio das Tecnologias da Informação. Sendo assim, esses 
não representam crimes eletrônicos, não porque a lei não o diga ser (até porque a doutrina tem 
seus métodos classificatórios - sequer citados pela lei - além do critério legal 4), mas porque 
lesionam bens jurídicos diferentes, distintos das tecnologias informacionais. 

Em contrapartida, também é possível encontrar, na legislação penal brasileira em vigor, 
crimes que afetam bens jurídicos próprios das Tecnologias da Informação, entendendo nestas, 
não apenas os aparelhos eletrônicos, mas, inclusive, os sistemas informáticos em si, além dos 
bens imateriais típicos dessas tecnologias, tais como as informações armazenadas e os dados 
ali processados. 

Esses crimes são os verdadeiros crimes eletrônicos, uma vez que, seguindo a lógica da 
classificação legal, atentam contra bens jurídicos que fazem parte das Tecnologias da 
Informação, e não apenas as utiliza como utensílio para a prática de delitos outros. Mesmo 
que possuam nomem iuris estranhos à tecnologia, em sua essência, são eletrônicos porque é o 
bem jurídico tecnológico que a lei, direta ou indiretamente, visou garantir. 

Por outro lado, há, ainda, condutas de caráter criminoso praticadas na esfera 
tecnoinformacional, mas que não se encontram tipificadas na legislação penal brasileira 
vigente. Desta maneira, não devem ser chamadas de crimes, já que não há crime sem lei 
anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Assim, uma conduta aética, 
como fora apontado algures, não é suficiente para que um crime esteja configurado, haja vista 
que a analogia não pode ser utilizada para a criação de novos crimes, ainda que tal conduta 
seja considerada, pela sociedade, como imoral. 

Nesse viés, e ressaltando-se os aspectos materiais e formais da definição de crime, já 
apontados, considera-se crime eletrônico a ação típica e antijurídica (e culpável) cometida 
contra os usuários das Tecnologias da Informação quando o objeto da ação criminosa é um 
bem derivado dessas tecnologias. Não obstante, o rol de crimes que podem ser perpetrados 
com o auxílio das tecnologias informacionais é bastante vasto, haja vista que, como já fora 
dito, a criminalidade informática tem as mesmas características da informatização, ou seja, 
está presente em todos os países e não há setor da sociedade que não a utilize. 

O que se deve enfatizar, nesse momento, é que, sendo assim, essas condutas estão previstas na 
legislação penal brasileira e aí, já sendo correta e devidamente classificadas, não são 
verdadeiros crimes eletrônicos; são crimes para os quais as ferramentas eletrônicas funcionam 
apenas como instrumentos inovadores, geralmente com a finalidade de acelerar e/ou 
potencializar os resultados da ação criminosa. 

Recapitulado: os crimes que afetam bens jurídicos de naturezas diversas são classificados de 
acordo com a prevalência do bem ao qual se dirige a tutela da lei; eles constituem o que a 
maioria dos pesquisadores chama de crimes eletrônicos impuros ou impróprios, mas que, na 
verdade, nem deveriam ser chamados doutrinariamente de eletrônicos, já que não possuem 
bem eletrônico como objeto material nem jurídico. 

Fazendo-se um breve apanhado na legislação penal brasileira em vigor, é possível encontrar 
esses crimes e perceber que eles realmente podem ser facilmente efetuados mediante as 
Tecnologias da Informação. A título de mero apontamento, é possível citá-los, sem a 
pretensão de exaurir as hipóteses exemplificativas: 
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I. Crimes previstos no Código Penal: a) crimes contra a pessoa: - induzimento, 
instigação ou auxílio a suicídio (art. 122); - calúnia (art. 138); - difamação (art. 139); - 
injúria (art. 140); - constrangimento ilegal (art. 146); - ameaça (art. 147); - divulgação 
de segredo (art. 153); - violação de segredo profissional (art. 154); b) crimes contra o 
patrimônio: - extorsão (art. 158); - extorsão indireta (art. 160); - dano (art. 163); - 
estelionato (art. 171); - abuso de incapazes (art. 173); - induzimento à especulação 
(art. 174); - fraude no comércio (art. 175); c) crimes contra a propriedade imaterial: - 
violação de direito autoral (art. 184); d) crimes contra os costumes: - assédio sexual 
(art. 216-A); - corrupção de menores (art. 218); - mediação para servir a lascívia de 
outrem (art. 227); - favorecimento da prostituição (art. 228); - escrito ou objeto 
obsceno (art. 234); e) crimes contra a paz pública: - incitação ao crime (art. 286); - 
apologia de crime ou criminoso (art. 287); f) crimes contra a fé pública: - emissão de 
título ao portador sem permissão legal (art. 292); - falsificação de papéis públicos (art. 
293); - petrechos de falsificação (art. 294); - falsificação do selo ou sinal público (art. 
296); - falsificação de documento público (art. 297); - falsificação de documento 
particular (art. 299); - certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301); - 
reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica (art. 303); - falsa identidade (art. 
307). 

II. Crimes previstos na legislação penal especial: a) crimes de tráfico de drogas (lei nº 
11.343/06): art. 33, caput e §1º e art. 34; b) crimes contra a segurança nacional (lei nº 
7.170/83): arts. 13, 15 e 23; c) crimes contra a criança e o adolescente (lei nº 
8.069/90): - divulgação de pornografia infantil (art. 241); d) crimes contra a ordem 
tributária, econômica e contra as relações de consumo (lei nº 8.137/90): art. 1º, III e 
IV; e) crimes contra a propriedade industrial (lei nº 9.279/96): - crimes contra as 
patentes (arts. 183, II; 184, II); - crimes contra os desenhos industriais (art. 188, I); - 
crimes contra as marcas (arts. 189 e 190); - crimes cometidos por meio de marca, 
título de estabelecimento e sinal de propaganda (art. 191); - crimes contra indicações 
geográficas e demais indicações (art. 192 e 194); - concorrência desleal (art. 195). 

Em face de um rol tão vasto de "crimes eletrônicos impuros ou impróprios", percebe-se que, 
assim não acontece com os tipos penais que atualmente configuram os "crimes eletrônicos 
puros ou próprios". Em outras palavras, poucos são os verdadeiros crimes eletrônicos, pois na 
legislação penal brasileira vigente constam raros tipos penais que protegem bem jurídicos 
oriundos das Tecnologias da Informação. Tais crimes são encontrados legislação esparsa, 
inseridos em tipos penais contidos em normas específicas. Destarte, passa-se a discorrer sobre 
os crimes verdadeiramente eletrônicos, onde se perceberá, logo adiante, que o usuário comum 
permanece sem referência legal e sem respaldo jurídico se, por acaso, tiver seus bens 
informacionais lesionados por algum criminoso virtual. 

  

Na Lei nº 9.609/98 (software) 

  

Iniciando a análise dos verdadeiros crimes eletrônicos, vale a pena começar pela Lei nº 9.609 
de 19 de fevereiro de 1998, conhecida por "Lei do Software", que dispõe sobre a proteção da 
propriedade intelectual de programa de computador. Como bem aponta a sua qualificação, a 
Lei nº 9.609/98 visa, exclusivamente, à tutela dos direitos do criador de programa de 
computador, para dispor, usar e fruir de sua obra 5. 
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O conceito técnico de programa de computador é dado logo pelo art. 1º da Lei nº 9.609/98, 
nos seguintes termos: 

  

Art. 1º. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em 
linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 
necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos 
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar 
de modo e para fins determinados. 

  

Tratando-se do bem protegido pela referida lei, a mesma dispõe que o regime de proteção à 
criação do programa de computador é o mesmo cominado pela Lei de Direitos Autorais (Lei 
nº 9.610/98). Assim, naquilo em que a Lei nº 9.609/98 for omissa, a Lei nº 9.610/98 poderá 
ser utilizada (art. 2º). 

Fazendo-se uma comparação rápida entre essas duas leis, identifica-se que principal diferença 
entre elas está na apreciação dos direitos morais, pois na Lei de Software, são apenas dois 
desses direitos: reivindicar a paternidade do programa e opor-se a alterações não autorizadas 
que impliquem em deformação, mutilação ou modificação da obra, prejudicando sua honra ou 
reputação 6. Isto porque os direitos de titularidade sobre a autoria do software vigoram durante 
cinqüenta anos, contando-se do dia 1º de Janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou 
da sua criação. 

Desta maneira, nota-se que a objetividade jurídica da Lei do Software é controlar e proteger, 
unicamente, os direitos do autor do programa de computador, bem como punir quem violá-
los. Nesse sentido, não constitui ofensa a qualquer direito do titular de programa de 
computador: a reprodução de uma cópia de salvaguarda; a citação parcial para fins didáticos, 
desde que seja identificado o titular dos direitos; a semelhança, por força das características 
funcionais de sua aplicação; e, por fim, a integração de um programa, a um sistema aplicativo 
ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário (art. 6º). 

A garantia de legalidade na utilização de qualquer programa de computador é o contrato de 
licença de uso ou, na sua falta, o documento fiscal comprobatório correspondente. Na falta 
desses comprovantes, será considerada irregular a utilização do programa, devendo a pessoa, 
jurídica ou física, indenizar o detentor do direito autoral (art. 9º). 

Diante das questões cíveis abordadas necessariamente pela Lei nº 9.609/98, ela também 
dispõe sobre as infrações e as penalidades aplicadas a quem viola os direitos do autor de 
programa de computador, estando este, sujeito a uma sanção criminal, podendo variar de seis 
meses de detenção, até quatro anos de reclusão. Observe-se: 

  

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador: 

  

Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa. 
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§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, 
no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o 
represente: 

  

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa. 

  

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no 
País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de 
programa de computador, produzido com violação de direito autoral. 

  

A constatação destes crimes, muitas vezes, depende de perícia e, por isso, é antecedida de 
medidas cautelares de vistoria e de busca e apreensão, com o fim de comprovar a autoria do 
crime e a materialidade do fato, sem as quais, são inviáveis a propositura da queixa-crime, nos 
casos de ação penal privada (que é a regra para os delitos descritos na Lei nº 9.609/98) ou 
denúncia, nos casos da ação penal pública 7. 

Conforme fora examinado, a Lei do Software é o que se tem de mais completo, no 
ordenamento jurídico brasileiro, acerca das Tecnologias da Informação, mas, mesmo assim, 
tal lei vela somente pelos direitos do autor de programa de computador, não abarcando outros 
tipos penais. Aqui, o usuário comum é que pode vir a ser o sujeito ativo do crime, quando, na 
maioria das vezes, ele é a parte vulnerável naquelas pragas cibernéticas espalhadas na Rede. 

  

Na Lei nº 9.296/96 (Interceptação Telefônica) 

  

A Lei nº 9.296 de 24 de julho de 1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da 
CF/88, estabelece um verdadeiro crime eletrônico em seu art. 10, ao dispor sobre o crime 
relacionado à interceptação telefônica, conforme aponta, in verbis, os referidos artigos: 

  

Art. 5º. [...]. 

  

XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 
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Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou 
telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei. 

  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

  

Pelo fundamento constitucional apresentado, depreende-se que a exceção ao direito à 
privacidade, à intimidade, às comunicações, refere-se somente à interceptação telefônica. No 
entanto, grande parte dos doutrinadores, como é o caso de MORAES (2008, p. 58), entende 
que não há direito ou garantia fundamental de caráter absoluto, "sendo possível, respeitados 
certos parâmetros, a interceptação das correspondências e comunicações telegráficas e de 
dados sempre que as liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de 
salvaguardas de práticas ilícitas". 

Os parâmetros a que se refere o autor são, na verdade, requisitos para que seja lícita a violação 
das comunicações telefônicas, a saber: a) ordem judicial; b) para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal, e c) nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 8. Além 
desses requisitos, ainda é necessário que a ordem judicial referida seja expedida pelo juiz 
competente para a ação principal, conforme determina o art. 1º da Lei nº 9.296/96, que 
consagra o princípio constitucional do juízo natural 9. 

O parágrafo único desse art. 1º revela que o disposto na Lei nº 9.296/96 aplica-se à 
interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, apesar haver 
doutrinadores que, por este motivo, consideram o dispositivo inconstitucional, como GRECO 
FILHO (2005, p. 17-18). Comentando sobre a possibilidade dessa aplicabilidade, NUCCI 
(2008, p. 724), por sua vez, defende que a comunicação estabelecida por meios ligados à 
Informática e à Telemática não deixa de ser uma forma atualizada e moderna de comunicação 
telefônica e, por isso, se houver finalidade de apuração de crime, com autorização judicial, 
concorda que seja válida a interceptação de comunicação efetuada por esses meios, 
configurando crime qualquer incursão abusiva na intimidade alheia. 

Diante de tantos requisitos e condições para que a interceptação telefônica, informática e 
telemática seja legalmente realizada, restou ao art. 10 tipificar a conduta de efetuar, 
concretizar a intromissão em comunicação alheia, com o fim de colher informes, registrados 
ou não. Os objetos materiais desse tipo penal são a comunicação telefônica, comunicação 
telemática e comunicação informática. O objeto jurídico é a inviolabilidade da comunicação 
telefônica, "fruto do direito à intimidade" (NUCCI, 2008, p. 736). O sujeito ativo pode ser 
qualquer pessoa, e os sujeitos passivos são as pessoas cuja conversação foi interceptada 
ilegalmente, ou cujo conteúdo foi, indevidamente, divulgado. 

Já que o dispositivo legal aferido considera crime o ato de interceptar comunicações 
eletrônicas, qualquer interceptação não autorizada dessas comunicações constitui o crime 
capitulado na Lei nº 9.296/96. MONTEIRO NETO (2008, p. 120) cita como exemplo comum 
da "interceptação da comunicação eletrônica, ou seja, da troca de informações ou dados por 
meios informáticos", a violação de e-mails. 
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Na Lei nº 8.137/90 (crimes tributários) 

  

A Lei nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de consumo, estabelece: 

  

Art. 2º. Constitui crime da mesma natureza: [...]; 

  

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo 
da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 
Fazenda Pública. 

  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

  

Analisando o núcleo do tipo, tem-se que, constitui infração de menor potencial ofensivo a 
conduta de fazer uso, tirar proveito ou divulgar programa de processamento de dados que 
permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa da que, 
por lei, é fornecida à Fazenda Pública. O objeto material da infração é o programa de 
processamento de dados (software) que se volta à formação de dados irreais, proporcionando 
um sistema paralelo, que seria o "caixa dois" de uma empresa. 

Comentando a espécie, NUCCI (2008, p. 962), nota que "o programa é constituído para burlar 
a fiscalização da autoridade fazendária, produzindo informe contábil diverso do que é 
encaminhado ao Fisco". Sendo assim, além de estabelecer uma violação contra a ordem 
tributária (porque o objeto jurídico da infração é a arrecadação tributária do Estado), o art. 2º, 
V, da Lei nº 8.137/90, representa um crime eletrônico porque o programa utilizado para 
processar os dados inseridos no sistema altera o correto tratamento dos mesmos, fazendo, 
então, com que o resultado do processo seja conspurcado. 

De acordo com a análise de NUCCI (2008, p. 963), "quem usa tal programa comete o delito 
contra a ordem tributária, pois poderá haver recolhimento a menor de tributo, do mesmo 
modo que é criminalizada a propagação do software a terceiros, para que obtenham o mesmo 
resultado". Desta maneira, verifica-se, ademais, que, apesar de ser um crime comum (que 
pode ser praticado tanto pelo sujeito passivo da obrigação tributária como por qualquer pessoa 
que invente ou operacionalize o programa e/ou o apregoe a terceiros), é um tipo penal 
específico, haja vista que só ocorre quando o interesse da Fazenda Pública é ameaçado. 

No entanto, a utilização de programa malicioso com o fito de alterar resultados no 
processamento de dados é uma conduta que pode ser praticada contra inúmeros sujeitos 
passivos, distintos do Fisco. Em tais casos, a falta de regulamentação legal implica em 
condutas atípicas, já que, com o sujeito passivo distinto do exigido pela lei, a adequação do 
fato à descrição do tipo penal seria imperfeita, retirando a ilicitude do ato. Sendo assim, 
utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que macula o processamento de 
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dados em sistemas que não pertençam ao Fisco é conduta que carece de punição, em face da 
reserva legal, muito embora haja juízo de reprovabilidade social de tal conduta. 

  

Na Lei nº 9.504/97 (eleições) 

  

A Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, tem em 
vista a proteção dos sistemas informáticos utilizados pela Justiça Eleitoral, onde prevê três 
delitos de cunho eminentemente eletrônico: 

  

Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos: 

  

I - obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a 
fim de alterar a apuração ou a contagem de votos; 

  

II - desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de 
destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou 
provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático 
de dados usados pelo serviço eleitoral; 

  

III - causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização 
de votos ou a suas partes. 

  

Os três delitos arrolados pela lei se afiguram em atos que atentam contra sistemas eletrônicos 
ou equipamentos envolvidos no processo eleitoral. As condutas enunciadas pelos tipos penais 
do art. 72, de forma geral, podem ser praticadas contra qualquer sistema informático, porém, 
pela especificidade da descrição tipificadora só é admissível a penalização quando 
perpetrados contra os sistemas utilizados pela Justiça Eleitoral. 

Desta maneira, uma vez que somente os casos especificamente ocorridos com a Justiça 
Eleitoral foram previstos na lei, são atípicas as condutas de obter acesso a sistema de 
tratamento automático de dados; desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa 
de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, 
instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado; e causar, 
propositadamente, dano físico ao equipamento eletrônico diverso daqueles utilizados no 
procedimento eleitoral - situações corriqueiras que muito acontecem com os usuários comuns 
das Tecnologias da Informação. 
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Na Lei nº 9.983/00 (diploma alterador do CP) 

  

Afora os crimes encontrados na legislação penal extravagante e estudados acima, o CP 
brasileiro possui tipos penais novos, que foram inseridos pela Lei nº 9.983 de 14 de julho de 
2000, que procurou abarcar as Tecnologias da Informação. No entanto, esses novos crimes 
também visam proteger sistemas informáticos específicos, coibindo apenas a prática de 
ilícitos cometidos contra os sistemas de informação e os bancos de dados utilizados pela 
Administração Pública. Além do mais, analisando a objetividade jurídica da Lei nº 9.983/00, 
conforme diz MASSON (2009, p. 281), a finalidade da mesma "foi tutelar as informações 
sigilosas ou reservadas de interesse da Administração Pública, notadamente as relativas à 
Previdência Social". Assim, observem-se os artigos do CP modificados pela Lei nº 9.983/00: 

  

Art. 153. [...]. 

  

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em 
lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração 
Pública: 

  

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

  

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou 
excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da 
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para 
causar dano: 

  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

  

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de 
informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: 

  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

  

Art. 325. [...]. 
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§ 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: 

  

I - permite ou facilita mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer 
outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de 
dados da Administração Pública; 

  

O art. 153, § 1º-A retrata a forma qualificada do crime de divulgação de segredo e, segundo 
MASSON (2009, p. 281), pode ser denominada de "divulgação de sigilo funcional de 
sistemas de informações" 10. Esse tipo penal trata-se de norma penal em branco porque 
confere ao legislador a tarefa de indicar quais são as informações sigilosas ou reservadas, que 
podem ou não estar contidas em bancos de dados ou sistemas de informações. Desta maneira, 
o objeto material deste crime deve estar resguardado na lei, não bastando que seja protegido 
por atos administrativos. 

Sendo esse tipo penal um crime comum, o sujeito ativo é qualquer pessoa que tiver ciência de 
informações sigilosas ou reservadas, ainda que não tenha acesso aos sistemas de informação 
ou banco de dados da Administração Pública, e divulgá-las sem justa causa. Por sua vez, o 
sujeito passivo é o Estado. Para MASSON (2009, p. 282), "nada impede a existência de um 
particular como sujeito passivo mediato ou secundário, desde que possa ser prejudicado pela 
divulgação das informações sigilosas ou reservadas". 

Já o art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações), segundo JESUS (2003, 
p. 139) tem por objetividade jurídica "a Administração Pública, particularmente a segurança 
do seu conjunto de informações, inclusive no meio informatizado, que, para a segurança de 
toda a coletividade, devem ser modificadas somente nos limites legais". Doutrinariamente 
classificado como crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público no exercício 
do cargo e devidamente autorizado para a preparação de informações armazenadas em meio 
informático ou em banco de dados. 

Assim, pune-se o funcionário que, tendo autorização para a manipulação e tais dados, vem a 
maculá-los pela modificação falsa ou a inclusão e exclusão de dados incorretos. O sujeito 
passivo é, pois, o Estado e, secundariamente, na opinião de JESUS (2003, p. 140), o 
particular, que também pode encontrar-se em tal situação, na hipótese em que, pela 
modificação dos dados, resulta-lhe prejuízo. 

No mesmo viés, o art. 313-B (modificação ou alteração não autorizada de sistema de 
informação) tem por objeto de tutela penal a Administração Pública, particularmente a 
incolumidade de seus sistemas de informações e programas de informática, que só podem 
sofrer alterações quando a autoridade competente autoriza ao funcionário. Nesse sentido, 
afirma JESUS (2003, p. 143): "Por isso, não havendo tal aquiescência, a conduta é punida, 
tanto mais por se levar em consideração que tais informações, muitas vezes, encerram sigilo e 
interesses estratégicos do próprio Estado". 

Como crime próprio que é só pode ser praticado por funcionário público no exercício do 
cargo, sem haver sido autorizado pela autoridade competente para a finalidade de modificar 
sistema de informações ou programa de informática pertencente à Administração Pública. O 
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sujeito passivo, obviamente, é o Estado, admitindo-se, como sujeito passivo secundário, o 
particular, na hipótese do dano a terceiro (JESUS, 2003, p. 144). 

Ao avaliar, por fim, o parágrafo 1º do art. 325 (violação de sigilo funcional), JESUS (2003, p. 
202), diz que o tipo penal representa "a previsão de condutas delituosas para a era da 
Informática e, particularmente, da internet, a rede mundial de computadores". No entanto, 
nesse, assim como nos outros crimes inseridos no CP pela Lei nº 9.983/00 apontados acima, 
se encontra a restrição da prática da conduta aos sistemas informáticos que servem à 
Administração Pública, e, mesmo que um terceiro venha a ser atingido secundariamente, terá 
sido em decorrência da lesão primeiramente ocorrida à Administração. 

Desta forma, pode-se constatar que o campo de incidência desses tipos penais fica reduzido, 
haja vista que, por força de sua extrema especificidade, deixa muitas condutas ilícitas à 
margem da sanção penal. Além disso, a maioria desses crimes é considerada, por grande parte 
da doutrina, como crimes de mão própria, isto é, só podem ser cometido por funcionários 
públicos, o que restringe ainda mais a aplicação da norma penal incriminadora. 

  

5 CONCLUSÃO 

  

A noção de direito surge da inerente necessidade humana de regular os fatos sociais. Essa 
noção, que só pode ser concebida em função do homem vivendo em sociedade, é a idéia de 
garantia da segurança e da ordem na comunidade. Desta forma, um fato social contrário ao 
direito configura, portanto, um ilícito e, se esse ilícito ameaça bem jurídico imprescindível à 
vida em sociedade, perfaz-se o mais sério dos ilícitos: o ilícito penal. 

Por conseguinte, em face da ocorrência de uma infração penal, ao Estado é dado o direto-
dever de punir, através do qual lhe é permitido aplicar sanções em detrimento do violador do 
mandamento jurídico. Nesse viés, a sanção mais severa que o Estado pode dispor, na tentativa 
de restaurar a paz social, é a pena - instituto que repreende a inobservância de um imperativo, 
como resposta do homem, ao mal causado por um de seus semelhantes. 

O conjunto de normas que versam, basicamente, sobre o crime constitui o Direito Penal, que 
tem o papel de dispor sobre a tutela dos bens jurídicos mais preciosos para a vida em 
sociedade. Esse ramo do Direito caracteriza-se por ser normativo, positivo, valorativo, 
finalista e sancionador e, além disso, é sustentado por princípios informadores, normativos e 
interpretativos, tais como: reserva legal, intervenção mínima, fragmentariedade, anterioridade, 
insignificância, alteridade, adequação social, subsidiariedade, ofensividade. 

Cabe, pois, ao Direito Penal, tratar da pena e do delinqüente, utilizando como única fonte 
imediata, a lei, que é o documento onde está inserida a norma jurídica. Entretanto, para 
obedecer ao essencial princípio da reserva legal, que é um mecanismo limitador do poder de 
punir do Estado, a lei penal incriminadora deve descrever as situações que pretende abranger, 
podendo o legislador, por outro lado, generalizar alguns preceitos, já que é impossível listar, 
num simples diploma legal, todas as hipóteses da criativa imaginação humana. 

A forma técnica de elaboração legislativa deriva justamente desse princípio, de maneira que, 
para que haja um crime e seja cominada a sua respectiva pena, é preciso uma lei que os defina 
antes. Por este motivo, não há infrações penais senão aquelas previstas legalmente; 
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consequentemente, se uma conduta não se adapta exatamente à descrição típica do legislador, 
ela será lícita. Essa é a pura essência do Direito Penal brasileiro. 

Noutro revés, e diferente do Direito, normalmente movido por sua lenta dogmática, a 
tecnologia caminha em constantes passos largos, objetivando a superação do progresso, 
aprimorando técnicas e desenvolvendo objetos que facilitem e prolonguem a vida do homem. 
Sempre foi assim na história da humanidade, e não seria de outra forma no século XXI, 
quando muitas inovações tecnológicas são anunciadas, ainda como resultado de esforços 
científicos no campo da Informática. 

Foi buscando obter cada vez mais conhecimento que, em sua aquiescência de comunicar, 
informar e manter-se informado, o homem ergueu um novo paradigma tecnológico, levando a 
Revolução Industrial a desembocar na Revolução da Informação. Nesta, eficientes 
dispositivos eletrônicos se propuseram a realizar o processamento automático de dados, 
produzindo e organizando um volume imensurável de informações. 

Que país e que esfera da sociedade não passa pelo processo da informatização? Em maior ou 
menor grau, é indiscutível que todos passam, e, assim, tem-se um mundo globalizado, de 
culturas miscigenadas e interligado através de redes elaboradas pelos sistemas de informação. 
A indústria modernizou-se, a comunicação modernizou-se, o Direito, nem tanto, mas na 
relação Direito / tecnologia, além dos benefícios que aquele já se utiliza, tem-se uma 
engenhosa realidade: a criminalidade informática. 

Nesse sentido, além das nuances gerais sobre as Tecnologias da Informação e sobre o Direito 
Penal, exploradas no primeiro ponto do desenvolvimento deste texto, restou comprovada que, 
nas relações entre ambos, destacam-se os crimes para os quais as Tecnologias da Informação 
funcionam como novas armas, configuram novos crimes ou, elas mesmas, constituem o bem 
ofendido com a conduta criminosa. De toda forma, não resta dúvida que a criminalidade 
informática é um dos problemas da atualidade, existindo ou não, um ramo do Direito 
autônomo para as questões jurídicas da Sociedade da Informação. 

Em face de todo o exposto, vale retomar a pergunta introdutória: haveria, de fato, a 
necessidade de se tipificar todas as condutas ilícitas que ocorrem no âmbito das Tecnologias 
da Informação? Na verdade, deve-se começar a responder esse questionamento invocando um 
princípio do Direito Penal, já citado indiretamente, no texto: o princípio da intervenção 
mínima, que é também um mecanismo para salvaguardar o indivíduo, impedindo o Estado de 
criar tipos penais desnecessários e instituir penas que afrontem à dignidade da pessoa humana. 

Por esse princípio, a lei somente deve prever as penas estritamente necessárias, sendo legítima 
a intervenção penal somente quando a criminalização de um fato se constitui meio imperioso 
para a proteção de determinado bem ou interesse, não podendo ser tutelado por outros ramos 
do Direito. Nesse sentido, tal princípio aconselha ao legislador equilíbrio ao escolher as 
condutas dignas de proteção penal, evitando incriminar qualquer comportamento. 

Posto isso, e verificando-se os resultados desta pesquisa, constatam-se três tipos de infrações 
penais perpetradas em sede das Tecnologias da Informação: a) crimes contra bens jurídicos 
diversos, passíveis de execução por meio dessas tecnologias; b) condutas de caráter delitivo 
que, porém, não são previstas na legislação penal brasileira vigente, e c) crimes que afetam 
bens materiais próprios das Tecnologias da Informação. 

A primeira situação é o que os pesquisadores têm chamado de crimes eletrônicos impróprios 
ou impuros. Esses crimes compõem o maior rol de delitos que ocorrem no âmbito das 
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tecnologias informacionais, pois muitos fatos típicos esculpidos no Código Penal e na 
legislação penal extravagante podem ter como instrumento essas tecnologias. É o caso, por 
exemplo, dos crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação), cometidos na Internet. 

Para esses crimes não haveria a necessidade de se elaborar uma legislação específica só por 
causa do novo método de execução. Sendo as tecnologias informacionais, nesses casos, 
apenas o novo utensílio utilizado na prática dos crimes, não há que se falar na elaboração de 
novas leis para tipificar as mesmas condutas, uma vez que o compêndio legal pátrio já o faz. 

Se necessário fosse, outros crimes também precisariam ser reformulados porque passaram a 
ser executados com emprego de novas armas, como se, por exemplo, o homicídio necessitasse 
de vários dispositivos legais para regular o tipo proibitivo "matar alguém", onde, para cada 
tipo de arma utilizada pelo sujeito ativo, corresponderia a um inciso diferente. Assim, se 
chegaria ao absurdo de haver um dispositivo legal para homicídio praticado com instrumentos 
da construção civil, homicídio praticado com utensílios de cozinha etc. 

Uma possibilidade que se poderia pensar para os crimes comuns cometidos através das 
Tecnologias da Informação seria a inserção de uma qualificadora, pela utilização das 
tecnologias informacionais, já que, com esta, os resultados do crime são potencializados 
(semelhante ao que ocorre no homicídio praticado com o uso de arma de fogo). 

Na segunda hipótese, detectou-se uma pequena incongruência com os preceitos 
sacramentados pelo Direito Penal pátrio: condutas que não são típicas têm sido chamadas de 
crimes, mesmo sem haver uma lei que assim as defina. Em outras palavras, é possível afirmar 
que, no que se refere às Tecnologias da Informação, há comportamentos com caráter delitivo 
que não encontram tipificação penal no hodierno ordenamento jurídico brasileiro. Uma vez 
que a lesão a um bem penalmente desprotegido constitui um fato atípico, ou seja, se a 
tipicidade é requisito indispensável à configuração de um crime, qualquer ação, ainda que 
imoral ou aética, não pode ser considerada crime se não houver a respectiva tipificação. 

Essas condutas podem até ser consideradas crimes no sentido material, porém, não o são 
formalmente devido à reserva de legalidade. É por causa desse mandamento que muitos atos 
praticados por crackers são repudiados pela sociedade, mas não são penalizados, podendo, no 
máximo, render à vítima, indenizações pecuniárias no Direito Civil. Para essas condutas, 
haveria, pois, a necessidade de uma regulamentação específica, tipificando condutas que, no 
momento, são apenas imorais, o que não é suficiente para configurar um crime. 

No Congresso Nacional tramita um projeto de lei que reúne outros projetos que visam 
regulamentar os crimes eletrônicos no Brasil: é o PL Substitutivo aos projetos 89/03, 137/00 e 
76/00, onde se encontra a sugestão de tipificar as seguintes condutas: acesso indevido a 
dispositivo de comunicação; manipulação indevida de informação eletrônica; divulgação de 
informações depositadas em banco de dados; deixar de manter dados e conexões realizadas; 
permitir acesso por usuário não identificado e não autenticado; dano por difusão de vírus 
eletrônico; atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública; interrupção ou 
perturbação de serviço telegráfico ou telefônico; difusão maliciosa de código; falsificação de 
telefone celular ou meio de acesso a sistema eletrônico. 

Na terceira hipótese estão os verdadeiros crimes eletrônicos, isto é, condutas que constituem 
formalmente crimes e que lesionam bens ou interesses pertencentes às Tecnologias da 
Informação. Não há muitos desses crimes na legislação penal atualmente vigente, tendo sido 
encontrados alguns tipos penais no Código Penal e alguns crimes espalhados em leis 
específicas de determinados ramos do Direito. 
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Em suma, os crimes eletrônicos verdadeiros seriam: violação de direitos de autor de programa 
de computador (art. 12 da Lei nº 9.609/98 - Lei do Software); interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou telemática (art. 10 da Lei nº 9.296/96 - interceptação 
telefônica); utilização ou divulgação de programa de processamento de dados da Fazenda 
Pública (art. 2º da Lei nº 8.137/90 - crimes tributários); acesso a sistema de tratamento 
automático de dados usado pela Justiça Eleitoral (art. 72 da Lei nº 9.504/97 - eleições); 
divulgação de informações sigilosas ou reservadas da Administração Pública (Art. 153, § 1º-
A do CP); inserção de dados falsos em sistemas de informação da Administração Pública (art. 
313-A do CP); modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações da 
Administração Pública (art. 313-B do CP); violação de sigilo funcional da Administração 
Pública (art. 325, § 1º, I do CP). 

Por fim, vale relembrar que uso da analogia para a criação de crimes e para a cominação de 
penas é expressamente proibida no Direito Penal. Sendo assim, realmente só os últimos 
crimes citados dizem respeito, exatamente, a fatos típicos relacionados às Tecnologias da 
Informação. No entanto, viu-se que essas condutas não são as únicas que ocorrem no âmbito 
dessas tecnologias. Assim, convém ressaltar que há lacunas no ordenamento jurídico 
brasileiro, quando deixa sem penalidade condutas perfeitamente adequadas aos elementos 
incriminadores dispostos em certas normas penais, que, por não atingirem sistemas de 
informação específicos, mas de usuários comuns, não podem ser punidos. 
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informa MASSON (2009, p. 162), adotam a teoria tripartida: Nélson Hungria, Aníbal Bruno, 
Magalhães Noronha, Francisco de Assis Toledo, Cezar Roberto Bitencourt e Luiz Regis 
Prado. 

  

2 Os teclados virtuais dos sites dos bancos (em que se insere a senha através de cliques do 
mouse, em vez de teclado são artifícios criados para evitar a captura de informações por meio 
de keyloggers, e, quanto a isso são eficientes, já que os keyloggers se limitam a capturar os 
dados inseridos via teclado. 

  

3 Programas que monitoram os hábitos de acesso e navegação dos usuários. Pode ser 
instalado para realizar ações não autorizadas pelo usuário, além de instalar keyloggers e 
screenloggers, tais como: monitorar e armazenar endereços digitados nos navegadores, 
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atribuído ao delito pela lei penal e a classificação doutrinária é o nome dado pelos estudiosos 
do Direito Penal às infrações penais. 
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investigação seja apenado com reclusão (art. 2º, da própria Lei nº 9.296/96). 

  

9 Na interceptação telefônica, essa regra de competência é relativizada, quando o Superior 
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PROCESSO ELETRÔNICO: CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA 
ON-LINE 

ELECTRON PROCESS: CONSTITUTIONALITY OF THE ONLINE ATTACHMENT  

 

Daniel Maia 

RESUMO 
A internet, provavelmente o maior sistema de engenharia já desenvolvido pela humanidade, 
possibilitou a viabilidade do processo eletrônico como solução para a morosidade em que se 
encontra o Poder Judiciário brasileiro. Neste contexto, diante da rapidez na troca de 
informações proporcionadas pela rede mundial de computadores, a penhora on line foi 
idealizada para ser uma ferramenta de alta eficiência e baixa burocracia na busca pelos bens 
penhoráveis do devedor. Assim, diante do direito de satisfação ao crédito, conclui-se, a partir 
de uma interpretação sistemática e teleológica, pela mitigação do sigilo bancário do devedor, 
a fim de garantir a efetividade e rapidez na prestação jurisdicional, garantias fundamentais do 
credor. Por sua vez, defende-se que a aplicação do princípio da menor onerosidade está 
limitada pela existência de prejuízo ao exequente, não se podendo falar, desta forma, em 
inconstitucionalidade da penhora on line. 
PALAVRAS-CHAVE: PENHORA ON LINE; CONSTITUCIONALIDADE; PROCESSO 
ELETRÔNICO. 

ABSTRACT 
The internet, which is probably the biggest engineering system already developed by man, 
enabled the electronic process to become the solution for the lateness in which is found 
Brazilian Juridical Power. In this context, as the information is exchanged in high speeds by 
the international computer network, the online attachment was created to be a high efficient 
tool that needs low bureaucracy when one’s researching the debtor’s attachable properties. 
Therefore, before the credit reparation’s obligation, it can be concluded, using a systematic 
and teleological interpretation, that the debtor’s bank secrecy can be ignored, in order to 
ensure the adjudication’s effectiveness and celerity, which are the creditor’s fundamental 
guarantees. On the other hand, it is defended that the application of the minimum burden 
principle is limited by the existence of impairment to the creditor; hence it cannot be 
interpreted as unconstitutionality. 
KEYWORDS: ONLINE ATTACHMENT; CONSTITUTIONALITY; ELECTRONIC 
ADJUDICATION. 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

A Revolução Tecnológica deixou de ser assunto específico dos filmes de ficção científica, 
para ser tema de debate em praticamente todos os ramos do conhecimento. Como não poderia 
ser diferente, o Direito tem passado por diversas mudanças, a fim de garantir sua eficácia em 
face de uma sociedade completamente modificada pelos avanços tecnológicos. 
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Diante da proliferação dos negócios firmados on line e da livre circulação dos fluxos 
financeiros por meio da rede mundial de computadores, o Direito Civil vem desenvolvendo 
linhas de pesquisa sobre o que veio a se chamar de contrato eletrônico. O Direito Penal, por 
sua vez, clama pela modernização de suas normas, visando inibir os delitos cometidos através 
da internet. 

Neste diapasão, o Direito Processual surge com o processo eletrônico, visando adimplir as 
determinações constitucionais expressamente previstas no inciso LXXVIII, do art.5º, da atual 
Carta Política, que impõe a celeridade e efetividade na prestação da tutela jurisdicional, 
garantias, por diversas vezes, ignoradas pelo legislador derivado. Assim, consoante artigo 1º 
da Lei nº. 11.419/06, que regulamenta a informatização do processo judicial, o meio 
eletrônico poderá ser utilizado na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e 
transmissão de peças processuais. 

Além das modificações trazidas com a implantação do processo eletrônico, a vigência das leis 
nº. 11.232/05 e 11.382/2006 acarretou diversas mudanças no procedimento de execução em 
si, tanto quanto aos títulos judiciais quanto aos extrajudiciais, ressaltando-se a alteração na 
ordem legal de preferência dos bens penhoráveis (art. 655, do CPC), o aumento do prazo para 
pagamento da dívida (art.652, caput, do CPC) e a atribuição ao credor do direito de indicar 
bens à penhora logo na petição inicial (art.652, §2º, do CPC). 

Em meio a este cenário de inquietação, surge uma ferramenta de alta eficiência e baixa 
burocratização desenvolvida especificamente para a busca de bens penhoráveis do devedor. 
Diante da dificuldade de acesso e demora na prestação jurisdicional, a penhora on line, cada 
vez mais, demonstra ser uma ferramenta eletrônica extremamente importante para garantir a 
satisfação do direito ao crédito. 

Ainda que sejam diversos os seus benefícios, a penhora on line, dentre outros 
questionamentos, não escapou de sofrer diversas críticas, principalmente com relação a sua 
constitucionalidade, por supostamente ferir o direito fundamental de sigilo bancário do 
devedor. Grande parte da doutrina questiona a sua validade, enquanto uma parcela dos 
tribunais recusa a sua aplicação ao caso concreto. 

O presente trabalho, dessa forma, possui como foco as polêmicas que envolvem a penhora 
eletrônica de dinheiro diante do atual panorama do processo eletrônico e do procedimento de 
execução, levando-se em consideração tanto os argumentos que entendem ser esta inovação 
tecnológica constitucional, quanto os que a consideram uma aberração jurídica. 

  

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

  

2.1 Da penhora on line no direito pátrio 

  

Antes do surgimento e regulamentação da penhora eletrônica de dinheiro, a fim de garantir o 
resultado positivo do processo de execução, os juízes encaminhavam ofícios para as agências 
bancárias e instituições financeiras, solicitando o bloqueio de valores existentes em nome do 
devedor. A expedição destes ofícios, o seu encaminhamento por via postal, o seu 
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adimplemento e, em seguida, o envio da resposta ao juízo oficiante são procedimentos 
extremamente demorados, destoando por completo do caráter de urgência típico deste meio de 
execução. 

A Ministra Fátima Nancy Andrighi[1] relata que, em meados de 1999, em meio a um 
encontro festivo entre alunos e ex-alunos, o cônjuge de uma destas, o Sr. João Goulart Jr., 
então funcionário do Banco Central, comentou sobre o excessivo número de ofícios judiciais 
recebidos dos juízes de todo o Brasil, requerendo a realização de bloqueios em contas 
correntes. 

A atual Ministra do Superior Tribunal de Justiça então conta que aproveitou o oportuno 
momento para criticar a demora no cumprimento dos referidos ofícios, já que o seu não 
adimplemento com urgência possibilitava ao titular da conta "limpá-la" antes que o bloqueio 
judicial fosse efetivado, levando o exeqüente a vivenciar a conhecida situação, típica dos 
processos de execução sem resultado, de "ganhar e não levar". 

Neste contexto, após diversas reuniões entre membros do Banco Central e do Poder 
Judiciário, surgiu, no direito brasileiro, o que viemos a chamar de penhora on line, através de 
um convênio técnico institucional firmado entre estes, no final do ano 2000, sendo 
operacionalizado por meio de um sistema eletrônico intitulado de BACEN JUD. 

O primeiro destes sistemas possuía a seguinte estrutura: 

  

O modelo de atendimento recebeu o nome de BanceJud e foi estruturado objetivamente nos 
seguintes passos: (a) foi criado um site de acesso restrito entre o Poder judiciário e o Banco 
Central pelo qual o juiz emitia a "ordem eletrônica"; (b) o Banco Central fazia o 
encaminhamento automático das ordens ao Sistema Bancário e este respondia via correio ao 
Poder judiciário. Assim, o banco, ao receber a solicitação por via eletrônica do Banco Central, 
respondia diretamente ao juiz, por escrito, via correio.[2] (grifo nosso) 

  

Ainda que a sua utilização tenha sido um sucesso, o fato de a resposta do Banco Central ser 
realizada ainda por escrito, mediante via postal, fez com que o sistema perdesse grande parte 
de sua rapidez, diminuindo a credibilidade sobre a sua real eficácia. A fim de suprir os 
problemas encontrados na primeira versão do sistema e aplicá-la novas funcionalidades, surge 
o BACEN JUD 2.0. 

O convênio técnico institucional firmado entre o Banco Central do Brasil, o Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal em 2005, atualmente vigente, assim 
dispõe em sua cláusula primeira e respectivos parágrafos, primeiro e segundo: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objeto permitir ao STJ, ao CJF e 
aos Tribunais que vierem a aderi-lo, conforme cláusula quarta e mediante assinatura de Termo 
de Adesão, o envio de ordens judiciais e o acesso às respostas das instituições financeiras, via 
"Internet", por meio do Sistema BACEN JUD 2.0, nos termos do Regulamento anexo. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Por intermédio do sistema BACEN JUD 2.0 poderão ser 
encaminhadas às instituições financeiras bancárias ordens judiciais de bloqueio, desbloqueio e 
transferência de valores existente em contas de depósito à vista (contas correntes), de 
investimento e de poupança, depósito a prazo, aplicações financeiras e outros ativos passíveis 
de bloqueio, de pessoas físicas e jurídicas, bem como outras ordens judiciais, nos termos do 
Regulamento anexo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As respostas das referidas instituições a essas ordens judiciais 
também serão enviadas por meio do sistema BACEN JUD 2.0. [3] 

  

Indubitavelmente se evidencia que a penhora on line, regulamentada pelo convênio 
supramencionado, não criou uma nova modalidade de execução, afastando, logo de início, as 
alegações de ilegalidade, diante da sua positivação no art.655-A do CPC e, inclusive, no 
art.185-A do CTN. Assim, o BANCEN JUD 2.0 surge apenas como um sistema que, dentro 
dos parâmetros legais, tornou mais eficiente a penhora já existente de numerário em 
instituições financeiras, agora sendo realizada por via eletrônica.  

Dessa forma, os magistrados, diante da desburocratização para a realização da penhora de 
dinheiro, possuem em mãos uma ferramenta capaz de aumentar a garantia de resultado 
positivo do processo de execução, fazendo uso de uma simples ferramenta eletrônica, em 
consonância com os preceitos constitucionais de celeridade e efetividade na prestação da 
tutela jurisdicional pelo Poder Público. 

Neste diapasão, a Justiça Comum Estadual, igualmente o Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará[4], iniciou a celebração de convênios com o Banco Central, possibilitando 
aos juízes estaduais o uso dessa ferramenta que trouxe nova roupagem para o processo de 
execução. 

  

2.2 Da penhora on line no direito comparado 

  

Ainda que seja criação típica do ordenamento pátrio, conforme explanação anterior, existem 
medidas equivalentes à penhora on line na legislação alienígena. Assim, importante se faz 
aqui mencionar algumas destas, já que a problemática envolvendo a dificuldade de 
localização dos bens do devedor é praticamente universal. 

O sistema português possui medida bastante similar conhecida por penhora sobre depósitos 
bancários. Por meio do Artigo 861.º-A do Código de Processo Civil Português, o magistrado, 
mediante despacho judicial, por comunicação eletrônica, pode determinar a penhora sobre 
depósitos existentes em instituições financeiras legalmente autorizadas a recebê-la, as quais, 
no prazo máximo de 15 dias, devem comunicar ao agente da execução o montante dos saldos 
existentes, ou ainda a inexistência de conta ou saldo, e em seguida comunicar ao executado a 
penhora efetuada. [5] 

Na Espanha, por força do Artigo 590 da Ley de Enjuiciamiento Civil, diante da falta de 
indicação de bens suficientes para garantir o resultado positivo do processo executório, o 
magistrado, após petição fundamentada do exeqüente, dirigirse a las entidades financieras, 
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organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique, para 
que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. 
Importante se faz aqui ressaltar que, a fim de garantir a eficácia deste dispositivo, o legislador 
espanhol institui o que veio a se chamar de dever de colaboração, o qual obriga as entidades 
de qualquer natureza a prestarem todas as informações se fizerem necessárias ao processo de 
execução[6]. 

Por fim, na França, o Estado pode requerer informações sobre os bens existentes em nome do 
devedor, com o fim de garantir o resultado positivo da execução. Assim, por força da segunda 
parte do Article 39 da Loi n.º 91 - 650, as instituições financeiras igualmente são obrigadas a 
informar a existência de uma ou mais contas abertas em nome do devedor e a sua localização, 
sem que para isto possa ser invocado o preceito fundamental de sigilo profissional[7]. 

  

3 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

  

Conforme prevê o art.391 do Código Civil, "pelo inadimplemento das obrigações respondem 
todos os bens do devedor". Neste diapasão, o Código de Processo Civil igualmente 
determinou, em seu art.591, que "o devedor responde, para o cumprimento de suas 
obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em 
lei". 

Importante se faz aqui lembrar que a responsabilidade do devedor, advinda com 
inadimplemento de suas obrigações, nem sempre recaiu sobre seu patrimônio. No Direito 
Romano primitivo, a execução incidia sobre a própria pessoa do exequido, respondendo este 
até com sua própria vida. Com o afastamento do manus injectio[8], o processo de execução 
torna-se mais humanitário, convertendo-se o vínculo pessoal do obrigado pela 
responsabilidade patrimonial, a qual garante que os bens do devedor passem a responder por 
suas dívidas contraídas e não pagas[9]. 

Como exceção a tese acima levantada, diante da inconstitucionalidade da prisão do 
depositário infiel[10], importante se faz aqui ressaltar que apenas nos casos de dívida de 
alimentos, ainda é possível afastar a responsabilidade exclusivamente patrimonial, recaindo a 
sanção pelo inadimplemento sobre a pessoa física do devedor. 

O atual panorama da responsabilidade patrimonial no ordenamento jurídico brasileiro pode 
ser assim entendido: 

  

O crédito compreende um dever para o devedor e uma responsabilidade para o seu 
patrimônio. É da responsabilidade que cuida a execução forçada ao fazer atuar contra o 
inadimplente a sanção legal. Sendo, dessa maneira, patrimonial a responsabilidade, não há 
execução sobre a pessoa do devedor, mas apenas sobre seus bens.[11] (grifo nosso) 

  

Todavia, o surgimento da responsabilidade patrimonial do devedor não está diretamente 
atrelado ao inadimplemento de uma obrigação firmada por este. Pode-se falar em obrigação 
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sem responsabilidade correspondente, por exemplo, nos casos de dívidas de jogo ou mesmo 
as de dívidas prescritas, em que o credor não pode requerer a prestação jurisdicional do 
Estado, a fim de garantir o adimplemento do negócio jurídico firmado. Por sua vez, a situação 
do fiador caracteriza-se como típico exemplo de uma responsabilidade patrimonial sem que 
este tenha firmado qualquer obrigação, garantindo débito alheio.[12] 

Importante se faz aqui ressaltar que a natureza jurídica da responsabilidade patrimonial não é 
de direito material, possuindo caráter meramente processual. A relação obrigacional é um 
vínculo jurídico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o devido adimplemento 
de uma prestação de fazer, não fazer ou mesmo de dar coisa[13]. Todavia, a responsabilidade 
patrimonial não gera relação entre o devedor e o credor, mas entre o Estado, na figura do 
Poder Judiciário, e os bens exequido. 

Como bem aponta o Professor Luiz Guilherme Marinoni: 

  

cabe ao direito processual regular a exigibilidade judicial do cumprimento das prestações, 
decorrendo daí a natureza processual das regras - sobre a responsabilidade em geral (pessoal 
ou patrimonial) - incidentes em razão da violação de relação prescricional.[14] 

  

Diante da natureza jurídica processual da responsabilidade patrimonial, a sanção executiva, 
por sua vez, igualmente enquadra-se no mesmo panorama, não devendo ser confundida com 
as sanções de direito material. Candido Rangel Dinamarco assim esclarece: 

  

Em direito substancial, sanção é uma situação nova, que nasce do descumprimento de deveres 
ou obrigações, seja mediante o agravamento destas (multas) ou a modificação no seu objeto, 
com o fito de tornar possível a execução (obrigação de fazer: cfr. CPC, art. 627). Mas por si 
própria a sanção material jamais bastaria para eliminar a resistência do devedor obstinado ao 
inadimplemento, pois iria simplesmente transformando sua obrigação, agravando-a sempre 
mais até, mas só num platônico plano de enunciados jurídicos, sem nunca penetrar no seu 
patrimônio, já que não inclui as idéias de sujeição e de coerção. 

A sanção processual distingue-se ainda daquela de direito material, pela circunstancia de não 
agravar a obrigação, não a substituir, não alterar o seu objeto e de forma alguma modificar a 
sua situação jurídica substancial (entenda-se: ela opera alterações de fato e não, como a 
sentença constitutiva, nova colocação jurídica da situação das pessoas). 

Assim, ao lado da vontade substancial do ordenamento jurídico (que o pai dê alimentos ao 
filho, que o mutuário restitua a importância tomada em empréstimo), existe uma segunda 
vontade, de natureza e efeitos sancionatórios, a significar que o Estado quer que o 
inadimplente sofre as medidas que constituem a sanção executiva; e isso é de seu interesse, 
porque confiar exclusivamente na observância voluntária dos preceitos jurídicos equivaleria a 
renunciar em arte os objetivos de ordem e paz social pelo próprio ordenamento.[15] 
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O Estado se faz valer de duas formas de sanções executivas, expressamente previstas no 
ordenamento jurídico brasileiro, chamadas pela doutrina de coação e sub-rogação. A coação 
apresenta-se como um instrumento intimidativo de cunho estritamente psicológico, forçando o 
devedor a respeitar o negócio jurídico firmado, ocorrendo, por exemplo, nos casos de 
aplicação de multa diária. Por sub-rogação, entendem-se as situações em que o Estado atua 
sem colaboração ou mesmo contra a vontade do devedor, a fim de satisfazer os anseios do 
credor.[16] 

Por ser um meio de sanção executiva por sub-rogação, a penhora on line busca garantir o 
efetivo adimplemento das dívidas contraídas e não pagas do devedor, responsabilizando seu 
patrimônio. Neste contexto, é que se passa a analisar os questionamentos que persistem sobre 
a figura deste instituto. 

4 PENHORA ON LINE 

  

4.1 Conceito, Natureza Jurídica e Efeitos 

  

A penhora, que etimologicamente significa garantia (pignus), consiste em um ato processual 
pelo qual determinados bens do devedor ficam sujeitos à satisfação do crédito executado. 
Conforme já fora mencionado em tópico anterior, o patrimônio do exequido, por força dos 
art.391 do CC e do art.591 do CPC, caracteriza-se como uma garantia genérica da obrigação 
firmada, sendo a penhora a individualização[17] deste, mediante apreensão física, direta ou 
indireta, de uma parte determinada e específica do todo[18]. 

Assim, a penhora on line apresenta-se como a individualização do patrimônio do devedor 
mediante a utilização de meio eletrônico (internet), mais especificamente através do convênio 
técnico institucional firmado entre o Banco Central e o Poder Judiciário, garantindo o 
resultado positivo do processo executivo. O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em 
recente julgado, assim se manifestou sobre a finalidade desta ferramenta: 

  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA "ON LINE". 
ADMISSIBILIDADE. A PENHORA ON LINE CONSISTE EM UM IMPORTANTE 
INSTRUMENTO PARA A CELERIDADE E EFICIÊNCIA DA JURISDIÇÃO, 
ENCONTRANDO AMPARO NO ARTIGO 655, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. Providência, inclusive, menos gravosa aos devedores (artigo 620 do Código de 
Processo Civil), pois evita gastos com avaliação e posterior alienação dos bens, custos esses 
que, no final terão deísex suportados por eles próprios, onerando-os ainda mais. Recurso 
provido.[19]  
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Para a Professora Maria Helena Diniz, a natureza jurídica pode ser entendida como a 
"afinidade que um instituto tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, 
podendo nela ser incluído a título de classificação"[20]. O Professor Doutor José de Oliveira 
Ascensão complementa dizendo que 

  

 a determinação da natureza jurídica passa então a ser a identificação de uma grande categoria 
jurídica em que se enquadre o instituto em análise. [...] Mais do que por meio de uma análise 
conceitual, a determinação da natureza jurídica de um instituto deverá fazer-se mediante a 
determinação dos seus efeitos. A categoria jurídica a que se chegar deverá exprimir 
sinteticamente um regime positivamente estabelecido.[21] 

  

O Professor Humberto Theodoro Júnior[22] apresenta três correntes doutrinárias sobre a 
natureza jurídica da penhora, o que igualmente se estende a sua modalidade on line. A 
primeira tese entende ser esta uma medida cautelar. A segunda tese levanta a possibilidade de 
lhe atribuir unicamente a natureza de ato executivo. Por fim, uma terceira corrente se coloca 
em uma posição intermediária, o tratando como ato executivo que tem efeitos conservativos. 
Antes de qualquer conclusão sobre as teses acima, importante se faz aqui lembrar a diferença 
existente entre as tutelas cautelares e as definitivas satisfativas. 

A tutela cautelar caracteriza-se por ser instrumental, como meio de proteção do resultado útil 
do processo de execução, e temporária, diante da duração limitada no tempo de sua eficácia. 
A tutela definitiva satisfativa, por sua vez, advém do devido processo legal, respeitando a 
ampla defesa e o contraditório, a fim de satisfazer o direito material discutido com a devida 
entrega decisiva do bem almejado.[23] 

Diante disto, se conclui que a penhora, em qualquer de suas modalidades, não se caracteriza 
como medida de preservação da tutela em questão, sendo o início de sua prestação em 
definitivo. Além disto, esta não é revestida da eventualidade e acessoriedade típicas das 
medidas cautelares, podendo ser utilizada independente da comprovação do periculum in 
mora, sendo fundada em direito certo e não apenas provável[24]. 

Indubitável se evidencia, diante da tese supramencionada, que 

  

a penhora é simplesmente um ato executivo (ato do processo de execução), cuja finalidade é a 
individualização e preservação dos bens a serem submetidos ao processo de execução, como 
ensina Carnelutti. Trata-se, em suma, do meio de que vale o Estado para fixar a 
responsabilidade executiva sobre determinados bens do devedor.[25] (grifo do autor) 

  

Ante o exposto, a penhora on line deve ser entendida como ato puramente executivo, tendo 
como função a individualização, apreensão e conservação dos bens, evitando sua 
deterioração, e criando preferência para o exequente sobre estes. Sua natureza satisfativa 
vincula o bem à demanda executória, tornando elemento imprescindível para a eficácia do 
processo executivo. 
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Por ter índole eminentemente processual, com relação à sucessão das leis no tempo, as 
normas que regulamentam a penhora eletrônica de dinheiro, conforme assegura o doutrinador 
Marinoni, devem ter aplicabilidade imediata, "preservando-se os atos realizados antes da 
edição do novo regime, independentemente do momento em que a obrigação tenha sido 
constituída" [26] - [27] 

Por fim, os efeitos da penhora on line podem ser divididos de acordo com a sua esfera de 
atuação, classificando-se, para fins meramente didáticos, de acordo com as conseqüências de 
sua aplicação em materiais e processuais. 

Com relação aos efeitos materiais, deve-se entender primeiramente a alteração que o dinheiro 
bloqueado sofre com relação ao seu título de posse. A posse direta ou imediata, entendida 
como a temporária apreensão física da coisa pelo não proprietário, passa para o Estado-juiz, 
enquanto a posse indireta ou mediata, compreendida quando o proprietário cede 
momentaneamente a outrem o poder de fato sobre o bem, permanece com o exequido. O 
depositário fiel, que neste caso pode ser o próprio devedor ou terceiro, passa a ter apenas a 
detenção do bem. 

Por efeitos processuais, fala-se: na individualização dos bens do devedor dentre a genérica 
responsabilidade do seu patrimônio, a ser expropriado judicialmente; a garantia do juízo; e o 
direito de preferência do credor sobre o dinheiro penhorado. 

Cabe aqui ressaltar a importância deste último efeito processual, diante da possibilidade de 
ocorrência de várias penhoras sobre um mesmo bem, devendo neste caso ser aplicada a 
inteligência do art. 612 do CPC, o qual dá preferência no recebimento do dinheiro bloqueado 
ao exeqüente que primeiro tiver realizado a penhora. 

  

4.2 Críticas à Penhora on line: 

  

Diante de um processo executivo demorado e pouco eficiente, perde-se indubitavelmente a 
confiança da sociedade na prestação jurisdicional pelo poder Estatal, incentivando 
indiretamente a autocomposição e favorecendo ao descumprimento das relações 
obrigacionais. 

Conforme já explanado em tópicos anteriores, a penhora eletrônica surge para garantir o 
preceito constitucional de duração razoável do processo. O legislador derivado 
cristalinamente buscou atrelar os avanços tecnológicos, marcados pela praticidade, economia 
e velocidade, com a necessidade de mudança, desde muitos anos, requerida pelos 
procedimentos judiciais. 

Por modificar de forma brusca e decisiva o então habitual cenário de morosidade em que 
caminhavam os processos executivos no Brasil, todos voltaram seus olhos para esta nova 
ferramenta que já bloqueou o dinheiro de muitos devedores. Dessa forma, por se demonstrar 
um meio eficiente até demais, surgiram diversas críticas inclusive sobre a constitucionalidade 
da penhora on line. 

A fim de dirimir qualquer questionamento sobre a perfeita coadunação da penhora eletrônica 
de dinheiro com os preceitos fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, importante se 
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faz analisar detalhadamente cada opinião desfavorável, demonstrando o motivo pelo qual tais 
críticas não devem prevalecer. 

  

4.2.1 Quebra do Sigilo Bancário 

  

O princípio constitucional da intimidade cumulado com o direito fundamental ao sigilo de 
dados, previstos, respectivamente, no art.5º, incisos X e XII da Constituição Federal de 1988, 
protege o indivíduo contra a violação de seus dados pessoais.[28] Assim, surge a preocupação 
quanto a uma suposta quebra do sigilo bancário do devedor quanto a utilização do sistema 
BACEN JUD, a fim de realizar a penhora on line, já que o magistrado teria acesso as 
informações bancários do devedor, podendo tais dados chegarem inclusive ao conhecimento 
público quando os ofícios fossem juntados aos autos. 

 Antes de começarmos a tecer comentários sobre o tema, importante se faz lembrar que 
nenhum princípio em nosso ordenamento, nem mesmo os considerados fundamentais, são 
absolutos, devendo serem sopesados entre si em cada caso concreto. 

Existem casos em que a quebra do sigilo bancário se faz necessária, sem que possa falar em 
inconstitucionalidade do ato, como por exemplo, quando a Receita Federal obriga que o 
indivíduo informe o saldo de suas contas bancárias para fins tributários. 

O art. 5º, inciso XXXV, da CF, expressamente determina que "a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Assim, quando o exeqüente 
apresenta ao Poder Judiciário um título executivo, este, por óbvio, espera a efetiva entrega da 
tutela satisfativa requerida. Ocorre que para isto seja possível, muitas vezes, se faz necessário 
o sopesamento dos princípios conflitantes, a fim de que se possa ter a máxima efetividade das 
normas jurídicas. 

Como bem assevera Marinoni, 

  

a requisição de informações ao Banco Central objetiva apenas permitir a penhora, que é 
inquestionável direito daquele que tem direito de crédito reconhecido em título executivo, 
particularmente em sentença condenatória não adimplida, nada tendo a ver com alguma 
intenção de violar o direito a intimidade. 

  

Como é óbvio, não há qualquer violação de intimidade ao se obter informações a respeito da 
existência de conta corrente ou aplicação financeira. Ora, se o exeqüente não tivesse direito de 
saber se o executado possui conta corrente ou aplicação financeira, o executado certamente 
não teria o dever de indicar à penhora dinheiro depositado ou aplicado em instituições 
financeiras. Ou melhor, todos teriam o direito de esconder da justiça as suas contas correntes e 
aplicações financeiras![29] 
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Consoante a isto, importante se faz relembrar que o juiz não tem acesso às movimentações 
financeiras do devedor, limitando-se ao conhecimento da existência de conta em seu nome e 
se este possui numerário suficiente para garantir a execução, de igual modo como poderia, por 
exemplo, saber se o devedor é proprietário de algum veículo automotor junto ao DETRAN ou 
se é dono de imóvel por meio dos Cartórios da localidade.[30] 

Dessa forma, não há que se falar em quebra do sigilo bancário, já que as informações 
requeridas pelo juiz, mediante decisão fundamentada, não ultrapassam as necessárias para 
garantir o resultado positivo do processo de execução. A aceitação da tese contrária a que ora 
se defende, levaria o processo de execução à completa inutilidade em muitos casos, 
beneficiando o devedor inadimplente em detrimento do credor, situação esta por completo 
inaceitável. 

Além disto, com a utilização do sistema BACEN JUD 2.0, as respostas aos requerimentos 
judiciais de penhora eletrônica são agora realizadas virtualmente, não mais se podendo falar 
em possível divulgação ao público das informações bancárias do devedor, já que não ocorre 
mais expedição de ofício pelo Poder Judiciário e nem pelo Banco Central. 

Ainda que, por algum motivo, seja necessária a juntada de algum documento ao processo que 
exponha dados diversos daqueles que são estritamente necessários para a realização do 
bloqueio eletrônico, deve-se aplicar ao caso as determinações do art.3º da Lei Complementar 
n.º105/2001 que prevê a tramitação do processo em segredo de justiça.[31] 

Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou sobre a 
constitucionalidade da penhora on line quanto a uma possível quebra do sigilo bancário do 
exequido: 

  

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA 
ON LINE. SISTEMA BACEN JUD. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. 
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - 
O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. A afronta à 
constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Não há contrariedade ao art. 93, 
IX, da magna carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. O 
mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente 
fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de 
seu convencimento, tal como ocorreu. lV - Agravo regimental improvido.[32] 

  

O Ministro Relator Ricardo Lewandowski fundamentou sua decisão sob os seguintes termos: 

  

Nesse quadro, quanto ao argumento da agravante referente à quebra do sigilo bancário, 
verifico que o tribunal de origem decidiu a questão nos seguintes termos: 
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"No mérito, consigno que o caso em tela refere-se à possibilidade de efetivar a penhora on 
line - bloqueio de ativos financeiros - na fase de cumprimento de sentença, na medida em que 
o decisum se refere à execução de título judicial. 

(...) 

Neste capítulo é que se insere o artigo 655 do Código de Processo Civil, com redação dada 
pela Lei n.º 11.382/2006 que assegura que a penhora obedecerá, preferencialmente a ordem 
ali enunciada, sendo que em primeiro arrola o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 
aplicação financeira. 

Na esteira de tal inovação legislativa, sobreveio o art.655-A (alterado por inclusão) 
disciplinando a forma de constrição de dinheiro existente em depósito ou aplicação 
financeira. 

Assim, para viabilizar tal medida permite-se ao juiz que requisite informações à autoridade 
supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, atualmente o 
BACEN JUD. 

Vale lembrar que o artigo 185-A do Código Tributário Nacional traz hipótese semelhante, a 
ser aplicada aos executivos fiscais, impondo, no entanto, seu uso apenas após o esgotamento 
dos meios existentes à localização de bens penhoráveis. 

Entendo, no entanto, que a limitação imposta na execução fiscal para utilização da penhora 
on line, não afeta as demais execuções, isto porque, pretendesse o legislador excepcionar tal 
medida, teria imposto a mesma ressalva constante do art. 185-A, do CTN" (fls.48-49). 

Reitero, pois, que o acórdão recorrido apreciou a matéria à luz da legislação 
infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
Incabível, portanto, o recurso extraordinário.[33] 

  

Indubitável se evidencia que pelas normas infraconstitucionais a penhora on line é medida por 
completo legal, existindo limitação quanto a sua aplicabilidade apenas com relação à 
execução fiscal, já que o art. 185-A do CTN exige como requisito de validade não serem 
encontrados bens penhoráveis, pressuposto este inexistente no CPC. 

Todavia, quando se parte para uma análise constitucional do tema, a questão ainda não 
encontra resposta definitiva nos Tribunais Superiores, principalmente quanto à quebra do 
sigilo bancário. Ressalte-se que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade sob os ns.º 3.091, 
proposta pelo Partido da Frente Liberal - PFL, e 3.203, interposta pela Confederação Nacional 
dos Transportes, que questionam a constitucionalidade do Convênio de Cooperação Técnico 
Institucional firmado entre o Banco Central e o Tribunal Superior do Trabalho, ainda não 
foram julgadas. 

  

4.2.2 Menor Onerosidade 
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O art.620 do CPC determina que, "quando por vários meios o credor puder promover a 
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor." Tal 
princípio indubitavelmente visa minimizar os danos sofridos pelo devedor diante das sanções 
executivas, todavia, da mesma forma que ocorre com os direitos fundamentais 
constitucionais, o princípio da menor onerosidade não pode ser concebido de maneira 
absoluta, já que se assim o fosse, chegar-se-ia à teratológica conclusão de quase inviabilidade 
das sanções por sub-rogação. 

Neste diapasão, o CPC não ignorou as necessidades do credor ao igualmente determinar em 
seu art. 612 que a execução realiza-se no seu interesse, ou seja, que esta ocorrerá da forma 
mais útil possível ao exeqüente, devendo-se, todavia, ter o cuidado de onerar da menor forma 
possível o devedor, a fim de evitar que o processo de execução seja utilizado como meio de 
vingança. 

Diante deste aparente conflito de normas de caráter abrangente, deve-se analisar o caso 
concreto. Assim, irrefragável se evidencia que não se pode afastar, em caráter definitivo, 
quaisquer dos dois dispositivos supramencionado, sem que isto leve a uma situação por 
completo injusta. 

Uma avaliação mais aprofundada deve ser feita, porém, nos corriqueiros casos em que o 
credor recusa bem diverso de dinheiro oferecido à penhora pelo devedor, quando lhe for 
viável o bloqueio eletrônico de dinheiro. Além dos dispositivos já mencionados, deve-se 
também levar em consideração a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art.655 e 
668 do CPC 

Por ser o dinheiro o primeiro na lista dos bens penhoráveis, seja em espécie, depósito ou ainda 
aplicação em instituição financeira, a sua substituição, a priori, traz prejuízo ao exeqüente, 
devendo o magistrado determinar a realização da penhora on line, ainda que o devedor 
ofereça bem diverso não desejado pelo credor. 

Consoante com a tese acima defendida, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se 
manifestado sobre o tema: 

  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. 
EXECUÇÃO. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. GRADAÇÃO LEGAL. 
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 620 E 655 DO CPC. REJEIÇÃO DE BENS 
INDICADOS. VERIFICAÇÃO DOS MOTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. - 
Embora a execução deva ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, isso não 
autoriza a inversão aleatória da ordem do artigo 655 do CPC, conforme a conveniência do 
executado. O sentido a ser dado à regra do art. 620 do CPC é que a opção pela via menos 
prejudicial ao devedor só se justifica quando os bens em cotejo se situem no mesmo nível 
hierárquico, ou seja, havendo outros bens em posição superior na ordem de preferência 
estabelecida no art. 655, nada impede que o credor recuse aqueles oferecidos pelo devedor. - 
Tendo a empresa nomeado bens à penhora sem observar a ordem estabelecida no art. 655 do 
CPC, é admissível a recusa do credor com a conseqüente indicação à penhora de numerário 
em conta-corrente, sem que isso implique em afronta ao princípio da menor onerosidade da 
execução previsto no art. 620 do CPC. - A controvérsia sobre a não-aceitação pelo credor dos 
bens oferecidos à penhora e a observância de que o processo executivo se dê da maneira 
menos gravosa ao devedor requerem atividade de cognição ampla por parte do julgador, com 
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a apreciação das provas carreadas aos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 07 do STJ. 
Agravo a que se nega provimento.[34] 

  

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. GRADAÇÃO LEGAL. REJEIÇÃO 
DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL INDICADAS PELO DEVEDOR. EXISTÊNCIA 
DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA. ARTIGO 620 E 655 DO 
CPC. I - Tendo a empresa nomeado à penhora bens, não observando a ordem estabelecida no 
artigo 655 do Código de Processo Civil, é admissível a recusa do credor com a conseqüente 
indicação à penhora de numerário em conta-corrente, face a disponibilidade da quantia. II - A 
verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em decorrência da penhora 
ocorrida nas instâncias ordinárias, esbarra no óbice da Súmula nº 7 deste Tribunal. Agravo 
Regimental improvido.[35] 

  

  

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará igualmente adotou este posicionamento. 

  

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO 
ARTIGO 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA MENOR 
GRAVOSIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA EM NUMERÁRIO 
DEPOSITADO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL 
PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE RECUSA. I. Não se torna necessária a outorga 
e translado de novo instrumento procuratório ao advogado do agravante quando o documento 
que forma o instrumento foi conferido na lide principal, da qual decorreu a execução de 
honorários advocatícios sucumbenciais cuja penhora de bens é combatida no presente recurso. 
II. Seguindo a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do CPC, na nomeação de bens à 
penhora o dinheiro prefere ao imóvel, não se constituindo violação ao art. 620 da Lei de Ritos 
a constrição de bens em obediência à sequência legal. III. O decisum embargado consignou, 
expressamente, que a penhora em numerário existente em caixa da instituição bancária 
agravante deveria ressalvar a reserva bancária aludida no art. 68 da Lei nº 9.069/1995. lV. Em 
contraposição ao princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse 
do exeqüente e não do executado. Precedentes jurisprudenciais. Embargos declaratórios 
conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e prequestionar dispositivo de Lei Federal.[36] 

  

Portanto, é admissível a recusa do credor, não necessitando inclusive de fundamentação para 
tanto, dos bens indicados à penhora pelo devedor, quando existir recursos na conta do 
exequido capaz de garantir o débito, diante da ordem preferencial do dinheiro. 

  

5 CONCLUSÃO 
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Indubitável se evidencia que o Poder Judiciário brasileiro encontra-se em descrédito perante a 
sociedade, diante da sua dificuldade de acesso e principalmente quanto à excessiva demora e, 
muitas vezes, inclusive, ineficácia na prestação jurisdicional. A penhora on line surge no 
panorama processual como uma sanção executiva por sub-rogação capaz de diminuir a 
morosidade que perdura no ordenamento jurídico do País e aumentar a probabilidade de 
garantir o resultado positivo do processo de execução. 

O convênio técnico institucional firmado entre o Poder Judiciário e o Banco Central fez surgir 
uma ferramenta conhecida por BACEN JUD, sistema utilizado pelos magistrados para 
requerer, via internet, o penhora eletrônica de dinheiro existente em nome do devedor. Diante 
da sua eficácia, com o bloqueio das contas de muitos devedores, passou-se a questionar a 
validade desta moderna ferramenta que surgiu em meio a um sistema muitas vezes 
ultrapassado. 

A suposta quebra do sigilo bancário do exequido é uma das principais críticas à penhora on 
line. Ocorre que, conforme outrora demonstrado, o sistema BACEN JUD foi feito para 
possibilitar ao magistrado ter acesso apenas às informações estritamente necessárias ao 
prosseguimento da execução, impossibilitando-o, por exemplo, de ver a movimentação 
financeira do devedor. 

Além disto, com a modernização do sistema e, por conseguinte, a eliminação dos ofícios 
expedidos por via postal em qualquer fase do procedimento do bloqueio eletrônico, ganhou-se 
maior celeridade e superou-se a problemática envolvendo a juntada de tais documentos 
contendo informações sigilosas em um processo judicial que se caracteriza por ser de livre 
acesso. 

Por sua vez, o receio de se violar o princípio da menor onerosidade do devedor não é questão 
propriamente da penhora eletrônica, mas das mudanças ocorridas no procedimento de 
execução com a vigência das leis n.º 11.232/05 e 11.382/2006. 

 Neste diapasão, a aplicabilidade da penhora on line não restou comprometida diante 
principalmente da preferência do dinheiro na lista de bens penhoráveis do art.655 do CPC. 

Ante tudo o que se expôs neste trabalho científico, é de se concluir que a penhora on line não 
viola qualquer preceito constitucional, ou seja, a suposta quebra do sigilo bancário do devedor 
deve ser mitigada, como já o é, por exemplo, pela legislação tributária, a fim de garantir a 
efetividade e rapidez na prestação jurisdicional, garantias fundamentais do credor. 

Importante se faz ressaltar que a aplicação do preceito de menor onerosidade está limitada 
pela existência de prejuízo ao exeqüente, não tendo o condão de excluir do ordenamento esta 
sanção executiva por sub-rogação que vem revolucionando o processo de execução 
eletrônico. 
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que o exeqüente tem o direito de saber se o executado possui dinheiro depositado em 
instituições financeiras pela mesma razão que possui o direito de saber se o executado é 
proprietário de bem imóvel ou móvel. Ou seja, tal direito é conseqüência do direito de 
penhora, que é corolário do direito de crédito e do direito fundamental à tutela jurisdicional 
efetiva (art. 5º, XXXV, da CF). De modo que a requisição de informações ao Banco Central 
objetiva apenas permitir a penhora, que é inquestionável direito daquele que tem direito de 
crédito reconhecido em título executivo, particularmente em sentença condenatória não 
adimplida, nada tendo a ver com a intenção de violar o direito à intimidade." (MARINONI, 
Luiz Guilherme, Curso de Processo Civil: execução. 2. ed ver e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p.276.) 

[31] Para uma melhor análise da questão, leia-se a íntegra do dispositivo mencionado: Art. 3º. 
Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas 
instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu 
caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins 
estranhos à lide. 

[32] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 
n.º807.715, da Primeira Turma. Ministro Relator Ricardo Lewandowski. DF, Brasília, julgado 
em 09 nov. 2010. 

[33] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 
n.º807.715, da Primeira Turma. Ministro Relator Ricardo Lewandowski. DF, Brasília, julgado 
em 09 nov. 2010. 

[34] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Medida Cautelar 
n.º14798/RS, da Terceira Turma. Ministra Relatora Nancy Andrighi. DF, Brasília, julgado em 
18 nov. 2008. 

[35]  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ; AgRg-Ag n.º 801.582/RS, da Terceira 
Turma. Ministro Relator  Sidnei Beneti. DF, Brasília, julgado em: 06 ago. 2009 

[36]  BRASIL. Tribunal de Justiça do Ceará. Embargos de Declaração n.º26919-
48.2004.8.06.0000/3, da Segunda Câmara Cível. Desembargador Relator Ademar Mendes 
Bezerra. Disponibilizado no DJCE em 09 fev. 2010. 
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SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: TELETRABALHO COMO FORMA 
DE INCLUSÃO AO TRABALHO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

INFORMATION SOCIETY: TELEWORK AS A FORM OF INCLUSION TO THE WORK 
OF PEOPLE WITH DISABILITIES. 

 

Maria Cristina Cereser Pezzella 
Michelle Dias Bublitz 

RESUMO 
A realidade social revela uma mudança de paradigma manifestada em um novo ambiente de 
trabalho descentralizado dos centros de produção e centralizado no conhecimento e na 
informação. Até mesmo as tradicionais formas de prestação de serviços aos poucos vão 
cedendo espaço a novas relações contratuais que não exigem a presença física do trabalhador, 
como: o teletrabalho. O teletrabalho surge como uma realidade laboral propagada como 
promissora ao gerar novos empregos, manter os existentes e regularizar a situação dos 
trabalhadores que se encontram à margem da lei, no caso: os trabalhadores com deficiência. 
Verifica-se que a adoção do princípio da dignidade da pessoa humana ancorado no princípio 
da igualdade é visto como meio de conferir efetividade ao trabalho das pessoas com 
deficiência. Levando em consideração tais questões, por fim, procurar-se-á concluir até que 
ponto utilizando-se do teletrabalho e, principalmente da sua modalidade desenvolvida nas 
residências dos teletrabalhadores, a mão-de-obra da pessoa com deficiência é usada como 
forma de simples inserção no mercado de trabalho ou como forma de inclusão social. 
PALAVRAS-CHAVE: PESSOA COM DEFICIÊNCIA; INSERÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO; TELETRABALHO; INCLUSÃO SOCIAL. 

ABSTRACT 
The social reality reveals a paradigm shift manifested in a new working environment 
decentralized from production centers and centered on knowledge and information. Even the 
traditional forms of service delivery are slowly giving way to new contractual relationships 
that do not require the physical presence of the worker, such as: teleworking. Teleworking 
emerges as a working reality propagated as promising to create new jobs, maintaining the 
ones existing and regularizing the situation of workers who find themselves outside the law, 
in the case: workers with disabilities. Noting that the adoption of the principle of human 
dignity anchored in the principle of equality is seen as a mean to effect the right to work of 
people with disabilities. Taking into consideration such matters, finally, one will try and 
conclude to what extension the use of telework and, mainly the ones developed within in the 
homes of teleworkers, the manpower of A disabled person is used as a way of simply entering 
the job market or as a form of social inclusion. 
KEYWORDS: DISABLED PERSON; ENTERING THE JOB MARKET; 
TELEWORKING; SOCIAL INCLUSION. 
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Introdução 

  

A inclusão social das pessoas com deficiência através da inserção ao mercado de trabalho é 
tema de grande relevância. É também por meio do trabalho que a pessoa obtém boa parte do 
necessário à sua subsistência e assegura o viver com dignidade. 

Observa-se que o trabalho modificou-se ao longo do tempo, na medida em que as tecnologias 
de informação e de comunicação tornaram-se um elemento indissociável do desenvolvimento 
da atividade econômica, constituindo-se num fator cada vez mais importante na organização e 
estruturação das sociedades modernas. 

A realidade atual revela uma mudança de paradigma aonde às tradicionais formas de 
prestação de serviços aos poucos vão cedendo espaço às novas relações contratuais, as quais 
não exigem a presença física do trabalhador. 

Ressalta-se que justamente os progressos tecnológicos foram os propulsores da possibilidade 
de criação de novas formas de trabalho, em especial o teletrabalho, um dos objetos da 
presente pesquisa, propulsor do processo econômico da descentralização produtiva, a qual 
anda de mãos dadas com a globalização e flexibilização das relações de emprego. 

A instituição do teletrabalho, diante de suas características conceituais e estruturais altamente 
polêmicas, compõe debates sobre sua existência, estruturação, organização, manutenção, 
aplicação ou extinção e fomenta relevantes pesquisas. Não se pode negar a inafastável 
necessidade de se questionar os efeitos, as vantagens e desvantagens, além da eficácia e da 
eficiência. 

Para o teletrabalho não importa raça, sexo, idade, estado civil, condição social e econômica, 
deficiência ou lugar de trabalhado, barreiras muito comuns para o mercado tradicional de 
trabalho, na medida em que tal instituição deve ser capaz de produzir tantos empregos 
altamente especializados quanto aqueles que demandam menos especialização, atingindo, 
portanto uma grande quantidade de trabalhadores, inclusive os que hoje se encontram 
excluídos do mercado de trabalho. 
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Com o intuito de facilitar e proporcionar melhores condições para as pessoas com deficiência 
na obtenção de uma vaga no mercado de trabalho a Lei nº. 8.213/91, no artigo 93, estabeleceu 
uma política de cotas a ser obedecida pelas empresas privadas, sendo esta determinada de 
acordo com o número de trabalhadores contratados. 

Às peculiaridades observadas para esse tipo de prestação de serviços destaca-se como 
principal vantagem: a ausência de deslocamento do empregado até o local de trabalho, o que 
gera a possibilidade de inserção de trabalhadores com deficiências no mercado de trabalho. 
As vantagens podem revestir-se de desvantagens para alguns trabalhadores, trazendo a 
questão do isolamento social. 

O sistema constitucional de proteção às pessoas com deficiência começa pela inquestionável 
essencialidade do labor na vida do ser humano, não só por se tratar da forma como a pessoa 
obtém boa parte do necessário à sua subsistência e assegura o direito à dignidade da pessoa 
humana, mas por ser instrumento de realização pessoal do indivíduo, tornando-o respeitável 
perante a sociedade e, principalmente, o incluindo como cidadão, possuidor de direitos e 
obrigações. Destaca-se o princípio constitucional da igualdade como resposta à necessidade 
de conferir-se efetividade ao direito fundamental ao trabalho da pessoa com deficiência. 

Essa pesquisa evidencia a importância de se adaptar as condições do teletrabalho à realidade 
das pessoas com deficiência, para que essa crescente parcela de trabalhadores potenciais possa 
integrar-se ao mercado de trabalho e, via de consequencia, à sociedade como cidadãos ativos. 

  

  

1. A pessoa como sujeito de direitos e as pessoas com deficiência. 

  

1.1 Surgimento da pessoa como sujeito de direitos. 

  

Inicialmente se faz necessário delimitar o momento histórico [1] e percorrer o conteúdo e 
significado que a pessoa humana adquiri quando nasce como sujeito de direitos para passo 
seguinte compreender a pessoa com deficiência. 

Na antigüidade clássica a idéia de dignidade da pessoa humana relacionava-se com a posição 
social ocupada pelo indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros da 
comunidade; por essa razão naquele momento histórico foi possível falar em quantificação e 
modulação da dignidade, compreendendo-se inclusive admitir a existência de pessoas mais 
dignas do que outras. [2] 

Anteriormente ao reconhecimento de todas as pessoas como seres humanos sujeitos de 
direitos e obrigações sequer poderia ser conferida a expressão "dignidade da pessoa humana" 
uma compreensão que pudesse abranger a todos, pois algumas pessoas ainda estavam na seara 
de serem consideradas objetos de direitos de outros. Não se restringe essa compreensão a um 
passado muito distante quando nem todos eram considerados cidadãos, mas existem 
momentos ainda próximos no tempo como no caso das pessoas com deficiência que tinham 
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sua capacidade restringida, e ainda em algumas sociedades contemporâneas são gravados de 
uma série de injustificáveis e inadmissíveis restrições. 

O surgimento da discussão a respeito do direito subjetivo só tem razão de existir quando se 
tem o reconhecimento político, social e jurídico da pessoa humana como sujeitos de direitos a 
serem protegidos e tutelados nas relações com o Estado e entre os particulares. 

A importância do pensamento de Michel Villey a respeito dos direitos subjetivos e sua crítica 
aos direitos humanos não são de todos conhecidas e, em certo modo de ser, são muito 
propícias para que se tenha em mente a realização dos direitos fundamentais e da dignidade da 
pessoa humana. Compreender essa discussão, que se travou na história, implica compreender 
melhor a evolução do que inicialmente se chamou de direitos humanos e quais as razões 
jurídicas que levaram a uma transmutação não apenas na esfera semântica, como também na 
expectativa política, social e jurídica da efetividade da proteção dos direitos lesados ou 
ameaçados de lesão. 

Sujeito de direitos e deveres são, portanto, na compreensão de Michel Villey, conforme 
descreve Alejandro Guzmán Brito, assim: 

  

En efecto, según Villey, la noción de derecho subjetivo tenía que nacer como tal, entre 
aquellos filósofos que a fines de la Edad Media y en la Epoca Moderna han emprendido una 
lucha contra la filosofía aristotélico-tomista; contra esa filosofía objetivista y realista, la 
escuela nominalista y la moderna oponen un mundo de individuos aislados entre sí, que sólo 
se interconexionan por el nombre común pero no por esencias o naturalezas comunes. Al 
orden del derecho natural clásico, al carácter natural de la Sociedad de que aquél partía, los 
modernos oponen el estado presocial, también natural, pero en donde lo natural deja de ser 
precisamente la Sociedad y pasa a ser el individuo con sus plenas liberdades y poderes. 
Porque hay que hacer notar que la doctrina del derecho subjetivo nace y se desarrolla también 
como una doctrina del derecho natural; sólo que si en la concepción antigua el derecho natural 
era lo justo objetivo, de modo que misión del derecho positivo era la determinación de la parte 
justa de cada cual, en la doutrina del derecho subjetivo lo natural son precisamente los 
derechos subjetivos: el hombre, y sus derechos aislado y en contra de todos los demás 
hombres, constituirá un estado natural; y aunque a dicho estado se ha superpuesto un pacto 
social, las exigencias del individuo siguen siendo la fuente de los derechos subjetivos, que 
deben ser analizadas por el jurista y el legislador con el fin de determinar los derechos de cada 
cual. De acuerdo con este modo de pensar, el dominio, p. ej., ya no será más la parte justa de 
cosas repartidas entre todos, sino que el poder mismo que se ejerce sobre las cosas en propio 
provecho. [3] 

  

A essência do pensamento de Michel Villey consiste em advogar a tese de que o direito antigo 
não conheceu a idéia de direito subjetivo e que essa tem origem moderna. [4] Na busca da 
origem dos direitos subjetivos, Michel Villey realiza toda uma investigação histórica e 
filosófica, passando a compreender que as pessoas com necessidade de defender-se e 
salvaguardar-se diante das atividades do Poder Público apenas perquirindo o passado podem 
encontrar o conjunto de elementos que teriam sido propícios para o nascimento da noção de 
direito subjetivo. [5] 
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Michel Villey busca encontrar a primeira afirmação que pretende conferir de fato os 
contornos desta nova forma de compreender o direito do seu ponto de vista subjetivo, vale 
referir, da pessoa sujeito de direitos, detentora de faculdades e escolhas (e deveres), e não 
mais a concepção objetiva em que os papéis sociais estavam previamente delimitados e 
estratificados frente a variáveis muito pouco alteráveis. [6] 

Como as relações jurídicas se travam entre pessoas desiguais, o Estado deve atuar de maneira 
a proteger, tutelar e prover as necessidades com vistas sempre a reequilibrar as relações no 
plano concreto dos fatos que se desenvolvem no cotidiano. 

A importância que a sociedade confere à dignidade da pessoa humana nas relações pessoais, 
privadas e de maneira mais ampla com o macrossistema da cultura social e jurídica, 
enfrentando a sua repercussão concreta e efetiva, está imbricada com a potencialidade que se 
atribui à capacitação de quem compõe, em última análise, a sociedade. 

A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa humana pelo simples fato de "ser" 
humana, a pessoa merece respeito, independentemente de sua origem, raça, sexo, idade, 
estado civil ou condição social e econômica. Nesse sentido, o conceito de dignidade da pessoa 
humana não pode ser relativizado. A pessoa humana não perde sua dignidade por possuir 
algum tipo de deficiência. 

Quanto mais protegida a dignidade da pessoa humana mais desenvolvida culturalmente a 
sociedade e mais próxima de uma realização efetiva das possibilidades de seus formadores. 

Uma sociedade que não perquire, não discute e não confere possibilidades para uma ampliada 
discussão social e jurídica da importância da pessoa em sua plenitude, e, por assim dizer, 
integral na perspectiva física e psíquica, deixa de cumprir o seu principal papel: o 
desenvolvimento integral da pessoa. 

  

1.2 A terminologia adotada para as pessoas com deficiência. 

  

Indiscutível é a divergência terminológica sobre a conceituação dada ao grupo social das 
pessoas com deficiência, razão pela qual, percorrer-se-à a trajetória dos termos utilizados ao 
longo da história. 

Sassaki deixa claro que "jamais houve ou haverá um único termo correto (...). A razão disto 
reside no fato de que a cada época são utilizados termos cujo significado seja compatível 
com os valores vigentes em cada sociedade (...)". [7] 

No passado, os termos que predominavam na sociedade eram "aleijado", "defeituoso", 
"incapacitado", "inválido", "excepcional", "retardado", dentre outros; enfatizando a 
deficiência mais do que a pessoa. [8] [9] 

Passou-se a utilizar o termo "deficiente" por influência do Ano Internacional e da Década das 
Pessoas Deficientes, estabelecido pela Organização das Nações Unidas - ONU, apenas a partir 
de 1981. Em meados dos anos 1980, entraram em uso as expressões "pessoa portadora de 
deficiência" e "portadores de deficiência". Por volta da metade da década de 1990, a 
terminologia utilizada passou a ser "pessoas com deficiência", que permanece até hoje. [10] 
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A pergunta que não quer calar tem sido esta: "Qual é o termo correto: pessoa portadora de 
deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais ou pessoa com deficiência?". 
Responder esta pergunta tão objetiva é simplesmente trabalhoso, por incrível que possa 
parecer. A doutrina e a legislação ainda hoje discutem a melhor a melhor terminologia. 

Sustenta Luiz Alberto David Araújo que a "expressão 'pessoas portadoras de deficiência' tem 
o condão de diminuir o estigma da deficiência, ressaltando o conceito de pessoa; é mais leve, 
mais elegante, e diminui a situação de desvantagem que caracteriza esse grupo de 
indivíduos".[11] 

Guilherme José Purvin de Figueiredo afirma que "atualmente, a expressão pessoa portadora 
de deficiência começa a ser questionada, propondo-se, alternativamente, sua substituição por 
portadores de necessidades especiais" [12]. Tal terminologia é adotada pela Constituição 
Federal de 1988 e pela legislação pátria em vigor. 

Com relação à expressão: "pessoas com necessidades especiais" destaca-se que os 
simpatizantes de tal terminologia enfatizam que o significado das palavras "deficiente" e 
"deficiência" está intimamente ligado à falta, à carência de algo, o que levaria à 
impropriedade da terminologia "pessoas portadoras de deficiência". Ainda, sustenta-se que 
deficiência é antônimo de eficiência, razão pela qual vincular a pessoa à deficiência que a 
mesma porta leva à conclusão de que tal pessoa não é eficiente. [13] 

No entanto, o termo pesquisado passou a ser questionado, pois, "necessidades especiais" 
quem não as tem, com ou sem deficiência? [14] Essa terminologia estava relacionada às 
"necessidades educacionais especiais" de algumas crianças com deficiência, que é utilizado 
na área da Educação, e passou a ser difundido para todas as circunstâncias, fora do ambiente 
escolar. [15] 

Ainda hoje se utiliza a expressão "pessoas com necessidades especiais", demonstrando-se 
uma transformação de tratamento que vai da invalidez e incapacidade à tentativa de nominar a 
característica peculiar da pessoa, sem estigmatizá-la. A expressão "pessoa com necessidades 
especiais" acabou por tornar-se um gênero que contém as pessoas com deficiência, mas 
também acolhe os idosos, as gestantes, enfim, qualquer situação que implique tratamento 
diferenciado. [16] 

Compreende Manoel Jorge e Silva Neto [17] que é a expressão "pessoa ou empregado 
portador de necessidades especiais" a mais apropriada para designar a existência de 
indivíduos que são tão ou mais capazes que outras pessoas no desempenho de sua atividade 
laboral. 

A terminologia "pessoa com deficiência" é verificada em algumas Declarações Internacionais 
e, por vezes, é adotada pela doutrina. A diferença entre esta e as anteriores é simples: ressalta-
se a pessoa à frente de sua deficiência. 

Constata-se que a melhor terminologia a ser utilizada é "pessoa com deficiência", eis que 
valoriza a pessoa acima de tudo, independentemente de suas condições, restando evidente a 
observância aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

Quanto ao termo mais adequado, opta-se pelo referencial de Sassaki que diz que "o conceito 
de deficiência não pode ser confundido com o de incapacidade (...). O conceito de 
incapacidade denota um estado negativo de funcionamento da pessoa, resultante do ambiente 
humano e físico inadequado ou inacessível, e não um tipo de condição". [18] 
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Encontrar a terminologia mais adequada para designar um grupo de pessoas é de fundamental 
importância para sua proteção jurídica, pois também pela linguagem se revela ou se oculta o 
respeito ou a discriminação. 

  

1.3 O conceito de deficiência face à pessoa humana. 

  

O conceito de deficiência vinculado à pessoa humana pode ser visualizado na perspectiva 
doutrinária, legislativa na perspectiva: constitucional, infraconstitucional, internacional e 
comunitária, a partir do reconhecimento dos direitos humanos pautados nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da igualdade. 

A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispôs sobre o apoio às pessoas com deficiência e 
criou um órgão para coordenação das ações do Estado para acompanhar e implementar 
políticas públicas por meio da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência - CORDE, mas não define quem é o destinatário dessa política e por isso 
requer regulamentação. A Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 914, de 06 de setembro de 
1993, atualmente revogado pelo Decreto nº 3.298, 20 de dezembro de 1999, que instituiu a 
política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Sua aplicação e interpretação 
considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, 
do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, além de outros, indicados na 
Constituição Federal ou justificados pelos princípios gerais de direito, em complementação ao 
conceito técnico trazido pela Lei da Pessoa Portadora de Deficiência. 

O Decreto n°. 3.298/99, no artigo 3° [19], conceitua e distingue deficiência, deficiência 
permanente e incapacidade. O artigo 4º do Decreto n°. 3.298/99 especifica a conceituação 
técnica do ponto de vista médico das deficiências: física, auditiva, visual, mental e múltipla, 
ressalvadas as alterações previstas no Decreto nº. 5.296, de dezembro de 2004. 

A Organização Mundial da Saúde - OMS definiu o conceito de deficiência como sendo 
"qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica" [20], ressaltando que tais restrições não lhes retiram o valor como pessoa humana, 
o poder de decidir sobre suas vidas e de tomarem decisões [21]. 

No âmbito da Organização Internacional do Trabalho, o primeiro documento que tratou da 
conceituação de deficiência foi a Recomendação nº 99, de 25 de junho de 1955, tendo o 
conceito se repetido na Recomendação nº 168, de 20 de junho de 1983, e aprimorado na 
Convenção nº 159, de 20 de junho de 1983. 

A Convenção nº 159 da OIT, que trata da reabilitação profissional e emprego das pessoas com 
deficiência, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 51, de 28 de agosto de 
1989, e promulgada pelo Brasil por meio do Decreto nº 129, de 18 de maio de 1991, 
conceitua deficiência no artigo 1, parte 1; entendendo por pessoa deficiente todas aquelas 
cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no mesmo 
fiquem substancialmente reduzidas [22]. O conceito ressalta o caráter funcional das 
deficiências físicas ou sensoriais, estabelecendo a Convenção o dever dos países signatários 
de se engajarem em atividades de integração e de fornecerem instrumentos que viabilizem o 
exercício das atividades profissionais para as pessoas que deles necessitem.  [23] 
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A Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes elaborada pela Organização das Nações 
Unidas por meio da Resolução 3.447, de 09 de dezembro de 1975, traz, em seu artigo 1º, a 
definição de pessoa deficiente. Nesse sentido, conceitua-se pessoa deficiente qualquer pessoa 
incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida 
individual ou social, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas 
capacidades físicas ou mentais. [24] 

No entendimento da ONU, deficiência é um conceito em mutação, resultado da interação 
entre a deficiência de uma pessoa e os obstáculos que impedem sua participação na sociedade. 
Quanto mais obstáculos, como barreiras físicas e condutas atitudinais impeditivas de sua 
integração, mais deficiente é uma pessoa. Não importa se a deficiência é física, mental, 
sensorial, múltipla ou resultante da vulnerabilidade etária. Mede-se a deficiência pelo grau da 
impossibilidade de interagir com o meio da forma mais autônoma possível. 

A Organização das Nações Unidas, em dezembro de 2006, aprovou o texto da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. O Brasil participou 
intensamente dos debates. O que distingue essa Convenção das outras é seu conteúdo, que foi 
realizado com ajuda direta de ONGs de pessoas com deficiência. A Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu respectivo Protocolo Facultativo foram ratificados 
pelo Congresso Nacional em 09 de julho de 2008 pelo Decreto legislativo nº 186 e todos os 
seus artigos são de aplicação imediata. A Convenção no seu artigo 1º diz qual o seu propósito 
e define o conceito de pessoa com deficiência. [25] 

Resta evidente que o próprio conceito de pessoa com deficiência incorporado pela Convenção 
carrega forte relevância jurídica, porque incorpora na tipificação das deficiências, além dos 
aspectos físicos, sensoriais, intelectuais e mentais, a conjuntura social e cultural em que o 
cidadão com deficiência está inserido, vendo nestas o principal fator de cerceamento dos 
direitos humanos. 

Pode-se definir pessoa com deficiência como sendo aquela que, por possuir alguma limitação 
física, sensorial, mental ou múltipla, enfrenta maiores dificuldades para se inserir na 
sociedade e nela se manter e se desenvolver, especialmente quando comparada às pessoas que 
não portam tais limitações, necessitando, pois, de medidas compensatórias com vistas a 
efetivar a igualdade de oportunidades e acesso ao emprego. 

A pessoa com deficiência não é necessariamente incapaz para o trabalho. Capacidade laboral 
e deficiência são conceitos absolutamente distintos e não devem gerar qualquer confusão. 
Como exemplo, pode-se citar o gênio da música, Ludwig van Beethoven, que mesmo após ser 
diagnosticado como surdo compôs, dentre outras, a Nona Sinfonia, considerada tanto ícone 
quanto predecessora da música romântica; o velejador, Lars Schmidt Grael, que mesmo após 
sofrer grave acidente náutico que culminou com a mutilação de uma de suas pernas não 
deixou de praticar o esporte como profissão; e, não por último, mas em especial em razão da 
pesquisa, o Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Ricardo Tadeu 
Marques da Fonseca, enquanto primeiro juiz cego do Brasil. A discussão acerca da deficiência 
modificou-se para uma visão social, enfatizando a necessidade de os fundamentos e garantias 
constitucionais estarem à disposição de toda a diversidade humana, sem exclusão de qualquer 
grupo por qualquer motivo. 

  

1.4 Transformação no ordenamento jurídico.  
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O ponto de partida para o reconhecimento do direito a inclusão social das pessoas com 
deficiência, em especial por meio do trabalho, deu-se a partir da promulgação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, como o mais 
importante instrumento representante dos direitos humanos, o qual serviu de base para as 
normas, tratados, convenções internacionais e diretivas comunitárias aprovados. Restou 
reconhecido no referido instrumento os direitos humanos, como: o direito ao trabalho, 
independem de previsão expressa em lei e que a dignidade da pessoa humana é considerada 
intrínseca à própria existência humana. 

Passo seguinte, foi aprovada a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, a qual destaca 
o direito ao gozo de todos os direitos, sem exceção, distinção ou discriminação decorrente de 
qualquer motivo, de maneira a assegurar o pleno respeito à dignidade humana e a viabilizar o 
processo de inserção social e integração da pessoa portadora de deficiência no mercado de 
trabalho. 

A mesma linha de raciocínio, verifica-se na Convenção 111 da Organização Internacional do 
Trabalho que arrazoa sobre discriminação em matéria de emprego e profissão, e a Convenção 
159 da Organização Internacional do Trabalho sobre habilitação e reabilitação profissional e 
emprego de pessoas deficientes, considerando que a base para aplicação desta política é o 
princípio de igualdade de oportunidades entre os trabalhadores. A Recomendação n°. 99 da 
Organização Internacional do Trabalho discorre sobre a habilitação e reabilitação profissional 
de pessoas com deficiência, definindo a "reabilitação profissional" como parte de um contínuo 
e coordenado processo destinado a capacitar a pessoa com deficiência a obter e manter o 
emprego. Sinaliza a possibilidade de introdução de uma política de cotas, prevê a referida 
Recomendação, que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser 
promovida mediante a expressa criação de condições e possibilidades de obtenção e 
manutenção de emprego, dentre elas: (a) contratação, por empregadores, de um percentual de 
pessoas com deficiência que não acarrete a dispensa de outros trabalhadores; (b) reserva de 
determinadas ocupações para pessoas com deficiência. 

A Recomendação nº. 168 dispõe sobre a readaptação profissional e o emprego das pessoas 
com deficiência, repetindo e complementando os preceitos contidos na Convenção n°. 159 e 
na Recomendação nº. 99, em especial, no que se refere à adoção do princípio da igualdade de 
acesso, conservação e criação de empregos às pessoas com deficiência e contraprestação igual 
aos demais trabalhadores, inclusive, com uso das ações afirmativas especialmente destinadas 
a equilibrar trabalhadores com e sem deficiência no acesso ao mercado de trabalho. 

No mesmo sentido, a Recomendação nº. 169 trata sobre política de emprego e destaca a 
necessidade de implementação de medidas para inserir as pessoas com deficiência no 
contexto de uma política global de emprego e reabilitação profissional. 

A Organização Internacional do Trabalho elaborou um conceito vinculado à possibilidade de 
obtenção e manutenção de emprego, já a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes traz 
um conceito mais amplo, voltado para as dificuldades da vida individual e social da pessoa 
com deficiência. 

Cotejando-se a legislação inerente aos países da América do Sul, bloco pertencente o Brasil, 
afere-se que a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL estabelece que as pessoas com 
deficiência serão tratadas de forma digna e não discriminatória, favorecendo-se a sua inserção 
na sociedade e no mercado de trabalho. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê normas no âmbito do direito 
ao trabalho referente às pessoas com deficiência, instituindo no artigo 7º, inciso XXXI, e no 
artigo 37, inciso VIII, no rol de direitos trabalhistas, a proibição expressa de qualquer 
discriminação relativa a salários e critérios de admissão de trabalhadores com deficiência, 
reafirmando, desse modo, o princípio da igualdade, consolidado no caput do artigo 5º. 

No âmbito da legislação infraconstitucional, cumpre destacar a Lei nº. 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, a qual atribuiu ao Poder Público o dever de assegurar às pessoas com 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, dentre eles: o direito à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social e ao transporte, por exemplo. Neste sentido, 
a Lei prevê a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, 
em favor das pessoas com deficiência, nas entidades da administração pública e do setor 
privado (artigo 2º, inciso III e alíneas). 

Seguindo o mandamento da alínea c, inciso III, artigo 2º da Lei nº. 7.853/89 e a diretriz 
constitucional constante do inciso VIII do artigo 37, foi editada a Lei nº. 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que regula o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União. 
Impõe a Lei que a União reserve em seus concursos até 20% das vagas às pessoas com 
deficiência, havendo iniciativas semelhantes nos Estados e Municípios para o regime dos 
servidores públicos celetistas e estatutários. 

No mesmo sentido, foi promulgada a Lei nº. 8.213, em 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
o Plano de Benefícios da Previdência Social. O artigo 93 da Lei dirime sobre o sistema de 
cotas na esfera privada, delimitando que a empresa com 100 ou mais empregados está 
obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com trabalhadores reabilitados ou pessoas 
com deficiências habilitadas. Além das cotas, esta Lei estabelece que a dispensa de 
trabalhador reabilitado ou pessoa com deficiência habilitada, só pode ocorrer após a 
contratação de substituto em condição semelhante. O preceito é válido mesmo para o contrato 
por tempo determinado regulado pela Lei n°. 9.601, de 28 de janeiro de 1998. A redação criou 
uma polêmica acerca da proteção conferida à pessoa com deficiência, isto é, se há no 
dispositivo uma modalidade de garantia provisória de emprego ou mero impedimento de 
dispensa, até que se contrate outro empregado nas mesmas condições e a discussão sobre a 
possibilidade ou não de reintegração do empregado com deficiência dispensado. A Lei nº. 
8.742/93 (Lei Orgânica da Previdência Social) reafirma no âmbito da seguridade social, a 
garantia das pessoas com deficiência à habilitação e reabilitação. 

Tendo em vista a necessidade de regulamentação da Lei nº. 8.213/91 merece destaque o 
Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o qual instituiu a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. O Decreto assegura à pessoa com deficiência, 
por meio da ação conjunta do Estado e da sociedade, o pleno exercício dos direitos básicos. 
Destaca-se que o Decreto criou o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência - CONADE e definiu uma série de responsabilidades dos órgãos públicos nos 
campos da educação, saúde, trabalho, cultura, lazer, habilitação e reabilitação profissionais. 

Poder-se-ia ainda trazer numerosa lista de diplomas jurídicos que, de uma forma ou de outra, 
prevêem dispositivos protetores das pessoas com deficiência, nas mais variadas situações. Em 
todos, busca-se a equiparação de oportunidades da pessoa com deficiência, desde sua 
escolarização, passando pela promoção individual, familiar e social, e culminando na 
formação profissional e na qualificação para o trabalho. 
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1.5 O sistema de cotas previsto no artigo 93 da Lei n°. 8.213/91. 

  

Um dos vetores para o exame da inclusão social das pessoas com deficiência por meio da 
inserção ao trabalho, na esfera privada, é a Lei de Cotas ou sistema de reserva legal de vagas, 
a qual tende a garantir o direito fundamental ao trabalho, via disposição de vagas no mercado 
de trabalho, conforme dispositivo previsto no artigo 93 da Lei nº. 8.213/91. 

O sistema de reserva legal de vagas corresponde a uma forma de ação afirmativa [26] com 
intuito de tentar promover a igualdade e o equilíbrio de oportunidades entre os diversos 
grupos sociais, facilitando o exercício dos direitos ao trabalho, à educação, à saúde, ao 
esporte, e tudo que viabilize o convívio social. [27] 

Há o sistema de cota-distribuição, aonde os empregadores pagam um valor determinado por 
pessoa com deficiência não empregada a fundos especialmente criados para recolher as 
contribuições e utilizá-las no estímulo de preenchimento de cotas e de ingresso de 
trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho, com adaptação dos locais e 
instrumentos de trabalho, preparação dos trabalhadores e das entidades, cujo trabalho seja 
voltado para esta área. [28] 

Quanto aos beneficiários do sistema de cotas implementado por meio do artigo 93 da Lei nº. 
8.213/91, ratificado pelo artigo 36 do Decreto nº. 3.298/99, verifica-se que estão incluídos no 
âmbito de proteção todas as pessoas com deficiência habilitadas e os trabalhadores 
reabilitados. 

A Lei deixa claro que, para o preenchimento do percentual imposto, as empresas podem 
contratar pessoas com qualquer deficiência desde que habilitadas para o trabalho. Assim, as 
pessoas com formação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, 
com certificação ou diplomação, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação, assim 
como os beneficiários reabilitados com certificado de conclusão de processo de habilitação ou 
reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
Opcionalmente, as empresas ainda podem contratar aquelas pessoas que, não tendo se 
submetido a processo de habilitação ou reabilitação, estejam capacitadas para o exercício da 
função. 

  

1.6 O direito à igualdade face ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

  

O exame dos Princípios Fundamentais do Estado brasileiro, para Manoel Jorge e Silva Neto, 
deve preceder o estudo da incorporação dos direitos fundamentais ao contrato de trabalho, em 
razão de que tais postulados servem de "vetores interpretativos" da própria Constituição e da 
legislação trabalhista. [29] 

Para Queiroz Júnior, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser considerado como 
fundamento de todo o sistema de direitos fundamentais, vez que esses se constituem em 
"exigências, concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa humana e com 
fundamento nesta devem ser interpretados". [30] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4833



Sayão Romita chama a atenção para um paradoxo, no sentido de que nos estudos sobre 
relações de trabalho, quase não se vê referência aos direitos humanos, embora o obreiro seja 
uma pessoa que não deixa de ter tal condição quando inserido no âmbito da relação 
empregatícia. [31] 

A questão da incidência dos direitos fundamentais nas relações de emprego possui clara e 
indiscutível justificativa: o objeto da relação de emprego é o trabalho e não o trabalhador. 
Resta impossível se desmembrar tais figuras, motivo pelo qual o trabalhador detém a proteção 
dos direitos fundamentais como cidadão e, especificamente como trabalhador. Conclui-se que 
os direitos fundamentais ocupam papel fundamental no ordenamento jurídico pátrio, se 
configurando como parâmetro dentro do qual devem ser interpretadas todas as normas 
trabalhistas. [32] 

A aplicação dos direitos fundamentais nas relações de emprego, registra-se que existem 
situações concretas que se configuram como nítidos desdobramentos da aplicação dos direitos 
fundamentais nas relações de emprego, considerando o caráter de pessoa humana do 
trabalhador. 

O princípio da dignidade da pessoa humana trás consigo a inquestionável essencialidade do 
labor na vida do ser humano, não só por se tratar da forma como a pessoa obtém boa parte ao 
necessário à sua subsistência, mas por ser instrumento de realização pessoal do indivíduo, 
tornando-o respeitável perante a sociedade e, principalmente, o incluindo como cidadão, 
possuidor de direitos e obrigações. 

Nessa esteira de raciocínio, pode-se afirmar que o sistema constitucional de proteção à pessoa 
com deficiência começa pelo princípio da igualdade, o qual vem insculpido no caput do artigo 
5º da Constituição Federal de 1988, ou seja, à frente de todos os direitos e garantias 
fundamentais, orientando a interpretação a ser conferida aos direitos e deveres individuais e 
coletivos. [33] 

A doutrina trata do princípio da igualdade juntamente com o princípio da não-discriminação, 
tendo em vista o natural liame que possuem. O princípio da igualdade nada mais faz do que 
ventilar situações, de forma que as pessoas compreendidas venham a ser tratadas por critérios 
diferentes e que, para alguns, seja deferido determinados direitos e obrigações que não 
assistem a outros, sendo que, os pontos de diferença que se atribuem para discriminar 
determinadas situações devem ser decorrentes de aptidões pessoais e não de outros critérios 
individuais personalíssimos.[34] O Direito do Trabalho foi a primeira ação afirmativa 
historicamente consolidada. 

  

  

2. Considerações sobre o teletrabalho.  

  

2.1 Teletrabalho compreendido pela doutrina. 
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A realidade atual revela uma mudança de paradigma manifestada em um novo ambiente de 
trabalho descentralizado dos centros de produção e centralizado no conhecimento e na 
informação. Até mesmo as tradicionais formas de prestação de serviços aos poucos vão 
cedendo espaço a novas relações contratuais que não exigem a presença física do trabalhador, 
no caso, o teletrabalho [35]. 

Para Jack Niles, criador do vocábulo "teletrabalho", o instituto em exame se atribui a 
qualquer atividade profissional que se realiza fora do lugar tradicional de trabalho, utilizando 
alguma das técnicas de telecomunicações [36], definindo a prestação laboral como "a 
possibilidade de enviar o trabalho aos trabalhadores, em vez de levar estes ao trabalho". [37] 

Denise Pires Fincato [38] afirma que "o teletrabalho constitui-se em modalidade surgida 
dessa revolução informacional, que mescla os avanços tecnológicos (principalmente 
informáticos) e comunicacionais." 

O conceito tradicional da Organização Internacional do Trabalho [39] descreve o teletrabalho 
como sendo o efetuado distante dos escritórios centrais ou das oficinas de produção, mas os 
trabalhadores mantêm-se conectados com alguns de seus colegas por meio das novas 
tecnologias. [40] 

O teletrabalho é comparado com o trabalho em domicílio, o que não incorre na mesma 
espécie de relação de trabalho, pois tanto o teletrabalho quanto o trabalho em domicílio são 
espécies de trabalho a distância, conforme alude Pinho Pedreira.[41] 

No teletrabalho em domicílio, o trabalhador realiza sua atividade em seu próprio domicílio ou 
em ambiente familiar, com ajuda de mecanismos telemáticos. É importante salientar que a 
falta de uso de formas telemáticas de serviço acabariam por descaracterizar o teletrabalho em 
domicílio para o trabalho em domicílio normal.[42] [43] Observa-se a relação entre a 
utilização ou não de tecnologias de informação e comunicação, principalmente para não 
confundir teletrabalho com trabalho em domicílio. 

A título de direito comparado, menciona-se que existem países que já definiram juridicamente 
e regulamentaram o teletrabalho, tais como: Itália, Espanha, Portugal e Chile; com forte 
destaque ao Acordo Europeu sobre Teletrabalho, que, como o próprio nome já diz, é um 
acordo entre os países integrantes do Conselho Europeu, que estabelece um parâmetro geral 
que estes países devem seguir na regulamentação interna acerca deste assunto. 

O teletrabalho aparece como uma nova modalidade de prestação de serviços, sem cobertura 
legal específica no Brasil e até o momento sua definição não responde a critérios jurídicos, 
mas, sim, a considerações práticas. No anseio de regulamentar a questão, o Brasil depara-se, 
atualmente, com alguns Projetos de Lei em tramitação. 

O Projeto de Lei nº. 3.129/2004, de autoria do Deputado Eduardo Valverde, pertencente ao 
Partido dos Trabalhadores - PT de Rondônia, apresentado ao Congresso Nacional, recebeu 
parecer favorável dos integrantes da Câmara dos Deputados, remetido ao Senado Federal, sob 
o nº. 102/2007, para posterior apreciação. O Projeto de Lei nº. 102/2007 tem por finalidade 
equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e 
informatizados à exercida por meios pessoais e diretos, por meio da alteração da redação do 
artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, o qual passaria a abranger, expressamente, os 
teletrabalhadores. [44] Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposição afirma que a 
evolução tecnológica e as mutações do trabalho exigem permanentes transformações da 
ordem jurídica com o intuito de apreender a realidade variável. O tradicional comando direto 
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entre o empregador e o empregado, hoje, cede lugar ao comando à distância, mediante o uso 
de meios telemáticos em que o empregado sequer sabe quem é o emissor da ordem de 
comando e controle. [45] 

O Projeto de Lei nº. 4.505/2008, de autoria do Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas, 
pertencente ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Espírito Santo, 
diferentemente do Projeto de Lei antes mencionado, pretende regulamentar o trabalho à 
distância, além de conceituar e disciplinar as relações de teletrabalho. O artigo 3° [46] do 
Projeto de Lei n° 4.505/2008, com redação proposta por meio da Emenda sob a autoria da 
Deputada Manuela D'Ávila, pertencente ao Partido Comunista do Brasil - PCdoB do Rio 
Grande do Sul, diz respeito à possibilidade de o teletrabalho poder transformar-se em valioso 
instrumento de aumento de postos de trabalho, além de beneficiar "trabalhadores com 
reduzida capacidade física", já que essa modalidade laboral dispensa a locomoção física, 
além de preservar o meio ambiente. O Projeto foi aprovado, mas pendente de recurso. 

A partir das premissas apontadas, vê-se que apesar de haver iniciativas e projetos de leis, não 
existe real e comprometido empenho do parlamento brasileiro no sentido de regulamentar a 
matéria, com eficiência, eficácia, imediatidade e de forma sistemática. 

A dificuldade na conceituação do teletrabalho é um reflexo da falta de legislação específica 
sobre o tema, no entanto, utiliza-se do princípio do contrato-realidade e de alguns dispositivos 
legais que analogicamente se amoldam a este tipo de organização de trabalho, no intuito de 
que se possa caracterizar ou não a relação de emprego. 

  

2.2 Caracterização da relação de emprego.  

  

A prestação de serviços na modalidade teletrabalho cria necessariamente um contrato 
expresso, que pode ser escrito ou verbal, ou tácito, o qual se contemplar os requisitos 
previstos nos artigos 2º e 3º da CLT ter-se-á um teletrabalho com características de relação de 
emprego e sujeito as regras da legislação trabalhista. Se o contrato firmado entre as partes não 
contiver os requisitos caracterizadores da relação de emprego, provavelmente estar-se-á diante 
de uma relação de trabalho autônoma. 

No caso de configuração da relação de emprego, não há como desconsiderar os cinco 
elementos que caracterizam a relação de emprego, vale referir: prestação de serviços por 
pessoa física, de forma pessoal, não eventual, subordinada e mediante salário. 

O requisito da pessoalidade e o da pessoa física quer dizer que o contrato é realizado em razão 
das qualificações pessoais do empregado, ou seja, é intuito personae, não admitindo 
substituição do contratado. A pessoalidade no contrato de teletrabalho acaba por ser mitigada, 
passando do caráter de trabalho pessoal para trabalho de responsabilidade pessoal. Entretanto, 
a tendência do teletrabalho, até mesmo pela sua própria natureza de utilizar meios telemáticos, 
quase sempre informáticos, dispõe ao empregado artifícios tecnológicos, como, por exemplo, 
senhas pessoais de sua inteira responsabilidade, chamadas de assinaturas eletrônicas, uso da 
biometria, entre outras possibilidades que validam sua identidade e pessoalidade perante o 
empregador. [47] 
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Outro requisito do contrato de trabalho é a habitualidade, continuidade na prestação de 
serviços, posto que o pacto firmado entre as partes na modalidade relação de emprego 
constitui contrato de trato sucessivo, que não se exaure em uma única prestação. [48] Segundo 
Denise Pires Fincato[49], no teletrabalho a habitualidade deve ser 'medida' pelos contatos que 
o teletrabalhador mantém com o empregador, prestando-lhe contas, enviando-lhe serviços e 
recebendo diretrizes. Esse elemento é decorrência do princípio da continuidade da relação de 
emprego [50]. Por esse princípio, presume-se a permanência indefinida do vínculo 
empregatício. 

O requisito da onerosidade encontra-se disposto no artigo 83 da CLT, utilizado 
analogicamente ao contrato de teletrabalho por falta de regulamentação especifica, onde é 
devida uma remuneração mensal mínima ao trabalhador, sem qualquer discriminação em 
relação ao trabalhador presencial. 

No que concerne a subordinação, diz-se que esta encontra-se como o mais importante 
elemento para demonstrar o vínculo jurídico existente na relação de emprego, servindo, 
inclusive, de base para toda a normatização jurídico-trabalhista.[51] Tradicionalmente existem 
vários critérios de subordinação; entre eles, identificam-se: o da subordinação econômica, da 
social, da técnica e da jurídica. A subordinação jurídica se destaca, já que enfatiza o estado de 
dependência real do empregado ao comando e às ordens do empregador[52]. Existe uma 
sujeição do empregado ao poder diretivo e disciplinar conferido ao empregador, pelo fato de 
ter colocado à disposição deste a sua força de trabalho por meio da contraprestação de salário. 
O teletrabalho pode esbarrar em falsas autonomias ou em pseudo-subordinações, dificultando, 
assim, a possibilidade do nítido reconhecimento da relação de emprego. Explica Sérgio Pinto 
Martins [53] que no teletrabalho a subordinação costuma ser rarefeita, pois há novas formas 
de subordinação, passando a existir a telessubordinação ou parassubordinação [54]. 

Com o advento do teletrabalho a subordinação ficaria mitigada, todavia, o emprego da 
tecnologia não extinguiu o elemento subordinação da relação de emprego, mas, ao contrário, 
intensificou a submissão do empregado às ordens emanadas pelo empregador[55], por meio 
de sistemas, obrigando a reformulação da morfologia do requisito subordinação. 

Aplicando-se o princípio da primazia da realidade, configurada a relação de emprego por 
meio da observação dos cinco elementos propostos pela legislação celetista, são devidos ao 
empregado por parte do empregador todos os direitos e deveres inerentes a esta relação 
contratual, constantes no artigo 7° da Constituição Federal de 1988, da Consolidação das Leis 
Trabalhistas e leis pertinentes. 

  

2.3 Vantagens e desvantagens do teletrabalho. 

  

O teletrabalho, como todo resultado proveniente das inovações tecnológicas, permite acolher 
vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, alinham-se algumas de interesse direto da 
empresa e do empregado, como diminuição de despesas de transporte, vestuário, combustível 
e de custos, aumento da produtividade, simplificação da fiscalização do trabalho, 
racionalização de instalações, equipamentos e material de trabalho. Algumas vantagens são de 
interesse psicossocial do empregado, como: liberação das tensões do tráfego, na ida e volta do 
trabalho, supressão da rigidez de horário e liberdade para atendimento, no período de 
trabalho, de interesses pessoais e familiares incidentais.[56] 
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A doutrina aponta como fator importante, a possibilidade do teletrabalho se estender a um 
contingente humano que, hoje em dia, enfrenta dificuldade em obter emprego formal, atuando 
como um meio hábil de contribuição para a diminuição da desigualdade de oportunidades[57], 
como é o caso dos trabalhadores com deficiência. 

Um fator importante a ser observado é que o teletrabalho pode trazer de volta ao mercado 
diversos trabalhadores que poderiam ter dificuldades ou até mesmo ser discriminados em 
função de ineficiência temporária ou definitiva, nesta perspectiva pessoas com dificuldade de 
locomoção, profissionais com deficiências auditivas e visuais, entre outros, teriam novas 
oportunidades.[58] 

As vantagens podem revestir-se de desvantagens, por exemplo, o teletrabalho pode significar 
diminuição do tempo livre, isolamento social, redução da distinção vida profissional e vida 
particular e menores possibilidades de ascensão profissional, além da perda do contato social. 
[59] Ponto negativo do teletrabalho é a quebra de privacidade, face às características dos 
sistemas de computação. Há que se cuidar desse aspecto porque existe risco de atentar contra 
as liberdades individuais e o direito de privacidade, garantido a todas as pessoas.[60] 

O teletrabalho impõe uma mudança não só no aspecto econômico, jurídico e social, mas 
também no cultural, na medida em que, o fenômeno da globalização, que está a aproximar os 
povos e a eliminar barreiras, abrange o teletrabalho, e é por meio dele que se deve buscar os 
instrumentos necessários para adaptar as empresas e os trabalhadores a essa irreversível 
realidade, que requer reduzir os níveis de desemprego. 

A partir das premissas antes analisadas, observa-se que, como resposta à necessidade de 
conferir efetividade ao direito ao trabalho das pessoas com deficiência, o teletrabalho 
apresenta-se como instrumento garantidor da possibilidade de inserção desse grupo de 
trabalhadores na vida ativa e no mercado de trabalho. 

  

  

3. O teletrabalho como forma de acesso das pessoas com deficiência ao mercado de 
trabalho: inclusão social ou infoexclusão? 

  

O teletrabalho surge para os trabalhadores com deficiência como uma chance de se inserir ou 
retornar ao mercado de trabalho, por meio do uso das tecnologias de informação e 
comunicação. A deficiência deixa de ser um obstáculo a partir do momento em que o 
trabalhador estará trabalhando com seu conhecimento, que desconhece a limitação de espaço 
e locomoção.[61] 

Assim, o teletrabalho atende às novas exigências do mundo globalizado, pela sua natureza 
flexível e peculiar, que é capaz de gerar empregos altamente especializados e os de menor 
especialização, atraindo um grande contingente de trabalhadores, especialmente os com 
deficiências [62]. 

Na tentativa de evitar com que as pessoas com deficiência sejam marginalizadas e excluídas 
do contexto social e do mercado de trabalho, é necessário estabelecer mecanismos 
assecuratórios que garantam a dignidade da pessoa humana e a efetividade do principio da 
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igualdade. A efetividade do direito ao trabalho fará com que a dignidade humana assuma 
nítido conteúdo social, na medida em que a criação de melhores condições de vida resultar 
benéfica não somente para o indivíduo em seu âmbito particular, mas para o conjunto da 
sociedade. [63] 

Rafael da Silva Marques advoga que o valor social do trabalho é, ao lado da dignidade da 
pessoa humana, o elemento principal de toda norma pertencente a um Estado Democrático de 
Direito, na medida em que este apenas existe porque há trabalho humano. Se alguém pode 
adquirir um bem e dizer 'é meu' é porque há trabalho humano.[64] O autor destaca que o 
trabalho, por si, não é um conceito econômico, mas um elemento da existência humana. As 
pessoas trabalham para, muito além de prover sua subsistência, suprir suas demandas, não 
apenas materiais, mas também existenciais e de vida. [65] O trabalho não é, portanto, apenas 
um elemento de produção. É bem mais do que isso. É algo que valoriza o ser humano e lhe 
traz dignidade, além, é claro, do sustento. É por isso que deve ser visto, antes de tudo, como 
um elemento ligado de forma umbilical à dignidade da pessoa humana. Valorizar o trabalho 
significa valorizar a pessoa humana enquanto cidadão ativo na sociedade. [66] 

A experiência demonstra que, se aplicado corretamente, o teletrabalho pode constituir uma 
oportunidade de trabalho, o que não significa que seja a solução mágica para os problemas de 
inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Neste tema, o importante é o 
acesso ao trabalho, e não a deficiência.  O problema fundamental é a qualidade do trabalho 
realizado e não o tipo de pessoa que o realiza. A maioria das atividades realizadas no 
teletrabalho pode ser bem desempenhada tanto por uma pessoa com deficiência quanto por 
uma pessoa que não possui deficiência. 

Diz-se que o teletrabalho não pode ser objeto de infoexclusão. O caminho para a inserção das 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho pode ser também via o uso das tecnologias 
da informação e comunicação com o objetivo de evitar o deslocamento casa-trabalho e vice-
versa. Isso pode causar um efeito indesejado: a exclusão social, justamente por limitar a 
integração da pessoa na comunidade de trabalho e social. 

Não se deve pretender com o teletrabalho a clausura das pessoas com deficiência, mas sim 
meios para que estes possam ter mais dignidade, mais uma vez reflexo não só do princípio da 
igualdade e da dignidade humana, mas do valor social do trabalho. 

  

  

Considerações finais 

  

Ë inegável o esforço legislativo para proteger a pessoa com deficiência e buscar meios para a 
sua inserção no mercado de trabalho e inclusão social. Contudo, mesmo havendo uma fartura 
de dispositivos legais que visam garantir os direitos dessas pessoas, na prática, estes não são 
suficientes para alcançar o objetivo almejado. É imperioso pensar no real objetivo da lei em se 
estabelecer cotas para estas pessoas, no sentido, de apenas recepcionar um número de 
deficientes no mercado de trabalho ou de alcançar a igualdade entre sujeitos desiguais. 

A partir das premissas analisadas, observa-se que o teletrabalho apresenta-se como um dos 
instrumentos garantidores da possibilidade de inserção desse grupo de trabalhadores, mas há 
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que se adequar esta nova forma de trabalho para propiciar além de uma remuneração digna, 
um veículo de inclusão social. 
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A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE EM WINNICOTT 
 

LA CONSTRUCTION DE LA SUBJECTIVITE EN WINNICOTT 

 
 
 

Marco Gérard Skinner Styzei 
 

RESUMO 
Este artigo pretende percorrer alguns dos fundamentos antropológicos da teoria política 
contemporânea, passando pela questão do paradigma da modernidade e pela crise deste 
paradigma. Procura-se rever alguns aspectos da teoria freudiana e do paradigma da 
modernidade para, em seguida, estabelecer a crítica winnicottiana a estes conceitos e suas 
proposições. O conceito de singularidade em oposição ao de indivíduo vai adquirir especial 
importância dentro desta nova visão, o que nos permitirá pensar a relação destas 
singularidades e suas infinitas possibilidades sem uma ideia de um sujeito preexistente, como 
acontecia nas análises freudianas e dentro do paradigma moderno.Finalmente, quer-se pensar 
a construção da subjetividade em Winnicott e as possíveis consequências para o direito 
oriundas desta forma de enxergar a natureza e o homem. 
PALAVRAS-CHAVE: MODERNIDADE; SINGULARIDADES; CONSTRUÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE 
 
RESUME 
Cet article veut parcourir quelques fondements anthropologiques de la théorie politique 
contemporaine, en passant par la question du paradigme de la modernité et par la crise de ce 
paradigme. On cherche réviser certains aspects de la théorie freudienne et du paradigme de la 
modernité pour, juste après, établir la critique winnicotienne à ces concepts et ses 
propositions. Le concept de singularité par opposition à celui de l'individu aura une très 
grande importance dans cette nouvelle vision, ce que nous permettra penser la relation de ces 
singularités et leurs infinies possibilités sans une idée d'un sujet qui préexistant, comme il se 
passait dans les analyses freudiennes e dans le paradigme de la modernité. Finalement, on 
veut penser la construction de la subjectivité en Winnicott e les possibles conséquences pour 
le droit qui adviendront de cette forme de visualiser la nature e l'homme. 
MOT-CLES: MODERNITE; SINGULARITÉS; CONSTRUCTIONS DE LA 
SUBJECTIVITE 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo pretende percorrer alguns fundamentos antropológicos da teoria política 

contemporânea, passando pela questão do paradigma da modernidade e pela crise deste 

paradigma.1[1] Aproveitando as análises e experiências clínicas de Freud e a crítica de 
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Winnicott aos limites da teoria freudiana no que se refere à concepção do indivíduo 

(individualismo) e de suas relações com a sociedade, buscamos estabelecer uma perspectiva 

que concebe o processo de subjetivação de uma maneira não determinista e histórica, 

indissociável da inserção social – diferentemente do que havia sido proposto pelo “pai da 

psicanálise”; qual seja, uma visão pessimista, repressora, castradora e inevitável. O conceito 

de singularidade em oposição ao de indivíduo vai adquirir especial importância dentro desta 

nova visão, o que nos permitirá pensar a relação destas singularidades e suas infinitas 

possibilidades sem uma ideia de um sujeito preexistente, como acontecia nas análises 

freudianas e dentro do paradigma moderno.  

De início, vamos rever alguns aspectos da teoria freudiana e do paradigma da 

modernidade para, em seguida, estabelecer a crítica winnicottiana a estes conceitos e suas 

proposições. Winnicott vai operar um desmonte com relação à ideia da sociedade e cultura 

viverem em um mal-estar insuperável – porque viveriam com um sentimento de culpa, onde 

você ama o que odeia e vice-versa. Veremos que, para ele, somos motilidade, construídos na 

experiência.   

Finalmente, pensaremos a construção da subjetividade em Winnicott e as possíveis 

consequências para o direito oriundas desta forma de enxergar a natureza e o homem. 

 

 

2. A TESE HEGEMÔNICA DA MODERNIDADE 

  

Toda a construção do imaginário da modernidade trabalha com uma matriz de 

separação entre natureza e cultura, entre ser humano em relação à natureza. Freud vai realizar 

suas experiências clínicas sob a influência desta concepção hegemônica e vai lutar consigo 

mesmo quando se depara com resultados que não confirmam esta tese. As consequências 

imediatas advindas desta separação são a ideia de um dualismo: homem, separado entre seu 

psiquismo (consciência racional) e seu corpo, que é visto como uma máquina – ideia de 

corpo-máquina, que aparece a partir de Descartes. Essa divisão, segundo Carlos Alberto 

Plastino, “desdobra-se no dualismo constitutivo do processo de conhecimento, que, 

separando o sujeito do objeto, sanciona a exclusividade do conhecimento científico-

racional.”.1[2]  E acrescenta: “nas perspectivas imagináveis no território delimitado pelos 

pressupostos do paradigma moderno, o sujeito só pode ser “salvo” demonizando a 

sociedade, ou, alternativamente, o sujeito é ele mesmo demonizado, privilegiando-se, na 

consideração da sociedade, suas funções repressivas.”1[3] Isso significa dizer que estaríamos 

condenados a reproduzir um modelo perverso de construção da sociedade, modelo este que 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4854



sufoca o desejo e que reprime as pulsões, pasteurizando todo o conhecimento e toda a própria 

noção de evolução. Como se o mundo inteiro já tivesse sido dado ‘de saída’ e nada mais fosse 

possível fazer para modificá-lo.  

Para Freud, o que move a vida humana são duas pulsões: o amor e o trabalho. Pulsão 

sexual e pulsão de autoconservação, respectivamente, havendo, entre elas, uma possível 

relação. Durante a primeira teoria da pulsão desenvolvida por este autor, a vida vai ser vista 

como pulsão erótica ou de vida ou então como pulsão tanatus ou de morte, gerando um 

conflito entre as duas pulsões. Freud indica que todo organismo procura uma estabilidade, 

estabelecendo um modelo físico, que não é suficiente para conceber o psiquismo.  

Freud opera a descoberta de um papel central da afetividade humana nos processos de 

produção e apreensão de sentido. Entretanto, filiando-se à concepção determinista da 

natureza, bem como a uma concepção hobbesiana do indivíduo e suas relações com a 

sociedade, aprisiona seu pensamento nos estreitos limites traçados pela concepção moderna 

(Plastino, 2006). Daí a tese sobre a inevitabilidade do sentimento de culpa e do mal-estar na 

vida cultural. “Freud pensa aquilo que no homem é natural (corpo, pulsões, paixões) como 

algo que é preciso controlar – e reprimir – para tornar possível a vida social”1[4]. Um medo 

da autoridade e do superego.  

Em sua segunda teoria pulsional, Freud irá desenvolver a ideia de que o homem é 

movido por duas pulsões elementares imodificáveis, sendo que uma delas (a pulsão de morte) 

contém um impulso de agressão enorme. “[...] agressão esta que pode ser controlada pela 

sociedade através da introjeção, no psiquismo de cada sujeito, de uma instância – o superego 

– que contém as proibições e injunções da cultura, em especial a proibição da agressão, do 

assassinato e da prática do incesto”1[5]. A consciência moral será introduzida em cada sujeito 

pela repressão operada na cultura, não sendo um conteúdo do ego, mas do superego (Plastino, 

2006).1[6]  Este processo apóia-se na ideia de uma ambivalência afetiva, onde o outro é, 

simultânea e indissociavelmente, objeto de amor e de ódio (Plastino, 2006). 

Essa perspectiva individualista não pensa a constituição do sujeito, mas seu 

funcionamento no processo de socialização.   

Winnicott, ao invés disso, propõe uma relação de continuidade entre natureza e 

cultura, derrubando a lógica cartesiana da relação corpo-máquina e dos conhecimentos 

racionais como fonte de conhecimento do real. Esta lógica do pensamento moderno ainda é a 

que era defendida por Freud, com uma certa estabilidade até – apesar de suas latentes 

contradições. Para Winnicott, somos motilidade, somos movidos pelo erotismo. Há tendências 

que, para se realizarem, necessitam de um ambiente favorável.  É inegável que a teoria 

freudiana colocou em questão a concepção ontológica, antropológica e epistemológica da 
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modernidade. Quando Freud define a noção de inconsciente (“O psiquismo genuíno é 

inconsciente”), em seu livro A interpretação dos sonhos, como constituindo o psiquismo 

genuíno e do primado da afetividade na constituição da subjetividade, temos um novo 

patamar de interpretação da ação humana frente ao seu devir. Apesar disso, como já exposto, 

Freud reluta, ao longo de seus escritos, em admitir determinadas posturas que contrariam a 

concepção moderna hegemônica. Afinal de contas, ele era um iluminista e determinista que, 

embora pudesse vislumbrar em sua vasta experiência clínica possibilidades diferentes 

daquelas que eram aceitas pela modernidade, era-lhe muitas vezes custoso aceitá-las. A vida, 

como sabemos, é muito mais complexa do que o alcance que a razão pode nos oferecer.  

A ideia da supremacia da razão e do corpo como uma máquina aparece, inicialmente, 

em Descartes, tendo influência decisiva no pensamento moderno. Seu maior problema era o 

conhecimento de um solo seguro para o saber científico. Buscava uma afinidade natural com 

o verdadeiro e, para isso, necessitava de um método. É este método (que é a dúvida, pois 

deriva de um ato de vontade), que vai se tornar universal, radical e, paradoxalmente, 

provisório. Sum cogitans – “Sou pensante”, em suma.  Para ele, você só tem uma consciência 

senhora de si e precisa retornar para o mundo. Por isso, vai retomar Deus. As coisas do 

mundo estão no mundo, postas por alguém. Nesse sentido, é um tanto barroco; parece um 

sonho, mas não é. Em Descartes, Deus é quem dá impulso à matéria. Propositalmente, ele não 

desfaz a passagem do medieval para o clássico. Eram tempos difíceis – basta pensarmos na 

Inquisição e em Giordano Bruno. Mas, apesar disso, ele abriu uma grande frente: pensar o 

espaço (mundo físico) segundo critérios de causalidade necessária e de uma expressão 

matemática dessa ordem – é possível a natureza humana dar conta de como a natureza opera. 

O real natural é visto, então, como um modelo rigoroso de determinação. Que maior exemplo 

se não a máquina? Nessa visão, não há na natureza humana nenhuma espontaneidade e 

movimento, nem criatividade, nem sentido. É apenas uma máquina burra. Estamos, portanto, 

diante de uma perspectiva dualista e determinista: natureza x cultura, corpo x psiquismo 

humano. Um verdadeiro autoritarismo da modernidade – excluindo toda forma que não se 

encaixava no racional.  

O cogito – distância pensante que Descartes deduz como parte da consciência racional 

–, torna nociva a relação entre natureza e cultura e entre corpo e psiquismo. A cultura só 

progrediria dominando a natureza. O homem, por sua vez, só progride dominando o corpo. É 

a velha luta entre as paixões e a razão. Há que se observar, contudo, que na Grécia antiga, 

havia uma relação de complementaridade entre razão e paixão. A ratio moderava, impedia os 

excessos, especialmente a híbris, a desmesura, considerado o maior pecado. E a paixão era 

aquilo que nos movia, mesmo sendo algo triste.  
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Nos dias de hoje, temos a visão de que essas duas construções são históricas e datadas, 

reduzindo tudo a umas poucas causas. A natureza é complexa, múltipla. E o real também. 

Complexidade, aqui, no sentido daquilo que é tecido junto. Nessa perspectiva complexa, 

vemos que a natureza não é uma máquina. Num primeiro estrato, talvez. Aquilo que é coberto 

pela física newtoniana. Há outros aspectos em que uma causalidade não se aplica, só uma 

probabilidade. A tentativa da modernidade de organizar com rigorosas essências racionais o 

real através da razão, perfeitamente cognoscível, tende a não suprir as constatações clínicas 

feitas por Winnicott ao longo de seus trabalhos com bebês, crianças e psicóticos.  

  

3. O VALOR DA EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM WINNICOTT 

  

Donald Woods Winnicott nasceu em 1896, na província de  Plymouth, em Devon, 

Inglaterra. Era o único menino em uma casa povoada de mulheres, a ponto de dizer, em seu 

caderno de notas autobiográficas, que “considerava-se filho único de várias mães (na casa 

dos Winnicott, além das irmãs e da mãe havia uma babá e uma governanta) e de um pai, 

Frederick Winnicott, um homem extremamente preocupado com os negócios e com a cidade, 

tendo sido por duas vezes prefeito de Plymouth”1[7]. 

De acordo com Perla Klautau1[8], começam a ocorrer, no final da década de 1920, 

cisões que deram origem à pluralização no movimento psicanalítico. A psicanálise é, a partir 

de então, muitas vezes referida como uma Torre de Babel, apontando para a falta de unidade 

conceitual, que possui reflexos diretos sobre a clínica.  

  

“É indiscutível que, desde seus primeiros anos, Donald Winnicott não teve dúvida de que era 

amado e experienciou, no lar dos Winnicott, uma segurança que podia tomar como evidente” (Claire 

Winnicott, p.5). Em seu D.W.W: uma reflexão, Claire Winnicott segunda esposa de Donald Winnicott, 

conta a história dos primeiros anos da vida de seu marido, referindo-se sempre a uma harmonia e a um 

ambiente de holding, isto é, a uma estabilidade e segurança.”1[9].  

  

 Ele, que pretendia tornar-se clínico geral em uma área rural, descobriu através 

de um amigo um livro da autoria de Freud e, assim, acabou descobrindo a psicanálise. 

Durante sua formação médica, Winnicott havia se interessado pelo trabalho com crianças; 

tornou-se médico assistente do Paddington Green Children’s Hospital, em 1923, onde ficou 

trabalhando por aproximadamente quarenta anos.  

A tradição psicanalítica da sociedade inglesa era marcada pelo empirismo e pelo 

pragmatismo. Winnicott, que se situava no middle group1[10], mantinha interesse pela 
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observação e pela prática. Como consequência, seus escritos refletem continuamente seu 

trabalho clínico – especialmente nos campos da pediatria e da psiquiatria infantil. Além disso, 

“alia à experiência de pediatra o comprometimento com a ideia de um processo natural de 

desenvolvimento derivada da biologia darwiniana (Phillips, 1988). A teoria de Darwin serviu 

como fonte de inspiração para a construção da teoria winnicottiana principalmente no que se 

refere à importância dada ao meio ambiente no desenvolvimento emocional infantil”1[11].  

A dependência do bebê em relação ao meio ambiente é o seu ponto de partida para 

explicar justamente como um indivíduo cresce e adquire existência pessoal, desvinculada da 

dependência deste ambiente – que, neste caso, é o que pode ser considerado como o cuidado 

materno. Winnicott concentra seu interesse na relação mãe-bebê e, consequentemente, na 

maneira pela qual o bebê gradualmente se torna capaz de viver sem a dependência direta 

desses cuidados1[12].  

 Por ser fruto de um trabalho clínico, sua teoria está diretamente relacionada 

com a prática clínica, o que lhe permitiu estabelecer uma teoria a respeito do desenvolvimento 

emocional primitivo humano. Winnicott irá se afastar do essencialismo daquela segunda 

teoria pulsional freudiana, rejeitando a tese da pulsão de morte como expressão de uma 

natureza humana imodificável. Ele sabe que o destrutivismo existe, vê isso em sua clínica e na 

sociedade, mas diz que o impulso se torna destrutivista em determinado contexto histórico. 

Adotando essa perspectiva historicista (em recusa ao determinismo da modernidade e, por 

tabela, de Freud), formula o conceito de psicossoma, como dado natural a sustentar a 

emergência do sujeito e, segundo Plastino, “supera o dualismo entre corpo e psiquismo. Este 

conceito de psicossoma permite pensar formas básicas de apreensão de sentido e de registro 

de experiências que antecedem e independem da linguagem e, inclusive, das imagens”.1[13] O 

sentimento de culpa, aqui, terá um efeito positivo, pois dá ao sujeito a possibilidade de 

reparação. É uma conquista: transforma-se, portanto, em uma força social, o que é 

fundamental para pensarmos o Direito Penal e a Criminologia, por exemplo. Se o ambiente é 

favorável e esse sentimento é aceito, ele se transforma em criatividade. Essas seriam as bases 

para o que ele chama de uma ética natural, para a capacidade de pensar pelo outro, para um 

princípio de alteridade. Não é um conceito, mas uma tendência humana a um sentimento 

ético. Espontaneamente, vai nascer no bebê um desejo de reparação. É a criação desse 

universal que permite fundamentar essa ética, sendo que ela não é da ordem da 

normatividade.  

Qual o paradigma utilizado por Winnicott a respeito do desenvolvimento humano? O 

bebê no colo da mãe. Nesta visão, o relacionamento mãe-bebê é considerado o alicerce para a 

constituição do psiquismo. Não há, para este autor, um indivíduo que preceda a sociedade. O 
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ego se constitui na relação intersubjetiva. Ao nascer, cada sujeito traz consigo um potencial. 

Sendo o ambiente favorável, ele poderá desenvolver o verdadeiro self. Caso não haja esse 

ambiente favorável, o sujeito desenvolve um falso self, correndo o risco de não mais 

encontrar aquele verdadeiro self, que fica guardado, protegido.  

 Para pensar o sujeito, é fundamental pensar não o que ele é como virtualidade, 

mas o que ele virá a ser – pelo social. O que o sujeito teme é um movimento de vida. Quando 

o bebê quer engolir o objeto não é um ódio primitivo que ele demonstra, mas uma dinâmica 

que faz parte da vida, dinâmica de agressividade, no sentido de busca. Inúmeras vezes 

Winnicott afirmou que a sociedade está em perigo não por causa da agressividade dos 

homens, mas sim por causa de sua repressão, que poderia se transformar em repressão ao 

homem.   

 Para Winnicott, a natureza é pensada como um organismo vivo, o que dá 

origem ao que é chamado de vitalismo. A vida não tem um fim, mas tem uma finalidade: 

persistir e desenvolver. O indivíduo, nessa visão, é produto do social. E o seu narcisismo é 

construído, uma vez que o ego se constrói no social. Em Winnicott, é a sociedade que impõe a 

limitação (seja a mãe, o pai, ou qualquer outro que faça esse papel). Não é uma repressão, 

como na teoria freudiana, mas um relacionamento amoroso, onde a afetividade é o caminho. 

Essa perspectiva serve para pensarmos, dentre outras, coisas, na questão problemática da lei, 

da repressão, da socialização e da ressocialização.   

  

4. A NOÇÃO DE OBJETO EM WINNICOTT 

  

“Se examinarmos a teoria winnicottiana tomando a noção de objeto como ponto de partida, 

podemos pensar que a construção desse conceito fornece um paradigma, o qual nos permite 

compreender a formulação e a evolução do termo self. Na concepção winnicottiana os termos self e 

objeto possuem evolução simultânea, ao passo que deve ser ressaltada a maneira segundo a qual o 

bebê gradualmente torna-se capaz de viver sem a dependência direta dos cuidados maternos. Isto 

acontece na medida em que a criança torna-se capaz de usar os objetos, ou seja, quando a criança já é 

capaz de perceber a realidade como externa e diferente do eu, em suma, de forma objetiva, o objeto 

adquire autonomia podendo, então, ser usado”1[14].  

  

O que vem a ser o objeto ou fenômeno transicional? No concreto, o que é um objeto 

transicional? Entre quê e o quê? Entre Muita coisa. Entre ser a mãe e não ser a mãe, por 

exemplo. Há uma classificação tripartite: objeto subjetivo (como o objeto é para o bebê de 

acordo como sua imaginação diz que ele é); transicional; e objetivo. O bebê precisa vivenciar 
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a ilusão de onipotência e de criação para poder criar a si mesmo e as coisas. O que Winnicott 

vai chamar de legítima ilusão de onipotência. E a mãe precisa ser suficientemente boa para 

falhar e dar ao bebê a ilusão dessa criação. O bebê pode suprir essa falha materna pela 

compreensão; é essa capacidade de compreender que vai dar origem ao desenvolvimento 

mental. Nesse ponto, é quando ele pode começar a criar objetos transicionais. Objetos que são 

e não são a mesma coisa. É, em suma, um momento da transicionalidade, de introdução da 

subjetividade no mundo objetivo.  

O objeto transicional é a primeira possibilidade de criação e do uso de símbolos 

criando cultura e linguagem. Mas o sujeito cria de onde? A partir do nosso imaginário, visto 

que não tem nenhum fundamento. A transição é entre o sujeito onipotente e o que limita a sua 

onipotência ou, ainda, do sujeito impiedoso, não compassivo, para o sujeito capaz de 

compaixão, de sensibilidade com o outro.  

O psiquismo, então, será a capacidade real de imaginar. O bebê já tem a motilidade, 

isto é, a capacidade de movimento. Quando o ambiente é bom, a motilidade, associada ao 

erotismo, transforma-se em criação. Quando não, esta motilidade vira agressão.  

 Nesse processo de criação do objeto transicional, há também um momento 

importante, que é o do sentimento do não-eu, um processo de alteridade, de limitação da 

onipotência e do narcisismo, além de uma preocupação com o outro. A mãe, mesma, vira 

outro ser. No lugar do indivíduo, colocamos a singularidade. O verdadeiro self. 

Espontaneidade e tendência (que não é determinação) irão aparecer aqui como palavras-

chave.  

 Há um movimento de agressividade no amor do bebê primitivo, sendo que esta 

agressividade é vista como “ir de encontro a”, buscar, e não como agressão. A tendência é que 

o movimento erótico descrito acima e a motilidade se juntem. Se a mãe impõe, haverá um 

enfraquecimento dessa junção. Isso implica em não se pensar mais como indivíduo, mas como 

sujeito.  

  

“O sujeito diz ao objeto: “Eu te destruí”, e o objeto ali está recebendo a comunicação. Daí 

por diante, o sujeito diz: “Eu te destruí. Eu te amo. Tua sobrevivência à destruição que te fiz sofrer 

confere valor à tua existência, para mim. Enquanto estou te amando, estou permanentemente te 

destruindo na fantasia.” (Winnicott, 1971, p.126)1[15] 

5. TENDÊNCIA E ATUALIZAÇÃO NO UNIVERSO WINNICOTTIANO 

  

 Mas o que é tendência? É uma determinação que se impõe, seja lá como for – 

como a pulsão de vida e a pulsão de morte de Freud? Em Winnicott, ela é uma linha de força.; 
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por exemplo, temos a tendência à integração. A não-integração opera à margem da lógica 

identitária e do raciocínio. Para Winnicott, somos criativos quando estamos não-integrados. 

Mas isso supõe um ambiente bom. Freud já trabalhava a questão de comunicação entre 

inconscientes, mas não publicou por censura – dele próprio e do editor londrino.  

Tendência é uma linha de força que se realizará ou não, dependendo da história de 

vida que cada pessoa realizará. E quais são as tendências que Winnicott descobriu?  A criança 

tende a se integrar, a se constituir como um ego. Ela vai ter a partir da experiência de ‘ser 

olhada’ como um ser singular. Qual seria aí, a patologia? Quando essa tendência não se 

realiza, o ser  humano tem uma sensação de desagregação física.  

Depois, personalização. O sentimento de que o meu psiquismo está dentro do meu 

próprio corpo. Em seguida, convergência da motilidade com o erotismo. Quando ela se 

efetiva, a motilidade nutre o erotismo; quando não (e depende do ambiente), a motilidade que 

não vai para o erotismo vira agressão e o erotismo fica fraco e capenga. O que dá o sentido da 

realidade é a motilidade (o que pega, o que segura, etc.). E esse processo é intimamente 

relacionado com a questão do amor primitivo, que seria um desejo de incorporar o objeto 

amado ou devorá-lo. É a experiência que o bebê humano tem. Ele quer se apropriar. O amor 

primitivo é devorador, mas ele não tem ódio, que é algo mais sofisticado; é apenas um 

movimento de incorporação. A criança não tem ideia ainda de que há um eu e um não-eu.  

E, seguida, a emergência do verdadeiro self. Aquilo que se cria no movimento 

espontâneo de cada quem. É uma essência e uma criação. Na melhor das hipóteses, essa 

convergência nunca vai ser 100%. Vai sobrar um resto de agressividade. Aí é que a mãe 

precisa ‘falhar’ – e nisso deve contar com a compreensão do bebê –  para que ele possa 

experimentar uma contenção necessária.  

As tendências são, como já dito, linhas de força. Elas não têm um caráter necessário; 

não são iguais à determinação. Na linguagem moderna, seria o virtual – que é uma forma de 

ser do real, que não tem necessariamente existência histórica. Não se opõem ao real. Dizemos 

que é real porque, se ele não estivesse lá, as consequências seriam enormes. Em muito se 

assemelham às definições de Bergson sobre o que é o virtual.   

Já o paradoxo, para Winnicott, é uma das áreas onde melhor pode se visualizar a 

oposição entre o paradigma moderno e o paradigma emergente ou da complexidade, pois ele 

exprime a ideia de um fracasso da razão. O real é multifacetado, o real tem múltiplas formas 

de ser; a que respeita a lógica identitária é apenas uma das expressões (as categorias de 

determinismo são aplicadas apenas a algumas delas). Não é expressão de um erro da razão, é 

expressão do seu limite. A razão não pode dar conta da totalidade do real. Essa historicidade 
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vai depender do comportamento do ambiente (aplicação ou não há historicidade). Esse 

pluralismo das formas de ser onde não mais cabem universais.  

Winnicott faz uma profunda crítica ao essencialismo: a essência da mulher é assim, de 

certa raça, etc. Freud chega a ‘comprar’ essa briga quando fala da mulher. Isso serve para 

justificar a repressão e a discriminação. Critica ainda a teoria representacional da linguagem. 

Se não há universais, como fugir do relativismo? De onde vamos tirar qualquer padrão ético? 

Essa crítica ainda é uma crítica dentro do interior do paradigma moderno. Um dualismo e 

propostas epistemológicas ainda não são objeto dessa crítica. O paradigma moderno excluiu o 

conhecimento compreensivo. A crítica mais ampla abrange o monopólio do conhecimento 

para a ciência dura, o monopólio do conhecimento racional. E Winnicott aponta exatamente 

para isso.  

Alguns outros conceitos irão aparecer nesse momento, que são cruciais para o 

entendimento da teoria winnicottiana. A personalização, isto é, ter a percepção de que se está 

dentro do seu próprio corpo, é o que faz que as tendências se concretizem ou não, que a 

realidade virtual que existe nas tendências se transforme em realidade histórica ou não. 

Winnicott enxerga um percalço no desenvolvimento emocional primitivo que passa por um 

processo de integração e personalização. E isso acontece por causa do ambiente, que 

dificultou esse processo e o impediu de construir o seu narcisismo. O psicótico, por exemplo, 

aponta para um fracasso de um processo de corte, de castração.  

Diante do exposto, temos uma consequência lógica: a de que não há um narcisismo de 

origem. Isso serve, dentre outras coisas, para procurar entender a delinquência.  

Outro conceito importante é o de atualização. Há uma tendência à integração, que se 

realiza ou não, dependendo do ambiente – sinônimo de cultura. A atualização é sempre 

criação. É uma concretização da tendência, mas como criação. O que há é uma ampliação da 

forma de ver uma tendência. O erotismo não pode ser desconhecido ou ignorado sem 

consequências graves; porém, não pode ser determinado. A afirmação dessas tendências não 

tem um caráter normativo.  

Integração, personalização e realização. O sujeito é capaz de diferenciar o Eu do Não-

Eu. Aí surge a alteridade. Não é um processo automático. Até porque, até então, ele vê a mãe 

como uma unidade. Antes, a criança via a mãe como mãe-objeto (alimenta) ou como mãe-

ambiente (acolhe, da conselho, etc.). Nesse momento, nasce na criança um ‘constrangimento’: 

ser capaz de sentir culpa, ser responsável pelo que faz. Não é uma fatalidade, como em Freud, 

mas é uma conquista. Junto com o sentimento de culpa, nasce o desejo de reparação. E este 

precisa ser acolhido com alegria, porque vira força de construção social, capacidade de fazer 
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algo pelo outro, um contentamento. A essência é, desse modo, vista como linha de força, que 

coloca exigências em termos de criação.  

Outro aspecto importantíssimo é o da tendência à unificação da motilidade (aquilo que 

faz que o bebê se mexa ao invés de ficar quieto) com o erotismo. Não são normatividades. O 

sentimento de ‘ser real’ (que também é uma conquista), de realidade, deriva da motilidade. 

Quando se dá a convergência da motilidade + erotismo, ele fica real. Já a tendência erótica se 

satisfaz em oposição. A tendência motilidade necessita de uma resistência. Por exemplo, um 

soco no ar, e não contra um obstáculo. 

Quando a motilidade não converge com o erotismo, ela se torna uma agressão, porque 

frustração, privada das formas anteriores. Um exemplo seria o casal que só se relaciona 

sexualmente no momento da briga, pois aí o erotismo fica real.  

Mas o que faz que essas tendências se realizem ou não? O ambiente. A criança, no 

início, precisa de um ambiente que lhe dê a ilusão da onipotência, de criação do mundo. E, 

consequentemente, este seio. A preocupação materna primária permite à criança criar uma 

ilusão necessária de onipotência e permite a convergência entre o erotismo e a motilidade, isto 

é, do verdadeiro self. Em um outro cenário, teríamos a mãe que ‘invade’ o bebê. A criança, 

assim, não pode vivenciar sua própria espontaneidade; acaba desenvolvendo um falso self, 

adaptativo – até porque ela ainda é dependente de outra pessoa –, que cria para proteger o 

verdadeiro self, que fica escondido. Tão escondido que, às vezes, a pessoa não o encontra 

mais. Temos aí a origem do sentimento de irrealidade. É o caso frequente na sociedade 

contemporânea, de pessoa realizadas, mas que acham que não tem sentido estar aqui.  

O verdadeiro self é nossa essência ou criação? As duas coisas. Essência enquanto 

tendência; e, na hora em que ele é criado, ele é criação. Por isso, a natureza da relação entre 

natureza e cultura é de continuidade.  

Nesse espaço de criação, o primeiro que se cria é o próprio sujeito (autocriação). O 

“ambiente é bom” quando propicia a ilusão de onipotência. E o objeto transicional nunca é 

destruído; é guardado, quando o campo aumenta (transferência para outros objetos). Mas a 

criança sempre sabe onde ele está.  

 O psicossoma é dotado de motilidade e erotismo. É uma leitura vitalista da 

natureza e da natureza humana.  O vitalismo supõe que na vida humana há tendências – que é 

diferente da determinação, que é algo que a natureza nos impõe.   

Hoje, o espaço para a criatividade se tornou muito estreito. Mas a criação é o 

elemento-chave da diferenciação. Para ele, a ausência de criatividade é a doença psicológica 

mais grave. A única coisa que o self nos impõe (uma ‘camisa de força’) é a criatividade, a 
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liberdade. O ser tem, no “brincar”, o seu modelo primeiro. Tem como fundamento o espaço e 

objeto transicional. 

  

6. CONCLUSÃO 

  

“Deveríamos poder compreender que as coisas são sem esperança, e todavia estarmos 

decididos a mudá-las” (Francis Scott Fitzgerald).1[16]  

  

Desde os gregos, com a vitória de Sócrates, a vitória da razão na filosofia, há algo de 

destrutivo no homem. Instinto ou pecado original, para o cristianismo. Por isso, a razão tem 

de se impor pela repressão. Tudo é determinado, a paixão tem de ser reprimida. Antes, há a 

leitura de que a paixão é a força-motriz da vida e a razão o que nos dá é a medida. O homem é 

determinado pela natureza a agir mal? Ou o homem é um ser histórico, moldado e no contexto 

onde vive, pode se tornar outra coisa? Não esqueçamos que, naquele tempo, não havia relação 

de oposição, sufocamento, repressão, mas de complementaridade. O papel da fantasia foi 

barrado e desprestigiado na sociedade ocidental. O delírio, hoje, é a fantasia que perde a 

relação com o real.  

Onde fica a cultura e a criatividade? Winnicott diz que há um espaço intermediário e é 

nesse espaço que se dá a criatividade. O reconhecimento de uma realidade externa (não-eu) é 

uma conquista do desenvolvimento. É preciso admitir a possibilidade de percalços nesse 

processo de conquista. Essa passagem nunca se dá de uma vez (todo processo é de ida e volta 

e nunca completamente). Nesse movimento, há um momento onde a criança começa a lidar 

com as coisas que não são nem internas nem externas. São transicionais, ora internas, ora 

externas. Winnicott enxerga na corrente que vem de Hobbes até Freud essa oposição entre 

natureza e cultura, determinada, que funciona de uma maneira não modificável. Há, a partir 

daí, um radical egoísmo humano e um processo de constante repressão. Ele critica toda essa 

concepção, recolocando a questão entre natureza e cultura em um processo de continuidade. 

Tendência, linha de força, espontaneidade, atualização, alteridade, ética natural: palavras-

chave na concepção winnicottiana. Repostular uma ancoragem natural para a ética. É isso que 

Winnicott faz. Para Freud, a ética é imposta. Para Winnicott, ela emerge. Sua experiência 

clínica fornece base de sustentação muito mais sólida para a compreensão da cidadania como 

pertencimento (Plastino, 2006), não incorporando o conflito com a sociedade como uma 

fatalidade. Não se trata de um otimismo ingênuo, mas de um reconhecimento da historicidade 

que caracteriza o ser do homem. Permite pensar, em resumo, o que ainda não foi pensado.  
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Eugène Enriquez nos lembra que “o processo de repressão suscita sempre, cedo ou 

tarde, o retorno do recalcado”1[17]  

Finalmente, pensando na questão da criação da subjetividade a partir dos conceitos 

winnicottianos, vemos que sua visão fornece-nos uma base sólida para a compreensão da 

“cidadania como pertencimento, na medida em que não incorpora o conflito com a sociedade 

como uma fatalidade. Seria fácil tentar desacreditar o pensamento winnicottiano, 

caracterizando-o como representante de um otimismo ingênuo. Esta postura, entretanto, 

traduziria uma total incompreensão da historicidade que caracteriza o ser do homem. Muito 

mais fecundo parece ser o movimento teórico que vê, em perspectivas como a formulada por 

Winnicott, o fruto de um trabalho que, ao romper a camisa de força dos pressupostos do 

paradigma moderno, permite pensar o que, sem essa ruptura, seria possível ser pensado”1[18]. 
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1[1] Vamos nos utilizar do mesmo conceito de paradigma proposto por Edgard Morin, a saber: o conjunto de 
pressupostos ontológicos, epistemológicos e antropológicos que organizam e ao mesmo tempo limitam o 
pensamento. Conceito este que é o mesmo utilizado por Carlos Alberto Plastino nos textos citados.  
1[2] Carlos Alberto Plastino. A cidadania como pertencimento: uma reflexão a partir da psicanálise. Op. Cit., p. 
386. 
1[3] Idem, ibidem, p.387. 
1[4] Idem, ibidem, p. 388. 
1[5] Idem, ibidem, p. 388. 
1[6] Idem, ibidem, p. 388: “Desse modo, pensa Freud, a introjeção do superego permite reenviar a agressão a seu 
ponto de origem, isto é, dirigi-la contra o ego. Este processo sustenta a universalidade do sentimento de culpa e 
o inevitável mal-estar cultural.” 
1[7] Perla Klautau. Encontros e Desencontros entre Winnicott e Lacan. Op. cit. p.19-20. 
1[8] Idem, ibidem., capítulos p.15.  
1[9] Idem, ibidem., capítulos p. 20. 
1[10] Terceira via surgida na Sociedade Britânica de Psicanálise à época, em oposição às idéias de Anna Freud e 
Melanie Klein. 
1[11] Idem, ibidem, p. 28. 
1[12] Perla Klautau, op. cit, p. 28-29: Para descrever como isto acontece, ele estabelece três sucessivos estágios 
de dependência relativa e rumo à independência. Na passagem de um estado para o outro, Winnicott enfatiza 
a idéia de continuidade, que será estabelecida por uma mãe suficientemente boa e que, por servir como primeiro 
ambiente, tem a função de apresentar os objetos ao bebê. A importância do espaço estabelecido entre a mãe e o 
bebê é observada por Winnicott desde o início de sua prática pediátrica, mas tal espaço só é conceituado como 
espaço potencial quando este pediatra fornece sua contribuição pessoal para a psicanálise. O espaço existente 
entre a mãe e o bebê deve permanecer sempre potencial, permitindo que nele sejam produzidos os objetos 
transicionais, objetos estes que permitem à criança suportar a falta materna. Os objetos transicionais 
restabelecem a continuidade ameaçada de ruptura, possibilitando a passagem do estado em que o bebê é 
completamente dependente dos cuidados maternos (a ponto de não se diferenciar deles), para um estado em que 
o bebê já é capaz de sobreviver sem esses mesmos cuidados (sendo, portanto, capaz de se diferenciar deles), e 
garantindo, deste modo, sua existência pessoal. Quando há uma quebra na continuidade do fornecimento dos 
cuidados maternos, o espaço potencial, que deveria permanecer sempre em estado potencial, é realmente 
produzido como espaço, causando uma área de falta que ameaça a continuidade das experiências transicionais do 
bebê, responsáveis pela constituição do simbolismo e pelo estabelecimento de um desenvolvimento saudável.  
1[13] Carlos Alberto Plastino. Op. Cit., p. 389. 
1[14] Perla Klautau. Op. cit., p.34. 
1[15] Perla Klautau, op. cit., p.138. 
1[16] Apud Eugène Enriquez. Da Horda ao Estado. Op. cit., p. 357. 
1[17] Eugène Enriquez. Op. cit., p. 363.  
1[18] Carlos Alberto Plastino, 2006. p. 393.  
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS EM DECORRÊNCIA DOS 
DANOS PSICOLÓGICOS OCASIONADOS POR SEUS FILHOS NA 

PRÁTICA DO CYBERBULLYNG 
 

THE CIVIL LIABILITY OF THE PARENTS IN RESULT OF THE PSYCHOLOGICAL 
DAMAGES CAUSED BY ITS CHILDREN IN PRACTICAL OF THE CYBERBULLYING 
 
 
 

Maria Anita Araruna Correa 
 

RESUMO 
O presente estudo propõe-se a delimitar o conceito de bullying, detalhando as principais 
características de cada elemento que o compõe. Porém, o objeto de estudo volta-se para a 
análise da modalidade praticada utilizando-se as ferramentas tecnológicas, o cyberbullying. 
Apontam-se algumas possíveis conseqüências psicológicas que a vítima poderá sofrer. 
Finalmente, discute-se a responsabilidade civil decorrente do dano moral, promovendo uma 
discussão sobre o real causador do dano. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE CIVIL; 
CYBERBULLYING. 
 
ABSTRACT 
The present article intends to delimit the concept of bullying, detailing the main 
characteristics of each element that composes it. However, it studies the modality that uses the 
technological tools, called cyberbullying. It also analyzes some possible psychological 
consequences that the victim will be able to suffer. Finally, it is argued the civil liability of the 
pain and of the suffering, promoting a discussion about the real cause of the damage. 
KEYWORDS: KEYWORDS: CIVIL LIABILITY; CYBERBULLYING. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

  

A violência, triste realidade tão presente no atual contexto social, agora invade o ambiente 
escolar, provocando preocupação e incitando a atenção de diversos estudiosos do tema. 
Dentre as diversas maneiras que se observam tais manifestações, uma comumente abordada é 
a pratica do bullying. 

É cabível esclarecer que o presente artigo se propõe a descrever os principais conceitos 
caracterizadores do bullying, descrevendo cada elemento integrante. Porém o principal 
enfoque é a modalidade praticada utilizando-se das ferramentas tecnológicas. 
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Descrevem-se as principais conseqüências decorrentes da pratica de tal modalidade de 
violência, destacando os danos psíquicos, ou seja, o dano moral, a ofensa a honra que a vítima 
sofre em decorrência da conduta do agressor. 

É sabido que dentre os vários objetos de estudo da Responsabilidade civil, inclui-se a 
responsabilidade pela prática de atos de terceiros, e aqui se insere a responsabilidade por atos 
praticados por filhos, e, dentre tais condutas, deve incluir-se o bullying, uma vez que como 
será demonstrado no desenvolver do presente artigo é ensejador do dano patrimonial, moral 
ou estético. 

Sabe-se que os pais detêm um importante papel na educação dos filhos menores, e além de 
exercer tal função são responsáveis pela vigilância, devendo impedir a prática de atitudes que 
ocasionem prejuízo de qualquer ordem a terceiros. 

Por derradeiro, questionar-se quem é o verdadeiro responsável pelo dano, os pais ou os 
menores, desenvolvendo uma reflexão sobre o efetivo tipo de responsabilidade. 

         

  

2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

  

  

A violência é questão comumente observada na realidade brasileira. Basta acessar qualquer 
meio de comunicação que notícias relatando atitudes de agressão surgem, até mesmo 
independente da vontade de que acompanha. Porém fato de extrema preocupação social é a 
invasão deste cenário violento em um lugar que até então era marcado por ser intocável, que é 
a escola. 

O objeto de estudo deste trabalho busca detalhar uma das principais formas de violência que 
vem dominando a realidade escolar que é o bullying. Segundo Janaína Guimarães (2011), "O 
bullying, palavra derivada do verbo inglês bully (termo utilizado para designar pessoa cruel, 
intimidadora, muitas vezes agressiva), significa usar a superioridade física ou moral para 
intimidar alguém. O termo, adotado em vários países, vem definir todo tipo de 
comportamento agressivo, intencional e repetido inerente às relações interpessoais. Ofender, 
zoar, gozar, encarnar, sacanear, humilhar, discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, 
perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, bater, chutar, empurrar, ferir, 
roubar e quebrar pertences são comportamentos típicos do fenômeno. 

Diante da citação que elucida o conceito é necessário destacar-se e expor os principais 
elementos caracterizadores da conduta. Inicialmente, tem-se que observar que o agressor 
trata-se de um indivíduo mais forte, tal força justifica-se por ele encontrar-se em posição 
socioeconômica favorável, possuir discrepância de idade em relação ao agredido, possuir 
porte físico invejável e enquadrar-se dentro do perfil socialmente aceito pelo grupo. Ao passo 
que o agredido, aquele tido como o mais fraco, e assim classificado por possuir situação 
econômica desfavorável, porte físico reprovado, ou destoar do grupo por razões de credo, por 
exemplo. 
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Outro elemento que caracteriza o fenômeno a o caráter repetitivo e intencional da conduta. 
Não é compreendido como bullyng apenas a pratica de uma única agressão, pois é importante 
esclarecer que se está tratando de agressão realizadas por crianças e por adolescentes, e que 
embora indesejado, é comum observar-se nesta etapa da vida desentendimentos, 
principalmente por tratar-se de estágios psíquicos no qual está havendo o aprendizado das leis 
de convivência social. Portanto, para falar-se em bullyng a conduta deve repetir-se reiteradas 
vezes, além de ocorrer com freqüência é mister a intencionalidade. O agressor sabe quem é o 
agredido e deseja agredi-lo. O escopo da agressão tem diversos fundamentos, mas é comum 
pautar-se no desejo de vê o outro humilhado, maltratado e amedrontado, para com isso 
legitimar-se o chefe e poderoso do grupo. 

Segundo a Cartilha do CNJ (SILVA, 2010), o bullying é um termo ainda pouco conhecido do 
grande público. De origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, é utilizado para qualificar 
comportamentos agressivos no âmbito escolar, praticados tanto por meninos quanto por 
meninas. Os atos de violência (física ou não) ocorrem de forma intencional e repetitiva contra 
um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas. 
Tais comportamentos não apresentam motivações específicas ou justificáveis. Em última 
instância, significa dizer que, de forma "natural", os mais fortes utilizam os mais frágeis como 
meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e 
amedrontar suas vítimas. 

A extensão do presente trabalho, bem como a impossibilidade, por tratar-se de razões de 
ordem psíquica, não permite esclarecer todos os elementos que motivam o agressor a praticar 
o bullying. Porém estudos detalham determinados fatores, por aparecerem com uma maior 
freqüência. 

Primeiramente, detalhar-se-á a denominada ausência de limites impostas ao agressor, que se 
trata de pessoa que tem a sua criação marcada por um profundo liberalismo, uma constante 
anomia, os pais ou o educador responsável não busca impor ao educando os limites 
necessários para a sua formação social. Sabe-se que a convivência em sociedade é uma 
constante autolimitação, uma vez que sempre é necessário ao individuo privar-se de realizar 
determinadas condutas em virtude do bem comum. Nas primeiras fases da vida a percepção 
de tal situação não é tão evidente, por faltar-lhe vivencia suficiente, porém é necessário que o 
educador comece a impor limites e ditar regras, para que no futuro aquela pessoa tenha 
ciência dos limites necessários. É comum observar-se responsáveis pela pratica de bullying 
crianças e adolescentes aos quais não são impostas regras de convivência, e estes começam a 
julgar que todas as condutas, inclusive as que interferem no aspecto físico e psíquico do outro, 
são permitidas. 

  

  

Assim como suas raízes conceituais, etimológicas e históricas a palavra educação não tem 
sentido unívoco, isto é, já traz da sua formação histórica o caráter da polissemia. A palavra 
refere-se aos processos de formação escolar, dentro e fora dos estabelecimentos de ensino, 
não tem conceito restrito à educação escolar, que se dá unicamente nos estabelecimentos de 
ensino. Daí falar-se em diversos tipos de educação e diversos processos de formação que se 
dão não apenas nos estabelecimentos de ensino como também em outras ambiências, culturais 
como a família (BONACHELA; MARTA, 2011, p. 26). 
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Outro modelo de educação que também é fácil observar-se é aquele em que os pais ou 
responsáveis condicionam a aquisição de prazer e felicidade das crianças a pratica de atitudes 
maléficas. Segundo a Cartilha do CNJ (SILVA, 2010, p. 9): "Outros carecem de um modelo 
de educação que seja capaz de associar a autorrealização com atitudes socialmente produtivas 
e solidárias. Tais agressores procuram nas ações egoístas e maldosas um meio de adquirir 
poder e status, e reproduzem os modelos domésticos na sociedade". 

Observa-se, portanto, que são agressores que estão buscando sua afirmação enquanto fortes, 
para atingirem a realização. Pequenos gestos, de fácil constatação no cotidiano, como pais que 
colocam os filhos para matarem insetos, por mero ato de prazer, são exemplos de condutas 
educacionais viabilizam a pratica de atitudes egoístas. 

Como já se esclareceu, não se esgotaram as possibilidades motivadoras da pratica do bullying, 
mas delinear as que se julga de maior relevância. Tem-se também como ensejador a 
reprodução de dificuldades vivenciadas pela criança a adolescente dentro do cenário familiar. 
Remetendo-se a tema já abordado no decorrer do trabalho, nas primeiras fases da vida ainda 
não são claras as regras sociais a serem obedecidas. Novamente, tem-se que voltar a falar da 
importância da família na formação social do individuo: na infância ele observará condutas 
daqueles que exercem uma dominação sobre ele para tomá-las como verdadeiras. Assim, urge 
salientar que não basta aos pais falar e explicar, atitudes são relevantes, pois a observação é 
sem dúvida uma das maneiras de construção do conhecimento. (ESTAVA ESCRITO ASSIM 
- ACHO QUE ERA COMENTÁRIO DE SUA PROFESSORA: "COLOQUE CITAÇÃO 
SOBRE OBSERVAÇÃO"). 

Por fim, é mister observar-se o traço em comum existente entre todas as condutas supra 
citadas. Tem-se sempre a participação dos pais ou responsáveis de alguma maneira, ou por 
não imporem aos filhos regras e limites, criando o individuo em total situação de anomia, ou 
por condicionarem felicidade a prática de atitudes egoístas e por expor condutas agressivas e 
dissonantes do padrão social aos adolescentes, tornando-as verdadeiras para estes. Segundo 
Maria Berenice Dias (2009, p. 386): 

  

  

Em havendo negligência do genitor na constante atuação da educação e da formação escolar 
dos filhos, cabe ser invocada sua responsabilidade civil (CC 186), a gerar obrigação de 
indenizatória por danos pessoais ou materiais decorrentes de negligência. A responsabilidade 
dos pais consiste, principalmente, em dar oportunidade ao desenvolvimento dos filhos, em 
ajudá-los na construção de sua própria liberdade. 

  

  

No decorrer deste estudo, voltar-se-á a tecer considerações sobre a responsabilidade dos pais e 
responsáveis. 

As obrigações acima mencionadas encontram amparo legal. O atual Código Civil brasileiro 
elenca sete deveres dos pais no tocante a responsabilidade pela pessoa dos filhos menores (CC 
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1.634): I- dirigir-lhes a criação e educação; II- tê-los em sua companhia e guarda; III- 
conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casar (CC 1.517); IV- reclamá-los de quem 
ilegalmente os detenha; e VII- exigir obediência, respeito e serviços próprios da sua idade e 
condição. 

Portanto, além de dever moral é obrigação decorrente da lei, uma vez que decorre do ônus que 
assume aquele que opta por adquirir a condição de pai e mãe. 

As conseqüências decorrentes do bullying são imensuráveis, uma vez que transtornos de 
ordem psíquicas podem manifestar-se de diferentes formas, variando de acordo com 
características peculiares de cada indivíduo. Porém é sabido que existem casos nos quais é 
causado ao sujeito um dano com elevada proporção comprometendo todo o seu 
desenvolvimento psíquico, comprometendo, inclusive, sua inserção social. 

Noticia divulgada por Yuri Robson (2011) assim dispõe: 

  

O adolescente Matheus Abvragov Dalvit, 15 anos, morreu no fim da noite de terça-feira, 11, 
em Porto Alegre, após levar um tiro de outro jovem, de 14 anos, após desentendimento por 
conta de prática de bullying na escola. O autor do disparo já se entregou à polícia. Segundo 
informações do delegado Andrei Vivan, responsável pelo caso, a vítima sofria de ataques de 
bullying na escola, provavelmente devido ao seu porte físico grande, que originava ofensas, 
piadas e até agressões físicas. Matheus costumava se defender do bullying com agressões 
físicas. 

  

  

Da manchete divulgada no jornal observam-se as conseqüências que podem decorrer da 
pratica do bullying, chegando até mesmo a ocasionar o homicídio. Porém danos morais e 
patrimoniais são observados constantemente. 

Segundo Fante (2011): 

  

  

Este fenômeno comportamental atinge a área mais preciosa, íntima e inviolável do ser, a sua 
alma. Envolve e vitimiza a criança, na tenra idade escolar, tornando-a refém de ansiedade e de 
emoções, que interferem negativamente nos seus processos de aprendizagem devido à 
excessiva mobilização de emoções de medo, de angustia e de raiva reprimida. A forte carga 
emocional traumática da experiência vivenciada, registrada em seus arquivos de memória, 
poderá aprisionar sua mente e construções inconscientes de cadeias de pensamentos 
desorganizados, que interferirão no desenvolvimento da sua autopercepção e auto-estima, 
comprometendo sua capacidade de auto-superação na vida. [...]. Dependendo do grau de 
sofrimento vivido pela criança, ela poderá sentir-se ancorada a construções inconscientes de 
pensamentos de vingança e de suicídio, ou manifestar determinados tipos de comportamentos 
agressivos ou violentos prejudiciais a si mesma e à sociedade [...]. 
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Diante das palavras acima citadas, observa-se que dentre as diversas conseqüências que o 
bullying ocasiona é notório o dano psíquico, o comprometimento da psique da criança, 
impossibilitando-a de futuramente conseguir desenvolver todas as suas capacidades e 
habilidades. 

O bullying pode manifestar-se de diversas maneiras, o denominado tradicional, que é aquele 
no qual a violência ocorre dentro do ambiente escolar e é exercida diretamente ao ofendido, 
ou de forma verbal ou física, como se mencionou, a agressão poderá ser física ou psíquica. E 
o cyberbullying que é o realizado por meio de ferramentas tecnológicas. Segundo Gabriela 
Cabral (2011): 

  

  

O cyberbullying é um tipo de bullying melhorado. É a pratica realizada atravéz da internet 
que busca humilhar e ridicularizar os alunos, pessoas desconhecidas e também professores 
perante a sociedade virtual. Apesar de ser praticado de forma virtual o cyberbullying tem 
preocupado pais e professores, pois através da internet os insultos se multiplicam rapidamente 
e ainda contribuem para contaminar outras pessoas que conhecem a vítima. 

  

  

Não se aprofundarão as considerações no denominado bullying tradicional, uma vez que o 
objeto de estudo é pautado no cyberbullying. Diante do conceito e das brilhantes palavras 
acima mencionadas, faz-se necessário delimitar os conceitos peculiares de tal manifestação. 
Além de todos os elementos gerais necessários para a caracterização do fenômeno bullying, 
aqui se tem o elemento peculiar que é a utilização das ferramentas tecnológicas. Aqui, não há 
especificidade no tocante a ferramenta a ser utilizada, observa-se a realização da conduta por 
meio do uso de celulares, filmadoras, internet e outros, para caracterizar basta que utilize a 
ferramenta tecnológica. 

As conseqüências decorrentes desta apresentam-se com bastante notoriedade quando 
comparada a manifestação tradicional. Sabe-se que uma das tendências das novas tecnologias 
é a possibilidade de propagação instantânea das informações, em segundos elas são 
propagadas e um número indeterminado de pessoas passa a ter acesso, portanto, 
diferentemente do que ocorre na modalidade tradicional, tem-se a extrapolação do ambiente 
escolar, não é apenas um número determinado de indivíduos que terá conhecimento, mas uma 
coletividade de difícil mensuração. 

As novas tecnologias permitem um perigoso mecanismo de divulgação das informações que é 
o anonimato, informações são divulgadas e não tem-se como saber a fonte enganadora. 
Portanto, utilizando-se de tal artifício o agressor resguardando-se na impossibilidade de ser 
sancionado, ainda que moralmente, pratica o ato de agressão expondo a imagem da vítima. 
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Interessa aqui trabalhar com o cyberbullying praticado sem a utilização do anonimato, uma 
vez que este impossibilita sancionar o verdadeiro responsável pelo dano. 

Remete-se a tópico recentemente abordado sobre o Dan o psíquico ocasionado pelo bullying, 
agora é mister refletir a extensão da lesão ocasionada pelo cyberbullying. A ocorrência do 
dano psíquico pressupõe uma situação de vulnerabilidade por parte da vítima. Determinadas 
pessoas por encontrarem-se em situações de estabilidade mental, ao depararem-se com 
condutam agressivas não se permitem vivenciar o transtorno psíquico. Porém aqui não é 
prerrogativa de todos, pois outro grupo ao deparar-se com condutas agressivas entrega-se as 
conseqüências que podem ser indeterminadas, como bem citou Cleo Fonte. Porém em tal 
modalidade de manifestação do bullying as conseqüências e o transtorno psíquico têm um 
agravante, uma vez que não há como mensurar o quanto a vítima será exposta, e a mutilação é 
constante, pois a propagação não tem como ser barrada. 

Ao abordar o tema responsabilidade civil é imprescindível detalhar os seus pressupostos. 
Compõe-se a responsabilidade civil de conduta, dano e nexo causal. 

Conforme Maria Helena Diniz (2006, p. 37) é: "o ato humano comissivo ou omissivo, lícito 
ou ilícito, voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente, ou de terceiro, ou o fato 
de animal ou coisa inanimada, que causa dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os 
direitos do lesado". 

Tal ação ou omissão pode ainda ser lícita ou ilícita. Não é necessário que a conduta configure 
uma ilegalidade, basta que cause um dano a outrem, e que este não tenha o dever de suportá-
lo. Se a conduta for ilícita, a reparação tem fundamento na culpa. Se for lícita, o fundamento é 
na responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco. Além destas características, a 
conduta tem que ser voluntária, o que se manifesta, segundo as bem escolhidas palavras da 
doutrinadora Maria Helena Diniz (2006, p. 38): 

  

  

[...] pela vontade a qual se imputa ao fato, de sorte que excluídos estarão os atos praticados 
sob coação absoluta; em estado de inconsciência, sob o efeito de hipnose, delírio febril, ataque 
epilético, sonambulismo, ou por provocação de fatos invencíveis como tempestades, 
incêndios desencadeados por raios, naufrágios, terremotos, inundações etc. 

  

  

O nexo de causalidade se configura por ser a relação existente entre o dano e a conduta do 
agente. Apenas haverá imputabilidade e dever de ressarcimento se da conduta do agente puder 
se deduzir o dano sofrido. Isto é imperativo tanto na responsabilidade objetiva quanto na 
responsabilidade subjetiva, pois o que diferencia uma da outra é apenas a necessidade ou não 
da busca pela culpa. O nexo de causalidade é requisito essencial de qualquer espécie de 
responsabilidade. Tanto é verdade, que as excludentes de responsabilidade existentes no 
ordenamento brasileiro, assim são caracterizadas porque excluem o nexo causal, tornando 
impossível qualquer liame entre a conduta do agente e o dano. 
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Por derradeiro o terceiro e último pressuposto que é o dano, ou seja, a lesão diminuição ou 
destruição que, devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em qualquer bem 
ou interesse jurídico, patrimonial ou moral e até mesmo estético. Em outro momento deste 
trabalho já se teceram breves considerações sobre danos decorrentes da prática de bullying, 
aqui se ratifica que o entendimento de tais comportamentos agressivos podem ser ensejadores 
de depreciação moral, patrimonial e até estético, comprometendo notoriamente o 
desenvolvimento psíquico ou causando depreciação patrimonial, na modalidade estética 
observa-se no bullying decorrente de agressão física que danifica o corpo do agredido. 

Diante de tal contexto, resta analisar a responsabilidade civil dos pais em decorrência da 
prática de bullying por seus filhos. 

Trata-se de uma modalidade de responsabilidade civil na qual determinado agente responde 
por ato de terceiro. 

A responsabilidade por fato de terceiro tem por fundamento indenizar a vítima, assim como 
toda modalidade de responsabilidade civil, mas buscar punir aquele que tinha o dever de 
vigilância e assim não atuou. Quando os pais são omissos na educação dos filhos, como nos 
casos acima relatados, tem-se a ausência de atuar da maneira esperada pela lei, pois, como já 
se relatou, não é apenas um dever moral, é também legal. 

O antigo Código Civil previa responsabilidade civil dos pais quando comprovar-se a 
existência de culpa por parte destes, ou seja, tratava-se de uma modalidade de 
responsabilidade subjetiva. 

Atualmente, apresentando uma solução mais avançada e coerente com a realidade social, o 
Código Civil de 2002 inovou e abordou a responsabilidade dos pais independente de culpa. 
Porém exige o requisito na presença e companhia destes. Em um primeiro momento, pensa-se 
que não há como punir os pais ou responsáveis de um menos pela prática do cyberbullying, 
uma vez que não se enquadra no preceito legal que exige presença e companhia. Porém, veja-
se, compete aos pais a educação dos filhos, e portanto, devem estes exercer a vigilância, ou 
seja, compete aos genitores manter constante olhar sobre condutas dos filhos. Sabe-se que a 
internet, apesar de indispensável no atual contexto social, apresenta matérias interessantes e 
com relevância para a educação dos filhos, porém também apresenta conteúdos que devem ser 
poupados, pois por falta de discernimento mental completo ainda não possuem a devida 
maturidade para com eles se relacionarem. É dever dos pais exercerem vigilância quando os 
menores sob sua guarda acessam a internet. 

O menor ao praticar a conduta agressiva que provocará o dano a outrem, assim o fez por falta 
de cautela devida esperada dos seus responsáveis. Não há como deixar a vítima lesada imune 
a uma reparação, quando há total nexo de causalidade entre a omissão dos pais e o prejuízo 
psíquico gerado no outro. 

Recente decisão do TJDF condenou os pais de um grupo de adolescentes por pratica de 
bullying em ambiente virtual, ou seja, o denominado cyberbullying: 

  

  

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMUNIDADE VIRTUAL DO ORKUT - MENSAGENS 
DEPRECIATIVAS A PROFESSOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS. Os danos morais 
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causados por divulgação, em comunidade virtual - orkut - de mensagens depreciativas, 
denegrindo a imagem de professor - identificado por nome -, mediante linguagem chula e de 
baixo calão, e com ameaças de depredação a seu patrimônio, devem ser ressarcidos. Incumbe 
aos pais, por dever legal de vigilância, a responsabilidade pelos ilícitos cometidos por filhos 
incapazes sob sua guarda (TJ-RO. Acórdão COAD 126721. Ap. Civ. 100.007.2006.011349-2. 
Rel. Convocado Juiz Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa. Publicado em 19 set. 2008). 

  

  

3 CONCLUSÃO 

  

O cyberbullying é a modalidade de bullying praticada em ambiente virtual, utilizando-se de 
tecnologias. Em tais casos a atenção social deve ser redobrada, uma vez que a extensão do 
dano pode atingir proporções de difícil mensuração, bem como não possibilitar a reparação da 
vítima. 

Em virtude da extensão do trabalho e da necessidade de delimitar o objeto de estudo, trabalha-
se a pratica da violência no ambiente virtual sem a utilização do anonimato. Em tais casos, há 
de afirmar que há uma enorme dificuldade na mensuração do dano, em virtude do ambiente 
virtual não permitir identificar o seu real alcance. 

Apesar das dificuldades em apurar o dano, é sabido que houve dano, e que existe um 
verdadeiro responsável pelo dano. Portanto, observa-se a existência dos três pressupostos 
caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam conduta, dano e nexo de causalidade. 
A conduta foi a prática da violência em ambiente virtual, o dano que, como se mencionou no 
corpo do artigo, pode manifestar-se de diversas maneiras e proporções e por fim o nexo de 
causalidade, uma vez que os danos ocasionados a vítima decorrem da agressão sofrida no 
ambiente virtual. 

O estudo aqui realizado propõe-se a falar de conduta, ação ou omissão, praticadas por 
menores, não excluindo a possibilidade de qualquer pessoa praticar o bullying, pois este não 
ato exclusivo de incapazes. Porém, retomando a consideração já realizada, o presente estudo 
exige uma minuciosa delimitação do tema. Questiona-se então quem vai arcar com o dano e 
reparar a vítima, uma vez que há o real prejuízo decorrente de uma conduta, porém esta foi 
praticada por pessoa incapaz, ou seja, que não possui o perfeito desenvolvimento psíquico 
para compreender as conseqüências de tais atos. 

Diante do entrave, abordou-se no trabalho a responsabilidade familiar, tanto no aspecto 
constitucional quanto moral. E conclui-se que diante da existência do dano, e do dever de 
cuidado que os pais e responsáveis detém estes devem ser os responsabilizados. 

A doutrina aborda a responsabilidade por fato de terceiro como ensejador da responsabilidade 
civil, porém aqui aponta-se como praticante da conduta os pais por terem atuado de maneira 
omissa quando assim não deveriam ter feito, uma vez que é ocorrência do poder patriarcal o 
dever de vigilância. Primeiramente, como se apontou no corpo do artigo, o praticador de 
bullying muitas vezes apresenta problemas familiares e os afirma praticando a conduta, ou 
seja, já é notória a primeira omissão dos pais em propiciar a adequada educação aos filhos. 
Porém não há como generalizar e afirmar que todo praticador de cyberbullying sofre 
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problemas familiares, e aqui se comprova a segunda omissão patriarcal,que é o dever de 
vigilância, a omissão em permitir que os incapazes utilizem tecnologias virtuais sem a devida 
orientação que é requerida. 

Por fim, entende-se que em virtude da omissão patriarcal, é desnecessário verificar se ela 
ocorreu em virtude de culpa ou dolo por parte dos omissos, pois ao desejar assumir o papel de 
educador arca com os riscos, afinal não é imposto a ninguém o dever de ser genitor. Havendo 
pratica de cyberbullying, e ocasionando dano a uma vítima entende-se que há 
responsabilidade objetiva dos pais por fato próprio, qual seja a omissão e a não realização do 
dever de proporcionar adequada educação, portanto hão de reparar e sofrer a sanção 
pedagógica que decorre da natureza da indenização. 

  

                                                                                                                                  

  

Keywords: Civil liability. Cyberbullying. 
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RESUMO 
O direito à integridade psicofísica, na condição de direito da personalidade e vinculado ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, apresenta controvérsias que despertam importantes 
discussões, especialmente nas hipóteses de violações que resultem sofrimento físico ou 
trauma psíquico, como sói acontecer em algumas situações, tais como a vacinação 
obrigatória; a obtenção de provas em processos judiciais por meio do uso do soro da verdade, 
do detector de mentiras e da hipnose; a atividade médica que demanda o consentimento 
informado do paciente ou da família, ou que envolva pesquisas científicas; e a polêmica 
prática do sadomasoquismo. O estudo de referidas questões se mostra relevante, na medida 
em que se discute o suposto atentado à integridade física ou psíquica do ser humano. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DA PERSONALIDADE; DIREITOS 
FUNDAMENTAIS; CONSENTIMENTO INFORMADO; FAMÍLIA; PROVAS JUDICIAIS. 
 
RESUMEN 
El derecho a la integridad psicofísica, en condición de derecho de la personalidad y vinculado 
al principio de la dignidad de la persona humana, presenta controversias que despiertan 
importantes discusiones, especialmente en los casos de violaciónes que causan dolor físico o 
trauma psicológico, como ocurre en algunas situaciones, tales como la vacunación 
compulsoria; la obtención de pruebas en procedimientos judiciales por medio del uso del 
suero de la verdad, del detector de mentiras o de la hipnosis; la actividad medica que requiera 
el consentimiento informado del paciente o familiar, o que involucre análisis científicas; y la 
polémica práctica del sadomasoquismo. El estudio de dichas cuestiones se muestra relevante, 
considerando que se discute el eventual atentando a la integridad física o psicológica del ser 
humano. 
PALABRAS-CLAVE: DERECHOS DE LA PERSONALIDAD; DERECHOS 
FUNDAMENTALES; CONSENTIMIENTO INFORMADO; FAMÍLIA; PRUEBAS 
JUDICIALES. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

O direito à integridade psicofísica, como um direito da personalidade, vincula-se ao princípio 
da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, pretende-se tecer algumas considerações 
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relativas aos direitos da personalidade, e, na sequência, serão apreciados aspectos mais 
específicos acerca do direito à integridade psicofísica do ser humano. 

A partir desse ponto, será analisada a relevante questão da obrigatoriedade, no Brasil, de 
aplicação de algumas vacinas, independentemente do consentimento da parte interessada. 

A função do Estado merece destaque no que se refere à obtenção de provas em processos 
judiciais, devendo respeitar os direitos da personalidade do cidadão, não podendo se valer de 
métodos que ofendam a integridade física ou psíquica da parte, sendo abordado o uso do 
detector de mentiras, do soro da verdade e da hipnose. 

Na mesma esteira, será considerada a atividade da medicina, seja para a realização de exames, 
tratamentos e intervenções cirúrgicas, seja para experiências médicas e científicas, que 
demandam o consentimento informado do paciente ou de seu representante, levando-se 
sempre em consideração o necessário respeito aos direitos da personalidade, notadamente 
quanto ao direito à integridade de pessoa viva, de nascituros e de embriões. 

Será discutida a prática do sadomasoquismo, que pode resultar em violação antijurídica à 
integridade psicofísica, mediante o cometimento de crimes como a tortura, maus tratos, lesões 
corporais e até mesmo homicídio. 

A matéria apresenta controvérsias, pretendendo-se abordar as discussões mais significativas, 
enfatizando que, na hipótese de ofensa à integridade psicofísica, é imperioso que o agente 
causador do dano responda civil e criminalmente por seus atos. 

  

  

1 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

  

Os direitos da personalidade são definidos por Carlos Alberto Bittar, como direitos 
"reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, 
previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, 
como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros 
tantos"[1],  vinculados de forma indissociável ao reconhecimento do princípio da dignidade 
humana, como qualidade necessária ao desenvolvimento das potencialidades físicas, psíquicas 
e morais de todo indivíduo. 

Wanderlei de Paula Barreto amplia o conceito de direitos da personalidade, ao lecionar que 

  

A denominação direitos da personalidade foi sufragada para coarctar conotação difusa 
genericamente compartilhada com outras designações recorrentes, a saber, direitos humanos, 
direitos fundamentais, liberdades públicas, direitos civis, direitos de estado ou direitos da 
pessoa etc.[2] 
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Para os positivistas, são apenas aqueles reconhecidos pelo Estado, na medida em que "todos 
os direitos subjetivos derivam do ordenamento jurídico".[3] 

Por outro lado, os direitos da personalidade, para os jusnaturalistas, correspondem às 
faculdades exercidas normalmente pelo homem, pois são direitos que se relacionam com 
atributos inerentes à condição da pessoa humana.[4] 

Analisando as duas correntes, observa-se que a posição jusnaturalista considera ser atribuição 
do Estado "apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano do direito positivo [...], 
e dotando-os de proteção própria, conforme o tipo de relacionamento a que se volve, a saber: 
contra o arbítrio do Poder Público ou as incursões de particulares".[5] 

Deste modo, denota-se que os direitos da personalidade são subjetivos e inatos, não se 
olvidando que a "personalidade é, portanto, um valor"[6], e que "são limites impostos contra o 
poder público e contra os particulares na proteção da pessoa humana, garantindo o seu 
desenvolvimento e sua própria existência"[7]. 

Os direitos da personalidade possuem características que lhes são peculiares, visando a 
proteção da pessoa humana, sendo considerados inatos, absolutos, extrapatrimoniais, 
intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga 
omnes, consoante se extrai do art. 11 do Código Civil, de modo que "Todo o direito da 
personalidade desemboca assim na garantia do desenvolvimento da personalidade de cada 
um"[8]. 

Rabindranath, ao tratar dos direitos da personalidade e os direitos do homem, esclarece que 
"por um lado, há direitos do homem, particularmente os subdenominados "civis", que tutelam 
bens humanos também protegidos pelos direitos de personalidade (v.g., a vida, a integridade 
física, a liberdade, a segurança, a intimidade da vida privada)."[9] 

Os direitos da personalidade "transcendem, pois, o ordenamento jurídico positivo, porque 
ínsitos à própria natureza do homem, como ente dotado de personalidade".[10] Restringem-se 
à pessoa do titular e manifestam-se desde o nascimento, conforme art. 2º do Código Civil, 
extinguindo-se, normalmente, com a morte do titular. Porém, os direitos da personalidade 
alcançam os nascituros, uma vez que o art. 2º do Código Civil reserva direitos desde a 
concepção. Ademais, alguns direitos da personalidade não se exaurem com a morte, como o 
direito ao corpo, à imagem e à honra.[11] 

A doutrina apresenta diferentes classificações para os direitos da personalidade. 

  

A classificação dos direitos da personalidade são muitas e de várias categorias, por isso o 
Código Civil apresentou um rol, uma vez que boa parte dos direitos da personalidade vem 
inserido na Constituição Federal. 

No Código Civil onde é facilmente possível verificar cada um desses direitos possui uma 
estrutura própria, com suas características e disciplina que diferenciam um do outro, com 
tratamento individual e especial.[12] 
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Carlos Alberto Bittar os distribui em três aspectos[13], que referem-se à pessoa em si, 
individualmente considerada, e frente a outros seres da sociedade: a) direitos físicos (vida, 
corpo, cadáver, locomoção); b) direitos psíquicos (liberdade de expressão, intimidade, 
segredos); e c) direitos morais (nome, reputação, direito moral de autor). 

Não se pode olvidar da "tendência expansionista"[14], enfatizada por Bittar, na qual se vê 
ampliada a relação dos direitos da personalidade, com preocupação de ampla proteção à 
personalidade humana, passando de direitos formais para direitos concretos. 

  

  

2 DO DIREITO À INTEGRIDADE PSICOFÍSICA NO ÂMBITO DOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE 

  

O direito à vida ocupa posição de destaque como bem maior, tanto na esfera natural quanto na 
espera jurídica. Mas ao lado do direito à vida, o direito à integridade física e psíquica também 
possui relevância, na medida em que "se protege a incolumidade do corpo e da mente. 
Consiste em manter-se a higidez física e a lucidez mental do ser, opondo-se a qualquer 
atentado que venha a atingi-las, como direito oponível a todos".[15] 

Wanderlei de Paula Barreto, ao tratar do direito à integridade física, leciona: 

  

O direito à integridade física (e psíquica) deriva do direito à vida. Biologicamente e 
juridicamente, o direito à vida precede ao direito à integridade física (e psíquica). Seja o 
mesmo ou sejam pessoas diferentes os titulares do direito à vida e do direito à integridade 
física ou psíquica em conflito, o critério da maior relevância do primeiro justifica o sacrifício 
do segundo sem se considerar contrária a direito e, portanto, ofensiva ao direito à integridade 
física ou psíquica a agressão ao corpo ou à psique do paciente.[16] 

  

O direito à integridade física acompanha o ente humano desde o momento da concepção até a 
sua morte, mas, ao contrário do direito à vida, o direito à integridade física é disponível sob 
certos condicionamentos, sendo que o bem jurídico visado é a incolumidade física e 
intelectual, e a proteção jurídica objetiva evitar à pessoa o sofrimento físico, o prejuízo à 
saúde ou perturbação às faculdades mentais, havendo previsão de sancionamento pelos 
campos penal e civil, em nível universal, conforme leciona Bittar.[17]  

Elimar Szaniawski aporta que "a integridade da pessoa envolve todos os seus aspectos, quer 
físicos, quer psíquicos, constituindo uma unidade, a integridade psicofísica"[18], de modo que 
o direito à integridade da pessoa humana é um direito absoluto, pois todos têm o dever de 
respeitar a incolumidade anatômica do indivíduo e sua saúde, não podendo atentar de forma 
alguma contra esses bens jurídicos.[19] 

Para Adriano de Cupis, a integridade física é um "modo de ser físico da pessoa, perceptível 
mediante os sentidos"[20], e quanto à interpretação do conceito, observe-se que: 
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O conceito de proteção à integridade física pode ser interpretado, à primeira vista, como uma 
simples norma quanto ao resguardo do corpo de um indivíduo. Este viés, no entanto, é 
extremamente inadequado e simplório, tendo em vista a complexidade da psiquê do ser 
humano. De maneira geral, todos os preceitos de proteção ao direitos individuais estão 
interligados e podem ser afetados de diversas maneiras indiretas, como por exemplo, a tortura, 
que rompe diretamente direitos como honra, imagem, integridade física e psíquica.[21] 

  

Bittar enfatiza que a proteção jurídica da integridade física objetiva evitar à pessoa o 
sofrimento físico, o prejuízo à saúde ou perturbação às faculdades mentais, prevista no 
ordenamento constitucional como um dos pressupostos da realização dos objetivos da 
sociedade, dentro dos direitos fundamentais, sob formas tendentes a abolirem-se excessos no 
sistema repressivo, como o repúdio à tortura, às penas cruéis e ao tratamento desumano ou 
degradante, nos termos do inciso III do art. 5º da Constituição Federal.[22] 

  

Se no passeio público um homem é agredido por outrem sem justa causa justificativa, é 
ofendido na sua integridade física, mas também na sua liberdade de movimento e até, 
provavelmente, na sua honra e consideração, mas mais do que isso tudo, é o seu "ego" e a sua 
personalidade profunda que são mais duramente ofendidos.[23] 

  

No âmbito penal, são definidas figuras delituosas nas quais existe dano ou perigo à higidez 
corpórea ou intelectual da pessoa, distribuídas por vários crimes, cujo delito central, segundo 
Bittar, é o de lesões corporais. Há previsão de crimes contra a saúde, como a exposição a 
contágio de moléstia venérea a omissão de socorro.[24] 

Em estudo acerca dos direitos da personalidade e a integridade dos detentos nas penitenciárias 
do Estado de Santa Catarina, Henrique Kloch e Wanderlei de Paula Barreto informam que as 
"penitenciárias estão superlotadas, com falta de pessoas capacitadas para efetuar a 
(res)socialização e (re)educação do detento"[25]. 

Antonio Celso Campos de Oliveira Faria, ao tratar do direito à integridade física, psíquica e 
moral e a pena privativa de liberdade, apresenta uma séria crítica ao sistema carcerário, 
asseverando que 

  

A distância entre a legislação e a realidade é avassaladora, e a distância entre os operadores do 
direito que lidam com a execução penal e os detentos também o é. Os presos são tratados 
quase como animais, o que inviabiliza qualquer perspectiva de reintegração. A partir do 
momento em que o homem é tratado como animal, retira-lhe o Estado, a condição de agir com 
racionalidade, comprometendo o direito à integridade psíquica.[26] 
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Elimar Szaniawski ressalta que o ordenamento jurídico protege também a integridade dos 
infantes e adolescentes[27], havendo previsão de crimes como abandono de incapaz, maus 
tratos e a exposição ou abandono de recém nascido[28]. 

Normas esparsas igualmente tutelam a integridade física e psíquica do ser humano. Na área 
trabalhista há previsão de proteção da integridade dos empregados. Com o advento da lei 
Maria da Penha, a mulher passou a ter tutela especial. Também se pode mencionar a proteção 
aos idosos, mediante o Estatuto do Idoso, uma vez que, 

  

No plano civil, são protegidos todos os aspectos possíveis dos bens referidos, permitindo-se, 
porém, a disposição, pelo interessado, dentro de certos limites. O consentimento é, neste caso, 
necessário, devendo manifestar-se por escrito e mediante explícita enunciação dos fins 
visados. Não operará efeitos, todavia, sempre que atentarem contra a lei, a ordem pública, a 
moral e os bons costumes [...].[29] 

  

O art. 15 do Código Civil tutela a vida, a integridade psicofísica do indivíduo e sua 
liberdade[30], e "o atentado à integridade física pode atingir a imagem ou a honra da pessoa, 
na medida em que o componente lhe seja essencial, em particular, para o exercício de sua 
atividade [...]".[31] 

Para Adriano de Cupis, "normalmente é inválido, por contrário à moral, o ato destinado a criar 
uma obrigação de dispor do direito à integridade física."[32] Por outro lado, o exercício de 
jogos desportivos violentos demanda o consentimento do atleta. A propósito, a "aceitação 
pública dos encontros de pugilismo torna indubitável a legitimidade de tal 
consentimento".[33] 

Rabindranath aporta a função policial, na garantia dos direitos da personalidade, de modo que 
a polícia pode "utilizar meios coercivos para repelir uma agressão actual e ilícita em defesa de 
bens da personalidade fundamentais, como a vida, a integridade física, a liberdade e o bom 
nome."[34] 

Havendo ofensa à integridade física, porém, a repressão penal se mostra necessária, mas o 
sancionamento mais eficaz se encontra no âmbito indenizatório[35], que possui um caráter 
reparativo e educador, de modo a tentar inibir o cometimento de novos atentados à integridade 
do ser humano. Vale lembrar ainda, que "existem duas modalidades distintas de obrigação de 
indenização: a reconstituição natural e a indenização pecuniária"[36]. 

Ao analisar os valores vitais do ser humano e demonstrando a relevância do assunto, 
Rabindranath indica haver "não apenas o bem da vida, mas valores essenciais ou "vitais" da 
integridade física ou da saúde, sem os quais a vida passa a ser meramente vegetativa ou 
extremamente penosa."[37] 

No que tange à autolesão, ainda que o objetivo seja fraudar terceiros, isenção de serviço 
militar obrigatório ou para recebimento de seguro, Adriano de Cupis informa ser "possível 
uma sanção penal, e, efetivamente, esta existe para alguns casos específicos; mas não é 
possível uma sanção civil, pois seria inconcebível obrigar o autor da autolesão a indenizar-se a 
si mesmo pelo dano causado."[38] 
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O Direito Internacional Público também tutela o direito à integridade física e psíquica do ser 
humano. Para Rabindranath, "a garantia dos direitos da personalidade invade também a esfera 
do direito internacional público, abrangendo relações jurídicas de personalidade, disciplinadas 
material e adjectivamente, pelas normas constituídas na Comunidade Universal"[39], na 
Comunidade do Conselho da Europa e na Comunidade Econômica Européia. 

A Organização das Nações Unidas possui prerrogativa ímpar, de, além da manutenção e do 
reforço da paz e da segurança internacionais, 

  

[...] realizar a cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter 
econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito pelos 
direitos do homem e pelas liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 
língua ou religião.[40] 

  

Desse modo, compete à Organização das Nações Unidas verificar os ilícitos internacionais, 
cometidos contra os direitos da personalidade, em situações de "ameaça à paz, de violação da 
paz e atos de agressão internacionais", para a respectiva "tomada de recomendações e na 
decisão e aplicação de medidas apropriadas, que inclusivamente podem envolver a utilização 
de forças armadas".[41] 

Rabindranath destaca[42], ainda, o papel de vários órgãos internacionais, como a Assembléia 
Geral da Organização das Nações Unidas; a Declaração Universal dos Direitos do Homem; a 
Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, ou de quaisquer atos 
"cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial 
ou religioso".[43] Cite-se, também, a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a Organização Internacional do Trabalho, todos quais efetivamente 
"reconhecem direitos humanos (nomeadamente, direitos civis de personalidade) válidos em 
sede de direito internacional público e instituem diversas medidas de carácter internacional 
destinadas à efectivação dos correspectivos direitos"[44]. 

No âmbito das Américas, não se pode olvidar, conforme esclarece a doutrina, que a 
"Convenção Americana de Direitos Humanos (adotada e aberta à assinatura na Conferência 
Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de 
novembro de 1969) estabelece em seu art. 5º, o Direito à integridade pessoal."[45] 

Deste modo, denota-se que o direito à integridade física e psíquica do ser humano é 
amplamente tutelado também no âmbito internacional, reconhecendo-o como relevante direito 
da personalidade, vinculado indissociavelmente ao princípio da dignidade humana. 

  

  

3 DA VACINAÇÃO COMPULSÓRIA E DO DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E 
PSÍQUICA DO SER HUMANO 
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O direito à integridade psicofísica, de acordo com Bittar, concilia os interesses do indivíduo 
aos interesses da família e da sociedade, fundado na regra básica da convivência, permitindo, 
de um lado, que a pessoa desenvolva plenamente todas as suas aptidões, contribuindo para o 
progresso de toda a sociedade, e por outro, a preservação de sua integridade lhe possibilita a 
comodidade para o alcance de seus objetivos particulares.[46] 

Ocorre, porém, que alguns "atentados à integridade dos indivíduos são considerados legítimos 
pelas legislações, obrigando, inclusive, os mesmos, a se submeterem a esses atentados sem o 
direito de recusa".[47] A possibilidade de atentado à integridade física é fundada "na 
prevalência do interesse público sobre o interesse individual, mesmo diante da perspectiva de 
violação de um direito da personalidade"[48], sendo certo que tratam-se de 

  

[...] deveres jurídicos com profunda incidência na área da personalidade humana, nos quais a 
lei visa primacialmente a protecção de interesses colectivos, ou nos quais a lei, embora 
visando prioritariamente interesses privados, não quis deixar a respectiva tutela na livre 
disponibilidade dos interessados particulares.[49] 

  

Consideram-se lícitos, pois, alguns atentados à integridade física que sejam impostos 
legalmente, visando à saúde pública, mediante a "obrigatoriedade de submeter-se o indivíduo 
a tomar as vacinas nas campanhas obrigatórias promovidas pelo Ministério da Saúde 
[...]."[50] 

O ordenamento jurídico pátrio prevê a vacina compulsória, fundado na prevalência do 
interesse público sobre o interesse individual, visando à incolumidade da saúde pública. 

No Brasil, em 1904, o crescimento desordenado e a falta de infra-estrutura e de planejamento 
urbano, desencadearam, no Rio de Janeiro, dezenas de doenças que se proliferavam na 
população, como Febre Amarela, Peste Bubônica, Varíola, dentre outras.[51] 

O então Presidente da República, Rodrigues Alves, designou  Oswaldo Cruz, biólogo e 
sanitarista, como chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, que, juntamente com o 
prefeito do Rio, Pereira Passos, implementou uma reforma por meio de projetos de 
saneamento básico e de urbanização. A reforma incluía a demolição de favelas e cortiços, 
além de outras medidas que causaram revolta na população. Mas a Campanha da Vacinação 
Obrigatória, que forçava as pessoas a serem vacinadas sem o seu consentimento, desencadeou 
uma violenta reação da população, conhecida historicamente como a Revolta da Vacina.[52] 

Em decorrência da reação popular, o governo suspendeu a lei, e para finalizar a rebelião, 
foram enviados para as ruas, o exército, a polícia e a marinha. Com o fim da revolta, a 
vacinação foi retomada, tendo como resultado a erradicação da varíola no Rio de Janeiro.[53] 

O Decreto 78.231, de 12 de agosto de 1976, que regulamenta a Lei 6.259, de 30 de outubro de 
1975[54], dispõe sobre "a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o 
Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de 
doenças, e dá outras providências."[55] 
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De acordo com a referida legislação, havendo necessidade e em nome da saúde pública, o 
governo possui a prerrogativa de impor a vacinação à população, independentemente de 
consentimento. 

  

Para quem não sabe, temos no Brasil há quase 35 anos, um dispositivo legal que permite ao 
governo forçar a vacinação na população, caso "ache necessário". [...] Como na Inglaterra e 
nos EUA, esta lei até agora não foi imposta, porém os instrumentos legais estão lá, prontos 
para serem ativados.[56] 

  

De outro vértice, algumas vacinas já são compulsórias, notadamente em crianças: 

  

As vacinas obrigatórias no Brasil são a BCG, contra tuberculose; a Sabin, contra a 
poliomielite; a Tríplice, contra tétano, coqueluche e difteria; a vacina contra sarampo e a 
MMR, contra sarampo, caxumba e rubéola. Além dessas, o Governo providencia vacinas em 
alguns casos de ameaça de epidemia, como as de meningite. A poliomielite é considerada 
erradicada, mas as campanhas de vacinação contra a doença ainda acontecem em todo o 
País.[57] 

  

Aliás, há julgados nos tribunais pátrios, que reafirmam a necessidade de comprovar-se que 
todas as vacinas obrigatórias foram realizadas, sob pena de indeferimento de alguns 
benefícios aos responsáveis, conforme pode-se vislumbrar na seguinte ementa: 

  

Salário-família. O pagamento do salário-família será devido a partir da data da apresentação 
da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando 
condicionada à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade 
e de comprovação semestral de freqüência à escola do filho ou equiparado, a partir dos sete 
anos de idade. Inteligência do artigo 84 do Decreto Federal 3265/99. Recurso ordinário 
conhecido e improvido.[58] 

  

No caso em tela, o autor da ação trabalhista que reclamava o não recebimento do salário-
família, com filhos menores de seis anos de idade, ainda que preenchesse os requisitos legais, 
mas não tendo apresentado os documentos necessários à concessão do benefício, dentre eles o 
comprovante de vacinação obrigatória, comumente denominado "carteirinha de vacinação", 
teve indeferida a pretensão de obrigar a empregadora a indenizar os valores não recebidos do 
órgão gestor do salário-família. 

Desta forma, observa-se que a previsão de vacinas compulsórias, ainda que consideradas 
como atentados à integridade psicofísica do ser humano e independente de consentimento, 
fundamenta-se no direito à segurança e saúde públicas, tutelando o bem-estar e protegendo a 
saúde física e psíquica do indivíduo e da sociedade como um todo. 
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4 DO SORO DA VERDADE, DO DETECTOR DE MENTIRAS E DA HIPNOSE 
COMO MEIOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSOS JUDICIAIS 

  

Elimar Szaniawski, autor que destaca amplamente o tema dedicado a este tópico, trata dos 
"limites à persecução criminal impostos pela tutela da personalidade"[59], fazendo um resgate 
histórico e discorrendo sobre os meios de prova que eventualmente possam atingir a 
integridade psicofísica do homem, dando especial destaque à narcoanálise[60]; ao 
polígrafo[61] e à hipnose[62]. 

No que tange à narcoanálise, que é a administração da droga chamada soro da verdade, é 
importante esclarecer que: 

  

A expressão soro da verdade faz mais referência ao efeito que se procura com seu uso do que 
a uma substância específica, já que muitas substâncias químicas diferentes foram utilizadas 
como soro da verdade ao longo da história. São muitos os exemplos: pantotal sódico, amital 
sódico, amobarbital sódico, sodiopentathol, LSD (ácido lisérgico) e inclusive o ecstasy.[63] 

  

Desse modo, observa-se que não existe apenas uma fórmula para a composição do soro da 
verdade. Contudo, sua utilização, independentemente da anuência do indivíduo, fere os 
direitos à integridade física e psíquica, por ficar absolutamente vulnerável no âmbito de seus 
mais profundos segredos. Aliás, o "mesmo efeito é procurado com a utilização de todas estas 
substâncias: desinibir o indivíduo e retirar qualquer barreira moral e ética, deixando-o 
indefeso para que responda a qualquer pergunta sem nenhum tipo de restrição."[64] 

No que se refere ao detector de mentiras, Rúbia Zanotelli de Alvarenga explica: 

  

O polígrafo compreende um aparelho de registro de respostas, utilizado para comprovar a 
veracidade das informações colhidas de uma pessoa, visando medir e gravar registros de 
diversas variáveis fisiológicas enquanto essa pessoa é interrogada. A finalidade do 
equipamento é averiguar a possível ocorrência de mentiras da pessoa examinada em seu 
depoimento.[65] 

  

Quanto à utilização de métodos hipnóticos para a produção de provas judiciais, é importante 
esclarecer que 

  

[...] a hipnose é um estado de estreitamento de consciência, provocado artificialmente, que 
geralmente (mas nem sempre) se parece com o sono, porém fisiologicamente dele se 
distingue, e que se caracteriza pelo aparecimento espontâneo (ou em resposta a um estímulo 
verbal, ou a outro qualquer) de uma variedade de fenômenos que incluem: 1 - alteração da 
atenção; 2 - alteração da memória; 3 - aumento da sugestionabilidade; 4 - produção no 
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paciente de idéias e respostas diferentes daquelas do seu estado mental normal; 5 - alterações 
motoras e sensoriais; 6 - aumento da labilidade dos processos regulados pelo sistema nervoso 
autônomo.[66] 

  

Elimar Szaniawski, criticando o uso desses métodos, acertadamente assevera que o "acusado 
deve sempre responder à inquisição, a que se submete, com plena capacidade de consciência. 
Daí, a necessidade de o acusado responder o interrogatório conscientemente, livre de qualquer 
pressão ou constrangimento"[67]. Desse modo, com o uso do soro da verdade, do polígrafo ou 
sob a hipnose, há invasão e desrespeito "contra a intimidade da pessoa e provoca uma lesão à 
sua liberdade moral, constituindo-se em um atentado à personalidade humana".[68] 

No que se refere ao uso do soro da verdade em processos judiciais, André Pinho ressalta: 

  

Alguns defendem que este procedimento viola os direitos naturais e adquiridos do preso como 
o direito à liberdade de confissão. A Anistia Internacional sustenta que o emprego de drogas 
da verdade com propósitos de espionagem pode violar tratados internacionais e a Convenção 
contra a Tortura.[69] 

  

No Brasil, a doutrina é "unânime em condenar a aplicação de métodos psicoterápicos e a 
administração de drogas ao acusado, que venham a atuar sobre o seu psique, levando-o à 
confissão contra a sua vontade, o que constitui constrangimento ilegal"[70]. 

No âmbito trabalhista, foi cogitado o uso do polígrafo em procedimentos admissionais ou de 
fiscalização de funcionários, conforme Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

  

A finalidade do equipamento polígrafo utilizado por algumas empresas é analisar se a pessoa 
examinada (pré-candidato ao emprego ou o empregado) está mentindo ou não, acerca de fatos 
relacionados à sua vida laboral passada, bem como sobre a sua conduta profissional durante a 
execução da sua prestação de serviços no ambiente de trabalho.[71] 

  

Entretanto, "por se tratar de agressão à saúde do empregado, é inadmissível sustentar a 
realização de determinado exame que possa gerar constrangimento, pressão e mal-estar físico 
e psicológico no decorrer da sua utilização"[72] Observa-se, contudo, que 

  

a utilização do polígrafo no ambiente de trabalho extrapola sobremaneira os limites do 
razoável no que tange ao exercício regular do poder fiscalizatório do empregador e, por 
consequência, a necessária observância aos direitos fundamentais de personalidade do 
empregado. Tais direitos visam não só estabelecer limitações ao exercício abusivo e irregular 
do poder empresarial no âmbito das relações trabalhistas, como também inviabilizar a perda 
das liberdades do empregado no ambiente de trabalho.[73] 
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É inadmissível, no Brasil, conforme Szaniawski, a utilização em processos judiciais, de 
provas obtidas por meio ilícitos, ou seja, são proibidas inspeções, exames e outros meios de 
prova que possam atentar contra a liberdade física ou psíquica da parte[74]. Mas o art. 231 do 
Código de Processo Civil determina que "Aquele que se nega a submeter-se a exame médico 
necessário, não poderá aproveitar-se de sua recusa", pois os exames corporais, médicos e 
hematológicos e as inspeções são "meios complementares de prova e se caracterizam, no 
direito brasileiro, como um ônus da prova, e não como um dever"[75]. 

A única hipótese em que a inspeção judicial é obrigatória[76], é aquela prevista no art. 1181 
do Código de Processo Civil, que determina ao juiz a necessidade de realizar o exame e o 
interrogatório, em processos de interdição e curatela de interditos. 

A hipnose, segundo notícia veiculada em 18 de março de 2011, será utilizada pela Polícia 
Civil de São Paulo, em fase de investigação criminal: 

  

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) pretende criar o primeiro 
setor de hipnose forense no Estado de São Paulo. O método da hipnose é a nova aposta da 
Polícia Civil para investigar crimes graves. Vítimas ou testemunhas de crime serão atendidos 
por psiquiatras que irão utilizar técnicas de hipnose para quebrar a barreira do trauma. Em 
pouco tempo elas revelarão detalhes esquecidos que vão ajudar a formar o retrato falado do 
criminoso.[77] 

  

Observe-se que a intenção é utilizar o método com as vítimas ou com as testemunhas de 
crimes, o que deverá ocorrer mediante prévio consentimento da parte interessada, até porque 

  

O objetivo do setor é retirar informações do subconsciente das pessoas hipnotizadas, para que 
relembrem fatos que consideram esquecidos. O mesmo programa já existiu com sucesso, por 
mais de dez anos, na Secretaria de Segurança do Paraná, mas acabou suspenso por falta de 
especialistas.[78] 

  

Em processos judiciais são admitidas, por outro lado, provas técnicas para a investigação de 
paternidade, "não podendo haver, entretanto, qualquer atentado aos direitos fundamentais do 
homem, à sua dignidade e à sua personalidade".[79] 

Elimar Szaniawski destaca que a jurisprudência brasileira tende a interpretar o tema da 
determinação judicial de realização de exames periciais genéticos e a inspeção corporal, como 
um dever processual da parte, advertindo que 
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[...] a recusa do réu em submeter-se ao exame corporal e hematológico não impõe a confissão 
tácita, [...], principalmente, pelo fato de que a prova em um processo não pode ser vista 
isoladamente, mas sempre em conjunto com as demais provas juntadas aos autos.[80] 

  

De outro vértice, não se pode olvidar que a não efetivação da prova hematológica, segundo 
Szaniawski, 

  

[...] constitui-se cerceamento de defesa ao investigando, uma vez que o direito à prova e o 
direito de recusa de se submeter a qualquer meio de prova, que atente contra a dignidade e os 
direitos da personalidade humanos são idênticos para ambas as partes que constituem a 
relação jurídica processual.[81] 

  

Deste modo, no Brasil, o polígrafo, a narcoanálise realizada por meio de administração do 
soro da verdade, e o processo hipnótico, são métodos proibidos como meios de obtenção de 
prova em processos judiciais. 

  

  

5 DA ATIVIDADE MÉDICA NO CONTEXTO DO DIREITO À INTEGRIDADE 
FÍSICA E PSÍQUICA DO SER HUMANO 

  

Os mais freqüentes atentados à integridade psicofísica do homem, segundo Elimar 
Szaniawski, "podem ser realizados por intermédio de exames corporais e psíquicos do 
indivíduo contra a sua vontade",[82] sendo necessário o consentimento informado do paciente 
para a realização de exames, intervenções cirúrgicas ou qualquer tipo de tratamento médico. 

A propósito disto, o conceito de consentimento informado, de acordo com Carlos Alberto 
Silva, é o seguinte: 

  

O consentimento informado constitui direito do paciente de participar de toda e qualquer 
decisão sobre tratamento que possa afetar sua integridade psicofísica, devendo ser alertado 
pelo médico dos riscos e benefícios das alternativas envolvidas, sendo manifestação do 
reconhecimento de que o ser humano é capaz de escolher o melhor para si sob o prisma da 
igualdade de direitos e oportunidades.[83] 

  

No que se refere à atuação médica, Wanderlei de Paula Barreto aporta que 
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A atuação de médicos e demais profissionais da área médica nos mais variados procedimentos 
terapêuticos, por meio de tratamentos, exames, cirurgias, prescrição de medicamentos, 
internamentos, isolamentos etc., pressupõe intervenções no físico, na psique e até mesmo na 
liberdade dos pacientes, que, sob o prisma puramente objetivo, configurariam ofensas à 
integridade psicossomática da pessoa.[84] 

  

Adriano de Cupis afirma que o direito à integridade física é disponível, mediante o 
consentimento do seu titular, desde que não haja "diminuição permanente da integridade 
física" ou quando o consentimento não contrariar "disposição legal, a ordem pública e os bons 
costumes".[85] Porém, o mesmo autor adverte que somente considera-se "contrário à lei e, 
portanto, inválido o consentimento quando a lei afirma a ilicitude de certo ato, mesmo 
consentido".[86] 

São considerados ilícitos, deste modo, o exame médico e corporal, o tratamento médico, 
exames clínicos e hematológicos, realizados contra a vontade do indivíduo, exceto com a 
existência de um interesse público por razões sanitárias, de modo que, em regra, "predomina a 
vontade da pessoa, devendo ser respeitada a recusa de a pessoa ser examinada, inspecionada e 
exibida, seja qual for a razão dessa recusa, seja por motivo religioso, psíquico, pudor ou 
qualquer outro".[87] 

Podem ocorrer, porém, situações que demandam o consentimento de um menor, ou mesmo 
daqueles incapazes de exprimir sua vontade, ou seja, nas hipóteses em que há 

  

[...] a impossibilidade, por quem de direito, de outorgar sua autorização ao médico, para que 
este execute a intervenção cirúrgica ou tratamento profilático adequado, devido ao grave 
estado da saúde em que o paciente se encontra, ou por não possuir condições de discernir por 
si próprio e dar seu consentimento.[88] 

  

Nestas circunstâncias, se opera a transferência a terceiros, do 

  

[...] poder de consentir do paciente, os quais intervirão, assim, na vontade da pessoa que terá 
de se submeter ao tratamento médico ou cirúrgico. Estes terceiros que outorgam a autorização 
ao médico para realização de exames corporais, de exames clínicos, de tratamento médico ou 
cirúrgico, podem intervir na vontade da pessoa do paciente por intermédio de autorização 
legal, cujo fundamento estaria no dever de proteção da vida e da saúde do indivíduo, ou seja, 
na proteção de sua personalidade.[89] 

  

Elimar Szaniawski indica o pai ou a mãe, se estiver com a guarda da criança, e o tutor ou 
curador de incapazes maiores de idade[90]. Mas adverte que, na falta destes, por razões de 
urgência, pode o médico, diante de um iminente risco de vida do paciente, agir sem o 
consentimento, inclusive nos casos de negligência ou contrariedade dos familiares do incapaz, 
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podendo decidir pelo tratamento que entender adequado ao caso, por ser este o seu dever e 
não incorrer em omissão de socorro com a perda da vida do paciente. [91] 

Segundo leciona Wanderlei de Paula Barreto: 

  

O médico ou a equipe médica deverão avaliar e decidir, fundamentadamente, se o paciente, 
pelo seu estado clínico, seu temperamento ou pela convicção filosófica ou religiosa, está ou 
não em condições de receber os esclarecimentos e tomar a decisão livre e 
conscientemente.[92] 

  

A integridade física ou psíquica pode ou não ser afetada por meio de experiências científicas. 
Nesse aspecto, Adriano de Cupis elucida que, se resultar em ofensa à integridade física, 
"sejam quais forem as exigências da ciência, o consentimento é sempre inválido; no segundo, 
o consentimento é plenamente válido, salvo naquelas hipóteses excepcionais em que, pelas 
especiais circunstâncias da experiência, esta choque a moral comum."[93] 

Quanto ao nascituro, segundo o entendimento de Rabindranath, pode-se exigir determinada 
ação, face determinadas intervenções, ou de eventual abstenção, em decorrência a omissões 
lesivas da personalidade do ser já concebido.[94] 

Elimar Szaniawski adverte que devem ser observados alguns limites morais e jurídicos, 
notadamente quando se trata de embriões, uma vez que 

  

[...] será necessário, antes de alguém procurar uma clínica de reprodução humana assistida, 
refletir profundamente e tomar ciência da responsabilidade que surgirá perante o filho, ou 
filhos que nascerão, bem como diante dos embriões que não forem utilizados na procriação, 
pois estes não são meros objetos de propriedade dos genitores biológicos, e sim são seres 
humanos em desenvolvimento, são pessoas portadoras de personalidade natural. Logo, são 
possuidores do direito à vida e de nascer, e não poderá qualquer lei infraconstitucional 
usurpar-lhes o direito de nascer.[95] 

  

O embrião humano, tanto aquele concebido no ventre materno quanto o fertilizado 
"intratubariamente ou in vitro"[96], no entendimento de Rabindranath, é um ser humano já 
concebido, dotado de personalidade "pré-natal", juridicamente tutelada, e detentor de 
personalidade jurídica parcial. 

Neste diapasão, o mesmo autor ressalta que a fertilização intratubária e in vitro somente pode 
ser realizada para imediata implantação no ventre materno[97], sendo proibida a criação de 
embriões para fins científicos ou mesmo medicinais. Assevera ainda, que o número de 
embriões a ser criados devem limitar-se ao estritamente necessário para o êxito da procriação. 
Entretanto, na hipótese de haver embriões excedentes, estes devem ser conservados para uma 
posterior implantação no ventre materno, ou, alternativamente, para eventual "adopção pré-
natal"[98], esclarecendo que 
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[...] o direito à vida do embrião excedentário deverá prevalecer sobre o inconveniente da 
ausência no nascituro do património genético do adoptante ou mesmo de ambos os 
adoptantes. Por outro lado, dado que o embrião excedentário é um novo ser humano, tal 
adopção parece-nos ético-juridicamente preferível à "dação" de embriões [...].[99] 

  

Deste modo, os embriões excedentários não poderão ser descartados, uma vez que a morte ou 
a lesão de embriões constituem ilícitos civis[100], pois tal ato resulta na destruição de vida 
humana mediante aborto, fato que colide frontalmente com a tutela do direito à vida e da 
integridade psicofísica do embrião. 

  

  

6 DA PRÁTICA DO SADOMASOQUISMO 

  

Ao comentar o art. 13 do Código Civil, Wanderlei de Paula Barreto adverte que o direito à 
integridade não significa "um suposto direito de propriedade sobre o próprio corpo, até porque 
este, em sua maior parte - notadamente em relação àquelas partes cuja disposição possa 
implicar diminuição permanente da integridade física - é res extra commercium".[101] 

Carlos Alberto Bittar, por sua vez, leciona que, vivendo na coletividade e cumprindo 
inúmeras finalidades da vida social, a pessoa tem o direito de dispor de seu próprio corpo. 
Admite "inclusive para a satisfação da lascívia alheia, desde que em circunstâncias que não 
choquem a moral pública, quando então poderá ingressar na esfera penal, na qual são 
descritas ações havidas como crime [...]".[102] 

O consentimento é fator relevante, devendo ser observado tanto o consentimento quanto a 
vontade presumível, conforme o caso, "como causas de exclusão do facto ilícito ou como 
causas justificativas da ilicitude [...]".[103] 

Neste contexto, o sadomasoquismo figura como uma via de mão dupla, onde, conforme 
leciona De Plácido e Silva, de um lado há o sádico, que sente prazer ao flagelar alguém, e de 
outro, há o masoquista, que, por sua vez, se satisfaz justamente com o sofrimento advindo do 
flagelo.[104] 

Ao estudar as "aberrações ou perversões sexuais"[105], Hélio Gomes enfoca o 
sadomasoquismo como uma "aberração sexual em que o prazer é obtido pela produção da dor 
no próprio indivíduo e no parceiro".[106] Aduz, o mesmo autor, que no sadismo "a excitação 
erótica decorre da dor infligida ao parceiro", ao passo que no masoquismo, "o anormal só se 
sente excitado, sofrendo a dor".[107] 

Reportando-se ao masoquismo, Hélio Gomes indica três níveis de patologia, demonstrando o 
respectivo comportamento: 
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O pequeno ou simbólico, onde o amante se satisfaz em estar aos pés da amante, em pedir-lhe 
perdões, em satisfazer seus caprichos, etc. O médio exige sofrimentos e humilhações mais 
fortes. O grande requer flagelação, mesmo o grande masoquista não leva a morte, senão em 
casos raros: O masoquista procura a dor e não a morte.[108] 

  

Neste diapasão, Hélio Gomes admite que raramente os masoquistas são levados ao crime, 
dado ao seu caráter passivo. Porém, o sadismo, este sim é de observação especial para a 
criminalidade. Aliás, o sadismo psicopático, caracterizado por doença mental, tal como os 
psicóticos que ferem a integridade do outro, deve ser tratado pela medicina.[109] 

A legislação pátria, notadamente o Código Penal, com suas alterações, visa a proteção da 
liberdade de autodeterminação do indivíduo, de manter uma vida sexual conforme seus 
desígnios e livre de qualquer coação como forma de realização[110] e consecução efetiva de 
um aspecto da própria dignidade humana. 

  

Inúmeros fatores determinam o desejo de um masoquista de se entregar como um escravo 
(temporários) a uma dominadora. Citando o Código Penal, é crime reduzir um indivíduo a 
condição análoga a de um escravo, mas no jogo sadomasoquista, o masoquista se permite ser 
escravo por um tempo determinado, dentro de regras pré-estabelecidos em contrato escrito ou 
verbal. Desta forma não é crime.[111] 

  

Deste modo, havendo o consentimento do sujeito passivo (masoquista) e em o sujeito ativo 
(sádico) não cometendo "excessos", não estaria configurado nenhum crime, sendo certo que o 
"código penal condena qualquer prática de tortura, seja física ou mental, mas não fala nada 
quando existe a permissão do parceiro."[112] 

Analogicamente, Wanderlei de Paula Barreto, ao analisar disputas esportivas, esclarece que 

  

As agressões sofridas pelos atletas, nas disputas esportivas, por ações que extrapolam os 
limites estabelecidos nas respectivas regras da competição, e que causam danos que excedem 
os pequenos ferimentos considerados normais e esperados, se produzidos culposa ou 
dolosamente, configuram o delito de lesões corporais e o ilícito civil de ofensa à integridade 
física.[113] 

  

Segundo Vinícius Paulo Mesquita, o "consentimento do ofendido pode atuar como causa 
excludente de ilicitude ou de tipicidade dependendo do caso analisado".[114] A liberdade 
trata-se de um "bem disponível, desde que o cidadão que abdicou de seu direito de ir e vir 
possa revogar tal consentimento no momento em que ele desejar."[115] 

Desta forma, no ordenamento jurídico brasileiro é possível 
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[...] consentir na ofensa de qualquer dos aspectos da integridade física, desde que o 
consentimento não vise produzir uma diminuição permanente da própria integridade física e 
não seja, por outro modo, contrário à lei, à ordem pública ou aos bons costumes [...][116] 

  

Havendo excessos, no que se referem aos limites impostos pelo sujeito passivo da relação 
sadomasoquista, como forma intencional de infringir dano ao corpo de outrem, pode ocorrer 
"violência originária do complexo das perversões e estabelecer um continuum entre um leve 
sadomasoquismo, um sadomasoquismo perverso, crimes sexuais e, finalmente, crimes de 
violência, o extremo dos quais é o homicídio".[117] 

Além de eventuais tipificações criminais, a prática do sadomasoquismo pode ensejar a 
obrigação de indenizar, especialmente no âmbito conjugal[118], no qual os cônjuges não 
estão obrigados a esse tipo de conduta. Mas, consoante ensinamento de Inacio de Carvalho 
Neto, havendo consentimento na prática, ainda que tácito ou até mesmo por meio de pura 
tolerância, não se pode falar em obrigação de indenizar. 

  

Em regra, somente o dissenso expresso com a prática dá margem à obrigação de indenizar. A 
reserva diz respeito especialmente ao sado-masoquismo, que freqüentemente gera lesões 
corporais. Aqui, em sendo graves as lesões, o consentimento do cônjuge vítima das agressões 
não opera eficazmente, sempre havendo lugar para a indenização.[119] 

  

Importante distinguir, no que se refere à infância e juventude, a figura do sadismo e a questão 
dos maus tratos. Analisando-se alguns julgados, é possível observar que a dicotomia é 
facilmente elucidada: 

  

O melhor critério para diferenciar as duas figuras, segundo nos parece, é o da verificação do 
elemento volitivo de cada um dos crimes em questão. Se o fim colimado era o de educação, 
ensino, tratamento ou custódia estamos diante do crime de maus tratos. Agora, se o 
sofrimento físico ou mental causado na vítima tinha por fim o castigo desarrazoado, o 
exercício de sadismo ou qualquer outro motivo desprezível, o crime é o de tortura.[120] 

  

 A tortura é caracterizada pelo exercício de atos sádicos, que provocam sofrimento físico ou 
mental na vítima. Os maus tratos que objetivam a suposta educação da criança, não são 
considerados como atos de tortura. 

A prática de sadomasoquismo ocorre com certa frequência, embora o assunto seja tabu na 
sociedade. Ainda que as partes envolvidas ajam dentro dos limites estabelecidos na relação, 
normalmente não ocorre autorização para que sejam divulgadas informações acerca dos atos 
praticados entre as partes. Adriano de Cupis, nesse sentido, esclarece que 
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[...] o direito à honra caracteriza-se como um direito ao segredo da desonra, enquanto não é 
admitida a exceptio veritatis (exceção de verdade); mas também se considera então a 
dignidade pessoal: de fato, aquilo que é contrário à dignidade da pessoa deve permanecer um 
segredo da própria pessoa, a qual tem direito de preservar a dignidade ainda que fictícia, 
mesmo contra os ataques da verdade. Dessa forma, em qualquer aspecto, o direito à honra é 
direito à dignidade pessoal.[121] 

  

Neste contexto, citando ainda o autor italiano, Adriano de Cupis, não se pode olvidar que "a 
pessoa tem direito a conservar a discrição mesmo em torno dos acontecimentos e do 
desenvolvimento da sua vida. Experiências, lutas, paixões pessoais estão-lhe intimamente 
ligadas, não podendo, por isso, conceder-se livre acesso à curiosidade do público."[122] 

Rabindranath aporta a "existência de zonas da vida particular de outrem mais profundas e 
ocultas que o retrato de outrem [...] vedado o acesso ao respectivo reconhecimento e quando 
eventualmente conhecido não poderá ser divulgado"[123]. Esta assertiva coaduna-se com o 
desejo de discrição e manutenção de segredo dos sadomasoquistas. 

Ressalte-se que os tribunais não se mostram tolerantes à prática do sadismo severo, 
determinando, inclusive, a manutenção de prisão preventiva decretada em desfavor de pessoas 
sádicas, consoante vislumbra-se pela ementa ora transcrita: 

  

RHC. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
ORDEM PÚBLICA. 

1. A prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública e da lei penal, tem por 
finalidade evitar a prática de novos crimes, inclusive frustrando eventual sentimento de 
atemorização que possa sentir a sociedade, desprotegida com a agressividade da ação. Evita-
se também - a fuga do acusado. 

2. "In casu", atribui-se a professor em cidade interiorana, fatos de extrema gravidade, indo da 
realização de atos sexuais aberrantes com alunos adolescentes à prática de sadismo e até 
mesmo de vampirismo, causando na sociedade espanto e perplexidade a justificar a 
segregação. 

3. RHC improvido.[124] 

  

No caso em tela, o agente praticou atos sádicos com adolescentes, e independente de 
consentimento, dada a idade dos alunos, tais atos são considerados criminosos. Para a 
manutenção da prisão preventiva, foram considerados também, outras práticas criminosas, 
como o vampirismo e "atos sexuais aberrantes". 

De outro modo, uma vez respeitados os limites estabelecidos entre as partes, ou seja, entre o 
sádico e o masoquista, ambos na condição de maiores e capazes, ainda que haja desrespeito à 
incolumidade do sujeito passivo, não se cogita violação antijurídica à sua integridade 
psicofísica. 
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Portanto, somente haverá antijuridicidade quando o agente ativo extrapolar as limitações 
determinadas na relação sadomasoquista estabelecida, podendo incidir na prática de crimes 
como lesões corporais, maus tratos, tortura, e em situações extremas, até homicídio, além 
responder por eventuais perdas e danos morais e materiais. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os direitos da personalidade referem-se à proteção de valores inatos da pessoa, vinculados ao 
princípio da dignidade humana, para o desenvolvimento das potencialidades físicas, psíquicas 
e morais do indivíduo. O direito à integridade psicofísica desempenha relevante papel no 
âmbito dos direitos da personalidade, na medida em que visa à incolumidade da saúde física e 
psíquica do ser humano. 

A vacinação compulsória, ainda que considerada como ofensa à integridade física e 
independentemente de consentimento, é admitida em nome da saúde pública e da segurança 
da pessoa, considerada em si mesma. 

O Estado, na obtenção de provas em processos judiciais, deve respeitar os direitos da 
personalidade, não podendo se valer de métodos que ofendam a integridade da parte. O uso do 
polígrafo, a administração do soro da verdade, ou o uso da hipnose, são medidas que se 
mostram arcaicas e desarrazoadas. Entretanto, admite-se a exigência de exame psiquiátrico 
para verificação de doença mental em processo de interdição, ou exame toxicológico para a 
constatação de dependência a narcóticos, em atendimento ao princípio da proporcionalidade. 

A atividade médica deve ser exercida em respeito aos direitos da personalidade, havendo 
limitações impostas aos profissionais da saúde, que dependem do consentimento do paciente 
para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas. Na impossibilidade de o 
paciente expressar sua vontade, ou no caso de pessoas incapazes, os pais (ou responsáveis 
legais) podem suprir o consentimento necessário. Por outro lado, nas hipóteses em que não 
haja o consentimento do paciente, havendo sério risco de morte, o médico tem a prerrogativa 
de agir, independentemente de consentimento, sob pena de responder por omissão de socorro. 

As experiências médicas e científicas sofrem sérias restrições, na medida em que devem 
respeitar os direitos da personalidade, notadamente no que tange ao direito à integridade física 
e psíquica de pessoa viva, de nascituros e de embriões. 

Na prática utilizada em jogos sadomasoquistas, em regra, as partes (o sádico e o masoquista), 
estabelecem os seus limites de ação, admitindo até mesmo o desrespeito à incolumidade 
psicofísica do sujeito passivo (masoquista). Porém, na hipótese de o agente ativo (sádico) 
exceder as limitações determinadas na relação, poderá ocorrer violação antijurídica à 
integridade psicofísica, com a prática de crimes como tortura, maus tratos, lesões corporais e 
até mesmo homicídio. 
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Denota-se, portanto, que, vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à 
integridade psicofísica, na condição de um direito da personalidade, tutelando o 
desenvolvimento das potencialidades físicas, psíquicas e morais do indivíduo, encontra-se 
amplamente tutelado, na medida em que, havendo ofensa à integridade da pessoa, o agente 
causador do dano deve responder criminalmente, na hipótese de cometimento de ilícito penal, 
além da consequente indenização por eventuais danos morais e materiais causados à vítima. 
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DA VIOLÊNCIA PSÍQUICA INTRAFAMILIAR CONTRA O MENOR 
 

PSYCOLOGICAL VIOLENCE AGAINST THE MINOR WITHIN THE FAMILY 
 
 
 

Tatiana de Freitas Giovanini Mochi 
Valéria Silva Galdino Cardin 

 

RESUMO 
O menor, em razão de sua vulnerabilidade, do princípio da dignidade da pessoa humana e do 
melhor interesse, goza de proteção especial na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, no Código Civil, em leis esparsas, bem como em tratados internacionais. 
Contudo, a inexistência de planejamento familiar e o não exercício da paternidade responsável 
podem acarretar modalidades de violência intrafamiliar, como a física, a sexual e a psíquica. 
Esta pode ser visualizada por meio de atitudes que depreciam a criança, pela ausência de 
afeto, falta de assistência, alienação parental, dentre outros. A violência psíquica tem caráter 
transgeracional, uma vez que o menor provavelmente desencadeará esse comportamento nas 
futuras gerações. Além disso, torna-se inseguro, insensível, portador de baixa autoestima, 
desenvolvendo patologias graves. A intervenção do Estado é essencial, a priori por meio de 
políticas públicas que disseminem a ética da não violência e possibilitem o tratamento dos 
entes familiares que sofreram violência. Em caso de reincidência, cabe a responsabilidade 
civil dos pais pelos danos acarretados ao menor, propiciando um tratamento psicológico. Pode 
haver, ainda, a perda da guarda e a condenação ao pagamento de alimentos, e, em casos mais 
graves, a suspensão ou destituição do poder familiar, além da responsabilização do Estado 
pela conduta omissiva dos agentes públicos. No âmbito penal, pode haver a condenação dos 
pais pela prática de maus-tratos. Por fim, entende-se que somente haverá uma sociedade livre 
da violência psíquica intrafamiliar quando cada cidadão atuar como agente transformador. 
PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIA; MENOR; VIOLÊNCIA PSÍQUICA; 
RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL 
 
ABSTRACT 
The minor, because of his vulnerability, and based on the principle of human dignity and his 
best interest, enjoys special protection provided by the Federal Constitution, the Statute of 
Children and Adolescents, the Civil Code, other laws, as well as International Treaties. 
However, the absence of family planning and the lack of responsible parenthood can cause 
different forms of domestic violence, such as physical, sexual and psychological. Its concept 
includes attitudes that demean the child, lack of affection, lack of care, parental alienation, 
and so on. Psychological violence has a transgenerational characteristic, because this behavior 
can be triggered in future generations. Moreover, children become insecure, insensitive, with 
poor self-esteem, and develop serious illnesses. Government intervention is essential, mainly 
through public policies that disseminate the ethics of non-violence, and enable treatment for 
family members that suffered such violence. In case of repeated violence, the parents are the 
responsible for the civil damages suffered by the minor, providing psychological treatment. 
There might also be the loss of custody and a court pension payments, and, in more serious 
cases, the suspension or loss of family rights, as well holding state officials accountable for 
their omission. In a criminal context, parents who practice the crime of abuse, may be 
convicted. Finally, there will only be a society free of psychological violence within the 
families, when every citizen acts as a transforming agent of society. 
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INTRODUÇÃO 

  

As notícias de espancamento, infanticídio e incesto praticados contra menores têm sido 
predominantes na mídia brasileira. Contudo, não há divulgação da violência psíquica 
intrafamiliar sofrida pela criança e pelo adolescente, em decorrência de que esta ocorre de 
forma silenciosa, não deixando marcas físicas. Suas consequências se manifestam 
posteriormente, chegando a situações extremas, como no caso do massacre ocorrido na escola 
do Realengo, na cidade do Rio de Janeiro.[1] 

Esse problema, pelas sequelas que acarreta, não só para as vítimas, mas para toda a sociedade, 
deve ser estudado com maior profundidade. Tal análise deve ter como ponto de partida a atual 
Constituição Federal, que consagrou os princípios da dignidade da pessoa humana e da 
proteção integral ao menor, ratificados por tratados internacionais.[2] 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) também deve ser analisado, uma 
vez que apresenta em seu bojo dispositivos essenciais que tratam da proteção à integridade 
física, moral e psíquica do menor. Por fim, será importante abordar as preleções do atual 
Código Civil acerca da filiação, da guarda e do poder familiar, bem como a responsabilidade 
civil e penal pelo não exercício da paternidade responsável, e, em último caso, a 
responsabilidade do Estado pela conduta omissiva dos agentes públicos perante o menor. 

A ampla tutela conferida ao menor em nosso ordenamento jurídico deve-se à sua condição de 
vulnerável. A partir do exame da violência intrafamiliar, será possível apontar os caminhos 
para a identificação dos motivos que ocasionam tal prática, bem como as medidas apropriadas 
para coibi-la. 

Logo, o não exercício da paternidade responsável apresenta uma relação direta com as causas 
e efeitos da violência psíquica, sendo um dos objetivos deste trabalho examinar essa 
correlação, apontando em que medida a vitimização psicológica de crianças e adolescentes 
pode ou não ser resultado da paternidade irresponsável. 

Por fim, a intervenção do Estado apresenta-se como medida imprescindível para 
conscientizar, coibir e tratar os casos de violência psíquica intrafamiliar. A questão a ser 
enfrentada é como ocorrerá tal ingerência, se por meio de políticas públicas, se com a atuação 
do Conselho Tutelar em parceria com entidades não governamentais, ou se mediante o 
esforço conjunto de toda a sociedade, reunindo profissionais do direito, da medicina, da 
psicologia, da pedagogia e outros. 

  

2 DA TUTELA CONSTITUCIONAL DO MENOR 
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A criança e o adolescente gozam de proteção privilegiada na atual Constituição Federal, em 
decorrência do fato de o menor haver alcançado a condição de sujeito de direitos 
fundamentais, devendo-lhe ser assegurado o princípio da dignidade da pessoa humana, 
previsto no art. 1º, quando do exercício da paternidade responsável. 

No art. 227 da Constituição Federal é assegurado à criança e ao adolescente o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, em observância ao princípio da 
proteção integral, atribuindo-se à família, à sociedade e ao Estado o dever de garantir a 
efetivação dessas prerrogativas.[3] 

A proteção integral ao menor[4] substituiu a ultrapassada doutrina da situação irregular[5], 
adotada pelo revogado Código de Menores de 1979 (Lei n. 6.697/1979), segundo o qual a 
proteção do Estado deveria restringir-se aos menores que se encontrassem em circunstâncias 
específicas, como o abandono, os maus-tratos, a miserabilidade, a delinquência etc. 

Em 20 de novembro de 1989, foi aprovada pela ONU a Convenção acerca dos Direitos da 
Criança, que regulamentou a necessidade de conceder-se à criança uma proteção especial para 
o adequado desenvolvimento de sua personalidade em um ambiente familiar onde 
predominem o afeto, o respeito e a dignidade. 

O art. 3º, item "1" da supramencionada Convenção, determina que "todas as ações relativas às 
crianças, levadas a efeito por autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem 
considerar, primordialmente, o melhor interesse criança". 

Ressalte-se que o princípio do melhor interesse deve ser utilizado como "critério de 
interpretação da lei, deslinde de conflitos, ou mesmo para elaboração de futuras regras"[6], 
haja vista que prioriza as necessidades da criança e do adolescente em detrimento do interesse 
dos pais ou da sociedade. 

Nesse diapasão, elucida Guilherme Calmon Nogueira Gama que 

  

O princípio do melhor interesse da criança - considera-se, também, do adolescente, por força 
do próprio dispositivo constitucional - representa importante mudança de eixo nas relações 
paterno-materno-filiais, em que o filho deixa de ser considerado objeto para ser alçado - com 
absoluta justiça, ainda que tardiamente - a sujeito de direito, ou seja, a pessoa humana 
merecedora de tutela do ordenamento jurídico, mas com absoluta prioridade 
comparativamente aos demais integrantes da família de que ele participa.[7] 

  

A tutela do menor no âmbito constitucional é ampla e absoluta, tendo como objetivo garantir 
que ele possa desenvolver-se em um ambiente familiar que o afaste de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput, da 
Constituição Federal). 

  

3 DA TUTELA DO MENOR NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
E NO ATUAL CÓDIGO CIVIL 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4913



  

Com o advento da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), o menor 
passou a contar com uma série de normas sistematizadas e centradas na sua proteção integral 
e em seu melhor interesse, visando conduzi-lo "ao alcance da maioridade de forma 
responsável, constituindo-se como sujeito da própria vida, para que possa gozar de forma 
plena de seus direitos fundamentais"[8]. 

A principal inovação do Estatuto foi a descentralização quanto à responsabilidade pela 
proteção do menor, passando os estados federativos e os municípios a arcarem com tal ônus. 
Para tanto, foram criados os Conselhos de Direitos, compostos por cidadãos comuns, cuja 
função precípua é "decidir sobre a formulação e controle das políticas de atendimento à 
população infanto-juvenil"[9]. 

Logo após, foi instituído o Conselho Tutelar, a fim de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente (art. 131 do ECA), estabelecendo "políticas e programas de 
assistência social, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicológico às 
vítimas de negligência, maus-tratos, abuso e proteção jurídico-social por entidades da 
sociedade civil"[10]. 

Os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor permeiam a redação de 
muitos dispositivos da Lei n. 8.069/1990. Cite-se, como exemplo, o art. 3º, que preceitua: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 

 Acrescente-se, ainda, o art. 5º, que reforça o princípio de que "nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão". 

O Capítulo I do Título II trata do direito à vida e à saúde da criança desde o nascimento, 
incluindo-se, portanto, todos os cuidados necessários com a gestação da mãe e seu 
atendimento pré e perinatal[11], observando-se também o princípio da paternidade 
responsável, insculpido no §7º do art. 227 da Constituição Federal. 

Nos artigos 15 a 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente são protegidos a liberdade, o 
respeito e a dignidade do menor; porém tais valores apenas serão alcançados quando as 
crianças e os adolescentes forem reconhecidos pela sociedade, pelo Estado e, sobretudo, pela 
própria família como "pessoas humanas [...] titulares de direitos fundamentais por serem 
sujeitos de direitos"[12]. 

Conforme a redação do art. 17 do ECA, "o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente". Mais uma vez, o legislador 
coibiu qualquer prática contrária ao adequado desenvolvimento psicológico do menor. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é incisivo no que se refere à violência contra o 
menor, exigindo que primeiro ocorra a prevenção, que consiste em evitar os maus-tratos. Em 
seguida, a proteção, voltada para o apoio e a recuperação das vítimas. Por fim, a 
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responsabilização dos culpados. Mas não há políticas públicas no sentido de conscientizar os 
pais sobre as sequelas oriundas de qualquer tipo de violência. 

Tutela também o menor o atual Código Civil, porém essa proteção limita-se aos institutos da 
guarda (arts. 1.583 a 1.590), filiação (arts. 1.596 a 1.617) e poder familiar (arts. 1630 a 1638). 
A adoção da criança e do adolescente foi regulamentada pela Lei n. 12.010/2009, razão pela 
qual deixou de constar no bojo daquele. 

A Lei n. 11.698/2008 alterou parte do Código Civil no que se refere à guarda dos filhos em 
caso de ruptura da sociedade conjugal, dispondo acerca da guarda compartilhada, que já era 
utilizada em nossos tribunais[13]. Em que pese haver algumas críticas quanto à efetividade 
desse novo instituto, o fato é que tal modalidade de guarda tutela os interesses do menor 
quanto ao seu desenvolvimento psicossocial, desde que os pais tenham um bom 
relacionamento.[14] 

Estudos norte-americanos relatam que filhos cujos pais compartilham a guarda têm melhor 
desempenho escolar, são menos propensos a se envolverem com crimes e desempenham a 
paternidade de forma satisfatória sob a ótica das crianças.[15] 

O ideal é que os pais, após a ruptura do vínculo matrimonial, exerçam a guarda compartilhada 
em decorrência dos benefícios que ela traz para a criança; contudo, na prática, isso raramente 
ocorre, uma vez que as mágoas e os ressentimentos nutridos entre os pais fazem com que 
estes utilizem os filhos como instrumento de vindicta. 

A igualdade de tratamento no âmbito familiar entre filhos biológicos e socioafetivos (art. 
1.596 do Código Civil) é igualmente imprescindível para o adequado desenvolvimento da 
personalidade da criança e do adolescente nessas condições, o que nem sempre ocorre, tendo 
em vista que muitas vezes casais adotam e utilizam essas crianças como mão de obra para a 
realização de serviços domésticos, ou para a complementação do orçamento familiar. 

Ocorrem, também, adoções por casais que, não tendo consciência da importância do 
planejamento familiar e do exercício da paternidade responsável, após obterem a guarda ou 
concretizarem a adoção, devolvem a criança alegando que esta não se adaptou, que é 
portadora de distúrbios comportamentais, enfim tratam o menor como se fosse uma 
mercadoria passível de devolução. 

Há casais, ainda, que acabam por terem filhos para manter um status, ou seja, para participar 
das festinhas infantis de outros casais, exibir poder aquisitivo por meio das crianças, ter o 
reconhecimento da sociedade enquanto entidade familiar, etc. 

Outrossim, existem aqueles que delegam a função parental a terceiros (cuidadores), tendo as 
crianças um vínculo afetivo mais forte com estes do que com os pais, ou seja, são 
completamente ignoradas e compartilham as suas experiências com aqueles. Dependendo do 
nível moral, ético e do afeto do cuidador para com a criança, esta pode sofrer com menor 
intensidade a violência psíquica acarretada pelo abandono dos pais. 

Hodiernamente, os pais, em maioria, exercem atividade laborativa, confiando a educação de 
seus filhos a terceiros e disponibilizando, assim, período exíguo para se dedicarem àqueles. 
Só ocorre violência psíquica se não há qualidade de relacionamento, ou seja, se os pais não 
acompanham o filho na escola, não observam o comportamento do menor em relação a 
terceiros, não têm paciência para ouvi-lo, para discipliná-lo, para com ele partilhar o lazer, 
etc. 
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O instituto da suspensão e perda do poder familiar também protege os menores da violência 
física, psíquica, sexual ou do abandono material, que eventualmente venham a ser praticados 
por qualquer um de seus pais ou responsáveis.[16] 

É que a suspensão poderá ser decretada quando houver abuso de autoridade, faltando os pais 
com os deveres que lhe são inerentes (art.1.637 do Código Civil), enquanto que a perda do 
poder familiar por decisão judicial só ocorrerá em caso de castigo imoderado, de abandono do 
filho, da prática de atos contrários à moral ou aos bons costumes, ou da reiteração das faltas 
aos deveres parentais (art. 1.638 do Código Civil). 

Apesar de todos esses avanços ocorridos na seara da infância e da adolescência, só haverá real 
e efetiva transformação quando a sociedade deixar de ignorar a vulnerabilidade a que a 
criança e o adolescente estão submetidos e as consequências nefastas oriundas de todo e 
qualquer tipo de violência. 

  

4 DA VULNERABILIDADE DO MENOR E DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

  

Todas as pessoas são vulneráveis. Essa afirmação é resultado da análise do próprio conceito 
de vulnerabilidade - do latim vulnerabilis, "que pode ser ferido". O fato é que qualquer ser 
vivo "pode ser 'vulnerado' em condições contingenciais". No entanto, alguns indivíduos têm 
essa vulnerabilidade potencializada, daí poder-se afirmar que esta apresenta graduações.[17] 

Há certos grupos de pessoas, como, por exemplo, os portadores de deficiência, os idosos, 
entre outros, que, por determinadas condições socioeconômicas ou psicofísicas, se encontram 
em condição de desigualdade em relação aos demais, o que os torna vítimas em potencial, ou 
seja, estão inevitavelmente submetidos a uma constante situação de risco. A pessoa que se 
encontra nessa condição "está impedida ou tem diminuída a possibilidade de exercer seus 
direitos", e, por essa razão, "necessita de proteção especial"[18]. 

A criança e o adolescente são, por excelência, seres vulneráveis, tendo em vista que estão 
"vivenciando um processo de formação e transformação física e psíquica"[19]. Nesse aspecto, 
ressalte-se que a fragilidade da vida psíquica é mais intensa na infância, período de formação 
da personalidade, quando são imprescindíveis o cuidado, o afeto, o amor, a compreensão e a 
empatia. 

Giselle Câmara Groening destaca a importância do afeto para que o bebê tenha um 
desenvolvimento apropriado. Para sobreviver de forma digna, segundo a autora, faz-se 
necessária a complementação, a identificação com quem auxilia no desenvolvimento da 
composição do corpo e psique da criança. Isso somente ocorrerá se os pais compreenderem a 
vulnerabilidade do menor, sendo capazes de criar laços de afeto que possibilitem o 
desenvolvimento do potencial humano e da busca da realização e da felicidade.[20] 

É evidente que cada etapa evolutiva do ser humano tem sua importância e peculiaridades, não 
obstante grande parte dos psicólogos e psicanalistas afirmarem que "os primeiros anos de vida 
da criança são cruciais e decisivos para a estruturação de sua personalidade e ulterior 
desenvolvimento cognitivo, social, moral, afetivo, emocional e da linguagem"[21]. Por essa 
razão, é essencial que sejam proporcionadas ao menor, nessa etapa, condições favoráveis ao 
adequado desenvolvimento de sua personalidade. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4916



Donald Woods Winnicott, a partir de estudos aplicativos da teoria freudiana acerca da 
infância, analisou essa fase sob uma nova ótica, ou seja, a dependência do lactente[22] em 
relação à mãe, até as ulteriores fases de desenvolvimento rumo à independência e 
amadurecimento. 

O citado autor esclarece que a primeira fase de desenvolvimento do lactente é o holding, em 
que há dependência absoluta do infante em relação à mãe, sendo essa aproximação física 
(holding físico) o único momento em que será demonstrado ao filho o seu amor.[23] 

O alicerce da saúde mental da criança tem como fundamento o cuidado materno, que quando 
ocorre de forma satisfatória, não deixa sequelas. Por outro lado, se o cuidado materno não é 
adequado, a personalidade é construída com base no sofrimento, ou seja, na irritação a que é 
submetido o lactente.[24] 

Na obra A família e o desenvolvimento individual, Donald Woods Winnicott assevera que o 
lapso temporal que vai do pré-natal até o primeiro ano de vida da criança é crucial para o seu 
desenvolvimento emocional e para a formação de sua personalidade.[25] 

Na adolescência, se o ambiente familiar dá continuidade ao cuidado que foi proporcionado na 
infância, o menor será uma pessoa autônoma, atingindo a maturidade emocional necessária 
para uma vida satisfatória. 

A vulnerabilidade física e psíquica do menor em seu desenvolvimento torna-o sujeito à prática 
de violência intrafamiliar, em razão de dois motivos: a) quanto mais tenra a idade da criança, 
menores são as possibilidades de que perceba que está sendo vítima de maus-tratos 
domésticos; e b) ainda que compreenda a agressão ou perigo de agressão, dificilmente a 
criança ou adolescente estarão aptos a se defender ou a solicitar a ajuda e intervenção de um 
terceiro.[26] 

A violência intrafamiliar é aquela vivenciada no espaço doméstico e entre sujeitos com 
vínculos consanguíneos e/ou afetivos[27]. É um problema universal, um (anti) valor de longa 
duração e de difícil solução, tendo como base o patriarcalismo[28]. Mais do que isso, a 
violência interpessoal implica uma "relação de poder que não faz parte da natureza humana, 
mas que é da ordem da cultura e perpassa todas as camadas sociais"[29]; de modo que, para o 
indivíduo comum, familiarizado com esse tipo de dominação, esta passa a ser vista como um 
fator natural, sobretudo nas relações domésticas entre pais e filhos. 

Logo, é intercorrente a presença de violência doméstica no seio das famílias brasileiras, uma 
vez que os pais enxergam os filhos como "propriedade" e não como "sujeitos de direitos", 
evidenciando, assim, uma crise de autoridade que atinge toda a sociedade moderna. 

Muitos são os conceitos do que vem a ser a violência intrafamiliar. Pode-se conceituá-la como 
qualquer ação ou omissão intencional e sistemática praticada por pais ou responsáveis que 
privem os filhos do exercício de seus direitos e de gozar de uma situação de bem-estar, 
interferindo, por consequência, no seu correto desenvolvimento físico, psíquico e social. 

James Garbarino e John Eckenrode preferem definir maus-tratos intrafamiliares contra os 
filhos menores como "todo acto de omisión o comisión por parte de un progenitor o tutor que, 
por una combinación de valores de la comunidad y de apreciaciones de expertos profisionales, 
se considera inapropiado y lesivo", podendo gerar na criança ou adolescente danos físicos, 
emocionais ou psicossociais.[30] 
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No mesmo sentido, Viviane Nogueira de Azevedo Guerra: 

  

[...] a violência doméstica contra crianças e adolescentes: é uma violência interpessoal; é um 
abuso do poder disciplinar e coercitivo dos pais ou responsáveis; é um processo de 
vitimização que às vezes se prolonga por vários meses e até anos; é um processo de imposição 
de maus-tratos à vítima, de sua completa objetalização e sujeição; é uma forma de violação 
dos direitos essenciais da criança e do adolescente como pessoas e, portanto, uma negação de 
valores humanos fundamentais como a vida, a liberdade, a segurança; tem na família sua 
ecologia privilegiada.[31] 

  

Dentre as modalidades de violência de pais contra filhos, destacam-se a violência física, a 
sexual, o abandono ou negligência, e a violência psíquica, também denominada psicológica 
ou emocional.[32] 

Não é tarefa simples conceituar violência psíquica. Apenas diante de um caso concreto torna-
se possível detectá-la, ou seja, por meio de uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, que 
verificará se a criança ou o adolescente são vítimas de maus-tratos psicológicos perpetrados 
por seus pais ou responsáveis.[33] 

Em geral, o conceito de violência psíquica apresenta dois desdobramentos: de um lado a ação 
positiva de um adulto que "constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços de 
autoaceitação, causando-lhe grande sofrimento mental"; sob outra ótica, a apatia, a falta de 
afeto, ameaças de abandono, as quais tornam uma criança medrosa e ansiosa.[34] 

O abuso emocional é uma atitude crônica de hostilidade verbal contra a criança, que pode 
materializar-se através de insultos, brincadeiras jocosas, críticas depreciativas, ameaças de 
abandono e isolamento do menor, bloqueando suas tentativas de interação social.[35] 

Ao mesmo tempo, a indiferença dos pais em se relacionar com os filhos e o não cumprimento 
de suas promessas também podem acarretar danos irreparáveis na criança e no adolescente, à 
medida que terão sentimentos de que não são merecedores do respeito, carinho e preocupação 
dos pais.[36] 

Acerca do tema, Katia Maria Maia Ferreira afirma que a depreciação da criança ou do 
adolescente pelo adulto ocorre por meio de humilhações, ameaças, impedimentos, 
ridicularizações, que minam sua autoestima, fazendo com que acreditem serem inferiores aos 
demais. Isso lhes causa grande sofrimento mental e afetivo, gerando sentimentos de culpa, 
mágoa, insegurança, além de uma representação negativa de si mesmos, que pode 
acompanhá-los por toda a vida, dificultando-lhes o processo de construção de identidade.[37] 

De acordo com os estudos de James Garbarino e John Eckenrode, a violência psíquica pode se 
manifestar de várias formas: 1) por meio de castigos impingidos ao filho em razão de ações 
normais como brincar, andar, sorrir, conversar, dormir, entre outras; 2) não prestar o devido 
cuidado materno ao bebê em seus primeiros meses de vida; 3) destruir a autoestima do filho; e 
4) interferir diretamente nos relacionamentos sociais do menor, impedindo-o de estabelecer 
vínculos afetivos duradouros com outros familiares, amigos e colegas da escola.[38] 
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Existem alguns padrões que podem ser observados nas famílias em que há violência 
doméstica. O primeiro é a "tendência à reprodução ininterrupta do ciclo de violência"[39], ou 
seja, pais agressores foram provavelmente agredidos por ascendentes em algum momento de 
sua infância ou adolescência.[40] 

O segundo fator determinante é o isolamento social da família, que pouca noção tem acerca 
das consequências nefastas dos abusos perpetrados contra a criança, dificultando a percepção 
da violência intrafamiliar por vizinhos e amigos. "Estudos têm mostrado que as famílias que 
se isolam costumam apresentar três vezes mais taxas de abuso infantil".[41] 

Outra causa apontada é o status socioeconômico da família, sendo comum a existência de 
violência intrafamiliar em classes menos favorecidas, em decorrência do desemprego e dos 
parcos recursos financeiros.[42] 

Tal posição, contudo, tem sido criticada por alguns autores brasileiros, como Ana Maria 
Cordeiro[43] e Katia Maria Maia Ferreira[44], para as quais as estatísticas apenas revelam 
maior incidência de violência nas famílias menos favorecidas porque são elas que denunciam 
o abuso doméstico, enquanto que as mais favorecidas ocultam por vergonha ou para manter as 
aparências, não chegando as ocorrências ao conhecimento de autoridades públicas ou 
Conselhos Tutelares. 

Outros fatores também desencadeiam a violência intrafamiliar, como o estresse[45], a 
aprovação cultural do uso da violência[46], a depressão, o alcoolismo, o divórcio, os conflitos 
conjugais frequentes etc[47].  Apenas a soma deles é que acarretará a violência doméstica, a 
qual acontecerá em razão de uma multiplicidade de fatores de risco, que variarão conforme o 
caso concreto. 

Acrescente-se que a alienação parental também é um tipo de violência intrafamiliar: ocorre 
quando um dos pais, detentor da guarda por ocasião da ruptura do vínculo matrimonial, priva 
a criança e o outro genitor, com mecanismos ardis e falsos, da convivência familiar. O 
processo de alienação parental pode ser desencadeado não apenas pelos genitores, mas 
também pelos avós, irmãos, tios e outras pessoas do grupo familiar.[48] 

A síndrome de alienação parental (SAP) foi detectada pela primeira vez nos Estados Unidos, 
por Richard Gardner (1931-2003), professor da Clínica Infantil da Universidade de Colúmbia 
e membro da Academia Norte-americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, no final 
dos anos 1980[49], e posteriormente difundida na Europa a partir das contribuições de 
François Podevyn. 

Segundo Jorge Trindade, a SAP se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um 
genitor, denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus filhos, mediante 
diferentes formas e estratégias de atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir 
os vínculos com o outro genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam motivos 
reais que justifiquem essa condição.[50] 

A SAP geralmente ocorre após a ruptura da sociedade conjugal, em que aquele que detém a 
guarda manifesta ressentimentos, mágoas e, em decorrência destas, realiza um processo de 
programação mental no filho, com o intuito de romper os vínculos afetivos com aquele que 
exerce apenas a visita.[51] 
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Tais condutas sempre existiram, mas somente agora, com a valorização do afeto nas relações 
familiares e com a conscientização da paternidade responsável, é que passaram a ter 
relevância para a sociedade.[52] 

Para Raquel Pacheco Ribeiro de Souza, se a síndrome não for adequadamente identificada e 
tratada, pode perdurar por várias gerações, em uma repetição incessante e nefasta de modelos 
de educação e de construção de afetos assimilados durante o processo de manipulação.[53] 

O grande desafio é detectar quando a síndrome existe ou quando o filho apenas rejeita o pai 
em decorrência das próprias atitudes deste. Consigne-se que ressentimentos advindos da 
ruptura não caracterizam por si só a alienação parental.[54] 

O detentor da guarda, ao destruir a relação do filho com o outro, comete uma forma de abuso, 
que gera um sentimento de culpa no menor caso venha a se relacionar com o outro genitor. 
Este passa a ser um defensor do guardião, utilizando o próprio discurso dele contra o 
alienado.[55] 

A SAP não se confunde com a alienação parental. Aquela é decorrente desta. Segundo 
Priscila Fonseca, a alienação parental é o afastamento do filho de um dos genitores, 
provocado pelo outro[56]. Já a SAP diz respeito às sequelas emocionais e comportamentais de 
que vem a padecer a criança vítima daquele alijamento. 

Podem ser citados, a título de exemplos, atitudes que comprometem a imagem do alienado; 
omissão de fatos importantes da vida do filho; deixar os filhos com terceiros sem que o outro 
saiba; apresentar o novo companheiro à criança como sendo seu pai ou mãe; fazer 
comentários desairosos sobre presentes ou roupas compradas pelo alienado; obrigar a criança 
a optar entre o pai e a mãe, ameaçando-a com as consequências caso a escolha recaia sobre o 
outro genitor; recordar à criança, com insistência, motivos ou fatos ocorridos pelos quais 
deverá ficar aborrecida com o outro genitor; sugerir à criança que o ex-cônjuge é pessoa 
perigosa; emitir falsas imputações de abuso sexual, entre outras.[57] 

O alienador, às vezes, é um psicopata sem limites, socialmente aceito, com poucas chances de 
cura clínica; não distingue o que é realidade da fantasia, tem baixa autoestima, é manipulador, 
resiste à terapia, não tem escrúpulos para envolver outras pessoas na lavagem emocional dos 
filhos, não respeita decisões judiciais e é litigante contumaz.[58] 

Até para juízes, psicólogos e assistentes sociais habituados a lidar com o Direito de Família, 
fica difícil detectar a alienação parental, que é uma espécie de violência psíquica 
intrafamiliar.[59] 

A SAP, quando não diagnosticada a tempo, traz consequências nefastas para a formação da 
personalidade infanto-juvenil, pois a criança cresce sem um vínculo afetivo, estável e 
verdadeiro com seus pais, o que fere sua integridade psíquica, levando-a a desenvolver 
patologias como hipocondria, insônia, anorexia, depressão, medo, falta de organização, 
dificuldades escolares, baixa tolerância à frustração, irritabilidade, enurese, transtorno 
de  identidade ou de  imagem, sentimento de desespero, culpa, dupla personalidade, 
inclinação ao álcool e às drogas, e, em casos mais extremos, ideias ou comportamentos 
suicidas.[60] 

A alienação parental foi a primeira e única forma de violência psíquica que ganhou legislação 
própria. Em 26 de agosto de 2010 foi sancionada a Lei n. 12.318, que, ao dispor sobre esse 
instituto, estabeleceu o seu conceito (art. 2º, caput), elencou exemplos de alienação parental 
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(parágrafo único do art. 2º), classificou-a como "abuso moral contra a criança ou o 
adolescente" (art. 3º), determinou a necessidade de realização de perícia multidisciplinar para 
averiguar, no caso concreto, se a criança está sendo alienada (art. 5º), e, por fim, elencou uma 
série de medidas punitivas a serem aplicadas contra o pai alienador (arts. 6º a 8º). 

Apesar de não trazer grandes inovações no que diz respeito ao processo judicial em si e 
possíveis modalidades de punição, as quais já tinham previsão no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, essa lei abriu os olhos dos juízes, promotores de justiça, advogados, assistentes 
sociais, médicos e psicólogos acerca de uma modalidade de violência intrafamiliar até então 
pouco discutida no meio jurídico, mas que acarreta sequelas irreversíveis na criança e no 
adolescente. 

  

5 DO EXERCÍCIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL 

  

A paternidade responsável é um princípio constitucional assegurado no § 7º do art. 227 da 
Costituição Federal, nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no inciso IV 
do art. 1.566 do Código Civil, e pode ser conceituada como a obrigação que os pais têm de 
prover a assistência moral, afetiva, intelectual e material aos filhos. 

O planejamento familiar associado à paternidade responsável compreende não só decidir 
sobre o número de filhos, mas também o intervalo adequado entre as gestações, utilizar as 
técnicas de reprodução assistida como último recurso à procriação, bem como reproduzir da 
forma monoparental. 

Em 1959, a UNICEF, na Declaração Universal dos Direitos da Criança, elencou os direitos da 
criança[61]. Entre eles estão os de não ser discriminada, de ser criada em um ambiente digno, 
que promova sua saúde física, mental, psicológica e intelectual. Também gozará de proteção 
contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade e exploração.[62] 

O intuito do legislador é que haja o exercício da paternidade responsável, porque só assim 
todos os princípios fundamentais, como a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana, a 
filiação, entre outros, serão respeitados. 

A parentalidade responsável ultrapassa a simples decisão de ter filhos; abrange, sobretudo, "os 
efeitos posteriores ao nascimento do filho, [...], principalmente nas fases mais importantes de 
formação e desenvolvimento da personalidade da pessoa humana: a infância e a adolescência 
[...].[63]" 

Ao gerar um filho, a mãe e o pai devem ter a consciência de que são responsáveis pelas 
necessidades psicofísicas que essa criança venha a ter em cada uma das fases de seu 
desenvolvimento, e, mais do que isso, deverão sempre agir em consonância com o melhor 
interesse do menor, respeitando a sua vulnerabilidade, primando pela dignidade da pessoa 
humana. 

Para que uma criança tenha um desenvolvimento saudável de sua personalidade, os atos que 
antecedem seu nascimento, desde o planejamento até o parto em si, são extremamente 
importantes, segundo a psicanalista Katia Maria Maia Ferreira.[64] 
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De acordo com a psicanálise, o bebê existe antes do seu nascimento, a partir do desejo dos 
pais, que, mesmo inconsciente, se manifesta através das expectativas criadas e vivenciadas em 
torno do bebê, e que influenciará a qualidade das relações afetivas que se estabelecerão. O 
nascimento de uma criança nem sempre é consequência de um ato amoroso, mas de 
relacionamentos fortuitos, fragilizados, de gestações não desejadas, de um capricho, de 
condições que provavelmente possibilitarão o estabelecimento de relações afetivas necessárias 
para um bom desenvolvimento.[65] 

No mesmo sentido Donald Wood Winnicott destaca a relevância "do relacionamento dos pais 
na época da concepção, durante a gravidez, quando do nascimento e depois"[66] no 
desenvolvimento da personalidade do menor[67]. 

O perfil do agressor nos lares onde impera a violência doméstica independe de sua condição 
social, econômica, sexo, grau de instrução etc. 

Num contexto de violência doméstica "a criança acaba se transformando no 'símbolo' das 
pressões que o agressor vive e no único objeto sobre o qual ainda pode exercer seu 
poder"[68], e as consequências são óbvias, pois todas as frustrações deste serão descarregadas 
sobre a criança em forma de maus-tratos, não só físicos como também psíquicos. 

A violência psíquica perpetrada pelos pais no ambiente doméstico contra os filhos tem caráter 
transgeracional, pois as sequelas deixadas em decorrência desse abuso são tão graves que o 
menor provavelmente se comportará de maneira semelhante com seus filhos, levando esse 
padrão de violência para as futuras gerações[69]. 

As crianças que sofreram violência psicológica na primeira infância têm a sua vulnerabilidade 
psíquica potencializada e carregam em seu íntimo um sentimento de que são "hóspedes não 
bem-vindos na família ou no mundo", e por essa razão estão propícios a desenvolver 
patologias comportamentais graves, como ser antissocial e delinquente[70]. 

O caso de Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, que entrou armado numa escola do 
bairro do Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, e matou 12 crianças, deixando dezenas 
feridas, chocou a nação neste último dia 7 de abril. Contudo, apesar de não apresentar 
antecedentes criminais, o jovem tinha um passado conturbado, tendo sofrido sua primeira 
violência psíquica quando ainda era lactente, em decorrência de ter sido abandonado por sua 
mãe, que, segundo os noticiários, era esquizofrênica, podendo ter sofrido outras após a 
adoção[71]. Situações semelhantes a essa têm-se repetido pelo mundo, e o perfil do agressor 
quase sempre indica que este foi vítima de maus-tratos psicológicos no seio familiar.[72] 

Embora os maus-tratos psíquicos não deixem marcas aparentes, provocam consequências 
desastrosas na vida afetiva dos menores, deixando-os inseguros, nervosos, com baixa 
autoestima, apáticos e insensíveis aos outros[73], acarretando transtornos de identidade, 
problemas de integração social e outros distúrbios de personalidade e adaptação social[74]. 

James Garbarino e John Eckenrode asseveram que o abuso emocional lesiona a competência 
da criança em se desenvolver de forma saudável, ocasionando danos na capacidade de se 
comunicar, de ser paciente consigo mesmo, de estabelecer metas razoáveis, e de formar o ego 
com autoconfiança para enfrentar os desafios diários.[75] 

Na adolescência, a violência psíquica perpetrada pelos pais, como, por exemplo, controlar 
excessivamente cada uma das ações do filho, privando-o de tomar decisões e de aprender com 
seus próprios erros, pode atrasar o desenvolvimento emocional. Atitudes continuadas de 
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crítica e desprezo quanto ao comportamento normal do adolescente também são capazes de 
afetar-lhe a personalidade, inteferindo, principalmente, em sua autoestima.[76] 

Segundo Donald Wood Winnicott, as consequências da violência psíquica em relação ao 
menor são diferentes porque variam conforme a etapa do desenvolvimento deste, podendo ter 
início desde a fase da lactação até a formaçao da personalidade, desencadeando deficiência 
mental, distúrbios afetivos, tendências antissociais, dependência patológica, arrogância, surtos 
de violência, entre outros desajustes. 

Somente com o exercíco da paternidade responsável, primando pelo princípio da dignidade da 
pessoa humana e da proteçao integral ao menor, é que a sociedade terá cidadãos equilibrados 
e conscientes não só de seus direitos, mas também de seus deveres. 

  

6 DA INTERVENÇÃO DO ESTADO E DO PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA 
PROTEÇÃO DO MENOR 

  

A família tem reservado para si um quantum de liberdade negativa, no sentido de agir 
conforme melhor lhe aprouver, sem a intervenção de terceiros, inclusive do Estado. Tal 
liberdade é essencial para o fortalecimento das relações familiares e para a formação 
individual de cada um dos seus membros. Cabe, portanto, aos pais decidirem quantos filhos 
querem ter, como irão educá-los, que valores irão ensinar-lhes e qual método de disciplina 
será adotado. Todas essas prerrogativas estão asseguradas pelo texto constitucional (art. 5º, 
caput e incisos IV, VI, X, XII e art. 227, §7º). Todavia, essa liberdade de que gozam não é 
absoluta, uma vez que, em algumas hipóteses, a intervenção do Estado e da sociedade faz-se 
necessária.[77] 

Sempre que os pais, no exercício do poder familiar, violarem os direitos fundamentais de seus 
filhos, será dever do Estado, em atenção ao princípio da proteção integral, interferir na relação 
familiar, a fim de que tais direitos sejam assegurados. 

A violência psíquica intrafamiliar perpetrada contra a criança e o adolescente é uma dessas 
exceções que demandam a intromissão do Estado na vida privada. 

Pode-se afirmar que o modo mais severo de ingerência estatal é aquele que determina a perda 
do poder familiar, conforme o art. 1.638 do Código Civil. 

São quatro as hipóteses legais de perda da autoridade parental descritas nos incisos do art. 
1.638 do Código Civil. A violência psíquica pode estar presente em qualquer uma das 
situações enumeradas naquele dispositivo[78]. A questão é analisar, no caso concreto, se essa 
violência psíquica se constitui em um castigo imoderado, se é fruto de um abandono afetivo, 
se é prática contrária à moral e aos bons costumes, ou se é resultado de uma reiteração de 
faltas inerentes ao exercício da paternidade responsável. 

O castigo imoderado deve ser compreendido como um excesso no poder parental de 
disciplinar os filhos. Qualquer espécie de punição aplicada ao filho, que redunde em lesão à 
integridade física, psíquica ou moral da criança ou do adolescente, "deve ser prontamente 
repudiada e severamente punida"[79]. 
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A perda do poder familiar por abandono apenas deverá ser decretada quando, "exauridas as 
diligências de promoção da família, através da inclusão desta em programas oficiais e 
comunitários de auxílio"[80], for constada a negligência parental em suprir as necessidades 
básicas de saúde, afeto e educação do filho. 

A prática contrária à moral e aos bons costumes deve ser aferida objetivamente, "segundo 
standards valorativos predominantes na comunidade, no tempo e no espaço, incluindo as 
condutas que o Direito considera ilícitas"[81]. Por fim, também resultará na perda do poder 
familiar a reiteração de faltas que deram ensejo à suspensão anterior desse poder. 

Existe medida menos drástica que a perda do poder familiar: a sua suspensão, disciplinada 
pelo art. 1.637 do Código Civil, que ocorrerá quando houver o descumprimento dos deveres 
inerentes aos pais no cuidado dos filhos, incluindo-se os deveres de abstenção, ou seja, de não 
submetê-los a qualquer tipo de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A 
suspensão pode ser revogada a qualquer tempo, "uma vez superados os fatores que a 
provocaram"[82]. Pode, ainda, ser decretada em relação a apenas um dos filhos, levando-se 
em conta o princípio do melhor, como ensina Maria Berenice Dias: 

  

Em qualquer circunstância, o supremo valor é o melhor interesse do menor. Como o 
afastamento do filho do convívio de um ou de ambos os pais certamente produz sequelas que 
podem comprometer seu desenvolvimento psicológico, recomendável que, ao ser decretada a 
suspensão ou perda do poder familiar, seja aplicada alguma medida protetiva de 
acompanhamento, apoio e orientação ao filho (ECA 100) e aos pais (ECA 129). [83] 

  

A perda e suspensão do poder familiar são medidas que devem ser tomadas em ultima ratio, 
quando todos os outros esforços para superar a violência constatada in loco mostrarem-se 
inócuos. E para tutelar o melhor interesse da criança e do adolescente em cada caso concreto é 
essencial a atuação do Conselho Tutelar, órgão criado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente com o objetivo de assegurar o cumprimento dos preceitos de proteção integral do 
menor no âmbito do município.[84] 

Os conselheiros tutelares têm a função de intervir diretamente nos lares em caso de ocorrência 
de violação aos direitos infanto-juvenis, aplicando as medidas de proteção que permitam o 
restabelecimento desses direitos. 

O art. 100, parágrafo único, do Estatuto da Criança do Adolescente estabelece uma gama de 
princípios que devem ser observados quando da aplicação das medidas de proteção: a) a 
condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos (inciso I); b) a proteção 
integral e prioritária de seus direitos (inciso II); c) o princípio do melhor interesse (inciso IV); 
d) a intervenção mínima das autoridades competentes nos casos em que é indispensável à 
efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente (inciso VII); e) a 
proporcionalidade e atualidade da intervenção, a qual deve ser necessária e adequada à 
situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontrem (inciso VIII); f) a 
responsabilidade parental (inciso IX); e g) a prevalência da família, dando-se prioridade no 
caso concreto a medidas que mantenham ou reintegrem a criança e o adolescente na sua 
família natural ou extensa, ou, se isso não foi possível, em família substituta (inciso X). 
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No caso de violência psíquica intrafamiliar, algumas medidas protetivas poderão ser adotadas 
pelo Conselho Tutelar, como a inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 
família, à criança e ao adolescente (art. 101, IV, do ECA), e a requisição de tratamento 
médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial (art. 101, V). A 
maior dificuldade no que se refere ao abuso psicológico não é a aplicação ou 
acompanhamento dessas medidas de proteção, mas sim a constatação de que a criança ou 
adolescente são vítimas desse tipo de violência, sobretudo porque ela não deixa marcas 
físicas.[85] 

Somente com a intervenção de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, 
assistentes sociais, médicos psiquiatras, advogados e pedagogos é que será possível verificar, 
no caso concreto, se a criança ou o adolescente estão ou não sendo vitimizados psiquicamente 
por seus pais ou responsáveis.[86] O certo é que tanto a prevenção como o tratamento do 
problema da violência intrafamiliar deve passar pela atuação conjunta de profissionais que 
atuem nas diferentes áreas do conhecimento[87], no âmbito dos Conselhos Tutelares ou de 
organizações não governamentais de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

A capacitação profissional permanente dos conselheiros tutelares, dos serventuários da Justiça 
e advogados que atuam nas Varas da Infância e da Juventude, além de médicos, psicólogos e 
pedagogos que trabalham no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência 
psíquica, é também essencial tanto na prevenção como no tratamento dessa forma de maus-
tratos. Mas, para isso, o governo federal, os estados e os municípios devem direcionar 
recursos financeiros para essa finalidade, de modo a proporcionar o conhecimento técnico 
acerca de como diagnosticar, notificar, avaliar e tratar os casos de abuso psicológico.[88] 

O Estado deve ter a consciência de que a violência perpetrada pelos pais contra os filhos no 
seio familiar é uma questão cultural, e que, por essa razão, são necessárias políticas públicas 
efetivas que disseminem uma ética de não violência[89]. Esta é a primeira medida que deve 
ser tomada pelo governo federal para prevenir a prática de maus-tratos psíquicos. 

A parceria do governo, sobretudo dos municípios, com entidades paraestatais é fundamental 
para a tutela da integridade psicofísica do menor, haja vista que o Estado não consegue 
atender toda a população infanto-juvenil em situação de risco. 

Faz-se necessária a criação de políticas públicas de conscientização do planejamento familiar 
e do exercício da paternidade responsável, evitando-se, assim, que as crianças não padeçam 
de falta de assistência moral, afetiva, intelectual e material.[90] 

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a política de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente deve ser feita por meio de "um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais" (art. 86), delegando, pois, a entidades não 
governamentais o planejamento e execução de programas de proteção dos direitos da criança 
e do adolescente (art.90), entre os quais, em destaque, a orientação e o apoio sociofamiliar, 
que podem ser compreendidos como "a intervenção técnica - de assistentes sociais, 
psicólogos, médicos, entre outros - na família, a fim de identificar as suas fragilidades e, em 
seguida, apontar aos seus membros os caminhos para a superação"[91]. 

As entidades do terceiro setor, tais como fundações, associações, entre outras, podem ofertar 
uma série de programas essenciais na prevenção e solução da violência. Acrescente-se a 
criação de cursos educativos que ensinem aos pais formas alternativas de disciplinar seus 
filhos, informando-os acerca dos efeitos nefastos da violência intrafamiliar, inclusive a 
psíquica, e a disponibilização de grupos de autoajuda para os pais agressores. As ONGs 
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também podem oferecer acompanhamento psicológico e psiquiátrico para as famílias que têm 
um histórico de violência doméstica.[92] 

É importante a participação social e comunitária na vida das famílias, pois tende a criar laços 
de proteção mútua, afastando o isolamento social, uma das causas da violência psíquica[93]. 
A comunidade deve fomentar e participar ativamente de movimentos a favor da não violência, 
proporcionando apoio financeiro e moral às entidades paraestatais que trabalham na defesa 
dos direitos da criança e do adolescente, além de oferecer trabalhos voluntários em prol desse 
objetivo. 

Logo, sem um esforço conjunto do Estado, por meio de Conselhos Tutelares e de organismos 
governamentais, inclusive do Judiciário, e da sociedade, por intermédio de entidades 
paraestatais, de movimentos comunitários, da atuação de profissionais liberais e, 
principalmente, de cada cidadão, não será possível assegurar que a criança e o adolescente 
tenham um desenvolvimento psíquico saudável no ambiente familiar. 

Por fim, se a sociedade não tomar uma atitude em relação à falta de conscientização do 
planejamento familiar, do não exercício da paternidade responsável, e das consequências que 
a violência psíquica intrafamiliar acarreta, aqueles que hoje são vítimas acabam se tornando 
agressores no futuro, gerando um padrão de violência transgeracional. 

  

7 DA RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL ORIUNDA DA PRÁTICA DA 
VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

  

No âmbito criminal, os pais ou responsáveis que cometem abusos na disciplina ou correção 
do filho por meio de agressões psíquicas podem ser condenados pela prática do delito de 
maus-tratos (art. 136, caput, do Código Penal). 

Por outro lado, se os pais dolosamente deixam o filho sob os cuidados de terceira pessoa, que, 
por sua vez, coloca o menor em situação de perigo moral (atividades que comprometem a 
adequada formação do menor), também praticam uma violência psicológica, sendo por isso 
condenados a cumprir de um a dois anos de detenção (art. 245, caput, do Código Penal)[94]. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma pena de seis meses a dois anos de 
detenção para aquele que, tendo a guarda da criança ou do adolescente, submete-o a vexame 
ou constrangimento, causando-lhe, portanto, um prejuízo psíquico (art. 231). 

A despeito de não haver em nosso ordenamento jurídico nenhum dispositivo específico acerca 
dos danos materiais e morais decorrentes da prática de violência psíquica intrafamiliar, as 
consequências sofridas pelos menores vitimizados são nefastas; devendo, portanto, serem 
indenizados, aplicando-se a teoria geral da responsabilidade civil, pois, se aquele que comete 
ato ilícito na esfera extracontratual deve arcar com os danos morais e materiais a que deu 
causa (art. 186 do Código Civil), com maior razão deverão ser os pais responsabilizados em 
caso de abandono moral e afetivo, de alienação parental, entre outros maus-tratos 
psicológicos. 

Há resistência em nossos tribunais quanto a indenizar tais condutas. Realmente, o afeto não é 
algo que pode ser monetarizado, contudo sua falta acarreta inúmeros danos psíquicos à 
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criança ou ao adolescente, que se sente desprezado, humilhado, impotente e com a noção de 
identidade mitigada. Logo, a indenização proporcionaria ao menor a possibilidade de obter 
auxílio psicológico para tratar das sequelas oriundas dessa omissão afetiva e moral[95]. 

Pais adotivos que devolvem a criança durante o período da guarda provisória ou após a 
adoção causam nesta um sentimento de rejeição dúplice, que dificilmente será superado; por 
essa razão, devem responder pelos danos causados ao menor, sobretudo porque não 
exerceram o planejamento familiar e a paternidade de forma responsável. A punição por dano 
moral arbitrada nessas circunstâncias, além de apresentar caráter pedagógico[96], também se 
prestará a arcar com as despesas de psiquiatras, psicólogos, educadores e até mesmo para 
suprir as necessidades materiais do menor. 

Se diante de uma violência psíquica, por exemplo na alienação parental, o juiz, sem 
determinar a realização de uma perícia multidisciplinar, mantém a guarda com o alienador ou 
suspende o direito de visitação por um abuso que não é comprovado, ou se um conselheiro 
tutelar não dá prosseguimento a uma denúncia de maus-tratos intrafamiliares, o Estado deverá 
ser responsabilizado, ressarcindo moralmente o menor pelos danos psicológicos sofridos por 
este em decorrência da conduta omissiva dos agentes públicos (art. 37, §6º da Constituição 
Federal c/c o art. 43 do atual Código Civil). 

  

CONCLUSÃO 

  

Hodiernamente, a criança e o adolescente estão amparados pelos princípios da dignidade da 
pessoa humana, da proteção integral ao menor e do melhor interesse, presentes de forma 
específica nos arts. 226 e 227 da Constituição Federal, nos arts. 3, 5, 15 a 18, 131, entre 
outros dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), nos arts. 1.583 
a 1.590, 1.596 a 1.617, e 1.630 a 1.638 do atual Código Civil, e em outras leis esparsas, como 
a Lei de Alienação Parental (Lei n. 12.318/2010), a Lei da Guarda Compartilhada (Lei n. 
11.698/2008), e a Lei de Adoção (Lei n. 12.010/2009), além da Declaração Universal dos 
Direitos da Criança, de 20.11.1959, e da Convenção acerca dos Direitos da Criança, de 
20.11.1989. 

A tutela especial conferida à criança e ao adolescente deve-se à sua condição de vulnerável. 
Todo ser humano nasce vulnerável, em decorrência do fato de que sua existência pode ser 
interrompida a qualquer momento; contudo, alguns indivíduos, como, por exemplo, o maior 
incapaz, o idoso e outros, têm sua vulnerabilidade potencializada, necessitando de especial 
proteção do Estado para o exercício de seus direitos fundamentais. 

Ressalte-se que a criança e o adolescente, por se encontrarem em uma fase de 
desenvolvimento da personalidade, são mais vulneráveis psiquicamente, e, por essa razão, são 
vítimas em potencial de qualquer forma de violência, principalmente a praticada no seio da 
família. 

A violência cometida pelos pais contra os filhos é, antes de tudo, um fator cultural, e pode ser 
classificada como física, psíquica ou sexual, podendo ainda caracterizar-se como negligência 
ou abandono. Embora haja diferentes abordagens do conceito de violência psíquica, em geral 
é compreendida como a ação parental dirigida contra o filho em forma de humilhações, 
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xingamentos, depreciações, ameaças, isolamento social, abrangendo também condutas 
omissivas, como a indiferença em relação aos interesses do filho, a falta de afeto, a apatia etc. 

A violência psíquica está relacionada ao não exercício da paternidade responsável. Os pais 
têm o dever legal de propiciar aos filhos, desde o ventre materno, um ambiente de amor, 
respeito e cuidado, que corresponda às diferentes fases de desenvolvimento do infante. 
Qualquer atitude deles que acarrete maus-tratos psicológicos provocará danos irreversíveis à 
personalidade do menor. 

Em que pese ser defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na 
comunhão de vida instituída pela família (art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, e art. 1.513 
do Código Civil), o Estado deve intervir sempre que for constatada a violação de direitos, 
ainda que seja apenas psíquica. 

Tal intervenção deve ocorrer por meio da atuação dos Conselhos Tutelares, em decorrência da 
função de proteger a criança e o adolescente. No tocante à violência psíquica, deve, ainda, 
haver a inclusão dos pais em programas comunitários ou oficiais de auxílio, tratamento 
médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, para a vítima, o 
agressor e demais entes familiares que presenciaram os maus-tratos. 

Saliente-se que a maior dificuldade é constatar quando uma criança ou um adolescente está 
sendo vítima de maus-tratos psicológicos. Apenas uma equipe multidisciplinar poderá realizar 
um diagnóstico adequado, e, com o esforço conjunto de educadores, psicólogos, operadores 
do direito, médicos e outros profissionais de áreas afins, será possível prevenir ou tratar de 
forma adequada a violência psíquica. 

Entidades paraestatais também podem exercer função fundamental na luta contra a violência 
intrafamiliar, na medida em que disponibilizem cursos educativos para os pais ou forneçam 
ajuda de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais para as famílias e grupos de autoajuda. 

É importante, ainda, que juízes, promotores, advogados, psicólogos, assistentes sociais etc. 
tenham a consciência de que a violência psíquica acarreta danos emocionais, sociais e 
psicológicos, muitas vezes irreversíveis, ao menor, devendo portanto ser amplamente 
combatida. 

A Lei n. 12.318/2010, que trata da alienação parental, representa um avanço na prevenção, 
punição e responsabilização daquele que provoca a violência psíquica. 

Há necessidade de políticas públicas de conscientização acerca das consequências nefastas 
decorrentes da violência psíquica intrafamiliar, bem como de maior atuação e capacitação de 
conselheiros tutelares, assistentes sociais e psicólogos, educadores e operadores do Direito, 
pois somente assim será possível prevenir, diagnosticar e combater essa forma de maus-tratos. 

Em caso de reincidência de violência psíquica intrafamiliar, não restará outra opção senão a 
responsabilidade civil dos pais, conforme o art. 186 do Código Civil, pelos danos acarretados, 
possibilitando ao menor um tratamento psicológico. A guarda da criança deverá ser atribuída 
a um parente ou a um terceiro que tenha condições de prover a devida assistência, sem que 
isso isente os pais do encargo de prestar alimentos. Em casos mais graves, ocorrerá a 
suspensão ou destituição do poder familiar, sendo a criança encaminhada a uma família 
substituta. 
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Na seara penal, a condenação pela prática do delito de maus-tratos está prevista no art. 136, 
caput, do Código Penal, e no art. 231 do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme o 
caso concreto. 

Ressalte-se a responsabilidade do Estado em relação ao menor e aos outros entes familiares 
que sofreram a violência psíquica em decorrência da omissão dos agentes públicos, tais como 
juízes, promotores, conselheiros etc., conforme preceitua o art. 37, §6º, da Constituição 
Federal c/c o art. 43 do atual Código Civil. 

Por fim, pode-se prever que haverá uma sociedade livre da violência psíquica intrafamiliar 
quando houver a conscientização dos cidadãos de que a criança e o adolescente necessitam 
para desenvolver uma personalidade saudável, de afeto, cuidado, respeito, tolerância, 
assistência moral, intelectual e material, em decorrência de sua vulnerabilidade. Vale 
acrescentar que cada indivíduo, muito mais do que viver como mero expectador das desgraças 
alheias, tem um papel de agente transformador no âmbito social, cabendo-lhe a 
responsabilidade de agir e lutar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de 
violência psíquica dentro de seu próprio lar; caso contrário, será no futuro a vítima daquele 
que foi violentado. 
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RESUMO  
O presente estudo versa sobre a mente criminosa e os diversos fatores que acabam por 
influenciar na mente de uma pessoa para que ela se torne, juridicamente falando, um 
criminoso. Seu principal objetivo é apontar diretrizes que possam explicar o porquê de uma 
pessoa vir a praticar crimes e que, de fato, ocorre na mente humana a ponto de cometer tais 
atos. Por ser um estudo de característica interdisciplinar, nele basicamente encontram-se 
aspectos de criminologia, direito penal, sociologia, biocriminologia, medicina legal e também 
conceitos de neurologia. A área, muito abrangente e também complexa, não é menos 
importante e necessária para os estudiosos do direito penal e criminologia. Somente estudando 
o criminoso, sua mente e os motivos que o levam a cometer crimes será possível se traçar um 
caminho para a prevenção, ir à raiz, o que leva ao crime antes que ele aconteça. Talvez a 
criminologia esteja distante disso, mas está caminhando para, ao menos, diminuir a 
criminalidade partindo do pressuposto do individuo criminoso que aqui será abordado. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: CRIME, CRIMINOSO, SOCIEDADE, 
FATORES CRIMINÓGENOS. 
 
ABSTRACT 
This study focuses on the criminal mind and the many factors that ultimately influence a 
person's mind for them to become, legally speaking, a criminal. Its main purpose is to indicate 
guidelines which might explain why a person will commit crimes and what, in fact, occurs in 
the human mind when committing such acts. Because this is an interdisciplinary study, it 
includes aspects of criminology, criminal law, sociology, biocriminology, forensic medicine 
and also concepts of neurology. This very wide-ranging and complex area is nevertheless 
important and necessary for scholars of criminal law and criminology. It is only by studying 
the criminal, their mind and the motives that drive them to commit crimes that it will be 
possible to trace a path to prevention, going to the root which leads to crime before it happens. 
Criminology is perhaps still far from achieving this, but it is at least moving to reduce crime, 
starting from the assumption about the individual offender that will be dealt with here. 
KEYWORDS: KEYWORDS: CRIME, CRIMINAL, SOCIETY, CRIMINOLOGICAL 
FACTORS. 
 
 

1 Teorias Sociológicas e Psicológicas sobre a delinquência  

       Muitas são as teorias que procuram explicar dentro da sociologia e da psicologia o porquê 
de um indivíduo vir a praticar condutas consideradas ilícitas. A primeira teoria aqui apontada 
é a Teoria do Meio Social, que, embora já superada, segundo Albergaria (1999), fez muito 
sucesso como fator preponderante do crime. Esta teoria foi de Lacassagne, chamada de teoria 
social do crime, tendo as condições econômicas um importante papel na criminalidade. Esta 
teoria pode ser mais bem entendida no texto a seguir:  
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•    
o    

É o mal da miséria, que produzirá o maior número de criminosos. O 
meio social é o caldo da cultura da criminalidade; o micróbio é o 
criminoso, elemento que tem importância no dia em que encontrar o 
caldo que fará fermentar. A sociedade é culpada de todos os delitos. As 
sociedades têm os criminosos que merecem. O indivíduo e parte 
integrante do organismo social. O delinquente é o homem 
desencaminhado pelo meio social: Tout le monde est coupable,excepté 
le criminel (ALBERGARIA, 1999,p. 108).  

       Outra teoria seria a de Suthlerland (apud ALBERGARIA, 1999), chamada Teoria da 
Associação Diferencial. Para essa teoria, o comportamento criminoso é aprendido, não 
podendo ser hereditário. E essa aprendizagem é realizada num processo de comunicação com 
grupos de caráter íntimo. O princípio da associação diferencial reside no seguinte argumento: 
uma pessoa torna-se criminosa quando a interpretação favorável à violação da lei prevalece 
sobre a interpretação desfavorável. Sutherland não fala de associação entre criminosos e não-
criminosos, tão somente desta interpretação baseada em "favoráveis" e "desfavoráveis". Ele 
expôs sua teoria por meio das proporções abaixo transcritas: 

       1) O comportamento criminoso é aprendido, não é hereditário; 2) O comportamento 
criminoso é aprendido através de um processo de interação (comunicação); 3) É aprendido no 
grupo; 4) O comportamento criminoso compreende a aprendizagem de técnicas do crime e 
orientação de tendências de móveis e atitudes; 5) Essa orientação é função da interpretação 
favorável ou desfavorável das normas legais, o que dá o conflito de cultura; 6) Um indivíduo 
torna-se criminoso quando a interpretação desfavorável prevalece sobre a interpretação 
favorável. O indivíduo se encontra em contato com modelos criminais, e não criminosos; 7) A 
associação diferencial varia em frequência, duração, anterioridade e interioridade; 8) A 
formação criminal põe em jogo os mesmos mecanismos de aprendizagem da formação não-
criminal; 9) O comportamento criminal é a expressão da necessidade e valores, mas não os 
explica, pois o comportamento não-criminoso é expressão dos mesmos valores: o ladrão furta 
para ter dinheiro, o honesto trabalha para ter dinheiro. 

       A teoria que acabou dando base a esta foi a Teoria Ecológica ou da Transmissão 
Diferencial, formulada por Shaw e Mackay, que tentaram explicar a distribuição da 
delinquência juvenil na cidade de Chicago, com base em estudos ecológicos. A ecologia 
humana, segundo Albergaria (1999), estuda as relações de ambiente entre os seres humanos e 
o seu espaço social (hábitos e modos de vida relacionados com o ambiente social). Shaw e 
Mackay (apud ALBERGARIA, 1999) observaram que as zonas de taxas elevadas de 
delinquência nos anos de 1900 a 1906 eram as mesmas de taxa elevada nos anos de 1917 a 
1923, embora a composição étnica dessas zonas tenha se modificado consideravelmente com 
a vinda dos imigrantes italianos, irlandeses e porto-riquenhas. Foi observado que, quando os 
grupos étnicos imigravam para essas zonas, aumentava a taxa de delinquência, e quando 
emigravam a taxa diminuía. Também foi constatado que os crimes eram realizados em 
pequenos grupos. Concluíram que a delinquência juvenil era proveniente de aspectos 
tradicionais da vida social, e a tradição da delinquência era transmitida por contatos pessoais e 
por grupo, sendo o núcleo desta teoria no processo da transmissão cultural. 

       Eles explicaram que um comportamento divergente é determinado por um sistema de 
conhecimentos, crenças e atitudes que tornam possível uma forma específica de 
comportamento desviante em situações específicas, sendo que os valores divergentes estão 
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simbolizados nos grupos já engajados no crime, e os valores convencionais estão 
incorporados na família, na escola, na igreja e em outras instituições. 

       A próxima teoria é a Teoria do Conflito Cultural. Essa teoria foi formulada por T. Sellin 
(apud ALBERGARIA, 1999) e é conhecida como a teoria que teria influenciado as 
concepções posteriores da Criminologia Americana. Os estudos de Sellin foram resultado de 
sua pesquisa, em 1935, e o resumo deste trabalho foi exposto numa famosa monografia 
chamada Cultura, conflito e crime. Sellin distinguiu dois tipos de conflito: o conflito de 
normas e o conflito cultural. 

       A teoria da anomia, formulada por Merton, é uma continuação da teoria da anomia de 
Durkheim, segundo Albergaria, na qual tentava explicar as consequências patológicas da 
divisão do trabalho, do declínio da solidariedade social e do conflito entre as classes sociais. 
Todas essas condições não permitiam o desenvolvimento progressivo de um conjunto de 
regras comuns, que constitui o principal mecanismo de disciplina das relações entre elementos 
de um sistema social, o que daria causa a uma situação de anomia ou de ausência de normas. 
E essa ausência de regras conduziria à desintegração social. Merton procurou aprimorar mais 
esta teoria, distinguindo os "fins culturais" e as "normas"; os fins culturais, ou seja, as 
aspirações que a cultura inculca ao homem, e as normas, que são os meios que o homem pode 
empregar legitimamente para alcançar os fins culturais. A anomia aconteceria se seguir uma 
disjunção entre os fins e meios, enfraquecendo o engajamento do indivíduo ao fim 
culturalmente prescrito. (apud ALBERGARIA, 1999) 

       A próxima teoria é a Teoria da Subcultura da Delinquência, feita por A. Cohen (apud 
ALBERGARIA, 1999), que se baseou justamente na teoria anterior de Merton, só que 
direcionada à delinquência juvenil. Para Cohen, a delinquência surge como resultado da 
diferença das classes sociais. A conduta de um grupo de delinquentes é um produto de 
soluções coletivas dos problemas de status, necessidades e frustrações que sofrem as classes 
baixas, entrando num mundo de valores e virtudes predominantes da classe média. Eles 
rejeitam esses valores porque não integram o seu mundo, reunindo-se pelo sentimento comum 
de hostilidade. Então, essa subcultura formada representa oposição aos valores da classe 
média, caracterizada por uma malignidade em face de tudo o que for virtuoso, hedonista. Os 
valores de êxito da classe média são assimilados pelos menores de classe baixa, embora os 
menores, dessa classe, não tenham meios e oportunidades e lograr este êxito, fracassando na 
tentativa de sucesso, sofrendo então valorações negativas (principalmente na escola). 

       Com o fim de se defenderem do julgamento negativo, desenvolvem uma reação de 
oposição aos valores da classe média e cometem atos chamados não-utilitários e negativistas 
para demonstrarem que não têm interesse por esses valores. Furtam e destroem a propriedade 
privada, a qual consideram o "eu" da classe média em seu ponto mais sensível. As normas da 
subcultura justificam o furto, o vandalismo e a violência, justamente porque são condenados 
pela classe média. Eles consideram essas normas da subcultura como certas e justas, porque a 
da classe média estão erradas e injustas. E a participação dessas normas conferem ao menor 
status e prestígio, como se fosse um êxito às avessas. É uma válvula para a sua agressão, 
aliviando a sua frustração pelo malogro na conquista de metas da classe dominante. 
Lembrando que esta teoria não explica o comportamento de uma pessoa, mas sim de um 
grupo. É uma questão sociológica, específica da classe operária, segundo Albergaria (1999). 

       Todas essas teorias mencionadas são consideradas teorias de nível sociológico; já as 
teorias bioantropológicas consistem em determinar os tipos de indivíduos que apresentam 
uma predisposição para a delinquência. São teorias bioantropológicas: a Teoria de Lombroso; 
a Teoria de Hooton; a tipologia de Kretschemer e a de Sheldon. 
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       A Teoria de Hooton é considerada uma moderna edição da Teoria de Lombroso. Segundo 
Hooton, os diferentes grupos de delinquentes se distinguem do ponto de vista antropométrico, 
e os delinquentes comparados com os civis seriam degenerados genética, morfológica e 
moralmente. A chave de toda a luta eficaz contra o crime estaria na eugenia e no controle 
social da reprodução. Porém, a fama de Hooton foi efêmera, pois suas pesquisas fracassaram 
na metodologia. A prova da conexão intrínseca entre o tipo físico e a criminalidade falhou. O 
estudo antropológico de Hooton durou 12 anos e foi publicado na obra De American 
Criminal. Hurwitz diz que todas essas teorias acerca deste assunto estão mortas, porém 
Cohen, mesmo concordando que as pesquisas bioantropológicas se revelaram pouco 
concludentes, afirma que não se pode concluir também que toda pesquisa conduza a nada. E 
observa ainda que a constituição humana e particularmente os sistema nervoso e endócrino 
atuam certamente sobre o temperamento, a inteligência, o tempo de reação e outros aspectos 
da personalidade. Não seria desarrazoado supor que tais aspectos da personalidade possam 
estar ligados, de modo complexo e ainda não compreendidos, às formas específicas da ação 
social. 

       Depois das teorias bioantropológicas, temos as teorias Psicodinâmicas, que se 
caracterizam pela concepção da conduta divergente como um mecanismo de defesa ou de 
adaptação. São teorias psicodinâmicas: a teoria psicoanalítica, a tipologia de Jenkins e as 
teorias da frustração-agressão. 

       A Teoria Psicanalítica, para Pinatel (1974), seria um ponto de transição entre a 
criminologia biológica e a criminologia sociológica. É uma teoria Freudiana, que teve 
complementação pelos trabalhos de Aïchhorn e K. Friedlander. Resumidamente, o processo 
de adaptação social provém de três fases, que são: 1) a fase das primeiras relações da criança 
com seus pais; 2) a fase de formação do superego; 3) a fase de formação do grupo no seio da 
família. O futuro criminoso não consegue levar adiante a adaptação social. A criminalidade 
nesta teoria não é um defeito congênito, mas um defeito de educação. A delinquência seria 
uma expressão substituta de experiências de uma personalidade reprimida. 

       Já  a Tipologia de Jenkins procura explicar três tipos de problemas de comportamento, 
tomando por base o estudo de três indivíduos, chamados de tipo I, tipo II e tipo III. O tipo I 
é superinibido, com forte superego. Nesse tipo predomina um conflito interno (neurose). O 
tipo II possui fraco superego, é o chamado "agressivo não-socializado", dando livre curso às 
pulsões primitivas, sendo que neste o conflito é externo. E o tipo III tem o superego normal 
para o seu grupo, mas anormal para os membros de outros grupos. 

       As teorias da Frustração-Agressão partem também de Freud, embora elaboradas por 
outros. Segundo essa teoria, a frustração gera a agressão. Segundo Freud, a agressividade é a 
reação primordial que aparece quando o comportamento que obedece ao princípio do prazer é 
bloqueado. É então dirigida contra o objeto do mundo exterior, percebido como agente de 
frustração. Quando essa heteroagressão ocasiona o medo do castigo, o sujeito frustrado volta 
essa agressividade contra si próprio: é o caso da autoagressão, como o suicídio. O organismo 
vivo, segundo Albergaria (1999), quando frustrado, tende a reagir psicologicamente pela 
cólera e fisiologicamente por uma mobilização generalizada, destinada a preparar um ataque 
contra a barreira que impede a realização do fim desejado. A intensidade da frustração 
depende das necessidades, dos desejos e pulsões. 

       A última teoria analisada é a Teoria de Greef, que teve papel importante na contribuição 
à criminologia, com o estudo da criminogênese, ou seja, o processo de encaminhamento da 
ideia criminal através da duração e do devir. O princípio do processo criminógeno introduz a 
duração da evolução do indivíduo para o crime e explica o modo como o sujeito viveu seu ato 
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e as diversas etapas que percorreu antes de executá-lo. É preciso partir do ato criminoso, 
chegar até a vida interior do delinquente, e estudar uma a uma as alternativas em que se 
encontrou a pessoa e o porquê da escolha que fez. Trata do estudo clínico psicológico do 
crime e do criminoso. De Greef aprofundou o estudo do processo criminógico para a melhor 
compreensão da personalidade criminal. Ele estabeleceu relações que unem os mecanismos 
psicológicos à realidade biológica e social, abordando estes mecanismos tanto a propósito de 
execução quanto da gênese do crime.  

2 Mundo circundante criminógeno  

       O meio, na verdade, não é um elemento que pode ser tratado como única causa. 
Disposição e meio, sim, constituem juntos fatores do delito. Segundo Albergaria (1999), o 
crime se consuma antes na personalidade que o idealiza e o prepara, para depois realizá-lo sob 
o estímulo do ambiente. O crime, então, seria resultado da interação recíproca entre 
disposição e o mundo circundante, podendo-se até dizer que um "precisa" do outro, na 
realização de um crime. Segundo Mezger (1942), a dinâmica do meio está inseparavelmente 
entrelaçada com a da personalidade. Segundo ainda Albergaria, que retrata bem o fato da 
cultura (meio circundante) e o indivíduo em si com este parágrafo: "Por seu turno, toda a 
cultura é marca do homem na natureza. O mundo circundante introjeta-se na personalidade, e 
a personalidade projeta-se no mundo circundante" (ALBERGARIA, 1999, p. 106). 

       O mundo circundante, analisado perante a criminologia, compreende a natureza, os seres 
humanos e a cultura criada pelo homem, sendo que cada autor tem seu próprio conceito de 
mundo circundante, como para Exner, para o qual o mundo circundante desenvolve-se em 
círculos concêntricos, como o meio doméstico, escolar, profissional, local, nacional e 
internacional. Já Pinatel (1974) distingue o meio circundante em dois grandes grupos: meio 
físico, que é o geográfico, e o meio social, que são o ecológico, o cultural e econômico, 
fazendo ainda uma subdivisão entre meio social geral e meio social pessoal. Este último seria 
o meio inelutável, meio ocasional, meio escolhido ou aceito, e meio sofrido ou suportado. O 
meio inelutável seria a família de origem e sua vizinhança, sendo que, na família de origem é 
que é formada a personalidade da pessoa, através da interação da disposição adquirida e o 
ambiente. 

       Segundo Pinatel (1974), a origem próxima da delinquência juvenil ou a raiz da 
criminalidade do adulto reside na socialização da criança ou no seu processo de identificação. 
O meio ocasional abrange a escola primária, a escola profissional e o serviço militar. É na 
escola que podem ocorrer os primeiros contatos criminógenos. A inadaptação escolar, fuga e 
ausência ou aversão pela aprendizagem profissional, indisciplina ou deserção no serviço 
militar são frequentes na vida do menor delinquente. O meio aceito ou escolhido seria a 
família própria, a profissão e a recreação. E o meio suportado compreenderia o meio policial, 
ambiente judiciário e subcultura carcerária. A prisão preventiva pode ocasionar um choque 
emotivo ou a aparição precoce de uma psicose, ou ainda ser o começo de uma carreira 
criminosa. Na saída da prisão, o preconceito, a rejeição social e o abandono da família e a 
perda da colocação conduzem à reincidência. 

       Sobre o desencadeamento do ato criminoso, pode-se afirmar que compreende o estudo da 
disposição e do mundo circundante, ou seja, os fatores pessoais e os fatores misóginos. 

       Os fatores misóginos seriam a miséria, o desemprego, a oportunidade de enriquecimento, 
a vida amorosa, a tentação sexual, o álcool, a provocação de um adversário e até mesmo a 
existência de uma vítima, que é considerada o fator principal no mundo circundante. 
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       Já  os fatores pessoais manifestam-se na motivação e nos mecanismos do crime. Esses 
fatores dependem da resposta à situação ambiente. Os mecanismos do crime são mecanismos 
de defesa ou de adaptação, como a agressividade, a regressão, a evasão, a projeção, a 
racionalização, a identificação, a sublimação e o autismo. 

       A formação da personalidade do criminoso é outro problema a ser analisado. Mezger e 
Exner consideram a personalidade ou disposição adquirida como resultado da disposição 
germinal e do mundo circundante, como já foi analisado anteriormente. Num determinado 
momento, essa personalidade encerraria em si todos os influxos e efeitos, que modificam a 
disposição herdada ou germinal e a inata. Porém, o problema aqui seria a formação da 
personalidade, que, segundo Albergaria (1999), toma-se em consideração à curva total da vida 
da pessoa. A observação de um "corte longitudinal" mostraria a transformação do caráter no 
curso da vida, ao contrário da explicação anterior de Mezger e Exner, que seria uma 
personalidade analisada através de um "corte transversal". Mezger aponta como responsável 
pelas modificações da personalidade determinados momentos decisivos na sua curva vital, 
que seriam: as fases críticas da puberdade, da evolução e do senium. Esses seriam os 
chamados momentos endógenos. E os outros momentos seriam golpes do destino, situações 
aflitivas de opressão, destruição de um apoio firme, morte de um cônjuge, perda de um 
abrigo, desemprego e desastre econômico. Esses exemplos de momentos já seriam os 
momentos chamados de exógenos. 

       Segundo Hoffmann, que faz uma observação importante a respeito da personalidade, "não 
se conhece um homem até que seja conhecido em todas as situações." (ALBERGARIA, 1999, 
p. 113). 

       Dentro da criminologia tem-se um especial interesse pelo estudo da socialização, pois 
é por ela que se explicam a delinquência e o melhor sentido da ressocialização do criminoso. 

       Lagache e Mucchielli estudaram sobre a socialização, e Mucchielli a define como a 
aquisição da aptidão para efetuar esforços de adaptação social contínua e a capacidade de 
resistência aos traumatismos sociais. O chamado processo de dissocialização ou não-
socialização tem por efeito privar o "eu" de sua dimensão social. Este "eu" separado da 
sociedade tende a criar um universo dissocial ou a integrar-se em uma subcultura 
criminógena. 

       Sobre os estágios da socialização, existem quatro estágios, segundo o sociólogo H.M. 
Johnson (1967). Dentro desses quatro estágios da socialização o indivíduo interioriza as 
funções que irá desempenhar, e as fases ocorrem desde a infância até a idade adulta, sendo 
que nos três primeiros estágios a família é considerada o principal agente socializante. Na 
primeira fase a criança enfrenta a primeira crise dos desconfortos do mundo exterior. É o 
chamado estágio da identificação primária. A criança interioriza funções do bebê e da mãe, 
ainda não distintas. 

       O segundo estágio começa depois do primeiro ano e termina durante o terceiro. Por esta 
idade começam novas exigências, como a formação dos hábitos de higiene. A criança assume 
o cuidado com ela mesma. 

       O terceiro estágio vai dos quatro aos doze anos, sendo que nesta fase a criança percebe a 
presença do pai. Segundo os autores, por este fato surge nesta idade o complexo de Édipo, no 
qual meninos e meninas reagem de maneira diversa. E a solução a este conflito de Édipo 
repercutirá na adaptação social segundo o sexo. O fracasso de uma identificação correta seria 
a causa do homossexualismo, segundo o autor. 
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       Já  o quarto estágio começa na puberdade. Durante a adolescência, prossegue a 
socialização com a aquisição da consciência moral ou internalização de normas da 
autorregulação do comportamento. A meta da idade adulta é alcançada quando a pessoa pode 
se manter independente dos pais e constitui sua própria família. 

       Lagache, quando estudou a socialização ou formação da personalidade, deduziu as 
características do criminoso do seu insucesso nas identificações moralizadoras e do 
desenvolvimento normativo de suas atitudes para com o outro. Esse tipo de personalidade 
caracteriza-se por uma subversão de valores e a negação do valor do outro. Segundo o autor, a 
maior parte dos traços da personalidade criminosa estariam ligadas ao egocentrismo, como a 
incapacidade de julgar um problema social, colocando-se num ponto de vista diferente do 
pessoal, ou a falta de consideração pelo próximo. Também são atitudes egocêntricas as 
atitudes críticas e acusadoras; a falta de sentimento de responsabilidade e de culpabilidade. 
Mucchielli resume esses traços da personalidade criminal, como sendo: inafetividade, 
inadaptabilidade, impulsividade, imoralidade ou as chamadas cinco atitudes fundamentais de 
Glueck, que são: reivindicação social, desconfiança, desafio, impulsividade e agressividade 
destruidora.  

3 o crime como fenômeno de massa e suas escolas  

       A criminalidade faz parte das três partes da Criminologia Geral, e é tratada em primeiro 
lugar por Pinatel (1974). O estudo do criminoso pertence à biologia criminal, e a 
criminalidade à sociologia criminal, sendo que a criminologia europeia deu mais ênfase ao 
estudo do criminoso, enquanto a criminologia americana estudou mais a criminalidade. 

       Segundo Seelig, a criminalidade como fenômeno de massa difere do crime como 
fenômeno isolado, constituindo um objeto novo, coletivo, que se submete a princípios 
diferentes dos que regem o estudo do crime como fato isolado. Para Von Liszt, a sociologia 
criminal descreve o crime como acontecimento da vida social, para examiná-lo em suas 
condições sociais. 

       Albergaria (1999) observa que a criminalidade como fenômeno social é estudada 
cientificamente em data recente, como foi no Relatório Geral de T. Sellin, no II Congresso 
Internacional de Criminologia, onde foram colocados em relevo os estudos relativos ao 
comportamento criminal, sendo estes estimulados por problemas nascidos da industrialização 
e urbanização da sociedade, procurando o sociólogo estudar a gênese da criminalidade em 
determinados grupos sociais, os efeitos criminógenos das crises sociais, como a guerra e as 
depressões econômicas, o conflito de classes sociais e o desaparecimento do controle social. 

       A primeira escola a ser analisada é a Escola Cartográfica. Os representantes desta escola 
foram Quetelet (1796-1874) e Guerry (1802-1866). Eles estudaram a criminalidade como 
fenômeno social, e hoje essa escola se assemelha à escola ecológica. São antecedentes dessa 
escola a filosofia de Augusto Comte e o início da publicação regular das estatísticas criminais 
na França. Quetelet analisou a estatística da França no período de 1826 a 1830 e registrou a 
predominância dos crimes contra as pessoas nas estações quentes e dos crimes contra a 
propriedade nas regiões frias, formulando a lei térmica da criminalidade. Guerry foi o criador 
da estatística criminal, e Quelet imprimiu uma orientação sociológica ao estudo da estatística 
criminal e é considerado um dos fundadores da escola de meio social. E ambos são 
considerados os primeiros pesquisadores da criminalidade como fenômeno de massa. 

       A Escola Socialista foi baseada nos estudo de Marx e Engels. Ela surgiu em 1850 e 
realizou vários estudos empregando os métodos estatísticos. Esta escola considerava a 
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criminalidade como um subproduto e enfatizava o determinismo econômico, pois a 
criminalidade estaria ligada a fatores econômicos. Segundo os autores, os crimes são próprios 
do regime capitalista, o que por sua vez não aconteceria numa sociedade comunista, pois para 
eles, a criminalidade seria uma reação contra as injustiças sociais. 

       A Escola Sociológica teve sua origem na escola geográfica, e pode ser encarada no seu 
começo como escola econômica. Segundo essa escola, existem estreitas relações entre as 
condições econômicas e a criminalidade aquisitiva. A evolução da economia repercutiria na 
evolução da delinquência. Os representantes dessa teoria são Turati, Battaglia e Loria. 

       A Escola do Meio Social é representada por Lacassagne, e surgiu de uma reação à teoria 
de Lombroso. Segundo Lacassagne, o meio social é o caldo de cultura da criminalidade, 
sendo o criminoso apenas um "micróbio", um elemento que não tem importância até o dia em 
que ele encontrar esse caldo, que o fará fermentar. 

       A Escola Interpsicológica foi fundada por G. Tarde e também uma reação contra 
Lombroso. Para Tarde, a sociologia se reduz à interpsicologia porque predominam as relações 
interindividuais, e o fato social fundamental é a imitação, ou seja, o crime é uma profissão, 
que tem seus anos de aprendizagem durante a infância, nas escolas especiais ou associações. 

       A Escola de Durkheim já sustenta que o crime é um fenômeno normal porque existe em 
todas as sociedades, indo então de contrário com Tarde. 

       A Escola Sociológica Propriamente Dita tem como antecedentes as escolas econômicas, a 
do meio social, a interpsicológica e a de Durkheim. Ferri, que é um dos representantes dessa 
escola na Europa, confirmou a lei térmica de Quetelet e ainda formulou as leis da saturação e 
supersaturação criminal. Segundo essas leis, a criminalidade compreenderia um número 
determinado de delitos produzindo-se com uma regularidade dada, enquanto subsistem as 
condições ordinárias da vida, regularidade esta que se modificará com as perturbações 
acidentais dessas condições.  

4 fatores que influenciam na conduta de um criminoso  

       Alguns fatores sociais possuem correlação direta na conduta e na mente de um criminoso. 
Serão analisados os fatores físicos ou geográficos, os fatores econômicos, os fatores culturais, 
a instrução, a literatura, a imprensa, o cinema, os fatores políticos, os fatores pessoais e a 
criminalidade feminina. 

       Quetelet e Guerry, além do estudo já mencionado, estudaram também a relação direta dos 
fatores físicos, como o clima e as estações, e a delinquência. Porém, a criminologia de hoje 
não aceita mais essa conclusão da escola geográfica ou cartográfica. Hurwitz afirma que 
ninguém mais acredita na lei térmica da delinquência, por exemplo. Porém, Exner alega que 
não podemos negar a ação do calor, a depressão atmosférica e os ventos como fatores que 
influenciam diretamente o sistema nervoso do homem. Há uma observação sobre o assunto de 
G. Le Bom, que diz nunca ter ouvido na história da humanidade uma revolução com uma 
chuva torrencial. Observa também Dexter que os ventos da América Central podem aumentar 
o número de delitos e suicídios. Por sua vez, Kinberg procurou uma razão de ordem 
endocrinológica para explicar a correlação entre fatores físicos e a criminalidade, pois o clima 
marítimo e muito quente, por exemplo, estimula a tireóide, o que estaria de acordo com a 
criminalidade passional do italiano e do espanhol do sul de seus países, enquanto o inglês com 
hipofunção da tireoide raramente comete esse tipo de delinquência. 
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       Há  também o fator geográfico ou espacial, onde se observa um maior número de 
criminalidade na zona urbana do que na rural, sendo que na zona rural a maior incidência é de 
crimes sexuais e de violência, e na zona urbana são maiores os crimes contra a propriedade, 
segundo estudos da escola ecológica de Shaw. Outra contribuição da escola ecológica consiste 
em localizar as zonas criminógenas nas grandes cidades. Nas cidades da América Latina, por 
exemplo, é no subúrbio ou na periferia que se encontram o mundo subproletário ou o 
chamado cinturão da pobreza. 

       Os fatores econômicos, por sua vez, são aqueles já mencionados nos fundamentos de 
Marx e Engels. Para o marxismo, a delinquência seria produto do sistema capitalista. Porém, 
existem outros critérios que negam que os fatores econômicos tenham influência sobre 
criminalidade. O que ficou demonstrado somente até hoje é a relação da delinquência com as 
flutuações econômicas e a distribuição dos benefícios econômicos em coletividades da mesma 
organização. Também ficou demonstrado uma tendência de aumento dos crimes contra a 
propriedade nos períodos de depressão e de delitos de violência, e outros provocados pelo 
álcool em fases em que há mais dinheiro e prosperidade. 

       Agora, quanto à pobreza, Sutherland nos diz que a conclusão é  que ela representa um 
papel importante na gênese da criminalidade, sobretudo porque determina a associação com 
exemplos de comportamento criminoso. 

       Segundo Albergaria (1999, p. 186), "economias altamente desenvolvidas ocultam setores 
de pobreza e de miséria que contrastam, na vizinhança imediata, com o luxo escandaloso do 
sucesso, do êxito econômico e social. Este contraste ou encontro de dois mundos no espaço 
urbano de nossas metrópoles constitui uma situação social explosiva. É justamente então esse 
efeito do contraste que provocaria essa explosão, pois o pobre cercado por ricos, vendo seus 
gostos e suas ambições, sentindo-se frustrado e sem meios para tornar isso real. Estes pobres 
das grandes cidades geralmente constituem um potencial elevado de criminalidade. 

       Sobre os fatores culturais, aquele que especialmente influencia na conduta de um 
criminoso, pode-se dizer que é a religião. Exner nos diz que a significação da religião no 
crime tem sido discutida com parcialidade, porém, pode-se afirmar que a educação religiosa 
torna mais intensas as resistências contra o crime. 

       Já  Sutherland diz que há uma vaga relação entre as manifestações do espírito religioso e 
a criminalidade, embora não existam dados precisos sobre a influência da religião sobre a 
criminalidade. Ele cita o exemplo dos Estados Unidos, onde batistas e católicos são os que 
têm a taxa de prisões mais altas. 

       Albergaria (1999) cita que, em casos excepcionais, a religião pode constituir um fator 
criminógeno, ou seja, ir de contrário aos que acreditam ser a religião um fator de anti-
criminalidade. Esses casos seriam o fanatismo, a ansiedade psíquica, a alucinação estática e 
tantas outras seitas, que geram crimes. Também é fator criminógeno a prática da falsa magia, 
feitiçaria e outras crendices que podem levar ao crime e até ao transtorno mental. 

       Garofalo diz que admite que o ensino da religião, como ensino moral, poderia constituir 
um freio suscetível de diminuir a criminalidade. Pois em toda a história da humanidade, desde 
a Antiguidade, as mais famosas religiões tinham como principal objetivo governar e manter a 
ordem, justamente no que tange à prática de atos ilícitos. 

       Analisando, vemos que são muitos controvertidas as opiniões acerca de religião x 
criminalidade. Bonger, por exemplo, não via qualquer relação entre crença ou descrença e 
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criminalidade. Porém, Albergaria (1999) nos diz que muitos capelães de prisão, como Vernet 
e Peiró, confirmam o reconhecimento da influência da religião como fator fundamental na 
ressocialização do condenado. 

       Sobre a instrução, é conhecida por todos como um dos principais meios que acabam 
influenciando na conduta de uma pessoa, seja para o crime, ou para qualquer ato de vida 
humana. 

       Sutherland diz que a escola tem com a delinquência a mesma relação que o lar familiar, 
ou seja, as atividades escolares podem determinar associações de menores exemplos de 
comportamento delituoso ou antidelituoso. Ele publicou vários dados estatísticos sobre os 
graus de escolaridade na população penitenciária de estabelecimentos penais no Texas - EUA. 
O resultado foi o seguinte: mais de 99% não frequentaram a universidade; 89% não 
terminaram o curso secundário; 44% não chegaram ao fim da escola primária, e 5% não 
chegaram ao fim do primeiro ano primário. 

       Alessando Baratta nos diz que o sistema escolar, da escola primária à universidade, 
reflete a estrutura vertical da sociedade e contribui para a criação e conservação dessa 
estrutura através de mecanismos de seleção, discriminação e exclusão. 

       Albergaria (1999) fala que "sem embargo da opinião extremada", é encontrado nos 
delinquentes, com maior frequência, a má adaptação à escola e a indisciplina escolar, sendo 
que a escola é um dos instrumentos de socialização, e o fracasso nesse instrumento poderá 
levar à criminalidade. 

       Franchini e Introna (apud ALBERGARIA, 1999) enumeraram vários motivos que 
explicam a correlação entre o defeito de escolaridade e a criminalidade, que são: 1) quem não 
conseguiu um mínimo de instrução permanece marginalizado no plano profissional e social; 
2) quem não quer ou não pode ir à escola, identificado precocemente, pode evitar a conduta 
anormal ou antissocial; 3) a escola é o primeiro sistema oficial da sociedade com o qual o 
menor toma contato e fará um conceito positivo ou negativo da sociedade; 4) na escola, o 
menor é obrigado a ter contato com estranhos, assim como nos anos futuros no trabalho e 
outros setores da vida social: a escola é, pois, o momento fundamental do processo de 
socialização; 5) a escola é o ambiente em que o menor verifica, pela primeira vez, se é igual 
aos outros ou diferente, e se essa diferença é natural ou criada pela estratificação social; 6) na 
escola, o menor entra em contato com adulto estranho, que é o professor, que constitui o 
primeiro exemplo da autoridade constituída, diferente da autoridade natural, representada 
pelos pais. 

       Segundo J. Constant (apud ALBERGARIA, 1999), a instrução diminuiria a criminalidade 
se fosse paralela à educação do senso moral, pois há uma crítica sobre as escolas porque se 
mostram neutras quanto à criminalidade, não ensinando senso moral e ideais democráticos, 
limitando-se ao ensino acadêmico. Fala-se que os professores da escola primária ou elementar 
não teriam formação para descobrir e compreender os primeiros sinais de inadaptação social. 
Isso é de grande importância, pois a escola torna-se um dos maiores agentes de socialização, 
segundo Albergaria (1999), em face do trabalho externo da mãe e o desinteresse do pai pela 
educação do filho. Também a desintegração da família pelo divórcio e pela separação 
contribuem para isso. 

       Sobre a literatura, embora não haja estudos científicos que comprovem a sua relação com 
a criminalidade, J. Constant, alguns moralistas e criminólogos ressaltam a influência nociva 
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da literatura sobre os homens. Um exemplo é o caso Troppman, que assassinou a família 
Hinck e seus seis filhos, influenciado pela leitura do romance Judeu Errante, de Eugène Sue. 

       Albergaria diz que uma literatura que descreve como atraente à carreira do crime pode ter 
efeito nocivo sobre jovens. E a literatura pornográfica é considerada como fonte de especial 
perigo para indivíduos predispostos para os delitos sexuais. 

       Já  sobre a imprensa, existem várias pesquisas sobre a influência criminógena da 
imprensa diária por suas notícias marcadas de sensacionalismo e o escandaloso relevo dado ao 
crime e ao criminoso, muito comum, aliás, em vários telejornais do nosso país. É importante 
lembrar que a imprensa possui um monopólio muito grande de poder sugestivo sobre a massa, 
e indaga-se se a multiplicação das imagens de violência não são de natureza a produzir, em 
certas pessoas, traumatismos que podem perturbar o processo de sua maturação social, ou se o 
clima erótico das imagens publicitárias não ocasionará algum transtorno na educação sexual 
dos adolescentes. 

       Sobre o cinema também não há um fundamento científico a respeito de sua influência na 
prática de crimes, porém, acredita-se que suas vítimas são os predispostos à conduta 
antissocial, ou seja, o cinema não faz mais que "soprar" e "nutrir" a centelha latente. E uma 
dessas principais vítimas é o menor, que justamente por sua natureza de imitação estaria mais 
inclinado a imitar o que vê nos filmes. 

       Verificou-se também que outro predisposto seria o doente mental, como acentua 
Franchini e Introna (apud ALBERGARIA, p. 198): "Não há uma prova conclusiva de que a 
representação de cenas violentas tenha efeito criminógeno direto e imediato em face dos 
sujeitos normais, exceto quanto a indivíduos anormais e predispostos a desequilíbrios 
psíquicos". 

       Como fatores políticos, Pinatel (1974) e Exner (1957) citam a guerra e a revolução. Entre 
os diferentes tipos de guerra, o mais atual e temível tem sido o terrorismo, uma tática de 
guerra que, embora na busca de uma justiça, seus fins não justificam a sua criminalidade. 

       Sobre os fatores sociais que influenciam na conduta do crime, temos a idade, o sexo, a 
raça e a nacionalidade. Embora sejam fatores subjetivos de cada autor, que, por exemplo, 
acrescentam o estado civil, profissão etc., do ponto de vista de Albergaria, os mais 
importantes são a idade e o sexo. 

       Segundo Sellin, a tendência para um comportamento antissocial cresce entre os períodos 
escolares, culmina entre os 20 e 25 anos e declina ligeiramente até os 40 anos, descendo 
rapidamente até a velhice. Pinatel formulou uma correlação entre idade e tipo de crimes que 
assim dispõe: 1) homicídio no seu ponto máximo ocorre entre 20 e 25 anos, caindo a partir 
dos 30; 2) o furto qualificado entre 25 e 30 anos, diminuindo aos 50 anos; 3) o furto simples, 
entre 20 e 25 anos; 4) o delito sexual entre 40 e 45 anos, e entre períodos de 35 a 50 anos. 

       Sobre o sexo, a diferença deles também se reflete na conduta criminosa. Acredita-se que a 
principal característica da criminalidade dos homens é a prática de delitos de força, da mulher 
e de delitos contra a honra. A força do homem reside mais no fazer e no mandar, enquanto na 
mulher se reflete na resignação e no sacrifício, sendo que essas características refletem nas 
condutas sociais. A conduta criminosa na mulher sabe-se que se reflete mais nos seus 
processos sexuais e estados anímicos que mudam constantemente no catamênio, parto e 
climatério. A escassa criminalidade feminina é compreendida como própria expressão do ser 
feminino. 
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       Segundo Heuyer (apud ALBERGARIA, 1999), a criminalidade feminina possui um 
caráter afetivo, hormonal, variável da pré-puberdade à menopausa e à velhice. Este caráter 
sexual e hormonal da delinquência é encontrado também nos atos de transtorno mental da 
mulher. Na conduta suicida da mulher, geralmente a sexualidade é o fator evidente do conflito 
afetivo, segundo Albergaria (1999). 

       Outros fatores que influenciam na prática dos delitos da mulher são a força física interior 
e as já mencionadas anormalidades psíquicas hormonais. E como fator da escassez de crimes 
femininos tem-se também o fato do menor consumo de álcool entre as mulheres. 

       Heuyer enumera os principais delitos cometidos pela mulher: aborto, abandono de menor, 
cartas anônimas, falso testemunho, estelionato, extorsão, furto, incêndio, recepção e 
homicídio passional. O autor acrescenta a prostituição. 

       Albergaria (1999) fala que pode se mencionar as características da criminalidade 
feminina segundo o ponto de vista quantitativo, qualitativo e cronológico. No quantitativo, os 
crimes se relacionam com condições físicas, como a fragilidade; condições psicológicas e 
condições sociais, como a menor participação na vida social. Sobre o critério qualitativo, a 
criminalidade feminina se distingue da masculina pelo tipo do crime e os meios postos em 
execução, que geralmente são veneno e arma de fogo. 

       Sobre a importância da participação da mulher na sociedade, nos Estados Unidos e na 
Europa, pelo direito ao voto, participação nos movimentos trabalhistas e decisões familiares, 
não se elevou a taxa da criminalidade agressiva da mulher. Justamente Wolfgang e Ferracuti 
falam disso quando dizem que, ao contrário dos que possam pensar, a criminalidade feminina 
não está crescendo à medida que ela se coloca na hierarquia social cada vez mais comparável 
ao homem, no que diz respeito a aspectos da atividade social. Fala-se que nos Estados Unidos 
tem havido uma feminilização crescente da cultura, que em vez da mulher se assemelhar mais 
ao homem, é justamente este que está assumindo papéis que estavam reservados à mulher. 

       Sobre o ponto de vista cronológico, tem-se que a raiz da criminalidade reside com as 
manifestações de sua vida sexual já mencionadas (puberdade, gravidez, climatério...), sendo 
que a menstruação é tida como um traumatismo somático-psíquico, e o climatério seria a 
curva mais perigosa da vida de uma mulher. Nessas fases sexuais podem ocorrer distúrbios, 
como a psicose puerperal, que é um traumatismo do parto, responsável pelo infanticídio. 
Nessas condições revela-se a imputabilidade penal da mulher. 

       Por fim, Heuyer diz lamentar pela falta de estudo e ensino específico por parte da 
criminologia sobre a delinquência feminina. Sobre os exames a serem analisados da 
delinquente, ele enumera os seguintes: exame neurológico, exame visceral, exame clínico-
ginecológico, estudo de antecedentes hereditários, exames psicológicos e os exames 
endocrinológicos, pois ao estado afetivo anormal está ligado um desequilíbrio endócrino. 
Salienta ainda que se deve implantar um instituto especial para o estudo e tratamento 
adequado e direcionado à criminalidade feminina.  

5 as últimas descobertas dos neurologistas sobre a mente criminosa  

       1) Quem foi Phineas Gage 

       Phineas Gage, um rapaz de 25 anos que viveu em Vermont, nos Estados Unidos, em 
1848, nunca imaginou que faria tanto pelo estudo da neurologia. Ele trabalhava no 
assentamento de trilhos, no auge das construções das ferrovias americanas. Numa dessas 
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tardes de trabalho, Phineas precisava remover as pedras que impediam as passagens do trilho, 
usando um método da época que consistia em fazer um buraco na rocha para colocar pólvora, 
cobrindo então com areia, e depois socava com um bastão de ferro, acendia-se um rastilho e 
saía correndo. Porém, nessa tarde, ele se esqueceu de um detalhe: a areia. Quando foi socar 
com o bastão, a pólvora explodiu e o ferro entrou em forma de lança pelo lado esquerdo de 
sua face, atravessando a base do crânio e saiu como um projétil pelo topo da cabeça. 

       Todos os jornais da época noticiaram como um acidente horrível, mas o que mais 
surpreendeu a todos foi que dias depois de cair no chão e sofrer convulsões durante alguns 
minutos, se levantou, para o espanto de todos. Phineas recobrou a consciência, e em pouco 
tempo começou a falar e andar como antes. Pela extensão da ferida e perda de massa 
encefálica, isso parecia completamente impossível. 

       Todos os seus amigos ficaram felizes, obviamente, por não ter morrido e estar como 
antes, mas ao contrário do que imaginavam todos, ele não "voltou" exatamente como era 
antes. Depois de alguns meses do acidente, as pessoas começaram a notar algumas mudanças 
no comportamento do amigo, que era muito conhecido como um bom trabalhador, uma 
pessoa amiga, solidária e persistente. Porém, agora ele estava insuportável com os colegas, 
revelando-se caprichoso, arrogante e impaciente com as ordens de seus superiores, portando-
se às vezes como uma criança birrenta. E não foi só isso, seu linguajar também mudou. Ele, 
que falava de maneira austera e respeitosa, começou a falar palavrões o tempo todo, na frente 
de quem quer que fosse, tanto é que para a época não era recomendado que nenhuma mulher 
ficasse perto dele. Com isso tudo, Phineas foi demitido e passou a cuidar de cavalos em 
propriedades, chegou até a trabalhar em circos, mostrando as marcas da ferida e o ferro que 
atravessou sua cabeça, mas nunca conseguiu ficar muito tempo em um emprego. 

       O médico de Phineas ficou indignado por não ter estudado o cérebro de Gage, pois 
só soube de sua morte quatro anos depois. E foi graças a este médico que a história não ficou 
esquecida. O doutor Harlow, então, pediu à irmã de Phineas que seu corpo fosse exumado. E 
hoje o cérebro de Phineas e o bastão de ferro estão no museu da Escola de Medicina em 
Harvard. (Warren Medical Museum). Embora esse acidente tenha acontecido há mais de 150 
anos, até hoje é usado por neurologistas para ilustrar como um dano físico no cérebro pode 
alterar a personalidade de uma pessoa. Num estudo recente sobre o caso, na Universidade de 
Iowa, imagens computadorizadas mostraram que a região afetada pelo bastão foi o córtex pré-
frontal, responsável pelas emoções. Quando esta região é atingida, os neurologistas dizem que 
os pacientes se tornam indiferentes, distantes e passam a ter dificuldades para tomar decisões, 
e esta seria a razão para a mudança de personalidade de Phineas Gage.  

       2) Genes da conduta social 

       Cientistas americanos da Universidade Emory, em Atlanta, realizaram uma experiência 
utilizando os camundongos. Os camundongos não são considerados animais fiéis. Assim que 
a fêmea tem os filhotes, o pai desaparece. Os cientistas procuraram, através do código 
genético, mudar essa conduta social dos camundongos. Eles injetaram um gene de outro rato, 
uma espécie das pradarias, conhecido justamente como um exemplo de dedicação paterna. Os 
ratos transgênicos acabaram ficando iguais aos seus companheiros fiéis, tornando-se pacatos 
pais de família. O gene inserido é responsável pela ação no cérebro, de um hormônio 
chamado vasopressina, que afeta a agressividade e a sociabilidade. Esse experimento levanta 
uma polêmica acerca do papel genético na definição de condutas de comportamento. Segundo 
o psiquiatra Larry Young, coordenador do estudo, "os genes não eliminam nossa livre 
escolha, mas estou convencido de que eles influenciam a conduta social". (REVISTA 
SUPERINTERESSANTE, set. 1999, p.16).  
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3) Neurologista americano diz que um assassino frio é fruto de doenças 
mentais, danos neurológicos e abuso infantil 

       O neurologista americano Jonathan Pincus, chefe de neurologia do Hospital dos 
Veteranos de Washington e também professor de medicina, trabalha frente a frente com um 
dos mais perigosos assassinos de seu país. E, em 25 anos de profissão, já conversou com mais 
de 150 psicopatas, em busca do por que, ou o quê os levaram a cometer crimes tão cruéis. Ele 
esteve ao lado, por exemplo, do famoso caso do estudante de 15 anos, que chocou o mundo 
em 1998 depois de matar o pai e a mãe e metralhar os colegas da escola Springfield, Oregon - 
EUA. Jonathan é autor do livro Base Instincts - What makes killers kill (Instintos básicos - o 
que faz matadores matarem), e segundo seu livro, ele menciona que três fatores, as doenças 
mentais, os danos neurológicos e os abusos infantis, quando somados, estão presentes em dois 
terços dos assassinos cruéis. Em outros casos, encontra-se pelo menos uma ou duas dessas 
causas. Juntos, estes fatores minam a capacidade do cérebro de conter os impulsos da 
violência, segundo o autor. 

       A revista Superinteressante faz algumas perguntas para Jonathan, como os exemplos a 
seguir: - Você não acredita que uma pessoa normal possa cometer crimes violentos? - "Eu 
ainda não vi um caso desses. Há 25 mil assassinatos nos Estados Unidos todos os anos. Eu 
estudei só 150. Talvez seja uma questão de amostra. Por outro lado, 150 é um bom número. 
Ainda não temos como explicar por que algumas pessoas são vulneráveis e não são violentas. 
Mas há momentos em que, se você tem alguns dos problemas que citei, estará mais propenso 
a agir dessa forma". - Um psicopata pode ser reabilitado? - "Não." - Se não há recuperação, 
como o estado deve lidar com essas pessoas? - "Prendendo-as num ambiente com psiquiatras 
e medicação apropriada". - Por que os psicopatas não sentem remorso? - "Remorso é algo 
que vem do nosso cérebro, assim como todos os nossos sentimentos e pensamentos. Quando o 
cérebro está danificado, a capacidade de sentir remorso também fica danificada. Um assassino 
frio até sabe que está errado. A diferença é que ele não consegue sentir que está errado."  

       4) Semente de fúria, uma nova teoria sobre as raízes da agressividade 

       Resultados de estudos realizados por Roy Baumeister, doutor em Psicologia Social pela 
Universidade de Princeton, e seu colega Brad Bushman, da Universidade Estadual de Iowa, 
mostraram que a causa das explosões de violência está, ao contrário do que todos imaginam, 
na elevada autoestima, no sendo de amor próprio, que se supõe que mova as pessoas em 
direção ao sucesso e à autorrealização. A crença da maioria das pessoas quanto à violência 
residia justamente no inverso disso, ou seja, acreditava-se que pessoas altamente agressivas 
agiam assim porque possuíam, entre outros fatores, uma autoestima baixíssima, e uma 
autoimagem negativa, colocando estas pessoas num nível permanente de inferioridade perante 
os outros. Tanto isso foi considerado que se tornou uma verdade irrefutável, e é tão forte, que 
nos Estados Unidos tornou-se moda em muitas escolas a prática de uma dinâmica grupal, 
onde alunos listam os motivos que os fazem sentir-se especiais e admiráveis e, em seguida, 
entoam músicas de autocelebração. Com essa nova teoria, essa prática deixa totalmente de ter 
sentido. 

       Baumeister, ao estudar indivíduos antissociais, como membros de gangues de rua e 
criminosos cumprindo pena, observou que pessoas com imagens negativas de si mesmas, são 
confusas e costumam fugir de situações de risco. Deduziu que elas, quase sempre, se 
preservam de atitudes violentas. Ataques agressivos são genuinamente ações de risco para a 
integridade do agressor, e pessoas com baixa autoestima procurariam poupar-se de ameaças 
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do gênero. Quando tais indivíduos falham, eles culpam a si mesmos, não aos outros, 
exatamente o oposto do que acontece com pessoas com autoestima exagerada, com toques de 
narcisismo. 

       Assassinos, estupradores e outros marginais violentos em geral descrevem a si mesmos 
como seres superiores e especiais, merecedores de tratamento privilegiado. Membros de 
gangues de rua, por sua vez, costumam se apresentar como os melhores, os imbatíveis, e 
reagem agressivamente quando se sentem ameaçados em suas posições. 

       Com base nessa suposição, Baumeister chega a afirmar que é um erro encorajar pessoas 
depressivas a reconhecerem, em si mesmas, os méritos que não possuem. Fortalecer assim a 
autoestima de alguém poderia transformar o indivíduo dócil em uma criatura agressiva e 
imprevisível, quando ela se sentisse ameaçada em sua condição imaginária. Em vez de tentar 
mudar o perfil das pessoas portadoras de baixa autoestima, diz o psicólogo, é preferível atuar 
para conter a megalomania daquelas que se sentem superiores às demais e necessitam que 
essa crença seja frequentemente confirmada pelos outros.  

       5) Mente que mata 

       Segundo Márcia Regina da Costa, professora de antropologia da PUC de São Paulo, 
"assim como em outros animais, a violência faz parte do ser humano. A violência é como uma 
espécie de arquivo de computador não-executável, dependendo do estímulo, ele entra em ação 
e os resultados podem ser inesperados". (REVISTA SUPERINTERESSANTE, abril 2002, p. 
75). Mas, então, como questiona o autor da reportagem, "se é verdade que todos nós temos a 
capacidade para o mal, por que somente algumas pessoas chegam às vias de fato?" (Idem). 
Segundo o psicólogo Antônio Carlos Pereira, "por mais vontade que tenha de agredir alguém, 
você tem que renunciar a esse desejo para viver em grupo. Essa é a diferença entre a vida 
selvagem e a civilização." (Idem). Mesmo assim, ninguém, num momento de ira, está livre de 
cometer algum ato violento. Esta explicação bastaria se todos os crimes fossem provocados 
por um momento de descontrole, porém há ainda muitos fatores que interferem na prática de 
crimes. Como por exemplo, o caso de alguém que planeja um crime friamente muito antes de 
acontecer não estaria enquadrado na explicação acima. 

       Até  hoje os pesquisadores se dividem ao analisar o porquê. Mas o que se sabe e é comum 
entre os neurologistas é que os psicopatas sabem que estão fazendo algo errado, mas não 
sentem. Estima-se que os psicopatas sejam 2,5% da população, e no Brasil isso 
corresponderia 4,5 milhões de psicopatas. Porém, nem todos são assassinos. Estes, por sinal, 
representam menos de 1% de psicopatas. Um exemplo desse 1%, no país, seria o caso do 
motoboy Francisco de Assis Pereira, que mesmo constatado ser um psicopata, não foi 
considerado inimputável. Sua pena foi de 121 anos de prisão, justamente pelo fato já 
analisado, que eles sabem que estão errados, diferentemente de algumas doenças mentais. 

       Uma pesquisa realizada pelo neurologista Adrian Raine, da Universidade de Southern 
Califórnia, analisou imagens computadorizadas de cérebros de psicopatas e sugeriu que eles 
apresentam algumas alterações no córtex frontal, que é a parte do cérebro responsável pelas 
emoções, como já foi também analisada. O que resta saber é se essa alteração é genética ou 
fruto de algum distúrbio psicológico adquirido.  

       6) O endereço da virtude no cérebro 

       A mesma área do cérebro que afetou Phineas Gage é fonte de muitos estudos até hoje. O 
que se questiona é que será possível, então, por meio de uma cirurgia, transformar um cidadão 
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honesto em mentiroso, ladrão ou trapaceiro? A resposta é afirmativa, segundo o neurologista 
Raymond Dolan, do Instituto de Neurologia em Londres. Se a área do cérebro, o córtex, sofre 
algum dano, como no caso de Phineas, o cidadão passa a mentir ou roubar sem remorso. 
Raymond diz que estudou o comportamento de pacientes que, com apenas um ano e meio de 
idade, sofreram lesões nessa região, e quando cresceram passaram a roubar e abusar 
fisicamente dos outros. Segundo Raymond, "quando dermos mais atenção às falhas de caráter 
causadas por traumatismo poderemos descobrir se há algum meio de recuperar os doentes". 
(REVISTA SUPERINTERESSANTE, nov. 1999, p. 12)  

       7) Serial Killers, A Síndrome da Maldade 

       Casos como o já citado motoboy Francisco de Assis Pereira, que matou dez mulheres no 
Parque do Estado, em São Paulo, e já revelou que, caso fosse solto, voltaria a matar, o 
colombiano Luis Garavito, que matou 140 crianças, sendo um recorde mundial; o paulista 
Laerte Orpinelli, que atraía crianças com balas, depois abusava delas e as matava a pancadas 
são todos crimes em série que fazem com que as pessoas se questionem, horrorizadas, como 
pode um ser humano cometer tanta maldade? Um grande número de pesquisadores, no mundo 
todo, acredita que a chave para entender a mente deformada dos serial killers está num 
transtorno psiquiátrico catalogado desde 1968, mas que só recentemente começou a ter a 
devida atenção. Trata-se do Distúrbio da Personalidade Anti-social (DPA). São conhecidos 
também por sociopatas, ou até mesmo o já referido psicopata. Mais do que imaginamos, 
estamos rodeados por várias pessoas portadoras, sendo que a percentagem dos que cometem 
esses crimes, como mencionado, é de apenas 1%. Os outros podem ser chefes que humilham 
seus subordinados, jovens que depredam telefones públicos, ou mesmo um sujeito que 
atropela um pedestre e vai embora sem socorrer a vítima. O traço comum dessas pessoas é a 
falta de empatia, ou seja, a capacidade de compartilhar sentimento alheio. O que acontece nos 
serials killers é que isto ocorre num grau bem maior. 

       O sociopata jamais se comove com o sofrimento. Segundo o psiquiatra americano Donald 
Black, "É como se uma parte vital da sua personalidade, a capacidade de julgamento moral 
fosse inexistente ou, ao menos, subdesenvolvida (REVISTA EMOÇÃO E INTELIGÊNCIA. 
Fev. 2000, p. 38). Só um sociopata é capaz de tanta frieza diante do que faz, porque as 
pessoas normais, diante de cenas chocantes, como tortura e agressões, apresentam aumento da 
frequência cardíaca, ficam ofegantes e começam a suar. Nos sociopatas, esses sinais de tensão 
não existem. Sendo que a natureza de uma criança portadora de DPA se manifesta desde cedo, 
geralmente são aquelas que gostam de torturar animais, segundo Sabbatini. 

       Hoje em dia, graças aos aparelhos que permitem "ver" o funcionamento do cérebro, os 
pesquisadores estão cada dia mais perto de desvendar a síndrome da maldade. Suspeita-se, 
como já mencionado, que a causa seja uma falha na ligação entre o córtex pré-frontal e o 
sistema límbico. Quem primeiro levantou esta hipótese foi o casal de neurologistas Hanna e 
António Damásio, da Universidade de Iowa-EUA, ao revisarem o caso com Phineas Gage. 

       Porém, o que causa mais polêmica entre os cientistas é que não chegaram a um acordo se 
a influência decisiva são os genes ou o ambiente. Se é apenas da falha cerebral ou proveniente 
da formação dos lares desestruturados.  Um balanço da biografia dos serials killers 
americanos constatou que a maioria deles vinham destes lares, com pais alcoólatras e mãe 
mergulhadas em enormes dificuldades financeiras. Porém, estudos mostraram que a formação 
do sistema límbico é fortemente influenciada pelas experiências do bebê nos três primeiros 
anos de vida. As crianças privadas de carinho, nessa fase, têm seu desenvolvimento afetivo 
prejudicado de modo irreversível. Segundo Sabbatini, "qualquer um de nós poderia ser um 
sociopata se fosse acalentado para isso. A rejeição social é um fator muito importante. Se 
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você não se sente parte da sociedade, tem uma justificativa para agredi-la." (REVISTA 
EMOÇÃO E INTELIGÊNCIA. Fevereiro 2000, p. 40). 

       Seja qual for a causa, o fato é que ainda não se conhece a cura para tal transtorno, sendo 
que nenhum método aplicado em criminosos sociopatas até hoje deu certo. Nem terapia, nem 
drogas, eletro choques, lobotomia etc. Para complicar ainda mais, os sociopatas são imunes à 
terapia, porque se recusam a admitir que existe algo de errado. Os mais inteligentes, por sinal, 
quando obrigados a fazer tratamento, assimilam rapidamente o jargão psicológico e enganam 
os terapeutas, fingindo que estão curados. São, enfim, um pesadelo para os cientistas e a 
sociedade em geral.   
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um dos tópicos mais relevantes da 
psicologia que serve como apoio para o implemento do processo judicial, o qual consiste na 
obtenção da verdade através dos interrogatórios. Para tanto, é necessário fazer uma breve 
constituição dos fatores que mais influenciam a emissão do testemunho, sendo necessário, 
nessa medida, apresentar alguns conceitos psicológicos da Gestalt (Psicologia da Forma), que 
auxiliam na compreensão da dinâmica do fornecimento de informações por parte dos 
indivíduos. Com essa base psicológica, é possível se adentrar na sistemática da obtenção da 
verdade judicial por meio do interrogatório. Nesse ato processual, serão estudadas as sete 
classes de perguntas principais que podem ser feitas para que a verdade seja obtida, e como é 
possível, com o auxilio de meios e técnicas psicológicas, atingir o grau máximo de 
sinceridade nas respostas dos interrogados. 
PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA DA GESTALT; VERDADE JUDICIAL; 
INTERROGATÓRIO JUDICIAL. 
 
ABSTRACT 
This paper deals with fraud and the threat to the Constitution that its use leads to fundamental 
rights and guarantees. Preliminarily, the frauds are the constitution made by the Legislature, 
the holder of the reforming power by enacting amendments to the Constitution that are born 
in order to constitutionalize a law that originally was unconstitutional, as well as proclaimed 
by diffuse control, impeding the protection of substantive law violated by such laws and 
diffuse through concrete. As the rule is constitutionally guaranteed the non-retroactivity, and 
can not rise to a constitutional amendment to give validity to a law that initially it lacked such 
legislative activity also affects diametrically rights and fundamental guarantees of 
constitutional provisions.  
KEYWORDS: FRAUD ON THE CONSTITUTION, THE LEGISLATIVE POWER, THE 
DEMOCRATIC STATE OF LAW, FUNDAMENTAL RIGHTS. 
 
 

  

  

1 INTRODUÇÃO 
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Para a obtenção do que costumeiramente se denominou de "verdade judicial" é necessário que 
alguns processos psicológicos sejam analisados de forma cautelosa. Apenas as normas 
positivadas nos códigos jurídicos não suficientes para abarcar todas as nuances dos 
testemunhos fornecidos pelos agentes processuais, é necessário que o magistrado e demais 
auxiliares estejam suficientemente inteirados desses processos de ordem psicológica para que 
possam compreender e melhor se portar diante de situações que exijam a prática de narrativas 
e de exposição de testemunhos. 

Desta feita, na segunda seção deste trabalho serão postos em análise quais os fatores que 
constituem a estrutura psicológica do testemunho. A fundamentação para tal ocupação se 
sustém no fato que se faz necessário o estudo psicológico de como se organiza a narrativa e os 
elementos de relato presentes em um testemunho. Tem-se que perscrutar as variações 
ambientais e individuais de conservação e evocação de memórias para que se observe como 
se dá esse processo de guarda e resgate dos elementos materiais narrativos. 

A partir dessa estruturação mínima, poder-se-á tratar pormenorizadamente dos fatores que 
influenciam essas estruturas perceptivas. O primeiro ponto a ser revolvido nessa análise diz 
respeito aos fatores de influência calcados na teoria da psicologia das formas, a qual, através 
da oposição figura-fundo determina as diferentes possibilidades de finalização do "processo 
gestáltico". 

A seguir, será abordada a questão da influência afetiva na formação da percepção. Esse tópico 
é de fundamental importância, uma vez que ele é responsável pela demonstração de como 
algumas memórias podem ser deformadas em pseudo-memórias, as quais findam por conduzir 
a experimentações falseadas da realidade, tal como ocorre com as ilusões e com as 
alucinações enfrentadas por alguns sujeitos em seus relatos. No tópico subsequente, também 
trilhando a questão da influência, será analisada a influência do hábito na formação da 
percepção, de maneira que ele também se constitui como um importante fator nessa 
reconstrução da memória dos indivíduos. 

A terceira seção do presente trabalho volta-se para a metodologia da busca da verdade 
judicial, com o escopo de perscrutar os elementos determinantes nos procedimentos de 
interrogatórios judiciais. O tópico inicial dessa seção trata da questão das perguntas a serem 
utilizadas durante os interrogatórios. Esse tópico aborda todas as sete classes de perguntas 
possíveis, escrutinando seus elementos mais evidentes, como grau de sugestão intrínseco e 
condição de parcialidade. 

O tópico seguinte não tratará mais de como conseguir obter a sinceridade nos depoimentos e 
declarações nos interrogatórios, ele se foca em como aumentar o grau de sinceridade nas 
emissões já obtidas. Nessa perspectiva, analisar-se-á os métodos possíveis de aquisição de 
uma maior certeza nas assertivas exaradas. Buscando assim, compreender como se obtém a 
verdade nos interrogatórios judiciais. 

  

2 FATORES CONSTITUTIVOS DO TESTEMUNHO 

  

O testemunho de alguém deve ser entendido como uma narrativa daquilo que o indivíduo 
conseguiu perceber do que estava a se passar e transcorrer diante de si. Ou seja, essa narrativa, 
inicialmente, não pode ser tida como algo que se coloca como fundamentalmente escorada em 
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uma conclusão mental do indivíduo que recorra a elementos extrínsecos desvinculados com a 
sua "realidade". Partindo desse breve delineamento, pode-se asseverar que existem alguns 
fatores, de naturezas diversas, que influenciam a percepção do indivíduo no que tange à 
retenção dos fatos que ele próprio foi capaz de presenciar. Esses fatores foram pensados e 
estatuídos pelo psiquiatra cubano Emílio Mira y López (1967, p. 159) a partir da revisão 
bibliográfica das obras de Neumann, Kräpelin, Binet e Stern, os pioneiros nesse ramo de 
estudo desde a década de 40. 

Mira y López coloca que existem cinco fatores determinantes no testemunho de qualquer 
pessoa acerca de um acontecimento qualquer. O primeiro deles é o modo como essa pessoa 
percebeu esse acontecimento. Esse fator depende, por sua vez, de condições (ou elementos) 
externas e internas. Cita-se como principal elemento externo da percepção o próprio ambiente 
em que se localiza o indivíduo. Exemplificativa, o ambiente pode ser externo, uma rua ou 
uma praia, por exemplo, ou interno, um quarto ou uma sala. 

Ademais, as variações do ambiente externo influenciam a percepção do sujeito (CUTLER, 
2009, p. 17), isto é, sua percepção varia em função do clima (se faz chuva ou sol), do período 
do dia (manhã, tarde ou noite) e da iluminação ambiente (a percepção varia até em função da 
natureza da iluminação, caso a iluminação seja de mesma intensidade, optometricamente 
falando, ela variará caso a iluminação seja provida por meios artificiais ou naturais). A 
percepção do indivíduo também será definida em função de suas condições internas. Assim, a 
percepção variará caso o observador tenha deficiências em sua acuidade visual ou auditiva, 
aliás, caso um dessas acuidades seja comprometida, é possível que ele possua até mesmo 
outra acuidade com maior sensibilidade. Por exemplo, caso o sujeito seja cego, é possível que 
sua acuidade auditiva seja deveras mais aguçada, algo que influenciará de sobremaneira a sua 
percepção dos fatos por ele presenciados. 

O segundo fator diz respeito ao modo como a memória do indivíduo conserva o que ele 
observou. Para abordar esse fator, deve-se ter em conta o conceito de memória como sendo "a 
faculdade de reproduzir conteúdos inconscientes" (JUNG, 1991, p. 8). Nesse sentido, a 
memória é um processo desencadeado por sinais, informações recebidas pelos sentidos, que 
despertam a atenção do sujeito. Caso não haja esse despertar da atenção, a informação não é 
deflagrada para a consciência do indivíduo e a memória permanece inativa em seu estado 
mental inerte. Esse fator de conservação e reconhecimento consciente de informações na 
memória através de um relato é algo puramente neurofisiológico, influenciado por condições 
orgânicas e do funcionamento desse intrincado processo mnêmico. 

Saliente-se apenas que a capacidade neurofisiológica diz respeito apenas à simples capacidade 
de reter os acontecimentos na memória, isso não significa que a aquisição dessa informação 
dentro do aglomerado inconsciente seja algo meramente biológico, nesse caso, revolve-se 
elementos diversos do funcionamento biofísico do indivíduo, relacionando-se, portanto, com 
elementos emocionais e psicológicos, os quais serão mais bem explanados em tópico 
vindouro, momento em que se tratará da influência afetiva e emotiva na recuperação de 
memórias. 

Essas últimas observações conduzem ao terceiro fator, que se relaciona com a capacidade de o 
indivíduo de evocar o fato observado. Neste ponto, há uma característica mista intrínseca a 
esse fator, de natureza propriamente psico-orgânica, podendo intervir, comumentemente, em 
mecanismos psíquicos como a repressão e a censura. Assim sendo, é usual que, na tentativa 
de evocar os fatos que devem ser narrados no testemunho, haja a atuação de mecanismos 
psicológicos de repressão e censura do próprio agente-narrador. Esses processos devem ser 
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analisados criteriosamente, como já dito, eles serão objetos de estudo especificado, haja vista 
que eles são imprescindíveis no processo de aquisição da verdade judicial. 

O quarto fator constitutivo do testemunho é o grau de sinceridade nas assertivas da 
testemunha. Esse é tido como um fator puramente psíquico, tanto que para que ele possa ser 
bem analisado é necessário que se recorra a alguns elementos da psicologia experimental para 
que o quadro de sinceridade apresentado possa ser descortinado em termos mais objetivos. 

O quinto e último fator diz respeito ao modo como se pode expressar o fato observado. Entra 
em pauta aqui o "grau de precisão expressiva" da sua narrativa, a fidelidade e clareza com que 
o sujeito é capaz de descrever suas impressões, fazendo-se compreender pelas pessoas. Esse 
item, um dos mais relevantes, é, talvez, um dos menos estudados. 

A psicologia tem (ou ao menos deveria ter) por obrigação estudar cada um desses fatores, de 
forma isolada, para, posteriormente, poder confrontá-los, em face do testemunho 
propriamente dito, com a realidade e a verdade dos fatos testemunhados. Com esse escopo 
elucidativo foram adotados alguns métodos de estudo. O primeiro desses métodos é o 
quantitativo. Ele procura, essencialmente, avaliar intensidade dos estímulos sofridos pela 
testemunha para avaliar a compatibilidade da sua narrativa com o quadro da realidade que 
para ela se apresentou. Primeiramente, tentou-se definir qual o grau de intensidade que certo 
estímulo deveria atingir para que se fosse capaz de alterar a percepção. Em seguida, os 
estudiosos passaram a tentar delimitar quais seriam as diferenças específicas entre dois 
estímulos para que de ambos pudessem exsurgir percepções diferentes da realidade, dito de 
outra forma, como dois estímulos, ainda que parecidos, poderiam dar origem à duas 
concepções realísticas diversas. 

O outro método de estudo é baseado em análises de ordem qualitativa. Desta maneira, ele 
procurava avaliar a influência de percepções anteriores e coexistentes às observações (através 
do contraste e da adaptação de quadros testemunhais). Também foram aferidas por esse 
método as variações dos tipos de percepção de pessoa a pessoa, principalmente nos casos em 
que as acuidades sensoriais entre os indivíduos poderiam ser bastante variáveis, como nos 
casos de acromatopsia (não distinção de cores), daltonismo (quadro clínico que o paciente não 
consegue enxergar a cor verde e a cor vermelha), surdez parcial e disestesia (parcial perda do 
tato) e os territórios sensoriais por meio do quais um indivíduo poderia ter melhor percepção. 
No que diz respeito às memórias, em suas duas fases, a de conservação e a de evocação, 
realizaram-se, semelhantemente, estudos quantitativos e qualitativos. Os estudos de natureza 
quantitativa tiveram por escopo estabelecer as "curvas do esquecimento" - algo denominado 
por Mira y López (1967, p. 160) como "embotamento de lembranças neutras - e o 
"esquecimento forçado" que se observam nas lembranças emocionais. Nesse ponto, é 
importante trazer à baila os ensinamentos de Fiorelli e Mangini (2010, p. 21), que comentam 
que não há consenso entre os estudiosos quanto à hipótese de que questões ou lembranças 
dolorosas são preferencialmente esquecidas. Assim, pode-se ter a ideia que há outras 
situações que são preferencialmente esquecidas, mesmo que não façam alusão à questões 
dolorosas para aqueles que estão a proferir sua narrativa, e também que as questões dolorosas 
podem ser por eles lembradas, mesmo que haja tentativa em não rememorá-las. 

Outro ponto a ser tangenciado nessa abordagem diz respeito à relevância das memórias a 
serem evocadas. É sabido que o critério de relevância é de grande importância para a 
facilidade no resgate das memórias. Desta feita, ainda que o critério de relevância seja 
circunstancial, situacional e mediado pelas emoções, é fácil perceber um grave acontecimento 
é fácil de ser lembrado. Já os estudos qualitativos, por seu turno, tenderam a estudar as 
deformações dessas duas classes de lembrança, algo denominado pelos estudiosos de 
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"pseudo-memória". Esse estudo através do método que se enfoca nas características 
qualitativas do objeto abordado possui um grande interesse do ponto de vista forense, uma 
vez que as elucubrações acerca desse tema conduzem ao entendimento que pode haver 
declarações e narrativas que, ainda que sejam exaradas de boa fé pelos indivíduos 
interrogados, podem ser errôneas, ou não ter uma completa correspondência com a realidade, 
mesmo que essa discrepância não seja algo deliberadamente feito pelo narrador do 
testemunho. 

  

2.1 Fatores de Influência na Percepção de Acontecimentos 

  

Os mecanismos de percepção da realidade são estudados nos meandros da psicologia há 
bastante tempo, de maneira que uma miríade de teorias foram formuladas no intuito de 
explicar melhor o seu funcionamento. Todavia, no início do século XX, percebeu-se que as 
teorias meramente analíticas, que dominavam o cenário intelectual até então, não eram 
suficientemente elaboradas para responderem a todos os quadros teóricos e experimentais 
tendentes a prover uma explicação consistente sobre tais mecanismos.           Nesse contexto, 
surgiu a chamada psicologia da forma (do original, em alemão, Gestaltpsychologie). 
Fundamentada na dualidade figura-fundo, a pedra angular (cornerstone) dessa teoria consiste 
em afirmar que "uma forma é outra coisa ou algo mais que a simples soma de suas partes" 
(Guillaume, 1960, p. 8). Ou seja, as percepções, por serem eminentemente subjetivas, não 
podem ser tratadas como uma simples adição das propriedades de cada um dos seus 
elementos. 

Mesmo que se somem todos esses elementos constitutivos da realidade, de forma detida e 
bastante acurada, não se pode chegar à totalidade de eventos comutados em uma "vivência", o 
conjunto perceptivo subjetivo que se iguala à própria figura psicológica. Isto porque a 
premissa básica dos mecanismos perceptivos se foca na organização de fatos, percepções, 
comportamentos ou fenômenos, e não os aspectos individuais de que são compostos, que os 
define e lhes dá um significado específico e particular (PERLS, 1988, p. 17). Ou seja, a 
particularização de eventos, em sua retomada perspectiva, não conduz à visualização da 
realidade em sua totalidade subjetiva. Assim sendo, como também compreende Mira y López 
(1967, p. 161), a experiência psíquica é algo complexo na qual não há uma simples mistura ou 
justaposição de elementos realísticos, o que há, na verdade, é uma fundição de vários 
elementos afetivos, emocionais e intelectuais, que concorrem, de maneira aritmeticamente 
indissociável para a formação de uma vivência, ou seja, essa fusão elementar finda por 
constituir um ato psíquico, dinâmico, global, e em sua completude estrutural, irredutível. 

Outro ponto a ser destacado nessa perspectiva macro-elementar da psicologia da forma é que 
ainda que possam ser determinados alguns "esquemas perceptivos", isto é, uma repetição 
mínima de elementos que se apresentam de forma costumeira em uma determinada apreensão 
da realidade, os estudiosos desse tema assentam que tais formas esquemáticas, ainda assim, 
são sempre subjetivas e pessoais. Deste modo, ainda que seja possível, até 
experimentalmente, traçar um perfil básico e objetivo das reações perceptivas a certa situação 
fática, o desenrolar dessa percepção sempre variará em função da compreensão 
eminentemente subjetiva envolvida nesse contexto (WEINER; FREEDHEIM; GOLDSTEIN, 
2003, p. 57). Por mais que se tente ater a percepção e monitoramente do sujeito a uma 
configuração pré-estabelecida do seu entendimento, a conclusão a essa tentativa sempre 
resultará em uma percepção subjetiva dos acontecimentos expostos. 
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Como dito anteriormente, o principal conceito abordado pela psicologia da forma são os 
elementos de figura e de fundo, os quais, através de procedimentos e envolvimentos de 
natureza psicológica, opõem-se para formar a percepção do sujeito acerca da realidade que o 
circunda. Essa oposição de figura/fundo foi inicialmente abordada por Fritz Perls e depois 
implementada por vários outros psicólogos, como Rubin, Lewin e Koffka, que abrangeram o 
espectro de atuação do fundo para englobar elementos extra-visuais na sua conceituação, 
expandindo seu campo de atuação (JOSLYN, 1977, p. 304). Assim sendo, como uma lição 
propedêutica desse assunto, a melhor forma de se explicar a oposição de fundo e figura se 
apresenta através da exemplificação. 

Tome-se por ponto de partida a situação hipotética de que haverá um determinado evento 
festivo e que três pessoas foram convidadas e irão a este evento com diferentes motivações. 
Um dos convidados irá apenas com o intuito de se locupletar com os comes e bebes 
fornecidos gratuitamente. Outro convidado irá a festa apenas para encontrar com a sua 
namorada. Por fim, o terceiro convidado irá ao festejo apenas para fazer-se presente ao 
evento, ou seja, apenas comparecerá por uma imposição social a ele atribuída. O primeiro dos 
convidados, ao chegar ao ambiente da festa, percebe todo o requinte e sofisticação do local, 
com vários tapetes persas e quadros de artistas famosos. Nesse local, várias pessoas 
conversam e riem de forma amistosa e descontraída ao som de uma agradável e suave música 
ambiente. Logo que adentra ao recinto, a atenção desse convidado se foca em um dos cantos 
da sala em que há uma grande variedade de bebidas e vários copos de cristal. Para lá ele se 
dirige. Chegando perto, um garçom lhe oferece uma dose de uísque em um copo cheio de 
gelo, oferta que ele prontamente aceita e, em seguida, saboreia o primeiro gole. Para esse 
indivíduo, o ambiente da festa, a decoração, a música que lá tocava, as pessoas que interagiam 
socialmente, e tudo mais, apenas funcionou como fundo. Em sua constituição psicológica, 
previamente dirigida para o consumo festivo, apenas as bebidas eram a sua figura. Movido 
pelo interesse em beber, foi até elas, e foi servido, satisfazendo, assim, a sua vontade inicial. 

Essa foi a breve descrição do seu processo gestáltico, o qual envolve a oposição da figura para 
com o fundo, a partir do interesse de alguém. No momento em que o interesse é satisfeito 
fecha-se a gestalt.  Ainda nessa linha exemplificativa, imagine-se um segundo convidado, 
para essa mesma festa (ou seja, mesmo ambiente que o primeiro exemplo), que compareceu 
ao evento apenas com o intuito de encontrar sua namorada. Nesse caso, seu olhar se dirigirá, 
preferencialmente, ao rosto das pessoas. Depois de alguns minutos de busca, o indivíduo vê, 
de longe, a sua namorada. Vai ao seu encontro e a abraça. Nesse momento a sua gestalt 
também se fecha, afinal, o seu único intento era encontrá-la em meio à multidão que 
compareceu ao evento festivo no qual eles marcaram o encontro. 

No último exemplo a ser dado, o sujeito foi ao mesmo evento festivo que os demais, 
anteriormente citados, foram. Todavia, este último só compareceria à festa para "marcar 
presença", em outros termos, apenas iria ao evento para não desapontar a pessoa que o 
convidou. De modo, que a sua vontade é de apenas encontrar a pessoa que lhe fez o convite e 
em seguida ir embora. Bastante cansado por um dia de trabalho estafante, esse convidado 
entra no mesmo ambiente com o intuito de cumprimentar o dono da festa, e logo após fazê-lo, 
sente-se desincumbido da obrigação de permanecer no local e rapidamente sai. Assim fecha-
se a sua gestalt. A partir dos contornos traçados nas análises dos três exemplos dados, pode-se 
anotar, tal como bem destaca Paul Guillame (1960, p. 44), que só há percepção de objeto se 
existirem diferenças de intensidade entre as excitações provenientes das diversas partes do 
campo (fundo). Ou seja, o objeto sensível de cada um dos sujeitos só existe em relação a um 
certo fundo, onde ocorrem as interações que podem ser captadas e percebidas pelos 
indivíduos que com ele interagem. O fundo, como objeto, pode ser constituído de pessoas ou 
de excitações complexas e heterogêneas. Não há uma predeterminação do que pode ou não ser 
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utilizado pelo sujeito como figura e/ou como fundo, essas determinações não estão colocadas 
"a priori" em sua mente. O papel ou a função de cada um desses objetos poderá variar em 
função da própria intenção do agente, de maneira que algo que em uma dada percepção é 
figura, pode passar a ser o fundo de uma percepção subsequente, e vice-versa, não há uma 
predeterminação de figuras e de fundos. O que é possível de ser estabelecido propriamente em 
uma percepção é apenas a diferença subjetiva entre o objeto (figura) e o fundo. 

Deste modo, pode-se dizer que há uma congruência a ser abstraída da oposição figura-fundo, 
que é o próprio processo de fechamento da gestalt. Ou seja, por mais que haja uma 
indissociável "constância" (GUILLAUME, 1960, p. 49) entre o a qualidade sensível local e o 
excitante local adstrito ao fundo do quadro perceptivo, é sempre possível de se compreender 
que algo deve ser galgado, finalizado ou encerrado pelo sujeito para que a figura e o fundo 
estejam fundidos de uma maneira tal que a forma se complete, ou seja, que seu ato psíquico e 
dinâmico se encontre perfeito naquilo em que ele se propôs. 

Outro fator que deve ser observado no estudo da influência perceptiva de acontecimentos diz 
respeito o grau de fadiga psíquica em que se encontra o indivíduo perceptor. Esse é um fator 
deveras importante nesse segmento, uma vez que ele condiciona a acuracidade (precisão) e a 
extensão da percepção gestáltica. Nesse horizonte, é fácil compreender porque uma mesma 
pessoa sofre com variações em sua capacidade de apreensão de estímulos, dependendo da 
hora do dia (disfunções horárias). Assim, é percebido pelos psicólogos experimentalistas que 
no período matutino, essa capacidade de percepção tende a ser maior, diminuindo com o 
passado do dia. 

Notou-se também que esse grau de percepção também diminui nos momentos em que o 
indivíduo está sob influência da digestão. Esse fato é explicado fisiologicamente em virtude 
de esse ser o momento em que seu organismo destina grande parte das suas reservas 
sanguíneas e energéticas para promover a nova aquisição de nutrientes por meio do processo 
digestivo, havendo a consequente liberação de íons de hidrogênio na corrente sanguínea, algo 
que pode ocasionar a sonolência e a diminuição dos estados de alerta, fatos esses que 
conduzem, ineroxavelmente, à diminuição da capacidade perceptiva. Outros desdobramentos 
concretos também podem ser retirados dessas perspectivas variáveis a partir dos fatores de 
influência na percepção do indivíduo. O primeiro deles a ser comentado diz respeito à questão 
do gênero. Isto é, a generalização ou a especificidade de uma percepção varia em função do 
gênero do indivíduo que está a narrar tal situação perceptiva. Os homens têm mais capacidade 
do que as mulheres para a percepção geral de uma situação. As mulheres, porém, percebem 
com mais exatidão os detalhes. O relato narrativo de um homem, portanto, melhor descreverá 
o quadro mais abrangente do que foi por ele observado, de modo que uma maior quantidade 
de elementos genéricos podem ser descritos, bem como também a referência espacial dos 
acontecimentos será mais acurada nos homens. Ou seja, elementos métricos de distância, 
intensidade luminosa e intensidade sonora são melhores percebidos pelos indivíduos do sexo 
masculino. 

As mulheres, de outra banda, não são tão boas em narrar a perspectiva ampla dos 
acontecimentos, nem possuem uma boa captação espacial dos fatos como os homens. 
Todavia, elas são capazes de fornecer maiores detalhes dos fatos narrados. Sabem dar 
minúcias de alguns elementos descritivos que, para a maioria dos homens, seriam fatos ou 
acontecimentos despiciendos e totalmente sem importância para a formação do quadro geral 
narrativo. Assim, é comum que as mulheres não saibam dizer se o som do ambiente estava 
intenso ou fraco[1], muito embora sejam hábeis ao dizer exatamente o conteúdo de uma 
conversa que ela tenha escutado naquela ocasião, podendo até mesmo dizer o assunto 
conversado com detalhes e outras especificações mais aprofundadas. Outra constatação 
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concreta acerca da análise das capacidades perceptivas dos indivíduos em suas narrativas é 
afeita à determinação que os momentos iniciais e finais de um acontecimento tendem a ser 
percebidos com maior exatidão do que os intermediários. Não obstante, é mais comum que o 
indivíduo preste mais atenção, e, portanto, retenha mais informações, nos momentos de início 
e de término de um acontecimento qualquer. O interregno desse momento geralmente se 
desenrola sem que muita atenção seja dispensada, afinal, é comum que o raciocínio tente 
captar, de maneira finalística, as parcialidades tidas como essenciais, ou seja, como começa e 
como termina algo. Como esse algo se desenvolve, usualmente, não é muito importante, pois 
é apenas uma etapa intermediária entre aquilo que foi iniciado (importância reflexiva do 
momento) e como aquilo é finalizado (importância teleológica do momento). 

A terceira constatação concreta a ser elencada faz referência ao fato que em igualdade de 
condições, as impressões visuais tendem a ser testemunhadas com mais facilidade do que as 
acústicas. Ademais, as impressões vinculadas aos outros sentidos tendem a ser ainda mais 
vagas que aquelas percebidas pela acuidade visual ou acústica (sonora) do indivíduo 
perceptor. Apesar de ser bastante difícil estabelecer um critério de validade objetiva entre as 
diversas formas de percepção, basicamente porque as unidades de medida de um sentido são 
diferentes de outro sentido, há de se pressupor que haja uma constatação mínima de 
semelhança entre os sentidos para que essa observação seja minimamente profícua em seus 
fins de variação perceptiva. 

Partindo dessa premissa, tem-se que os sujeitos (principalmente os do sexo masculino) 
tendem a valorizar as impressões adquiridas pela expressão visual dos objetos. Essa não é 
nenhuma novidade no campo da psicologia (nem na filosofia), afinal desde a Idade Moderna o 
filósofo empirista inglês David Hume (2008, p. 35), ao tratar da questão dos sentidos em suas 
obras, já enunciava que a visão é capaz de prover uma idéia do movimento real dos corpos, e 
por essa razão, sobrepõe-se às demais formas de percepção. 

            Até mesmo na filosofia da linguagem ordinária, um ramo da filosofia já afeita ao 
século XX, tem proposições semelhantes acerca da visão. Segundo as elucubrações de John 
Austin (1962, p. 16), o criador da teoria dos atos de linguagem, a visão também é um dos 
sentidos mais fortes, tanto que não há como se promover uma distinção entre percepção direta 
e indireta desse sentido. Ou seja, não há uma visão indireta que vá influenciar de modo 
eminente os próprios sentidos. Exemplificativamente, o referido filósofo coloca que não há 
diferença de percepção entre algo que é visto "diretamente" por um observador e essa mesma 
coisa que é vista através de um periscópio por outro observador. É comum que se diga que 
esse segundo observador viu determinado objeto "indiretamente", no entanto, o que Austin 
pontua é que não há nenhuma mediação nessa percepção, ela é tão direta quanto aquela 
efetuada no primeiro exemplo. 

Ainda que exista uma oposição de expressões no senso comum, como visto "a olho nu" e 
"visto com um periscópio", em termos perceptivos, ambas as ações são equivalentes. Não há 
nenhuma distinção perceptiva entre o caráter "direto" ou "indireto" da visão, essas são apenas 
idiossincrasias da própria linguagem que, de fato, não interferem no processo perceptivo do 
sujeito.           Nesse diapasão, há de se salientar que as contribuições hodiernas da psicologia 
nesse campo de estudo estão mais afeitas à demonstração experimental desses enunciados do 
que ao seu desenvolvimento teórico propriamente dito. 

Todavia, deve-se explicitar que existe uma possibilidade de que haja uma inversão nesse 
processo de aquisição perceptiva. Tal exceção trata das hipóteses de análise do componente 
cultural da memória (HUFFMAN; VERNOY; VERNOY, 2003, p. 249). Pessoas em 
sociedades ou grupos familiares de cultura oral (ou em casos que os conhecimentos passam de 
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uma geração para outra por meio de relatos0 lembram-se melhor do que ouvem do que aquilo 
que leem. Assim sendo, há uma inversão na ordem de sobreposição da aquisição visual sobre 
os elementos auditivos na percepção por influência do elemento cultural de repasse de 
conhecimento. É uma das hipóteses em que a habituação em ouvir o repasse de informações 
se torna mais efetivo que a apreensão visual de elementos de conhecimento, algo que 
influencia fortemente o modo preferencial da percepção dos indivíduos. Assim sendo, ao 
emitir um testemunho, os sujeitos apresentam ter uma maior facilidade em responder 
indagações que se foquem nesses dois sentidos (visão e audição), haja vista que as impressões 
mais imediatas que eles conseguem captar dos acontecimentos estão ligadas a essas duas 
formas de apreensão da realidade. Sempre salientando que essa é a regra geral da percepção, 
não se trata, portanto, de casos especiais em que o indivíduo possua uma deficiência sensorial 
qualquer (ou uma diminuição em suas acuidades sensoriais normais), o que tende a desviar a 
percepção para um outro campo, por exemplo, uma pessoa com baixa acuidade visual tende a 
ter uma melhor percepção pela audição e pelo tato. 

Em último aspecto, deve-se salientar que os testemunhos referentes a dados quantitativos 
geralmente são mais imprecisos que os qualitativos. É comum que as qualidades sejam mais 
presentes nas memórias dos indivíduos que a marcação quantitativa, haja vista que o processo 
de armazenamento numérico, é, em geral, algo mais difícil que a simples descrição qualitativa 
de um acontecimento (aspecto da subjetividade na descrição do relato). 

  

2.2 Influência da Tendência Afetiva no Processo de Percepção 

  

Inicialmente, há de se ponderar que nem sempre há uma relação direta entre as percepções 
externas e a afetividade que as faz, aliás, no mais das vezes, há uma inversão nessa ordem 
cronológica perceptiva. Com muita frequência, tem-se a tendência de "perceber afetivamente" 
as coisas como se poderia querer que elas fossem ou, como é mais provável de acontecer, 
percebê-las como não se quereria que elas fossem. 

         A definição neurológica da alucinação foi inicialmente observada experimentalmente 
por Alexander Stepanovitch Popov (apud PAIM, 1998, p. 62). Esse pesquisador russo 
constatou que as alucinações estão associadas a um processo de inibição parcial do córtex 
cerebral, aduzindo, nessa proporção, que as alucinações são próprias dos estados 
denominados de "fase igualitária e fase paradoxal". No estado de fase igualitária, os traços de 
imagens são registrados em conformidade com a tonalidade afetiva atual. já no segundo 
estado, o mundo das cercanias é percebido de maneira deficiente ou nula e a carga afetiva é 
vivida em uma proporção irrealisticamente intensificada. Como esta pesquisa teve por 
elemento material pacientes em períodos de adormecimento e despertar, Popov findou por 
demonstrar que existe uma relação entre o sono e as alucinações, destarte, as alucinações e o 
sono podem ser compreendidos como uma inibição difusa das partes superiores cognitivas do 
cérebro. 

Trilhando essas premissas neurológicas, há de se ter em comento que o processo de formação 
de pseudo-percepções é bastante complexo do ponto de vista neurofisiológico, ele se inicia no 
mesencéfalo e, de forma ascendente, alcança as zonas de formação de imagens, localizadas no 
córtex cerebral (MIRA Y LÓPEZ, 1967, p. 162).  Essas percepções falsas da realidade 
geradas pela afetividade do sujeito se apresentam em duas espécies distintas: alucinações e 
ilusões. Há uma alucinação quando há uma forte intensidade da afetividade na produção 
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imagética da realidade na mente do sujeito. Ou seja, há a representação de elementos 
psíquicos já pré-existentes no sujeito no momento em que ele vem a gerar essa percepção da 
realidade, ele apenas transpõe aquilo que estava presente em si para a realidade, variando-a do 
modo como ele quer ou não quer que ela se apresente diante de si. Nesses casos de períodos 
formadores de memórias baseadas em alucinações, como salienta David G. Myers (1999, p. 
210), não há como se ter noção nem certeza de que algo é real por parecer real, haja vista que 
as memórias irreais (pseudo-memórias) também parecem reais (e efetivamente o são na mente 
do indivíduo que as formou).           A alucinação, portanto, é uma forte desvinculação dos 
objetos percebidos na realidade quando comparados com a projeção interna do próprio agente 
sobre a construção de sua realidade. José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Mangini (2010, p. 
22) sintetizam a definição de alucinação como "o fenômeno da percepção que o indivíduo 'vê' 
algo que não existe". Nesses casos há o encaixe, o recorte e a transposição de elementos 
figurativos reais para com os elementos imaginários, de modo a gerar uma "realidade 
subjetiva" totalmente desfocada e deformada. Ou seja, há uma verdadeira criação de coisas 
que não chegaram a existir perante a percepção objetivamente posta do sujeito, afinal, ele 
próprio alterou o curso da formação das imagens da realidade em sua mente. 

Em outro turno, caso essa afetividade, em seu processo neurológico de ascensão cerebral 
perder intensidade, há uma deformação menor da percepção externa, gerando aquilo que se 
chama de ilusão. Esse é o caso, por exemplo, de um rapaz apaixonado por uma garota que, ao 
receber um sorriso como cumprimento social em uma festa, interpreta-o como uma prova de 
que é correspondido em seu afeto. Ou seja, a ilusão não é uma desvinculação total de dados 
sensoriais obtidos pelo sujeito em seu processo perceptivo. Ela é apenas uma deformação dos 
elementos adquiridos nesse transcurso. De maneira simples, pode-se dizer que é um simples 
erro de julgamento na interpretação dos fatos presenciados na realidade. Isso porque, 
diferentemente da alucinação, nas hipóteses ilusórias o indivíduo não faz a substituição de 
imagens pré-concebidas por novas colocações elementares do entendimento atual. Ele apenas 
de vale de uma nova intenção subjetiva sua para compreender de forma um pouco distorcida a 
realidade que para ele se descortinou de maneira diversa da qual ele queria ou não queria. 

Ainda no que se refere às influências da afetividade sobre a percepção, há de se notar que 
tanto o desejo positivo como o desejo negativo de que algo ocorra podem levar o indivíduo 
acreditar que esse algo tenha de fato ocorrido. Em ambos os casos, cria-se aquilo que se 
denomina de "sugestão por espera" (Erwartungssugestion), em virtude da qual a consciência 
realiza uma antecipação temporal, dando por acontecido o que ainda não foi ou só o foi em 
parte (Mattiesen, 1968, p. 240). Ou seja, necessita-se de uma mínima comprovação empírica 
de certo acontecimento para que já haja a formação mental de que a totalidade do 
acontecimento seja algo constituído como percepção para o próprio sujeito. Dito de uma 
maneira mais clara, as pessoas advertidas sobre a natureza de um evento tendem a ser 
positivamente favoráveis a ele, enquanto que aquelas que não são advertidas tendem a 
permanecer neutras. O fato de não se advertir o indivíduo finda, portanto, gerando nenhuma 
alteração em sua percepção, afinal, trata-se de uma não-ação do qual ele não tem a mínima 
capacidade sensitiva de aferir uma repercussão concreta, ao contrário de quando ocorre uma 
admoestação. 

Cabe aqui uma reflexão sobre as consequências de tomar as aparências como realidade. Essa 
antecipação por sugestão provém ao sujeito uma possibilidade de precaução no que tange aos 
acontecimentos futuros, por isso que ele se encarrega de criar uma percepção antecipada 
daquilo que poderá ocorrer. Afinal, precaver-se nada mais é do que se antecipar positivamente 
a algo, seja aquilo algo bom ou ruim. Importante salientar que a positividade gerada pela 
antecipação repercute tanto em eventos tidos como "bons" como "maus". Assim, em "eventos 
bons", a positividade pode se converter em ansiedade, uma vez que o indivíduo, ao se 
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antecipar à ocorrência do evento, passa a esperá-lo e começa a criar expectativas (outrora 
inexistentes) acerca da sua efetivação. De outro lado, a positividade faz uma preparação para 
a ocorrência dos "eventos ruins", deste modo, o sujeito passa a se confortar (ou sofrer) por 
antecipação em face de uma ocorrência maléfica para si. Isso dá uma dupla oportunidade de 
ele mesmo criar mecanismos de amortecimento do impacto a ser sofrido, como de começar 
desde já a se lamentar pelo "inevitável" mal vindouro. 

O problema dessas intelecções prévias por sugestão é que o seu caráter realístico-perceptivo é 
bastante reduzido. Assim, as previsões, precauções ou ansiedades geradas são sempre feitas 
sobre uma aparência da realidade. É bastante comum que essa aparência de realidade não seja 
nada mais que as próprias ilusões do sujeito, afinal, o acontecimento a ser ocorrido nem 
mesmo se deu na sua totalidade (isso quando há uma parte dele mesmo que já ocorreu). Desta 
feita, esses "espaços vazios" entre a sugestão e o pensamento do agente são preenchidos, 
usualmente, com as suas próprias afecções, que conduzem, por óbvio, à geração de 
colocações ilusórias no desenrolar perceptivo do sujeito. 

  

2.3 A Influência do Hábito na Percepção 

  

O hábito indubitavelmente é o mais importante fator capaz de influenciar a percepção, isso 
porque ele talvez seja o mais comum a exercer influência sobre os elementos que constituem a 
apreensão perceptiva. Por mais que se queira, não há como se furtar à experiência de que os 
automatismos mentais são preponderantes na percepção da realidade. Em virtude do hábito, é 
comum que os indivíduos sejam levados a completar de tal modo as percepções da realidade 
exterior, que basta que se encontrem presentes alguns de seus elementos para que o seu juízo 
de realidade se dê por satisfeito e aceite a presença do todo. Nesse caso, não há uma ruptura 
conceitual com o esquema gestáltico anteriormente analisado. Quando se trata de um hábito já 
instituído na consciência do sujeito, a sua evocação é algo que já se dá em sua completude, de 
forma que ele nem precisa tentar operar a soma de pequenos eventos ou acontecimentos para 
que tenha a percepção total daquilo que se passa. Na verdade, o quadro completo já se 
encontra descortinado no horizonte de eventos que o sujeito coloca como possíveis a partir de 
apenas um ou alguns elementos que remetam ao próprio hábito (que, no caso, é o próprio todo 
em sua apresentação realística). 

A rigor, levando em conta os ensinamentos anteriormente vistos, não há como se perceber a 
realidade propriamente dita, e, sim a sua "caricatura subjetiva". "Sabe-se" como são as 
pessoas, em virtude de alguns detalhes e alguns elementos que nelas se apresentam de forma 
preponderante. A complexidade inerente à percepção da realidade faz com que esse meio de 
"caricaturização" seja o instrumento mais efetivo para que se abstraia os elementos principais 
que são postos nos mais variados eventos e acontecimentos cotidianos. Essa complexidade, 
combinada com o dinamismo peculiar das relações sociais, faz com que não seja possível 
conhecer propriamente as pessoas, apenas o que se pode fazer é demarcar as suas 
características mais evidentes (algo semelhante a um "esquema de reconhecimento" básico) e 
utilizá-las como um guia de reconhecimento durante o processo perceptivo. 

Nesse horizonte, observa-se a dificuldade da testemunha, quando um juiz lhe solicita que 
confirme ou negue um detalhe sobre um acontecimento que não faz parte do seu 
conhecimento prévio a respeito de uma pessoa em questão. Isso justifica o fato de que 
testemunhas difiram a respeito de recordações. Enquanto uma delas recorda detalhes, outra 
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simplesmente os esquece, mesmo que se trate de um acontecimento que tenha sido 
presenciado por ambas em igualdade ou semelhança de condições. Isso ocorre, porque a 
mente "detecta" aquilo que se determina como um objetivo a ser reconhecido, e essa 
determinação não é algo perene no raciocínio humano, por vezes, ela é estabelecida em um 
momento inicial e, a partir desse padrão, o sujeito passa aplicar mecanicamente os mesmos 
critérios de apreensão para situação futuras. Desse modo, a percepção dá-se mais de acordo 
com essa previsão do que com o conhecimento daquilo que de fato aconteceu. Como bem 
destaca Mira y López (1967, p. 164), a mente efetua sua percepção mais de acordo com a 
lembrança de como era alguma coisa do que com base no conhecimento de como essa coisa 
realmente é. Em síntese, o passado intervém mais do que o presente em na formação das 
percepções e na projeção subjetiva da apreensão da realidade. 

Com efeito, depreende-se que, uma vez fincado um conteúdo na memória, tal materialidade 
passada remanesce codificada e armazenada indefinidamente, a menos que haja danos de 
ordem física nas estruturas cerebrais. Todavia, note-se, como bem o fez Wayne Weiten (2002, 
p. 207), que não há nenhuma certeza sobre a recuperação desses conteúdos armazenados. 
Outrossim, ainda que se tenha alguma evidência sobre a natureza reconstrutora das 
lembranças (principalmente pela sua influência habitual nesse rearranjo perceptivo), mostra-
se claramente que as lembranças das pessoas não são réplicas exatas ou "clones" de suas 
experiências. Isso porque durante a codificação e armazenamento dessas informações podem 
ser introduzidas distorções, como já referido anteriormente, quando se tratou de ilusão e 
alucinação. 

Um bom exemplo dessa forte influência do hábito na formação perceptiva é o fato de que uma 
mudança de caráter ou de conduta de uma pessoa pode ser notada mais precocemente por 
aqueles que não têm intimidade com ela do que por seus parentes, uma vez que estes, pelo 
hábito de lidar constantemente com ela, levarão mais tempo para se desligar do conceito que 
dela formaram previamente. Ademais, ainda que possam perceber que houve alguma 
mudança em sua postura, essa impressão, por algum tempo, será sobrelevada pelo 
conhecimento anterior de seu comportamento, devendo haver um processo complexo de 
desconstrução e reconstrução sobre aquele indivíduo para que ele passe a ser visto de acordo 
com o seu novo caráter e suas novas atitudes. Outro caso clássico é o do filho que, embora 
adulto, continua a ser tratado como criança pela mãe, que não se dá conta de que ele já 
cresceu. Como o indivíduo foi mais criança por mais tempo do que adulto na percepção 
materna, de modo que se afigura bastante difícil que ela desconstrua rapidamente a ideia de 
que ele não é mais sua criança, e que precisa de certas atenções e de alguns cuidados próprios 
dessa fase da vida. Afinal, em sua lembrança, ele ainda é um ser indefeso perante um mundo 
hostil, algo que na verdade já mudou de figura há algum tempo. 

  

3 A metodologia da busca da verdade judicial: OS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 
INSERIDOS no contexto do procedimento dos Interrogatórios 

  

3.1 As Classes de Perguntas Mais Importantes Nos Interrogatórios Judiciais 

  

Do ponto de vista psicológico e gramatical, podem ser distintas sete diferentes classes de 
perguntas. Essas perguntas formam a estrutura interrogativa que pode ser aplicada aos 
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testemunhos judiciais. Ainda assim, deve-se salientar que nem todas elas são recomendadas 
para tal uso, haja vista que algumas delas apresentam um forte componente de sugestão, algo 
que pode induzir a emissão de respostas não verdadeiras por parte dos agentes interrogados. 

A primeira das classes a ser analisada é a das afirmativas por presunção (do original em 
alemão: Voraussetzungsfragen), também chamadas de perguntas complexas. Como salienta 
Volker Prasch (2002, p. 224), essa é uma classe de perguntas feita através de dois conjuntos 
de hipóteses. No primeiro deles, há a declaração ínsita ao questionamento. No outro conjunto, 
o interrogador se vale dos mecanismos questionadores para conjugar a declaração contida no 
outro conjunto e assim configurar a sua indagação. Tais perguntas induzem a existência 
prévia de uma lembrança na mente da testemunha. Por isso mesmo que o termo original em 
alemão possui uma significância pragmática muito maior que a sua tradução para o português, 
na sua língua própria ele tem uma expressão de antecipação da própria lembrança ainda na 
mente de quem inquire, e somente depois de feita a pergunta é que ela se projeta na 
mentalidade da pessoa que terá que relatar um dado acontecimento. Por motivos etimológicos, 
não há essa expressividade tão evidenciada na tradução em português dessa palavra. 

Um exemplo prático dessa classe de questionamento consiste em perguntar de que cor era a 
gravata de um assassino, sem antes mesmo de se saber se o inquirido tinha conhecimento de 
que o indiciado estava com gravata no momento do ocorrido. Contudo, ainda que essa classe 
de perguntas se proponha a dar um efetivo direcionamento do interrogatório, tais 
questionamentos devem ser evitados com mais cuidado. Em virtude da sua grande capacidade 
de sugestão e de indução ao erro, tais perguntas não devem ser feitas para que não se tenha 
apenas um testemunho "viciado" às pressuposições do inquiridor, algo que dá total descrédito 
a esse procedimento. 

A segunda classe de perguntas a ser analisada é a das perguntas disjuntivas parciais. Esse tipo 
de indagação se vale da promoção de uma dicotomia das respostas possíveis para excluir (ou 
ao menos reduzir) o universo lógico de possibilidades de resposta do interrogado. Assim 
sendo, há uma disjunção nas possibilidades de resposta para que o sujeito possa apenas 
escolher parcialmente (e mais especificamente) qual delas se atém melhor aos acontecimentos 
a serem por ele narrados. Partindo do mesmo exemplo da gravata, o inquiridor pergunta, por 
exemplo, se a gravata do acusado era amarela ou negra. Embora, na lembrança do inquirido 
ela se parecesse mais com azul, ele responde, por proximidade das cores, que ela era negra. A 
partir dessa breve exemplificação percebe-se qual o maior problema com essa classe de 
perguntas: elas simplesmente reduzem o universo de respostas e limitam de sobremaneira a 
descrição factual. Ou seja, a resposta correta (ou ainda, a resposta mais correta) pode ficar 
fora das possibilidades colocadas pelo inquiridor, haja vista que nem ele mesmo qual a 
probabilidade de a resposta mais correta estar ou incluída nas duas possibilidades oferecidas. 
De maneira que o possível acerto na escolha da parcialidade da disjunção finda por ser algo 
totalmente aleatório e inexato. Alguns especialistas acreditam que uma boa estratégia de 
iniciar um interrogatório seja perguntar algo com o objetivo de enganar a testemunha (modo 
premeditado de conduzir a testemunha ao erro). Caso se parta do pressuposto de validade de 
tal assertiva, o manejo dessa classe de perguntas seria válido para esse escopo. Isso porque, há 
uma forte garantia de engano (ou ao menos de confusão) do interrogado a partir desse tipo de 
pergunta, uma vez que, ao não vislumbrar uma possibilidade de resposta correta ao 
questionamento que lhe foi feito, ele se sentirá à vontade em responder qualquer coisa, pois 
tudo que ele possa responder estará incorreto de qualquer forma. 

Continuando a análise das classes de perguntas que podem ser feitas durante um 
interrogatório, tem-se que existe uma grande estruturação que se divide em duas classes. Essa 
estruturação é denominada de condicionamento interrogativo, e as suas duas classes são as 
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perguntas condicionais negativas e afirmativas. Um bom exemplo das questões negativas 
condicionais é a seguinte interrogação: "o acusado usou um pedaço de madeira para atingir a 
vítima, não?". Nessa hipótese, há uma assertiva inicial do inquiridor para depois haver uma 
desconstrução simples a partir da negação que promove a interrogação. Esse é um exemplo 
clássico de tag questions, expressões comuns na língua inglesa (e recentemente também na 
língua portuguesa) em que a própria negação induz à pergunta. 

As questões afirmativas condicionais operam de modo bastante semelhante à classe de 
pergunta anteriormente analisada. Deste modo, um exemplo desse tipo de interrogação é: "o 
acusado usou um pedaço de metal para atingir a vítima, sim?". Em comparação com o 
exemplo anterior, apenas há a substituição do termo negativo (não) pelo termo afirmativo 
(sim) sem que haja nenhuma outra alteração formal na estrutura da sentença. Ou seja, o 
núcleo discursivo dessa classe atém-se apenas à condicionante, podendo ela ser afirmativa ou 
negativa, de modo que o valor semântico remanesce inalterado por tal substituição. Emílio 
Mira y López (1967, p. 171) entende que essas classes de perguntas devem ser proscritas em 
um interrogatório imparcial, pois obrigam o inquirido a decidir-se entre um sim e um não, 
condicionando previamente sua resposta. 

Ainda assim, em virtude de uma melhor visualização da coação optativa que essas classes de 
perguntas impõem, gramaticalmente, ao indivíduo, deve-se salientar que tais indagações ainda 
são menos perigosas que as duas primeiras classes analisadas. Isso porque a própria 
testemunha, ao perceber o intuito direcionador da resposta (que não se dá de modo tão sub-
reptício como nas hipóteses anteriormente assinaladas), sabe reagir a esse tipo de pergunta 
com maior facilidade e naturalidade, podendo até indicar até uma terceira via (não 
implicitamente contida no discurso) para se ver livre da condicionante do sim ou do não 
(muito embora essa não seja, a princípio, a atitude esperada pelo interrogador, o qual está 
apenas esperando pelo sim ou pelo não, sendo esse o seu escopo retórico a partir do uso das 
perguntas condicionais). Não obstante, é comum se observar que o interrogado menos seguro 
de si e de suas afirmações sempre optará por responder de acordo com o que o interrogador o 
sugerir a partir das perguntas efetuadas. Ou seja, em ambos os casos, tanto nas condicionais 
negativas quanto nas condicionais afirmativas, o interrogado assentirá com as assertivas feitas 
por quem o indagar, afinal, este será o caminho mais simples para satisfazê-lo. 

A quinta classe de perguntas mais usuais em interrogatórios judiciais é a das perguntas 
diferenciais. Esse tipo de pergunta também é trivialmente conhecido como perguntas de sim 
ou não. Ainda que possua um caráter menos parcial que as outras classes abordadas até agora 
(haja vista que a probabilidade de se obter uma resposta positiva ou negativa parece ser, 
aparentemente, equitativa), a resposta a esse tipo de pergunta tende a ser implicitamente ou 
afirmativa ou negativa, preferindo o interrogado responder de acordo com aquilo que o 
interrogador parecer esperar dele.      Ou seja, mesmo que haja esse véu de imparcialidade, em 
virtude do fato de o interrogado poder minimamente optar pelo sim ou pelo não, mesmo que 
não haja uma predeterminação discursiva implícita no mecanismo da indagação, as 
testemunhas possuem a inclinação a responder de acordo com a representação (seja positiva 
ou negativa) da própria pergunta, para que assim possa ser satisfeita a vontade do inquiridor. 

Outra classe de perguntas a ser trazida a baila na presente análise faz referência às perguntas 
disjuntivas completas. Elas são, na verdade, o complemento evolutivo da classe anterior das 
perguntas disjuntivas parciais. A grande diferença entre essas duas classes consiste na 
impossibilidade de as disjuntivas completas de fornecerem uma limitação probabilística da 
resposta do agente inquirido. Destarte, o inquiridor não restringe o universo amostral do que 
pode ser perguntado a apenas duas hipóteses que ele acha que sejam convenientes para a 
elucidação dos acontecimentos. No caso das perguntas disjuntivas completas ele deve partir 
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de algum fato previamente afirmado pelo interrogado, ou ao menos entre um não 
esclarecimento (ou não-congruência) entre dois fatos distintos (sempre tendo como 
pressuposto que o próprio interrogado os tenha afirmado) para perguntar se "era assim ou não 
era assim?". Repare-se que é indispensável que não haja uma prévia interpretação do agente 
inquiridor sobre os fatos. Pois, se assim o fosse, as disjuntivas completas seriam equivalentes 
às perguntas diferenciais (apenas sim ou não). 

A grande implementação trazida por essa sexta classe de perguntas consiste em dar a 
oportunidade de o interrogado expressar o modo como algo ocorreu ou não ocorreu, podendo, 
desta maneira, até retificar ou implementar assertivas feitas por ele mesmo em momentos 
anteriores do interrogatório, fatos estes que porventura tenham ficado pouco claros ou ainda 
pendentes de maiores esclarecimentos. Como se pode notar das observações feitas, essas 
perguntas são as que possuem um menor grau de sugestão dentre todas as classes que foram 
estudadas até o presente momento. Há quem aponte que elas podem ser utilizadas 
validamente para a condução de um interrogatório judicial, sem que a imparcialidade desse 
procedimento afigure-se comprometida (ainda que elas exibam um mínimo grau de influência 
do interrogador sobre o interrogado, há de se convir que extirpar totalmente essa influência é 
algo que beira o limite da utopia). Todavia, deve-se registrar que essa classe de perguntas 
ainda não é a ideal, pois existe outra classe de perguntas que consegue ser mais incisiva na 
determinação expressiva dos acontecimentos a serem narrados. 

A última classe é aquela que possui um maior caráter de indicação objetiva no discurso 
interrogativo. Ela é denominada de classe de perguntas determinantes. A sua característica 
mais marcante mantém-se adstrita ao fato de ela se valer, precipuamente, de perguntas com 
pronomes interrogativos para promover a interpelação dos sujeitos-alvo do procedimento em 
comento. As perguntas determinantes são aquele tipo de pergunta que realmente podem ser 
tidas e chamadas de imparciais pelos operadores jurídicos, ou seja, são aquelas que realmente 
atendem ao comando constitucional da imparcialidade (desde que se parta do pressuposto que 
esse princípio deve ser aplicado de maneira indistinta aos elementos processuais) estatuído no 
"caput" do artigo 37 da Constituição da República de 1988.   Essas perguntas se valem, 
basicamente, dos pronomes "como", "quando", "onde" e por quê" para efetuar a sua inserção 
interrogativa no universo de possibilidades de resposta do interrogado. Como, por exemplo, 
"você viu como o acusado estava vestido naquele dia?"; "quando você chegou ao local do 
crime?", "por quê o acusado estava segurando aquele machado ensanguentado?"ou "onde 
você estava na hora do ocorrido?". Ao se valer desses pronomes, o interrogador não insere e 
nem incute de maneira prévia nenhuma informação nas possibilidades de resposta do agente 
indagado. Assim sendo, há uma maior possibilidade que as memórias e lembranças por ele 
deduzidas em juízo possuam uma correspondência mais vívida e mais verdadeira com os 
acontecimentos por ele presenciados. Isso porque o conteúdo informativo narrado será de sua 
própria autora, e não algo simplesmente mediado pelo seu interlocutor, que seria, no caso das 
demais perguntas, também o agente construtor da resposta dada.   

  

3.2 Os Mecanismos Para se Atingir o Grau Máximo de Sinceridade nas Respostas em 
Interrogatórios Judiciais 

  

Os meios e mecanismos psicológicos anteriormente abordados faziam referência à 
possibilidade de o magistrado aferir ou comprovar o grau de sinceridade das respostas dadas 
em um interrogatório. No tópico em comento a preocupação é outra. O escopo de tal tópico 
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consiste não em simplesmente encontrar a sinceridade nas declarações dos interrogados, nem 
definir a sua validade, o presente tópico dispõe acerca dos instrumentos psicológicos dos 
quais o magistrado pode se valer para aumentar essa sinceridade nos testemunhos e 
interrogatórios judiciais. 

Inicialmente, cabe fazer um breve destaque para o fato que a técnica que é comumente usada 
para se obter o escopo anteriormente definido consiste em algo extremamente danoso ao 
interrogado e deveras contraproducente para o próprio desenvolvimento do processo. Isso 
porque as técnicas que são mais utilizadas consistem apenas na atemorização do inquirido, de 
modo a prometer-lhe um mau futuro (um castigo, uma punição ou algo semelhante, a 
terminologia nesse caso não é algo fundamental), caso a sinceridade não seja a toada de seu 
discurso. 

É comum, dentre as reprimendas prometidas em caso de falsidade das declarações são 
variadas, vão desde repressões e ameaças de base legal (como enquadrar a testemunha, os 
peritos e demais atores processuais nos artigos 342[2] e 343[3] do Código Penal) até mesmo 
submeter os inquiridos á ordálias[4] e outros castigos e sortilégios de cunho não-científico. 

O único fator que importa para resolver esse problema é a consciência moral dos declarantes, 
ou seja, o grau de amor à verdade e à justiça. Isso porque, como explana Adolfo Sanchéz 
Vázquez (2005, p. 186), "a consciência moral assume a função de uma instância ineludível, 
ou de um juiz diante do qual todo ato moral deve apresentar os seus títulos". Dito de outra 
forma, a atemorização psicológica prometida para aqueles que declararem algo falso perante o 
juízo, no momento de seu testemunho, é a mola propulsora para que, segundo a sua própria 
consciência moral, os interrogados que prezam por tal conduta ética, sequer cogitem não 
serem sinceros em suas declarações. 

No entanto, há de se ponderar que, geralmente, os amorais ou imorais não se impressionam 
tanto com as ameaças ou severidades tanto quanto os morais. Por isso, com apoio nas lições 
de Mira y López (1967, p. 172), há de se julgar supérfluo o juramento, bem como também 
deve-se acreditar que sejam absolutamente insuficientes (mesmo quando necessárias por 
disposição legal) as advertências sobre a responsabilidade inerente ao ato de testemunho. 
Afinal, aquele que não tem nenhum escrúpulo ou inclinação moral não sofrerá nenhuma 
influência desse tipo de direcionamento ético-procedimental. 

Um mecanismo técnico mais recomendável que a atemorização do inquiridor consiste na 
análise psicológica prévia da personalidade do interrogado e da sua posição na situação a ser 
narrada. A partir dessa análise pode-se determinar qual a intenção que o guia e o inclina no 
momento em que ele presta seu depoimento.           A partir dessa abordagem prévia já se 
consegue delinear se o testemunho do inquirido será ou não eivado de parcialidade. Nessa 
toada, desde logo verificada a parcialidade, deve-se perscrutar se ela deriva de um motivo 
nobre (compaixão, generosidade, bondade, honra, sentimento de justiça, dentre outros), de um 
motivo vil (vingança, inveja, ira, ódio, dentre outros) ou simplesmente a parcialidade se 
identifica com o desejo egoísta de não se comprometer com os fatos e permanecer deles 
afastados. 

Todavia, há de se asseverar que a análise dessas situações de parcialidade não é uma tarefa tão 
simples, isso porque é comum que haja uma fusão de todos esses motivos, seja de maneira 
alternada ou sucessiva, na progressão das declarações dos interrogados. Ou seja, todos os 
fatores anteriormente referidos podem ser somados, de maneira conjunta ou seccionada, 
podendo variar, inclusive, de acordo com os fatos ou as pessoas às quais os acontecimentos a 
serem relatados façam alusão ou referência. Por esses motivos faz-se indispensável uma sutil 
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análise psicológica destes "Imponderáveis" e "inconfessáveis" que tanto influenciam na 
obtenção de testemunhos e atestados inexatos e injustos. 

Existem duas possíveis saídas para esse impasse, uma eminentemente teórica e a outra com 
fundamentos mais pragmáticos. A primeira se baseia em destituir de todo caráter determinista 
a oficialidade dos testemunhos obtidos pelos meios judiciais. Ou seja, essa saída parte do 
pressuposto que todas as afirmações feitas em juízo são, em algum grau ou de algum modo, 
fadadas a serem sempre parciais. Assim sendo, não há como tentar simplesmente conferir uma 
maior credibilidade ou aferir um maior grau de sinceridade às respostas dadas nos 
interrogatórios judiciais. Deve-se, apenas, admitir que tais inquirições são inúteis e conseguir 
outro meio de conseguir as informações sobre os fatos e os acontecimentos concernentes aos 
processos judiciais. 

Essa outra possibilidade de conseguir tais informações existe no modelo americano, o qual 
criou a figura dos "trabalhadores sociais" (social workers). Esses trabalhadores fazem o 
serviço externo de coletar, reunir e catalogar informações sobre eventos e acontecimentos que 
importam para os processos judiciais em curso (REAMER, 2009, p. 121).     O grande 
benefício trazido por essa forma de aquisição de dados e informações acerca de fatos e 
eventos de suma importância para os procedimentos judiciais (principalmente na fase de 
conhecimento) consiste no caráter oficioso e secreto conferido às informações recolhidas. 
Afigura-se, portanto, a possibilidade de se conhecer muito mais "verdades" que aquelas 
trazidas à baila pela informação oficial de um interrogatório judicial. Através dos 
trabalhadores sociais tem-se uma variação mais elástica do conhecimento dos ocorridos, de 
modo que se proporciona uma visão mais sincera do que cada testemunho pode oferecer e de 
fato conhece sobre o assunto a ser julgado. Todavia, a aplicabilidade desse mecanismo no 
atual modelo judiciário brasileiro é bastante discutível. Um dos grandes entraves para sua 
aplicação seria a necessidade de conferir a esses trabalhadores a mesma fé de ofício 
atualmente concedida para os tabeliães e os oficiais de justiça. Desta maneira, as informações 
que fossem diretamente colhidas in loco por esses agentes estatais poderiam ser utilizadas 
como fundamento probante em procedimentos das mais diversas searas do direito. 

Outro grande problema que a adoção desse sistema poderia acarretar diz respeito à 
possibilidade de se desprestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do 
processo. Diferentemente do sistema de interrogatórios atualmente existentes, as informações 
colhidas em campo pelos trabalhadores sociais demoram bem mais tempo para serem 
reunidas, coletadas e repassadas ao juízo. Isso porque não há uma hora marcada para que elas 
ocorram, e essa coleta depende muito da habilidade social desses trabalhadores, não sendo 
nem garantido que eles consigam extrair ou recolher as informações indispensáveis para o 
desenrolar dos processos. Pode ser que eles nem consigam obter tais informações e o processo 
simplesmente permaneça estanque por longos períodos de tempo, seja em função da 
impossibilidade de obtenção da informação necessária ou seja em função da inabilidade 
profissional do agente em conseguir tais dados.   Assim sendo, deve-se ter em mente que a 
solução dos impasses apresentados por essa solução teórica é algo muito complicado, algo 
que necessitaria de uma profunda mudança na estrutura jurídica do país e também reclamaria 
por uma mudança na mentalidade cultural da própria população, a qual teria que ter sua 
parcela de contribuição nos testemunhos para que essa forma de obtenção de dados fosse 
minimamente viável. 

A outra solução que se apresenta possui um viés prático muito mais aguçado. Ela se baseia na 
aplicação de conceitos e conhecimentos da psicologia individual ao problema particular de 
cada declarante. Assim, sua realização exige a aplicação de uma técnica especial criada para 
cada situação peculiar.        Nesse horizonte, nas hipóteses em que se suspeita de parcialidade 
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para fins altruístas, convém fazer chegar ao espírito da testemunha a convicção de que uma 
atuação parcial poderá ser desfavorável ao acusado. É fácil fazê-lo notar isso na medida em 
que duas ou mais declarações diferentes possam fazer o juiz optar por não dar crédito a 
nenhuma delas. Bons resultados podem ser obtidos pela denominada declaração "centrípeta", 
meio de obtenção de dados em que não se fala nada sobre o acusado, mas, em troca, se 
solicitam informações a respeito de reações secundárias à ação ou conduta que se desejam 
esclarecer. Deste modo a testemunha não estabelece nenhuma relação entre a sua declaração e 
um provável prejuízo a uma pessoa que ele queira proteger, mas, em troca, as declarações 
fornecidas convergem para que se chegue, por inferência, até o centro ou núcleo da situação a 
ser julgada.            Faz-se mister, portanto, trazer à baila um exemplo de questionamento 
segundo o método centrípeto: "Crê a senhora que o trabalho de seu filho era suficientemente 
recompensado e era devidamente apreciado pelos seus patrões na joalheria onde trabalhava? 
A resposta a tal indagação tende a ser: "De um modo geral não davam o devido valor a meu 
filho" [5]. Sabe-se desse modo, pelo segundo relato, que o rapaz tinha, ao menos, um motivo 
para poder desejar se apoderar de uma joia em seu local de trabalho. 

Esse método é bastante diferente da declaração "centrífuga". Nesse método de obtenção da 
verdade o inquiridor se foca diretamente em questionamentos que se direcionem para o fato a 
ser conhecido, centrando-se nas suas possibilidades de ocorrência. Essa metodologia não é 
recomendada nesses casos em que o interrogado deseja proteger alguém, ou seja, hipóteses 
em que sua parcialidade é patente. Isso porque, nessas hipóteses, qualquer referência explícita 
à pessoa que o indagado tenciona proteger apenas fará com que ele rechace o núcleo 
explicativo do ocorrido, fazendo com que o foco seja desviado ou que ele invente qualquer 
álibi, simplesmente para que a pessoa que ele não deseja que sofra o prejuízo de suas 
declarações permaneça incólume no decorrer do procedimento interrogatório. Tal como foi 
feito com o outro método, afigura-se imperioso colocar em destaque um questionamento que 
exemplifique o método centrífugo: "O senhor sabe que seu filho foi visto em uma casa de 
penhor e que foi ali perguntar se era preciso um recibo de compra para poder penhorar 
joias?". A resposta a esse questionamento corresponde à seguinte declaração: "Não sabia, mas 
nada tem de particular que o fizesse para informar a algum amigo que lhe tivesse 
perguntado"[6]. Através desse método não se consegue atingir o fim colimado, de maneira 
que o interrogado tende apenas à fugir do cerne das perguntas para que o ente querido a ser 
protegido não seja posto em uma situação ruim. 

Ou seja, existe um certo rigorismo técnico a ser aplicado na forma e na condução do 
interrogatório para que ele seja mais profícuo, e, assim, de uma maneira mais geral, seja mais 
efetivo em seu fim informacional, seu escopo primordial. As classes de perguntas enunciadas 
no decorrer do presente trabalho fornecem o panorama delineado de como o interrogatório 
deve ser manejado para que atinja os referidos fins, alcançando um maior nível de 
instrumentalidade processual, e, assim, o caso seja resolvido da melhor forma possível, já que 
se tem uma maior acuracidade nas informações obtidas por meio dos processos 
interrogatórios. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do exposto, há de se concluir que nos casos em que há parcialidade dos interrogados o 
método mais adequado para a obtenção de dados mais concretos e verdadeiros se traduz na 
utilização de questionamentos centrípetos. Isso porque a intenção da pergunta, como é natural 
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que o seja, é mais difícil de ser percebida nesse método de inquirição, uma vez que quanto 
mais distante o contexto da interrogação da pessoa que o inquirido quer proteger mais difícil 
será para que o declarante perceba que está sendo indiretamente conduzido a fornecer a 
resposta adequada. 

Em síntese, caso se queira atingir um maior nível de sinceridade nas respostas deve-se evitar 
perguntas que fomentem ou se predisponham à insinceridade nas respostas dos indagados. 
Essa é a forma de fechar o presente trabalho, tendo em mente que as questões aqui 
apresentadas não são finalísticas no que concerne as formas de proceder um interrogatório 
judicial, elas apenas fomentam preceitos científicos e psicológicos que auxiliam o magistrado 
nessa árdua tarefa. 

De modo que, o importante a ser enunciado como consideração final do presente trabalho é 
que existem meios e técnicas psicológicas que são de grande valia para o trabalho prático do 
magistrado. Esses mecanismos o ajudam a alcançar um maior leque de informações para que 
ele possa ter um embasamento mínimo para decidir o caso a ele apresentado, bem como tais 
mecanismos dão azo ao uma forma mais incisiva e efetiva de se conseguir informações mais 
acuradas e sinceras nas respostas e nos testemunhos dos seus interlocutores que estão sendo 
por ele interrogados. 

  

REFERÊNCIAS 

  

AUSTIN, John Langshaw. Sense and Sensibilia. New York: Oxford University Press, 1962. 

CUTLER, Brian L. Expert Testimony on the Psychology of Eyewitness Identification. 
New York: Oxford University Press, 2009. 

FIORELLI, José Osmir e MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Jurídica. 2. ed. 
São Paulo: Ed. Atlas, 2010. 

GUILLAUME, Paul. Psicologia da Forma. Trad. Irineu de Moura. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1960. 

HUFFMAN, Karen; VERNOY, Mark; VERNOY, Judith. Psicologia. Trad. Maria Emilia 
Yamamoto. São Paulo: Atlas, 2003. 

HUME, David. An Enquiry Concerning Human Understanding. New York: Cosimo, 
2008. 

JOSLYN, Marc. Figura/Fundo: Gestalt/Zen. In: PERLS, Frederick S. et al (Comp.) Isto é 
Gestalt. Trad. George Schelesinger, Maria Júlia Kovacs. 4. ed. São Paulo: Summus, 1977. 

JUNG, Carl Gustav. A Natureza da Psiquê. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. 

MATTIESEN, Emil. Das Persönliche Überleben des Todes: Eine Darstellung der 
Erfahrungsbeweise. Berlin: De Gruyter, 1968. v. 2. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4976



MIRA Y LÓPEZ, Emílio. Manual de Psicologia Jurídica. Trad. Elso Arruda. São Paulo: 
Mestre Jou, 1967. 

MYERS, David G. Introdução à Psicologia Geral. Trad. Alfredo Barcellos Pinheiro de 
Lemos. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 1999. 

PAIM, Isaías. Curso de Psicopatologia. 11. ed. São Paulo: Pedagógica e Universitária, 1998. 

PERLS, Fritz. A Abordagem Gestáltica e Testemunha Ocular da Terapia. Trad. José 
Sanz. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 

PRASCH, Volker. Die List in der Vernehmung und Befragung des Beschuldigten: 
Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Täuschungsverbots des § 136a StPO. 2002. 336 f. 
Tese (Doutorado) - Direito, Alta Faculdade de Direito da Universidade de Köln, Köln, 2002. 

REAMER, Frederic G. Ethical Issues in Social Work. In: ROBERTS, Albert R.; GREENE, 
Gilbert J. (Orgs). Social Workers' Desk Reference. 2. ed. New York: Oxford University 
Press, 2009, p. 121-127. 

SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do Trabalho. 3. ed. São Paulo: Método, 
2006. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 36. ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira. 
2005. 

WEINER, Irving B.; FREEDHEIM, Donald K.; GOLDSTEIN, Alan M. Handbook of 
Psychology: Forensic Psychology. New Jersey: John Wiley and Sons, 2003. 

WEITEN, Wayne. Introdução à Psicologia: Temas e Variações. Trad. Zaira Botelho e 
outros. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 2002. 

  

 

[1] Apesar de comum, seria incorreto, do ponto de vista científico, dizer se o som estava 
"alto" ou "baixo", por isso opta-se pelo termo "intenso" ou "fraco" para descrever tais 
características sonoras. 

[2] Artigo 342 do Código Penal, in verbis: "Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade 
como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou 
administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de um a três anos, e 
multa. § 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante 
suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo 
penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou 
indireta. § 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o 
ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade". 

[3] Artigo 343 do Código Penal, in verbis: "Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer 
outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação 
falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação: 
Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de um 
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sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito 
em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública 
direta ou indireta". 

[4] A ordália consiste em submeter as pessoas a determinada prova, supondo-se que Deus (ou 
os deuses, nos casos das sociedades de formação religiosa politeísta) não a deixaria sair com 
vida, ou sem algum sinal evidente, caso estivesse faltando com a verdade (SARAIVA, 2006, 
p. 344). Eram mais comumente utilizadas em sociedades antigas para obter juízos divinos 
acerca dos delitos e demais ilícitos praticados na sociedade. Muito embora não seja incomum, 
em alguns rincões, encontra-se tal tipo de prática ainda a ser feita nos dias hodiernos. 

[5] Modelo de perguntas e respostas retirado dos exemplos de interrogatórios fornecidos por 
Mira y López em sua obra sobre Psicologia Judiciária. 

[6] Apenas se deve fazer uma ressalva de cunho técnico-jurídico que parentes (os pais, nos 
exemplos dados), por disposição legal, não podem ser testemunhas, no sentido técnico da 
palavra. Elas podem, no entanto, serem ouvidas como declarantes,  hipótese em que não 
prestam juramento de verdade. Ainda que haja essa pequena ressalva preferiu-se por não 
alterar os exemplos dados e manter a coerência original com o autor usado como fundamento 
bibliográfico desse tópico. 
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RESUMO 
Este artigo é uma reflexão sobre os efeitos negativos da globalização e os impactos causados 
às economias nacionais, que sucumbiram devido às reformas econômicas propostas pelas 
instituições internacionais para combater as atrocidades do mercado global. Analisa-se como 
esse processo de recuperação econômica sugerido, acabou limitando a soberania econômica 
dos Estados endividados e ainda afetando o princípio da autodeterminação dos povos. Além 
disso, demonstra-se que a nova política macroeconômica implantada no começo dos anos de 
1980 encenou o disfarce dos jogos de poder no plano econômico internacional. Através do 
domínio do mercado, as empresas transnacionais estabeleceram mecanismos de controle 
comercial baseados numa justificativa científica para exercerem o poder sobre as mais fracas, 
eliminando a concorrência das empresas locais e regionais. Sob essa sistemática, propõe-se 
alguns instrumentos para implementação da reformulação interna dos Estados como forma de 
combater os efeitos negativos da globalização. 
PALAVRAS-CHAVE: AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS; ESTADOS; 
GLOBALIZAÇÃO; BIOPOLÍTICA; IDEOLOGIA. 
 
ABSTRACT 
This article is a reflection on the negative effects of globalization and the impacts caused to 
the national economies, which succumbed due to the economic reforms proposed by the 
international institutions to fight the atrocities of global market. It is analyzed how this 
suggested process of economic recovery ended up limiting the economic sovereignty of the 
indebted States and affecting the principle of the self-determination of peoples. Moreover, it is 
demonstrated that the new implanted macroeconomic politics in the beginning of the 1980’s 
reflected the disguised games for economic power in the international community. Through 
market domination, the transnational companies established mechanisms of commercial 
control based on a scientific justification to have power and control over the weakest, 
eliminating the competition of local and regional companies. Using this point of view, some 
instruments are proposed for implementing internal restructuring of the States as a way of 
fighting the negative effects of globalization. 
KEYWORDS: SELF-DETERMINATION OF THE PEOPLES - STATES - 
GLOBALIZATION - BIOPOLITIC - IDEOLOGY. 
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Introdução 

  

A ordem internacional passa por uma fase de transformação provocada pela mudança de 
postura dos agentes internacionais. Estados, organizações internacionais e empresas 
transnacionais procuram adaptar-se à nova tendência do mundo influenciada pelo sistema 
capitalista: o acúmulo de lucro.  

Essa lógica acabou sendo estimulada pela idealização de uma política macroeconômica que 
sujeitou os mais fracos e menos preparados à autodestruição. Sob o referendo das instituições 
financeiras internacionais, especialmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), instaurou-se uma competição entre grandes corporações pela conquista do mercado. 

Estados em crises econômicas foram "aconselhados" a aderir a um plano de recuperação das 
economias nacionais baseado na desvalorização da moeda, desindexação dos salários, perda 
do controle pelo Banco Central para regular a taxa de câmbio, privatizações de empresas 
públicas, privatização de terras públicas cultiváveis, cortes de investimentos públicos, 
liberalização do mercado, reforma fiscal, aumento da importação de produtos básicos e tantas 
outras medidas que ataram os governos nacionais. 

Para obtenção de crédito internacional, alongamento do prazo para adimplemento da dívida 
externa e não seremrelegamento  relegados ao isolamento econômico, os Estados afundados 
em crises econômicas foram praticamente obrigados a aceitar um plano de reestruturação 
econômica que os tornaram ainda mais dependentes do capital financeiro externo. 

Além disso, o saldo devedor daqueles que manifestaram a intenção de se sujeitarem às metas 
impostas pelas instituições financeiras internacionais, aumentou drasticamente. A economia 
nacional desapareceu juntamente com as empresas locais e regionais, engolidas pela 
concorrência desleal de empresas transnacionais que ocupam espaços cada vez maiores no 
mercado global. 

A governabilidade nacional ficou comprometida em função das regras do mercado serem 
estipuladas pelos aludidos agentes financeiros, principais aliados das transnacionais. O 
próprio povo perdeu sua autoridade sob o território que ocupa devido às restrições colocadas à 
política econômica nacional, e o território nacional transformou-se numa economia 
globalizada para favorecer à livre circulação do capital financeiro. 

A recuperação das economias nacionais encenou uma realidade almejada pelos Estados em 
crise. Todavia, esse plano econômico não passou de uma representação da realidade para 
encobrir os jogos de poder praticados por aqueles agentes. O que estava oculto e não foi 
revelado, foi a perpetuação da superioridade da economia globalizada à local. 

Esse fenômeno relaciona-se, por via da analogia, com a prática nazista executada durante a 
primeira metade do século XX, que propunha a superioridade da raça ariana àquelas 
biologicamente inferiores. Assim, percebe-se que a defesa do ideal de superioridade da raça 
ariana e da dominação do espaço terrestre europeu pelos alemães se reproduz atualmente no 
campo econômico, sendo que o "superior" agora não é representado pelo "sangue puro", mas 
pelo "economicamente forte" no mundo globalizado. 

Para minimizar os efeitos maléficos da globalização, seria necessário redefinir a estrutura 
Estatal mediante instrumentos que garantam a harmonia entre o acúmulo de lucro e o 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 4981



desenvolvimento das economias nacionais, sem a subjugação de países periféricos às 
exigências das organizações internacionais financeiras. Isso é o que será analisado: 

  

1. Contextualização da neopolítica macroeconômica 

  

Ao longo da década de 1980 começa-se um processo intenso de implantação de reformas 
econômicas para viabilizar a recuperação das economias nacionais travestido pelo acúmulo 
desmedido de lucro. A política neoliberal firmou-se pelo argumento de recuperação 
econômica dos Estados em crise. E essa mudança acabou sendo fruto de um "consenso 
político"[1] envolvendo a política econômica. 

Algumas instituições internacionais foram criadas após a Segunda Guerra Mundial para 
auxiliar os Estados, sobretudo aqueles que se encontravam em dificuldades econômicas, como 
forma de os libertarem da crise que ameaça suas soberanias.[2] Entre essas instituições 
figuram o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que assumiram a incumbência 
de propor mecanismos de remodelação das políticas econômicas no âmbito interno e externo. 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico mundial e dar início ao 
equacionamento das dívidas externas de Estados falidos, a neopolítica macroeconômica, ainda 
aplicada contemporaneamente, buscava reequilibrar a economia mediante a instituição de 
planos econômicos específicos, apresentados num padrão comum sem levar em conta as 
necessidades ou dificuldades peculiares de cada Estado.[3] 

Uma espécie de tutela econômica era imposta aos Estados que aderissem às medidas 
formuladas pela equipe econômica das instituições financeiras internacionais. Como 
conseqüência da adesão, condições anexas ao plano de reestruturação econômica deveriam ser 
observadas como garantia da obtenção do auxílio financeiro. 

Michel Chossudovsky destaca que para obter a vantagem do reescalonamento da dívida e o 
retardamento do pagamento do débito principal, o devedor deveria se sujeitar às 
determinações dos credores para postergar o prazo de adimplemento de sua obrigação.[4] Para 
que isso ocorresse, a soberania econômica seria limitada pela aderência aos instrumentos 
regulatórios aplicados para consolidação do plano econômico. 

A restrição aos Estados em operar no setor econômico favoreceu a atuação de empresas 
multinacionais no controle dos mercados locais, criando condições para a materialização do 
fenômeno da globalização enquanto um processo de internacionalização do mundo capitalista. 

As reformas econômicas iniciadas em décadas pretéritas foram arquitetadas para preparar um 
ambiente de gestação da globalização. Nesse cenário, desenvolve-se a internacionalização do 
capital financeiro em que as mega-corporações estão presentes em múltiplos lugares, e no 
mesmo instante.[5] 

Milton Santos explica que o território nacional continua a existir fisicamente, mas, passa a ser 
uma circunscrição territorial dominada por uma economia internacionalizada. Mesmo sendo 
possível se constatar a submissão do território às suas normas de direito interno, o dinamismo 
da economia é influenciado por forças exógenas que fogem ao controle Estatal.[6] 
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O Estado ficou enfraquecido e refém da neopolítica macroeconômica em função de não ter 
condições de combater esse sistema. Paradoxalmente, a sua supremacia normativa permanece 
inalterada, sendo, contudo, neutralizada por fatores externos quando a questão se refere a uma 
possível reação contrária à imposição do capitalismo moderno. 

Nessa nova era, as grandes empresas se responsabilizam pela condução do processo político 
que, a partir de então, passa a ser realizado no mercado. Mais do que nunca se fortalece a 
ideia de que o indivíduo deve possuir condições de ser aproveitado pelo mercado, caso queira 
sobreviver.[7] Essa situação, que fomenta práticas repudiáveis marcadas pela ausência de 
compaixão ao outro, é provocada pela lógica da competitividade. 

A neopolítica macroeconômica foi disseminada para assegurar o desmantelamento do Estado, 
a ruína da economia interna e o colapso social e econômico, de modo que as corporações 
multinacionais dominassem o mercado sem qualquer empecilho à livre circulação do capital 
financeiro.[8] 

No contexto das reformas, buscou-se regular o processo de cobrança da dívida dos Estados 
em desenvolvimento, tornando-os ainda mais endividados. A acumulação de lucros cada vez 
maiores é disfarçada pela implementação de planos econômicos direcionados nitidamente 
para a manutenção do sistema capitalista. 

O pano de fundo dessa sistemática consistiu na apresentação de uma justificativa científica 
que legitimasse o domínio do poder econômico ostentado pelas corporações multinacionais, 
encerrando na afronta ao princípio da autodeterminação dos povos. É o que se demonstra a 
seguir: 

  

2. O aviltamento do princípio da autodeterminação dos povos em razão do biopoder 

  

A ideia de autodeterminação manifesta-se na capacidade de um povo tomar suas próprias 
decisões políticas e jurídicas no território que ocupa sem haver interferência de outro Estado. 
Nesse sentido, a autodeterminação dos povos é o princípio que propicia aos povos do mundo 
inteiro o direito de se autogovernar sem que suas decisões políticas sofram qualquer tipo de 
limitação, de modo que possam estabelecer seus próprios status políticos e definirem as 
diretrizes dos seus desenvolvimentos econômicos, sociais e culturais.[9] 

O princípio da autodeterminação dos povos está umbilicalmente ligado à soberania do Estado, 
e se contrasta com qualquer tipo de colonização ou dominação. A autodeterminação dos 
povos, então pode ser entendida como o direito ou aspiração de um grupo que se considera 
com identidade distinta e separada de se governar.[10] 

O seu reconhecimento na esfera internacional foi abarcado, inclusive, pelos capítulos XI e XII 
da Carta das Nações Unidas, sendo ampliado posteriormente pela Declaração sobre Outorga 
da Independência aos Países e Povos Coloniais de 1960, além de ter sido prestigiado pelos 
Pactos de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. 

Conquanto esse princípio basilar do Direito Internacional tenha sido respaldado, sobretudo 
pela comunidade internacional, sua realidade destoa da concretização do ideal de nenhum dos 
povos serem sujeitados ao domínio opressor do capitalismo hodierno.[11] Com isso, a 
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capacidade de escolha dos povos limita-se ao exercício dos direitos políticos nos processos 
eleitorais para composição dos seus próprios governos, já que com relação às suas escolhas 
econômicas e sua autodeterminação nessa seara já estarem sendo definidas pelas políticas 
econômicas impostas pelos organismos internacionais. 

Ausente um sistema eficiente de cooperação internacional devido à fragilidade das 
organizações internacionais em criar condições propícias para emancipação dos povos, em 
decorrência do poder dominante institucionalizado pelo capital financeiro das empresas 
globais, a independência política torna-se uma fábula. 

Luiz Alberto Moniz Bandeira ressalta que diversos conceitos, dentre os quais o de 
democracia, direitos humanos, civilização ocidental e economia de livre mercado, são 
utilizados como fundamentos para salvaguardar valores universais evocados pelas potências 
mundiais, sendo que isso não passa da transformação de um ato abusivo numa prática legítima 
de solapar os princípios da soberania e autodeterminação dos povos.[12] 

A justificativa para imposição do poder aparece em múltiplos cenários, não sendo diferente no 
âmbito econômico. A neopolítica macroeconômica retrata essa situação em função de sua 
aplicação conduzir à sujeição de economias nacionais ao domínio dos agentes globalizados, 
resultando na perda da soberania econômica dos Estados dentro de seus próprios territórios 
devido à impossibilidade de regulação da política econômica interna. 

Nessa perspectiva, Michel Foucault sustenta que o poder, inclusive o econômico, se 
exterioriza através da legitimação de uma determinada posição frente a um indivíduo ou a 
uma população que polariza extremos, como vida e morte. E o componente que permite esses 
conceitos representarem concomitantemente o mesmo objetivo é o racismo. Não se trata, pois, 
de uma forma tradicional do ódio pelo outro, mas de uma justificativa científica que autoriza 
o domínio dos mais fortes sobre os mais fracos e, consequentemente, a aplicação dessas 
formas de poder sobre esses últimos.[13] 

O racismo na concepção foucaultiana é a legitimação, através de uma justificativa científica, 
para a ação do biopoder.[14] Assim, a eliminação do sistema econômico interno encontra 
permissão para se consolidar por meio desse poder, que primeiro atinge o indivíduo, e depois 
se reflete sobre todo o grupo. 

Analisado sob o viés econômico, essa justificativa tem como finalidade promover 
dissimuladamente a solidificação de uma economia global dentro do território nacional, 
tornando-o dependente do capital financeiro globalizado. Trata-se de um dos desdobramentos 
do biopoder cujos reflexos incidem na órbita internacional, ou seja, isso se refere à dominação 
de um Estado por instituições encarregadas de satisfazer as pretensões daqueles que buscam a 
ampliação ou consolidação de suas posições geopolíticas e econômicas através da construção 
de fundamentos manipulados. Eis o que se expõe a seguir: 

  

3. A ideologia da recuperação econômica e o surgimento do "nazismo econômico" 

  

A ideologia manifesta-se na representação da realidade para perpetuação das relações sociais. 
Esse processo destina-se à atribuição de significantes às situações ou objetos. A representação 
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pode adquirir feições diversificadas para ajudar a compreender as relações sociais ou até 
mesmo para encobri-las, ou seja, para encenar uma realidade que não necessariamente existe. 

José Luiz Quadros de Magalhães aponta que a ideologia é um artifício utilizado para distorcer 
a aparência, revelando o que está escondido ou encobrindo os jogos de poder. Isso se realiza 
quando os significantes não correspondem aos verdadeiros significados. Dessa forma, se 
constroem as relações de poder na medida em que o exercício da dominação se faz pela 
representação da realidade mediante a criação de significantes para tornar as coisas 
naturais.[15] 

O efeito causado, pelo que se denomina de ideologia, torna a razão impotente para captar o 
real, não porque a própria razão apresente essa impotência, mas porque o real não é a razão. 
Então, a ideologia busca suprimir a razão diante de acontecimentos fáticos para a 
manipulação da realidade, sendo essa uma prática típica nas relações econômicas senão para 
servir ao poder das empresas globais ou dos Estados hegemônicos.[16] 

A recuperação das economias de Estados endividados através de planos econômicos 
estabelecidos pelas entidades internacionais financeiras, analisada sob esse prisma, 
correspondeu, paradoxalmente, ao aumento da dívida externa e à perda da soberania 
econômica. A redução de investimentos públicos em setores primordiais, a liberalização do 
comércio, as privatizações das empresas públicas e o controle dos atos dos Bancos Centrais 
pelas instituições financeiras externas, culminou na desintegração dos Estados que 
"consentiram" com a proposta.[17] 

Com a apresentação de uma solução em tese vantajosa para o crescimento econômico 
mundial, a ideologia da recuperação das economias nacionais proporcionou uma realidade 
idealizada pelos Estados em desenvolvimento. Assim, a difusão da ideia de ser a economia 
globalizada superior à local, assemelhou-se à política de Estado estabelecida durante o século 
XX na Alemanha tendente a eliminar outros povos considerados biologicamente inferiores 
(nazismo). 

A defesa do ideal de superioridade da raça ariana e da dominação do espaço terrestre europeu 
pelos alemães se reproduz atualmente no campo econômico. A neopolítica macroeconômica 
assume essa característica ao extirpar dos Estados suas fronteiras para possibilitar a livre 
circulação de capital financeiro por agentes econômicos globalizados, fazendo com que as 
grandes corporações atuem em condições superiores às empresas locais e regionais dentro do 
mercado. 

O marco do surgimento desse "nazismo econômico" coincidiu com a implantação da 
neopolítica macroeconômica desenvolvida a partir dos anos de 1980. Essa prática que conduz 
ao extermínio do mercado interno identifica-se com a perseguição racial empreendida na 
Alemanha porque os objetivos de ambas convergem para pontos comuns: a imposição da 
superioridade e a eliminação do mais fraco. 

A dominação da economia pelas grandes corporações no contexto da globalização tem 
suporte na aparente ausência de regulação econômica do Estado, principal alvo da força 
coercitiva imposta pela nova política econômica mundial. O discurso então se volta para o 
fortalecimento das empresas globalizadas ou Estados desenvolvidos, e o fim das empresas 
menores ou Estados periféricos num tipo de competitividade avassaladora pela busca de mais 
espaço no mercado.[18] 
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O sistema se mantém através do apoio das instituições financeiras internacionais às grandes 
corporações com base na lógica da ideologia. Contudo, a reconstrução das economias 
nacionais pode ser obtida pelo processo de reconfiguração da estrutura dos Estados arrasados 
pelo fenômeno da política macroeconômica. Eis o que se propõe em seguida: 

  

4. Reconfiguração da estrutura Estatal: talvez uma possível solução 

  

Afastar a incidência dos reflexos diretos e imediatos da globalização talvez possa parecer algo 
utópico ou até mesmo inatingível. Isso não implica que inexistam mecanismos eficientes para 
adequá-la aos princípios basilares da ordem internacional, a saber, a soberania e a 
autodeterminação dos povos. 

A contenção da perversidade do mercado em nível mundial, que agrava a desigualdade e 
enseja uma assimetria econômica entre Países do norte e do sul do mundo, pode ser alcançada 
partindo-se pela reformulação interna do Estado. A elaboração de políticas públicas 
direcionadas à compatibilização entre o desenvolvimento econômico e a efetiva proteção aos 
direitos humanos seria uma proposta inicial. 

Ressalta-se que os direitos humanos[19], após a Segunda Guerra Mundial, emergem entre as 
maiores preocupações por parte das organizações internacionais e dos Estados, sendo 
elevados à categoria de questão supranacional. Esse fato ficou marcado pela 
internacionalização desses direitos, no sentido de inaugurar uma nova fase assentada no 
repúdio, sobretudo, às brutalidades decorrentes de práticas econômicas abusivas. 

Flávia Piovesan aponta que a proteção aos direitos humanos pode ser um instrumento útil para 
colocar limites à ânsia do mercado, como foram outrora um importante mecanismo de 
reconstrução do princípio da dignidade humana no mundo pós-totalitarismo.[20] O amparo à 
pessoa humana representa uma preocupação universal na ordem internacional contemporânea, 
cuja previsão encontra-se principalmente nas Constituições de Estados democráticos. 

Dessa forma, percebe-se que os direitos humanos tiveram papel fundamental na reconstrução 
das sociedades no mundo abalado pelas práticas totalitaristas do início do século XIX, e que 
podem, também, exercer função essencial na reformulação do mundo às práticas capitalistas 
disseminadas no mundo globalizado, sendo capaz de restaurar a lógica do razoável em um 
mundo regido pelas economias de mercado. Portanto, essa concretização dos direitos 
humanos e sua função de estruturar a sociedade deve ser uma tarefa política a ser adotada e 
conduzida pelos Estados. 

Há também que se perquirir sobre o papel desempenhado pelas ciências humanas no processo 
de globalização enquanto potenciais formadoras de opinião. Esse segmento científico 
apresenta extrema relevância e utilidade para todas as sociedades. Os intelectuais ocidentais, e 
também orientais, precisam reassumir o compromisso de desafiar a exploração e a opressão 
aos indivíduos pobres, evitando também que sejam sucumbidos intelectualmente ao discurso 
da globalização como fábula. 

A análise da globalização em um nível local, incluindo a participação efetiva da sociedade 
nacional na construção de instrumentos que possam assegurar seu lugar na economia global, 
também deve ser empreendida. As instituições internacionais relevantes e, principalmente as 
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grandes corporações, devem se responsabilizar da mesma forma pela promoção de políticas 
públicas que fomentem a participação da sociedade nacional no processo de desenvolvimento 
econômico. 

Mário Lúcio Quintão Soares menciona que a amortização dos impactos da globalização está 
condicionada à reengenharia constitucional, a ser realizada mediante a observância de 
requisitos essenciais tais como: aprimoramento das instituições Estatais, interpretação 
adequada dos princípios de direitos fundamentais, democratização da estrutura dos partidos 
políticos e adequação das instituições democráticas às normas e estruturas supranacionais.[21] 

Simultaneamente à internacionalização das economias dos Estados ocorreria a proteção 
internacional aos direitos humanos, o revigoramento das instituições democráticas em nível 
supranacional e o ajustamento das normas internas às externas. Nesse sentido, seria possível 
promover uma identidade política e cultural dos Estados com o sistema globalizado. 

A implementação de planos econômicos a partir da existência do fenômeno da globalização 
requer mecanismos que previnam seus excessos, já que existe uma clara discrepância entre a 
eficiência atingida pelo mercado e o desenvolvimento das economias nacionais. Apesar dessa 
propensão para o progresso da humanidade, o que se constata da globalização até o momento 
são desequilíbrios persistentes, profundos, eticamente inaceitáveis e politicamente 
insustentáveis. 

Uma resposta equilibrada, realista e livre de valores pré-determinados é difícil de ser 
proposta, especialmente se considerada a atual realidade de um mundo unipolar, com uma 
característica norte-centrada e uma ordem econômica mundial dominada pelas transnacionais 
e Estados desenvolvidos situados ao norte da linha do equador. 

Apresentar uma solução eficiente, simples e universal para impedir os avanços catastróficos 
da globalização que, ao mesmo tempo não obstrua o crescimento econômico mundial, 
certamente não é uma tarefa despida de dificuldades. Qualquer que seja a resposta dada à 
ordem internacional, há que se pensar em primeiro momento na economia. 

A reconfiguração da estrutura interna dos Estados pode ser uma forma de sintonizá-los às 
tendências do mundo sem que haja a perda de suas soberanias econômicas e sem que seja 
afetado o princípio da autodeterminação dos povos e, consequentemente, sejam minadas as 
bases das economias nacionais de Estados atolados em crises econômicas, sociais e 
políticas.[22]       

  

Conclusão 

  

A neopolítica macroeconômica surge como uma tentativa bem sucedida de disfarçar a 
dominação econômica exercida pelas transnacionais contra os Estados por meio de uma 
justificativa científica para legitimar a imposição desse poder. A eliminação das economias 
nacionais ocorre pela chancela das instituições financeiras internacionais, que valem-se de 
subterfúgios técnicos para manipular a crise econômica. 

O biopoder, que seria a extinção dos indivíduos biologicamente inferiores, migra para o 
cenário das relações econômicas para desencadear o processo de exterminação das empresas 
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locais e regionais. A lógica é muito semelhante: a globalização proporciona a comercialização 
de mercadorias e serviços em mais de um lugar, e no mesmo instante. Dessa forma, as 
empresas multinacionais atuam num espaço comercial muito mais amplo e angariam lucros 
exorbitantes, enquanto às pequenas empresas resta apenas o concorrido e saturado mercado 
local ou regional. 

A dominação do mercado se consuma com a diminuição da competição entre os concorrentes 
dentro do mercado à medida que os mais frágeis são incorporados pelos mais fortes. É uma 
guerra econômica sustentada pela busca incessante de seguidos lucros que polariza extremos e 
acarreta conseqüências devastadoras aos Estados periféricos. 

As economias nacionais dissolvem-se e as soberanias econômicas desses Estados tornam-se 
uma fábula. Assim o povo continua a ser o detentor legítimo do poder sob o território em que 
se situa, porém sem determinar sua própria situação econômica. A indeterminação econômica 
dos povos passa a contrastar com os princípios fundamentais do Direito Internacional. 

A globalização, embora seja muito questionada, trouxe benefícios para o progresso da 
humanidade. A tecnologia avançada permitiu a evolução da informática e do setor das 
telecomunicações, bem como de outros recursos úteis ao cotidiano humano. Outrossim, serviu 
como elemento  desencadeador de atos atentatórios às pessoas humanas, levando milhões de 
indivíduos à miséria. 

A questão é como conciliar os pontos positivos da globalização com o bem-estar da 
humanidade. A internacionalização dos direitos humanos, a reativação das ciências sociais e a 
participação dos povos na construção de uma política econômica global pode ser uma solução 
para o problema da opressão imprimida pelos agentes que se beneficiam da globalização. 

Todavia, a iniciativa para essa transição tem que partir dos próprios Estados, que deveriam 
criar mecanismos internos para possibilitar o abrandamento dos efeitos macabros da 
globalização. Isso talvez possa ser feito pela sofisticação das instituições Estatais, pela 
interpretação adequada dos princípios em que se fundamentam os direitos fundamentais e pela 
compatibilização das instituições democráticas às normas e estruturas supranacionais. 
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*  Os acordos internacionais objetivando a concessão de empréstimos de dinheiro 
condicionam-se ao aceite irrestrito das condições propostas pelos agentes financeiros 
internacionais, o que certamente deixa de ser um consenso, mas uma imposição. 

[2] A respeito do advento das referidas instituições, Welber Barral elucida que: "Ao fim da 
guerra, podia-se encontrar um consenso quanto à necessidade de intervenção do Estado, pelo 
menos em situações de crise. Ao mesmo tempo, havia o reconhecimento de que a 
interdependência das relações internacionais demandava entidades que promovessem a 
cooperação entre os Estados, seja no plano político (como a Organização das Nações Unidas), 
seja no plano econômico (como as instituições de Bretton Woods) [...]. A estrutura política e 
jurídica acordada por esses líderes após a Segunda Guerra Mundial estava assentada no 
consenso quanto à necessidade de intervenção estatal como garantia de continuidade do 
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mundo capitalista." BARRAL, Welber. O comércio internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 
2007, p.16. 

[3] Sérgio Borges Allan faz uma análise relevante acerca do papel desempenhado pelas 
instituições de Bretton Woods. Segundo o autor: "Muitos países pobres, temendo que o 
capital internacional bata em retirada, vão sucumbindo as exigências impostas por órgãos 
como o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, desmontando 
o Estado de Bem-Estar Social, ou 'Welfare State' keynesiano. A abertura exacerbada ao 
comércio internacional e a busca a qualquer preço de investimento estrangeiro implicam em 
sérias consequências não só na esfera econômica como também política, pois há grande 
dificuldade, até mesmo impossibilidade, do desenvolvimento de políticas domésticas que não 
sejam influenciadas pela ordem financeira mundial; o que resulta são esquemas ad hoc que 
somente almejam seduzir o poder financeiro externo." (ALLAN, 2000, p. 110) 

[4] Segundo o autor: "Por meio da 'engenharia financeira' e da cuidadosa arte de 
reescalonamento da dívida, o reembolso da principal é adiado, enquanto resgates dos juros são 
tornados obrigatórios; [...]. Os credores só concordam com a rolagem da dívida se a nação 
devedora aceitar as 'condicionalidades políticas'." (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 43) 

[5] Benoni Belli, analisando a situação, expõe que: "Com a globalização, o poder deixa de ser 
controlado politicamente, é 'desterritorializado', passa a ser exercido por indivíduos, empresas 
e organizações que se encontram praticamente imunes ao jogo político doméstico em países 
específicos. [...] As decisões de investimentos, tomadas individualmente por grandes 
investidores ou determinadas pelas grandes empresas que administram fundos ou avaliam os 
riscos de mercado, se encontram fora do alcance do controle político." (BELLI, 2001, p. 121) 

[6] De acordo com o autor: "[...] o que temos é um território nacional da economia 
internacional, isto é, o território continua existindo, normas públicas que o regem são de 
alçada nacional, ainda que as forças mais ativas do seu dinamismo atual tenham origem 
externa." (SANTOS, 2003, p. 76) 

[7] Nesse sentido, Viviane Forrester afirma que: "Quanto ao resto da humanidade, para 
'merecer' viver, deve mostrar-se 'útil' à sociedade, pelo menos àquela parte que a administra e 
a domina: a economia, mais do que nunca confundida com o comércio, ou seja, a economia de 
mercado. 'Útil', aqui, significa quase sempre 'rentável', isto é, lucrativo ao lucro." 
(FORRESTER, 1997, p. 13) 

[8] David Sánchez Rubio critica esse cenário ao concluir que: "[...] os governos estatais, de 
garantidores dos direitos fundamentais dos (as) cidadãos (ãs), convertem-se em executores 
das políticas das grandes corporações, em defesa dos beneficiários do grande capital." 
(RUBIO, 2006, p. 24) 

[9]Giuliana Redin aponta que: "O direito à autodeterminação dos povos pressupõe muito mais 
do que apenas o direito do povo de ser governado por pessoas que ele mesmo escolheu, mas 
sim a necessidade de evolução espiritual do povo que forma a base da nação, que não apenas 
tenha definida uma identidade cultural, mas que possa se afirmar enquanto sociedade com 
plena capacidade de escolha. Autodeterminação é a capacidade do povo garantir por meio do 
autogoverno sua liberdade substancial, garantida pela efetiva cidadania." (REDIN, 2006, p. 
81) 

[10] Ian Brownlie assevera que: "Os direitos de grupos importantes enquanto tais tornam-se 
especialmente proeminentes a respeito do princípio, ou direito, à autodeterminação, [...] o 
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direito de grupos nacionais coesos ('povos') de escolherem para si próprios uma forma de 
organização política e a sua relação com outros grupos." (BROWNLIE, 1997, p. 617-618) 

[11] Nesse sentido, J.J. Gomes Canotilho explica que: "[...] o princípio da autodeterminação 
deve ser reinterpretado não apenas no sentido de que os 'povos' devem deixar de estar 
submetidos a quaisquer formas de colonialismo, mas também no sentido de que a legitimação 
da autoridade e da soberania política pode e deve encontrar suportes sociais e políticos a 
outros níveis - supranacionais e subnacionais - diferentes do 'tradicional' e 'realístico' Estado-
nação." (CANOTILHO, 1999, p. 1275) 

[12] Faz essa crítica na apresentação da obra de Immanuel Wallerstein, apontando que: "Os 
conceitos de democracia e de direitos humanos, de superioridade da civilização ocidental e da 
economia de livre mercado (free market) são apresentados como valores universais e 
invocados pelas grandes potências, sob a liderança dos Estados Unidos, para legitimar e 
justificar o direito de intervenção, que avocam para si, e o desrespeito aos princípios de 
soberanias e autodeterminação dos povos. O direito de ingerência é o reconhecimento de que 
os Estados estrangeiros podem violar a soberania nacional de outros países." 
(WALLERSTEIN, 2007, p. 14-15) 

[13] De acordo com o autor: "[...] quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, 
quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação 
à espécie, mais eu - não enquanto indivíduo mas enquanto espécie - viverei, mais forte serei, 
mais vigoroso serei, mais poderei proliferar. A morte do outro não é simplesmente a minha 
vida, na medida em que seria minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça 
ruim, da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é que vai deixar a vida em geral 
mais sadia; mais sadia e mais pura." (FOUCAULT, 2000, p. 305) 

[14] Essa ideia de biopolítica é uma análise feita por Foucault da: "[...] população como 
problema político, como problema a um só tempo científico e político, como problema, como 
problema biológico e como problema do poder." (FOUCAULT, 2000, p. 293) 

[15] O autor destaca que: "A representação do mundo é fundamental para a manutenção das 
relações sociais, desde as comunidades primitivas até os nossos dias complexos. Representar 
é significar. Não utilizo o termo aqui como representação política, mas representação como 
reprodução do que se pensa; como reprodução do mundo que se vê e se interpreta e logo 
como atribuição de significado às coisas. Representação é exibir ou encenar. A representação 
pode, portanto, ajudar a compreender as relações de poder ou pode ajudar a encobri-las. O 
poder do Estado necessita da representação para ser exercido e neste caso a representação 
sempre mostra algo que não é, algumas vezes do que deveria ser, mas, em geral, 
propositalmente o que não é. Representação pode, de um lado, ao distorcer a aparência revelar 
o que se esconde atrás desta e de outra forma encobrir os reais jogos de poder, os reais 
interesses e as reais relações de poder. Várias são as formas de dominação. Tem poder quem 
domina os processos de construção dos significados dos significantes. Tem poder quem é 
capaz de tornar as coisas naturais." MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. 
Constitucionalismo e ideologia. Disponível em: . Acesso em: 22 mai. 2010. 

[16] A Escola de Frankfurt já trabalhava essa concepção de criação de imagens para desviar a 
realidade através de Adorno, um de seus maiores precursores. Segundo Reale e Antiseri: "[...] 
Adorno considera imagens desviadoras da realidade, para onde tudo volta - imagens que, 
assim, não desenvolvem outra função senão a de servir ao poder, ao invés de dar voz a uma 
realidade desordenada como a da sociedade capitalista." (REALE, Giovanni; ANTESERI, 
Dario, 1991, p. 844). 
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[17] A respeito da atuação do FMI e as consequências das reformas estruturais implantadas, 
Juliana Aparecida Lacerda, Juliana Cruppi e Gilberto Rodrigues Moda Alves afirmam que: 
"Nas décadas de 80 e 90 o Fundo Monetário Internacional passou a promover reformas 
neoliberais nas economias periféricas. [...] começou a promover rearranjos internos, 
profundos e duradouros, nesses países. Passou a interferir pesadamente na reorganização das 
economias e das sociedades [...]. A relação entre o FMI e países periféricos, inclui pontos, 
cuja negociação é impossível, como as metas superavitárias primárias, a política monetária e a 
liberalização dos movimentos dos capitais, ou seja, as políticas impostas pelo FMI agravam 
recessões nos países que já estão em recessão." LACERDA, Juliana Aparecida; CRUPPI, 
Juliana; ALVES, Gilberto Rodrigues Moda.  Fundo Monetário e o Brasil. Disponível em: . 
Acesso em: 19 abr. 2011.                                                                            

[18] Arthur J. Almeida-Diniz ressalta que: "A atual 'guerra econômica' e as estratégias de 
crescimento das empresas transnacionais (globais) reproduzem o paradigma inicial das 
grandes navegações: conquista do espaço, estrutura autoritária, reproduzindo a hierarquia 
presente nos exércitos, nos conventos, nas escolas, etiqueta palaciana baseada na hierarquia e 
disciplina. Nem por um momento devemos pensar que a ideologia mercantilista tenha sido 
abandonada em nossos dias. [...] É exatamente a atitude de todos os países industrializados 
face ao comércio internacional." (ALMEIDA-DINIZ, 1995, p. 86-87) 

[19] A respeito dos direitos humanos, Marco Aurélio Nogueira sustenta que seu quadro: "[...] 
encontra-se complicado e ameaçado pelos impactos e pelas implicações da globalização, que 
entre outras coisas retira soberania dos Estados nacionais e, com isso, reduz a capacidade que 
estes tem de regular, controlar e proteger, perturbando-os como fonte de garantia de 
expectativas normativas. Deste modo, os direitos humanos em geral e dos direitos sociais em 
particular ficam, sem o devido anteparo estatal, correndo o risco de se perderem ou de 
simplesmente não serem efetivados." (NOGUEIRA, 2005, p. 11) 

[20] Segundo a autora: "No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 
descartáveis, no momento em que vigora a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o 
valor da pessoa humana, torna-se necessária à reconstrução dos direitos humanos, como 
paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo significou 
a ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do valor da pessoa 
humana como valor da fonte do direito. Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de 
reconstruir os direitos humanos, como referencial e paradigma ético que aproxime o direito da 
moral." PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 118. 

[21] SOARES, Mário Lúcio Quintão. Direitos fundamentais e direito comunitário: por uma 
metódica de direitos fundamentais aplicada às normas comunitárias. Belo Horizonte: Livraria 
Del Rey Editora, 2000, p. 184. 

[22] Vicente de Paulo Barreto demonstra que hoje se vislumbra: "[...] a existência de uma 
política uniformizadora que visa todo o planeta e que se expressa através das políticas do 
Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e das empresas multinacionais; mas, 
paralelamente, num movimento contrário, surgem reações sociais contra essa política 
uniformizadora." (BARRETO, 2006, p. 420) Essa lógica começa a se firmar na 
contemporaneidade, principalmente pelos Estados enquanto atores internacionais, como de 
forma de conter os avanços das causas nefandas deixadas pela globalização. 
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RESUMO 
O impacto da liberalização do comércio internacional sobre o meio ambiente é atualmente um 
dos temas mais sensíveis nos fóruns internacionais, sobretudo na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e nas Conferências das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
e Mudanças Climáticas. Se, por um lado, o advento da OMC promoveu a abertura de 
mercados para países em desenvolvimento e um incremento na competitividade global, nos 
últimos anos, verificou-se um processo de emigração de indústrias para países com padrões 
inferiores de proteção ao meio ambiente, bem como um aumento no fluxo internacional de 
resíduos industriais, o que tem se configurado como hipóteses de dumping ambiental. 
Decisões recentes no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC têm se debruçado sobre 
disputas envolvendo medidas relacionadas ao meio ambiente que afetam o comércio 
internacional. O contencioso envolvendo as restrições impostas pelo Governo brasileiro à 
importação de pneus recauchutados é emblemático nesse sentido.  
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE; COMÉRCIO INTERNACIONAL; 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO; ÓRGÃO DE SOLUÇÃO DE 
CONTROVÉRSIAS; DUMPING AMBIENTAL. 
 
ABSTRACT 
The impact of the liberalization of international trade on the environment is currently one of 
the most sensitive issues in international forum, particularly at the World Trade Organization 
(WTO) and the United Nations Conferences on Trade and Development and Climate Change. 
If, on the one hand, the advent of the WTO promoted the opening of markets for developing 
countries and an increase in global competitiveness, in recent years, there has been a process 
of migration of industries to countries with lower standards of environmental protection, as 
well as an increase in the international flow of industrial waste, which has been marked as 
hypotheses of environmental dumping. Recent decisions in the Dispute Settlement Body of 
the WTO have been working on disputes related to environmental measures that affect 
international trade. The litigation involving the restrictions imposed by the Brazilian 
government on imports of retreated tires is emblematic in this regard. 
KEYWORDS: ENVIRONMENT, INTERNATIONAL TRADE, WORLD TRADE 
ORGANIZATION, DISPUTE SETTLEMENT BODY; ENVIRONMENTAL DUMPING. 
 
 

1. INTRODUÇÃO: 
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Um dos maiores desafios deste século será conciliar as exigências de desenvolvimento 
econômico dos povos às necessidades de preservação dos recursos naturais, problema de 
dimensão internacional.   

  

Embora o tema não seja novo, diversos fatores recentes contribuem para o aumento da 
importância que se lhe é atribuída nos principais fóruns internacionais, sobretudo na 
Organização das Nações Unidas e na Organização Mundial do Comércio. 

  

Alguns dos fatores críticos e mais evidentes se referem ao aumento da população mundial, da 
expectativa de vida e dos níveis de consumo, além da elevação do fluxo internacional de 
mercadorias e do fenômeno das mudanças climáticas[1]. 

  

A promoção de políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável se tornou uma das 
prioridades da Organização das Nações Unidas - ONU, sendo consagrada como uma das oito 
metas estabelecidas na Declaração do Milênio[2]. Um dos principais objetivos da meta é 
alterar os atuais padrões insustentáveis de produção e consumo até o ano de 2015. 

  

Para atingir esses objetivos, os 192 países membros da ONU mantêm fóruns permanentes 
voltados para a agenda ambiental, donde se destaca a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
Sobre Mudança do Clima e o seu Protocolo de Quioto. 

  

Nesse contexto, o impacto do comércio internacional sobre o meio ambiente e sua relação 
com essas políticas de desenvolvimento sustentável ganhou destaque nos últimos anos, o que 
se acentuou com a Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio - OMC[3]. 

  

Um dos assuntos mais controvertidos da agenda de negociações de Doha é a relação entre os 
compromissos assumidos pelos países membros nas convenções internacionais sobre meio 
ambiente e as regras da OMC. 

  

Enquanto os países membros da OMC buscam um consenso acerca da matéria, tornaram-se 
recorrentes as disputas envolvendo a aplicação de medidas relacionadas ao meio ambiente que 
afetam o comércio internacional no Órgão de Solução de Controvérsias da entidade. 
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O objetivo do presente trabalho será a análise do enquadramento legal de medidas 
relacionadas ao meio ambiente que afetam o comércio internacional segundo as regras da 
OMC, a partir de um estudo dos casos mais emblemáticos envolvendo estas questões. 

  

Conforme será visto, apesar desta problemática ainda ser tratada de forma incipiente na OMC, 
o órgão já tem reconhecido a legitimidade de medidas voltadas para a proteção ao meio 
ambiente no comércio internacional, como no caso envolvendo restrições impostas pelo 
Governo brasileiro à importação de pneus recauchutados. 

  

Um dos pontos de destaque na temática é a conciliação entre as regras previstas pela OMC 
com outros compromissos multilaterais assumidos pelos países membros em decorrência da 
agenda ambiental de outras agencias internacionais como a ONU. 

  

2. AS ORIGENS HISTÓRICAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO: 

  

Antes que se possa abordar o objeto específico deste trabalho, preliminarmente se faz 
necessária uma exposição geral acerca das origens da Organização Mundial do Comércio e as 
regras básicas que regem o comércio internacional. 

  

As causas históricas remontam à célebre Conferência de Bretton Woods, realizada em 1944. 
Esta reuniu os principais países de economia de mercado para pactuar os fundamentos da 
ordem econômica internacional pós segunda guerra mundial, com o objetivo de criar um 
ambiente de maior cooperação econômica internacional [4]. Buscava-se a superação dos 
conflitos deflagrados nas décadas anteriores pelo protecionismo e nacionalismo exacerbados, 
causas determinantes das grandes guerras do Século XX, pela disputa bélica por mercados e 
áreas de influência econômica. 

  

O acordo propugnava pela criação de três instituições internacionais para o cumprimento da 
sua missão, de inspiração liberal-democrática: o Fundo Monetário Nacional, o Banco Mundial 
e a Organização Internacional do Comércio (OIC); está última com a função de supervisionar 
a negociação de um novo regime para o comércio mundial, baseado nos princípios do 
multilateralismo e do liberalismo. 

  

Embora o projeto original da OIC tenha falhado com o final da guerra[5], os entendimentos 
em torno das suas premissas ditaram as bases para a celebração do Acordo Geral sobre Tarifas 
e Comércio ou General Agreement on Tariff and Trade (GATT), em 1947. 
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Este acordo veio a estabelecer um sistema de regras internacionais visando a liberalização das 
trocas comerciais entre os países signatários, mediante a redução de tarifas alfandegárias, a 
eliminação de barreiras não tarifárias, a não discriminação entre as nações e produtos e a 
transparência dos regulamentos nacionais relacionados ao comércio. 

  

Estas regras foram sendo aprofundadas durante oito rodadas de negociação, culminando 
finalmente com a criação da Organização Mundial do Comércio, em 1995, como resultado da 
Rodada do Uruguai. 

  

Em consonância com as suas origens históricas, a criação da OMC veio a consagrar, entre os 
países aderentes, princípios tipicamente liberais como os da livre iniciativa e livre 
concorrência, propugnando-se assim, a reduzir o poder de intervenção dos Estados sobre a 
economia e o comércio internacional. 

  

Esta tendência se consagrou como resultado do momento histórico no qual a entidade surgiu, 
marcado pela substituição do modelo bipolar de poder característico do período da guerra fria, 
por um modelo multipolar, com a decadência dos países de economia planificada e a 
formação de blocos regionais. 

  

Ainda, o advento da OMC como órgão internacional dedicado à regulação, coordenação e 
supervisão das relações comerciais entre seus países membros, também surgiu da necessidade 
de se gerir de forma multilateral os conflitos comerciais que passaram a se acirrar na década 
de oitenta como conseqüência do processo de abertura e internacionalização dos mercados. 

  

A disputa por mercados desencadeou a adoção de políticas comerciais protecionistas, 
sobretudo nos países desenvolvidos, como uma forma de frear a concorrência externa e 
proteger setores tradicionais da economia interna, frequentemente com menor potencial de 
competitividade. 

  

Essas políticas se traduziram na adoção indiscriminada de barreiras unilaterais como 
medidas anti-dumping, salvaguardas, quotas, medidas compensatórias, regras de origem, 
dentre outras, distorcendo profundamente os preços internacionais de produtos e afetando 
negativamente a economia mundial e a divisão internacional do trabalho. 

  

A solução encontrada para o problema foi a adoção do princípio do single 
undertaking[6] como requisito sine qua non para a admissão de um novo membro na OMC. 
Os países signatários deveriam aceitar todos os acordos resultantes da Rodada Uruguai, num 
conjunto indissociável de regras, obrigando-se a adaptar as respectivas legislações para o seu 
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cumprimento. Naturalmente, a regra reduziu a margem de manobra dos países, de um modo 
geral, com relação as medidas que poderiam adotar para a proteção dos seus interesses 
comerciais. 

  

Desta forma, o acordo de criação da OMC promoveu uma harmonização entre as regras 
adotadas pelos diversos países membros em matéria de comércio exterior, normatizando, em 
certa medida, os fluxos comerciais. 

  

Outro aspecto marcante da estrutura legal da OMC foi a adoção de um sistema de solução de 
controvérsias, por meio do Órgão de Solução de Controvérsias, dotado do poder de impor as 
suas decisões. Trata-se de inovação em relação ao sistema anterior do GATT, ensejando a 
possibilidade da aplicação de retaliações comerciais aos países que tenham violado as regras 
da OMC, dotando as decisões do Órgão de Solução de Controvérsias de um inédito poder de 
sanção, o que eleva o nível de eficácia das regras do comércio internacional. 

  

3. COMÉRCIO INTERNACIONAL E MEIO AMBIENTE NO SÉCULO XXI: O 
DUMPING AMBIENTAL: 

  

O fenômeno da globalização trouxe novos paradigmas à comunidade internacional, 
aprofundando as relações internacionais nas suas dimensões econômicas, políticas, culturais, 
sociais, ambientais, além de jurídicas, com repercussões significativas sobre os institutos do 
Estado e do Direito. 

  

Em tal contexto, a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995, promoveu 
uma maior abertura do comércio internacional, favorecendo a crescente interdependência dos 
mercados. Como visto, em consonância com os seus antecedentes históricos, o órgão se 
inspirou em ideais tipicamente liberais para essa nova ordem mundial, preconizada pelos 
princípios da mínima intervenção estatal na economia, livre iniciativa e livre concorrência. 

  

Contudo, apesar dos benefícios do processo de regulação e liberalização do comércio, estudos 
demonstram[7] que houve nos últimos anos um processo de emigração de indústrias para 
países com padrões inferiores de proteção ao meio ambiente ou direitos sociais, muitas vezes 
em violação a direitos humanos consagrados internacionalmente, seja na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e nas Conferências da Organização das Nações Unidas ou 
nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho. 

  

Essas circunstâncias podem conferir a determinadas indústrias uma vantagem concorrencial, 
fundada, em parte, na inobservância de padrões mínimos de proteção ao meio ambiente 
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(exploração insustentável de recursos naturais, ausência de regras de licenciamento, 
monitoramento e preservação ambiental) e direitos sociais, principalmente trabalhistas 
(trabalho escravo ou forçado, trabalho infantil ou insalubre). Tal fenômeno é mais evidente 
em países como a China[8] e a Índia, que rapidamente se tornaram grandes exportadores 
mundiais, ultrapassando potenciais tradicionais como a Alemanha, França e o Japão. 

  

Desta forma, a falta de regulamentação acerca dessas matérias e a inexistência de padrões 
mínimos de conduta a esse respeito podem, em tese, disseminar, de certa forma, promover, a 
nível mundial, violações a direitos humanos internacionalmente consagrados. 

  

Diante desse panorama, as atenções serão dirigidas ao chamado dumping 
ambiental, entendido como uma forma de concorrência desleal, geralmente baseada em uma 
vantagem conferida a uma determinada indústria, em um determinado país, decorrente da 
inobservância de padrões mínimos de proteção ao meio ambiente internacionalmente 
reconhecidos, acarretando padrões insustentáveis de exploração de recursos naturais. 

  

A primeira constatação que se pode fazer a respeito deste assunto é que as regras de defesa 
comercial consagradas nas regras da OMC contra atos de concorrência desleal não 
contemplaram este tipo de prática predatória e abusiva como caracterizadora de dumping. 

  

O Dumping, conforme concebido no acordo da OMC, somente estaria caracterizado quando o 
preço de exportação de um produto é inferior ao preço de venda do mesmo bem no mercado 
interno do país exportador, a ponto de ocasionar um dano relevante à indústria do país 
importador[9]. 

  

Contudo, o preço de exportação daquele que não atende a padrões mínimos de direitos 
ambientais - tal como ocorre também com relação a direitos sociais - não necessariamente 
seria diferente daquele praticado no próprio mercado interno[10]. Nesses casos, as medidas 
antidumping consagradas no acordo da OMC não seriam aplicáveis. 

  

Como se vê, apesar de constar da agenda internacional há décadas, a extensão do conceito de 
dumping às diversidades sócio-econômicas e ambientais entre os países não encontra 
atualmente base normativa adequada[11]. 

  

Por outro lado, Dumping também pode ser interpretado a partir da tradução literal da 
expressão, derivada do inglês to dump, denotando um movimento de atirar algo fora, despejar 
ou descarregar[12]. 
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Observa-se, atualmente, que a prática do dumping ambiental no comércio internacional tem se 
tornado um fenômeno comum e digno de regulamentação. Diante disso, Welber Barral 
registra a tendência de se estender o conceito de dumping envolvendo atos de concorrência 
fundados em diferenças estruturais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Para 
ele, o dumping ambiental se efetivaria através da transferência de unidades produtivas, 
relacionadas com indústrias poluentes, dos países desenvolvidos para países onde existem 
menores exigências de proteção ao meio ambiente, desonerando as empresas dos 
investimentos necessários à proteção ambiental[13]. 

  

Nesses casos, considera-se que o país possa "exportar" um determinado dano ambiental[14]. 
Isto ocorrerá, por exemplo, quando um determinado país, adotando padrões insustentáveis de 
produção, como numa indústria intensiva de carbono, "exporta" um dano ambiental 
decorrente dessa prática, contribuindo para o efeito estufa, que se materializa além das suas 
fronteiras. Da mesma forma, a exploração insustentável de recursos naturais, principalmente 
nos oceanos ou em áreas de fronteira, acaba também "exportando" um dano ocasionado a 
partir do território soberano de um determinado país. 

  

Contudo, este conceito pode ser ainda mais abrangente. O dumping ambiental poderá ocorrer, 
por exemplo, quando um país despeja seus resíduos industriais em outro[15] e já há diversos 
casos concretos envolvendo a questão. 

  

Na Europa, o descarte de resíduos - ou simplesmente lixo - em outros países, vizinhos ou não, 
tornou-se prática comum[16]. Recentemente, no Brasil, um desses casos ocasionou ampla 
repercussão quando o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) apreendeu contêineres oriundos do Reino Unido contendo lixo. O 
material acabou sendo repatriado ao país de origem e iniciou uma operação especifica para 
coibir este tipo de prática[17]. 

  

O presente trabalho abordará esse tipo de dumping ambiental - na acepção aqui adotada - a 
partir do precedente estabelecido no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC envolvendo 
as medidas impostas pelo Governo brasileiro na importação de pneus recauchutados, cujo 
processo foi iniciado pela Comunidade Européia[18]. 

  

Na exposição desse caso, também será exposto o estado da técnica do marco regulatório 
acerca de medidas de proteção ambiental relacionadas ao comércio internacional no âmbito da 
OMC. 

  

Conforme será visto, já se admite um maior grau de certeza quanto à legitimidade da 
aplicação de medidas de proteção ao meio ambiente para prevenir danos ambientais no 
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território do país importador, enquanto que esta legitimidade será mais duvidosa com relação 
a danos ambientais verificados no país exportador. 

  

Isto porque, apesar do reconhecimento internacional do princípio do desenvolvimento 
sustentável, também são reconhecidos outros princípios como o da autonomia e 
autodeterminação dos povos, e assim, as diferenças entre os países, seja com relação aos seus 
aspectos sociais, econômicas, políticas, culturais, ambientais, dentre outros. Estes princípios 
vêm sendo sopesados sob o espectro das diversas Convenções internacionais que possam ser 
aplicadas em cada caso. 

  

Portanto, esta investigação se justifica, na medida em que esta questão tem se tornado da mais 
alta relevância do ponto de vista ecológico e do direito internacional, tendo em vista a íntima 
interdependência entre os países com que tange aos recursos naturais e a sua exploração 
econômica. 

  

A exploração descontrolada dos recursos naturais, os sucessivos desastres ambientais 
ocasionados pelo homem, as transformações climáticas e seus impactos transfronteiriços 
revelam, na atualidade, uma dimensão transnacional do direito ambiental, com conseqüências 
ainda mais profundas para a ordem internacional. 

  

Portanto, o comércio internacional, como uma das principais forças motrizes do processo de 
integração mundial, torna-se, freqüentemente, palco de violações a direitos fundamentais, 
notadamente quando, num contexto de livre concorrência, alguns países ou indústrias 
carregam consigo vantagens comparativas baseadas no desrespeito ao meio ambiente e a 
padrões mínimos de direitos sociais internacionalmente reconhecidos. 

  

Daí a relevância do debate nos fóruns internacionais acerca da relação entre meio ambiente e 
comércio internacional, e a tentativa, ainda incipiente, de se conciliar desenvolvimento 
econômico com padrões adequados de sustentabilidade ambiental. 

  

Percebe-se que as políticas nacionais de proteção ao meio ambiente não são capazes, por si só, 
de mitigar o processo de degradação ambiental que se verifica no momento. Os danos 
ambientais, por natureza, têm o potencial de se propagar para além das fronteiras nacionais e 
seus efeitos podem afetar regiões inteiras, sem importar a sua origem. 

  

Nesse complexo contexto, as concepções tradicionais de soberania, igualdade formal entre os 
Estados, direito ao desenvolvimento e autodeterminação dos povos parecem incompatíveis 
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com os legítimos anseios dos povos na comunidade internacional para a tutela efetiva do meio 
ambiente. 

  

Contudo, a inexistência, insuficiência ou ineficiência de regras restritivas e punitivas a 
violações relacionadas ao meio ambiente no comércio internacional, em particular nas regras 
da OMC, prenuncia uma crise desse modelo. 

  

As evidências dessa crise já se verificam no marco histórico atual, como ficou evidente na 
crise financeira de 2008, que desencadeou uma nova geração de políticas protecionistas e a 
construção de novas barreiras ao livre comércio. 

  

Um exemplo disto são as medidas que vêm sendo cogitadas pela União Européia tendentes à 
sobretaxação de produtos oriundos de países não signatários do Protocolo de Quito, 
exigências de etiquetagem técnica e ambiental, dentre outras.[19] 

  

Reclama-se, assim, um novo equilíbrio para as relações de comércio internacional[20], o que 
pressupõe, de forma necessária, a atuação da OMC. O argumento da chamada "cláusula 
ambiental" é tão persuasivo quanto os argumentos que levaram os países a criar a entidade 
como órgão internacional dedicado à regulação, coordenação e supervisão do comércio 
internacional entre seus países membros[21]. 

  

Não obstante a inadequação do modelo existente, neste trabalho procura-se apresentar 
algumas medidas voltadas à proteção do meio ambiente já reconhecidas como legítimas pela 
OMC, como evidenciado pelos precedentes do Órgão de Solução de Controvérsias nos 
painéis dedicados à questão. 

  

4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

  

Como visto no início do presente trabalho, a consagração do conceito de desenvolvimento 
sustentável como elemento balizador da atividade econômica é resultado de um amplo 
consenso internacional reconhecido em diversas convenções internacionais celebradas sob os 
auspícios da Organização das Nações Unidas. 

  

Os princípios consagrados na Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
ocorrida no início dos anos noventa, mais precisamente em 1992, passou a pautar os 
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principais acordos internacionais de caráter econômico celebrados após a sua realização, 
como foi o caso da OMC. 

  

Um desses princípios, diz respeito, precisamente, à relação que deve haver entre meio 
ambiente, desenvolvimento econômico e comércio, nos seguintes termos: 

Os Estados devem cooperar na promoção de um sistema econômico internacional aberto e 
favorável, propício ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável em todos os 
países, de forma a possibilitar o tratamento mais adequado dos problemas da degradação 
ambiental. As medidas de política comercial para fins ambientais não devem constituir um 
meio de discriminação arbitrária ou injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio 
internacional. Devem ser evitadas ações unilaterais para o tratamento dos desafios 
internacionais fora da jurisdição do país importador. As medidas internacionais relativas a 
problemas ambientais transfronteiriços ou globais deve, na medida do possível, basear-se no 
consenso internacional.[22] 

  

O que é notável no documento em questão é que, além da promoção do conceito de 
desenvolvimento sustentável, entendido num contexto propício ao crescimento econômico, já 
é expressa uma preocupação dos signatários de que as medidas disponíveis para a proteção ao 
meio ambiente sejam aplicadas de modo unilateral, ou como um meio de discriminação 
arbitrária e injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional. 

  

Pela proposição do texto, a legitimidade dessas medidas dependeria da sua devida justificação 
com relações aos objetivos da própria convenção, inclusive a "promoção de um sistema 
econômico internacional aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao 
desenvolvimento sustentável em todos os países". 

  

Ainda é curioso notar que o aludido instrumento repreende - embora não proíba - ações que 
venham a ser adotadas pelos países que visem atingir situações verificadas em outras 
jurisdições[23], embora reconheça a existência de "problemas ambientais transfronteiriços ou 
globais"[24]. As medidas que venham a ser adotadas com relação a estes últimos, segundo o 
texto, deveriam ser baseadas, "na medida do possível", no consenso internacional. 

  

Como pode ser visto, o que Declaração do Rio estabelece é que os países devem, ao menos 
em princípio, restringir as medidas que venham adotar para a proteção do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimento sustentável ao âmbito das suas próprias jurisdições, abstendo-
se de enfrentar atos ou fatos ocorridos no território soberano de outro país. 
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Ora, esta disposição é fundamental para compreender a extensão e aplicabilidade das regras 
previstas no Acordo da OMC relacionadas ao meio ambiente, à luz do direito internacional 
vigente, o que se passará a analisar. 

  

5. A OMC E A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE: NOVOS PARADIGMAS: 

  

O acordo constitutivo da OMC também consagrou o conceito de desenvolvimento 
sustentável, tal como propugnado pela Convenção da ONU, como critério balizador do seu 
sistema de regras, ao estabelecer no preâmbulo do Acordo de Marraqueche que: 

"As partes neste Acordo, reconhecendo que suas relações no campo do comércio e do 
desenvolvimento econômico devem ser conduzidas visando a aumento do padrão de vida, 
assegurando o pleno emprego e um alto volume de renda real, com incremento consistente e 
demanda efetiva, além da expansão da produção de produtos e serviços e o seu comércio, 
enquanto permitam o uso otimizado dos recursos do mundo de acordo com o objetivo do 
desenvolvimento sustentável, procurando proteger e preservar o meio ambiente e garantir 
meios para fazê-lo de modo consistente com suas respectivas necessidades e preocupações 
em seus diversos níveis de desenvolvimento".[25] 

  

O princípio é refletido no arcabouço legal das regras da OMC, sobretudo em acordos 
especializados, como é o caso do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (relativo a 
regulamentos técnicos) e do Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (relativo à 
segurança alimentar, saúde animal e vegetal), que dispõem sobre questões ambientais e de 
medidas relacionadas ao meio ambiente que afetam ao comércio que possam ser adotadas. 

  

O Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, por exemplo, estabelece no seu preâmbulo 
que: 

"Reconhecendo que nenhum país deve ser impedido de adotar medidas necessárias para 
assegurar a qualidade das suas exportações, ou a proteção da saúde e vida humana, animal e 
vegetal, do meio ambiente, ou para a prevenção de práticas deceptivas, no nível que 
considere adequado, desde que estas não sejam aplicadas de uma maneira que possam 
constituir um meio arbitrário ou injustificável de discriminação entre os países onde as 
mesmas condições prevalecem ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional, e 
estejam em consonância com as disposições deste Acordo".[26] 

  

Já o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias reafirma o modelo ao regulamentar e 
legitimar as medidas que podem ser adotadas pelos países para assegurar a ampla proteção da 
saúde e vida humana, animal e vegetal, de acordo com as suas disposições.[27] 
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Tais regras encontram correspondência no que se encontra consignado no Artigo XX do 
GATT - General Agreement on Tarriff and Trade, incorporado ao acordo constitutivo da 
OMC, que estabelece as exceções gerais às regras por esta prescritas, nos seguintes termos: 

"Desde que observada a condição de que estas medidas não sejam aplicadas de uma forma 
que possa constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificada entre os países 
onde as mesmas condições prevaleçam, ou uma restrição disfarçada ao comércio 
internacional, nenhuma das disposições deste Acordo será interpretada como uma forma de 
impedir a adoção, ou o cumprimento, por quaisquer das partes contratantes, de medidas: 

(b) necessárias à proteção da vida ou saúde humana, animal ou vegetal; 

(g) relacionadas à conservação de recursos naturais exauríveis, se essas medidas são 
efetivadas em conjunto com restrições à produção e consumo domésticos". [28] 

  

Portanto, em suma, o conjunto de regras da OMC reconhecem a legitimidade de medidas 
objetivando a proteção do meio ambiente, desde que necessárias e justificáveis, e que não 
violem os demais princípios básicos da OMC, tais como o da não discriminação, tratamento 
nacional e da proibição de restrições quantitativas, ou sejam utilizados de forma arbitrária 
como um obstáculo ao comércio internacional. 

  

Não obstante o exposto, é forte a defesa de que a OMC não é uma agência de proteção 
ambiental, cujas demandas são normalmente tratadas no âmbito da Organização das Nações 
Unidas e suas conferências sobre meio ambiente. Entretanto, são várias as controvérsias 
envolvendo questões de fundo ambiental nos órgãos de solução de controvérsias da 
OMC[29], o que inegavelmente demonstra a sua crescente importância na matéria. 

  

Talvez os mais emblemáticos exemplos tenham sido os relativos às restrições impostas à 
importação de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) na Europa[30] e a de 
camarões pescados sem dispositivos de pesca equipados para a exclusão de tartarugas ("The 
Shrimp-Turtle case"). 

  

Neste artigo, será enfocado, especialmente, o caso envolvendo o Brasil, relativo às restrições 
impostas pelo Governo brasileiro à importação de pneus recauchutados, proposto pela 
Comunidade Européia[31]. 

  

6. A CRESCENTE IMPORTÂNCIA DAS QUESTÕES AMBIENTAIS NA SOLUÇÃO DE 
CONTROVÉRSIAS COMERCIAIS: O CASO DAS RESTRIÇÕES À IMPORTAÇÃO DE 
PNEUS RECAUCHUTADOS PELO BRASIL: 
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Em 02 de dezembro de 1999, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 ("Política 
Nacional do Meio Ambiente"), publicou a Resolução CONAMA nº 258/99, que obriga 
empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos a coletar e dar destinação final, 
ambientalmente adequada, aos pneus inservíveis[32] existentes no território nacional. 

  

Essa Resolução integra um conjunto de medidas de política ambiental promovida pelo 
Governo brasileiro, cujo objetivo é o controle do passivo ambiental gerado pelos pneumáticos 
usados no Brasil. 

  

Sabe-se que os pneus são parte integrante de veículos automotores, cujo uso é amplamente 
disseminado na sociedade moderna[33]. Após a sua vida útil, os pneumáticos tornam-se um 
resíduo industrial, cuja acumulação esta associada a riscos para a saúde e vida humana, 
animal ou vegetal. 

  

Alguns dos riscos relacionados a este tipo de resíduo são, por exemplo, a exposição de serem 
humanos, animais e vegetais a emissões tóxicas resultantes da queima de pneus, além da 
transmissão de doenças infecciosas, tais como dengue, febre amarela e malária resultantes do 
acúmulo de pneus como locais propícios à reprodução de transmissores. 

  

Diante disso, o Governo brasileiro passou a estimular o reaproveitamento e reciclagem deste 
tipo de material, bem como estabelecer regras para o seu descarte, além de restringir a sua 
importação. 

  

Como parte dessa política ambiental, a primeira medida voltada especificamente para a 
restrição da importação de pneus foi inaugurada no artigo 6o da Resolução CONAMA nº 
258/99, que determina: 

Art. 6º As empresas importadoras deverão, a partir de 1º de janeiro de 2002, comprovar 
junto ao IBAMA, previamente aos embarques no exterior, a destinação final, de forma 
ambientalmente adequada, das quantidades de pneus inservíveis estabelecidas no art. 3º 
desta Resolução, correspondentes às quantidades a serem importadas, para efeitos de 
liberação de importação junto ao Departamento de Operações de Comércio Exterior-
DECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

  

De acordo com o artigo 12, da mesma Resolução, o não cumprimento do disposto nesta 
implica nas sanções estabelecidas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998[34], 
regulamentada pelo Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999 [35]. 
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Em 2001, o Decreto no 3.179/94 foi modificado pelo Decreto no 3.919, passando a estipular 
uma multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cada unidade de pneu usado ou 
reformado importado[36]. 

  

A medida visava penalizar especificamente as importações de pneus recauchutados, apesar 
das cada vez mais freqüentes liminares para a liberação da importação desse produto na 
Justiça brasileira. 

  

Posteriormente, adveio a Portaria no. 14 da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX[37], 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior brasileiro, que, 
ao consolidar as disposições regulamentares das operações de importação, determinou que: 

"Art. 40. Não será deferida licença de importação de pneumáticos recauchutados e usados, 
seja como bem de consumo, seja como matéria-prima, classificados na posição 4012 da 
NCM, à exceção dos pneumáticos remoldados, classificados nas NCM 4012.11.00, 
4012.12.00, 4012.13.00 e 4012.19.00, originários e procedentes dos Estados Partes do 
Mercosul ao amparo do Acordo de Complementação Econômica no 18." 

  

Para agravar a polêmica, em atendimento às recomendações de um laudo arbitral do Tribunal 
do MERCOSUL, o Brasil se viu obrigado a admitir importações oriundas da União 
Aduaneira[38], conforme ficou refletido no dispositivo transcrito acima. 

  

Em face disto, em 20 de junho de 2005, a Comunidade Européia - CE iniciou um 
procedimento de consultas com o Brasil, questionando essas medidas, nomeadamente: 

a) Imposição pelo Brasil de uma proibição de importação de pneus recauchutados; 

b) Adoção pelo Brasil de um conjunto de medidas que proíbem a importação de pneus usados, 
que, por vezes, se aplica às importações de pneus recauchutados, apesar do fato de que estes 
não são pneus usados; 

c) Imposição pelo Brasil de uma multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por unidade na 
importação, bem como na comercialização, transporte, armazenagem, conservação ou 
manutenção em depósito ou em armazéns a pneus recauchutados importados, mas não para os 
domésticos e 

d) Isenção do Brasil à proibição das importações e das penalidades acima mencionadas para 
pneus recauchutados importados de outros países do Mercosul, em resposta à decisão de um 
painel do MERCOSUL, estabelecido a pedido do Uruguai. 

A CE considerou que essas medidas seriam incompatíveis com as obrigações do Brasil 
decorrentes dos Artigos I: 1 (cláusula da não mais favorecida), III: 4 (princípio do tratamento 
nacional),  XI: 1 (proibição à restrições quantitativas) e XIII: 1 (princípio da não 
discriminação) do GATT 1994, solicitando ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC a 
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abertura de um painel especificamente para o caso, o que foi deferido em 28 de novembro de 
2005.Em 12 de junho de 2007, o relatório do Painel foi distribuído, tendo sido decidido que: 

a) com relação à proibição das importações pelo Brasil de pneus recauchutados, (i) a Portaria 
SECEX 14/2004 é incompatível com o Artigo XI:1 do GATT 1994, na medida em que proíbe 
a emissão de licenças de importação de pneus recauchutados, e não se justifica sob o Artigo 
XX (b) do GATT de 1994; (ii) a Portaria DECEX 8 / 1991, na medida em que a proibição de 
pneus recauchutados é incompatível com o Artigo XI: 1 e não é justificada pelo Artigo XX 
(b) do GATT 1994, e (iii) Resolução CONAMA 23/1996 não é incompatível com o Artigo 
XI: 1; 

b) com relação às multas impostas pelo Brasil à importação, comercialização, transporte, 
armazenagem, conservação ou armazenagem de pneus recauchutados, o Decreto Presidencial 
3.179, alterado pelo Decreto Presidencial 3.919, é incompatível com o Artigo XI: 1 do GATT 
1994 na medida em que impõe condições limitativas em relação à importação de pneus 
recauchutados e não se justifica, quer sob o Artigo XX (b) ou o Artigo XX (d) do GATT 
1994? 

Em 03 de setembro de 2007, a Comunidade Européia notificou sua intenção de recorrer para o 
Órgão de Apelação de certas questões de direito tratadas no relatório do Painel e certas 
interpretações jurídicas desenvolvidas pelo Painel. 

Em 03 de dezembro de 2007, foi distribuído o relatório do Órgão de Apelação com a decisão 
final sobre o caso em que este: 

a) confirmou a decisão do Painel de que a proibição de importação pode ser considerada 
"necessária", na acepção do artigo XX (b) e é, portanto, provisoriamente justificada sob essa 
disposição e entendeu que o Painel não violou suas obrigações ao abrigo do artigo 11 do DSU 
(Dispute Settlement Understanding) para fazer uma avaliação objetiva dos fatos; 

b) reverteu as conclusões do Painel de que a isenção do MERCOSUL resultaria em que a 
proibição de importação seria aplicada de uma maneira que constitui uma discriminação 
injustificável e uma restrição disfarçada ao comércio internacional apenas na medida em que 
resulta em volumes de importações de pneus recauchutados que prejudique significativamente 
a realização do objetivo da proibição de importação; 

c) reverteu as conclusões do Painel de que a isenção do MERCOSUL não resultou em 
discriminação arbitrária e que a isenção do MERCOSUL não resultou em discriminação 
injustificável, e entendeu, pelo contrário, que a isenção do MERCOSUL resultou em que a 
proibição de importação fosse aplicada de uma maneira que constitui discriminação arbitrária 
ou injustificável nos termos do caput do artigo XX; 

d) reverteu as conclusões do Painel de que a importação de pneus usados por meio de 
liminares resultou em que a proibição de importação fosse aplicada de uma maneira que 
constitui uma discriminação injustificável e uma restrição disfarçada ao comércio 
internacional, apenas na medida em que tais importações sejam realizadas em volumes que 
prejudiquem significativamente a realização do objetivo da proibição de importação, e 
entendeu, pelo contrario, que as importações de pneus usados por meio de liminares 
resultaram em que a proibição de importação fosse aplicada de uma maneira que constitui 
uma discriminação arbitrária ou injustificável nos termos do caput do artigo XX, e 
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e) com relação ao artigo XX do GATT 1994, o Órgão de Apelação manteve, embora por 
razões diferentes, as conclusões do Painel de que a proibição da importação não se justifica 
sob o Artigo XX do GATT 1994. 

  

Importante destacar que, neste caso, o painel reconheceu que a proibição à importação de 
pneus era "apta a produzir uma contribuição material para o atendimento do seu objetivo", 
isto é, a redução de volumes de acumulo de pneumáticos inservíveis. Outrossim, o painel 
reconheceu que a adoção de outros remédios alternativos, como o gerenciamento do descarte, 
não consistiam em alternativas adequadas para prevenir a acumulação de pneus inservíveis. 

  

Portanto, é clara a sinalização da OMC para a necessidade de buscar o equilíbrio entre o 
interesse no desenvolvimento do comércio internacional e a proteção ao meio ambiente, 
entretanto, devendo ser combatido o uso falacioso do argumento, com a finalidade de 
conceder privilégios comerciais indevidos[39].  

  

Flagrante, assim, a importância das questões ambientais para as deliberações adotadas pelo 
Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, sendo certo que tal importância tende a se 
acentuar cada vez mais. 

  

7. CONCLUSÕES: 

  

A sociedade contemporânea é marcada pela considerável ampliação do acesso a bens de 
consumo, decorrente, entre outros fatores, do grande incremento do comércio internacional. 
Ao mesmo tempo, é certo que se impõe a busca pelo desenvolvimento sustentável, uma das 
oito metas estabelecidas na Declaração do Milênio. Postula-se a alteração dos atuais padrões 
insustentáveis de produção e consumo até o ano de 2015. 

  

A partir da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio, o impacto do comércio 
internacional sobre o meio ambiente e a sua relação com as políticas de desenvolvimento 
sustentável passou a ter considerável destaque, sendo buscado o equilíbrio entre os 
compromissos assumidos pelos países membros nas convenções internacionais sobre meio 
ambiente e as regras da OMC. 

  

Em tal contexto, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC tem se posicionado em 
diversos casos em que a ponderação entre o livre comércio e a questão ambiental é a tônica, 
evitando ou punindo situações dedumping ambiental. 
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No episódio do Painel em que foi discutida a restrição imposta pelo Brasil à importação de 
pneus recauchutados, há a demonstração flagrante da ponderação entre os interesses em uma 
ampliação do comércio, o que pressupõe a realização de negócios em padrões de livre 
concorrência, e a proteção ao meio ambiente, que deve ser efetiva. Deve-se atentar, contudo, 
para a utilização falaciosa do argumento da proteção ao meio ambiente com o objetivo de 
conceder vantagens indevidas a parceiros comerciais preferenciais.   

  

Percebe-se, assim, que muito ainda há por realizar a fim de que seja alcançado um equilíbrio 
entre o interesse no desenvolvimento do comércio e a proteção ao meio ambiente, sendo 
inegável a importância da OMC em tal contexto. 
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A DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA 
ARBITRAL ESTRANGEIRA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO  
 
THE UNNECESSITY OF RATIFICATION OF FOREING ARBITRATION’S SENTENCE 

IN BRAZILIAN LEGAL ORDER 
 
 
 

Isabela de Medonça Greco 
 

RESUMO 
O presente artigo aborda a questão da homologação da sentença arbitral estrangeira no 
ordenamento jurídico brasileiro, com enfoque principalmente nas disposições contidas na Lei 
Nacional de Arbitragem (Lei 9.307/96), na Convenção sobre o Reconhecimento e Execução 
das Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Convenção de Nova York) e no Protocolo sobre 
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 
Administrativa (Protocolo de Las Leñas). 
Ao longo da pesquisa realizada, pôde-se evidenciar que o procedimento de homologação 
exigido pela ordem jurídica pátria, o qual é processado perante órgão de cúpula do judiciário 
brasileiro - o Superior Tribunal de Justiça -, não se mostra compatível com o espírito do 
instituto arbitral e com a doutrina sobre arbitragem preponderante no âmbito internacional. 
Em que pese a intenção do instituto da arbitragem de se firmar como uma alternativa eficaz e 
ágil para a solução de conflitos tanto no plano interno quanto além fronteiras, a homologação 
exigida pela lei brasileira inviabiliza a utilização da arbitragem para a solução de litígios 
relativos a relações jurídicas travadas no plano internacional. 
Dessa forma, este trabalho visa demonstrar que, apegado ao conceito primitivista de 
soberania, segundo o qual apenas a jurisdição estatal é capaz de solucionar conflitos e 
promover a pacificação social, o Estado brasileiro impõe à sentença arbitral estrangeira 
moroso e burocrático procedimento de homologação incompatível com os anseios da 
comunidade internacional, o qual dificulta o acesso à justiça neste plano e desprestigia a 
autonomia da vontade das partes. 
PALAVRAS-CHAVE: SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA; HOMOLOGAÇÃO; 
ARBITRAGEM INTERNACIONAL; CONVENÇÃO DE NOVA YORK; PROTOCOLO DE 
LAS LEÑAS; LEI DE ARBITRAGEM NACIONAL (LEI 9.307/96). 
 
ABSTRACT 
The present article approaches the matter of ratifying foreign arbitration’s sentences in 
Brazilian juridical ordering, with particular focus on the dispositions enclosed on the Law nº 
9.307/96 (Brazilian Law of Arbitration), on the Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards (The New York Convention) and on the Las Leñas 
Protocol on International Legal Assistance and Cooperation. 
Throughout this research, it was possible to evidence that the process of ratification required 
by Brazilian legal order, which is conducted before the Supreme Court, is not compatible with 
arbitration institute’s spirit and with international ascendant doctrine. 
Notwithstanding arbitration’s goal of being an effective and agile alternative for solving 
litigations inside a country’s territory and beyond borders, the ratification ruled by Brazilian 
law undermines the use of this institute when related to international legal relationships. 
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Thus, this works intends to show that, attached to a primitive concept of sovereignty, 
according to which only the Estate’s jurisdiction is fully able to solve conflicts and promote 
social pacification, Brazilian State imposes a slow and bureaucratic ratification procedure, 
incompatible with the international community’s desires, which complicates the access to 
justice on that level and depreciates the parts’ autonomy. 
KEYWORDS: FOREIGN ARBITRATION??S SENTENCES; RATIFICATION; 
INTERNATIONAL ARBITRATION; NEW YORK CONVENTION; LAS LEÑAS 
PROTOCOLE; LAW Nº 9.307/96. 
 
 

  

  

1 INTRODUÇÃO 

  

O grande desenvolvimento das relações jurídicas em âmbito internacional e a necessidade de 
seus sujeitos disporem de um meio seguro e rápido para a solução de possíveis litígios, sem a 
utilização do aparato estatal tradicional, ensejaram a formação e o desenvolvimento do 
instituto da arbitragem internacional. 

A consolidação definitiva da arbitragem internacional, entretanto, depende da possibilidade de 
as decisões proferidas serem dotadas de coercitividade, possibilitando o seu cumprimento 
forçado caso não ocorra sua observância espontânea pela parte vencida. 

O reconhecimento e a execução da sentença arbitral estrangeira no ordenamento jurídico 
brasileiro, entretanto, necessitam da homologação da decisão pelo Superior Tribunal de 
Justiça. É apenas através do procedimento jurisdicional homologatório que a sentença arbitral 
alienígena produzirá efeitos dentro do território brasileiro. 

Ocorre que as normas provenientes da comunidade internacional, atualmente, promovem uma 
tendência à uniformização dos sistemas de homologação e atribuição de eficácia às decisões 
estrangeiras, de forma a favorecer sua inserção quase automática nos diversos sistemas 
jurídicos. 

Observa-se, portanto, uma pujante tendência pela busca de eliminação de barreiras aos 
produtos judiciais e extrajudiciais de solução de conflitos, de modo a facilitar o acesso à 
justiça e, sobretudo, evitar a demora e o alto custo do processo que inviabilizam a prestação 
de justiça na ordem jurídica internacional. 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo realçar a problemática envolta na 
homologação dos laudos arbitrais estrangeiros no Brasil, enfocando, principalmente, as 
disposições constantes na Lei de Arbitragem Nacional (Lei 9.307/96) e os dispositivos 
presentes na Convenção sobre o Reconhecimento e Execução das Sentenças Arbitrais 
Estrangeiras (Convenção de Nova York) e no Protocolo sobre Cooperação e Assistência 
Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa do MERCOSUL 
(Protocolo de Las Leñas). 
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A grande questão que se busca levantar com o presente estudo é: como compatibilizar o 
procedimento brasileiro de homologação da sentença arbitral estrangeira com os anseios da 
comunidade internacional que reclama por um mecanismo ágil e capacitado para a resolução 
de conflitos, sem a necessidade de submeter decisões arbitrais proferidas no exterior a 
procedimentos de homologação? Neste sentido, cumpre ressaltar que a efetivação de um 
direito internacionalmente reconhecido deve, sobretudo, proporcionar à comunidade nacional 
e internacional o acesso a uma ordem jurídica mais justa apta a dirimir as eventuais lides, de 
forma a proporcionar a pacificação social. 

  

2 CARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO DA ARBITRAGEM 

  

Segundo lições de Carreira Alvim, a arbitragem pode ser definida como "instituição pela qual 
as pessoas capazes de contratar confiam a árbitros, por elas indicados ou não, o julgamento de 
seus litígios relativos a direitos transigíveis."[1] 

Já de acordo com Carmona, a arbitragem trata-se de "técnica para a solução de controvérsias 
através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção 
privada, decidindo com base nesta convenção sem intervenção do Estado, sendo a decisão 
destinada a assumir eficácia de sentença judicial" [2]. 

O doutrinador Robert, por sua vez, acentua a jurisdição dos árbitros e a subtração da 
jurisdição estatal, estabelecendo o instituto da arbitragem como "instituição de uma justiça 
privada graças à qual os litígios são subtraídos das jurisdições de direito comum para serem 
dirimidos por indivíduos imbuídos, pelas circunstâncias, da missão de os julgar."[3] 

Em síntese, define-se que a arbitragem constitui modalidade especial de solução de litígios, 
em matéria de direitos disponíveis, desvinculada do poder do Estado-juíz, na qual as partes 
conferem poderes a um ou mais terceiros, imparciais e desinteressados (então denominados 
árbitros), para proferir uma decisão sobre o conflito, com eficácia de sentença judicial. 

Importante salientar que a arbitragem apenas pode ser processada em face de litígios sobre 
direitos patrimoniais disponíveis, envolvendo partes capazes[4]. Nesse sentido, importante os 
ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior em seu livro Curso de Direito Processual Civil - 
Procedimentos Especiais[5]: 

Nos arts. 1° e 2°, a Lei n° 9.307 cuidou da arbitragem no seu aspecto objetivo e subjetivo, 
definindo que tipo de direito subjetivo pode ser tratado no juízo arbitral e que tipo de pessoa 
se legitima a figurar nele. 

Assentou-se assim que: 

- somente as pessoas maiores e capazes podem se valer do juízo arbitral; e 

- nele só se admitem litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

Vale dizer: sendo o juízo arbitral concebido como fruto de livre convenção entre as partes, só 
se torna admissível entre as pessoas que gozem de autonomia jurídica para disciplinar suas 
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relações jurídicas e somente pode ter como objeto aqueles bens dos quais os titulares possam 
livremente dispor em seus contratos. 

  

Dessa forma, tem-se que o juízo arbitral possui como núcleo de aplicação direitos de índole 
particular, dos quais as partes, dotadas de capacidade de contratar,  podem dispor através de 
negócios jurídicos[6]. 

Para uma melhor compreensão da arbitragem, necessária ainda uma diferenciação entre o 
instituto e outras formas alternativas de solução de controvérsias, tais como: (i) transação; (ii) 
conciliação; (iii) mediação; (iv) bons ofícios. 

Arbitragem versus Transação - a transação, prevista no art. 840 do Código Civil Brasileiro, 
trata-se de "negócio jurídico pelo qual os interessados, por meio de concessões mútuas, 
previnem ou terminam o litígio" [7]. Ora, clara sua distinção com a arbitragem, já que nesta 
última a vontade das partes não influencia o resultado final, sendo certo que o árbitro utiliza 
de seu livre convencimento para a resolução do litígio. 

Arbitragem versus Conciliação - a conciliação se opera por meio da figura do conciliador e 
visa um consenso entre as partes, sendo que é a própria vontade dos litigantes que os conduz a 
um acordo. Na arbitragem, por sua vez, a vontade das partes é apenas no sentido de estipular 
que o conflito será dirimido por meio desse instituto. Nesse contexto, a vontade do árbitro 
substitui a vontade das partes, tendo em vista que é a sentença por ele proferida que irá por 
fim ao conflito. Dessa forma, consoante os ensinamentos de Carreira Alvim (2000)[8]: "Na 
conciliação a eficácia da decisão depende do consenso das partes; na arbitragem, esse 
consenso lhe é anterior, pois a sentença prescinde dele". 

Arbitragem versus Mediação - na mediação um terceiro neutro, denominado mediador, influi 
na comunicação entre as partes e as auxilia a chegar a um acordo. A atuação do mediador, 
dessa forma, se limita a facilitar o diálogo entre as partes, sendo que, diferentemente do 
conciliador, o mediador tampouco oferece soluções aos litigantes. Assim, percebe-se que a 
mediação se distingue da arbitragem, já que nesta última é o árbitro e não as partes que 
compõem o litígio. 

Arbitragem versus Bons Ofícios - nos bons ofícios um terceiro, não envolvido no conflito, 
procura fazer a aproximação entre as partes, facilitando a organização material da negociação. 
Diferentemente da arbitragem, entretanto, este terceiro não toma parte direta nas 
conversações, que permanecem a cargo das partes. Ademais, não há decisão com caráter 
coercitivo: as partes em conflito não são obrigadas a acatar a solução proposta pelo terceiro 
interveniente[9]. 

Pelo exposto, conclui-se que a arbitragem constitui instituição autônoma, apta a dirimir 
conflitos, sem implicar na movimentação da máquina jurisdicional e, portanto, sem a 
interveniência do Estado, dependendo tão somente de convenção das partes, as quais delegam 
ao árbitro o poder para proferir decisão que objetiva por fim ao litígio. 

  

2.1 Natureza Jurídica da Arbitragem 
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            A natureza jurídica da arbitragem consiste em tema polêmico, cujo entendimento 
ainda não se encontra pacificado na doutrina. Nesse contexto, destacam-se quatro doutrinas 
que procuram definir a natureza jurídica deste instituto: (i) privatista (ou contratualista); (ii) 
publicista (ou processualista); (iii) intermediária (ou conciliadora) e (iv) autônoma. 

            A corrente privatista, esposada por Chiovenda, rechaça o caráter jurisdicional da 
arbitragem, por ser o juízo arbitral desprovido de poderes coercitivos (coertio) e executivos 
(executio), os quais permanecem sob o monopólio estatal[10]. Dessa forma, atribui-se à 
arbitragem mera natureza privada. 

Nesse sentido, importante esclarecer que a jurisdição, em sua concepção clássica, é composta 
por cinco elementos, quais sejam: notio (poder de cognição sobre determinado litígio); 
vocatio (poder de chamar ao processo todos os que sejam necessários ao esclarecimento do 
litígio); coertio (poder de se aplicar medidas coercitivas com vistas a garantir o provimento 
jurisdicional); judicio (poder de julgar a lide e dizer qual o direito se aplica a ela) e executio 
(poder de assegurar o cumprimento da decisão). 

Assim, como na arbitragem não se observam a coertio e a executio, a corrente privatista 
refere-se ao instituto como uma renúncia à jurisdição[11]. Contudo, a doutrina majoritária 
entende que tal não é suficiente para descaracterizar a sua natureza jurisdicional, para a qual a 
notio, a vocatio e o judicio bastariam. Em outras palavras, o simples fato de ser a arbitragem 
ser meio heterônomo de justa composição de litígios - pelo qual a atividade intelectiva dos 
árbitros substitui a atividade intelectiva das partes -, já seria suficiente para não lhe negar 
caráter jurisdicional. 

Nas palavras de Carreira Alvim: 

  

[A]pesar de serem cinco os elementos consagrados por ela (notio, vocatio, coertio, iudicium e 
executio), a ausência de um ou alguns deles não chegam a infirmar a existência de jurisdição. 
Os obstáculos vêm da doutrina mais ortodoxa, predisposta a não contribuir para vestir o 
conceito de jurisdição com uma roupagem mais condizente com o seu tempo.[12] 

O que dá colorido jurisdicional a uma atividade não é o fato de ser ela exercida por órgão 
estatal ou não-estatal, mas de possibilitar um julgamento independente e imparcial, em 
contraditório, por ato de autoridade, qualquer que seja a forma de investidura - por ato do 
Estado (juiz togado) ou por convenção das partes (árbitros) -, e possa adquirir a sentença, 
assim proferida, autoridade de ato estatal e qualidade de coisa julgada.[13] 

  

Por este motivo, a corrente publicista, esposada por Mortara, defende a natureza jurisdicional 
da arbitragem. Segundo esta corrente, embora sejam os árbitros designados pelas partes, é do 
próprio ordenamento jurídico que deriva seu poder de julgar[14]. 

Esta doutrina ganhou reforço em território nacional com a promulgação da Lei 9.307/96, que, 
além de extinguir a exigência de homologação da sentença arbitral proferida no Brasil para a 
produção de efeitos jurídicos, equiparou-a à sentença judicial (art. 31)[15] e, o árbitro, ao juiz 
(art. 18[16]). A este respeito, observa Humberto Theodoro Júnior: 
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[...] se, no regime anterior à Lei 9.307, mostrava-se forte a corrente que defendia a natureza 
contratual ou privatística da arbitragem, agora não se pode mais duvidar que saiu vitoriosa, 
após o novo diploma legal, a corrente jurisdicional ou publicística.[17] 

  

Já a teoria intermediária, defendida por Carnelutti[18], sustenta que a arbitragem não é 
instituto meramente contratual, já que, ao iniciar o procedimento e outorgar poder ao árbitro, 
as partes passam a ter sua autonomia limitada; contudo, além disso, tal teoria ressalta que a 
sentença arbitral continua a depender do poder judiciário para ser dotada de 
coercibilidade[19], não possuindo caráter jurisdicional absoluto. 

Portanto, de acordo com a teoria intermediária, o árbitro exerceria uma função quase-
jurisdicional, sem, contudo, possuir nenhum dos poderes privativos do juízo estatal: ele 
solucionaria controvérsias, entretanto seu poder de coerção dependeria do poder do Estado. 

Por fim, a teoria autônoma, conforme se infere de seu nome, confere à arbitragem natureza 
jurídica autônoma, ou seja, nem jurisdicional, nem contratual, nem mista. 

Desenvolvida em 1965 por Jacqueline Rubellin-Deviche, esta última teoria preconiza que a 
arbitragem deve ser observada de acordo com seus objetivos e forma[20]. Assim, de acordo 
com a teoria autônoma, são irrelevantes as distinções entre contrato e jurisdição: a arbitragem, 
regulada pela autonomia das partes, busca primordialmente uma decisão justa diante das 
particularidades do caso concreto, constituindo procedimento independente de qualquer 
regulamento estatal, seja de direito material ou processual. 

  

3 a Arbitragem e o comércio Internacional 

  

No âmbito do comércio internacional, a arbitragem consiste em instrumento comumente 
utilizado para dirimir controvérsias, visando, principalmente, uma solução rápida e 
especializada para o litígio. Estima-se, atualmente, que cerca de 90% dos contratos comerciais 
internacionais contém cláusula arbitral[21]. 

  

A emergência da arbitragem comercial internacional como fenômeno hoje praticamente 
universal indica que sua própria institucionalização se dá nos quadros de uma ordem jurídica 
que transcende os limites dos ordenamentos nacionais.[22] 

  

A arbitragem nos negócios internacionais possui uma atraente vantagem: a obtenção de um 
foro neutro, desvinculado dos poderes do Estado nacional. Conforme observa Carla Fernanda 
de Marco: 
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Sempre haverá nas relações comerciais internacionais, o temor de que, na eventualidade de 
um exame de uma questão frente a judiciários internos dos Estados, possa haver privilégios 
daquelas pessoas que transacionem em nome do Estado, ou que possa haver tratamentos 
diferenciados nos procedimentos judiciários, deixando o particular estrangeiro em situação de 
desigualdade[23]. 

  

Assim, no âmbito internacional, a arbitragem apresenta-se como alternativa ao procedimento 
judicial conduzido pelos tribunais internos dos Estados, possibilitando a obtenção de solução 
por meio de decisão proveniente da figura do árbitro, cujo poder judicante depende da 
vontade das partes. 

A arbitragem é considerada como internacional quando o litígio analisado emerge de relação 
jurídica internacional, ou seja, de uma relação plurilocalizada que se relaciona com diferentes 
sistemas de direito[24]. 

Ora, segundo os ditames tradicionais do direito, caracteriza-se uma relação fática como 
internacional baseando-se em seus elementos de conexão: nacionalidade, residência habitual, 
estabelecimento ou sede efetiva das partes, o lugar onde ocorreu a situação fática em análise, 
entre outros. 

Nesse sentido, o conceito de arbitragem internacional é definido pelo artigo 1° da Lei Modelo 
da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional de 21.06.1985, segundo a qual a 
arbitragem poderá ser classificada como internacional se (i) a causa envolver interesses do 
comércio internacional[25]; (ii) a nacionalidade, residência ou atividade comercial das partes 
não for em âmbito nacional; ou se (iii) as partes expressamente acordarem que o objeto da 
convenção de arbitragem tenha relações com mais de um país. Observe: 

  

Uma arbitragem é internacional se: 

a) as partes numa convenção de arbitragem tiverem, no momento da conclusão desta 
Convenção, o seu estabelecimento em estados diferentes; 

b)um dos lugares a seguir estiver situado fora do Estado no qual as partes têm o seu 
estabelecimento: 

i) o lugar da arbitragem, se este estiver fixado na Convenção de arbitragem ou for 
determinável de acordo com estas; 

ii) qualquer lugar onde deve ser executada uma parte substancial das obrigações resultantes da 
relação comercial ou o lugar com o qual o objeto do litígio se ache mais estreitamente conexo; 
ou 

c) as partes tiverem convencionado expressamente que o objeto da Convenção de arbitragem 
tem conexão com mais de um país. 
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Dessa forma, depreende-se que a arbitragem será considerada interna quando seus efeitos 
jurídicos e econômicos abrangerem apenas uma única ordem jurídica. Diferentemente, a 
arbitragem internacional se destina a produzir efeitos em dois ou mais ordenamentos jurídicos 
ao mesmo tempo[26]. 

Insta salientar que a legislação interna brasileira não estabelece expressamente ditames a 
diferenciar a arbitragem interna da internacional. Por outro lado, a Lei 9.307/96 contém 
normas específicas relacionadas à execução e homologação das sentenças arbitrais 
estrangeiras no país[27]. 

  

3.1 Sentença Arbitral Estrangeira e Sentença Arbitral Nacional 

  

Uma vez delimitada a abrangência da arbitragem internacional, necessário ainda distinguir os 
conceitos de sentença arbitral nacional e sentença arbitral estrangeira, de forma a possibilitar 
uma melhor compreensão do instituto no âmbito das relações que envolvem mais de um 
ordenamento jurídico. 

A determinação da nacionalidade da sentença arbitral pode se dar de diferentes formas, 
dependendo do critério adotado pela ordem jurídica em análise. 

Em países como Itália, Alemanha e Suíça, a sede da arbitragem, fixada pelas partes ou pelos 
árbitros, constitui pressuposto para a classificação da sentença arbitral. Conforme observa 
Edoardo Flávio Ricci, professor da Universitá degli Studi di Milano, "o entendimento 
pacífico, nos três países, é no sentido de qualificar-se de nacional a sentença cuja sede seja 
neles fixada e, estrangeira, quando fixada em outro Estado ou não se eleja sede. A sede é 
adotada como critério de fixação da nacionalidade[28]". 

Nesse contexto, importante ressaltar que a sede da arbitragem não necessariamente coincide 
com o local em que a sentença é proferida. Em verdade, a sede da arbitragem trata-se de 
simples localização legal da arbitragem, de livre escolha das partes ou dos árbitros. Dessa 
forma, uma sentença arbitral proferida em território brasileiro poderá ser considerada como 
nacional na Itália, Alemanha ou Suíça, caso as partes também tenham elegido um desses 
países como sede legal da arbitragem[29]. 

Também é possível determinar a nacionalidade da sentença arbitral em razão da nacionalidade 
da lei, escolhida pelas partes, aplicável ao procedimento da arbitragem. Esse é o critério 
adotado pelo direito grego, bem como pelo ordenamento jurídico do Líbano. 

O Brasil, por sua vez, adota o critério geográfico para a classificação da nacionalidade da 
sentença arbitral. De acordo com a norma insculpida no art. 34 da Lei 9.307/96, a sentença 
arbitral será considerada brasileira se proferida em território nacional. A sentença estrangeira, 
ao contrário, será aquela proferida no território de outro país[30]. 

Nesse sentido, observa-se que, caso o tribunal arbitral tenha sede no Brasil, a sentença dele 
proveniente será considerada doméstica pelo direito brasileiro e, conseqüentemente, esta será 
uma arbitragem interna perante nosso ordenamento jurídico. Tal situação ocorrerá mesmo se a 
lide em análise versar sobre objeto conectado ao direito internacional ou, ainda, mesmo se as 
partes envolvidas sejam estrangeiras. 
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Dessa forma, quanto à classificação da sentença arbitral, o legislador brasileiro optou pela 
utilização de critério pujantemente objetivo, considerando nacional a sentença proferida 
dentro do Brasil, ainda que todo o procedimento tenha se desenvolvido no exterior. 

  

3.2 Tratados e Convenções Aplicáveis à Arbitragem Internacional 

  

Sabe-se que os Estados, como membros da comunidade internacional, são dotados de 
autoridade para declarar e tornar efetivo o direito nacional e internacional, seja 
unilateralmente, seja em conjunto com outros Estados, firmando convenções e tratados 
internacionais[31]. 

Dessa forma, tendo em vista a importância da arbitragem para a solução de conflitos em sede 
de cooperação jurisdicional supranacional, proliferam no cenário mundial convênios 
internacionais multilaterais, com o intuito de uniformizar o instituto da arbitragem e regular 
de forma pormenorizada seu procedimento. 

Nesse sentido destacam-se (i) a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial 
Internacional; (ii) a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional - 
Panamá; (iii) a Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e 
Laudos Arbitrais Estrangeiros - Montevidéu; (iv) o Protocolo sobre Cooperação e Assistência 
Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa (Protocolo de Las 
Leñas) e (v) a Convenção sobre o Reconhecimento e Execução das Sentenças Arbitrais 
Estrangeiras (Convenção de Nova York). 

A Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional, adotada pela Comissão das Nações 
Unidas para o Direito Comercial Internacional (United Nations Comission on International 
Trade Law - UNCITRAL) em 21/06/1985, teve como finalidade estabelecer um padrão 
normativo mínimo para a arbitragem comercial envolvendo diferentes Estados[32]. 
Concebida em uma fase de grande expansão do comércio internacional, tal diploma contribuiu 
para a harmonização do direito aplicável ao comércio entre nações e para o prestígio da 
arbitragem no âmbito internacional. 

Já a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional firmada em 
30/01/1975, na Cidade do Panamá, pelos países membros da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), impulsionou a codificação da matéria arbitral no continente americano. 
Sua ratificação pelo Brasil ocorreu em 1996, através do Decreto n° 1.902 (DO de 
10/05/1996). Dentre os dispositivos da citada convenção, ressalta-se seu art. 4°, o qual, além 
de reconhecer a natureza executiva da sentença arbitral, estabelece que os Estados 
comprometem-se a reconhecer e executar a sentença arbitral seguindo o mesmo procedimento 
das sentenças judiciais, nacionais e estrangeiras. 

  

Artigo 4° - As sentenças ou laudos arbitrais não impugnáveis segundo a lei ou as normas 
processuais aplicáveis terão força de sentença judicial definitiva. Sua execução ou 
reconhecimento poderá ser exigido da mesma maneira que a das sentenças proferidas por 
tribunais ordinários nacionais ou estrangeiros, segundo as leis processuais do país onde forem 
executadas e o que for estabelecido a tal respeito por tratados internacionais. 
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            Cabe ressaltar que esta Convenção possui vigência em todos os países do 
MERCOSUL. Participam dela, entre outros países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Honduras, Venezuela, El Salvador, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

Ainda com relação ao continente americano, cumpre mencionar a Convenção Interamericana 
sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, concluída em 
08/05/1979, em Montevidéu, Uruguai. Essa convenção foi devidamente ratificada pela 
Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, 
Uruguai e Venezuela[33]. Em 1995, através do Decreto Legislativo n° 93, o Brasil aprovou a 
Convenção de Montevidéu, entretanto, apenas em 02/12/1997 esta Convenção passou a 
integrar nosso ordenamento jurídico, por meio do Decreto n° 2.411. 

A Convenção de Montevidéu trata, sobretudo, das formalidades a serem observadas durante o 
processo de reconhecimento e execução de sentenças arbitrais internacionais. Suas 
disposições constituem normas supletivas, a serem aplicadas subsidiariamente, em matéria 
arbitral, para suprir lacunas deixadas pela Convenção do Panamá. É nesse sentido seu art. 1°: 

  

Artigo l °- Esta Convenção aplicar-se-á às sentenças judiciais e laudos arbitrais proferidos em 
processos civis, comerciais ou trabalhistas em um dos Estados-Partes, a menos que no 
momento da ratificação seja feita por algum destes reserva expressa de limitá-la às sentenças 
condenatórias em matéria patrimonial. Qualquer deles poderá, outrossim, declarar, no 
momento da ratificação, que se aplica também às decisões que ponham termo ao processo, às 
tomadas por autoridades que exerçam alguma função jurisdicional e às sentenças penais 
naquilo em que digam respeito a indenização de prejuízos decorrentes do delito. 

As normas desta Convenção aplicar-se-ão, no tocante a laudos arbitrais, em tudo o que 
não estiver previsto na Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial 
Internacional, assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975. 

  

            Por fim, cumpre destacar dois importantes diplomas sobre a arbitragem internacional, 
os quais serão melhor analisados a seguir: o Protocolo sobre Cooperação e Assistência 
Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa - Protocolo de Las 
Leñas - e a Convenção sobre Reconhecimento e Execução das Sentenças Arbitrais 
Estrangeiras - Convenção de Nova York. 

            Assinado em 17/07/1992, o Protocolo de Las Leñas surgiu da necessidade de se 
consolidar o processo de integração do MERCOSUL. Conforme os ensinamentos de André 
Carvalho Ramos: 

Nas considerações desse Protocolo, verdadeiro tratado internacional firmado pelos países do 
MERCOSUL, quando o mesmo não possuía personalidade jurídica internacional, fica claro o 
desejo dos países contratantes em adotar instrumentos comuns que consolidem a segurança 
jurídica e tenham como finalidade atingir os objetivos do Tratado de Assunção. Assim, apesar 
de ter sido concebido de maneira intergovernamental, através de acordo internacional entre os 
quatro países, torna-se evidente a inserção do Protocolo de Las Leñas na busca de maior 
integração econômica. O art. 33 do próprio Protocolo de cooperação judicial estabelece que 
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este é parte integrante do Protocolo de Assunção, mostrando sua importância para a formação 
do Mercado Comum do Sul. A passagem para o terceiro modelo de cooperação judicial (o 
modelo supranacional) poderá ocorrer à medida que a própria integração caminhe também 
para este tipo de modelo.[34] 

  

Dessa forma, o referido Protocolo foi aprovado pelo Conselho do Mercado Comum por meio 
da Decisão CMC n° 05/92. Sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro ocorreu em 
12/11/1996, através do Decreto n° 2.067. 

Ressalta-se que, no tocante ao procedimento arbitral, o Protocolo de Las Leñas visou 
simplificar o reconhecimento e a execução das sentenças estrangeiras através da utilização da 
carta rogatória. Este tema será abordado de forma detalhada mais adiante neste trabalho. 

A Convenção de Nova York, por sua vez, é considerada pela doutrina como o acordo 
multilateral de maior importância no campo do Direito Arbitral Internacional. Segundo os 
autores REDFERN e HUNTER, esta Convenção é "o mais importante pilar no qual se 
sustenta o edifício da arbitragem internacional." [35] e um instrumento que "poderia talvez ser 
chamado de o mais eficiente instrumento de legislação internacional em toda a história do 
direito comercial"[36] (tradução nossa). 

Elaborada em 1958 sob o patrocínio da Organização das Nações Unidas (ONU), a Convenção 
de Nova York foi ratificada por mais de 150 países ao redor do globo e buscou garantir a 
eficácia de sentenças arbitrais no plano internacional. Dessa forma, seu Artigo I, 1 dispõe: 

  

Artigo I 

1 - A presente Convenção aplicar-se-á ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais 
estrangeiras proferidas no território de um Estado que não o Estado em que se tencione o 
reconhecimento e a execução de tais sentenças, oriundas de divergências entre pessoas, sejam 
elas físicas ou jurídicas. A Convenção aplicar-se-á igualmente a sentenças arbitrais não 
consideradas como sentenças domésticas no Estado onde se tencione o seu reconhecimento e 
a sua execução. 

  

Sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro ocorreu apenas em 2002, por meio do 
Decreto nº 4.311. Não obstante a demora do país em ratificá-la, a Convenção de Nova York 
representou importante avanço para a utilização da arbitragem internacional em território 
nacional e importante fator de inserção do Brasil no âmbito do comércio além fronteiras. 
Segundo Juliana Kalichsztein[37]: 

  

Era injustificável a ausência de nosso País nessa Convenção. Contudo, passados quarenta 
anos de sua criação, a iniciativa do Brasil merece aplausos, definindo o terceiro pilar 
estrutural na sedimentação da arbitragem em solo pátrio, juntamente com a Lei de Arbitragem 
- n. 9.307 e o acórdão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade dos 
artigos da Lei, acabando, assim, com qualquer discussão a respeito de sua eficácia.    
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A Convenção de Nova York, desta forma, constitui relevante fonte normativa da arbitragem 
internacional e contribuiu para a difusão do instituto em diferentes sistemas normativos. 

  

4 A HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

  

O reconhecimento e a execução de sentenças estrangeiras se encontram intrinsecamente 
ligados à questão da circulação internacional dos julgados, cuja efetividade interessa ao bom 
funcionamento do sistema internacional. 

Embora o ordenamento jurídico brasileiro considere que as decisões proferidas pelo Juízo 
arbitral nacional possuem a mesma força e eficácia das decisões proferidas pelo Poder 
Judiciário, produzindo efeitos imediatamente[38], o mesmo não ocorre com as sentenças 
arbitrais estrangeiras. 

Ora, conforme texto do art. 35 da Lei de Arbitragem Brasileira (Lei 9.307/96), condiciona-se 
o reconhecimento e execução das sentenças arbitrais proferidas em território estrangeiro a sua 
homologação pelo Poder Judiciário nacional, observe: "Art. 35. Para ser reconhecida ou 
executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação 
do Supremo Tribunal Federal". 

Dessa forma, a sentença arbitral estrangeira não homologada não produz nenhum efeito como 
ato decisório no território brasileiro, sendo que todos os efeitos próprios da sentença proferida 
dependem de tal formalidade para sua aplicação no país. A sentença arbitral proferida em 
outro país foi comparada a uma sentença judicial estrangeira, dependendo de homologação no 
Brasil como condição para sua eficácia e execução. 

A homologação é procedimento complexo, pelo qual o juiz não manifesta sua opinião sobre a 
lide em questão. Sua atuação limita-se a imprimir eficácia à deliberação ou ao acordo das 
partes, desde que atendidas às condições legais[39]. Dessa forma, a homologação constitui ato 
de confirmação da sentença alienígena pelo poder judiciário local.  Nesse sentido, observa-se 
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

  

[...] esse processo homologatório - que se reveste de caráter constitutivo - faz instaurar, 
perante o Supremo Tribunal Federal, uma situação de contenciosidade limitada. Destina-se a 
ensejar a verificação de determinados requisitos fixados pelo ordenamento positivo nacional, 
propiciando, desse modo, o reconhecimento pelo Estado brasileiro, de sentenças estrangeiras, 
com o objetivo de viabilizar a produção de efeitos jurídicos que lhe são inerentes.[40] 

         

Cumpre apontar que, desde a promulgação da Emenda Constitucional n° 45 de 2004, que trata 
da reforma do Poder Judiciário, a competência para "processar e julgar originariamente a 
homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do exequatur"[41] foi transferida do 
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Supremo Tribunal Federal (STF) para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, 
atualmente o órgão de cúpula responsável pela decisão que imprime eficácia à sentença 
arbitral estrangeira é o STJ. 

  

5 DA DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL 
ESTRANGEIRA NO BRASIL 

  

Apesar do procedimento de reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira 
previsto pela Lei 9.307/96 representar grande avanço em relação ao procedimento 
anteriormente vigorante em nossa legislação, o qual exigia que a sentença arbitral fosse 
primeiramente submetida à chancela da autoridade judiciária estrangeira para então poder ser 
homologada dentro do território brasileiro[42], seu processamento e trâmite ainda 
representam óbice à plena eficácia da decisão arbitral proferida fora dos limites do Estado 
brasileiro. 

            Não obstante sua desvinculação do poder judiciário, observa-se que a exigência da 
homologação da sentença arbitral estrangeira implica na submissão do juízo arbitral ao 
jurisdicionado estatal. Ora, o poder do árbitro decorre da vontade das partes, em litígio que 
versa sobre direitos patrimoniais disponíveis. Não cabe, portanto, ao Poder Público interferir 
nessa relação, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade das partes. 

            Seguindo essa linha de pensamento, José Carlos de Magalhães defende a 
desnecessidade da homologação da sentença arbitral estrangeira: 

  

Se o ato arbitral é ato privado, decorrente da vontade das partes, destinado a dirimir 
controvérsias sobre relação contratual de natureza patrimonial - e, portanto, de caráter 
disponível -, não há intervenção de autoridade pública estrangeira que justifique sua prévia 
aceitação pelo órgão judiciário brasileiro. Os contratos celebrados no exterior e exeqüíveis no 
Brasil não necessitam ser apresentados a qualquer poder público do país para serem 
reconhecidos ou para que sua execução ou cumprimento pela parte aqui domiciliada seja 
autorizado.[43] 

  

Assim, ao exigir a homologação da sentença arbitral estrangeira, o legislador desconsidera o 
fato de que a sentença arbitral é um ato privado, não proveniente do Poder Judiciário ou de 
autoridade administrativa de qualquer outro país. 

Contrário à homologação da sentença arbitral estrangeira, o jurista José Castro Nunes leciona 
que: 

  

O juízo arbitral constitui uma jurisdição paralela à da justiça ordinária, e as suas decisões são 
equivalentes às dos juízes oficiais, fazem coisa julgada e são oponíveis, [...] por isso devem 
valer independentemente de homologação. Além do mais a homologação é formalidade inútil, 
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sobretudo quando se recusa o recurso, nos casos limitados aos aspectos formais ou extrínsecos 
do julgamento, onde o juiz também está confinado ao exame dessas formalidades, sem entrar 
no mérito da decisão [...] atendendo à sua inocuidade o Código Civil português a aboliu.[44] 

  

De forma semelhante, o doutrinador Luiz Gastão Paes de Barros Leães também se demonstra 
favorável a não necessidade de homologação da sentença arbitral estrangeira: 

  

O Brasil adotou orientação certa no tocante à eficácia dos laudos arbitrais estrangeiros, ao 
utilizar o sistema de controle limitado a certos requisitos além de não examinar o mérito. 
Entretanto, ainda uma visão cristalizada, viciada pelo conceito amplo de soberania nacional, o 
que inviabiliza o recurso ao juízo arbitral internacional por torná-lo na prática inexecutável 
em nosso País, além de dificultar a inserção no comércio global e de lhe prejudicar a 
exportação.[45] 

  

            

            Conforme observado pelo autor, a exigência da homologação revela a retrógada e 
equivocada idéia de que a função de decidir controvérsias privadas é exclusiva do Estado, 
admitindo-se a arbitragem, porém, sob o controle estatal. 

            Em verdade, a homologação se trata de procedimento moroso e complexo, que não se 
compatibiliza com o verdadeiro espírito da arbitragem, a qual propõe ser método célere para a 
solução de controvérsias tanto no âmbito nacional quanto no plano internacional. 

            Para homologar-se a sentença arbitral estrangeira é necessário o protocolo da inicial 
perante o STJ, onde primeiramente será feito o juízo de admissibilidade do pedido. Em 
seguida, se faz necessária a cientificação do réu, o qual poderá apresentar contestação. 
Posteriormente, deverá ser ouvido o Ministério Público como fiscal da lei. 

Não havendo impugnação à sentença arbitral, o Presidente do STJ poderá conceder a 
homologação por meio de decisão monocrática. Caso contrário, o pedido é distribuído para 
posterior julgamento em Plenário[46]. 

            Ora, conforme se depreende, o procedimento homologatório reveste-se de caráter 
contencioso e, como tal, possui trâmite demorado na Justiça estatal. Seria muito mais útil para 
a sociedade, para o tráfego jurídico internacional e também para as transações internacionais, 
sua eliminação, permitindo a eficácia da sentença arbitral em lides internacionais, sem 
maiores condicionantes. 

            Sendo assim, seria mais razoável exigir a verificação da sentença arbitral apenas nos 
casos de não cumprimento espontâneo da decisão pelas partes, situação na qual há a 
necessidade de se acionar o estado-juiz para proceder à execução da sentença. 

Nesse sentido, José Carlos Magalhães se manifestou em palestra sobre arbitragem 
internacional ministrada em Belo Horizonte: 
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O processo arbitral e o laudo que o termina constituem atos privados integrados no poder de 
disposição das partes. A convenção de arbitragem é acordo privado de vontades, tem natureza 
contratual - e a Convenção confirma esse caráter de ajuste privado no art. II - e a jurisdição 
que confere aos árbitros tem a mesma natureza privada, nascida da vontade das partes e, 
assim, diferente da jurisdição pública do juiz a ele outorgada pela Constituição e pela lei. Se 
ambos possuem jurisdição, entendido o termo como o poder de dizer o direito relativamente a 
uma controvérsia de caráter patrimonial, a dos árbitros decorre das partes dotadas de 
capacidade para contratar e do poder de disposição de que se acham investidas. 

Sendo assim, o laudo arbitral, como os contratos, não haveria de requerer a intervenção 
do Estado para o seu reconhecimento, salvo em caso de descumprimento pelo vencido, 
em que há necessidade de invocar o aparato do Estado para dar-lhe efetividade, como, a 
propósito, estabelece a Lei 9.307/96. Em tal situação, à semelhança do que ocorre com os 
títulos executivos extrajudiciais, o Judiciário, provocado, irá verificar se o seu conteúdo 
ofende princípios de ordem pública ou a lei.[47] 

            

  

Ou seja, semelhante com o que ocorre com os contratos internacionais, a sentença arbitral 
estrangeira não deveria preceder da intervenção do Estado para o seu reconhecimento. A 
verificação de seu conteúdo e seus aspectos extrínsecos poderia ser perfeitamente realizada 
pelo juízo da execução, dispensando-se a prévia homologação pelo STJ. 

Corroborando a tese de desnecessidade de homologação da sentença arbitral estrangeira, 
cresce cada vez mais na doutrina internacional a teoria do Floating Arbitration, ou 
"Arbitragem Flutuante". 

            Visando imprimir maior eficácia fática internacional às sentenças arbitrais, esta teoria 
atribui à sentença arbitral estrangeira caráter transnacional, sendo passível de cumprimento 
em qualquer país, independente do local de onde ela se originou. 

Assim, para os juristas defensores da Floating Arbitration, cada país aceitaria como sua a 
sentença arbitral estrangeira, sem lhe opor maiores condicionantes em função do local em que 
foi proferida. Nesse sentido, observa Edoardo Ricci: "cada país aceita como sua, concluída 
por sentença capaz de ingressar em qualquer Estado sem que se lhe oponham obstáculos em 
razão de sua localização geográfica[48]." 

            Em verdade, esta tese implicaria na abolição dos conceitos de sentença arbitral 
nacional e estrangeira, já que independentemente da sede do juízo arbitral, da nacionalidade 
das partes ou do local em que foi prolatada, a sentença arbitral seria sempre tratada da mesma 
maneira nos diferentes ordenamentos jurídicos. 

Tal prática culminaria não só em uma maior eficácia das sentenças arbitrais no âmbito 
internacional, como também em uma maior desvinculação da arbitragem da jurisdição estatal 
o que, por óbvio, coaduna-se com o verdadeiro espírito de todo o instituto da arbitragem. 

Ademais, percebe-se claramente a intenção da comunidade internacional de uniformizar o 
trâmite arbitral internacional e simplificar o procedimento de execução das sentenças arbitrais 
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estrangeiras, de forma a permitir a maior circulação das decisões, por meio dos Tratados e 
Convenções que versam sobre o tema. 

Nessa esteia, cumpre ainda destacar que o regime jurídico do reconhecimento e execução de 
sentenças arbitrais estrangeiras, no Brasil, é determinado primeiramente pelas convenções 
internacionais vigentes, atuando, subsidiariamente, a Lei de Arbitragem nacional. Assim, o 
art. 34 da referida lei estabelece que a sentença arbitral deverá ter seu reconhecimento pautado 
pelos tratados internacionais que possuem eficácia no ordenamento jurídico brasileiro e, na 
sua ausência, de acordo com os termos da Lei 9.307/96, observe: "Art. 34. A sentença arbitral 
estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados 
internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo 
com os termos desta Lei". 

   Logo, se o país é parte de um diploma internacional, as regras determinadas pela Lei de 
Arbitragem deverão ser afastadas em prol da aplicação do mencionado diploma. 

Pois bem, a corroborar a tendência de internacionalização dos atos decisórios no plano 
internacional, o Protocolo de Las Leñas estabelece, em seu art. 19, que o reconhecimento e a 
execução de sentenças arbitrais estrangeiras, no âmbito do MERCOSUL, deverão ser 
processados por meio de simples carta rogatória: "Artigo 19 - O pedido de reconhecimento e 
execução de sentenças e de laudos arbitrais por parte das autoridades jurisdicionais será 
tramitado por via de cartas rogatórias e por intermédio da Autoridade Central". 

A concessão do exequatur à carta rogatória constitui procedimento mais simples do que a 
homologação.  Enquanto, no procedimento de homologação, a parte contrária deve ser 
previamente citada, podendo apresentar contestação, no procedimento de cumprimento de 
cartas rogatórias o interessado será apenas intimado para impugnar se for residente no Brasil. 
Se residir no exterior, nem mesmo a intimação será feita, ao contrário da citação do 
procedimento homologatório, a qual deve ser realizada até mesmo no exterior. 

Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Pertence em voto proferido no Agravo Regimental 
em Carta Rogatória n. 7.613-4, proveniente da Argentina: 

  

[...] distingue os dois procedimentos a maior simplicidade da carta rogatória, particularmente 
no ponto em que nela o contraditório eventual não precede à decisão - como sucede com a 
contestação do requerido, para tanto citado, ao pedido de homologação (RISTF, art. 220) - 
mas lhe é posterior, mediante agravo regimental de sua concessão ou embargos ao seu 
cumprimento (RISTF, arts. 227 e 228).[49] 

  

Assim, o Protocolo de Las Leñas prevê o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais 
estrangeiras com base em um único trâmite iniciado junto à autoridade central do país em que 
foi proferida a decisão, a qual se reportará à autoridade central do país requerido. 

Claro, portanto, que o referido Protocolo simplificou o rito para homologação de sentenças 
arbitrais estrangeiras provenientes dos países do MERCOSUL, de forma a não exigir o 
procedimento de homologação por via de ação autônoma perante o Superior Tribunal de 
Justiça. 
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Entretanto, ao contrário dos demais países, em que as cartas rogatórias são resolvidas por 
juízes de primeira instância, no Brasil as cartas rogatórias devem ser encaminhadas ao STJ 
para a outorga do exequatur. 

Constituiria procedimento mais favorável se, ao Juízo detentor do poder para promover a 
execução da sentença, fosse também outorgado o poder para conhecer a carta rogatória e 
conceder-lhe o exequatur. 

Ora, ao sujeitar as cartas homologatórias ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, a lei 
brasileira, no final das contas, equipara as sentenças arbitrais provenientes dos países do 
MERCOSUL às de quaisquer outros países em que se exige a homologação. Dessa forma, 
resta mais uma vez dificultado o provimento final da sentença arbitral estrangeira, o que 
prejudica as relações travadas no plano internacional. 

Por fim, com relação aos Tratados que buscam enfatizar e propagar a arbitragem 
internacional, também merece maior análise o texto da Convenção de Nova York. 

O artigo III da citada Convenção estabelece que deverá ser dispensado tratamento igualitário 
às sentenças arbitrais nacionais e estrangeiras, aplicando-se às sentenças arbitrais produzidas 
fora do território do país as mesmas regras de processo adotadas no território em que for 
invocada[50]. Observe: 

  

Artigo III - Cada Estado signatário reconhecerá as sentenças como obrigatórias e as executará 
em conformidade com as regras de procedimento do território no qual a sentença é invocada, 
de acordo com as condições estabelecidas nos artigos que se seguem. Para fins de 
reconhecimento ou de execução das sentenças arbitrais às quais a presente Convenção se 
aplica, não serão impostas condições substancialmente mais onerosas ou taxas ou cobranças 
mais altas do que as impostas para o reconhecimento ou a execução de sentenças arbitrais 
domésticas. 

  

Se de acordo com a Lei brasileira de arbitragem, as sentenças arbitrais nacionais prescindem 
de homologação pelo Poder Judiciário para produzir efeitos, a aplicação do referido artigo da 
Convenção de Nova York leva à conclusão que tampouco poderia ser exigida tal condição das 
sentenças estrangeiras. 

Nesse sentido, Eduardo Grebler manifestou-se pela desnecessidade de homologação das 
sentenças arbitrais estrangeiras, antes mesmo da interiorização da Convenção de Nova York 
pelo ordenamento jurídico brasileiro: 

  

Vale notar que o sistema vigente está em vias de sofrer significativa alteração, pois se 
encontram em curso providências no sentido de adesão, pelo Brasil, à Convenção de Nova 
York sobre o Reconhecimento de Execução de Laudos Arbitrais Estrangeiros. Efetivando-se 
tal adesão, deixará de ser aplicável a norma da LA que requer a prévia homologação da 
sentença arbitral estrangeira, a qual passará, então, a ser diretamente executável no território 
nacional.[51] 
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Dessa forma, observa-se que a imposição de homologação à sentença arbitral estrangeira 
consiste condição substancialmente mais gravosa a onerar a arbitragem internacional, o que, 
por óbvio, constitui violação ao art. III da Convenção de Nova York. 

Sendo assim, a lei brasileira, ao utilizar-se de processo complexo de homologação para 
reconhecer e cumprir as sentenças arbitrais estrangeiras, desconsidera os ditames da doutrina 
internacional, de forma a incompatibilizar as regras aplicadas em território nacional e as 
expectativas dos agentes que atuam no plano internacional. 

Ora, o aumento do fluxo comercial entre agentes de diferentes Estados e a crescente 
integração dos fatores de produção rumo a um mercado cada vez mais globalizado, exigem 
uma crescente harmonização jurídica internacional, a qual somente poderá ser alcançada por 
meio da cooperação interjurisdicional entre nações, acompanhada da eliminação de barreiras 
aos produtos judiciais e extrajudiciais de solução de conflitos, de modo a facilitar o acesso à 
justiça no plano internacional. 

  

  

6 CONCLUSÃO 

  

Conforme exposto, a arbitragem consiste em eficaz método de resolução de conflitos com 
raízes antiqüíssimas, que proporciona às partes litigantes uma alternativa à jurisdição estatal. 
Sua utilização não suplanta a atuação do Estado-juiz e não conflita com a mesma: em 
verdade, o instituto arbitral se insere no ordenamento jurídico brasileiro, convivendo 
harmonicamente com os princípios e normas constitucionais, bem como com os demais 
institutos que visam proporcionar a pacificação social. 

No âmbito do comércio e do direito internacional, conclui-se que, por propiciar um foro 
neutro, especializado e ágil, a arbitragem se torna cada vez mais utilizada pelos agentes que 
atuam além fronteiras.  

Nesse cenário internacional, verifica-se que a decisão arbitral poderá ser caracterizada pelo 
direito brasileiro como nacional ou estrangeira, dependendo do local em que é proferida. 
Assim, a sentença arbitral será considerada nacional se prolatada em território brasileiro e será 
caracterizada como estrangeira se proferida fora dos limites do país. 

Consoante se observou ao longo deste trabalho, a força do instituto arbitral internacional na 
ordem jurídica brasileira depende da possibilidade de se reconhecer e executar a sentença 
arbitral estrangeira. Contudo, para tanto, o direito pátrio exige a homologação do decisum 
pelo Superior Tribunal de Justiça, o que, apesar de proporcionar maior segurança jurídica 
dentro do ordenamento jurídico brasileiro, também torna o procedimento da arbitragem 
moroso e deixa de atender de maneira efetiva e célere às expectativas dos titulares de direitos 
resultantes de decisões arbitrais. 
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Tal procedimento contraria o preponderante interesse internacional em adotar instrumentos 
comuns e céleres, que consolidem a segurança jurídica e proporcione eficácia à sentença 
arbitral estrangeira. 

Nesse sentido destaca-se o Protocolo de Las Leñas, o qual institui a carta rogatória para o 
cumprimento da sentença arbitral proferida nos países do MERCOSUL. Entretanto, ao 
contrário dos demais países, em que as cartas rogatórias são resolvidas por juízes de primeira 
instância, no Brasil, por disposição constitucional, as cartas rogatórias também são 
encaminhadas ao STJ para a obtenção do exequatur. 

Ademais, conforme analisado, o processo de homologação brasileiro viola regra insculpida na 
Convenção de Nova York, segundo a qual deve ser dispensado tratamento igualitário à 
sentença arbitral nacional e estrangeira. Ora, se a sentença arbitral proferida no Brasil não 
deve se sujeitar a qualquer procedimento homologatório, tampouco deveria ser exigido tal 
condição para a sentença arbitral estrangeira. 

Em verdade, a doutrina internacional ensina que a melhor forma de se pensar a sentença 
arbitral seria atribuir-lhe caráter transnacional, concedendo-lhe imediata eficácia assim que 
proferida, independente do local em que se originou. 

Por outro lado, uma eventual atribuição de poder ao juízo de execução da sentença arbitral 
alienígena, para a verificação da presença das formalidades exigidas pela lei na decisão, 
constituiria procedimento mais benéfico a facilitar a obtenção de eficácia da sentença arbitral 
alienígena. 

Percebe-se, por fim, que a homologação em âmbito nacional consiste em procedimento 
burocrático que não se compatibiliza com as demandas da modernidade, já que resulta na 
paralisação do direito resultante da decisão, o qual deveria fluir naturalmente para o bom 
andamento das relações internacionais. Assim, o controle exercido pelo Estado brasileiro 
através do processo homologatório por vezes engessa as relações internacionais e necessita de 
urgente revisão pelo legislador pátrio. 
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THE THEORIES OF ALBERICO GENTILI AND HUGO GROTIUS 
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RESUMO 
O presente artigo propõe uma releitura de escritos clássicos dos autores Alberico Gentili e 
Hugo Grotius, pioneiros na constituição da autonomia da ciência do Direito Internacional. A 
partir de uma abordagem crítica dos fundamentos do Direito Internacional e investigação 
bibliográfica e documental, a finalidade do estudo é atualizar conceitos e princípios com 
vistas a compreender antigos problemas de intervenção estatal. A guerra é um fato histórico, 
de ocorrência ancestral; suas causas e modos de execução são alvos constantemente de 
questionamento perante a comunidade internacional, que, na atualidade, busca conformar as 
lutas armadas com o discurso do respeito aos direitos humanos. O resgate, portanto, das 
teorias clássicas que ponderam a construção histórica de guerra, no Direito Internacional, 
busca apresentar alicerce para o desenvolvimento de uma análise crítica da intervenção 
internacional, especificamente, no Estado da Líbia e sua conseqüente legitimidade.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE GUERRA; DIREITO INTERNACIONAL; GENTILI; 
GROTIUS; LEGITIMIDADE; INTERVENÇÃO INTERNACIONAL; LÍBIA 
 
ABSTRACT 
This article proposes a rereading of the writings of classical authors Alberico Gentili and 
Hugo Grotius, pioneers in the establishment of the autonomy of science of international law. 
From a critical approach to the fundamentals of international law and research literature and 
documents, the purpose of the study is to update concepts and principles in order to 
understand old problems of state intervention. War is a historical fact, whether ancient, its 
causes and modes of implementation targets are constantly questioning before the 
international community, which, in actuality, seeking to conform armed struggles with the 
discourse of human rights. Therefore, the rescue of the classical theories that weigh the 
historical construction of war under international law, seeks to provide a foundation for the 
development of a critical analysis of international involvement, specifically in the state of 
Libya and its consequent legitimacy. 
KEYWORDS: LAW OF WAR; INTERNATIONAL LAW; GENTILI; GROTIUS; 
LEGITIMACY; INTERNATIONAL INTERVENTION; LIBYA 
 
 

  

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
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O ano de 2011 se inicia marcado pelas crises políticas e ondas de protestos das populações de 
países, em sua maioria, localizados no norte da África, que vivem sob a tutela de regimes 
ditatoriais, similares aos do Oriente Médio. 

O processo de ocupação e exploração econômica do continente africano, a junção de 
comunidades rivais em um mesmo território nacional, bem como o sustento dos governos 
autoritários foram fatores preponderantes, que contribuíram para a insatisfação popular e o 
surgimento das revoltas ocorridas em cadeia. 

Aparentemente, os protestos se pautam na exigência dos povos oprimidos norte-africanos por 
maiores liberdades individuais, negadas a estes por décadas de regimes totalitários. No caso 
específico da Líbia, uma parcela considerável de sua população vislumbrou a necessidade do 
confronto armado contra o regime vigente, no intuito de garantir a queda do ditador e libertar 
a população da tirania. 

Ocorre que, no desenrolar dos acontecimentos, a coalização internacional se viu compelida a 
intervir militarmente no Estado, sob o argumento de defesa dos direitos humanos dos povos 
tiranamente governados e oprimidos, realizar reforma democrática para melhores condições 
econômicas. 

O Direito internacional contemporâneo contém substrato dos estudos e obras clássicas, 
portanto é sensato que este ramo seja estudado e pesquisado conjuntamente com a história e o 
contexto que influenciou a concepção de seus fundamentos. 

Desta forma, o resgate das teorias clássicas, contribui para uma releitura de conceitos como 
intervenção internacional e causas de guerra, especialmente nas obras de Alberico Gentili e 
Hugo Grotius, que construíram tratados sobre guerra e inspiraram estudiosos e juristas 
contemporâneos dos Estados e Organizações Internacionais acerca do uso da força armada. 

O estudo, portanto, se faz necessário com breves apontamentos da conturbada história da 
Líbia apresentado no segundo tópico, permeando os argumentos que levaram a tomada do 
poder pelo então coronel Muammar al-Khadafi em 1969. 

Em seguida, serão elencadas as causas justificadoras da guerra, através dos conceitos 
clássicos - no sentir de Gentili - que se apóia em argumentos políticos autônomos e distintos 
da religião. Examina a guerra sob uma perspectiva humanista propondo a idéia de que os 
meios deveriam ser eficazes ao fim. Este é o ponto crucial de sua concepção moralista da 
política, que permeia o reconhecimento do justo e trabalha com valores éticos, tais como útil e 
honesto. 

E Grotius - seu predecessor e considerado o 'pai' do Direito Internacional -  reconhecia o 
estado soberano, apresentando ainda o entendimento de que a soberania deveria ser limitada 
pela moral. Entretanto, foi na laicização dessa moral que seus estudos ganharam destaque, 
cravando o entendimento que a vontade das nações estava diretamente subordinada ao Direito 
Natural. 

Nesta perspectiva, as justificativas contemporâneas de guerra serão, em seguida às teorias 
clássicas, sopesadas no que tange ao uso legítimo da força, pelo Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, que deu respaldo à intervenção na Líbia, e atribui a OTAN o papel de 
reconhecimento de ameaça à paz e segurança internacionais e a determinação do uso da força. 
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Finalmente, serão analisados os argumentos apresentados pela Comunidade Internacional para 
a intervenção militar ocorrida no Estado da Líbia, apreciando, principalmente a existência da 
legitimidade necessária para ocorrência da luta armada. 

A herança da doutrina de guerra justa recebida do direito romano e canônico pode ter sido 
utilizada, com nova roupagem, para a intervenção militar na Líbia, sob a forma de um 
discurso justificador de condução da democracia, ao estado opressor, para libertação do povo 
da tirania do ditador. 

  

  

2 BREVE HISTÓRICO  

  

  

A construção histórica do próprio Direito Internacional deve ser remontada, antes de adentrar 
na questão específica do caso da Líbia, precipuamente no que tange às intervenções militares 
e a guerra, nesta linha adverte o professor Alain Pellet (2003, p. 43), "mais que qualquer ramo 
do direito, é inseparável da sua história, uma vez que é um direito essencialmente evolutivo." 

O Direito internacional deve ser considerado, inicialmente, como um Direito "intersocial" 
(DINH; DAILLIER; PELLET, 2003, p. 44), cuja aplicação aos Estados, rege-os como 
'sociedades políticas' distintas e independentes e, em caso de almejarem intervir em outro 
Estado soberano, o interventor deve, necessariamente, buscar legitimidade para tanto. 

Esta concepção ganhou força com o advento do tratado de Vestefália (1648), quando 
consolidou os primeiros elementos das relações internacionais, pautados na soberania e 
igualdade dos Estados. Neste contexto, importa salientar, conforme Mazzuoli (2008) que a 
guerra se apresentava como um elemento necessário e normal da política internacional dos 
monarcas absolutos. 

É justamente nesse período histórico, que surgem os doutrinadores clássicos do Direito 
Internacional, que apresentam uma visão naturalista da legitimidade da intervenção militar, 
calcada na justificativa humanista para sua realização. 

Desde então, qualquer conflito armado internacional possuía um fundamento que o 
justificasse, entretanto, as justificativas referentes ao direito humanitário da guerra foram 
valoradas apenas em meados do século XX e, consistem basicamente, na "proteção da 
população civil em tempo de guerra." (DINH; DAILLIER; PELLET, 2003, p. 998). 

Antes de Gentili e Grotius existiram outros pensadores que também contribuíram 
substancialmente para a edificação dos fundamentos do Direito Internacional, como por 
exemplo, Francisco de Vitória, Francisco Suarez, ou mesmo Raimundo de Penãforte, porém 
não foram utilizados neste estudo, dado o comprometimento e parcialidade de seus pareceres 
encomendados, em razão da estreita ligação com a igreja. 
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No que se refere ao Estado da Líbia, a intervenção militar foi realizada pela OTAN, 
respaldada em decisão do Conselho da ONU, após a ocorrência de guerra civil motivada pelas 
tentativas do governo autoritário em conter as manifestações populares. 

Ocorre que, o governo permanece, o país está sendo devastado continuamente e centenas de 
civis estão mortos. 

Para melhor compreensão do atual contexto da guerra civil na Líbia, é importante ressaltar 
que o país é um antigo assentamento de povos rivais e de culturas totalmente opostas, os 
fenícios, os romanos e os turcos disputaram o poder e o controle da região durante os séculos. 

Entretanto, em meados do século XIX, o Império Otomano consolidou seu controle sobre a 
Líbia, que perdurou até o início do século XX, sob o pretexto de defender seus colonos 
estabelecidos na região, o que ultimou na declaração de guerra da Itália e conseqüente invasão 
do país. 

A invasão iniciou a intitulada guerra ítalo-turca e terminou com a ocupação pelos italianos do 
território líbio, sendo que em 1939 a Líbia foi incorporada definitivamente ao reino da Itália. 

A situação se alterou apenas com o fim da segunda grande guerra mundial e conseqüente 
queda de Mussolini, momento em que a resistência dos nacionalistas de Trípoli, defensores de 
uma Líbia unificada, pressiona uma tomada de posição da ONU, apoiados pelos Estados 
Árabes. 

Após longas negociações foi estabelecido um acordo no qual a Líbia se consolida como uma 
federação formada pelas províncias de Trípoli, Cirenaica e Fezzan, e em dezembro de 1951 se 
torna independente. O emir da Cirenaica, o rei Muhammad Idris Io al-Sanusi, tornou-se o 
primeiro monarca. 

Esta dissidência vislumbrada atualmente é histórica e crescente, o atual governo da Líbia se 
iniciou em 1969 quando a república Árabe Popular e Socialista, militarizada e de cunho 
socialista, derruba a monarquia e coloca no poder o chefe do Conselho da Revolução, o 
coronel Muammar al-Khadafi, que logo expulsou os efetivos militares estrangeiros e decretou 
a nacionalização das empresas, bancos e recursos petrolíferos do país. 

Khadafi define seu sistema de 'democracia islâmica', apresentada como uma alternativa 
nacional ao socialismo e ao capitalismo, combinada com aspectos do islamismo. 

A resistência ao governo na Líbia, instituiu um clima de tensão constante desde o início do 
ano de 2011, quando parte da população, denominados rebeldes, pretendeu a derrubada do 
chefe de estado Muammar al-Khadafi, o qual se encontra no poder a mais de 40 anos, 
considerada a mais longa ditadura do mundo. 

  

  

3 DAS CAUSAS DA GUERRA SEGUNDO A DOUTRINA CLÁSSICA 
INTERNACIONAL 
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Alberico Gentili (1522-1608) foi um notável jurista italiano, considerado um dos precursores 
do Direito Internacional, que além de testemunhar, participou ativamente do movimento 
contra o predomínio da igreja católica, durante a reforma protestante. 

Pode ser percebido, em seus estudos, a preocupação em romper com a tradição da literatura de 
cunho tomista da escolástica, onde se mesclava a guerra a conceitos puramente religiosos, 
traçando uma visão humanista para as motivações de guerra com regras e limites necessários 
para a vida em comunidade. 

O autor conferiu caráter jurídico às relações entre Estados, ao elencar em sua obra, intitulada 
Direito de Guerra, as causas que justificam mover uma guerra. Realizou uma análise 
sistemática inédita da guerra quando dispôs sobre os legitimados a declará-la, quais causas 
poderiam iniciá-la e seus modos de execução. Trata ainda, da situação dos prisioneiros, dos 
territórios e da busca da paz entre os Estados. 

O importante, sob a ótica de Gentili, era analisar as causas da guerra e os modos de executá-
la[1]. 

Segundo ele, a guerra poderia ser feita justamente, para ambas as partes, desde que a causa 
que leva ao confronto seja justa. É preciso que ocorra a justiça para as partes, mesmo que 
relativa, ou seja: "se uma das partes beligerantes carecesse totalmente de qualquer razão, as 
guerras não seriam guerras, mas latrocínios [...] e a injustiça de uma das partes não faria senão 
justificar a causa de outra parte." (GENTILI, 2005, p. 87). 

Mesmo que pudesse ocorrer, excepcionalmente, que uma das partes não tenha razão, Gentili 
(2005) define que as leis de guerra são iguais a ambas, até que eventual sentença não atribua 
razão a apenas uma das partes. 

A opressão dos povos, chacinas e extermínios, sem uma causa justa é pura crueldade. Por 
isso, é preciso verificar a real intenção da causa de guerra, pois os soberanos costumam 
guerrear por causas falsamente construídas ou mesmo insignificante, o que torna a questão 
abluída exclusivamente pela autoridade soberana. 

Do mesmo modo, não é aceitável, conforme Gentili (2005), que a razão de guerra de um 
Estado se paute tão somente na ambição de poder e cobiça pelas riquezas do outro. 

A causa da guerra é fator preponderante para a justiça. 

Nessa conjuntura, o autor destaca haver três espécies de causas para mover a guerra, quais 
sejam: divinas, naturais e humanas. 

As causas divinas: "são aquelas que podem referir-se a Deus, como se o próprio Deus tivesse 
ordenado a guerra." (GENTILI, 2005, p. 93). Sem dúvida, vários pensadores teólogos da 
época fundamentaram suas justificativas de guerra nessa causa, utilizavam trechos das 
escrituras, onde há relatos de povos em guerra com apoio de Deus. Concluíram estes, que a 
guerra divina é, portanto justa, uma vez que na ordem de Deus não pode haver injustiça, 
apenas obediência. 

O autor discorda, pois é no mínimo contraditório pretender, por meio de armas, adicionarem 
pessoas à religião, haja vista que é da natureza desta não consentir meios violentos. 
Estabelece que "a religião é do ânimo e da vontade, e que jamais será desacompanhada da 
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liberdade [...] Nosso ânimo e tudo quanto diz respeito ao ânimo não é movido por força 
externa moral ou tirânica." (GENTILI, 2005, p. 97). 

Gentili acredita que quase a totalidade das guerras movidas em nome da fé é na verdade 
motivada pela maldade humana e conclui que não é lícito mover guerras por motivos 
unicamente religiosos, exceto se para defesa do Estado. A religião é razão divina e não 
humana. 

Já as causas naturais: são as ditas de natureza, existe certa confusão de conceitos, com o que é 
natural do homem e o que deriva dos costumes. Gentili não admite os discursos de que guerra 
é coisa natural do homem ou que somos indóceis, injustos e sem paz. Não acredita que seja 
natural a existência de uma aversão entre homem e homem, quanto menos a existência de um 
ódio natural, ao contrário, enfatiza que as guerras são causadas por fatos, costumes. 

Se a guerra não é justa por causa de religião e tampouco é natural do homem, quando será 
justa? 

Segundo o autor existem alguns elementos que tornam uma guerra justa, quando movida por: 
necessidade, utilidade, causas naturais e humanas. 

A guerra é feita por necessidade "quando de outro modo não haveria como manter a vida." 
(GENTILI, 2005, p. 148). Exemplo de necessidade citado pelo autor é o caso dos povos 
expulsos de sua pátria que partem em busca de novas terras ou mesmo em razão de um evento 
da natureza, como vulcão, que os obriga a deixar seu local de origem. 

Frisa-se que a referida migração difere de tantas outras ocorridas na história em que o objetivo 
era a busca do acúmulo de riquezas e terras férteis, movida puramente pela ganância. 

O direito de vingança sobre quem injustamente ofende é causa útil para mover uma guerra, é a 
guerra feita por utilidade. A violação dos direitos de um gera o direito de defesa sobre outrem 
que visa vingar as injúrias cometidas pelos agressores. A vingança é utilizada como 
instrumento de recuperação de propriedade das coisas subtraídas e meio de defesa. 

Já a guerra é feita por causas naturais quando o homem nega o uso do ofertado pela própria 
natureza, por exemplo, passagens terrestres, uso dos mares, entrada dos portos. A concessão é 
um assunto delicado, porque muitas foram as guerras em função do uso da natureza, por 
pessoas carregadas de hostilidade, contra os inimigos. 

No entanto, o autor crê que o que está ofertado, espontaneamente na natureza, deveria ser de 
uso comum a todos os homens, em consonância ao direito natural. 

Por último, a guerra movida pelas causas humanas se dá quando ocorre violação de algum 
direito humano, entretanto, não deve ser empreendida por pretextos torpes ou leves, mas por 
motivos graves, sejam eles a injúria, estupro, o rapto de familiares, e outros do tipo. 

A guerra deve ser movida, ainda por causa honesta, "aquela que tem razão na consciência 
humana." (GENTILI, 2005, p. 209). A causa honesta para mover a guerra não deve ser 
empreendida para obter vantagem particular, e sim por direito comum a todos. 

Elencados os motivos justos para mover uma guerra, outros não poderiam ocorrer e, pautado 
em uma tradição, sobretudo humanista, Gentili (2005) consente que a guerra poderia ser 
necessária para garantir a justiça, pois seu fim último é a paz. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5049



Do mesmo modo, os elementos que tornam as causas de guerra justa, também se aplicam à 
defesa. 

A defesa será justa: quando for necessária, para conquistar o que a outra parte nega 
injustamente, defender as próprias coisas e/ou defender outrem de agressão. Será útil: quando 
a guerra é movida por temor, de que perante a inércia, outro a faça, é a prevenção do perigo e, 
honesta: quando movida por afeto pelos outros, "o recíproco afeto é nossa índole social." 
(GENTILI, 2005, p. 132). É lei universal defender-se, a segurança é a razão dos Estados. 

Na mesma linha argumentativa, Hugo Grotius (1583-1645), filósofo, diplomata e jurista 
holandês, seguidor de Gentili, da escola moderna naturalista, lançou o primeiro sistema do 
Direito Internacional combinando ensinamentos dos teólogos católicos e protestantes, com 
filósofos e humanistas. 

A principal obra de Grócio é o De jure belli ac pacis (Do Direito da Guerra e da Paz), 
publicado em 1625, que recebeu grande aceitação do mundo acadêmico da época, sendo 
traduzido para praticamente todos os idiomas europeus e apresentou sua concepção geral do 
Direito Internacional, findando numa análise sistemática e metodológica do Direito da 
Guerra.  

Como Gentili, o autor é pioneiro ao reconhecer o Estado soberano, definindo o poder 
soberano como sendo "aquele cujos atos são independentes de qualquer outro poder superior e 
não podem ser anulados por nenhuma outra vontade humana." (GROTIUS, 2005, p. 159). 

Entretanto, sua defesa perpassa pela idéia de que o poder soberano deve ser limitado pelo 
Direito, mais especificamente, pelo Direito Natural, que segundo o autor consiste em 
princípios "de certa razão que nos permite saber se uma ação é moralmente honesta ou 
desonesta consoante sua conformidade ou desconformidade com uma natureza racional ou 
sociável." (GROTIUS, 2005, p. 99). 

O autor holandês aduz ainda que: 

  

Entre os princípios naturais primitivos não há um sequer que é contrário a guerra. Mais ainda, 
eles são antes favoráveis, pois que sendo o objetivo da guerra assegurar a conservação da vida 
e do corpo, conservar e adquirir as coisas úteis à existência, este objetivo está em perfeita 
harmonia com os princípios primeiros da natureza. (GROTIUS, 2005, p. 101). 

  

E finaliza que em caso de necessidade do emprego da violência para atingir os resultados 
"nada há que oponha a esses princípios primitivos, porquanto a natureza dotou cada animal de 
forças físicas que possam lhe bastar para se defender e providenciar o de que tenha 
necessidade." (GROTIUS, 2005, p. 101). 

Em vistas a tais ponderações apresentadas por Grotius, o direito natural passa a identificar-se 
com o direito racional e, conseqüentemente, a teoria do direito natural adquire o caráter de 
uma teoria racionalista (DINH; DAILLIER; PELLET, 2003). 
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Em ato contínuo, são expostas as bases do Direito Natural às regras relativas à guerra, 
reconhecendo a legitimidade desta, desde que seja uma guerra justa (partindo da distinção 
canônica entre guerra justa e injusta). 

Então, também pela concepção grociana, a guerra é justa, quando responde a uma injustiça, 
sendo o direito natural o responsável a identificar os casos de injustiça. 

As injustiças surgem quando são violados os direitos fundamentais que o direito natural 
reconhece aos Estados soberanos. Na eventualidade, portanto, de violação desses direitos, 
Grotius (2005, p. 103) conclui que é legitimo o conflito armado: "o emprego da força, quando 
não viola o direito dos outros, não é injusto." 

De posse dos conceitos clássicos das causas 'justas' de guerra defendidos por dois dos 
reconhecidos fundadores do Direito Internacional, cumpre, finalmente analisar com acuidade 
a intervenção militar realizada pela OTAN na Líbia, seus fundamentos de justiça, em uma 
abordagem comparativa do discurso moderno ao contemporâneo de justificativa da guerra. 

  

  

4 O USO DA FORÇA PELA OTAN E A CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

  

  

Até a primeira guerra mundial a sociedade moderna considerava um direito soberano do 
Estado mover uma guerra conforme seus interesses. 

Os princípios da solidariedade e interdependência, entre os atores do Direito Internacional, em 
busca da paz, foram introduzidos por clássicos, como Gentili e Grotius, que e inspiraram a 
realização de tratados e conferências do século XX. 

Foram realizadas, desta forma, as convenções de Haia, 1889 e 1907, a primeira posterior ao 
congresso de Viena (1814-1815) e, tiveram grande influência dos conceitos oriundos dos 
doutrinadores clássicos. Foram os primeiros tratados internacionais sobre leis e crimes de 
guerra. 

A primeira convenção de Haia codificou parcialmente o direito de guerra terrestre e instituiu 
uma Corte Permanente de Arbitragem. A segunda firmou, por meio de declaração, o princípio 
da arbitragem obrigatória e regulou a neutralidade em caso de guerra terrestre e marítima. 

No entanto, o primeiro passo da comunidade internacional para a proibição da guerra de 
agressão foi a assinatura em 1928, do Pacto Briand-Kellogg (ou Pacto de Paris), que proibiu a 
guerra como instrumento de política nacional. 

Porém, de pouco efeito prático, uma vez que as agressões militares de cunho político 
nacionais continuaram a ocorrer no período entre guerras (caso da própria Líbia que sofreu 
com a guerra ítalo-turca em seu território), e terminou com a segunda grande guerra mundial.  
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Em que pese tais fatos, o Pacto Briand-Kellogg é considerado um marco histórico, haja vista 
que foi o início da codificação de regras e direitos especificos para a proibição da guerra 
como instrumento político. Pode-se afirmar, que o referido pacto possuía como norte, as 
teorias clássicas de guerra 'justa' e 'injusta', esplanadas no presente estudo. 

Apenas em 1945, após o fim das agressões, com a confecção da Carta das Nações Unidas, 
seus membros se comprometem a abster de recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a 
integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado; mas permite o esforço 
armado para defesa de agressão. 

No intuito de colocar em prática o intento, a Carta das Nações Unidas permitiu a criação de 
um órgão permanente - Conselho de Segurança da ONU -, para julgar os casos de ameaça a 
paz, ruptura da paz e atos de agressão. Estas expressões: ameaça e ruptura permitem inúmeras 
interpretações sobre o conceito de segurança coletiva preconizado na Carta e fundado na 'paz' 
e nos 'atos de agressão'. 

De fato, ao CS, atribuiu-se um poder discricionário para determinar livremente quais atos de 
agressão feririam a Carta e quais estariam legitimados por esta. Dessa forma, entender o poder 
discricionário do CS, ou seja, sua capacidade inerente de determinar quando há ameaça à paz, 
ruptura de paz ou ato de agressão, é fundamental para contemporizarmos os conceitos 
clássicos de guerra 'justa' e 'injusta', apregoados pela teoria clássica. 

Diante do desafio, pode-se afirmar que o entendimento de 'ruptura da paz' são as hostilidades 
entre as unidades armadas de dois Estados, ou quando a força das armas é aplicada por e 
contra um regime de facto efetivamente independente, aquele não reconhecido como um 
Estado, esse regime usufrui igualmente da proteção da proibição do uso da força (BRANT, 
2008). 

A 'agressão', por outro lado, segundo o professor Leonardo Nemer: 

  

pressupõe a aplicação direta ou indireta do uso da força, podendo se configurar também 
quando um Estado envia, ou está substancialmente envolvido no envio de, grupos armados 
em outro Estado com a função de engajar-se em atos armados. (Brant, 2008, p. 609). 

       

Por último, tem-se que a 'ameaça a paz' ocorre quando há nítida possibilidade de conflito 
armado entre Estados ou iminente perigo de ruptura de paz ou ato de agressão (BRANT, 
2008). 

Para a realização dos propósitos mencionados na carta, os membros se comprometem a 
cumprir de boa-fé as obrigações por eles assumidas, a fim de assegurar a todos os direitos e 
vantagens resultantes da carta. Estes propósitos afetam também os que não são membros, 
inferindo que a organização fará com que cumpram os princípios para manutenção da paz e 
segurança internacional. 

Assim, uma das principais funções da Organização das Nações Unidas, conforme dito 
anteriormente é a manutenção da paz e da segurança internacionais, cabe destacar que no 
capítulo VII da carta são elencados os instrumentos institucionais para que se faça cumprir tal 
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meta. O tema não se limita ao art. 39 da Carta, uma vez que os artigos 40 e 42 referem-se à 
extensão e amplitude do poder discricionário do referido órgão. 

Desta forma, delimitando com certa precisão os fatos e decisões que legitimam uma 
intervenção militar, a comunidade internacional se deparou com a necessidade de criar órgãos 
internacionais que executassem de forma 'segura' as decisões. 

Na busca de suprir essa demanda, surge a OTAN, que consiste em uma aliança militar 
intergovernamental, fundada no Tratado do Atlântico Norte e foi promulgada em  meados de 
1949. A organização constitui basicamente em um sistema de defesa coletiva, na qual os seus 
Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer 
entidade externa. 

Posteriormente, a atribuições referentes à ameaça a paz, ruptura da paz e atos de agressão, 
foram ampliadas constituindo efetivamente, durante os anos, um braço armado do CS, que 
interviu diretamente na Guerra das Coréias, na primeira Guerra do Iraque, na Guerra do 
Afeganistão, dentre inúmeras outras ações que cominaram na intervenção da Líbia, após a 
autorização do Conselho. 

  

  

5 INTERVENÇÃO INTERNACIONAL E ANÁLISE DO CASO DA LÍBIA 

  

  

Diversos autores contemporâneos do Direito Internacional pregam que a guerra é, hoje, um 
ilícito internacional e, buscam distanciar conceitos clássicos que justificavam as guerras em 
função das causas justas. 

Contudo, as justificativas clássicas parecem não superadas, o fenômeno da guerra permanece 
e, os meios diplomáticos, políticos ou jurisdicionais não têm sido suficientes para gerar 
solução pacífica dos conflitos. 

A demanda categórica deste estudo é: localizar a legitimidade da intervenção internacional da 
Líbia, em busca da libertação do povo oprimido, nos argumentos clássicos de causas 'justas' 
de guerra. 

Gentili destaca um capítulo, da obra O Direito de Guerra, para analisar se a guerra é justa para 
defender o povo de outro Estado contra seu soberano.  

Preliminarmente, fica evidente para o autor, que o soberano também deve obediência às leis e 
por conseqüência não se pode admitir que governe e viva sem os limites das leis ou dos 
próprios costumes. 

Feita essa consideração, Gentili manifesta sua crítica enfatizando que deve haver uma 
distância nos relacionamentos de soberanos quanto aos assuntos entre homens privados, mas, 
de toda sorte, como é de costume nas guerras, aqueles podem intrometer-se quando a 
discórdia versar sobre assuntos puramente estatais. A controvérsia diz respeito ao Estado: 
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quando são tais e tantos os súditos que se sublevam que não há outra saída que se defender 
deles com a guerra, recorrer à guerra, podendo se dizer em tal caso que se separaram do 
principado e se tornaram públicos e iguais ao príncipe aqueles que tanto podem; da mesma 
maneira que um príncipe se diz igual a outro príncipe contra o qual, embora maior e mais 
poderoso, pode resistir à guerra que lhe tenha movido. (GENTILI, 2005, p. 142-143). 

  

Assim, no caso em tela, quando a população é opressiva e injustamente governada por tiranos, 
é lícita a defesa de outro Estado em seu favor, por meio das armas. 

Grotius, também defende a intervenção a favor do outro, e enfatiza que "prestar serviço a 
outrem, dentro dos limites de nosso poder, não é somente um fato lícito, é ainda um ato 
honesto" (GROTIUS, 2005, p. 273). Ou seja, é a justificativa da licitude de um estado 
soberano intervir em outro no intuito de defender os direitos fundamentais de terceiros. 

Destarte, não seria absurdo afirmar que as atitudes perpetradas pela OTAN ao se deparar com 
a evolução do conflito armado em que a Líbia estava envolta, seriam justificadas pelo 
argumento clássico de empreender uma intervenção militar justa, sob a ótica de defesa do 
indivíduo e de suas garantias individuais. 

Por certo, às vésperas da intervenção na Líbia, seus conflitos internos já se apresentavam 
alarmantes, uma vez que, os protestos que se iniciaram no leste do país, onde a popularidade 
do ditador é historicamente mais baixa e se alastraram por todo território. 

Não havia saída, a onda de protestos iniciada em países no Oriente Médio e norte da África, 
inspirados no levante que derrubou o presidente da Tunísia e provocou a renúncia do 
presidente do Egito, chegara à Líbia. 

Em pouco tempo, as principais cidades da Líbia foram tomadas por oposicionistas, 

Temendo uma maior expansão dos protestos, Khadafi e parte do governo leal a ele, em meio 
às tentativas diplomáticas, reprimiram as manifestações e proibiu os protestos de forma 
violenta, o que provocou centenas de mortes intensificando a revolta da população. 

A conseqüência da represália foi o início de uma guerra civil entre manifestantes 'rebeldes' e o 
governo, compelindo o Conselho de Segurança da ONU a exigir um cessar-fogo imediato e 
autorizando o uso de forças militares contra o regime líbio. 

Não resta dúvida, que o discurso defendido pela Comunidade Internacional, blindado da 
proteção aos direitos humanos, para o uso da força militar na Líbia, condiz e se alinha com os 
argumentos dos fundadores clássicos do Direito Internacional. 

Em consonância ao discurso, vislumbra-se a resolução 1970 da ONU, que denunciou perante 
a Corte Penal Internacional, possíveis "ataques sistemáticos ou generalizados contra a 
população civil." (GAZETA DO POVO, 2011). 

E, ainda, às vésperas da intervenção, o presidente Obama, em discurso na Casa Branca, 
afirmou que: "todos os ataques contra todos os civis devem ser encerrados" (Jornal digital 
Avantar, 2011), sob pena de sanções, que poderiam culminar até mesmo em uma intervenção 
militar. 
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Devido ao não encerramento das agressões, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a 
Resolução 1973, que autorizou o uso da força na Líbia, sob o argumento de que era necessário 
'defender a população civil' e os princípios democráticos. 

A defesa destes princípios encontra-se no cerne da base teórica de Grotius, que argumenta: 

  

Entre os princípios naturais primitivos não há um sequer que é contrário a guerra. Mais ainda, 
eles são antes favoráveis, pois que sendo o objetivo da guerra assegurar a conservação da vida 
e do corpo, conservar e adquirir as coisas úteis à existência, este objetivo esta em perfeita 
harmonia com os princípios primeiros da natureza [...] Se for necessário empregar a violência 
em vista desses resultados, nada há que oponha a esses princípios primitivos, porquanto a 
natureza dotou cada animal de forças físicas que possam lhe bastar para se defender e 
providenciar o de que tenha necessidade. (GROTIUS, 2005, p. 101). 

  

A justificativa das 'causas justas' para perpetração da guerra, que permeiam a teoria clássica 
do direito internacional, como se pode observar, encontra amplo respaldo na atualidade. 

Entretanto, existe outra faceta da teoria clássica da intervenção internacional em favor dos 
súditos, a que trata da legitimidade dos povos em se rebelar pela força das armas contra seus 
governantes. Esta hipótese foi amplamente discutida por Grotius e, que indubitavelmente, 
pode auxiliar na compreensão das teorias contemporâneas sobre os acontecimentos nos paises 
no norte da África. 

Segundo o doutrinador, as decisões dos soberanos não podem ser executadas se forem 
contrárias "ao direito natural ou aos mandamentos de Deus." (GROTIUS, 2005, p. 233). É de 
fundamental importância ressaltar, que tais conjecturas causaram grande alarde quando foram 
publicadas, uma vez que combatiam o próprio contexto de soberania dos imperadores da 
época. 

Provavelmente, é que no intuito de minorar a repercussão de ensinamentos vanguardistas 
citados acima, é que Grotius (2005, p. 233) defende que a "guerra contra os detentores do 
poder, considerados como tais, não é ordinariamente lícita, segundo o direito de natureza." 

  

Argumentando para tanto, que: 

  

é verdade que todos os homens têm naturalmente, como já citado, o direito de resistir para 
rechaçar a injúria que lhes é feita. A sociedade civil, porém, tendo sido estabelecida para 
manter a tranqüilidade, o Estado adquire primeiramente sobre nós e sobre o que nos pertence, 
uma espécie de direito superior; porquanto, isso é necessário para esse fim. O Estado pode, 
pois, para o bem da paz pública e da ordem, interditar esse direito comum a resistência. 
(GROTIUS, 2005, p. 233). 
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Em que pese à fundamentação apresentada pelo autor, existe uma hipótese em que o levante 
armado poderia se prestar como justo e legítimo. Sua licitude seria válida apenas contra os 
soberanos que receberam o poder do próprio povo, e que violam as próprias leis do Estado, 
sendo lícito neste caso, até mesmo puní-los com a morte. 

Em suas próprias palavras: 

  

Em primeiro lugar, se os príncipes que são subordinados ao povo, seja porque receberam 
desde o início o poder em tais condições, seja porque esse foi o resultado de uma convenção 
posterior, como ocorreu em Lacedemônia, se esses príncipes chegam a violar as leis e tornar-
se culpados perante o Estado, não só se pode resistir a eles pela força, mas, sendo necessário, 
puni-los com a morte. (GROTIUS, 2005, p. 260). 

  

Assim, após o estudo dos fundamentos teóricos apresentados, a sublevação dos rebeldes líbios 
se apresenta legítima e justificada, uma vez que o soberano ao restringir seus direitos 
individuais e reprimiu com violência as manifestações públicas, atentou contra as leis naturais 
do Estado, cuja finalidade é a proteção da paz pública. 

  

  

6 CONCLUSÃO 

  

  

Retomar os clássicos, principalmente Gentili e Grotius, que rejeitaram o fundamentalismo 
religioso e ideológico, foi essencial para compreensão das atuais justificativas de intervenção 
internacional e verificação de que problemas ancestrais de relações jurídicas entre diferentes 
Estados e/ou Organizações Internacionais, ainda permanecem nos dias de hoje. 

A noção de guerra justa, que permeou os clássicos, hoje se transformou em legítima defesa 
contra uma agressão armada ou na luta pela autodeterminação dos povos, princípio inserido 
definitivamente na Carta das Nações Unidas, com o propósito de desenvolver relações de paz 
entre as nações juntamente com princípio da igualdade. 

Conformando os conceitos clássicos do Direito Internacional, com a ordem mundial 
contemporânea tem-se que, a intervenção internacional a favor da população estrangeira 
contrária ao soberano é lícita, desde que a finalidade seja a libertação do povo, afastando a 
agressão e a tirania e, ato contínuo interromper a suspensão dos direitos humanos mínimos. 

Em outra época, da sociedade internacional clássica, a preocupação da guerra honesta era a 
busca pela causa justa, onde se pretendia garantir o mínimo de humanidade, pois os Estados, 
consolidados soberano, juntamente com as pretensões da igreja católica, praticavam 
barbaridades ao redor do mundo. 
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Por algumas vezes, na atualidade, mesmo no pós-guerra, Estados da comunidade 
internacional foram alvos de conflitos armados externos, o que leva a uma necessária reflexão 
dos paradigmas do Direito Internacional e uma redefinição das relações estatais na busca pela 
paz mundial e respeito aos direitos humanos. 

Todos os conflitos foram de grande gravidade, haja vista a modernidade da indústria bélica e 
seus produtos avançados, que impactaram substancialmente o campo do direito das gentes. 

A continuidade das guerras, como fator de solução dos conflitos internacionais e, a busca pelo 
armamento das grandes potências 'coloca em xeque', a construção do Direito Internacional e 
seus instrumentos de tentativa para a paz mundial. 

Observa-se que o surgimento dos novos conceitos e da nova ordem internacional, pós-guerra, 
não afastou os fundamentos das teorias clássicas desenvolvidas pelos pensadores 
apresentados, o que pode gerar antinomias relacionais oriundas da prática internacional dos 
sujeitos e normas. 

Desta forma, mesmo que a intervenção internacional a favor da população estrangeira, no 
caso em comento, seja lícita em razão da Carta das Nações Unidas e seus princípios, deverá 
haver uma regulamentação da intervenção em conflitos internos - que são cruéis e sangrentos. 

Esta é uma das tarefas mais prementes da Comunidade Internacional, e deverá ser norteada 
exclusivamente pela proteção dos direitos básicos da pessoa humana e não por interesses 
econômicos.   
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[1] A idéia de guerra justa estava presente desde Santo Agostinho, sintetizado, 
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RESUMO 
O artigo analisa o contexto de criação do Tratado de Cooperação Amazônica – TCA e suas 
políticas de proteção ambiental no âmbito dos países que tem a floresta amazônica em seu 
território. Também é abordado o direito à cooperação que mitiga a soberania no âmbito das 
políticas de proteção ambiental. Após é analisado a ineficácia das políticas internacionais no 
âmbito do TCA e suas perspectivas. Trata-se de uma abordagem qualitativa para compreender 
as políticas de proteção ambiental ou a inexistência delas no âmbito do TCA. Conclui-se que 
uma melhor participação dos Estados Partes e a revisão do TCA, ampliando a atuação da 
OTCA, com a criação de sistema de escoamento e comercialização da produção regional, 
inclusive quanto ao pagamento dos serviços ambientais e pela conservação da floresta, poderá 
melhorar a proteção ambiental no âmbito da Amazônia. 
PALAVRAS-CHAVE: AMAZÔNIA; TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA; 
POLÍTICAS INTERNACIONAIS AMBIENTAIS; COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
ABSTRACT 
The article analyzes the context of creation of the Amazon Cooperation Treaty – ACT and its 
environmental protection policies in the country that have the Amazon forest in their territory. 
Also discussed is the cooperation that mitigates the right to sovereignty in the context of 
environmental protection policies. After it is analyzes the inefficacy of the international 
policies in the ACT and their perspectives. It is a qualitative approach to understand the 
environmental protection policies or their inexistence within the TCA. It is concluded that 
greater participation of States Parties and the review of the ACT, expanding the role of ACT, 
with the creation of drainage system of regional production and marketing, including as to 
payment of environmental services and for forest conservation, could improve environmental 
protection in the Amazon. 
KEYWORDS: AMAZON; AMAZON COOPERATION TREATY; ENVIRONMENTAL 
INTERNATIONAL POLICIES; INTERNATIONAL COOPERATION. 
 
 

  

1 - INTRODUÇÃO 

O Brasil tem em seu território 68% da Floresta Amazônica, que por sua vez tem de 10% a 
20% das espécies animais e vegetais do planeta e de 40% a 70% das espécies das regiões 
tropicais,[1] além de responder por 55% das emissões de gases de efeito estufa no país.[2] A 
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Floresta Amazônica também adentra aos territórios da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, 
Peru, Suriname, Venezuela e na Guiana Francesa. 

Em que pese a existência de outros biomas importantes na América do Sul, a exemplo do 
Pantanal e da Patagônia, é a Floresta Amazônica a que mais desperta a atenção da sociedade 
internacional em face da riqueza de sua biodiversidade. 

Associado a essa realidade, o Brasil é considerado o primeiro em megadiversidade, com 
ampla disponibilidade de recursos biogenéticos e acervo de conhecimentos tradicionais,[3] 
atraindo sobre si a incidência da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB de uma 
forma diferenciada em relação aos demais países. 

Em verdade, como dizem Willan Gomes e Léa Velho, "o interesse internacional sobre a 
Amazônia é bastante antigo, e as expedições científicas estrangeiras para coleta de material e 
posterior classificação e análise datam de centenas de anos. Entretanto, nas últimas décadas, 
particularmente com o advento da biotecnologia moderna, que abriu a possibilidade de novas 
aplicações tecnológicas, os recursos genéticos presentes na Amazônia passaram a ter uma 
importância estratégica".[4] 

Observa-se, pois, uma grande articulação internacional pela preservação da Amazônia, 
contexto no qual serão analisadas as normas internacionais de proteção da fauna, da flora e da 
biodiversidade na América do Sul. Neste aspecto, procura-se mitigar a soberania nacional 
pelas noções de patrimônio comum da humanidade e de soberania relativa para a 
Amazônia.[5] 

Também é relevante ressaltar que "a Amazônia representa um campo avançado de 
implementação dos acordos globais relativamente à proteção da diversidade biológica, bem 
como a de experimentação de novas alternativas para se lidar com essa questão", nas palavras 
de Sarita Albagli.[6] 

Foi perante este panorama que os países Sul-Americanos (Brasil, Bolívia, Colômbia, 
Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) assinaram, em 1978, o Tratado de 
Cooperação Amazônica (doravante, TCA). Tais países anteciparam a tendência mundial de 
proteção da biodiversidade por meio do uso sustentável dos recursos genéticos e biológicos 
amazônicos, que foi posteriormente consolidado pela Convenção sobre a Diversidade 
Biológica, assinada em 1992. Ressalta-se que a ausência da Guiana Francesa no âmbito do 
TCA decorre de ser um território francês nos trópicos. 

Outro fato que suscita a importância da discussão das políticas internacionais de proteção 
ambiental na Amazônia é o fenômeno das mudanças climáticas, que tem provocado a 
extinção de várias espécies da fauna e da flora em várias partes da Terra, como é o caso do 
sapo-dourado na Costa Rica, em 1989, bem como o desaparecimento de 30 espécies de rã em 
1987 e da rã castanha (Rheobatracbus silus) desaparecida no Sudeste de Queensland, na 
Austrália, em 1979, cuja fêmea engolia os ovos fertilizados até se metamorfosearem em rãs, 
após o que ela os regurgita.[7] 

Por outro lado, a floresta tem um importante papel na fixação do CO2 que é um dos principais 
gases de efeito estufa, prestando, ainda, os serviços ambientais hidrológicos, proteção da 
biodiversidade, prestação de beleza cênica, provisões de alimento e água, controle de 
enchentes e de pragas, serviços culturais, espirituais, recreativos ou os serviços ecológicos e 
benefícios culturais.[8] 
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Ademais, desde a década de 70 do Séc. XX, a sociedade internacional tem cada vez mais 
escolhido acordos ambientais multilaterais[9] como os veículos pelos quais os problemas 
ambientais são geridos, por exigirem uma cooperação global. Esses acordos têm delineado 
diretrizes para as políticas internacionais ambientais que são especificadas através de reuniões 
periódicas dos estados-partes,[10] ao criarem regimes reguladores que se adaptam conforme o 
aumento dos conhecimentos científicos e às mudanças das circunstâncias relacionadas com as 
questões ambientais.[11] 

Por fim, deve-se considerar a importância da discussão das políticas internacionais em face da 
ética ambiental, uma vez que a humanidade não tem o direito de tomar decisões capazes de 
provocar sua extinção.[12] 

Todos esses aspectos fáticos, jurídicos e políticos demonstram a importância das políticas 
internacionais de proteção da Amazônia, especificamente no âmbito Sul-Americano em 
relação à proteção da fauna e da flora, que é o objeto deste ensaio, muito embora o TCA 
também tenha versado a questão indígena e da saúde população da região amazônica. No 
entanto, as razões e conclusões apresentadas estendem-se a esses temas, que são correlatos. 

  

2 - CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO DA CRIAÇÃO DO TCA 

  

Apesar da preocupação mundial com a proteção ambiental, que surgiu nas últimas décadas, os 
países americanos manifestaram suas preocupações ambientais ainda em 1940 com a 
Convenção das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, normatizando em nível 
regional a proteção da fauna, flora, população indígena e das paisagens, inclusive com a 
obrigação de criação de parques nacionais para assegurar a implementação dessas políticas 
ambientais, no âmbito da União Panamericana, antecessora da Organização dos Estados 
Americanos. 

A Convenção das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América[13] é a mais antiga dentre 
as convenções vigentes e tem como objetivo a proteção e preservação no seu ambiente natural 
de exemplares de todas as espécies e gêneros de flora e da fauna, incluindo aves migratórias 
em número suficiente e em locais que sejam bastante extensos para que se evite, por todos os 
meios humanos, sua extinção, bem como a proteção das paisagens de grande beleza, as 
formações geológicas extraordinárias, as regiões e os objetos naturais de interesse estético ou 
valor histórico ou científico, os lugares caracterizados por condições primitivas dentro dos 
casos aos quais a Convenção se refere, bem como a cultura indígena.[14] 

Já na década de 70 do Séc. XX,[15] em que a proteção ambiental já emergia como o principal 
assunto da pauta das relações internacionais no pós-Estocolmo, em 1978, foi assinado o TCA 
em face da importância da região amazônica nos territórios das partes envolvidas. Buscou-se 
com esse tratado promover o desenvolvimento harmônico da Amazônia, distribuir 
equitativamente os benefícios desse desenvolvimento; compartilhar experiências nacionais 
para o desenvolvimento regional para o desenvolvimento regional; buscar o desenvolvimento 
integral dos respectivos territórios da Amazônia com equilíbrio entre o crescimento 
econômico e a preservação do meio ambiente; buscar a cooperação e a solidariedade regional 
em matéria de conservação da Amazônia.[16] 
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Para fomentar e acelerar a cooperação dos países amazônicos foi criada, em 1995, a 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (doravante, OTCA), cuja instalação deu-
se em 2002, enquanto Secretaria Permanente no âmbito do TCA, em Brasília.[17] 

Observa-se, claramente, que o TCA é um instrumento internacional que incentiva o 
desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida da população amazônica e a defesa de seu 
patrimônio natural, no sentido de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades.[18] 

Enquanto natureza jurídica, o TCA é um tratado guarda-chuva,[19] admitido expressamente 
por aceitar em seu âmbito novos acordos bilaterais ou multilaterais sobre temas específicos ou 
genéricos que ele próprio trata, bem como um tratado fechado,[20] pois admitiu somente os 
países que tem a floresta amazônica em seu território. Aliás, nesse aspecto, em 1981, foi 
assinado um tratado de proteção da Amazônia entre o Brasil e a Colômbia e, em 1985, 
também foi assinado outro tratado entre o Brasil e a Guiana.[21] 

Outro aspecto não menos importante a ser destacado é o fato de ter sido o TCA assinado 
como forma de fortalecer a soberania sobre a floresta amazônica em um momento histórico 
em que todos os países envolvidos estavam desenvolvendo políticas internas de ocupação dos 
vazios demográficos existentes na área da floresta, pois buscavam soluções de problemas que 
não poderiam solucionar, senão pela cooperação mútua, seja o aperfeiçoamento da 
navegabilidade, infra-estrutura de transportes etc.[22]. 

Talvez a preocupação dos governos fosse da floresta ser considerada como res nullius, dado o 
vazio demográfico, que asseguraria o poder àquele que a ocupa, enquanto instituto do direito 
das gentes já em desuso. Se assim fosse, quem se apoderasse da floresta, bem como de sua 
biodiversidade, teria o seu domínio.[23] 

De qualquer forma, não há dúvidas de que as políticas incentivadas pelo TCA buscam mais 
proteção ao meio ambiente e um modelo de proteção ambiental mais eficiente para enfrentar 
as questões sobre mudanças climáticas.[24] 

  

3 - DIREITO DE COOPERAÇÃO NO TCA 

  

Os desafios para o estudo da biodiversidade amazônica não é possível sem a cooperação 
internacional. A exigência em termos de recursos financeiros, humanos e materiais para essa 
tarefa é de tal dimensão, que é impossível, além de indesejável, que o Brasil possa realizá-la 
isoladamente, bem como os demais países que tem a Amazônia em seu território.[25] 

Diante desse fato, em todo o seu texto, o TCA trata da cooperação entre os seus Estados 
Partes, seja pelo desenvolvimento de pesquisas para fins de desenvolvimento econômico e 
social, seja para as atividades turísticas, da proteção da população indígena, da flora e da 
fauna, realização de eventos etc., sempre com ênfase na proteção ambiental. 

Mas, no entanto, juridicamente, a cooperação vai além dessas narrativas objetivas, no sentido 
de ser uma ação concertada entre os Estados para evitar um dano previsível e certo ao meio 
ambiente local ou global, remediar males maiores em eventos já acontecidos, tentar repor uma 
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situação tal qual existia anteriormente ao acidente ou emergência efetivamente ocorridos, ou 
ainda criar uma situação nova para compensar os prejuízos sofridos pelo meio ambiente.[26] 

Não se pode esquecer que a cooperação para a proteção ambiental já era estudada desde 1953 
pela Comissão de Soberania Permanente sobre Recursos Naturais, que atuou no âmbito da 
ONU e apresentou estudos quanto à utilização das riquezas naturais pelos Estados, gerando a 
aprovação da Resolução 1.803, da Assembléia Geral, em 14.12.62, cujo artigo 6º pode ser 
considerado o fundamento do TCA: 

  

"A cooperação internacional no desenvolvimento econômico dos países em vias de 
desenvolvimento, se consistir em investimentos de capitais, públicos ou privados, troca de 
bens e serviços, assistência técnica ou troca de informações científicas, será de tal natureza 
que favoreça os interesses de desenvolvimento nacional independente desses países e estará 
baseada no respeito à soberania sobre suas riquezas e recursos naturais".[27] 

  

A questão da cooperação internacional também foi considerada no Princípio 20 da 
Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, ao estabelecer que: 

  

"Deve ser fomentada, em todos os países, especialmente naqueles em desenvolvimento, a 
investigação científica e medidas desenvolvimentistas, no sentido dos problemas ambientais, 
tanto nacionais como multinacionais. A esse respeito, o livre intercâmbio de informação e de 
experiências científicas atualizadas deve constituir objeto de apoio e assistência, a fim de 
facilitar a solução dos problemas ambientais; as tecnologias ambientais devem ser postas à 
disposição dos países em desenvolvimento, em condições que favoreçam sua ampla difusão, 
sem que constituam carga econômica excessiva para esses países".[28] 

  

Antes, porém, o dever de cooperação já estava previsto no art. 1º da Carta da ONU com o 
propósito de "conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e 
estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem 
distinção de raça, sexo, língua ou religião".[29] 

No entanto, a existência prévia da consagração internacional do direito de cooperação não 
retira a excepcionalidade da cooperação no TCA, seja pelos seus objetivos de preservar um 
bioma específico, seja por que pode ser considerado, enquanto política internacional, um 
avanço em relação à Convenção das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, de 
1940, quando ambas, originariamente, trataram da questão indígena, além de ser um dos 
primeiros instrumentos internacionais de proteção da fauna e da flora, que inclusive é a mais 
antiga dentre as vigentes. 

Em face do direito à cooperação, bem como dos artigos V[30] e VII[31] do TCA, cotejado 
com o desenvolvimento sustentável e o direito das futuras gerações, resta evidente que todos 
os empreendimentos que possam causar danos ao meio ambiente amazônico devem ser 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5064



objetos de consulta prévia entre as partes, como forma de assegurar o cumprimento dos 
objetivos do tratado. 

Ressalta-se que é possível dizer que as gerações futuras têm direitos, como sendo aqueles que 
cada geração tem em beneficiar-se e desenvolver o patrimônio natural e cultural herdado das 
gerações precedentes, de tal forma que possa ser repassado às gerações futuras em 
circunstâncias não piores do que as recebidas.[32] Aliás, isto é flagrante no âmbito do TCA, 
dado o patrimônio genético e cultural na área da floresta amazônica. 

Paradoxalmente, uma vez admitido o direito de cooperação, os Estados partes do TCA 
infirmaram a soberania nacional para buscarem um modelo decisório de políticas ambientais 
que tem o cerne, o seu fundamento de validade, não somente em um poder geopolítico, mas 
sim em vários. 

  

4 - SOBERANIA NO ÂMBITO DO TCA 

  

O princípio fundamental do regime de cooperação amazônica, para o qual convergem as 
expectativas dos países signatários do TCA, é o da soberania nacional, com vistas a enfrentar 
a ameaça da internacionalização da Amazônia, assegurando seu desenvolvimento e sua 
ocupação, que deveria ser realizada por meio da cooperação[33]na proteção ambiental. 

No entanto, quando se admite a cooperação internacional, o conceito tradicional de soberania, 
qual seja, um poder absoluto em determinado território, deixa de existir para se estabelecer 
um novo mecanismo de manifestação de poder, a saber, a soberania múltipla ou 
compartilhada que pressupõe uma verdadeira simbiose entre os Estados, uma colaboração 
estratégica, financeira, técnica e científica compatível com os interesses de todos os 
envolvidos.[34] Em outras palavras, o Estado renúncia a uma parcela do seu poder. É uma 
mitigação da soberania tradicional. 

A mitigação da soberania, pela cooperação internacional, foi admitida para refutar o 
desenvolvimento do conceito de bacia de drenagem internacional que considerava como uma 
área geográfica que cobre dois ou mais Estados, determinada pelos limites fixados pelos 
divisores de água, inclusive as águas de superfície e as subterrâneas, que desembocam num 
ponto final comum, cujo entendimento foi firmado somente em 1997, após anos de estudos da 
Comissão de Direito Internacional da ONU e aprovação na Assembléia Geral, originando a 
Convenção Internacional sobre a Utilização de Rios Internacionais para Fins Diferentes da 
Navegação.[35] Este conceito foi desenvolvimento para fins de proteção ambiental e poderia 
transformar toda a bacia do Rio Amazonas/Solimões em águas internacionais, afastando a 
soberania dos Estados nos quais está localizada. 

No entanto, as preocupações sul-americanas em relação à soberania sobre a Amazônia eram 
excessivas. É que em 14.12.1962, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 
aprovou a Resolução 1803 que trata da soberania permanente sobre os recursos naturais, cujos 
artigos 1º e 7º já afastavam a hipótese de ingerência internacional, como segue: 
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"1. O direito dos povos e das nações à soberania permanente sobre suas riquezas e recursos 
naturais deve ser exercido com interesse do desenvolvimento nacional e bem-estar do povo do 
respectivo Estado". 

"7. A violação dos direitos soberanos dos povos e nações sobre suas riquezas e recursos 
naturais é contrária ao espírito e aos princípios da Carta das Nações Unidas e dificulta o 
desenvolvimento da cooperação internacional e da preservação da paz".[36] 

  

Em 1992, a questão da relativização da soberania também foi tratada nas negociações das 
normas que compuseram a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB quando se 
pretendia estabelecer que os recursos genéticos fossem patrimônio comum da humanidade, a 
exemplo do que o ocorreu com os fundos marinhos na Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar por força da atuação dos países do Sul. Todavia, em relação à CDB os países 
do Sul buscaram o reconhecimento da soberania sobre os recursos naturais, cuja tese sai 
vencedora, consagrando-se no preâmbulo dela que "os Estados têm direitos soberanos sobre 
seus recursos biológicos" assegurando o princípio internacionalista de que "a conservação da 
diversidade biológica é preocupação comum da humanidade".[37] 

Observa-se, claramente, que existe uma articulação internacional para mitigar a soberania e 
criar um novo modelo de administração dos recursos minerais para favorecer a humanidade e 
não somente um povo que, inclusive, não teria o direito de degradar o meio ambiente em 
detrimento das gerações futuras. 

No entanto, as normas internacionais têm assegurado a soberania dos Estados para 
administrarem seus recursos minerais, afastando-se o risco da internacionalização das áreas 
que necessitam de uma proteção ambiental diferenciada, como é o caso da Amazônia. 

  

5 - O ABANDONO DO TCA 

  

Uma vez vigente, o TCA foi pouco utilizado, se não abandonado nos anos que seguiram ao 
início de sua vigência. Prova disso é que nas décadas de 80 e 90 do Século XX não houve 
nenhuma manifestação do Itamarati pela sua aplicação e nenhum parecer sobre ele até 
2002,[38] como também nada se localizou até a presente data. Em verdade, o TCA não 
conseguiu desenvolver uma estratégia efetiva para a região da Pan-Amazônia ou para a 
Amazônia Brasileira.[39] 

Mais isto não decorre de ausência de fatos que clamavam pela sua aplicação. No impasse das 
Usinas de Santo Antônio e Jirau, situados no Rio Madeira, em 2007, que provocariam danos 
ao meio ambiente na Bolívia, o Itamaraty utilizou o Protocolo de Montreal (1987) e a 
Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimento (1992) e a 
Convenção da Biodiversidade (1992), para fundamentar suas ações e quedou-se inerte quanto 
às normas o TCA.[40] 

O TCA também foi esquecido no caso da exploração ilegal de madeira na fronteira Brasil x 
Peru, que tem prejudicado a população indígena de ambos os países e que já gerou vários 
incidentes desde o ano 2000.[41] Neste caso específico, o descaso das autoridades fere 
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frontalmente três áreas de proteção do TCA, qual seja a fauna, a flora e a população indígena, 
para cujas áreas a OTCA tem importantes estudos científicos, inclusive para a proteção da 
cultura indígena. 

Outro aspecto não menos importante é que nos temas ambientais, o Itamaraty nem relaciona o 
TCA dentre os mecanismos internacionais para proteção ambiental, resumindo sua atuação na 
questão das florestas e das mudanças climáticas,[42] muito embora a OTCA tenha estudos 
técnicos sobre o manejo para conservação da fauna e da flora para o desenvolvimento de 
atividades sustentáveis.[43] 

Comprova-se, também, o abandono do TCA com a realização de somente oito reuniões dos 
Ministros das Relações Exteriores dos Estados Partes (1980-2002); nove reuniões do 
Conselho de Cooperação Amazônica (1983-2002); e sete reuniões da Comissão Especial do 
Meio Ambiente da Amazônia (1989-512).[44] Em relação às reuniões dos Ministros 
Exteriores o Tratado na fixa uma periodicidade, mas diz que haveria convocação toda vez que 
cinco Estados Partes apoiasse sua convocação (Art. XX, § 2º). Enquanto o Conselho de 
Cooperação Amazônica deveria reunir-se anualmente (art. XXI). 

Observa-se que a quantidade de reuniões dos principais órgãos do TCA demonstra a pouca 
importância dada ao TCA, considerando que o período analisado corresponde a trinta e dois 
anos de existência do TCA. 

Há quem diga que o TCA ficou esquecido durante 20 anos em gavetas ministeriais até ser 
lembrado na elaboração da "Agenda Amazônia 21: bases para discussão", no primeiro 
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso.[45] 

O certo é que parece não haver um princípio suficiente ou razão plausível para explicar as 
razões da inobservância do TCA. 

  

6 - COMPREENDENDO A INEFICÁCIA DO TCA 

  

A ineficácia do TCA pode se atribuída à percepção de que o Brasil, que foi seu idealizador, 
desejava realizar seu "sonho de expansão" sub-imperialista na América do Sul. Aos olhos dos 
países andinos, o Pacto Amazônico seria uma estratégia brasileira de oposição ao Grupo 
Andino,[46][47]cuja realidade, ainda que falsa, inibe as discussões e concretização dos 
objetivos dele, em que pese a criação da OTCA ter dado uma propulsão na cooperação 
regional a partir de 2002, seja pela realização de estudos científicos ou de eventos. Aqui é 
importante ressaltar que nas negociações do tratado não se desejava uma estrutura física por 
considerá-la como burocrática e ineficaz, além de indicar a criação de um organismo 
internacional não desejado pelas partes naquele momento, mas criado através da OTCA. 

A inexistência de uma cultura do direito internacional nos países latinos também pode ser 
considerada para justificar a ineficácia do TCA, que preferem buscar soluções domésticas 
para os seus problemas, que são limitadas diante de questões já superadas sobre a soberania 
nos dias atuais. É o relativismo cultural que alimentou a resistência e o descaso de muitas 
nações sobre as questões de cunho internacionalista contribuindo para a formação da visão 
secundária do direito internacional, manifestada por muitos governos quando da elaboração 
do TCA, por meio de restrições expressas, sob a alegação de proteção à soberania estatal. 
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Esse relativismo cultural reproduz noções e conceitos para fins de restringir a atividade e a 
visão "globalizante", bem como a tendência natural do desenvolvimento das relações 
internacionais, manifestada pela necessidade de cooperação dos países no contexto global 
para a satisfação de necessidades continentais, regionais, ou mesmo mundiais,[48] 
especialmente nas questões ambientais em virtude de seus efeitos transfronteiriços. 

Há de se considerar, também, que notoriamente as relações comerciais dos Estados Partes 
estão direcionadas para a Europa, EUA e Ásia, sem grandes incentivos para o comércio entre 
as próprias Partes, cujo distanciamento comercial reflete na cooperação ambiental entre eles. 

Outro aspecto não menos importante para compreensão dessa realidade, é a instabilidade 
política na América do Sul, novamente ressuscitada pelo Chavismo, que insiste na 
implementação de um nacionalismo populista,[49] a despeito dos avanços democráticos já 
ocorridos. Trata-se, ainda, de vestígios do populismo nacionalista que justificou inúmeras 
ditaduras nos Estados partes do TCA. 

Para superar esse nacionalismo, nada melhor do que a proposta de Rubens Ricupero: 

  

"O aprendizado da solidariedade de cidadãos, expandida em dimensão européia, estaria na 
linha da experiência histórica da Europa. Segundo Habermas, tal experiência, até mesmo 
pelas lições extraídas dos freqüentes conflitos e desastres, teria contribuído para a superação 
do particularismo e das perspectivas estreitas, a tomada de distância em relação às 
animosidades, a tolerância e a institucionalização das disputas".[50] 

  

Por outro lado, o governo Lula enfatizou o regionalismo sul-americano através da 
revitalização do Mercosul, colocando a ênfase na cooperação e solidariedade para fins 
comerciais,[51] inclusive com a admissão da Venezuela, cuja realidade foi admitida pelos 
Estados Parte do TCA. Essa política externa deslocou para o sul o espaço geopolítico das 
pretensões políticas dos Estados sul-americanos, afastando de vez a questão de proteção 
ambiental da Amazônia. 

A ineficácia do TCA também pode ser atribuída à ausência de um sistema de comercialização 
para escoamento da produção dentro e fora do país, pois o tratado não almejou a criação de 
um Merconorte, detendo-se, apenas num pequeno comércio a varejo dos produtos locais.[52] 

Outra hipótese para a ineficácia das políticas do TCA é a valoração econômica da floresta 
amazônica mantida em pé, que não tem nenhum atrativo econômico frente a outros usos da 
terra.[53] Sobre a manutenção a exploração biodiversidade da floresta, seja fauna ou fauna, a 
OTCA tem estudos relevantes, que não são observados pelos Estados Partes. Porém, se as 
políticas sugeridas fossem implantadas haveria uma valoração da floresta em pé. 

Em que pese as políticas de proteção ambiental propostas no TCA serem relevantes, seja por 
buscarem a integração regional, ou seja, por melhorar os níveis de proteção ambiental, elas 
não alcançaram seus objetivos até o momento, seja por questões políticas, culturais ou 
econômicas. 

Para solucionar a frustração dessas políticas internacionais no âmbito do TCA seria necessário 
novas tecnologias para permitir a exploração de recursos naturais, sem agressão ao meio 
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ambiente, que compreendem fatores endógenos potencializadores da penetração do capital na 
Região (minérios, terra, água, gás natural, petróleo e toda a biodiversidade tornam a 
Amazônia disponível para o capital), bem como um novo modelo de desenvolvimento. A 
estratégia adotada combinaria a vocação natural da Região com as mais avançadas fronteiras 
do conhecimento, regulando o acesso internacional ao banco genético da área.[54] 

Em segundo lugar, a criação de um amplo sistema de comercialização para o escoamento da 
produção regional, o que leva em conta a revisão do Pacto Amazônico, principalmente agora, 
com o estabelecimento da OTCA.[55] 

Dentro dessas novas tecnologias existe a possibilidade do desenvolvimento de projetos de 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL, na padronização do Protocolo de Quioto, 
cujo grande representante é a produção de energia elétrica utilizando os cursos de água. 
Porém, essa políticas de uso dos recursos naturais tem encontrado grande resistência na 
sociedade organizada, a exemplo de Belo Monte. 

Também poder-se-ia implantar os mecanismos de Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação Florestal - REDD que incentivam a manutenção da floresta para fins de captação 
dos gases de efeito estufa - GEE. Nesse aspecto, a Bolívia implantou o Programa Noel 
Kempft de Ação Climática, no departamento de Santa Cruz, enquanto no Brasil tem a Bolsa 
Floresta implantado pelo Estado do Amazonas.[56] 

Para tanto, o sucesso desses projetos de manejos podem e devem ser compartilhados entre os 
Estados Partes do TCA, surgindo, pois, uma nova função para o OTCA, qual seja identificar 
os projetos de REDD e compartilhá-los entre os Estados Partes, cuja atividade pode ser 
desenvolvida através de realização de fóruns permanentes de discussão. Isso aumentaria a 
capacidade da OTCA de proporcionar a integração regional, retirando-a do status de um mero 
órgão administrativo e técnico. 

Depreende-se, pois, a possibilidade de uma reformulação das políticas internacionais de 
proteção da Amazônia para melhorar sua implementação e assegurar o envolvimento dos 
Estados Partes e da população local. 

  

7 - TCA E AS POLÍTICAS REGIONAIS DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA 

  

No artigo VII, "a", do TCA, para fins de aproveitamento racional da fauna e da flora, ficou 
estabelecido como obrigação dos Estados Partes, promover a pesquisa científica e o 
intercâmbio de informações e de pessoal técnico entre as entidades competentes dos 
respectivos países, a fim de ampliar os conhecimentos sobre os recursos da flora e da fauna de 
seus territórios amazônicos, com a apresentação de relatórios anuais por cada país. 

Para promover a cooperação técnica, os Estados Partes se comprometeram a realizar conjunta 
e coordenadamente programas de pesquisas e desenvolvimento, criação e operação de 
instituições de pesquisa ou de centros de aperfeiçoamento e produção experimental e a 
organização de seminários e conferências, intercâmbio de informações e documentação e 
organização de meios destinados à sua difusão, como previsto no Parágrafo Primeiro do art. 
IX do TCA. 
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Já no art. XI do TCA, as partes se comprometeram a estimular estudos e adoção de medidas 
conjuntas tendentes a promover o desenvolvimento econômico e social, com o emprego 
racional dos recursos humanos e naturais. Nada mais que o desenvolvimento sustentável 
através do compartilhamento das experiências. 

Posteriormente, em 1989, na III Reunião de Ministros das Relações Exteriores do TCA foi 
criada a Comissão Especial do Meio Ambiente, como mecanismo de promoção da 
conservação ambiental na Amazônia, com a finalidade de concretizar os objetivos do tratado, 
atribuindo-lhes ações de estudar e promover ações e medidas conjuntas de manejo de 
desenvolvimento sustentável, considerar a possibilidade de unificação das regras de 
avaliações de impacto ambiental, examinar a possibilidade de elaborar programas conjuntos, 
analisar a possibilidade de compatibilizar a legislação ambiental da região e compartilhar 
informações sobre os programas nacionais destinados à proteção ambiental.[57] 

Em atenção a esses comandos, a OTCA idealizou políticas para o manejo da floresta e da 
fauna, para o turismo sustentável e biocomércio, que já são temas atuais da agenda 
internacional em matéria de desenvolvimento sustentável. 

  

8 - NOVAS PERSPECTIVAS DO TCA 

  

Para implantar, definitivamente, as políticas internacionais de proteção da Amazônia, a 
Secretaria Permanente da OTCA elaborou o Plano Estratégico 2004-2012 com seis áreas de 
atuação quais sejam: água; florestas/solos e Áreas Naturais Protegidas; Diversidade Biológica, 
Biotecnologia e Biocomércio; Ordenamento Territorial, Assentamentos Humanos e Assuntos 
Indígenas; Infra-estrutura Social, Saúde e Educação; Infra-estrutura de transporte, Energia e 
Comunicações.[58] 

As políticas internacionais propostas nas áreas de atuação são para assegurar a conservação e 
o uso sustentável dos recursos naturais renováveis, privilegiando a floresta em pé para captar 
dinheiro com os produtos e serviços que ela oferece, buscando a qualidade de vida das 
populações amazônicas. 

Ao privilegiar a floresta em pé, resta evidente a intenção da OTCA de buscar a 
implementação de projetos de REDD, enquanto política de preservação ambiental e de 
desenvolvimento econômico da população local. 

Pretende-se, com essas políticas ambientais, incentivar a geração de rendas através do 
conhecimento genético, ecoturismo, produtos ictiológicos, produtos madeiráveis e não-
madeiráveis e produtos fitoterapêuticos, cosméticos e alimentícios, rompendo-se as barreiras 
comerciais. 

Para contextualizar essas políticas internacionais de proteção da Amazônia e firmar os 
objetivos do TCA, a OTCA desenvolveu vários projetos a partir de 2004,[59] superando a 
inércia das décadas anteriores e procurando revitalizar esse tratado regional de características 
inovadoras para a época de sua assinatura, como ressaltado anteriormente. 

Nesse diapasão, foi promovida a campanha "Ano do destino 2009", que consistiu em 
desenvolver e implementar atividades que destacava o potencial turístico da Amazônia, em 
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busca do desenvolvimento sustentável da região, através da participação em feiras, festivais, 
eventos gastronômicos, eventos esportivos, tours e conferências internacionais de turismo. 

Também foi criada a Sala Andes Amazônia, que é uma plataforma para a promoção do 
desenvolvimento sustentável da região andino-amazônica destinado às iniciativas de 
BioComércio, propício à promoção comercial, a investimentos e intercâmbio nos setores de 
alimentação, saúde e bem-estar; artesanato e moda; beleza e recreação. 

Em 2005, foi implementado o Projeto Gestão Integrada e Sustentável dos Recursos 
Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas considerando a Variabilidade e a 
Mudança Climática - GEF Amazonas OTCA/Pnuma/OEA para desenvolver um 
Programa Regional para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia Amazônica. Este 
programa procurar coordenar as atividades dos Estados Partes na proteção e gestão 
sustentável do solo e dos recursos hídricos na bacia do rio Amazonas, diante dos impactos da 
ação antrópica e das mudanças climáticas. 

Também foi realizada a Expedição Conhecendo a Amazônia - A OTCA e a Juventude - 
Caminhos de Orellana, em 2006, com 45 estudantes dos Estados Partes, inclusive da Guiana 
Francesa, mas 27 professores e profissionais das mais diversas áreas, para conhecerem a rota 
da expedição comandada pelo espanhol Francisco de Orellana ao longo do rio Amazonas, nos 
anos de 1541 e 1542. Os expedicionários percorreram o trajeto feito pelo explorador espanhol, 
da capital equatoriana até Belém do Pará. Além do Equador e Brasil, passarão por Peru e 
Colômbia. 

Já em 2008, foi criado o programa "Fortalecimento da Gestão Regional Conjunta para o 
Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Amazônica" para coordenar e estimular o 
conhecimento sobre a biodiversidade regional na Amazônia e sobre seus usos potenciais, 
apoiando tarefas de conservação e aproveitamento sustentável que requeiram colaboração 
transfronteiriça. Esta cooperação técnica busca contribuir para a construção e o fortalecimento 
de mecanismos e bases de gestão institucional regional que permitam produzir informação 
para uso compartilhado. 

Destaca-se, também, o Programa Regional "Uso Sustentável e Conservação das Florestas e da 
Biodiversidade na Região Amazônica", denominado Programa Regional Amazônia, nascido 
de uma cooperação tripartite entre a OTCA, a Cooperação Internacional dos Países Baixos 
(DGIS) e a Cooperação para o Desenvolvimento da Alemanha (BMZ y GTZ). 

O Programa Regional Amazônia - OTCA foi elaborado a partir do Plano Estratégico 2004 - 
2012 da OTCA, aprovado na reunião dos Ministros de Relações Exteriores dos Países 
Membros da OTCA, em Manaus, em setembro de 2004. Hoje, esse plano representa o 
principal instrumento de orientação das ações da instituição. As ações do Programa Regional 
Amazônia também são executadas de acordo com o estabelecido nos Planos de Ação da 
OTCA e responde à necessidade de fortalecer a cooperação para o manejo sustentável dos 
recursos naturais na região amazônica. 

Por fim, para assegurar a cooperação entre os Estados da Região, foram pactuados 
vários acordos e programas com instituições intergovernamentais e não governamentais, 
ainda em 2004, quais sejam, a Carta de Entendimento como o Comitê 
Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata - CIC; Memorando de 
Entendimento com a Comunidade Andina - CAN, Coordenação das Organizações 
Indígenas da Bacia Amazônica - COICA; Organização Pan-Americana de Saúde - 
Organização Mundial de Saúde - OPAS/OMS.  
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Enquanto em 2005, foram assinados o Memorando de Entendimento com a Organização 
dos Estados Americanos (OEA) e um Acordo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento para o fortalecimento da Gestão Regional Conjunta para o aproveitamento 
sustentável da biodiversidade amazônica.[60] 

Em que essas ações não terem gerado o envolvimento esperado entre os Estados Partes do 
tratado, têm demonstrado concretamente a revitalização do TCA e o interesse de 
implementação de suas políticas de proteção da Amazônia, reconhecendo que as soluções 
para preservação ambiental depende da interação de todos os Estados que tem a floresta em 
seu território, bem como de toda a sociedade internacional, seja para o desenvolvimento ou 
para execução das decisões que forem tomadas, superando o relativismo cultural. 

  

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Observa-se que as políticas internacionais de proteção da Amazônia não foram 
implementadas, satisfatoriamente, no âmbito do TCA, em que pese aumentarem o nível de 
proteção ambiental, em virtude de razões políticas, culturais e econômicas. 

No entanto, a partir de 2002 com a implantação da OTCA, as políticas internacionais sob o 
auspício do TCA tem se materializado, embora não seja no nível desejado pelo tratado, mas 
indica um maior envolvimento entre os Estados Partes. 

A percepção do melhoramento da implementação das políticas ambientais internacionais de 
proteção da Amazônia decorre de uma maior atuação da OTCA, seja através da elaboração de 
estudos técnicos, participação em eventos ou pela assinatura de instrumentos internacionais 
para assegurar a cooperação técnica e o desenvolvimento sustentável na região amazônica. 

Por outro lado, as atividades da OTCA, sejam as políticas ou as administrativas, demonstram 
um maior envolvimento dos Estados Partes, bem como uma perspectiva de integração das 
políticas ambientais para preservação da Amazônia. 

Deve-se, finalmente, considerar também a necessidade de revisão do Pacto Amazônico para 
criar um sistema de escoamento e comercialização da produção regional e a regulamentação 
do acesso internacional ao banco genético da floresta, com a participação dos Estados, da 
sociedade organizada e das populações tradicionais. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 
 

A FEW CONSIDERATIONS ABOUT TRANSITIONAL JUSTICE 
 
 
 

Marcela Siqueira Miguens 
 

RESUMO 
O presente artigo propõe uma explanação sobre a justiça de transição, instituto de Direito 
Internacional que pretende a manutenção da paz, reconstrução nacional e democratização, 
envolvendo várias medidas, entre elas a responsabilização dos culpados – tendo como norte 
para sua efetivação os ‘Princípios de Chicago’. São abordadas as fases da justiça de transição, 
passando desde os julgamentos ocorridos no pós Segunda Guerra Mundial até a sua última 
fase, representada pela criação dos tribunais internacionais e do TPI. Por fim, são tecidas 
considerações sobre a anistia no Brasil e seus efeitos sobre os preceitos de Direito 
Internacional, apresentando-se conclusões sobre o tema. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO; ANISTIA; 
DIREITO PENAL INTERNACIONAL. 
 
ABSTRACT 
This paper proposes an explanation of the transitional justice, international law institute that 
aims to preserve peace, national reconstruction and democratization, involving several steps, 
including the perpetrators accountability - on a north to its realization ‘Principles of Chicago '. 
We outlined the phases of transitional justice, and since the trials took place in post World 
War II until its last phase, represented by the creation of international tribunals and the ICC. 
Finally, considerations are made on the amnesty in Brazil and its effects on the precepts of 
international law, presenting conclusions on the subject. 
KEYWORDS: KEYWORDS: TRANSITIONAL JUSTICE; AMNESTY; 
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

  

O tema da justiça de transição assume grande importância no Direito Penal Internacional, que 
é a realização de justiça, restauração e manutenção da paz em determinado território onde 
tenham ocorrido graves violações aos direitos humanos. Esta espécie de justiça se apresenta 
sob a nomenclatura de justiça de transição ou justiça pós-conflito, representando a transição, 
mudança de um contexto nacional de conflito armado ou de presença de regimes autoritários 
para um governo democrático calcado na existência de um Estado de Direito. 
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Os abusos sempre foram marca da história da humanidade, neste sentido, busca-se uma forma 
de reconhecimento, reparação das vítimas e responsabilização dos culpados, para que as 
violações não mais se repitam. Desta forma, se apresenta a dicotomia entre punição e 
esquecimento, tendo como escopo a reconstrução nacional e pacificação. 

Neste contexto, os Princípios de Chicago, idealizados por Bassiouni, consistem em diretrizes 
básicas que buscam determinar de forma eficiente quais as estratégias e políticas mais 
eficazes para lidar com necessidades específicas de cada local, considerando seus aspectos 
sociais, políticos, culturais e econômicos. 

São princípios ordinariamente reconhecidos pelo Direito Penal Internacional, mas carentes de 
uma consolidação e tradução para termos gerais, onde seja possível estabelecer-se uma 
linguagem comum, garantindo sua aplicação em contextos locais dos mais diversos. 

Uma abordagem do desenvolvimento histórico da justiça de transição, das grandes guerras 
mundiais aos dias atuais, pode ser destrinchada em cada uma das suas três fases. A primeira, 
tendo como símbolo os julgamentos de Nuremberg e caracterizando-se por um forte 
internacionalismo e cooperação entre os Estados. 

A segunda fase, surgindo no contexto pós Guerra Fria, da dissolução da URSS e mudanças de 
governo na África e América Central a partir do fim da década de 80 e, a partir dos anos 70 
em relação às ditaduras na América Latina. Experimentou-se um momento de direcionamento 
da justiça de transição para a construção de uma história alternativa a partir de abusos 
passados, formando-se uma conflitante dicotomia entre justiça e verdade. 

Já na terceira e última fase da justiça de transição, marcada por sua contemporaneidade, há a 
criação dos tribunais da antiga Yugoslávia, de Ruanda, de Serra Leoa e a criação do Tribunal 
Penal Internacional. Como se pretende demonstrar, a justiça de transição assume um papel 
central, e as violações aos direitos humanos cada vez objeto de maior intolerância por parte da 
comunidade internacional, que busca a responsabilização dos culpados no contexto de 
reconstrução, reconciliação e pacificação nacionais. 

  

1. JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: NOÇÕES E ASPECTOS 

  

            Para o International Center of Transitional Justice, justiça de transição – também 
chamada de justiça pós-conflito – é o nome que se dá a todo aparato de resposta a violações 
aos direitos humanos ocorridas em determinado território, que se desenvolve por meio da 
reparação das vítimas, promoção da paz, reconciliação e democratização. Não seria uma 
forma especial de justiça, mas uma adaptação da mesma às sociedades em reconstrução após 
as referidas violações.[1] 

            SRIRAM conceitua a expressão justiça de transição como uma série de medidas 
políticas tomadas por determinado governo que surja após um contexto nacional de conflito 
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armado ou de regime autoritário, que se baseiam nas idéias de responsabilização pelos abusos 
cometidos, estabilização política, reconstrução e democratização.[2] 

TEITEL define a justiça de transição como uma determinada concepção daquilo que se 
amplamente entende como justiça – como a realização da mesma – associada a períodos de 
mudanças políticas (de um regime repressor para um regime baseado nos valores 
democráticos) e caracterizado pela responsabilização das violações ocorridas. [3] 

Para MILLER, esta justiça utilizada na mudança de um regime para outro – invariavelmente 
carregada de significativas mudanças sociais – utiliza diversos instrumentos de ordem prática 
e discursiva, com fins do estabelecimento de um novo Estado. Como características 
pretendidas por esta nova ordem, pode-se enumerar o estabelecimento de um Estado de 
Direito, o combate à impunidade e o fortalecimento de instituições democráticas. [4] 

Mais do que obter os ideais de justiça, verdade e reconciliação, a justiça de transição pode 
oferecer instrumentos que possibilitam a emergência da descrição de um passado violento e a 
conseqüente punição das violações de direitos ocorridas. A partir disto, faz-se possível o 
estabelecimento e a consolidação de um novo governo que não repita os abusos pretéritos 
como resultado das revelações alcançadas. [5] 

BASSIOUNI[6] utiliza a expressão justiça pós-conflito (post-conflict justice) para definir o 
comprometimento com uma política internacional de paz, segurança e reconstrução nacional, 
bem como um movimento global de proteção dos direitos humanos. Assim, a justiça pós-
conflito estaria baseada na compreensão de que a estabilidade nacional e o estabelecimento de 
um governo democrático em uma realidade de conflitos pretéritos estão ligados de maneira 
indissociável ao comprometimento com a justiça e com a responsabilização dos culpados. 

A despeito do crescente reconhecimento destas premissas no momento da realização da 
justiça pós-conflito, a comunidade internacional tem se mostrado despreparada. Entidades 
como a Organização das Nações Unidas, os governos, as organizações não governamentais, 
entre outras, procedem a partir de meios improvisados e ineficientes; as estratégias de justiça 
costumam não estar integradas em prol de um objetivo comum e este, por sua vez, não 
direcionado às demandas específicas do contexto local. 

Para o autor, estes problemas se dão, em parte, devido à ausência de princípios gerais que 
regulem a justiça pós-conflito, estabelecendo uma linguagem comum. A partir desta assertiva, 
BASSIOUNI desenvolve o que se chamou de Princípios de Chicago, as sete definições, 
orientações que se seguem. 

Os Estados devem promover a persecução dos autores de graves violações aos direitos 
humanos. Este princípio faz transparecer a idéia de primazia da jurisdição interna, somada a 
possibilidade de se recorrer às cortes internacionais quando o Estado mostrar-se incapaz de 
apurar os abusos, ou omisso em relação aos mesmos. Ainda, traz como possibilidade a 
utilização da jurisdição universal como suporte à persecução penal. 

Os Estados devem respeitar o direito à verdade e fomentar a realização de investigações 
formais por violações ocorridas, seja por meio da criação de comissões de verdade, seja por 
meio da atuação de outros órgãos institucionais. As vítimas, familiares e a sociedade em geral 
possuem o direito de conhecer a verdade sobre as violações de direitos humanos ocorridas – 
em todas as suas faces – inclusive no que concerne à identificação e responsabilização dos 
culpados. 
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Como terceiro princípio, BASSIOUNI traz a necessidade de se conferir um status especial às 
vítimas, assegurando o acesso à justiça e promovendo as devidas reparações. Estas reparações 
podem ser indenizações, assumindo um aspecto financeiro; garantias de não repetição das 
violações; restituição do statuas quo da vítima antes das violações e reabilitação, que seria a 
assistência médica, psicológica e legal, educação e treinamento para algum tipo de serviço. 
Além disso, a realização de reparações morais, como o pedido de desculpas às vítimas. 

Os Estados devem promover a implementação de “políticas de veto” (vetting policies), 
sanções e medidas administrativas destinadas à punição dos culpados, à prevenção de futuras 
violações e à distinção entre o novo governo democrático e o regime opressor anterior a partir 
da responsabilização penal e respeito aos direitos humanos. Esta política consiste na proibição 
daqueles que participaram do governo anterior, realizando abusos, de fazer parte das Forças 
Armadas, agências de inteligência ou outras forças de segurança; dos líderes políticos de se 
elegerem no novo governo; o afastamento de membros do judiciário e demais funcionários da 
administração pública associados ao regime anterior. 

O quinto princípio estabelece a necessidade de programas oficiais e iniciativas populares que 
promovam a preservação memória, transmitindo à sociedade o histórico dos abusos sofridos, 
também como forma de prevenção de violações futuras. 

Devem os Estados, ainda, apoiar e respeitar abordagens tradicionais, indígenas e religiosas 
que se manifestem em relação às violações cometidas, geralmente ignoradas neste processo de 
transição. Por fim, o último princípio determina que os Estados promovam reformas 
institucionais de apoio ao Estado de Direito, restaurando a confiança pública, e um sistema de 
proteção de direitos fundamentais. 

Assim, são estes os princípios trazidos por BASSIOUNI, necessários à realização das metas 
da justiça pós-conflito, uma vez que, segundo o autor, a falta de diretrizes básicas torna difícil 
para os agentes nacionais e internacionais determinarem de forma eficiente quais as 
estratégias e políticas mais eficazes para lidar com necessidades específicas de cada local, 
considerando seus aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos. 

Neste sentido, MILLER afirma que a justiça de transição, tanto no seu caráter prático quanto 
teórico, pode trazer efeitos não desejados, no sentido de perpetrar o silêncio, ao desconsiderar 
algumas questões como a desigualdade econômica, a violência estrutural e a necessidade de 
redistribuição de renda e de desenvolvimento – não conseguindo alcançar os objetivos 
propostos.[7] 

            Neste sentido, já mencionava BERISTAIN[8], ao tratar do período de democratização 
na Argentina, iniciado em 1983, com a realização das eleições após o regime militar que 
deram a vitória a Raúl Alfonsín, que o novo governo deveria atuar para além de se conseguir 
a estabilidade da frágil democracia insurgente e definir a política a ser adotada em relação às 
violações massivas dos direitos humanos. A reconciliação deveria ser pensada a partir da 
superação da exclusão social, um fator que se prolongou e prolonga através dos regimes, 
assim como deveria basear-se na realização de políticas de memória e justiça. 

Como afirma MILLER, a justiça de transição deve ser encarada a partir de seu aspecto global. 
As experiências de transição vividas em determinadas localidades ou nações devem ser 
compartilhadas onde também se experimente processo semelhante. Sem uma perspectiva 
comparativa, corre-se o risco de perpetrarem-se os mesmos erros. A despeito das aspirações 
atribuídas à realização da justiça de transição – que compreendem a pacificação, formação de 
um Estado democrático e reconciliação nacional – deve-se levar em conta a possibilidade da 
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existência de interesses conflitantes, onde os atores envolvidos no processo de transição 
tenham diferentes prioridades e também a existência de um movimento de democratização 
acompanhado de controversos programas econômicos. [9] 

MALLINDER[10] traz algumas questões acerca do desenvolvimento e implementação das 
medidas de justiça pós-conflito, estando presentes, para a autora, dois objetivos antagônicos 
em sua realização, consubstanciados pela necessidade de emersão da verdade em relação aos 
crimes cometidos e a respectiva punição dos culpados e o encorajamento de medidas de 
interação entre diferentes comunidades, que visem à construção de uma relação de confiança 
entre as mesmas. 

Neste sentido, CASSESE[11] questiona sobre a possibilidade de reconstrução de uma 
sociedade destruída a partir da composição de duas idéias opostas: a possibilidade de 
identificação e punição dos autores dos crimes e a hipótese de esquecimento, perdão e de 
estímulo à reconciliação entre vítimas e algozes. 

Para o autor, após o fim dos conflitos armados, quatro medidas devem ser tomadas como 
resposta a este dilema. Em primeiro lugar, deve-se identificar as causas econômicas, políticas, 
sociais e culturais do conflito. Ainda, afastar o que o autor chama de “influência perniciosa” 
que exercem os autores de violações passadas. Em terceiro lugar, afastar sentimentos de ódio 
que possam surgir nas sociedades pós-conflito, conscientizando-as da necessidade de um 
projeto de reconciliação nacional. Por fim, seria necessário o estabelecimento de instituições e 
estruturas que favoreçam o diálogo e restabelecimento das relações sociais. 

MALLINDER, por sua vez, abordando a questão dos objetivos a serem alcançados pela 
justiça pós-conflito, afirma ainda que, mesmo que haja uma coesão acerca dos mesmos, o 
meio para realizá-los pode ser fonte de divergências. Os próprios termos freqüentemente 
utilizados trariam indefinição, como é o exemplo das expressões: reconciliação e Estado de 
Direito. Entre alguns autores há mesmo o questionamento sobre a existência de uma 
necessária relação entre desenvolvimento econômico, democracia e Estado de Direito – se 
este último seria realmente condição para o estabelecimento dos dois primeiros. [12] 

Em linha diversa, afirma TEITEL que um estudo da genealogia da justiça de transição 
demonstra que há uma relação estreita entre o tipo de justiça buscado neste momento de 
transição e as condições políticas existentes. Assim, direciona-se o discurso de aplicação da 
justiça de transição para a preservação mínima de um Estado de Direito, que se identifica 
fundamentalmente com a manutenção da paz. [13] 

A justiça de transição permeia uma série de conceitos, que representam ou se ligam aos seus 
objetivos, como a consecução de um Estado de direito, a legitimação de uma ordem jurídica, a 
reconstrução nacional, a reconciliação e a resolução de conflitos. [14] 

            

2. Fases da justiça de transição       

  

A maior parte da doutrina internacional define como marco inicial do desenvolvimento da 
justiça de transição o período do pós Segunda Guerra Mundial, que não por acaso, coincidiu 
com o desenvolvimento da proteção internacional dos direitos humanos.[15] Para TEITEL, o 
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desenvolvimento desta área do Direito Internacional – que, apesar de apresentar traços no 
período da Primeira Guerra Mundial, foi substancialmente desenvolvido a partir de 1945 –, 
pode ser dividido em três momentos históricos distintos, em três fases, ligados às variações 
políticas ocorridas.[16] 

  

2.1. Primeira fase 

  

À primeira fase da justiça de transição pode ser conferido o marco inicial do pós Segunda 
Guerra Mundial, sendo caracterizada por um forte internacionalismo e cooperação entre os 
Estados, o que, segundo TEITEL, foi produto de condições políticas sui generis que não se 
repetirão. Esta fase teria deixado o legado da criminalização das condutas violatórias dos 
direitos humanos, consistindo na base do Direito Internacional sobre o tema.[17] 

Como já mencionado, alguns traços da justiça de transição podem ser identificados no período 
entre guerras, que teve como questão central de realização da justiça a definição do conceito 
de agressão e sua punição pela comunidade internacional. [18] 

A agressão, na realidade, não possui uma definição exata ou exaustiva, mas pode ser 
considerada como o ato de dar início a um conflito armado injustificado. Foi ela uma 
categoria de crime contra a paz julgada pelo Tribunal de Nuremberg, mas já estabelecida em 
tratados anteriores a 1945, como o Pacto da Liga das Nações de 1919 e o Pacto de Paris de 
1928, que previam a responsabilização do Estado na hipótese de agressão.[19] 

Assim, no período entre guerras, formularam-se questões sobre como punir a Alemanha pela 
agressão cometida e que tipo de justiça aplicar, se internacional ou nacional, coletiva ou 
individual. [20] No pós Segunda Guerra Mundial, entretanto, esta questão se define com a 
preponderância da justiça internacional sobre a nacional, formando-se o internacionalismo 
anteriormente mencionado como característica da primeira fase da justiça de transição. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em decorrência do debate entre os aliados e os 
governos europeus exilados sobre como se proceder aos crimes cometidos durante a vigência 
do nacional-socialismo, em que se pese o posicionamento da URSS e da França – partidárias 
das execuções – decidiu-se pela promoção de julgamentos e o estabelecimento de um tribunal 
para realizá-los. 

Em 08 de agosto de 1945, os aliados firmaram o Acordo de Londres (International Agreement 
for the Prosecution of European Axis War Criminals), prevendo as regras do processo de 
julgamento para Nuremberg. Em 20 de outubro de 1945 iniciaram-se os trabalhos do Tribunal 
de Nuremberg, que julgou crimes de conspiração (common plan or conspiracy), contra a paz 
(crimes against peace), crimes de guerra (war crimes) e crimes contra a humanidade (crimes 
against humanity) praticados durante o regime.[21] 

Em relação ao estabelecimento do Tribunal de Nuremberg, argumentou-se que ele teria sido 
um tribunal ad hoc, criado pelos vitoriosos, contrapondo-se à aplicação do princípio da 
legalidade, uma vez que o mesmo possui a irretroatividade como conseqüência e que não se 
teria estabelecido, por meio de tratado internacional a responsabilidade penal individual. 
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Neste sentido, JAPIASSÚ apresenta as três teorias sobre o princípio da legalidade no âmbito 
internacional.[22] A primeira, sustentada por BASSIOUNI, diz não poder ele ser aplicado no 
âmbito internacional da mesma maneira em que é feito nos ordenamentos jurídicos internos. 
Os crimes contra a paz já teriam previsão em tratados internacionais, como nos Pactos de não-
agressão Briand-Kellog e no Ribbentrop-Molotov. Os crimes de guerra e contra a humanidade 
já teriam sido tipificados no direito interno e nas Convenções de Haia e de Genebra, antes de 
1945. Apesar de neles não haver a previsão da responsabilidade penal, haveria uma 
condenação moral de tais atos e a necessidade de ampliação do conceito de legalidade. 

A segunda corrente afasta totalmente a aplicação do princípio a partir de um argumento 
técnico, tendo em vista que o direito penal internacional é fundamentalmente consuetudinário 
e esta aplicação tem como pressuposto um direito escrito. A terceira posição, sustentada por 
RIPOLLÉS também defende a inaplicabilidade do princípio, mas sob o argumento de que a 
proteção individual a que o mesmo se pretende perde o caráter liberal ao se converter em 
proteção do Estado. Todavia, esta inaplicabilidade só deveria se manter enquanto não surgisse 
uma codificação internacional. 

Vale lembrar, por derradeiro, a peculiar posição assumida por KELSEN em relação a esta 
questão. Para ele, realmente os julgamentos de Nuremberg foram baseados em leis posteriores 
aos fatos e que esta circunstância violaria o princípio da legalidade, que considera como um 
princípio geral de direito e moral. Contudo, invoca outro princípio geral de direito de que a 
ignorância da lei não escusa o agente de seu cumprimento. Evoca, ainda, um argumento de 
justiça, que seria a punição dos agentes do nacional-socialismo e que deve prevalecer sobre os 
demais.[23] 

KELSEN analisa, ainda, se houve a real formação de um precedente judicial para o Direito 
Internacional. Para o jurista, o precedente deve ser considerado uma decisão judicial que tem 
como característica o papel formulador de uma nova regra de direito, possuindo o caráter 
jurisprudencial e não decorrente de um órgão legislativo. Além disso, o precedente deve ter 
um caráter geral de aplicação do direito – o que permite a resolução de casos similares da 
mesma forma. O Tribunal de Nuremberg não consistiria em um precedente, pois não 
estabeleceu uma nova regra de direito, mas apenas reconheceu e aplicou regras jurídicas 
preexistentes, anteriormente previstas no Acordo de Londres.[24] 

            De toda forma, pode-se dizer que esta etapa da justiça de transição teve como símbolo 
os julgamentos de Nuremberg, desenvolvendo-se a partir de 1945, em condições específicas, 
que não se protraíram e que começaram a se alterar a partir dos anos 50, com a Guerra Fria. 
Teve, portanto, como características de cooperação entre os Estados, a aplicação de uma 
justiça internacional e o desenvolvimento do conceito de reconstrução nacional, aplicado à 
Alemanha de reduzida soberania no pós-guerra. 

            De toda maneira, este período, definido por Ruti Teitel como a primeira fase da justiça 
de transição deixado o legado da criminalização das condutas violatórias dos direitos 
humanos, consistindo na base do Direito Internacional sobre o tema representou uma série de 
avanços em relação à persecução das mais graves violações dos direitos humanos, delineando 
a posição de pronta reprovação e de intolerância em relação às mesmas a partir da 
responsabilização individual. 
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2.2. Segunda fase 

  

            A segunda fase da justiça de transição associa-se à onda de democratização que tomou 
forma no período pós Guerra Fria, com o colapso da União Soviética, atingindo o leste 
europeu após 1989. Também nas nações da África e América Central estas mudanças 
ocorreram no mesmo marco temporal. Já na América Latina foi a queda dos regimes militares 
estabelecidos, em grande parte, na década de 70, que possibilitou esta fase de democratização 
e reconstrução nacional. Em oposição ao internacionalismo notado na primeira fase, este 
momento caracterizou-se pela democratização, modernização e reconstrução nacional, 
considerando-se uma diversidade das condições locais e a variação das características 
políticas de cada nação.[25] 

Segundo TEITEL[26], experimentou-se um momento de direcionamento da justiça de 
transição para a construção de uma história alternativa a partir de abusos passados. Desta 
maneira, formou-se uma conflitante dicotomia entre justiça e verdade. Nesta fase se fez 
presente a aplicação significativa de mecanismos de transição que se propunham à pacificação 
nacional, como é o caso da edição das leis de anistia e a criação das comissões de verdade – 
estas últimas, corpos oficiais com a função de investigar, documentar e relatar violações de 
direitos humanos ocorridas em determinado território e espaço de tempo. Os objetivos de 
perdão e reconciliação estão relacionados a esta fase da justiça de transição. 

Quanto às comissões de verdade, em que se pese sua criação institucional, funcionaram como 
uma forma mais ‘privada’ de justiça, estabelecendo o diálogo entre as vítimas e os autores das 
violações de direitos humanos a partir da participação de diversos atores não estatais. 

Esta fase da justiça de transição, ao contrário do ocorrido anteriormente na primeira fase – 
marcadamente com a realização dos julgamentos de Nuremberg – representou uma etapa de 
responsabilização penal por parte de um pequeno número de participantes dos regimes, 
primordialmente na figura de seus líderes.[27] A Argentina é um exemplo muito claro e 
paradigmático de uma nação da América Latina em que se fizeram presentes as características 
da segunda fase da justiça de transição. 

A mudança do governo ditatorial para o democrático neste país se deu, consideravelmente, a 
partir de uma delicada conjugação entre militares e o novo regime. Antes de deixar o governo 
argentino, a liderança militar editou a Lei nº 22.924, que ficou conhecida como o decreto de 
auto-anistia. Ela determinou que fossem anistiados todos os delitos cometidos com motivação 
ou finalidade terrorista ou subversiva ocorridos entre 25 de maio de 1973 e 17 de junho de 
1982.[28] 

            Os verdadeiros beneficiados pela lei, entretanto, foram os agentes estatais. Isto porque, 
além do fato de o próprio governo ter declarado que aniquilou toda a atividade subversiva, seu 
conteúdo é notadamente tendencioso. Em seu artigo 1º, estendeu o benefício àqueles que 
tivessem realizado ações no sentido de prevenir, combater ou eliminar as atividades 
subversivas, ao mesmo tempo em que, no artigo 2º, vedou a aplicação aos que foram 
integrantes das “associações ilícitas terroristas ou subversivas” e não estavam residindo no 
país. A anistia também não alcançou quem ainda manifestasse a intenção ou propósito de 
continuar vinculado a estas associações. 
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            Com esta restrição presente no artigo 2º, considerando-se o conceito amplo que o 
governo militar havia assumido para definir as atividades subversivas ou terroristas, houve 
muito poucos casos de pessoas, que já não tivessem sido mortas ou desaparecidas, que 
pudessem se beneficiar da anistia.[29] 

            A Lei nº 22.294 foi editada em 22 de setembro de 1983, pouco antes da realização das 
eleições presidenciais. Raúl Alfonsín, candidato de oposição ao peronismo, posicionava-se 
contra a mesma e sua aplicação, baseando-se na aplicação do artigo 29 da Constituição 
Nacional[30], onde é proibida a concessão de poderes extraordinários ao Executivo. Em sua 
campanha, dizia que, com a lei de auto-anistia, a atuação do Poder Judiciário era impedida por 
um Executivo que havia absorvido funções legislativas.[31] 

            Alfonsín, ao chegar ao governo, iniciou um processo de punição dos feitos ocorridos 
durante a ditadura, no qual definiu três princípios que serviriam como orientação sobre o 
modo pelo qual ela ocorreria. Tanto os atos de repressão praticados pelo Estado quanto os 
crimes praticados pelos agentes considerados como subversivos seriam punidos. Haveria 
limites temporais para que essa punição se exercesse. E, finalmente, a responsabilização dos 
indivíduos seria dividida em três espécies: os que haviam dado as ordens, os que as haviam 
cumprido mediante coação e aqueles que haviam se excedido no cumprimento delas.[32] 

Deram-se, logo após ter Alfonsín assumido o governo, dois importantes movimentos do novo 
regime na direção de se realizar uma justiça retroativa, apurando as violações dos direitos 
humanos ocorridas durante o regime anterior: a derrogação da auto-anistia e a criação da 
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Ela era uma comissão 
independente, que possuía poderes e autonomia para investigar todas as demandas de 
desaparecimentos forçados, que eram formuladas por parentes e amigos das vítimas.[33] 

Entretanto, algumas medidas específicas no seu plano de ação (como a já mencionada 
classificação dos agentes que praticaram ilícito em três tipos) demonstravam que, em que pese 
a apuração dos feitos, a forma de sancioná-los seria limitada. Uma das questões que se 
destacou neste contexto foi o tratamento dispensado aos militares envolvidos. Se, por um 
lado, era iniciada a punição de alguns deles, por outro, grande parte ficaria isenta de 
responsabilização penal, baseando-se na obediência devida. 

Assim, caracterizando esta que seria classificada por TEITEL como a segunda fase da justiça 
de transição, houve a responsabilização de maneira preponderante dos líderes do regime. Com 
a edição do Decreto nº 158, ordenou-se o início de procedimentos judiciais contra os líderes 
das três juntas militares: Videla, Viola e Galtieri pelo Exército; Massera, Lambruschini e 
Anaya pela Marinha e Agosti, Graffigna e Lami Dozo pelas Forças Aéreas. 

Para conter a quantidade de julgamentos deflagrada com o início do processo punitivo foram 
editadas as Leis do Ponto Final e da Obediência Devida. A Lei do Ponto Final (23.492/86) 
estabelecia que ao fim do prazo de sessenta dias a partir de sua promulgação aqueles crimes 
praticados durante o regime anterior e que se buscara antes a punição estariam prescritos, se 
não ocorrida ainda a citação dos réus. A lei, apesar de não o fazer de maneira expressa, era a 
concessão de uma anistia, sem, entretanto, atender ao seu caráter de generalidade, uma vez 
que não se alterou a condenação dos comandantes das juntas e dos oficiais de alta patente. 
Desta maneira, eram mantidos os símbolos dos julgamentos e Alfonsín conseguia colocar-se 
minimamente fiel aos preceitos de sua campanha, que pregavam a luta contra a 
impunidade.[34] 
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A Lei da Obediência Devida (23.521/87) criava a presunção irrefutável de que os oficiais de 
média e baixa hierarquia, sem poder decisório, haviam atuado em razão de obediência 
devida.[35] Recorrendo-se à doutrina pátria, o que se entende genericamente por obediência 
devida é “a conduta do subordinado que obedece a mandato procedente de superior 
hierárquico, quando este ordena no círculo de suas atribuições e na forma requerida pelas 
disposições legais”.[36] No caso da mencionada lei, com uma extensão do conceito, os delitos 
cometidos por militares de média ou baixa patente se tornaram impuníveis, direcionando o 
foco apenas aos poucos que haviam comandado o sistema estatal repressor. 

Assim, caracterizou-se a justiça aplicada após o regime militar argentino – que teve seu fim 
em 1983 – por uma responsabilização com uma forte carga simbólica de seus líderes, e o 
afastamento da punição dos subordinados. A Argentina, somente após quinze anos após a 
edição das mencionadas leis de anistia colocou em discussão pela Corte Suprema de Justiça 
da nação a constitucionalidade e aplicabilidade das mesmas – período em que coincide com a 
terceira fase da justiça de transição, que nos é contemporânea e assume diferentes contornos. 

  

2.3. Terceira fase 

  

A terceira fase da justiça de transição localiza-se cronologicamente no fim do século XX, 
estando associada ao fenômeno da globalização, que vem acompanhado de instabilidade 
política, fragmentação e conflitos perenes. Esta fase se relaciona ao comprometimento com a 
persecução dos responsáveis pelas violações aos direitos humanos, por meio de uma expansão 
destes direitos e a constituição de um novo paradigma de Estado de Direito. [37] 

Segundo ROHT-ARIAZA, as novas instituições de justiça global se expandiram a partir do 
século XX, sendo que a literatura sobre o assunto se desenvolveu especificamente nos últimos 
vinte anos.[38] Consiste em uma etapa de expansão e institucionalização da justiça de 
transição. Para NAGY, trata-se do surgimento de um projeto global abrangendo esta espécie 
de justiça, que não questiona mais se a comunidade internacional deve ou não tomar alguma 
atitude em relação às atrocidades, às violações de direitos ocorridas, mas em como fazê-
lo.[39] 

A justiça de transição, no seu aspecto mais prático, de responsabilização das violações de 
direitos ocorridas, o que MILLER chama de seu nível operacional[40], traduz-se pela 
realização dos julgamentos nacionais e internacionais e do estabelecimento das comissões de 
verdade. Assim, os julgamentos promovidos em relação às graves violações dos direitos 
humanos ocorridas na recente história internacional são expressões da justiça de transição, 
como os casos dos tribunais internacionais estatuídos para a apuração dos crimes cometidos 
na Antiga Iugoslávia, Ruanda e Serra Leoa. 

Ocorre nesta fase da justiça de transição, portanto, a criação do Tribunal da Antiga Iugoslávia; 
do Tribunal de Ruanda, de Serra Leoa e também a criação do Tribunal Penal Internacional, a 
partir da ratificação do Estatuto de Roma. Para CASSESE[41], a comunidade internacional 
buscou afirmar os princípios fundamentais de direito humanitário por meio da punição dos 
autores das atrocidades. Assim, durante este processo – que significou o desenvolvimento de 
instituições competentes para a persecução de violações ao direito humanitário – ter-se iam 
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destacado duas etapas: a primeira corresponderia à criação dos tribunais da Antiga Iugoslávia 
e de Ruanda e a segunda da criação do Tribunal Penal Internacional. 

 Como assevera JAPIASSÚ[42], o conflito ocorrido nos Bálcãs caracterizou-se por uma 
prática que a Organização das Nações Unidas (ONU) referiu-se como uma depuração étnica. 
Esta consiste na busca de uma homogeneidade étnica, onde por meio da força ou intimidação 
se expulsa determinado grupo de pessoas de uma região. Uma série de violações de direitos 
humanos serve como meio de realização do mencionado objetivo, como “homicídios, torturas, 
encarceramentos arbitrários, execuções sem processo judicial, estupro e outras agressões 
sexuais, confinamento de populações civis em guetos, expulsões pela força, deslocamento e 
deportação de populações civis, ataques deliberados ou ameaças de ataques contra civis e 
zonas civis, destruição injustificada de bens”.[43] 

Segundo relata SHABAS[44], o Tribunal da antiga Iugoslávia foi criado pela Resolução 808, 
em 22 de fevereiro de 1993, sendo que o Conselho de Segurança não se pronunciou sobre a 
forma como ele deveria ser estabelecido, tampouco a partir de que bases legais. O relatório do 
Secretário Geral disse não ter a Resolução estabelecido uma jurisdição penal internacional, 
nem a criação de uma corte criminal internacional de caráter permanente – questões que ainda 
precisariam ser analisadas pela Assembléia Geral e pela “Comissão de Direito Internacional”. 

Em situações normais, defendia o Secretário Geral, tais questões – que envolvem a 
implementação de um tribunal – deveriam ser firmadas mediante tratados, o que não seria 
viável na situaçãoem questão. Nestecaso particular, deverá ser estabelecido pelo Conselho de 
Segurança, como forma de coação, um órgão subsidiário nos termos do artigo 29 da Carta, 
mas de natureza judicial. Ele deverá exercer sua jurisdição independentemente de pressões 
políticas, não estando sujeito à autoridade do Conselho de Segurança. 

O estabelecimento do tribunal foi quase que imediatamente contestado pelos advogados de 
defesa, pois a Carta das Nações Unidas não daria essa prerrogativa ao Conselho de Segurança 
– o que só poderia ter sido realizado por meio de tratado, ou por uma emenda à Carta. Esta 
questão foi afastada pela Câmara de Julgamento, tendo sido seu entendimento mantido pela 
Câmara de Apelações. 

Foi levantada a questão preliminar sobre a possibilidade de o Tribunal examinar a legalidade 
do seu próprio estabelecimento. A Corte Internacional de Justiça havia se mostrado reticente 
em rever uma decisão do Conselho de Segurança, uma vez que a Carta da ONU não previa 
hierarquia entre seus principais órgãos. A Carta das Nações Unidas daria ao Conselho a 
prerrogativa de criar órgãos subsidiários que considere necessários para o cumprimento de 
suas funções. No entanto, a base para criação dos tribunais seria o capítulo VII, que estabelece 
que a determinação da existência de ameaça ou violação à paz, ou agressão caberá ao 
Conselho de Segurança a criação dos tribunais. 

Assim, em 25 de maio de 1993, o Conselho de Segurança implementou por meio da 
Resolução 827 um tribunal internacional destinado à apuração da responsabilidade penal pelas 
violações aos direitos humanos ocorridas entre 1º de janeiro de 1991 e a data da celebração da 
paz. O Tribunal Internacional da antiga Iugoslávia apresenta competência concorrente com as 
cortes nacionais, sendo que pode afirmar sua primazia, na hipótese em que haja interesse da 
justiça internacional.[45] 

A Câmara de Julgamentos do Tribunal de Ruanda chegou às mesmas conclusões em relação 
às questões anteriormente levantadas. Uma diferença se nota, porém. Enquanto que o conflito 
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na antiga Iugoslávia tinha o inquestionável caráter interno, em Ruanda os crimes teriam sido 
cometidos também em território de países vizinhos. 

            Apesar desta discussão, houve, em ambos os casos – antiga Iugoslávia e Ruanda – o 
destaque da importância do consentimento dos Estados envolvidos. No caso Tadic e no 
Kanyabashi os governos não só não contestaram a jurisdição como aprovaram e ofereceram 
apoio aos tribunais – o que não estaria, segundo declaração do governo de Ruanda, violando 
sua soberania. 

            Esta questão preliminar está sempre sendo aventada, mas a jurisprudência neste 
sentido tem sido inabalável – no sentido da competência do Conselho de Segurança para a 
implementação dos tribunais, que agora pode ser encontrada no Estatuto de Roma. 

Houve também a criação de um tribunal para apurar as violações ocorridas em Serra Leoa. 
Comorelata SCHABAS[46], a Corte Especial de Serra Leoa não foi criada por determinação 
do Conselho de Segurança da ONU – que andava mal visto no fim dos anos 90 – mas por um 
tratado celebrado entre a Organização das Nações Unidas e o governo de Serra Leoa. Foi, 
portanto, um tratado firmado entre o governo de um Estado e uma Organização Internacional 
– que também tem a faculdade de estabelecer normas internacionais. 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações 
Internacionais ou entre Organizações Internacionais – assinada em 21 de março de 1986 e 
redigida para complementar a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, que 
lidava somente com o tratado entre os Estados – havia afirmado que a faculdade de celebrar 
tratados internacionais não era mais exclusividade dos Estados. 

O Tribunal de Nuremberg também havia sido estabelecido por um tratado entre as quatro 
potências que ocuparam a Alemanha (para as quais a Alemanha havia se rendido e que, 
portanto, teriam soberania para a criação do tribunal). Neste sentido se justificou a criação do 
tribunal pelo governo de Serra Leoa, que estaria agindo no exercício de sua própria soberania. 

Apesar de não ter sido criado pelo Conselho de Segurança da ONU, ele teve grande 
participação na sua implementação, como na aprovação do seu estatuto, que se deu a partir da 
Resolução 955 do Conselho de Segurança, de 8 de novembro de 1994, visando extinguir uma 
situação de ameaça à paz e à segurança internacionais, caracterizada pelo genocídio e outras 
flagrantes violações aos direitos humanos.[47] 

Como aduz SCHABAS[48], os advogados de defesa contestaram a criação do tribunal de 
Serra Leoa numa tentativa de limitar sua jurisdição, pois já que havia sido fruto de tratado 
entre o governo e as Nações Unidas, o exercício de sua jurisdição só poderia ser feito dentro 
dos limites pertencentes ao Estado de Serra Leoa. A Câmara de Apelações, no entanto, disse 
ter sido o tribunal estabelecido para cumprir um mandato internacional, sendo um mecanismo 
de justiça internacional. Alegaram, ainda, que o estabelecimento da Corte Especial teria 
violado a constituição de Serra Leoa: o único meio de criá-lo seria através de um referendo 
que autorizasse emenda constitucional neste sentido. A Câmara de Apelações respondeu 
dizendo não fazer o tribunal parte do sistema judiciário de Serra Leoa, não devendo se 
subordinar a ele, portanto. 

            Por terem os tribunais de Ruanda e da antiga Iugoslávia sido criados pelo Conselho de 
Segurança, deles poderiam emanar ordens contra os Estados e também interferir em 
procedimentos em curso internamente que fossem também matéria de sua competência. Já o 
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tribunal de Serra Leoa não poderia ditar ordens contra Estados e sua primazia seria apenas em 
relação aos tribunais do país. 

            As diferenças baseadas na natureza da criação dos tribunais são mais teóricas do que 
práticas. Os tribunais criados pelo Conselho acabam por recorrer a ele como forma de 
pressionar o cumprimento de suas decisões. Caso um Estado não cumpra suas decisões, os 
tribunais são impotentes se não houver uma posterior atuação do Conselho de Segurança. Do 
mesmo modo, nada impede que o tribunal de Serra Leoa recorra ao auxílio do Conselho de 
Segurança. 

            Em relação a essa questão das limitações da Corte Especial de Serra Leoa, destacou-se 
o episódio de Charles Taylor, em relação ao qual as investidas do tribunal no sentido de 
captura foram frustradas. Presidente da Libéria entre 1997 e 2003, foi acusado por vários 
crimes em seu país e tambémem Serra Leoa.Entretanto, não é uma demonstração convincente 
da fraqueza institucional do tribunal. Os países que se negaram a entregar Charles Taylor – 
Gana e Nigéria – invocaram argumentos legais internacionalmente válidos para o fato, como 
os princípios da imunidade e da soberania do país em conceder asilo, respectivamente. 

Assim, percebe-se que, em que se pesem os objetivos destes tribunais, de responsabilização 
penal pelas violações cometidas – a exemplo de Nuremberg – os mesmos sofreram críticas 
pelo fato de terem sido criados para julgar abusos cometidos antes de sua implementação. 
Com o objetivo, entre outros, de se estabelecer um tribunal que não padecesse deste vício, 
criou-se o Tribunal Penal Internacional (TPI). 

Como afirma TEITEL, a criação do TPI foi precedida pela criação ad hoc de tribunais 
internacionais para julgar os crimes contra a humanidade cometidos nos Bálcãs eem Ruanda. 
Meio século após a criação do Tribunal Militar de Nuremberg, a Corte Internacional 
representa um fim deste modelo de tribunais criados para o julgamento de fatos anteriores a 
sua criação, pois se trata de um tribunal permanente, que tem como escopo a persecução de 
crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. 

O próprio Estatuto de Roma, em seu artigo 22, consolida o princípio da legalidade, ao 
determinar a necessidade de existência de uma lei prévia para a configuração do delito, 
vedando a analogia in malam partem e estabelecendo o princípio do in dubio pro reu para as 
hipóteses de interpretação da lei penal. [49] 

Define, ainda, o artigo 24, que o TPI só terá competência para julgar crimes cometidos após 
sua entrada em vigor e, de maneira expressa, prevê a retroatividade da lei penal mais benéfica. 
Ao se reconhecer o princípio da legalidade como norte da atuação do TPI, haveria uma 
aproximação com o direito romano germânico. Há, ainda, em seu artigo 5º, uma enumeração 
taxativa dos delitos de competência do TPI, sendo eles o genocídio, os crimes contra a 
humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão.[50] 

            Ressalte-se, todavia, que o artigo 10 do mencionado Estatuto, ao definir os elementos 
referentes aos crimes por ele tipificados prevê que “nada no presente capítulo deverá ser 
interpretado como limitando ou afetando, de alguma maneira, as normas existentes ou em 
desenvolvimento no direito internacional” e, ainda, no artigo 22 (3), que trata dos princípios 
gerais de direito penal que “o disposto no presente artigo não afetará a tipificação de uma 
conduta como crime nos termos do direito internacional, independentemente do presente 
Estatuto”. Assim, parece ser dada a este princípio uma interpretação algo diferente da que 
ocorre nos ordenamentos jurídicos internos. 
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Alguns críticos ao Estatuto de Roma argumentam que não se pode exercer jurisdição sobre 
nacionais de Estados que não são signatários dos tratados, embora seja inquestionável que os 
Estados-parte possam exercer jurisdição contra os nacionais de outros Estados em relação a 
crimes cometidos em seu território. Para SCHABAS[51], essa questão menos interessante do 
que aquela sobre ser possível um tribunal penal internacional ir além daquela jurisdição que 
poderia ser exercida pelos tribunais internos – que consiste, basicamente, no problema de 
julgar os líderes de Estados que não façam parte do tratado. 

Portanto, surge o Tribunal Penal Internacional como um dos mais importantes instrumentos 
de realização da justiça de transição contemporânea, reafirmando a proteção internacional dos 
direitos humanos e a intolerância a sua respectiva violação. 

            Há, desta forma, nesta terceira fase da justiça de transição, uma atribuição de um papel 
central a mesma no plano internacional, promovendo sua expansão e normalização. O que 
antes era considerado como uma questão legal associada a determinadas condições pós-
conflito, agora emerge como uma reflexão primordial para a comunidade internacional. Isto 
se acentua ao se considerar as condições políticas atuais, como o que TEITEL chama de 
“guerra em tempos de paz” (como podem ser concebidas algumas formas de combate ao 
terrorismo) a fragmentação política, a existência de Estados frágeis, de pequenas guerras e de 
conflitos constantes. [52] 

  

3. AANISTIA NO BRASIL 

  

  

O Brasil não foi exceção aos regimes ditatoriais vigoraramem toda América Latina.Este 
fenômeno encaixa-se no contexto da Guerra Fria e no combate da chamada “ameaça 
comunista” pelo bloco capitalista, definido no pós-Segunda Guerra Mundial. O governo do 
presidente João Goulart, entre os anos de 1961 e 1964, passou a dar uma maior abertura às 
organizações sociais, anunciando reformas de base, que abrangeriam mudanças na estrutura 
agrária, econômica e educacional do país. 

Assim como sucedeu na Argentina, a atividade política de esquerda começou a ser vista como 
um inimigo interno por determinados setores hegemônicos e pelo oficialato militar, que devia 
ser combatido. A crise política e as tensões sociais, que se arrastavam desde o governo 
anterior, de Jânio Quadros, começaram a se agravar. Os partidos de oposição, como a União 
Democrática Nacional e o Partido Social Democrático, culpavam o governo por estes 
problemas e o acusavam de planejar um golpe de esquerda. 

Em 19 de março de 1964, no centro de São Paulo, ocorreu a Marcha da Família com Deus 
pela Liberdade, que levou milhares de pessoas às ruas e cujos objetivos eram: uma 
mobilização pública contra o governo de João Goulart; e impedir o estabelecimento do 
comunismo. No dia 31 de março, tropas saídas de Minas Gerais e São Paulo avançaram sobre 
o Rio de Janeiro, local em que o governo federal contava com o apoio de setores importantes 
da oficialidade e das Forças Armadas. Para evitar a guerra civil, Goulart abandonou o país, 
refugiando-se no Uruguai. 
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No dia 1º de abril, o Congresso Nacional declarou a vacância da Presidência, tendo os 
comandantes militares assumido o poder. Em 9 de abril decretou-se o Ato Institucional Nº 1, 
que cassava mandatos e suspendia a imunidade parlamentar, a vitaliciedade dos magistrados, 
a estabilidade dos funcionários públicos e outros direitos constitucionais e que viria a ser o 
primeiro de uma série de atos. Em 15 de abril de 1964, o Congresso Nacional elegeu o general 
Castello Branco para a presidência da República. 

O governo militar estendeu-se até a abertura política de 1985, e foi marcado por 
autoritarismo, supressão dos direitos constitucionais, perseguição policial e militar, prisão e 
tortura dos opositores e pela censura prévia aos meios de comunicação. Cinco militares 
assumiram a presidência do país, sucedendo-se ao longo de 21 anos. 

O último presidente da ditadura militar foi o general João Baptista Figueiredo, em cujo 
governo foi sancionada a lei de anistia. A Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, concedeu 
anistia a todos aqueles que, no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, 
praticaram crimes políticos ou conexos. Ela nasceu com um caráter de indiscutível auto-
anistia, uma vez que exclui do benefício aqueles que foram condenados pela prática de 
terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.[53] 

Estes foram atos, caracteristicamente, da oposição política ao regime militar, o que gerava um 
tratamento desproporcional. Ante a flagrância desta violação ao princípio da isonomia, a 
jurisprudência do Superior Tribunal Militar estendeu o benefício àqueles que eram 
considerados subversivos, tornando-se a anistia geral e irrestrita.[54] Ainda assim, desde sua 
edição, em 1979, até recentemente, nada mais se havia debatido a respeito da validade da lei, 
que sob o argumento da pacificação nacional beneficia os torturadores e as suas vítimas.[55] 

A ausência de questionamento sobre a possibilidade de invalidação deste instrumento de 
perdão não tem sido, entretanto, uma realidade que se enquadre nas discussões sobre a 
vigência dos Direitos Humanos realizadas na América Latina. 

Vem intensificando-se o tema da busca da verdade, memória e justiça em relação aos anos de 
opressão. Este é o caso, por exemplo, do Chile, cujo decreto-lei nº 2.191/78, que anistiava os 
crimes cometidos entre 1973 e 1978, foi revogado em razão de decisão do sistema 
interamericano; do Uruguai, que condenou Juan María Bordaberry, cuja ditadura ocorreu 
entre 1973 e 1976; do Peru, que a partir da sentença da Corte Interamericana no caso Barrios 
Altos teve invalidadas as leis de anistia e, ainda, da Argentina, caso particularmente 
expressivo, onde seu máximo tribunal, a Corte Suprema, declarou inconstitucionais as 
leis.[56] 

No Brasil, não houve nenhuma movimentação significativa, política ou legal, no sentido de se 
rever a lei de anistia, estando o país na contramão do continente e das decisões internacionais. 
A Anistia Internacional, no informe apresentado em Londres em 25/05/2008, no que se refere 
ao Brasil, alerta para o fato dele ser “um dos únicos países da região que não contestou as leis 
que deram imunidade às autoridades do regime militar responsáveis por graves abusos dos 
Direitos Humanos, como tortura.”[57] Tal situação se protrai e os dizeres do informe se 
mantêm atuais, apesar de o tema ter sido trazido à debate. 

O ministro da Justiça, Tarso Genro, assumiu uma postura contrária à lei de anistia, apesar de 
argumentar a desnecessidade de sua modificação, pois seria equivocada apenas a 
interpretação que é dada aos crimes políticos. Na assinatura do Memorial da Anistia Política 
no Brasil, em 15 de maio de 2008, o ministro afirmou ser ela uma lei política, que incide 
sobre esta espécie de crimes, sendo que a tortura não pode ser considerada como um deles. Ao 
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contrário do que ocorreu na Argentina, que declarou inconstitucionais as suas leis de anistia, o 
Poder Judiciário brasileiro não parece apoiar esta posição. O ministro Marco Aurélio de 
Mello, do Supremo Tribunal Federal, em contrariedade ao ocorrido em diversos países e às 
determinações internacionais de proteção aos Direitos Humanos, afirma que a punição dos 
crimes de tortura cometidos na ditadura seria uma retroação penal, afetando a segurança 
jurídica e o avanço cultural.[58] 

A Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, proposta pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que se buscava a determinação de que a Lei 
de Anistia não poderia abranger atrocidades praticadas por agentes do Estado, como a tortura 
e o desaparecimento forçado de pessoas foi improvida pelo STF. 

O Supremo Tribunal Federal considerou que a lei se refere a crimes políticos e conexos, que 
seriam de qualquer natureza, mas relacionados com os crimes políticos ou praticados com 
motivação política. Tal entendimento tornou a anistia bilateral, ampla e geral. Considerou 
ainda que a Constituição não afeta leis-medidas que a tenham precedido, como no caso da CF 
de 1988 e a lei de 1979, que também precedeu documentos relativos à tortura. Ademais, a lei 
de anistia teria sido reafirmada pela EC 26/85, o que afasta a possibilidade de auto-anistia e a 
faz recepcionada pela CF 1988. 

Todavia, este afastamento da responsabilidade trazido pela anistia atua na esfera penal, não 
exclui, no caso, o pagamento de indenizações às vítimas dos crimes anistiados ou seus 
familiares, pois incide apenas sobre a punibilidade de quem pratica o fato. Processos cíveis de 
reparação de danos ocorreram e ainda ocorrem. 

Estes julgamentos são feitos pela Comissão de Anistia, órgão vinculado ao Ministério da 
Justiça que, para analisar estes casos tem conselho formado por 22 integrantes e atua em duas 
instâncias. Seus conselheiros são indicados pelo presidente da Comissão e referendados pelo 
ministro da justiça. Em 2007, o Estado teria gasto mais de 80 milhões de reais em 
indenizações, que ocorreram em pagamentos únicos, na hipótese de danos morais e em 
pagamentos mensais, quando se comprovou a demissão em decorrência de perseguição 
política.[59] 

Entretanto, a propositura de algumas ações vem extrapolando a pretensão indenizatória. Este é 
o caso do processo movido contra o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou o 
DOI – Codi (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa 
Interna) de1970 a1974, órgão de inteligência do governo militar, destinado a combater o 
“inimigo interno”, apoiando-se na doutrina da segurança nacional. 

Ele foi processado duas vezes, na esfera cível, posto que se beneficiou da anistia. Em 2005, 
afamília Teles iniciou uma ação meramente declaratória, sem indenização pecuniária, para 
afirmar a prática de tortura contra os mesmos. O casal, com os dois filhos e sua tia, foi levado 
às instalações do DOI – Codi em São Paulo, por pertencer ao Partido Comunista e dar suporte 
aos guerrilheiros do Araguaia, onde foram torturados física e psicologicamente.[60] 

Também se moveu ação cível contra o coronel em razão da morte do jornalista Luiz Eduardo 
da Rocha Merlino, torturado e morto no DOI – Codi, em 1971. O processo foi suspenso no 
Tribunal de Justiça de São Paulo, até que seja decidido se Ustra é beneficiado ou não pela lei 
de anistia.[61] 

No dia 15 de maio de 2008, o Ministério Público Federal, em São Paulo, ajuizou uma ação 
civil pública contra Ustra e contra o militar Audir Santos Maciel, que também comandou, 
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após o coronel, o DOI – Codi. A pretensão reúne três pedidos: que seja determinado o 
pagamento por parte destes militares das indenizações desembolsadas pela União para os ex-
presos políticos que passaram pelo órgão; que as Forças Armadas declarem terem os dois 
comandado um centro de tortura, homicídios e prisões ilegais e que a União revele os nomes e 
as circunstâncias da prisão de todos que por lá passaram.[62] 

Outra importante decisão foi em relação à Guerrilha do Araguaia.[63] Ela foi um movimento 
de caráter político e revolucionário, promovido pelo Partido Comunista do Brasil, no período 
compreendido entre 1966 e 1975, tendo as forças atuantes se estabelecido às margens do Rio 
Araguaia. 

            A sentença de segunda instância dada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
manteve, em2005, adecisão monocrática que acolheu a pretensão autoral, determinando que a 
União informasse onde estão sepultados os restos mortais dos familiares dos autores, 
procedendo ao traslado das ossadas e sepultamento das mesmas e que fornecesse as 
informações necessárias à lavratura das certidões de óbito e todas as demais sobre a atuação 
militar no referido conflito. Para que se pudesse fazer cumprir a sentença, determinou, ainda, 
a intimação de todos os agentes militares, independentemente do cargo ocupado, que 
houvessem atuado nas operações em questão. 

Nota-se, portanto, que as ações que se têm proposto possuem um caráter de obtenção do 
reconhecimento dos crimes praticados, resgatando a memória dos anos de repressão, uma vez 
que a lei de anistia obstaculiza qualquer responsabilização penal. 

Ainda que o STF tenha se decidido no sentido de improver a ADPF nº 153, no Brasil se 
iniciou o processo de debate sobre a reavaliação da lei, em adequação ao que já se tem feito 
em outros países, como no caso Barrios Altos, por exemplo. Este debate se constrói em torno 
da questão de qual seria a importância de uma resposta penal às atrocidades cometidas pelos 
regimes de exceção e o que ela representa para a reconciliação nacional e a formação 
democrática do país. 

  

CONCLUSÃO 

  

A justiça de transição ou justiça pós-conflito assume uma importância muito grande no 
contexto do Direito Penal Internacional, tendo como premissa fundamental a reconciliação e 
pacificação nacional no contexto pós-conflito, ou em territórios governados por regimes 
autoritários e violatórios dos direitos humanos. 

            Para alcançar estes objetivos, bem como a consolidação de um Estado de Direito 
fundado nos valores democráticos, diferentes são os mecanismos utilizados. Contudo, é 
indispensável que se conheça e considere os aspectos culturais, sociais, políticos e 
econômicos que permeiam o conflito, além das próprias sociedades que sobrevêm após a sua 
cessação. 
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            Há, de fato, uma dicotomia, uma oposição entre esquecimento e punição – ou 
responsabilização penal dos autores de violações aos direitos humanos – que parece se 
resolver a partir de uma política de persecução dos abusos, como meio capaz de evitar que se 
realizem outros e com forte apelo simbólico, no sentido de que o desrespeito a estes direitos 
não será tolerado pelo novo governo e tampouco pela comunidade internacional. 

            Neste sentido, os Princípios de Chicago consistem em importantes diretrizes gerais 
para a aplicação da justiça de transição em contextos locais, uma vez que trazem as medidas 
indispensáveis a serem tomadas pelos Estados. Estas consistem na persecução dos autores de 
graves violações aos direitos humanos; no respeito ao direito à verdade e realização de 
investigações formais por violações ocorridas, seja por meio da criação de comissões de 
verdade, seja por meio da atuação de outros órgãos institucionais; na necessidade de se 
conferir um status especial às vítimas, assegurando o acesso à justiça e promovendo as 
devidas reparações; na implementação de “políticas de veto”, sanções e medidas 
administrativas destinadas aos agentes associados ao regime anterior; na necessidade de 
criação programas oficiais e iniciativas populares que promovam a preservação memória, 
transmitindo à sociedade o histórico dos abusos sofridos; no apoio e respeito das abordagens 
tradicionais, indígenas e religiosas que se manifestem em relação às violações cometidas, 
geralmente ignoradas neste processo de transição e, por fim, na promoção de reformas 
institucionais de apoio ao Estado de Direito, restaurando a confiança pública e o sistema de 
proteção de direitos fundamentais. 

            As raízes da justiça de transição se encontram no período do pós Segunda Guerra 
Mundial – apesar de alguns traços da mesma poderem ser reconhecidos no momento entre 
guerras, a partir da definição do crime de agressão e a conseqüente responsabilização dos 
Estados envolvidos. 

            Desta forma, o primeiro momento de responsabilização penal, conferida às pessoas 
envolvidas em sérias violações aos direitos humanos, emerge com os julgamentos de 
Nuremberg – tribunal que sofreu uma série de críticas, por ser considerado ad hoc e mesmo 
um tribunal de vencedores contra vencidos. Todavia, deve-se reconhecer a importância destes 
julgamentos como símbolo da reprovação das atrocidades cometidas e do fato de que 
efetivamente houve o julgamento dos responsáveis promovidos pelos Estados e não meras 
execuções sumárias. 

            Assim, a primeira fase da justiça de transição é marcada por uma forte cooperação 
entre os Estados e um significativo internacionalismo, consistindo na base do Direito 
Internacional sobre o tema e representando uma série de avanços em relação à persecução das 
mais graves violações dos direitos humanos, delineando a posição de pronta reprovação e de 
intolerância em relação às mesmas a partir da responsabilização individual. 

            Já a segunda fase é onde se pronuncia e delineia a mencionada oposição entre justiça, 
a partir da punição, e reconciliação, a partir do esquecimento ou do perdão. É o momento de 
dissolução da URSS e mudanças políticas nas nações da África, América Central e América 
Latina – traduzida pela queda de autocracias cívico-militares.  

Fez-se presente a aplicação significativa de mecanismos de transição que se propunham à 
pacificação nacional, como é o caso da edição das leis de anistia e a criação das comissões de 
verdade. Esta fase da justiça de transição, ao contrário do ocorrido anteriormente na primeira 
fase – marcadamente com a realização dos julgamentos de Nuremberg – representou uma 
etapa de responsabilização penal por parte de um pequeno número de participantes dos 
regimes, primordialmente na figura de seus líderes. 
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A terceira fase, que nos é contemporânea, é representada pela criação dos tribunais da antiga 
Yugoslávia, de Ruanda, de Serra Leoa e pela criação do Tribunal Penal Internacional, este 
último em resposta às críticas em relação aos primeiros, representando um fim deste modelo 
de tribunais criados para o julgamento de fatos anteriores a sua criação, pois se trata da 
implementação de um tribunal permanente, que tem como escopo a persecução de crimes de 
guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. 

Esta surge a partir da evolução das outras duas, traz a justiça de transição como um tema 
central do Direito Internacional, onde já não mais se questiona a possibilidade de 
responsabilização penal, mas como se realizar a mesma. Há um comprometimento com a 
persecução dos responsáveis pelas violações aos direitos humanos, por meio de uma expansão 
destes direitos e a constituição de um novo paradigma de Estado de Direito. Nota-se, portanto, 
um desenvolvimento constante dos mecanismos de justiça de transição, a partir de uma 
composição entre mecanismos de reparação das vítimas, reconhecimento de um passado de 
violações, afirmação da democracia e do Estado de Direito e, fundamentalmente, a partir da 
premissa de que as atrocidades cometidas não podem carecer de persecução, sendo esta uma 
obrigação do Estado e uma condição para as almejadas reconstrução e pacificação nacionais. 
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RESUMO 
O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos (SIPDH) é um sistema regional 
de proteção aos direitos do homem, composto pela Comissão Interamericana (CIDH) e pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). Partindo desta alocação espacial, o 
presente artigo tem por escopo enquadrar, como fatores de análise, os Tratados Internacionais 
de Direitos Humanos (TIDH) ratificados pelos Estados Partes do MERCOSUL quanto à 
hierarquização normativa conferida por estes no âmbito do Direito Interno, bem como serão 
apontadas condenações impostas aos membros do bloco pela Corte IDH. A congruência dos 
dois fatores de análise é o meio utilizado para averiguar a maneira com que se procede ou não 
a efetividade da proteção aos direitos humanos, propugnando-se sempre pela criação de uma 
agenda comum entre os Estados que compõem o bloco à defesa de interesses similares. 
PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS 
HUMANOS (SIPDH), MERCOSUL, TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS, EFETIVIDADE. 
 
ABSTRACT 
The Inter-American Human Rights System (IAHRS) is a regional system of human rights 
protection, composed by the Inter-American Commission on Human Rights and by the Inter-
American Court of Human Rights. Building on this spatial allocation, the current issue aims 
to study, as factor analysis, the International Treaties on Human Rights ratified by 
MERCOSUR member states according to their normative hierarchy in Internal Law, as well 
as this essay intends to point condemnations imposed to the bloc members by the Inter-
American Court of Human Rights. The congruence of the two factor analysis is the way used 
to inquire if the protection on human rights proceeds, always defending the creation of a 
common agenda to the members that compose the group for similar interest defense. 
KEYWORDS: INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM (IAHRS), MERCOSUR, 
INTERNATIONAL TREATIES ON HUMAN RIGHTS, EFFECTIVENESS. 
 
 

  

Introdução 
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A acepção conceitual da terminologia direitos humanos[1] é fruto do mundo moderno, 
semeado a partir da Paz de Westfália (1648), que assim se construiu a partir da ideia de 
direitos e liberdades, como premissa básica a todos os seres humanos, anterior mesmo ao 
preceito jusnaturalista dos direitos naturais. Após a Segunda Guerra Mundial, o Direito 
Internacional voltou-se, numa perspectiva juspositivista e universalista, para a defesa de 
direitos fundamentais onde, segundo a tendência da referida corrente, o homem ganha o status 
de detentor destes pelo simples fato de ser homem, por sua própria natureza humana e pela 
dignidade que lhe é inerente. 

Em A era dos direitos, Bobbio (1992) aponta os direitos humanos como sendo não um dado 
da natureza ao modo do jusnaturalismo, mas um constructo jurídico historicamente voltado 
para o aprimoramento político da convivência coletiva. 

O movimento de proteção aos direitos humanos no cenário interamericano começou a ser 
esboçado no pós-guerra, quando da aprovação da Declaração Americana dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, na IX Conferência Internacional Americana realizada em Bogotá em 
1948. O referido documento constituiu o principal marco no desenvolvimento da ideia 
contemporânea de direitos humanos. Os direitos inscritos nesta Declaração constituem um 
conjunto indissociável e interdependente de direitos individuais e coletivos, sem os quais a 
dignidade da pessoa humana não se realiza por completo. 

Posteriormente, na Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos, em 
novembro de 1969, na cidade de San José da Costa Rica, houve a assinatura da Convenção 
Americana de Direitos Humanos entre os países-membros da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Esta se configura como sendo um dos principais diplomas normativos do 
chamado Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIpDH). 

 Com base nos princípios do livre convencimento e da boa fé e na regra pacta sunt servanda, 
a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a qual entrou em vigor internacional em 
27 de janeiro de 1980, passou a disciplinar no artigo 11 que: 

O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela 
assinatura, troca dos instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão, ou por quaisquer outros meios, se assim acordado[2].  

  

Destarte, a própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos já previa: 

Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta 
Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece 
como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em 
todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção.[3] 

  

Logo, é mister observar que os mencionados mecanismos de legitimação dos tratados 
internacionais buscam respeitar a soberania de cada qual dos Estados Parte, uma vez 
entendida tal soberania, na visão de Alexandre de Moraes (2006), como a capacidade de 
editar suas próprias normas, sua própria ordem jurídica (a começar pela Magna Carta), de tal 
modo que qualquer regra heterônoma só possa valer nos casos e nos termos admitidos pela 
própria Constituição, constituindo-se na verdadeira essência da República. 
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Na década de 1980, três países do Mercosul ratificaram a aludida Convenção:  Argentina, em 
1984; Uruguai, em 1985 e Paraguai, em 1989. O Brasil que, assim como os vizinhos do Bloco 
vivia o seu processo de redemocratização, só veio a fazê-lo em 1992, no governo de Fernando 
Collor de Mello. O reconhecimento de jurisdição da Corte Interamericana tardou para o Brasil 
que, em atraso com relação aos vizinhos, aceita a competência da Corte em 1998, enquanto 
Argentina e Uruguai fizeram-no quando da  ratificação da Convenção e, Paraguai em 1993. 

À luz do Direito Comparado, este artigo apresenta a forma com que se configuram os tratados 
internacionais da Corte Interamericana no quadro jurídico-positivista dos Estados que 
integram o MERCOSUL. Para tanto, os julgados internacionais condenatórios proferidos 
contra estes Estados serão apontados como modo de visualizar os meios com os quais se 
busca dar efetividade às normas de direitos humanos. O problema central redunda, contudo, 
no seguinte questionamento: de que modo o direito interno dos países do MERCOSUL, 
expressos nas Constituições do Brasil (1988), da Argentina (1994), do Paraguai (1992) e do 
Uruguai (1997), relaciona-se com os diplomas de Direito Internacional que versam sobre 
direitos humanos e com as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de forma a 
promover uma efetiva proteção aos direitos humanos? 

 No que tange à relevância acadêmica do assunto, o desiderato deste artigo resta justificado 
pela carência de literatura jurídica comparada no âmbito do MERCOSUL. Um bloco regional 
que se pretenda coeso e bem desenvolvido necessita de ordenamentos jurídicos que caminhem 
pari passu. Quando se busca por informações a respeito do tema sob a ótica comparada vê-se 
que esta praticamente inexiste, ainda que doutrinas tratem do assunto em cada um dos Estados 
de forma apartada. 

 Este artigo toma como diretriz o princípio que a Lei Maior brasileira (CRFB/88), em seu art. 
4º, inciso II, definiu com o fim de orientar as relações internacionais do Brasil: a prevalência 
dos direitos humanos. 

Para se discutir direitos humanos por meio da perspectiva das relações internacionais, 
envereda-se pelo paradigma idealista neoliberal[4], uma vez que se reconhece a falibilidade 
dos Estados nacionais face à defesa e promoção dos direitos humanos. O que se defende são a 
formação e a fortificação das organizações internacionais, apoiadas pelo direito internacional, 
para ultrapassar a natureza anárquica do sistema. 

Entende-se o sistema internacional como anárquico, uma vez que não existe um poder 
supraestatal coercitivo que venha regular as relações internacionais. Daí se falar em "sistema 
internacional anárquico", que, visto pela perspectiva idealista (inspirado em Kant), é 
composto por vários atores. 

Conceito-chave, ainda, é a noção de international accountability. A responsabilidade 
internacional reside no comprometimento dos países em adotarem medidas que assegurem o 
exercício pleno dos direitos humanos, sob pena de serem responsabilizados no âmbito dos 
órgãos internacionais competentes para conhecer e julgar violações aos direitos humanos. 

Dividido em quatro pontos de análise, o presente artigo trata 1) do SIpDH, de seus órgãos e 
do MERCOSUL - bloco de integração econômica objeto de análise; 2) em análise comparada, 
dos textos constitucionais dos países do MERCOSUL no que tange à proteção aos direitos 
humanos e à relação entre o Direito interno e os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos; 3) de julgados elucidativos da Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos 
ocorridos nos quatro países membros que compõem o bloco econômico; por fim 4) da eficácia 
da proteção aos direitos humanos nos países do MERCOSUL calcada a análise no tratamento 
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dado por cada qual dos países no que concerne à hierarquia normativa conferida aos tratados 
internacionais de direitos humanos por eles ratificados e ante os julgados da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 

                                    

1. O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 

  

O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, conforme apresenta Accioly 
(2009), é composto por quatro diplomas normativos principais: a Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem, a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, e, por último, o Protocolo relativo aos direitos sociais e 
econômicos datado de 1988. Institucionalmente composto pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, este artigo volta-se à 
exposição elucidativa e funcional de cada qual destes órgãos de composição do Sistema e dá 
destaque, de antemão, ao maior de todos os diplomas normativos: a Convenção Americana de 
Direitos Humanos. Por sua vez, buscar-se-á compreender o sistema regional de proteção dos 
direitos humanos com adstrita análise ao sistema interamericano de proteção, pois é o sistema 
que se aplica diretamente aos Estados Parte do MERCOSUL. 

  

1.1. A Convenção Americana de Direitos Humanos: exponencial diploma normativo 

  

              O instrumento de maior importância no sistema interamericano é a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da Costa Rica. 
Apesar dos inúmeros obstáculos, como a guerra no Vietnã, os regimes de exceção na 
Argentina, no Brasil e no Peru e a decretação do estado de emergência no Chile, a 
Conferência, em 1969, reuniu-se na Costa Rica e a Convenção foi assinada, entrando em 
vigor em 1978. Foi ainda aceita a ideia da criação da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, sediada naquela capital. No entanto, convencionou-se que o Estado Parte da 
Convenção não é obrigado a reconhecer a jurisdição da Corte. Caso queira, deve declarar 
expressamente tal reconhecimento. Destacando o fato de que, apenas Estados Parte da OEA 
têm o direito de aderir à Convenção Americana (PIOVESAN, 2010: 256. 

              Dos 35 países-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) [5], 25 
assinaram o Pacto, entre eles o Brasil[6]. 

              Segundo Thomas Buergenthal: 

A Convenção Americana é mais extensa que muitos instrumentos internacionais de direitos 
humanos. Ela contém 82 artigos e codifica mais que duas dúzias de distintos direitos, 
incluindo o direito à personalidade jurídica, à vida, ao tratamento humano, à liberdade 
pessoal, a um julgamento justo, à privacidade, ao nome, à nacionalidade, à participação no 
Governo, à igual proteção legal e à proteção judicial. A Convenção Americana proíbe a 
escravidão; proclama a liberdade de consciência, religião, pensamento e expressão, bem 
como a liberdade de associação, movimento, residência, ao lado da proibição da aplicação 
das leis ex post facto[7]. 
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              Pode-se observar que a Convenção reconhece e assegura um catálogo de direitos 
civis e políticos parecido com o do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 
Todavia, como a Convenção não enuncia qualquer forma específica de direitos sociais e 
culturais, a Assembléia Geral da OEA adotou, em 1998, um protocolo adicional à Convenção 
concernente a esses direitos, denominado Protocolo de San Salvador. 

              Ao ratificar a Convenção Americana e os demais instrumentos específicos, 
principalmente na década de 90, o Brasil assumiu o compromisso de adotar medidas para a 
eliminação de todas as formas de violação aos direitos humanos. 

              A Convenção Americana estabelece um aparato de monitoramento e implementação 
dos direitos que enuncia. Tal aparato é constituído pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e pela Corte Interamericana. 

  

1.2. Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

                     

              Criada em agosto de 1958, na 5ª Reunião de Consulta dos Ministros de Relações 
Exteriores, como instituição promotora de direitos humanos, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) alcançou, em 1967, a categoria de órgão permanente da OEA. O 
conceito e as funções desse órgão podem ser encontradas em sua própria página virtual: 

  

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. 
Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que 
no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General[8]. 

  

              A função desse órgão é, então, promover a observância e a proteção dos direitos 
humanos na América. Sua competência alcança todos os Estados Parte da Convenção 
Americana, em relação aos direitos nela consagrados. Alcança, ainda, todos os Estados Parte 
da OEA no que tange aos direitos consagrados na Declaração Americana de 1948. 

              Quanto à composição, a Comissão é integrada por sete membros "de alta autoridade 
moral e reconhecido saber em matéria de direitos humanos" [9], que podem ser nacionais de 
qualquer Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Os membros são eleitos, a 
título pessoal, pela Assembleia Geral por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos 
apenas uma vez (PIOVESAN, 2010: 259). 

              Para a concretização de suas funções, cabe à Comissão fazer recomendações aos 
governos dos Estados Parte, prevendo a adoção de medidas adequadas à proteção dos direitos 
ratificados; preparar estudos e relatórios que se mostrem necessários; solicitar aos governos 
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informações relativas às medidas por eles adotadas concernentes à efetiva aplicação da 
Convenção; e submeter um relatório anual à Assembleia Geral da OEA. 

              É também atribuição da Comissão examinar as comunicações encaminhadas por 
indivíduo ou grupo de indivíduos ou por entidade não governamental que contenham 
denúncia de violação a direito consagrado na Convenção por Estado que dela seja parte[10]. 

  

1.3. Da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) 

  

              A Corte IDH é o órgão responsável pela efetivação dos mecanismos de proteção aos 
direitos humanos, ou seja, é um órgão jurisdicional. Seu conceito encontra-se definido no art. 
1? do seu Estatuto, que disciplina: 

A Corte Interamericana de Direitos humanos é uma instituição judiciária autônoma cujo 
objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos.  A Corte exerce suas funções em conformidade com as disposições da citada 
Convenção e deste Estatuto.[11] 

  

              A ideia de criação de uma corte americana que tivesse a função de proteger os 
direitos humanos é anterior à própria Convenção Americana de Direitos Humanos. Segundo 
Bolfer (2006), data de 1948, da IX Conferência Internacional Americana (Bogotá, Colômbia), 
onde se aprovou a Resolução XXXI, denominada Corte Interamericana para proteger os 
direitos do homem. Nesta Conferência entendeu-se que deveria ser criado um órgão jurídico 
capaz de proteger os direitos humanos, já que somente por intermédio de um tribunal 
competente poder-se-ia chegar a essa proteção. 

              No que tange à composição, estabelece o art. 52 da Convenção Americana que: 

A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados membros da Organização, eleitos 
a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência 
em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das 
mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou 
do Estado que os propuser como candidatos.[12] 

  

              É interessante ressaltar que, de acordo com o número 2 deste mesmo artigo, "não 
deve haver dois juízes da mesma nacionalidade" [13], isto se justifica pelo fato de que se deve 
dar credibilidade e imparcialidade à Corte, que culminará com a segurança jurídica esperada 
(BOLFER, 2006: 626). 

              Vale mencionar que, segundo o art. 53,1 da Convenção, "os juízes da Corte serão 
eleitos, em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados Partes na Convenção, 
na Assembléia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos 
Estados" [14]. Ademais, o mandato dos juízes é de seis anos, sendo possível uma reeleição 
(art. 54). 
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              Quanto à competência da Corte, dispõe o art. 2? do seu Estatuto que: 

A Corte exerce função jurisdicional e consultiva. 

1. Sua função jurisdicional se rege pelas disposições dos artigos 61, 62 e 63 da Convenção. 

2. Sua função consultiva se rege pelas disposições do artigo 64 da Convenção.[15] 

  

              A função consultiva da Corte consiste em interpretar a Convenção Americana e 
determinados tratados de direitos humanos, em procedimentos que não envolvam a 
adjudicação para fins específicos. O artigo 64 da Convenção, por sua vez, trata da 
possibilidade de qualquer Estado Parte da OEA, não importando se parte ou não da 
Convenção Americana, consultar a Corte sobre a referida interpretação. A Corte poderá ainda, 
a pedido de um Estado Parte da Organização, emitir pareceres sobre a compatibilidade entre 
qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais (artigo 64,2). 

              Já a função jurisdicional ou contenciosa da Corte envolve o poder de adjudicar 
disputas relativas à denúncia de violação de um Estado Parte à Convenção. Em outras 
palavras, a Corte profere sentenças a respeito da interpretação ou aplicação da Convenção 
(BOLFER, 2008: 634). O caso é levado à Corte quando os procedimentos previstos nos arts. 
48 e 50 da Convenção forem esgotados, ou seja, quando a tramitação na Comissão estiver 
esgotada. 

              Os Estados comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que 
forem partes (art. 68,1). É mister apontar que, segundo o item 2 do referido dispositivo, "a 
parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país 
respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado." 

              Vale observar que, no Brasil, alguns estudiosos - como Cançado Trindade (2006), 
Celso Renato de Albuquerque Mello (2004), Flávia Piovesan (2010) - acreditam que as 
decisões da Corte têm força de título executivo no direito interno. Entretanto, não há nenhum 
mecanismo especial, no sistema interamericano, para verificar e fazer cumprir a execução a 
execução das sentenças. 

  

1.4. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)    

  

              O MERCOSUL foi constituído em 26 de março de 1991 com a assinatura do Tratado 
de Assunção, embora as origens da chamada integração regional remeta à década de 80, 
quando dos acordos bilaterais entre Brasil e Argentina. Foram signatários do Tratado a 
República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 
República Oriental do Uruguai. Segundo o referido Tratado, "mercado comum" implica em 
livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos; estabelecimento de uma Tarifa Externa 
Comum (TEC); adoção de uma política comercial comum; coordenação de políticas 
macroeconômicas e setoriais e harmonização de legislações nas áreas pertinentes[16]. 
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É interessante assinalar que a relação do tema deste artigo com o mencionado bloco encontra 
respaldo na página virtual do MERCOSUL, quando esta afirma que: 

  

Os quatro Estados Partes que constituem o MERCOSUL partilham valores que se exprimem 
em suas sociedades democráticas, pluralistas, defensoras das liberdades fundamentais, dos 
direitos humanos, da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, e 
partilham, ainda, seu compromisso com a consolidação da democracia, com a segurança 
jurídica, com o combate à pobreza e com o desenvolvimento econômico e social com 
equidade[17]. 

  

Na Cúpula de Presidentes de Ouro Preto, em dezembro de 1994, foi aprovado um Protocolo 
Adicional ao Tratado de Assunção - o Protocolo de Ouro Preto - que estabelece a estrutura 
institucional do MERCOSUL e o dota de personalidade jurídica internacional. Em Ouro 
Preto, concluiu-se o período de transição e foram adotados os instrumentos fundamentais de 
política comercial comum que caracterizam a União Aduaneira. 

A estrutura institucional do MERCOSUL se encontrava regulamentada, durante o período de 
transição, pelo art. 9º do Capítulo III do Tratado de Assunção, agora substituído parcialmente 
pelo Tratado de Ouro Preto (TOP) em seus arts. 1º a 34. Este determinou que os órgãos 
principais, com capacidade decisória de natureza intergovernamental, são o Conselho do 
Mercado Comum (CMC), o Grupo Mercado Comum (GMC) e a Comissão de Comércio do 
MERCOSUL (CCM) [18], e os consultivos são a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), o 
Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) e a Secretaria Administrativa do MERCOSUL 
(SAM). 

Segundo o quarto volume da obra Cadernos Fórum Civil, denominado Direitos Humanos no 
MERCOSUL, organizados por Jacqueline Pitanguy e Rosana Heringer, 

  

[...] movimentando uma economia da ordem de US$ 1 trilhão de dólares e um universo de 
cerca de 228 milhões de pessoas, o Mercosul se estabelece em países que sofreram os efeitos 
da profunda crise econômica da década de 80, refletida na taxa média negativa de 
crescimento de 8,13%, observada na América Latina como um todo entre os anos de 1981-
89. Na década de 90, os altos índices de inflação que caracterizavam suas economias, foram 
relativamente controlados.[19] 

  

Outrossim, grave problema do MERCOSUL reside no reconhecimento do alto grau de 
heterogeneidade dos países que o integram, tanto do ponto de vista do seu crescimento 
econômico recente quanto das dicotômicas condições de vida de sua população, não se 
olvidando, ainda, das similitudes existentes, o que mesmo reconhece o caderno Fórum Civil 
em seu abstract ao dispor que: 

The six countries that integrate the Mercosur - Chile and Bolivia as associated members - 
share a similar political tradition and historical indicators of human rights violations. The 
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recent past of military regimes that were in place in these countries for decades is a living 
memory of these violations.[20] 

  

A inferência posta instiga à minuciosa análise das Constituições dos países signatários do 
bloco, eis que, verificar como cada Estado Parte recepciona e dá efetividade aos tratados 
internacionais de direitos humanos pode evidenciar fatores diferenciadores de parte de uma 
mesma região geográfica que guarda em seus processos de formação numerosas semelhanças 
culturais e políticas, conquanto numerosas diversidades sociais e econômicas. 

  

2. As Constituições dos países do MERCOSUL e o tratamento dado aos Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos (TIDH) quanto ao nível hierárquico normativo de 
prevalência 

  

Impende observar que os países-membros do MERCOSUL vêm, ao longo dos últimos anos, 
adotando relevantes tratados internacionais que, após devidamente ratificados pelos Estados, 
passam a ter força de lei, ampliando assim, o sistema normativo de proteção aos Direitos 
Humanos vigente nos cenários nacionais. Contudo, sabe-se que os países que ratificaram tais 
documentos internacionais possuem regras próprias para a aplicação dos mesmos. 

No que concerne à relação entre Direito Internacional e o Direito Interno dos países: 

  

Em síntese, há quatro correntes acerca da hierarquia dos tratados de proteção dos direitos 
humanos, que sustentam: a) a hierarquia supraconstitucional de tais tratados; b) a 
hierarquia constitucional; c) a hierarquia infraconstitucional, mas supralegal e d) a paridade 
hierárquica entre tratado e lei federal.[21] 

  

No intuito de analisar, de forma comparada, os tratados internacionais de direitos humanos 
nos países do MERCOSUL, proceder-se-á ao enquadramento dos tratados internacionais no 
âmbito das Constituições dos Estados Partes dentre as correntes hierárquicas apresentadas. 

A Constituição da República Oriental do Uruguai enumera direitos e liberdades 
fundamentais na sessão referente a "Direitos, Deveres e Garantias" (Sesión II). Tal Carta 
Política disciplina: 

Art. 7? - Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, 
honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos 
sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.[22] 

  

Tratam-se dos chamados direitos de primeira geração, que são aqueles surgidos no século 
XVII e que cuidam das liberdades públicas. A mesma Constituição busca, entre outras 
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disposições, a integração socioeconômica entre as nações latinoamericanas (art. 6?), 
assegurando a todos os indivíduos o princípio de igualdade (art. 8?). O artigo 72 assevera que 
"la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los 
otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de 
gobierno."[23]. 

Regula o texto constitucional que, em tratados internacionais celebrados com a República 
Uruguaia, prevalecerá a cláusula de que todas as diferenças que surjam entre as partes 
contratantes serão decididas por árbitros e outros meios pacíficos (art. 6?, in fine). 

A Carta Política do Uruguai não apresenta nenhuma posição expressa com relação à 
hierarquia dos tratados internacionais, mormente quanto aos que versam sobre direitos 
humanos. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é extremamente analítica e 
constitui marco importante na institucionalização dos direitos humanos no Brasil. Em seu 
Título I (Dos Princípios Fundamentais), faz constar a prevalência dos direitos humanos entre 
os princípios essenciais em que se fundamenta a República Federativa do Brasil na qualidade 
de Estado Democrático de Direito. 

Em seu Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), artigo 5?, a Carta arrola uma série 
de direitos básicos, tais como igualdade, liberdade de pensamento e de crença, liberdade de 
expressão, função social da propriedade, entre outros. Assim como a Constituição Uruguaia, a 
Carta Brasileira de 1988 consagra que os direitos e garantias expressos na Constituição "não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte", segundo o artigo 5?, §2?. 
Inova a atual Carta Magna (com relação à de 1967) ao incluir entre os direitos 
constitucionalmente protegidos os direitos apontados em tratados internacionais de que o 
Brasil seja signatário. 

Com vistas a solucionar celeuma doutrinária e jurisprudencial relativa à hierarquia dos 
tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, a Emenda Constitucional nº. 45, de 
08 de dezembro de 2004, introduziu ao artigo 5? um §3?, o qual dispõe que: "Os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais". 

Diversos questionamentos doutrinários advieram do mencionado dispositivo. Debate a 
doutrina acerca de questões como: a) a hierarquia dos tratados internacionais aprovados 
anteriormente à Emenda Constitucional nº. 45/2004, os quais foram aprovados pelo mesmo 
quorum exigidos às leis ordinárias; b) a hierarquia dos TIDH que vierem a ser ratificados sem 
o novo quorum de aprovação (o que poderia levar o ordenamento jurídico brasileiro a um 
verdadeiro anacronismo com situações esdrúxulas como a de haver tratados complementares e 
subsidiários hierarquicamente superiores aos principais); c) a suscetibilidade de denúncia dos 
TIDH devido à oposição materialmente constitucionais versus material e formalmente 
constitucionais. 

Este artigo sustenta-se nas posições de Piovesan (2010) e Lafer (2005), que afirmam que os 
TIDH aprovados anteriormente à Emenda nº. 45/2004, por força dos §§ 2? e 3? do art. 5?, são 
normas material e formalmente constitucionais. Já os novos tratados a serem ratificados serão 
normas materialmente constitucionais, devendo, no entanto, passar pelo procedimento 
disposto no § 3? para converterem-se em normas também formalmente constitucionais. 
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Aponta-se também que os tratados materialmente constitucionais são suscetíveis de denúncia, 
ao passo que aqueles que possuem ambas as naturezas não o são, porquanto se tratam de 
cláusula pétrea (art. 60, §4?). 

A Constituição da República Argentina de 1994, embora sintética, também consagra 
princípios e direitos básicos. No Capítulo I (arts. 1º a 35) enuncia suas "Declaraciones, 
Derechos y Garantías"[24], nestas entendidas o direito da igualdade, liberdade de religião, 
liberdade de associação, direito do trabalhador, direito da propriedade, direito do estrangeiro, 
dentre outros. Atribui aos tratados e acordos internacionais hierarquia superior às leis internas, 
de maneira a ser interpretadas harmoniosamente, com os direitos e garantias da Constituição 
vigente[25]. Assim, os tratados e acordos com vigência posterior à Constituição poderão 
adquirir hierarquia constitucional depois de aprovados pelo Congresso. Contudo, os acordos 
não mencionados no artigo 75 da Constituição Argentina, mesmo depois de aprovadas pelo 
Congresso, dependerão de regulamentação por lei para terem vigência nacional. 

A Constituição Argentina dispõe que tanto a Constituição como os tratados internacionais são 
normas de nível superior naquele ordenamento jurídico: 

  

Art. 75 - Corresponde al Congreso:  

24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a 
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el 
orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen 
jerarquía superior a las leyes.[26] 

  

Alexandre de Moraes (2007) resume a questão: 

  

Assim, após a Reforma de 1994, a Constituição da Nação Argentina, incorporou em seu texto 
vários tratados referentes a direitos humanos, e passou a permitir a possibilidade de 
incorporação, com status constitucional, de outros tratados que versem sobre direitos 
humanos, desde que, sua ratificação pelo Poder Legislativo seja realizada por quorum 
idêntico ao destinado a Emendas Constitucionais.[27] 

  

O preâmbulo da Constituição do Paraguai reconhece a dignidade humana com o fim de 
assegurar a liberdade, a igualdade e a justiça, ratificando a soberania e independência 
nacionais. O artigo 145 desta admite uma ordem jurídica supranacional que garanta a vigência 
dos direitos humanos, da paz, da justiça, da cooperação e do desenvolvimento político, 
econômico, social e cultural. Disciplina que: "dichas decisiones sólo podrán adoptarse por 
mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso"[28]. 

Trata dos direitos fundamentais no capítulo III da Constituição, dispondo sobre os direitos, as 
garantias e as obrigações. Enaltece a liberdade individual, reconhece o direito de asilo e a 
igualdade de todos os habitantes do Paraguai, tanto em termos de dignidade como de direitos. 
Demonstra que os direitos e garantias não são exaustivos (arts. 12, 43 e 45). 
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Os tratados e acordos internacionais no Paraguai, depois de aprovados por lei pelo Congresso, 
passam a integrar o ordenamento jurídico deste país, no qual ocupam diferentemente da 
Argentina e do Brasil, o segundo degrau na ordem hierárquica das normas, depois da 
Constituição e antes das leis. Regulamenta a Carta Magna que: 

  

Artículo 137 - La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, 
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el 
Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, 
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado[29]. 

  

Analisados os quatro textos constitucionais, é possível construir o seguinte quadro[30]: 

  URUGUAI[31] BRASIL ARGENTINA PARAGUAI 
Data da 

Constituição 
1967 1988 1994 1997 

Forma de 
governo 

adotada pela 
Constituição 

Art. 1º e 82  

Democrática 
Republicana 

Art. 1º  

Estado 
Democrático de 
Direito 

Art. 1º  

Estado 
Representativo 
Republicano 

Art. 1º  

República 
Democrática 
Representativa[32]

Aplicação dos 
Tratados e 
Acordos 

Internacionais 

Sem referência 
quanto a sua 
hierarquia 

Art. 5º, §3º 

Os tratados e 
convenções 
internacionais 
sobre direitos 
humanos que 
forem aprovados, 
em cada Casa do 
Congresso 
Nacional, em dois 
turnos, por três 
quintos dos votos 
dos respectivos 
membros, serão 
equivalentes às 
emendas 
constitucionais. 

Art. 75, 22 

Apenas os 
Tratados 
Internacionais 
mencionados no 
art. 75 são por 
hierarquia 
superiores às leis 
internas e se 
encontram no 
mesmo nível da 
Constituição 

Art. 137 

Os Tratados 
Internacionais são 
por hierarquia 
superiores às leis 
internas, mas 
inferiores à 
Constituição 
devido à 
supremacia 
constitucional 

  

3. Julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos Países do MERCOSUL  

  

Aqui, interessa apontar os julgados proferidos pela Corte IDH com relação a danos causados 
pelos Estados Partes do MERCOSUL. A escolha dos julgados, por sua vez, seguiu alguns 
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critérios: em relação ao caso uruguaio, não se procedeu a qualquer processo de escolha, 
mesmo porque não se impõe qualquer condenação a este Estado pela Corte IDH, mas tão-só 
denúncia formulada pela CIDH; em relação ao estado brasileiro, a escolha se deu ante o fato 
de se tratar da primeira condenação do Brasil perante a Corte IDH; em relação ao estado 
argentino, a escolha do caso se deu ante a repercussão midiática do fato e a relevância do 
conteúdo posto ao julgamento, qual seja a questão liberdade de expressão - premissa básica à 
concretude do ideário democrático e, em relação ao estado paraguaio, a escolha se deu de 
forma aleatória ante o excessivo número de condenações por abuso cometido contra os 
direitos humanos inerentes às comunidades indígenas. Destarte, salienta-se que, a ordem dos 
casos apresentados não segue ordem alfabética ou de importância econômica, política ou 
social no cenário regional, mas sim a ordem cronológica de outorga, promulgação e 
publicação da Constituição por cada qual dos Estados Partes. 

  

3.1. O caso uruguaio 

  

Até o encerramento deste, não consta na página virtual da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos nenhuma condenação da República Oriental do Uruguai concernentes à violação de 
direitos humanos. Isto posto, a escolha do contencioso em questão justifica-se pela atualidade 
do tema: os sete juízes da Corte IDH estiveram reunidos, nos dias 15 e 16 de novembro do 
presente ano, no 42? Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, no Equador, para a discussão de  processos relativos ao Uruguai, ao Peru 
e à Argentina. Os casos envolvem o desaparecimento de uma uruguaia, uma ação trabalhista 
movida por 233 funcionários de um sindicato peruano e ainda as ações provisórias relativas 
aos assuntos penitenciários de Mendoza, na Argentina, conforme se aduz do Comunicado de 
Imprensa[33], emitido pela Secretaria da Corte IDH em 08 de novembro de 2010. 

A Comissão apresentou a demanda à Corte em janeiro de 2010 para que esta julgasse a 
alegada desaparição forçada de María Claudia Garcia Iruretagoyena de Gelman, cometida por 
agentes estatais uruguaios desde finais de 1976, "sin que hasta la fecha se conozca su paradero 
y las circunstancias en que tuvo lugar su desaparición" [34]. A suposta supressão da 
identidade e nacionalidade de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, filha de María 
Claudia García de Gelman e Marcelo Gelman; e a alegada denegação de justiça, impunidade 
e, em geral, o sofrimento causado a Juan Gelman, sua família, María Macarena Gelman 
García Iruretagoyena e os familiares de María Claudia García de Gelman, como consequência 
da alegada falta de investigação dos fatos, julgamento e sanção dos responsáveis em virtude 
da Lei n.? 15.848 ou Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado, promulgada em 
1986. 

Devido aos retromencionados motivos, a Comissão solicitou à Corte que declarasse a 
responsabilidade internacional do Estado do Uruguai[35]. Requereu, então, a Comissão que a 
Corte condenasse o Estado Uruguaio a: 1) determinar responsabilidades pelo desaparecimento 
forçado de María Claudia García de Gelman e remoção de sua filha recém-nascida, María 
Macarena Gelman, por meio do devido processo legal e a plena e imparcial investigação 
judicial dos fatos; 2) adotar medidas legislativas e outras necessárias de forma a vagar a Lei 
n.? 15.848 ou Lei de Anistia; 3) criar um efetivo mecanismo doméstico para assegurar a plena 
concordância com o julgamento emitido pela Corte e 4) garantir a completa reparação 
material e imaterial aos familiares da vítima. Em trâmite, não se vislumbra, ainda, o 
julgamento do caso. 
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3.2. O caso brasileiro 

  

A escolha deste contencioso não é aleatória: trata-se da primeira condenação do Brasil perante 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tal condenação foi fruto da demanda n.? 
12.237, encaminhada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos em 1? de outubro de 2004 pela família de Damião 
Ximenes Lopes, representada pela Organização Justiça Global. O caso dizia respeito à morte 
do Sr. Damião Ximenes Lopes (que sofria de deficiência mental) em um centro de saúde que 
funcionava subsidiado pelo Sistema Único de Saúde, chamado Casa de Repouso Guararapes, 
localizado no Município de Sobral, Estado do Ceará. Durante a internação para tratamento 
psiquiátrico, a vítima sofreu uma série de torturas e maus-tratos por parte dos funcionários da 
citada Casa de Repouso. 

A Comissão apresentou a demanda à Corte com o objetivo de que esta decidisse se o Estado 
Brasileiro era responsável pela violação dos direitos consagrados nos artigos 4? (direito à 
vida), 5? (direito à integridade pessoal), 8? (direitos às garantias judiciais) e 25 (direito à 
proteção judicial) da Convenção Americana em relação à obrigação estabelecida no artigo 1.1 
(Obrigação de Respeitar os Direitos) da mesma, em prejuízo do senhor Damião Ximenes 
Lopes pelas supostas condições subumanas e degradantes da hospitalização do paciente[36]. 

Na sentença de 4 de julho de 2006 - que foi a primeira do sistema interamericano a julgar a 
violação de direitos humanos de pessoa portadora de deficiência mental -, a Corte 
Interamericana determinou, entre outras coisas, a obrigação do Brasil de investigar os 
responsáveis pela morte da vítima e de realizar programas de capacitação para os profissionais 
de atendimento psiquiátrico, e o pagamento de indenização (no prazo de um ano) por danos 
materiais e imateriais à família da vítima, no valor total de US$ 146 mil[37]. Vale ressaltar 
que estas foram as solicitações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao 
submeter o caso ao julgamento da Corte: "realização de uma investigação completa, imparcial 
e efetiva; reparação ao familiares da vítima, incluindo o pagamento de  indenização; adoção 
de medidas necessárias para evitar que o feito se repetisse; pagamento das custas do processo 
havidas pela família do Sr. Ximenes Lopes"[38]. 

Explica Valerio Mazzuoli que: 

O Estado brasileiro, neste caso, como violador mediato dos direitos humanos da vítima, teria 
duas possibilidade: a) ou aguardar a condenação da Justiça Federal em execução de 
sentença (a sentença da Corte) promovida pelos familiares da vítima, pagando o valor 
arbitrado (na ordem dos precatórios) quando transitada em julgado a decisão final; ou b) 
pagar imediatamente, sponte sua (ou seja, por vontade própria), o quantum ordenado pela 
Corte Interamericana, sem aguardar que os familiares da vítima procurem a Justiça para 
vindicar seu direito já reconhecido internacionalmente, em respeito à regra do art. 68, §1 da 
Convenção Americana, que dispõe que "os Estados-partes na Convenção comprometem-se a 
cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes"[39]. 

  

Um Estado consciente dos seus deveres internacionais não deve aguardar que a vítima - ou, 
no Caso Damião Ximenes Lopes, seus familiares - procure a Justiça para satisfazer direito a 
ela inerente para, somente depois, pagar a indenização que lhe(s) é devida. 
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O Estado, no plano internacional, é responsável pelas obrigações que assumira por meio de 
tratados e convenções internacionais, dentre elas a de prontamente cumprir as decisões dos 
tribunais internacionais cuja competência contenciosa ele mesmo aceitou (no exercício pleno 
de sua soberania) por meio de manifestação expressa e inequívoca. O Brasil aceitou a 
competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Decreto 
Legislativo n° 89/98. 

No caso Damião Ximenes Lopes, o Estado Brasileiro iniciou o cumprimento da sentença por 
meio do Decreto n° 6.185, de 13 de agosto de 2007, que contém a seguinte redação: 

Art. 1o  Fica autorizada a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República a promover as gestões necessárias ao cumprimento da sentença da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, expedida em 4 de julho de 2006, referente ao caso 
Damião Ximenes Lopes, em especial a indenização pelas violações dos direitos humanos aos 
familiares ou a quem de direito couber, na forma do Anexo a este Decreto.[40] 

  

É importante assinalar que, segundo a Resolução da Corte IDH, de 17 de maio do presente 
ano[41], que trata da Supervisão de Cumprimento de Sentença, o Brasil ainda não encerrou o 
cumprimento da sentença de 04 de julho de 2006, já que esta etapa "não se esgota com o 
pagamento da indenização, efetuado pela União em 17 de agosto de 2007" [42]. Consta da 
referida Resolução: 

1. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y 
pronto cumplimiento a las reparaciones ordenadas en la Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas de 4 de julio de 2006 que se encuentran pendientes de cumplimiento (...); 

2. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más 
tardar el 6 de agosto de 2010, un informe en el cual indique las medidas adoptadas para 
cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de 
cumplimiento (...).[43] 

  

Encontram-se pendentes de cumprimento as questões relativas à investigação dos 
responsáveis pela morte do Sr. Damião Ximenes Lopes (ponto declarativo 12 da Resolução) e 
as que tratam da realização de programas de capacitação para os profissionais de atendimento 
psiquiátrico (ponto declarativo 20 da mesma). 

  

3.3. O caso argentino 

  

Para tratar da Argentina, optou-se abordar a condenação emitida pela Corte IDH ao referido 
Estado no caso do jornalista Eduardo Kimel, porquanto se apresenta como "uno de los 
acontecimientos de mayor trascendencia en materia de libertad de expresión" [44], segundo o 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) argentino. 
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Segundo a demanda da Comissão, o senhor Eduardo Gabriel Kimel é um "conhecido 
jornalista, escritor e investigador histórico" [45], que teria publicado vários livros 
relacionados à história política argentina, entre eles O massacre de São Patrício, no qual 
expôs o resultado de sua investigação sobre o assassinato de cinco religiosos[46]. O livro 
criticou a atuação das autoridades encarregadas pela investigação dos homicídios, entre elas 
um juiz. Ocorreu que, o magistrado processou o jornalista, que veio a ser condenado pela Sala 
IV da Cámara de Apelaciones a um ano de prisão e multa de vinte mil pesos pelo delito de 
calúnia. 

A Comissão solicitou à Corte que determinasse que o Estado descumpriu suas obrigações 
internacionais ao incorrer na violação dos artigos 8? (Garantias Judiciais) e 13 (Liberdade de 
Expressão) da Convenção Americana, em relação à obrigação geral de respeito e garantia dos 
direitos humanos e o dever de adotar disposições de direito interno estabelecidas nos artigos 
1?.1 e 2? da Convenção. Além disso, solicitou que ordenasse determinadas medidas de 
reparação. 

Segundo o CELS, "debido a un párrafo de apenas 20 líneas en el que analizaba el expediente 
judicial y criticaba el desempeño de un funcionario público, en este caso un juez, en la 
investigación de los hechos, Kimel fue perseguido penalmente y condenado a un año de 
prisión y sanciones patrimoniales"[47]. 

Esgotada a via interna, a denúncia foi apresentada à CIDH que, em 2007, após analisar o caso 
durante sete anos, considerou iniludível demandar ao Estado argentino ante a Corte IDH. 

Em outubro daquele ano, a Corte IDH convocou uma audiência pública para receber 
testemunhos, perícias e alegações finais. Antes que esta se celebrasse e diante da iminência de 
uma condenação internacional, o Estado argentino reconheceu sua responsabilidade pelas 
violações à liberdade de expressão e às garantias do devido processo em prejuízo de Eduardo 
Kimel. Tal resignação fora explicitada num acordo de solução amistosa entre o Estado, a 
vítima e seus representantes legais, em virtude do qual o Estado resolveu "sujetarse a las 
reparaciones correspondientes que determine la Corte Interamericana"[48]. 

A assunção de responsabilidade internacional da Argentina não obstou que a Corte analisasse 
em detalhes as questões de direito discutidas no caso. Esta sustentou que o Direito Penal deve 
ter a sua aplicação restringida ao máximo, uma vez que "constitui o meio mais restritivo e 
severo para estabelecer responsabilidades com relação a uma conduta ilícita" [49]. 

Por fim, a Corte determinou, por unanimidade, que: 

1. El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la presente Sentencia 
por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de 
un año a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 
110, 119 y 133 de la misma. 

2. El Estado debe dejar sin efecto la condena penal impuesta al señor Kimel y todas las 
consecuencias que de ella se deriven, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de 
la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 121 a 123 de la misma. 

3. El Estado debe eliminar inmediatamente el nombre del señor Kimel de los registros 
públicos en los que aparezca con antecedentes penales relacionados con el presente caso, en 
los términos de los párrafos 121 a 123 de esta Sentencia. 
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4. El Estado debe realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 125 de esta Sentencia, 
en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la misma.  

5. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, dentro 
del plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos 
del párrafo 126 de la misma. (...) 

7. Supervisará la ejecución íntegra de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso 
una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del 
plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá 
rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.[50] 

  

No que tange à liberdade de expressão, pode-se considerar tal condenação um verdadeiro 
marco. Ponderou a Corte IDH que "la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún 
cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el 
desempeño de su cargo"[51]. 

A supervisão de cumprimento de sentença data de maio do presente ano. Esta declara que 
manterá em aberto a supervisão no que tange à realização, pelo Estado, de ato público de 
reconhecimento de sua responsabilidade[52]. Tal ponto, entretanto, foi cumprido, em agosto, 
segundo periódicos virtuais[53]. Consideram-se, então, respeitadas as disposições da referida 
sentença. 

  

3.4. O caso paraguaio 

  

Trata-se da terceira sentença sobre a violação dos direitos dos povos indígenas no 
Paraguai[54]. A decisão do caso da Comunidade Xákmok Kásek vs. Paraguai (2010) 
originou-se de uma demanda submetida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos à 
Corte IDH, em 03 de julho de 2009, alegando possível violação, por parte do Estado 
Paraguaio, dos artigos 3? (Direito ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica), 4? (Direito à 
Vida), 8?.1 (Garantias Judiciais), 19 (Direitos da Criança), 21 (Direito à Propriedade Privada) 
e 25 (Proteção Judicial) da Convenção, em relação às obrigações estabelecidas nos artigos 
1?.1 (Obrigação de Respeitar aos Direitos) e 2 (Dever de Adotar Disposições de Direito 
Interno) da mesma[55]. A Comissão solicita ainda que a Corte ordene ao Estado determinadas 
medidas de reparação. 

A petição inicial fora apresentada à CIDH em 15 de maio de 2001 e admitida em 20 de 
fevereiro de 2003[56]. Em julho de 2008, a Corte aprovou o Informe de Fundo n.? 30/08, que 
dispunha algumas recomendações ao Estado Paraguaio. Em julho de 2009, após analisar 
vários informes e observações a respeito dos peticionários, decidiu submeter o caso à 
jurisdição da Corte, dado que não considerava como cumprido pelo Estado o disposto no 
Informe de Fundo. 

Em março do presente ano, foram enviadas alegações por parte das supostas vítimas, do 
Estado e da Comissão ao Presidente. A audiência pública veio a ocorrer em 14 de abril de 
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2010 no XLI Período Extraordinario de Sesiones, celebrado na cidade de Lima, República do 
Peru. 

Em maio de 2010, o Presidente solicitou às partes determinada prova documental. No final do 
referido mês, foram feitas as alegações finais e apresentadas as mencionadas provas. 

No capítulo V da Sentença, item 2.1 (Carácter multiétnico de la Comunidad Xákmok Kásek), 
faz-se uma abordagem histórico-cultural da Comunidade. Na parte VII - Derecho a la vida, 
analisa-se a violação ao direito à vida, subdivididas estas nas seções: 1. El derecho a la vida 
digna; 1.1. Acceso y calidad del agua; 1.2. Alimentación; 1.3. Salud; 1.4. Educación e 2. Los 
fallecimientos ocurridos en la Comunidad.[57] 

O supramencionado capítulo apresenta um histórico muito bem organizado, com um quadro 
apontando os vinte e oito falecimentos que ocorreram durante a competência da Corte, 
indicando nome, sexo, idade ao falecer, data provável e suposta causa do óbito e dados sobre 
a atenção médica. 

A sentença data de 24 de agosto de 2010. No Capítulo pertinente aos Pontos Resolutivos, a 
Corte decidiu, por unanimidade, recusar a solicitação estatal de suspender o procedimento 
contencioso. Declarou, por maioria, que o Estado Paraguaio violou quase todos os direitos 
apresentados pela Comissão (com exceção ao Direito à Personalidade Jurídica). Dispôs, entre 
outras coisas, que o Estado deverá devolver aos membros da Comunidade os 10.700 hectares 
por ela reclamados, realizar um ato público de reconhecimento de sua responsabilidade 
internacional e estabelecer na localidade um posto de comunicação e um posto de saúde 
permanente, com remédios e insumos necessários para uma atenção adequada à saúde. O 
Estado deverá ainda criar um Fundo de Desenvolvimento Comunitário. Não se tem notícias 
quanto ao cumprimento do estabelecido. 

  

4. Da análise da eficácia da proteção aos Direitos Humanos nos países do MERCOSUL  

  

Neste diapasão, proceder-se-á à análise da eficácia da proteção aos direitos humanos nos 
países do MERCOSUL, calcada esta na averiguação do tratamento dispensado por cada qual 
dos países no que concerne à hierarquia normativa conferida aos tratados internacionais de 
direitos humanos por eles ratificados e ante os julgados da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. 

A análise normativa dos tratados internacionais de direitos humanos nos países que compõem 
o MERCOSUL correlacionada aos julgados apresentados permite a inferência no sentido de 
que: 

a) O Uruguai apresenta maior vulnerabilidade à proteção dos direitos humanos dentre os 
países que integram o bloco. Reconhecido por sua Constituição como sendo um Estado 
Democrático Republicano, o mesmo opera de forma fragilizada quanto à normatização dos 
tratados internacionais de direitos humanos por ele ratificados o que, em muito, torna 
dificultosa a efetividade das garantias individuais e coletivas. 

A não previsão constitucional e normatização em direito interno dos tratados internacionais 
faz gerar dúvidas quanto à prevalência ou não do que outrora fora ratificado pelo país. 
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Quando da análise do caso apresentado - sendo certo o fato de que, até o fechamento deste 
artigo, nenhuma condenação foi estabelecida ao país pela Corte IDH - não fica claro se o país 
cumprirá ou não as determinações a que vier a ser condenado, caso ocorra. Por sua vez, a 
dúvida parte, justamente, da não previsão e hierarquização normativa em direito interno dos 
tratados internacionais ratificados. Assim, não pesa reconhecer a fragilidade do Estado 
uruguaio e a possibilidade de este não cumprir as determinações condenatórias, em especial, 
ao considerar a possibilidade das referidas afetarem seus interesses econômicos ou 
convergirem com normas internas já estabelecidas. 

b) O Brasil e a Argentina, por sua vez, potencializam, no plano normativo, a efetividade aos 
direitos humanos fazendo elevar os tratados internacionais por eles ratificados ao patamar 
hierárquico constitucional. Destarte, inegável é a legitimação dos tratados ratificados pelo 
Brasil, o que se fundamenta ante a necessidade aludida pela CRFB/88, em seu art. 5º, § 3º, da 
aprovação dos tratados pelas duas Casas Legislativas que compõem o Congresso Nacional 
(Câmara dos Deputados e Senado), em dois turnos e na proporção de três quintos dos votos 
dos respectivos membros o que, assim, faz elevar os tratados internacionais que versem sobre 
direitos humanos ao patamar hierárquico de Emendas Constitucionais. De igual modo, a 
Argentina dá aos tratados internacionais tratamento hierárquico nivelado ao patamar 
constitucional quando estes versarem sobre o disposto no art. 75 de sua Carta Maior. 

Contudo, no que pesa reconhecer a prevalência normativa dada pelo Brasil aos tratados 
internacionais que versam sobre direitos humanos, a análise do caso trazido à baila aponta o 
descaso do país no que concerne às condenações proferidas pela Corte IDH, outrossim, o caso 
exposto aponta que as questões relativas à investigação dos responsáveis pela morte do Sr. 
Damião Ximenes Lopes (ponto declarativo 12 da Resolução) e as que tratam da realização de 
programas de capacitação para os profissionais de atendimento psiquiátrico (ponto declarativo 
20 da mesma) encontram-se, até a presente data, pendentes quanto ao cumprimento. Logo, se 
não se mostra forçoso reconhecer o respeitoso tratamento normativo dispensado aos tratados 
internacionais no Brasil, a análise prática aponta o inverso: o descaso no cumprimento das 
determinações ante mesmo a inexistência atual de sanções. 

Mantendo-se no melhor espírito internacionalista dentre os países que compõem o 
MERCOSUL, a Argentina, além de dispensar tratamento normativo privilegiado aos tratados 
internacionais que versam sobre os direitos humanos (transcritos no art. 75 de sua 
Constituição), desponta entre os demais Estados Parte em respeito às decisões condenatórias 
proferidas pela Corte IDH, conforme o caso apresentado elucidou. Seguir o exemplo prático 
deste Estado é a melhor maneira de manter um convívio pacífico e harmonioso entre os países 
que compõem o bloco e seus indivíduos. 

c) No ideário de mantença da soberania nacional máxima, o Estado do Paraguai relativiza o 
tratamento normativo dispensado aos tratados internacionais que versam sobre direitos 
humanos, o que faz, ao enquadrar hierarquicamente os referidos tratados abaixo da 
Constituição de seu país e acima das leis infraconstitucionais internas pelo Estado 
promulgadas. 

Em análise ao caso paraguaio, a inexistência quanto cumprimento das sentenças, até então, 
aponta o descaso do Estado em relação às decisões proferidas pela Corte IDH. No mais, o 
referido Estado desponta entre os demais como sendo o que apresenta maior número de 
condenações, em especial, relativas à prática de violações a direitos humanos a comunidades 
indígenas. O caso da Comunidade Xákmok Kásek - apontado de forma elucidativa por este 
artigo -, não é o único em que fez pesar condenação ao Estado do Paraguai, soma-se a este, as 
sentenças proferidas em 2005 e em 2006 pela Corte IDH por danos causados às comunidades 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5124



indígenas Yakye Axa e Sawhoyamaxa, respectivamente, das quais medidas não foram 
obedecidas até a presente data. Assim, pode-se inferir o fato de que o Paraguai tenha 
ratificado a Convenção sem que a mesma obedeça, fazendo das determinações letra morta no 
cenário internacional. 

  

Considerações Finais 

  

A legislação que trata de direitos humanos, no âmbito do MERCOSUL, apresenta 
convergências relevantes em pontos fundamentais para a elaboração de uma agenda comum. 
Contudo, este estudo indica também a presença de discrepâncias significativas que suscitam a 
necessidade de se proceder a uma ampla discussão entre organizações da sociedade civil e 
governos para estabelecer consenso em torno de direitos básicos ao exercício da cidadania que 
deveriam ser reconhecidos por todos os Estados Partes. 

Com olhar voltado aos países que compõem o MERCOSUL, é possível afirmar que, em 
sentido amplo, o Brasil e a Argentina avançaram significativamente em termos da adequação 
da legislação nacional às normas internacionais de direitos humanos e em relação ao 
cumprimento das sentenças proferidas pela Corte IDH; o Uruguai, ainda conturbado em seu 
campo normativo, tem muito que avançar em sua formulação institucional normativa ante a 
inexistência de previsão hierárquica dos tratados internacionais em sua Carta Maior e o 
Paraguai, por sua vez, embora garanta relativa prioridade normativa aos tratados 
internacionais, é falho no que tange à proteção aos direitos humanos em seu Estado e, em 
especial, no que tange ao cumprimento das sentenças proferidas pela Corte IDH. 

No Brasil, a alteração do texto constitucional com a EC 45/04 reflete, indubitavelmente, a 
emergência de uma nova mentalidade na proteção aos direitos humanos, um novo olhar do 
Estado o que, também fica claro a instituição do § 4º ao art. 5º de sua Constituição, onde 
reflete a ratificação do Brasil do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, 
compromisso antigo do Estado brasileiro (art. 7º da Carta Magna), inserindo o país no sistema 
internacional de combate aos gravosos crimes cometidos contra os Direitos Humanos. 
Evidencia-se, assim, o engajamento do país tanto no processo de normas vinculadas ao 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, quanto na integração destas regras ao 
ordenamento jurídico pátrio. 

A Constituição paraguaia, fortemente inspirada na legislação brasileira, também apresenta 
importantes avanços no campo normativo, no que se deva conter a tristeza de ser o país que 
em maior proporção, no cenário do MERCOSUL, atenta aos direitos humanos e descumpre 
sentenças proferidas pela Corte IDH. A Argentina, embora apresente, segundo o CELS 
(2009), muitas inovações importantes na legislação em nível provincial, precisa avançar para 
obstar situações que atentam contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito 
o que não a exclui de um cenário privilegiado no campo de cumprimento dos acordos e 
tratados ratificados e respeito aos direitos humanos. 

O Uruguai é o país que apresenta menores conquistas quanto ao comportamento e às 
mudanças culturais, reflexo do caráter conservador desta sociedade, entretanto, apresenta 
maior consolidação em termos de políticas sociais e de prestação de serviços básicos. 
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É importante observar que, no contexto europeu, os primeiros acordos comerciais datam da 
década de 1950, mas a carta de direitos humanos só veio a ser promulgada no fim da década 
de 1990, o que expressa um longo processo de amadurecimento. Reconhece-se, entretanto, 
que apesar de úteis as comparações, não se pode esperar que a integração em termos de 
direitos humanos avance no mesmo ritmo no MERCOSUL, devido aos diversificados fatores 
políticos, econômicos, sociais, entre outros. 

Modernamente, com a velocidade e o alcance da circulação de informações, o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento dos acordos internacionais de direitos 
humanos, a transnacionalização das organizações da sociedade civil, a universalização dos 
direitos humanos e a transversalidade dos efeitos da globalização econômica, se faz 
necessário o estabelecimento de outro ritmo de atuação para a afirmação dos direitos humanos 
no âmbito de acordos comerciais. 

É imperioso apontar que a própria existência e o aprimoramento do SIDH são avanços per si, 
tendo em vista o fato de o individuo ter sido alçado à categoria de sujeito de Direito 
Internacional, passível de proteção não apenas pelo Estado do qual é nacional, mas pela 
comunidade internacional como um todo. Uma integração regional que propicie otimização 
das condições de vida de suas populações é de suma relevância e deve ser debatida de forma 
ampla. 

Por outro lado, existem grupos socialmente vulneráveis que enfrentam problemas comuns em 
todos os países. A fim de implementar políticas que protejam e promovam a igualdade entre 
os diferentes grupos nestas sociedades, propugna-se pela articulação de ações comuns, tanto 
no âmbito do Estado quanto da sociedade civil. 

Espera-se que a continuidade do trabalho de construção de uma agenda comum de direitos 
humanos - tarefa coletiva, necessária e urgente - contribua para a efetiva constituição do 
MERCOSUL como uma organização supranacional forte, independente e, acima de tudo, um 
órgão que tenha entre, seus objetivos políticos permanentes, a consolidação da democracia e o 
respeito aos direitos humanos. 
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RESUMO 
Em razão da pluralidade de demandas das últimas décadas tem exigido, como fator de 
legitimidade democrática, projetar a adoção de um direito processual civil internacional dos 
direitos humanos. Essa perspectiva passa pela análise e identificação de um “bloco de 
constitucionalidade” nas Constituições de alguns países da América Latina no que diz respeito 
aos princípios processuais, garantias judiciais ou proteção judicial e se correspondem ou não 
às previsões nessa matéria aos marcos normativos internacionais e regionais. Trata-se de 
contribuir em âmbito internacional para a consolidação do direito à jurisdição como direito 
humano e a construção de bens comuns universais, especialmente, a criação de um direito 
processual internacional dos direitos humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; PRINCÍPIOS PROCESSUAIS; BLOCO 
DE CONSTITUCIONALIDADE; DIREITO PROCESSUAL INTERNACIONAL. 
 
RESUME 
En raison de la pluralité de demandes dans les dernières décennies a exigé comme un facteur 
de légitimité démocratique, la conception de l'adoption d'une loi de procédure civile des droits 
humains internationaux. Cette perspective est l'analyse et l'identification d'un «constitutionnel 
bloc» dans les constitutions de certains pays d'Amérique latine en ce qui concerne les 
principes de procédure, les garanties judiciaires et la protection judiciaire ou si oui ou non 
correspondre aux prévisions à cet égard aux niveaux international et régional des cadres 
juridiques . Il s'agit de contribuer au niveau international afin de consolider le droit à la 
compétence en tant que droit de l'homme et la construction des droits de propriété commune, 
en particulier la création d'un droit procédural des droits humains internationaux. 
MOT-CLES: DROITS DE L'HOMME, LES PRINCIPES DE PROCÉDURE; 
CONSTITUTIONNEL BLOC, LE DROIT INTERNATIONAL DE PROCÉDURE. 
 
 

Introdução 

  

Como necessidade premente da pluralidade de demandas do Século XXI e, 

essencialmente, como fator de legitimidade democrática mediante a adoção de um direito 

processual civil internacional dos direitos humanos, passa pela análise e identificação de um 
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“bloco de constitucionalidade” nas Constituições de alguns países[1] da América Latina no que 

diz respeito aos princípios processuais, garantias judiciais ou proteção judicial[2] e se 

correspondem ou não às previsões nessa matéria aos marcos normativos internacionais e 

regionais.  

A premissa inicial é verificar a semelhança de tais marcos normativos no âmbito dos 

princípios processuais, correndo o risco de toda a crítica dos comparatistas de que a 

metodologia da similitude favorece distorções[3]. 

Mas, desde já, se pode dizer que o presente trabalho objetiva identificar os princípios 

processuais comuns e inseri-los na noção, latu sensu, de direito à jurisdição como um direito 

humano. 

E, inobstante isso, mas considerando-se o déficit de constitucionalidade, a herança 

autoritária e o modo funcionalista de aplicar o direito processual, se poderá perceber na 

história recente das jurisdições latino-americanas, reiteradas violações às garantias judiciais 

pela jurisdição dos Estados.  

Em razão disso, a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos[4] tem sido 

provocada para julgar os Estados signatários da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos cujo resultado, não raro, é a condenação dos mesmos. Logo, a consideração das 

garantias judiciais como direitos humanos, o marco comum acerca delas em nível nacional, 

regional e internacional e o anseio de construir-se “bens comuns universais”, sem qualquer 

pretensão de hegemonia, induz à defesa de imaginar-se a criação de um direito processual 

internacional dos direitos humanos. 

  

1. Aproximando sentidos: um bloco de constitucionalidade na América Latina em 

matéria de garantias processuais  

  

O fundamento do presente trabalho inspira-se na possibilidade de identificação de um 

“bloco de constitucionalidade em matéria de princípios processuais” que seja expressão de 

maturidade democrática dos Estados nacionais e condição de possibilidade para a construção 

de valores comuns universais em matéria processual,[5] como resposta ao fenômeno 

contemporâneo da internacionalização do direito voltado à efetivação dos direitos humanos e 

à possível concretização de um “pluralismo ordenado”, como refere Delmas-Marty[6]. 

Trata-se de se implementar uma nova ordem, uma política democrática comum, capaz 

de aproximar sentidos e resgatar a autonomia do direito, assim é a leitura de Held[7]: 
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La política democrática requiere um Rechstaat democrático que incorpora 

e instituye la noción de uma estructura común de acción política; solo dentro de este 

marco puede sustentar y proteger su identidad qua democrática. Al aceptar essa 

exigencia, la política democrática reconecería a la autonomía ideal como el rasgo 

constitutivo del significado último de la democracia. Así las cosas, anteciparía um 

futuro político que impondría límites sobre la forma y el alcance de las opciones 

políticas em el presente. Y en esas condiciones, se podría sostener que, em efecto, el 

ideal de la autonomía es operativo em la vida política. 

Ainda com Held[8] se pode dizer que quando se busca promover maiores graus 

de equidade em todo o mundo, a resolução pacífica das disputas, a desmilitarização, a 

proteção dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e estabilidade das instituições 

públicas, estão todos impulsionando peças essenciais para a constituição de uma comunidade 

democrática cosmopolita. 

A busca de equalização política e jurídica, no caso, regionalmente, se revela nos 

próprios julgados da Corte, como por exemplo, no caso Aguirre Roca y otros vr. Peru 

(2001)[9] onde se assentou como ser necessário assegurar “las garantias mínimas del debido 

proceso a todas las personas que se encuentram sujetas a su jurisdicción.”  

As garantias mínimas assim consideradas, podem ser assim o ponto de identidade ou, 

mais propriamente, constituir o bloco de constitucionalidade, “interestatal” ou “supraestatal”, 

com vocação para uma linguagem comum ou, como refere Delmas-Marty,[10] uma comum 

sabedoria. Afinal, lembrando Cappelletti,[11] a tendência evolutiva dos direitos humanos após 

a Segunda Guerra, constituiu-se numa das três razões para o aumento dos poderes dos juízes, 

realidade que, inevitavelmente, provocou uma lenta transformação em suas funções. 

Em foco está a problemática da garantia do direito humano de acesso à justiça 

assegurado pela jurisdição, seja ela nacional ou não. Uma clara distinção entre democracia e 

autoritarismo está em jogo nesse debate. Se a primeira coloca no centro uma justiça 

comprometida com os princípios e com os valores republicanos, o segundo busca manter a 

justiça distante das conquistas da ação coletiva do povo e da democracia orientada por 

princípios, distância essa conhecida pelos povos da América Latina e que produziu amargos 

resultados. Assim, há uma estreita ligação entre os princípios processuais e o 

neoconstitucionalismo, por conseqüência, as Constituições de alguns Estados Latino-

Americanos refletem a orientação jurídica com base em princípios e aproximam-se do que 

poderíamos conceber como um sistema, no âmbito latino-americano e global.  
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1.1. As contribuições neoconstitucionalismo: as garantias processuais como 

direitos humanos 

  

Contemporaneamente, as transformações da jurisdição, podem ser compreendidas 

como uma das expressões do neoconstitucionalismo que, segundo seus autores, busca explicar 

a rematerialização[12] das Constituições com base na (re)incorporação de conteúdos 

substantivos de caráter moral com o fim de limitar a atuação das instituições públicas e 

privadas. Fundamentalmente, essa visão do neoconstitucionalismo anda de par com a própria 

ideia de Estado Constitucional surgido no pós Segunda Guerra Mundial. 

O modelo neoconstitucional, como se sabe, não é feito sem críticas.[13] Desde sua 

perspectiva, porém, ele reformula, sobretudo, a teoria da decisão judicial, uma vez 

corresponder a chamada “resposta correta” à reconstrução principiológica de cada caso 

concreto, tendo por vetor a coerência e integridade do direito, fechando os caminhos para os 

juízos discricionários[14] – amiúde, arbitrários - do julgador.  

No mesmo caminho se pode dizer que uma hermenêutica compromissada com a 

democracia é capaz de evidenciar a importância do recurso aos princípios processuais, uma 

vez serem o cimento que une o mosaico de que é feito na atualidade o movimento de ruptura 

com o paradigma positivista, [15] justamente por fazer da faticidade - o modo-de-ser-no-mundo 

- o existencial da filosofia hermenêutica que possibilita a inserção do mundo prático no 

Direito e que deve refletir-se nas decisões dos juízes. A violação às garantias processuais é a 

própria expressão do julgar conforme a própria consciência, da arbitrariedade e da herança 

autoritária no âmbito das vertentes dos processos pós-modernos hipermodernos de que mais 

adiante será tratado.[16] 

Essa reflexão ajuda a recuperar aqui o sentido do neoconstitucionalismo e denuncia, 

por outro lado, a fragilidade no modelo kelseniano. O neoconstitucionalismo[17], 

compromissado com o processo orientado por princípios, pretende explicar um conjunto de 

Constituições[18] surgidas na segunda metade do Século XX que asseguram em seus textos 

dever a atuação do Estado nortear-se por determinados fins e objetivos e estabelece outro 

patamar de relação entre o Estado e os cidadãos, impondo ao primeiro garantir e efetivar os 

direitos fundamentais. Por outro lado, a indiscutível força normativa das Constituições impõe 

orientações de sentido no vasto conjunto das relações jurídicas. Trata-se do efeito irradiador, 

invasivo ou intrometido[19]das Cartas Constitucionais, não dissociado da atividade 

judicial[20]que deve concretizá-las e que se relaciona com muitos aspectos da vida social.  

Já não se trata mais de regular e limitar as relações entre os poderes do Estado, senão 

de dizer que nenhum conflito jurídico escapa da proteção constitucional, desde o uso de 
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embriões humanos para regenerar tecidos e órgãos[21] à demarcação de terras indígenas[22], 

como ocorreu no Brasil. Se assim é, para evitar o perigo do arbítrio e o risco do ativismo 

judicial, os princípios processuais – interesse desse trabalho - funcionam como baliza 

protetora àquela força normativa, porque ao invés de serem mandados de otimização a 

fomentar todo tipo de decisionismos, na dicção de Alexy, constituem-se em fechamento da 

interpretação jurisdicional que deve atentar para a coerência e integridade do Direito. A 

leitura atualizada das garantias processuais, numa dimensão dinâmica, permite perceber a 

ocorrência de uma verdadeira ressignificação da jurisdição, em contraposição à evidente 

degradação jurídica decorrente da inflação desmesurada na produção de leis fourre-tout, como 

refere Chevallier.[23]  

Neste contexto, também são significativas, pelo menos, duas conseqüências da 

globalização: a primeira, consistente na reavaliação do papel do Estado[24] justamente porque 

se os intercâmbios nas suas mais variadas matizes se internacionalizam, como no campo da 

economia, das comunicações, do meio ambiente, da movimentação humana e até mesmo para 

a prática de ilícitos, forçoso é reconhecer que o Direito já não é produto exclusivo da 

atividade do Estado. A produção normativa coletiva no âmbito internacional faz do Direito, 

expressão dos diálogos entre estrangeiros, desnortear o papel que Estado e política sempre 

ocuparam no cenário das relações internacionais; a segunda, está consubstanciada na forte 

relação entre os direitos fundamentais e as atividades da jurisdição, significativamente no que 

se constitui a marca do neoconstitucionalismo, que é a atuação de um órgão – ou órgãos – 

destinados a dar as respostas constitucionalmente possíveis – ou corretamente possíveis – com 

o fim de efetivar o “componente material axiológico”[25] das Constituições, cujo núcleo é 

formado pelos direitos fundamentais.  

Esse fenômeno é especialmente visível no que diz respeito às garantias processuais e 

particularmente com referência ao acesso à justiça e ao devido processo legal, como descrito 

nos artigos 8º a 11º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Esse conjunto de 

garantias encontra-se resumido na cláusula do “processo equânime” prevista no artigo 6º da 

Convenção Europeia para a Proteção do Homem e das Liberdades Fundamentais.[26]Trata-se, 

segundo Garapon e Papapoulos[27] do “aspecto cada vez mais processual do Direito.” Com 

efeito, se não há dúvida de que as garantias processuais são direitos humanos, é hora de 

reconhecer-se que tais direitos são emanações do princípio da dignidade humana, o que 

explica sua essencialidade ou “prioridade axiológica”[28]a impor sua proteção por sua 

importância intrínseca ligada não só à pessoa humana individualmente considerada. Então, 

reivindica proteção restrita – à pessoa – e ampla – à comunidade global.  
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Embora a proteção constitucional da dignidade humana não esteja prevista 

expressamente em inúmeras Constituições[29], certa é a noção de que se trata de um direito 

implícito que deve ser incorporado ao “bloco de constitucionalidade” de um País. A própria 

noção de dignidade humana, tradicionalmente acoplada aos direitos individuais, é 

transcendida pela concepção de dignidade como um “emblema”[30] pertencente à comunidade 

inter-humana que acompanha o processo de globalização. Apesar da crítica de Ferrajoli 

quanto ao neoconstitucionalismo, sua posição acerca da universalidade dos direitos 

fundamentais – inalienáveis e indisponíveis -, coloca a dignidade humana como expressão 

refinada do que não se compra nem vende[31].  Essa “civilização jurídica” é que permite à 

jurisdição dizer, como o fez no caso do “anão francês”, não poder ele ser vilipendiado em sua 

dignidade em nome da proteção ao trabalho.[32] 

Em diversos países da América Latina, a transição de regimes autoritários para a 

democracia, promoveu uma nova forma de compreender direito processual colocando em 

pauta o predomínio das leis – e o neoconstitucionalismo, os princípios - em detrimento das 

escolhas político-ideológicas expressas nos textos legais. Por isso, o fim dos regimes 

totalitários e a constitucionalização dos direitos fundamentais processuais revelam tanto um 

compromisso, como também, a preservação da memória que não se quer regressar. 

As Constituições de inúmeros países do continente latino-americano dotaram o direito 

processual de conteúdo constitucional, fazendo corresponder a ele um neologismo – o de 

direito processual constitucional[33] - compreendido a partir de princípios contidos na 

Constituição para orientar e regular todo e qualquer processo e procedimento. Daí nenhum 

juiz ou tribunal poder orientar suas decisões ao largo da Constituição. A principiologia 

processual presente na Constituição, implícita ou explicitamente, é justamente o que implica 

reduzir, senão eliminar, as práticas decisórias solipisistas e discricionárias[34], que 

historicamente transformaram os juízes em legisladores, hábeis redutores das “coisas do 

processo” aos seus conceitos e noções particulares do mundo[35], invariavelmente 

comprometidas com uma visão hegemônica do processo a serviço de interesses políticos e 

econômicos. 

Mas, então, se de um lado as democracias contemporâneas, experimentam em maior 

ou menor grau a importância dos princípios processuais, de outro lado, a cultura jurídica se 

mostra resiliente ao desprestígio com que as jurisdições dos Estados tratam aos princípios e 

garantias processuais. Contudo, boa parte dos países da América Latina, senão a totalidade, e 

isso já um avanço, adotaram a via evoluída dos direitos fundamentais em matéria processual, 

a dar exemplo a alguns países ditos “civilizados”[36] e a desafiar o legado político-jurídico dos 

regimes anti-democráticos, mas que ainda que tem mantido a jurisdição no leito da hegemonia 
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do processo instrumental, afastado das demandas da sociedade e do respeito aos direitos 

humanos. 

  

1.2. As Constituições dos Estados Partes e Associados do Mercosul: os princípios 

e garantias processuais comuns 

  

Não se pode olvidar, que cada país latino-americano apresenta características próprias 

acerca de seu sistema constitucional e processual, ambos são partes de uma a cultura jurídica. 

Mas se a cultura,[37] é aquilo que já está presente, que já está “depositado nos espíritos dos 

membros de um mesmo povo, na maioria das vezes de modo inconsciente” e que o identifica, 

por outro, a sua petrificação conduz a estagnação, senão a involução, das instituições. Nesse 

sentido é que todo “culturalismo é antipolítico”[38] e, amiúde, defasado[39], pois renega a 

liberdade dos povos e o peso da história, diga-se que a cultura se faz também dos acidentes da 

história.  

É difícil não reconhecer que as mudanças constitucionais ocorridas nos países da 

América Latina – para reformar ou para criar novas Constituições – derivaram da inclusão dos 

direitos humanos na pauta ocidental, como também foram exigência inexorável do fim dos 

regimes autoritários. Pode-se dizer que a inserção de um vasto conjunto de princípios nas 

Constituições resultou de uma revolução paradigmática contra o predomínio da abstração da 

regra.  

Coerente com esse modo de ver o papel da cultura jurídica é que se pode afirmar, com 

Streck[40] serem os princípios constitucionais, indiscutivelmente, o componente do mundo 

prático no direito: “princípio recupera o mundo prático, o mundo vivido, as formas de vida 

(Wittgenstein). Assim, a palavra “princípio” não tem o mesmo sentido para alguém ainda 

preso na moldura positivista e para alguém que vê o direito já na era do pós-positivismo, 

então como “applicatio”.  

Nesse sentido, os princípios antes fecham do que abrem a interpretação, salvando o 

decisor do autoritarismo a que todo humano está sujeito a recair, mas que um processo 

democrático e republicano repudia. A fuga da prisão da abstração da regra a que o positivismo 

jogou a compreensão do direito no mundo ocidental – sobretudo nos países da tradição civil – 

levou Zagrebelsky[41] a dizer que “a diferencia de lo que sucede com las reglas, solo se les 

puede dar algún significado operativo haciéndoles ‘reaccionar’ ante algún caso concreto. Su 

significado no puede determinarse em abstrato, sino solo em los casos concretos, y solo em 

los casos concretos se puede entender su alcance.” A aplicação dos princípios tem como ponto 

de partida não a noção geométrica e abstrata da pirâmide e sim a reação do intérprete ante o 
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caso concreto, uma posição que deriva do acontecer da compreensão, que nada mais é do que 

a explicitação do compreendido por meio da linguagem.[42] 

No contexto do fenômeno da globalização, que tem na internacionalização dos direitos 

humanos uma de suas fortes expressões, exige compreender o direito processual orientado por 

princípios de forma a transcender as fronteiras dos Estados nacionais e romper com os 

aparatos automáticos que conduzem a existência e atrofiam a herança humanista.[43]  

Longe de se trabalhar na perspectiva do criticado “panprincipiologismo”[44] em 

matéria processual, especialmente àquele derivado da jurisprudência que cria princípios 

processuais novos como se estivessem disponíveis à vontade do intérprete. Na essência, a 

criação “estandardizada” de princípios pretende muito mais responder às exigências 

neoliberais de um processo eficiente do que efetivo.[45]  

A análise aqui realizada encontra justificativa na perspectiva contrária à 

estandardização, pois identifica nos princípios, que já gravitam nos sistemas jurídicos ou que 

fazem parte dos “bens comuns universais”, são justamente o que introduz a moral no processo 

e aproximam a jurisdição dos mínimos padrões de democracia. Dentre eles, porém, alguns se 

destacam como estrelas guias do que se denomina de “processo justo” dos quais deriva o 

dever de os Estados, por seus órgãos jurisdicionais e administrativos com competência 

decisória, de respeitá-los, sob pena de cometerem violação à Constituição e negação ao 

controle de convencionalidade que eles próprios estão encarregados de realizar. [46]  

E, suplantando a idéia de que a Corte Suprema dos Estados é a única ou a última 

parada para o controle da (in)constitucionalidade de atos judiciais que violem garantias 

processuais, após o final da segunda Guerra Mundial, nasce o direito internacional dos 

direitos humanos,[47] constituído por um conjunto ou um corpus iuris. Alguns desses 

instrumentos criaram tribunais internacionais e regionais de direitos humanos, como a Corte 

Interamericana (1969), a Corte Européia (1950) e mais recentemente o Tribunal Penal 

Internacional (2000).  

Com isso, mudou-se a realidade da proteção contra as violações dos direitos humanos. 

Tratados ou convenções internacionais estabeleceram que a violação das garantias processuais 

bem como o esvaziamento efetivo de instrumentos constitucionais de garantia das liberdades 

públicas já não tem na jurisdição dos Estados a última instância. 

Voltando a perspectiva da constituição de um bloco de constitucionalidade, a partir 

dos princípios objetivamente podemos identificar: 

O princípio do juiz natural (1),veja-se que a Constituição argentina no artigo 18 refere 

que nenhum habitante da Argentina pode ser “julgado por comissões especiais ou removido 

dos juízes designados pela lei antes do fato da causa”. No Brasil a Constituição estabelece tal 
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garantia no artigo 5º, inciso XXXVII, que refere “não haverá juízo ou tribunal de exceção” e, 

no inciso LIII, que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente”. O artigo 16 da Constituição do Paraguai diz que a defesa em juízo das pessoas e 

de seus direitos é inviolável. A Constituição do Uruguai não tem previsão expressa sobre o 

juiz natural, a imparcialidade e a independência do juiz ou tribunal. O artigo 120 da 

Constituição boliviana prevê esse princípio ao dizer que toda pessoa tem direito a ser ouvida 

por autoridade jurisdicional que compreenda todas essas garantias. A Constituição 

venezuelana no artigo 26 diz ser dever do Estado de garantir uma Justiça imparcial e 

independente.  

Fundamentalmente quanto ao devido processo legal (2), as Constituições dão especial 

guarida a este princípio. O artigo 18 da Constituição argentina o assegura ao proíbir 

penalização sem juízo prévio e sem lei anterior ao fato. No Brasil o artigo 5º, inciso 

LIV  assegura que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. A Constituição paraguaia no art. 11 afirma que “ninguém será privado de 

sua liberdade física ou processado, senão mediante as causas e em condições fixadas por 

esta Constituição e pelas leis”. O artigo 12 da Constituição uruguaia prevê que “ninguém 

pode ser penalizado nem preso sem o devido processo e sentença legal”. A Constituição da 

Bolívia no art. 23, III, assegura que “ninguém poderá ser detido, apreendido ou privado de 

sua liberdade, salvo nos casos e segundo as formas estabelecidas pela lei”. Na Venezuela o 

artigo 49 da Constituição prevê que “O devido processo se aplicará a todas as atuações 

judiciais e administrativas”.  

Quanto ao princípio do acesso à justiça (3), a Constituição argentina, embora não de 

forma direta, o garante artigo 43 através do direito da ação de amparo, ante a falta de outro 

meio judicial mais adequado. No Brasil, o artigo 5º, inciso XXXV, assegura que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A Constituição do 

Paraguai o prevê no artigo 47, parágrafo 1º, ao referir a igualdade para o acesso à justiça 

como dever do Estado garantir. O artigo 254 da Constituição uruguaia, com vista ao acesso, 

prevê a gratuidade da justiça para os declarados pobres. A Bolívia nos artigos 26, 27 e 115 de 

sua Constituição o assegura pois diz que “toda pessoa será protegida oportuna e efetivamente 

pelos juízes e tribunais no exercício de seus direitos e interesses legítimos”.  

Garantia relacionada ao controle da atividade jurisdicional, a publicidade (4) não está 

prevista na Constituição da Argentina, sendo uma grave omissão constitucional. Os artigos 5º, 

LX e 93, IX, da Constituição brasileira, asseguram a publicidade e a fundamentação dos atos 

processuais. O julgamento público é um direito de toda pessoa, conforme o artigo 17 da 

Constituição do Paraguai. No Uruguai, a publicidade do processo não é garantia 
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constitucional. A publicidade é referida pela Constituição boliviana nos artigos 178 e 180 e 

pelo artigo 257 da Carta constitucional da Venezuela. 

  

1.3. Os princípios e garantias processuais instituídos na DUDH e na CIDH 

  

Antes das previsões constitucionais, no sistema global as garantias processuais ou 

judiciais fizeram-se presentes, como nos artigos 8º e 10º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948.[48] A Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1950 no artigo 6º acolhe as garantias processuais. Essa mesma preocupação restou 

consolidada no Pacto de Direitos Civis e Políticos da OEA, de 1966, ao assegurar nos artigos 

9º e 14º o devido processo legal, o direito ao recurso e o juiz natural. 

Em face da complementaridade e do compromisso dos Estados em ampliar e fortalecer 

a proteção dos direitos humanos, o sistema regional de proteção aos direitos humanos, no que 

tange às garantias judiciais segue a senda da maior eficácia da proteção. A Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, ao reger o sistema de proteção aos direitos humanos no 

âmbito da OEA, estabelece no seu artigo 7º a garantia do contraditório e do juiz natural. O 

artigo 8º, § 1º refere-se às ‘Garantias judiciais’ e prevê o respeito à ampla defesa, prazo 

razoável, juiz natural, independência e imparcialidade do juiz. O artigo 25, intitulado 

‘Proteção judicial’, traz proteção aos direitos fundamentais através do direito de interpor 

recurso perante juiz ou tribunal competente contra atos, mesmo quando praticados por quem 

no exercício de função oficial, que violem esses direitos, previstos na Constituição do Estado 

Parte, em sua lei ou na Convenção ora analisada.  

  

2. A responsabilização dos Estados: superando os desafios de hipermodernidade 

para construir um direito internacional processual dos direitos humanos 

  

O ponto de partida para a constituição de um direito internacional processual dos 

direitos humanos pode ser estabelecido, segundo Delmas-Marty[49], numa primeira 

aproximação, nas construções regionais que, segunda ela, Pascal Lamy denominou de 

“democracia alternacional”, justamente porque os exemplos regionais são utilizados na cena 

global com vistas à construção de valores comuns. O desvelar de um bloco de 

constitucionalidade em matéria de garantias processuais, implica em reconhecer a sua 

possível violação e a imposição de responsabilidade aos Estados. A distância do processo da 

materialização das garantias judiciais decorre do seu perfil hipermoderno. 
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2.1. Constituindo o bloco de constitucionalidade em matéria de garantias 

processuais 

  

A constituição de um bloco de direitos fundamentais processuais, essencialmente, é 

decorrente: a) da previsão nas Constituições dos Estados referidos; b) dos direitos implícitos; 

c) do que decorre do jus cogens; d) do que prevê o direito internacional dos direitos humanos 

e o direito internacional humanitário; e) do que decorre do direito internacional costumeiro e; 

f) das convenções regionais. 

O bloco de constitucionalidade em matéria de princípios processuais, essa “imagem” 

lapidada pelo neoconstitucionalismo no final do Século passado, toma forma e ganha cor com 

as garantias processuais não só previstas textualmente nas Constituições formais, como 

também nos tratados internacionais, no direito internacional costumeiro e nos princípios de 

jus cogens. Trata-se de um “núcleo essencial de princípios irrenunciáveis que governam a 

administração da justiça e ordenamentos evoluídos” como lembra Taruffo.[50] 

A determinar o grau de evolução dos sistemas judiciários, por bloco de 

constitucionalidade,[51] podemos conceber o conjunto de direitos da pessoa assegurados pelas 

Constituições e pelo direito internacional dos direitos humanos derivado daquelas fontes 

acima elencadas, inclusive formado pelos direitos implícitos, por força do que dispõe o artigo 

29, letra “c” da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, é fácil perceber que antes 

de representar fragilização da soberania é afirmação dela própria. Isso porque os Estados terão 

reconhecida e afirmada para além de suas fronteiras a expressão de sua ação: 

Assim, os Estados podem ver incrementada sua influência tanto na política 
doméstica quanto internacional. Isto é: a governança regional pode complementar 
aquela nacional através da tomada de decisão articulada, mediante arranjos 
institucionais intergovernamentais e ou supranacionais. Só que, para tanto, os 
Estados devem transformar suas competências e funções tradicionais, bem como 
redefinir os próprios termos convencionais de soberania. Contudo, são os atores e 
sistemas transnacionais os que sobredeterminam ou influenciam decisivamente – 
claro que de forma diferenciada, segundo o grau de vulnerabilidade dos países e a 
natureza dos projetos estratégicos dos governos – as políticas domésticas, regional e 
internacional dos Estados.[52] 

Como já fora observado, o conjunto das Constituições[53] dos países do Mercosul e 

associados trazem, com leves diferenças semânticas, o compromisso com o artigo 29 referido. 

Portanto, além dos direitos fundamentais explícitos há outros que formam o conjunto dos 

“direitos fundamentais implícitos”. E, tais direitos, embora não previstos nas Constituições ou 

nos marcos normativos internacionais, revestem-se de essencialidade e fundamentalidade 

justamente por serem direitos humanos. Daí a razão de que as Cartas Constitucionais são 

dotadas de abertura/permeabilidade, uma vez o sistema de direitos humanos não é composto 
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de um catálogo exaustivo e, nessa corrente, o conjunto das Constituições dos países do 

Mercosul e associados contempla essa possibilidade. 

Podemos constatar: que o artigo 33 da Constituição argentina diz que as declarações, 

direitos e garantias enumerados na Constituição não significarão negação de outros direitos e 

garantias não enumerados. O artigo 5º, § 2º da Constituição brasileira assegura a realização de 

uma hermenêutica que reconheça não só os direitos fundamentais nela previstos como 

também aqueles que decorrem dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. O artigo 72 

da Constituição Uruguaia não exclui outros direitos “que são inerentes à personalidade 

humana ou se derivam da forma republicana de governo”.  A Constituição da Bolívia de 

2009, em seu art. 13, II, precisa que “os direitos que proclama esta Constituição não serão 

entendidos como negação de outros direitos não enunciados”. A Constituição Venezuelana 

no artigo 22 diz que a enunciação de direitos que faz não significa ”negação de outros que, 

sendo inerentes à pessoa, não figurem expressamente nela. A falta de lei prevendo estes 

direitos não impede seu exercício.” 

Essas previsões demarcam uma homogeneidade na matriz cultural e constitucional de 

cada Estado analisado e permitem mensurar o grau de maturidade democrática a que 

chegaram no breve tempo posterior ao fim das ditaduras militares que marcaram a sua vida 

política no Século XX. Portanto, esses “matizes constitucionais de abertura aos direitos 

humanos implícitos” definem não só o conteúdo senão uma maneira de ser e de fazer 

democracia hoje, em cujo contexto a jurisdição desenvolve um papel relevante no âmbito da 

tradição. Assim, é possível reconhecer a existência de garantias processuais “implícitas”. 

Logo, fundamentalmente, ao invés de manter-se enclausurado para o externo, o juiz 

nacional deve ter em conta a mesma perspectiva da circularidade entre o que faz o intérprete 

final – ou não – no direito interno e os intérpretes finais das Cortes regionais e/ou 

internacionais de direitos humanos, em respeito aos compromissos internacionais assumidos 

pelo Estado em garantia da comunidade internacional. A “mentalidade alargada” de que 

falava Hannah Arendt[54] toma o lugar da mentalidade estreita e fechada ao nacional. Juízes de 

diferentes – não tanto assim – culturas, passam a trabalhar juntos ou, no mínimo, não podendo 

fugir ao imperativo contemporâneo de transcender seu pensamento às linhas nacionais, seja 

para um país vizinho ou para uma Corte regional e/ou internacional criada pelo seu Estado e a 

qual esse se submete.  

É preciso, portanto, conforme Giddens “democratizar a democracia” no sentido de 

uma efetiva participação e cooperação geral e isso inclui o alinhamento das políticas e do 

direito, em suma, um aprofundamento da democracia. Com Giddens a democracia actual tem 
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também de ser transnacional, é preciso democratizar acima, bem como abaixo, do nível da 

nação. Uma era de globalização exige respostas globais, uma idéia que se aplica tanto na 

política como qualquer outro domínio.[55] 

Logo, não basta inserir nas Constituições a possibilidade de recepção dos 

direitos humanos implícitos, no âmbito dos quais poderão estar as garantias 

processuais. É necessário perceber ser inexorável o enriquecimento do panorama 

institucional nos últimos decênios ante a proliferação dos tribunais, ou como 

assentou a Juíza americana O’Connor,[56] “o que é novo é o próprio mundo ou pelo 

menos a necessidade profissional de conhecê-lo”. Para dar uma resposta adequada 

à Constituição, é preciso proporcionar às jurisdições nacionais e às novas 

jurisdições “uma realidade sensível e visual, papel que se atribui à cultura”[57] e 

esperar dos juízes aquele espirit de finesse,[58] para lembrar Pascal. 

A simetria entre os sistemas constitucionais dos países da América Latina em matéria 

de direitos humanos os aproxima dos marcos normativos internacionais na mesma matéria e 

os conduz necessariamente à atitude de cooperação, em verdadeiro exercício de uma 

“fertilização cruzada constitucional”[59] que nasce de uma jurisprudência global em matéria de 

direitos humanos. A distinta doutrina da judicial comity,[60] orienta os tribunais nacionais a 

dar deferência aos tribunais estrangeiros como uma questão de respeito devido de juiz para 

juiz, ao invés de um respeito mais geral devido de uma nação a outra, endossa a afirmação 

anterior, sob pena da possível responsabilização internacional dos Estados por violação das 

garantias processuais. 

  

2.2. A violação das garantias processuais pelas jurisdições dos Estados: a 

tipificação de inconstitucionalidade, de ilícito internacional e a responsabilização dos 

Estados 

  

Inobstante a sabida dificuldade de imperatividade das decisões das jurisdições 

constitucionais e, por conseqüência, como refere Delmas-Marty[61] tratar-se de uma das 

fragilidades das jurisdições internacionais, cuja conseqüência é a inefetividade das sanções 

aos condenados, juridicamente no caso de violação de garantias processuais por ato dos juízes 

ou de outros agentes públicos, em geral, é possível a busca do reconhecimento da 

inconstitucionalidade por violação da Constituição, na via difusa de controle, tenha sido a 

violação ao texto expresso – então ao considerado “núcleo intangível” da Constituição 
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previsto no artigo 60, § 4º, IV, da Constituição Federal do Brasil, segundo o qual não poderão 

ser objeto de proposta de emenda os direitos e garantias individuais[62] - ou aos direitos 

implícitos, os quais derivam do (a) regime adotado pela Constituição e (b) dos princípios por 

ela adotados[63]e, por fim, da violação dos tratados firmados em matéria de direitos humanos. 

Em razão disso, correspondendo a violação a princípios implícitos que estão na esfera 

internacional e que se relacionam aos direitos humanos ou a tratados sobre direitos humanos 

de que o Estado seja signatário, é preciso analisar essa problemática sob duplo ponto de vista: 

da ocorrência ou não do esgotamento das vias judiciais internas ou se a decisão foi proferida 

pelo último tribunal da estrutura da organização judiciária, sendo ele, portanto, o violador. No 

primeiro caso, cabe o esgotamento, pela via recursal de todas as instâncias jurisdicionais 

internas. Porém, se a chancela do ato violador das garantias processuais praticado nas esferas 

inferiores de jurisdição ocorrer nos Tribunais Superiores – aqui STF, STJ, STM, TST e TSE – 

ou se esses forem os violadores em primeiro grau, a jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos reconhece ser sua a competência para a ação em que se pretende 

responsabilizar o Estado por ato ilícito internacional.  

Considerando-se que cada sistema jurídico tem seus canais processuais e 

procedimentais de controle de constitucionalidade, Rey Cantor[64] afirma que a par dos juízes 

ordinários e das Cortes Supremas deverem promover o controle da constitucionalidade 

também devem realizar o controle da convencionalidade quando o ordenamento interno for 

incompatível com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pois a finalidade 

protetora é a mesma, os direitos humanos.  

Bem se vê o grau de “referência” ou “deferência” que os tribunais nacionais devem ter 

em relação às Cortes internacionais ou regionais de direitos humanos. Essas devem julgar “as 

sentenças” proferidas pelos primeiros contra “os códigos globais e regionais” de direitos 

humanos, numa composição do que se pode denominar de “rede judicial” entre juízes 

nacionais, regionais, supranacionais e internacionais, dando vazão ao fenômeno 

contemporâneo de judges judging judges[65]. 

Mesmo porque, se direitos humanos segundo Höffe[66] fazem parte do contrato 

jurídico original, isto é, anterior ao contrato do Estado e, por isso, pertence à própria definição 

do direito e não à justiça normativa, com efeito, estão para além do plano normativo estatal, 

daí a legitimidade das cortes internacionais para julgar as violações dos Estados contra as 

garantias da pessoa humana. 

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é pioneira no que 

tange ao julgamento de violações às garantias processuais pelas jurisdições nacionais. 
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Estudiosos do Direito Internacional dos Direitos do Homem referem que “as Cortes Supremas 

não são supremas”[67]pois em matéria de respeito aos direitos humanos nenhum Estado pode 

defender a tese de que as decisões de seus tribunais são definitivas.  

Ilustrativamente, recorrendo-se a jurisprudência da Corte, a partir da década de 90, um 

conjunto de demandas promovidas contra Estados latino-americanos submetidos à força 

normativa da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pela violação de garantias 

processuais praticadas pelas jurisdições nacionais.[68]. 

Num primeiro caso, María  Elena  Loayza Tamayo vs. Peru a CIDH em setembro de 

1997, a Corte estabeleceu no item 66 que “...o acusado absolvido por uma sentença não 

poderá ser submetido a novo julgamento pelos mesmos fatos”. No item 76 a Corte ditou que 

“....María Helena Loayza Tamayo foi absolvida pelo delito de traição a pátria no foro 

militar, não só em razão do sentido técnico da palavra “absolvição” senão porque o foro 

militar, em lugar de declarar-se incompetente, conheceu os fatos, circunstâncias e elementos 

probatórios do comportamento atribuído, os valorou e resolveu absolvê-la.”A submissão da 

acusada a duplo julgamento, por jurisdições distintas, consistiu em violação da garantia do 

devido processo legal por parte do Estado peruano, com violação da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos.Foi um passo revolucionário dado pela Corte em matéria 

de respeito das garantias processuais [69]. 

Noutra demanda, Castillo Páez vs. Peru a decisão da CIDH de novembro de 1997, no 

item 82 a Corte estabeleceu que “....restou demonstrada a ineficácia do recurso de habeas 

corpus para conceder a liberdade de Ernesto Rafael Castillo Páez e, quiçá, salvar sua vida.” A 

ineficácia do recurso de habeas corpus se deveu a um desaparecimento forçado e consistiu na 

violação do disposto no artigo 25 da Convenção Americana. Esta disposição sobre o direito a 

um recurso efetivo ante os juízes e tribunais nacionais competentes, constitui um dos pilares 

básicos, não só da Convenção, senão do próprio Estado de Direito em uma sociedade 

democrática. Qualquer ato ou omissão em contrário origina, para a Corte, responsabilidade 

internacional dos Estados por ação ou omissão nesse sentido. 

Ainda, em Paniagua Morales vs. Guatemala de 1998, a Corte julgou acusação contra 

o Estado guatemalteco por detenção arbitrária, tratamento desumano, tortura e assassinato de 

inúmeras pessoas por policiais da Guatemala. Para a Corte a Justiça desrespeitou o devido 

processo legal e prazo razoável. No item 149 salientou que as garantias processuais do artigo 

8.1 não se referem apenas ao processo penal e sim a qualquer outro “civil, laboral, fiscal...”, 

invocando a Opinião Consultiva nº 11 de 1990.[70] Dessa sorte, no âmbito da Convenção o 

artigo 8º traz não só as garantias judiciais genéricas no item 1, quanto as específicas no item 

2, essas aplicadas ao processo penal. A Corte sentenciou que fora violado o artigo 25 que 
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impõe dever ao Estado de proteger as pessoas contra atos violadores de seus direitos 

fundamentais e o desrespeito implica sua responsabilidade por ato jurisdicional ilícito 

internacionalmente.  

Já na última década, em Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala de 2004, a Corte traz 

uma grande novidade em matéria de desrespeito às garantias processuais. Foram violadas, as 

garantias de independência e imparcialidade nas investigações penais. No item 125 do 

acórdão sinaliza que “...restou demonstrado que a obstrução sistemática da administração da 

justiça e do devido processo impediu de identificar, julgar e sancionar os responsáveis 

materiais e intelectuais da execução dos senhores Carpio Nicolle e outros...”. Assim, a Corte 

sentenciou no item 131, alinhada à jurisprudência internacional, que ocorreu a “... coisa 

julgada fraudulenta que resulta de um juízo no qual não foram respeitados as regras do 

devido processo, ou quando os juízes não obraram com independência e imparcialidade.” Foi 

a primeira vez que a Corte Interamericana incorporou à sua jurisprudência a figura da coisa 

julgada fraudulenta construída a partir do artigo 20 do Estatuto de Roma que criou o Tribunal 

Penal Internacional.  

Essa hermenêutica passou a ser aplicada em casos posteriores. Em Almonacid 

Arellano y otros vs. Chile, julgado em 2006, no qual a Corte estabeleceu que os artigos 8º e 

25º da Convenção foram violados e que o Estado deveria deixar sem efeito as sentenças 

militares e remeter o processo às instâncias ordinárias para que fosse garantido o processo 

penal contra os responsáveis. No item 154, disse que o procedimento militar não foi instruído 

de forma independente e imparcial  em conformidade com as devidas garantias processuais e 

não houve a intenção real de submeter os responsáveis à ação da justiça. Desse modo, a Corte 

pronunciou que houve a produção de coisa julgada fraudulenta. 

Mais recentemente, a Corte mantém de forma tranquila e escorreita a mesma 

jurisprudência. No caso Bayarri vs. Argentina, julgado outubro de 2008, no item 105 

reconheceu que tendo a detenção do acusado ocorrido em 18 de novembro de 1991, a 

sentença de primeira instância ter sido proferida em 06 de agosto de 2001 e o julgamento do 

recurso de apelação ter ocorrido em 1º de junho de 2004, passaram-se mais de 13 anos em que 

Bayarri permaneceu preso preventivamente e, com isso, foi-lhe negado o direito de ser ouvido 

em um prazo razoável.[71]  

Cabe destaque para o Brasil, o qual também já foi demandado na Corte Interamericana 

de Direitos Humanos por violação do ar. 8º e 25º da Convenção. No caso Escher e Outros vs 

Brasil, a Corte julgou pedido de reparação por violação do direito fundamental de sigilo das 

comunicações, então à vida privada, ao direito de livre associação e às garantias judiciais, 

divulgação de segredo de justiça e abuso de autoridade. As pessoas envolvidas foram vítimas 
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de determinação judicial de interceptação telefônica em desrespeito ao devido processo legal. 

Com relação ao processo penal promovido contra as autoridades públicas a Corte entendeu no 

item 206 que a absolvição do Secretário de Justiça sem a determinação da colheita de provas 

indicadas no processo “... señala que la falta de respuesta estatal es un elemento 

determinante al valorar si se han incumplido los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 

Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe caracterizar 

el desarrollo de tales investigaciones”[72]  

A respeito do processo administrativo movido contra magistrada que determinou a 

interceptação telefônica a Corte, no item 208 do julgamento, decidiu que o órgão julgador – a 

Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná – não fundamentou suficientemente a decisão, 

uma vez que se limitou a dizer que os fatos que deram origem à acusação de falta funcional, já 

haviam sido apreciados pelo Tribunal de Justiça. Assim, no item 208 a Corte decidiu que “... 

La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada 

que permite llegar a una conclusión”. En términos generales, el deber de motivar las 

resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que otorga 

credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.”[73] Assim 

resta evidente que o dever de fundamentar as decisões insere-se no que é entendido 

contemporaneamente por processo democrático que deve ser norteado pelo devido processo 

legal, garantia essa reiteradamente reconhecida pela Corte. Desse modo, no que se refere às 

garantias judiciais, a Corte decidiu que “Por otra parte, el Estado violó los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la 

Convención Americana...”  

Enfim, neste contexto de tantas violações, teórica e justificadamente, como se verá a 

seguir, podem estar associadas ao que se compreende por perfil hipermoderno de processo. 

  

2.3. A prática da jurisprudência de violações das garantias processuais: o cenário 

de pós-modernidade hipermoderna do direito processual 

  

As condenações impostas aos Estados latino-americanos por violação das garantias 

processuais pela Corte Interamericana de Direitos Humanos permite considerar que a pouca 

experiência democrática dos Estados desta região do mundo, consolidou um tipo de Judiciário 

que faz o uso hegemônico do processo para solapar direitos e garantias dos cidadãos e, por 

isso, imprime uma dinâmica hipermoderna[74] ao mesmo. Também, não é menos verdadeiro 

que alinha-se com a herança do positivismo jurídico que, historicamente, repudiou os 

princípios para orientar suas decisões. Diante disso, é preciso compreender o perfil pós-
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moderno “hipermoderno” de processo que fragilizar seus fins e que compromete as 

Constituições e as Convenções internacionais em matéria de direitos humanos. 

A inefetividade das garantias processuais decorrentes de seu descumprimento 

praticado pelos juízes nacionais, é resultado do quadro de um processo pós-moderno porque 

hipermoderno, de onde a pós-modernidade e sua a relação circular com o neoliberalismo, 

promoveram a insignificância dos princípios comprometendo a qualidade dos fundamentos da 

decisão. O estado d’arte é o reducionismo funcionalista do direito processual, mais 

contemporaneamente, identificado com à estandardização e à quantificação e mais cedo, a um 

tipo de autoritarismo judiciário com feições nitidamente liberais.[75]  

Jacques Chevallier[76]convoca a que se pense a pós-modernidade não como algo que 

atingiu seu ápice e tampouco como algo a ser totalmente superado. Esclarece que as 

sociedades ocidentais entraram numa nova era: a da hipermodernidade e da antimodernidade. 

Inspirado em François Aschter,[77]sobre a hipermodernidade, diz não haver uma superação da 

segunda modernidade, mas sim um continuum em cujo contexto aparece um novo indivíduo, 

o multimensional, por sua capacidade de adotar personalidades distintas a depender do lugar 

em que se encontre, possibilidade que decorre da conformação social em rede de relações. 

O processo e a jurisdição estão contaminados pelo individualismo que é sua marca 

hipermoderna e que, aliás, é a da própria sociedade. Por isso, já não se trata simplesmente de 

analisar o individualismo ou o neoindividualismo[78]sob o ponto de vista de uma possível 

patologia individual, mas de uma patologia da sociedade ocidental.[79] Essa fineza de 

percepção permite reconhecer que a sociedade em que as atividades econômicas hajam se 

convertido na principal preocupação dos homens e o processo de abstração e quantificação 

ultrapassa o campo econômico, passa a refletir as atitudes comportamentais dos homens em 

geral frente às coisas, às pessoas e perante si mesmo. 

O Direito falece de sentidos e, por isso, contaminada está a jurisdição, reduzida ao 

funcionalismo jurídico. Para que servem o direito e a jurisdição, eis que transformados em 

instrumentos destinados a cumprir determinados fins do que perguntar por seu sentido? O 

afastamento dos princípios constitucionais e democráticos pela jurisdição, redunda numa 

outra forma de funcionalismo, agora o político, em que o direito se assume como político e 

com “objetivo político”.[80] 

Essa disfunção patológica que contamina o processo judicial, também afetou o 

Judiciário, enquanto uma instituição burocrática moderna, ora porque o Judiciário mantém-se, 

na perspectiva weberiana, extremamente jungido à lei e, assim, afasta-se da singularidade do 

caso,[81] ora, na perspectiva de Hannah Arendt,[82] porque ele cada vez mais fragmenta-se e 

afasta o juiz das experiências intelectuais que devem informar seu julgamento, para que a 
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decisão deixe de ser uma escolha mecânica feita nos gabinetes ou na virtualidade, hoje, do 

processo eletrônico. 

Por tudo isso, a hipermodernidade processual é avistada na ideia de mero progresso 

material; eficácia e eficiência na satisfação das necessidades e no modo de organização social 

favorável às atividades econômicas. A feição hipermoderna da pós-modernidade exige das 

instituições estatais funcionamento e estrutura compatíveis com os valores como 

concorrência, estratégia e planificação[83], lógica a qual, se atribui, preponderantemente, a 

violação dos princípios constitucionais e convencionais do processo por parte dos Judiciários 

da América Latina. Então, antes de ser apenas um problema funcional, trata-se, antes, de um 

problema de estrutura e, portanto, de tradição, coerência e integridade do Direito.[84]  

Forçoso é reconhecer que se está diante de uma problemática complexa quando se fala 

em legitimidade e de império das decisões de jurisdições regionais, como a da Corte 

Interamericana, fato talvez possível de ser relacionado à própria ausência de um poder 

executivo mundial, como refere Delmas-Marty.[85]Depender dos Estados, seja para executar 

uma ordem de prisão proferida pelos Tribunais não nacionais, seja para executar uma decisão 

ou para obter uma harmonização em matéria de garantias processuais, ainda é um obstáculo 

que precisa ser transposto, especialmente porque no campo específico da efetivação dos 

direitos humanos a preocupação é justamente que se tenha consolidação no plano prático.  

O que se pretende aqui, também, é a superação do paradigma tradicional do Direito, 

do autoritarismo, do dogmatismo, do preconceito intelectual/cultural e da indiferença social, a 

impessoalidade dos operadores com o drama processual - as partes e a causa. O caminho que 

se pretende constituir passa por perspectivas, mais integradoras, responsáveis e orientadas 

pela premissa dos direitos humanos, enfim, do Direito numa visão transdisciplinar, decisões 

jurídicas baseadas na razão, mais do que na vontade do intérprete, fundamentado em 

premissas verticais de democracia e solidariedade como assegura a proteção internacional dos 

Direitos Humanos. 

A efetividade e consolidação dos direitos humanos, passa pela tensão entre a defesa da 

soberania e o universalismo, mas isso não pode sufragar a tendência evolutiva e 

internacionalizadora de proteção da pessoa humana, já só contribui para a discricionariedade e 

o relativismo, o que se, no fundo, é o que se pretende superar. 

  

Considerações Finais: caminhando para um Direito Internacional Processual dos 

Direitos Humanos 
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O reconhecimento, por uma Corte Regional, da prática de ilícito internacional por 

parte de um Estado, por violação às garantias processuais praticadas por suas instituições, 

especialmente pelo Poder Judiciário, além de revelar um avanço é um indicativo de reflexão. 

A demonstração da existência de um bloco de constitucionalidade, assim como as disposições 

da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, revelam o dever dos juízes nacionais dos 

países latino-americanos e, particularmente dos países do Mercosul, de respeitar as garantias 

processuais.  

A construção da ideia de um direito processual internacional dos direitos humanos se 

ao primeiro olhar parece utópica, não se afasta dos anseios de que em qualquer Estado a 

jurisdição faça a opção pelos direitos humanos. Trata-se buscar transcender o universo de 

formação dos juristas, até então, estritamente subjugados a visão nacional/local, incapaz de 

auferir todas as respostas adequadas. Com isso, razão assiste a Amartya Sen[86] ao questionar 

o “não-localismo” como uma exigência de justiça e ao dizer que: “Malgré l’importance 

incontestée du “savoir local”, le savoir mondial n’est pas sans intérét non plus, et il peut 

enrichir les débats sur les valeurs et les pratiques locales.” 

Sabidamente, o Direito Internacional dos Direitos Humanos é produto da segunda 

metade do Século XX hoje não desprezado, apesar dos intensos debates doutrinários sobre tal 

condição. Indiscutivelmente as garantias processuais e os princípios processuais são direitos 

humanos porque constituem à própria noção de dignidade humana. Justamente por isso, é 

tarefa do processualista, atento à transnacionalização, sobretudo do direito processual, deve 

buscar pontos comuns de aproximação entre os diversos sistemas jurídicos estatais no marco 

de textos normativos internacionais que regulam a matéria, com vistas a admitir a 

possibilidade de criação de um direito processual internacional dos direitos humanos. 

No âmbito do processo penal, Montero Aroca ao destacar a constitucionalização dos 

princípios e garantias processuais do processo penal,[87] também prenunciou sua tendência de 

internacionalização, fenômeno que não foi acompanhado “práticos forenses” tampouco pelos 

“procedimentalistas”. Para o autor, “... Los primeros estimaben que su función consistia es 

explicar el estilo o modo de proceder de los tribunales de cada país y, aún más, de tribunales 

concretos dentro de cada país, mientras, los segundos cenraban su estúdio es la explicación 

de como la ley, cada ley nacional, descrebía las formas de procder de los tribunales, perlo 

los dos hacían una ciencia ‘nacionalista’.”  

Vislumbra-se como em sentido de afirmação a constituição de um conjunto de normas 

comuns de cooperação internacional em matéria processual. E isso se dá conferindo 

alargamento à própria ideia de direito internacional processual, dando lugar às garantias 

processuais como o tema central dessa internacionalização, o que nada mais significará do 
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que a imposição de limites hermenêuticos à interpretação em favor da autonomia do direito. 

Aos intérpretes incumbe o respeito à coerência e integridade dos princípios processuais com 

base nas Constituições e nas Convenções, pois, após uma larga evolução e afirmação, talvez 

esteja sendo desenhada uma “ius commune procesal ocidental”.[88] 
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RESUMO 
Há mais de quarenta anos que o Direito Internacional vem construindo um arcabouço 
legislativo destinado a criar medidas de desarmamento e controle das armas nucleares, sem 
conseguir efetivamente concretizar o objetivo determinado pelas Nações Unidas de um 
desarmamento geral e completo. A falta de ratificação de diversos tratados sobre a matéria 
demonstra um desprezo pela legislação internacional, contribuindo para uma maior 
proliferação dos estoques de armamentos, além de levar novos países a perseguirem esse tipo 
de tecnologia. As dificuldades em torno do alcance desse ideal se encontram na ausência de 
uma segurança coletiva em que os países possam realmente confiar. A formação atual do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, principal órgão responsável pela manutenção da 
paz e segurança internacional, além de não ter legitimidade em suas tomadas de decisões, não 
assegura de forma eficaz a segurança coletiva pretendida pelas nações. Tal fato conduz os 
Estados a buscarem sua segurança por meios próprios, adquirindo a força suprema das armas 
nucleares como forma de produzir o efeito da intimidação, tão aplicado durante a Guerra Fria. 
Apesar dessa aparente falta de solução, progressos têm sido alcançados e o Direito 
Internacional tem logrado a consecução de diversas medidas de controle sobre a não-
proliferação. Destaca-se que as preocupações com a não-proliferação ganham uma nova 
dimensão com o surgimento de protagonistas não-estatais, a exemplo dos grupos terroristas e 
organizações político-militares, desejosos de obter esse tipo de armamento. 
PALAVRAS-CHAVE: DESARMAMENTO NUCLEAR; DIFICULDADES; 
PROGRESSOS; REALISMO; SEGURANÇA COLETIVA; TERRORISMO NUCLEAR 
 
RESUME 
Il y a plus de quarante ans que le Droit Internationale construit un cadre legislatif destiné a 
créer des mesures de désarmement et de contrôle des armes nucléaires, sans réussir 
efficacement à concretiser l'objectif determiné par les Nations Unis d'un désarmement général 
et complet. Le manque de ratification de divers traités en la matière démontre un mépris par la 
législation internationale , contribuant à une plus grande prolifération des stocks d'armes, en 
plus d'entrainer de nouveaux pays à poursuivre ce type de technologie. Les difficultés autour 
de cette portée d'idée se rencontrent par l'absence de sécurité collective dans lesquels les pays 
puissent réellement avoir confiance. La formation actuelle du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, principal membre directeur du maintien de la paix et de la sécurité internationale, en 
plus de ne pas avoir la légitimité de prendre ses décisions, n'assure d'aucune manière efficace 
cette sécurité collective voulue par les nations. Un tel fait conduit les Etats à chercher leur 
sécurité par leurs propres moyens, en acquérant la force suprême des armes nucléaires en 
ayant pour objectif de produire un effet d'intimidation, comme cela a pu être appliqué pendant 
la guerre froide. Bien qu'il ne semble pas y avoir de solution, des progrès ont été réalisés et le 
Droit International a contribué à une séquences de diverses mesures sur le controle de la non 
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prolifération. On souligne que les préoccupations de la non prolifération gagnent une nouvelle 
dimension avec l'apparition de protagonistes non régionaux, l'exemple des groupes terroristes 
et des organisations politiques militaires, avec comme objectifs l'acquisition de ce type 
d'armement. 
MOT-CLES: DESARMEMENT NUCLÉAIRE; DIFFICULTÉS; PROGRÈSS; RÉALISME; 
SÉCURITÉ COLLECTIVE; TERRORISME NUCLÉAIRE 
 
 

  

•1-             Introdução 

  

A questão nuclear se insere, literalmente, como condição de sobrevivência humana, razão pela 
qual, destaca-se a imprescindibilidade da regulamentação pelo Direito Internacional do uso 
desse tipo de energia, seja para fins bélicos, de modo a assegurar a paz mundial, seja para fins 
pacíficos, de geração de energia e desenvolvimento econômico. 

No que tange à regulamentação para fins bélicos, o Direito Internacional atua em duas frentes 
distintas, construindo um arcabouço legislativo destinado a eliminar os estoques de 
armamentos existentes e limitar a proliferação de tais armas, preocupação esta exacerbada 
quando a União Soviética entrou em colapso e os estados que a sucederam foram menos 
capazes de controlar a fuga deste tipo de tecnologia. 

Na falta de um compromisso universal de redução dos estoques existentes, os esforços têm, 
sobretudo, visado limitar o número de Estados susceptíveis de aceder à capacidade nuclear 
militar, a exemplo das três principais convenções que perseguem este objetivo, o Tratado de 
Proibição de Experiências com Armas Nucleares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e no Mar, 
assinado em 1963, o Tratado de não-proliferação nuclear (TNP), assinado em 1968 e, por fim, 
o Tratado adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1996, de proibição completa 
de ensaios nucleares. 

 Recentemente a questão da segurança nuclear ganhou novo impulso na agenda internacional 
com a celebração em 2010 de um novo tratado START, entre os Estados Unidos e a Rússia 
para a redução de armamentos estratégicos, bem como a declarada disposição do Governo 
Obama de buscar a ratificação do Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares 
(CTBT), que encontra forte oposição no senado norte-americano, além de não conter a 
ratificação de diversos países, tais como, China, Coréia do Norte, Índia, Paquistão, Israel, 
Egito, Irã e Indonésia, ratificações estas essenciais para que o Tratado entre em vigor. 

 Também contribuiu para esse impulso o sucesso relativo da VIII Conferência de Exame do 
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), realizada em maio de 2010, que 
logrou aprovar Plano de Ação com medidas concretas a serem empreendidas pelos Estados 
Partes nos três principais eixos temáticos do Tratado (desarmamento, não-proliferação e usos 
pacíficos da energia nuclear). 

Entretanto, apesar dos avanços e sinais de compromisso, ainda há muito a ser feito. Mais de 
quarenta anos após a entrada em vigor do TNP e vinte anos após o fim da Guerra Fria, a 
continuidade da existência de numerosos arsenais nucleares e o risco de sua proliferação 
mantém viva a possibilidade do uso de tais armas, sobretudo, no contexto de uma política 
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internacional ainda de viés eminentemente realista, com diversos Estados perseguindo a meta 
da segurança militar e utilizando a força como principal instrumento no jogo de poder. 
Importante destacar que essa possibilidade aumenta não só com o surgimento de novos países 
dotados de armas nucleares, mas também pela ameaça constante de que essa tecnologia venha 
a ser utilizada por protagonistas não-estatais, a exemplo de grupos terroristas e organizações 
político-militares. 

Desse modo, o presente artigo tem como pretensão analisar a capacidade atual do 
ordenamento jurídico internacional em concretizar o objetivo pretendido pelas Nações Unidas 
de um desarmamento geral e completo, evidenciando os atuais entraves à consecução dessa 
meta essencial para a paz mundial, com destaque para os significativos avanços alcançados e 
os novos desafios que surgem neste século. 

Para tanto, no capítulo 2 é desenvolvida a evolução das medidas de desarmamento e não-
proliferação de armas nucleares, instituídas desde a década de 1960 por meio de tratados, 
acordos e convenções internacionais, analisando não só o desenvolvimento dos diversos 
acordos bilaterais e multilaterais na matéria, mas também o papel desempenhado pelas 
Nações Unidas na concretização desse ideal. 

Em seguida, no capítulo 3, o foco são as dificuldades existentes para a consecução de forma 
eficaz dessas medidas, buscando elementos das relações internacionais para fazer uma análise 
da política internacional e seus dilemas de segurança, que se constituem hoje no maior entrave 
à eliminação e redução das armas nucleares, assim como à proibição de que outros países 
adquiram esse tipo de tecnologia. 

Apesar das dificuldades, progressos estão sendo alcançados e o Direito Internacional tem 
logrado a construção de um arcabouço legislativo que aos poucos vem modificando a 
consciências dos governos, sobretudo no que tange ao controle dos estoques de armas e 
materiais existentes, reduzindo as chances de exposição desse tipo de material a furtos, roubos 
e contrabandos, questão esta tratada no capítulo 4. 

Entretanto, referidos progressos ainda não são suficientes à efetivação do desarmamento geral 
e completo, conforme declarado pelas Nações Unidas por meio da Resolução 1378 (XIV) da 
Assembléia Geral, razão pela qual se destacam no capítulo 5 os desafios que surgem ao 
Direito Internacional para a execução dessa meta essencial, como as questões envolvendo 
uma Zona Livre de Armas Nucleares no Oriente Médio, o surgimento de novos países com 
desejo de aceder à capacidade bélica nuclear, bem como a difusão da tecnologia para os 
protagonistas não-estatais, como a Al Qaeda, o Hamas ou o Hezbollah. 

Por fim, trabalha-se na conclusão a idéia de que, embora as medidas tenham logrado algum 
êxito nas últimas décadas, estão longe de serem completamente executadas pelos países em 
razão da fragilidade do sistema de segurança coletiva proporcionado pelas Nações Unidas. 
Quando estão em jogo questões vitais de sobrevivência, um Estado irá usar sua forma mais 
eficaz de poder, que é a força militar. Tal fato explica o sucesso limitado dos esforços da 
legislação internacional para lidar com o desarmamento e a não-proliferação. A formação 
atual do Conselho de Segurança não mais atende as exigências de um mundo multipolar, a 
segurança coletiva funciona se não houver veto, mas se Estados Unidos, Rússia, China, Grã-
Bretanha ou França não conseguirem chegar a um acordo, a segurança coletiva falha, 
conforme ocorreu em 2003, com a invasão do Iraque pelos americanos. 

Desse modo, o presente trabalho procura delinear questões essenciais para a manutenção da 
paz e segurança internacionais, com vistas a proporcionar a reflexão acerca da eficácia das 
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medidas de desarmamento e não-proliferação de armas nucleares, para que soluções mais 
condizentes com a realidade atual possam viabilizar a completa extinção desse tipo de 
tecnologia no mundo. 

  

  

•2-             Medidas de Desarmamento e Não-Proliferação de Armas Nucleares 

  

Embora a energia nuclear represente sérios riscos à humanidade, tal como ocorrido nos 
acidentes de Three Mile Island, nos Estados Unidos em 1979, Chernobyl, na Ucrânia, em 
1986 e mais recentemente em Fukushima, no Japão, tem-se  que este tipo de energia também 
representa o progresso econômico das nações, dada sua eficiência como fonte de energia 
barata e limpa, apta ao desenvolvimento de atividades como geração de energia elétrica para 
usinas, fins medicinais, agricultura, entre outros, tornando importante para a comunidade 
internacional não a sua proibição, mas a difusão, desde que, obviamente, para fins pacíficos. 

Tal fomento na difusão deste tipo de energia pode ser constatado com a criação em 1956 da 
Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), bem como nos mais de 450 reatores 
nucleares espalhados pelo mundo. O Brasil, por exemplo, possui três usinas nucleares, sendo 
duas em funcionamento e uma em construção, além de estarem previstas a construção de mais 
quatro.[1] 

Entretanto, a energia nuclear, seja para fins pacíficos, seja para fins bélicos, foi pouco a pouco 
responsável pelo surgimento de um extenso rol de conflitos internacionais, seguidos da 
criação de tratados e normas de direito consuetudinário. A corrida armamentícia ao longo das 
décadas de 40 a 80 entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética revelaria ao mundo a 
insensatez da Guerra Fria. Os arsenais nucleares das duas maiores potências tinham uma 
capacidade destrutiva fora do comum, no que foi chamado por alguns de "morte dupla", 
significando que não só as pessoas poderiam morrer, mas sob algumas circunstâncias toda a 
espécie humana poderia estar ameaçada. 

A década de 60 foi marcada pela crise dos mísseis em Cuba, colocando o mundo na apreensão 
de uma possível guerra nuclear. Nessa mesma época França e China realizaram testes e 
desenvolveram suas próprias armas nucelares, passando a integrar o que se chamou de o 
"Clube".[2] Alguns anos mais tarde, países como África do Sul e Israel também 
desenvolveram suas próprias armas nucleares, embora não tenham assumido tal fato 
oficialmente. 

Importante destacar que além do desenvolvimento da chamada Bomba A, utilizada pelos 
Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, alguns países desenvolveram também a 
Bomba H, de hidrogênio. As bombas de hidrogênio dependem da energia da fusão liberada 
quando os átomos são fundidos em um, em vez de fracionados como nas primeiras bombas de 
fissão. A bomba H aumentou imensamente o montante de destruição possível com uma única 
arma. A maior explosão artificial produzida sobre a superfície da Terra aconteceu em 1961, 
quando a União Soviética explodiu uma bomba de hidrogênio de 60 megatons, vinte vezes 
todo o poder explosivo usado na Segunda Guerra Mundial.[3] 
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 Esses fatos deram início a um difícil processo de negociação entre os países para colocar 
limites à proliferação de armas nucleares e para impor limites aos seus testes. 

Em 1963, os países que à época já possuíam arsenais nucleares firmaram o Tratado 
Proibindo Experiências com Armas Nucleares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e no 
Mar, do qual França e China, em plena fase de testes nucleares, ficaram de fora, mesmo sob 
forte pressão da comunidade internacional.[4] A China, por exemplo, testou sua Bomba H em 
junho de 1967.[5] 

Juntamente com o teste Chinês, ocorreu no final da década de 60 a assinatura do Tratado 
sobre Não Proliferação de Armas Nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética, 
mais conhecido pela sigla TNP. Passo seguinte a esse compromisso foi o início, já na década 
de 70, do que se denominou SALT I e SALT II (Strategic Arms Limitation Talks) de 1971 e 
1978, respectivamente, entre esses dois países para limitar a manutenção de estoques e 
produção de armas. 

Os acordos SALT I, de 26 de Maio de 1972, completados em 1974, já não estão mais em 
vigor, mas continuam a ser observados. Os acordos SALT II foram assinados em 18 de Junho 
de 1979, mas o senado americano recusou autorizar a sua ratificação, semelhante ao que 
ocorre hoje com relação à ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares 
(CTBT). Enquanto que os acordos SALT I visavam limitar muito estritamente os armamentos 
estratégicos defensivos, o SALT II estabelecia limites bastante elevados para as armas e os 
mísseis ofensivos. O seu objetivo era menos o de reduzir os armamentos existentes do que o 
de manter dentro de certos limites os progressos da sua modernização.[6] 

  Essas negociações culminaram com a adoção do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 
1971, que visa à redução de armas nucleares defensivas, referido tratado proíbe a construção 
de sistemas nacionais de defesa antimísseis. Em 2001, o então presidente americano George 
W. Bush, afirmou que os Estados Unidos iriam se retirar deste tratado, sem especificar data, o 
que deu ensejo à polêmica sobre a construção de um escudo antimísseis na Europa, chamado 
"Projeto Guerra nas Estrelas". Tal fato encontrou oposição declarada da Rússia, que alegou 
que referido escudo colocaria seu arsenal nuclear em desvantagem, podendo desencadear 
nova corrida armamentista.[7] A questão ainda encontra-se em discussão entre os dois 
países.   

A preocupação com os efeitos dos testes e das armas nucleares sobre o meio ambiente e o 
homem levaram à criação, em 1967, da primeira Área Livre de Armas Nucleares, 
abrangendo a América Latina, por meio do Tratado de Tlatelolco. A iniciativa foi seguida 
por outros blocos regionais, como a Ásia-Central, o Pacífico-Sul e a África. Atualmente 
discute-se a implantação desta medida no Oriente Médio, questão que encontra forte oposição 
de Israel, que teme conflitos regionais com seu rival Irã, conforme será abordado mais a 
seguir. 

Em 1973, União Soviética e Estados Unidos assinaram o Acordo sobre Prevenção de 
Guerra Nuclear, estabelecendo, entre outras medidas, o dever de "Consultas urgentes", para 
permitir a comunicação instantânea entre os líderes soviéticos e americanos, em caso de 
conflito armado, como forma de evitar que uma escalada militar entre eles fosse tratada 
imediatamente com o uso de armas nucleares. 

Após a comunidade internacional ter criticado duramente a continuidade dos testes com armas 
nucleares por parte da França e China na Conferência de Estocolmo e na Assembléia Geral 
das Nações Unidas em 1973[8], Austrália e Nova Zelândia tentaram obter a declaração de 
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ilegalidade dos testes atmosféricos realizados pela França no Oceano Pacífico e levaram o 
caso para a Corte Internacional de Justiça. A questão dos testes nucleares em relação ao 
Direito Internacional, portanto, já no contexto pós-moderno, passou pela Corte Internacional 
de Justiça no caso dos testes nucleares franceses em 1974. 

Os testes atmosféricos conduzidos pela França no Pacífico Sul acarretaram a liberação de 
partículas radioativas, as quais vinham depositar-se em territórios de outros Estados, como os 
da Austrália, Nova Zelândia e de uma série de ilhas daquela região. O aumento do nível de 
radiação, em que pese mensurável, alegadamente não chegou a causar danos à saúde humana, 
segundo a França. As reclamações não chegaram a ter seu mérito julgado pela Corte, que 
considerou as declarações de ministros da França acerca da continuidade dos testes no subsolo 
marítimo como prejudiciais, mas no seio do processo houve a aplicação de medida cautelar 
ordenando à França que se abstivesse de realizar testes nucleares causando o depósito de 
dejetos radioativos em território Australiano.[9] 

A Corte ainda vai trabalhar com a questão nuclear em seus pareceres consultivos de 1993 e 
1994, a respeito da "Licitude do Uso de Armas Nucleares por um Estado em um Conflito 
Armado"[10] e "Licitude da Ameaça ou Uso de armas Nucleares".[11]Importante destacar 
que no parecer consultivo de 1994, a Corte ressalta as dificuldades existentes na consolidação 
de regras destinadas à proibição do uso de armas nucleares, bem como declara lícito o uso de 
tais armas desde que conforme o art. 51 da Carta das Nações Unidas, observando 
logicamente, os critérios de necessidade e proporcionalidade, vejamos: 

  

A emergência de uma regra costumeira proibindo especificamente o uso de armas nucleares é 
dificultada pelas tensões contínuas entre, de um lado, a nascente opinio iuris e, de outro, uma 
adesão ainda forte à prática de dissuasão (no qual fica reservado o direito dos Estados de 
utilizar essas armas no exercício da legítima defesa contra uma agressão armada que coloque 
em perigo seus interesses vitais em matéria de segurança).[12] 

  

De forma paralela aos tratados e acordos bilaterais e multilaterais, bem como as discussões na 
Corte, a Organização das Nações Unidas também foi pró-ativa na condução de medidas de 
desarmamento e não-proliferação de armas nucleares. Em 1946, ela havia estabelecido uma 
Comissão de Energia Atômica, designada para tratar de problemas relativos ao uso militar 
desse tipo de energia e de outras armas de destruição em massa. Todavia, após um confronto, 
no seio da comissão, entre Estados Unidos e União Soviética, a Assembléia tratou de 
dissolvê-la, criando, em seu lugar, uma Comissão Geral de Desarmamento. Após inúmeras 
reorganizações, essa comissão terminou suas atividades em 1960, mais uma vez em função de 
divergências entre seus membros.[13] 

Em 1978, a Assembléia reestruturou as instituições na matéria da seguinte forma: uma 
Comissão sobre o desarmamento, na qual todos os Estados são representados; um 
Departamento sobre o desarmamento, uma das divisões do Secretariado e uma Conferência 
sobre o desarmamento, comportando sessenta membros e considerada como única instância 
multilateral para negociações na matéria. A Conferência sobre o desarmamento criou uma 
lista de dez itens que devem ser discutidos em seus encontros anuais ou semestrais. Estes itens 
são: a) armas nucleares; b) armas químicas; c) demais armas de destruição massiva; d) armas 
convencionais; e) redução das despesas militares; f) redução das armas de força; g) 
desarmamento e desenvolvimento; h) desarmamento e segurança internacional; i) efetiva 
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verificação de métodos relacionados ao desarmamento; e j) um programa efetivo visando o 
desarmamento completo sob a inspeção internacional.[14] 

No Ato final da sessão extraordinária da Assembléia Geral de 1978, criadora da Comissão de 
Desarmamento, foi anunciada uma série de princípios na matéria. Destaca-se, nessa 
proclamação, o objetivo do processo de desarmamento: o desarmamento geral e completo, de 
caráter gradual, porém efetivo. Assim, a adoção das medidas sugeridas deve ser feita de 
maneira equilibrada, de forma que o direito à segurança de cada Estado seja garantido. Frisou-
se também a importância de que os tratados ratificados na matéria prevejam a verificação de 
métodos de desarmamento adequado, de maneira a assegurar o respeito desses métodos por 
todos os Estados-Membros.[15] 

Entretanto, conforme vai ressaltar Fernanda Araújo Kallás, a prática demonstra que a maioria 
dos tratados firmados na matéria, não seguiu o tão recomendado processo gradual. Ao 
contrário, a maior parte deles tendo sido concluído durante a Guerra Fria, tratava mais de um 
controle de armamentos que do desarmamento propriamente dito. Não há como negar, 
contudo, que importantes tratados tenham sido ratificados durante este período, dentre eles a 
Convenção sobre armas químicas, adotada em Paris em 13 de janeiro de 1993, acordo 
importante, não só pela imposição de destruição sistemática de estoques armamentícios como 
pelo seu elaborado sistema de verificação; e a Convenção de Ottawa, de dezembro de 1997, 
que trata tanto do direito do desarmamento quanto do direito humanitário.[16] 

Nesse sentido, tem-se que a Assembléia Geral já adotou mais de cinqüenta resoluções sobre o 
assunto, a maioria delas tratando de questões tradicionais como o desarmamento nuclear[17], 
as armas químicas e biológicas[18], os testes nucleares, bem como outras tratando de questões 
novas como a eventual aquisição de armas nucleares ou de outras armas de destruição 
massiva por grupos terroristas[19], e ainda, sobre o tráfico de armas leves e sua recuperação 
após os conflitos locais, questão também de extrema importância.[20] 

Por fim, cumpre destacar também outra importante medida de controle sobre a proliferação de 
armas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia, firmada inicialmente por meio do Tratado 
START I (Strategic Arms Reduction Talks), de 31 de julho de 1991, que registra o 
compromisso de uma diminuição de 30% em média dos armamentos nucleares ofensivos de 
longo alcance das duas potências. Conforme ressaltam Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain 
Pellet, o desaparecimento do bloco soviético permitiu desenvolver uma rede de acordos 
bilaterais entre os Estados Unidos, Rússia e os seus aliados para conseguir uma diminuição 
real dos aprovisionamentos estratégicos.[21] 

 Atualmente ocorreu a celebração de um novo Tratado, denominado NEW START, 
assinado pelos presidentes Dimitri Medvedev e Barack Obama, recentemente ratificado pelo 
Congresso Americano, destinado a limitar mais ainda o estoque de armas estratégicas desses 
dois países. O Tratado inclui, dentre outras medidas, a redução de 74% do número de ogivas 
nucleares que ambos os Estados possuem, em relação ao limite definido no Tratado START I, 
a limitação a 800 do número de vetores, que são os mísseis intercontinentais (ICBM) a bordo 
de submarinos e bombardeiros, mobilizados ou não por cada um dos países, além de medidas 
de verificação in loco das instalações nucleares, intercâmbio de dados, assim como 
notificações recíprocas de armamentos ofensivos e de sítios nucleares.[22]  

Entretanto, como no jogo da política internacional ninguém ousa desrespeitar o velho dilema 
de segurança, exemplificado nas relações internacionais pelo dilema do prisioneiro[23], o 
novo Tratado START somente foi aprovado no Congresso Americano após os democratas 
aceitarem duas emendas, uma do Senador Whip Jon Kyl e outra do Senador John McCain, 
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afirmando o compromisso da administração Obama com a modernização das instalações de 
armas nucleares, bem como de prosseguir com um robusto programa de defesas antimísseis 
no futuro.[24] 

Desse modo, verifica-se que o arcabouço legislativo destinado a eliminar e controlar os 
estoques de armas nucleares é extenso e tenta acompanhar a evolução da tecnologia e dos 
acontecimentos, no entanto, a efetivação plena dessas medidas esbarra na lógica do sistema 
político mundial, ou seja, encontra seus obstáculos no sistema anárquico de Estados e na 
conseqüente falta de segurança coletiva que o mesmo produz. 

Assim, o capítulo seguinte desenvolve uma análise acerca dos reais motivos que levam os 
Estados a manterem seus arsenais nucleares, bem como a fazer com que Estados, que não 
detém esse tipo de tecnologia, passem a persegui-la, dificultando sobremaneira a 
concretização do ideal das Nações Unidas de um desarmamento geral e completo, tal como 
preconizado na Resolução 1378 (XIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas.  

  

  

•3-             O Desarmamento e suas Dificuldades 

  

Para se compreender as dificuldades existentes na implementação e execução por parte dos 
Estados das medidas de desarmamento e não-proliferação de armas nucleares, e, dessa forma, 
apreender melhor os progressos alcançados e os desafios que surgem, deve-se 
primordialmente fazer uma análise sobre o sistema de divisão de Estados territoriais e como 
ocorrem as relações entre estas entidades, disciplina esta que recebe o nome na doutrina de 
política internacional. 

Conforme explica o professor de relações internacionais da Universidade de Harvard, Joseph 
Nye, o mundo nem sempre esteve dividido em um sistema de Estados separados. Ao longo 
dos séculos, houve três formas básicas de política mundial. No sistema mundial imperial, um 
governo controla a maior parte do mundo com que ele tem contato. O maior exemplo no 
mundo ocidental foi o Império Romano. A Espanha no século XVI e a França no final do 
século XVII tentaram obter uma supremacia semelhante, mas não conseguiram. No século 
XIX, o Império Britânico espalhou-se pelo planeta, mas também precisou dividir o mundo 
com outros estados fortes.[25] 

Uma segunda forma básica de política internacional é o sistema feudal, no qual as lealdades 
humanas e as obrigações políticas não são fixadas primariamente pelos limites territoriais. O 
feudalismo foi comum na Europa depois do colapso do Império Romano. Uma pessoa tinha 
obrigações com um senhor local, mas também poderia dever obediência a algum nobre ou 
bispo distante, assim como ao papa em Roma. As obrigações políticas eram determinadas em 
grande parte pelo que acontecia aos superiores de alguém. Se um governante se casasse, uma 
área e seu povo poderiam ter suas obrigações rearranjadas como parte de um dote 
matrimonial. Cidadãos nascidos franceses poderiam de repente se descobrir convertidos em 
flamengos ou até mesmo ingleses. Cidades e ligas de cidades à vezes tinham uma condição 
semi-independente especial. A colcha de retalhos de guerras que acompanhou a situação 
feudal não era o que se considera hoje guerras territoriais modernas. Elas poderiam acontecer 
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tanto dentro como através de territórios e estavam relacionadas com aquelas lealdades e 
conflitos entrecruzados e não territoriais.[26] 

A terceira forma de política mundial é o sistema anárquico de Estados, composto de Estados 
que são relativamente coesos, porém sem nenhum governo superior acima deles. Entre os 
exemplos podem ser citadas as Cidades-Estados da antiga Grécia ou a Itália de Maquiavel no 
século XV. Em 1648, a Paz de Westfália concluiu a Guerra dos Trinta Anos na Europa, às 
vezes chamada a última das grandes guerras religiosas e a primeira das guerras entre os 
Estados modernos. Esse tratado encerrou o estado territorial soberano como a forma 
dominante de organização internacional, e o sistema anárquico de Estados como forma da 
política mundial, que predomina até os tempos atuais.[27] 

A Paz de Westfália, representada pelos Tratados de Munster e Osnabruck, marca o fim de 
uma era e início de outra em matéria de política internacional, com acentuada influência sobre 
o Direito Internacional, então em seus primórdios. Esses tratados acolheram muito dos 
ensinamentos de Hugo Grócio, surgindo daí o Direito Internacional tal como definido hoje em 
dia, quando triunfa o princípio da igualdade jurídica dos Estados, estabelecem-se as bases do 
princípio do equilíbrio europeu, e surgem ensaios de regulamentação internacional positiva. 

No entanto, essa nova configuração da ordem mundial, calcada na soberania interna e 
internacional dos Estados, estabelece o chamado sistema anárquico de Estados, na medida em 
que não existe um governante superior para impor a ordem, sendo este fato que denota a 
imprescindibilidade do Direito Internacional, como forma de criar normas de convivência 
neste contexto de anarquia.    

Nesse sentido, atualmente quando se fala em política internacional, em geral está se referindo 
a esse sistema de Estados territoriais e defini-se política internacional como a política na 
ausência de uma soberania comum, política entre entidades sem nenhum governante superior. 
A política internacional é um sistema de auto-ajuda. 

Para compreender melhor este sistema anárquico, deve-se remontar a Thomas Hobbes, 
filósofo inglês do século XVII, muito utilizado nas relações internacionais para explicar as 
relações entre os Estados, partindo de suas idéias, as duas principais teorias que procuram 
explicar o que influencia o comportamento dos Estados neste mundo sem um governante 
superior. 

Hobbes chamou tais sistemas anárquicos de "estado de natureza". Para uns, a expressão 
estado de natureza pode lembrar imagens de um rebanho de vacas pastando pacificamente em 
uma fazenda, mas o sentido dado ao conceito de Hobbes é outro. Imagine uma cidade do 
Texas sem um xerife nos dias do velho oeste, ou o Líbano depois da queda do governo na 
década de 1970, ou a Somália da década de 1990. O estado de natureza de Hobbes não é 
benigno e é uma guerra de todos contra todos, porque não existe um governante superior para 
manter a ordem. Conforme Hobbes declarou notavelmente, a vida num mundo assim tende a 
ser rude, brutal e breve.[28]  

Entretanto, a filosofia política oferece opiniões diferentes sobre até que ponto o estado de 
natureza Hobbesiano precisa ser cruel. Hobbes, que escreveu em uma Inglaterra do século 
XVII abalada por uma guerra civil, enfatizou a insegurança, a força e a sobrevivência. Ele 
considerou a humanidade como se estivesse em um estado de guerra constante. Meio século 
depois, John Locke, escrevendo em uma Inglaterra mais estável, argumentou que, embora a 
um estado de natureza faltasse uma soberania comum, as pessoas poderiam desenvolver laços 
e fazer contratos, e, portanto, a anarquia seria menos ameaçadora. 
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Essas duas opiniões sobre o estado de natureza Hobbesiano são as precursoras filosóficas de 
duas correntes de opinião na política internacional, uma mais pessimista e a outra mais 
otimista: as perspectivas realista e liberal da política internacional. Ambas as teorias vão 
procurar explicar como os Estados se comportam neste mundo anárquico, o que influencia 
seus líderes nas tomadas de decisão, na formulação de suas políticas externas, enfim, como os 
Estados se conduzem em suas relações com outros Estados. 

O realismo tem sido a tradição dominante no pensamento sobre a política internacional. Para 
os realistas, o problema central da política internacional é a guerra e o uso da força, e os 
protagonistas centrais são os Estados. O realismo pode ser exemplificado pelos textos e pelas 
políticas do presidente norte americano Richard Nixon e de seu secretário de Estado Henry 
Kissinger. Os realistas partem do pressuposto do sistema anárquico de Estados. Kissinger e 
Nixon, por exemplo, procuraram maximizar o poder dos Estados Unidos e minimizar a 
capacidade de outros Estados de ameaçar a segurança americana. De acordo com os realistas, 
a política internacional começa e termina no estado individual em interação com os outros 
estados.[29] 

A outra tradição, o liberalismo, pode ser localizada dentro da filosofia política ocidental do 
barão de Montesquieu e em Immanuel Kant, na França e na Alemanha do século XVIII, 
respectivamente, e em filósofos britânicos do século XIX a exemplo de Jeremy Bentham e 
John Stuart Mill. Um exemplo de práticas liberais na política internacional pode ser 
encontrado nos textos e nas políticas do cientista político e presidente americano Woodrow 
Wilson, precursor da extinta Liga das Nações. 

Os liberais vêem uma sociedade mundial que funciona ao lado dos Estados e estabelece parte 
do contexto para os Estados. O comércio cruza as fronteiras, as pessoas estabelecem contatos 
entre si (tal como estudantes em intercâmbio em países estrangeiros) e as instituições como a 
Organização das Nações Unidas criam um contexto em que a visão realista da anarquia pura é 
insuficiente. Os liberais queixam-se de que os realistas retratam os Estados como bolas de 
bilhar impermeáveis, atritando-se umas contra as outras na busca de um equilíbrio de poder, 
mais que isso não é suficiente porque as pessoas têm contatos além-fronteiras e porque existe 
uma sociedade internacional. Na visão dos liberais, os realistas se esquecem do aumento da 
interdependência econômica e da evolução de uma sociedade mundial transnacional[30], 
questões estas que influenciam muito o comportamento dos Estados atualmente, basta analisar 
a importância da economia americana ou européia para a estabilidade da economia mundial. 

Após a Guerra Fria, surge ainda uma terceira teoria, um grupo diverso de teóricos rotulado de 
construtivistas sustentou que o realismo e o liberalismo não foram capazes de explicar 
adequadamente a mudança a longo prazo da política mundial. Por exemplo, nenhuma das 
duas correntes conseguiu prever ou explicar o fim do conflito leste-oeste. Os construtivistas 
enfatizam a importância das idéias e da cultura para moldar tanto a realidade quanto o 
discurso da política internacional. Eles enfatizam a subjetividade suprema dos interesses e 
suas ligações com identidades em mutação. 

Existem muitos tipos de construtivistas, mas todos tendem a concordar que as duas principais 
teorias estão muito longe de ser retratos verdadeiros do mundo, e que se precisam não só de 
explicações sobre como as coisas são, mas explicações sobre como se tornaram no que são. 

Os construtivistas concentram-se em questões importantes sobre identidades, normas, cultura, 
interesses nacionais e na governança internacional. Eles acreditam que os líderes e outras 
pessoas são motivados não só pelos interesses materiais, mas também por seu sentido de 
identidade, moralidade e pelo que uma sociedade ou cultura considera adequado. E tais 
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normas mudam com o tempo. A anarquia é a ausência de uma autoridade global legítima, mas 
há um espectro de anarquias variando da amizade à inimizade que muda com as percepções e 
normas que os Estados têm sobre si mesmos e sobre os outros. Ou, nas palavras de Alexander 
Wendt, a anarquia é o que os Estados fazem dela. É por isso que o mundo se preocupa mais 
com um armamento nuclear norte-coreano do que com 500 armas nucleares britânicas, ou que 
a guerra entre a França e a Alemanha, que aconteceu duas vezes no século passado, não é 
mais considerada possível na atualidade.[31] 

 Nesse contexto, tem-se que todas estas teorias da política internacional, Realismo, 
Liberalismo e Construtivismo, procuram explicar como os Estados se comportam em suas 
relações com outros Estados, o que motiva seus líderes, suas políticas e tomadas de posição 
sobre determinados assuntos como guerra, paz, assistência, celebração de contratos, enfim, 
como os Estados agem nas relações internacionais. 

Mas quem está certo e quem está errado? Surpreendemente, a reposta mais adequada a esta 
pergunta é que todos estão certos e todos estão errados, ou seja, nenhuma das três teorias é um 
retrato fiel da política internacional, mas todas explicam formas, atitudes e influências que 
moldam as políticas adotadas pelos Estados dentro de um sistema anárquico de política 
mundial. Joseph Nye esclarece essa simbiose de forma bastante elucidativa: 

  

Quando eu estava trabalhando em Washington e ajudando a formular as políticas exteriores 
americanas como secretário-assistente no Departamento de Estado e no Pentágono, 
surpreendi-me tomando emprestados elementos dos três tipos de pensamento: realismo, 
liberalismo e construtivismo. Achei-os todos oportunos, muito embora de modos diferentes e 
em circunstâncias diferentes.[32] 

  

Ocorre que, quando se trabalha o papel das armas nucleares nas relações internacionais e 
procura-se identificar os entraves existentes no que tange ao desarmamento e não-proliferação 
deste tipo de tecnologia, nota-se que tais dificuldades estão diretamente relacionadas ao 
fundamento realista da política internacional, ou seja, quando a questão é a guerra e a 
sobrevivência do Estado, a meta predominante é a segurança militar e a força militar é o único 
instrumento que realmente importa nas relações entre os Estados. 

Dessa forma, os Estados, diante de um sistema anárquico, no qual não existe um governante 
superior para impor a ordem, e diante do fato de que outros Estados podem utilizar a força 
militar como instrumento na satisfação de seus interesses nacionais, buscam então aperfeiçoar 
seus arsenais bélicos, adquirindo a força suprema das armas nucleares, para que por meio 
delas possam jogar o jogo da intimidação nuclear e assim, estabelecerem um certo equilíbrio 
de poder nas relações internacionais. 

A intimidação nuclear encoraja o raciocínio: "Se você me atacar, posso não ser capaz de 
impedir seu ataque, mas posso retaliar de maneira tão destruidora que você não vai querer 
atacar antes de mais nada". Esse foi o jogo básico da Guerra Fria, as duas potências se 
envolveram em alguns conflitos periféricos, mas evitaram o confronto direto pelo temor de 
que eventual conflito levasse a uma guerra nuclear sem limites e há um resultado devastador 
não só para americanos ou russos, mas para toda a humanidade. 
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Um caso clássico para se compreender os efeitos da intimidação nuclear é a análise da Crise 
dos Mísseis de Cuba em 1962, durante a Guerra Fria, quando as duas maiores potências 
bélicas do mundo estiveram na iminência de uma guerra direta: 

  

Esse período de treze dias foi provavelmente a situação mais arriscada da era nuclear 
considerando um conjunto de acontecimentos que poderiam ter levado a uma guerra nuclear. 
Se alguém totalmente de fora, um "marciano", tivesse observado a situação, consideraria que 
os Estados Unidos possuíam uma superioridade em armamento nuclear de 17 para 1. 
Atualmente sabemos que os soviéticos tinham apenas cerca de vinte armas nucelares em 
mísseis intercontinentais que poderiam atingir os Estados Unidos, mas o presidente Kennedy 
não sabia naquela época. Por que então os Estados Unidos não tentaram antecipar-se a um 
ataque soviético inicial atacando os sítios dos mísseis soviéticos, que então estavam 
relativamente vulneráveis? A resposta é que, se até mesmo um ou dois dos mísseis soviéticos 
escapassem e fossem disparados contra uma cidade americana, o risco era suficiente para 
impedir um primeiro ataque americano. Além disso, tanto Kennedy quanto Khrutchev temiam 
perder o controle de uma estratégia racional e dos cálculos premeditados. Khrutchev saiu-se 
com uma bela metáfora para isso em uma de suas cartas a Kennedy: "Seja cuidadoso 
enquanto nós dois puxamos as pontas do cabo no qual amarramos o nó da guerra.[33] 

  

Esse, portanto, o papel das armas nucleares na política internacional, uma ferramenta de 
intimidação, que concede aos Estados uma capacidade de ameaçar com eficácia os 
adversários, a razão de sua existência reside no sistema anárquico de Estados territoriais, onde 
a força representa um elemento relevante na disputa pelo poder. 

Na política internacional, ninguém tem o monopólio sobre o uso da força, ao contrário da 
política interna, onde o governo tem o monopólio sobre o uso legítimo da força. Uma vez que 
a política internacional é o domínio da auto-ajuda, e alguns Estados são mais fortes do que os 
outros, sempre existe o perigo de que possam recorrer à força para satisfazer seus interesses. 
Quando não se pode controlar a força, os resultados são a desconfiança e a suspeita, e nesse 
ponto, ninguém quer correr riscos. 

Cite-se como exemplo a declaração do presidente francês Nicolas Sarkozy, de que as armas 
nucleares francesas representam um "seguro de vida" para a Europa. Alegando a ameaça 
militar representada pelo Irã, o presidente francês considera fundamental para a defesa da 
Europa, fortalecer o papel da França como potência nuclear. O poder de intimidar outros 
países através de armas atômicas seria o "seguro de vida da nação".[34] 

 É nesse ponto que reside a principal dificuldade na implementação das medidas de 
desarmamento e não proliferação de armas de destruição em massa, nessa lógica do sistema 
anárquico de Estados, onde reina sempre a desconfiança e a suspeita. Os Estados não querem 
correr riscos e a Organização das Nações Unidas, embora cumpra seu papel editando 
inúmeras resoluções e sendo responsável pela celebração de diversos tratados, acordos e 
convenções, não assegura a necessária segurança que os Estados almejam. 

Essa aparente falta de solução, fruto de um sistema internacional falho, que não assegura de 
forma eficaz a segurança coletiva, produz o efeito contrário, qual seja, novos países passam a 
perseguir este tipo de tecnologia, e tem-se visto um aumento no número de países que estão 
obtendo armas nucleares. Por exemplo, em 2004, foi descoberto que um cientista nucelar 
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paquistanês, A. Q. Khan, vendera segredos nucleares para uma série de países, incluindo 
Líbia, Irã e Coréia do Norte.[35] Índia e Paquistão, rivais na política internacional, testaram 
suas armas nucleares em 1998. 

Além disso, países detentores de armas nucleares, sob o falso pretexto de estarem cumprindo 
metas de desarmamento, vêem por outro lado, otimizando seus arsenais, reduzindo de fato a 
quantidade de armas, mas tornando aquelas restantes mais eficazes, aprimorando seus 
sistemas de lançamento, destruição e eficácia de precisão. Tal fato é abordado com 
propriedade pelo então Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, em sua 
intervenção na Conferência do Desarmamento realizada em Genebra, a 15 de junho de 2010, 
vejamos: 

  

Há dez anos, nós achávamos que havia razões para comemorar. Contudo, a maioria das 
promessas pactuadas na Conferência de Exame de 2000 permaneceu no papel. Na verdade, a 
primeira década do novo milênio assistiu a virtual paralisia no âmbito do desarmamento 
nuclear. 

Ações positivas em relação a alguns aspectos não nos podem cegar para a falta de progresso 
em outras áreas, tais como o estado de alerta e a modernização de arsenais. De fato, em alguns 
casos, nós regredimos. 

O Brasil saúda a promessa de reduções quantitativas nos arsenais dos Estados nuclearmente 
armados. No entanto, isso está longe de ser suficiente. Os cortes nos arsenais foram 
contrabalanceados por melhoras qualitativas das forças nucleares, pela modernização das 
armas nucleares e de seus sistemas de lançamento, bem como pelo papel definido para as 
armas nucleares nas doutrinas de defesa nacional. 

É preocupante o fato de que uma grande porção, senão a totalidade de tal redução, não 
implica a destruição ou o descarte dessas armas.[36] 

   

Nesse sentido, as preocupações internacionais quanto às armas nucleares, longe de acabarem, 
têm adquirido uma nova dimensão, sobretudo com o aumento de países desejosos de 
aprimorarem e obterem esse tipo de tecnologia, como a Coréia do Norte e o Irã, Estados que 
possuem sérias desavenças com rivais regionais, a exemplo da Coréia do Sul e de Israel, 
respectivamente. E ainda, a preocupação aumenta e se torna arrepiante diante do risco de que 
protagonistas não-estatais, como os grupos terroristas possam utilizar desses artefatos, 
sobretudo tendo em vista as dificuldades, até pouco tempo atrás verificáveis, de controle sobre 
a saída de material nuclear da ex-União Soviética e sua presença no mercado negro 
internacional. 

Ocorre que, apesar desse cenário pessimista, avanços têm ocorridos, aumentando as 
esperanças de um futuro livre de armas nucleares. O capítulo seguinte desenvolve uma análise 
dos progressos alcançados com as medidas de desarmamento e controle das armas de 
destruição em massa, chamando atenção para a importância do estabelecimento das chamadas 
Zonas Livres de Armas Nucleares, sobretudo no Oriente Médio, como forma de assegurar 
maiores chances de paz para a região e, conseqüentemente, para toda a comunidade 
internacional. 
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•4-             Progressos obtidos com as medidas de desarmamento e não-proliferação 

  

Desde que as medidas de controle das armas nucleares foram instituídas há mais de quarenta 
anos, poucos avanços foram alcançados, o número elevado de resoluções tomadas na 
Assembléia Geral sobre a matéria comprometem sua eficiência devido à falta de claridade nos 
objetivos dispostos e à dificuldade em distinguir cada uma de suas mensagens. O fato de que 
o conteúdo de várias resoluções seja o mesmo durante anos, sem que nenhuma mudança 
substancial seja trazida serve somente para confundir e obscurecer os caminhos a serem 
tomados.[37] 

Além disso, a questão esbarra na lógica do sistema anárquico de Estados e na incapacidade 
das Nações Unidas de promover uma segurança coletiva na qual os países possam confiar. 
Nesse ponto, destaca-se a formação atual do Conselho de Segurança, que não conseguiu 
impedir os conflitos árabes-israelenses nos anos de 1948, 1956, 1982 e mais recentemente em 
2008, envolvendo o protagonista não estatal Hezbollah, bem como os conflitos na Bósnia e a 
invasão do Iraque em 2003.    

Entretanto, é possível constatar progressos no que tange ao desarmamento e à não-
proliferação. Destaca-se inicialmente o sucesso obtido com a implementação das chamadas 
Zonas Livres de Armas Nucleares. 

Antes do colapso da União Soviética, uma quantidade limitada de Estados dispunha da 
tecnologia para fabricação de armas nucleares, o restante do mundo assistia às recorrentes 
tensões da Guerra Fria e às constantes ameaças de ataques nucleares, especialmente entre os 
EUA e a URSS. Essa tensão provocou um movimento em sentido inverso, ou seja, de criação 
de zonas livres de armas nucleares, ao invés de uma difusão do armamento. 

A primeira Zona Livre de armas nucleares foi criada pelo Tratado de Tlatelolco em 14 de 
fevereiro de 1967, no México, em vigor desde 25 de abril de 1969. O Tratado para Proscrição 
de Armas Nucleares na América Latina[38]proíbe "a) o ensaio, uso, fabricação, produção ou 
aquisição, por qualquer meio, de toda arma nuclear, por si mesmas, direta ou indiretamente, 
por mandato de terceiros ou em qualquer outra forma, e b) a recepção, armamento, instalação, 
colocação ou qualquer forma de posse de qualquer arma nuclear, direta ou indiretamente, por 
si mesmas, por mandato de terceiros ou por qualquer outro modo". Somente a utilização da 
energia nuclear para fins pacíficos permaneceu permitida. As partes do Tratado também 
convencionaram negociar com a IAEA para dar aplicações às salvaguardas daquela agência. 

Resultado dos diversos testes de armas nucleares realizados no Oceano Pacífico e do fracasso 
da Austrália e Nova Zelândia de impedir tais testes, foi criada em 6-8-1985, a Zona Livre de 
Armas Nucleares do Pacífico Sul[39], que prevê basicamente a renúncia a armas nucleares, a 
proibição de testes nucleares, de lançamento de material radioativo na natureza e da admissão 
do incurso militar de armas nucleares nos territórios das partes, ressalvado o direito soberano 
de admitir a visita de embarcações e aeronaves estrangeiras. 

Destaca-se também o Tratado de Pelindaba, que instituiu a Zona Livre de Armas 
Nucleares na África, compreendendo todo o território do continente africano, inclusive a 
África do Sul, que já chegou a possuir tais armas. A assinatura deste tratado ocorreu na cidade 
do Cairo, em 11de abril de 1996 e sua entrada em vigor se deu em 15 de julho de 2009. São 
pontos importantes do Tratado, a renúncia à posse, desenvolvimento, uso, pesquisa, 
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fabricação, aquisição e manutenção de armas nucleares, assim como proibição de realização 
de quaisquer testes nucleares. 

Da mesma forma, em 1995 foi assinado em Bangkok o Tratado sobre a Zona Livre de 
Armas Nucleares do Sudeste Asiático, o qual entrou em vigor em 27-3-1997. As obrigações 
são bastante semelhantes às do Tratado da Zona Livre do Pacífico Sul, a respeito do 
banimento de atividades com armas nucleares e do uso exclusivamente pacífico, bem como 
dispõe sobre a aplicação de salvaguardas da IAEA.[40] 

Na seqüência dos esforços por um mundo livre de armas nucleares, destaca-se também o 
tratado que instituiu a Zona Livre de Armas Nucleares na Ásia Central, que entrou em 
vigor em 21 de março de 2009, sendo o primeiro do tipo a compreender Estados da antiga 
União Soviética e abarcar o hemisfério norte. O tratado engloba cinco países: Cazaquistão, 
Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, proibindo o desenvolvimento, 
fabricação, armazenamento, aquisição ou posse de qualquer engenho explosivo nuclear na 
região. O uso pacífico da energia nuclear é permitido desde que sob as salvaguardas da 
IAEA.[41]    

Importante destacar ainda, a celebração da Convenção sobre a Proteção Física de Material 
Nuclear, destinada a proteção de material nuclear para uso pacífico em instalações nucleares. 
Foi adotada em 26-10-1979, com entrada em vigor em 08-02-1987.[42] Esta convenção busca 
impor standards mínimos aos Estados para que adotem medidas de controle de material 
nuclear e impeçam desvios, roubos, contrabando, sabotagem, entre outras atividades. A 
preocupação natural é de que o material nuclear não venha a ser obtido por organizações 
criminosas, paramilitares ou terroristas. 

Nesse sentido, verifica-se que a conclusão e implementação destes tratados, livrando regiões 
inteiras do planeta das armas nucleares, bem como instituindo regras de segurança para 
materiais nucleares, constitui um significativo progresso para o desarmamento geral e 
completo, além de reforçar as medidas de não-proliferação deste tipo de tecnologia, evitando 
assim a obtenção de tais armas por outros Estados e protagonistas não-estatais. 

Na seqüência dos avanços, destacam-se também os resultados positivos que vêm sendo 
alcançados desde a última Conferência de Segurança Nuclear ocorrida em Washington em 13 
de Abril de 2010[43]. A conferência contou com a presença de quarenta e sete líderes 
mundiais que se comprometeram a impedir que materiais nucleares sejam obtidos por 
terroristas. 

Segundo a Council on Foreign Relations, dentre as medidas acordadas na conferência que têm 
conseguido significativos progressos, citam-se as remoções de urânio altamente enriquecido, 
conhecidos pela sigla HEU, de ex-Estados da antiga União Soviética, como por exemplo, a 
repatriação à Rússia de 55,9kg (123 £) de urânio altamente enriquecido (HEU) da Ucrânia, 
ocorrida no mês seguinte à realização da conferência, assim como, a conclusão recente da 
remoção de todo o material físsil remanescente da Sérvia, cerca de 3.037kg (6.682 £) de 
urânio altamente enriquecido e plutônio, material suficiente para a fabricação de mais de 120 
armas, segundo o EUA Nuclear Security Administration.[44] 

A Polônia também se comprometeu a eliminar seus estoques de HEU, tendo os Estados 
Unidos terminado a repatriação de mais de 400kg (1.000 £), bem como liderado a remoção de 
aproximadamente 186kg (412 £) de combustível irradiado. Somente para se ter idéia cerca de 
50kg são suficientes para a fabricação de uma bomba. Belarus e Bielorússia também se 
comprometeram de forma semelhante.[45]       
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Da mesma forma, os Estados Unidos ajudaram o Cazaquistão a desligar um reator de 
produção de plutônio, mudando o material físsil do reator para uma instalação de 
armazenagem mais segura no leste do país. Destacam-se também as contribuições que vêm 
sendo feitas para a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), a exemplo dos mais de 
dezesseis milhões de dólares prometidos pelos países na conferência. As contribuições se 
destinam a custear um plano de segurança que irá auxiliar os países a melhorar sua segurança 
nuclear, fornecendo formação e capacitação para técnicos que trabalhem com energia nuclear, 
além de fornecer assessoria técnica para a proteção física das instalações.[46] 

Referidas medidas, embora não sejam efetivas no sentido de eliminar completamente os 
estoques de armas nucleares, são extremamente importantes como forma de evitar que 
materiais físseis caiam nas mãos de terroristas, organizações político-militares ou até mesmo 
Estados que tenham como meta, de forma velada, a produção dessas armas. 

 Apesar dos singelos avanços, ainda se está longe de um desarmamento geral e completo tal 
como pretendido pelas Nações Unidas. A falta de ratificação por parte de diversas potências 
nucelares, tais como EUA, China e Paquistão, de inúmeros tratados sobre a matéria, como o 
próprio Tratado de Não-Proliferação (TNP), o Tratado de Proibição de Testes Nucleares 
(CTBT), o Acordo de Prevenção de Corrida Armamentista no Espaço, entre outros, sugere um 
desprezo pelos tratados internacionais e reforça a idéia de uma insegurança coletiva, levando 
os Estados a reforçarem sua segurança militar através da aquisição, produção e otimização 
dessas armas, aumentando, inevitavelmente o temor de que tais armas possam ser usadas no 
futuro. 

Assim, o capítulo seguinte analisa os novos desafios que surgem ao desarmamento nuclear, 
com destaque para a criação de uma Zona Livre de Armas Nucleares no Oriente Médio, bem 
como sobre os riscos envolvendo a proliferação deste tipo de tecnologia para atores não-
estatais. 

  

  

•5-             Novos desafios ao desarmamento e a não-proliferação de armas nucleares 

  

Segundo recente estimativa feita pela Federação de Cientistas Americanos (FAS), o número 
de armas nucleares em todo o mundo se encontra em torno de mais de 22.000 ogivas. Destas, 
cerca de 4.500 são consideradas operacionais, sendo que os Estados Unidos e a Rússia 
possuem cerca de 2.000 em alerta máximo, ou seja, prontas para uso em curto prazo. Os 
países detentores deste tipo de tecnologia são: Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, 
China, Israel, Índia, Paquistão e Coréia do Norte.[47] 

O número de armas ainda é extremamente elevado, tendo em vista que durante a Guerra Fria, 
Estados Unidos e Rússia possuíam juntos mais de 50.000 armas nucleares. Nesse contexto, as 
preocupações quanto à proliferação destas armas, bem como da tecnologia envolvida na sua 
fabricação se constituem atualmente em um dos maiores desafios do Direito Internacional. 

Conforme explica Joseph Nye, as armas nucleares nos Estados Unidos e na União Soviética, 
durante a Guerra Fria, estavam equipadas com dispositivos tecnológicos sofisticados - 
ligações de autorização para a ação - que requeriam um código de uma autoridade superior 
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para obter o acesso à arma. No entanto, muitos dos países que desenvolvem novas armas 
nucleares não possuem esses dispositivos tecnológicos sofisticados. O fim da Guerra Fria e a 
disseminação transnacional da tecnologia podem produzir uma perspectiva mais ampla de 
armas nucleares serem usadas em alguns dos novos países que tentam entrar na corrida 
nuclear do que era o caso no último meio século. E uma das maiores ameaças no futuro será o 
fato de os terroristas transnacionais obterem armas de destruição em massa. Existem indícios 
de que a rede Al Qaeda estivera fazendo esforços para obter essas armas e fez contato com 
cientistas que trabalhavam no programa nuclear do Paquistão.[48] 

O material físsil é difícil e de produção cara, mas os terroristas poderiam ter acesso ao 
material roubado dos ex-Estados Soviéticos e contrabandeado para o exterior, razão pela qual 
são extremamente importantes os acordos internacionais para remoção e repatriação de 
materiais físseis desses países, a exemplo do ocorrido na Ucrânia, Polônia e Sérvia, conforme 
tratado no capítulo anterior. Além disso, as armas nucleares não são a única ameaça. Os 
Estados desenvolveram também armas biológicas, que são mais fáceis de fabricar que as 
armas nucleares. Em 1995, um culto religioso no Japão, Aum Shinrikyo, matou uma dezena 
de pessoas com o gás sarin no metrô de Tóquio.[49] 

De igual modo, como forma de avançar no desarmamento e evitar a proliferação, são 
extremamente importantes os tratados internacionais que se destinam a criar as chamadas 
Zonas Livres de Armas Nucleares, neste ponto, o desafio atual está na criação de uma zona 
livre no Oriente Médio. Conforme explica Nabil Fahmy, especialista em controle de armas e 
ex-embaixador do Egito nos Estados Unidos, desde a Conferência de Revisão do Tratado de 
Não-Proliferação em 1995, o Egito tem liderado um movimento para estabelecer uma Zona 
Livre de Armas Nucelares no Oriente Médio. Mas, até agora, esse esforço não obteve sucesso 
por causa da recusa israelense em aderir ao tratado e da falta de pressão do ocidente sobre 
Israel para fazê-lo.[50] 

 A importância na conclusão de um tratado livrando uma região tão instável de armas 
nucleares, além de frear a tão polêmica corrida nuclear que provavelmente se iniciou entre 
Israel e o Irã, tem um forte impacto na proliferação de armas nucleares para os protagonistas 
não-estatais. Ora, sabe-se dos riscos de um Irã nuclear, que tem fortes laços com organizações 
político-militares como o Hamas e o Hezbollah, sendo um ativo fornecedor de armas para 
estes grupos, ao lado da Síria. Da mesma forma, livrar o Paquistão de suas armas nucleares 
iria diminuir significativamente as chances de que terroristas transnacionais venham obter este 
tipo de tecnologia, já que o país faz fronteira com o Afeganistão, reduto do Talibã e onde se 
encontra um dos braços mais ativos da rede Al Qaeda. 

Entretanto, a resistência de Israel a aderir a uma possível zona livre de armas nucleares na 
região enfraquece a proposta e encoraja o Irã a prosseguir com seu duvidoso programa 
nuclear. Trabalha-se aqui com o realismo tratado no capítulo 3 do presente artigo, ou seja, 
diante da desconfiança e da suspeita num sistema que carece de uma segurança coletiva, os 
países vão buscar sua segurança militar como meta primordial. Essa a razão também pela qual 
Índia e Paquistão, que possuem rivalidades históricas, se encontram até hoje fora do Tratado 
de Não-Proliferação. 

A falta de ratificação por parte dos Estados de diversos tratados sobre a matéria retira a 
eficácia da legislação internacional em proporcionar uma maior segurança, proporcionando o 
efeito contrário de insegurança, já que na política internacional a falta de segurança leva a 
busca da mesma por meios próprios. A cooperação entre os Estados, principalmente aqueles 
possuidores de armas nucleares é extremamente importante para lidar com os desafios deste 
novo século, sobretudo, a emergência de novas potências nucleares e dos protagonistas não-
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estatais, como grupos terroristas e organizações político-militares, bem como a difusão da 
tecnologia nuclear para estes novos atores. 

  

  

•6-                 Conclusão 

  

O Direito Internacional neste novo século se encontra diante de enormes desafios. O Tratado 
de Não-Proliferação, assinado em 1968, foi feito para evitar o aparecimento de novos Estados 
com armas nucleares, desarmar aqueles que tinham essas armas e assegurar que a tecnologia 
nuclear pacífica fosse acessível a todos. Entretanto, quarenta anos depois se tem mais países 
com armas nucleares, um maior número de ogivas, preocupações com a proliferação contínua 
e tecnologia nuclear pacífica não acessível de forma plena. É decepcionante, mas facilmente 
compreensível. 

A lógica que permeia a ineficácia e lentidão no desarmamento em muito pode ser atribuída a 
ausência de segurança coletiva proporcionada pelo Conselho de Segurança, órgão das Nações 
Unidas que possui a principal responsabilidade na manutenção da paz e segurança 
internacionais. Tal questão é facilmente exemplificada com a atuação unilateral norte-
americana em relação ao Iraque em 2003, cuja ação fora vetada pelos membros do Conselho. 

A não ratificação dos diversos tratados sobre desarmamento e não-proliferação de armas 
nucleares por diversos países, bem como o surgimento de novos Estados com poder bélico 
nuclear são sintomas da inadequação das Nações Unidas à realidade internacional atual. É 
necessário que a Organização se reformule para poder atuar como um ator internacional ativo 
e forte, proporcionado um sistema de segurança coletiva confiável e que seja realmente eficaz, 
com capacidade de coerção efetiva frente a quem desrespeita seus valores e princípios. Para 
isso é necessário um Conselho de Segurança ativo e legítimo, que represente a vontade de 
todas as regiões do Planeta e não somente de alguns poucos países. Conforme afirmou Kofi 
Annan, ex-Secretário Geral da Organização, a falta de representatividade dos seus membros 
torna toda a medida adotada pouco legítima e, conseqüentemente, o órgão se torna pouco 
eficiente. 

É evidente que o Conselho de Segurança não está mais adequado à realidade internacional 
atual. Não fica claro, atualmente, o sentido de cinco países manterem associação permanente. 
Os atuais P-5 ganharam status de membros permanentes por serem os países vencedores da II 
Guerra Mundial, considerados como potências no pós-1945. Esse status se sustentou por 
algumas décadas graças à detenção de tecnologia nuclear para uso bélico por eles. Entretanto, 
atualmente, essa classificação está defasada, pois a detenção de tecnologia nuclear para fins 
bélicos não está mais restrita a esses cinco países. 

Da mesma forma, os critérios estabelecidos para a eleição dos membros não-permanentes não 
é adequado ao contexto atual, pois limita fisicamente as regiões, agrupando um número 
bastante restrito de Estados além dos membros permanentes. Essa divisão não leva em 
consideração as multiplicidades culturais, políticas, econômicas e sociais relevantes, que 
possam ser levantadas dentro do Conselho de Segurança. A importância que as regiões 
adquiriram no contexto internacional pós-Guerra Fria como atores muito relevantes no 
Sistema Internacional demonstra que limitar todos os países a uma classificação que considera 
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apenas quatro continentes não é suficientemente representativo e a falta de representatividade 
gera reflexos nas formas de atuação frente as questões envolvendo a paz e a segurança 
internacionais. 

Assim, diante da ausência de um governante superior para impor a ordem no sistema 
internacional, que se pode traduzir como, diante de um órgão que é ineficaz em assegurar a 
paz e a segurança internacional, os Estados vão buscar referida segurança por si mesmos, 
estabelecendo a segurança militar como meta primordial.  Referida segurança repousa na 
aquisição, desenvolvimento e armazenagem de armas de destruição em massa, pois a lógica 
do jogo é a intimidação, dificultando os esforços da legislação internacional em concretizar o 
ideal de um mundo livre de armas nucleares. 
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RESUMO 
O objetivo do presente artigo consiste em apresentar de forma sucinta no que consiste o 
instrumento do sensoriamento remoto, bem como de que forma tal mecanismo pode ser 
utilizado como instrumento de proteção ambiental. Para tanto, o artigo esta dividido em três 
partes: a primeira, onde será apresentada a origem e no que consiste o sensoriamento remoto; 
a segunda, em que será trabalhada a dimensão internacional e nacional da questão ambiental e 
a sua interface com o desenvolvimento, bem como serão identificados os principais problemas 
ambientais nas áreas em que o sensoriamento remoto pode ser aplicado, e por último, como o 
sensoriamento remoto pode tornar-se um mecanismo de proteção ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: SENSORIAMENTO REMOTO; DIREITO 
ESPACIAL; DIREITO INTERNACIONAL; DIREITO AMBIENTAL; MEIO AMBIENTE; 
FLORESTAS. 
 
ABSTRACT 
The aim of this paper is to present succinctly the remote sensing instrument, and how this 
mechanism can be used as an instrument of environmental protection. To this end, the article 
is divided into three parts: in the first, the remote sensing’s origin will be presented, as well as 
the meaning of this technology; the second part will work out international and national 
environmental issues and their interface with the development and will be identified the main 
environmental problems in areas where remote sensing can be applied; and, finally, how 
remote sensing can become an important mechanism for environmental protection. 
KEYWORDS: KEYWORDS: REMOTE SENSING; SPACE LAW; INTERNATIONAL 
LAW; ENVIRONMENTAL LAW; ENVIRONMENT; FORESTS. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  Os problemas ambientais acarretados pela crescente exploração e 

degradação dos recursos naturais do Planeta tem levado os países a pensarem cada vez mais o 

uso de novas tecnologias para minimizar os efeitos daqueles. No Brasil uma das questões que 

tem despertado a atenção não só do ponto de vista interno, mas sobretudo internacional, é a 

exploração de extensas áreas florestais ainda remanescentes no país, como a Floresta 

Amazônica e a Mata Atlântica, consideradas patrimônio nacional, conforme disposto no 

art.225, §4° da CF/88. 
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  O sensoriamento remoto, instrumento que consiste na captação de 

imagens, e interpretação das mesmas, por meio de satélites, pode se tornar um importante 

aliado no combate à degradação intensiva a que estão sujeitas estas áreas florestais. 

Assim, este artigo busca trazer mais informações sobre essa tecnologia, chamando a 

atenção para o seu uso como ferramenta no combate à destruição de recursos naturais e 

recuperação dos mesmos, incitando o debate sobre ambos os temas, não só do ponto de vista 

jurídico como também do social e econômico. Para tanto, o artigo esta dividido em três partes: 

a primeira, onde será apresentada a origem e no que consiste o sensoriamento remoto; a 

segunda, em que será trabalhada a dimensão internacional e nacional da questão ambiental e a 

sua interface com o desenvolvimento, bem como serão identificados os principais problemas 

ambientais nas áreas em que o sensoriamento remoto pode ser aplicado, e por último, como o 

sensoriamento remoto pode tornar-se um mecanismo de proteção ambiental. 

  

1 SENSORIAMENTO REMOTO: EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO  

Se no início foi o balão a ser primeiramente utilizado como veículo para a execução 

de fotografias aéreas – no final do século XIX (FLORENZANO, 2007, p.12) –, passando 

pelos aviões, pela diversas inovações tecnológicas surgidas durante as duas Grandes Guerras e 

a evolução dos sensores espiões da Guerra Fria, chega-se ao atual estágio das atividades de 

sensoriamento remoto, tecnologia amplamente utilizada e da qual todos, mesmo sem 

perceber, dependem.  

Assim, se antes tal atividade era de utilização exclusiva das forças armadas, visando 

à espionagem e melhor monitoramento do espaço inimigo, foi na década de 1950 que, nos 

EUA, o produto das imagens passou a servir a fins civis, principalmente para o mapeamento e 

pesquisa de formações vegetais. Sobre o tema, Evlyn Novo acrescenta que: 

As fotografias aéreas coloridas se tornaram disponíveis a partir de 

1930 [...]. Com a invasão da Polônia em 1939, as forças armadas americanas 

consideraram como uma missão estratégica de defesa a obtenção de mapas 

de áreas inexplorados do continente americano, como a Amazônia, a 

Antártica e o Ártico. Como parte dessa estratégia, foi criado o primeiro 

esquadrão fotográfico em 1940, que realizou várias missões, dentre os quais 

o primeiro levantamento aerofotogramétrico do Brasil, pela Força Aérea do 

Estados Unidos (USAF), entre os anos de 1942 e 1943. [...]. O esforço da 

guerra e a necessidade de métodos de vigilância remota dos territórios 

inimigos trouxeram grandes avanços tecnológicos [...]. (NOVO, 2008, p.05) 
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Na década de 60 do mesmo século, com o advento da corrida espacial, foram obtidas 

as primeira imagens capturadas por satélites e, ainda nas palavras da mesma autora (NOVO, 

2008, p.06),  o termo “sensoriamento remoto” começa a ser utilizado, não significando, 

contudo, mais do que a aquisição de informações à distância.  

Com a chegada da década de 1990 – e da popularização da internet –, desenvolvem-

se melhores sensores1[1], modos de transmissão, processamento e armazenagem de dados. A 

tecnologia – assim como tantas outras na área espacial – também passa a atrair maior atenção 

de empresas privadas, deslanchando como mercado lucrativo. Muito mais do que mera 

fotografia retirada à distância, o sensoriamento remoto pode ser definido como “O conjunto 

de ações para, utilizando instrumentos embarcados em satélites artificiais, obter informações 

sobre o meio ambiente terrestre, seus recursos naturais, o Homem, e as ações e produtos 

antropogênicos” (MUSSI, 2003). 

Com a utilização cada vez mais frequente desse meio de monitoramento da Terra, o 

COPUOS – Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, em inglês 

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – desenvolve uma série de princípios, 

formalizados na Resolução 41/65 da Assembléia Geral ONU, intitulada “Princípios relativos 

ao Sensoriamento Remoto da Terra a partir do Espaço Exterior”, aprovada em 9 de dezembro 

de 1986. Sobre tal comitê, Paulo Casella e Olavo Netto acrescentam: 

O impasse entre EUA e URSS, sobre a composição do COPUOS o 

impediu de funcionar até 1961, quando se acordou que as decisões do órgão 

seriam tomadas apenas por consenso de todos os Estados-membros. 

COPUOS foi dotado de dois subcomitês: um técnico-científico, destinado à 

cooperação científica necessária para a pesquisa do espaço, e um jurídico, 

cuja competência seria a de servir de painel para a discussão de projetos de 

legislação internacional sobre Direito Espacial (CASELLA; NETTO, 

2008.p.121). 

  

                   É importante ressaltar que embora tal conjunto normativo represente um 

avanço em direção à boa aplicação das atividades de sensoriamento remoto, esse já figura-se 

desatualizado, necessitando seus princípios de modernização. 

Desde a aprovação de tais princípios, um dos principais problemas relativos à 

utilização dessa tecnologia já se faz presente, qual seja, a disparidade entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento no que tange à atividade e ao comércio privado dos 

dados produzidos pelo sensoriamento, provocando a dependência destes em relação àqueles. 

Aliás, tal dependência foi corroborada com a aprovação da Resolução 41/65, visto que 
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Os países em desenvolvimento concordaram com os princípios do 

livre sensoriamento e da livre circulação de imagens, cujo cumprimento é 

garantido plenamente pelo domínio tecnológico dos países sensoriados, e 

ganharam como recompensa princípios aparentemente muito positivos, mas 

cuja garantia de cumprimento também depende por inteiro da boa vontade 

dos países sensoriados. (MONSERRAT, 2007, p.130).  

  

A dependência também relaciona-se à tecnologia necessária para o desenvolvimento 

da atividade de sensoriamento. Satélites e seus lançadores, computadores para a análise e 

transformação em dados úteis aos usuários, e tantas outras ferramentas de altíssima 

tecnologia, devido ao alto custo, normalmente, não são compatíveis com o orçamento 

destinado pelos países em desenvolvimento ao investimento em atividades espaciais. Tal 

barreira impede que tais Estados façam uso do sensoriamento remoto em proveito do 

crescimento econômico e social dos mesmos, contrariando o Princípio II, da Resolução 41/65, 

que remete à busca à igualdade. Lê-se no texto normativo: 

As atividades de sensoriamento remoto deverão ter em mira o bem 

e o interesse de todos os Estados, qualquer que seja o estágio de seu 

desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico, levando em 

especial consideração as necessidades dos países em desenvolvimento. 

(OLIVO, 2009, p.168). 

  

Ressalta-se ainda que, a despeito de todos os benefícios e avanços provenientes da 

inserção de empresas privadas no comércio internacional de dados e imagens provenientes do 

sensoriamento remoto, tal participação, segundo Leite (2007, p.122), também serve como 

barreira ao estabelecimento de acordos sobre o tema entre os países em desenvolvimento e os 

detentores de tecnologia. Isso porque os últimos vêem a formalização como um entrave à 

atuação do seu setor privado na área. Por outro lado, a não mais vinculação total da atividade 

ao Estado serviu à democratização dos dados obtidos por meio do sensoriamento, exaltando 

sua função social. Monserrat Filho (2007, p.40), ao opinar sobre a carência normativa no 

âmbito do sensoriamento remoto, expõe: 

Vários Princípios do Sensoriamento Remoto da Terra por Satélite, 

por exemplo, precisam ser modernizados e detalhados, para se tornarem 

mais eficientes e consistentes com as necessidades atuais do mundo. As 

atividades de sensoriamento remoto são hoje vitais. Logo, já não basta dizer, 

como faz o Princípio V, que os países que realizam tal atividade “deverão 

possibilitar a participação nelas e de outros Estados” e que “tal participação 
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será sempre baseada em condições eqüitativas e mutuamente aceitáveis. É 

imperioso criar todo um programa de cooperação pró-ativa para equipar e 

estimular os países a se beneficiarem o máximo possível do sensoriamento 

remoto. 

  

No âmbito nacional, o histórico do sensoriamento remoto é diretamente vinculado ao 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que passou a desenvolver a atividade na 

década de 1960, sustentando, atualmente, a maior parte dos programas relacionados à 

tecnologia (SANTOS, 2008). Além disso, o Brasil tem participação ativa no Subcomitê 

Jurídico do COPUOS, defendendo  a necessidade de reformulação do Princípios relativos ao 

sensoriamento remoto. 

Dentre toda a gama de atividades espaciais desenvolvidas pelo governo brasileiro, o 

sensoriamento remoto recebe enorme incentivo, sendo de utilidade inquestionável para o 

desenvolvimento do país. Aliás, o Brasil é reconhecido como referência nessa área da 

tecnologia espacial. Com relação ao debate sobre a disparidade entre países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, o país vem se manifestando favoravelmente ao segundo grupo, 

facilitando o acesso desses às imagens obtidas pelos seus programas de sensoriamento.  

Dentre os programas nacionais, o de maior relevância e mais amplamente divulgado 

é o CBERS, acordado, entre Brasil e China, no ano de 1988, no governo Sarney. Tal acordo 

foi o pioneiro a ser tratado exclusivamente entre países em desenvolvimento visando à criação 

e utilização de tecnologia espacial, ultrapassando a barreira frequentemente imposta a esse 

grupo de Estados. Tamanho é o seu sucesso, que o CBERS levou o Brasil a ocupar   o 

primeiro entre países em desenvolvimento visando  O acordo – o primeiro entre países em 

desenvolvimento referente à criação e desenvolvimento de tecnologia espacial – ocorreu em 

um momento em que os altos custos exigidos para o incentivo desse tipo de tecnologia 

limitavam a participação dos países em desenvolvimento na área espacial, tornando-os 

dependentes das imagens fornecidas por outros Estados. 

O CBERS levou o Brasil a ocupar lugar no, ainda, restrito grupo de países detentores 

da tecnologia de sensoriamento remoto, sendo o INPE escolhido como o responsável 

brasileiro pelo programa. Tamanho é o seu sucesso que o Brasil, de acordo com Monserrat 

Filho (2005), passou a ser líder mundial em distribuição de imagens, graças a decisão do 

INPE de disponibilizar, gratuitamente as imagens geradas por esses satélites. 

No entanto, a despeito de toda a evolução prática na área e da política de facto do 

INPE quanto à disponibilização de imagens e a postura governamental perante fóruns 

internacionais, a legislação nacional referente ao tema está muito aquém das expectativas, 
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representando lacuna no ordenamento jurídico brasileiro. Falta maior participação de 

especialistas no desenvolvimento desse novo corpo normativo, que necessita ser atualizado 

com urgência, visto ser bastante conservador com relação à distribuição de imagens, 

guardando, ainda, traços do período da ditadura militar. Acrescenta-se que 

O direito espacial é ciência jurídica que se torna cada dia mais 

importante e, embora seja fruto de um quadro geopolítico mundial marcado 

pela bipolaridade, é representante do modelo multipolar contemporâneo. 

Ademais evidencia o quão necessária é a cooperação jurídica entre os 

nações, exemplificando, de maneira completa, o direito internacional. O 

Brasil já comprovou sua aptidão técnica para acompanhar as evoluções 

tecnológicas e tornar-se Estado de referência no meio (como já vem 

ocorrendo). Resta a disponibilização dos legisladores em acompanhar a 

evolução, permitindo que o país se destaque também no campo jurídico. 

(OLIVO, 2009, p. 101). 

  

O Sistema de Posicionamento Global (GPS, na silha em inglês), Google Earth, 

previsão do tempo são apenas alguns dos meios de utilização do produto do sensoriamento 

remoto. Contudo, em termos de benefícios sociais, é no monitoramento ambiental que essa 

ferramenta demonstra todo o seu potencial. Os exemplos são inúmeros, podendo-se citar o 

monitoramento de queimadas (quando os efeitos de tal fenômeno para o solo e o clima, assim 

como as proporções das áreas desmatadas ficarão evidentes); o estudo do impacto ambiental 

causado pelas bacias de exploração de petróleo; a utilização no próprio meio ambiente urbano 

– servindo os dados, por exemplo, para melhor traçar o plano diretor de uma cidade –; análise 

das transformações ambientais causadas em grandes áreas, como naquelas atingidas por 

represas; e também em estudos geológicos. 

  

2 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO: DIMENSÃO 

INTERNACIONAL E NACIONAL 

 As questões ambientais estão cada vez mais presentes no cenário internacional 

e consequentemente na agenda política dos diferentes países e organizações internacionais. 

Isso pode ser atribuído não só às consequências dos danos ambientais, que inegavelmente 

possuem um caráter global, mas também às implicações econômicas que envolvem o uso 

intensivo do meio ambiente como um recurso inesgotável.  

 O discurso desenvolvimentista contraposto à proteção do meio ambiente é uma 

constante no cenário internacional. Desde a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Humano organizada pelas Nações Unidas em 1972, na Suécia, 
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considerada um marco nas questões ambientais, ele se fez presente. Em Estocolmo, ficou 

marcada a dicotomia Norte X Sul, ou seja, de um lado os país do Norte, em nome da crise 

ambiental, defendendo um novo modelo de desenvolvimento e, de outro, os países do Sul, 

temerosos que esse discurso de proteção ambiental fosse nada mais que um entrave ao seu 

crescimento. 

Assim, de Estocolmo para cá assistimos a uma série de conferências internacionais 

lideradas pelas Nações Unidas, tanto na esfera ambiental como relacionadas ao 

desenvolvimento humano e crescimento econômico. Agências especializadas e grupos de 

trabalho foram criados sem que, contudo, resultassem numa melhora das condições de vida da 

maior parte da população mundial. O desenvolvimento aparece como um conceito 

pluridimensional, evidenciado pelo uso abusivo de uma série de adjetivos que o acompanham: 

econômico, social, político, cultural, durável, viável, e, finalmente, humano (SACHS 2007, 

265). Os avanços e retrocessos nessa área são marcados sobretudo em um descompasso entre 

os estudos produzidos e  soluções apontadas em relação à tomada de decisão por parte dos 

governos, agências executoras e financiadoras de políticas púbicas e até mesmo pelos 

investimentos do  setor privado. Situação que evidencia o valor simbólico das normas de 

proteção ambiental quando confrontadas com o interesse econômico.  

Já em 1972, Hans Liebmann, no livro intitulado Ein Planet Wird Unbewohnbar 

(“Terra um planeta inabitável?”, no título em português) publicado na Alemanha, alerta para a 

necessidade de equilibrar conjuntamente a ecologia e a economia, ponderando os interesses 

opostos de ambos os componentes como os dois pratos de uma balança, mas cientes de que 

disso depende a sobrevivência da humanidade (LIEBMANN 1979, 177).    

Na esteira da Conferência de Estocolmo de 1972, as Nações Unidas realizaram 

outras duas grandes conferências ambientais: a Conferência  sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que aconteceu em 1992 no Rio de Janeiro com o objetivo principal de 

avaliar os progressos na área ambiental desde Estocolmo, bem como avançar na tomada de 

medidas para assegurar a qualidade do meio ambiente no Planeta; e a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo na África do Sul, em 2002, 

popularmente denominada Rio + 10, que teve como principal objetivo avaliar o cumprimento 

das metas acordadas na Rio 92. 

A Conferência do Rio merece particular destaque não só em razão do número de 

participantes, mas também pelos documentos que foram negociados e adotados a partir de 

então. A Rio 92 mobilizou praticamente o mundo inteiro. Reuniu 178 países, oito mil 

delegados, dezenas de Organizações Internacionais, três mil representantes de ONGs 

credenciadas, chefes de Estado e de governo estavam sentados ao redor de uma mesa, o que 
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constitui a maior assembleia de chefes de Estado e de governo na história, até as celebrações 

do 50° adversário da ONU, no outono de 1995 (LE PRESTRE 2001, 202). Apesar do seu 

caráter simbólico, a Conferência do Rio, deu passos importantes no fortalecimento do sistema 

internacional de proteção ambiental através da aprovação dos seguintes documentos: a 

Declaração do Rio, a Agenda 21, a Convenção sobre Biodiversidade, a Convenção Quadro de 

Mudanças Climáticas e a Declaração de Princípios sobre as Florestas. 

 A Declaração do Rio é um documento de consenso, composto de um 

preâmbulo e 27 artigos visando guiar o comportamento dos Estados, informar sobre suas 

interações e mobilizar as sociedades, mas ao mesmo tempo é um documento político, no qual 

os Estados buscam se proteger, e uma base sobre a qual as suas ações podem ser julgadas (LE 

PRESTRE 2001, 219). A noção de “desenvolvimento sustentável” marca o conteúdo da 

Declaração.   

 A Agenda 21 equivale ao plano de ação elaborado por ocasião da Conferência 

de Estocolmo, em 1972. Para Le Prestre, a Agenda 21 é o coração da Conferência do Rio, 

embora não se trate de um instrumento juridicamente impositivo, e sim de identificação das 

questões que requerem atenção política, e a formulação de um plano de ação detalhado das 

políticas a serem empreendidas pelos países (LE PRESTRE 2001, 221).  Apesar das críticas, a 

Agenda 21 possui um papel importante na construção do ecodesenvolvimento. Para 

supervisionar o plano de ação elaborado a partir da adoção da Agenda 21 na conferência do 

Rio, foi criada pela Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 47/191 de 22 de 

dezembro de 1992, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável.  

 A Comissão de Desenvolvimento Sustentável – CDS- é um organismo 

intergovernamental vinculado ao Conselho Econômico e Social e tem a missão de 

supervisionar a implementação da Agenda 21 e facilitar a integração das atividades de 

desenvolvimento e proteção do meio ambiente no seio do sistema da ONU, bem como tem a 

missão de vigilância contínua, de facilitar e de promover um consenso sobre a implementação 

dos princípios do desenvolvimento durável aprovados no Rio (LE PRESTRE 2001, 122). A  

CDS foi responsável pela preparação da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio + 10, realizada em Joanesburgo, África do Sul, em 2002.   

 A Declaração de Princípios sobre as florestas, assim como a Agenda 21, é um 

documento não impositivo. Reúne apenas alguns princípios não obrigatórios sobre a gestão e 

conservação das florestas. Conforme Le Prestre, pode ser considerado o mais fraco dos 

documentos aprovados na Conferência do Rio, pois as negociações giraram muito mais em 

torno de questões de soberania do que da proteção das florestas (LE PRESTRE 2001, 233). A 

intenção inicial seria de negociar uma convenção internacional de proteção às florestas sob a 
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coordenação da FAO, no entanto as divergências entre os país do Norte e do Sul, sobretudo da 

Malásia (com relação ao tipo de floresta a ser protegida), acabaram em 17 princípios, sem 

força obrigatória, concernentes a todos os tipos de florestas (RIST 2001, 309). 

Esse cenário de grandes conferências mundiais sobre meio ambiente coloca 

definitivamente o tema na pauta da agenda política dos Estados, o que faz com que 

instrumentos de cooperação e novas tecnologias sejam pensados para fazer frente a um quadro 

intensivo de degradação ambiental. Assim,  é que o sensoriamento remoto pode ser utilizado 

como um importante instrumento de combate a essa degradação intensiva, caracterizada por 

diversos autores como “crise ambiental”1[2]. A percepção da crise ambiental tem intensificado 

um fenômeno que os autores anglo-saxões chamam o “esverdear da legislação”, com o 

sentido do aumento gradual da influência das preocupações ambientais nos textos legislativos 

relativos às matérias mais díspares (CANOTILHO 1998, 43).   

No entanto, o “esverdeamento” da legislação ambiental não significa 

necessariamente uma melhora nas condições ambientais do planeta. A efetividade da 

legislação ambiental esta longe do ideal, são  inúmeros os exemplos do descaso com as leis 

ambientais, tanto no plano internacional como no plano interno dos Estados. Segundo Caubet, 

o mundo, apesar de notáveis esforços retóricos, continua sendo financeiramente total, 

economicamente global, politicamente tribal e ecologicamente letal (CAUBET 1999, 58).  A 

legislação ambiental é marcada por um caráter simbólico, pois quando confrontada com os 

imperativos econômicos, muitas vezes, é colocada de lado. Assim é que a intenção de 

negociação de uma Convenção de Proteção as florestas não logrou êxito durante a Rio 92, 

conseguiu-se apenas a adoção de uma Declaração de Princípios justamente pelos imperativos 

colocados pelo comércio internacional de madeira. Tanto a Convenção de Biodiversidade, 

como a Declaração de Princípios com relação as florestas,  trataram o tema muito mais em 

termos do meio ambiente como recurso econômico do que com o sentido de proteção 

ambiental pelo valor intrínseco do meio ambiente.  

O Brasil detém grande patrimônio em termos de biodiversidade: 

O Brasil é considerado hoje um dos países mais ricos em 

biodiversidade. Ela representa cerca de 13% de toda a biota terrestre do 

planeta, com mais de 200 mil espécies descritas. Além disso, estima-se que 

muitas outras espécies ainda não foram descritas, especialmente na vasta 

floresta tropical da Amazônia. Os números reais para a riqueza total de 

espécies foram estimados entre 1.4 e 2.4 milhões de espécies. (fonte: Jornal 

da Ciência - http://www.jornaldaciencia.org.br/) 
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 No entanto, a preservação e os cuidados com esse patrimônio deixam muito a 

desejar. Em termos de legislação, o país possui um conjunto considerável de normas jurídicas 

com a finalidade de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade 

de vida, como disposto no art.225, caput, da Constituição Federal, mas em termos práticos a 

implementação de tais instrumentos não conta com a devida atenção por parte do Estado. Os 

órgãos fiscalizadores, por exemplo, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) ou o recente criado Instituto Chico Mendes para a 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), não possuem uma estrutura compatível com a 

demanda de situações que devem atender.  

Diante da falta de aparelhamento pessoal e até mesmo material, o uso de novas 

tecnologias, como o sensoriamento remoto, pode suprir a deficiência de aparelhamento dos 

órgãos fiscalizadores e auxiliar na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.    

Em razão da sua biodiversidade tanto a Mata Atlântica como a Floresta Amazônica, 

são consideradas patrimônio nacional nos termos do art.225, §4° da CF/88. Tal disposição 

significa que há um dever especial de proteção a esses biomas. Contudo, todos os anos são 

divulgados dados alarmantes sobre o desmatamento nessas áreas1[3].  

No caso da Floresta Amazônica, além do dever de proteção ambiental em razão do 

disposto na Constituição Federal é importante salientar a dimensão internacional de tal bioma 

para a humanidade. Considerada até mesmo como “pulmão do mundo” a região amazônica já 

foi alvo de tentativas de instituição de um direito de ingerência ecológica que consistiria no 

estabelecimento de uma espécie de autoridade internacional para gerir esse território em nome 

do bem comum da humanidade. Como alerta Lovelock: 

Graças a sua capacidade de vapor de água, as florestas servem para 

manter sua região fria e úmida, revestindo-a de um guarda-sol branco de 

nuvens refletoras e trazendo a chuva que a sustenta. Ainda mais do que isso, 

as grandes florestas dos trópicos são parte do sistema de resfriamento e de 

condicionamento de ar de toda a Terra. (LOVELOCK, 2006, p.158) 

  

O fato é que para além da dimensão ecológica, o monitoramento e a consequente 

proteção de tal espaço representa para o Brasil um ponto sensível em termos de segurança, 

tanto estratégica como ambiental. A segurança ambiental preocupa-se em analisar como o 

advento da problemática ambiental e seus efeitos global e nacional podem vir a afetar as 

relações de poder entre os Estados (ALBUQUERQUE, 2006, 44). 

O IBAMA alerta que “A destruição da Amazônia, a maior das florestas primárias 

remanescentes do mundo é assustadora. Somente nos últimos quatro anos mais de 77 mil km2 
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- uma área um pouco maior do que os Estados do Rio Grande do Norte e Sergipe juntos - 

foram devastados”. 

A causa apontada para tamanha devastação é a exploração de madeira e a expansão 

da fronteira agrícola e pecuária para área de floresta. Situação que é agravada em razão do 

tamanho do território que deve ser monitorado e pela falta de estrutura dos órgãos 

fiscalizadores. Segundo dados do Greenpeace, a Amazônia é uma das grandes reservas de 

madeira tropical que ainda resta no mundo, mas enfrenta um crescente processo de 

degradação para extração da madeira, bem como uma intensa ocupação da agropecuária em 

enormes extensões de floresta, realizada através de um modelo de produção antigo e obsoleto 

que além de destruir a floresta, deixa enormes áreas abandonadas1[4]. Segundo Lovelock: 

Se deixarmos que o desmatamento continue, logo poderemos 

alcançar o dia em que pelo menos um bilhão de pessoas estarão vivendo 

nessas regiões que antes abrigaram florestas, mas em um clima hostil, quente 

e árido – um problema político humano sem precedentes e tão ameaçador 

quanto uma grande guerra termonuclear. (LOVELOCK, 2006, p.158) 

Quanto à devastação da Mata Atlântica, o cenário não difere muito do descrito em 

relação à Floresta Amazônica. A diferença é que, a Mata Atlântica, é alvo de exploração e 

destruição há muito mais tempo que a região amazônica, como demonstra Warren Dean: 

Durante quinhentos anos, a Mata Atlântica propiciou lucros fáceis: 

papagaios, corantes, escravos, ouro, ipecacuanha, orquídeas e madeira para o 

proveito de seus senhores coloniais e, queimada e devastada, uma camada 

imensamente fértil de cinzas que possibilitavam uma agricultura passiva, 

imprudente e insustentável. A população crescia cada vez mais, o capital se 

acumulava, enquanto as florestas desapareciam. (DEAN, 1996, p.380)   

  

Classificada como um conjunto de fisionomias e formações florestais, a Mata 

Atlântica se distribui em faixas litorâneas, florestas de baixada, matas interioranas e campos 

de altitude. São nessas regiões que vive também 62% da população brasileira, cerca de 110 

milhões de pessoas, conforme dados da Fundação SOS Mata Atlântica1[5]. Assim, sujeita a 

uma pressão demográfica imensa e apesar de ocupar uma extensa faixa do território brasileiro 

(do Rio Grande do Sul ao Piauí), 93% desse importante bioma já foi devastado (SOS Mata 

Atlântica), o que faz com que medidas urgentes sejam tomadas para preservar o que ainda 

resta. A Fundação SOS Mata Atlântica alerta que: 

Vale destacar ainda a existência de sete das nove maiores bacias 
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hidrográficas brasileiras neste bioma. Sendo assim, proteger a Mata 

Atlântica também é proteger os processos hidrológicos responsáveis pela 

quantidade e qualidade da água potável para cerca de 3,4 mil municípios, e 

para os mais diversos setores da economia nacional como a agricultura, a 

pesca, a indústria, o turismo e a geração de energia (SOS MATA 

ATLÂNTICA) 

  

Isso demonstra o quanto a proteção ambiental é importante para as políticas de 

desenvolvimento do país, apesar do modelo de desenvolvimento socioeconômico adotado até 

então desconsiderar, muitas vezes, a dimensão ambiental. Atualmente, em nome da promoção 

do “desenvolvimento”, tramita no Congresso Nacional uma proposta de reforma do Código 

Florestal, que entre outras medidas, prevê a possível regularização de áreas desmatadas 

irregularmente. Tal perspectiva de anistia deu impulso, conforme noticiado no Jornal Folha de 

São Paulo às derrubadas ilegais na Amazônia: 

 Somente em abril, mais de 19 mil hectares de áreas de 

desmatamento ilegal foram embargados pelo Ibama em Mato Grosso, Pará e 

Amazonas - quase quatro vezes o total desmatado no mesmo período de 

2010. No sul do Amazonas, grileiros e pecuaristas do Pará e Rondônia estão 

promovendo uma devastação sem precedentes, diz o Ibama. "Estão 

desmatando tudo, achando que vão ser anistiados", disse Jerfferson Lobato, 

da divisão de Controle e Fiscalização do órgão. Entre os meses de março e 

abril, o desmatamento no sul do Amazonas aumentou em 326% se 

comparado ao mesmo período de 2010. (FSP, 5/5, Ciência, p.C13) 

O sensoriamento remoto foi um importante instrumento na coleta de tais dados, pois 

como publicado no Jornal Estado de São Paulo (5 de maio 2011), os primeiros sinais do 

desmate foram colhidos no final do ano passado e no início de 2011, por meio do satélite 

japonês Alos, que permite detectar a degradação da vegetação, apesar da presença de nuvens 

na região. Em março, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

também captaram um desmatamento maior, por meio do Deter, sistema de detecção em tempo 

real, tais imagens de satélites vêm sendo confirmadas por fiscais do IBAMA. 

3 SENSORIAMENTO REMOTO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL  

No Brasil, destaca-se o uso dos sensores para a pesquisa e monitoramento das taxas 

de desflorestamento da Amazônia Legal, e o consequente impacto ambiental. O INPE faz, 

anualmente, levantamentos relativos a essas taxas, a partir de dados fornecidos pelos satélites 
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dos programas Landsat (o mais importante programa de sensoriamento remoto dos EUA) e 

CBERS1[6] (FLORENZANO, 2007, p.61). Nesse sentido, Monserrat Filho (2005) destaca que  

As imagens colhidas pelos dois CBERS oferecem variado leque de 

aplicações: mapeamento de queimadas e desflorestamento da região 

amazônica, estudos de desenvolvimento urbano nas grandes cidades, 

monitoramento de mudanças no solo, cartografia da terra arável, avaliação 

de reservas florestais, prados, produção agrícola, safras; gerenciamento de 

desastres naturais e avaliação de seus danos; prospecção de recursos 

subterrâneos e fiscalização de seu aproveitamento e exploração. [...]Por isso, 

são considerados essenciais aos sistemas de informação dos dois países e 

podem prestar relevantes serviços a outros países. 

  

Tamanha é a importância desses dados, que o IBAMA possui um Centro de 

Sensoriamento Remoto (CSR) e inaugurou em 2004 o CEMAM (Centro de Monitoramento 

Ambiental), que promove a “integração de diferentes entidades comprometidas com a 

proteção e conservação dos biomas brasileiros” (IBAMA).  

O Brasil, como já citado, é hoje país exportador de imagens provenientes do 

sensoriamento remoto e desponta como um dos grandes formadores de pesquisadores na área. 

Contudo, também devido à falta de legislação referente ao assunto, as instituições 

(governamentais ou não) ainda não lograram em travar um diálogo eficiente, o que poderia 

levar ao maior aproveitamento dos dados ofertados. 

Exemplo interessante a ser seguido é o da Organização Internacional GEO (Group 

on Earth Observations). Com sede em Genebra, esse órgão – ao qual o Brasil já é associado – 

propõe o desenvolvimento de um “sistema de sistemas”, ou seja, uma rede que contem dados 

(provindos das mais diversas formas de sensores) sobre a Terra. Cada país associado 

transmite suas informações à organização, que os insere na rede junto com os demais, 

formando um enorme banco de dados. Dessa forma, torna-se muito mais fácil não só o acesso 

a tal conteúdo, como também a utilização dos mesmos em benefício dos Estados 

participantes.  Tal sistema poderia ser desenvolvido a nível nacional, o que tornaria a 

implantação dos programas de proteção ambiental mais eficaz. 

CONCLUSÃO 

 É inegável a dimensão adquirida pela questão ambiental em termos 

internacionais, tanto pelo aumento do número de tratados internacionais sobre a matéria, bem 

como pela realização de diversas conferências internacionais. Contudo, isso não garante a 
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melhora das condições ambientais do Planeta. Para tanto, é preciso a adoção de medidas 

efetivas no sentido de garantir aquilo que esses instrumentos propõem.  

 Um dos graves problemas enfrentados pelo Brasil é a proteção de grandes áreas 

de floresta, como a Floresta Amazônica, e de áreas remanescentes de Mata Atlântica, 

consideradas patrimônio nacional, justamente em razão da sua importância em termos 

ecológicos. O país, apesar de contar com um conjunto significativo de normas no sentido de 

garantir a proteção do meio ambiente em geral, bem como desses espaços específicos, não 

consegue evitar a degradação intensiva de tais espaços. São inúmeros os dados que 

comprovam a destruição das florestas em território brasileiro, como demonstrados no texto. 

Destruição que acontece não só pelo desrespeito a legislação vigente, mas sobretudo pela falta 

de instrumentos materiais e pessoais dos órgãos que deveriam garantir a proteção ambiental 

em tais espaços.  

Diante desse quadro de degradação intensiva e falta de aparelhamento dos órgãos 

ambientais, o sensoriamento remoto aparece como um instrumento que pode auxiliar na 

preservação do meio ambiente. Tal ferramenta, conforme já demonstrado, é fundamental para 

que as áreas que necessitam de proteção sejam mais profundamente conhecidas e definidas, o 

que melhora e acelera o processo de recuperação. 

O Brasil já possui a tecnologia, assim como um competente corpo de pesquisadores e 

cientistas que detém o conhecimento de como melhor utilizá-la. Todavia, é urgente que a 

legislação nacional deixe de figurar como obstáculo e passe a cumprir sua verdadeira função, 

auxiliando e incentivando o uso dos dados providos pelo sensoriamento remoto na proteção 

das áreas de preservação nacionais. Além disso, para que tal processo alcance melhores 

resultados, é interessante que se desenvolva um programa que possibilite às instituições 

envolvidas maior acesso às informações umas das outras, travando trabalho de cooperação. 

Toda a atividade humana, econômica e sociocultural tem interação com a natureza e, 

consequentemente, gera impacto sobre o meio ambiente. Não é possível ignorar a dimensão 

do impacto que causamos na natureza e as consequências de tal impacto sobre a manutenção 

da vida no planeta. A “crise ambiental” é causada pelo nosso estilo de vida. Diante desse 

cenário de “crise” é que o instrumento de sensoriamento remoto pode converter-se num 

importante aliado na busca do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da sadia 

qualidade de vida, conforme preceitua o art.225, caput, da Constituição Federal. 
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1[1] Mesmo não sendo o objetivo do trabalho a análise técnica da tecnologia utilizada na obtenção de dados, é interessante a breve explanação 
acerca dos sensores remotos, elaborada por Florenzano (2007, p.15): “Os sensores remotos são equipamentos que captam e registram a 
energia refletida ou emitida pelos elemento da superfície terrestre. Dependendo de suas características, eles podem ser instalados em 
plataformas terrestres, aéreas (balões, helicópteros, aviões) e orbitais (satélites artificiais). As câmeras fotográficas, as câmeras de vídeo, os 
radiômetros, os sistemas de varredura (scanners) e os radares são exemplos de sensores. [...]. Sensores artificiais nos permitem obter dados 
de regiões de energia invisível ao olho humano.” 
1[2] Os fatores que causaram na humanidade um aumento de percepção da chamada crise ambiental são os mais 
diversos, abrangendo tanto aspectos econômicos e políticos como fatores ecológicos propriamente ditos 
(tsunamis, enchentes e outras catástrofes naturais)(ALBUQUERQUE, 2009,p.48). 
1[3] As áreas desmatadas da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica e do Cerrado somam 2,5 milhões de km2 (250 milhões de hectares) - 
quase 30% do território brasileiro, ou a soma das superfícies formadas pelos Estados das Regiões Nordeste e Sudeste. Os técnicos florestais 
estimam que o desmatamento, em todo o território é superior a 300 milhões de hectares de matas (http://www.ibama.gov.br/recursos-
florestais/areas-tematicas/desmatamento/). 
1[4] http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Amazonia/ 
1[5] http://www.sosmataatlantica.org.br/ 
1[6] Taxas disponíveis para consulta no endereço http://www.obt.inpe.br/prodes/index.htlm. 
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INTERNACIONAL E CONSTITUCIONAL, DE SEUS REGIMES 
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THE SCENE OF ENERGY RESOURCES AND LEADERSHIP IN UNASUR OF BRAZIL, 
VENEZUELA AND BOLIVIA: A BRIEF COMPARATIVE ANALYSIS, THE LIGHT OF 
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW AND CONSTITUTIONAL, ITS LEGAL 

AND POLITICAL SYSTEMS 
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RESUMO 
O presente artigo trata do cenário energético sul americano, com ênfase no protagonismo do 
Brasil, da Venezuela e da Bolívia, porque principais detentores de reservas de petróleo e gás 
natural, destacando-se ainda nosso país pela liderança mundial da produção de energias 
renováveis. Apresentam-se as principais propostas de integração energética na América do 
Sul, sob os aspectos físicos e políticos, relacionando-as ao imperativo de preservação do 
ambiente e do princípio da solidariedade, que, no plano das relações internacionais, há de 
atender ao primado da cooperação. Analisa-se, sob as perspectivas do Direito Ambiental 
Internacional e Constitucional, os regimes jurídicos dos recursos energéticos daqueles países 
no contexto da UNASUL, defendendo-se a necessidade de observância dos reclamos dos sul-
americanos e a prioridade do cuidado com a Mãe Terra. 
PALAVRAS-CHAVE: INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA; MEIO AMBIENTE; UNASUL; 
BRASIL; BOLÍVIA; VENEZUELA; PETRÓLEO; GÁS NATURAL; RECURSOS 
RENOVÁVEIS; ENERGIA. 
 
ABSTRACT 
This article deals with the South American energy scene, with emphasis on the role of Brazil, 
Venezuela and Bolivia, as major holders of stocks of petroleum and natural gas, especially for 
the leadership our country still world of renewable energy production. 
Presents the main proposals for energy integration in South America, in terms of physical and 
political, relating them to the need dew preservation of the environment and the principle of 
solidarity which, in terms of international relations, there to attend the primacy of 
cooperation. Examine the perspectives of the International Environmental Law and 
Constitution, the legal systems of energy resources that countries in the context of UNASUR, 
advocating the necessity of complying with the claims of the South Americans and the 
priority of taking care of Mother Earth. 
KEYWORDS: ENERGY INTEGRATION; ENVIRONMENT; UNASUR; BRAZIL; 
BOLIVIA; VENEZUELA; OIL; NATURAL GAS; RENEWABLE RESOURCES; 
ENERGY. 
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1. O CENÁRIO ENERGÉTICO SUL-AMERICANO E O PROTAGONISMO DO 
BRASIL, DA VENEZUELA E DA BOLÍVIA. 

Brasil, Venezuela e Bolívia são as nações protagonistas no cenário energético da América do 
Sul,  porque detentoras de grandes reservas de petróleo e gás natural e ainda à conta da 
liderança da produção de energias renováveis  pelo Brasil. Por essa razão, far-se-á uma breve 
análise comparativa entre os regimes jurídicos  de direitos ambientais e de recursos 
energéticos nesses países. Lançar-se-á um  ligeiro olhar sobre as condições naturais, históricas 
e culturais da região e,  concentrar-se-á maior diretriz   no   diagnóstico do quadro energético 
sul-americano e nas condicionantes de ordem cultural e axiológica,  incorporadas a 
seus  novos  textos constitucionais, como consectário do neoconstitucionalismo consagrado 
em tais países. 

O modo de desenvolver a análise das disciplinas constitucionais dos direitos ambientais e das 
políticas energéticas nacionais assenta-se no pensamento de Konrad Hesse,[1] segundo o qual 
a norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua essência 
reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na 
realidade. Essa pretensão de eficácia não pode ser separada das condições históricas de sua 
realização, que estão de diferentes formas, numa relação de interdependência, criando regras 
próprias que não podem ser desconsideradas. Devem ser contempladas aqui as condições 
naturais, técnicas, econômicas e sociais. A pretensão de eficácia da norma jurídica somente 
será realizada se levar em conta essas condições. Há de ser, igualmente, contemplado o 
substrato espiritual que se consubstancia num determinado povo, isto é, as concepções sociais 
concretas e o baldrame axiológico que influenciam decisivamente a conformação, o 
entendimento e a autoridade das proposições normativas. A Constituição não configura, 
portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela significa mais do que 
o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e 
políticas. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em relação a 
ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia 
das condições sócio-políticas e econômicas. A força condicionante da realidade e a 
normatividade da Constituição podem ser diferençadas; elas não podem, todavia, ser 
definitivamente separadas ou confundidas. 

Avança-se, para além de um olhar nacional para uma escala internacional, no pressuposto, 
apontado por Flávia Piovesan[2] que as Constituições latino-americanas estabelecem 
cláusulas constitucionais abertas, que permitem a integração e complementaridade entre a 
ordem constitucional e a ordem internacional. Ao processo de constitucionalização do Direito 
Internacional conjuga-se o processo de internacionalização do Direito Constitucional. 

As fontes principais em que se assenta a matriz energética sul americana atual são 
basicamente o petróleo e derivados, o gás natural, a energia elétrica,   os bicombustíveis 
(biodiesel e produtos derivados da cana-de-açúcar) -  com destaque destas duas últimas para o 
Brasil, o Chile, o Paraguai e o Uruguai, e, em menor expressão, o carvão mineral, abundante 
na Colômbia e  a  energia nuclear, com experiências consolidadas no Brasil e na Argentina, 
além de contar com  a  incipiente utilização  de novas formas alternativas, principalmente no 
Brasil, como  a eólica e  a solar. 

Há maior disponibilidade de petróleo  e gás natural na Venezuela, Equador, Brasil,  Bolívia  e 
Peru, os dois últimos contando com mais reservas de gás natural do que de 
petróleo.  O  Brasil, após as recentes descobertas, em especial na camada do pré-sal no Campo 
Tupi, emerge, a médio prazo, como um gigante do petróleo e do gás, pois aumentou muito seu 
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potencial de produção, estimando-se que até 2020 alcance  posição de 5º maior produtor de 
petróleo do mundo. 

Segundo dados collhidos de estudos técnicos da FIESP[3], mais da metade da produção[4] 
energética sul americana  - 53%  é de petróleo e derivados, aparecendo em segundo lugar 
combustíveis renováveis, que compõem 15% e, em terceiro, a de gás natural, que representa 
14%. A produção de energia elétrica, predominantemente hidráulica, representa 9% e a de 
carvão mineral, concentrada na Colômbia, 8%. A energia nuclear, produzida no Brasil e na 
Argentina,  representa apenas 1% da produção total de energia da região.[5] 

No quadro do consumo final total[6] energético sul americano, o  petróleo e derivados, assim 
como na produção,  também aparecem em primeiro lugar, com 47% do consumo, ficando as 
energias renováveis em segundo lugar com 19%, sendo seguidos pela hidroeletricidade, com 
17% e gás natural com 14%. O carvão mineral responde por 3% do consumo.[7] 

Na América do Sul, há oferta interna bruta[8] de 31% de energias, que  provém de 
fontes  renováveis  -  energia hidráulica(12%)  e biocombustíveis- 19% [9],  o que equivale a 
quase o triplo daquela ofertada no mundo, que é de aproximadamente 11%. 

Depois do petróleo, que desponta em primeiro lugar com 53% da energia produzida na região, 
o modelo de combustíveis renováveis aparece em segundo lugar entre as principais fontes 
energéticas da América do Sul, representando, segundo a FIESP, 15%  da produção 
da  energia sul americana, sendo 56% da produção no Chile; 43% no Uruguai, 35% no 
Paraguai,  34% da produção brasileira e 21% da peruana[10]. 

Diante da falta de financiamento, de cooperação e de uma adequada transferência de recursos 
para que cada país possa vender energia a preços justos aos vizinhos, a solução dos desafios 
no campo energético na América do Sul, depende em grande parte da coordenação e 
solidariedade energéticas. Nada obstante tais dificuldades, trata-se de um dos poucos locais da 
Terra, onde é possível colher bons resultados no campo da integração energética. 

1.1. As propostas de integração energética sul-americana           

A integração energética que compreende além da interligação energética no plano físico, 
porque envolve não apenas questões técnicas, mas também aspectos políticos, avançou a 
partir de 2002, com a Decisão CAN 536[11]. Criou-se, então,  por intermédio da Decisão 
CAN, 557 de 2003, o Conselho de Ministros de Energia, Eletricidade, Hidrocarbonetos e 
Minas da Comunidade Andina. 

 Há pelo menos três propostas de integração energética da América do Sul: (1)  via petróleo, 
feita pela Venezuela; (2) via gás natural, pela Bolívia e (3) através da energia elétrica, pelo 
Brasil. Elas se justificam  em função da maior  abundância de cada um dos recursos 
energéticos  nestas respectivas nações, o que se depreende, conforme já visto, do 
protagonismo do Brasil, da Venezuela e da Bolívia no cenário energético dos países da 
UNASUL. 

Registram Queiroz e Vilella[12], o processo recente de internacionalização da 
ELETROBRAS, associando-o a um projeto de integração energética que a empresa pretende 
promover na América Latina. 

No modelo de integração via eletricidade, seguido pelo Brasil, por intermédio da Eletrobrás, a 
implantação de hidroelétricas binacionais favorece o processo de integração entre as nações, 
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por intercâmbios que aproveitam as diferenças de custos marginais entre dois sistemas 
interconectados e por comercialização de energia firme entre países, em atendimento aos 
princípios internacionais da cooperação e solidariedade em matéria energética e 
ambiental[13]. 

Destacam-se três importantes empreendimentos hidroelétricos binacionais que marcam o 
processo de integração via eletricidade: a UHE de Salto Grande entre a Argentina e o Uruguai 
que teve o início da construção em 1973, no rio Uruguai entre Concórdia, na Argentina e 
Salto, no Uruguai; a UHE de Itaipu, entre Brasil e Paraguai, cujo início da construção ao 
longo do rio Paraná ocorreu em 1974 e foi concluída em 1982, com 20 unidades geradoras 
fornecendo 700 MW cada; e  a UHE Yacyretá entre a Argentina e o Paraguai, construída para 
aproveitar o potencial do rio Paraná[14]. 

Para Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno[15] as dúvidas surgidas por ocasião de sua 
fundação, quanto ao desempenho da UNASUL, evocam o excesso de burocracia, a 
superposição de órgãos regionais, a escassez de recursos financeiros e a dificuldade, diante do 
culto à soberania e das empáfias políticas, de elaborar e executar projetos para a melhoria da 
infra-estrutura e da integração energética. Em contrapartida, condições favoráveis na América 
do Sul explicam esse novo passo no processo de integração: o crescimento econômico nos 
últimos cinco anos e o aumento da inclusão social, além da constituição de reservas 
financeiras e da disponibilidade de estoques de energia. 

No que concerne à integração por meio do gás natural, a cooperação verificada nos países da 
UNASUL permite a complementaridade do recurso natural, a capacitação tecnológica e 
investimentos nos diversos setores da cadeia de gás natural, possibilitando, assim, ganhos 
reais aos países integrados. Entretanto, apesar de tais vantagens, a comercialização de gás 
natural ficou restrita, entre as décadas de 1.960 e 1.990, à Bolívia e Argentina. Somente a 
partir de 1.996, houve uma expansão do comércio de gás na América do Sul, sendo 
construídos até 2.002, diversos gasodutos entre os quais: Argentina - Chile; Bolívia - Brasil; 
Argentina - Brasil; e Argentina - Uruguai. Desta forma, tem-se que a integração via gasoduto, 
ainda que seja benéfica para os países da UNASUL, depende da superação de dilemas 
políticos, institucionais e sociais para a sua plena aplicabilidade[16]. 

2.   A DISCIPLINA INTERNACIONAL E CONSTITUCIONAL DO DIREITO 
AMBIENTAL E ENERGÉTICO DO BRASIL, DA VENEZUELA E DA BOLÍVIA NO 
CONTEXTO DA UNASUL 

Durante o processo de análise comparativa entre os regimes dos recursos energéticos nos 
sistemas constitucionais do Brasil, da Venezuela e da Bolívia, recém-reformados, detectam-se 
convergências, o que pode ser considerado um vetor favorável à integração regional. 

A intrínseca concatenação existente entre a regulação dos recursos energéticos e o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (nos planos interno e internacional) encontra-se 
esposada por Hans Jonas[17] ao dispor que os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e 
gás natural produzidos por síntese orgânica de centenas de milhões de anos e agora 
constituem, de longe, a principal fonte de energia, são, como é sabido, limitados, não 
renováveis e com a taxa de utilização atual (essencialmente beneficiar apenas uma parte da 
humanidade, a dos países industrializados), estamos a aproximar rapidamente de esgotamento. 
O homem está a ponto de gastar em poucos séculos o que o Sol acumulou no mundo vegetal 
através das eras. Os fertilizantes químicos são derivados desses combustíveis fósseis, e do 
esgotamento dessa base inicial, a sua síntese, prestados pela natureza a título gratuito, deve ser 
realizada ab ovo, isto é, a partir de materiais inorgânicos, utilizando energia sem procedência 
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orgânica de forma rápida e imediata, em vez de usar a atividade do Sol e dos organismos ao 
longo dos tempos. Assim, mesmo a idéia de um paraíso agrário (se não industrial) está ligada 
às condições de energia. 

Ainda sobre a relação simbiótica entre recursos energéticos e o Direito Ambiental, averba 
José Mário Ferreira de Almeida[18] que o procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental 
(AIA) é a verdadeira "prova dos nove" da sustentabilidade dos projetos, em especial daqueles 
que visam a aumentar ou modernizar o parques energético. Hoje não basta invocar o interesse 
público , nem é suficiente a constatação da mais-valia ambiental dos projetos que visam a 
produção de energia à custa de fontes renováveis, pelo seu efeito positivo no que respeita às 
emissões, por exemplo. É aboslutamente necessário, numa perspectiva de desenvolvimento 
sustentável, ponderar os efeitos nas diferentes formas de vida. O procedimento de AIA obriga, 
pois, as empresas e os decisores a fazerem outras contas, em especial no que respeita à 
necessidade de garantir um nível superior de proteção da biodiversidade. 

2.1. O Direito Ambiental Energético no neoconstitucionalismo do Brasil, Venezuela e 
Bolívia  

Segundo Raúl Canosa Usera[19] o reconhecimento legal das preocupações ambientais que 
aconteceram mais recentemente, têm sucedido à sua constitucionalização. Na Europa, as 
Constituições grega, portuguesa e espanhola e alguns dos países do Leste Europeu depois da 
queda do Muro de Berlim, incorporaram o interesse ambietal e até o reconhecem como um 
direito constitucional, o gozo dos bens ambientais. Também nas mais novas Constituições da 
América Latina ou nas recentes reformas constitucionais incorporadas nelas estão a aumentar 
o nível de hierarquia das regras de defesa dos interesses ambientais. Para ele, se na ordem 
internacional, o conhecimento do direito é muito rara e sua inclusão nos tratados não 
melhorou a situação dos cidadãos ante os bens ambientais, tal conhecimento é muito 
freqüente nas novas constituições. 

Cite-se como exemplo, na Europa, a Constituição Portuguesa de 1976,   que insere  a defesa 
do ambiente e a conservação da natureza (arts. 9º-, alínea "e"[20], 66º-[21] e 90º[22]) entre as 
tarefas fundamentais do Estado.  

 José Joaquim Gomes Canotilho[23] tem defendido o Estado Social Democrático de direito e 
ambiental, para ele em seu conjunto, as dimensões jurídico-ambientais e jurídico ecológicas 
permitem falar de um estado de direito ambiental e ecológico. O Estado de direito hoje, só é 
Estado de direito se for um Estado protector do ambiente e garantidor do direito ao ambiente. 

Para Karl Loewenstein[24], a América Latina continua a ser, então como agora, o domínio 
tradicional em que se senta a constituição nominal. Não se pode ignorar, sem embargo, o 
inegável progresso rumo a um processo normativo,  na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Uruguai, México e Costa Rica continuam, embora com interrupções ocasionais, em um 
autêntico normativismo. Para ele,  a constituição nominal encontra o seu terreno natural 
naqueles Estados em que o constitucionalismo democrático ocidental foi introduzido, sem 
uma prévia incubação espiritual ou maturidade política, de uma ordem social do tipo colonial 
ou feudal-agrária.  Desempenha um papel importante aqui a ausência de uma classe média 
intelectual autoconsciente e financeiramente independente. Além disso, a eliminação do 
analfabetismo continua a ser um pré-requisito para o bom funcionamento de uma constituição 
normativa. Nem o rádio, nem os símbolos eleitorais recentemente empregados para os 
analfabetos são instrumentos válidos. 
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Ressalta Roberto Viciano[25], ao comentar, com base na classificação de Loewenstein, as 
reformas constitucionais do Equador e da Venezuela e qualificar a primeira como semântica e 
esta última como nominal, a necessidade de extipar de raiz da consciência social a crença de 
que a reforma constitucional resolva todos os problemas. Segundo diz, ainda que se trate de 
uma reforma constitucional normativa ou nominal, ela por si só não basta. Há que mudar 
políticas públicas, hábitos sociais, gerir eficazmente. A reforma constitucional é um elemento 
decisivo para a mudança do modelo político e social e sem ela em muitas ocasiões não é 
possível atacar o processo de mudança real. Porém - continua ele, a reforma constitucional 
não resolve os problemas que aquejam a cidadania. Se a uma reforma constitucional não se 
une uma clareza de objetivos e os meios a empregar novas políticas públicas, a reforma 
constitucional pode ser estéril. 

A partir da tipologia de Constituições nominais, observa-se que, no campo energético, em 
linhas gerais, elas foram, em tese, capazes de, nada obstante a pluralidade dos atores 
envolvidos no processo, conformar e regular a política energética, com certa autonomia, e 
fixar diretrizes básicas aplicáveis às condutas dos agentes econômicos interessados em 
energia, reservando  maior atuação do poder público. 

Esta opção permite que as Constituições sul-americanas dediquem mecanismos de 
configuração de verdadeiras democracias econômicas preocupadas com a questão energética 
atrelada ao equilíbrio ecológico sustentável. No Brasil, no plano constitucional, diversos 
dispositivos da Carta Política de 1988 dispõem acerca das matrizes energéticas[26].  A 
Constituição Boliviana de 2009[27] tratou da política energética de forma bastante detalhada. 
Por uma questão de segurança nacional, a Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999 preleciona um regime detalhado acerca de sua regulação energética[28]. 

Em compasso com essa preocupação mundial com o ambiente, as Constituições do Brasil 
(1988), Venezuela (1999) e Bolívia (2009) dispensam tratamento dispensado ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos, consolidando uma das 
questões mais palpitantes do neoconstitucionalismo latino-americano. 

Neste jaez vale ressaltar a quase uniformidade normativa a este respeito merecendo menção, a 
título exemplificativo, os arts. 225 caput da Constituição Brasileira de 1988[29]; 127 da 
Constituição Venezuelana de 1999[30] e 33 da Constituição Boliviana de 2009[31]. 

Ao comentar os dispositivos da Carta Magna de 1988 atinentes à proteção ambiental, expõe 
José Souto Maior Borges[32] que sob esse aspecto, as normas constitucionais respectivas 
instrumentam, com efetiva potencialidade de eficácia, a integração do Brasil no espaço 
comunitário ou, mais especificamente, num ecossietma comunitário. Consequentemente não 
se deve circunscrever a análise dos problemas de Direito Ambiental ao campo restrito às 
relações intra-estatais, mas projetar o seu estudo, pari passu com o da solidária disciplina 
normativa do meio ambiente, ao âmbito do direito comunitário. Os âmbitos estatal e 
comunitário entram aqui em relações de complementaridade. 

José Souto Maior Borges[33] delimita o motivo de a proteção ao meio ambiente apresentar 
caráter de direito difuso, uma vez que um dano causado por acidente ambiental afeta não 
apenas o âmbito intrafronteiriço de um determinado país, mas extravasa-o, nos seus efeitos 
extraterritoriais, alongando a poluição até os Estados circunvizinhos e pode até, a depender da 
sua extensão, afetar a humanidade como um todo. 

Em conformidade com o novo paradigma ambiental, observa-se uma revisão das formas 
tradicionais na produção energética na América do Sul, que busca integrar-se e limpar-se, 
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abandonando de vetustos métodos não mais condizentes com o desenvolvimento sustentável, 
que hoje toma por base energias limpas[34]. 

O art. 177, §4º-, inciso II, "b" da Constituição Brasileira de 1988 determina que, do produto 
da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou 
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
combustível (CIDE- Combustíveis), uma parcela dos recursos será destinada ao 
financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. 

2.2. Direito Ambiental e energético no plano das relações internacionais dos países da 
UNASUL  

Inexistem fronteiras ambientais, o que exige a conjugação de esforços dos Estados, em nível 
internacional, para a proteção do ambiente. Cada Estado não pode atuar sozinho na proteção 
ambiental, sendo necessário que antes se coordene com os demais. 

Antônio Carlos Wolkmer[35] averba que o processo de mudança e construção da nova ordem 
jurídica internacional passa, necessariamente, pela resolução dos problemas político-
ideológicos e socioeconômicos das nações periféricas. 

A tentativa de superação dessa realidade assimétrica no plano externo pode se consolidar 
através da concatenação entre as normas constitucionais internas de Brasil, Bolívia e 
Venezuela no tocante ao Tratado Constitutivo da UNASUL, diante das  convergências de 
tratamento do direito ambiental que reverberam no plano da normatização da integração 
energética sul-americana. Um dos princípios reitores da política energética nos países da 
UNASUL  é a promoção do desenvolvimento econômico concatenado à proteção ambiental, 
ou seja: o desenvolvimento sustentável e solidário em matéria de energia[36]. 

Durante muito tempo, produtores e usuários das matrizes energéticas se colocaram em 
campos opostos no que diz respeito aos impactos ambientais decorrentes da geração e 
utilização das diferentes formas de energia. Todavia, logo perceberam que era preciso facilitar 
a relação entre a sociedade e o setor energético para que os problemas fossem minimizados. O 
desperdício de energia e a degradação do meio ambiente pela exploração descontrolada dos 
recursos naturais começaram, então, a ser objeto de preocupação mundial. 

No complexo regramento jurídico dessa matéria, as  competências da ordem comunitária  e 
constitucionais  não se preexcluem, mas se complementam, com vistas à sua efetividade, pois, 
conforme averba José Souto Maior Borges[37],  a proteção ao meio ambiente também se 
inscreve dentre os objetivos fundamentais do direito comunitário. Esse campo, como tantos 
outros, é regulado por normas de direito constitucional estatal e por normas de direito 
comunitário. 

Para Antônio Augusto Cançado Trindade[38], nos últimos anos, o corpus juris normativo do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos se enriqueceu com a incorporação dos "novos" 
direitos, como, por exemplo,  o direito ao desenvolvimento como um direito humano e o 
direito a um meio ambiente sadio. O direito a um meio ambiente sadio recebeu 
reconhecimento expresso tanto da Carta Africana (artigo 24[39]) como no I Protocolo 
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos, 
Econômicos, Sociais e Culturais de 1988 (artigo 11[40]). Um e outro ingressaram, assim, no 
Direito Internacional convencional dos Direitos Humanos. 
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No plano dos países da UNASUL, Argentina e Peru são aqueles que passaram a ter uma 
propriedade totalmente privada transnacionalizada de hidrocarbonetos. Outros países 
produtores de petróleo decidiram manter a propriedade sob estado de atenção, com ajustes 
para enfrentar os desafios críticos do negócio concorrência internacional. Ressalte-se a Lei 
26.221 do Peru ("Ley Organica de Hidrocarburos") estabelece em seu art. 2º-[41] que o 
Estado promove o desenvolvimento de atividades de hidrocarbonetos baseado na livre 
concorrência e no livre acesso à atividade econômica, com a finalidade de atingir o bem-estar 
da pessoa humana e o desenvolvimento nacional. 

Segundo estabelece Miguel Carbonell[42] o princípio da subsidiariedade, no domínio dos 
direitos humanos, pode ser aplicado levando-se em consideração o impacto diferenciado que 
poderá apresentar para cada um dos direitos, assim, por exemplo, para aqueles direitos que 
tenham conseqüências marcadamente supranacionais - como aqueles relacionados com o 
ambiente - a competência recairia nas instâncias internacionais, enquanto os outros recairiam 
em princípio abaixo da tutela dos Estados - com os termos e as limitações resultantes do 
reconhecimento dos diversos instrumentos internacionais de defesa dos direitos humanos. 

Para Luigi Ferrajoli[43] é também a partir desta função da cultura jurídica de onde pode 
surgir, em apoio às grandes mobilizações pacifistas nos últimos anos, este "novo sentido 
comum", sobre a ilegitimidade da ordem existente e do caráter vinculante do direito 
internacional, que constitui o principal fator de efetividade dos direitos por ele reconhecidos. 

Neste jaez, tem-se uma diversidade de regimes jurídicos adotados na regulação do sistema 
energético (com características cada vez mais transnacionais), em cada país da América 
Latina decorre, por exemplo, da adoção do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e políticos 
foi adotado pela XXI Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 
1966 que determina em seu art. 1º-, No.: 02 que para a consecução de seus objetivos, todos os 
povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das 
obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do 
proveito mútuo, e do Direito internacional. Dispõe o art. 47 do mesmo documento 
internacional que nenhuma disposição do aludido Pacto poderá ser interpretada em detrimento 
do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e 
seus recursos naturais. 

Com base no art. 1º- do Pacto das Nações Unidas de 1966 declara Jorge Miranda[44] que o 
movimento de afirmação ou reivindicação destes direitos dos povos corresponde, por certo, a 
uma significativa tendência da política e do Direito Internacional dos dias de hoje, ligadas à 
deslocação de relações entre as potências, ao despertar do Terceiro Mundo e ao avolumar dos 
seus problemas, à crescente circulação de pessoas ou bens, às novas estratégias de matérias-
primas e energia. 

Neste jaez, em 2004, foi realizada em Bonn (Alemanha) a Conferência Internacional sobre 
Energias Renováveis. Como corolário dos documentos antecedentes, eis que surge um 
elemento importante da política integrada em matéria de energia e alterações climáticas, com 
o escopo de promoção da eficiência energética também no contexto internacional, por meio 
do qual restou acordada a criação da Parceria Internacional para a Cooperação no domínio da 
Eficiência Energética ("IPEEC") na Declaração adotada pela Comissão, pelos membros do 
G8 e pela China, Índia e Coréia do Sul em Aomori, Japão, em Junho de 2008. O objectivo é 
constituir um fórum de alto nível que vise à promoção e a coordenação dos nossos esforços 
conjuntos no sentido de acelerar a adopção de práticas sólidas de melhoria da eficiência 
energética. A Parceria IPEEC proporcionará uma plataforma para o debate, a consulta e o 
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intercâmbio de informações. O Mandato do IPEEC foi assinado pelos membros do G8 e pela 
China, Coreia do Sul, Brasil e México, em Roma. 

O tratamento jurídico à  proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado aliado ao 
desenvolvimento ecologicamente sustentável e solidário é uma das questões fundamentais do 
neoconstitucionalismo latino-americano e pano de fundo da integração energética da 
UNASUL. Como reflexo do tratamento constitucional das nações sul-americanas, o Tratado 
Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (Tratado da UNASUL), preambularmente, 
anuncia que um de seus princípios basilares é a harmonia com a natureza para um 
desenvolvimento sustentável. 

Um desenvolvimento econômico sustentável, tal como preconiza o Tratado constitutivo da 
UNASUL incluiu logo em seu Preâmbulo[45] essa preocupação ecológica atrelada à 
integração energética, porque, caso assim não o fizesse os objetivos da integração econômica 
comunitária estariam, em grande prejudicados. Integração não convive, sem suportar 
osbtáculos, com fatores de desintegração, como a poluição do meio ambiente e a degradação 
ambiental. 

Nos últimos anos, a grande maioria dos países tem trabalhado e se organizado em busca de 
fontes alternativas de energia; na promoção de políticas de aumento da eficiência energética; 
no combate ao desperdício; e na criação de condições adequadas à implementação do 
desenvolvimento sustentável.l9 

 O caso boliviano é emblemático, para exemplificar o papel importante dos recursos naturais 
nos acontecimentos políticos recentes e como isso influencia a dinâmica do mercado 
energético no subcontinente sul-americano. Pela dimensão e pela importância estratégica das 
reservas gasíferas bolivianas, a mistura explosiva de fatores históricos, políticos, econômicos 
e sociais, que definem as políticas interna e externa dos governos do país é uma questão que 
ultrapassa as fronteiras nacionais e interessa a toda a comunidade sul-americana. Nesse 
sentido, dois fatos assumem especial relevância para esta análise: a nacionalização dos 
hidrocarbonetos no país, em 2006 e a mediterraneidade da Bolívia[46], cuja falta de acesso ao 
mar condiciona sua política energética. 

Esclarece Cristine Koehler Zanella[47] que no caso da Venezuela, suas reservas de petróleo e 
gás são argumentos irrefutáveis para que o país seja lembrado. Com efeito, a Venezuela tem 
boa parte das reservas sul-americanas de petróleo e gás natural. No setor dos hidrocarbonetos 
líquidos, ela figura como o quinto maior exportador de petróleo do mundo. Já com relação ao 
gás natural, sua produção é majoritariamente destinada ao consumo doméstico, que, por ser 
um mercado pequeno, revela o grande potencial exportador do país. 

Como ponto negativo à integração da matriz energética dos países da UNASUL e como 
retrocesso das estratégias de desenvolvimento de sua integração, existem divergências 
significativas em relação às visões de integração energética sul americana, pois cada nação 
defende um modelo com base matrizes diferentes: o Brasil prefere a energia elétrica e os 
biocombustíveis como vetores de integração; a Venezuela, o petróleo e a Bolívia defende uma 
integração física a partir da construção de gasodutos. Neste ponto, destacam-se a oposição 
venezuelana à opção brasileira pelos biocombustíveis (como o etanol) em substituição aos 
derivados do petróleo, o que pode ser visto, segundo a ótica de Reinaldo 
Gonçalves[48],  como um óbice conjuntural. 
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3.    REGIMES JURÍDICOS E ASPECTOS POLÍTICOS DOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS NO BRASIL, NA VENEZUELA E NA BOLÍVIA. 

  

O desenvolvimento energético nos países da UNASUL com seus avanços  históricos, 
filosóficos, sociais e econômicos,  tecnológicos,  políticos e jurídicos, viabilizou e 
fundamentou o aprimoramento da disciplina  constitucional e legal dos recursos energéticos 
em seus países membros, conforme se demonstrará em seguida, com destaque para a política 
energética e os regimes jurídicos do petróleo, do gás natural, da energia elétrica e dos 
bicombustíveis no Brasil. 

No Brasil, um importante marco na regulação do petróleo surgiu com a criação da 
PETROBRAS em 1953, pelo então Presidente da República Getúlio Vargas a partir das 
reivindicações sociais advindas de campanha social intitulada: "O petróleo é nosso". O saldo 
sócio-político da criação da Petrobras, que culminou no suicídio de Getúlio Vargas é 
delimitado por Darcy Ribeiro[49]. 

Na Venezuela, após promulgada a Lei de Nacionalização, em 1970 foi criada a PDVSA- 
Petróleos de Venezuela, S.A. 

No contexto boliviano a nacionalização do petróleo e do gás natural, deu-se em 2006 por 
iniciativa do Presidente Evo Morales. As atividades relacionadas à sua exploração ficam a 
cargo da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), estatal criada em 1936 após a 
Guerra do Chaco (1932-1935). 

Vários países da América Latina alteraram a legislação petrolífera com a finalidade de atrair e 
captar investimentos estrangeiros, mas não foi considerada a possibilidade de entregar a 
propriedade do gás e do petróleo para empresas estrangeiras: são os casos do Equador, 
Venezuela, México,  Brasil e, mais recentemente, da Bolívia[50]. 

No contexto dos anos 1970 se produzem uma série de acontecimentos geopolíticos de grande 
importância internacional, como por exemplo, a crise energética e o fortalecimento da OPEP 
no negócio de petróleo contra o cartel das empresas. Tais acontecimentos reverberam no 
plano interno da Venezuela que tende a favorecer um novo rumo na política nacional de 
petróleo, expresso na reforma do imposto de renda com a finalidade de aumentar o imposto 
sobre os rendimentos líquidos de petróleo, o Estado fixa os preços das exportações de petróleo 
venezuelano. Eis que surgem: a Ley de Reversión Petrolera (1971), a Ley que Reserva al 
Estado la Industria del Gas Natural (1971) e a Ley del Mercado Interno de los 
Hidrocarburos (1973). 

No caso boliviano, como corolário da revolta popular de outubro de 2003 verificou-se a 
capacidade de articular mais a sua sociedade através da afirmação central da necessidade de 
nova Lei de Hidrocarbonetos, a partir de reinvidicações que incluíam aspectos como a 
recuperação direitos de propriedade a favor do Estado boliviano, a industrialização do gás 
natural, substituição da YPFB, os mercados prioritários, preço e utilização pretendida deve 
suscetíveis de recursos financeiros de diferentes projetos. Neste jaez, com a ascensão de Evo 
Morales em 2006, foi promulgado o Decreto Supremo No.: 28.701 que nacionalizou os 
recursos naturais de hidrocarbonetos do país, através do qual o Estado recuperou a 
propriedade, a posse e o controle total e absoluto dos aludidos recursos (art. 1º-[51]). Sobre a 
natureza jurídica e atuação da YPFB dispõe o art. 361 da Constituição da Bolívia de 2009[52]. 
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Devem-se analisar, então, os principais pontos relativos à política energética e aos regimes 
jurídicos dos recursos naturais que são as matrizes energéticas mais abundantes no Brasil, a 
saber, o petróleo, o gás natural, a energia elétrica e os biocombustíveis. 

3.1.  Noções gerais sobre a política energética e os regimes jurídicos do petróleo, do gás 
natural, da energia elétrica e dos bicombustíveis no Brasil 

3.1.1. O Petróleo 

a) O monopólio do petróleo no Brasil 

No Brasil, os artigos 3º-, 4º- e 5º da Lei No.: 9478/97 regulam a titularidade e do monopólio 
do petróleo e do gás natural exercidos pela União Federal. Ao interpretar os dispositivos 
constitucionais atinentes ao regime de monopólio da atividade de exploração do petróleo, do 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos determina o Supremo Tribunal Federal[53] 
que o conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades 
econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, 
que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões 
"monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem"[54]. 

Ao comentar essa decisão Gilberto Bercovici[55] anota que um dos motivos que levaram o 
então Ministro Eros Grau a considerar constitucional a Lei No. 9.478/1997 foi, segundo o 
exposto em seu voto, a preservação da Petrobras. Em sua opinião, a inconstitucionalidade do 
artigo 26, caput da Lei No. 9.478/1997 reduziria a Petrobras à mera prestadora de serviços, 
pois a empresa teria perdido sua qualidade de executora do monopólio estatal com a 
revogação da Lei No.: 2004/1953. Caso a União fosse impedida de licitar a contratação das 
atividades previstas no artigo 177 da Constituição, não poderia explorá-las diretamente por 
meio da Petrobras. Por não ser prestadora de serviços públicos, mas exploradora de atividade 
econômica em sentido estrito, a Petrobras não poderia ser entendida como delegada da União 
e só poderia, assim, ser contratada mediante processo de licitação pública. Para o mesmo 
autor, em relação ao  Brasil, a recuperação do controle nacional sobre os recursos naturais, 
especialmente o petróleo e os minérios, não é um desejo. É uma necessidade. A apropriação 
do excedente gerado pela exploração destes recursos, ampliados com a descoberta do "pré-
sal", deve ser dirigida para o sentido emancipatório do artigo 3º- da Constituição de 1988. As 
alternativas são muito claras: ou este excedente contribuirá para manter o Brasil uma 
economia dependente e associada, a reboque das variações de preços do mercado 
internacional de produtos primários, consistindo o petróleo em mais um dos inúmeros ciclos 
econômicos vividos na história do país; ou este excedente terá um papel decisivo no 
financiamento das políticas necessárias para a superação do subdesenvolvimento e, assim, 
completar a construção da Nação. 

b) O petróleo, a política energética e o papel das agências reguladoras 

O  art. 6º-, inciso I da Lei No.: 9.478/97[56] define o petróleo para os fins do aludido diploma 
normativo. Em sede administrativa verifica-se a instituição da agência reguladora (autarquia 
de regime jurídico especial) ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíves), através do art. 7º- da Lei No.: 9.478/97[57]. O Art. 3o  da lei No.: 12.351, 
de 22.12.2010 dispõe que a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela 
União sob o regime de partilha de produção, na forma por ela regulada. Por seu turno, o art. 
9º- da Lei No.: 12.351, de 22.12.2010 dispõe acerca das competências do Conselho Nacional 
de Política Energética - CNPE[58]. 
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Em relação ao setor energético, o Tribunal de contas da União (TCU) constatou, após 
auditorias realizadas na ANEEL e na ANP, a ausência de uma política energética que 
orientasse a atuação das agências reguladoras, evidenciando a necessidade de atuação efetiva 
do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), instituído pela Lei No.: 9.478/1997. 
Verificou-se que a lacuna deixada por esse conselho vinha sendo ocupada, de forma anômala, 
pelas agências, que deveriam ser responsáveis, tão-somente pela implementação, nas suas 
esferas de atribuições, da Política Energética Nacional proposta pelo CNPE[59]. 

Em outubro de 2000, o TCU determinou ao então Ministro de Estado de Minas e Energia-
Presidente do Conselho Nacional de Política Energética- que adotasse as medidas necessárias 
à imediata implementação do CNPE (Decisão TCU Plenário No.: 833/2000-Ata No.: 39/2000, 
Sessão: 04.10.2000), o que veio a ocorrer efetivamente em novembro de 2000[60]. 

No setor de petróleo, o TCU tem acompanhado as licitações de bloco para exploração do 
petróleo e gás natural, tendo sido feitas diversas determinações à ANP com vistas ao 
aperfeiçoamento do processo licitatório, notadamente no sentido de dar maior transparência 
aos interessados e garantir adequadas condições para a atuação da própria agência durante a 
execução contratual (Decisão TCU Plenário No.: 351/1999, Sessão de 10.06.1999) [61]. 

Acerca das competências do Ministério das Minas e Energia na questão atinente à exploração 
de petróleo e gás e natural das áreas de pré-sal não se deve olvidar o disposto no art. 10 da Lei 
No.: 12.351/2010[62]. Com a Lei No.: 12.351/2010 verificou-se a alteração nas competências 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP consoante verifica-se 
de seu art. 11. 

Sobre as receitas governamentais no regime de partilha de produção merecem registro os arts. 
42 e 43 da Lei No.: 12.351, de 22.12.2010 (royalties e bônus de assinatura). 

3.1.2.  Gás Natural  

O art. 6º-, inciso II da Lei No.: 9478/97 define gás natural para os fins legais. O Brasil 
precisava ampliar a sua matriz energética, com novas opções voltadas principalmente para 
fortalecer o parque industrial nacional. Quando se negociava a implantação do gasoduto 
Bolívia-Brasil, ainda não havia, no plano interno, uma exata noção do uso do gás natural para 
operacionalizar as termelétricas[63]. 

3.1.3. Energia elétrica 

No plano brasileiro, a Lei No.: 9.427, de 1996 criou a autarquia de regime especial 
denominada ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, cuja finalidade disposta em seu 
art. 2º- é regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de 
energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. 

Ao tratar de exemplos práticos da atividade fiscalizadora do Tribunal de Contas da União no 
plano elétrico, destaca Benjamin Zymler[64] que destacam-se os processos de revisão de 
tarifa das empresas  distribuidoras de energia elétrica. Esses procedimentos são complexos e 
envolvem elevadas somas de recursos. Por essa razão, foi elaborada norma específica para 
definir critérios e procedimentos para o acompanhamento das mais de 50 revisões tarifárias 
que ocorreram a partir de 2003. 

Igualmente importante foi a determinação do TCU para que a ANEEL regulamentasse o 
processo de revisão tarifária para os serviços de transmissão de energia elétrica, prevendo, 
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nessa regulamentação, mecanismos para repassar aos consumidores possíveis ganhos de 
alavancagem financeira caso a instituição financeira fosse pública (Decisão TCU Plenário 
No.: 300/2001- Ata No.: 20/2001, Sessão de 23.05.2001) [65]. 

A exemplo do ocorrido no setor de telecomunicações, o critério de fixação do preço mínimo 
para outorga de aproveitamentos hidrelétricos também foi objeto de avaliações da Corte de 
Contas Federal (TCU)[66]. 

3.1.4. Biocombustíveis 

A Lei No. 11.097/2005 incluiu os incisos XXIV (alterado pela Medida Provisória No.: 532, 
de 28/04/2011) e XXV ao art. 6º- da Lei No.: 9478/97[67] e estabeleceu, respectivamente, a 
delimitação conceitual de biocombustível e biodiesel. O art. 2º- da Lei No.: 11.097/2005[68] 
introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira. 

CONCLUSÃO 

Como corolário do processo de globalização econômica, política, social e jurídica eis que 
surge a UNASUL, que congrega doze nações da América do Sul. Os países da América do 
Sul possuem uma variedade de fontes de energia tanto hidroelétricas como petrolíferas e de 
gás, às quais se soma agora a produção em longa escala de biocombustíveis que vêm a 
diversificar ainda mais a matriz energética atualmente existente. 

A problemática atinente à matriz energética comum para os países da UNASUL está 
intrinsecamente concatenada ao do modelo produtivo para a região, já que não se tratam 
apenas de propostas ou alternativas de desenvolvimento nacionais, mas sim da matriz regional 
que comunidades transnacionais vêm construindo.  
                    A realidade do potencial da região sul americana quanto à produção de energia 
outorga aos países componentes da UNASUL, características interessantes para sua 
incorporação ao mercado global, como provedora de recursos energéticos necessários ao 
desenvolvimento econômico sustentável no plano das relações internacionais. Suas nações 
representam um verdadeiro celeiro das fontes energéticas existentes em nosso planeta.  

Um dos desafios da UNASUL para a sua consolidação efetiva perpassa necessariamente pelo 
aumento da oferta de energia, mormente na busca de uma matriz energética comum, capaz de 
satisfazer a todos os desafios: econômicos, ambientais, políticos e sociais comuns (em 
atendimento aos princípios internacionais da cooperação e solidariedade). É preciso ampliar a 
capacidade de geração, melhorando o aproveitamento de fontes convencionais como água, 
carvão, gás, fontes renováveis, dentre outras, bem como se faz necessário o domínio e 
aperfeiçoamento nas novas tecnologias em prol das fontes de energia, dentre as quais avultam 
em importância os biocombustíveis. 

A questão atinente à busca de uma matriz energética comum nos países da UNASUL, em 
especial Brasil, Bolívia e Venezuela merece especial coordenação em relação aos fatores 
ambientais relacionados ao desenvolvimento sustentável e solidário, uma vez tratar-se de um 
ponto em comum no neconstitucionalismo latino-americano. As riquezas naturais de Bolívia 
(gás natural), Venezuela (petróleo) e Brasil (biomassa) criam as bases fáticas necessárias e 
devem servir como fator de convergência à implementação da matriz energética comum 
compartilhada, em atendimento aos ditames da solidariedade e paz comunitárias. As bases 
foram lançadas desde a década de 1970 com o compartilhamento da energia produzida por 
Itaipu Binacional, que reverbera até os dias de hoje com a construção do gasoduto Bolívia-
Brasil. 
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O aproveitamento integrado das matrizes energéticas deve buscar a plenitude econômica, 
social, política e ambiental dos países latino-americanos tão sufocados por crises em todos os 
níveis que se perpetuaram ao longo de toda a sua evolução histórica, na busca de uma 
sociedade comprometida com o combate às desigualdades e efetivação dos direitos 
fundamentais para seus membros. 

Um dos trunfos do mundo contemporâneo é a detenção dos recursos atinentes à produção da 
energia. Saber utilizá-los de maneira adequada é o segundo degrau da longa escada que leva 
ao desenvolvimento econômico atrelado à construção de uma sociedade madura sob os 
aspectos social e político, com instituições fortes e duradouras comprometidas com a 
consolidação da democracia cidadã. 

Faz-se premente pelo bloco dos países integrantes da UNASUL o desenvolvimento de 
tecnologia para a utilização das tradicionais e das novas fontes energéticas na busca de uma 
união efetiva e atenta aos clamores dos sul americanos e, de modo prioritário, ao imperativo 
de preservação e cuidado da Mãe Terra. 
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Argentina, grandes países consumidores, à Bolívia, um dos maiores produtores de gás da 
América do Sul. Contudo, a expansão da estrutura de produção e transporte de gás natural 
encontra diversas barreiras, entre elas, a distância física entre os centros produtores e 
consumidores, o que implica na construção de gasodutos longos e caros. O gasoduto entre a 
Bolívia e o Brasil. A política de nacionalização, por exemplo, decretada pela Bolívia implicou 
na busca, pelo Brasil, não só de fontes de energia alternativas, como também na diversificação 
da matriz de fornecedores de gás, apesar do investimento anterior na construção do Gasoduto 
Bolívia- Brasil. Assim, apesar dos avanços, o processo de integração energética, sofreu alguns 
desgastes. Esses, por sua vez, foram gerados: (I) pelo aumento significativo do preço 
internacional do gás natural; e (II) pela instabilidade política, econômica e institucional de 
alguns países da América do Sul. Tal situação, em determinados casos, levou à ruptura 
unilateral de contratos de longo prazo (exemplo, Chile e Bolívia). O gás natural possui um 
papel protagonista no processo de integração energética nos países da UNASUL. 

[17] JONAS, Hans. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para La 
civilización tecnológica.  Traducción: Javier Ma- Fernández Retenaga. 1ª- edición. 3ª- 
impresión. Barcelona: Herder Editorial, 2008, p. 305/306. Tradução livre: "Los combustibles 
fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, producidos mediante una síntesis 
orgánica de centenares de milliones de años y que constituyen hoy con diferencia la principal 
fuente de energía, son, como es notorio, limitados, no renovables, y ya con la tasa de 
utilización actual (esencialmente en beneficio tan sólo de una parte de la humanidad, la de 
los países industrializados) estamos acercándonos a pasos agigantados a su agotamiento. El 
hombre está a punto de gastar en pocos siglos lo que el Sol ha ido acumulando en el mundo 
vegetal a través de los eones. Los abonos químicos son derivados de esos combustibles 
fósiles, y con el agotamiento de esta base inicial, su síntesis, que la naturaleza nos 
proporcionaba gratuitamente, tendría que ser efectuada ab ovo, esto es, a partir de matérias 
inorgánicas: mediante energías de procedencia no orgánica, con rapidez y al momento, en 
lugar de mediante la actividad del Sol y los organismos a lo largo de los tiempos. Así, pues, 
incluso la idea de un paraíso agrário (por no decir industrial) queda ligada a las condiciones 
energéticas". 

[18] ALMEIDA, José Mário Ferreira de. Energia e conservação da natureza 
IN  MIRANDA, Jorge et. all. (coord). Cadernos O Direito- Vol. 03- Temas de Direito da 
Energia. Lisboa: Juridireito, 2008, págs. 182 e 183. 
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[19] USERA, Raúl Canosa. Constitución y Medio Ambiente. Madrid: Editorial Dykinson, 
2000, p. 31 e 32. Tradução livre: "Al reconocimiento legal de lo intereses ambientales ha 
sucedido, más recientemente, su constitucionalización. En Europa las Constituciones griega, 
portuguesa y española y algunas de los países del Este europeo, después de la caída del muro 
de Berlín, incorporan el interes ambietal e incluso reconoce, como un dercho constitucional, 
el goce de los bienes ambientales. También las más novedosas constitucionales 
iberoamericanas o las recientes reformas introducidas en ellas materializan esta elevación 
del rango jerárquico de las normas protectoras  de intereses ambientales. Si en el orden 
internacional el conocimineto del derecho es muy raro y su inclusión en los tratados no ha 
mejorado la situación de los individuos frente a los bienes ambientales, es frecuentísimo en 
las nuevas constituciones". 

[20] "Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado São tarefas fundamentais do Estado: (...)e) 
Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o 
ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do território; 

[21] "Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida  1. Todos têm direito a um ambiente de vida 
humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. 2. Para assegurar o 
direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por 
meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos: a) Prevenir 
e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; b) Ordenar e 
promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização das 
actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da paisagem; 
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e 
proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de 
valores culturais de interesse histórico ou artístico; d) Promover o aproveitamento racional 
dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade 
ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações; e) Promover, em 
colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana, 
designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas; f) Promover a 
integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial; g) Promover a 
educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente; h) Assegurar que a política fiscal 
compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e qualidade de vida". 

[22] "Artigo 90.º Objectivos dos planos Os planos de desenvolvimento económico e social 
têm por objectivo promover o crescimento económico, o desenvolvimento harmonioso e 
integrado de sectores e regiões, a justa repartição individual e regional do produto nacional, a 
coordenação da política económica com as políticas social, educativa e cultural, a defesa do 
mundo rural, a preservação do equilíbrio ecológico, a defesa do ambiente e a qualidade de 
vida do povo português". 

[23] CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.) Direito constitucional 
ambiental Brasileiro. 2ª Ed, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 56. 

[24] LOWENSTEIN, Karl.Teoría de La Constitución. Tradución: Alfredo Gallego 
Anabitarte. Segunda Edición. Barcelona: Ediciones Ariel, 1970, p. 220. Tradução livre: "La 
constitución nominal encuentra su terreno natural en aquellos Estados en los que el 
constitucionalismo democrático occidental se ha implantado, sin una previa incubación 
espiritual o madurez política, en un orden social de tipo colonial o feudal-agrario. Aquí juega 
un papel importante la ausencia de una clase media consciente intelectualmente de sí misma 
y con independencia económica. Por otra parte, la eliminación del analfabetismo sigue 
siendo un requisito indispensable para el funcionamiento con éxito de una constitución 
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normativa. Ni la radio ni los símbolos electorales recientemente empleados para analfabetos 
son instrumentos válidos. Iberoamérica continúa siendo, tanto antes como ahora, el terreno 
tradicional en el que se asienta la constitución nominal. No se pude desconocer, sin embargo, 
los progresos innegables hacia un proceso normativo; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Uruguay, México y Costa Rica persisten, aunque con interrupciones ocasionales, en un 
auténtico normativismo". 

[25] PASTOR, Roberto Alfonso Viciano  - Algunas consideraciones críticas sobre los 
procesos constituyentes en Ecuador y Venezuela - La creencia de que la reforma 
constitucional resuelve los problemas existentes en el país debe ser extirpada de raíz de la 
conciencia social. (...) Pero aun cuando se trate de una reforma constitucional normativa o 
nominal, ello no basta. Hay que cambiar políticas públicas, hábitos sociales, gestionar 
eficazmente... La reforma constitucional es un elemento decisivo para el cambio de modelo 
político y social. Sin ella, en muchas ocasiones no es posible acometer el proceso de cambio 
real. Pero la mera reforma constitucional no resuelve los problemas que aquejan a la 
ciudadanía. Si a una reforma constitucional no se le une una claridad en los objetivos y los 
medios a emplear para implementar nuevas políticas públicas, la reforma constitucional 
puede ser estéril. Disponível em <www.esmarn.org.br/ojs/index.php/revista> Acesso em 
30.12.2010. 

[26] Conferir: (1) de acordo com o art. 20, inciso VII são bens públicos federais os potenciais 
de energia hidráulica; (2) de acordo com o art. 20, §1º é assegurada, nos termos da lei, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da 
União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 
compensação financeira por essa exploração; (3) para o art. 21, XII, "b" é da competência da 
União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e 
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; (4) segundo o art. 
22 inciso IV é da competência legislativa da União águas e energia; (5) consoante o art. 176 
as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 
Complementa o § 1º que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 
potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 
autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa 
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da 
lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em 
faixa de fronteira ou terras indígenas. Determina ainda o mesmo dispositivo que é assegurada 
participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser 
a lei. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e 
concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou 
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente, bem como que não dependerá de 
autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade 
reduzida; (6) para o art. 177 constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das 
jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do petróleo 
nacional ou estrangeiro; III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 
resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV - o transporte marítimo do 
petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, 
bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural 
de qualquer origem; V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
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industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção 
dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob 
regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 da 
Constituição Federal; (7) o art. 231, §3º- vaticina que o aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma 
da lei; (8) o art. 238 estabelece norma programática consoante a qual a lei ordenará a venda e 
revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de 
matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição. 

[27] Neste sentido devem ser conferidos os seguintes dispositivos: (1) estabelece o art. 298, II 
No.: 8 ("Artículo 298. (...)II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 
(...)Política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el 
sistema interconectado") que são competências exclusivas do nível central do Estado, a 
geração de políticas, a produção, transmissão, controle e distribuição de energia no sistema 
interligado; (2) segundo o art. 300, I, Nos.: 6 e 16 ("Artículo 300. I. Son competencias 
exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: (...) 6. Proyectos 
de generación y transporte de energía en los sistemas aislados  (...) 16. Proyectos de fuentes 
alternativas y renovables de energía de alcance departamental preservando la seguridad 
alimentaria") são competências exclusivas dos governos autónomos regionais em sua 
jurisdição projetos de geração e transmissão de energia nos sistemas isolados; (3) consoante o 
art. 302, I, No.:12 ("Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales autónomos, en su jurisdicción: (...) 12. Proyectos de fuentes alternativas y 
renovables de energía preservando la seguridad alimentaria de alcance municipal") são 
competências exclusivas dos governos municipais autônomos, em sua jurisdição a elaboração 
de projetos de fontes alternativas e renováveis de energia em nível departamental, enquanto 
preservam a segurança alimentar; (4) vaticina o art. 304, III, No.: 04 ("Art. 304 (...)III. Las 
autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias 
concurrentes: (...)Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco 
de la política del Estado, al interior de su jurisdicción". ) que a autonomia dos camponeses 
indígenas originais poderão exercer os seguintes poderes concorrentes: irrigação, recursos 
hídricos, recursos hídricos e energéticos, no âmbito da política do Estado, no interior de sua 
jurisdição; (5) em capítulo destinado à energia têm-se os arts. 378 ("Artículo 378. I. Las 
diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es un 
derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por 
los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente. 
II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las 
etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, 
instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias y 
sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar 
sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. La participación privada 
será regulada por la ley") e 379 ("Artículo 379. I. El Estado desarrollará y promoverá la 
investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles 
con la conservación del ambiente. 
II. El Estado garantizará la generación de energía para el consumo interno; la exportación 
de los excedentes de energía debe prever las reservas necesarias para el país") consoante os 
quais as diferentes formas de energia e suas fontes constitutem-se em um recurso estratégico, 
seu acesso é um direito fundamental e essencial para o desenvolvimento global e 
desenvolvimento social e rege-se pelos princípios da eficiência, continuidade, adaptação e 
preservação ambiental. O Estado detém competência exclusiva para desenvolver a cadeia de 
produção de energia nas etapas de geração, transmissão e distribuição através de empresas 
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públicas, mistas, instituições sem fins lucrativos, cooperativas, empresas privadas e da 
comunidade e as empresas sociais, com participação e controle social. A cadeia de produção 
de energia não pode ser sujeita exclusivamente a interesses privados e concessionários. A 
participação privada será regulada por lei, bem como determina que o Estado deverá 
desenvolver e promover a investigação ea utilização de novas formas de produção de energia 
alternativa, compatível com a conservação ambiental, assim como o poder público assume o 
compromisso de garantir a geração de energia para consumo doméstico, a exportação de 
energia excedente deve fornecer as reservas necessárias para o país. 

[28] Neste sentido, conferir: em seu art. 41º- ("Artículo 41º- Sólo los venezolanos y 
venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente 
o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, 
Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, 
magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del 
Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor 
o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora 
del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la 
Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o 
Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional") que apenas os venezuelanos e venezuelanas natos 
poderão exercer dentre outros cargos de relevante interesse nacional os atinentes aos 
Ministérios relacionados com energia e minas. O art. 156º- determina em seu No. 
29("Artículo 156 ° Es de la competencia del Poder Público Nacional: (...) 29. El régimen 
general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y 
gás") que é da competência do Poder Público Nacional o regime geral dos serviços públicos 
domiciliares e, em especial, eletricidade, água potável e gás. Para o art. 178º- No. 06 
("Artículo 178. ° Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus 
intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, 
en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo 
económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la 
aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia 
y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la 
materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones 
de vida de la comunidad, en las siguientes áreas: (...) 6. Servicio de agua potable, 
electricidad y gas doméstico; alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; 
cementerios y servicios funerários") são da competência do governo municipal a 
administração dos seus interesses e da gestão dos assuntos atribuídos por esta Constituição e 
as leis nacionais em matéria de vida local, especialmente da gestão e a promoção do 
desenvolvimento econômico e social, o fornecimento e prestação de serviços públicos, a 
implementação de uma política sobre o assunto inquilinos com critérios de equidade, justiça e 
conteúdo de interesse social, em conformidade com a delegação prevista na lei que rege a 
matéria, promoção da participação e melhora das condições gerais de vida da comunidade, 
nas seguintes áreas: serviço de água potável, electricidade e gás de cozinha, esgoto, drenagem 
e esgotos, cemitérios e serviços funerários. Em seu art. 303º- ("Artículo 303 ° Por razones de 
soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de 
las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria 
petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier 
otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de 
Petróleos de Venezuela, S.A") estabelece a mesma Carta Constitucional que por razões de 
soberania econômica e política e estratégia nacional, o Estado deverá manter todas as ações da 
Petróleos da Venezuela  SA (PDVSA) ou o órgão criado para gerenciar o setor de petróleo, 
exceto as de suas subsidiárias, joint ventures, sociedades e qualquer outra que seja constituída 
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ou estabelecida como uma consequência do desenvolvimento de negócios da Petróleos da 
Venezuela, SA. 

[29] "Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações". 

[30] "Artículo 127. ° Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el 
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual 
y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente 
equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, 
los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de 
especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley 
que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del 
Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva 
en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el 
clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad 
con la ley". 

[31]" Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 
equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las 
presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal 
y permanente". 

[32] BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. Instituições de direito 
comunitário comparado: União Européia e Mercosul. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 526. 

[33] BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. Instituições de direito 
comunitário comparado: União Européia e Mercosul. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 527. 

[34] Neste sentido, a legislação infraconstitucional segue a tendência constitucional de 
proteção ao meio ambiente: desta forma, no Brasil, o art. 1º-, incisos IV e XII da Lei No. 
9.478/97 concatenam a proteção ambiental e os objetivos da Política Energética 
Nacional,  consoante os quais as políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes 
de energia visarão os seguintes objetivos, dentre outros, proteção do meio ambiente e 
promoção da conservação de energia e  incremento, em bases econômicas, sociais e 
ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional. Dentre outras 
incumbências da ANP- Agência Nacional de Petróleo, o art. 8º- inciso IX da Lei No.: 
9.478/97 estabelece que a mesma deve fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso 
racional do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio 
ambiente. O art. 44, inciso I da Lei No. 9.478/97 estabelece como cláusulas obrigatórias 
adoção, pela concessionária, em todas as suas operações, das medidas necessárias para a 
conservação dos reservatórios e de outros recursos naturais, para a segurança das pessoas e 
dos equipamentos e para a proteção do meio ambiente. Como forma de minimizar os danos 
causados ao meio ambiente, a Lei No. 9.478/97, alterada pela Lei No. 11.921/2009, em seu 
art. 49, inciso I determinou que fossem destinados 25% (vinte e cinco por cento) da parcela do 
valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção, quando a lavra ocorrer em terra 
ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres terá a seguinte distribuição ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao 
desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos 
biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para 
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programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de 
danos causados ao meio ambiente por essas indústrias. 

[35] WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. 6ª- edição. 
São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 144. 

[36] Neste sentido cite-se o art. 3º- "d" e "e" do Tratado Constitutivo da UNASUL: "Artigo 3. 
Objetivos Específicos A União de Nações Sul-americanas tem como objetivos específicos: 
(...) d) a integração energética para o aproveitamento integral, sustentável e solidário dos 
recursos da região; e) o desenvolvimento de uma infra-estrutura para a interconexão da região 
e de nossos povos de acordo com critérios de desenvolvimento social e econômico 
sustentáveis;" 

[37] BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. Instituições de direito 
comunitário comparado: União Européia e Mercosul. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 527. 

[38] TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos 
humanos e o Brasil (1948-1997): as primeiras cinco décadas. 2ª- edição. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2000, págs. 97 e 98. 

[39] "Artigo 24º Todos os povos têm direito a um meio ambiente geral satisfatório, propício 
ao seu desenvolvimento". 

[40] "Artigo 11 Direito a um meio ambiente sadio 1. Toda pessoa tem direito a viver em meio 
ambiente sadio e a contar com os serviços públicos básicos. 2. Os Estados Partes promoverão 
a proteção, preservação e melhoramento do meio Ambiente". 

[41] "Artículo 2º.- El Estado promueve el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos 
sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica con la 
finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacional.". 

[42] CARBONELL, Miguel. Los derechos humanos en la actualidad: una visión desde 
México.  Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2001, p. 
51. Tradução livre: "El principio de subsidiariedad, dentro del campo de los derechos 
humanos, se puede aplicar teniendo en cuenta el diferente impacto que puedem tener cada 
uno de los derechos; así, por ejemplo, para aquellos derechos que tengam consecuencias 
marcadamente supranacionales - como los que tienen que ver con el medio ambiente - la 
competencia recaería en las instancias internacionales, mientras que los otros quedarían en 
principio bajo la tutela de los Estados - con las modalidades y limitaciones que se deriven del 
reconocimiento de los diferentes instrumentos de defensa internacional de los derechos 
humanos". 

[43] FERRAJOLI, Luigi. Garantismo. Debate sobre el derecho y La democracia. 
Traducción: Andrea Greppi. Segunda edición. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p. 118. 
Tradução livre: "Es también a partir de esta función de la cultura jurídica de onde puede 
surgir, en apoyo de las grandes movilizaciones pacifistas de estos últimos años, ese "nuevo 
sentido comúm" acerca de la ilegitimidad del ordem existente y del caráter vinculante del 
derecho internacional, que constituye el principal factor de efectividad delos derechos por él 
reconocidos". 

[44] MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos 
Fundamentais. 4ª- edição. Coimbra: Almedina, 2008, pág. 74. 
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[45] Leia-se o original: "AFIRMANDO sua determinação de construir uma identidade e 
cidadania sul-americanas e desenvolver um espaço regional integrado no âmbito político, 
econômico, social, cultural, ambiental, energético e de infra-estrutura, para contribuir para o 
fortalecimento da unidade da América Latina e Caribe; CONVENCIDAS de que a integração 
e a união sul-americanas são necessárias para avançar rumo ao desenvolvimento sustentável 
e o bem-estar de nossos povos, assim como para contribuir para resolver os problemas que 
ainda afetam a região, como a pobreza, a exclusão e a desigualdade social persistentes;" 

[46] ZANELLA, Cristine Koehler. Energia e integração: oportunidade e potencialidades 
da integração gasífera na América do Sul. Ijuí: Editora Unijuí, 2009, págs. 29 e 30. 

[47] ZANELLA, Cristine Koehler. Energia e integração: oportunidade e potencialidades 
da integração gasífera na América do Sul. Ijuí: Editora Unijuí, 2009, págs. 44 e 45. 

[48] GONÇALVES, Reinaldo. Estratégias de desenvolvimento e integração da América 
do Sul: Divergência e retrocesso. IN: SEMINÁRIO SOBRE INTEGRAÇÃO DA 
AMÉRICA DO SUL, 2009, Rio de Janeiro. [Textos acadêmicos]. Disponível em: 
<http://www.funag.gov.br/eventos>. Acesso em: 14 de março de 2010. 

[49] RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2.006, págs. 185 e 186: "Essa política de capitalismo de Estado e de 
industrialização de base provocou sempre a maior reação por parte dos privatistas e dos 
porta-vozes dos interesses estrangeiros. Assim é que, quando Getúlio Vargas se prepara para 
criar a Petrobras e a Eletrobrás, uma campanha uníssona de toda a mídia levou seu governo 
a tal desmoralização que ele se viu na iminência de ser enxotado do Catete. Venceu pelo 
próprio suicídio, que acordou a nação para o caráter daquela campanha e para os interesses 
que estavam atrás dos inimigos do governo". 

[50] Sobre o tema, conferir: QUIROGA, Carlos Villegas. Rebelión popular y los derechos 
de propiedad de los hidrocarburos. Disponível em: 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal12/d1quiroga.pdf>. Acesso em: 
03.05.2011.  

[51] "ARTICULO 1.- En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato Del 
pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y em 
aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales 
hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y 
absoluto de estos recursos". 

[52]"Artículo 361. I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa 
autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, 
técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición 
del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar 
las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. II. YPFB no 
podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, 
directa o indirectamente". Ou seja consagra-se que a YPFB que tal pessoa jurídica é uma 
autarquia de direito público, imprescritível, com autonomia administrativa, técnica e 
econômica, no âmbito de uma política estatal de hidrocarbonetos. A YPFB, sob supervisão do 
Ministério da Indústria e, como o braço operacional do Estado, tem a única autoridade para 
conduzir as atividades da cadeia produtiva de hidrocarbonetos e de sua comercialização. A 
YPFB não poderá transferir seus direitos ou obrigações de qualquer forma ou de outra, 
implícita ou explícita, direta ou indiretamente. 
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[53] Neste sentido conferir: STF- ADI 3273 / DF, Relator: Min. Carlos Britto, Relator para acórdão: Min. 
Eros Grau, julgamento: 16/03/2005 . Fonte: DJ 02-03-2007 PP-00025. 

[54] Os monopólios legais dividem-se em duas espécies: (I) os que visam a impelir o agente 
econômico ao investimento - a propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que 
instrumentam a atuação do Estado na economia. A CF/88 enumera atividades que 
consubstanciam monopólio da União [art. 177 CF/88] e os bens que são de sua exclusiva 
propriedade [art. 20 CF/88]. A distinção entre atividade e propriedade permite que o domínio 
do resultado da lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluídos possa ser atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva de monopólio 
[art. 177 da CB/88]. A propriedade dos produtos ou serviços da atividade não pode ser tida 
como abrangida pelo monopólio do desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. 
A propriedade do produto da lavra das jazidas minerais atribuídas ao concessionário pelo 
preceito do art. 176 da Constituição do Brasil é inerente ao modo de produção capitalista. A 
propriedade sobre o produto da exploração é plena, desde que exista concessão de lavra 
regularmente outorgada. Embora o art. 20, IX, da CB/88 estabeleça que os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao concessionário da lavra a 
propriedade do produto de sua exploração. Tanto as atividades previstas no art. 176 quanto as 
contratações de empresas estatais ou privadas, nos termos do disposto no § 1º do art. 177 da 
Constituição, seriam materialmente impossíveis se os concessionários e contratados, 
respectivamente, não pudessem apropriar-se, direta ou indiretamente, do produto da 
exploração das jazidas. A EC 9/95 permite que a União transfira ao seu contratado os riscos e 
resultados da atividade e a propriedade do produto da exploração de jazidas de petróleo e de 
gás natural, observadas as normais legais. Os preceitos veiculados pelos § 1º e 2º do art. 177 
da Constituição do Brasil são específicos em relação ao art. 176, de modo que as empresas 
estatais ou privadas a que se refere o § 1º não podem ser chamadas de "concessionárias". 
Trata-se de titulares de um tipo de propriedade diverso daquele do qual são titulares os 
concessionários das jazidas e recursos minerais a que respeita o art. 176 da Constituição do 
Brasil. 

[55] BERCOVICI, Gilberto. Petróleo, recursos minerais e apropriação do excedente. A 
soberania econômica na Constituição de 1988. Tese apresentada ao Concurso de Professor 
Titular da FADUSP, 2010, pág. 266.  

[56] " Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes 
definições: I - Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a 
exemplo do óleo cru e condensado;" 

[57] "Art. 7o Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves - 
ANP, entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico 
especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e 
biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Parágrafo único. A ANP terá 
sede e foro no Distrito Federal e escritórios centrais na cidade do Rio de Janeiro, podendo 
instalar unidades administrativas regionais". 

[58] "Art. 9o  O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE tem como competências, 
entre outras definidas na legislação, propor ao Presidente da República: I - o ritmo de 
contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando-se a política 
energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o fornecimento de 
bens e serviços; II - os blocos que serão destinados à contratação direta com a Petrobras sob o 
regime de partilha de produção; III - os blocos que serão objeto de leilão para contratação sob 
o regime de partilha de produção; IV - os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de 
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partilha de produção; V - a delimitação de outras regiões a serem classificadas como área do 
pré-sal e áreas a serem classificadas como estratégicas, conforme a evolução do conhecimento 
geológico; VI - a política de comercialização do petróleo destinado à União nos contratos de 
partilha de produção; e VII - a política de comercialização do gás natural proveniente dos 
contratos de partilha de produção, observada a prioridade de abastecimento do mercado 
nacional". 

[59] ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 2ª- edição. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, pág. 230. 

[60] ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 2ª- edição. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, págs. 230 e 231. 

[61] ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 2ª- edição. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, pág. 231. 

[62] "Art. 10.  Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras competências: I - 
planejar o aproveitamento do petróleo e do gás natural; II - propor ao CNPE, ouvida a ANP, a 
definição dos blocos que serão objeto de concessão ou de partilha de produção; III - propor ao 
CNPE os seguintes parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção: 
a) os critérios para definição do excedente em óleo da União; b) o percentual mínimo do 
excedente em óleo da União; c) a participação mínima da Petrobras no consórcio previsto no 
art. 20, que não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento); d) os limites, prazos, critérios e 
condições para o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em óleo e do volume da 
produção correspondente aos royalties devidos; e) o conteúdo local mínimo e outros critérios 
relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional; e f) o valor do bônus de assinatura, 
bem como a parcela a ser destinada à empresa pública de que trata o § 1o do art. 8o; IV - 
estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para promoção da licitação prevista no 
inciso II do art. 8o, bem como para a elaboração das minutas dos editais e dos contratos de 
partilha de produção; e V - aprovar as minutas dos editais de licitação e dos contratos de 
partilha de produção elaboradas pela ANP. § 1o  Ao final de cada semestre, o Ministério de 
Minas e Energia emitirá relatório sobre as atividades relacionadas aos contratos de partilha de 
produção. § 2o  O relatório será publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento do 
semestre, assegurado amplo acesso ao público". 

[63] À época predominava a utilização do potencial hídrico (as grandes barragens, por 
exemplo), que atendia de modo satisfatório à demanda interna.  Pelo contrato comercial 
firmado entre a Petrobras e a YPFB, foram definidos preços, condições e formas de gerenciar 
a compra e venda do gás. Por outro lado, determinou-se que contrato só entraria em eficácia 
no momento em que o gasoduto fosse viável. Isto é, tendo mercado que estivesse disposto a 
bancar o preço, com reservas suficientes para garantir o fluxo de abastecimento. 

[64] ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 2ª- edição. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, pág. 230. 

[65] ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 2ª- edição. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, pág. 230. 

[66] ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 2ª- edição. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, pág. 230. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5228



[67] "Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes 
definições: (...)XXIV - Biocombustível: substância derivada de biomassa renovável que pode 
ser empregada diretamente ou mediante alterações em motores a combustão interna ou para 
outro tipo de geração de energia, podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
origem fóssil, tal como biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em regulamento da 
ANP; XXV - Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores 
a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de 
outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem 
fóssil." 

[68] "Art. 2o Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo fixado em 5% 
(cinco por cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo 
diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional. § 1o O 
prazo para aplicação do disposto no caput deste artigo é de 8 (oito) anos após a publicação 
desta Lei, sendo de 3 (três) anos o período, após essa publicação, para se utilizar um 
percentual mínimo obrigatório intermediário de 2% (dois por cento), em volume. 
(Regulamento) § 2o Os prazos para atendimento do percentual mínimo obrigatório de que 
trata este artigo podem ser reduzidos em razão de resolução do Conselho Nacional de Política 
Energética - CNPE, observados os seguintes critérios: I - a disponibilidade de oferta de 
matéria-prima e a capacidade industrial para produção de biodiesel; II - a participação da 
agricultura familiar na oferta de matérias-primas;  III - a redução das desigualdades regionais; 
IV - o desempenho dos motores com a utilização do combustível; V - as políticas industriais e 
de inovação tecnológica. § 3o Caberá à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP definir os limites de variação admissíveis para efeito de medição e 
aferição dos percentuais de que trata este artigo. § 4o O biodiesel necessário ao atendimento 
dos percentuais mencionados no caput deste artigo terá que ser processado, 
preferencialmente, a partir de matérias-primas produzidas por agricultor familiar, inclusive as 
resultantes de atividade extrativista". 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5229



O DIÁLOGO INTERCULTURAL COMO UM INSTRUMENTO PARA A 
CONVIVÊNCIA PACÍFICA ENTRE CULTURAS NO MUNDO 

GLOBALIZADO 
 

THE INTERCULTURAL DIALOGUE AS A TOOL FOR PEACEFUL BETWEEN 
CULTURES IN THE GLOBALISED WORLD 

 
 
 

Ingrid Freire Haas 
 

RESUMO 
O presente artigo tem como principal objetivo fazer uma reflexão sobre a importância do 
diálogo para as relações internacionais, principalmente as questões relativas à diversidade 
cultural, presença marcante na vida em sociedade. Para tanto, foi necessária uma reflexão 
sobre a atuação da UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura – responsável pelo incentivo à cultura como objeto de transformação social, passível 
de fomentar os debates internacionais sobre política cultural; bem como suas principais 
Convenções que tratam do tema. Da mesma forma, fez-se um breve relato sobre a 
globalização e seus efeitos no cenário internacional, de modo a apontar o diálogo e não a mera 
tolerância, a partir da ação das pessoas pela perspectiva de interreferenciação público-privado 
e da Filosofia da Linguagem Existencial e Analítica como a forma adequada de promover a 
cultura e preservar a identidade cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: DIÁLOGO INTERCULTURAL; GLOBALIZAÇÃO; 
DIVERSIDADE CULTURAL; ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO; ESFERA 
PÚBLICO-PRIVADA; FILOSOFIA DA LINGUAGEM ANALÍTICA E 
EXISTENCIALISTA 
 
ABSTRACT 
This present research intends to study the culture dialogue inside the international relationship 
specifically the cultural diversity, which is important in every society. Therefore, this study 
dilated special interest of UNESCO – (The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) – which establishes and provides an overview of the cultural 
development as well as strategies to promote cultural diversity around the world; as well as its 
most important Conventions and Declarations about cultural diversity. Likewise, it was a brief 
report on globalization and its effects on the international stage, to point the dialogue and not 
mere tolerance of the action from the perspective of people in public-private as well as 
Philosophy of Language Existential and Analytical as the appropriate way to promote culture 
and preserve the cultural identity. 
KEYWORDS: INTERCULTURAL DIALOGUE; GLOBALIZATION; CULTURAL 
DIVERSITY; STATE OF DEMOCRATIC RIGHT; PUBLIC-PRIVATE SPHERE; 
ANALYTIC PHILOSOPHY OF LANGUAGE AND EXISTENTIALIST 
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Introdução 

O diálogo é um requisito primordial dentro de uma sociedade. e é integrante à própria 
estrutura da linguagem tomada como pensamento, como se pode inferir de Wittgenstein 
(1999), em Investigações filosóficas, onde ensina que toda linguagem é pú blica, já que se 
constituem de símbolos os quais traduzem sentidos de linguagem. Estes, por sua vez, são 
respresentações e proposições que foram construídos historicamente de forma consensual pelo 
ser humano. Toda proposição, que é interna à pessoa individual, tem como base para sua 
formação as representações que são sentidos de linguagem assentados em símbolos os quais 
implicam significações gerais à comunidade, como se pode inferir do pensamento do referido 
autor. 

Se, por um lado, a Filosofia da linguagem wittgensteiniana Analítica remete a problemática 
do diálogo à estrutura em si da racionalidade, Gadamer (2007), em Verdade e Método, já 
alerta para o fato que, quando o homem nasce, já encontra um mundo constituído por sentidos 
prévios, preconceitos que o influenciam quanto ao seu modo de ser. 

Conforme o Professor Daisaku Ikeda e o Professor Tu Weiming na Palestra: Rumo a uma 
Civilização Dialógica: 

O diálogo não é meramente um instrumento para se alcançar nobres objetivos, como a paz e a 
prosperidade, mas um valor intrínseco para a autocompreensão humana. É geralmente um 
instrumento para se resolver tensões, contradições e conflitos. (IKEDA3, 2005) 

Desde Hugo Grócio (2002), na esteira da Escola do Direito Natural Racional, a fonte do 
Direito deixa de ser a divindade para se calcar na emissão de vontade contratualista, o que é 
pano de fundo jurídico de sentido fundamental para as construções normativas do Direito 
Internacional, onde o diálogo, como ato jurídico, emissão de vontade válida voltada ao 
entendimento, é ideia, como sentido de linguagem, imprescindível para que haja sucesso no 
entendimento entre os entes tradicionalmente compreendidos como Pessoas de Direito 
Público. 

As pessoas de Direito Público, sujeitos de direitos e deveres que figuram como seres jurídicos 
na Comunidade Internacional tem, como base ontológica, as pessoas naturais, humanas que 
delas participam. É a partir das proposições privadas, as quais, como dito, tem fonte na 
linguagem que é intersubjetiva, que se forma a esfera pública a qual será a base de 
direcionamento de vontade para que as pessoas jurídicas de Direito Público expressem atos 
jurídicos os quais possam ser compreendidos como resultados de sua volição como 
manifestação de significado como tomada de posição sobre um objeto de discussão. 

Deve-se ressaltar que Direito Público e Privado são hodiernamente considerados como faces 
opostas da mesma moeda, como leciona Habermas (2002) na sua obra A Inclusão do Outro. 

[...] os direitos humanos podem até mesmo ser bem fundamentados de um 

Não há direito algum sem a autonomia privada de pessoas do direito. Portanto, sem os direitos 
fundamentais que asseguram a autonomia privada dos cidadãos, não haveria tampouco um 
medium para a institucionalização jurídica das condições sob as quais eles mesmos podem 
fazer uso da autonomia pública ao desempenharem seu papel de cidadãos do Estado. Dessa 
maneira, autonomia privada e pública pressupõem-se mutuamente, sem que os direitos 
humanos possam reivindicar um primado sobre a soberania popular, nem essa sobre aquele. 
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A intuição expressa-se, por um lado, no fato de que os cidadãos só podem fazer um uso 
adequado de sua autonomia pública quando são independentes o bastante, em razão de uma 
autonomia privada que esteja equanimente assegurada; mas também no fato de que só 
poderão chegar a uma regulamentação capaz de gerar consenso, se fizerem uso adequado de 
sua autonomia política como cidadãos do Estado. (HABERMAS, 2002, p. 293-294 - grifo 
nosso). 

Quanto se pensa na pessoa de Direito Público Externo como um Estado de Direito 
Democrático, a expressão da vontade do Estado deve ser consequência de diálogo 
processualmente desenvolvido a partir da esfera privada até a pública, com retorno linguístico 
à primeira, como se pode pressupor em função dos estudos de Habermas em Direito e 
Democracia. (2003 a, 2003 b). Não se deve olvidar que, no Direito Democrático, o titular 
legítimo de construção e aplicação da norma é o povo, o qual, por sua vez, é formado pela 
comunidade de cidadãos. 

Diante disso, pode-se dizer que, num contexto democrático, a expressão de vontade de um 
Estado como Pessoa Jurídica de Direito Público Externo deve ser o resultado processual de 
construção dialógica-normativa dos cidadãos que o compõem. 

Já, num Estado de feições jurídicas totalidárias, a vontade do Estado não é a imagem da 
volição de seus cidadãos, mas sim das pessoas naturais que tem o direito subjetivo público de 
o administrar. 

Enquanto no Direito Democrático o diálogo tem função processual de formação da vontade, 
no totalitarismo a imposição, a violência e o modo legal de persuasão e convencimento para 
formação da norma jurídico e ato jurídico, ambos como ato de fala, significação que aponta 
para um direcionamento decisório para ação comportamental da pessoa na comunidade em 
que está. 

Numa comunidade jurídica, interna a um Estado, ou na comunidade internacional de Estados 
soberanos, sob a égide do princípio do direito democrático, este ressalta a necessidade 
obrigacional do diálogo por que o fim das discussões tenham como alvo a consecução de 
direitos da personalidade, quando se pensa nas relações jurídicos entre as tradicionalmente 
nominadas pessoas de Direito Privado; direitos fundamentais, quando se trata de situação 
jurídica envolvendo pessoa de Direito Público e Pessoa de Direito Privado; e direitos 
humanos, no que diz respeito aos direitos do homem positivados em Instrumentos Jurídicos 
pactuados por Estados soberanos, segundo a Teoria dos Direitos Inatos - repudiada pela 
Filosofia Analítica da Linguagem, como a wittgensteiniana. Os direitos da personalidade, os 
direitos fundamentais e os direitos humanos diferem-se no que concerne aos interessados 
jurídicos diretos na relação jurídica, mas tem algo em comum: seu conteúdo, que é a 
prescrição para que se promova a dignidade humana. 

Em Direito e Democracia (HABERMAS, 2003 a, 2003b), o pressuposto para se formar a 
norma jurídica, conforme a Teoria da Argumentação Jurídica, é a observância dos princípios 
da igualdade, liberdade e respeito. O primeiro significa que as pessoas devem ter a mesma 
oportunidade para exporem seus argumentos; o segundo que não podem ser impedidas 
violentamente por força que lhes seja externa de exporem suas ideias, sendo que seu limite de 
fala deve ser a própria racionalidade; o último relaciona-se com o segundo, no sentido que o 
ato de fala deve ser pautado na responsabilidade quanto ao que é dito segundo a razão, mas 
principalmente, implica no resultado racional que, como os que argumentam são os 
destinatários da norma jurídica e os mesmos que a construíram, quando se decide e bate o 
martelo acerca do conteúdo e validade da norma, essas pessoas que são as destinatárias da 
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norma feita pelos mesmos podem ser responsabilizadas juridicamente quanto ao seu 
cumprimento. 

Pode-se dizer então que, com os olhos voltados à Declaração de 1948, tendo em vista a 
linguagem como estrutura da racionalidade e a emissão dialógica da racionalidade 
democrática jurídica, com base na Teoria do Discurso habermasiana (HABERMAS, 2003 a, 
2003 b), o diálogo é o fundamento processual para que a violência ceda lugar ao 
entendimento consensual de formação das decisões jurídicas normativas como manifestação 
de decisões acerca de conflitos entre Estados soberanos ou mesmo qualquer pessoa física ou 
natural. 

A Assembléia Geral das Nações Unidas, há muitos anos, titula os anos com temas pertinentes 
aos momentos históricos no âmbito internacional. Relativos direta ou indiretamente ao tema 
da diversidade cultural estão o ano de 2000 com o tema: Ano Internacional da Cultura da Paz 
e o de 2001 como o Ano Internacional da Mobilização contra o Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e todas as formas de Intolerância. 

Também, as Nações Unidas, em sua Resolução4 A/RES/53/22 proclamou o ano de 2001 como 
"Ano das Nações Unidas do Diálogo entre Civilizações", e apoiando-se no princípio da 
tolerância5 como o respeito à diversidade e apresentando-o como um dever e não como um 
direito, voltou a convidar os governos, o Sistema das Nações Unidas, a UNESCO e outras 
organizações governamentais e não governamentais interessadas, a planejar programas 
culturais, educacionais e sociais adequados para promover o diálogo entre as civilizações. 

Diante dos acontecimentos terroristas de 11 de setembro de 2001, o mundo se uniu para 
pensar em estratégias a fim de evitar o choque de culturas e civilizações, apontando o diálogo 
intercultural como a melhor forma de se garantir a paz entre as nações. 

Nesse contexto surge ainda em 2001, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural 
(DUDC), realizada pela UNESCO, reafirmando que o respeito à diversidade das culturas, de 
suas variadas expressões, a tolerância, o diálogo e a cooperação, são as mais viáveis garantias 
da paz e da segurança internacionais. Acrescenta ainda, em seu preâmbulo, que: 

Preâmbulo: O processo de globalização, facilitado pela rápida evolução das novas 
tecnologias da informação e da comunicação, apesar de constituir um desafio para a 
diversidade cultural, cria condições de um diálogo renovado entre as culturas e as 
civilizações, consciente do mandato específico confiado à UNESCO, no seio do sistema das 
Nações Unidas, de assegurar a preservação e a promoção da fecunda diversidade das culturas. 
(UNESCO, 2001, destaque nosso). 

Dessa forma, sobre o mesmo tema, a ONU promoveu a Agenda Global para o Diálogo de 
Civilizações, também em 2001, demarcando o surgimento de um novo paradigma nas 
relações internacionais. 

Conforme HAAS (2009), essa agenda inseriu o conceito de diálogo como um princípio 
essencial nas relações entre civilizações, culturas e povos, além de produzir padrões éticos 
comuns, a serem seguidos por todos, como um mecanismo de se evitar as ameaças de paz e 
segurança. Este compromisso apresentou o diálogo intercultural e o respeito pela diversidade 
como elementos prioritários ao progresso dos direitos humanos. 

A Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas A/RES/ 60/150, de 20 de janeiro de 
2006, descreve que todos os Estados têm a obrigação de promover um respeito universal aos 
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direitos humanos e às liberdades fundamentais sem distinguir entre as diferentes raças, 
gêneros, língua ou religião. E descreve em sua 9ª Cláusula Preambular: 

9ª Cláusula Preambular: Ciente que religião e diversidade cultural em um mundo globalizado 
precisam ser utilizadas como um meio de criatividade, dinamismo e promoção da justiça 
social, tolerância e compreensão, bem como para a paz e a segurança internacional e não 
como um recurso para uma nova ideologia e política de confronto. (ONU, 2006, tradução 
nossa6) 

Da mesma forma em sua 11ª Clausula Preambular7, reafirma a importância da diversidade 
cultural como uma forma de se avançar para um bem estar permanente da humanidade. A 
diversidade cultural sendo identificada como um mecanismo de desenvolvimento e 
enriquecimento social. 

O argumento de Flávia Piovesan, citada por VOLPINI (2009) descreve a importância do 
diálogo para os direitos humanos: 

Acredita-se de igual modo, que a abertura do diálogo entre as culturas, com respeito à 
diversidade e com base no reconhecimento do outro, como ser pleno de dignidade e direitos, 
é condição para a celebração de uma cultura dos direitos humanos, inspirada pela 
observância do mínimo ético irredutível alcançado por um universalismo de confluência. Esse 
universalismo de confluência, fomentado pelo ativo protagonismo da sociedade civil 
internacional é que assegurará a legitimidade do processo de construção de parâmetros 
internacionais mínimos voltados à proteção dos direitos humanos. (VOLPINI apud 
PIOVESAN, 2009, p. 75, destaque nosso) 

Da mesma forma, a União Européia, propõe várias ações no intuito de se manter um diálogo 
intercultural entre os vários povos que coabitam e convivem na comunidade, reforçando seu 
lema "Unidos na Diversidade", como por exemplo: o ano de 2008, como o Ano Europeu do 
Diálogo Intercultural. 

Dessa forma, cultura, diversidade e diálogo intercultural tornaram-se importantes desafios 
para a nova ordem internacional que se instaura, visando construir nações baseadas na paz e 
na própria segurança internacional. Para tanto, a mídia possui um papel imprescindível para o 
diálogo intercultural, garantindo às diferentes culturas um espaço livre e aberto para se 
expressarem e manifestarem. Não haveria mais o desconhecimento, ou até mesmo, a 
ignorância que geram desconfianças e pré-suposições; mas sim, uma real promoção da 
tolerância e a aceitação do ser diferente, valorizando de maneira efetiva a diversidade como 
um caminho natural, através do diálogo, ao entendimento. (HAAS, 2009) 

  

Globalização ou Globaritarismo Ocidental? 

Atualmente, vive-se uma realidade imposta por valores alheios à vontade social de um povo. 
A globalização possui várias faces, que podem ser vistas de forma positiva, como o 
intercâmbio entre culturas, mas também de forma negativa, como a dominação8 e a 
uniformização de valores. (HAAS, 2009) 

Conforme o Relatório do PNUD, em 2004: "A globalização pode ameaçar as identidades 
nacionais e locais. A solução não é refugiar-se no conservadorismo e no nacionalismo 
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isolacionista, mas conceber políticas que promovam a diversidade e o pluralismo". (ONU, 
2004a, p. 4) 

Muitos países receiam que a globalização gere a perda de valores e modos de vida de seu 
povo, sendo desta forma uma ameaça à sua identidade cultural local e nacional. Assim, o 
Relatório para o Desenvolvimento Humano de 2004, propõe uma abordagem alternativa, que 
promoverá a diversidade através da abertura dos países para os diversos fluxos de capitais, 
bens, serviços e pessoas. 

Preâmbulo: A globalização da cultura de massas, dos livros aos filmes e à televisão, coloca 
claramente, algumas ameaças significativas às culturas tradicionais. Mas também abre 
oportunidades desde o significado limitado de grupos prejudicados, como os aborígenes 
australianos ou os esquimós árcticos penetrando nos mercados mundiais da arte, até ao 
significado mais amplo de criação de sociedades mais vibrantes, criativas e estimulantes. 
(ONU, 2004a) 

A globalização, definida por Milton Santos (2003), pode ser vista de três maneiras: "1) o 
mundo tal como nos fazem crer: a globalização como fábula; 2) o mundo tal como ele é: a 
globalização como perversidade e 3) o mundo como poderia ser: por uma outra globalização", 
título dado a este item. 

Para Santos "o desenvolvimento da história vai de par com o desenvolvimento das técnicas". 
(SANTOS, 2003, p.24) O mundo atual vive a técnica da informação, a chegada da 
informática, da cibernética, da eletrônica, um novo mundo virtual que se instala. Santos 
descreve que o mundo é dominado por um sistema que possui a característica de ser invasor e 
rápido, ou seja, "com essa grande mudança na história, tornamo-nos capazes, seja onde for, de 
ter conhecimento do que é o acontecer do outro." 

O lado positivo da globalização é que esta possibilitou a universalidade, hoje se tem um 
conhecimento mais concreto e aprofundado das diversas localidades do mundo, incluindo 
suas condições históricas, geográficas, físicas, climáticas, ambientais, sociais, políticas e 
culturais. 

O contato com o diferente, com valores e fórmulas de busca da felicidade diferentes, ou seja, 
o pluralismo e a diversidade cultural, nos permite evoluir e resistir à massificação das 
empresas globais, onde em qualquer parte do globo se come o mesmo sanduíche, a mesma 
pizza ou o mesmo frango frito. (MAGALHÃES, 2006, p.48, destaque nosso) 

Contudo, há um lado negativo9 que Santos considera a forma como a informação é oferecida à 
sociedade, como uma nova forma de totalitarismo, isto é assiste-se a um "globaritarismo". 

"Estamos diante de um novo encantamento do mundo. [...] Esse imperativo e essa onipresença 
da informação são insidiosos, já que a informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela 
busca instruir, e outro, pelo qual ela busca convencer". (SANTOS, 2003, p.39) Conforme 
expressa Magalhães: 

Diariamente repetimos palavras, gestos, rituais, trabalhamos, sonhamos, muitas vezes sonhos 
que não nos pertencem. A repetição interminável de rituais de trabalho, de vida social e 
privada nos leva a automação a que se refere Ginsburg. A automação nos impede de pensar. 
Repetimos e simplesmente repetimos. Não há tempo para pensar. Não há porque pensar. Tudo 
já está posto e até o sonho já está pronto. Basta sonhá-lo. (MAGALHÃES, 2006, p. 254-255) 
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Acredita-se que a notícia é entregue maquiada ao leitor, ao ouvinte ou telespectador, que 
assiste passivo às informações que lhes são apresentadas. A mídia manipula uma transmissão 
conforme seus interesses, mascarando a própria interpretação do ouvinte. O mercado 
globalizado visa desta maneira, a uniformização e não a união. "Raramente o indivíduo deste 
final de século tem a oportunidade de encarar a realidade, sem que esta tenha sido trabalhada, 
colorida e distorcida pela ideologia televisiva." (MAGALHÃES, 1997, p.89) 

Neste mundo globalizado, a competitividade, o consumo, a confusão dos espíritos constituem 
baluartes do presente estado de coisas. A competitividade comanda nossas formas de ação. O 
consumo comanda nossas formas de inação. E a confusão dos espíritos impede o nosso 
entendimento do mundo, do país, do lugar, da sociedade e de cada um de nós mesmos. 
(SANTOS, 2003, p.4, destaque nosso) 

Alguns grupos ou até segmentos sociais, em resposta a essa uniformização buscam meios de 
demonstrar à sociedade a exclusão a que estão submetidos. 

[...] Alguns segmentos adotam comportamentos ostensivos que declaram à sociedade o 
reconhecimento da própria exclusão seja através de práticas culturais reforçadoras de 
coletivos, como por exemplo, o crescimento da religiosidade pentecostal e de orientação 
carismática nos espaços metropolitanos do país e os grupos com práticas culturais marcadas 
pela busca identitária como a expansão dos bailes funk e das formas tradicionais de 
manifestação da cultura popular. (RIBEIRO,1997, p.154) 

Há, em alguns lugares, a recusa à "mercantilização" das atividades, além da rejeição aos 
modelos ocidentais. Importante dizer as palavras de Oliver Dollfus que descreve que este 
movimento de recusa e rejeição, favorece: 

[...] o retorno a valores tradicionais, religiosos, culturais, étnicos. É a emergência dos 
"fundamentalismos" do islamismo ou do hinduísmo e das seitas, assim como o ressurgimento 
das paixões étnicas. Esses movimentos testemunham a busca de solidariedades, de uma vida 
talvez menos banhada no mercado. Mas é também, ao mesmo tempo, a explosão possível dos 
fanatismos, com os ódios que daí decorrem. (DOLLFUS, 1997, p.42) 

Importante ressaltar o trabalho desenvolvido pela ILA, Associação de Direito Internacional 
(International Law Association10) que desenvolve estudos e pesquisas na área do Direito 
Internacional e das Relações Internacionais e que promove eventos, conferências e reuniões 
pelos países. Em 2008, a ILA promoveu no Rio de Janeiro uma Conferência denominada 
Herança Cultural, a qual previu, dentre outros aspectos, diretrizes para o estabelecimento e 
condução de todo um acervo cultural à locais seguros, a fim de resguardá-los das diversas 
formas de destruição. 

1ª Parte: Numerosas catástrofes e outras circunstâncias podem destruir o acervo cultural de 
uma nação, como por exemplo: conflitos armados, (como na Europa, na 2ª Guerra Mundial). 
Da mesma forma, escavações e projetos públicos não autorizados. Qualquer que seja a causa, 
o acervo cultural deve ser transferido temporariamente para locais seguros a fim de que sejam 
preservados até que possam retornar aos seus locais de origem. Este local, inicialmente pode 
ser um Estado, um particular, um museu, ou alguma outra entidade ou pessoa. (International 
Law Association - ILA, 2008, p.2, tradução nossa11) 

Da mesma forma, esta Conferência trouxe em sua 2ª Parte um: Artigo que trata da relação 
entre o Direito Internacional do Comércio e o Direito do Comércio Cultural: 
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2ª Parte: Como os passos do comércio e os processos da liberalização crescem 
incessantemente, muitos países expressaram desejos de proteger sua identidade nacional, 
valores e crenças, através de políticas culturais. O status atual do conflito entre identidade 
cultural e comércio pode ser basicamente caracterizada como a diferença na forma que os 
EUA dá prioridades para os valores comerciais da cultura e na forma que os países Europeus, 
e outros como Canadá, Austrália, Brasil, Índia e Egito, que acreditam que a liberalização do 
comércio mascaram uma invasão cultural, direcionada pelos EUA, com sua dominação global 
através da indústria do cinema e televisiva, o que modifica as expressões culturais nacionais, a 
diversidade lingüística e a alteridade. Os EUA, em contrapartida, tem rotulado as expressões 
culturais naturais como uma maneira de manter a indústria nacional do cinema e a mídia. 
(International Law Association - ILA, 2008, p.8, tradução nossa12, destaque nosso) 

Entende-se que as diversas culturas não se adaptam da mesma forma às imposições da 
globalização, da modernização do mercado e das relações sociais. As informações são 
recepcionadas de maneira desigual, ou seja, as tendências mundiais são entendidas, em cada 
Nação, ou mesmo cidade, conforme os estímulos e costumes de sua região. (HAAS, 2009) 

Por exemplo, atualmente, vive-se a uniformização e a manipulação do querer, das 
necessidades; valoriza-se a vida nos espaços urbanos do país, esta sendo considerada 
garantidora de emprego e renda aos trabalhadores. 

Conforme o entendimento de Ortega (1997), a globalização aparece como um "horizonte 
natural", um caminho para o futuro dos povos. Como um desenvolvimento crescente de 
intercâmbios entre os Estados, a globalização apresenta um sistema de reestruturação dos 
acúmulos e reproduções dos centros capitalistas mundiais. E acrescenta que o capitalismo 
gerou desigualdades e conseqüentes desequilíbrios nas regiões fragilizadas pelo colonialismo. 

No plano cultural, a informação centralizada e unilateral opera sobre uma estrutura espacial 
na qual, as condições econômico-sociais, políticas e culturais são extremamente desiguais. 
Criam-se destarte, espaços culturais, éticos ou políticos fraturados, carentes de diálogo entre 
si e incapazes de integrar-se numa unidade, cada qual com sua própria visão e exercícios à 
maneira da cadeia tayloriana; em outras palavras, criam-se indivíduos privados da concepção 
global do papel de cidadãos pensantes. (ORTEGA, 1997, p.175, grifo nosso) 

Com isso a globalização provoca a busca pela modernidade, do novo, do alcançável poder 
social, induzindo a população ao consumo incessante, que passa a consumir passivamente o 
que lhe é apresentado. 

A sociedade humana vive cada vez mais acelerada, envolvida de uma forma numa corrida 
contra o tempo, em que acredita-se que esta fluidez constitui um bem comum a todos, 
entretanto, "apenas alguns agentes são os detentores efetivos da velocidade." (SANTOS, 
2003, p.83) 

A sociedade, do início do século XXI, perdeu a consciência de que a identidade cultural de 
cada povo encontra-se encoberta, não se enxerga mais a sua verdadeira raiz. Hoje não é 
possível a real visualização de si mesmo, a sociedade encontra-se sobreposta por máscaras, 
desejos e vontades externas a si. Como ressalta Magalhães está-se diante de um mundo onde 
vive-se artificialmente valores exógenos que nos são impostos, "um mundo que não existe: 
matrix". ( MAGALHÃES, 2006, p.257)13 

A globalização mostrou ao mundo um desequilíbrio e uma desigualdade social até então 
nunca vistas. Trouxe um novo conceito de riqueza, interligado ao prazer, que as sociedades 
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buscam incessantemente se adaptar. Essa nova cultura do consumo transforma valores 
culturais intrínsecos de comunidades que hoje se vêem inseridas na busca inconteste pelo 
dinheiro, pela riqueza e pela ascensão social. 

Diante da incessante busca pelo ter, o ser humano se depara com um sentimento que veio para 
ficar, a constante carência em virtude dos desejos que não se consegue alcançar. A sociedade 
está inserida na mentira, "uma ideologia que sustenta um mundo governado pelo desejo cego 
de poder, dinheiro e sexo". (MAGALHÃES 2006, p.257) 

Para Santos em um primeiro momento, o desemprego e a pobreza passaram a ser 
considerados como algo natural, inerente ao progresso social e econômico, paralelamente, 
desenvolveu-se "a glorificação da esperteza, negando a sinceridade e a glorificação da 
avareza, negando a generosidade. [...] Há o abandono das solidariedades e o fim da ética." 
(SANTOS, 2003, p.61) 

Num segundo momento, houve o sucesso da ideia de subdesenvolvimento, (o qual não 
pretende-se aprofundar o assunto) neste, os pobres eram considerados marginais. Num 
terceiro momento, o da pobreza e miséria atual, estas estão consideradas num âmbito 
generalizado e global. "Os pobres não são incluídos nem marginais, são excluídos." 
(SANTOS, 2003, p.72) 

Há de se mencionar o termo denominado por Chossudovsky (1999) que definiu globalização 
como a "globalização da pobreza", sendo esta a globalização do modelo neoliberal, que trouxe 
a miséria a diversas partes do mundo. 

Ademais, a globalização alterou de certa forma os modos de viver e os valores das 
sociedades14, com isso a cultura local se transformou, transformando uma realidade que 
influencia no desenvolvimento dos povos como um todo. 

Cabe ressaltar que para Santos, no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, aumentou-se o 
número de letrados, mestre e doutores, mas diminuiu o de intelectuais, os que realmente 
contribuem para a academia. "Tais letrados, equivocadamente assimilados aos intelectuais, ou 
não pensam para encontrar a verdade, ou, encontrando-a não a dizem." (SANTOS, 2003, 
p.74) 

Ao destacar este pensamento de Santos, visa-se reafirmar a importância da educação para a 
transformação cultural e social de um povo, para se alcançar o desenvolvimento. "A 
globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada 
um por si e como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade 
pública e particular a quase um nada". (SANTOS, 2003, p.65) 

Diante desta multiplicidade de maneiras de viver trazidas com a globalização, a diversidade 
cultural, sempre presente, se instala de forma avassaladora, trazendo muitas vezes repulsa, 
distanciamento e preconceito aos grupos minoritários, o que muitas vezes conduz à violência. 
Conforme descreve Santos: 

Para a maior parte da humanidade, o processo de globalização acaba tendo direta ou 
indiretamente, influência sobre todos os aspectos da existência: a vida econômica, a vida 
cultural, as relações interpessoais e a própria subjetividade. [...] Os indivíduos não são 
igualmente atingidos por esse fenômeno, cuja difusão encontra obstáculos na diversidade das 
pessoas e na diversidade dos lugares. (SANTOS, 2003, p.142-143, grifo nosso) 
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Diante da globalização e da necessidade que é gerada de busca e conquista do novo ao invés 
dos conceitos velhos e tradicionais, muitas culturas locais com suas pluralidades de 
expressões, que deveriam ser valorizadas e preservadas, encontram-se passíveis de extinção. 

Santos ressalta, também, um conformismo social e acredita que "uma outra globalização" 
deveria ter como o problema central, retomar o curso da história, ou seja, recolocar o homem 
como agente principal. Assim, o real desenvolvimento seria o interesse humano e social ao 
invés do interesse econômico, o que estabeleceria novas relações internas e internacionais, 
além da construção de um mercado interno focado no desenvolvimento humano local. 

A partir dessas metamorfoses, pode-se pensar na produção local de um entendimento 
progressivo do mundo e do lugar, com a produção indígena de imagens, discursos, filosofias, 
junto à elaboração de um novo ethos e de novas ideologias e novas crenças políticas, 
amparadas na ressurreição da idéia e da prática da solidariedade. (SANTOS, 2003, p.167-
168, destaque nosso) 

Uma revalorização do indivíduo, do ser humano enquanto ser, se faz necessária, 
"contribuindo para uma requalificação qualitativa da espécie humana, servindo de alicerce a 
uma nova civilização". (SANTOS, 2003, p.167) Assim, o indivíduo refortificado ultrapassaria 
sua busca pelo consumo e entregar-se-ia à busca da cidadania. 

Como descreve o Relatório para o Desenvolvimento Humano do PNUD, a globalização está 
cada vez mais presente e produzindo interações cada vez maiores na sociedade mundial. 
Entretanto, afirma: 

Este mundo precisa de maior respeito pela diversidade e de um compromisso maior na 
unidade. As pessoas têm de deixar cair as identidades rígidas se quiserem tornar-se parte de 
sociedades diversificadas e defender valores cosmopolitas de tolerância e respeito pelos 
direitos humanos universais. [...] Se a curta história do século XXI não nos ensinou mais 
nada, mostrou-nos que fugir a estas questões não é uma opção. (ONU, 2004a, p. 12, destaque 
nosso) 

O Relatório acrescenta que os países possuem como desafio a ampliação de suas escolhas, 
estimulando e preservando as identidades nacionais ao mesmo tempo que as mantêm abertas 
ao mundo. E apresenta quatro princípios estratégicos para o multiculturalismo na 
globalização: 

1. Defender a tradição pode atrasar o desenvolvimento humano. 2. Respeitar a diferença e 
diversidade é essencial. 3. A diversidade prospera num mundo globalizado interdependente 
quando as pessoas têm identidades múltiplas e complementares e 4. pertencem, não só a uma 
comunidade local ou país, mas também à humanidade em geral. (ONU, 2004a, p.88, 
destaque nosso) 

Por fim, a globalização é uma realidade e a diversidade cultural estará sempre presente onde 
houver povo e civilização, faz-se necessário, portanto, o reconhecimento emancipador dessa 
diversidade para que não haja mais divergências e conflitos sociais decorrentes de preconceito 
e discriminação, existentes em várias localidades. 

A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 
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A Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais 
(CPPDEC) foi adotada pela 33ª Conferência da UNESCO, em Paris, no ano de 2005, com a 
presença de 154 países participantes. 

Foi um momento de euforia e de esperanças, pois chegava-se ao final da elaboração de um 
instrumento normativo cuja construção se deu por décadas e que representava a consolidação 
de um conjunto de instrumentos jurídicos que a UNESCO possui na área da Cultura. 

A CPPDEC parte do princípio de que a Diversidade Cultural é um valor universal e que a 
proteção não pode ser dissociada da promoção; proteção significando preservação, 
salvaguarda, e promoção com o significado de valorizar e não se perder as expressões 
culturais muitas vezes ameaçadas pela uniformização advinda com a globalização; ou seja, 
proteger não significa deixar de haver diálogo ou intercâmbio com outras culturas, mas 
formas de promover seus próprios valores e tradições. 

Artigo 4º, parágrafo 1º: Diversidade cultural refere-se à multiplicidade de formas pelas 
quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. A diversidade cultural se 
manifesta não apenas nas variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite 
o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas 
também através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das 
expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados. (UNESCO, 
2005b, destaque nosso) 

No artigo 4º há conceitos imprescindíveis como, por exemplo, em seu parágrafo 8º, que 
define a interculturalidade: "Interculturalidade refere-se à existência e interação eqüitativa de 
diversas culturas, assim como à possibilidade de geração de expressões culturais 
compartilhadas por meio do diálogo e respeito mútuo". (UNESCO, 2005b) 

Dentre os objetivos da CPPDEC pode-se destacar, em seu Artigo 1º : 

1. Criar condições para que as culturas floresçam e interajam livremente; 
2. Reconhecer a natureza específica das atividades, bens e serviços culturais como 

veículos de identidade, valores e significados; 
3. Identificar novos arranjos para a cooperação internacional, fortalecendo a 

solidariedade internacional entre os povos; 
4. Reafirmar a importância do vínculo entre cultura e desenvolvimento para todos os 

países, especialmente para países em desenvolvimento, e encorajar as ações 
empreendidas no plano nacional e internacional para que se reconheça o autêntico 
valor desse vínculo; 

5. Encorajar o diálogo entre as culturas a fim de assegurar intercâmbios culturais mais 
amplos e equilibrados no mundo em favor do respeito e de uma cultura da paz; 

6. Fomentar a interculturalidade de forma a desenvolver a interação cultural, no 
espírito de construir pontes entre os povos; 

7. Reafirmar os direitos soberanos dos Estados de manter, adotar e implementar políticas 
e medidas para a proteção e a promoção da diversidade cultural no seu território, ao 
mesmo tempo em que asseguram o livre fluxo de pensamentos e obras. (UNESCO, 
2005b, destaque nosso) 

O texto oficial da CPPDEC foi ratificado no Brasil por meio do decreto legislativo 485/2006, 
o qual esclarece que:  
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A diversidade cria um mundo rico e variado de valores humanos, constituindo assim um dos 
principais motores do desenvolvimento sustentável das comunidades dos povos e nações, a 
partir do momento que floresce em um ambiente de democracia, tolerância, justiça social e 
mútuo respeito entre povos e culturas, é indispensável para a paz e a segurança no plano 
local, nacional e internacional. (BRASIL, 2006, destaque nosso) 

Com a CPPDEC, a diversidade se tornou um patrimônio comum da humanidade. 
Reconheceram-na, por sua capacidade de viabilizar o diálogo e a criatividade, como 
mecanismo para um desenvolvimento durável, instrumento para se alcançar a democracia, a 
manutenção da paz e a efetiva realização dos Direitos Humanos, já proclamados na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros instrumentos universalmente 
reconhecidos. 

Também foram constatados os desafios e riscos decorrentes da globalização, pois com a 
rápida evolução das tecnologias de informação podem ser considerados como uma ameaça à 
diversidade cultural. Desta forma, deve-se ampliar a atenção aos desequilíbrios existentes 
entre países ricos e pobres, além da importância de proteger as expressões culturais 
ameaçadas e a propriedade intelectual. 

Com isso a propriedade intelectual foi reconhecida como direito, visando a preservação e 
manutenção das pessoas que são atuantes nas atividades de criação cultural. 

Uma das formas de fortalecimento da diversidade cultural é através da inter-relação e troca 
entre as culturas, a livre circulação de pensamentos e idéias, além das liberdades de expressão 
e comunicação. Desta maneira, os povos se interagem e se enriquecem como seres humanos, 
possibilitando aos indivíduos interagirem com outros valores e culturas, compartilhando 
desses conhecimentos e aprendizagem, contribuindo para o progresso da sociedade como um 
todo. 

Há, ainda, o reconhecimento de uma natureza dupla: econômica e cultural das atividades, 
bens e serviços culturais, pois além de exercerem função significativa na economia, detêm 
identidades que carregam significados essenciais às comunidades, não podendo, portanto ser 
tratados exclusivamente como meios de se desenvolver a economia. 

Os princípios diretores da Convenção15 estão expressos em seu artigo 2º. Entretanto, faz-se 
necessário comentar os Princípios da Complementariedade e do Desenvolvimento Sustentável 
por serem princípios que inovaram na área da cultura e do desenvolvimento. 

O Princípio da Complementariedade dos aspectos econômicos e culturais do desenvolvimento 
significa que a cultura é essencial para se alcançar o desenvolvimento, pois as questões 
culturais são tão importantes quanto as econômicas, por isso se complementam. (UNESCO, 
2005a) 

Já o Princípio do Desenvolvimento Sustentável quer dizer que diante da constatação da 
diversidade cultural para o engrandecimento dos indivíduos e da sociedade por inteiro; a 
proteção, a promoção e a manutenção da diversidade é condição primordial para o 
desenvolvimento durável e sustentável em prol de todas as gerações que ainda estão por vir. 

O artigo 27º trata da adesão ao dizer que "os Estados que não são membros da UNESCO, mas 
são membros das Nações Unidas ou de qualquer uma das suas agências especializadas, podem 
participar, desde que convidados pela Conferência Geral da UNESCO." E declara que os 
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Estados são soberanos para propor e implementar as políticas de promoção e proteção da 
diversidade em âmbito interno. 

Como destaque, o texto legal da Convenção, em seu artigo 5º, busca o equilíbrio entre direitos 
e deveres dos Estados partes, partindo do reconhecimento da soberania dos Estados. Assim, 
cabe aos Estados elaborar a forma de viabilizar espaços para as atividades, bens e serviços 
culturais originários de seu país. 

Ressalta-se que é obrigação dos Estados proporcionar o auxílio financeiro público, assim 
como criar instituições de apoio ao serviço público na área da cultura. 

Os Estados têm ainda o dever de promover, em âmbito interno, um ambiente favorável à 
criação, difusão, formação, qualificação e fruição das diversas expressões culturais, além de 
promover seu adequado acesso. Cabe ainda aos Estados, observarem os direitos das minorias 
e povos autóctones, atentos aos direitos de mulheres e grupos sociais, ampliando sua 
participação na vida em sociedade. 

Os Estados devem também ter a obrigação de fomentar continuamente a conscientização 
pública quanto ao reconhecimento da diversidade. Esta poderá ser feita através de projetos 
sociais, programas de educação para a infância e juventude, etc. Além de encorajar a 
participação da sociedade civil, que teve papel fundamental na elaboração e na sustentação 
política da Convenção e deverá tê-lo, também, na sua implementação. (HAAS, 2009) 

A Convenção propõe também inovações importantes ao criar instâncias de gestão: a 
Conferência das Partes, o Comitê Intergovernamental e o Fundo Internacional para a 
Diversidade Cultural. Inclusive, é a primeira Convenção da UNESCO aberta à participação 
ativa de organismos multilaterais, do setor privado e da sociedade civil. 

Ademais, faz-se necessário mencionar, o artigo 13º que trata da integração da cultura no 
desenvolvimento sustentável e o artigo 14º que reforça os mecanismos de cooperação para o 
desenvolvimento: 

Artigo 13º As partes envidarão esforços para integrar a cultura nas suas políticas de 
desenvolvimento, em todos os níveis, a fim de criar condições propícias ao desenvolvimento 
sustentável e, nesse marco, fomentar os aspectos ligados à proteção e promoção da 
diversidade das expressões culturais. 

  

Artigo 14º As partes procurarão apoiar a cooperação para o desenvolvimento sustentável e a 
redução da pobreza, especialmente em relação às necessidades específicas dos países em 
desenvolvimento, com vistas a favorecer a emergência de um setor cultural dinâmico pelos 
seguintes meios, entre outros: a. O fortalecimento das indústrias culturais em países em 
desenvolvimento [...]; b. Fortalecimento das capacidades por meio do intercâmbio de 
informações, experiências e conhecimentos especializados [...]; c. A transferência de 
tecnologia e conhecimentos mediante a introdução de medidas apropriadas de incentivo, 
especialmente no campo das indústrias e empresas culturais; d. o apoio financeiro [...]. 
(UNESCO, 2005b, destaque nosso) 

Como demonstra Bernardo Novais da Mata Machado (2000), a CPPDEC além de reafirmar os 
princípios proclamados na Declaração de 2001 sobre a Diversidade Cultural, ressalta a 
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importância de colocar a cultura como destaque nas políticas de desenvolvimento nacionais e 
internacionais. 

A CPPDEC (UNESCO, 2005a, p.30) ao mencionar a necessidade de se fortalecer o 
relacionamento entre cultura e desenvolvimento, menciona desenvolvimento em seu duplo 
significado: no sentido material, como o crescimento econômico dos países e no sentido 
simbólico como à realização dos seres humanos no uso e gozo de seus direitos fundamentais. 
Desta forma, a Convenção estaria contribuindo para a difusão da diversidade cultural dos 
países, sem, contudo, deixar de valorizar às diversas identidades culturais regionais e 
simbólicas de cada povo. 

Incontestável, portanto, a importância da diversidade cultural em prol do desenvolvimento 
sustentável da sociedade internacional, como bem expressa a Convenção. Entretanto, cabe aos 
Estados sua observância em obediência ao princípio da soberania dos Estados. (HAAS, 2009) 

Contudo, ressalta-se, ainda, a importância da sociedade civil em participar e promover ações a 
fim de se efetivar as políticas públicas de cultura no âmbito da diversidade. Conforme 
expressa Jurema Machado: 

A Convenção sobre a Promoção e Proteção da Diversidade das Expressões Culturais só terá 
sucesso se a mobilização de todos e o debate sobre o tema se tornarem permanentes, 
pressionando governos para construir políticas públicas e produzir alternativas em defesa da 
promoção e proteção da diversidade. (MACHADO apud BARROS, 2008, p.27) 

Por fim, a CPPDEC se destaca entre as Convenções na área da cultura, na medida em que 
consolida efetivamente o conjunto de instrumentos jurídicos desenvolvidos pela UNESCO 
para promover a diversidade cultural e cultivar um ambiente mundial de paz e respeito à 
dignidade da pessoa humana e de todos os povos na sua rica diversidade. 

  

Considerações Finais 

No fim do século XX, a cooperação cultural internacional tornou-se destaque. Emergiu-se o 
vínculo entre cultura e economia, houve a valorização das diversas identidades e o 
crescimento de sociedades plurais e multiculturais, inseridas no cenário globalizado. Houve 
uma maior preocupação com os conflitos advindos de sociedades fragmentadas e complexas, 
como as que possuem várias culturas, etnias, crenças e religiões. 

Desta forma, constatada a diversidade cultural, o diálogo intercultural passou a ser visto como 
fator primordial para a coexistência entre os indivíduos e os grupos, sendo este considerado a 
melhor forma de se garantir a paz entre as nações. 

Neste novo século que se inicia, um dos desafios é o reconhecimento efetivo e a garantia do 
respeito à diversidade cultural, pois as tensões étnicas inviabilizam uma cultura de segurança 
e paz. Uma premissa deve-se fazer reconhecer: não há hierarquia entre as culturas, mas sim 
culturas diversas. O reconhecimento da diversidade significa um novo panorama das relações 
internacionais, a construção de um desenvolvimento humano sustentável, sob o ponto de vista 
econômico, social, político e ambiental. 

A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, em 
2005, mesmo diante da dificuldade em se promover a "unidade na diversidade", contribuiu 
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para o reconhecimento da diversidade cultural como um valor intrínseco e inseparável da 
dignidade da pessoa humana, cabendo aos Estados Membros da UNESCO a responsabilidade 
de cooperar, estimular e garantir o diálogo natural e sadio entre as plurais culturas do mundo. 

A Convenção visou a promover um ambiente favorável à afirmação e à renovação da 
diversidade de expressões culturais em benefício de todos os povos. Da mesma forma, 
estabeleceu um cenário inovador para a cooperação cultural internacional ao ampliar a inter-
relação entre cultura, diálogo e desenvolvimento. 

Uma das conclusões centrais é a de que o ser humano não aprendeu ainda a respeitar o outro, 
na sua liberdade de ser o que quiser. Constitui-se, portanto dentre os principais desafios, a 
importância do reconhecimento de um novo pensar, agir, ser, participar e estar, garantindo 
assim uma nova convivência humana garantidora da liberdade individual. 

Conclui-se que se faz necessária a construção de um novo prisma social, focado na construção 
do conhecimento, dos saberes, das liberdades. O desenvolvimento estaria fundamentado na 
ética e no diálogo intercultural, garantindo-se assim, a liberdade cultural dos indivíduos. Para 
isso, impõe-se uma nova postura social que esteja aberta ao diálogo e respeite a diversidade. 

Nesse sentido, embora alguns dos referidos Instrumentos normativos mencionados supra 
prescrevam que cabe ao Estado a promoção do diálogo e da preservação da diversidade 
cultural, deve-se ter em mente que, enquanto a perspectiva do Estado Social de Direito coloca 
como protagonista da ação construtora de normas e aplicação das mesmas, tendo o povo como 
coadjuvante cliente da Administração, no Estado de Direito Democrático, cada cidadão os 
quais, no conjunto, são compreendidos como povo, é que tem a titularidade do poder político 
de construção e efetivação do Direito e, consequentemente, o dever de emissão de atos 
jurídicos que realizem esse objetivo. 

Deve-se ressaltar que embora o pensamento habermasiano acerca do processo, ideia de 
diálogo calcado nos direitos fundamentais segundo o prisma do Estado de Direito 
Democrático, tenha em vista a prescrição sobre observância da igualdade e liberdade, seu 
pensamento as concebe somente segundo o aspecto formal no sentido de garantia jurídica. Por 
outras palavras, não há como se garantir que, do processo, surja mais que acomodação de 
interesses diversos, ou seja, a efetivação da dignidade humana, dos direitos humanos, quando 
se pensa na esfera público-privada internacioanal. 

As garantias formais habermasianas são imprescindíveis para que haja segurança jurídica 
quanto ao diálogo no sentido do Direito Democrático. Contudo, Habermas foi somente até 
metade da ponte. 

As normas da ONU acercada da tutela da cultura, após 1948 como mencionado, inclusive 
sobre preservação da identidade histórica de pessoas e povos e o emprego do diálogo exige 
que a Teoria jurídica, que sempre deve ter fins de aplicação para fins da Democracia que se 
calca na tutela do homem, traduza garantia jurídica quanto à efetivação da dignidade humana 
em escala global, o que implica o círculo de influência que há entre esfera privada e público-
política interna aos Estados soberanos e entre esses na Comunidade Internacional. 

Para que isso ocorra, deve haver por parte de todas as pessoas, privado-públicas, de Direito 
Interno e Externo, conscientização intersubjetiva e compromisso com o cumprimento do 
dever geral de personalidade (ANDRADE JÚNIIOR, 2010). 
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Andrade Júnior (2010) trabalha, em sua Tese de doutoramento Autonomia Privada - 
Perspectiva do Estado de Direito Democrático, o conceito de dever fundamental de 
personalidade voltado às relações jurídicas tendo em vista as situações subjetivas privadas no 
que diz respeito aos direitos da personalidade que resultam na prescrição geral de promoção 
da dignidade humana. Contudo, como a esfera pública implica a privada e vice-versa, sendo 
que o comportamento, o ato jurídico emitido pela pessoa física influencia a pessoa jurídica de 
Direito Público ou Privado, Interno e Externo - empregando essa nomenclatura tradicional 
apenas para facilitar o raciocínio analítico, como a pessoa humana é a estrela polar axiológica 
do Direito Democrático - e o inverso é verdadeiro, como o foco jurídico do Direito 
Democrático está na pessoa natural, é correta a expressão dever fundamental de personalidade 
tanto no que concerne a esfera público-privada circunscrita por Estado soberano, como, 
também a da Comunidade Internacional. Nesse sentido, não se pode olvidar, é da referida 
esfera público-privada, de cada Estado, dos atos de fala que transcorrem no interior dessas, 
que surge a esfera público-privada do Direito Internacional a qual, por sua vez, impacta de 
significado o mundo da vida dos povos e cidadãos de cada Estado. 

O dever fundamental de personalidade tem a seguinte fórmula: uma pessoa está obrigada a 
promover o respeito à alteridade segundo a pespectiva de identidade moral desta, mas, para 
isso, aquela não está adstrita se converter ao posicionamento moral da última, sob pena de 
aviltamento da identidade histórica da primeira, sendo que a promoção do respeito deve 
assumir o aspecto ativo e sua hermenêutica está vinculada à percepção intersubjetiva, 
dialógica dos envolvidos na situação concreta, tendo em vista a identidade individual, 
comunitária e global das pessoas ali diretamente interessadas. 

Para usar uma metáfora, uma pessoa de posicionamento moral azul, por exemplo, um judeu 
ou o Estado de Israel, tem o dever de promover a pespectiva moral de um islâmico, ou de um 
Estado mulçumano na perspectiva deste, o que não quer dizer que o judeu ou Israel está 
obrigado a tornar-se mulçumano para que isso seja observado. Isso é muito mais que a 
perspectiva de convívio dos arbítrios defendida pelo pensamento kantiano, que se calca na 
Filosofia da Consciência solipsista. Ao contrátrio, sua premissa é a intersubjetividade da 
Filosofia da Linguagem em seus aspectos Analíticos e Existenciais, reciprocamente, 
wittgensteinianos e langshaw austinianos, e heideggerianos e gadamarianos, o que, resulta na 
pessoa como dasein, ser ontológico, de tempo e mudança em função da experiência dialógica, 
processual de diálogo com e no mundo da vida, é a pessoa, ser no mundo. Suas atitudes de 
vontade, atos jurídicos, tem significados e, quando tomados como atos de fala, não apenas 
descrevem o significado da ação, mas afetam a pessoa por uma modificação do mundo, como 
ocorre pelo próprio exercício do diálogo ou mesmo a realização de um tratado internacional. 
Num sentido antidemocrático, o emprego da violência como primeiro recurso numa situação 
conflituosa tem efeito comunicativo ilocucíonário também, mas, inclusive, antidemocrático. 
Tais conclusões são possibilitadas a partir do exame dos trabalhos de Wittgenstein (1999), 
John Langshaw Austin (1990), Heidegger (1999) Gadamer (2007). 

Para Wittgenstein (1999), como já dito, a linguagem é pública, não existe linguagem privada e 
os sentidos são construídos historicamente de forma consensual pelo homem, o que faz cair 
por terra, segundo o pensamento desse autor a Teoria dos Direitos Inatos. Segundo o aluno de 
Wittgenstein, Austin (1990), na obra Quando Dizer é Fazer os atos de fala são palavras que 
produzem efeitos performativos de modificação do mundo através do que se diz, tendo efeitos 
descritivos, semânticos; ilocucionários, os quais dizem respeito a uma mudança pelo que se 
diz; e perlocucionários, uma reação na pessoa que recebe a comunicação, por exemplo, 
quando um Estado soberano ingressa num conflito internacional com um Estado também 
soberano de posicionamento adverso, o que for dito ou feito por meio da linguagem e seus 
sinais de sentido, terá efeitos descritivos quanto ao que se diz - locucionário; de validade ou 
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não quanto a um padrão normativo jurídico para se aferir correção, ou seja, validade; e 
perlocucionário, uma reação de concordância e satisfação, ou discordância e repúdio, por 
exemplo. A partir de Heidegger (1999), em função de seu estudo Ser e Tempo, pode-se 
perceber qualquer pessoa sujeito de direitos e deveres, como cidadãos e Estados soberanos 
como seres de mudança em função do tempo e da experiência intersubjetiva. Com Gadamer 
(1990), aluno de Heidegger, percebe-se que os atos jurídicos, as ações e reações das pessoas 
de Direito Público-Privado tem por base sentidos linguísticos históricos construídos, pois a 
história é efeitual, sendo que a liberdade estaria em ter consciência dos preconceitos 
existentes nessa historicidade ao se colocar num processo interpretativo. 

Nesse sentido, o que uma pessoa de Direito Público Externo faz afeta o cidadão pertencente a 
outro Estado soberano e vise-versa. Tutelar a cultura, a identidade cultural de povos e o 
diálogo como formas adequadas de resolução de conflitos é algo que não cabe somente a 
entes de Direito Público Externo ou Interno, mas a cada pessoa no sentido jurídico, 
principalmente, tendo em vista que é a pessoa humana-cidadã a causa e fim da conduta das 
demais pessoas, na perspectiva filosófico-jurídica da Filosofia da Linguagem Analítica e 
Existencialista de preocupações de Direito Democrático. Em função disso, para que haja 
promoção de direitos humanos, e, consequentemente, preservação e fomento da cultura, da 
diversidade dos povos, do respeito, a mera tolerância é terminologia de sentido locucionário e 
emprego ilocucionário inadequado, pois implica na passividade do mero convívio dos 
arbítrios de uma Doutrina do Direito meramente solipsista, monadológica. O diálogo sim é a 
ideia de sentido adequada para isso, como premissa da própria razão cuja estrutura é a 
linguagem e, para fins de cumprimento dos ideais de Direito Democráticos estribados numa 
doutrina de Direitos Humanos formais e concretos, cujo conteúdo deverá ser pragmaticamente 
construído no caso concreto, possibilidade de efetivação correta e verdadeira da dignidade 
humana, pela feição do dever fundamental de personalidade. 

Referências Bibliográficas 

ANDRADE JÚNIOR, Gualter de Souza. Autonomia Privada: Perspectiva do Estado de 
Direito Democrático. 2010. 357f. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. Faculdade Mineira de Direito. Belo Horizonte. 

AUSTIN, John Langshaw. Quando Dizer é Fazer: palavras e ação. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1990. Tradução de Danilo Marcondes de Souza Filho. 

BARROS, José Márcio (Org.) Diversidade Cultural Da Proteção à Promoção. Belo 
Horizonte. Autêntica Editora, 2008. 

BRASIL, Decreto Legislativo 485/2006, Ratificou a Convenção sobre a Proteção e 
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005. Disponível em 
http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/diarios/pdf/sf/2006/12/06122006/37164.pdf. Acesso 
em 04/12/2009 

CHOSSUDOVSKY, Michael. "A Globalização da Pobreza: impactos da reforma do FMI e 
do Banco Mundial". São Paulo: Ed. Moderna, 1999. 

DOLLFUS, Oliver. Geopolítica do Sistema-Mundo. SANTOS, Milton. Org. O Novo Mapa 
do Mundo - Fim de Século e Globalização. São Paulo, 1997. Editora Hucitec . 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5246



GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Nova revisão da 
tradução de Enio Paulo. Gianchini. 

GRÓCIO, Hugo. Os Grandes Filósofos do Direito. In: MORRIS, Clarence (Org.). Os 
Grandes Filósofos do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Coleção justiça e direito). 
Tradução de Reinaldo Guarany. Revisão da tradução Sivana Vieira, Claudia Berliner. Revisão 
técnica Sérgio Sérvulo da Cunha. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. 2.ed. V. 1. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003a. Tradução de Fávio Beno Siebeneichler. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. 2.ed. V.2. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003b. 

HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 
2002. Tradução: George Sperber; Paulo Astor Soethe. 

HEIDEGGER, Martin. Sobre a Essência da Verdade. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Os 
Pensadores). Tradução: Enildo Stein. 

IKEDA, Daisaku. WEIMING, Tu. Palestra: "Rumo a uma Civilização Dialógica". Tokyo, 
abril de 2005. Texto completo da palestra: Disponível em http://www.bsgi.org.br/publicacoes 
quarterly_47destaque_03.htm. Acesso em 30/09/2009 

International Law Association (ILA). Associação de Direito Internacional. Conference 2008: 
International Law on Sustainable Development, Report. 26p.Rio de Janeiro. Brasil. 
Disponível em: http://www.ilabrasil.org.br/pages/institucional/index.php. Acesso em 
10/09/2009. 

International Law Association (ILA). Associação de Direito Internacional. Conference 2008: 
Cultural Heritage Law. Rio de Janeiro. Brasil. Disponível em: 
http://www.ilabrasil.org.br/pages/institucional/index.php. Acesso em 10/09/2009. 

International Law Association. (ILA). Associação de Direito Internacional. Conference, 2007. 
South African Yearbook of International Law. Volume 32-2007. Published by Verloren 
van Themaat Centre for Public Lwa Studies. University of South Africa. 

HAAS, Ingrid Freire. A promoção da Diversidade Cultural para o Diálogo e o 
Desenvolvimento da Sociedade Internacional. Dissertação de Mestrado. PUCMinas. 

Belo Horizonte. 2009. 

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Poder Municipal: paradigmas para o Estado 
Constitucional brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. 

MAGALHÃES, José Luiz Quadros. Direito Constitucional. Tomo III: Teoria da 
Constituição. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agenda Global para o Diálogo de 
Civilizações, 2001. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5247



ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU), Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Relatório sobre o Desenvolvimento Humano: Liberdade 
cultural num mundo diversificado. Lisboa, Portugal, 2004a. Tradução: José Freitas e Silva. 
Disponível em http://www.hdr.undp.org/en/media/hdr04_po_chapter_2.pdf. Acesso em 
15/07/2009. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU), Resolução da Assembléia Geral: 
A/RES/ 60/150, de 20 de janeiro de 2006. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA. 
Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional. 1966. Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/cultura/coop96.htm. Acesso em 20/07/2009 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
CULTURA. Declaração sobre os Princípios de Tolerância. Paris: UNESCO, 1995. 
Disponível em < http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/tolerance.pdf > Acesso em 
30/09/2009. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
CULTURA. Declaração Universal da Diversidade Cultural. Paris: UNESCO, 2001. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
CULTURA. Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade Cultural - 
Declaração de Guadalajara. México: UNESCO, 2004 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
CULTURA. Dez Chaves para entender a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais. Paris:UNESCO, 2005a 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
CULTURA .Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, Paris:UNESCO, 2005b 

ORTEGA, Graciela Uribe. Globalização e fragmentação: o papel da cultura e da informação. 
In: SANTOS, Milton (Org.) O novo mapa do mundo: fim de século e globalização. São 
Paulo: Hucitec, 1997. 

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Mutações na Sociedade Brasileira. SANTOS, Milton. Org. O 
Novo Mapa do Mundo - Fim de Século e Globalização São Paulo, 1997. Editora Hucitec . 

SANTOS, Milton. Org. O Novo Mapa do Mundo - Fim de Século e Globalização São 
Paulo, 1997b. Editora Hucitec 

SANTOS, Milton. "Por uma outra Globalização, do pensamento único à consciência 
universal". Rio de Janeiro, R.J.: Record, 2003 

VOLPINI, Carla Ribeiro. OACULT: Proposta de criação de uma organização internacional 
de proteção à cultura no âmbito do continente americano. Tese de Doutorado. Belo Horizonte. 
2009 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 
Tradução de José Carlos Bruni. (Os Pensadores). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5248



1 Doutor, mestre e graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. Editor da Revista Eletrônica do Curso de Direito da PUC Minas Serro. Coordenador 
de Pesquisa do Campus da PUC Minas em Serro. Editor da Revista Eletrônica do Curso de 
Direito da PUC Minas em Serro. Professor da PUC Minas nas Unidades Contagem e Serro, 
de Direito Privado, Teoria do Direito e Direito Constitucional. Professor do SAJ (Serviço de 
Assistência Judiciária) da PUC Minas. Diretor de Ensino Adjunto da OAB/MG. Advogado 
militante. 

2 Mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Graduada 
em Direito pela PUC Minas (2007) e Graduada em Letras pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (2003). Professora da PUC Minas nas Unidades Contagem e Serro. Professora 
da Faculdade de Políticas Públicas da Universidade do Estado de Minas Gerais e Professora 
da Faculdade Estácio de Sá. Advogada. 

3 PALESTRA "Rumo a uma Civilização Dialógica". Tokyo, abril de 2005. 

  

4 Esta resolução da Assembléia Geral A/RES/53/22 (1998), ao declarar 2001 como Ano das 
Nações Unidas de Diálogo de Civilizações, pede aos Estados-Membros que promovam a idéia 
de um "diálogo entre civilizações", mas não traz quaisquer outras novidades ou definições. De 
acordo com a Universidade das Nações Unidas, a resolução foi explicitamente adotada para 
combater a noção de um "choque de civilizações", tornada famosa poucos anos antes pelo 
cientista político Samuel Huntington. 

  

5 Não pretende-se aqui aprofundar nas questões referentes à tolerância, mas apenas 
demonstrar que o tema é amplamente discutido em âmbito internacional, como por exemplo a 
Declaração da UNESCO sobre os Princípios de Tolerância de 1995 que trouxe uma definição 
mais elaborada do conceito como "harmonia na diferença": "tolerance is respect, acceptance 
and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression and 
ways of being human" (UNESCO, 1995a). Segundo a declaração, a tolerância não é uma 
concessão, mas uma atitude baseada no reconhecimento dos direitos e liberdades dos outros. 

  

6 "Convinced that religious and cultural diversity in a globalizing world needs to be used as a 
vehicle for creativity, dynamism and the promotion of social justice, tolerance and 
understanding, as well as international peace and security, and not as a rationale for a new 
ideological and political confrontation." (ONU, 2006) 

  

7 "Reaffirming that cultural diversity is a cherished asset for the advancement and welfare of 
humanity at large and should be valued, enjoyed, genuinely accepted and embraced as a 
permanent feature that enriches our societies". (ONU, 2006) 

  

8 "Os movimentos de dominação cultural distinguem-se pela sua identidade cultural: seja ela 
étnica, racial ou religiosa e tentam impor a sua ideologia coercitivamente e até pelo 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5249



extermínio. 1) Acreditam na superioridade de sua cultura e rejeitam todas as outras. 2) 
Baseados nesta convicção impõem a sua ideologia aos outros e criam uma sociedade pura. 3) 
Muitas vezes recorrem à violência para atingir seus objetivos". (ONU, 2004a, p. 75) 

  

9 O Relatório para o Desenvolvimento Humano descreve as razões para o aparecimento de 
movimentos coercivos a favor da dominação cultural, como: a ideologia, a discriminação, a 
pobreza, a desigualdade, as lideranças manipuladoras, a existência de Estados fracos ou 
ineficazes além de intervenções políticas do exterior. "Fracassos de desenvolvimento e de 
governação podem deixar um vazio que os movimentos coercivos estão ansiosos por 
preencher. [...] Os Estados Democráticos possuem o desafio de proteger a liberdade, 
desencorajando ao mesmo tempo os movimentos coercitivos". (ONU, 2004a, p.76,77) 

  

10 A International Law Association, originalmente The Association for the Codification and 
the Development of the Law of Nations, foi fundada em uma conferência internacional em 
Bruxelas em 1873, tendo como objetivos o estudo, esclarecimento e desenvolvimento do 
Direito Internacional, público e privado, Direito Comparado e Relações Internacionais. 
(International Law Association - ILA, 2008) 

  

11 "Guidelines for the establishment and conduct of Safe Havens for Cultural Material; Part 
One: Numerous catastrophes and other circumstances may threaten cultural material, for 
example: armed conflict (such as Europe in World War II) and natural disasters, (floods in 
Florence, New Orleans, etc). Consider also the threats of unauthorized excavations and public 
projects. Whatever the cause, cultural material may need to be removed temporarily to safe 
havens for safekeeping and proper preservation until it can be returned to its original site. The 
initiator of this temporary relocation may be a state, a private owner, a museum, or another 
entitled person or entity."(International Law Association - ILA, 2008, p.2) 

  

12 "Revised working paper on the relationship between International Trade Law and Cultural 
Trade Law; Part II: "[...] As the pace of trade and liberalization proceeds unabated many 
countries have expressed an increasing desire to protect national identity, values and beliefs, 
through a range of cultural policies. The current status of the underlying conflict between 
trade and culture can be basically be characterized as a difference in approach between The 
United States with gives priority to the commercial value of culture and the approach of 
European countries, Canada, Australia, Brazil, India, Egypt, and a few others that believe 
trade liberalization masks a cultural invasion , led by the US, with its global domination of the 
film and television industry , which challenges national cultural expression, linguistic 
diversity and alterity. The US in turn, has labeled such natural cultural expression as an 
excuse for continued protection of national film, television and media industries." 
(International Law Association- ILA, 2008, p.8, destaque nosso) 

  

13 Neste sentido ver MAGALHÃES, José Luiz Quadros. Direito Constitucional. Tomo III: 
Teoria da Constituição. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5250



  

14 "A globalização está a reajustar qualitativa e quantitativamente os movimentos 
internacionais de pessoas, com mais migrantes a deslocarem-se para países de rendimento 
elevado e a quererem manter as suas identidades culturais e os seus laços com os respectivos 
países de origem." (ONU, 2004a, p.87 ) 

  

15 Artigo 2º Princípios Diretores:  

1. Princípio do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais:  

A diversidade cultural somente poderá ser protegida e promovida se estiverem garantidos os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão, 
informação e comunicação, bem como a possibilidade dos indivíduos de escolherem 
expressões culturais. Ninguém poderá invocar as disposições da presente Convenção para 
atentar contra os direitos do homem e as liberdades fundamentais consagrados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e garantidos pelo direito internacional, ou para limitar o 
âmbito de sua aplicação. 

2. Princípio da soberania: 

De acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, os 
Estados têm o direito soberano de adotar medidas e políticas para a proteção e promoção da 
diversidade das expressões culturais em seus respectivos territórios. 

3. Princípio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas: 

A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais pressupõem o 
reconhecimento da igual dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo as das pessoas 
pertencentes a minorias e as dos povos indígenas. 

4. Princípio da solidariedade e cooperação internacionais: 

A cooperação e a solidariedade internacionais devem permitir à todos os países, em particular 
os países em desenvolvimento, criarem e fortalecerem os meios necessários a sua expressão 
cultural - incluindo as indústrias culturais, sejam elas nascentes ou estabelecidas - nos planos 
local, nacional e internacional. 

5. Princípio da complementariedade dos aspectos econômicos e culturais do 
desenvolvimento: 

Sendo a cultura um dos motores fundamentais do desenvolvimento, os aspectos culturais 
deste são tão importantes quanto os seus aspectos econômicos, e os indivíduos e povos têm o 
direito fundamental de dele participarem e se beneficiarem. 

6. Princípio do desenvolvimento sustentável: 

A diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades. A 
proteção, promoção, e manutenção da diversidade cultural é condição essencial para o 
desenvolvimento sustentável em benefício das gerações atuais e futuras. 
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7. Princípio do acesso eqüitativo: 

O acesso eqüitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais provenientes de 
todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de difusão constituem 
importantes elementos para a valorização da diversidade cultural e o incentivo ao 
entendimento mútuo. 

8. Princípio da abertura e do equilíbrio:  

Ao adotarem medidas para favorecer a diversidade das expressões culturais, os Estados 
buscarão promover, de modo apropriado, a abertura a outras culturas do mundo e garantir que 
tais medidas estejam em conformidade com os objetivos perseguidos pela presente 
Convenção. (UNESCO, 2005b)  

  

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5252



O DIREITO AMBIENTAL COMUNITÁRIO EUROPEU: UM ESTUDO 
SOBRE A UNIÃO EUROPEIA E SOBRE OS NOVOS PARADIGMAS DE 

PROPRIEDADE AMBIENTAL 
 
THE ENVIRONMENTAL COMMUNITY EUROPEAN LAW: A STUDY ON EUROPEAN 

UNION AND ON NEW PARADIGMS OF ENVIRONMENTAL PROPERTY 
 
 
 

Felipe Felix e Silva 
Manuela Caldas Fontenele Alves 

 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é avaliar em que momentos da experiência comunitária europeia 
houve modificações ou inovações no direito de propriedade relativo ao meio ambiente. Para 
tal, divide-se o trabalho em três etapas: uma a respeito da União Europeia, em que conceitos e 
elementos fundamentais são expostos, outra a respeito do direito à propriedade, notadamente 
aquele que diz respeito à temática ambiental, e, por fim, uma última em que relações e 
considerações são feitas no que concerne às duas etapas anteriores. Este artigo usa como 
metodologia a análise de textos legislativos, documentos oficiais das comunidades europeias e 
pesquisa bibliográfica. No que tange à abordagem, é de natureza quantitativa e qualitativa, 
uma vez que o estudo é realizado através de dados e fatos objetivos, bem como com a 
observação intensiva de determinados fenômenos sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: UNIÃO EUROPEIA; DIREITO COMUNITÁRIO; DIREITO DE 
PROPRIEDADE; PROPRIEDADE AMBIENTAL 
 
ABSTRACT 
The main objective of the paper is evaluating in which moments of the communitary 
European experience occurred modifications or innovations on property law related to 
environment. In order to achieve that, this paper is divided into three stages: one regarding the 
European Union itself, in which concepts and fundamental elements are a introduced, another 
touching the property law thematic, notably that in which concerns the environment, and, 
finally, one last in which relations and considerations are made respecting both previous parts. 
This article uses as methodology an analysis of legal texts, official documents from European 
communities and bibliographic research. The approach is quantitative and qualitative, once 
the search is performed using objective data and facts, as well as the intensive observation of 
certain social phenomena.  
KEYWORDS: EUROPEAN UNION; COMMUNITY LAW; PROPERTY LAW; 
ENVIRONMENTAL PROPERTY 
 
 

INTRODUÇÃO 

Nascida das cinzas da II Grande Guerra, a União Europeia representa uma grande utopia das 
relações internacionais e do direito, por criar um ambiente em que o Estado não mais pode 
usar de sua força soberana indiscriminadamente. Se antes a sociedade internacional já 
caminhava para um estreitamento dos laços entre povos e nações, com o surgimento da União 
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Europeia, essa iniciativa se aprimorou, criando uma espécie sui generis tanto de instituição 
como de direito. 

É correto afirmar que sua natureza jurídica orbita entre a federação e as organizações 
convencionais de direito internacional público, notadamente pela independência de suas 
instituições e pela indissociabilidade de seus membros. 

Por conseguinte, também é correto afirmar que o direito europeu é um direito novo, que vai 
além de um soft law, mas não chega a ser, ainda, constitucional. Não é nacional, ao passo que 
não se configura como internacional. É um direito de integração, que se pode chamar de 
comunitário, para o específico caso europeu, marcado, sobretudo, pela auto aplicabilidade das 
suas normas. 

Sendo assim, dentre os diversos ramos revolucionados pela experiência europeia, o meio 
ambiente também sofreu influências. Passa-se da perspectiva de recursos naturais a serem 
preservados para a de bem comum, elemento essencial ao desenvolvimento, à melhoria da 
qualidade de vida e à preservação da vida humana na Terra. Inverte-se a titularidade dos 
direitos incidentes sobre o domínio ambiental e fortalece-se o ideal de responsabilidade por 
danos e malferimentos à dinâmica ambiental. 

Este trabalho, portanto, tem como objetivo correlacionar a experiência comunitária europeia 
com as modernas correntes sobre o direito de propriedade ambiental, destacando em que 
momentos do desenvolvimento da União a temática ambiental foi elevada e em que outras 
oportunidades esse direito foi modificado ou inovado pelos tratados comunitários. 

Na primeira parte do artigo, trata-se da União Europeia, trazendo subsídios para que se 
entendam as correlações feitas mais à frente. Durante a segunda parte, o foco passa a ser a 
propriedade, aspectos históricos e vertentes conceituais em estudo. Numa terceira, 
correlacionando-se as duas anteriores, alguns tratados europeus são avaliados, para que se 
chegue ao objetivo destas anotações. Por fim, em sede de considerações finais, destaca-se a 
relevância do tema em estudo, bem como são feitas análises a respeito dos resultados 
encontrados. 

  

1 A UNIÃO EUROPEIA   

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS RELEVANTES À CONSTITUIÇÃO DA UE  

A História nos mostra que não foram poucas as tentativas de unificação da Europa. 
Lideranças históricas, como Napoleão (1769-1821) e Hitler[1] (1889-1945), empreenderam 
projetos em prol da unificação do continente europeu. 

Antes de tais iniciativas, contudo, já remonta aos romanos uma grande parcela de influência 
na unificação do Velho Continente. Utilizando-se de recursos bélicos nunca antes vistos, os 
dirigentes romanos expandiram as fronteiras de Roma para a Península Ibérica, Bretanha, 
Gália, Germânia Ocidental e para todo o território que se situa entre a Hungria atual e a 
Grécia. Para Le Goff, esse foi o "primeiro exemplo de uma cidadania única em território 
europeu"[2], visto que o latim fora inserido como língua oficial e que todos se submetiam ao 
império de um único comando, provido por Roma. Quando se afirma, ainda, em 212 - durante 
o período de poder do Imperador Calígula (12-41) - que todo homem livre possui o privilégio 
de "cidadão de Roma", atestam-se os primórdios de uma cidadania una e plena. 
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Ressalte-se, ainda, o período historicamente conhecido como Idade Média como outro 
exemplo que indica a histórica identidade dos europeus, unidos pelo mesmo sistema feudal de 
produção (e, posteriormente, de produção e trocas). Sujeitando todos ao poder senhorial e à 
Igreja Católica, Apostólica e Romana, consubstanciada no poder papal, a ideologia da religião 
unia os corpos, ditos irmãos, controlando os costumes e moldando os desígnios. Ainda neste 
período, quando das Cruzadas, provou-se o grau de identidade comunitária dos europeus, 
unidos pelo ideal de libertação da Terra Santa, contra o inimigo comum, a dizer os infiéis 
muçulmanos. Tais ações repetem-se nos vários períodos de expulsão dos árabes que 
ocupavam a Península Ibérica e a Europa Mediterrânea. 

Toda essa breve digressão histórica nos traz uma conclusão: à força e à imposição de 
exércitos, a Europa não se uniu e não se unirá. A estruturação de uma Europa unificada 
territorial e espiritualmente (aqui inclusas as bases econômicas e políticas) fundamentar-se-á 
apenas sobre a adesão voluntária e livre dos cidadãos europeus. 

A destruição trazida pelos ferozes combates travados no solo europeu, no decorrer das duas 
grandes guerras do início do século XX, fez surgir o ideal de união da Europa. Tornou-se 
mais do que urgente apagar os ódios trazidos pelos conflitos e reestruturar a dilacerada 
economia. Era necessário, como traz Le Goff, permitir à Europa "defender sua independência, 
sua liberdade, suas tradições, sua originalidade, seu futuro"[3]. 

A primeira iniciativa fora satisfazer os cidadãos em suas necessidades fundamentais, o que 
amargou devido à precariedade em que se encontravam os meios de produção dos países, 
quase totalmente utilizados, por seis anos, na indústria bélica. Além disso, a situação política 
não era favorável aos países ocidentais da Europa, tendo em vista que o comunismo, alastrado 
com a Revolução de 1919, consolidava-se gradualmente. Durante a Guerra, focos de 
resistência antinazista se formaram e, terminadas as hostilidades, muitos deles estruturaram-se 
em partidos comunistas. Na Grécia, estes tentaram a usurpação do poder, enquanto, noutros 
países, instalaram-se pacífica, ativa e organizadamente nas instituições decisórias. A 
disciplina e a combatividade deles os levaram ao posto de um dos partidos mais fortes na 
França e na Itália. 

O grande temor das democracias ocidentais era que, protegidos pelo clima de instabilidade 
social e ânsia por mudanças e melhorias, os nacionais europeus dessem cabimento e aceitação 
às mudanças revolucionárias propostas pelos comunistas. 

A União Soviética, "ameaça impiedosa", se expunha também no âmbito militar. Tropas 
comunistas se encontravam a poucas horas de distância das fronteiras francesas, e, já sem os 
Estados Unidos da América a prestar socorro, o ocidente europeu via-se totalmente 
indefeso.[4] 

Era, portanto, urgente o empenho geral no que se chamou de "construção da Europa". Forjara-
se uma convicção generalizada de que, da forma como se encontrava, a Europa poderia ser 
facilmente subjugada, seja pela força esmagadora do capitalismo estadunidense, seja pela 
ideologia revolucionária dos sovietes. 

Coube a Churchill[5] (1874-1965) o fundamental papel de se antecipar aos nacionalismos 
exacerbados, que certamente ressurgiriam, e apontar o rumo que se deveria galgar. Dele veio 
a lembrança - esquecida, tantas vezes, no decorrer da História - de que não se poderia ter uma 
unidade feita hegemonicamente por uns às custas de outros. Churchill também afirmou a 
necessidade de que Alemanha e França se reconciliassem para permitirem uma união sadia e 
factual. 
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Em 19 de setembro de 1946, Churchill discursa, na Universidade de Zürich, utilizando, pela 
primeira vez, o termo "cortina de ferro"[6], utilizado para descrever os países europeus sob o 
domínio de Moscou. Além disso, expressa seu profundo comprometimento com o que chama 
de "Estados Unidos da Europa". Ele previa que uma futura guerra Europeia seria impossível 
de ser moderada sem a existência de uma união federal Europeia, a exemplo do caso 
americano. Para ele nem mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU) seria capaz de se 
interpor a conflitos de tais proporções. 

Churchill entendia que todos os antigos ódios existentes entre França e Alemanha, e entre 
quaisquer outros países da Europa Ocidental, poderiam ser facilmente afastados por um 
modelo de união federalista, do qual a Grã-Bretanha não faria parte. A política britânica ainda 
mantinha laços fortes com os Estados Unidos da América e com a Commonwealth. Com isso, 
queria a estruturação e efetivação da Grã-Bretanha como uma potência mundial, ao lado dos 
EUA e dos próprios "Estados Unidos da Europa". Segundo Churchill, "Temos nossos próprios 
sonhos. Estamos com a Europa, mas não somos dela. Estamos ligados, mas não 
comprometidos" [7]. 

  

1.2 DA COOPERAÇÃO À INTEGRAÇÃO[8] 

O primeiro aspecto a ser considerado pelos estadistas forjadores do novo modelo europeu foi 
o da soberania dos Estados, notadamente mais conservador e garantista. Partiu-se do 
pressuposto básico de que os esforços para a "reconstrução" deveriam ser coesos e 
aglutinados em instituições facilitadoras internacionais. Nesse ínterim, surgiram a 
Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE) e a Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)[9]. 

A cooperação econômica trouxe consigo a possibilidade de cooperar também em aspectos 
políticos. Uma proposta inicial (de iniciativa de franceses e belgas) de criação de uma 
Assembléia Parlamentar Europeia foi vista como bastante inovadora pela tradicionalmente 
reservada Grã-Bretanha. Preferível foi criar um órgão clássico de tomada de decisões, a 
funcionar por meio de um Conselho de Ministros, chamado de Conselho da Europa[10]. Tal 
mecanismo foi criado e autorizado em maio de 1949, pelos cinco países que compunham a 
União da Europa Ocidental e Irlanda, Itália, Dinamarca, Suécia e Noruega. 

Para efetivar o crescimento econômico dos países europeus, contudo, era necessária uma ação 
mais audaciosa. Coube ao Ministro de Relações Exteriores francês Robert Schuman (1886-
1963) a iniciativa de superar as simples fórmulas clássicas de cooperação econômica, 
alocando o controle das matérias primas franco-alemãs sob o véu de uma instituição superior 
e impedindo assim conflitos devido a concorrências nessa área. 

 Nasceu assim, portanto, em Paris, no dia 18 de abril de 1951, a Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço (CECA), firmada, por meio de tratado internacional, entre França e 
Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo (BENELUX) e a Itália. Houve, a partir de então, 
uma transferência de determinadas competências para junto da instituição, em detrimento dos 
países que a compunham. Fora isso, cabia à CECA uma produção legislativa autônoma e 
sobreposta às realizadas pelos Estados, os quais se viam obrigados, vinculados e 
rigorosamente controlados pela atividade da Comunidade. Era o surgimento de uma forma de 
Direito Internacional diferente do clássico: o Direito Comunitário[11]. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5256



"Não se trata, portanto, de uma organização internacional intermediária entre os Estados; 
trata-se de um novo processo decisório a cargo de uma instituição superior aos Estados"[12]. 
É o que Ernest B. Haas entendia por integração internacional, a dizer, 

processo pelo qual os agentes políticos de vaias áreas nacionais procuram transferir as suas 
lealdades, expectativas e actividades políticas para um centro novo e mais abrangente, cujas 
instituições possuem ou pretendem jurisdição sobre os preexistentes Estados nacionais.[13] 

  

Obviamente a estruturação "para federal" entre esses países pioneiros não se ateria 
exclusivamente a questões de produção e beneficiamento de minérios. Ela foi, de fato, a 
responsável pela iniciativa dos primeiros estudos que levariam à criação, ainda na década de 
50 do século XX, de organizações mais amplas, com laços interestatais mais firmes. Mais 
especificamente em 14 de janeiro de 1958, na capital italiana, foram criadas a Comunidade 
Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atômica (CEEA, também 
denominada EURATOM). 

Tendo em vista a grande aceitação popular do novo modo de organização europeu e, 
sobretudo, tendo em vista os "anos dourados" da década de 60, o Mercado Comum Europeu, 
definido nos tratados de Roma, floresceu. As suas "Quatro Liberdades" [14], previstas no 
Tratado, foram sendo afirmadas e paulatinamente consolidadas, à medida que suas 
instituições executivas internas se estruturavam e amadureciam. 

No decorrer das décadas seguintes, outros países solicitaram fazer parte da União. Em 1972, 
Inglaterra[15], Irlanda, Dinamarca e Noruega[16] assinaram a adesão. Em 1981, a Grécia 
passou a fazer parte do Bloco; e, em 1986, logo após resolverem seus problemas econômicos 
e democráticos, Portugal e Espanha. Em seguida, foi a vez, em 1995, de Áustria, Finlândia e 
Suécia terem sua adesão autorizadas. Em 2004, o Bloco galgou seu caminho para o leste, 
permitindo a entrada de dez países[17]. Em 2007, Bulgária e Romênia foram 
acrescentadas[18]. 

  

1.3 FONTES DO DIREITO COMUNITÁRIO EUROPEU 

As fontes comunitárias podem ser convencionais ou originárias (os tratados constitutivos das 
comunidades Europeias) ou secundárias ou derivadas (marcadamente os aspectos contratuais 
feitos, sob a permissão dos tratados originários, entre os países-membros e outros países ou 
entre a própria União e outros países). A respeito dos tratados originários, eles são os dois 
Tratados de Roma (1957), o Ato Único Europeu (1987), o Tratado de Maastricht (1992), o 
Tratado de Amsterdã (1997), o Tratado de Nice (2001) e o suspenso Tratado de Lisboa 
(2007), que, apesar de não ter recebido caráter constitucional, ainda tem validade como 
tratado internacional regularmente firmado no seio comunitário. 

O Tratado de Maastricht (mais conhecido como Tratado da União Europeia) foi assinado, na 
Holanda, em sete de fevereiro de 1992[19]. Ele veio para redefinir a estrutura e os objetivos 
da união. O grande embate foi o direcionamento de conversações aos países do Leste, a fim 
de que esses passassem a fazer parte do Bloco. Certamente que uma Europa com 27 membros 
demandava um funcionamento totalmente diferente daquele que se tinha com uma Europa 
com nove, 12 ou 15 membros. Tal tratado tem relevância histórica também por instituir uma 
moeda única de trocas, o Euro, atualmente utilizada por 17 países[20], e por criar o fato 
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(inédito em organizações internacionais) de cessão de cidadania Europeia aos naturais dos 
países parte do Bloco. 

Já em outubro de 1997, foi assinado o Tratado de Amsterdã, cujo principal objetivo era fixar 
as bases das reformas institucionais a serem travadas no bojo da União. Ele traz o 
fortalecimento dos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos, o que foi um grande avanço para 
a efetivação dos direitos sociais entre os então países membros. 

Seu artigo primeiro[21] define: 

O presente Tratado assinala uma nova etapa no processo de criação de uma união cada vez 
mais estreita entre os povos da Europa, em que as decisões serão tomadas de uma forma tão 
aberta quanto possível e ao nível mais próximo possível dos cidadãos. 

  

A situação delicada em que se encontravam as instituições comunitárias não foi, entretanto, 
resolvida com o Tratado de Amsterdã, o que levou à assinatura, em 26 de fevereiro de 2001, 
do Tratado de Nice, que se propunha a modificá-las drasticamente, preparando-as para a 
Europa dos 27[22]. O ponto central que motivou a reunião em Nice foi a "federalização" da 
política Europeia. Isso quer dizer a definição da supranacionalidade das instituições que 
compõem a União, em detrimento das decisões inferiores hierarquicamente dos Estados 
membros. 

O foco de tal deliberação, segundo Ulrike Guerot[23], seria definir, verticalmente, quais 
seriam as competências da União e quais as competências dos Estados, bem como, já no 
âmbito horizontal, tentar estruturar uma "divisão de poderes" entre as instituições. 

Isso se fazia urgente, pois a Europa não se manteria unida apenas sobre um projeto de 
unificação aduaneira e econômica. Era necessário um projeto político consistente, que, por 
sua vez, dependia de instituições eficientes e, acima de tudo, da participação e aceitação livre 
do povo europeu, o qual deveria ser convencido da importância de tais iniciativas 
supranacionais. Relacionadas a isso estavam outras pautas, como o número de comissários na 
Comissão, a ponderação dos votos no Conselho e a questão da votação por maioria 
qualificada preponderantemente. 

Com o fim da primeira rodada de adesões, já em 2005, era necessário que todos os países 
membros aprovassem o projeto de Tratado Constitucional que se tinha feito no decorrer dos 
anos anteriores. As ratificações quedaram fracassadas com a recusa francesa e holandesa. A 
França alegou, basicamente, uma postura econômica muito liberal do Tratado, o qual esquecia 
questões sociais importantes, enquanto a Holanda alegou falta de informações mais precisas a 
respeito do texto a ser ratificado. 

Passado um período inicial de reflexões acerca de o que dera errado, o Tratado Constitucional 
foi revisto e reformulado em maio de 2007, com vistas a retirar dele o "simbolismo 
constitucional" que possuía. Além disso, o Tratado de Lisboa (denominação do texto que 
surgira dessa reformulação) emenda os antigos tratados em diversos e significantes aspectos. 
Infelizmente[24], logo em junho de 2008, a ratificação desse tratado foi abortada por um 
referendo negativo na Irlanda. 

Os objetivos da União, portanto, passaram de uma mera facilitação de trocas à real afirmação 
da democracia e da liberdade, sempre subjacentes à história Europeia. Passaram, diga-se, de 
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objetivos reais ou imediatos (econômicos), para objetivos virtuais ou potenciais (sociais, 
políticos e ideológicos). 

Ademais, a respeito do outro grupo de fontes, durante as atividades deliberativas das 
instituições comunitárias, são frequentemente produzidos documentos, chamados atos 
unilaterais de tomada de decisões, os quais ora expressam os resultados das reuniões, ora 
indicam um caminho posterior a ser seguido, ora verdadeiramente criam normas de direito 
derivado, obrigatórias e vinculativas. Os documentos mais importantes criados são: os 
regulamentos, as diretivas, as decisões, os pareceres e as recomendações. 

Tais aspectos estão bem explanados no artigo 288 (ex artigo 249) do Tratado da Comunidade 
Europeia[25], mas vale aqui fazê-los constar. O regulamento possui caráter geral, sendo 
obrigatório em todos os seus aspectos e diretamente aplicável a todos (Estados e pessoas), 
sem necessidade de quaisquer movimentações internas para tal. A diretiva obriga o Estado 
destinatário, vinculando-o em sua decisão, mas permitindo que a organização interna do 
Estado decida os meios e as formas de execução. As decisões são obrigatórias em todos os 
seus aspectos, vinculando o destinatário (Estado ou pessoas), o qual deve ser limitado. As 
recomendações e os pareceres são apenas indicações e considerações, não vinculantes, 
portanto. 

  

1.4 ESTRUTURA ORGÂNICA DA UE 

Nada do que se falou até então pode ser percebido em concreto, entretanto, se não for 
apresentada a estrutura orgânica básica da Comunidade Europeia, ou seja, os órgãos que são 
regidos pelo Direito Comunitário e que produzem os atos unilaterais de tomada de decisões. 
Tais órgãos são comumente divididos em "de execução e de direção" e "de controle". Os 
primeiros são a Comissão, o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia[26]. Aqueles 
que se prestam ao controle da máquina comunitária são o Parlamento Europeu, o Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias e o Tribunal de Contas. 

Os órgãos decisórios da Comunidade reúnem-se e deliberam acerca da evolução da integração 
Europeia, tomando sempre as medidas mais adequadas para a boa aplicação dos Tratados. A 
Comissão é vista como o Governo das Comunidades Europeias, recebendo do Tratado da 
União Europeia, em seu artigo 17, n° 1° (antigo art. 211), poderes basicamente executivos, de 
iniciativa e de controle. 

Lafayette Pozzoli aduz: 

A atividade principal da Comissão consiste em planejar e elaborar as propostas para os atos 
do Conselho, e tomar as providências de realização para dar execução ao orçamento. Para 
exercer sua função legislativa, a Comissão pode usar de todas as formas predispostas no 
Direito Comunitário[27]. 

  

O Conselho Europeu é um órgão que não fora inicialmente previsto nos tratados criadores das 
comunidades Europeias, mas foi adicionado ao conjunto de órgãos pelo Ato Único de 1987. O 
artigo 15 do Tratado da União Europeia traz suas características mais importantes[28]. É um 
órgão decisório de cúpula, de tipo clássico, mas, por atuar em conjunto com outras 
instituições notadamente comunitárias, possui uma importância fundamental na criação do 
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direito comunitário derivado e na tomada de decisões de alta relevância (como a alteração dos 
Tratados, por exemplo). 

A respeito dos órgãos de controle, o nome já indica a função que lhes cabe. O Parlamento 
Europeu faz o controle político e orçamental de toda a Comunidade, também agindo em 
conjunto com o Conselho no processo de construção do Direito Comunitário. O Tribunal de 
Justiça, que está associado ao Tribunal de Primeira Instância, realiza o controle da utilização 
que os Estados fazem do Direito Comunitário, assegurando-lhe o cumprimento e respeito e 
esclarecendo e uniformizando interpretações acerca dos Tratados. Por fim, ao Tribunal de 
Contas incumbe a fiscalização das receitas e da regularidade das despesas dos órgãos 
comunitários. 

O Conselho da União Europeia, a seu turno, é um órgão único[29], regido do artigo 202 ao 
artigo 210 dos Tratados de Roma[30]. O seu nível mais elevado de discussões é composto por 
todos os países-membros da União Europeia, representados, cada um, por um ministro[31] 
com "habilidade" para discutir o tema da pauta. Isso indica que, caso o tema seja relativo à 
defesa interna, o mais apropriado é cada membro enviar o representante ministerial máximo 
dessa pasta. O mesmo ocorre com assuntos concernentes à saúde, à agricultura e etc. Caso não 
haja um tema em específico, contudo, a representação caberá ao Ministro de Relações 
Exteriores (ou relativo), tendo em vista que a ele cabe a incumbência de representar seu 
Estado em organizações internacionais. 

  

2 A PROPRIEDADE AMBIENTAL 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROPRIEDADE 

O conceito jurídico de propriedade clássico-romano consiste no direito de usar (jus utendi), 
gozar (jus fruendi) e abusar (jus abutendi) das coisas, atributos próprios do domínio 
(dominium), poder que se detinha sobre as coisas. [32] 

Modernamente, embora haja inúmeros estudos sobre a evolução das feições que a propriedade 
adquiriu ao longo da história, ainda há certo entrave em conceber um conceito que se adeque 
melhor à ideia de propriedade ou de propriedades.[33] 

O filósofo grego Aristóteles, apesar de restrito às limitações da cidadania grega, concebeu a 
propriedade como um bem de titularidade dos cidadãos, individualmente considerados, 
propondo, entretanto, a sua utilização com vistas ao interesse comum. Em Política (Politéia), 
afirmou: "tendo cada cidadão a sua propriedade particular, a põe em parte ao serviço dos 
amigos, e dela se serve em parte como de um bem comum".[34] 

Não se ousa dizer que Aristóteles já previa o domínio comum, pois tal não se sustenta. A 
propriedade, na Antiguidade Clássica, foi concebida em razão da apropriação privada e da 
formação de organismos estatais, como as cidades-estado gregas. Em verdade, o interesse 
público previsto por Aristóteles era o próprio interesse privado, só que visto coletivamente: os 
cidadãos reunidos, que exigiam da pólis a proteção relativa aos seus direitos de domínio sobre 
as coisas, de modo que o Estado pacificasse suas pretensões de apropriação individual. 

A noção de propriedade podia mesmo estar vinculada à noção de divindade, em que os deuses 
eram os legítimos "donos" das coisas, ou das terras, havendo um representante seu terreno, 
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por exemplo, o faraó, que organizaria o uso da terra, o plantio e a colheita, de modo a permitir 
aos homens a sua própria subsistência. 

No período romano, identifica-se o surgimento de um direito de propriedade propriamente 
dito, quer dizer, a criação de institutos próprios, de ações civis protetivas, evoluindo, assim, 
no sentido de tornar-se um direito mais complexo, que gera efeitos e que possui limitações, 
inclusive.[35] [36] 

Na Idade Média, a propriedade deteve os contornos do sistema feudal, guardando as 
características políticas e econômicas do modo de produção do feudo. Propriedade e posse se 
confundiam, vindo a diferenciar-se com a influência do direito canônico. Nesse período, sob a 
ótica jurídica, o direito de propriedade não estava firmado, pois havia confusão também entre 
as legislações vigentes. 

Foi a partir daí, entretanto, que muito se estudou a respeito da matéria, permitindo a 
elaboração de diversas teorias a respeito do Estado, do indivíduo e da propriedade. Thomas 
Hobbes, em Leviatã, não concebia a propriedade num estado de organização natural, sendo 
um dos adeptos da tese legalista, que sustenta que a propriedade advém da ordem jurídica.[37] 
[38] 

Para John Locke, o trabalho justificaria a propriedade, tese defendida, com suas distinções, 
também por Rousseau e Jhering. 

Hegel, por sua vez, defendeu a tese personalista, em que a propriedade é um meio de 
realização da liberdade do homem, derivando, assim, da personalidade humana. 

Tais teorias a respeito da propriedade levaram à concepção de um direito de propriedade 
tipicamente burguês, individual e absoluto em sua essência. Necessário foi, para a revolução 
burguesa e abolição dos vínculos feudais, que a propriedade se configurasse como direito 
absoluto dos indivíduos, estritamente regulada pela lei.[39] 

Sobre os riscos culturais quando do estudo do conceito de propriedade, Paolo Grossi observa 
que o termo guarda uma acepção de vínculo entre homem e bem, sendo legitimada ou 
justificada como um direito natural, inerente à liberdade humana, o que, em verdade, trata-se 
de construção histórica de um conceito na Modernidade, segundo os modelos ideológicos da 
época. [40] 

Em A Utopia, Thomas Moore já criticava essa concepção de propriedade liberal, pois lhe 
faltava o caráter social, o que gerava enormes disparidades econômicas. 

Em toda a parte onde a propriedade for um direito individual onde todas as coisas se medirem 
pelo dinheiro, não se poderá jamais organizar nem a justiça nem a prosperidade social, a 
menos que denomineis justa a sociedade em que o que há de melhor é a partilha dos piores, e 
que considereis perfeitamente feliz o Estado no qual a fortuna pública é a presa dum punhado 
de indivíduos insaciáveis de prazeres, enquanto a massa é devedora pela miséria. 

  

Dentre os autores que apontaram um perfil negativo ou negativista da propriedade, no modelo 
liberal, pode-se citar Marx e Proudhon, que diferenciavam drasticamente a propriedade e o 
trabalho, defendo a tese de que o proprietário viria a se apropriar do trabalho alheio, 
explorando-o. 
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Quando do estudo do conceito de propriedade sob a ótica econômica, temos que como 
justificativa o critério de eficiência de alocação de recursos. No estado fictício de natureza, 
como os recursos são abundantes, não há necessidade de se apoderar deles, o que só viria a 
ocorrer com a escassez de recursos. 

Essa perspectiva, do ponto de vista da propriedade ambiental, tem grande valia, pois só há 
interesse em preservar o meio ambiente pelo fato mesmo de ele ser essencial à vida humana. 
A idéia de sustentabilidade, inclusive, surgiu do embate entre desenvolvimento e proteção 
ambiental, como uma proposta de adequar a gestão de recursos naturais à forma de produção 
industrial e tecnológica que já vigorava. 

A necessidade de proteção do direito de propriedade pode ser explicado em função da teoria 
econômica dos custos de exclusão[41] ou da tragédia dos baldios ou dos comuns, apresentada 
por Garrett Hardin, em 1968. O problema exposto por Hardin usou como exemplo os pastos 
comunais da Inglaterra, buscando demonstrar que a delimitação do uso dos recursos garantiria 
maior eficiência na distribuição, cultivo e produção. Em 1997, Michael Heller viria a 
apresentar a tragédia dos anti-baldios ou anti-comuns, que buscava demonstrar a perda de 
eficiência econômica quando do desperdício de um recurso natural.[42] 

Essa fundamentação econômica tem importância nesse trabalho para a compreensão dos 
novos paradigmas da propriedade e do direito de propriedade[43]. O uso absoluto e abusivo 
da propriedade traz conseqüências gravosas ao meio ambiente, na medida em que gera a 
degradação ambiental e a escassez generalizada de recursos que já não eram tão abundantes, 
comprometendo, assim, a existência humana como um todo. 

Desse modo, a noção de propriedade ganha novos relevos, admitindo-se, hodiernamente, o 
domínio comum e a gestão conjunta de recursos, no sentido de promover ações conjuntas de 
preservação do ambiente natural. 

  

2.2 DE BEM A DIREITO: O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO  

Os recursos naturais, sob um ponto de vista econômico anterior à idéia de sustentabilidade, 
eram considerados res nulius, quer dizer, coisas de ninguém. De modo geral, os recursos 
naturais eram abundantes e inesgotáveis, o que justificaria a exploração livre e ilimitada. 

O conceito de bem ambiental, entretanto, modificou-se, em razão da percepção de seu 
iminente exaurimento, em decorrência das revoluções industriais e tecnológica, cenário esse 
que a Europa veio presenciar um século antes, pelo menos, dos demais continentes. 

A preocupação com a preservação ambiental intensificou-se no final do século XX, partindo, 
quase sempre, da seara internacional para o âmbito dos direitos internos, para as constituições 
dos Estados, reconhecendo-se, assim, que os riscos são comuns, devendo haver uma atuação 
conjunta no enfrentamento da questão. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 
no ano de 1972, primeiro falou-se em sustentabilidade, lançando-se, assim, um conceito que 
viria a ser desenvolvido e redimensionado, de modo a buscar um pretenso equilíbrio entre 
aspectos meramente econômicos e aspectos sociais. 
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Embora se reconheça que tal equilíbrio corresponde mais a uma hipótese ideal do que a um 
objetivo a ser perseguido, não há, ao menos por hora, outra forma de tratar da matéria. O 
crescimento dos mercados de consumo impulsiona a produção, não havendo como propor a 
estagnação dessa cadeia, pois isso representaria a própria estagnação econômica. 

Foi em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
Conferência do Rio, que se propôs o desenvolvimento sustentável econômico, ambiental e 
social. 

É certo que ainda não há, nem na seara internacional nem no âmbito dos direitos internos, a 
adequada atenção que a questão ambiental merece, havendo, isso sim, grande conflito de 
interesses no tocante à apropriação e gestão dos recursos naturais. 

No entanto, em razão mesmo da necessidade de existência da humanidade, que depende dos 
ecossistemas naturais, já se percebe um processo de conscientização da população mundial, o 
que representa um avanço, mesmo que tal senso de responsabilidade ambiental ainda não 
tenha gerado efeitos significativos para a redução da degradação do meio ambiente. 

Segundo José Afonso da Silva, "o meio ambiente é a interação do conjunto de elementos 
naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas 
as suas formas"[44]. 

Nesse sentido, o meio ambiente deixa de ser visto como um bem passivo de apropriação 
individual, tornando-se, agora, um direito reconhecido como de titularidade de todos, 
incluindo-se as gerações presentes e futuras, razão porque deve ser preservado e 
reconstituído.[45] 

  

2.3 O CONCEITO DE PROPRIEDADE AMBIENTAL 

O estudo da propriedade ambiental extrapola a órbita clássica do direito privatista, impondo a 
concepção da propriedade de forma mais democrática, constitucional e aberta. 

Se a propriedade, por si só, mereceu reformulação quanto à sua configuração conceitual e aos 
limites em que é livremente exercida, a propriedade analisada sob a ótica ambiental ainda 
carece dessas reformas. O bem ambiental não está mais vinculado à ideia de coisa apropriável 
individualmente, como já se mencionou. Os recursos ambientais naturais são, hoje, 
patrimônio ecológico da humanidade, tendo, portanto, dimensão mais complexa. 

O estudo sobre a propriedade ambiental exige o reconhecimento de uma feição de toda e 
qualquer propriedade, ligada à sua função ecológica ou ambiental. Nesse sentido, já se fala 
mesmo em Estado de Direito Ambiental, Estado Constitucional Ambiental, Estado Mundial 
Ambiental etc[46]. 

Nesse trabalho, interessa mais tratar da construção de um conceito de propriedade ambiental 
atual e apto a efetivação da preservação do meio ambiente, tomando como referência à 
experiência da União Europeia no que tange à gestão de recursos como terra, água, energia, 
fauna e flora. 

É inegável que já se reconheceu a importância da biodiversidade, de se assegurar a 
descontaminação e restauração dos ecossistemas, de se preservar os recursos naturais, 
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utilizando-os de forma mais eficiente. Aqui, não se fala em eficiência meramente econômica, 
mas numa espécie de eficiência sustentável, quer dizer, com um grau de aproveitamento de 
recursos que, ainda que não seja máximo, permita o aproveitamento desses recursos por um 
período de tempo maior, de modo a beneficiar mais sujeitos. 

Na União Europeia, fatores como a proximidade geográfica facilitaram a homogeneização na 
atuação e na repartição dos custos para a preservação ambiental, impondo-se a 
responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente, a partir da atuação da Comunidade 
Europeia e, especificamente, do Tribunal Europeu[47] [48]. 

  

3 ORDEM AMBIENTAL COMUNITÁRIA 

O Direito Ambiental é um dos temas que efetivamente fazem parte da Comunidade Europeia, 
quando entendida como estrutura internacional diferente da União Europeia. O Tratado de 
Lisboa tentou suprimir essa diferenciação, informando ser esta a sucessora natural daquela. 

O fato é que o Tratado em questão tornou-se natimorto em sede de plebiscito, como já se 
sabe, e, por isso, o processo decisório da União (ou Comunidades) Europeia(s) permanece 
segmentado em três pilares[49], o primeiro dos quais representando notadamente aquelas 
áreas em que a regra de subsidiariedade das ações comunitárias queda invertida. A 
Comunidade, então, estipula políticas comuns de preservação ambiental, auxiliada pelos 
Estados[50]. 

Dessa forma, incialmente, tratar-se-á da modificação de titularidade do direito de propriedade 
dos países sobre minérios, instituída pela CECA. Em seguida, serão avaliados dispositivos 
dos Tratados de Roma a respeito do tema proposto. Por fim, a mesma metodologia será 
adotada para o suspenso Tratado de Lisboa. 

  

3.1 TRATADO QUE INSTITUI A CECA 

Com um objetivo utilitarista de evitar a guerra[51], a Europa modificou a percepção que tinha 
sobre recursos minerais, instituindo uma autoridade superior aos países que a compunham e 
determinando tanto a transferência de diversas competências destes para aquela como uma 
produção legislativa autônoma. Além disso, instaurou-se um ambiente de sobreposição das 
normas comunitárias àquelas produzidas pelos membros, os quais, ainda, eram submetidos a 
rigoroso controle de suas atividades[52]. Com isso, diversos temas foram trazidos para a 
alçada da instituição: dos preços aos investimentos, da concorrência à produção etc. 

Apesar de não haver uma motivação socioambiental, o tratado que institui a CECA é 
relevante face ao destaque dado às implicações políticas e econômicas que podem decorrer 
dos recursos ambientais. 

Os Estados passam a não mais ser proprietários absolutos de suas principais riquezas 
minerais, haja vista terem perdido, por meio da concessão de soberania ao ente comunitário, 
capacidade de plenamente gozar e dispor de seus bens sem o aval da CECA. 
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3.2 TRATADOS DE ROMA 

O tratado que institui a Comunidade Econômica Europeia, em seu Título XIX, trata da 
temática do meio ambiente. 

O artigo 174, nº 1, do Tratado institui os objetivos da política comunitária no domínio do 
ambiente. Destaca-se, agora, a necessidade de se avocar a temática para um órgão que melhor 
coordene as diversas medidas a serem despendidas com a finalidade de garantir uma melhoria 
no padrão de vida das pessoas[53]. 

O artigo 176, a seu turno, informa que não é defeso a concorrência de outras medidas, por 
parte dos Estados, visando a atingir os objetivos comuns sobre defesa do ambiente[54]. 

Com isso, se percebe que os países passaram a entender a importância da proteção ao meio 
ambiente, seguindo uma lógica de defesa aos recursos ambientais, por meio de políticas e 
medidas coesas e estruturadas em torno das necessidades comuns. Ainda mais, mantem-se a 
regra a respeito da inversão da subsidiariedade das ações comunitárias. Dessa forma, tanto a 
respeito de recursos ambientais como de matrizes energéticas, o ambiente passa a ser 
considerado um bem literalmente coletivo. O pólo ativo da relação jurídica deixa de ser 
determinado povo para se tornar a coletividade de pessoas ligadas à União Europeia. 

O Direito europeu passa, com esses dispositivos, tanto a reconhecer a essencialidade dos bens 
ambientais como lhes altera a titularidade. À medida que direciona a um maior número de 
sujeitos o usufruto do ambiente, da mesma forma, aumenta o número de responsáveis pela sua 
preservação. 

Com o Tratado de Amsterdã, a temática ambiental é, ainda mais, trabalhada. O novo artigo 2º 
do Tratado[55] indica que o desenvolvimento é uma missão da União, ao passo que as ações 
tomadas para efetivar tais metas devem necessariamente implicar em políticas comuns no 
domínio econômico[56]. Ainda mais, no artigo 6º, a promoção do desenvolvimento 
sustentável é considerada um objetivo, demandando, pois, integração entre todos os atores[57] 
[58]. 

  

3.3 TRATADO DE LISBOA 

Já em seu artigo 2º, esse tratado indicava que a União tem como meta o melhoramento da 
qualidade do ambiente, e que a competência a respeito do domínio ambiental é partilhada 
entre a União e os Estados. Além disso, é criado um artigo 176-A, tratando da política 
comunitária em matéria de energias, com foco também na exigência de preservação e 
melhoria do meio ambiente. 

O fortalecimento da temática ambiental é estruturado ainda em outros dispositivos do tratado, 
tais como artigo 10 A, 2, d e f[59]; artigo 174, 1-4 (respeito do combate ao aquecimento 
global)[60]; e 176 A, 1 (sobre a temática do compartilhamento de energias[61]). 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O modelo europeu de direito comunitário foi posto em estudo porque, hoje, dispõe de uma 
estrutura orgânica mais completa, apta a aplicar as normas internacionais vigentes. 

A União Européia é um referencial para a construção teórica do direito comunitário, 
merecendo destaque pela discussão atual do conceito de soberania, que não pode se sobrepor 
às necessidades comuns, servindo de obstáculo à atuação de órgãos e entidades internacionais. 

É necessário o reconhecimento de estruturas orgânicas que detenham funções administrativas, 
legislativas e, principalmente, judiciais, de modo a se impor sanções adequadas àqueles que 
descumprirem tratados e obrigações firmadas perante à comunidade internacional. 

Quando se trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não há como obstar 
a responsabilização dos agentes poluidores. Além disso, é necessário atender ao princípio da 
prevenção de forma mais eficaz, pois os danos ao meio ambiente são irreversíveis. 

O Tribunal Europeu, ao enfrentar questões relativas à preservação ambiental, tem buscado 
assegurar o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, impondo proibições e sanções, com 
base nos tratados, decretos, resoluções e demais espécimes normativas pertinentes. 

A doutrina contemporânea tem se referido a um Estado de Direito Ambiental, Estado 
Constitucional Ambiental ou Estado Ecológico, reconhecendo a necessidade de formação de 
um Direito Ambiental Universal, Global ou Planetário. As teses geralmente esbarram nas 
questões relativas, principalmente, à soberania dos Estados, que precisa ceder frente à 
urgência de se interromper a degradação do meio ambiente no planeta. 

O crescimento econômico ocasionou, no passado, a exploração indevida e desenfreada de 
recursos naturais, como terra, água, energia e minerais. Entretanto, hoje, o desenvolvimento 
econômico é um direito fundamental, deixando de estar restrito à interpretação liberal e 
ganhando uma interpretação mais social ou solidária. O desenvolvimento, nesse sentido, é um 
direito que deve ser proporcionado a todos, tendo como metas a redução das desigualdades e a 
justiça distributiva. 

Das Convenções Internacionais, surgiu o conceito de sustentabilidade, tratada em suas 
diversas acepções: econômica, social, ambiental, cultural. Propõe um equilíbrio na alocação 
de recursos, buscando garantir formas eficientes de exploração que perdurem para as gerações 
futuras. Embora o grau de eficiência não seja máximo, em termos estritamente econômicos, é 
de se ressaltar que o bem a ser preservado (o meio ambiente) é fundamental à própria 
existência humana. 

A propriedade foi redimensionada, tendo em seus novos contornos, ou mesmo em sua 
essência, uma dimensão ecológica, que exige a construção de novos paradigmas nas relações 
privatistas clássicas. 

O bem ambiental não é uma coisa passível de apropriação individual livre, pois  foi elevado à 
condição de bem de titularidade de todos, inclusive das gerações futuras, sendo reconhecido 
como patrimônio ecológico da humanidade. 

A propriedade, no âmbito da União Européia, tem sido reavaliada, no sentido de se construir 
um conceito que seja apto à efetivação da preservação ao meio ambiente, atendendo o que o 
direito brasileiro denomina função sócio-ambiental, função ecológica ou simplesmente função 
social da propriedade. 
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Para a comunidade européia, a soberania dos Estados não obsta o desenvolvimento do direito 
ambiental comunitário, prevalecendo, então, o meio ambiente equilibrado como um direito a 
ser assegurado, com vistas aos princípios da prevenção, do poluidor-pagador, da informação e 
da participação. 
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[1] Entendamos e afirmemos aqui a importância histórica de Adolf Hitler, mesmo que ela se 
tenha dado por meio de atos contrários às minorias e baseadas em preconceitos e xenofobias. 

[2] LE GOFF, Jacques. Uma breve história da Europa. Tradução de Maria Idalina Ferreira 
Lopes. Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p.46. 

[3] Idem, Ibidem, p. 153. 

[4] Apesar de muitas bases americanas terem sido mantidas em solo europeu, a retomada de 
soberania da Europa, antes enfraquecida pela crise econômica do pós-guerra, impedia a ação 
bélica estadunidense. 
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[5] Referente a Sir Winston Churchill, político britânico que conquistara o poder em meio à 
Segunda Guerra, ligado ao Partido dos Trabalhadores. 

[6] Churchill diz, no original de seu discurso: "From Stettin in the Baltic to Trieste in the 
Adriatic an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the 
capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, 
Budapest. Belgrade, Bucharest and Sofia. All theses famous cities and the populations around 
them lie in what I must call the soviet sphere, and all are subject in one form or another , not 
only to soviet influence but to a very high, and, in some cases, increasing measure of control 
from Moscow". Discursos de Churchill.. Disponível em [http://www.churchill-
speeches.com/speech_player/index.htm]. Acesso em 20 de fevereiro de 2009. 

[7]Do original "We have our own dreams. We are with Europe but not of it. We are linked but 
not compromised". Churchill and the Unification of Europe. The Churchill Center. 
Disponível em [http://www.winstonchurchill.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=61]. Acesso em 
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Rumo ao estado do bem estar ambiental. In: LEITE, José Rubens Morato. Inovações em 
Direito Ambiental. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux, 2000; SILVA, José 
Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000; WENDT, 
Alexander. Why a world state is inevitable. In: European Journal of International Relations. 
Vol 9. S. Ioc. Sage Publications, 2003. 
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Seção) de 14 de dezembro de 2006, tendo como demandante a Comissão das Comunidades 
Européias e como demandada o Grão Ducado do Luxemburgo (Processo C-198/06: 
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RESUMO 
O objetivo do presente texto é analisar a contribuição que o direito das organizações 
internacionais dá à regulação da cooperação em saúde. Especificamente, pergunta-se se há um 
dever de cooperar em matéria de saúde pública, tendo em vista a efetivação do direito humano 
à saúde. Então são analisados os textos dos acordos constitutivos da Organização das Nações 
Unidas, da Organização dos Estados Americanos e da Organização Mundial da Saúde, bem 
como o novo Regulamento Sanitário Internacional. O balanço é de que existe um dever de 
cooperar, embora ausentes instrumentos coercitivos, o que constitui uma aplicação relevante 
do direito sanitário internacional. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO SANITÁRIO INTERNACIONAL; ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS; COOPERAÇÃO EM SAÚDE 
 
RESUMEN 
El objetivo del presente texto es analizar la contribución que el derecho de las organizaciones 
internacionales puede dar a la regulación de la cooperación en salud. Específicamente, se 
pregunta si hay un deber de cooperar en materia de salud pública, considerando la efectuación 
del derecho humano a la salud. Entonces, son analizados los textos de los tratados 
constitutivos de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados 
Americanos y de la Organización Mundial de la Salud, así como el nuevo Reglamento 
Sanitario Internacional. El balance es de qué existe un deber de cooperar, aún que no haya 
instrumentos coercitivos, lo que constituye una aplicación relevante del derecho sanitario 
internacional. 
PALABRAS-CLAVE: DERECHO SANITARIO INTERNACIONAL; 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES; COOPERACIÓN EN SALUD 
 
 

  

  

Introdução 

  

O presente trabalho pretende compreender a contribuição que o direito das organizações 
internacionais dá à regulação da cooperação em saúde, perguntando-se se há um dever de 
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cooperar em matéria de saúde pública, tendo em vista a efetivação do direito humano à saúde. 
Para cumprir com este objetivo, é importante cotejar o tratamento jurídico dado à cooperação 
tanto na Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) como na Carta da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e, no que concerne à Organização Mundial da Saúde (OMS), no 
seu acordo constitutivo e no novo Regulamento Sanitário Internacional (RSI). O objetivo 
dessa verificação é anotar em que medida o direito das organizações internacionais absorve 
um dever de cooperar em saúde. Isso será importante para definir um importante elemento do 
direito sanitário internacional, qual seja: a normatividade da cooperação em saúde. 

Trata-se de estudar um importante elemento do direito sanitário internacional, o qual é 
compreendido aqui como o conjunto dos princípios e regras do direito internacional que 
garantem, regulamentam e condicionam tanto o acesso a produtos e serviços de saúde, como o 
enfrentamento dos riscos sanitários. 

  

1. A cooperação nas Nações Unidas 

  

O princípio da cooperação é "fundamento do multilateralismo das Nações Unidas"[1]. A 
Carta das Nações Unidas, que reordena o direito e as relações internacionais após o conflito 
de 1939-1945, expressamente ocupou-se da cooperação como algo imprescindível para a 
realização da paz, pois quem coopera está, a princípio, em situação de amigo, não de 
oponente, o que seguramente previne a beligerância. 

            Entre os propósitos da ONU está "conseguir uma cooperação internacional para 
resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e 
para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para 
todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião" (art. 1º, §3º)[2]. A Carta de São 
Francisco dedica, ainda, todo o Capítulo IX à Cooperação Internacional Econômica e Social. 
Os objetivos são a promoção de "níveis mais altos de vida", o desenvolvimento, bem como a 
"solução de problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos" (art. 55)[3]. 
Para alcançá-los, o art. 56 determina que "todos os membros da Organização se 
comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente"[4], o que 
sugere um dever de cooperação, pelo menos para com a organização. Para a realização da 
cooperação, a Carta prevê a atuação, bem como a criação, de organizações internacionais 
especializadas[5] (art. 57 a 59). Além disso, no art. 13, alínea b, da Carta de São Francisco, a 
Assembleia Geral é incumbida de fazer estudos e recomendações tendo em vista a cooperação 
internacional sanitária. 

            Como já fora apontado por Hans Kelsen, nas alíneas a e b do art. 13, a Carta distingue 
entre a cooperação política e a cooperação econômico-social[6]. É amplo e indefinido o 
conteúdo da cooperação política, entendida como cooperação no campo da política 
internacional[7], envolvendo sobretudo a solução pacífica das controvérsias. A cooperação 
econômica e social seria a que contempla, primeiro no contexto da descolonização, depois no 
debate acerca do desenvolvimento, a possibilidade da cooperação sanitária. Ocorre que o uso 
da expressão cooperação política pode sugerir que a cooperação econômico-social não tenha 
elementos políticos, o que não é verdade. Não obstante isso, a distinção anotada por Kelsen 
pode ter a vantagem de, didaticamente, indicar a dupla função ideal da ONU: promover a paz 
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(por meio da cooperação política para solução amistosa das controvérsias) e o respeito aos 
direitos humanos (por meio da cooperação sócio-econômica). 

Entretanto, a cooperação no marco da ONU não é despida de críticas. Kelsen considerava que 
as regras sobre cooperação na Carta de São Francisco são inconsistentes, após analisar 
textualmente as disposições deste tratado. Faltou-lhe - e em seu tempo - a percepção de que 
economia, sociedade, política e direito não são compartimentos estanques, como se percebe 
com a distinção que ele procura fazer entre cooperação social e cooperação econômica: 

"Cooperação no campo social implica promover progresso social e, especialmente, promover 
o respeito pelos, e a observância aos, direitos humanos (inclusive as liberdades fundamentais) 
para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Cooperação no campo econômico 
implica promover elevados níveis de vida, pleno emprego e condições para o progresso 
econômico."[8] 

  

Para uma crítica contemporânea da cooperação no âmbito da ONU, é importante ponderar, 
com Fábio Konder Comparato, que no sistema das Nações Unidas o Conselho de Segurança 
possui papel de protagonista, ao passo que o Conselho Econômico e Social (ECOSOC) resta 
marginalizado[9]. Ora, justamente o ECOSOC é a arena propícia para, no quadro da ONU, se 
discutir a solidariedade e a cooperação, consoante o que determina a própria Carta, no art. 60. 
Mas a realidade é outra. 

"As duas principais funções da ONU, por determinação da Carta de 1945, são, de um lado, a 
manutenção da paz e da segurança internacionais, e, de outro, a cooperação de todos os povos 
em matéria econômica e social. Para o exercício da primeira função, criou-se o Conselho e 
Segurança; para o desempenho da segunda, o Conselho Econômico e Social. Entre esses dois 
órgãos, porém, o desequilíbrio de poderes é gritante. Enquanto o Conselho de Segurança foi 
dotado de competência decisória para exercer uma "ação pronta e eficaz", como se diz no 
artigo 24 da Carta, ao Conselho Econômico e Social somente incumbe a atribuição de "fazer 
recomendações à Assembléia Geral, aos membros das Nações Unidas e às entidades 
especializadas interessadas" (art. 62)."[10] 

  

Portanto, percebe-se uma assimetria imensa entre a importância dispensada à segurança e a 
que se dá à solidariedade, no sistema decisório da ONU. A superação do abismo que afasta 
esses dois princípios é um desafio de primeira grandeza para as nações no presente século. 

  

2. A cooperação na OEA 

  

            No continente americano a cooperação também está juridicamente positivada. A Carta 
da OEA, já no preâmbulo, refere que os Membros estão "persuadidos de que o bem-estar de 
todos eles, assim como sua contribuição ao progresso e à civilização do mundo exigirá, cada 
vez mais, uma intensa cooperação continental"[11]. 
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São propósitos da OEA, entre outros, erradicar a pobreza e "promover, por meio da ação 
cooperativa, seu desenvolvimento econômico, social e cultural" (art. 2º, b). Nesse sentido, a 
Carta impõe um compromisso com a cooperação, que independe do sistema político adotado 
pelos Estados americanos (art. 3º, e). Ademais, a cooperação econômica é considerada 
"essencial para o bem-estar e para a prosperidade comuns" (art. 3º, k) e a eliminação da 
pobreza crítica "constitui responsabilidade comum e compartilhada dos Estados americanos" 
(art. 3º, f)[12]. 

Essas disposições sugerem algum dever de cooperação, mas cumpre investigar em que 
medida os Estados, e principalmente os Estados periféricos, entre si, estão vinculados a esse 
dever/necessidade internacional de cooperar. No que se refere aos países americanos, essa 
indagação se justifica, por exemplo, no fato de que o texto da Carta de Bogotá contempla um 
capítulo específico para os Direitos e Deveres Fundamentais dos Estados, mas neste capítulo 
não é referida a cooperação. Embora o capítulo IV da Carta da OEA não refira a cooperação, 
há nele o art. 17, o qual impõe aos Estados o respeito aos direitos humanos e aos "princípios 
da moral universal". Qual o alcance desse dever? Ora, ao afirmar-se que a solidariedade é 
princípio ético fundamental, diretamente vinculado ao respeito aos direitos humanos, parece 
correto incluí-lo no que dispõe o art. 17. 

Qual o alcance do art. 3º, f, também da Carta da OEA, quando afirma que há uma 
responsabilidade compartilhada pelos Estados na erradicação da miséria? Seria a afirmação de 
um dever de cooperação internacional? 

Além do art. 17 da Carta da OEA, há que se referir o Capítulo VII, dedicado ao 
desenvolvimento integral[13], em que expressamente são afirmados os princípios de 
solidariedade e cooperação interamericanas, necessários para o completo desenvolvimento 
(art. 30). Aqui, a cooperação é afirmada como "responsabilidade comum e solidária dos 
Estados membros" e "deve compreender os campos econômico, social, educacional, cultural, 
científico e tecnológico" (art. 31)[14]. Ademais, a Carta prestigia a existência de organismos 
multilaterais de cooperação, afirma que ela deve ter a característica da continuidade e ressalva 
que a contribuição estatal para a cooperação é devida conforme os seus recursos e sua 
legislação interna (art. 32). Enfim, há regras sobre cooperação técnica, financeira, educacional 
e de ciência e tecnologia (arts. 39, b, ii; 44; 48 e 51). 

Celso Mello levanta a questão sobre a obrigatoriedade dos princípios do art. 3º da Carta de 
Bogotá[15], entre os quais se inclui a cooperação econômica e a erradicação da miséria. Para 
este autor, ao menos seriam vinculantes os princípios que recebem regulamentação em outros 
dispositivos da Carta[16]. Parece ser este o caso da cooperação, considerando os dispositivos 
citados. Neste sentido, o art. 34 determina o seguinte: 

"Os Estados-Membros convêm em que a igualdade de oportunidades, a eliminação da pobreza 
crítica e a distribuição equitativa da riqueza e da renda, bem como a plena participação de 
seus povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento, são, entre outros, objetivos 
básicos do desenvolvimento integral. Para alcançá-los convém, da mesma forma, em dedicar 
seus maiores esforços à consecução das seguintes metas básicas: 

(...) 

i) defesa do potencial humano mediante extensão e aplicação dos modernos conhecimentos da 
ciência médica; 
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j) alimentação adequada, especialmente por meio da aceleração dos esforços nacionais no 
sentido de aumentar a produção e disponibilidade de alimentos; 

k) habitação adequada para todos os setores da população; 

l) condições urbanas que proporcionem oportunidades de vida sadia, produtiva e digna; 
(...)."[17] 

  

Um balanço do direito da ONU e da OEA indica que em ambas se estabelece o dever de 
cooperar, como modo de alcançar melhores condições sócio-econômicas. Entretanto, em 
nenhuma foi estabelecido mecanismo de coerção estatal com este fim. 

Com efeito, como assevera o professor Comparato, "é urgente e indispensável começar, no 
seio das Nações Unidas, a estabelecer mecanismos internacionais compulsórios de igualdade 
proporcional entre os povos"[18]. Essa transformação do direito internacional, segundo Guido 
Soares, já está em marcha: 

"O Direito Internacional, no século XX, adquiriu conotação diferenciada em relação aos 
séculos anteriores: transformou-se de um complexo de normas de autolimitação dos Estados 
(portanto, de natureza proibitiva quanto à atuação dos Estados nas relações internacionais), 
em um conjunto de normas que estabelecem deveres positivos aos principais atores da cena 
internacional. De normas que regulavam tão-só os confrontos entre Estados, o Direito 
Internacional ganhou o novo valor de, igualmente, regular a cooperação entre eles, 
estabelecida esta como um dever, de natureza impositiva, ou em outras palavras, transformou-
se de um direito de autolimitação em um direito de solidariedade."[19] 

  

Essa lição de Guido Soares traduz a necessidade de buscar uma ordem internacional que seja, 
em primeiríssimo lugar, jurídica, isto é, pelo direito e apenas pelo direito - e não pela força. 
Mais do que isso, o direito internacional hoje implica o dever positivo de cooperação, ou de 
solidariedade, principalmente no que se refere à diminuição das desigualdades entre os povos 
- e também entre as pessoas de um mesmo povo, ou de um mesmo Estado. Com isso, 
pretende-se uma ordem jurídica internacional que seja justa. 

Enfim, além dos tratados constitutivos das referidas organizações internacionais, registre-se 
que também os principais documentos internacionais sobre direitos humanos[20] referem a 
cooperação como um instrumento jurídico, e sem dúvida fundamental, para a concreção 
desses direitos. Cumpre, agora, analisar como o direito da OMS contempla a cooperação 
internacional. 

  

3. A cooperação na OMS 

  

            O Relatório Mundial da Saúde de 2006, da OMS, constata que a expectativa de vida é 
diretamente proporcional à densidade de profissionais da saúde que atuem em determinada 
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região. Essa conclusão parte da análise de dados demográficos e da quantidade de 
profissionais da saúde em todos os continentes do globo. O caso mais grave é do continente 
africano, em que há uma densidade média de apenas 2,3 profissionais da saúde para cada 
1000 habitantes. As taxas mais altas são das Américas e da Europa, em que há 
respectivamente 24,8 e 18,9 profissionais para cada 1000 habitantes[21]. O problema de falta 
de profissionais da saúde é ainda mais grave nos países da África subsaariana e em alguns 
países do sudeste asiático[22]. Entre as possíveis soluções apontadas pelo relatório está o 
aumento da cooperação[23] internacional sanitária, em união de esforços com os quadros 
sanitários nacionais. 

O Relatório da OMS demonstra a atualidade do tema da cooperação sanitária, o qual, porém, 
não é novo. Com efeito, em 1978 o princípio 9º da Declaração de Alma-Ata[24] já afirmava 
que "todos os países devem cooperar, num espírito de comunidade e serviço, para assegurar 
os cuidados primários de saúde a todos os povos, uma vez que a consecução da saúde do povo 
de qualquer país interessa e beneficia diretamente todos os outros países"[25]. Textos 
internacionais posteriores reafirmaram a importância da cooperação em saúde. Por exemplo, 
na Declaração de Jacarta, de 1997, lê-se o seguinte. 

"Existe uma flagrante necessidade de derrubar as fronteiras tradicionais dentro dos setores 
públicos, entre organizações governamentais e não-governamentais e entre os setores público 
e privado. A cooperação é essencial. Em termos específicos, isto requer a criação de novas 
parcerias em prol da saúde entre os diferentes setores em todos os níveis de governo nas 
sociedades em condições de igualdade."[26] 

  

            Embora tenha origens antigas, modernamente podem ser distinguidas três fases da 
cooperação sanitária. A primeira focava na defesa dos Estados europeus diante das grandes 
epidemias e envolvia especialmente as cidades portuárias. Com origens remotas ainda na 
Idade Média, a defesa sanitária legou, por exemplo, o instituto da quarentena. A segunda fase 
trouxe as primeiras conferências - em 1851, a Conferência de Paris[27] - e convenções 
internacionais sanitárias. A terceira fase, enfim, desenvolveu-se no marco das organizações 
internacionais sanitárias. No passo desse desenvolvimento, durante o século XX, tornou-se 
crescente a quantidade de acordos internacionais que passaram a enfocar algum aspecto da 
proteção à saúde[28]. 

Desde os Conselhos de Quarentena, do século XIX, as instituições internacionais sanitárias 
têm ampliado sua atuação geográfica e têm generalizado sua pauta de trabalho[29]. Pode-se 
elencar: o Escritório Internacional de Higiene Pública (1908-1952), a Organização de Higiene 
da Liga das Nações[30] (1923-1946), a Organização Pan-americana da Saúde[31] (OPAS) e a 
OMS[32]. Pode-se dizer, com Maurice Sédeuilh, que: 

"(...) a missão conferida à OMS é fazer da saúde mundial uma realidade visível e tangível e, 
segundo o espírito profundo de sua constituição, é promover a cooperação entre seus Estados 
membros e usar toda sua influência sobre a cena política internacional (...). 

A realização pela Organização dos objetivos da saúde internacional exigirá inclusive que os 
Estados membros estejam dispostos a sacrificar uma parte de sua soberania internacional em 
matéria de saúde em interesse da solidariedade internacional."[33] 
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            A interpretação de Sédeuilh aproxima-se de uma visão kantiana das relações 
internacionais, porque trabalha com a ideia de interesses comuns a toda humanidade, 
afirmando o valor da solidariedade internacional. Trata-se de um ideal que pode e deve ser 
concretizado por meio da cooperação internacional. Este papel instrumental da cooperação 
não é lucubração do citado autor, mas sim uma das razões de ser da OMS, como denota, aliás, 
o seu acordo constitutivo. 

            Com efeito, o preâmbulo do acordo constitutivo da OMS afirma que "a saúde de todos 
os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança, e depende da mais estreita 
cooperação dos indivíduos e dos Estados"[34]. A OMS tem sede em Genebra e seu acordo 
constitutivo, de julho de 1946, entrou em vigor em abril de 1948. Seguindo a tendência do 
século XX, de as organizações internacionais se tornarem importantes espaços de negociação 
e de produção do direito internacional, a OMS tem grande importância, especialmente no que 
diz respeito aos regulamentos aprovados pela Assembleia Mundial da Saúde[35]. Enfim, o 
direito internacional sanitário ocupa-se da regulamentação e da prevenção em matéria de 
saúde pública, internacionalmente - o que forçosamente passa pela cooperação internacional. 

Portanto, a OMS é um importante espaço de promoção da cooperação internacional sanitária. 
Isso fica muito claro, tanto no preâmbulo como no corpo do seu acordo constitutivo[36]. No 
momento, o foco da cooperação mundialmente realizada pelos países está nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), traçados pelos Estados reunidos na Assembleia Geral 
das Nações Unidas no ano 2000. No âmbito da OMS[37] os ODM são uma pauta 
privilegiada, porque contemplam vários objetivos de saúde pública[38]. Além disso, outro 
âmbito importante da cooperação sanitária atualmente realizada sob os auspícios da OMS diz 
respeito à aplicação do novo Regulamento Sanitário Internacional. 

  

3.1. A saúde nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

  

Os ODM são um conjunto de oito amplos objetivos para o desenvolvimento não apenas 
econômico, mas sobretudo social. Não se trata de uma declaração de princípios gerais e 
retóricos sem elementos concretos para sua realização. Bem ao contrário, os ODM definem, 
para cada objetivo geral, metas específicas e, para estas, são determinados indicadores que 
poderão medir o quanto cada país está avançando. Ademais, as metas contemplam 
quantidades e estabelecem prazo, até o ano de 2015, para seu cumprimento. 

O primeiro dos oito ODM é erradicar a pobreza e a fome e uma de suas metas é "reduzir pela 
metade, entre 1990 e 2015, a porcentagem de pessoas que padeçam de fome"[39]. Para 
conferir sua implementação, entre os indicadores previstos, dois são de ordem sanitária, a 
saber, o número de crianças menores de cinco anos com peso inferior ao normal e o 
percentual populacional abaixo do nível mínimo de consumo energético alimentar. O quarto 
ODM é outro que a OMS trabalha como sanitário, pois se trata de reduzir a mortalidade 
infantil. A meta estabelecida para o objetivo quatro é "reduzir, em dois terços, entre 1990 e 
2015, a mortalidade das crianças menores de cinco anos"[40]. Aqui, foram estabelecidos três 
indiciadores sanitários: taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos, taxa de 
mortalidade infantil e percentual de crianças de um ano vacinadas contra o sarampo. O quinto 
ODM é melhorar a saúde materna e também é tomado pela OMS como um tema para a 
cooperação sanitária, principalmente no que se refere à meta de "reduzir, entre 1990 e 2015, a 
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mortalidade materna em três quartos"[41]. Os indicadores para esta meta são a taxa de 
mortalidade materna e o percentual de partos com assistência de pessoal sanitário 
especializado. O sexto ODM é combater o HIV/AIDS, a malária e outras enfermidades. No 
que se refere ao combate ao HIV/AIDS, a meta é "ter detido, e começado a reduzir, para o ano 
de 2015, a propagação do HIV/AIDS"[42]; e, como indicadores, tem-se a taxa de morbidade 
do HIV entre mulheres grávidas entre quinze e vinte e quatro anos, o percentual do uso de 
preservativo entre o total de métodos contraceptivos e, enfim, a relação entre a frequência 
escolar por crianças órfãs entre dez e quatorze anos e crianças não órfãs de mesma faixa 
etária. No que concerne a outra parte do objetivo seis, a meta é "ter detido, e começado a 
reduzir, para o ano de 2015, a incidência do paludismo e outras moléstias graves"[43], 
igualmente com a definição de indicadores: taxas de morbidade e mortalidade da malária e da 
tuberculose, proporção da população de zonas de risco para a doença que tomam medidas 
preventivas, bem como a proporção de casos de tuberculose detectados e curados. Pode-se 
dizer que o objetivo seis é prioritário na agenda da cooperação da OMS, especialmente no 
continente africano. O sétimo ODM, que é garantir a sustentabilidade do meio ambiente, 
também inclui metas sanitárias, que são "reduzir pela metade, até 2015, o percentual de 
pessoas que careçam de acesso à água potável e a serviços de saneamento" e "ter melhorado 
consideravelmente, até o ano de 2020, a vida de pelo menos cem milhões de habitantes de 
favelas"[44], também com indicadores definidos. Finalmente, no que concerne ao oitavo 
ODM, que é fomentar uma associação mundial para o desenvolvimento, uma de suas metas 
diz respeito à saúde - trata-se de "em cooperação com as empresas farmacêuticas, 
proporcionar acesso aos medicamentos essenciais nos países em desenvolvimento"[45], cujo 
indicador é a proporção da população com acesso contínuo a medicamentos essenciais. 

            A apropriação, pela OMS[46], da agenda dos ODM tem a importância de fortalecer a 
atuação conjunta e direcionada dos países. Trata-se da união de esforços, vale dizer, do 
adensamento das iniciativas de cooperação sanitária em escala global. 

Neste sentido, em dezembro de 2004, um relatório do Secretariado para o Conselho Executivo 
da OMS tratou dos desafios para a saúde insertos nos ODM[47]. O relatório afirma que, 
persistindo no ritmo dos anos 1990, os países mais pobres não terão condições de alcançar, no 
prazo, as metas do Milênio referentes à saúde. Então, o relatório sugere o incremento da ação 
coletiva para a saúde, referindo a necessidade de aperfeiçoar a ajuda Norte-Sul e 
mencionando a necessidade de que se aumente a cooperação Sul-Sul. Neste sentido, o 
conteúdo das ações deveria se direcionar ao fortalecimento dos sistemas de saúde e ao 
desenvolvimento de capacidades em saúde pública. Além disso, o relatório indica que os 
países mais frágeis exigem atenção especial, para o que pode contribuir a atuação das 
organizações não governamentais. Ademais, o relatório destaca o papel da organização, e em 
especial do seu Secretariado, em promover cooperação sanitária para com os Estados 
membros. Enfim, esse relatório do Secretariado da OMS sintetiza importantes elementos da 
cooperação sanitária e do direito sanitário: o fortalecimento do acesso a bens e serviços de 
saúde se fundamenta no direito humano à saúde internacionalmente reconhecido, exige a 
atuação estatal, impõe obrigações e exige a participação das pessoas e da comunidade nos 
processos de tomada de decisão sobre as políticas públicas de saúde. 

            Relatório praticamente igual a este foi apresentado pelo Secretariado para a 
58ª Assembleia Mundial da Saúde[48], em maio de 2005[49], convidando-a a considerar um 
anteprojeto de Resolução sobre os Objetivos do Milênio relacionados com a saúde e as ações 
a serem tomadas pelos países e pela organização. Após o debate suscitado pelo documento, 
houve a adoção, pela 58ª Assembleia, da Resolução WHA 58.30, sobre a aceleração das ações 
para cumprimento dos Objetivos do Milênio concernentes à saúde[50]. A Resolução 
conclama os países desenvolvidos a cumprirem com metas[51] de ajuda ao desenvolvimento, 
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bem como pede aos países em desenvolvimento, especialmente os países africanos[52], que 
vinculem parte de seus orçamentos públicos com a saúde. 

            Ainda que o relatório, seja na versão encaminhada ao Conselho Executivo, seja na 
versão enviada para a Assembleia, tenha referido a importância de incrementar a cooperação 
Sul-Sul, a resolução que foi tomada pela Assembleia deu destaque à cooperação Norte-Sul. 
Nomeadamente a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD) realizada pelos países 
desenvolvidos e a atuação do Banco Mundial[53] receberam destaque no texto da resolução 
que, não obstante isso, não criou obrigações vinculantes para os países desenvolvidos. 

            Para discutir os ODM relacionados à saúde, a OMS, conjuntamente com o Banco 
Mundial, apoiou a criação do Fórum de Alto Nível para os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio em Saúde (HLF)[54], que se reuniu entre 2004 e 2006 para discutir a concretização 
dos ODM. O resultado dos debates dos primeiros anos foi publicado pela OMS em conjunto 
com o Banco Mundial[55], com financiamento do Ministère des Affaires Étrangères, da 
França, e da Bill & Melinda Gates Foundation, reunindo diversos papers de especialistas e 
atores da cooperação sanitária[56]. Nesses trabalhos fala-se em cooperação regional. Porém, 
não há referências à cooperação Sul-Sul ou cooperação horizontal propriamente ditas. Por 
outro lado, o foco do debate é a cooperação Norte-Sul, em que atua o Comitê para a Ajuda ao 
Desenvolvimento da OCDE[57]. 

            A análise desses documentos indicia que a cooperação engendrada pela OMS, no que 
concerne aos ODM, parece ser muito mais aquela de estrutura vertical, Norte-Sul - cujas 
contradições, como a seletividade e a imposição de condicionalidades, por exemplo, recebem 
críticas recorrentes[58]. Ou seja, embora se reconheça, mas apenas timidamente, a 
importância da cooperação Sul-Sul, ela poderia ter um espaço maior no labor da Organização 
Mundial da Saúde. Talvez isso se traduzisse em maior sustentabilidade para a cooperação 
sanitária dedicada aos países em desenvolvimento e, consequentemente, contribuísse para o 
fortalecimento do direito à saúde nestes países. 

  

3.2. A implementação do novo RSI  

Outro campo importante da cooperação sanitária desenvolvida no âmbito da OMS diz respeito 
à implementação do novo Regulamento Sanitário Internacional (RSI)[59]. Este regulamento 
estabelece a obrigação de cooperação para o desenvolvimento de capacidades em vigilância 
sanitária, necessárias para a aplicação nacional do regulamento. 

O art. 14, § 1°, do RSI, que trata da cooperação entre a OMS e outros organismos 
internacionais, determina: 

"(...) a OMS cooperará e coordenará suas atividades, conforme apropriado, com outras 
organizações intergovernamentais ou organismos internacionais competentes, inclusive por 
meio da celebração de acordos ou outros arranjos similares."[60] 

  

Trata-se da cooperação da OMS com outras organizações. Um exemplo desse tipo de 
cooperação internacional é a que existe entre a OMS e o Banco Mundial para o estudo dos 
ODM relacionados à saúde, como visto supra. No âmbito desse dispositivo, portanto, pode 
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ser desenvolvida cooperação internacional intersetorial. Além disso, ele possibilita a 
cooperação com blocos regionais. 

Outro âmbito da cooperação sanitária determinada pelo RSI é a colaboração e assistência para 
o fortalecimento da vigilância epidemiológica e sanitária nacional. O Anexo I do regulamento 
trata da capacidade básica necessária para as tarefas de vigilância e resposta em cada país, 
impondo a necessidade de se desenvolverem capacidades em todos os Estados abrangidos 
pela incidência do regulamento, com prazos ali definidos.  Há, então, o dever de cooperar para 
este fim. Tanto os Estados como a própria OMS têm esse dever. O dever estatal está imposto 
pelo § 1° do art. 44: 

"Os Estados Partes comprometem-se a colaborar entre si na medida do possível para: (a) a 
detecção e avaliação de eventos contemplados, e da resposta aos mesmos, segundo o que 
dispõe o presente Regulamento; (b) a prestação ou facilitação de cooperação técnica e apoio 
logístico, em particular para o desenvolvimento e fortalecimento das capacidades na esfera da 
saúde pública que requer o presente Regulamento; (c) a mobilização de recursos financeiros 
para facilitar a implementação de suas obrigações procedentes deste Regulamento; e (d) a 
formulação de projetos de lei e outras disposições legais e administrativos para a aplicação do 
presente Regulamento."[61] 

  

No que concerne ao dever de cooperar imposto à própria OMS, o § 2° do art. 44 do RSI diz o 
seguinte: 

"A OMS colaborará com os Estados Partes, na medida do possível, para: (a) avaliação e 
estimativa de suas capacidades em saúde pública, para facilitar a aplicação efetiva do presente 
Regulamento; (b) a prestação ou facilitação de cooperação técnica e apoio logístico aos 
Estados Partes; e (c) a mobilização de recursos financeiros em apoio aos países em 
desenvolvimento para criar, reforçar e manter as capacidades a que se refere o Anexo 1."[62] 

  

            Essas regras, embora específicas para a aplicação efetiva do RSI, indicam que a 
cooperação é, sim, um instrumento jurídico para efetivar outros direitos. Primeiro, há o dever 
de desenvolver capacidades para dar respostas, nacionalmente e de modo concertado com a 
OMS, em situações de emergência sanitária internacional. Então, há o dever de cooperar, 
tanto para obter as condições técnicas necessárias, como para auxiliar os outros países a se 
capacitarem para o mesmo fim. 

Com efeito, o sistema internacional de vigilância epidemiológica estabelecido pelo RSI 
depende da notificação e do diálogo qualificado com cada um dos países obrigados a cumprir 
essa legislação internacional. Esse diálogo só é eficiente se, nacionalmente, houver uma 
instituição responsável e capacitada para aplicar o RSI. Trata-se do ponto focal nacional (art. 
4°). Ocorre que muitos países não possuem essas capacidades bem desenvolvidas, porque por 
vezes sequer contam com instituições de ensino superior que formem pessoal especializado 
em saúde pública e, especificamente, em vigilância epidemiológica e sanitária. Por outro lado, 
o RSI não poderia deixar de exigir o desenvolvimento dessas capacidades, sob pena de tornar-
se inefetivo em boa parte do mundo. Então, a solução é determinar a obrigação de cooperar. 

Enfim, na sociedade globalizada, marcada pelo risco que se socializa internacionalmente[63], 
as questões de saúde pública deixam de ser apenas questões internas dos Estados, tornando-se 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5285



problemas internacionais que necessitam um enfrentamento conjunto. Assim, a cooperação 
internacional, nos termos dos já referidos artigos 55 e 56 da Carta das Nações Unidas, tem 
necessariamente uma dimensão sanitária, correlata ao reconhecimento da saúde como direito 
humano. 

  

Considerações finais 

  

            A análise conjunta da Carta da ONU, da Carta da OEA, da Carta da OMS e do novo 
RSI indica que a cooperação internacional em saúde é normativa. Ou seja, ela é determinada 
pelo direito, é objeto de normas jurídicas formalmente vinculantes, embora ausentes 
instrumentos coercitivos. Como visto, no direito das organizações internacionais está previsto 
um dever de cooperar em matéria de saúde pública. Portanto, cooperar em saúde não é apenas 
um exercício de poder ou de política externa, mas é, também, o exercício do direito 
internacional vigente. Isso denota que um elemento do direito sanitário internacional é a 
regulação da cooperação internacional em saúde. Trata-se de tema de extrema atualidade e 
relevância, pois a cooperação para o desenvolvimento de capacidades em saúde pública é uma 
condição fundamental para a efetividade do novo Regulamento Sanitário Internacional, 
instrumento jurídico para o enfrentamento de problemas sanitários internacionais. Isso é 
importante em escala global, mas é especialmente sensível para os países em 
desenvolvimento. Enfim, o reconhecimento deste dever de cooperar, o qual ainda precisa ser 
aperfeiçoado, contribui para o fortalecimento do direito humano à saúde. 
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RESUMO 
O MERCOSUL se caracteriza por ser o único bloco econômico formado exclusivamente por 
países que adotam o sistema presidencialista. As incongruências do sistema presidencialista, 
com a centralização de poder e o propósito fim do MERCOSUL, de criar um mercado comum 
e, por consequência a supranacionalidade, regra da maioria. As formas possíveis de superação 
entre o centralismo característico do sistema presidencialista e o modelo apresentando pelo 
mercado comum. A criação de um tribunal comum e as dificuldades de implantação com a 
necessidade de se modificar a constituição de alguns dos países partícipes. 
PALAVRAS-CHAVE: MERCOSUL; BLOCOS ECONÔMICOS; PRESIDENCIALISMO; 
INTEGRAÇÃO 
 
ABSTRACT 
MERCOSUR is characterized by being the single economic block formed exclusively by 
countries that adopt a presidential system. The inconsistencies of the presidential system, with 
the centralization of power and the purpose of MERCOSUR, in order to create a common 
market and, consequently the supranationality, majority rule. Possible ways of overcoming 
between centralism presidential system characteristic and model showing the common 
market. The creation of a common court and the difficulties of deploying with the need to 
modify the Constitution of some of the countries participants. 
KEYWORDS: MERCOSUR; ECONOMIC BLOCS; PRESIDENTIAL SYSTEM; 
INTEGRATION 
 
 

  

•1.      CONTEXTUALIZAÇÃO 

            Pode o MERCOSUL vir a se tornar um mercado comum, dentro de um sistema 
presidencialista? E, implantado o mercado comum, como este pode existir, dentro de um 
bloco que adota, unicamente, o sistema presidencialista? Questões semelhantes que encerram 
mecanismos diferentes. A primeira, fiel ao objetivo-fim do MERCOSUL, que é se tornar um 
mercado comum. A segunda, criado o mercado comum, como ficarão as relações de poder e 
como isto se refletirá em um bloco que adota, unicamente, o sistema presidencialista. 

            Na expectativa de responder a ambas as questões, reconhecendo-se que a segunda, e 
objeto desta tese, encerre em si mesma, uma hipótese ainda não verificável, já que o 
MERCOSUL ainda não é um mercado comum, e, portanto, não há como se saber, in 
concreto, como se portarão os Estados-Partes do Bloco, todos presidencialistas, dentro do 
mercado comum.  Mas a concreção, como bem lembra Luis Fernando COELHO, não consiste 
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na referência constante a situações reais[1], pois a regra continuará como um esquema lógico-
formal. 

            Para responder às questões, o presente artigo foi dividido em três partes: A primeira 
parte analisa-se o surgimento dos blocos econômicos e, dentro deles, o MERCOSUL. Na 
segunda parte, é abordado o Poder Executivo, o sistema presidencialista e a Constituição de 
cada um dos países do MERCOSUL. Na terceira parte objetivou-se traçar o liame entre os 
propósitos-fim do bloco, com o sistema adotado pelos Estados-Partes, e a interferência do 
sistema presidencialista nas decisões do MERCOSUL, versando sobre o mercado comum e o 
presidencialismo, respondendo a primeira questão. 

A resposta à segunda questão encontra-se nas considerações finais, onde se demonstra a 
possibilidade de implantado o mercado comum, este conviver com o sistema presidencialista. 

•2.      O SURGIMENTO DOS BLOCOS ECONÔMICOS 

Ao término da Segunda Guerra mundial, tornou-se evidente a necessidade de os Países 
vencedores criarem mecanismos para evitar a repetição de um conflito que ceifou mais de 
cinquenta milhões de pessoas[2]; surgem, em consequência, a ONU, o FMI, o Banco 
Mundial, o GATT, como também o próprio plano Marshall, este, para a reconstrução da 
Europa. Esses fatores fizeram com que as economias nacionais passassem a interagir, aliados 
à expansão industrial dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos[3]. 

Ainda como resultado da Segunda Guerra mundial, há dois polos de poder: o ocidental, 
liderado pelos Estados Unidos, onde vigorava a economia de mercado e o bloco soviético, 
onde a economia era planificada. O bloco soviético desaparece em meados de 1991[4]. 

            A consolidação do sistema capitalista exteriorizada com a queda do bloco soviético e a 
subsequente criação da OMC trouxeram, por óbvio, consequências para o mundo inteiro. 
Novos mercados foram abertos e mantidos pelas economias[5] dos países detentores da 
tecnologia e do capital, no mais puro espírito weberiano[6]. Globalização[7], mercado 
financeiro, commodities, hedge, etc., passam a ser palavras, hoje, incorporadas ao vocabulário 
coloquial da maior parte dos países do mundo. Para os Estados da América Latina, estes 
"novos fatores" acabam por gerar novas dificuldades[8], por tratar-se de região, 
historicamente, menos avançada[9].[10] 

Neste século XXI, parece ser claro que o modelo de Hobbes em seu Leviatã (e também em 
"Os Elementos da Lei Natural e Política"), e absorvido pela Paz de Vestefália em 1648, 
criando as bases para a estrutura do Estado[11]-nação[12] clássico[13], é insuficiente, frente 
aos novos atores, sejam transnacionais[14], sejam até mesmo ONGs, que têm objetivos-fins 
menos comerciais. Com o advento da sociedade de informação[15], rediscutir o Estado e a 
própria relação de poder parece ser o papel dos juristas, filósofos[16] e sociólogos deste 
século[17]. 

            Antes mesmo da moderna rede de informação, alguns fatos prepararam o terreno para 
certa padronização dos costumes e mesmo das normas. Questões como a criação do programa 
"ISO-9000", em que são criadas condições de uma otimização do produto, não importando 
onde ele seja fabricado, aliado ao fato, aqui relevante, de serem as empresas norte-americanas, 
em razão da peculiar competição que acirra seu mercado, vez que a poupança norte-americana 
está calcada em ações que devem dar lucros, fez com que as mesmas, de um lado, mantendo a 
qualidade, buscassem diminuir os custos. 
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            Ora, alguns dos componentes dos custos são impostos e outros, os encargos sociais. 
Como a renda per capita norte-americana é alta, pode-se imaginar deslocar-se a produção 
para um outro país, onde a renda seja substancialmente menor, com vantagens que esse país 
possa dar, em termos de suspensão ou mesmo de isenção de impostos; desse modo, mantendo 
a qualidade do produto, consegue-se melhorar o preço e, com isso, vender-se mais, obtendo-se 
maiores dividendos. Tal questão força o competidor a agir dessa mesma forma. O resultado 
disso é, de um lado, as empresas, agora transnacionais, vão ocupando espaços a exemplo de 
Gargântua e Pantagruel, da obra de Rabelais, forçando os Estados a tomarem medidas para 
padronizar uma legislação frente a um avanço desenfreado dessas empresas e, de outro, ao 
mesmo tempo, procurar com que elas continuem atuando junto a estes Estados, em face de 
existir o efetivo interesse de estas empresas continuarem lá, gerando empregos e 
negócios[18]. Este fator faz com que o próprio sistema capitalista se amolde, plasticamente, 
às novas realidades[19] que ele mesmo ajuda a alimentar[20]. 

A essa padronização, o Prof. José Carlos de MAGALHÃES chama de mundialização do 
direito[21]. 

            Por outro lado, em razão do dinamismo da sociedade moderna, perde sentido falar de 
perda da soberania[22] do Estado frente aos novos atores desta sociedade, e, no entender de 
Magalhães, em vez de falar sobre perda de soberania[23], há que se falar da jurisdição do 
Estado[24]. 

A real necessidade do Estado[25] pauta-se em sua importante função social[26]. Associar-se e 
enfrentar os desafios do capitalismo moderno parece ser o caminho[27]. 

Dentro deste contexto, é que surgem os Blocos Econômicos e, dentre eles, o MERCOSUL. 

• 3. O SURGIMENTO DO MERCOSUL[28] 

Para o MERCOSUL existir foi necessária a dissolução do Império Soviético. Apesar de 
tentativas anteriores do ABC[29], à época de Perón e Getúlio Vargas[30], de Frondizi[31] e 
Jânio Quadros, da ALALC (Associação Latino Americana de Livre Comércio) e da ALADI 
(Associação Latino Americana de Integração)[32] estes dois últimos dentro do contexto do 
GATT-1947, mas, somente com a dissolução do império soviético, é que se abriu real 
oportunidade para um realinhamento[33], diminuindo a rivalidade regional. 

A associação de fatores que vão desde a política de direitos humanos do governo Jimmy 
Carter, ao realinhamento econômico, sob a égide de uma só concepção dominante - que 
possibilita a realidade de um mundo globalizado permitiu um retorno a governos 
democráticos. 

No Brasil, José Sarney é eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, na missão de 
completar a transição democrática. Encontrando-se na regência de uma conturbada política 
econômica, representada pelo não-cumprimento das metas e subsequente suspensão do 
empréstimo do FMI, acrescido dos fracassos nos planos econômicos do ministro Dílson 
Funaro, termina por declarar moratória. A opção foi a aproximação com a Argentina de Raul 
Alfonsín. 

Traumatizada pelo fracasso dos governos militares no campo econômico e social - este 
último, com a 'guerra suja' - e com a aventura militar[34], uma Argentina, à época endividada 
e sem mercados para exportar dado o bloqueio da Comunidade Europeia, solidária à 
Inglaterra, e pelo fato de os EUA terem produção agropastoril similar à sua, volta-se para o 
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Brasil, em razão da ativa solidariedade existente entre ingleses e norte-americanos. Sarney e 
Alfonsín assinam em 1985, os 12 protocolos da Ata para Integração Brasileiro-Argentina, 
além de acordos sobre aviação militar e energia nuclear[35]. Estes acordos aprofundaram 
entendimentos anteriores, ainda sob a égide do regime militar que acometia ambos os 
Estados[36]. 

Em nova reunião em 17 de julho de 1987, Brasil e Argentina firmam o Programa de 
Integração e Cooperação Econômica (PICE). Prevendo uma série de anexos a vários 
Protocolos, na intenção de torná-los operativos, o relatório da Comissão de Execução, de tão 
ousado, previu até mesmo a criação de uma moeda comum, o "gaúcho", que embora não 
implantado, serve como referencial para o alto grau de afinidade existente entre os dois 
presidentes. 

O Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento entre o Brasil e a Argentina[37] foi 
firmado em 7 de abril de 1988 e, já em 1990, temos a "Ata de Buenos Aires", assinada em 6 
de julho, segundo a qual Brasil e Argentina decidem conformar um mercado comum. Porém, 
somente com o Acordo de Cooperação Econômica n.º 14, firmado em dezembro de 1990, em 
vigor em 1.º de janeiro de 1991, cujo teor é em parte reproduzido pelo Tratado de 
Assunção[38], tem-se as diretrizes para sua formação. 

Entre 1986 e 1990, fatos importantes aconteceram para os futuros países signatários do 
Tratado de Assunção. A Argentina realiza suas eleições em oito de julho de 1989, novamente 
passa por severa crise política e econômica em um clima de extrema instabilidade, 
enfrentando rebeliões de caserna[39] e com uma hiperinflação, elege um representante da 
oposição, o peronista Carlos Saúl Menem (1989-1995 e 1995-1999). 

No Brasil, tem-se a Constituição de 1988 e eleições diretas para presidente em 1989; tal como 
na Argentina anteriormente, o clima é de crise econômica e hiperinflação. Elege-se Fernando 
Collor de Mello do inexpressivo Partido da Reconstrução Nacional (PRN), aparentemente 
alheio aos desgastados partidos tradicionais. 

No Paraguai, em 1989, um golpe palaciano derruba o ditador Alfredo Stroessner, substituído 
pelo comandante da primeira divisão de cavalaria, General Andrés Rodrigues Pedotti, também 
pertencente ao partido Colorado, mas comprometido com a restauração democrática do País. 
E, finalmente, no Uruguai, a restauração democrática ocorrera um pouco antes, com o 
primeiro governo do Colorado Julio Maria Sanguinetti (1985-1990) sucedido pelo Blanco 
Luis A. Lacalle (1990-1995). 

No plano continental, ressalta-se a "Iniciativa para as Ame- 
ricas", lançada em junho de 1990, pelo então Presidente George Bush[40]. 

  Assinado em 26 de março de 1991, pelos Presidentes Carlos Menem, pela Argentina, 
Fernando Collor de Mello, pelo Brasil, Andrés Rodrigues Pedotti, pelo Paraguai e Júlio Maria 
Sanguinetti, pelo Uruguai, o Tratado de Assunção começou a vigorar internacionalmente em 
29 de novembro de 1991, com o depósito das ratificações. 

• 4. O EXECUTIVO E O SISTEMA PRESIDENCIALISTA[41]  

            Criar um bloco econômico entre países que adotam como sistema de governo, o 
presidencialismo, constitui uma experiência única e sem paralelo com os demais blocos 
econômicos existentes. Nos países formadores da União Europeia, tem-se a enorme 
experiência parlamentarista, com a constante alternância no poder, voto de desconfiança e a 
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possibilidade de eleições antecipadas que refletirão na estrutura do bloco. Nos países 
pertencentes ao MERCOSUL, isso não existe, o que poderia apresentar uma maior 
estabilidade ao sistema por um lado, e, por outro, uma menor participação popular. 

            Nos Estados-Partes do MERCOSUL, o presidencialismo[42], sob várias formas, 
esteve presente na maior parte de suas histórias como Estados independentes e em 
praticamente todo o século XX[43], sendo o sistema adotado, quando da criação do 
MERCOSUL, em 1991.  Independentemente de ser o regime presidencialista um fator de 
integração no âmbito do MERCOSUL, ele exerceu e exerce um papel preponderante nas 
relações internas e internacionais no chamado "Cone Sul". Boa parte do que estes países são 
hoje, está profundamente calcada na construção deste sistema jurídico, daí a importância de 
conhecer a história destes países, pelo viés presidencialista e, também, as relações formais de 
poder tanto em âmbito local, como a partir do Tratado de Assunção. 

•5.      O PODER EXECUTIVO, O SISTEMA PRESIDENCIALISTA E A 
CONSTITUIÇÃO DOS PAÍSES DO MERCOSUL  

            No âmbito da Constituição da Argentina, de 1994, as atribuições do Presidente da 
República se enquadram em três funções básicas do Poder Executivo[44]: (1) Chefia do 
Estado, com as matérias relacionadas nos art.99, 11,12,1,16,18. (2) Chefia de Governo, com 
as matérias indicadas nos art.80,art.99,1,primeira parte, 2,3,4,5,7,8,9,10,13,14,17,19,20. (3) 
Chefia da Administração, com as matérias previstas no art. 99,1 segunda parte, 6. 

            Na Constituição Argentina, ao mesmo tempo em que se atribui ao Presidente da 
Republica, no art.99,1, a condição de chefe supremo da Nação, chefe de governo e 
responsável político pela administração geral do país, há, formalmente, uma mitigação da 
concentração de poderes do Presidente da República[45], ao se atribuir, igualmente, à pessoa 
do Chefe de Gabinete dos Ministros, em seu art. 100, última parte, a responsabilidade política 
frente ao Congresso[46], e, neste mesmo artigo, tornando-o responsável pelo exercício da 
administração geral[47], com as ressalvas do art.99,1 segunda parte, e 6. 

            No Brasil, adotando-se o mesmo critério[48], analisando-se a Constituição de 1988, 
para o sistema presidencialista brasileiro, as atribuições do Presidente da República se 
enquadram em três funções básicas do Poder Executivo: (1) Chefia do Estado, com as 
matérias relacionadas no art. 84, VII, VIII, XVIII, segunda parte, XV (nomeação de um terço 
dos membros do TCU), XVI, primeira parte, XIX, XX, XXI e XXII. (2) Chefia de Governo, 
com as matérias indicadas no art. 84, I, III, IV,V,IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, 
primeira parte, XXIV e XXV. (3) Chefia da Administração federal, com as matérias previstas 
no art. 84, II, VI, XVI, segunda parte, XXIV e XXV. 

            No primeiro inciso do art.84, dá-se ao Presidente a competência de nomear e exonerar 
os Ministros de Estado, significando que a responsabilidade política é inteiramente do 
Presidente. 

            No âmbito da Constituição de 1992, do Paraguai, as atribuições do Presidente da 
República estão assim enquadradas: (1) Chefia do Estado, com as matérias relacionadas no 
art.238,.1, primeira parte, 2,7,9,10,13 (2) Chefia de Governo, com as matérias indicadas nos 
art.238,2,3,4,5,6,8,11,12,13,14,15,16. (3) Chefia da Administração, com as matérias previstas 
no art. 238 1, segunda parte, 9. 

            No sistema paraguaio, a responsabilidade política é do Presidente da República[49]. 
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            No Uruguai, na Constituição de 1997, as atribuições do Presidente da República 
embora enquadradas, igualmente, nas três funções básicas do Poder Executivo[50], há a 
ressalva que o Presidente atua, em todas elas, com a presença do ministro ou ministros 
responsáveis, nos termos do art.149, exercendo o Poder Executivo em atuação com os 
ministros e o conselho de ministros (art.168,caput), são as funções: (1) Chefia do Estado, com 
as matérias relacionadas no art.168,2,12,15,16,17,20, (2) Chefia de Governo, com as matérias 
indicadas nos art.168, 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,18,19,21,22,25,. (3) Chefia da Administração, 
com as matérias previstas no art. 168,13,14,23,26. 

            Embora os quatro Estados fundadores do MERCOSUL adotem o sistema 
presidencialista, são inegáveis as diferenças existentes, hoje, em termos formais, no que tange 
a interpretação peculiar dada pelos mesmos, ao sistema presidencialista. A questão é saber se 
os liames destes países que professam a tradição presidencialista constituem condição 
suficiente para, entre eles, criar um Bloco Econômico para além da união aduaneira. 

•6.      A INTEGRAÇÃO COMO POLÍTICA DE GOVERNO 

            Criado o MERCOSUL, seus Estados-Partes tiveram que construir, ao longo dos anos 
subsequentes, uma série de decisões, resoluções e recomendações para o fortalecimento do 
Bloco. O cabedal jurídico construído de 1991 a 2011 foi considerável, assim como o aumento 
e modificação dos órgãos do Bloco. Mais do que uma internalização das normas dentro dos 
ordenamentos jurídicos internos de cada um dos Estados-Membros, passou a ser necessário 
uma "conscientização" dos nacionais destes Estados, no sentido de absorver o significado do 
MERCOSUL, e isto foi, até certo ponto, prejudicado, já que um dos mentores originais do 
Bloco sofrera o processo de impeachment (Collor de Mello) embora seu sucessor (Itamar 
Franco)[51] tenha seguido o cronograma previsto no Tratado de Assunção, com o Protocolo de 
Ouro Preto. Outro aspecto que dificultou a "conscientização" dos nacionais, ao ponto de 
alguns considerarem estar o MERCOSUL "morto" foi a sucessão de crises[52] internacionais, 
ao longo da década de noventa, sem esquecer-se do projeto ALCA[53]. Para fazer frente a esse 
crescente turbilhão econômico, Brasil e Argentina socorrem-se do FMI[54].  

            Esses fatos fizeram com que o MERCOSUL fosse deixado em segundo plano, pelos 
governantes. Seriam necessários oito anos, para que ele fosse, mesmo que simbolicamente, 
relançado, já no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. 

            Mas, mesmo com o "relançamento" do MERCOSUL, suas decisões continuaram 
dentro da órbita do consenso, dependendo da vontade de cada Estado, vontades estas, 
exteriorizadas por seus Chefes de Estado, e de Governo. As ações e pensamentos dos 
Presidentes da República dos Estados-Partes espelharam fielmente o compasso na qual o 
Bloco se construía. 

            A necessidade destes se equilibrarem entre os interesses nacionais e o interesse do 
Bloco foram e são constantemente conflitantes, tornando-se necessário fazer uma análise das 
interferências políticas dos Presidentes, dentro das decisões do MERCOSUL, bem como os 
mecanismos a serem suplantados, para criar um mercado comum. 

•7.      A INTERFERÊNCIA DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA NAS DECISÕES 
DE UM MERCADO COMUM PARA O MERCOSUL 

            Considerando-se que todos os Estados-Membros do MERCOSUL adotam o sistema 
presidencialista, o desenvolvimento do Bloco se faz pela direta interferência dos Presidentes 
dos países partícipes. 
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E é em razão disto, que o Tratado de Assunção teve um caráter extremamente simplista, 
quando de sua concepção, ao tratar matéria de tamanha relevância, que é a integração entre os 
povos. 

A considerável legislação criada pelos órgãos do MERCOSUL, que criam seu direito 
derivado, ainda não dá escopo a uma supranacionalidade[55]. 

Era da vontade dos membros do MERCOSUL a criação de uma instituição internacional[56], 
aplicando-se a regra da unanimidade para exprimir a vontade comum, coincidente com a 
vontade nacional[57]. 

O órgão superior do MERCOSUL e de capacidade decisória é o Conselho do Mercado 
Comum[58], integrado, de ordinário, pelos Ministros das Relações Exteriores e da Economia, 
com reuniões marcadas, sempre que necessário e, pelo menos, duas vezes por ano, na 
presença dos Presidentes da República dos quatro países. Não há supranacionalidade[59] no 
âmbito do MERCOSUL. 

Na Constituição, desses países[60], os ministros são alçados à condição de auxiliares do 
Presidente da República, respondendo diretamente por ele. Questão pertinente, se 
considerarmos que o Presidente[61], em sua atuação perante a esfera internacional, encontra-se 
investido da condição de Chefe de Estado, e como tal, dotado de irresponsabilidade 
política[62], já que expressa a nacionalidade.  Em outras palavras, o MERCOSUL sempre 
dependeu da vontade e do poder unipessoal dos presidentes de seus Estados-Membros. 

•8.      O MERCADO COMUM E O PRESIDENCIALISMO 

            O mercado comum contém as características de uma área de livre comércio, que hoje 
une livre circulação de mercadorias, circulação de capitais, e livre concorrência, mais as 
características da união aduaneira, onde há uma tarifa externa comum, e acrescida a isso, uma 
livre circulação de pessoas e, finalmente, uma livre circulação de serviços, havendo aqui uma 
uniformização da legislação dos Estados-Membros e uma coordenação de políticas 
macroeconômicas. 

            O MERCOSUL, embora almeje ser um mercado comum, encontra dificuldades em 
implementar a condição de união aduaneira, já que esta, como exposto, significa a adoção de 
uma tarifa externa comum, ou seja, usando de uma lógica reversa, ela atingirá uma das 
prerrogativas históricas do Poder Executivo, retirando deste, o poder de alterar, através de 
uma maior ou menor  alíquota do imposto de importação[63], como meio regulador da 
demanda e a oferta[64]. 

            A rigor, há dificuldades, em termos de MERCOSUL, para se superar a própria área de 
livre comércio, no que diz respeito à livre circulação de mercadorias[65]. 

            Outro aspecto relevante: quando o MERCOSUL se tornou uma União Aduaneira, foi 
que os produtos originários de terceiros países aqui passaram a ingressar, não importa em qual 
porto, com uma mesma tarifa. Isso desnudou um velho problema: a diferença de taxas, mas 
principalmente de custos, entre os portos.        

Com a TEC, o Brasil, temendo que seus portos perdessem, em termos de custos, para os 
portos da Argentina e do Uruguai, tomaram algumas providências de modo a tornar mais 
competitivos seus portos brasileiros. 
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            Em termos de MERCOSUL, a implementação, tanto da área de livre comércio, como 
de união aduaneira, ainda encontram dificuldades. Um exemplo simples, porém eficaz, foi a 
maxidesvalorização da moeda brasileira, sem consulta aos demais sócios, e por vontade única 
de seu governante, provocando uma séria crise na Argentina e isto foi feito com o amparo 
Constitucional. 

Mas, indo além, já que o MERCOSUL se propõe a ser um mercado comum, na órbita deste, 
ainda há duas liberdades que merecem uma maior atenção: livre circulação de pessoas, com a 
criação de um passaporte comum e a livre circulação de serviços. 

Pensando-se em termos de MERCOSUL, no que concerne à livre circulação de pessoas não 
haveria maiores empecilhos, já que, em todas as Constituições dos Estados-Membros, são 
assegurados aos estrangeiros, nos termos da lei, os mesmos direitos que os nacionais. 

            O problema se encontra na livre circulação de serviços. Por ela, qualquer cidadão do 
bloco tem o direito de exercer livremente sua profissão, em qualquer país do bloco, em 
igualdade de condições com os nacionais; e para tanto, serão necessários uma harmonização 
das legislações educacionais, com o estabelecimento de uma grade curricular mínima comum. 
Até aí, nada de conflituoso. A questão se modifica no aspecto de como garantir esse direito de 
exercício. Como os Estados não admitiriam a ingerência de outros Estados em seus assuntos 
internos seria necessário criar um órgão comum que fiscalizasse o cumprimento desse direito. 
Fatalmente esse órgão encontraria várias legislações nacionais que colidiriam com o princípio 
da livre circulação de serviços, e o Estado nacional teria que modificar sua lei, muitas vezes, a 
contragosto. Aqui não vigora mais a regra do consenso, e sim, a da maioria e, nesta condição, 
as normas não seriam mais intergovernamentais, na órbita do direito internacional público, e, 
sim, supranacionais, com normas oriundas do direito comunitário. Eventualmente, o Estado 
nacional iria querer discutir alguns aspectos de sua lei, e ter-se-ia que criar um Tribunal para o 
exame das questões comunitárias. 

            E criar um Tribunal para decidir estas questões implicaria em uma mudança profunda 
em dois aspectos: o primeiro, seria a admissão que a norma comunitária seria superior à 
norma nacional; o segundo, é admitir a competência desse Tribunal sobre questões que 
ocorram dentro do território nacional. Esses dois aspectos colidiriam com a constituição 
brasileira e uruguaia. 

            É bem verdade que a implantação de uma livre circulação de serviços acometeria 
problemas na constituição brasileira e uruguaia, independentemente do sistema político 
adotado, ou seja, não seria o sistema presidencialista, a priori, de per si, que iria obstaculizar 
essa implantação, mas, dado o centralismo político que o sistema possui, dificilmente um 
Presidente poderia aceitar, no exercício de seu mandato, uma perda da parcela de poder que 
detém[66]. 

             É evidente, que, em razão do estilo entre os detentores da Chefia de Estado, houve 
uma considerável mudança de postura, no que concerne ao MERCOSUL, principalmente 
entre os dois sócios maiores, em decorrência das relações entre seus presidentes. Por outro 
lado, as queixas dos dois sócios menores, em relação ao comércio inter-regional, não podem 
ser ignoradas. O arrojo pelo qual se pautara o MERCOSUL, em seus dois primeiros anos, e o 
ritmo marcado, nos anos subsequentes, espelham, em maior ou menor grau, a expectativa de 
seus governantes. 

            A real implantação de um mercado comum implica em substanciais modificações de 
paradigmas, tanto da ótica governamental, quanto da população em geral. O modo de 
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concepção dos órgãos do MERCOSUL dá ao Estado-nação[67] e a seus governantes, 
extraordinário poder discricionário. 

Outro aspecto a ser considerado, de cunho histórico, é o temor que sempre esteve presente 
quando se fala em integração latino-americana[68], frente a uma hegemonia brasileira, em face 
de sua população e tamanho[69]. 

Observando a história da América Espanhola, verifica-se sua caracterização exatamente por 
movimentos contrários à integração, inversos aos da história da América Portuguesa[70]. Outro 
fator é o imenso vazio que existe, ao longo de boa parte das fronteiras, à exceção, é claro, da 
região platina[71]. 

            Criar um Mercado Comum diante de um sistema personalista existente na cultura e na 
estrutura dos países do MERCOSUL e inseri-lo na concepção moderna de Estado é o grande 
desafio, já que, para além do presidencialismo, convergem outras forças que discutem a 
própria existência do Estado[72].[73] 

            O presidencialismo, com sua concentração de poderes não permite, por sua própria 
estrutura, delegação de poderes, sem uma muito próxima fiscalização por parte do Chefe de 
Estado e de Governo e, com isto, gera desvios importantes. 

            Outro aspecto pouco estudado, mas de enormes repercussões, é que as implicações 
dentro de um mercado comum perpassam, no âmbito do direito, por uma reconfiguração 
deste, em todos os seus ramos. Tome-se, por exemplo, o direito civil. Por definição o direito 
civil é eminentemente territorial, com conceitos precisos relativamente à aquisição da 
propriedade, do domicílio, do regime de bens do casamento, no que concerne aos requisitos 
do testamento etc., ou do processo civil onde o que se terão novos recursos a exemplo do que 
acontece para o ingresso junto ao tribunal de justiça das comunidades europeias. Ou ainda, o 
próprio direito penal, com o surgimento de novos tipos penais e o desaparecimento de outros. 
Todos eles sofrerão, necessariamente, alargamento de conceitos. 

            A maior dificuldade de se implantar um mercado comum em um bloco constituído 
unicamente por Estados que adotam o sistema presidencialista é o fato de os Chefes de Estado 
terem que abdicar de uma parcela de seu poder, no exercício de seu mandato, já que, para 
haver uma verdadeira integração, é conditio sine qua non a adoção de uma política comum, 
com objetivos comuns e, para tanto, são necessárias constantes adaptações econômicas dos 
países partícipes, com medidas nem sempre populares. Mudar um programa econômico ou 
diretrizes econômicas no transcurso de um mesmo mandato, sem uma consulta popular, já que 
os mandatários foram eleitos em razão, também, de um programa econômico, é um exercício 
hercúleo com sistema presidencialista, em que antecipar eleições, prática corriqueira, no 
sistema parlamentar, torna-se golpismo, no sistema presidencialista. 

            Superado este obstáculo, há ainda mais um, de natureza formal: da necessidade de se 
modificar a constituição brasileira e uruguaia com a finalidade de permitir-se a existência de 
um órgão supranacional. A questão pode ser respondida de duas formas: a primeira, 
pensando-se na natureza das normas comuns, das normas comunitárias colidirem com a 
essência, com a individualização, com os princípios maiores dos Estados-Partes. A resposta, 
no presente caso, é obvia - necessita-se de uma reforma constitucional.  

            A segunda, pensar a natureza das normas comunitárias (dentro do contexto da livre 
circulação de serviços), para não colidirem com os princípios que são a essência dos Estados-
Partes.  Neste contexto, basta pensá-las como normas de direitos humanos (que na verdade o 
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são, em última análise, já que versam sobre normas comuns ligadas a emprego, saúde, etc.), 
ou ainda, como comparação, que as decisões dentro de um contexto supranacional tenham 
como resultado (embora de natureza distintos) similar àqueles tomados na esfera de uma 
OMC, onde, em se verificando a natureza incompatível de uma determinada prática 
comercial, havendo a condenação, o Estado simplesmente teria que alterar esta legislação. 
Nesta interpretação, não haveria necessidade de sequer modificar-se a Constituição. As 
normas seriam aplicadas unicamente dentro do Bloco. Os tratados assinados com terceiros por 
este Mercado Comum, continuariam a necessitar a internalização[74]. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            Em vinte e seis de março de 2011, o Mercado Comum do Sul, mais conhecido como 
MERCOSUL, completou vinte anos. O projeto inicial era ambicioso e, pela vontade de seus 
governantes, determinava datas rígidas para seu avanço a começar da zona de livre comércio, 
caminhando para uma união aduaneira e culminando com o mercado comum. Contudo, desde 
o início, o MERCOSUL esteve rigidamente subordinado aos humores dos governantes dos 
quatro países seus formadores. 

            O MERCOSUL é um processo em construção, já tendo superado formidáveis barreiras 
ao longo de sua, ainda curta, existência. E, independentemente da consolidação do mercado 
comum, já fez história. Todas as tentativas históricas de integração, desde as ideias de Simon 
Bolívar, com um pan-americanismo, passando por uma Associação Latino-Americana, ou, a 
bem intencionada Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC),  até chegar-se 
à Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), da qual o MERCOSUL seria um de 
seus sub-blocos, a verdade é que, em termos de volume de comércio, o grau de integração do 
MERCOSUL já supera a Comunidade Andina de Nações (CAN) ou mesmo qualquer outra 
tentativa já feita ao longo da história da América do Sul. 

            Em termos concretos, o MERCOSUL, possui um nada desprezível Produto Interno 
Bruto (PIB) aproximando-se dos 3 trilhões de dólares (população superior a 230 milhões de 
pessoas), tornando-se um atraente e peculiar bloco e mercado. Atraente em razão de sua força 
econômica e mercado de consumo. Peculiar, em razão de ser o único Bloco Econômico em 
que todos os seus integrantes adotam um mesmo sistema: o presidencialismo. E esta 
peculiaridade é extensível aos Estados que lhe são associados: Chile, Bolívia, Equador, 
Colômbia e Peru. 

            Ao longo deste artigo, foram construídos os mecanismos para tornar possíveis as 
respostas propostas quando da introdução, quais sejam: pode o MERCOSUL vir a se tornar 
um mercado comum dentro de um sistema presidencialista? E, implantado o mercado comum, 
como este pode existir dentro de um bloco que adota unicamente o sistema presidencialista? 

            Para se poder formular as repostas, tornou-se necessário uma contextualização onde se 
explicou a origem e natureza dos blocos econômicos em geral e do MERCOSUL em 
particular. 

            Feita esta análise, o passo seguinte foi trabalhar o sistema presidencialista presente nos 
Estados-Membros originários do Bloco, com suas características e peculiaridades. 

            O terceiro passo foi a reunião dessas duas estruturas e, nesta situação, foi possível 
responder-se à primeira questão proposta afirmativamente, desde que superadas as 
dificuldades relativas à própria essência do poder unipessoal de alguém que foi eleito por seu 
plano de governo e que é também chefe de Estado. Uma segunda dificuldade seria a profunda 
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alteração de conceitos jurídicos e a terceira, óbices nas Constituições brasileira e uruguaia, já 
que nestas não há a previsão da supranacionalidade. A alternativa apresentada como visto, e 
agora reiterado, para tornar possível o mercado comum, está calcada na contextualização da 
norma comunitária, qual seja, compará-la, em ternos de efeitos e não de natureza, às decisões 
tomadas na esfera de uma OMC, onde, em se verificando a natureza incompatível de uma 
determinada prática comercial, havendo a condenação, o Estado simplesmente teria que 
alterar esta legislação. Nesta interpretação, não haveria necessidade de sequer modificar-se a 
Constituição. As normas seriam aplicadas unicamente dentro do Bloco. Já, os tratados 
assinados com terceiros por este Mercado Comum, continuariam a necessitar a internalização 
da parte do Estado-Membro. 

            Resta, portanto, a segunda questão: implantado o mercado comum, como este pode 
existir dentro de um bloco que adota unicamente o sistema presidencialista? Este aspecto 
demanda um processo de educação política na qual, o modelo europeu, embora 
substancialmente diferente, pode servir como uma base, já, que lá os Estados Nacionais 
mantêm consideráveis atributos do poder soberano. A resposta parece centrar-se no aspecto da 
jurisdição. Haverá normas de natureza comunitária e normas de competência privativa do 
Estado, que são necessariamente diferentes daquelas. Aspectos ligados à administração 
pública, forças armadas, reconhecimento de novos governos e novos Estados, continuarão a 
ser atribuições do Estado-Nação, dentro de um mercado comum. O poder unipessoal dos 
Presidentes continuará a ser um dos fatores decisivos a influenciar as relações dentro do 
bloco, contudo, a opinião pública e o Parlamento serão novas forças presentes, possibilitando 
um modelo mais equilibrado dentro das relações de poder. 
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______. P Brasil e o Futuro do MERCOSUL: Dilemas e Opções, CASELLA, Paulo, et 
alli(coords.) MERCOSUL: Integração Regional e Globalização, RJ: Renovar, 2000; 

ALZAMORA, Carlos. La crisis y la capacidad de acción latinoamericana, Revista de la 
Integración Latino Americana, n.105, set., 1985; 

ANDERSON, Perry.  Balanço do Neoliberalismo, em artigo publicado na obra Pós-
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en América Latina, Caracas, Garcia & Hijo, 2002; 

CANUTO, Otaviano. "O Pós-Consenso de Washington" - Passagem de Stiglitz pelo 
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Continuidade?, publicado na obra A Revolução de 30 - Seminário Internacional, Brasília: 
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artigo publicado em 29 de maio de 2001, na Folha de S. Paulo;  

SIERRA, Gerónimo de. Sistema político, sistema de partidos y régimen electoral en el 
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contemporáneo y en el de la transición y la integración democrática, publicado na obra 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5311



TAVARES, Maria da Conceição. Auge e declínio do processo de substituição de 
importações no Brasil, publicado na obra "Cinqüenta anos de pensamento na CEPAL", 
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[1] COELHO, Luis Fernando, Lógica Jurídica e Interpretação das Leis, 2ª.ed.,RJ: Forense, 
1981, p. 25, discorre que abstração significa exclusão de todo conteúdo material e de toda 
referência a situações vividas, o que se opõe à juridicidade;(...) A concreção não consiste na 
referência constante a situações reais, pois a regra continuará sendo neste caso mero 
esquema lógico-formal, integralizador de casos por uma técnica de subsunção; ela deve ser 
concebida como estrutura, onde a relação de condutas se confunde com o comando 
expressado, em contínua atualização em virtude de sua própria natureza e como exigência da 
relação vital que lhe é imanente; todos os fatores que entram na consideração do direito, 
tudo o que pode revestir a forma da juridicidade, estão contidos na própria regra, a qual, ao 
absorve-los, ao mesmo tempo que os transforma em algo jurídico, os faz desaparecer como 
coisas não jurídicas, isto é, configuram a norma jurídica e são por ela configurados. A 
atuação da regra, em função da própria vida humano-social, configura o movimento do 
objeto norma jurídica.  

[2] http://educaterra.terra.com.br/voltaire/mundo/segunda_guerra.htm, acesso em 26 de 
janeiro de 2008. E também KENNEDY, Paul, Ascensão e Queda das Grandes Potências, 
3ª.ed., RJ: Ed. Campus, 1988. 

[3]MAGALHÃES, José Carlos de, Direito Internacional Econômico, Curitiba: Juruá, 2005, 
p.185/6. 

[4] Mikhail Gorbatchov ao assumir o poder na URSS, em 1985, substituindo Konstantin 
Tchernenko deu início a reformas que redundaram no fim da URSS ao aplicar dois conceitos 
em uma sociedade fechada: a glasnost (transparência), diminuindo a censura e a perestroika 
(reestruturação) que eram reformas da economia. Os setores mais conservadores tentam um 
golpe, que fracassa em virtude da oposição de Boris Ieltsin, Presidente do Soviete Supremo da 
Federação Russa. Gorbatchov renuncia e a URSS deixa de existir. Mas, no plano exterior, 
desde 1988 havia um grande diálogo com os EUA, encerrando a chamada "guerra fria". 

[5] WATSON, Adam, A evolução da sociedade internacional, Brasília: UnB, 2004, reforça 
isso ao salientar que as inovações mais impressionantes na organização da sociedade 
internacional desde a Segunda Guerra Mundial ocorreram no campo econômico. A 
integração econômica crescente do sistema torna necessárias novas práticas e instituições. A 
ordem econômica é agora mais integrada e mais administrada por uma diretoria 
institucionalizada de grandes potências econômicas do que qualquer coisa tentada 
anteriormente por uma sociedade de Estados politicamente independentes. A novidade e a 
dimensão dessa empreitada ainda não foram completamente percebidas. 

[6] WEBER, MAX, A Ética Protestante e o "Espírito" do Capitalismo, SP: Cia. Das 
Letras, 2004, p. 42/43, Lembra-te que tempo é dinheiro... Lembra-te que crédito é 
dinheiro...Lembra-te que o dinheiro é procriador por natureza e fértil. O dinheiro pode gerar 
dinheiro...Lembra-te que um bom pagador é senhor da bolsa alheia. 

[7]DREIFUSS, René , Os códigos do admirável mundo novo, Lições de Mestres. Rio de 
Janeiro: ed. Campus, 1998, p.231 sustenta que ...a globalização é um termo que se refere a 
fenômenos do âmbito da produção e da comercialização de produtos. É um processo que 
compreende mudanças significativas no sistema produtivo a partir da utilização crescente de 
métodos, meios, recursos de produção que ultrapassam fronteiras nacionais.         E, mais 
adiante complementa que A globalização deriva, por um lado, de um redesenho do sistema 
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financeiro. Ele tem um processo de diferenciação interna que enfatiza um tripé bancário, dos 
fundos de pensão e fundos mútuos e das seguradoras. Dentro desse sistema financeiro, um 
processo intenso de absorção, de incorporação, de concentração de capitais, e de 
diferenciação interna no próprio sistema financeiro, com o nascimento, a consolidação ou a 
expansão dos fundos, do mundo dos seguros, dos investimentos produtivos, modificam 
radicalmente as possibilidades de vinculação do sistema financeiro ao industrial, e a 
alavanca fundamental da globalização é o complexo que inclui a informática, as 
telecomunicações, a microeletrônica e a robótica, e que, junto às modificações do sistema 
financeiro, induz transformações no sistema de produção e obriga as grandes corporações a 
pensar numa matriz de conhecimento, e não mais de produto. A competência crucial passa a 
ser a de desenvolver uma matriz científica e um coração tecnológico, que permitem modificar 
radicalmente o panorama da produção, das possibilidades de consumo, do mundo do 
trabalho, da gestão e da própria pesquisa, possibilitando a introdução de novos produtos. 
Além dessas duas questões, pode-se mencionar os capitais existentes, a reformulação das 
corporações, o redesenho que, lentamente, vai sendo imposto no campo da política, entre 
outros. 

[8] Sobre o assunto ver WINTER, Luís Alexandre Carta e RAMOS, Heidy Rodriguez (org.) 
IBERO-AMÉRICA Os Desafios da Integração da América Latina e sua Inserção no 
Sistema Internacional, Curitiba: Juruá, 2006. 

[9]Como analisado nos Capítulos III e IV. FURTADO, Celso. Desenvolvimento e 
subdesenvolvimento. "Cinqüenta anos de pensamento na CEPAL" Org. Ricardo 
Bielschowsky, RJ, Record, 2000, p. 251-260 faz uma contundente análise das fases do 
desenvolvimento industrial e econômico e chama a atenção que a íntima interdependência 
existente entre a evolução da tecnologia nos países industrializados e as condições históricas 
do seu desenvolvimento econômico. Essa tecnologia, na forma em que se apresenta hoje, 
incorporada aos equipamentos industriais, resulta, portanto, de um lento processo de 
decantação e lembra que decorrente das linhas de desenvolvimento da economia industrial, o 
efeito do impacto da expansão capitalista sobre as estruturas arcaicas variou de região para 
região, ao sabor de circunstâncias locais, do tipo de penetração capitalista e da intensidade 
desta. Contudo, a resultante foi quase sempre à criação de estruturas híbridas, uma parte das 
quais tendia a comportar-se como um sistema capitalista, a outra, a manter-se dentro da 
estrutura preexistente. Esse tipo de economia dualista constitui, especificamente, o fenômeno 
do subdesenvolvimento contemporâneo. O subdesenvolvimento é, portanto, um processo 
histórico autônomo, e não uma etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as 
economias que já alcançaram grau superior de desenvolvimento e arremata que a etapa 
superior do subdesenvolvimento é alcançada quando se diversifica o núcleo industrial e este 
fica capacitado a produzir parte dos equipamentos requeridos pela expansão de sua 
capacidade produtiva. O fato de se alcançar essa etapa não implica que o elemento dinâmico 
principal passe, automaticamente, a ser o núcleo industrial ligado ao mercado interno. O 
processo normal de desenvolvimento do núcleo industrial é ainda o da substituição de 
importações; destarte, o elemento dinâmico reside ainda na procura preexistente - formada, 
principalmente, por indução externa - e não nas inovações introduzidas nos processos 
produtivos, como ocorre nas economias industriais totalmente desenvolvidas. No entanto, 
como o sistema é capaz de produzir parte dos bens de capital de que necessita para expandir 
sua capacidade produtiva, o processo de crescimento pode continuar por muito mais tempo, 
mesmo que haja estancamento da capacidade de importação. O desenvolvimento se opera, 
em tais condições, entretanto, com forte pressão inflacionária. 
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[10] Sobre o tema ver WINTER, Luís Alexandre Carta e Wachowcz, Marcos, A construção 
de uma identidade, publicado nos Anais do COMPEDI, Belo Horizonte, 14-16 de novembro 
de 2007. 

[11] MELLO, Celso de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público, vol I, 13ª.ed., 
RJ: Renovar, 2001, p. 373, discorre que a palavra "Estado" se origina do latim "status" 
("estar de pé", "a idéia de uma certa estabilidade de situação"). Na Antiguidade e Idade 
Média a palavra "status" era a "boa ordem" ("status reipublicae") No século XIII significa 
"estrutura jurídica". Na Idade Média, o Estado urbano é denominado "Civitas" e a 
monarquia territorial é chamada de "regnum". A palavra "respublica" era usada para a 
reunião de fiéis e foi Maquiavel, em sua obra "O Príncipe", 1513, quem utilizou a palavra, 
pela primeira vez, no seu sentido moderno, "de uma entidade política geral situada acima dos 
regimes particulares. 

[12] ARON, em Paz e Guerra Entre as Nações, Clássicos IPRI, Brasília: Editora UnB, 
2002p. 385/6, sustenta que uma nação é sempre o resultado da história, uma obra dos 
séculos; nasce por meio de provas, a partir de sentimentos experimentados pelos homens, 
mas com a influência da força, a força de uma unidade política que destrói as unidades 
preexistentes, ou a força do Estado que ordena as regiões e as províncias.(...) a nação 
passava, no fim do século XIX, pela obra-prima da história, a realização com êxito de um 
esforço secular. Os homens criavam juntos uma cultura e, por um plebiscito cada dia 
renovado, decidiam viver em conjunto. (...) A vontade afirmada pelas nações tornou-se uma 
expressão de orgulho coletivo, uma pretensão de superioridade. Como as nações soberanas 
estão engajadas numa competição de potência, as conquistas tiveram sua intensidade 
aumentada, em vez de ser atenuada. As guerras entre os monarcas transformaram-se em 
guerras entre os povos. Os homens passaram a acreditar que o destino das culturas era 
jogado nos campos de batalha, juntamente com a sorte das províncias.  

[13] Sobre a formação do Estado Moderno, ver BLIN, Arnaud. La Paix de Westphalie ou la 
naissance de l'Europe politique moderne. Editions Complexe, 2006.   

[14]Multinacionais ou transnacionais? MELLO, Celso Albuquerque Direito Internacional 
Econômico. RJ: Renovar, 1993, às fls. 105, descreve que A ONU consagrou a expressão 
transnacional, isto é, de empresas que atuam além e através das fronteiras estatais. É mais 
correto, porque o qualificativo "multinacional" podia conduzir a equívoco se fosse 
interpretado ao pé da letra, vez que estas empresas não tem muitas nacionalidades. Assim a 
matriz é norte-americana, a subsidiária no Brasil é brasileira, a subsidiária na Argentina é 
argentina, etc. 

[15] WACHOWICZ, Marcos.Propriedade Intelectual do Software & Revolução da 
Tecnologia da Informação, Curitiba: Juruá, 2004, p.259, ressalta os paradoxos existentes na 
sociedade informacional e os limites do Direito em regulá-los. E a p. 248, lembra que todos 
os dados armazenados em computadores, a qualquer momento, mediante a violação de 
códigos de softwares criptográficos, podem ser acionados e totalmente devassados. É 
interessante lembrar que, historicamente, por legado das Escolas Estatutárias, foi fixada a 
competência territorial, em matéria de direito penal. Com os crimes do ciberespaço torna-se 
necessário uma maior cooperação entre os Estados. 

[16] MORAZÉ, Charles, A lógica da história, SP: Difusão Européia do Livro, 1970, p.203, 
em uma preciosa análise argumenta que desde as grandes descobertas, a história do planeta é 
a de sua unidade. Os primórdios são agitados; conquistadores, ladrões, senhores do tráfico 
de negros, negociantes sem escrúpulos não foram impedidos antes de muito tempo pelos 
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missionários filantropos de trazer para si uma enorme quantidade de riquezas indevidas. 
Quando a concorrência que faziam entre si e um certo despertar da opinião e dos interesses 
melhor compreendidos forçaram a maior honestidade, continuou-se a ter como uma justa 
compensação às vantagens tiradas das colônias, os valores imaginários e os usos que 
efetivamente bem serviram à Europa, mas que eram apenas ilusórios ou inadequados nos 
países tão diferentes para onde eram exportados. E, entretanto, por efeito dessa perigosa 
injustiça cuja história inconsciente faz uma necessidade, a acumulação de bens assim 
realizada em proveito de uma pequena região privilegiada do mundo, tornada centro de tudo 
antes de padecer por sua vez de seus próprios excessos, põe em andamento um processo 
natural de desenvolvimento chamado a ter conseqüências universais. 

[17] Discutir as instituições é um dos grandes legados do ocidente. No discurso de Péricles, 
no séc.IV a.C., isto já se verificava. (...)A nossa constituição política não segue as leis de 
outras cidades, antes lhes serve de exemplo. O nosso governo chama-se democracia, porque 
a administração serve aos interesses da maioria e não de uma minoria. De acordo com as 
nossas leis, somos todos iguais no que se refere aos negócios privados. Quanto à 
participação na sua vida pública, porém, cada qual obtém a consideração de acordo com os 
seus méritos e mais importante é o valor pessoal que a classe a que pertence; isto quer dizer 
que ninguém sente o obstáculo de sua pobreza ou da condição social inferior, quando o seu 
valor o capacite a prestar serviços à cidade. No que corresponde à República, pois, 
governamos livremente e, ainda, nas relações que mantemos diariamente com os nossos 
aliados e vizinhos, não nos irritamos porque ajam à sua maneira, nem consideremos como 
uma humilhação os seus prazeres e alegrias que, apesar de não nos produzir danos 
materiais, nos causam pesar e tristeza, ainda que sempre tratemos de dissimulá-los... 
.MOREIRA, ADRIANO et alli. Legado Político do Ocidente (O Homem e o Estado), 
Lisboa, 1988. 

[18]MAGALHÃES, ob.cit, p.210/11 ressalta que a empresa transnacional, sob o enfoque de 
organização juridicamente estabelecida, verifica-se que é dotada de poder similar ao de 
qualquer governo. Os seus dirigentes, possuindo prerrogativas estatutárias, agem como que 
autoridades governamentais, estabelecendo normas que se projetam para fora do âmbito 
interno da empresa. O poder de negar emprego, de selecionar empregados, de influir nos 
salários dos concorrentes, pela adoção de política salarial própria, o poder de decidir sobre 
a localização de uma nova subsidiária, de distribuir lucros ou decidir sobre a sua reinversão, 
o de decidir que mercado deve ser suprido e qual a mercadoria a ser produzida, a que 
direção deve encaminhar pesquisas e em que extensão utilizá-las, tudo isso fica dentro do 
campo exclusivamente privado da empresa, sem que as autoridades governamentais possam 
com ele eficazmente interferir. (..)O poder de influir no mercado e afetar toda uma 
comunidade acaba por criar na empresa uma estrutura quase que governamental similar à 
do Estado. Realmente, a grande empresa transforma-se em centro de decisões que afetam 
consumidores, fornecedores, revendedores e toda uma comunidade de pessoas e entidades 
que giram em torno dela. Na área internacional o poder da empresa fica evidenciado nos 
setores que afetam a segurança do Estado ou o seu desenvolvimento econômico. Petróleo, 
computadores e energia são exemplos. As multinacionais que exploram esses setores 
desempenham funções verdadeiramente públicas e suas negociações com governos são feitas 
em pé de igualdade, frequentemente por meio de acordos. É verdade que ao Estado cabe o 
poder de terminar contratos e de expropriar, mas é verdade também que a empresa possuía a 
arma do controle econômico do mercado internacional, do qual aquele depende.   

[19] Um exemplo disso é que com a queda do sistema soviético o próprio sistema capitalista 
adapta-se e começa a discutir "cláusulas sociais" antes uma questão pouco considerada. 
CACCIAMALI, Maria Cristina em artigo intitulado "Liberalización Econômica y Derechos 
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Fundamentales en el Trabajo en América Latina", p.91, na obra que organizou intitulada Los 
Desafíos de la Política Social en América Latina, Caracas, Garcia & Hijo, 2002, sustenta 
que "La inclusión de derechos laborales en las relaciones comerciales internacionales se ha 
transformado en una propuesta política que diferencia los intereses de los gobiernos de las 
naciones industrializadas, con el apoyo del sector empresarial y de los sindicatos, lideran 
demandas para elevar las normas mínimas laborales, enfrentándose a la resistencia de los 
gobiernos y empresarios de los países en vías de desarrollo".   

[20]CAMPOS, Lauro. A crise completa - A Economia Política do Não. São Paulo: 
Bomtempo, 2001, p. 281, sustenta "que o fantástico desenvolvimento capitalista produziu as 
crises recorrentes que, desde a crise de 1810 vem tornando-se cada vez mais completas e 
complexas. O capitalismo desenvolveu espantosamente não só as forças produtivas, mas as 
forças improdutivas e destrutivas, desviando para setores bélicos parte substancial de seus 
recursos". 

[21] MAGALHÃES, Aula Magna proferida no Curso de Direito da Facinter, Curitiba, em 22 
de agosto de 2007, define a mundialização como "fenômeno constatado pelas leis-modelo 
aprovadas por convenções internacionais e pelos contratos-tipo adotados em negócios 
privados internacionais, a indicar uniformidade". PIMENTEL, Luiz Otávio em Mercosul no 
Cenário Internacional, Direito e Sociedade, vol. II, Curitiba, Juruá, 1998, p.366-7 citando 
GIDDENS e VIDAL VILLA, diz que a mundialização se refere principalmente a esse 
processo de alargamento no concernente aos métodos de conexão entre diferentes contextos 
sociais ou regiões que se convertem em uma rede ao longo de toda a superfície da terra (...) 
pode definir-se como a intensificação das relações sociais em todo o mundo pelas quais se 
enlaçam lugares distantes, de tal maneira que os acontecimentos locais estão determinados 
por acontecimentos que ocorrem a muitos quilômetros de distância e vice versa e que o termo 
globalização é mais comum nos países anglo-saxônicos e que os países europeus continentais 
utilizam o vocábulo mundialização, com mais amplo sentido que a globalização. DREIFUSS, 
René, ob.cit. p.238-9, sustenta que a mundialização lida com mentalidades, hábito, estilos de 
comportamento, com usos e costumes e a criação de denominadores comuns. É um fenômeno 
cujas bases já estão sendo consolidadas, na medida em que estamos lidando com uma 
população que passou a se conhecer. As atividades ligadas ao turismo respondem, hoje, por 
uma parcela poderosa do produto interno bruto planetário. Passamos a viajar, a nos visitar 
como turistas ou a serviço de empresas.... Vivemos uma homogeneização de produtos, 
acelerada a partir da década de 70, por intermédio da exportação de certos produtos 
nacionalmente desenvolvidos mas que são aceitos por vontade ou condicionamento em 
diversos outros espaços do planeta: serviços, sabores, vestuário. HOBSBAWN, Eric, Era 
dos Extremos. O breve século XX, 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 
p.24, constata que talvez a característica mais impressionante do fim do século XX seja a 
tensão entre esse processo de globalização cada vez mais acelerado e a incapacidade 
conjunta das instituições públicas e do comportamento coletivo dos seres humanos de se 
acomodarem a ele. É curioso observar que o comportamento humano privado teve menos 
dificuldade para adaptar-se ao mundo da televisão por satélite, ao correio eletrônico, às 
férias nas Seychelles e ao emprego transoceânico. 

[22] Construíram-se conceitos, mesclando a idéia de Estado, Nação e Soberania como 
condições indissociáveis para o Estado-Nação. A bem da verdade que, a idéia de soberania 
surgiu de um Decreto Papal - a Pastoralis Cura (1313) mas, faticamente, a primeira 
exposição sistemática de soberania é atribuída a Jean Bodin, no século XVI, na obra "Os Seis 
Livros da República". A expressão original da soberania era rex superiorem non 
recognoscens in regno suo est imperator (o rei, que não reconhece nenhum outro poder acima 
de si, tem, no âmbito do próprio reino, os mesmos poderes que tem o imperador sobre todo o 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5317



Império), que passou, mais tarde a Suprema potestas superiorem non recognoscens (poder 
supremo que não reconhece outro acima de si). Sobre esse assunto ver WINTER, Luís 
Alexandre Carta, A construção histórica do conceito de Soberania, publicado nos Anais do 
V Congresso de Direito Internacional, vol X, p. 531 a 544. FOUCAULT, Michel, Em Defesa 
da Sociedade, SP: Martins Fontes, 2002, p.49/50, argumenta que a soberania é a teoria que 
vai do sujeito para o sujeito, que estabelece a relação política do sujeito com o sujeito ela se 
confere, no início, de uma multiplicidade de poderes que não são poderes no sentido político 
do termo, mas são capacidades, possibilidades, potências, e que ela só pode constituí-los 
como poderes, no sentido político do termo, como a condição de ter, entrementes, 
estabelecido, entre as possibilidades e os poderes, um momento de unidade fundamental e 
fundadora, que é a unidade do poder. Que essa unidade do poder assuma a fisionomia do 
monarca ou a forma do Estado pouco importa; é dessa unidade do poder que vão derivar as 
diferentes formas, os aspectos, mecanismos e instituições de poder. A multiplicidade dos 
poderes, entendidos como poderes políticos, só pode ser estabelecida e só pode funcionar a 
partir dessa unidade do poder. Finalmente,a teoria da soberania mostra como um poder pode 
constituir-se não exatamente segundo a lei, mas segundo uma certa legitimidade 
fundamental, mais fundamental do que todas as leis, que é um tipo de lei geral de todas as 
leis e pode permitir às diferentes leis funcionarem como leis. O mesmo raciocínio pode ser 
perpetrado para a criação dos blocos econômicos. 

[23] Pensando-se em um quadro sinótico, dentro de um contexto organicista, o direito dos 
Estados compreenderia, como direito fundamental, o direito à existência, este, desdobrado em 
direito à liberdade e direito de defesa e conservação. O direito a liberdade, à semelhança do 
ser humano, atua em duas áreas: internamente, que no homem seria chamado de "liberdade de 
pensamento" e, na interrelação com o outro, em sua exteriorização, como a verbalização do 
pensamento e a liberdade de locomoção. Para o Estado, essa "liberdade" ganha à alcunha de 
"soberania", e, embora una, atua em duas áreas: no âmbito interno, onde é chamada de 
autonomia, que compreende o direito de organização política, o direito de legislação, o direito 
de jurisdição e o direito de domínio; e no âmbito externo, onde é chamado de independência, 
compreendendo o direito de legação ou representação política, o direito de celebrar acordos 
e/ou convenções, o direito de fazer a guerra e celebrar a paz, o direito à igualdade e o direito 
de respeito mútuo. O direito de defesa e conservação compreenderia o direito de impedir o 
ingresso de indesejáveis, o direito de retirar, compulsoriamente, estrangeiros nocivos à ordem 
e/ou a segurança pública e o direito de celebrar alianças defensivas. 

[24] MAGALHÃES, ob.cit.p.262, discorre que "se, de um lado, o conceito de soberania 
prevalece em sua plenitude e carregado do componente político-jurídico que lhe é ínsito, a 
necessidade de adaptação à realidade econômica de divisão do mundo e da interdependência 
fez evoluir a noção de soberania para a de competência territorial (...)". 

[25]KAPLAN, Marcos T. Formação do Estado Nacional. Rio de Janeiro: Eldorado, 1974, 
p.19 argumenta que o Estado não é expressão de uma racionalidade transcendente ou 
imanente à sociedade, mas seu produto, seu modo de expressão e organização, sua síntese 
oficial e simbólica. Historicamente, parece ir emergindo e se impondo a partir do momento 
em que uma sociedade alcança certo grau significativo de desenvolvimento. Supõem a 
preexistência de condições em que a divisão de trabalho e funções, a gama de conflitos entre 
classes e grupos, a luta pelo controle e exercício exclusivo do poder levam à cisão da 
sociedade em unidades separadas, em interesses particulares e interesse geral, o público e o 
privado, a comunidade e o indivíduo, com a emergência e agravamento de antagonismos 
irreconciliáveis e violentos e de ameaças externas que atentam contra a coesão e a própria 
existência da sociedade. A partir destas condições e baseado nelas, o Estado parece surgir e 
se desenvolver quando a sociedade de alguma forma perde sua iniciativa e poderes, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5318



abandona a gestão de seus interesses comuns, transmite-os - por debilidade espontânea ou 
imposição coativa - à instituição governamental. O Estado assume - em parte como pretensão 
e em parte como realidade- a consciência, a racionalidade, o poder organizador e coesivo, a 
representatividade do interesse geral, perdidos ou de que carecem a sociedade e os grupos 
particulares que a integram, Pretende organizar, sistematizar, totalizar a sociedade. 
Expressa, institui e conserva os conflitos que lhe dão ordem e sentido, atenuando-os e 
mantendo-os em compatibilidade com a ordem social básica. Apropria-se do poder da 
sociedade e monopoliza a força coletiva. Transforma os interesses comuns da sociedade nos 
chamados interesses gerais, que define, qualifica e administra a seu modo, subordinando os 
interesses particulares dos grupos e indivíduos aos das entidades governamentais 
(burocracia, classes e frações dominantes) e dos grupos humanos que as personificam e 
controlam. 

[26] CREVELD, Martin van. Ascensão e declínio do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, prefácio sustenta que Estado, desde meados do século XVII é a mais importante das 
instituições modernas, está em declínio. Da Europa ocidental à África, voluntária ou 
involuntariamente, muitos Estados estão se fundindo em comunidades maiores ou se 
desmoronando. Quer se desmoronem, quer se fundam, muitas de suas funções estão passando 
às mãos de uma série de instituições que, seja qual for sua natureza exata, não são Estados. 
Globalmente falando, o sistema internacional está se afastando da configuração de Estados 
distintos, territoriais, soberanos, legalmente iguais, rumo a estruturas diferentes, mais 
hierárquicas e, em muitos aspectos, mais complicadas. Por outro lado o Estado continua a 
exercer influência decisiva no mundo contemporâneo, e na ótica de CARNOY, Martin. 
Estado e a Teoria Política. 7ª. Ed. Campinas: Papirus, 2001, p. 9, o problema básico das 
sociedades capitalistas avançadas, após dois séculos de crescimento econômico, não é mais a 
adequação dos recursos ou sua alocação eficiente para produção máxima. O modo como isso 
se dá a definição do que seja produção, o que se produz e quem decide a política de 
desenvolvimento são, hoje, problemas econômicos significativos. E esses problemas estão 
situados tanto na arena política como na produção. Há outro motivo para a importância da 
política: na medida em que as economias se desenvolveram em todo o mundo, o setor 
público, aqui chamado de Estado, cresceu em importância em todas as sociedades, da 
industrial avançada à exportadora de bens primários do Terceiro Mundo, e em todos os 
aspectos da sociedade, não apenas político, como econômico (produção, finanças, 
distribuição), ideológico (educação escolar, os meios de comunicação) e quanto a força legal 
(polícia, forças armadas). Por que isso ocorre e como se configura o crescente papel do 
Estado têm se tornado uma preocupação crucial para os cientistas sociais de nossos dias. E 
conclui o autor: O Estado parece deter a chave para o desenvolvimento econômico, para a 
segurança social, para a liberdade individual e, através da sofisticação crescente das armas, 
para a própria vida e a morte. Compreender o que seja política no sistema econômico 
mundial hoje é, pois, compreender o Estado nacional e compreender o Estado nacional no 
contexto desse sistema é compreender a dinâmica fundamental de uma sociedade. 

[27] DRUCKER, Peter. Sociedade pós-capitalista, SP: ed. Pioneira, 1999, p. XIX, discorre 
que, "desde o fim da Segunda Guerra Mundial o Estado Nação soberano vem perdendo sua 
posição como órgão único de poder. Internamente os países desenvolvidos estão rapidamente 
se transformando em sociedades pluralistas de organizações. Externamente, algumas funções 
governamentais estão se tornando transnacionais, outras regionais, como por exemplo a 
Comunidade Européia; e outras estão sendo tribalizadas. O Estado-Nação não irá 
desaparecer. Ele poderá permanecer como órgão político mais poderoso ainda por muito 
tempo, mas não será indispensável. Ele irá dividir cada vez mais seu poder com outros 
órgãos, outras instituições, outras entidades criadoras de políticas". CHÂTELET, François; 
e PISIER-KOUCHNER, Évelyne. As Concepções Políticas do Século XX, História do 
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Pensamento Político, RJ: Zahar, 1983, p. 293/4, argúem que "o Estado-Nação nascido na 
idade clássica continua a ser a realidade política essencial e se considerarmos os Estados-
nações como soberanias voltadas para o exterior e comprometidas com a realidade 
internacional, constataremos que os mais fortes e os mais avançados dentre tais Estados 
desenvolveram suas políticas coloniais até transformá-las em expansionismo imperial e que 
ainda hoje, após a época da descolonização, a partilha do mundo em dois ou três blocos mal 
oculta a efetividade de impérios de novo tipo. O imperialismo não é apenas o estágio 
supremo do capitalismo, ele é inerente a toda formação estatal e a suas modalidades técnicas 
de dominação e, ao mesmo tempo, os princípios e idéias de que ele se vale são função das 
diferentes estruturas econômico-políticas que o produzem, de suas coerências e de suas 
contradições".  

[28] Adaptação, com modificações, do texto WINTER, Luís Alexandre Carta. A crise do 
modelo presidencialista no âmbito do Mercosul. 1ª.ed. Curitiba: Juruá, 2002, p. 81/87. 

[29] Argentina, Brasil e Chile, assinado, mas não ratificado, em 1915. 

[30] Com um "acordo secreto" entre Perón, Vargas e Ibaáñez, entre 1951 a 1954; sobre o 
tema ver ALMEIDA, Paulo Renan de. Pacto ABC - Raízes do MERCOSUL, Porto Alegre: 
Ed. EDIPUCRS, 1998. 

[31] LUNA, Félix, Argentina: de Perón a Lanusse (1943-1973), Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1974, p. 127, sustenta que Frondizi obteve uma formulação política cheia de 
audácia, ao acordar com o Presidente Jânio Quadros, em Uruguaiana, abril de 1961, uma 
série de medidas destinadas a unificar interesses econômicos, apresentar posições comuns na 
ordem interamericana e mundial e criar organismos de interesse comum. 

[32] Criada em 12 de agosto de 1980, em seu artigo 24, possibilita a criação dentro dela 
mesma, de "sub-blocos".  

[33] Após a Revolução de 64 no Brasil, este, juntamente com a Argentina, reformulam o 
conceito de soberania, que não mais se fundaria nos limites e fronteiras geográficas dos 
Estados e sim no caráter político e ideológico dos regimes, de modo que as repúblicas 
americanas pudessem intervir, coletivamente, em qualquer outra, quando algum governo 
aceito como democrático estivesse ameaçado por movimento supostamente comunista ou de 
natureza semelhante. São as fronteiras ideológicas. Abandonada como doutrina no Governo 
de Costa e Silva, mas não significando que o Brasil toleraria um governo de esquerda 
revolucionária nos países vizinhos. Ver MUNIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Estado 
Nacional e Política Internacional na América Latina. 2. ed. São Paulo: Ed. Ensaio, 1995. 

[34] Na Guerra das Malvinas, quando o então Presidente da Junta Militar, Leopoldo Galtieri, 
tendo estreitado os laços com os EUA, "exportava assessores militares" para combater as 
guerrilhas na América Central supôs que os Estados Unidos o apoiassem tendo-se em vista os 
compromissos deste com o TIAR (Tratado Interamericano de Assistência Recíproca), o que 
acabou não acontecendo, por outro lado, supunha que ao abraçar uma causa nacional, 
"retomar" as ilhas Malvinas do domínio Inglês, estes não iriam defendê-la militarmente e, ao 
mesmo tempo, diminuiria a pressão que seu governo sofria por reformas. Errou em tudo. 
Morreram 800 argentinos e houve 1.300 feridos. 

[35] Segundo OLIVEIRA, Odete Maria de. Os descaminhos do Brasil nuclear, Ijuí, RS, ed. 
Unijuí, 1999, p. 382, criou-se com este Tratado, um Grupo de Trabalho Conjunto, sob a 
responsabilidade das chancelarias brasileira e argentina, integrado por representantes da 
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Comissão Nuclear de Energia Atômica (CNEA), argentina, e a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear(CNEN), brasileira, e empresas nucleares visando ao fornecimento das relações entre 
os dois países nessa área, a promissão de seu desenvolvimento tecnológico nuclear e a criação 
de mecanismos que assegurem os superiores interesses da paz, da segurança e do 
desenvolvimento da região, sem prejuízo dos aspectos técnicos de cooperação nuclear que 
continuarão sendo regidos pelos instrumentos vigentes, que são os acordos de 1980 na mesma 
área. 

[36] Os entendimentos entre Sarney e Alfonsín desdobraram, em certos aspectos, as 
negociações iniciadas por Figueiredo e Videla, e assentaram entre os dois países os alicerces 
da integração, não apenas econômica, mas também política e geopolítica, bastante mais 
profunda, em face tanto dos Estados Unidos e da Comunidade Econômica Europeia quanto 
dos países da América do Sul, à medida que se propuseram a constituir novo polo de 
gravitação, concorrendo para descongelar o sistema internacional de poder. Doravante, os 
dois países coordenariam suas políticas externas e agiriam solidariamente no âmbito 
internacional, como já o faziam no Grupo de apoio a Contadora, com o objetivo de conseguir 
uma solução pacífica e latino-americana para o problema da América Central,e na criação 
do consenso de Cartagena, que procurou unificar a posição do Continente vis-à-vis da 
questão da dívida externa. Outrossim, dentro desse contexto, empenhar-se-iam para oferecer 
à África, no outro lado do Atlântico Sul, uma alternativa econômica e política, a fornecer-lhe 
manufaturas e, particularmente, gêneros alimentícios da Argentina, cujo acordo sobre o tricô 
com o Brasil já tendia a reduzir, sensivelmente, a dependência em que ela ficara da União 
Soviética, ao fecharem-se lhe os mercados da Comunidade Econômica Europeia. A 
Argentina, que sob a ditadura advogava a aliança com a África do Sul, de pacto militar 
semelhante ao do Atlântico Norte (OTAN), sob a qual os Estados Unidos instalariam bases 
nas Malvinas, após a reconquista, e na Antártica, alinhou-se então com o Brasil e apoiou sua 
proposta, apresentada, em 1986, à Assembleia Geral da ONU, no sentido de desmilitarizar 
aquela região e a converter em uma zona de paz. E a pronta adesão do Uruguai, que, como 
país nodal, não tinha outra opção, completou o eixo Brasil-Argentina sobre a costa latino-
americana do Atlântico Sul. MUNIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. As relações regionais no 
Cone Sul: iniciativas de integração - História do Cone Sul, org. por Amado Luiz Cervo e 
Mário Rapoport. Brasília: ed. UnB, 1998. p. 330. 

[37] Segundo PABST, Haroldo. Mercosul - Direito da Integração. Rio Janeiro: Forense, 
1997. p. 13, este Tratado tinha como objetivo consolidar o processo de integração bilateral e 
instituir, numa primeira etapa, um espaço econômico comum no prazo máximo de 10 anos e 
a harmonização das políticas aduaneira, comercial, agrícola, industrial e de transporte e 
comunicações, assim como a coordenação de políticas monetárias, fiscal e cambiária; numa 
segunda etapa, proceder-se-ia à harmonização gradual das demais políticas ne- 
cessárias à formação do mercado comum. 

[38] Sobre o tema ver BAPTISTA, Luiz Olavo. O Mercosul suas Instituições e 
Ordenamento Jurídico. São Paulo: LTr, 1998. p. 37. E BAPTISTA, Luiz Olavo e Araminta 
de Azevedo Mercadante. Mercosul - Das Negociações a Implantação, São Paulo: LTr, 
1994. 

[39] Só não há um efetivo clima para um golpe porque as forças armadas estavam 
desmoralizadas e o cenário mundial não era mais propício. Havia uma nova détente entre 
EUA e URSS. 

[40] De acordo com Haroldo PABST, ob.cit.,p.13, esta iniciativa destinava-se a acompanhar 
as transformações políticas e econômicas em curso na América Latina e oferecer uma nova 
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modalidade de relacionamento dos EUA com a região, centrada no comércio, nos 
investimentos e na solução do problema da dívida, com vistas a chegar a uma zona de livre-
comércio hemisférica, do Alasca à Terra do Fogo. Ver também GARCIA Júnior, Armando 
Alvares em sua obra ALCA - A Área de Livre Comércio das Américas. São Paulo: Ed. 
Aduaneiras, 1999. p. 19. 

[41]Adaptação, com modificações, do texto WINTER, Luís Alexandre Carta. A crise do 
modelo presidencialista no âmbito do MERCOSUL. 1ª.ed. Curitiba: Juruá, 2002, p.1/3. 

[42] A parte histórica, adaptada, com modificações, do texto WINTER, Luís Alexandre Carta. 
A crise do modelo presidencialista no âmbito do Mercosul, ob.cit. p.43-85. 

[43] No Brasil, exceto entre 1961-1963, onde vigorou o sistema parlamentarista e, no Uruguai 
entre 1951-1966, onde vigorou um sistema colegiado. 

[44] Utilizando-se da classificação apresentada por, SILVA, José Afonso da, Curso de 
Direito Constitucional Positivo, 19ª.ed., SP: Malheiros, 2000. 

[45] Apesar disso, ROJO, Raúl Enrique. El Sistema Político Argentino, artigo publicado no 
livro Instituições Políticas Comparadas dos Países do Mercosul, Orgs. José Antônio Giusti 
Tavares e Raúl Enrique Rojo. 1. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998, p. 95, 
ressalta, de modo bem claro que "la institución más importante de la República Argentina es 
el presidente. Esta situación relevante se manifiesta en dos esferas: por un lado en el avance 
considerable de los poderes presidenciales a costa de los del Congreso. Por otro, en cierto 
aspecto que excede largamente la mera ampliación de competencias, a saber: en la 
conversión del presidente en conductor político del pueblo argentino, pues el significado 
político de su gestión no será juzgado únicamente en función de las medidas llevadas a cabo 
por él, sino más bien por el interés y los impulsos que haya sido capaz de despertar en su 
pueblo".  

[46] Contudo, MOLINELLI, N.Guillermo et alli Congreso, Presidência y Justicia em 
Argentina, Buenos Aires: Temas, 1999, não crêem nessa mitigação formal. De fato 
sustentam p.519, que em el marco de un diseño presidencial la rama ejecutiva en Argentina 
ha sido y es unipersonal, estando a cargo de un Presidente. Si bien desempeña su tarea con 
la colaboración de Ministros, éstos no forman en conjunto un órgano colectivo con facultades 
decisorias propias. Es cierto que es usual hablar de "gabinete" (denominación incorporada a 
la Constitución por la reforma de 1994) y que en algunas épocas hubo decisiones Del 
Presidente que se decían formalmente tomadas "en acuerdo de ministros" (expresión, junto 
con la de "acuerdo de gabinete" incorporada también en 1994) pero no hay decisiones 
colectivas de Ministros sin alguna intervención Del Presidente y, en definitiva, la facultad de 
este último de remover a los Ministros define el tema. 

[47] De fato, compete ao Chefe de Gabinete dos Ministros conforme dispõe o art. 100. El jefe 
de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será 
establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, 
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito 
carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el 
Congreso de la Nación, le corresponde:1.- Ejercer la administración general del país.2.- 
Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye 
este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del ministro 
secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.3.- Efectuar los nombramientos de 
los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente.4.- Ejercer las 
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funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete 
resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en 
aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.5.- 
Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso 
de ausencia del presidente. 6.- Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de 
Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder 
Ejecutivo.7.- Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de Presupuesto 
nacional.8.- Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la 
prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias 
y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.9.- Concurrir a las 
sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.10.- Una vez que se inicien 
las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria 
detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos 
departamentos.11.- Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera 
de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.12.- Refrendar los decretos que ejercen facultades 
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral 
Permanente.13.- Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad 
y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y 
dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral 
Permanente.El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro 
ministerio. 

Artículo 101  El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez 
por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del 
gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del 
tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de 
los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta 
de los miembros de cada una de las Cámaras. 

[48] Ob.cit., p.549-550. 

[49] SIMÓN, José Luis. Sistema político, Estado y sociedad en el Paraguay del 
autoritarismo contemporáneo y en el de la transición y la integración democrática, artigo 
publicado no livro Instituições Políticas Comparadas dos Países do Mercosul, Orgs. José 
Antônio Giusti Tavares e Raúl Enrique Rojo, 1. ed., Rio de Janeiro, Ed. Fundação Getúlio 
Vargas, 1998, p. 403, afirma que "el presidencialismo autoritario que predomina en la 
historia política del Paraguay hace que algunos autores sostengan que, incluso desde su 
nacimiento, esta República no conoció la democracia al menos hasta el inicio de la 
transición en 1989. El Poder Ejecutivo, tradicionalmente predominó frente a los demás 
poderes y, dependiendo de quien ejerciera la primera magistratura, de hecho también fue el 
poder fuerte durante la etapa de la Constitución liberal de 1870". 

[50] Utilizando-se da classificação apresentada por, SILVA, José Afonso da, ob.cit. 

[51]Itamar Franco adotou o MERCOSUL a certo contragosto, tanto é que em antes da 
concretização do Protocolo de Ouro Preto, durante a VII Reunião dos Presidentes do Grupo 
do Rio, realizada em Santiago, Chile, lança a idéia de formação de uma Área de Livre 
Comércio Sul-Americana (ALCSA) que incluiria os países do MERCOSUL, da Comunidade 
Andina (CAN) e o Chile. 

[52] A primeira grande crise da década ocorre no México, nos anos de 1994 e 1995, 
repercutindo, sobretudo na América Latina. 
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 Iniciada em 1997, a crise dos Tigres Asiáticos é grave e se propaga pelos principais mercados 
do mundo em velocidade jamais vista. Até então, os Tigres do Sudoeste asiático, Coréia do 
Sul, Taiwan, Cingapura, Tailândia, Indonésia, Malásia e Hong Kong eram considerados 
exemplos de desenvolvimento, porém, a recessão japonesa e os problemas estruturais de cada 
um desses países, possibilitaram violentos ataques especulativos, provocando a evasão de 
capitais e uma desvalorização das moedas. 

 Em 1998, chega a vez da Federação Russa. Com a economia à beira do colapso, o País 
declara moratória da dívida externa das empresas privadas (estimada em 40 bilhões de 
dólares) e adia o pagamento de 32 bilhões de dólares em títulos vincendos, provocando uma 
dramática reação a esse anúncio. Desvaloriza-se o rublo em 75%, e a inflação retorna, 
juntamente com o registro de quedas recordes nas bolsas mundiais. 

 No Brasil, também ocorre a desvalorização da moeda, conseqüência da redução das reservas 
internacionais do País a partir de setembro de 1998, decorrência direta da falência russa, feita 
de modo unilateral, com isso, afeta seu segundo maior parceiro comercial, a Argentina, que 
tem o peso atrelado ao dólar em sistema de paridade, fato que, somado aos problemas 
estruturais da economia, termina por gerar uma enorme crise naquele País.  

[53] Realizada em Miami, de 9 a 11 de dezembro de 1994, através do presidente Bill Clinton, 
com sua justificativa pautada no esforço de unir as economias do Hemisfério Ocidental em 
uma única área de livre-comércio, Chefes de Estado e de Governo de 34 democracias da 
região decidiram construir a chamada Área de Livre Comércio das Américas, (ALCA), com 
previsão da eliminação progressiva das barreiras ao comércio e aos investimentos. Os líderes 
comprometeram-se e concluir as respectivas negociações até o ano de 2005. As suas decisões 
constam da Declaração de Princípios e do Plano de Ação, aprovados na ocasião. 

[54] Fundo Monetário Internacional. Hoje, o FMI trata dos problemas estruturais da balança 
de pagamento e ao fornecimento de capitais aos países em dificuldades. SEITENFUS, 
Ricardo. No Manual das Relações Internacionais. 2.ed. Porto Alegre: Ed. Livraria do 
Advogado, 2000, p.155, aduz "que o aval do Fundo concedido a um país em desenvolvimento 
representa, também, um sinal à comunidade financeira internacional sobre a solidez da 
política financeira adotada. As dívidas externas podem ser negociadas em melhores termos 
caso o FMI aprove as contas públicas dos devedores".  

[55] D'ANGELIS, Wagner, ob. cit., p.80 argumenta que tomando-se a ordem comunitária 
como resultado do duplo fenômeno da autonomia e da hierarquização, fica patente a 
inexistência do direito comunitário no Mercosul, havendo quando muito um direito de 
integração. Não há supranacionalidade no modelo platino. Sua estrutura institucional se 
reveste de caráter intergovernamental, seus órgãos decisórios não passam de extensão do 
pensamento e dos interesses dos respectivos governos dos Estados-Partes, e as normas que 
redundam da organização internacional - sejam de fontes originárias ou derivadas -, 
excetuadas as de natureza administrativa, precisam ser introduzidas no sistema jurídico 
nacional de cada país-membro por meio de sua homologação pelo Poder Legislativo e 
posterior ratificação do Executivo.  

[56]Não deixa de ser sintomática a declaração de Fernando Henrique Cardoso em 28/06/2001 
aos integrantes do Conselho de Empresários da América Latina, de que o Mercosul deve 
começar a organizar instituições supranacionais. Tal declaração aponta para uma 
convergência com a posição Argentina e da União Européia, ambas insistindo na necessidade 
de maior institucionalização do bloco econômico. Esta declaração de Fernando Henrique 
marca uma mudança na orientação do Brasil, já que o Itamaraty até então se opunha a idéia. 
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[57]SEITENFUS, Ricardo SEITEFUS e VENTURA, Deisy, Introdução ao Direito 
Internacional Público, 1.ed. RS: Livraria do Advogado, 1999, p.199, discorrem que 
"obstáculos de ordem constitucional verificados no Brasil e no Uruguai, impedem a adoção da 
supranacionalidade no âmbito do Mercosul. Não parece, de todo modo, ser esta uma aspiração 
dos governos dos Estados-Partes, que preferem manter uma grande margem de 
discricionariedade em suas condutas. Neste sentido, a proposição de uma moeda única no 
âmbito do Mercosul, embora seja proposta de forma séria pelos técnicos que nela acreditam, 
torna-se patética na fala de governos que não asseguram sequer uma política comercial 
comum, quanto mais os intensos compromissos de uma política monetária partilhada." 

[58]O Art. 3.º do Protocolo de Ouro Preto define o Conselho do Mercado Comum como o 
órgão superior do MERCOSUL, ao qual incumbe a condução política do processo de 
integração e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pelo Tratado de Assunção e para lograr a constituição final do mercado comum. 

[59]OLIVEIRA, Odete Maria de, União Européia, p.68 sustenta que a noção de 
supranacionalidade reside na acumulação de determinadas características, como de 
transferência do exercício de soberania, de forma permanente, por parte dos Estados-
Membros à organização da Comunidade. Tal instituto implica, por conseqüência, na criação 
de um poder efetivo, em virtude da força jurídica de suas decisões, incidência material de 
suas intervenções tanto em relação ao âmbito de atividades como de destinatários das 
decisões e, finalmente, face às relações diretas entre os órgãos da Comunidade e os 
particulares. E às p.70, complemente que os pressupostos definidores da noção de 
supranacionalidade podem ser reunidos em três pilares fundamentais: a) transferência de 
competências; b) exercício independente destas competências: c) aplicabilidade direta e 
imediata do ordenamento comunitário aos seus destinatários públicos ou particulares. 

[60]Por exemplo, o art. 84, I, da Constituição Brasileira. 

[61]ROJO, Raúl Enrique, El Sistema Político Argentino, artigo publicado no livro 
Instituições Políticas Comparadas dos Países do Mercosul, Orgs. José Antônio Giusti 
Tavares e Raúl Enrique Rojo. 1.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998, p.95, 
ressalta, de modo bem claro que la institución más importante de la República Argentina es el 
presidente. Esta situación relevante se manifiesta en dos esferas: por un lado en el avance 
considerable de los poderes presidenciales a costa de los del Congreso. Por outro, en cierto 
aspecto que excede largamente la mera ampliación de competencias, a saber: en la 
conversión del presidente en conductor político del pueblo argenino, pues el significado 
político de su gestión no será juzgado únicamente en función de las medidas llevadas a cabo 
po él, sino más bien por el interés y los impulsos que haya sido capaz de despertar en su 
pueblo. SIMÓN, José Luis Sistema político, Estado y sociedad en el Paraguay del 
autoritarismo contemporáneo y en el de la transición y la integración democrática, artigo 
publicado no livro Instituições Políticas Comparadas dos Países do Mercosul, Orgs. José 
Antônio Giusti Tavares e Raúl Enrique Rojo, 1. ed., Rio de Janeiro, Ed. Fundação Getúlio 
Vargas, 1998, p.403, segue a mesma orientação ao afirmar "el presidencialismo autoritario 
que predomina en la historia política del Paraguay hace que algunos autores sostengan que, 
incluso desde su nacimiento, esta República no conoció la democracia al menos hasta el 
inicio de la transición en 1989. El Poder Ejecutivo, tradicionalmente predominó frente a los 
demás poderes y, dependiendo de quien ejerciera la primera magistratura, de hecho también 
fue el poder fuerte durante la etapa de la Constitución liberal de 1870". 
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[62]Já que encarna a unidade do Estado, a nacionalidade. O Presidente, quando no exterior, 
por exemplo, representa a todos os súditos, independentemente de ideologias e, nesta 
condição, está acima das responsabilidades das políticas de governo, do programa de governo. 

[63] Ressaltando que o imposto de importação, o imposto de exportação e a IOF, são, no 
Brasil, os impostos no qual o Poder Executivo pode alterar as alíquotas dentro do mesmo 
exercício financeiro. 

[64] CARLUCI, José Lence, Uma Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Ed. 
Aduaneiras, 1997, p.75;77, bem demonstra a importância estratégica desse controle ao 
ressaltar as funções e os efeitos do imposto de importação. Funções do imposto de 
importação: 1.Função financeira - como receita derivada da arrecadação 
tributária.2.           Função promocional - os direitos aduaneiros exercem função promocional 
quando visam encarecer de tal forma as mercadorias estrangeiras importadas, que induzem 
internamente os empresários nacionais a efetuar inversões de capital na produção de tais 
mercadorias. Diz-se que em tais casos, o Imposto de Importação está agindo no sentido do 
desenvolvimento industrial. Esta e a função protetora constituem os alicerces básicos do 
processo conhecido como substituição de importações. 3.Função seletora - em decorrência 
de dificuldades no balanço de pagamentos do país, surgem direitos excepcionalmente 
elevados, com o fim deliberado de restringir certas importações consideradas supérfluas e, 
dessa forma poupar divisas para cobertura de importações essenciais. a função de impedir a 
importação de certos produtos é que distingue os direitos seletores do de caráter 
financeiro.4.Função protetora - visa favorecer a indústria incipiente, impondo uma 
tributação adequada, ou seja, até o limite necessário a representar uma proteção à indústria 
nacional, de custos mais elevados sem que, em contrapartida, essa proteção desestimule a 
melhoria da produtividade.Principais efeitos: 1.Balanço de pagamentos - sendo a balança 
comercial o componente de maior peso relativo no balanço de pagamentos, são evidentes as 
repercussões nessa área de um maior ou menor controle das importações.2.Efeito consumo - 
a introdução de uma Tarifa, ao aumentar o preço, tenderá a reduzir o consumo total.3.Efeito 
de redistribuição - o livre-cambismo favorece os monopólios, ao passo que a Tarifa protege 
os países de economia pobre relativa.4.Efeito emprego - pressupõe-se que, ao elevar o preço 
do produto importado, parte da demanda se deslocará para o similar nacional, ou seja, 
declínio da importação com o aumento da produção e renda nacional. 

[65] A Decisão 49?01 GMC, em um passo ainda tímido, nominou os pontos de fronteira de 
controle integrado, derrogando a Decisão 43?97 GMC. GRIMSOM, Alejandro, Vivências do 
Estado como Alteridade, artigo publicado na obra Argentinos e Brasileiros, FRIGERIO, 
Alejandro e RIBEIRO, Gustavo Lins (org.), Petrópolis: Vozes, 2002, p. 170, salienta que  por 
um lado, a alfândega aparece trabalhando em diversas formas de inter-relação, tanto no 
nível comercial como populacional. No caso do MERCOSUL, o discurso federal de 
"integração" envolve e favorece apenas às grandes empresas e não melhora a situação da 
população da fronteira. O problema em questão - dificuldade de construção de redes de 
relações e vínculos - abarca diversas esferas, contudo a causa principal que se apresenta em 
algumas narrações restringe-se à alfândega. Em outras histórias, esta instituição irradia o 
conflito para outras relações sociais. 

  

[66] Sobre este aspecto, significativo foi a frase do discurso de Garibaldi Alves Filho, 
presidente do Congresso Nacional Brasileiro, na abertura do ano legislativo de 2008 e 
publicado na revista Veja ed. 2047, de 13 de fevereiro de 2008, p.48, ressaltando que "não é 
exagero afirmar que, a cada medida provisória editada sem os critérios de relevância e 
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urgência, a Constituição é rasgada com desprezo. Sob tal pano de fundo, o que se distingue é 
um Congresso transformado em quarto de despejo de um presidencialismo de matiz 
absolutista. 

[67] OLIVEIRA, Odete Maria de União Européia: Processos de Integração e Mutação. 
Curitiba: Juruá, 1999, p.64, discorre que "o conceito clássico de soberania como poder 
absoluto do Estado-Nação, ou como definida por Panayotis Soldatos (Le systéme 
institucionnel et politique des Comuninautés Europeénne dans un monde en mutation, 
Bruxelas, Bruylant, 1989, p.18), em termos operativos: posse plena da plenitude de 
competências e do poder público e de seu exercício no interior de um território, de tal forma 
total, exclusiva e isenta de qualquer intervenção exterior e superior a propósito destas mesmas 
competências". 

[68]ALZAMORA, Carlos, La crisis y la capacidad de acción latinoamericana, Revista de 
la Integración Latino Americana, n.105, set., 1985, Apud C. SCHAPOSNIK, Eduardo As 
Teorias da Integração e o Mercosul - Estratégias. SC: Ed. da UFSC, 1997, p.12, expõe que 
"não compreendemos ainda que a negociação do poder político e econômico a nível 
internacional não passa pelo suplício, nem pela invocação ao altruísmo, mas pela organização 
de um poder de negociação em conjunto e pela execução de uma estratégia que nos permita 
empregar esse poder conjunto com eficácia. Enquanto os perigos se amontoam no horizonte 
latino-americano, nós seguimos paralisados pela falta dessa débil estrutura institucional latino 
americana, indecisos, talvez, para empunhar nas nossas mãos nossos próprios destinos, e o 
que é mais grave, impotentes para organizar nossa capacidade de decisão". 

[69] Ou do expansionismo brasileiro. HAGE, José Alexandre A. As Relações Diplomáticas 
entre Argentina e Brasil no MERCOSUL - princípios de hegemonia, dependência e 
interesse nacional no Tratado de Assunção, Curitiba: Juruá, 2004, p. 118, argumenta que 
estas características são vistas na apenas no tamanho do território e na capacidade de 
liderança política na região, mas são igualmente vislumbradas na presença brasileira nas 
sete fronteiras que o País tem além das existentes com os vizinhos que formam o 
MERCOSUL. Além disso, teria também de se levar em conta os laços coma região da África 
Austral, os países de língua portuguesa e com a República Sul-Africana, de grande 
importância regional para o Brasil poder arregimentar capacidades de um "global trader", 
de uma potência ascendente.  ALMEIDA, Paulo Roberto de, P Brasil e o Futuro do 
MERCOSUL: Dilemas e Opções, CASELLA, Paulo, et alli(coords.) MERCOSUL: 
Integração Regional e Globalização, RJ: Renovar, 2000, p. 24, no mesmo sentido, discorre 
que contando com tais peculiaridades inerentes ao Brasil, em sua projeção natural na 
América do Sul, como se o País fosse o detentor da chave estratégica dos negócios da região 
no século XXI, mesmo considerando que não há, aparentemente, nenhuma ação diplomática 
ou militar brasileira que venha a se constituir num "destino manifesto". Esta nítida feição 
hegemônica do Brasil, se dará, ainda mais, se não houver um claro projeto de construção de 
um espaço econômico feito por todos os membros do MERCOSUL. 

[70]LAMBERT, Jacques. Os dois Brasis. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1971. p.33 

[71] LAMBERT, Jacques, ob.cit., ressalta que as fronteiras européias, apesar das barreiras 
econômicas, são linhas em que os povos vizinhos se encontram, mesmo que disso se 
aproveitem para lutar.Na América do Sul as fronteiras são freqüentemente zonas imensas, 
fracamente povoadas e às vezes apenas exploradas, em que a penetração é tão difícil que 
isola os povos uns dos outros, não lhes sendo nem mesmo necessário vigiá-las. Nas fronteiras 
do Brasil com a Bolívia e sobretudo com a Colômbia e o Peru, o centro do continente, livre 
de qualquer população sedentária, constitui um vazio em que ainda prevalecem os meios de 
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comunicação primitivos, cuja lentidão, pequena capacidade e preço constituem a mais eficaz 
das barreiras. 

[72] OHMAE, Kenichi. O fim do Estado-nação. Rio de Janeiro: Campus, São Paulo: 
Publifolha, 1999, p. XVIII, apresenta uma questão bastante interessante: "Num mundo onde 
as fronteiras econômicas estão desaparecendo progressivamente, serão suas fronteiras 
arbitrárias, historicamente acidentais, realmente significativas em termos econômicos? Em 
caso negativo, que espécies de fronteira fazem sentido? Em outras palavras, quais são, no 
fundo, exatamente as unidades de negócios naturais, os agregados de pessoas e de atividades 
suficientes e de tamanho e escala corretos através das quais deva integrar-se a essa 
economia?" E, ainda, o mesmo autor, p.XXI, conclui que "os Estados-nações tradicionais 
tornaram-se unidades de negócios inaturais, até impossíveis, numa economia global. Os 
Estados-regiões são, de fato, os meios mais eficazes como portas de entrada para a economia 
global". Na mesma linha, embora com conclusões finais um pouco diferentes, HABERMAS, 
Jürgen. Direito e Democracia - Entre a Factividade e Validade. Vol. II, Rio de Janeiro: 
Tempo Universitário, 1994. p. 290, sustenta que "A economia capitalista, do mesmo modo 
que a instância estatal burocrática, desenvolveu um sentido sistêmico próprio. Os mercados 
de bens e de capital e de trabalho obedecem a uma lógica própria, independente das 
intenções dos sujeitos. E, ao lado do poder administrativo, incorporado nas burocracias 
estatais, o dinheiro tornou-se um medium anônimo da integração social, cuja eficácia não 
depende das idéias dos participantes. Essa "integração sistêmica" entra em concorrência 
com a "integração social" mediada pela consciência dos atores, ou seja, com a integração 
que se dá através de valores, normas e entendimento. A "integração política", que segue o 
caminho da cidadania democrática, forma um dos aspectos dessa integração social geral." 

[73] Corrobora esse entendimento BOBBIO, Norberto, Teoria do Ordenamento Jurídico. 9. 
ed. Brasília: UnB,1997, p.179, quando assevera que "tudo corre bem quando os sujeitos da 
relação são cidadãos do mesmo Estado e a coisa a que se referem pertence ao território 
desse Estado. Mas e se um dos dois sujeitos é estrangeiro? Se os dois sujeitos pertencem a um 
Estado, mas a coisa a que se referem se encontra num outro Estado? Bastam essas duas 
perguntas para nos fazer entender que são infinitos os casos, sobretudo no mundo 
contemporâneo em que as relações internacionais se vão intensificando, que podem ser 
resolvidas, conforme se leve em conta a nacionalidade de um ou de outro sujeito, ou a 
nacionalidade da coisa em relação à dos sujeitos, com normas pertencentes a dois 
ordenamentos diferentes". 

[74] Há discordâncias. VENTURA, Deisy, As Assimetrias, p. 206-207, sustenta que o poder 
normativo é partilhado entre o Executivo e o Legislativo no regime presidencialista 
brasileiro. Assim, a eventual participação do Brasil num órgão supranacional que concentre 
funções normativas e executivas, não pode ser considerado inconstitucional, tampouco uma 
inovação, já que a tradição brasileira não corrobora a separação estanque dessas 
competências. Uma objeção mais sólida reside no equilíbrio entre o Parlamento e a 
Presidência da República, em relação aos acordos internacionais eventualmente assinados 
pelo MERCOSUL, quando eles não possuem caráter misto (isto é, quando um acordo é 
assinado exclusivamente por uma entidade supranacional, sem que os Estados-Membros 
também sejam signatários da convenção). Tratando-se de acordos internacionais, o artigo 
49,I da Carta Federal atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva para aprova-
los, dado que comportam obrigações para o Estado brasileiro. Além disso, ao outorgar ao 
Presidente da República competência exclusiva para concluir tratados, convenções e atos 
internacionais, o artigo 84, VIII submete essa competência à aprovação parlamentar. Cabe, 
então, perguntar se uma futura reforma dos tratados constitutivos, que outorgue verdadeira 
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competência internacional ao MERCOSUL, poderá ser realizada sem que o Brasil proceda a 
uma reforma constitucional. A resposta parece ser negativa. 
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O TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES: ESTUDO A PARTIR 
DE FORTALEZA, CEARÁ (BRASIL) 

 
LA TRATA INTERNACIONAL DE MUJERES: UN ESTUDIO ACERCA DE LA CIUDAD 

FORTALEZA, EN BRASIL 
 
 
 

Mércia Cardoso De Souza 
 

RESUMO 
O tráfico de pessoas consiste em exemplo típico de violação de Direitos Humanos. Essa 
modalidade, em suas diversas formas, tais como exploração sexual, trabalho forçado, remoção 
de órgãos dentre outros, constitui-se em modo de crime organizado transnacional, 
relacionando-se com os hard crimes, a exemplo do tráfico de armas e narcotráfico. Tal 
problema atinge todos os países do mundo e deve ser solucionado, via de cooperação 
internacional. De acordo com o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes – 
UNODC, em seu Relatório – 2009, restou desvelado que o tráfico de pessoas para fins de 
exploração sexual foi identificado como a forma mais comum (79%) do referido crime, sendo 
o Estado brasileiro um dos fornecedores de mulheres para o “mercado do sexo” na Europa. O 
tráfico internacional de mulheres é a terceira atividade criminosa mais rentável do mundo. O 
tráfico de pessoas pode ocorrer de duas formas, conforme reforma do Código Penal, por 
intermédio da Lei n. 11.106/2005: internacional e interna. Este trabalho versa sobre a 
modalidade internacional, tendo como foco as vítimas mulheres(Gênero). Neste marco, esta 
pesquisa de cunho bibliográfico, documental e de campo, demonstra a situação de tráfico em 
que muitas mulheres vivem no mundo europeu, atentando para as ações desenvolvidas para o 
enfrentamento a este problema no Ceará, a partir do contexto de Fortaleza. Um caso 
processado e julgado pela Primeira Instância da Justiça Federal – Secção do Ceará será 
analisado, como referencial.. 
PALAVRAS-CHAVE: TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES; GÊNERO; 
DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES; CEARÁ. 
 
RESUMEN 
La trata de personas es un ejemplo típico de violaciones de derechos humanos. Este modo, en 
sus diversas formas, tales como la explotación sexual, trabajo forzoso, la extracción de 
órganos, entre otros, constituyen una modalidad de la delincuencia organizada transnacional, 
es poner en relación a los delitos graves, tales como la trata de armas y trata de drogas. Este 
problema afecta a todos los países del mundo y deben ser resueltos mediante la cooperación 
internacional. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - 
UNODC, en su Informe - 2009, sigue siendo revelado que la trata de personas con fines de 
explotación sexual fue identificado como el más frecuente (79%) de la delincuencia, dijo, y 
hay un Estado brasileño de los proveedores de las mujeres para "mercado del sexo" en 
Europa. La trata internacional de mujeres es la tercera actividad delictiva más rentable del 
mundo. La trata de personas puede producirse de dos maneras, como la reforma del Código 
Penal, a través de la Ley Nº 11.106/2005: internacional y nacional. Este artículo describe el 
deporte a nivel internacional, centrándose en las mujeres víctimas (de género). En marzo, este 
documento de investigación bibliográfica y de campo, se muestra la situación de la trata en el 
que muchas mujeres viven en el mundo europeo, teniendo en cuenta las medidas adoptadas 
para hacer frente a este problema en la provincia Ceará, en el contexto de la ciudad Fortaleza. 
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Un caso procesado y juzgado por la Primera Instancia del Tribunal Federal - Sección de 
Ceará, se analiza como una referencia . 
PALABRAS-CLAVE: TRATA INTERNACIONAL DE PERSONAS; GÉNERO; 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES; CEARÁ. 
 
 

1. Intróito[1] 

O crime de tráfico de pessoas não é algo recente, na medida em que na Antiguidade 

já existia. Porém, nas últimas décadas, tem ganhado amplitude mundial, o que fez com que 

passasse a ser um dos temas alvo de debates internacionais, tanto pela complexidade e 

também por envolver muitos interesses, tais como o comércio, a exploração sexual, a 

transformação dos seres humanos em mercadorias, dentre outros. 

A partir do crime de tráfico de pessoas a dignidade da pessoa humana vê-se violada, 

pois as vítimas de tal crime têm a sua liberdade cerceada. 

Com o processo de globalização, que acentua o movimento migratório, o problema 

tem se acentuado de modo assustador nas últimas décadas, atingindo pessoas dos mais 

variados grupos, a exemplo de homens, mulheres, crianças. 

Na lição de Danilo Fontenele Sampaio: 

O começo de cada século sempre traz a ilusão de estarmos entrando em 

uma nova era de paz e prosperidade e a chegada do século XXI não se portou de 

maneira diversa. No entanto e por incrível que nos possa parecer, a humanidade 

ainda desenvolve práticas que não apenas exploram economicamente semelhantes, 

mas aviltam e rebaixam pessoas a mais abissal das condições humanas: o de servir 

como objeto de prazer e/ou de lucro de outra.[2] 

Segundo Mário Lúcio Quintão Soares, o processo de globalização culminou em um 

“mundo peculiar de fabulações, que se aproveitou do alargamento dos espaços sociais e 

econômicos, para consagrar um discurso único”, fundado na informação e economia de 

mercado.[3] Assim, a tendência é que haja uma difusão muito veloz de notícias, assim como 

uma transformação de todas as coisas em mercadoria, inclusive pessoas. 

A conjuntura da globalização cria um espaço propício em que não se pode separar o 

crime de tráfico de pessoas das “marcas” da categoria gênero,[4] que incide na divisão sexual 

do trabalho dos migrantes.[5] Entretanto existem dois fenômenos que têm estreita relação com 

a questão do tráfico de pessoas[6]: trata-se da racialização e da inferiorização de migrantes 

oriundos dos países subdesenvolvidos no cenário global, que os transforma em potenciais 

vítimas deste crime, quer sejam mulheres, homens, crianças ou adolescentes.[7] 
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Atualmente, se pode notar que não apenas as mulheres são alvo do tráfico de 

pessoas, como se imaginava no passado. 

No marco dos processos migratórios contemporâneos, as distribuições 

desiguais de poder ancoradas na articulação entre essas noções afetam mulheres, 

transgêneros e homens, situando também esses últimos, embora de maneira 

diferenciada, em situações de desigualdade. Este é o motivo que torna relevante a 

inclusão de homens no universo da pesquisa.[8] 

O tráfico de pessoas atinge, portanto os mais variados grupos e demonstra-se, pois, 

como face perversa da globalização, em suas diversas formas (exploração sexual, remoção de 

órgãos, trabalhos forçados, servidão e práticas similares à escravatura). 

Portanto, o tráfico de pessoas foi tipificado como uma das formas do crime 

organizado transnacional, especificamente com os hard crimes, a exemplo do tráfico de 

drogas e comércio ilegal de armas de fogo. 

De acordo com a Organização Internacional da Migração, 4 milhões de pessoas são 
traficadas pelas fronteiras internas e internacionais a cada ano. Em se tratando de mulheres e 
crianças, este tráfico movimenta, anualmente, um valor estimado pelo Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crimes (UNODC) no valor de 7 a 9 bilhões de dólares, montante este 
superado tão somente pelo tráfico de drogas e de armas. 

 No que concerne ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e trabalho 

forçado, 2,4 milhões de homens, mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos são 

vítimas, dos quais 250.000 seriam traficados na América Latina.[9] Os dados com relação ao 

tráfico de pessoas são escassos, porém permitem identificar as mulheres e meninas enquanto 

categoria mais vulnerável. 

Esta agência calcula que 43% dessas vítimas sejam subjugadas para exploração 

sexual, 32% para exploração econômica e 25% para uma combinação dessas formas ou por 

razões indeterminadas. Do total de 57% de vítimas do tráfico humano para fins de exploração 

sexual (exclusivamente ou conjugado com alguma forma de exploração econômica), 85% 

seriam mulheres. 

Em 2002, a Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins 

de Exploração Sexual (PESTRAF), revelou 141 rotas de tráfico nacional e internacional que 

vendem crianças, adolescentes e mulheres brasileiras. Ademais, segundo a PESTRAF, a 

maioria das vítimas das redes de tráfico nacional e internacional são, via de regra, adultas, 

saindo especialmente das cidades do litoral, como Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife e 

Fortaleza. As mulheres vítimas do tráfico saem também de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e 
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Pará, tendo como destino o mundo europeu, em especial Itália, Espanha e Portugal e países da 

América Latina, como Paraguai, Suriname, Venezuela e República Dominicana[10]. 

Tal pesquisa serviu de subsídio para que fosse realizado um trabalho em 2003 e 2004 

no âmbito do Poder Legislativo, que ficou conhecido como Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional da Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes.[11] 

O Código Penal brasileiro, por sua vez, assim tipifica o Tráfico internacional de 

pessoa para fim de exploração sexual. 

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional de alguém 

que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a 

saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro. 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8(oito) anos. 

§ 1º Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a 

pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, 

transferi-la ou alojá-la. 

§ 2º A pena é aumentada da metade se: 

I- a vítima é menor de 18 (dezoito) anos; 

II-             a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato; 

III-           se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vitima, ou se 

assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 

vigilância; 

IV-           há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. 

§3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 

aplica-se também multa.” (CÓDIGO PENAL BRASILEIRO) 

  

2. Breve histórico da legislação internacional 

Em 1885, já se noticiava o tráfico internacional de mulheres para fins de exploração 

sexual como uma preocupação dos Estados do contexto internacional. Em 1902, a Convenção 

de Paris outorgou à Sociedade das Nações responsabilidade para reprimir o tráfico de 

“escravas brancas”. Em 1950, a ONU, por meio da Convenção para a Proteção dos Direitos 

Humanos e das Liberdades Fundamentais, firmou uma espécie de cooperação internacional 
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contra o Tráfico de Mulheres, a qual fora internalizada no Estado brasileiro pelo Decreto 

Legislativo n. 6, de 12 de junho de 1958. 

O Pacto de San Jose da Costa Rica, de 1969, ratificado pelo Estado brasileiro em 

1992, trouxe em seu texto a reafirmação do compromisso dos países americanos com a defesa 

dos Direitos Humanos e repressão ao tráfico internacional de mulheres para fins de 

exploração sexual. 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher de 1994,[12] expressou compromisso dos Estados com a repressão a essa modalidade 

de tráfico de pessoas, assim como a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres, adotada pela ONU, em 1979.[13]  

Nesta perspectiva o Estado brasileiro assinou e ratificou também: 

 a) a Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 1990; 

b) a Convenção 182 da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil de 2000; 

c) o Protocolo Adicional à Convenção sobre a Eliminação de todas as 

Formas de   Discriminação contra as Mulheres, de 2000; 

d) o Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos das Crianças, 

relativo à Venda de Crianças, Prostituição e Pornografia Infantis, de 2001. 

O tráfico internacional de mulheres constituiu-se ainda em preocupação durante a 

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos[14], ocorrida em Viena, em 1993, ao aprovar a 

seguinte cláusula 

38. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos salienta 

principalmente a importância de se trabalhar no sentido da eliminação da violência 

contra as mulheres na vida política e privada, da eliminação de todas as formas de 

assédio sexual, exploração e tráfico de mulheres para prostituição (...)[15] 

  

Tal tema também foi tema de debates durante as 29ª e 39ª Sessões do Comitê sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, ocorridas, 

respectivamente, em 2003 e 2007.[16] 

A Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo 

Estado brasileiro por meio do Decreto n. 5017, de 12 de março de 2004, trouxe consigo dois 

Protocolos Adicionais: 

a) um relacionado ao tráfico de migrantes por via terrestre, marítima ou aérea; 
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b) outro, relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial 

mulheres e crianças.[17], conhecido como Protocolo de Palermo. 

A Organização das Nações Unidas,[18] preocupada com o aumento dos casos de 

tráfico de pessoas, criou um comitê[19] intergovernamental para elaborar uma convenção 

internacional global pertinente. Ou seja, contra a criminalidade organizada transnacional e 

examinar a possibilidade de se elaborar um instrumento para tratar de todos os aspectos 

relativos ao tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças. 

O comitê especializado elaborou o texto, que, submetido à Assembléia Geral da 

ONU, foi devidamente aprovado, em 2000, como Protocolo Adicional à Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças[20] – Protocolo de 

Palermo[21]. 

O Protocolo de Palermo foi o primeiro documento internacional a trazer consigo a 

definição de tráfico de pessoas[22] em dezembro de 2000. 

Para Obokata, “One key aspect of the Trafficking Protocol is that it adopted a 

definition of trafficking for the first time under international Law”.[23] 

Segundo o art. 3º do Protocolo de Palermo;  

                        Para efeitos do presente Protocolo: 

a) A expressão ‘tráfico de pessoas’ significa o recrutamento, transporte, 

transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso de 

força ou de outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, de abuso de 

poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou 

benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra 

pessoa, para o propósito de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o 

trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a 

servidão ou a remoção de órgãos. 

 O Protocolo de Palermo, em seu artigo 3º, salienta a situação de submissão e 

debilidade da vítima, esclarecendo que o consentimento é irrelevante para a configuração do 

crime. 

Nessa linha de argumentação, OBOKATA define o tráfico de pessoas 

(...) reflects different views held recently by these actors at the national, 

regional and internacional levels. Some actors, particularly States, maintain a 

strong link between trafficking and illegal migration, while others, such as women’s 
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groups , focus their attention on prostitution as a form exploitation inherent in the 

practise of subsequent. [24]   

Nota-se, portanto, neste breve histórico, a importância da discussão sobre o tráfico 

internacional de mulheres para fins de exploração sexual, já que atinge todos os países do 

mundo. 

 3 O cotidiano do tráfico internacional de mulheres para fins de 

exploração sexual 

Conforme relatado, o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual é o terceiro 

negócio ilícito mais rentável do mundo. No caso da Espanha, esta é palco diariamente de 1 

milhão de relações sexuais pagas na soma das duas mil boates de programa do país. O 

negócio do sexo profissional movimenta naquele local o valor estimado em 18 bilhões de 

euros/ano.[25] 

O tráfico internacional de mulheres é dos submundos “mais cruéis e desapiedados do 

crime organizado”. [26] As mulheres, via de regra, são conduzidas para o submundo da 

prostituição, com falsas promessas de um mundo promissor, isto é, como uma alternativa de 

melhora de suas vidas na Europa, o que, em um país em desenvolvimento como o Brasil, é 

algo muito difícil para uma pessoa que não tem acesso à educação, à saúde, à moradia e 

enfim, aos direitos fundamentais. 

Com relação à vida que essas mulheres levam, ainda existe o preconceito e a 

discriminação 

(...) a colossal hipocrisia social marginaliza de tal forma esse setor que 

ainda no século XXI os machos escondem o uso que fazem desses serviços com um 

empenho só superado pelo das rameiras que escondem de seus familiares e vizinhos 

o trabalho que exercem.[27] 

 No submundo do tráfico de mulheres, na maioria das vezes, os traficantes participam 

de outros negócios delituosos, como o tráfico de armas, o narcotráfico, a falsificação de 

documentos, a extorsão, assassinatos e etc. [28] No caso das brasileiras, atualmente, não se sabe 

o “paradeiro” de várias. 

A mídia (Correio Brasiliense) tem noticiado que a maior parte do desaparecimento 

de brasileiras no exterior é conseqüência do crime de tráfico internacional de mulheres.[29] 

 Não há dados sobre a quantidade de brasileiras enviadas ao exterior, porém, segundo 

o mencionado Jornal as organizações estão a cada dia mais violentas e fazendo mais vítimas. 

Atualmente, vinte brasileiras estão desaparecidas na Europa e a principal suspeita é que 
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tenham sido assassinadas por grupos organizados. O paradeiro das mulheres é totalmente 

desconhecido há, pelo menos, quatro anos. Polícias nacionais e internacionais fizeram 

mobilização para localizá-las, contudo não lograram êxito.[30] 

As mulheres assumem uma dívida estimada em até 45 mil dólares, ao aceitarem e/ou 

serem induzidas a “cair” na rede de tráfico de pessoas, sabendo ou não que irão se prostituir 

na Europa. Na ilusão de que conseguirão quitar a dívida, “serão enviadas a clubes de beira de 

estrada, apartamentos particulares ou simplesmente à rua para trabalhar” como profissionais 

do sexo, “sendo controladas à distância por seus ‘donos’”. [31] O controle é feito não somente 

no país destinatário, mas também no Brasil, quando retornam. Em 2008, uma destas mulheres 

retornou ao Brasil, e denunciou os horrores que sofreu na Espanha, pelo que acabou 

assassinada.[32] 

Tais mulheres, com as almas “feridas”, começam a usar drogas ilícitas, em especial 

heroína ou cocaína, tornando-se vítimas de madames[33] ou empresários das casas que as 

exploram, vendendo roupas, maquiagens e jóias pelo triplo do preço de tabela, “aproveitando-

se do desconhecimento do idioma, dos preços do país ou simplesmente do fato de muitas nem 

sequer saberem onde estão e não poderem chegar aos comércios normais...” [34] 

Ademais, os criminosos criaram inclusive “contratos”, onde masters[35] ou madames 

obrigam as suas “raposas” a assinar. Isto traduz “a natureza animal que os proxenetas[36] 

conferem” às prostitutas[37], “negando-lhes a condição humana e despersonalizando-as” no 

todo.[38] Isto mostra que medo e pânico são sentimentos umbilicalmente relacionados ao 

tráfico de mulheres, sendo a sua principal ferramenta de trabalho. 

O problema é mais grave do que se imagina, na medida em que para muitas 

mulheres, “os proxenetas e as máfias da prostituição são considerados a única salvação 

possível diante da perspectiva de uma vida de miséria, doenças e pobreza à qual estariam 

condenadas em seus países de origem. Por isso, estão dispostas a suportar o que for para fugir 

para o Primeiro Mundo”, que as marginaliza.[39] 

4. O tráfico de mulheres no Estado brasileiro  

No Estado brasileiro[40], o tráfico de pessoas nunca tinha sido considerado problema 

da esfera do governo, até que a Organização dos Estados Americanos (OEA) recomendou que 

o Brasil providenciasse uma pesquisa sobre o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes 

para fins de exploração sexual no âmbito de seu território (PESTRAF)[41], que trouxe dados 

importantes para a compreensão do problema em nível nacional, o que tornou evidente esse 

tipo de crime. 
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Em 2003, o Presidente da República definiu como uma das prioridades de gestão e 

diretrizes do Plano Plurianual o combate ao tráfico de mulheres e meninas. O Governo 

brasileiro incluiu em seu Plano Plurianual 2004-2007, duas prioridades de competência do 

Ministério da Justiça: a capacitação de profissionais da rede de atendimento às vítimas e 

realização de diagnósticos sobre o tráfico de pessoas no país. 

Nesse contexto, com o fim de combater o tráfico de mulheres, a Secretaria da Justiça 

do Ministério da Justiça e o UNODC realizaram parceria, em agosto de 2003, através do 

projeto Programa Global de Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos.  

Tal projeto, articulado para combater o tráfico internacional de mulheres para fins 

sexuais, exigiu para sua efetivação, a instalação de Escritórios Estaduais de Prevenção ao 

Tráfico Internacional de Seres Humanos e Assistência à Vítima nos estados de sua maior 

incidência: Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Um levantamento realizado nestas regiões sobre o tráfico, com análise de processos 

judiciais, capacitações – seminários e oficinas e a instalação de Escritórios especializados para 

atendimento às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos foram as principais estratégias 

adotadas. O orçamento destinado ao projeto foi de 400 mil dólares - 300 mil do MJ e 100 mil 

do UNODC - conforme relatório de auditoria da Controladoria Geral da União. 

5. O Ceará e o tráfico internacional de mulheres 

O Estado do Ceará está situado na região Nordeste do Brasil, constituindo-se em um 

dos mais pobres do país, ocupando a vigésima posição em âmbito nacional, conforme dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE.[42] 

O Ceará conta com 184 municípios, tendo como Capital, Fortaleza. Tem uma 

extensão de 148.825,602 quilômetros quadrados e uma população estimada em 8.547.809.[43] 

O Estado do Ceará apresenta 93% de seu território em região do semi-árido 

nordestino, possuindo um clima predominantemente tropical quente semi-árido, abrangendo 

uma área de 101.001,9 quilômetros quadrados, isto é, 67,9% do Estado, o que cobre 98 sedes 

municipais.[44] 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Ceará é de 0,759, sendo 

considerado médio se houver uma comparação com os demais estados brasileiros. De 1991 a 

2005, os dados retratam uma evolução relacionada ao IDH, tendo passado de 0,593 para 

0,759[45]. Apesar destes dados, o Ceará constitui-se em um dos mais pobres do Brasil. 
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Durante os últimos anos, as políticas públicas relacionadas ao turismo 

intensificaram-se, tornando o Ceará e, em especial sua Capital em um dos principais cartões 

postais do Brasil.[46] Com isso, tal Estado é um dos mais visitados por turistas brasileiros e 

estrangeiros. Sabe-se que o setor turístico envolve emprego e renda, o que contribui para o 

crescimento da riqueza dos estados. Entre os anos de 2003 e 2008, houve um aumento de 

demanda turística, que antes era de 1.550.857 em 2003 para 2.178.395 em 2008, o que 

equivale a 40,5%.[47] 

Nesse contexto, ao fazer uma análise dos dados obtidos na Página Oficial do Instituto 

de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará (IPECE)[48], nota-se que a população 

aumentou sobremaneira entre os anos 2001, onde se tinha um número de 7.547.620 e 2009, 

tal número foi estimado em 8.547.809. Um aumento deste porte leva a dificuldade em relação 

à distribuição de riqueza e renda, o que leva a boa parte da população de muitos municípios a 

conviver com a situação de extrema pobreza e miséria. Já a população de Fortaleza aumentou 

de 2.183.612 em 2001 para 2.505.552 em 2009. 

Com relação à educação[49], o quantitativo da população alfabetizada com idade 

maior ou igual a cinco anos tem extrema relevância. No caso do Ceará, em 2003, do total da 

população com idade maior ou igual a cinco anos 75,4% era alfabetizada, enquanto em 2008 

tal percentual passou para 80,2%. Considerando a população alfabetizada por faixa etária, 

verificou-se que em 2008 a maior concentração está presente na faixa de 7 a 14 anos, vindo 

em seguida a faixa de 30 a 39 anos, representando, portanto 17,6% e 14,7%, respectivamente. 

No que concerne aos anos de estudo, verificou-se que em 2008, dentre as pessoas 

com 10 anos ou mais de idade, cerca de 16,9% se encontravam na classificação “sem 

instrução” e “menos de um ano de estudo”, enquanto apenas 4,0% apresentavam 15 anos ou 

mais de estudo. 

A taxa de escolarização líquida possibilita comparar o total de matrículas de 

determinado nível de ensino com a população na faixa etária adequada a este nível de ensino. 

A taxa de escolarização bruta pode assumir valores superiores a 100%, já que o total de 

matrícula no nível de ensino considerado pode ser superior à população com idade 

teoricamente adequada a este nível de ensino. 

Com relação ao ensino médio, a taxa de escolarização bruta correspondeu a 80,8% e 

a taxa de escolarização líquida registrou 50,4%. 

O número de cursos de graduação presenciais nas instituições de ensino superior 

apresentou um crescimento de 48,7% no Estado do Ceará, no período de 2003 a 2007. A 
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distribuição geográfica destes cursos também sofreu relativa alteração, pois em 2003, 31,2% 

localizava-se no interior do Estado passando para 39,1% em 2007. O grande problema é que, 

com o aumento desses cursos e das instituições de ensino superior particulares, a qualidade do 

nível de estudos dos alunos cai, pois muitas instituições parecem mais empresas, visando 

apenas ao lucro em detrimento de uma educação de qualidade. 

Nota-se que, mesmo com os números divulgados em pesquisas, levando a crer em 

uma melhoria de condições de vida no Ceará, a miséria, a extrema pobreza, a falta de 

efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais ainda fazem parte de 

uma triste realidade. 

A ausência de condições dignas de vida faz com que muitas pessoas migrem para 

outros lugares do Brasil ou outros países com o “sonho” de poder ter uma vida melhor, 

remuneração melhor, enfim acesso a muitos direitos que não fazem parte do cenário cearense. 

Com isso, essas pessoas que arriscam a própria vida, podem tornarem-se vítimas de 

engano, coação, exploração de várias formas, como o trabalho escravo, trabalho sexual, etc. 

Essas formas de exploração fazem parte de uma conjuntura que engloba uma 

atividade denominada “tráfico de pessoas”, podendo ocorrer de dois modos: interno ou 

internacional, conforme o Código Penal Brasileiro – Reforma (Lei 11.106/2005). Tal 

atividade é presente no cenário cearense. Não se pode negar. Afinal, os números com relação 

ao turismo constatam uma realidade que facilita esse tipo de crime, o que torna muitas 

mulheres vítimas dessa forma de violação dos direitos humanos. Acredita-se que as 

características sociais e econômicas presentes na conjuntura cearense sejam favorecedoras do 

tráfico de pessoas. 

5.1.         A exploração sexual e o turismo sexual no Ceará 

De acordo com informações constantes na Página Oficial da Secretaria de Turismo 

(SETUR), o Estado do Ceará é um dos destinos turísticos mais procurados por brasileiros e 

estrangeiros. Apesar de dados da pesquisa “Ceará em números de 2009” revelarem um avanço 

no contexto do Estado aqui tratado, no que se refere às áreas da economia, educação e, 

portanto nas condições sociais de vida da população, a realidade cearense contradiz tais 

informações. 

O contexto cearense desvela uma situação de pobreza e miséria de grande parte da 

população, o que faz com que muitas pessoas migrem para outros estados ou até países, em 

busca de condições dignas de vida. 
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Dentre os problemas sociais enfrentados por parte da população cearense é o turismo 

sexual ou a exploração sexual comercial de mulheres, crianças e adolescentes, o que constitui 

um dos fatores propícios à situação de tráfico de pessoas. 

5.1.1.  O turismo sexual 

O Estado do Ceará constitui-se em um dos maiores destinos turísticos de brasileiros e 

estrangeiros. Tal cenário é propício à atividade turística, haja vista o clima ser 

predominantemente quente durante o ano todo, além de possuir um litoral extenso dotado de 

paisagens paradisíacas. 

De acordo com a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), as praias mais 

concorridas na Capital cearense são as Praias de Iracema, do Futuro e Meireles. [50] 

Conforme Emanuela Cardoso Onofre de Alencar,[51] 

O Ceará se destaca no cenário nacional pelo seu belo litoral, clima quente 

durante todo o ano que atrai turistas de diferentes localidades. O turismo, assim, 

encontra um importante espaço para o crescimento e é considerado importante fonte 

de geração de renda, emprego e riquezas para o Estado. 

Com o desenvolvimento do turismo, que cresceu sobremaneira entre 2003 e 2008, 

tendo acontecido um aumento de demanda turística, que antes era de 1.550.857 em 2003 para 

2.178.395 em 2008, o que equivale a 40,5%.[52] 

Em meio a este crescimento do setor turístico, cresceu também o turismo sexual. A 

capital do Ceará, nos últimos anos revelou-se em lamentável pesquisa[53] como rota de 

turismo sexual internacional, o que é uma problemática de grande gravidade. Mais uma vez, 

em março de 2010, Fortaleza foi capa de uma revista européia, a qual apontava esta capital 

como um local de turismo sexual e de tráfico de pessoas, crimes estes que fazem de mulheres, 

adolescentes e crianças suas vítimas.[54] 

De acordo com Adriana Piscitelli[55], esse aumento do turismo sexual ocorre devido 

a dois fatores, quais sejam: 

a) a existência de lugares onde a prostituição é intensa e visível; 

b) de pessoas que têm preferência por relacionamentos com estrangeiros. 

Quanto ao primeiro fator, devem ser destacados dois tipos de turismo sexual, quais 

sejam: o realizado na capital e o no interior. Com relação ao primeiro, os “clientes” 

geralmente são pessoas locais enquanto que, no segundo, depende da localização. Já no centro 

de Fortaleza, bairros periféricos, rodovias estaduais e federais, bem como adjacências, os 
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“clientes” tendem a morar em torno de tais locais e os trabalhadores do sexo, via de regra, são 

pessoas carentes e, portanto pertencentes à periferia. Na Beira Mar e Praia de Iracema, ocorre 

o contrário, na medida em que os “clientes” podem ser tanto locais como estrangeiros – 

“gringos” e os trabalhadores do sexo são integrantes das classes média ou média baixa. [56] 

No que concerne ao segundo fator, encontram-se as mulheres, as quais dizem manter 

relacionamento com homens estrangeiros. Esse grupo é composto por todas as classes sociais 

e a tendência é de justificar que há relacionamentos com estrangeiros com o objetivo de ter 

uma melhor condição de vida. 

Para Andréia Costa[57]  

Há alguns anos, Fortaleza é considerada uma das rotas do turismo sexual 

nacional e, principalmente, internacional. De acordo com a Secretaria do Turismo do 

Estado do Ceará - SETUR, países como Portugal, Itália, França, Argentina, Estados 

Unidos e Holanda são os que mais mandam turistas do sexo masculino. O Cearense 

destaca como destino preferido desse tipo de viajantes, tendo em vista ser possível 

agregar o sexo pago com mulheres e adolescentes vulneráveis à exploração sexual às 

belezas naturais do local, possibilitando, assim, que os turistas façam a associação 

do útil àquilo que é agradável. Nesse diapasão, o Ceará finda por ser, dentre as 

capitais do Nordeste do Brasil, uma das que apresenta maiores índices de turismo 

sexual e, de forma indireta, de prostituição, haja vista tais fenômenos em referido 

Estado estarem diretamente associados. 

Com isso, nota-se que o turismo sexual acompanha a dinâmica da atividade da 

prostituição. 

Adriana Piscitelli, especialista em turismo sexual, desenvolveu, entre 1999 e 2002, 

uma pesquisa voltada para a sistemática do turismo sexual em Fortaleza, constatando, ao 

final, que o mesmo goza de extrema complexidade e apresenta características diferenciadas. A 

pesquisadora destacou que, atualmente, é possível identificar novas espécies desse fenômeno: 

o “turismo sexual” e o “turismo de romance”, nos quais estão presentes a cortesia e emoções 

românticas, entre o visitante e a pessoa nativa, abrindo espaço, assim, para o surgimento de 

relacionamentos de tipos diferenciados. Esse tipo de turismo, em que a associação linear com 

a atividade da prostituição é contestada, pode ser constatado em Fortaleza.[58] 

Para Piscitelli, os turistas de romance e os turistas sexuais puros têm interesses 

sexuais diferenciados, na medida em que os primeiros buscam relacionamentos mais afetivos, 

enquanto que os outros buscam apenas um tipo de “prazer” pagando remuneração por isto, ou 

seja, vários encontros sexuais a baixos custos. 
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Com relação ainda ao turismo sexual, considera-se a expectativa de viagens para 

outras regiões do Brasil ou até para outros países, na qual a prestação de serviços sexuais da 

população local, em troca de retribuições pecuniárias ou não pecuniárias, elemento crucial 

para a fruição da viagem. 

Algumas mulheres fazem com que o turista note seu interesse pelo dinheiro, outras, 

mais independentes e que, via de regra, têm emprego fixo, não deixam transparecer tal 

interesse, na medida em que não as agrada a idéia de ser comparada a garota de programa, 

contudo a prática é a mesma, pois além da atividade da prostituição, haverá o recebimento 

pecuniário e de presentes. 

Todas essas mulheres, integrantes de classes baixa, média e alta, têm em comum a 

esperança de mudarem de vida, de viajarem para outros países, de se casarem com os 

estrangeiros, enfim de ter uma proposta de namoro ou casamento bem sucedida. 

Nota-se, portanto que a prostituição está relacionada à pobreza, mas não tem como 

causa somente esta, pois muitas mulheres que se prostituem, não são pobres. 

Assim, o turismo para o Ceará representa desenvolvimento e maior lucro, por outro 

lado, demonstra uma triste realidade de exploração sexual das mulheres e adolescentes 

cearenses. 

A Câmara Municipal de Fortaleza, preocupada com esta questão social, 

elaborou   relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)[59] pertinente, revelando que 

o problema tem causas econômicas, sociais e culturais, bem como pela ausência ou 

inoperância de políticas públicas que tentem dar uma resposta ao problema. 

5.1.2.  A exploração sexual comercial 

A exploração sexual comercial, especialmente aquela cometida contra crianças e 

adolescentes, constitui-se em jogo sexual em que um adulto utiliza-se destas para fins 

comerciais, por meio de diversas formas. Seu objetivo é a relação sexual, a manipulação 

sexual, o induzimento em participar de shows eróticos e boates, filmagens pornográficas, 

fotografias, dentre outros.[60] 

Tal tipo de prática caminha junto no Estado do Ceará com o turismo sexual e o 

tráfico de pessoas. 

A exploração sexual comercial, como um tipo de violência sexual, deve ser associada 

a vários fatores, tais como miséria, falta de oportunidades, discriminação de gênero, raça e 

etnia. 
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O Brasil é o cenário ideal para exploração sexual comercial, graças à pobreza das 

crianças e adolescentes, que muitas vezes, em busca de sobreviver, tornam-se alvo dos 

exploradores sexuais comerciais, inclusive com a anuência dos pais, em nome da 

sobrevivência. 

Essa triste realidade pode ser constatada nas regiões Norte e Nordeste, as mais 

pobres do país, bem como nas áreas de fronteiras, onde a fiscalização por partes das 

autoridades é mínima, ou melhor, quase inoperante. Dessa maneira, as capitais do Nordeste 

brasileiro são palcos de exploração sexual comercial, principalmente envolvida ao turismo 

sexual, já que o fluxo de turismo nacional e internacional é enorme. 

Segundo denúncia de Gilberto Dimenstein[61]: 

O cenário da rota é exótico, desconhecido e até inacessível: Amazônia 

Legal, conceito que inclui partes das regiões Nordeste (Maranhão) e Centro-Oeste 

(Tocantins e Mato Grosso), cerca de 61 por cento do território brasileiro. É a  região 

que atrai o mais intenso movimento migratório, alterando com extraordinária 

rapidez a cara do país. Homens e mulheres de pele clara e cabelo louro, procedentes 

do sul, se mesclam ao caboclo amazônico. Misturam-se cores de pele, comidas, 

expressões. Muitos foram à procura de terras; outros, atraídos pelo ouro. De acordo 

como último censo, as maiores taxas de crescimento da população foram registradas 

na Amazônia: Roraima (9,1%), Rondônia (7,9%), Mato Grosso (5,4%) e Pará 

(3,4%). Protegida pela natureza, que dificulta o acesso por terra e até por ar 

(incontável o número de acidentes de avião), a selva cria Estados dentro do Estado, 

onde a lei é ditada por quem tem mais armas, melhores pistoleiros e mais audácia. 

As rotas do tráfico de meninas convertidas em prostitutas são um sinal cristalino de 

desorganização e desumanidade desse movimento.  

Portanto, se pode notar o quão é difícil enfrentar o problema da exploração sexual de 

mulheres e meninas. 

Houve uma grande preocupação com a conjuntura do Estado do Ceará, fato este que 

levou à realização, em 2003, da Pesquisa sobre a Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes no Estado do Ceará[62]. Tal pesquisa foi realizada em dezoito municípios 

cearenses – cinco da região metropolitana de Fortaleza, incluindo a Capital e treze do interior 

do Estado. A pesquisa revelou que em todos os municípios cearenses existe a exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes. 

A pesquisa apontou algumas causas que favorecem a exploração sexual comercial, 

como: a violência sofrida por parte da família, a pobreza, falta de perspectivas, a ausência de 
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uma vida digna, a baixa escolaridade, o distanciamento progressivo da escola, dentre outros 

fatores. 

A senadora Patrícia Saboya em entrevista à Revista Isto É[63], também denunciou: 

Nós não investigamos especificamente o tráfico de pessoas, e sim a 

exploração sexual como um todo. E, nessas investigações, deparamos com 

denúncias graves de tráfico de crianças e adolescentes em todo o País. Existem nada 

menos que 131 rotas internacionais de tráfico de pessoas a partir ou passando pelo 

Brasil, 78 rotas interestaduais e 32 rotas intermunicipais. A constatação desses fatos 

levou a mais uma mudança no Código Penal, que foi transformar em crime o tráfico 

de pessoas dentro do País. Antes, aliás, só era crime quando mulheres eram levadas 

para fora do Brasil. Mudamos para pessoas, sem distinção de sexo. Com a nova 

legislação, já aprovada no Senado e agora tramitando na Câmara, o tráfico de 

pessoas dentro do Brasil passa a ser crime, o que deverá ajudar no combate à 

exploração sexual. Porque o que ocorre hoje é uma criança ou adolescente ser 

levado de uma cidade pequena no interior para uma cidade maior, de lá para uma 

capital, outro Estado e, no final, muitas vezes para o Exterior. 

Constata-se, portanto que a triste realidade de exploração sexual comercial no Estado 

do Ceará atinge crianças e adolescentes, na sua grande maioria do sexo feminino. Ademais, 

tal tipo de atividade envolve não somente turistas, mas políticos, autoridades públicas, 

empresários e etc. Tanto é que, em 2010, foi preso por exploração sexual de duas 

adolescentes, isto é, uma de 12 e outra de 16 anos, um empresário de 71 anos de idade, 

proprietário de um dos hotéis mais luxuosos do Ceará. [64] 

Dessa maneira, deve haver um esforço contínuo para que possa fazer cessar o 

problema da impunidade da exploração sexual comercial no Estado do Ceará, bem como no 

Brasil inteiro, inclusive punindo os envolvidos, quer sejam ricos e influentes ou pobres. 

6. O enfrentamento ao tráfico de pessoas no Ceará 

Em 2003 a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e o UNODC 

realizaram uma parceria com o fim específico de implementar o Programa Global de 

Prevenção ao Tráfico Internacional de Mulheres para fins de Exploração Sexual. Tal projeto 

teve vários objetivos, sendo um deles a instalação em quatro Estados brasileiros – Ceará, 

Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, escritórios regionais no sentido de prevenir o tráfico de 

pessoas e assistir às vítimas deste tipo de crime.[65] 

O Programa Global de Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos contou com a 

cooperação técnica de vários países, dentre os quais o Estado brasileiro, tendo por base teórica 

três documentos, quais sejam: a PESTRAF, o I Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres 
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Humanos (São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará), realizada pelo advogado Marcos 

Colares e o Relatório final da I Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes. 

Devido à situação “delicada” do Ceará com relação ao tráfico de pessoas, em abril de 

2005 foi instalado o Escritório de Enfrentamento e Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos 

(EEPTSH-CE), como parte do Programa Global de Prevenção e Combate ao Tráfico de seres 

Humanos no Estado brasileiro. 

O EEPTSH-CE[66] tem como objetivos[67]: 

a) disseminar por meio da mídia (rádios comunitárias, sistemas de comunicação 

televisiva), inclusive por meio de campanhas, informações que auxiliem a prevenção 

do tráfico e permitam que as pessoas denunciem este tipo de crime; 

b) elaborar ação “Mulheres contra o tráfico”, isto é, uma capacitação de mulheres de 

bairros periféricos sobre o tema com o objetivo de disseminarem uma política contra o 

tráfico em meio às suas comunidades; 

c)elaborar material didático (cartilhas, panfletos, folders) com informações sobre o 

tráfico de pessoas, prostituição infantil e doenças sexualmente transmissíveis para 

distribuir em locais de grande movimentação; 

d) elaborar palestras e vídeos informativos para esclarecer e orientar profissionais 

que lidam de modo direto ou indireto com as rotas de tráfico, isto é, policiais federais, 

diretores de escolas, profissionais responsáveis pela emissão de passaporte e etc. 

e) oferecer serviços de informação “balcão de informação” e recebimentos de 

denúncias; 

f) dar ciência e encaminhar todas as denúncias feitas ao EEPTSH-CE para o 

Ministério Público Federal – Procuradoria da República; 

g) elaborar planos de ação e convênios com instituições públicas e privadas 

destinadas a ampliar o acesso ao mercado de trabalho da mulher; 

h) gerar pesquisas e bancos de dados sobre o perfil das mulheres vítimas do tráfico e 

dos traficantes, as rotas, formas de resgate das vítimas e meios de combate a este tipo 

de crime; 
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i) realizar, por meio de convênios, um treinamento constante das pessoas 

encarregadas do trabalho e ações junto ao EEPTSH-CE, garantindo um trabalho 

satisfatório; 

j) acolher a mulher traficada, a fim de evitar constrangimentos, e protegê-la, mesmo 

que se negue a servir como testemunha contra os traficantes; 

l) utilizar técnicas de mediação de conflitos para possibilitar a escuta paciente das 

vítimas e possibilitar a solução pacífica dos conflitos com sua família e vizinhos; 

m) possibilitar a reinserção social das mulheres traficadas por meio de parcerias a 

serem realizadas para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. 

O EEPTSH-CE[68] trabalha com três eixos, quais sejam: funciona recebendo 

denúncias e as encaminhando para o Ministério Público Federal - Procuradoria da República 

no Estado do Ceará, bem como informando a população acerca do crime de Tráfico de Seres 

Humanos. O Escritório recebe toda pessoa que tenha interesse em colaborar, seja denunciando 

ou obtendo informações sobre o tema. O atendimento é gratuito e as declarações e nomes, no 

caso de denúncias, são mantidos em sigilo. 

O EEPTSH-CE possui equipe interdisciplinar constituída por advogada, psicóloga e 

assistente social. O acompanhamento dependerá das necessidades de cada pessoa, podendo 

ser jurídico, psicológico, assistencial ou educativo. 

Ao receber as denúncias da comunidade e ao prestar informações sobre o crime de 

Tráfico de Pessoas, o EEPTSH-CE, utilizando-se da prevenção, tem por objetivo evitar a 

ocorrência deste crime no Brasil. 

O Escritório trabalha em parceria com os seguintes órgãos/entidades: Governo do 

Estado do Ceará, Secretaria da Justiça e Cidadania, Ministério Público Federal, Procuradoria 

da República no Ceará, Ministério Público Estadual, Poderes Judiciários Estadual e Federal, 

Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública do Estado do 

Ceará, Defensoria Pública do Estado do Ceará, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), organizações não-

governamentais (ONG’s) e a sociedade civil, por meio de suas entidades representativas. [69] 

Em 2006 foi inaugurado um Posto Avançado no Aeroporto Internacional Pinto 

Martins, situado na Capital cearense, com o objetivo de prestar os primeiros atendimentos às 

pessoas traficadas, além de realizar tarefa educativa com as pessoas que lá transitam.[70] Tal 
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posto foi reinaugurado em março de 2011, haja vista a falta de recursos para o seu 

funcionamento satisfatório. 

6.1 Processos sobre tráfico internacional de pessoas julgados pela Justiça 

Federal 

A Justiça Federal - Secção do Ceará[71] foi a primeira no Brasil a condenar criminosos 

por tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual. Em 1998, a Procuradora 

da República Nilce Cunha atuava em processos sobre essa modalidade criminosa, anos antes 

da reforma do Código Penal, ocorrida, em 2005, por meio da Lei n. 11.106. 

Na pesquisa realizada junto à Justiça Federal criminal foram contabilizadas sete (7) 

ações penais e doze(12) inquéritos policiais no período compreendido entre janeiro de 1998 e 

março de 2011. Destes, a pesquisadora teve acesso apenas a um(1) processo, haja vista outros 

encontrarem-se arquivados, remetidos ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal, em 

fase de investigações[72]. Nas Varas Federais que tratam do crime de tráfico de pessoas não 

existe equipe multidisciplinar (assistente social, psicóloga) para atendimento das vitimas. 

Passar-se-á, neste momento, para a análise do caso. 

Foi analisado um processo paradigmático referente ao tráfico internacional de 

pessoas para fins de exploração sexual, tendo relação com uma vítima do sexo feminino e três 

acusados, todos do sexo masculino, sendo destes, um estrangeiro. 

No que concerne ao perfil da vítima, trata-se de mulher, nacionalidade brasileira, 

solteira, cearense, 22 anos, demonstradora de produtos, nível médio completo. 

Com relação ao perfil dos acusados: o primeiro, brasileiro, costureiro, 61 anos, com a 

função recrutar as mulheres; o segundo, de nacionalidade espanhola, empresário, 54 anos, 

sendo master; o terceiro, brasileiro, vendedor autônomo, 43 anos.[73] 

O caso relata a história de uma jovem, abordada em uma boate em Fortaleza, foi 

convidada pelo espanhol para trabalhar em um hotel de sua propriedade, situado na Espanha. 

Ao chegar lá, a mulher viu-se forçada a prostituir-se. Veja o depoimento[74] da vítima: 

Que recorda que, salvo engano, no dia 16 de maio de 2003 a depoente dirigiu-se à 
Boate Studio Tropical com o fito de assistir um show erótico de sua curiosidade(...); 
que lá chegando ficou em uma mesa aguardando o show, quando uma garçonete lhe 
entregou um bilhete do espanhol(...), solicitando que a depoente fosse falar com o 
mesmo; que E...estava na companhia de E... e de A...; que E...começou a seduzir a 
depoente com propostas de melhor vida na Espanha, afirmando que a depoente iria 
ganhar muito dinheiro trabalhando em seu hotel, como recepcionista; que a depoente 
era muito ingênua e, possuindo uma filha, encantou-se com a proposta visando 
propiciar um melhor futuro para sua filha; (...) que no mesmo dia a depoente foi 
deixada em casa pelo taxista E..., seguindo E... e A... para a casa deles; que no dia 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5348



seguinte o mesmo taxista passou na casa da depoente e a conduziu para o hotel para 
almoçar com E...; (...) que a depoente esclareceu para E... desde o início que não era 
garota de programa; que, a partir daí, a depoente começou a sair com intensa 
freqüência com E..., sempre juntos com A...; que A... sempre incentivava a depoente 
a ir para Espanha, afirmando que várias garotas foram enviadas para Espanha, 
Alemanha e Itália; que a depoente chegou a ir à casa de A... junto com E..., ocasião 
em que pode verificar um grande quadro com muitas fotos de garotas e garotos, 
tendo A... afirmado que eram pessoas que foram enviadas ao exterior e que estavam 
bem de vida(...); que A... foi com a depoente à Policia Federal para retirada do 
passaporte, bem como compra de malas e roupas, todas financiadas por E...; que 
quem acompanhou a depoente e A... foi V...; (...) que como a depoente já trabalhou 
como recepcionista em Fortaleza, acreditou nas propostas de E...; que a depoente 
chegou a Bilbao, via Paris, sendo recepcionada por E...e outra garota; que E... pagou 
a passagem da depoente, sendo que A... foi retirar dita passagem no aeroporto; que 
quando E... viajou à Espanha, enviou cerca de R$ 2.000,00, sendo R$500,00 para a 
filha da depoente, e outros R$500,00 para a compra de malas e roupas, tendo E... 
determinado  que a depoente comprasse saias não muito curtas e sandálias altas; que 
A... ficou com R$ 1.000,00; que tal numerário foi encaminhado por E... para a conta 
de A...(...); que antes de viajar a depoente foi levada por A... a uma cabeleireira, cujo 
salão fica próximo à Boate O...(...); que A... levou também a depoente para tirar 
fotos no estabelecimento fotográfico J...; que A... é acostumado levar garotas para 
tal fotógrafo; (...) A... conduziu outra garota cearense que também viajou para 
Espanha para trabalhar com E... de nome L...; que L... disse à depoente que iria 
trabalhar como camareira no hotel de E..., sendo que, na verdade, L... já era garota 
de programa e sabia que iria exercer a mesma atividade, mas A... pedira à mesma 
para nada revelar à depoente(...); que chegando à Espanha, E... conduziu a depoente 
a seu hotel de nome Clube e Hotel Ângelus; que a depoente entrou pela parte de trás, 
não percebendo tratar-se de uma boate; que foi conduzida a um quarto(...); que a 
depoente e V... eram as únicas a não dividirem os quartos; que, na mesma noite, a 
depoente desceu para jantar, ocasião em que percebeu que o ambiente era de uma 
boate, ou seja, com garotas em trajes sumários, tendo E... esclarecido à depoente 
que, na verdade, o ambiente era de prostituição, devendo a depoente praticar o 
mesmo ofício como forma de pagamento de despesas (Grifo nosso) já custeadas 
por E...; que a depoente esclareceu mais uma vez que não era garota de programa e 
que se propunha a pagar as despesas trabalhando honestamente, sendo tal proposta 
negada por E...; que naquela noite a depoente foi dispensada por E... “do trabalho”, 
podendo ir dormir; que, a partir da noite seguinte, E...esclareceu que a depoente 
deveria receber quantos clientes pudesse, sendo que por cada vinte minutos de 
programa sexual seriam pagos trinta e sete euros para a casa, sendo que, no 
final de semana, seria apurado o excedente ao pagamento da habitação da 
depoente, bem como acessórios de higiene pessoal, incluindo preservativos; que 
se o cliente ultrapassasse vinte minutos, teria a depoente que pagar uma multa 
de dez euros por cada minuto de excesso (Grifo nosso); que o que sobrasse seria 
abatido das despesas já efetuadas por E...; que a depoente, ao final do terceiro dia, 
foi auxiliada por um cliente e deixou o hotel sob o pretexto que iria almoçar com o 
mesmo; que a depoente conduzia apenas a roupa do corpo e o passaporte; que a 
depoente, na verdade, fugiu para um restaurante brasileiro, e de lá para a cidade de 
Soria; que no dia seguinte ao que chegou em Soria, procurou a Policia, narrando os 
fatos, tendo obtido o auxílio da Interpol e, posteriormente, retornando ao Brasil; que, 
antes de retornar ao Brasil, a depoente passou vinte e dois dias numa casa de 
refúgio, assim como L..., que ficou numa casa de refúgio na cidade de Satander; que 
a depoente sabe dizer que A... tem conexões com várias pessoas no Brasil para o 
envio de garotas à Europa; que A... mandou buscar garotas do Maranhão, Santa 
Catarina, São Paulo, etc; que soube por garotas na Espanha que A..., inclusive, 
falsificou certidões de nascimento de menores, inclusive de uma moça chamada S..., 
que reconhece o nome de V..., V..., L..., C..., J..., M..., M..., todas trabalhando na 
boate de E...; (...) que P... é uma cearense que foi agenciada por A... para ir trabalhar 
como prostituta em uma boate na Alemanha; que sabe dizer que P... foi espancada 
na Alemanha; que M... é uma senhora, provavelmente tia de E... e que trabalhava na 
parte financeira da boate; que sabe dizer que E... e M... foram presos 
anteriormente acusados de assassinato de uma brasileira (Grifo nosso); (...) que 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5349



a depoente chegou a se apaixonar por E..., acreditando que iria ser companheira de 
E... (...) 

Na leitura do caso, percebe-se que as pessoas mais pobres constituem o grupo mais 

vulnerável a “cair” na rede de tráfico de pessoas, conforme identificou a PESTRAF. Ademais, 

tal pesquisa identificou enquanto potenciais vitimas as mulheres, solteiras, com idade entre 22 

e 29 anos, que exercem ocupações mal remuneradas. 

O caso relatado vem ratificar os dados revelados naquele relatório, referente ao perfil 

das mulheres traficadas, com ressalva de que a vitima não exercia a prostituição. Ademais, o 

processo analisado confirma os relatos sobre tráfico internacional de mulheres para fins de 

exploração sexual constantes na obra “O ano em que trafiquei mulheres”, de Antonio Salas. 

7. Considerações finais 

O tráfico de pessoas é crime que viola a dignidade dos seres humanos.  Suas vitimas, 

em termos de tráfico internacional, são mulheres e meninas, que, iludidas com propostas 

enganosas, viajam para o estrangeiro na busca de concretizar seus objetivos e ter uma vida 

melhor. Na verdade, o sonho acaba se tornando pesadelo e, via de regra, a maioria não acorda. 

Fortaleza, conhecida como cenário favorável ao tráfico de mulheres e à exploração 

sexual, sempre está no noticiário policial com denúncias de violações de direitos humanos por 

parte de traficantes internacionais. 

Nos últimos anos, o Brasil, pressionado pelo cenário internacional, ao coibir tais 

práticas, passou a desenvolver ações sistematizadas e, consequentemente o esforço passou 

para a esfera de várias unidades da Federação, incluindo o Ceará, por meio do EEPTSH-CE, 

que trata de prevenção e assistência. 

A repressão e punição de tais crimes ficam a cargo da Policia Federal e da Justiça 

Federal. No entanto, os inquéritos policiais e processos julgados são poucos, na medida em 

que as vitimas, temendo represálias do crime organizado, não denunciam os traficantes, e, 

muitas vezes, não ajudam nas investigações. 

Outro problema é que não há programas de proteção às pessoas traficadas nem para a 

equipe multidisciplinar, encarregada de apurar o caso, que muitas vezes, ao denunciarem os 

traficantes, terminam sendo mortas. 

O Estado brasileiro deve internalizar e cumprir todos tratados internacionais para a 

erradicação das atividades violadoras de direitos humanos, especificamente punindo 

duramente os crimes de tráfico internacional para fins e prostituição. 
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Uma nação, como a nossa, para ser considerada soberana, em tempo de 

globalização,  deve ser democrática, inclusiva, plural e com tribunais independentes e 

corajosamente vinculados ao Sistema Internacional de Direitos Humanos. 
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MACHETES'S SEASON: THE INTERNATIONAL COMMUNITY'S CHALLENGES AND 

DIFFICULTIES TO REACT TO THE RWANDAN GENOCIDE 
 
 
 

Cássio Eduardo Zen 
Gabriela Werner Oliveira 

 

RESUMO 
Este artigo tem por objetivo analisar os desafios e as dificuldades de reação da comunidade 
internacional em relação ao genocídio em Ruanda, tanto na sua prevenção, quanto na 
repressão e na punição dos perpetradores. Para tanto, num primeiro momento, demonstra-se 
como se deu o desenrolar dos acontecimentos e a posição tomada pela comunidade 
internacional. Já em um segundo momento, analisa-se as deliberações no Conselho de 
Segurança da Organização das Nações Unidas para a instituição do Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda. Finaliza-se o estudo com os resultados obtidos tanto pelo referido 
Tribunal como pelas cortes ruandesas, ressaltando a doutrina da responsabilidade de proteger. 
PALAVRAS-CHAVE: RUANDA; GENOCÍDIO; CONSELHO DE SEGURANÇA DAS 
NAÇÕES UNIDAS 
 
ABSTRACT 
This paper aims to analyze the difficulties that surround the challenges and difficulties of the 
international community to react to the genocide in Rwanda, both in its prevention, repression 
and punishment of the perpetrators. To do so, at first, it demonstrates how the course of 
events was and the position that was taken by the international community. In a second step, it 
is analyzed the deliberations in the United Nations Security Council for the establishment of 
the International Criminal Tribunal for Rwanda. The study ends with the results obtained both 
by this Court and by national courts, emphasizing the doctrine of responsibility to protect. 
KEYWORDS: RWANDA; GENOCIDE; UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

  

Desde que a palavra genocídio foi cunhada, a comunidade internacional jurou nunca mais 
deixar que tais massacres se repetissem. No entanto, quando a humanidade falha e assiste em 
estado catatônico ao genocídio em Ruanda, cinquenta anos após o Holocausto, os mecanismos 
até então criados para combater tais horrores se mostram ineficazes. Desse modo, justifica-se 
a urgência de um estudo para avaliar as formas de reação da comunidade internacional em 
face de tais crimes, em busca de melhor prevenção, repressão e punição dos criminosos. 
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A primeira parte do estudo trata da temporada dos facões, apresentado um breve histórico dos 
principais fatos ocorridos em Ruanda no período de 1994. Para tanto, demonstra a escalada de 
violência dos primeiros sinais até o banho de sangue, tomando como base para tal escala a 
obra de Gregory Stanton. Ao mesmo tempo, procura demonstrar a negligência da 
Organização das Nações Unidas em face da crise na região dos Grandes Lagos. 

A segunda parte do artigo aborda as deliberações realizadas quando da aprovação da 
Resolução 955 no Conselho de Segurança da ONU, que veio a criar o Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda. Nesse viés, destaca-se a análise do voto contrário de Ruanda, os 
motivos que levaram à abstenção da China, e os votos favoráveis dos Estados Unidos (por ser 
grande apoiador da criação do Tribunal) e do Brasil, a fim de demonstrar a perspectiva 
nacional sobre o tema. Por fim, são descritas, de forma sucinta, as principais características 
presentes no Estatuto de referido Tribunal. 

A terceira e última parte relata os principais resultados obtidos até o presente momento pelo 
Tribunal, apresentando estatísticas de seus julgamentos. Além disso, analisa as condições de 
funcionamento do sistema judiciário ruandês no julgamento de casos de competência 
doméstica, sob a perspectiva do sistema de Gacaca. Por fim, introduz a noção de 
responsabilidade de proteger e os desafios para a comunidade internacional que dela advêm. 

  

1 Temporada dos facões 

  

   

Ruanda é um país localizado na região dos grandes lagos africanos e, assim como o Congo 
(Kinshasa) e Burundi, foi colonizado pelos belgas, os quais receberam a região por mandado 
da Liga das Nações após a 1ª Guerra Mundial. Uma prática comum entre os colonizadores era 
a separação dos povos colonizados, impedindo a formação de uma identidade nacional que 
pudesse atrapalhar o controle da metrópole, e com Ruanda não foi diferente. Isso porque, para 
a Bélgica era útil a separação entre hutus e tutsis[1], mas como estes povos eram virtualmente 
idênticos[2], buscou-se um critério econômico[3] para criar uma elite local[4], que foram os 
tutsis, majoritariamente pecuaristas, ao passo que os hutus eram em maioria agricultores. 
Traçando um paralelo com a obra de Gregory STANTON, temos nesta classificação a 
primeira etapa de genocídio[5]. 

Tal classificação foi tornada oficial quando a administração belga determinou que a divisão 
entre hutu, tutsi e twa constasse nos documentos de identidade, ainda durante a administração 
colonial[6] Apesar dos grandes esforços belgas para tentar provar uma origem diferente dos 
tutsis, as insignificantes diferenças físicas entre tais grupos eram mais um resultado da 
alimentação diferenciada que de um eventual fator genético[7]. Da mesma maneira, foi criado 
o sistema social feudal do ubuhake[8], o qual foi alvo de diversos protestos por parte de 
grupos hutus. Desse modo, é possível considerar a manutenção prolongada deste sistema 
como uma das fontes de tensão que culminaram no genocídio. 

Nas décadas de 50 e 60 houve uma onda anticolonialista de inspiração pan-africana. 
Encorajados pela doutrina de pan-africanistas como Nyerere e Lumumba, movimentos hutus 
ganham força, com destaque para o Parmehutu (partido do movimento para emancipação 
hutu), liderado por Grégoire Kaybanda. Dentro desse quadro, em 1957 é publicado o 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5359



Manifesto Hutu, documento no qual é denunciado um monopólio socioeconômico, político e 
cultural dos tutsis, que condenaria os hutus a uma vida de subalternos[9]. Paralelamente, os 
tutsis também se organizaram politicamente, mas ao invés da república desejada pelos hutus, 
pregavam a continuidade da monarquia tutsi no Estado independente. Já em 1959, eclodem 
confrontos entre hutus e tutsis e, no ano seguinte, ocorrem eleições que acabam com a 
monarquia. Kaybanda se torna primeiro ministro de Ruanda e é eleito presidente em 
1961[10], permanecendo até 1973, ano em que é retirado do poder por um golpe de Estado 
orquestrado por Juvénal Habyrimana. De se destacar ainda que, a partir de 1962, Ruanda foi 
controlada por um governo monopartidário hutu[11]. A animosidade entre hutus e tutsis passa 
por um período de relativa calma, até a década de 90. 

As tensões entre hutus e tutsis aumentaram na última década do século, considerando a 
invasão de Ruanda pela Frente Patriótica de Ruanda (FPR) em 1990[12] e o estabelecimento 
de um governo de transição em 1993, com presença de tropas da ONU[13]. O governo de 
transição foi estabelecido, sob os auspícios da União Africana, pelo Acordo de Paz de Arusha, 
em seu artigo 3º, o qual também conferia a Constituição de 91 e ao Acordo de Paz o status de 
lei fundamental indissolúvel[14]. O mesmo acordo pretendia de alguma forma unificar o país, 
como se nota no protocolo de 1992, parte integrante do tratado: 

  

  

"Capítulo I: Unidade Nacional Artigo 2: A unidade nacional significa que o povo ruandês, 
como elemento constituinte da nação ruandesa, é um e indivisível. Também acarreta a 
necessidade de combater todos os obstáculos a unidade nacional, notavelmente etnicismo, 
regionalismo, integrismo[15] e intolerância, que subordinam o interesse nacional a interesses 
étnicos, regionais, religiosos e pessoais. Artigo 3: É inerente a unidade nacional a rejeição de 
exclusões ou de quaisquer formas de discriminação, baseadas notavelmente em etnicidade, 
região, sexo e religião. Também confere a todos os cidadãos oportunidades iguais de acesso a 
todas as vantagens, políticas, econômicas e outras, cujo acesso deve ser garantido pelo 
Estado." [16] 

  

  

A presença da ONU era determinada pela resolução 872/1993, do Conselho de Segurança. Os 
objetivos da UNAMIR, segundo esta resolução, incluíam o estabelecimento de zonas 
desmilitarizadas e monitorar incidentes relacionados a gendarmeria, a polícia e ao 
cumprimento do acordo de Arusha[17], tendo seu mandato ampliado com a resolução 
909/1994, datada de 5 de abril de 1994. Além desta missão, havia ainda a UNOMUR, 
estabelecida pela resolução 846/1993, responsável pela vigilância da fronteira entre Uganda e 
Ruanda, por onde rebeldes tutsis teriam entrado neste país. 

A maior parte do contingente da UNAMIR era formada por soldados belgas, o que pode ser 
considerado um erro incomum da ONU, que normalmente veta a participação de antigas 
metrópoles em missões relacionadas a antigas colônias e a antipatia com a antiga metrópole 
marcou atitudes dos combatentes em Ruanda. O massacre de soldados belgas que guardavam 
a primeira ministra ruandesa motivou a retirada dos soldados de Bruxelas de Ruanda. O total 
de soldados da UNAMIR foi reduzido de 2.165 para 270[18] no mês de abril de 1994. 
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Havia indícios consideráveis que o horror de 1994 estava sendo meticulosamente discutido 
em diversos escalões do poder ruandês[19], o que de certa forma explica o porquê de uma das 
acusações mais comuns no Tribunal Internacional para Ruanda ser a de conspirar para 
cometer genocídio. Guénaël Mettraux define este crime como "um acordo entre dois ou mais 
indivíduos para cometer o crime de genocídio, com o propósito acordado de cometer 
genocídio, ou seja, com o propósito de destruir, o todo ou em parte, um grupo nacional, 
étnico, racional ou religioso."[20] O autor acrescenta, ainda, que não seria necessário que o 
genocídio fosse cometido, o mero ato de conspirar para tais atos já é punível, mencionando 
debate no ICTR quanto a possibilidade de condenação cumulativa por conspiração e por 
genocídio, acreditando que a postura mais correta é a que possa haver uma condenação pelos 
dois crimes cumulativamente, uma vez que cada tipo possui elementos não presentes no 
outro.[21] 

O General Dallaire recebeu, em meandros de 1993 uma carta dando informações a respeito de 
listas de extermínio e, em dezembro do mesmo ano, um jornal alertou que uma data para a 
solução final já havia sido marcada e que milicianos da Interahamwe haviam sido treinados 
pela França[22]. No entanto, os vários apelos[23] do General parecem ter sido 
desconsiderados por Nova Iorque. Agravando o silêncio da ONU perante tais atos 
preparativos, surge a denúncia de Melvern que o Secretário Geral da ONU, Boutros-Ghali 
teria atuado como um catalisador num acordo de venda de armas entre Egito e Ruanda[24]. 

Em 6 de abril de 1994, o presidente de Ruanda é assassinado[25] e iniciam-se rápidas 
manobras de bastidores para por em prática o plano de extermínio de tutsis e hutus opositores 
ao que seria denominado governo interino. Nos meses seguintes, milhares, senão milhões de 
pessoas foram brutalmente assassinadas com armas simplórias como facões. Talvez a melhor 
descrição do nível de violência nos seja dada por Roméo DALLAIRE, militar canadense em 
missão da ONU, com importante papel na crise de Ruanda: 

  

  

"Os Interahamwe formaram o hábito de matarem jovens tutsis na frente de seus pais, primeiro 
cortando um braço, então outro. Eles então dilaceravam o pescoço com um facão para que a 
criança sangrasse lentamente até a morte, mas enquanto ainda estavam vivas, suas partes 
íntimas eram cortadas e atiradas nos rostos dos pais chocados, que seriam mortos em seguida 
com rito ligeiramente maior"[26] 

  

  

No dia 7 de abril, o Conselho de Segurança emite uma nota urgindo as partes envolvidas no 
conflito o cumprimento do Acordo de Arusha[27]. Por outro lado, as condições dos militares 
da ONU também não eram das melhores, pois passaram a ser alvos das milícias e acabaram 
restringindo-se ao aeroporto de Kigali[28].  A situação da UNAMIR era tão precária que se 
considerava a possibilidade de retirada total de tropas. No dia 10 de abril, Dallaire recebe 
ordens de planejar a retirada, mas recusa-se considerando a quantidade de pessoas sob sua 
proteção, chegando a afirmar que mesmo se os belgas se retirassem, o que veio a acontecer, a 
UNAMIR continuaria[29]. 
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Em 20 de abril, o Secretário Geral da ONU, em comunicado ao Conselho de Segurança, 
afirmou, considerando a escalada da violência, que se tornara impossível para a missão 
cumprir seu objetivo, passando a proteger, na medida do possível, civis, buscando a 
evacuação de não ruandeses e tentando proteger comboios para fronteiras terrestres e 
aeroportos, cogitando manter o militar canadense como mediador da crise e a possibilidade do 
aumento de tropas e extensão do mandato, para englobar os poderes previstos no capítulo 7 da 
Carta da ONU[30]. O Capítulo 7 da Carta da ONU prevê em seu artigo 42 a possibilidade de 
ações militares para manter ou restaurar a segurança e a paz[31]. Em 21 de abril, o Conselho 
de Segurança autoriza[32] a implementação do nível de força sugerido pelo Secretário Geral 
em seu comunicado do dia anterior, em seus parágrafos 15 a 18. Tais níveis de força não 
permitiriam uma atuação conforme o capítulo 7. 

Em 17 de maio, o Conselho de Segurança, ouvido o Secretário Geral, decide ampliar 
novamente o mandato da missão em Ruanda, para incluir a contribuição para a segurança e 
proteção de deslocados, incluindo a criação de campos humanitários e auxiliar e proteger a 
rede de alívio humanitário. No entanto, estas novas missões tinham o limite dos recursos 
disponíveis à época[33]. A Resolução 925, do dia 8 de junho traz pela primeira vez a palavra 
tão evitada: genocídio, sem, no entanto, afirmar que este teria ocorrido[34]. Já em 22 de 
junho, por proposta francesa, foi adotada[35], com base no capítulo VII da Carta da ONU, a 
resolução 924/1994. Estava autorizada a Opération Turquoise, que contou finalmente com 
tropas de diversos países da ONU, embora existam denúncias de cumplicidade de tropas da 
operação com o genocídio[36]. No mês de julho, uma série de operações militares da RPF 
permitem a tomada de governo e o controle de Kigali. Muitos hutus, temendo retaliações da 
RPF, refugiam-se em Estados vizinhos, desencadeando nova crise humanitária. Dia 18 de 
julho a RPF[37] retoma o controle do país, declarando o conflito encerrado, após cerca de 3 
meses e um milhão de mortos (de uma população nacional de dez milhões). Paralelamente, 
ocorrem diversas reuniões nas nações unidas para a eventual criação de um Tribunal Penal 
Internacional para julgar os maiores responsáveis pelos crimes de 1994, nos moldes do 
Tribunal para a Antiga Iugoslávia, criado pela Resolução 827/1993, do Conselho de 
Segurança, de 25 de maio de 1993. 

  

  

2 O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA: DELIBERAÇÕES NO 
CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 

  

  

Como visto no ponto anterior, o genocídio em Ruanda foi uma tragédia previamente 
anunciada para a comunidade internacional, que por seu turno mostrou-se incapaz de impedir 
ou conter a perpetração de tal crime. Em meio a inúmeras críticas baseadas nessa desídia e em 
função da dimensão moral adquirida pelo genocídio, a ONU decidiu tomar atitudes para 
"acalmar" sua consciência e restaurar sua imagem descreditada. 

Desse modo, por meio da Resolução 935, adotada em 1º de julho e 1994, estabelece uma 
comissão de espertos para avaliar a situação em Ruanda, conduzindo investigações para 
comprovar o cometimento de violações ao direito internacional humanitário e também sobre 
possíveis atos de genocídio.[38] Em seu relatório, datado de 13 de outubro de 1994, a 
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Comissão afirma que além de genocídio[39], assassinatos políticos[40] e outras violações aos 
direitos humanos (como direito à integridade física e moral, não ser submetido à tortura e 
outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes)[41] também foram cometidos, bem 
como houve o desrespeito ao direito internacional humanitário[42]. 

Entretanto, ainda no mês de setembro, o governo ruandês, impulsionado principalmente pela 
derrota militar do partido responsável pelo genocídio, já havia proposto o estabelecimento de 
um tribunal penal internacional. O embasamento do pedido se deu por quatro razões, expostas 
durante as deliberações no Conselho de Segurança, quais sejam: (1) como crime contra a 
humanidade, a comunidade como um todo deve punir o genocídio; (2) um tribunal 
internacional evitaria suspeições de parcialidade e injustiça dos julgamentos; (3) apenas 
acabando com a impunidade seria possível a reconciliação nacional e a construção de um 
Estado de direito, e; (4) a captura dos criminosos refugiados em outros países seria facilitada 
se requerida por um tribunal internacional.[43] 

Finalmente, em 04 de novembro de 1994, foi aprovada a Resolução 955 instituindo um 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), a exemplo da experiência anterior do 
Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII). A votação, porém, não foi 
unânime, tendo a abstenção da China e o voto contra de Ruanda. De se estranhar, a princípio, 
esse voto contrário, tendo em vista toda a mobilização do governo ruandês em torno da 
criação do Tribunal, motivo pelo qual deve-se analisar mais a fundo os argumentos que 
ensejaram tal voto. 

Na votação, o representante de Ruanda no Conselho de Segurança, afirma que desde 1964 o 
país sofre com massacres coletivos e que, entretanto, nenhum dos seus perpetradores foi 
responsabilizado, criando uma cultura de impunidade, da qual o genocídio de 1994 teria sido 
resultado direto. Afirma também, que a comunidade internacional retirou suas tropas do país 
quando o genocídio começou, quando poderia ter salvado milhares de vidas. O representante 
ruandês ressalta que apenas acabando com a cultura de impunidade é que o Acordo de Paz de 
Arusha conseguirá alcançar seus objetivos e que a construção de um Estado de Direito e a 
reconciliação nacional serão possíveis.[44] 

Em contrapartida, o representante ruandês apresentou sete razões primordiais para justificar o 
voto contra a adoção de referida Resolução. A primeira delas diz respeito à competência 
temporal do Tribunal (de 1º de janeiro a dezembro de 1994), uma vez que antes de efetivar o 
genocídio de abril outros projetos de extermínio teriam sido testados com sucesso em anos 
anteriores. Por tais considerações, a delegação de Ruanda havia proposto que a competência 
temporal abarcasse o período de 1º de outubro e 1990 a 17 de julho de 1994. Nesse sentido, 
cita exemplos e diz que a comunidade internacional tinha conhecimento dos acontecimentos, 
como reconhecido em relatórios das Nações Unidas. Ademais, considera que um tribunal 
internacional que não levasse em conta as causas e o planejamento do genocídio não poderia 
contribuir para acabar com a impunidade e propiciar condições para a reconciliação 
nacional.[45] 

A segunda razão se refere à estrutura e composição do Tribunal uma vez que a delegação 
ruandesa considera insuficiente o número de juízes nas Câmaras de Julgamento (seis juízes 
divididos em duas câmaras), o que se acentua pelo fato de que a Câmara de Apelação (com 
apenas cinco juízes) e o Promotor seriam divididos entre o TPIR e o TPII. Por conseguinte, 
tendo em vista a complexidade das funções a serem desempenhadas pelo Tribunal e a 
necessidade de celeridade e exemplaridade dos julgamentos, a delegação havia pedido o 
aumento do número de juízes e Câmara de Apelação e Promotoria próprias.[46] 
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A delegação ruandesa pondera, e essa constitui a terceira razão, que o Tribunal devia focar 
seus esforços e recursos no julgamento do crime de genocídio, ao invés de usá-los para crimes 
que recaem na jurisdição de tribunais nacionais de Ruanda. Observa, ainda, que o Estatuto 
não indica os crimes prioritários a serem analisados pelo Tribunal, de modo que o crime de 
genocídio poderia ser relegado a segundo plano em relação aos outros crimes sob sua 
competência.[47] 

O quarto motivo demonstra a preocupação na indicação de candidatos a juízes advindos de 
países que teriam atuado na guerra civil de Ruanda (embora não cite nomes) e na participação 
na referida eleição.  A quinta razão faz objeção sobre os condenados serem conduzidos a 
prisões em outros países e que estes tenham poder de decisão sobre eles, alegando que isso 
caberia ao próprio Tribunal ou, se não, do povo ruandês. Dentro desse quadro, a sexta razão 
se refere às penas  serem impostas aos condenados, com destaque para a proibição da pena de 
morte, aceita pelo Código Penal de Ruanda.[48] 

Por fim, a sétima razão diz respeito à sede do Tribunal ser fora do território ruandês, o que 
constituiria um óbice para alcançar os objetivos perqueridos por Ruanda (dar uma lição para o 
seu povo, acabar com a cultura de impunidade e reconciliar a nação). O Tribunal estabelecido 
em Ruanda também traria uma harmonização entre as jurisprudências nacional e 
internacional.[49] 

Na sequência, faz-se mister analisar a abstenção da China na votação. O representante da 
delegação chinesa começa dizendo que seu país é favorável a levar a julgamento os 
responsáveis pelas atrocidades cometidas em Ruanda. Entretanto, é contra estabelecer um 
tribunal invocando o Capítulo VII da Carta (como já havia expressado nas deliberações sobre 
o estabelecimento do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia).[50] 

Revela que a tendência chinesa seria votar a favor da adoção da Resolução, considerando a 
necessidade de responsabilizar os criminosos o mais rápido possível e o desejo do governo de 
Ruanda em estabelecer um tribunal internacional com tal finalidade. Contudo, afirma que a 
atitude e posição do governo ruandês são vitais para o estabelecimento do Tribunal, 
requerendo sua inteira cooperação após sua criação, para que o Tribunal puna os responsáveis 
pelos graves crimes, sem o que se tornará difícil para este cumprir com suas obrigações de 
maneira satisfatória.[51] 

Nesse sentido, observa que o governo ruandês considera que ainda existem alguns pontos de 
divergência na resolução e no estatuto que dificultariam a sua cooperação de uma maneira 
mais efetiva, embora o Conselho de Segurança tenha se esforçado para dirimir tais 
preocupações. A China considera que o pedido feito por Ruanda para mais consultas deveria 
ser levado em consideração. Portanto, em função da complexidade do assunto tratado, o 
representante chinês acredita ser imprudente votar uma resolução às pressas, sendo que a 
principal parte interessada a considera difícil de aceitar.[52] 

Em outro viés, passa-se à análise do voto dos Estados Unidos, grande apoiador do projeto do 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda. O representante norte-americano afirma que o 
Conselho de Segurança trabalhou arduamente para acomodar as preocupações de Ruanda, 
dizendo que entende várias dessas preocupações (inclusive a referente à pena de morte), mas 
que não foi possível atender a todas e, ao mesmo tempo, manter o apoio do Conselho. 
Lamenta o voto contrário de Ruanda e acredita que o estabelecimento do Tribunal seja a 
escolha correta, ao invés de esperar por um acordo ao qual nunca se chegaria. Não obstante, 
incita o governo de Ruanda a honrar seu compromisso de cooperar inteiramente com o 
Tribunal e suas investigações.[53] 
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Igualmente, apoia a criação em Kigali de um escritório do Tribunal e concorda que grande 
parte do seu trabalho deve ser realizado em Ruanda, esperando por maiores orientações 
quanto à sua sede oficial. O representante dos Estados Unidos também toca na questão do 
financiamento do Tribunal, pedindo contribuições para os Estados membros, enfatizando o 
grande desafio das Nações Unidas de manter dois tribunais ad hoc em funcionamento que 
demandam grandes recursos financeiros. Da mesma maneira, observa que, para poder aplicar 
cotidianamente as leis e tomar conta das acusações que o Tribunal não será capaz de lidar, o 
sistema judiciário ruandês terá que ser reconstruído.[54]  

Cabe destacar que, nesse período, o Brasil fazia parte do Conselho de Segurança da ONU 
como membro transitório, tendo manifestado seu apoio à criação do Tribunal, embora com o 
apontamento de algumas ressalvas. A primeira delas se refere à competência do Conselho de 
Segurança para criar jurisdições penais internacionais, afirmando que a autoridade do 
Conselho se origina da delegação de poderes conferidos por meio da Carta da ONU pelos seus 
membros. Por conseguinte, seus poderes e responsabilidades não podem ser recriados ou até 
mesmo reinterpretados por decisões do próprio Conselho de Segurança, devendo interpretá-
los de maneira estrita.[55] 

As responsabilidades do Conselho de Segurança dizem respeito à manutenção da paz e 
segurança internacionais, e não à criação de instituições ou ao âmbito judicial e, portanto, a 
invocação do Capítulo VII da Carta para tal ultrapassa a competência do Conselho. Nesse 
sentido, a  criação de uma instituição judicial internacional desse tipo deveria ser discutida e 
negociada pela comunidade interacional como um todo, e sua adoção por meio de uma 
convenção ratificada pelas partes interessadas. No caso ora analisado, o representante 
brasileiro nota que deveria ter tido deliberações mais profundas sobre Estatuto do TPIR, como 
igualmente um painel de juristas representando os sistemas legais mais importantes deveria 
ter o revisado.[56] 

Ressalta também que a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, em 
seu artigo VI, prevê que a parte interessada deve aceitar a jurisdição de um tribunal penal 
internacional para julgar os responsáveis, princípio este que não foi observado.             Além 
disso, a delegação brasileira observou que a questão de jurisdição concorrente entre o 
Tribunal e cortes nacionais não foi abordada adequadamente no Estatuto.[57] 

Outro ponto atacado foi a falta de fixação de uma data clara para encerrar as atividades do 
Tribunal, bem como, os requerimentos específicos do caso de Ruanda deveriam ter sido 
considerados para determinar o local da sede do Tribunal, sua Câmara de Apelação e 
Promotoria. Ressalta, por fim, que o voto favorável, se dá apenas em razão da extrema 
gravidade dos crimes em questão e do caráter de urgência que a circunstância demanda, e não 
representa o endosso geral sobre a criação e funcionamento do Tribunal.[58] 

Percebe-se, portanto, que a criação do Tribunal e os termos de seu Estatuto causaram grande 
polêmica nas deliberações do Conselho de Segurança, assim como havia acontecido quando 
da votação para a criação do Tribunal Penal Internacional para a Antiga 
Iugoslávia.  Depreende-se daí que, na visão dos Estados membros do Conselho, seu 
estabelecimento não representava a alternativa perfeita para a responsabilização penal dos 
perpetradores do genocídio e demais crimes ocorridos em Ruanda, mas sim o que foi possível 
fazer em nome da celeridade e justiça. 

Desse modo, o Estatuto do TPIR foi aprovado, contendo 32 artigos, tendo como inspiração o 
modelo do Tribunal para a Ex Iugoslávia. Em resumo, sua competência temporal foi fixada no 
período correspondente a 1° de janeiro a 31 de dezembro de 1994, sendo que sua jurisdição se 
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dá sob pessoas naturais[59] acusadas de cometer crimes genocídio[60], crimes contra a 
humanidade[61] e violações ao artigo 3º comum às Convenções de Genebra e Protocolo 
Adicional II[62]. De se ressaltar que tal jurisdição pode ser exercida não apenas sob os crimes 
cometidos por cidadãos ruandeses em território ruandês como também em seus Estados 
vizinhos.[63] Finalmente, sua organização é a mesma do TPII[64], contando com os mesmos 
membros da Câmara de Apelação e o mesmo Promotor, sendo também financiado pelas 
Nações Unidas[65]. 

Desde a Resolução 955, outras vinte e duas foram adotadas pelo Conselho de Segurança no 
que concerne as funções e funcionamento do Tribunal.[66] Dentro desse quadro, constata-se 
que a instituição do TPIR foi apenas o primeiro passo da longa jornada que teria o Tribunal. 
Além da crescente necessidade de recursos financeiros e de pessoal, havia que se enfrentar as 
dificuldades das investigações, contar com o apoio de Ruanda e com a cooperação de Estados 
vizinhos, essas muitas vezes pautadas de acordo com conveniências políticas. Mas o maior 
desafio a ser enfrentado pelo Tribunal seria o de ser um exemplo para a sociedade ruandesa, 
em termos de imparcialidade, justiça e respeito aos direitos humanos, sejam eles de tutsis ou 
de hutus, a fim de assegurar a reconciliação nacional, o fim da impunidade e a reconstrução 
da nação como um Estado de Direito. 

  

  

3 Sociedade Pós Genocídio: Reação Jurídica Nacional e Internacional 

  

  

Até o momento de submissão deste artigo, a situação do TPIR é a seguinte: um caso aguarda 
julgamento, vinte casos estão em andamento, trinta e oito casos foram completados, destes 
sete condenados já foram soltos após completar sentença e nove casos estão em fase de 
apelação. Ainda, o Tribunal absolveu oito acusados, dois casos foram transferidos para 
jurisdição nacional francesa, dois acusados morreram antes do julgamento, dez acusados estão 
em liberdade (sendo considerados foragidos) e duas denúncias foram retiradas, com a 
consequente soltura dos acusados. Ressalta-se que o TPIR inovou ao condenar pela primeira 
vez um Chefe de Governo, Jean Kambanda, colaborando assim para a nova cultura de 
responsabilização penal internacional. No entanto, o fato de dez acusados estarem foragidos 
traz uma série de questionamentos sobre cooperação judiciária internacional em matéria 
criminal, pois indivíduos considerados pela promotoria como principais responsáveis pelo 
genocídio, como Félicien Kabuga, continuam livres. 

Nacionalmente, o posicionamento do governo quanto ao genocídio é de não negociar, 
insistindo na persecução criminal de todos os envolvidos, ao contrário de um sistema baseado 
em anistias e em comissões de verdade[67], buscando manter viva a memória do massacre. A 
questão da verdade sobre o genocídio é debatida por Reytjens, que critica o fato da RPF, 
desde que assumiu o governo em 1994, ter controlado somente uma verdade e criado um 
aparato todo para silenciar dissidentes[68]. Segundo Jacques Fierens, prevenir a impunidade 
era considerado pelo governo de Ruanda uma ruptura com governos anteriores, além de 
fundamental para que não ocorressem novos massacres[69]. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5366



Reestruturar o poder judiciário de Ruanda para o julgamento de criminosos do período do 
genocídio não foi tarefa fácil. Segundo Alisson Corey e Sandra Joireman, o judiciário estava 
devastado, a maior parte dos juízes ou advogados foram mortos ou fugiram, fazendo com que 
os juristas sobreviventes precisassem trabalhar em parcas condições[70]. Apesar disso, o 
volume de casos tratados em jurisdições nacionais é impressionante. William Schabas dá 
alguns números sobre a situação nacional: 

  

  

"Durante os 1990 mais de 100.000 aguardaram detidos o início de seus julgamentos, uma 
fonte de grande tensão social num dos países mais pobres do mundo. Cerca de 10 anos após o 
genocídio, dezenas de milhares ainda aguardam julgamento. Apesar da soltura de 25.000 
prisioneiros em 2003, dados de janeiro de 2005 do Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
estimam que 89.000 ainda estão detidos. Muitos destes prisioneiros estão sob custódia pela 
maior parte da década. Ainda, é sugerido que números ainda maiores estão foragidos, e que 
estes também deverão ser responsabilizados. A insistência dos ruandeses, completada com a 
merecida vergonha da comunidade internacional pode explica porque, mais de uma década 
depois, ainda estamos lutando para encontrar soluções."[71] 

  

  

Os primeiros processos em Ruanda iniciaram antes mesmo do primeiro caso no TPIR, após 
uma série de alterações legislativas do ministro da justiça. Tal lei classificava os criminosos 
em quatro categorias: os planejadores, os quais muitas vezes enfrentariam a jurisdição do 
TPIR ao invés da nacional, a segunda categoria composta por aqueles que cometeram 
assassinato ou crimes que levaram a morte, a terceira categoria, composta por criminosos que 
cometeram outros crimes graves e a última tratando de crimes contra a propriedade[72], como 
pilhagem. O centro da legislação, que foca diretamente no combate a negação, trata da pare da 
confissão, pela qual ofensores das 3 últimas categorias poderiam obter significativa redução 
de penas, com a condição que o réu precisaria detalhar os crimes cometidos e nomear seus 
cúmplices, com posterior verificação pela promotoria[73]. O sistema de confissão teve bons 
resultados por um lado, apesar das dificuldades do governo em lidar com a quantidade de 
confissões. Segundo Schabas: 

  

  

"A declaração de culpa e confissão determinadas na legislação de 1996 tiveram o efeito 
desejado. Somente 500 prisioneiros confessaram em 1997 mas até o fim de 1998 os números 
aumentaram para 9.000. No final de 1999, havia 15.000 confissões e no início de 2000, mais 
de 20.000. Em outras palavras, a idéia como um todo foi boa e tal experiência pode servir 
como um modelo útil para outras sociedades pós-conflito onde há um grande número de 
criminosos. No entanto, o sistema de justiça de Ruanda teve problemas explorando o grande 
número de confissões e foi incapaz de processá-los em tempo."[74] 
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Os processos ruandeses pelo procedimento ordinário foram alvo de debate, uns preocupados 
com o devido processo legal e a ampla defesa, outros elogiando a participação de advogados 
de competência reconhecida. O sistema misturava elementos de tradição civilista, como o 
processo escrito, velocidade dos julgamentos e a ausência de exame cruzado[75]. Além dos 
processos criminais comuns nacionais, reservados para criminosos de maior gravidade, 
ocorreram julgamentos por um sistema tradicional ruandês, denominado Gacaca. Segundo 
Schabas, os julgamentos mostram os esforços árduos de um sistema judiciário, balanceando 
direitos dos acusados, questões jurídico-probatórias, tenta chegar a um resultado bom[76]. 

Thompson e Nagy criticam o sistema judiciário nacional, considerado distante da população, 
não só por questões de deslocamento físico, mas também por causa da pobreza e da fraca 
educação nacional.[77] Mesmo com as inevitáveis falhas e dificuldades, o resultado das 
políticas judiciais pós 1994 tem pontos positivos: o sistema judiciário pós-genocídio 
contribuiu para o estabelecimento de uma rica jurisprudência e o aperfeiçoamento de juristas 
locais, com apoio de ONGS europeias e mundiais. Além das cortes normais integradas ao 
poder judiciário de Ruanda, operam cortes denominadas Gacaca. 

As cortes do sistema Gacaca, que chegavam a 12.000 em 2009 segundo Thompon e 
Nagy[78], tem importante papel na tentativa de conciliação nacional. Tais cortes, cujo nome 
significa grama em Kiniarwanda (porque os presentes sentam-se na grama) tem tradição em 
Ruanda, apesar de seu uso em questões criminais ter sido raro antes do estabelecimento de 
tais cortes com o propósito de tratar do genocídio. O objetivo primário em adotar tal sistema 
seria desafogar o sistema judiciário da enorme quantidade de processos criminais relacionados 
ao genocídio[79]. As cortes Gacaca foram estabelecidas pela lei 40/2000, que emendaram a 
lei orgânica de 1996. Dentre os dispositivos que mais chamam a atenção na lei, está aquele do 
testemunho obrigatório[80] e o da exclusão de membros que tenham uma cultura de 
divisionismo[81]. 

Thompson e Nagy demonstram preocupação que o sistema Gacaca seja utilizado como uma 
ferramenta para deixar a população com medo. Segundo as autoras: 

  

  

"Mesmo que a gacaca seja legalmente aceitável harmonicamente, não deixa de ser um sistema 
operado pelo Estado, que reforça uma visão particular de reconciliação e, desta maneira, não 
só deixa muitos ruandeses sem poder em processos individuais de reconciliação, mas também 
serve para manter um clima de medo e insegurança no dia a dia."[82] 

  

  

Fierens também critica o processo em cortes Gacaca, segundo ele incompatíveis com padrões 
mínimos de devido processo legal[83], como a ausência na lei de disposição sobre o direito de 
silêncio, a impossibilidade de fazer-se acompanhar por advogado, nem mesmo para as 
vítimas. Igualmente, alerta para a possibilidade de alguns juízes terem sido eles próprios 
envolvidos no genocídio.[84] O autor chega a afirmar que as cortes Gacaca não seriam 
baseadas na tradição, mas uma tentativa de justiça popular para dar conta da avalanche de 
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casos[85]. Encerra sua crítica considerando impossível que seja feita reconciliação através de 
tribunais e considerando tais cortes ambiciosas demais para chegar-se a uma verdade sobre o 
genocídio ao mesmo passo em que se julga indivíduos, alertando, no entanto, que qualquer 
justiça é melhor que justiça alguma[86]. 

Um dos resultados do princípio da confissão e desabafo nas cortes Gacaca foi o aumento de 
acusados, que passou de estimados 100.000 para um milhão de acusados. Isto equivale a um 
sétimo da população total de Ruanda e um terço de sua população adulta[87], um número 
assombroso, praticamente o número de vítimas do genocídio equivale ao número de acusados 
na jurisdição nacional. 

Para concluir a análise do judiciário pós-genocídio em Ruanda, cita-se a lição de Schabas: 

  

  

"Ruanda continua lutando com a aproximação apropriada para a responsabilização. A história 
de casos desde 1994 revela um número de valores conflitantes e estes influenciaram a 
evolução nas diferentes aproximações. Existem interesses conflitantes em Ruanda. 
'Sobreviventes' estão inabaláveis em sua intenção de processar. Do outro lado, a maior parte 
da população parece se enquadrar no campo de responsáveis onde há menor entusiasmo para 
justiça descompromissada. Até certo ponto, o plano atual de processar mais de um milhão de 
pessoas parece quase implausível. Pode a maioria dos ruandeses realmente ter votado num 
governo com planos de processar uma grande proporção dos eleitores por genocídio? Sempre 
foi imaginado que com alguma forma de democracia ou governo da maioria em Ruanda, não 
haveria vontade para novos processos. Mas esta não parece ser o caso."[88] 

Finalmente, é importante notar uma mudança geral na postura da comunidade internacional. 
Após o choque causado pela falha em prevenir o massacre em Ruanda, em 2005 durante a 
World Summit da ONU, foi firmado o compromisso que hoje é chamado de Responsabilidade 
em Proteger: 

  

  

"A Comunidade internacional, através das Nações Unidas, também tem a responsabilidade de 
utilizar os meios diplomáticos, humanitários, bem como outros meios pacíficos, em 
conformidade com os Capítulos VI e VIII da Carta, para ajudar a proteger populações de 
genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. Neste contexto, 
estamos preparados para tomar ações coletivas, de maneira precisa e decisiva, através do 
Conselho de Segurança, em conformidade com a Carta, inclusive o Capítulo VII, conforme o 
caso e em cooperação com organizações regionais relevantes caso apropriado, caso meios 
pacíficos sejam inadequados e as autoridades nacionais falhem manifestamente em proteger 
sua população de genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a 
humanidade."[89] 
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No entanto, apesar da declaração de 2005 e dos tribunais internacionais, infelizmente 
genocídio ainda é uma palavra presente, como observamos em Darfur, Sudão, cujo presidente 
é indiciado perante o Tribunal Penal Internacional pela prática de genocídio, mas permanece 
em seu país e em mais alguns Estados que se negam a cumprir o mandado. Em suma, mesmo 
com a recente vergonha de novos genocídios na Europa e na África e com iniciativas 
importantes no âmbito internacional, o caminho a ser trilhado para transformar genocídio num 
verbete em livros de história ainda se mostra longo. 

  

  

CONCLUSÃO  

  

  

Como visto na primeira parte desse estudo, a comunidade internacional, com especial ênfase à 
Organização das Nações Unidas, falhou na prevenção e repressão do crime de genocídio, 
resultando no extermínio de cerca de 10% da população de Ruanda. Tal fato acentuou a 
necessidade de rever os mecanismos até então existentes para a preservação da paz e 
segurança internacionais, reforçando a visão de que o crime de genocídio é um problema a ser 
tratado pela humanidade como um todo. Ademais, ensejou a criação de um novo tribunal ad 
hoc para responsabilizar os perpetradores dos graves crimes ocorridos em Ruanda. 

Com isso, reascendeu-se a discussão em torno dos poderes do Conselho de Segurança para 
criar instituições judiciais, como demonstrado pelos votos de seus membros quando das 
deliberações acerca do tema. Nesse tocante, é possível perceber que algumas das ressalvas do 
governo de Ruanda deveriam ter sido levadas em consideração, caso, por exemplo, da maior 
visibilidade do Tribunal pelo povo ruandês por meio da instituição de sua sede em Ruanda. 
Igualmente, observa-se que as fundamentações dos votos da China e Estados Unidos, 
analisados nesse artigo, foram pouco pontuais, até mesmo superficiais. Por seu turno, o voto 
do Brasil externa algumas preocupações em relação ao meio de criação do Tribunal e com os 
termos do próprio Estatuto. 

Não obstante, dada a complexidade da situação, prevaleceu a ideia de urgente 
responsabilização criminal em detrimento das questões divergentes que não poderiam ser 
prontamente resolvidas. Em função desse prospecto, o Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda não passou imune a críticas e, se algumas delas possuem fundamento, outras foram 
aplacadas pelos resultados práticos advindos do trabalho do Tribunal, visíveis na comunidade 
internacional como um todo. Nesse sentido, os tribunais ad hoc para a Antiga Iugoslávia e 
Ruanda serviram de incentivo para a criação do Tribunal Penal Internacional Permanente, 
cujo Estatuto foi aprovado em 1998 e entrou em vigor em 1º de julho de 2002. Entre os 
crimes que recaem na competência deste Tribunal, encontra-se o crime de genocídio, previsto 
no artigo 6º do Estatuto de Roma. 

Quase duas décadas após o genocídio de Ruanda, pode-se concluir que a comunidade 
internacional encontra-se mais preparada para reagir ao crime de genocídio, tanto em suas 
fases iniciais como na responsabilização penal dos criminosos pela via judiciária 
internacional. Ao que tudo indica, o Tribunal para Ruanda vem contribuindo para acabar com 
a cultura de impunidade na qual o país estava imergido. Nacionalmente, contudo, a reação ao 
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genocídio foi um tanto confusa, com um rol de possíveis acusados beirando um terço da 
população adulta do país, gerando um clima de instabilidade política e de temor que 
comprometem a própria administração da justiça. As jurisdições Gacaca, apesar de inovadoras 
como instrumentos de reconciliação nacional, falham em diversos princípios processuais 
penais, o que pode comprometer o resultado final dos procedimentos nacionais. 

Por outro lado, não se deve esquecer o fato de que a reconstrução e reconciliação nacionais 
são tarefas extremamente difíceis que requerem muito tempo e, sobretudo, vontade política. A 
reação ao crime de genocídio só será efetiva quando alcançarmos um estágio de inteira 
cooperação: da comunidade internacional com governos nacionais, da política com a justiça e 
dos indivíduos entre si, não como pertencentes a esta ou aquela nacionalidade, mas 
simplesmente como seres humanos. 
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UMA NOVA ROÍDA NA ROUPA DO REI: A SOBERANIA ESTATAL 
DESNUDADA PELA "RESPONSABILIDADE DE PROTEÇÃO" 

 
A NEW BITE ON THE KING´S CLOTHES: STATE SOVEREIGNTY UNDRESSED BY 

THE "RESPONSABILITY TO PROTECT " 
 
 
 

Raquel Tiveron 
 

RESUMO 
No direito das relações internacionais um dos debates mais acirrados atualmente diz respeito à 
“responsabilidade de proteção” em contrapartida ao dever de não-intervenção de um Estado 
soberano em outro. A responsabilidade de proteger se refere ao dever - e não só a um direito - 
que um Estado teria de ingerir-se em assuntos (ou até mesmo no território) de outro Estado 
soberano, no caso deste descumprir sua missão de proteger seus nacionais contra violações 
em massa de direitos humanos, como o genocídio e atrocidades afins. Numa concepção 
tradicional, a soberania é axiologicamente incompatível com a intervenção, pois ao mesmo 
tempo em que um Estado tem direito à soberania, ele tem por outro lado o dever de respeito à 
autoridade de outro Estado e, portanto, de não-intervenção. O presente artigo demonstra que a 
responsabilidade de proteger é mais um dos desafios pelos quais passa a noção clássica da 
soberania e que, ao invés de evidenciar a eliminação ou fraqueza dos Estados, proporciona-
lhes a oportunidade de reafirmarem-se no cenário mundial transformado pelos processos de 
globalização e internacionalização.  
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO, SOBERANIA, RESPONSABILIDADE DE PROTEGER, 
GLOBALIZAÇÃO 
 
ABSTRACT 
Nowadays one of the greatest debates in international law is about the "responsability to 
protect", considering the duty of non-intervention in a sovereign state. The responsability to 
protect refers to an obligation - and not just a right - that a state would have to interfere in 
another sovereign state if it fails in protecting its citizens against human rights violations such 
as genocide. In a traditional conception, sovereignty is incompatible with intervention, 
because while a state is sovereignty, another one has the duty to respect his authority. This 
paper demonstrates that the responsability to protect is one more challenge for the classical 
idea of sovereignty. Instead of showing the elimination or weakness of states, the 
responsability to protect gives them the opportunity to reassert itself in a world transformed 
by globalization and internationalization of law. 
KEYWORDS: STATE, SOVEREIGNTY, PROTECTION, GLOBALIZATION 
 
 

  

A soberania 

Soberania é um vocábulo que pode ser visto sob diferentes lentes. Durante o Renascimento 
(Séculos XIII e XIV), a soberania foi associada à Teoria Geral do Estado e à autoridade 
estatal. A ideia de legitimidade do ordenamento que até então derivava de Deus, gradualmente 
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deu lugar a visões centradas na lei ou na política (BARTELSON, 1995, p. 24). A soberania 
foi contemplada sob este enfoque por Jean Bodin (Os seis livros da República), Thomas 
Hobbes (O contrato social), Maquiavel (O Príncipe) e Rousseau (O Contrato Social). Se hoje 
parece óbvio que os "sujeitos da soberania", ou seja, os titulares do poder supremo são os 
Estados, naquela época não era assim. A maioria dos soberanos, no início da Idade Moderna 
na Europa, era reis e "governantes de sangue", que reconheciam um ao outro como soberanos, 
em detrimento do Estado. As "vestes reais" de então encontravam-se mais íntegras, eis que 
poucos eram os casos de interveniência na soberania estatal, limitada em geral apenas pelo jus 
cogens e pelo direito natural. 

  

Na Idade Clássica, a compreensão de soberania passou a refletir as preocupações da revolução 
científica. A visão global do Estado foi dividida em duas dimensões: a nacional e a 
internacional. Esta era definida como um complexo Estados individuais, detentores de 
recursos finitos e interesses previsíveis. Verdross (1927), autor clássico do Direito 
Internacional, por exemplo, distinguia a soberania entre estatal e territorial. A primeira se 
referia à independência do Estado, à faculdade do Estado de se autogovernar. Já soberania 
territorial foi um conceito emprestado pelo autor do Direito Privado, inspirada na ideia de 
posse e propriedade, onde um Estado adquire um território licitamente, a fim de ter o direito 
de dispor deste da mesma forma como um particular poderia. Para ser soberano, segundo 
Verdross (1927, p. 115), era necessário que o Estado possuísse os requisitos constitucionais 
tradicionais (povo, território e governo), todavia sem que houvesse a exigência de padrões 
quanto ao número de habitantes, quanto à dimensão ou quanto à forma de governo. Por outro 
lado, Verdross também afirmava que um Estado soberano deveria demonstrar supremacia 
interna (ou seja, manter em seu próprio território autoridade sobre as demais possíveis 
"autoridades") e independência externa. Esta concepção de soberania vigorou ao longo dos 
tempos e assegurava aos Estados a manutenção da sua supremacia interna e sua liberdade 
contra a interferência em assuntos externos. Também foram arautos de uma concepção 
dicotômica da soberania estatal autores como Hugo Grócio, Hans Kelsen e Hebert Hart. A 
farpela real é puída pela noção de Estado e também pelas normas do direito internacional 
consuetudinário. 

  

Durante a Modernidade, os mundos político e social assumiram uma nova dimensão. O 
Estado passou a ser compreendido como um todo, capaz de assimilar diferenças políticas, 
sociais e culturais das suas diversas comunidades. A soberania passou a ser constituída de 
dois poderes construtivos: o político e o social, arenas onde se manifestam "forças ocultas" 
(FOWLER e BUNCK, 1995, p. 12). A soberania tornou-se uma expressão não só jurídica, 
mas legal e política, constituindo um importante convite para admissão do Estado na 
disputada arena internacional. Assim, os requisitos constitucionais não eram mais 
considerados suficientes para atribuir soberania, e passou-se a exigir dos Estados 
independência de fato e de direito, além das características tradicionalmente associadas à 
soberania (território, autonomia, reconhecimento e controle). 

  

  

A soberania pode ser aumentada? 
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Identificadas pela Modernidade as dimensões política e jurídica da soberania, a questão que se 
coloca a seguir é quanto à possibilidade de sua mensuração. Sobre o tema, há duas opiniões. 
De acordo com a primeira versão, a soberania ocorre sob a forma de um "bloco de pedras", ou 
seja, segundo a lógica do "tudo ou nada". Para seus defensores (como o realista Hans 
Morgenthau) ou um Estado é soberano ou não é. Não haveria, assim, um Estado "mais ou 
menos" soberano. Sob este ponto de vista, a soberania não teria como ser aumentada ou 
diminuída: ela existe ou não. 

Para a aquisição do status jurídico de soberano, não há requisitos pré-existentes a serem 
preenchidos atualmente. Basta que um Estado seja assim reconhecido pelos demais. De fato, o 
processo pelo qual a comunidade internacional confere soberania aos Estados aspirantes é 
complexo e ainda pouco estudado. Por vezes é expresso pela quantidade de reconhecimentos 
formais que receberem e pela quantidade de relações diplomáticas que estabelecerem com um 
número significativo de Estados, como por exemplo, ocorreu com os Estados bálticos em 
relação à União Soviética (FOWLER e BUNCK, 1995, p. 57). A conclusão a que se chega é a 
de que a soberania de um Estado e o consenso internacional estão intimamente ligados. 
Assim, obter o reconhecimento internacional por uma boa porção de Estados significa 
autorização para integrar um "clube exclusivo" (FOWLER e BUNCK, 1995, p. 62). Enquanto 
não existe nenhum procedimento formal para esse reconhecimento, conclui-se que a aceitação 
deriva mesmo da demonstração de uma independência de fato ou de direito. Entidades até 
mesmo sem território, como a Ordem Soberana de Malta, obtiveram reconhecimento 
internacional. Nesta perspectiva, Estados sSovereigns are those whose sovereignty is 
recognized by (the society of) sovereignn states.oberanos são aqueles cuja soberania é 
reconhecida pela sociedade. Uma vez reconhecida a soberania de um Estado lhe é conferido 
também o direito de participar plenamente no direito e da política internacional. 

A segunda corrente, capitaneada pelo diplomata americano Charles Burton Marshall (1965), 
vai além da consideração da soberania como uma igualdade jurídica ou formal entre os 
Estados. Interpreta-a em níveis de igualdade prática. Assim, para esta corrente, a soberania 
seria como uma "cesta com pedras": todos os Estados teriam o mesmo conteúdo, que variaria 
em quantidade. Este componente político do conceito de soberania por vezes faz com que ela 
seja vista de forma pejorativa, em alusão às falhas e deficiências do sistema atual de Estados. 
Isto porque o vocábulo soberania também remete à arrogância, à irresponsabilidade e ao 
abuso de poder. O fato é que o termo expõe fraquezas da ordem internacional vigente e reflete 
a necessidade de evolução do sistema. 

A crítica a esta teoria é que, a despeito do seu louvável realismo, vale lembrar que nem 
sempre soberania e poder são conceitos associados. Prova disso é que alguns Estados sem 
muita influência militar ou econômica, por exemplo, gozam de respeito no cenário 
internacional, de forma que suas fronteiras e territórios não são ameaçados por vizinhos 
gananciosos ou vorazes. Por outro lado, um Estado soberano extremamente poderoso, como a 
União Soviética, pode ser subitamente eliminado do cenário internacional e substituído por 
Estados menores. 

Ambas as teorias são relevantes para o campo das Relações Internacionais. A visão da "cesta" 
vem ganhando espaço, na medida em que a alusão ao "bloco" é considerada formalista e 
alheia à realidade de como os Estados interagem na política internacional contemporânea. 
Estas visões não são necessariamente opostas, mas expressam dois aspectos diferentes da 
soberania.  O ideal é que nenhuma destas visões sejam excluídas ou tidas como conflitantes, 
mas sim conciliadas e utilizadas a depender da circunstância. 
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A relativização da soberania estatal 

Do ponto de vista do direito internacional, a soberania estatal tornou-se paradoxa: contém um 
pouco de anarquia interestatal (tornando os estrangeiros em potenciais adversários no jogo 
mundial) e uma tendência de cosmopolitismo, em favor de uma "domesticação global". O 
conceito de soberania hodierno é ambíguo porque sugere independência e separação entre os 
Estados, numa era marcada pela integração e interdependência em níveis regionais e globais. 
Ou seja: a soberania pugna por liberdade de ação dos Estados enquanto por outro lado há a 
necessidade de controle e de coordenação (BARTELSON, 2010a). 

Destarte, a soberania hoje é muito mais do que "um cartão de identificação dos jogadores no 
tabuleiro da política internacional" (FOWLER e BUNCK, 1995, p. 20). Além de todas as 
nuances e ambiguidades já ressaltadas, o conceito de soberania depara-se ainda com uma 
realidade capaz de relativizá-lo. A existência de guerras civis, guerrilhas, terroristas, 
narcotraficantes podem erodir a supremacia de um Estado sobre seu território. Princípios 
alternativos, como o direito das minorias, os direitos humanos, responsabilidade fiscal, boa 
governança e segurança internacional conformam agora uma nova arena internacional na qual 
a soberania estatal é vista com ressalvas. Estes princípios, muitas vezes, são aliados a práticas 
coercitivas, como as sanções econômicas e a imposição de acordos básicos com outros 
Estados. 

A relativização por que passa atualmente o conceito de soberania não passou desapercebida 
por Stephen Krasner, um dos mais radicais escritores sobre o assunto, autor de "Soberania: 
hipocrisia ordenada" (1999). Para Krasner, qualquer influência externa sobre instituições 
políticas domésticas violaria a soberania estatal. Exemplos destas violações estariam na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, na influência da Igreja Católica com suas 
crenças sobre o controle de natalidade e o aborto, nas zonas econômicas exclusivas criadas 
pela Convenção das Nações Unidas de 1982 sobre o Direito do Mar, entre outros. Para o 
professor, até mesmo o Estado, ao criar novos direitos para si, estaria a violar sua própria 
soberania (KRASNER, 2001, p. 79).   

Se seguíssemos à risca o pensamento de Krasner, a maioria das medidas de política externa, 
os tratados (contratos e convenções internacionais) e o próprio direito internacional, por 
exemplo, porque influenciam os Estados a agirem de determinada maneira, constituem 
violações à sua soberania. De outra aresta, o maior desafio à soberania permanece sendo o 
fluxo de capitais, a transnacionalização dos mercados e dos meios de comunicação e 
transporte, a permeabilidade das fronteiras e o controle da passagem de pessoas através delas, 
entre outros. 

Fato é que sempre houve limitações à soberania estatal. Mesmo antes da assinatura do tratado 
de Westefália, os Estados se submetiam a uma variedade de obrigações oriundas do direito 
natural. Isso não era visto como algo incompatível com a sua soberania. As normas 
internacionais sempre fizeram parte das modernas relações internacionais e as obrigações 
jurídicas externas podem - e frequentemente o fazem - restringir a liberdade de ação de 
Estados-membros, mas eles não diminuem ou o privam da sua soberania, considerada como 
estatuto jurídico (DONNELLY, 2002, p. 43). 

O significado original de "soberania" é simplesmente 'superioridade', sem qualquer conotação 
de caráter absoluto ou ilimitado (DONNELLY, 2005, p. 19). Em verdade, os soberanos 
modernos nunca tiveram licença ou autoridade absoluta sobre tudo. Desde 1648, com as 
assinaturas dos tratados sobre a paz de Westfália, os soberanos foram restringidos 
substantivamente em sua atuação.  
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No século XIX, o Estado soberano era o único juiz de suas ações. Isto implicava, por 
exemplo, o direito de ir para a guerra quando, onde e por qualquer motivo que lhe aprouvesse. 
O recurso à guerra era tido como um atributo da soberania. Atualmente, o uso legítimo da 
força é limitada à autodefesa. Entende-se aqui a autodefesa real e imediata e não a preventiva, 
como a alegada pelos Estados Unidos para a invasão ao Iraque em 2003. A legítima defesa 
preventiva, tal qual propagada pela doutrina Bush, que vai de encontro à lição de outro ex-
presidente americano, Harry Truman (1956, p. 383), para quem: "Não há bobagem maior do 
que pensar que uma guerra poderá ser contida por meio da guerra. Você não 'previne' nada 
por meio da guerra, exceto a possibilidade da paz." 

Outro exemplo de limitação histórica à soberania estatal é encontrado no "direito soberano" 
de controlar a oferta de moeda. A respeito, Donnelly (2005, p. 2) observou que durante a 
vigência do clássico sistema do padrão-ouro (séculos XVIII e XIX), os Estados de então, 
indiscutivelmente soberanos, já não tinham esse direito. Da mesma forma, hoje, o poder dos 
mercados financeiros internacionais e instituições financeiras não deveriam surpreender por 
relativizarem a soberania econômica de um Estado. 

Percebemos que uma soberania absoluta, sem a interferência do direito internacional ou dos 
direitos humanos, é uma concepção insustentável de soberania (DONNELLY, 2002, p. 88). 
Assim, não é porque um Estado aderiu a um tratado relativo a direito humanos, por exemplo, 
obrigando-se internacionalmente, que sua soberania estaria comprometida. Como já assevera 
Donnelly, soberania não é uma "casca dura", uma barreira impermeável nas fronteiras de um 
território. Ela não garante a eficácia da vontade livre do Estado. A soberania é uma prática 
social complexa, que atribui competência, direitos e obrigações entre soberanos, que não 
reconhecem superior (DONNELLY, 2000, p. 141). 

  

Soberania e direitos humanos 

Frequentemente, as obrigações internacionais de direitos humanos impostas aos Estados são 
vistas como forma de "dar fundamentos morais jurídicos para violar os direitos soberanos dos 
Estados" (SHEN, 2000, p. 435). Todavia, o que se verifica hodiernamente é queA a sociedade 
dos Estados atual abre espaço para os direitos humanos dentro das práticas da soberania do 
Estado. 

Não só a soberania, mas também o entendimento a respeito dos direitos humanos tem sido 
significativamente remodelado. Os direitos humanos, hoje tidos como iguais e inalienáveis 
para todos os indivíduos, não podem mais ser considerados meramente como atos atentatórios 
contra a autoridade suprema dos Estados. As declarações de direitos contêm uma linguagem 
universal ("Ninguém deve ser ...", "Toda pessoa tem direito ...") e são aplicáveis a todos os 
Estados indistintamente, devendo ser implementadas e respeitadas em seus sistemas jurídicos 
nacionais. E não há nada de incomum na ideia de os Estados soberanos submeterem-se a 
obrigações internacionais desta natureza, independentemente de sua vontade (DONNELLY, 
2000, p. 38). 

No caso de um Estado reivindicar sua soberania como pretexto para violar direitos humanos 
de seus cidadãos, entra em cena a possibilidade de intervenção, aqui chamada de 
"responsabilidade de proteger". Trata-se de uma ação coercitiva contra um Estado soberano 
para proteger pessoas em risco nesse outro Estado em virtude de catástrofes evitáveis, como o 
genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. Esta intervenção é 
limitada e imparcial, feita com prudência e moderação, quando um Estado não tenha 
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capacidade de impedir tais calamidades ou não deseje fazê-lo. Ressalte-se que a intervenção 
que aqui se trata nada tem a ver com a já mencionada "legítima defesa preventiva" invocada 
por Estados para intervir em outros a fim de reprimir a fabricação ou aquisição de armas de 
destruição em massa ou de colaborem com o terrorismo.  

  

Duas décadas de intervenções 

Na década de 90, as intervenções estatais a pretexto de defesa da paz foram relativamente 
constantes, como exemplificam as ocorridas na Libéria, em 1990, no norte do Iraque em 
1991, Haiti em 1994, Serra Leoa, em 1997, e no Timor Leste em 1999 (EVANS e 
SAHNOUN, 2002, p. 100), inclusive com a participação do Brasil liderando a MINUSTAH. 
Controvérsia, entretanto, geraram as intervenções na Somália, em 1993, em Ruanda, em 1994, 
e na Bósnia, em 1995, criticadas por serem tardias, com poucos recursos ou mal executadas, 
de forma que estas últimas acabaram por acirrar os conflitos internos naqueles países. 
Saliente-se que estas intervenções diferem das tradicionais operações de paz da ONU, que se 
resumiam a monitorar o cessar-fogo entre Estados beligerantes, aceito anteriormente. 

Para evitar tais embaraços, a intervenção, em primeiro lugar, deve ser imparcial. Do contrário, 
pode-se até acabar com a guerra, eis que o interventor interfere no controle de poder local, 
assume o comando da situação, toma partido em favor de um dos beligerantes, intimida os 
dissidentes locais, e impõe um acordo de paz. Porém, ao agir de forma impositiva, o 
interventor logra êxito em manter alguém no poder ou derrotar o oponente, mas não o impede 
de continuar tentando (DENG, 1996, p. 95). 

O projeto intervencionista da ONU na Bósnia, por exemplo, foi baseado pelo aprendizado 
com a experiência na Somália: a prisão de soldados da ONU pelas forças sérvias seria um 
motivo para que se tomasse partido em favor de uma das forças, mas compreendeu-se a 
necessidade de manter a neutralidade em face de todas as provocações, sob pena de os 
intervenientes se tornarem mais um participante nesta guerra civil (EVANS e SAHNOUN, 
2002, p. 104). A dificuldade atual está em uma intervenção de grande porte - militar ou 
humanitária - conseguir permanecer neutra ou ser breve em um Estado devastado pelas lutas 
internas. 

O mote de uma intervenção deve ser, portanto, auxiliar na construção da nação em lugar da 
anarquia; formar um organismo estatal autosustentável com base instituições da sociedade 
civil, restaurar a ordem cívica e a promover a reconciliação (KÖCHLER, 2001, p. 11). O ideal 
é que a comunidade internacional ajude de fato os Estados a desenvolverem a capacidade de 
proteger suas populações contra os crimes contra a humanidade e os auxilie a sair das crises 
antes da eclosão do conflito. Apenas se necessária, a ação coletiva deve ser desencadeada - e 
não por determinação unilateral de um país, mas por meio de decisão do Conselho de 
Segurança - tendo em conta os princípios da Carta da ONU e do Direito Internacional. 

  

A responsabilidade de proteger como forma de intervenção estatal 

Até meados da década de 90, quando ocorreram as intervenções citadas, não havia qualquer 
regra que as regulamentasse e, portanto, permaneciam não respondidas questões como como e 
quando intervir, e sob qual autoridade. A primeira tentativa formal de estudar e regulamentar 
estas questões ocorreu em 2000, quando o Canadá constituiu uma "Comissão Internacional 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5390



sobre Intervenção e Soberania do Estado", que elaborou substancioso relatório sobre a 
responsabilidade de proteger com vistas à construção de um consenso internacional em torno 
do uso legítimo da força para repelir os ataques contra civis. Após negociações longas e 
difíceis, as conclusões deste documento foram apresentadas na Cimeira Mundial de 2005 da 
ONU e ganharam destaque internacional. Os princípios da responsabilidade de proteger foram 
incluídos no documento final da Cimeira e foram aprovados pelo Conselho de Segurança da 
ONU na Resolução 1674 (28 de abril de 2006) sobre a Proteção das Pessoas Civis em 
Conflitos Armados. Reconheceu-se por meio deles que os Estados têm a responsabilidade de 
proteger seus cidadãos contra o genocídio e atrocidades em massa e que os demais Estados se 
comprometem a agir em casos onde os governos manifestamente falharem em sua 
responsabilidade. 

O mais curioso é que, até a elaboração deste documento, a possibilidade de intervenção em 
outro país era muito questionada - tanto do ponto de vista legal, quanto moral, político e 
operacional - indagando-se se era apropriado aos Estados tomarem uma ação coercitiva (em 
especial de cunho militar) contra um outro Estado, a pretexto de proteger as pessoas em risco 
neste. O referido documento, entretanto, parte do pressuposto de que a intervenção deixaria de 
ser uma medida discutível e vai além, ao considerá-la não só um direito a ser exercido 
("direito de ingerência humanitária") para tê-la como muito mais: um dever, ou seja, uma 
responsabilidade de proteger ("responsabilidade de proteger" ou "RdP", traduzidos do inglês 
"reponsibility to protect" ou "R2P"). 

Os fundamentos da responsabilidade de proteger residem nas obrigações inerentes à noção de 
soberania; na responsabilidade do Conselho de Segurança, nos termos do artigo 24 da Carta 
das Nações Unidas, para a manutenção da paz e da segurança internacionais; nas obrigações 
legais específicas no âmbito dos direitos humanos e das declarações de proteção humana, 
convênios e tratados, no direito internacional humanitário e no direito interno. 

  

Implicações da responsabilidade de proteger 

A responsabilidade de proteger abrangeria mais especificamente outros três tipos de 
responsabilidade: a de prevenir, a de reagir e a de reconstruir. A de prevenir está diretamente 
ligada às origens e às causas do conflito interno que colocam a população em risco, como o 
incitamento. A de reagir está ligada a medidas coercitivas como sanções e abertura de 
processo internacional e, em casos extremos, intervenção militar. A responsabilidade de 
reconstruir provê, após a intervenção militar, assistência completa com recuperação, 
reconstrução e reconciliação, fazendo com que as causas que ensejaram a intervenção cessem 
(ICISS, 2001). 

Acreditamos que antes de tudo, a comunidade internacional tem a responsabilidade de usar 
meios diplomáticos, humanitários e outros meios pacíficos de controvérsias, como prevêem 
os capítulos VI e VIII da Carta da ONU. Na impossibilidade destes, a grande prioridade da 
responsabilidade de proteger é a de prevenir: as opções de prevenção devem sempre ser 
esgotadas antes de se cogitar a intervenção e a maior parte dos esforços e dos recursos deve 
ser dirigida a isso. Mister observar também que o exercício da responsabilidade de prevenir e 
reagir requer a utilização do meio menos intrusivo e das medidas menos coercivas. 

Uma vez decidida pela intervenção militar, ela deve obedecer a três princípios: o do limite da 
justa causa, o da precaução e o da autoridade de direito (ICISS, 2001). Estes princípios 
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resultaram do consenso da comunidade internacional e resumem a preocupação central com 
as perspectivas para a segurança humana e intervenção neste século. 

  

Responsabilidade de proteger x soberania estatal 

Em princípio, os Estados soberanos têm a responsabilidade de proteger seus próprios 
cidadãos, mas esta responsabilidade seria transferida para uma comunidade de Estados mais 
ampla, em caso de ineficiência deste. Entretanto, como dito, a intervenção é uma medida 
extrema e bastante questionável, pois é inegável que tal possibilidade viola de certa forma a 
soberania estatal e a inviolabilidade do território, elementos básicos constitutivos do Estado. 

Uma série de iniciativas governamentais e não-governamentais têm-se centrado sobre a 
conciliação entre as noções tradicionais de soberania do Estado com o imperativo moral de 
agir - com força, se necessário - em face de genocídio e crimes contra a humanidade. A 
conclusão conciliatória a que se chega é a de os direitos de soberania implicam 
responsabilidades fundamentais outras, como a de proteger (HEHIR, 2010, p. 3). 

Contudo, o que atualmente obsta a intervenção não tem sido uma reflexão sobre a sua 
legitimidade, mas motivos outros, como a redução de custos, evidenciada pelos contínuos 
esforços parlamentares de restringir a contribuição de seus países às intervenções 
humanitárias, notadamente os Estados Unidos. O mérito de não haver um maior número de 
intervenções hoje em dia não se deve, infelizmente, a uma maior conscientização sobre a 
excepcionalidade e a brevidade desta medida, mas à interferência de fatores econômicos que 
podem obstá-la e, quiçá, justificá-la. 

Fato é que preocupações com os mercados petrolíferos, a geopolítica e os refugiados podem 
estar por trás de decisões intervencionistas. Tomem-se as recentes revoluções árabes que 
irromperam na Tunísia, no Egito, e na Líbia como exemplo. As duas primeiras não 
requereram intervenções externas nos seus países, ao contrário da segunda, onde a coragem e 
a persistência do povo líbio para derrubar o ditador Muammar AL-Kadhafi foram respondidas 
com brutalidade pelo regime mediante o uso indiscriminado de artilharia contra os civis 
desarmados. (ABRAMS, 2011). Em repreensão, o Conselho de Segurança da ONU, por 
unanimidade, instaurou uma zona de exclusão aérea no país e emitiu uma resolução com 
medidas duras contra o regime da Líbia, como embargo de armas, congelamento de bens, 
proibição de viajar e o encaminhamento da situação na Líbia para o Tribunal Penal 
Internacional para investigação (Resolução n. 1973 do Conselho de Segurança da ONU). 

Ainda recentemente, em mais um episódio da "cruzada americana contra o terror", em que os 
Estados Unidos invadiram o Paquistão, sem o conhecimento deste, a fim de abater o líder da 
organização terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden. O Estado paquistanês só foi avisado da 
presença militar americana em seu solo após o término da operação. Ressalte-se que esta 
intervenção americana nada tem a ver com "responsabilidade de proteção" que aqui se 
analisa, mas demonstra uma violação atual da soberania de um país a pretexto de neutralizar 
um dos responsáveis por assassinatos em massa que vitimaram cerca de três mil pessoas. Sem 
nos imiscuirmos nos detalhes da operação militar, chama a atenção o fato de que Kadhafi 
pode ser levado para julgamento perante o TPI, mas Osama não teve a mesma oportunidade. 

Embora as considerações humanitárias sejam muitas vezes invocadas em defesa da 
intervenção, o humanitarismo nem sempre é o único motivo. Em verdade, a estabilização dos 
mercados mundiais de petróleo tem sido a tônica das intervenções. O problema é que uma 
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intervenção com base em motivações outras, mesmo quando acompanhada de alegações 
humanitárias, geralmente privilegia os interesses estratégicos e econômicos dos intervenientes 
e resulta em consequências desastrosas para o povo civil já massacrado. 

 Não se contesta aqui toda e qualquer forma de intervenção, independentemente do contexto, 
mas sim aquelas suscetíveis de produzir maior dano do que benefício.  Deve haver uma 
avaliação criteriosa de cada contexto específico, com análise das consequências possíveis, 
como a possibilidade de "danos colaterais" contra civis e infra-estruturas civis, já que os seus 
custos não serão suportados por aqueles intervêm, mas pela população local. Além disso, 
pode haver o risco de fragmentação do país, pelo fato de que geralmente se sabe muito pouco 
sobre a atuação de não-atores no seu contexto doméstico específico. O desejo de agir em 
solidariedade com a população afetada é importante, mas deve-se ter uma noção clara dos 
motivos e das consequências de cada intervenção, sob pena desta também se revelar danosa 
(CHELLANEY, 2011).  

  

Conclusão 

Alguns acadêmicos acreditam que as discussões acerca da soberania em breve se tornarão 
obsoletas (BARTELSON, 2010, p. 35). Aprendemos com o autor que, a despeito do 
pessimismo de alguns, a soberania permanece relevante para a análise da conduta dos Estados 
nas relações internacionais por várias razões: ela ajuda a comunidade internacional a se 
organizar, serve de guia para o status de entidade internacional, permanece como um aparelho 
teórico relevante e como uma arma política potente nas disputas entre Estados 
(BARTELSON, 1995, p. 124). 

Após uma breve análise histórica da soberania no período do Renascimento, Idade Clássica e 
Modernidade, concluímos com o autor que a soberania, em realidade, não teve significados 
diferentes durante os diversos períodos, mas funcionou de acordo com os arranjos epistêmicos 
de cada momento. 

A soberania é um conceito central no discurso político moderno. Está ligada intrinsecamente 
aos fundamentos do conhecimento político e à realidade internacional, dos quais é difícil ser 
dissociada. Por tais razões, o conceito de soberania está em constante evolução, possibilitando 
lidar com novos problemas e oportunidades, em especial os trazidos pela globalização, que 
desafiam as "vestes soberanas" abocanhando-lhes pequenos nacos. 

Alguns fenômenos modernos colocam em cheque a ideia de soberania estatal, tais como os 
direitos humanos, os direitos das minorias, a globalização, o crescimento das instituições 
financeiras. A ideia moderna do homem como sujeito e objeto central no cenário político 
internacional retira um pouco a soberania de evidência, mas de toda sorte não a elimina. 
Como visto, sempre existiram restrições à liberdade de ação dos Estados e as 
atuaisContemporary human rights constraints on the freedom of action of states are 
completely compatible with "full" "Westphalian" sovereignty. restrições impostas pelos 
direitos humanos são compatíveis com a soberania de Westefália. 

A responsabilidade de proteger, em que pese representar uma limitação humanitária, tem 
como fundamento obrigações inerentes à soberania, como nas obrigações legais assumidas no 
âmbito dos direitos humanos, do direito internacional humanitário e do direito interno. 
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 Infelizmente, na prática, razões humanitárias são invocadas para uma intervenção, todavia o 
humanitarismo nem sempre é o único motivo. Uma intervenção com base em motivações 
outras, mesmo quando acompanhada de alegações humanitárias privilegia os interesses 
estratégicos e econômicos dos intervenientes e resulta em consequências desastrosas para o 
povo civil já massacrado. 

Conclui-se que, se antes havia quem valorizasse a soberania de forma absoluta, como um 
manto protetor contra qualquer interferência nos assuntos estatais (KRASNER), o que se tem 
em verdade é que hoje os Estados nunca foram tão soberanos, se considerarmos que as regras 
da soberania muitas vezes são influenciadas pelo poder e não necessariamente pelas normas 
de Direito Internacional. 
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A EXPANSÃO PENAL E O DIREITO DE INTERVENÇÃO: DIREITO 
PENAL DO INIMIGO E A SOCIEDADE DE RISCO - 

COMPATIBILIDADE ENTRE A AUTONOMIA E A INTERVENÇÃO 
ESTATAL NA DEMOCRACIA BRASILEIRA. 

 
DROIT PÉNAL ET L'EXPANSION DE L'INTERVENTION: ENNEMI DU DROIT PÉNAL 

ET LA SOCIETE DU RISQUE - COMPATIBILITÉ ENTRE L'AUTONOMIE ET 
INTERVENTION DE L'ÉTAT DANS LA DÉMOCRATIE BRÉSILIENNE. 

 
 
 

Carolina Ângelo Montolli 
 

RESUMO 
Demonstrada a relação entre Direito, Democracia e política criminal, analisa-se as tendências 
do Direito Penal Brasileiro após a Constituição de 1988 oscilantes entre o garantismo do 
regime democrático e o Direito Penal do Inimigo traduzido pelo endurecimento das penas, 
tipificação de condutas e interferência midiática neste processo, fenômenos influenciados pelo 
conceito moderno de sociedade do risco. Investiga-se estudos dogmáticos e não dogmáticos, 
comparando políticas criminais e comprovando a tendência de adotar-se, no Brasil, uma 
política não democrática, rígida e inconstitucional. A sociedade pós-moderna rege-se por uma 
ordem sócio-econômica globalizada. A revolução tecnológica revela que o processo 
globalizacional apresenta-se de forma inevitável e impostergável, propiciando mudanças de 
ordem ideológica, científica, tecnológica e, sobretudo, econômica, além de promover uma 
complexidade social dantes inimaginável. Conclamado a atuar diante destes novos riscos, o 
direito penal vem sofrendo um processo de expansão de suas bases e estruturas que acaba por 
gerar vigorosa tensão com a concepção programática do modelo penal forjado no Estado 
Liberal – chamando de direito penal clássico ou direito penal mínimo – que engloba proposta 
pautada pela vocação garantista e restritiva da intervenção penal, nos limites dos axiomas da 
subsidiariedade e da ultima ratio. O presente artigo analisará as características deste 
movimento expansionista, confrontando-o com a concepção clássica do direito penal, bem 
como abordará a proposta apresentada pela Escola de Frankfurt, referente à criação de um 
direito de intervenção. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: SOCIEDADE DE RISCO;DIREITO DE 
INTERVENÇÃO; POLÍTICA CRIMINAL; CULTURA DO MEDO; DIREITO PENAL DO 
INIMIGO. 
 
RESUME 
Après avoir démontré la relation entre droit, démocratie et politique sur la criminalité, on 
analyse les tendances du droit pénal brésilien après la Constitution Federél de 1988, celles-ci 
oscillant entre l’assurance du régime démocratique et le droit pénal de l’ennemi traduit par le 
durcissement des peines, la caractérisation des conduites criminalisées et l’interférence des 
médias dans ce processus, des phénomènes influencés par le concept moderne de société du 
risque. On examine des études dogmaqiques et non dogmatiques, en comparant des politiques 
sur la criminalité et en vérifiant la tendance à adopter, au Brésil, une politique non 
démocratique, rigide et inconstitutionnelle. La société post-moderne est dirigé par une ordre 
economique globalisé. La revolution tecnologique montre que le process de la globalization 
n’est pas évitable ou reportable et provoque changemant ideologique, cientifique et, surtout, 
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economique. À cause de ces risques, le droit pénale souffre un process d’extension de ses 
fondements causant une tension avec le modèle pénale classique, d’intervention minimaliste - 
Couvrant la proposition et guidé par garantism vocation intervention pénale restrictive, dans 
les limites des axiomes de la subsidiarité et de dernier recours. Cette article analysera les 
caractéristiques de cette mouvement expansioniste et le comparera avec le droit pénale 
classique et ses bases et fondements. Bien sure, cette article abordera la propos présenté par 
l’École du Frankfurt, concernant a la création d’une droit d’intervention. 
MOT-CLES: MOTS CLÉS: SOCIÉTÉ DU RISQUE; DROIT D??INTERVENTION; 
POLITIQUE SUR LA CRIMINALITÉ; CULTURE DE LA PEUR; DROIT PÉNAL DE 
L??ENNEMI. 
 
 

    

INTRODUÇÃO 

  

A ideologia amparada no capitalismo cujo objetivo aplicado é ampliar na sociedade mundial a 
idéia de carência de segurança, a necessidade de rigidez estatal e a busca de segurança privada 
nos conduzem às discussões acerca dos rumos do Direito Penal e alertada aos estudiosos do 
Direito e das Ciências Criminais sobre uma preocupação que não é inédita, posto que vasta 
bibliografia acerca do tema já foi construída por pesquisadores brasileiros e outros estudiosos. 
Esta nova realidade, designada por Ulrich Beck de "sociedade de risco"¹ apresenta 
características bastante peculiares, vez que os riscos sociais são imprevisíveis, indesejados, e 
de tal envergadura lesiva que coloca em perigo a própria humanidade além de demonstrar 
como a cultura do medo é responsável diretamente pela capitalização do Direito Penal, 
criando uma verdadeira indústria do medo alimentada por uma mídia comprometida, pela 
privatização de serviços dentro dos presídios e pelo aumento de empresas de segurança 
particular. Marta Rodrigues de Assis Machado² apresenta um estudo profundo sobre as 
origens da sociedade do risco e como este conceito tem conduzido legislações em diversos 
Estados a um processo denominado por Jakobs como a terceira velocidade do Direito Penal. 

A teoria da sociedade de risco nasce, pois, com a percepção social dos riscos tecnológicos 
globais, refletindo a mudança da estrutura da sociedade e, ao mesmo tempo, o conhecimento 
da modernidade e de suas conseqüências. A sociedade de risco identifica-se por uma 
comunidade na qual os riscos produzidos referem-se a danos de larga envergadura lesiva, não 
delimitáveis, globais, sistemáticos e, com frequência, irreparáveis. Promovidos por decisões 
humanas, atinge a todos os cidadãos e podem ser capazes de exterminar a própria 
humanidade. Esses riscos possuem suas causas e origens em decisões e comportamentos 
humanos produzidos durante a manipulação dos avanços tecnológicos, ligados à exploração e 
manejo de novas tecnologias. 

Apontando-se as alterações na legislação penal após a instituição formal de uma república 
democrática, pretende-se demonstrar o retrocesso material a que se submete a Ciência Penal 
sempre que os riscos se tornam mais evidentes, enrijecendo um sistema que, 
constitucionalmente, deveria ser de prestação social. Para isso, buscar-se-á explicar o que é 
uma sociedade de risco e suas origens históricas, a forma como este fenômeno é explorado 
pela lógica capitalista e como os Três Poderes contribuem para a consolidação desta situação 
de extremo caos e agonia social. Alternativamente, demonstrar-se-á também como políticas 
públicas aliadas ao Direito Penal Garantista podem contribuir para a materialização do Estado 
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de prestação social e da função ressocializante, retributiva e preventiva do Direito Penal, 
através de penas alternativas e da consolidação do Direito Penal Liberal ultima ratio. 
Instituiu-se, deste modo, o direito penal do risco, tema sobre o qual nos debruçaremos no 
tópico seguinte. 

____________________________________________ 

¹ BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Trad. Jorge Navarro; 
Daniel Jiménez; Maria Rosa Borras. Madrid: Paidós, 1998. 

² MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Sociedade de Risco e Direito Penal. São Paulo: 
IBCCRIM, 2005, P.29. 

  

  

1. DO DIREITO PENAL DO RISCO 

  

A globalização ou sociedade global ou modernidade global como "interseção da presença e da 
ausência", caracteriza-se pelo "entrelaçamento de eventos sociais e relações sociais que estão 
à distância dos contextos locais", como resultante dos avanços tecnológicos, principalmente 
dos meios de comunicação, em especial da tecnologia eletrônica. Esse fenômeno 
sociopolítico, sem dúvida, trouxe avanços, porém paradoxalmente, trouxe, também, riscos e 
insegurança à sociedade. 

Reforçando, assim, a idéia do contraste da segurança e insegurança, da determinação e da 
indeterminação, da estabilidade e instabilidade, Renato de Mello Jorge Silveira³ assevera que 
o Direito Penal do Risco reflete a mudança do modo de compreender o Direito Penal e de agir 
dentro dele, produto estrutural e irreversível de uma época, cujo ponto de partida já é fato 
dado, encerrando tanto oportunidades como riscos. O Direito Penal transforma-se em Direito 
Penal do Risco quando coloca a criação ou o aumento dos riscos no centro das reflexões 
dogmáticas promovendo a mitigação das regras de imputabilidade, bem como quando toma 
para si a função de tornar segura a sociedade. 

Concentra-se na chamada criminalidade organizada, materializada nas infrações penais 
perpetradas pelos poderosos e caracterizada pela magnitude de seus efeitos, normalmente 
econômicos, mas igualmente políticos e sociais. Na tentativa de se moldar à novel sociedade 
de risco, a dogmática penal e a política criminal passam a admitir novos candidatos no círculo 
de bens jurídicos; a antecipar a fronteira entre o comportamento punível e não-punível; a 
reduzir as exigências de censurabilidade; a flexibilizar os critérios de imputação. 

Dentro de uma perspectiva funcionalista, os institutos de direito penal devem ser aptos a 
cumprir, manter e reproduzir as premissas, finalidades e princípios do Estado Democrático de 
Direito, legitimando-se a intervenção punitiva do Estado apenas àqueles atos que ameacem a 
integridade das estruturas sobre as quais as relações sociais e as relações de produção se 
sedimentam. 

___________________________________________ 
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³ SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como direito penal do perigo. 
São Paulo: RT, 2006, p.39. 

  

A sociedade industrial construiu um arcabouço ideológico que legitimou a concretização do 
acúmulo de conhecimento e de tecnologias impactantes como meios para realizar um mundo 
mais igualitário. Esses meios, fundamentados na ciência e na tecnologia, seriam capazes de 
prover o mundo de abundância, diminuir e/ou controlar a escassez e a fome, as calamidades 
naturais, as pandemias. 

O progresso se deu sem as precauções devidas e foi descoberto que o problema de uma área 
afetava diretamente outra; que a engenharia de alimentos afetava a produção em massa; que a 
produção industrial diminuía empregos; que a diminuição de empregos aumentava a 
criminalidade e afetava o meio ambiente; que as conseqüências do progresso desordenado e 
sem planejamento eram graves e a situação de risco que poderia ter sido evitada agora estava 
diante da sociedade nos extremos limites. No sentido de uma teoria social e de um diagnóstico 
de cultura, o conceito de sociedade de risco designa um estágio da modernidade em que 
começam a tomar corpo as ameaças produzidas até então no caminho da sociedade industrial 
(BECK, 1997 apud MACHADO, 2005). 

Ainda de acordo com Machado (2005): 

  

Para Ulrich Beck, o processo de industrialização é indissociável do processo de produção de 
riscos, uma vez que uma das principais conseqüências do desenvolvimento científico 
industrial é a exposição dos indivíduos a riscos e a inúmeras modalidades de contaminação 
nunca observados anteriormente, constituindo-se em ameaças para as pessoas e para o meio 
ambiente. Portanto os riscos acompanham a distribuição dos bens, decorrentes da 
industrialização e do desenvolvimento de novas tecnologias. Estes riscos foram gerados sem 
que a produção de novos conhecimentos fosse capaz de trazer a certeza de que estes riscos 
diminuiriam ou seriam passíveis de controle e monitoramento eficazes. Esta certeza nos 
controles favorecidos pela ciência e pela tecnologia teve sua base na modernidade clássica 
onde os riscos eram compreendidos como fixos e restritos a determinados contextos 
localizados, e mesmo que atingissem à coletividade, estes seriam frutos do desenvolvimento 
de novas tecnologias. Já na sociedade de risco, os riscos ultrapassariam os limites temporal e 
territorial, e seriam produtos dos excessos da produção industrial (MACHADO, 2005, p.29). 

  

O diferencial se refere ao papel da tecnologia na própria configuração do risco, deslocando o 
foco da ordem para a dúvida. São os avanços tecnológicos que, ao ampliarem o domínio do 
conhecimento e da visibilidade, ampliam igualmente o domínio da incerteza. O estudo de 
Machado demonstra como o pensamento de Ulrich Beck enfatiza a produção social de 
riquezas/industrialismo como causa da produção social dos riscos e alerta que a ordem 
jurídica estabelecida não mais garante paz e estabilidade, mas legitima as ameaças. 

Riscos modernos são encontrados nos campos da globalização da economia e da cultura, do 
meio ambiente, das drogas, do sistema monetário, das migração e inter-migração, do 
processamento de dados, da violência juvenil. Na medida em que a sociedade do risco se 
consolida os riscos sociais, políticos, econômicos e individuais escapam do controle dos 
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mecanismos criados pelas instituições organizadas para manter a proteção da sociedade. 
Nesse contexto, a idéia de segurança torna-se o "contraconceito" do risco, introduzindo 
desafios para a efetividade dos mecanismos de controle social, dentre os quais se encontram o 
Direito Penal e as instituições governamentais - órgãos executivos e tribunais - encarregadas 
de aplicá-lo. 

Uma sociedade amedrontada, acuada pela insegurança, pela criminalidade e pela violência 
urbana torna-se terreno fértil para o desenvolvimento de um direito penal de emergência, cuja 
justificação sociológica voltada para a prevenção facilmente encontra respaldo e legitimação. 
Todos se sentem vulneráveis, vítimas em potencial e a expectativa do perigo iminente fazem 
com que as vítimas potenciais aceitem mais facilmente a sugestão ou a prática da punição ou 
do extermínio preventivo dos supostos agressores potenciais. Assim se configura a cultura do 
medo e o capitalismo busca, de algum modo, lucrar através de empresas de seguros de vida e 
seguro contra roubo, empresas de segurança residencial e terceirização do setor penitenciário, 
criando a indústria do medo. 

  

2. DIREITO PENAL CLÁSSICO 

  

O Direito Penal Liberal, de inspiração iluminista, adquiriu status de Ciência no Século das 
Luzes nas lições de Montesquieu e Beccaria, adotando-se uma tutela de direitos subjetivos 
contra arbitrariedades estatais, limitando e equilibrando o uso do jus puniendi. Desde então foi 
adotado um valor-princípio de suma significância, posto que dele emanam todos os demais 
direitos individuais: a dignidade da pessoa humana. Alicerçado neste princípio, este modelo 
de política criminal e seu sistema jurídico caracterizam-se pela fragmentariedade, 
subsidiariedade e intervenção mínima. 

Significa dizer que o Direito Penal só tutela bens penalmente relevantes, isto é, apenas quando 
se configurar uma autêntica violação ao bem jurídico é que se recorrerá ao jus puniendi. 
Implica em que seja o Direito Penal e a privação da liberdade, a última alternativa para a 
tutela de bens e para o controle social. O bem jurídico penalmente protegido há que ter seus 
contornos bem definidos, sendo certo, escrito e estrito, funcionando como limite à ampla 
criminalização de condutas. Assim, penalmente relevante será a conduta que atente contra a 
ordem social e a moral pública. 

  

Neste sentido: 

Unicamente a ofensa intolerável às liberdades asseguradas pelo contrato social é a que 
justifica a intervenção penal na liberdade humana (rectius: é a que pode ser considerada 
infração penal propriamente dita). Por outra parte, é absolutamente imprescindível que o 
poder estatal seja delimitado estritamente e que as múltiplas formas de sua ingerência na 
liberdade individual sejam delimitadas estritamente e claramente descritas na lei penal - lex 
certa ou princípio da taxatividade. (GOMES, 2005 apud ROCHA, 2005, p. 2). 
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O Direito Penal clássico é direito público, uma vez que é manifestação do monopólio estatal 
que visa à proteção dos direitos subjetivos dos indivíduos. Aparece de forma indissociável ao 
princípio da legalidade como principal garantia do cidadão contra possíveis arbitrariedades do 
Estado. Teoricamente, tem cunho preventivo geral negativo, inibindo coativamente 
comportamentos não desejados pelo direito. Aliado aos fins preventivos gerais, os indivíduos 
infratores teriam a resposta de acordo com sua conduta, recebendo a sanção na medida do 
descumprimento do pacto social. Finalmente, por tratar-se de uma democracia e de um Estado 
de Direito de prestação positiva, seu papel principal é ressocializar o infrator para que o pacto 
social seja restabelecido. 

O que se tem notado na legislação penal brasileira após a edição da Constituição Cidadã é, em 
contrapartida, uma inovação que relativiza certas barreiras erigidas sob as exigências do 
Direito Penal clássico. Em outras palavras, os princípios de contenção da esfera penal têm 
sido tratados como barreiras impeditivas de um direito penal adequado às necessidades 
preventivas e de proteção da sociedade do risco. 

  

  

Figueiredo Dias ilustra a necessidade de flexibilização, como se pode conferir: 

  

Não está o direito penal, por outra parte - argumenta-se -, preparado para a tutela dos grandes 
riscos se teimar em ancorar a sua legitimação substancial no modelo do "contrato social" 
rousseauniano, fundamento último de princípios político-criminais até agora tão essenciais 
como o da função exclusivamente protectora de bens jurídicos, o da secularização, o da 
intervenção mínima e de ultima ratio. Porque se quiser manter estes princípios, tal significará 
- assinalou-o Stratenwerth em duas conferências a vários notáveis - a confissão resignada de 
que ao direito penal não pertence nenhum papel na proteção das gerações futuras: como entre 
outros e, principalmente, os temas dos atentados ao ambiente, da manipulação genética e da 
desregulação da atividade produtiva se vão encarregando já de mostrar ou prenunciar. Não 
uma função minimalista de tutela de bens jurídicos na acepção moderna, constituintes do 
padrão crítico de uma legitimação, mas a atribuição sem rebuços, ao direito penal, de uma 
função promocional e propulsora de valores orientadores da ação humana na vida comunitária 
- eis a única via que se revelaria adequada aos desafios da sociedade do risco. (DIAS, 2001, 
p.39). 

  

É a partir deste raciocínio que novas teorias e movimentos como a Nova Direita Penal, a 
Tolerância Zero ou Direito Penal do Inimigo, o Movimento de Lei e Ordem, o Direito Penal 
de Dupla Velocidade e o Direito Penal de Três Velocidades apresentam inovações 
inconstitucionais amplamente divulgadas pela mídia como sendo a única alternativa para a 
reaquisição da segurança pública, tratando os novos riscos como matéria penal, quando são 
matérias política, étnica e social. Todas as correntes aqui mencionadas podem ser estudadas 
dentro de um fenômeno maior denominado Moderno Direito Penal, o qual se mostra 
retrógrado em relação aos princípios e direitos historicamente conquistados, amparado este 
fenômeno na idéia de sociedade mundial do risco, cuja análise está obrigatoriamente 
vinculada ao ideal capitalista de gerar riqueza e concentrá-la sempre nas mãos de poucos. 
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Por certo período de tempo o modelo liberal foi útil ao controle social e à manutenção da 
ordem pública. Todavia, o surgimento de novos riscos e realidades passou a exigir uma 
postura estatal acerca de temas inéditos ou nunca antes alarmados. Nas décadas de sessenta e 
setenta um movimento de deslegitimação do direito penal e de crítica à resposta punitiva do 
Estado ganhou espaço. 

  

A realidade pós anos 80 (redemocratização) criou uma onda de expansão do Direito Penal, em 
virtude dos anseios da sociedade por mais segurança, sobretudo nos delitos de grande monta 
chamados de delito dos poderosos, tais como os econômicos, ambientais e políticos. Percebe-
se a crise do direito penal, mas concomitantemente verifica-se a sua expansão como resposta 
jurídica a problemas sociais. 

A população brasileira era predominantemente rural, os freios sociais funcionavam, a 
religiosidade do povo reprimia excessos e os coronéis conduziam os submissos. A violência 
do modelo não vinha à tona pela insipiência dos meios de comunicação. A incidência da 
criminalidade era baixa e dominada formal ou informalmente pela polícia. Foi neste contexto 
que veio a lume a legislação processual penal vigente até nossos dias. Vem daí também a 
estrutura básica da Justiça, do Ministério Público, do sistema prisional e da Polícia Judiciária, 
que se organizaram para atender ao modelo então proposto. Para a época, o comboio de 
segurança pública era satisfatório. Não obstante a afirmação de doutrinadores no sentido de 
que o direito penal clássico permaneceu inalterado e inoperante frente às novas realidades, as 
questões cotidianamente criadas têm, em sua maioria, uma carência e uma preocupação muito 
mais política do que criminológica. A ausência de prestação social do Estado em todos os 
setores principais - educação, saúde, cultura e desporto, saneamento básico e segurança 
pública - contribui para o aumento dos índices de violência e criminalidade. 

Hassemer e Muñoz Conde (1995) identificam este fenômeno e arriscam uma idéia 
abolicionista para o Direito Penal se este permanecer nos moldes atuais: "Se o Direito Penal é 
arbitrário, não castiga igualmente todas as infrações delitivas, independentemente do status de 
seus autores, e quase sempre recai sobre a parte mais débil e os extratos economicamente 
mais desfavorecidos, provavelmente o melhor que se pode fazer é acabar de vez por todas 
com este sistema de reação social frente à criminalidade, que tanto sofrimento acarreta sem 
produzir qualquer benefício". 

  

3. DO DIREITO DE INTERVENÇÃO 

  

Os membros da Escola penalista de Frankfurt, em particular Winfried Hassemer, propagam a 
idéia de que, em face dos novos riscos advindos da primeira e segunda modernidade, avultou 
o sentimento de medo da população e, conseqüentemente, a demanda por maior atuação do 
aparato criminal. Em vista disso, os legisladores, por razões ou propósitos mesquinhos e 
oportunistas, lançam mão de instrumentos jurídicos, por vezes, teratológicos, simulando 
tutelar a sociedade. Daí novos tipos penais são criados, recrudescendo o tratamento conferido 
aos acusados em geral, incrementando as penas, restringindo direitos e garantias individuais, 
além de outras medidas denunciadas por Hassemer, sem que, substancialmente, signifiquem 
quaisquer perspectivas reais de mudanças no quadro social. 
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Hodiernamente, a tendência internacional concentra-se na utilização de uma reação penal 
considerada simbólica, marcada por instrumentos inaptos a combater efetiva e eficazmente as 
novas formas de infrações. O que importa é manter um nível de tranquilidade na opinião 
pública, estribado apenas na impressão de que o legislador se acha preocupado com o delito. 
Produz-se a ilusão de que os problemas foram solucionados. Adverte Hassemer que o 
aproveitamento do direito penal como meio de 

transformação social e de asseguramento do futuro da sociedade ofende, manifestamente, os 
axiomas garantistas a que se encontra inexoravelmente vinculado, máxime o princípio da 
subsidiariedade, já que sua utilização se dá como prima ratio, sempre que rentável 
politicamente. O Direito Penal deixa de exercer sua missão de tutela exclusiva de bens 
jurídicos concretos, para executar vagas e imprecisas funções promocionais ou simbólicas. 

Retomando as lições de Franz Von Listz, segundo o qual o direito penal constitui barreira 
infranqueável da política criminal, Hassemer afirma que, hoje, no direito penal do risco, 
ocorre o inverso, o direito penal aparece como instrumento da política criminal. Segundo o 
penalista, o direito penal deve restringir-se tão-somente a proibição de condutas individuais 
que provoquem lesão ou perigo concreto de lesão a um bem jurídico individualista, não lhe 
cabendo promover a segurança das futuras gerações ou a diminuição social dos riscos e do 
sentimento de medo incrustado na população. Sua missão, na realidade, é bem mais modesta. 

Desta rígida linha de argumentação decorre a forte posição do autor contrária à extensão da 
tutela penal aos bens jurídicos supra-individuais e aos novos perigos decorrentes da sociedade 
de risco, para os quais cabe lançar mão de outro ramo jurídico, criado especialmente para tal 
desiderato, chamado "direito de intervenção".   

  

Acho que o Direito Penal tem que abrir mão dessas partes modernas que examinei. O Direito 
Penal deve voltar ao aspecto central, ao Direito Penal formal, a um campo no qual pode 
funcionar, que são os bens e direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, integridade 
física, enfim, direitos que podem ser descritos com precisão, cuja lesão pode ser objeto de um 
processo penal normal. (...) Acredito que é necessário pensarmos em um novo campo do 
direito que não aplique as pesadas sanções do Direito Penal, sobretudo as sanções de privação 
de liberdade e que, ao mesmo tempo possa ter garantias menores. Eu vou chamá-lo de Direito 
de Intervenção. Em consonância com as idéias da Escola de Frankfurt, o direito penal deve 
reduzir seus tentáculos, submetendo-se a um amplo processo de descriminalização de 
condutas. Compondo-se apenas por delitos de lesão, ou de perigo concreto, assim considerado 
na medida em que o perigo de ofensa, de especial gravidade, apresentar-se evidente em 
relação a bens jurídicos individuais, admitindo, excepcionalmente, a tutela de bens supra-
individuais quando estritamente ligados ao indivíduo, a exemplo dos crimes contra a 
incolumidade pública. Tudo com observância de rígidas regras de imputação de 
responsabilidade pessoal e dos princípios político-criminais garantistas, como lesividade, 
subsidiariedade, fragmentariedade. Por outro lado, a proteção aos bens jurídicos supra-
individuais em face dos novos riscos tecnológicos incumbiria ao "direito de intervenção" - 
novo ramo jurídico - e, desta maneira, restaria definitivamente afastada a intervenção penal 
clássica, estribada na pena privativa de liberdade e nas garantias fundamentais. (HASSEMER, 
1995, p.25). 
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O direito de intervenção seria uma alternativa no controle da criminalidade moderna. Situado 
entre o direito penal e o direito administrativo, com um rebaixado nível de garantias 
individuais e novas formas procedimentais abreviadas, mas sem a cominação das pesadas 
sanções do direito penal, sobretudo as penas privativas de liberdade. 

No escólio de Hassemer, Prittwitz (2004) nos apresenta um modelo de direito de intervenção 
assim configurado mostrar-se-ia, pragmaticamente, mais adequado para responder aos 
problemas específicos das sociedades pós-industriais. Desta forma, poder-se-ia liberar o 
direito penal das expectativas de prevenção dessa modalidade especial de infração, para cuja 
missão não se acha preparado e, segundo o autor, pode ser a causa primordial de sua ruína. 

Considerando, ademais, que os ilícitos de somenos importância - que não são dotados de 
dignidade penal - migrarão em direção a um outro ramo jurídico - que não lançará mão da 
pena de prisão - não haverá necessidade da manutenção de todas as garantias individuais, 
flexibilizando, inclusive, as regras de imputação de responsabilidade, resultando, 
inexoravelmente, num sancionamento de natureza não penal, com perspectivas otimistas em 
relação à sua agilidade e eficácia. 

  

No Brasil, a tese frankfurniana encontra repercussão, principalmente no pensamento do 
Miguel Reale Júnior. Na relação entre o controle administrativo e o direito penal, segundo 
Reale, deve haver uma relativa independência, através de um funcionamento alternativo. 
Donde, optar-se-ia pela seara administrativa no que concerne a assuntos afetos à área 
econômica de menor relevância - aquelas condutas que não disponham de dignidade penal, 
com a sua conseqüente descriminalização, ao passo que a atuação penal cingir-se-ia aos casos 
extremos em que a sanção administrativa não se afigurar suficiente. 

Dispondo de uma finalidade repressora e, ao mesmo tempo, assecuratória de tutela dos novos 
bens jurídicos supra-individuais, o sistema misto de Reale propõe o julgamento por tribunais 
administrativos. A descriminalização de determinadas condutas e sua consequente 
administrativização já vem sendo adotada, paulatinamente, por diversos países, dentre eles 
Alemanha e Itália. No Brasil, bem como se dá na França, existe dupla tipificação de contenda 
à infração econômica, havendo leis administrativas e penais no mesmo sentido. 

Demonstrada a tese da Escola de Frankfurt e demarcadas as raias do direito de intervenção, 
bem como sua ressonância na doutrina brasileira, neste ponto analisaremos a teoria do Direito 
Penal do Inimigo e uma crítica adaptativa ao pensamento frankfurniano, fundado na premissa 
de que toda política criminal deve adaptar-se à sociedade à qual pretende ser implementada. 

  

4. DIREITO PENAL DO INIMIGO 

  

Opinião Pública e a Mídia como Instrumento Ideológico Capitalista 

  

Quando se associam violência, criminalidade e (in) segurança pública, a impunidade é o 
primeiro fator apontado como causa daqueles. É a partir deste raciocínio que se exige do 
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Poder Público, especialmente do Poder Legislativo, um rigor maior para com o delinqüente, 
retomando idéias ultrapassadas, datadas do nascedouro da Criminologia, as quais se 
encontram superadas teoricamente. Isto porque a Criminologia moderna e todas as suas 
ramificações teóricas entendem que o fenômeno criminoso implica não apenas em se avaliar a 
pessoa do delinqüente, mas também a sociedade criminógena, elementos intrínsecos e 
extrínsecos ao crime, fatores ambientais e sociais, bem como a reação do Estado e o 
funcionamento de seu aparato (policial, judiciário e penitenciário) como co-responsável pela 
delinqüência. 

Vera Andrade citada por Queiroz (apud PORTO, 2006), na obra Funções do Direito Penal: 
Legitimação versus Deslegitimação do Sistema Penal menciona que: 

  

Falar de direito penal é falar, inevitavelmente, de violência, mas não apenas da violência que 
é materializada pelos fatos considerados delituosos (homicídio, latrocínio, estupro), como 
também é falar da violência que é o próprio direito penal e seus modos de atuação, pois ele é 
em si mesmo violência seletiva, desigual, e de discutível utilidade, de sorte que tão grave e 
importante quanto o controle da violência é a violência do controle. A pena de morte, as penas 
privativas de liberdade, as prisões cautelares, por exemplo, distinguem-se do homicídio e do 
seqüestro pelo só fato de que aqueles constrangimentos estão autorizados pelo direito, 
enquanto estes últimos não, ou seja, a pena de morte e as medidas privativas da liberdade 
outra coisa não são senão autênticos homicídios e seqüestros levados a cabo pelo Estado 
legalmente. (Queiroz apud PORTO, 2006, p. 67). 

  

  

O Moderno Direito Penal aparece como uma crítica ao Direito Penal Clássico por este não 
possuir pressupostos de enfrentamento à criminalidade devido a uma supervalorização dos 
princípios que seriam óbices à nova eficácia do direito penal. A proposta se baseia, 
justamente, em um desvio dos conceitos originais e fundamentadores da intervenção punitiva, 
adotando conceitos inovadores, mas de constitucionalidade duvidosa, fragmentando e 
enfraquecendo a noção de Estado de Direito. 

Ao trazer uma política criminal de expansão do Direito Penal, as teorias funcionalistas 
adotadas principalmente por Jakobs (apud MACHADO, 2005, p. 135) se equivocam ao 
revelar como único bem jurídico penal a reafirmação da identidade normativa da sociedade e 
não os direitos individuais. As atividades e a ocupação profissional de tais indivíduos não 
ocorrem no âmbito das relações sociais reconhecidas como legítimas, mas naquelas que são 
na verdade a expressão e o expoente da vinculação desses indivíduos a uma organização 
estruturada que opera à margem do Direito, e se dedica às atividades inequivocamente 
delituosas (GRACIA MARTÍN, 2007, p. 88). 

O Direito Penal do Inimigo, inspirado no Movimento de Lei e Ordem e voltado para a 
prevenção, estende a proteção a bens jurídicos supra-individuais voltando-se para a prevenção 
geral mediante antecipação da tutela penal a esferas anteriores ao dano, flexibilização das 
regras de causalidade, normas penais em branco, delitos de perigo abstrato e tipos penais 
abertos, ampliação e desproporcionalidade das penas, constante tipificação de condutas 
irrelevantes penalmente em leis esparsas, responsabilização criminal das pessoas jurídicas, 
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restrições processuais, instituição de um Regime Disciplinar Diferenciado e de meios coativos 
na fase instrutória do processo penal. 

            A proposta de Jakobs é tão ampla que em seu interior é possível identificar várias 
questões ou temas que não têm sido tratados adequadamente pela doutrina e que é um mérito 
especial da construção desse autor as ter posto sobre a mesa como objeto de discussão 
científica. Por outro lado, se dogmaticamente podemos definir as características do que 
podemos denominar direito penal do inimigo e identificá-lo, isto por nos ser útil para 
deslegitimar algumas partes do ordenamento vigente; de se dizer, trata-se de um instrumento 
para separar os modelos legítimos dos modelos ilegítimos de direito penal (não mais 
difundido que as referências ao direito penal simbólico ou ao direito penal do risco). 

Em relação ao conceito de inimigo, Jakobs (1976) fundamenta este status de inimigo do 
seguinte modo: 

  

                                                      A situação existente em relação à pessoa no direito é a 
mesma que a da vigência do ordenamento jurídico, que a do Estado enquanto conjunto de um 
ordenamento jurídico, em geral, que a de qualquer pessoa antes (e não apenas em) do direito: 
para concordar com a realidade, para oferecer orientação, a situação normativa precisa de um 
apoio cognitivo. aquele que pretende ser tratado como pessoa deve dar em troca uma garantia 
cognitiva de que vai se comportar como pessoa. Se não existir essa garantia ou se ela for 
expressamente negada, o direito penal passa a ser uma reação da sociedade ante o ato de um 
de seus membros para ser uma reação contra um inimigo. Isso há de implicar que tudo está 
permitido, a incluir uma ação desmedida; ou melhor, é possível que ao inimigo seja 
reconhecida uma personalidade potencial, de tal modo que na luta contra ele não se pode ir 
além do necessário. (JAKOBS, 1976, p.31). 

  

O inimigo, segundo Jakobs (1976, p.33), "é um indivíduo que, não só de maneira incidental 
em seu comportamento [...] ou em sua ocupação profissional [delinquência econômica, 
deliquência organizada e especialmente, tráfico de drogas (...)], isto é, que em qualquer caso, 
de forma presumidamente duradoura abandonou o direito" Os inimigos são, em definitivo, 
autores suscetíveis de culpabilidade que geram insegurança. 

Como já assinalou Silva Sánchez (2002, p.80), "constatada a existência real de um direito 
penal de tais características - sobre o que não se pode estabelecer dúvida alguma - a discussão 
fundamental versa sobre a legitimidade do mesmo", já que "à vista de tal tendência [...] o 
círculo do direito penal dos 'inimigos' tenderá, ilegitimamente, a se estabilizar e a crescer". 

Igualmente, a distribuição de Jakobs nem sempre se limita a ser descritiva e, por isso, 
diferentemente de Silva Sánchez não diz respeito a uma tendência expansiva ilegítima, e sim 
ao contrário disso; e isso é precisamente o que tem dado motivo a uma ampla resistência por 
parte da doutrina. 

Na procura por fazer uma exposição coerente desta idéia, é preciso ter em mente as diversas 
fases pelas quais se passou até a construção do direito penal do inimigo: - Existe uma primeira 
fase em que se introduziu a expressão direito penal do inimigo por volta dos anos oitenta. Em 
sua primeira versão de 1985, em trabalho apresentado no Congresso de catedráticos alemães 
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de direito penal realizado em Frankfurt no ano de 1985, o direito penal do inimigo era um 
problema de tipos penais específicos de caráter excepcional. 

O que caracteriza a concepção normativa de Jakobs é que em sua teoria do Direito Penal 
nunca deixou de estar latente a concepção de que o sistema social exige uma cooperação ou 
prestação positiva a seus cidadãos que tem a ver com a fidelidade ao direito. Essa idéia, 
independentemente das influências de Luhmann ou Hegel, é um pressuposto de sua teoria que 
se tem mantido inamovível durante o passar do tempo. O status de cidadão é definido como 
um dever. Este ponto de partida, somado a uma excessiva identificação entre Estado, 
sociedade e pessoa, é o que faz com que apenas seja materialmente (e não só formalmente) 
definido como pessoa o que reconhece internamente. 

O conceito de pessoa do sistema jurídico conforme Jakobs tem, pois, um conteúdo material 
que exige certa racionalidade individual vinculada à sociedade ou, caso se prefira, ao 
ordenamento jurídico. Assim, se entende que para Jakobs - de modo coerente - o cometimento 
de um delito implique que uma pessoa enfraqueça sua personalidade em sentido material (já 
que uma pessoa por definição é apenas a que se mantém minimamente fiel ao direito a 
compartilhar seus valores); o que delinquente passa a ostentar exclusivamente uma 
personalidade formal que nem sequer é reconhecida ao que não oferece ou dá uma segurança 
cognitiva nesse sentido (o inimigo ou o não-cidadão). 

O que cabe objetar a essa concepção teórica é que no marco do sistema político e jurídico 
vigente o ordenamento não espera que os cidadãos reconheçam pessoalmente as normas, e 
sim apenas que não ajam com menosprezo em relação às normas da vida social. Em um 
sistema de liberdades, o cidadão tem liberdade para decidir se vai se comportar de acordo com 
a norma e quais são as razões pelas quais lho fará. Nesse contexto normativo, o direito não 
pode exigir dos cidadãos que acatem as normas como corretas e em virtude disso organizem 
uma vida conforme o direito. 

O direito próprio de um sistema de liberdades materialmente democrático tem de reconhecer, 
ao contrário, ao cidadão a possibilidade de rechaçar internamente ou mediante expressões a 
norma como válida, o que não se lhe pode reconhecer - já que sem a norma em particular e o 
sistema democrático de liberdades em geral não teria vigência - é executar uma ação contrária 
à norma. O dever não consiste em ser fiel à norma, e sim em evitar não a reconhecer mediante 
um comportamento que a infrinja. Isto é, aquele que não reconhece internamente a norma 
deve evitar - a seguir a estratégia que quiser - o injusto (a infração da norma). A pena só pode 
ser imposta ao que manifesta ou comunica uma falta de reconhecimento da norma por meio 
de uma ação que a infrinja. O ordenamento de um sistema democrático não pode exigir, 
portanto, mais que o reconhecimento externo. 

Silva Sánchez (2002, p.121), assinala como "a premissa maior da teoria da ineficácia seletiva 
é que é possível individualizar um relativamente pequeno número de delinqüentes (high risk 
offenders), em relação aos quais é possível dizer terem sido os responsáveis pela maior parte 
dos fatos delitivos e prever que o continuarão a ser. De modo que a inocuização dos mesmos - 
isto é, sua retenção na prisão o máximo de tempo possível - proporcionaria uma radical 
redução do número de delitos e, com isso, importantes benefício a baixo custo". 

Em razão a esta estratégia de análise de Silva Sánchez (2002, p.123), fica claro que se tem 
razão ao indicar como a mudança qualitativa a partir de uma perspectiva político criminal é 
"que o método da predição de periculosidade para determinar os sujeitos que, precisamente, 
devem ser tornados inofensivos, mudou radicalmente": "no momento de adotar consequências 
jurídicas inocuizadoras, os métodos predicativos baseados na análise psicológica individual de 
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responsabilidade ou periculosidade têm sido substituídos por outros de natureza estatística 
(actuarial justice), de modo que o delito passa a ser abordado com as mesmas técnicas 
probabilísticas e quantitativas que, no âmbito dos seguros, por exemplo, são utilizadas para a 
gestão de riscos. Isso supõe recorrer ao método estatístico, a tomar por base determinados 
indicadores cuja quantificação é o ponto de partida para emitir prognósticos de periculosidade 
sobre grupos ou classes de sujeitos (low risk offenders, medium risk offenders, high risk 
offenders), sem necessidade de entrar em estudos psicológicos do indivíduo concreto 
(diagnóstico e prognóstico clínico). 

Esta ideologia "gerencial" é, seguramente, a característica mais visível da "New Penology" 
norte-americana, também denominada - graficamente - "managerial or administrative 
criminology", que lenta e inexoravelmente se difunde pelo continente europeu". Como se 
pode verificar, as técnicas estatísticas da denominada "Nova Penologia" norte-americana e o 
modelo de direito penal do inimigo se casam perfeitamente. 

Estes são alguns dos aspectos observáveis no direito penal do risco chocando-se com 
princípios e regras clássicos, fragilizando o sistema de garantias. Referindo-se a tal fenômeno 
Silva Sánchez (1998, p. 66) avisa que o direito penal será um direito já crescentemente 
unificado, "pero también menos garantista, en el que se flexibilizarán las reglas de imputación 
y en el que se relativizarán las garantias politico-criminales, substantivas y procesales". 

            Do ponto de vista denominado como fenômeno da expansão do Direito Penal há se 
considerar que apesar de em alguns âmbitos a expansão poder ser definida como qualitativa (o 
Direito Penal se ocupa de novos problemas ou necessidade sociais de que não se ocupava 
bem, porque não eram percebidos como tais ou porque eram exclusivamente tratados por 
outros ramos do ordenamento); no âmbito da delinquência organizada e de determinados 
grupos de autores, a extensão é quantitativa. Trata-se da expansão do direito penal por via de 
sua intensificação. Isto é, intensifica-se a intervenção do Direito Penal diante de determinados 
tipos de delinquentes (por suas caracterísiticas individuais ou por sua pertença a uma 
organização criminal). 

Um dos problemas político-criminais essenciais deste princípio de século em toda Europa é se 
é devido reforçar ou incrementar a proteção da sociedade frente a determinados delinquentes 
valorados como altamente perigosos. Há que tratar a questão de forma aberta porque a idéia 
de inocuização tem muito a ver de forma oculta com este canal expansivo do direito penal 
mais recente. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            Os riscos, que a sociedade moderna e pós-moderna trouxe, e trará, à coletividade são 
incontestes, acarretando de efeito, uma crise ao sistema jurídico posto. A crise leva a uma 
ruptura do sistema, tal ocorre porque, de um lado, o modelo velho não vem correspondendo, 
ou seja, não dá a resposta desejada e, de outro, porque o modelo novo ainda não está 
amadurecido para tal. Contudo, ainda que a crise num primeiro momento traga problemas, 
tem ela seus aspectos positivos porque exige reflexões, mudanças de conceitos, o que revela 
que as ciências humanas são dinâmicas e, de efeito, trabalham com conceitos transitórios, o 
que implica, numa concepção mais radical, mudanças não só da metodologia, como também 
do objeto. É inegável que estamos diante de um novo 
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quadro que está a exigir novas reflexões. O Direito Penal clássico da pós-modernidade está 
em crise e, com isso, além de falhar no aspecto garantista, não vem dando a resposta esperada 
como forma de proteção dos bens jurídicos/valores essenciais, não para extirpar a violência do 
seio da sociedade, mas, sim, para mantê-la em graus toleráveis, como prega a criminologia. 

            A responsabilização de outras esferas jurídicas como a administrativa e a civil para o 
trato de delitos menores, reduzindo o problema da superlotação carcerária que, no fim das 
contas, não previne nem ressocializa é alternativa apresentável. É indispensável o cuidado 
para que o Direito Penal não deixe a sua condição de garantidor da liberdade do homem, mas 
ações governamentais e institucionais urgem ante o fenômeno da globalização. O que se 
pugna é pela cobrança efetiva e constante de políticas de reformas estruturais, tanto no plano 
social quanto no plano econômico, e a implementação de outros meios de controle social. Ao 
contestar com repressão e castigo problemas cuja natureza é essencialmente social, ao não 
respeitar os direitos humanos básicos com o encarceramento em massa dos excluídos pelas 
próprias políticas públicas está configurada a transição do Estado Social para o Estado Penal. 

Aos estudiosos do Direito Penal e ao legislador penal cabe a difícil tarefa de adequar as 
políticas criminais à dogmática penal. É imprescindível que neste momento de crise, 
movimento natural para o nascimento de uma nova realidade, o legislador brasileiro defina os 
rumos do direito penal de acordo com a legalidade, isento de vícios e comprometido 
unicamente com a ordem social e o bem-estar do cidadão brasileiro. 

  

Para que tal objetivo se alcance, não se pode admitir como válida a inserção de regras 
incompatíveis com a dignidade do ser humano, princípio basilar e limitador do Direito Penal, 
sob pena de tornar-se o sistema injusto e desvinculado do Estado de Direito, já que a justiça é 
um valor superior do ordenamento jurídico no Estado de Direito. 

O Direito Penal do Inimigo tal como foi formulado por Jakobs é incompatível com nosso 
Estado Democrático de Direito. Não só é perigosa como totalmente errônea a idéia de que os 
direitos fundamentais e certas garantias próprias de tal sistema são apenas para aqueles que as 
merecem.  Sem ter de assumir a existência (legítima) de um direito penal para inimigos, a 
aparição em nosso sistema jurídico de sanções de caráter inofensivo e a configuração de um 
direito penal das organizações criminais não é em si algo incompatível com o Estado 
democrático de direito. A dogmática tem que traçar limites em ambos os casos para que o 
direito penal não deixe de ser um direito penal de cidadãos que respeite determinadas 
garantias que o Estado democrático de direito reconhece a todos sem exceções. 

A partir de uma perspectiva político-criminal a referência a um preceito ou a um grupo de 
preceitos como direito penal do inimigo (ou do não-cidadão) tem utilidade para deslegitimar a 
presença de tais normas ou setores normativos em nosso ordenamento jurídico. O espectro do 
"Direito Penal do Inimigo", que ronda o campo penal brasileiro contemporâneo, de modo 
algum representa uma ameaça significativa à indiscreta originalidade das formas brutais de 
intervenção penal dos conflitos sociais em nossa sociedade. Um razoável esforço 
interpretativo, com as lentes voltadas à genealogia do controle penal no capitalismo 
periférico, permite perceber a prevalência da exceção permanente como estratégia de atuação 
do sistema repressivo. Aqui, em realidade, a exceção sempre foi o "Direito Penal do 
Cidadão". Numa sociedade marcada por Constituições outorgadas, por regimes ditatoriais, por 
sucessivos golpes de Estado, a consolidação de um regime de direitos fundamentais, 
amplamente universalizados e respeitados, jamais logrou pulverizar as ideologias, instituições 
e práticas de controle penal. De modo que as marcas da naturalização da desigualdade, da 
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recepção inarticulada do liberalismo e do iluminismo jurídico-penais, estão radicalmente 
espelhadas na  brutalização e na eliminação dos sujeitos e grupos sociais estigmatizados e 
humilhados protagonizadas pelos aparelhos penais do Estado. 

  

Ao contrário do modelo de Jakobs, que postula a criação de uma pauta normativa 
excepcional, convivendo, segundo ele, conjuntamente com o modelo de garantias, ambos no 
interior do Estado de Direito, o paradigma do "Direito Penal do Homo Sacer " presente no 
Brasil, vislumbra, na verdade, o Estado de Direito como um entrave inoportuno - traduzido no 
jargão "o pessoal dos direitos humanos" - ao eterno retorno da barbárie, ao ciclo louco do 
terrorismo de Estado, ao compulsivo e assombroso genocídio das populações marginalizadas. 

Trata-se de perceber, portanto, que o direito penal do inimigo busca, ainda que de forma 
contraditória e conservadora, mas com a absoluta boa-fé de seu principal expoente, definir um 
"modelo ideal de exceção", como se a exceção admitisse alguma regra, permitisse alguma 
forma de contorno seguro. No Brasil, ao revés, mesmo as leis penais mais excepcionais, 
produzidas no afã de combater a violência urbana que assola as grandes cidades, parecem não 
conter a eliminação permanente dos sujeitos e grupos vulneráveis. 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo demonstrar a necessidade da intervenção penal na proteção dos 
bens jurídicos transindividuais. Para tanto, necessário se faz abordar o que vem a ser 
sociedade de risco, as suas peculiaridades e a intrínseca relação que possui com a criação e 
intensificação de novos valores coletivos passíveis de tutela jurídica. Na sequência, o conceito 
de criminalidade moderna é destacado, bem como as posições doutrinárias antagônicas em 
relação à proteção penal dos bens jurídicos transindividuais. Por fim, os ensinamentos da 
criminologia interacionista e crítica serão apresentados, como forma de sustentar a 
permanência e a legitimidade das leis criminais coletivas. E para que esse trabalho ganhasse 
vida, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica de obras, documentos e leis 
relevantes para a temática a qual possibilitou uma visão conceitual do objeto de estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE DE RISCO; BEM JURÍDICO TRANSINDIVIDUAL; 
LABELING APPROACH; CRIMINOLOGIA CRÍTICA. 
 
RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo demostrar la nacesidad de la intervención penal en la 
protección de los bienes jurídicos transindividuales. Por tanto, necesário se hace abordar lo 
que viene a ser sociedad de riesgo, sus peculiaridades y la intrínseca relación que posee con la 
creación y intensificación de nuevos valores colectivos pasibles de tutela jurídica. En la 
secuencia, el concepto de criminalidad moderna es destacada, bien como las posiciones 
doctrinarias antagónicas en relación a la protección penal de los bienes jurídicos 
transindividuales. Por fin, las enseñanzas de la criminología de la interacción y crítica serán 
presentados para sostener la permanencia y la legitimidad de las leyes criminales colectivas. 
Y para que ese trabajo ganara vida, fue utilizada la metodología de pesquisa bibliográfica de 
obras, documentos y leyes relevantes para la temática, la cual posibilitó una visión conceptual 
del objeto de estudio. 
PALABRAS-CLAVE: SOCIEDAD DE RIESGO; BIEN JURÍDICO 
TRANSINDIVIDUALES; LABELING APPROACH; CRIMINOLOGÍA CRÍTICA. 
 
 

  

1 Introdução  

  

Criminalidade organizada, tráfico internacional de armas, de drogas, de órgãos e de se seres 
humanos, aquecimento global, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, destruição de 
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ecossistemas, manipulação genética, terrorismo, risco atômico e sonegação fiscal. Este elenco 
exemplificativo de infortúnios que, aparentemente, estariam expostos de forma aleatória, na 
verdade, possuem a característica comum de violarem bens jurídicos transindividuais, nos 
quais as lesões não ficam adstritas a um indivíduo em particular. 

Contudo, em que pese a importância destes valores universais, verifica-se que a ciência 
jurídica sempre esteve mais voltada à proteção dos conflitos individuais. Neste campo, o 
direito penal é emblemático, sendo que esta visão egocêntrica perdura há séculos, remontando 
à época iluminista (século XVIII), momento em que se concebeu a necessidade de limitar a 
ação estatal absolutista como forma de proteger direitos singulares, como a liberdade, a 
propriedade e a igualdade. 

O problema é que a realidade social mudou, correspondendo a um atual estágio global e de 
incontrolabilidade dos riscos. Neste contexto, novos valores emergiram e, junto com eles, a 
preocupação de protegê-los, elegendo, para tanto, o direito penal como caminho fecundo à 
tutela destas novas necessidades humanas. Contudo, há questionamentos doutrinários 
postulando o afastamento da intervenção penal nesta seara, haja vista que aqueles valores são 
dotados de universalidade, o que confere ineficácia e ilegitimidade ao direito penal nesta 
missão. 

Como forma de elucidar um posicionamento acerca deste assunto, o presente estudo encontra-
se estruturado em quatro capítulos nos quais a problemática central será desenvolvida, a fim 
de que seja possível a construção de um posicionamento crítico. 

  

2 Bem Jurídico e Sociedade de Risco 

  

É secular o entendimento de que a missão do direito penal é proteger os bens jurídicos 
essenciais ao convívio societal, erigindo o Princípio da Ofensividade como um dos 
fundamentos de uma aplicação mínima do poder punitivo. Este paradigma não suscita 
nenhuma objeção doutrinária, gozando de ampla aceitação. Contudo, quando se está diante de 
valores macrossociais, verifica-se que o panorama doutrinário ainda não chegou a um 
consenso. 

Primeiramente, cabe estabelecer que, quanto à titularidade, os bens jurídicos assumem dupla 
modalidade: a individual e a transindividual, também denominada de metaindividual, 
universal e macrossocial. Como as próprias denominações indicam, a primeira pertence ao 
indivíduo que o controla e o dispõe conforme a sua vontade, a exemplo da vida, integridade 
física, patrimônio e liberdade. Por outro lado, o bem jurídico transindividual tem uma 
titularidade difusa porque pertence à sociedade como um todo, estando para além do 
indivíduo, como o meio ambiente, a saúde pública, a ordem econômica e a financeira. 
Ademais, verifica-se que tais bens são dotados de indivisibilidade, no sentido de ser 
impossível fracionar a sua fruição em partes numéricas. 

Outra consideração de suma importância é saber como originou esta dualidade de bens 
jurídicos. E para entender este aspecto, torna-se necessário ressaltar que o atual estágio 
societário, surgido a partir da segunda metade do século XX e definido como sendo pós-
industrial, caracteriza-se pelo incremento de novas técnicas científicas e eletrônicas. E grande 
parte destas descobertas ou inovações tecnológicas são frutos da incessante busca humana 
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pelo progresso, pelo crescimento econômico, pela expansão do consumo e, sem dúvidas, pelo 
próprio desenvolvimento do bem-estar individual. 

Entretanto, como tudo na vida, o lado bom nunca vem desacompanhado, existindo o anverso 
da moeda menos "animador". Neste momento, entram em cena os riscos sociais, imprimindo 
a esta nova realidade a feição de Sociedade de Risco, conforme preconizado pelo sociólogo 
Ulrich Beck. Não custa salientar que riscos sempre existiram em qualquer período histórico. 
No entanto, nestas épocas, a maioria dos riscos ou provinham da natureza (a exemplo das 
tempestades, dos ciclones, das enchentes, dos incêndios) ou assumiam a forma de acidentes, 
de imprevistos. 

Dessa forma, atribuía-se uma conotação acidental dos riscos, diretamente vinculada ao 
desconhecimento humano de suas origens e gestão, estando para além da capacidade do 
homem a consecução de tais atividades. Esta realidade somente foi se modificou a partir do 
momento em que o pensamento científico floresceu e sedimentou uma causalidade racional 
entre as condutas e os efeitos, possibilitando um controle e prevenção dos riscos. 

Mas se a presença dos riscos é tenaz, o que diferencia os riscos atuais dos "antigos"? Beck 
explica que, na tentativa de controlar os riscos naturais e os pretéritos, o homem se utilizou da 
ciência, da tecnologia, porém, de forma desmedida, transformando-os em incontroláveis e 
imprevisíveis. "Assim, a cultura do medo vem do fato paradoxal de que as instituições feitas 
para controlar produzem incontrolabilidade". (2006, p. 7). Em outros termos, significa que os 
atuais riscos têm procedência humana, afinal, "a produção social de riqueza está sempre 
acompanhada da produção social de riscos". (2010, p. 23). 

Tendo em consideração este traço peculiar do atual estágio societário, onde se verifica a 
contrapartida do desenfreado avanço tecnológico e científico, pode-se definir a sociedade de 
risco como sendo aquella que, junto a los progresos de la civilización, presentaba la 
contrapartida de la producción de nuevos riesgos estrechamente vinculados a aquellos 
progresos"[1]. (RIVERA BEIRAS, 2004, p. 340). 

Outro fator de suma importância que contribui para a intensificação dos riscos criados pelo 
homem na sociedade pós-industrial é o efeito globalizante dos mesmos. Partindo do 
pressuposto que o mundo está conectado em uma "aldeia global", na qual há integração 
supranacional entre os Estados, torna-se quase impossível prevenir ou reprimir a eclosão de 
riscos. Daí que advém a face incontrolável e imprevisível dos atuais riscos sociais e a 
impossibilidade, como destaca Beck, de se aplicar a esta nova fase da modernização o 
princípio da causalidade, no qual se tinha a exata determinação entre a causa do risco e a sua 
consequência. (BECK, 2010, p. 33). 

Contribuindo com a elucidação deste tema, Paulo Silva Fernandes ressalta que a globalização 
proporciona aos riscos o desconhecimento das fronteiras nacionais, disseminando na 
população um sentimento de vítima em potencial, pois, já não há mais fronteiras reais ou 
simbólicas capazes de impedir a difusão dos riscos, situação essa que ficou bem latente com o 
incidente de Chernobyl. (2001, p. 61). Em suma, além de sociais, agora os riscos são globais, 
não estando adstritos "a lugares determinados tampouco a frações conhecidas no tempo. Uma 
decisão - tornou-se trivial dizer - pode produzir consequências em diversos pontos do planeta 
daqui a três, quatro ou cinco gerações". (SILVEIRA, 2000, p. 48). 

Beck também destaca a questão da globalidade dos riscos modernos e alerta para o fato de 
que esta qualidade os tornam imperceptíveis à primeira vista, situação que acentua ainda mais 
a total falta de controle do homem pós-moderno. 
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Não sabemos se vivemos em um mundo algo mais arriscado que aquele das gerações 
passadas. Não é a quantidade de risco, mas a qualidade do controle ou - para ser mais preciso 
- a sabida impossibilidade de controle das conseqüências das decisões civilizacionais que faz 
a diferença histórica. Por isso, eu uso o termo "incertezas fabricadas". A expectativa 
institucionalizada de controle, mesmo as idéias-chave de "certeza" e "racionalidade" estão em 
colapso. Não são as mudanças climáticas, os desastres ecológicos, ameaças de terrorismo 
internacional, o mal da vaca louca etc. que criam a originalidade da sociedade de risco, mas a 
crescente percepção de que vivemos em um mundo interconectado que está se 
descontrolando. Os desafios dos riscos globais conceituais e prescritivos oriundos da primeira 
modernidade do século XIX e início do século XX são discutidos no início do século XXI. Os 
riscos com os quais nos confrontamos não podem ser delimitados espacialmente, 
temporalmente, ou socialmente; eles abrangem estados-nação, alianças militares, e todas as 
classes sociais, e, por sua natureza, apresentam novos tipos de desafios às instituições 
designadas para seu controle. (BECK, 2006, p. 7). 

  

Diante desse panorama geral do que vem a ser sociedade de risco, resta, ainda, elucidar qual a 
relação existente entre este novo contexto societário e o bem jurídico. Ora, após o homem 
tomar consciência de que novos riscos sociais imensuráveis existem, criou-se, por outro lado, 
a necessidade de se reconhecer direitos fundamentais até então inimagináveis, como, por 
exemplo, o direito a um meio ambiente saudável como forma de frear o uso de novas 
tecnologias que tenham impacto na natureza, direito ao patrimônio comum da humanidade, 
enfim, direitos cuja titularidade é a espécie humana. 

Enfática é a descrição de Paulo Bonavides destes direitos, pertencentes à terceira dimensão, 
detentores de "altíssimo teor de humanismo e universalidade", posto que "têm primeiro como 
destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor 
supremo em termos de existencialidade concreta". (2010, p. 569). Em razão deste traço 
peculiar, tais direitos "também são denominados de direitos de fraternidade ou de 
solidariedade". (SARLET, 2007, p. 56). 

Tendo em vista a sociedade de risco e a dicotomia existente entre bem jurídico individual e 
transindividual, surgiu uma indagação: como o direito penal deverá se comporta diante desta 
classificação? Deverá manter-se neutro? Deverá interagir? Ou deverá afastar-se? 

  

3 O delinear de uma nova criminalidade 

  

Em decorrência da dualidade entre bem jurídico individual e transindividual, começou-se a 
questionar qual seria o papel a ser desempenhado pelo Direito Penal em face desta nova 
realidade instável que se delimitou a partir do século XX. Para entender o motivo deste 
questionamento, há de se ter em mente que, diante dos novos riscos, bem como pela ausência 
de barreiras geográficas e políticas à entrada destes novos dilemas nos países, criou-se, 
paralelamente, novas modalidades delitivas. Afinal, como destaca Anabela Rodrigues, "o 
crime se adapta às novas formas de socialização". (apud PANZERI, 2005, p. 11). 
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Neste bojo, é que se destaca a criminalidade organizada, a consumerista, a ambiental, a 
econômica, o tráfico internacional de drogas e de armas, o terrorismo, entre outras. Tais 
infrações são comumente denominadas de criminalidade moderna, fruto de uma sociedade de 
risco e globalizada, cujos danos são de larga escala e de pouca visibilidade, não se precisando 
com exatidão onde, quanto e quando foram perpetradas. 

Outra característica desta criminalidade reside na ausência de vítimas individuais (crime 
without victms) e a utilização de um modus operandi sutil no qual não há violência explícita. 
Tais peculiaridades são apontadas por James William Coleman como a principal causa da 
dificuldade de estimar concretamente os prejuízos ocasionados por estas condutas criminais 
difusas. (2005, p. 15). Ademais, como salienta Diego Gustavo Barroetaveña, os tipos penais 
utilizados para descrever as condutas de criminalidade moderna não trazem em sua 
construção uma exata relação de causalidade entre a conduta e o resultado, exatamente em 
decorrência da grande complexidade que a permeia. (2010, p. 69). 

Quanto ao agente que perpetra tais crimes, afirma-se que a criminalidade moderna é, 
geralmente, praticada por pessoas que gozam de um status social, indicador de sua posição de 
prestígio junto a uma ordem social e econômica. De fato, há uma certa sofisticação na 
perpetração destes crimes, exigindo do sujeito ativo um apurado conhecimento técnico e uma 
alta especialização laboral. Tendo em consideração esta peculiaridade, é que se desenvolveu o 
termo crime de colarinho branco para designar estas espécies delitivas. 

Há de se esclarecer que a designação white collar crimes surgiu pela primeira vez em 1939, 
quando Edwin Sutherland, ao estudar o fenômeno criminal, chamou a atenção para o fato de 
que as teorias criminológicas até então existentes não se aplicavam aos crimes cometidos por 
pessoas ocupantes de altas posições sociais. O motivo era que o comportamento criminoso 
sempre foi atribuído a "condições econômicas (pobreza), psicopatológicas ou 
sociopatológicas", razões estas que não justificavam o cometimento dos crimes econômicos, 
afinal, os seus "autores, salvo raras exceções, não são pobres, não cresceram em slums, não 
provêm de famílias desunidas, e não são débeis mentais ou psicopatas". (BARATTA, 2002, p. 
72). 

Renegando os modelos vigentes, Sutherland desenvolve a sua própria concepção sobre a 
origem criminosa, trazendo à tona a "teoria das associações diferenciais" que consistia em 
afirmar que as práticas criminosas são formas de aprendizagem entre os grupos sociais, 
efetivando-se através da comunicação de valores desenvolvidos e estabelecidos pelos 
indivíduos. (BARATTA, 2002, p. 71). A partir desta contribuição, os crimes de colarinho 
branco ganharam notoriedade, desconstruindo o imaginário de que apenas imigrantes e 
pessoas pobres poderiam ser sujeitos ativos de infrações criminais. 

O importante é consignar que a expressão crimes de colarinho branco traz em sua 
conceituação uma gama variada de atividades delitivas, possuidoras de dois traços marcantes: 
são sempre pessoas ocupantes de uma posição social de destaque quem as comete e há sempre 
uma relação de reciprocidade entre a infração cometida e a atividade profissional 
desempenhada. 

Ponderando estas qualidades, é forçoso concluir que há uma diferenciação substancial entre a 
criminalidade moderna e a clássica, na qual se verifica a afetação de bens jurídicos individuais 
(homicídio, furto, roubo, lesões corporais, injúria, difamação, calúnia, estupro) e uma 
submissão à estrutura típica penal, idealizada sob os moldes iluministas. 
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E no seio destas mudanças delitivas, destacam-se dois principais modelos dogmáticos que 
tentam responder qual seria o papel ideal de um Direito Penal frente a uma sociedade de risco. 
O primeiro, liderado pelos penalistas da Escola de Frankfurt (Winfried Hassemer, Cornelius 
Prittwitz, Felix Herzog, Klaus Lüderssen, Wolfgang Naucke e Peter-Alexis Albrecht), 
sustentam o entendimento de que o direito penal não está apto a proteger os bens jurídicos 
universais, por entenderem que estes possuem um caráter vago e fluído que impossibilita a 
devida delimitação e individualização do poder incriminador. 

Apontam, ainda, que, ao se dispensar uma tutela penal a estes bens jurídicos, verifica-se uma 
flexibilização das garantias penais e processuais, renegando a feição subsidiária do direito 
penal. E como forma de designar essa nova feição expansiva da ciência criminal, totalmente 
contrária ao direito penal clássico de cunho liberal, criou-se, doutrinariamente, a expressão 
direito penal do risco, onde se vislumbra uma ampliação desenfreada de seus tentáculos 
punitivos, "na tarefa de tornar seguro o futuro desta nossa sociedade, que está, devido ao 
progresso tecnológico (daí "risco" e não "perigo") à beira da autodestruição, e que precisa ser 
reformulado para cumprir esta finalidade". (PRITTWITZ, 2004, p. 38). 

Em síntese, o que pretende esta corrente é limitar o âmbito de atuação do direito penal às 
ofensas individuais (criminalidades clássicas), devendo a criminalidade moderna ficar a cargo 
de outros ramos jurídicos, a exemplo do direito administrativo, que obteria uma intensificação 
na sua "vertente sancionatória". Assim, caberia a este setor jurídico "a ponderação de milhares 
e milhares de situações conflituantes entre os interesses mais vitais da sociedade e os 
legítimos interesses dos administrados", passando a ocupar uma "posição inigualável para 
levar a cabo uma política de prevenção dos riscos globais". (DIAS, p. 48). 

O fundamento maior desta visão decorre da utilização da teoria monista-pessoal de bem 
jurídico, segundo a qual apenas os interesses imediatos dos indivíduos podem ser 
considerados dignos de tutela penal. (BARATTA, 1994, p. 8). A seu respeito, Paulo Vinicius 
Sporleder de Souza explica que ela é consequência direta de um paradigma antropocêntrico, 
em que os bens jurídicos macrossociais ocupam um patamar axiológico inferior aos bens 
jurídicos individuais, porque somente estes traduzem a ideia de que o Estado está a serviço da 
pessoa. (2004, p. 66). 

Como contraponto à Escola de Frankfurt, há a defesa da intervenção penal nesta nova 
criminalidade que se delineia. Alega-se que, a partir do momento em que o homem tem 
conhecimento e técnicas que permitem a gestão de riscos, torna-se possível classificá-los 
como sendo toleráveis ou intoleráveis. E sobre estes últimos, que se traduzem por uma maior 
ameaça a "bens e interesses fundamentais para a vida comum", a atuação do direito penal é 
totalmente legítima. (BOTTINI, 2010, p. 35-36). 

Outro argumento levantado, no caso do Brasil, consiste na autorização concedida pelo texto 
constitucional em criminalizar condutas que afetem bens jurídicos transindividuais, como 
explicam Lenio Luiz Streck e André Copetti: 

  

A principal, entre outras, diz respeito ao fato de que a Constituição Federal de 1988 não mais 
consagra, diferentemente das Constituições anteriores, o liberalismo infenso à justiça social, 
mas sim, no mínimo, um social-liberalismo, segundo o qual o Estado também atua como 
agente normativo e regulador da atividade econômica. Há, indubitavelmente, em função da 
atuação legislativa criminal pós-88, uma importante e significativa ampliação do espaço penal 
destinado à tutela de bens coletivos, e isto gerou uma conflituosidade paradigmática 
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intrínseca ao nosso atual sistema normativo. Cremos, indo mais longe, que este 
acontecimento proporcionou uma aproximação matricial entre o direito penal positivado e a 
base axiológico-normativa constitucional, o que confere ao primeiro uma função política 
bastante distanciada em relação a que até então possuiu. (2007, p. 03). 

  

De fato, analisando a Constituição Federal de 1988, verifica-se que, em várias passagens, o 
poder constituinte originário levantou uma bandeira branca à intervenção penal sob os valores 
coletivos. A título de exemplo, pode ser citado o artigo 225, §3º que dispensa uma proteção 
penal ao meio ambiente. Para os autores mencionados, esta sinalização permissiva significa a 
transposição do Estado Liberal para o Estado Social, onde se reconhece a importância da 
proteção penal de bens jurídicos pertencentes à sociedade como um todo, não se limitando à 
garantia individual. 

Nota-se que esse entendimento vai de encontro com a tese dualista de bem jurídico, na qual é 
perfeitamente possível a coexistência de valores individuais e transindividuais, dotados de 
mesma importância axiológica. Em outras palavras, o eixo principal da teoria dualista consiste 
no reconhecimento de autonomia aos bens jurídicos supraindividuais, sendo tutelados por si 
mesmo. 

Mas, para Luís Greco, a independência do bem jurídico transindividual está condicionada a 
uma relação constitutiva com o ser humano, ou seja, os "bens jurídicos da coletividade só 
podem ser reconhecidos na medida em que referíveis a indivíduos concretos", numa relação 
de complementaridade. (2004, p. 103). Exemplificando: o ambiente em relação à qualidade de 
vida do homem. Por isso, a relevância de um bem jurídico transindividual depende de sua 
repercussão na seara individual. 

Outro partidário deste entendimento é Claus Roxin que, após destacar que a função do Direito 
Penal é "garantir a seus cidadãos uma existência pacífica, livre e socialmente segura" (2009, 
p. 16), chega à conclusão que este intento não se perfaz sem a tutela de bens jurídicos 
macrossociais que tenham algum marco individual. Assim, fica fácil vislumbrar "que uma 
administração da justiça organizada e um sistema monetário estável são necessários para o 
livre desenvolvimento de cada um na sociedade". (2009, p. 19). 

Entretanto, visão totalmente oposta é a defendida por Jorge Figueiredo Dias que refuta a 
vertente "antropocêntrica moderada", na qual o bem jurídico macrossocial precisa, 
necessariamente, ter um respaldo individual. Assim, os valores coletivos possuem, por si 
mesmos, aptidão crítica para a incidência da incriminação penal, convivendo em situação de 
paridade com os bens jurídicos individuais. 

  

O carácter supra-individual do bem jurídico não exclui decerto a existência de interesses 
individuais que com ele convergem: se todos os membros da comunidade se vêem 
prejudicados por condutas potencialmente destruidoras da vida, cada um deles não deixa 
individualmente de sê-lo também e de ter um interesse legítimo na preservação das condições 
vitais. Mas se, por exemplo, uma descarga de petróleo no mar provoca a morte de milhares de 
aves marinhas e leva inclusivamente à extinção de alguma espécie rara, também aí pode 
verificar-se a lesão de um bem jurídico colectivo merecedor e carente de tutela penal, ainda 
que tais aves sejam absolutamente insusceptíveis de utilização por parte do homem. Não 
parece possível descortinar aqui, ao menos em via de princípio, ofensa de um qualquer bem 
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jurídico individual, possibilidade de referência a ele ou cadeia dedutiva que a ele conduza. E 
todavia, as aves referidas, se bem que não 'utilizáveis' por quem quer que seja, já nascido ou 
ainda não nascido, constituem um património de todos. Se as não protegermos as gerações 
futuras não terão a possibilidade de as apreciar, apesar de que nós tenhamos podido fazê-lo! 
(p. 52). 

  

Realizadas estas considerações, cabe agora uma análise mais minuciosa dos principais pontos 
defendidos por aqueles que deslegitimam a intervenção penal na seara metaindividual e, por 
outro lado, os que acreditam na eficiência penal na proteção de bens jurídicos 
transindividuais, tendo em vista que somente este caminho torna viável a diminuição do efeito 
estigmatizante das normas penais. 

  

4 A criação da terceira via para a tutela dos bens jurídicos transindividuais 

  

Conforme analisado, ao diferenciar a criminalidade moderna da clássica, os seguidores da 
Escola de Frankfurt concluem que a estrutura iluminista do Direito Penal não está preparada 
para lidar com aquela criminalidade, sendo que, ao tentar realizar este intento, o direito penal 
mostra-se ineficiente e contraproducente. Como forma de materializar este posicionamento, 
esta corrente doutrinária elenca alguns mecanismos adotados pelo direito penal do risco que 
reforçam a sua inoperância e demonstram as suas limitações materiais e formais diante 
daquelas lesões. 

O primeiro ponto criticado vem a ser o tipo penal incriminador dos bens jurídicos 
transindividuais, cuja redação ocorre de forma indefinida, não sendo possível uma perfeita 
delimitação legal do injusto. Afirmam que esta amplitude do comportamento punível é uma 
decorrência lógica do caráter universal ínsito a estes valores objeto de tutela. 

Outro fator apontado como causa daquela vagueza é a ampliação territorial do preceito 
abstrato do crime, já que o legislador tenta imaginar todas as possíveis hipóteses de sua 
incidência, a exemplo da ordem econômica, cuja conceituação abrange a "intervenção estatal 
na economia, a organização, o desenvolvimento e a conservação dos bens econômicos 
(inclusive serviços), bem como sua produção, circulação, distribuição e consumo". (PRADO, 
2007, p. 37). Diante desta explanação, conclui-se que este bem jurídico é multifacetado, 
apresentando um conteúdo amplo que possibilita aspectos variáveis de configuração da 
objetividade do tipo de injusto. 

Hassemer, partidário desta linha de entendimento, conclui que essa variabilidade do tipo penal 
objetivo ocasiona a dissolução do próprio conceito de bem jurídico, fazendo com que a 
proteção penal não tenha um substrato que validamente a alicerce, caracterizando-se como 
tutela de função axiologicamente neutra. E, ao proceder dessa forma, o direito penal se afasta 
do princípio da exclusiva proteção a bens jurídicos, transformando-se em mero "instrumento 
garantidor da política de segurança pública". (2008, p. 254). 

Outro problema que exsurge vem a ser a utilização excessiva dos crimes de perigo abstrato 
que são aqueles em que a comprovação do dano encontra-se dispensada, sendo suficiente que 
o sujeito ativo pratique o comportamento (omissivo ou comissivo) descrito no tipo penal 
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objetivo. Ou seja, presume-se a ocorrência do dano com a simples efetivação da conduta 
criminosa, pouco importando se houve ou não perigo concreto ao bem jurídico tutelado. Neste 
ponto, o princípio que restaria violado é o da Ofensividade, posto que nada se perquire sobre a 
potencialidade de dano existente no comportamento do agente, presumindo-o com a simples 
realização da conduta criminosa. Pablo Rodrigo Aflen da Silva, apoiado nos ensinamentos de 
Prittwitz, conclui que ao proceder desta forma, o direito penal do risco estaria impondo uma 
barreira às descobertas técnicas e científicas, estigmatizando os riscos oriundos daquelas, eis 
que as condutas passariam a ser criminalizadas pelo simples 

  

Fato de as suas decisões de risco não serem racionais (ou seja, conforme um modelo 
normativo prévio de decisão de risco) e por terem aumentado, com isso, os riscos aos bens 
jurídicos alheios, mas quanto a isso não teria qualquer importância se com o risco se poderia 
realizar um dano, pois um direito penal como este, fundado em um modelo teórico 
extremamente normativo, não dependeria da ocorrência do 'resultado'. (2004, p. 90). 

  

Outra crítica quanto à estrutura típica do direito penal do risco vem a ser o apego excessivo à 
acessoriedade administrativa, técnica muito utilizada na Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 
9.605/98) que implica na dependência do Direito Penal à esfera administrativa, que se 
manifesta sob três modalidades: 

  

a) acessoriedade administrativa conceitual na qual o tipo penal incorpora conceitos 
administrativos, integrando-os como elementos objetivos normativos, a exemplo do artigo 54, 
§2º, inciso V, cuja intelecção da conduta proibitiva depende da correta interpretação de 
resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas. 

  

b) acessoriedade administrativa ao direito administrativo que vem a ser "a remissão penal à 
norma administrativa, de modo expresso ou tácito (lei penal em branco)". (PRADO, 2005, p. 
101). É o caso do artigo 29, §4º, inciso I, já que para saber se houve a sua consumação é 
necessário consultar a Portaria 1.522/89 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e verificar quais são as espécies de fauna silvestre 
raras ou ameaçadas de extinção. 

  

c) acessoriedade administrativa ao ato administrativo que ocorre quando o ato praticado 
depende de uma prévia permissão administrativa. Exemplo deste recurso é o artigo 30, no 
qual se pune a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização 
da autoridade ambiental competente.  

  

Pelos exemplos e modalidades elencados, extrai-se que a crítica lançada à acessoriedade 
administrativa reside no fato de transferir à esfera Administrativa a delimitação da extensão 
dos danos causados. Dessa forma, o Direito Penal apenas realiza uma "moldura" do delito, 
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devendo o seu conteúdo ser preenchido pela Administração Pública. Com base nesta 
realidade, Prittwitz aponta que no direito penal do risco, as condutas criminalizadas não são 
previamente consideradas socialmente inadequadas, diferenciando-se da visão clássica, na 
qual as ações ou omissões ditas como crimes somente o são porque já receberam um juízo de 
reprovação da sociedade. (2004, p. 39). 

Interpretando este raciocínio, Fabiano Augusto Martins Silveira acrescenta que ele representa 
um afastamento à "ética de proximidade", no sentido de que a criminalização não possui uma 
sedimentação social, adotando-se, por outro lado, uma "ética remota", onde se enaltece a 
prevenção geral positiva da pena e a feição promocional do direito penal, censurando 
"comportamentos de bagatela, cuja periculosidade depende de efeitos cumulativos ou de uma 
verificação de longo prazo". (2000, p. 49). 

O aguçamento do processo de investigação com a introdução de métodos técnicos 
audiovisuais, dados informatizados e a infiltração de agentes públicos nos grupos criminosos 
também foram apontados como ponto negativo do direito penal do risco. De acordo com 
Hassemer, a negatividade dessas mudanças processuais é a obscuridade da sua efetivação, não 
possibilitando ao acusado o conhecimento dos métodos aplicados contra si, dando margem à 
autoacusação. (1994, p. 47). 

Outrossim, Hassemer agrega outro dado maléfico a estes novos processos de investigação que 
é a invasão de privacidade de terceiros, pois, na maioria das vezes, os dados obtidos afetam, 
não apenas quem está sendo investigado, como também pessoas alheias ao ato delituoso. 
(1994, p. 47). 

Sopesando e resumindo os argumentos elencados pela doutrina contrária à intervenção penal 
na proteção de bens jurídicos transindividuais, verifica-se que, ao tentar regular os novos 
riscos surgidos na sociedade, o Direito Penal ocasiona o seu próprio desmantelamento além 
de um confronto direto com os princípios garantistas tradicionais. Em decorrência desta 
constatação, afirma-se que o direito penal recebe uma função eminente instrumental e de 
prevenção, transformando-se em direito penal simbólico. 

Diante desse impasse, os autores da Escola de Frankfurt concluem que a saída seria transferir 
à via administrativa a proteção dos valores macrossociais, restando ao direito penal, tão 
somente, a proteção dos bens individuais. Seguindo esta linha de pensamento, ganha destaque 
o Direito de Intervenção que, segundo Hassemer, seu criador, é um novo ramo jurídico 
voltado exclusivamente para a criminalidade moderna, situado entre o Direito Penal e o 
Direito Administrativo e entre o Direito Civil e o Direito Público. Sua finalidade é a 
redistribuição formal dos ilícitos, retirando-os do âmbito penal e alojando-os num novo 
ordenamento sancionador, efetivando, dessa forma, o Princípio da Intervenção Mínima do 
direito penal. (1994, p. 41). 

No Brasil, as formulações de Hassemer contam com adeptos, entre os quais, Miguel Reale 
Junior, para quem, além dos argumentos já levantados, deve-se acrescer, como aspecto 
favorável à criação da terceira via de repressão a inexistência de uma diferença substancial 
entre os ilícitos penal e administrativo, sendo essa distinção mera questão de política 
legislativa. 

  

A escolha da via penal ou da via administrativa nada tem a ver com a importância do bem 
jurídico, tratando-se, ante de uma escolha com base na conveniência política deste ou daquele 
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caminho, com vista a melhor alcançar os fins preventivos e retributivos de um direito punitivo 
que cada vez mais se faz único. Trata-se, portanto, de um problema de eficácia social, e não 
de uma questão de diversidade axiológica. (1999, p. 122). 

  

Vale mencionar que Miguel Reale Junior defende a substituição da designação Direito de 
Intervenção por "Direito Administrativo Penal", já que esta expressão demonstra a natureza 
administrativa deste novo ramo jurídico, bem como ressalta a sua simbiose com o Direito 
Penal com a utilização de garantias e limitações penais. (1999, p. 125). Por esta razão, o 
jurista brasileiro relembra a necessidade de uma "Parte Geral nas leis tipificadoras das 
infrações administrativas-penais", pautada pelo conjunto de princípios e garantias próprios do 
Direito Penal, tais como o da legalidade, o da irretroatividade da lei maligna, da analogia in 
malam partem, da estrita tipicidade da conduta e o da limitação do uso de expressões 
genéricas e de locuções abertas. 

Ainda neste tópico, insta salientar a teoria do Direito Penal de Velocidades criada por Jesús-
María Silva Sanchez. Segundo este autor espanhol, a aplicação do direito penal deve ocorrer 
de duas formas: para as infrações clássicas, deve-se aplicar o direito penal clássico, entendido 
aquele que possui todas as garantias penais e processuais mas que também prevê a aplicação 
da pena privativa de liberdade. Em oposição a este direito penal, nasceria o de segunda 
velocidade aplicável aos bens jurídicos concebidos na sociedade de risco, para o qual o direito 
penal flexibilizaria os seus princípios e suas regras de imputação, mas, em contrapartida, não 
seria possível a aplicação da pena privativa de liberdade. (SILVA SÁNCHEZ, 2002, p. 143-
147). 

Por derradeiro, as opiniões apresentadas neste tópico pretendem retirar do âmbito penal as 
condutas que lesionam bens jurídicos macrossociais, por acreditarem que a ciência penal não 
se encontra preparada para essa nova criminalidade, caracterizada pela conjugação simultânea 
de três fatores: "riscos tecnológicos, ofensa potencial a um número indeterminado de pessoas 
e estratégias de antecipação da tutela, notadamente crimes de perigo". (SILVEIRA, 2000, p. 
53). 

  

5 A criminologia crítica como fundamento da proteção penal dos bens jurídicos 
transindividuais 

  

Em que pesem as considerações aventadas no tópico anterior, é imprescindível a manutenção 
da tutela penal aos bens jurídicos transindividuais. Como forma de sustentar esta posição, 
serão descritos argumentos críticos que colam em dúvida a procedibilidade e a manutenção do 
pensamento criado pela Escola de Frankfurt. 

Inicia-se este tópico, salientando a grandeza e a magnitude dos riscos ocasionados pela 
criminalidade moderna que, ao revés da clássica, são de larga envergadura lesiva, 
indetermináveis e globais, sendo impossível a delimitação precisa dos seus efeitos nocivos. 
Portanto, nada mais lógico que o Direito Penal se debruce sobre essa nova seara, 
transcendendo a esfera individual para alcançar o bem macrossocial. 
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Sob esta constatação, James William Coleman alerta para a concepção enganosa que as 
pessoas possuem de atribuir aos assaltantes e assassinos a causa de todo o problema criminal. 
A razão deste equívoco reside na comparação entre o dano daquelas condutas criminosas que, 
diga-se por passagem, afetam bens jurídicos individuais, com as consequências oriundas dos 
crimes de "colarinho branco". Desta forma, percebe-se que as perdas ocasionadas por 
criminosos respeitáveis e que trabalham para organizações poderosas "sejam maiores do que 
todas as perdas causadas pelos crimes notificados à polícia em mais de uma década". (2005, p. 
01). Numericamente, são 100 bilhões de dólares que os Estados Unidos perdem a cada ano 
com a sonegação de impostos, sem contar os 250 bilhões de dólares desviados em decorrência 
das constantes violações das leis antitrustes. Em contrapartida, os crimes convencionais não 
passam do patamar de 13,3 bilhões de dólares anuais. (2005, p. 14). 

  

Portanto, praticamente por qualquer critério, o crime de colarinho branco é nosso problema 
criminal mais sério. O ônus econômico desse é amplamente maior do que o do crime de rua. 
E, embora possa ser impossível determinar com exatidão quantas pessoas são mortas ou 
sofrem lesões anualmente devido a esse tipo de crime, a afirmação de que esses crimes não 
causam danos físicos e não são violentos dificilmente poderia ser levado a sério. Em média, 
menos de 20 mil assassinatos são cometidos nos Estados Unidos por ano; sem dúvida, os 
criminosos 'não violentos' matam um número consideravelmente maior de pessoa do que 
todos os crimes violentos de rua juntos. (2005, p. 17). 

  

Outro ponto a ser abordado, é a realização dos julgamentos dos ilícitos transindividuais por 
um Tribunal Administrativo. Para Silva Sánchez,  essa proposta é temerária, em virtude da 
possível falta de neutralidade e imparcialidade das decisões: 

  

Comparativamente ao Direito Administrativo, e portanto dentro do âmbito do sancionatório, o 
Direito Penal aporta sua maior neutralidade no que diz respeito à política, assim como a 
imparcialidade própria do jurisdicional. Isso torna mais difícil para o infrator a utilização das 
técnicas de neutralização do juízo de valor (reprovações de parcialidade, politização) de que 
se serve com frequência diante das atividades sancionadora das administrações públicas. 
(2002, p. 142). 

  

Indubitavelmente, esse é um ponto alvo de críticas. No Brasil, por exemplo, cogita-se que o 
julgamento dos novos ilícitos administrativos seja realizado pelo CADE (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica), autarquia vinculada ao Ministério da Justiça pela Lei 
nº. 8.884, de 11 de junho de 1994. Portanto, fica fácil concluir que a imparcialidade das suas 
decisões estaria seriamente comprometida, sendo muito provável a existência de uma sujeição 
aos ditames dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Atenta-se, ainda, para a absoluta impropriedade de afastamento das garantias constitucionais 
pelo direito penal moderno, tão duramente conquistadas no período iluminista. Neste ponto, 
pede-se licença para afirmar que, realmente, há um expansionismo das leis penais 
impregnadas pela ideologia Lei e Ordem. Contudo, este direito penal máximo recai sobre as 
condutas que lesionam bens jurídicos individuais, perpetrados por pessoas pertencentes a 
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estratos sociais marginalizados. São exatamente estes crimes mais visíveis e com menor 
danosidade social que recebem a incidência de uma carga punitiva superestimada, enquanto 
aqueles que repercutem no campo supraindividual ganham um tratamento mais benéfico. 

Prova disso é a informação trazida por Streck e Copetti que, após analisarem e compararem o 
preceito primário e secundário de algumas leis penais extravagantes relativas ao bem jurídico 
transindividual e individual, constataram uma "hegemonia da matriz-liberal individualista, 
uma vez que ainda permanece a maior gravidade da punibilidade dos delitos que violam bens 
individuais". (2007, p. 03). Para exemplificar esta conclusão, apontam o crime de adulteração 
de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal que 
lesiona bem jurídico individual (fé pública) e cuja pena privativa de liberdade é de 03 (três) a 
06 (seis) anos. Paralelamente, constata-se que nos crimes contra a ordem econômica, contra as 
relações de consumo, contra o meio ambiente, contra as finanças públicas e contra a ordem 
tributária, com exceção, neste último, quando praticado por funcionário público, a pena não 
supera 06 (seis) anos. (2007, p. 03). 

Outra situação patente do tratamento mais brando aos crimes que lesionam bens jurídicos 
transindividuais é a aplicação do princípio da insignificância na seara federal, onde há 
decisões judiciais que reconhecem o valor ínfimo da conduta quando a sua lesão não 
ultrapassa o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais)[2]. 

A título de reforço, importante destacar a pesquisa desenvolvida pela American University 
que apontou quatro conclusões inerentes aos crimes de Colarinho Branco: 

  

1) O custo do crime do 'colarinho branco' é mais elevado; retira mais dinheiro de nossos 
bolsos do que todos os demais delitos combinados catalogados pelo FBI; 

2) Os crimes do 'colarinho branco' são muito difundidos, mais que os crimes de pobres; 

3) Os criminosos do 'colarinho branco' raramente são presos ou condenados; o sistema 
desenvolveu sutis modos de lidar com a delicada sensibilidade de sua 'alta' clientela; 

4) quando os criminosos do 'colarinho branco' são acionados e condenados, as sentenças são 
suspensas ou extremamente leves quando comparadas ao custo que seus crimes impuseram à 
sociedade. (FELDENS, 2000, p. 137). 

  

Refletindo acerca das considerações enunciadas, fica difícil acreditar e sustentar que a 
proteção dos bens jurídicos transindividuais pelo direito penal representa uma ameaça a 
garantias processuais e materiais, chegando ao ponto de alguns autores, como Prittwitz, 
afirmarem que aquela aplicação é um resquício do direito penal do inimigo. (2004, p. 44). Na 
verdade, como muito bem salientado por Luis Gracia Martin, a intervenção penal no campo 
dos interesses metaindividuais representa um revigoramento da justiça material, razão pela o 
professor da Universidade de Zaragoza defende a denominação Direito Penal do Estado 
Social a esta nova feição do direito penal: 
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No Estado social de Direito, as garantias só podem ser derivadas e compreendidas a partir de 
princípios normativos de base necessariamente ontológica, cheios de conteúdos materiais de 
igualdade e de justiça social, e em absoluto são meras formas liberais que, até agora, 
funcionaram materialmente só e exclusivamente a serviço da definição, classificação, 
disciplina e repressão do comportamento desviado de classes sociais economicamente 
despossuídas e, por isso, politicamente dominadas e subjugadas, e a serviço, ao mesmo 
tempo, da exclusão do discurso da criminalidade de quase totalidade de criminalidade 
material das classes sociais poderosas e, com isso, e por acréscimo, a serviço da expansão dos 
espaços de liberdade e de riqueza abundantes e superabundantes que as mesmas se 
apropriaram para estabelecer o próprio marco de desenvolvimento de uma existência vital e 
social como a que, sem dúvida, merece ter todo e qualquer ser humano, em qualquer tempo e 
circunstância, presente e futura, pelo mero fato de existir. (2005, p. 145). 

  

Compartilhando deste entendimento, Streck e Copetti elucidam que a dificuldade em aceitar a 
proteção penal dos bens jurídicos transindividuais decorre de uma tradição liberal-iluminista 
impregnada na dogmática jurídica, sempre acostumada a resolver, tão somente, problemas 
individuais, os famosos conflitos estabelecidos entre Caio, Tício e Mévio, figuras 
emblemáticas nos exemplos formulados pela doutrina penalista. (2007, p. 16). Ademais, 
advertem, esta relutância também é reflexo do descontentamento dos estamentos sociais mais 
elevados diante da possibilidade de serem alcançados pelo direito penal. 

  

Neste aspecto, este novo quadro normativo carrega consigo uma grande potencialidade de 
estabelecer uma nova arquitetura na estrutura de poder até então inatingível pelo direito penal, 
o que irá se refletir nos futuros conflitos pelo poder entre as diferentes classes sociais que 
compõem a sociedade brasileira. Na medida em que o mais duro mecanismo jurídico é 
utilizado para a reconfiguração social de uma sociedade que, como a brasileira, possui os mais 
profundos contrastes sociais, não há qualquer dúvida acerca das potencialidades de um novo 
modelo penal para a redistribuição do poder sociopolítico, a partir da consolidação de uma 
fase de transição, em direção a uma intervenção estatal penal voltada à equalização das 
diferenças sócio-econômicas. Sendo assim, o direito penal está abandonando uma posição que 
historicamente lhe foi atribuída pelos círculos liberais, de proteção ao indivíduo, e, 
conseqüentemente, de mantenedor de um quadro histórico de desigualdades, para assumir, 
com a proteção de bens, direitos e interesses coletivos, uma função de pauta igualitária. (2007, 
p. 18). 

  

Dito em outras palavras, a aniquilação da proteção penal dos bens jurídicos metaindividuais é 
uma reafirmação do estereótipo de que cadeia é apenas para pobre, tendo em vista a 
transferência da punição das condutas abastadas à via administrativa. Logo, restaria ao direito 
penal apenas as infrações clássicas, perpetradas por pessoas mais vulneráveis a fatores de 
exclusão social. Por isso, é que Bauman afirma que "roubar os recursos de nações inteiras é 
chamado de 'promoção do livre comércio'; roubar famílias e comunidades inteiras de seu meio 
de subsistência é chamado 'enxugamento' ou simplesmente 'racionalização'". (1999, p. 131). 

Neste viés, Nilo Batista contribui ao estabelecer a relação intrínseca que há entre a eleição de 
qual bem jurídico será protegido pelo direito penal e a manutenção de uma relação de poder, 
de um status quo, sempre expressando "os interesses da classe dominante, e o sentido geral de 
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sua seleção será o de garantir a reprodução das relações de dominação vigentes, muito 
especialmente das relações econômicas estruturais". (2005, p. 96). 

Revelando esse lado altamente seletivo do direito penal, ganha destaque o labeling approach, 
também denominado de criminologia da reação social ou do interacionismo simbólico. 
Surgido no final da década de 50 e início da década de 60 do século XX, esta nova vertente 
criminológica delimitou um novo saber penal ao constatar que uma conduta somente é 
considerada criminosa quando os mecanismos de controle social assim a classificarem. 
(DIAS; ANDRADE, 1997, p. 51). Dessa maneira, o crime é fruto de complexos processos de 
interações sociais, dos quais resulta a seleção e a classificação das condutas consideradas 
desviantes. 

Seu grande sistematizador foi Howard Becker que parte do princípio que todo grupo social 
possui regras tendentes a padronizar comportamentos, distinguindo-os em atuações corretas 
ou incorretas. Quando estas últimas ocorrem, os membros dos agrupamentos humanos 
atribuem ao seu autor a qualificação de marginal ou desviante. No entanto, Becker ressalta 
que esse processo não é tão simples assim como pode aparentar à primeira vista, eis que existe 
uma nítida inter-relação entre a conduta criminosa e a reação social, vale dizer, um fato para 
ser classificado como criminoso depende de como as pessoas reagirão diante dele. 

  

Los grupos sociales crean la desviación al hacer las reglas cuya infracción constituye la 
desviación, y al aplicar dichas reglas a ciertas personas en particular y calificarlas de 
marginales. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto cometido por 
la persona, sino una consecuencia de la aplicación que los otros hacen de las reglas y las 
sanciones para um 'ofensor'. El desviado es una persona a quien se ha podido aplicar com 
éxito dicha calificación; la conducta desviada es la conducta así llamada por la gente[3]. 
(BECKER, 1971, p. 19). 

  

O problema desta realidade, continua Becker, é que esta atribuição axiológica a um fato é 
variável ao longo do tempo (uma situação que era rotulada como criminosa no passado pode 
não mais ser nos dias atuais) e, principalmente, é passível de variadas interpretações conforme 
quem o pratica. Conhecendo este desnivelamento, pode-se afirmar que "las reglas tienden a 
ser aplicadas más a ciertas personas que a otras"[4]. (1971, p. 22). Logo, praticado um ato, 
não é instantânea a qualificação de crime, devendo, antes de tudo, analisar quem o cometeu e 
como as demais pessoas do grupo social a recepcionaram. Em suma: "la desviación no es una 
cualidad presente em la conducta misma, sino que surge de la interacción entre la persona que 
comete el acto y aquellos que reaccionan ante el mismo"[5]. (1971, p. 24). 

Verifica-se, portanto, uma profunda transformação de pensamento, na qual a noção de crime 
abandona o seu aspecto meramente dogmático, passando a comportar uma visão mais 
interacionista com o pensamento ideológico da sociedade e de seus aparatos oficiais (juízes, 
polícia, ministério público, imprensa, entre outros), sendo encarado como reação social a um 
dado comportamento. Outrossim, além desse interacionismo simbólico, o labeling approach 
estruturou suas principais teses na etnometodologia que rechaça a possibilidade de se 
conhecer a sociedade de forma objetiva, haja vista que a sua existência é uma construção 
social. (BARATTA, 2002, p. 87). Diante desta nova postura, a própria criminologia muda o 
seu foco, como sintetizam Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes: 
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Por isso, o interesse da investigação se desloca do desviado e do seu meio para aquelas 
pessoas ou instituições que lhe definem como desviado, analisando-se fundamentalmente os 
mecanismos e o funcionamento do controle social ou a gênese da norma e não os déficits e 
carências do indivíduo, que outra coisa não é senão a vítima dos processos de definição e 
seleção, de acordo com os postulados do denominado paradigma de controle. (2002, p. 386). 

  

Tendo em consideração esta nova roupagem criminológica, concepções até então inexistentes 
começaram a surgir, a exemplo da diferenciação entre criminalização primária e 
criminalização secundária. Aquela é a definição legal do crime, atribuindo o caráter criminoso 
à conduta. Por outro giro, criminalidade secundária indica quem detém maior probabilidade 
de adquirir o status de criminoso, de delinquente, de desviante, como exprime Vera Regina 
Pereira de Andrade: 

  

Uma conduta não é criminal 'em si' (qualidade negativa ou nocividade inerente) nem seu autor 
um criminoso por concretos traços de sua personalidade ou influências de seu meio ambiente. 
A criminalidade se revela, principalmente, como um status atribuído a determinados 
indivíduos mediante um duplo processo: a 'definição legal de crime que atribui à conduta o 
caráter criminal, e a 'seleção' que etiqueta e estigmatiza um autor como criminoso entre todos 
aqueles que praticam tais condutas. (2003, p. 41). 

  

A par destas revelações, é que se formulou o conceito de cifra negra da criminalidade, 
correspondendo à diferença entre a criminalidade real (infrações penais que de fato 
ocorreram) e a aparente (infrações penais que chegam ao conhecimento dos órgãos oficiais de 
persecução penal). Esta constatação permite afirmar que a criminalidade é o comportamento 
da maioria, no entanto, a criminalização secundária se opera de forma desigual, estigmatizante 
e discriminatória. Dessa forma, a eficácia da atribuição de ser desviante/criminoso está 
diretamente vinculada ao índice de marginalização de alguns indivíduos. 

Por isso é que o labeling approach chega à outra conclusão: há uma seletividade quantitativa 
e qualitativa do sistema penal. Por seletividade quantitativa entende-se exatamente a noção de 
cifra negra em decorrência da falta de recursos humanos e técnicos da repercussão penal 
diante do alto número de delitos praticados. Já a acepção qualitativa, constitui a cifra dourada 
da criminalidade, relativa ao poder de atribuição do status de criminoso pela sociedade a 
determinados indivíduos, levando a crer que somente "algumas" pessoas delinquem. 

Procedendo desta forma, o labeling approach evidenciou a mácula existente no processo de 
definição formal do crime ao expor que a sua elaboração pertence às classes mais 
privilegiadas, ou seja, aquelas que detêm o poder. Portanto, o estigma de criminoso passa a 
ficar concentrado no indivíduo marginalizado, pois é a este a quem a sociedade consegue 
facilmente atribuir o rótulo de criminoso. O interessante é observar que tanto o controle social 
formal (poderes legislativo e judiciário, ministério público, polícia) quanto o informal (mídia, 
escola, igreja, família, opinião pública e mercado de trabalho) se interagem neste processo 
tendencioso de qualificação do estado de criminoso, constituindo o que é denominado de 
second code ou basic rules. Logo, a etiologia do crime reside num processo altamente 
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tendencioso, desigual, que se concentra somente numa parcela da população: aquela que se 
encontra à margem do sistema, desprovida dos meios materiais. 

  

Atos não são, eles se tornam alguma coisa. O mesmo acontece com o crime. O crime não 
existe. É criado. Primeiro, existem atos. Segue-se depois um longo processo de atribuir 
significado a esses atos. A distância social tem uma importância particular. A distância 
aumenta a tendência de atribuir a certos atos o significado de crimes, e às pessoas o simples 
atributo de criminosas. Em outros ambientes - e a vida familiar é apenas um de muitos 
exemplos - as condições sociais são tais que criam resistências a identificar os atos como 
crimes e as pessoas como criminosas. (CHRISTIE, 1998, p. 13). 

  

Diante do exposto, que o labeling approach rompeu com a tradição etiológica aplicada há 
séculos no meio criminológico. Todavia, esta teoria "não aprofundou o estudo sobre os 
interesses de classe para manutenção do poder que sobressaiam da questão da definição legal 
do crime e do criminoso". (GUIMARÃES, 2007, p. 52). A partir deste vazio teórico deixado 
pelos interacionistas, é que entra em cena a criminologia crítica evidenciando que o Direito 
Penal sempre está vinculado a um tipo de organização social, às suas relações estruturais de 
poder, valores e interesses. (WOLKMER, 2001, p. 26). Ou seja, com a visão crítica da 
criminologia, cujo referencial teórico é a ideologia marxista, as razões políticas da 
criminalização são sobressaltadas, demonstrando que há uma priorização dos valores 
pertencentes às classes dominantes no momento de eleger qual bem jurídico receberá proteção 
penal. 

Partindo do conhecimento desenvolvido pelos interacionistas de que a qualificação desviante 
decorre de relações sociais, os criminólogos críticos vão afirmar e demonstrar a correlação 
lógica existente entre o sistema penal e a reprodução e manutenção das estruturas de poder, 
sinalizando as funções ocultas das normas penais, como devidamente observado por 
Alessandro De Giorgi: 

  

A criminologia crítica começa, portanto, a denunciar a urgência de uma fundamentação 
materialista da análise dos processos institucionais de controle do desvio, isto é, de uma 
análise capaz de examinar criticamente os labellers (as instituições e as estratégias do poder 
punitivo) e também os labelled (aqueles que são os destinatários imediatos dos labellers). 
Esse estímulo político-intelectual determina, ou pelo menos agiliza, de modo significativo, a 
entrada do marxismo na sociologia criminal, ocorrida entre o final da década de 1960 e o 
início dos anos 1970. (2006, p. 35). 

  

Vera Regina Pereira de Andrade também concorda quanto à importância trazida pela 
criminologia crítica em evidenciar a lógica da seletividade penal dentro de uma sociedade 
classista e conflitual, na qual a lei se transforma em instrumento da classe dominante. 

O sistema penal (exercício institucionalizado do poder punitivo) é dimensão de controle e 
regulação social, em cujo centro radica a reprodução de estruturas e instituições sociais, e não 
a proteção do sujeito, ainda que em nome dele fale e se legitime. (2003, p. 22). 
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Dentro desta concepção crítica, ganha destaque a obra de Georg Rusche e Otto Kirchheimer, 
intitulada Punição e Estrutura Social (1939) na qual os autores comprovam, através de "uma 
crítica histórico-econômica da formação dos sistemas repressivos" (DE GIORGI, 2006, p. 
37), que o surgimento da prisão e das práticas punitivas refletem o sistema de produção 
capitalista e as etapas evolutivas do capital. É claro que estas ligações são utilizadas como 
instrumento de mantença das relações sociais díspares. 

Outro relato de suma importância de Rusche e Kirchheimer foi testificar que a execução das 
penas se agravam na mesma proporção em que decaem as condições de vida da população, 
como forma de evitar a prática de crimes. Trata-se do "princípio da less eligibility (isto é, da 
menor preferibilidade) da pena, ao qual todo sistema de repressão deve adequar-se". (DE 
GIORGI, 2006, p. 40). Assim, toda vez que se presencia uma situação de desemprego em 
massa, as condições socioeconômicas da sociedade pioram e, na mesma medida, também há 
um agravamento das sanções penais, eis que, "por piores que sejam as condições oferecidas 
ao trabalhador 'livre', elas ainda são preferíveis ao status de criminoso 'punido'". (DE 
GIORGI, 2006, p. 49). 

Mediante esta abordagem operada por Rusche e Kirchheimer, conclui-se que a pena sempre 
teve, de forma ínsita à sua aplicação, três sentidos constantes: o de intimidar a população a 
não cometer crimes (aspecto preventivo geral negativo), a graduação de severidade da sua 
execução dependia da necessidade dos sistemas de produção vigentes por mão de obra e, por 
fim, a seletividade do sistema penal. (Rusche; Kirchheimer, 2004). 

Lançando um novo olhar sobre os sistemas punitivos e a sua correlação com os modelos de 
produção, Michel Foucault é outro referencial teórico deste estudo, externando como o 
nascimento da prisão vai de encontro ao "processo de subsunção real do trabalho", 
controlando, inclusive, as contradições inerentes a este processo. (DE GIORGI, 2006, p. 44). 
O ponto central de sua análise gira em torno da disciplina do trabalho, destacando que, numa 
sociedade capitalista, a prisão, como mecanismo central de controle social emergida no século 
XVIII serve para disciplinar o homem, reeducando-o para uma futura "utilização racional e 
intensa de trabalho humano". (SALIBA, Maurício; SALIBA, Marcelo, 2008, p. 184). 

Portanto, sob uma análise foucaultiana, com a eliminação dos suplícios, as penas, ao invés de 
castigar, teriam que punir, obrigando uma reinvenção calculada da imposição do castigo 
consentânea com o novo sentido que lhe fora dada, qual seja, o de defesa da sociedade, 
deixando para os séculos pretéritos a sua feição de vingança do soberano. E, no cumprimento 
deste novo sentido, a prisão é a palavra central, impondo a docilidade e a domesticação dos 
corpos por intermédio de uma vigilância hierárquica que normaliza o comportamento dos 
detentos, servindo como fonte de geração de uma mão de obra controlada, disciplinada, apta a 
entrar no mercado de trabalho quando abandonar os muros dos presídios. 

Dentro desta perspectiva, o Panóptico (1787), modelo arquitetônico idealizado por Jeremy 
Bentham, apesar de nunca ter saído do papel, coaduna-se com este processo disciplinador dos 
detentos, ao instituir "'o princípio de inspeção', isto é, a possibilidade de, com poucos homens, 
manter sob constante vigilância - todos os indivíduos encerrados na instituição". (MELOSSI; 
PAVARINI, 2006, p. 71). E no cumprimento desta vigília ininterrupta, a arquitetura do 
panóptico foi de fundamental importância, pois possibilitava um processo de visibilidade 
exaustivo, incutindo no condenado um hábito de obediência automática, diante da 
impossibilidade de saber quando o seu atuar não era vigiado. 
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Neste ponto, tem-se o nascimento de uma subjetividade operária que desconstrói a imagem 
individual do condenado. Assim, "o pobre se torna criminoso, o criminoso se torna 
prisioneiro, e, enfim, o prisioneiro se transforma em proletário". (DE GIORGI, 2006, p. 45). 
Essa sequência de mutações comportamentais é a normalização, "ordem portadora de uma 
referência artificial de penalidade permanente (sistema de recompensa/punição) que se 
difunde por todos os aspectos e instantes da instituição disciplinar" (ARGÜELLO, 2005, p. 
15) apta a atuar sobre a própria personalidade do detento, induzindo-o a interpretar a sua 
prisão como algo justo à sua recusa ao trabalho e à disciplina das fábricas. 

Michel Foucault aponta que este sistema hierárquico e disciplinar não ficou adstrito aos muros 
da prisão, alcançando as fábricas, as escolas, os hospitais, as famílias, enfim, todas as 
instituições, coadunando-se perfeitamente aos moldes do sistema econômico 
fordista/taylorista no qual a repetição e a sistematização das operações laborativas exigiam 
disciplina e dedicação do operário. Contudo, a partir da década de 70, com a transição do 
capitalismo industrial/concorrencial para a fase financeira e monopolista, o modelo 
disciplinar, estático não é mais válido. Neste atual estágio produtivo, extremamente volátil e 
tecnológico, verifica-se uma prescindibilidade de mão de obra submissa, não havendo mais 
espaço para a formação de um contingente de operários. 

Chega-se à conclusão que o mercado não conseguirá absorver toda aquela mão de obra 
disponível e fabricada pela prisão. Ademais, o que o mercado necessita agora não é mais de 
disciplina, mas sim de uma qualidade no desempenho das funções laborativas, tendo o 
conhecimento se transformado "na principal força econômica de produção". (SALIBA, 
Maurício, 2008, p. 169). O resultado não poderia ser outro senão a criação de um exército de 
reserva de trabalhadores expulsos do processo produtivo que, simplesmente, não possuem 
lugar na atual órbita pós-moderna, pós-fordista. Tendo plena consciência deste período 
crítico, os Estados ao invés de agirem em prol dos seus "cidadãos", opta pelo caminho 
totalmente oposto, retraindo as suas funções sociais o que agrava ainda mais a realidade, 
aumentando o "surplus no interior da economia política". (QUINNEY apud DE GIORGI, 
2006, p. 48). 

Considerando este panorama e suscitando a questão central da criminologia crítica de que 
cada sistema produtivo há uma forma de punir correlata, a pergunta que emerge é: o que fazer 
com aquelas pessoas que simplesmente não possuem lugar na economia? Depositá-las na 
cadeia. O sistema penitenciário "tornou-se uma 'alternativa ao emprego', uma maneira de 
'utilizar' ou de 'neutralizar' a 'população inassimilável pelo mercado'". (ARGÜELLO, 2005, p. 
18). 

Pronto, o dilema foi solucionado e as pessoas inutilizáveis encontram-se aprisionadas, já que a 
sua liberdade não interessa ao mercado, afinal, quem não tem condições de consumir, não tem 
validade. Já para aqueles que possuem um poder aquisitivo, criam-se "alternativas à privação 
da liberdade, transação penal, suspensão condicional do processo, e diversos outros 
dispositivos para que ele possa cumprir sua pena no shopping, com ou sem pulseira 
eletrônica". (BATISTA, 2004, p. 114). E no âmago destas constatações, a criação da terceira 
via de repressão constitui um argumento, aparentemente neutro e garantista, que imprime um 
viés doutrinário ao controle penal dos marginalizados. 

  

6 Considerações Finais  
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Após ponderar as principais contribuições doutrinárias a acerca do tema proposto neste 
estudo, entende-se pela imprescindibilidade de proteção penal dos bens jurídicos 
transindividuais, sendo desnecessária a proposta de criação da terceira via de repressão 
(direito de intervenção ou direito administrativo sancionador). 

Acredita-se que o posicionamento aqui defendido vai de encontro com a construção de um 
direito penal consentâneo aos direitos fundamentais e que tenha como alicerce o princípio da 
dignidade da pessoa humana, valores estes imprescindíveis para a construção de uma estrutura 
social democrática. 

Salienta-se que a postura irracional e insensata do legislador ordinário não pode servir de 
argumento para retirar a dignidade penal do bem jurídico universal. Aliás, essa postura 
incoerente também é verificável em todas as espécies delitivas, sejam eles clássicos ou 
modernos. É claro que nestes últimos, consegue-se vislumbrar com maior clareza a atecnia 
legislativa penal. Todavia, reforça-se, não se pode aceitar que tal argumento sirva para deixar 
sem proteção bens jurídicos relevantes, tais como o meio ambiente e a ordem econômica. 

Ademais, aceitar e propagar a opinião de que o Direito Penal não possui eficácia nem 
legitimidade para tutelar bens jurídicos transindividuais, cuja violação, repita-se, é na maioria 
das vezes perpetrada pela classe mais privilegiada, é reafirmar e acreditar que os únicos 
clientes do sistema penal são as pessoas marginalizadas. 
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[1] Tradução livre: "Aquela que, junto aos progressos da civilização, apresentava a 
contrapartida da produção de novos riscos estreitamente vinculados a aqueles progressos". 

[2] PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. MULTA 
E JUROS. DESCONSIDERAÇÃO. VALOR ILUDIDO INFERIOR A R$ 10.000,00. 
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. Em se tratando do crime de apropriação 
indébita previdenciária, as multas tributárias e os juros de mora devem ser desconsiderados 
tanto para efeito da mensuração das consequências do delito, como para aferição da lesividade 
e da adequação típica da conduta. Precedentes. 2. Aplica-se o princípio da insignificância 
jurídica, como excludente da tipicidade da infração prevista no art. 168-A do Código Penal, 
quando, para fins de persecução penal, o valor da contribuição previdenciária apropriada é 
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante estabelecido pela Administração como 
sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Precedentes do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. (Apelação Criminal nº 
2007.70.00.032334-0/PR. Relator: Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus. Publicado em 
25/04/2011). 

[3] Tradução livre: "os grupos sociais criam o desvio ao fazer regras cuja infração constitui o 
desvio e aplicar ditas regras a certas pessoas em particular e qualificá-las de marginais. Desde 
esse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato cometido pela pessoa, senão uma 
consequência da aplicação que os outros fazem das regras e sanções para um ofensor. O 
desviante é uma pessoa a quem se pode aplicar com êxito dita qualificação; a conduta 
desviada é a conduta assim chamada pela gente". 

[4] Tradução livre: "as regras tendem a ser aplicadas mais a certas pessoas que a outras". 

[5] Tradução livre: "o desvio não é uma qualidade presente na conduta mesma, senão que 
surge da interação entre a pessoa que comete o ato e aqueles que reagem frente ao mesmo". 
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A INCONSISTÊNCIA DOGMATICA DA UTILIZAÇÃO DO DIREITO 
PENAL COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA INDIRETA DE 

TRIBUTO FACE À SANHA ARRECADATÓRIA DO ESTADO 
 

THE DOGMA INCONSISTENCY USING THE CRIMINAL LAW AS A TOOL FOR 
RECOVERY OF INDIRECT TAX IN THE FACE OF THE STATE SANHA TAX 

REVENUE 
 
 
 

Aleandro Pinto Da Silva Júnior 
Antonio Carlos Diniz Murta 

 

RESUMO 
Este artigo tem como escopo demonstrar a inconsistência dogmática e a ilegalidade do 
Estado, frente aos direitos e garantias fundamentais do cidadão/contribuinte, em utilizar-se do 
Direito Penal, que se orienta, segundo as modernas tendências, como ultima ratio, devendo, 
portanto, ser utilizado apenas e tão somente, quando se tenha esgotado todos os demais 
instrumentos de execução e controle, como meio indireto de arrecadação de tributos. Parte-se 
do princípio que a tributação, como meio de obtenção de recursos para o Estado, não poderia 
se associar a mecanismos atípicos de arrecadação como a própria criminalização de 
comportamentos tidos pelo Estado como indutores da supressão de tributos. Por suas 
características, o instrumental penal não se identifica, por natureza e objetivos, com os meios 
utilizados pelo Estado exator na fiscalização e arrecadação tributária. 
PALAVRAS-CHAVE: INCONSISTÊNCIA DOGMÁTICA; DIREITO PENAL; 
COBRANÇA INDIRETA; TRIBUTO. 
 
ABSTRACT 
This article is to demonstrate the inconsistency dogmatic and illegality of the state, against the 
fundamental rights and guarantees of the citizen / taxpayer, be used in criminal law, which is 
guided, according to modern trends, as ultima ratio and should therefore be used if and only 
when it has exhausted all other instruments of execution and control, as an indirect means of 
tax collection. We depart from the principle that taxation as a means of obtaining resources 
for the state, could not be associated with atypical mechanisms of collection as the actual 
criminalization of behaviors taken by the State to induce the removal of taxes. Due to its 
characteristics, the instrumental criminal is not identified by nature and objectives with the 
resources used by the oppressor State supervision and tax collection. 
KEYWORDS: INCONSISTENCY DOGMATIC; CRIMINAL LAW; COLLECTIONS 
INDIRECT; TRIBUTE. 
 
 

  

 Introdução 
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O fenômeno da criminalidade econômica constitui-se em uma das preocupações do Direito 
Penal atual, guardando uma característica supra-individual, na medida em que seu objeto é a 
ordem econômica, ou seja, direitos de interesse coletivo, que têm por objetivo garantir um 
justo equilíbrio na produção, circulação e distribuição de bens a uma coletividade. 

Distanciando-o de alguns dos paradigmas nos quais se fundamenta - função de proteção de 
bens jurídicos vitais, como o direito à vida em sociedade e intervenção mínima -, o legislador 
ordinário tem ampliado a incidência do Direito Penal de tal maneira que se faz necessária que 
a norma constitucional delimite sua utilização e que haja uma reflexão sobre as finalidades da 
utilização da pena, sobretudo quando concretizada pela privação de liberdade, bem jurídico 
cuja importância só é superada pela própria vida. 

Nosso país tem incidido, com uma freqüência alarmante, em um equívoco substancial, no 
sentido de criminalizar um número cada vez maior de fatos, sobretudo aqueles praticados pelo 
particular contra a Administração Pública, dentre os quais se destacam os crimes contra a 
ordem econômica e tributária, tentando minimizar, assim, as conseqüências de sua própria 
ineficiência, seja no controle da arrecadação, na atividade fiscalizadora, na orientação e 
educação do contribuinte acerca de seu dever fiscal, seja na execução da justiça social e 
gestão do patrimônio público, sobretudo das receitas públicas. 

O crescimento da criminalização destas condutas foi diretamente proporcional ao incremento 
da delinqüência econômico-financeira, trazendo em seu íntimo a convicção de que o Direito 
Penal clássico, com seus postulados, não dirimia questões relativas à própria construção 
daqueles tipos penais e, sobretudo, de suas conseqüências legais. 

As legislações penais contemporâneas vacilam entre políticas criminais extremas: de um lado, 
a tendência a não criminalização dentro do âmbito do próprio Direito Penal, através de 
abolitio criminis, da adoção de conceitos como "criminalidade de bagatela", atenuação de 
pena, transação penal, suspensão do processo e da pena, perdão judicial, livramento 
condicional, e de outro, uma crescente criminalização de comportamentos que, até agora, 
estavam circunscritos a outros ramos do direito, como os desvios financeiros e tributários. 

Por esta tendência do moderno Direito Penal, a criminalização de uma conduta antijurídica 
seria a ultima ratio, ou seja, teria um caráter meramente subsidiário em relação às sanções de 
caráter administrativo e ou tributário. Isto porque, como regra geral, a tutela dos bens 
jurídicos caros ao homem e à sociedade caberia aos outros ramos do Direito, cujas sanções 
seriam suficientes à sua proteção. 

A Lei Ordinária 8.137/90, que revogou quase que totalmente a Lei 4.729/65, é a que 
atualmente normatiza e define os crimes contra a ordem tributária. Esta Lei foi promulgada 
dentro de um forte espírito de exacerbação do Poder Público em face da população, sob a 
inspiração do absoluto intervencionismo estatal na economia. 

Ao instituir a Lei 8.137/90, que pune os autores de crimes contra a ordem tributária, o 
legislador, ignorando o conteúdo explícito e implícito da Constituição da República e usando 
da coercitividade do poder de império do Estado, acabou por igualar todas as condutas que, de 
qualquer forma, pudessem prejudicar ou obstruir a arrecadação, deixando de lado o 
questionamento ético e volitivo na conduta do contribuinte. 

               Em um Estado Democrático de Direito, é inadmissível que o legislador ordinário 
possa se sobrepor ante ao direito individual de liberdade do cidadão. Não resta dúvida da 
necessidade de se arrecadar e o quão odiosa é a atitude de sonegação. Entretanto, não é 
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utilizando o Direito Penal de forma desmedida, considerado em nosso ordenamento jurídico 
como a ultima ratio, bem como descumprindo direitos e garantias individuais que nasceram 
de várias conquistas sociais e políticas, que o Estado vai garantir uma melhor arrecadação. 

Neste diapasão, com supedâneo na Constituição da República vigente, bem como nos 
princípios que regem o Direito Penal e Tributário pátrio, se demonstrará que o Estado (Poder 
Público), além de incorrer numa inconsistência dogmática dantesca, não detém legitimidade 
suficiente para utilizar o Direito Penal (ultima ratio) em face dos Crimes Contra a Ordem 
Tributária e Econômica, como meio oblíquo de arrecadação tributária. 

  

  

Desenvolvimento 

  

1. Função dos Tributos 

  

  

O Estado Democrático de Direito é considerado uma criação do homem moderno, idealizado, 
instituído e organizado para oferecer à sociedade as bases necessárias à consecução do bem 
comum e da ordem social, ou seja, é um meio utilizado para atender às necessidades 
individuais e coletivas, que se identificam e se definem através dos ideais estabelecidos pelo 
Estado. 

Os ideais do Estado Brasileiro estão previstos na Constituição da República Federativa do 
Brasil em vários pontos, sendo exteriorizado de maneira mais expressa em seu artigo 3º[1], 
dentre eles a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; garantia do 
desenvolvimento nacional; erradicação da pobreza; redução das desigualdades sociais etc. 

Para realizar tais objetivos o Estado depende de recursos financeiros, arrecadados pela 
exploração do próprio patrimônio (Receitas Originárias) ou do patrimônio dos particulares 
que o integram (Receitas Derivadas), originadas do exercício do poder coercitivo de cobrança 
de que o Estado é dotado (Poder de Império). Em sendo assim, conforme Abraham (2010, p. 
67)[2], "o tributo é uma Receita Derivada advinda do poder de império do Estado, sendo, 
atualmente, a principal fonte de renda do Estado". 

A instituição de tributo apresenta-se como o meio derivado mais importante para a obtenção 
dos recursos necessários à satisfação das necessidades sociais, pelo que a instituição e 
cobrança de tributo, detêm objetivo eminentemente social, de ordem jurídica, econômica, 
administrativa e política, sendo o poder de tributar, por alguns, denominado de soberania 
fiscal, uma manifestação da soberania financeira do Estado. 

Desta forma, atualmente, tem-se que a tributação é um dever social, cuja função é garantir a 
manutenção e sobrevivência do Estado, tendo, por esta razão, uma finalidade mais 
abrangente, que não se restringe apenas à mera fiscalidade, pois é um dos mais hábeis 
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instrumentos de redistribuição de renda e riqueza social, bem como de fomento ao 
desenvolvimento econômico. 

  

2. Sanção Penal Tributária 

  

O comportamento humano contrário ao Direito, seja ofendendo, seja colocando em risco o 
objeto de proteção da norma, constitui o ilícito jurídico, cuja espécie mais grave é o ilícito 
penal. Para combatê-lo, o Estado utiliza-se da mais severa das sanções, a pena, como 
instrumento de defesa social, cuja necessidade traduz-se na proteção de bens jurídicos 
fundamentais à vida em sociedade. 

Em sendo assim, a finalidade precípua do Direito Penal é a defesa da sociedade, através da 
tutela jurídico-penal dos bens jurídicos que lhe são fundamentais: vida, integridade corporal, 
honra, patrimônio, família, paz pública, fé pública, entre outros. 

De nossa Constituição, extrai-se o princípio da lesividade, segundo o qual não há crime sem 
ofensa ou perigo de ofensa a um bem juridicamente tutelado, como condição necessária para a 
aplicação da sanção penal. 

No Direito Tributário existem dois tipos de obrigações estritamente tributárias, que são as 
principais e acessórias, previstas estritamente em legislações tributárias, cujo descumprimento 
leva a uma sanção eminentemente tributária. Entretanto, quando o descumprimento da 
obrigação estiver tipificado como crime, ou seja, condutas arroladas na legislação penal 
tributária, incidem as sanções previstas no mesmo ramo do Direito (Direito Criminal), regra 
garantidora do direito que o Estado tem de punir, conforme Andrade Filho, (2009, p. 23)[3]. 

O bem jurídico protegido pelo Direito Penal Tributário seria a ordem econômica e tributária, 
tratados como bens de interesse coletivo. Ademais, o bem jurídico protegido assume função 
importante, qual seja uma função garantidora de limites à liberdade do legislador na criação 
de tipos penais, pois, o recurso à criminalização só deverá ocorrer em casos da mais extrema 
necessidade. 

  

3. A Evolução Legislativa dos Crimes Contra a Ordem Tributária  

  

Os crimes contra a ordem tributária começaram a ser positivados no ordenamento jurídico 
pátrio em 1965, com a Lei nº. 4.729, através da qual se instituiu o crime de sonegação fiscal. 
Após o advento legislativo citado, vários temas ligados aos crimes contra a ordem tributária 
foram tratados por legislações posteriores, tais como, o Decreto Lei nº. 157/67; Lei nº. 
6.910/81; Lei nº. 8.137/90, que definiu os crimes contra a ordem tributária em seus artigos 1º 
e 3º; Lei nº. 8.383/91, Lei nº. 8.696/93; Lei nº. 9.249/95; Lei nº. 9.983/00; a Lei nº. 
10.684/2003 e, por fim, a Lei nº. 12.382/11. 

Demonstrando grande inconsistência dogmática na maneira como tem tratado os crimes 
tributários, o legislador pátrio tipificou criminalmente certas condutas praticadas por 
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contribuintes e/ou responsáveis tributários, porém, contraditoriamente à idéia da lesividade, 
de bem jurídico imprescindível, estabeleceu o pagamento como causa extintiva da 
punibilidade e o parcelamento como causa suspensiva de punibilidade. 

O artigo 2º da Lei 4.729/65, que instituiu o crime de sonegação fiscal, tratou da extinção da 
punibilidade criminal, no momento em que "o agente promover o recolhimento do tributo 
devido, antes de ter início, na esfera administrativa, a ação fiscal própria".[4] Conforme 
Machado (2002, p. 223) "a punibilidade era extinta pela denúncia espontânea".[5] 

Já o Decreto-Lei nº. 157/67 trouxe em seu bojo que o pagamento, acrescido de multa e juros, 
mesmo após iniciado procedimento fiscal, extinguia a punibilidade.  Ademais, segundo 
Machado (2002, p.223), o Decreto-lei estendeu para crimes não previstos na Lei nº. 4.729/65 
a causa extintiva de punibilidade pelo pagamento, ou seja, nos crimes de contrabando ou 
descaminho.[6] A Lei nº. 6.910/81 revogou o Decreto-lei citado anteriormente, retirando das 
causas de extinção da punibilidade pelo pagamento os crimes de contrabando ou descaminho. 

A principal legislação que trata dos crimes contra a ordem tributária - Lei nº. 8.137/90 - que 
definiu tais crimes, especificamente nos artigos 1º e 3º, também, de forma contraditória com a 
teoria do Direito Penal (ultima ratio), consolidou a possibilidade de extinção da punibilidade 
nos crimes tributários pelo pagamento, quando este ocorrer antes do recebimento da 
denúncia[7].  

Apesar da Lei nº. 8.383/91 ter revogado o dispositivo legislativo citado anteriormente, a Lei 
nº. 8.696/93 restabeleceu o pagamento do tributo como causa de extinção da punibilidade nos 
crimes tributários, porém, tal dispositivo foi vetado pelo poder Executivo à época, retornando 
o famigerado terrorismo fiscal, conforme Machado (2002, p. 227)[8].  

Pouco tempo depois, o legislador pátrio, novamente, permitiu a extinção da punibilidade pelo 
pagamento antes do recebimento da denúncia, inserindo uma norma de natureza jurídico-
penal em uma lei tributária, artigo 34 da Lei nº. 9.249/95. Como justificativa, argumentou que 
nada mais fazia do que consagrar o arrependimento posterior, previsto pelo artigo 16 do 
Código Penal, como causa extintiva da punibilidade específica destes crimes. 

Posteriormente, o artigo 83 da Lei 9.430/96 reiterou aquele entendimento, como a advertência 
de que o reconhecimento do pagamento do tributo como causa extintiva da punibilidade 
estava condicionado à sua realização antes do recebimento da denúncia. 

No ano de 2000, a lei nº. 9.983 tratou especificamente das contribuições sociais de 
previdência, inserindo no Código Penal o art. 168-A, definindo a supressão ou redução de 
contribuição social previdenciária, definidos na Lei 8.137/90, ou qualquer acessório como 
sonegação de contribuição previdenciária. Em sendo assim, tanto o Art. 168-A (Crime de 
Apropriação Indébita Previdenciária) e o Art. 337-A (Crime de Supressão ou Redução de 
Contribuição Previdenciária), ambos do Código Penal Brasileiro, trouxeram a possibilidade 
de extinção da punibilidade pelo pagamento, antes do início de ação fiscal. Portanto, existem 
dois tipos de tratamento criminal no ordenamento jurídico brasileiro, um para os crimes 
concernentes às contribuições previdenciárias e outro para os demais crimes tributários. 

Com a edição da Lei nº. 10.684/2003, a matéria em exame foi submetida a uma grande 
alteração, pois passou a prever em seu art. 9º, § 2º, a extinção da punibilidade dos crimes 
tributários, desde que o agente efetuasse o pagamento integral dos débitos oriundos de 
tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Portanto, o pagamento em qualquer 
tempo passou a ter efeito extintivo da punibilidade. 
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A edição recente da Lei nº. 12.382/2011, reacendeu uma polêmica em torno da matéria, ao 
disciplinar a temática da extinção da punibilidade pelo pagamento (antecedido de 
parcelamento)[9]. 

Em sendo assim, o sistema criminal/tributário atualmente segue sendo regulamentado, como 
regra geral, quanto à extinção da punibilidade pelo pagamento, pelo artigo art. 9º, § 2º, da lei 
nº. 10.684/2003, ou seja, o pagamento pode-se dar a qualquer tempo que a extinção da 
punibilidade será consumada. 

No entanto, a Lei nº. 12.382/2011 trouxe um efeito realmente importante quanto ao 
parcelamento, qual seja, o que determina a suspensão da pretensão punitiva do Estado 
referente aos crimes tributários, durante o período em que a dívida tributária estiver incluída 
em parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido realizado antes do 
recebimento da denúncia criminal. 

Outrossim, conclui-se que, desde que antes do recebimento da denúncia, pessoa jurídica ou 
física pode requerer parcelamento de seu débito, culminando, assim, em suspensão da 
pretensão punitiva que ocorre enquanto o agente estiver efetuando o pagamento do valor 
devido. O parcelamento requerido após o recebimento da denúncia não tem o condão de 
suspender a pretensão punitiva do Estado. 

Esta confusa e incoerente política criminal leva ao enfraquecimento de sua criminalização, 
provocando na maioria das vezes o não cumprimento da legislação pela sensação de 
impunidade. 

O legislador, ao beneficiar com esta causa extintiva de punibilidade (pagamento) ou de 
suspensão da pretensão punitiva (parcelamento antes da denúncia), aquele que lesiona o 
patrimônio público, objeto da tutela da lei 8.137/90, deixando de fazê-lo em relação àquele 
que ofende ao patrimônio comum, fortalece a inclusão dos crimes tributários no elenco de 
crimes previstos no Código Penal, pois, dessa forma, todos se beneficiariam das mesmas 
soluções dogmáticas e não estariam tão sujeitos as injunções político-econômicas, o que 
levaria a uma interlocução com a dogmática penal atual. 

Do modo como o legislador apresenta a solução, resta evidente que o interesse tutelado nos 
crimes contra a ordem tributária, se apresenta apenas como a função arrecadatória do Estado, 
privilegiando-se o pagamento do tributo devido (finalidade meramente tributária). Tanto é 
assim que o pagamento extingue a punibilidade do crime. Tal ato nem mesmo é tratado como 
atenuante de pena, mais sim como excludente o que destoa da teoria moderna do Direito 
Penal. 

Para isto, utiliza-se do suposto temor inflingido pela cominação de sanção penal ao não 
pagamento do tributo, com a única finalidade de coagir o contribuinte, tendo em vista que, na 
inadimplência fiscal, o interesse atingido é a arrecadação. 

Os crimes tributários têm, portanto, bem jurídico bipolar: de um lado, o interesse estatal na 
obtenção de meios para a consecução de suas atividades e prestação de seus serviços; de 
outro, o interesse patrimonial do Tesouro, relacionado à receita do Estado. Com isso, atinge-
se os objetivos da política econômica, tendo em vista que quem sonega o tributo devido, afeta 
a arrecadação estatal, prejudicando as atividades do Estado. 

Segundo as teorias que regem o Direito Penal, este deve limitar seu campo de atuação à 
disciplina das condutas potencialmente lesivas aos interesses dos demais indivíduos e, por 
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conseqüência, da sociedade, o que equivale a dizer que sua intervenção só deverá ocorrer 
pautada pelo critério da necessidade. 

No mesmo norte, Luis Regis Prado assim conceitua o Direito Penal, com clareza ímpar, o que 
enseja sua citação: 

  

O Direito Penal é o setor ou parcela do ordenamento jurídico público interno que estabelece 
as ações ou omissões delitivas, cominando-lhes determinadas conseqüências jurídicas - penas 
ou medidas de segurança (conceito formal). Enquanto sistema normativo integra-se por 
normas jurídicas (mandatos e proibições) que criam o injusto penal e suas respectivas 
conseqüências. De outro lado, refere-se, também, a comportamentos considerados altamente 
reprováveis ou danosos ao organismo social, que afetam gravemente bens jurídicos 
indispensáveis à sua própria conservação e progresso (conceito material). A função primordial 
desse ramo da ordem jurídica radica na proteção de bens jurídico-penais - bens do Direito - 
essenciais ao indivíduo e à comunidade. Para cumprir tal desiderato, em Estado de Direito 
democrático, o legislador seleciona os bens especialmente relevantes para a vida social e, por 
isso mesmo, merecedores da tutela penal, A noção de bem jurídico implica a realização de um 
juízo positivo de valor acerca de determinado objeto ou situação social e de sua relevância 
para o desenvolvimento do ser humano (PRADO, 2002, p. 27 e 28). 

  

Portanto, o Direito Penal é entendido como uma ordem de paz pública e de garantia das 
relações sociais, cujo escopo maior é a proteção da convivência humana, assegurando, por 
meio da coação estatal, a estabilidade da ordem jurídica, o que, jamais poderia ensejar a 
extinção da punibilidade pelo pagamento, haja vista a importância atribuída a bem jurídico 
tutelado, qual seja, a arrecadação do Estado. 

  

4. Finalidade da Criminalização 

  

Questão importante a ser abordada, corolário de todo o exposto até o momento, refere-se à 
finalidade da pena, pois dela dependerá a política criminal e orientação legislativa. Os fins da 
pena giram em torno de duas idéias fundamentais: prevenção e retribuição. 

Atualmente, surgiu a teoria da prevenção geral positiva, elaborada na Alemanha, cujo objetivo 
é o desenvolvimento da confiança da sociedade nas normas corretas, dirigida à população; 
visando à construção de uma consciência de normas. Seu embasamento teórico está no fato de 
que o Direito Penal é instância máxima do controle social, espraiando-se em diversos 
seguimentos (escola, agremiações, trabalho, família, vizinhança etc.), nos quais existem 
normas, desvios e sanções, dentre as quais figura a pena estatal. 

Diante desta função de controle social e diante do conflito de desvios, o Direito Penal tem por 
função preservar o direito de todos os indivíduos, através das seguintes garantias: legalidade, 
ampla defesa, proporcionalidade da pena e duplo grau de jurisdição. 
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Para essa teoria, a pena assume funções que variam a cada estágio; no momento da ameaça, a 
prevenção geral; em sua aplicação, predomina o caráter tributivo; e na execução, reeducativo 
e socializador. Ou seja, prevenção especial. 

Desta forma, sendo a pena a sanção prevista no caso do descumprimento do preceito contido 
na lei penal, que, por sua vez, tem como finalidade principal a proteção dos bens 
fundamentais à vida em sociedade, não pode ser ela utilizada para garantir o cumprimento de 
leis que o Estado não logra fazer de outra forma, utilizando os meios que dispõe através da 
Administração Pública; nem tampouco a perda da liberdade pode salvaguardar bens menos 
importantes que ela própria; ou, por outra, a função da norma penal não é coibir o 
descumprimento de outra norma, já descumprida. 

Neste diapasão, a pena representa a perda ou diminuição de um bem jurídico, que não 
necessariamente a liberdade, cujo caráter é preventivo e retributivo, estando, portanto, 
relacionada à prática de ato previsto como ilícito penal e dela se exigindo proporcionalidade 
com a ofensa pelo bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 

Ora, o Estado detém meios próprios e eficazes - medida cautelar fiscal e ação de execução 
fiscal - para ver sua receita pública derivada adimplida, não justificando, portanto, a 
criminalização exacerbada, ou seja, o uso da sanção penal tributária, para após o pagamento, 
extinguir a punibilidade. 

No Direito Tributário, a adoção da criminalização de certas condutas, apenas com o fim de 
incutir um temor no cidadão, revela-se incongruente, na medida em que passaria a ter apenas 
um caráter utilitarista: de expiar o fracasso da Administração Fiscal em sua missão de zelar 
pela arrecadação tributária e distribuição de renda. 

Certo é que o uso da coerção, através da lei penal, como forma de cobrança indireta de 
impostos nos remete a tempos antigos, entretanto, juridicamente disciplinados como o é, hoje 
em dia, só ocorreu por meio de um movimento que tomou corpo nos Estados Unidos e que se 
espalha por toda a América Latina, denominado "Movimento de Lei e Ordem". Este 
movimento objetivava a proteção dos direitos difusos e coletivos a qualquer preço, usando, 
para tanto, a criminalização das condutas nocivas a economia, gênero do qual é espécie os 
crimes tributários. 

Não é com a utilização de uma política criminal-tributária de forma coercitiva que o Estado 
vai garantir maior arrecadação, tendo em vista que, apesar de todo o terror fiscal inserido na 
lei que definiu os crimes contra a ordem tributária e econômica em nosso país, tem-se que no 
Brasil, a sonegação equivale ao que é arrecadado pelos cofres públicos, ou seja, para cada 
valor recolhido, o equivalente é sonegado. 

Se as instituições públicas fossem mais eficientes, arrecadar-se-ia o que hoje é recolhido e 
surgiria um cidadão mais disposto a arcar com custo estatal. Ademais, outra condição há que 
ser levada em consideração: as autoridades, os funcionários públicos e os políticos teriam que 
se contentar com o valor percebido e aplicarem bem o quantum arrecadado, extinguindo, 
desta forma, benesses e favorecimentos a grupos privilegiados. 

O surgimento de legislações criminais que tratam dos crimes contra a ordem econômica e 
tributária, ocorreu dentro de um forte espírito de exacerbação do poder público ante ao 
particular, no qual o Estado, usando de seu poder de império, desconsiderou alguns dos 
direitos e garantias conquistadas pelo cidadão. 
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Há centenas de anos antes de Cristo já era vedado ao credor cobrar do devedor de forma 
indigna, fazendo-o adimplir - ainda que ilusoriamente - com castigos ou com sua própria 
liberdade. No entanto, o que se percebe é que o Direito Penal Tributário "moderno" retroagiu 
aos primórdios jurídicos, a fim de alcançar o perfeito cumprimento das normas tributárias. 

Camuflar a cobrança indireta de tributos com a utilização do Direito Penal fere Estado 
Democrático de Direito, tendo em vista que o mesmo diploma legal e o mesmo tratamento 
dispensado ao cidadão devem ser também dispensados ao Estado. Se ao particular é vedado 
cobrar suas dívidas requerendo o encarceramento do devedor, ainda que seja o administrador 
público, não pode o Estado querer chamar de delito o que na verdade é dívida, apenas para ter 
privilégio na cobrança. 

Não se pode, neste ponto, não reconhecer discursos importantes, defendendo a criminalização 
no âmbito tributário, tendo em vista o suposto "princípio da supremacia do interesse público" 
na arrecadação dos tributos. No entanto, conforme Aragão (2010, p. 7) em um Estado 
Democrático de Direito, não é concebível uma superioridade do interesse público[10]. Da 
mesma forma, Ávila (2010, p.188), demonstra a existência de fundamentos normativos que 
desqualificam o suposto princípio da supremacia do interesse público, diante da proteção aos 
direitos fundamentais, tais como: dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, 
segurança etc. [11]. 

Para os seguidores da escola clássica, a capitulação de uma conduta como delito, tinha uma 
finalidade puramente inibidora e repressora, não se avaliando qualquer elemento volitivo. No 
entanto, com a evolução do Direito Penal, surgiram as escolas modernas que entenderam ser 
imprescindível, para a caracterização de qualquer delito, a vontade livre e consciente do 
agente para a produção de um resultado. Portanto, deveria existir um juízo de valor sobre toda 
e qualquer conduta, para ver se seria possível sua caracterização como crime ou não. 

  

Conclusão 

  

Portanto, o Direito Penal Tributário corre em fluxo contrário ao da história do homem, por 
possuir raízes remotas no absolutismo (anterior ao Estado de Direito), no qual o Estado era o 
senhor de todas as leis e, por isso mesmo, legitimado a propor qualquer espécie de punição, 
ainda que contrária aos anseios populares e as normas vigentes. 

Não se pode conceber, atualmente, que o Estado aumentará sua arrecadação encarcerando o 
cidadão inadimplente, principalmente num sistema prisional falido que não recupera ninguém. 
Somente através de uma política fiscal justa e isonômica poder-se-ia vislumbrar uma 
arrecadação perfeitamente eficaz e livre de coerção criminal, o que viria a culminar com o 
atual Estado Democrático de Direito, que em nada se assemelha a esta imposição autocrática, 
despótica e ditatorial que vemos nas legislações hodiernas que tratam do tema. 

A utilização de meios atípicos para a cobrança de tributo, como no caso da criminalização de 
comportamentos aparentemente voltados para a supressão de tributos, apenas demonstra o 
real desiderato do Estado, não importando em qual dimensão. O Estado não estaria 
preocupado com as conseqüências sociais de práticas penais tributárias. Não se negaria esta 
possibilidade dentro do alcance do fundamento penal normatizador. Entretanto, o Estado, se 
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escudando em discursos legais de substrato penal, objetiva, de forma contrária à Ciência 
Penal, causar temor ao sujeito passivo tributário quanto às suas obrigações tributárias. 
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[1] CF. Constituição da República Federativa do Brasil, em assegura em seu artigo 3º o 
seguinte: "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação". 

[2] Cf. Marcus Abraham, veja: "Já na espécie de receita pública derivada, os recursos que 
ingressam nos cofres do Estado são originários do patrimônio do particular, seja ele pessoa 
física ou jurídica, por força da soberania do Estado em instituir, através do Poder Legislativo, 
normas tributárias e de penalidades pecuniárias. Aqui não temos o particular contratando 
voluntariamente com o Estado e remunerando-o, nem realizando um ato de liberalidade na 
transferência de bens. No caso das receitas públicas derivadas, o particular se submete ao 
poder impositivo estatal, tendo nos tributos e nas multas as espécies típicas de receitas 
públicas derivadas. O tributo é, hoje em dia, a principal fonte de receita pública". 

[3] Cf. Edmar Oliveira Andrade Filho "Havendo crime, incidiriam as normas do Direito Penal 
Tributário, que dizem respeito ao conjunto de normas jurídicas que tutelam o patrimônio do 
sujeito ativo da obrigação tributária e que prescrevem penas privativas de liberdade e multa, 
sempre que o descumprimento de tais obrigações se der por meio de artifícios fraudulentos, 
segundo a descrição contida na lei, e eu estejam presentes os elementos que informam a 
culpabilidade". 

[4] Artigo 2º da Lei nº. 4.729/65. "Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta Lei 
quando o agente promover o recolhimento do tributo devido, antes de ter início, na esfera 
administrativa, a ação fiscal própria". 

[5] CF. Hugo de Brito Machado "o que na verdade extinguia a punibilidade, então, era a 
denúncia espontânea da infração, que extingue a responsabilidade pela infração, nos termos 
do art. 138 do Código Tributário Nacional. Havia perfeita coerência entre essas disposições 
legais. O art. 2º, da Lei nº 4.729/65, atribuía ao pagamento do tributo o efeito de extinguir a 
punibilidade, porque, em se tratando de denúncia espontânea da infração, não se podia cogitar 
de penalidades administrativas. O pagamento do qual se cogitava era do tributo, 
simplesmente". 

[6] CF. Hugo de Brito Machado "Além disso, o referido Decreto-lei estendeu para crimes não 
previstos na Lei nº a causa extintiva da punibilidade. Assim, o pagamento passou a extinguir a 
punibilidade também nos crimes de contrabando ou descaminho". 

[7] Artigo 14 da Lei nº. 8137/90 estabeleceu: "Extingue-se a punibilidade dos crimes 
definidos nos artigos 1º a 3º quando o agente promover o pagamento do tributo ou 
contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.  
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[8] Segundo Hugo de Brito Machado o poder Executivo à época tentou implantar um 
terrorismo fiscal, senão veja-se: "Preconizava, como se vê, o Chefe do Poder Executivo, o 
terrorismo fiscal, com a utilização da ameaça de ação penal como forma de intimidação, que 
certamente acreditava capaz de resolver o problema da sonegação fiscal. A ação penal teria de 
ser promovida simultaneamente com a ação fiscal, e sendo assim não se poderia admitir a 
extinção da punibilidade depois de proposta a ação penal. 

[9] Art. 6º da Lei nº. 12.382/2011: "O art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar  acrescido dos seguintes §§ 1º a 5º, renumerando-se o atual parágrafo único 
para § 6º: 

"Art. 83. ........................................................... 

§ 1 º Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal 
para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa 
física ou jurídica do parcelamento. 

§ 2 º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, 
durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 
aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha 
sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. 

§ 3 º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. 

§ 4 º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou a 
pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos 
de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. 

§ 5 º O disposto nos §§ 1º a 4º não se aplica nas hipóteses de vedação legal de parcelamento. 

§ 6 º As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que 
não recebida a denúncia pelo juiz. 

[10] CF. Alexandre Santos de Aragão "A sobrepujança na ponderação de interesses de 
argumentos retóricos em prol do "interesse público" ou de seus subvalores já possibilitou nos 
EUA fortes restrições à liberdade de manifestação de idéias que fossem consideradas 
esquerdistas, ou que cidadãos norte-americanos de origem japonesa ficassem confinados em 
campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial".  

[11] CF. disposto por Humberto Ávila "Há - como já mencionado - também fundamentos 
normativos para negar o qualificativo de "princípio" ao referido princípio da supremacia do 
interesse público sobre o particular. A ele faltam fundamentos jurídico-positivos de validade. 
Ele não pode ser descrito como um "princípio jurídico-constitucional imanente", mesmo no 
caso de ser explicado com um princípio abstrato e relativo, pois ele não resulta, ex 
constitutione, da análise sistemática do Direito. Primeiro, porque a Constituição brasileira, por 
meio de normas-princípios fundamentais (arts. 1º a 4º), dos direitos e garantias fundamentais 
(arts. 5º a 17( e das normas-princípios gerais (p. ex. arts. 14, 150 e 170), protege de tal forma 
a liberdade (incluindo a esfera íntima e a vida privada), a igualdade, a cidadania, a segurança 
e a propriedade privada, que se se tratasse de uma regra abstrata e relativa de prevalência seria 
(não o é, como se verá) em favor dos interesses privados em vez dos públicos. A Constituição 
brasileira institui normas-princípios fundamentais, também partindo da dignidade da pessoa 
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humana: direitos subjetivos são protegidos, procedimentos administrativos garantidos; o 
asseguramento da posição dos indivíduos e de seus interesses privados é estabelecido frente 
ao concorrente interesse público etc. A Constituição brasileira, muito mais do que qualquer 
outra, é uma Constituição cidadã, justamente pela particular insistência com que protege a 
esfera individual e pela minúcia com que define as regras de competência da atividade 
estatal".  
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RESUMO 
O assédio moral intrafamiliar é, certamente, um dos mais graves problemas enfrentados pela 
sociedade atual, pois consiste na criação de um clima constante de humilhações e 
aviltamentos no âmbito da família que gera na vítima assediada um sofrimento capaz de 
atingir diretamente sua saúde física e mental, criando uma predisposição para o 
desenvolvimento de doenças crônicas que lhe acompanharão por toda a vida. O ponto de 
partida do presente artigo reside na constatação da completa ausência de uma normativa a 
respeito desse fenômeno no Direito Penal brasileiro, em que pese a frequência com que essa 
forma de assédio acontece no cotidiano das relações humanas e a gravidade dos danos físicos 
e psicológicos que ele costuma deixar em suas vítimas. Assim, embora a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006) combata a violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral 
contra a mulher no âmbito doméstico, parece ter se esquecido de protegê-la contra a 
perversidade do assédio moral intrafamiliar, bem como olvidou-se de ampliar sua tutela às 
vítimas igualmente vulneráveis que não pertençam ao gênero feminino. Daí porque o presente 
artigo propõe a criação de uma figura penal específica que contemple o assédio moral nas 
relações familiares e afetivas, e que conceda a devida proteção ao bem jurídico lesado por 
todas as formas de assédio moral: a integridade moral da pessoa humana. A criminalização do 
assédio moral no âmbito familiar revela-se, portanto, como a forma mais adequada de 
repressão desse comportamento, pois garante a proteção penal da integridade moral da vítima 
e possibilita a efetiva incriminação do assediador, que deixará de ficar impune. 
PALAVRAS-CHAVE: 1. ASSÉDIO MORAL; 2. RELAÇÕES FAMILIARES E 
AFETIVAS; 3. LEI MARIA DA PENHA; 4. TRATAMENTO DESUMANO OU 
DEGRADANTE; 5. INTEGRIDADE MORAL; 6. PROPOSTA DE CRIMINALIZAÇÃO. 
 
RESUMEN 
El acoso moral intrafamiliar es indudablemente uno de los más graves problemas afrontados 
por la sociedad actual, pues consiste en la creación de un clima constante de humillación y 
envilecimiento en el ámbito de la familia que produce en la víctima acosada un sufrimiento 
capaz de afectar directamente su salud física y mental, haciendo surgir la predisposición para 
el desarrollo de enfermedades crónicas que le acompañarán por toda la vida. El punto de 
partida de este artículo reside en la constatación de la completa ausencia de una normativa 
sobre este fenómeno en el Derecho penal brasileño, pese a la frecuencia con que esta forma de 
acoso sucede en el cotidiano de las relaciones humanas y a la gravedad de los daños físicos y 
psíquicos que el mismo suele dejar en sus víctimas. Así, aunque la Ley María da Penha (Lei 
nº 11.340/2006) combata la violencia física, psicológica, patrimonial, sexual y moral contra la 
mujer en el ámbito doméstico, parece haberse olvidado de protegerla contra la perversidad del 
acoso moral intrafamiliar, así como se olvidó ampliar su tutela a las víctimas igualmente 
vulnerables que no pertenezcan al género femenino. De ahí que el artículo proponga la 
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creación de un tipo penal específico que castigue el acoso moral en el ámbito familiar y 
afectivo, y que otorgue una protección adecuada al bien jurídico lesionado por todas las 
formas de acoso moral: la integridad moral de la persona humana. La criminalización del 
acoso moral intrafamiliar es, por lo tanto, la forma más adecuada de represión de este 
comportamiento, pues garantiza la protección de la integridad moral de la víctima y hace 
posible el castigo efectivo del acosador, que ya no quedará impune.  
PALABRAS-CLAVE: 1. ACOSO MORAL; 2. RELACIONES FAMILIARES Y 
AFECTIVAS; 3. LEY MARÍA DA PENHA; 4. TRATO INHUMANO O DEGRADANTE; 
5. INTEGRIDAD MORAL; 6. PROPUESTA DE CRIMINALIZACIÓN. 
 
 

  

  

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

  

Na atualidade, é por todos conhecida e compartilhada a preocupação com o incremento dos 
índices relacionados à violência doméstica e intrafamiliar. Seja no Brasil ou no estrangeiro, 
são alarmantes as notícias veiculadas pelos meios de comunicação a respeito da violência 
entre membros de uma mesma família, especialmente os casos de violência física e 
psicológica, embora o fenômeno em si mesmo não seja recente. Com efeito, o que se vê é 
uma maior transcendência de uma realidade que existe desde tempos imemoriais, embora 
apenas muito recentemente, no Brasil, tenha se dado a devida atenção ao tema da violência de 
gênero (isto é, a violência praticada contra a mulher, dentro ou fora do âmbito intrafamiliar), 
com a edição da já mui conhecida e comentada Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), em 2006. 

Por essa razão é que se pretende, com o presente artigo, dar atenção a um tema estreitamente 
relacionado a este, porém muito menos tangenciado, apesar de não menos frequente no 
âmbito familiar: o assédio moral praticado cotidianamente pelos membros de um mesmo clã, 
uns contra os outros. De fato, no que tange ao assédio moral intrafamiliar, o que se constata é 
um total esquecimento por parte da doutrina nacional, que se ocupa incessantemente das 
formas de violência reprimidas pela Lei 11.340/2006 em seu art. 7º, olvidando-se 
completamente de um comportamento cuja tipificação no ordenamento pátrio brilha por sua 
ausência[1] (de fato, não apenas as pessoas são maltratadas, mas também os assuntos). Daí 
porque o presente trabalho será construído no intuito de revelar uma importante lacuna de 
punibilidade no ordenamento nacional, relativa ao assédio moral intrafamiliar, mediante uma 
análise dos tipos penais já existentes na legislação brasileira, para finalmente propor, como 
sugestão de lege ferenda, a redação de um tipo penal que criminalize de forma adequada e 
suficiente o comportamento em questão. Para tanto, porém, faz-se mister, antes de mais nada, 
entender o significado da expressão "assédio moral" e, mais adiante, investigar qual o bem 
jurídico lesionado ou posto em perigo por essa forma de assédio, e por que o mesmo não 
resulta adequadamente tutelado pelo ordenamento nacional. 

"Assediar" significa estorvar, perseguir, hostilizar, importunar, molestar. O adjetivo "moral" 
situa essa forma de assédio como algo relacionado à ética e oposto, em princípio, às moléstias 
físicas, adquirindo o significado de causação de sentimentos humilhantes, aviltantes e 
degradantes no sujeito assediado. O adjetivo "moral" serve ainda para diferenciar o assédio 
moral do assédio psíquico ou psicológico, que só terá lugar naquelas hipóteses em que a 
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conduta do assediador gere em sua vítima um sentimento profundo de estresse, depressão ou 
trauma que requeiram tratamento psiquiátrico, o que, como se verá com maior vagar, nem 
sempre ocorre, e que, portanto, faz com que o assédio psíquico não deva confundir-se com o 
fenômeno aqui estudado, pois, como se verá mais adiante[2], o Código Penal brasileiro já 
tutela suficientemente o bem jurídico integridade psíquica através do delito de lesões 
corporais (art.129), que protege tanto a saúde física quanto mental dos indivíduos. 

Como bem destaca Marie-France Hirigoyen, psicóloga francesa que pioneiramente dedicou-se 
ao estudo desse assunto, as agressões que constituem o assédio moral têm origem em um 
processo inconsciente de destruição psicológica,  constituído de maquinações hostis, 
evidentes ou ocultas, sobre um indivíduo determinado, que se torna verdadeiro "saco de 
pancadas" do assediador[3]. A autora lembra que a violência perversa entre casais é muitas 
vezes negada ou banalizada, entendendo-se como uma relação normal de dominação de um 
cônjuge pelo outro. Contudo, adverte que essa atitude equivale a negar a dimensão do 
domínio que paralisa a vítima e a impede de defender-se como deve, pois as agressões 
geralmente são sutis, não há vestígios tangíveis, e as testemunhas tendem a interpretar como 
simples relações conflituais ou passionais entre duas pessoas de personalidade forte o que, na 
verdade, é uma tentativa violenta de destruição moral do outro, não raro bem-sucedida[4]. 

É importante ter em conta, porém, que o fenômeno do assédio moral não se encontra restrito 
ao âmbito intrafamiliar, podendo manifestar-se em diferentes esferas da vida social (escola, 
trabalho), sendo assim possível identificar várias espécies de assédio moral: o assédio laboral, 
conhecido como mobbing, que se identifica com os comportamentos de perseguição e 
humilhação no ambiente de trabalho, o assédio escolar ou bullying, no qual crianças ou 
adolescentes, geralmente estudantes, humilham sistematicamente colegas de classe[5], e o 
assédio imobiliário ou blockbusting[6], em que vizinhos de apartamentos, inquilinos ou 
proprietários de imóveis desempenham atos tendentes a dificultar ou a tornar impossível a 
convivência em uma determinada residência, geralmente com o fim de provocar a saída de um 
dos moradores[7]. É importante destacar ainda que, no Brasil, o mobbing, o bullying e o 
blockbusting até hoje não foram objeto de nenhuma regulação explícita de âmbito nacional, 
existindo tão-somente iniciativas locais e regionais de combate ao assédio laboral, através de 
leis de caráter administrativo e trabalhista. Contudo, é possível afirmar que o assédio 
relacionado à violência intrafamiliar obteve um tratamento jurídico especial -embora ainda 
insuficiente, como tratar-se-á de demonstrar aqui- a partir da entrada em vigor da Lei Maria 
da Penha (Lei 11.340/2006), que contém medidas de proteção específicas para a mulher 
vítima de violência de gênero, e com a tipificação expressa do delito de violência doméstica 
(art.129, §9º, CP, inserido pela Lei 10.886/2004),  

Em geral, todas essas formas de assédio moral apresentam certas pautas comuns, como o 
exercício de uma violência compulsiva de uma pessoa ou um grupo de pessoas contra outra 
com o fim de subjugá-la e humilhá-la, perseguindo-a continuamente e submetendo-a a um 
grave e constante atentado à sua dignidade e integridade moral. Nos diferentes contextos em 
que tem lugar, o assédio moral pode se manifestar diretamente através de insultos, ameaças e 
atos violentos ou subliminarmente, de forma sutil, por meio de atos reiterados que submetem 
o sujeito assediado a um constante estado de angústia e depressão[8]. De modo geral, podem-
se identificar três características comuns a todas as formas de assédio moral[9]: 

a)                  uma lesão à dignidade pessoal ou à integridade moral do indivíduo assediado 
(bem jurídico protegido). O assédio moral é muito mais do que uma mera perturbação da 
tranquilidade ou do sossego, ele constitui uma forma de atentado à integridade moral da 
pessoa humana. Como será tratado oportunamente com maior profundidade, a integridade 
moral, cuja proteção pelo ordenamento penal brasileiro resulta atualmente lacunosa[10], não 
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se identifica com a saúde psíquica da vítima assediada, de modo que para impedir a 
impunidade de muitas condutas de assédio, o mais correto é evitar identificar esse conceito 
exclusivamente com o de "violência psicológica". Em realidade, toda forma de assédio moral, 
ao comprometer gravemente a dignidade humana, se identifica com um trato degradante, 
expressamente vedado pela Constituição Federal (art.5º, III); 

b)                 um elemento objetivo, qual seja o comportamento hostil do assediador, 
caracterizado por sua habitualidade e aptidão para humilhar a vítima assediada. Nesse sentido, 
insta salientar que os comportamentos constitutivos de assédio geralmente consistem em uma 
série de atuações hostis que, consideradas de forma isolada, poderiam parecer insignificantes, 
mas cuja repetição é justamente o que gera efeitos perniciosos[11]. Não existe, porém, um 
número mínimo de atos que configurarão o assédio, tudo depende de apreciação judicial. 
Todavia, não resta dúvida de que, como bem destaca a doutrina, a reiteração de uma série de 
atos de menor gravidade muitas vezes é justamente o que os reveste da importância suficiente 
para configurar o assédio[12].   

c)                  um elemento subjetivo, que genericamente deve ser entendido como o propósito 
de subjugar a vontade da vítima com a finalidade específica de humilhá-la, desprezá-la e 
aviltá-la, e que de forma específica pode assumir contornos mais precisos de acordo com o 
meio em que o assédio moral se manifeste: assim, por exemplo, no assédio imobiliário, 
geralmente -embora não necessariamente- as humilhações do assediador vão unidas ao fim de 
expulsar o inquilino ou vizinho do prédio comum; no assédio moral laboral, a finalidade 
precípua das agressões tende a ser a demissão do funcionário assediado, etc. 

Contudo, especificamente no que tange ao assédio moral intrafamiliar, é forçoso destacar que 
não se admite aqui a inserção do elemento subjetivo especial relacionado ao propósito de 
provocar a saída do parente ou cônjuge do âmbito doméstico, porque a introdução desse 
elemento restringiria desnecessariamente a figura delitiva e tornaria mais difícil a 
conformação da tipicidade do comportamento[13]. Como registram Villegas Fernández e 
Lafont Nicuesa, entre todas as formas de assédio moral, o assédio moral intrafamiliar é 
precisamente aquele em que fica mais evidente que o propósito do assediador não é em 
absoluto desfazer-se da vítima, pois na maioria das vezes seu objetivo é justamente o de 
mantê-la subjugada à sua vontade o maior tempo possível. Tanto é assim que, muitas vezes, é 
o desejo da vítima de fugir da prisão emocional em que se encontra o que faz despertar a ira 
assassina de seu agressor. Os autores ressaltam que "tal como piolhos parasitas, (eles) sabem 
que, se matam o hospedeiro, se acaba o subministro de sangue fresco" [14]. 

Por último, pode-se citar como uma característica não essencial do assédio moral intrafamiliar 
o fato de que o mesmo ocorra no ambiente doméstico. Segundo a Lei Maria da Penha, a 
violência passa a ser considerada doméstica quando praticada contra a mulher no âmbito da 
unidade doméstica, famíliar ou em virtude de relação íntima de afeto (art. 5º, Lei 
11.340/2006)[15]. Considerando-se, porém, que a própria Lei define unidade doméstica como 
o "espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive 
esporadicamente agregadas" (art. 5º, I), o fato é que o assédio moral cuja repressão aqui se 
defende não precisa ser necessariamente doméstico, bastando a constatação da prévia 
existência de vínculo familiar ou afetivo entre vítima e agressor. Nesse sentido, a Lei Maria da 
Penha conceitua família como a "comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa" 
(art. 5º, II), de modo que o assédio moral intrafamiliar é justamente aquele que viola o dever 
de respeito inerente à existência desse prévio vínculo, independentemente do local de sua 
ocorrência[16]. Destarte, não resulta fundamental para a definição do assédio moral 
intrafamiliar a situação geográfica onde o mesmo tem lugar, isto é, a casa, pois embora nem 
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sempre o assediador resolva maltratar a vítima no âmbito doméstico, o mais importante é que 
as agressões tenham lugar em virtude de ou no contexto de uma prévia relação familiar ou 
afetiva entre o autor e a vítima do assédio. Como asseveram com razão Villegas Fernández e 
Lafont Nicuesa, a relativização do cenário em que o assédio tem lugar pode restar importância 
ao componente geográfico do comportamento, mas os autores relembram que o assédio é 
sempre uma forma de violência entre sujeitos vinculados de alguma forma entre si, o que na 
prática o diferencia essencialmente da violência cometida contra um desconhecido (p. ex., um 
transeunte). Tal relação vai além da mera adição de elementos, pois os sujeitos do assédio 
interagem de tal forma a constituir uma verdadeira comunidade. Assim, por exemplo, um 
homem e uma mulher que moram juntos e mantêm uma relação amorosa não se encontram na 
mesma situação de dois companheiros de trabalho que compartilham um apartamento apenas 
para atenuar os gastos. Um mero conglomerado de pessoas não é uma comunidade. Ademais, 
tampouco é necessário que o vínculo familiar ou afetivo ainda seja vigente: é perfeitamente 
possível constatar casos graves de assédio moral entre ex-cônjuges, ex-noivos ou ex-
namorados, sendo bastante comum inclusive que as agressões e perseguições nesses casos 
sejam ainda mais intensas[17]. Tanto é assim que a própria Lei 11.340/2006 define relação 
íntima de afeto como aquela em que "o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação" (art. 5º, III). 

Tendo em vista a totalidade dos elementos antes assinalados, é possível conceituar o assédio 
moral intrafamiliar como o ato de infligir de forma habitual e reiterada sofrimentos de caráter 
moral que, no âmbito de uma relação familiar ou afetiva ou como consequência da mesma, 
geram na vítima assediada sentimentos de humilhação, degradação e aviltamento de especial 
intensidade, contrários à dignidade da pessoa humana. 

  

2. A LEI MARIA DA PENHA E AS LACUNAS NA PROTEÇÃO PENAL DA INTEGRIDADE 
MORAL  

  

Conforme destacado anteriormente, o assédio moral caracteriza-se pela provocação de um 
clima continuado de degradação, aviltamento e humilhação no ambiente familiar ou em 
virtude de uma relação familiar, que se aproxima do conceito de tratamento desumano ou 
degradante expressamente vedado pela Constituição Federal brasileira (art.5º, III). Por 
"tratamento", deve-se entender o ato de se relacionar ou comunicar com outra pessoa, um 
vínculo entre dois ou mais sujeitos, equivalente a "abordagem". "Desumano" é o que resulta 
contrário ao sentimento de humanidade, o que é cruel, e "degradante", por sua vez, significa o 
que degrada ou humilha, isto é, o que reduz ou desgasta as qualidades inerentes à pessoa 
humana, permitindo concluir que "tratamento degradante", conceito que melhor se aplica ao 
assédio moral, consiste na relação entre duas ou mais pessoas em virtude da qual uma delas 
resulta humilhada, rebaixada ou menosprezada em suas qualidades inerentes à condição de 
pessoa. O objetivo do assediador, ao infligir o tratamento degradante, é humilhar sua vítima 
diante dos demais e diante de si mesma, sem necessidade de ocasionar-lhe qualquer lesão 
física ou psíquica. 

O assédio moral identifica-se com um tratamento degradante na medida em que o agressor 
empreende ações humilhantes e hostis, contrárias à autoestima de sua vítima, e dirigidas à sua 
aniquilação psicológica e moral. Contudo, é imprescindível destacar que a graduação dos 
níveis de humilhação e degradação não poderá depender de valorações subjetivas, pois tal 
coisa poderia fazer com que duas situações de assédio moral recebessem tratamentos distintos 
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de acordo com a fortaleza ou fragilidade moral do assediado. A configuração do tratamento 
degradante consistente no assédio, portanto, deverá atender a critérios exclusivamente 
objetivos, independentemente do concreto sentimento de humilhação experimentado pela 
vítima[18]. 

A relação entre os conceitos de dignidade humana e integridade moral resulta evidente. O 
reconhecimento constitucional da dignidade pessoal implica uma determinada concepção de 
ser humano, isto é, supõe a consagração de sua qualidade de ser humano em si mesmo, pelo 
mero fato de sê-lo. Desta afirmação se deduz não apenas a incondicional superioridade do 
homem frente aos demais seres e objetos da natureza, como também sua condição de 
igualdade em relação aos demais seres humanos, características que possui toda pessoa e que 
lhe hão de ser reconhecidas independentemente de circunstâncias pessoais e sociais, de suas 
capacidades físicas ou mentais, de seu estado de saúde ou de sua própria conduta[19]. A 
proteção da integridade moral pela Constituição Federal é, portanto, um reflexo ou 
manifestação primária da consagração do princípio da dignidade da pessoa humana como 
princípio fundamental do Estado Democrático de Direito (art.1º, III)[20]. Dado o conteúdo 
geral e abstrato da dignidade humana, portanto, será a integridade moral, como sua 
concretização, que figurará como bem jurídico protegido pela eventual criminalização do 
assédio moral, já que através de sua tutela o Direito Penal protege a autonomia ou liberdade 
de decisão pessoal e o respeito devido a todos os indivíduos como seres humanos. 

Por outro lado, a integridade moral não se confunde com a integridade física, objeto de 
proteção do delito de lesões corporais (art.129, CP), cuja previsão serve à tutela da saúde em 
geral, ou seja, tanto da integridade física como da psíquica, entendida esta última como saúde 
mental. Os conceitos de integridade moral e psíquica não se identificam em absoluto, já que 
não é difícil imaginar lesões à integridade moral que não impliquem necessariamente uma 
violação da saúde mental do indivíduo, especialmente em relação àqueles sujeitos 
inimputáveis ou portadores de alguma enfermidade psíquica, ou ainda, em relação a quem 
possua uma extraordinária capacidade de resistência psicológica[21]. Como visto 
anteriormente, a integridade moral aproxima-se dos conceitos de dignidade humana e de 
incolumidade anímica, entendida esta como ausência de submissão a humilhações e vexações, 
enquanto que a integridade psíquica é sinônimo de saúde mental ou de ausência de doenças 
psíquicas. A proteção à integridade moral, portanto, encontra-se relacionada muito mais com 
a proibição de degradar e humilhar constante do art.5º, III, da Constituição ("ninguém será 
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante"), do que com a tutela da 
saúde psíquica propriamente dita[22]. 

Do anterior, cabe concluir que não procede exigir a comprovação de qualquer lesão psíquica 
ou psicológica à vítima assediada, pois, conforme já assinalado, uma coisa é a proteção da 
integridade moral do indivíduo e outra muito distinta é a tutela de sua saúde física ou mental, 
que tem lugar através do delito de lesões corporais (art.129). Tal afirmação não supõe ignorar 
que em muitos casos o assédio moral poderá gerar uma lesão psíquica na vítima assediada, 
como, por exemplo, transtornos de comportamento, depressão grave, traumas psicológicos e 
outros graves quadros clínicos extremos com intensas lesões psíquicas, mas não parece 
apropriado exigir a comprovação médica de tais lesões para a configuração de uma agressão à 
integridade moral, pois, como já dito, isso não seria justo para com aqueles indivíduos que 
possuem uma elevada resistência psíquica a ponto de não apresentar qualquer alteração 
psicológica apesar das agressões sofridas, embora sua dignidade resulte incontestavelmente 
lesionada. 

Isto posto, constata-se que a Lei 11.340/2006 não alberga expressamente em seu rol de 
descrições a respeito das formas de violência contra a mulher a serem reprimidas uma 
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referência ao assédio moral. Como se verá, é possível inserir as humilhações e aviltamentos 
comuns ao assédio como um reflexo da violência física, psicológica e inclusive sexual 
definidas nos incisos do art. 7º da Lei Maria da Penha. Contudo, o que mais preocupa é a 
definição incompleta de "violência moral" trazida pela Lei em seu art. 7º, V: se por violência 
moral entende o legislador exclusivamente a prática dos crimes contra a honra (calúnia, 
difamação e injúria), então o que se vê é que perdeu-se uma excelente oportunidade de 
reprimir adequadamente o assédio moral, definindo-o no referido inciso como uma das formas 
mais graves de se atentar contra a dignidade moral da mulher no âmbito intrafamiliar e 
afetivo. Conforme demonstrado, uma lesão à integridade moral praticada mediante assédio vai 
muito além da mera ofensa à honra da vítima: trata-se de um comportamento praticado 
reiteradamente com o propósito de aviltar, e que paulatinamente pode levar a uma degradação 
da condição moral da pessoa humana[23]. 

Ao longo do presente estudo, tratar-se-á de demonstrar que o Direito Penal brasileiro não 
alberga nenhuma figura compatível com a tutela da integridade moral do ser humano contra o 
assédio moral corriqueiro, do dia-a-dia, em que o assediador submete o assediado a um clima 
constante de aviltamentos, vexações e humilhações no ambiente familiar, sem contudo chegar 
a provocar-lhe lesão alguma. Daí porque assume-se aqui uma postura abertamente favorável à 
criação de um tipo específico de atentado à integridade moral a ser inserido no texto do 
Código Penal brasileiro, num Capítulo especialmente dedicado à tutela desse importante bem 
jurídico, que possui expressa acolhida constitucional, mas cuja proteção, como antes 
demonstrado, revela-se ainda lacunosa em nosso ordenamento. A inserção dessa figura no 
Código Penal serviria à proteção da integridade moral nos casos de assédio, 
independentemente da configuração de um delito de lesões, físicas ou psíquicas, ou de 
qualquer outro delito que eventualmente possa ter lugar no contexto do assédio laboral 
(crimes contra a honra, constrangimento ilegal, ameaça, assédio sexual, etc.), de modo que a 
repressão do assédio moral laboral teria lugar ainda que o comportamento do agressor não 
resultasse em uma ofensa à honra, à integridade psíquica, à liberdade individual, sexual ou a 
qualquer outro bem jurídico do ofendido, sendo bastante que o agente crie um ambiente 
familiar de constante degradação e humilhação pessoal contra a vítima, comprometendo o 
respeito devido à sua dignidade e integridade moral. Como bem lembra a doutrina 
especializada, "nem todo atentado à integridade moral deve comportar necessariamente um 
atentado a outros bens jurídicos, podendo conceber-se comportamentos típicos que lesionem 
unicamente a integridade moral sem que haja dano algum a outros bens personalíssimos"[24]. 

A respeito da redação de um tipo específico que criminaliza o assédio moral intrafamiliar, 
vide o item 5 do presente artigo. A seguir, passaremos ao tratamento da vítima do assédio, que 
não se limita certamente ao indivíduo do sexo feminino, mas a todos os integrantes de uma 
família que sofram essa espécie de humilhação. 

  

3. O ASSÉDIO MORAL INTRAFAMILIAR PRATICADO CONTRA O HOMEM 

  

Como bem se sabe, a Lei Maria da Penha criou um microssistema para coibir a violência 
doméstica e intrafamiliar que se identifica pelo gênero da vítima: a mulher (art. 1º, Lei 
11.340/2006). Nesse sentido, explicita inclusive que toda mulher, independentemente de suas 
características pessoais (raça, renda, classe social, etc.) goza dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana (art. 2º), tais como vida, segurança, saúde e educação, e que a 
todas elas são asseguradas as condições para o exercício efetivo desses mesmos direitos (art. 
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3º), levando-se em conta especialmente a maior vulnerabilidade da mulher vítima de violência 
doméstica e familiar (art. 4º). 

Pois bem, a dúvida que persiste na doutrina e na jurisprudência é se a criação desse sistema 
desigual de proteção da mulher afrontaria o princípio constitucional da igualdade (art. 5º, 
caput e inciso I, CF), dado que o homem não pode figurar como beneficiário das medidas 
protetivas instituídas pela Lei 11.340/2006. De acordo com um setor doutrinário, as leis 
voltadas a parcelas da população merecedoras de especial proteção procuram igualar quem é 
desigual, reafirmando a vertente substancial do princípio constitucional da isonomia, posto 
que o modelo social conservador coloca a mulher numa situação natural de inferioridade e 
submissão, tornando-a potencial vítima da violência masculina[25]. Assim, embora os 
homens também possam ser vítimas de violência doméstica e familiar, tais fatos decorreriam 
de razões de ordem social e cultural, mas não em virtude de discriminação de gênero[26]. 

Tal argumentação, contudo, não procede. De fato, ainda que a violência doméstica e 
intrafamiliar, em geral, e o assédio moral, em especial, sejam praticados contra vítimas do 
sexo masculino por razões de ordem sócio-cultural, não parece que esse fundamento seja 
suficiente para, por si só, retirar-lhe o direito à proteção especial concedida pela Lei Maria da 
Penha. Para tanto, basta pensar na vítima do sexo masculino de tenra idade (criança) ou idosa, 
vulnerável e incapaz de defender-se das agressões sofridas, mas que se vê obrigada a conviver 
com seu agressor pelo mero fato de que a Lei de combate à violência intrafamiliar não lhe 
confere proteção alguma. A doutrina alerta inclusive para o fato -corroborado por evidências 
práticas- de que o tratamento privilegiado para a vítima mulher terminaria privilegiando-a 
também quando figura como agressora, pois existiria uma espécie de "prêmio" à autora de 
violência intrafamiliar praticada contra o homem, que estimularia o incremento da prática 
desses delitos[27]. 

E no que diz respeito especificamente ao assédio moral, a verdade é que nada impede que 
sejam os homens vítimas de sua prática quando a esposa, namorada ou companheira decide 
persegui-lo ou humilhá-lo à exaustão, até o ponto em que a prática de atividades cotidianas se 
torne impossível. Pelo contrário, trata-se de prática bastante comum, já que dificilmente as 
ameaças e constrangimentos por parte da mulher contra o homem podem assumir uma 
conotação física, ficando as agressões quase que exclusivamente limitadas ao campo psíquico 
e moral[28]. Daí porque compartilha-se aqui o posicionamento segundo o qual a Lei Maria da 
Penha representa uma importante evolução no sentido da criação de um microssistema de 
proteção integral contra a violência doméstica e familiar em suas diversas manifestações 
(física, psicológica, patrimonial, sexual e moral), e que por isso mesmo merece ser estendido 
a todos os que com ela padecem, independentemente do sexo, em respeito ao princípio 
constitucional da igualdade e à própria universalidade de outro princípio constitucional 
igualmente fundamental: o que resguarda o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
III, CF), seja ela do sexo feminino ou masculino[29]. 

  

4. EM BUSCA DE UMA EFETIVA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE MORAL: ANÁLISE DO 
ORDENAMENTO PENAL BRASILEIRO  

  

Sendo a integridade moral o bem jurídico protegido através de uma possível criminalização 
do assédio moral intrafamiliar, a necessidade de criação de uma figura típica específica que 
sancione essa classe de comportamentos só existirá quando constatada a inexistência de tipos 
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penais que protejam de forma adequada esse bem jurídico no ordenamento pátrio. De fato, o 
que se constata, no Brasil, é que, no momento, não existe absolutamente nenhum tipo penal 
destinado à proteção da integridade moral dos indivíduos que possa também ser utilizado pelo 
intérprete para sancionar adequadamente o assédio intrafamiliar. Em realidade, uma rápida 
análise do panorama legislativo brasileiro demonstra a absoluta ausência de um tipo penal que 
proteja a integridade moral contra toda e qualquer forma de assédio. Senão, vejamos. 

  

4.1. Lesões corporais 

  

            O delito de lesões corporais (art.129, CP) poderá ter relação com o assédio moral 
intrafamiliar ou afetivo sempre que em virtude do mesmo a vítima assediada venha a padecer 
alguma lesão física ou psíquica. Conforme já destacado anteriormente quando da análise do 
bem jurídico integridade moral, embora esta última não se confunda com a integridade física e 
psíquica da vítima assediada, isso não impede admitir que, na maioria das vezes, a submissão 
aos tratos degradantes e vexatórios associados ao assédio moral causa concretamente uma 
enfermidade que atinge a saúde mental da vítima assediada (transtornos de comportamento, 
ansiedade, depressão)[30], quando não também sua saúde física (úlcera gástrica, insônia, etc.). 
Cabe lembrar que as lesões psíquicas, que são cada vez mais frequentes nas hipóteses de 
violência doméstica, ao não se confundirem com a lesão à integridade moral, deverão ter uma 
determinada transcendência para que possam restar comprovadas mediante laudo psiquiátrico, 
superando os meros desequilíbrios afetivos ou emocionais que a vítima eventualmente venha 
a padecer, pois o delito do art.129 é um delito de resultado, e não de perigo[31]. 

Mas o tipo do delito de lesões corporais pelo caput do art.129, CP, não é o lugar adequado 
para situar a proteção penal da integridade moral no ordenamento brasileiro, pois as lesões são 
descritas como "ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem", e, conforme assinalado 
anteriormente, a integridade moral não se identifica nem com a integridade corporal, nem com 
a saúde física ou psíquica, mas sim com a inviolabilidade anímica dos indivíduos, que não 
devem ser submetidos a tratamentos desumanos ou degradantes, consoante proibição ditada 
pelo próprio texto constitucional. No que tange ao delito de violência doméstica no art.129, 
§9º, do Código Penal, inserido pela Lei 10.886/2004, e cujas penas foram alteradas pela Lei 
11.343/2006 (Lei Maria da Penha), constata-se que o mesmo resulta igualmente insuficiente 
para a tutela da integridade moral das vítimas de assédio moral no âmbito intrafamiliar e 
doméstico, pois a lei fala literalmente na causação de uma "lesão" pelo sujeito ativo do delito, 
o que, como já se sabe, significa a alteração desfavorável do bem jurídico integridade física 
ou psíquica da vítima (saúde física e mental), o que nem sempre ocorrerá nos casos de assédio 
moral. 

A Lei 11.340/2006, em seu art. 7º, II, define violência psicológica como "qualquer conduta 
que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação". Mas embora a Lei Maria da Penha pareça em 
princípio equiparar violência psicológica ao assédio moral, a verdade é que ambos não se 
confundem. E tanto é assim que a própria Lei exige que a diminuição da auto-estima da 
vítima venha acompanhada de "dano emocional", ou que as ações que visem degradar ou 
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controlar suas ações causem prejuízo à sua "saúde psicológica", o que deixa claro que 
enquanto o assédio moral não precisa deixar marcas visíveis em suas vítimas, as lesões 
psíquicas sempre serão passíveis de comprovação mediante laudo psiquiátrico, o que desde 
logo limita a possibilidade de se tipificar toda forma de assédio moral intrafamiliar como 
hipótese de violência psicológica. 

             De qualquer modo, para que possa restar comprovado o nexo de causalidade nesses 
casos, a lesão da saúde mental deverá ter origem inequívoca no assédio moral, e não em 
causas anteriores. Todavia, vale destacar que o juiz não deve descartar automaticamente a 
configuração do delito de lesões quando os problemas de saúde da vítima persistam após o 
afastamento do agressor do lar, ou quando tais problemas só se manifestem após o término da 
relação conjugal, pois não é completamente impossível que a enfermidade psíquica só tenha 
lugar depois que a ação hostilizadora tenha cessado, embora sua causa seja precisamente a 
humilhação provocada pelo assédio. O importante é a prova do nexo de causalidade entre 
ação e resultado mediante laudo psiquiátrico. Assim, quando a perícia médica ateste uma 
lesão à integridade psíquica da vítima assediada, por exemplo, através de uma depressão 
aguda, ou da cronificação ou agudização de um quadro depressivo já existente[32], 
configurar-se-á a responsabilidade do assediador pelo delito do art. 129, CP. 

            Mas o importante é salientar que a fortaleza psicológica pessoal difere muito em cada 
indivíduo, e que os efeitos de uma mesma agressão sobre distintas pessoas podem ser 
diversos. Para que se mantenha o critério objetivo referido anteriormente, seria prudente 
avaliar os efeitos que um comportamento similar gera sobre outros integrantes da mesma 
família. Caso fique comprovado que o que se alega ser "assédio moral" não tenha produzido 
os mesmos efeitos de humilhação e degradação sobre outros familiares submetidos a idêntico 
tratamento, haveria que negar-se, em princípio, o dolo do autor. Contudo, também estariam 
abarcados pelo dolo do autor -neste caso, dolo eventual- aquelas hipóteses em que o autor do 
assédio moral conheça as particulares circunstancias psicológicas da vítima (p. ex., seu 
histórico de depressões anteriores), podendo prever que diante de tal quadro, os efeitos da 
agressão moral se multiplicariam, vencendo uma resistência psicológica cuja debilidade ele já 
conhece. 

            Por fim, cumpre analisar as relações concursais entre o delito de lesões corporais 
físicas ou psíquicas e o tipo de atentado contra a integridade moral, caso o mesmo venha a 
integrar o ordenamento jurídico pátrio, conforme aqui sugerido. A solução mais acorde com 
uma proteção autônoma do bem jurídico integridade moral é a de que, caso concorram no 
assediador a vontade de lesionar ao lado do propósito de ultrajar ou humilhar a vítima, é 
perfeitamente possível reconhecer o concurso formal de crimes entre o delito de lesões e o 
atentado à integridade moral, afastando-se qualquer possibilidade de que o desvalor deste 
último seja absorvido pelo primeiro[33]. E para que a proteção da integridade moral não se 
desvaneça, o mais prudente seria o reconhecimento do concurso formal imperfeito, em que, 
provados que o assediador atuou com desígnios autônomos (isto é, o dolo de lesionar a 
integridade moral somado à consciência e vontade de atentar contra a integridade física ou 
psíquica da vítima), as penas de ambos os delitos fossem aplicadas cumulativamente (art.70, 
2ª parte, CP). 

  

4.2. Maus-tratos 
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Em seu art.136, o Código Penal brasileiro prevê a pena de detenção de dois meses a um ano, 
ou multa, para quem exponha a perigo a vida ou a saúde de outrem submetendo-o a maus-
tratos. A simples leitura desse dispositivo, porém, evidencia a impossibilidade de que o 
assédio moral intrafamiliar, bem como qualquer outra forma de assédio moral, possa inserir-
se dentro dessa figura típica, pois exige que o comportamento lesione ou exponha a perigo a 
saúde ou a vida da vítima, o que não necessariamente ocorre nos casos de assédio moral, onde 
o bem jurídico atingido é a integridade moral da vítima assediada. Com efeito, o bem jurídico 
protegido pelo art.136, CP, resta evidenciado pelas próprias formas como este delito pode se 
configurar, expressamente elencadas pelo tipo (delito de forma vinculada): privação de 
alimentos ou cuidados indispensáveis, sujeição a trabalho excessivo ou inadequado ou abuso 
dos meios de correção ou disciplina. Protege-se a integridade física e/ou a vida da vítima 
contra os eventuais perigos que se lhes possa causar através de abusos ou maus-tratos como os 
descritos pelo tipo. Nada além. 

Demais disso, exige a lei penal que o ofendido esteja sob a autoridade, guarda ou vigilância 
do sujeito ativo, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Como bem destaca a 
doutrina, amoldar-se-iam a este tipo legal os clássicos exemplos de filhos em relação aos pais, 
alunos e seus professores, enfermos com respeito aos profissionais sanitários e presos em 
relação aos que os mantêm sob sua custódia (carcereiros, diretores de estabelecimentos 
penitenciários, etc.). No caso do assédio moral, contudo, bem se sabe que a vítima nem 
sempre se encontra ligada ao seu agressor por uma relação tão estreita a ponto de ser este um 
delito especial, o que por si só já impossibilitaria o enquadramento legal do assédio como 
maus-tratos. Aliás, como bem aponta a doutrina, não podem figurar como sujeitos passivos 
desse delito a esposa ou o filho maior de 18 anos, ante a absoluta falta de subordinação para 
com o marido ou pai, respectivamente[34]. É a própria Constituição Federal quem estabelece 
em seu art. 226, §5º, que "os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher", de modo que não cabe imaginar que o marido 
pudesse jamais exercer qualquer autoridade, guarda ou vigilância sobre a esposa, e vice-versa, 
desfazendo-se assim qualquer possibilidade de tipificação do assédio moral intrafamiliar 
como maus-tratos. 

  

4.3. Crimes contra a honra  

  

            Os arts. 138, 139 e 140 do Código Penal sancionam os delitos contra a honra (calúnia, 
difamação e injúria). Tais preceitos serão aplicáveis aos casos de assédio moral quando o 
autor do assédio pratique calúnia, injúria ou difamação contra a vítima (assim define a própria 
Lei nº 11.340/2006, em seu art. 7º, V, o conceito de "violência moral"). 

Todavia, como já salientado anteriormente, o conceito de "violência moral" trazido pela Lei 
Maria da Penha não se enquadra na definição de assédio moral aqui adotada. Isso porque, em 
primeiro lugar, convém distinguir entre os bens jurídicos integridade moral e honra, já que na 
hipótese da eventual criação de uma figura penal específica que proteja aquele bem jurídico, 
como aqui postulado, essa distinção resultará imprescindível para a correta interpretação e 
aplicação dos tipos penais em questão. É certo que honra e integridade moral possuem muito 
em comum, pois normalmente o sentimento de humilhação, que acompanha toda lesão 
penalmente relevante à integridade moral, também costuma aparecer associado ao conceito de 
honra. Ao tratar dos delitos contra a honra, a doutrina costuma diferenciar entre honra 
subjetiva (bem jurídico lesionado pelo delito do art.140, CP, injúria), entendida como 
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autoestima e consideração por si mesmo, e honra objetiva (bem jurídico protegido através das 
figuras dos arts. 138 e 139, CP, calúnia e difamação, respectivamente), que se refere ao 
reconhecimento ou reputação individual de cada um perante a comunidade. Assim, tem-se 
que o conceito de honra subjetiva aproxima-se em grande parte do conceito de integridade 
moral, pois ambas são expressões diretas da dignidade humana[35], e tanto é assim que o 
próprio Código Penal define a injúria no art.141, caput, como um delito que fere "a dignidade 
ou o decoro" do sujeito passivo. Desse modo, uma lesão à integridade moral pode assumir 
com frequencia a forma de um atentado à honra subjetiva do sujeito assediado, e é justamente 
isso o que costuma ocorrer no assédio moral intrafamiliar, que muitas vezes irá unido à 
prática reiterada de injúrias contra o sujeito assediado. Em tais casos, com vistas a resolver o 
concurso de infrações que uma ofensa simultânea à honra e à integridade moral poderia 
causar, a doutrina aponta como solução que naqueles casos em que a lesão à honra mediante 
desqualificações contínuas contra a vítima implique também, ao mesmo tempo, o aviltamento 
ou a humilhação de sua pessoa, será preferível a aplicação exclusiva das penas do delito 
contra a integridade moral, pois o tratamento degradante absorverá o desvalor do delito de 
injúria[36]. 

Por outro lado, os conceitos de integridade moral e honra objetiva diferenciam-se na medida 
em que nem todo atentado à honra objetiva de alguém configurará necessariamente uma lesão 
à sua integridade moral. Isso porque os ataques à integridade moral não dependem das 
características circunstanciais da vítima, como costuma ocorrer com as agressões à honra  (p. 
ex., se o sujeito é maior de idade ou inimputável, se é um personagem público ou anônimo, 
etc.), mas serão objetivamente lesivos em qualquer circunstância, provocando um sentimento 
de humilhação que ultrapassa as meras características particulares da pessoa ofendida. Daí 
porque nesses casos a solução mais correta é que o responsável pelo assédio moral que 
cometa, ademais, um delito de calúnia ou difamação contra a mesma pessoa responda por 
ambas as infrações, em concurso de crimes.   

  

            4.4. Crimes contra a liberdade individual  

  

            Não raras vezes, o bem jurídico liberdade também se encontra de alguma forma 
cerceado no contexto do assédio moral intrafamiliar, pois este pode vir acompanhado de 
constrangimentos e ameaças constantes contra a vítima assediada. 

Em tais casos, a primeira questão a ser resolvida diz respeito à distinção entre os bens 
jurídicos que podem resultar lesados por estes comportamentos, quais sejam a liberdade 
individual e a integridade moral. Assim, embora os atentados contra a integridade moral 
costumam implicar também um constrangimento da vontade individual, já que o sujeito 
assediado muitas vezes se vê obrigado a fazer o que não gostaria ou a deixar de fazer aquilo a 
que tem direito, tem-se que no assédio moral intrafamiliar, as agressões se dirigem não só a 
alterar a livre configuração da vontade do sujeito passivo, mas também, e principalmente, a 
produzir um sentimento de humilhação ou vexação em quem as sofre[37]. Pode-se dizer, 
portanto, que mais do que a liberdade individual, o assédio moral lesa a própria dignidade da 
pessoa humana, que abarca sua autodeterminação e, nesse sentido, assume uma dimensão bem 
mais ampla no contexto dos direitos e garantias individuais. Do ponto de vista do concurso de 
crimes, o ideal seria que se a ameaça ou o constrangimento não são pontuais, mas reiterados, e 
assumem o caráter aviltante inerente ao assédio, a pena a ser aplicada seja tão-somente a do 
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delito contra a integridade moral, que por si só já alberga o desvalor do injusto cometido 
contra a liberdade de autodeterminação pessoal[38]. 

No que diz respeito à tipicidade dos delitos de constrangimento ilegal (art.146, CP) e ameaça 
(art.147, CP), os casos de assédio moral poderão configurar violência física no sentido 
descrito pelo art.146, ou poderão constituir "grave ameaça", elemento que a doutrina entende 
como o uso de intimidação ou violência psicológica contra a vítima. O problema, contudo, é 
que nem sempre será possível subsumir adequadamente o assédio moral  ao delito de 
constrangimento ilegal, porque em muitos casos o assédio intrafamiliar se produz 
subliminarmente, sem que tenha lugar qualquer intimidação por parte do assediador. Além 
disso, insta recordar que o constrangimento no assédio moral assume a forma de graves e 
constantes humilhações que o injusto do delito do art.146 não encerra, o que faria com a que 
pena aplicada não correspondesse à magnitude da lesão ao bem jurídico atingido. Assim, 
embora em geral as agressões à integridade moral alberguem quase sempre uma contrariedade 
à vontade do sujeito passivo, o componente essencial de todo assédio moral não é o atentado à 
liberdade individual, mas sim a humilhação da pessoa humana, de modo que todo tratamento 
degradante ou humilhante que não implique ao mesmo tempo um atentado à liberdade 
individual resultará atípico. 

Além do mais, como assinala acertadamente a doutrina, tais tipos contêm uma referência ao 
elemento de "ilegalidade" do constrangimento ou à "injustiça" do mal relativo à ameaça que 
complicam excessivamente a adequação dos mesmos aos casos de assédio moral intrafamiliar, 
enquanto que a redação do tipo de atentado à integridade moral, como já se destacou, não 
faria qualquer alusão à eventual legitimidade do comportamento porque desde logo é possível 
afirmar que ninguém, em hipótese alguma, estaria legitimado a atentar gravemente contra a 
integridade moral de um ser humano. Portanto, mesmo quando o autor do assédio moral 
pudesse de alguma forma "justificar" seu comportamento -por exemplo, por julgar que a 
vítima merece as humilhações porque lhe é infiel, ou porque não cumpre seus afazeres 
domésticos-, nada poderia legitimar o assédio moral, embora o mesmo já não pudesse mais 
configurar um atentado à liberdade individual da vítima. 

  

4.5. Crimes contra a dignidade sexual 

  

Os delitos contidos no Título VI da Parte Especial do Código Penal reforçam a proteção da 
dignidade sexual da pessoa humana frente ao conteúdo genérico do injusto do delito de 
constrangimento ilegal. A especificidade do propósito do autor do crime sexual, contudo, 
impede que se confundam esses comportamentos com o assédio moral intrafamiliar, pois o 
legislador aqui visa proteger primordialmente a liberdade sexual da vítima, determinando 
expressamente que o constrangimento se dá o intuito de satisfazer a lascívia do agressor. 
Tanto é assim que já se encontra consagrado na doutrina penal moderna o entendimento 
segundo o qual também o marido pode ser autor de violência sexual contra a própria esposa, 
tendo sido abandonado o vetusto posicionamento que advogava pela aplicação da eximente do 
exercício regular de um direito (art.23, III, CP) a esses casos, avocando-se a existência de um 
autêntico "débito conjugal"[39], [40]. Destarte, tem-se que a integridade moral, embora 
também possa resultar comprometida pelo crime sexual, é apenas tutelada de forma 
secundária por preceitos como o art. 213, CP (estupro), que protegem primordialmente a 
liberdade sexual da vítima[41]. Daí porque resultaria perfeitamente possível o concurso de 
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crimes entre o estupro e o assédio moral intrafamiliar, já que protegem bens jurídicos de 
natureza distinta. 

A Lei nº 11.340/2006, todavia, inclui sob o conceito de violência sexual contra a mulher 
"qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos" (art. 7º, III). Amplia-se, assim, o conceito de 
violência sexual contido no Título VI da Parte Especial do Código Penal, pois no que se refere 
à obrigação de contrair matrimônio, não utilizar método contraceptivo ou exercer a 
prostituição, a Lei Maria da Penha inclui comportamentos típicos de delitos contra a liberdade 
individual, que eventualmente, quando reiterados, também podem constituir agressão à 
integridade moral da vítima. 

Por derradeiro, cabe destacar que, nesse mesmo contexto, criou-se pela Lei 10.224/2201 uma 
forma específica de assédio: o assédio sexual (art. 216-A, CP), mas o mesmo nada tem a ver 
com o assédio moral, já que o delito atende a finalidade específica (a obtenção de vantagem 
ou favor sexual), distinta do propósito de humilhar ou aviltar que sempre acompanha o 
assédio moral, e requer expressamente para sua configuração que o agente se prevaleça "da 
sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo 
ou função" (delito especial próprio). 

  

5. SÍNTESE CONCLUSIVA E PROPOSTA DE LEGE FERENDA: A TIPIFICAÇÃO DO 
ASSÉDIO MORAL INTRAFAMILIAR NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

  

A legislação penal brasileira considera violência doméstica aquela exercida nas circunstâncias 
previstas no § 9º do art. 129, isto é, a produção de uma lesão contra ascendente, descendente, 
irmão, cônjuge ou companheiro, com quem o sujeito ativo conviva ou tenha convivido, bem 
como a lesão produzida com prevalência das relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade. Se da ofensa à integridade corporal ou à saúde, praticada nas mencionadas 
circunstâncias, resulta lesão grave, gravíssima ou a morte da vítima, as sanções previstas nos 
§§ 1º, 2º e 3º do art. 129 serão aumentadas em um terço, segundo estabelece o § 10 do mesmo 
dispositivo legal. 

O legislador, porém, ao caracterizar o delito como um mero tipo agravado de lesões 
corporais, que tem como elementos objetivos específicos as relações familiares ou de 
convivência presente ou pretérita, circunscreveu o conteúdo das ações de violência às lesões 
físicas ou psíquicas. Entretanto, uma vez que as citadas relações já figuravam como 
circunstância agravante genérica dos delitos contra as pessoas em sua acepção mais ampla 
(art.61, II, f, CP), a nova disciplina não produz uma modificação capaz de outorgar um caráter 
autônomo à figura delitiva da violência doméstica. O delito de violência doméstica, no Brasil, 
não passa de uma forma qualificada de lesão corporal, agravada precisamente pelas relações 
familiares, presentes ou passadas, bem como pelas relações domésticas, de coabitação ou 
hospitalidade. 
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A doutrina espanhola acentua que os traços que caracterizam a violência doméstica como 
fenômeno criminal podem ser assim resumidos: 1) a presença de um determinado vínculo 
entre o sujeito ativo e o passivo; 2) o emprego da violência física ou psíquica; e 3) o atuar 
desse modo com habitualidade[42]. Todavia, argumenta-se que a nota que converte o referido 
tipo delitivo em delito autônomo é, na verdade, a habitualidade das ações típicas de 
violência,[43] pois essas ações, individualmente consideradas, já são sancionadas em diversos 
tipos penais que tutelam distintos bens jurídicos (v.g. delitos contra a honra, delitos contra a 
dignidade sexual, delito de lesão corporal, etc.). Em síntese, o que confere autonomia às ações 
típicas de violência não são apenas as relações existentes entre a vítima e o sujeito ativo, mas 
o fato deste último atuar reiteradamente de modo violento contra todos ou algum dos 
membros do grupo familiar, afetivo ou similar. Ao prescindir da habitualidade para a 
configuração do tipo objetivo, o legislador pátrio termina por sancionar mais gravemente as 
lesões com base exclusivamente nas aludidas relações, sem levar em consideração o que de 
verdade distingue a violência física ou psíquica realizada nas circunstâncias típicas 
mencionadas: o fato de demonstrar uma determinada atitude do agressor, que deve ser objeto 
de um juízo de censura ou de reprovação pessoal mais intenso quando se transforma em um 
hábito ou modo de atuar reiterado, ainda que não produza lesões físicas ou psíquicas. De 
conseguinte, se as lesões praticadas contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, bem 
como as perpetradas pelo sujeito prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou 
hospitalidade, já eram merecedoras de uma pena agravada (art. 61, II, e, f, CP), o único dado 
que poderia fundamentar o incremento das margens penais deveria ser, portanto, a 
habitualidade no exercício dos atos típicos. Essa, porém, não foi a opção do legislador 
brasileiro. 

Como salientado, o Código Penal brasileiro introduz o tipo delitivo de violência doméstica -
baseado fundamentalmente na exteriorização de um comportamento violento no âmbito 
doméstico ou contra pessoas pertencentes ao grupo familiar, afetivo ou similar- dentro da 
sistemática dos delitos de lesões corporais (Título I, Capítulo II, do Código Penal), sendo o 
bem jurídico protegido a integridade corporal ou a saúde física ou mental individuais.[44] 
Assim sendo, não basta a exposição a perigo do bem jurídico tutelado, posto que a plena 
realização do tipo é condicionada à sua efetiva ofensa. A redação do § 9º do art. 129 
corrobora esse entendimento, pois o termo "lesão" é definido no caput como a ofensa à 
integridade corporal ou à saúde de outrem. Logo, embora os atos de violência caracterizadores 
da agressão possam estar representados por ataques específicos a bens jurídicos diferentes do 
mencionado -tais como a honra, a família, a liberdade, etc.-, o certo é que tais ofensas são 
objeto de uma disciplina penal específica e autônoma.[45] 

Na Espanha, porém, a Lei Orgânica n° 1, de 29 de setembro de 2003, insere corretamente a 
violência doméstica entre os delitos contra a integridade moral (Título VII, do Código Penal 
espanhol). O bem jurídico protegido pelo delito constante do artigo 173.2 é fundamentalmente 
a integridade moral, como já defendia um importante setor da doutrina[46]. 

Tem-se, assim, duas posturas aparentemente antagônicas: por um lado, opta-se no Brasil por 
inserir a denominada 'violência doméstica' entre os delitos de lesão corporal, exigindo a 
presença de um resultado material para sua consumação; por outro lado, em alguns países, 
prefere-se introduzir a violência doméstica no âmbito dos delitos contra a integridade moral 
(v.g. Código Penal espanhol), sendo suficiente -segundo alguns- a mera exposição a perigo do 
bem jurídico em apreço para a consumação. As críticas que podem ser endereçadas à primeira 
postura concentram-se, sobretudo, na estrutura típica do delito, que se converte em uma 
modalidade qualificada de lesão corporal, sem caráter autônomo. No Brasil, a descrição 
típica, ao prescindir de uma referência expressa à habitualidade, permite a configuração do 
delito com a constatação de um comportamento violento que lese efetivamente a integridade 
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corporal ou a saúde do sujeito passivo. O tipo previsto no § 9° do art. 129 do Código Penal 
brasileiro é um delito de lesão[47], e não de perigo. A consumação encontra-se condicionada 
à superveniência de um resultado concreto no qual se manifeste a lesão do bem jurídico 
(integridade física e/ou psíquica). A mencionada exigência, porém, não leva em consideração 
o proceder habitual, que pode não produzir uma lesão à integridade física ou psíquica da 
vítima, mas que sem dúvida afeta sua integridade moral. Em contrapartida, quando se insere o 
delito entre aqueles que lesam a integridade moral como bem jurídico autônomo -como 
ocorreu recentemente com a reforma legislativa empreendida no Código Penal espanhol-, 
afirma-se que não é possível "captar a totalidade do conteúdo de injusto da violência 
habitual",[48] sobretudo quando se constata que uma lesão à integridade moral de uma pessoa 
nem sempre lesa ou expõe a perigo de lesão sua integridade corporal ou saúde. 

Já ficou demonstrado que, no ordenamento jurídico brasileiro, a principal objeção que se pode 
fazer à descrição típica do delito de violência doméstica radica na ausência da consideração 
do assédio moral perpetrado na esfera das relações familiares. Este, como se sabe, nem 
sempre lesa a integridade corporal ou a saúde física ou psíquica do assediado. Afeta, 
invariavelmente, a integridade moral. De fato, o tipo de lesão corporal qualificada pela 
existência de um determinado vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo ou por 
aproveitar-se o sujeito ativo das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade 
(art.129, § 9°, CP) implica, para a sua consumação, a efetiva ofensa à integridade corporal ou 
à saúde da vítima, isto é, o delito exige um resultado concreto que incorpore a lesão ao bem 
jurídico protegido. O delito de violência doméstica previsto no § 9º do art. 129 do CP 
apresenta a estrutura técnico-jurídica de um tipo de lesão, posto que a concorrência de um 
menoscabo à integridade corporal ou à saúde física ou mental dos indivíduos que integram ou 
integraram o núcleo de convivência ou reação do autor é indispensável para a sua completa 
configuração típica, ou, conforme o caso, para a realização dos delitos qualificados pelo 
resultado mais grave (lesões graves, gravíssimas ou morte) constantes dos §§ 1º, 2º e 3º do 
referido dispositivo penal. Ainda que o ponto de referência do injusto específico do tipo do 
art. 129, §§ 9º e 10 seja a produção de um resultado material, é forçoso reconhecer que esses 
delitos, geralmente, podem ocasionar uma exposição a perigo ou, inclusive, atentar contra 
outros bens jurídicos pessoais da vítima, como a honra, a liberdade pessoal ou a dignidade 
sexual. Consequentemente, embora não exista uma cláusula explícita de subsidiariedade como 
a do artigo 177, do Código Penal espanhol -que expressamente afirma que as sanções são 
aplicadas sem prejuízo das penas que possam corresponder aos delitos ou contravenções 
configurados pelos atos de violência física ou psíquica-, nada impede que se reconheça um 
concurso de delitos entre o delito de lesão corporal e outros tipos penais. 

O certo é que, de acordo com a sistemática adotada pelo legislador penal brasileiro, a 
violência doméstica é basicamente uma hipótese qualificada (tipo derivado) do tipo básico do 
art. 129 (lesão corporal). Apresenta uma estrutura típica similar -calcada fundamentalmente 
na produção de um resultado determinado e concreto-, à qual são acrescidos (como elementos 
objetivos do tipo) certos dados já valorados anteriormente como circunstâncias agravantes 
genéricas. Essa proximidade conduz praticamente à equiparação do conteúdo do injusto das 
lesões simples ao do delito de violência doméstica. A única nota distintiva entre ambos 
radicaria na presença de um vínculo entre o sujeito ativo e o passivo ou na constatação de 
relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Cumpre, no entanto, indagar: apresenta o 
delito de violência doméstica, tal como estruturado pela legislação penal brasileira, um 
conteúdo de injusto específico? Qual a diferença qualitativa entre a tipificação da conduta 
como lesão corporal simples (art. 129, caput, CP), com as agravantes do artigo 61, e, f, do 
Código Penal, e o seu enquadramento típico no atual parágrafo 9° do artigo 129? É um 
equívoco pensar que a pena máxima cominada, o mero nomen iuris ou mesmo a disciplina 
processual penal específica conferida pela Lei 11.340/06 (aplicável quando a conduta tem 
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como sujeitos passivos indivíduos do sexo feminino) logrem, por si só, conferir autonomia ao 
delito de violência doméstica.  

A figura de delito do artigo 129, §9°, do Código Penal, não afere a repetição ou reiteração dos 
atos de violência que não produzem qualquer resultado material de lesão à integridade física 
e/ou psíquica na sua descrição típica. Exige a concorrência de um determinado resultado 
lesivo para sua consumação, de modo que entre as lesões e a violência doméstica não se 
verifica uma diferença essencial com relação à forma de afetação do bem jurídico. Portanto, 
além de não ser factível apreciar um concurso de delitos entre duas modalidades idênticas de 
ataque a um mesmo bem jurídico, pode-se afirmar que na legislação penal brasileira o delito 
de violência doméstica foi simplesmente equiparado às lesões corporais produzidas na esfera 
das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (tipo penal derivado). 

Pois bem, em se optando por introduzir uma figura delitiva capaz de abarcar todas as formas 
de assédio moral, seria possível sancionar também o assédio moral perpetrado no âmbito das 
relações familiares ou afetivas. E se tal assédio moral fosse acompanhado por lesões físicas ou 
psíquicas perpetradas contra a vítima, seria aplicável um concurso de delitos entre este e o 
tipo penal constante do artigo 129, § 9º, do Código Penal. A redação dessa figura de delito 
protetiva da integridade moral, que demandaria inclusive a criação de um novo Capítulo 
dedicado à proteção desse bem jurídico logo após o delito de lesões corporais, seria a 
seguinte: 

  

Assédio moral intrafamiliar 

"Art. 129-A. Submeter ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou pessoa com 
quem se mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto a tratamento degradante, de 
forma habitual, vulnerando gravemente sua integridade moral:  

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos". 

  

É necessária, portanto, a introdução de um elemento objetivo (a habitualidade) que indique a 
reiteração no tempo do fenômeno do assédio moral intrafamiliar, sendo igualmente possível 
que o tipo penal qualificado introduzido pela Lei 10.886/2004 (violência doméstica) seja 
concomitante à aplicação desse tipo penal autônomo, quando houver efetivamente a 
submissão da vítima a tratamento degradante, de forma habitual, capaz de afetar sua 
integridade moral. Este proceder permitirá que sempre que for constatada a submissão da 
vítima a um clima de permanente humilhação ou a sua exposição a um tratamento degradante, 
possa o sujeito ativo incorrer em um tipo penal autônomo que sancione o assédio moral. E 
isso porque, como já destacado, nem sempre a lesão a integridade moral -através da exposição 
da vítima a condições objetivamente humilhantes, aviltantes ou degradantes -acarreta o 
surgimento de lesões psíquicas ou é seguida de atos de violência física. Daí a importância de 
se introduzir um tipo penal que sancione o assédio moral, tutelando a integridade moral da 
vítima de assédio intrafamiliar. Tratar-se-ia de um delito de perigo, e não de lesão. Caso 
também houvesse a produção de lesões físicas ou psíquicas (ou de qualquer outro delito 
contra a honra, a integridade sexual, o patrimônio, etc.), aplicar-se-iam as regras relativas ao 
concurso de delitos. Muitas vezes as lesões físicas ou psíquicas produzidas contra pessoa 
vinculada ao agente por relações familiares, afetivas ou similares representam a 
materialização de ameaças anteriores, exteriorizadas reiteradamente ao longo de lapso 
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temporal relativamente longo, no qual a vítima é submetida a condições vexatórias e 
degradantes, que afetam invariavelmente também sua integridade moral. Outras vezes, porém, 
o assediador não lesa a integridade corporal ou a saúde do ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, mas o submete a tratamento degradante, de forma habitual. O 
importante, nessa última hipótese, é não deixar ao desamparo a integridade moral como bem 
jurídico autônomo, inequivocamente afetado mesmo quando a vítima não chega a desenvolver 
uma patologia (física ou psíquica) como consequência das agressões à sua integridade moral. 
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[1] Conforme destaca a doutrina especializada no tema da violência doméstica, "o rol trazido 
pela Lei não é exaustivo, pois o art. 7º utiliza a expressão 'entre outras'. Portanto, não se trata 
de numerus clausus (...). As ações fora do elenco legal podem gerar a adoção de medidas 
protetivas no âmbito civil, mas não em sede de Direito Penal, pela falta de tipicidade" (DIAS, 
Mª. B. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, p.46). Do mesmo modo, sustenta Nilo 
BASTISTA que "por mais relevantes que sejam, por exemplos, a violência estrutural-
sistêmica,a violência simbólica ou a violência institucional, na aplicação propriamente penal 
da lei não há como escapar ao conceito jurídico-penal de violência, sem imediata ruptura do 
princípio da legalidade" (Das formas de violência [Art. 7º]. In: MELLO, A. R. (Org.). 
Comentários à Lei de violência doméstica familiar contra a mulher, p.46). Em idêntico 
sentido, vide ainda PORTO, P. R. F. Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 
11.340/06: análise crítica e sistêmica), p.29-30. 

[2] Vide, infra, o item 4.1. 

[3] Vide HIRIGOYEN, M. F. Assédio moral: a violência perversa no cotidiano, p.11. 

[4] Vide HIRIGOYEN, M. F., op.cit., p.21. Na mesma linha, vide ROVINSKI, S. L. R. Dano 
psíquico em mulheres vítimas de violência doméstica, p.08. 

[5] Sobre esses fenômenos, vide, entre outros, Lafont Nicuesa, L. El delito de acoso moral en 
el trabajo, p.57 e ss., Mir Puig, C. El acoso moral en el trabajo (mobbing) y en la escuela 
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(bullying) y el Derecho penal. In: Mir Puig, C. (Dir.). El mobbing desde la perspectiva social, 
penal y administrativa, p.230 e ss. e Cadena Serrano, F. A. Las lesiones psíquicas y el 
mobbing. In: Boldova Pasamar, M. A.; Rueda Martín, M. A. (Coords.). La reforma penal en 
torno a la violencia doméstica y de género, p.202 e ss. 

[6] Vide Lafont Nicuesa, L., op. cit., p.75 e ss. 

[7] Destacam esse caráter unitário do assédio moral, independentemente da esfera em que se 
produza, Lafont Nicuesa, L., op. cit., p.27, Martínez González, M. I.; Mendoza Calderón, S. 
El acoso en Derecho penal: una primera aproximación al tratamiento penal de las formas de 
acoso. Revista penal La Ley, n. 18, julio 2006, p.188 e Molina Navarrete, C. La tutela penal 
frente al acoso moral: laboral, escolar, familiar e inmobiliario. Del silencio a la palabra de 
la ley penal, p.20. 

[8] Vide Martínez González, M. I.; Mendoza Calderón, S., op. cit., p.188. 

[9] Vide Lafont Nicuesa, L., op. cit., p.28. 

[10] Sobre o bem jurídico integridade moral, vide a seguir o item 2. 

[11] Como relata Hirigoyen, "este processo se desenrola durante meses ou até anos, e, à 
medida que a relação evolui, as vítimas aprendem, primeiro, a reconhecer o processo 
perverso; depois, a defender-se e a acumular provas" (op. cit., p.21). 

[12] Como salienta Correa Carrasco, M. El concepto jurídico de acoso moral en el trabajo. 
En: Correa Carrasco, M. (Coord.). Acoso moral en el trabajo. Concepto, prevención, tutela 
procesal y reparación de daños, p.57. 

[13] Sobre o conceito de elemento subjetivo especial do tipo, vide, por todos, Prado, L. R. 
Curso de Direito Penal brasileiro, Parte Geral, p.325-328. 

[14] Vide Villegas Fernández, J. M.; Lafont Nicuesa, L. Acoso moral. In: Marcos González, 
J. I. (Coord.). La tutela frente al acoso moral: laboral, escolar, familiar e inmobiliario. Del 
silencio a la palabra de la Ley Penal, p.101. Na mesma linha, observa Hirigoyen que a 
mensagem não-dita é: 'Eu não te amo!', mas ela permanece oculta para que o outro não vá 
embora, e atua sobre ele de maneira indireta, numa estratégia que a autora denomina de 
"enredamento": o parceiro tem que continuar presente, para ser permanentemente frustrado; 
ao mesmo tempo, é preciso impedi-lo de pensar, para que ele não tome consciência do 
processo (op. cit., p.22). 

[15] Cumpre destacar, todavia, que a nomenclatura "violência doméstica" não é empregada 
corretamente pela Lei 11.340/2006, pois do que trata efetivamente o seu art. 5º é de "violência 
de gênero", isto é, aquela praticada em virtude de discriminação de gênero contra a mulher. A 
definição "violência doméstica" aplica-se melhor, na verdade, ao art. 129, §9º, do Código 
Penal, onde se tipificam as lesões corporais praticadas contra pessoas de ambos os sexos, 
desde que ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro do autor, ou que conviva 
ou tenha convivido com ele, ou ainda quando o mesmo se prevaleça de relações domésticas, 
de coabitação ou hospitalidade para a prática do delito. 

[16] Por esse motivo, o assédio praticado no âmbito doméstico contra empregados não 
configuraria a forma de assédio moral aqui referida, podendo enquadrar-se no assédio moral 
laboral (mobbing), mas entraria na definição de assédio moral intrafamiliar aquele praticado 
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em virtude de relações íntimas de afeto (ex. namoros, noivados), já que nas mesmas contata-
se a violação de um dever de respeito similar ao existente entre familiares. Como bem destaca 
a doutrina a respeito da violência doméstica, trata-se de situações em que as agressões 
ocorrem no âmbito da unidade doméstica, mas sem necessidade de vínculos parentais, 
enquanto as situações de violência familiar estariam notadamente relacionadas às formas de 
violência praticadas entre parentes ou pessoas com vínculo afetivo (vide, nesse sentido, Porto, 
P. R. F., op. cit., p.25-26). 

[17] Como adverte Hirigoyen, M. F., op. cit., p.39. 

[18] Nesse sentido, entre outros, Jurado Segovia, A. Acoso moral en el trabajo: análisis 
jurídico-laboral, p.173, que destaca que "não parece conveniente centrar-se nas experiências e 
reações da possível vítima se se quer evitar uma concepção subjetiva do assédio que possa 
transformar as denúncias a respeito em 'armas de efeitos incalculáveis'. Além disso, poderia 
dar-se o paradoxo de se outorgar maior proteção àquelas pessoas mais sensíveis pelo mero 
fato de estarem em melhor posição para opor-se ou por serem mais reivindicativas" (op. cit., 
p.175). 

[19] Vide González Pérez, J. La dignidad de la persona, p.94. 

[20] Vale lembrar que a Constituição Federal brasileira não acolhe um reconhecimento 
expresso do direito à integridade moral do ser humano como direito fundamental reconhecido 
a todos com caráter geral, mas apenas o menciona com respeito aos detentos (art.5º, XLIX: "É 
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral"). Contudo, a consagração da 
dignidade da pessoa humana como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito 
(art.1º, III), aliada à proibição de tratamento desumano ou degradante (art.5º, III) é indício 
suficiente da preocupação do legislador constituinte com a proteção da integridade moral no 
Brasil. Além disso, do ponto de vista do Direito Internacional, cabe recordar que a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada pelo 
Decreto 678/92, estabelece expressamente em seu art.5º que "toda pessoa tem o direito de que 
se respeite sua integridade física, psíquica e moral", e que tal previsão resulta plenamente 
compatível com os direitos e garantias já previstos na Constituição, conforme dita o art.5º, 
§2º, CF. 

[21] Como destaca García Arán, M. La protección penal de la integridad moral. In: Díez 
Ripollés, J. L.; Romeo Casabona, C. M.; Gracia Martín, L.; Higuera Guimerá, J. F. 
(Eds.). La Ciencia del Derecho Penal. Libro Homenaje al profesor Doctor Don José Cerezo 
Mir, p.1245. 

[22] Vide, nesse sentido, por exemplo, Muñoz Sánchez, J. Los delitos contra la integridad 
moral, p.24. 

[23] Impõe recordar, porém, que o assédio moral, stricto sensu, não pode ser entendido como 
uma espécie de "violência" no sentido jurídico desse termo, pois nesses casos a violência, do 
ponto de vista moral, é tão-somente indireta, exercida essencialmente mediante o não-respeito 
ao outro (vide Hirigoyen, M. F., op. cit., p.27). 

[24] Lafont Nicuesa, L., op. cit., p.258. 

[25] Vide, nesse sentido, entre outros, DIAS, Mª. B, op. cit., p.55 e ss.; CUNHA, R. S.; 
PINTO, R. B. Violência doméstica: Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) comentada artigo 
por artigo, p.26; PINHO, H. B. Disposições preliminares (arts. 1º a 4º); In: MELLO, A. R. 
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(Org.). Comentários à Lei de violência doméstica familiar contra a mulher, p.11; PORTO, P. 
R. F., op. cit., p.31 e ss. 

[26] DIAS, Mª. B., op. cit., p.56; PORTO, P. R. F., op. cit., p.32-33. 

[27] Como destacam Boldova Pasamar, M. A.; Rueda Martín, M. A. Consideraciones 
político-criminales en torno a la violencia de género. In: Boldova Pasamar, M. A.; Rueda 
Martín, M. A. (Coords.). La reforma penal en torno a la violencia doméstica y de género, 
p.28. De fato, parece ser que a proteção exclusiva às mulheres tem gerado inclusive o efeito 
contrário: muitos homens são vítimas de agressões porque estão convencidos de que não 
devem reagir e, em contrapartida, muitas mulheres, talvez por se sentirem protegidas pela Lei, 
acham-se no direito de atacar física ou verbalmente seus companheiros "Elas sabem que eles 
não podem reagir e estão se aproveitando disso", afirmou a escrivã Zorá Nepomuceno, da 9ª 
Subdivisão Policial de Maringá-PR (fonte: O Diário do Norte do Paraná, 17 de fevereiro de 
2011, p. A5). 

[28] Exemplo de prática de assédio moral praticado pela mulher contra o homem fica claro no 
seguinte caso, ocorrido em Maringá-PR: a doméstica B. G. A., de 32 anos, inconformada com 
o divórcio, resolveu se vingar do ex-marido passando a ir todos os dias à empresa onde o 
mesmo trabalha para fazer escândalo em frente ao prédio. No dia 18 de janeiro de 2011, ela 
arremessou para dentro da empresa todas as frutas que ele havia comprado para a filha. "Estou 
envergonhado com a situação", afirmou J. C., seu ex-marido, pois "ela vai na empresa toda 
semana e não agride só a mim, mas a todos os colegas de trabalho" (fonte: O Diário do Norte 
do Paraná, 17 de fevereiro de 2011, p. A5). 

[29] Esta parece ser, sem dúvida, a tendência firmada pela jurisprudência nos últimos tempos 
(vide, por exemplo, http://oglobo.globo.com/rio/mat/2011/04/19/juiz-aplica-lei-maria-da-
penha-em-acao-envolvendo-casal-gay-924283182.asp, acesso em 19.04.2011). 

[30] Como destaca Morales García, O. La relevancia jurídico penal del mobbing. La Ley 
Penal, nº 19, año II, sept. 2005, p.78. 

[31] Vide Morales García, O., op. cit., p.78. 

[32] Vide Morales García, O., op. cit., p.78. 

[33] Nessa linha, vide Muñoz Sánchez, J., op. cit., p.49. 

[34] Vide PRADO, L. R. Curso de Direito Penal brasileiro, Parte Especial, vol.2, p.170. 

[35] Nesse sentido, vide Díaz Pita, M. M. El bien jurídico protegido en los nuevos delitos de 
tortura y atentado contra la integridad moral. Estudios Penales y Criminológicos, vol.XX, 
1997, p.88. 

[36] Nessa linha, Díaz Pita, M. M., op. cit., p.92. Vide, infra, a proposta legislativa que se faz 
para o delito de assédio moral intrafamiliar ou afetivo (item 5), em que as penas sugeridas são 
superiores às previstas pelo Código Penal para os crimes contra a honra. 

[37] Vide Díaz Pita, M. M., op. cit., p.83. 

[38] Daí porque a pena prevista para o delito de atentado à integridade moral deverá ser 
sempre mais severa que a dos delitos de constrangimento ilegal e ameaça; a doutrina 
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espanhola, no entanto, critica severamente o fato de que no Código Penal daquele país exista 
uma inversão no marco punitivo desses delitos (vide Díaz Pita, M. M., op. cit., p.84, 86, 98 e 
99). Para evitar essa contradição, defende a aplicação das penas dos delitos de 
constrangimento ilegal e de assédio moral, em concurso ideal de crimes, Muñoz Sánchez, J., 
op. cit., p.50. 

[39] Nesse diapasão, o art. 1724 do novo Código Civil determina que "as relações pessoais 
entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, 
sustento e educação dos filhos" (grifou-se). 

[40] Nessa trilha, p. ex., vide MAGALHÃES NORONHA, E. Direito Penal, vol. 3, p. 70, 
para quem "o marido tem direito à posse sexual da mulher, ao qual ela não se pode opor". 
Contra esse entendimento, vide, entre outros, DELMANTO, C. Exercício e abuso no crime de 
estupro. Revista dos Tribunais, vol. 536, 1980, p. 257 (um dos primeiros autores a se opor 
àquele entendimento), e PRADO, L. R., op. cit., p. 600-601, para quem "é inadmissível que a 
esposa ou companheira não tenha o direito de se recusar a manter qualquer relação de caráter 
sexual com o marido ou companheiro pelo simples fato de estarem ambos ligados pelo 
matrimônio ou pela união estável. Admitir eventual causa justificativa, em tal caso, significa 
um retorno à sociedade primitiva. O que não infirma também a possibilidade de a mulher se 
postar no pólo ativo da relação sexual libidinosa". 

[41] Como relembram Villegas Fernández, J. M.; Lafont Nicuesa, L., op. cit., p.127. 

[42] Vide Boldova Pasamar, M. A.; Rueda Martín, M. A., op. cit., p. 14; Aránguez Sánchez, 
C. El concepto de habitualidad en el delito de violencia doméstica. In: Morillas Cueva, 
Lorenzo. (Coord.). Estudios penales sobre violencia doméstica, p. 198 e ss.; Núñez Castaño, 
E. El delito de malos tratos en el ámbito familiar. Aspectos fundamentales de la tipicidad, p. 
147 e ss., 169, 186 e 187. 

[43] Cf. Boldova Pasamar, M. A.; Rueda Martín, M. A., op. cit., p. 14; Cuello Contreras, J. El 
delito de violencia habitual en el seno de la familia y otras relaciones análogas de afectividad. 
Poder Judicial, 2ª época, 1993, n. 32, p. 11. 

[44] Vide Prado, L. R. Curso de Direito Penal brasileiro, vol. 2. Parte Especial, p. 138. 
Damásio de Jesus considera o delito em epígrafe pluriofensivo, pois ao lado da incolumidade 
física individual, o legislador "pretende também, por intermédio da agravação da pena, tutelar 
a tranqüilidade e harmonia familiares" (Jesus, D. de. Violência doméstica. Revista Síntese de 
Direito Penal e Processual Penal. Porto Alegre, vol. 1, n. 1, 2000, p. 11). 

[45] Vide Boldova Pasamar, M. A.; Rueda Martín, M. A., op. cit., p. 15. 

[46] Sobre a questão, vide Cortés Bechiarelli, E. Novedades legislativas en materia de 
maltrato doméstico (Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre): propuestas de 
interpretación. In: Octavio de Toledo y Ubieto, E.; Cortés Bechiarelli, E. (Coord.). Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, p. 243 e ss., e 261 e ss. 

[47] Cf. Prado, L. R., op. cit., p. 142 ss.; Bitencourt, C. R. Tratado de Direito Penal. Parte 
Especial. vol. 2, p. 183-184. 

[48] Vide Boldova Pasamar, M. A.; Rueda Martín, M. A., op. cit., p. 16. Também em sentido 
crítico, Huerta Tocildo, S. Los límites del Derecho Penal en la prevención de la violencia 
doméstica. In: Octavio de Toledo y Ubieto, E.; Cortés Bechiarelli, E. (Coord.). Estudios 
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penales en recuerdo del profesor Ruiz Anton, p. 513 e ss., que acentua "o caráter difuso do 
bem jurídico, sua difícil precisão, sua ausência de contornos e natureza conseqüentemente 
pouco clara, sua confusão com outros bens jurídicos personalíssimos e com a própria idéia de 
dignidade humana subjacente em todos" (op. cit., p. 515). 
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A MÍDIA COMO FORMADORA DO SISTEMA PENAL 
 

THE MEDIA LIKE PENAL SYSTEM TRAINER 
 
 
 

Luis Otávio Vincenzi De Agostinho 
Luiz Fernando Kazmierczak 

 

RESUMO 
O Sistema Penal tem como objetivo proteger bens jurídicos fundamentais da sociedade, 
possuindo caráter fragmentário e subsidiário, que conduz à intervenção mínima pela 
gravidade e austeridade de sua ação, possibilitando a atuação segura do sistema punitivo. No 
entanto, nas últimas décadas, vem sendo tecido um Direito Penal no Brasil, com 
características perturbadoras: exacerbadamente intervencionista e simbólico. O sistema penal 
tem sido marcado por uma inflação legislativa influenciada pelo temor coletivo diante da 
escalada da criminalidade. Observa-se, porém, que muitas vezes a mídia se vale da 
criminalidade como fonte de notícia e, como forma de espetáculo, regula-se pelas leis do 
mercado. Esta influência no corpo social faz com que leis casuísticas, aprovadas ao arrepio 
das garantias constitucionais, desconfigurem o sistema penal. 
PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA PENAL; MÍDIA; CRIME. 
 
ABSTRACT 
The penal system has like objective to protect fundamentals’ society legal properties, it 
fragmentary and subsidiary character, that leads to the minimum intervention for the gravity 
and austerity of its action, it makes possible the punitive system safe acting. However, at last 
decades, it has been built a Penal Law in Brazil, with disturbing characteristics: so much 
interventionist and symbolic. The penal system has been marked by a legislative inflation by 
the coletive fear in front of the crime’s climb. It observes, however, that many times the 
media uses the crime how source of notice and, like shape of show, it regulates for the 
market’s law. This influence on society makes that casuistic laws, approved on shiver of 
constitutionals guaratees, unconfigure the penal system. 
KEYWORDS: PENAL SYSTEM; MEDIA; CRIME. 
 
 

1. Introdução 

  

  

O arcabouço legislativo reflete, em grande parte, os aspectos da sociedade de onde provém. É 
fruto dos movimentos sociais ou da necessidade de controle dos mesmos, o que demonstra a 
multiplicidade de fatores que influenciam na sua construção. 

  

Para o filósofo italiano Norberto Bobbio, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5486



  

não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a 
transformação das condições econômica e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a 
intensificação dos meios de comunicação poderão produzir mudanças na organização da vida 
humana e das relações sociais que criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos 
carecimentos e, portanto, para novas demandas de liberdade e de poderes. (1992, p. 34) 

  

O sistema legislativo, em especial o sistema penal, encontra-se em uma crise ideológica. Hoje, 
assistimos uma verdadeira expansão do Direito Penal tendo por locomotiva os reclamos 
sociais por uma maior segurança. A expansão do Direito Penal faz com que há alguns anos já 
se fale em "derechos penales diferenciados", onde as idéias de "Direito Penal de Velocidades" 
de Silva Sánchez[1], as concepções de "Direito Penal do Inimigo" de Jakobs e a formação de 
um "Direito Penal de Intervenção" de Hassemer contribuem para esta multiplicidade de 
pensamentos a formar um novo Direito Penal (YACOBUCCI, 2008, p. 29-30). 

  

A intensificação dos meios midiáticos promove um discurso que agrada à sociedade, 
pregando o expansionismo penal como esperança de pacificação social. Diante de um caso 
grave, de uma atrocidade cometida, de um crime que provoca a comiseração pública, a 
multidão clama por rigidez e tratamentos severos aos agentes, muitas vezes provocada por 
uma mídia sensacionalista e despreparada que se julgam como técnicos e teóricos em políticas 
criminais. 

  

Esta visão distorcida do Direito Penal, como instrumento de crueldade e de vingança, surge 
no seio da sociedade quando diante de casos atrozes, clama por uma punição simbólica para 
aquele infrator. Criam-se estereótipos da criminalidade, o que reforça a idéia de 
recrudescimento das estruturas repressivas como forma de vender a sensação de segurança 
promovida pelo Estado. 

  

Loïc Wacquant sintetiza essa falha científica do sistema penal e sua ideologia desviante: 

  

O erro científico e cívico mais grave consiste, aqui, em crer e fazer as pessoas acreditarem - 
como apregoa o discurso da hiper-segurança que, hoje em dia, satura os campos políticos e 
midático - que a gestão policial e carcerária é o remédio ótimo, o caminho real para a 
restauração da ordem sociomoral na cidade, senão o único meio de garantir a 'segurança' 
pública, e que não dispomos de nenhuma outra alternativa para conter os problemas sociais e 
mentais provocados pela transgressão do trabalho assalariado e pela polarização do espaço 
urbano (WACQUANT, 2007, p. 22-23). 
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No entanto, esta visão máxima da ciência penal advinda do movimento ideológico "Lei e 
Ordem", com característica estigmatizante e repressiva, está se fazendo presente no seio da 
sociedade através de uma mídia sensacionalista, que faz da criminalidade um espetáculo e 
dissemina o medo. 

  

É certo que a criminalidade existe e se faz presente no cotidiano, no entanto, na maioria das 
vezes, os meios de comunicação potencializam determinados tipos penais ou fatos criminosos 
criando uma sensação de insegurança que destoa da realidade. Assim agindo, provoca um 
reflexo direito no sistema penal através da criação de novos tipos penais, muitos sem qualquer 
necessidade, ou inseridos de forma anacrônica no bojo da legislação existente. 

  

A hipertrofia da legislação penal acaba por criar a chamada "função simbólica" do Direito 
Penal, de cunho meramente figurativo e que objetiva a tranqüilidade momentânea da 
sociedade, em detrimento da efetivação de sua "função instrumental" que se consubstancia em 
na principal finalidade, que contempla a proteção efetiva dos bens jurídicos e o efeito 
dissuasório que as cominações legais produzem nos infratores potenciais. 

  

O presente ensaio tem por norte apontar a influencia da mídia no processo de formação do 
sistema penal contribuindo para sua hipertrofia e sacralização. 

  

  

2. A sacralização do Direito Penal como fonte primária de pacificação social. 

  

Quando se está diante de uma conduta criminosa que provoca medo, indignação e revolta 
social, o clamor por um recrudescimento das penas ou a criação de tipos penais ainda mais 
rigorosos torna-se regra. Essa manifestação é provocada pela ideologia "Lei e Ordem", 
pregando um Direito Penal máximo, como forma de pacificação primária da sociedade. Essa 
forma de pensar inverte a lógica do sistema, na medida em que o Direito Penal é "utilizado 
como prima ratio, e não como ultima ratio da intervenção do Estado perante os cidadãos, 
cumprindo um papel de cunho eminentemente educador e repressor" (GRECO, 2008, p. 16). 

  

Nesse contexto, o apelo à lei, como forma de limitar e barrar a barbárie, que poderia ser 
considerado como uma resposta racional e democrática, acaba por desembocar, contudo, em 
um processo de inflação legislativa. O Congresso, sede do Poder Legislativo, em vez de 
exercer seu papel de criador de leis que protejam bens jurídicos fundamentais, como vida, 
liberdade, honra, acaba por contribuir para uma situação de caos normativo. (CLEINMAN, 
2001. p. 99) 
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A expressão do Direito Penal Máximo, cuja doutrina prega que os males da sociedade seriam 
apenas por ele solucionados através de um rigor no tratamento de todas as infrações 
indistintamente, sejam elas de diminutas ou máximas ofensividade, exige uma redução dos 
índices de criminalidade objetivando a segurança social por meio de medidas repressivas, 
incremento do encarceramento e do aparato policial. 

  

O grande exemplo de aplicação desta política criminal é a experiência de Nova York com a 
ideologia de "tolerância zero", na década de 90, liderada pelo prefeito à época Rudolphi 
Giuliani. O exemplo americano é sempre citado pela mídia como exemplo de solução da 
criminalidade nas grandes cidades. 

  

A política de "tolerância zero", que é uma das espécies do movimento Lei e Ordem, foi 
implementada com a ideologia de combater os pequenos delitos do cotidiano fazendo, com 
isso, reduzir a criminalidade. "Estes ideais tem origem em teoria formulada por James Q. 
Wilson e George Kelling denominada broken windows theory (teoria da janela quebrada) em 
1982" (CANTERJI, 2008, p. 44). 

  

Embora muitos tratem como sinônimos o Movimento Lei e Ordem e o movimento "Janelas 
Quebradas", estes não o são. Há pontos de aproximação, principalmente quanto aos meios 
utilizados na tentativa obter a redução da criminalidade com o aumento da repressão. 
Contudo, a "Tolerância Zero" tem como norte a repressão à criminalidade de rua ou bagatelar, 
tendo a intolerância a qualquer conduta, ainda que mínima, como único mecanismo de 
prevenção do caos e da desordem social; já o "Movimento Lei e Ordem" prega uma alta 
punitividade aos delitos contra a pessoa e o patrimônio (CANTERJI, 2008, p. 47). 

  

Traço comum dessas políticas é tornar o Direito Penal protetor de todos os bens jurídicos 
existentes na sociedade, sem se importar com sua importância ou necessidade de proteção. 
Aqui, basta a vontade do legislador em tornar aquele comportamento lesivo a sociedade como 
fato típico e este já o será. 

  

Dessa forma, busca-se "educar a sociedade sob a ótica do Direito Penal, fazendo com que 
comportamentos de pouca monta, irrelevantes, sofram as conseqüências graves desse ramo do 
ordenamento jurídico" (GRECO, 2008, p. 14). Com isso, exasperam-se as penas na falácia de 
que isto evitará a escalada da criminalidade. Neste sentido, Beccaria ponderava que "quanto 
mais terrível forem os castigos, tanto mais cheio de audácia será o culpado em evitá-los. 
Praticará novos crimes, para subtrair-se à pena que mereceu pelo primeiro" (BECCARIA, 
2008, p. 50). 

  

No entanto, este tipo de política aumenta o número de tipificação das condutas fazendo, por 
conseqüência, que mais infrações penais sejam cometidas, o que gera, por conseqüência, o 
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aumento do número de vítimas. Por outro lado, menores são as possibilidades de todas elas 
serem investigadas e efetivamente punidas, o que gera descrédito no sistema tornando-o 
seletivo ao passo que apenas alguns sujeitos sociais serão punidos e, por fim, cresce-se ainda 
mais a "cifra negra" da criminalidade. 

  

Assim, a idéia de que quanto maior o número de tipos penais maior seria a proteção dos bens 
jurídicos é falsa, pois esse pensamento faz com que muitas das condutas consideradas 
criminosas não sejam punidas por falta de estrutura do próprio Sistema Penal, o que gera um 
descrédito em sua atuação e culmina em uma crise de legitimidade. 

  

No Brasil, esse movimento exerceu certa influência no constituinte de 1988, que inseriu na 
Magna Carta a disposição impositiva da criação de lei restritiva de direitos do acusado em 
relação a determinados crimes, prevista no artigo 5º, inciso XLIII. Este dispositivo provocou a 
edição da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90) e suas alterações, bem como 
equiparando a esta categoria os crimes de tráfico de drogas, tortura e terrorismo. 

  

A Lei dos Crimes Hediondos é um marco reacionário, onde se percebe com clareza o início, 
em sede de legislação infraconstitucional, dos novos movimentos de "lei e ordem" no Brasil 
(mas que, como destacado, inicia-se já na própria Constituição), e que certamente podemos 
identificar como o início do recrudescimento das normas penais, voltadas a impedir que se 
atinjam os avanços sociais propostos pela própria Constituição de 1988. (COUTO NETO, 
2009, p. 95) 

  

Também podemos citar como outro exemplo de manifestação deste movimento na legislação 
nacional a Lei n. 9.034, de 03 de maio de 1995, que dispõe sobre a utilização de meios 
operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, 
permitindo, entre outras coisas, o "flagrante retardado", a figura do juiz inquisitor, a 
identificação criminal mesmo quando identificado civilmente e a proibição da liberdade 
provisória com ou sem fiança. 

  

Estes são apenas alguns exemplos de tantos outros espalhados na legislação pátria, mas com 
base neles podemos verificar, nos últimos anos, a inserção na legislação do modelo de Direito 
Penal Máximo pregado pelo movimento "Lei e Ordem". 

  

Convergente à idéia da maximização do Direito Penal, por meio de criações de tipos penais 
rigorosos e recrudescimento de penas e regimes de privação da liberdade, privilegiando-se 
meramente a normatização que implica na sensação de segurança causada na população, em 
detrimento da qualidade da política criminal, tem-se que 
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O direito penal (a legislação penal) não pode ser interpretado como um objeto que se esgota 
em si mesmo, e sim como um objeto que se realiza, com caráter pragmático. Daí que não 
podemos cair no pensamento mágico ao afirmar que a simples institucionalização formal 
realiza o programa, quando simplesmente o enuncia. Isto traz um grave problema relacionado 
com o conhecimento jurídico-penal ou "ciência do direito penal" (ZAFFARONI, 
PIERANGELI, 2006, p.74) 

  

É inegável que o agravamento da legislação penal acaba por conter o sentimento social de 
revolta e injustiça. O não pode ser esquecido é de que maneira aquele novo dispositivo irá se 
comportar no ordenamento penal vigente. Diminuir a ânsia por justiça social encontrada na 
sociedade, sobretudo semeada pela mídia, por meio da criação inconsequente de novos tipos 
incriminadores, não é garantia de melhoria na gestão da política penal. 

  

A hipertrofia do sistema penal privilegia o efeito positivista da norma, de sentido figurativo, 
em detrimento da ponderação legítima acerca de quais bens jurídicos devem realmente ser 
tutelados. 

  

A atribuição de uma sanção de natureza "penal" a fatos privados de um profundo significado 
ético-social (ou mesmo quando o fato conta com grande aprovação social) permite 
transformar o vetita quia mala (proibido porque é ofensivo) em mala quia vetita (é ofensivo 
presumivelmente porque está proibido). Em outras palavras, o ato passa a ser criminoso não 
porque seja um mal em si mesmo, senão porque o Poder Político artificialmente rotulou-lhe 
com tal qualificativo. (GOMES; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; BIANCHINI, 2007, 
p.336) 

  

A aplicação de sanções penais a ilícitos de pequena relevância social ou política implicaram 
no fenômeno da paralisante sobrecarga de trabalho, que conduz a consequências nefastas 
tanto do ponto de vista de sua funcionalidade (descrédito, morosidade, sensação de 
impunidade, etc.), como do econômico (gasto com o aparato judiciário para julgar todas as 
infrações de ofensividade escassa, custo de sua execução, etc.). Ademais, são inúmeros os 
ilícitos penais que criminalizam condutas de escassa ofensividade, como ocorreu de forma 
abundante no caso da Legislação Ambiental - Lei 9.605/98. (Ibidem, p.337). 

  

Assim, a expansão inconsequente das normas penais comprometem a qualidade da política 
penal. Em resposta ao clamor social e principalmente midiático, a promulgação de leis, com 
intuito de criminalizar condutas ou impor regimes severos de cumprimento da pena, acaba 
sendo meramente figurativa, sem resultados práticos no cotidiano. É a chamada função 
"simbólica" do Direito Penal, que se distingue de sua função "instrumental": 
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Impõe-se distinguir a "função instrumental" da "função simbólica" do Direito penal. A 
primeira é a função (e, ao mesmo tempo, a missão) genuína do Direito penal, a que legitima a 
norma jurídico-penal, e que consiste no propósito de uma proteção efetiva de bens jurídicos 
por meio do efeito dissuasório que as cominações legais - e a eventual aplicação e execução 
delas - produz nos infratores potenciais. A segunda, a função "simbólica" é o efeito 
psicológico que a proibição gera na mente dos políticos, do legislador e dos eleitores 
(autocomplacência e satisfação nos primeiros; confiança e tranqüilidade momentânea nos 
últimos), que nada tem a ver com a pretendida defesa dos bens jurídicos. É uma mera política 
de gestos diante da coletividade e da opinião pública. (Ibidem, p.231) 

  

O Direito Penal, portanto, acaba erroneamente sendo considerado como fonte primária da 
pacificação social ou como a grande esperança social para a solução de seus maiores 
conflitos. A ele é atribuído um caráter quase sagrado, em virtude da potencial publicidade que 
exerce, fato que acaba por configurar evidente exagero, haja vista que a política penal possui 
limites para sua efetivação. 

  

Verifica-se assim, que tal caráter sacro não passa de uma função meramente "simbólica", que 
deve ser evitada ao máximo, uma vez que camufla sua principal faceta de cunho 
"instrumental", sendo este o grande objetivo do Direito penal, legítimo para difusão à 
sociedade, sob pena de uma vigência meramente formal e figurativa.  

  

  

3. A influência da mídia na criação de tipos penais. 

  

É inegável que a imprensa exerce fundamental papel na sociedade hodierna, na solidificação 
da democracia e na luta de direitos civis, ao mesmo tempo em que nutre os anseios por 
informação, tão indispensáveis no estágio de globalização que nos encontramos. No entanto, a 
oferta e a necessidade de informação não estão livres da influência do mercado. Sérgio 
Salomão Shecaira afirma que "a informação não tem um valor em si mesma em relação à 
verdade ou em relação à sua eficácia cívica. A informação é antes de mais nada uma 
"mercancia". Como toda mercadoria, está submetida às leis do mercado" (2001, p. 355). 
Assim, grande parte da mídia age de acordo com as leis do mercado, de forma parcial e 
direcionada, deixando de ser espelho da realidade para nela intervir. 

  

Mesmo demonstrando, no item anterior, que a ideologia do Direito Penal esteja em 
descompasso com os ideais garantistas da Constituição Federal, esta forma de pensamento 
tem ganhando força impulsionada pelos meios de comunicação sensacionalistas que plantam 
o medo na população e exploram sobremaneira casos atrozes. "O sucesso desse pânico moral 
em torno da criminalidade provém da cumplicidade estrutural, que se estabelece ao longo dos 
anos, sobre esse terreno entre o campo político, o campo jornalístico e o campo das 
instituições penais" (WACQUANT, 1999. p. 46). A mídia coloca a necessidade de 
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recrudescimento do Direito Penal como a solução única da criminalidade, apontando essa 
necessidade sem qualquer embasamento técnico-científico. 

  

A mídia age, através de seguidos noticiários, programas sensacionalistas e até mesmo filmes, 
dando ênfase ao crescimento da criminalidade, associando violência estritamente à idéia de 
criminalidade, criando uma situação de total pânico na população que se sente ameaçada e 
legitima a ação, por vezes truculenta e com violação dos Direitos Humanos por parte da 
polícia; coloca o direito penal e a ação da polícia como solução sempre indispensável e única 
para a resolução de tais desvios. (COUTO NETO, 2009, p. 97) 

  

Vulgariza-se o fenômeno da violência através da imensa capacidade manipulatória e de 
distorção provados pelos meios midiáticos, em especial a televisão, provocando uma 
contemplação da violência quando utilizada contra o agente criminoso. Em quantos casos 
atrozes a população não clamou pela morte dos seus autores? Estes fatos provocam a 
banalização da violência fazendo com que as vozes das ruas ecoem nos comandos legislativos 
estampando, mesmo que de forma inconsciente, a ideologia do movimento "lei e ordem". 

  

Diversas são as formas de incutir no seio da população a ideologia da repressão violenta e 
enérgica contra o crime. Umas das formas em que se evidencia esta forma de persuasão é a 
televisão, neste sentido, expõe Alberto Silva Franco: 

  

Raúl Cervini alude também a uma série popular de TV em que o juiz abandona seu cargo que 
o constrange formalmente, para buscar a realização prática de uma justiça substancial privada. 
Em outro filme frequentemente passado na televisão, o protagonista, um policial que não 
respeita as regras expressa em certa passagem ao delinqüente antes de eliminá-lo: você é a 
doença, eu o remédio. Ao final da trama logra capturar outro depravado o qual - pese embora 
sua delicada situação - afirma sarcasticamente: graças à debilidade dos juízes e o sistema de 
garantias, logo seguramente estarei nas ruas. Nessa oportunidade, o protagonista sentencia 
abertamente: aqui acaba a lei e surjo eu; ato contínuo o mata. (FRANCO, 2000, p. 112). 

  

Essa forma de exposição do crime e sua falsa ideia de solução provoca o clamor público por 
leis penais mais enérgicas, mas o que a própria população não percebe é que ao  manifestar 
esse pensamento, aplaudindo posturas policiais intolerantes e violações dos Direito Humanos 
contra criminosos, pode se tornar a próxima destinatária destas violações e dos tratamentos 
dessa postura. Beth Cleinman perfila do mesmo entendimento ao expor que 

  

A partir de critérios mercantis, travestidos de vigilantes do bem comum, escândalos, sangue, 
violência, passam a invadir nossas vidas, fomentando espasmos de irracionalidade, desejos de 
vingança privada, e dificultando a criação e construção ou a manutenção de um espaço para 
políticas públicas de pacificação de conflitos. (2001, p. 98) 
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Além de provocar a ideia de criminalização, essa postura da sociedade faz com que o 
sentimento de (in)segurança não seja condizente com a realidade posta. Ainda, "esse 
enfileiramento de acontecimentos extraordinários gerado pela indústria de produção e 
transmissão de idéias e fatos cria no consumidor de informação medo, paranóia, a impressão 
nítida de ser a próxima vítima" (CLEINMAN, 2001. p. 99). 

  

Wacquant aponta a realidade americana quanto ao sentimento de insegurança provocado pela 
mídia, o que muito se assemelha à nossa realidade. A imprensa, muitas vezes, causa a falsa 
impressão de aumento da criminalidade quando explora o sensacionalismo midiático provado 
por casos pontuais que destoam do cotidiano. 

  

Mas, de fato, esse argumento de senso comum é desmentido por todos os dados disponíveis. 
De um lado, a delinqüência e a criminalidade não aumentaram mas estagnaram, senão 
recuaram durante as duas décadas passadas. De outro lado, a maioria dos detentos que vêm se 
amontoar atrás das grades não são criminosos perigosos e inveterados, mas pequenos 
delinqüentes não violentos. Enfim, apesar da mídia, que faz do espetáculo cotidiano da 
violência criminal seu prato principal, a maior parte dos americanos não tem motivo para 
viver no terror da agressão. (WACQUANT, 1999. p. 44). 

  

Tendo como exemplo na mídia nacional, pode-se citar o chamado "caso Nardoni" 

  

O caso Isabela Nardoni, no Brasil, bem ilustra a forma como a mídia de massa nacional 
explora o crime e a criminalidade: o caso isolado de uma menina que foi assassinada 
violentamente passou a ser visto como uma forma de criminalidade bastante freqüente no país 
e, mesmo contrariando a realidade objetiva - visto que casos semelhantes são bastante raros 
no país -, serviu como "espetáculo" midiático por mais de dois meses consecutivos, 
espetáculo esse marcado pelas pressões populares por justiça - leia-se vingança - contra o pai 
e madrasta da menina, acusados pela prática do crime. (CALLEGARI e WERMUTH, 2009. 
p. 62) 

  

Essa sensação de insegurança gerada pela propaganda do crime é representada na pesquisa 
realizada pelo Datafolha e divulgada no início de 2000. Mesmo quando não há aumento na 
criminalidade, a forma que os noticiários a divulgam faz com que a população crie e/ou 
aumente a sensação de perigo. 

  

Os números mostram que, apesar de o percentual de pessoas assaltadas e roubadas na cidade 
ter ficado estável nos últimos meses, 79% dos entrevistados achavam que esses crimes 
haviam aumentado em novembro (1999). Só 18% opinaram que o número de furtos, roubos 
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ou agressões continuou igual (GOMES, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, BIANCHINI, 
2007, p. 339) 

  

Esse retrato desfigurado da violência produz reflexos em toda a sociedade, de um lado temos 
o a violência dramatizada que provoca o medo; de outro, como reflexo dessa sensação, a 
inflação legislativa como uma tentativa de solução. Esta última se faz presente, 
principalmente, nos estratos mais altos do poder, que se valem desta criminalidade mistificada 
para aprovação de leis casuísticas e fundadas em ideologias do Direito Penal Máximo. Essa 
tendência não é exclusiva do cenário político nacional, se faz presente em países centrais 
como em periféricos. 

  

Assim, a criminalidade exaltada como produto midiático é um terreno fértil para produções 
legislativas com objetivo eleitoreiro e populista. Loïc Wacquant desfere pesadas críticas a este 
movimento dizendo que 

  

A nova gesta da lei-e-ordem transforma a luta contra o crime em um titilante teatro 
burocrático-midiático que, simultaneamente, sacia e alimenta os fantasmas da ordem do 
eleitorado, reafirma a autoridade do Estado através de sua linguagem e de sua mímica viris, e 
erige a prisão como o último baluarte contra as desordens, que, irrompendo de seus porões, 
são vistas como capazes de ameaçar os próprios fundamentos da sociedade. (WACQUANT, 
2007, p. 11) 

  

A publicação de uma lei, que traz em seu bojo um recrudescimento de pena ou novos tipos 
penais, acaba por promover uma sensação solução dos problemas até então existentes. 
Acalma-se o pânico moral em torno da criminalidade ao mesmo tempo que depositam nos 
operadores do direito a missão de aplicar e solucionar a criminalidade. 

  

No entanto, a legislação aprovada no calor da notícia, sob pressão da mídia e da sociedade, no 
mais das vezes, acaba por configurar um expoente do Direito Penal Máximo, com desrespeito 
as normas constitucionais, relegando as garantias do réu para um segundo plano em virtude da 
necessidade de pacificação social. Antonio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo sintetiza que "a 
falsa aritmética "crime brutal+repercussão da mídia=lei penal nova" implica, ao menos, em se 
exporem ao público os novos problemas que tendem a surgir com tais remendos da ordenação 
jurídica" (online). 

  

A conjugação dos fatores expostos com a democracia representativa faz com que os 
representantes do povo, na intenção de satisfazer o eleitorado ludibriado com repercussão do 
espetáculo midiático, utilizem-se do instrumento legislativo e "passam a criar leis 
emergenciais, de exceção, casuísticas, feitas sobretudo a partir de eventos que obtiveram 
muita repercussão em função da cobertura da mídia" (CLEINMAN, 2001. p. 99). 
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Para citar exemplo de uso eleitoral do Direito penal, recorde-se que o legislador brasileiro, 
sob os efeitos do "escândalo dos remédios falsos", não teve dúvida em reagir imediatamente: 
elaborou primeiro a Lei 9.677/98, para alterar o marco penal de diversas condutas 
relacionadas ao tema (a falsificação de remédio agora é sancionada, no mínimo, com dez anos 
de reclusão. Por meio do mesmo diploma legal, outras condutas não tão graves, como a 
falsificação de creme para alisar cabelo passaram a ter a mesma punição). Depois, publicou-se 
a Lei 9.695/98, para transformar diversos desses delitos em "hediondos" (o que, desde aquela 
outra lei, já se pretendia, mas que, por defeito de técnica legislativa não se conseguiu). Em 
lugar de providências administrativas eficazes, para a prevenção da falsificação, privilegiou-
se a edição de uma nova lei penal (considere-se que, na ocasião, estava-se na iminência de 
eleições presidenciais). De forma inédita, a lei foi aprovada em quarenta e oito horas. 
(GOMES, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, BIANCHINI, 2007, p. 340) - grifo nosso. 

  

Outro exemplo de lei aprovada baseada no clamor popular foi a Lei 8.930/94, conhecido 
como "Projeto de Iniciativa Popular Glória Perez", autora de novelas televisivas, em virtude 
do homicídio de sua filha, que na época atuava com atriz em uma de suas novelas. Foram 
colhidas mais de um milhão e trezentas mil assinaturas que culminaram na modificação da 
Lei dos Crimes Hediondos incluindo a figura do homicídio qualificado neste status. Em 
virtude da dificuldade de se comprovar a autenticidade das assinaturas apostas, com o risco de 
ser alegada inconstitucionalidade formal, o projeto foi encaminhado pelo Presidente da 
República, pela Mensagem nº 571, de 08/09/1993. 

  

Embora seja pautada de dúvidas acerca da iniciativa desta lei, onde alguns defendem que é de 
iniciativa popular, ao passo que outros defendem ser projeto do Executivo. O certo é que a 
quantidade de assinaturas colhidas somado ao clamor popular e a intensa manifestação da 
mídia, provocariam, como efetivamente provocou, a inclusão do homicídio qualificado na 
condição de crime hediondo. Ressalte-se que os condenados por este crime sofrem o peso da 
condenação até os dias de hoje, consequência da superexposição midiática do caso. 

  

Aqui não se está analisando se o homicídio qualificado deveria ou não receber o status de 
crime hediondo. Indaga-se quantas pessoas não tiveram suas vidas ceifadas em situações 
ainda mais bárbaras e nenhuma manifestação foi realizada. Foi preciso que uma pessoa da 
mídia, atriz televisiva, viesse a sofre tão grave crime para que a sociedade tivesse a 
consciência de que o homicídio na forma qualificada mereceria uma postura mais rigorosa do 
sistema penal. 

  

Este fato demonstra a falta de uma ideologia dominante na criação de tipos penais, algo que 
demonstrasse uma racionalidade sistêmica baseada nos princípios constitucionais da 
proporcionalidade e ofensividade. 

  

Assim agindo, o sistema penal, segundo Luiz Flávio Gomes, "não está cumprindo o seu papel 
primordial de proteção de bens jurídicos, de forma fragmentária e subsidiária, sim, 
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transformou-se em instrumento de "gestão" da exclusão social" (2008, p. 85). Fazendo com 
que a prisão se apresente como forma de solução da mazelas sociais, aproximando-se do 
Estado Penal, em total abandono do Estado Social. 

  

Nesse sentido, no ensaio "Crime e Castigo nos Estados Unidos: de Nixon a Clinton", Loïc 
Wacquant aponta mídia como um das causas da política de encarceramento americano. 

  

O segundo motor da inflação carcerária americana é a mutação dos usos políticos-midiáticos 
da criminalidade como reação aos movimentos de contestação dos anos 60. Para sufocar os 
tumultos populares provocados pela guerra do Vietnã e pela mobilização dos negros em favor 
da igualdade civil, os políticos conservadores, republicanos e democratas vão aperceber-se do 
"problema", e fazer da "luta contra o crime" seu principal contra-ataque à expansão (modesta) 
do Estado social (WACQUANT, 1999. p. 46). 

  

O encarceramento é o ópio da mídia. A imagem do acusado algemado, preso ou conduzido 
para um estabelecimento penal reflete a ideia de punição e que o mal foi vencido. Aqui não 
importa os fundamentos da prisão, seja ela preventiva, temporária ou decorrente de 
condenação transitada em julgado, importa-se, tão somente, pelo impacto da imagem ou a 
foto na primeira página. 

  

A espetacularização da prisão, provocada por diversas ações policiais, em especial onde havia 
entre os acusados banqueiros, políticos e ex-ocupantes de cargos públicos, em que apareciam 
algemados levou o Supremo Tribunal Federal aprovar o Enunciado da Súmula Vinculante 11 
nestes termos: 

  

Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado. 

  

A edição do verbete ocorreu após o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de 
condenado pela prática de crime doloso contra a vida que permanecera algemado durante toda 
a sessão do Júri (HC 91.952). No entanto, este julgamento foi concomitante as prisões de 
diversos políticos e banqueiros no país e, também, na proximidade da chegada do banqueiro 
Salvatore Cacciola, que fatalmente sairia do avião algemado. 
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Ainda, cabe lembrar a Lei 11.705/2008, que modificou o artigo 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro, conhecida como "lei seca". Com o advento da lei, tornaram-se comuns abordagens 
proporcionadas pela mídia televisiva para acompanhar motoristas visivelmente bêbados sendo 
submetidos ao teste do "bafômetro" ou a prisão. 

No mesmo sentido, Nilo Batista afirma 

  

O novo credo criminológico da mídia tem seu núcleo irradiador na própria idéia de pena: 
antes de mais nada, crêem na pena como rito sagrado de solução de conflitos. Pouco importa 
o fundamento legitimante: se na universidade um retribucionista e um preventista sistêmico 
podem desentender-se, na mídia complementam-se harmoniosamente. Não há debate, não há 
atrito: todo e qualquer discurso legitimante da pena é bem aceito e imediatamente incorporado 
à massa argumentativa dos editoriais e das crônicas. (online) 

  

Com isso, cria-se a ideia do dogma da criminalização, colocado como única forma de conter 
os desvios sociais, uma espécie de tábua de salvação de todas as suas mazelas e falhas 
comportamentais. Essa postura é influenciada, no mais das vezes, pela mídia, "que participa 
ativamente dos processos de seleção e estigmatização de condutas e pessoas, atuando 
acriticamente como um dos principais elementos do controle social punitivo 
institucionalizado" (CLEINMAN, 2001. p. 100). 

  

Diante de tudo que foi exposto, e da forma de atuação midiática no mundo globalizado, 
assiste razão à Israel Drapkin, que qualificou a imprensa como o "Quarto Poder do Estado" 
(1983, p. 15). 

  

A mídia ao aceitar e difundir o paradigma da criminologia positiva baseado na investigação 
das causas da criminalidade e na aceitação da ideia do criminoso nato, em vez de questionar 
quem tem o poder de definir condutas e assim exercer o controle social, torna-se mais uma 
instância interna e funcional do sistema penal (CLEINMAN, 2001. p. 100). 

  

É óbvio que qualquer forma de abuso de direitos deve ser coibida pela ordem jurídica, mas 
como colocar limites na atuação da imprensa sem que isso configure censura? Sérgio Salomão 
Shecaira apresenta três caminhos distintos: primeiro, não deve haver qualquer forma de 
controle, nem mesmo autocontrole, para os meios de comunicação; outra solução seria o 
autocontrole exercido pela própria imprensa; e, por fim, criar mecanismos legais restritivos no 
que concerne à publicação da notícia, para que se preserve os bens jurídicos que, 
eventualmente, possam ser atingidos por sua divulgação (2001, p. 365-366). 

  

Pensamos que qualquer forma de limitação concebida previamente à notícia, ainda que 
mínima, é prejudicial a liberdade de informação preconizada no texto constitucional. No 
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entanto, a Constituição Federal não outorgou uma carta em branco para que os órgãos de 
mídia atuassem de forma irresponsável e sensacionalista atingindo direitos e garantias 
individuais do cidadão. 

  

Dessa forma, faz-se necessário punir aqueles que abusam do direito de informar, que atingem 
a honra e a dignidade do cidadão, diante da análise de cada caso, uma verificação pontual, 
com o fim de resguardar a liberdade de informação e os direitos inerentes a cada ser humano. 

  

  

4. Conclusão 

  

Verifica-se o enfrentamento de dois bens jurídicos fundamentais: a liberdade e o direito de 
informação. Pode-se vislumbrar, também, a liberdade de imprensa, o direito de opinião e 
outros relacionados à difusão de notícias. Assim, o grande desafio será equilibrar a 
coexistência desses direitos sem que um não elimine ou limite demasiadamente o outro. 

  

No momento em que o Estado cria um tipo penal acaba por limitar a nossa liberdade, pois não 
poderemos mais realizar aquela conduta sem incorrer na sanção penal, no entanto, nos 
proporciona uma segurança no sentido de que muitos irão se abster de realizar aquela conduta 
em face dos demais. Essa fórmula da "liberdade x segurança" deve pautar-se pelo princípio da 
proporcionalidade, ou seja, a parcela da liberdade retirada deve ser proporcional à segurança 
oferecida. 

  

Essa atividade do legislador deve ser ponderada e racional, não deve ser baseada em 
sensacionalismos e tomada ao calor das emoções. É justamente nesse ponto que a influência 
da mídia é prejudicial, pois muitos ultrapassam o direito de informar e agem como 
mercadores do crime, fazendo da criminalidade um produto a ser vendido a fim de alcançar 
picos de audiência. 

  

Não defendemos um controle prévio da mídia, pois isso implicaria em censura, já tão 
combatida na história recente do nosso país. Destarte, deve-se punir aqueles que abusam do 
direito de informar, que atingem a honra e a dignidade do cidadão, diante da análise de cada 
caso, uma verificação pontual, com o fim de resguardar a liberdade de informação e os 
direitos inerentes a cada ser humano. 
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RESUMO 
A presente pesquisa tem o escopo de estudar os mecanismos restaurativos como forma de 
efetivação da cidadania em face dos processos de criminalização e etiquetamento social diante 
do recrudescimento punitivo que se verifica nas sociedades contemporâneas. Isso decorre do 
fato de o Direito Penal, ao invés de promover a igualdade e inclusão social daqueles que 
sofrem o controle social, atua de forma a selecionar, marginalizar e excluir a partir de 
conceitos selecionados pelo senso comum punitivo. Nesta senda, compreende-se que o 
processo de criminalização, desencadeado pelo rótulo social é manifestado pelo 
comportamento da maioria das pessoas na sociedade e em todas as camadas sociais, 
direcionado ao comportamento de uma minoria “perigosa” da população, motivo pelo qual se 
afirma que tal processo traduz-se desigual e seletivo, pois o sistema penal criminaliza apenas 
uma minoria de pessoas que pertence aos mais baixos extratos sociais. Diante de tal cenário, 
há a necessidade de mudança de paradigmas a partir da construção de uma Justiça 
Restaurativa para oportunizar um modelo de justiça criminal que promova o respeito absoluto 
aos direitos humanos, à cidadania e à dignidade humana na medida em que aborda as relações 
sociais envolvidas em conflitos de forma humana e pacífica. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PENAL. PUNITIVIDADE. POLÍTICA CRIMINAL. 
JUSTIÇA RESTAURATIVA. 
 
ABSTRACT 
This present work aims to study the restorative mechanisms as a way to promote an effective 
citizenship due to the processes of criminalization and social labeling on the rise punishment 
that exists in contemporary societies because the criminal law, rather than promote equality 
and inclusion of those who suffer social control, acts to select, marginalize and exclude from 
the concepts selected by common sense punitive. In this vein, it is understood that the process 
of criminalization, initiated by the social label, is manifested by the behavior of most people 
in society and in all walks of life, directed to the behavior of a minority 'dangerous' 
population, which is why that this process results in unequal and selective, because the 
criminal justice system criminalizes only a minority of people belonging to lower social 
strata. Considering this scenario, there is a need for paradigm shift from the construction of a 
restorative justice to allow a model of criminal justice that promotes total respect for human 
rights, citizenship and human dignity, which focuses the social relations involved in conflicts 
as human and peaceful. 
KEYWORDS: PENAL LAW. PUNITIVITY. CRIMINAL POLITICS. RESTORATIVE 
JUSTICE. 
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1 Aspectos Introdutórios 

  

Vislumbra-se a sociedade atual é caracterizada pela existência de um povo composto pela 
maior parte da população (os indivíduos) e colocados à margem do tecido social, enquanto 
uma minoria (as pessoas), a qual constitui o corpo político, degusta da doação dos demais sem 
que haja contrapartida. Portanto, é fortemente marcada pela concentração de renda pela 
minoria versus a pobreza do restante da população. Tal disparidade entre os indivíduos de um 
mesmo grupo social desencadeia o processo de exclusão social dos menos privilegiados, 
negando-lhes o acesso a garantias mínimas de existência digna. Assim, é possível 
compreender que a pobreza decorre de uma sociedade capitalista, sendo gerada por um 
processo histórico em que determinados povos ou grupos sociais não foram os atores diretos 
da consolidação da ordem global e, por conseguinte, tornaram-se agentes passivos do tecido 
social. Afirma-se, então, que a exclusão social acarreta em privação de recursos materiais e 
sociais, colocando à margem da sociedade todos os que não participam dos valores e das 
representações sociais dominantes. Ou seja, os excluídos não constituem uma classe, mas 
indicam uma falha no tecido social. 

Por isso, o contexto social brasileiro revela-se marcado pela proliferação do estado de 
beligerância entre os indivíduos e o exercício punitivista/repressivista do poder estatal 
direcionado às camadas mais desprivilegiadas do tecido social, disseminando conceitos 
discriminatórios e rotuladores de indivíduos conforme suas características socioeconômicas, o 
que gera a criminalização de muitos e a imunidade/impunidade de outros. 

Verifica-se, portanto, a necessidade de ações baseadas em uma ética de inclusão, diálogo e 
responsabilidade social, motivo pelo qual a Justiça Restaurativa destaca-se ao promover uma 
visão de democracia ativa que fortalece indivíduos e comunidades para a pacificação de 
conflitos de forma a interromper as cadeias de reverberação da violência. Significa dizer, 
ainda, que se deve apontar possíveis soluções concretas para reduzir a criminalização das 
pessoas, delineando que o cenário atual é passível de mudança, desde que exista um vínculo e 
um comprometimento do Estado, família, escola, comunidade e autoridades. 

Portanto, em um mundo de pessoas alienadas, a Justiça Restaurativa almeja restaurar 
sentimentos e relacionamentos positivos, não apenas para reduzir a criminalidade, mas 
também o impacto dos crimes sobre os cidadãos. Deve-se, ainda, reconhecer a capacidade do 
modelo em comento de preencher as necessidades emocionais das pessoas, norte de uma 
sociedade civil saudável, a qual é composta por pessoas cidadãs, e não por um povo formado 
por indivíduos. 

  

2 A TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL PELO USO DE MEIOS ALTERNATIVOS DE 

TRATAMENTO DE CONFLITOS 

A sociedade moderna se apresenta complexa pela diversificação do aparelho produtivo em 
três setores (monopólio, concorrencial e estatal), pela segmentação do mercado de trabalho, 
bem como pela multiplicação de necessidades e comportamentos dos indivíduos[1]. Desta 
forma, entende-se necessária a sua análise para compreender-se a evolução do Direito e, por 
conseguinte, do homem, visto que se caracteriza pela fragmentação do tecido social, cujo 
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resultado é o aumento dos conflitos sociais nestes grupos. A existência da sociedade 
pressupõe a existência do homem e, por conseguinte, do direito para regulamentar a 
convivência daqueles a partir da legitimidade do Estado. 

No entanto, a sociedade atual revela-se muito mais como um espaço no qual os homens 
tendem a avançar sobre os outros, em uma luta desigual pela sobrevivência, razão pela qual a 
justiça penal atua para garantir uma coexistência pacífica entre aqueles que vivem em uma 
sociedade, tendo como escopo o controle da vingança privada e racionalizar a resposta aos 
fatos considerados criminosos. 

Neste rumo, compreende-se que ao mesmo tempo em que a justiça penal se caracteriza como 
o último estágio para onde são remetidas as situações-limites, aquelas consideradas 
problemáticas à convivência social, é nesse mesmo espaço em que são cometidas as mais 
sérias supressões de garantias individuais e direitos civis[2]. 

Destarte, visualiza-se um Direito Penal moderno guiado por códigos corrompidos e por metas 
além de seus limites operativos, buscando perpetuar sentimentos vingativos e rotuladores 
entre aqueles que vivem em uma mesma sociedade, disseminando, assim, um direito penal 
diferenciado para alguns, os inimigos. 

Abandonou-se, portanto, a utilização dos mecanismos penais quando absolutamente 
necessários, isto é, quando os demais meios não se apresentassem eficazes. O Direito Penal 
moderno protege os bens jurídicos ao extremo, trazendo para a sua tutela interesses que nela 
não encontram solução adequada. Assim, torna-se medida prima ratio, adotando conceitos 
desestruturadores e anômalos, reproduzindo um Direito Penal simbólico, ao mesmo tempo em 
que punitivista/repressivista. 

O Direito Penal se torna igualmente um novo meio de a sociedade moderna exorcizar as suas 
dificuldades. Ou seja, mais do que os seus resultados concretos, entre os quais a detenção de 
determinados indivíduos, o crescimento da população prisional ou a entrada em cena de novos 
atores, a penalização indica o palco pelo qual as sociedades olham para si mesmas. Por isso, 
afirma-se que sendo o direito a nova formalização da coexistência humana, o direito penal 
será a sua última encenação[3]. 

Por isso, compreende-se que o conceito de sociedade moderna permite entender o Direito, já 
que é produto da cultura humana para proteger interesses particulares, coletivos, difusos e 
transindividuais, permitindo, portanto, transformar os fins da sanção penal. 

Nesta ótica, importa destacar que o Direito Penal moderno, derivado da sociedade da pós-
modernidade, é oriundo de um Estado ineficiente em executar políticas públicas básicas, 
acentuando, assim, os índices de criminalidade, bem como ineficiente em fiscalizar o sistema 
penitenciário, acentuando a reincidência. Inobstante a isso, deriva de uma realidade social 
marcada pelo aumento da sensação de insegurança, de risco, de demanda penal, pela 
globalização econômica que intensifica as desigualdades sociais e incrementa o Direito Penal 
como instrumento aparente de soluções eficazes e rápidas. E, ainda, pelo descrédito da 
população nas instituições e na possibilidade de mudança a curto prazo, fomentando, por 
conseguinte, os estados paralelos, à margem da ordem jurídica posta, porém fortalecedores 
das organizações criminosas[4]. 

Por conseguinte, refere-se que a crise do sistema penal surge de uma "civilização do orgasmo, 
desenhando o modelo de um homem disponível, desprovido do sentido ético e disposto a tudo 
barganhar pelo prazer fácil e imediato"[5]. Ou seja, tem-se um homem socializado, porém não 
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pertencente mais a uma comunidade, "mas um conglomerado de indivíduos atomizados e 
narcisisticamente inclinados a uma íntima satisfação dos próprios desejos e interesses"[6]. 

Compreende-se, neste rumo, que "o que se vê, portanto, é uma absorção simbólica das 
inseguranças excessivamente divulgadas pela mídia, sem respeito a qualquer lembrança do 
passado e a qualquer perspectiva político-criminal para o futuro"[7]. A realidade indica que a 
desintegração social e a destruição de laços são marcas fortes de um sistema que surgiu a 
partir da privação de liberdade como resposta principal à criminalidade. "A punição 
irracional, o castigo e a violência punitiva, enquanto características principais da reação penal, 
apenas infundem nos cidadãos o ideal de sofrimento como dado essencial da justiça e 
avolumam a própria violência que os oprime"[8]. 

Desta forma, a individualidade característica da sociedade moderna dá espaço a uma 
sociedade de massas, a qual contempla comportamentos distintos e uniformes ao mesmo 
tempo, como, por exemplo, pequenos delitos ambientais podem revelar-se como 
insignificantes quando analisados de forma isolada, porém se vistos no conjunto, traduzem 
um dano de grande proporção. Isto é, "el mayor daño posible del comportamiento individual 
permanece relativamente pequeño, pero a través de la masificación de pequeños daños, la 
infraestructura pierde ciertamente estabilidad de manera considerable"[9]. 

Pode-se, então, verificar que o Estado Social não mais se sustenta diante das demandas de 
novos sujeitos passivos da sociedade globalizada e pós-moderna, pois os tradicionais 
burgueses-conservadores detentores da "moral média" dão espaço para as 

  

associações ecológicas, feministas, de consumidores, de vizinhos (contra os pequenos 
fabricantes de drogas), pacifistas (contra propagação de ideologias violentas), 
antidiscriminatórias (contra ideologias racistas ou sexistas, por exemplo) ou, em geral, as 
organizações não-governamentais (ONGs) que protestam contra a violação de direitos 
humanos em todas as partes do mundo[10]. 

  

No Brasil, estes novos gestores, amparados por uma Constituição fundamentada em um 
Estado de Direito dão origem a uma ampliação do Direito Penal baseada na busca constante 
de proteção de seus interesses atuais. Em outras palavras, a sociedade moderna do bem-estar 
social revela-se como uma sociedade de classes passivas (pensionistas, desempregados, 
destinatários de serviços públicos, consumidores), as quais se transformam em classes e 
passam a exigir do Estado a proteção dos seus novos interesses, até então desconhecidos para 
a ordem jurídica[11]. 

O surgimento de novos bens jurídicos tutelados, a aparição de meios de ataque diversos dos 
tradicionais e a força de determinados movimentos sociais de emancipação provocam "uma 
espécie de entusiasmo punitivo em importantes setores da opinião pública, e também em 
conspícuos operadores jurídicos, que parecem propugnar, ao invés do benemérito princípio de 
intervenção mínima, de outro de intervenção máxima"[12]. 

Neste contexto de sujeitos passivos e, por conseguinte, de maior demanda de resposta do 
Direito Penal, também se revela na modernidade as consequências nefastas da globalização, 
eis que reduziu espaços geográficos e crescimento do comércio internacional, ao passo que 
aumentou o poder econômico das companhias transnacionais; revolucionou os meios 
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tecnológicos de informação e comunicação; utiliza-se de um discurso democrático envolto 
pelos direitos humanos; surgiu a cultura global e atores supranacionais e transnacionais; 
agravou a pobreza mundial, destruiu o meio ambiente e deu origem a conflitos transculturais 
localizados[13]. 

Este cenário revela, portanto, uma economia globalizada que atua em prol dos interesses da 
eficiência econômica e da maximização das riquezas em detrimento dos operários do sistema. 
Isto é, tais mudanças não somente enfraquecem o Estado, como também esvaziam seu aparato 
de garantias da esfera pública do qual o Direito faz parte. 

Por isso, tem-se uma modernidade que se vende à eficácia e para isso acelera a corrida para o 
futuro, desfazendo os laços com as leis, instituições e os direitos, pois "aquelas coisas 
veneradas por seus antepassados já não importam, não passam de antiqualhas e 
imbecilidades"[14]. Na modernidade, a eficácia revela-se como a medida de todos os valores, 
e estes se subordinam àquela. 

Nesta senda, afirma-se que a globalização econômica desencadeia processos de 
descriminalização de condutas que vão ao encontro da referida eficácia, ao mesmo tempo em 
que postula pela adoção irracional de novos tipos penais que tenham o escopo de tutelar 
interesses que maximizam a riqueza[15]. 

  

O sistema econômico impõe-se, em caso de embate, com preponderância sobre todos os 
demais; colocar em risco a posição da economia é considerado um sacrilégio, algo 
comparável a provocar a ira dos deuses, e o poder econômico substitui o poder dos Estados: o 
que sucumbe não apenas é considerado incapaz em certos aspectos, mas marginalizado de 
forma geral[16]. 

  

            As demandas da sociedade moderna impulsionadas pelos avanços científicos e 
tecnológicos atingem diretamente o bem-estar individual, visto que a sociedade globalizada, 
focada na eficácia e na competitividade, desloca para a marginalidade um grande contingente 
de indivíduos, os quais são rotulados como fonte de riscos pessoais e patrimoniais, gerando, 
portanto, uma sociedade de riscos. 

Diante da expansão do Direito Penal, verifica-se a sua atuação abrangida por novas demandas 
e interesses penais, produzindo incessantemente legislações infraconstitucionais pautadas pelo 
objetivo de criminalizar e prevenir a criminalidade. Assim, os riscos modernos aliados ao 
crescente avanço econômico e tecnológico geram uma reação irracional por parte daqueles 
que se sentem atingidos, razão pela qual mantém discursos de uma maior tutela da segurança 
pública em detrimento de interesses individuais e garantias mínimas de dignidade do ser 
humano. 

Neste cenário, qualquer ação, inconsciente ou não, pode dar ensejo a uma ação judicial. Abre-
se o jornal e lê-se sobre uma bomba que mata dezenas de pessoas inocentes; liga-se a 
televisão e o noticiário informa que uma bala perdida atingiu uma criança enquanto estava na 
escola; conecta-se na internet e surgem notícias de atos bárbaros cometidos por funcionários 
contra patrões; liga-se o rádio e ouve-se que pais disputam acirradamente a guarda dos seus 
filhos. Todas as situações diárias com que se depara espelham várias formas de conflitos: 
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social, político, psicanalítico, familiar, interno, externo, entre pessoas ou nações, étnico, 
religioso, ou de valores e princípios morais[17]. 

O conflito rompe com a resistência do outro, eis que consiste em confrontar duas vontades 
quando o desejo é de uma dominar a outra, impondo-lhe a sua solução. Por isso, afirma-se que 
o conflito é uma forma de ter razão independentemente dos argumentos racionais, no qual as 
partes se tratam como adversários e inimigos. Exemplo dessa cultura de conflito e 
beligerância ocorre nos Estados Unidos quando qualquer ato dá motivo para litigar. 

  

O litígio judicial pode se tornar uma etapa previsível no ciclo de vida dos americanos. Agora 
que os filhos processam seus pais e cônjuges ainda não divorciados processam-se 
mutuamente, as possibilidades são ilimitadas. Membros de paróquias já processaram seus 
pastores e, apropriadamente, procuradores processaram juízes. Não faz muito tempo que um 
grupo de pais processou um juiz de futebol por um erro cometido em um jogo entre escolas de 
segundo grau[18]. 

  

Assim, verifica-se que no século XX a justiça é vendida por um determinado preço. "E assim 
um cartunista bem coloca a situação: um advogado tranquiliza seu cliente, que está ansioso 
sobre os méritos de seu caso, mas pergunta: 'quanta justiça o senhor pode pagar?'"[19]. 
Ademais, percebe-se que esforços para simplificar procedimentos e facilitar a indenização por 
danos causados fazem advogados batalhar por seus honorários. 

Nesta ótica, refere-se que o litígio judicial é somente uma opção entre um leque de 
alternativas viáveis para tratar conflitos. Entretanto, deve-se salientar que as sanções 
culturalmente aceitas por uma sociedade expressam os ideais das pessoas que as defendem, 
suas percepções sobre si mesmas e a qualidade de seus relacionamentos. Ou seja, indicam se 
as pessoas estão predispostas a evitar ou encorajar o conflito, reprimi-lo ou tratá-lo de forma 
pacífica. 

As sociedades modernas ainda encontram-se envoltas de uma fumaça jurídica como os 
antepassados encontravam-se apegados à religião medieval: "direito é nossa religião nacional; 
os advogados formam nosso clero; e o tribunal é nossa catedral, onde as paixões 
contemporâneas são encenadas"[20]. 

Desta forma, percebe-se a existência de um Direito com elevado grau de institucionalização 
da função jurídica, a qual se mostra especializada, autônoma, burocrática e sistematizada, 
orientada para atividades rigidamente definidas e hierarquizadas. Assim, a crescente demanda 
dá espaço à padronização e impessoalização dos procedimentos, marcados pela morosidade e 
ineficácia da aplicação da lei em determinados litígios, apenas exalando segurança jurídica 
aparente. 

À medida que o Estado e o grande número de legislação esparsa perdem espaço diante de sua 
ineficiência, inaplicabilidade e lentidão, o direito inoficial torna-se mais visível como 
alternativa no tratamento de conflitos. Por isso, o novo espaço oportuniza um estado de 
exceção personalizado[21], a qual se direciona às categorias sociais mais pobres, vindo estas a 
abrir mão do uso da força para submeter-se ao tratamento do conflito. 
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O Estado, por sua vez, oferece um instrumento de coerção revelado como "o conjunto dos 
meios de violência que podem ser legitimamente accionados para impor e fazer cumprir as 
determinações jurídicas obrigatórias"[22]. Estes instrumentos podem ser mais ou menos 
poderosos, quer pelo tipo de ações violentas que podem gerar, quer pelo tipo de 
condicionalismos a que tal acionamento está sujeito, ou, ainda quer pelo efeito de 
neutralização que resulta das ações paralelas ou opostas a outros instrumentos de coerção 
existentes no mesmo espaço sócio-jurídico[23]. Por isso, refere-se que o Estado atual tem o 
monopólio da violência legítima servindo a seu favor. 

No entanto, a força estatal não mais se consolida diante da dificuldade que encontra em 
produzir a ordem, pois "antes tal tarefa lhe é atribuída justamente porque para seu 
desempenho se faz necessário um aparelho burocrático hierárquico capaz de reunir e 
concentrar esforços"[24]. Ademais, é notório o crescente número de direitos inoficiais que 
surgem diante da falta de atenção do Estado para com os direitos fundamentais de cada um, 
adquirindo legitimidade a partir de sua ação libertadora, a qual edifica uma nova cultura 
societária, "cujos direitos insurgentes são a expressão mais autêntica da satisfação das 
carências e das necessidades humanas fundamentais"[25]. 

Nesta ótica, importa destacar que não são poucas vezes nas quais vige a lei do mais forte, 
onde se usa da violência moral e física para fazer valer seu código e suas regras, sendo 
exemplos o crime organizado, narcotráfico, terrrorismo, corrupção e criminalidade 
econômica. Na análise da realidade brasileira, pode-se concluir que "o direito marginal é a 
normatividade auto-produzida em guetos quarto-mundializados, como a hoje vigente nos 
morros do Rio de Janeiro e nas gigantescas favelas de São Paulo [...][26].     

Em adição, verifica-se que a crise de legitimidade do Estado, derivada da fragmentação e 
diversificação dos interesses sociais, possibilita a visualização de dois cenários: múltiplas 
identidades que recorrem ao Estado para ver suas reinvidicações atendidas, enquanto as 
demais demandas e necessidades legitimam formas alternativas de atender as exigências 
diante da incapacidade estatal. 

Por isso, o Estado descentraliza seus poderes para instituições políticas locais e regionais, 
possibilitando que as identidades das minorais consigam ser manifestadas com maior 
desenvoltura em níveis locais e regionais, contrariando a tendência de concentração dos 
governos nacionais da riqueza e do poder, atendendo apenas interesses em seus próprios 
benefícios. Portanto, ao permitir-se uma maior participação no poder, permite-se que 
"escalões inferiores do governo assumam a responsabilidade pelas relações com a sociedade, 
tratando das questões do dia-a-dia, com o objetivo de reconstruir sua legitimidade por meio da 
descentralização do poder"[27]. 

Nesta senda, percebe-se que a abertura de espaços fomenta o surgimento de entidades focadas 
na satisfação do cidadão diante da ineficiência do Estado. Desta forma, o Estado, ao ceder 
espaço, torna legítima a ação dessas entidades oriundas de forças sociais, as quais assumem o 
controle estatal a fim de torná-lo sua expressão exclusiva. 

A ineficiência estatal também pode ser verificada quando os cidadãos buscam formas 
alternativas de tratamento de conflitos, visto que o Estado revela uma demora excessiva para 
tratar os conflitos ou para entregar a prestação jurisdicional demandada pelo seu cidadão. 
Conforme manifestado anteriormente, a crescente demanda de exigências por parte dos 
cidadãos, as quais se pautam na Constituição Federal de 1988, eis que ampliou o rol de 
direitos fundamentais e garantias, gerou expectativas de efetivação e satisfação das 
necessidades, e diante da ineficiência estatal, as mesmas direcionaram-se ao Judiciário, porém 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5509



depararam-se com um sistema incapaz de responder com efetividade a cada exigência inserida 
em um litígio judicial. 

Neste rumo, compreende-se que a busca por meios alternativos de tratamento de conflitos 
surgiu a partir da disparidade entre o discurso jurídico e os interesses econômicos, crescente 
produção legislativa, muitas vezes baseada no clientelismo político e ineficácia de políticas 
públicas de efetivação dos direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna que, pelo seu 
não cumprimento, desencadearam processos de angústia, revolta, descrédito e insegurança nos 
cidadãos para com o Judiciário e entre os mesmos. Desta forma, ao invés de satisfazer as 
relações conflituosas, incendiou-se a disputa e o desejo pela vitória em face da derrota do 
outro. 

Destarte, verifica-se que meios alternativos de tratamento de conflitos permitem que as partes 
transformam o modo de perceber o conflito e desenvolvam formas autônomas para lidar com 
as tensões inerentes ao seu relacionamento, sem que para isso seja necessário buscar uma 
resposta do Judiciário, o que poderia trazer consequências muito mais danosas à relação 
humana. 

Compreende-se, portanto, que a diminuição da presença estatal em determinados espaços 
sociais permite maior organização e aplicação de regras criadas pelo cidadão como 
alternativas para tratar conflitos, uma vez que é preciso reduzir o exercício do poder do 
sistema penal para substituí-lo por formas alternativas que visam o tratamento do conflito[28]. 

Assim, a elaboração de um novo paradigma de justiça criminal como alternativa à prisão e à 
pena possibilitam: a) o garantismo positivo; b) a reduçãoda violência punitiva; c) a 
neutralização das funções reais do cárcere; d) a não-expansão da rede de controle social penal. 
Deve-se, ainda, compreender que a justiça penal requer mínima força e sempre que possível 
abdicar do uso da violência legal, vindo a reconhecer que o conflito, o desvio às regras de 
convivência, são elementos impossíveis de serem eliminados, os quais devem ser geridos 
dentro de um projeto humanista, que condiza com o estágio cultural e tecnológico da atual 
sociedade. 

Nesta senda, afirma-se que a justiça penal deve priorizar mecanismos de intervenção que 
tenham por objetivo o fortalecimento dos valores de convívio comunitário e que considerem o 
caráter relacional do conflito, resultando em um sistema que ofereça modelos de 
comportamento agregadores do consenso ao redor das regras do ordenamento. "É possível 
atribuir às decisões penais um papel positivo de solucionar os conflitos sem ter que, 
necessariamente, recorrer à punição aflitiva"[29]. 

Portanto, traz-se ao presente estudo a Justiça Restaurativa como proposta para promover entre 
os verdadeiros protagonistas do conflito traduzido em um fato típico, iniciativas de 
solidariedade, diálogo e programas de reconciliação. Esta alternativa viabiliza o tratamento do 
conflito de forma coletiva para lidar com suas consequências e implicações futuras, pois 
"envolve a vítima, o réu, a comunidade na busca de soluções para o conflito com o objetivo 
de promover a reparação, a reconciliação e o reforço do sentimento de segurança"[30]. 
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3 O RECONHECIMENTO DOS PAPEIS DAS PARTES OPERADO PELO EMPODERAMENTO DOS 

INDIVÍDUOS A PARTIR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

A justiça penal, conforme já referido anteriormente, mostra-se ineficiente, seletiva, custosa e 
agrava os problemas que deveria resolver. No entanto, ainda é resistente a ideia de 
movimentos de reforma mais profundas, absorvendo até o presente momento pequenas 
modificações. 

A preocupação reside na necessidade de construção de um discurso que constate as mazelas 
do atual sistema punitivo-retributivo, o qual se direciona exclusivamente ao acusado, e coloca 
à margem a vítima e sua comunidade, e que proponha práticas comunitárias de tratamento de 
conflitos em que há a redescoberta da vítima e o restabelecimento do equilíbrio rompido entre 
as partes[31]. 

Nesta senda, a Justiça Restaurativa encoraja a vítima e seu ofensor a assumir papeis mais 
ativos ao tratar o conflito mediante discussão e negociação, reservando-se aos agentes 
públicos o papel de facilitadores, os quais utilizam a linguagem que os coloca no mesmo nível 
de poder das partes. 

Ademais, intensifica a participação da comunidade, cujo papel é ser destinatária de políticas 
de reparação e reforço do sentimento de segurança coletivo, bem como ser ator social de uma 
cultura de paz baseada em ações reparadoras concretas das consequências de um crime. Por 
isso, afirma-se que o modelo em estudo destaca a necessidade de um empowerment[32] como 
base fundamental da nova subjetividade atribuída "aos indivíduos um papel ativo, um papel 
de redefinição dos problemas, de reafirmação da própria esfera de autonomia e poder, seja em 
termos culturais, políticos, psicológicos"[33]. 

  

Todo ser humano requer um grau de autodeterminação e autonomia em suas vidas. O crime 
rouba este poder das vítimas, já que outra pessoa exerceu controle sobre elas sem seu 
consentimento. A Justiça Restaurativa devolve os poderes a estas vítimas, dando-lhes um 
papel ativo para determinar quais são as suas necessidades e como estas devem ser satisfeitas. 
Isso também dá poder aos infratores de responsabilizar-se por suas ofensas, fazer o possível 
para remediar o dano que causaram e iniciar um processo de reabilitação e reintegração[34]. 

  

Destarte, afirma-se que as práticas restaurativas representam uma mudança de linguagem e 
orientação ao passo em que criam a oportunidade de revigorar o debate sobre as causas do 
crime e não responder às demandas por severidade e punição. Por isso, oportuniza a inclusão 
das vítimas e uma abordagem determinada sob um novo olhar dos fatos sociais, um olhar 
mais concentrado nos sujeitos da relação em conflito e na satisfação de suas necessidades e 
sentimentos. 

Nesta senda, verifica-se que os mecanismos restaurativos caracterizam-se como um processo 
colaborativo que envolve as pessoas diretamente afetadas mais diretamente por um crime, as 
quais são chamadas de "partes interessadas principais", e auxiliam na melhor forma de 
reparação do dano causado pela transgressão. No entanto, questionam-se quem são as 
principais partes interessadas na Justiça Restaurativa e de que forma devem se comprometer 
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na realização da justiça. Por isso, importa elucidar a teoria proposta por McCold e Watchel, 
cuja composição se dá por três estruturas, as quais embora sejam relacionadas, são distintas 
conceitualmente[35]. 

A Janela de Disciplina Social contrapõe-se à prática retributiva, eis que esta tenciona a rotular 
as pessoas de forma negativa ou, ainda, a proteger as pessoas das consequências de suas ações 
erradas, revelando o escopo da Justiça Restaurativa no tocante à resolução de problemas a 
partir da desaprovação das transgressões ao mesmo tempo em que valoriza o interior do 
indivíduo transgressor. 

Assim, permite que aquele que fora prejudicado tenha a oportunidade de expressar seus 
sentimentos, de forma a descrever como fora afetado e a desenvolver uma forma de reparação 
do dano que venha a evitar a sua reincidência. Em complemento, devido ao perfil de 
reintegração, supre as necessidades emocionais e materiais das vítimas, enquanto faz com que 
o ofensor assuma as consequências de seus atos para que, com a reparação dos danos, não seja 
mais visto como tal. 

Afirmam os autores em estudo que a estrutura em comento determina quatro abordagens à 
regulamentação do comportamento: punitiva, permissiva, negligente e restaurativa, 
elucidando quatro palavras que as resumem: NADA, PELO, AO e COM. 

  

Se negligente, NADA faz em resposta a uma transgressão. Se permissiva, tudo faz PELO (por 
o) transgressor, pedindo pouco em troca e criando desculpas para as transgressões. Se 
punitiva, as respostas são reações AO transgressor, punindo e reprovando, mas permitindo 
pouco envolvimento ponderado e ativo do mesmo. Se restaurativa, o transgressor encontra-se 
envolvido COM o transgressor e outras pessoas prejudicadas, encorajando um envolvimento 
consciente e ativo do transgressor, convidando outros lesados pela transgressão a participarem 
diretamente do processo de reparação e prestação de contas. O engajamento cooperativo é 
elemento essencial da justiça restaurativa[36] 

  

            A seu turno, a segunda estrutura, denominada de Papel das Partes Interessadas, 
enfatiza a relação entre o dano causado pela prática transgressora às necessidades específicas 
de cada parte interessada na solução da mesma, e às respostas restaurativas necessárias ao 
atendimento destas necessidades, possibilitando, desta forma, a distinção entre partes 
interessadas principais - maiores afetados - dos indiretamente interessados. 

Verifica-se, neste contexto, as principais partes como sendo vítima e transgressor, bem como 
aqueles que têm relação significativa com os mesmos são considerados diretamente afetados, 
ao passo que constituem a comunidade de apoio e assistência à vítima e ao transgressor. Por 
outro lado, as demais pessoas integrantes da sociedade, representantes do Estado e 
organizações religiosas, educacionais, sociais, sofrem um dano indireto e impessoal, 
esperando-se que os mesmos venham a apoiar os processos restaurativos, razões pelas quais 
se enquadram como indiretamente afetados. 

            Ademais, constata-se que as vítimas são prejudicadas diante da falta de controle que 
evidenciam com a transgressão, razão pela qual precisam readquirir seu sentimento de poder 
pessoal, o que se dá a partir da transformação de vítima em sobrevivente. Já o ofensor 
prejudica seu relacionamento com suas comunidades de assistência no momento em que trai a 
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confiança das mesmas, somente vislumbrando o restabelecimento da confiança perdida ao 
assumir a responsabilidade por suas más ações. 

As comunidades de assistência têm suas necessidades preenchidas com a garantia da 
responsabilização do ofensor e da sua reintegração e da vítima às suas comunidades. As partes 
secundárias não são diretamente ligadas à vítima e ao ofensor, motivo pelo qual não devem 
tomar para si o conflito e interferir na oportunidade de reconciliação e reparação. A sua 
resposta deve residir no apoio e facilitação dos processos de restauração, os quais reintegrarão 
vítima e ofensor, fortalecendo a comunidade, aumentando a coesão e ampliando a capacidade 
dos cidadãos de tratar seus próprios conflitos como forma de garantia de seus direitos 
fundamentais[37]. 

Como último elemento estrutural, encontra-se a Tipologia das Práticas Restaurativas, a qual 
consiste em chamar todas as partes interessadas, sejam diretas ou indiretas para, a partir de um 
processo de conciliação, vislumbrar uma solução efetiva ao conflito, de modo a suprir as 
necessidades emocionais de cada um. Desta forma, a plena realização do conceito de Justiça 
Restaurativa somente será verificada com a participação ativa de todos os grupos envolvidos, 
como em "conferências ou círculos". 

            Para compreender-se a forma como atua a Justiça Restaurativa e como visualiza a 
conduta do ofensor, o papel da vítima, bem como das partes de apoio, importa refletir acerca 
da prática de um crime e suas consequências às partes envolvidas no conflito, relacionando 
tais dados à teoria supracitada. Consoante manifesta Zehr, a prática de um crime e a sua 
experiência não são tarefas fáceis de serem compreendidas, bem como enfrentar o significado 
de ser uma vítima ou fazer alguém de vítima desencadeia emoções intensas, as quais assustam 
e fazem recuar[38]. No entanto, é preciso compreender o que se faz e porque se faz, razão 
pela qual esse processo será iniciado no presente estudo. 

O modelo restaurativo integra o mediador, a vítima, o agressor, a família destes (amigos, 
vizinhos, colegas de escola ou de trabalho, membros de agremiações desportivas e de 
congregações religiosas), bem como profissionais de área, representantes de comunidade, ou 
seja, pessoas ou entidades que tenham sido afetadas pela prática do crime e que tenham como 
desejo a restauração dos valores de segurança, justiça, solidarismo, responsabilidade, 
comunitarismo e civismo[39]. 

O caso em estudo trata-se de um assalto à mão armada praticado por Anderson, um 
adolescente, o qual vitimou uma idosa. Na ocasião, o adolescente infrator, necessitando de 
dinheiro, deparou-se com a senhora idosa, aproximou-se dela e mostrou-lhe a arma, 
arrancando-lhe a bolsa e empregando fuga posteriormente. Após o fato delituoso, a vítima não 
saiu mais de casa, ficou sem dinheiro por um bom tempo e permanecia com medo de sair à 
rua, receando que outra pessoa "igual" ao adolescente fosse atacá-la novamente para agredi-la 
e roubá-la. Diante do acontecido, submeteram-se ao procedimento da câmara restaurativa o 
ofensor e a vítima, sendo igualmente convidados a participar um professor do adolescente, sua 
irmã e seu tio, além de uma filha da vítima. 

Importa salientar que as câmaras restaurativas se caracterizam por reunir pessoas afetadas por 
uma conduta que causou um grave dano (físico, psicológico, moral), objetivando encontrar 
meios de reparar os prejuízos e evitar a repetição da conduta negativa. Nesta oportunidade, 
além da vítima e do infrator, participam seus respectivos apoios e as autoridades que 
investigam o fato, sendo os trabalhos conduzidos por um mediador devidamente treinado[40]. 
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A importância do procedimento adotado não reside no escopo de negação da natureza trágica 
do ocorrido, mas em desmistificá-lo a partir do desembaraçamento dos meandros dessa 
vivência, "enxergando-a como uma tragédia humana que envolve duas pessoas - pessoas que, 
em muitos aspectos, se assemelham bastante a nós mesmos"[41]. 

Ao oportunizar a participação da vítima no processo, mostrando-lhe um rosto, e não apenas 
uma figura abstrata que deu ensejo ao procedimento criminal, dá-se a oportunidade de diálogo 
em um foro seguro para dizer como foram afetadas, pois somente elas podem dizer sobre a 
melhor maneira de reparar o dano sofrido e minimizar consequências futuras[42]. 

A vítima, ao ser atacada, inicialmente vive um processo de choque e negação, ao não 
compreender a razão daquele fato danoso estar acontecendo consigo. Algumas vítimas ficam 
paralisadas, incapazes de agir, enquanto outras reagem, gritam na esperança de serem 
socorridas e acordadas do pesadelo em que se encontram. Por isso, são tomadas por 
sentimentos de confusão, impotência, pavor e vulnerabilidade. Tais emoções e sentimentos 
acompanham a vítima por algumas semanas posteriores, porém surgem a raiva, a culpa, a 
suspeita, a depressão, a ausência de sentido, as dúvidas e o arrependimento. 

No caso de uma vítima de roubo perpetrado por um adolescente portando uma faca, em que 
como consequência do ato delitivo teve a perda de seu olho, ela lutou constantemente contra 
os sentimentos de vergonha e culpa, repetidamente se perguntava a razão daquilo ter 
acontecido com ela, o modo da sua reação e se poderia ter agido de outra forma, concluindo 
que o fato decorreu de algum modo de culpa sua. 

  

Ela sempre lutará com o medo e com a sensação de vulnerabilidade e impotência. Alguém 
assumiu o controle deixando-a impotente e vulnerável e será difícil reconquistar a confiança 
de sentir-se segura e no controle da situação. Juto com essa luta interior ela estará tentando 
recobrar a confiança nos outros, no mundo. Ela e seu mundo foram violados por alguém, e a 
sensação de estar à vontade com as pessoas, com sua casa, sua vizinhança e com seu mundo 
será difícil de resgatar[43].         

  

  

A experiência de ser vítima de um crime pode ser muito forte e refletir em todas as áreas da 
vida. Como no caso da senhora que teve sua bolsa subtraída, ela não conseguiu mais ficar em 
casa sozinha ou sair na rua por estar sempre acompanhada pelo medo e pelas lembranças 
dolorosas sofridas que a levam a pensar novamente no ocorrido. "Para as vítimas de crimes, 
os efeitos colaterais são muitas vezes bastante traumáticos e de longo alcance"[44]. 

Nesta ótica, a ideia do procedimento restaurativo realiza a restauração da paz pública e da 
normalização das relações sociais e recuperação do status quo econômico da vítima (quando 
possível), passando para a sua reabilitação psico-afetiva. Salienta-se, igualmente, que a 
reparação em tela não somente refere-se à indenização por danos físicos, materiais, 
psicológicos e sociais da vítima, como também possui uma dimensão emocional e simbólica, 
plena de significado e esperança, podendo caracterizar-se por um pedido de desculpas até por 
gestos simbólicos de aperto de mão ou abraço entre ofensor e vítima[45]. 
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O crime torna-se traumático por consistir em uma violação do ser, uma dessacralização 
daquilo que é o indivíduo, daquilo que acredita e do seu espaço privado. Assim, o crime 
revela-se como aniquilador porque destrói ou fragiliza dois pressupostos fundamentais sobre 
os quais a vida é calcada: "a crença de que o mundo é um lugar ordenado e dotado de 
significado, e a crença na autonomia pessoal. Esses dois pressupostos são essenciais para a 
inteireza do nosso ser"[46]. 

Por isso, compreende-se que se o indivíduo conseguir responder aos questionamentos do 
porquê e como o fato ocorreu, o mundo pode voltar a ser seguro novamente. Então, as vítimas 
precisam deixar de ser vítimas e considerarem-se sobreviventes, progredindo até o ponto onde 
a agressão e aquele que a fez não mais tenham domínio sobre ela. 

Entretanto, além de indenização e respostas, as vítimas requerem a oportunidade de expressar 
e validar suas emoções, sua raiva, seu medo e sua dor. O sofrimento e a dor referem-se à 
violação, razão pela qual precisam ser ventilados e ouvidos. Ademais, elas necessitam de um 
espaço que seja capaz de ouvi-las e não calar a sua história e o seu sofrimento como ocorre no 
atual sistema judiciário. Neste sentido, verifica-se que o empoderamento restitui a autonomia 
e o controle sobre seu ambiente, isto é, revela-se como fechaduras novas para as portas, ou 
como uma oportunidade de produzir um novo olhar do sentido de sua vida. 

A seu turno, o ofensor, ilustrado no presente estudo pelo adolescente Anderson, que praticou 
o roubo sob a justificativa se estar sem dinheiro. Na experiência da câmara restaurativa, seu 
tio mostrou-se indignado, seu professor decepcionado e sua irmã calou-se diante do descaso e 
deboche que o adolescente mostrava. No entanto, ao relatar os detalhes da vida de ambos na 
casa dos pais, Anderson começou a chorar, disse estar arrependido e que sentia muito o que 
fez à mulher. Manifestou o desejo de restituir o valor subtraído, porém não possuía meios, 
mas afirmou veemente que não iria perseguir sua vítima quando fosse liberado, insistindo que 
não tivesse mais medo. 

Nesta oportunidade, a senhora idosa, após envolver-se com o relato e chorar, mostrou-se mais 
confiante em voltar para casa e sair à rua, confirmando o desejo de receber seu dinheiro de 
volta, mas priorizou um emprego e um lugar decente para o adolescente morar. Ao final da 
reunião, Anderson e a vítima abraçaram-se, ela desejando-lhe boa sorte, enquanto ele 
desculpou-se novamente. 

A experiência acima relatada revela que as práticas restaurativas estão preocupadas em apoiar 
os infratores, de forma que eles sejam estimulados a entender, aceitar e cumprir com as suas 
obrigações, reconhecendo que não são tarefas impossíveis nem impostas para causar-lhes 
prejuízo ou sofrimento[47]. 

No entanto, ocorre o inverso. Esquecendo-se que o ofensor já tem pouca auto-estima, 
autonomia e poder pessoal, razão pela qual recorre a tais práticas, ele é tratado de forma a 
despir-se completamente do pouco que tinha, deixando-o ainda mais privado de recursos para 
conseguir auto-estima e autonomia de forma legítima. 

Conforme o relato de um homem que passou 17 anos na prisão, compreende-se que crimes e 
violências são muitas vezes correlatos e constituem uma forma de afirmar a identidade e o 
poder pessoal daquele que o comente. Bobby foi um menino negro e pobre, cujo pai era 
alcoólatra. Diante dos caminhos que a vida apresentou a ele, o crime revelou-se uma 
esperança de sair da "prisão da nulidade pessoal"[48]. 
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Sua violência não é um fantasma ou doença que os aflige sem motivo, nem tampouco um 
veículo conveniente para paixões hediondas. Pelo contrário, sua violência é uma adaptação a 
vidas vazias e muitas vezes brutais [...] [A violência] de boa parte dos homens violentos é, em 
última análise, gerada pela hostilidade e abusos de outros, e alimentada pela falta de confiança 
em si e baixa auto-estima. Paradoxalmente, sua violência é um tipo deformado de autodefesa 
e serve somente para confirmar os sentimentos de fraqueza e vulnerabilidade que foram a 
origem primeira dessa mesma violência. Quando sua violência atinge vítimas inocentes, 
assinala não um triunfo da coragem, mas uma perda de controle[49]. 

  

Portanto, verifica-se a necessidade de o ofensor aprender que é alguém de valor, que possui 
poder e responsabilidades suficientes para tomar boas decisões. Compreender, ainda, o 
respeito aos outros e seus bens, bem como saber lidar pacificamente com situações de 
frustração e conflito. Ao invés disso, a reação punitivista/repressivista o ensinará a recorrer a 
violência para obter validação pessoal, para conseguir lidar com o mundo e solucionar seus 
problemas. 

O processo judicial costuma sedimentar estereótipos sobre as vítimas e a sociedade, 
focalizando os erros cometidos pelo ofensor e não ao dano causado à vítima. Neste rumo, a 
responsabilização deve ser encarada mediante a compreensão das consequências humanas 
advindas dos seus atos, ou seja, encarar aquilo que faz e a pessoa contra quem atuou, fazendo 
com que o ofensor seja estimulado a ajudar a decidir o que será feito para corrigir a situação, 
bem como as medidas para reparar os danos. 

O grande problema reside no fato de que as sentenças punem os infratores, não os tornam 
responsáveis, o que se entende como a causa que os leva a transgredir novamente, pois 
quando uma punição é imposta a uma pessoa responsável, esta reage com responsabilidade. 
Mas se ela for considerada irresponsável, tal ato a tornará mais irresponsável[50]. 

Destarte, os mecanismos restaurativos implicam em responsabilidade e compromissos 
concretos do ofensor, fazendo-o compreender as consequências dos seus atos e a considerar o 
mal causado a suas vítimas. No entanto, o ofensor vê a Justiça como um jogo no qual todos 
são seus adversários, não tendo qualquer motivação para reconhecer sua responsabilidade e 
nenhuma chance para expressar seu sentido de responsabilidade. Por isso, compreende-se que 
"a sensação de alienação em relação à sociedade, que a maioria dos infratores sente, o 
sentimento de que eles próprios são vítimas, é maximizado pelo processo legal e pela 
experiência da prisão"[51]. 

             

A ofensa foi cometida por uma pessoa que, por sua vez, também foi violada. Embora isto não 
seja desculpa para seus atos, eles de fato nasceram de um histórico de abusos. Criança, ele 
sofreu violência física. Depois de crescido, sofreu violência psicológica e espiritual, que 
feriram seu sentido de ser e relacionar-se com o mundo. Nenhum aspecto do processo levará 
estas coisas em consideração. Provavelmente nada o conduzirá ao caminho da inteireza[52]. 

  

Vislumbra-se, portanto, que o crime se revela como a forma de afirmação pessoal e valor 
enquanto pessoa por parte do ofensor. Por outro lado, tira de alguém o seu sentido de poder 
pessoal. Para reverter tal cenário, de forma que a vítima tenha sua inteireza recobrado, deve 
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ser devolvida a sua autonomia. Para o ofensor recobrar sua inteireza, deve desenvolver sua 
autonomia alheia à ideia de dominação do outro. 

No caso relatado, a autonomia das partes foi restaurada a partir da criação de um espaço de 
diálogo que oportunizou a fala de cada uma das partes diretamente envolvidas, sendo 
expostos sentimentos, emoções, dores, angústias e perspectivas a partir do fato delitivo. No 
entanto, o processo restaurativo somente se completou pela participação ativa das partes 
indiretamente envolvidas, quais sejam: familiares e comunidade de apoio. 

Após o relato de Anderson e da vítima, a irmã dele comprometeu-se a conversar com o 
marido para que ele ficasse em sua residência, bem como o professor indicou um trabalho 
para Anderson conseguir restituir o valor subtraído à idosa. Ao trabalhar de forma correta, 
conseguiria um emprego permanente. Por sua vez, o tio se ofereceu para ajudar nas despesas 
de Anderson enquanto ficasse na casa de sua irmã, colocando-se à disposição para o que fosse 
preciso[53]. 

Conforme visto, a proposta restaurativa é reavivar as relações comunitárias, aproveitando-se 
para fomentar ideias de encontro e inclusão, o que de fato ocorreu no exemplo ora trabalhado. 
O adolescente, após reincidir pelo furto de uma bicicleta, tornou-se responsável, possui 
emprego fixo, não apresenta problemas de comportamento, sempre visita a irmã e o tio, às 
vezes. Já a senhora idosa recuperou seu dinheiro e sai de casa sempre que deseja, sem medo 
de ser vítima novamente[54]. 

Pode-se afirmar, então, que a Justiça Restaurativa introduz uma nova maneira de encarar 
conflitos, violência e criminalidade, não os considerando como desgraças, porém como 
oportunidades de mudanças positivas em benefício de todos. Constitui-se em um modelo de 
reparação de danos e reconstrução das relações humanas ao passo que compreende os 
componentes emocionais do conflito e a dinâmica de sua transformação[55]. 

  

4 Notas Conclusivas 

  

Percebe-se que o sistema penal contemporâneo atua como um dos instrumentos de controle 
social, o qual condiciona a vida em sociedade, uma vez que além de refletir os valores 
vigentes em um determinado grupo social, também os modifica conforme o tempo, bem como 
se traduz pela viabilidade de orientar o cidadão na permissibilidade ou não de sua conduta. 
Nesse sentido, impõe-se ressaltar que diante do agir do cidadão, estando ele em adequação 
típica ao preceito fundamental punitivo, restar-lhe-á a respectiva punição, sedimentada, 
segundo o sistema penal vigente, no viés sancionatório da pena retributiva/ repressiva. 

Entretanto, os valores e princípios a serem considerados como ideais são eleitos e 
determinados pelo grupo majoritário, restando privilegiada a classe dominante em detrimento 
dos indivíduos pertencentes aos estratos sociais mais baixos. A função do direito penal 
encontra-se desviada, pois ao invés de promover a igualdade e a inclusão social daqueles que 
sofrem o controle social, atua de forma a selecionar, marginalizar e excluir a partir de 
conceitos selecionados pelo senso comum punitivo, o qual compreende a classe que detém o 
poder, gerando, assim, constantes conflitos entre as pessoas de uma mesma sociedade, eis que 
se distingue pessoas de não-pessoas, cidadãos de inimigos e, a partir destas categorias, se 
perfectibiliza o tratamento desigual e excludente. 
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Assiste-se, pois, hodiernamente, uma verdadeira falência do Estado ao responder às 
necessidades básicas das populações, levando os indivíduos à procura de novas maneiras para 
solucionar problemas. Por isso, práticas alternativas de tratamento de conflitos se revelam 
como manifestos de uma nova cultura cidadã, a qual é caracterizada pela valorização do 
indivíduo enquanto ser humano e pelo pacto entre iguais, fomentando a cooperação, o 
entendimento e a justiça social, por consequência. Tais práticas são instrumentos viabilizados 
a partir da implementação de políticas públicas que envolvam o Estado, a sociedade e aqueles 
que nela vivem, resgatando ações que visam à proteção e o respeito à dignidade humana. 

O modelo restaurativo restabelece as relações sociais entre as partes envolvidas num conflito, 
resgatando os sentimentos/necessidades de cada um, minimizando, portanto, os danos 
causados à vítima, ofensor, famílias e comunidades de apoio. Assim, tais alternativas criam 
espaços de acolhimento e promoção de direitos, bem como permitem a existência de um 
sistema de valores e princípios fundado no diálogo, na participação direta e indireta dos 
envolvidos e no estabelecimento de acordos, buscando, por conseguinte, a concretização e o 
exercício regular da cidadania de cada um. 

Nesta ótica, o mecanismo restaurativo vincula o Estado de Direito de forma a construir a 
afirmação democrática da vontade, construindo-se um espaço público de debates para efetivar 
os direitos fundamentais e humanos de todos, bem como privilegiando os valores e princípios 
de cada ser humano. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO DE PUNIR E A VIOLÊNCIA 
 

CONSIDERATIONS ON THE RIGHT TO PUNISH AND THE VIOLENCE 
 
 
 

Fernando Nogueira Martins Júnior 
 

RESUMO 
Este artigo trata das concepções de pena – e da sua desrazão – que são a base do Direito e o 
Sistema penal contemporâneo. Com as posições de Tobias Barreto e Eugênio Raul Zaffaroni 
traz-se à luz a natureza puramente política da pena e sua aplicação como uma ato de violência 
do Estado. Quanto à violência, Slavoj Zizek traz sua proposição sobre a violência sistêmica e 
a psicanálise lacaniana traz, através do quadrado lógico de Aristóteles, a construção do 
universal concreto, que sustenta ao fim o Direito Penal do Inimigo de Gunther Jakobs, entre 
outros institutos e construções penais contemporâneas. A desrazão da pena, entretanto, mostra 
algo importante: a natureza do Poder Constituinte que, se instaura um regime de exceção, 
pode também desconstitui-lo e criar uma democracia realmente concreta. 
PALAVRAS-CHAVE: PENA; DEMOCRACIA; VIOLÊNCIA; ESTADO 
 
ABSTRACT 
This article is about the conceptions of the penalty – and its lack of reason – which are the 
basis of the contemporary Penal Law and Penal System. With the positions of Tobias Barreto 
e Eugenio Raul Zaffaroni it is brought to light the purely political nature of the penalty and 
it’s application as an act of violence by the State. Regarding violence, Slavoj Zizek brings his 
proposition of systemical violence and the Lacanian psychoanalysis brings, through 
Aristotle’s magical square, the construction of the concrete universal, that sustains in the end 
the Gunther Jakobs Penal Law of the Enemy, among other contemporary penal institutes and 
constructions. The penalty’s lack of reason, however, shows something important: the nature 
of the Constituent Power that, if creates an regime of exception, can also deconstruct it and 
create a really concrete democracy. 
KEYWORDS: PENALTY; DEMOCRACY; VIOLENCE; STATE 
 
 

  

Considerações sobre o Direito de Punir e a Violência 

Fernando Nogueira Martins Júnior[1] 

Introdução, ou "Vindicação da navalhada" 

"Ha homens que tem o dom especial de tornar incomprehensiveis as cousas mais simples 
deste mundo, e que ao conceito mais claro, que se possa formar sobre esta ou aquella ordem 
de factos, sabem dar sempre uma definição, pela qual o axioma se converte de repente em um 
enygma da esphinge." 

Tobias Barreto, "Algumas idéias sobre o chamado fundamento do direito de punir" 
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            As coisas que dizem respeito à validade e à legitimidade do sistema penal brasileiro 
contemporâneo são extremamente simples, a despeito do que dogmatas penais e outros ditos 
especialistas possam falar. 

            Em meio ao sofisticado discurso jurídico-penal, intrincado, denso e laureado, 
germanófilo - quando não tedesco - em sua filiação, a realidade gritante dos fatos brasileiros 
tende a dar um tom mais conciso às conclusões porventura tiradas por qualquer cidadão que 
preza por um mínimo de coerência quando lida consigo e com a sociedade onde vive. 

            Não existe tema melhor onde a boa e velha "navalha de Ockham" possa incidir com 
total eficiência em sua aplicação e plena veracidade em suas conseqüências do que a 
legitimidade do sistema penal brasileiro. 

Como dizia o caro lógico e frade franciscano inglês William de Ockham, nos idos do século 
XIV: "entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem" (as entidades não devem ser 
multiplicadas além da necessidade); ainda, "pluralitas non est ponenda sine neccesitate" 
(pluralidades não devem ser postas sem necessidade). 

O acima indicado princípio lógico, chamado "navalha", nos ajuda a aclarar o imbróglio - 
intencional - no qual a dogmática penal e as teorias punitivas em geral se meteram tentando 
justificar o injustificável. Não adianta complicar o que é claro; não adianta complexificar ou 
obscurantizar idéias e situações quando estas se mostram a olho nu em toda a sua tétrica 
simplicidade.    

Seja a natureza divina da potestade monárquica ou imperial, seja o "contrato social" 
rousseauniano ou hobbesiano, seja a prevenção geral e especial positiva ou negativa, seja a 
retribuição do mal, seja a reinserção social per se, seja o controle de "patologias sociais", seja 
a proteção de bens jurídico-penais, seja o reforço da validade da norma, etc e tal, - todos os 
discursos que foram construídos ao longo do tempo para justificar o sistema penal, e o seu 
fundamento único, a pena, são falsos. São construtos elaborados em determinado momento e 
em determinado lugar para justificar um fato único: a dominação do homem pelo homem. 

O processo de "dourar a pílula", de montar estruturas discursivas complexas para explicar a 
racionalidade do sistema penal e do direito de punir falham não só ao teste do tempo (quando 
uma teoria começa a vacilar, logo se constrói outra mais "moderna"), mas também à cabal 
empiria da operatividade real do supra-referido sistema. 

Convenhamos: os cárceres brasileiros estão superlotados e quando novos são feitos, já nascem 
eivados de superlotação também; os presos recebem um tratamento vil, estão expostos a 
condições indignas sequer de um animal qualquer; a criminalização se abate sobre uma faixa 
específica da população, que são os pretos e pobres; os motivos para a criminalização deste 
grupo social são crimes de fundo econômico (roubo, furto, tráfico de drogas) e não crimes 
contra a vida ou a dignidade sexual, estes últimos usados para justificar a manutenção de todo 
o sistema; crimes com potencial ofensivo gigantesco, como a corrupção, o desvio de verbas 
públicas e a evasão de divisas não são do interesse real, fático seja da autoridade policial, seja 
do Ministério Público, seja do Poder Judiciário; a polícia tem "carta branca" para lidar sem 
restrições quaisquer com o grupo social vulnerável por excelência (pretos e pobres), tomando-
o como alvo principal de sua ação de criminalização seletiva (a polícia deliberadamente 
escolhe entre estes pretos e pobres quem vai se tornar o mais novo criminoso encarcerado - ou 
mesmo os executa extrajudicialmente[2]); o índice de violência social não se reduz (no 
máximo - raro, pois a violência normalmente aumenta - toma outra forma); a questão de como 
reforçar com qualidade e respeito o laço social, de como construir uma comunidade segura, 
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solidária e justa fica há anos-luz de uma solução, ainda que parcial. E aí você, Discurso Penal 
Oficial, vem me dizer que a ação do sistema é pautada não por imperativos puramente 
políticos de controle social de classe e gestão da miséria, mas sim por ditames racionais, 
compreensíveis e compreendidos em termos lógicos, humanísticos e kantianamente 
universalizáveis??? Isto é um insulto à mais chã, à mais básica das intelecções. É uma grave 
zombaria ao mais básico sentimento de coerência e de humanidade. 

A questão é simples: o sistema é irracional e gerido classisticamente; gera morte em grande 
escala e mortificação física e psíquica em escala maior ainda; não torna a sociedade menos 
violenta, aliás, a torna ainda mais brutal. Das duas uma: ou você é a favor do sistema, ou é 
contra ele. Ou você toma o sistema penal como promotor da "pacificação social" no estilo 
liberal/pragmático, qual seja, a famigerada pax romana, que é a paz dos cemitérios, ou você 
condena de pronto os meios e modos deste sistema, e passa a buscar algo que seja condizente 
com a responsabilização pela transgressão do bem-estar comunitário conjugada 
necessariamente com o respeito inarredável pela vida e pela integridade física e psíquica de 
cada indivíduo, seja ele tomado como vítima ou agressor - isto sim não é simples, é algo 
complexo, não-óbvio. Ou você está com Carl Schmitt, distinguindo entre "amigo" e "inimigo" 
e botando o pau pra quebrar em cima do último[3], ou você está com Gustav Radbruch[4], 
procurando não um direito penal[5] melhor, mas algo melhor que o direito penal (o que, numa 
interpretação relativista, pode sim vir a ser um outro direito penal, mas que seja substancial e 
radicalmente diferente e melhor do que o direito penal atual). 

Simples assim. Na navalhada, as coisas postas às claras, e uma decisão a ser tomada pelo 
cidadão. E ponto final. 

* 

            Mas tudo bem. Vou entrar na dança. Vou fingir que a questão da validade e da 
legitimidade do sistema penal de hoje não é cabalmente simples. Vou fingir que deve-se dar 
mais razões para se sustentar a impertinência, a inaceitabilidade de um sistema penal como o 
nosso. 

            Pois bem. Tratemos então da pena, e do fundamento último de validade não só do 
ordenamento jurídico-penal, mas do ordenamento jurídico como um todo. 

Barreto e Zaffaroni: a postulação da desrazão penal 

            A acepção de que a pena é completamente despida de qualquer fundamento racional 
não é algo novo, ou mesmo algo de um discurso radical irresponsável, como pode parecer ao 
cidadão incauto que tome contato com esta idéia. Esta é defendida desde há muito, e por 
grandes pensadores e juristas através dos tempos. 

            Em vários momentos na história esta concepção se insinua, mas trazê-las ao presente 
trabalho demandaria um esforço de remoção das camadas discursivas que os próprios 
pensadores e também seus intérpretes colocaram sobre esta "verdade recalcada" da teoria 
penal, para fins de escondê-la de seus críticos ou mesmo de si mesmos, que tomaria muito 
espaço da presente explanação (e exigiria um desforço substancial do autor destas palavras). 

            Fazer isto não é de modo algum necessário. Com dois exemplos, de autores 
consagrados, e que dispõem de uma exposição mais explícita sobre o assunto já nos atenderia 
- a nós e a nossos interlocutores. 
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            O primeiro autor que aqui trazemos é brasileiro. Jurista aclamado, filósofo, poeta e 
crítico reconhecido, além de imortal - patrono da cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras, 
Tobias Barreto é autoridade intelectual o bastante para nos mostrar, com contundência, que a 
pena se fundamenta em pura irracionalidade. 

            Esse Tobias Barreto, nos idos de 1884, escreve um apêndice para sua famosíssima 
obra "Menores e loucos" nomeado "Algumas idéias sobre o chamado fundamento do direito 
de punir". Essas poucas páginas, alocadas ao fim de um livro por si só de alta qualidade, são 
indubitavelmente uma pequena obra-prima, digna dos grandes intelectos. 

            Barreto, neste apêndice, discorre sobre a pena (como dissemos) e, para defender o 
instituto da pena, nos fala que discutir a racionalidade da punição criminal é irrelevante. 
Veja-se o que ele diz, logo depois de discorrer sobre o sacrifício e a vindicta (vingança) em 
momentos anteriores da história: 

"[A] idéia de vindicta, que vigorou no direito penal dos romanos, que estendeu-se mesmo á 
(sic) tempos muito posteriores, não foi arredada, como costumam afigurar-se, pelas chamadas 
theorias do direito de punir; theorias que, como todas do mesmo gênero, não fazem mais do 
que procurar prender ás leis da racionalidade moderna uma velha cousa barbara e absurda, 
posto que necessária, qual é a pena, sem que d'ahi resulte a mínima alteração na natureza do 
facto."[6] 

            Logo após no texto, ele compara a pena com a instituição da "realeza", dizendo que 
ambas têm "mais ou menos" a mesma natureza social, o que significaria que, por mais que se 
esforce para se justificar e se alinhar tais institutos com os predicados da cultura do tempo de 
Barreto, elas nunca deixam de ser o que sempre foram: 

"uma anomalia, uma excrescência do corpo social, que aliás não tem por si a razão da 
necessidade imperiosa e fatalmente indeclinável."[7] 

            Breve, mas pertinente observação: Barreto neste momento, como claramente vemos, 
trai o objetivo de sua obra, que seria a sustentação da necessidade da pena. Nada mais 
compreensível: ao assumir a irracionalidade da pena, a conseqüência última dessa linha de 
argumentação seria a destituição total do valor da pena como algo válido socialmente - numa 
sociedade que fosse regida por um direito no mínimo razoável. Quando Barreto, a despeito de 
suas próprias conclusões, faz a defesa da pena do jeito que ele faz, ele mostra e reforça seu 
próprio argumento sem o saber, ao deixar claro e explícito que o próprio validar a pena não é 
algo racional, não é algo juridicamente aceitável em si, mas é sim uma pura decisão política, 
sem referência normativa ou lógica nenhuma. 

            Sem pudores político-acadêmicos, Barreto ainda se dirige a seus colegas penalistas em 
tom de repreensão: 

"Os criminalistas que ainda julgam se (sic) obrigados a fazer exposição dos diversos 
systhemas engendrados para explicar o direito de punir, o fundamento jurídico e o fim 
racional da pena, commetem (sic) um erro, quando na frente da série collocam a vindicta. Por 
quanto a vindicta não é um systhema; não é, como a defeza directa ou indirecta, e as de mais 
(sic) fórmulas explicativas ideiadas (sic) pelas theorias absolutas, relativas e mixtas, um 
modo de conceber e julgar, de accordo com esta ou aquella doutrina abstracta, o instituto da 
pena; a vindicta é a pena mesma, considerada em sua origem de facto, em sua genesis 
histórica, desde os primeiros esboços de organisação (sic) social, baseada na communhão de 
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sangue e na communhão de paiz, que naturalmente se deram logo depois do primeiro albor da 
consciência humana, logo depois que o pithecantropo fallou... et homo factus est."[8] 

            Tobias Barreto então tomava a pena como algo bárbaro, absurdo, mas que segundo 
ele, mesmo assim teria uma valia social. 

            Leitor de Barreto, o nosso segundo pensador é contemporâneo. Argentino, um dos 
maiores penalistas vivos, professor titular de Direito Penal e de Criminologia na Universidade 
Nacional de Buenos Aires, além de juiz da Corte Suprema de seu país, Eugenio Raul 
Zaffaroni é um dos expoentes do "realismo marginal jurídico-penal", linha de pensamento que 
assume, sem reservas, a irracionalidade do sistema penal e tenta compreender tal fenômeno 
com uma visão estritamente latino-americana, rompendo com certos hábitos intelectuais 
subservientes ao pensamento penal europeu e norte-americano. 

            Dentre sua vasta obra, onde destacaríamos "Em busca das penas perdidas", de 1989, e 
que em nossa opinião é um marco no pensamento jurídico ocidental, trazemos ao presente 
texto um pronunciamento feito por Zaffaroni no Encontro Internacional "La Experiencia Del 
Penitenciarismo Contemporáneo: aporte e experiencias", ocorrido nos dias 26 e 27 de julho de 
1993 na cidade do México; esse pronunciamento foi chamado "Que hacer com la pena - las 
alternativas a la prison". 

            Eis o que o penalista portenho diz quando é instado a falar sobre a função da pena 
(trago o texto em tradução livre do espanhol para o português): 

"Se nesse momento tivesse que definir a função da pena, o faria muito mexicanamente, com 
duas palavras: ni modo [ "sem chance", ou "sem possibilidade de fazê-lo"]. Efetivamente, 
todas as teorias da pena que se tem enunciado são falsas, e tudo o que nos disse a ciência 
social sobre a pena nos mostra a sua multifuncionalidade, as funções tácitas que não têm nada 
a ver com as funções manifestas que se lhe quiseram designar. De modo que a pena está aí, 
irremediavelmente, como um fato político, como um fato de poder, como um fato que está 
presente e não se pode apagar."[9] 

            Zaffaroni iguala a existência da pena à existência de outro fato de poder, facilmente 
reconhecível no seio de uma sociedade, qual seja, a guerra[10]. Assim como a guerra, a pena 
é algo ilegítimo, irracional, mas que de todo modo existe, faz parte do contexto humano na 
contemporaneidade. E assim como a guerra sofre uma tentativa de regulamentação - como se 
vê na Convenção de Genebra e outros tratados que tratam de "direito de guerra" (quase um 
contra-senso esta última expressão) - também a pena deve sofrer um regramento, com o 
desenvolvimento da teoria penalista constitucionalmente e antropologicamente orientada, que 
teria como função conter o poder punitivo, irracional, classístico do Estado, rumo a uma quiçá 
possível abolição total do instituto da pena vertical, unilateral e violentamente aplicada. 

            A pena, fato político utilizado como mero instrumento de dominação e controle, nunca 
deixa o sistema penal ocioso, independentemente do regime político sob o qual tal sistema 
opera. Cito o penalista argentino, quando trata da política de encarceramento estatal: 

"Devemos deixar de aumentar o número de presos, porque se temos prisões superlotadas e 
construímos novas prisões, o que teremos serão novas prisões superlotadas. 

"Talvez possa haver alguma circunstância na qual haja capacidade de ocupação livre nas 
prisões; isto é certo. Quando, por exemplo, cai uma ditadura que tem um nível de repressão 
muito alto, momentaneamente o número de presos baixará. Mas paulatinamente, ao cabo de 
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cinco, seis, oito ou dez anos, novamente subirá até alcançar a mesma quantidade de presos. 
Ainda que tenham mudado as condições, surgirão argumentos novos."[11] 

            Zaffaroni é enfático em sua posição "realista marginal", e coloca seus "parcos poderes 
de dogmata e magistrado" (ele mesmo diz isso) a serviço da diminuição da incidência desse 
instituto desarrazoado e opressivo que é a pena: 

"Eu não sei para que serve a pena; tudo o que se disse sobre ela é falso. Sociologicamente, 
tem uma grande quantidade de funções múltiplas, tácitas, que não conhecemos ou que não 
esgotamos ainda, e por fim, porquanto seja fato não legitimado, trato de reduzir-lo".[12]   

            Temos então dois grandes pensadores sustentando eloqüentemente a desrazão da pena. 

            Mas a mera postulação deste fato não nos desvenda qual o seu fundamento, a sua 
razão de ser. Para isso seguiremos para outros campos, e trataremos do assunto não só pelo 
direito, mas também pela filosofia, pela psicanálise, pela sociologia e pela ciência política. 

            Passemos a um breve interlúdio. 

Interlúdio, ou "a opressão nossa de cada dia": Zizek e a violência sistêmica 

            Slavoj Zizek, filósofo e psicanalista esloveno, conta, em seu livro intitulado 
"Violência", uma velha anedota sobre um trabalhador suspeito de furtar no seu trabalho[13]: 
todos os dias, os supervisores, quando o trabalhador saía da fábrica, vasculhavam o carrinho 
de mão que ele empurrava, na esperança de ali achar algum objeto furtado. Num belo dia 
estes supervisores descobrem o que ocorria: o tal trabalhador furtava carrinhos de mão! 

            Não seria esta uma metáfora para a forma como o penalismo contemporâneo aborda a 
operatividade do sistema penal? Vasculhando o sistema, nada acham de errado, a não ser um 
déficit de eficiência que nada teria a ver com a estrutura do sistema (tomando o 
encarceramento em massa e a arbitrariedade dos juízes como algo casual, acidental, em nada 
ligado às necessidades do aparato penal, e que é "corrigível"); e se na verdade o problema do 
sistema penal seria o sistema em si? 

            Daí perguntamos: qual o quantum de violência que é necessário para que o sistema 
funcione? Cabe aqui uma outra referência à obra de Zizek. No mesmo livro acima citado, o 
filósofo nos conta algo que ocorreu em 1922, na Rússia: o governo bolchevique decidiu 
expulsar alguns intelectuais anti-esquerdistas - filósofos, teólogos, economistas, historiadores, 
etc.[14] O navio que os levou da Rússia para a Alemanha ficou lembrado como o vapor da 
filosofia. 

            Um desses intelectuais expulsos, Nikolai Lossky, abismado ficou com a medida 
governamental, que o privou do "confortável modo de vida da alta burguesia, com criados e 
amas de crianças à disposição de sua família"[15]. Lossky tomava este acontecimento como 
"indícios de um novo espírito incompreensivelmente malévolo"[16]. 

            Zizek então pondera sobre esta incapacidade do pensador de compreender a privação 
imposta pelos bolcheviques: 

"Embora Lossky fosse sem dúvida uma pessoa benevolente e sincera, que se preocupava 
realmente com a assistência à pobreza e estava empenhado na tentativa de civilizar as 
condições de vida russas, esta sua atitude trai uma insensibilidade arrepiante frente à violência 
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sistémica necessária ao conforto de sua existência. Estamos a falar aqui da violência 
intrínseca de um sistema: não só da violência física directa, mas também das formas mais 
subtis de coerção que sustentam as relações de dominação e de exploração, incluindo a 
ameaça de violência. Os Lossky e os seus semelhantes de facto 'nada de mal tinham feito'. 
Não havia qualquer maldade subjectiva nas suas vidas, excepto o pano de fundo da violência 
sistémica"[17]. 

            Explanando melhor o conceito de violência sistêmica, que é um tipo de violência 
objetiva, Zizek diz: 

"(...) há aquilo a que eu chamo violência 'sistémica', que consiste nas conseqüências muitas 
vezes catastróficas do funcionamento homogéneo dos nossos sistemas económico e político. 

"A questão é que as violências subjectiva e objectiva não podem ser percebidas do mesmo 
ponto de vista: a violência subjectiva é experimentada enquanto tal contra o pano de fundo de 
um grau zero de não-violência. Aparece como uma perturbação do estado de coisas 'normal' e 
pacífico. Todavia, a violência inerente a este estado de coisas 'normal' é precisamente a 
violência objectiva. A violência objectiva é uma violência invisível uma vez que é nela que se 
sustenta a normalidade do nível zero contra aquilo que percebemos como sendo 
objectivamente violento"[18].  

            Pergunta-se então: qual o índice de violência necessário para que tudo se mantenha do 
jeito que está? Quantas pessoas devem ser subjugadas e brutalizadas para que as condições 
presentes, que nós chamamos de "normais" - onde vamos para a faculdade, discutimos coisas 
"inteligentes", concordamos e discordamos, voltamos para casa para tomar o nosso leite 
quente ou o nosso vinho fino e pensamos sobre "a verdade do universo e a prestação que vai 
vencer", como diria Raul Seixas - quantas pessoas devem sucumbir para que o nosso espaço 
social chamado de "normalidade" se sustente? 

            As teorias penais alinhadas com o conceito de "sociedade de risco", nos moldes do 
mostrado por Silva Sanchez em sua obra "A expansão do direito penal"[19] e conforme o 
defendido e elogiado pelo famoso/famigerado jurista alemão Günther Jakobs em tantos 
textos[20] querem otimizar a busca dentro do carrinho de mão pelos itens furtados; elas (as 
teorias) tomam por postulados, por axiomas indubitáveis as relações sociais atuais - prenhes 
de violência sistêmica (competição, exploração, indiferença com a vida e o bem-estar das 
pessoas) - e conseqüentemente o sistema penal contemporâneo, e daí tentam trabalhar em prol 
da efetivação dos objetivos oficiais deste mesmo sistema. 

            Mas e se o sistema penal contemporâneo for feito exatamente para não funcionar (nos 
termos de seu discurso oficial de "pacificação social e proteção dos direitos humanos")? E se 
este sistema for na verdade um sistema muito eficiente? E se o sistema se pautar não pelo 
discurso oficial (que serviria para mascarar, para mistificar a situação real), mas sim por um 
discurso subterrâneo de puro controle e dominação de um ou mais grupos sociais sobre os 
outros, mais vulneráveis? 

A construção do "universal concreto": o quadrado lógico na teoria lacaniana e a teoria 
das subculturas criminais 

            Na tormentosa questão da mistificação do fundamento violento da norma e de como o 
sistema opera sobre esta mistificação, muitos são os exemplos que poderíamos trazer para 
ilustrar com solidez nossa argumentação. Dentre eles, escolhemos dois para explicitarmos 
como a coisa ocorre. No primeiro exemplo mostraremos como o encobrimento é feito, e no 
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segundo exemplo mostraremos como o semblante de sentido e validez dos enunciados 
encobridores é desconstruído. 

            Primeiramente, discorramos sobre a análise do quadrado lógico de Aristóteles 
realizada por Jacques Lacan, psicanalista francês. A sua análise, por complexa e rica que seja, 
não é passível que ser vertida aqui em sua inteireza, não só pela complexidade do raciocínio, 
mas também pelas limitações intelectuais do autor do presente trabalho. Traremos à baila 
apenas a parte do argumento que nos é pertinente. O que fica de fora, afirmamos, não 
contradiz o nosso argumento, apenas o sofistica para além do intento deste trabalho. 

            Pois bem, eis o quadrado lógico de Aristóteles, exposto no Organon, na sua notação 
gráfica dada por Apuleio de Madaura, poeta latino (a imagem abaixo foi tirada da Wikipédia): 

  

            Neste quadrado, "A" seria a premissa universal afirmativa ("todo X é Y"), "I" seria a 
particular afirmativa ("algum X é Y"), "E" seria a universal negativa ("nenhum X é Y") e "O" 
seria a particular negativa ("algum X não é Y"). 

            Dentre todas as relações entre as diversas premissas, a mais forte - e a que nos importa 
agora - é a de contradição, na qual as proposições diferem de quantidade e qualidade (as 
contrárias e sub-contrárias diferem apenas na qualidade e as subalternas diferem apenas na 
quantidade). 

            Isto posto, tratemos da contradição entre a universal afirmativa ("todo X é Y") e a 
particular negativa ("algum X não é Y"), e de como que é nesta relação que o universal 
concreto aparece. 

No campo da política, para que algo seja válido para todos, a universal afirmativa deve ser 
tomada como verdade (no direito, p.ex.: "todas as pessoas têm o direito à vida e à integridade 
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física e psíquica") e a particular negativa como falsa de pronto ("alguma pessoa não tem 
direito à vida e à integridade física e psíquica").    

            Entretanto, a universal afirmativa tomada por si só é abstrata, é um "slogan sem 
substância alguma"[21]. Por que ela é abstrata? Porque no mundo da vida o poder político tem 
interesse em violar os direitos de algumas (várias) pessoas, e realmente viola a seu bel-prazer, 
tanto no Brasil como no exterior (ou seja, na realidade, o particular negativo existe sim). No 
mundo da vida, o universal abstrato se choca com a concretude das relações de dominação, e 
aquele, se levado ao pé da letra, necessariamente destituiria estas de sua validade e 
legitimidade, desvelaria o fundo de arbitrariedade e pura opressão destas. 

            Então, como transformar o universal abstrato em universal concreto? Negando, numa 
decisão além de qualquer normatividade, num ato de violência, a existência e a possibilidade 
do particular negativo (tal processo tem o nome de "fasis", ao contrário da "lexis", onde não 
haveria ato violento algum, mas sim uma mera leitura das conseqüências lógicas na relação 
entre as premissas do quadrado lógico). Parafraseando Lacan, o universal afirmativo, ao invés 
de ser "todas as pessoas têm o direito à vida e à integridade física e psíquica", acaba se 
tornando "nada de pessoas que não tenham direito à vida e à integridade física e psíquica!" 

            Para que isto seja possível, o que é necessário fazer? Repitamos: negar o particular 
negativo, ou seja, negar que "existam pessoas que não têm direito à vida e à integridade física 
e psíquica". Como se faz isso concretamente, mantendo a validade do universal afirmativo? 
Negando o estatuto de "pessoa" aos seres humanos que o poder político quer destruir ou 
brutalizar. Aí a premissa universal fica inatacada, e suas conseqüências acabam parecendo 
racionais ("Ah, estes aí tem seus direitos negados? De forma alguma! Os direitos são para 
pessoas; esses aí não são pessoas"). 

            Na contemporaneidade, como isso se dá a olhos vistos? Na teoria do Direito Penal do 
Inimigo de Günther Jakobs, que separa entre os seres humanos os "cidadãos" e os "inimigos", 
e nega a estes qualquer direito, mesmo os consagrados no Direito de Guerra (convenção de 
Genebra, etc); na aplicação desta teoria pelas Forças Armadas Norte-americanas, que usam 
este exato argumento (chamando as pessoas que eles prendem, torturam e/ou executam de 
"combatentes inimigos" e não "prisioneiros de guerra", e dispondo da vida e dos corpos destes 
"inimigos" como bem entende a "razão de Estado" ianque); na forma como as autoridades 
brasileiras lidam na prática com a população carente e com os encarcerados em cadeias e 
penitenciárias, justificando - um tanto veladamente, é verdade - as execuções extrajudiciais e 
o tratamento desumano dispensado com o "fato" de que quem é criminoso - leia-se "preto e 
pobre que caiu na rede de criminalização secundária da polícia"[22] - "é um animal", "é um 
monstro", "é um câncer para a sociedade", "é um fardo inconveniente para o erário público e 
para os órgãos de segurança pública do país". 

            Mostramos então como se constrói o universal concreto. Agora mostremos como se 
des(trói)constrói este universal. Para isto usaremos a teoria da culpabilidade atual, dita 
"normativa" e a teoria das subculturas criminais, como exposta por Alessandro Baratta na 
grandiosa obra "Criminologia Crítica e crítica do direito penal". 

            A culpabilidade normativa funda-se na reprovação do comportamento do agente frente 
às exigências do ordenamento jurídico-penal. Portanto é culpável aquele que realiza um 
injusto penal (ato típico e ilícito) sendo plenamente capaz (ou seja, sendo imputável), 
entendendo ou podendo entender o caráter ilícito do ato (ou seja, tendo consciência real ou 
potencial da ilicitude) e podendo efetivamente agir de outra forma que não a ilícita (ou seja, 
havendo no caso exigibilidade de conduta diversa). 
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            Mas toda essa conversa se sustenta em um postulado: o conjunto de valores sociais 
protegidos pela norma é único, só há um conjunto de normas sociais que, quando afrontado, 
dá origem ao delito. 

            A teoria das subculturas criminais derruba este postulado por completo. 

            Nas palavras de Alessandro Baratta: 

"(...) [Nos] interessa sublinhar o núcleo teórico contido nessas teorias [as das subculturas 
criminais], que se opõe ao princípio da ideologia da defesa social acima denominado 
princípio da culpabilidade. Sob esse ponto de vista, a teoria das subculturas criminais nega 
que o delito possa ser considerado como expressão de uma atitude contrária aos valores e às 
normas sociais gerais, e afirma que existem valores e normas específicos dos diversos grupos 
sociais (subcultura). Estes, através de mecanismos de interação e de aprendizagem no interior 
dos grupos, são interiorizados pelos indivíduos pertencentes aos mesmos e determinam, 
portanto, o comportamento, em concurso com os valores e as normas institucionalizadas pelo 
direito ou pela moral 'oficial'. Não existe, pois um sistema de valores, ou o sistema de valores, 
em face dos quais o indivíduo é livre de determinar-se, sendo culpável a atitude daqueles que, 
podendo, não se deixam "determinar pelo valor", com quer uma concepção antropológica da 
culpabilidade, cara principalmente para a doutrina penal alemã (concepção normativa, 
concepção finalista). Ao contrário, não só a estratificação e o pluralismo dos grupos sociais, 
mas também as reações típicas de grupos socialmente impedidos do pleno acesso aos meios 
legítimos para a consecução dos fins institucionais, dão lugar a um pluralismo de subgrupos 
culturais, alguns dos quais rigidamente fechados em face do sistema institucional de valores e 
normas, e caracterizados por valores, normas e modelos de comportamento alternativos 
àquele."[23] 

            O universal concreto criado pelo discurso jurídico-penal afirma que existe apenas um 
conjunto de valores, uma só cultura que legitima as leis penais, e suprime violentamente a 
mera idéia de que numa sociedade complexa muitos são os âmbitos normativo-culturais, 
muitas são as subculturas, que têm os seus próprios modi vivendi, e que inclusive constroem 
para si diversas explicações e aproximações quanto ao fenômeno criminal. 

            Para que o universal afirmativo do discurso jurídico-penal tenha semblante de 
validade, o conjunto de valores específico de um grupo social dirigente deve passar 
necessariamente como o conjunto de valores de toda a sociedade - e o particular negativo, que 
diz respeito aos diversos valores dos diversos grupos sociais não-dirigentes deve ser 
suprimido à força. Este procedimento tem um nome muito preciso: construção de hegemonia. 

            Com a teoria das subculturas criminais, a falha no discurso do direito penal é colocada 
às claras. Se muitas são as subculturas, cada uma com seus próprios valores, então o que 
embasa o sistema penal é uma dessas subculturas apenas, qual seja, a subcultura da classe 
dirigente, da classe de maior poder político numa determinada sociedade. E aí se desvela o 
viés arbitrário, classista do discurso jurídico-penal. 

Uma breve pré-conclusão: nota sobre o poder constituinte 

            Notar que o fundamento de validade do ordenamento jurídico-penal (e de todo o 
ordenamento jurídico) é a violência pura, é o ato político da decisão sem referencial, que 
define o jurídico estando fora do jurídico, não é de todo mau. 
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            Existe o reverso da questão, que nos traz algo valiosíssimo: se o sistema penal se 
justifica por um ato de violência fundante - por uma decisão política, se tal ato, se tal decisão 
muda, o antigo sistema perde qualquer validade, ainda que aparente, e então um outro sistema 
não só é possível, mas necessário. 

            Explicamos: essa decisão política primeira que funda o ordenamento já é de certo 
modo estudada pelo Direito, especificamente o Constitucional, que tem como um dos seus 
temas o Poder Constituinte. Este Poder é o ato fundador, é a violência pré-jurídica, pré-estatal 
que funda o direito, funda o Estado. E o que seria este Poder Constituinte? Como Sieyès (a 
despeito de seu condenável elitismo) já tinha entrevisto, é a pura vontade dos homens e 
mulheres que, ao perceber que as regras e ordens que regem uma sociedade são históricas, 
contingentes e cabalmente mutáveis, num determinado momento já não servem mais, 
resolvem propor outros referenciais para si mesmos. 

            Este Poder já foi decerto "mapeado" por vários pensadores, em especial em momentos 
de grande convulsão social; só no Ocidente, e do renascimento para a contemporaneidade, 
temos Nicolau Maquiavel na atribulada Florença renascentista, James Harrington na 
Revolução Gloriosa inglesa, John Adams na Revolução Americana, Jean-Jacques Rousseau 
no iluminismo pré-revolucionário francês, Lenin na Revolução Russa. 

            O assunto, por importantíssimo e interessantíssimo que seja, não poderia ser 
desenvolvido a contento no âmbito do presente texto. Demandaria um espaço e uma 
densidade teórica que aqui já não seriam mais cabíveis.[24] 

            Fica a indicação do Poder Constituinte como o outro lado da questão da violência 
fundante e fundamentadora da norma, para que possamos utilizar tais fatos e concepções 
realmente em prol dos homens e mulheres como um todo - ao contrário do que hoje acontece. 

Conclusão 

"Vamos então confiar no eterno Espírito que destrói e aniquila apenas porque ele é a 
incomensurável e eterna fonte de toda vida! A paixão pela destruição é uma paixão criativa 
também!" 

Mikhail Bakunin, "A reação na Alemanha" 

            Cremos que mostramos satisfatoriamente como o sistema penal é arbitrário, violento e 
autoritário. Retomando o que foi dito no início, as coisas da legitimidade e validade do 
referido sistema são simples: os resultados por ele produzidos são tão evidentes, tão claros em 
sua sanguinolência e em sua crueldade, em sua irracionalidade enfim, que discussões sobre se 
é válido ou não o estado de coisas atual já não têm lugar: ou você é a favor da violência 
ilegítima penal, ou você não é. Tornar não-óbvia a situação, torná-la complexa e cheia de 
nuances é ignorar que a situação é tão grave, tão absurda e tão urgente que aqui, como talvez 
em outras pouquíssimas questões, uma abordagem maniqueísta é não só aceitável, mas 
obrigatória. Ou você sustenta o terror estatal, ou não sustenta. Não se posicionar é sim 
sustentá-lo tacitamente. E por conseqüência é sim um atentado contra a humanidade. 

            É certo que não podemos cair no erro de tentar lidar com o sistema penal no seu 
próprio jogo, com os seus símbolos, com a sua linguagem. Se fizermos isso seremos muito 
pouco efetivos em mudar a situação. Concordamos com Antônio Teixeira - que por sua vez 
concorda com Jacques Lacan, quando diz que: 
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"(...) ao suportar a miséria do mundo, acabamos por entrar no discurso que a condiciona, 
mesmo que seja sob a forma do protesto que, ao denunciar uma situação como injusta, 
termina por oferecer as correções que a perenizam."[25] 

            Que fazer, então? Não sei. E não por eu ser alguém despreparado, que só sabe falar 
mal de algo, sem ter proposta alguma. Não, o ponto não é esse. 

            Eis o ponto: toda calamidade social, toda questão social premente deve ser debatida, 
discutida por toda a sociedade. Todos nós temos que assumir a responsabilidade que a 
cidadania[26] nos exige, que o sentido de humanidade nos exige. Se eu fosse presunçoso o 
bastante para propor uma solução que serviria para todos os meus concidadãos, estaria 
fazendo exatamente o que eu condeno no estado de coisa atual: um "bem-aventurado" 
indivíduo ou grupo social dizendo ao resto da sociedade o que ele deve fazer, o que ele deve 
dizer, o que ele deve pensar, em suma, como ele deve viver. 

            Creio que num primeiro momento basta fazermos um elogio à intolerância: algumas 
coisas, a despeito do que Habermas e congêneres dizem, devem ser inaceitáveis, 
independentemente de debate ou deliberações. Como diz Zizek[27], devemos sim afirmar, 
ainda que contra forças descomunais: "Basta! Isto é intolerável! Não aceitaremos mais que 
isso ocorra com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer tempo!" Aí sim, estaremos 
assumindo uma posição cidadã consistente e verdadeiramente comprometida com o humano e 
seus haveres. 

            Termino postulando que devemos negar concretamente, como Poder Constituinte que 
somos, não só o sistema penal atual, mas também todo o campo de referências que tornaram 
possível este sistema. A partir daí, devemos criar não só um sistema novo, mas as próprias 
condições de possibilidade para pensarmos e construirmos tal sistema. Ao fim, isto implicaria 
uma refundação - ainda que parcial - do nosso referencial cultural. É difícil fazer isso? Não 
sei. Impossível? Definitivamente não. Somos nós que validamos as normas sociais, como 
força constituinte que somos. Nós podemos invalidá-las também. 

            Deixo aqui as palavras do grande Walter Benjamin, do qual recomendo 
veementemente a leitura, não só para se compreender a violência e o ordenamento jurídico, 
mas para mudar a forma de se ver as coisas da vida e do mundo. Eis um excerto de sua 
"Oitava tese sobre o conceito de história": 

"A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é na verdade 
regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. 
Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é criar um verdadeiro estado de 
emergência."[28] 

            

            Saravá!  
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RESUMO 
O presente trabalho analisa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal no que diz respeito aos efeitos gerados pelo parcelamento e pelo pagamento 
integral dos créditos tributários na extinção da punibilidade dos crimes contra a ordem 
tributária. Expõe uma análise crítica sobre os requisitos legais para que os institutos do 
parcelamento e do pagamento integral gerem efeitos na seara penal. Traça a evolução 
legislativa sobre o tema até a recente edição da Lei nº. 12.382/2011. E aborda a necessidade 
de exaurimento da instância administrativo-fiscal para que o Ministério Público possa 
oferecer a denúncia e dar início à ação penal.  
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ABSTRACT 
This paper deals with the precedents of the Brazilian Superior Court of Justice (STJ) and of 
the Brazilian Supreme Federal Court (STF) related about the effects of the installment and the 
full payment of tax credits in the relation to the extinction of punishment of the crimes against 
the tax. Exposes a critical analysis about the legal requirements for the institutes of 
installment and full payment can generate effects on the likes criminal. Traces the legislative 
developments on the subject until the recent enactment of Law nº. 12.382/2011. And 
addresses the need for depletion of administrative and fiscal instance to which the prosecutor 
may offer the complaint and to initiate a criminal prosecution. 
KEYWORDS: TAX CRIMES – DEPLETION OF ADMINISTRATIVE INSTANCE – 
EXTINCTION OF PUNISHMENT – INSTALLMENT – PAYMENT – CRIMINAL 
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1. Introdução 

  

O objetivo deste trabalho é apresentar, sob um enfoque crítico, o tratamento legal atualmente 
dispensado aos crimes contra a ordem tributária, especificamente às causas extintivas da 
punibilidade específicas a esses crimes e discutindo a criminalização das condutas que 
reduzem ou suprimem tributos. 
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A discussão ganhou novo impulso com a edição Com a edição da Lei nº. 12.382/2011, que 
altera a disciplina legal dos crimes tributários, vinculando os efeitos do parcelamento ao 
momento em que o contribuinte infrator ingressa em um sistema de recuperação fiscal, a 
discussão foi novamente reaberta. 

  

De sua vez, a Doutrina tem suscitado questões sobre a necessidade da descriminalização das 
condutas que reduzem ou suprimem o pagamento de tributos[1]; sobre o acerto, ou desacerto, 
do Estado na manutenção da criminalização de tais condutas; e até mesmo sobre a dificuldade 
de aplicação e adequação destas legislações especiais às regras gerais de Direito Penal e de 
Processo Penal. 

  

Assim, o escopo do trabalho é analisar a atual sistemática da extinção da punibilidade penal 
nos crimes contra a ordem tributária, sobretudo relacionada aos programas de parcelamento 
tributário, com ênfase na utilização do método histórico jurisprudencial, destacando as 
posições do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

  

2. Do Exaurimento da instância administrativo-fiscal como condição de instauração da 
Ação Penal nos crimes contra a ordem tributária 

  

Muito se discutiu acerca da necessidade do exaurimento da instância administrativo-fiscal 
como condição para que o Ministério Público pudesse dar início à persecução criminal nos 
crimes contra a ordem tributária. O debate que tanto movimentou os tribunais brasileiros se 
encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que editou, em 2009, a Súmula 
Vinculante nº. 24. Entretanto, em que pese a pacificação jurisprudencial sobre o tema, a 
discussão na Doutrina persiste acalorada, merecendo reflexões mais profundas. 

  

Em 1996, editou-se a Lei nº. 9.430, cujo Art. 83[2], impôs à Fazenda Pública a obrigação de 
informar ao Ministério Público da decisão final sobre a exigência do crédito tributário, após a 
conclusão do processo administrativo-fiscal. Esta comunicação foi denominada de 
Representação Fiscal. Entretanto, a “representação” é um instituto de direito processual penal 
que traz consigo significação e efeitos jurídicos próprios, dentre os quais se destaca o fato de 
ser condição de procedibilidade[3] da ação penal pública condicionada, sem a qual o direito 
positivo não permite que se instaure a relação processual em torno da pretensão do autor 
(THEODORO JÚNIOR, 1998, p.54). 

  

Diante da interpretação dada por parte da Doutrina ao Art. 83 da Lei nº. 9.430/96, de que a 
representação fiscal seria condição de procedibilidade da Ação Penal nos crimes tributários, o 
Procurador Geral da República propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade, autuada sob o 
nº. 1.571. Na ação, alegou-se que o dispositivo ofendia diretamente o Art. 129, I[4] da 
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Constituição, pois impedia que o Parquet promovesse a ação penal pública, que no caso dos 
crimes tributários, é incondicionada[5], o que lhe cercearia o exercício da função institucional. 

  

Em 1997, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de medida cautelar no bojo da 
ADIn 1571/MC/DF, decidindo que o Art. 83 da Lei nº. 9.430/96 se dirigia à Autoridade 
Administrativa, que deveria encaminhar ao Ministério Público notitia criminis sobre os 
crimes tributários apurados no processo administrativo-fiscal. Ainda segundo o Excelso 
Pretório, o Art. 38 não estabelecia condição de procedibilidade para a instauração da ação 
penal, de modo que o Ministério Público não ficaria impedido de agir, podendo se utilizar dos 
meios de prova a que tivesse acesso para oferecer a denúncia. A seguir, a ementa do julgado: 

  

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 9430, de 27.12.1996, art. 83. 3. 
Argüição de inconstitucionalidade da norma impugnada por ofensa ao art. 129, I, da 
Constituição, ao condicionar a notitia criminis contra a ordem “a decisão final, na esfera 
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário”, do que resultaria limitar o 
exercício da função institucional do Ministério Público para promover a ação penal pública 
pela prática de crimes contra a ordem tributária . 4. Lei nº 8137/1990, arts. 1º e 2º. 5. 
Dispondo o art. 83, da Lei nº 9430/1996, sobre a representação fiscal, há de ser compreendido 
nos limites da competência do Poder Executivo, o que significa dizer, no caso, rege atos da 
administração fazendária, prevendo o momento em que as autoridades competentes dessa área 
da Administração Federal deverão encaminhar ao Ministério Público Federal os expedientes 
contendo notitia criminis, acerca de delitos contra a ordem tributária, previstos nos arts. 1º e 
2º, da Lei 8137/1990. 6. Não cabe entender que a norma do art. 83, da Lei nº 9430/1996, 
coarcte a ação do Ministério Público Federal, tal como prevista no art. 129, I, da Constituição, 
no que concerne à propositura da ação penal, pois, tomando o MPF, pelos mais diversificados 
meios de sua ação, conhecimento de atos criminosos na ordem tributária, não fica impedido 
de agir, desde logo, utilizando-se, para isso, dos meios de prova a que tiver acesso. 7. O art. 
83, da Lei nº 9430/1996, não define condição de procedibilidade para a instauração da ação 
penal pública, pelo Ministério Público. 8. Relevância dos fundamentos do pedido não 
caracterizada, o que é bastante ao indeferimento da cautelar. 9. Medida cautelar indeferida.[6] 

  

  

Para melhor compreensão da matéria discutida, reproduz-se trecho do voto do Ministro Celso 
de Mello: 

  

Entendo que a norma legal ora questionada não impede que o Ministério Público, para fazer 
instaurar, nos delitos contra a ordem tributária, a pertinente persecutio criminis, dependa da 
superveniência de decisão final, na esfera administrativa, reconhecendo a exigibilidade 
fiscal do crédito tributário correspondente. 

(...) 
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Convém asseverar, neste ponto, por necessário, que os requisitos de procedibilidade não se 
presumem. Antes, devem resultar, de maneira expressa e inequívoca, do próprio texto legal. 
A ação penal de iniciativa pública somente qualificar-se-á como ação penal condicionada, 
quando o seu ajuizamento, pelo Ministério Público, depender – por efeito de expressa 
determinação legal – da delação postulatória manifesta pelo ofendido ou por órgão ou 
autoridade competente. 

(...) 

Em suma: a norma legal em questão, em tema de perseguibilidade de delitos contra a ordem 
tributária, não subordinou a atuação persecutória do Ministério Público à prévia satisfação 
de qualquer requisito de procedibilidade. Sob tal perspectiva, parece haver ratificado a 
orientação jurisprudencial na Súmula 609/STF, cujo conteúdo tem o seguinte enunciado: “É 
pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal”. (grifos são do original) 
[7] 

  

Entretanto, em sessão plenária de 10/12/2003, o Excelso Pretório decidiu no HC 86.611/DF, 
de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, cujo voto foi acompanhado pela maioria[8], que 
sem a constituição do crédito tributário, o que se daria depois da decisão definitiva proferida 
na instância administrativa, haveria ausência de justa causa para a propositura da ação penal: 

  

EMENTA: I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º): lançamento do 
tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa 
para a ação penal, suspenso, porém, curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura 
pela falta do lançamento definitivo. 

1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 
1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da 
L. 8137/90 – que é material ou de resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do 
processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma 
condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 

2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do 
tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e garantias 
constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se 
subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a 
exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às 
agruras de toda sorte do processo criminal. 

3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo 
suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa 
do lançamento definitivo. (grifei) [9] 

  

No julgamento do mérito da ADIn 1571/DF, em 10/12/2003, o STF modificou o 
entendimento anterior, esposado na apreciação da medida cautelar ADIn 1571/MC/DF e 
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adotou a tese do Ministro Sepúlveda Pertence no HC 86.611/DF, de que ausente o 
“lançamento definitivo”, a ação penal careceria de justa causa. A seguir, a ementa do desisum: 

  

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 83 da Lei no 9.430, de 
27.12.1996. 3. Argüição de violação ao art. 129, I da Constituição. Notitia criminis 
condicionada "à decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do 
crédito tributário". 4. A norma impugnada tem como destinatários os agentes fiscais, em 
nada afetando a atuação do Ministério Público. É obrigatória, para a autoridade fiscal, a 
remessa da notitia criminis ao Ministério Público. 5. Decisão que não afeta orientação 
fixada no HC 81.611. Crime de resultado. Antes de constituído definitivamente o crédito 
tributário não há justa causa para a ação penal. O Ministério Público pode, entretanto, 
oferecer denúncia independentemente da comunicação, dita "representação tributária", 
se, por outros meios, tem conhecimento do lançamento definitivo. 6. Não configurada 
qualquer limitação à atuação do Ministério Público para propositura da ação penal 
pública pela prática de crimes contra a ordem tributária. 7. Improcedência da ação. [10] 

  

Da análise das decisões acima reproduzidas, verifica-se que o STF modificou o 
posicionamento em relação a estes dois momentos. No julgamento preliminar da ADIn 
1571/MC/DF indeferiu-se a medida cautelar ao fundamento de que o Ministério Público é 
titular da ação penal pública incondicionada, de modo que a persecução criminal não se 
sujeitaria à decisão proferida no processo administrativo, podendo o Parquet oferecer a 
denúncia a qualquer momento. Entretanto, no HC 86.611/DF, o Tribunal Pleno decidiu que 
faltaria justa causa à ação penal instaurada antes da “constituição definitiva” do crédito 
tributário, que resultaria da “decisão definitiva” do processo administrativo. 

Diante deste novo entendimento, à época confirmado no julgamento do mérito da ADIn 
1571/DF, afirmou-se que o Parquet poderia ajuizar a ação penal independentemente da 
comunicação da Autoridade Administrativa, podendo, portanto, agir desde logo. Entretanto, o 
crédito já deveria ter sido definitivamente constituído. Como se viu, segundo o STF, o crédito 
é tido por “definitivamente constituído” com o advento da decisão “administrativa definitiva”. 
Ora, em que pese o processo administrativo-fiscal não figurar como condição de 
procedibilidade para a instauração da ação penal nos crimes tributários, na prática, o 
Ministério Público não pode propor a ação penal enquanto não tiver ocorrido o exaurimento 
da instância administrativa, cuja decisão versa sobre o reconhecimento da existência da 
obrigação tributária. Neste sentido, Eugênio Pacelli: 

  

Ainda que o Ministro Sepúlveda Pertence afirme que seu voto não contrariava a posição do 
Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a não se constituir o esgotamento da instância 
administrativa em condição de procedibilidade da ação penal, o fato é que a decisão pela 
ausência de justa causa, tem, inegavelmente, a mesma conseqüência: o não-exercício da ação, 
enquanto não solucionada a questão na via administrativa.[11] 

  

Em 02 de dezembro de 2009, o Pleno do STF editou a Súmula Vinculante nº. 24 com o 
seguinte enunciado: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no 
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artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Do conteúdo 
da Súmula, extrai-se que o STF consolidou o entendimento de que os crimes tributários não se 
consumam enquanto não se esgotar a via administrativo-fiscal, pois, segundo o Tribunal, o 
lançamento “definitivo” do tributo só ocorre com a decisão definitiva no processo 
administrativo, razão pela qual fica o Ministério Público impedido de oferecer a denúncia. 

  

Entretanto, discordamos do posicionamento do Pretório Excelso pelas seguintes razões: 1) a 
decisão administrativa definitiva não é, por si só, imutável, razão pela qual, também não leva 
a constituição definitiva do crédito tributário; 2) não existe em nossa ordem jurídica 
disposição legal que impeça o Ministério Público de propor a ação penal nos crimes contra a 
ordem tributária; 3) a verificação da existência da obrigação tributária não é de competência 
exclusiva da Fazenda Pública, mas apenas o lançamento. 

  

Primeiramente, faz-se pertinente recordar que a decisão administrativa definitiva não tem 
como característica imanente a imutabilidade, pois, ainda que “definitiva” na instância 
administrativa, pode ser alterada caso o contribuinte deseje discutir judicialmente o 
lançamento. Assim, apenas o provimento jurisdicional sobre o qual já se tenham operado os 
efeitos da coisa julgada alcançaria o status de “imutável”. A imutabilidade da decisão também 
seria alcançada caso o contribuinte não impugnasse o lançamento realizado pela Fazenda 
Pública no prazo estabelecido pela lei. 

  

Assim, o argumento de que, a priori, o crédito tributário se constituiria definitivamente com o 
lançamento realizado após o esgotamento do processo administrativo-fiscal não nos parece o 
mais acertado. Na verdade, o lançamento inicialmente realizado pela Fazenda Pública, e 
impugnado pelo contribuinte, está tão sujeito a alteração, quanto o lançamento realizado após 
a decisão definitiva na instância administrativa. Isso porque, o contribuinte, insatisfeito com a 
decisão administrativa, poderá socorrer-se na via judicial, onde a decisão administrativa 
“definitiva” poderá ser reformada. 

  

Também é preciso ressaltar que não existe, em nossa ordem jurídica, nenhuma norma que 
proíba o Ministério Público de promover a ação penal pública incondicionada. Mesmo diante 
de processo administrativo-fiscal pendente de decisão quanto ao reconhecimento da existência 
de obrigação tributária, o Parquet poderia oferecer a denúncia contra os crimes tributários 
desde que houvesse indícios suficientes quanto à consumação dos delitos. 

  

Assim, o lançamento realizado pela Fazenda Pública, ainda que impugnado pelo contribuinte, 
seria suficiente para a configuração da justa causa, condição necessária para exercício da ação 
penal, sobretudo quando acompanhado de outros documentos ou fatos que comprovem a 
conduta delituosa do contribuinte. Neste sentido, a doutrina penal entende que a justa causa se 
consubstancia “em um lastro probatório mínimo que dê suporte aos fatos narrados na peça 
inicial de acusação” [12]. Afrânio Silva Jardim, citado por Rogério Greco, preleciona que: 
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  (...) É preciso deixar claro que a justa causa pressupõe um mínimo de lastro probatório, mas 
não prova cabal. É necessário que haja alguma prova, ainda que leve. Agora, se esta prova é 
boa ou ruim, isto já não é questão pertinente ao exame do mérito da pretensão do autor, até 
porque as investigações policiais não se destinam a convencer o juiz, tendo em vista o sistema 
acusatório e a garantia constitucional do contraditório, mas apenas viabiliza a ação penal.[13] 

  

Neste sentido, mesmo após a edição da Súmula Vinculante nº. 24, já se posicionou o Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

  

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA 
CAUSA PARA A PROPOSITURA - INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. I – O 
Habeas Corpus em tema de pedido de trancamento de ação por falta de justa causa, não se 
presta a debater prova. II - A falta de justa causa para a ação só pode ser reconhecida quando 
patente e incontroversa. Havendo indícios de autoria e materialidade, deve ser a questão 
enfrentada na instrução criminal. II – Ordem denegada.[14] 

  

O entendimento do STF cria uma situação aberrante e que distorce o sistema processual penal. 
A ausência de justa causa, configurada pela não constituição definitiva do crédito tributário, é 
causa impeditiva do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público apenas se o 
contribuinte infrator tiver impugnado o lançamento administrativamente. Caso o contribuinte 
tenha impugnado o lançamento judicialmente, a ausência de justa causa pela não constituição 
“definitiva” do crédito tributário não se verifica, a não ser que o contribuinte consiga uma das 
causas de suspensão do crédito tributário, constantes do art. 151 do CTN in verbis: 

  

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I - moratória; 

II - o depósito do seu montante integral; 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo; 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 
judicial;     

VI – o parcelamento.   

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 
conseqüentes. 
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De acordo com o STF, se o contribuinte resolver impugnar o lançamento 
administrativamente, o Parquet está impedido de oferecer a denúncia por que lhe faltaria uma 
das condições necessárias para o regular exercício da ação penal, a saber, a justa causa. 
Entretanto, se o contribuinte buscasse diretamente a via judicial para impugnar o lançamento, 
o Ministério Público poderia oferecer a denúncia, o juiz criminal a receberia, o processo penal 
seria instruído, podendo, entretanto, ficar suspenso[15], até a decisão do Juízo Cível sobre a 
existência da obrigação tributária e sobre a constituição do crédito tributário. 

  

Ora, considerando que o provimento jurisdicional é mais “definitivo” do que a decisão 
administrativa (passível de alteração pelo Judiciário), não haveria mais razão para que o 
Ministério Público fosse impedido de oferecer a denúncia quando o contribuinte discutisse a 
obrigação tributária na via judicial? 

  

Para os autores que defendem o posicionamento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, 
dentre os quais Luiz Flávio Gomes, Edmar Oliveira Andrade Filho[16] e José Alves Paulino, 
a impossibilidade do ajuizamento da ação penal enquanto pendente decisão administrativa 
teria por fundamento o Art. 142 do CTN, segundo o qual, cabe privativamente à 
Administração Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento. 

  

Luiz Flávio Gomes[17] afirma que: “pendente de decisão administrativa, a conduta do 
contribuinte não passa de possibilidade de que se constitua em um ilícito fiscal”, o que não 
autorizaria o processo penal. Aduz, ainda, que cabe à Administração Fiscal definir se o tributo 
é devido ou não, o que não poderia ser feito pela instância penal e cita a lição de José Alves 
Paulino: 

  

(...) não cabe à jurisdição processual penal apurar, na ação penal, se o tributo é devido ou não. 
Somente a autoridade administrativa é que poderá dizê-lo, privativamente - art. 142 do CTN. 
[18] 

  

Em que pesem os argumentos apresentados pelos ilustres autores, ousamos discordar, pois 
entendemos que o comando legal do Art. 142 do CTN, tem, por finalidade, garantir que 
apenas a Autoridade Fiscal realize o lançamento, o que não significa que a verificação da 
existência da obrigação tributária não possa, por exemplo, ser feita na jurisdição penal. O Art. 
142 do CTN apresenta diversas impropriedades, dentre as quais, a própria definição do 
lançamento como procedimento, e não como ato administrativo. Segundo Luciano Amaro, 
essa impropriedade levaria a pressupor que o lançamento se constituiria na: 

(...) prática de uma série de atos ordenada e orientada para a obtenção de determinado 
resultado. Ora, o lançamento não é procedimento, é ato, ainda que praticado após um 
procedimento (eventual, e não necessário) de investigação de fatos cujo conhecimento e 
valorização se façam necessários para a consecução do lançamento.[19] 
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Alberto Xavier, citado por Luciano Amaro, aduz que as operações arroladas no Art. 142 do 
CTN não passam de “momentos lógicos do processo subsuntivo” para a realização do 
lançamento. Dessa forma, plenamente possível que se reúna no processo penal “fatos” que 
demonstrem a existência da obrigação tributária. Isso não importaria em usurpação da função 
do Fisco, nem no descumprimento do Art. 142 do CTN, pois, comprovada a existência da 
obrigação tributária a Autoridade Fiscal, e apenas ela, poderia realizar o lançamento. 

  

Corrobora nosso entendimento, o fato de que a decisão judicial sempre prevalece sobre a 
decisão administrativa, de modo que se a Administração Fiscal entender pela existência da 
obrigação tributária e o Poder Judiciário, provocado, pronunciar-se pela inexistência do 
tributo, tem-se por extinto o crédito tributário, nos termos do Art. 156, X, do CTN. Assim, 
não é absurdo afirmar que outra instância, além da Administrativa, tenha competência para 
aferir a existência da obrigação tributária, atentando-se para o fato de que a constituição do 
crédito tributário através do lançamento é atividade privativa da Fazenda Pública.    

  

Não se discute se a existência da obrigação tributária e, a consequente constituição do crédito 
tributário através do lançamento constituem justa causa para a ação penal. Ao contrário, 
indubitável o fato de que a existência do tributo devido é elementar dos crimes tributários de 
resultado (há crimes de mera conduta em matéria tributária[20]). O que se critica é o 
posicionamento do STF em determinar que o crédito tributário esteja definitivamente 
constituído apenas depois de exaurido o processo administrativo-fiscal, e condicionar a 
instauração da ação penal a esse fato, ignorando a independência entre as instâncias Judicial 
(Penal) e Administrativa e tumultuando o já complicado sistema processual penal. 

  

3. Da Extinção da Punibilidade dos Crimes Tributários 

  

A extinção da punibilidade nos crimes tributários é tema muito mais amplo do que o escopo 
do presente trabalho, que se limita a análise do pagamento e do parcelamento como causas 
extintivas da punibilidade[21]. As demais hipóteses extintivas estão previstas no Art. 107 do 
Código Penal. 

  

3.1. O Pagamento 

  

A Lei nº. 9.249/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem 
como da CSLL, restabeleu no Art. 34 a possibilidade de extinção da punibilidade dos crimes 
contra a ordem tributária, extirpada de nosso ordenamento jurídico pela Lei nº. 8.383/91. O 
Art. 34 enuncia que: 
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Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, e na Lei nº. 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento 
do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. [22] 

  

A expressão “promover o pagamento”, empregada pelo Art. 34, deu azo a interpretações 
divergentes. Havia duas posições principais: a que defendia uma interpretação restritiva em 
que a expressão “promover o pagamento” significaria quitação ou adimplemento; e a que 
defendia uma interpretação extensiva segundo a qual, equivaleria a qualquer conduta que se 
destinasse a satisfação do crédito tributário. 

  

A celeuma se mostrava relevante porque a definição do significado da expressão “promover o 
pagamento” possuía indissociável relação com a extinção da punibilidade dos crimes 
tributários. Mais do que isso, o sentido daquela expressão se constituía em pressuposto fático 
para a aplicação da regra extintiva da punibilidade. A discussão ganhou importância e chegou 
aos tribunais superiores. 

  

Para aqueles que defendiam uma interpretação extensiva a expressão “promover o 
pagamento” significaria qualquer manifestação concreta empreendida pelo contribuinte 
infrator no sentido de pagar o tributo, (inclusive o parcelamento, que, dentro desse contexto, 
equivaleria, quanto aos efeitos, ao pagamento strictu sensu). Esse posicionamento prevaleceu 
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica nos arestos abaixo 
colacionados: 

  

PENAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ANTERIOR AO RECEBIMENTO 
DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. 

1. O acordo de parcelamento do débito tributário, efetivado antes do recebimento da 
denúncia, enseja a extinção de punibilidade prevista na Lei 9249/95, art. 34, porquanto a 
expressão "promover o pagamento" deve ser interpretada como qualquer manifestação 
concreta no sentido de pagar o tributo devido. 

2. Recurso Especial não provido. [23] (grifei) 

  

CRIMINAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAMENTO ANTERIOR À 
DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO 
PROVIDO. 

I. Uma vez deferido o parcelamento, em momento anterior ao recebimento da denúncia, 
verifica-se a extinção da punibilidade prevista no art. 34 da Lei nº 9.249/95, sendo 
desnecessário o pagamento integral do débito para tanto. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5548



II. Recurso provido para conceder a ordem, determinando o trancamento da ação penal 
movida contra os pacientes. [24] (grifei) 

  

Os principais argumentos utilizados por este entendimento eram: 

1) de que a finalidade do legislador, ao incluir as ações praticadas contra o fisco no rol dos 
ilícitos penais, foi meramente utilitarista[25] com a finalidade de aumentar a arrecadação o 
que ocorreria com o parcelamento, deixando de haver legítimo interesse do Estado em dar 
continuidade à Ação Penal; 

2) o parcelamento criaria uma nova obrigação, extinguindo a anterior, o que, na realidade, 
equivaleria à novação da dívida - o que faria equivalência ao Art. 14 da Lei n°. 8.137/90, para 
o fim de extinguir a punibilidade do contribuinte; 

3) o parcelamento envolveria transação entre a Fazenda Pública (credora) e o contribuinte 
infrator (devedor), alterando a natureza da relação jurídica e retirando seu conteúdo criminal 
para lhe atribuir caráter de ilícito civil lato sensu; 

4) a Fazenda Pública disporia de mecanismos próprios e rigorosos para satisfazer 
devidamente os seus créditos (execução fiscal), e a própria negociação (parcelamento) 
realizada envolveria previsões de sanção para a inadimplência. 

  

Como visto, entendeu-se que à expressão “promover o pagamento” deveria ser atribuída 
interpretação segundo a qual o parcelamento, por si só, e independentemente de o contribuinte 
efetuar o pagamento de todas, algumas, ou nenhuma parcela, possuiria efeito jurídico idêntico 
ao do pagamento, isto é, ensejaria a extinção da punibilidade. 

  

Já para os que defendiam uma interpretação restritiva, a expressão “promover o pagamento” 
significava que o contribuinte infrator deveria satisfazer integralmente os tributos devidos se 
quisesse ver extinta a punibilidade, isto é, deveria o infrator honrar o compromisso assumido 
com a Fazenda Pública até que a última prestação do parcelamento fosse solvida, momento 
em que se operaria a extinção da punibilidade. O Superior Tribunal de Justiça assim se 
posicionou em alguns poucos julgados, como o que se colaciona a seguir: 

  

PENAL. RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. ART. 34 DA LEI Nº 9.249/95. 

I – A simples obtenção de parcelamento da dívida ou o pagamento de uma ou outra 
parcela antes do recebimento da denúncia não pode ser considerada como ato de 
"promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do 
recebimento da denúncia" para efeito de extinção da punibilidade (art. 34 da Lei nº. 
9.249/95). 

II – Precedentes do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça. 
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Recurso provido. (grifos não são do original) [26] 

  

Os principais argumentos ventilados por esta posição eram: 

1) o simples parcelamento, ainda que autorizado pelo Fisco, apenas induz a intenção do 
contribuinte infrator em quitar o tributo devido, porém, isso não tornaria a dívida 
insubsistente, porque seria perfeitamente possível que não se cumprisse o pactuado; 

2) admitir que a punibilidade pudesse ser extinta através do simples parcelamento significaria, 
em termos práticos, condicionar a aplicação da lei penal ao alvedrio exclusivo do contribuinte 
infrator; 

3) admitir que o parcelamento, por si só, teria o condão de extinguir a punibilidade dos crimes 
tributários criaria uma situação de desigualdade, afrontando o Princípio da Isonomia, 
domiciliado no Art. 5º, caput, da Constituição da República, tendo em vista que, em regra, a 
reparação do dano causado tem apenas o condão de diminuir a pena a ser aplicada, mas não o 
de extinguir a punibilidade. 

  

Como exposto acima, a tese da “interpretação extensiva”, embora dominante no Superior 
Tribunal de Justiça, já havia sido rejeitada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no bojo 
do Inq 1028 QO/RS[27]. O Excelso Pretório entendeu que se o pagamento fosse fracionado 
não se operaria a extinção da punibilidade até que se pagasse a última parcela. Tal decisum se 
tornou referência para as decisões futuras de nossa Suprema Corte, conforme ementas abaixo: 

  

Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária - Leis nºs 8.137/1990 e 9.249/1995. 2. 
Alegação de constrangimento ilegal, por não ter a sentença condenatória nem o acórdão 
que a confirmou reconhecido o extinção da punibilidade, na forma do art. 34, da Lei nº 
9.249/1995. 3. O Plenário do STF, a 4.10.1995, ao julgar a Questão de Ordem no 
Inquérito nº 1028-6/RS, assentou que o simples parcelamento do débito não significava o 
pagamento do tributo, para efeito de extinção da punibilidade. 4. Hipótese em que a 
primeira parcela do débito parcelado venceu em 24.4.1995, quando a denúncia já fora 
recebida a 21.3.1995, estando a ação penal em curso a mais de 30 dias. 5. Habeas corpus 
indeferido. (grifos não são do original) [28] 

  

Habeas corpus. 2. Alegada impossibilidade de o paciente cumprir a pena no regime 
determinado na sentença, por não existir, na comarca, casa do albergado. 3. Questão 
que deve ser submetida, primeiramente, ao juiz da execução. 4. Habeas corpus não 
conhecido, nesse ponto. 5. A simples obtenção do parcelamento administrativo não é 
causa de extinção da punibilidade. Benefício que só se assegura quando a dívida for 
integralmente satisfeita, antes do recebimento da denúncia. Lei n.º 9.249/95, art. 34. 6. 
Na hipótese, o débito sófoi quitado após a confirmação da sentença pelo Tribunal de 
Justiça. 7. Habeas corpus indeferido e cassada a liminar. (Grifei) [29] 
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Entendemos acertado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o 
parcelamento, por si só, não possui o condão de operar a extinção da punibilidade. Ora, o 
parcelamento não é hipótese de novação, portanto, não substitui a obrigação preexistente e 
não importa em assunção de nova obrigação tributária. O parcelamento é apenas um 
“processo de realização do pagamento”, consistente na divisão em parcelas do montante da 
obrigação tributária existente, que só será integralmente adimplida depois de solvida a última 
prestação, momento a partir do qual se tem por extinta. 

  

A discussão chegou a bom termo somente após a edição da Lei nº. 9.964/00, que no Art. 15, 
§3º, enunciou expressamente que apenas o pagamento integral do débito submetido ao 
parcelamento é que teria o condão de extinguir a punibilidade. A partir daí, o Superior 
Tribunal de Justiça alterou sua jurisprudência e se alinhou com o entendimento do STF, mas 
apenas para os débitos parcelados após a edição da Lei nº. 9.964/00, pois, a nova disciplina 
era menos benéfica para o contribuinte infrator. 

  

A Lei nº. 9.964/00 trouxe inovação quanto à forma como o pagamento poderia ser realizado. 
As leis anteriores estabeleciam como causa extintiva da punibilidade o pagamento integral 
realizado pelo contribuinte antes do recebimento da Denúncia. A Lei nº. 9.964/00 criou o 
Programa de Recuperação Fiscal e permitiu que o contribuinte solicitasse junto a Fazenda 
Pública o parcelamento de seu débito e dos acessórios. Desta forma, se o contribuinte fosse 
admitido no sistema de parcelamento antes do recebimento da denúncia criminal (note-se que 
ainda existia uma limitação temporal, mas para o ingresso no Refis), ao final do parcelamento, 
e diante do pagamento integral do montante do tributo (entendimento esposado pelo Supremo 
Tribunal Federal[30]) e dos acessórios ocorreria a extinção da punibilidade e o contribuinte 
infrator se veria livre da persecução criminal. 

  

Em 30 de maio de 2003, editou-se a Lei nº. 10.684, que introduziu, através do Art. 9º, nova 
disciplina para que o pagamento integral do crédito tributário operasse a extinção da 
punibilidade em relação contribuinte infrator. 

  

Art. 9º. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos Arts. 
1º e 2º da Lei nº. 8.137, de 27/12/90, e nos Arts. 168-A e 337-A do Dec.-lei 2.848, de 
07/12/40 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o 
agente dos aludidos estiver incluída no regime de parcelamento. 

§1º. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. 

§2º. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios.[31] 
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O Art. 9º, §2º da Lei nº. 10.684/03, assim como o Art. 15,§3º da Lei nº. 9.964/00, determinou 
que apenas o pagamento integral dos créditos tributários possuía o condão de operar a 
extinção da punibilidade. Admitia-se também que o pagamento fosse feito através da inclusão 
do contribuinte infrator em regime de parcelamento, de modo que com o adimplemento de 
todas as parcelas e a quitação do débito operar-se-ia a extinção da punibilidade. 

  

A inovação trazida pela Lei nº. 10.684/03 em relação ao pagamento (e parcelamento) era a de 
que não havia limite temporal para que ele fosse realizado. Isto é, bastava que o contribuinte 
infrator realizasse o pagamento integral do crédito tributário para que se a punibilidade fosse 
extinta. O pagamento gerava o efeito extintivo da punibilidade ainda que realizado após o 
recebimento da denúncia.      

  

3.2. Dos efeitos do Parcelamento (REFIS I, PAES e REFIS II ou REFIS da Crise) 

  

Em 10 de abril de 2000, editou-se a Lei nº. 9.964, que instituiu o Programa de Recuperação 
Fiscal – Refis I e que trouxe, em seu Art. 15 e parágrafos, inovações importantes quanto ao 
aos efeitos atribuídos ao parcelamento do crédito tributário. 

  

Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos 
arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 
aludidos crimes estiver incluída no Refis, desde que a inclusão no referido Programa tenha 
ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal. 

§1º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão 
punitiva. 

§2º O disposto neste artigo aplica-se, também: 

I – a programas de recuperação fiscal instituídos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, que adotem, no que couber, normas estabelecidas nesta Lei; 

II – aos parcelamentos referidos nos Arts. 12 e 13. 

§3º. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de 
parcelamento antes do recebimento da denúncia criminal.[32] (grifei) 

  

O Art. 15, caput disciplinava que o parcelamento do crédito tributário realizado antes do 
recebimento da denúncia possuía o condão de suspender a punibilidade penal. Isto é, se o 
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contribuinte infrator ingressasse no programa de Recuperação Fiscal – REFIS I, ainda que 
posteriormente ao oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público, o magistrado ficaria 
impedido de recebê-la. Segundo o Art. 15,§2º, durante a suspensão da pretensão punitiva do 
Estado, não correriam os prazos prescricionais previstos no Art. 109 do Código Penal. 

  

Ainda sobre os efeitos do parcelamento, de acordo com o Art. 15, §3º o ingresso no programa 
de Recuperação Fiscal, e o consequente parcelamento do crédito tributário, antes do 
recebimento da denúncia somado ao adimplemento de todas as parcelas constituíam 
fundamento fático para a extinção da punibilidade do crime tributário. 

  

Por oportuno, ressalte-se que as disposições contidas na Lei nº. 9.964/2000, acerca dos efeitos 
do parcelamento e da extinção da punibilidade dos crimes tributários, aplicavam-se apenas 
aos contribuintes admitidos no REFIS-I, de modo que, não alcançavam outras espécies de 
parcelamento. A inclusão no REFIS-I era condição sine qua non para que se aplicassem ao 
contribuinte infrator as disposições da Lei nº. 9.964/00. Este entendimento era pacífico na 
Jurisprudência e na Doutrina, pois, o próprio Art. 15 exigia que a pessoa jurídica relacionada 
com o agente dos aludidos crimes estivesse incluída no Refis. 

  

Em 30 de maio de 2003, editou-se a Lei nº. 10.684, que criou o PAES. O Art. 9º, e seus 
parágrafos, introduziram modificação no tratamento dado ao parcelamento e, 
consequentemente, aos seus efeitos na punibilidade dos crimes tributários. O novo sistema 
não mais impunha limitação temporal para o ingresso do contribuinte infrator no programa de 
parcelamento. 

  

Art. 9º. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos Arts. 
1º e 2º da Lei nº. 8.137, de 27/12/90, e nos Arts. 168-A e 337-A do Dec.-lei 2.848, de 
07/12/40 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o 
agente dos aludidos estiver incluída no regime de parcelamento. 

§1º. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. 

§2º. Extingui-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios. (grifei)[33] 

  

No âmbito do PAES, para que o parcelamento suspendesse a pretensão punitiva, tornou-se 
irrelevante perquirir acerca do momento em que o contribuinte havia ingressado no programa 
de parcelamento. Bastava que o parcelamento tivesse sido concedido. Assim, mesmo após o 
recebimento da denúncia pelo Magistrado seria possível a suspensão da punibilidade penal, 
entendida aqui, como espécie de suspensão condicional do processo, finda a qual, com o 
adimplemento de todas as parcelas, ter-se-ia por extinta a obrigação tributária e a 
punibilidade, conforme julgado abaixo colacionado, de lavra do Superior Tribunal de Justiça: 
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Recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita previdenciária. Pagamento 
integral.  Extinção da punibilidade. Artigo 9º, §2º, da Lei 10.684/03. Recurso Provido. 

1. O pagamento integral dos débitos provenientes da falta de recolhimento dos tributos 
ou contribuições sociais, a teor do artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei n.º 10.684/03, extingue a 
punibilidade dos crimes tipificados nos artigos 1º e 2º da Lei n.º 8.137/90, 168-A e 337-A do 
Código Penal. 

2. A benesse conferida não estipula limite temporal para o pagamento do tributo ou 
contribuição social, pois, tão-somente, coloca como requisito a integralidade do 
pagamento para extinguir a punibilidade. Assim, mesmo que o pagamento seja posterior 
ao recebimento da denúncia, é causa extintiva da punibilidade do agente. 

3. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal. (grifei) [34] 

  

Perceba-se que a disciplina trazida pelo Art. 9º em pouco difere da disciplina da Lei nº. 
9.964/00, a não ser no que diz respeito a inexistência de limite temporal para a adesão ao 
parcelamento e a ausência de delimitação expressa de seu âmbito de incidência. Quanto a esta 
última questão, existe acalorada discussão acadêmica e jurisprudencial. 

  

Com o advento do Art. 9º, surgiu discussão sobre a aplicabilidade das disposições da Lei nº. 
10.684/03 aos crimes contra a ordem tributária, cujos créditos não fossem objeto de 
parcelamento no âmbito do PAES. Como dito anteriormente, o Art. 9º não trouxe qualquer 
referência que limitasse sua vigência apenas aos créditos abrangidos pelo PAES, como o fez, 
por exemplo, a Lei nº. 9.964/00 em seu Art. 15, caput. Sendo assim, parte da Doutrina, 
defendia que os dispositivos legais que tratavam da matéria penal deveriam ser aplicados a 
todo e qualquer crime contra a ordem tributária, ainda que os respectivos créditos tivessem 
sido parcelados no âmbito de outro programa de parcelamento diferente do PAES. Defendiam 
também, a aplicação retroativa das disposições da Lei nº. 10.684/03 tendo em vista que a 
disciplina trazida pela novel legislação era mais favorável[35] ao contribuinte infrator. 

  

O Pretório Excelso, provocado a se manifestar sobre a questão, esposou o entendimento de 
que a disciplina do Art. 9º da Lei nº. 10.864/03, por ser norma de direito penal mais benéfica 
ao contribuinte, já que não estabelecia limite temporal para o pagamento, retroagiria para 
abarcar situações ocorridas antes de sua vigência. Dessa forma, o contribuinte que houvesse, 
na vigência das leis anteriores, e em momento posterior ao do recebimento da denúncia, 
ingressado programa de parcelamento, seria beneficiado com a suspensão da ação penal; e 
aquele, que tivesse promovido o integral pagamento do tributo, seria beneficiado com a 
extinção da punibilidade. Assim, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal: 

  

AÇÃO PENAL. Crime tributário. Tributo. Pagamento após o recebimento da denúncia. 
Extinção da punibilidade. Decretação. HC concedido de ofício para tal efeito. Aplicação 
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retroativa do art. 9º da Lei federal nº 10.684/03, cc. art. 5º, XL, da CF, e art. 61 do CPP. 
O pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que após o recebimento da denúncia, 
extingue a punibilidade do crime tributário. (grifos não são do original) [36] 

  

Crime Tributário. "Refis". Lei nº 9.964/00. Recebimento anterior da denúncia. Adesão ao 
programa no curso da ação penal. Aplicação retroativa da lei penal benéfica. Suspensão da 
pretensão punitiva e da prescrição. Liminar deferida para esse fim. Aplicação do art. 9º da Lei 
nº 10.684/03. Precedente. (grifos não são do original) [37] 

  

Em que pese o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, existe uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, autuada sob o n.º 3002-7, ajuizada pelo Procurador Geral da 
República em 2003, questionando a constitucionalidade do Art. 9º. Entretanto, ainda não há 
decisão nos autos da ADIN 3002-7, que estão conclusos para julgamento desde 2004. 

  

Em 27 de maio de 2009, como resposta à crise mundial de 2008, foi editada a Lei nº. 
11.941que alterou a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos 
tributários e instituiu nova disciplina sobre a extinção da punibilidade. As disposições desta 
lei se aplicam aos débitos que já haviam sido objetos de outros programas de parcelamento 
como o REFIS-I e o PAES, por exemplo. 

  

O Art. 67 da Lei 11.941/09 determina que o ingresso no regime de parcelamento do REFIS da 
Crise antes do oferecimento da denúncia importia na impossibilidade do recebimento da peça 
acusatória pelo juiz criminal. A denúncia só poderia ser recebida se ocorresse o 
inadimplemento das obrigações assumidas no âmbito do programa de Recuperação Fiscal. 
Perceba-se que a Lei nº. 11.941/09, buscando evitar nova discussão acerca do exercício da 
Ação Penal pelo Ministério Público nos casos de crimes contra a ordem tributária, trouxe 
solução interessante. Na disciplina da nova lei, o Ministério Público não ficaria impedido de 
instaurar a persecução criminal e podendo oferecer a denúncia, sua função institucional estaria 
respeitada. Entretanto, em que pese o oferecimento da denúncia não ficar impedido, diante da 
comprovação nos autos de que o contribuinte ingressou no Refis antes da Denúncia, o Juiz 
criminal estaria impedido de receber a peça acusatória. 

  

Art. 67. Na hipótese de parcelamento do crédito tributário antes do oferecimento da denúncia, 
essa somente poderá ser aceita na superveniência de inadimplemento da obrigação objeto da 
denúncia. 

  

Perceba-se, porém, que caso o contribuinte ingressasse no REFIS da Crise após o 
oferecimento da Denúncia o Juiz criminal estaria adstrito ao recebimento da peça acusatória 
apresentada pelo Parquet, se presentes os requisitos do Art. 41 do Código de Processo 
Penal[38]. Entretanto, se o denunciado, em sua Defesa Preliminar, comprovasse no processo 
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penal que havia ingressado no REFIS da Crise, o juiz criminal estaria obrigado a suspender o 
feito, atendendo ao disposto no Art. 68 segundo o qual, durante o parcelamento a pretensão 
punitiva do Estado ficaria suspensa e o prazo prescricional não correria. 

  

Art. 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos Arts. 1º 
e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos Arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que 
tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os 
parcelamentos de que tratam os arts. 1o a 3o desta Lei, observado o disposto no Art. 69 desta 
Lei. 

Parágrafo único. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão 
punitiva. 

  

A conjugação dos desses dois artigos, torna possível a afirmação de que a Lei nº. 11.941/09 
trouxe hipótese de suspensão condicional do processo, o “sursis” processual, distinta da 
contida no Art. 89 da Lei nº. 9.099/95[39]. O “sursis” processual garante ao contribuinte, 
diante do cumprimento integral das condições estabelecidas pelo REFIS, especialmente o 
adimplemento dos créditos tributários, a extinção da punibilidade, e garante ao Estado que, 
em caso de descumprimento do parcelamento, e consequente exclusão do REFIS da Crise, a 
retomada da persecução criminal, vez que durante a suspensão não corre a prescrição. 

  

A extinção da punibilidade pelo pagamento integral dos créditos tributários está 
explicitamente prevista no enunciado do Art. 69 da Lei nº. 11.941/09 e em seu parágrafo 
único. 

  

Art. 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de 
parcelamento.[40] 

  

Ressalte-se, por necessário, que a adesão ao Refis da Crise se encerrou no dia 30 de novembro 
de 2009, e que as disposições de sua lei de regência só se aplicam aos créditos tributários 
sujeitos especificamente a este programa de recuperação fiscal. 

  

3.3. Das alterações introduzidas pela Lei nº. 12.382/2011 
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Em 25 de fevereiro de 2011, foi editada a Lei nº. 12.382, cujo conteúdo principal deveria ser 
apenas o de definir o novo valor do salário mínimo e o de regulamentar sua política de 
valorização. Entretanto, o referido diploma legal trouxe uma inovação que interessa ao tema 
dos crimes contra a ordem tributária: deu novo tratamento ao parcelamento e ao pagamento 
do crédito tributário, o que influi diretamente na possibilidade, ou impossibilidade, da 
extinção da punibilidade do contribuinte infrator. 

  

O Art. 6º da Lei nº. 12.382/11 promoveu alteração no Art. 83 da Lei nº. 9430/96 que passou a 
ter seguinte redação: 

  

Art. 6o  O art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes §§ 1o a 5o, renumerando-se o atual parágrafo único para § 6o:  

“Art. 83.  ...........................................................  

§1º Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal 
para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa 
física ou jurídica do parcelamento.  

§ 2o  É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, 
durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 
aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha 
sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.  

§ 3o  A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.   

§ 4o  Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou a 
pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos 
de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento.  

§ 5o  O disposto nos §§ 1o a 4o não se aplica nas hipóteses de vedação legal de parcelamento.  

§ 6o  As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que 
não recebida a denúncia pelo juiz.”  

  

O Art. 83 da Lei nº. 9.430/96 passa a determinar, em seu parágrafo 2º, que o parcelamento 
tem o condão de suspender a pretensão punitiva do Estado apenas se for realizado antes do 
recebimento da Denúncia. Isto é, caso a admissão em um sistema de recuperação fiscal ocorra 
após o recebimento da denúncia pelo magistrado, o parcelamento do crédito não impede que o 
processo penal siga normalmente sua marcha. 

  

Perceba-se que houve o endurecimento no tratamento que, desde 2003, com a edição da Lei 
nº. 10.684/03, vinha sendo dispensado ao parcelamento do crédito tributário, segundo o qual, 
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o momento do ingresso no programa de parcelamento havia se tornado irrelevante para que se 
suspendesse a pretensão punitiva do Estado e para que o seu integral adimplemento pudesse 
gerar a extinção da punibilidade. 

  

A nova redação do Art. 83, §2º exige, para que o parcelamento suspenda a pretensão punitiva 
do Estado, que o contribuinte infrator seja admitido no programa de recuperação fiscal antes 
do recebimento da denúncia. Isto é, se a adesão ao programa de parcelamento for realizada 
após o recebimento da denúncia, o parcelamento não gerará o efeito de suspenderá a 
pretensão punitiva e o contribuinte poderá ser processado criminalmente e condenado à pena 
privativa de liberdade. 

  

Outra alteração importante está contida no parágrafo 6º do Art. 83, que faz remissão ao Art. 
34 da Lei nº. 9.249/95, que estabelece hipótese de extinção da punibilidade caso o 
contribuinte realize o pagamento dos créditos tributários antes do recebimento da denúncia. 
Novamente se evidencia o recrudescimento no tratamento dos crimes tributários pelo 
legislador pátrio, pois se o pagamento não for realizado antes do recebimento da denúncia não 
gerará seu efeito extintivo da punibilidade. 

  

Note-se que ocorreu mudança significativa no tratamento dado ao pagamento enquanto causa 
extintiva da punibilidade. A partir da edição da Lei nº. 12.382/2011, o legislador voltou a 
fixar um limite temporal para que o pagamento produza seu efeito extintivo da punibilidade, 
exigência que havia sido extirpada de nossa ordem jurídica com o advento da Lei nº. 
10.684/03, com base na qual, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o 
pagamento realizado a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória, teria o condão de extinguir a punibilidade nos crimes contra a ordem 
tributária, conforme demonstra o aresto abaixo colacionado: 

  

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. 
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS 
PENAIS REGIDOS PELO ART. 9º, § 2º, DA LEI 10.684/2003. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 

1. Com a edição da Lei 10.684/03, deu-se nova disciplina aos efeitos penais do pagamento do 
tributo, nos casos dos crimes previstos nos Arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90, e 168-A e 337-A do 
Código Penal. 

2. Comprovado o pagamento integral dos débitos oriundos de sonegação fiscal, ainda 
que efetuado posteriormente ao recebimento da denúncia, mas anterior ao trânsito em 
julgado da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade, independentemente de ter 
se iniciado a execução penal, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei 10.684/03. 

3. Ordem concedida para determinar o trancamento da execução penal e declarar extinta a 
punibilidade da paciente.[41] (grifei) 
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A expressão utilizada pelo Art. 34 “promover o pagamento” deve ser interpretada 
restritivamente, como já pacificado pelo STF após a edição da Lei nº. 9.964/00, significando 
que apenas o adimplemento integral do crédito é que possui o condão de extinguir a 
punibilidade. Assim, não existe espaço para a interpretação esposada pelo STJ, quando da 
edição da Lei nº. 9.964/00, de que o mero parcelamento, desde que realizado antes do 
recebimento da denúncia, teria o condão de operar a extinção da punibilidade, não sendo 
necessário o adimplemento integral das prestações e a consequente quitação do parcelamento.  

  

A nova redação dada ao Art. 83 da Lei nº. 9.430/96 traz norma penal mais dura ao 
contribuinte, que só se verá livre da persecução criminal se: 

1) ingressar em programa de recuperação fiscal e obtiver o parcelamento antes do 
recebimento da denúncia. Ressalte-se que a extinção da punibilidade somente ocorrerá 
quando o contribuinte quitar o parcelamento; ou 

2) se efetuar o pagamento integral (em sentido estrito) do crédito tributário e dos acessórios, 
desde que antes do recebimento da denúncia. 

  

Se nenhuma das duas hipóteses restar configurada, ainda que o contribuinte realize o 
pagamento do crédito tributário ele não se verá livre da pretensão punitiva do Estado e poderá 
ser submetido a pena privativa de liberdade. 

  

Resta saber como os Tribunais Superiores vão tratar a nova sistemática, tendo em vista a regra 
básica de que a “norma posterior aplica-se em detrimento de norma anterior”, a nova redação 
do Art. 83 e de seus parágrafos deve prevalecer sobre a Lei do PAES[42], que segundo 
jurisprudência do STF tem aplicação geral no que diz respeito às disposições de caráter penal. 

  

4. Conclusões 

  

01. O oferecimento da denúncia está condicionado ao prévio exaurimento da instância 
administrativo-fiscal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público só pode 
oferecer a denúncia após a “constituição definitiva” do crédito tributário, o que ocorreria com 
a “decisão definitiva” prolatada no processo administrativo-fiscal. Assim, caso o Parquet 
desse início a persecução criminal na pendência de decisão administrativa que versasse sobre 
o lançamento, careceria de justa causa a ação penal. 

  

Em que pese o entendimento ser majoritário no STF, tendo, inclusive, levado a edição da 
Súmula Vinculante nº. 24, ousamos dele discordar, pois não existe em nossa ordem jurídica 
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nenhum comando legal que impeça o Ministério Público de exercer a titularidade da ação 
penal pública incondicionada. Ademais, a justa causa não se reveste em prova cabal da 
materialidade e autoria, mas tão somente em indícios suficientemente fortes (por exemplo, o 
lançamento inicialmente realizado pela Fazenda Pública) sujeitos à apreciação do juiz. Caso 
não fosse assim, seria despicienda a instrução processual na Ação Penal. Ressalte-se também, 
que a decisão administrativa, dita “definitiva” pelo Excelso Pretório, não possui natureza 
“imutável”, pois passível de reforma no âmbito do Poder Judiciário. 

  

02. O Parcelamento não tem o condão de extinguir a punibilidade dos crimes contra a ordem 
tributária. Após a edição da Lei nº. 9.964/00 rechaçou-se o absurdo entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça de que a expressão “promover o pagamento”, contida na Lei nº. 9.249/95, 
deveria ser interpretada como qualquer ato tendente a realização do pagamento. Ora, 
promover o pagamento nada mais poderia significar do que adimplir, quitar o débito, e 
qualquer interpretação em sentido diverso contribuiria para a impunidade e deslegitimação do 
já desacreditado sistema penal brasileiro. Isto porque, de acordo com essa interpretação 
excessivamente elástica, encampada pelo STJ, o simples parcelamento já operava a extinção 
da punibilidade, de modo que, caso o contribuinte descumprisse as obrigações assumidas com 
a Fazenda Pública, o Estado não mais poderia exercer o seu jus puniendi. Felizmente, o 
legislador, ao editar a Lei nº. 9.964/00, tomou o cuidado de determinar expressamente que 
apenas o pagamento integral dos créditos operaria a extinção da punibilidade. 

  

03. Assim, o Parcelamento apenas tem o condão de operar a suspensão da pretensão punitiva 
do Estado. Desde a edição da Lei nº. 10.684/03, o parcelamento realizado em qualquer fase da 
instrução processual penal operava a suspensão da pretensão punitiva. Entretanto, a Lei nº. 
12.382/2011, ao alterar a redação do Art. 83 da Lei nº. 9.430/96, modificou substancialmente 
o sistema vigente fixando marco temporal para que o ingresso no programa de parcelamento 
possa gerar seu efeito suspensivo, a saber, antes do recebimento da denúncia. De acordo com 
a nova redação do Art. 83, o parcelamento realizado após o recebimento da peça acusatória 
não suspende a pretensão punitiva e assim, o contribuinte poderá ser processado 
criminalmente. 

  

04. Apenas o pagamento integral dos créditos tem o condão de extinguir a punibilidade dos 
crimes contra a ordem tributária. Após a edição da Lei nº. 10.684/03, os tribunais superiores 
passaram a entender que o momento em que o pagamento integral fosse realizado era 
irrelevante para que se operasse a extinção da punibilidade. Assim, em qualquer fase da 
instrução criminal, desde que antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o 
pagamento era extintivo da punibilidade dos crimes tributários. 

  

Entretanto, a edição da Lei nº. 12.382/2011, que alterou a redação do Art. 83 da Lei nº. 
9.430/96, modificou substancialmente o sistema que vigia até então. A partir de agora, o 
pagamento integral dos créditos só operará a extinção da punibilidade se for realizado antes 
do recebimento da denúncia. Caso seja feito após a o recebimento da peça acusatória, o 
pagamento não gerará seu efeito extintivo da punibilidade, de modo que, o contribuinte será 
processado criminalmente, e caso condenado, poderá ser submetido à pena privativa de 
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liberdade. O pagamento dos créditos tributários aproveitaria ao contribuinte apenas para lhe 
proporcionar uma redução de pena, nos termos do Art. 16 do Código Penal. 

  

05. Mesmo diante do recrudescimento representado pela Lei nº. 12.382/11, verifica-se que o 
legislador, destina tratamento mais favorável aos crimes contra a ordem tributária.  Nossa 
legislação permite que o pagamento dos créditos tributários afaste a incidência da condenação 
criminal e evite a sujeição à pena privativa de liberdade, desde que atendidos os requisitos da 
nova redação do Art. 83 da Lei 9.249/95. Entretanto, a tratamento dispensado aos crimes 
tributários é exceção em nossa ordem jurídica, pois, em regra, a reparação do dano constitui 
circunstância atenuante (Art. 65 do CPB), ou causa de diminuição de pena (Art. 16 do CPB), 
influenciando no quantum da pena aplicada, sem afastar a responsabilidade criminal. 

  

06. Verifica-se que nossos Tribunais Superiores, em relação aos crimes tributários, têm 
adotado posição mais garantista, buscando reduzir ao máximo as possibilidades de 
enclausuramento dos contribuintes infratores. Essa tendência já se revelou inúmeras vezes, 
quando, por exemplo, o STJ adotou entendimento segundo o qual, o simples parcelamento 
possuía o condão de extinguir a punibilidade dos crimes tributários, ainda que o contribuinte 
não satisfizesse integralmente os créditos tributários. Agora, com a edição da Lei nº. 
12.382/11, que alterou o Art. 83 da lei nº. 9.249/95, e recrudesceu o sistema até então vigente, 
voltando a fixar limites temporais para que o parcelamento suspenda a pretensão punitiva do 
Estado e para que o pagamento extinga a punibilidade, surge o questionamento de como os 
Tribunais Superiores irão enfrentar a nova sistemática legal, e se será possível compatibilizar 
a sua jurisprudência garantista com uma Lei mais dura. 

  

07. Constata-se que os crimes tributários se revelam em nossa ordem jurídica como 
instrumentos de coação estatal destinados a obrigar o contribuinte a realizar o pagamento dos 
tributos, sob pena de ser processado criminalmente e ser submetido à pena privativa de 
liberdade. A criminalização das condutas que visam à diminuição ou supressão de tributos 
serve apenas para reforçar a execução fiscal. Neste sentido, Cezar Roberto Bitencourt, Ives 
Gandra Matins[43] e Cirino dos Santos, ao afirmarem que o interesse jurídico protegido pela 
lei penal-tributária seria apenas o de garantir o recebimento do tributo e o de desestimular a 
sonegação, de modo que a política fiscal acaba por sobrepujar a política criminal, passando o 
Direito Penal a servir como instrumento de cobrança do Estado. Tendo em vista que os crimes 
tributários são em regra praticados pela classe média e alta, a utilização do Direito Penal 
como forma de reforço à execução fiscal, gera na sociedade a sensação de ineficácia, 
impunidade e desproporção do sistema penal brasileiro, pois, ao mesmo tempo em que se 
criminaliza a conduta que suprime ou reduz tributo, a própria legislação estabelece meios que 
elidem a aplicação da respectiva sanção criminal (pelo pagamento). 

  

Neste contexto, a idéia de descriminalização aparece como solução possível, tendo em vista 
que a criminalização de tais condutas é uma escolha política que se dá por um critério de 
eficácia do meio de repressão e não pela densidade axiológica do bem jurídico tutelado[44]. 
Não defendemos a abolição das sanções para as condutas que lesam a arrecadação do Estado, 
como o faz a Teoria Abolicionista[45]; defendemos a substituição da tutela penal pela tutela 
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administrativa, através de um Direito Administrativo Sancionador[46], organizado para punir 
de forma eficaz e severa as infrações contra a Ordem Tributária, aplicando aos contribuintes 
infratores sanções que vão além das multas, e que não permitam qualquer margem de 
aproveitamento na sonegação de tributos. 

  

A experiência de países como Espanha e Portugal mostra ser possível a via do Direito 
Administrativo Sancionador, desde que se estruture uma Justiça Administrativa fundada na 
independência de seus julgadores e no respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório. Entretanto, o caminho de transição é longo e nosso sistema jurídico ainda 
não está preparado para sua implantação imediata, pois a descriminalização pressupõe o 
recrudescimento da esfera administrativa. 
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ENSAIO SOBRE A CULPA A PARTIR DE OS IRMÃOS KARAMÁZOV 
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RESUMO 
O trabalho sugere uma intersecção entre Direito e Literatura, com base na obra Os Irmãos 
Karamázov. Busca-se estudar a culpa a partir da leitura de Doistoiévski, na obra em 
específico, a fim de trazer o debate para o campo do Direito. Nesse sentido, propõe-se 
revisitar a temática da culpa a partir da aproximação com a literatura, para que seja possível 
avançar na direção da interdisciplinariedade e esclarecimento do discurso jurídico 
hegemônico. A análise da culpa pressupõe, por outro lado, algumas noções de psicanálise. A 
ideia é identificar de que forma o sentimento de culpa de um indivíduo acusado por certo 
crime é capaz de interferir no seu julgamento e verificar até que ponto isso (des)legitima a 
decisão judicial. Logo, verifica-se necessário, inicialmente, proceder a uma abordagem a 
respeito da conexão entre direito e literatura, posteriormente, contextualizar a obra e os pontos 
culminantes para o presente trabalho, por conseguinte, deve-se analisar a ideia de culpa no 
âmbito da psicanálise, consubstanciado no escrito de Freud O mal estar na civilização. Segue-
se, para tanto, o método dedutivo de pesquisa, pois parte-se de uma premissa teórica para 
análise da culpa. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO E LITERATURA; IRMÃOS KARAMÁZOV; CULPA. 
 
RESUMEN 
El trabajo sugiere una intersección entre el derecho y literatura, basada en el libro Los 
hermanos Karamázov. El objetivo es estudiar la culpa a partir de la lectura de Dostoiévski, 
para llevar el debate al ámbito del derecho. En consecuencia, se propone examinar la cuestión 
de la culpabilidad basada en la aproximación a la literatura, a fin de avanzar en la dirección de 
la interdisciplinariedad y esclarecimiento del discurso jurídico hegemónico. El análisis de la 
culpa pressupone algunas nociones del psicoanálisis. La idea es identificar cómo la 
culpabilidad de una persona acusada de determinado delito es capaz de interferir en una 
sentencia condenatória e hasta qué punto (des)legitima la decisión judicial. Así es necesario, 
primero, hacer una reflexión sobre la conexión entre el derecho y la literatura, más tarde, se 
debe contextualizar la obra y los puntos culminantes para lo progreso deste estudio, por lo 
tanto, se debe examinar la idea de culpabilidad por médio de la psicoanálisis, basado en lo 
texto de Freud El malestar en la civilización. Así, para el desarrollo del trabajo se ocupa del 
método deductivo de la investigación, ya que se debe partir de una premisa teórica para lo 
examen de la cuestión acierca de la culpabilidad. 
PALABRAS-CLAVE: DERECHO Y LITERATURA; HERMANOS KARAMAZOV; 
CULPABILIDAD. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho tem por escopo analisar, sob a óptica da intersecção entre Direito & 
Literatura, em que medida a culpa, concebida em sua ampla acepção, pode interferir no 
julgamento de um caso concreto. 

A narrativa de Dostoiévski, intitulada Os irmãos Karamázov se passa na Rússia, em meados 
de 1879. É uma obra reconhecida como paradigma literário para muitas áreas do 
conhecimento, de tal sorte que, inclusive Sigmund Freud, denominou-a como "a maior obra 
da história". Aliás, para falar em culpa é preciso ter em mente algumas considerações 
psicanalíticas a respeito do assunto, sob pena de a conexão com o Direito se tornar superficial 
e infundada, o que, de forma alguma, coloca em segundo plano o texto de Dostoiévski, que se 
põe como condição de possibilidade para a pesquisa proposta. 

A abordagem da culpa com base em Os Irmãos Karamázov se justifica pelo fato de que a obra 
elucida, com a peculiaridade que lhe é inerente, o momento de transmutação da culpa, que de 
exterior, passa a ser internalizada ao indivíduo. É justamente essa transformação e o caráter 
interno da culpa em relação ao indivíduo que interessa ao discurso jurídico, haja vista que o 
juiz nunca esteve e nem estará adstrito apenas à lei e às circunstâncias de fato do caso 
concreto que lhe é posto; o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, se encontra 
envolvido por múltiplas hipóteses, dentre as quais se destaca o sentimento de culpa 
internalizado à pessoa que sofre as duras penas de uma acusação. 

Assim é que se propõe abrir o discurso jurídico para o discurso literário, permitindo uma 
intersecção de diferentes áreas do conhecimento que conservam suas peculiaridades 
específicas e que, unidas, podem oferecer alguma alternativa aos graves equívocos que não 
raro são cometidos pelo Judiciário, na sua tarefa de aplicar o direito ao caso concreto. 

Ao tratar de Os Irmãos Karamázov, o estudo não ficará restrito ao injusto julgamento de 
Dmitri Fiodórovitch pelo parricídio, ainda que tenha sido essa a passagem que motivou o 
desenvolvimento do presente trabalho. Resta salientar que não se pretende identificar as 
garantias e direitos violados durante o julgamento que se passa na obra de Dostoiévski. 
Pretende-se, por outro lado, utilizá-la como campo de debate sobre a culpa no âmbito do 
discurso jurídico, este entendido como o discurso que se situa à parte do senso comum teórico 
dos juristas (Warat). 

Para tanto, verifica-se necessário, inicialmente, contextualizar a intersecção Direito & 
Literatura, bem como a própria obra de Dostoiévski. 

Antes de adentrar no discurso psicanalítico relativo à culpa - onde ganha destaque a obra Mal 
estar na civilização, de Sigmund Freud -, deve-se abordar algumas passagens do texto de 
Dostoiévski necessárias para o desenvolvimento do tema. 

Nesse contexto, assinala-se que, quando se fala em culpa, tem-se em mente o seu sentido 
amplo e irrestrito, diferentemente da culpa enquanto elemento necessário à configuração dos 
tipos penais previstos na legislação penal brasileira. 

Somente assim, será possível propiciar a conexão tão esperada em relação ao Direito e, com 
isso, abrir uma gama de possibilidades para novas reflexões no que tange à culpa como 
fundamento de uma condenação. 
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1 DIREITO & LITERATURA: POR UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR DO 
DISCURSO JURÍDICO 

  

  

Em sua essência, o Direito é uma ciência de cunho eminentemente racionalista, 
principalmente quando se pensa em positivismo jurídico de matriz kelseniana. Não raro quem 
pretende fazer da ciência jurídica uma ciência matemática, que ofereça respostas corretas para 
questionamentos nem sempre estanques. É nesse hiato, entre a "resposta correta" e os 
"questionamentos nem sempre estanques", que tem assento a arte. A sensibilidade entra em 
cena para oferecer subsídio aos juristas que já não se contentam em encontrar solução apenas 
na letra morta da lei. A multiplicidade e diversidade de conflitos põem à prova o tecnicismo 
jurídico e a sua "essência" pura. E quando isso de fato ocorre, vêm a calhar o conhecimento 
de áreas que podem, sem receio, ser consideradas afins, como a literatura. 

A interpretação com base na mescla entre Direito & Literatura não deixa de ser uma das 
ideias que compõe o que se quer chamar de "teoria crítica", pois apresenta-se como uma 
tentativa epistemológica diferente, ou seja, um deslocamento epistêmico construído a partir 
do reconhecimento dos limites, silêncios e funções políticas da epistemologia jurídica oficial 
(Warat). 

Vale, aí a contribuição de Letícia Garcia Ribeiro Dyeniewicz, segundo a qual "o direito é um 
discurso criado por seres humanos para legitimar e limitar o poder, assim como tantas outras 
narrativas que o homem criou para dar valor simbólico aos instrumentos que regem suas 
vidas" (DYENIEWICZ, 2010, p. 177). 

O fato é que a Literatura vem galgando espaço no campo do Direito, devido, principalmente, 
ao Law and Literature Movement, liderado por J. Boyd-White e Richard Weisberg. Tais 
autores sistematizaram o estudo da Literatura aplicado ao Direito. Boyd-White expressou suas 
ideias iniciais a respeito dessa intersecção no livro The Legal Imagination (1973). Em 
resumo, Boyd-White entende o direito, não como um conjunto de regras que existem para 
serem usadas no plano material, mas como uma atividade reflexiva sobre as condutas 
humanas. 

Embora no Brasil o Movimento Direito & Literatura encontre resistência por parte do senso 
comum teórico (Warat), o debate ganha força no âmbito acadêmico, onde não raro são 
promovidos encontros e congressos para apresentação de trabalhos na área como forma de 
fomentar, cada vez mais, essa importante conexão que marca um momento de rupturas 
paradigmáticas. 

De acordo com Luis Carlos Cancellier de Olivo, pode-se abordar o "direito como literatura" e 
o "direito na literatura". A primeira vertente se debruça nas formas sob as quais o direito é 
representado na literatura, e a última, por sua vez, trata o discurso jurídico como discurso 
linguístico e literário, abrindo possibilidades para a discussão sobre métodos e interpretações 
literárias no universo discursivo do direito (OLIVO, 2010, p. 10). 

Nesse contexto, deve-se observar que tanto o discurso literário como o jurídico servem para 
dar valor simbólico, fictício e linguístico a alguma manifestação da vida. As convenções 
jurídicas, enquanto discurso institucionalizado, ao passo que encerram direitos e obrigações 
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como normas de comportamento padrão, também podem ser consideradas como forma de 
legitimar o poder e conservar o que se tem de mais tradicional no campo político. 

Ao contrário do universo jurídico, o universo literário não pretende criar sujeitos que ajam de 
acordo com regras estabelecidas, criam-se sujeitos ambivalentes e é justamente nesse espaço, 
às vezes radical, que se pode questionar o Direito e seus paradigmas edificantes. 

Nesse sentido, aponta Fraçois Ost: 

(...) enquanto o direito consagra papéis normatizados, a fábula joga sistematicamente com as 
mudanças de escala: a tragédia antiga, por exemplo, testa permanentemente a justa medida da 
relação que os homens devem manter com os deuses e acaba por denunciar a húbris (a 
desmedida) dos protagonistas. (OST, 2005, p. 17). 

Assim, enquanto o Direito busca, por meio de suas convenções, estabelecer um padrão de 
indivíduo, que sirva de exemplo para os outros e, que, por outro lado, opere a exclusão das 
pessoas que ajam em desacordo com o estatuto de direitos e deveres convencionado. A 
Literatura, por sua vez, produz personagens ambivalentes, conforme a realidade criada pelo 
autor. 

A Literatura abre espaço à ficção imaginária, libera os possíveis, enquanto o direito encerra, 
em uma convenção, tentativas de reproduzir a realidade num sistema fechado de obrigações e 
interdições. Nesse sentido, o trabalho da Literatura é justamente "pôr em desordem as 
convenções, suspender nossas certezas, liberar possíveis - desobstruir o espaço ou liberar o 
tempo das utopias criadoras", sempre partindo de um não tão simples pressuposto negativo: 
"para abrir, é preciso primeiro abalar ou mesmo abater" (OST, 2005, p. 13). 

Essa perspectiva desconstrutivista emerge como paradigma crítico1 para o questionamento das 
rupturas da racionalidade tradicional, como prática emancipatória, que permite um olhar 
diferenciado e plural sobre os modelos jurídicos institucionalizados, os quais dissimulam, por 
detrás dos textos normativos, verdadeiros anseios daqueles que os produzem e que defendem 
a manutenção do estado de coisas, ou melhor, a conservação do poder na sua forma mais 
antidemocrática. 

Por isso, a conexão entre Direito & Literatura, como condição de possibilidade para desvelar 
o silêncio daqueles que se calam perante a tradição jurídica hegemônica. 

  

  

  

2 CONTEXTUALIZAR PARA COMPREENDER 

  

  

Inicialmente, é preciso ter em mente que a contextualização da obra literária estudada é 
essencial para a compreensão da intersecção disciplinar proposta. Isso, porque estudar o 
Direito a partir da Literatura pressupõe identificar o tempo e o espaço em que o autor 
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escreveu, a fim de que seja possível traçar as linhas de convergência necessárias à 
compreensão da pesquisa e conseqüentemente do problema que se pretende oferecer alguma 
alternativa de solução. 

Não se pretende, aqui, apagar o brilho da narrativa com resumos detalhados dos traços e da 
história de cada um dos personagens. Assumir uma escrita descritiva, de fato, não é o 
propósito desse artigo, uma vez que se verifica imprescindível a leitura da obra para sentir a 
verdadeira expressão do autor. Desta forma, como o foco principal deste trabalho é a culpa 
como produto cultural da sociedade, elegeu-se como personagens centrais: o pai, Fiódor, e o 
filho, Dmitri. 

Dmitri, único filho do primeiro casamento do pai, era o que mais se parecia com ele no que 
diz respeito a comportamento e personalidade. Assumia-se devasso e fanfarrão, gostava de 
jogo e de mulheres, assim como Fiódor. 

Enquanto os outros filhos Ivan e Aleksiêi se dedicavam aos estudos, aquele científico e este 
religioso, Dmitri nunca se dedicou a coisa alguma que não fosse gastar e sempre estar 
presente nas festas e jogatinas. Costumava chamar a atenção pelo seu tipo grotesco e 
arruaceiro. Um homem que, assim como o pai, deixou-se levar pelas paixões da vida e, desta 
forma, assumia-se sem qualquer receio perante os demais. 

Pode-se dizer que o pai, Fiódor Pavlovitch, serviu de "bom" exemplo para o filho, que tinha 
comportamento muito semelhante. Fiódor também era fã das mesas de jogo de azar, bebia e 
não menos que Dmitri divertia-se com as mulheres a quem sempre queria dar o melhor. 

O grande equívoco foi pai e filho se apaixonarem pela mesma mulher: Grúchenka, "uma 
pequeno-burguesa russa mais comum, até sem graça" (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 850). 
Grúchenka era mulher de muitos amantes, no entanto, sua sina era realmente os Karamázov. 
O amor avassalador que ambos tinham pela moça gerou a semente da discórdia, da onde 
sucedeu uma série de transtornos na família Karamázov, atingindo não apenas Fiódor e Mítia 
(Dmitri), mas os outros irmãos: Ivan e Alieksiêi (Aliócha) e, ainda, o criado Smierdiakóv. 

Não fosse isso, outra questão se punha a dividir pai e filho: a herança deixada pela mãe de 
Mítia ao morrer. O dinheiro, sempre presente nas relações entre Dmitri e Fiódor assumiu, ao 
lado de todos outros prazeres lascivos, a função da discórdia, visto que, além da paixão 
avassaladora de ambos por Grúchenka, o dinheiro funcionava como segurança para oferecer a 
ela uma vida digna, ou seja, o amor de Grúchenka, na cabeça deles, deveria ser comprado por 
toda fortuna que tivessem. 

Contudo, deixando de lado as causas que deram azo a esse comportamento devasso de pai e 
filho, o fato é que as paixões que ambos cultuavam os levaram a sucumbir: Fiódor morto e 
Dmitri injustamente condenado pelo parricídio. 

Ocorre que a condenação de Dmitri pelo júri popular formado de funcionários, comerciantes e 
camponeses foi fruto de sua culpa e da expectativa da sociedade, que, movida por seus 
dogmas problematizou o caso do parricídio e a partir disso mobilizou-se em um sentido ou em 
outro, interferindo sobremaneira no espírito do julgamento. 

Diante disso, a culpa exerce influente papel nas condenações e é justamente este aspecto que 
merece uma abordagem psicanalítica. 
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Com suas marcantes peculiaridades, Os Irmãos Karamázov foi escrito em um contexto de 
mudanças na sociedade russa2. Mas algumas situações da vida do autor estão presentes do 
início ao fim da obra, tornando a leitura, por outro ângulo, um próprio exercício de 
identificação, em cada um dos personagens, das características de Dostoiévski. 

São nítidos os reflexos da experiência vivida pelo próprio autor, seus traumas, vícios, 
aspirações. Tal como retrata Freud, em Dostoiévski e o parricídio, o autor conscientemente 
evidencia, por meio do processo criativo, as crises do seu inconsciente, como as inquietudes 
da infância em relação ao pai. Assim, tem-se o papel da arte como mediadora dos impulsos 
inconscientes e como forma de adaptação do indivíduo à sociedade (BAY, 2006, p. 7). 

Logo, o processo criativo de Os Irmãos Karamázov assume uma forma de sublimação, 
segundo Freud, na medida em que refletiria as fantasias de poder e de criação do autor (BAY, 
2006, p. 8). 

A partir desse contexto de ideias de múltiplas ordens, Dostoiévski escreveu Os Irmãos 
Karamázov.  

Com base nisso e em outras questões a serem tratadas no tópico seguinte é possível traçar um 
paralelo com o que Freud explicou em O mal estar na civilização e, posteriormente, 
identificar o papel relevante da culpa na obra, como condição para que refletir sobre isso no 
âmbito discurso jurídico. 

  

  

  

3 DETALHES SOBRE A CULPA E O JULGAMENTO DE DMITRI PELO 
PARRICÍDIO  

  

  

Propõe-se, aqui, uma aproximação do direito e psicanálise, para além da literatura, tarefa 
árdua, pois como anota Miranda Coutinho, não é possível fazer um discurso psicanalítico do 
direito e muito menos um discurso jurídico da psicanálise, pois os elementos desses campos 
"não podem ser tomados como lugar-comum" (MIRANDA COUTINHO, 1996, p. 41). Na 
mesma linha de raciocínio, Morais da Rosa aponta que a "compatibilização teórica de 
institutos jurídicas com a psicanálise não pode ser feita de maneira simplista (...) deve-se 
considerar que o Direito não é afeito a esse diálogo, pretendendo o domínio total pela 
racionalidade ilusória do sujeito consciente" (ROSA, 2006, p. 50). 

O julgamento de Dmitri Fiódorovitch é uma das passagens mais relevantes para tratar sobre a 
culpa, pois é durante essa parte da narrativa que transparece, por um lado, a indignação e 
expectativa da sociedade com um crime que causou tamanha comoção e, por outro, o 
sentimento de culpa expressado pelo próprio réu em relação aos atos de sua vida pregressa. 
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Dostoiévski retrata muito detalhadamente a agitação causada pelo crime no seio da sociedade 
russa, que esperava há meses pelo dia do julgamento, fantasiando e apostando nas mais 
diversas soluções para o caso. 

O fato é que a civilização impõe padrões de comportamento e repúdios aos homens que nela 
se encontram inseridos, sob pena de serem excluídos da comunidade civilizada. Freud explica 
que a primeira exigência da civilização é a justiça, ou seja, "a garantia de que uma lei, uma 
vez criada, não será violada em favor de um indivíduo" (FREUD, 1978, p. 155), o que 
independe do seu conteúdo ético. Assim, é a partir do desenvolvimento cultural que as regras 
de convivência tomam forma e adquirem caráter repressor conforme as crenças e experiências 
da comunidade. 

Durante o julgamento, naturalmente, emergem questões da vida do acusado, entre as quais se 
ressalta a agressividade, que, de acordo com o exposto acima, pode-se dizer que é mais um 
dos comportamentos intolerável segundo o padrão social. Inquestionável que o modo como 
Fiódor Pavlovitch foi assassinado causou perplexidade à sociedade russa, a violência sempre 
causa esse sentimento, ainda mais quando supostamente cometida por ato do próprio filho. No 
entanto, esquece-se que a agressividade muitas vezes manifestadas por Dmitri, inclusive 
durante o julgamento, em pronunciamentos desequilibrados, é um dos fatores que sempre 
estará presente no seio da civilização, ainda que se pretenda extirpá-la. 

Sobre o assunto, Freud: 

A existência de inclinação para a agressão, que podemos detectar em nós mesmos e supor 
com justiça que ela está presente nos outros, constitui o fator que perturba nossos 
relacionamentos com o nosso próximo e força a civilização a um tão elevado dispêndio [de 
energia]. Em consequência dessa mútua hostilidade primária dos seres humanos, a sociedade 
civilizada se vê permanentemente ameaçada de desintegração. (...) Chega a hora em que cada 
um de nós tem de abandonar, como sendo ilusões, as esperanças que, na juventude, depositou 
em seus semelhantes, e aprende quanta dificuldade e sofrimento foram acrescentados à sua 
vida pela má vontade deles. Ao mesmo tempo seria injusto censurar a civilização por tentar 
eliminar da atividade humana a luta e a competição. (FREUD, 1978, p. 167-168) 

À toda evidência, a condenação baseia-se por um certo padrão de comportamento eleito pela 
sociedade, o qual torna intoleráveis as demais manifestações que lhes sejam estranhas. 

Assim, basta saber que a culpa é produto cultural de uma civilização construída a partir de 
diversos tipos de repressão, o que faz os indivíduos se distanciarem cada vez mais de 
sentimentos considerados ruins pela óptica de quem os impõe, mas que nunca vão deixar de 
assombrar aqueles que pretendem os extirpar. Nesse sentido, a culpa resulta como um dos 
possíveis resultados do sacrifício de alguns sentimentos e faz com que a sociedade se rebele 
contra o acusado, por questões muitas vezes injustas veladas sob fundamentalismos que não 
servem à realidade. 

Neste contexto, verifica-se relevante discutir o porquê da culpa. 

Nesse pensar, a culpa, em sua primeira sinalização, aparece como produto de fatores externos. 
No entanto, Freud, em O mal estar na civilização irá tratá-la como produto de fatores internos 
de cada indivíduo. 

No célebre texto de Sigmund Freud, a discussão a respeito da culpa é travada a partir da teoria 
dos instintos - uma das que compõe a teoria analítica -, trabalhada sob o viés do instinto do 
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Amor (Eros) e do instinto de Morte, que, por sua vez, pode manifestar-se de duas formas, uma 
interior, ligada à autodestruição, e outra exterior, que se vincula à agressividade. 

À diferença de muitos analistas de sua época, Freud inicia sua dissertação a respeito dos 
instintos3 considerando que, ao lado do instinto de amor, ao qual ninguém se opõe, deve, 
necessariamente, existir um instinto oposto, que represente a evolução, na medida em que 
busca dissolver o que já está construído, oportunizando o surgimento do novo num constante 
ciclo evolutivo (FREUD, 1978, p. 172). Nesse contexto, concebe-se a instinto de Morte como 
a energia oposta, mas nunca isolada, do instinto de amor. 

Assim, a sociedade, baseada em fundamentos da criação cristã, elege figuras para representar 
o lado "mal" dos homens, como o Demônio "criado por Deus", sempre rechaçando a 
possibilidade de cada indivíduo ter, dentro de si, uma parcela de agressividade e destruição. 

Quem decide o que é bom ou mal não é o indivíduo em si, mais uma autoridade que lhe é 
estranha, ou melhor, exterior, e que age sobre ele com forte influência, ameaçando-o pelo 
desamparo. E falar em desamparo é muito violento para quem investe num objeto todo o seu 
sucesso e proteção. É justamente esse sentimento de dependência, como ocorre com a 
religião, que interfere nos pensamentos e nas ações dos homens, impondo-lhes o que pode ou 
não ser feito, conforme o que esse "estranho" considera certo ou errado. 

Em um outro momento da civilização, a culpa assume outra feição. Deixa de ser exterior, 
voltada a um objeto estranho, para ser internalizada no indivíduo, ocupando vasto espaço em 
seus pensamentos. Sucede à ansiosidade provocada pela autoridade exterior a consciência 
originada da formação do superego. Nesse momento, tem-se um estado de consciência, o 
qual, por meio do superego, define as atitudes corretas e as que lhes são contrárias. Segundo 
Freud, "nada pode ser escondido do superego, nem mesmo os pensamentos" (FREUD, 1978, 
p. 178). 

Embora os dois momentos possam ser concebidos como continuação, um do outro, quando se 
fala em medo de punição, há uma diferença bastante acentuada que, necessariamente, merece 
abordagem. Enquanto a culpa é encarada sob o viés exterior o medo é proporcional ao valor 
da perda. 

Neste contexto, o superego será o responsável não apenas pela internalização do sentimento 
de culpa, mas, ainda, pela necessidade de punição do ego pelos meios exteriores, como forma 
de confortar o indivíduo pelo mau que sabe ter cometido, conforme a tensão que exerce a sua 
consciência. 

A internalização não nega o fato de existir uma autoridade exterior que exerça influência 
sobre o indivíduo, atua como continuação dos desejos proibidos, os quais, segundo Freud, já 
não podem mais ser escondidos do superego, o qual passará a agir de modo até mesmo 
agressivo em relação ao ego, numa tentativa de impedir atitudes contrárias ao que se 
considera correto, conforme a consciência (FREUD, 1978, p. 179). 

Assim que, pela narrativa de Dostoiévski, Dmitri Fiodorovitch e, também, Ivan, Aliócha 
sabem de sua parcela de culpa sobre a morte do pai, ou pelo menos, sobre o que o fizeram 
ainda em vida, no entanto, cada qual elege sua punição conforme dita a própria consciência. 

Para ilustrar, as palavras de Dmitri ao esperar pelo julgamento pela morte de seu pai: 
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O que tenho a dizer, senhores jurados? Chegou a hora do meu julgamento, sinto a mão de 
Deus cair sobre mim. É o fim de um homem devasso! Mas, como se me confessasse a Deus, 
eu vos digo: 'Pelo sangue derramado de meu pai, não sou culpado!'. Repito pela última vez: 
'Não fui eu quem matou'. Fui um devasso, mas amava o bem. A cada instante procurava me 
corrigir, mas vivi à semelhança de um animal selvagem. Obrigado, promotor, o senhor disse a 
meu respeito muita coisa que nem eu sabia, mas não é verdade que matei meu pai, o promotor 
se equivocou! Agradeço também ao advogado de defesa, chorei ao ouvi-lo, mas não é verdade 
que matei meu pai, e ele não precisava supor! Quanto aos médicos, não acreditai neles, estou 
em meu perfeito juízo, apenas com um peso na alma. Se me concederdes a clemência, se me 
deixardes livre, rezarei pelos senhores. Me tornei melhor, dou minha palavra, dou-a perante a 
Deus. Mas se me condenardes eu mesmo quebrarei minha espada sobre minha própria cabeça 
e, depois de quebrá-la, beijarei os restos! Mas concedei-me a clemência, não me priveis de 
meu Deus, eu me conheço: hei de me queixar! Tenho um peso na alma senhores... sede 
clementes!" (DOSTOIEVSKI, p. 966). 

Conclui-se que a civilização, ao longo de sua história, buscou formas diferenciadas de 
enfraquecer o indivíduo com base na culpa. Em um primeiro momento, a sociedade impõe a 
culpa como um fator externo ao indivíduo, provocando-lhe um sentimento que parte de causas 
exteriores e, portanto, exercem uma espécie de medo do outro, o medo de ser descoberto, o 
medo de frustrar alguém por suas atitudes. Mas, a evolução do pensamento humano e, por 
conseguinte da civilização, vai denotar, mais além, a internalização do sentimento de culpa, 
que, agora, passa a ser intrínseco ao indivíduo, ou seja, os desejos que antes eram proibidos 
por um agente externo são transmutados para o ego e, uma parte desse se desenvolve em 
superego, que terá a função de controlar os desejos instintivos, repudiando-os conforme a 
consciência. 

No campo criminológico, a culpa se faz sempre presente e merece, a toda hora, ser revisitada 
como condição de possibilidade de desconstruir o que está sacramentado pela dogmática 
jurídica tradicional, abrindo portas para o novo. Como já diria Freud, o homem tem, em si, 
uma pulsão de amor e uma pulsão de morte, sendo essa última a responsável pela destruição 
do que está posto, motivo pelo qual é encarada com maus olhares. Contudo, ao mesmo passo 
que é sinônimo de destruição, a pulsão de morte é responsável por abrir possibilidades para a 
pulsão de amor estabelecer outras formas de vida. 

Assim, deve-se refletir o que o direito representa hoje e se há oportunidade para novas 
práticas e teorias, a fim de desmistificar os interesses dissimulados no discurso hegemônico e 
permitir a construção de um novo campo de atuação. 

O recorte psicanalítico proposto verifica-se, assim, fundamental para estabelecer uma conexão 
entre o discurso jurídico e o literário de Dostoiévski. 

  

  

  

4 CONCLUSÃO 
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É preciso pensar o direito como um sistema complexo aberto, mas ao mesmo tempo fechado, 
como forma de garantir a sua autonomia (Luhmann). O fato é que a complexidade, de que 
trata Morin, segue-se pelas mais diversas vertentes da comunidade científica (Kuhn) e não 
escapa ao direito. Tal assertiva deságua na necessidade de repensar a proposta kelseniana da 
pureza do direito e submeter os dogmas cultivados pelo discurso jurídico a uma enxurrada de 
novas perspectivas que surgem a partir de outras áreas do conhecimento, numa interconexão 
baseada, sobretudo, na linguagem. 

Por serem discursos expressados na linguagem, pode-se, sem receio, conceber a intersecção 
entre direito e literatura. Segundo Germano Schwartz, "é possível encontrar, nas grandes 
obras literárias, as respostas a algumas questões que dizem respeito ao Direito e à Justiça" 
(SCHWARTZ, 2006, p. 51). 

Schwartz menciona, ainda, que a literatura pode ser considerada uma boa fonte de 
conhecimento do direito, no que diz respeito à fundamentação dos discursos jurídicos, à forma 
de tratamento dos juristas em relação aos "não-juristas", à estrutura da argumentação do 
discurso jurídico, bem como quanto à interpretação propriamente dita das normas jurídicas, 
permitindo que se estabeleça uma relação entre o construtor/legislador e o 
destinatário/cidadão da norma (op. cit., p. 49). 

Por tais razões, a literatura ocupa espaço no jurídico a fim de contribuir para a compreensão 
de questões que não se esgotam na análise fundada apenas na legislação e demais fontes do 
direito. Destaca-se que não se pretende produzir um discurso jurídico da literatura tampouco 
um discurso literário do direito, assim como Jacinto Nelson de Miranda Coutinho bem anotou 
em relação à conexão entre direito e psicanálise. São discursos diversos e que se 
complementam, mas não se substituem. 

Quem trabalha com o Direito, trabalha, também, com os estigmas que a cultura produz e aí 
insere-se, entre outros elementos, a culpa. 

A inquietação de Freud em O mal estar na civilização é saber, até que ponto, o 
desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação da vida comunal dos indivíduos 
causada pela pulsão humana de agressão e autodestruição (FREUD, 1978, p. 194). Deveras 
importante que essa preocupação seja transportada para o Direito, pois a cultura jurídica não 
só pretende como consegue, em algumas de suas manifestações, estigmatizar a pulsão de 
agressão e autodestruição presente em cada ser humano. Por isso que, segundo Freud, o 
indivíduo é um inimigo em potencial da civilização. 

Todavia, em criminologia, a estigmatização cultural do criminoso não deve ser levada adiante 
quando se sabe que a pulsão de destruição é inerente a todos os indivíduos, indistintamente, e 
deles nunca irá se afastar, pois se trata de fator constituinte. 

A narrativa de Dostoiévski deságua na condenação de Dmitri pelo parricídio. Embora afirme 
em alto e bom som não ter matado o próprio pai, ao mesmo tempo considera-se culpado pela 
sua morte, seja lá por que atitudes tenha cometido no decorrer da vida. 

Destarte, o veredicto não pode estar baseado na culpa, pois isso é um ato interno e independe 
de uma ação concreta, por outro lado, é necessário que esteja consubstanciado em 
fundamentos fáticos, provas materiais, sem o que qualquer condenação, no âmbito do direito, 
é totalmente injusta, ou melhor, desvinculada da realidade, embora saiba-se da frustração da 
busca pela verdade real. 
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É preciso ter claro que culpa e crime não se confundem, em hipótese alguma. O crime é um 
ato consumado, a culpa, por si só, é a reflexão interna de cada indivíduo, conforme dita a sua 
própria consciência. Condenar por culpa é intolerável ao Direito, viola, entre outros, o mais 
puro princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, jamais deve estar inscrita no 
âmbito do direito, onde se busca justiça. 
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1Acerca da teoria crítica, discorre Antonio Carlos Wolkmer: "A intenção da teoria crítica é 
definir um projeto que possibilite a mudança da sociedade em função do novo tipo de homem. 
Trata-se de emancipação do homem de sua condição de alienado, de sua reconciliação com a 
natureza não repressora e com o processo histórico por ele moldado. Como recorda Ernildo 
Stein, o projeto da teoria crítica não prioriza necessariamente um modelo político (o 
socialismo), mas essencialmente, a emancipação humana de todo estado de reificação". 
(WOLKMER, 2009, p. 9). E, sobre a teoria crítica no direito, segue o autor: "Justifica-se (...) 
conceituar 'teoria jurídica crítica" como a formulação teórico-prática que se revela sob a 
forma do exercício reflexivo capaz de questionar e de romper com o que está disciplinarmente 
ordenado e oficialmente consagrado (no conhecimento, no discurso e no comportamento) em 
dada formação social e a possibilidade e conceber e operacionalizar outras formas 
diferenciadas, não repressivas e emancipadoras, de prática jurídica". (WOLKMER, 2009, p. 
19). 
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2Na época em que viveu Dostoiévski, a Rússia se encontrava submetida ao império do regime 
czarista. Não é novidade que o regime czarista atuava no modelo de repressão, exercido 
mediante a autocracia e fundado em bases absolutistas e ditatoriais. Na clandestinidade, os 
revolucionários se reuniam, atormentados pela política absolutista e repressiva (NEVES, 
2002). Eram justamente esses círculos que Dostoiévski costumava frequentar e foi essa 
aproximação que o levou ao cárcere e motivou seus escritos como Recordações da Casa dos 
Mortos e Memórias do subsolo. 

  

3Destaca-se que os instintos, em uma leitura mais atual da obra de Freud, principalmente a 
partir de Lacan, correspondem às pulsões. Isso porque instinto remete ao animal, 
diferentemente das pulsões que são afeitas ao ser humano, ao consciente e, ao mesmo tempo, 
ao inconsciente. 
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ENTRE A CIDADE DA GUERRA E A CIDADE DA POLÍTICA: 
REFLEXÕES SOBRE AS FANTASIAS DO CINEASTA KATSUHIRO 

OTOMO E A CIDADE FORTALEZA. 
 

FOR AN ALTERNATIVE TO THE WAR CITY: REFLECTIONS ON KATSUHIRO 
OTOMO’S FORTRESS CITY  

 
 
 

Evandro Charles Piza Duarte 
Menelick De Carvalho Netto 

 

RESUMO 
O texto analisa o animes “Cannon Fodder”, integrante do filme Memories (1996, Colúmbia, 
114 min) de. Katsuhiro Otomo. Explora as sugestões da metáfora de uma cidade fortaleza 
construída para garantir o funcionamento de diversos canhões. De que modo, na sociedade 
contemporânea, essa utopia se realiza? A partir dessa questão consideram-se os fenômenos da 
industrialização e da disseminação do consumo da guerra como obstáculos à construção de 
uma sociedade não excludente. Em oposição à utopia da Cidade da Guerra, identifica-se a 
Cidade da Política como espaço de construção de possibilidades de convivência humana. 
PALAVRAS-CHAVE: CINEMA; CONTROLE SOCIAL; GUERRA; DEMOCRACIA 
 
ABSTRACT 
The paper focus on the animes “Cannon Fodder”, part of Katsuhiro Otomo´s movie 
“Memories” (1996, Columbia, 114 ms.). It explores the suggestions flowing from the 
methafor of a fortress city built to assure an impressive number of cannon’s operation. In 
which ways this utopia may come about in our society? That’s the issue through which the 
events of industrialization and the spreading of war consumption are seen as limits to the 
construction of an inclusive society. In contrast with the utopia of a War City its drawned a 
City of Politics as the human building locus for new ways and possibilities of living  
KEYWORDS: MOVIE; SOCIAL CONTROL; WAR; DEMOCRACY 
 
 

  

A guerra que esse clarão ilumina não é nem a "eterna", que os novos alemães invocam, nem a 
"última" com que se entusiasmam os pacifistas. Na realidade, é apenas isto: a única, terrível e 
derradeira oportunidade de corrigir a incapacidade dos povos para ordenar suas relações 
mútuas segundo o modelo das suas relações com a natureza, através da técnica. Se o corretivo 
falhar, milhões de corpos humanos serão despedaçados pelo gás e pelo aço - porque eles o 
serão, inevitavelmente - e nem mesmo os habitues dos assustadores poderes etônicos, que 
guardam seu Klages em mochilas de campanha, viverão um décimo do que é prometido pela 
natureza a seus filhos menos curiosos e mais sensatos, que não manejam a técnica como um 
fetiche do holocausto, mas como uma chave para a felicidade. Estes darão uma prova de sua 
sensatez quando se recusarem ver na próxima guerra um episódio mágico e quando 
descobrirem nela a imagem do cotidiano; e, com essa descoberta, estarão prontos a 
transformá-la em guerra civil: mágica marxista, a única à altura de desfazer esse sinistro 
feitiço da guerra. [1] 
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•1.       A Fantasia: A Cidade da Guerra 

  

A Cidade Fortaleza apresenta a jornada diária do menino que vive numa cidade marcada pela 
guerra. Não se trata de uma cidade devastada pela guerra, mas construída para a guerra. Sobre 
os telhados da cidade vêem-se enormes canhões. A imagem é de uma fortaleza-fábrica. Ali, a 
atividade de seus cidadãos converge para que, durante o dia, sob o acompanhamento de 
sirenes ensurdecedoras, as balas sejam disparadas. A rotina é detalhada. O pai do menino 
frequenta o arsenal que dispara as balas. A mãe trabalha na fábrica de armamento. O menino 
vai à escola onde é ensinado sobre a arte da guerra. Seus desenhos e fantasias retratam o 
sonho cavalheiresco do soldado. No quarto do garoto, sobre a cama, está a foto de seu ídolo, o 
general e líder.  

Se toda parábola propõe uma moral, a mensagem de Katsuhiro é sensível e direta: As balas 
ultrapassam o limite urbano e caem num grande campo vazio, repleto de crateras provocadas 
pela artilharia dos dias anteriores. Não se sabe quem é o inimigo. Não se conhece a função do 
projétil para a estratégia. A guerra é a atividade fim. A cidade vive para a guerra, e a guerra 
não precisa de justificativas. 

A força de sugestão da parábola do pequeno soldado impressiona: O que aconteceria a 
sociedade se a guerra passasse a ser sua atividade produtiva (ou destrutiva) principal? Na 
parábola, a resposta não pode prescindir dos diversos elementos sugeridos para caracterizar 
essa Cidade da Guerra: 

- A Cidade da Guerra não possui uma memória histórica.  

A reverência feita pelo garoto todas as noites ao general apresenta uma memória monumento 
que faz menção a valores irracionais como o respeito pela imagem do guerreiro. Não há uma 
lembrança do fato, do acontecimento transformador, do momento gerador da guerra e seus 
porquês. A cidade é incapaz de concluir, dia após dia, que os procedimentos bélicos são 
inúteis. Os acontecimentos se repetem, mas a repetição não leva a refletir sobre o óbvio, 
aquilo que está sendo vivido. Na estrutura da narrativa do filme, o ritmo é ditado pela 
monotonia da fábrica, como se estivesse a reproduzir essa pluralidade de momentos 
suspensos. A cidade da guerra vive a monotonia de sua autofabricação. A guerra, anunciada 
em cada gesto, converte-se em destino de um tempo inevitável que não transcorre, repete-se. 

- Na Cidade da Guerra, a única opção é a guerra. 

 Numa das cenas, em frente à fábrica, um grupo de manifestantes protesta contra o uso de 
armas químicas. Porém, fica a questão: O protesto contra o uso de armas químicas poderia 
incluir o protesto para o fim de toda a indústria bélica que alimenta a cidade? Evidentemente 
que não. Na Cidade da Guerra, não há uma opção real para o fim da guerra. A tentativa de sua 
contenção implica em apoiar outras técnicas bélicas. As opções contra a guerra são diferentes 
versões da continuidade da mesma guerra. 

- Na Cidade da Guerra a vida privada assume o lugar da vida pública.  

Na casa do menino, o rádio e a televisão apresentam uma comunicação de mão única, tão ao 
gosto dos meios de comunicação de massa das décadas de 1970 e 1980.  Na cozinha, assim 
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como nos intervalos da fábrica, domina a conversa sobre a trivialidade. Não se discute o 
meramente banal, mas o mesquinho. A vida humana é reconduzida às funções naturais 
primárias (o trabalho, a alimentação, o descanso e os relacionamentos sexuais), sem que se 
perceba a artificialidade desta "criação" do "natural". 

 O constrangimento das potencialidades humanas para ambientes privados, restritos e 
particularistas, onde o insignificante se constitui no objeto central das comunicações, é um 
dos efeitos da organização da cidade para a guerra. Na medida em que a guerra domina o 
espaço do debate, resta aos homens a vida pequena. Na cidade da guerra, a guerra não pode 
produzir heróis, mas apenas burocratas e operários. Ora produz seres dominados por impulsos 
primários, sem capacidade crítica, ora autômatos que alienam seus desejos (suas 
potencialidades criativas) na atividade bélica.   

- A Cidade da Guerra é a cidade dos procedimentos.  

Ao acordar, o garoto executa suas tarefas como se estivesse num quartel. No centro de 
artilharia, o ato de fazer disparar o canhão é ritualizado. Vários elementos indicam a presença 
de uma procedimentalização das tarefas: uniformes diferenciados, poses de autoridade ou de 
subalternidade e sincronização dos atos. Na execução dos procedimentos se esvazia, 
paulatinamente, a pulsão criativa do trabalho. O desânimo após o trabalho não é apenas 
cansaço, mas frustração. Do ponto de vista dos atores, as atividades não se articulam com 
vistas a finalidades, os procedimentos são burocratizados a tal ponto que se negam enquanto 
tais, apenas extenuam os corpos que se reencontram apáticos no espaço da domesticidade. [2]  

- Na Cidade da Guerra todos já foram vencidos, pois para o preparo da guerra é preciso 
vencer as resistências internas dos corpos aliados.  

A contenção dos gestos dos operários, o olhar extenuado do pai diante das notícias do rádio, 
as mortes sucessivas dos operários etc. retratam o cansaço sublime e insignificante dos 
engajados na produção. A arquitetura da casa continua o plano da fábrica e das torres de 
canhão. A Cidade da Guerra não pode lutar pela liberdade, pois a guerra diária impõe a 
contração muscular para a produção da força da guerra coletiva e a disseminação química das 
substancias bélicas em todas as partes do corpo, fazendo de cada morador uma peça da 
artilharia da cidade. Impõe-se a continuidade em todos os espaços sociais dessa atividade fim. 
Diante do inimigo externo, a Cidade da Guerra, em sua alegada luta pela liberdade, deve 
ensinar a submissão. A guerra faz dos que aprendem a desejar a vitória, vencidos. 

- A Cidade da Guerra é uma cidade sonhada.  

Na escola as crianças aprendem sobre o funcionamento das armas. O menino sonha em ser o 
atirador do canhão. A imagem de brinquedo lança projéteis no infinito. Não há guerra sem 
sonho. O sonho não é apenas o momento do inconsciente revelado, mas da subjetividade 
introjetada, socialmente construída. A guerra deve ser desejada e, para tanto, ao invés de 
demonstrar sua necessidade racional, deve arquitetar sua beleza. A guerra faz do mundo um 
sonho que poderá renascer, hibernado que estava na procedimentalização burocrática da vida. 
Todavia, a cidade da guerra é sua própria mentira, pois propõe o ato criador que emerge da 
destruição de tudo, da ruptura e, ao mesmo tempo, instaura a mecanização da vida e a 
submissão das potencialidades coletivas. A guerra é, portanto, uma ação essencialmente 
ideológica que transforma radicalmente as funções de produção da vida e a liberdade de 
pensamento.   
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•2.      A Cidade da Guerra, a Guerra Total e o Mercado Global da Guerra        

  

A compreensão da metáfora da Cidade da Guerra depende da recuperação de seus pontos de 
contato com os discursos sobre o real: Seria possível apontar na história recente do Ocidente a 
construção dessa metáfora? Ela corresponderia a alguma realidade concreta? 

Segundo RUSSEL: 

A guerra é um caso muito mais extremo que as greves, mas levanta questões de princípio 
semelhantes. Quando dois homens lutam num duelo, a questão é trivial, mas quando 200 
milhões de pessoas combatem contra outros 200 milhões de pessoas a questão é séria. E na 
medida em que cresce a organização a guerra se torna séria. Até nosso século, a grande 
maioria da população, mesmo em nações empenhadas em tais contendas, como as guerras 
napoleônicas, ainda se ocupava com objetivos pacíficos, e, via de regra, pouco perturbada nos 
hábitos de sua vida cotidiana. Agora, quase todos, tanto as mulheres como os homens, têm 
que tomar parte numa forma ou noutra de atividades relacionadas com a guerra. O 
deslocamento resultante torna a paz, quando chega, quase pior que a guerra. Desde o fim da 
última Grande Guerra, por toda a Europa central, grandes números de homens, mulheres e 
crianças, têm morrido em circunstâncias de assombroso sofrimento, e muitos milhões de 
sobreviventes transformaram-se em andarilhos sem lar, sem raízes, sem trabalho, sem 
esperança, um fardo tanto para eles próprios como para quem os sustentam. É de se esperar tal 
fenômeno quando a derrota introduz o caos em comunidades altamente organizadas. [3] 

A guerra, característica da história recente dos Estados, não é uma atividade intramuros, mas 
de disseminação. A guerra entre Estados não pode ser local, trata-se de fenômeno que se 
arrasta, em decorrência dos efeitos que provoca, para além das fronteiras estreitas do local, 
das demarcações do externo e do interno. 

Ao contrário do que propõe imagem de KATSUHIRO de uma pequena cidade fortaleza, 
CLAUSEWITZ, teórico da guerra, lembra que o desenvolvimento histórico das fortalezas fez 
delas espaços vazios, desabitados. 

Antigamente, e até a época dos grandes exércitos permanentes, a proteção dos habitantes era a 
única razão de ser das fortalezas, isto é, dos castelos e cidades fortificadas. Reprimido por 
todos os lados, o senhor refugiava-se no seu castelo para ganhar tempo, esperando um 
momento mais favorável; quanto às cidades, esforçavam-se, graças às suas muralhas, por 
dissipar as nuvens ameaçadoras da guerra. As fortificações não tinham uma função tão 
simples e natural. Dadas as suas ligações com o conjunto do país, assim como com as tropas 
que se batiam em diversos pontos, as praças fortificadas ganharam maior importância, um 
significado que ultrapassava os seus limites e contribuía largamente para a conquista e 
ocupação do país, assim como para o resultado feliz ou infeliz de todo o conflito. Graças a 
elas, a guerra tornou-se um todo mais coerente. As fortalezas adquiriram, portanto, tamanho 
significado estratégico que em dada altura serviram de base aos planos de campanhas; as 
campanhas visavam mais à conquista de uma ou várias fortalezas do que à destruição das 
forças armadas do inimigo. Remontou-se, pois, às origens dessa significação, isto é, às 
ligações de um ponto fortificado com o território e o exército, e julgou-se não poder 
determinar com suficiente cuidado, sutileza abstrata e finura as funções dos pontos a 
fortificar. À força de abstração, perdeu-se quase inteiramente de vista a sua função inicial, de 
modo que se chegou à idéia de fortalezas sem cidades e sem habitantes.[4] 
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Na medida em que a função de proteção se desenvolve na cidade fortaleza, a cidade se 
dissociava das funções de convivência e produção. A cidade fortaleza, cada vez mais fortaleza 
do que cidade, passou a ser apenas uma peça que compunha a organização do Estado com sua 
soberania que se estendia sobre vastos territórios. Logo, a idéia de uma cidade criada para a 
guerra conduz, efetivamente, ao Estado Moderno, composição um pouco mais complexa, mas 
na qual a atividade produtiva da guerra ainda é interna às fronteiras que demarcam a 
soberania. 

Durante muito tempo, o destino da guerra foi a fortaleza, ou seja, a ocupação desse espaço 
diferenciado que permitia a dominação de um espaço agregado, o espaço do conjunto das 
cidades, espaço dominado, mas ainda assim livre, constituindo o território. Todavia, como já 
denunciava a citação de RUSSEL, a aliança entre industrialismo e setores bélicos deu novo 
impulso aos conflitos em escala mundial e ao papel dos Estados. Lida dessa forma, a metáfora 
da Cidade Fortaleza, projetada em grande escala, marca a reunificação das funções da cidade 
à função bélica. As revoluções industriais preparam os grandes conflitos mundiais. Assim a 
mudança da estrutura de produção, baseada na industrialização, permitiu o surgimento de dois 
fenômenos de massa, a guerra e a greve, que estão diretamente relacionados à possibilidade 
de mobilizar a potência coletiva e associados à idéia de morte e renascimento da vida social. 
[5] A industrialização da guerra garantiu a sua disseminação no espaço, deixando de localizar 
na fortaleza para ser reinserida em todo o corpo social. Reinseriu-se, desse modo, a vida das 
cidades na estrutura da guerra e a guerra nas cidades.  

Para VIRILIO, a guerra venceu o espaço restrito da fortaleza porque a história da guerra é a 
história do domínio da velocidade. Velocidade que aproxima as distâncias até fazê-las 
desaparecer. Velocidade que impôs a transformação da guerra numa atividade produtiva. A 
história da inteligência militar na arte da guerra compreendeu três fases: a) A primeira é a fase 
tática, estando associada às sociedades de caça. "A tática é a arte da caça". [6] b) A segunda é 
a estratégia. Ela surge junto com a política, a polis, a cidade grega. O estrategista é quem 
governa a cidade, organizando um teatro de operações com muralhas e todo o sistema 
político-militar da cidade tradicional. Ela permite a criação de elites militares, como os 
cavaleiros romanos e a cavalaria medieval. [7] c) A terceira é a logística. Ela emerge a partir 
da Primeira Guerra Mundial quando as potências, após meses de guerras de trincheira, 
percebem o esgotamento de suas forças produtivas, pois a produção tradicional em tempo de 
paz não poderia atingir a demanda bélica. [8]  Do ponto de vista científico, a logística 
deslocou o problema da quantidade para a qualidade do confronto com o surgimento da 
"solução final", a arma nuclear. [9] Num conceito formulado pelo Pentágono, ela se constituiu 
no "procedimento segundo o qual o potencial de uma nação é transferido para suas forças 
armadas, tanto em tempos de paz como de guerra." [10] Como denuncia VIRILIO: 

Portanto, bruscamente, houve uma trágica revisão da economia de guerra. Eles já não podiam 
mais simplesmente dizer que havia, de um lado, o arsenal que produziu alguns projéteis, e de 
outro, o consumo civil e o orçamento. Eles precisavam de uma economia especial, de uma 
economia de guerra. Esta economia de guerra era uma descoberta formidável, a qual, na 
realidade, inaugurou o complexo industrial-militar.[11] 

A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi preparada com antecedência, criando-se uma 
máquina de guerra que se tornou "um Estado dentro do Estado", um modelo militar a-nacional 
que se expandiu. Os militares se transformaram numa classe difusa, "uma inteligência 
desenfreada cuja ausência de limites provém da tecnologia, da ciência". [12] 

O conceito de logística, surgido no período, estava associado ao de Guerra Total. A guerra 
passa a ser total, pois, há a possibilidade da extinção da espécie humana e não apenas de 
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alguns grupos. Ao contrário da guerra medieval, a guerra total afeta e mobiliza a produção 
social e todas as classes, não se limitando a uma casta guerreira ou a um local. 

A nova guerra, a guerra tecnológica, "é a descarga completa". Não se trata do apocalipse, pois 
não tem conteúdo "revelador", transcendente, mas de pura destruição. [13] A guerra passa a 
ser total, pois todos os habitantes estão engajados em sua produção e sofrem seus efeitos. 
Durante a Idade Média, ao contrário, enquanto havia guerras, a maior parte dos membros de 
uma sociedade exercia suas atividades cotidianas.[14] No entanto, o desenvolvimento da 
técnica conduziu, a partir das conseqüências destrutivas da guerra, ao enterro progressivo da 
distinção entre populações civil e militar afetadas, a noção de alvo a ser atingido, ou espaço a 
ser dominado. 

Como anota Walter BENJAMIM a propósito das guerras mundiais: 

A guerra de gases se baseará nos recordes de destruição, com riscos levados ad absurdum. Se 
o início da guerra se dará no contexto das normas do direito internacional, depois de uma 
declaração de guerra, é discutível; em todo caso, seu fim não estará condicionado a limitações 
desse gênero. Sabemos que a guerra de gases revoga a distinção entre a população civil e 
combatente, e com ela desaba o mais importante fundamento do direito das gentes. A última 
guerra mostrou como a desorganização que a guerra imperialista traz consigo ameaça torna-la 
interminável.  [15] 

A guerra é total, pois ela tende a destruir o espaço da política, da sociedade civil e da escolha 
racional baseada em valores. Isso porque a produção técnica da guerra tem conduzido à 
"automação da máquina de guerra" em todos os lugares. Os sistemas técnicos são moldados 
para dispensar a participação humana e voltados para dar respostas rápidas, independentes, 
reativas e, no limite, preventivas. A guerra total representa uma "endocolonização" das 
sociedades, pois elas não podem mais escolher entre guerra ou não guerra. "Pode-se negociar 
"em torno" do poder nuclear, mas não "sobre" a arma final." [16] A ideologia da guerra, 
durante a guerra fria, foi a dissuasão, associada ao próprio desenvolvimento técnico da 
velocidade, ao automatismo da resposta. [17] A "máquina de guerra", porém, tende a 
conceber a "sociedade civil" como um estorvo para seus objetivos, pois se ela colabora na 
produção indireta da guerra, permanece como um limite moral inaceitável para a atividade 
bélica. [18] 

Durante a fase da estratégia, vencer uma guerra era criar obstáculos contra o inimigo, retardar 
o tempo de chegada, protegendo um espaço. As cidades e, em maior escala os Estados são 
fruto dessa interrupção. Todavia, sobretudo, com a Revolução Industrial criaram-se as 
condições para uma nova relação entre espaço e tempo. Tratava-se de uma revolução 
"dromocrática", pois ela não criou apenas a "possibilidade de criar objetos similares", mas, 
sobretudo, um "meio de fabricar a velocidade". [19] 

Dessa maneira, VIRILIO denunciou a existência, durante a Guerra Fria, nos países dos dois 
blocos em conflito, do desenvolvimento de uma classe "militar anacional" que dominava o 
horizonte político, o complexo industrial militar. [20] Este teria sido responsável pela atrofia 
da sociedade civil, limitando, inclusive, a produção de bens para o consumo, sobretudo na 
extinta URSS. Estávamos sendo cada vez mais engajados na guerra, éramos novos "soldados 
civis", embora não reconhecêssemos a "parte militarizada" de nossa identidade e consciência. 
[21]  

Nesse sentido: 
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A domocracia toma seu lugar de direito, mas desta vez na escala de uma sociedade mundial 
em que as classes militares são, de algum modo, o equivalente do que eram os senhores 
feudais na sociedade antiga. Não há poder político que possa regular as multinacionais ou as 
forças armadas, que têm autonomia cada vez maior. Não há poder superior a delas. Portanto, 
ou esperamos pela chegada de um hipotético Estado Universal, com não sei qual Primaz à sua 
frente, ou então finalmente compreendemos que o que está no centro não é mais um monarca 
de direito divino, um monarca absoluto, mas "uma arma absoluta". O centro já não é mais 
ocupado por um poder político, e sim por uma capacidade de destruição absoluta. [22]   

No lugar de cidades da guerra ou de Estados em guerra, deveria se localizar a guerra nas 
classes mundiais que estão vinculadas a sua produção industrial. A Guerra Pura, por ela 
engendrada, deixou de ser a interrupção da atividade produtiva ou a garantia de determinado 
modo de produção local, convertendo-se em atividade produtiva principal e global. No plano 
ideológico, segundo VIRILIO, tais classes glorificam a tecnologia porque ela permite o 
desenvolvimento da velocidade que alimenta a guerra. Elas buscam ocultar que na substância 
da tecnologia reside o acidente, ou seja, que os efeitos "indesejados" da técnica são, na 
verdade, manifestações da essência da própria técnica. 

Por sua vez, no plano da política, e em especial da decisão política sobre o uso da guerra, a 
técnica produziu efeitos desastrosos. A técnica concentra e expande as conseqüências de uma 
decisão, pois como destacava BENJAMIM, muito antes do lançamento da bomba atômica: 

"No piloto de um único avião carregado com bombas de gás concentram-se todos os poderes - 
o de privar o cidadão da luz, do ar e da vida - que na paz estão divididos entre milhares de 
chefes de escritório. O modesto lançador de bombas, na solidão das alturas, sozinho consigo e 
com seu Deus, tem uma procuração do seu superior, o Estado, gravemente enfermo, e 
nenhuma vegetação volta a crescer onde ele põe a sua assinatura." [23] 

De modo reverso, a aplicação da tecnologia à guerra impôs a supressão da decisão política 
sobre a própria opção pela guerra. A decisão política dependeria de um tempo razoável para 
sua tomada ou de procedimentos de confronto de opiniões divergentes que demandam 
tempo.  Porém, a guerra industrializada é automatizada, impondo as decisões sobre a vida ou 
a morte. A decisão política é suprimida quando são criadas técnicas de resposta imediata ao 
conflito e o soldado é absorvido na automação da máquina de guerra. [24] A automatização 
da guerra importou na supressão dos processos de decisão que se passavam no local. Do 
ponto das elites militares e industriais, o espaço interrompido que correspondia a polis, ao 
espaço da cidadania, não tem mais razão de existir na sociedade da Guerra Pura. Tal 
substituição da decisão política pelo impulso sistêmico (técnico) é a forma de responder ao 
déficit de moralidade que existe no emprego da técnica; faz-se do veneno o próprio remédio, 
ao se excluir, por essa e por outras formas, os espaços de existência da moralidade. Se o uso 
da técnica é incompatível com a moralidade, bastou substituir a segunda pela primeira para se 
resolver o impasse. 

Em outras palavras, a automação redefiniu o déficit moral da guerra percebido por 
BENJAMIM no seguinte trecho: 

Pode-se afirmar, sem qualquer pretensão de incluir nessa explicação suas causas econômicas, 
que a guerra imperialista é co-determinada, no que ela tem de mais duro e de mais fatídico, 
pela distância abissal entre os meios gigantescos de que dispõe a técnica, por um lado, e sua 
débil capacidade de esclarecer questões morais, por outro. Na verdade, segundo sua própria 
natureza econômica, a sociedade burguesa não pode deixar de separar, na medida do possível, 
a dimensão técnica da chamada dimensão espiritual e não pode deixar de excluir as idéias 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5591



técnicas de qualquer direito de co-participação na ordem social. Cada guerra que se anuncia é 
ao mesmo tempo uma insurreição de escravos. [25] 

Nesse sentido, a guerra industrializada foi a resposta à greve e à revolução, assim como ao 
pensamento livre burguês. Transformou-se na própria resposta à tentativa de limitá-la que 
provinha da insurreição dos setores socialmente não engajados e do uso público da razão que 
intentava o controle político da técnica.  A disseminação global da guerra é a reposta da 
técnica ao poder da razão crítica burguesa e a transformação revolucionária, pois: 

A guerra e somente a guerra permite dar um objetivo aos grandes movimentos de massa, 
preservando as relações de produção existentes. Eis como o fenômeno pode ser formulado do 
ponto de vista político. Do ponto de vista técnico, sua formulação é a seguinte: somente a 
guerra permite mobilizar em sua totalidade os meios técnicos do presente, preservando as 
atuais relações de produção. [26] 

Essa dimensão intoxicante da guerra no mundo contemporâneo, capaz de conduzir a uma 
sociedade global da guerra, pode ser considerada sob o prisma da análise dos quatro "feixes 
organizacionais" que definiram as sociedades modernas na opinião do sociólogo Anthony 
GIDDENS. Para o autor, as sociedades modernas poderiam ser compreendidas do seguinte 
modo: 

a) Em primeiro lugar, está o capitalismo que é um sistema de produção de mercadorias 
centrado na relação entre propriedade privada do capital e o trabalho assalariado sem posse da 
propriedade.[27] b) Em segundo lugar, está o industrialismo que se caracteriza pelo uso de 
fontes inanimadas de energia material na produção de bens, combinado ao papel da 
maquinaria no processo de produção. Ele pressupõe a organização social regularizada da 
produção no sentido de coordenar a atividade humana, as máquinas e as aplicações e 
produções de matéria-prima e bens."[28] O industrialismo marca o eixo principal de interação 
dos seres humanos com a natureza.  De tal modo que: "Nos setores industrializados do globo - 
e, crescentemente,  por toda parte - os seres humanos vivem num ambiente criado , um 
ambiente de ação que, é claro, é físico, mas não mais apenas natural."[29] 

c) Em terceiro lugar, uma sociedade capitalista é uma sociedade somente porque é um Estado-
Nação, ou seja, ela depende do exercício de um controle coordenado sobre arenas territoriais 
delimitadas.[30] Portanto: 

Tal concentração administrativa depende , por sua vez, do desenvolvimento de condições de 
vigilância bem além daquelas características das civilizações tradicionais, e o aparato de 
vigilância constitui uma terceira dimensão institucional associada, como o capitalismo e o 
industrialismo, à ascensão da modernidade. A vigilância se refere à supervisão das atividades 
da população  súdita na esfera política - embora sua importância como uma base  do poder 
administrativo não se confine a esta esfera. A supervisão pode ser direta (como em muitas das 
instâncias discutidas por Foucault, tais como prisões, escolas e locais de trabalho abertos) 
mas, mais caracteristicamente, ela é indireta  e baseada no controle da informação. (grifos 
nossos)[31] 

d) Em quarto lugar, está o controle dos meios de violência dentro de fronteiras territoriais 
precisas. O poder militar sempre foi um traço das sociedades pré-modernas, mas nelas o poder 
político jamais teria conseguido o seu monopólio. 

Nas sociedades modernas, o controle sobre os meios de violência ganha novo dinamismo 
quando se estabelecem vínculos com o industrialismo, permeando as organizações militares e 
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os armamentos a sua disposição. Trata-se da "industrialização da guerra" que cria um novo 
contexto de "guerra total" da qual a guerra nuclear é um dos seus aspectos. Nela a guerra 
poderia ser descartada como instrumento político, pois o uso efetivo poderia ocasionar mais 
ganhos do que perdas para ambos os lados. [32] 

Portanto, a "industrialização da guerra" aponta, segundo GIDDENS, para as inter-relações 
que se estabelecem entre as diversas dimensões modernas. Desse modo, a vigilância serviu 
tanto ao industrialismo no controle das fábricas quanto à ascensão do Estado-Nação. [33] 

Entretanto, como propôs VIRILIO, a imagem de um poder militar, dominado pelo impasse da 
opção política de uma guerra instantânea e definitiva, não espelha a integração progressiva do 
industrialismo e do poder bélico. O domínio político sobre a guerra parece ter sido muito mais 
aparente do que real. [34] As decisões políticas de fazer a guerra são dependentes das 
necessidades de esgotar os produtos da indústria bélica, não o contrário. A decisão de fazer a 
guerra surge em ambientes nos quais a convergência entre excesso de produção bélica, 
esgotamento das forças produtivas direcionadas a essa produção, conflitos sociais decorrentes 
da exclusão de vastos grupos humanos da satisfação de suas necessidades materiais em 
decorrência desse esgotamento e a difusão de ideologias e práticas sociais que impulsionam o 
ideário da destruição, são capazes de sustentar a produção bélica.  

De igual modo, na perspectiva de VIRILIO, após o primeiro momento de expansão do 
industrialismo, o momento atual criou novas forças de expansão para além dos mecanismos 
corporativos dos grandes Estados. No plano da produção bélica, ao se travar a luta pela 
diminuição das ogivas nucleares, durante a guerra fria, ocorreu uma disseminação de armas 
menores e, em seguida a busca da "guerra cirúrgica", somente possibilitada pela ameaça 
velada da "guerra total". Dessa forma, espelhou-se de modo mais intenso a tendência de 
absorção da sociedade civil pela produção militar, ou seja, pela presença da guerra em nosso 
cotidiano, possibilitando, agora, sua integração à esfera do consumo. [35] 

De volta à metáfora de Katsuhiro, pode-se falar de Cidades da Guerra, da Sociedade da 
Guerra administrada por Estados e, em seguida, por grandes Blocos Políticos, e agora de uma 
Sociedade Global da Guerra em que ela está incorporada não apenas a esfera da produção 
organizada, mas da produção disseminada da guerra, recriando demandas de uma sociedade 
de consumo do material bélico. O mercado consumidor da guerra não se compõe apenas dos 
grandes Estados, mas dos Estados fracos e da própria população civil.      

 A disseminação da guerra nessa direção se fez pela proliferação de Estados-Fracos, não 
apenas em sua base de atuação, mas em suas instituições políticas. Incapazes de se proporem 
a estabelecer uma reorganização do sistema produtivo por estarem subordinados às opções 
econômicas das empresas transnacionais, eles transformam-se em consumidores ideais do 
material bélico.[36] No plano interno, inclusive dos grandes Estados, as tecnologias bélicas 
foram absorvidas na atividade de segurança publica e de vigilância e de encarceramento dos 
não-inseridos nas atividades de produção. A "indústria do controle do crime" desenvolveu-se, 
em simbiose com a produção militar, para constituir dois novos nichos de mercado: o da 
produção voltada para o consumo estatal, de maximização do monopólio estatal da violência 
legal; e do consumo privado de estratégias e produtos de segurança. [37] 

A estruturação desse novo modelo de Sociedade Global da Produção e do Consumo da Guerra 
dependeu da reestruturação dos mecanismos ideológicos, em especial da indústria do 
entretenimento presente na sociedade de massas. O tempo-livre do trabalhador, aquele não 
destinado, à atividade produtiva não é mais simplesmente apropriado pela indústria do 
entretenimento em atividades lúdicas alienantes.[38] A indústria do entretenimento passou a 
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integrar a produção bélica quer na produção simbólica da guerra quer no desenvolvimento 
tecnológico, propondo novas armas. [39] Por sua vez, o tempo-morto dos indivíduos 
excluídos da produção de mercadorias também é absorvido. [40] Eles são os destinatários dos 
sistemas de controle, o produto de um sistema penal inútil e os consumidores obrigatórios dos 
produtos das empresas a ele vinculados. [41] Tal integração de populações dispensáveis para 
uma estrutura produtiva, cada vez mais especializada e mecanizada, reatualiza o paradoxo 
proposto por BENTHAM e RUSCHE de que as condições carcerárias tenderiam ou deveriam 
ser, na prática, inferiores aquelas vivenciadas pelos excluídos. Agora, as populações 
dissidentes são penalmente integradas enquanto os excluídos ou subalternos não-dissidentes 
não o são. [42] O resultado é o aumento crescente das demandas por tratamento cruel e 
desumano para com os "capturados" e a quebra de limites morais sobre a intervenção no 
comportamento humano, justificada pela necessidade de baixar os "custos" do aparato de 
controle. 

O mesmo tempo-morto justifica e facilita a absorção de produtos, inclusive culturais, que 
induzam à produção de um estado subjetivo de êxtase alienante. Os novos entorpecentes são 
ideológicos e químicos. A integração desse tempo-morto se dá ainda na difusão de atividades 
demarcadas como ilícitas entre os grupos definitivamente excluídos do mercado de trabalho. 
Tal integração justifica a difusão do consumo dos produtos da indústria bélica pela sociedade 
civil e fazem dos agrupamentos urbanos excluídos um segmento privilegiado de 
consumidores dessa mesma indústria. 

Porem, neste último caso, não se trata mais de um rearmamento revolucionário das classes 
populares. O consumo bélico dos excluídos é um consumo incentivado e integrado a 
perpetuação da idéia de segurança como atividade do mercado. Assim como as novas 
agências reguladoras de serviços públicos, o Estado interfere nas relações de consumo, mas 
não pode mais substituir o mercado.     

No momento presente, não se assiste mais a mobilização de uma sociedade para uma guerra 
eminente ou do deslocamento das forças produtivas de um Estado para um conflito futuro, tal 
como ocorreu no período entre as duas grandes Guerras Mundiais ou durante a Guerra Fria. A 
nova guerra comporta escalas ínfimas, como a guerra pela defesa pessoal, escalas 
intermediárias, como a defesa de um bairro, uma cidade, uma região contra o crime, e escalas 
máximas como a disputas regionais entre superpotências ou potências regionais.     

A guerra de grande escala relaciona-se às guerras ínfimas, trazendo para o cotidiano a 
necessidade do consumo da técnica bélica. Tal integração da guerra à esfera do consumo de 
massa é realizada com o apelo aos mecanismos utilizados para a garantia do consumo de 
mercadorias. Um dos elementos essenciais desse apelo é a aproximação do discurso da guerra 
ao discurso do fantástico. Ou seja, a sociedade da produção da guerra para o consumo das 
massas deve reproduzir pequenos e grandes sonhos bélicos, onde se alienam as subjetividades 
individuais e coletivas. De igual modo, esses pequenos sonhos bélicos são atividades 
indispensáveis para a inovação do aparelho produtivo da guerra. Ou seja, a fantasia permite 
não apenas o consumo da guerra, mas colabora para o desenvolvimento da técnica bélica. 

A cidade, a fábrica, o mercado, a fortaleza são imagens que se integram. A possibilidade 
tecnológica de vencer distâncias contrasta com a presença de um sem números de 
interrupções. Interrupções que conhecem dois elementos: os autorizados e os "Outros" 
(qualificados como invasores, monstros, bárbaros, bandidos, animais etc. ).  Essas 
interrupções provisórias estão presentes em todos os traços de fenômenos bem cotidianos, tais 
como: nas fronteiras dos grandes Estados, nas muralhas entre o México e EUA, nas entradas 
vigiadas de uma rua ou de um bairro de periferia, nas cercas elétricas de um condomínio 
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fechado, na portaria monitorada de um edifício, no posto policial da entrada de uma favela 
carioca, no muro da vergonha que segrega as populações negras da cidade do Rio de Janeiro, 
nas senhas de acesso a mundos eletrônicos, nos equipamentos de detecção de furtos nas lojas, 
nas estratégias de segurança dos Shoppings Centers etc. [43] 

Elas apresentam o mundo como uma cidade aberta, onde as fortalezas estão dispersas sobre a 
forma de escalas, onde a guerra não pode ficar do lado de fora, pois vive na ameaça contínua 
de uma fronteira que não deveria, mas que irá ser vencida; onde o deslocamento contínuo no 
espaço e a localização dos oponentes são elementos tão importantes quanto o sonho do 
isolamento na pequena cidade-fortaleza. A metáfora de Katsuhiro apresenta, portanto, um 
elemento essencial para a reprodução dessa Sociedade do Mercado Global da Guerra, o sonho 
irrealizável da proteção no fechamento das fronteiras. Em certo sentido, a Cidade da Guerra 
espelha o ideal de Comunidade, descrito por BAUMAN: 

É uma comunidade de semelhantes na mente e no comportamento; uma comunidade do 
mesmo - que, quando projetada na tela da conduta amplamente replicada/copiada, parece 
dotar a identidade individualmente escolhida de fundamentos sólidos que as pessoas que 
escolhem de outra maneira não acreditariam que possuíssem. Quando monotonamente 
reiteradas pelas pessoas em volta, as escolhas perdem muito de suas idiossincrasias e deixam 
de parecer aleatórias, duvidosas ou arriscadas: a tranqüilizadora solidez de que sentiriam falta 
se fossem os únicos a escolher é fornecida pelo impositivo da massa.[44] 

Enfim, uma comunidade que não pode ser uma comunidade, como sinônimo de espaço de 
homogeneidade, e que, diante dessa impossibilidade, se transforma numa comunidade de 
criminosos inocentes, cooperando para a exclusão dos indivíduos e grupos identificados como 
sua diferença. Comunidade que encontra sua legitimidade na incapacidade de construir uma 
nova cidade governada pela política. [45]   

•3.      Anotações Finais  

  

Contra quem lutamos? É a pergunta ingênua que expõe a nudez da Cidade da Guerra. Porém, 
ela sequer pode ser feita numa sociedade infantilizada pelos sonhos de consumo da guerra. 
Pior ainda, a posição daqueles que são os destinatários da guerra, aqueles que são retratados 
como violentos, insanos, impuros, diferentes; aqueles que foram os protagonistas silenciosos 
dos discursos a favor do uso das armas; aqueles que supostamente fazem surgir a necessidade 
do uso de armas ou a respeito dos quais se justificam ideologicamente a construção de novas 
barreiras que garantam a "limpeza" dos espaços vividos ou sonhados pelas elites e classes 
médias; aqueles que morrem como suspeitos de serem autores de eventos criminosos; aqueles 
que são transformados em terroristas; enfim, esses "Outros", eles não podem dizer nada sobre 
a guerra, tão somente sofrê-la como fato. 

Os nossos "Outros", por um lado, como diria ZIZEK, são mortos-vivos, no sentido de 
assumirem publicamente uma "posição indefensável, posição para a qual não existe lugar no 
espaço público - não a priori, mas apenas com relação à forma como esse espaço é hoje 
estruturado, em condições historicamente contingentes e específicas." [46] 

Por outro lado, com Carl SCHMITT, pode-se ver o papel central do "Outro" na constituição 
da unidade política de uma sociedade de massas, sem que ocupe este qualquer lugar no 
interior dessa unidade, a não ser como seu elemento constitutivo em razão da sua absoluta 
alteridade sempre como exterioridade. Trata-se da ideologia da guerra, transposta para uma 
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teoria, à época, bastante plausível e sofisticada. É a relação amigo-inimigo que caracterizaria 
toda e qualquer relação política. A relação política seria capaz de recobrir toda e qualquer 
outra relação humana. O qualificativo político distinguiria assim toda e qualquer relação sobre 
a qual incidisse uma disputa a propósito da definição de quem somos nós e quem são os 
outros. É a contraposição com o inimigo, com a alteridade, que constituiria a unidade política, 
a massiva, a homogênea, e "democrática" unidade total sob comando do Führer. [47] 

Talvez, o elemento mais fantasioso na breve obra de KATSUHIRO seja a total ausência da 
imagem do rosto inimigo. "Quem são eles?" é a pergunta sugerida para que se possa 
compreender a existência de uma pequena cidade-fortaleza da qual se conhece apenas um dia. 
De fato, os "Outros" sempre servem de justificativa para as opções morais e as atividades de 
dissecação da sua própria existência. Porém, o processo de "reconhecimento do inimigo" é ali 
sempre uma atividade funcional que, ao contrário das aparências enganosas, não traz à luz o 
rosto do inimigo, mas constrói o rosto da própria unidade política. [48] 

As justificativas sobre como a sociedade deve se comportar diante da violência urbana, em 
especial quanto ao uso de armas, são, em grande medida, o resultado inevitável da 
incapacidade estrutural de compor um espaço público no qual os nossos "Outros" históricos 
possam nos interpelar a propósito dos privilégios que possuímos. No Brasil, a violência 
urbana também resulta do racismo. Isso não significa que ela seja o resultado de conflitos 
raciais (entre grupos), como se tais identidades estivessem eternamente constituídas, mas que 
ela é uma forma de expressão da violência racial, da continuidade histórica de uma sociedade 
que sonha ser a "cidade maravilhosa", universalizada como imagem do Brasil, mas que não 
pretende integrar, no plano do real, os conflitos emergentes da exclusão racial na qual se 
funda desde sua origem. Essa sociedade assume, ao contrário, a condição de que negros e 
indígenas do tempo presente tem apenas a "vida nua", sacrificável, sem que possa ser 
atribuída a alguém a responsabilidade pelo genocídio em curso.[49] 

O termo racismo econômico, utilizado para designar a exclusão de vastos contingentes 
sociais, aqui não explica nada, apenas confunde e oculta. Sociedades racistas impõem a 
exclusão econômica de determinados grupos humanos. Optar por colocar a exclusão 
econômica como causa da coincidência com grupos humanos identificados com diferenças 
construídas é uma opção ideológica, não científica. 

Ademais, num mundo em que a derrota diante da inserção econômica é retratada como um 
problema de falha pessoal, a explicação monocausal da realidade, com a prevalência de um 
economicismo obsoleto, facilita a absorção moral dos efeitos dos conflitos sociais. Assim 
como o individualismo, o economicismo é uma forma de universalismo hoje pouco 
convincente diante das contingências históricas. Porém, as portas para esses e outros "novos" 
universalismos acadêmicos estão sempre abertas. O seu pior temor é o grito que vem do 
passado que nos confronta com o irracional das opções humanas. Ou seja, o seu pior medo é a 
constatação da regularidade da exclusão, pois ela permite evidenciar que os "Outros" estão 
sendo construídos na linguagem e nas instituições nacionais.  [50] 

A metáfora de Katsuhiro propõe a idéia de que Cidade da Guerra está em luta contra os 
sonhos, os pesadelos do passado e as possibilidades diferenciadas de futuro. O extermínio que 
a ideologia da guerra provoca é de vidas humanas, de grupos raciais e étnicos, mas o faz 
excluindo a própria humanidade de todos nós. Infelizmente, ela projeta a cidade pacificada, 
mas deserta, que continuaremos a encontrar em decorrência das nossas opções morais do 
presente, caso outra não seja erguida em seu lugar. 
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Contudo a metáfora da Cidade da Guerra tomada como denúncia conduz a pensar como 
contraponto a Cidade da Política, em termos distintos da ideologia da guerra. Com esta 
oposição se revela a crueza e o primarismo do recurso fácil à tentativa de construção da 
unidade política pela simples contraposição imatura ao inimigo enquanto elemento 
constitutivo central da identidade material de comunhão total dos ideais políticos sonhada por 
Carl SCHMITT. Torna-se possível reconhecer no constitucionalismo a complexidade 
necessária para se afirmar a possibilidade de uma unidade política em que as diferenças de 
toda ordem sejam direitos à igualdade. Precisamente porque aqui democracia só pode ser 
democrática se for limitada, ou seja, se for constitucional. O debate na Cidade da Política 
requer igual respeito e consideração para com o Outro, para com as minorias, para com as 
diferenças. De tal sorte que, por força tanto do constitucionalismo quanto da democracia, ao 
Outro deve ser sempre aberta à possibilidade de inclusão, o que, por sua vez, acarretará novas 
pretensões à inclusão em um permanente processo de tensão em que a inclusão dá 
visibilidade, produz, novas exclusões, num jogo continuo de ampliação da identidade 
constitucional. 
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RESUMO 
Este trabalho consistiu em uma pesquisa bibliográfica a respeito da relação entre mídia e o 
retrato da criminalidade no Brasil e no mundo, como ela, influenciada pela política neoliberal, 
divulga esses ideais e produz o senso comum conduzindo à aceitação e à passividade na 
sociedade. Fez-se um estudo a respeito dos instrumentos dos órgãos da mídia utilizados para 
propagar essa política do individualismo, que no campo do sistema penal reproduz políticas 
repressivas, ocasionando a exclusão e até o extermínio das classes subalternas estigmatizadas, 
confirmando a teoria do Labeling Approach, que inaugura a Criminologia Crítica. O objetivo 
do trabalho consistiu no estudo dessas relações para a posterior elaboração de uma crítica à 
conjuntura política, social e econômica. 
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA; SISTEMA PENAL; NEOLIBERALISMO; 
SELETIVIDADE; MEDO. 
 
ABSTRACT 
This work consisted of a bibliographic research on the relationship between media and the 
picture of crime in Brazil and the world, as it influences the Political discloses these 
neoliberal ideals and produces the common sense, leading to acceptance and passivity in 
society. There was a study about the instruments of media organs that are used to propagate 
the politics of individualism, which in the field of criminal justice system, reproducing 
repressive policies, resulting in the exclusion and even extermination of the subaltern classes 
stigmatized, confirming the theory of Labeling Approach, that beginner the Critical 
Criminology. The objective was to study these relations for the subsequent development of a 
critique of the political, social and economic. 
KEYWORDS: KEYWORDS: MEDIA; PENAL SYSTEM; NEOLIBERALS; 
SELECTIVITY; FEAR. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

Necessário se faz refletir a respeito do mundo contemporâneo e do rumo que ele tomou com a 
globalização. O que esse fenômeno nos trouxe no campo da política, da sociologia, da 
economia e do direito. 
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Sem dúvida trouxe o avanço tecnológico e com ele a divulgação de informações mundiais 
através da mídia, que é capaz de colocar em nossa realidade um fato acontecido do outro lado 
do Mundo. 

A mídia notoriamente tem um importante papel na conjuntura político-social atual, pois ela 
exerce influência em todos os campos, seja na família, na política e na economia, 
sedimentando sua autoridade construída e conquistada ao longo das últimas décadas. 

Através desse mecanismo essa instituição incute na população, nas massas, uma consciência, 
uma cultura, uma forma de agir e de pensar interessante para a manutenção e crescimento da 
nova ordem mundial. 

A essa nova ordem dá-se o nome de neoliberalismo, o qual produz efeitos em todos os 
campos, inclusive no campo do Sistema Penal. Este, portanto, é o objetivo do presente 
trabalho, analisar de que forma essa política, através da mídia televisiva e escrita, reproduz o 
senso comum e quais as suas consequências aos olhos da criminologia crítica. 

  

2 A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE PELA MÍDIA 

  

A mídia como a conhecemos hoje nasceu no século XX, quando a notícia tomou o corpo de 
mercadoria que era vendida às classes mais abastadas. Também foi descoberta pelo regime 
nacional-socialista alemão com o importante papel de divulgação dos seus ideais, que buscava 
mais adeptos. Assim, os órgãos de informações foram surgindo de cima para baixo, 
ampliando seu público gradativamente às classes mais pobres. 

Dessa forma, a sociedade foi "acostumada" a consumir essa cultura que estava sendo 
reproduzida, essa cultura que já induzia ao conformismo e à aceitação das relações existentes. 
Assim, a mídia tornou-se um instrumento de manipulação das massas. 

Os órgãos da mídia utilizam-se de diversos mecanismos para a divulgação de informações, 
sendo necessário tecer um breve comentário a respeito. 

  

2.1 O PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE 

  

Muitos são os fatos que acontecem em todo o mundo, mas nem todos são notícia, isso porque 
dentre esses fatos somente alguns são selecionados para ampla divulgação. Essa seleção 
deveria seguir padrões éticos, profissionais, no sentido de informar ao público, no entanto, por 
haverem censuras de origem organizacionais, a mídia tem buscado apenas atingir elevados 
índices de audiência o que lhe exige o uso do sensacionalismo noticiando sangue, sexo, 
drama, crime, enfim o que faz a notícia vender. 
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A televisão noticia também o que PIERRE BOURDIEU chama de fatos omnibus. São 
acontecimentos que interessam a todos, que "não devem chocar ninguém, que não envolve 
disputa, que não dividem, que formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um 
modo tal que não tocam em nada de importante"[1]. Ou seja, os fatos omnibus são utilizados 
para ocupar um tempo que deveria ser empregado para informar e conscientizar as pessoas. 

Dessa maneira o critério de seleção da notícia é do maior lucro por isso são noticiados fatos 
bizarros, não comuns, pois os jornalistas são treinados para buscar o excepcional, o que 
desperta a atenção da massa. O jornalismo tem sido adaptado à idéia de espetáculo[2]. 

No entanto, o princípio da seletividade também pode agir de maneira negativa, ou seja, 
deixando de noticiar alguns fatos por vezes de grande relevância para a criação de uma 
consciência político-social.  Entretanto não parece ser esse o objetivo das mídias de massa. 

Através dessa seleção de conteúdo condicionada por "marcos culturais" e "critérios técnicos, 
ideologias profissionais e constrangimentos organizacionais específicos do campo de 
produção cultural" a mídia tem o "poder de construção da realidade"[3], que é um poder 
simbólico. Esse poder simbólico procura reproduzir uma ordem de homogeneização[4] do 
tempo, do pensamento, encorajando a "desistência e a resignação, em lugar de estimular a 
revolta e a indignação"[5], com um único objetivo, manutenção da ordem existente, qual seja, 
a crença da legitimidade da dominação de uns sobre outros. 

Em uma entrevista concedida ao jornal O Globo, BOURDIEU salienta que: "A televisão (bem 
mais que os jornais) propõe uma visão de mundo cada vez mais despolitizada, asséptica, 
incolor, envolvendo cada vez mais os jornais nessa escorregada para a demagogia e para a 
submissão aos constrangimentos comerciais"[6]. 

Criando sujeitos incapazes de contestar o que se lhes apresenta, a imutabilidade da ordem é 
garantida, tornando os dominados cada vez mais submissos através do "congelamento no 
tempo presente", para usar a expressão de MARCO ANTONIO CARVALHO NATALINO. 

Como bem salienta ZAFFARONI, toda sociedade tem uma estrutura de poder, com grupos 
mais próximos de centro e grupos mais marginalizados. No entanto, em algumas sociedades, 
essas distâncias são extremas, enquanto em outras são mais próximas, ou seja, há uma divisão 
mais igualitária de poder[7]. 

No Brasil essa distância entre os grupos do poder e os grupos marginalizados é infinita, sendo 
tal distanciamento induzido pela mídia de massa que reproduz os objetivos da nova ordem 
política, o neoliberalismo, discutido mais adiante. 

  

2.2 A OBJETIVIDADE DOS NOTICIÁRIOS 

  

A notícia, segundo o Manual de Redação e Estilo do jornal o Estado de S. Paulo, deve ser 
dada de forma objetiva, devendo o texto informativo ser claro, conciso, direto e preciso, sem 
que haja emissão de opinião para que deles possa o leitor extrair suas próprias conclusões[8]. 
Porém, tal neutralidade é um mito na medida em que é inatingível, pois, se tal fato é notícia, 
de certa forma ele já sofreu um processo de seleção que lhe retira a objetividade. 
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A objetividade é um norte a ser seguido pelo jornalista, que quando deseja emitir uma opinião 
sobre o tema busca pessoas distintas tais como um especialista, a vítima ou familiares, esse é 
um recurso amplamente utilizado que se faz inclinar para um ou outro lado da história 
retratada. 

NATALINO explica que a notícia é formada pelo tripé ethos, logos e pathos representados 
nessa ordem pelo jornalista, pelos especialistas e pela vítima e/ou familiares. Esses três são os 
atores das notícias utilizados dessa maneira para garantir a credibilidade ao fato noticiado, 
especialmente na divulgação de crimes violentos[9]. 

Essa objetividade de que a mídia se declara praticante, na verdade, busca apenas impingir-lhe 
o espaço de autoridade. A mídia imbui-se dessa autoridade para garantir que os efeitos 
ideológicos dessa veiculação sejam transmitidos aos seus espectadores, ainda que de forma 
velada.[10] 

  

2.3 A VELOCIDADE COMO FATOR DE DISTORÇÃO 

  

O objetivo dos noticiários é ser o primeiro a divulgar fatos curiosos que, por essa razão, 
ganham o status de notícia, de forma que o jornalismo corre na contra-mão do tempo, à 
desculpa de que esse é o ritmo do Mundo. A notícia por sua vez, que pretendia ser a tradução 
da realidade, falha em razão desse fator. 

Esse desencontro traz um mal à sociedade, pois cria uma realidade por vezes parcial ou até 
mesmo inexistente, haja vista que ao buscar a verdade, o jornalista divulga a primeira versão 
encontrada dos fatos e, pelo fator tempo, não consegue buscar o outro lado da história, 
divulgando essa verdade parcial. 

SYLVIA MORETZSOHN bem enumera os problemas decorrentes da notícia versus tempo: 

  

(...) reduz, quando não anula, a possibilidade de reflexão no processo de produção da notícia, 
o que não apenas aumenta a probabilidade de erro como, principalmente e mais grave, limita a 
possibilidade de matérias com ângulos diferenciados de abordagem, capazes de provocar 
questionamento no leitor; obriga o repórter a divulgar informações sobre as quais não tem 
certeza; submete as fontes à lógica da velocidade (apresentada como uma imposição da 
realidade e não como conseqüência do modo de produção), o que frequentemente 
compromete, na origem, a qualidade da informação a ser veiculada e, ao mesmo tempo, 
obriga a fonte a capacitar-se para obedecer a essa temporalidade, o que alimenta o circulo 
vicioso na relação fonte/jornalista, qualificando automaticamente algumas em detrimento de 
outras, com reflexos evidentes na sedimentação de consensos.[11] 

  

No entanto, apesar da incessante busca pela novidade, ocorre um fenômeno que podemos 
chamar de homogeneização, pois há uma limitação das fontes de notícias e, como comenta 
BOURDIEU "ninguém, lê tantos jornais quanto os jornalistas". Para o jornalista saber o que 
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vai dizer é necessário saber o que já disseram. Tal comportamento tem como efeito o 
fechamento, a "circulação circular de informação".[12] 

BOURDIEU ainda se pergunta: é possível pensar com velocidade? E ele mesmo responde que 
somente é possível com ideias feitas. Os fast thinkers da televisão o fazem dessa maneira, 
parecem pensar rápido, mas na verdade o modelo de pensamento está pronto, com ideias 
convencionais, banais, comuns e dessa forma eles conseguem fazer com que o receptor 
entenda o que se diz. Esse modelo de comunicação produz o que o autor chama de fast food 
cultural, ou seja, um alimento cultural pré-pensando[13], o que estimula a ausência de 
reflexão no receptor e consequentemente sua despolitização. 

  

2.4 OPINIÃO PÚBLICA 

  

Necessário ainda compreender o que é a opinião pública e o que ela representa. Depois de 
alguns estudos, FÁBIO MARTINS DE ANDRADE pode concluir e formular um conceito. 
Segundo o autor, "pode-se definir a 'opinião pública' como o juízo coletivo adotado e 
exteriorizado no mesmo direcionamento por um grupo de pessoas com expressiva 
representatividade popular sobre algo de interesse geral."[14] 

Verificando esse conceito, somente pessoas politicamente engajadas é que são capazes de 
expressar a opinião geral de seus representados. Vozes isoladas, ou ainda que reunidas, sem 
qualquer representatividade não se constituem em opinião pública. 

Esse papel de representatividade foi tomado pela mídia e por essa razão, por terem sido 
reduzidos os ambientes de discussão, ocorre, na verdade, a morte da opinião pública. Hoje se 
entende por opinião pública o que aparece na televisão ou o que é noticiado no jornal, sem 
questionamentos. 

Esse comportamento, de ausência de contestação daquilo que é imposto, é utilizado para 
manter a dominação pelos "mais fortes" sobre os "mais fracos" por meio da manipulação da 
opinião pública. O controle da opinião pública serve para a manutenção da ordem, utilizada 
em substituição a força. Quanto mais democráticas as sociedades, maior o controle da opinião 
pública para a manutenção da ordem[15]. 

Esse controle sobre a opinião pública CHOMSKY chama de "consentimento sem 
consentimento"; ele se materializa quando ocorrem mudanças sociais. Os dominantes 
produzem essas mudanças sob o pretexto de que foram autorizados pela maioria e, se no 
futuro elas vierem a ser contestadas, estarão justificadas pelo consenso. "Esse processo de 
'construção do consentimento' é a 'essência mesma do processo democrático'"[16] quanto 
maior a democracia, maior a dominação. Portanto, na verdade, o que a mídia faz não é 
reforçar a democracia, no seu sentido mais utópico, mas sim destruí-la. 

Algo que se observa com freqüência é a ocorrência de fatos que ninguém quer, mas que 
parecem ter sido desejados. A opinião pública como sendo o que a mídia exibe, ou seja, 
construída e não contestada, dá sustentação a esses fatos não desejados sob a justificativa de 
que se pautam na opinião pública, o que leva à opinião pública a se fundamentar em si 
mesma, igualmente num processo circular. 
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3 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA COMO DIFUSORES DA 

IDEOLOGIA DOMINANTE 

  

Marx já revelava como era estruturado o Estado para garantir seu domínio, a organização dos 
sistemas de produção, a divisão da sociedade em classes, a garantia da força de trabalho 
através do salário e da sujeição à ordem vigente, a extração da mais-valia. Nada mudou, o 
Estado continua sendo uma "'máquina' de repressão que permite às classes dominantes 
assegurarem sua dominação sobre a classe trabalhadora (...)"[17]. 

Essa "máquina" porém necessita de alguns instrumentos capazes de manipular os seus 
submissos para mantê-los nessa condição de docilidade e utilidade, esses instrumentos ou 
instituições, segundo ALTHUSSER, são chamados de Aparelhos Ideológicos do Estado. Os 
AIEs recebem este nome porque se diferenciam do Aparelho Repressivo do Estado - que age 
por meio da força - pois funciona por meio da ideologia. Os AIEs são religioso, escolar, 
familiar, jurídico, político, sindical, da informação e cultura. É dentro deles em que ocorre a 
luta de classes. 

Para a Criminologia Radical, segundo o professor JUAREZ CIRINO DOS SANTOS, existe 
uma instituição principal na formação social que é representada pela fábrica, ou seja, ligada à 
esfera de produção, na qual ocorre a troca do trabalho pelo salário, enquanto é constante a 
extração da mais-valia, sendo nessa relação que se materializa a exploração de uma classe 
pela outra, ou seja, a luta de classes[18]. 

O controle social é realizado pelas instituições acessórias, que são v.g. a família, a escola, a 
religião, o sistema penitenciário, os meios de comunicação, cujo objetivo principal é a 
formação da massa de trabalhadores e a disciplina dessa força de trabalho. 

A principal instituição acessória de controle social é a instituição penitenciária pois "(...) 
garante a extração da mais-valia na estrutura econômica e a reprodução das condições de 
produção capitalistas, baseadas na separação trabalhador/meios de produção; (...)"[19] 

  

As instituições de controle social são explicáveis como estruturas de autoridade e de 
disciplina da formação social: a religião, na sociedade medieval; o mercado - cujos fios 
invisíveis ligam o trabalhador à classe capitalista - a prisão, a escola, a família, etc., no 
capitalismo. Entre as funções das instituições acessórias da fábrica está a "organização do 
consenso", aquela aparência "natural" assumida pela ideologia na consciência do trabalhador, 
enquanto o reproduz como força de trabalho.[20] 

  

Portanto, essas instituições de controle social são os fios invisíveis que ligam o trabalhador à 
classe do capital com o fim de buscar a sua subordinação ao trabalho. Com o avanço 
tecnológico e a globalização, as instituições primárias de controle social, as fábricas, 
transformaram-se em multinacionais para as quais foram necessárias novas formas de controle 
social, passando a utilizar os meios de comunicação de massa para difundir a ideologia 
dominante do capital. 
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Dessa forma a mídia funciona como um aparelho ideológico do estado ou uma instituição 
secundária de controle social, pois repercute a ideologia dominante através da televisão, dos 
jornais, dos espetáculos culturais. Somente a partir dos órgãos da mídia é que se tornou 
possível difundir a ideologia do capital dominante numa escala mundial. Essa mobilização é 
que forma a opinião pública, forjada como já demonstrado, sendo ela responsável por 
legitimar a ideologia da política penal oficial. 

Já BOURDIEU não aceita essa ideia de ideologia, nem a teoria marxista de forma plena. O 
autor utiliza outras denominações para expressar algo parecido com ideologia, como doxa, 
violência simbólica. Doxa seria uma natural internalização das regras dominantes, "coisas que 
as pessoas aceitam sem saber", sem conflitos, questionamentos, luta de classes. Nesse mesmo 
sentido a violência simbólica, que é exercida com consenso entre os que a exercem e os que a 
sofrem, torna a resistência algo inatingível, pois a absorvição é como que uma doença, pelo 
ar, "está em toda parte e em lugar nenhum (...)". Com a violência simbólica "(...) a dominação 
tende a assumir a forma de um meio de opressão mais eficaz (...)"[21]. 

Assim, apesar da discordância entre os autores do lugar que ocupa os órgãos da mídia, uma 
coisa em comum as teorias guardam, de que ela é capaz de reproduzir o consenso, seja na 
forma de violência simbólica, seja na forma de ideologia. A notícia é veiculada, portanto, 
utilizando esses elementos simbólico-ideológicos assumidos pela estrutura de poder, negando 
sua qualidade de discurso e garantindo a eficácia e o autoritarismo da interlocução. 

  

4 O SISTEMA PENAL, A POLÍTICA NEOLIBERAL E A MÍDIA 

  

O sistema penal é composto de aparelhos repressivos criados pelo Estado para controlar o 
delito, desde a sua detecção até a execução da pena pelo eventual delinquente, ou seja, o 
sistema penal é o "controle social punitivo institucionalizado"[22]. 

O sistema penal é regido pelo discurso punitivo, que por sua vez é regido pela política 
econômica praticada. Segundo RUSCH e KIRCHHEIMER são as relações de produção que 
determinam os métodos de punição, influenciados assim, pelas forças econômicas e 
fiscais[23]. 

Atualmente as relações de produção são ditadas pela política neoliberal, dos grandes capitais 
internacionais, que trazem conseqüências trágicas para a humanidade, como enumera NILO 
BATISTA: 

  

O empreendimento neoliberal, capaz de destruir parques industriais nacionais inteiros, com 
conseqüentes taxas alarmantes de desemprego; capaz de "flexibilizar" direitos trabalhistas, 
com a inevitável criação de subempregos; capaz de, tomando a insegurança econômica como 
princípio doutrinário, restringir a aposentadoria e auxílios previdenciários, capaz de, em nome 
da competitividade, aniquilar procedimentos subsidiados sem considerar o custo social de 
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seus escombros; o empreendimento neoliberal precisa de um poder punitivo, onipresente 
a capilarizado, para o controle penal dos contingentes humanos que ele mesmo 
marginaliza. (destacou-se).[24] 

  

O neoliberalismo consagra-se como a política do individualismo, da exclusão dos não iguais, 
é como se o estado dividisse sua responsabilidade social com as grandes empresas, geridas 
pelos capitais internacionais. "A responsabilidade pela situação humana foi privatizada e os 
instrumentos e métodos de responsabilidade foram desregulamentados"[25]. No entanto, a 
única pretensão dos grandes capitais é a manutenção da política do consumismo, implicando 
na exclusão dos que falham nessa tarefa. 

A abertura dos mercados veio com a globalização que, até o momento, somente pode ser 
sentida em seus efeitos negativos, uma vez que foi imposta, que vem desrespeitando fronteiras 
e soberanias e o que pretendia ser liberdade ou democracia, transformou-se em dominação. 
Como bem assinala BAUMAN "A pervertida 'abertura' das sociedades implementada pela 
globalização negativa é ela própria a causa primeira da injustiça e assim, indiretamente, do 
conflito e da violência."[26] 

O Estado deixou de ser aquele estado do bem estar social[27], para tornar-se o Estado penal. 
Este novo estado possui uma única tarefa, cuidar dos excluídos pela política neoliberal, sendo 
que este controle em vez de ser no âmbito social ocorre na esfera criminal, o que faz das 
prisões um lugar de confinamento e neutralização. 

A mídia participa desse movimento quando incute na sociedade essa política de higienização 
e rotulação dos desiguais que devem ser banidos da convivência social, bem como na medida 
em que manipula a opinião pública para propagar as políticas penais repressivas e na 
expansão do direito penal simbólico, característica dos países de capitalismo tardio. 

A relação entre mídia e sistema penal pode ser compreendida, portanto, quando examinada a 
ligação entre os grupos econômicos que exploram a atividade midiática e o neoliberalismo, 
que garantem a crença na legitimidade da pena como rito para a solução de conflitos. 

Além da aplicação da pena realizada com a criminalização secundária, a criminalização 
primária também é vista como remédio para a solução de conflitos, é a divulgação da política 
de lei e ordem. Para o neoliberalismo esta é a única medida capaz e disponível de resolver os 
conflitos que ele mesmo criou "(...) uma inócua resposta simbólica (com efeitos reais) atirada 
ao problema real (com efeitos simbólicos)(...)"[28]. 

A criminalização primária e secundária, no entanto, produzem efeitos positivos para a política 
estatal, na medida em que torna real a idéia de Estado severo, capaz, decidido, ativo, 
aumentando assim sua popularidade.[29] 

Para minimizar então os efeitos da criminalização produzida pela mídia ela busca criar formas 
de resgate da cidadania, promovendo, por exemplo, o esporte ou a música nas favelas. É o que 
SYLVIA MORETZSOHN chama de teoria da integração social, essa teoria é a válvula de 
escape do Estado que vê o problema da criminalidade como simples, olvidando que seja uma 
doença crônica da sociedade. Segundo JOCK YOUNG essa teoria inverte a causalidade "'a 
criminalidade causa problema para a sociedade', em vez de 'a sociedade causa o problema da 
criminalidade'"[30] de forma que dá a entender que devemos nos livrar do problema, ao invés 
de resolvê-lo. 
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Nesse caminho, portanto estão abertas as portas da salvação, quem não se salvar não o fez por 
sua própria vontade. 

  

5 A IDENTIFICAÇÃO DO INIMIGO - ROTULAÇÃO ATRAVÉS DA MÍDIA  

  

Essa nova ordem econômica separa a sociedade em dois grupos, os que estão dentro da ordem 
e os que estão fora da ordem, os que são consumidores, os que não podem ser consumidores e 
a mídia reproduz essa divisão de uma forma maniqueísta entre "bons" e "maus", "nós" e 
"outros", "amigos" e "inimigos". 

Dessa forma, a nova ordem econômica foi obrigada a encontrar um lugar para os 
consumidores falhos, para os "inimigos", sendo essa tarefa atribuída ao Estado Penal. O 
Direito Penal - a principal arma do Estado Penal - possui essa característica da seletividade, 
sendo que muitas vezes ele não seleciona condutas, mas qualidades pessoais, "(...) porque a 
ação filtradora o leva a funcionar dessa maneira."[31] atendendo sua função simbólica de 
corresponder aos medos sociais. 

Essa característica da seletividade do sistema penal é o que a Criminologia Crítica chama de 
etiquetamento, teoria interacionista ou da reação social, isto é, a criação do estereótipo do 
criminoso. A teoria da rotulação, ou Labeling Approach se fundamenta em dois conceitos: 

1) "o crime 'não é uma qualidade do ato, mas um ato qualificado como criminoso por agências 
de controle social"[32], ou seja, um ato é definido como crime de acordo com o interesse 
econômico o qual influencia as agências de controle social; 

2) são as agências de controle social que produzem o crime e não o crime que dá origem ao 
controle social. O homem é rotulado quando pratica um ato qualificado como desviante de 
forma que esse processo ocorre pela criminalização primária, ou seja, a criação da norma 
penal que qualifica o ato como criminoso e, pela criminalização secundária, que enquadra o 
ato praticado por um sujeito nas condições da criminalização primária[33]. 

Assim as características selecionadas são as dos "inimigos", dos "fora da ordem", cumprindo 
o sistema penal sua função simbólica de criminalização destes através da vinculação aparente 
na mídia entre crime e violência. A mídia constantemente utiliza o vocábulo violência para 
falar de fato criminoso, fazendo esse uso com a intenção de justificar e formar opinião no 
sentido de incentivar a adoção de políticas penais mais severas.  Outro elemento que se 
associa a essa via simbólica é a pobreza formando o tripé violência, criminalidade e pobreza, 
de onde emerge o verdadeiro inimigo, que deve ser escorraçado, dizimado. 

A criação do perfil do criminoso autoriza contra ele práticas não oficiais de extermínio e 
exclusão. CECÍLIA COIMBRA, comentando algumas pesquisas realizadas no Rio de Janeiro 
sobre a década de noventa, relata o resultado encontrado com o perfil da vítima da guerra 
contra o narcotráfico: "homem pobre, preto ou pardo, entre 18 e 24 anos, morador de 
periferia, que não chegou a terminar o primário e é morto em logradouro público. É, sem 
dúvida o 'perfil do perigoso'(...)"[34]. 
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Para combatê-los o estado cria a Força Nacional de Segurança que é glorificada pelo 
jornalismo de referência, como na reportagem exibida pelo Jornal Nacional em 12 de maio de 
2005: 

  

FATIMA BERNARDES: Os soldados da Força Nacional de Segurança subiram hoje pela 
primeira vez em uma favela no Rio de Janeiro. A tropa, criada há nove meses para combater a 
violência em todo o país, está sendo treinada pelo batalhão de operações especiais do Rio. 

REPÓRTER: Rosto tenso, movimentação rápida. Eles vieram de longe: 

AGENTES (EM ORDEM): Tocantins. Rio Grande do Sul. Amazonas. Espírito Santo. 
Alagoas. 

REPÓRTER: Estão entrando em terreno desconhecido. 

SOLDADO: Vamo! Vamo! Vamo! 

REPÓRTER: Um lugar onde a cada passo pode surgir uma surpresa. Nas favelas do Rio de 
Janeiro o perigo pode vir de cima, dos lados e até de baixo. Os 200 policiais da Força 
Nacional que estão no Rio de Janeiro foram recrutados entre os melhores do país, e começam 
hoje a aprender como combater os traficantes no lugar onde eles vivem, é tudo novidade para 
esse major do Ceará. 

MAJOR: As nossas favelas lá são todas planas. A gente tem lá em torno de 300 favelas, 
também. É muita favela. 

REPÓRTER: É diferente aqui? 

MAJOR: Dedo fora do gatilho. É a primeira lição dos policiais da elite do Rio. Entre a arma e 
o alvo podem estar pessoas inocentes. Segunda lição é achar proteção. 

COMANDANTE: Você tem que estar abrigado, você nunca pode estar exposto. Se for o caso, 
você abre um portão, mas você nunca pode estar exposto. Tem que estar protegido dos tiros 
que vem de trás. Que possam vir de trás, do criminoso, do traficante, etc. 

REPÓRTER: Entre os soldados, 14 mulheres. Sandra Mara veio do Acre. O olhar dela diz: é a 
primeira vez que entra em uma favela. 

COMANDANTE: Você vai. 

SANDRA: Quando ele agachar? 

COMANDANTE: É, quando ele agachar vai. Espera, espera. 

REPÓRTER: Até julho, 600 policiais vão receber o mesmo treinamento. A Força Nacional já 
agiu em novembro do ano passado, para conter bandidos que incendiaram dez ônibus em 
Vitória, Espírito Santo. E com essa especialização no Rio, estão prontos para entrar em ação 
em situações de emergência, nos morros do Rio, e em todo o país.[35] 
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Como bem evidencia a reportagem exibida, o traficante, o bandido é o alvo e ele é encontrado 
nas favelas. Merecem, no entanto, os membros da elite que atuam como traficantes outras 
medidas como mais educação e a prevenção. No dia seguinte à reportagem anteriormente 
transcrita, foi ao ar a seguinte reportagem: 

  

WILLIAM BONER: Um número espantoso: em apenas três meses, quase 150 estudantes 
foram presos nas universidades paulistas. Eles vendiam drogas sintéticas. 

REPÓRTER: Ela é transparente e parece vazia: daí o apelido de cápsula do vento. Mas dentro 
são cristais de metanfetamina e de Bromo, que potencializam os efeitos. O aumento da 
temperatura do corpo, dos batimentos cardíacos, e as alucinações podem duram [durar] até 30 
horas. Daí o outro apelido: cápsula do medo. 

DIRETOR DO LABORATÓRIO DA POLÍCIA: Como o efeito é muito prolongado, dessa 
droga, também a recuperação de quem usou uma dose é muito lenta, muito demorada. Deixa 
seqüelas, muitas vezes a destruição do próprio sistema nervoso central. 

REPÓRTER: Foi no centro acadêmico dessa universidade que a polícia paulista encontrou 
cápsulas, comercializadas por um estudante de odontologia. Essa foi a primeira apreensão da 
nova droga no Brasil. As cápsulas do medo, ou do vento, surgiram nas festas do último verão 
europeu. A chegada agora a São Paulo é uma amostra do avanço das drogas sintéticas no 
mercado brasileiro. Drogas que só nos últimos seis meses levaram 146 universitários para a 
cadeia. 

DIRETOR DA DELEGACIA DE ENTORPECENTES DE SÃO PAULO: O traficante entre 
18 e 25 anos, sempre da classe média, média alta e da classe alta. Pessoas que aparentemente 
tem uma estrutura econômica por trás, através de sua família, e se envolve no tráfico de 
drogas. 

REPÓRTER: Policiais estão infiltrados em danceterias, raves e universidades. As 
investigações indicam que vêm da Europa, principalmente da Holanda, as drogas produzidas 
em laboratório e que são hoje um grande desafio para os educadores. 

PSIQUIATRA DA USP: A única forma que nós temos para combater esse problema é a 
prevenção. É a educação. Nós estamos formando líderes no nosso país que nesse 
momento são grandes consumidores de drogas. (Salientou-se)[36]. 

  

Comparando as duas reportagens exibidas pelo veículo de informação com maior índice de 
audiência no Brasil, em dias consecutivos, fica claro a distinção entre os que devem ser 
exterminados e os que merecem uma solução pacífica da sociedade. É claro, como bem 
salienta a psiquiatra da USP amanhã eles serão nossos líderes. 

Outra informação divulgada pela mídia no sentido de reforçar a adoção das políticas públicas 
repressivas é a atribuição de culpa ao pobre por sua condição, é a atribuição de culpa ao pobre 
por não educar seus filhos, não afastá-los das drogas, por não ter um emprego, por não auferir 
renda. No entanto, a ausência de cidadania dessa população é justamente reflexo dessa 
atribuição de culpa. 
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Toda essa campanha é o que SYLVIA MORETZSOHN chama de discurso higienista "(...) 
que expressam a naturalização dos conflitos sociais, simplificados a partir de estereótipos 
('bandido' versus 'cidadãos de bem') que reproduzem o senso comum a respeito e deixam ilesa 
a estrutura radicalmente segregadora e violenta da própria sociedade que reproduz o crime e a 
exclusão."[37] Esse discurso legitima o poder policial a agir de forma brutal, a notícia da 
morte do excluído é sempre justificada pelo confronto policial, pela legítima defesa ou mesmo 
pela ausência de valor dessa vida. O Exército Brasileiro caçando os traficantes no Morro do 
Alemão sob a justificativa da instalação de uma UPP - Unidade de Polícia Pacificadora - é a 
maior representatividade de que esse discurso está silenciosamente legitimado[38]. 

A periferia, a favela é a arena de luta entre o exército dos "cidadãos de bem" e os "bandidos", 
da mesma forma com que as pessoas são estigmatizadas, também o local onde elas vivem, as 
suas formas de laser. Esses lugares são vistos como o locus da guerra, se não contra o estado, 
contra a facção rival. O principal exemplo exibido pela mídia é dos morros cariocas. A 
população que lá reside é vista, se não como diretamente criminosa, como conivente à 
ilegalidade da situação por repelir a ação policial, sendo igualmente estigmatizada. 

  

5.1 O MOVIMENTO DE LEI E ORDEM 

  

O movimento de "lei e ordem" surgiu nos Estados Unidos na década de 70 em resposta aos 
conflitos raciais que ocorriam nos guetos das grandes metrópoles. O estado caritativo[39] 
passou a ser repressivo na medida em que condicionou a ajuda estatal ao cumprimento de 
condições de ordem moral, burocrática e até humilhante, bem como expandiu o 
aprisionamento[40]. 

A política de "tolerância zero" vem na esteira desse contexto sinalizado até agora como 
excludente e decorre desse movimento. Disseminada a partir da segunda metade da década de 
90, começou em Nova Iorque, sob a administração do prefeito Giuliani e se alastrou pelo 
mundo sob o slogan "Em Nova Iorque sabemos onde está o inimigo". Como sugere a frase, 
lança-se a campanha por identificar o inimigo que seria, na expressão da "teoria das janelas 
quebradas" - teoria resgatada pelo movimento -, aquele que produzisse uma lesão ou violasse 
uma regra, ainda que incapaz de produzir qualquer reprimenda penal, como quebrar uma 
janela. 

A punição começaria nesse ato, sob a justificativa de que, partem desses pequenos atos o 
início da criminalidade, "(...) os pequenos delitos são a porta de entrada para os maiores (...)". 
Tal ideia foi implementada sob a justificativa de moralizar as classes inferiores e garantir a 
qualidade de vida na cidade[41]. 

LOÏC WACQUANT bem explica e exemplifica as medidas do movimento: 

  

De Nova Iorque a doutrina da "tolerância zero" vai se propagar pelo globo com uma rapidez 
estonteante e com ela a retórica militar da "guerra" ao crime e da "reconquista" do espaço 
público. Essa doutrina é o instrumento de legitimação da gestão policial e judiciária da 
pobreza que incomoda - a que se vê, a que causa incidentes e problemas no espaço público, 
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alimentando assim um sentimento difuso de insegurança ou mesmo simplesmente de tenaz 
incômodo e de inconveniência. Facilitando o amálgama com a imigração, os delinqüentes 
(reais ou imaginários), os sem-teto, os mendigos e outros marginais são assimilados como 
invasores estrangeiros, elementos alógenos que devem ser expurgados do corpo social, o que 
acaba trazendo resultados eleitorais positivos nos países varridos por fortes correntes 
xenófobas[42]. 

  

Portanto, o movimento de lei e ordem e a política de tolerância zero são um verdadeiro 
retorno aos tempos da caça às bruxas, pois: 1ª - institui a perseguição aos pobres; 2º - 
incentiva a criminalização primária, enchendo o sistema penal de leis esparsas repressoras; 3º 
- causa o endurecimento das penas; e 4º - restringe os direitos e garantias do cidadão. É a 
venda, através dos meios de comunicação de massa, das medidas repressivas como remédio 
para os males sociais, mercadoria que se alastrou pelo globo, sendo principalmente 
recepcionada pelos países de capitalismo tardio. 

  

5.2 A MAXIMIZAÇÃO DO DIREITO PENAL E A INFLAÇÃO LEGISLATIVA 

  

Essa política produz ainda a maximização do Direito Penal através da criação de novas leis, 
com o fim único e simbólico de ajudar na repressão ao crime. O Direito Penal deixa de ser o 
instrumento garantidor dos bens juridicamente tutelados para se tornar um direito que 
responde apenas aos medos sociais. 

No entanto, a promessa de acabar com a criminalidade não pode ser atendida através da 
criação de leis. A Lei Penal delimita um âmbito de atuação que a realidade deturpa, pois o 
sistema penal é seletivo, vindo a lei unicamente para justificar ações excludentes e repressivas 
em face dos selecionados. "Em geral, pois, a criminalização que produz o funcionamento do 
sistema penal nunca coincide com a orientação e medida que determina a lei penal, a ponto de 
nem sequer sabermos se é desejável que assim seja, (...)" porque se o fosse, quase todas as 
pessoas seriam criminalizadas[43], visto que todos tem uma ficha criminal de impunidade, 
ainda que se refiram à prática de delitos sem grande relevância social. 

A pressão para a criação de uma legislação mais rígida é reproduzida pela mídia, que 
reunindo fatos semelhantes, pretende justificar a criação de leis. Tal o foi com a lei de crimes 
hediondos, exemplo caricatural, cujo movimento para sua aprovação mobilizou o país em 
torno do sequestro de figuras da alta sociedade e que teve como ponto decisivo o assassinato 
da atriz Daniela Perez, a qual vem, no entanto, gradativamente sendo revista pelo judiciário 
por ser inconstitucional. 

  

6 A DICEMINAÇÃO DO MEDO ATRAVÉS DA MÍDIA 
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Diante da propagação dessas políticas e do inchaço do sistema penal, cada vez mais os 
"cidadãos de bem" são colocados de frente com a questão criminal o que parece nunca se 
resolver. Essa exposição excessiva da questão criminal fabrica uma sensação de 
intranquilidade o que gera a dominação da política do medo. 

Com o aumento da criminalidade registrada na última década aumentou também o risco da 
vitimização. Esse risco é o que causa o medo nas pessoas, porque não existem meios para 
aferí-lo. Questões como a cifra negra - crimes que não são levados ao conhecimento das 
autoridades - ou crimes que não são resolvidos por falta de provas, impedem uma estatística 
do risco, tornando-o incerto. 

  

O medo é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, 
flutuante, sem endereço nem motivos claros; quando nos assombra sem que haja uma 
explicação visível, quando a ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda parte, 
mas em lugar algum se pode vê-la. "Medo" é o nome que damos a nossa incerteza: nossa 
ignorância da ameaça e do que deve ser feito - do que pode e do que não pode - para fazê-la 
parar ou enfrentá-la, cessá-la estiver além do nosso alcance.[44] 

  

Esse medo é agravado pela sensação de vulnerabilidade, de impossibilidade de defesa sobre a 
futura desgraça que se abaterá. Na tentativa de afirmar o sentimento de segurança e proteção 
do Estado sobre seus cidadãos é chamado o Direito Penal que reage através da criminalização 
primária, cujo resultado é uma inflação penal simbólica que se apresenta como solução, bem 
como através da criminalização secundária, autorizando políticas públicas repressivas. O 
Direito Penal é chamado para responder ao fracasso da "coerção moral", substituída pela 
"ortopedia social das prisões"[45]. 

Em uma pesquisa realizada na Venezuela para averiguar a origem do sentimento de medo da 
criminalidade revelou que 67% dos entrevistados declaram que é através da mídia que tomam 
conhecimento a respeito de problemas pela falta de segurança pública, enquanto apenas 17% 
afirmam basear suas convicções numa experiência real pessoal ou de amigos[46]. 

Revela-se a importância da mídia na difusão desse sentimento. A relação entre mídia e medo 
do crime não se esgota no caráter informativo, pois a mídia exerce influência sobre a 
representação do crime e também do delinquente em razão de ter aumentado o espaço 
dedicado a tais notícias, bem como ao constante destaque que se dá aos crimes violentos[47]. 

Esse medo da criminalidade deve ser dominado e, para tanto, necessário se faz sua 
materialização, para que se possa lutar na esperança de vencê-lo. Os excluídos são exatamente 
a encarnação desse medo[48], eles são o bode expiatório da sociedade formada e defendida 
pelos "cidadãos de bem". 

Para que então se justifique a rotulação e a implementação de medidas públicas severas contra 
os rotulados, é necessário que a violência se torne um fato corriqueiro, para que a lei não seja 
vista como instrumento seletivo, mas ligada à criminalidade pela via simbólica. 
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(...) a questão da construção da verdade jornalística não gira em torno da objetividade, mas da 
capacidade de uma produção de sentido específica, constituída a partir da imagem como vetor 
consensual que, ao produzir o efeito de realidade, constrói também a certeza da incompetência 
do poder público, o pânico social fruto da sensação de catástrofe iminente e o conseqüente 
desejo de vingança, que será canalizado para a efetivação da denúncia.[49] 

  

KLEBER MENDONÇA bem relaciona os fatores até agora reunidos para justificar, por 
exemplo, o sucesso do programa Linha Direta, criando uma realidade através dos recursos 
televisivos da imagem, o jornalista incentiva o telespectador a sanear a suposta falha do 
sistema penal, bem como a diminuir sua sensação de insegurança por saber que tem um 
bandido a solta, convidando o telespectador a fazer justiça com as próprias mãos. 

  

6.1 ONDAS DO CRIME 

  

Necessário refletir até que ponto a notícia circular é capaz de produzir o medo de um 
determinado tipo de crime.  Encontra-se no noticiário informação a respeito de um único tipo 
de crime ou da vitimização de pessoas nas mesmas condições - como idosos, mulheres v.g. - 
tal fenômeno é chamado de ondas do crime. Esses fenômenos são ao mesmo tempo criados e 
denunciados pela mídia. 

O exemplo mais evidente desse fenômeno ocorrido no Brasil foram os arrastões ocorridos nas 
praias cariocas entre 1992 e 1993, que consistiram na reunião de dezenas de "pivetes" que 
roubavam tudo o que encontravam pela frente com os banhistas das praias cariocas e depois 
desapareciam. "No início do verão de 1992, (...) o Fantástico transmitia para todo o Brasil e 
para o exterior cenas de pânico e confusão onde uma multidão ensandecida fugia para todos 
os lados num clima de horror e medo."[50] 

O medo tomou tal proporção que a ênfase dada à matéria inclusive superou, na época, a 
campanha para sucessão municipal. Já no verão de 1993 o arrastão deixou de ser noticiado 
como conduta ligada a assalto aos banhistas, mas como sendo brigas entre quadrilhas, ou 
grupos de funk, no entanto, preservou-se a denominação arrastão.[51] 

Para combater essa onda de crimes frequentadores da praia de Copacabana fixaram na areia 
um chamado aos moradores para que trouxessem porretes às praias. Praticantes de jiu-jitsu 
foram até a praia para combater a violência e foram ofertados cursos para que os donos de 
cães aprendessem a se proteger. 

  

O que não é noticiado pelos jornais é a construção de que, ao generalizar e classificar os 
participantes do arrastão como funkeiros/suburbanos, o jornal exerce também uma atitude 
violenta: promover a segregação social através da discriminação racial e econômica.[52] 
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Em Nova Iorque ocorreu a onda de crimes contra os idosos, fatos isolados foram noticiados 
em conjunto que alarmou a população. Como resultado dessa preocupação o Prefeito 
imediatamente chamou os jornalistas para uma entrevista coletiva com o fim de declarar 
guerra aos crimes contra os idosos. Assim foi reforçado o policiamento nas ruas e criadas 
novas leis. No entanto, tais medidas foram implementadas somente durante três meses, 
quando então a cobertura da imprensa acabou e a onda de crimes também.[53] Mas durante 
esses três meses a onda de pânico entre os idosos certamente os impediram de muitas 
atividades cotidianas. 

A reunião de fatos similares noticiados em conjunto é um recurso utilizado para semear e 
reforçar o alarmismo e o medo social já impostos pela banalização das formas violentas de 
crime. 

  

 7 REFLEXÃO CRÍTICA 

  

A mídia historicamente utiliza-se de alguns mecanismos de produção da informação como o 
processo seletivo do noticiário, o agendamento e o enquadramento da notícia, a suposta 
objetividade da informação, a notícia em tempo real, que acontece na "velocidade mundial". 

A seletividade é a principal característica desse trabalho pois, é através dela, que a ordem 
dominante garante sua hegemonia, haja vista que só são noticiados fatos que não motivam a 
crítica do receptor da informação ou a mobilização dos espectadores, mas fatos que são 
banais, comuns e que não despertam a reflexão. A seletividade negativa, ou seja, a ausência 
de informação sobre fatos importantes também é uma forma de violência simbólica. 

A suposta objetividade, por sua vez, garante ao jornalista que o espectador acredite no fato 
que está sendo transmitido, a mídia se autoriza enquanto opinião pública por meio desse 
recurso, porém ela traz informações já pensadas justamente para recriar a passividade das 
massas inertes. 

No entanto, a velocidade, que é tão requisitada pela economia global, induz os próprios 
jornalistas à ausência de reflexão sobre o que noticiar e sobre como de fato àquela informação 
influi na vida das pessoas. O próprio setor de informação é iludido por essa realidade 
distorcida. 

A falta de tempo de investigação sobre os fatos tidos como notícia também cria uma realidade 
que é virtual, o limiar entre a realidade e o imaginário não é passível de se identificar em 
razão da forma como é produzida. A notícia veiculada no jornal da manhã é exibida no 
noticiário do meio-dia e uma cobertura completa sobre o acontecido no jornal da noite lhe 
confere o status de realidade. 

Essa "realidade", que não é questionada justamente por sua repetição, aparenta ser a opinião 
da maioria, representa a Opinião Pública. Essa Opinião Pública tem assumido com autoridade 
algumas tarefas que o Estado não é capaz de cumprir. 

Nessa cavalgada da mídia ela tem frequentemente substituído o poder legislativo, o judiciário 
e o executivo. O poder legislativo na medida em que provoca, através do fenômeno da 
divulgação da notícia circular, a "opinião pública" a pedir mais leis no combate à 
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criminalidade; o poder judiciário quando faz o julgamento rápido e eficaz dos "bandidos"; e o 
executivo quando executa a pena de morte e tortura não oficiais. 

Assim a mídia hoje é representada pelos grandes conglomerados globais que dominam a 
divulgação de informações. Esses conglomerados, por sua vez, são representados pelos 
capitais internacionais e está, portanto, condicionada aos seus constrangimentos. 

A mídia, reforçando a política de lei e ordem, que teve origem no país estadunidense e que 
não coincidentemente é quem domina as agências de informação, provoca uma maximização 
do sistema penal, instrumento do neoliberalismo chamado a combater os problemas que ele 
mesmo cria. 

Por ter o sistema penal a característica da seletividade, ele ataca justamente o contingente dos 
excluídos, dos marginalizados produzidos pela nova ordem global, na tentativa de neutralizá-
los, legitimando inclusive práticas não oficiais de extermínio. É o que se vê nas incursões 
policiais nas favelas do Rio de Janeiro e demais periferias dos estados Brasileiros. 

A freqüente exposição da crescente criminalidade através da mídia cria um sentimento de 
insegurança irreal, sem qualquer fundamento racional. Esse medo da vitimização pelo crime é 
materializado pela imprensa nas classes dos excluídos, no contingente humano que não tem 
lugar na política neoliberal. 

Dessa forma, o sistema político-econômico que dá origem a esse conflito social é reafirmado 
e consagrado, o poder nas mãos do grande capital é centralizado e só quem faz parte dele é 
capaz de sobreviver a sua voracidade. 

Contudo é necessário propor algumas medidas no intuito de minimizar esse conflito social 
simbólico com efeitos reais, pois se a resolução ou minimização dessa questão depender do 
tempo e da história, demorará muito a ver-se um resultado. Ignorá-lo seria dar guarida a uma 
nova guerra em busca da "supremacia racial", cujo resultado para o Brasil, país de capitalismo 
tardio, terá consequências trágicas. 
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RESUMO 
O presente artigo discute sobre a prisão virtual, denominada “prisão do futuro”, baseada no 
acompanhamento eletrônico de pessoas presas. Analisa o monitoramento eletrônico de presos 
no Brasil sob a perspectiva dos direitos e garantias fundamentais, em face do surgimento da 
nova lei 12.258/2010. Discute particularmente se o monitoramento eletrônico de presos no 
Brasil adéqua-se ao primado da dignidade da pessoa humana. Parte da constatação inevitável 
de que o sistema penitenciário brasileiro precisa ser renovado, diante da realidade 
insuportável do encarceramento de milhares de pessoas em condições degradantes e 
desumanas. A partir deste cenário, várias indagações são realizadas no decorrer da pesquisa: 
Em que consiste a prisão virtual? A prisão convencional ainda deve ser a regra? O 
monitoramento eletrônico de presos pode ser uma alternativa viável para enfrentar a 
superlotação de presídios? Existe compatibilidade com o princípio da dignidade da pessoa 
humana? Diversas questões referentes ao assunto são examinadas, como os pontos a favor e 
contra a utilização dessas novas tecnologias no âmbito da execução penal. Afigura-se, em 
todo o trabalho, uma abordagem crítica sobre o tema, firmada sob o postulado constitucional 
da dignidade da pessoa humana.  
PALAVRAS-CHAVE: PRISÃO; MONITORAMENTO; ELETRÔNICO; DIGNIDADE 
 
RESUMEN 
This article discusses the virtual prison, called the "prison of the future", based on electronic 
monitoring of prisoners. It analyzes the electronic monitoring of prisoners in Brazil from the 
perspective of fundamental rights and guarantees in the face of the emergence of the new law 
12.258/2010. Discusses particularly if the electronic monitoring of prisoners in Brazil fits the 
primacy of human dignity. Part of the inevitable conclusion that the Brazilian penitentiary 
system needs to be renewed before the unbearable reality of incarceration of thousands of 
people degrading and inhuman conditions. From this backdrop, several investigations are 
carried out during the research: What is a virtual prison? The conventional prison should still 
be the rule? Electronic monitoring of prisoners may be a viable alternative to address the 
overcrowding of prisons? There is compatibility with the principle of human dignity? Several 
issues relating to the subject are examined, as the points for and against the use of these new 
technologies for criminal enforcement. It is, in all the work, a critical approach on the subject, 
established under the constitutional postulate of human dignity. 
PALABRAS-CLAVE: ARREST; ELECTRONIC; MONITORING; DIGNITY. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 
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O presente ensaio discute as recentes modificações implementadas pela lei 12.258/2010 no 
âmbito da reforma da execução penal no Brasil, tratando do monitoramente eletrônico de 
presos, numa abordagem sob a perspectiva dos direitos e garantias individuais da pessoa 
humana.  

Na análise do monitoramento eletrônico de presos, discute-se se esta forma de fiscalização e 
de acompanhamento, baseada nas novas tecnologias, representa ofensa aos direitos humanos, 
em face de suposta violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A temática é tratada dentro do atual contexto da crise da execução penal no Brasil, agravada 
pela superlotação dos estabelecimentos penitenciários e pelo descumprimento reiterado da Lei 
de Execuções Penais. 

No estudo desenvolvido, não se teve por propósito discutir as mazelas do sistema 
penitenciário, e sim um aspecto constitucional relevante dentro desse contexto, qual seja, 
questionar se o monitoramento eletrônico no Brasil se adéqua aos princípios vetores do 
Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana. 

As novas tecnologias constituem realidade irrefutável em todos os campos da ciência, 
proporcionando melhores condições de vida e de convivência entre as pessoas. No âmbito da 
execução penal, não será diferente. Contudo, precisam passar pelo filtro constitucional, 
levando sempre em conta que o Estado não pode ser um fim em si mesmo, senão o meio para 
a promoção do ser humano.  

Nesse sentido, os benefícios do acompanhamento eletrônico precisam ser devidamente 
sopesados com o sistema de valores do Estado Democrático de Direito, partindo-se da idéia 
inicial segundo a qual a concretização da dignidade da pessoa humana depende da valorização 
da condição do ser humano como sujeito de direitos fundamentais. 

Propõe-se, portanto, a investigar a aplicação do monitoramento eletrônico no contexto da 
necessária reforma do sistema penitenciário brasileiro e sua adequação à plataforma dos 
direitos humanos. 

  

2 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRESOS 

  

Em pleno século XXI, a realidade do sistema penitenciário em diversos países, inclusive no 
Brasil, ainda se espelha em antigos modelos, baseados na severidade de aplicação das penas 
privativas de liberdade. 

Esse rigor demasiado da pena, centrado na constrição da liberdade, vem recebendo severas 
críticas, desde 1764, a partir da publicação da obra Dos Delitos e Das Penas, de Cesare 
Beccaria.[1] 

Os arbítrios e as torturas eram questionados por Jean-Jacques Rousseau e François Marie 
Arouet. Os ideais iluministas pregavam a moderação na aplicação da pena. 

O caráter retributivo da pena (punição, castigo) ainda prevalece em detrimento da readaptação 
e da reeducação, apesar de a Lei de Execução Penal demonstrar clara preocupação com a 
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pessoa encarcerada. Isso pode ser explicado pela distância entre o idealismo normativo e a 
realidade prática. 

A concretização dos direitos fundamentais do preso no âmbito penitenciário encontra muitos 
entraves na sua aplicabilidade. Apesar da ampla renovação do pensamento acerca dos 
propósitos da aplicação da pena, existe um desinteresse político do Poder Executivo na 
consecução desses ideais. 

A partir dessa constatação, o monitoramente eletrônico surge como uma das alternativas ao 
encarceramento de presos. As primeiras experiências de localização eletrônica de pessoas 
começaram em 1964, tendo sido realizadas pelos irmãos Ralph e Robert Schwitzgebel, na 
Universidade de Harvard, Estados Unidos.[2] 

A primeira experiência foi realizada em Boston, com jovens condenados reincidentes, em 
liberdade condicional. Foram colocadas, narra Edmundo Oliveira, 

  

[...] sob suas camisas, duas caixas pesando um quilo no total. A primeira continha as baterias, 
enquanto a outra, um emissor que enviava um sinal codificado diferente para cada indivíduo. 
Esses sinais eram transmitidos para receptores localizados no forro das casas dos voluntários e 
retransmitidos para uma antiga estação de controle de mísseis, modificada para localizar, 
precisamente, os detentos em um perímetro de 400 metros.[3] 

  

Nos Estados Unidos, a partir da década de 80, várias empresas passaram a produzir 
equipamentos eletrônicos destinados ao controle de presos. Em seguida, vários países 
passaram a adotar referida tecnologia, espelhando-se no modelo norte-americano, como 
França, Holanda, Suécia, dentre outros. 

No Brasil, o monitoramento eletrônico começou a ser pensado a partir das experiências bem 
sucedidas em outros países. O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) desenvolveu 
projeto para monitorar presos, numa atitude pró-ativa de modernização do sistema 
penitenciário, dentro de uma perspectiva da humanização das penas. 

A Lei 12.258, de 15 de julho de 2010, alterando a Lei de Execução Penal, instituiu no Brasil o 
acompanhamento eletrônico de presos, inaugurando nova fase da execução penal no país. 

  

3 A PRISÃO VIRTUAL E A NOVA LEI 12.258/2010 

  

O debate atual sobre a denominada "prisão virtual", realizada por meio do monitoramento 
eletrônico de presos, evidencia a profunda crise dos conceitos e categorias clássicas de pena e 
de execução penal, que se acham submetidos a um processo de redefinição. 

É preciso superar a era da prisão como "instituição total", mencionada por Erving Goffman 
como local onde um grande número de presos é separado da sociedade, levando uma vida 
fechada e formalmente administrada.[4] 
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O monitoramento eletrônico de presos consiste no controle a distância da liberdade deste, por 
meio de dispositivos eletrônicos, daí porque se apresenta como forma de "prisão virtual", 
verdadeiro sopro de renovação no âmbito do direito penitenciário. 

Compõe o conjunto de idéias denominadas de "alternativas penais", como o abolicionismo e o 
minimalismo. Não existe mais espaço para a prisão baseada em isolamento celular, centrada 
na idéia de que o silêncio poderia gerar reflexão no preso acerca da conduta criminosa 
cometida. 

O século XXI, projeta César Barros Leal, 

  

[...] requer uma nova e prospectiva política penitenciária que mude a dramática e infame 
situação de grande parte de nossas prisões, albergando quiçá uma recreação do sistema de 
execução penal e rompendo o silêncio carcerário de que nos falava Rosa Del Olmo, em busca 
de uma nova era.[5] 

  

A ausência de contato com o mundo exterior gera danos irreversíveis, sofrimento, processos 
de estigmatização, despersonalização, promiscuidade e transtornos mentais no preso, mesmos 
nos sistemas penitenciários em que se procura suavizar o sofrimento decorrente do choque 
ocasionado pelo isolamento celular. 

A prisão virtual contribui para um Direito Penal mínimo, justo e garantista. Como alternativa 
ao encarceramento, favorece a reinserção social do condenado, porque não o separa da 
família, do seu meio de convivência e do seu trabalho. Afora isso, termina sendo solução bem 
mais viável economicamente, por reduzir substancialmente os gastos com a manutenção do 
sistema atual. 

A eficiência da prisão da prisão virtual, por meio do monitoramento eletrônico tem 
aumentado cada vez mais. O GPS, observam Eugênio Raúl Zaffaroni e Edmundo Oliveira, 

  

[...] tem a vantagem de calcular a longitude, a latitude, a direção e a velocidade do portador do 
dispositivo o tempo todo. Ele é, também, importantíssimo para alertar o Centro de Controle 
de Monitoramento quando, por exemplo, o infrator penetra  em uma área de exclusão, como 
escolas, shoppings, hospitais e parques públicos, conforme a determinação do Juiz.[6] 

  

Cumpre esclarecer que a prisão virtual deve assegurar um padrão mínimo de segurança 
material à população. Assim, não se compatibiliza com determinados perfis de criminosos, 
como membros de organizações criminosas, com efetiva e intensa participação, ou criminosos 
habituais, ou mesmo aqueles considerados hediondos, em razão do alto grau de ofensividade 
de suas ações. 

No Brasil, o acompanhamento eletrônico foi instituído para ser aplicado a presos em regime 
semi-aberto. 
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Por ser menos rigoroso, não existe o isolamento no período noturno; o trabalho externo é 
admitido, inclusive mediante convênio com empresas privadas; e ao preso ainda se garante a 
oportunidade de frequentar cursos superiores, ou mesmo profissionalizantes.     

Esse serviço externo pode ser concedido pelo juiz na própria sentença condenatória. Quando 
for exigido o cumprimento de um sexto da pena, em razão da pena inicial ter sido fixada no 
regime fechado, o benefício será concedido mediante análise da aptidão, da disciplina e da 
responsabilidade do apenado (art. 37, da LEP). 

No regime semi-aberto, o trabalho externo constitui um estágio para o retorno ao convívio 
social, oportunidade do condenado provar as condições necessárias para passar ao regime 
aberto. 

A nova lei inclui o parágrafo único ao art. 122, da LEP, estipulando que a ausência de 
vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo 
condenado, quando assim determinar o juiz da execução. 

A partir da possibilidade de acompanhamento eletrônico do condenado, é possível saber se 
efetivamente este saiu temporariamente para visita à família; ou para frequentar cursos na 
comarca, ou mesmo se está participando de atividades que concorram para o retorno ao 
convívio social. 

Justamente para atender às necessidades da correta fiscalização eletrônica do preso, a Lei 
12.258 estabeleceu que o juiz imporá ao beneficiário a obrigação de fornecer endereço onde 
reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;  o 
seu recolhimento à residência visitada, no período noturno; e a proibição de frequentar bares, 
casas noturnas e estabelecimentos congêneres.  

Na mesma linha de raciocínio, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de 
instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o 
cumprimento das atividades discentes.  

O monitoramento eletrônico do beneficiário permite fiscalizar se as obrigações impostas 
efetivamente estão sendo cumpridas, algo que não era possível antes, em razão da mais 
completa falta de estrutura e corpo de profissionais especializados num número suficiente 
para fazer esse acompanhamento. 

O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como 
crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou 
revelar baixo grau de aproveitamento do curso. 

A análise da adequação do monitoramento eletrônico ao atual estágio de evolução dos direitos 
fundamentais depende do conhecimento das suas implicações, isto é, da avaliação de suas 
consequências para o condenado submetido à fiscalização. 

  

4 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 
PRESOS NO BRASIL  
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A reforma do sistema penitenciário brasileiro é necessária, porque muitos são os obstáculos 
para uma execução penal humana, calcada da recuperação do indivíduo. 

Primeiro, existe um claro desinteresse político, quando se trata do desenvolvimento de 
políticas públicas no campo da execução penal, daí porque fatos como fugas, motins, 
corrupção, uso de drogas, cometimento constante de infrações dentro do próprio 
estabelecimento, constantemente se repetem, não havendo um conjunto de atitudes concretas 
para mudar a situação. 

Segundo, a superlotação carcerária não caminha para uma solução. Ao causar amontoamento, 
anota César Barros Leal, "a crudelíssima e abjeta saturação dos estabelecimentos penais tem 
um reflexo profundamente negativo sobre o sistema."[7] 

A análise da adequação do monitoramento eletrônico ao atual estágio de evolução dos direitos 
fundamentais depende do conhecimento das suas implicações, isto é, da avaliação de suas 
consequências para o condenado submetido à fiscalização. 

A prisão virtual gera consequências semelhantes em relação à privação de liberdade, porque a 
pessoa sofrerá da mesma forma uma constrição ao seu direito de ir e vi, mas com o benefício 
de estar fora do ambiente penitenciário. Em outras palavras, termina sendo mais benéfica, 
porque não priva o condenado do convívio social. 

Como se nota, representa radical renovação no âmbito da execução penal, possibilitando uma 
alternativa viável ao encarceramento de presos, a partir da constatação da atual realidade do 
sistema penitenciário brasileiro, verdadeira catástrofe para o humanismo, em pleno Estado 
Democrático de Direito, não evidenciada nem politicamente, nem juridicamente. 

Claramente existe um desprezo pela situação e pelo problema, ao ponto de merecer um estudo 
detalhado acerca das razões que levam a esse menoscabo. 

Em virtude da falta de vagas nos estabelecimentos penitenciários brasileiros, muitos dos 
condenados ao cumprimento da pena de reclusão em regime fechado encontram-se confinados 
em delegacias ou em cadeias públicas. Essa situação é totalmente irregular, uma vez que o 
artigo 87 da Lei de Execução Penal determina que o local adequado para o cumprimento 
desse tipo de pena seria a penitenciária. 

A situação se apresenta como uma das mais graves violações aos Direitos Humanos no Brasil. 
Milhares de pessoas presas são invisíveis em matérias de direitos existenciais mínimos. 

O argumento segundo o qual o monitoramento eletrônico fere a dignidade da pessoa humana 
precisa ser refutado, porque constitui um preocupante obstáculo da evolução para um modelo 
material, ultrapassando o esquema do passado de uma Constituição formal onde apenas como 
instrumento delimitador de competências e procedimento. 

No âmbito do sistema penitenciário, as novas tecnologias podem vir a ser determinantes para 
efetivação dos direitos fundamentais do preso. 

A discussão atual se dá em torno de um projeto de políticas instrumentalizadas que tem o 
direcionamento de elaborar ações que sejam necessárias, não para acabarem suas deficiências 
do sistema carcerário de forma imediata, porém para conduzir o projeto político para 
minimizar essa deficiência e de forma mediata superando-a, a teoria da reserva do possível 
não ser mais um fim em si mesma. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5633



O Estado brasileiro ainda permanece alheio às agressões dos direitos fundamentais da pessoa 
humana nos estabelecimentos penitenciários. 

Com isso, verificamos que o Estado deverá guiar suas ações com a intenção de que os direitos 
fundamentais, sejam objetivos fundamentais na missão de estabelecer nas bases de tarefas 
execuções direcionadoras para superar as deficiências econômicas e culturais do povo 
estabelecendo políticas, que garantam o Estado Social. 

O debate acerca do monitoramento eletrônico deverá ser fruto de um longo esforço no fito de 
criar os mecanismos legais de cumprimento de pena, aliados às novas tecnologias, para 
garantir uma reforma do sistema penitenciário que promova o convívio social do condenado, 
sujeitando-o ao cumprimento de uma série de obrigações. 

Ao mesmo tempo, deve servir ainda para desonerar o Estado de despesas inúteis, a partir da 
constatação de que o sistema do isolamento do preso no cárcere termina não lhe recuperando.  

O monitoramente eletrônico favorece, inclusive, os presos das camadas mais desfavorecias, 
porque este sempre enfrenta mais dificuldade no que se refere ao acesso à justiça. Serve, 
portanto, como mecanismo de equilíbrio das relações sociais, diminuindo a seletividade da 
justiça penal. 

Obviamente, o monitoramento eletrônico não pode ser aplicado de uma forma que venha a 
lesar o núcleo mínimo da dignidade da pessoa humana. O direito deve ter uma pretensão de 
correção no sentido de se aproximar da idéia de justiça. 

Portanto, o monitoramento eletrônico deve ser colocado como um desafio de superação dos 
obstáculos, de tal modo que o seu acompanhamento do beneficiado deve ser realizado de 
forma ponderada, respeitando na medida do possível a sua intimidade e sua vida privada.  A 
questão mais relevante não é o monitoramento eletrônico em si, mas sim a forma como este 
será utilizado, devendo ser procedimentalizado sob a perspectiva da dignidade da pessoa 
humana. 

O discurso da recuperação do condenado dentro do cárcere termina sendo uma falácia, 
decorrente de um pressuposto equivocado, baseado na crença da mudança do ser humano 
através da imposição de sofrimento. 

Em relação à aplicação do monitoramento eletrônico no Brasil é preciso verificar a situação 
social brasileira, porque esta não pode ser comparada àquela dos países membros da União 
Européia. 

Se os recursos não são suficientes, não havendo disposição do Poder Executivo para retirá-los 
de outras áreas (saúde, educação etc), o sistema atual não tem como sobreviver. 

Na verdade, a aplicação do monitoramento eletrônico constitui uma das alternativas viáveis à 
prisão-cárcere, promovendo a dignidade da pessoa humana na medida em que possibilita 
salvaguardar os direitos mais essenciais do homem, quais sejam, sua vida, integridade e 
saúde. 

O sistema atual é anti-humanista, porque faz indagações perigosas, como "por que gastar 
dinheiro com presos?" 
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Nesse cenário, o monitoramento eletrônico contribui para um tipo de constrição da liberdade 
que promove a recuperação da pessoa. Sua liberdade estará limitada sem lhe ser vedado o 
convívio social. Alternativas desse tipo possibilitam as condições para uma existência com 
dignidade. 

Dessa forma, termina gerando consequências semelhantes em relação à privação de liberdade, 
porque a pessoa sofrerá da mesma forma uma limitação à sua liberdade, mas com o benefício 
de esta ocorrer fora do ambiente penitenciário, sem privar o condenado do convívio social. 

Outro aspecto a ser destacado é a sua finalidade preventiva, ao contrário do cumprimento da 
pena privativa de liberdade, de caráter eminentemente retributivo. 

A posição contrária ao monitoramento eletrônico defende que este termina gerando um 
estigma social, gerando a rejeição de pessoas condenadas. Essa situação poderia gerar 
consequências mais graves para o condenado do que a limitação da liberdade na sua liberdade 
na prisão. 

  

5 A RENOVAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E A DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA NA ERA DA PRISÃO VIRTUAL  

  

No Brasil, notadamente, o cumprimento da pena inflige graves sofrimentos físicos e mentais 
ao preso, em razão do descumprimento sem pudores da Lei de Execução Penal. Por isso 
mesmo, deve-se considerar a possibilidade de se ter no Brasil, passando do idealismo 
normativo à realidade prática, a prisão de natureza cruel, lesando o princípio constitucional da 
humanização das penas. 

Comparando a realidade do sistema prisional brasileiro com as prisões da Idade Média, várias 
semelhanças são facilmente verificadas, como a degradação da personalidade do preso, a mais 
completa precariedade de segurança, promiscuidade intensa, num ambiente desprovido de 
condições mínimas de saúde e de higiene para a sobrevivência e constantes abusos de direitos 
humanos na execução da pena. 

O aprisionamento ainda constitui a principal bandeira dentro da justiça criminal brasileira, 
principalmente por causa do pensamento retrógrado do Poder Judiciário. 

Dentre as novas tecnologias, merece destaque a possibilidade de se estende ainda mais o 
monitoramento eletrônico por meio da internet e dos sistemas de satélite. 

Ingo Wolfgang Sarlet conceitua a dignidade da pessoa humana como: 

  

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
com plexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 
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ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos.[8]   

  

Dentre os "princípios fundamentais gerais", conforme esclarece Willis Santiago Guerra Filho, 
destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana, merecendo "formulação clássica na 
ética kantiana, precisamente na máxima que determina aos homens, em suas relações 
interpessoais, não agirem jamais de molde a que o outro seja tratado como objeto, senão como 
igualmente um sujeito".[9] (GUERRA FILHO, 2001: 49). 

Desse núcleo essencial - dignidade da pessoa humana - dos direitos fundamentais, inferem-se 
outros direitos e garantias consagrados no Estado Democrático de Direito. Neste, a 
Constituição da República condensa todos os direitos fundamentais do homem, estruturando-
os no ordenamento jurídico como legítimas fontes de valores a servir na interpretação 
constitucional. 

Nas exatas palavras de Paulo Bonavides, 

  

[...] a dignidade da pessoa humana desde muito deixou de ser exclusivamente manifestação 
conceitual daquele direito natural metapositivo, cuja essência se buscava ora na razão divina 
ora na razão humana, consoante professavam em suas lições de teologia e filosofia os 
pensadores dos períodos clássico e medievo, para se converter, de último, numa proposição 
autônoma, do mais subido teor axiológico, irremissivelmente presa à concretização 
constitucional dos direitos fundamentais.[10] (BONAVIDES, 2003: 231).   

  

Na linha de pensamento de Alexy, o princípio da dignidade da pessoa humana representa o 
núcleo essencial dos direitos fundamentais, devendo, por isso, ser compreendido em seu 
sentido mais amplo de valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta na 
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 
respeito por parte das demais pessoas.[11] 

Conforme ainda Canotilho, 

  

[...] reflectindo o imperativo social do Estado de Direito, aponta-se para a libertação da 
angústia da existência da pessoa mediante mecanismos de socialidade, dentre os quais se 
incluem a possibilidade de trabalho, emprego e qualificação profissional e a garantia de 
condições existenciais mínimas através de mecanismos providenciais e assistenciais [...] [12]. 

  

Destaca José de Albuquerque Rocha que, 
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[...] do ponto de vista axiológico, a força transformadora das regras constitucionais que 
prescrevem valores e finalidades (elemento ideológico), está em que esses valores novos, 
fundados, em última análise, na dignidade da pessoa humana, importam a revogação das 
normas ordinárias consagradoras de valores e finalidades opostos.[13]   

  

Não se pode aceitar o monitoramento eletrônico por meio da técnica de introdução de 
microchip na camada subcutânea do corpo humano, entre a derme e a epiderme, porque não 
deixa de constituir lesão à integridade física da pessoa, por mais que se afirme que não 
acarreta dores ou demais consequências. Afinal, essa técnica invasiva termina por desrespeitar 
a dignidade da pessoa no particular aspecto de sua integridade física. 

O monitoramento eletrônico, dentro de certa medida, interfere na intimidade e na vida privada 
da pessoa. Contudo, isso por si só não pode ser argumento para refutá-lo, porque não existe 
nada mais invasivo à vida de uma pessoa do que o confinamento desta no ambiente 
carcerário. 

Deve-se ter o devido cuidado para não se esvaziar o conteúdo do princípio da dignidade da 
pessoa humana, quando se procura através deste repelir o progresso tecnológico. 

Os estabelecimentos penitenciários do Brasil e em geral da América Latina ferem a dignidade 
da pessoa humana, quando não garantem aos encarcerados nem mesmo o mínimo existencial. 

 O desenvolvimento tecnológico, a partir da prisão virtual, contribui de forma irrefutável para 
a promoção da dignidade da pessoa humana, na medida em que se oferece como alternativa 
viável para livrar pessoas da promiscuidade, da falta de segurança, da péssima condição de 
higiene e da violência dos presídios. 

Presta-se ainda para livrar o preso do processo de estigmatização relacionado ao 
encarceramento. O estigma gera danos irreparáveis para o preso, porque as pessoas, inclusive 
membros da própria família, deixam de confiar neste, quando do seu retorno ao convívio 
social. 

O acompanhamento eletrônico do condenado assegura ao preso a possibilidade manter seu 
emprego anterior, fortalecendo a relação de confiança deste com as pessoas do seu convívio 
social. 

Promove ainda a dignidade do preso a partir do momento em que o Estado lhe garante um 
voto de confiança, oferecendo-lhe a oportunidade de uma liberdade vigiada, condicionada ao 
cumprimento de uma série de obrigações. 

Por fim, a prisão virtual, por meio do monitoramento eletrônico de presos, promove a 
dignidade da pessoa humana, quando evita o rompimento dos laços familiares. A distância do 
convívio familiar é o choque mais substancial produzido pelo regime de encarceramento, 
gerando problemas como ausência de autoestima, depressão, intenso sofrimento mental e 
embrutecimento do mesmo, em razão do sentimento de perda, gerado pela não aceitação da 
situação. 

  

6 CONCLUSÕES  
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A tutela constitucional da dignidade da pessoa humana concede ao indivíduo condenado a 
garantia de não ser submetido a situações degradantes. 

O condenado, por meio do acompanhamento eletrônico (prisão virtual) ficará sujeito a um 
regime de fiscalização nos trabalhos externos e nas saídas temporárias do regime semi-aberto, 
bem como nas hipóteses de prisão domiciliar, por profissionais especializados, com o escopo 
de avaliar se efetivamente estão cumprindo com as obrigações assumidas, ou se persistem no 
desenvolvimento de ações criminosas. 

São inadmissíveis todas as práticas ou os discursos que tratam o Direito Penal à parte do 
sistema constitucional em vigor, desprezando a condição do ser humano.  Nesse contexto, o 
monitoramento eletrônico não pode ficar circunscrito a uma análise formal e vazia, ou mesmo 
à sua conveniência. Ao contrário, o acompanhamento eletrônico deve ser utilizado da forma 
menos degradante possível, com o intuito de evitar discriminação e preconceito. 

O debate em torno do monitoramento eletrônico de presos reacendeu a discussão acerca da 
natureza e da finalidade das penas. Busca-se uma nova leitura capaz de compatibilizá-las com 
o ambiente do Estado Constitucional de Direito, ou mesmo, com o atual estágio de evolução 
dos direitos fundamentais, em sintonia com o Direito Penal mínimo. 

A própria prisão-pena, a partir do avanço das medidas alternativas, deve ser extinta como 
regra; isto é, somente será aplicada como exceção, diante de situações bastante particulares, 
verificando-se sua adequação e necessidade. 

A prisão convencional sempre reteve a pessoa a um universo de confinamento, porque não 
havia outra forma de exercer controle sobre o indivíduo condenado. 

No mundo contemporâneo, o progresso tecnológico permite o controle e a fiscalização de 
presos sem o regime de confinamento, não havendo razão para se esquivar dessas 
ferramentas, quando se constata todos os seus benefícios. 

A reinserção social dificilmente pode ser realizada dentro do presídio. O isolamento no 
cárcere em si mesmo é prejudicial, ainda que se procure diminuir seus reflexos por meio da 
promoção do trabalho e do estudo, porque aos poucos insere o preso num longo e doloroso 
processo de despersonificação. 

Naturalmente, essa nova política penitenciária, baseada na prisão virtual, requer uma série de 
reajustes na execução das penas, como a criação de critérios para se verificar a adequação e a 
necessidade na aplicação do monitoramento eletrônico. 

A prisão domiciliar efetivamente poderá ser fiscalizada, porque haverá a obrigação de o 
beneficiado ter uma residência fixa, atendendo-se ao propósito de uma liberdade vigiada, 
quando aparentemente liberdade e segurança pareciam inconciliáveis. 

O monitoramento eletrônico inaugura a era da prisão virtual, conjunto de alternativas ligadas 
ao progresso tecnológico no mundo contemporâneo para evitar o encarceramento e o 
isolamento de pessoas condenadas pelo cometimento de infrações penais. 

Consiste numa forma criativa e inteligente de se executar a pena, devendo ser fomentada pela 
administração da Justiça, sendo bastante eficaz na recuperação do condenado beneficiado, 
quando corretamente aplicada. 
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Atende, portanto, aos propósitos da humanização das penas, possibilitando a responsabilidade 
dos infratores de forma digna, na medida em que promove a inserção social e familiar do 
indivíduo, visto e tratado como pessoa humana.  
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RESUMO 
O presente artigo apresenta um dos temas mais importantes e controvertidos na sociedade 
atual, especialmente no âmbito do Direito, qual seja o crime de lavagem de dinheiro que, 
praticado através de organizações criminosas de atuação transnacional, vem causando danos 
de elevada magnitude à ordem economica e socioambiental. De início, são tecidas 
considerações históricas sobre as causas de criminalização da lavagem de dinheiro, um 
costume bastante antigo de delinquentes, mas que somente no século XX passou a ser 
tipificado como crime e combatido pela sociedade em geral. Além disso, são trazidos os mais 
importantes documentos e organizações internacionais relativos à matéria, demonstrando a 
importância do tema na sociedade atual, assim como a relevância de uma atuação uniforme e 
em regime de cooperação internacional. Na sequência, trata-se a questão central do trabalho, a 
lavagem de dinheiro praticada mediante o comércio internacional, cuja importãncia é 
demonstrada pelo relatório de tipologias do GAFI, abordado no texto, informando 
especialmente as técnicas utilizadas pelos delinquentes. Por fim, são procedidas considerações 
sobre o sistema nacional antilavagem de dinheiro, que reproduz parcialmente o regime global, 
assim como são expostas as desconformidades e fragilidades do sistema nacional, 
especialmente as impropriedades da legislação, e considerações doutrinárias quanto à lista de 
crimes antecedentes, a modalidade culposa, o dolo eventual e o rol de pessoas obrigadas à 
prestar informações.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PENAL; DIREITO PENAL ECONÔMICO; LAVAGEM 
DE DINHEIRO; COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 
ABSTRACT 
This article presents one of the most important and controversial issues in actual society, and 
especially in law study, the money laundering crime, as practiced by criminal organizations 
acting in a transactional way, has been causing damage to the high magnitude to economic 
and enviroment order. Initially, historical considerations are woven into the causes of 
criminalization of money laundering, a very old custom of criminals, but only in the twentieth 
century came to be criminalized and fought by society in general. Moreover, they brought the 
most important documents and the relevant international organizations, demonstrating the 
importance of the topic in actual's society, as well as the relevance of a performance and 
uniform system of international cooperation. After, the central issue of labor, money 
laundering committed by international trade, whose importance is demonstrated by the report 
of the FATF typologies, discussed in the text, stating especially the techniques used by 
criminals. Finally, considerations are performed either on the national anti-money laundering, 
which partly reproduces the internacional scheme, as are exhibited discontinuities and 
weaknesses of the national system, especially the inadequacies of legislation and doctrinal 
considerations regarding the list of predicate offenses, another dogmatic questions, and the list 
of persons required to provide information. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A questão do crime de lavagem de dinheiro1 se apresenta como uma das mais importantes na 
sociedade atual, em razão da magnitude dos danos causados à ordem socioambiental e 
econômica. 

O crime de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1º da Lei 9.613/98, constitui um nítido 
exemplo de delito transnacional2 praticado por uma criminalidade organizada3 de padrão 
global.4 Tais organizações criminosas, amparadas no aumento da complexidade econômica e 
política resultante da globalização,5 aproveitam-se do despreparo do Estado, cuja legislação e 
instituições públicas apresentam caráter nacional, sendo, portanto, sujeitas às restrições 
fronteiriças, para legitimar ganhos obtidos ilicitamente.6 

As atividades dessa nova7 criminalidade organizada de padrão global afetam profundamente a 
ordem socioeconômica8, a política, a segurança pública, enfim, a sociedade em geral,9 como 
afirma CASTELLS.10 

No âmbito econômico, observa-se que, geralmente, negócios destinados à lavagem de 
dinheiro não seguem uma motivação econômica normal de uma sociedade capitalista, que 
visa primordialmente o lucro. Ao contrário, são exercidos de maneira ineficiente, acarretando 
prejuízos deliberados, que podem advir, por exemplo, do oferecimento de produtos a preços 
inferiores aos de mercado ou, até mesmo aos custos de fabricação. Tal prática, resultado do 
interesse de ocultar, dissimular e proteger os lucros da atividade criminosa, inseridos na 
atividade econômica, prejudica enormemente a concorrência11, além de afetar as relações de 
produção e consumo. Esse fenômeno pode, a longo prazo, acarretar efeitos macroeconômicos 
negativos, instabilidade e distorções econômicas12, dificultando a implementação de políticas 
econômicas pelos Estados13. 

No âmbito financeiro os efeitos da lavagem de dinheiro também são potencialmente 
devastadores, na medida em que podem ocorrer problemas de liquidez em instituições 
financeiras devido à chegada e saída de grandes somas de dinheiro lavado, podendo em casos 
extremos causar a quebra de Bancos. Além disso, a lavagem pode afetar negativamente a 
reputação e confiabilidade de instituições financeiras e do sistema em geral, contaminando 
transações comerciais e financeiras lícitas14. Conforme afirma CASTELLS, o capital ilícito 
advindo da prática dos mais diversos crimes e objeto da lavagem de dinheiro constitui 
importante fonte de desestabilização das finanças e mercados de capital internacionais.15 No 
mesmo sentido, BAJO FERNÁNDEZ e BACIGALUPO afirmam que "los daños 
característicos de la delincuencia económica son los financieros".16 

No campo socioambiental, o sucesso na lavagem do dinheiro ilicitamente obtido incentiva o 
crescimento das atividades criminais em geral, causando maiores problemas sociais e 
aumentando os custos de todo o sistema penal. Além disso, a capacidade das organizações 
criminosas exercerem influência sobre todos os setores da sociedade, especialmente político e 
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econômico, devido às vultosas quantias em dinheiro que movimentam, chega a colocar em 
risco, até mesmo, a democracia17. 

Já no aspecto político, CASTELLS afirma que "o impacto do crime sobre as instituições e 
políticas estatais é ainda maior. A soberania do Estado, já desgastada pelos processos de 
globalização e identidade, vem sofrendo ameaças diretas de redes criminosas altamente 
flexíveis...".18 Devido a infiltração do crime organizado entre os agentes públicos, 
CASTELLS afirma que o aspecto mais "insidioso e devastador" é a "corrupção da política 
democrática".19 

Diante disso, constata-se que a preocupação da comunidade internacional em relação à 
macrocriminalidade econômica, principalmente quanto ao crime de lavagem de dinheiro, 
merece especial destaque no cenário do Direito Penal atual20, justificando a elaboração de 
estudos científicos, a formulação de políticas públicas e a criação de entidades e grupos a fim 
de tentar prevenir e combater tal criminalidade. 

Da mesma forma que a lavagem de capitais, o estudo das fraudes no comércio internacional 
constitui outro tema de extrema importância na atualidade, diante do significante crescimento 
do número de transações comerciais entre países de todo o mundo, impulsionado pela 
globalização.. O advento da internet acelerou ainda mais tal processo ao derrubar todas as 
fronteiras, permitindo a realização diária de milhões de negociações transnacionais em 
segundos. Segundo a Organização Mundial do Comércio, o comércio global de mercadorias 
excedeu, em 2006, 9 (nove) trilhões de dólares por ano, e o comércio de serviços mais de 2 
(dois) trilhões de dólares21. De acordo com alguns estudos, especialmente do Fundo 
Monetário Internacional, cerca de 2 a 5 % de toda a atividade econômica mundial teria 
relação com lavagem de dinheiro ilicitamente obtido pela prática dos mais diversos crimes, o 
que significaria algo entre 590 bilhões a 1,5 trilhão de dólares (dados de 1996)22. Diante desse 
volume, observa-se que o montante utilizado pelos criminosos na lavagem de dinheiro pode 
afetar as atividades econômicas lícitas de qualquer país, especialmente aqueles em 
desenvolvimento. Este sucesso encoraja os criminosos a, cada vez mais, continuarem 
praticando atividades ilícitas, limpando o dinheiro sujo obtido com a prática de crimes e 
reintroduzindo-o na economia formal, em aparente licitude. 

O presente estudo propõe-se, portanto, a analisar a prática do crime de lavagem de dinheiro 
mediante a utilização do comércio internacional, constatando a sua incidência, descortinando 
suas causas, analisando as técnicas adotadas e criticando as falhas do regime global 
antilavagem de dinheiro para prevenir e combater tal criminalidade. 

  

  

2 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS: ORIGEM DO REGIME GLOBAL ANTILAVAGEM 
DE DINHEIRO: 

  

Fruto da inteligência humana, a lavagem de capitais constitui um costume bastante antigo23 de 
criminosos que, para poderem desfrutar do produto do crime, utilizam-se dos mais diversos 
meios para dar aparência lícita a bens e capitais obtidos com a prática de diversos outros 
delitos. Porém, apenas na segunda metade do século XX a lavagem de dinheiro despertou o 
interesse das autoridades ao redor do mundo, o que ocorreu inicialmente na Itália e Estados 
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Unidos, diante do colossal crescimento dos "lucros" e aumento de poder (até mesmo político) 
das organizações criminosas nesses países, motivando, então, a elaboração de tratados 
internacionais, que por sua vez passaram a obrigar os países signatários a proceder a 
tipificação da lavagem de dinheiro como crime em suas respectivas legislações, de maneira 
uniforme24. Porém, diante do aumento do poder econômico e político dos criminosos, 
observa-se que, mais do que apenas um novo tipo penal, conforme as palavras de MORO, "a 
criminalização da lavagem de dinheiro significa, acima disso, uma nova política de prevenção 
e repressão da atividade criminal",25 em que não basta a imposição de uma pena privativa de 
liberdade ao criminoso, mas deve o Estado privá-lo do produto do crime, mediante a 
estratégia "follow the money, catch the money". Tal estratégia visa tornar a prática de crimes 
menos interessante aos criminosos, objetivando reduzir a criminalidade em geral. 

A Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 
Psicotrópicas26, conhecida como Convenção de Viena, de 1988, constitui o marco 
internacional da criminalização da lavagem de dinheiro. Observa-se, em verdade, que em tal 
documento o combate à lavagem de dinheiro consiste num instrumento de combate ao tráfico 
de drogas, justificado para privar os traficantes do produto de suas atividades delitivas e 
eliminar seu principal incentivo. Em seu texto, no art. 3, consta uma extensa lista de condutas 
que deveriam ser sancionadas para combater a lavagem de dinheiro. O Brasil, por sua vez, 
assumiu o compromisso internacional de tipificar tal delito ao assinar tal convenção, 
incorporada ao Direito interno em 26/06/1991 com a promulgação do Decreto nº 154/9127. 

Posteriormente, surgiram a Convenção sobre Lavagem de Dinheiro, Busca, Apreensão e 
Confisco dos Produtos do Crime - Convenção de Estrasburgo (1990) e a Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado - Convenção de Palermo (2000), tendo a primeira 
previsto um conjunto de normas disciplinando toda a persecução penal (não assinada pelo 
Brasil) e a segunda tendo como objetivo promover a cooperação para prevenir e combater 
mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. Esta Convenção foi incorporada 
ao direito pátrio em 12/03/04, pelo Decreto nº 5.015/04. 

Outros tratados internacionais foram assinados posteriormente, denotando a importância do 
tema na sociedade contemporânea.28 

Além de tratados, o chamado sistema (ou regime) global antilavagem de dinheiro é composto 
também por atos e recomendações das inúmeras organizações internacionais e regionais 
criadas para desenvolver e promover políticas internacionais integradas para o combate à 
lavagem de dinheiro. Especial destaque merece o GAFI29 (Grupo de Ação Financeira sobre a 
Lavagem de Dinheiro), cujo propósito é desenvolver e promover políticas de combate à 
lavagem de capitais. Esta entidade prescreveu as Quarenta Recomendações em 1990 e, 
posteriormente, as Nove Recomendações Especiais, em 2001, emitidas logo após o ataque 
terrorista às Torres Gêmeas do "World Trade Center" nos Estados Unidos. Tais 
recomendações constituem os verdadeiros "standards" internacionais do regime global 
antilavagem de dinheiro.30 Tal modelo é reproduzido regionalmente pelo mundo, sendo que 
na América do Sul foi criado o GAFISUD.31 O principal meio de coerção utilizado pelo 
GAFI, para que suas recomendações sejam implementadas pelos membros, constitui o 
sistema de avaliação, composto por duas ferramentas: autoavaliação e avaliação mútua. O 
relatório de avaliação realizado pelo GAFI/GAFISUD sobre o sistema brasileiro no ano de 
2010 apontou diversas fragilidades e desconformidades com as orientações do próprio GAFI e 
de outros organismos e documentos internacionais, resultando no que foi considerado um 
pequeno número de condenações por crime de lavagem de dinheiro, se comparado com a alta 
incidência de tal criminalidade no país.32 
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Outro grupo que merece destaque constitui o Grupo Egmont33, formado em 1995 por um 
grupo de Unidades de Inteligência Financeira, criado para facilitar a cooperação internacional 
entre tais unidades. No Brasil, a mesma lei que tipificou o delito de lavagem de capitais, criou 
em seu artigo 14 o Conselho de Combate a Atividades Financeiras - COAF, outorgando-lhe a 
função de Unidade de Inteligência Financeira nacional, responsável por fiscalizar as 
atividades financeiras no país e detectar atividades suspeitas, dentre outras atribuições 
previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 15 e no artigo 15 da Lei nº 9.613/98. 

Além desses organismos, outros como a própria ONU, o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional participam ativamente do sistema internacional antilavagem, difundindo as 
recomendações do GAFI e participando das avaliações realizadas nos países membros, 
inclusive fornecendo suporte técnico. Especificamente no âmbito financeiro, o Grupo 
Wolfsberg, formado por onze instituições financeiras34 que atuam em âmbito global, 
participam do sistema antilavagem de dinheiro ao desenvolver regras de conduta e atuação 
para o sistema financeiro internacional, especialmente a política "know your costumer", 
objetivando prevenir a prática de tal ilícito penal. 

  

  

3 A LAVAGEM DE DINHEIRO PRATICADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO 
COMÉRCIO INTERNACIONAL 

  

O problema consiste em que, não obstante a grande mobilização internacional no sentido de 
prevenir e reprimir a lavagem de capitais perpetrada por diversos meios, os Estados têm 
priorizado o controle e fiscalização das transações financeiras, tanto oficiais quanto as 
realizadas pelos sistemas paralelos, impondo às instituições financeiras uma série de 
obrigações.35 Ocorre que as formas utilizadas por criminosos para a lavagem de capitais são 
múltiplas e extremamente variadas, estando em permanente evolução de acordo com a 
resposta estatal em termos de investigação, prevenção e repressão. Observa-se que quanto 
mais nova a técnica, maior a chance de passar desapercebida pelos órgãos de fiscalização e 
persecução penal, assim como de se beneficiar das lacunas legais. Por sua peculiaridade, o 
agente responsável pela lavagem de dinheiro, em regra, utiliza meios, em si, legais para obter 
o seu propósito, que, no entanto, é espúrio, pois visa ocultar a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens e valores provenientes direta ou 
indiretamente de crime, assim como sua utilização. 

Uma das técnicas desenvolvidas para a lavagem de capitais constitui a utilização do comércio 
internacional,36 tema objeto de um relatório especial publicado pelo GAFI em 2006, 
intitulado, "Trade-based Money Laundering".37 Neste relatório, o GAFI enfatiza a ampla 
variedade de riscos e vulnerabilidades do sistema comercial internacional e o fato de que, 
dado o aumento do comércio mundial,38 este sistema estar sendo incrivelmente utilizado para 
atividades criminais. Estas técnicas, em razão da sua "especificidade e da ampla utilização, 
recomendam atenção e estudos especiais".39 Segundo CARLI,40 "trade-based money 
laudering" é definido como o "processo de disfarçar as origens do proveito de crime e de 
movimentar valores através do uso de transações de comércio, a fim de legitimar suas origens 
ilícitas". 
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De acordo com a doutrina,41 a escolha do comércio internacional para a lavagem de capitais 
decorre de inúmeros fatores, valendo citar: lacunas nas legislações dos países, falhas nos 
controles alfandegários, falta de cooperação técnica, jurídica e troca de informações entre os 
países envolvidos nas transações comerciais, dificuldades na fiscalização das transações 
devido ao enorme número de operações comerciais realizadas diariamente, complexidade das 
transações, dentre outras. 

Segundo alguns autores, a atuação dos Estados no sentido de cada vez mais vigiar e controlar 
o sistema financeiro faz com que, a cada dia, mais e mais criminosos passem a realizar 
negócios comerciais aparentemente lícitos para lavar o dinheiro produto de crimes. Outro 
fator dessa migração no método de lavagem de dinheiro deve-se ao despreparo das agências42 
estatais na fiscalização, repressão e controle destes tipos de operações comerciais 
transnacionais, que ainda não possuem as mesmas ferramentas,43 conhecimento e experiência 
que desenvolveram na investigação, controle e fiscalização de transações financeiras. O 
referido relatório do GAFI demonstra que as Unidades de Inteligência Financeira e outros 
agentes carecem de experiência e conhecimento de técnicas de lavagem de dinheiro pelo 
comércio internacional. 

Dentre os métodos utilizados para promover a lavagem de capitais através do comércio 
internacional, pode-se citar o subfaturamento e o superfaturamento44 de bens e serviços, 
múltipla faturização de bens e serviços, entrega de mercadorias e serviços a maior ou a menor 
que o declarado, o uso de falsa documentação e falsa declaração de mercadorias e serviços,45 
utilização de empresas de "fachada", o comércio cruzado, o comércio pela internet, o 
drawback,46 dentre outros. 

Além do problema dos Estados priorizarem a repressão e o combate aos delitos de lavagem de 
dinheiro através do sistema financeiro, impondo apenas a instituições financeiras e algumas 
outras atividades e categorias uma série de obrigações,47 a doutrina aponta a fragilidade das 
legislações nacionais e internacionais, cujas normas apresentam-se redigidas de maneira 
ampla e imprecisa, utilizando conceitos complexos e carentes de rigor científico.48 Desta 
forma, impende tecer considerações sobre a legislação pátria e proposições de alterações 
legislativas, assim como sobre o entendimento e propostas da doutrina sobre o tema. 

  

  

4 CONSIDERAÇÕES LEGAIS E DOUTRINÁRIAS: PROPOSIÇÕES 

  

No Brasil, a redação do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, que tipifica o crime de lavagem de 
dinheiro, confusa, imprecisa, ampla e desprovida de uma técnica jurídica refinada, demanda 
estudos científicos por parte da comunidade objetivando seu aperfeiçoamento.49 

Um dos pontos que poderiam ser alterados, segundo parte da doutrina, seria o fato do art. 1º 
dispor em seus incisos uma lista taxativa de crimes antecedentes ao crime de lavagem de 
dinheiro, excluindo os demais delitos. Tal fato faz com que a legislação brasileira seja 
considerada de segunda geração, enquanto as consideradas legislações de terceira geração não 
possuem tal lista.50 Há que ser ressaltado que nem o GAFI, nem tratados internacionais 
obrigam ou sequer recomendam acabar com o rol de crimes antecedentes, limitando-se a 
recomendar que sejam considerados antecedentes uma lista ampla de crimes ou os crimes 
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graves (com base na pena), como faz a Espanha51. O crime antecedente limita a abrangência 
do tipo penal, na medida em que apenas haverá crime de lavagem de dinheiro se os recursos 
tiverem origem em um dos crimes arrolados como antecedentes no tipo penal. Acabar com o 
rol fechado de crimes antecedentes, seguindo o modelo adotado em outros países, é 
exatamente a proposta do substitutivo ao PLS nº 209/200352 em discussão no Senado Federal, 
que estende o crime de lavagem à recursos obtidos com a prática de qualquer infração penal. 
Trata-se, no entanto, de questão polêmica e controversa na doutrina. 

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ entende que a seleção de apenas alguns delitos como antecedentes 
da lavagem de dinheiro é de difícil justificação, pois traz como consequência a comparação 
com outros delitos, de igual ou maior gravidade, que ficaram de fora do rol, de modo que se 
teria que recorrer a "escorregadios" argumentos criminológicos para justificar tal escolha. 
Para o referido autor, há razões de peso para propor uma ampliação do delito prévio a todo 
crime, pois a partir do momento em que se considera que o bem jurídico é a ordem 
socioeconômica, estará desconectado com o bem jurídico tutelado pelo delito prévio. 
Portanto, o relevante passa a ser a origem delitiva do bem, não a gravidade do delito 
antecedente. Tal entendimento evitaria a incidência do erro de subsunção53, ou seja, daquele 
que participa do delito sem saber exatamente o delito prévio cometido pelo outro co-autor, 
acabando com as discussões atuais sobre a natureza jurídica do conhecimento do delito prévio 
pelo autor da lavagem de dinheiro54. Ainda sobre a questão do erro de subsunção quanto ao 
crime antecedente, entendimento majoritário da doutrina considera que o conhecimento dos 
elementos normativos do tipo implicam em que o autor deve conhecer os fatos, não se 
exigindo uma subsunção jurídica, bastando a valorização paralela na esfera do profano. 
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, na Espanha, considera que deve o autor saber se tratar de crime 
grave. Tal entendimento, se adotado no Brasil, obrigaria a considerar que o sujeito deveria 
saber ser a origem do bem um delito contido na lista de crimes antecedentes55, o que contraria 
o entendimento majoritário, de que basta saber que se trata de qualquer crime, dentro da 
valorização paralela na esfera do leigo. Nesse caminho está o entendimento de TRILLO 
NAVARRO, para quem basta que o sujeito saiba que o bem procede de um delito qualquer56. 
Para limitar o âmbito de incidência do tipo penal, no caso de se considerar como antecedente 
qualquer crime, propõe ARÁNGUEZ SÁNCHEZ uma redução teleológica do âmbito delito, 
de acordo com o princípio da insignificância, excluindo a tipicidade quando o objeto material 
(os bens) não sejam quantitativamente relevantes.57 

Porém, o próprio autor traz à discussão argumentos de HETZER e LOWE-KRAHL de que 
uma desmesurada extensão do delito prévio poderia comprometer a eficácia da norma 
antilavagem de capitais.58 

BLANCO CORDERO posiciona-se a favor de uma ampliação do rol de delitos prévios a 
qualquer crime, justificando sua proposta na possibilidade de que a criminalidade organizada 
se reoriente a outras atividades delitivas geradora de grandes somas de dinheiro ilícito, não 
contidas na lista de crime antecedentes. Neste caso, para reduzir o âmbito de incidência do 
tipo, sugere o estabelecimento de um limite quantitativo do objeto do crime de lavagem.59 

De todo modo, o entendimento de alguns autores é que a exclusão da lista de crimes 
antecedentes poderia trazer vantagens, mas também, desvantagens. Como vantagem, segundo 
MORO, tal medida facilitaria a persecução dos lavadores profissionais, mas por outro lado, 
como desvantagem, haveria risco de "vulgarização" do crime de lavagem de dinheiro. Tal 
"vulgarização" acarretaria, segundo o autor, duas consequências negativas, que são, todavia, 
contornáveis. A primeira seria a possibilidade de apenamento por crime de lavagem superior à 
pena prevista ao crime antecedente (o que ocorreria no caso de contravenção penal), o que 
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seria incoerente e desproporcional. A segunda seria impedir que os recursos destinados ao 
combate à lavagem sejam focados na criminalidade mais grave.60 

Outra fragilidade considerada por parte da doutrina61 e que mereceria alteração, constitui o 
fato da legislação não prever modalidade culposa, ao contrário de outros países como 
Alemanha62 e Espanha, que passaram a admitir tal figura objetivando reforçar os especiais 
deveres de diligencia na prevenção da lavagem por parte dos intermediários financeiros, que 
são aqueles que se encontram em uma posição privilegiada para detectar a origem dos capitais 
de seus clientes.63 Importa ressaltar que não há consenso nos textos internacionais sobre a 
tipificação da modalidade culposa, já que, ou evitam se pronunciar sobre essa questão 
(Convenção de Viena e Diretiva de 1991) ou buscam um ponto de equilíbrio, facultando 
sancionar o delito imprudente (6ª recomendação do GAFI). Tal fato, segundo ARÁNGUEZ 
SÁNCHEZ, justifica a ausência de um regime uniforme no Direito comparado, sendo 
admitida a modalidade culposa na Alemanha e Espanha, e não prevista na Itália e França, por 
exemplo.64 Desta forma, observa-se que não há obrigação prevista em Tratados 
internacionais, nem recomendação de entidades, no sentido da tipificação da modalidade 
culposa, o que deverá ser decidido por cada país, segundo seus interesses e direito interno. 

Segundo ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, vários argumentos são apresentados por aqueles que 
negam a necessidade de se sancionar a imprudência no delito de lavagem, sendo os mais 
comuns o atentado contra o princípio da intervenção mínima, a distorção que poderia 
ocasionar na atividade econômica e, o principal, que o direito penal não poderia ser utilizado 
para fins utilitaristas, ou seja, para acabar com a impunidade nos casos de falta de provas 
quanto ao dolo. O autor lembra, contudo, que a doutrina majoritária é favorável à 
incriminação do delito imprudente, como objetivo de reforçar os especiais deveres de 
diligência na prevenção da lavagem por parte dos intermediários, que são aqueles que se 
encontram em uma posição privilegiada para detectar a origem do capital de seus clientes.65 

A previsão da modalidade culposa teria especial importância na teoria do erro, pois poderia 
ser responsabilizado por crime culposo aquele que atua mediante erro de tipo vencível, nos 
termos do art. 20 do CP, que exclui o dolo mas permite a punição por crime culposo, se 
previsto em lei. Conforme a doutrina, erro de tipo é aquele que recai sobre as elementares, 
circunstâncias ou qualquer dado que se agregue a determinada figura típica.66 Assim, o erro 
sobre a origem ilícita do bem, se considerado como elemento normativo do tipo, poderia 
ensejar a punição por crime culposo, reforçando os deveres de diligência na prevenção da 
lavagem de dinheiro pelas pessoas obrigadas. 

Além disso, a doutrina majoritária admite67 o dolo eventual apenas no tipo principal do art. 1º 
da Lei nº 9.613/98, sob o fundamento de que não há restrição legal, podendo-se admiti-lo 
diante do contido no art. 18, I do Código Penal e, ainda, que seria importante para dar mais 
eficácia à aplicação da lei no combate à lavagem de dinheiro. Com relação às demais figuras 
do tipo do crime de lavagem, previstas nos parágrafos primeiro e segundo do referido 
dispositivo legal, a posição majoritária da doutrina é que não admitem o dolo eventual, diante 
da existência de elemento subjetivo especial no tipo, qual seja a intenção de ocultação ou 
dissimulação.68 

Assim, tem-se que não é admitida a modalidade culposa e que apenas no caput do art. 1º da 
Lei nº 9.613/98 é admitido o dolo eventual. 

Ocorre que há casos em que agentes podem atuar em prol do cometimento do delito sem ter a 
consciência ou certeza da origem ilícita dos recursos, mas mesmo assim atuam decisivamente 
no evento, atuando de maneira negligente ou aceitando a possibilidade do resultado. Além 
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disso, em se tratando de criminalidade organizada, o elemento subjetivo do dolo apresenta-se 
de difícil comprovação no processo penal.69 A admissão do dolo eventual, segundo o autor, 
reduziria as dificuldades quanto à prova70 do conhecimento da origem ilícita dos bens, onde é 
necessário demonstrar que ao autor se representou como provável a origem delitiva do objeto, 
mas, mesmo assim, aceitou a realização do fato. 

A solução71 seria, segundo parte da doutrina, a criação da figura típica culposa e a extensão do 
dolo eventual72 a todas as modalidades tipificadas, o que poderia ocorrer mediante a exclusão 
dos elementos subjetivos do tipo diferentes do dolo (elementos subjetivos especiais) e a 
inserção de elementos indicadores da viabilidade do dolo eventual no tipo objetivo. 

Merece destaque, neste ponto, a tese de MORO acerca da aplicação da "willful blindness 
doctrine" ou teoria da cegueira deliberada, ao crime de lavagem de dinheiro. Tal teoria se 
assemelha ao dolo eventual73 e foi construída na jurisprudência norte-americana, passando a 
ser aceita e aplicada também pelo Supremo Tribunal Espanhol, que cunhou a expressão 
"teoria da ignorância deliberada". Segundo esta construção jurisprudencial "quien no quiere 
saber aquello que puede y debe conocer, y sin embargo trata de beneficiarse de dicha 
situación, si és descubierta no puede alegar ignorancia alguna, y, por el contrario, debe 
responder de las consecuencias de su ilicito actuar".74 

Para alguns autores, no entanto, deveria-se seguir, no Brasil, a tendência européia de 
objetivização (normatização) da dogmática do dolo,75 em que pode-se comprovar o sentido 
delitivo da ação através de indícios e circunstâncias materiais que demonstrem a criação de 
um risco não permitido.76 A própria Convenção de Palermo contra o crime organizado prevê 
em seu art. 6º, parágrafo 2º, f), que a prova do elemento subjetivo pode ser obtida de dados 
objetivos, ou seja, pelos indícios. 

Outra parte da doutrina demonstra preocupação com a amplitude do tipo penal que 
criminaliza a lavagem de dinheiro, que abrangeria condutas neutras,77 também denominadas 
socialmente adequadas ou "standards", as quais somente estariam fora dos limites do tipo 
objetivo se aplicada a teoria da imputação objetiva, ou seja, se a colaboração do profissional 
contenha um sentido objetivamente delitivo mediante um aumento do risco permitido.78 

Além disso, a fim de incrementar a fiscalização e controle sobre outros tipos de operações 
além das bancárias, entendem alguns estudiosos que a legislação pátria deveria seguir a 
Directiva européia 2001/97/CE, assim como recomendações do GAFI, e incluir 
expressamente no rol do art. 9º da Lei 9.613/98 outros sujeitos e entidades ligados a 
atividades e operações que possam ser utilizadas pelos agentes criminosos. Especificamente 
com relação aos crimes cometidos através mediante a utilização do comércio internacional, 
pode-se citar, os despachantes aduaneiros e escritórios ligados ao comércio exterior, inclusive 
seus profissionais. Tome-se como exemplo a legislação argentina, que prevê a participação de 
agentes do despacho aduaneiro, pessoas físicas e jurídicas, na política de prevenção, 
considerando-os como pessoas obrigadas a prestar informações e colaborar79. A inserção de 
tais profissionais na política de prevenção80 ao branqueamento de capitais os faria assumir 
deveres de vigilância e de comunicação, aos entes estatais de controle, de todas as operações 
suspeitas de seus clientes no comércio exterior, sob pena das sanções administrativas já 
previstas na Lei 9.613/98 (advertência, multa, inabilitação temporária e cassação de 
autorização). A doutrina entende que tal dever de comunicação de operações suspeitas não 
tem apenas a função de fornecer elementos para uma investigação criminal, mas também de 
impedir ou dificultar a utilização de entidades privadas para a prática de crimes81. Tal 
imposição a particulares é controvertida na doutrina, havendo autores contrários à utilização 
de cidadãos para controlar outros cidadãos82, mas a maioria dos autores considera legítima tal 
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prática, desde que imposta de maneira "equilibrada", pois haveria um dever de solidariedade 
de todas a população em contribuir para o combate de tão perniciosa prática criminal.83  

  

  

5 CONCLUSÃO 

  

Assim, verifica-se que o Direito Penal Econômico atual considera extremamente importante 
para a sociedade combater de maneira eficaz a lavagem de dinheiro no comércio 
internacional. No Brasil, tal eficácia dependeria de alterações84 no sistema nacional 
antilavagem de dinheiro, tanto na legislação quanto na dogmática penal, adequando-as à 
política global instituída pelas organizações e tratados internacionais, de maneira a contribuir 
para a repressão uniforme da criminalidade organizada transnacional. 
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1Diante da omissão dos tratados e demais documentos internacionais, assim como das 
legislações em geral, toma-se a liberdade de utilizar o conceito de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ 
para a lavagem de dinheiro, nos seguintes termos; "... la incorporación de los capitales 
ilícitamente obtenidos a los círculos económicos legales". ARÁNGUEZ SÁNCHEZ. C. El 
delito de blanqueo de capitales. Madri: Marcial Pons, 2000. p. 35. 

  

2SÁNCHEZ RIOS. R. Advocacia e Lavagem de Dinheiro: Questões de Dogmática Jurídico-
Penal e de Política Criminal. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 44. 

  

3 Embora inexista tipificação na legislação pátria, a definição de organização criminosa 
encontra-se descrita no art. 2º da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional de 2000, conhecida como Convenção de Palermo, promulgada no Brasil pelo 
Decreto n.º 5.015 de 12 de março de 2004, nos seguintes termos: "grupo estruturado de três ou 
mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente, com o propósito de 
cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção 
de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material". 
Apesar da contrariedade de parte da doutrina, alguns autores, como RODOLFO TIGRE 
MAIA, consideram que a Lei nº 9.034/95 "efetivamente conceituou organização criminosa", 
pois, "não se criou qualquer requisito adicional dependente de integração hermeneutica pelos 
operadores do direito para eterminar-se a presença de uma organização criminosa: bastará - 
tão somente - a presença dos requisitos tradicionalmente exigíveis para o crime descrito no 
art. 288 do Código Penal, desde que associados à efetiva prática de pelo menos um crime" (in 
MAIA. Rodolfo Tigre. Lavagem de Dinheiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 78. De 
qualquer forma, a aplicação do conceito ofertado pela Convenção de Palermo na legislação 
pátria, para suprir eventual lacuna legal, vem encontrando guarida na jurisprudência. Cite-se 
como exemplo o teor do acórdão da AC 2006.71.00.032684-2/RS, Min. Rel. PAULO 
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AFONSO BRUM VAZ, que por sua vez citou como antecedente o HC 77771/SP, Relª. 
Ministra LAURITA VAZ, da Quinta Turma do STJ. 

  

4 Sobre o tema, CASTELLS afirma que "a capacidade instrumental do Estado-Nação está 
comprometida de forma decisiva pela globalização das principais atividades econômicas, pela 
globalização da mídia e da comunicação eletrônica e pela globalização do crime". 
CASTELLS, M. O poder da identidade. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 288. 

  

5Como adverte BECK: "Globalização significa a experiência cotidiana da ação sem fronteiras 
nas dimensões da economia, da informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos 
transculturais e da sociedade civil, e também o acolhimento de algo a um só tempo familiar 
mas que não se traduz em um conceito, que é de difícil compreensão mas que transforma o 
cotidiano com uma violência inegável e obriga todos a se acomodarem à sua presença e a 
fornecer respostas. Dinheiro, tecnologia, mercadorias, informações e venenos "ultrapassam" 
as fronteiras como se elas não existissem... Entendida desta forma, a globalização significa o 
assassinato da distância, o estar lançado a formas de vida transnacionais, muitas vezes 
indesejadas e incompreensíveis ou - acompanhando a definição de Anthony Giddens - ação e 
vida (conjunta) para além das distâncias (entre os mundos dos Estados nacionais, das 
religiões, das regiões e dos continentes, que se encontram separados só em aparência). BECK, 
U. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo. Respostas à Globalização. 1. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 46-47. 

  

6Conforme MACHADO: "É também nesse ambiente que o mundo sem fronteiras, propiciado 
pela globalização da economia, revela-se com maior clareza empírica. E, justamente por ser 
assim, as estratégias de combate à lavagem de dinheiro permitem visualizar as dificuldades 
geradas pela compatibilização de dois fenômenos: de um lado, a ausência de fronteiras à 
movimentação do capital e, de outro, a existência de nítidas fronteiras nacionais de regulação 
jurídico-penal". MACHADO. M. R. Internacionalização do Direito Penal. São Paulo: 
Fundação Getúlio Vargas, 2004. p. 128. 

  

7Objeto do moderno direito penal econômico, que segundo definição de BAJO 
FERNÁNDEZ e BACIGALUPO, é o "conjunto de normas jurídicopenales que protegen el 
ordem económico". BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal 
Económico. Madrid:Centro de Estudos Ramón Areces, 2001, p. 11. No mesmo sentido 
conceitua MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, para quem a ordem econômica consiste na regulação 
jurídica da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. MARTÍNEZ-BUJÁN 
PEREZ, C. Derecho Penal Económico y de la Empresa: Parte General. 2. ed. 
Valencia:Tirant lo Blanch, 2007, p. 96. SILVEIRA considera como momento de "real 
surgimento" do direito penal econômico a eclosão da 1ª Grande Guerra Mundial, onde teria se 
dado o primeiro passo para a superação do liberalismo clássico, que regia o mercado até 
então. SILVEIRA. R. de M. J. Direito Penal Econômico como Direito Penal de Perigo. São 
Paulo: RT, 2006. p. 20. 
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8Os perniciosos danos causados pela lavagem de dinheiro à ordem socioeconômica são 
ressaltados por farta e abalizada doutrina, podendo-se citar: ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, DÍEZ 
RIPOLLÉZ, QUINTERO OLIVARES, GONZÁLEZ DE MOURILLO, FERRÉ OLIVÉ e 
GOMEZ INIESTA, ARROYO ZAPATERO, dentre outros. 

  

9Para TIEDEMANN o direito penal econômico, no qual está inserido o delito de lavagem de 
dinheiro, caracteriza-se pelo fato delituoso não se dirigir somente a interesses individuais, mas 
também contra interesses sociais e supra individuais no âmbito econômico. Para o autor, o 
bem jurídico protegido está constituído, em primeiro lugar, pelo ordenamento econômico 
estatal em sua totalidade. Objeções a este entendimento são realizadas por parte da doutrina, 
especialmente autores que compõem a chamada Escola de Frankfurt, como HASSEMER, 
ALBRECHT e outros, assim como seus seguidores, afirmando que tal entendimento 
favoreceria a uma expansão indevida do Direito Penal, mediante a criação de crimes de perigo 
abstrato destinados a proteger bens jurídicos que seriam simples designações, mas não 
existiriam na realidade. TIEDEMANN. K. Derecho Penal y Nuevas Formas de 
Criminalidad. Manuel Abanto Vázquez. 2. ed. Lima: Grijley, 2007. p. 09. 

  

10 CASTELLS. M. Fim de milênio. São Paulo: Paz e Terra. 1999. p. 203. 

  

11Quanto ao tema, oportuno citar o seguinte trecho da obra de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, que 
defende o entendimento que o bem jurídico tutelado na lavagem de dinheiro é a livre 
concorrência, em que cita farta e abalizada doutrina: "... FORTHAUSER propone, de lege 
ferenda, que el bien jurídico protegido por el blanqueo tenga un carácter económico, 
concretamente la protección de la libre competência. En una correcta competitividad 
económica todos los que intervienen em los mercados respetan las mismas reglas; em el caso 
de que determinados operadores financieros cuenten com recursos de origen ilícito se 
desestabiliza el normal tráfico económico. Así, pone como ejemplo el control que tiene sobre 
los tipos de cambio quines pueden exportar ingentes cantidades de vários millones de marcos. 
Tambíén considera BOTTKE que la competencia es el bien jurídico tutelado por el blanqueo, 
concretamente "la distribución de oportunidades y puntos de partida justos em relación com el 
patrimonio y la posibilidad de demandar bienes y prestaciones de servicios. En Italia, 
MOCCIA considera que el orden económico se ve perturbado gravemente por estas 
conductas, pue com frecuencia las empresas a través de las cuales se blanquea el dinero se 
sitúan em una posición de monopolio, o cuanto menos de supremacía respecto a las demás, 
alterando gravemente las reglas de la libre competencia ... También AMMIRATI considera 
que el blanqueo es un delito socioeconomico, que afecta a la libre competencia perturbando la 
libertad de tráfico de los negocios legales. Colombo llega a afirmar que la perturbación em la 
libre competencia conduce al blanqueador a situarse em una situación casi monopolística. Em 
la mesma línea, se manifestan PECORELLA, AZZALI y FLICK".Op. cit. p. 84-85. No 
mesmo sentido, LOMBARDERO EXPÓSITO afirma que a lavagem de dinheiro afeta o 
desenvolvimento social, pois "la competencia desleal que provoca la entrada de capital 
blanqueado em un sector económico puede llevar a desincentivar la actividad de los 
operadores legales en el mismo y, em determinados supuestos, corromper el sistema o al 
menos desestabilizar el mercado". LOMBARDERO EXPÓSITO. Blanqueo de capitales: 
prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, 
administrativa y tributária. Barcelona: Bosch, 2009. p. 25. 
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12LOMBARDERO EXPÓSITO, quanto ao tema, afirma que "el problema capital radica em 
la distorsión del sistema económico. Las ingentes rentas procedentes del delito que 
permanecen ocultas falsean la realidad económica. Se detrae del mercado una enorme 
cantidad de dinero em efectivo, cantidad que, dada su magnitud , puede producir fenómenos 
deflacionários...". Op. cit. p. 24. 

  

13E continua LOMBARDERO EXPÓSITO ao afirmar que as distorções de mercado e efeitos 
monetários causados pela lavagem de dinheiro, somados aos prejuízos à Fazenda Pública 
derivados de tal conduta delitiva, acarretam "un falseamento de la realidad econòmica, que 
impide al Estado planificar adecuadamente una política de ingresos y de gasto público...". Op. 
cit. p. 25. 

  

14Neste ponto, convém citar o Preâmbulo da Diretiva 91/308/CEE, quando afirma: "la 
utilización de las entidades de crédito y de las instituciones financieras para el blanqueo del 
producto de actividades delictivas puede poner seriamente en peligro tanto la solidez y 
estabilidad de la entidad o institución em cuestión como la credibilidad del sistema financiero 
em su conjunto, ocasionando com ello la pérdida de confianza del publico". Quanto aos 
efeitos financeiros da lavagem de dinheiro ver LOMBARDERO EXPÓSITO, op. cit., p. 26. 

  

15 CASTELLS. M. Fim de milênio. São Paulo: Paz e Terra. 1999. p. 239. 

  

16 BAJO FERNÁNDEZ e BACIGALUPO. Op. cit. p. 30. 

  

17Alguns autores, como ZARAGOZA AGUADO e FORTHAUSER, embasados em tratados 
internacionais, sustentam que além da ordem socioeconômica, a lavagem de dinheiro, por sua 
relação com a criminalidade organizada, "socavan las economías lícitas e amenazan la 
estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados" e que "los considerables rendimientos 
financieros y grandes fortunas permiten a las organizaciones delictivas transnacionales 
invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administración Pública, las actividades 
comerciales y financieras lícitas, y la sociedad em todos sus niveles". ARÁNGUEZ 
SÁNCHEZ. Op. cit. p. 92. 

  

18 CASTELLS. M. Fim de milênio. São Paulo: Paz e Terra. 1999. p. 240. 

  

19 Id. p. 242. 
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20TRILLO NAVARRO assinala que o direito penal moderno, da globalização, demanda 
outros fins que não apenas a restauração da vigência da norma desobedecida e quebrada pelo 
delito, mediante a retribuição que o castigo punitivo represente, nem a indenização ou 
reparação dos danos causados à vítima, ou a reeducação e reinserção social do delinquente 
(prevenção especial e geral). Mas, sim, além dessas funções tradicionais, deve ter por 
finalidade "el restablecimiento del equilíbrio económico social roto por el delito em favor de 
sus responsables y terceros beneficiarios, y tanto sean éstos igualmente responsables 
criminales." TRILLO NAVARRO. Jesús Pórfilo. Delitos Económicos: la respuesta penal a 
los rendimientos de la delincuencia económica. Madri. Dykinson, 2008. p. 21. 

  

21Disponível em: 
<http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2006_e/its06_general_overview_e.pdf>. 
Acesso em 27 de abril de 2011. 

  

22Disponível em: 

1_1,00.html>. Acesso em 27 de abril de 2011. 

  

23 MORO. S. F. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 15. 

  

24Corroborando o entendimento de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, observa-se que a necessidade 
de tipificar o delito de lavagem de dinheiro de maneira uniforme, fez com que os países 
signatários se precipitassem no momento de trasladar as previsões contidas nos documentos 
internacionais para o seus respectivos direitos internos, cada qual com a sua peculiaridade, o 
que justifica a promulgação de legislações não refinadas e não coerentes com o direito 
interno, contendo tipos penais amplos, confusos e abertos. Op. cit. p. 17. 

  

25 Id. p. 16. 

  

26 Disponível em: . Acesso em 27 de abril de 2011. 

  

27 Disponível em: . Acesso em 27 de abril de 2011. 
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28CASTELLS reconhece a importância do tema na sociedade atual, quando afirma que " A 
globalização do crime também subverte o Estado-Nação, transformando procedimentos de 
governo de forma profunda, e deixando o Estado, em muitos casos, efetivamente de mãos 
atadas. Essa é uma tendência fundamental facilmente reconhecida, de conseqüências também 
facilmente ignoradas ... No entanto, faz-se necessário, nesse ponto da minha argumentação, 
examinar essa tendência para melhor compreensão da atual crise do Estado-Nação. A 
novidade não é o maior grau de penetração do crime e seu impacto na política. A novidade é a 
conexão global do crime organizado, condicionando relações internacionais, tanto econômicas 
quanto políticas, à escala e ao dinamismo da economia do crime. A novidade é o profundo 
envolvimento e a desestabilização dos Estados-Nação em uma série de contextos submetidos 
à influência do crime transnacional. Embora o tráfico de drogas seja o ramo da atividade mais 
significativo da nova economia do crime, todos os tipos de tráfico são praticados por esse 
sistema "subterrâneo" cujo poder se estende por todo o mundo: armas, tecnologia, materiais 
radioativos, obras de arte, seres humanos, órgãos humanos, assassinos mercenários, e 
contrabandos dos mais diversos produtos de e para qualquer parte do mundo estão todos 
interligados pela grande matriz de todos os atos ilícitos - a lavagem de dinheiro. Sem ela, a 
economia do crime não seria global tampouco altamente lucrativa. Por meio da lavagem de 
dinheiro, a economia do crime está diretamente conectada aos mercados financeiros globais, 
dos quais pode ser considerado um componente de porte significativo e fonte inesgotável de 
especulação". CASTELLS, M. O poder da identidade. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
p. 303-304. 

  

29Organização intergovernamental criada em 1989 em Reunião do G-7, grupo dos sete países 
mais ricos do mundo. Sobre o GAFI, por todos, ver: CARLI. Carla Veríssimo de. O sistema 
internacional antilavagem de dinheiro. In Lavagem de dinheiro: Prevenção e controle penal. 
Carla Veríssimo de Carli (org.). Porto Alegre:Verbo Jurídico, 2011. p. 27-37. 

  

30 Disponíveis em: . Acesso em 27 de abril de 2011. 

  

31 Disponível em: . Acesso em 27 de abril de 2011. 

  

32O relatório pode ser consultado no sítio: . Acesso em 27 de abril de 2011. 

  

33 Disponível em: . Acesso em 27 de abril de 2011. 

  

34Disponível em: <http://www.wolfsberg-principles.com>. Acesso em 27 de abril de 2011. 
Composto por: Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, Citigroup, Credit 
Suisse, Deutsch Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P.Morgan Chase, Société Générale e UBS. 
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35Nas palavras de SÁNCHEZ RIOS: "A política criminal vocacionada à prevenção e à 
repressão de ativos e à retirada do produto ilícito do delito, bem como do perdimento do 
patrimônio adquirido de forma ilegal, passou a impor ao sistema bancário e aos agentes 
financeiros a obrigação de colaborar com a persecutio criminis, comunicando às autoridades 
competentes toda vez que se depararem com uma atividade suspeita envolvendo quantias 
determinadas, além do dever de comunicar às autoridades ou instituições respectivas 
movimentos e transações monetárias suspeitas dessa prática". SÁNCHEZ RIOS, R. A Política 
Criminal Destinada à Prevenção e Repressão da Lavagem de Dinheiro: O papel do 
Advogado e suas Repercussões. Direito Penal Econômico. Análise contemporânea, 2009. p. 
265. 

  

36Embora não exista exigência legal ou doutrinária de que o delito de lavagem de dinheiro 
seja cometido em mais de um país, na prática observa-se que, para dificultar a fiscalização e a 
repressão, os agentes costumam envolver dois ou mais países nas transações comerciais que 
realizam. A respeito, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ. Op. cit. p. 61. BARROS. M. A. Lavagem de 
Capitais e Obrigações Civis Correlatas. 2. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 44. 

  

37 Disponível em: . Acesso em 20.11.2010. 

  

38Para CASTELLS, o "comércio ainda é um componente fundamental da nova economia 
global". E continua: "O comércio internacional cresceu substancialmente nos últimos trinta 
anos do século XX, tanto em volume quanto em percentagem do PIB, tanto para países 
desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento". CASTELLS. M. A sociedade em 
rede. 6. ed. São Paulo:Paz e Terra, 2002. p. 147. 

  

39CARLI. C. V. Lavagem de Dinheiro: ideologia da criminalização e análise do discurso. 
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 122. 

  

40 Id. p. 122. 

  

41 ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, quanto às operações comerciais, assevera que uma das 
características essenciais da sociedade moderna é o enorme volume de operações de troca de 
bens e serviços que realizam, o que dificulta a detecção de operações que buscam a 
legitimação de funcos ilícitos. Op. cit. p. 55. 

  

42 Vale citar a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria de Comércio Exterior. 
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43 Atualmente são exemplos de ferramentas de controle de transações comerciais o Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), Ambiente de Registro e Rastreamento da 
Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR), e o Sistema de Análise de Informações do 
Comércio Exterior (SISTEMA ALICE). 

  

44Quanto à primeira etapa da lavagem de dinheiro, exemplifica Maia: "A primeira etapa é a 
do "placement", ou conversão, tendo como momentos anteriores a captação de ativos 
oriundos da prática de crimes e sua eventual concentração, nesta fase busca-se a 
escamoteação (ocultação) inicial da origem ilícita, com a separação física entre os criminosos 
e os produtos de seus crimes. Esta é obtida através da imediata aplicação destes ativos ilícitos 
no mercado formal para lograr sua conversão em áticos lícitos ( e.g. ... diretamente no sistema 
econômico, com a aquisição de mercadorias legítimas, inclusive, via "importação" de 
mercadorias que são superfaturadas ou inexistentes, para lograr a remessa do dinheiro para o 
exterior ...". Adiante, o autor aduz que: "O inciso III prevê como ilícita uma das coberturas 
(disfarces) mais freqüentes para a remessa de ativos ilícitos para o exterior (o importador 
brasileiro aquiesce em pagar um valor sobrestimado para as mercadorias adquiridas e recebe, 
no exterior, do exportador - quase sempre uma firma de fachada -, a diferença entre o valor 
nominal dos bens importados e seu efetivo valor de mercado) ou para a internação de 
produtos de crimes (o exportador brasileiro, para internar valores ilegais que mantém no 
exterior, "recebe" de empresas conluiadas ou geridas por "testas-de-ferro" valores superiores 
aos preços de mercado da mercadorias por ele vendidas ao exterior). MAIA. R.T. Lavagem de 
Dinheiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 37, 97-99. 

  

45 MORO. S. F. Op. cit. p. 42-43. 

  

46Regime de desoneração de impostos na importação vinculada a um compromisso de 
exportação, criado pelo Decreto-Lei 37/66. 

  

47SÁNCHEZ RIOS. R. Advocacia e Lavagem de Dinheiro: Questões de Dogmática 
Jurídico-Penal e de Política Criminal. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 46-47. 

  

48SÁNCHEZ RIOS afirma que: "Destarte, para quem professa uma legislação penal racional, 
fiel aos ditames da subsidiariedade, da fragmentaridade, da proporcionalidade e do 
merecimento da pena (MUSCO, 2004, P. 3), a irresignação pela técnica de tipificação adotada 
pelo legislador, em matéria do delito de lavagem de dinheiro (arts. 1º e 2º da Lei nº 9.613/98), 
é manifesta pela falta de rigor científico na configuração e na amplitude do tipo." SÁNCHEZ 
RIOS, R. A Política Criminal Destinada à Prevenção e Repressão da Lavagem de Dinheiro: 
O papel do Advogado e suas Repercussões. Direito Penal Econômico. Análise 
contemporânea, 2009. p. 277. 
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49Segundo TIEDEMANN, é característica do direito penal econômico o emprego de leis 
penais em branco, que são totalmente abertas, ou parcialmente abertas, quando remetem a 
outras normas jurídicas a sua complementação. Outra característica, segundo o autor, é a 
utilização de delitos de perigo abstrato, nos quais não interessa a produção, tampouco a prova 
de um dano ou de um perigo concreto. TIEDEMANN. K. Op. cit. p. 23-33. 

  

50 Disponível em: <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/60/25/37038272.pdf>. Acesso em 
20/11/2010. 

  

51A Espanha, assim como a Itália, adota como crime antecedente o conceito de "crime grave" 
que, conforme o art. 13.1 CP, são as infrações penais que a lei castiga com pena grave. 
Segundo o art. 33.1. CP pena grave é a de prisão superior a 3 anos, inabilitação absoluta e 
outras penas restritivas de direito superiores a 3 ou 6 anos. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ ressalta 
que há autores, como ZARAGOZA AGUADO e GOMEZ INIESTA que criticam tal posição 
do legislador espanhol, defendendo a existência de um rol concreto (como no Brasil e em 
Portugal).Op. cit. p. 190. A Alemanha, assim como os Estados Unidos, adota um sistema 
misto, somando alguns crimes em concreto a um grupo genérico de crimes. 

  

52Tal projeto de lei visa adequar ainda mais a legislação pátria à política internacional 
antilavagem de dinheiro, sendo que, dentre as alterações, estão previstas a supressão do rol de 
crimes antecedentes, com a possibilidade de contravenções penais sejam também 
consideradas antecedentes, e a ampliação do rol de pessoas obrigadas a prestar informações. 

  

53Quanto ao tema CIRINO DOS SANTOS ensina que o erro de subsunção é penalmente 
irrelevante, e a confusão com o erro de tipo, defeito de conhecimento quanto a elemento 
objetivo do tipo, "é mais frequente nos elementos normativos do tipo, porque o cidadão 
comum não pode conhecer todos os conceitos jurídicos empregados pelo legislador; contudo, 
mediante a chamada valoração paralela na esfera do leigo pode esse cidadão identificar os 
significados sociais subjacentes aos conceitos jurídicos, porque integrantes da cultura comum 
que orienta as decisões da vida diária". Ainda segundo o autor: "Valorações jurídicas errôneas 
representam, em regra, erro de subsunção (às vezes erro de proibição), mas podem significar, 
excepcionalmente, erro de tipo, como na subtração de coisa alheia suposta como própria, por 
errônea interpretação jurídica. O erro de subunção também pode ter por objeto elementos 
descritivos do tipo...". CIRINO DOS SANTOS. Juarez. A moderna teoria do fato punível. 3ª 
Ed. Curitiba: Fórum, 2004. p. 82-83. 

  

54Para alguns autores, como SILVA SÁNCHEZ, GOMEZ INIESTA, BLANCO CORDERO, 
MARTÍNEZ-BUJAN PÉREZ, trata-se de elemento cognoscitivo do dolo. Para outros, como 
ZARAGOZA AGUADO, trata-se de elemento subjetivo do tipo, no que é acompanhado pela 
jurisprudência espanhola. Para ARÁNGUEZ SÁNCHEZ e outros autores, como PÉREZ 
MANZANO, trata-se de elemento normativo do tipo, já que não pode ser apreendido pela 
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mera percepção sensitiva, exigindo um processo de valoração e compreensão intelectual. 
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ. Op. cit. p. 267-269. 

  

55Entendimento defendido por CALLEGARI. André Luís. Lavagem de Dinheiro: Aspectos 
Penais da lei n. 9.613/98. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 152. 

  

56TRILLO NAVARRO. Jesús Pórfilo. Op. cit. p. 137. 

  

57 ARÁNGUEZ SÁNCHEZ. Op. cit. p. 192. 

  

58 Id. p. 186. 

  

59Apud ARÁNGUEZ SÁNCHEZ. Op. cit. p. 191-192. No mesmo sentido: PECORELLA, 
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O DISCURSO DA INSEGURANÇA NO CAMPO: QUANDO A LUTA 
POLÍTICA É CONSTRUÍDA COMO CRIMINALIDADE 

 
THE DISCOURSE OF INSECURITY ON THE LAND: WHEN POLITICAL STRUGGLE 

IS CONSTRUCTED AS CRIMINALITY 
 
 
 

Marília De Nardin Budó 
 

RESUMO 
O trabalho tem como objetivo analisar a construção realizada pelo jornal Zero Hora das 
diversas manifestações do MST no estado do Rio Grande do Sul nos meses de novembro e 
dezembro de 2006 e janeiro a abril de 2007, através da análise de discurso crítica. Partindo da 
percepção de que a notícia é uma construção obtida através de inúmeras escolhas, resulta da 
análise que, ao despolitizar e resumir a violência no campo à violência individual, e, os 
conflitos, aos atos dos sem terra, a partir da sobre-representação dos depoimentos da polícia, 
do judiciário e dos ruralistas, ocultou-se a violência estrutural originada da concentração das 
terras e da exclusão social. Essa redução permite também a delimitação de um inimigo para o 
Estado e para a sociedade, buscando criminalizar as suas ações, despolitizar os seus 
argumentos e ocultar suas reais propostas. Dessa maneira, opera-se a reprodução dessa 
violência estrutural provocada pela desigualdade, concentração de terras e exclusão social. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIMINOLOGIA CRÍTICA; QUESTÃO AGRÁRIA; MST; 
SEGURANÇA 
 
ABSTRACT 
This work has the objective of investigating the construction of the MST’s manifestations by 
Zero Hora. The critic analysis concludes that the news are a social construction, and when 
depoliticizing and summarizing the violence in the countryside to the individual violence and 
the conflicts to the acts of the landless starting from the over representation of the testimonies 
of the police, of the judiciary, and of the ruralists, the structural violence originated from 
concentration of lands and social exclusion conceals. This reduction also permits the 
delimitation of an enemy for the state and for the society, searching for the criminalization of 
their actions, depoliticizing their arguments and concealing their real proposals. This way, the 
reproduction of that structural violence provoked by inequality, the concentration of lands and 
social exclusion is operated. 
KEYWORDS: CRITICAL CRIMINOLOGY, AGRARIAN QUESTION; MST; SECURITY 
 
 

  

Introdução 

  

Os meios de comunicação de massa e as agências do sistema penal têm em comum a 
característica de fazerem parte do controle social geral. Suas relações, porém, se estreitam 
quando se percebe os apelos que o crime carrega para o sensacionalismo do jornal e o 
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interesse do sistema penal pela legitimação discursiva de seus atos. Esse trabalho tem por 
objetivo investigar, na interação entre mídia e sistema penal, a maneira como os conflitos 
sociais agrários são apresentados no jornal gaúcho Zero Hora. 

Parte-se do marco teórico da criminologia da reação social, em suas duas vertentes, o labeling 
approach e a criminologia crítica. Na perspectiva do labeling approach, condutas desviantes 
não possuem status ontológico, mas são construídas a partir de definições realizadas pelo 
sistema de controle social. Sendo assim, para que alguém seja definido como desviante, mais 
importante do que a conduta por essa pessoa praticada, é a reação social a ela, a qual depende 
de uma série de fatores, desde a tolerabilidade social da conduta em determinada comunidade 
(LEMERT, 1951), até a própria estigmatização prévia do agente (GOFFMAN, 1988). Se a 
criminalidade e o desvio são definidos pelo sistema de controle, condutas que não são 
controladas não são identificadas como criminosas ou desviantes, ou seja, o etiquetamento 
depende do foco de quem olha para a conduta (BECKER, 1996). 

Na criminologia crítica, ultrapassando-se os pressupostos do labeling approach, investiga-se a 
orientação através da qual o controle social é determinado, concluindo-se que os grupos mais 
controlados se confundem com os grupos mais vulneráveis da população, por motivos 
econômicos, raciais, políticos, étnicos ou ainda de gênero. Conclui-se, desse modo que é o 
sistema penal um órgão de reprodução das desigualdades (BARATTA, 2002) 

A partir desse marco teórico, o trabalho busca analisar a construção social da criminalidade e 
do desvio na interação entre mídia e sistema penal. Apesar da deslegitimação teórica e fática 
do sistema penal, que demonstra a sua característica de reproduzir as desigualdades e 
opressões, ao operar de forma seletiva e estigmatizante segundo o status social do desviante, 
seus discursos são reproduzidos nos jornais. Sendo assim, controle social informal e formal 
interagem na construção e social da criminalidade. 

Na primeira parte do trabalho, analisa-se o enfoque sobre o jornalismo utilizado no trabalho, o 
das teorias da notícia como construção social. A segunda parte traz a análise dos jornais, 
precedida da explicação sobre a análise de discurso crítica, método utilizado para a 
abordagem do jornal Zero Hora. A terceira parte estabelece a discussão dos resultados da 
pesquisa empírica através da bibliografia de base. 

  

1 A notícia como construção social da realidade 

  

O século XX foi caracterizado por um grande desenvolvimento tecnológico na área das 
ciências da comunicação. Da imprensa ao rádio, do rádio à televisão, da televisão à internet, 
os meios de comunicação de massas (MCM) foram assumindo dia a dia um protagonismo 
cada vez maior, fazendo com que diversos questionamentos a respeito de seus efeitos 
individuais e sociais passassem a ser problematizados. 

Notícias sobre esses questionamentos apareceram ainda no século XIX, mas é na década de 
30 já do século XX que as primeiras teorias passaram a ser desenvolvidas de maneira mais 
científica. A onipotência dos MCM, sob a fórmula "estímulo à resposta", ou seja, a total 
influência da mensagem no indivíduo receptor era o pressuposto de que partiram as primeiras 
teorias, no contexto social do entre guerras, muito influenciadas pela utilização massiva dos 
meios de comunicação pelos regimes totalitários da época (WOLF, 1994). 
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Já na década de 1940, nos Estados Unidos, a communication research seguiu uma tendência 
de relativização dos efeitos dos MCM. Deu-se início ao que se convencionou chamar de 
pesquisa administrativa, trazendo os pressupostos da sociologia funcionalista reinantes no 
período. Passa-se a perceber a influência do meio social na apreensão das mensagens 
transmitidas pelos meios, as funções por eles desempenhadas, além de outras variáveis que 
intervêm na mensagem, antes que se possa afirmar a influência sobre o receptor. Porém, 
permaneceu a busca pelo estudo dos efeitos das mensagens na vida das pessoas, em curto 
prazo, através de pesquisas empíricas e quantitativas. 

No contraponto às pesquisas de base funcionalista, a década de 1950 viu nascerem estudos 
sobre os efeitos em longo prazo dos meios de comunicação de massa, "um efeito cognitivo 
sobre os sistemas de conhecimento que o indivíduo assume e estrutura de uma forma estável" 
(WOLF, 1994, p. 124). Nesse sentido, tais efeitos são cumulativos, sedimentados no tempo, e 
não de curta duração, evidenciando-se, além disso, a importância de outros fatores que 
influenciam nas atitudes do público. Essa vertente da pesquisa em comunicação tem por base 
teórica a sociologia do conhecimento, e se centra "na importância e no papel dos processos 
simbólicos e comunicativos como pressupostos da sociabilidade" (WOLF, 1994, p. 125). 

A intencionalidade que caracterizava os efeitos dos meios de comunicação de massa na 
pesquisa administrativa deu lugar a efeitos latentes, que intervêm no conhecimento que os 
destinatários têm da realidade. Sendo assim, o papel dos MCM passou a ser o de influenciar 
no processo de significação do mundo, ou seja, na construção social da realidade, juntamente 
com os processos de interação social. Costuma-se apontar algumas principais linhas de 
pesquisas desenvolvidas nessa vertente: a hipótese do agenda-setting, o gatekeeper e o 
newsmaking (WOLF, 1994). 

Apesar de as três teorias ainda serem utilizadas constantemente em pesquisas empíricas em 
várias partes do mundo, neste trabalho, a opção teórica é a de analisar as notícias segundo o 
enfoque do newsmaking, perspectiva desenvolvida a partir surgido também na década de 1960 
nos Estados Unidos. A organização e a produção rotineira dos aparelhos jornalísticos, 
relacionando com a imagem da realidade social fornecida pelos mass media são os seus 
principais enfoques (WOLF, 1994, p.162). Dessa forma, deixou-se de lado a ideia das 
distorções ocorridas como forma de manipulação aberta com objetivos escusos, para verificar 
a ocorrência de distorções involuntárias que ocorrem no quotidiano da produção dos jornais 
em função de valores partilhados pelos profissionais sobre como deve se desenvolver a tarefa 
de informar (WOLF, 1994, p. 163). Aqui, a sociologia do conhecimento aparece não somente 
ao perceber a importância do jornalismo como instância cognitiva, mas também em função do 
processo de socialização que se dá dentro da redação, com normas organizativas próprias, 
bem como controles sociais próprios que acabam condicionando o produto, a notícia. 

Metodologicamente, esse ramo de pesquisa tem como principal procedimento a etnografia, de 
forma a observar as informações sobre as rotinas produtivas dos MCM. "Essa abordagem 
articula-se, principalmente, dentro de dois limites: a cultura profissional dos jornalistas e a 
organização do trabalho e dos processos produtivos" (WOLF, 1994, p. 167). 

Ao observar a notícia como o resultado de um processo produtivo no qual estão presentes 
inumeráveis escolhas, esse paradigma faz frente à noção de objetividade jornalística, no 
sentido de comprovar a impossibilidade de que um fato seja retratado no jornal exatamente 
como aconteceu. Enquanto a teoria do espelho responde à pergunta de por que as notícias são 
como são dizendo que é a realidade que assim as determina (TRAQUINA, 2001, p. 65), o 
newsmaking responderá que é um conjunto de escolhas desenvolvidas através da interação 
com a lógica da organização jornalística que a condicionou dessa maneira. 
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"As notícias registram as formas literárias e as narrativas utilizadas para enquadrar o 
acontecimento. A pirâmide invertida, a ênfase dada à resposta às perguntas aparentemente 
simples: quem? o que? onde? quando?, a necessidade de selecionar, excluir, acentuar 
diferentes aspectos do acontecimento - processo orientado pelo enquadramento escolhido - 
são alguns exemplos de como a notícia, dando vida ao acontecimento, constrói o 
acontecimento e constrói a realidade" (TRAQUINA, 2005, p. 174). 

  

A impossibilidade de a notícia refletir a realidade decorre, portanto, da ideia de que a própria 
realidade é uma construção social, propiciada pelas interações sociais, ou seja, não possui 
status ontológico. Dessa forma, "a notícia não espelha a realidade, ajuda a construí-la como 
fenômeno social compartilhado, posto que no processo de descrever um acontecimento a 
notícia define e dá forma a esse acontecimento" (TUCHMAN, 1983, p. 197-198). [1] 

Ao mesmo tempo em que a notícia é um produto da realidade social, ao registrá-la, a notícia 
também a produz, através da seleção operada e dos enquadramentos realizados. Essa seleção 
faz parte do processo de construção das notícias, em função de que a quantidade de fatos que 
chegam às organizações jornalísticas, através da rede de informações[2], é muito superior ao 
espaço disponível. Para lidar com isso, existe um conjunto de conhecimentos na atividade 
jornalística identificados na prática, através do hábito, que classificam os acontecimentos 
como notícias. Em função disso são tipificações, e servem "para transformar os 
acontecimentos idiossincráticos do mundo cotidiano em matérias-primas que possam ser 
submetidas a um processamento de rotina e a sua disseminação" (TUCHMAN, 1983, p. 
71).[3] Essas tipificações são conhecimentos que passam a estar alheios à possibilidade de 
questionamentos sobre por que as coisas são feitas dessa maneira. E isso pode ter 
conseqüências problemáticas para uma atividade como a jornalística. 

  

"Pois a objetivação do conhecimento pode dar por resultado erros, de modo similar a como 
aplicar estereótipos de uma "aparência criminosa" pode dar por resultado classificar alguém 
incorretamente como criminoso ou não digno de confiança. E em alguns casos, os erros 
profissionais influem na avaliação da noticiabilidade de um relato" (TUCHMAN, 1983, p. 
72).[4] 

  

Além da seleção dos fatos que deverão transformar-se em notícias, outro processo de escolha 
se faz presente: o do enquadramento a ser destinado. Ou seja, através de que quadros os 
acontecimentos serão lidos. Assim, os relatos informativos ajudam a dar forma a uma 
definição pública do que o mesmo é e do que significa. A definição do marco a partir do qual 
um fato será relatado pode ser, porém, anterior ao seu próprio acontecimento. "O fato se 
insere muitas vezes em um marco já previsto e preparado para ele e como conseqüência se 
interpreta com as explicações mais à mão, que às vezes são as do preconceito. Tende-se a ver 
então em um fato o que se esperava ou se temia ver" (GOMIS, 1997, p. 69). 

Nas pesquisas sobre a noticiabilidade buscou-se determinar as tipificações, os hábitos que 
demonstram quais as condições os acontecimentos devem satisfazer para se tornarem notícias 
(GALTUNG; RUGE, 1993, p. 71). A essas condições, obtidas a partir de valores culturais 
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partilhados pelos jornalistas, atribuiu-se o título de valores-notícia. Os valores-notícia buscam 
responder aos critérios de relevância, interesse e pertinência de acontecimentos para que se 
transformem em notícias (WOLF, 1994, p. 173), e servem para rotinizar um trabalho que por 
si é sempre inteiramente novo. Em função disso, esses critérios de seleção devem ser fáceis de 
utilizar rapidamente, tendo em vista a agilidade do trabalho nas redações, e, é claro, devem 
fazer parte de um consenso. 

Os acontecimentos negativos costumam ter um grau de noticiabilidade incomparável. Isso 
depende da existência ou não de outros valores-notícia, como envolver países ou pessoas de 
elite, mas, de qualquer forma o jornal sempre tem espaço para a violência e a morte. Os 
crimes, dentre os acontecimentos negativos, possuem características ainda mais interessantes. 
Propiciam a busca por um culpado, contra quem a sociedade possa se voltar, ao mesmo tempo 
em que geram uma trama por vezes digna da ficção, com direito a novos capítulos a cada dia. 
Violência, considerada como individual, e crimes, de preferência os violentos e de rua, 
costumam estar no topo de todos os valores-notícia. 

Outros valores-notícia são: proximidade, atualidade, qualidade, disponibilidade, capacidade 
de entretenimento, importância, material visual, quantidade de pessoas envolvidas, qualidade 
das pessoas envolvidas, impacto sobre o interesse nacional, entre outros (WOLF, 1994, p. 
178-193). 

Até aqui se pode perceber que muitas variáveis estão presentes na construção da notícia sobre 
um tema específico. Em primeiro lugar, um acontecimento será noticiado se for captado pela 
rede de informações. Entretanto, tal rede é constituída de acordo com uma pré-definição de 
onde possivelmente estarão presentes fatos noticiáveis. Assim, é muito mais provável que um 
fato ocorrido em uma capital, em horário comercial, por exemplo, seja noticiado e um fato 
semelhante, ocorrido em uma cidade pequena e à noite não seja noticiado. 

Outra variável diz respeito aos valores-notícia. Em primeiro lugar, eles servem para 
determinar, a cada dia, quais serão os fatos captados pela rede de informações que terão 
espaço no jornal. Assim, os mesmos fatos noticiados em um dia, tendo em vista que na 
avaliação comparativa realizada eles preenchiam mais pontos, em outro dia, em comparação 
com outros fatos eles poderão não ser noticiados. 

Há também a questão contextual. Por exemplo, um fato relacionado ao tema da pobreza na 
infância tem mais chances de ser noticiado em períodos como o de Natal, onde o tema da 
solidariedade costuma estar mais pautado do que em outros períodos do ano. 

Uma quarta variável é a que diz respeito ao enquadramento dado ao acontecimento. Ou seja, 
um mesmo fato, além de estar ligado a uma vasta e complexa rede de temas, ele próprio pode 
ser analisado de diversos ângulos. E normalmente a escolha do ângulo depende de uma quinta 
variável: as fontes disponíveis ou selecionadas pelo jornalista. 

A questão das fontes é interessantíssima na medida em que são elas, através do discurso direto 
narrado entre aspas na notícia, ou indireto, que definirão o acontecimento. Sendo assim, e 
considerando que a separação entre fato e opinião é considerada o principal meio de lograr 
credibilidade, uma notícia somente será credível se obtida através de fontes graduadas. 

Tais fontes geralmente são as institucionais, ou seja, ligadas às instituições formais da 
sociedade, principalmente aos poderes político e econômico. 
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"Em definitivo, o uso de fontes graduadas que possam ser citadas como pretensões de verdade 
passa a converter-se em um recurso técnico desenhado para distanciar o repórter dos 
fenômenos identificados como fatos. As citações de opiniões de outras pessoas são 
apresentadas para criar uma trama de fatos que mutuamente se validam a si mesmos" 
(TUCHMAN,1983, p. 108) .[5] 

  

Dessa maneira, a definição pública dos acontecimentos é realizada em grande parte das vezes 
pelas fontes institucionais, ou seja, os representantes de grupos, autoridades, os peritos de 
suas atividades. 

A regularidade na utilização de determinadas fontes deve-se ao fato de elas preencherem 
alguns requisitos importantes para a constância da atividade jornalística. Em primeiro lugar, 
as fontes que possuem informações contínuas suprem a necessidade de dispor de notícias. Da 
mesma maneira, a produtividade das fontes, a sua proximidade física, a credibilidade de que 
dispõem, a garantia das informações que repassam e a sua respeitabilidade são os fatores que 
determinam a permanência de determinadas fontes nas páginas dos jornais (WOLF, 1994, p. 
199). Por não corresponderem às exigências dos procedimentos de produção do jornal, e 
simultaneamente fazerem parte de grupos pouco poderosos, há fontes, principalmente as não-
oficiais, que são sub-representadas nas páginas dos jornais. 

E é a partir das fontes que normalmente o enquadramento é realizado, desenvolvendo-se um 
processo de definição primária centrado nas fontes oficiais. 

  

"A definição primária estabelece o limite de todas as discussões subseqüentes através do seu 
enquadramento do problema. Este enquadramento inicial fornece então critérios segundo os 
quais todas as contribuições subseqüentes serão rotuladas de relevantes para o debate, ou 
irrelevantes" (HALL et. al., 1981, p. 342).[6] 

  

Dessa perspectiva, ocorre uma marginalização do que poderia ser uma percepção diversa 
sobre o fato construído, ou mesmo oposta à que foi transmitida pelas fontes institucionais. 
Cria-se o que se pode definir como "auto-censura", a qual, através das forças do mercado e 
das normas das práticas noticiosas "podem produzir e manter uma perspectiva tão eficazmente 
como uma censura formal do Estado" (HERMAN, 1993, p. 215). 

Todo esse processo produtivo, seletivo e acima de tudo pautado pelo discurso das fontes 
oficiais, pressupõe a sociedade como um consenso (HALL et. al., 1981). Ao recorrer a 
suposições sobre o funcionamento e as crenças da sociedade, ignora-se que as pessoas não 
vivem de forma consensual. "Os pontos de vista 'consensuais' da sociedade representam-na 
como se não existissem importantes rupturas culturais ou econômicas, nem importantes 
conflitos de interesses entre classes e grupos" (HALL et. al., 1981, p. 338).[7] Dentro de uma 
sociedade consensual, o papel da mídia é, entretanto, apresentar os fatos que rompem com 
esse consenso, os acontecimentos problemáticos, dentro da ideologia da notícia, mas não sem 
antes definirem de que forma os mesmos devem ser interpretados. 
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Após o recolhimento de todos os fragmentos que permitirão a construção da notícia, ainda há 
a variável da edição, que irá enquadrá-las dentro das pré-definições criadas para o fato, e, 
além disso, da visão que jornalista tem de seu público e da sociedade. 

De uma maneira geral, é possível afirmar que em função da dispersão da rede informativa, das 
tipificações que orientam a prática da seleção e enquadramento dos fatos e da questão do 
profissionalismo, a notícia resultante termina por desempenhar o papel de legitimar a estrutura 
de poder e classe existentes, sem espaço para os discursos que poderiam opor-se à mesma. 

  

2 A construção social da luta pela terra no jornal Zero Hora 

  

Se as notícias refletem, portanto, uma determinada construção da realidade, analisá-las através 
das seleções operadas possibilita verificar a representação que o tema possui em determinado 
veículo de comunicação. Assim, a análise de notícias não tem como objetivo saber que efeito 
determinado tipo de abordagem poderá ter sobre seu público receptor, mas sim identificar 
qual é a realidade construída através desses meios. 

A partir desse referencial teórico, e no intuito de identificar a construção da imagem da luta 
pela terra no estado do Rio Grande do Sul, foi realizada a análise de discurso crítica do jornal 
Zero Hora, o maior da região, tanto em circulação quanto em tiragem. 

Análise crítica porque parte da metodologia proposta por Teun Van Dijk, a qual busca 
trabalhar o papel do discurso na manutenção das relações de poder, contrariamente à defesa 
da neutralidade. 

A análise de discurso crítica está 

  

"[...] orientada explicitamente para a agenda sociopolítica, para a preocupação em inventariar 
e apresentar criticamente de que formas os discursos sociais podem contribuir para a 
reprodução ou mudança das relações de poder, e vem se constituindo hoje como uma área de 
estudo da linguagem e do discurso dos media" (PONTE, 2004, p. 130). 

  

Sendo assim, tendo em vista a percepção de que a realidade é socialmente construída, é 
importante verificar de que forma o discurso auxilia nessa construção e, conseqüentemente, 
na criação e manutenção de relações de poder, e nas possibilidades de permanência e 
mudança social. 

Analisando as especificidades estruturais do discurso jornalístico segundo a vertente crítica da 
análise do discurso, Teun Van Dijk destaca o processo de produção das notícias, analisando 
os passos que se dão na fabricação do texto jornalístico. Para ele, "a produção de notícias deve 
ser analisada principalmente em termos do processamento do texto", não somente no sentido 
das fases em que o texto é produzido, mas sim, considerando-se que o texto jornalístico muito 
freqüentemente é produzido a partir de outras formas discursivas, como quando cobre 
acontecimentos a partir de relatos de outras pessoas ou mesmo quando o próprio 
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acontecimento produz discursos (VAN DIJK, 1990, p. 141). O autor trabalha com cinco 
estratégias de processamento, a seleção, a reprodução, o resumo, as transformações locais e a 
reformulação estilística. 

A análise a partir dessas estratégias traz uma forma de desocultar posições ideológicas 
expressas, como, por exemplo, pela escolha da palavra a ser utilizada para denominar 
determinado fato, como por exemplo, o uso da palavra "'revolta' no lugar de 'distúrbios' ou em 
lugar de 'resistência'" (VAN DIJK, 1990, p. 252).[8] Além disso, a forma verbal passiva por 
vezes pode ser utilizada para não atribuir diretamente um fato negativo a pessoas ou grupos 
poderosos. 

Van Dijk propõe um estudo da interface sociocognitiva entre o texto e os contextos 
socioeconômicos. "Concretamente, as maneiras nas quais os fabricantes da notícia e os 
leitores representam efetivamente os acontecimentos informativos, escrevem ou lêem os 
textos jornalísticos, processam diferentes textos fonte ou participam nos fatos de 
comunicação" (VAN DIJK, 1990, p. 250).[9] Acima de tudo é necessário ressaltar, então, que 
a língua, para a análise do discurso, não é dotada de transparência. Em sua decofidicação 
sentidos diversos podem surgir, reforçando e afastando valores. 

Seguindo a lógica de tal perspectiva teórica, as categorias de análise partem justamente das 
variáveis do processo produtivo das notícias, dedutíveis a partir de seu resultado final, 
possibilitando algumas conclusões a respeito da construção de determinada situação de 
conflito social. As categorias de análise, seguindo a sugestão exposta por Van Dijk (1997, p. 
61), com algumas alterações são: a) que enquadramento é dado dentre as editorias do jornal; 
b) quem são os atores das notícias (primários e secundários; ativos e passivos) e fontes; c) que 
ações se descrevem, se sublinham ou se ignoram; d) de que maneira o jornal se apropria ou 
não dos discursos das fontes. 

Foi selecionado para análise um conjunto de 58 edições do jornal, referentes a todas aquelas 
que continham notas, notícias ou reportagens que guardavam relação com a questão agrária 
segundo o enquadramento do próprio jornal, no período de novembro e dezembro de 2006 e 
janeiro a abril de 2007. 

  

a) Enquadramento 

  

O jornal Zero Hora, assim como a maior parte dos periódicos, centra-se principalmente em 
fatos ocorridos em regiões urbanizadas. Isso por vários motivos. Em primeiro lugar, a maior 
parte da população vive nas cidades. Em segundo lugar, a rede de informações, ou seja, as 
instituições que costumam repassar os acontecimentos aos jornais dificilmente estão 
localizados no meio rural. Assim, vários fatos que preencheriam os critérios de noticiablidade 
sequer chegam ao conhecimento dos jornais pelo fato de estarem localizados em uma região 
onde não há informantes oficiais. Por outro lado, mesmo que a rede de informações detecte 
acontecimentos e eles cheguem ao conhecimento da redação do jornal, pelo próprio fato de se 
localizarem em regiões periféricas poderão não preencher o valor-notícia da proximidade e 
importância econômica da região, fazendo com que, mais uma vez, não seja noticiado. 

Porém, considerando que o estado do Rio Grande do Sul possui um setor agrícola bastante 
importante em relação a outras regiões do país, o jornal possui um caderno específico 
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dedicado ao setor rural, chamado Campo e Lavoura. Nesse caderno, entretanto, estão 
presentes temas relacionados à agricultura, ou seja, à questão agrícola, mas não à questão 
agrária.[10] 

A questão agrária, especificamente, é muito pouco tematizada no jornal. Em todas as vezes 
em que apareceram notícias que, de acordo com a linha editorial deveria ser enquadrada como 
questão agrária, as mesmas se encontravam na editoria Geral. 

O interesse da topografia da notícia se deve ao enquadramento que o jornal dá ao tema. Ou 
seja, da editoria política à editoria polícia, uma gama de outras possibilidades de 
enquadramento se poderia fazer presente. A opção por uma seção, que na verdade poderia 
significar "outros", ou seja, aqueles fatos difíceis de serem enquadrados, demonstra, de certa 
maneira, um caráter ambíguo que o jornal estabelece para a questão agrária. 

Isso torna, de certa maneira, um pouco menos evidente do que poderia ser o enquadramento 
destinado ao tema pelo jornal, já que se fizesse parte da editoria política, uma determinada 
interpretação poderia ser realizada, por exemplo, no sentido da compreensão de que os 
movimentos sociais de luta pela terra praticarem ações eminentemente políticas, amparadas 
pelo regime democrático. Por outro lado, se as ações dos movimentos sociais estivessem na 
seção polícia, uma outra identificação poderia ser feita: aquela da criminalização aberta das 
ações, da individualização e despolitização das lutas. 

Entretanto, com o enquadramento "Geral", uma editoria curinga, nota-se de um lado a 
preocupação de não comprometimento do jornal, ou, de outro lado, a redução mesmo de sua 
importância, o que não exclui a possibilidade de, em diferentes situações, os fatos serem 
tratados como políticos ou policiais. 

Um outro aspecto interessante diz respeito ao enquadramento como "questão agrária" apenas 
de fatos relacionados a conflitos por terra e a ações de movimentos sociais que questionam a 
sua concentração. É o caso, principalmente, de ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST)[11], um dos atores preponderantes nessas notícias. Esse enquadramento é 
realizado através do chapéu[12] "questão agrária", localizado acima do título da matéria 
jornalística. 

  

b)      Atores x fontes 

  

São considerados atores das notícias aquelas pessoas, grupos ou instituições que praticam as 
ações reportadas. Nas notícias analisadas são atores, predominantemente, o MST e os 
proprietários rurais organizados, nas diferentes regiões do Estado. Atores secundários são a 
Polícia Militar do estado, além de um juiz e um técnico do Instituto Nacional de Reforma 
Agrária (Incra). 

Na análise dos atores, diversos aspectos devem ser considerados. A primeira é a distinção 
entre ator e fonte. Fontes são todos os materiais, informantes, etc. utilizados pelo jornalista 
para montar a notícia. Assim, o praticante de um ato noticiado pode muitas vezes ser fonte da 
notícia. Na verdade, é o que costumam exigir os manuais de jornalismo, ou seja, ir direto à 
fonte principal. Entretanto, muitas vezes também o mesmo pode ser tido como um objeto a ser 
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analisado através de outras fontes e é aí que reside o aspecto mais interessante das notícias 
analisadas. 

Apesar de o MST ser apontado como ator em todas as notícias, o mesmo aparece como fonte, 
através de seus porta-vozes, em cerca de apenas 20% das mesmas. Por outro lado, em todas as 
oportunidades em que os proprietários rurais, organizados, aparecem como atores, eles são, 
concomitantemente, fontes das notícias. Da mesma forma, quando aparecem as ações da 
Polícia Militar sua voz está sempre presente. 

As fontes das notícias sobre a questão agrária nas edições analisadas são preponderantemente 
as mesmas sobre as quais a matéria trata. Quando se trata, por exemplo, de notícia sobre uma 
marcha, ou outra forma de protesto, em nenhuma oportunidade são entrevistadas pessoas que 
vivem nas localidades onde os mesmos ocorrem, ou integrantes do movimento que não os 
seus porta-vozes. Daí, o problema da representação que se faz entre quem faz parte da 
comunidade e compõe o "nós", e quem não faz parte, vem de fora, "os outros". 

O pertencimento dos sem-terra à categoria dos "outros" e de suas ações serem contra "nós", 
ou seja, a integração da categoria dos proprietários de terras ociosas como sendo a 
comunidade, e os sem-terra como "extra-comunitários" fica bastante evidente na manchete: 
"Estado é alvo de onda de invasões". Os protestos realizados na forma de ocupações de terras 
e marchas são evidentemente contra o status quo da concentração da terra, entretanto, o alvo 
das invasões não é o Estado. Afinal, o que é o Estado? Com quem o leitor deve se identificar, 
com o Estado, que é vítima de invasores, ou com os próprios invasores? 

A partir disso, é possível detectar claramente a opção pela noção de que há consenso, ordem e 
paz no meio rural, a qual é ameaçada a cada ação do MST, ainda que essa ação se resuma a 
uma caminhada. 

Ou seja, na medida em que a voz dos proprietários rurais é sobrerepresentada em relação à 
voz dos trabalhadores sem-terra, é a sua leitura da situação que prepondera, fazendo com que 
as próprias reivindicações dos protestos sejam completamente ignorados. Isso corrobora com 
o texto de Van Dijk, na afirmação de que 

  

"[...] geralmente os protagonistas das notícias são os que ostentam o poder, são citados mais 
comumente, aparecem com maior frequência nos titulares e suas declarações se apresentam e 
se encontram normalmente com mais credibilidade. O contrário acontece com os menos 
poderosos. Suas experiências, suas versões de um fato em particular, sua ideologia oposta e 
sua credibilidade tendem a ser menos proeminentes, e a marginalizá-los, ou, simplesmente, 
ignorá-los" (VAN DIJK, 1997, p. 58-59).[13] 

  

A opção de usar os proprietários rurais e policiais como principais fontes das notícias resultou 
no seguinte dado: das 58 notícias veiculadas sobre o tema da questão agrária, todas diziam 
respeito aos conflitos por terra, e em 23 estavam contidas expressões como monitoramento, 
vigilância, tensão e insegurança. As matérias "Tensão volta a rondar São Gabriel"[14] e "Na 
região, o clima é de tensão"[15]são dois exemplos nos quais os sentimentos dos proprietários 
rurais são transferidos para a cidade e a região, como se todos os seus habitantes os 
compartilhassem, chegando então à noticiabilidade do controle dos sem-terra estabelecido 
pelos próprios proprietários rurais. 
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Da mesma maneira, as matérias que enfatizam o controle policial, e obviamente têm a polícia 
militar como principal fonte, passam pelos mesmos sentimentos expostos pelos proprietários 
rurais, como na seguinte citação indireta: "Segundo a BM, o temor era de que os sem-terra 
pudessem atacar os trabalhadores durante a colheita".[16] 

Apesar de as matérias terem sido motivadas efetivamente por alguma ação levada a cabo pelo 
MST, o fato de a polícia militar e os proprietários rurais serem as principais fontes das 
notícias sobre a questão agrária os converteu também em principais atores. Na medida em que 
o controle sobre os atos do MST passaram a ser o principal enfoque das notícias, este 
movimento se viu sufocado, não sendo mais o sujeito, mas sim o objeto em relação ao qual os 
verdadeiros sujeitos agiram. 

Observe-se que esses exemplos estão distribuídos em todos os meses do período analisado. 
Assim, apesar de dizerem respeito a situações diferentes, o ângulo analisado permanece o 
mesmo. Sendo assim, os riscos de ações do MST perante os proprietários ou perante a 
segurança pública estiveram muito mais presentes do que a própria cobertura desses protestos, 
bem como de suas motivações e contexto. 

  

c) Ações 

  

Apesar de quase todas as notícias terem como ponto de partida alguma ação do MST, seja 
uma marcha, seja uma ocupação de terra, elas não são o seu centro. Tendo em vista a escolha 
das fontes principais entre os proprietários de terra e policiais militares, é das suas (re)ações 
que as notícias se ocupam. Isso é facilmente percebido, por exemplo, nas fotografias de três 
reportagens: dia 15/11, um fazendeiro com um cavalo apontando os binóculos na direção dos 
sem-terra; dia 18/04, policial militar no interior de um helicóptero monitorando ações dos 
sem-terra; dia 10/04, patrulha de choque da Polícia Militar vigiando um acampamento dos 
sem-terra durante a colheita na Fazenda Coqueiros. 

É possível observar, então, que normalmente os protestos por si próprios não acarretam 
notícias.[17] É necessário que haja um verdadeiro confronto, observar a palavra de quem 
seriam as "vítimas" dessas ações, e os responsáveis por reintegrar a ordem. Se o protesto 
isoladamente não é noticiável, duas são as situações em que os critérios de noticiabilidade 
estão presentes: a) quando os proprietários rurais e/ou a polícia valorizam o protesto no 
sentido de montar estruturas de controle e defesa, mesmo que não ocorram as ações de 
violência de grupo ou individual esperados; b) quando o conflito direto efetivamente ocorre, 
resultando em pessoas feridas. 

Assim, a ação que passa a ser sublinhada não é a dos protestos do MST, mas sim a das 
estratégias de controle montadas para re-agirem aos mesmos, o que pode ser notado nos 
títulos "Produtores rurais monitoram MST"[18] e "Produtores rurais reagem às marchas"[19]. As 
vozes indiretas também demonstram a mesma preocupação, como no seguinte trecho "O 
Presidente da comissão fundiária da federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), 
Gedeão Pereira, diz que a entidade começou a monitorar as porteiras de cada grande 
fazenda".[20] E, na voz direta: - Infelizmente, o clima é de insegurança total.[21] A parte da 
notícia que trata propriamente sobre as ações dos sem-terra vem introduzida pelo trecho "Sob 
a vigilância de produtores rurais [...]".[22] 
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Partindo do clima exposto pelo jornal a partir vozes oficiais, as ações para combatê-lo é que 
são efetivamente importantes. Nesse aspecto, como exemplo, veja-se os textos, no mês de 
novembro: "Preocupado com a movimentação dos sem-terra, os ruralistas da região se 
organizaram em um grupo de 60 pessoas, que se reveza na vigília[23]; e, depois, no mês de 
dezembro: "[...] cerca de 300 ruralistas da região montaram, ontem, cinco pontos de 
observação nas margens da rodovia, perto do acampamento dos sem-terra."[24] 

Em outras situações, a Brigada Militar aparece como responsável pela vigilância, de tal 
maneira que ambos os atores se identificam como pólos contrários aos atos do MST. É 
interessante notar o caso de São Gabriel, no qual as notícias de novembro e dezembro 
reiteram o controle por parte dos ruralistas e a partir do mês de janeiro, especificamente do dia 
17 de janeiro, os mesmos passam o bastão à polícia militar: "Policiamento é reforçado em 
São Gabriel". Após dois meses de insegurança relatada pelo jornal, a polícia tornou-se 
legitimada a intervir, segundo a notícia, do dia 18: "A Brigada Militar (BM) de São Gabriel 
montou ontem um posto fixo perto do acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra (MST), a cerca de um quilômetro da Fazenda Southalll, no interior do 
Município".[25] 

O título "Acampamento sob vigilância permanente" vem demonstrar que quando o controle 
por parte dos ruralistas sai um pouco de cena, a vigilância empreendida pela polícia passa a 
ser a ação sublinhada na maior parte das notícias, subjazendo, novamente, as ações do MST. 
Muito simbólica é a reaparição dos binóculos direcionados ao grupo do MST, que havia 
aparecido nas mãos de ruralistas em novembro na região de São Gabriel e que agora surgem 
no mês de fevereiro na ação de vigilância policial em Coqueiros do Sul: "Binóculos 
assestados sob chapéus de abas largas, policiais do 3º Regimento de Polícia Montada de Passo 
Fundo passaram a manhã de ontem vigiando dois acampamentos de sem-terra erguidos junto 
à Fazenda Coqueiros, em Coqueiros do Sul".[26] 

No mês de abril, os binóculos dão lugar a outro instrumento de vigilância: "BM usa avião 
para avaliar sem-terra"[27] é o título da notícia desencadeada em função da chegada de mais 
famílias, no mês de fevereiro, a um acampamento do MST montado em uma fração de terra 
arrendada pelo movimento. A matéria traz a voz direta do comandante da Brigada Militar 
Coronel Mendes, dizendo "não vai ser nada fácil", se referindo a uma possível ocupação da 
Fazenda Coqueiros por essas famílias. 

A notícia de 18 de abril de 2007 foi particularmente interessante nesse sentido. Esse dia se 
seguiu ao aniversário de onze anos do massacre de Eldorado dos Carajás, o qual costuma ser 
marcado por muitos protestos em todo o país. E as manifestações foram noticiadas, em um 
quadro sumário na parte inferior da página. Porém, a notícia propriamente dita intitulou-se 
"Abril vermelho visto do céu", ocupando-se quase exclusivamente da vigilância empreendida 
pela BM a partir de aviões e reforços em terra. O local onde o jornalista foi buscar as 
informações sobre os protestos do MST foi extremamente simbólico: ao invés de andar em 
meio àqueles que reivindicavam, optou por vê-los de dentro do helicóptero da polícia, e 
escolheu destacar como principal sujeito, o tenente-coronel Paulo Stocker, reduzindo os 
protestos ao objeto de preocupação "de toda a terça-feira do comandante do Grupamento 
Militar Aéreo". O relato explica, então que "Do alto [...] o oficial monitorou a mobilização 
dos sem-terra", "Além de helicópteros, as principais entradas terrestres de Porto Alegre 
tiveram reforço policial" e termina com a citação direta da voz do tenente-coronel: "- 
Realmente, a gente esperava um dia mais difícil, mas tudo correu bem".[28] 

Diante da análise acerca das fontes e atores preponderantes, além das ações sublinhadas, fica 
claro que a necessidade de controle se deve a uma percepção consensual a respeito da questão 
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da propriedade e de as ações do MST serem rupturas dessa ordem. Sobressai-se, assim, a 
noção de rompimento da paz e de início do conflito, o qual deve ser abafado para que a ordem 
natural seja restituída à comunidade. 

A percepção de que a paz prevalecia antes da luta dos sem terra fica expressa em todas as 
notícias. Isso porque a própria ideia de "tensão", "temor", por parte dos ruralistas representa 
uma quebra em uma ordem natural. Essa ordem natural, lida de uma maneira literal, pode ser 
verificada, por exemplo, no depoimento do Presidente do Sindicato Rural de Rosário do Sul: 
"- Bem na hora que vamos começar a plantar temos de parar tudo por causa disso".[29] 

Da mesma forma, o depoimento do presidente do Sindicato Rural de Guaíba, Eldorado e 
Charqueadas, exposto no seguinte trecho: "- Infelizmente, o clima é de insegurança total. 
Estamos em época de plantio (de arroz) e não queremos conflitos nem vamos provocá-los. Só 
queremos proteger nosso patrimônio e zelar pela integridade dos nossos funcionários".[30] 

Quer dizer, existe uma ordem natural das coisas. Na primavera, deve-se plantar o arroz, 
depois, deve-se colhê-lo, e nessa ordem natural e pacífica, não cabem marchas e ocupações de 
terras. 

Se existe uma paz inicial, violada pelas manifestações do MST, contra as quais os ruralistas 
reagem, ficam claros dois pólos opostos se enfrentando. Para definir quem é amigo e quem é 
inimigo, basta verificar quem vigia e quem é vigiado no discurso do jornal. Reduz-se a 
conflitualidade ao momento específico do conflito. Porém, em uma sociedade punitiva, sabe-
se que, em qualquer conflito, é necessário e seguro que todos saibam definir adequadamente 
quem é culpado e quem é inocente. Não interessa a adoção de uma perspectiva mais 
contextual, histórica e complexa, mas sim a simplificação. 

Essa simplificação leva à tentativa de individualização do conflito: transforma-se um 
problema estrutural em um conflito eminentemente transpessoal. A partir disso, outro aspecto 
entra em jogo: o da criminalização do movimento. 

Normalmente a definição de crime e de criminoso nas páginas do jornal costuma ocorrer a 
partir dos estereótipos, ou seja, crime é preponderantemente o crime violento e de rua; 
criminoso é homem, jovem, no Brasil é pobre e ainda negro (BUSTOS RAMÍREZ, 1983; 
ANDRADE, 2003; BARATTA, 2002). Entretanto, dificilmente se logra enquadrar nesses 
conceitos os atos dos sem-terra. Em primeiro lugar, trata-se de ações coletivas; em segundo 
lugar, praticado por pessoas de todas as idades, idosos, adultos, jovens, crianças, bebês; as 
suas ações não estão, em geral, dentro da definição de criminalidade de rua. 

Porém, os sem-terra entram sim no conceito de "perturbadores da ordem" e isso costuma ser 
pautado como criminalidade quando provém de movimentos coletivos organizados. O 
principal crime que costuma ser atribuído ao MST é o da sua principal forma de protesto: as 
ocupações de terra. 

Uma das principais formas de transformar as ocupações em fatos criminosos é a partir da 
própria linguagem, a partir da escolha do termo "invasão" para designá-las. Tal terminologia 
parte principalmente das fontes, e delas são assumidas pelo jornal. Normalmente nesses casos 
os agentes do sistema penal são os principais atores e fontes das notícias, como no caso da 
seguinte: "Termina invasão em São Borja [...] Todos os sem-terra foram revistados e 
identificados pelos policiais. Conforme a Brigada Militar, não houve feridos durante a 
operação".[31] 
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A escolha ideológica desse termo diz respeito à concepção de que tal ato se trata de um 
esbulho possessório. Na opinião de Indursky, a designação invasão, e seu correlato verbal, 
invadir, é atravessada, "desde o interdiscurso, pelo discurso jurídico e sinaliza uma posição-
sujeito legalista, que produz, neste processo de nomeação, o efeito de sentido de violação da 
propriedade privada, com base no direito de propriedade, inscrito na Constituição" 
(INDURSKY, 2004, p. 137).  Conseqüência disso é a percepção de que se está diante de um 
ato ilegal, de uma violência contra os proprietários, sendo que a imprensa "escreve a partir do 
mesmo lugar social em que se inscrevem os proprietários, com eles se identificando". 

Como visto, apesar de o jornal, na mesma esteira de ruralistas e policiais, conceber o ato de 
invadir terras como um ato criminoso, não se trata de um crime comum. Caso fosse, a notícia 
provavelmente estaria localizada na seção "polícia" e não na seção "geral". Ou seja, o jornal 
reconhece que existe uma questão política e social de fundo no caso das ocupações de terras, 
que distingue o seu caráter em relação a atos criminosos comuns. 

Dessa forma, é interessante a maneira como em algumas reportagens se consegue destacar 
outras características ligadas a esta criminalidade. Diferentemente do criminoso comum, o 
integrante do MST é como um soldado de um exército, que obedece a ordens de um superior 
para agir. Esses superiores também não são identificados com o perfil do criminoso. Porém, 
possuem muito do que se poderia chamar criminoso político. Isso porque, quando se quer 
efetivamente tratar de demonizar discursivamente os sem terra, busca-se deixar claro que suas 
motivações são ideológicas. Que se tem em mente, com essa atuação, romper com o Estado 
de direito vivido na atualidade para, sob o socialismo, poder distribuir as terras que hoje 
pertencem a poucos. É o que ocorre em uma reportagem especial publicada no dia 25 de 
fevereiro, de título geral "A MSTlândia". 

Essa reportagem deve ser analisada mais detidamente pelo destaque conferido aos sem-terra. 
Provavelmente por se tratar de um gênero jornalístico mais aprofundado do que as notícias, 
destoou também no que se refere à forma de análise. De fato, as reportagens devem ser 
normalmente mais aprofundadas, operar segundo a dedução, ter uma visão interpretativa e 
trazer pautas complexas. Entretanto, apesar de a pauta complexa ter sido escolhida, a 
abordagem interpretativa se deu em um sentido irônico e preconceituoso, buscando o interesse 
político-econômico para as ações do MST em uma das regiões onde os protestos estavam 
sendo realizados, Coqueiros do Sul. Além disso, é o texto em que mais se percebe a tendência 
criminalizadora e redutora no que concerne à reforma agrária. 

Em primeiro lugar, porque busca deslegitimar a luta do MST, como no seguinte trecho: "Uma 
das recordistas em produção agrícola no Estado, a região, chamada Planalto Médio, vive uma 
disputa crescente e violenta pela posse da terra".[32] Deslegitimar por afirmar que a fazenda é 
produtiva, e que, os atos do MST são violentos. Em segundo lugar, por relacionar as lutas 
com atos criminosos, como no trecho: "Em cinco anos, o enclave de sem-terra no Planalto 
Médio registrou 20 invasões de terra e cem delitos relacionados à disputa agrária. A Polícia 
federal investiga a possível presença de estrangeiros nas ocorrências".[33] Também, a 
criminalização foi mais longe, buscando em ocorrências policiais os números objetivos 
necessários para demonstrar a criminalidade ligada ao MST, ainda que não fundada em 
sentenças: "Zero Hora fez uma pesquisa e constatou que essa linha de frente, que compreende 
ainda os municípios de Sarandi, Almirante Tamandaré, vivenciou entre os anos 2001 e 2006, 
mais de cem ocorrências policias registradas em fazendas".[34] 

A perspectiva claramente ideológica com a qual tal reportagem trata o MST é percebida em 
trechos que são completamente destituídos das características das notícias relacionadas ao 
profissionalismo e a credibilidade. Ao sustentar que não podem ser emitidas opiniões do 
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próprio jornalista em reportagens, os manuais de redação e estilo, como o do jornal Zero hora, 
pretendem conferir credibilidade ao que é noticiado. O seguinte trecho, entretanto, parte de 
deduções realizadas pelo jornalista, a partir de seus próprios preconceitos: "Félix Guerra, 
dono da Fazenda Coqueiros, foi transformado em desafeto preferencial do MST também por 
motivos ideológico-sentimentais. Ele é o último grande proprietário na região que foi berço 
do movimento dos sem-terra [...] Sem a presença de sua fazenda, ficaria consolidado o projeto 
de uma MSTlândia de matizes socialistas, encravada entre as duas principais estradas da 
região, a BR-386 e a RS-324".[35] 

Ao encontrar motivos sentimentais-ideológicos nas sucessivas "invasões" da Fazenda 
Coqueiros, destaca-se que não é apenas a reforma agrária, prevista constitucionalmente, que 
está nos objetivos do movimento. Mas sim, um projeto de construção de uma sociedade 
socialista. 

Discutir a questão agrária não é o objeto da matéria, o que fica claro desde o início. A palavra 
"violenta" é utilizada exclusivamente para qualificar a disputa por terra na região, ocultando, 
portanto, a situação que leva propriamente os sem terra a ingressarem nessa disputa. Ou 
melhor, investiga-se essa motivação, mas através de um filtro que apenas permite visualizar a 
existência de um interesse ideológico e não a relação disso com a sobrevivência humana. 

Assim, após meses legitimando a necessidade de vigilância das ações dos sem terra, a 
reportagem vem mostrar exatamente por quais motivos o MST deve ser delimitado como um 
inimigo. A existência de objetivos escusos nas ocupações e marchas é ressaltada, sendo que 
um dos objetos de análise do jornal é um documento da Brigada Militar que afirma a 
finalidade dos atos criminosos que integrantes do MST teriam cometido na região: "Acuar 
Guerra, portanto, é questão de honra para os sem-terra, alerta um documento preparado pelo 
serviço reservado da brigada Militar e anexado a processo judicial criminal sobre delitos 
ocorridos em fazendas, que tramita em Carazinho".[36] A utilização de um documento de um 
agente do sistema penal como principal fonte da reportagem leva, mais uma vez, à 
delimitação do objeto da vigilância, do controle e, agora, mais do que isso, da repressão penal. 

Se os atos criminosos que teriam praticado os sem-terra na região têm única e exclusivamente 
o objetivo de acuar o proprietário da fazenda, nota-se que, mais uma vez, não se tratam de 
crimes comuns. Tudo indica que se tratam, isso sim, de motivações político-ideológicas que 
vitimizam vários outros proprietários da região, conforme dito pelo jornal. Relacionar 
numericamente ocorrências policiais tem o intuito justamente ilustrar o significado da 
existência de um acampamento do MST na região de Coqueiros do Sul. "São 20 invasões de 
propriedades rurais, 18 registros de furto e abate ilegal de gado, 12 incêndios de lavouras, 
além de 70 atos de depredação de propriedades rurais, o que inclui corte de árvores e 
destruição de veículos usados na lavoura. Em quase todos os casos, testemunhas e vítimas 
ouvidas nos inquéritos policiais apontam militantes do movimento dos sem-terra como 
autores".[37] 

Na verdade, essa reportagem trouxe dois principais elementos que destoam das notícias até 
então publicadas. O primeiro é que aponta uma estreita relação entre os sem-terra e uma 
criminalidade comum, caracterizada principalmente por depredações, saques, e abate de 
animais. Mas, além de construírem a noção de que os integrantes do MST são criminosos 
comuns, demonstram outras motivações escusas. E aí entra o segundo elemento: o objetivo 
principal das ações do MST é o de construção de uma sociedade socialista, e não de 
sobrevivência ou de busca pela efetivação de um direito constitucionalmente garantido. 
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Nesse sentido ideológico, o inimigo interno adquire características cada vez mais próximas 
daquele utilizado para fomentar a propagação da ideologia da segurança nacional a partir da 
década de sessenta. 

A construção dos protestos como criminalidade leva ainda à legitimação das reações do 
sistema penal, ainda que violentas. São dois os casos em que esses conflitos foram relatados 
no período analisado. A atuação mais violenta da Brigada Militar, no sentido de violência 
física, foi a relatada no dia 13 de abril, onde o título da notícia foi "Sem terra leva tiro em 
confronto com a Brigada".[38]   

Apesar de o título da matéria ser voltada ao fato de um sem-terra ter levado um tiro, toda a 
notícia relata que os sem-terra também estariam armados, expondo a ideia de que eles 
próprios poderiam ter acertado o companheiro. O jornal busca deixar claro que a atuação da 
Brigada foi de defesa contra a entrada dos sem terra na Fazenda Coqueiros. Além disso, que 
"houve disparos de sem-terra e de policiais militares". Porém, depois de revistá-los, a polícia 
encontrou apenas as foices e facões, ou seja, os seus instrumentos de trabalho, constando uma 
citação direta "- Apreendemos 300 foices e facões, um manifestante foragido e outros três que 
haviam cometido furto".[39] 

Questionamentos quanto à legitimidade de uma operação que apreende instrumentos de 
trabalho a pretexto de buscar armas de fogo não apareceram. A notícia ainda ressalta a prisão 
de três sem terra de madrugada, por serem foragidos. Novamente as fontes que aparecem são 
as oficiais, destacando-se a Brigada Militar como voz direta na matéria. 

Dessa maneira, no momento em que as notícias trazem esse discurso, os líderes e integrantes 
do MST são despidos de sua roupagem de camponeses, com toda a sua significação, para 
assumirem a personalidade de inimigos do Estado e, é claro, de todos os que defendem a 
propriedade privada como um princípio absoluto. Tornam-se passíveis de vigilância e temor, 
e, portanto, de um maior controle social. 

  

a)             Discurso 

  

Uma questão especial no que se refere ao relato dos jornais sobre a atuação dos agentes do 
sistema penal na questão agrária é o fato de que ela aparece sempre como complementar à dos 
fazendeiros, e vice-versa. Ou seja, é como se, ao buscarem manter a ordem, os policiais 
corroborassem com o interesse dos ruralistas, que querem também a manutenção do status 
quo. 

Não coincidentemente foram esses dois grupos as principais fontes nas notícias sobre a 
questão agrária. Diante da análise referente aos atores, fontes e ações selecionadas para serem 
sublinhadas ou ocultadas, o discurso do jornal optou por um dos discursos possíveis. Mesmo 
quando os proprietários rurais estiveram ausentes como fontes das notícias, seu discurso 
permaneceu nas notícias no sentido do ângulo utilizado para construir os fatos. A utilização 
do termo "invasão" para se referir às ocupações de terras, por exemplo, refletiu a concepção 
de que tais ações são criminosas. Além disso, a difusão de um sentimento de insegurança, 
tensão e medo deslocou o foco da atenção dos protestos para os "protestados", generalizando 
sentimentos que diziam respeito a apenas um grupo, mas não necessariamente aos demais 
membros da comunidade envolvida. 
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Os principais resultados da análise foram, portanto: a) os protestos no campo foram os temas 
principais do enquadramento "questão agrária", demonstrando, por um lado, que sem as lutas 
do MST, dificilmente o tema seria valorizado; por outro lado, o enquadramento da questão 
agrária em si é ambíguo, na medida em que este chapéu está sempre posicionado na seção 
"geral"; b) apesar de os temas que geraram as notícias dentro do chapéu "questão agrária" 
terem sido protestos provocados pelo MST, o movimento foi transportado à posição de ator 
secundário, em função da relação entre atores e fontes; isso significa que pela opção de partir 
das vozes diretas e indiretas dos proprietários rurais e da polícia militar, os relatos foram 
baseados nesses depoimentos, e estes é que protagonizaram as notícias; c) pelo mesmo motivo 
da escolha das fontes e de que os acontecimentos foram noticiados principalmente na medida 
em que houve uma reação aos protestos do MST, foram estas as que apareceram 
preponderantemente. Foram sublinhadas as ações pertinentes à montagem do sistema de 
controle dos protestos, seja por parte dos proprietários rurais, seja por parte da polícia militar. 
As reivindicações do MST não foram exploradas,nem mesmo o tema da concentração da terra 
e da reforma agrária; d) os sistemas de controle dos protestos do MST foram montados na 
medida em que um discurso de tensão, insegurança e medo em relação aos mesmos as 
legitimaram. Ainda que esses sentimentos dissessem respeito a apenas uma classe, os mesmos 
foram apropriados pelo jornal, fazendo com que em seu discurso a cidade, o estado, ou seja, a 
comunidade estivesse sendo vitimizada pelas ações do MST, fazendo com que tal 
insegurança, tensão e medo pudesse ser generalizada. A partir daí foi construído o discurso 
legitimante da individualização das ações, e da sua criminalização. 

  

3 Conflitos no campo e segurança 

  

A generalização do discurso do medo, insegurança, tensão e vigilância em relação aos sem-
terra faz parte de um contexto social em que a noção de segurança se reduziu à segurança 
pública. Deixando de lado a idéia de segurança dos direitos, essa redução proporcionou uma 
série de políticas de controle e repressão penal, e, simultaneamente, de abandono de políticas 
sociais. 

Entretanto, ainda que se busque analisar o caso da questão agrária segundo o enfoque da 
segurança individual, se forem analisadas contextualmente a situação de vida de todos os 
trabalhadores rurais sem terra - pessoas que não têm qualquer propriedade, trabalho ou renda - 
e dos ruralistas - proprietários, com rendas por vezes altíssimas, empregados e poder, em qual 
dos pólos figura a insegurança? 

Quando protestam, são os sem-terra que estão em uma situação de vulnerabilidade e de 
exposição, e não os proprietários rurais. Entretanto, a difusão do discurso da insegurança por 
parte dos proprietários rurais é o que posteriormente vem a legitimar a atuação do sistema 
penal nos conflitos agrários. 

Sendo reconhecidamente míope, por consagrar a idéia de violência resumida à violência 
individual, o sistema penal necessita, para o bem de controlar socialmente os pobres, 
individualizar suas condutas. E como se individualizam atos cometidos com objetivos 
políticos claros de pressão social diante do descumprimento da Constituição Federal e das 
leis? A resposta é fácil e vem sendo diariamente instrumentalizada: despolitizá-los. 
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Sobre o assunto, merece destaque o trabalho de Vera Andrade, que chega justamente a essa 
conclusão, ao identificar na utilização do paradigma bélico uma forma de demarcação do 
inimigo interno. A partir daí "a problemática agrária é, no mesmo movimento despolitizada e 
policizada (ou militarizada). No trajeto da exclusão social à criminalização penal, duplica-se a 
violência, assim como duplica-se a imunização" (ANDRADE, 1998, p. 346). 

Nota-se, portanto, que a criminalização dos sem terra só é possível em função da 
individualização dos conflitos. "uma característica geral da construção dos conflitos dentro do 
pensamento penal e criminológico tradicional é justamente a sua 'despolitização' em termos de 
uma suposta ciência do comportamento individual e de uma técnica de respostas a ele" 
(BARATTA, 2004, p. 352).[40] 

Pelo fato de se individualizarem as lutas, de elas serem tratadas pelo direito penal, e não pelo 
constitucional, há a identificação de pólos, o do bem e o do mal (ANDRADE, 1998, p. 346). 
E, diante disso, a delimitação de quem são os amigos e de quem são os inimigos, contra os 
quais o sistema penal e a opinião pública deverão se voltar. 

Com essa perspectiva ocorre o ocultamento das demais formas de violência, em especial das 
violências estrutural e institucional. O medo e a sensação de insegurança passam a se dirigir, 
diante disso, a algumas pessoas, e o discurso periculosista acaba legitimando políticas de 
repressão, de lei e ordem, de redução de direitos humanos. "A este tipo particularmente 
perverso de busca por legitimar a injustiça nas relações sociais, à repressão violenta da 
demanda de justiça, pertence o uso público da doutrina de 'segurança nacional' e da pena legal 
e extralegal como guerra ao 'inimigo interno'" (ANDRADE, 1998, p. 346). 

Porém, mais importante é analisar qual função está sendo cumprida pelo sistema penal ao 
atuar sobre os excluídos descontentes. Ao conseguirem impor ao sistema a impunidade às 
próprias ações criminais, os grupos poderosos da sociedade determinam a perseguição 
punitiva às infrações praticadas pela parcela mais frágil da população, reproduzindo-se as 
desigualdades sociais existentes. "A imunidade e a criminalização são concretizadas, 
geralmente pelos sistemas punitivos segundo a lógica das desigualdades nas relações de 
propriedade e de poder" (BARATTA, 2004, p. 352).[41] 

Além de a clientela do sistema penal ser constituída de pobres e excluídos em geral, as 
pessoas que reivindicam mudanças do status quo são freqüentemente identificadas como 
criminosas. 

  

"A impunidade dos crimes mais graves é cada vez mais elevada à medida em que cresce a 
violência estrutural e a prepotência das minorias privilegiadas que pretendem satisfazer as 
suas necessidades em detrimento das necessidades dos demais e reprimir com violência física 
as exigências de progresso e justiça, assim como as pessoas, os grupos sociais e movimentos 
que são seus intérpretes".[42] 

  

A lógica de funcionamento do sistema penal é, portanto, de "ao mesmo tempo em que 
criminaliza os socialmente excluídos, imuniza-se as estruturas, o Estado e suas instituições, 
bem como os latifundiários e sua constelação protetora" (ANDRADE, 1998, p. 344). A 
impunidade em relação às mortes de camponeses no campo é um exemplo dessa imunidade. 
Entre 1985 e 2003, diante de 1349 vítimas de conflitos no campo em todo o país, apenas 64 
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executores e 15 mandantes foram condenados, segundo dados da CPT. Dos 1004 crimes 
ocorridos no período, 75 foram a julgamento, ou seja, 7,5% (MST, 2006, SP). 

A construção social da questão agrária pelo jornal Zero Hora no período analisado partiu, 
portanto, da mesma pauta que o poder agrário e o sistema penal sugeririam: a ótica da 
perturbação da ordem, da necessidade de controle e, se necessário, de repressão aos sem terra. 
O discurso excludente vem subjacente nas decisões tomadas pelo jornalista no momento da 
construção da notícia, corroborando com a idéia geral de que os excluídos são ameaçadores, e, 
no intuito de proteger os interesses de uma parcela da população, retira-se ao máximo os 
direitos da outra. "As pessoas vulneráveis e sem nenhum poder social que sofrem lesões de 
seus direitos econômicos e sociais [...], por parte do Estado ou da sociedade, se convertem de 
tal modo em potenciais agressores dos direitos fortes (integridade, direito de propriedade) dos 
sujeitos socialmente mais protegidos" (BARATTA, 2000, p. 32).[43] E a partir do discurso, 
reproduz-se a mesma relação de poder e dominação reinante por séculos na história do Brasil. 

  

  

  

Conclusão 

  

Se por um lado se pode observar a dependência dos movimentos sociais em relação aos 
veículos de comunicação, no sentido de darem publicidade aos seus protestos, por outro é 
possível afirmar que dificilmente o enquadramento conferido a essas ações os beneficia. Ou 
seja, apesar de a "ideologia da notícia" ser a de que interessam ao jornal os fatos que rompem 
com a normalidade, as suas definições costumam ser elaboradas de forma rotinizada, 
padronizada e segundo vozes oficiais que propugnam o retorno de uma ordem consensual. 

Por isso, apesar de os movimentos sociais terem logrado retirar a questão agrária do canto 
obscuro onde permaneceu durante séculos, a mesma costuma ser inserida na lógica da eclosão 
de conflitos que perturbam uma ordem originária. E diante desse enquadramento, são os 
perturbadores da ordem, obviamente, os responsáveis pelo conflito, e da mesma maneira, 
também pela própria questão agrária. 

Pois se todos viviam bem antes de surgirem os sem terra, são eles de fato os causadores do 
problema. E é por isso que a insegurança aflige a todos. 

Na medida em que se delimita o "nós", na noção de paz, ordem, comunidade e consenso 
social, delimita-se também os "outros" - guerra, desordem, extracomunidade, conflito social. 
E diante dessa percepção, que é acima de tudo excludente, surge o clamor pelo sistema penal. 

A representação das ações do MST no jornal Zero Hora é, na verdade, a representação de um 
conflito secular de poder e dominação posto em xeque pela organização coletiva. 
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[1] Tradução livre do original em espanhol: "la noticia no espeja la realidad. Ayuda a 
constituirla como fenómeno social compartido, puesto que en el proceso de describir un 
suceso la noticia define y da forma a ese suceso". 

[2] A rede de informações, na definição de Tuchman, é constituída através da dispersão dos 
jornalistas a diferentes locais estratégicos de onde partirão acontecimentos noticiáveis, tudo 
facilitado pelo progresso tecnológico. Essa rede segue três critérios ou métodos, baseados no 
que se imagina serem os interesses do leitor, para o posicionamento de jornalistas. São eles a 
territorialidade geográfica, as atividades específicas e a especialidade tópica. Um 
questionamento sobre a formação da rede é a de que os locais onde os profissionais estarão 
posicionados determinarão quais serão os fatos a serem noticiados, sendo que esses lugares 
são muito comumente institucionais. "A rede informativa impõe uma ordem ao mundo social 
porque faz possível que os acontecimentos informativos ocorram em algumas zonas, mas não 
em outras". (TUCHMAN, 1983, p. 36). 

[3] Tradução livre do original em espanhol: "los informadores usan tipificaciones para 
transformar los sucesos idiosincrásicos del mundo cotidiano en materias primas que puedan 
ser sometidas a un procesamiento de rutina y a su diseminación". 

[4] Tradução livre do original em espanhol: "Pues la objetivación del conocimiento puede dar 
por resultado errores, de modo similar a como aplicar estereotipos acerca de una 'apariencia 
criminal' puede dar por resultado clasificar incorrectamente a alguien como criminal o no 
digno de confianza. Y en algunos casos, los errores profesionales influyen en la evaluación de 
la noticiabilidad de un relato". 

[5] Tradução livre do original em espanhol: "En definitiva, el uso de fuentes graduadas que 
puedan ser citadas como pretensiones de verdad que se ofrecen pasa a convertirse en un 
recurso técnico diseñado para distanciar al reportero de los fenómenos identificados como 
hechos. Las citas de opiniones de otras personas son presentadas para crear una trama de 
hechos que mutuamente se validan a sí mismos". 

[6] Tradução livre do original em inglês: "[...] the primary definition sets the limit for all 
subsequent discussion by framing what the problem is. This is initial framework then provides 
the criteria by which all subsequent contributions are labelled as 'relevant' to the debate, or 
'irrelevant'." 

[7] Tradução livre do original em inglês: "'Consensual' views of society represent society as if 
there are no major cultural or economic breaks, no major conflicts of interests between classes 
and groups". 

[8] Tradução livre do original em espanhol: "Lo mismo sucede con el uso de 'revuelta' en 
lugar de 'disturbios' o en lugar de 'resistencia'". 

[9] Tradução livre do original em espanhol: "concretamente, las maneras en que los 
fabricantes de la noticia y los lectores representan efectivamente los acontecimientos 
informativos, escriben o leen los textos periodísticos, procesan diferentes textos fuente o 
participan en los hechos de comunicación". 

[10] A diferença entre questão agrícola e questão agrária é de que a primeira diz respeito a 
"aspectos ligados às mudanças na produção em si mesma: o que se produz, onde se produz, o 
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quanto se produz". Já a segunda "está ligada às transformações nas relações de produção: 
como se produz, de que forma se produz" (SILVA, 1990, p. 11). Mais minuciosamente, a 
questão agrária traz problemas relacionados à "[...] concentração da estrutura fundiária; aos 
processos de expropriação, expulsão e exclusão dos trabalhadores rurais: camponeses e 
assalariados; à luta pela terra, pela reforma agrária e pela resistência na terra; à violência 
extrema contra os trabalhadores, à produção, abastecimento e segurança alimentar; aos 
modelos de desenvolvimento da agropecuária e seus padrões tecnológicos, às políticas 
agrícolas e ao mercado, ao campo e à cidade, à qualidade de vida e dignidade humana" 
(FERNANDES, 2007, sp.). 

[11] O MST é um movimento social criado em 1984 e organizado nacionalmente durante a 
década de 1990 com o intuito de provocar o poder político no sentido de realizar a reforma 
agrária. Pelo fato de as necessidades das populações excluídas do campo não serem atendidas, 
o movimento procura realizar atos para chamar a atenção da opinião pública de forma a 
retirarem da invisibilidade o problema da concentração da terra. Para tanto, diversas 
estratégias são utilizadas em seus protestos, sendo mais famosas as ocupações de latifúndios 
improdutivos. Além das ocupações, onde milhares de famílias sobrevivem por vezes por 
longos períodos até que as negociações levem à conquista da terra ou à sua expulsão, 
freqüentemente por meios violentos, também realizam a ocupação de prédios públicos, 
marchas regionais e nacionais e o bloqueio de estradas. Resta ainda destacar que o MST 
costuma ser identificado como um sucedâneo de outros pequenos grupos de luta que surgiram 
a partir da década de 1950, as Ligas Camponesas, fortemente apoiadas pela Igreja católica e 
abafadas durante o período da ditadura militar (FERNANDES, 2000; GÖRGEN; STÉDILE, 
1993; MEDEIROS, 1989). 

[12] "Disposto acima da notícia ou reportagem, sempre colado à linha fina, esse lugar tem a 
função de situar o conteúdo da matéria para o leitor, apresentar a ele referência sobre a 
notícia, indicando ali uma região de sentidos legitimados pelo jornal" (ROMÃO, 2007, sp.) 

[13] Tradução livre do original em espanhol: "[...] a menudo los protagonistas de las noticias 
son los que ostentan el poder, se les cita más a menudo, aparecen con mayor frecuencia en los 
titulares y sus declaraciones se presentan y se encuentran normalmente con más credibilidad. 
Lo contrario sucede con los menos poderosos. Sus experiencias, sus versiones de un hecho en 
particular, su ideología opuesta y su credibilidad tienden a ser menos prominentes, y a 
marginarse o, simplemente, ignorarse". 

[14] TENSÃO volta a rondar São Gabriel. Zero Hora, Geral, 15 jan. 2007, p. 25. 

[15] INCRA vistoria estância em São Gabriel. Zero Hora, Geral, 17 jan. 2007, p. 26. Grifou-
se. 

[16] VIGILIA em colheita desloca 80 PMs. Zero Hora, Geral, 10 abr. 2007, p. 34. Grifou-se. 

[17] A exceção é a reportagem do dia 12 de abril, em que é noticiada uma "onda de invasões" 
no estado do Rio Grande do Sul, além da dedicação de uma página para a explicação sobre 
qual seria a nova cara do MST. Observe-se, entretanto, que tal reportagem foi pautada 
principalmente em função de que em todos os anos no mês de abril ocorrem vários protestos 
para marcar o aniversário de um massacre ocorrido no ano de1997 no dia 17 de abril, no qual 
vários sem-terra foram assassinados pela polícia. Assim, o tema das ocupações de terras e 
protestos nesse mês é um evento já pré-agendado, o que explica o espaço destinado no dia que 
se seguiu à publicação pelo MST da programação do "abril vermelho" de 2007. 
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[18] TENSÃO volta a rondar São Gabriel. Zero Hora, Geral, 15 jan. 2007, p. 25. Grifou-se. 

[19] PRODUTORES rurais reagem às marchas. Zero Hora, Geral, 14 nov. 2006, p. 38. 
Grifou-se. 

[20] ibid. Grifou-se. 

[21] ibid. Grifou-se. 

[22] MST se aproxima de área em Eldorado. Zero Hora, Geral, 16 nov. 2006, p. 27. Grifou-
se. 

[23] ibid. Grifou-se. 

[24] VISTORIA mobiliza fazendeiros e sem-terra. Zero Hora, Geral, 05 dez. 2006, p. 32. 
Grifou-se. 

[25] POLICIAMENTO é reforçado em São Gabriel. Zero Hora, Geral, 18 jan. 2007, p. 36. 
Grifou-se. 

[26] ACAMPAMENTO sob vigilância permanente. Zero Hora, Geral, 21 fev. 2007, p. 30. 
Grifou-se. 

[27] BM usa avião para avaliar sem-terra. Zero Hora, Geral, 22 fev. 2007, p. 32. Grifou-se. 

[28] ABRIL vermelho visto do céu. Zero Hora, Geral, 18 abr. 2007, p. 32. Grifou-se. 

[29] MARCHA do MST é monitorada por ruralistas. Zero Hora, Geral, 15 nov. 2006, p. 31. 

[30] MST se aproxima de área em Eldorado. Zero Hora, Geral, 16 nov. 2006, p. 27. Grifou-
se. 

[31] TERMINA invasão em São Borja. Zero Hora, Geral, 17 nov. 2006, p. 59. Grifou-se. 

[32] O ENCLAVE do MST. Zero Hora, Reportagem especial, 25 fev. 2007, p. 04. Grifou-se. 

[33] A MSTlândia. Zero Hora, capa, 25 fev. 2007, p. 01. Grifou-se. 

[34] O PROJETO é fazer uma MSTlândia. Zero Hora, Reportagem especial, 25 fev. 2007, p. 
05. 

[35] ibid. 

[36] O ENCLAVE do MST. Zero Hora, Reportagem especial, 25 fev. 2007, p. 5. 

[37] ibid. 

[38] SEM terra leva tiro em confronto com a Brigada. Zero Hora, Geral, 13 abr. 2007, p. 48. 

[39] ibid. Grifou-se. 
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[40] Tradução livre do original em espanhol: "Una característica general de la construcción de 
los conflictos dentro de las categorías del pensamiento penal y criminológico tradicional es su 
'despolitización' en términos de una supuesta ciencia del comportamiento individual y de una 
técnica de respuestas a él". 

[41] Tradução livre do original em espanhol: "La inmunidad y la criminalización son 
concretadas, generalmente por los sistemas punitivos según la lógica de las desigualdades en 
las relaciones de propiedad y poder". 

[42] Tradução livre do original em espanhol: "[...] la impunidad de los crímenes más graves es 
cada vez más elevada, en la medida en que crecen la violencia estructural y la prepotencia de 
minorías privilegiadas, que pretenden satisfacer sus propias necesidades en desmedro de las 
necesidades de los otros y reprimir con la violencia física las demandas de progreso y de 
justicia, así como a las personas, a los grupos sociales y a los movimientos, que son sus 
intérpretes". 

[43] Tradução livre do original em espanhol: "Para proteger las personas 'respetables' (y no 
para tutelar aquellas que no pueden disfrutar de sus derechos civiles, económicos y sociales), 
la política criminal se transforma, en la terminología de la nueva prevención, en 'prevención 
social' (de la criminalidad). Las personas vulnerables y sin ningún poder social que sufren 
lesiones de sus derechos económicos y sociales (derechos 'débiles', como señala la teoría de 
los derechos fundamentales), por parte del Estado o de la sociedad, se convierten de tal modo 
en potenciales agresores de los derechos fuertes (integridad, derecho de propiedad) de los 
sujetos socialmente más protegidos". 
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O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA JUSTIÇA CRIMINAL – O 
CASO BRASILEIRO 

 
ELECTRONIC MONITORING IN CRIMINAL JUSTICE – THE BRAZILIAN CASE  

 
 
 

Janaína Rodrigues Oliveira 
Rodrigo Ghiringhelli De Azevedo 

 

RESUMO 
O presente artigo discute o surgimento e a disseminação de mecanismos de monitoramento 
eletrônico de presos, no contexto das mudanças que se verificam nos mecanismos de controle 
punitivo na sociedade contemporânea. Tendo como foco a implementação destes mecanismos 
no Brasil, o artigo discute, num primeiro momento, o processo de produção legislativa da Lei 
12.258/2010, para em seguida analisar as experiências piloto de monitoramento eletrônico de 
apenados em alguns estados brasileiros. Conclui-se que, para além da adoção do 
monitoramento eletrônico de apenados como medida de controle vinculada à demanda 
punitiva e ao crescente medo social, é preciso avaliar se há de fato justificativa e legitimidade 
para a adoção de uma medida que se coloca como um acréscimo ao cumprimento da pena, 
como no caso das saídas temporárias. Por outro lado, é preciso também ampliar o debate 
sobre a possibilidade de adoção deste mecanismo como medida voltada à redução da 
população carcerária, redimensionando o cumprimento da pena nos regimes aberto e 
semiaberto e viabilizando a sua utilização como alternativa à prisão preventiva, quando for o 
caso. 
PALAVRAS-CHAVE: MONITORAMENTO ELETRÔNICO; DESCARCERIZAÇÃO; 
CONTROLE PUNITIVO 
 
ABSTRACT 
This article discusses the emergence and dissemination of mechanisms for electronic 
monitoring of inmates in the context of changes occurring in punitive control mechanisms in 
contemporary society. Focusing on these mechanisms in Brazil, the article discusses, first, the 
process of lawmaking Law 12.258/2010 to then analyze the experiences of pilot electronic 
monitoring of offenders in some states. We conclude that, in addition to the adoption of 
electronic monitoring of offenders as a control measure linked to the growing demand 
punitive and social fear, we must evaluate whether there is indeed justification and legitimacy 
for adopting a measure that stands as an extra to serve the sentence, as in the case of 
temporary exits. On the other hand, it should also broaden the debate on the possibility of 
adoption of this mechanism as a measure to reduce prison population, reframing the sentence 
in open and semi-open systems and enabling its use as an alternative to detention, when 
appropriate. 
KEYWORDS: ELECTRONIC MONITORING; DECARCERIZATION; PUNITIVE 
CONTROL. 
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Introdução 

  

Para o criminólogo britânico Stanley Cohen, a história do controle social pode ser contada de 
várias formas, e uma delas seria descrevê-la como uma escolha entre exclusão e inclusão, 
ciclos, reações periódicas e contrarreações, mudanças de ênfase e abandono de direções.[1] 

Para Cohen, as características originais dos primeiros sistemas de controle do século XIX, 
centralização estatal, classificação e segregação institucional, vinculavam-se a grandes 
projetos de exclusão. De outro lado, o período do pós-guerra, e especialmente a década de 60 
do século XX, foi um momento em que o impulso inclusivo pareceu dominar, com políticas 
como o movimento de integração na comunidade contra a segregação na instituição, 
descentralização, enfraquecimento ou diversificação dos vários sistemas de exclusão, 
classificação e controle. Segundo Cohen, excluir menos, incluir mais, poderia ter sido o 
slogan desse movimento.[2] 

O período atual é caracterizado por uma expansão das penas de prisão e de serviços 
comunitários para certas categorias de desviantes, paralelamente à implementação de 
estratégias de controle social que não são genuinamente excludentes, pois não envolvem 
segregação ou expulsão, o que leva Roger Matthews a afirmar que as formas de intervenção 
tendem cada vez mais a focarem o controle severo da conduta ou a envolverem, em contraste, 
um baixo nível de acompanhamento, objetivando dissuadir os desviantes em potencial através 
do uso crescente da vigilância, da implantação da segurança privada ou mesmo da prevenção 
do crime através do desenho ambiental.[3] 

            Trata-se de uma dupla via, de expansão da pena de prisão para os delitos considerados 
mais graves e de penas não detentivas para os delitos tidos por leves, caracterizando uma 
dinâmica de dispersão das formas de intervenção, gerando um aumento das chamadas sanções 
intermediárias, com diversas formas de acompanhamento e supervisão. 

Tratando da expansão da infraestrutura relacionada à prevenção do crime na sociedade 
contemporânea, David Garland aponta que, nas duas últimas décadas, os debates sobre o 
controle do crime, no cenário norte-americano e britânico, concentravam-se, no âmbito 
nacional, nos temas prisão, punição e justiça criminal (prevenção terciária); já em âmbito 
local, buscavam-se alternativas de outro tipo, voltadas para as causas estruturais do fenômeno, 
ou os fatores de risco para a sua incidência, mediante o envolvimento das comunidades, 
buscando a disseminação de práticas ligadas à prevenção do delito (prevenção primária e 
secundária).[4] 

Alternativas como policiamento comunitário, câmaras de vigilância nos bairros, capacitação 
de lideranças comunitárias para educação em direitos, exemplos desta tendência, passam a ser 
implementadas em vários contextos, e não devem ser tidas como mero anexo ou extensão do 
sistema tradicional de justiça criminal. A nova estrutura é fortemente orientada para um 
conjunto de objetivos e prioridades - prevenção, segurança, redução de danos, redução de 
perdas, redução de medos[5], distintos dos objetivos tradicionais da justiça criminal. Existe, 
portanto, concomitantemente à política criminal orientada para a segregação punitiva e a 
utilização do direito penal como instrumento simbólico, um novo compromisso no âmbito 
local com uma estratégia denominada de parcerias preventivas. 

É nesse panorama que aflora uma progressiva pressão para o desenvolvimento de respostas 
precisas, efetivas e consistentes ao delito e para a apropriação de novas tecnologias para 
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incrementar o controle social e ao mesmo tempo reduzir custos, além de servir como resposta 
às demandas públicas por maior controle e punição. Para Roger Matthews, trata-se de uma 
das fantasias coletivas dos administradores públicos.[6] 

            O controle social incorpora diferentes dimensões, que não se limitam ao binômio 
inclusão/exclusão. Há variáveis como capacidade, funções e composição da população 
carcerária que devem ser analisadas sob diversos ângulos. A legitimidade e a responsabilidade 
modificam-se em resposta à recorrente crise do encarceramento. A análise deve se dar através 
do que Matthews chama uma lente de três vias, constituída por espaço, tempo e trabalho, que 
identificam as linhas de força que competem e pressionam o emprego do encarceramento, 
implicando tanto expansão, quanto contração.[7] 

Diante do aumento da criminalidade e, em especial, da disseminação do medo do crime na 
sociedade contemporânea, o Estado reforça a pretensão de aumento da malha de controle. 
Nesse contexto, faz-se sedutora a ideia de monitorar aqueles que se encontram subjugados ao 
poder punitivo estatal, "em tempo real", retomando-se a sensação de controle total por parte 
do Estado, uma vez que é cada vez mais difícil convencer a opinião pública de que 
determinadas sanções, tais como a prisão domiciliar ou a prestação de serviços comunitários, 
ou o sistema progressivo de aplicação da pena, são eficazes, diante do perigo que representam 
aqueles para os quais se destinam.  

            O monitoramento eletrônico, criado no início da década de 60, apenas passou a ser 
utilizado na década de 80, quando se popularizou principalmente nos E.U.A.[8] Surge dentro 
da lógica de disseminação de medidas adicionais direcionadas à fiscalização das decisões 
judiciais atinentes ao exercício do poder punitivo estatal, com a intenção de evitar que o 
sujeito vigiado, e, assim, "neutralizado", volte a ser fonte de "riscos" à comunidade. 

            O primeiro dispositivo de monitoramento eletrônico foi desenvolvido nos anos 60 pelo 
psicólogo americano Robert Schwitzgebel[9]. A ideia foi aperfeiçoada e, em agosto de 1979, 
foi idealizado um sistema pelo magistrado norte-americano Jack Love, do Novo México, que 
teria contatado um engenheiro eletrônico, Michael Goss, a fim de desenvolver o sistema, 
testado pelo próprio juiz que o idealizou, em 1983, que em seguida determinou a utilização do 
mecanismo para supervisionar cinco apenados de sua cidade, Albuquerque, no Novo 
México.[10] A partir daí, desenvolveram-se os projetos-piloto, notadamente em Washington, 
na Virgínia e na Flórida.[11] 

            As finalidades do sistema de monitoramento eletrônico podem ser a detenção, a 
restrição e a vigilância. A detenção assegura a permanência do indivíduo em determinado 
lugar. Em termos de restrição, utiliza-se o monitoramento eletrônico para garantir que o 
indivíduo não frequente certos locais ou para que não se aproxime de certas pessoas, em 
especial testemunhas, vítimas e coautores. A vigilância permite controle e acompanhamento 
de todos os atos praticados pelo monitorado de forma irrestrita.[12] 

  

A Lei 12.258/2010 

                        

            No Brasil, a discussão a respeito da utilização do monitoramento eletrônico na justiça 
criminal é recente. Em 2007, começaram a surgir, no Parlamento brasileiro, propostas no 
sentido da adoção do sistema de algemas eletrônicas no sistema de justiça criminal. 
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Em 11 de julho de 2007, o juiz Bruno Azevedo, da Vara de Execuções Penais da Comarca de 
Guarabira, no estado da Paraíba, divulgou a informação de que seria testado o sistema de 
monitoramento eletrônico em cinco presos do regime fechado da cidade, em parceria com a 
empresa INSIEL, denominando o projeto "Liberdade Vigiada, Sociedade Protegida".[13] 

            Em de março de 2009, o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou o Plano de 
Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal, após consulta pública 
realizada no período de sessenta dias. O documento de 154 páginas contemplou tanto 
propostas que independem de aprovação legislativa, quanto propostas a serem submetidas ao 
Congresso Nacional. Em relação às propostas de alteração legislativa, foi incluído o 
monitoramento eletrônico para o cumprimento da pena em regime domiciliar.[14] 

            No parlamento, o Projeto de Lei do Senado 175/2007 (1.288/07 na Câmara dos 
Deputados), proposto pelo Senador Magno Malta, que altera o Código Penal e a Lei de 
Execução Penal, pretendeu condensar outros projetos que contemplavam idêntica matéria, 
prevendo a vigilância com o uso de equipamento de rastreamento eletrônico do condenado, 
nos casos de pena restritiva de liberdade, nos regimes aberto ou semiaberto ou progressão 
para tais regimes, saída temporária no regime semiaberto, pena restritiva de direitos com 
restrição de horários ou da frequência a determinados lugares, prisão domiciliar, livramento 
condicional ou suspensão condicional da pena.[15] 

            Em 1º de abril de 2009, foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado, o parecer ao Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado 175/2007 (1.288/07 na Câmara dos Deputados), tendo como relator o Senador 
Demóstenes Torres, que, ao relatar a proposição, destacou que o PLS 175/2007 previa 
inicialmente que a decisão judicial que autoriza a progressão para o regime aberto ou que 
concede o livramento condicional poderia ser acompanhada pela determinação de o 
condenado utilizar equipamento de rastreamento eletrônico como condição para a obtenção de 
tais benefícios.[16] 

            Destacou, ainda, o relator, que a proposição foi ampliada para incluir a possibilidade 
também no cumprimento de pena em regime semiaberto, nas saídas temporárias, ou mesmo 
no regime fechado, quando assim entender o juiz da execução penal, sendo esta ampliação de 
iniciativa do senador Aloizio Mercadante.[17] 

            Em outubro de 2009, o Conselho Nacional de Justiça manifestou-se em sentido 
favorável à substituição do cumprimento das penas privativas de liberdade em regime 
semiaberto e aberto pelo monitoramento eletrônico, o que reacendeu o debate. 

            Em sessão deliberativa do Senado Federal, em turno único, foi aprovado o 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n. 175/2007, em 19 de maio de 2010, 
com restabelecimento de dispositivos do projeto original, sendo encaminhado à sanção 
presidencial. Em 15 de junho de 2010 foi sancionada a Lei Ordinária n. 12.258/2010, com um 
conjunto de vetos da Presidência da República, assim justificados pelo Ministro da Justiça: 

A adoção do monitoramento eletrônico no regime aberto, nas penas restritivas de direito, no 
livramento condicional e na suspensão condicional da pena contraria a sistemática de 
cumprimento de pena prevista no ordenamento jurídico brasileiro e, com isso, a necessária 
individualização, proporcionalidade e suficiência da execução penal. Ademais, o projeto 
aumenta os custos com a execução penal sem auxiliar no reajuste da população dos presídios, 
uma vez que não retira do cárcere quem lá não deveria estar e não impede o ingresso de quem 
não deva ser preso. 
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Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima 
mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional.[18] 

  

            Dessa forma, foi aprovada a permissão legal para a utilização do sistema de 
monitoramento eletrônico, pela Lei 12.258/2010, nas hipóteses de autorizações de saída 
temporária no regime semiaberto e na prisão domiciliar[19]. 

                O veto da Presidência da República traz clara opção de política criminal, tendo em 
vista que expressamente inviabiliza a possibilidade de uso do monitoramento nos demais 
casos, tendo em vista o caráter restritivo de direitos da medida, que criaria forma de 
fiscalização para os indivíduos que já se encontram em liberdade, sem enfrentar a questão de 
superpopulação prisional. Foi excluída a possibilidade de vigilância eletrônica no regime 
aberto, quando da realização de atividades ligadas a estudo, trabalho e outras atividades 
autorizadas.[20] 

            O outro objeto de veto da Presidência da República foi o artigo 2º do PLS 175/2007, 
que incluía a atribuição, dentre aquelas de competência do juiz da execução previstas no 
artigo 66 da Lei de Execução Penal, de determinar o uso da vigilância eletrônica, quando 
entendesse necessário, permissivo legal que, caso não fosse vetado, abriria um amplo leque 
interpretativo e de caráter eminentemente subjetivo.[21] 

            O artigo 2º do PLS 175/2007 também previa a possibilidade de o juiz da execução 
estabelecer o monitoramento eletrônico como condição especial para concessão do regime 
aberto, nos termos do artigo 115 da Lei de Execução Penal, no que também foi vetado.[22] 
Trazia ainda a previsão de estabelecer como condição ao livramento condicional a utilização 
do equipamento de monitoramento eletrônico, igualmente vetado.[23] 

            A Lei 12.258/2010 criou uma seção na Lei de Execução Penal, prevendo a 
monitoração eletrônica. Foi vetado o artigo 146-A, que permitia ao juiz determinar a 
vigilância indireta para fiscalização das decisões judiciais, havendo meios disponíveis para 
tanto.[24] O artigo 146-B foi vetado parcialmente, retirando-se a autorização para uso do 
monitoramento eletrônico como fiscalização da pena restritiva de liberdade em regime aberto 
ou semiaberto; da pena restritiva de direitos com limitação de horários ou frequência a certos 
lugares e do livramento condicional e suspensão condicional da pena.[25]   

            Merece, ainda, destaque o veto dirigido ao inciso III do artigo 146-C, que atribuía ao 
condenado monitorado o dever de informar à entidade responsável pela vigilância eletrônica 
as falhas do equipamento.[26] 

            Por decorrência da inviabilidade de monitoramento eletrônico do livramento 
condicional e da suspensão condicional da pena, também foram vetados os incisos III, IV e V 
do parágrafo único do art. 146-C, que previa como consequência da violação dos deveres 
impostos ao monitorado a revogação da suspensão condicional da pena, do livramento 
condicional e a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.[27] 

  

A vigilância eletrônica como medida cautelar 
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            O controle eletrônico também vem sendo proposto como medida alternativa à prisão 
provisória. Todavia, a aplicação do controle eletrônico a suspeitos em situações em que não 
há fundamentos para a decretação de uma prisão preventiva constitui-se em sério risco, 
devendo ser analisada com cautela, pela possibilidade de expansão do controle punitivo a 
situações até então não abarcadas por tal imposição. 

            Encontra-se tramitando no Senado Federal o Projeto de Lei 156 de 2009, denominado 
Reforma do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de utilização do 
monitoramento eletrônico como medida cautelar pessoal a ser aplicada, arbitrada ou não 
fiança, de forma alternativa à outra medida cautelar pessoal, mediante prévia anuência do 
monitorado. 

            Trata-se de sistematização similar àquela havida em outros países, como Portugal, em 
que, ao lado da prisão preventiva, há um vasto conjunto de medidas de coação, constituindo-
se a prisão preventiva como última alternativa dentro do rol das medidas a serem aplicadas, 
quando as menos gravosas mostrarem-se inadequadas ou insuficientes, no caso concreto. 

            O Projeto de Lei 156 de 2009 veda expressamente a imposição de qualquer das 
medidas cautelares ali elencadas, caso se mostre mais gravosa do que a pena decorrente da 
condenação[28], sem que existam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime e 
quando incidirem inequivocamente causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade ou de 
extinção da punibilidade, em favor do agente[29]. 

            Da mesma forma, o projeto de lei traz a possibilidade de que as medidas cautelares 
sejam impostas isolada ou cumulativamente, devendo ser a escolha guiada por parâmetros de 
necessidade, adequação e vedação de excesso, observadas as exigências cautelares do caso 
concreto e a natureza e as circunstâncias do crime[30]. 

            Além de trazer a necessidade de fundamentação da decisão que impõe a medida 
cautelar, merece destaque o rol de requisitos para a fixação da medida: fundamento legal, 
indicação dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, circunstâncias fáticas 
que justifiquem, razões para a escolha da medida ou da aplicação cumulativa, quando do 
decreto de prisão, motivos pelos quais se entendeu insuficientes ou inadequadas as demais 
cautelares pessoais, data de encerramento da medida coativa e prazo para reexame, quando 
obrigatório[31]. 

            Especificamente quanto ao monitoramento eletrônico, medida cautelar pessoal, 
originalmente, a previsão contida no projeto dizia respeito à autorização do seu uso como 
medida cautelar[32], portanto de natureza processual, para os crimes com pena máxima 
cominada igual ou superior a oito anos.[33]           Pelo dispositivo em questão, haveria 
necessidade de expressa anuência do investigado ou acusado[34], e o dispositivo eletrônico 
não poderia apresentar aspecto aviltante ou ostensivo ou colocar a saúde do investigado ou 
acusado em risco[35], considerando-se descumprida a medida se o investigado ou acusado 
causar danos ou romper o equipamento, desrespeitar os limites territoriais fixados na decisão 
judicial ou deixar de manter contato com as equipes de vigilância ou desatender solicitação de 
presença[36]. 

            Em 9 de novembro de 2010, foi aprovado substitutivo à proposta original, relatado 
pelo Senador Heráclito Fortes, estabelecendo a possibilidade de utilização do monitoramento 
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eletrônico como medida cautelar para os crimes com pena máxima cominada igual ou 
superior a quatro anos, mantendo-se as demais previsões contidas no original.[37] 

            No Senado Federal, encontra-se também em tramitação o Projeto de Lei 111/2008, de 
relatoria do senador Demóstenes Torres, PL nº 4.208, de 2001, na Casa de origem, que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Penal, 
relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares. O 
projeto foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado em 1º de 
abril de 2009.[38] 

  

As Experiências-Piloto de Monitoramento Eletrônico em alguns Estados Brasileiros 

  

Diversos estados brasileiros legislaram nos últimos anos no sentido de implantar a vigilância 
eletrônica para a fiscalização do cumprimento de condições fixadas em decisões  judiciais. 

            No Espírito Santo, foi aprovada lei estadual sobre o tema, a Lei 9.217/2009. Em face 
do diploma legal, foi ajuizada ação civil pública pela Defensoria Pública Estadual, 
impugnando a validade do ato normativo em questão[39]. A constitucionalidade da lei 
estadual que disciplina o uso da vigilância eletrônica, antes da entrada em vigor da Lei n. 
12.258, de junho de 2010, foi questionada, diante do art. 24 da Constituição, que dispõe sobre 
as competências legislativas concorrentes, exercidas pela União, Estados-membros e Distrito 
Federal. Pelo dispositivo constitucional em questão, à União incumbe editar normas gerais e 
aos Estados e Distrito Federal, editar normas específicas, de natureza especial (competência 
supletiva). As normas gerais editadas pela União são de observância obrigatória, não podendo 
ser suplementadas pelos Estados com legislação complementar inovadora ou conflituosa, que 
supere suas peculiaridades locais.[40] 

Destaca-se que a competência legislativa concorrente cumulativa (ou plena), ocasionalmente 
conferida ao Estado-membro, apenas reserva a este, em caso de inexistência de lei federal 
sobre normas gerais, a atribuição de exercer competência legislativa plena para atender às 
suas específicas peculiaridades locais, no interesse próprio de sua população (Art. 24, § 3º, da 
CF/88).[41] 

Nesse contexto, ainda que o diploma legal estadual supostamente fosse destinado a 
estabelecer normas suplementares de direito penitenciário, sua constitucionalidade é 
questionada, uma vez que não havia, até aquele momento, norma geral federal positivada a 
respeito da vigilância eletrônica de presos. 

No estado de São Paulo, a lei estadual n. 12.906, de 14 de abril de 2008, estabeleceu normas 
suplementares de direito penitenciário e regulou a vigilância eletrônica. O diploma legal 
estadual prevê a utilização da vigilância eletrônica para fiscalização do cumprimento das 
condições fixadas em decisão judicial que determine a prisão em residência particular, aplique 
a proibição de frequência a certos lugares, conceda o livramento condicional, autorize a saída 
temporária do estabelecimento penal ou a prestação de trabalho externo[42]. 

A lei estadual n. 12.906 estabelece as hipóteses da aplicação da vigilância eletrônica, nos 
casos de condenação por tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, crimes decorrentes de 
ações praticadas por quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de 
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qualquer tipo, homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que 
cometido por um só agente, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, 
extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, epidemia com resultado 
morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais, genocídio tentado ou consumado ou outra condenação cujo crime 
assim recomende tal cautela[43]. 

Comparando as previsões da lei estadual n. 12.906/08 e da lei federal n. 12.258/10, e 
partindo-se do pressuposto de que a última é a norma geral a ser observada, cabem as 
observações já lançadas quanto ao conflito de competência entre União e Estados-membros, 
enfatizando-se que as normas suplementares oriundas dos estados não podem expandir o uso 
ou criar limitações que a norma geral não contemple, diante da necessidade de interpretação 
sistemática e pela inexistência de competência para que os estados legislem sobre o tema. Tal 
circunstância inviabilizaria, pois, a utilização do monitoramento eletrônico no momento de 
concessão do livramento condicional no estado de São Paulo, de forma exemplificativa, pois 
tal previsão amplia o uso relativamente à lei federal 12.258/2010, o que não se permite pelas 
razões antes expostas. 

No que diz respeito ao estado de São Paulo, o processo licitatório para compra dos 
equipamentos eletrônicos de monitoramento foi finalizado em agosto de 2010. Em entrevista 
concedida por meio eletrônico, o Tenente Coronel da Polícia Militar, Benedito Donizeti 
Marques, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, informou que 
aquela Secretaria assinou, em 13 de setembro de 2010, a contratação dos serviços de 
monitoramento eletrônico de sentenciados, abrangendo 4.800 presos do regime semiaberto, 
sendo 3.000 para aqueles que realizam trabalho externo e 1.800 para os que se beneficiam de 
saídas temporárias. Pelo mencionado contrato, o Departamento Penitenciário do Estado de 
São Paulo pretendeu dar início ao monitoramento eletrônico a partir do final de 2010, com 
foco nas saídas temporárias de final de ano.  

Conforme informação divulgada em 07 de janeiro de 2011[44], o teste relativo ao uso da 
tornozeleira eletrônica foi realizado, mas o governo divulgou apenas um balanço parcial. Dos 
23.639 detentos do regime semiaberto que deixaram os estabelecimentos prisionais para 
visitar a família no fim de ano, 4.635 utilizaram as tornozeleiras eletrônicas. No dia 6 de 
janeiro de 2011, foi divulgado que do total de 23.639 detentos, 1.681, o equivalente a 7,1%, 
não retornaram na data prevista (4 de janeiro). Em 2009, 1.985 não retornaram, o equivalente 
a 8,5%. 

            Em Minas Gerais, a lei estadual n. 19.478, de 12 de janeiro de 2011, alterou a Lei n° 
11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. O diploma legal 
estadual estabeleceu a competência da Comissão Técnica de Classificação para opinar a 
respeito da utilização do monitoramento eletrônico para fiscalização do cumprimento das 
condições fixadas em decisão judicial. A lei previu a possibilidade de determinação judicial 
de utilização do aparato eletrônico na autorização de saída temporária no regime semiaberto e 
na prisão domiciliar, bem como quando se julgar necessário.[45] 

O art. 156-C da referida lei estabelece que o descumprimento dos deveres daquele submetido 
à vigilância eletrônica poderá acarretar a regressão do regime, a  revogação da autorização de 
saída, da permissão de saída ou da saída temporária, a revogação da suspensão condicional da 
pena, a revogação do livramento condicional, a conversão da pena restritiva de direitos em 
pena privativa de liberdade, a revogação da prisão domiciliar, a advertência escrita.[46] 
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                Idêntica observação, quanto ao conflito aparente de normas nesse uso do controle 
eletrônico, é cabível aqui. Basta a mera leitura dos dispositivos legais citados para se perceber 
que a lei em questão traz ínsita larga margem ao julgador para impor o uso do equipamento de 
vigilância eletrônica em diversas outras hipóteses (suspensão condicional da pena, livramento 
condicional, penas restritivas de direitos, etc.) em ampla expansão à previsão contida na 
norma federal. 

            Sobre a experiência que foi realizada no estado de Minas Gerais, em 29 de abril de 
2010, entrevistado por meio eletrônico, Marcus Vinícius Gonçalves Cruz, líder do Grupo de 
Pesquisa Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinheiro, informou que, 
de acordo com dados constantes no site da Secretaria de Estado de Defesa Social[47], a 
implantação do monitoramento remoto de sentenciados em Minas Gerais começou a ser 
viabilizada a partir da visita do governador Aécio Neves e do secretário Maurício Campos 
Júnior a Israel, em novembro de 2007, quando conheceram o sistema. A partir de então, foi 
estabelecido um cronograma que incluiu a viagem de uma equipe técnica da Secretaria de 
Estado de Defesa Social (SEDS), com a participação de representantes do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais e do Ministério Público Estadual, a Buenos Aires, Argentina, onde 
conheceram detalhes do funcionamento dos equipamentos em uso naquele país. 

            Na ocasião, tanto o representante do Ministério Público, quanto do Judiciário 
destacaram que o uso das tornozeleiras eletrônicas seria um marco no cumprimento de penas 
em Minas Gerais, ressaltando o caráter benéfico na questão da manutenção dos vínculos 
familiares. Ainda, o juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte, Hebert Carneiro, 
afirmou que, na avaliação das instituições envolvidas, o uso do equipamento não fere os 
direitos humanos dos sentenciados. "Pelo contrário, em função da mobilidade que permite ao 
preso, pode até contribuir para sua ressocialização", afirmou.[48] 

            A partir de 23 de dezembro de 2008, com o anúncio da consulta pública, as discussões 
visando ao aprimoramento do edital foram intensificadas no estado mineiro. Em 21 de agosto 
de 2009, foi firmado Termo de Cooperação e Normatização Conjunta, tratando da 
monitoração eletrônica a partir de tornozeleiras, entre a Secretaria de Estado de Defesa Social 
(SEDS), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e o Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais (MPMG), prevendo a utilização de tornozeleiras eletrônicas pelos condenados 
da Justiça. O uso começaria por Belo Horizonte e gradativamente seria expandido para os 
demais municípios da Região Metropolitana da capital e, posteriormente, para o interior do 
Estado.[49] O projeto experimental vinha sendo aplicado para apenados do regime semiaberto 
desde abril de 2008.[50] 

            Aberto processo licitatório para a contratação da empresa destinada à prestação dos 
serviços de implantação e administração do denominado Sistema de Observação Eletrônica de 
Sentenciados no Sistema Prisional, houve impugnação ao procedimento seletivo, por uma das 
empresas concorrentes, alegando não ter sido preenchido o requisito de melhor técnica, diante 
de diversas situações que colocariam em dúvida a eficiência do dispositivo.[51] 

                A sessão de abertura da Concorrência 402/2009, prevista para o dia 11 de fevereiro 
de 2010, foi suspensa por determinação judicial.            Quanto à mencionada suspensão do 
procedimento licitatório, Guilherme de Faria Soares, Superintendente de Atendimento ao 
Preso da Secretaria de Estado de Defesa Social do governo mineiro, em 19 de maio de 2010, 
em entrevista encaminhada por correio eletrônico, informou: 

 
         A informação quanto a suspensão do procedimento licitatório procede. 
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         O Desembargador relator do caso deferiu a liminar de suspensão do processo licitatório 
por pedido de parte interessada sob a fundamentação do requerente que o procedimento estava 
induzindo a uma tecnologia somente. (Na verdade é isso que queremos, uma tecnologia 
específica) 

Existe uma comissão, formada pela sociedade civil, representada pela OAB, que está 
diretamente cuidando do assunto. 
         A finalidade do monitoramento eletrônico em um primeiro momento será direcionado 
aos presos do regime aberto e semi-aberto que possuem as características de acordo com o 
projeto de monitoramento, que dentre outras, envolve: 

- Residência em local apropriado; 

- Classificado pela Comissão Técnica de Classificação da Unidade Prisional (art. 4º da LEP) 

- Possuir condicionantes objetivos e subjetivos para utilização do monitoramento eletrônico. 

O monitoramento foi realizado em teste em alguns apenados, não necessitando de pernoitar na 
unidade prisional. Esse é o objetivo, liberar vagas do sistema prisional impactando 
diretamente na superpopulação carcerária. 

 Não há previsão de monitoramento por presos do regime fechado e nem os presos do regime 
provisório. 

  

            Em virtude do impasse no processo licitatório, até o momento não há presos 
submetidos à vigilância eletrônica em solo mineiro. 

No Rio Grande do Sul, foi publicada, em 1º de outubro de 2008, a lei estadual 13.044, que 
estabelece normas suplementares de direito penitenciário e regula a vigilância eletrônica. O 
diploma legal estadual prevê a utilização da vigilância eletrônica para fiscalização do 
cumprimento das condições fixadas em decisão judicial que determine a prisão em residência 
particular, aplique a proibição de frequência a certos lugares, conceda o livramento 
condicional, conceda a progressão para os regimes semiaberto e aberto e saída temporária do 
estabelecimento penal para prestação de trabalho externo[52]. 

A lei estadual n. 13.044/2008 estabeleceu as hipóteses da aplicação da vigilância eletrônica, 
apontando que será determinada quando se tratar de condenado por tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, crimes decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou organizações ou 
associações criminosas de qualquer tipo, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão 
qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor ou 
outra condenação cujo crime recomende tal cautela[53]. 

Analisando-se a lei estadual, Lei n. 13.044/08 e a lei federal, Lei n. 12.258/10, enfatiza-se a 
observação de que a previsão da lei estadual é mais ampla e confronta com a previsão contida 
na lei federal e, partindo-se do pressuposto de que a última é a norma geral a ser observada, 
descabida a expansão do uso pela lei estadual. 

No Rio Grande do Sul, passou a ser desenvolvido projeto experimental, por meio do qual uma 
das empresas interessadas em participar do processo licitatório, em junho de 2010, tão logo 
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houve a aprovação da Lei Federal n. 12.258/2010, começou a realizar testes com quinze 
apenados do regime semiaberto e aberto, com autorização da SUSEPE. 

            Conforme informação divulgada em 25 de junho de 2010[54], onze dos quinze presos 
do regime aberto que seriam voluntários naqueles testes com as tornozeleiras no Rio Grande 
do Sul desistiram de participar do projeto, quando apenas quatro deles aceitaram colocar o 
equipamento na sede da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), em Porto 
Alegre. A maioria dos voluntários frustrou-se ao saber que continuaria dormindo no albergue 
ao invés de ir do trabalho para casa[55].   

            Os critérios para a concessão da vigilância eletrônica foram estabelecidos em reunião 
pelos juízes que atuam nas Varas de Execuções Penais de Porto Alegre e Novo Hamburgo, 
em 13 de agosto de 2010. Nesta reunião, os magistrados estabeleceram os critérios para a 
utilização das tornozeleiras eletrônicas, vinculando a fixação desses à realidade prisional do 
Rio Grande do Sul, de carência de vagas e de interdição de todos os albergues da região 
metropolitana, mediante decisões judiciais com trânsito em julgado, com o consequente não 
recolhimento de novos presos e reserva das vagas existentes aos já encarcerados. Conforme 
deliberaram os juízes das Varas de Execução Penal de Porto Alegre e Novo Hamburgo, 

  

Desse modo, suspensa a interdição (fl. 880), admitida em face da emergência a utilização dos 
equipamentos eletrônicos, urge que sejam fixados critérios claros e transparentes definindo 
quais apenados poderão ser beneficiados com a medida, devendo ser levado em conta o menor 
dano social da providência adotada.  
Assim, poderão ser beneficiados com a utilização de tornozeleiras eletrônicas, em substituição 
ao pernoite nos albergues, de forma a gerar a abertura das vagas necessárias, os presos da 
região metropolitana que satisfaçam as seguintes condições:  
a) estejam no regime aberto;  
b) não possuam condenação por crime hediondo ou equiparado;  
c) não possuam mais de uma condenação por crime violento;  
d) que consintam com a utilização do equipamento;  
e) tenham bom comportamento carcerário;  
f) não tenham praticado crime doloso durante o regime aberto. [56] 

  

Por essa mesma deliberação dos juízes das Varas de Execução Criminal de Porto Alegre e 
Novo Hamburgo, à Superintendência dos Serviços Penitenciários coube o compromisso de 
elaborar lista com todos os apenados do regime aberto da região metropolitana, em ordem 
cronológica, por data de progressão ou tempo no regime aberto, efetuando a colocação das 
tornozeleiras eletrônicas nos presos que preencham as condições fixadas, obedecendo o 
critério da antiguidade, de modo que os presos a mais tempo no regime aberto sejam os 
primeiros a serem beneficiados. A mencionada lista deve, pela deliberação, ser encaminhada 
ao Juizado da Fiscalização, disponibilizada para conferência e controle das instituições e 
população em geral, atualizada a cada sessenta dias. 

Os presos submetidos ao monitoramento eletrônico recebem dispensa quanto ao pernoite 
diário, situação diversa da situação anterior, quando recebiam dispensa apenas nos finais de 
semana, devendo comparecer mensalmente em local definido pela SUSEPE, para a 
verificação da correta fixação do equipamento, devendo assinar livro de comparecimento. Os 
trajetos e as áreas de circulação dos monitorados são definidos pela SUSEPE. O preso 
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beneficiado que, propositadamente, danificar ou remover o equipamento sem autorização, 
será considerado foragido. Quando capturado, retorna ao encarceramento tradicional e não 
mais poderá receber o monitoramento eletrônico. 

Ainda conforme a deliberação em questão, a colocação ou retirada do equipamento eletrônico 
deverá ser informada individualmente ao Juiz da Execução, para registro nos respectivos 
processos de execução criminal. 

Cabe destacar que os critérios estabelecidos pelos juízes da Vara de Execuções Criminais de 
Porto Alegre e Novo Hamburgo na mencionada reunião são diversos das disposições contidas 
na Lei n. 12.258 de 2010, norma geral cabível à espécie, e na Lei n. 13.044 de 2008, norma 
suplementar do Rio Grande do Sul. A decisão dos magistrados estabelece que se utilizem as 
tornozeleiras eletrônicas para apenados do regime aberto, o que não está contemplado em 
quaisquer dos diplomas legais em referência. Em sequência, estabelece que o uso se dê para 
os que não possuam condenação por crime hediondo ou equiparado ou mais de uma 
condenação por crime violento, exatamente o contrário do disposto na lei estadual - 
destacando que nesse ponto há conflito com a lei federal, que não prevê tal imposição. 
Destaca-se, ainda, que a exigência de bom comportamento carcerário e de não terem praticado 
crime doloso durante o regime aberto também são critérios que não estão previstos nem na lei 
estadual, nem na lei federal. 

Portanto, o que se depreende da utilização do monitoramento eletrônico no estado do Rio 
Grande do Sul, diante dos critérios fixados pelos magistrados da execução penal, é que se fez 
uma opção buscando resolver pontualmente o problema de descumprimento das decisões 
judiciais quanto à concessão de progressão de regime, diante da ausência de vagas para o 
cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto, em face da negligência do Poder 
Executivo estadual para solucionar o problema de falta de vagas. 

            Em entrevista concedida em 17 de novembro de 2010, por meio eletrônico, o 
Delegado Penitenciário da 3ª Região, da SUSEPE, Adão José Flores Filho, relatou que, de 20 
de agosto de 2010 até 17 de novembro de 2010, 166 apenados de um universo de 260 que se 
enquadravam nos critérios estabelecidos pela Vara de Execuções Criminais utilizaram as 
tornozeleiras eletrônicas. 

            Conforme informou o entrevistado, durante o período de monitoramento foram 
excluídos do programa 43 apenados, 25 em cumprimento a guias de soltura por livramento 
condicional, um em prisão domiciliar, duas desistências voluntárias, dois considerados 
foragidos por não terem carregado a bateria, um considerado foragido por ter viajado para São 
Paulo sem autorização judicial, sete considerados foragidos por terem violado a zona de 
inclusão residencial, três por prisões em flagrante, um por cumprimento de procedimento 
administrativo disciplinar, um por ordem judicial.  

            Adão José Flores Filho explica que, na ocorrência de prisão em flagrante, o 
equipamento é retirado do monitorado, quando este ingressa no sistema prisional, o que 
geralmente ocorre no Presídio Central de Porto Alegre. Relativamente àqueles considerados 
foragidos, no momento da captura, não havendo prisão em flagrante, o vigiado é encaminhado 
ao albergue para o cumprimento do restante da pena. Em 17 de novembro de 2010, havia 122 
dispositivos ativos, sendo 117 homens e cinco mulheres, todos do regime aberto, segundo 
Adão Filho. 

            No que diz respeito às mencionadas prisões em flagrante, Adão Filho relata que a 
primeira delas foi em decorrência de tráfico de drogas, na cidade de Taquara. Na mesma data, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5702
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio  Grande do Sul



uma segunda prisão em flagrante por tráfico de drogas ocorreu em Porto Alegre, estando o 
vigiado a 400 metros de sua residência. A terceira prisão em flagrante noticiada resultaria de 
uma tentativa de furto no centro da capital. 

Em fevereiro de 2010, foi divulgada pela imprensa gaúcha a informação de que até o final do 
mês seriam recolhidas as tornozeleiras eletrônicas, tendo em vista a expiração do contrato de 
locação das mesmas. Quando o projeto de utilização do monitoramento teve início, a ideia era 
a realização de processo licitatório para compra dos equipamentos. No entanto, isto não 
ocorreu, sendo utilizados apenas os equipamentos locados. Segundo informou a SUSEPE, o 
plano é iniciar rapidamente o processo licitatório, e até o final de 2011 viabilizar a utilização 
das tornozeleiras para em torno de 800 presos do regime aberto. 

  

Conclusão 

  

Desse cenário descrito, atinente às experiências de monitoramento eletrônico em alguns 
estados brasileiros, o que se percebe é uma absoluta fragmentação e falta de parâmetros 
quanto à utilização deste mecanismo,           que não se resolveu com a edição da Lei Federal 
nº 12.258/2010, uma vez que muitos estados já contavam com legislação disciplinando a 
implementação do aparato eletrônico no âmbito da justiça criminal, em conflito com a 
referida Lei. 

A tendência, tanto nos parlamentos estaduais quanto no Congresso Nacional, era no sentido 
da utilização do monitoramento eletrônico como ferramenta para a fiscalização do 
cumprimento das penas e medidas em meio aberto, autorizando a vigilância no livramento 
condicional, na suspensão condicional da pena e nas penas restritivas de direito, por exemplo. 
Além disso, os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, quase de forma idêntica, acabaram 
prevendo em suas legislações a imposição de uso para certos tipos de condenações, elencando 
crimes considerados graves. O monitoramento aparece como mais um recurso simbólico de 
endurecimento penal, incentivado pela demanda punitiva, sem que sejam realizados estudos e 
análises sobre sua real efetividade e utilidade. 

Não se pode negar, porém, que há também um direcionamento do debate para uma 
perspectiva de limitação do encarceramento e desafogamento do sistema carcerário por meio 
do monitoramento eletrônico, como se percebe na experiência do Rio Grande do Sul, 
especificamente na deliberação dos juízes das Varas de Execução Criminal de Porto Alegre e 
Novo Hamburgo, voltada à preservação dos direitos e garantias fundamentais dos apenados, 
mesmo que contrariando a legislação estadual, na tentativa de minimizar os danos do sistema 
prisional mediante a utilização do aparato eletrônico, liberando vagas no regime semi-aberto e 
viabilizando a prisão domiciliar. 

Da mesma forma, a intervenção do governo federal na normatização do tema, com o veto da 
Presidência da República a grande parte da Lei 12.258/2010, autorizando a utilização do 
monitoramento apenas nos casos de saída temporária no regime semiaberto e prisão 
domiciliar, restringiu sobremaneira a possibilidade de utilização do monitoramento eletrônico 
como forma de ampliação da pena, dando ao seu uso um caráter eminentemente vinculado à 
redução da massa carcerária. 
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Não se viabilizou ainda, no entanto, uma medida que teria grande impacto descarcerizante, ou 
seja, a utilização do monitoramento eletrônico como alternativa à prisão preventiva, proposta 
que tramita no Congresso Nacional no âmbito da reforma do Código de Processo Penal. 

No Distrito Federal, que não dispõe de lei distrital disciplinando a questão do monitoramento 
eletrônico, bem como de testes visando à utilização, foi realizada pesquisa pelo Grupo de 
Pesquisa Política Criminal do Centro Universitário de Brasília, no intuito de avaliar a 
possibilidade de utilização do controle eletrônico nas saídas de final de ano dos apenados, 
com base nos argumentos divulgados pela mídia, direcionados à necessidade de controle dos 
beneficiados com a saída temporária.[57]  

A autora da pesquisa, Cristina Zackseski, aponta como objetivo do estudo o levantamento de 
dados que pudessem sustentar ou não as decisões políticas tomadas sobre o tema. Foi 
realizado um levantamento sobre os custos deste tipo de controle e também um levantamento 
estatístico sobre as ocorrências criminais no período que vai de 2005 a 2008. A pesquisa 
partiu da constatação de que o uso do monitoramento eletrônico é amplamente 
defendido,  mas  não são discutidos os custos financeiros e sociais da medida. Da mesma 
forma, dificilmente surgem questionamentos sobre as condições éticas, sociais e jurídicas 
envolvidas na ideia de monitoramento de seres humanos.[58] 

A pesquisa aponta que as saídas temporárias no DF ocorrem em feriados especiais, sendo que 
em 2005 foram em média 494 presos beneficiados, passando para 1.734 em 2006. A partir de 
então houve redução. Com relação ao total da população carcerária do Distrito Federal, 
atualmente 16% dos presos são beneficiados, sendo que esta proporção também está em 
queda desde 2006.[59] Conforme Zackseski, 

  

Em que pese o número de presos que não retornam do saidão, esse é um percentual muito 
baixo, em torno de 2%, com uma leve tendência de queda. Em 2008, o percentual de não 
retorno já reduziu para 1,5%. Porém, o que mais chama atenção é o percentual ínfimo de 
presos beneficiados envolvidos com ocorrências criminais, em média apenas 0,14 %, ou seja, 
praticamente a décima parte de 1% envolvem-se como suspeitos de ocorrências criminais.[60] 

  

Realizada análise comparativa, visando verificar se existe aumento na incidência de 
ocorrências criminais em dias de feriados com as saídas temporárias de presos, verificou-se 
que não há diferença significativa entre o número de ocorrências dentro e fora do "saidão". 

            As evidências apresentadas pela pesquisa realizada no DF servem para indicar que, 
para além da adoção do monitoramento eletrônico de apenados como medida de controle 
vinculada à demanda punitiva e ao crescente medo social, é preciso avaliar se há de fato 
justificativa e legitimidade para a adoção de uma medida que se coloca como um acréscimo 
ao cumprimento da pena, como no caso das saídas temporárias. Por outro lado, é preciso 
também ampliar o debate sobre a possibilidade de adoção deste mecanismo como medida 
descarcerizadora, redimensionando o cumprimento da pena nos regimes aberto e semiaberto e 
viabilizando a sua utilização como alternativa à prisão preventiva, quando for o caso. Fora 
destas hipóteses, o monitoramento apenas reforça e expande o controle punitivo estatal e os 
custos do sistema penal, sem oferecer em contrapartida qualquer garantia para a redução da 
criminalidade e a reinserção social de egressos do sistema penitenciário. 
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      Monitoramento eletrônico 
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O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE FURTO 
 

EL PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA EN EL DELITO DE ROBO 
 
 
 

Joubran Kalil Najjar 
 

RESUMO 
A escolha do objeto de estudo deste trabalho é a constatação de inúmeros casos em que, a 
meu ver, por sua irrelevância ou reduzida reprovação social, não mereceriam enorme 
interferência de toda a máquina repressiva do Poder Judiciário. De imediato, a observância de 
tais processos revela, à primeira vista, evidente desproporção entre o efetivo dano causado ao 
bem jurídico tutelado pela norma penal e a conseqüente reação estatal. Todos que tenham 
alguma experiência ou até mesmo atuam na área penal, são capazes de mencionar centenas de 
casos de pequenos furtos de mercadorias expostas e outros. O presente trabalho, objetiva 
trazer o direito penal positivo à nossa realidade, para que determinadas condutas não sejam 
criminalizadas em razão de não atingirem de maneira significativa a vida em sociedade. Não 
podemos abrir mão da segurança jurídica, que o Estado deve proporcionar, apenas iremos 
utilizar o princípio da insignificância em determinados casos, como instrumento de 
interpretação restritiva do tipo penal e, portanto se realizando um pouco mais de justiça, pois 
não é o direito penal o caminho e a solução de todos os males existentes na sociedade, 
buscando-se alternativas mais eficientes. No cenário diante de nós, encontramos na política-
criminal, apenas a substituição da ética por discursos circunstanciais e estratégicos, 
instrumentos de apelo às emoções dos que guardam uma resposta ao “estado de coisas” que 
tem transformado a maioria da população em vítima do descompromisso de autoridades que, 
distante de cumprirem com suas obrigações, entram na “briga” cotidiana de proteção aos seus 
próprios interesses. Uma autoridade pública só merece respeito quando satisfaz e realiza os 
interesses de uma nacionalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: FURTO, INSIGNIFICÂNCIA E AÇÃO PENAL. 
 
RESUMEN 
La elección del objeto del presente estudio es el hallazgo de numerosos casos en que, en mi 
opinión, por su irrelevancia o desaprobación social baja, no merece la interferencia enorme de 
toda la maquinaria represiva del poder judicial. Inmediatamente, la observancia de estos 
procesos revela a primera vista, evidente desproporción entre el daño real causado a los bienes 
jurídicos tutelados por la norma penal y la respuesta estatal consecuente. Cualquier persona 
que tiene alguna experiencia o incluso actuar en el área penal, sn capaces de hablar de cientos 
de casos de hurto en la pantalla y otros. El presente trabajo tiene por objeto armonizar la 
legislación penal positiva en nuestra realidad, de modo que la conducta de ciertas personas no 
deben ser criminalizados, porque de no lograr una vida significativa en la sociedad. No 
podemos dar la seguridad jurídica, que el Estado debe ofrecer, sólo utilizaremos el principio 
de insignificancia en algunos casos, como instrumento de interpretación restrictiva del delito, 
por lo que está haciendo un poco más de justicia, porque no es el Derecho penal la ruta y la 
solución de todos los males en la sociedad, la búsqueda de alternativas más eficientes. En el 
escenario que tenemos ante nosotros, nos encontramos con la política criminal, la sustitución 
de la ética de la situación de los discursos y las herramientas estratégicas para apelar a las 
emociones de los que guardan una respuesta a la "situación" que ha transformado a la mayoría 
de la población víctima de la retirada autoridades que, lejos de cumplir sus obligaciones, 
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entrando en la "lucha a diario para proteger sus propios intereses. Una autoridad pública 
merece respeto sólo si se reúne y hace que los intereses de una nacionalidad. 
PALABRAS-CLAVE: ROBO, INSIGNIFICANCIA Y PROCESAMIENTO 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

O crime de furto caracteriza-se pela vontade livre de subtrair-se objeto alheio móvel, para si 
ou para outrem. O termo "subtrair", significa tirar com sutileza e astúcia ou através de 
fraude  coisa alheia. É necessário ressaltar que de acordo com a visão doutrinária, somente 
coisas que tenham valor econômico podem ser objeto de furto. 

Trata-se de crime doloso, uma vez que é necessária a vontade livre e consciente de furtar 
objeto que sabidamente não lhe pertence. Devendo ser observado que no delito do furto não 
ocorre o emprego da violência e nem mesmo da grave ameaça, pois na presença destes estaria 
sendo caracterizado o roubo.[1] 

O objeto jurídico que a lei busca tutelar ao punir o crime de furto é o patrimônio. 

Em relação ao sujeito ativo do crime de furto, qualquer pessoa pode sê-lo, excetuando-se 
logicamente o proprietário da coisa e o legítimo possuidor, uma vez que neste segundo caso 
ocorreria a apropriação indébita. 

No pólo oposto, como sujeito passivo do furto, podem configurar tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas que detenham a posse ou a propriedade da coisa. 

A ação física do crime de furto é o verbo subtrair. Tal ação pode ser realizada por meios 
diretos e indiretos, sendo o primeiro realizado pelo próprio agente, enquanto que o meio 
indireto é realizado por terceiro que não tenha conhecimento da ilicitude de seu ato, ou por 
meio de animais adestrados, aparelhos mecânicos, entre outras hipóteses. 

Consuma-se o furto quando o agente tem a posse pacífica da coisa, ou seja, a coisa acha-se 
fora da esfera de disponibilidade da vítima, estando sob custódia do agente. 

Pode ser objeto do crime de Furto a coisa alheia, tanto a que for propriedade de alguém 
quanto a que estiver somente na posse da vítima. Ou seja, a coisa que pertença ao proprietário, 
ou que esteja de forma legítima na posse de outrem, poderá ser objeto de furto. 

O objeto do furto deverá ser coisa alheia  móvel. Existem, porém, aquelas coisas que mesmo 
sendo móveis não são passíveis de serem objetos do furto. São elas: 

I- "Res Derelictae": Coisa abandonada; 

II- "Res Nullius": Coisa sem dono. 

Coisa Comum: O mar, o ar, ruas,  entre outros não são suscetíveis de apropriação. Mas se 
estiverem divididos em partes distintas, que estejam mobilizadas ou ocupadas por alguém, aí 
sim serão passíveis de furto. 
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Coisas Sacras: Estas são aquelas destinadas ao uso religioso. Estarão propensas a constituir 
objeto do crime do art. 208 do Código Penal. Porém caso sejam subtraídas com o intuito de 
obter-se o lucro, poderão ser objeto do Furto. 

Já o bem de família, assim como o chamado imóvel dotal só poderão constituir objetos do 
furto caso sejam mobilizados. De outra forma não poderão ser assim considerados. 

Não podem também ser objetos do furto coisas imateriais ou incorpóreas, assim como os 
direitos e o homem vivo, embora partes do corpo humano ou de cadáveres possam ser objeto 
do furto, quando  o intuito de sua subtração seja o lucro. 

  

1    DIREITO PENAL E CONSTITUIÇÃO 

  

É a Constituição Federal que dá base para o Direito Penal, pois tem como missão proteger os 
bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Assim como a Constituição federal alberga 
os bens jurídicos mais importantes, é o Direito Penal que busca a intervenção punitiva. 

Esse também é o entendimento de René Dotti, onde o Direito Penal é a ciência destinada a 
proteger os valores e os bens fundamentais do homem, a sua proteção visa a comunidade e o 
próprio estado como expressões coletivas da pessoa humana.[2] O constitucionalismo nasceu 
em 1215 quando o rei inglês João Sem-Terra assinou a "Magna carta Libertatum", na qual ele 
mesmo impunha limites ao seu poder. 

A Constituição Federal é fonte do Direito Penal, que desempenha importante papel para a 
criação da lei penal, sendo que ao mesmo tempo é um redutor do Direito Penal, impondo 
limites para sua própria punição, contrária aos direitos e Garantias Fundamentais. 

Todavia, essa relação pode ser traduzida como um íntimo relacionamento entre Constituição e 
Direito Penal, prevalecendo a superioridade hierárquica da norma constitucional que age 
como validade das normas penais.[3] 

A nossa constituição Federal vigente, no seu artigo 98, I prevê a criação dos Juizados 
Especiais, tendo tal dispositivo regulamentação da lei 9.099/95. 

Os operadores do direito que não concordam com a existência do princípio da insignificância, 
defendem a tese de que este, deveria estar de forma expressa na lei 9.099/95, em razão desta 
se preocupar com os crimes de menor potencial ofensivo, aos quais a pena máxima não seja 
superior a 1 ano.[4] 

Ao contrário desse ensinamento, preferimos adotar a idéia de Odene Sanguiné, onde o artigo 
98, I da Constituição Federal, que prevê a criação de Juizados Especiais para a denominada 
infração de menor potencial, e que, ao contrário do que a primeira vista pode parecer, 
confirma a validez do princípio da insignificância, pois essa norma constitucional não afirma 
que se devam criminalizar os casos de bagatela, mas serve apenas como diretriz destinada a 
regular o processo e o julgamento dessas ofensas menores, nada impedindo que o Ministério 
Público e o Magistrado possam atribuir consideração de caráter insignificante ao caso. 
Portanto, o dispositivo constitucional somente vem a confirmar o princípio.[5] 
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1.1 Tentativa 

           

A tentativa de furto se caracteriza quando, iniciada a subtração, o autor é impedido de 
consumá-la, por motivos estranhos à sua vontade.[6] 

Sabe-se que a consumação ocorre com a posse pacífica da coisa pelo agente, tendo sido 
retirada da esfera de posse da vítima. 

É possível, porém, que ocorra meramente a tentativa de subtrair a coisa alheia. A tentativa é 
possível em todas as modalidades de furtos (simples, privilegiado e qualificado). Segundo 
Gonçalves (2005), "não se pode falar em crime impossível por absoluta ineficácia  do meio 
quando o agente é preso em decorrência de dispositivos antifurto ou de acompanhamento de 
sua conduta por seguranças do estabelecimento ou de câmeras, pois nesses casos, a ineficácia 
não é absoluta, pois bastaria ao agente, por exemplo, sair correndo ou entrar em luta corporal 
com o segurança para  ser viável a consumação.[7] 

Isso ocorre sempre que a posse da "res furtiva" seja impedida por circunstâncias alheias à 
vontade do agente. O ato realizado pelo agente deve ser dirigido inequivocamente para a 
execução do crime de furto, e ao realizar este ato ele deve ser impedido por circunstâncias 
alheias a sua vontade. 

Não será punida, portanto, a tentativa do furto, quando o objeto for absolutamente impróprio 
ou assim for o meio empregado. 

  

1.2  Espécies de furto 

  

Existem várias espécies de furto como: furto de energia; furto noturno; furto de pequeno 
valor; furto famélico; abigeato (furto de gado). 

O mais conhecido é o furto comum,  definido no art. 156 do Código Penal, trata-se de crime 
próprio e consiste na subtração de coisa que possui vários titulares, dentre os quais o autor é 
titular de uma parte. Tal modalidade de furto recai sobre a coisa comum, ou seja, o 
condômino. Por tratar-se de crime próprio só pode ser sujeito ativo do furto de coisa comum o 
condômino, co-herdeiro ou o sócio. Quanto ao sujeito passivo, este  deve ser o detentor 
legítimo da coisa comum, ou seja, o condômino, co-herdeiro ou o sócio. Não podendo ser 
terceiro que não seja detentor legítimo da coisa. È necessária a representação da vítima, isto 
porque o legislador entendeu que a vítima pode ter o nome de sua sociedade lesada devido à 
publicidade processual. Caso a coisa comum seja fungível ou não exceda a quota parte do 
agente, o ato será isento de pena. Importante frisar que neste caso  não se aplicam nenhuma 
das circunstâncias dos §§ 1º, 2º e 4º. Essa modalidade criminosa é punida com detenção. 

  

1.3 Furto Qualificado 
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O art. 155 em seu § 4º do Diploma Penal majora a pena em face de algumas circunstâncias 
presentes no furto. São elas: 

  

1.3.1  Destruição ou rompimento de obstáculo 

O agente, para chegar ao objeto que pretende furtar rompe ou destrói um obstáculo. O 
obstáculo não pode fazer parte da coisa, devendo ser alheia a ela. Por exemplo, considera-se 
obstáculo a porta de vidro que se situa entre o autor e o objeto que ele pretende furtar. 

A doutrina entende que romper ou destruir a porta de um veículo para furtá-lo não se 
configura rompimento de obstáculo, embora o seria caso a porta fosse destruída para que 
houvesse o furto de algum objeto que se encontrasse dentro do veículo, e não propriamente o 
veículo. 

  

1.3.2  Abuso de confiança 

O autor aproveita-se da confiança que a vítima deposita nele para conseguir a posse da coisa, 
assim subtraindo-a. Difere do estelionato, uma vez que no estelionato a vítima, enganada, 
entrega de bom grado o bem para o autor. 

  

1.3.3  Uso de chave falsa 

Cópias de chaves, gazua ou quaisquer instrumentos capazes de abrir uma fechadura. Está 
incluso as chaves verdadeiras que tenham sido perdidas ou furtadas. Porém não se encaixa 
nessa situação a chave que tenha sido deixada na fechadura. 

  

1.3.4    Concurso de duas ou mais pessoas 

É necessário que haja acordo de vontades entre os agentes, do contrário há de se configurar 
autoria colateral. Uma vez que deve haver ajuste de vontades, fica claro que os agentes devem 
ter o dolo de furtar, não excluindo a qualificadora se um deles for inimputável. 

  

2  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

  

2.1 Noções preliminares 
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Desde a época dos pretores em Roma, em regra geral, não se ocupavam de coisas ou 
delitos  de pequena significância, seguindo a máxima contida no brocardo "minimis non curat 
pretor"[8]  Se não bastasse, podemos analisar o raciocínio de Montesquieu quando diz que 
quando um povo é virtuoso, bastam poucas penas,[9] juntamente com um longo estudo 
doutrinário que resultou na artigo VIII da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
que prescrevia: "a lei não estabelece senão penas estrita e evidentemente necessárias." Alguns 
autores tratam esse tema pela nomenclatura de "crimes de bagatela" ou "insignificantes". 
Outros já tratam propriamente por "princípio da insignificância", posto estar presente de 
maneira implícita na nossa Constituição Federal, juntamente com os princípios que 
encontram-se explícitos, como por exemplo o Princípio da Dignidade Humana. 

Os autores que tratam do tema como crime de bagatela ou insignificantes já estão, de uma 
maneira indireta, discordando da conduta do agente, uma vez que os que tratam o tema como 
um princípio, analisam cada caso de forma diferenciada. Milhares de casos que poderiam e 
deveriam ser alcançados por questões sociais, administrativas e cíveis, acabam caindo no 
âmbito penal, não se respeitando o Princípio da Intervenção mínima no Direito Penal. 

  

2.2   A culpabilidade no direito penal brasileiro 

  

A doutrina tenta conceituar várias formas de culpabilidade no ordenamento jurídico penal, 
porém existe um ponto comum entre todos no que tange a relação psíquica entre o autor da 
ação e sua ação delituosa. 

Através dessa análise, Sioffer define a culpabilidade, que melhor se encaixa no objeto de 
estudo como sendo o conjunto de relações penalmente relevante das interioridades de uma 
pessoa e um resultado danoso de sua ação. Não basta a conduta ser tipificada, ela deve causar 
um dano social.[10] 

Apesar do parágrafo 2º. Do artigo 155 do Código Penal rezar: "se o criminoso é primário e é 
de pequeno valor, a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, 
diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa", ainda assim, devemos 
analisar se no momento do furto existia uma inexigibilidade de conduta diversa, o que 
afastaria o crime. 

  

2.3   Princípios como normas jurídicas 

  

O princípio é a base do ordenamento jurídico, é o início, trata-se do núcleo do quão se 
irradiam as demais normas jurídicas. Concretizados todos os princípios, e fazendo estes parte 
da legislação, constituem a chave de todo o sistema normativo.[11] Seguindo a esteira de De 
Plácido e Silva, o princípio tem significância elementar fundamental, que serve de base e 
alicerce a algo, tendo tais princípios o  objetivo de servirem as normas jurídicas, como 
elemento vital ao próprio Direito.[12]  
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Sempre houve, no passado, uma grande discussão no que se refere à natureza jurídica dos 
Princípios, se seriam normas, ou apenas teriam um "status" normativo, não sendo assim 
considerados normas. Hoje é maioria a corrente que defende o princípio como norma.  

Apesar desse entendimento majoritário, preferimos raciocinar que a natureza jurídica dos 
Princípios não são  normas, mas sim de Complementos delas, pois a norma atinge diretamente 
o agente, enquanto que os Princípios atingem diretamente o ato praticado. 

  

2.3.1  Critérios de identificação dos princípios 

O grande problema está em identificar os princípios dentro do ordenamento jurídico, 
principalmente os que estão de forma implícita, trata-se de uma tarefa confusa e 
complexa.[13] 

Para esclarecer a identificação de quando estivermos perante um princípio ou de uma norma, 
basta coloca-las em conflito, assim sendo: 

• Em Relação às Normas - Se existirem duas normas conflitantes, que devem ser 
aplicadas em um mesmo caso concreto, apenas uma continuará existindo, enquanto a 
outra desaparece do mundo jurídico através de uma derrogação ou ab-rogação. 

• Em Relação Aos Princípios - Existindo dois princípios conflitantes que devem ser 
aplicados em um caso concreto, deverá prevalecer aquele que apresentar um peso 
maior, que tiver mais importância, e mesmo assim, ambos continuarão existindo no 
mundo jurídico. Podemos citar como exemplo um conflito entre o princípio do direito 
a vida e o princípio do direito a propriedade, devendo prevalecer aquele, em relação a 
este, mas ambos continuarão sua existência no mundo jurídico. 

• Em Relação aos Princípios e Normas - Supondo que exista um conflito entre normas 
e princípios em um mesmo caso concreto prevalece o princípio. 

Procuramos, neste caso, seguir o mesmo raciocínio de Daniel Sarmento, onde os princípios 
são dotados de uma valorização de peso, quando dois princípios diferentes recaem sobre o 
mesmo caso, entrando em colisão, soluciona-se o problema analisando qual deles é o mais 
importante.[14] 

  

2.3.2  Princípios implícitos 

Em conformidade com a idéia de Carlos Sundfeld,  nem sempre iremos encontrar os 
princípios de forma explícita e clara, com mais freqüência encontramos os implícitos, 
cabendo a nós, operadores do direito, descobri-los.[15] 

  

2.4   Da insignificância como princípio jurídico do direito penal 

  

O objetivo do legislador penal é elaborar normas com o maior número possível de atos 
humanos, surgindo muitas vezes uma imperfeição do tipo legal. 
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Entretanto, algumas condutas típicas que não tem relevância jurídica, deveriam ser excluídas 
até mesmo em razão do Princípio da Proporcionalidade. 

Nesta linhagem de pensamento, encontramos Francisco de Assis Toledo que diz que o direito 
penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem 
jurídico, não podendo se prender a bagatelas.[16] 

Abre-se um grande leque ao ser descrita uma lei, mas o objetivo do Direito Penal nada mais é 
do que tutelar bens relevantes e de maior importância. 

Trata-se de encontrar um ponto de equilíbrio, entre o fato concreto e a pena a ser aplicada, 
utilizando-se do Princípio da Insignificância. 

É válida a idéia de Toledo, ao afirmar que nos dias de hoje procura-se atribuir ao tipo, além 
desse aspecto formal, um sentido material, não basta apenas o conceito de que nulo o crime, 
nula a pena, e sim de que a conduta seja a um só tempo materialmente lesiva a bens jurídicos, 
ou ética e socialmente reprovável.[17] 

Existe uma diferença entre o Princípio da Insignificância com o crime de bagatela, neste 
existe um mínimo de lesão ao bem jurídico tutelado, enquanto naquele, a conduta do fato é 
atípica. 

O fato é que o próprio termo designativo do objeto adotado para o estudo, que é o princípio da 
insignificância, possui inúmeras críticas em razão dessa nomenclatura, pois é mais conhecido 
em outros sistemas jurídicos estrangeiros como criminalidade de bagatela. 

Somente para efeito de estudo, a origem histórica do princípio da insignificância é alimentado 
por duas correntes: a primeira entende que este surgiu em Roma, juntamente com a figura do 
Pretor romano, contratado pelas partes conflitantes, voltada mais ao campo do direito privado, 
não se dando importância a pequenas coisas. 

Já uma segunda corrente, contrária à primeira, sustenta que esse princípio surgiu na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1789, juntamente com a época do 
Renascimento, ou seja, época dos iluministas, que tanto haviam sido perseguidos na época da 
Inquisição. 

A polêmica é grande em relação ao conceito para explicar o princípio da insignificância, 
sendo que um dos maiores obstáculos do reconhecimento desse princípio é o déficit 
conceptual que este apresenta; uma vez que, argumenta-se, a indeterminação dos termos pode 
pôr em risco a segurança jurídica. Tal argumento aduz que os critérios de fixação e 
determinação das condutas insignificantes para incidência do princípio são determinados pelo 
senso pessoal de justiça do operador jurídico, ficando condicionado a uma particular 
conceituação[18]. 

  

2.5      Doutrina oposta à insignificância  

  

Apesar da doutrina dominante aceitar o princípio da insignificância, há autores que 
estabelecem algumas objeções à sua aplicabilidade. A principal reside no fato de ser difícil 
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caracterizar conceitualmente o crime de bagatela a partir de critérios precisos. Outra é o fato 
do próprio legislador tipificar situações de pouca relevância e, neste caso, não poderia se 
aceitar a aplicação do princípio, pois a lei se tornaria inócua. Outros, ainda, obstaculizam a 
aplicação do princípio ao afirmarem ser impossível a tarefa de interpretar restritivamente em 
certos tipos penais, como os formais, por não disporem de um elemento (por exemplo, o 
resultado) ser valorado como de escassa importância. 

Todos os obstáculos apresentados, no entanto, não têm o condão de eliminar a validade do 
princípio da insignificância como instrumento político-criminal e sistemático de 
descriminalização, como já apontado anteriormente. É o que estamos tentando demonstrar e 
resumidamente tentaremos rebater todas as alegações contrárias expostas acima. 

Os ilustres doutrinadores e magistrados Ricardo Dip e Volney Corrêa Leite de Moraes Jr., 
tratam este tema como insignificância de um princípio, e não como princípio da 
insignificância, sustentando que é uma forma de impunidade, não tipificado em lei, 
completando seu raciocínio com a frase: "comam moderadamente, bebam moderadamente e 
furtem moderadamente".[19] 

Mas para melhor entendimento desse trabalho, seguimos o entendimento de Abel Cornejo, 
que discorda do raciocínio supra-mencionado, carecendo de crédito essas pessoas e de 
fundamentos ao sustentar que não existe uma norma expressa que consagre ao princípio da 
insignificância, porquanto é de conhecimento óbvio que a lei escrita não pode abarcar todas as 
possibilidade ou eventos que na vida se apresentam.[20] 

  

2.5.1    Indeterminação conceitual 

É inegável que a utilização de conceito indeterminado ou vago pode implicar risco para a 
segurança jurídica que deve proporcionar o sistema, até porque este tem por objetivo básico 
impedir a arbitrariedade. 

No entanto, a doutrina tem conseguido elaborar, a partir de interpretações, critérios razoáveis 
de delimitação das condutas que devam ser consideradas insignificantes, sob a ótica de um 
direito penal fragmentário e subsidiário, devendo ser aplicado em casos de extrema relevância 
e impacto social. 

  

2.5.2  A falta de previsão legal explícita do princípio da insignificância 

Alguns doutrinadores condenam a aplicabilidade do princípio da insignificância por se 
apegarem a questões puramente formalistas, afirmando não ter o princípio se incorporado ao 
ordenamento jurídico por falta de previsão legal. Segundo Odone Sanguiné [21] "o princípio 
da insignificância nada mais é do que importante construção dogmática, com base em 
conclusões de ordem político-criminal, que procura solucionar situações de injustiça 
provenientes de falta de relação entre a conduta reprovada e a pena aplicável". 

A norma escrita, como é sabido, não contém todo o direito. Por isso, a construção de 
princípios como o da insignificância não ferirá o princípio da legalidade penal ou da reserva 
legal, assim como as chamadas causas supralegais de exclusão da ilicitude também não o são, 
como o consentimento do ofendido. 
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A nossa doutrina, ainda parada no tempo, sem qualquer tipo de evolução, adota a teoria 
finalista da ação onde o crime deve constituir o fato típico, antijurídico e culpável. 

Já na doutrina funcionalista, criada por Claus Roxin, e aplicada em diversos países evoluídos 
no campo jurídico penal, doutrina esta alemã, e a mais adequada, prega que para que haja o 
crime não basta apenas a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, é necessário também 
analisar se a pena a ser aplicada é realmente necessária, se a sua aplicação colabora de alguma 
forma, intimamente relacionada com o princípio da insignificância.[22] 

Todos os princípios, por apresentarem um grau elevado de importância, devem ser 
concretizados, ou seja, não basta apresentarem-se apenas no texto legal. 

  

2.6  Concretização Legislativa 

  

O artigo 59 do Código Penal concretiza o Princípio da Insignificância, pois e a conduta típica 
não for reprovável, não há o que se falar em pena. 

Em que pese o ordenamento legal sancionar expressamente, independentemente de valor, a 
conduta daquele que subtrai algo de terceiro, o certo é que nada impede, principalmente à luz 
do princípio da necessidade da pena, agasalhado pelo artigo 59 do Código Penal, o 
recebimento do perdão judicial extralegal para os denominados crimes de bagatela, desde que, 
perante o caso concreto, estejam comprovados o insignificante valor do dano, da ação e da 
culpabilidade. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

Diante do que foi exposto, é possível formular algumas conclusões. 

O crime, além de ferir um direito individual, acaba perturbando toda a harmonia existente em 
qualquer sociedade civilizada, só que temos que analisar as condições e fenômenos, o porquê 
ele aconteceu. 

Na época de 1940, houve uma hipervalorização do patrimônio, existindo um grande 
desequilíbrio entre os tipos de crimes existentes, onde tínhamos a propriedade como a base de 
tudo, podemos comparar o crime de lesão corporal de natureza grave, onde a pena é de 
reclusão, de 2 a 8 anos, com o delito de roubo simples, onde a pena é de 4 a 10 anos de 
reclusão, veja a enorme desproporção que há entre as penas, onde se dá uma maior 
importância a um bem. 

Vale ressaltar que o direito a propriedade tutelada no artigo 5º XXII e XXIII da constituição 
Federal, é um direito condicionado a função social, enquanto que os direitos fundamentais, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5722



que são incondicionais, como a vida e a liberdade, devem merecer um tratamento igualitário, 
de forma horizontal, o que nem sempre acontece. 

Não se pode mais acreditar apenas na eficácia pura e simples da lei penal, é necessário que se 
faça uma análise mais aprofundada da conduta humana, que causando um ferimento a um 
bem juridicamente tutelado, seria irrelevante a sua conduta, apesar da sua tipicidade. As 
nossas penitenciárias e delegacias estão populosas de pessoas que cometeram crimes de 
reduzida reprovação social, movendo o aparelho estatal, que poderia trabalhar e ser utilizado 
com causas de verdadeira reprovação social. É inadmissível uma sociedade cada vez mais 
complexa, a aplicação de sanções iguais para condutas que apenas aparentemente são iguais. 

A própria vítima está mais interessada na reparação do dano sofrido e não na aplicação da 
sanção penal. 

O sistema  jurídico precisa considerar que as circunstâncias de privação da liberdade e a 
restrição de direitos do indivíduo, somente são justificáveis quando estritamente necessárias à 
própria proteção da pessoa, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, 
principalmente nos casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, 
efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. 

A acusação de um indivíduo, representa um alto custo social, representada pela imposição de 
uma pena, que deve sempre ser justificada quando estiver em jogo um bem ou um valor social 
relevante, não podendo alcançar fatos ou situações que se encontram no campo da moralidade 
e até mesmo ilícitas de pouco significado na sociedade, mesmo porque a sanção criminal, tem 
como objetivo, ressocializar o criminoso. 

Neste ponto, devem ser estudadas as formas de descriminalização, através de uma política-
criminal, por um ato legislativo e uma interpretação judiciária. 

Na observância da falta de discricionariedade por parte do nosso judiciário e o vínculo do 
Ministério Público com o princípio da obrigatoriedade da ação penal, fica problemática a 
descriminalização por via judicial. 

A mudança a ser feita é transformar, modificar a ação penal do delito de furto, ou seja, em 
todos os crimes contra o patrimônio onde não existir a grave ameaça - pois o roubo nada mais 
é do que um furto qualificado pela grave ameaça - serem de ação penal pública privada. 

Entretanto, no caso da vítima ou seus genitores não poderem prover as despesas do processo, 
ou se tratar de veículo automotivo, o furto deverá ser mediante ação penal pública, 
dependendo da representação, quer seja, sofrerá uma condição para validade da ação. 

No que tange a veículos automotivos, estes não poderiam existir no campo processual penal 
privado, em razão de que muitas das vezes, eles são utilizados para a prática de crimes  mais 
grave do que o próprio furto, com a finalidade de obtenção de lucro com a venda de suas 
peças ou para outros delitos tais como: seqüestros, homicídios, roubos a bancos, lojas, etc..., 
dificultando a investigação criminal. 

Decorre então, a necessidade de introdução por critérios que permitam a condição de casos, 
através de decisões políticas, isso significa uma nova mudança, em parte, o sistema de 
exercício das ações do Código Penal. 
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Para uma agilidade e mobilidade por parte do judiciário, referente aos crimes patrimoniais, 
deverá ou já deveria o legislador aumentar as hipóteses de ação penal pública condicionada à 
representação, diminuindo o lapso temporal decadencial, simplificando o inquérito policial, 
seja com mudança legislativa, seja com uma estrutura melhor da Polícia e do Ministério 
Público. 

Enquanto isso não ocorre, o socorro vem através de exegeses e moderna dogmática que 
procura fornecer diversas técnicas para que se possa alcançar um pouco de justiça, sem que se 
abra mão da segurança jurídica que o sistema deve proporcionar, podendo ser apontada a 
adequação social e o princípio da insignificância, auxiliando a tarefa restritiva do tipo penal. 

Muitas das vezes, em virtude do desconhecimento dessas técnicas, os julgadores, analisando a 
injustiça que representaria a condenação do acusado, absolvem-no, chamando-se tal ato de 
"boa política criminal", sem qualquer trabalho científico e conclusivo. 

É indispensável, portanto, seguindo a lição do ilustre doutrinador Roxin, que se confira 
específico significado político criminal a cada uma das categorias sistemáticas sobre o delito 
com a segurança jurídica que proporciona a claridade do sistema, evitando-se a arbitrariedade. 

Todos os direitos devem ser sempre referenciados ao fundamento estruturante do Estado 
Democrático e Social de Direito, ou seja, o da dignidade da pessoa humana, devendo ser 
representada por uma diretriz a ser seguida pelos legisladores e aplicadores do direito, de 
modo a valorizar o indivíduo, enquanto ente único de uma sociedade, respeitando seus anseios 
e sua dignidade, bem como sua natureza enquanto ser humano. Nenhuma pessoa exerce suas 
atividades se não for livre e estiver viva. 

Agora, ter ou não patrimônio, não a impede de exercer a dignidade da pessoa humana.  
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O SENSO COMUM E A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: 
INVESTIGAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO SENSO COMUM FRENTE À 

FINALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
 

COMMON SENSE AND THE DEPRIVATION OF LIBERTY: THE PERCEPTION OF 
RESEARCH COMMON SENSE OF PURPOSE AGAINST THE DEPRIVATION OF 

LIBERTY 
 
 
 

Júlio Aguiar De Oliveira 
Luiz Carlos Garcia 

 

RESUMO 
O presente estudo buscou realizar uma investigação da concepção do senso comum acerca da 
finalidade da pena privativa de liberdade. Essa investigação, de caráter empírico, foi realizada 
através da aplicação de 403 (quatrocentos e três) questionários entre os dias 03/04 e 12/06 
junto à população do município de Ouro Preto/MG. Composto por perguntas de múltipla 
escolha e questões abertas, o questionário buscou identificar e investigar as concepções 
comuns acerca da finalidade da pena privativa de liberdade e de sua eficácia, além de temas 
diretamente relacionados a estes, como o das condições da cadeia pública, das experiências de 
reinserção do ex-presidiário na comunidade e em sua própria família, das possibilidades de 
emprego e da avaliação geral do sistema prisional nacional. Os dados obtidos foram tabulados 
e analisados possibilitando a formulação de uma série de gráficos que nos permitem observar 
a concepção do senso comum da pena privativa de liberdade e estabelecer conexões entre essa 
concepção e as teorias da pena. 
PALAVRAS-CHAVE: PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE; SENSO COMUM; 
SISTEMA PENITENCIÁRIO. 
 
ABSTRACT 
This study sought to conduct an investigation of common sense about the purpose of 
deprivation of liberty. This empirical research was accomplished applying 403 (four hundred 
and three) questionnaires from 04/03 until 06/12 with the population of the city of Ouro Preto 
/ MG. The questionnaires were composed of multiple choice and open questions, the 
questionnaire aimed to identify and investigate the common conceptions about the purpose of 
deprivation of liberty sentence and their effectiveness, besides issues directly related to these, 
as the conditions of the public prison, the experiences of reintegration of ex-convict at 
community and his own family, employment opportunities and overall assessment of the 
national prison system. Datas were tabulated and analyzed, enabling to formulate series of 
graphs that allow us to observe the common sense design of deprivation of liberty sentence 
and establish connections between this concept and theories of punishment. 
KEYWORDS: DEPRIVATION OF LIBERTY SENTENCE ; COMMON SENSE; 
PENITENTIARY SYSTEM. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O OBJETIVO DO PRESENTE TRABALHO CONCENTRA-SE NA INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE APLICAÇÃO 

DE QUESTIONÁRIOS SEMI-ESTRUTURADOS COMPOSTO POR QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA E 

QUESTÕES ABERTAS, DA PERCEPÇÃO DO SENSO COMUM FRENTE À PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE, NA CIDADE DE OURO PRETO, MINAS GERAIS. 

 É evidente como as normas que são estabelecidas e principalmente os fundamentos que dão 
origem a tais normas, e, portanto são basilares na hora de sua interpretação, são, em regra, um 
reflexo claro dos anseios e princípios que a sociedade da época elege como seus. Ressaltando 
ainda, que dentro de um mesmo contexto temporal, há variações consideráveis quanto ao 
entendimento dos fatos e normas, ligadas às diferenças sociais, políticas e culturais. E com o 
aspecto da punibilidade no Direito Penal não é diferente. A pena sofreu e sofre de acordo com 
o contexto histórico no qual está inserida influência direta dos valores da sociedade em 
questão e dos valores que esta elege como seus. 

A metodologia utilizada para consecução desse trabalho possibilitou o contato direto entre 
pesquisador e grupo pesquisado, uma vez que com a aplicação dos questionários esse contato 
deu-se ao longo de boa parte da pesquisa e propiciou um embasamento mais qualificado para 
tecer as considerações acerca dos dados obtidos. A pesquisa realizou-se de acordo com as 
seguintes fases: 1ª Etapa: Confecção de questionário semi-estruturado para aplicação em 
amostra da comunidade de Ouro Preto. 2ª Etapa: Aplicação dos questionários junto à 
comunidade. 3ª Etapa: Tabulação dos dados obtidos na 1ª etapa. 4ª Etapa: Realização de 
análise comparativa entre os dados obtidos na 1ª etapa, as teorias sobre a finalidade da pena 
privativa de liberdade segundo a doutrina e a prática do Direito na sociedade moderna. 

Os objetivos específicos que foram diretrizes para essa pesquisa foram: a) Investigação, 
mediante aplicação de questionário semi-estruturado junto à comunidade ouropretana, da 
percepção do senso comum diante da finalidade da pena privativa de liberdade. b) Análise dos 
resultados obtidos com a tabulação desses dados, em comparação com as teorias clássicas e 
modernas a respeito das finalidades da pena privativa de liberdade. 

O presente trabalho se justifica na medida em que não há trabalhos que tenham investigado e 
questionado a finalidade da pena privativa de liberdade para o senso comum. Especialmente 
quando vislumbramos que essa percepção deveria ser refletida nas políticas criminais, desde 
analisadas e pensadas dentro de um contexto lógico-jurídico. Com esse tipo de pesquisa, 
conseguimos nos aproximar um pouco mais das modernas teorias da criminologia que 
encaram o Direito e seus institutos no arcabouço da complexidade social. 

Assim sendo, o presente trabalho busca a análise crítica do problema apresentado, na tentativa 
de compreender melhor como se dá a relação estabelecida entre o posicionamento da 
população diante da situação do sistema prisional brasileiro e de suas próprias convicções 
acerca da finalidade da pena privativa de liberdade e das muitas influências e manipulações 
que essas convicções sofrem. 
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2. AS TEORIAS DOUTRINÁRIAS ACERCA DA FINALIDADE DA PENA 

  

Basicamente as teorias sobre a finalidade da pena são classificadas em absolutas, advogam a 
tese da retribuição, e relativas, que defendem o caráter da prevenção. Na teoria absoluta, a 
pena teria a função de retribuir ao agente, pelo mal cometido, um outro mal. Não se encontra 
um sentido da pena na perspectiva de algum fim socialmente útil. Ela deve ser justa, portanto 
estabelecer uma retribuição ao agente, de acordo com o mal por ele cometido, uma 
correspondência entre o ato e a duração e intensidade da pena. A teoria relativa se baseia no 
critério da prevenção e por sua vez se biparte em: prevenção geral (positiva ou negativa) e 
prevenção especial (positiva e negativa). Segundo lição de Rogério Greco: 

"Na prevenção geral negativa ou por intimidação, a pena aplicada ao autor da infração 
penal tende a refletir junto a sociedade, evitando-se, assim, que as demais pessoas, que se 
encontram com os olhos voltados para a condenação de um de seus pares, reflitam antes de 
praticar qualquer infração penal. Na prevenção integradora ou positiva, a pena presta-se na 
prevenção negativa de delitos, demovendo aqueles que já tenha incorrido na prática de 
delito; seu propósito vai além disso: infundir, na consciência geral, a necessidade de respeito 
a determinados valores, exercitando a fidelidade ao direito; promovendo, em última análise, 
a integração social".[1] 

Passando para a prevenção especial negativa, ela prevê a neutralização do infrator, que se dará 
mediante seu encarceramento e consequente afastamento da comunidade na qual vive, 
evitando assim o cometimento de novos delitos. Já a prevenção especial positiva, objetiva 
desestimular o autor quanto o cometimento de futuros delitos. Nota-se aqui o caráter 
ressocializador da pena. Das críticas das duas teorias supracitadas, surge uma terceira que é a 
teoria mista ou unificadora da pena. Esta teoria tenta incluir em um único conceito os aspectos 
mais relevantes da teoria absoluta e da relativa. Segundo o autor Santiago Mir Puig, "a 
retribuição, a prevenção geral e a especial são distintos aspectos de um fenômeno complexo 
da pena". Ao considerarmos a redação do artigo 59 do Código Penal, podemos entender ser 
essa a teoria adotada pela nossa legislação penal. Pois o referido artigo conjuga a necessidade 
de reprovação com a prevenção do crime, fazendo menção às duas teorias. 

O que a doutrina aponta como finalidades da pena, em especial a pena privativa de liberdade 
torna-se obviamente pouco eficazes a qualquer pessoa, mesmo que não seja ela da área 
jurídica. Essas teorias são passíveis de diversas críticas pelos mais variados motivos, faremos 
aqui breves comentários acerca de alguns aspectos dessas críticas. 

Quando a doutrina defende a finalidade da prevenção geral, podemos de imediato apontar 
para o desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o indivíduo é 
castigado para servir de exemplo para que os outros não cometam atos assemelhados ao dele. 
Isso para o pensamento moderno é algo inaceitável. Conceber que alguém terá sua liberdade 
tolhida para que outras pessoas não saiam das regras estabelecidas pelo Estado é ferir de 
modo direto o direito a liberdade individual e colocar o cidadão em posição de extremo 
desfavorecimento perante o ente público. 

Com relação ao caráter da prevenção especial também se faz perceber sua ineficácia. Os 
índices de reincidência no nosso país são alarmantes. Considerar que, o agente que comete um 
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crime após sair das instituições de detenção, recebeu lá dentro algum tipo de incentivo ou 
vivenciou situações que o fizeram refletir acerca do ato cometido aqui fora beira a inocência. 
Além do que, não basta que haja uma estrutura prisional adequada (e não há) sendo que, a 
situação na qual o agente está inserido continua exatamente a mesma. Ignorar a influência do 
fator social e econômico na hora de definir se um indivíduo irá ou não tornar-se um criminoso 
é simplificar o problema e oportunamente minimizar os fatos. Mas essas relações serão 
tratadas mais detidamente em espaço específico. 

 

3. O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NA ATUALIDADE: 

REFLEXÃO ACERCA DO SISTEMA CARCERÁRIO NACIONAL 

 

O sistema carcerário brasileiro já há algum tempo vive um momento de abandono e descaso 
por parte das autoridades competentes. Os presídios estão todos superlotados. O número de 
processos nas varas criminais sobe vertiginosamente e deixa ainda mais crítica a situação do 
sistema de execução penal em nosso país. 

No ano de 2007 ocorreu a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar a situação do sistema carcerário brasileiro. A CPI do sistema carcerário apresentou 
seu relatório em meados de 2008 e as descrições do que fora visto pelos deputados chocou 
toda a comunidade. Visitando diversas instituições prisionais no país, tanto masculinas quanto 
femininas, os parlamentares puderam acompanhar bem de perto o dia-a-dia dessas pessoas e 
de como elas sobrevivem e em que condições. Todos os presídios visitados pela CPI 
encontravam-se em situação de superlotação. Celas planejadas e construídas para abrigar 
trinta detentos estavam na verdade com setenta. Em alguns lugares homens e mulheres 
dividiam os mesmos espaços, ocasionando situações de violência física e sexual. Pessoas 
vivendo em meio a porcos e dormindo a céu aberto, onde na verdade deveria ser um local 
para cumprimento de pena no regime semi-aberto. Além dos já clássicos e até aceitos com 
certa naturalidade pelas demais autoridades, espancamentos e torturas feitas por presos e por 
policiais. Alguns mostravam as marcas de surras tomadas dias antes da visita da CPI. 

O que o sistema carcerário brasileiro faz é animalização daqueles que estão nesses lugares. 
Pois não podemos nem dizer dos condenados, uma vez que muitos ali ou ainda não foram 
julgados ou já terminaram de pagar suas penas, porém com um número de defensores 
públicos que chega a permitir a situação verificada pela própria CPI na qual um defensor 
público tinha sobre sua responsabilidade mais de oito mil processos, permanecem presos por 
falta de atenção adequada. O tratamento que é dado a essas pessoas faz com que nos 
deparemos com a clara certeza que qualquer um que de lá sair estará com toda certeza com 
uma postura de extrema revolta com o Estado que o condenou e com a sociedade que além de 
não fazer nada para que aquela situação mudasse ainda muita das vezes, aplaudiu essa 
verdadeira barbárie. 

Em regra as pessoas adotam posturas de extremo repúdio por aquele que comete um crime. 
Não só repúdio, mas verdadeira indiferença com relação a como que está a vida daquele que 
está preso. No entanto a pesquisa mostra que a maioria esmagadora das pessoas nunca esteve 
de fato em um estabelecimento criminal. Na cidade alvo da aplicação dos questionários, Ouro 
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Preto, os números permaneceram quase que constantes. Homens e mulheres com idades entre 
16 (dezesseis) e 60 (sessenta) anos responderam a seguinte pergunta: "O (a) Sr. (a) conhece a 
cadeia pública de Ouro Preto?" As respostas foram: No caso dos homens, com idades entre 
dezesseis e dezessete anos, 100% (cem por cento) não conheciam a cadeia. Na faixa etária 
entre dezoito e vinte e quatro anos, 17% (dezessete por cento) conheciam e 83% (oitenta e 
três) não. Entre vinte e cinco e trinta e quatro anos de idade, 31% (trinta e um por cento) já 
haviam visitado e 69% (sessenta e nove por cento) nunca. Na faixa etária entre trinta e cinco e 
quarenta e quatro, 53% (cinqüenta e três por cento) sim e 47% (quarenta e sete por cento) não 
sabiam. Entre quarenta e cinco e cinqüenta e nove anos de idade, 40% (quarenta por cento) já 
haviam conhecido a cadeia pública de Ouro Preto e os outros 60% (sessenta por cento) não 
conheciam. Por fim, homens com idade de ou acima de sessenta anos, dos quais 52% 
(cinqüenta e dois por cento) conhecem e 48 (quarenta e oito por cento não) conhecem. 

No caso das mulheres os números também não foram muito diferentes daqueles extraídos das 
aplicações feitas com homens. No caso das mulheres os dados são os seguintes: Mulheres 
entre dezesseis e dezessete anos, 100% (cem por cento) nunca visitaram a cadeia pública. 
Entre dezoito e vinte e quatro anos, 6% (seis por cento) conhecem e os outros 94% (noventa e 
quatro por cento) não conhecem. Na faixa etária entre vinte e cinco e trinta e quatro anos de 
idade, 21% (vinte e um por cento) já conheciam e 79% (setenta e nove por cento) ainda não. 
Entre quarenta e cinco e cinqüenta e nove, 40% (quarenta por cento) conheciam a cadeia 
pública, 48% (quarenta e oito por cento) conheciam e 52% (cinquenta e dois por cento) não 
conheciam e 60% (sessenta por cento) não. E com sessenta anos ou mais, 14% (quatorze por 
cento) conheciam e 86% (oitenta e seis por cento) ainda não. 

Esses números demonstram para nós que, a postura da sociedade de modo geral que acaba por 
considerar a prisão e conseqüentemente a pena privativa de liberdade no formato e nos 
moldes como ela é vivida no sistema carcerário nacional, como razoável e algumas pessoas 
falam até em justas, pois consideram que aquele que está preso precisa ser castigado, em sua 
maioria não conhecem os estabelecimentos prisionais de fato. Sabem o que ouvem e vêem 
através de jornais, revistas, rádio, internet e demais meios de comunicação e divulgação, mas 
não conhece de perto a realidade de humilhação e de desumanidade as quais aquelas pessoas 
são submetidas o tempo todo. Considerando ainda que, alguns não deveriam estar mais ali e 
ainda estão, ou seja, estão de forma injusta e contra a lei. 

Outro viés que esses números nos apontam é o fato de que a sociedade de modo geral adota 
uma postura de indiferença com relação aquele que está preso. O fato de ter cometido um ato 
tido como reprovável pela comunidade e que foi escolhido pela lei como fato-crime, torna 
esse individuo alguém que deixa de ser merecedor da atenção da sociedade na qual ele estava 
inserido. A comunidade de modo geral se interessa apenas pelo fato de que aquele que 
representa algum tipo de perigo não está mais em teu seio. Essa postura da sociedade reflete 
diretamente sobre as decisões tomadas pelo poder público, ou melhor dizendo para a falta de 
decisões do poder público, uma vez que, essa mesma idéia de negligência e indiferença que 
caracteriza a postura da sociedade de forma geral, também está presente naqueles que são os 
representantes dessa sociedade. 

E analisando essa situação de descaso e verdadeira ausência do Estado e indiferença por parte 
da sociedade comum e dos setores organizados, percebemos que apesar dos tratados e 
legislações que defendem uma pena que não denigra e não viole os direitos daqueles que estão 
presos, a pena hoje possui um caráter extremamente aflitivo e que impõe ao detento situações 
que se aproximam muito de penas utilizadas na antiguidade e na idade média e que foram 
abolidas exatamente por tratar-se de penas cruéis 
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4. A EXPANSÃO DO SISTEMA PENAL E SEU USO COMO SUBSTITUTIVO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

Quando da vivência pelos países da estruturação de suas economias e de sua vida política ao 
passarem do arcabouço ideológico do liberalismo e adentrarem o Estado de Bem estar social 
ou Welfare State, os governos em pouco tempo perceberam que essa intervenção intensa da 
máquina estatal no convívio econômico e social era algo que trazia um ônus que o Estado não 
conseguiria suportar. A prestação de serviços em grande escala, uma vez que a demanda era 
tamanha, fez com que essa experiência tivesse que ser substituída, uma vez que não havia 
como atender a todos em todas as suas necessidades, naquele modelo de prestação estatal. 

Diante da situação de ter que cuidar da miséria vivida por amplos contingentes da população, 
uma vez que, o desemprego, o subemprego e a criminalidade assolam a maior parte da 
população que vive nos chamados "bairros sensíveis" dos grandes conglomerados urbanos. 

Essa expansão vivida pelo Direito penal e pelo caráter penal dos Estados modernos tem sua 
origem e o cerne de sua ideologia nos Estados Unidos da América. E tomou os países 
europeus e também os países do chamado mundo em desenvolvimento. Trata-se aqui de um 
conluio entre diversos setores da sociedade, é claro das classes abastadas da sociedade. 
Estamos falando desde grandes articuladores políticos que vêem na temática segurança um 
carro chefe para as eleições, passando por pessoas que detém cargos de poder na imprensa, no 
campo econômico e no meio universitário. Suas ações e sua nova ideologia despontam como 
uma planificação das condutas e das políticas públicas no mundo. Onde a combinação dos 
grandes centros universitários, dos encontros e tratados políticos, dos grandes agentes 
econômicos e as elites jornalísticas promove a internacionalização da ideologia da expansão 
do sistema penal. 

Com o discurso de que os principais afetados pela criminalidade são os pobres, essa teoria 
define prender exatamente os membros dessas classes as quais eles dizem proteger. Além 
disso, demonstra-se aqui a substituição que o Estado utiliza como opção para a decadência 
social. Tentam defender e convencer aos próprios atingidos por essas medidas que tudo isso é 
positivo inclusive para eles. Sendo que na verdade, essa maximização do Estado vem apenas 
para preencher a lacuna deixada por ele mesmo no que diz respeito às questões sociais. Ou 
seja, torna-se um ciclo vicioso, o Estado omite-se na esfera social, o que acaba por gerar 
condições de miséria para a comunidade que vive em situação de subemprego, ou quando 
assalariadas com menos que o básico para a sobrevivência. Esses indivíduos por sua vez 
acabam por penetrar o largo e de fácil acesso mundo do crime, e passam a ser clientes do 
sistema criminal e de suas penas. Ao final percebemos que aquele que necessitava de atenção 
do Estado pelo viés social (saúde, educação, oportunização de formação adequada, emprego) 
e não o tem, recebe posteriormente a tutela penal, ou seja, a pena, não com objetivo de 
ressocialização dele a comunidade, mas como meio de resolver um problema que na verdade 
não tem origem na segurança pública e sim no setor estrutural do Estado. 
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5.A pena como fator estigmatizante 

  

 

Uma função da pena que não consta nos manuais tradicionais de Direito Penal, mas que é 
latente e que é objeto de estudo da moderna sociologia do Direito Penal, é exatamente a 
função estigmatizante que esta possui. A pena age de modo a desenvolver na sociedade e no 
próprio agente a sensação de que ele é alguém que após ter passado pelo sistema carcerário e 
ter cumprido uma pena tornou-se diferente de todos os demais cidadãos, apesar de estar 
totalmente quite com o Estado e com a sociedade uma vez que já cumpriu sua pena. 

As instituições que promovem, regulam e que aplicam a sanção penal o faz sobre camadas da 
sociedade que já são historicamente mais débeis e por isso de mais fácil acesso em todos os 
âmbitos. Desde o desfavorecimento econômico até o menor nível escolar e cultural que 
facilita a inserção de ideologias que muitas das vezes vão contra essas pessoas exatamente, 
mas estas não vêem isso com clareza.Sobre esse tema, salienta o professor Alessandro 
Baratta: 

"Por isto, a função do cárcere na produção de indivíduos desiguais é, hoje, não menos 
importante. Atualmente o cárcere produz, recrutando-o principalmente nas zonas mais 
depauperadas da sociedade, um setor de marginalizados sociais particularmente qualificado 
para a intervenção estigmatizante do sistema punitivo do Estado e para realizaçãodaqueles 
processos que, ao nível da interação social e da opinião pública, são ativados pela pena, e 
contribuem para realizar o seu efeito marginalizador e atomizante."[2] 

  

O fato é que, a pena produz um estigma do qual aquele que fora apenado não consegue sair. O 
indivíduo saí do presídio com a certeza de que não é mais uma "boa" pessoa. E ao se deparar 
com o mundo aqui fora, o grupo social, muitas das vezes influenciado por falsas idéias que 
são veiculadas na mídia e constroem uma verdadeira capa para o agente que apesar de ter 
cumprido sua pena será sempre o criminoso para si próprio e para a sociedade que o trata 
fazendo tal distinção o tempo todo. Aquela função que é declarada para a pena na prática tem 
um efeito totalmente contrário, uma vez que a pena deveria servir como mecanismo de coibir 
e minar o intuito criminoso nas pessoas e na verdade funciona como verdadeira escola, em 
todo o seu aspecto, criando cada vez mais criminosos e com mais sede de vingança contra 
essa sociedade que o rejeita e que o quer longe. A professora Vera Andrade especifica essa 
situação com maestria: 

"A eficácia dele é "invertida", pois através do apenamento dos setores vulneráveis da 
sociedade proporciona a exclusão daqueles tidos como perigosos, os quais, por 
conseqüência, terão aí amplas chances de seguirem efetivamente uma carreira criminosa 
devido ao estigma que carregarão. Logo, a função do sistema penal será a de perpetuar o 
próprio crime, permitindo-se a falsa ilusão de combate à violência; tudo no intuito de 
promover a segurança das pessoas de bem, que deverão ficar longe do estereotipado bandido 
violento e inapto para a vida em sociedade, pois a qualquer momento ele poderá atacar as 
'criancinhas e mulheres", babando de ódio e desejando o sangue dos incautos. Essa forma de 
entender o fenômeno criminal também é reproduzida pelo senso comum, que maximiza o 
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estado de perigo e caos que pode ser instalado sem a existência da ordem representada pelo 
sistema penal."[3] 

Mais uma vez os resultados da pesquisa corroboram as questões que estão sendo levantadas e 
expostas. Foi questionado se as pessoas conheciam alguém que já havia sido preso. Em caso 
afirmativo foi questionado como está essa pessoa após ter cumprido a pena. Vamos nos ater a 
esses resultados. Do universo total pesquisado, 33% (trinta e três por cento) estão trabalhando, 
21% (vinte e um por cento) estão desempregados, 11% (onze por cento) estão presos 
novamente e 35% (trinta e cinco por cento) voltaram a delinqüir. Ou seja, 46% (quarenta e 
seis por cento) daqueles que cumpriram pena continuam na carreira criminal e muito 
provavelmente voltarão a ser condenados e integrarão mais um lote de apenados, formando 
assim a clientela penal brasileira. 

 

Fica nítido aqui que a penalização funciona como reprodutora da realidade social que já é 
vivida aqui fora. Uma vez que, os grupos econômica e socialmente privilegiados, continuam 
nessa mesma posição e as camadas débeis da mesma forma, permanecem como parte 
desfavorecida diante dessa situação. É negado a essas pessoas o direito de ascensão social ou 
de expectativas de uma vida diferente. Traça-se aqui mas uma função, pelo menos sociológica 
da pena, que acaba por provocar a estratificação social de alguns grupos. 

 

6. O SENSO COMUM FRENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: A 

SENTENÇA PENAL E CONSEQUENTE PENA CULMINADA ENQUANTO 

REAPRODUTORA DOS ANSEIOS SOCIAIS 

Ao analisarmos as mudanças sofridas pelo Direito ao longo da história, podemos considerá-lo 
um eficaz instrumento de compreensão da sociedade. É evidente como as normas que são 
estabelecidas e principalmente os fundamentos que dão origem a tais normas, e, portanto são 
basilares na hora de sua interpretação, são, em regra, um reflexo claro dos anseios e princípios 
que a sociedade da época elege como seus. Ressaltando ainda, que dentro de um mesmo 
contexto temporal, há variações consideráveis quanto ao entendimento dos fatos e normas, 
ligadas às diferenças sociais, políticas e culturais. E com o aspecto da punibilidade no Direito 
Penal não é diferente. 

A pena possuiu e possui aspectos muito próprios de acordo com a sociedade que estamos 
analisando. A própria evolução histórica da pena nos demonstra essa variação de sentidos e 
finalidades que o instituto sofreu com as mudanças econômicas e sociais que ocorreram. 

Diante disso faz-se importante a análise da real finalidade da pena privativa de liberdade, uma 
vez que conhecedores que somos dos muitos meios pelos quais os detentores do poder 
econômico, combinado com aqueles que estão nas esferas políticas, isso quando os grupos 
não se misturam e não conseguimos definir com muita exatidão quem pertence a que fração 
do tecido social. E com o apoio dos representantes dos setores responsáveis pela disseminação 
do conhecimento e da famigerada mídia de ocasião, possuem e usam para ludibriar e 
convencer a população de modo geral de suas convicções e arrancar dela um apoio para 
colocar em prática, e com o aval daqueles que serão afetados diretamente por elas, políticas 
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criminais e determinações relativas à pena que favorecem aquele estrato social e vão 
totalmente contra os demais. 

Ouvir exatamente o que as pessoas esperam com relação à pena privativa de liberdade, 
especialmente com um esforço no sentido de levar essas pessoas a algum tipo de reflexão ou 
pelo menos de comparação entre a situação real que muita das vezes é desconhecida pela 
maioria e se isso realmente corresponde aos anseios dela, enquanto cidadão nos ajuda a 
compreender melhor o fenômeno e traçar perspectivas para situações vindouras. 

A população foi questionada de forma direta, através de uma questão aberta sobre qual seria a 
finalidade da pena privativa de liberdade para aquela pessoa. A questão foi a seguinte: 

"Para o(a) Sr.(a) qual a finalidade da pena privativa de liberdade? Para que ela serve? 
(Pergunta aberta)" 

Com as respostas dadas elaboraram-se pontos que serviram de base para análise dos dados. As 
respostas dadas foram: A pena privativa de liberdade serve para: Punir o indivíduo pelo que 
ele fez; Tentar ressocializar a pessoa que está fora do que a sociedade espera dela; Serve para 
prevenir que outras pessoas cometam crimes, pois ao verem as conseqüências (prisão) ficam 
intimidadas; serve como meio de isolar o criminoso do convívio social, uma vez que ele é um 
agente perigoso aos demais membros da sociedade; Funciona como um estímulo a 
criminalidade, pois aquele que entra em um presídio sai de lá muito pior e com bem mais 
propensão ao crime do que quando entrou; A pena privativa de liberdade não serve para 
absolutamente nada; Serve como meio de levar o criminoso à reflexão e não sabem para que a 
pena serve ou não quis responder. 

A proporção dessas respostas foi à seguinte: Dos indivíduos do sexo feminino entrevistados 
que perfazem um universo de 213 (duzentas e treze pessoas), 40% (quarenta por cento) 
responderam que a pena privativa de liberdade serve para punir; 24% (vinte e quatro por 
cento) que serve para ressocializar; 3% (três por cento) que serve para prevenir; 5% (cinco por 
cento) que serve para isolar o criminoso da sociedade; 3% (três por cento) serve para 
estimular a criminalidade; 7% (sete por cento)  que não serve para nada; 7% (sete por cento) 
que serve para reflexão e 11% (onze por cento) não sabia ou não respondeu. 

  

  

Dos indivíduos do sexo masculino que responderam a questão, num universo de 189 (cento e 
oitenta e nove) entrevistados: 49% (quarenta e nove por cento) responderam que serve para 
punir; 33% (trinta e três por cento) que serve para ressocializar; 6% (seis por cento) que serve 
para a prevenção; 2% (dois por cento) para isolar o criminoso da sociedade; 1% (um por 
cento) que não serve para nada; 6% (seis por cento) que serve para reflexão e 3% (três por 
cento) não sabia ou não respondeu. 

Os números são bastante claros. A sociedade brasileira de modo geral e de acordo com a 
amostra analisada é uma sociedade punitiva, independentemente de gênero. Uma parte 
considerável das pessoas que foram ouvidas consideram que a finalidade da pena é 
exclusivamente punir. Ou pelo menos que esta é a sua finalidade principal. Não é raro 
ouvirmos de pessoas ao acompanharem algum documentário ou reportagem acerca da 
situação carcerária que aquelas pessoas merecem as condições as quais estão submetidas. A 
grande questão é que os fatos não são simples assim. Aquele que está em uma situação de 
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cerceamento de sua liberdade possui um histórico, uma realidade social que deve ser 
considerada quando da análise dessa situação. Além de não podermos deixar de considerar 
toda a questão de controle social exercido pelo Direito Penal sobre pessoas determinadas. A 
variedade de respostas obtidas nos leva a refletir sobre uma mudança ou pelo menos 
questionamentos que começam a se fazer acerca do que realmente significa para nós hoje 
mandar alguém para a prisão. Isso é fundamental para orientarmos e decidirmos sobre como 
queremos que as políticas públicas de forma ampla, estruturais, carcerárias, de segurança 
sejam guiadas. 

Propositalmente foi colocada outra pergunta no questionário que versa sobre a mesma 
temática específica da questão aberta que foi respondida. A questão é: "Em sua opinião, como 
seria uma pena privativa de liberdade eficiente?". Com as seguintes alternativas: "1- Que 
castigue o preso e sirva de lição para que outras pessoas não cometam crimes e 2- Que 
proporcione a possibilidade de reflexão para o preso objetivando uma futura reinserção." 
Porém, como a questão era fechada a diferença nas respostas é considerável, vejamos: Os 
números totais de entrevistados foram os mesmos para ambas as perguntas. Na questão aberta, 
90 (noventa) indivíduos do sexo masculino responderam que a finalidade da pena é punir, já 
na questão fechada apenas 42 (quarenta e dois) responderam que acreditavam que uma pena 
eficiente é aquela que castigue o preso. 

Enquanto na questão aberta 64 (sessenta e quatro) responderam que a finalidade é 
ressocializar, na questão fechada 141 (cento e quarenta e um) responderam que deveria ser 
aquela que proporcione a reflexão e futura reinserção. 

Com os indivíduos do sexo feminino, ocorreu da mesma forma. Na questão aberta 85 (oitenta 
e cinco) responderam que a finalidade é punir e na questão fechada 49 (quarenta e nove) 
responderam que uma pena eficiente seria aquela que punisse o criminoso. Na questão aberta 
52 (cinqüenta e dois) responderam que a finalidade é ressocializar e na fechada 133 (cento e 
trinta e três) responderam que seria eficiente se permitisse a reinserção. 

Com a análise da discrepância entre os números em uma questão e outra fica claro que as 
pessoas se sentem com certo receio em optar pela alternativa mais severa, quando esta é 
minimamente explicada. Optar pela alternativa que propõe como sinônimo de eficiência para 
a pena, um castigo de forma explicita causa aparentemente certo desconforto, o que é 
corroborado pelo fato de que a maioria absoluta optou pela alternativa que era aparentemente 
mais aceitável, uma vez que possui uma redação mais tênue. Outra inferência que fazemos é 
que ao analisar as proposições, ou seja, ao ter a real dimensão do que significa uma pena com 
finalidade exclusiva de punir, os indivíduos são levados a refletir melhor acerca das 
conseqüências disso para aquele que é preso, de modo a provocar o questionamento das 
certezas que são veiculadas e das ideologias que são passadas o tempo todo por aqueles que 
querem que o sistema permaneça como está. 

 

7. A APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEU CARATER 

REFLEXIVO E A RESSOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE 

Se acompanharmos a situação atual do sistema prisional brasileiro é evidente a situação de 
abandono caracterizada pela precariedade física dos estabelecimentos prisionais e o 
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tratamento sofrido pelos detentos. Aqueles que são condenados a pena privativa de liberdade, 
ou em alguns casos estão esperando julgamento, e são confinados em um desses 
estabelecimentos prisionais tem grandes chances de saírem de lá bem pior do que entrou. 

A situação de perturbação vivida diariamente nesses locais, marcados por constantes rebeliões 
e situações de estrema violência tanto por parte dos detentos uns com os outros como dos 
funcionários, policiais, carcereiros, que possuem verdadeira postura de descaso com relação 
aqueles que lá estão. Em um ambiente onde a regra é a violência generalizada é impossível 
que o indivíduo consiga refletir acerca do ato cometido. Por isso que muitos consideram as 
prisões brasileiras verdadeiras escolas do crime, onde o indivíduo tem a total degradação de 
seus valores tanto pessoais quanto coletivos. Através de constantes abusos físicos e 
psicológicos, os indivíduos vão perdendo qualquer referencial de princípio ético ou moral. Ao 
perder o respeito por si mesmo o indivíduo torna-se capaz de qualquer ato, por mais cruel e 
inescrupuloso que ele seja com qualquer outra pessoa. A reprodução do desrespeito sofrido 
por ele na coletividade é algo certo. 

Os estabelecimentos prisionais não oferecem o mínimo necessário para que se tenha a mais 
tênue idéia de qualquer tipo de reabilitação e de ressocialização desse individuo na sociedade 
da qual ele saiu. Ao ser preso, o indivíduo deveria ser levado a reflexão acerca de valores 
morais e sociais que ele perdeu em virtude da mais variada gama de fatores, desde fatores 
estruturais a fatores culturais, e que contribuíram para que ele estivesse ali. Essa reflexão 
atrelada a medidas de educação, uma vez que a maioria daqueles que compõem a clientela do 
Direito Penal trata-se de pessoas com um nível educacional extremamente baixo e que 
necessitam ter o mínimo de garantia que ao sair dali terão condição de fazer diferente. No 
entanto, a falta de estrutura básica desses locais, a falta de preparo daqueles que lidam com os 
detentos, e a falta de compromisso do poder público acabam por gerar exatamente o inverso 
disso. A pessoa que necessitaria enormemente de incentivos para lutar por uma melhora é 
renegada o tempo todo, tanto quando esta dentro do estabelecimento prisional, quanto quando 
sai de lá e depara-se com uma sociedade hostil a ele e tudo que ele representa. Uma sociedade 
que por mais que ele pago sua dívida com a justiça e esteja livre novamente jamais o 
absolverá. 

Quando questionados sobre se dariam emprego a um ex-presidiário, uma vez que a 
possibilidade de se sustentar e de prover o sustento pra sua família é algo que pode ser 
considerado crucial para um processo de ressocialização, as respostas foram: Em um universo 
de 402 (quatrocentos e dois) indivíduos ouvidos, 58% (cinqüenta e oito por cento) disseram 
que sim, dariam o emprego; 14% (quatorze por cento) não dariam o emprego e 28% (vinte e 
oito por cento) não sabiam ou não responderam. 

O último dado chama a atenção, pois em nenhuma outra questão o número de pessoas que não 
responderam foi tão grande. Essa abstenção por parte das pessoas pode ser um indicativo de 
que as pessoas ainda não se sentem muito a vontade em empregar um ex-presidiário apesar de 
considerarem que essa seja a atitude mais correta. Um dado que é interessante de ser 
contraposto a este são aqueles obtidos quando foi perguntado se a pessoa conhecia alguém 
que tinha como funcionário um ex-presidiário, e os resultados foram: 27% (vinte e sete por 
cento) conheciam; 70% (setenta por cento) não conheciam e 3% (três por cento) não 
responderam. 

Portanto, apesar de num primeiro momento haver uma declaração por parte da maioria que 
empregariam um ex-presidiário, não é o que a situação prática e atual demonstra, uma vez que 
essas mesmas pessoas não conhecem indivíduos que tenha empregado pessoas que já foram 
presas. 
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Para que tenhamos uma real possibilidade de reinserção daquele que sai de um 
estabelecimento prisional, precisaremos necessariamente de uma mudança nas convicções das 
pessoas e isso passa necessariamente pela discussão de para que nós enquanto sociedade 
mandamos nossos pares para a prisão. Pois de acordo com a resposta obtida poderemos 
entender melhor nossas posturas e fazer as alterações necessárias. 

 

8.      CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho de investigação buscou analisar a relação estabelecida entre a concepção 
do senso comum frente à pena privativa de liberdade e as teorias que a doutrina moderna trás 
acerca deste instituto, analisar de forma crítica as muitas relações de poder que se estabelecem 
e fazem com que o resultado final seja diferente daquilo que a priori se podia considerar como 
resultado óbvio. 

O exercício do poder de punir do Estado, o ius puniendi, não pode ser encarado como forma 
que tem o Estado de demonstrar seu poder ou de satisfazer os interesses daqueles que 
dominam historicamente a máquina pública. Trata-se do exercício institucionalizado da força 
para proteção e segurança do cidadão e não para que uma classe domine a outra devido a 
privilégios oriundos da posição econômica, cultural e intelectual e da influencia que exercem 
na sociedade de modo geral como construtores de novas ideologias e formadores de opinião. 

Analisamos através dessa investigação que, definir e tentar entender melhor qual o sentido 
que a pena privativa de liberdade tem para a população é extremamente importante para 
definirmos que tipo de sistema prisional queremos e necessitamos para a nossa sociedade. 
Quando percebemos o Direito como reflexo da sociedade que o constrói faz todo o sentido 
nos questionarmos acerca de que Direito Penal queremos e quais são as conseqüências que 
pretendemos que ele traga para nós enquanto sociedade organizada. 

Acompanhamos um sistema prisional falido, no qual hoje se prende, ora com o intuito de 
afastar da sociedade aquele que é tido como uma ameaça à ordem instituída, ora com o 
objetivo de saciar o apelo da população. Portanto, se faz necessário repensar alguns pontos, 
como: Pelo quê a sociedade clama? O que ela espera com os atos que são propostos pelo 
Estado? Tem havido o retorno esperado?  E ainda, se esse clamor é algo vindo do seio dessas 
comunidades ou se trata-se de idéias plantadas por outros agentes que querem na verdade a 
legitimação de seus atos que na verdade versam sobre a defesa de seus próprios interesses. 

A pena atua hoje de modo a perpetuar a desigualdade que já é presente em nosso meio social 
e a garantir que os estratos sociais vulneráveis permaneçam sem possibilidades de alterarem a 
situação atual de modo a não mudar a configuração que a sociedade possui. Ao contrário do 
que é às vezes proposto, não é o fato de terem-se muitos criminosos em determinada 
localidade que a torna vulnerável, mas muito antes pelo contrário, é o fato de ser ela 
vulnerável estrutural e socialmente que acaba por criar ambiente propício para condutas que 
vem sendo paulatinamente tipificadas como criminosas e que recebem especial tratamento por 
parte do aparato estatal. 
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Esse estudo nos leva a concluir que, necessitamos de um maior aprofundamento acerca dos 
motivos pelos quais mandamos as pessoas para serem presas e como queremos que elas 
voltem desses lugares, pois o que às vezes se esquece é que aquele que é preso, o foi por 
motivos que excedem sua personalidade e passam pelo complexo tecido social formado por 
diversas classes e por muitos interesses muitas das vezes conflitantes. E que este individuo 
terá que sair de lá um dia e que o que define se ele voltará melhor ou pior para o seio da 
sociedade é o tipo de experiência que ele viverá neste local. Não faz sentido lógico algum que 
queiramos que a pena transforme o individuo em alguém mais perigoso e com maiores 
chances de voltar a delinqüir. Se o objetivo final é a pacificação social, não há como 
promover a paz calcada na violência e no desprezo com o ser humano. 
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RESUMO 
Este artigo trata do problema da violência no Rio de Janeiro a partir da Teoria das Subculturas 
Criminais e da Teoria das Técnicas de Neutralização, que são esquemas teóricos decorrentes 
da sociologia criminal norte-americana do início do século XX. Utiliza-se o Documentário 
“Notícias de uma Guerra Particular” para ilustrar os elementos que caracterizam as referidas 
teorias buscando, através do referencial da Criminologia Crítica e da Política Criminal 
Alternativa, retomar o debate iniciado no final da década de 1990 de forma a contextualizar o 
problema da violência carioca e complementar as análises propiciadas por tais esquemas 
teóricos já superados do ponto de vista metodológico, mas que ainda nos fazem pensar sobre a 
diferença. 
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA URBANA, POLÍCIA, FAVELA, TRÁFICO DE 
DROGAS, SUBCULTURAS CRIMINAIS, TÉCNICAS DE NEUTRALIZAÇÃO, 
COMANDO VERMELHO, CRIMINOLOGIA, POLÍTICA CRIMINAL. 
 
RESUMEN 
Este artículo aborda el problema de la violencia en Río de Janeiro a partir de la Teoría de las 
Subculturas Criminales y de la Teoría de las Técnicas de Neutralización, las cuales se 
originan en la sociología criminal norteamericana de inicios del siglo XX. Se utiliza el 
documental “Noticias de una Guerra Particular” para ilustrar los elementos que caracterizan 
dichas teorías buscando, a través del referente de la Criminología Crítica y de la Política 
Criminal Alternativa, retomar el debate iniciado a fines de la década de 90´s para 
contextualizar el problema de la violencia carioca y complementar los análisis propiciados por 
tales esquemas teóricos, ya superados desde el punto de vista metodológico, pero que aún nos 
hacen pensar sobre la diferencia.  
PALABRAS-CLAVE: VIOLENCIA URBANA, POLICÍA, FAVELA, TRÁFICO DE 
DROGAS, SUBCULTURAS CRIMINALES, TÉCNICAS DE NEUTRALIZACIÓN, 
COMANDO ROJO, POLÍTICA CRIMINAL. 
 
 

  

  

            O documentário "Notícias de uma guerra particular", dirigido por João Moreira Salles 
e Kátia Lund, do qual trata este artigo foi rodado no Rio de Janeiro entre 1997 e 1998. Esta 
gravação trouxe vários problemas para seus participantes naquela época. O contato que os 
diretores estabeleceram com o mundo do tráfico provocou reações sociais e institucionais, 
como retaliações na imprensa e intimações policiais. João Moreira Salles chegou a ser 
indiciado por "favorecimento pessoal"[1] por ter pago uma bolsa de mil dólares para que o 
famoso e já falecido traficante Marcinho VP[2] escrevesse um livro. O cineasta também teve 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5742



que comparecer para depor na CPI do Narcotráfico no ano de 2000. Kátia Lund deu uma 
entrevista à revista "ISTO É" em 2002, depois de seu comparecimento à polícia motivado pela 
presença de um traficante na pré-estréia de Cidade de Deus[3]. Nesta entrevista ela 
mencionou a autorização concedida por Marcinho VP para que a equipe transitasse na favela 
durante as filmagens do documentário. Segundo ela as exigências apresentadas pelos 
traficantes foram: que fosse oferecido o máximo de oportunidade de trabalho para os 
moradores da comunidade e para que o resultado fosse real, a invés de uma fantasia sobre o 
conflito que alimenta a divisão entre o morro e o asfalto.[4] 

A denúncia contida no documentário sobre a situação da violência nos morros cariocas já tem 
mais de dez anos sem que tenham sido escutados alguns de seus bons argumentos. Deles 
iremos tratar neste artigo, a partir da experiência acadêmica em Curso de Criminologia. Nesta 
experiência o documentário em questão tem sido utilizado há anos, com sucesso, como 
recurso didático para uma reflexão bem específica, que diz respeito a duas teorias da 
Sociologia Criminal norte-americana, que são a Teoria das Subculturas Criminais e a Teoria 
das Técnicas de Neutralização. 

  

As teorias subculturais sustentam três idéias fundamentais: o caráter pluralista e atomizado da 
ordem social, a cobertura normativa da conduta desviada e a semelhança cultural, em sua 
gênese, do comportamento regular e irregular. A premissa destas teorias subculturais antes de 
tudo é contrária à imagem monolítica da ordem social que era oferecida pela Criminologia 
tradicional. A ordem social, na verdade, é um mosaico de grupos e subgrupos, fragmentado, 
conflitivo; cada grupo ou subgrupo possui seu próprio código de valores, que nem sempre 
coincidem com os valores majoritários e oficiais, e todos cuidam de fazê-los valer frente aos 
restantes, ocupando o correspondente espaço social.[5] 

  

As principais contribuições para este desenvolvimento teórico são provenientes da obra de 
dois autores: Edwin Sutherland e Albert Cohen. O primeiro elaborou a Teoria das 
Associações Diferenciais, segundo a qual a criminalidade se explicaria pela aprendizagem e 
esta se daria conforme os contatos freqüentes e estreitos que o indivíduo teria com 
comportamentos conformistas ou desviantes, ou seja, o indivíduo se tornaria criminoso em 
razão das associações diferenciais[6]. O segundo autor dedicou-se à compreensão da 
subcultura dos bandos juvenis[7], pois lhe intrigava a concentração dos índices criminais nas 
classes baixas dos bairros pobres norte-americanos no início do Século XX. Para ele a 
subcultura representaria a solução de problemas de adaptação para os quais a cultura 
dominante não oferece soluções satisfatórias, pois a estrutura social induziria nos adolescentes 
da classe operária uma incapacidade de se adaptar à cultura oficial, fazendo surgir neles 
problemas de status e de autoconsideração. A subculutra resultante (caracterizada pela 
malvadeza e pelo negativismo) permitiria aos que dela fazem parte, "[...] exprimir e justificar 
a hostilidade e a agressão contra as causas da própria frustração social"[8]. 

Destacamos o fato de que estas teorias foram elaboradas num momento de profundas 
transformações na sociedade norte-americana, decorrente do excessivo crescimento das 
cidades devido aos movimentos migratórios do início do Século XX. A presença dos 
imigrantes tornou evidente os conflitos resultantes da diversidade cultural e normativa, assim 
como tornou necessário o seu estudo. Entretanto, as explicações da Teoria das Subculturas, 
embora apresentassem a sociedade de forma pluralista, apresentavam-na de forma ainda 
inconsistente, levando a crer que cada grupo possuiria códigos de valores e normas distintos e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5743



excludentes dos demais, o que não corresponde à realidade. Cada membro de cada grupo 
apreende regras próprias do grupo no qual é socializado, mas também tem conhecimento da 
existência de regras sociais distintas e/ou conflitantes com as suas. Surge então outro esquema 
teórico representado pela Teoria das Técnicas de Neutralização, que segundo Alessandro 
Baratta é uma correção da Teoria das Subculturas. A partir desta correção não se trataria 
apenas de uma aprendizagem de códigos de valores e normas distintos, e sim da 
aprendizagem de técnicas de neutralização que tornariam possível a adesão à subcultura e a 
negação da cultura dominante, como exemplificaremos no decorrer do texto[9]. Ou seja, a 
delinqüência emergiria a partir do aprendizado das técnicas que permitiriam aos excluídos a 
neutralização das regras dos extratos médios da cultura norte-americana, e não simplesmente 
pelo aprendizado de um padrão normativo e comportamental distinto deste e com ele 
conflitante. 

É importante ressaltar que neste texto procuramos destacar o fato de que a discussão orientada 
teoricamente é sempre mais produtiva, pois nos permite enxergar os limites e as 
possibilidades de ação que as imagens e opiniões do documentário nos oferecem. Contudo, 
ainda que o documentário seja utilizado para reflexões sobre as teorias citadas, a Teoria 
Crítica contribui para libertar-nos das teorias sociológicas da primeira metade do Século XX e 
aproveitarmos melhor da reflexão atual proveniente da Criminologia Crítica e da Política 
Criminal Alternativa, que ganharam força como esquemas teóricos da segunda metade do 
Século XX em diante. Sendo assim, não estamos preocupados com as causas do crime (se é a 
socialização em outra cultura ou a neutralização da cultura oficial) e sim com a maneira com 
que os conflitos são colocados, entendidos e redimensionados por informações teóricas e 
situações cotidianas que contribuem para outros olhares sobre o mesmo objeto que é a 
violência. 

            Um dos argumentos apresentados no início do documentário é o de que "a expansão 
do tráfico de drogas a partir da metade da década de oitenta é diretamente responsável pelo 
aumento vertiginoso do número de homicídios". Esta afirmação se sustenta empiricamente, 
ainda que os dados a respeito não sejam tão específicos. Mas se considerarmos vários 
elementos de uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre 
o assunto temos o seguinte panorama: 

- "O país passou de uma taxa de 11,4 vítimas de homicídios por 100.000 habitantes em 1980 
para 29,1 em 2003."[10] 

- "Seja como for, atualmente o crescimento do crime organizado, o alto grau de impunidade e 
o fácil acesso a armas de fogo são apontados como três entre os principais responsáveis pelo 
crescimento dos homicídios".[11] 

- "Entre as atividades do crime organizado, o tráfico de drogas é um dos que mais se 
destacam".[12] 

- "Estão em pior situação Pernambuco e Rio de Janeiro (ambos com 54,7 vítimas de 
homicídios por 100.000 habitantes)."[13] 

- "Em 2003 66% ou 2 em cada 3 homicídios no Brasil foram provocados por armas de 
fogo."[14] 

Kátia Lund, na entrevista já referida, posiciona-se contra a criminalização das drogas com as 
seguintes palavras: 
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Fala-se do tráfico de drogas para distrair as pessoas e impedi-las de falar do que realmente 
interessa, que é o tráfico de armas. Esse é um assunto muito grave. É chocante ver um 
menino, que nem comida em casa tem, segurando uma arma que não sai por menos de R$ 5 
mil. Como é possível ele ter uma arma e não ter dinheiro para compara comida ou mesmo 
estudar? Sou favorável à liberação da droga. Quem quiser que use, mas tem que pagar 
imposto. O alcoolismo talvez seja mais perigoso do que a própria maconha. A Lei Seca, por 
exemplo, não funcionou e ainda serviu para criar a máfia.[15] 

  

Os dados do IPEA reforçam a afirmação da diretora do documentário sobre a conveniência da 
descriminalização das drogas, porque é o comércio ilegal de drogas que alimenta o comércio 
legal e ilegal de armas, e ao mesmo tempo mostram que uma das principais causas de 
mortalidade entre os grupos mais vitimizados (homens, jovens e negros) são os disparos por 
armas de fogo. De acordo com o documentário seriam, na época, cem mil pessoas envolvidas 
no tráfico de drogas no Rio de Janeiro e este número corresponderia ao número de 
funcionários da prefeitura. 

No documentário são apresentadas três "subculturas": a do policial, a do traficante e a do 
morador. Seu roteiro alterna falas de representantes de cada uma das subculturas. 
Enfatizaremos os discursos de tais grupos procurando articulá-los por assunto e não pela 
ordem em que estão expostos. 

Para o discurso policial são utilizadas, principalmente, falas do Capitão do Batalhão de 
Operações Especiais (BOPE), Rodrigo Pimentel. Ele começa dizendo que em certos dias 
chega de manhã para trabalhar e se sente invencível, que queria ter participado de uma guerra 
de verdade e que de fato participa de uma guerra, com a diferença de poder ir para casa todos 
os dias. De acordo com Luiz Eduardo Soares o Capitão se exonerou em 2001 porque foi 
perseguido dentro da corporação pela falta de respeito a dois valores da Polícia Militar: 
hierarquia e silêncio. Primeiro pela repercussão de seu depoimento no documentário que 
estamos analisando, depois "(...) pelas críticas à falta de treinamento da polícia para enfrentar 
casos críticos como o do ônibus 174. Observe-se que o depoimento e a entrevista haviam sido 
previamente autorizados pela instituição". [16] O referido policial escreveu com Luiz Eduardo 
Soares o livro "A elite da tropa", que deu origem ao filme Tropa de Elite, e no qual está 
estampado o Hino do BOPE[17], revelador da lógica equivocada do treinamento e da cultura 
policial destinada ao combate e à eliminação do inimigo. O difícil nesta lógica de guerra, 
como veremos, é a compreensão de como são estabelecidos os critérios para a identificação 
do inimigo numa sociedade cuja visão sobre os direitos não está relacionada à compreensão 
de modos de vida diferentes e das necessidades de cada um ou de cada grupo, e sim de pré-
conceitos e estereótipos que se fragilizam rapidamente no contato com realidades sociais 
como aquelas explicitadas no documentário. 

  

HOMEM DE PRETO 

QUAL É SUA MISSÃO? 

É INVADIR A FAVELA 
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E DEIXAR CORPO NO CHÃO. 

  

VOCÊ SABE QUEM EU SOU? 

SOU O MALDITO CÃO DE GUERRA. 

SOU TREINADO PARA MATAR. 

MESMO QUE ME CUSTE A VIDA, 

A MISSÃO SERÁ CUMPRIDA, 

SEJA ELA ONDE FOR 

- ESPALHANDO A VIOLÊNCIA, A MORTE E O TERROR. 

  

SOU AQUELE COMBATENTE, 

QUE TEM O ROSTO MASCARADO; 

UMA TARJA NEGRA E AMARELA, 

QUE OSTENTO EM MEUS BRAÇOS 

ME FAZ SER INCOMUM: 

UM MENSAGEIRO DA MORTE. 

POSSO PROVAR QUE SOU UM FORTE, 

ISSO SE VOCÊ VIVER. 

EU SOU... HERÓI DA NAÇÃO. 

  

ALEGRIA, ALEGRIA, 

SINTO NO MEU CORAÇÃO, 

POIS JÁ RAIOU UM NOVO DIA, 

JÁ VOU CUMPRIR MINHA MISSÃO. 

VOU ME INFILTRAR NUMA FAVELA 

COM MEU FUZIL NA MÃO, 
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VOU COMBATER O INIMIGO, 

PROVOCAR DESTRUIÇÃO. 

  

SE PERGUNTAS DE ONDE VENHO 

E QUAL É MINHA MISSÃO: 

TRAGO A MORTE E O DESESPERO, 

E A TOTAL DESTRUIÇÃO. 

  

SANGUE FRIO EM MINHAS VEIAS, 

CONGELOU MEU CORAÇÃO, 

NÓS NÃO TEMOS SENTIMENTOS, 

NEM TAMPOUCO COMPAIXÃO, 

NÓS AMAMOS OS CURSADOS 

E ODIAMOS PÉS-DE-CÃO. 

  

COMANDOS, COMANDOS, 

E O QUE MAIS VOCÊS SÃO? 

SOMOS APENAS 

MALDITOS CÃES DE GUERRA, 

SOMO APENAS SELVAGENS CÃES DE GUERRA. 

  

De outro lado, o discurso dos traficantes pode ser representado pela fala de um sujeito de 
nome Adriano. Em suas palavras: 

  

A gente não quer que ninguém sofra que nem eu sofri quando era pequeno. Eu poderia ter 
sido até uma pessoa simples, mas poderia, não como hoje em dia, ter que correr da polícia, 
tendo que estar vivendo às vezes no morro. Eu poderia estar trabalhando até num trabalho 
humilde, mas com uma condição boa de vida também. E isso é o que eu não tive. Se eu roubo, 
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se eu já roubei, não foi para cheirar cocaína, se eu fiz foi porque eu tive que comprar, 
primeiramente alimentação, que era comida, que eu não posso morrer de fome. Segundo era 
para ajudar minha família. Terceiro para me manter, quero andar arrumado. Não penso em 
fazer maldade com ninguém, não penso em fazer covardia com ninguém. Penso em viver 
minha vida. 

  

Ou seja, a via criminal seria uma alternativa às frustrações decorrentes da exclusão social 
sofrida. Esta declaração é diferente do discurso de um preso entrevistado para o 
documentário, no qual se percebe mais a revolta contra a discriminação feita na sociedade. 
Ele diz: "Nunca gostei de ser massacrado pela sociedade". "O que eu tenho não foi a 
sociedade que me deu, fui eu que consegui". "Minha avó trabalhou até os setenta e tal, e o que 
é que ela ganhou? Não ganhou nada". "Quando eu sair vai ser bem pior". Na teoria a via 
criminal aparece caracterizada justamente pela malvadeza e pelo negativismo, que também 
aparece reafirmada na fala de outros bandidos. 

Em outro momento do documentário Adriano relata vinte e seis fugas de instituições. Fala 
sobre o sofrimento da cadeia e diz que com a "graça de Deus" conseguiu sua liberdade. Esta 
ambigüidade do sujeito que pertence a uma organização criminosa e que ao mesmo tempo 
afirma valores daquilo que se chama homo medius no Direito Penal é um dos destacados e 
complexos pontos da Teoria das Subculturas. Na teoria as explicações para a constituição das 
subculturas é a seguinte: 

  

A via "criminal" é considerada, assim, um mecanismo substitutivo da ausência real de vias 
legítimas para fazer valer as metas culturais ideais que, de fato, a mesma sociedade nega para 
as classes menos privilegiadas. É uma forma que permitiria a estas classes a participação, 
ainda que por meios ilegítimos, do conjunto de valores das classes médias (êxitos, 
respeitabilidade, poder, influência etc.).[18] 

  

No meio da guerra que o documentário originalmente descreve estão os moradores. Seus 
discursos iniciam com o relato de Hilda, que é entregadora de jornal: 

  

Eu acordo às duas e meia da manhã todos os dias e vou lá pro meu trabalho entregar meu 
jornalzinho. Às sete horas eu tenho que voltar correndo para voltar com eles, os dois menores, 
para a escola e aí subo correndo outra vez para casa, para fazer os meus deveres de casa. Meu 
filho também trabalha ao meio dia; tem que estar em casa porque ele chega "- Mãe eu quero 
almoçar", o almoço tem que estar pronto. E aí já é o tempo que eu desço correndo para 
apanhar ela e o irmão na escola e aí eu já venho correndo e lá vamos nós de novo .... e aí 
praticamente já acabou o dia, já é hora da janta, todo mundo cansado. Às vezes eu durmo as 
dez, que meu marido chega às dez do trabalho e eu tenho que estar ali para dar janta para ele e 
daí das dez eu já nem durmo, eu praticamente desmaio. E acordo as duas e meia todo o dia, 
com chuva ou com sol eu tenho que levantar e vou à luta; e vou satisfeita porque penso muito 
no futuro dos meus filhos porque vejo muita coisa por aí que eu jamais gostaria que 
acontecesse com eles. 
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O caso de Hilda sugere a reflexão sobre o tempo disponível para a vida e o envolvimento 
comunitário, que evidentemente não cabem na rotina descrita. Ao percebermos sua 
preocupação com trabalho honesto e com o futuro dos filhos, somada às atuais tendências de 
que as condições de segurança das comunidades devem ser partilhadas com seus membros, 
nos damos conta da dificuldade da tarefa que muitas vezes é exigida de tais comunidades, 
onde as condições sociais e econômicas não favorecem esses processos democráticos de 
articulação. Ao invés disso, relações hierárquicas e autoritárias são assumidas 
irrefletidamente. De acordo com Michel Foucault a disciplina é um contradireito porque 
introduz assimetrias insuperáveis e exclui reciprocidades. Quando o autor fala dos processos 
disciplinares, tanto em "Vigiar e punir" quanto em "A verdade e as formas jurídicas", ele faz 
uso de exemplos históricos de rotinas extenuantes que eram impingidas aos trabalhadores 
europeus dos séculos XVII e XVIII nas fábricas-prisões para explicar a necessidade e os 
efeitos da automatização dos comandos hierarquicamente impostos. 

Dentre os moradores estão também Adão, Janete e Luanda (avô, mãe e filha). O discurso de 
Janete revela uma ambigüidade do problema das armas, pois ela chega a falar do "lado bom 
das armas", já que a presença das armas do tráfico freou a violência da polícia. O lado ruim 
das armas para ela é que a juventude teria um espírito suicida, e também seria violenta nas 
cobranças de lealdade e dívidas[19]. Esta família faz alusão ao problema da corrupção policial 
dizendo que muitas vezes os policiais invadem barracos e levam as coisas boas sem querer 
saber se existe nota fiscal, se a compra se deu numa loja, alegando simplesmente que são 
coisas roubadas. Adão reproduz a fala de um policial dizendo: "Quando o policial sobe na 
favela ele já vem lá de baixo preparado para agredir todo mundo, velho, criança.... um policial 
falou pra mim: - Eu não quero nem saber se é velho, se é alejado, se é cego, eu meto o cacete 
em todo mundo e não quero que ninguém fala nada". 

No documentário aparece também a quase que inevitável discussão sobre o que tem sido 
chamado de "Estado Paralelo" ou "poder paralelo", como muitas vezes é referida a ajuda 
mútua entre bandidos e favelados. A impressão de uma menina é a de que "a maioria do 
morro fica do lado do 'movimento'". Sobre este tema, em outro momento surge a fala de um 
dos fundadores do Comando Vermelho, João Gordo, que alimenta esta contraposição entre o 
poder formal e o poder paralelo. Ele diz que o Comando Vermelho queria ocupar todos os 
espaços que o governo deixa, e fazer lá tudo aquilo que o governo não faz. Posteriormente há 
uma declaração do delegado Hélio Luz no sentido de que o Estado deixa aquele espaço de 
exclusão. Em outro momento, contudo, João Gordo fala que o tráfico não transforma nada, 
não substitui o Estado, e que o Terceiro Comando e o Comando Vermelho não têm visão 
política. 

A reiteração desta idéia da ausência e incapacidade do Estado fazendo surgir e se desenvolver 
um "estado dentro do Estado" é tamanha que o próprio Presidente Lula, em discurso realizado 
em 02 de julho de 2007, afirmou que iria competir com o poder paralelo e entrar com ruas, 
hospitais e escolas no ambiente de favela no Rio de Janeiro, referindo-se explicitamente ao 
Complexo de Favelas do Alemão, alvo de operações policiais "profiláticas" desde a 
preparação para os Jogos Panamericanos 2007 e que segue sendo alvo de mega-operações. 

O início da história do tráfico de drogas no Rio de Janeiro (1950 - 1980) é contado pelo 
escritor Paulo Lins[20]. Segundo ele quem traficava eram pessoas idosas e não se usava 
cocaína. A violência "não atravessava o túnel" (que separa a Zona Sul da periferia) e passou a 
aumentar quando a cocaína entrou no espaço dos ricos. De acordo com o seu relato sempre 
morreu gente na favela e não saía na imprensa. Esta situação se modificou quando saiu do 
espaço do morro, como no caso das balas perdidas e dos seqüestros[21]. 
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Quando João Gordo relata o surgimento do Comando Vermelho, diz que os presos políticos 
"organizaram o crime", que o lema do Comando Vermelho era Paz, Justiça e Liberdade. 
Paradoxalmente, a missão do BOPE que observamos no Hino transcrito anteriormente é levar 
"a morte, o desespero e a total destruição", que pode ser sintetizada no lema constante do 
mesmo hino: Violência, Morte e Terror. Vivemos uma situação na qual aqueles que seriam os 
legítimos representantes do Estado e da sociedade motivam-se na eliminação do adversário e 
convivemos atualmente com a qualificação das práticas ilícitas dos criminosos como 
terroristas. No entanto, vemos que um dos primeiros movimentos como os que hoje são 
designados como "crime organizado" tinha como lema algo que não condiz com o seu 
estigma social. 

De acordo com o Capitão Rodrigo Pimentel há uma verdadeira guerra nos morros que pode 
ser observada pelo uso de munição traçante. Mas ele também deixa claro que a polícia 
participa desta guerra por que "em seis meses de ação do BOPE 100% das operações foram 
em favelas". No final do documentário ele reitera a informação de que a polícia é o único 
segmento do Estado que vai até a favela. 

No documentário também são exibidas falas de crianças e adolescentes do tráfico. Dentre as 
afirmações de maior impacto estão as de que quando se mata um inimigo é uma vitória que se 
comemora com fogos, que se faz até churrasco. Perguntado sobre o medo de morrer cedo um 
menino (Lico) respondeu que todos vão morrer um dia. Trata-se da reprodução de uma lógica 
bem conhecida de que "é melhor viver dez anos a mil do que mil anos a dez", e que não está 
difundida somente entre crianças e adolescentes da periferia. 

A primeira missão que um jovem relata ao entrar para o tráfico foi a de matar um X9[22]. Ele 
afirma que depois se sentiu normal, como quando está conversando com Kátia Lund na 
entrevista. Diz que ainda não teve a oportunidade de matar um policial. O Capitão, por sua 
vez, relata que quando mata traficantes em operações em favela fica com a sensação do dever 
cumprido. Assim, alimenta-se um ódio recíproco, e nisso podemos observar um dos efeitos 
das etiquetas que, segundo Lola Anyar de Castro é o de produzir desvio secundário. O 
exemplo oferecido pela autora é justamente o de policiais que concentram sua atenção sobre 
certos grupos que foram anteriormente identificados por etiquetas negativas (pobre = 
criminoso); isso cria ressentimento e hostilidade nas pessoas, que estarão ainda menos 
dispostas a cooperar com os agentes de controle social; este comportamento intensifica a 
reação social e solidifica como conseqüência uma conduta que será cada vez mais desviante. 
Assim, a brecha entre o rotulado e a comunidade vai se aprofundando de forma que pode 
instaurar-se de fato uma carreira criminal.[23] Além desse efeito, a reversão deste 
distanciamento torna-se cada vez mais difícil. Para o Capitão Rodrigo Pimentel existem 
dezenas de jovens esperando a vez para entrar "no movimento". Seriam jovens cada vez mais 
violentos. Hoje já existe, inclusive, o CVJ, Comando Vermelho Jovem. 

Em outra fala de crianças do tráfico, desta vez sobre objetos de consumo são mencionadas as 
marcas de roupa que eles usam: TCK, Ciclone, Toulon: "- E uma da Company." O menino 
(Leandro), possivelmente, está falando sobre todas as quatro camisetas que possui. Em outro 
momento as crianças afirmam que a polícia não distingue traficante de trabalhador, que não 
sabe fazer o serviço dela direito. Observamos, então, que são reproduzidos padrões de 
comportamento, objetos de desejo e também noções de direitos de um padrão médio 
brasileiro, referenciado no senso comum, segundo o qual a polícia pode agir violentamente se 
sua ação for contra bandidos, mas que deve respeitar os trabalhadores. O Cel. Carlos Magno 
Nazareth Cerqueira, na mesma década de 1990 do documentário relatava a dificuldade que ele 
tivera em uma situação na qual a polícia havia matado um rapaz e a mãe do mesmo estava 
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inconformada e repetia que seu filho não era bandido, ao que ele lhe respondia: "Minha 
senhora, mesmo que ele fosse criminoso ele não poderia ter sido morto pela polícia".[24] 

O líder comunitário Itamar Silva descreve com perfeição o tipo de raciocínio que originou a já 
referida Teoria das Subculturas Criminais: 

  

O que leva um jovem a entrar para o tráfico? Eu acho que esta juventude, principalmente esta 
juventude que está na favela, que já é a terceira geração, busca uma afirmação muito forte 
nessa cidade, então eu acho que o tráfico oferece também isso, o respeito que ele não tem 
quando opta por ser um entregador de farmácia. Ele está manifestando o desejo de poder 
sobre uma sociedade que não lhe reconhece o real valor. 

  

Janete corrobora a fala de Itamar enfatizando o aspecto sexual-relacional, pois menciona a 
atração que os traficantes exercem sobre as "cocotinhas lá de baixo"[25]. Diz que quanto 
maiores são as armas deles, mais elas ficam interessadas, "ficam loucas", e são moças louras, 
bonitonas, bem cuidadas, com "cabelão", que nem dão muita intimidade para os outros 
rapazes. 

A fala do policial civil - Delegado Hélio Luz - reforça este aspecto da Teoria das Subculturas 
Criminais dizendo que com suas ações o jovem mostra que pode ser gente, que pode se dar 
bem na vida. Quando eles vêem no jornal uma notícia sobre troca de tiros em favela na qual o 
traficante "levou a melhor", outros jovens em igual situação percebem que: "Alguém nosso 
deu certo. Alguém nosso se deu bem na vida, pode comprar um carrão, ter cinco mulheres". 
Se este jovem conseguir um emprego terá que trabalhar de oito a doze horas por dia para 
ganhar um salário mínimo por mês. Se ele se emprega no tráfico ganha isso por semana. O 
tráfico seria opção, só não seria opção para quem nunca passou fome. Ele considera o tráfico 
um emprego, e além do mais o jovem passa a ganhar mais do que o pai, ele está vendo o 
irmão morrer mais vai entrar assim mesmo. Para o delegado, a política de segurança do Rio 
de Janeiro é complexa e funciona, porque não precisa de cerca como na África do Sul do 
apartheid[26]. O problema é que existiriam morros com cem homens armados, e que no dia 
em que eles perceberem a sua força eles "tomam isso daqui". O delegado afirma que só ficou 
o mito do Comando Vermelho. Eles tentaram se organizar na cadeia, mas "para a nossa sorte 
não deu certo". Além disso, diz que o morro é o varejão, que é primário, que os traficantes de 
lá sequer sabem operar muito dinheiro. Este tipo de afirmação nos remete a uma parte da 
Teoria Estrutural-funcionalista do Desvio e da Anomia, que se encontra na base da Teoria das 
Subculturas Criminais, na fase em que, tentando melhorar as explicações sobre a 
criminalidade do colarinho branco percebe-se que: 

  

A maior parte dos pertencentes às classes média e superior não são capazes de abandonar 
facilmente sua cultura de classe, para adaptar-se a uma nova cultura. Por outro lado, e pela 
mesma razão, os membros da classe inferior são excluídos do acesso aos papéis criminosos 
característicos do colarinho branco.[27] 
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Ou seja, a desigualdade está também no tipo de delito que se pode praticar, donde se conclui 
que até mesmo no que tange à prática de crimes os membros dos extratos inferiores estão em 
piores condições. Assim como são excluídos da possibilidade da prática de crimes do 
colarinho branco, que são aqueles cometidos por pessoas de respeitabilidade e alto status 
social, no exercício da sua ocupação[28], os membros de extratos sociais mais baixos são 
despreparados tecnicamente para a prática de delitos que exigem domínio de determinados 
idiomas e tecnologias. 

De acordo com o policial civil a instituição policial foi feita para fazer segurança do Estado, 
segurança de elite, para ser violenta. Ele se pergunta como é possível manter dois milhões de 
pessoas excluídas sob controle, senão pela violência. Para ele a polícia é política, a sociedade 
é injusta e a polícia garante a sociedade injusta. Ele se pergunta também se a sociedade quer 
uma polícia que não seja corrupta. Cita o exemplo de um homicídio cometido por um 
fazendeiro cujo indiciamento provocou um "mal estar" nas pessoas "da sociedade" e uma 
visão negativa da atividade policial que estava reprimindo aquele tipo de ação. No entanto, o 
policial comete o erro de dizer que se a sociedade quiser uma polícia não corrupta vai ter 
mandado de prisão com "pé na porta" na Delfim Moreira, pois não pode ser assim nem na 
favela, nem no Leblon. 

O que é importante da fala deste policial é a menção que ele faz do problema da repressão às 
drogas, que não é equivalente à repressão das armas, sendo que de um lado existem países 
periféricos como produtores, como a Colômbia e a Bolívia, e de outro lado países centrais 
produtores, como os Estados Unidos e a Suíça. 

O documentário se encerra com um tom pessimista, pois os últimos depoentes afirmam que 
"esta guerra nunca vai acabar", que vão "ficar nesta vida até morrer", que esta guerra "nunca 
vai ter fim". Apesar de entendermos a razão destas impressões, ousamos discordar das 
mesmas, pois deve haver espaço para uma cultura de paz a partir da qual estas animosidades 
possam ser desfeitas. A Criminologia Crítica e a Política Criminal Alternativa apontam para a 
necessidade de aceitação do desvio positivo, da admissibilidade de outras formas de vida que 
não impliquem numa rejeição tal que culmine com processos criminalizantes, e também para 
a necessidade de superação dos obstáculos oferecidos pela desigualdade de condições de vida 
que são sempre repetidos e sistematicamente abandonados por se tratarem de alternativas de 
médio e longo prazo, enquanto a situação retratada segue fazendo vítimas, apesar de já ter se 
passado mais de uma década. 

Podemos aprender com os envolvidos que existem erros e acertos de parte a parte, mas é 
preciso estimular o debate acadêmico em torno deste tipo de conflito, pois o senso comum 
pode servir como ponto de partida para nossas discussões, nunca como ponto de chegada. Não 
é fácil responder a questionamentos sobre o que deve ser feito, mas pode ser um bom começo 
descobrir o que não se pode fazer, e por quê. E o que não podemos fazer é incentivar 
respostas violentas, de nenhuma das partes. Isso tem sido chamado genericamente de "cultura 
de paz", e na Política Criminal Alternativa existem propostas concretas de incentivo aos 
comportamentos conforme a lei, mais próximos ao que designamos no Direito de "sanções 
premiais". Estamos falando de políticas públicas voltadas para a inserção de jovens e adultos 
em carreiras conformistas (não desviantes, como a do tráfico), como aquilo que o cineasta 
tentou fazer no plano privado com o traficante. Os próprios traficantes demonstram esta 
tentativa quando recusam garotos que demonstram ter uma especial vocação para a música ou 
para o esporte, que são duas carreiras não convencionais, mas permitidas para populações de 
favela. Quer dizer, já existe uma "autorização" para que o sujeito ganhe a vida com a beleza, o 
talento e a arte na cultura da contemporaneidade, mas isso não resolve o problema coletivo da 
falta de acesso a serviços e direitos colocados de forma igualitária pela Constituição Federal. 
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[1] Favorecimento pessoal: Artigo 348 do Código Penal: Auxiliar a subtrair-se à ação de 
autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão. Pena - detenção, de um 
a seis meses, e multa. 

[2] Líder do tráfico no Morro Dona Marta na época do documentário. A vida do traficante 
motivou o trabalho do jornalista Caco Barcelos que, durante cinco anos dedicou-se a redigir 
sua biografia. (BARCELOS, Caco. Abusado: o dono do Morro Dona Marta. Rio de Janeiro: 
Record, 2003.). Em 2003, dois meses depois do livro ter sido lançado Marcinho VP foi 
encontrado morto em uma lixeira na Penitenciária de Bangu III. 

[3] Filme co-dirigido com Fernando Meirelles. 

[4] ALVES, Chico; MELO, Liana. Entre o asfalto e o morro. Entrevista com Kátia Lund. Isto 
É. 02/10/2002. 

[5] GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antônio. Criminologia. São Paulo: RT, 2000, p. 296. 
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[6] "Edwin H. Sutherland contribuiu para a teoria das subculturas criminais, principalmente 
com a análise das formas de aprendizagem do comportamento criminoso e da dependência 
desta aprendizagem das várias associações diferenciais que o indivíduo tem com outros 
indivíduos ou grupos." (BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito 
penal. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,  1999, p. 71). 

[7] "Esta é descrita como um sistema de crenças e de valores, cuja origem é extraída de um 
processo de interação entre rapazes que, no interior da estrutura social, ocupam posições 
semelhantes." (Idem, p. 73.) 

[8] Idem, ibidem. 

[9] BARATTA, Alessandro. Ob. Cit., 1999, Capítulo VI. 

[10] IPEA. Radar social 2005. Rio de Janeiro, 2005, p. 108. 

[11] Não queremos dizer com isso que concordamos com a definição legal, nem com a 
definição cotidiana do que seja o crime organizado, que é na maior parte das vezes 
confundido com organização criminosa. Também não aceitamos considerações genéricas 
sobre a impunidade, que revelam uma tendência a uma sociedade policialesca, incapaz de 
resolver seus conflitos sem utilizar o recurso da punição. Tampouco concordamos com o 
recém-frustrado Referendo do Desarmamento, que não permitiu discussões e decisões sobre a 
proibição ou não da fabricação de armas. No entanto, advertimos para o uso que o estudo 
citado faz sobre o problema da impunidade, ressaltando a necessidade de respostas para 
crimes cometidos pelos próprios agentes estatais (Idem, p. 112). 

Existem neste estudo outras afirmações importantes sobre o problema da violência, dentre as 
quais destacamos a seguinte: "As altas taxas de vitimização e de sensação de insegurança 
existentes no Brasil favorecem a incidência de vários problemas como distúrbios psicológicos 
(síndrome do pânico, por exemplo), redução de contatos sociais, apoio a soluções populistas e 
ineficazes (pena de morte e tortura) e apoio a abusos de policiais e ações de grupos de 
extermínio.". (Idem, p. 110). 

[12] Idem, ibidem. 

[13] Dados referentes ao ano de 2003. (Idem, p. 114.) 

[14] Idem, p. 120. 

[15]ALVES, Chico; MELO, Liana. Ob. Cit., 2002. 

[16] SOARES, Luiz Eduardo. Notícias de outra guerra particular. In. 
http://www.luizeduardosoares.com.br/docs/outra_guerra_particular.doc - Acesso em 7 de 
abril de 2007. 

As críticas de Pimentel ao despreparo da polícia estão registradas em outro documentário: 
Ônibus 174. Nele são exploradas as imagens do adolescente Sandro Nascimento, sobrevivente 
da Chacina dos meninos da Igreja da Candelária ocorrida em 1993, que culminou em seu 
"reconhecimento" após a morte da estudante Geisa Gonçalves, alvejada por um atirador de 
"elite" e da sua própria morte por "asfixia" no interior da viatura da polícia. 
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[17] SOARES, Luiz Eduardo, BATISTA, André; PIMENTEL, Rodrigo. A elite da tropa. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2006, p. 8, 9, 10. 

[18] GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antônio. Ob. Cit., 2000, p. 299. 

[19] O discurso de Janete reforça inclusive uma crença na função exemplar da punição, 
também retratada por Michel Foucault no início do livro "Vigiar e punir". Ela relata as 
mortes, os esquartejamentos feitos pelos líderes do tráfico em represália aos inimigos ou 
traidores. 

[20] Paulo Lins é autor do romance que deu origem ao filme de mesmo nome: Cidade de 
Deus. 

[21] Da mesma forma podemos nos questionar se no caso dos Jogos Panamericanos 2007 
houve uma trégua dos traficantes ou se houve uma trégua da mídia em não divulgar fatos 
violentos. 

[22] Delator. 

[23] ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da reação social. Rio de Janeiro: Forense, 
1983. 

[24] O comandante de uma polícia brasileira. In. RAMOS, Sílvia (Org.). Mídia e violência 
urbana. Rio de Janeiro: FAPERJ, 1994, p. 35. 

[25] Alusão às moças da favela que residem em espaços privilegiados. 

[26] "Se o favelado tentar sair da favela você aponta uma arma pra ele e ele volta." 

[27] CLOWARD, R. A. apud BARATTA, Alessandro. Ob. Cit., 1999, p. 70. 

[28] ANIYAR DE CASTRO, Lola. Ob. Cit., 1983. 
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RESUMO 
O presente artigo, objetivando dar um sentido prático aos esforços reflexivos que se têm 
desenvolvido na dogmática jurídico-penal sobre o tema das alternativas penais, submete à 
constatação as discussões teóricas correntes ante a política de alternativas penais empreendida 
pelo Estado brasileiro nos últimos dez anos, que sem dúvida muito inspirou-se nas Regras de 
Tóquio e na tendência por ela inaugurada de humanização e democratização da execução das 
penas e medidas não-privativas de liberdade. Antes de imiscuir-se no caso particular da 
Política do Ministério da Justiça, realiza-se um levantamento de algumas contribuições 
intelectuais sobre o assunto das penas e medidas alternativas, o que revela o quanto os debates 
sobre a aplicação e a execução de alternativas penais no Brasil, ao menos de um ponto de 
vista dogmático, estão absolutamente embebidos no espírito das Regras Mínimas da ONU de 
preocupação com os direitos fundamentais dos cumpridores e de abertura da execução penal à 
participação de atores não-juristas, tais como técnicos de equipes multidisciplinares, 
organismos da sociedade civil, vítimas e, até mesmo, suspeitos, acusados e condenados por 
haverem incorrido em crimes de menor potencial ofensivo. Só depois deste levantamento é 
que, enfim, procura-se reconstruir, tão densamente quanto possível para os modestos fins 
deste artigo, a partir de uma revisão de documentos nacionais e internacionais, a trajetória 
histórica da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas ocorrente no Brasil, avaliando 
a adequação desta política à orientação político-criminal de um modelo de Estado 
democrático de direito. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA CRIMINAL; ALTERNATIVAS PENAIS; ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 
 
RESUMEN 
Este artículo, con el objetivo de dar sentido práctico a los esfuerzos de reflexión que se han 
desarrollado en la dogmática jurídica penal sobre el tema de las alternativas penales, somete a 
la prueba las discusiones teóricas existentes frente a la política de alternativas penales 
emprendida por el Estado brasileño en los últimos diez años que, sin duda, se inspiró en las 
Reglas de Tokio y en la tendencia que ésta establece para humanizar y democratizar la 
ejecución de las penas y las medidas no privativas de la libertad. Antes de discutir el caso 
particular de la política del Ministerio de Justicia, se lleva a cabo un estudio de algunas 
contribuciones intelectuales sobre el tema de las penas y medidas alternativas, que revela 
cómo los debates sobre la aplicación y la ejecución de alternativas penales en Brasil, al menos 
desde un punto de vista dogmático, está absolutamente empapado en el espíritu de las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas de preocupación con los derechos fundamentales de los 
apenados y de apertura de ejecución penal a la participación de actores no-juristas, tales como 
equipos multidisciplinarios de técnicos, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y, 
incluso, los sospechosos, acusados y condenados por haber cometido delitos de menor 
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potencial ofensivo. Sólo después de hacer esto es que, finalmente, tratamos de reconstruir, lo 
más profundamente posible a los fines modestos de este artículo, a partir de una revisión de 
los documentos nacionales e internacionales, la trayectoria histórica de la Política Nacional de 
Penas y Medidas Alternativas que ocurre en Brasil y evaluar la adecuación de esta política a 
la orientación político-criminal de un modelo de Estado democrático de derecho. 
PALABRAS-CLAVE: POLÍTICA CRIMINAL; ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO; ALTERNATIVAS PENALES. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

            Nas últimas décadas, sobretudo a partir do processo de democratização da sociedade 
brasileira, tem-se progressivamente reconhecido no Brasil o papel político da Justiça Penal de 
continuação de um projeto político-criminal minimalista e garantista, ínsito ao contemporâneo 
modelo de Estado democrático de direito que, conforme sabemos, salvaguarda ao máximo os 
valores constitucionais, textualizados na forma de direitos fundamentais, e amplia as 
oportunidades dos cidadãos de participação direta no processamento dos desapontamentos à 
lei penal, conferindo-lhes, assim, o sentimento de que as expectativas sociais cujo desvio 
consiste em crime não foram abandonadas senão confirmadas e reafirmadas pelo Estado, 
através do Judiciário. Este reconhecimento conduz, quase que necessariamente, ao 
desenvolvimento de um modelo de alternativas penais à prisão, no seio do qual podemos 
inserir as chamadas penas e medidas alternativas, mais adequado à orientação político-
criminal acima referida, que não somente seja menos aflitivo e menos atentatório aos direitos 
fundamentais dos infratores, quanto também favoreça o que Garapon (2001) chamou de uma 
Justiça Penal descentralizada e negociada, admitindo maior participação da sociedade civil 
nos assuntos do crime e da segurança pública. No presente artigo, diversamente da maioria 
dos trabalhos que versam sobre a temática das alternativas penais, não nos daremos apenas a 
reflexões teóricas genéricas. Por certo as faremos, preliminarmente, mas com brevidade e 
apenas com vista a estabelecer as condições teóricas de possibilidade para as análises que 
levaremos a efeito em seguida. Ao revés, procuraremos, dando um sentido prático aos 
esforços reflexivos encontradiços na dogmática jurídico-penal, submeter as elucubrações 
teóricas correntes à constatação perante a experiência particular da política de alternativas 
penais desenvolvida no Brasil. Com este propósito, empreenderemos nas próximas páginas 
um levantamento das discussões sobre o assunto das penas e medidas alternativas, bem como 
procuraremos reconstruir, tão densamente quanto possível, partindo de uma revisão de 
documentos nacionais e internacionais, a trajetória histórica de uma política sistemática de 
alternativas penais no Brasil, avaliando a adequação desta política à orientação político-
criminal minimalista e garantista, cara a um Estado democrático de direito, que tanto tem sido 
afirmada por constitucionalistas e penalistas contemporaneamente. 

  

1. ALTERNATIVAS PENAIS: CONTORNOS DE UMA OPÇÃO POLÍTICO-
CRIMINAL 

  

            A pena privativa de liberdade surgira como um projeto político-social, antes que 
dogmático-jurídico, visando não apenas à exclusão temporária ou definitiva dos sujeitos 
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desviantes da lei penal senão, em igual medida, à correção moral ou psicológica destes. Tal 
projeto acredita nas faculdades correcionais de uma instituição total, a prisão, como se ela 
pudesse funcionar enquanto uma espécie de instituição educativa para os delinquentes, qual 
um internato ou uma escola em tempo integral, em que os detentos, após uma temporada mais 
ou menos longa, viessem a se reformar intimamente, estando novamente aptos à inserção na 
sociedade (FOUCAULT, 2005). Esta é, em sua gênese histórica, a forma como surge a ideia 
de ressocialização, inerente ao modelo prisional. Acontece que este projeto traz subjacente um 
paradoxo inexorável: a pretensão de ressocializar os indivíduos ao retirá-los do convívio 
social, isto é, dessocializando-os. O modelo prisional parte de uma premissa, 
sociologicamente equívoca, de que o criminoso, ao agir em desconformidade com a norma 
penal, encontra-se em estado de descompasso com a vida em sociedade, como se a conduta 
delituosa não fosse inerente à própria sociabilidade. Desde o século XIX, Durkheim (1999b, 
p. 68) já nos ensinava o contrário, ao dizer que "o crime é normal porque nenhuma sociedade 
que dele estivesse isenta seria inteiramente possível". Isto significa que o comportamento 
desviante pertence à própria sociedade, ou melhor, que o desvio à lei já é esperado pela 
própria norma e, portanto, é-lhe intrínseco, embora indesejado. No mesmo sentido, dirá 
Luhmann (1983) que, embora o sistema social selecione, dentre as infinitas possíveis, 
algumas expectativas comportamentais para funcionarem como normas de conduta, a 
frustração destas expectativas faz parte da vida em sociedade que, além de complexa, por 
admitir uma grande diversidade de expectativas, é também contingente, incerta, não podendo 
impedir que os sujeitos tenham expectativas que destoem em relação às da coletividade, nem 
que suas ações desapontem os comportamentos que o grupo social espera. No entanto, a fim 
de manter as expectativas generalizadas, o sistema social tende a processar os 
desapontamentos às normas, e costuma fazê-lo por diversos mecanismos, uns mais 
institucionalizados, outros menos. Contudo, não é capaz, por isso, de evitar completamente 
ulteriores desvios, garantindo apenas que aqueles que forem identificados venham a ser 
processados. 

            Estas considerações sociológicas, obviamente, vão de encontro com a noção de 
ressocialização. O comportamento desviante não é caro a um sujeito dessocializado; ao 
contrário, é produto de um sujeito em plena socialização e que pode desviar à norma penal 
justamente por haver interiorizado esquemas culturais que favorecem o desvio à lei. Por 
exemplo, a prática de eximir-se de multas por infrações de trânsito, subornando as autoridades 
competentes sob a justificativa de dar-se o famoso "jeitinho brasileiro" ou usando o não 
menos corriqueiro "sabe com quem está falando?", tão difusa nos procedimentos de muitos de 
nossos co-cidadãos, seria equivocamente compreendida se interpretada como apenas uma 
tendência individual ao crime, pois, em sua verdade objetiva, como nos lembra DaMatta 
(1997), apresenta-se como um comportamento entronizado através de processos de 
socialização característicos da cultura nacional. Todavia, é claro, esta conduta desviante não é 
e nem pode ser generalizada ao ponto de se converter em norma jurídica, sob pena de 
passarmos a viver em uma sociedade anômica, ao menos quanto às relações no trânsito, que 
vê completamente desintegrados certos valores, sentimentos ou crenças comuns que dão 
sustentação a um convívio social pacífico. Por isso, uma sanção penal só em raríssimos casos 
poderá ser percebida como efetivamente ressocializadora, embora em muitos outros possa 
dessocializar o indivíduo ou, o que sociologicamente seria mais correto afirmar, socializá-lo 
em dissonância com as expectativas sociais, como sói ocorrer na hipótese da prisão. Assim, 
um modelo punitivo mais adequado a uma política de combate ao crime que respeita os 
direitos fundamentais dos delinquentes deve objetivar o mínimo de dessocialização possível, 
não excluindo nem estigmatizando os apenados por ocasião do encarceramento, bem como há 
de procurar a inculcação de esquemas culturais congruentes com as expectativas de 
comportamento generalizadas e normatizadas, de sorte a que os delinquentes sintam-se 
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estimulados a não voltar a frustrá-las, sujeitando-se outra vez aos dissabores de um processo 
criminal, de uma condenação e, por derradeiro, de uma pena. 

            Neste diapasão, as alternativas penais soerguem-se como caminhos viáveis a um 
processamento das frustrações à lei penal que não produza a indesejável dessocialização dos 
apenados e, ao reverso, favoreça-lhes uma socialização consoante às expectativas sociais 
normatizadas, especialmente porque fere minimamente os direitos fundamentais e admite a 
participação da sociedade civil no ato de punir do Estado, fazendo-a parceira do Judiciário na 
aplicação e execução da pena ou medida alternativa. Antes de tudo, porém, necessitamos 
definir o que entendemos por alternativas penais. Em comentário às Regras de Tóquio, 
conjunto de regras mínimas relativas às medidas não privativas de liberdade, editadas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990, Oliveira (2002) refere-se às alternativas 
penais como decisões adotadas por autoridades judiciais, em qualquer momento da 
administração da Justiça Penal, através das quais pessoas suspeitas, acusadas de infringirem a 
lei penal ou condenadas por delitos ficam submetidas a determinadas condições ou obrigações 
que não incluem a privação da liberdade. Trata-se, pois, de sanções ou medidas impostas por 
ocasião de um delito, que exigem dos delinquentes a permanência na comunidade sob certas 
condições ou o cumprimento de algumas obrigações. Nesta acepção ampla, acentuada por 
Oliveira, não estão incluídas somente as chamadas penas substitutivas, restritivas de direitos 
ou restritivas de liberdade, mas quaisquer medidas que funcionem como prevenção ou 
suspensão do recurso ao encarceramento, tais como o livramento condicional, a liberdade 
provisória, o relaxamento da prisão, a revogação da prisão preventiva, a transação penal, a 
composição de danos, o perdão judicial, a mediação penal, a suspensão condicional do 
processo, o sursis, a graça, o indulto, a fiança, a admoestação, dentre outros. Todas estas 
medidas, com exceção da graça e do indulto, que competem exclusivamente ao Presidente da 
República, e à admoestação, que inexiste no ordenamento jurídico do Brasil, são alternativas à 
prisão que juízes e tribunais brasileiros, orientados ou não por uma política criminal 
minimalista e garantista, podem valer-se, e de fato se valem, no exercício cotidiano da 
jurisdição penal. 

            Em se tratando deste tema, importa preliminarmente anotar, como o faz Robaldo 
(2007), que as alternativas penais são opções político-criminais à disposição da Justiça Penal 
para a substituição do encarceramento de suspeitos, acusados ou condenados por outras 
modalidades de sanção ou medida, que não deixam por isso de possuir um caráter penal, 
embora sejam menos aflitivas e mais garantistas, atendendo melhor aos fins preventivos da 
intervenção punitiva do Estado apresentados por Ferrajoli (2006), quais sejam, a prevenção 
geral dos delitos e a prevenção geral das penas desmedidas e arbitrárias. Consistem, no dizer 
de Gomes (1999 apud ROBALDO, 2007), em uma política deflacionária da pena de prisão, 
com vista à despenalização, isto é, à suavização da resposta estatal a certos delitos sem 
descriminalizá-los, aplicando-se aos infratores, sempre que possível, alternativas que 
processem o desapontamento à norma penal sem recorrer à privação da liberdade. O propósito 
político-criminal do recurso judicial às alternativas penais é notadamente o de evitar a 
experimentação do cárcere pelos delinquentes que incorreram em crimes de pequeno ou 
médio potencial ofensivo, quer dizer, aqueles delitos culposos ou cuja previsão de pena não 
ultrapassa quatro anos de prisão e não são praticados com grave ameaça ou violência à 
pessoa, haja vista as altas taxas de reincidência dos indivíduos que experimentaram o 
aprisionamento, afora os elevados custos da prisão aos direitos fundamentais. A rigor, afirma 
Robaldo, é importante que se diga que alguns dos desapontamentos às expectativas sociais em 
que são cabíveis alternativas penais, dado o irrisório risco à sociedade que produzem, até 
poderiam ser processados à margem da Justiça Penal, por outras técnicas de controle social 
autônomas em relação à intervenção punitiva do Estado; porém, é uma escolha político-
criminal das legislações contemporâneas, que não deixa de ser criticável (veja-se, a propósito, 
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os argumentos das teorias abolicionistas do direito penal), processá-los de forma 
institucionalizada e mediante um processo-crime conduzido pelo Judiciário. 

            Robaldo (2007) ensina, ao que parece não diferindo da orientação de Luhmann (1983), 
que as alternativas penais são opções político-criminalmente mais legítimas do que o 
aprisionamento justamente porque, a um menor custo de estigmatização e dessocialização do 
infrator, reforçam as expectativas sociais normatizadas como disposições penais, tutelando 
eficazmente os bens jurídicos essenciais que o legislador lhes incumbiu de proteger, ou seja, 
alguns dos estados fortes da consciência coletiva de que falava Durkheim (1999a). Ao 
reforçar as expectativas de vigência da norma penal, processando os desapontamentos, as 
alternativas penais cumprem uma função social idêntica à da prisão, e quiçá de forma mais 
eficiente do que esta nas hipóteses em que podem ser aplicadas, apesar de serem técnicas de 
controle social menos aviltantes, além de menos danosas aos direitos fundamentais. O 
importante é, na esteira do magistério de Luhmann, que elas mantenham as expectativas 
sociais normatizadas, isto é, confirmem-nas e as reafirmem, seja por um processamento 
institucionalizado, como o processo criminal, seja por um processamento não 
institucionalizado, como o entendimento entre ofendido e ofensor ou mesmo uma explicação 
contundente ou uma desculpa do agressor para o comportamento desviante. O que não deve 
ocorrer, pensa Luhmann, é o abandono das expectativas porque não foram processadas as 
frustrações, gerando uma negação da norma, que é então absorvida pelo sistema social como 
aprendizado, a negativa passando a ser tomada como regra. Neste sentido, inexistem dados 
que informem que as alternativas penais não funcionam como processamentos efetivos dos 
desapontamentos, a despeito do fato de não recorrerem ao uso da violência aos moldes da 
pena de privação da liberdade e de serem, portanto, um alívio aos infratores em relação aos 
sofrimentos da prisão. 

            Aliás, como noticia Gomes (2008), a maior efetividade das alternativas penais em 
relação ao aprisionamento é ilustrada em pesquisa desenvolvida pelo Instituto Latino-
Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente 
(ILANUD), realizada em 1997, onde se observa que a reincidência oriunda do sistema 
carcerário, à época, apresentava-se na ordem de 85%, idêntica porcentagem sendo constatada 
dois anos antes pelo Censo Nacional Penitenciário. Em período homólogo, o Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN) do Ministério da Justiça acusava uma variação, dependendo 
do Estado da Federação, entre 70% e 85% de reincidência dos egressos de pena privativa de 
liberdade. Números diametralmente opostos e bem mais animadores apresentavam a realidade 
de reincidência nos casos de cumpridores de penas alternativas. A pesquisa do ILANUD 
indicou, para estes casos, uma máxima de reincidência na ordem de 12%, sendo acompanhada 
pela estatística do DEPEN que concluiu uma variação entre 2% e 12%, segundo o Estado-
membro considerado. Quanto aos números tocantes ao descumprimento das penas 
alternativas, levantamento do Ministério da Justiça acenou que, em média, não alcançaram, no 
mesmo período, 10%, o que indica, senão um completo, ao menos um satisfatório 
processamento dos desapontamentos, a um custo mínimo de violência e cerceamento da 
liberdade individual. Ademais, vale ressaltar que o processamento das frustrações é tanto mais 
eficaz na confirmação da vigência da norma penal, realizando assim a função preventiva geral 
do crime, quanto maior a participação da sociedade civil nos assuntos da Justiça Criminal. 
Neste sentido, os dados oficiais do DEPEN, até 2007, apontavam para a existência de 
Conselhos da Comunidade, organismos sociais privilegiados para o envolvimento da 
comunidade na execução da pena de prisão, em somente 39% dos Estados brasileiros. No 
caso das penas alternativas, o quadro era exatamente o oposto. A ampla participação 
comunitária no acompanhamento da pena é notada pelo número de penas de prestações de 
serviço à comunidade, na ordem de 90%, conforme informações do ILANUD, datadas de 
2007. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5760



            Estas estatísticas nos confirmam a intuição de que as alternativas penais podem 
processar os desapontamentos à lei penal tanto quanto a pena de prisão e possivelmente de 
forma mais efetiva, ao preço de menos sofrimento e de modo congruente com os direitos 
constitucionais dos suspeitos, acusados ou condenados. E mais: as alternativas penais 
apresentam outras vantagens que lhes habilitam a constarem entre as sanções e medidas mais 
adequadas ao projeto político-social de um Estado democrático de direito. Referimo-nos ao 
fato de referidas modalidades penais favorecerem uma Justiça Penal descentralizada e 
negociada que, portanto, admite maior participação popular nos assuntos públicos do crime e 
de seu processamento judicial. Trata-se de uma descentralização do Judiciário porque as 
alternativas penais admitem experimentações de processamentos das frustrações que delegam 
a atores diversos dos juízes e tribunais competências outrora monopolizadas pelos agentes do 
campo judicial. É, por exemplo, o caso da mediação penal e da prestação de serviço à 
comunidade. Abordemos antes a primeira. A mediação penal visa enfrentar com dinamicidade 
o problema do crime, abrindo canais bloqueados de comunicação entre a vítima e o ofensor. 
De acordo com Sica (2009, p. 302), "refere-se a uma atividade em que uma terceira parte, 
neutra, ajuda dois ou mais sujeitos a compreender o motivo e a origem de um conflito, a 
confrontar os próprios pontos de vista e encontrar uma solução, sob a forma de reparação 
simbólica, mais do que material". Nesta modalidade de processamento das frustrações à lei 
penal, o Judiciário atua como um agente secundário, pois é deixado inteiramente às partes o 
poder e a responsabilidade de decidir se e como encontrar uma solução para determinadas 
problemáticas, o mediador, não necessariamente um jurista, funcionando como mero 
facilitador da comunicação. Isto ocorre porque a mediação penal, conforme ensina Sica, 
entende os conflitos como inerentes à vida social e, portanto, não carentes de serem resolvidos 
através de decisões forjadas pelo Judiciário; ao contrário, seu tratamento requer, antes de 
tudo, que as pessoas compreendam-se a si mesmas e aos outros pelo medium do próprio 
conflito, visando à restauração das relações sociais abaladas. 

            Destarte, vige no procedimento da mediação penal, segundo Sica (2009), o princípio 
da autonomia em relação ao Judiciário, quer dizer, o processamento do desapontamento é 
realizado em outro espaço, fora das salas de audiência e da condução por juízes, criando-se 
um ambiente favorável à escuta das emoções dos envolvidos e ao reconhecimento dos valores 
em questão. Mas, em se tratando de um assunto coletivo como o crime e a segurança pública, 
a mediação penal continua submetida ao controle jurisdicional, sendo a Justiça Penal a 
instância que decide encaminhar, a título de medida alternativa, um dado caso à mediação e 
homologa o resultado da negociação, excluindo a intervenção punitiva. Deste modo, a 
mediação penal não subverte o processo judicial senão apresenta uma relação de 
complementaridade com ele, o que demonstra sua apenas relativa autonomia. As vantagens 
deste procedimento são patentes: 1) a mediação, ao envolver vítimas e ofensores na 
negociação da resposta judicial, favorece a confiança no processamento das frustrações à 
norma penal e, com efeito, no próprio ordenamento jurídico; 2) além do mais, amplia o acesso 
à justiça e, ao reforçar as expectativas comportamentais da sociedade, coíbe as exteriorizações 
dos sentimentos de vingança; 3) contribui, ainda, para a ampliação da participação dos 
cidadãos no cotidiano da Justiça Penal, conferindo-lhes possibilidades de compartilhar os 
processamentos dos desapontamentos; e 4) por fim, imiscui-se em questões geralmente não 
pertinentes à resolução judicial dos delitos, embora fundamentais para uma política criminal 
eficaz, como as causas e contextos específicos dos crimes e as formas como o sistema social 
os apreende e processa (SICA, 2007). Vale anotar, enfim, que a mediação penal, apesar de um 
procedimento incomum no Brasil, se institucionalizada por lei, pode ser realizada até mesmo 
em espaços comunitários (em associações de moradores, por exemplo), bem como, lembra-
nos Oliveira (2002), por autoridades policiais, desde que respeitando-se ritualmente os 
direitos humanos das pessoas envolvidas. 
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            Outra manifestação de descentralização da Justiça Penal favorecida pelas alternativas 
penais, como dissemos, é a participação da sociedade civil na execução da pena, o que ocorre 
especialmente no caso da prestação de serviço à comunidade. Aliás, qualquer modalidade de 
processamento alternativo das frustrações à norma penal, assevera Oliveira (2002), guarda 
uma estreita relação com a vida da comunidade, permitindo que os delinquentes, além de não 
se verem dessocializados, vejam-se compromissados a quitar sua dívida social no próprio 
espaço comunitário. Logo, os infratores submetidos a alternativas penais não são obrigados a 
deixar suas famílias, nem suas responsabilidades na comunidade, muito menos seus 
empregos, ademais de não sofrerem os traumas e o isolamento da prisão, embora sujeitem-se 
à ingerência de determinados organismos da comunidade no cumprimento de obrigações ou 
na observância de condições. Estas obrigações ou condições, entretanto, para seguirem o 
espírito das Regras de Tóquio, devem ser acompanhadas, quando necessário, de 
oportunidades aos delinquentes de obtenção de assistência psicológica, social e, até mesmo, 
material, além de, como diz Oliveira, não serem pensadas como dissociadas de todo um 
sistema de apoio social, como a família, os vizinhos, a escola, o local de trabalho, as 
organizações sociais e as instituições religiosas. Tal participação popular certamente aumenta 
a confiança nas alternativas penais como formas eficazes de processamento dos delitos, 
assegurando sua aceitação e podendo ajudar o delinquente em sua adequação às expectativas 
sociais normatizadas, e através de modos que não poderiam ser proporcionados pelas 
instituições estatais. A propósito, reproduziremos literalmente as palavras do autor: 

A comunidade local pode recorrer a numerosas fontes, como, por exemplo, a organismos e associações de bem-
estar social de caráter voluntário, grupos de empregadores e sindicatos de trabalhadores, organizações étnicas, 
entidades desportivas, organizações femininas, etc. As organizações de classe devem possuir capacidade e 
motivação essenciais para fornecer uma ajuda específica, com a finalidade de atender às necessidades dos 
delinquentes e de suas famílias (OLIVEIRA, 2002, p. 391). 

  

            A prestação de serviço à comunidade, além de ser a modalidade de pena ou medida 
alternativa preferida pelos magistrados brasileiros, é aquela que particularmente favorece um 
maior envolvimento da sociedade civil na administração da Justiça Penal. Como assevera 
Oliveira (2002), diferentemente da pena privativa de liberdade, que separa os delinquentes da 
sociedade e os confia a uma administração especializada em prisões, a prestação de serviço à 
comunidade mantém o sujeito desviante na sociedade e visa o atendimento de suas 
necessidades de socialização pela comunidade. Nesta modalidade de pena ou medida 
alternativa, os membros da comunidade têm a oportunidade singular de contribuir para o 
processamento do crime e para a socialização do infrator, com fulcro a lhe inculcar ou 
reforçar as expectativas congruentemente generalizadas na sociedade, exteriorizadas pela 
norma penal. Segundo afirma Gomes (2008), ainda que dotada de cunho retributivo, porque 
impõe uma obrigação ao delinquente, a prestação de serviço à comunidade propicia a 
manutenção do vínculo deste com o corpo social, conferindo, por acréscimo, uma utilidade à 
pena ou medida, manifesta nas tarefas desenvolvidas em benefício da sociedade. Contudo, 
para que esta alternativa penal atinja seus propósitos de reforço da vigência da norma penal e 
de socialização em consonância com as expectativas sociais normatizadas, escreve Oliveira, 
os organismos sociais onde a pena ou medida é cumprida precisam estar informados sobre as 
obrigações impostas aos delinquentes, assim como quanto a seus direitos e responsabilidades. 
Desta forma, dotados de vasta informação a respeito do funcionamento das alternativas 
penais, os membros da comunidade poderão avaliar como melhor lidar com os delinquentes 
sem prejuízo do cumprimento regular da pena ou medida e dos direitos e liberdades 
fundamentais. Para tanto, as autoridades judiciais devem criar mecanismos de entendimento 
permanente com a rede social envolvida na execução das alternativas penais, sobretudo das 
prestações de serviço à comunidade, organizando, conforme preceitua o item 18.2 das Regras 
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de Tóquio, conferências, seminários, simpósios e outras atividades de conscientização social a 
respeito das penas e medidas alternativas à prisão. 

            Em homólogo espírito de descentralização do Judiciário, as alternativas penais 
realizam uma verdadeira fissura no monopólio da administração da Justiça Penal ao 
admitirem não somente a participação de membros da comunidade no processamento judicial 
do crime, senão, em medida talvez ainda mais significativa, a abertura do campo judiciário a 
profissionais de outras áreas de conhecimento, como pedagogos, psicólogos, assistentes 
sociais, sociólogos, entre outros, convocados pela Justiça a formarem um corpo técnico 
especializado cuja competência específica é prestar assistência a juízes e tribunais na 
definição e execução das penas ou medidas alternativas. O item 7.1 das Regras de Tóquio 
versa sobre este assunto. Consta nele a recomendação de que o juízo, antes da tomada de 
decisão sobre que sanção ou medida aplicar ao suspeito, acusado ou condenado, consulte e 
leve em consideração um relatório de pesquisa social, gestado por funcionários ou órgãos 
competentes e autorizados, a respeito da vida pessoal e social do delinquente, bem como 
quanto a sua situação em relação ao delito cometido. Neste relatório, a equipe técnica 
especializada, preferencialmente multidisciplinar, deve oferecer ao julgador informações 
pertinentes à condenação ou execução da pena, se for o caso, e elementos suficientes para 
uma tomada de decisão que atenda melhor às finalidades de socialização do infrator, proteção 
da sociedade e os interesses da vítima, que também poderá ser consultada, na hipótese de este 
procedimento ser conveniente. O corpo técnico precisa, no entanto, ser imparcial, embora 
possa expressar opiniões e juízos de valor, desde que claramente distintos das informações 
sobre os fatos, e até mesmo formular recomendações aos magistrados, inclusive indicando 
qual a pena ou medida considerada pela equipe mais apta a processar satisfatoriamente o 
desapontamento à lei penal (OLIVEIRA, 2002). Este modo de proceder é favorecido, 
diferentemente do modelo prisional, em especial pela enorme variedade de alternativas penais 
à disposição do Judiciário a fim de que possa avaliar, caso a caso, assistido pelo corpo 
técnico, qual a melhor pena ou medida a ser imposta a este ou àquele delinquente. 

            O corpo de especialistas tem a competência também de auxiliar a Justiça Penal na 
execução da pena ou medida, no que é acompanhado pela rede de organismos sociais no 
âmbito dos quais a alternativa penal é cumprida e por outras organizações voluntárias, como o 
Conselho Comunidade, órgão comunitário competente para acompanhar as execuções de 
penas privativas de liberdade que, por extensão, pode e deve atuar no campo das alternativas 
penais. A este respeito, cabe ressaltar que, em oposição à perspectiva do encarceramento, a 
vigilância do efetivo cumprimento das alternativas penais não é da incumbência do Poder 
Executivo e de uma administração especializada em prisões, senão do Judiciário, assistido por 
sua equipe técnica multidisciplinar e pela comunidade. Assim, segundo comentário de 
Oliveira (2002, p. 384), "a coordenação e utilização de todos os recursos profissionais e 
comunitários disponíveis desempenham um papel importante no que diz respeito a atender às 
necessidades do delinquente e incentivar a utilização correta das diversas obrigações impostas 
ao mesmo". Neste sentido, dispõe o item 13.1 das Regras de Tóquio que a Justiça Penal deve, 
quando necessário, disponibilizar ajuda psicossocial individualizada, terapia de grupo, 
programas residenciais e tratamento especializado às distintas categorias de delinquentes. Por 
evidente que a equipe de especialistas que assiste à Justiça pode contribuir sobejamente para 
este desiderato, mas não totalmente, necessitando de se construir uma rede social de entidades 
parceiras do Judiciário capaz de abarcar os variegados tipos de delinquentes e delitos, a fim de 
um processamento judicial dos crimes mais humanizado. Como noticia Gomes (2008, p. 214), 
no Brasil existem diversas experiências neste sentido, como é o caso do Programa Aguapé, no 
Estado do Pará, sobre o qual pudemos acompanhar de perto, que objetiva "o desenvolvimento 
de diversas atividades conjuntas focadas na reinserção social do indivíduo submetido a penas 
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e medidas alternativas à prisão, tais como: a inserção artística musical, a capacitação 
profissional em várias áreas, a inclusão na rede de ensino do Estado, etc.". 

            As alternativas penais proporcionam, além de uma descentralização do Judiciário, a 
gestação de uma Justiça Penal negociada. Já dissemos anteriormente que as Regras de Tóquio 
(item 8.1) preceituam que as sanções ou medidas alternativas impostas por juízes e tribunais 
devem sempre considerar os interesses da vítima, recomendando-se consultá-la quando isto se 
demonstrar conveniente. Com esta preceituação passamos de um procedimento decisório 
monológico, ou no máximo colegiado, para uma forma negociada de decisões judiciais, que 
assimila a participação ativa das vítimas na interpretação e dicção do direito empreendidas 
pelo Judiciário. A participação da vítima pode redundar em um processamento dos 
desapontamentos cujo evento derradeiro seja a indenização ou restituição do ofensor ao 
ofendido, que, por si mesma, venha a constituir uma sanção suficiente, em alguns casos, para 
a resolução do conflito (OLIVEIRA, 2002). A denominada composição de danos é a 
circunstância judicial exemplar de participação da vítima no processamento das frustrações à 
lei penal. Nesta situação, o juízo promove um entendimento entre o ofendido e o ofensor, no 
qual o acusado abre mão de determinados direitos, como o de ampla defesa e contraditório e o 
do devido processo legal, em prol de algumas vantagens, observando naturalmente a critérios 
de oportunidade e conveniência (ROBALDO, 2007). A negociação entre vítima e agressor, 
mediada e homologada pela autoridade judicial, acaba por impedir a constituição do processo 
criminal, encerrando a lide e vedando a possibilidade de uma futura condenação e aplicação 
de pena privativa de liberdade (GOMES, 2008). Trata-se, no dizer de Robaldo (2007), de uma 
mitigação de direitos constitucionais do acusado com vistas a se gerar um equilíbrio entre a 
agilização da resposta judicial e o sacrifício de um processo-crime para o suposto autor de 
delito, embora sem prejuízo de outros direitos e garantias fundamentais da pessoa acusada. 

            Em idêntica perspectiva de negociação da resposta judicial, constatamos no 
ordenamento jurídico pátrio e nas práticas judiciais a alternativa da transação penal. Este 
instituto, tal qual o da composição de danos, foi inaugurado no Brasil com a Lei n. 9.099/95 e 
faculta a negociação da decisão judicial com a participação de um representante do Estado, o 
Ministério Público, e do infrator, que acordam a restrição temporária de direitos ou da 
liberdade do delinquente, ou ainda o pagamento de multa, como alternativa ao oferecimento 
da denúncia e, portanto, à instauração do processo-crime, o que, da mesma forma que a 
composição, impossibilita uma vindoura condenação e o aprisionamento, embora ao preço da 
mitigação dos direitos do acusado ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal 
(ROBALDO, 2007; GOMES, 2008). Como diz Oliveira (2002, p. 159), a transação penal 
manifesta-se como uma espécie de "sentença homologatória com sanção consentida", em 
absoluto respeito ao disposto no item 3.4 das Regras de Tóquio que recomenda que a 
imposição de obrigações, aplicadas anterior ou posteriormente à sentença, seja precedida 
invariavelmente pelo consentimento do delinquente. Isto quer dizer, assevera Oliveira, que a 
pessoa suspeita, acusada ou condenada por um delito, antes de receber uma pena ou medida 
alternativa concreta, tem o direito de consentir ou não e até mesmo de negociar a qualidade e 
a quantidade das obrigações ou as condições que lhe serão impostas pelo Judiciário. Trata-se, 
pois, continua o autor, de um consentimento livre e informado de todas as possíveis 
consequências de aceitar ou se negar a admitir a alternativa penal imposta, devendo-se evitar 
qualquer modo de pressão a fim de se obter o consentimento do infrator, assim como lhe 
dando sempre oportunidade de defesa de seus interesses e pontos de vista. A propósito, 
entendemos que, na medida do possível, esta negociação deve ser levada a cabo pela equipe 
técnica multidisciplinar da Justiça Penal, preliminarmente à audiência com a autoridade 
judicial que definirá a pena ou medida, com vistas a ser produzida em um ambiente 
distanciado dos rituais de autoridade da Justiça e, por extensão, mais aproximado das 
condições ideais de comunicação preceituadas por Habermas (1997). 
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            Do exposto até o momento, podemos inferir que as alternativas penais constituem um 
modelo de processamento dos desapontamentos à lei penal que não possui um caráter 
ressocializador, como se costuma pensar, posto que qualquer reprimenda penal, seja ela a 
prisão ou outra, não reinsere na sociedade um indivíduo que abandonou a esta quando 
incorreu em um comportamento criminoso. O crime, ao contrário do que entende o senso 
comum, é um comportamento desviante da norma penal, mas isto não é sinônimo de 
dessocialização; por tal motivo, uma sanção punitiva não pode ser ressocializadora, exceto em 
raríssimos casos. O que uma reprimenda é capaz de promover, no máximo, é a socialização 
do cumpridor conforme as expectativas sociais que integram o ordenamento jurídico-penal, e 
isto, de fato, o aprisionamento comprovadamente não faz de modo mais eficaz que as 
alternativas penais. Ao contrário, por serem menos aflitivas e, com efeito, mais congruentes 
com os direitos fundamentais; bem como por admitirem uma participação intensa da 
comunidade nos assuntos do crime e da segurança pública, mediada por profissionais de áreas 
não-jurídicas que se comunicam com os cumpridores, as vítimas e a comunidade a partir de 
uma posição social menos autoritária em relação à de juízes e tribunais; ademais de 
favorecerem uma Justiça Penal negociada em que vítimas e ofensores podem participar mais 
ativamente na definição da resposta judicial ao crime e no processamento dos 
desapontamentos; por todas estas razões, tudo leva a crer que as penas e medidas alternativas 
tendem a ser um modelo de punição mais adequado a uma orientação político-criminal 
coerente com um Estado democrático de direito, diferentemente do modelo prisional que, 
cada dia mais, esgota-se em suas próprias contradições. Todavia, esta conclusão precisa ser 
contrastada diante de experiências concretas de ação política no campo das alternativas 
penais, sob pena de elas converterem-se tão-somente em uma linda retórica político-criminal. 
Por isso, no tópico seguinte buscaremos compreender como uma política sistemática de 
alternativas penais foi gestada no Brasil, o modo de sua materialização e quais as perspectivas 
futuras concretas que delas se esperam. 

  

2. A POLÍTICA DE ALTERNATIVAS PENAIS NO BRASIL: ESBOÇO DE UMA 
POLÍTICA CRIMINAL MINIMALISTA E GARANTISTA 

  

            Uma política brasileira sistemática de alternativas penais, embora seus primeiros 
esboços datem da promulgação da Lei n. 7.910/84 (Lei de Execuções Penais), possui sua 
gênese na Resolução n. 45/110, de 14 de dezembro de 1990, da Assembleia Geral da ONU, 
que instituiu as Regras Mínimas das Nações Unidas sobre Medidas Não Privativas de 
Liberdade, conhecidas como Regras de Tóquio. Estas Regras, como relatado por Oliveira 
(2002), resultam de um debate e intercâmbio de experiências internacionais inaugurado em 
Tóquio pelo Instituto da Ásia e do Extremo Oriente para a Prevenção do Delito e o 
Tratamento do Delinquente. No âmbito de referido Instituto, com a cooperação de diversos 
especialistas em questões criminais, foi gestado o projeto das Regras Mínimas, fundado em 
métodos e medidas voltados à prevenção da criminalidade e à adoção e aplicação de meios 
pedagógicos e educativos aos infratores da lei penal - em outras palavras, orientados pelos 
dois fins da intervenção penal suscitados por Ferrajoli (2006), já comentados anteriormente, 
acrescidos da ideia de ressocialização, ou seja, totalmente inspirados por uma opção político-
criminal minimalista e garantista. As Regras foram apresentadas pelo Comitê de Prevenção do 
Delito e Luta contra a Delinquência da ONU no VIII Congresso das Nações Unidas sobre 
Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, realizado em Havana, entre 27 de agosto e 
07 de setembro de 1990, e, após recomendação do Congresso, foram aprovadas pela 
Assembleia Geral da ONU, através da mencionada Resolução. Foi sob o influxo da política 
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criminal proposta pela Resolução n. 45/110 que aprovou-se no Brasil a Lei n. 9.099/95, que 
instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e a Lei n. 9.714/98 que, alterando os arts. 
43 a 45 do Código Penal Brasileiro, aumentou o número de penas alternativas, embora as 
denominando de penas restritivas de direitos. No mesmo sentido, depois das Regras Mínimas, 
outras legislações nacionais instituíram alternativas penais seja como penas substitutivas da 
prisão, como é o caso do Código de Trânsito, do Código do Consumidor e da Lei de Crimes 
Ambientais, seja como penas principais, por exemplo, a nova Lei de Tóxicos. 

            A despeito disto, noticia-nos Gomes (2008), são encontradiças no Judiciário brasileiro 
preocupações político-criminais com a efetividade das penas e medidas alternativas desde, 
pelo menos, o ano de 1987, em que na Vara de Execução Criminal de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, conduzido pela magistrada Vera Regina Muller, emergiu um projeto 
piloto que objetivava estruturar um sistema capaz de monitorar e acompanhar a execução das 
penas de prestação de serviço à comunidade. No entanto, a implantação da primeira Vara 
especializada em execução de penas e medidas alternativas no Brasil data de 25 de novembro 
de 1998, oito anos após a instituição das Regras de Tóquio, levada a cabo em Fortaleza, 
Estado do Ceará. Quase concomitantemente à criação desta Vara, porém, houve a concepção 
de estruturas judiciárias diversas em Estados como Goiás, Paraná, Pará e no Distrito Federal. 
Entretanto, só mais tarde, em setembro de 2000, vamos registrar o desenvolvimento de uma 
política nacional sistemática de fomento e apoio às penas e medidas alternativas, promovida 
pelo Ministério da Justiça, pois, até então, as experiências conhecidas nada mais eram do que 
ações políticas localizadas nos tribunais de alguns Estados-membros da Federação. Apesar 
das Regras de Tóquio datarem de 1990 e de alguns avanços legislativos anteriores, é somente 
em 2000 que no Brasil iniciou-se o desenvolvimento do então chamado Programa Nacional de 
Apoio às Penas Alternativas, no âmbito do Poder Executivo, cujo objetivo era realizar ações 
necessárias ao incremento da aplicação das penas alternativas no Brasil, mediante assessoria, 
informação e capacitação para instalação de serviços e equipamentos públicos em todo 
território nacional (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). Este Programa tratou-se de uma 
resposta à carência de "estruturas adequadas e suficientes para o acompanhamento, a 
fiscalização e o monitoramento da execução das alternativas penais", que comprometia, e 
ainda compromete, "significativamente, a criação de uma cultura acerca desta forma de 
intervenção punitiva, tanto entre os operadores do direito, quanto no corpo social" (GOMES, 
2008, p. 151). Tal precariedade dos serviços e equipamentos públicos de execução penal, diz 
Gomes, acaba por transmitir a ideia de que as penas e medidas alternativas, ao invés de serem 
formas de processar o desapontamento à lei penal, são, na verdade, formas de impunidade, 
dada a ausência de efetividade das ordens judiciais. 

            Relata-nos Gomes (2008) que a efetivação do Programa Nacional foi delegada à 
Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas (CENAPA), 
à qual competia assessorar, informar, capacitar, estruturar e incrementar, com uso de recursos 
do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), em todo território nacional, a instalação de 
serviços e equipamentos públicos de fiscalização e monitoramento das execuções de 
alternativas penais. No ano de 2002, a Central Nacional, com vistas a disseminar a cultura de 
aplicação de alternativas penais, passou a contar com a colaboração da Comissão Nacional de 
Apoio às Penas e Medidas Alternativas (CONAPA), instituída pelo Ministério da Justiça e 
composta por juízes, defensores públicos, promotores de justiça, psicólogos e outros 
profissionais com experiência no campo das alternativas penais no Brasil. Mais tarde, em 
2006, a CENAPA adotou outra denominação, agora chamando-se Coordenação Geral de 
Fomento ao Programa de Penas e Medidas Alternativas (CGPMA). A estratégia inicial do 
CGPMA, quando ainda denominava-se CENAPA, consistiu na mobilização política e de 
recursos necessários à criação e implantação, nos Estados-membros, de Centrais de Apoio e 
Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas (CEAPAs). Dita estratégia concretizou-se 
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mediante a elaboração e celebração de convênios com as administrações e tribunais estaduais 
objetivando formar células estruturais mínimas, "dotadas de espaço físico e de recursos 
materiais e humanos, que possibilitassem o auxílio ao Judiciário e ao Ministério Público na 
tarefa de monitorar, acompanhar e fiscalizar a execução das alternativas penais" (GOMES, 
2008, p. 154). Uma das principais inovações do Programa, em observância às Regras de 
Tóquio, foi a tomada como indispensável da existência de uma equipe técnica 
multidisciplinar, composta por profissionais de áreas diversas da jurídica, tais como 
psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, etc., apta a assessorar o juiz que executa 
alternativas penais no processo de adequação destas ao perfil dos suspeitos, acusados ou 
condenados que as irão cumprir, ajudando, pois, na definição e monitoramento da pena ou 
medida. 

            Segundo o Programa, em primeiro lugar, compete às CEAPAs "a tarefa de análise do 
perfil do beneficiário, verificando suas aptidões, personalidade, conflitos, facilidade e 
dificuldade de relacionamento e, principalmente, o histórico da infração penal objeto de 
imposição da sanção" (GOMES, 2008, p. 180). A equipe multidisciplinar, pois, em sua 
conduta para com os cumpridores de alternativas penais, seguindo o espírito de 
democratização e humanização das Regras de Tóquio, deve ouvir as impressões pessoais do 
"beneficiário" quanto ao crime cujo processamento redundou na alternativa penal, bem como 
avaliar a melhor forma de inserir os suspeitos, acusados ou condenados a cumprirem uma 
pena ou medida alternativa no âmbito de uma instituição parceira que se coadune com as 
necessidades de socialização do cumpridor. Por seguimento, a indicação da entidade onde a 
sanção será cumprida deve corresponder àquela que, dentre as disponíveis, melhor se ajuste às 
aptidões do cumpridor, às suas habilidades e personalidade, visando-se um processamento da 
execução penal o menos aflitivo possível e que promova a cidadania do cumpridor. A 
CEAPA, então, depois da entrevista e avaliação prévias à definição da sanção, sugere ao juiz 
de execução penal o encaminhamento que, segundo seu parecer, apresenta-se como o mais 
adequado. Embora o magistrado não se veja vinculado a adotar a recomendação da equipe 
multidisciplinar, o parecer dos técnicos demonstra-se de suma importância, senão decisivo, 
para a decisão judicial, o juízo, para bem cumprir suas atribuições, dada a limitação de seus 
conhecimentos às questões de direito, havendo de considerá-lo sempre que em consonância 
com a ordem jurídica. 

            As CEAPAs, através da equipe multidisciplinar, são, em segundo lugar, as estruturas 
judiciárias privilegiadas para o acompanhamento, ao longo de todo o cumprimento da pena ou 
medida alternativa, do comportamento do cumpridor, devendo auxiliar e intervir na execução 
com o fito de evitar o descumprimento e a consequente conversão da alternativa penal em 
pena privativa da liberdade. Este monitoramento da execução da pena ou medida há de ser 
feito pelo corpo técnico especializado das CEAPAs com o objetivo de estreitarem-se os laços 
entre o cumpridor e sua família, assim como entre aquele e a sociedade, especialmente a 
comunidade na qual a alternativa penal é cumprida. É claro que esta tarefa da equipe 
multidisciplinar demanda, no dizer de Gomes (2008), uma atitude proativa de sensibilização, 
conscientização e recrutamento de instituições públicas e privadas que, dado seu perfil, 
possam servir de células para a formação de uma rede social, isto é, do conjunto daquelas 
instituições que recebem os cumpridores de alternativas penais e fiscalizam cotidianamente o 
efetivo cumprimento das penas e medidas impostas pelo Judiciário. Por óbvio que, para 
atingir os objetivos que justificam sua existência, a rede social precisa ser constituída de uma 
grande variedade de instituições a fim de que a diversidade de perfis institucionais favoreça o 
atendimento das não menos diversas necessidades dos suspeitos, acusados ou condenados aos 
quais são impostas alternativas penais. Neste ínterim, cabe ressaltar que a participação da rede 
social na execução das penas e medidas alternativas, para se evitar abusos de autoridade e se 
zelar pelos direitos e garantias fundamentais dos cumpridores, implica naturalmente no dever 
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das CEAPAs capacitarem as instituições parceiras quanto ao processamento das penas e 
medidas e à função socializadora da interação entre a comunidade e aqueles que cumprem 
uma sanção penal alternativa. A propósito, informa-nos Gomes (2008, p. 179): 

A equipe técnica da CEAPA desenvolve um processo de capacitação com as instituições cadastradas, orientando 
e esclarecendo quanto aos objetos do programa e a função social da pena, assim como informando acerca de todo 
o procedimento adotado no monitoramento, acompanhamento e fiscalização na execução das alternativas penais, 
ocorrendo, periodicamente, reuniões de reciclagem e avaliação, contando, inclusive, com a presença dos 
operadores do direito responsáveis pela execução penal (Juízes, Promotores, Defensores, etc.). 

  

            O trabalho da CEAPA no acompanhamento da execução penal, no entanto, é 
autônomo em relação ao das instituições parceiras, como, aliás, não poderia ser diferente. À 
equipe técnica cabe monitorar regularmente os cumpridores no tocante à execução das penas e 
medidas alternativas e, para tanto, deve visitar, também regularmente, as instituições onde 
estas são cumpridas. A finalidade das visitas é a avaliação do compromisso das entidades com 
o programa, a prestação de assessoria nas situações em que for demandada, o levantamento da 
capacidade e disponibilidade para o recebimento de cumpridores e o diagnóstico da 
viabilidade da parceria do Judiciário com a instituição. De acordo com a necessidade, a 
equipe da CEAPA pode incluir em seus procedimentos de monitoração visitas domiciliares 
aos cumpridores com o fito de melhor individualizar a pena ou medida (GOMES, 2008). 
Aliás, o trabalho dos técnicos de individualização da pena ou medida começa bem antes da 
execução, quer dizer, já na definição da sanção, na chamada "entrevista psicossocial", que 
antecede a audiência admonitória que definirá a punição em concreto. Todavia, a participação 
da equipe técnica na definição da alternativa penal não encerra por aí. Em seu ofício de 
monitoramento da execução, quando identificar dificuldades por parte do cumpridor quanto 
ao efetivo cumprimento da alternativa escolhida pelo juízo, devem os técnicos realizar uma 
intervenção que pode consistir em novo parecer ao juiz recomendando alteração na pena ou 
medida imposta ou na indicação de outra instituição para encaminhamento do cumpridor, com 
fito a se evitar a conversão em prisão. A este respeito, lembra Gomes (2008), é de se anotar 
que qualquer intercorrência na execução deve ser objeto de intervenção da equipe técnica, 
visando resolvê-la e assim poupar o cumpridor do aprisionamento, bem como precisa ser 
informada ao magistrado que responde pelo juízo de execução penal. Esta tarefa cotidiana dos 
técnicos de aproximação do universo dos cumpridores e das instituições parceiras é, ressalta 
Gomes, uma das principais contribuições do Programa Nacional à desburocratização e 
democratização da Justiça Penal, outrora sempre distante dos jurisdicionados e inacessível à 
participação popular, afora a honrosa exceção do Tribunal do Júri. 

            Para um melhor funcionamento do sistema das CEAPAs, em dezembro de 2002, a 
CENAPA, então coordenada pela desbravadora juíza Vera Regina Muller, editou e publicou o 
Manual de Monitoramento das Penas e Medidas Alternativas, uma metodologia que descreve 
e detalha os procedimentos técnicos para a formalização da rede social que assiste ao 
Judiciário na execução das alternativas penais, bem como para a avaliação, encaminhamento e 
acompanhamento do agente cumpridor de penas e medidas alternativas (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2008). O Manual que, como nos diz Gomes (2008, p. 155), "tornou-se uma bússola 
para os diversos procedimentos necessários da dinâmica de execução das alternativas penais", 
reconhece que a intervenção desenvolvida pela equipe técnica não está dissociada de um 
contexto de política criminal que, em um Estado democrático de direito, objetiva à prevenção 
do crime a um custo mínimo aos direitos fundamentais. Trata-se de uma metodologia de apoio 
técnico, constituída a fim de ser utilizada pelas CEAPAs, que envolve, particularmente, três 
procedimentos: 1) a avaliação, quer dizer, a análise do perfil do "beneficiário" e da entidade 
parceira, com vistas a se definir qual a pena ou medida mais adequada ao cumpridor, assim 
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como o melhor local para ser realizada; 2) o encaminhamento, correspondente ao 
procedimento que dá início à relação formal entre o juízo de execução, o cumpridor e a 
instituição parceira; e 3) o acompanhamento, que consiste na fiscalização do fiel cumprimento 
da pena ou medida alternativa (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002). Dada a importância deste 
documento para a política de alternativas penais do Ministério da Justiça e sua extrema 
relevância para as atividades práticas da equipe técnica multidisciplinar, discorreremos ainda 
algumas anotações a mais sobre ele, que nos farão entender melhor os efeitos concretos 
visados pelo Programa Nacional. 

            Segundo o Manual da CENAPA, o monitoramento da execução de alternativas penais 
deve obedecer ao princípio da interinstitucionalidade, no sentido de haver uma ação integrada 
de todas as instituições estatais que compõem o sistema de justiça, quais sejam, o Tribunal de 
Justiça, o Ministério Público, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública e a 
Defensoria Pública. Além deste, outro princípio do monitoramento é a interatividade, ou seja, 
a interação entre o sistema de justiça e o sistema social. Por fim, o terceiro princípio que 
consta no Manual é o da interdisciplinaridade, entendida pela CENAPA como a relação entre 
o discurso e a prática do campo jurídico e o discurso e a prática de campos de conhecimento 
não-jurídicos, tais como o da psicologia, da sociologia, do serviço social, da pedagogia, dentre 
outros. Em relação ao monitoramento da pena de prisão, o Manual relativo às alternativas 
penais inova, sobretudo, nos dois últimos princípios. O princípio da interatividade busca 
estabelecer um relacionamento mais próximo entre o Judiciário e a sociedade civil, com vistas 
a um mais efetivo controle social do crime, o que se dá com a constituição da rede social e sua 
participação na fiscalização da execução das alternativas penais. Esta rede é composta por 
instituições parceiras que disponibilizam vagas e viabilizam a execução penal, assim como 
por entidades representativas da comunidade que legitimam e influenciam a execução das 
penas e medidas alternativas. Já o princípio da interdisciplinaridade revela a propriedade do 
trabalho da equipe técnica de ser um ofício não-jurídico, mas sim psicossocial, voltado para 
uma esfera microssocial, isto é, a realidade social especifica do cumpridor e da rede social. 
Ambos os princípios, apesar de diferentes, apresentam a característica comum de serem 
promovidos pela participação da equipe técnica multidisciplinar nos assuntos que outrora 
competiam estritamente a juristas, especialmente a magistrados e tribunais, isto porque são os 
técnicos que medeiam a interação entre o Judiciário e a sociedade civil, da mesma forma que 
são as suas competências institucionais que acabam por inserir no campo judicial elementos 
de outras áreas de conhecimento (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002). 

            Ademais, ainda a este respeito, o Manual da CENAPA dispõe que o monitoramento da 
execução das alternativas penais requer uma relação dialógica entre o que chama de dimensão 
político-institucional e de dimensão técnico-operacional do processo de execução penal. A 
dimensão política do monitoramento está relacionada à atuação não somente dos órgãos 
estatais na fiscalização da execução das penas e medidas alternativas, mas, igualmente, de 
entidades da sociedade civil, dado o interesse público no controle social do crime e na 
proteção dos direitos fundamentais. Enquanto que a dimensão técnica diz respeito 
especificamente à operacionalização do monitoramento, resultante de uma divisão do trabalho 
entre juristas (no caso, o juiz de execução e o Ministério Público) e o corpo técnico que 
auxilia o Judiciário na fiscalização da execução das penas e medidas alternativas. O diálogo 
entre estas duas dimensões produz naturalmente um efeito de abertura do campo judicial, que 
se heteronomiza e, assim, democratiza-se em razão dos mecanismos institucionalizados de 
participação da comunidade e de agentes externos às profissões jurídicas no assunto público 
da execução penal. É importante que se diga, neste comenos, que a metodologia proposta pela 
CENAPA não é aplicável somente às penas restritivas de direito, mas, de igual forma, às 
medidas alternativas resultantes de transação penal ou da suspensão condicional do processo. 
Isto quer dizer que a participação da sociedade civil no monitoramento da execução, bem 
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como a atuação da equipe técnica, anterior e posterior à definição da medida, são 
consideradas indispensáveis, inclusive nos casos em que compete ao Ministério Público a 
proposição da medida. Destarte, a aplicação e a execução das alternativas penais, nos termos 
do Manual - seguindo rigorosamente os preceitos das Regras de Tóquio -, imprescindem, em 
qualquer hipótese, da participação popular e do aparato técnico-judicial multidisciplinar 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002). 

            Visando atingir seus objetivos de fomento, estruturação e capacitação, especialmente 
depois do Manual, assevera Gomes (2008), o Programa Nacional passou a promover diversos 
ciclos de capacitações regionais sobre monitoramento e fiscalização de penas e medidas 
alternativas - dentre os quais tivemos oportunidade de participar, ao longo da pesquisa, do que 
ocorreu em Santarém, Estado do Pará, em 2007 -, no que foi acompanhado pelo CONAPA, 
que iniciou a organização dos Congressos Nacionais de Execução de Penas e Medidas 
Alternativas (CONEPAs) - dos quais, durante a investigação, também participamos, em 
Manaus, Estado do Amazonas, em 2008, e em Salvador, Estado da Bahia, em 2010. A 
formatação destes ciclos e congressos leva-nos a inferir que o Programa Nacional seguiu um 
curso completamente tomado pelo espírito das Regras Mínimas da ONU, tendo como 
principal efeito a abertura do campo judicial, em particular nas execuções de alternativas 
penais, à participação de entidades da sociedade civil e de profissionais de áreas não-jurídicas, 
bem como fomentando maiores oportunidades de escuta das impressões e interesses pessoais 
de vítimas e, sobretudo, de ofensores na definição das penas e medidas alternativas e no curso 
da execução penal. Mas, como é reconhecido publicamente pelo Ministério da Justiça (2010), 
a política pública nacional voltada para as alternativas penais objetivou predominantemente 
assegurar mecanismos que permitissem conferir maior grau de certeza ao cumprimento das 
penas e medidas alternativas, com o fito de difundir a ideia de que tratam-se de uma 
modalidade legítima de sanção, eficaz no processamento dos desapontamentos à lei penal, em 
face da opinião pública que sempre apresentou-se desconfiada da suficiência e adequação das 
alternativas penais no combate à criminalidade, mantendo um sentimento de que as penas e 
medidas alternativas são sinônimo de impunidade (GOMES, 2008). Por isso, o foco principal 
da política, como se viu anteriormente, concentrou-se na estruturação de equipamentos 
públicos e de serviços de monitoramento e fiscalização da execução penal, isto é, na 
preocupação com o efetivo cumprimento das obrigações ou condições impostas pelo juízo de 
execução, a fim de mudar-se a imagem social das alternativas penais. 

            Consciente disto, a CGPMA tem recentemente buscado mudar o direcionamento de 
sua atuação - mudança que, ao que nos parece, na verdade não modifica significativamente os 
mecanismos de processamento da execução de alternativas penais, senão os aperfeiçoa no 
sentido de buscar melhor inserir os cumpridores na vida da comunidade política. Segundo a 
Coordenação Geral, mais do que a procura pelo processamento efetivo do desapontamento à 
norma penal, reforçando-se a norma pela garantia da efetividade da punição alternativa, sua 
nova orientação objetiva a formação do que chama de "novos pactos de convivência" entre os 
cumpridores e a sociedade. O Ministério da Justiça traduziu esta tentativa de mudança de 
orientação político-criminal no projeto intitulado "Segurança com Cidadania nas Penas e 
Medidas Alternativas", que adota a concepção de "segurança humana" como objeto central 
das alternativas penais, a qual consiste na "proteção do núcleo central de todas as vidas 
humanas contra riscos graves e previsíveis, de forma congruente com a realização humana de 
longo prazo". Neste sentido, a preocupação primacial da novel perspectiva da CGPMA passa 
a estar na superação dos atavismos burocráticos que ainda permanecem nas penas e medidas 
alternativas, devendo-se garantir que sua aplicação e cumprimento venham a representar uma 
oportunidade de reconstrução dos laços sociais entre os cumpridores e a comunidade. Para 
tanto, a opção político-criminal do Ministério da Justiça aponta, principalmente, no sentido da 
prevenção do envolvimento dos cumpridores novamente com o crime e a violência, da 
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reconstrução dos laços entre estes e a sociedade, da recusa da prisão como forma privilegiada 
de gestão dos conflitos e da participação social no processamento das alternativas penais com 
vistas ao favorecimento da cidadania dos cumpridores. Nada, aliás, muito diverso da 
perspectiva político-criminal que foi proposta, desde a década de 1990, pelas Regras de 
Tóquio. Contudo, há inovações significativas, dignas de nota, como a expressa menção de que 
a mediação penal e a justiça restaurativa, hoje olvidadas pela política nacional para o setor e 
pelas práticas judiciais encontradiças no Brasil, devem ser fomentadas e institucionalizadas, 
preferencialmente por lei, como possibilidades de alternativas penais disponíveis para 
aplicação pelo Judiciário (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2010). 

            Outra inovação importante, bem lembrada por Sá e Silva (2010) em texto que tem 
servido de base para os novos rumos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas, 
consiste no reconhecimento da necessidade de autonomização do sistema de penas e medidas 
alternativas, em todos os seus aspectos (políticos, técnicos e gerenciais), em relação ao 
sistema prisional. A busca por um sistema penal alternativo autônomo fora já prenunciada 
pelo ILANUD (2006, p. 255) em pesquisa que concluiu que as alternativas penais, tal como 
são previstas no ordenamento jurídico-penal brasileiro e aplicadas pelo sistema de justiça, não 
cumprem a função de esvaziar as prisões, ou seja, não são alternativas para o sistema 
prisional, pois "o perfil do indivíduo apenado por pena restritiva de direito, especialmente 
quanto ao delito cometido, não se identifica com o da população carcerária". Após este 
verdadeiro prenúncio, em 2008 veio a notícia de que a quantidade de penas e medidas 
alternativas executadas no Brasil era já maior do que o número de execuções da pena de 
prisão, o sistema penal alternativo demonstrando-se, pois, mais complexo do que o sistema 
prisional, açambarcando um quantitativo de cumpridores superior ao público do cárcere 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2010). Isto fez com que, a partir daí, a CGPMA começasse a 
incluir entre suas estratégias o desenvolvimento de uma mobilização da comunidade jurídica e 
de um esforço político pela separação das alternativas penais do sistema prisional, o que, se 
levado a efeito, pode produzir impactos profundos na execução das penas e medidas 
alternativas - aliás, vale ressaltar que esta já era a intenção das Regras de Tóquio, que 
denominaram as alternativas penais de medidas não-privativas de liberdade. Contudo, 
sabemos que os obstáculos para tanto não são pequenos, haja vista que a autonomização do 
sistema penal alternativo requer uma mudança, especialmente de cunho legislativo, na lógica 
do ordenamento jurídico-penal brasileiro de sorte a transformar as penas e medidas 
alternativas em sanções autônomas, portanto não traduzidas em tempo de prisão, como hoje 
ocorre, e isto, por certo, ainda requererá algum lapso temporal e muita vontade política. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            A exposição desenvolvida até aqui nos evidencia que as alternativas penais, da forma 
como concebidas pelas Regras de Tóquio, absolutamente incorporada pela política de penas e 
medidas alternativas levada a efeito no Brasil, são certamente apostas viáveis que uma 
política criminal de feição minimalista e garantista pode adotar como caminhos, alternativos 
em relação ao modelo prisional, de combate ao crime, sobretudo porque apresentam um custo 
mínimo aos direitos fundamentais dos suspeitos, acusados ou condenados por delitos. Pelos 
dados estatísticos expostos, é hoje mais do que comprovado, a despeito das suspeitas da 
opinião pública, que as alternativas penais processam eficazmente os desapontamentos à lei 
penal, sendo reduzidíssimos os índices de reincidência e de descumprimento das ordens 
judiciais, ao contrário das taxas do aprisionamento que reforçam a percepção já generalizada 
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de que a prisão é mais uma fábrica de delinquência do que de correção dos indivíduos. 
Ademais, as penas e medidas alternativas demonstram apresentar um potencial de 
democratização da Justiça Penal extraordinário, visto que sua operacionalização requer uma 
inexorável participação comunitária, especialmente no caso da prestação de serviço à 
comunidade, em que os organismos sociais convertem-se em fiscais da execução penal, 
interagindo com o Judiciário de uma forma como jamais vimos antes na história da Justiça no 
Brasil. Outro indicador desta democratização da Justiça Penal é a abertura do campo judicial a 
agentes de outros campos de conhecimento, fissurando o monopólio de juízes e tribunais na 
interpretação e dicção do direito e do monitoramento da execução penal, que é condição sine 
qua non do funcionamento de um modelo de alternativas penais que segue o espírito das 
Regras de Tóquio. Ao que parece, a política nacional de alternativas penais tem avançado 
neste sentido, embora haja optado por uma estratégia, que pensamos ter sido e ainda ser 
necessária dada a precariedade do aparato judicial para o processamento das penas e medidas 
alternativas que assola o Judiciário brasileiro, de estruturação de equipamentos públicos e de 
formação e capacitação de pessoal que subsidiem o monitoramento das execuções de 
alternativas penais. É claro que esta estratégia pode ser criticada, mas sem dúvida, 
acreditamos, ela é consciente de que a Justiça Penal necessita, antes de qualquer outro 
investimento, da infraestrutura e da uma cultura institucional que favoreça um projeto tão 
heterodoxo, em relação às práticas judiciais tradicionais, como é o caso da execução das 
alternativas penais seguindo os termos das Regras Mínimas da ONU, um projeto político-
social que ainda requererá demasiadas transformações nos usos da Justiça brasileira. 
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RESUMO 
O artigo é fruto de pesquisa realizada por meio de incentivo a pesquisa, com parte teórica e de 
pesquisa de campo, e tem como pressuposto a existência de grave crise no sistema 
penitenciário nacional. Visa, de modo geral, analisar tal crise, bem como a possibilidade de se 
aplicar no Brasil a remição pelo estudo. A fim de buscar-se sugestão de alteração legislativa, é 
realizada análise de jurisprudência nacional, primeiramente nos Tribunais de Justiça dos 
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, depois na Vara de Execuções 
Penais de Vila Velha – Espírito Santo, por meio de pesquisa de campo. A partir dos pontos 
controversos observados e dos dados coletados, aqui apresentados sucintamente, são 
levantados os principais aspectos que devem ser considerados para uniformização da 
aplicação da remição parcial de pena pelo estudo no Brasil e sugere-se caminhos de aplicação 
que poderiam ser seguidos para esse fim. 
PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA PENITENCIÁRIO; REMIÇÃO; ESTUDO. 
 
ABSTRACT 
This article is the result of a research realized through a motivated research, with theoretical 
and field parts, and has as assumption the existence of a serious crisis in the national 
penitentiary system. In summary, it aims to analyze such crisis, as well as the possibility to 
apply the redemption by study in Brazil. In order to try to find a suggestion of legislative 
modification, a national jurisprudential analysis is made, first at the Courts of Minas Gerais, 
São Paulo and Rio Grande do Sul states, then at the penal execution jurisdiction of Vila Velha 
– in Espírito Santo state –, through a field research. From the controversial points that were 
observed, and from the collected data, here briefly presented, are analyzed the main aspects 
that must be taken into account to standardize the application of the partial redemption of 
punishment by the study in Brazil and are suggested ways of application that could be 
followed to that finality. 
KEYWORDS: PENITENTIARY SYSTEM; REDEMPTION; STUDY. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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O presente artigo tem por objetivo central apresentar as conclusões obtidas em pesquisa 
realizada acerca da possibilidade, no ordenamento jurídico brasileiro, da utilização de remição 
parcial da pena pelo estudo, bem como da discussão de questões relativas a tal utilização. 

  

Partindo da crise do sistema penitenciário nacional, visa analisar a possibilidade de remição 
pelo estudo como forma de se amenizar os problemas decorrentes do encarceramento. Após 
tal análise, passa, então, à verificação da jurisprudência nacional, objetivando observar se esse 
instituto vem sendo utilizado e, em caso afirmativo, a forma como vem sendo usado. 
Selecionou-se, para isso, julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, São 
Paulo e Rio Grande do Sul. 

  

A pesquisa de campo, realizada na Vara de Execuções Penais de Vila Velha - ES, aprofunda a 
análise da prática forense e auxilia no levantamento de pontos controvertidos, a partir dos 
quais são destacados os principais aspectos a serem considerados para fins de uniformização 
da aplicação da remição parcial de pena pelo estudo no Brasil. 

  

  

1 HISTÓRICO E FINALIDADES DA PENA 

  

No período histórico conhecido como Antiguidade, há autores que afirmam inexistir privação 
de liberdade com finalidade punitiva, enquanto outros destacam que o ponto central de 
aplicação de penas era a ação do próprio ofendido, independentemente do crime praticado ou 
de quem o cometeu, isto é, vigindo um sistema de vinganças pessoais, o qual seria, assim, 
antecedente da pena. No mesmo período, tem-se, dentre os povos primitivos da África, 
Austrália e América, forte influência do totenismo, o que significa que a cobrança decorrente 
do cometimento de crimes se dava entre os clãs[1]. 

  

Com o surgimento de sociedades mais complexas, as figuras dos chefes ganhavam mais 
destaque e passavam a deter, entre outros poderes, o de punir os criminosos. É originado, 
então, o mais antigo Código de Direito Penal: o Código de Hamurábi, na Babilônia (2285 a 
2242 a.C.). Outros interessantes sistemas contemporâneos a ele também eram verificados, tais 
como "as cinco penas", na China, o Código de Manú, na Índia, e os princípios do talião, entre 
os hebreus[2]. 

  

Conforme define Luiz Régis Prado[3] (2002, p. 47), as etapas da justiça punitiva podem ser 
sintetizadas como: primeiro, o crime é atentado contra os deuses e a pena a aplicação da 
cólera divina, segundo, o crime é a violência de uma tribo contra outra e a pena a vingança 
entre elas, e em um terceiro momento, o crime é a "transgressão da ordem jurídica 
estabelecida pelo poder do Estado" e, com isso, a pena é a "reação do Estado contra a vontade 
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individual oposta à sua". Com outras palavras, Prado demonstra, ainda, que seriam três 
concepções distintas: a bárbara, a teocrática e a política. 

  

Em Roma, deu-se a laicização do direito penal, por meio da Lei das XII Tábuas, e a pena 
consistia basicamente na reação do Estado contra o crime. Importante contribuição foi dada 
pelos filósofos e oradores, ao retomar o pensamento de Sêneca e pregar o caráter preventivo e 
não repressivo da pena, e o Corpus Juris Civilis, do imperador Justiniano. Na Grécia, por sua 
vez, também predominou a laicização e afastou-se a aplicação das penas cruéis, sendo 
relevante lembrar o "início da reflexão sobre os fundamentos do direito de punir e sobre as 
finalidades da pena, destacando-se Platão e Aristóteles"[4]. 

  

A partir da metade do século V, com o início da Idade Média, predominam na Europa 
Ocidental o direito penal canônico e o germânico. A pena privativa de liberdade exercia 
função custodial e era marcada pelo uso de ordálias, no ramo do direito canônico, ao passo de 
que o germânico era consuetudinário e, nele, buscava-se atingir a paz, inicialmente, pela 
vingança de sangue, a qual gradativamente foi substituída pela composição, que, com o 
fortalecimento do Estado, passou a ser obrigatória[5]. 

  

Com as crises que levaram ao fim do Medievo e início da Idade Moderna, observou-se 
aumento da criminalidade, forçando a extinção da pena de morte, e o direito penal passou a 
ser instrumento de segregação social. Nesse mesmo contexto de alterações sócio-econômicas 
é que surgiram as house of correction ou bridwells, cujas finalidades precípuas eram a 
reforma do criminoso, por meio de disciplina e trabalho, e a geração de renda para o auto-
financiamento do apenado[6]. 

  

O século XVIII, ou século das luzes, foi marcado por maior reflexão acerca da razão jurídica 
das penas e da possível existência de direitos sagrados dos condenados. Em que pese a 
existência de textos anteriores, o pesamento de Beccaria, em seu livro "Dos Delitos e Das 
Penas" (1764), leva ao questionamento e contestação dos maus tratos sofridos pelos 
condenados. A partir de então, todos os documentos internacionais tratam de matéria penal, e 
a vê-se a produção de códigos penais ao redor do mundo: no século XIX, a Europa e parte da 
América, e no século XX houve grande produção não só de códigos, mas também de projetos 
de leis e de leis extravagantes[7]. 

  

1.1    FINALIDADE DAS PENAS NA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA 

  

Com a finalidade de expor os elementos ainda presentes do direito penal moderno, surge, no 
século XVIII, a escola clássica do direito penal. No entanto, no século XIX, aparece a 
criminologia positivista, negando seus pressupostos[8]. Apenas com o tempo, conforme se 
verá, é que as oposições tornam-se complementações. 
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De forma muito sucinta, pode-se dizer que, na perspectiva da escola clássica, decorrente da 
influência iluminista, o crime é constituído por normas e a subsunção é o foco do método 
investigativo. A responsabilidade penal, por sua vez, é decorrente de deliberação livre e 
consciente - isto é, qualquer pessoa pode tornar-se criminosa - enquanto que a função da pena 
seria coibir a injustiça, ao mesmo tempo em que a pena possui caráter devolutivo e de 
humanidade com o apenado, vez que consiste em oportunidade de chamá-lo à razão e à 
reflexão[9]. 

  

A Criminologia Positivista, por outro lado, é influenciada fortemente pelas ciências naturais e, 
por isso, tem como premissa a necessidade do empirismo. Com isso, ganha força a crença de 
que uma investigação científica em âmbito criminal teria o propósito de verificar se há 
regularidades e padrões que podem ser submetidos a fórmulas, em busca de causas, 
possibilitando intervenções preventivas na sociedade. Percebe-se, pois, que a criminalidade 
passa a ser resultado de situações que podem ser previstas, deixando o crime de ser visto 
como fruto de deliberação livre e consciente e, conseqüentemente, torna-se impossível a 
responsabilização penal, bem como a pena não mais objetiva chamar o indivíduo à razão, 
tendo, então, a necessidade de isolá-lo do convívio social[10]. Inerente a esse pensamento, 
pois, o risco de estereotipação e inimaginável qualquer função da pena tendente à 
ressocialização. 

  

O professor Alessandro Baratta[11], complementando a idéia de Rocco, afirma que ambas as 
escolas comungam de idéias e princípios em comum, e procura sistematizá-las, originando a 
Ideologia da Defesa Social. Serão então analisados os princípios da legitimidade, do bem e do 
mal, da culpabilidade, da igualdade jurídico-penal e da finalidade, conjuntamente com as 
críticas realizadas a eles pelo próprio Baratta[12]. 

  

O princípio da legitimidade, segundo o qual o crime apareceria a partir do momento em que 
um indivíduo descumpre o pacto realizado entre sociedade e Estado, sendo a punição ao crime 
necessária na medida em que seria a única maneira de garantir a vida em sociedade e, com 
isso, a sobrevivência estatal. Ele é negado com base na Teoria Psicanalítica da Criminalidade 
e da Sociedade Punitiva, de acordo com a qual, a partir da noção de inconsciente formulada 
por Freud, o crime seria uma forma de resolver a culpa resultante dos conflitos entre 
consciente e inconsciente e, assim, a punição seria não só um meio de conter o sujeito, mas 
também de impor um limite para os demais. 

  

O princípio do bem e do mal parte de um pressuposto maniqueísta, afirmando que o crime, 
que representa algo de muito prejudicial à sociedade, seria característico de apenas uma 
parcela desta, porque a maioria seria de pessoas "de bem". Robert Merton[13] vai além, 
definindo cinco categorias de pessoas[14], ao buscar a causa do crime na contradição entre 
cultura e estrutura social, formando, desse modo, a Teoria Estrutural-Funcionalista da 
Criminalidade. Fortes críticas são possíveis contrariamente a Merton, apesar da relevância de 
suas contribuições, acusando-o de ter realizado nada mais que uma esteriotipação sofisticada. 
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Por sua vez, o Princípio da Culpabilidade defende que o crime decorre de personalidade 
perversa, isto é, de deliberação livre e consciente daquele que sabe que prejudica outrem. 
Contudo, a Teoria das Subculturas Criminais rebate esse princípio, indicando que não se pode 
considerar que há uniformidade de culturas em uma sociedade e, por isso, a percepção do que 
é bom depende da socialização de cada um, sendo que o direito penal decorre da imposição do 
entendimento de um determinado grupo. Ainda pela Tese da Associação Diferencial (ou das 
subculturas), o comportamento criminoso é, portanto, como qualquer outro, aprendido. 

  

Já o "velho conhecido" Princípio da Igualdade Jurídico-Penal traz que as normas penais tem 
por finalidade gerar regras de aplicação geral e impessoal, significando que são punidas as 
condutas, não as pessoas. No entanto, pela Teoria do Etiquetamento (Labeling Approach), o 
que existe é uma seletividade ligada a relações de desigualdade e a poder político, econômico 
e cultural, isto é, há pessoas que são definidas como criminosas. Percebe-se, pois, 
significativa alteração metodológica. 

  

Guardando estreitas semelhanças, sobretudo de metodologia, vem a Criminologia Crítica, a 
negar o Princípio da Finalidade, acusando a Teoria de Etiquetamento de pecar pela 
superficialidade, por omitir de sua análise a discussão acerca da luta de classes e, 
conseqüentemente, a macro-sociologia e a infra-estrutura, das quais a dinâmica do poder 
nunca pode ser deslocada. Assim, o grupo dominante é visto como a classe social dominante e 
por isso o sistema penal é desigual, já que é decorrência direta da imposição de normas por tal 
grupo dominante (social e economicamente), isto é, as condutas criminosas são aquelas assim 
ditadas por apenas essa parcela da sociedade. Segundo a Criminologia Crítica, portanto, a 
pena privativa de liberdade permanece, sempre, independentemente de mudanças de discurso, 
com a mesma finalidade oculta: 

  

Há décadas uma vastíssima literatura baseada sobre a observação empírica tem analisado a 
realidade carcerária nos seus aspectos psicológicos, sociológicos e organizativos. A 
"comunidade carcerária" e a "subcultura" dos modernos institutos de detenção se apresentam 
à luz destas investigações como dominadas por fatores que, até agora, em balanço realístico, 
têm tornado vã toda tentativa de realizar tarefas de socialização e de reinserção através destas 
instituições. Igualmente, a introdução de modernas técnicas psicoterapêuticas e educativas e 
transformações parciais na estrutura organizativa do cárcere não mudaram, de modo decisivo, 
a natureza e as funções dos institutos de detenção, na nossa sociedade. Estes constituem o 
momento culminante e decisivo daquele mecanismo de marginalização que produz a 
população criminosa e a administra em nível institucional, de modo a torná-la inconfundível e 
adaptá-la a funções próprias que qualificam esta particular zona de marginalização. 
(BARATTA, 2002, p. 183) 

  

Neste mesmo sentido são as palavras de Thompson, para quem "numa sociedade complexa, e 
hierarquizada, dita as leis a classe que dispõe de poder (...) com o propósito político de 
assegurar a conservação do status quo sócio-econômico" [15]. 
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Assim, o sistema penal, e nele incluída a pena privativa de liberdade, funciona de maneira 
desigual, selecionando àqueles que sofrerão maior incidência do poder punitivo estatal, sem a 
finalidade de reinserir socialmente aqueles que são submetidos às suas sanções, ao contrário, 
funciona com o objetivo de proteger os interesses sociais das classes dominantes. 

  

  

1.2     A SITUAÇÃO BRASILEIRA 

  

Antes da exposição da atual situação dos condenados, será feita uma breve passagem pelos 
códigos e previsões criminais no Brasil. 

  

Como até a independência do país, em 1822, vigiam as leis portuguesas, para evitar brechas 
legislativas, a Assembléia Constituinte determinou sua manutenção até que fossem revogadas 
por lei posterior[16]. No que tange à matéria penal, isso ocorreu com o advento do Código 
Criminal de 1830, no qual eram previstas as penas de morte (exceto para gestantes), de prisão 
com trabalho, de prisão simples, de galés, de degredo, de banimento, de desterro e de multa, 
bem como de perda do emprego, em caso de crime cometido no exercício de função 
publica[17]. 

  

Os escravos, entretanto, foram excluídos da tutela legal até 1890, já que a abolição, em 1888, 
gerou a necessidade de nova codificação, mas desde este ano o Governo Provisório já havia 
imposto alterações por meio de legislações extravagantes, tais como a extinção da pena galés 
e a redução da pena perpétua para trinta anos[18]. O artigo primeiro trazia, novamente, 
previsão do Princípio da Legalidade, e o Código inovou trazendo os benefícios de progressão 
de pena e de livramento condicional. 

  

Só em 1932 é que foi realizada uma Consolidação das Leis Penais, em virtude do grande 
número de legislações extravagantes, sendo substituída em 1942 pelo atual Código Penal 
(conhecido como Código Penal de 1940), que teve sua parte geral modificada pela Lei 
7.209/84. Mais uma vez é o Princípio da Legalidade previsto no artigo 1º, porém 
genericamente considerado, este é marcado por maior proteção ao apenado e maior 
preocupação com a humanização das penas. 

  

São, então, previstas exclusivamente as penas privativas de liberdade, multas e restritivas de 
direitos, sendo que estas podem ser: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação 
de serviços à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos ou 
limitação de fim de semana. 
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Analisando-se especificamente as finalidades da pena, percebe-se que é adotada (artigo 59) a 
Teoria Mista (ou Unificadora), segundo a qual a aplicação das penas deve ser realizada 
conforme seja "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime". Ademais, o 
caráter ressocializador da pena é confirmado pelo artigo 1º da Lei de Execuções Penais. 

  

Destaque-se que o instituto da remição de pena, objeto do presente estudo, é previsto no artigo 
126 da mesma lei, relacionado às penas privativas de liberdade. Conforme resume 
MIRABETE[19] (1997, p.178), a remição é: 

o instituto criado pela Lei 7210, pelo qual o condenado que cumpre a pena em regime fechado 
ou semi-aberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo da execução da pena (art. 126, 
caput, LEP). A contagem do tempo é feita à razão de um dia de pena por três de trabalho (art. 
126, §1º, da LEP). 

  

  

  

2       EDUCAÇÃO E ENCARCERAMENTO 

  

Conforme analisado, independentemente do pensamento utilizado para a abordagem das 
finalidades da pena, percebe-se ser de interesse de uma parcela da sociedade a minimização 
dos efeitos do cárcere sobre aqueles que cumprem pena privativa de liberdade. 

  

Importante destacar que a importante discussão feita pela criminologia crítica acerca das 
funções da pena não será o foco no presente momento, cabendo lembrar que o Brasil adota 
como uma das funções declaradas da pena a função ressocializadora, por isso, passar-se-á a 
analisá-la para então relacioná-la com a educação, ponto central destes escritos. Para isso, 
interessante partir das teorias das quais derivou, em grande parte, a função ressocializadora da 
pena. 

  

A teoria socializadora tem seus pressupostos, princípios e conseqüências mais facilmente 
compreendidos a partir da teoria correcional, a qual propugna ser a transformação interna do 
indivíduo a finalidade precípua da pena, pois possui caráter pedagógico e tutelar. Ambas as 
dimensões teóricas da teoria socializadora (a mínima e a máxima) aproximam-se dessa 
perspectiva[20]. Lembre-se que a dimensão mínima propugna que a aplicação da pena deve 
possibilitar que o condenado não volte a delinqüir, enquanto que a máxima defende que, além 
disso, deve influenciar diretamente na personalidade do apenado, o que significa não só sua 
conduta, mas também sua psique[21]. 

Com isso, importante ter-se em mente, também, os conceitos sociológicos de grupos sociais e 
de socialização, sendo o ponto central, deixando-se de lado classificações mais detalhadas, a 
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concepção de que os grupos sociais são responsáveis pela socialização (principalmente 
introjeção de valores) e pelo controle social[22]. 

  

Por não ser suficiente para o impedimento de crimes e pacificação da sociedade, a rede 
normativa (normas impostas pelo Estado), de antecedentes e conseqüentes, aumenta 
importância de que as penas cumpram seu papel de nova introjeção de valores, conhecido 
como ressocialização, que passa, necessariamente, pela readequação do indivíduo às condutas 
socialmente esperadas. 

  

Nesse raciocínio, visando maior efetividade desse aspecto da punição, vem automaticamente 
o pensamento acerca do trabalho do condenado. E é justamente esse o caminho sugerido e 
incentivado pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme se depreende dos artigos 33 e 126 e 
seguintes da Lei de Execuções Penais, os quais prevêem a remição de pena em razão do labor. 

  

Essa via única de possibilidade da remição apenas pelo trabalho, contudo, parece não ser 
suficiente por si, sobretudo por se mostrar reducionista e limitadora ao excluir hipótese tão 
importante quanto o estudo, e daí uma das explicações para a preocupação que aqui se 
apresenta em buscar caminho alternativo e, talvez, mais adequado e efetivo às pretensões de 
minimizações dos efeitos criminógenos por meio da educação. 

  

2.1    A ATUAL SITUAÇÃO DOS APENADOS 

  

Dada a natureza das mudanças que se pretende sugerir, deve ser analisado o contexto atual e 
as situações a que estão submetidos os apenados que cumprem pena privativa de liberdade no 
Brasil, focando o caso espírito-santense, tendo-se como base relatórios oficiais 
disponibilizados. 

  

Interessante ressaltar a meta de número quinze, dentre as vinte e duas desenvolvidas pelo 
Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário (Depen): educação e 
profissionalização, enfatizados os artigos de 17 a 20 da Lei de Execuções Penais. Os dados 
trazidos pelo relatório[23] relacionado a tal meta foram selecionados, analisados e 
sintetizados para serem aqui expostos. 

  

No que tange à escolaridade da população carcerária, tem-se as seguintes proporções: 7% é 
analfabeta, sendo que este número sobe para 26,24% se englobados os que foram 
considerados alfabetizados simplesmente por conseguirem assinar seu nome; 42% têm ensino 
fundamental incompleto; 12% têm o ensino fundamental completo; 13% cursaram até o 
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ensino médio, completo ou não; e apenas 1% chegou ao ensino superior, sendo que ninguém 
o terminou. 

  

O mesmo relatório traz a relação das instituições prisionais nas quais são realizadas atividades 
educacionais e profissionalizantes. No Espírito Santo são as seguintes: Instituto de 
Readaptação Social, Penitenciária de Segurança Média I, Penitenciária de Segurança Média 
II, Penitenciária Feminina Estadual, Penitenciária de Segurança Máxima I, Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, Penitenciária Regional de Linhares, Penitenciária 
Regional de Colatina e Penitenciária Regional de Barra de São Francisco. Naquelas unidades 
em que não existem essas oportunidades, os principais argumentos apresentados são falta de 
espaço e estrutura física ou ser a unidade destinada exclusivamente a presos provisórios. 

  

Entretanto, em que pese as dificuldades de fato observadas concretamente, parecem ser 
argumentos muito fracos a obstar a efetivação de acesso a um direito fundamental - com 
exceção das instalações para presos provisórios -, até porque outros relatórios feitos pelo 
próprio Ministério da Justiça demonstram aumento, a cada ano, dos investimentos no sistema 
prisional, o que induz a conclusão de que bastaria melhor organização e destinação de 
recursos. 

  

Dados quanto às atividades que estão sendo desenvolvidas pelos condenados, mas para o caso 
específico do estado do Espírito Santo, são fornecidos pelo relatório estatístico da Infopen, 
realizado anualmente, também pelo Depen. A partir do referente a dezembro de 2009, tem-se 
que 9% estão estudando, dos quais: 45% na alfabetização, 48% no ensino fundamental, 5% no 
ensino médio, nenhum em ensino superior e 2% em cursos técnicos. 

  

Assim, percebe-se que, mais alarmantes do que os baixos índices de escolaridade são os 
índices dos que estão inseridos em alguma atividade educacional ou profissionalizante, sendo 
ainda pior se relacionados com os dados referentes a 2008, já que se observa um 
decrescimento no número de presos envolvidos em tais atividades: representavam, então, 
14%. 

  

Acerca da preocupação das autoridades públicas, encontra-se algumas determinações 
indicativas da intenção de melhorias. Pode-se destacar a Portaria 042-R do Espírito Santo, em 
2005, que implantou o Programa Educacional, objetivando a efetivação da seção V da Lei de 
Execuções Penais, bem como a Lei 12.245/10, que modificou o artigo 83 da Lei 7.210/84, 
nele incluindo o parágrafo 4º: "serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino 
básico e profissionalizante"[24]. Desse modo, parece que, apesar da atual situação crítica do 
sistema penal e penitenciário, os poderes Legislativo e Executivo brasileiros estão 
preocupados em tentar alterar o quadro. 
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Entretanto, apesar da aparente preocupação, verifica-se que muito pouco se tem feito para que 
o direito à educação seja uma realidade nos presídios brasileiros, como pode ser percebido no 
caso capixaba, que há mais de cinco anos publicou a Portaria 042-R, acima mencionada, e até 
hoje não garante tal direito a nem 10% da população carcerária, além do decréscimo no 
número de presos que realizaram atividades educativas entre os anos de 2009 (9%) e 2008 
(14%), conforme acima indicado. 

  

3 ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA NACIONAL 

  

Explicitada a educação enquanto direito fundamental e enquanto meio eficaz para melhorar as 
condições de vida dentro dos presídios, bem como destacados os principais dados e 
estatísticas atuais acerca das atividades educacionais no sistema prisional, interessante abordar 
a jurisprudência nacional referente a esse tema. 

  

Inicialmente, foi realizada pesquisa exemplificativa na jurisprudência dos Tribunais dos 
Estados de Minas Gerais (TJMG), São Paulo (TJSP) e Rio Grande do Sul (TJRS), além do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Posteriormente, por meio de pesquisa de campo, foram 
analisadas todas as sentenças da Vara de Execuções Penais (8ª Vara Criminal) de Vila Velha. 

  

No TJMG, tem-se como aspecto mais relevante observado a existência de julgados tanto no 
sentido da possibilidade quanto no sentido da impossibilidade da concessão de remição de 
pena em virtude do estudo. 

  

 Os argumentos favoráveis são, principalmente, a maior efetividade do instituto, facilitação da 
reinserção social e o fato de que empenho, disciplina, produção, criação e aprimoramento são 
características comuns ao trabalho físico e ao intelectual, ressalvando-se, apenas, que deve ser 
devidamente comprovado o aproveitamento do apenado no curso, além de sua freqüência. Já 
os argumentos contrários consistem basicamente na inexistência de previsão legal e em uma 
separação conceitual, posto que a remição pelo trabalho seria um prêmio, tendo por finalidade 
a recuperação do condenado, enquanto que a educação é um dever e obrigação do Estado. 

  

Por outro lado, no TJSP, verifica-se o entendimento de que deve ser concedida a remição pelo 
estudo, sendo reforçado somente que devem ser comprovados freqüência e aproveitamento, e, 
em algumas decisões, que é necessária demonstração da natureza do curso. 

  

A posição dominante no TJRS é também pela possibilidade da interpretação analógica, sendo 
que a controvérsia fica por conta da concomitância entre trabalho e estudo e a análise de tal 
concessão, não havendo preponderância interpretativa. 
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Finalmente, no STJ, existe inclusive súmula a favor dessa modalidade de remição: "Súmula 
241. A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução 
de pena sob regime fechado ou semi-aberto". São no mesmo sentido todos os julgados 
analisados, seja anteriores ou posteriores à referida súmula. 

  

  

4 A REMIÇÃO PELO ESTUDO NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA 
VELHA - ES 

  

Em pesquisa de campo realizada na Vara de Execuções Penais de Vila Velha - ES , o que se 
verificou foi a possibilidade da remição pelo estudo unanimemente defendida e os dados 
destrinchados serão a seguir sinteticamente expostos. 

  

Foram analisadas todas as sentenças proferidas desde o ano de criação da Vara (2006) até 
2008, as quais somam 2.457 (duas mil quatrocentas e cinqüenta e sete). Em 325 delas foi 
requerida remição apenas pelo trabalho, em 52 apenas pelo estudo e em 49 por ambas as 
atividades, sendo que foram deferidos os pedidos em, respectivamente, 303, 45 e 32 delas, 
além das 14 em que foi concedida apenas em razão do labor, apesar de apresentarem 
requerimento em virtude de trabalho e estudo. 

  

A mais alarmante das constatações é justamente o baixo número de pedidos de remição da 
Vara de Execuções Penais de Vila Velha. É certo que, em fase de execução de pena, muitos 
são os pedidos possíveis (como unificação de penas, progressão de regime, etc.), contudo, 
17% representa um número extremamente reduzido se lembrado que se trata de direito 
fundamental - independentemente se considerado o trabalho ou o estudo. Ao menos tal 
situação é mitigada pelo elevado percentual de sentenças deferindo a remição parcial de pena, 
sendo que nenhum dos indeferimentos é justificado pela "ausência de previsão legal". 

  

Cabe, pois, identificar as motivações apresentadas para o indeferimento. Embora não seja o 
foco do estudo, primeiramente serão apresentados os fundamentos verificados nos pedidos de 
remição pelo trabalho: descumprimento aos requisitos estabelecidos nos artigos 33, 126 e/ou 
129, da Lei de Execuções Penais, o que, geralmente, significa não observância da carga 
horária exigida (em cinco sentenças); incompatibilidade entre assinaturas, ou seja, as planilhas 
apresentadas traziam assinaturas divergentes, tendo o juiz considerando-as, por isso, inaptas 
para a comprovação do labor (em quatro sentenças); ausência de manifestação do Ministério 
Público (em apenas uma); carga horária cumprida não comprovada (também em somente 
uma); cometimento de falta grave após o período trabalhado (em duas das sentenças); 
planilhas apresentadas sem assinatura (em uma sentença); o apenado não trabalhou, tendo em 
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seu requerimento alegado estar disponível para isso (uma sentença); fundamentação e 
dispositivo foram omissos com relação ao pedido de remição (em seis sentenças). 

  

Mais relevante para a presente análise, no entanto, é a identificação dos argumentos para a 
negativa de remição pelo estudo (curiosamente, todas as negativas foram em 2008), tendo 
sido reunidos os motivos nas sentenças em que foram requeridas a modalidade apenas pelo 
estudo e a pelo estudo e trabalho. 

  

São os que seguem: comprovação da freqüência, mas não do aproveitamento no curso (em 
sete das sentenças); no entendimento do magistrado, o curso freqüentado não contribuiu para 
a profissionalização do condenado; o apenado estudou apenas dezesseis horas, sendo que os 
magistrados que passaram pela Vara entenderam, na ausência de lei, que o mínimo seria 
dezoito, conforme se verá mais adiante (argumento apresentado em quatro das sentenças); 
cometimento de falta grave posterior ao período que seria utilizado para cômputo da remição 
(em apenas uma); penitenciária não enviou planilhas (somente em uma); apesar de 
comprovado o aproveitamento no curso, não foi provada a freqüência (em seis); ausentes os 
documentos necessários (em uma delas); fundamentação e dispositivo omissos quanto à 
remição, apesar da referência ao pedido no relatório (mais uma vez, em apenas uma sentença) 

  

Tais dados acerca da negativa da remição pelo estudo podem ser sintetizados com base nos 
seguintes números: 1) 32% por não comprovação de aproveitamento; 2) 27% por não 
comprovação da frequência; 3) 18% por conta da carga horária mínima; 4) 5% por ausência 
de planilhas; 5) 5% por ausência de documentos; 6) 5% pela não manifestação do magistrado; 
7) 4% por não contribuir para a profissionalização; 8) 4% por falta grave.  

  

Percebe-se, assim, que a maior causa do indeferimento é a não comprovação de 
aproveitamento e, muito próxima, logo em seguida, ausência de prova da freqüência escolar, 
sendo que, juntas, somam quase 60% das negativas. 

  

Outro aspecto relevante à análise do tema é a discussão da necessidade de o curso contribuir 
para a profissionalização. Apesar de ter ocorrido uma única vez, é ponto extremamente 
controverso e aqui se está a tratar de direito muito caro a qualquer ser humano: o direito de ir 
e vir. 

  

Certo é que os cursos não podem ser considerados indistintamente, entretanto, é muito 
inseguro e atécnico deixar a decisão exclusivamente a cargo do julgador, devendo haver 
direcionamento pelo legislador. Além disso, o foco da remição e, sobretudo, da remição pelo 
estudo, é a ressocialização, conceito este que muito difere do de profissionalização, a qual é 
somente uma vertente daquela. 
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Mais uma questão importante é a forma de cálculo utilizada por todos os juízes que passaram 
pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha até o ano de 2008: dezoito horas estudadas para cada dia 
de pena remido. Essa conclusão foi retirada a partir de analogia com o cálculo para o trabalho, 
qual seja, três dias de labor - cada um com um mínimo de seis horas - para cada dia remido. 
Embora possa ser considerada simplória em face da complexidade do assunto, a iniciativa é, 
ao menos, louvável, já que demonstra preocupação em estabelecer um padrão, a partir do 
ordenamento jurídico pátrio, para aplicação de tão significante instituto, ao mesmo tempo em 
que procura não se afastar da pretensão disposta pelo legislador. 

  

Por fim, se analisadas as evoluções ano a ano, entre 2006 e 2008, tem-se uma preocupante 
redução no número de pedidos de remição apenas pelo estudo, a qual é anda mais grave se 
levado em consideração o aumento da quantidade de sentenças no mesmo período. Além 
disso, deve-se acrescentar que o último ano sob análise foi o único que registrou 
improcedências, em que pese a impossibilidade de apuração da razão para isso. 

  

Das pesquisas jurisprudenciais, pois, pode-se retirar vários pontos relevantes ao debate acerca 
da remição pelo estudo, os quais serão expostos a seguir. 

  

  

5 ASPECTOS GERAIS RELEVANTES NA PRÁTICA JURISPRUDENCIAL E A 
NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO 

  

Os assuntos mais importantes percebidos são: os regimes em que deveria ser possível a 
aplicação; forma de cálculo dos dias de pena a serem remidos; tipos de curso que podem ser 
aproveitados; necessidade de comprovação de freqüência ao curso e de aproveitamento; 
possibilidade de cúmulo com a remição pelo trabalho; finalização de alguma etapa formativa; 
e hipóteses em que é alegada mera disponibilidade para o estudo. Em virtude da previsão, no 
artigo 127 da LEP, de revogação do benefício ou impossibilidade de concessão em caso de 
cometimento de falta grave, entende-se não ser necessária nenhuma alteração em caso de 
inserção do instituto de remição pelo estudo. 

  

Diante de tantos pontos controvertidos, fica evidente a necessidade de uniformização, por 
meio de lei federal, sendo o meio mais eficaz e adequado para isso a positivação da questão. 

  

Quanto ao regime em que incidiria, desnecessário aprofundamento, em razão da 
incontrovérsia e de compatibilidade com o ordenamento jurídico. Seria cabível para as penas 
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cumpridas em regime fechado ou semi-aberto. Já relativamente à forma de cálculo dos dias a 
serem remidos, há mais a ser considerado. 

  

No caso da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, conforme obtido na pesquisa de campo, 
a proporção utilizada (alcançada por meio de analogia) é de um dia de pena remido para cada 
dezoito horas de estudo, como já explicado. No entanto, esse não é o único modo de 
raciocinar. Outros fatores podem ser ponderados, tais quais a duração de uma hora-aula. 

  

Apesar disso, acaba-se concluindo que a hora-aula pouco influencia nas contas a serem 
realizadas, já que, mesmo ela contando com apenas cinqüenta minutos, o próprio Ministério 
da Educação, em parecer[25], esclarece que, a partir da perspectiva dos estudantes e 
considerando-se os artigos 206, CF, e 3º, LDB, a hora deve, de fato, ser contabilizada como 
sessenta minutos. Para melhor compreensão, interessante o trecho: 

  

Na verdade, estes três pareceres dizem o seguinte: as 800 horas na Educação Básica, os 200 
dias e as horas de 60 minutos na carga horária são um direito dos alunos e é dever dos 
estabelecimentos cumpri-los rigorosamente. Este cumprimento visa não só equalizar em todo 
o território nacional este direito dos estudantes, como garantir um mínimo de tempo a fim de 
assegurar o princípio de padrão de qualidade posto no artigo 206 da Constituição Federal e 
reposto no Art. 3º da LDB. 

Dentro do direito dos alunos, o projeto pedagógico dos estabelecimentos pode compor as 
horas-relógio dentro da autonomia escolar estatuindo o tempo da hora-aula. Assim a hora-aula 
está dentro da hora-relógio que, por sua vez, é o critério do direito do estudante, que é 
conforme ao ordenamento jurídico. 

  

Contudo, apesar da coincidência entre a hora-aula e a hora-relógio, observando-se a Lei de 
Diretrizes e Bases, percebe-se não ser possível fazer analogia direta entre horas trabalhadas e 
horas estudadas, já que o recomendado é que cada dia letivo conte com quatro horas. Ao 
mesmo tempo, não parece adequado contabilizar diferenciadamente um dia em que o 
condenado estudou mais do que quatro horas, sobretudo porque até cursos com carga horária 
diferenciada (a exemplo dos integrais) devem cumprir o mínimo de duzentos dias letivos e 
porque o bom rendimento escolar depende de regularidade. 

  

Com isso, sugere-se o uso da proporção de um dia de pena remido para cada três dias 
estudados, sendo que cada dia de estudo deve contar com no mínimo quatro horas e no 
máximo oito. 

  

No que tange à necessidade de comprovação das atividades desenvolvidas, esta é óbvia. 
Destaca-se que o ensino depende da conjugação de freqüência e rendimento, do que se 
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depreende ser necessária a comprovação de ambos, sendo que, relativamente à presença, a 
própria LDB (art. 24, VI) estabelece um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento). 

  

Quanto aos tipos de curso a serem aproveitados à remição, mostra-se incontroversa a 
discussão acerca da educação formal, desde que reconhecidos pelo MEC. Já relativamente aos 
demais, não se deve focar apenas nos cursos profissionalizantes, posto que a função precípua, 
conforme já discutido, seria a ressocialização, que apenas engloba a profissionalização, mas 
que a ela não se restringe. 

  

Passando ao ponto seguinte, verifica-se a possibilidade de cúmulo da remição pelo trabalho 
com a remição pelo estudo, ao contrário do que afirmam algumas decisões do TJRS. Se 
pessoas que vivem em liberdade conseguem conjugar produtivamente as duas atividades, não 
parece lógico impedir que o apenado busque melhorar sua qualidade de vida no cárcere. 

  

Embora não aventado na jurisprudência pesquisada, um aspecto interessante é a hipótese de 
diferenciação de aplicação do benefício em caso de conclusão de alguma etapa da educação 
formal. Essa divisão do ensino brasileiro em etapas formativas demonstra preocupação em 
diferenciá-las e, entende-se, separar competências adquiridas. Assim, sugere-se que terminado 
o ensino fundamental, médio, superior ou alguma pós-graduação (apesar de esta remotíssima, 
considerada a realidade brasileira) durante o cumprimento da pena, sejam concedidos cinco 
dias de remição a mais, além dos dias já concedidos pela proporção a partir das horas 
estudadas. 

  

Por fim, cabe analisar o argumento levantado em alguns pedidos, de que a disponibilidade do 
condenado, independentemente do desenvolvimento de atividade, por si só, já ensejaria a 
concessão do benefício. Entretanto, em que pese a validade de discutir-se a co-
responsabilidade do Estado e da sociedade, quando não oportunizados o trabalho e o estudo, a 
positivação de tal escusa com relação ao estudo consistiria em possível abertura de uma janela 
para se ignorar a finalidade ressocializadora do instituto. 

  

  

5.1 PROJETOS DE LEI 265/06, 164/07 E 230/08 

  

Imprescindível confrontar as conclusões apresentadas com o que se vem discutindo na esfera 
legislativa e, nesse sentido, tem-se os projetos de lei 265/06, 164/07 e 230/08. O primeiro é de 
autoria do Senador Cristovam Buarque e já foi aprovado pelas comissões de constituição, 
justiça e cidadania e de educação, cultura e esporte. Possuem teor muito parecido as outras 
duas, razão pela qual hoje tramita um substitutivo do projeto 265/06. A 164/07 é de autoria do 
Senador Aloizio Mercadante e a última do Senador Jarbas Vasconcelos. 
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Os referidos parlamentares pretendem modificar a Lei de Execuções Penais, inserindo no 
artigo que trata da remição parcial de pena pelo trabalho, a possibilidade de remição também 
pelo estudo. Conforme afirma a notícia divulgada no endereço eletrônico do Senado[26], a 
iniciativa prevê o estudo nas formas presencial e a distância, de curso regular ou de educação 
profissional, bem como a proporção de um dia de pena remida para cada 12 horas de 
freqüência escolar. 

  

Portanto, percebe-se que, apesar de idéia louvável, a alteração, se aprovada, deixará de fora 
alguns aspectos importantes e que já hoje são controversos, a exemplo da necessidade de 
comprovação também de aproveitamento no curso, além de que desconsiderará o número de 
horas estudado a cada dia, abrindo a possibilidade de um único dia de estudo ser contabilizado 
já como a totalidade ou quase a totalidade do tempo necessário à remição de um dia de pena. 

  

 Ademais, é também desconsiderada a hipótese de conclusão de uma das etapas formativas da 
educação formal, sendo que a própria estruturação do sistema educativo demonstra uma 
preocupação em dar relevo e diferenciação entre tais etapas. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

É claro que o presente escrito não se pretende solucionador dos problemas identificados no 
sistema penal e, principalmente, no sistema carcerário brasileiro, entretanto, procura-se trazer 
uma pequeníssima parcela, na esperança de que, passo a passo, seja construído um caminho 
de melhores condições de encarceramento para os apenados. 

  

Espera-se ter contribuído, ainda que minimamente, para as reflexões do direito penal e, 
sobretudo, para a regularização e formalização de algo tão importante que é a educação e as 
suas possibilidades de contribuição para a ressocialização dos que foram condenados pelo 
cometimento de crimes, a fim de que a pena possa, de fato, servir à pacificação social. 

  

Como se viu, o instituto sugerido não é novidade no direito brasileiro, entretanto, sua 
aplicação, atualmente, fica a cargo da subjetividade do magistrado responsável pelo 
julgamento do caso, tanto no que tange à sua possibilidade quanto no que diz respeito à forma 
com que deve ser realizada. Assim, a melhor efetividade do instituto vincula-se à positivação 
de norma que o regule e, diante de tal norma, o benefício não poderá ser negado pelo 
julgador. 
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Por fim, deseja-se, também, que o presente escrito estimule debates sobre o assunto, podendo, 
quiçá, auxiliar e principiar, ainda que indiretamente, mudanças benéficas aos apenados, ao 
Estado e à sociedade como um todo.      
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ADOLESCENTES: BREVES LINEAMENTOS ACERCA DA 
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CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS: BRIEF 
OUTLINES ABOUT THE FLEXIBILITY OF THE PRESUMPTIVE AND ABSOLUTE 

MINIMUM AGE. 
 
 
 

Daniel Melo Garcia 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem em mira a análise da responsabilização criminal de crianças e 
adolescentes por meio da flexibilização do atual marco etário presuntivo e absoluto de 
incapacidade. Diante do tema, para identificar a capacidade de compreensão e discernimento 
que irá possibilitar a responsabilização do menor infrator, será imprescindível que se recorra à 
transdisciplinariedade, uma vez que somente através de conceitos da Filosofia da Mente, de 
ensinamentos freudianos e piagetianos e da neurobiologia, será possível tentar fundamentar 
um assunto tão polêmico e controvertido. Além disso, far-se-á uma confrontação sistemática 
do direito penal com outros ramos do direito, a fim de justificar a unilateralidade da 
flexibilização e demonstrar que os marcos etários, de uma forma geral, têm sido reduzidos, 
como forma de privilegiar o atual nível de desenvolvimento dos jovens modernos. Nesse 
ensejo, deve-se ressaltar que não mais adianta continuar com um sistema antigo, ultrapassado 
e que já se mostra totalmente descolado do meio social circundante. A dogmática penal não 
deve estar restrita a belas e brilhantes elucubrações teóricas abstratas, apartadas do meio em 
que estão insertas.  
PALAVRAS-CHAVE: CULPABILIDADE; CONSCIÊNCIA; IMPUTABILIDADE; 
POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE; DISCERNIMENTO. 
 
ABSTRACT 
This paper aims at the analysis of the criminal responsibility of children and adolescents, 
admitting flexibility in the current presumptive and absolute age mark for incapacity. Dealing 
with this theme, to identify the capacity of understanding and discernment that shall allow 
that the minor is declared responsible for an infraction, it is indispensable to make use of 
transdisciplinary studies, given the fact that only through the study of concepts pertaining to 
Mind Philosophy, Freudian and Piagetian teachings, as well as neurobiology, one can make 
the basis of his points on such a polemic and controversial theme. Besides, a systematic 
confrontation between penal law and other branches of law is made, to justify the 
unilateralism of the proposed flexibility and demonstrate that the age limits, in general, have 
been reduced, considering the current development level of the youth of the contemporary 
age. In this opportunity, it is relevant to highlight that there is no use in continuing with an 
aged, outdated system, which is totally disengaged from the social medium around it. The 
penal dogma shall not be limited to beautiful and bright, but theoretical and impalpable 
lucubrations, separated from the medium in which they are inserted. 
KEYWORDS: CULPABILITY; CONSCIENCE; IMPUTABILITY; POTENTIAL 
CONSCIOUSNESS OF ILLICITNESS; DISCERNMENT 
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• 1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

Tem sido recorrente a discussão acerca da alteração da maioridade criminal, tentando-se 
buscar a responsabilização de adolescentes que ainda não tenham atingido o marco etário de 
imputabilidade penal. Contudo, é perceptível que a quase totalidade dos penalistas modernos 
não trabalha ou discute elementos para que se possa efetivar tamanha modificação com bases, 
ao menos, científicas. Nota-se facilmente que grassam divergentes posicionamentos, havendo 
um exacerbado sentimentalismo e vertentes que envolvem o tema. Além disso, é dificultada a 
discussão por conta de alegações míticas e infundadas de que o ordenamento jurídico pátrio 
atual não permitiria alterações que possibilitassem a responsabilização criminal de sujeitos 
delitivos que ainda não completaram os 18 (dezoito) anos, para que seja possibilitada a 
flexibilização do marco presuntivo e absoluto de irresponsabilidade criminal. 

Assim, tem-se como foco precípuo da presente faina debater e tentar traçar balizamentos 
críticos para que se possa tentar a responsabilização criminal de jovens que ainda não 
completaram o marco de irresponsabilidade absoluta. Para tratar de tema tão complexo, 
delicado e controvertido, faz-se mister recorrer à ensinamentos da inovadora neurobiologia, 
trazer a lume entendimentos piagetianos e da psicanálise freudiana, atualmente em voga, além 
de traçar breves comentários utilizando-se de recentes estudos da filosofia da mente. Por fim, 
ter-se-á de fazer um confronto sistemático com demais ramos do direito e seus institutos 
jurídicos, para demonstrar as razões de implementar apenas uma flexibilização unilateral do 
marco punitivo. 

Antes mesmo de ingressar, de fato, nas doutrinas e ensinamentos, faz-se mister ressaltar que 
não se pretende, apenas, reduzir a idade de responsabilização criminal, pois isto não se mostra 
como o mais consentâneo posicionamento a ser defendido. A presente pesquisa intenta 
possibilitar uma flexibilização tópica e casuística, ou seja, viabilizando-se a responsabilização 
dos jovens transgressores nos casos concretos a serem apresentados ao Poder Judiciário, 
contudo, a partir de determinados lineamentos aprioristicamente colocados à disposição do 
magistrado ou membro do Ministério Público que venham a discutir o caso posto. 

Desta forma, não se pretende a mera redução da maioridade penal, e sim a flexibilização do 
marco punitivo, o que permitirá a perquirição casuística da potencial consciência da ilicitude e 
da capacidade de discernimento e autodeterminação que possibilitarão que o jovem, mesmo 
sem ter completado o marco etário atualmente posto, possa vir a responder perante um juízo 
que não seja a Vara de Infância e Juventude, com suas pífias e irrisórias respostas punitivas 
aos atos infracionais praticados por tais sujeitos. 

Por conta disso, reiterando o que fora acima afirmado, o presente trabalho trata da 
possibilidade de flexibilização, e não apenas mera redução, do marco etário legalmente 
estabelecido que isenta crianças e adolescentes de serem devidamente apenados, submetendo-
os a uma sistemática alternativa e bastante permissiva, presente no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Constata-se, pois, hodiernamente, a presença de um aparato de proteção, 
verdadeiro manto que termina por blindar a prática de condutas criminosas - batizadas de atos 
infracionais, até como forma de suavizar tais comportamentos -, por indivíduos que ainda não 
atingiram o marco etário da imputabilidade, criando uma zona de (quase) total 
permissibilidade. As levianas respostas estatais diante de condutas, muitas vezes hediondas, 
não têm recebido o proporcional e adequado tratamento penal. 

Atualmente, além de toda a influência midiática televisa acerca da matéria, não são apenas os 
doutrinadores que têm apresentado posicionamentos antagônicos, como também os 
parlamentares possuem ideologias contrastantes. Isto leva a uma enorme polêmica derredor 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5796



do tema da possível, ou não, redução da maioridade criminal e a sua suposta 
(in)constitucionalidade[1]. Contudo, conforme anteriormente levantado, a presente faina não 
se atém ao estabelecimento de um novo marco etário que possibilite a imposição de 
verdadeiras sanções a menores infratores, mas tem a pretensão de flexibilizar qualquer limite 
que seja adotado, perquirindo-se, no caso concreto, acerca da consciência e capacidade 
daquele que ainda não completou a idade requerida. 

Acerca da referida flexibilização, é importantíssimo ressaltar que a responsabilização criminal 
do sujeito que já atingiu a idade preestabelecida continuará a ser efetuada respeitando-se o 
sistema biopsicológico atualmente adotado, ou qualquer outro limite etário que venha a ser 
imposto, decorrente de política criminal[2]. O que se mostra como relevante e inovador será a 
possibilidade de abranger, na seara penal, com imposição de penas stricto sensu, indivíduos 
que ainda não completaram tal marco, buscando-se alcançar uma "idade psicológica" que 
demonstre que a atuação, no caso concreto, foi realizada com consciência da ilicitude do fato 
ou capacidade de determinar-se com tal entendimento. Ou seja, possibilitar a incidência de 
responsabilidade criminal em jovens infratores que possuam discernimento, 
independentemente da "idade biológica" que apresentem. 

Com a finalidade de respaldar tal posicionamento, é mister trazer à baila novos entendimentos 
doutrinários e filosóficos da recente Filosofia da Mente, a qual tem por foco precípuo a 
discussão acerca da formação do cérebro, e está interessada em compreender o que é a mente 
humana, abrangendo, por consequência, o processo de construção do que é denominado 
"consciência". Além disso, é preciso trabalhar com pesquisas do tema também na seara da 
Psicologia (Freud e Piaget), socorrendo-se, sempre que preciso, aos estudos no campo da 
neurobiologia, com o fito não só de criar sustentação, mas de fundamentar a mudança do 
paradigma de criminalização, o qual vai muito além da simples redução da maioridade penal. 

Diante de tantas mudanças históricas e alterações socioeconômicas ocorridas desde a 
publicação e vigência do Decreto-Lei 2.848, de 1940 (Código Penal), constata-se que se adota 
hoje uma sistemática que não mais supre as necessidades sociais impostas. Desta forma, a 
vetusta baliza etária posta carece de atualizações imediatas e imperiosas, para que se possa 
readequar o sistema punitivo penal a todas as transformações advindas. Neste diapasão, não se 
pode reputar como aceitável a manutenção de um marco legal presuntivo e absoluto de 
incapacidade criminal para menores de dezoito anos, o qual funciona mais como manto 
protetor, propiciando a ocorrência de inúmeros "crimes", do que como garantia fundamental. 

  

2. FILOSOFIA DA MENTE E FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Não seria possível promover uma mudança paradigmática da criminalização do menor sem 
abordar aspectos da potencial consciência da ilicitude do fato praticado conjugados com o 
devido estudo das noções de mente e consciência sufragadas pelo novo ramo da Filosofia que 
tem trabalhado o tema: a Filosofia da Mente. Esta surge em meados do século XX[3], sendo 
uma disciplina filosófica voltada ao entendimento do que é a mente. Segundo alguns 
filósofos, seria uma forma de buscar a união da tradição filosófica de investigação, efetuando 
diálogo com novos modelos de ciência. 

Dos dois grandes ramos que se formaram dentro da Filosofia da Mente, um ocupando-se da 
inteligência artificial, querendo produzir máquinas pensantes, e outro, a neurociência[4], 
preocupada com utilização de neuroimagem para fotografar a consciência, somente esta 
última vertente trará conceitos e ideias que irão ajudar a respaldar a tese flexibilizadora a ser 
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defendida neste trabalho. Dentre os principais assuntos abordados por este ramo, a 
consciência e a intencionalidade são dois de grande importância para a presente pesquisa, uma 
vez que a imputabilidade e a potencial consciência da ilicitude são elementos que devem se 
fazer presentes para que se possa aferir a culpabilidade do sujeito ativo delitivo. 

  

•2.1.Conceituação  

O termo "consciência" provém do latim consciencia, significando "saber em comum", 
derivando do termo grego syneidesis, que designa o exame da pessoa por si mesma. Numa 
concepção moderna, pode-se trazer à baila um conceito mais próximo do conhecimento que 
um indivíduo tem de suas ações e sobre o que pensa, configurando o que já foi denominado 
de "consciência pessoal". Numa descrição extremamente simplória, pode-se afirmar que a 
consciência é a percepção que um determinado organismo tem de si mesmo e daquilo que está 
ao redor. 

Com um entendimento mais racionalista e buscando a exatidão, típica de um engenheiro, o 
professor da Escola Politécnica da USP, Zsolt L. Kóvacs[5] afirma: 

[...] acredito que uma proposta razoável é a de caracterizar, mas não definir, a consciência 
como um processo, cuja função fundamental é atribuir qualidade (ou quale, no plural qualia, 
a forma latina que alguns filósofos preferem utilizar) e significado às percepções e gerar uma 
compreensão da realidade assim percebida. Esses três atributos são, por enquanto conceitos 
tão indefinidos quanto a própria consciência [...] (grifos no original) 

Para Stanley I. Greenspan[6]: 

Aqui, o termo "consciência" é sem dúvida mais amplo do que o empregado na emergência de 
um hospital, implicando uma complexa combinação de percepção, intencionalidade e 
selfhood[7] que permitem a reflexão e a compreensão. [...] 

  

Ela envolve a estrutura física do cérebro e experiências subjetivas como a autoconsciência e a 
contemplação de emoções e idéias específicas. (grifos no original) 

De forma menos sintética e mais literária[8], mostra-se o conceito apresentado pelo 
neurologista António R. Damásio[9], segundo o qual: 

A consciência, de fato, é a chave para que se coloque sob escrutínio uma vida, seja isso bom 
ou mau; é o bilhete de ingresso, nossa iniciação em saber tudo [...]. Sem seu nível mais 
simples e mais elementar, a consciência permite-nos reconhecer um impulso irresistível para 
permanecermos vivos e cultivar o interesse pelo self[10]. Em seu nível mais complexo e 
elaborado, a consciência ajuda-nos a cultivar um interesse por outras pessoas e aperfeiçoar a 
arte de viver. (grifos no original) 

Dentro de uma ideia de "campo de consciência", Sartre chega a postular uma "consciência 
impessoal imanente como campo transcendental de uma consciência subjetiva"[11]. Já 
Nietzsche, não apresenta uma noção tão voltada ao coletivo, com o que está à volta, preocupa-
se mais com a função relacional e expressiva da consciência, tratando-a como distinta do 
pensamento, configurando apenas uma modalidade deste. Ele vai considerá-la como 
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consequência da coerção, o que finda por moldar, domesticar o animal humano. Dessa forma, 
adotando tal concepção, pode-se afirmar que vai ocorrer a formação do que se chama de 
consciência por intermédio da comunicação. 

Diante desta noção de coerção como forma de domesticar o animal humano, a flexibilização 
do marco etário de incapacidade criminal é necessária para que se possa, por meio do aparato 
punitivo estatal, continuar a moldar a conduta de jovens infratores. Isto não vem ocorrendo 
diante das leves, curtas e ineficientes medidas socioeducativas que lhes têm sido impostas. 
Esta concepção nietzschiana servirá, para fundamentar a necessidade imperiosa de 
modificação da legislação que atua na demasiada proteção de indivíduos que se encontram na 
infância e adolescência. 

Criou-se, por meio da informação e comunicação, uma sensação de impunidade, sentindo-se 
tais indivíduos completamente acobertados por um manto de irresponsabilidade criminal, 
diante das infames penalidades que a eles são impostas. Isto termina por resultar em um 
(quase) total e completo desrespeito às normas presentes no ordenamento repressivo criminal 
pátrio, o que, indubitavelmente, tem colaborado para o aumento da criminalidade[12] e traz 
um enorme sentimento de impunidade no restante do corpo social. 

Dessa forma, tem-se um fator que interfere na consciência de adolescentes e crianças, acerca 
dos fatos que estão sendo cometidos, não os moldando de forma adequada. A sociedade 
encontra-se refém de tais normas protetivas, pois é vedado recorrer à autotutela[13] para 
solver problemas que surjam ou para buscar a reparação, restando desamparada de satisfatória 
resposta estatal, a qual tem se mostrado franca e claramente ineficiente. 

  

3. A Consciência na Psicanálise Freudiana[14]  

A partir de uma análise psicanalítica baseada em ensinamentos freudianos[15], é possível 
abordar os aspectos topográfico e dinâmico do aparelho psíquico a partir da sua conformação 
pelo id, ego e superego, os quais contribuirão para o estudo e defesa da flexibilização do atual 
marco presuntivo de incapacidade criminal. A divisão do espírito em três partes foi efetuada 
por Freud, em 1923, na obra Ego e Id, considerando que o ego seria a organização e 
consciência, estando em contato com a realidade; o superego pode ser tido como uma espécie 
de consciência moral que acompanha o homem desde os seus primeiros anos de vida; e o id, 
composto por impulsos de libido, sexuais, voltado ao prazer.[16] 

Entre o consciente e o inconsciente há uma luta incessante. [...] Desde o início, a sociedade 
impõe poderosos tabus, e o ego consciente reage reprimindo todas as manifestações do sexo, 
forçando-as para o interior do inconsciente como vergonhosas.[17] 

A presente passagem sintetiza com maestria o que pode ser considerado como o 
"modelamento" ou domesticação dos ímpetos animalescos do ser humano, numa tentativa de 
possibilitar o convívio em sociedade, por meio do qual se dá o fenômeno da repressão de 
impulsos. Assim, estes podem ser afastados por um presente e fortalecido superego, 
decorrente de normas sociais, morais e jurídicas que possuam considerável coercitividade. 
Malgrado aborde, especificamente, a temática sexual, a qual se faz recorrente nos escritos 
freudianos, pode-se interpretá-la e fazer uso com viés voltado para os malefícios da lassidão 
punitiva jacente no seio social. A presente certeza de leniente punibilidade finda por não 
reforçar, da forma que deveria, a eficácia coercitiva da normatividade pátria atual. Dessa 
forma, constata-se que os jovens[18] podem sentir-se menos reprimidos, estando ausente a 
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mola propulsora que poderia criar um recalque modelador de condutas, resultando numa 
inábil tentativa de frustrar instintos e atitudes tidas como imanentes e naturais. 

Assim, o que se pode perceber é que, por conta da leniência da atual legislação punitiva que 
abarca crianças e adolescentes, é cada vez menos repressora a ameaça de punição que poderia 
forçar o jovem a se afastar de condutas delituosas, permanecendo  atrelado a um caminho 
afastado da criminalidade. É o que se pode constatar diante da atual frouxidão punitiva 
presente no ordenamento jurídico pátrio, para que não se fale na total ausência, no que tange 
aos infantes, pois não pode ser relegado a segundo plano que o "desenvolvimento moral pode 
ser bàsicamente considerado como um processo de interiorização de regras de ação 
social."[19]. 

Aníbal Bruno[20], ao abordar a questão da psicanálise relacionada com a perigosidade 
criminal, traz uma breve conceituação desses elementos na visão freudiana, ao afirmar que: 

[...] o anímico compreende estruturas superpostas. No centro, o Ego, síntese dos atributos 
conscientes do indivíduo, acumulados pela educação e pela experiência; abaixo, o Sub-Ego, 
ou Id, zona do subconsciente e do inconsciente, onde subsistem as forças primitivas, coibidas 
e recalcadas pela censura; acima, o Super-Ego, núcleo dos valores morais do indivíduo, 
domador dos impulsos bravios, juiz implacável do Ego, que ele tortura muitas vezes: 
sentimento de culpa, desejo de punição. 

Desta forma, Freud, citado por Carlos F. Batista e Manoel M. Rezende[21], considera que "a 
consciência pode ser, não o atributo mais universal dos processos mentais, mas apenas uma 
função especial deles". Entendida a consciência como uma das funções dos processos 
mentais, buscam os autores, no que tange à sua formação, deixar claro que ocorre uma 
constante dialética entre o consciente e o inconsciente, perpassando por: 

[...] uma força opositora impedindo certos conteúdos de terem acesso à consciência. O 
referido fenômeno pode nos confundir e nos levar a pensar que a consciência é a única 
instância de nossa mente, mas, [...] existem outras instâncias com funções específicas[22]. 

Dentro desta gama de instâncias, há uma determinada instância superior que seria a 
responsável pela formulação do que se denomina "recalque"[23], a qual é efetuada pelo ego 
ao id. Além disso, "o superego é a voz do id, [...]. Tem como características as leis e as 
normas da cultura. Portanto, o superego é um sistema repressor e castrador."[24]. Para o 
presente trabalho, vai ter relevância o papel efetuado pelo superego, sendo, pois, o que se 
chama "representante dos agentes normativos da sociedade"[25], um elemento conformador 
da conduta e comportamento humano. Ou seja, o superego proporcionará ao sujeito acesso a 
certo grau de consciência, pois a "punição representa, de tal modo, uma defesa e um reforço 
do superego"[26]. 

Para bem entender este complexo processo de formação do aparelho psíquico, faz-se mister 
que se compreenda que o ego utilizará da repressão, recalque e da resistência como 
mecanismos de defesa[27]. Assim, será possível considerar a consciência apenas como estrato 
superficial de todo o aparelho mental, uma primeira instância que é atingida por atividades e 
manifestações do mundo exterior ao sujeito, pois os "estímulos advindos do ambiente chegam 
ao sujeito e afetam, em certo grau, o aparelho psíquico"[28]. 

Isto será de grande valia para que se possa buscar as formas de atuação e influência desse 
fator externo ao sujeito na conformação do que denominamos consciência. Partindo-se desta 
primeira compreensão, pode-se alcançar a potencial consciência da ilicitude do menor, como 
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sujeito delitivo, das circunstâncias e situações que o cercam e de que forma isto afetará o seu 
livre arbítrio e discernimento. 

Sobre a abordagem das teorias psicanalíticas da criminalidade, Alessandro Baratta[29], 
interpretando o estudo desenvolvido por Freud, afirma que: 

[...] a repressão de instintos delituosos pela ação do superego, não destrói estes instintos, mas 
deixa que estes se sedimentem no inconsciente. Esses instintos são acompanhados, no 
inconsciente, por um sentimento de culpa, uma tendência a confessar. Precisamente com o seu 
comportamento delituoso, o indivíduo supera o sentimento de culpa e realiza a tendência a 
confessar. Deste ponto de vista, a teoria psicanalítica do comportamento criminoso representa 
uma radical negação do tradicional conceito de culpabilidade, e, portanto, também de todo o 
direito penal baseado no princípio da culpabilidade. 

É importante salientar que todo este trajeto é de grande complexidade e incertezas, não sendo 
possível a elaboração de fórmulas matemáticas que possibilitem alcançar o exato momento 
em que esta consciência estará formada e qual o seu grau de desenvolvimento, diante dos 
fatores externos conformadores. Esta é uma das maiores dificuldades presentes nas ciências 
tidas como não exatas, sociais, pois apresentam inúmeros elementos que podem ser 
modificados, o que distorce o que se gostaria de ter como certeza. 

Diante disso, como forma de minorar possíveis dúvidas e imprecisões, será importantíssima a 
análise casuística, ou seja, de cada um dos indivíduos que estejam envolvidos na conduta 
criminosa praticada, nos casos práticos que venham a ser apreciados pelo Poder Judiciário, 
perquirindo-se, sempre, pela consciência e capacidade de determinação do menor infrator, 
pois "a apresentação do aparelho psíquico, nos mostra um sistema complexo e demonstra que 
seu funcionamento possui características peculiares, sendo determinantes na vida do sujeito e 
da sociedade"[30]. 

Neste mesmo sentido, como forma de reforçar a necessidade de trabalhar com as 
circunstâncias concretas de um caso prático a ser resolvido e afastando-se o presente sistema 
biológico da culpabilidade em que se presume, de forma juris et de jure, a incapacidade de 
entendimento e determinação de sujeitos delitivos que ainda não alcançaram o marco etário 
posto, é de fulcral importância trazer a lume os ensinamentos de Edna Heidbreder[31], 
trabalhando técnica e precisamente com alguns dos conceitos psicológicos de consciente, 
inconsciente, ego recalque, censura e pré-consciente, em suas vertentes de delimitação difícil 
e imprecisa: 

A vida psíquica dos seres humanos consiste de duas partes principais, o consciente e o 
inconsciente. O consciente é pequeno e relativamente insignificante. O que uma pessoa sabe 
sobre os seus próprios motivos e conduta dá apenas um aspecto superficial e fragmentário de 
sua personalidade. Por baixo do ego consciente está o vasto e poderoso inconsciente, fonte 
das grandes forças ocultas que constituem a verdadeira força propulsora das ações humanas. 
Entre o consciente e o inconsciente está o pré-consciente, que se funde gradualmente com 
ambos, mas que se parece mais com o consciente do que com o inconsciente em conteúdo e 
caráter e é acessível à consciência sem resistência emocional. O pré-consciente não 
é  formado pelo material que foi fortemente rejeitado e recalcado; em consequência, os seus 
conteúdos podem ser evocados pelos processos comuns de associação. A censura localiza-se 
geralmente no pré-consciente. 

É por este motivo também que não é mais possível continuar a defender a manutenção do 
marco presuntivo absoluto de incapacidade criminal. Os indivíduos, com suas diferentes 
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formações e desenvolvimentos psíquicos, deverão ter a responsabilização criminal atrelada ao 
seu grau de capacidade e discernimento, baseada em sua idade psicológica, e não mais a um 
marco etário estabelecido por política criminal. 

Convém ressaltar que, por imperativos de segurança jurídica, não se pode ter uma ausência 
total de um marco a partir do qual se presuma, juris tantum, a capacidade criminal, 
abandonando-se o limite etário. O ideal, mesmo, seria que fosse adotado um marco flutuante, 
baseado única e exclusivamente na capacidade de compreensão e discernimento do indivíduo, 
mesmo para sujeitos delitivos que ultrapassem os 18 anos. Contudo, esta é uma previsão 
utópica que não gera a devida segurança jurídica. Portanto, a flexibilização que está a se 
defender é somente para os sujeitos que ainda não completaram o marco etário adotado por 
razões de política criminal. Os sujeitos que, no momento da ação ou omissão, já contarem 
com 18 anos, continuarão a ser regulados pelo sistema biopsicológico, atualmente em vigor, 
ou por qualquer ou marco legal que venha a ser determinado. O fato de a flexibilização do 
marco criminal, aqui defendida, ocorrer apenas unilateralmente será devidamente trabalhado 
em tópico seguinte. 

No momento de identificar a capacidade de compreensão e discernimento que possibilitará a 
responsabilização criminal do menor infrator, os juristas precisarão buscar a solução para o 
problema da imputabilidade em outras disciplinas, sendo imprescindível recorrer à 
transdisciplinariedade, não mais se restringindo ao isolamento jurídico que ainda grassa neste 
meio acadêmico. Esta integração do saber jurídico com outros ramos será indispensável para 
que seja possível uma efetiva readequação das previsões normativas punitivas estatais à 
realidade social circundante. 

  

4. A Consciência para a Neurobiologia 

Do ponto de vista neurobiológico[32], a consciência pode ser encarada em duas acepções: 
uma interna e outra externa. Não convém, neste trabalho, ater-se ao âmbito interno, vez que 
está relacionado à mente, ao cérebro e à forma como o sujeito produz o conhecimento, de 
maneira extremamente pessoal e subjetiva, com caráter privado, personalíssimo (neurociência 
cognitiva). Isto não teria relevância, pois se faz necessário trabalhar com o viés que se expõe, 
que se externaliza. Esta, a vertente externa, engloba a atenção aos estímulos ambientais, o 
estado de prontidão, estando o sujeito desperto, e "apresentando um comportamento adequado 
ao contexto e ao que imaginamos ser o seu propósito"[33]. 

Tendo-se em vista as presentes conceituações, far-se-ia um ponto fulcral do trabalho 
determinar um momento, se é que isso seria possível, a partir do qual ocorreria a inserção do 
jovem infrator no mundo da capacidade criminal, possibilitando a criminalização das 
condutas típicas, antijurídicas e culpáveis que venham a ser por eles praticadas. Seria o 
momento de retirá-lo do protetivo aparato presente na legislação especial e submetê-lo ao 
tratamento ordinariamente concedido pelo Código Penal aos adultos, ou seja, àqueles que já 
demonstram consciência e capacidade de discernimento. 

Um grande problema, ainda sem a devida solução na seara da neurobiologia, gira derredor do 
entendimento de como o cérebro "no organismo humano engendra padrões mentais que 
denominamos, por falta de um termo melhor, as imagens de um objeto"[34], o que pode vir a 
possibilitar que um indivíduo possua consciência. Numa tentativa de solucionar essa dúvida, 
ao se basear em um modelo pautado no desenvolvimento, com elementos materialistas (mente 
conformada estritamente em termos de fenômenos físicos) e experienciais (formada por 
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elementos adquiridos com as experiências vividas) atuando de forma unida, sem que seja 
possível a sua separação, é relevante o ensinamento de Stanley Greenspan[35], segundo o 
qual: 

O ciclo evolutivo da experiência e categorização parece afetar a fisiologia do cérebro, e não 
apenas o contrário, num bailado amoroso entre natureza e ambiente. É ilusório tentar separar 
as contribuições de ambas, pois uma só pode ser definida no contexto da outra. A consciência 
se desenvolve a partir desta interação contínua, em que a biologia organiza a experiência e a 
experiência organiza a biologia. 

Sobre as teorias materialistas e experienciais, para que seja simplificada a temática e tornado 
mais palatável o entendimento, faz-se mister conhecer seus conceitos, que, segundo Paul M. 
Churchland[36], podem ser assim diferenciados: 

De um lado, existem as teorias materialistas da mente, teorias que afirmam que o que 
chamamos de processos e estados mentais são meramente processos e estados sofisticados de 
um complexo sistema físico: o cérebro. De outro, existem as teorias dualistas da mente, que 
afirmam que os processos e estados mentais não são apenas processos e estados de um 
sistema exclusivamente físico, mas constituem uma espécie distinta de fenômenos, de 
natureza essencialmente não-física. 

Assim, a inexata conformação de como e quando o cérebro engendra padrões mentais ainda se 
mostra como o mais grave obstáculo ao estabelecimento da específica e determinada ocasião 
em que se poderia vir a considerar um sujeito delitivo como consciente ou capaz de atuar de 
acordo com tal entendimento; o que fará com que seja perquirida tal condição nos casos 
concretos, sendo verdadeira farsa promover a delimitação abstratizada e apriorística deste 
momento. Desta forma, pode-se afirmar que: 

Da perspectiva da neurobiologia, resolver este primeiro problema seria descobrir como o 
cérebro produz padrões neurais em seus circuitos de células nervosas e como ele consegue 
converter esses padrões neurais nos padrões mentais explícitos que constituem o nível mais 
elevado de fenômeno biológico [...][37]. 

Ao trazer a problemática para a responsabilização criminal de jovens infratores que ainda não 
alcançaram o marco etário escolhido, a busca da consciência seria perquirir, nos casos 
concretos, a partir de qual momento poder-se-ia considerá-los com o discernimento necessário 
para responsabilizá-los criminalmente por seus atos. A resolução desta questão redundará em 
uma grande possibilidade de atingir o patrimônio jurídico de jovens delinquentes, 
possibilitando atingi-los com o mais gravoso aparato punitivo estatal: o Direito Penal. 

A intenção, ao abordar o tema do ponto de vista da neurobiologia e da ciência cognitiva, é 
tentar formular bases teóricas que possam fundamentar como a consciência, em termos 
mentais, constrói-se no cérebro humano. Tendo como base este marco, pode-se investigar os 
momentos a partir dos quais se poderia flexibilizar a atual presunção absoluta de incapacidade 
criminal que se encontra disposta nas normas, o que possibilitaria a punição de crianças e 
adolescentes infratores. 

Neste momento, é importantíssimo traçar uma diferenciação entre a "consciência" que aqui se 
está a abordar da "potencial consciência da ilicitude", elemento da culpabilidade 
imprescindível para que uma conduta seja considerada crime e lhe possa ser imposta a 
correlata punição prevista na codificação criminal. 
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É preciso ter em mente que, para que se possa ter a potencial consciência da ilicitude, deverão 
estar presentes o discernimento e a capacidade, expressos, na forma de consciência, sem os 
quais não será possível considerar a conduta como passível de punição. Isto é o que ocorre, 
hodiernamente, com as condutas praticadas por sujeitos que ainda não alcançaram o marco 
etário imposto pelo sistema biológico. Assim, a "consciência" a que se faz referência neste 
tópico é antecedente lógico e necessário para que se venha a analisar, em momento diverso e 
posterior, a "potencial consciência da ilicitude". Malgrado sejam termos similares, é 
fundamental que seja feita tal distinção, evitando algaravias conceituais. 

É de grande valia ressaltar, que a exata demarcação dos limites a serem impostos para a 
imposição de penas a sujeitos delitivos juvenis, que apresentem a consciência e capacidade de 
determinação, vai muito além das pretensões acadêmicas do presente trabalho, o qual se 
contenta com o levantamento de dúvidas e questionamentos da atual sistemática a que se 
submetem crianças e adolescentes transgressores. Para que fosse possível apontar a referida 
delimitação, seriam necessários tanto o amadurecimento técnico quanto aprofundados estudos 
na temática, o que ainda não se apresenta viável, na atual conjuntura de pesquisa[38]. 

  

5. A Consciência em Jean Piaget[39]  

É importante trazer referências aos estudos desenvolvidos por Jean Piaget para contrapô-los, 
em alguns aspectos, com divergências e críticas, ao que foi anteriormente asseverado pela 
psicanálise freudiana[40]. Aquele trabalhou com o desenvolvimento da criança e do 
adolescente, considerando-o indissociável da vida intelectual, dos aspectos de vida social e da 
afetiva, sem relegá-los a segundo plano, pois "as construções mentais, esquemas ou estruturas 
da inteligência estão impregnados de elementos sociais e afetivos desde os primeiros meses da 
vida infantil, mas precisamente desde o momento em que a criança separa o seu próprio corpo 
dos objetos que povoam o real"[41]. 

Para tanto, faz uso de conceitos como esquemas[42], estruturas[43], acomodação, 
motivação[44], interesse[45], valor[46] e sentimento. Destes, terá importância para a presente 
pesquisa a forma como se entrelaçam os esquemas e as estruturas, por via da motivação e 
interesse, determinantes para a busca do equilíbrio, os quais serão de precípua relevância para 
ajudar na conformação do que chamamos de consciência. Faz-se mister trazer à baila que se 
utiliza, aqui, o termo "consciência" mesmo que não tenha sido exatamente este o usado por 
Piaget no desenvolvimento de suas teorias e conceituações. 

Os indivíduos irão desenvolver suas atividades e raciocínios pautando-se em uma necessidade 
de encontrar o equilíbrio após serem desequilibrados por quaisquer fatores externos ou 
internos. Na intenção de formar o sustentáculo para resistir a tais movimentos, forma-se a 
construção do esquema ou estrutura, conforme seja mais ou menos complexa a situação. 
Portanto, é possível afirmar, segundo esta concepção piagetiana, que a necessidade de resistir 
aos desequilíbrios momentâneos é que irão colaborar para a construção da consciência do 
indivíduo, no caso, das crianças e adolescentes[47]. 

Desta forma, tem destacável importância a influência que pode ser exercida por um 
ordenamento jurídico-penal mais repressivo, por intermédio, por exemplo, da flexibilização 
do marco presuntivo de inculpabilidade, sobre a mente de jovens sujeitos delitivos, e a forma 
como isto poderá abrandar o aumento dos níveis de criminalidade na realidade social 
brasileira. Segundo escólio de Anália Rodrigues, "Piaget aceitou [...] que a necessidade 
desencadeia a conduta em direção ao objeto (energética), desde que haja interesse 
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(valorização do objeto)."[48]. Assim, a possibilidade de infligir penalidades mais rigorosas 
cria a necessidade de comportamento (energético) de forma a ser tido maior respeito ao 
ordenamento jurídico, o objeto, in casu[49]. 

Sobre a necessidade de impingir maior coercitividade às disposições normativas, evitando o 
direcionamento de condutas desviadas do que se reputa como de interesse social, é de grande 
valia destacar, dentre as fases de desenvolvimento trabalhadas por Jean Piaget, aquela 
denominada racional-altruística-interiorizada, a qual, de acordo com o escólio de Samuel 
Pfromm Netto[50]: 

É o mais alto nível de maturidade moral, desenvolvendo-se notadamente na adolescência e na 
idade adulta. O indivíduo não somente possui um conjunto interiorizado de princípios morais, 
segundo os quais julga e dirige sua conduta, como também conta com um autodomínio 
racional e é capaz de avaliar objetivamente os resultados de determinado ato em determinada 
situação, aprovando-o ou reprovando-o em função das consequências ou do benefício que 
possa proporcionar a outrem ou a si mesmo. (Grifou-se) 

Pode-se entender que o endurecimento punitivo poderá influenciar e determinar o interesse do 
jovem no sentido do cumprimento das normas, o que não se perfaz, atualmente, por conta do 
sistema que foi instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Isto porque, "Toda 
conduta é ditada por um interesse ou por um objeto valorizado - dinamizador da ação. Há 
vários interesses ou objetos valorizados, num mesmo momento, e o organismo age em função 
do interesse maior."[51]. Desta forma, se não há normas rigorosas, não haverá o correlato 
interesse de cumpri-las, pois, segundo será considerado pelos infratores juvenis, vai valer a 
pena correr riscos de sofrer a incidência de (leves) corretivos em troca da ampla liberdade de 
atuação, o que não se faria presente caso a resposta punitiva estatal fosse mais rígida. 

Neste ponto, pode ser encontrada outra diferenciação entre as teorias sufragadas por Freud e 
Piaget, pois: 

Na visão piagetiana (1975, p. 272 e 273), quando um indivíduo se submete a uma norma, 
ocorre um funcionamento psíquico diferente daquele proposto por Freud: "(...) não se trata 
daquela simples submissão inconsciente ao 'superego', mas antes de um sistema autônomo 
paralelo aos sistemas racionais", o social, por exemplo. 

  

Diante de uma norma ocorre um conflito e o indivíduo mobilizará a vontade - regulação 
afetiva - para resolvê-lo. 

  

[...] As normas, assim concebidas, criam um compromisso do indivíduo com relação aos 
outros. Por isso, a pessoa matura socialmente, quando se vê diante de regras que visam o bem 
comum, submete-se a elas através da reciprocidade, ou seja, respeita a lei, mesmo que esta lhe 
imponha sacrifícios, desde que sinta que esta lei beneficia a sociedade da qual faz parte e pode 
beneficiá-la no futuro.[52] 

Além disso, ainda assevera-se que: 

A criança aprende a respeitar as regras ou normas morais[53] vivendo em sociedade. Nesta, 
dois tipos de relações merecem ser destacadas: as coercitivas e as cooperativas. As relações 
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sociais coercitivas, impostas de fora, baseiam-se na autoridade e no respeito do inferior ao 
superior. Levam à chamada moral heterônoma[54]. Assim, crianças pequenas, não podendo 
criar suas normas em colaboração com o ambiente, interiorizam as normas dos pais ou da 
sociedade.[55] (grifos no original) 

Portanto, será maior a intensidade do interesse do indivíduo que ainda não completou 18 anos, 
mas goza de consciência e capacidade de determinação, caso passe a ter receio de sentir as 
consequências punitivas jurídico-penais, que não podem se fazer incidir, ainda, por conta das 
amarras constitucionais e legais, hoje positivadas. Esta frouxidão punitiva, baseando-se nas 
lições de Piaget, interfere na intensidade e conteúdo do interesse apresentado pela criança e 
adolescente em desenvolvimento, o que termina por ser uma não vedação (ou, por via diversa, 
uma permissão) à ocorrência de práticas delitivas por tais sujeitos. 

  

6. CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO? 

O presente tópico servirá para demonstrar as razões da adoção de uma flexibilização apenas 
unilateral, ou seja, perquirindo-se a capacidade e consciência de jovens que ainda não 
atingiram os 18 anos. Muitos, de forma açodada, poderiam questionar se este posicionamento 
não estaria apartado de um ideal de Estado Democrático e Constitucional de Direito, uma vez 
que, se o jovem menor de 18 anos poderá ter questionada a sua capacidade de determinação e 
potencial consciência da ilicitude diante de um caso concreto apresentado, por que motivo 
também não poderia ocorrer a flexibilização "para cima", ou seja, de adultos que já 
ultrapassaram o marco legal de responsabilização criminal, mas, mesmo assim, ainda não 
apresentam o necessário discernimento ou capacidade para serem alvos da mais dura 
reprimenda estatal. 

Diante de tal questionamento, é possível asseverar que caso fosse possibilitada a 
flexibilização "para cima", ou seja, aos maiores de 18 anos, estar-se-ia indo na contramão, de 
encontro a todo o desenvolvimento recente que se pode perceber não só no Direito Penal, mas 
também no Direito Constitucional, através da concessão dos direitos políticos a jovens com 
16 anos, como também no privatístico ramo do Direito Civil, em que se percebe lentas e 
graduais reduções das idades de capacitação e discernimento, com o advento do não tão mais 
novo Código Civil de 2002. 

Assim, serão a seguir elencados alguns institutos que demarcam o atual posicionamento e 
direcionamento do ordenamento jurídico como um todo, pois não se pode interpretar ou 
buscar a mens legis sem que se faça um confrontamento sistemático, que envolva o confronto 
de institutos de um determinado ramo com todo o desenvolvimento histórico e gradual de 
institutos dos demais ramos do direito. Caso contrário, o Direito Penal, por conta de uma 
vetusta e conservadora postura que pode ser intitulada como pseudo garantista e humanitária, 
estará indo em direcionamento oposto a todo o ordenamento jurídico pátrio atual; isto não 
mais demonstra ser o comportamento ideal, para que não se descole ainda mais este ramo do 
direito da sua realidade circundante e continue a ser considerado como o último vagão no 
comboio das transformações sociais. 

O direito ocupa-se precipuamente com a regulação normativa dos fatos sociais que emergem 
das relações interpessoais, servindo como modelo formulador de comportamentos. De outra 
forma não poderia proceder o Direito Penal, o qual se preocupa com a tipificação de condutas, 
ditas criminais, e as respectivas sanções a serem impostas, não se podendo descurar do 
princípio da legalidade e muito menos da anterioridade. Por conta disso, é possível encontrar 
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dispositivos normativos, tanto no Código Penal, em seu primeiro artigo, inaugurando a 
sistemática penal brasileira, quanto no rol de direitos e garantias fundamentais, no art. 5º, 
inciso XXXIX da Constituição Federal. 

Contudo, faz-se mister trazer à baila uma questão que se tem mostrado de grande relevância, 
mas que tem sido negligenciada por grande parte dos doutrinadores penalistas que atuam na 
área: cada vez mais o direito penal encontra-se desgarrado do meio social circundante. Não é 
por outro motivo que Eugenio Raúl Zaffaroni[56] observa que: 

[...] desde a sua reformulação moderna a partir do século XVIII, o discurso jurídico-penal 
sempre se baseou em ficções e metáforas, ou seja, em elementos inventados ou trazidos de 
fora, sem nunca operar com dados concretos da realidade social. 

Além disso, é cada vez maior o número de crimes praticados por indivíduos que ainda não 
alcançaram o marco etário absoluto de inculpabilidade, mas que já apresentam total 
consciência da ilicitude do fato cometido ou capacidade de determinar-se com esse 
entendimento. Entretanto, pouca, ou nenhuma, providência tem sido tomada para alterar esta 
situação. Por conta disso, é importante demonstrar que outros ramos do direito estão se 
atualizando, ou buscando isso, o que não tem sido feito com a mesma frequência no direito 
penal. 

•6.1.Confrontação sistemática com demais ramos do direito e seus institutos 

Diante da constatação de descolamento do texto normativo do meio social que pretende 
regular, no âmbito do direito civil, ocorreu uma recente reforma, instituindo uma nova 
codificação cível, onde o sujeito com 16 anos apresenta uma vontade a ser respeitada[57]. 
Assim, é possível que o relativamente incapaz pratique alguns atos a serem considerados 
válidos quando apenas assistido, e não mais representado, manifestando e tendo sua 
voluntariedade acatada pelo direito. Por que motivo, então, um sujeito apresenta capacidade 
para tomar decisões que repercutem em seu patrimônio jurídico, na seara civil, mas ainda 
mostra-se absolutamente incapaz de entender o que comete na esfera criminal? 

Como pode um sujeito decidir sobre o testamento, ou deliberar acerca do casamento, um dos 
institutos mais solenes e formais do direito civil e continuar a ser considerado incapaz de 
entender o caráter ilícito dos seus atos? Na esfera cível o jovem tem discernimento sobre a 
licitude dos atos que pratica, mas na seara criminal continua a ser um incapaz. Esta é uma 
contradição que precisa ser solvida, uma vez que a codificação civil atualizou-se, em oposição 
ao que não tem acontecido com o vetusto código criminal, o qual permanece com a mesma 
sistemática desde a década de 1940. 

Além disso, pode-se trazer como exemplo o instituto do casamento[58], o qual é tido por 
muitos civilistas como o ato mais solene previsto no ordenamento jurídico brasileiro, o que 
leva alguns a questionarem acerca da sua posição, se seria um instituto de direito público ou 
de direito privado. Contudo, divergências doutrinárias à parte, o que não se pode negar é o 
caráter solene e formal presente neste ato do direito civil. Por conta disso, o acontecimento da 
união entre indivíduos de sexos diferentes repercute em diversas esferas do patrimônio 
jurídico daqueles que celebram o matrimônio. 

Com o estado matrimonial, criam-se novos vínculos, tanto dos nubentes entre si como entre 
estes e os parentes do outro, com a concepção de laços e relações que os fazem passar a 
assumir direitos e obrigações recíprocos, acarretando mudanças nas esferas não só pessoal 
como também patrimonial daqueles que estão envolvidos. Além disso, altera-se o estado civil, 
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passando os nubentes a ser considerados casados, estabelecendo "comunhão plena de vida, 
com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges"[59] e "homem e mulher assumem 
mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelo encargo da 
família"[60]. 

Com relação à capacidade para firmar tal vínculo, o Código Civil estabelece que, a partir dos 
16 anos, homens e mulheres podem se casar, mas impõe que esteja presente a autorização de 
ambos os pais, ou de seus representantes legais, até que completem a maioridade civil[61], 
necessitando ser assistidos, posto ainda sejam relativamente incapazes. É possível perceber 
que na esfera cível o indivíduo, mesmo apresentando dezesseis anos, já demonstra 
voluntariedade para aderir ao instituto considerado mais solene e formal do direito civil, mas 
ainda continua sem capacidade e discernimento para ser responsabilizado por seus atos na 
esfera criminal. 

Além disso, seria negligente deixar de mencionar que, em casos excepcionalíssimos, o Novo 
Código Civil de 2002 possibilita a celebração do casamento por aqueles que ainda não 
completaram a referida marca etária, o que ocorre para ser evitada a imposição ou 
cumprimento de pena criminal ou para casos de gravidez[62]. Com relação ao casamento de 
uma jovem que ainda não completou os dezesseis anos, é interessante a crítica formulada por 
Maria Berenice Dias. 

Ela afirma que "em caso de gravidez, se houver casamento sem autorização, não é cabível sua 
anulação por motivo de idade (art. 1.551). Assim, uma jovem com menos de 16 anos, para 
casar sem precisar da autorização de ninguém, nem dos pais, nem judicial, basta 
engravidar!"[63]. É interessante notar que o Código não faz nenhuma menção, nesses dois 
casos, para a idade núbil mínima, pressupondo a capacidade de consentir para o casamento ao 
dispor de discernimento para a prática de atos sexuais. Além disso, mesmo com a viuvez, a 
separação, ou o divorcio, o menor de dezoito anos não irá retornar ao anterior status de 
incapaz. 

Não convém discutir o acerto ou erro dos citados dispositivos do Código Civil, mas é inegável 
que é uma sistemática que busca se aproximar muito mais da realidade social circundante, até 
mesmo por apresentar idades menores do que a do anterior código. Com isto, busca-se uma 
maior legitimidade e adequação do ordenamento jurídico abstratamente posto ao meio que 
pretende normatizar, o que não ocorre com a manutenção de um marco presuntivo absoluto de 
incapacidade criminal decorrente de um ultrapassado e antiquíssimo Código Penal. 

Por fim, pode-se fazer referência ao direito de testar. O Direito das Sucessões trata da 
disposição do patrimônio jurídico de um indivíduo que faleceu aos seus descendentes e 
sucessores, onde uma pessoa insere-se na "titularidade de uma relação jurídica que lhe advém 
de outra pessoa, e, por metonímia, a própria transferência de direitos, de uma a outra 
pessoa"[64]. Pode esta transmissão de direitos ocorrer por disposição da própria vontade do 
indivíduo ou por disposições expressas de lei[65]. A sucessão hereditária ou causa mortis é 
conceituada como o "modo de adquirir, a título universal ou singular, bens e direitos que 
passam de um sujeito que morre, aos que lhe sucedem, isto é, passam a ocupar a sua situação 
jurídica"[66]. 

O Direito das Sucessões é um livro do Novo Código Civil que, por conta da relevância que é 
dada à transmissão de direitos de um sujeito a outro, quase goza dos mesmos formalismos e 
solenidades que o Direito de Família, anteriormente tratado em breves linhas. Diante disso, 
cria o legislador inúmeras restrições e formalidades envolvendo os documentos que se 
dispõem a tratar da transferência causa mortis de direitos. Contudo, em mais um lampejo de 
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atualidade da nova sistemática da codificação civil, permitiu-se que o menor relativamente 
incapaz testasse. Ou seja, reconhece-se a capacidade de testar do indivíduo que apresenta 
apenas 16 anos, tendo relevância jurídica, no âmbito cível, a manifestação de vontade e 
consciência deste sujeito de direitos. 

Assim, um dos elementos de validade do testamento é a capacidade[67] do testador para que 
explane o que o deseja, representando a sua manifestação volitiva. Os menores de dezesseis 
anos, tidos como absolutamente incapazes, não tem o poder de deliberar. Portanto, "não é de 
ser recebida a sua vontade para produzir consequências post mortem"[68]. Contudo, o 
relativamente incapaz não é impedido de testar, apresentando, portanto, manifestação de 
vontade a ser respeitada pelo ordenamento jurídico[69]. Esta é uma hipótese em que a 
manifestação do relativamente incapaz é considerada válida, mesmo sendo feita sem a 
interferência do seu assistente ou tutor, tendo-se em vista o caráter personalíssimo[70] deste 
ato. 

Desta forma, resta evidente a maior proximidade destas disposições normativas do Código 
Civil com as necessidades do meio social, adequando-se às mudanças que acontecem com o 
decorrer dos anos. Tendo-se em vista que o próprio ordenamento jurídico brasileiro concede 
discernimento, capacidade e vontade a indivíduos que ainda não apresentam 18 anos, não soa 
contraditório ainda serem considerados incapazes sujeitos delitivos que não alcançaram tal 
marco etário? Por conta dessa incongruência, mostra-se plenamente possível a defesa da 
flexibilização do marco presuntivo absoluto de incapacidade criminal. 

Além disso, segundo Maurevert Paranaguá[71]: 

O homem, desde o seu nascimento, tem potencialmente capacidade jurídica; porém, nos 
primeiros estágios de sua existência, quando já desprendido do seio materno goza de vida 
própria, na infância e subsequentes adolescência e primeira juventude, carece de capacidade 
para agir com plena transcendência jurídica e é considerado irresponsável pelos atos ilícitos 
que vier a praticar, por não possuir ainda, segundo uma concepção no nosso entender de certa 
forma ultrapassada, consciência, liberdade, inteligência e vontade consciente. 

É relevante salientar que a referida citação foi efetuada ainda em inícios dos anos 1980, numa 
época em que ainda não se faziam presentes as realidades normativas do novo regramento 
civil apresentado pelo Novo Código Civil de 2002. Neste tempo, o citado autor, um professor 
de Direito do Menor, já sentia que era injustificada a reiterada afirmativa de que o jovem 
menor de 18 anos não apresenta capacidade para arcar com as consequências da 
voluntariedade de suas condutas. 

Conforme afirmado ao tratar da formação da consciência do indivíduo, não pode ser 
esquecido que tal situação consciente não é conformada da noite anterior ao décimo oitavo 
aniversário para o dia seguinte, mas sim continuadamente formulada e moldada por todos os 
fatores que incidem sobre a criança e o adolescente, incluindo-se, entre esses fatores, a 
possibilidade de sofrer a incidência do aparato punitivo penal. Com a forma que tem sido 
concedida a apenação de condutas delitivas praticadas por menores de dezoito anos, tem 
restado fortemente debilitado esse fator domesticador do animal humano, o que contribui para 
a não formação da ideal consciência do jovem, o qual se sente livre para cometer as mais 
bizarras condutas ilícitas, por ter certeza de que não será devidamente punido. 

Todavia, não restam dúvidas de que o Direito Penal é o meio mais gravoso de interferência 
estatal no patrimônio jurídico de seus cidadãos. Por conta disso, é importantíssimo repetir que 
a interferência não será efetuada sobre sujeitos delitivos juvenis que ainda não apresentem a 
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idade psicológica requerida, recaindo, tão-somente, sobre jovens delinquentes que já se 
mostrem com maturidade suficiente para serem alvo de tal reprimenda. 

Assim, a flexibilização do marco presuntivo absoluto não vai recair sobre os indivíduos 
teleologicamente idealizados como alvos das normas protetivas da criança e do adolescente, 
mas apenas sobre aqueles que já possam responder criminalmente, apresentando o 
discernimento para isso, sendo que, por conta das disposições cíveis, não há como 
desconsiderar que possam tais sujeitos manifestar vontade e consciência válida e capaz de 
repercutir no Direito. 

Por último, mas não menos importante, deve-se trazer à baila o confrontamento entre a 
concessão de capacidade e consciência para emanação da vontade eletiva de jovens pela 
Constituição Federal de 1988 por meio do exercício dos direitos políticos e a ausente 
possibilidade de se impor punições a tais sujeitos. Malgrado não tenha o presente trabalho a 
pretensão de reduzir a maioridade penal, mas sim flexibilizar o marco etário presuntivo de 
incapacidade criminal para possibilitar a imposição de verdadeiras e adequadas penas a jovens 
infratores, em mais uma situação far-se-á menção aos dezesseis anos, tal como ocorre com os 
direitos políticos concedidos pela Constituição Federal[72]. 

Pimenta Bueno[73], em face da Constituição do Império, já conceituava os direitos políticos 
como sendo "as prerrogativas, os atributos, faculdades ou poder de intervenção dos cidadãos 
ativos no governo de seu país, intervenção direta ou indireta, mais ou menos ampla, segundo a 
intensidade do gozo desses direitos". Hoje, os direitos políticos podem ser entendidos como 
direitos fundamentais que possibilitam a participação do indivíduo na conjuntura do Estado, 
sendo manifestação da soberania popular e reafirmação do pluralismo político, um dos 
fundamentos da República federativa do Brasil[74]. 

A Constituição Federal contém normas que regulam os requisitos e condições que devem ser 
supridas pelo indivíduo para que possa participar ativamente (direitos políticos positivos), por 
meio da eleição de representantes políticos, e regras que limitam esta esfera de direitos, caso 
venha a infringir alguns dos mandamentos constitucionais, resultando na perda ou suspensão 
desses direitos (direitos políticos negativos). 

Atualmente, é possibilitado, facultativamente, o alistamento eleitoral e o voto ao indivíduo 
que seja maior de dezesseis e menor de dezoito anos. Assim, não mais se justifica a 
manutenção da irresponsabilidade penal, por exemplo, ao jovem que apresente 16 (dezesseis) 
anos, vez que já lhe é possibilitada a escolha de Vereador, Prefeito Municipal, Governador de 
Estado, Deputados, Senadores e, até mesmo, do Presidente da República. Esta contradição 
entre permitir o voto, presumindo-se que a partir de tal idade o indivíduo terá discernimento 
para decidir seus representantes políticos, e presumi-lo incapaz de entender o caráter ilícito do 
seu comportamento, é uma incoerência que não mais se sustenta, necessitando de alterações. 

Além disso, como compatibilizar a possibilidade de o sujeito participar dos processos 
seletivos e exercer direitos políticos, com a impossibilidade de cometer crimes eleitorais? Se 
já possui capacidade de determinação e consciência para fazer parte do jogo político, não há o 
que possa justificar o seu afastamento, ao menos, da responsabilização pelo cometimento dos 
crimes que se encontram previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código 
Eleitoral. 

Estes são apenas alguns exemplos de situações em que o sistema jurídico reconhece que o 
jovem já apresenta consciência e capacidade de determinação, mas ainda continua a 
considerá-lo, na seara penal, como um incapaz, verdadeiro retardado que não tem capacidade 
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de comportar-se de acordo com o seu discernimento. Diante desse total afastamento da 
codificação criminal com a realidade circundante, faz-se imprescindível colacionar 
entendimentos sufragados por Eugênio Raúl Zaffaroni[75], o qual promove críticas neste 
mesmo sentido, tal qual se pode inferir do seguinte fragmento: 

[...] semelhante pobreza de sustentação na realidade social evidencia que, nos últimos dois 
séculos, reincidiu-se em um jogo de ficções recorrentes, que apenas acentuou a debilidade do 
discurso jurídico-penal, precipitada agora em crise.[76] 

Por fim, não se pode deixar de reiterar que, malgrado seja o referido ramo do direito um 
gravoso instrumento de intervenção estatal no conjunto de direitos e liberdades individuais, 
deve-se levar em consideração que: 

O direito penal tende ao aperfeiçoamento da pena, porém não temos acompanhado a evolução 
de outras ciências. Estamos, ainda, apegados aos resquícios do passado. Temos tido medo de 
inovar. O dinamismo do direito penal deve ser uma constante na vida social.[77] (grifou-se) 

Em 1987, momento anterior ao implemento da nova Constituição Federal e da atualização 
civilista introduzida pelo Novo Código Civil, havia quem defendesse que: 

O limite de menoridade penal considerado pela lei coincide com o momento em que o 
desenvolvimento biológico e intelectual do menor permite a emancipação de sua força de 
trabalho e sua metamorfose em cidadão com todos os seus predicados. Assim, a redução do 
limite de idade [para a responsabilização criminal] emanciparia precocemente o menor, mas 
apenas no que se refere à punição por um ato ao qual imputada consciência e 
responsabilidade.[78] (grifou-se) 

De fato, nesta época, o jovem de 16 anos ainda não gozava de tais amplos direitos e 
privilégios, não podendo, portanto, praticar atos carregados de voluntariedade e produtores de 
efeitos na orbita jurídica. Contudo, o que se pode depreender disso é que, atualmente, houve 
uma completa inversão do que foi dito acima, pois o indivíduo, agora, passa a gozar e dispor 
de uma plêiade de direitos civis e políticos, conforme explicitado nas últimas passagens, mas 
não tem a correlata responsabilidade criminal, sendo, ainda, considerado como irresponsável e 
inimputável, de forma apriorística e excludente, não sendo, ao menos perquirida sua 
capacidade de determinação ou de entendimento. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo quanto foi exposto, pode-se chegar às seguintes ilações: 

A. A mera redução da maioridade penal não é o objetivo do presente trabalho, pois isto 
poderia terminar possibilitando a imposição de penas a indivíduos que ainda não completaram 
a maturidade psicológica, o que, sem dúvida, é repugnável e contrário aos ditames 
constitucionais, ferindo princípios fundamentais e objetivos albergados por nossa Carta 
Magna. Por meio da flexibilização do marco legal presuntivo e absoluto de incapacidade 
criminal será possível infligir sanções, tão-somente, a jovens infratores que, malgrado ainda 
não tenham atingido a idade limite, apresentem o necessário discernimento e capacidade de 
determinação, o que possibilitaria uma satisfatória resposta punitiva estatal a tais sujeitos. 
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Assim, não se mostra como o comportamento mais condizente pretender apenas diminuir o 
marco, pois isto geraria um duplo erro: primeiro porque iria fazer incidir o mais gravoso 
instrumento punitivo estatal sobre indivíduos que ainda não apresentam a idade psicológica 
para tanto, o que se mostra claramente inconstitucional e ilegal, pois terminaria por ferir a 
teleologia das normas protetivas do menor infrator; e, em segundo lugar, porque continuaria a 
não albergar indivíduos delitivos que já alcançaram a capacidade e discernimento, mas não 
serão alcançados, pois foi irracionalmente atribuído um novo marco etário, menor, é verdade, 
diminuindo as chances de isso ocorrer, mas ainda deixando sem a devida responsabilização 
criminal aqueles sujeitos que já se demonstrem aptos a fazer incidir a punição penal. 

B. Tem grande importância a influência exercida por um ordenamento jurídico-penal mais 
repressivo sobre a mente de jovens sujeitos delitivos para abrandar o aumento dos níveis de 
criminalidade na realidade social brasileira. Com o aparato punitivo mais rigoroso, cria-se a 
necessidade de comportamento (energético) em direção ao respeito do ordenamento jurídico. 
Isto irá influenciar e determinar o interesse do jovem no sentido do cumprimento das normas, 
o que não se perfaz, atualmente, diante do sistema instituído pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Se não há normas rigorosas, não haverá correlato interesse de cumpri-las, 
valendo a pena correr riscos de sofrer a incidência de (leves) corretivos em troca da ampla 
liberdade de atuação. A frouxidão punitiva, na concepção piagetiana vai interferir na 
intensidade e conteúdo do interesse apresentado pela criança e adolescente em 
desenvolvimento, o que resulta em uma não vedação, ou uma permissão, ao cometimento de 
práticas delitivas por tais sujeitos. 

A flexibilização do marco etário é imprescindível para que possamos, via aparato punitivo 
estatal, tentar moldar, domesticar a conduta de jovens infratores, o que não tem ocorrido por 
conta das desproporcionais penalidades que vêm sendo impostas. As curtas, ineficientes e 
desproporcionais medidas socioeducativas já não suprem nem correspondem aos anseios da 
sociedade, que presencia a ocorrência de crimes hediondos, sem recebimento do 
correspondente castigo. É como já havia, há muito, afirmado Cesare Beccaria "deve haver, 
assim, uma proporção entre os delitos e as penas" [79]. 

C. A isonomia e proporcionalidade têm sido relegadas em nome de uma pseudotutela de 
indivíduos que, em tese, ainda não teriam atingido a maturidade psicológica, mas, em 
verdade, já detêm a total consciência da ilicitude do fato que cometem ou a capacidade de 
determinar-se de acordo com tal entendimento, podendo, e devendo, responder criminalmente 
pelas condutas que praticaram. Deve-se ter, todavia, extrema cautela para que esta forma de 
responsabilização não venha a ser uma vindita imposta nos casos de grande repercussão e 
clamor público, sem que seja satisfatória e exaustivamente analisado o discernimento do 
jovem delituoso. 

D. O sistema punitivo aplicável às crianças e adolescentes imposto pela Constituição Federal, 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código Penal encontra-se em dissonância 
com os anseios e alvedrios dispostos no corpo social circundante; faz-se necessária a 
readequação normativa para que tal sistema não perca totalmente a sua legitimidade, 
transformando-se em nada mais que folhas de papel escritas. 

E. Diante das possibilidades de casar, testar e exercer direitos políticos, demonstrando o 
inimputável que possui condutas carregadas de voluntariedade, respeitadas e protegidas pelo 
ordenamento jurídico, resta inconcebível a continuada afirmação de que o jovem não possui 
discernimento ou capacidade de determinação para ser alvo de reprimenda penal. Não 
colabora com a segurança jurídica. A possibilidade de praticar tais atos encontra-se submetida 
a marcos etários determinados, possibilitando que sujeitos ainda imaturos gozem de tais 
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direitos. Contudo, por via da flexibilização do marco atualmente positivado, o sistema 
punitivo penal englobará apenas aqueles que tenham sua capacidade e discernimento 
atestados por meio de um "incidente de capacidade", possibilitando que sejam julgados em 
varas criminais comuns ou especializadas de infância e juventude. 

F. Não mais adianta continuar com um sistema antigo, ultrapassado e que já se mostra 
totalmente descolado do meio social circundante. A dogmática penal não deve estar restrita a 
belas e brilhantes elucubrações teóricas abstratas, apartadas do meio em que estão insertas. 
Não se pode continuar a ter o medo de inovar, tem-se de ser ousados e desapegados a estas 
irracionais escoras, amplamente combatidas no presente trabalho, para que se possa não só 
readequar como reaproximar o discurso jurídico-penal à realidade que o cerca, evitando a sua 
completa introspecção. 

Para identificar a capacidade de compreensão e discernimento que possibilitará a 
responsabilização criminal do menor infrator, os juristas precisarão buscar a solução para o 
problema da imputabilidade em outras disciplinas, sendo imprescindível recorrer à 
transdisciplinariedade, não mais se restringindo ao isolamento jurídico que ainda grassa neste 
meio acadêmico. 
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[1] Diante do questionamento sobre a constitucionalidade da referida flexibilização, 
recomenda-se a leitura do trabalho: "A Constitucionalidade da Flexibilização do Marco 
Presuntivo Absoluto de Incapacidade Criminal", apresentado no XIX Congresso Nacional do 
Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, disponível em: 
http://conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/florianopolis/Integra.pdf. 

[2] "Organizar o sistema de proteção da comunidade considerando o fato criminológico, mas 
sem se esquecer da necessidade de estabelecer um verdadeiro sistema de direito penal, é 
realizar o que denominamos 'política criminal'." (ANCEL, Marc. A Nova Defesa Social: um 
movimento de política criminal humanista. Trad. Heleno Cláudio Fragoso. Rio de Janeiro: 
Forense, 1979. p. 10.) 

  

[3] Não é pacífico o entendimento de que a Filosofia da Mente seja um fenômeno tão recente, 
mas é a posição adotada de forma majoritária pelos estudiosos do assunto. Segundo o escólio 
do Prof. Zsolt L. Kóvacs, "a moderna filosofia da mente inicia-se no século XVI com o 
pensamento do francês René Descartes, que aprofunda-se na análise da mente" (KOVÁCS, 
Zsolt L., O cérebro e a sua mente: Uma Introdução à Neurociência Computacional. São 
Paulo: Acadêmica, 1997, p. 176). 

[4] As neurociências são "as ciências voltadas para o estudo empírico do cérebro e do sistema 
nervoso" (CHURCHLAND, Paul M.. Matéria e Consciência: Uma Introdução 
Contemporânea à Filosofia da Mente. Edição revisada. Trad. Maria Clara Cescato. Revisão 
técnica Michael B. Wrigley. São Paulo: Unesp, 2004. p. 22.). 

[5] KOVÁCS, Zsolt L., op. cit. p. 178. 

[6] GREENSPAN, Stanley I.. A evolução da Mente: As origens da inteligência e as novas 
ameaças a seu desenvolvimento. Editora Record, [199-?], p. 148-149. 

[7] É comum o uso no vernáculo de origem quando não se encontra a precisa e específica 
palavra para que seja procedida a tradução. Desta forma, o tradutor pode preferir manter a 
expressão na língua nativa. 

[8] Os que desejem um aprofundamento acerca da temática, analisando até mesmo os estágios 
arquétipos do desenvolvimento da consciência na moderna psicologia, segundo a psicologia 
aplicada de Carl G. Jung, podem buscar o estudo desenvolvido na obra "História da Origem 
da Consciência", São Paulo: Editora Cultrix, 1968, redigida por Erich Neumann. 
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[9] DAMÁSIO, Antonio. O mistério da  consciência. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000, p. 20. 

[10] Faz-se necessário o uso do termo em inglês, sem a devida tradução, vez que, segundo o 
citado neurologista, não existiria nas línguas latinas, entre as quais encontra-se o português, 
uma palavra que traduza exatamente o conceito de self. 

[11] SIMHA, André. A consciência do corpo ao sujeito: análise da noção, estudos de textos: 
Descartes, Locke, Nietzsche, Husserl. Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 2009. 
p 128. 

[12] Malgrado a falta de resposta punitiva estatal possa ser indicada como uma das causas de 
aumento da criminalidade, não é possível olvidar que a sociedade é complexa, envolvendo 
outros fatores que contribuem neste sentido. Além disso, "As poucas e precárias estatísticas 
existentes não permitem o conhecimento exato da extensão e da natureza da delinqüência 
juvenil no Brasil. Há, porém, indícios de que o comportamento delinquente dos jovens tem 
aumentado de modo significativo, nos últimos anos.". (NETTO, Samuel Pfromm. Psicologia 
da Adolescência. 5ª ed. São Paulo: Pioneira, 1976. p. 295) 

[13] Em regra, no ordenamento jurídico brasileiro, a autotutela não é aceita, configurando até 
mesmo crime o  exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345, do Código Penal: Fazer 
justiça com as próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o 
permite.). Esta somente poderá ser utilizada nos casos expressamente permitidos por lei, 
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[14] "[...] embora Freud afirme com convicção e, às vezes, amargamente, que ele, e só ele, foi 
o fundador da psicanálise, nunca pretendeu ter chegado a esta concepção quer por uma visão 
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[19] NETTO, Samuel Pfromm. op. cit. p. 275. 
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original) 

[24] BATISTA, Carlos Ferraz; REZENDE, Manuel Morgado. Crime Castigo e a Maioridade 
Penal. São Paulo: Cabral, 2008, p. 31. 

[25] Ibidem. p. 32. 

[26] BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal - Introdução à 
Sociologia do Direito Penal. 3ª ed. Trad. Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 
2002. p. 52. 

[27] Os citados mecanismos de defesa são considerados como verdadeiros agentes protetores 
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[30] BATISTA, Carlos Ferraz; REZENDE, Manuel Morgado. op. cit. p. 43. 
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RESUMO 
O presente artigo visa discutir, à luz da criminologia crítica, os fundamentos implícitos e 
explícitos da união da pena privativa de liberdade com o trabalho diante da realidade 
brasileira. Em suma, visa investigar se o trabalho prisional cumpre uma função de 
ressocialização ou se serve à exploração de mão de obra para atender às demandas do sistema 
capitalista. Para tanto, inicialmente serão analisados os fundamentos da relação entre a 
trabalho e pena de prisão a partir de sua origem, em 1552, no Castelo de Bridewell, em 
Londres. Em seguida, será discutido como houve a importação deste instituto pelo direito 
brasileiro e como ele se estrutura atualmente. Por fim, a partir de uma discussão entre as 
diferenças entre a proteção legal do trabalhador livre e do trabalhador condenado à pena de 
prisão, serão analisadas as perspectivas dos detentos da Penitenciária Agrícola do Espírito 
Santo acerca do trabalho prisional. Deste modo, com base nestes dados será demonstrado, ao 
final, como a atividade laboral realizada junto à pena de prisão não cumpre sua função 
declarada de ressocialização e serve, na verdade, aos interesses do capital. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO PRISIONAL; RESSOCIALIZAÇÃO; 
EXPLORAÇÃO. 
 
RESUMEN 
O presente artigo visa discutir, à luz da criminologia crítica, os fundamentos implícitos e 
explícitos da união da pena privativa de liberdade com o trabalho diante da realidade 
brasileira. Em suma, visa investigar se o trabalho prisional cumpre uma função de 
ressocialização ou se serve à exploração de mão de obra para atender às demandas do sistema 
capitalista. Para tanto, inicialmente serão analisados os fundamentos da relação entre a 
trabalho e pena de prisão a partir de sua origem, em 1552, no Castelo de Bridewell, em 
Londres. Em seguida, será discutido como houve a importação deste instituto pelo direito 
brasileiro e como ele se estrutura atualmente. Por fim, a partir de uma discussão entre as 
diferenças entre a proteção legal do trabalhador livre e do trabalhador condenado à pena de 
prisão, serão analisadas as perspectivas dos detentos da Penitenciária Agrícola do Espírito 
Santo acerca do trabalho prisional. Deste modo, com base nestes dados será demonstrado, ao 
final, como a atividade laboral realizada junto à pena de prisão não cumpre sua função 
declarada de ressocialização e serve, na verdade, aos interesses do capital. 
PALABRAS-CLAVE: TRABAJO PENITENCIARIO; RESOCIALIZACIÓN; 
EXPLOTACIÓN. 
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1. Introdução 

  

Atualmente, o trabalho exercido pelos condenados à pena privativa de liberdade é tratado 
como obrigatório na forma do art. 31 da Lei 7.210/84, a Lei de Execuções Penais (LEP), 
sendo facultativo apenas para os presos provisórios - os quais também ficam limitados ao 
trabalho no interior do estabelecimento prisional. 

  

O fundamento utilizado pelos defensores desta obrigatoriedade de exercício do trabalho pelos 
condenado está baseado na ideia de que esta atividade teria fins ressocializadores, se 
constituindo como uma laborterapia. Como assevera Dotti, 

  

os meios mais adequados para influir positivamente na personalidade do delinqüente são: o 
trabalho, o ensino, a educação, a psicoterapia, as atividades culturais, o autocontrole, a auto-
sugestão e os contatos com o mundo exterior.[1] 

  

Deste modo, ainda que obrigatório, o trabalho como instrumento de "recuperação" do 
condenado não se confunde com o trabalho forçado - ou trabalho como pena - proibido 
expressamente pelo art. 5°, XLVII, c, da Carta Magna de 1988. 

  

No entanto, mesmo tentando não se identificar com o trabalho como pena, a regulamentação 
do trabalho no interior da pena não obedece às regras comuns ao trabalhador livre garantidas 
pela Constituição da República e pela legislação infraconstitucional, tais como o piso do 
salário mínimo, ou o direito a férias remuneradas, mas obedece às normas próprias da Lei de 
Execução Penal e de Previdência Social. 

  

Sendo assim, cria-se uma situação em que o trabalho é obrigatório, com a finalidade explícita 
de favorecer o processo de ressocialização do condenado, porém dentro de uma estrutura que 
não garante ao preso direitos mínimos que qualquer trabalhador livre teria. 

  

Diante disso, tomando como base os questionamentos da criminologia crítica, o presente 
artigo se propõe a questionar se o trabalho prisional no Brasil realmente tem servido à sua 
função explícita de contribuir para a ressocialização do indivíduo, ou se ele não estaria mais 
ligado a uma função implícita, baseada em interesses econômicos, de exploração de mão de 
obra fragilizada e barata. 
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Para tanto, em um primeiro momento, será analisado a forma como este modelo de pena 
privativa de liberdade cumulada com o trabalho chega ao Brasil, a partir de suas origens que 
remontam à Europa, mais precisamente às workhouses inglesas do século XVI. 

  

Em seguida, estes pressupostos teóricos serão confrontados com a visão dos próprios detentos 
acerca de sua experiência com o trabalho, a partir de dados qualitativos e quantitativos 
colhidos junto aos internos da Penitenciária Agrícola do Estado do Espírito Santo (PAES) 
entre janeiro e agosto de 2010. 

  

Diante disso, buscar-se-á discutir se a estrutura do trabalho prisional no Brasil funciona 
realmente como instrumento de ressocialização ou se opera como mais um instrumento para a 
exploração de mão de obra dentro do sistema econômico capitalista. 

  

  

2. A pena privativa de liberdade cumulada com o trabalho: os interesses de um sistema 
econômico ascendente 

  

A bruta mudança do sistema feudal para o capitalista gerou não apenas modificações na 
conjuntura social por meio de mecanismos e novas formas de associações, como veio 
acompanhada de uma nova Weltanschauung, a visão de mundo burguesa. 

  

Era difícil, à massa de camponeses, acostumada a trabalhar num modelo que se limitava 
praticamente à produção para subsistência, aderir ao novo sistema imposto, que pregava o 
acúmulo de capital por meio da exploração de sua mão de obra. Nesse sentido, nas palavras 
de Marx, 

  

Os expulsos pela dissolução dos séquitos feudais e pela intermitente e violenta expropriação 
da base fundiária, esse proletariado livre como os pássaros não podia ser absorvido pela 
manufatura nascente com a mesma velocidade com que foi posto no mundo. Por outro lado, 
os que foram bruscamente arrancados de seu modo costumeiro de vida não conseguiam 
enquadrar-se de maneira igualmente súbita na disciplina da nova condição.[2] 

  

Face à difícil adaptação ao novo sistema estabelecido, parcela dos camponeses negou a nova 
ideologia e visão de mundo estabelecida, "eles se converteram em massas de esmoleiros, 
assaltantes, vagabundos, em parte por predisposição e na maioria dos casos por força das 
circunstâncias".[3] 
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A chamada "reprodução desordenada" constituía grande perigo à burguesia ascendente, tendo 
em vista que a classe populacional que vagava sem rumo e ocupação, além de se negar à 
fomentação do novo sistema, muitas vezes recorria a meios ilícitos para própria sobrevivência 
- o que representava ameaça ao capitalismo incipiente. 

  

Devido ao fato, ao final do século XV e durante o século XVI, foi estabelecida por toda 
Europa Ocidental uma legislação sanguinária contra a vagabundagem.[4] A intenção do 
direito penal, por meio dos suplícios e penas capitais, à época, era conter o crescimento 
populacional da parcela social que, no período da transição de sistemas de produção, negava, 
de certa forma, os novos ideais capitalistas. 

  

A pena de morte, após o endurecimento das leis penais, tornou-se não mais "o instrumento 
extremo destinado aos casos mais graves, mas um meio de tirar do caminho indivíduos 
alegadamente perigosos"[5] - como mendigos, prostitutas, vagabundos, ladrões, etc. 

  

O trabalho ideológico das doutrinas religiosas, que agregavam o caráter de pecado à pobreza e 
à vagabundagem[6], junto à imposição das penas capitais àqueles que cometiam tais 
delitos/pecados tinham, como finalidade oculta, no capitalismo incipiente, afastar os 
elementos que pudessem levar ao fracasso do novo sistema. 

  

No entanto, a despeito de toda elaboração teórica da ética do trabalho para manipulação dos 
valores éticos e morais já enraizados na sociedade, bem como da repressiva legislação 
sanguinária, grande parcela da população continuava a negar a ideologia capitalista, se 
negando, consequentemente, à execução do trabalho nesses moldes. 

  

As penas capitais e as leis sanguinárias, principalmente, obtinham cada vez menos eficácia à 
medida que o processo de proletarização se desenvolvia, enquanto o avanço econômico, 
principalmente da manufatura, necessitava de mais força de trabalho[7]. 

  

Em razão da necessidade de mão de obra na manufatura, e da ineficácia do sistema punitivo 
aplicado, tornou-se sem sentido a manutenção da aplicação de pena capital, tendo em vista 
que um dos objetivos originais dessa seria conter o crescimento populacional[8], por meio do 
extermínio, da classe não absorvida pelos novos ideais da época. 

  

Assim, o sucesso do capitalismo dependeu a consolidação de um novo método de controle 
social que permitisse a absorção da ideologia capitalista incipiente por aqueles que ainda 
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negavam a aderência ao sistema, sem ter de aniquilar, porém, a possível mão de obra por meio 
da execução das penas capitais. 

  

Neste sentido, foi fundamental a estabilização da ética do trabalho que se difundia por meio 
de doutrinas religiosas[9]. Todavia, o Estado também interviu neste processo, através de sua 
máquina legislativa e administrativa, para criar mecanismos que reprimissem a crescente 
mendicância, sem exterminar a massa, ao mesmo tempo que os compelia ao trabalho dentro 
dos moldes capitalistas[10]. 

  

Relatos históricos mostram que, em meados do século XVI, 

  

por solicitação de alguns expoentes do clero inglês, alarmados com as proporções alcançadas 
pela mendicância em Londres, o rei autorizou o uso do castelo de Bridewell para acolher os 
vagabundos, os ociosos, os ladrões e autores de delitos de menor importância.[11] 

  

Dessa forma, em 1552, em Bridewell, na cidade de Londres, centro do capitalismo incipiente, 
fora criada a primeira casa de correção, cujo objetivo da instituição, dirigida com mão de 
ferro, "era reformar os internos através do trabalho obrigatório e da disciplina"[12]. 

  

A casa de correção "deveria desencorajar outras pessoas a seguirem o caminho da 
vagabundagem e do ócio, e assegurar o próprio sustento através do trabalho"[13]. A instituição 
deveria, necessariamente, unir o cerceamento de liberdade do cárcere[14] à imposição de uma 
dura disciplina do trabalho do novo modo como se impunha no sistema capitalista incipiente. 

  

De acordo com os autores Rusche e Kirchheimer, 

  

todos os esforços eram feitos para aproveitar a reserva de mão de obra disponível, não apenas 
para absorvê-la às atividades econômicas, mas, sobretudo, para "ressocializá-la" de uma tal 
forma que futuramente ela entraria no mercado de trabalho espontaneamente. [15] 

  

A experiência realizada no castelo de Bridewell teve tamanho sucesso que logo se difundiu 
pela Inglaterra uma grande quantidade de instituições semelhantes, sendo denominadas por 
"house of correction", por "bridewells", ou por casas de trabalho[16]. Com o tempo, a ideia foi 
também absorvida por outros países da Europa, sendo sempre, nessas instituições, aplicada a 
disciplina da fábrica. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5829



  

Junto à expansão do modelo prisional de bridewell, também continuaram a se expandir na 
Europa leis cada vez menos tolerantes com aquilo que se denominava de vagabundagem e a 
negação ao trabalho. 

  

A previsão de pena para esses delitos era, em sua grande maioria, não mais penas capitais e 
sim, o trabalho em casas de correção; sendo facultativo ao juiz, em alguns casos, enviar o 
indivíduo para prisões comuns. 

  

Era essencial, para apreensão da nova visão de mundo e do novo conceito de vida - no qual se 
inseria o novo conceito de trabalho -, que essas "casas de correção" ou de "casas de trabalho" 
não só ensinassem a disciplina da fábrica, "educando e domesticando a força laboral para o 
modo de produção capitalista"[17], mas também o fizessem como um fator impulsionador. 

  

O trabalho nessas instituições deveria ser realizado sempre em condições piores do que o 
trabalho livre, para que impulsionasse o trabalhador a preferir o trabalho livre ao trabalho que 
ali se impunha, no sentido do que a criminologia vai chamar de princípio da less eligibility, ou 
princípio do menor direito. 

  

Nas palavras de Cláudio Guimarães, este princípio significa que "o nível de existência 
garantido nas dependências carcerárias, fossem quais fossem (...), deveria, necessariamente, 
ser mais baixo do que o pior nível de subsistência daqueles que aceitassem trabalhar 
livres"[18]. 

  

Assim, além do próprio fator de cerceamento da liberdade, também a forma e a dureza da 
execução do trabalho dentro das workhouses contribuíam para a manutenção de um padrão de 
vida bastante inferior ao do trabalhador livre. 

  

As instituições criadas à inspiração do castelo de Bridewell tinham, inicialmente, a finalidade 
de educar, por meio da imposição de pena, aqueles indivíduos que negavam entregar sua força 
de trabalho, em um período de aumento da demanda de mão de obra.[19] Porém, serviam 
também para fazer com que o trabalhador livre, que já fosse educado à nova situação, não 
pudesse se utilizar de seu poder de barganha durante uma época de ausência de mão de obra 
produtiva. 

  

Havia mais de uma forma de utilização da força laboral dos internos. A primeira, e mais 
comum, era o trabalho utilizado pelo próprio Estado no interior das casas de correção, sendo 
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sua administração exercida pelas próprias autoridades. A segunda seria a entrega dos reclusos 
a um empregador privado. Por fim, a terceira, ainda que mais ocasional, era a entrega de toda 
a instituição a um contratante[20]. 

  

Em todas essas formas de exploração da mão de obra trabalhadora, o que se visava era o lucro 
da produtividade, que fazia com que as condições de vida dos reclusos caíssem ainda mais. 
Por exemplo, os detentos eram obrigados a trabalhar por um longo período após o fim de seus 
treinamentos ou condenação, com o objetivo de pagar os custos de manutenção e educação 
das instituições[21]. 

  

O trabalho desempenhado pelos internos estava acima de qualquer outro interesse justamente 
pela produção que esse gerava. Mesmo as obrigações religiosas, que também tinham um 
caráter ressocializador e de difusão do ideário capitalista, tinham que ceder lugar quando 
resultavam a redução da eficiência do trabalhador. Nas palavras de Rusche e Kirchheimer, "se 
a missa coincidisse com a primeira hora fixada para o começo do trabalho, ela era celebrada 
ainda mais cedo e o catecismo era omitido"[22]. 

  

Desta forma, com o interesse econômico em pauta, o Estado, por meio de suas máquinas 
administrativa e legislativa, "preparou o caminho para a introdução do encarceramento como 
forma regular de punição"[23]. 

  

Percebe-se que toda a criação do cárcere, por meio das workhouses, teve como fundamento 
implícito o suporte e manutenção de um sistema econômico ascendente. Inicialmente, teve o 
objetivo de educar a potencial mão de obra desperdiçada pela não aderência ao novo modelo 
imposto. Posteriormente, pela aplicação do princípio da less eligibility, o objetivo de controlar 
o mercado de trabalho, no sentido de evitar a supervalorização da mão de obra em razão da 
ausência de oferta desta. 

  

Percebe-se, assim, que as finalidades ocultas e declaradas da instituição do cárcere sofreram 
mudanças ao passar dos anos sempre no sentido de se adaptar melhor às demandas 
econômicas de sua época. 

  

Interessa saber se o trabalho prisional, desempenhado durante o cumprimento da pena 
privativa de liberdade tem como finalidade o que se declara - a ressocialização dos indivíduos 
- ou se tal trabalho continua com o objetivo implícito de satisfazer aos interesses do sistema 
econômico capitalista - a exploração da mão de obra dos custodiados. 
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3. Das workhouses inglesas às prisões atuais: a cumulação da pena de prisão com o trabalho 
no modelo brasileiro 

  

A formulação do sistema jurídico brasileiro teve influência direta do direito do Reino de 
Portugal. Afinal, até a independência do país, vigorava aqui o direito português. Neste 
sentido, a importação da pena de trabalho para o Brasil, que só ocorreu efetivamente em 1830, 
dependeu enormemente do modo como o direito penal se desenvolveu na corte portuguesa. 

  

Ocorre que, durante o período de criação das casas de correção na Inglaterra e de ascensão do 
modelo econômico capitalista nas formas manufatureira e industrial, Portugal havia deixado 
de ser uma grande potência desbravadora para se tornar um país economicamente atrasado e 
dependente[24]. 

  

Enquanto os países vizinhos como Inglaterra e Holanda se utilizavam de suas colônias para a 
extração de bens primários e exportação de produtos manufaturados, Portugal ainda fazia uso 
de suas colônias ultramarinas na forma básica de extração[25]. 

  

Em uma sociedade em que o capitalismo industrial tinha dificuldades de se desenvolver, as 
poucas formas de economia manufatureira presentes no reino e nas colônias parecem ter sido 
alimentadas por mão de obra escrava[26] e por alguma mão de obra livre, tornando 
desnecessário o recrutamento das massas ao trabalho nas fábricas na forma como se deu nas 
grandes potências manufatureiras europeias[27]. 

  

Devido à diferença de contexto político e econômico, portanto, fora importado 
retardadamente para Portugal - e, consequentemente, para o Brasil - um modelo punitivo já 
bastante difundido na Europa desde meados do século XVI. Deste modo, somente a partir de 
1830, com a promulgação Código Criminal do Império, a união da pena de trabalho com a 
pena privativa de liberdade ocorreu no Brasil. 

  

É possível afirmar, contudo, que o modelo importado pelo Brasil tinha inspiração direta no 
sistema nascido com as workhouses inglesas, ainda que de maneira modificada para atender à 
conjuntura socioeconômica nacional. Desde sua importação, este processo se deu das 
seguintes formas: prisão com trabalho, prisão com trabalho obrigatório, prisão celular, prisão 
disciplinar. Todas tinham a característica de o trabalho ser pena, cumulada à privação de 
liberdade, e não como acessório. 

  

Finamente, apenas com a promulgação do Código Penal de 1940, a pena de prisão deixou de 
ter uma espécie cumulada à pena de trabalho. A partir deste diploma legal, o trabalho deixou 
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de ser encarado como mera espécie punitiva para se tornar medida de ocupação temporal 
(laborterapia) ou medida ressocializadora. E, ao que parece, é devido a isto que a forma de 
execução da atividade laboral passou a ser mais especificada - seja quanto aos direitos ou 
deveres do preso trabalhador - durante o cumprimento de sua pena. 

  

Todavia, somente após a promulgação da Lei de Execução Penal em 1984 - momento em  que 
o processo de industrialização já estava consolidado no Brasil - é que houve um detalhamento 
maior (quando comparado aos Códigos Criminais e Penais anteriores) sobre a execução de tal 
atividade durante o cumprimento da pena. A LEP tratava, portanto: a) do valor mínimo 
remuneracional; b) da destinação do produto remuneracional; c) da jornada de trabalho; d) da 
obrigação da atividade laboral; e) do critério de escolha do trabalho; f) da remissão da pena 
pelo exercício da atividade laboral. 

  

Porém, é possível observar que, apesar de a LEP regulamentar o trabalho prisional com mais 
detalhes, ela acabou institucionalizando o princípio da less eligibility no Brasil.  Desde então, 
há uma diferenciação clara na proteção legal da atividade laboral dos detentos e dos cidadãos 
livres - sendo as normas que regem o trabalho daqueles que se encontram assombrosamente 
mais vulneráveis do que as que regem o deste. 

  

Desta forma, se a LEP representou um avanço na regulamentação do trabalho prisional, por 
outro lado ela institucionalizou a ideia de que o trabalho na prisão deve se dar em condições 
inferiores ao trabalho do cidadão em liberdade. Inúmeras são essas diferenças, como 
passamos a elencar. 

  

  

3.1 As diferenças entre os direitos do trabalhador livre e do trabalhador em 
cumprimento de pena de prisão 

  

O primeiro caso em que salta aos olhos as diferenças de direitos entre os trabalhadores livres e 
os trabalhadores condenados à pena de prisão é o caso direito básico ao salário mínimo. 
Conforme reza a Constituição da República de 1988, 

  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 

   [...] 

V - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
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lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

  

O valor do salário mínimo, também regulamentado pela legislação infraconstitucional, tem 
caráter vinculante, sendo nulo de pleno direito "qualquer contrato ou convenção que estipule 
remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver 
de ser cumprido", na forma do art. 117 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

  

Porém, a questão da remuneração mínima no âmbito do trabalho prisional é regulada, assim 
como todas as demais questões, pela Lei de Execução Penal, a qual, em seu art. 29, 
estabeleceu o valor de três quartos do salário mínimo vigente como piso - abaixo da média 
nacional estipulada constitucionalmente. 

  

Além do baixo piso salarial, de apenas três quartos do salário mínimo vigente, ao detento 
trabalhador não é assegurado um direito básico de qualquer trabalhador livre, o décimo 
terceiro salário. 

  

A gratificação de natal, também denominada de décimo terceiro salário, adentrou no 
ordenamento jurídico nacional em 1962 por intermédio da Lei n° 4.090 e está presente até 
hoje nas relações contratuais de empregador e empregado. De acordo com o artigo 1° de tal 
lei, "no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo empregador, uma 
gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus". 

  

Tal gratificação, por não fazer parte da Lei de Previdência Social ou de Execução Penal, não 
se encontra como direito do preso trabalhador, ficando esse sem a mencionada gratificação. 

  

Ademais, no que tange ao direito de férias remuneradas, tampouco a legislação do trabalho 
prisional atende aos ditames da legislação trabalhista comum. De acordo com o art. 129 da 
CLT, "todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo 
da remuneração". 

  

Também no que tange ao direito de férias do preso trabalhador foram omissas a Lei de 
Previdência Social e a LEP. A despeito de a restrição de liberdade ocorrer ininterruptamente, 
nada impediria que o detento gozasse de férias da atividade laboral a que se dedica durante o 
cumprimento desta. 
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Isso porque, ao cometer um crime, o indivíduo tem cerceado o seu direito de liberdade e não 
seu direito ao descanso, ao trabalho digno, entre outros. Ademais, na prática, a ausência de 
previsão de férias remuneradas impede que o detento, ao qual tenha sido concedido o indulto 
de natal, por exemplo, goze de tal direito com as mesmas garantias que um trabalhador livre. 

  

O que ocorre no trabalho do preso é que este, na prática, não tem direito a férias, tampouco 
remuneradas. Como o período de convênio para aquisição de mão de obra prisional tem a 
duração normal de 24 meses[28], o detento cuja mão de obra fora adquirida por meio do 
acordo, ficará durante todo o tempo obrigado ao trabalho, sem direito ao descanso 
prolongado[29]. 

  

No caso de concessão de indulto, o preso terá seu descanso, tanto da penitenciária quanto da 
atividade laboral. No entanto, será descontado de sua folha salarial o valor relativo aos dias 
que se ausentou em razão do gozo daquele direito. 

  

As únicas maneiras de descanso do detento seriam, dessa forma: o gozo do indulto, sem a 
remuneração dos dias ausentes; a sua substituição no posto de trabalho da empresa 
conveniada; a dispensa de sua mão de obra por parte do empregador; a suspensão de seu 
direito ao trabalho externo em razão de má conduta na penitenciária; ou, a denúncia e rescisão 
do convênio de forma unilateral - tanto pela Secretaria de Justiça do Estado quanto pela 
empresa conveniada. 

  

Quanto ao pagamento de horas extras, também há bastante divergência da legislação para o 
trabalho livre e prisional. A despeito de, a primeira vista, parecer uma questão pouco 
pertinente, tendo em vista a imposição legal da jornada máxima de 8 (oito) horas ao trabalho 
prisional, na prática não o é. 

  

Apesar de convênios analisados celebrados pela Secretaria de Justiça do Estado do Espírito 
Santo previrem a jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias[30], fora apurado em entrevistas 
realizadas com os detentos que estes passam, na prática, mais de oito horas vinculados a seu 
labor. Isto é, o deslocamento, tempo de espera de transporte, e afins fazem com que o 
trabalhador permaneça em função da empresa durante um tempo muito maior que sua jornada 
de trabalho - sem que tal tempo receba a devida indenização[31]. 

  

Diferente do que se prevê Constituição Federal da República do Brasil de 1988, em seu art. 
7°, inciso XVI, a remuneração do serviço extraordinário à jornada de trabalho não é paga, 
muito menos em valor superior a cinquenta por cento a do normal. 
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No que tange à falta justificada ao serviço, seja por motivo de doença ou por questões internas 
da penitenciária, greve de sistema de transporte e afins, as normas de regência do trabalho 
prisional se encontram também mais desprotegidas que as do trabalho livre. 

  

O art. 473 da CLT enumera diversas situações que constituiriam motivos de ausência abonada 
ao trabalho - quando o funcionário pode deixar de comparecer sem prejuízo do salário. É 
certo que muitas das hipóteses nele previstas não se fazem necessárias para o regulamento do 
trabalho prisional, tendo em vista as limitações advindas da restrição do direito de liberdade. 
No entanto, mesmo nos casos que se aplicam perfeitamente à realidade prisional, como o 
direito de ausência abonada quando na necessidade de comparecimento em juízo (art. 473, 
VIII, CLT), não há previsão de garantia deste direito aos detentos. 

  

Ademais, a LEP poderia prever até mesmo possibilidades específicas de ausência remunerada 
que se adequassem à realidade carcerária como em circunstância de rebeliões, dias de revista 
ou castigo geral, dentre outras possibilidades que poderiam impedir o detento trabalhador, 
mesmo contra sua vontade (e sem que ele tenha dado causa aos fatores que provocaram sua 
ausência), ao comparecimento de seu trabalho em ambiente externo. 

  

Com relação às proteções decorrentes de acidentes de trabalho, há também uma enorme 
disparidade na proteção de direitos do trabalhador livre e do preso. Conforme regra o inciso 
XXII do art. 7° da Constituição da República de 1988, "são direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança"; tanto a CLT quanto 
a LEP e Lei de Previdência Social estabeleceram a necessidade de proteção aos riscos 
inerentes ao trabalho. 

  

De acordo com o §1° do artigo 28 da Lei de Execução Penal, "aplicam-se à organização e aos 
métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene". Não obstante o 
regramento da necessidade de proteção e precaução contra acidentes de trabalho - mediante 
regras básicas relativas à segurança e higiene no ambiente de trabalho -, mesmo quando 
atendidas todas as normas, as atividades desempenhadas durante o curso do trabalho podem 
causar acidentes aos trabalhadores. 

  

Todavia, em caso de ocorrência de acidente, o detento trabalhador apenas tem garantidos os 
direitos previstos pela legislação de Previdência Social, comum a todos os trabalhadores, mas 
não aqueles previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

  

Um exemplo da diferença entre as legislações protetoras, na legislação trabalhista, na forma 
do art. 131 c/c inciso III da CLT, não será considerada falta ao serviço, além dos casos 
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ressaltados no art. 473, supramencionado, aquela ocorrida por motivo de acidente do trabalho 
ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

  

Assim, o empregado livre poderá faltar, sem prejuízo de sua remuneração, sempre que tiver 
em recuperação de acidente de trabalho, não sendo permitida a rescisão contratual por parte 
do empregador por esse motivo. 

  

Na legislação comum que rege o trabalho prisional não há previsão de ausência ao trabalho 
remunerada pela empresa. O detento acidentado durante o desempenho de sua função laboral 
poderá, sem justificativa, ter sua remuneração descontada ou ser dispensado do trabalho pela 
empresa conveniada; o que, conforme relatos dos detentos da PAES geralmente ocorria com 
os presos cuja mão de obra absorvida pela empresa Recicla Vitória, como será discutido com 
mais detalhes no próximo tópico. 

  

No que tange ao pagamento de impostos por parte do empregador à receita federal, na forma 
de contribuição ao INSS, a Lei de Execução Penal foi omissa. Antigamente, apesar de a Lei 
de Previdência Social ordenar o pagamento do imposto pelo empregador, no âmbito do 
trabalho prisional, a regra não era atendida. 

  

Isso porque, pelo fato de a LEP afastar do trabalho do preso a condição de relação 
empregatícia, compreendia-se que o recolhimento da contribuição prevista em lei era 
indevido. 

  

Um exemplo em relação à divergência de entendimento ocorrida anteriormente é a posição da 
Fundação Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap, órgão do Estado de São Paulo vinculado à 
Secretaria de Administração Penitenciária. De acordo com o órgão, "o trabalhador preso não é 
trabalhador autônomo e não tem vínculo empregatício. Portanto, não se iguala ao trabalhador 
não preso [...]"[32]. 

  

As diferentes interpretações da lei e a ausência de regulamentação concisa faziam com que 
não se soubesse de fato se havia a existência ou não do direito do preso ao recolhimento do 
imposto do INSS, bem como o dever de a empresa empregadora recolhê-lo. 

  

Na prática, a maioria das empresas, ao menos no Espírito Santo, não recolhiam o valor 
dedicado à cobrança de INSS[33]; o que retirava do preso a possibilidade de continuar 
contribuindo para Previdência Social, mesmo que estivesse exercendo trabalho durante sua 
pena privativa de liberdade. 
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Com a publicação do Decreto Estadual n° 7.054, de 28 de dezembro de 2009, a divergência 
fora pacificada, tornando certa a posição dos trabalhadores presos diante da Previdência 
Social. Desta forma, os detentos que trabalharem durante o cumprimento de sua pena 
privativa de liberdade, seja em regime fechado ou semiaberto, poderão se filiar à Previdência 
Social como segurado facultativo. 

  

Isso significa que, se antes se havia dúvida em relação à existência do dever da empresa 
empregadora em recolher o importe do INSS, agora o que se tem é a certeza em relação à 
existência do ônus de contribuição por parte do detento trabalhador, caso este escolha filiar-se 
à Previdência Social. 

  

Dessa forma, em relação ao trabalhador livre, o preso também tem a diferença da condição de 
filiado facultativo e não obrigatório da Previdência Social, restando a este o dever de 
recolhimento de suas contribuições mensais, caso assim o queira[34]. 

  

Quanto à rescisão contratual, a legislação também se mostra prejudicial aos trabalhadores 
detentos. Isso, pois, em que pese o trabalhador livre ter como direitos em caso de rescisão: o 
saldo de salários do mês do término do contrato, pagamento de férias vencidas com adicional 
de 1/3, o salário-família (se for o caso) proporcional ao saldo de salários e o 13° proporcional 
aos meses trabalhados[35], entre outros possíveis direitos; o trabalhador preso não goza de 
nenhum direito decorrente da rescisão contratual sem justa causa. 

  

A empresa contratante de mão de obra prisional não se obriga o atendimento de nenhuma 
destas normas. De acordo com os convênios celebrados entre a Secretaria de Estado da Justiça 
do Estado do Espírito Santo e empresas públicas e privadas conveniadas, o convênio 

  

[...] poderá ser denunciado por qualquer uma das partes ou rescindido mediante acordo entre 
as mesmas, através de comunicação por escrito acompanhada de memorial justificativo que 
produzirá efeitos após 60 (sessenta) dias, contados do recebimento pelo destinatário [...][36]. 

  

Além da rescisão contratual com mero memorial justificativo, empresa conveniada, a qual 
tenha absorvido por meio de acordo jurídico a mão de obra de presos em cumprimento de 
pena pode inclusive substituir os detentos, cuja mão de obra tenha sido adquirida, sem 
nenhuma justificativa. 

  

Isto é, os detentos que estiverem trabalhando em determinada empresa, mediante celebração 
de convênio, caso não seja de interesse desta, poderão ser substituídos por outros detentos do 
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Sistema Prisional do Estado sem nenhuma necessidade de justificativa ou garantia dos direitos 
decorrentes da rescisão. 

  

Estas são apenas algumas demonstrações da diferença de tratamento jurídico recebido para o 
trabalho realizado dentro do ambiente prisional e aquele realizado por cidadão livre - mesmo 
que exerça a mesma função que o detento. 

  

Se a diferenciação na proteção não ocorre devido à diferenças substanciais no modo de 
execução do trabalho pelo empregado livre ou preso, é possível questionar em que medida há 
uma intenção implícita de constituição de um bloco de mãos de obra barata e fragilizada pelos 
empresários públicos ou privados, como forma de fomentar a economia da empresa. 

  

É uma mão de obra barata, pois com a ausência ou insuficiência de legislação em relação à 
proteção de direitos do trabalhador o custo da mão de obra pelo empresário se torna 
efetivamente baixo. Além da remuneração inferior ao salário mínimo legal, direitos como o de 
indenização por hora extraordinária trabalhada, férias remuneradas, direitos rescisórios, por 
não serem contemplados, evitam uma série de encargos financeiros para o tomador de serviço. 

  

Também pode-se dizer fragilizada, pois diante da desproteção jurídica da atividade laboral do 
detento, da ausência de indenização por acidente de trabalho, o trabalhador se vê encorajado a 
preferir que os serviços perigosos, com altas chances de acidentes, sejam executados por uma 
mão de obra que não terá direitos trabalhistas. 

  

Desta forma, se torna mais complexo afirmar uma função ressocializadora de uma estrutura 
de trabalho que serve a uma maior exploração, além das próprias dificuldades decorrentes da 
própria ideia de ressocialização. Assim, do mesmo modo como nas workhouses inglesas, o 
trabalho prisional continua exploratório e desprotegido, não promovendo nem ao menos a 
inserção efetiva no mercado de trabalho. 

  

Todavia, a fim de responder a essas questões preliminares, serão analisados os relatos dos 
detentos participantes do programa de trabalho junto à Penitenciária Agrícola do Espírito 
Santo (PAES). Deste modo, tentar-se-á verificar se, efetivamente, o trabalho prisional se trata 
de instrumento de ressocialização ou exploração por meio da aquisição de mão de obra barata 
e fragilizada. 

  

  

4. O trabalho prisional sob a perspectiva dos detentos da PAES  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5839



4.1 Metodologia utilizada 

  

Para a investigação do problema proposto foi realizada, além de uma análise bibliográfica 
exposta na primeira parte do trabalho, também uma pesquisa de campo por meio de 
questionários semi-estruturados aplicados aos detentos em regime de execução penal junto à 
Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES). 

  

Por deste instrumento foi possível realizar uma análise estatística de dados reputados como 
essenciais, sendo também aberto aos entrevistados um espaço para narrativa de situações, 
histórias, reclamações, sugestões ou elogios à atividade laboral durante o cumprimento da 
pena privativa de liberdade, que eram detalhadamente registradas em um diário de campo. 

  

À pesquisa de campo fora delimitado como universo pretendido todos os detentos da 
Penitenciária Agrícola do Espírito Santo que estivessem participando de algum convênio com 
empresas públicas ou privadas fora do ambiente prisional. Ou seja, todos aqueles detentos da 
PAES participantes de trabalho externo. 

  

Como critério de exclusão, neste universo não foram considerados os detentos da PAES 
participantes de qualquer forma de trabalho interno, pelo fato de um dos objetivos da 
presente pesquisa ser a comparação entre o trabalho de um detento, não protegido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, e o trabalho de um cidadão livre, o qual goza de uma 
maior proteção de direitos trabalhistas, dentro de relações de trabalho equivalentes. 

  

Dessa maneira, apesar de o número de detentos em regime de trabalho na PAES ter sido de 
328, o universo de pesquisa se limitou a 62 presos, contratados por 7 convênios. 

  

Do universo específico encontrado, somente foi possível a realização da entrevista em cinco 
empresas, cuja soma de mão de obra prisional era de 36 detentos, dos quais apenas 28 
quiseram conceder a entrevista-questionário. 

  

Um dado interessante é o fato de as duas empresas as quais negaram a permissão da aplicação 
de questionários e entrevistas em suas sedes serem as que mais obtiveram reclamações dos 
detentos entrevistados que já nelas trabalharam ou tiveram amigos que o fizeram. 
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É a partir do relato desses 28 detentos, divididos em cinco empresas, das quais quatro são 
privadas e uma pública, que foi observada a atividade de trabalho cumulada à pena restritiva 
de liberdade no âmbito da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES).  

  

  

4.2 O olhar dos detentos 

  

A pesquisa de campo realizada com os detentos da PAES participantes de projetos de trabalho 
remunerado em ambiente externo à penitenciária teve como principais focos de investigação a 
aplicação das normas estabelecidas na Lei de Execução Penal e o interesse do detento em 
trabalhar durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade. 

  

Os questionamentos acerca da aplicação da Lei de Execução Penal se deram em torno da 
formação profissional dada ao preso pela empresa, da efetividade do instituto da remição de 
pena, da pontualidade no recebimento da remuneração e correta destinação desta, do 
fornecimento de equipamentos de segurança e higienização, entre outros. 

  

No que diz respeito ao interesse do detento no desenvolvimento da atividade laboral durante o 
cumprimento da pena, foi questionada a forma de ingresso no trabalho; a função 
desempenhada na empresa, bem como o interesse de desempenhar outra; a possibilidade de 
oportunidade de continuar trabalhando na empresa após liberto; a preferência entre estudo e 
trabalho e a preferência em desempenhar ou não a atividade laboral durante a pena. 

  

Todos os detentos, ao início da aplicação do questionário, foram indagados acerca da forma 
de ingresso na atividade laboral durante o cumprimento da pena privativa de liberdade. Dos 
28 detentos entrevistados, a maioria (12) afirmou ter iniciado a atividade por escolha própria, 
9 detentos afirmaram ter iniciado por imposição do presídio e 7 por sugestão do assistente 
social ou psicólogo da penitenciária[37]. 

  

O que demonstra que, apesar do disposto no artigo 31 da Lei de Execução Penal, o trabalho 
prisional na prática, não é obrigatório. No entanto, segundo o preso, a negativa, ao que 
chamou de oportunidade, pode ser interpretada pela direção do presídio como má conduta. 

  

Deve-se ressaltar, no entanto, que a iniciativa da atividade laboral teve como condição básica 
de realização um "estágio probatório não remunerado" que significava a realização de algum 
tipo de trabalho dentro da penitenciária, sem direito à remuneração. 
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Esses "estágios obrigatórios não remunerados" normalmente possuem um período razoável de 
duração. Dos entrevistados, quatro passaram por "estágios" com curto período de duração, 
sendo a variação do tempo, para estes, de 15 dias a 1 mês. 

  

Dos presos que tiveram períodos de trabalho não remunerados mais longos, de até 08 meses, 
muitos alegaram haver solicitado a recolocação em alguma vaga de trabalho remunerada, 
reiteradamente, sem serem atendidos. 

  

Quanto à escolha da empresa, deve-se lembrar que a Lei de Execução Penal, em seu art. 28, 
determina que "o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, 
terá finalidade educativa e produtiva". 

  

Tal finalidade é repetida nos contratos de convênio realizados pelo Estado do Espírito Santo, 
por intermédio de sua Secretaria de Estado da Justiça, com as empresas públicas ou privadas 
conveniadas, como se vê pela Cláusula Primeira "Do objeto": 

  

1.1 O presente convênio tem por finalidade maior incentivar, desenvolver, implementar e 
coordenar ações voltadas para a reinserção social dos reeducandos do sistema prisional 
no Estado do Espírito Santo, por intermédio de ATIVIDADES LABORATIVAS. Visa, ainda, 
estimular o aproveitamento do imenso potencial de trabalho existente nas unidades 
prisionais, de forma a eliminar o grave problema da ociosidade, incentivando a capacitação 
dos reeducandos do Sistema Prisional, de forma a torná-los produtivos durante o 
cumprimento das penas, e quando da conquista de sua liberdade, no convívio social[38]. 
[grifou-se] 

  

Para que sejam analisadas essas funções, importante se fez que se estudasse a realidade da 
aplicação de tal norma a partir de dois critérios fundamentais: a) a escolha da empresa - tendo 
em vista que, se o trabalho do preso deve estar de acordo com suas aptidões e visar sua 
reinserção social e educação profissional, deve ser feita de acordo com as compatibilidades e 
desejos profissionais deste; b) a formação profissional dada pela empresa, para que o detento 
não só funcione como mão de obra comum, mas também capacitada. 

  

Ao perguntar aos detentos acerca da escolha da empresa em que trabalham, todos foram 
unânimes em dizer que não foram avaliados seus interesses profissionais ou aptidões. Alguns 
justificaram o ocorrido ressaltando o fato de, no momento de entrada na penitenciária, ser 
elaborada uma ficha por assistente social, na qual se encontram todas as informações acerca 
do detento. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5842



No entanto, o que se percebeu nas entrevistas é que todos os reeducandos entrevistados, das 
cinco empresas analisadas, trabalhavam, sem distinção, na realização de serviços gerais e 
manutenção. Sendo que, das cinco empresas, três eram do ramo de construção civil, uma de 
arquivamento de dados e uma central de abastecimento de alimentos. Os serviços gerais e 
manutenção variavam basicamente entre trabalhos de ajudantes de pedreiro, mamoeiro, 
arquivadores e jardinagem. 

  

Quanto à instrução dos detentos trabalhadores nas empresas, 05 dos reeducandos 
entrevistados afirmaram não ter recebido nenhum tipo de formação profissional pela empresa, 
tendo aprendido as funções exercidas por meio de observação ou prática diária. Dois alegaram 
ter aprendido somente com colegas de trabalho, também sem a instrução por parte da empresa 
e 21 disseram ter sido instruídos rapidamente, sem profundidade. 

  

Isso porque, na prática, não se tem em vista o disposto no art. 32 da mesma lei, o qual 
determina que "na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a 
condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas 
pelo mercado". 

  

Portanto, a colocação dos detentos nas vagas de trabalho, disponibilizadas mediante 
convênios, não obedece à habilitação, condições pessoais, interesses profissionais (atuais e 
futuros) do preso. No exercício da atividade nas quais os reeducandos foram colocados, 
quando há a instrução sobre a maneira de realização do trabalho, esta é feita de forma pobre e 
precária. 

  

O que se percebeu, nestes pontos, foi que apesar de o art. 28 da LEP prever a função de 
ressocialização e capacitação ao trabalho, a última função não é atendida explicitamente 
dificultando o atendimento da primeira. 

  

A indagação acerca da diferença de tratamento recebido pelos detentos fora de grande 
importância, tendo em vista que apesar de estar claro, no texto do §2° do art. 28 da LEP, a não 
sujeição do preso a Consolidação das Leis do Trabalho, não é permitida qualquer forma de 
discriminação ou preconceito do trabalhador preso em relação ao trabalhador livre. 

  

Não se pode falar, portanto, em limitação do uso de instrumentos de segurança e higiene, 
predileção à sujeição a tarefas árduas e perigosas, diferenciação de crachá, uniformes do 
detento trabalhador, entre outros. 
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Ao serem indagados se sofriam algum tipo de preconceito na empresa em que trabalhavam, 
todos os reeducandos foram unânimes na negativa. De acordo com eles, nunca houve nenhum 
tipo de retaliação no ambiente de trabalho. Muitos deles, inclusive, alegaram ter feito colegas 
dentro do meio de trabalho. 

  

Nenhum dos presos informou ser vistoriado, em esquema de vigilância, durante a realização 
de sua atividade laboral. Em geral, os detentos alegaram ser supervisionados da mesma forma 
que os funcionários livres - não havendo diferenciação dos presos por meio de uniformes, 
crachás, ou qualquer identificação de uso pessoal. 

  

No que tange ao fornecimento igualitário de equipamentos de segurança e higienização, todos 
os presos afirmaram não haver nenhuma distinção na distribuição. O que se notou, a partir das 
entrevistas realizadas, é que em duas das empresas conveniadas com a SEJUS havia 
preferência, por parte daquelas, em escalar os detentos para a realização das atividades com 
maior índice de periculosidade, como a escalada de andaime, por exemplo. 

  

De acordo com esses entrevistados, os detentos que se negam à prestação deste tipo de 
atividade, por medo ou falta de condições físicas, acabavam dispensados sem justificativa - e 
sem pagamento de verbas rescisórias. 

  

Apesar de a preferência ser observada apenas em duas das sete empresas alvo da pesquisa, tal 
deve ser confrontada com bastante atenção[39]. Isso porque, ao disponibilizar essa mão de obra 
para a execução das atividades com maior grau de periculosidade, chega-se ao entendimento 
de que um dos motivos de as empresas públicas ou particulares firmarem convênio com o 
Estado do Espírito Santo para a absorção de mão de obra prisional seria a possibilidade de 
fugir da aplicação das normas trabalhistas. 

  

Como fora visto no capítulo anterior, a não incidência das normas trabalhistas na atividade 
laboral dos presos faz com que este tipo de trabalho seja mais interessante, tanto lucrativa 
como juridicamente, para o empresário. 

  

A ocorrência de um acidente durante a realização de tal tarefa laboral, por exemplo, se torna 
muito menos onerosa à empresa quando o acidentado se trata de um detento. Pois, além de 
não se preocupar com a possibilidade de uma demanda trabalhista e pagamento dos devidos 
encargos, o empresário tem a possibilidade de dispensar a mão de obra do detento sem 
necessitar, para tanto, justificar o ato ao Estado ou pagar as faltas ao preso. 
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Quanto à remuneração recebida, o que se notou, pela leitura dos documentos dos convênios, é 
que a maioria (seis das sete empresas analisadas) optou por remunerar o trabalhador detento 
de acordo com o salário mínimo vigente à época da celebração do negócio jurídico[40], 
apesar da regra do art. 29 da LEP. 

  

O que não se encontrava homogêneo nessa esfera é que, pelo fato de a Lei não obrigar os 
empresários ao pagamento de benefícios como auxílio transporte e alimentação, tais, por 
vezes, eram descontados da remuneração mensal do trabalhador - o que acabava por reduzir o 
valor líquido recebido ao final de cada mês. 

  

Ademais, conforme os dados colhidos em campo, na maioria das vezes o pagamento destas 
verbas sofre atraso. Quando questionados sobre o tema, 8 (oito) detentos afirmaram perceber 
a pontualidade do salário em todo o mês de recebimento, 14 (quatorze) disseram receber o 
salário com o atraso de apenas alguns dias, 1 (um) afirmou já ter ficado até um mês sem 
receber, enquanto 5 (cinco) alegaram ter ficado mais de um mês sem receber[41]. 

  

O constante atraso, seja por parte da SEJUS, no repasse de verbas, ou por parte dos 
empresários, demonstra que as necessidades mais básicas, tanto do preso quanto de seus 
familiares, que deveriam ser atendidas pelo produto desta remuneração, sofrem violação de 
direito no âmbito do sistema penal, gerando uma cadeia de prejuízos, não só financeiros e 
econômicos, como morais e sociais. 

  

Outra questão abordada, diz respeito ao instituto da remissão. Ao exercer a atividade laboral, 
seja ela interna ou externa, o preso adquire o direito de remir os dias de sua pena. De acordo 
com o art. 126 da Lei de Execução Penal, "o condenado que cumpre a pena em regime 
fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena". 

  

A remição, na forma do §1° do mesmo artigo, deverá ser contada na razão de 1 (um) dia de 
pena por 3 (três) dias de trabalho - podendo, o preso impossibilitado pelo trabalho, em razão 
de acidente, continuar a beneficiar-se com o instituto, vide §2°. 

  

Na prática, de acordo com os dados coletados em entrevistas, os presos afirmaram que o 
instituto não funciona. Isso porque, de acordo com 25 detentos, mesmo após o requerimento, 
a computação dos dias trabalhados é difícil ou não acontece e, na compreensão dos outros 3 
reeducandos, a remição só é possível com constante requerimento do preso ou do advogado. 
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O que se percebe até o momento é, de um lado, a ausência explícita de proteção legal dos 
direitos trabalhistas do detento, e, de outro, a ausência de efetividade das normas que 
asseguram alguns diretos - como se vê em relação à remição de pena. 

  

As constantes violações de direito fazem com que o detento não tenha interesse na atividade 
laboral pelos seus motivos declarados, como os de reinserção social e laboral, de remição da 
pena, ou de importância da remuneração. 

  

A grande maioria, 25 (vinte cinco) dos entrevistados, alegou que o motivo maior do interesse 
no exercício do trabalho durante o cumprimento da pena privativa de liberdade é a 
possibilidade de sair, por algumas horas diárias, do ambiente da penitenciária. Somente dois 
detentos tinham como motivação maior a remuneração e um único vê como interesse o 
instituto da remição de pena. 

  

Isso porque, ainda nos tempos atuais, o ambiente carcerário continua a obedecer ao princípio 
da less elegibility, criado desde o século XVI, com o intuito de amedrontar os cidadãos livres, 
para que não cometam crimes, e de punir os presos. Neste caso, percebe-se como o trabalho 
realizado na instituição carcerária se dá em condições bastante inferiores ao trabalho realizado 
pelo cidadão livre. 

  

Diante a análise criminológica da pena de prisão cumulada com o trabalho e a partir da 
colheita das percepções dos detentos acerca da atividade laboral atual desempenhada no 
âmbito do sistema penal é que se tentará  responder o problema trazido incialmente: seria o 
trabalho prisional uma forma de exploração ou reinserção social? 

  

  

5. Considerações finais 

  

O estudo mostrou que a pena privativa de liberdade, na forma atualmente conhecida, nasceu 
com o surgimento do sistema econômico capitalista e esteve, durante toda a sua implantação e 
adoção, em função deste. 

  

Observou-se que não só as necessidades do sistema capitalista mudaram como também seus 
fundamentos ideológicos, refletindo diretamente no sistema jurídico penal e nos argumentos 
legitimadores deste. 
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A primeira casa de correção, criada em Londres no Castelo de Bridewell teve a real intenção 
neutralizar uma parcela populacional que atemorizava às classes mais abastadas. Além do 
objetivo de neutralização/contenção (prevenção geral), outro objetivo real dessa instituição 
"era reformar os internos através do trabalho obrigatório e da disciplina" [42], com a finalidade 
de adestrar a mão de obra promissora, mas não disponível ao trabalho - devido à dificuldade 
de adaptação ao sistema capital. 

  

O fato de, com as conquistas coloniais pelas grandes potencias econômicas, as demandas de 
bens manufaturados ter aumentado, fez com que a quantidade de mão de obra disponível fosse 
insuficiente para atender o novo mercado consumidor. Dessa forma, para que o trabalhador 
livre não pudesse exigir melhorias em suas condições de trabalho, foi incorporada, em um 
segundo momento, uma função de intimidação para a pena privativa de liberdade cumulada 
com o trabalho. 

  

O trabalho prisional nesse momento deveria ser executado sempre em condições piores e mais 
degradantes do que a pior condição de trabalho executado em liberdade - de acordo com o 
princípio da less eligibility. 

  

Assim, a pena privativa de liberdade cumulada com o trabalho teve, por um longo período, a 
função de impedir o aumento do valor da mão de obra livre, bem como impedir exigências de 
garantias de direitos trabalhistas. 

  

Com a completa aceitação dos ideais burgueses bem como a estabilização da mão de obra, por 
meio do crescimento populacional e do advento das máquinas fabris, houve uma brusca queda 
na utilização das casas de correção. Quando usadas tinham como função somente a 
atemorização social (prevenção geral negativa). 

  

Durante todas essas fases de implantação e estabilização do sistema econômico capitalista, 
como dito, as casas de correção passaram por diferentes finalidades e funções reais, sempre 
com o intuito de garantir a solução das crises de tal sistema. 

  

A união da pena de trabalho com a pena privativa de liberdade traçou uma linha histórica no 
Brasil de 1830 até 1940, quando, com a promulgação do Código Penal de 1940, a pena de 
prisão deixou de ter uma espécie cumulada à pena de trabalho.   

  

A partir deste diploma legal, o trabalho deixou de ser encarado como mera espécie punitiva 
para se tornar medida de ocupação temporal (laborterapia) ou medida ressocializadora. E, ao 
que parece, é devido a isto que a forma de execução da atividade laboral passou a ser mais 
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especificada - seja quanto aos direitos ou deveres do preso trabalhador - durante o 
cumprimento de sua pena. 

  

No entanto, o que ainda se observa é uma grande diferenciação na proteção da atividade 
laboral dos detentos e dos cidadãos livres - sendo as normas que regem o trabalho daquele se 
encontram mais vulneráveis do que as que regem o deste. O trabalho do preso no âmbito do 
Sistema Penal Brasileiro continua a obedecer à regra do momento de criação das primeiras 
bridewells: submissão de um instituto do sistema penal aos interesses do capital. 

  

Isso porque a mão de obra prisional se encontra, ainda nos dias atuais, barata, na medida em 
que não são garantidos direitos remuneratórios básicos a qualquer trabalhador, e fragilizada, 
na medida em que não possui a mesma proteção dos trabalhadores livres, podendo ser 
adquirida por empresários, públicos ou privados, para fomentação da economia da empresa. 

  

Todavia, o interesse das empresas de absorção de uma mão de obra que se encontra 
comprovadamente barata e fragilizada se esconde atrás de argumentos de reinserção do 
detento à vida social e laboral, com uma suposta finalidade educativa e produtiva. 

Nenhuma das finalidades declaradas, de ressocialização, reinserção social, criação de 
oportunidades futuras, pôde ser percebida por meio da pesquisa de campo. Pelo contrário, o 
que se viu foi a ausência de preocupação com as características pessoais, físicas, aptidões e 
desejos futuros do preso no momento da inserção deste na atividade laboral, bem como a total 
ausência de formação profissional destes trabalhadores. 

  

A força de trabalho prisional, portanto, se encontra, até os tempos atuais, mercantilizada. 
Agora com a real intenção de promover a contratação de um bloco de trabalhadores cuja mão 
de obra se encontra barata e fragilizada no mercado de trabalho. Para isso, não há qualquer 
preocupação de mascaramento da realidade, tendo em vista que nenhuma das finalidades 
declaradas é percebida no âmbito das atividades laborais prisionais. 

  

Até mesmo o direito à remissão, que é o computo negativo do tempo - diminuição de um dia 
de pena a cada três dias trabalhados - é negado aos detentos. Para maioria dos detentos 
entrevistados, esta não é comutada corretamente, constituindo outro ferimento de direito. 

  

Em vista a tantas violações de direitos, o único motivo pelo qual a maioria dos detentos 
continua interessada na execução da atividade laboral, nas formas impostas, é a possibilidade 
de sair, por algumas horas diárias, do ambiente da penitenciária. 
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Não é possível, portanto, se falar em função ressocializadora da atividade laboral prisional na 
forma como hoje é executada. Porém, entende-se que se os detentos estivessem munidos de 
uma maior proteção jurídica, capaz de retirar-lhes a condição de hipossuficiência (econômica 
e jurídica) e, caso fosse adicionado ao trabalho a possibilidade de formação profissional, bem 
como de escolarização e cursos técnicos, poder-se-ia pensar numa possibilidade de dar ao 
trabalho prisional a função hoje ideologicamente propagada. 

  

Da maneira como é efetivamente realizado e com a desproteção jurídica atual, o trabalho 
prisional continua, nos tempos atuais, a desempenhar um papel de oportunização de mão de 
obra barata e fragilizada para atender aos interesses do sistema capitalista ao mesmo tempo 
em que, em um papel de prevenção geral negativa, funciona como forma de atemorizar os 
cidadãos livres. Ou seja, mantem-se ainda uma estrutura bastante semelhante às workhouses 
inglesas. 
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RESUMO 
O Sistema Tributário Nacional passa por tendência de transferência de tarefas ao cidadão 
contribuinte e assunção de novos poderes de fiscalização pela Administração Tributária, tudo 
isso em nome da efetividade da cobrança do crédito tributário. 
Exemplo dessa tendência é a modificação introduzida no artigo 100 da Constituição Federal 
de 1988, determinando, no momento da expedição dos precatórios, o abatimento das dívidas 
do credor original. 
Por envolver os interesses antagônicos fisco/contribuinte, a questão passa pela análise dos 
limites dentro dos quais deve ser exercido o poder de fiscalização na cobrança dos tributos. 
O Supremo Tribunal Federal possui algumas importantes decisões que devem ser tomadas 
como parâmetro na análise da constitucionalidade da nova determinação constitucional. 
O propósito do trabalho é recapitular as principais considerações do Supremo Tribunal 
Federal sobre questões envolvendo o sistema de liquidação das dívidas dos entes federativos e 
sobre as chamadas sanções políticas, para avaliar a constitucionalidade da determinação de 
compensação introduzida pela modificação constitucional. 
A partir da análise das principais afirmações constantes de julgados do Supremo Tribunal 
Federal, chega-se à conclusão de que o dispositivo é inconstitucional, por violação à 
proporcionalidade, à isonomia, à garantia de cumprimento das decisões judiciais, à separação 
de poderes e à coisa julgada. 
PALAVRAS-CHAVE: COBRANÇA DE TRIBUTOS; COMPENSAÇÃO; 
PRECATÓRIOS; ANÁLISE JURISPRUDENCIAL. 
 
ABSTRACT 
The Brazilian Tax System passes by a tendency of tasks transferring to taxpayer and 
assumption of new control powers by the Administration, all of this in name of collecting 
taxes effectiveness. 
Example of this tendency is the modification introduced in the article 100 of the Constitution, 
determining that, in the moment of public debt payment, must be cleared the tax debts of the 
original creditor. 
Because it involves contraries interests of tax authority and tax payer, the question passes by 
the analysis of the limits within the control power may be exercised in tax collecting. 
The Supreme Court has some important decisions which must be taken by parameter in the 
new determination constitutionality analysis. 
The purpose of this paper is to recapitulate the most important considerations of The Supreme 
Court about questions involving the public debt payments system and about the so called 
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policy sanctions, and, them, assess the constitutionality of the clearing determination 
introduced by the constitutional modification. 
By the analysis of the most important statements in the Supreme Court decisions, it’s possible 
to conclude that the new determination is unconstitutional, because it transgresses the 
proportionality, the isonomy, the judicial decision compliance guaranty, the power separation 
clause and the stare decision notion. 
KEYWORDS: TAX COLLECTING; CLEARING; PUBLIC DEBT; JUDICIAL 
DECISIONS ANALYSIS. 
 
 

   
1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Nos últimos tempos, tem-se verificado, no Direito Tributário brasileiro, 

tendência de a Administração Tributária transferir para o cidadão-contribuinte tarefas e 

responsabilidades que, a princípio, deveriam ser por ela desempenhadas70[1].  

 Ao lado dessa transferência, percebe-se, também, crescente assunção, pela 

Administração, de novos poderes de fiscalização, que, no geral, se desenvolvem em momento 

posterior às atividades desenvolvidas pelo contribuinte71[2]. 

 Fala-se, ainda, na falência da execução fiscal como justificativa para utilização 

de outros meios tendentes a compelir o contribuinte ao recolhimento dos tributos devidos, tais 

como o protesto de certidão de dívida ativa, inscrição nos cadastros de inadimplência e 

penhora administrativa72[3]. 

 Isso tem contribuído para que surjam novos embates entre fisco/cidadão 

contribuinte, todos eles tendo, por pano de fundo, os limites que devem ser impostos aos 

poderes da Administração Tributária no exercício de sua tarefa de arrecadar e fiscalizar os 

tributos73[4]. 

                                                 
70[1] Cite-se, a título de exemplo, o chamado regime do lançamento por homologação do pagamento (art. 150 do 
Código Tributário Nacional), as crescentes obrigações acessórias impostas ao contribuinte e a intensificação na 
utilização da substituição tributária progressiva (art. 150, § 7º da CF/88). 
71[2] Pode-se dizer que a posição ocupada pelo sistema tributário brasileiro no estudo denominado Paying Taxes 
2011 – The Global Picture é conseqüência dessa tendência. Em um ranking que leva em conta o tempo que o 
contribuinte leva para cumprir suas obrigações tributárias, o Brasil ocupou a 183ª e última posição. Paying Taxes 
2011. The Global Picture. Disponível em: <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes> Acesso: em 02 mai. 2011. 
72[3] Não se pode aqui deixar de referenciar estudo de autoria de Batista Júnior (2008), que atesta a falência do 
instituto da execução fiscal como forma de cobrança do crédito tributário. Essa também foi a conclusão a que 
chegou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme relatório “Justiça em Números”, publicado em 2005. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/justica-numeros/relatórios> Acesso em: em 02 mai. 2011. 
73[4] Na verdade, a questão se insere em debate teórico mais amplo: o de se saber até que ponto a soberania 
pública, expressa por meio de deveres de responsabilidade impostos por atos aprovados em processo legislativo 
que se pretende democrático, pode interferir numa pressuposta esfera de autonomia privada dos cidadãos 
(HABERMAS, 2004: 142). 
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 Nesse contexto, foi publicada, em 10 de dezembro de 2009, a Emenda 

Constitucional n.o 62, que alterou a redação do artigo 100 da Constituição Federal de 1988 e 

acrescentou o artigo 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 

promovendo modificações no sistema de liquidação das dívidas dos entes federativos. 

 Uma dessas modificações é aquela que determina, no momento da expedição 

dos precatórios, o abatimento, a título de compensação, de valores devidos à Fazenda Pública 

pelo credor original74[5]. 

 Segundo a nova redação dos dispositivos constitucionais (parágrafos 9º e 10º 

do artigo 100) e de acordo com a Resolução n.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), antes da expedição e do encaminhamento do precatório para o Tribunal, o juízo da 

execução intimará a Fazenda Pública devedora para informar, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de perda do direito à compensação, a existência de  

 

débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos 

contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas 

de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de 

contestação administrativa ou judicial. (BRASIL, 2010). 

  

Trata-se de novo meio, introduzido por emenda constitucional, de que pode se valer a 

Fazenda Pública na efetivação do crédito tributário inscrito ou não em dívida ativa e cuja 

execução não esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. 

 O objetivo deste trabalho é investigar a constitucionalidade da referida 

inovação, no que se refere ao abatimento, do valor do precatório, de débitos tributários do 

credor original75[6].  Tomar-se-á por base as alegações de inconstitucionalidade apresentadas 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.357, ajuizada no Supremo Tribunal 

Federal pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras entidades 

de classe76[7] cinco dias após a publicação da Emenda Constitucional n.o 62 (no dia 15 de 

dezembro de 2009). 

                                                 
74[5] BRASIL. Constituição (1988). Art. 100. [...] §9º No momento da expedição dos precatórios, 
independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente 
aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela 
Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução 
esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. 
75[6] Aqui se fará um corte metodológico, já que o novo dispositivo admite o abatimento de débitos de natureza 
não-tributária. Pretende-se restringir o objeto do estudo aos créditos tributários. A extensão das conclusões a 
outras espécies de créditos dependeria de análise com base em outros critérios. 
76[7] Petição Inicial disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo
bjetoincidente=3813700> Acesso em 05/05/2011. 
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 A análise levará em conta a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal (STF) a respeito de modificações já introduzidas, em sede constitucional ou 

infraconstitucional, no sistema dos precatórios. Além disso, será adotada, como parâmetro, a 

linha de pensamento daquele tribunal sobre a legitimidade das chamadas sanções políticas. 

 Para tanto, serão, primeiro, apresentadas as razões que motivaram o 

ajuizamento da ADI n.o 4.357 no que diz respeito à compensação determinada pelo novo 

parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição Federal de 198877[8] (CF/88). 

 Após, será feito um breve relato sobre algumas decisões do Supremo Tribunal 

Federal acerca de modificações introduzidas no sistema de liquidação das dívidas dos entes 

federativos. A análise se restringirá ao acórdão relativo à ADI no 3.453-778[9], que tinha por 

objeto a constitucionalidade de lei ordinária nacional que introduziu condições para o 

levantamento de valores dos precatórios, e aos votos, ainda não publicados79[10], proferidos no 

julgamento conjunto das ADI’s ns.º 2.356 e 2.362, que tinham por objeto a análise da 

constitucionalidade de alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 30 de 2000. 

 Levando-se em conta que um dos motivos que embasaram a petição inicial da 

ADI n.o 4.357 é a orientação jurisprudencial do STF acerca das chamadas sanções políticas, 

serão apresentadas as principais afirmações daquele tribunal em relação ao tema. 

 Pretende-se, com isso, isolar o pensamento dominante na Jurisprudência do 

STF sobre modificações promovidas no sistema de liquidação de débitos das fazendas 

públicas e com relação às sanções políticas, para, então, tomando-se como parâmetro tal linha 

de pensamento e as principais conclusões a que chegou aquele tribunal, avaliar a 

                                                 
77[8] O curioso é que, embora haja pedido de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo em comento, a 
petição inicial da ADI foi acompanhada de parecer da lavra de Marçal Justen Filho, que tinha por objeto o 
Projeto de Emenda Constitucional no 12/2006. Tal projeto promovia a introdução do parágrafo 7º ao artigo 100 
da Constituição Federal de 1988, com a mesma redação do atual parágrafo 9º. Apesar de o parecerista apontar 
diversas inconstitucionalidades no referido projeto, sobre o então § 7º (aprovado como § 9º), foi essa a sua 
conclusão: “A inclusão do § 7º para o art. 100 da CF/88 não propicia maiores questionamentos, eis que se trata 
de disciplina compatível com o Direito vigente no Brasil. Até se poderia, aliás, reputar que a compensação entre 
créditos fazendários e débitos de uma mesma entidade da Fazenda Pública já estaria implicitamente prevista na 
sistemática infraconstitucional ora vigente”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer. ADI 4357/DF. Brasília/DF, p. 
335-410, 2009. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=460014&tipo=TP&descricao=ADI%2F4357. 
78[9] DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.453-7.  Rel. 
Min. Cármen Lúcia. Brasília, 30 nov. 2006. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=409756> Acesso: em 02 mai. 2011. 
79[10] Extrato dos votos proferidos nas ADI’s foram publicados nos Informativos Supremo Tribunal Federal no 
257 (Disponível em  <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo257.htm> Acesso: em 
02 mai. 2011), 359 (Disponível em http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo359.htm 
Acesso: em 02 mai. 2011), 574 (Disponível em 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo574.htm Acesso: em 02 mai. 2011) e 610 
(Disponível em < http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo610.htm> Acesso: em 02 
mai. 2011). Além disso, há, no canal youtube/STF, vídeos disponíveis de parte do julgamento das ADI’s 
(Disponíveis em http://www.youtube.com/stf#p/search/2/pwpr8Ec4dRo 
http://www.youtube.com/stf#p/search/0/RHm7cjtcKao  Acesso: em 05 mai. 2011.) 
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constitucionalidade da determinação de compensação constante do § 9º do artigo 100 da 

CF/88.  

 Não serão avaliadas todas as alegações de inconstitucionalidade apresentadas 

na petição inicial da ADI 4.357, mas apenas aquelas que, de alguma forma, estiverem ligadas 

as questões já decididas pelo STF, tanto no que diz respeito ao sistema de liquidação dos 

débitos das Fazendas Públicas, como com relação às sanções políticas. Isso porque, o 

propósito do estudo é apenas tentar identificar uma linha de pensamento da Jurisprudência do 

STF e aplicá-la à controvérsia sobre a constitucionalidade do artigo 100, § 9º da Constituição 

Federal de 1988. Alegações há, na petição inicial da ADI, que não foram ainda apreciadas nos 

julgados analisados e, por isso, não serão discutidas. 

 Algumas questões comuns aos julgamentos avaliados, mesmo que ausentes na 

petição inicial da ADI, serão abordadas, já que podem indicar o rumo que será adotado pelo 

STF em sua apreciação. 

 

 

2 AS RAZÕES QUE MOTIVARAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 4.357. 

 

 

 Na petição inicial da ADI no 4.357 foram apontadas diversas 

inconstitucionalidades na Emenda Constitucional no 62/09. 

 O artigo 100, § 9º foi qualificado como meio coercitivo, ilegítimo e abusivo 

para a cobrança de tributos80[11]. Afirmou-se, ainda, que o dispositivo violaria os direitos de 

liberdade, propriedade e igualdade, além dos princípios da proporcionalidade e segurança 

jurídica. 

 A argumentação inicia-se pela afirmação de que haveria violação à autonomia 

da vontade do cidadão/contribuinte, uma vez que a obrigatória compensação interferiria na 

plena liberdade de seus bens e patrimônio. De acordo com o disposto no Código Civil, seria 

da essência da compensação a conjugação das vontades das partes. A única interpretação 

admitida para o dispositivo seria a que considera a realização da compensação uma faculdade 

do cidadão/contribuinte. 

 Afirma-se, também, haver ofensa ao princípio da razoável duração do 

processo, isso porque a obrigatoriedade da compensação e a necessidade de observância do 

                                                 
80[11] Os autores da petição inicial parecem ter feito o mesmo corte promovido neste estudo. Ou então não 
perceberam a aplicação da compensação a outras espécies de créditos. 
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devido processo legal e do contraditório fariam com que o credor do precatório instaurasse 

diversos incidentes para preservar seus interesses, procrastinando a efetividade da execução 

contra a Fazenda Pública. 

 Haveria, também violação ao direito de propriedade, à segurança jurídica e ao 

princípio da razoabilidade, nos casos em que o cessionário do precatório objeto da cessão que 

se refere o § 13 do artigo 100 (também na redação que lhe imprimiu a Emenda Constitucional 

n.o 62/09) fosse atingido pela compensação com débitos do credor original. 

 Apontou-se afronta ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. O 

dispositivo seria desnecessário, já que o objetivo da medida – equacionar a situação dos 

Estados e Municípios em relação a suas dívidas judiciais – já seria atingido pelo sistema de 

leilões de precatórios previsto no artigo 97, § 8º, inciso I do ADCT. 

 Afirmou-se, ainda, que o meio adotado seria coercitivo e qualificaria abuso, 

nos termos da orientação formada do STF, que condenaria a utilização das chamadas sanções 

políticas. 

 Por fim, argumentou-se pela violação ao princípio da isonomia, já que o 

dispositivo prestigiaria o devedor litigante (aquele que suspende a execução do crédito 

tributário, por meio de contestação administrativa ou judicial), a quem não seria aplicável a 

compensação, em detrimento daquele que parcela seu débito, a quem se aplicaria a 

compensação, inclusive em relação às parcelas vincendas. 

 Podem-se isolar, portanto, os seguintes argumentos como os que sustentaram a 

alegação de inconstitucionalidade: a obrigatoriedade da compensação violaria a autonomia da 

vontade do cidadão/contribuinte e a essência do instituto da compensação, que pressuporia 

vontades convergentes; violação ao princípio da duração razoável do processo, já que a 

compensação instauraria diversos procedimentos incidentes, que prejudicariam a efetividade 

da execução contra a Fazenda Pública; questões que decorrem da cessão dos precatórios e da 

compensação a ser realizada com os débitos do credor original; questões ligadas à 

proporcionalidade e razoabilidade; a invocação da suposta ilegitimidade das sanções políticas 

e, por fim, a isonomia, com relação à diversidade de tratamento entre o contribuinte litigante e 

o que possui débitos parcelados. 

 Passa-se, agora, à análise da orientação jurisprudencial do STF, com o objetivo 

de se isolar a linha de pensamento daquele tribunal e, então, efetuar o confronto dessa linha de 

pensamento com as inconstitucionalidades apontadas.  
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3 A QUESTÃO DOS PRECATÓRIOS NA VISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

 

 O Supremo Tribunal Federal (STF) possui vasto elenco de julgados em relação 

aos precatórios. Para que interessa à solução da questão posta neste trabalho, mostram-se 

relevantes os julgamentos relativos às ADI’s ns.º 2.356 e 2.362, cujo acórdão ainda não foi 

publicado, e à ADI n.º 3.453. 

 

3.1 As conclusões das ADI’s ns.º 2.356 e 2.362. 

 

 

 As ADI’s ns.º 2.356 e 2.362 foram ajuizadas81[12] contra a redação do artigo 2º 

da Emenda Constitucional n.o 30 de 14 de setembro de 2000, que introduziu o artigo 78 e seus 

parágrafos no ADCT da Constituição Federal de 1988, assim redigido: 

 

Art. 78 - Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, 

os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus 

respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na 

data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 

31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, 

acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo 

máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. 

 

 O dispositivo, como se vê, introduziu espécie de moratória a benefício dos 

entes federativos, que poderiam pagar, no prazo máximo de 10 anos, os precatórios pendentes 

na data da publicação da emenda, bem assim aqueles decorrentes de ações judiciais propostas 

até 31 de dezembro de 1999. 

 Os fundamentos das ADI’s eram no sentido de que a referida Emenda 

Constitucional teria violado as garantias constitucionais da tutela jurisdicional efetiva e da 

coisa julgada, bem como os direitos fundamentais à segurança jurídica e à igualdade de 

                                                 
81[12] Pela Confederação Nacional das Indústrias – CNC e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB. 
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tratamento (ADI n.º 2.35682[13]), além das garantias do acesso ao judiciário, do devido 

processo legal, da proporcionalidade, da separação de poderes, da isonomia, do Estado de 

Direito, do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (ADI n.º 

2.36283[14]). 

 O julgamento do pedido de liminar formulado nas ADI’s se iniciou em 

fevereiro de 2002, ocasião em que o então Ministro Néri da Silveira, relator, afirmando a 

existência de uma garantia constitucional ao cumprimento das decisões judiciais contra a 

Fazenda Pública, considerou, com relação à aplicação do dispositivo aos precatórios 

pendentes, que haveria violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Já 

com relação aos precatórios que decorressem de ações judiciais iniciadas até 31 de dezembro 

de 1999, considerou o então Ministro que haveria violação ao princípio da isonomia. O 

julgamento foi interrompido com o pedido de vista da Ministra Ellen Gracie84[15]. 

 Retomado o julgamento em 02 de setembro de 200485[16], a Ministra Ellen 

Gracie divergiu do relator, indeferindo a liminar com relação à aplicação do dispositivo aos 

precatórios pendentes de pagamento na data de publicação da emenda. Reconheceu que o 

propósito da Emenda Constitucional era o de promover o equilíbrio financeiro-orçamentário 

das unidades federadas. Para a avaliação da constitucionalidade do dispositivo deveria ser 

sopesada a situação deficitária dos cofres públicos. Afastou a Ministra as alegações de que o 

dispositivo encerraria violação à garantia de acesso à jurisdição, já que não teriam sido 

suprimidos os instrumentos postos à disposição do jurisdicionado para o reconhecimento e 

obtenção de direito vindicado. Rejeitou, também, as alegações de violação ao princípio da 

isonomia, considerando que a norma atingia indiscriminadamente os precatórios que ainda 

não haviam sido pagos quando da entrada em vigor da emenda. Nesse ponto, foi 

acompanhada pelos Ministros Joaquim Barbosa e Eros Grau. Divergiu o Ministro Carlos 

Brito, que acompanhou o relator, o Ministro Néri da Silveira. 

                                                 
82[13] Petição Inicial. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.356. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=482510&tipo=TP&descricao=ADI%2F2356> Acesso:  
em 05 mai. 2011. 
83[14] Petição Inicial. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.362. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=400784&tipo=TP&descricao=ADI%2F2362> Acesso: 
em 05 mai. 2011. 
84[15] Vide Informativo STF no 257. Disponível em 
<ttp://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo257.htm> Acesso: em 05 mai. 2011. 
85[16] Vide informativo STF no 359. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo359.htm> Acesso: em 05 mai. 2011. 
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 O Ministro Cezar Peluso, já na sessão do dia 10 de fevereiro de 201086[17], 

também acompanhou o Ministro Néri da Silveira. Nesta ocasião, iniciou tecendo 

considerações acerca das limitações a que está sujeito o Poder Constituinte reformador. 

Fazendo menção ao artigo 60, parágrafo 4º do inciso IV da Constituição Federal de 1988, 

afirmou que a limitação tem por objetivo coibir as modificações constitucionais que afastem o 

efeito prático da aplicação dos direitos e garantias individuais. Nesse sentido, não seria difícil 

a constatação de que a Emenda Constitucional no 30/2000 seria inconstitucional: ela teria 

mutilado direito adquirido daqueles que viram transitar em julgado decisões condenatórias 

que seriam cumpridas sob o regime do artigo 100 da Constituição Federal de 1988 e que, por 

força de emenda, seriam objeto de moratória, para pagamento em 10 anos, em clara 

desvantagem econômica.  

 No que parece um contraponto aos argumentos utilizados pela Ministra Ellen 

Gracie para afastar as alegações de inconstitucionalidade, o Ministro Cezar Peluso considerou 

que a inadimplência sistemática das Fazendas Públicas seria fruto não de dificuldades 

financeiras súbitas e imprevisíveis, mas do permanente descaso administrativo e da rotineira 

prevalência de outros interesses sobre o dever de cumprir decisões judiciais. Afirmou, ainda, 

que teria havido violação ao princípio da isonomia, uma vez que a Emenda Constitucional 

teria imposto um tratamento diferenciado e não justificado entre os credores com precatórios 

pendentes e os decorrentes de ações judiciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, que se 

submeteriam à moratória, e credores que viessem a ajuizar suas ações após 1º de janeiro de 

2000, que se submeteriam ao regime do artigo 100 da CF/88. 

 O Ministro Dias Toffoli votou pelo indeferimento da medida liminar, 

afirmando a ausência de plausibilidade jurídica da argumentação das petições iniciais de 

ambas as ADI’s. Tendo em vista uma suposta natureza administrativa do procedimento de 

pagamento dos precatórios, não teria havido violação à garantia de acesso ao Poder Judiciário 

nem à coisa julgada. Também não haveria violação ao princípio da isonomia, nem à 

razoabilidade/proporcionalidade ou ao princípio da separação de poderes. 

 A Ministra Carmem Lúcia acompanhou o Ministro Néri da Silveira, com os 

acréscimos do voto do Ministro Cezar Peluso. Afirmou, ainda, que a emenda violaria a 

garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, que encerraria, também, determinação de 

efetividade das decisões judiciais, além do instituto da coisa julgada e do princípio da 

isonomia. 

                                                 
86[17] Vide informativo STF no 574. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo574.htm> Acesso: em 05 mai. 2011. Vídeo. 
Disponível em <http://www.youtube.com/stf#p/search/2/pwpr8Ec4dRo> Acesso: em 05 mai. 2011. 
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 O Ministro Ricardo Lewandowski também indeferiu o pedido de liminar, 

afirmando, inclusive, que a situação de dificuldade financeira dos entes federativos 

configuraria periculum in mora inverso. 

 Já o Ministro Marco Aurélio, invocando razões de segurança jurídica e, 

especificamente, o instituto da coisa julgada, além do principio da dignidade do homem 

perante o Estado, acompanhou o relator e deferiu o pedido de liminar. 

 O julgamento foi novamente interrompido, em virtude da ausência do Ministro 

Celso de Mello. 

 Retomada a questão na sessão do dia 25 de novembro de 2010, o Ministro 

Celso de Mello votou pelo deferimento da liminar, acompanhando o Ministro Néri da 

Silveira87[18]. Depois de tecer considerações sobre as finalidades do sistema dos precatórios, 

afirmou que a Emenda Constitucional no 30/2000 teria incorrido em  

 

múltiplas transgressões constitucionais, porquanto teria desrespeitado a 

integridade de situações jurídicas definitivamente consolidadas, prejudicando, assim, 

o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, além de haver violado o 

princípio da separação de poderes e o postulado da segurança jurídica.88[19] 

 

 Do que se pode extrair dos votos dos Ministros, que decidiram, por apertada 

votação de 6 a 5, pela inconstitucionalidade do artigo 78 do ADCT, conclui-se que houve 

afirmação de uma garantia constitucional ao cumprimento das decisões judiciais contra a 

Fazenda Pública. Além disso, em nome do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito 

adquirido, impediu-se que a nova determinação pudesse atingir precatórios relativos a 

decisões judiciais transitadas em julgado em momento anterior ao de sua entrada em vigor.  

 Invocou-se, também, o princípio da isonomia, para o fim de se determinar a 

ausência de suporte constitucional para a diferenciação entre, de um lado, precatórios 

pendentes e aqueles que decorrem de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 2009 e, de outro, 

precatórios decorrentes de ação ajuizada após essa data. 

 Essas afirmações farão parte do parâmetro para análise da constitucionalidade 

do § 9º do artigo 100 da CF/88. É certo, porém, que, pelo menos na perspectiva de análise das 

                                                 
87[18] Vide informativo STF no 610. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo610.htm> Acesso: em 05 mai. 2011. Vídeo. 
Disponível em <http://www.youtube.com/stf#p/search/0/RHm7cjtcKao> Acesso: em 05 mai. 2011. 
88[19] Vide informativo STF no 610. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo610.htm> Acesso: 05 mai. 2011. Vídeo. 
Disponível em <http://www.youtube.com/stf#p/search/0/RHm7cjtcKao> Acesso: em 05 mai. 2011. 
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ADI’s ns.º 2.356 e 2.36289[20], não deverão ser levadas em conta as questões sobre a violação 

ao princípio da isonomia, já que o novo § 9º do artigo 100 da CF/88 alcança todas as 

expedições de precatórios, indistintamente. A análise se restringirá, assim, às questões afetas à 

afirmada garantia de cumprimento das decisões judiciais contra a Fazenda Pública e ao 

instituto da coisa julgada. 

 

 

3.2 As conclusões da ADI 3.453 

 

 

 A ADI 3.453/DF foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB e tinha por objeto 

a declaração de inconstitucionalidade do art. 19 da Lei no 11.033/2004, assim redigido: 

 

“Art. 19. O levantamento ou a autorização para depósito em conta 

bancária de valores decorrentes de precatório judicial somente poderá ocorrer 

mediante a apresentação ao juízo de certidão negativa de tributos federais, estaduais, 

municipais, bem como certidão de regularidade para com a Seguridade Social, o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e a Dívida Ativa da União, depois 

de ouvida a Fazenda Pública.” 

 

 Os argumentos da Petição Inicial da referida ADI90[21] são o de que o 

dispositivo violaria o instituto da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88) e, 

também, o regramento contido na redação então vigente do artigo 100 da CF/88, que não 

permitira, ao legislador infraconstitucional, estabelecer condições ao levantamento dos 

precatórios. 

 A Ministra Carmem Lúcia, relatora, reconheceu que o dispositivo estabeleceu 

condições ao exercício de direito constitucionalmente garantido. Afirmou, também, que o 

direito do jurisdicionado ao levantamento de precatórios não poderia se sujeitar a condições 

estabelecidas por regras infraconstitucionais e que  

 

as formas de obter a Fazenda Pública o que lhe é devido e a constrição da 

contribuição para o pagamento de eventual débito havido com a Fazenda Pública 

                                                 
89[20] Isso porque, tal como se verá, também na ADI 3.453, haverá invocação ao princípio da isonomia. 
90[21] Petição Inicial. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=181620&tipo=TP&descricao=ADI%2F3453> Acesso: 
em 05 mai. 2011. 
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estão estabelecidos no ordenamento jurídico e não podem ser obtidas por meios que 

frustrem direitos constitucionais do cidadão. 

  

Em certo momento, invoca a Ministra Carmem Lúcia razões de isonomia, afirmando 

que a Fazenda Pública, quando se diz credora do cidadão, não tem que apresentar qualquer 

documento evidenciando que nada a ele deve. 

 A separação dos poderes também é lembrada pela Ministra Relatora, com 

considerações de que as condições impostas pelo legislador infraconstitucional restringiriam o 

vigor e a eficácia das decisões judiciais ou da satisfação a elas devidas. 

 Além disso, ressaltou a Ministra Relatora o fato de os requisitos e condições 

para a satisfação dos precatórios somente poderem ser fixados pela Constituição e que “as 

formas de assegurar a Fazenda Pública o atendimento de seus débitos e, mais ainda, de 

manterem-se os cidadãos-contribuintes em dia com os seus deveres tributários devem ser 

sintonizados com o respeito aos direitos que se conquistam ou se vêem afirmados pelo Poder 

Judiciário”.  

 O cidadão, para receber o que lhe é devido, não teria de comprovar outras 

condições que não as que se referem ao processo de que decorre o seu crédito ou que sejam 

firmadas como típicas e próprias em norma constitucional. 

 Finalizou a Ministra Relatora afirmando que o estabelecimento, por leis 

infraconstitucionais, de outras condições e requisitos para levantamento de precatórios, que 

não aquelas constantes de norma constitucional, ofenderiam os princípios da garantia da 

jurisdição efetiva (artigo 5º, inciso XXXVI, CF/88), o artigo 100 e seus parágrafos. 

 O Ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a Ministra Relatora, pontuando 

que assim procedia por três motivos: porque o dispositivo questionado estabelecia requisitos 

ao levantamento de precatórios que não decorriam do texto constitucional, criava condições 

não previstas na decisão judicial que condenou a Fazenda Pública ao pagamento e, também, 

ofendia o princípio da razoabilidade, uma vez que não seria razoável que, ao final de longa 

“via crucis”, se exigisse do credor a obtenção de diversas certidões de regularidade fiscal. 

 O então Ministro Eros Grau também acompanhou a Relatora, apenas deixando 

clara sua discordância em relação à invocação, pelo Ministro Lewandowski, do princípio da 

razoabilidade. 

 O Ministro Joaquim Barbosa também acompanhou a Ministra Relatora, 

afirmando, de início, que as condições impostas pelo dispositivo seriam desproporcionais em 

relação aos limites impostos pelo artigo 100 da CF/88. O Estado estaria obrigado a solver suas 

obrigações independentemente da existência ou não de crédito oponíveis ao credor. Afirmou, 
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ainda, que a restrição seria típica hipótese de sanção política, inadmissível no sistema 

tributário brasileiro. 

 O Ministro Carlos Brito afirmou que o dispositivo questionado violava os 

princípios do contraditório e do devido processo legal e estabelecia um modo canhestro de o 

Estado se pagar, indo além dos limites constitucionais. Lembrou o Ministro que o sistema de 

precatórios constitui uma prerrogativa do Estado e que, como prerrogativa, não admitia 

reforço ou ampliação sem que houvesse violação ao princípio da isonomia ou da igualdade 

das partes. Por fim, considerou o Ministro que a CF/88, na redação então vigente do artigo 

100, atingia “as raias da regulamentariedade” e que, por isso, não admitira ampliações pela 

legislação infraconstitucional, senão para favorecer a contraparte privada. 

 O Ministro Cezar Peluso também acompanhou a Ministra Relatora. Afirmou 

que o dispositivo questionado teria introduzido no ordenamento um novo princípio: o de que 

quem é credor por crédito reconhecido definitiva e judicialmente não o pode receber se 

supostamente deva para o devedor reconhecido. Haveria violação ao instituto do direito 

adquirido. Além disso, o dispositivo não passaria no teste da proporcionalidade: sua 

finalidade explícita seria a de forçar o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas não 

seria nem necessária nem adequada a tanto. O erário disporia de outros modos expeditos 

(execução fiscal e compensação), o que tornaria as restrições desnecessárias. Mais uma vez 

foi objeto de lembrança o tema das sanções políticas. Ao ver do Ministro Cezar Peluso, a 

proibição de satisfazer crédito judicialmente reconhecido seria indiscutível medida indireta 

tendente a forçar o contribuinte ao recolhimento do tributo devido. Razões de isonomia 

também foram utilizadas para sustentar a inconstitucionalidade do dispositivo, uma vez que 

não se teria notícia de que a Fazenda Pública, nas execuções fiscais fosse obrigada a 

comprovar que não é devedora do executado para receber seu crédito. O Ministro Cezar 

Peluso invocou, ainda, o devido processo legal, para dizer que o credor estaria sendo privado 

de direito seu, sem processo algum, e finalizou dizendo que o meio adequado para paralisar a 

cobrança do crédito do precatório seria a inscrição do débito em dívida ativa, a extração da 

certidão, o ajuizamento da execução fiscal e a penhora do crédito do precatório. 

 O Ministro Gilmar Mendes também acompanhou a Relatora, sustentando 

tratar-se de caso de desproporcionalidade da lei, uma vez que as restrições impostas ao 

modelo de garantias institucionais que são os precatórios, seriam desnecessárias. Haveria 

modos menos restritivos de se alcançarem os meios pretendidos. 

 De tudo que restou afirmado no julgado, podem-se destacar algumas 

conclusões importantes para a verificação da constitucionalidade do § 9º do artigo 100 da 

CF/88. De início, é certo que a argumentação no sentido de que normas infraconstitucionais 
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não poderiam estabelecer restrições ao pagamento dos precatórios deve ser desprezada, já 

que, agora, estamos tratando de alteração promovida por emenda constitucional. Relevantes 

são as invocações ao princípio da isonomia e ao da separação de poderes, que compõe o 

chamado núcleo imodificável da CF/88 (artigo 60, parágrafo 4º) e, por isso, devem ser tidos 

como parâmetros para a avaliação da constitucionalidade de emendas constitucionais. O 

mesmo se pode dizer da invocação à garantia da jurisdição efetiva91[22]. 

 As invocações às chamadas sanções políticas serão objeto de análise, até 

porque compõem o rol de alegações de inconstitucionalidade do § 9º do artigo 100 da CF/88. 

 Por fim, a proporcionalidade e da existência de meios adequados para paralisar 

a cobrança do precatório (penhora do crédito em execução fiscal) também deve servir à 

apreciação do dispositivo.  

 

 

4 SANÇÕES POLÍTICAS NA VISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 Costuma-se dizer que as sanções políticas, em direito tributário, são medidas 

restritivas impostas pela Administração Pública aos contribuintes, com o objetivo de compeli-

los ao recolhimento dos tributos devidos. A título de exemplo, podem-se mencionar a 

interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização e 

as restrições de impressão de documentos fiscais (MACHADO, 1998:46 e GODOI, 2006: 

55).  

 Tais medidas restritivas são caracterizadas como meios indiretos92[23] de que a 

Administração lançaria mão na busca da satisfação de seu crédito. 

 As chamadas sanções políticas costumam ser consideradas ilegítimas por 

grande parte da doutrina do direito tributário brasileiro. 

 Coelho sempre afirmou que “as sanções fiscais pelo descumprimento do dever 

de pagar tributo não devem ser privativas de direitos.” (2001:52). Em especial, as sanções 

tributárias não poderiam impedir o exercício de profissão nem afetar o direito de propriedade.  

 No mesmo sentido, Machado (1998) já afirmou que “qualquer que seja a 

restrição que implique cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita é inconstitucional, 

porque contraria o disposto nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, do Estatuto 

Maior do País”. 
                                                 

91[22] Aliás, referida garantia também foi invocada no julgamento das ADI’s ns.º 2.356 e 2.362. 
92[23] Indiretos, pois o meio direto seria o ajuizamento da execução fiscal. 
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 Tais afirmações doutrinárias refletem a orientação jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal que, em tempos pretéritos, editou três súmulas coibindo a utilização das 

sanções políticas.  

 A de número 7093[24] veda a interdição de estabelecimento. Foi aprovada na 

sessão plenária de 13 de dezembro de 1963 e teve como precedentes o Recurso em Mandado 

de Segurança (RMS) 9.698 e o Recurso Extraordinário (RE) 39.933. O primeiro deles referia-

se a ato praticado pela administração fazendária da prefeitura do antigo Distrito Federal (hoje 

Estado do Rio de Janeiro), que, depois de apurar débito de contribuinte que se dedicava à 

construção civil, intimou-o a promover o seu recolhimento, sob pena de interdição do 

estabelecimento. Já o segundo refere-se à possibilidade de o município apreender mercadorias 

de contribuintes em débito com o objetivo de compeli-lo ao recolhimento do tributo. 

 A súmula de número 32394[25] diz respeito à apreensão de mercadorias. Foi 

aprovada, também, na sessão plenária de 13 de dezembro de 1963 e teve como precedente o 

mesmo RE 39.933, já comentado. 

 Já a súmula número 54795[26] aplica-se a vedações de aquisição de estampilhas, 

despacho de mercadorias nas alfândegas e exercício de atividades profissionais. Foi aprovada 

na sessão plenária de 03 de dezembro de 1969 e teve como precedentes os RE’s ns.o 63.045, 

60.664, 63.047 e 64.054. Todos eles tinham como pano de fundo a apreciação da 

constitucionalidade do artigo 1º do Decreto-lei no 5/1937, que aplicava, ao contribuinte 

inadimplente, a pena de proibição de transigir com as repartições públicas, de adquirir 

estampilhas e de promover o despacho aduaneiro de mercadorias. 

 Tais orientações doutrinárias e jurisprudenciais foram aplicadas por um longo 

período de tempo, sem que houvesse maiores questionamentos acerca de sua correção. 

 A título de exemplo, vale mencionar, também no âmbito do STF, o Recurso 

Extraordinário no 413.782 (DJ 03/06/2005, Relator Min. Marco Aurélio). A controvérsia 

girava em torno de imposição, a contribuinte devedor, de regime especial de impressão de 

notas fiscais avulsas, proibindo-se a impressão de blocos de notas fiscais. Reconheceu-se o 

caráter ilegítimo da medida, mas, desta feita, com posicionamento divergente do Ministro 

Eros Grau, que, bem sinteticamente, limitou-se a afirmar: “não posso dar uma interpretação 

ao princípio da liberdade de iniciativa econômica de modo a permitir que a ordem jurídico-

tributária não seja rigorosamente atendida”. 

                                                 
93[24] “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos”.  
94[25] “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” 
95[26] “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias 
nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 
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 Em 16 de maio de 2007, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da 

Medida Cautelar em Ação Cautelar de n.o 1.657-6/RJ e a questão da legitimidade das sanções 

políticas voltou à tona no direito tributário brasileiro. 

 O que se passou a discutir foi a legitimidade de medidas restritivas impostas à 

American Virginia Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Ltda.. A 

Secretaria da Receita Federal (SRF), valendo-se do disposto no Decreto-lei no 

1.593/77(especialmente do artigo 2º, inciso II)96[27], determinou que a referida empresa 

recolhesse os tributos devidos, sob pena de cancelamento do registro especial exigido 

daqueles que pretendem se dedicar à industrialização de cigarros.  

 Foi ajuizada ação cautelar para que pudesse a indústria continuar exercendo 

suas atividades, sob alegação de que a exigência se consubstanciava sanção política, não 

admitida em nosso ordenamento.  

 A medida cautelar foi deferida liminarmente e a ação principal (ajuizada 

posteriormente) julgada procedente, tudo isso em primeiro grau de jurisdição. Houve 

interposição de apelação ao Tribunal Regional Federal da 2ª região (TRF 2ª Região), que 

reformou a sentença, considerando válida a exigência imposta pela SRF (Apelação Cível no 

2005.51.10.007057-3).  

 Contra o acórdão do TRF 2ª região, a American Virginia, depois de opor 

embargos de declaração, interpôs Recurso Extraordinário (que, no STF, recebeu o no 

550.769). Ajuizou, também no STF, Ação Cautelar de n.o 1.657, por meio da qual buscava 

atribuição de efeito suspensivo ao citado recurso, tudo isso para que pudesse continuar 

exercendo sua atividade sem o atendimento da determinação do recolhimento dos tributos 

devidos. 

 Esperava-se que o STF reconhecesse a presença da relevância da 

fundamentação (suposto caráter ilegítimo das sanções políticas) e do fundado receio de dano 

irreparável (interrupção e impedimento do livre exercício das atividades da empresa) e 

concedesse o pleiteado efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Mas não foi esse o 

caminho trilhado.  

 Na sessão em que se iniciou o julgamento (16 de maio de 2007), o Ministro 

Joaquim Barbosa votou pelo deferimento da medida liminar e a atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso. Afirmou que deferia a medida liminar apenas para preservar o 

                                                 
96[27] Art. 2o. O registro especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela autoridade concedente, se, após a 
sua concessão, ocorrer um dos seguintes fatos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) 
[...] 
II - não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, relativa a tributo ou contribuição 
administrado pela Secretaria da Receita Federal; (Redação dada pela Lei nº 9.822, de 1999)” 
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resultado útil do processo, já que a interdição de estabelecimento (efeito da cassação do 

registro especial) seria pena de caráter capital. Ressaltou, no entanto, que não se comprometia 

com a tese desenvolvida pela então requerente. Houve, apenas, reconhecimento do risco de 

irreversibilidade dos efeitos do cancelamento do registro especial e da relevância 

constitucional da tese desenvolvida, que apontava para a invalidade da adoção das sanções 

políticas. 

 O julgamento foi interrompido com o pedido de vista do Ministro Cezar 

Peluso. 

 No dia seguinte (17 de maio de 2007), o mesmo Supremo Tribunal Federal 

iniciou e concluiu o julgamento da ADI n.o 395-0, que tinha por objeto dispositivo da 

Constituição do Estado de São Paulo, que permitia à fiscalização tributária a retenção de 

mercadorias97[28]. O fundamento da petição inicial da referida ADI era a violação ao princípio 

do livre exercício de profissão (artigo 5º, inciso XIII da CF/88), tendo sido invocadas as já 

mencionadas súmulas de n.o 70, 323 e 547. 

 A Ministra Relatora, Carmem Lúcia, acompanhada pelos demais, julgou 

improcedente a ADI, reconhecendo que não se poderia atribuir à medida adotada com base no 

dispositivo questionado o caráter de sanção política, uma vez ausente o propósito de coagir o 

contribuinte a recolher o tributo devido. Pelo mesmo motivo, o dispositivo não contrariaria as 

invocadas súmulas. Além disso, afirmou a ilustre relatora que a liberdade de exercício de 

profissão não seria absoluta e sua efetivação imporia a observância das obrigações tributárias 

pertinentes. Nesse julgado, já dava o STF indícios de que não se deveria mais trabalhar com a 

condenação a priori de todas as medidas restritivas impostas ao contribuinte. 

 Na semana seguinte (24 de maio de 2007), o Supremo Tribunal Federal 

retomou o julgamento da Medida Cautelar em Ação Cautelar de n.o 1.657 – 6/RJ. O ministro 

Cezar Peluso, que havia pedido vista na sessão anterior, votou pelo indeferimento da liminar, 

providência que manteria os efeitos do ato de cassação do registro especial da American 

Virgínia Tabacos. O que justificou a decisão o Ministro foi a singularidade factual e 

normativa do caso. Afirmou-se a existência, até mesmo, do perigo na demora inverso, 

consistente na exposição da condição objetiva da livre concorrência ao risco da continuidade 

do funcionamento de empresa para tanto inabilitada. 

                                                 
97[28] “Art. 163 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado: 
[...] 
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio 
pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público Estadual. 
§ 7º - Para efeitos do inciso V, não se compreende como limitação ao tráfego de bens a apreensão de 
mercadorias quando desacompanhadas de documentação fiscal idônea, hipótese em que ficarão retidas até a 
comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário.” 
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 Procurou o Ministro Cezar Peluso evidenciar a relevância do IPI (Imposto 

sobre Produtos Industrializados), seletivo em função da essencialidade dos produtos, no 

mercado de cigarros. Foram invocados outros interesses, também constitucionalmente 

tutelados, que sofreriam implicações da indústria do tabaco: os interesses dos consumidores, 

dos concorrentes e do livre mercado.  

 Ao ver do ilustre Ministro, o que estaria por trás do Decreto-Lei no 1.593/77 

seria a defesa da livre concorrência. A regularidade fiscal consistiria em requisito necessário a 

que se reconhecesse o caráter lícito da atividade de industrialização de cigarros. Assim, o ato 

de cancelamento do registro especial apenas teria impedido a então autora de desfrutar de 

posição conquistada à custa de vantagem competitiva ilícita ou abusiva. Todos estes 

elementos apontariam para a conclusão de que a medida restritiva não estaria sendo aplicada 

em razão do simples inadimplemento de obrigações tributárias. Por isso, era de se indeferir a 

liminar. 

 A Ministra Carmem Lúcia acompanhou a divergência, invocando, também, a 

livre concorrência. O mesmo fizeram os Ministros Ricardo Lewandowski, ressaltando a 

contumácia da autora em descumprir com as obrigações tributárias a que se sujeita, Eros 

Grau, voltando a afirmar o caráter não absoluto do princípio da livre iniciativa, e Carlos Brito. 

 Depois de pedir vista dos autos, o Ministro Gilmar Mendes, já na sessão do dia 

27 de junho de 2007, também acompanhou a divergência instaurada pelo Ministro Cezar 

Peluso, reconhecendo a existência de um conflito entre, de um lado, a liberdade de iniciativa e 

a livre concorrência e, de outro, a defesa da saúde e do consumidor como princípios 

justificadores da intervenção do Estado regulador.  

 Mais uma vez se afirmou o caráter não absoluto da liberdade de iniciativa, 

passível de ser condicionada pela ordem jurídica. A rigorosa intervenção estatal (possibilidade 

de cassação do registro especial) se justificaria em razão de questões de saúde pública e 

defesa dos consumidores.  

 Votou com o relator o Ministro Marco Aurélio Mello, afirmando que, por 

maior que fosse o débito da empresa, não se legitimaria a cassação do registro especial, já que 

a Fazenda Pública teria seus meios próprios para cobrar a dívida em juízo. No mesmo sentido 

votou o Ministro Sepúlveda Pertence, reiterando a orientação consolidada do STF, que 

condena as chamadas sanções políticas. A Ministra Ellen Gracie finalizou acompanhando a 

divergência instaurada pelo Ministro Cezar Peluso. 

 Julgada a Medida Cautelar, o Recurso Extraordinário n.o 550.769/RJ, a que se 

pretendia conferir o efeito suspensivo, chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi distribuído 

ao Ministro Joaquim Barbosa, também relator da ADI n.o 3.952/DF, que tem por objeto o 
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artigo 2º, inciso II do Decreto-lei no 1.593/7798[29], dispositivo que fundamentou a cassação do 

registro especial de funcionamento da American Virgínia Tabacos.  

 O julgamento do RE n.o 550.769/RJ se iniciou em 07/05/2008 e o da ADIN n.o 

3.952/DF, no dia 20/10/2010. Nessas ocasiões, votou apenas o Ministro relator, pelo 

desprovimento do recurso extraordinário e pela procedência parcial da ADI, apenas para dar 

interpretação conforme à Constituição. 

 O Ministro Joaquim Barbosa reiterou a orientação do tribunal que condena a 

utilização das chamadas sanções políticas, mas  

 

essa orientação não serviria, entretanto, de escusa ao deliberado e 

temerário desrespeito à legislação tributária, não havendo se falar em sanção política 

se as restrições à prática de atividade econômica combatessem estruturas 

empresariais que se utilizassem da inadimplência tributária para obter maior 

vantagem concorrencial.99[30] 

  

Invocou o Ministro relator a existência de uma tensão entre, de um lado, o direito 

fundamental ao exercício de atividade profissional ou econômica lícita e a garantia de acesso 

ao controle da validade do crédito tributário e, de outro lado, o dever fundamental de pagar 

tributos, salvaguarda da livre concorrência e instrumento de arrecadação. 

 Concluiu, dando relevo às exigências do devido processo legal, que ao 

dispositivo questionado100[31] deveria ser dada interpretação (conforme a CF/88), no sentido 

de que o cancelamento do registro especial só se legitimaria em caso de: 1) relevância do 

valor dos créditos em aberto; 2) manutenção proporcional e razoável do devido processo legal 

de controle do ato de aplicação da penalidade (cassação do registro especial) e 3) manutenção 

proporcional e razoável do devido processo legal de controle dos créditos cuja inadimplência 

justificou a cassação do registro. Ambos os julgamentos foram interrompidos, o Recurso 

Extraordinário com pedido de vista do Ministro Ricardo Lewandowski, a ADI, da Ministra 

Carmem Lúcia. 

                                                 
98[29] Art. 2o  O registro especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela autoridade concedente, se, após a 
sua concessão, ocorrer um dos seguintes fatos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) 
[...] 
II - não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, relativa a tributo ou contribuição 
administrado pela Secretaria da Receita Federal; (Redação dada pela Lei nº 9.822, de 1999)” 
99[30] Informativos do STF no 505 e 605. Disponíveis em: 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo505.htm>  e 
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo605.htm> Acesso: em 24 nov. 2010. Vídeo. 
Julgamento da ADI 3.952/DF. Disponível em <http://www.youtube.com/user/STF#p/search/2/R-WkEtoHgi8> 
Acesso: em 24 nov. 2010. 
100[31] E, no RE n.o 550.769, o ato da Secretaria da Receita Federal que o teve por fundamento. 
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 Merece destaque o fato de a ADI n.o 173-6, que também tratava do tema das 

sanções políticas, ter sido julgada em setembro de 2008, relatada pelo Ministro Joaquim 

Barbosa, que conduziu o julgamento, reiterando a argumentação já apresentada no julgamento 

do RE 550.769. Nessa oportunidade, foi acompanhado pelos demais Ministros. 

 A questão, como se viu, é alvo de análise doutrinária que, no geral, aponta na 

mesma direção: a da ilegitimidade das sanções políticas, entendidas estas como medidas 

restritivas impostas com o objetivo de se compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo 

devido.101[32] Não obstante isso, a orientação Jurisprudencial, especialmente do Supremo 

Tribunal Federal, passa por alterações sensíveis. 

 Do que se pode extrair das manifestações do Ministro Joaquim Barbosa (RE 

550.769 e ADI 3.952), nas situações em que são vultosos os débitos tributários, respeitado o 

devido processo legal (no controle do ato de cassação de registro e da legalidade dos créditos 

inadimplidos), haveria respaldo constitucional a que se promovesse a interdição de 

estabelecimentos (por certo, a mais drástica das chamadas sanções políticas). Ressalte-se, 

inclusive, a invocação do dever fundamental de pagar tributos, como salvaguarda da liberdade 

concorrencial, e, também, a afirmação de que o ramo de atividade do contribuinte é 

importante, porém não determinante. 

 Pois bem. De tudo isso, pode-se extrair a conclusão de que, embora com 

temperamentos, a Jurisprudência do STF continua a condenar as chamadas sanções políticas. 

Sendo assim, a se reconhecer que o § 9º do artigo 100 da CF/88 configura sanção política, 

meio indireto utilizado pela Administração Tributária para compelir os contribuintes ao 

pagamento dos tributos devidos, certamente que haveria dificuldades em se sustentar a 

constitucionalidade do dispositivo, que teria que enfrentar as alegações de violação à livre 

concorrência e ao livre exercício de atividade profissional (direitos e garantias individuais 

também protegidos pela cláusula da imutabilidade – artigo 60, § 4º, inciso IV da CF/88). 

 Tomar-se-á por base na investigação da constitucionalidade ou não do 

dispositivo um dos aspectos do teste de três estágios a que se refere o Ministro Joaquim 

Barbosa. Será analisada a questão da manutenção proporcional e razoável do devido processo 

legal de controle do ato de aplicação da compensação. 

 

 

5 A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL APLICADA À EC NO 62 E ÀS RAZÕES DA ADIN 4.353  

                                                 
101[32] Em recentes artigos publicados, GANDARA (2010) e BARROS reafirmaram o caráter ilegítimo das 
chamadas sanções políticas. 
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 Das alegações apresentadas na petição inicial da ADI apenas algumas já foram 

objeto de análise nos julgados que servem de parâmetro: questões ligadas à 

proporcionalidade/razoabilidade; a suposta ilegitimidade das sanções políticas e questões 

envolvendo o princípio da isonomia. 

 Três outros temas não foram ventilados na petição inicial da ADI 4.353, mas 

estiveram presentes nos julgamentos analisados: a garantia constitucional ao cumprimento das 

decisões contra a Fazenda Pública (ou garantia de jurisdição efetiva), o princípio da separação 

dos poderes e o respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. 

 Passa-se, agora, à análise de cada um destes temas em separado. 

 

 

5.1 A compensação à luz da proporcionalidade e da orientação do STF sobre a 

ilegitimidade das sanções políticas 

 

  

O postulado da proporcionalidade será aqui considerado, na perspectiva de Ávila 

(2009: 164) em sua dimensão trifásica: meio, fim e relação de causalidade entre eles. A 

medida juridicamente proporcional deverá atender ao “imbricamento entre bens jurídicos e da 

existência de uma relação meio/fim intersubjetivamente controlável” (ÁVILA, 2009: 164). 

Isso significa que o meio deve conduzir a conquista do fim. Além disso, deve-se proceder à 

“verificação da existência de meios que sejam alternativos àquele inicialmente escolhido pelo 

Poder Legislativo ou Poder Executivo, e que possam promover igualmente o fim sem 

restringir, na mesma intensidade, os direitos fundamentais afetados.” (ÁVILA, 2009: 172) 

Ao analisar a questão da legitimidade das sanções políticas, o Ministro Joaquim 

Barbosa, no julgamento da ADI 173-6, já afirmava que, para ser tida como ilegítima a 

restrição deveria ser desproporcional e não-razoável.  

 Pois bem. Da argumentação apresentada pelo Ministro Cezar Peluso no 

julgamento da ADI 3.453, já se deixa entrever que a compensação determinada pelo artigo 

100, § 9º não passa no teste da proporcionalidade, já que existe meio menos gravoso e 

restritivo que pode ser utilizado na obtenção do mesmo fim. 

 Segundo o Ministro Cezar Peluso, o modo à disposição da Fazenda Pública 

para a paralisação do processo de pagamento do precatório seria a inscrição do débito em 

dívida ativa, a extração da certidão e o ajuizamento da execução fiscal com penhora dos 

créditos. 
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 Levando-se em conta que a própria sistemática de pagamento dos precatórios 

demanda certo período de tempo (apresentação do precatório até julho de determinado 

exercício, para pagamento no exercício seguinte; pagamento segundo ordem cronológica, 

tudo conforme o art. 100 da CF/88), pode-se afirmar que seria plenamente possível que a 

Fazenda Pública adotasse todo o procedimento a tempo de fazer recair a penhora sobre o 

precatório, efetivando a garantia do crédito tributário e possibilitando ao cidadão/contribuinte, 

se for o caso, a instauração do contencioso judicial pelo oferecimento dos embargos. 

 Aliás, nesse mesmo sentido posiciona-se a Ministra Carmem Lúcia102[33] ao 

afirmar que:  

  

as formas de obter a Fazenda Pública o que lhe é devido e a constrição da 

contribuição para o pagamento de eventual débito havido com a Fazenda Pública 

estão estabelecidos no ordenamento jurídico e não podem ser obtidas por meios que 

frustrem direitos constitucionais do cidadão. 

 

 Tudo isso indica que a compensação determinada pelo artigo 100, § 9º é 

medida absolutamente desproporcional, já que outros meios (ressalte-se, menos restritivos) 

estão desde sempre disponíveis às Fazendas Públicas para a paralisação do procedimento de 

pagamento dos precatórios.  

 Assim, analisado o dispositivo sob o enfoque da orientação do STF acerca das 

sanções políticas e tomadas as conclusões no julgamento das ADI’s relativas ao sistema de 

liquidação dos débitos das Fazendas Públicas, conclui-se pela inconstitucionalidade, por 

conter restrição desproporcional a direito do cidadão/contribuinte. 

 

 

5.2 A questão sob o enfoque o princípio da isonomia e à luz da orientação do 

STF 

 

 

 Outra questão que, como se demonstrará, aponta no sentido da 

inconstitucionalidade da compensação determinada pelo artigo 100, § 9º da CF/88 são as 

exigências do princípio da isonomia. 

 No julgamento da ADI 3.453/DF, o Ministro Carlos Aires Brito afirmou que o 

próprio regime dos precatórios já se consubstanciava em prerrogativa a favor das Fazendas 

                                                 
102[33] 
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Públicas. Como prerrogativa já representava quebra do princípio da isonomia (não controlável 

por fazer parte do texto original da CF/88) e, por isso, não admitia novos reforços normativos, 

sob pena de violação ao princípio da isonomia. 

 A mesma consideração já havia feito a Ministra Carmem Lúcia e pelo Ministro 

Cezar Peluso, que, invocando razões de isonomia, chegaram, a considerar a inexistência de 

determinação semelhante dirigida à Fazenda Pública – demonstrar não ser devedora do 

cidadão-contribuinte para poder receber na integralidade aquilo que cobra em juízo. 

 Assim, também sob o enfoque do princípio da isonomia, não há como se 

afastar a inconstitucionalidade do regime de compensação instituído pelo artigo 100, § 9º da 

CF/88. 

 

 

5.3 A garantia de cumprimento das decisões judiciais contra a Fazenda Pública, 

a separação de poderes e a coisa julgada 

 

  

 O dispositivo do artigo 100, §9º também enfrenta problemas com relação à 

reconhecida garantia de cumprimento das decisões judiciais contra a Fazenda Pública, tema 

absolutamente ligado à separação de poderes e às alegações de violação à coisa julgada. 

 Certo é que a expedição do precatório sucede no tempo a formação da coisa 

julgada. Reconhecida a dívida da Fazenda Pública por decisão transitada em julgado é que 

será ajuizada a execução judicial que culminará na expedição do precatório. 

 Pois bem, no momento da efetivação do comando condenatório, o valor do 

débito que será objeto do precatório será alterado, de forma a abaterem-se eventuais créditos 

da Fazenda Pública para com o credor do precatório. 

 Aplicadas as afirmações dos julgados analisados, chega-se à conclusão de que, 

nesse ponto, também deve ser afirmada a inconstitucionalidade do dispositivo. 

 Foi também a Ministra Carmem Lúcia quem afirmou, no julgamento das ADI’s 

2.356 e 2.362, que a nova disciplina dos precatório violaria a garantia de livre acesso ao Poder 

Judiciário, amesquinhando o comando das decisões judiciais com trânsito em julgado, 

violando, assim, o instituto da coisa julgada. 

 A semelhança das situações exige que se apliquem as mesmas conclusões. O 

artigo 100, § 9º reduz a carga de efetividade das decisões condenatórias proferidas pelo Poder 

Judiciário (sua liquidação estará sempre dependente de um procedimento posterior de acerto 

de contas Fazenda Pública/credor do precatório). Além disso, por alterar o quantum fixado em 
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decisão transitada em julgado, viola, também, a coisa julgada. E, por tudo isso, configura 

invasão indevida no campo de ação do Poder Judiciário, violando o princípio da separação de 

poderes. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

 Tal como se procurou demonstrar, o Sistema Tributário Nacional passa por 

tendência de transferência de tarefas ao cidadão/contribuinte e assunção de novas formas e 

poderes de fiscalização pela Administração Tributária, tudo isso em nome da efetividade da 

cobrança do crédito tributário.  

 A determinação constante do artigo 100, § 9º da CF/88, introduzida pela 

Emenda Constitucional no 62/2009, é só um dos exemplos de medidas que são adotadas com 

esse objetivo. A determinação de compensação inserta no dispositivo é mais um meio de que 

se pode valer a Administração Tributária na busca de efetivação do crédito tributário. 

 O Supremo Tribunal Federal possui importantes decisões que dizem respeito a 

modificações promovidas no sistema de liquidação das dívidas públicas por meio de emenda 

constitucional ou por legislação infraconstitucional. Além disso, naquele tribunal há farta 

orientação jurisprudencial sobre a legitimidade das assim chamadas sanções políticas, que 

dizem respeito aos limites dentro dos quais devem ser exercidos os poderes de fiscalização na 

busca da efetividade da cobrança do crédito tributário. 

 A análise dessas decisões evidencia que a proporcionalidade é um dos 

parâmetros utilizados pelo Supremo Tribunal Federal na avaliação da constitucionalidade das 

medidas utilizadas pela Administração tributária na tentativa de dar efetividade ao crédito 

tributário. 

 Haverá violação à noção de proporcionalidade se, além da medida restritiva 

adotada, houver outra menos gravosa. Assim se passa em relação à determinação de 

compensação prevista no artigo 100, § 9º da CF/88. As Fazendas Públicas sempre tiveram a 

sua disposição procedimento tão eficaz quanto a determinação da compensação, mas menos 

gravoso e restritivo aos interesses dos cidadãos/contribuintes. Basta a inscrição do débito em 

dívida ativa, a extração da certidão e o ajuizamento da execução fiscal, com indicação, à 

penhora, do crédito objeto do precatório. Tal medida seria suficiente para paralisar o 

procedimento de pagamento do precatório e, além disso, é menos restritiva de direitos dos 

cidadãos/contribuintes. 
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 Além disso, pode se extrair das decisões do STF sobre o sistema de liquidação 

das dívidas públicas, que o regime dos precatórios, por si só, já esbarra no princípio da 

isonomia e que, por isso, não poderia ser objeto de normatização que viesse a reforçar a 

desigualdade já ínsita ao sistema. É, também, o que se passa com a determinação de 

compensação veiculada no artigo 100, § 9º da CF/88, que veio a criar mais um privilégio a 

favor da Fazenda Pública, o de só pagar o que deve, depois de solucionadas as obrigações de 

seu credor (direito não assegurado ao devedor da Fazenda Pública). 

 Por fim, extrai-se, também, das decisões do STF a afirmação de que as 

modificações no sistema de liquidação das dívidas públicas podem esbarrar na garantia de 

acesso ao judiciário (violada em razão da retirada de efetividade de suas decisões transitadas 

em julgado), contrariando, também, o instituto da coisa julgada e o princípio da separação de 

poderes.  

 Mais uma vez, como se procurou demonstrar, é o que ocorre com a 

compensação determinada pelo artigo 100, § 9º da CF/88. A determinação, por interferir na 

definição do montante do pagamento do credor do precatório, decorrente de decisão 

condenatória transitada em julgado, retira efetividade das decisões judiciais, afrontando a 

garantia de acesso ao Poder Judiciário, a coisa julgada e a separação de poderes. 

 Com tais afirmações, espera-se contribuir para que, na aplicação prática do 

dispositivo, leve-se em conta as múltiplas inconstitucionalidades apontadas, de forma que a 

compensação seja efetivamente efetivada caso haja interesse do credor do precatório. 
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A FORÇA SIMBÓLICA DO DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO E SUAS 
IMPLICAÇÕES NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 
THE SYMBOLIC FORCE OF THE FISCAL PENAL LAW AND ITS IMPLICATIOS IN 

THE DEMOCRATIC RULE-OF-LAW STATE 
 
 
 

Mirelle Monte Soares 
 

RESUMO 
A partir das idéias de Wittgenstein, as quais inspiraram o movimento denominado giro 
lingüístico, a linguagem dissociou-se da realidade objetiva, deixando de ser encarada como 
mero elo entre o objeto e o sujeito cognoscente e como a expressão lingüística do mundo 
físico pré-existente, para se tornar um instrumento criador dessa realidade. Ao considerarmos 
o Direito como fruto da linguagem transportamos conceitos semióticos para seu âmbito. Neste 
contexto, o presente artigo trata da “força simbólica do Direito Penal” na ceara específica do 
Direito Tributário. Em um primeiro momento trataremos do sentido do termo “simbólico” e 
da expressão “força simbólica”, conforme denominação dada por Neves (2005). Em seguida, 
discutiremos os princípios do Direito Penal dentro do Estado democrático de Direito e sua 
aplicação na esfera tributária. Baseado nesses pressupostos, argumentaremos que a força 
simbólica do Direito Penal na seara do Direito Tributária é ambivalente: de um lado, serve à 
afirmação e a realização generalizada desses direitos e, de outro lado, atua como forma de 
manipulação política, fazendo-se limitar o Direito Penal a mero instrumento arrecadatório do 
Estado, bem como promove um afrouxamento da política criminal tributária quando a 
clientela de trata de classes sociais mais abastardas. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO COMO LINGUAGEM; FORÇA SIMBÓLICA; DIREITO 
PENAL TRIBUTÁRIO; ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 
ABSTRACT 
From Wittgenstein ideas, wich inpired the linguistic turn movement, the language dissociated 
from the objective reality, no more been seing as just a link between the object and the 
cognoscent subject and the linguistic expression of the pre existent physic world, and tuned 
itself into a this reality originator instrument. By considering Law as a result of language, we 
convey semiotic concepts to its ambit. In this context, the present essay deals with the 
symbolic force of Penal Law, in the specific sphere of Fiscal Law. Firstly, we deal with the 
meaning of symbolic and symbolic force. Secondly, we discuss the principals of Fiscal Law 
in the ambit of Democratic Rule-of-Law State and its application in the fiscal sphere. Based 
on these assumptions, we argue that the symbolic force of Penal Law in the Fiscal Law´s 
ambit is ambivalent: from one side, it serves to statement and achieving widespread of these 
rights; from the other side, it acts as political manipulation´s form, restricting the Penal Law 
into just a State´s collection instrument, as well as fomenting a criminal and fiscal politic´s lag 
when the clients are more affluent social classes. 
KEYWORDS: LAW AS LANGUAGE; SYMBOLIC FORCE; FISCAL PENAL LAW; 
DEMOCRATIC RULE-OF-LAW STATE 
 
 

 1 INTRODUÇÃO 
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Na década de 90, a produção de leis com o intuito de coibir atos que atentavam contra Ordem 
Tributária, teve como preocupação a necessidade de criminalização do desvio ardiloso da 
esfera tributária, cuja arrecadação é imperiosa para implementação dos direitos fundamentais 
contidos na Carta Magna. 

Entretanto, em que pese a força simbólica do Direito Penal que coage a prática de crimes 
contra a Ordem Tributária, há um afrouxamento da política criminal devido ao arsenal de 
possibilidades posto em favor do contribuinte que fraudá-la para furtar-se à Lei Penal, criando 
uma sensação de impunidade perante toda a sociedade, bem como um ar de seletividade social 
para a persecução penal. 

Ademais, a possibilidade de manipulação do Direito Penal dada à esfera administrativa pela 
própria legislação em vigor, transforma o Direito Penal Tributário em mera ferramenta para 
arrecadação estatal, uma vez que instaura a relação tributária pela exigência do crédito, 
desprezando princípios constitucionais e direitos do contribuinte, como se vê evidente na 
retirada da punibilidade dos tipos penais fiscais em virtude da conveniência da política fiscal. 

No momento que a política fiscal se sobrepõe à política criminal, o Direito Penal, dada sua 
dimensão simbólica, pode servir tanto para coibir de situações  concretas  de sonegação e 
crimes contra a Ordem Tributária, o que impossibilita a implementação de direitos 
fundamentais, quanto para encobrir essa realidade e mesmo servir à manipulação política para 
usos contrários à concretização e efetivação das normas tributárias e consequentemente, dos 
direitos fundamentais. 

  

2 A LINGUAGEM CONSTRUINDO A REALIDADE 

  

A partir das idéias de Wittgenstein, as quais inspiram o movimento filosófico denominado 
giro lingüístico, a linguagem dissociou-se da realidade objetiva, deixando de ser encarada 
como mero elo entre o objeto e o sujeito cognoscente e como a expressão lingüística do 
mundo físico pré-existente, para de tornar um instrumento criador dessa realidade. 

Com essas avançadas idéias, o conhecimento deixa de ser visto como apreensão da coisa em 
si, previamente estabelecida e independente da proposição lingüística que a ela se refere, para 
ser tido como o processo de criação da realidade através da linguagem. 

  

Objetos, em tal sentido amplo, nascem com o discurso, surgem com o exercício de actos de 
fala, ou seja, não o precedem, muito ao contrário do que comumente se pensa. Os objetos 
nascem quando deles se fala: o discurso, na sua amplitude, lhes dá as condições de sentido 
mediante as quais os recebemos e os processamos. (CARVALHO, 2008, p. 13) 

Todavia, é importante asseverar que não se nega a existência física das coisas materiais, mas 
entende-se que aquelas só passarão a fazer parte do mundo do sujeito cognoscente se a sua 
existência lhe for relatada em linguagem competente, ou seja, o individuo não irá descobrir as 
coisas em si, mas irá constituí-las através da linguagem, fazendo com que os objetos, somente 
quando conhecidos, passem a integrar o seu mundo, ou seja, "aquele real que estava fora do 
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meu mundo, compreendido através da linguagem passa a ser realidade" (STRECK, 2003, p. 
178). 

  

2.1 A Linguagem antes e depois do giro lingüístico  

  

Durante um longo período da historia, viu-se a linguagem como mero instrumento de 
comunicação, um elo entre o sujeito e um objeto. Nesse tempo, concedia-se à  linguagem a 
incumbência apenas de descrever os fenômenos, de relatar a existência concreta destes, o que 
até então era tido como dogma. 

Com Kant e a sua fenomenologia, quebrava-se um paradigma. Já não se acreditava na 
possibilidade de se atingir as coisas em si, mas o máximo se alcançaria, dizia ele, seria o que 
ela aparentava ser. Este primeiro passo foi de grande importância para se chegar ao atual 
papel da linguagem. 

Essa nova visão, que toma como pressuposto o poder criador da linguagem, dá inicio a uma 
nova fase no mundo das investigações. 

  

2.2 Língua e linguagem 

  

A linguagem consiste na pontencialidade humana de se comunicar. Para tanto, utiliza-se da 
língua, que, por sua vez, se trata de um sistema de signos em vigor num determinado lapso 
temporal e em um dado grupo social, a qual se junta com os demais códigos (expressão 
corporal, musica, arte etc.), para tornar possível a relação interacional entre os indivíduos. 

Utilizando-se das expressões peircenianas, a língua é um conjunto de signos, o qual serve para 
mediar a relação entre um objeto e seu interpretante. 

  

Um signo intenta representar em parte (pelo mesmo), um objeto que é, portanto, num certo 
sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo que o signo represente o objeto falsamente. 
Mas dizer que ele representa seu objeto implica dizer que ele afete uma mente, de tal modo 
que, de certa maneira, determina, naquela mente, algo que é mediatamente devido ao objeto. 
Essa determinação da qual a causa imediata ou determinante é o signo e da qual a causa 
mediata é o objeto pode ser chamada de interpretante. (SANTAELLA, 1998, p. 39) 

  

 Ressalta-se que o objeto ao qual o signo se refere é sempre um outro signo, já que estamos 
imersos no mundo lingüístico, onde tudo é vertido em linguagem, portanto, uma palavra 
também é um signo, bem como um objeto ou acontecimento. 
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2.3 Direito como fruto da linguagem   

  

Como dissemos anteriormente, o signo é uma unidade relacional entre um suporte físico e seu 
significado; é, portanto, aquilo que representa algo ou alguém e que cria na mente do 
interprete uma idéia individualizada acerca daquele objeto, a qual se denomina "significação". 

Ao considerarmos o Direito como fruto da linguagem, transportamos tais conceitos 
semióticos para o seu âmbito, de modo que a norma, enquanto signo, relaciona um suporte 
físico a um significado, que varia conforme as fases do processo de positivação do Direito. 

No âmbito das normas gerais e abstratas, as leis, em sentido lato, enquanto veículos 
introdutores de normas, servem de suporte físico que representam as condutas intersubjetivas 
reguladas pelo Estado (significado), e o sentido extraído daquele suporte físico é a norma 
geral e abstrata, que consiste na significação. 

Analisando esta relação semiótica, a professora Clarisse Araújo classifica as leis como signos 
do tipo símbolos, isto porque, ao relacionar-se com o significado ou objeto por convenção, o 
que o fundamenta é "a imputação" que exige uma interpretação habitual, tendente à 
previsibilidade, conhecida, estipulada, no que diz respeito às relações do símbolo que exige 
um interpretante direcionado, mais condicionado. 

É justamente isso que se dá no âmbito jurídico. Muitos dos princípios ínsitos na nossa Lei 
Maior, assim como outras convenções estabelecidas pelo nosso Ordenamento Jurídico, 
direcionam a interpretação que se deve dar aos dispositivos legais, de modo que seus 
destinatários sejam convencidos a agir conforme seus ditames, o que revela a natureza 
simbólica das leis. 

  

O texto legal, na sua condição de linguagem impressa, possui a natureza de signo lingüístico. 
A interpretação de tais textos produz uma miríade de efeitos que são denominados 
interpretantes do signo. A idéia que produzimos em nossa mente em decorrência da 
compreensão dessa linguagem é denominada norma jurídica (interpretante imediato: aquele 
efeito que a lei, em sua condição de signo, está apta a produzir. Ou seja, a norma é o efeito, a 
idéia ou o significado produzido na mente do intérprete pela compreensão do texto legal). 
(ARAÚJO, 2005, p. 341) 

  

Dizer que o Direito é linguagem significa que o Direito se expressa, só e somente só, através 
da linguagem, sem ela não há Direito. 

O fato de o Direito existir através da linguagem confere-lhe uma natureza conceitual. Melhor 
dizendo, ao constituir a sua própria realidade através da linguagem, o jurista não pode fazê-lo 
de outra forma senão através de conceitos. 

As prescrições jurídicas não saem da esfera do dever-ser e adentram o mundo do ser, isto é, 
não toca o ser humano diretamente. Essa é a razão pela qual dizemos que o Direito tenta 
convencer os sujeitos que a ele se submetem, todavia o máximo que pode fazer é estimulá-los 
através dos meios lingüísticos que lhe servem a praticar a conduta, tal qual ele entende que 
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deva ser, impondo, para quem se negue a cumpri-la, uma sanção. Vê-se, então, que os 
jurisdicionados têm livre arbítrio para agir conforme o Direito ou não.     

O Direito tem por função precípua a ordenação das condutas intersubjetivas, sendo esta a sua 
razão de existir. E assim o faz, através da expedição de normas jurídicas que, direta ou 
indiretamente, tem como destinatários os cidadãos que compõem uma nação, tendo como fim 
a pacificação de seus conflitos. 

  

  

2.4 A dimensão do termo "simbólico" 

  

É comum referir-se ao termo 'simbólico' como algo diferente do fático, real. Entretanto, no 
âmbito da semiótica, estudo de toda e qualquer linguagem, o simbólico é realidade 
concernente à realidade. O símbolo, em um outro patamar de significação, reflete a realidade 
construída socialmente. 

Destarte, podemos inferir que os signos possuem características paradoxais, pois 
concomitantemente referem-se à realidade que, de certa maneira, é construída por eles 
próprios, isto é, nos dizeres de Marcelo Neves, (2005, p. 3) "os signos são parte da realidade 
social que, paradoxalmente, referem-se a esta mesma realidade social, autoconstruindo-a". 

No sentido que usamos aqui, o qual é compartilhado pelo professor Marcelo Neves, o 
simbólico constitui apenas uma dimensão do social, embora de suma importância. 

  

O simbólico importa uma linguagem ou discurso em que há um. deslocamento do sentido 
para uma outra esfera de significações. O agir simbólico é conotativo na medida em que ele 
adquire um sentido mediato e impreciso que se acrescenta ao seu significado imediato e 
manifesto e prevalece em relação ao mesmo. Assim, por   exemplo,   o significado político 
latente de um texto de sentido manifestamente jurídico pode ser imensamente mais relevante 
do que este. (NEVES, 2005, p. 4) 

  

Cabe ainda apontar, antes de tratarmos da "força simbólica  do Direito Penal Tributário", a 
ambivalência do simbólico. 

A dimensão simbólica no âmbito normativo pode servir tanto para a superação de 
situações  concretas  de  negação  dos  direitos, quanto para encobrir essa realidade e mesmo 
servir à manipulação política para usos contrários à concretização e efetivação 
das  respectivas normas, conforme veremos a seguir. 
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2.4.1 O significado da expressão "força simbólica"  

  

A força simbólica de atos, textos, declarações e discursos de caráter normativo serve tanto à 
manutenção da falta de direitos quanto à mobilização "pela construção e realização dos 
mesmos. 

  

Esta ambivalência significa que o simbólico não se reduz ao "ideológico" no sentido de ilusão 
negadora de outras  alternativas   ou   ao   "retórico"   no   sentido   de   uma   mera   persuasão 
descomprometida com o acesso aos direitos, pois também, paradoxalmente, incorpora o 
espaço da crítica ao modelo normativo de fachada. Além do mais, qualquer recurso à força 
simbólica é sempre arriscado.  Por um lado, a 
afirmação   simbólica   de   direitos   e   institutos   jurídicos,   sem   qualquer  compromisso 
com o real acesso aos mesmos ou à sua efetivação, pode levar à  apatia pública e ao cinismo 
das elites como também pode conduzir à mobilização social que contribua para a sua 
concretização normativa e efetivação. (NEVES, 2005, p. 5) 

  

  

Nesse sentido, Friedrich Müller citado por Marcelo Neves (2005, p. 5) em referência a textos 
normativos: "Afinal de contas, não se estatuem impunemente textos de normas e textos 
constitucionais, que foram  concebidos com pré-
compreensão   insincera.   Os   textos   podem   revidar [zurückschlagen]". 

No Direito Tributário, a ambivalências da força simbólica do normativo manifesta-se de 
maneira relevante. A força normativa do Direito Tributário diz respeito, em primeiro lugar, à 
concretização das respectivas normas. Já a concretização, por sua vez, concerne à construção 
do sentido da norma jurídica a ser aplicada a um caso. 

A força normativa envolve tanto a concretização quanto um grau relevante de realização da 
norma. Assim, decisões totalmente incompatíveis com o sentido semântico-pragmático do 
texto normativo ou a insuficiente realização da norma significa a carência de sua força 
normativa. 

A força simbólica, que se refere ao sentido conotativo, latente, dos respectivos textos ou 
discursos normativos pode, como já foi afirmado acima, contribuir para a intensificação da 
força normativa de preceitos jurídicos. Mas a afirmação simbólica de textos normativos no 
processo constituinte ou legislativo, ou em outras formas de ordem jurídica, assim como em 
discursos políticos, pode dirigir-se exatamente ao encobrimento da insuficiente força 
normativa dos respectivos institutos jurídicos ou mesmo a prejudicá-la, conforme veremos a 
seguir. 

  

3 DIREITO PENAL COMO FOMENTADOR DO DEVIDO CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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 O Fisco sempre teve uma preocupação em reprimir as fraudes tributárias e evitar o não 
pagamento de tributos, por ser ele o defensor da ordem econômica. Ainda em 1830, O Código 
Criminal do Império já tipificava crimes tributários. O Código Penal republicano de 1830 
também continha essa tipificação. 

A preocupação do Fisco se manteve com o advento da Constituição de 1988, marco histórico 
do Estado Democrático de Direito no Brasil. A Lei 8.137/90 veio atualizar a tipificação de 
crimes tributários, pós-Constituição e a Lei 9.613/98 dispõe sobre os crimes de ¨lavagem¨ ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os 
ilícitos previstos nela, além de criar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 
COAF. 

O pagamento dos tributos é, além de dever jurídico do contribuinte, obrigação social, já que o 
montante é revertido para a sociedade, em prol dela mesma. É com a arrecadação que o 
Estado pode patrocinar saúde, educação, segurança, entre outros, para a sociedade. É preciso 
que o contribuinte tenha consciência que, ao sonegar, está tolhendo o acesso da sociedade aos 
direitos fundamentais constitucionais; que não está deixando de pagar apenas ao Fisco, mas, 
principalmente, ao país, já que é com esse dinheiro que o Estado faz suas movimentações 
financeiras. Assim, o dever de pagar tributos é, antes de mais nada, uma obrigação social. 

Ainda, de fato, a sonegação dos brasileiros realmente alcança valores gigantes, absurdos. As 
noticias jornalescas impressionam pela monstruosidade dos números. 

A "Operação Paço de Cristal", desencadeada pela Receita Federal do Brasil em 67 prefeituras 
do estado do Pará, dentre 75 jurisdicionadas pela Delegacia em Belém, detectou uma 
sonegação de imposto que, em valores parciais atualizados nesta segunda-feira, já ultrapassa a 
soma dos 100 milhões de reais. Mas a montanha de dinheiro sonegado pode ser muito maior, 
pois a Receita estima que o montante pode chegar aos R$ 200 milhões. (site da Receita 
Federal, em 01/12/2008). 

  

Entre 2001 e 2005, a Secretaria da Receita Federal emitiu 47.854 autos de infração contra 
pessoas jurídicas, totalizando crédito tributário no valor de R$ 203,8 bilhões - ou seja, uma 
média de R$ 4,2 milhões por auto. O comércio foi o segmento mais autuado, com 34,95% do 
total (16.723 autos), seguido da indústria com 25,88% (12.385 autos) e da prestação de 
serviços com 17,38% do total (8.317 autos)[1]. 

  

Assustador também é perceber que sonegar está intrínseco na cultura brasileira, que não é 
exclusividade de um segmento social ou de um estado, em particular. Obvio é que, quanto 
maior o nível econômico da pessoa, maior o montante sonegado, mas o fato crucial é a 
observância da massificação da sonegação. 

E é essa popularização da sonegação o motivo principal do aumento da eficiência do Fisco. 
Diante de valores tão absurdos, era necessária uma intervenção estatal para tentar controlar o 
avanço da sonegação. Aí também é onde entra o Direito Penal no Direito Tributário - como 
mais um meio para tentar barrar esse mal social. O Estado não poderia ficar passivo diante de 
tamanho rombo na sua arrecadação, mesmo porque ele precisa defender o interesse do povo e 
esse dinheiro sonegado, na verdade, deveria ser arrecadado e revestido em benefício dos 
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brasileiros: o dinheiro do tributo é, em síntese, um bem coletivo e pagá-lo é obrigação do 
contribuinte, não favor ao Fisco. 

Ainda, com o Direito Penal na seara tributária, o Estado passou a punir todos os estamentos 
sociais. Antes dessa interferência, o rico que sonegava não cometia um crime tipificado, 
apesar de sua conduta ser moralmente repreensível e de causar danos enormes à sociedade. 
Com o advento desse instrumento de coerção, através da tipificação do crime do ¨colarinho 
branco¨ tanto o pobre infrator, quanto o rico sonegador deverão prestar contas à sociedade. 

Espera-se, com essas considerações, a clareza quanto ao dever do Estado de buscar do 
contribuinte o devido cumprimento de sua obrigação tributária para, em seguida, poder dar o 
encaminhamento a esse montante, em prol de toda a sociedade. 

4 DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO ARRECADATÓRIO DO ESTADO 

  

4.1 Desrespeito aos princípios constitucionais e penais 

  

Ocorre que, embora o Estado tenha o dever de proteger os interesses do país, ele criou uma 
interferência tão grande do Direito Penal no Direito Tributário, que aquele passou a ser mero 
pretor do Estado, agindo como instrumento arrecadador dele. Tal interferência acabou por não 
respeitar sequer os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito e do próprio 
Direito Penal; a força simbólica do Direito Penal tornou-se um fim nela mesma para justificar 
sua aplicação pelo Fisco. 

Os princípios são a base que norteiam o Direito - são uma de suas fontes. Ronaldo Brêtas de 
Carvalho Dias define os princípios como normas jurídicas que exprimem, sob enunciados 
sintéticos, o conteúdo complexo de idéias científicas e proposições fundamentais 
informadoras e componentes do ordenamento jurídico. 

Os princípios podem ser gerais ou específicos. Os gerais são os constitucionais, pois eles são 
o topo da pirâmide kelseniana e todos os outros princípios são a eles subordinados; são 
subprincípios que descendem diretamente da Constituição. 

Dessa forma, os princípios constitucionais são gerais e os tributários são específicos, bem 
como os penais. Muito embora não colidam, se distinguem pelo critério de especificidade do 
ramo jurídico. Os princípios específicos tributários não necessariamente são os mesmos dos 
penais. Apesar de todos serem constitucionais, são diferentes, exatamente por tratarem de 
ramos específicos do Direito.   

Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias entende que o princípio da vinculação da jurisdição ao 
Estado Democrático de Direito decorre de imperativo lógico do próprio sistema 
constitucional, já se origina da idéia de uma ordem normativa jurídico-fundamental resultante 
da conexão interna entre democracia e Estado de Direito, princípios positivamente 
constitucionalizados, aos quais jungidas todas as funções e atividades exercidas pelos órgãos 
do Estado, sem qualquer exclusão (Constituição Federal, art. 1º). 

Por causa desse princípio e por situarmo-nos em um Estado Democrático de Direito, é 
necessário que o Direito Penal Tributário submeta-se a todos os princípios constitucionais, 
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penais e tributários que dele desencadeiam. Assim, por inferência também lógica, cabe à 
jurisdição obedecer aos princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito: princípio do 
juízo constitucional ou juízo natural; princípio da vinculação da jurisdição ao Estado 
Democrático de Direito; princípio da supremacia da Constituição Federal; princípio da reserva 
legal; princípio do devido processo constitucional e princípio da fundamentação das decisões 
jurisdicionais. 

É dessa lógica que se detém que, caso houvesse real necessidade de um Direito Penal 
Tributário, ele teria o dever de se submeter aos princípios constitucionais, penais e tributários. 

Ora, o que se vê é um completo dissenso entre o os princípios do Estado Democrático de 
Direito e a interferência do Direito Penal no Direito Tributário. Aliás, vai-se além: não há 
obediência sequer aos princípios do próprio Direito Penal. 

Entre os princípios que asseguram o Direito Penal, tais como o princípio da legalidade, da 
adequação social, da individualização da pena, há o princípio da intervenção mínima, ou 
ultima ratio, que indica que apenas haverá intervenção do Direito Penal, quando todos os 
meios extrapenais esgotam-se; é a última alternativa para solucionar a situação. Daí a 
dificuldade em se entender a intromissão do Direito Penal no Direito Tributário, já que não se 
vislumbra tal necessidade. 

De fato, não há tal necessidade, uma vez que o Direito Tributário sozinho conseguiria resolver 
suas dificuldades, querelas. O que se percebe é uma interferência indevida e incabida de um 
ramo do Direito em outro. Indevida, porque não há necessidade; incabida, porque não 
suportada pelo Estado Democrático de Direito, nem pelos princípios norteadores do Direito 
Penal. 

É sabido que, com a evolução das formas de Estado, parte da antiga forma ainda persiste, 
como ranço. Não há revolução uma e completa. A passagem de forma de Estado para outra 
demanda um certo tempo - período em que as formas coexistem. Esse parece ser o caso do 
Direito Penal Tributário: um ranço do supostamente ultrapassado Estado policial brasileiro. 

Paulo Bonavides diz que o Estado policial se exprimia em nome do indivíduo e a cada 
franquia que lhe cerceava ou recusava era o benefício individual a larga justificativa invocada. 

Assim também é a justificativa dos utilitaristas para a pena de natureza criminal. Para eles, a 
pacificação social só será alcançada diante do sacrifício de alguns.Ressalte-se que a teoria 
utilitarista tem seu marco teórico no século XVII, há muito superada por teorias modernas. 

Esse punitivismo, na seara tributária, coloca em pauta um fajuto conflito entre liberdade 
individual e bem da coletividade. Esse pseudo-conflito não faz sentido, já que não há que se 
falar sequer no cabimento da interferência penal na esfera tributária, muito menos numa 
colisão de direitos fundamentais. Enfatizamos: há um terrorismo estatal com o contribuinte. 

O conflito existente é entre o Fisco e o contribuinte. Aquele, no intuito de repreender a elisão 
fiscal, acaba criando uma tensão, fazendo verdadeiro terrorismo fiscal. Este, crendo que o 
Direito Penal não resolverá os problemas, contribui ativamente para o aumento da cifra-negra; 
há uma maquiagem da realidade. 

Essa crença do contribuinte vem, obviamente, além da interferência indevida de um ramo no 
outro, das fraudes e corrupções sabidamente existentes dentro do Fisco. Há ainda um 
ressentimento por parte do contribuinte por ter sempre a impressão de estar sendo vigiado, 
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punido, sempre errado, sem incentivo aos acertos e constante punição pelos supostos erros. E, 
pior, por existir um sensação de impunidade, em relação aos que devem muito e aos próprios 
agentes públicos. Logo, existe um sentimento latente de que o Direito Tributário ainda não 
consegue resolver nem seus dilemas, menos ainda os do Direito Tributário. 

Como se nota, não cabe ao Direito Penal tentar resolver problemas existentes dentro do 
Direito Tributário. De novo, há um notório desrespeito ao princípio da intervenção mínima do 
Direito Penal. Se o Direito Tributário sozinho conseguiria resolver seus problemas, não há 
necessidade da intromissão penal. 

  

4.2 Extinção da Punibilidade 

  

Outra prova marcante da falta de necessidade da interferência é que o Direito Penal só socorre 
o Tributário até o contribuinte pagar o que deve; feito isto, é extinta a punibilidade. Assim, se 
o que era devido foi pago, antes do recebimento da dnúncia, não mais existe a punibilidade; o 
que era crime deixou de sê-lo; o Direito Penal não mais lhe é útil. Isto mostra que o Direito 
Penal só serve ao Fisco como meio de coerção, para amedrontar o contribuinte, já que o que 
antes era crime, com o pagamento, deixa de possuir punibilidade. O objetivo, então, não é a 
punição, a sanção jurídica e estatal, é apenas o pagamento. 

  

4.3 Delação Premiada 

  

Assim como a extinção da punibilidade, o instituto da delação premiada mostra o interesse 
arrecadatório do Estado.  Este instituto diz que, em casos de crimes tributários, há redução da 
pena ou mesmo perdão judicial, caso haja delação espontânea, em crimes de co-autoria ou de 
formação de quadrilha, como previsão legal dos artigos 1º e 5º, da Lei n. 9613/98. 

Mais uma vez, mostra-se que o intuito não é a educação social, da pena, mas apenas a 
arrecadação; o Direito Penal atuando como forma de aumentar a arrecadação do Fisco, através 
de seus instrumentos coercitivos. 

  

4.4 Denúncia Genérica 

  

Há também que se analisar que, embora o Direito Penal e o Tributário possuam características 
específicas, justamente por serem ramos do Direito especializados e restritos cada um a sua 
área, às vezes podem ser doutrinariamente unânimes em dada matéria. 

É o que ocorre com a denúncia genérica, recusada pela maioria esmagadora dos penalistas[2], 
mas inadmissível na esfera tributária. Nestor Santiago conceitua denúncia genérica como a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5892



denúncia ofertada contra vários acusados em situações caracterizadoras do concurso de 
pessoas, sem que haja individualização da conduta imputada a cada um deles. 

Nestor Santiago analisou que a jurisprudência do STJ aceita a denúncia genérica é aceita, em 
crimes societários. 

¨No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, vigora o entendimento de que a denúncia 
genérica é admissível, notadamente em crimes societários, pois a denúncia somente poderá 
ser inepta se for inequivocamente deficiente e, deste modo, prejudicar o direito de defesa dos 
acusados. Assim, sendo difícil a individualização de cada um dos participantes, havendo 
fortes indícios de materialidade e autoria, é possível a denúncia "mais ou menos genérica", 
interpretando-se o art. 41 do CPP. Em outra decisão, o Ministro Relator ressalta que o 
momento adequado para a definição dos papéis na prática da infração penal é a instrução 
criminal¨[3]. 

Apesar dessa jurisprudência, é evidente que a denúncia genérica não é cabível no Estado 
Democrático de Direito - nem na esfera penal, nem na tributária -, por ferir vários princípios, 
como o do contraditório, da ampla defesa - por não individualizarem a conduta tipificada. A 
denúncia genérica é um erro da acusação e não pode o réu ter seus direitos limitados e 
cerceados por isto. Tal erro, admitido pelo Judiciário, promove a insegurança jurídica. 

Logo, além de ser inconstitucional, por ir de encontro aos princípios do Estado Democrático 
de Direito, a denúncia genérica vai de encontro ao Direito Penal e ao Direito Tributário, não 
sendo cabível nem numa esfera, nem noutra. 

  

4.5 Norma Penal em Branco 

  

Outro grave problema do Direito Penal são suas normas penais em branco, inadmissíveis no 
Direito Tributário. Faz-se necessário que a norma tributária seja clara, precisa, sem espaço 
para interpretações e isso não ocorre muitas vezes com a tipificação dos crimes tributários. 

O inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 8137/90 assim diz: 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 
social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 
documento relativo à operação tributável; (grifou-se) 

  

Este é apenas um dos vastos exemplos que mostram a existência da lei penal em branco no 
Direito Tributário. No entanto, sabe-se que não deve a lei penal tributária conter dispositivos 
que levem à sua interpretação, inexatidão, por ferir os princípios tributários. Logo, vê-se com 
ressalva a aplicação de uma esfera do Direito em outra, já que cada uma contém suas 
particularidades, princípios, doutrinas e explicações próprias. 
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Havendo tal ressalva, caracteriza-se o interesse do Estado em arrecadar, usando o simbolismo 
do Direito Penal como forma de amedrontar o contribuinte, não se preocupando sequer com a 
impossibilidade de interferência entre duas searas jurídicas tão distintas. 

5 A AMBIVALÊNCIA DO DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO 

  

Pelo exposto, conclui-se que a força simbólica do Direito Penal Tributário é ambivalente, pois 
de um lado, serve à afirmação e realização generalizada de direitos e deveres de ordem 
tributária. De outro, atua como forma de manipulação política, seja para encobrir situações de 
carência de direitos, seja, mais bruscamente, para servir de mera ferramenta arrecadatória do 
Estado. 

  

6 CONCLUSÃO 

  

Embora as condições estruturais ainda sejam muito incipientes, impõe-se a superação desse 
paradoxo mediante a conquista de um mínimo de equilíbrio entre força simbólica e força 
normativa do Direito Penal Tributário. Isso implica a emergência de novas formas de 
desenvolvimento, exigindo, a aplicação dos procedimentos democráticos na aplicação da pena 
nos crimes que atentem contra a ordem tributária. 

Se o Estado faz uso do Direito Penal, como forma de diminuir a sonegação para poder 
propiciar aos cidadãos seus direitos fundamentais constitucionais, patrocinados com a 
arrecadação tributária, que o faça em consonância com os princípios constitucionais do Estado 
Democrático de Direito e penais. 

A força simbólica ambivalente do Direito Penal não traz benefícios ao ordenamento jurídico 
brasileiro; ao contrário, apenas contribui para aumentar o senso comum de falta de prestação 
jurisdicional, administrativa e legislativa por parte do Estado. 

É preciso, sim, diminuir a sonegação, mas deve-se alcançar esse objetivo, com total 
vinculação das leis e da doutrina ao Estado Democrático de Direito e seus princípios, sob 
pena de se causar uma sensação de insegurança jurídica na população, fazendo com o que o 
fim almejado pelo Estado não mais seja importante, diante dos meios inconstitucionais 
utilizados. 

  

 

[1] Em http://www.assessoramento.com.br/noticias/noticia_21.htm. Acessado em 19/04/2011. 

[2] Abre-se exceção à unanimidade por ser aceita por Fernando Capez, entre os doutrinadores 
penalistas. 
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[3] 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/nestor_eduardo_araruna_santiago.pdf 
pag 2229 
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A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO LIVRO ELETRÔNICO 
 

TAX IMMUNITY OF ELECTRONIC BOOK 
 
 
 

Hélcio Lafetá Reis 
 

RESUMO 
A imunidade tributária dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão, 
prevista na Constituição da República Federativa do Brasil como uma das limitações 
constitucionais ao poder de tributar, tem como escopo a garantia do acesso à informação, ao 
conhecimento, à cultura e à educação. Tal preceito constitucional, cuja origem remonta à 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, consta do texto constitucional vigente 
desde a sua promulgação, quando os produtos da mídia escrita eram comercializados, 
preponderantemente, em papel, dado que a informática e a comunicação eletrônica eram 
apenas embrionárias em 1988. Na atualidade, diante dos avanços da tecnologia, perquire-se 
acerca da extensão da imunidade tributária aos chamados livros eletrônicos, que se referem às 
obras literárias, artísticas e científicas disponibilizadas em meio magnético ou, simplesmente, 
em arquivos digitais. Responde-se tal indagação com base em argumentos teleológicos e 
linguísticos, em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e em princípios 
constitucionais axiologicamente conectados com o preceito interpretado, dado que a regra 
imunizante tem por finalidade a efetivação de valores constitucionalmente positivados, como 
a concretização das liberdades de manifestação do pensamento e de expressão. O termo livro 
não deve ser entendido apenas por seu aspecto material, mas, precipuamente, pelo seu 
conteúdo, ou seja, pela obra resultante da inventividade e da engenhosidade do espírito 
humano. Nesse contexto, conclui-se pela imunidade tributária do livro eletrônico, bem como 
dos jornais e periódicos disponibilizados em mídia digital. 
PALAVRAS-CHAVE: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA; LIVRO ELETRÔNICO; 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
 
ABSTRACT 
The immunity tax of books, newspapers, periodicals and of the role for its printing, under the 
Constitution of the Federal Republic of Brazil as one of constitutional constraints to the power 
of taxation, have the scope to guarantee access to information, knowledge, culture and 
education. Such a precept constitutional, whose origin goes back do the Constitution of the 
United States of Brazil in 1946, appears in the text of the constitution in force since its 
promulgation, when the products of the media writing were marketed, mainly, on paper, since 
the computer and electronic communication were only embryonic in 1988. At the present 
time, in front of the advances in technology, perquire about the extension of immunity tax to 
the so-called electronic books, which relate to literary works, artistic and technical available 
in magnetic means or, simply, in digital archives. In the response to such an inquiry on the 
basis of teleological and linguistical arguments, in systematic interpretation of the legal 
system and in constitutional principles axiological connected with the precept interpreted, 
given that the rule immunizing aims the realization of constitutional values, such as the 
implementation of the freedom of thought manifestation and expression. The word book 
should not be understood only by its material aspect, but, mainly, by its content, that is, as the 
work resulting from the inventiveness and ingenuity of the human spirit. In this context, it can 
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be concluded by the immunity of the electronic book, as well of the newspapers and journals 
available in digital media. 
KEYWORDS: TAX IMMUNITY, EBOOK, FREE SPEECH 
 
 

  

A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO LIVRO ELETRÔNICO 

  

1          INTRODUÇÃO 

  

Ao Estado é outorgado constitucionalmente o poder de tributar, sendo o tributo um dever 
fundamental dos indivíduos para com o Estado. 

Uma vez originar-se o texto constitucional de uma Assembleia Constituinte, representativa 
dos cidadãos, tem-se que referido poder deve ser exercido em consonância com os direitos 
fundamentais albergados pela Constituição Federal, erigida que fora sob a égide do Estado 
Democrático de Direito, fundado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, 
nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político. 

Para cumprir suas funções, precipuamente a prestação de serviços públicos, o Estado 
necessita angariar recursos que viabilizem a sua atuação, sendo o principal deles as receitas 
decorrentes do poder de tributar, cujo exercício se consubstancia na instituição do tributo por 
meio de lei. 

O poder tributário atribuído ao Estado brasileiro é repartido, pela Constituição Federal, entre 
os entes políticos da federação - União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal -, 
sendo-lhes atribuídas as respectivas competências tributárias, em conformidade com os 
poderes decorrentes da descentralização política. 

A competência tributária será exercida levando-se em consideração as imunidades definidas 
no texto constitucional, em que se prevêem situações em relação às quais o ente político não 
poderá exercer o seu poder de tributar. Não se dirigem à conduta dos indivíduos, mas à 
atuação do próprio Estado no exercício de sua competência tributária. 

As hipóteses de imunidade - enunciados normativos que integram as regras de competência 
tributária - restringem a tributação relativamente a determinados fatos, pessoas ou bens, que, 
em razão disso, ficam excluídos do campo de incidência do tributo. 

Em face do diferenciado tratamento tributário dispensado às situações definidas como imunes, 
forçoso se torna identificar as razões justificantes dessa opção constitucional que estaria a 
romper com os princípios da isonomia e da generalidade da tributação. 

Tais imunidades, diante de seu caráter ontológico, objetivam concretizar valores positivados 
constitucionalmente, precipuamente a dignidade da pessoa humana, inerentes à concepção do 
Estado Democrático de Direito. 
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Para se identificar a possível extensão dos efeitos dos dispositivos constitucionais da 
imunidade tributária, tornar-se imperativo identificar tais valores, explícita ou implicitamente 
presentes no texto constitucional, dado que eles foram os vetores que direcionaram a opção do 
constituinte na delineação do instituto tributário sob análise. 

As hipóteses de imunidade encontram-se imbricadas com os direitos e garantias fundamentais 
e a sua interpretação não se restringe a uma análise mecânica própria do silogismo e da 
subsunção, pois que, enquanto norma jurídica resultante da conjugação de diferentes 
dispositivos que se inter-relacionam dialeticamente, seu objetivo deve se direcionar ao 
alcance dos fins pretendidos pela ordem jurídica posta, dentre os quais, a efetivação dos 
princípios da igualdade e da justiça social. 

Contudo, tal forma de interpretação não pode se alienar dos princípios da legalidade estrita e 
da segurança jurídica que são prevalentes no direito tributário; daí a necessidade de se 
conhecer o significado axiológico dos conceitos utilizados pelo constituinte na conformação 
da imunidade tributária. 

A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso VI, define as hipóteses de imunidade 
classificadas como "genéricas", abrangendo vedações direcionadas a todas as pessoas 
políticas da Federação e à instituição de todos os impostos que incidam sobre o patrimônio, a 
renda ou os serviços das entidades a que se referem. 

No item "d" do inciso VI do art. 150, tem-se a imunidade objetiva dos livros, jornais, 
periódicos e do papel destinado a sua impressão, que é o foco do presente trabalho. 

Na análise dessa espécie de imunidade, que remonta à Constituição Federal de 1946, há que 
se considerar que àquela época, bem como no momento da promulgação da atual Constituição 
da República Federativa do Brasil, a sociedade brasileira encontrava-se num patamar de 
desenvolvimento tecnológico bastante diverso do atual, fato esse que tem propiciado 
controvérsias quanto ao alcance dos termos "livros, jornais e periódicos", tendo em vista o 
surgimento de outros meios materiais para difusão do pensamento e da cultura. 

Atualmente, convive-se com novos veículos de divulgação do conhecimento, como a internet, 
as mídias e os equipamentos eletrônicos, o que tem propiciado discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais quanto ao alcance da imunidade em relação ao chamado livro eletrônico. 

Nos dicionários contemporâneos da língua portuguesa, o conceito de livro tem sido estendido 
no sentido de abarcar o chamado livro eletrônico, numa demonstração de identificação da 
obra ao seu conteúdo e não apenas a seu formato exterior, optando-se por enfatizar seu papel 
de instrumento do saber, da cultura, do ensino e da pesquisa. 

Por se tratar de hipótese de imunidade objetiva, direcionada à exoneração de impostos que 
recaiam sobre aqueles itens elegidos pelo constituinte, a imunidade em questão não é 
extensiva às pessoas jurídicas e físicas que os fabricam ou comercializam, que permanecem 
sujeitos à incidência dos tributos devidos em face sua atuação pessoal, comercial ou 
profissional. 

Portanto, objetiva-se com o presente trabalho delinear uma interpretação possível da extensão 
da imunidade tributária dos livros, jornais e periódicos, bem como do papel destinado à sua 
impressão, em relação aos chamados livros eletrônicos. Para tanto, partir-se-á de posições 
doutrinárias antagônicas - favoráveis ou não à imunidade do livro eletrônico -, para se 
concluir acerca do tema, cujo enfrentamento perpassará pela conceituação do termo "livro", 
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bem como por suas diferentes formas de exteriorização, pelo conhecimento das origens do 
instituto na história constitucional brasileira e, por fim, pela extensão da imunidade tributária 
dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. 

  

2          A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO LIVRO ELETRÔNICO 

  

Nos últimos anos, muito se tem discutido em doutrina e na jurisprudência acerca do alcance 
da imunidade tributária dos livros, jornais e periódicos, bem como do papel destinado à sua 
impressão, relativamente aos chamados livros eletrônicos, que a cada ano vêm se tornando 
uma realidade amplamente difundida. 

Argumenta-se que à época da elaboração da Constituição Federal de 1988 ainda não existia 
uma cultura consolidada da informática e da comunicação eletrônica, em razão do que não se 
previra expressamente o livro eletrônico como um dos bens alcançados pela referida 
imunidade. 

Na análise do dispositivo da Constituição Federal de 1967 que dispunha sobre a imunidade 
tributária, Aliomar Baleeiro (2005, p. 354) conceituou livros, jornais e periódicos como 

todos os impressos ou gravados, por quaisquer processos tecnológicos, que transmitam 
aquelas idéias, informações, comentários, narrações reais ou fictícias sobre todos os interesses 
humanos, por meio de caracteres alfabéticos ou por imagens e, ainda, por signos Braille 
destinados a cegos. 

  

O mestre baiano (BALEEIRO, 2005, p. 354) leciona que a Constituição Federal, ao prever a 
imunidade tributária dos livros, jornais e periódicos, não distinguiu os processos tecnológicos 
utilizados na fabricação desses produtos, em razão do que não se franqueou ao intérprete fazer 
qualquer distinção nesse sentido. 

Apenas houve vinculação ao papel como elemento material de suporte da escrita, o que 
afastaria a aplicação da imunidade aos outros veículos de comunicação do pensamento, como 
a televisão, o cinema e a radiodifusão, que não utilizam aquele insumo como meio de 
transmissão das mensagens emitidas (BALEEIRO, 2005, p. 354). 

Antes de se adentrar no enfrentamento do problema posto, mister se torna delinear, ainda que 
de forma sucinta, a conceituação do livro em suas diferentes manifestações ao longo da 
civilização, para então se perscrutar acerca da possibilidade aventada de se considerar o livro 
eletrônico, ou livro digital, abrangido pela imunidade objetiva prevista no art. 150, VI, "d", da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

  

2.1 O conceito de livro e suas diferentes formas de manifestação 
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Ao longo da história da humanidade, vários têm sido os substratos utilizados na veiculação de 
ideias e na gravação de escritos e gravuras que permitem ao homem transmitir aos seus 
semelhantes e às gerações futuras as percepções colhidas da cultura vivenciada, bem como as 
informações e os conhecimentos adquiridos no processo de evolução do pensamento humano. 

Nos primórdios da civilização, as paredes das cavernas serviram de suporte às manifestações 
culturais do homem primitivo, que em sua superfície reproduzia elementos da realidade 
circundante. Naquele momento, ainda inexistia o livro propriamente dito, pois este só veio a 
se configurar a partir da inscrição, na tábua de argila, da escrita então desenvolvida 
(MACHADO; MACHADO SEGUNDO, 2003, p. 101). 

Sucederam a tábua de argila como suporte à escrita o papiro, o pergaminho e, por fim, o 
papel, originariamente inventado pelos chineses e introduzido na Europa em fins da Idade 
Média (MACHADO; MACHADO SEGUNDO, 2003, p. 101). 

Com o surgimento da imprensa e, consequentemente, do livro impresso, na segunda metade 
do século XV, a cultura renascentista pôde se propagar para além do território italiano 
(SKINNER, 2009, p. 215), dado que o livro se tornara, então, de mais fácil manuseio e 
transmissão, bem como de menor custo e de melhor acessibilidade, fato esse que 
potencializou a difusão do pensamento humanista no território europeu. 

Os franceses, que tiveram o primeiro prelo funcionando na Sorbonne em 1470, fizeram uso da 
escrita impressa para "promover seus interesses contra os de seus adversários escolásticos" 
(SKINNER, 2009, p. 215). 

A nova criação, introduzida na França a partir da Alemanha, mostrou-se, à época, de grande 
valia para a recuperação do estudo das humanidades e para incentivar a leitura e a erudição 
(SKINNER, 2009, p. 215). 

Era o conteúdo do livro que o distinguia enquanto elemento do saber e da cultura e não 
meramente as páginas de papel impressas, pois estas se tornavam livros somente a partir do 
momento em que veiculassem algum conteúdo a ser apreendido pelo leitor (MACHADO; 
MACHADO SEGUNDO, 2003, p. 101). 

Da Idade Média às últimas décadas do século XX, o livro difundiu-se pelo mundo, 
preponderantemente, em sua forma impressa em papel, fato esse que o tem tornado 
indissociável do conjunto de folhas de papel por meio do qual se exterioriza. 

Contudo, somente a materialidade - conjunto de folhas de papel - não é bastante para 
caracterizar o produto denominado livro, havendo necessidade da obra a ser difundida, sem a 
qual não se configura o livro em sua completa e verdadeira acepção. 

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009, p. 1190) define o vocábulo "livro" 
distinguindo-o em duas acepções; a primeira relativa ao objeto convencionalmente definido 
como livro - folhas de papel reunidas em um volume - e a segunda concernente à obra 
literária, artística ou científica, ou seja, ao conteúdo do objeto livro, que pode ser veiculado 
em qualquer suporte, exemplificativamente, papiro ou disquete. 

O Dicionário da Língua Portuguesa Novo Aurélio Século XXI (1999, p. 1227) não fez 
diferente, apresentando definições muito próximas daquelas presentes no Dicionário Houaiss, 
constando como primeira acepção da palavra livro a "[reunião] de folhas ou cadernos, cosidos 
ou por qualquer outra forma presos por um dos lados, e enfeixados ou montados em capa 
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flexível ou rígida", e, como segunda, a "[obra] literária, científica ou artística que compõe, em 
regra, um volume". 

O Dicionário Aurélio traz, também, a definição do que seja um livro eletrônico, que restou 
conceituado como "[versão] de um livro publicada em mídia digital, como, p. ex., CD-ROM". 

Hodiernamente, a criação intelectual tem sido veiculada por meio de diferentes suportes 
físicos, introduzidos no mundo a partir da revolução tecnológica de fins do século passado, 
como disquetes, fitas magnéticas gravadas, Compact Disks (CDs), discos rígidos e, também, 
pela rede mundial de computadores conhecida como internet. 

Na nova realidade do século XXI, que a cada dia mais se diversifica em face dos contínuos 
avanços da informática, o livro em papel, ainda que subsista ao vertiginoso desenvolvimento 
tecnológico a que se assiste, tende a perder espaço para os chamados livros eletrônicos, que, 
paulatinamente, vêm sendo difundidos, quer associados a equipamentos de armazenamento e 
leitura, quer distribuídos, gratuitamente ou não, em arquivos digitais transmissíveis pela 
internet. 

Portanto, por livro eletrônico, deve-se entender toda divulgação do pensamento e de obras 
literárias através dos chamados arquivos digitais graváveis em meio magnético ou 
transmissíveis eletronicamente. 

São os conhecidos e-books, termo de origem inglesa que deriva da abreviação de eletronic 
book ou, em Português, livro eletrônico, há alguns anos fabricados e comercializados em 
disquetes, compact disks (CD-ROM), fitas magnéticas, dentre outros meios físicos, e, 
atualmente, difundidos na internet e adquiridos na forma de arquivos digitais, muitos deles de 
acesso gratuito e muitos outros postos à venda em sites especializados. 

Diferentemente do livro tradicional - aquele impresso em papel -, em que o produto final 
contém todos os elementos constitutivos do livro, abrangendo tanto a obra literária (o 
conteúdo do livro) quanto o suporte físico (as folhas de papel, o tipo e a brochura), o livro 
eletrônico pode se restringir ao arquivo digital passível de leitura em diferentes plataformas, 
como nos hoje difundidos tablets ou, ainda, no próprio computador pessoal ou no telefone 
celular. 

Com a tecnologia digital introduzida e difundida nas últimas décadas do século XX, rompeu-
se, de forma definitiva, com a unidade que o livro impresso em papel representava, pois o 
conteúdo da obra literária, artística, didática ou científica se dissociou de um meio físico 
único e predeterminado e passou a existir de forma autônoma em relação ao veículo de 
transmissão. 

Se o livro impresso é um produto pronto, completo e acabado, resultante da conjugação de 
forma e conteúdo, o livro eletrônico, ou digital, passa a coexistir de forma fragmentada com 
toda uma estrutura computacional que envolve equipamentos eletrônicos, redes de 
comunicação, softwares, dentre outros, em que a obra literária se apresenta, não mais como 
unidade independente, mas como um elemento a mais inserto num universo multifacetado de 
aplicativos e programas, cuja absorção pode se dar por diferentes caminhos, mantendo-se 
intacta, tão somente, a mensagem produzida pelo autor e transmitida de forma escrita ou 
falada (o audiobook) a usuários de todo o planeta. 

Verifica-se, portanto, que ao se referir ao livro eletrônico, deve-se ter em mente a dissociação 
da forma em relação ao conteúdo, pois no livro digital, diferentemente do livro impresso em 
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papel, o veículo de transmissão se multiplica e se torna independente em relação à obra, a esta 
se conjugando apenas no momento da leitura ou da audição, a critério do usuário ou 
internauta. 

Essa interpretação, no entanto, não significa que toda manifestação cultural, a partir de agora, 
passa a ser absorvida pelo termo livro, pois este, apesar da multiplicidade de plataformas em 
que pode se assentar, não perdeu sua característica principal de obra escrita, resultante do 
intelecto, sistematicamente organizada, apreensível por meio de uma sequência lógica que a 
individualiza e lhe dá sentido. 

Nesse contexto, perscrutar acerca do alcance da imunidade tributária nos termos estipulados 
na Constituição Federal relativamente aos livros eletrônicos é o principal objetivo do presente 
trabalho, para o que se torna imprescindível conhecer as origens do instituto na história 
constitucional brasileira. 

  

2.2 Origens da imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua 
impressão 

  

A vedação à instituição de impostos sobre livros, jornais, periódicos e sobre o papel destinado 
à sua impressão encontra-se prevista no art. 150, VI, "d", da atual Constituição da República 
Federativa do Brasil como uma das hipóteses de limitações do poder de tributar. 

Trata-se de um dos casos de imunidade tributária, em que o Constituinte optou por retirar do 
âmbito da competência tributária dos entes políticos da Federação determinadas pessoas, fatos 
ou situações, em relação aos quais não se permite a instituição de impostos, numa clara opção 
por salvaguardar determinados setores do exercício do poder estatal de tributar. 

A imunidade sob estudo fora originalmente prevista na então Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil de 1946, cujo art. 31, V, "c", estipulava a vedação de lançamento de 
impostos sobre o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. 

Aliomar Baleeiro (2005, p. 339) nos informa que tal hipótese de imunidade fora objeto de 
defesa pelo então constituinte Jorge Amado como meio de barateamento da matéria-prima dos 
livros, de favorecimento da democratização do acesso à educação, à informação, ao 
conhecimento e à cultura, e como instrumento para se evitar a consolidação de monopólios 
industriais, já que a tributação onerada do papel importado, como meio de controle da livre 
manifestação do pensamento político, poderia excluir do mercado os pequenos editores e 
produtores jornalísticos que não se alinhassem à linha ideológica do governo de plantão. 

Ensina-nos, ainda, o jurista baiano que tal previsão constitucional decorrera da opção por 
"valores espirituais" (2005, p. 339), bem como da necessidade de preservação da liberdade de 
crítica e de manifestação do pensamento e do direito à propaganda partidária, ou seja, ao 
debate político através da imprensa. 

Naquele momento, ainda se encontrava viva na memória a prática ditatorial do Estado Novo 
de contingenciar a aquisição do papel importado como forma de amputar a liberdade das 
entidades jornalísticas contrárias à política então vigente (BALEEIRO, 2005, p. 339). 
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Nesse contexto, pode-se inferir que a imunidade em questão originou-se, historicamente, da 
necessidade de preservação da liberdade de imprensa contra a ingerência estatal descontente 
com as críticas desfavoráveis às sua práticas políticas. 

Trata-se de hipótese de imunidade do tipo objetiva, em que se exclui a tributação tão somente 
em relação aos impostos incidentes sobre o bem protegido - como, por exemplo, o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto de Importação (II) - e não sobre a 
propriedade das pessoas do comerciante ou do fabricante do papel - exemplificativamente, o 
Imposto de Renda (IR). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 - originariamente em seu art. 20, 
III, "d", e, após a Emenda Constitucional n° 1 de 1969, no art. 19, III, "d" - estendeu a 
imunidade, antes restrita ao papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, a esses 
mesmos bens culturais em cuja fabricação se utilizava o referido insumo protegido. 

Dessa forma, a Constituição Federal de 1967 passou a prever tal vedação de instituição de 
impostos de forma a abarcar "o livro, os jornais e os periódicos, bem como o papel destinado 
à sua impressão", ampliando-se o foco da imunidade para além da matéria-prima, no sentido 
de alcançar a fabricação e a comercialização dos próprios produtos dela decorrentes, num 
movimento nitidamente voltado à preservação da liberdade de manifestação do pensamento e 
à democratização do conhecimento e da cultura. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior nos chama a atenção para o fato de que, a partir da Constituição 
Federal de 1967, o preceito da imunidade dos livros, jornais e periódicos tornou-se primário 
em relação à mesma regra aplicável ao papel destinado à sua impressão, evidenciando-se a 
opção constitucional pela integralidade dos produtos (1998, p. 32-38), de modo a deixar 
transparecer os princípios orientadores da regra imunizante, quais sejam, a livre manifestação 
do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
bem como o acesso à informação, conforme consta do artigo 5°, incisos IV, IX e XIV, da 
atual Constituição da República Federativa do Brasil. 

A mesma regra imunizante da Constituição de 1967 consta do artigo 150, VI, "d", da atual 
Constituição Federal, sendo repetida a mesma redação da Constituição anterior.   

  

2.3 A extensão da regra imunizante em relação ao livro eletrônico 

  

O cerne da controvérsia que ora se enfrenta reside na possibilidade de a regra da imunidade 
do art. 150, VI, "d", da Constituição Federal abarcar os livros eletrônicos ou se tal preceito 
constitucional se restringiria ao livro em papel. 

A doutrina brasileira se divide entre os que defendem[1] e os que são contrários[2] à extensão 
da imunidade dos livros, jornais e periódicos aos chamados livros eletrônicos. 

Humberto Ávila (2001) distingue as posições antagônicas entre (i) os favoráveis à imunidade 
do livro eletrônico pelo fato de este se constituir em uma obra veiculadora de ideias disposta 
em sequência lógica, subsumindo-se, por conseguinte, no conceito de livro, e (ii) os que 
restringem o alcance da imunidade tributária às obras encadernadas e ordenadas em folhas de 
papel, o que afastaria o livro eletrônico da proteção da regra imunizante. 
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Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado Segundo (2003, p. 104-105) afirmam que 
o livro eletrônico seria a mais moderna forma assumida pelo livro, forma essa que não era 
significativamente difundida à época da promulgação da atual Constituição Federal, 
encontrando-se, portanto, abarcado pela imunidade, dado inexistir restrição contrária disposta 
de forma expressa no texto constitucional. 

Para eles, a imunidade dos livros, jornais e periódicos objetiva garantir as liberdades de 
pensamento e de expressão, pelo fato de ser o livro um veículo de divulgação de ideias e da 
livre manifestação do pensamento. Além disso, eventual tributo que viesse a ser exigido em 
decorrência da comercialização desses produtos poderia ser utilizado como "instrumento de 
dominação estatal" sobre as atividades dos contribuintes relacionadas à manifestação do 
pensamento (MACHADO; MACHADO SEGUNDO, 2003, p. 107). 

No mesmo sentido se manifesta Ives Gandra da Silva Martins (2003, p. 125), para quem a 
imunidade do artigo. 150, VI, "d", da Constituição Federal de 1988, independentemente de se 
tratar do livro em papel ou do livro eletrônico, tem como objetivo a garantia da liberdade de 
expressão, da informação e da formação cultural de uma nação, cujos valores democráticos 
devem permear a atividade jornalística e editorial em sua tarefa de controlar o exercício do 
poder político. 

Para Regina Helena Costa (2006, p. 186), a imunidade tributária sob enfoque, além de 
prestigiar as liberdades de comunicação, de manifestação do pensamento e da atividade 
intelectual, artística e científica, visa a garantir o acesso à informação, a difusão da cultura e 
da educação e o direito autoral devido pela utilização, publicação ou reprodução das obras 
literárias, englobando, portanto, todo meio material pelo qual esses objetivos sejam atingidos. 

Humberto Ávila (2001), que ao final de sua análise conclui pela imunidade tributária do livro 
eletrônico, formulou regras de interpretação que, no seu entender, superariam a ausência de 
justificação das premissas adotadas pelos doutrinadores para sustentar suas posições acerca da 
conceituação do termo livros, abarcando ou não o livro eletrônico, para fins da aplicação da 
imunidade tributária. 

Para Ávila, a primeira regra consiste em dar primazia aos argumentos por ele denominados de 
institucionais - que têm como ponto de referência o ordenamento jurídico -, em relação aos 
argumentos não-institucionais, ou seja, às opiniões subjetivas e individuais com apelo ao 
sentimento de justiça mas desprovidas da racionalidade e da determinabilidade da 
argumentação requeridas pelo Estado Democrático de Direito. 

Pela segunda regra, "os argumentos imanentes[3] ao sistema jurídico (argumentos 
linguísticos[4] e sistemáticos[5]) devem prevalecer sobre os argumentos a ele transcendentes 
(argumentos genéticos[6] e históricos[7])". 

A terceira e última regra estipula que se deve escolher o significado mais coerente com os 
princípios constitucionais axiologicamente subjacentes à norma a ser interpretada. 

Valendo-se dessas etapas de interpretação, conclui Ávila que existem mais razões favoráveis à 
imunidade do livro eletrônico do que a ela desfavoráveis, pois há argumentos jurisprudenciais 
e contextuais que indicam nessa direção, assim como princípios constitucionais que 
estabelecem a realização da liberdade de comunicação como fim a ser perseguido pelo Estado 
brasileiro, finalidade essa a cuja realização a imunidade em questão busca atender. 
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Posicionando-se em sentido oposto, Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho (1998, p. 134) 
argumenta que estender a imunidade dos livros nos termos previstos na Constituição Federal 
aos chamados livros eletrônicos seria o mesmo que fazer uso da analogia integrativa, pois no 
seu entender, o "livro impresso em papel não se confunde com o hipertexto do programa de 
computador" (1998, p. 137). 

Para ele, a previsão constitucional, da forma como se encontra redigida na Constituição 
Federal, se restringe à mídia escrita que tem como suporte o papel, não alcançando os 
produtos de informática, nem outros meios de transmissão audiovisual. Para que se estendesse 
a imunidade aos livros eletrônicos, seria necessária a edição de emenda constitucional 
ampliando-se, de forma expressa, o alcance do instituto (SARAIVA FILHO, 1998, p.138). 

Ricardo Lobo Torres (2003, p. 225) diferencia a "cultura tipográfica" da "cultura eletrônica" e 
considera que a equiparação dessas diferentes manifestações acarretaria o afastamento da 
tributação sobre um vasto espectro de produtos e serviços de informática e de 
telecomunicações, que são as mídias utilizadas pelos chamados livros eletrônicos. Externaliza 
uma postura cautelosa em face da revolução tecnológica cujos contornos finais seriam, no seu 
entender, de difícil percepção a partir da realidade então presente. 

Oswaldo Othon (1998, p. 138) e Ricardo Lobo Torres (2003, p. 235) consideram que, 
diferentemente do livro em papel que se organiza de modo linear, distribuindo-se em início, 
meio e fim, o hipertexto permite ao usuário uma maior interação com o programa de 
computador, bem como um amplo manuseio de sua estrutura e uma facilitada navegação pelo 
texto digitalizado, o que inviabilizaria a adoção de um mesmo tratamento tributário às 
diferentes mídias. 

Para fortalecer sua posição contrária à extensão da imunidade aos livros eletrônicos, tanto 
Oswaldo Othon (1998, pp. 138 a 139) quanto Lobo Torres (2003, p. 238) fazem referência à 
proposta levada aos constituintes de 1988 pelo Professor Ives Gandra da Silva Martins - que 
não foi adotada pelo constituinte -, no sentido de incluir no dispositivo da imunidade em 
questão outros veículos de comunicação, inclusive audiovisuais, bem como, além do papel 
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, outros insumos e outras atividades 
relacionadas com a distribuição e a comercialização dos produtos. 

A não incorporação dessa proposta ao texto constitucional, no entender daqueles autores, 
evidenciaria a intenção do constituinte em restringir a imunidade tributária aos livros, jornais 
e periódicos produzidos em papel. 

Tais argumentos contrários à extensão da imunidade aos livros eletrônicos não nos parecem, 
com a máxima vênia, de todo convincentes, conforme passamos a abordar a seguir. 

Primeiramente, cabe ressaltar que a comparação entre o livro impresso em papel com o 
hipertexto não se mostra de todo adequada, pois o fato de os equipamentos de informática, 
associados aos programas e aos aplicativos instalados em computadores, permitirem uma 
navegação diferenciada pelo texto digital ou digitalizado não justifica, por si só, o 
apartamento entre as mídias, pois a forma de navegação pelo texto não é elemento básico para 
se caracterizarem os produtos que se analisam. 

Os livros eletrônicos comercializados ou distribuídos gratuitamente nos dias de hoje, aqui 
entendidos como os arquivos contendo o texto da obra originariamente produzida em meio 
digital ou digitalizada em momento posterior - os conhecidos e-books -, assim como os livros 
em papel, são organizados de forma linear, contendo uma sequência lógica de início, meio e 
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fim, dado que nada mais são do que a reprodução em meio digital da obra intelectual, 
científica ou artística produzida pelo autor. 

O simples fato de haver a possibilidade técnica de um manuseio mais elástico pelas técnicas 
de computação não torna o e-livro um produto alienígena em relação ao livro impresso. Pelo 
contrário, essa tecnologia possibilita um uso mais dinâmico e produtivo, principalmente para 
os estudiosos e cientistas que terão sua atividade facilitada e potencializada pelas novas 
ferramentas de navegação pelo texto. 

Em nossa presente percepção, outro argumento que não se sustenta é aquele relativo à 
proposta de alteração do texto constitucional apresentada durante os trabalhos de elaboração 
da Constituição e rejeitada pelos constituintes, pois, conforme aponta Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior (1998, p. 32-38), o que se pretendia era ampliar a imunidade dos livros, jornais e 
periódicos, bem como do papel destinado à sua impressão, a outros veículos de comunicação, 
inclusive audiovisuais, abrangendo-se o rádio, a televisão, o cinema, dentre outros. 

Pretendia-se, também, incluir, na regra imunizante, outros insumos além do papel, assim 
como as atividades relacionadas com a produção e a circulação dos produtos, o que denota 
que a proposta objetivava estender a regra para muito além das obras literárias, científicas, 
artísticas e de informação, no sentido de alcançar todas as formas de manifestação do 
pensamento e da cultura, o que, conforme restou assentado, não se coadunava com o 
propósito do constituinte. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1998, p. 32-38) salienta que a extensão da imunidade a outros 
veículos de comunicação, nos termos propostos aos constituintes pelo Professor Ives Gandra, 
em nada se equipara à possibilidade de os livros, jornais e periódicos se valerem, além do 
papel, de outros suportes físicos ou mesmo imateriais para se manifestarem, pois, em seu 
entendimento, a imunidade se destina, primariamente, à mídia escrita e, apenas 
subsidiariamente, ao papel destinado à sua impressão. 

O que restou excluída foi a proposta de alargamento do comando constitucional para alcançar 
outras mídias que não a escrita, que, caso tivesse se concretizado, acarretaria a 
descaracterização do instituto da imunidade nos termos adotados pela Assembleia 
constituinte. 

O fato de a hipótese de imunidade sob enfoque visar à proteção das liberdades de pensamento, 
de expressão e de informação e almejar o atingimento de determinados objetivos 
programáticos, como a difusão da cultura e do conhecimento, bem como o barateamento das 
mídias que os veiculam, não pode servir de supedâneo ao alargamento indiscriminado da 
proteção constitucional pretendida. 

Os valores axiologicamente relacionados com as regras de imunidade definidas pela 
Constituição Federal são vetores de amplo espectro - Tércio Sampaio identifica-os como 
"imunidades genéricas" (1998, p. 32-38) -, irradiando-se por todo o sistema jurídico enquanto 
elemento abrangente de fundamentação, tratando-se de diretrizes básicas que precedem e 
orientam as regras dispersas no ordenamento jurídico, aparentemente identificadas de forma 
individualizada. 

Se os valores e os princípios fundamentais da Constituição Federal fossem suficientes à 
ordenação jurídica da vida em sociedade, não se justificaria a instituição de regras ou normas 
específicas, dado que o sistema se encontraria embasado e justificado pelos vetores 
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primordiais eleitos pelo constituinte, aplicáveis diretamente a todas as situações juridicamente 
relevantes. 

Tal não é a realidade jurídica com que nos defrontamos. Não obstante o fato de se 
encontrarem regidos pelos princípios fundamentais do sistema jurídico, os dispositivos 
constitucionais específicos têm um objetivo mais estreito e menos abrangente, regendo fatos e 
situações previamente selecionados e determinados, cuja justificativa não se esgota no 
delineamento genérico dos valores albergados pela Carta Política. 

Um outro argumento que, aparentemente, favorece a tese defendida pelos que se contrapõem 
à extensão da imunidade aos livros eletrônicos decorre de um esforço interpretativo da letra 
da lei da forma como se apresenta na Constituição. 

Reza o art. 150, VI, "d", da Constituição Federal que é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre "livros, jornais, periódicos e 
o papel destinado à sua impressão". 

Numa interpretação gramatical do inciso, é possível concluir que o dispositivo está a se referir 
a livros, jornais e periódicos impressos em papel, dado que, ao se discriminar o insumo que 
também estaria abarcado pela imunidade, optou-se por uma delimitação precisa e exaustiva do 
objeto, que impossibilitaria estender a vedação a outras formas de manifestação do 
pensamento e da cultura que não o texto impresso em papel. 

Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho (1998, pp. 134-136), a par da dicção constitucional, 
defende que o constituinte buscou amparar apenas a mídia escrita em papel, inexistindo 
permissivo constitucional à sua extensão a outras formas de manifestação do pensamento, do 
conhecimento e da cultura, não alcançando nem mesmo o livro eletrônico, apesar de este 
atender às mesmas funções dos livros, dos jornais e dos periódicos impressos em papel. 

No nosso entendimento essa interpretação restringe-se a uma construção lógico-literal do 
texto constitucional que não exclui, necessariamente, outras formas de apreensão do sentido 
da norma. Apesar de haver previsão expressa de que o insumo protegido se restringe ao papel 
destinado à impressão dos livros, jornais e periódicos, inexiste no mesmo inciso delimitação 
inequívoca de que os produtos da mídia escrita devam ser, necessariamente, impressos em 
papel. Se assim fosse, ou seja, se se desejasse, manifestamente, afastar a mídia eletrônica do 
alcance do instituto, melhor teria agido o constituinte se tivesse explicitado que a imunidade 
se restringiria aos livros, jornais e periódicos impressos, única e exclusivamente, em papel. 
Mas não é isso que se apreende da norma sob exame. 

O termo papel se esgota em sua materialidade, ou melhor, é mero produto da indústria que se 
individualiza enquanto papel, independentemente do que vier a ser registrado em sua 
superfície. Ainda que sobre ele se imprima um jornal ou um livro, ele, papel, isoladamente 
considerado, continuará a ser papel, pois sua condição perdura havendo ou não sua efetiva 
utilização. 

Na apreciação do Recurso Extraordinário n° 203.859/SP (BRASIL, 1996), o então Ministro 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, ao discorrer de forma sucinta 
acerca da interpretação do dispositivo constitucional que trata da imunidade do papel 
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, deixou consignado que a interpretação 
literal não esgotaria o trabalho hermenêutico, mas demarcaria os limites das possibilidades de 
compreensão extraíveis do texto positivado. Ainda segundo o Ministro, o máximo que se 
conseguiria estender a letra do preceito constitucional seria no sentido de alcançar apenas o 
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papel fotográfico e seus similares, uma vez que os demais insumos aplicados na fabricação 
dos produtos imunes não se subsumiriam no conceito de papel, que foi a letra adotada pelo 
constituinte, num momento em que tintas e aditivos já existiam no processo industrial de 
livros, jornais e periódicos. 

Diferentemente do insumo, o livro, no dizer de Marco Aurélio Greco, é um "objeto 
eminentemente cultural" (2003, p. 153), não se restringindo, como o papel, a um objeto físico, 
mas alcançando, precipuamente, o conteúdo da mensagem que se transmite, sem a qual não se 
terá um livro, mas um conjunto de folhas de papel apto a diferentes usos. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior alerta que a palavra "papel" constante do dispositivo 
constitucional não se limita ao produto obtido da celulose, mas indica tratar-se da mídia 
escrita destinada à leitura. Nos exatos termos utilizados pelo jurista, "[o] privilégio conferido 
à mídia escrita, sobre outros meios de comunicação, está no valor cultural representado pelo 
acervo mundial constituído pela escritura" (1998, p. 32-38). 

Merece, ainda, destaque a seguinte afirmativa de Tércio Sampaio: "[a] individualidade da 
expressão pela escrita e de sua recepção pela leitura faz do livro ou do periódico ou do jornal 
um instrumento essencial na salvaguarda da liberdade enquanto tributo fundante da pessoa 
humana" (1998, p. 32-38). 

No entendimento do Professor paulista, diferentemente dos veículos de comunicação 
audiovisuais, como a televisão, o cinema e o rádio, em que o espectador se posta de forma 
passiva em relação à manifestação cultural a ele apresentada, na leitura, o receptor participa, 
reflexiva e atentamente, da formação da mensagem, sendo, porquanto, educado "para o 
exercício da liberdade pessoal" (1998, p. 32-38). 

Ricardo Lobo Torres (2003, pp. 232-233) argumenta que a imunidade em questão visa, 
especificamente, ao barateamento dos produtos impressos em papel, dado o alto custo desse 
insumo, pois apenas metaforicamente se poderia estender o conceito adotado pelo constituinte 
para abarcar os livros eletrônicos, uma vez que o uso destes requer equipamentos sofisticados 
e de alto custo, acessíveis apenas por parcelas privilegiadas da sociedade, que não carecem da 
proteção nos termos definidos pela Constituição. 

Mais uma vez não podemos concordar com tal argumento. Primeiro, porque o uso das 
ferramentas de computação e informática vem sendo, paulatinamente, estendido às mais 
diferentes parcelas da população, seja por meio de incentivos fiscais, seja por intermédio de 
programas assistenciais de governo ou, ainda, pela difusão do acesso à internet e à informática 
nas redes pública e particular do ensino, em bibliotecas públicas e em casas especializadas, as 
conhecidas lan houses. 

Segundo, pelo fato de que o livro eletrônico se consubstancia quase que exclusivamente na 
acepção do termo "livro" relativo ao conteúdo da obra, não se espraiando para alcançar todo o 
universo de equipamentos de informática passíveis de utilização no ato de leitura. 

Na atualidade, o arquivo digital contendo a obra de autor, transmissível eletronicamente e 
suscetível de armazenamento em diferentes plataformas, já suplantou, há muito, o texto 
gravado e comercializado em disquetes ou em discos compactos (CD, CD-ROM, etc.), estes 
objeto de ampla discussão quanto à sua conformação ao preceito constitucional da imunidade, 
dada a sua natureza física totalmente diversa da do insumo papel previsto expressamente pela 
Constituição Federal. 
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Além disso, o baixíssimo custo dos disquetes e dos discos compactos inviabiliza sua 
apreciação em comparação com o conteúdo da obra neles veiculada, cujo valor absorve por 
completo o do insumo, tornando-se, portanto, o único bem de interesse à presente análise. 

Dessa forma, ao se utilizar o termo livro eletrônico, está-se a se referir, primordialmente, ao 
livro em sua acepção de obra literária, artística, técnica ou científica, uma vez que o insumo 
de veiculação se tornou inexpressivo na avaliação do conjunto do produto acabado. 

A imunidade tributária do livro, digital ou em papel, alcança tudo que o compõe, seja material 
ou virtual, não cabendo ao intérprete distinguir o que a norma constitucional não o fez; pois 
imune é o livro, enquanto previsão autônoma, e não apenas o acessório, no caso, o papel 
exclusivamente destinado à impressão, uma vez que a imunidade não se restringe ao 
barateamento do produto final, abrangendo, além disso, a proteção da liberdade de criação e 
de manifestação do pensamento (FERRAZ JÚNIOR, 1998, p. 32-38). 

A comunicação linguística decorrente da leitura independe da forma como a escrita se 
apresenta, pois a "mensagem significativa" será transmitida independentemente de se estar 
defronte de um livro em papel, de um audiolivro ou da tela de um computador (FERRAZ 
JÚNIOR, 1998, p. 32-38), pois a mídia escrita, ou seja, o livro genericamente considerado, 
constitui-se uma integralidade em si mesma, independentemente do meio em que se propaga. 

Nos últimos anos, vêm se difundindo no mercado os chamados tablets, que consistem em 
equipamentos eletrônicos de informática em que se armazenam arquivos digitais cujo 
conteúdo se visualiza numa tela de cristal líquido ou similar. Trata-se, em verdade, de um 
pequeno computador de uso diversificado, cuja função de suporte de leitura de livros digitais 
não o afasta da sua natureza de hardware, não havendo justificativa para inseri-lo no conceito 
de livro eletrônico, dada a diversidade de sua natureza. 

Assiste-se, portanto, dia a dia, ao apartamento do conteúdo da obra de seu insumo de 
veiculação; este se diversificando exponencialmente no mercado de computadores pessoais e 
aquele ainda fiel à criação do espírito humano. 

É como produto da criatividade e da inventividade humanas, externalizado na forma escrita, a 
propiciar uma absorção interativa e construtiva por parte do usuário, que o livro eletrônico 
pode ser chamado de verdadeiro livro. 

  

3                    CONCLUSÃO 

  

A interpretação da imunidade tributária, enquanto elemento delimitador das competências 
tributárias dos entes políticos da Federação, não se restringe à análise individualizada das 
regras e princípios que a orientam, mas deve abarcar a compreensão sistemática da ordem 
constitucional em que se insere. 

A República Federativa do Brasil tem como princípios fundantes a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 
político, sendo esses os vetores que se irradiam por todo o ordenamento jurídico, tornando-o 
um sistema uno e coerente de estruturação da vida em sociedade. 
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Inserindo-se a imunidade tributária na ordem constitucional vigente, sua interpretação requer, 
inexoravelmente, sua contextualização em face dos postulados estruturantes da ordem jurídica 
pátria. 

Quando o constituinte de 1946 decidiu por imunizar o papel destinado à impressão de livros, 
jornais e periódicos, o fez não apenas em razão do objetivo pragmático de barateamento do 
principal insumo da mídia escrita, mas, principalmente, para garantir a liberdade de expressão 
e de manifestação do pensamento, buscando-se inibir a intervenção governamental nos meios 
de comunicação veiculadores de ideias, de cultura e de conhecimento, independentemente da 
linha ideológica adotada. 

Não se pode perder de vista que o Estado brasileiro se caracteriza, historicamente, pela 
desigualdade sócio-econômica, que cria bolsões diferenciados de acesso à educação e a bens 
de consumo, segregando-se a sociedade entre aqueles que são atendidos em suas necessidades 
básicas, aqueles detentores do poder econômico, e os outros alijados do mercado consumidor, 
tanto no que se refere a bens materiais, quanto ao acesso à cultura e à informação. 

É nesse contexto de desigualdade e de concentração de renda que se deve interpretar as 
normas constitucionais vigentes, dado que o constituinte não se alienou em relação à realidade 
sócio-econômica em que se assenta a Nação brasileira, tendo definido como objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e 
regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

A garantia da liberdade de manifestação do pensamento, do acesso à educação e da difusão do 
conhecimento reveste-se de importância primordial na construção de uma sociedade que se 
pretenda materialmente igualitária, pois a base da transformação social se encontra no acesso 
à educação de qualidade e à informação acerca da efetiva realidade circundante passível de 
transformação. 

Não mais se concebe - desde há muito tempo - a manipulação das massas ignaras pelos 
detentores do poder político e econômico, em seu afã de preservar sua condição privilegiada 
em detrimento da construção de uma sociedade isonômica e justa, cuja consolidação requer, 
primordialmente, a difusão do conhecimento, da educação, da informação e da cultura, sem os 
quais não se concebe uma nação efetivamente democrática. 

Se são esses os valores que orientam a imunidade tributária dos livros, jornais, periódicos e do 
papel destinado à sua impressão, é a partir deles que se deve interpretar o preceito 
constitucional, e não de uma leitura gramatical, pretensamente histórica, da letra do 
dispositivo. 

Além disso, a concepção de um termo vernacular, como livro, jornal ou periódico, não pode 
se prender a uma determinada forma de exteriorização do bem material num momento 
histórico específico, ou numa época qualquer, pois o livro assim se distinguia mesmo antes da 
invenção do papel e da imprensa, não deixando de ser livro por se veicular em tábuas de 
argila, papiro ou pergaminho. 

No mesmo sentido, o fato de o livro se dissociar, na atualidade, do substrato papel não o 
desqualifica enquanto tal, pois o chamado livro eletrônico nada mais é do que o resultado da 
digitalização do livro tradicional em papel, fato esse que é uma realidade de nossa época. 
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Se a imunidade tributária se destina aos livros, genericamente considerados, e os livros 
eletrônicos se inserem nessa categoria, não se vislumbra qualquer impedimento à sua inclusão 
no âmbito do benefício constitucional. 

Alegar que o constituinte atrelara, literalmente, o bem ao insumo papel é desconsiderar que o 
preceito imunizante remonta a 1946, quando, apenas por obra da ficção científica, se cogitaria 
na existência do livro eletrônico. Naquela época, o papel enquanto principal e quase exclusivo 
suporte dos livros, dos jornais e dos periódicos, era importado ou resultante de produção 
nacional de elevado valor pecuniário. 

Em 1967 e 1969, o contexto não era diferente, e mesmo em 1988, ano da promulgação da 
atual Constituição da República Federativa do Brasil, ainda que já se insinuassem os avanços 
da informática e da comunicação, o livro, o jornal ou o periódico em papel ainda era 
predominante na realidade nacional. 

Diferentemente da situação vivida naqueles períodos, nos dias de hoje, caminha-se para uma 
paulatina substituição dos livros, jornais e periódicos em papel pelos arquivos digitais 
contendo obras literárias, artísticas ou científicas, ou pelas páginas de jornais e revistas na 
internet. 

Essa nova realidade não se afasta dos princípios justificantes da imunidade tributária, pois o 
direito à liberdade de manifestação do pensamento e a necessidade de difusão da cultura e do 
conhecimento ainda persistem enquanto vetores estruturantes do Estado brasileiro. 

Razão há aos que alegam que o mundo da informática e da comunicação eletrônica, assim 
como as relações negociais ou de outra natureza que nele se desenvolvem, ainda carecem de 
plena normatização, inserindo-se num contexto jurídico internacional ainda não plenamente 
consolidado; mas não se deve perder de vista que as normas jurídicas relativas à imunidade 
tributária se situam no nível constitucional e, portanto, precedem e orientam as normas 
infraconstitucionais existentes, bem como as que vierem a surgir num futuro próximo ou 
distante, dada a sua natureza estruturante e duradoura. 

Em relação ao insumo também protegido pela regra imunizante, ou seja, o papel destinado à 
impressão de livros, jornais e periódicos, considerando-se o possível alcance de sua 
conceituação, assim como seu custo econômico e financeiro de produção, conclui-se pela 
prevalência do argumento linguístico que restringe a imunidade apenas ao papel e aos 
insumos a ele similares, como é o caso do papel fotográfico. Isso pelo fato de não se sustentar 
a justificativa de que tal previsão constitucional objetivaria, precipuamente, o barateamento 
dos produtos finais, o que exigiria a extensão do preceito a todos os insumos utilizados na sua 
fabricação, ignorando-se que os tributos incidentes sobre o faturamento, as receitas e os lucros 
das pessoas jurídicas produtoras e dos comerciantes dessas mercadorias, também, oneram o 
seu custo final, inexistindo, contudo, vedação constitucional à sua instituição. 

Além do mais, o vocábulo papel tem uma conceituação precisa que se restringe à sua 
condição de objeto material de origem vegetal, apto aos mais diversos usos, inexistindo papel 
disso ou daquilo que permita a extensão do conceito a outros objetos de natureza diversa. 

Por outro lado, o termo "livro" abrange o livro em papiro, em pergaminho, em argila, em 
papel, em plástico e, logicamente, em meio digital, pois não é o suporte físico que delimita a 
caracterização do produto, mas o seu conteúdo, ou seja, a obra literária, artística ou científica 
disposta em sequência lógica e apreensível pela leitura ou pela audição da mensagem 
produzida pelo seu autor. 
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Portanto, conclui-se pela imunidade tributária do livro eletrônico e dos jornais e periódicos 
difundidos em meio digital, pelo fato de se subsumirem no preceito constitucional e se 
encontrarem em consonância com os valores que justificam o benefício fiscal, como a 
liberdade de manifestação do pensamento e a difusão do conhecimento, da cultura e da 
educação, que se consubstanciam em princípios fundamentais de um Estado Democrático de 
Direito. 
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STATE AND THE TAXPAYER 
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RESUMO 
Partindo da constatação de que a relação jurídica tributária não é pacífica, o presente artigo 
visa analisar instrumentos que propiciem o equilíbrio da relação fisco – contribuinte. É 
necessário ter em mente que a arrecadação é indispensável nos Estados modernos, sobretudo 
nos países subdesenvolvidos, onde o gasto público está proporcionalmente relacionado com o 
grau de desigualdade social. Contudo, a solidariedade social não serve para justificar uma 
carga tributária excessiva, sob pena de onerar demasiadamente o contribuinte, em prejuízo da 
economia nacional. Em face disso, devemos extrair do ordenamento jurídico princípios que 
orientem os operadores do direito na busca pela harmonização da relação jurídica. Tais 
valores estão expressos ou implícitos na Constituição, tais como o princípio da liberdade, da 
solidariedade, da mediania, da transparência, da praticabilidade da tributação, da justiça fiscal 
e da imparcialidade do órgão julgador da lide tributária. Da mesma forma, os institutos da 
compensação e da transação no âmbito tributário devem ser estimulados com o fim de 
diminuir a lide fiscal. 
PALAVRAS-CHAVE: TRIBUTÁRIO; PACIFICAÇÃO DA RELAÇÃO; PRINCÍPIOS; 
COMPENSAÇÃO; TRANSAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
Starting from the fact that the tax relationship is not peaceful, this article aims at analyzing 
instruments that provide a balanced relationship between tax - taxpayer. You must keep in 
mind that the collection is indispensable in modern states, especially in underdeveloped 
countries, where public spending is proportionally related to the degree of social inequality. 
However, social solidarity does not serve to justify an excessive tax burden, under penalty of 
burdening the taxpayers too, to the detriment of the national economy. Given this, we extract 
the legal principles that guide law enforcement officers in the pursuit of harmonization of the 
legal relationship. These values are expressed or implied in the Constitution, such as the 
principle of freedom, solidarity, mediocrity, transparency, feasibility of taxation, tax fairness 
and impartiality of the judge's tax deal. Likewise, the institutes of clearing and transaction tax 
under must be encouraged in order to reduce the tax deal. 
KEYWORDS: TAX; PACIFICATION OF APPEAL; PRINCIPLES; COMPENSATION; 
TRANSACTION. 
 
 

  

Introdução 
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Um dos maiores dilemas contemporâneos enfrentado pelos operadores do direito, pelo Estado 
e pela sociedade em geral consiste na busca pelo equilíbrio da relação jurídica tributária. A 
resistência ao pagamento dos tributos desde muito tempo convive com a necessidade de o 
Fisco arrecadar para sustentar a máquina pública, bem como garantir a prestação dos serviços 
à sociedade, em busca do bem-estar social. 

Os interesses sempre foram tão antagônicos, ao ponto de a evolução histórica da tributação 
nos mostrar que muitos conflitos armados justificaram-se na tributação, como é o caso da 
Inconfidência Mineira no Brasil. Aécio S. Cunha rememora que a derrama aterrorizou a 
população da capitania de Minas em meados do século XVIII, de modo que a insatisfação 
com o imposto do quinto motivou membros da elite mineira a contestar o pacto colonial 
(CUNHA, 2002). 

Passados alguns séculos, não obstante a reconstitucionalização do país e a travessia do Estado 
brasileiro de um regime autoritário, intolerante e, por vezes violento, para um Estado 
Democrático de Direito (BARROSO, 2007), o que se deu com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, ainda temos a certeza de que a relação entre o contribuinte e o Fisco não é 
pacífica. A tensão é evidente. 

Tal percepção é acentuada em face do alto volume de contendas envolvendo o pagamento de 
tributos, seja no âmbito administrativo ou judicial, gerando uma inquestionável judicialização 
das questões tributárias, além de elevados custos que se voltam para a sociedade, trazendo 
reflexos negativos para a economia do país. 

Diante desse panorama, o objetivo do presente trabalho é traçar um estudo em busca de 
instrumentos que proporcionem um maior equilíbrio da relação jurídica tributária. Em um 
primeiro momento, será analisada a legitimidade do poder de tributar, destacando a 
necessidade da arrecadação e as principais razões que comprometem o dever de pagar tributo. 
Em seguida, serão delineados princípios que funcionam como mandamentos de otimização da 
relação jurídica, alguns explícitos e outros implícitos no ordenamento jurídico. Por fim, 
abordaremos como dois institutos - a compensação e a transação tributária -, podem ser 
concebidos como relevantes formas de composição de interesses entre o Fisco e os 
contribuintes, evitando o acionamento estatal para a solução de conflitos. 

  

•1.           A legitimidade da cobrança de tributos pelo Estado 

De início, partimos de uma afirmação: em geral, o pagamento de tributos é não só legítimo, 
mas também fruto da aquiescência social. Se não o é, deveria ser. 

Ao conquistarmos o status de Estado Democrático de Direito, temos em mente um Estado 
obediente às leis, leis estas orientadas pela vontade popular. Como ensina Marcelo Neves 
(2009, p. 70), no regime democrático há uma verdadeira ditadura da maioria, na qual "a 
vontade de todos torna-se vontade geral. Não se legitima internamente no sistema político 
democrático a decisão que se funda na asserção ou argumento de que o povo errou ou não está 
em condições de tomar decisões. Salvo se houver desrespeito às regras do jogo, o povo 
constitucional é o limite da democracia". Caso contrário, teremos uma democracia em crise, 
ou mesmo abolida. 
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Considerando que o tributo tem sua origem consentida, pode-se falar em "relação jurídico-
tributária" e não simplesmente "relação de poder". O tributo é democrático e, portanto, em um 
momento posterior, impõe-se independentemente da vontade do sujeito. 

Sendo certo que a vontade soberana do povo é veiculada através da lei, historicamente é assim 
que surge algo que se reveste em uma das mais importantes garantias do contribuinte, qual 
seja, o princípio da legalidade, tendo em vista a necessidade de legitimar a imposição estatal, 
rechaçando o arbítrio e a injustiça (MEDONÇA, 1997). 

Não há dúvidas de que, em um Estado solidário e extremamente desigual como o nosso, a 
tributação se justifica como única forma de ofertar as necessidades básicas aos mais 
necessitados, além de proporcionar o custeio da máquina pública e das atividades essenciais. 

Portanto, é fundamental termos a consciência de que o orçamento de um país de 3º mundo 
não se equipara ao de um país de 1º mundo. A carga tributária tende a ser maior nos países 
subdesenvolvidos, ao passo em que a contraprestação estatal não é percebida aos olhos da 
maioria da população, uma vez que as ações sociais só chegam a atingir as camadas mais 
miseráveis da sociedade, muitas vezes de forma deficitária. 

Todavia, embora o tributo se legitime pela busca do bem comum, é necessário coibir os 
excessos e garantir segurança jurídica que possibilite o desenvolvimento econômico do país. 
Nesta idéia reside uma luz para alcançarmos o tão esperado equilíbrio da relação jurídica 
tributária. 

Daí a importância de critérios pré-fixados e de um Poder Estatal independente - no caso, o 
Poder Judiciário -, comprometido com a segurança jurídica do país e alheio às intervenções 
políticas justificadas exclusivamente pela conveniência dos governantes, garantindo, assim, os 
direitos dos cidadãos, inclusive, das minorias discordantes do consentimento geral. 

Tais critérios são pré-estabelecidos através de regras insculpidas explícitas e implicitamente 
no ordenamento jurídico. Algumas delas veremos a seguir. 

  

•2.           Princípios que orientam uma tributação equilibrada 

A Constituição Federal de 1988 trouxe um extenso rol de normas regentes da atividade 
tributária, demonstrando um profundo interesse do Constituinte em tratar analiticamente o 
tema, resguardando os interesses do fisco e do contribuinte. 

Dos artigos 145 a 156 da Carta Maior pode-se extrair a essência do Sistema Tributário 
Nacional, cujas normas irradiam efeitos e limitações em todo o ordenamento jurídico. É certo 
também que outros preceitos constitucionais influenciam diretamente a formulação da política 
tributária, sobretudo os capítulos que versam sobre os Princípios Fundamentais (art. 1º ao art. 
4º), os Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5º), a Repartição de Receitas Tributárias (art. 
157 a 162), as Finanças Públicas (art. 163 a 169) e a Seguridade Social (art. 195). 

São muitos os princípios previstos expressamente na Constituição, tais como: princípio da 
legalidade, anterioridade, anterioridade nonagesimal, imunidade recíproca, isonomia, vedação 
da bitributação, vedação do confisco, entre outros. Tais mandamentos revestem-se em 
verdadeiras limitações ao poder de tributar, servindo como salvaguarda do direito dos 
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contribuintes e instrumentos de tutela contra eventuais excessos do Poder Executivo, 
pressupostos básicos para o equilíbrio da relação jurídica. 

Contudo, no presente trabalho, desviaremos o foco dos princípios expressos na Constituição, 
não menos importantes, mas já exaustivamente abordados pela doutrina tradicional. Isso 
porque, assim como Roberto Wagner Lima Nogueira (2003), consideramos a existência de 
"[v]alores jurídico-tributários implícitos na linguagem do texto constitucional". 

O autor leciona que há um quantum de direitos, deveres e garantias de natureza 
principiológica que são construídos a partir de valores implícitos recepcionados pelo 
ordenamento jurídico constitucional e pelo sistema tributário. A própria Constituição admite 
essa construção, no seu art. 5º, § 2º: "os direitos e garantias expressos neste Constituição não 
excluem outros decorrentes dos regimes e princípios por ela adotados". 

O princípio reflete-se em um valor jurídico, que embora não esteja integralmente representado 
no texto constitucional, influenciará a própria existência e inserção de todos os signos 
jurídicos no sistema jurídico positivo. 

Alguns desses princípios ou valores, que são dirigidos aos contribuintes, aos órgãos 
fazendários, ao legislador e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), são de 
notória importância para o alcance do objetivo aqui proposto, ou seja, o equilíbrio da relação 
jurídica tributária. 

  

2.1 Princípio da Liberdade Fiscal:  

Para Roberto Wagner Lima Nogueira (2003), "o princípio da liberdade fiscal possui dupla 
face: é ao mesmo tempo um direito fundamental e um dever fundamental". 

Como um dever fundamental, submete-se a uma ética fiscal privada, uma ética de conduta 
que norteia o cidadão-contribuinte em direção ao dever fundamental de pagar tributos 
segundo a sua capacidade contributiva. Como direito fundamental, o princípio da liberdade 
fiscal subordina o Estado a uma ética fiscal pública, ou seja, o Estado é constitucionalmente 
obrigado a reconhecer o princípio da liberdade fiscal, aceitando, mediante o devido processo 
legal, a opção fiscal adotada pelo contribuinte quando no limite de sua capacidade 
contributiva. 

Com base nesse princípio, não caberia ao Estado questionar o polêmico planejamento 
tributário realizado pelos contribuintes, desde que a capacidade contributiva seja observada, 
ou seja, desde que o instrumento não seja utilizado para a sonegação do tributo (evasão 
fiscal). 

Importante não confundir a evasão fiscal, na qual ocorre o fato gerador do tributo e o 
contribuinte não paga uma obrigação legal, com a elisão fiscal, que consiste em um 
planejamento para evitar a ocorrência do fato gerador. Como não ocorre o fato gerador, o 
tributo não é devido. Dessa forma, o planejamento não caracteriza ilegalidade, apenas usa-se 
das regras vigentes para evitar o surgimento de uma obrigação fiscal. 

  

•2.2.       Princípio da Transparência Fiscal 
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A tributação deve ser tratada de forma clara e simples, tanto por parte do contribuinte (ética 
fiscal privada) como por parte do Estado (ética fiscal pública). O objetivo é diminuir a 
distância entre "ser" e "dever ser", isto é, entre o que está positivado expressa e 
implicitamente no Texto Constitucional e o que vem sendo materializado na realidade 
tributária brasileira. 

  

2.3 Princípio da solidariedade Fiscal 

Nos termos do art. 3º da Constituição Federal, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais. 

Estando a solidariedade dentre os fundamentos e objetivos da República, o tributo é 
concebido como um dever fundamental, necessário, inclusive, para a proteção do princípio da 
Dignidade Humana. 

Segundo Mendonça (2003), "a idéia é que a solidariedade entre os cidadãos deve fazer com 
que a carga tributária recaia sobre os mais ricos, aliviando-se a incidência sobre os mais 
pobres e dela dispensando os que estão abaixo do nível mínimo de sobrevivência; é um valor 
moral juridicizável que fundamenta a capacidade contributiva e que sinaliza para a 
necessidade da correlação entre direito e deveres fiscais". (OBS: Fazer recuo?) 

  

2.4 Princípio da Mediania Fiscal 

A mediania fiscal na tributação consiste na "justa medida do tributo a ser exigido", que não 
pode ser confiscatório, nem aquém da capacidade contributiva, mas sim, tributo como justa 
medida de um dever fundamental de solidariedade do cidadão. 

Para Mendonça (2003), a mediania (aristotélica) reflete um valor nobre, considerando que é a 
vitória da razão sobre os instintos públicos e privados. Assim como muitos são os impulsos e 
as tendências (excesso de tributação e excesso de sonegação) que a razão deve moderar, 
também são muitas as "virtudes éticas", mas todas têm uma característica essencial que lhes é 
comum: os impulsos, as paixões e os sentimentos tendem ao excesso ou à falta (ao muito ou 
ao pouco), intervindo, a razão deve impor a "justa medida", que é o "meio caminho"' ou 
mediania entre os dois excessos. Tal lição serve ao Estado, ao ente tributante e ao cidadão 
contribuinte. 

  

2.5. Princípio da Justiça Tributária (ética fiscal pública e privada) 

Ainda conforme os ensinamentos do supracitado autor, tributar e gastar de forma ética é 
tributar e gastar conforme a justiça tributária. Fazer justiça tributária é dentre várias coisas, ser 
solidário com a parte da população mais carente, que tem direito subjetivo à solidariedade, 
garantindo-lhe a oferta de bens primários intributáveis, porquanto os pobres, os 
desempregados e os assalariados não podem suportar o ônus tributário do Estado, mas, sim, 
hão que ser suportados pelo Estado, via ética tributária da solidariedade (OBS: ou via ética da 
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solidariedade tributária?), mediante a arrecadação e a distribuição de riquezas oriundas do 
pagamento de tributos dos cidadãos-contribuintes. 

Ao pensarmos em uma relação jurídico tributária equilibrada, é necessário termos em mente 
que no direito tributário existem duas éticas: uma ética fiscal privada e outra ética fiscal 
pública. Segundo MEDONÇA (2003), a ética privada é uma ética de condutas que norteia o 
cidadão-contribuinte, o qual tem o dever fundamental de pagar tributos segundo a sua 
capacidade contributiva. Já a ética fiscal pública é informada por quatro valores superiores, 
quais sejam: a liberdade, que consiste na aceitação da opção fiscal a ser adotada pelo 
contribuinte, desde que respeitada a sua capacidade contributiva; a igualdade, no sentido de 
que todos que estiverem na mesma situação haverão de sofrer a mesma tributação; a 
segurança, que pugna pela não tributação de surpresa, irracional, e finalmente, a 
solidariedade, ápice da efetivação da ética fiscal pública. 

  

2.6 Princípio da Imparcialidade do Órgão Julgador da lide tributária 

Inolvidável que, com o fim de pacificar a relação jurídica tributária, é indispensável que o 
órgão julgador da controvérsia tributária seja imparcial e independente, tanto no âmbito 
administrativo como em sede judicial. 

Podemos extrair da Lei Maior a garantia de um juízo imparcial aos litigantes em geral. O art. 
95 da Constituição Federal outorga prerrogativas aos magistrados, quais sejam, a 
vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos subsídios, todas com a finalidade de 
tornar o magistrado independente e imparcial para a solução das questões jurídicas. 

Em relação à lide tributária, o dever de imparcialidade não se restringe ao processo judicial. 
Contemporaneamente, muitos conflitos tributários são submetidos previamente ao julgamento 
administrativo, que é menos oneroso ao Estado e ao contribuinte. 

No âmbito federal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda 
(CARF), antigo Conselho de Contribuintes, é o órgão de revisão das decisões e dos recursos 
que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

A Portaria nº 256, de 22 de junho de 2009, veicula o regimento interno do CARF e estabelece 
que o órgão colegiado terá formação paritária, ou seja, será composto por representantes do 
Fisco e dos Contribuintes, em número igual de representatividade. 

 Atualmente, o órgão possui 216 representantes, todos com um perfil mais técnico e 
especializado no direito tributário, o que tem se mostrado uma grande vantagem em relação 
ao processo judicial, muitas vezes carente de operadores do direito especialistas em assuntos 
tributários, contábeis e econômicos. 

Em regra, as confederações e os órgãos públicos apresentam listas tríplices com a sugestão de 
nomes para as vagas, e a seleção dos conselheiros é realizada por um comitê de notáveis. 

É certo que o julgamento das impugnações administrativas aos lançamentos, no âmbito da 
Receita Federal, e dos demais recursos pelas Delegacias Regionais de Julgamento é realizado 
unicamente por representantes do Fisco. Sendo assim, a composição paritária do CARF visa 
garantir, em instância administrativa superior, a imparcialidade do julgamento administrativo. 
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A imparcialidade do colegiado aliada à tecnicidade das decisões tem contribuído para a 
pacificação da relação jurídica tributária, principalmente por proporcionar uma maior 
segurança jurídica em relação à ocorrência da obrigação tributária, tendo em vista a edição de 
Súmulas administrativas pelo órgão, que servem para orientar a conduta do Fisco e dos 
contribuintes nos casos de controvérsia reiterada. 

  

2.6 Princípio da Praticabilidade da Tributação 

Por meio do princípio da praticabilidade ou da praticidade da tributação, devem ser evitadas 
execuções muito complicadas da lei, sobretudo quando a legislação é dirigida para a 
sociedade em massa. 

Inolvidável que a legislação tributária brasileira é demasiadamente complexa, o que gera 
custos desnecessários aos contribuintes em geral, que, além de suportarem uma alta carga 
tributária, necessitam de um serviço de contabilidade permanente. Fora isso, em razão da 
vasta gama de Portarias, Regulamentos e Instruções Normativas, nem sempre conhecidas 
pelos contribuintes, os equívocos na definição da obrigação tributária são frequentes, 
principalmente nos casos de lançamento de ofício, tumultuando a regularidade fiscal até 
mesmo dos bons pagadores. 

Diante dessa realidade, Misabel Abreu Machado Derzi (2010) esclarece que o princípio da 
praticabilidade é identificado como um imperativo constitucional implícito que visa, em 
última análise, tornar o ordenamento jurídico tributário exequível, realizável, viabilizando a 
arrecadação dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Nesse sentido, esclarece: 

A praticidade é um princípio geral de difuso, que não encontra formulação escrita nem no 
ordenamento jurídico alemão, nem no nacional. Mas está, sem dúvida, por detrás das normas 
constitucionais. Para tornar a norma exeqüível, cômoda e viável, a serviço da praticidade, a lei 
ou regulamento muitas vezes se utiliza de abstrações generalizantes fechadas (presunções, 
ficções, enumerações taxativas, somatórios e quantificações) [...] A principal razão dessa 
acentuada expressão da praticidade reside no fato de que o Direito Tributário enseja aplicação 
em massa de suas normas, a cargo da Administração, ex officio, e de forma contínua ou 
fiscalização em massa da aplicação dessas normas (nas hipóteses de tributos lançados por 
homologação). 

Segundo expõe a autora, trata-se de princípio difuso, não exclusivo do direito tributário, 
extraído do sistema jurídico não por uma regra específica, mas sim pela análise do sistema 
jurídico em sua totalidade. Atrela-se, em essência, à idéia de segurança jurídica e eficiência, 
tendo por instrumento a lei. Ou seja, a praticabilidade se manifesta através da lei. 

Entre as técnicas que materializam esse princípio estão as presunções e as ficções. Exemplo 
típico de aplicação do princípio da praticabilidade na tributação é a previsão da técnica de 
arrecadação via substituição tributária, que em muito torna factível a legislação tributária. 

Tal princípio já foi, inclusive, incorporado pela jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Vejamos o seguinte acórdão: 

Ementa: TRIBUTÁRIO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PIS - COMPENSAÇÃO - 
CESSÃO DE CRÉDITOS - SUBSTITUÍDO PARA SUBSTITUTO - IMPOSSIBILIDADE - 
EXISTÊNCIA DE OUTRAS FORMAS DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. 
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1. No regime de substituição tributária para frente ou progressiva, é o substituto quem 
mantém vínculo jurídico com a Administração tributária e não o substituído, de modo que não 
é possível a compensação entre créditos deste com o Fisco no âmbito dessa sistemática de 
tributação. Inviabilidade de cessão de créditos a terceiros. 

2. Razoabilidade da premissa em que se funda o acórdão recorrido, já que entre a proibição do 
enriquecimento indevido e o princípio da praticabilidade da tributação, pendeu para a adoção 
deste, ante a conclusão de que há outras vias de ressarcimento para que o substituído possa 
reaver os créditos que possua frente à Administração tributária. 

3. Recurso especial não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL 2008/0044906-0, Ministra 
ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 25/05/2009). 

  

Outrossim, o Simples Nacional (Super Simples) está diretamente relacionado com  o princípio 
da praticabilidade. Atualmente regulamentado pela  Lei Complementar nº 123/2006, o 
instituto visa dar aplicabilidade ao art. 146, inciso II, "d", da Constituição, estabelecendo 
normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado às 
microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações 
acessórias. 

  

•3.           Instrumentos para pacificação da relação jurídica tributária. 

Constituído o crédito tributário, os sujeitos ativo e passivo da relação unem-se a uma única 
pretensão: a extinção deste crédito. Enquanto o Fisco pretende o pagamento do tributo, nem 
sempre o contribuinte está de acordo com a imposição, e pretende vê-lo extinto através de 
outros meios previstos no art. 157 do Código Tributário Nacional, que determina: 

 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

 I - o pagamento; 

II - a compensação; 

III - a transação; 

(...) 

Dentre as modalidades de extinção do crédito tributário, duas merecem especial destaque 
como forma de pacificação da relação fisco-contribuinte: a compensação e a transação. Tais 
institutos merecem ser estimulados, pelas razões expostas a seguir. 

  

3.1 Compensação tributária 

A compensação no âmbito do direito tributário está diretamente relacionada como o equilíbrio 
da relação do Estado e dos seus administrados. Como bem explica José Eduardo Soares de 
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Melo (2008, p. 375), a compensação funda-se na justiça e na equidade, revelando significativa 
utilidade, pois objetiva (implicitamente) evitar multiplicação de providências administrativas 
e de demandas judiciais. 

Considerando o crescente ambiente de tensão provocado pelo elevado número de questões 
administrativas e judiciais envolvendo a obrigação de pagar tributos, muitas vezes provocadas 
pelo Fisco e, em outras, pelo sujeito passivo da obrigação, logo se vê a relevância jurídica do 
tema na seara do direito tributário, na qual assume certas peculiaridades. 

Isso porque, ao lado do direito de o contribuinte credor do Fisco liquidar seus débitos, exige-
se o equilíbrio financeiro-orçamentário do ente estatal, motivo pelo qual o instituto da 
compensação no direito tributário encontra restrições não previstas no campo obrigacional. 

Não obstante encontre seu fundamento em um dever de equidade, oriundo até mesmo do 
direito natural, é certo que a compensação tributária implica em renúncia fiscal e que 
concessões feitas ao alvedrio da legislação pertinente podem comprometer o equilíbrio 
financeiro e atuarial do ente público. 

Aliomar Baleeiro (2000, p. 898) explica que "a compensação tributária, posto diversa da 
figura de direito privado que extingue compulsoriamente a obrigação, é condicionada ao 
discricionarismo do Tesouro Público: ... o sujeito passivo só poderá contrapor seu crédito ao 
crédito tributário, como direito subjetivo seu, nas condições e sob as garantias que a lei fixar. 
Fora disso, quando a lei o permite, se aceitar as condições específicas que a autoridade 
investida de poder discricionário, nos limites legais, para fixá-las, estipular, julgando da 
conveniência e da oportunidade de aceitar ou recusar o encontro dos débitos". 

A despeito da necessidade de se garantir o interesse público em questão, o legislador e o 
aplicador do direito devem observar o Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, 
bem como as garantias individuais estabelecidas na Constituição Federal, uma vez que os 
limites estabelecidos não devem inviabilizar por completo o direito de o contribuinte credor 
extinguir seu débito. 

Considerando que o contribuinte já sofreu um desfalque em seu patrimônio decorrente do 
pagamento indevido de tributo, as restrições estabelecidas devem se justificar como 
adequadas e necessárias (sem excessos), sem importar em um sacrifício desnecessário 
individual ou coletivo. 

Por outro lado, da mesma forma que a compensação é útil ao contribuinte, serve para tutelar o 
interesse Estatal, em especial nos casos de compensação de ofício, quando surge para o Fisco 
o poder/ dever de proceder à compensação de valores à disposição do contribuinte com 
créditos tributários. Nos termos da IN nº 900, de 2008, da RFB, verificada a existência de 
débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento, inclusive de débito 
já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, de natureza tributária ou não, o valor da 
restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em 
procedimento de ofício. 

Atualmente a medida ganhou destaque constitucional. Com o advento da EC nº 62/2009, o § 
9º do art. 100 da Carta Maior passou a estabelecer: 

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles 
deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e 
certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda 
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Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja 
execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. 

Embora o ordenamento pátrio busque a regulamentação exaustiva do instituto da 
compensação tributária, seja através da Constituição, das leis ordinárias e complementares ou 
das portarias administrativas, muitas questões ainda continuam sendo resolvidas pelo Poder 
Judiciário, motivo pelo qual temos uma crescente judicialização da questão tributária. 

Exemplo disso é o pagamento do tributo mediante a utilização de precatório. Por ora, o tema 
caminha para uma consolidação da jurisprudência junto ao Supremo Tribunal Federal, que irá 
analisar algumas limitações do instituto no julgamento do RE 566.349. 

Em geral, a jurisprudência tem se mostrado bastante cautelosa e favorável ao fisco, como por 
exemplo, quando majoritariamente resiste à utilização de créditos de terceiros na 
compensação ou entendem pela legalidade da multa isolada no percentual de 150% (cento e 
cinquenta por cento) aplicado nos casos de fraude na declaração de compensação. 

Em verdade, parte desses posicionamentos decorre de um certo consequencialismo jurídico já 
enraizado nos Tribunais Pátrios, que consideram os aspectos econômicos e eventuais efeitos 
prejudiciais que reiteradas decisões favoráveis aos contribuintes possam causar. 

Da mesma forma, a legislação processual também passou por modificações que visam 
restringir a compensação no âmbito tributário, como se vê pelas normas que proíbem a 
concessão de liminares ou de antecipações de tutela. 

Não obstante, encontramos julgados que bem tutelam os interesses dos contribuintes diante de 
restrições desarrazoadas, sendo o princípio da legalidade um dos principais nortes do julgador 
contemporâneo. 

Mesmo com tantos questionamentos, a compensação tributária revela-se favorável ao 
contribuinte, sobretudo quando possui créditos em face de entes federativos impontuais, que 
simplesmente desconsideram por completo a possibilidade de pagamento dos precatórios. 

  

3.2 Transação  

Embora os artigos 156, inciso III, e 171 do Código Tributário Nacional façam previsão 
expressa da transação como forma de extinção do crédito tributário, é certo que o instituto tem 
parca utilização no direito tributário brasileiro. Raramente os entes federativos editam lei 
regulamentando a transação do crédito tributário, sem a qual não é possível a sua utilização. 
Da mesma forma, em geral, os juristas limitam-se a suscitar a indisponibilidade do interesse 
público como forma de restrição da medida. 

Nesse sentido, leciona Ricardo Alexandre (2007, p. 411): 

Não há livre manifestação de vontade por parte da autoridade fiscal, pois esta não tem na 
realidade vontade, posto que a vontade do Estado é manifestada pela lei. O particular possui a 
liberdade de transacionar ou não com a Administração, mas não há a possibilidade da 
negociação fora dos limites da lei. O instituto decorre da ampla liberdade para negociar 
interesses disponíveis. Como em direito público vige o princípio da indisponibilidade do 
patrimônio público, a utilização da transação acaba sendo algo bastante restrito. 
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Contudo, o instituto merece ser analisado sob outro aspecto. Como defende Flávio Romero O. 
Lessa (2008), "a transação, fundada no princípio constitucional implícito da praticabilidade na 
tributação, se adequadamente utilizada, tende a diminuir consideravelmente a litigiosidade", 
contribuindo, assim, para o equilíbrio da relação jurídica tributária. 

Em verdade, a transação envolve renúncia de crédito público e, por isso, não pode estar 
eivada das restrições legais. Contudo, é preciso quebrar os paradigmas dominantes entre os 
operadores do direito, no sentido de que o instituto é incompatível com o direito público. 

O presente trabalho não visa analisar profundamente o instituto da transação no âmbito do 
direito tributário, nem tampouco defender a idéia de sua flexibilização, mas sim demonstrar 
que benefícios podem ser alcançados por meio de seu uso, tanto em prol do Fisco como dos 
contribuintes. 

Em relação ao Fisco federal, por exemplo, sabemos que é enorme o estoque da dívida ativa, 
ou seja, o montante dos créditos constituídos e não pagos. A cobrança do crédito público é, 
além de extremamente onerosa, muitas vezes fadada ao insucesso. 

Tanto é assim que o art. 20 da Lei nº 10.522/02 autoriza o arquivamento de execuções fiscais 
para a cobrança de valores inferiores a dez mil reais. O objetivo almejado pela norma não é 
outro senão evitar a dispendiosa tramitação de processos em que o custo-benefício, 
considerada a qualidade dos créditos executados, seja desfavorável à Fazenda Pública. 

Dentro dessa realidade, inolvidável a necessidade de o Estado estimular mecanismos que 
viabilizem a realização efetiva do ordenamento jurídico tributário. Não se trata de mera busca 
por aumento de arrecadação, mas, principalmente, de uma busca por segurança jurídica e 
Justiça Fiscal, com uma arrecadação realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais. 
"E é justamente o instituto da transação, quando aplicado no direito tributário, que pode 
contribuir para se alcançar tal finalidade, com a evidente vantagem de se 'abreviar' a 
litigiosidade há muito existente entre o Estado (o Fisco), de um lado, e o cidadão 
(contribuinte), de outro" (LESSA, 2008). 

Nesses casos, embora seja certo que o agente público não tem liberdade para negociar o 
pagamento da dívida, conseguimos vislumbrar uma saída legítima para a recuperação do 
crédito tributário, qual seja, a edição de lei autorizando a negociação tributária. No Estado 
Democrático de Direito, somente a edição de lei formulada pelos representantes do povo é 
apta a possibilitar a disponibilidade do patrimônio público. 

Na esfera federal, Lessa (2008) esclarece que a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio 
do Ofício nº 624/PGFN-PG, de 14 mar. 2007, subscrito pelo Sr. Luís Inácio Lucena Adams, 
então Procurador-Geral, submeteu ao Sr. Guido Mantega, Ministro da Fazenda, dois 
anteprojetos de lei[2]. O primeiro estabelece regras gerais sobre a transação e a conciliação 
administrativa e judicial de litígios tributários ou outras soluções alternativas de controvérsias 
tributárias, além de outras providências (Transação geral em matéria tributária). O segundo 
dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, além de outras providências 
(Execução fiscal administrativa). 

Tais projetos merecem especial atenção por parte do Poder Legislativo, pois se transformados 
em lei, implementarão uma importante ferramenta de composição de interesses. Ademais, 
vale lembrar que a utilização de meios consensuais pela Administração Pública já encontra 
previsão legal no ordenamento jurídico, como é o caso da arbitragem no âmbito do direito 
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administrativo (possibilidade de se utilizar a arbitragem nos contratos de concessão de 
serviços públicos - artigo 23, XV da Lei nº 8987/95). 

Ademais, confrontando-se o princípio da indisponibilidade do interesse público frente à 
necessidade de eficiência da arrecadação (princípio da praticabilidade), é razoável que a 
transação seja admitida e estimulada, principalmente quando o Fisco não consegue recuperar 
os chamados "créditos podres", já em processo de execução infrutífera há algum tempo. 

Desta forma, salta aos olhos a necessidade de o Estado regulamentar o instituto da transação 
tributária, principalmente como forma de otimizar a arrecadação (princípio da praticabilidade) 
e de alcançar o equilíbrio da relação jurídica. 

  

Considerações finais 

Desde a antiguidade, a cobrança de tributos pelo Estado é algo indissociável de uma 
sociedade minimamente organizada, tendo em vista a necessidade de custeio da máquina 
pública e da busca pelo bem estar social. 

Com a evolução da Teoria Constitucional, caminhou-se de um Estado absolutista e arbitrário 
para chegar-se até o Estado Democrático de Direito, no qual a arrecadação tributária é 
legitimada pela aquiescência popular, através da lei formulada pelos representantes da 
sociedade. 

Em que pese a cobrança de tributos ser algo absolutamente legítimo, a alta carga tributária é 
um dos maiores reclamos da atual sociedade brasileira, de forma que a relação jurídica 
tributária não é pacífica. 

Sendo assim, com o fim de solucionar as constantes controvérsias tributárias que permeiam o 
cenário jurídico e econômico do país, cabe aos contribuintes, aos órgãos fazendários, aos 
Poderes Legislativo e Judiciário e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 
interpretar a legislação brasileira com base nos princípios explícitos e implícitos do nosso 
ordenamento jurídico, sobretudo os princípios da transparência, da liberdade, da 
solidariedade, da mediania, da justiça tributária e da praticabilidade da tributação. 

Também é necessário estimular mecanismos que facilitem a composição de interesses dos 
contribuintes e do Fisco, como é o caso da compensação e da transação tributária. Através de 
tais medidas, garante-se uma maior eficiência da arrecadação pelo Estado, ao mesmo tempo 
em que se diminui sensivelmente a lide tributária, o que permite aos cidadãos um melhor 
desenvolvimento da atividade econômica. 

Tais medidas, em conjunto, devem estar na mente não só dos aplicadores do direito, mas 
também do legislador, para que estes passem a incorporar, de forma explícita, a busca pelo 
equilíbrio da relação jurídica tributária, ainda deficiente na atualidade. 
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A REGULARIDADE FISCAL E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS 
CONTRIBUINTES 

 
THE REGULARITY AUDIT AND TAXPAYER’S FUNDAMENTAL RIGHTS 

 
 
 

Nathalie De Paula Carvalho 
 

RESUMO 
Este artigo tem por objetivo analisar até que ponto os direitos fundamentais dos contribuintes 
podem ser condicionados à comprovação de regularidade fiscal, de modo a apontar os limites 
do poder de tributar, que, por vezes, deixa de fornecer efetividade aos direito fundamentais 
dos contribuintes. Serão abordados os aspectos mais relevantes desta temática, bem como 
apresentadas sugestões que visem ao aperfeiçoamento do quadro normativo em vigor, de 
forma a assegurar a efetividade desses direitos frente aos arbítrios fazendários. Ademais, 
investigar-se-á como os tribunais pátrios estão enfrentando a temática, bem como decisões do 
Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que já 
sinalizam em aplicar uma postura mais sensível à realidade econômica em que os 
contribuintes estão inseridos.  
PALAVRAS-CHAVE: REGULARIDADE FISCAL; DIREITOS FUNDAMENTAIS DO 
CONTRIBUINTE; PODER DE TRIBUTAR 
 
ABSTRACT 
This article aims to examine the extent to which the fundamental rights of taxpayers may be 
conditioned upon evidence of tax compliance in order to point out the limits of the taxing 
power, which sometimes fails to make effective the fundamental right of taxpayers. It will 
examine the relevant aspects of this issue and made suggestions aimed at improving the 
existing legal framework, to ensure the effectiveness of these rights against the wills. 
Moreover, it will investigate how the courts are facing a patriotic theme, as well as decisions 
of the Supreme Court in place of concentrated control of constitutionality, which has signal to 
apply a more sensitive to economic reality in which taxpayers are inserted.  
KEYWORDS: REGULARITY AUDIT; TAXPAYER??S FUNDAMENTAL RIGHTS; 
TAXING POWER 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

            Fruto do instrumento da racionalidade humana, o Direito existe para substituir o poder 
pela razão nos relacionamentos entre Estado e cidadãos. Nesse diapasão, cabe ao Direito 
Tributário um papel especial: fazer com que o poder de tributar seja exercido dentro de certos 
limites, haja vista que, nas palavras de Celso Antônio Bandeiro de Mello (2006, p.17), o 
Estado de Direito é a consagração jurídica de um projeto político. 
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            Sendo titular do monopólio da força, o Estado soberano e dotado de personalidade 
jurídica, deve estar autolimitado por uma ordem constitucional e no plano funcional pelo 
Direito Administrativo, o que se convencionou chamar de atividade administrativa gerencial. 
Mesmo sendo o ordenamento jurídico um sistema hierarquicamente organizado e 
axiologicamente estruturado, na prática o que se verifica é a abstração desses valores de 
conteúdo normativo e princípio lógico em favor de meros interesses governamentais. 

  

            Numa sociedade complexa, pluralista e em latente processo de transformação, não há 
lugar para uma concepção de homogeneidade dos interesses políticos que leve ao sacrifício 
dos direitos constitucionais dos administrados. Dentre esses meios, um dos mais utilizados é a 
exigência de certidões negativas de débitos tributários como condição para a prática de 
diferentes atos ou negócios, o que parece, à primeira vista, ser legítimo, mas em alguns casos, 
não é certo que os direitos fundamentais devam ser assegurados somente aos que estejam em 
dia com suas obrigações tributárias. 

  

            A problemática desta pesquisa consiste em saber a quem cabe dizer se o obstáculo 
colocado ao fornecimento de tal certidão é ou não legítimo; se o tributo que está sendo 
exigido do suposto inadimplente realmente é devido; e ainda, quando se pode condicionar o 
exercício de direitos fundamentais à comprovação da regularidade fiscal. 

  

1 A REGULARIDADE FISCAL 

  

           O direito de certidão, atestado fornecido pelo Poder Público quanto a fatos que digam 
respeito a quaisquer situações jurídicas do cidadão, tem como fundamento o Estado 
Democrático de Direito, uma vez que a certidão pode ser considerada essencial ao exercício 
ou defesa de um direito. No Brasil Império, o no Aviso Ministerial no 83, de 10 de julho de 
1838 e o art.14, § 4º do Regulamento de 21 de dezembro de 1850 previam ser o Governo 
brasileiro responsável pelo fornecimento de certidão a todo aquele que a requeresse sobre 
assunto de interesse particular, desde que não envolvesse matéria de segredo ou 
comprometimento alheio. (SÁ FILHO, 1945, p.266). O art. 113, inciso 35 da Constituição de 
1934 determinava expedição de certidões requeridas para a defesa de direitos individuais ou 
para esclarecimento dos cidadãos acerca dos negócios públicos, ressalvados os casos de 
segredo ou reserva em nome do interesse público. Na Carta Constitucional de 1937, o referido 
direito foi previsto no art. 141, parágrafo 36, inciso III. Na Constituição de 1967, o art. 153, 
parágrafo 35 assegurava a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas 
para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações. 

  

           A Constituição Federal de 1988 assegura a todos, em seu art. 5º, inciso XXXIII, 
assegura que "todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
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responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado" e no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, que "a obtenção de certidões em repartições 
públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal", restando 
patente a existência do direito constitucionalmente garantido quando à obtenção de certidões 
de regularidade ou irregularidade fiscal. É, portanto, uma cláusula pétrea e, por essa razão, 
não pode sequer ser objeto de proposta de emenda tendente a extingui-lo, na forma do art. 60, 
§ 4º do texto constitucional. Nesse sentido, Ives Gandra Martins (2000, p.48) registra que o 
constituinte houve-se bem ao colocar os direitos fundamentais do contribuinte entre as 
cláusulas pétreas, os quais, embora violentados, o mais das vezes pelas autoridades que 
buscam a arrecadação a qualquer custo para enfrentar os crônicos déficits das más 
administrações públicas. A lei 9.051, de 18 de maio de 1995, dispondo sobre a expedição de 
certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, regulamentou estas 
disposições constitucionais. A certidão pode ser assim conceituada: 

  

              Reprodução textual e autêntica, portada de fé, de escrito original, ou assento extraída 
de livro de registro ou de notas públicas, papéis, peças judiciais ou autos, por oficial público, 
escrivão ou qualquer outro serventuário ou funcionário competente, que os tenha a seu cargo, 
em seu poder ou cartório. (NUNES, 1999, p.55). Derivado do latim certitudo, de certus, na 
técnica jurídica tem sentido próprio, que não se confunde com o genérico e vulgar. Significa o 
atestado ou ato pelo qual se dá testemunho de um fato. No rigor da técnica jurídica, certidão 
expressa exatamente toda cópia autentica feita por pessoa que tenha fé pública, de teor de ato 
escrito, registrado em autos ou em livros. (DE PLÁCIDO E SILVA, 2008, p.282).    

  

              José Augusto Delgado (2000, p.84) noticia um projeto de lei do Senador Jorge 
Bornhausen que pretendia implantar um "Código de Defesa do Contribuinte", cujo principal 
objetivo era a busca da justiça fiscal ao reconhecer que os contribuintes e o Fisco possuem 
direitos e deveres recíprocos. Foi elaborado por juristas renomados, tais como Paulo de Barros 
Carvalho, Roque Antônio Carrazza, Torquato Jardim, José Souto Maior Borges, Ricardo 
Lobo Torres. Uma das justificativas apresentadas pelo senador é a vedação de interdição de 
estabelecimentos, a proibição de transacionar com repartições públicas, a instituição de 
barreiras fiscais e outros meios coercitivos para a cobrança extrajudicial dos tributos. A ideia 
não vingou e os problemas continuam. O Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, recepcionada pela Constituição Federal com o status de lei complementar 
por expressa exigência do art. 146 CF/88, normatiza o fornecimento de certidões de 
regularidade fiscal nos arts. 205 ao 208 CTN. 

  

              A certidão negativa de débito (CND), a que se refere o art. 205 CTN atesta que não 
existe qualquer pendência do contribuinte em relação ao Fisco, estando em perfeita 
regularidade para com suas obrigações tributárias. A certidão positiva com efeito de negativa 
(CPD-EN), prevista no art. 206 CTN, a qual possui os mesmo efeitos da CND, é fornecida 
quando se constate a existência de créditos não vencidos, não podendo o contribuinte ser 
considerado inadimplente; em curso de cobrança executiva em que tenha se efetivado a 
penhora, estando a extinção do crédito de certa forma garantida, não tendo o Fisco interesse 
em denegar a certidão ou cuja exigibilidade esteja suspensa, em alguma das hipóteses a que 
alude o art. 151 do CTN: moratória, depósito do montante integral, recursos e reclamações 
nos termos das leis regulamentadoras do processo administrativo tributário federal (Decreto no 
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70.235/72, no plano federal), concessão de liminar em mandado de segurança ou antecipação 
de tutela em qualquer outro tipo de ação e o parcelamento. A certidão positiva de débito 
(CPD), por seu turno, registra a existência de pendências do contribuinte em relação ao Fisco, 
seja de obrigações principais ou acessórias.    

  

                Na forma da Instrução Normativa RFB no 734, de 02 de maio de 2007, a 
regularidade fiscal caracteriza-se pela não existência de pendências cadastrais e débitos em 
nome do sujeito passivo, bem como pela não omissão quanto às obrigações acessórias, 
seguindo as orientações do art.113 do CTN. Assim, uma vez preenchidos tais requisitos, a 
certidão de regularidade - negativa ou positiva com efeito de negativa - deve ser expedida pela 
Administração Fazendária nos termos do requerimento, sem margem para especulações. 

  

                Leandro Paulsen (2008, p.1262) registra que a extração de certidões não se 
compadece com especulações e presunções, exigindo um fato ou ato devidamente anotado ou 
registrado. As três esferas de poder (federal, estadual e municipal) adotaram a certidão 
negativa como prova de quitação dos tributos, "representando um poder-dever do Estado". 
(HARADA, 2008, p.522). Aliomar Baleeiro registra que: 

  

               O fornecimento da certidão negativa, obedecidos os requisitos da lei, é obrigatório, 
no prazo estabelecido de 10 dias pelo art.205. Qualquer pessoa, que tenha interesse legítimo, 
poderá requerê-la, não apenas os contribuintes, mais ainda os sucessores, os adquirentes, os 
terceiros responsáveis pelo pagamente do tributo. A resistência ao fornecimento de e a 
omissão da autoridade administrativa configuram abuso de autoridade e são ofensas a direitos 
e garantias constitucionalmente assegurados, como o direito de petição e representação junto 
aos órgãos públicos. (BALEEIRO, 2008, p.1022). 

  

               A nova conjuntura da Administração Fazendária Federal começou a ser delineada 
pela Medida Provisória no 258, de 21 de julho de 2005, apelidada de "MP da Super-receita", a 
qual não foi votada pelo Congresso Nacional e perdeu sua eficácia em  18 de novembro de 
2005 (art. 62, §§ 3º e 7º da Constituição Federal), por falta de quorum para a votação no 
Senado Federal (estavam presentes 33 senadores, quando eram necessários 41, no mínimo, 
para que a matéria fosse examinada). Previa a fusão da Secretaria da Receita Federal com a 
área de arrecadação e fiscalização da Previdência Social, a Secretaria de Receita 
Previdenciária. Em cumprimento ao disposto no art. 62, § 3º da CF/88, em 19 de novembro de 
2005, foi editado o Decreto no 5.586, dispondo sobre a prova de regularidade fiscal perante a 
Fazenda Nacional, a Secretaria da Receita Previdenciária e alterando o Decreto 3.048/99.  

  

              Com a Lei 11.457, de 16 de março de 2007, foi criada a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB), uma união administrativa entre a Receita Federal e a Previdência Social. A 
principal intenção do Governo Federal foi aumentar sua própria receita com a diminuição dos 
gastos, materializando e positivando modificações de proporções significativas no Sistema 
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Tributário Nacional. Em termos práticos, a Super-receita unificou 111 delegacias que 
trabalham com fiscalização, atendimento e arrecadação de tributos. 

  

            Assim, a competência que antes era do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
fica centralizada no Ministério da Fazenda e o cumprimento das principais obrigações 
principais e acessórias inerentes à Secretaria da Receita Previdenciária e Secretaria da Receita 
Federal estão a cargo de um só órgão: a Receita Federal do Brasil.   

  

          Quando o contribuinte entra com um requerimento perante a Administração Fazendária 
Federal    solicitando a expedição de certidão de regularidade fiscal, este deve ser atendido 
nos termos em que formulou o pedido (art. 205, parágrafo único CTN). Se for positiva, deve 
ainda a autoridade indicar detalhadamente os créditos tributários que a Fazenda Pública reputa 
existentes, sendo os mesmos vencidos, exigíveis e não pagos. Essa exigência se coaduna com 
a moderna processualização da atividade administrativa, que tem como foco a preocupação 
com a disciplina e democratização dos procedimentos formadores da vontade administrativa e 
não apenas o ato administrativo final.  

  

           Esta postura tem como principal meta fazer uma releitura da orientação clássica de que 
a característica basilar da Administração Pública é a auto-executoriedade dos seus atos, 
promovendo "uma progressiva aproximação entre Administração e cidadãos da sociedade 
civil, em que inúmeros grupos sociais colaboram na identificação do interesse público." 
(MEDAUAR, 2008, p.32). Nesse diapasão, Gilson Wessler Michels assevera que: 

  

           De tal sorte, o cidadão tem hoje não apenas a garantia de acesso ao Poder Judiciário, 
nos casos em que um ato administrativo já formalizado afronte um direito seu como também 
tem a possibilidade de, previamente à formalização deste ato, manifestar-se, concreta e 
producentemente, quanto ao seu conteúdo junto à Administração. Tal quadro representa uma 
importante medida de economia processual - pela possibilidade de que os atos permeados de 
vícios ou arbitrariedades sejam saneados ou extirpados antes de que se constituam 
formalmente, e não apenas depois, no âmbito do Poder Judiciário -, mas, mais do que isto, 
constitui-se em medida de resguardo das garantias individuais - dado que, assim, preserva-se 
o direito do cidadão de não ver formulada contra si, pretensão em relação a qual não pôde 
opor suas razões, no âmbito do ´devido processo legal´. (2008, on line). 

  

            Com a complexidade dos procedimentos, o acréscimo de novos intervenientes e a 
necessidade de definição de suas responsabilidades, os ritos sofisticaram-se e, em muitos 
casos, a defesa técnica é fundamental e a superação dos limites de alguns dos princípios 
historicamente atribuídos pela doutrina ao procedimento administrativo é inevitável. Nesse 
contexto, o formalismo acaba se impondo em face da crescente sofisticação de grande parte 
dos ritos e de seus efeitos práticos.  
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           O fornecimento de certidões de regularidade fiscal também foi afetado pelo novo 
sistema e normatizado pelos seguintes atos infralegais: o Decreto no 6.106/07, já com a 
redação determinada pelo Decreto no 6.420/08, o qual instituiu um novo modelo de certidão 
de regularidade fiscal; a Instrução Normativa no 734/07, tratando sobre a emissão de certidões 
de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional quanto aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Instrução Normativa no 735/07, que dispõe sobre a 
prova de regularidade fiscal do imóvel rural e a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/07. 

  

              O Decreto no 6.106/07, de 30 de abril de 2007, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 
03/07 e a Instrução Normativa no  734, ambas de 02 maio de 2007, dispõem sobre a 
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, com conteúdos semelhantes. Pela sistemática 
descrita nesses diplomas normativos, existem atualmente duas espécies de certidões: a 
certidão específica e a certidão conjunta. 

  

              A primeira será emitida pela Secretaria da RFB, não sendo de responsabilidade da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e atesta a situação do sujeito passivo quanto 
às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b, c do parágrafo único do art. 11 da lei 
8.212/91; contribuições instituídas a título de substituições; contribuições devidas, por lei, a 
terceiros e contribuições inscritas como dívida ativa do INSS (Decreto RFB nº 6.106/07). A 
segunda será emitida pela RFB e PGFN com informações da situação do sujeito passivo 
quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, obedecidos exatamente os 
procedimentos até o presente momento empregados e sob as modalidades "certidão conjunta 
negativa", "certidão conjunta positiva com efeitos de negativa" e "certidão conjunta positiva" 
(Instrução Normativa RFB nº 734/07). 

  

2 AS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE EM FACE 
DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL 

  

                O que se está a discutir na verdade não é o direito de certidão propriamente dito, 
mas sim a privação de direitos fundamentais àquele que efetivamente não tem direito à 
certidão, seja negativa ou positiva com efeito de negativa ou ainda que possui o direito à 
expedição destes documentos oficiais assegurado mediante ordens judiciais que são ignoradas 
pelas autoridades fazendárias. Há decisões reafirmando a convicção do Supremo Tribunal 
Federal de que o fisco não pode atrapalhar o funcionamento das empresas e demais atividades 
dos contribuintes pessoas físicas em nome da arrecadação, v.g. verifique-se a declaração de 
inconstitucionalidade da lei 11.033/04 que acabou com a necessidade de apresentação de 
certidão para o levantamento de precatórios. 

  

                Veja-se o caso das empresas, que devem estar preparadas para confrontar-se com 
um sistema burocrático praticamente paralelo à legislação tributária, formado por instruções 
normativas, portarias e decretos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil e PGFN, além 
do desencontro de informações que diariamente surpreende os contribuintes e a complexidade 
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das estruturas da Administração Pública Fiscal. Ruben de Azevedo Quaresma bem sintetiza 
esse contexto: 

  

               O sistema tributário nacional, com todas as deficiências que se lhe apontam, 
montou-se com vistas à fixação da fórmula ideal do bom relacionamento entre o fisco e o 
cidadão-contribuinte, de molde a que ambos, em paz, cumpram seus respectivos deveres, 
dentro das regras da exação - este se adequando às suas obrigações principais e acessórias; 
aquele exigindo o cumprimento da legislação tributária dentro dos limites legais e 
regulamentares vigentes. Contudo, os contribuintes e os servidores fazendários atuam dentro 
de um vasto panorama que envolve outros protagonistas. São os legisladores, a quem cabe a 
instituição de leis conformadoras da tributação; os promotores de justiça, responsáveis pela 
emissão das denúncias, em casos de crime contra a ordem tributária; os julgadores 
administrativos, de primeira e segunda instâncias; os procuradores do Estado, responsáveis 
pelas cobranças judiciais; as gerencias fiscais, que desenvolvem os planejamentos e 
programas de fiscalização; os governantes, que nomeiam os gestores das ações fiscais; os 
contadores, que realizam a escrituração das operações tributárias; os advogados que atuam em 
defesa dos contribuintes autuados; os executivos, que promovem a administração empresarial. 
Mergulhados nesse terreno, impõe-se que os servidores fazendários e os contribuintes 
assumam uma instrumentalização mais ágil sobre suas funções e responsabilidades públicas 
diante dos quadros de injustiça fiscal. (QUARESMA, 2008, p.415). 

  

                  A Constituição e a legislação infraconstitucional enumeram uma série de direitos 
que estão condicionados à apresentação das citadas certidões. Seguem alguns exemplos: 
contratação com o Poder Público e participação em licitações (art. 195, § 3º CF, art. 193 CTN 
c/c art. 47, I, a da lei 8.212/91 e art. 29 da lei 8.666/93); recebimento de benefícios creditício e 
fiscais (art. 195, § 3º CF c/c art. 47, I, a da lei 8.212/91); alienação ou oneração de bens 
imóveis (art. 47, I, b da Lei 8.212/91); alienação de bem móvel de valor superior a R$ 20. 
696,09 (art. 47, I, c da lei 8.212/91); registro ou arquivamento no órgão próprio de ato relativo 
a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou 
parcial, transformação, exceto se for microempresa (art. 47, I, d da lei 8.212/91 c/c art. 1o, III 
da lei 7.711/88); transferência do controle de sociedades de responsabilidade limitada (art. 47, 
I, d da lei 8.212/91); operação de empréstimos ou financiamentos junto à instituição 
financeira oficial; contratação de operação financeira com recursos do FGTS e também os 
captados através de caderneta de poupança (art. 27, b da lei 8.036/90 c/c art. 10, incisos I e II 
da lei 8.870/94); extinção das obrigações do falido (art. 191 CTN); condicionamento da 
emissão da certidão negativa à apresentação de garantia (art. 47, § 8º da lei 8.212/91); em 
alguns estados a legislação do ICMS exige fiança para a inscrição no cadastro dos 
contribuintes; a exigência de certidões de regularidade para impressão de blocos de notas 
fiscais ou aquisição de equipamentos emissores de cupons fiscais[1]; à empresa em débito 
com a Seguridade Social é proibida a distribuição bonificação ou dividendo para os 
acionistas, dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou membro 
de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda a título de adiantamento (art. 52, incisos I e II 
da lei 8.212/91 c/c o art. 32 da lei 4.357/64); o Poder Municipal está impedido de conceder 
alvará de construção ou o "habite-se" para uma residência sem que o interessado prove a 
matricula da obra nos arquivos da Previdência Social, bem como a regularidade do pagamento 
das contribuições da respectiva área (art. 50 da lei 8.212/91); foi reconhecido pelo STF a 
ausência de direito do contribuinte em obter a restituição do ICMS pago antecipadamente por 
meio de substituição tributária "para frente" (art. 150, § 7º CF/88) na hipótese em que o fato 
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gerador ocorrer com preço inferior ao previsto na pauta de valores fixada pelas autoridades 
fazendárias; o art. 1.026 do Código de Processo Civil c/c o art. 192 do CTN prevêem que o 
juiz julgará por sentença a partilha depois da juntada aos autos da certidão ou informação 
negativa de dívida com a Fazenda Pública; o art. 1º, § 2º da lei 7.433/85 determina que o 
tabelião consignará no ato notarial a apresentação de documento comprobatório do pagamento 
do imposto de transmissão inter vivos, as certidões fiscais; o art. 15 da lei 11.196/05 
condiciona a adesão ao RECAP (Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para 
Empresas Exportadoras) à comprovação de regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação 
aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil; as pendências 
fiscais também impedem a empresa de aderir ao "Supersimples", já que a lei complementar 
123/06, em seu art. 17, V, não permite que empresas sem regularidade fiscal possam ingressar 
neste regime tributário; a apresentação de certidões de regularidade é um dos pré-requisitos 
para a realização dos atos de concentração a que alude lei 8.884/94 (fusão, cisão, 
incorporação, incorporação às avessas, redução de capital, transferência do controle de 
quotas); ao contribuinte inadimplente é vedado ter acesso a operações de crédito com recursos 
públicos, incentivos fiscais ou financeiros e o registro no Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal (CADIN) será suspenso quando a exigibilidade do 
crédito questionado, nos termos da lei 10.522/02; existe presunção de fraude constante no art. 
185 do CTN para os sujeitos passivos em débito com a Fazenda Pública; a concessão ou 
reconhecimento de qualquer benefício ou incentivo fiscal relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal é condicionada à comprovação pelo 
contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais pelo 
art. 60 da lei 9.069/95; o art. 9° do Decreto 5.139/04 prevê que é vedada a transferência dos 
recursos financeiros para as entidades beneficiadas com os recursos descentralizados pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro - COB e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB, em situação 
irregular perante a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; ao regulamentar a 
lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o Decreto 5.773/06, em seu 
art. 15, inciso I, alíneas d e e, determina que o Ministério da Educação (MEC) exija a 
comprovação de tributos nas esferas federal, estadual, municipal e distrital, incluindo-se a 
arrecadação da Seguridade Social e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para 
o pedido de credenciamento das instituições de ensino e para a transferência ou alteração da 
mantença (art. 25, § 5º do Decreto 5.773/06); o art. 2º, inciso II do Decreto-lei no 1.593/77 
prevê o cancelamento do registro especial que é necessário para o funcionamento de empresas 
tabagistas quando ocorrer o não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, 
relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal.  O rol é 
meramente exemplificativo. 

  

              Aproveita-se o ensejo para destacar - já considerando uma evolução jurisprudencial 
na temática ora discutida - a declaração de inconstitucionalidade do art. 19 da lei 11.033/04 
pela ADI no 3.453, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que 
previa a necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal em juízo para o 
recebimento de precatórios. Nesta esteira, também foi o que aconteceu com o art. 1º, incisos I, 
III e IV, e §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 7.711/88, explicitando-se ainda o reconhecimento da 
revogação do inciso II do mesmo art. 1º da referida lei pela Lei nº 8.666/93, por meio das 
ADI's 173-6 / Medida Cautelar e 394-1, a primeira promovida pela Confederação Nacional 
das Indústrias - CNI e a segunda, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Tais restrições, de um modo geral, violam o art. 170 da Constituição Federal, que afirma ser 
"a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social [...]". São 
enumerados os seguintes princípios, de observância obrigatória, no desempenho da atividade 
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econômica: soberania nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre 
concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente; redução das desigualdades 
regionais e sociais; busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte. 

  

              Sobre o assunto, Hugo de Brito Machado (In: MACHADO, 2007, p. 337) assevera 
que a liberdade de exercício da atividade econômica deve ser exercida independentemente da 
autorização de órgãos públicos (art. 170, parágrafo único, CF), não estando, de nenhum modo, 
condicionada ao pagamento regular dos tributos, pois não existe na Constituição norma 
impondo tal condição e não é razoável admitir-se esteja implícita ressalvada tal magnitude. Se 
fosse considerada tal condição, qual seja, o pagamento regular dos tributos para o exercício da 
atividade econômica, firma-se a absoluta necessidade de instrumento jurídico para a cobrança 
dos créditos tributários, o que não se compadece com a existência ação de execução fiscal, 
instrumento jurídico processual específico para esse fim. Veja-se o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça sobre a matéria: 

  

ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE TALONÁRIO DE 
NOTAS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 547 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NORMA 
LOCAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. 

  

1. O Poder Público atua com desvio de poder negando ao comerciante em débito de tributos a autorização para 
impressão de documentos fiscais, necessários ao livre exercício das suas atividades (artigo 170, parágrafo único, 
da Carta Magna). 

2. A sanção que por via oblíqua objetive o pagamento de tributo, gerando a restrição ao direito de livre comércio, 
é coibida pelos Tribunais Superiores através de inúmeros verbetes sumulares, a saber: a) "é inadmissível a 
interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo" (Súmula n.º 70/STF); b) "é 
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula n.º 
323/STF); c) "não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais" (Súmula n.º 547/STF); e d) "É ilegal 
condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" 
(Súmula n.º 127/STJ). 

3. É defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo 
ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, 
mercê de representar hipótese da auto-tutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas 
mãos do Estado-Juiz. 

4. Recurso especial conhecido e provido. 

(STJ - REsp. 793.331 - DJU 01/03/2007) 

  

              A nova hermenêutica constitucional tem o papel de reorientar a interpretação da lei - 
e da própria constituição - para que ocorra uma maior adequação possível ao contexto social e 
econômico. De nada adianta, para a efetivação dos direitos fundamentais dos contribuintes, a 
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previsão de exigências legais relacionadas à comprovação de regularidade fiscal que, muitas 
vezes, são impossíveis de serem implementadas por razões fáticas e jurídicas. Deve-se afastar 
a aplicação literal dos textos legais e partir para uma análise mais próxima da realidade 
circundante, conforme sugestão de Ruben de Azevedo Quaresma: 

  

              Também se argüirão direitos fundamentais do cidadão. E nesse quadro se verá o juiz 
diante de temas tributários que transcendem a mera relação exatorial e resvalam por entre 
princípios constitucionais cuja importância se sobrepõe à necessidade de arrecadação do 
erário. Cada caso é um caso, dir-se-ia vulgarmente. E emergirão temas concretos, trazidos a 
esse tipo de consideração, quando se deverá valer do (seguinte) juízo da equilibrada 
ponderação de elementos lógico-sistemáticos e teleológicos que integram a moderna 
metodologia hermenêutica das normas jurídicas. Mormente agora, que a doutrina vive a fase 
do pós-positivismo ou Estado principiológico. (QUARESMA, 2008, p.379). 

  

               Somente a título de exemplo, Toshio Mukai (2003, p.523-525) criticou a decisão 
proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 
no 138.745/RS, sob a relatoria do Ministro Franciulli Netto, em que figurava como recorrente 
o Estado do Rio Grande do Sul e como recorrido o Machado, Meyer, Sendacz e Opice 
Advogados. Tratava-se da participação do escritório de advocacia recorrido em um consórcio 
em licitação promovida pela Secretaria de Estado de Energia, Minas e Comunicações do Rio 
Grande do Sul, tendo sido inabilibitado no certame por ter desatendido à comprovação de 
qualificação técnica e à prova de regularidade fiscal perante a fazenda estadual por parte de 
duas integrantes do consórcio. 

  

                Antes de chegar ao STJ, o caso foi submetido à apreciação do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, que concedeu a segurança requestada, sob o fundamento de que a 
exigência de registro dos atestados é somente para obras e serviços de engenharia e a 
atividade desempenhada pelas empresas consorciadas não se sujeitavam à cobrança de 
tributos estaduais. Portanto, incabíveis tais exigências.  

  

RECURSO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇO DE CONSULTORIA. 
ARTIGOS 29 E 30, DA LEI 8.666/93. CERTIFICAÇÃO DOS ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL JUNTO À FAZENDA ESTADUAL. 

  

A Lei de Licitações determina que deverá ser comprovada a aptidão para o desempenho das atividades objeto da 
licitação (artigo 30, inciso II), por meio de "atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente certificados pelas entidades profissionais competentes (...)" (art. 30, § 1o)."Dispositivos do 
ordenamento jurídico, ainda que não previstos no edital - o edital não tem como reproduzir todas as normas 
positivas vigentes - devem ser observados pela Administração e pelo particular, os quais se aplicam à licitação 
indubitavelmente" (Luís Carlos Alcoforado, "Licitação e Contrato Administrativo", 2ª edição, Brasília Jurídica, 
p. 45). A Lei 8.666/93 exige prova de regularidade fiscal perante as todas as fazendas, Federal, Estadual e 
Municipal, independentemente da atividade do licitante. Recurso especial provido. (RE 138.745 - Rel. Min. 
Fanciulli Netto - DJU 25/06/2001) 
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              Quer-se demonstrar como os Tribunais - principalmente os Superiores - fazem 
análises cegas dos institutos jurídicos, sem atentar para uma interpretação mais adequada, seja 
pelo acúmulo de processos, seja por julgamentos precipitados. No que pertine à comprovação 
de regularidade fiscal, esta somente é exigida, na forma do art. 29 da lei 8.666/93, mediante a 
inscrição no cadastro de contribuintes, estadual ou municipal, conforme o ramo da atividade e 
compatível com o objeto contratual. In casu, se tratava de duas empresas que não eram 
contribuintes de ICMS ou qualquer outro tributo estadual e, portanto, não estariam sujeitas a 
apresentar certidões negativas desta Fazenda. Incorreu em equívoco ainda o Eminente Relator 
quando afirmou ser de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a impugnação da exigência de 
regularidade fiscal (art. 41, § 1º da lei 8.666/93), quando na verdade deveriam ser 2 (dois), na 
dicção do art. 41, § 2º da lei 8.666/93, valendo ressaltar que este prazo somente se destina à 
Administração Pública. Para Toshio Mukai existe na moderna hermenêutica jurídica um 
método de interpretação do Direito que não pode jamais ser posto de lado pelo operador do 
direito, que é o método sistemático, segundo o qual uma norma jamais pode ser interpretada 
isoladamente do contexto em que se situa. (MUKAI, 2003, p.525).  

  

  

               A legislação dita os caminhos a serem seguidos. Não se deve viver no mundo dos 
ideais. Um país assolado por desigualdades sociais, instabilidade econômica - interna e 
externa - elevada carga tributária, principalmente no tocante à atividade empresarial, não deve 
ter um poder legislativo blindado para esses aspectos. As exigências de comprovação de 
regularidade fiscal como condição para o exercício de alguns direitos fundamentais dos 
contribuintes se mostram muito distante da realidade brasileira. O Supremo Tribunal Federal 
já sinaliza que seguirá esta orientação. Somente a título de exemplo, apresentar-se-á um caso 
de sanções políticas praticadas contra a empresa fabricante de cigarros American Virginia, a 
qual teve seu registro especial - condição indispensável para o seu funcionamento - suspenso 
pela ausência de regularidade fiscal: 

  

               A fabricante de cigarros "American Virginia Indústria e Comércio, Importação e 
Exportação de Tabacos Ltda", de propriedade de Luiz Antônio Duarte Ferreira, conhecido 
como "Luizinho cai-cai", foi personagem de uma clara situação envolvendo as chamadas 
sanções políticas. Esta empresa teve o seu registro especial cancelado pelo não pagamento do 
Imposto sobre Produtos Indistrializados - IPI (condição necessária para a produção de 
cigarros), segundo os ditames do Decreto-lei no 1.593/77, e o não pagamento dos tributos 
administrados pela Receita Federal constitui hipótese de cancelamento deste registro especial, 
a que alude o art. 2º, inciso II, do referido diploma normativo. Durante o processo fiscal, a 
Receita Federal concedeu a American Virginia o prazo de dez dias para regularização de sua 
situação tributária, ou seja, o pagamento de todos os débitos existentes. 

  

              A empresa ingressou com uma medida cautelar em primeiro grau (Processo no 
2007.51.10.002658-1 - 1ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal - Seção Judiciária do 
Rio de Janeiro) para assegurar o seu direito ao livre-exercício da atividade econômica, 
alegando que o Estado estaria aplicando uma sanção política, ou seja, impondo ao 
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contribuinte este constrangimento como forma de coagi-la ao pagamento de tributo, o que é 
vedado pela Constituição Federal e por entendimentos já sumulados do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Questionou-se também, na oportunidade, a 
constitucionalidade do Decreto-Lei no 1.593/77, sob o argumento de que não teria sido 
recepcionado pela CF/88 por implicar em uma manifesta sanção política. A medida cautelar 
foi concedida e, depois de ajuizada a ação principal, foi prolatada sentença favorável à 
empresa. A União apelou, obtendo provimento do recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (Processo no 2007.02.01.009971-8). 

  

                Novamente, a empresa ingressou com ação cautelar, agora perante o Supremo 
Tribunal Federal (AC no 1.657/RJ) para obter efeito suspensivo ao seu Recurso Extraordinário 
no 550.769 , de modo a impedir a paralisação de suas atividades. Mas não obteve o êxito 
esperado. Pelo deferimento da medida cautelar, votaram os Ministros Joaquim Barbosa 
(relator), Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. Pelo indeferimento, os 
Ministros Gilmar Mendes, Eros Grau, Ricardo Lewandowski, Carlos Britto, Cezar Pelluso, 
Carmen Lúcia e Ellen Gracie. 

  

               O embate se deu pela colisão entre os princípios constitucionais da livre-iniciativa e 
da livre-concorrência, buscando, de um lado, evitar a utilização de sanções políticas para 
coagir o particular a pagar seus débitos tributários, ao alvedrio das vedações já expostas, 
destacando-se para este caso a Súmula no 70 do STF e, de outro, conferir vantagem injusta à 
empresa que não paga tributos, responsáveis por grande parte do preço do cigarro. 

   

                Os magistrados devem perscrutar todos os meios admitidos em Direito, confrontá-
los e, após uma reflexão contextualizada, apresentar uma solução passível de implementação. 
Deve-se censurar a restrição hermenêutica frente às eventualidades sombrias da legislação, 
haja vista que o entendimento consubstanciado nos textos legais precisa seguir a inteligência 
contida no conjunto de leis vinculadas à tessitura social, política e econômica para reconstruir 
os ditames legais. Prega-se, desta feita, a realização da justiça fiscal sem olvidar a justiça 
social. 

  

  

CONCLUSÃO 

         

                O conteúdo valorativo da Constituição implica dever negativo do Estado em não 
tocar certas esferas da subjetividade do cidadão, como tem a responsabilidade de implementar 
ações positivas visando à concretização de valores constitucionalmente albergados. 
Considerando-se que essas práticas se fazem sem qualquer tipo de reação social efetiva, 
cumpre indagar se não seria produto de fatores estruturais da vida jurídica, compreendendo a 
cumplicidade do Poder Legislativo em atender, sempre, encomendas governamentais. Vale 
salientar também a insensibilidade do Poder Judiciário, propenso a homenagear o mero 
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interesse fazendário como se fosse interesse público. Seu papel deveria ser tornar a 
Constituição socialmente efetiva. 

  

                Não é tarefa fácil definir um critério que, em termos gerais, seja aplicável para 
distinguir quando é ou não válida a exigência de certidões de situação fiscal do contribuinte 
como condição para o exercício de direitos fundamentais, mas, diante do que foi exposto 
neste estudo, resta claro que a melhor saída é a análise do direito afetado pela exigência. 

  

               A atividade tributária proveniente do Estado Fiscal é limitada pelos dispositivos que 
estão inseridos na Constituição Federal de 1988, oportunidade em que se destacam os direitos 
fundamentais dos contribuintes e os princípios tributários aplicáveis. Trata-se da 
constitucionalização do Direito Tributário. O dever de pagar tributos é uma realidade 
inconteste, haja vista ser este o principal meio de financiamento estatal. 

  

               Assim, fica evidenciada a prevalência dos direitos fundamentais do contribuinte 
sobre os interesses de arrecadação, os quais decorrem do Direito positivado, uma vez que as 
finalidades da cobrança de tributos são a eqüidade a justiça fiscal, o desenvolvimento 
econômico, a estabilização interna da economia pelo combate ao desemprego e à inflação, o 
fortalecimento da federação e a eficácia administrativa que representa a realização das demais 
finalidades, e não o aumento de arrecadação incondicionado. 
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BENEFISCOS FISCAIS SOB A ÓTICA DOS DIREITOS 
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RESUMO 
Na presente pesquisa, pretende-se uma análise do regime dos benefícios fiscais, 
contextualizados no âmbito dos direitos fundamentais e sob a ótica da passagem do Estado 
Liberal para o Estado Social. Neste sentido, consubstancia-se a constituição econômica ou 
dirigente que potencializa a necessidade de medidas estatais intervencionistas na economia 
com objetivos primordiais de justiça social e de garantia do mínimo existencial aos 
indivíduos. Por conseguinte, analisam-se as premissas e fundamentos do fenômeno da 
extrafiscalidade, como opção política de atividade financeira estatal e como exceção do dever 
fundamental de pagar tributos, no contexto da fiscalidade inerente ao atual Estado moderno. 
Adiante, analisam-se as questões do Federalismo, da Democracia e da denominada “Guerra 
Fiscal” entre os entes federados, tendo-se como paradigma a Lei Complementar n.º 24/1975, 
impondo-se o pronunciamento célere do STF na ADPF n.º 198. Verificam-se, ainda, 
parâmetros para um controle democrático da concessão dos benefícios fiscais, através da 
aplicação da regra proporcionalidade, mitigando eventuais tensões nas relações entre o fisco e 
os contribuintes, a exemplo do que ocorre com a regulação de renúncias tributárias contida na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, propõe-se um modelo que possibilite o 
questionamento judicial das respectivas concessões dos benefícios fiscais, levando-se em 
conta o caráter de essencialidade dos tributos em um Estado Fiscal, de modo a garantir a 
legitimidade da participação do cidadão na construção da política de regulação econômica. 
PALAVRAS-CHAVE: BENEFÍCIOS FISCAIS; EXTRAFISCALIDADE; GASTO 
TRIBUTÁRIO; CONTROLE DEMOCRÁTICO; DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 
ABSTRACT 
In this research, the aim is an analysis of tax incentives in Brazil, contextualized within the 
framework of fundamental rights and the perspective of the passage of Liberal State to 
Welfare State. In this sense, is embodied in the Constitution the need for state interference in 
economy measures with overarching goals of social justice and ensuring the basic standard of 
living for individuals. Therefore, we analyze the assumptions and foundations of the 
phenomenon of regulatory taxes, as a policy option activity of Financial State in exception of 
the fundamental duty of paying taxes under the context of current taxation inherent to the 
modern state. Stepping further, we examine the issues of Federalism, Democracy and the so-
called "fiscal war" between the Federation Estates, taking as a paradigm the Brazillian 
Complementary Law No. 24/1975, necessitating the speedy announcement of the STF in 
ADPF n.º 198. There are also parameters for a democratic control of the granting of tax 
benefits through the application of the proportionality rule, mitigating any tensions in 
relations between the IRS and taxpayers, similar to what occurs with the regulation of tax 
waivers contained in the Act Fiscal Responsibility. Finally, we propose a model that provides 
for judicial discussion on tax incentives policy, taking into account the character of 
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essentiality of taxes in a state tax authority, to ensure the legitimacy of the citizen in choosing 
political choices.  
KEYWORDS: TAX INCENTIVES; FUNDAMENTAL RIGHTS; DEMOCRATIC 
CONTROL; REGULATORY TAXES. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

Inicialmente, verifica-se a relação dos benefícios fiscais com os direitos fundamentais, sob a 
ótica da passagem do Estado Liberal para o Estado Social, situação que culminou em aumento 
de tarefas estatais. Em virtude disto, o Estado necessita de maior receita tributária, e, portanto, 
eventual perda de receita em virtude da concessão de benefícios fiscais, isto é, através do 
gasto tributário, somente pode ocorrer em estrita observância aos mandamentos 
constitucionais, notadamente aos objetivos da República eleitos pelo constituinte originário. 

Neste diapasão, o Estado moderno configura-se essencialmente em Estado Fiscal, na medida 
em que as necessidades financeiras estatais são primordialmente supridas por intermédio dos 
tributos, isto é, das transferências compulsórias patrimoniais do particular para o público, do 
individualizado para o coletivizado. 

Por conseguinte, aprofunda-se na pesquisa a análise dos benefícios fiscais no contexto da 
extrafiscalidade, enquanto opção política da atividade financeira estatal, e na qualidade de 
instrumento estatal de intervenção nas relações econômicas e sociais. 

Adiante, tomando-se como paradigma a Lei Complementar n.º 24/75, que estabelece 
requisitos gerais para concessão dos benefícios fiscais no âmbito dos Estados-membros na 
matéria relativa ao ICMS, vislumbra-se a temática concernente à denominada "guerra fiscal", 
sobretudo conforme o princípio constitucional democrático e da forma federativa de Estado. 

Outrossim, buscam-se parâmetros para um controle democrático da concessão dos benefícios 
fiscais, enfocando instrumentos de efetivação dos objetivos constitucionais do Estado, através 
da aplicação da regra proporcionalidade. 

Nesta perspectiva, mitigam-se eventuais tensões nas relações entre o fisco e os contribuintes, 
a exemplo do que ocorre com a regulação de renúncias tributárias contida na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Por fim, analisa-se a possibilidade de controle judicial da concessão dos benefícios fiscais por 
meio de instrumentos processuais diversos, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), a ADPF, a Ação Civil Pública e a Ação Popular, principalmente, no contexto do 
controle democrático e da moralidade fiscal. 

  

1. BENEFÍCIOS FISCAIS, ESTADO FISCAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
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Os direitos fundamentais surgem no plano jurídico, interno e externo, como ideia de limitação 
de poder e de promoção da dignidade da pessoa humana, inicialmente previstos em 
Declarações Universais e posteriormente positivados nas principais constituições do mundo 
civilizado. 

No sistema jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 1988 previu de forma expressa os 
direitos fundamentais de liberdade, de igualdade e de solidariedade, caracterizando, portanto, 
as várias gerações[1] de direitos fundamentais, dotados de força normativa potencializada, 
natureza principiológica[2] e aplicação direta e imediata. 

Após as crises do liberalismo na década de 1930 e da queda dos regimes totalitaristas do 
nazismo e do fascismo depois de finda a segunda grande guerra mundial, há uma grande 
reformulação teórica do Estado e do Direito para além dos paradigmas iluministas da 
revolução francesa e das conquistas burguesas em busca de justiça social e do reencontro da 
ética com o Poder. 

A igualdade do então Estado Liberal era uma igualdade meramente formal, que em sua 
abstração escondia a realidade das desigualdades de fato, consistindo, ao fim, "numa real 
liberdade de oprimir os fracos, restando a estes, afinal de contas, tão-somente a liberdade de 
morrer de fome." [3] 

Por conseguinte, a transição do Estado Liberal para o Estado Social é marcada pela superação 
dos conceitos clássicos de liberdade e de igualdade da Revolução Francesa na busca por uma 
evolução social inclusiva, ideologia esta fortemente presente nas Constituições que surgiram 
na segunda metade do século XX. Sobre o tema disserta PAULO BONAVIDES: 

"A socialização branda, cujo sopro vitaliza e regenere as Constituições modernas, sem, 
contudo, calcar aos pés a personalidade humana, é a máxima prova de que caminhamos 
aceleradamente para aquele ideal, onde aos pequenos e desprotegidos não se lhes dê apenas, 
de coração vazio e alma endurecida, a soturna liberdade que Goethe e Humboldt, duas penas 
do bom liberalismo - o liberalismo humano e cristão -, tantas vezes escalpelaram na 
intuição de sua genialidade, ao pratearem a triste condição social do Homem moderno, 
economicamente oprimido, espiritualmente escravo" (destaque nosso).[4] 

  

No entanto, de acordo com JOSÉ CASALTA NABAIS, "podemos afirmar que o estado fiscal 
tem sido (e é) a característica dominante e permanente do estado (moderno), não obstante a 
sua evolução traduzida na passagem do estado liberal para o estado social", considerando, 
ainda, o Estado Fiscal como sendo o estado cujas necessidades financeiras são essencialmente 
cobertas por impostos, entendidos estes como transferências (de propriedade) da economia 
(privada) para o Estado.[5] 

Desta forma, embora existam outras fontes capazes de fornecer dinheiro ao Estado[6], a 
principal receita pública na atualidade são os tributos, e, dentre estes, os impostos e as 
contribuições gerais são as mais relevantes para o Estado Fiscal, quer seja em termos 
quantitativos, quer seja em termos qualitativos. 

Na perspectiva do sistema tributário nacional, existem diversos princípios constitucionais 
tributários[7], explícitos e implícitos, no texto constitucional, inclusive, alguns dotados do 
caráter jusfundamental, senão vejamos: 1) Princípio da estrita legalidade (art.5.º, II c/c 
art.150, I); 2) Princípio da Anterioridade (art.150, inciso III, alínea "b"); 3) Princípio da 
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anterioridade nonagesimal (art.150, inciso III, alínea "c"); 4) Princípio da anterioridade da lei 
tributária (art.5.º, inciso XXXVI c/c art.150, III); 5) Princípio da proibição de tributo com 
efeito de confisco (art.150, inciso IV); dentre outros. 

Neste diapasão, no direito positivo pátrio, conforme art.3.º do Código Tributário Nacional, 
"tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada". Assim, no cenário jurídico-constitucional, 
destacam-se [8]: os impostos (art.145, I), as taxas (art.145, II), as contribuições de melhoria 
(art.145, III), os empréstimos compulsórios (art.148, I e II), as contribuições gerais (art.149; 
art.195; art.7.º, III; art.212, §5.º; art.239; art.240 e art.62 do ADCT). 

Portanto, a importância dos tributos para o Estado Fiscal implica "na tentativa de conciliar a 
necessidade de manter um mínimo de justiça social com a não menos importante necessidade 
de manutenção dos incentivos particulares no conjunto da economia".[9] 

Do ponto de vista doutrinário, a definição de benefício fiscal possui diversas conceituações, 
contudo, sendo elucidativa a ideia de conjugação simultânea de três sintomas, quais sejam: 
"1) integram disciplina derrogatória da disciplina ordinária do imposto; 2) mais favorável para 
o contribuinte do que a consubstanciada no seu tratamento ordinário, e 3) com uma função 
promocional." [10] 

Por conseguinte, a Constituição de 1988 insere-se neste contexto do constitucionalismo social 
do Século XX, através de seu modelo que busca não o recebimento da ordem econômica e 
social como esta é, mas pretende alterá-la positivando tarefas e políticas gerais a serem 
concretizadas. Surge, então, este modelo de Constituição Econômica ou Dirigente, que rejeita 
o dogma da auto-regulação do mercado e almeja maneiras de atuação interventiva do Estado 
na economia que cumpra com objetivos de justiça social e de garantia do mínimo existencial 
aos indivíduos.[11] A opção constitucional fica clara na simples leitura do caput do artigo 170 
da Carta Magna ao dispor que "A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os 
ditames da justiça social (...)." 

Assim, o dirigismo social apontado pela Constituição fará o Estado atuar também com formas 
indiretas de controle social e conceber o Direito como um desses instrumentos de controle na 
perspectiva de concretização dos objetivos maiores da nação. O direito assume, portanto, uma 
função não só sancionatória, mas promocional de condutas, despindo-se do estudo meramente 
estrutural e positivista do fenômeno jurídico para entrar num viés sociológico e funcional. 
Desta forma, ensina NORBERTO BOBBIO: 

  

"Entendo por 'função promocional' a ação que o direito desenvolve pelo instrumento das 
'sanções positivas', isto é, por mecanismos genericamente compreendidos pelo nome de 
'incentivos', os quais visam não a impedir atos socialmente indesejáveis, fim precípuo das 
penas, multas, indenizações, reparações, restituições, ressarcimentos, etc., mas, sim, a 
'promover' a realização de atos socialmente desejáveis. Essa função não é nova. Mas é 
nova a extensão que ela teve e continua a ter no Estado contemporâneo: uma extensão em 
contínua ampliação, e, de qualquer modo, lacunosa, uma teoria do direito que continue a 
considerar o ordenamento jurídico do ponto de vista de sua função tradicional puramente 
protetora (dos interesses considerados essenciais por aqueles que fazem as leis) e repressiva 
(das ações que a eles se opõem)" (destaque nosso).[12] 
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Na linha exposta acima, pode-se asseverar que os benefícios fiscais não se encontram na área 
do Direito Tributário propriamente dito, mas em uma área de direito econômico típica do 
Estado Fiscal, que não atua propriamente como ramo do direito no sentido clássico, mas 
fazendo parte de uma superestrutura que irradia por todos os outros ramos procurando o 
exercício da função promocional dos direitos, mobilizando o ordenamento jurídico à 
persecução de determinados fins.[13] 

Outrossim, extrai-se do §1.º, do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal[14] o conceito 
jurídico-formal de benefícios fiscais, sendo todas as normas que determinem um tratamento 
tributário benéfico "diferenciado" ou "discriminado". 

Ademais, da LC n.º 101/2000, depreende-se que o termo "benefícios fiscais" implica, por 
óbvio, em "renúncia de receita" por parte do Estado, conforme se segue: 

"Esse efeito dos benefícios fiscais - o empobrecimento do Estado na exata proporção do 
enriquecimento do contribuinte - faz com que estes sejam relevantes para as finanças 
públicas e, conseqüentemente, para o direito financeiro, uma vez que possuem o mesmo efeito 
das despesas públicas, mais especificamente as subvenções" (destaque nosso). [15] 

  

Do efeito acima mencionado quanto aos benefícios fiscais, verifica-se que a abdicação do 
Fisco em recolher o produto de tributos com o interesse de incentivar ou favorecer 
determinados setores, atividades, regiões do País ou agentes da economia, no atendimento de 
determinada política pública social ou econômica, também importará em "gasto tributário", 
isto é, produzindo os mesmos resultados econômicos da despesa pública. 

Tal fenômeno foi bem explicitado por ELCIO FIORI HENRIQUES [16], afirmando que "Por 
meio desta ficção jurídica, tornou-se possível ligar os conceitos de benefício fiscal e de 
despesa pública, criando uma figura financeira nova, que é o gasto tributário, a qual é apenas 
uma forma de se contabilizar e quantificar a receita perdida pela instituição de 
determinado benefício" (destaque nosso). 

Tem-se a ilação, portanto, da intrínseca relação dos benefícios fiscais com os direitos 
fundamentais, na medida em que a passagem do Estado Liberal para o Estado Social implicou 
num aumento de tarefas estatais para com o indivíduo e com a sociedade, cuja situação, por 
óbvio, necessitará de maior receita tributária, e, portanto, sendo imprescindível a análise 
criteriosa e proporcional de eventual perda de receita em virtude da instituição de benefícios 
fiscais, em estrita observância aos mandamentos ético-jurídicos esculpidos na Carta Política. 

Neste diapasão, MARCELO GUERRA MARTINS observou a transmudação do tributo no 
Estado Social, senão vejamos: 

"O limitado papel desenvolvido pelo Estado Liberal, (...), contribuiu para a eclosão das graves 
crises sociais no final do século XIX e início do XX, desaguando, destarte, na concepção do 
welfare state, o que também é acompanhado por uma alteração da concepção do papel 
da tributação na sociedade. Da simples forma de divisão das despesas comuns, passa-se a 
compreender o sistema exacional como uma ferramenta de intervenção econômica e de 
financiamento de políticas públicas com inúmeros desideratos. À regra da capacidade 
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contributiva acrescentaram-se os princípios da progressividade e da solidariedade na 
tributação" (grifos nosso).[17] 

  

Nesta perspectiva, o Brasil possui um cabedal jurídico de amparo à concessão de benefícios 
fiscais, que consubstanciam em renúncia de receita do Estado, inexistindo, contudo, 
uniformidade tributária entre os Estados-membros para tal desiderato, o que importará na 
denominada "Guerra Fiscal", fato que será analisado sob o aspecto legal e constitucional no 
decorrer desta pesquisa. 

Por conseguinte, antes desta análise, propõe-se uma breve pesquisa no fenômeno da 
extrafiscalidade, a fim de se contextualizar os benefícios fiscais no conceito de Estado Fiscal. 

  

2. DA EXTRAFISCALIDADE SOB A ÓTICA DO ESTADO FISCAL 

  

O benefício fiscal reveste-se, sobretudo, como instrumento utilizado pelo Estado para intervir 
nas relações econômicas e sociais buscando a promoção ou desencorajamento de situações 
gerais que se elegem interessantes a persecução dos fins constitucionalmente previstos. 

Neste contexto, quando o mecanismo utilizado pelos Estados para atuação intervencionista na 
economia é o tributo, costuma-se denominar este fenômeno de extrafiscalidade, visto que 
nesta ocasião o tributo não exercerá sua função primordial arrecadatória de forma primária. 

Sobre este conceito de extrafiscalidade, recorre-se novamente a JOSÉ CASALTA NABAIS, 
senão vejamos: 

"A extrafiscalidade traduz-se no conjunto de normas que, embora formalmente integrem o 
direito fiscal, tem por finalidade principal ou dominante a consecução de determinados 
resultados econômicos ou sociais através da utilização do instrumento fiscal e não a 
obtenção de receitas para fazer face às despesas públicas. Trata-se assim de normas 
(fiscais) que, ao preverem uma tributação, isto é, uma ablação ou amputação pecuniária 
(impostos), ou uma não tributação ou tributação menor à requerida pelo critério da capacidade 
contributiva, isto é, uma renúncia total ou parcial a essa ablação ou amputação (benefícios 
fiscais), estão dominadas pelo intuito de atuar diretamente sobre os comportamentos 
econômicos e sociais dos seus destinatários, desincentivando-os, neutralizando-os nos 
seus efeitos econômicos e sociais ou os fomentado, ou seja, de normas que contêm 
medidas de política econômica e social" (destaques nossos).[18] 

  

Assim, concebem-se duas formas principais de conformação social pela via fiscal: a uma, dos 
tributos extrafiscais, como é o caso, p.ex., do IPTU progressivo para imóveis em desacordo 
com a política urbana local; a duas, os benefícios fiscais de forma a incentivar atividades 
determinadas socialmente ou economicamente relevantes. 

Neste raciocínio, poder-se-ia cogitar que os benefícios fiscais malfeririam o princípio da 
isonomia. Contudo, em matéria tributária, há um relativo consenso acerca de que a isonomia 
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faz-se com base no princípio da capacidade contributiva, em que todos os cidadãos pagam 
tributos de acordo com fatores de presunção previstos na lei. 

Portanto, a extrafiscalidade não se constitui atentado ou exceção ao princípio da capacidade 
contributiva, pelo contrário, muitas vezes apresenta-se como um complemento a sua atuação 
na busca dos valores finais da colaboração dos indivíduos na construção do Estado Fiscal sob 
perspectiva da solidariedade, voltada aos fins de concretização dos valores constitucionais. 
Esta é a lição de ERNANI CONTIPELLI, senão vejamos: 

"Ora, se as metas propugnadas pela função extrafiscal atendem aos interesses de toda a 
comunidade, manifestando o ideal de bem comum, ao guardar absoluto respeito aos objetivos 
constitucionais do modelo de Estado Democrático de Direito, a utilização deste mecanismo 
deve, logicamente, se ajustar ao mínimo vital, às condições econômicas básicas dos membros 
e dos grupos inseridos nas comunidades, servindo ao princípio da capacidade contributiva, 
para prevalecer relação de implicação reciprocidade entre valores nucleados pela 
invariante axiológica da solidariedade social e pelo valor fonte da pessoa humana" 
(destaque nosso). [19] 

  

Desta forma, a análise da adequação do benefício fiscal ao princípio da igualdade deve levar 
em conta os efeitos concretos do referido benefício para fins de persecução dos objetivos 
estatais relevantes, fato que corrobora a necessidade de um viés de controle democrático dos 
benefícios fiscais. Neste sentido, este controle da adequação e da igualdade do tributo está a 
cargo do Poder Judiciário enquanto guardião da moralidade tributária, na perspectiva 
defendida por KLAUS TIPKE, conforme se segue: 

"Que el destino del impuesto está ligado a la igualdad. Por consiguiente, la principal tarea 
del Tribunal Constitucional debería estar em exigir al legislador la igualdad tributaria 
com arreglo a la capacidad econômica, otorgándole, no obstante, el margen de actuación 
suficiente para concretar las diversas soluciones admisibles que se deducen del princípio da 
capacidad económica como concepto jurídico indeterminado" (destaque nosso).[20] 

  

A legitimidade da utilização do benefício fiscal enquanto fomentador de determinadas 
finalidades está claramente ligada à legitimidade dessas finalidades eleitas pelo Poder Público 
no momento da criação do aludido benefício, inadmitindo-se, portanto, a mera eleição 
discricionária de fins pelo administrador ante sua incompatibilidade com o Estado 
Democrático de Direito. 

Nesta perspectiva, os benefícios fiscais devem almejar determinados fins constitucionalmente 
previstos, a exemplo daqueles elencados no art. 3.º de nossa Constituição Federal como 
objetivos fundamentais, quais sejam: erradicação da pobreza, redução das desigualdades 
sociais regionais, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, dentre outros. 

Ademais, o Estado Fiscal tem também o dever de utilização dos recursos disponíveis para fins 
de concretização dos direitos fundamentais e, portanto, quando utiliza o tributo como um 
instrumento de persecução de determinados fins de intervenção econômica, consubstancia o 
princípio da solidariedade segundo a capacidade contributiva, no intuito de promoção de uma 
sociedade livre, justa e solidária. Nesse sentido expõe ERNANI CONTIPELLI: 
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"Entendida a atividade tributária como dever de colaboração, que, no âmbito do Estado 
Democrático de Direito, por força da orientação axiológica dada pela solidariedade social, se 
vincula ao dever do Estado de redistribuição adequada das riquezas arrecadadas, a 
perspectiva de capacidade contributiva apresentada se ajusta perfeitamente à idéia de 
função extrafiscal do tributo, a qual tem por escopo se valer da imposição deste dever de 
colaboração para alcançar certas finalidades relacionadas ao bem comum, autorizando 
elevação ou diminuição da carga fiscal para concretização de objetivos" (destaque nosso).[21] 

  

Assim, para concretização dos direitos fundamentais e das exaustivas finalidades do Estado, 
faz-se mister uma estrutura ampla e organizada de recursos materiais e humanos. 

Outrora, o Estado buscava seus recursos na sua própria produção, na exploração de suas 
propriedades e na atividade empresarial, como ocorria no Estado Absolutista. Por 
conseguinte, também ocorreu tal fenômeno nos Estados Socialistas, que detinham os meios de 
produção e de redistribuição direta das riquezas. 

Atualmente, contudo, quase que a integralidade dos Estados modernos sobrevive 
exclusivamente dos tributos, tornando-se uma característica essencial dos Estados Fiscais, 
consoante já ressaltado nesta pesquisa. Por oportuno, recorre-se novamente a KLAUS TIPKE, 
asseverando que "Sin impuestos y contribuentes no puede construirse ningún Estado, ni el 
Estado de Derecho ni, desde luego, el Estado Social".[22] 

Nesta perspectiva do Estado Fiscal, o mesmo pode atuar de duas formas, quais sejam: a) por 
intermédio de uma tributação mínima, decorrente da necessidade de manutenção da máquina 
administrativa, como se tem em um Estado Fiscal Liberal; b) por intermédio de uma 
tributação alargada, no caso do Estado Fiscal Social, movido por preocupações de 
funcionamento global da sociedade e da economia. [23] 

No Brasil, o Estado Democrático de Direito, que também se configura como um Estado 
Fiscal, vem perquirindo a forma de Estado Subsidiário[24], devendo, portanto, revestir a sua 
atividade financeira da maior clareza e abertura possíveis, tanto na legislação instituidora de 
tributos como na elaboração e no controle do orçamento público. 

Adiante, após as considerações da extrafiscalidade como exceção do dever fundamental de 
pagar tributos, no contexto do Estado Fiscal brasileiro, retoma-se a análise da temática 
concernente à denominada "guerra fiscal" entre os Estados-membros, conforme o princípio 
constitucional democrático e da forma federativa de Estado. 

3. FEDERALISMO, GUERRA FISCAL E DEMOCRACIA 

  

A Carta Política de 1988 conferiu ao princípio federativo a natureza de cláusula pétrea da 
constituição, não sendo objeto sequer de deliberação a proposta tendente a aboli-lo, consoante 
art.60, §4.º, inciso I. 

Neste diapasão, não se pode olvidar o grau de autonomia concedido pela Constituição aos 
Estados-membros (Capítulo III, do Título III), aos Municípios (Capítulo IV, do Título III) e 
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ao Distrito Federal (Capítulo V, do Título III), fortalecendo a organização político-
administrativa do Estado na forma de República Federativa. 

Por outro lado, da mesma forma que o aumento da autonomia federativa é por si só um 
progresso nas instituições políticas do país, faz-se também necessário encontrar um 
mecanismo de controle capaz de equilibrar os interesses de cada Ente Estatal e os da Nação. 
Neste sentido, refere-se, primordialmente, à "competição acirrada" dos Estados-membros e 
dos Municípios por investimentos privados, no intuito de se coadunar o desenvolvimento 
nacional e a manutenção de parcela representativa da autonomia dos entes federados. 

Um dos exemplos evidentes desta aludida "competição acirrada" denomina-se de "Guerra 
Fiscal", que ocorre principalmente no âmbito dos Estados-membros, no que se refere ao 
ICMS - Imposto Estadual sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de 
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (art.155, II, CF/88) -, cuja 
sistemática de tributação na origem possibilita a concessão de benefícios fiscais, não obstante 
a existência de óbices legais à concessão dos benefícios de forma individualizada, conforme 
se verá adiante. 

Inicialmente, conceitua-se doutrinariamente guerra fiscal como sendo: 

  

"nada mais é do que a generalização de uma competição entre entes subnacionais pela 
alocação de investimentos privados por meio da concessão de benefícios e renúncia 
fiscal, conflito este que se dá em decorrência de estratégias não cooperativas dos entes da 
Federação e pela ausência de coordenação e composição dos interesses por parte do governo 
central" (destaque nosso).[25] 

  

Por conseguinte, a Constituição Federal de 1988, no artigo 155, inciso XII, alínea "g", 
estabelece que a lei complementar deve "regular a forma como, mediante deliberação dos 
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados". 

Em virtude do mandamento constitucional explicitado, no ano de 1996 foi editada Lei 
Complementar n.º 87, que trazia em seu bojo as limitações para concessão de benefícios 
fiscais no âmbito do ICMS, contudo, tais dispositivos foram vetados pelo Presidente da 
República. 

Diante do vazio normativo na regulamentação do dispositivo constitucional referido, continua 
em vigor a Lei Complementar n.º 24/1975, vedando expressamente a concessão de benefícios 
relacionados ao ICMS, exceto quando previstos em convênios celebrados no âmbito do 
CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária -, instituído com a missão de elaborar 
políticas e harmonizar procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência 
tributária dos Estados e do Distrito Federal, além do estabelecimento dos requisitos gerais 
para concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
(ICM - atual ICMS). 

No entanto, o art. 2.º, §2.º, da LC 24/75 estabelece que "A concessão de benefícios dependerá 
sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial 
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dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes" 
(destaque nosso). 

Portanto, diante da imposição de unanimidade nas votações de todos os Estados-membros e 
do Distrito Federal - DF, conforme preceito legal acima citado, tornou-se uma prática no 
Brasil a concessão de benefícios fiscais de forma individualizada pelos Estados, 
institucionalizando o que se denominou de "Guerra Fiscal", consoante já conceituada 
anteriormente. 

Outrossim, não obstante a proibição expressa da LC n.º 24/75, os Estados-membros utilizam 
outros instrumentos para concessão dos benefícios fiscais, inclusive um numeroso rol de 
compensações fiscais indiretas, que buscam atenuar a carga tributária das empresas 
beneficiadas. 

Dentre as diversas práticas, destacam-se: a) o diferimento do pagamento do ICMS, mediante 
postergação do prazo de pagamento do tributo por até 20 (vinte) anos, por vezes sem juros ou 
correção monetária; b) a concessão de empréstimos subsidiados concedidos pelo Estado-
membro às empresas beneficiadas exatamente no montante do imposto devido pela empresa 
ou no valor estimado por determinado período; dentre outros.[26] 

Por outro lado, existem argumentos que a referida Lei Complementar n.º 24/75, no que 
concerne aos benefícios fiscais, não teria sido recepcionada pela nova ordem jurídica 
constitucional instaurada em 1988, ao exigir quórum unânime de votação no CONFAZ para 
aprovação de normas de concessão de incentivos fiscais, pois assim permanecendo sempre 
prevaleceria a vontade da minoria, através do veto de um único Estado-membro da Federação. 

Neste sentido, a matéria ora ventilada encontra-se sob apreciação do Supremo Tribunal 
Federal em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n.º 198 - 
ajuizada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF-, alegando que a referida LC é 
incompatível com a Constituição Federal de 1988, por ofensa ao princípio democrático 
(preâmbulo e art.1.º), à autonomia dos entes federativos (princípio federativo), além dos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (em face de não ser razoável exigir-se 
unanimidade para a concessão de incentivos fiscais num País em que as desigualdades 
regionais são reconhecidas pela própria Carta Magna). 

Ademais, também existem argumentos que a "Guerra Fiscal" seria fruto da reação dos 
Estados aos vetos minoritários no CONFAZ, por muitas vezes injustificados, em detrimento 
das normas que visavam o incremento da atividade empresarial local, principalmente nos 
Estados mais pobres da federação que buscavam conceder incentivos fiscais ao setor 
produtivo para atraí-lo ao seu território. 

Desta forma, faz-se mister que o STF manifeste-se com urgência sobre a questão, pois parece 
insólito a importância que possa ter uma demanda que discute a validade de uma norma 
vigente há mais de 30 anos, como é o caso da LC n.º 24/1975, no entanto, a realidade atual 
parece demonstrar que esta discussão já deveria ter sido travada há muito tempo, pois os 
argumentos apresentados na ADPF parecem relevantes do ponto de vista político e jurídico. 

  

4. DO CONTROLE DEMOCRÁTICO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 
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Na esteira do que já foi exposto, podemos afirmar que o benefício fiscal é um instrumento de 
extrafiscalidade por meio do qual o Estado intervém na economia incentivando determinadas 
condutas, sendo profícuo, ainda, como meio de alcançar alguns dos objetivos 
constitucionalmente previstos, culminando na concretização de direitos fundamentais. 

O modelo legislativo atualmente vigente no Brasil, no que se refere aos benefícios fiscais 
concedidos por Estados-membros da federação, exige decisão unânime de todos os Estados 
para autorizar a concessão dos respectivos benefícios, não tornando viável a utilização deste 
instrumento de forma proporcional e arrazoada. 

As alternativas praticadas atualmente pelos Estados-membros para concessão de benefícios 
fiscais contornando os requisitos da Lei Complementar n.º 24/75 são escusas e desrespeitam a 
lei e a Constituição, consistindo em atuação administrativa que se distancia da legalidade e da 
moralidade como princípios constitucionais que regem a atividade estatal, além de instaurar a 
indesejável Guerra Fiscal. 

Partindo dessas premissas, parece patente a necessidade de buscar um modelo de controle das 
concessões de benefícios fiscais que expurgue as práticas nocivas atualmente perpetradas 
pelos Estados-membros, como também outras concessões que não representem concretização 
efetiva de direitos e objetivos constitucionais. Abre-se, assim, espaço para que o benefício 
fiscal seja utilizado como instrumento interventivo promotor de direitos e não como 
ferramenta do administrador público para perpetrar interesses escusos. 

Acredita-se que diante do paradigma atual de democracia, expandindo das meras raias da 
representação para um modelo de democracia participativa, potencializam-se diversas formas 
de participação direta dos cidadãos na construção das políticas que auto-regerão, donde se 
depreende que o controle na concessão dos benefícios fiscais deve ser amplo e inclusivo. 

Na ótica adotada pelo Estado Fiscal, que sobrevive primordialmente dos tributos e destes 
depende para a efetivação dos direitos fundamentais, a renúncia de receitas realizada através 
dos benefícios fiscais na busca da concretização de outros direitos gera limitação ou choque 
entre direitos fundamentais, que deve ser dirimida segundo o Princípio (ou regra) da 
Proporcionalidade.[27] 

Neste diapasão, o princípio da proporcionalidade tem origem nos julgamentos do Tribunal 
Constitucional Federal Alemão (Bundesverfassungericht). Assim, "o chamado princípio da 
proporcionalidade é o critério amplamente desenvolvido e difundido pela literatura 
especializada e, principalmente, pela jurisprudência do TCF" [28]. Observa-se a utilização do 
princípio como parâmetro para a limitação de direitos fundamentais, por exemplo, no caso 
Volkszählung (BVerfGE 65,1): 

"(...) o legislador deve observar em sua regulamentação o princípio da proporcionalidade. Este 
princípio, que é provido de dignidade constitucional, resulta da própria essência dos direitos 
fundamentais, que, como expressão da pretensão jurídica geral de liberdade do cidadão frente 
ao Estado, só podem ser limitados pelo poder público quando isso for imprescindível para 
proteção de interesses públicos (BVerfGE 19, 342 [348]; jurisprudência consolidada). Em 
face dos já expostos riscos criados pelo uso do processamento eletrônico de dados, o 
legislador deve, mais do que antes, tomar precauções organizacionais e processuais que 
combatam o perigo de uma violação do direito da personalidade." [29] 
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Ademais, o princípio da proporcionalidade é comumente dividido em três subprincípios, quais 
sejam: a adequação, que verifica a possibilidade da medida escolhida atingir os fins 
almejados; a necessidade, que afere se não existe possibilidade de medida menos gravosa para 
alcançar o mesmo fim; e, por derradeiro, a chamada proporcionalidade strictu sensu, 
verificando o balanceamento adequado entre meios e fins, perdas e ganhos da medida optada 
para fins de julgá-la proporcional ou não após a passagem pelos três subprincípios. 

Portanto, a pergunta que se deve fazer é "constituirá cada benefício fiscal um meio adequado, 
necessário e proporcional strictu sensu à consecução do respectivo objectivo econômico-
social?" [30] 

Inicialmente, analisa-se sob a ótica do subprincípio da necessidade, visto que a atuação 
subsidiária do Estado propõe intervenção mínima na economia, isto é, quando inexistentes 
outros modos de se atingir o mesmo fim almejado preservando-se a mesma receita e atingindo 
os mesmos fins. Evita-se, assim, a utilização dos benefícios fiscais como subvenção dos 
diversos grupos de poder por influências do lobby de grandes capitalistas presentes nas várias 
esferas do poder público.[31] 

Por sua vez, a adequação do benefício fiscal está ligada diretamente às vantagens sociais que 
serão obtidas com a concessão do mesmo e que devem ser de igual ou maior relevância 
daquela que poderia ser auferida através da utilização dos recursos provenientes do tributo 
que não será arrecadado. Assim, tal mister demanda trabalho de estudo e coleta de dados do 
provável montante do tributo a ser renunciado e dos benefícios diretos e indiretos 
ocasionados. 

Já a proporcionalidade em sentido estrito impõe uma análise ampla do benefício fiscal em 
toda sua extensão envolvendo questões de igualdade tributária, acúmulo de subvenções, riscos 
a terceiros, ou seja, quando todos os possíveis malefícios da medida forem compensados 
pelos respectivos fatores positivos. 

Outrossim, alguns desses parâmetros são explicitados em nossa legislação infraconstitucional, 
a exemplo do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que 
consiste em um valioso guia a ser observado na concessão de benefícios fiscais. Diante disto, 
pede-se licença para fins de citá-lo textualmente, senão vejamos: 

  

"Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições: I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; II - estar 
acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. § 1o A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração 
de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos 
ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. § 2o Se o 
ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
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decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 
implementadas as medidas referidas no mencionado inciso" (destaque nosso). 

  

Desta forma, o controle na concessão dos benefícios fiscais parece ser efetivo quando 
acompanhado de estimativas de impacto orçamentário-financeiro que estejam de acordo com 
a duração e amplitude do benefício aliada aos estudos que possam indicar com relativa 
fidelidade as vantagens sociais que serão obtidas provisória e permanentemente ocasionadas 
pela intervenção estatal. 

As medidas de controle podem ser verificadas em diversos momentos e pelos mais diversos 
agentes, como exemplos: Tribunais de Contas, Controladorias, pelos vetos legislativos, pelas 
comissões legislativas, nas audiências públicas, e, principalmente, por ingerência do Poder 
Judiciário, nos casos de controle de constitucionalidade, nas ações de improbidade 
administrativa, nas ações civis públicas e nas ações populares. 

Nesta perspectiva, acredita-se que nesta pesquisa merece relevância de análise o controle por 
parte do Judiciário através do controle de constitucionalidade e das ações coletivas por 
possibilitarem uma participação de agentes organizados da sociedade civil, do Ministério 
Público, dentre outros. 

Assim, ao realizar o controle na concessão dos benefícios fiscais, o tribunal está a garantir a 
vinculação da atividade legislativa e administrativa aos mandamentos constitucionais, atuando 
como guardião da Constituição e da "moralidade fiscal". Desta forma, leciona KLAUS 
TIPKE, conforme se segue: 

"La Constitución no otorga al legislador poderes em blanco para estabelecer a su capricho el 
contenido de las leyes. El poder de la mayoría parlamentaria elegida democráticamente está 
sometido a los derechos fundamentales. La Constitución identifica la democracia com el 
Estado de Derecho. Esta tarea del Tribunal Constitucional impedir que la legislación 
tenga un contenido que abandone de modo injustificable el âmbito del Derecho, em 
concreto de los princípios de la Justicia. El Tribunal Constitucional es También el 
guardián de la moralidad fiscal. El vigilante de dicha moral. El grado com que asuma esta 
labor depende de que opte por el judicial self-restraint o el judicial activism" (destaque 
nosso).[32] 

  

Nesta concepção, acredita-se que a atuação judicial de controle fiscal dentro de limites 
razoáveis, assegurando a participação democrática dos cidadãos na fiscalização da atividade 
do poder público em matéria de intervenção econômica e de gastos públicos, configura-se 
extremamente profícua ao Estado Democrático de Direito. 

4.1. Questionamento através do controle concentrado de Constitucionalidade 

  

  

Uma das formas possíveis de questionamento judicial dos benefícios fiscais é por meio da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Para que se faça cabível essa discussão através 
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do controle concentrado de constitucionalidade, faz-se necessário que a concessão do 
benefício seja pautada em lei ou ato normativo. 

A posição clássica do Supremo Tribunal Federal em matéria de cabimento de ações de 
controle concentrado entendia pelo não cabimento da ADI contra lei ou ato normativo de 
efeitos concretos, ou seja, a generalidade e abstração eram características que se tinham como 
necessárias em uma lei para se submeter ao controle concentrado, visto que controlar os atos 
de efeitos concretos equivaleria ao controle dos atos administrativos por via imprópria. 

Portanto, esta posição afeta o cabimento da ADI para o controle dos benefícios fiscais, haja 
vista que muitos destes são concedidos na forma de atos concretos com beneficiários 
determinados, sem qualquer pretensão de abstração ou generalidade. 

No entanto, a posição do Supremo Tribunal Federal parece estar em evolução. No julgamento 
da ADI nº 4048-1/DF, foi questionada a Medida Provisória nº 405, posteriormente convertida 
na Lei nº 11.658/08, cujo ato tratava de abertura de crédito extraordinário em favor da Justiça 
Eleitoral e de órgãos do Poder Executivo, portanto ato de notável feição concreta, tendo o 
tribunal, anteriormente, decidido reiteradamente sobre o não cabimento do controle 
concentrado de leis orçamentárias e de abertura de crédito. Porém, a ação foi conhecida e 
deferida a liminar. Pode-se depreender esta posição da ementa do julgado: 

"EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N° 405, DE 18.12.2007. 
ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS À 
ATIVIDADE LEGISLATIVA EXCEPCIONAL DO PODER EXECUTIVO NA 
EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. I. MEDIDA PROVISÓRIA E SUA 
CONVERSÃO EM LEI. Conversão da medida provisória na Lei n° 11.658/2008, sem 
alteração substancial. Aditamento ao pedido inicial. Inexistência de obstáculo processual 
ao prosseguimento do julgamento. A lei de conversão não convalida os vícios existentes 
na medida provisória. Precedentes. II. CONTROLE ABSTRATO DE 
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. REVISÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de 
fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um 
tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter 
geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das 
normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. (STF - ADI nº 4048-
1/DF - Tribunal Pleno - Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes - DJu 14.05.2008)" (destaque 
nosso). 

  

Considerando esta nova posição da Corte Suprema, entende-se cabível a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade para questionamento de benefícios fiscais, ante a sua extrema relevância 
no contexto da proteção da forma federativa de Estado e dos direitos fundamentais ligados 
diretamente à atividade tributária do Estado Fiscal. 

Vale ressaltar, rapidamente, que a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) também tem sido utilizada frequentemente para o controle de atos de efeito concreto 
e pode ser alternativa plausível à ADI no controle concentrado de constitucionalidade dos 
benefícios fiscais. 
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4.2. O questionamento através de ações coletivas 

  

  

O questionamento judicial dos benefícios fiscais possui, na forma já explorada em tópicos 
anteriores, ligação direta com os interesses sociais de proteção do erário e fiscalização da 
utilização dos recursos públicos, tendo como parâmetro principal a busca pela concretização 
dos direitos fundamentais. 

Pode-se afirmar, portanto, que a proteção do erário público, da moralidade e probidade 
administrativas são direitos de caracteres eminentemente metaindividuais e, precisamente, na 
forma do art. 81, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), configuram 
interesses difusos. 

Desta feita, os interesses difusos caracterizam-se pela sua natureza indivisível e de sua 
titularidade indeterminada, traço também característico dos direitos relacionados ao controle 
dos benefícios fiscais, visto que não se pode de forma alguma delimitar o direito de cada 
indivíduo ou lhe ter como titular único do mesmo. 

Reconhecendo-se o caráter de direito difuso ao objetivo de controle aqui propugnado, far-se-á 
cabível o sistema de jurisdição coletiva propugnado pelo Código de Defesa do Consumidor e 
pela Lei de Ação Civil Pública, elegendo este supedâneo processual como adequado à busca 
dos fins colimados. 

A ação civil pública é o instrumento processual primordial da jurisdição coletiva, que prevê a 
legitimidade ativa de várias instituições da sociedade civil e do Estado voltadas a realização 
dos interesses metaindividuais. 

No tocante à matéria tributária e ao cabimento da ação civil pública, pode-se cogitar se seria 
aplicável a vedação de veiculação de questionamento de tributos, constante do art. 1º, 
parágrafo único, da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/85, conforme alteração pela Medida 
Provisória 2.180-35 de 2001. 

Esta vedação deve ser entendida no contexto da edição da Medida Provisória em que a ação 
civil pública estava sendo veiculada como instrumento coletivo de questionamento da 
constitucionalidade de tributos com eficácia erga omnes. Assim, esta prática gerou cizânia 
doutrinária e jurisprudencial, sendo adotada pelo legislador a posição de não cabimento por 
tratar-se de matéria exclusiva da ação direta de inconstitucionalidade, de competência 
exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

No entanto, no que pertine ao questionamento dos benefícios fiscais, não se trata diretamente 
de matéria tributária, mas de controle social dos gastos públicos, de proteção do erário, da 
moralidade e da probidade na administração pública. Portanto, não se mostra razoável a 
alegação da mencionada vedação para evitar o cabimento da ação. 

O art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 institui outro dispositivo que pode ser 
utilizado no questionamento judicial de benefícios fiscais, qual seja a ação popular em sua 
vertente de proteção ao patrimônio público e proteção da moralidade administrativa. 
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A ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão, nos termos da Lei nº 4.717/65, 
incluindo-se na definição de patrimônio público os bens econômicos, como é o caso do gasto 
público realizado indiretamente na concessão de benefícios fiscais ou até diretamente, quando 
o benefício é concedido de forma escusa, como nos casos de empréstimos aos beneficiários no 
exato valor do tributo pago sem qualquer intenção real de reaver o patrimônio público. 

Ademais, outro ponto que é malferido em tais atividades é a moralidade administrativa diante 
de uma atuação do gestor público que é vedada pela lei e pela Constituição, conduta que só 
pode ser considerada como imoral e desrespeitosa das instituições jurídicas vigentes. 

Tem-se a ilação, portanto, que enquanto o controle de constitucionalidade é forma profícua de 
questionamento de benefícios fiscais concedidos na forma de lei, conforme já comentado, as 
ações coletivas são mais indicadas para o trato com as concessões específicas realizadas por 
atos e contratos administrativos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo atual de Constituição econômica ou dirigente rejeita o dogma da auto-regulação do 
mercado, necessitando de medidas interventivas do Estado na economia que cumpra com os 
objetivos de justiça social, de solidariedade e de garantia do mínimo existencial aos 
indivíduos. 

Nesta perspectiva, a principal receita pública do Estado Fiscal na atualidade são os tributos, 
que também são utilizados com natureza intervencionista no domínio econômico, o que se 
afigura o fenômeno da extrafiscalidade, como exceção do dever fundamental de pagar 
tributos, haja vista que nesta ocasião o tributo não exercerá sua função primordial primária de 
cunho arrecadatório. 

Por conseguinte, no que se refere à concessão de benefícios fiscais, inexiste no Brasil 
uniformidade tributária entre os Estados-membros para tal desiderato, o que importa na 
denominada "Guerra Fiscal", que se mostra relevante em face do princípio constitucional 
democrático e da forma federativa de Estado, fato que impõe ao STF celeridade na apreciação 
da ADPF n.º 198, que analisa eventual incompatibilidade da LC n.º 24/75 com a Constituição 
Federal de 1988. 

Ademais, o controle na concessão dos benefícios fiscais deve ser amplo e inclusivo, 
privilegiando as diversas formas de participação direta dos cidadãos, primordialmente por 
intermédio do Poder Judiciário, quer seja por questionamentos através do controle 
concentrado de Constitucionalidade, quer seja através de ações coletivas. 

Desta forma, o controle na concessão dos benefícios fiscais parece ser efetivo quando 
analisado de forma criteriosa do ponto de vista orçamentário-financeiro, assim quando há 
demonstração inequívoca das vantagens sociais que serão obtidas provisória e 
permanentemente ocasionadas pela ingerência estatal, de acordo com os parâmetros 
consubstanciados na regra de proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade 
em sentido estrito), na forma já sugerida pelo legislador ordinário na LC n.º 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
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RESUMO 
O orçamento é o principal instrumento de realização de políticas públicas. Assim, a finalidade 
do Estado, ao obter recursos, para em seguida gastá-los sob a forma de obras, prestação de 
serviços, ou qualquer outra política pública, é a de realizar os objetivos fundamentais da 
Constituição Federal. Dentre estes objetivos, destaca-se o da dignidade da pessoa humana, 
cujo limite de partida será sempre o mínimo existencial, e que ao mesmo tempo vem 
delimitado em linhas gerais pelos princípios constitucionais e pelos direitos e garantias 
individuais e coletivos. Será avaliada a necessidade da atuação do Poder Judiciário, 
garantindo a aplicabilidade do princípio da separação dos poderes, e, ao mesmo tempo, 
promovendo a efetivação dos direitos fundamentais através de decisões judiciais. Havendo 
necessidade dessa atuação, é de se verificar quais os parâmetros de controle a serem 
observados e como operacionaliza-los, de modo a obter uma efetividade dos direitos que 
exigem a prestação de serviço ou de atendimento público, sem perder de vista os contornos 
constitucionais. A realização do mínimo existencial não pode depender de uma 
discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, comprometendo recursos financeiros 
para atender algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais.  
PALAVRAS-CHAVE: ORÇAMENTO PÚBLICO; POLÍTICAS PÚBLICAS; RECURSOS 
FINANCEIROS. 
 
ABSTRACT 
El presupuesto es el principal instrumento para el logro de las políticas públicas. Así, el 
objetivo del Estado, para obtener recursos, para luego pasar en forma de obras, servicios o 
cualquier otra política pública es lograr los objetivos fundamentales de la Constitución 
Federal. Entre estos objetivos, se destaca la dignidad de la persona humana, cuya salida 
siempre se limitará al mínimo existencial, y al mismo tiempo es más o menos limitada por los 
principios constitucionales y los derechos y garantías individuales y colectivas. Evaluará la 
necesidad del poder judicial, asegurando la aplicación del principio de separación de poderes, 
y al mismo tiempo, promover la observancia de los derechos fundamentales a través de 
decisiones judiciales. Con la necesidad de esta acción es comprobar que los parámetros de 
control que deben observarse y cómo llevarlas a la práctica con el fin de obtener una 
realización de los derechos que requieren la prestación del servicio o de servicio público, sin 
perder de vista los contornos constitucionales. La realización del mínimo existencial no puede 
depender de la discrecionalidad de un poder ejecutivo y legislativo, comprometer recursos 
financieros para satisfacer algunas zonas por encima de otros más esenciales. 
KEYWORDS: PRESUPUESTO PÚBLICO; LAS POLÍTICAS PÚBLICAS; RECURSOS 
FINANCIEROS. 
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1. Introdução 

  

O debate em torno da efetividade das políticas públicas que visam garantir os direitos 
fundamentais preconizados pela Carta Constitucional ainda demanda discussões doutrinárias e 
principalmente a apreciação desses direitos pelo Poder Judiciário, que frequentemente é 
provocado para manifestar sobre a liberação de recursos públicos. Com isso, é necessário 
verificar a possibilidade de aplicar os dispositivos constitucionais pertinentes, com vistas às 
ações do Estado, deliberadamente em políticas públicas, considerando a costumeira escassez 
de recursos. 

O Estado moderno necessita cada vez mais recursos financeiros para atender às necessidades 
coletivas. Tais despesas integram o orçamento público. O orçamento não é um mero 
documento contábil e administrativo. Ele deve considerar o interesse da sociedade. Assim 
sendo, o orçamento deve refletir um plano de ação governamental. Diversas são as diretrizes, 
tanto constitucionais quanto infraconstitucionais para orientar a realização e execução do 
orçamento público. 

A destinação e os valores que serão utilizados para a implementação dos serviços públicos, 
dependem de decisão política quando da elaboração do orçamento público. Neste contexto há 
que se falar no desenvolvimento de políticas públicas, antes, porém, a sua inclusão no 
orçamento. É o Estado que elege quais despesas pretende realizar e suas respectivas 
prioridades.  Há então o controle quanto aos gastos públicos que o Estado deve realizar nos 
termos da legislação aplicável, sob pena de nulidade da despesa realizada. 

A Constituição Federal de 1988 é considerada como uma das Cartas mais avançadas em 
matéria de proteção dos direitos fundamentais. Então, a questão que se apresenta é a de saber 
quais as prioridades a serem adotadas no momento da definição e da execução dos gastos 
públicos. Posteriormente, poderá ser avaliada a necessidade da atuação do Poder Judiciário, 
garantido a aplicabilidade do princípio da separação dos poderes, e, ao mesmo tempo, 
promovendo a efetivação dos direitos fundamentais através de decisões judiciais. Havendo 
necessidade dessa atuação, é de se verificar quais os parâmetros de controle a serem 
observados e como operacionalizá-los, de modo a obter uma efetividade dos direitos que 
exigem a prestação de serviço ou de atendimento público, sem perder de vista os contornos 
constitucionais. 

Devem ser considerados também os objetivos e os valores fundamentais da República, 
estatuídos no art. 3º da Constituição Federal bem como os limites constitucionais que são 
representados pelos valores, objetivos fundamentais da República e programas trazidos pelo 
texto constitucional, conforme estão demonstrados: I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. Todos estes objetivos fundamentais devem ser observados pelo Poder Público, 
notadamente pela edição de normas e demais comandos para o seu atendimento por meio do 
planejamento e consequentemente nos orçamentos de cada ente político da Federação. 

Ao comentar sobre as limitações aos gastos públicos, Scaff[1] pontifica que estes também 
podem ser materiais, pois o uso de recursos públicos deve se dar de forma a permitir que os 
objetivos estabelecidos no Art. 3º da Constituição sejam alcançados. Scaff[2], citando 
Roberto Alexy, destacou: é imprescindível que sejam realizados gastos públicos em direitos 
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fundamentais sociais, a fim de permitir que as pessoas possam exercer sua liberdade jurídica 
obtendo condições de exercer sua liberdade real. Assim, os gastos públicos não permitem 
que o legislador, e muito menos o administrador, realize gastos de acordo com suas livre 
consciência, de forma desvinculada aos objetivos estatuídos no Artigo 3º da Constituição 
Federal. 

Para a implementação dos direitos fundamentais, é de se verificar a questão orçamentária, em 
que medida há disponibilidade de recursos públicos para custear os direitos sociais. Com a 
distribuição das competências, a Constituição Federal estabelece quais são as fontes de receita 
da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, bem como a repartição da receita 
entre os respectivos entes políticos da Federação. O próprio legislador constitucional indicou 
algumas situações (com finalidades específicas) cuja receita deverá estar vinculada e 
comprometida, devendo o gestor público se ater a elas, sob pena de improbidade 
administrativa. 

  

  

2. O Orçamento Público: Questões Relevantes  

  

Integram o orçamento da administração pública todas as previsões de receitas quanto às 
despesas que serão realizadas, conforme dispõe a Lei 4.320/64 que estatui as Normas Gerais 
de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

As receitas públicas correspondem aos ingressos, procedentes da arrecadação de tributos ou 
de outras fontes e são destinadas à satisfação das necessidades públicas, mantidas pelo Estado. 
Para Aliomar Baleeiro[3], a receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio 
público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu 
vulto, como elemento novo e positivo.[4] 

A Despesa Pública, por sua vez, é o conjunto dos dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de 
direito público, para o funcionamento dos serviços públicos.[5] Em face do princípio da 
legalidade da despesa pública, ao administrador público é imposta a obrigação de observar as 
autorizações e limites constantes nas leis orçamentárias. Sob pena de crime de 
responsabilidade previsto pelo art. 85, VI da Constituição Federal, é vedado ao administrador 
realizar qualquer despesa sem previsão orçamentária, nos termos do art. 167, inciso II. 

Na Constituição Federal, o orçamento está previsto no art. 165, assim disposto: Leis de 
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes 
orçamentárias; III - os orçamentos anuais. O parágrafo 1º ressalta que a lei que instituir o 
plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. Já a lei de diretrizes orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas 
de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 
das agências financeiras oficiais de fomento, como está disposto no parágrafo 2º do referido 
Artigo. 
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O parágrafo 4º, consequentemente, estabelece que os planos e programas nacionais, regionais 
e setoriais previstos na Constituição Federal serão elaborados em consonância com o plano 
plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

A lei orçamentária anual, como determina o parágrafo 5º do Art. 165 da Constituição Federal 
compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público. 

  

O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
de natureza financeira, tributária e creditícia (§ 6º do art. 165 da Constituição Federal). 

Os orçamentos previstos no § 5º, I e II do art. 165 da Carta Constitucional, compatibilizados 
com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, 
segundo critério populacional. Referido destaque é relevante para analisar este conteúdo 
juntamente com o artigo 3º, bem como com o artigo 170 da Constituição Federal que 
estabelece os objetivos fundamentais da República e os princípios e fundamentos da ordem 
econômica. Com isso, a Constituição Federal, oferece todas as diretrizes para a elaboração, 
execução e controle do orçamento do Governo Federal. De igual modo, tais parâmetros são 
estabelecidos nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios. 

Aliomar Baleeiro conceitua orçamento como o ato pelo qual o Poder legislativo prevê e 
autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao 
funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral 
do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei.[6] 

Já, José Afonso da Silva destaca que o orçamento é o processo, é o conjunto integrado de 
documentos pelos quais se elaboram, se expressam, se aprovam, se executam e se avaliam os 
planos e programas de obras, serviços e encargos governamentais, com estimativa de receita 
e fixação das despesas de cada exercício financeiro.[7] 

Desta forma, o orçamento deverá prever as políticas públicas constituídas com a finalidade de 
atender os ditames constitucionais. 

O Art. 2º da Lei 4.320/64, estabelece que a Lei do Orçamento deverá conter a discriminação 
da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de 
trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.  O 
Art. 3º destaca que a Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de 
operações de crédito autorizadas em lê. O Art. 4º enaltece que referida lei compreenderá todas 
as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por 
intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2°. 
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O orçamento é o principal instrumento de realização de políticas públicas. Assim, a finalidade 
do Estado, ao obter recursos, para em seguida gastá-los sob a forma de obras, prestação de 
serviços, ou qualquer outra política pública, é a de realizar os objetivos fundamentais da 
Constituição Federal. Dentre estes objetivos, destaca-se o da dignidade da pessoa humana, 
cujo limite de partida será sempre o mínimo existencial, e que ao mesmo tempo vem 
delimitado em linhas gerais pelos princípios constitucionais e pelos direitos e garantias 
individuais e coletivos.[8] 

É no orçamento-programa que o Governo[9] estabelece sua política com previsões de 
despesas e respectivas receitas.  Tem-se, então que a função de traçar as políticas públicas é 
de iniciativa do Poder Executivo, com a aprovação do Poder Legislativo na elaboração 
orçamentária, para posterior aprovação pelo Congresso Nacional, em se tratando do 
orçamento federal.  

A Constituição Federal incluiu o orçamento público como importante instrumento de 
governo, tanto para o desenvolvimento econômico quanto para o desenvolvimento social e 
político. Destacou, para tanto, a necessidade de aprovação de três leis, sendo: a Lei do Plano 
Plurianual (PPA) nos termos do Art. 165, § 4º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
como dita o Art. 166, § 4º e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Todos os planos e programas 
governamentais devem estar em harmonia com o plano plurianual e a LDO deverá estar em 
harmonia com o PPA. 

Deve ser demonstrado pela Administração Pública que os objetivos constitucionalmente 
estabelecidos (Art. 3º) foram previstos no planejamento orçamentário, pois a Constituição 
cuidou de direcionar a conduta do legislador e do administrador, impondo diretrizes a serem 
necessariamente cumpridas. Portanto, a discricionariedade da Administração indica o modo 
como irá concretizar os objetivos da República, não devendo ser confundido com ampla 
liberdade, conforme enfatiza Piscitelli[10]: 

Seja na produção e fornecimento de bens e serviços públicos, seja atuando nas clássicas 
funções tendentes a promover o crescimento, a redistribuição e a estabilização, o Estado é o 
agente fundamental que, por meio de diferentes políticas, pode interferir decisivamente na 
atividade econômica de qualquer país. 

  

Acrescenta, que por tais razões é que a função orçamentária e financeira da Administração 
Pública é tão importante.  Em países em que já se adquiriu a consciência política de sua 
relevância em todas as atividades governamentais, os cidadãos e as instituições participam 
mais ativamente do processo de alocação e utilização dos recursos públicos. 

Ao tratar da Lei Orçamentária anual, confirma o autor[11] que: 

[...] essa lei, com base nas estimativas e autorização para a obtenção de receitas, fixa, até o 
encerramento da sessão legislativa, os gastos para o exercício seguinte.  Este é o calendário 
previsto, tudo dentro de uma perspectiva de planejamento a médio prazo, com planos 
plurianual nacionais, regionais e setoriais. E que o planejamento é uma forma de a sociedade, 
por meio de seus representantes e instituições, aferir suas potencialidades e limitações, 
coordenando seus recursos e esforços para realizar, por intermédio das estruturas do Estado, 
as ações necessárias ao atingimento [sic] dos objetivos nacionais. 
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 Portanto, é irrecusável a tarefa de identificar e avaliar a direção e o papel do Estado, a gestão 
dos recursos e a destinação final do gasto público. 

É preciso conquistar o orçamento, torná-lo, de fato e de direito, o que ele deveria ser, é o que 
assegura Gustavo Amaral[12], ao salientar que é o momento máximo da cidadania, em que as 
escolhas públicas são feitas e controladas. A experiência brasileira, contudo, é 
antiorçamentária, não apenas pela hipertrofia do Executivo, mas pela própria desconfiança 
quanto ao orçamento. Destaca que a realidade brasileira é a de progressiva vinculação de 
recursos para os mais variados fins. Há, portanto, um longo caminho a percorrer. Ele depende, 
contudo, que não se tenha como "direito fundamental incontrastável com questões menores" 
como as finanças públicas e o fornecimento de todo e qualquer medicamento.[13] 

E, nesse contexto, destaca-se que o orçamento é o palco no qual devem estar explicitadas as 
políticas públicas de um Estado em um determinado momento.  E, nele, o Estado, 
conjuntamente as funções Executiva e Legislativa devem se fazer presente via processo 
orçamentário, desde a elaboração do plano plurianual, passando pela lei de diretrizes 
orçamentárias, e com a lei orçamentária anual. 

O Poder Judiciário deve, exercer seu papel constitucional de julgamento das políticas públicas 
no sentido de implementação gradual dos direitos fundamentais à prestação e de garantia da 
dignidade humana, alcançando o bem da vida àqueles que lhe socorrerem.[14] Esta é uma 
questão polêmica que requer cuidadosa análise. 

Embora, sendo objeto de apreciação no item 4 e 5, serão, desde já, traçadas considerações a 
respeito da atuação do Poder Judiciário, quando da liberação de recursos financeiros para 
atender interesses individuais ou coletivos. Vem a calhar, então, a posição de Régis 
Oliveira[15] quando escreve que: 

[...] descabe ao Judiciário, decisão de tal quilate. No entanto, se o fizer, determinando, por 
exemplo, a construção de moradias, creches, etc., e transitada em julgado a decisão, coisa não 
cabe ao Prefeito que cumprir a ordem. Para tanto, deverá incluir, no orçamento do próximo 
exercício, a previsão financeira. Esclarecerá à autoridade judicial a impossibilidade de 
cumprimento imediato da decisão com trânsito em julgado, diante da falta de previsão 
orçamentária, e obrigar-se-á a incluir na futura lei orçamentária recursos para o cumprimento 
da decisão.[16] 

  

Há doutrinadores[17] que defendem a posição de que diante da escassez de recursos e da 
multiplicidade de necessidades sociais, cabe ao Estado efetuar escolhas, estabelecendo 
critérios e prioridades. Tais escolhas consistem na definição de políticas públicas, cuja 
implementação depende de previsão e execução orçamentária. E, que as escolhas realizadas 
pelo Estado devem ser pautadas pela Constituição Federal, documento que estabelece os 
objetivos fundamentais que deverão ser satisfeitos pela autoridade estatal. 

A título de complementação serão incluídas algumas notas sobre a participação popular na 
discussão, aprovação e execução do orçamento participativo e de audiências públicas que 
envolvam interesses relacionados à destinação de recursos financeiros para aprovação e 
implementação de políticas públicas. 
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3. Orçamento Participativo, Audiências Públicas e os indicativos legais 

  

A iniciativa na elaboração do orçamento é do Poder Executivo e é encaminhada ao Poder 
Legislativo, por previsão constitucional como já explicitado anteriormente. No entanto, o 
inciso XII do artigo 29 da Constituição Federal prevê a cooperação de associações 
representativas no planejamento municipal,[18] o que possibilita a participação da sociedade 
direta ou indiretamente na discussão da alocação de recursos para atender as finalidades 
pertinentes. 

A democracia participativa, para ser exercida, necessita contar com uma sociedade civil 
organizada, cobrando de seus governantes uma postura que se coadune com os interesses 
desta sociedade entre outras circunstâncias. 

Nesse sentido ressalta Fernando Borges Mânica: 

No Estado Social e Democrático de Direito, o orçamento instrumentaliza as políticas públicas 
e define o grau de concretização dos valores fundamentais constantes do texto constitucional. 
Dele depende a concretização dos direitos fundamentais. Neste cenário, a Constituição de 
1988 alçou o orçamento público a importante instrumento de governo, tanto para o 
desenvolvimento econômico quanto para o desenvolvimento social e político.[19] 

  

A elaboração do orçamento participativo é possibilitar o exercício de cidadania ativa, 
possibilitando aos cidadãos a participação nas decisões políticas, especialmente no processo 
de elaboração e execução do orçamento do município, visando à efetivação de políticas 
públicas. 

Embora não conste expressamente do texto constitucional de 1988, a participação da 
comunidade na realização do orçamento é possível verificar esse instituto, a exemplo do art. 
48, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que 
assevera: São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos. 

Referida Lei também destaca que a transparência será assegurada também mediante incentivo 
à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração 
e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Assim, há previsão 
legal para que a sociedade possa participar da discussão orçamentária, como plano da 
respectiva sociedade de receitas e despesas. 

 O art. 4º, §3º e art. 44 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), em especial esse último 
artigo que impõe a discussão do orçamento como pressuposto obrigatório para aprovação do 
projeto pelas câmaras municipais, merece ser destacado. Estabelece o art. 44, que no âmbito 
municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º 
desta Lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas 
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do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição 
obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 

Escreve Sergio Assoni Filho[20] que o controle social do orçamento público no âmbito local 
aproxima as decisões governamentais do genuíno anseio popular, tornando a ação estatal mais 
efetiva e à medida do cidadão individualmente considerado, se prestando também ao seguinte: 
a) propicia maior eficiência na alocação de recursos; b) assegura maior efetividade no 
planejamento econômico; c) enseja a hierarquização de prioridades; d) obsta o arbítrio 
governamental, mediante um controle da execução orçamentária mais profícua; e) promove a 
democratização do poder, conferindo visibilidade ao processo de tomada de decisões 
políticas; f) favorece a continuidade administrativa; g) educa para a cidadania, contendo um 
forte caráter pedagógico.  

Pode-se, então, afirmar que existem diversos dispositivos legais que possibilitam a 
participação popular na elaboração e aprovação do orçamento e destinação de verbas públicas 
entre outras participações que envolvem interesses da sociedade, conforme apontado. Embora 
de maneira ainda pouco expressiva, deve ser considerada uma breve evolução neste sentido, 
para a inclusão de políticas públicas no orçamento no âmbito municipal. 

  

  

4. Políticas Públicas: Uma questão orçamentária 

  

A Constituição Federal de 1988 elegeu os direitos sociais à categoria de direitos 
fundamentais, dispondo no Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Por isso, esses 
direitos também estão sujeitos ao que determina o art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, que 
prevê a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. 
Aplicabilidade imediata, não significa, contudo, que o Estado está obrigado a prestar e a 
garantir os direitos de forma absoluta. Nesse sentido é possível, portanto, ver uma 
possibilidade de aplicação da teoria da reserva do possível, uma vez que não há como negar 
fatores como escassez de recursos ou mesmo disponibilidade de verbas orçamentárias.[21] 

Referidos direitos reclamam, quanto a sua efetivação, um mínimo de concretização. Isso 
significa que a reserva do possível não pode ser usada para justificar nenhuma concretização. 
Isso equivale a lesar o direito social em questão.[22] Portanto, deve ser verificado qual o 
mínimo de conteúdo que pode ser exigido do Estado quando da realização dos direitos sociais, 
considerando a impossibilidade de realização plena. 

Canotilho[23] destaca a questão financeira para a garantia dos direitos sociais, econômicos e 
culturais previstos na Constituição Federal, sendo que a realização desses está atrelada à 
capacidade financeira do Estado, apresentando a reserva do possível como: 

1. "Reserva do possível" significa a total desvinculação jurídica do legislador quanto à 
dinamização dos direitos sociais constitucionalmente consagrados. 

2. Reserva do possível significa a "tendência para zero" da eficácia jurídica das normas 
constitucionais consagradoras de direitos sociais. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5972



3. Reserva do possível significa gradualidade [sic] com dimensão lógica e necessária da 
concretização dos direitos sociais, tendo sobretudo em conta os limites financeiros. 

4. Reserva do possível significa indicabilidade jurisdicional das opções legislativas quanto à 
densificação legislativa das normas constitucionais reconhecedora de direitos sociais. 

  

Ao escrever sobre a reserva do possível, Fernando Scaff[24] apresenta, que como o Estado 
não cria recursos, mas apenas gerencia os que recebe da sociedade, é imperioso que haja 
uma correlação entre as metas sociais e os recursos que gerência, seja através de 
arrecadação própria ou de empréstimos obtidos junto ao mercado. Destaca ainda que, quem 
estabelece para o Estado estas metas e o volume de recursos a serem utilizados para seu 
alcance é a sociedade através de seu ordenamento jurídico.[25] 

A reserva do financeiramente possível pode ser entendida como a realização dos direitos 
sociais condicionada à disponibilidade e ao volume de recursos suscetíveis, para que não se 
inviabilize todo o sistema, localizada no campo discricionário das decisões oriundas das 
políticas de governo e das atividades legislativas, as quais estão sintetizadas no orçamento 
público. Ou, como apresenta Mariana Filchtiner Figueiredo[26], ao comentar sobre o sistema 
de saúde: 

A reserva do financeiramente possível pode ser assim interpretada como objeção à efetividade 
dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos sociais a prestações materiais, 
consistente no respeito às decisões orçamentárias estabelecidas pelo legislador democrático, 
na ponderação concreta entre a escassez dos recursos financeiros disponíveis e o dever de 
otimizar a concretização dos direitos fundamentais. 

 Como todos os direitos custam dinheiro, a reserva do possível só pode ser invocada para 
aquelas situações que extrapolem o mínimo existencial e que se refiram aos indivíduos que 
possuam meios de obter por si sós a prestação pretendida. No que parece ser desatenção sobre 
o uso da reserva do possível, costuma-se dizer que "as necessidades humanas são infinitas e 
os recursos financeiros para atendê-las são escassos.".[27] De fato, elementos que devem ser 
considerados no embate entre os direitos a prestações e a escassez de recursos são os ditames 
econômicos nacionais.[28] 

Neste sentido, é comum a confusão entre reserva do possível e reserva orçamentária, pela qual 
se entende que certos direitos, notadamente os direitos sociais, estão sujeitos à dotação 
orçamentária, isto é, à disponibilidade financeira ou material.[29] A realização do mínimo 
existencial não pode depender de uma discricionariedade dos Poderes Executivo e 
Legislativo, comprometendo recursos financeiros para atender algumas áreas em detrimento 
de outras mais essenciais. 

A reserva do possível não deve ser observada somente sob o prisma econômico, mas, 
também, pelo fato de que mesmo as leis orçamentárias têm um grau jurídico-normativo.[30] 

No que se refere à jurisprudência, pode-se verificar uma linha de transição. Após o 
entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário intervir na definição de quaisquer 
políticas públicas, por óbice decorrente do princípio da separação de poderes e da 
discricionariedade administrativa, algumas decisões passaram conceber tal intervenção, nos 
casos em que se discutisse a efetivação de direitos fundamentais. Passou-se a admitir, assim, a 
prevalência absoluta dos direitos fundamentais. Entretanto, em face da limitação de recursos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5973



orçamentários e da conseqüente impossibilidade de efetivação de todos os diretos 
fundamentais sociais ao mesmo tempo, passou-se a sustentar, como restrição a tal intervenção 
do Poder Judiciário em caráter absoluto, a teoria da reserva do possível.[31] 

  

  

5. Efetivação das Políticas Públicas e a escassez de recursos financeiros 

  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948 destaca no art. 25 que toda pessoa 
tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar a sua saúde, o seu bem estar e o de 
sua família, especialmente para alimentação, o vestuário, a moradia, a assistência médica e 
para os serviços sociais necessários. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização bem como a 
redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III). Por sua vez, a positivação do 
direito ao mínimo existencial se dá pela legislação infraconstitucional.[32] 

Estabelece o artigo 196 da Constituição Federal que é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. Ao mesmo tempo, o art. 6º afirma que são direitos sociais a educação, a saúde, o 
trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, à proteção à maternidade e à infância e a 
assistência aos desamparados. 

A Constituição Federal fez distinção entre as prestações de saúde que constituem a proteção 
do mínimo existencial e das condições necessárias à existência, que são gratuitas, e as que se 
classificam como direitos sociais e que podem ser custeadas por contribuições. Com isso, 
inclui as atividades preventivas em geral, o direito ao atendimento integral e gratuito, afirma 
Ricardo Lobo Torres[33]. Por sua vez, a medicina curativa e o atendimento nos hospitais 
públicos, são remunerados pelos pagamentos das contribuições, ao sistema de seguridade 
público ou privado. No entanto, deve ser considerada a exceção das situações de atendimento 
de pessoas que têm o direito ao mínimo de saúde, sem qualquer contraprestação financeira, 
considerando tratar-se de direitos fundamentais. 

Para tanto, política pública deve ser compreendida como um conjunto de atuações do Poder 
Público e não como ato ou atos isolados. Como esclarece Fábio Konder Comparato[34], "é 
um programa governamental", não se restringindo as normas ou atos singulares, mas antes 
consistindo "numa atividade, ou seja, uma série ordenada de normas e atos, do mais variado 
tipo, conjugados para a realização de um objetivo determinado". Na seqüência, acrescenta que 
toda política pública, como programa de agir, envolve uma meta a ser alcançada e um 
conjunto ordenado de meios ou instrumentos (pessoais, institucionais e financeiros), tais 
como leis, regulamentos, contratos e atos administrativos. 

Nessa mesma esteira Cristiane Derani[35], afirma que política pública é um conjunto de ações 
coordenadas pelos entes estatais, em grande parte, por eles realizadas destinadas a alterar as 
relações sociais existentes. 
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Sob o ponto de vista de Canotilho, o destaque da doutrina constitucionalista demarca: 

Ao legislador compete, dentro das reservas orçamentárias, dos planos econômicos e 
financeiros, das condições sociais e econômicas do país, garantir as prestações integradoras 
dos direitos sociais, económicos e culturais. [36] 

A relação entre as políticas públicas e o orçamento é ponderada por Ricardo Lobo Torres ao 
destacar que o relacionamento entre políticas públicas e orçamento é dialético: o orçamento 
prevê e autoriza as despesas para a implementação das políticas públicas; mas estas ficam 
limitadas pelas possibilidades financeiras e por valores e princípios como o do equilíbrio 
orçamentário.[37] 

Por sua vez, o conceito de política pública está relacionado com o orçamento, conforme 
ressalta Bucci:[38] Políticas públicas são programas de ação governamental visando a 
coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. E prossegue[39]: Parece 
relativamente tranqüila a idéia de que as grandes linhas das políticas públicas, as diretrizes, 
os objetivos, são opções políticas que cabem aos representantes do povo, e, portanto, ao 
Poder Legislativo, que as organiza sob forma de leis, para execução pelo Poder Executivo, 
segundo a clássica tripartição das funções estatais em legislativa, executiva e judiciária. 
Entretanto, a realização concreta das políticas públicas demonstra que o próprio caráter 
diretivo do plano ou do programa implica a permanência de uma parcela da atividade 
"formadora" do direito nas mãos do governo (Poder Executivo), perdendo-se a nitidez da 
separação entre os dois centros de atribuições. 

De qualquer forma, a relação entre orçamento público e políticas públicas, é bem estreita 
como menciona Régis Fernandes de Oliveira: a decisão de gastar é, fundamentalmente, uma 
decisão política. O administrador elabora um plano de ação, descreve-o no orçamento, 
aponta os meios disponíveis para seu atendimento e efetua o gasto. A decisão política já vem 
inserta no documento solene de previsão de despesas.[40] 

As políticas públicas atuam de forma complementar, preenchendo os espaços normativos e 
concretizando os princípios e regras, com vista a objetivos determinados.[41] 
Frequentemente, para a efetivação dos direitos sociais a reserva do possível como limite, mas 
não se tem explorado tal reserva como obrigação de gastar todos os recursos 
possíveis/disponíveis para implementar os direitos fundamentais. Dá-se realce ao signo 
"reserva", mas não ao qualificativo "possível". Afinal, o que é possível para o Estado 
Brasileiro em matéria de alocação de recursos para a efetivação dos direitos sociais a 
prestações materiais? Será que não há mesmo dinheiro suficiente para investir em políticas 
públicas atinentes aos direitos sociais? Não, caso se queira resolver tudo de uma hora para 
outra. Mas sim, quando se projeta uma obrigação de progressiva satisfação desses 
direitos.[42]   

O Ministro Celso de Melo, no julgamento da ADIn n.º 1458-7 DF, manifestou: se o Estado 
deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, 
em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de 
cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do 
texto constitucional. E ainda adiantou: Não se pode tolerar que os órgãos do Poder Público, 
descumprindo, por inércia e omissão, o dever de emanação normativa que lhes foi imposto, 
infrinjam, com esse comportamento negativo, a própria autoridade da Constituição e 
efetuem, em conseqüência, o conteúdo eficacial dos preceitos que compõem a estrutura 
normativa da Lei Maior. Explicitou também, que a cláusula da 'reserva do possível' - 
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ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente auferível - não pode ser invocada, pelo 
Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, 
até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial 
fundamentalidade. 

De igual modo é a manifestação de Burkle[43]: a omissão do Estado que deixa de cumprir, 
em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional qualifica-se 
como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante 
inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela 
se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria 
aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental. 

O que se tem observado é que o Poder Judiciário tem verificado e exigido, não a mera 
alegação de inexistência de recursos, mas a comprovação de ausência total de recursos.  Nesse 
sentido, é a decisão do Supremo Tribunal Federal: É que a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo 
de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, 
objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do 
comando fundado no texto da Carta Política.[44] 

Na decisão pode ser observado também que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a 
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com 
a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente 
quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial 
fundamentalidade.[45]  

Após estas considerações pode-se questionar: E se o orçamento não prever determinada 
despesa nem comportar a transferência ou realocação de verbas? Pode o Poder Judiciário 
determinar que o Gestor Público preste um serviço, ou atue de modo a atender um direito 
fundamental de forma isolada ou com vistas à execução de políticas públicas? 

O grande número de pedidos para atendimento dos direitos sociais poderá provocar um 
desequilíbrio financeiro, com o comprometimento nas finanças públicas. Daí a reserva do 
possível forjar a abstenção de despesas desproporcionais, como é o caso de dispêndio de 
elevadíssima quantia em prol de um único beneficiário[46]. Por isso, deve ser realizada 
análise cuidadosa sobre esta situação, considerando que em alguns casos, os possíveis 
beneficiários dispõem de condições financeiras para pagar tais serviços. 

Eduardo Appio, ao tratar do controle judicial das políticas públicas no Brasil enaltece que: 

Existe, portanto, um conflito direto entre o direito à vida de um cidadão, o qual busca através 
[sic] do Poder Judiciário, a sua sobrevivência, e o direito à vida de outros cidadãos, os quais 
dependem do orçamento público para sobreviver. A decisão acerca das prioridades a serem 
conferidas pelo Estado nesta área é essencialmente uma decisão política e moral, que refoge 
do âmbito do controle judicial, motivo pelo qual as ações individuais em face do Estado não 
podem implicar a 'substituição da atividade administrativa.[47] 
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Para analisar esta possibilidade de atuação do Poder Judiciário na destinação de recursos, se 
faz necessário abordar algumas considerações sobre a separação de poderes, que embora uno, 
é dividido em três: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Poderes esses, 
independentes entre si, não podendo um deles sofrer interferência de outro. Muitas vezes, é 
observada relativa intervenção do Poder Judiciário junto aos demais Poderes, que por certo, 
coaduna com o objetivo descrito neste contexto. 

Há, todavia, o entendimento segundo o qual, na verdade, no Brasil, não é adotado o 
mecanismo da separação dos poderes, e sim o do balanceamento dos poderes, pelo qual as 
funções típicas de cada poder podem, eventualmente, ser exercidas por outro.[48] 

A Constituição Federal contempla ampla proteção aos direitos fundamentais, especialmente 
na defesa do princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso, para alguns doutrinadores, 
seria possível ao Poder Judiciário intervir na esfera administrativa, quando o Poder Executivo 
deixar de atender os princípios fundamentais. 

Mesmo que o princípio da separação dos poderes não resulte na não interferência do Poder 
Judiciário na esfera dos direitos sociais, é certo que deverá sempre haver um respeito pelo 
papel dos demais poderes da República. 

Destaca Fernando Scaff que: 

O papel do Poder Judiciário não é o de substituir o Poder Legislativo, não é o de transformar 
"discricionariedade legislativa" em "discricionariedade judicial", mas o de dirimir conflitos 
nos termos da lei. Proferir sentenças aditivas sob o impacto da pressão dos fatos, mesmo que 
dos fatos sociais mais tristes, como a possibilidade da perda de uma vida ou de falta de 
recursos para a compra de remédios, não é papel do Judiciário.[49] (destaques do original) 

  

Na sequência enaltece o autor: 

Este não cria dinheiro, ele redistribui o dinheiro que possuía outras destinações estabelecidas 
pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo - é o "Limite do Orçamento" de que falam os 
economistas, ou a "Reserva do Possível" dos juristas. Ocorre que os recursos são escassos e as 
necessidades infinitas. Como o sistema financeiro é um sistema de vasos comunicantes, para 
se gastar de um lado precisa-se retirar dinheiro do outro. E aí será feito aquilo que no ditado 
popular se diz como "descobrir um santo para cobrir outro".[50] 

  

Nesse mesmo sentido destaca o Prof. Ricardo Lobo Torres, se valendo de análise do direito 
americano, ressalta que a ordem para que o Poder Legislativo edite a lei, necessária à 
apropriação de recursos para a garantia dos direitos humanos, com a conseqüente 
reformulação do orçamento, passa a ser vista como compatível com a separação dos poderes e 
o federalismo.[51] 

Referindo-se à reserva do possível[52], com possível desequilíbrio no orçamento público, 
envolvendo questões pertinentes ao direito à saúde, Ingo Wolfgang Sarlet, ao comentar sobre 
o tem cita o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes: 
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O Ministro Gilmar Mendes também já lembrou, em decisão recente, que existe um dever 
constitucional de investir recursos e até mesmo limites e pisos, que devem ser investidos na 
área da Saúde. Há estudos atuais comprovando, categoricamente, que a União não gasta em 
nenhuma rubrica orçamentária aquilo que foi disponibilizado pelo orçamento, inclusive na 
área da Saúde. Há provas cabais de Estados e Municípios que não investem naquilo que foi 
imposto pela União no direito à Saúde. Alegar reserva do possível nessas circunstâncias é 
uma alegação vazia. [...] O ônus da demonstração, o ônus da prova da falta de recurso é do 
Poder Público; o ônus da necessidade do pedido é do particular.[53] 

  

Há também o argumento de que ao administrador é dada certa discricionariedade, segundo a 
qual lhe é permitido fazer ou deixar de fazer algo em virtude da oportunidade e conveniência. 
Com isso, pode registrar a possibilidade do administrador se valer da reserva do possível, pela 
qual só se faz algo se os recursos o permitirem. Nesse sentido ressalta Gustavo Silva que 
engana-se, todavia, quem assim postula. Isso, porque em se tratando de direitos 
fundamentais, tem-se, na verdade, opções vinculativas que o constituinte legou ao legislador 
infraconstitucional, isto é, algum direito fundamental só pode sofrer restrição em face de 
outro direito igualmente fundamental; grosso modo, valendo-se da cláusula da reserva do 
possível, ao administrador cabe optar por realizar um entre dois direitos fundamentais, na 
impossibilidade de realizar os dois, e do modo mais adequado possível.[54] 

É também, o entendimento de Germano Schwartz[55] que pontifica que não há como alegar 
ausência de verba orçamentária para a consecução da saúde que é um direito de todos e dever 
do Estado. 

 Ao comentar sobre o mandando de injunção, o professor Ricardo Lobo Torres destaca que o 
mesmo deixou de ser instrumento de garantia dos direitos da liberdade e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania que estão interligados para assegurar 
também os direitos sociais e até os econômicos. Mas, segundo o autor[56], estes direitos que 
vivem sob a "reserva do possível", subordinados à concessão do legislador e à previsão 
orçamentária, não poderiam ser adjudicados de acordo com normas estabelecidas pelo juiz. 

Ainda há controvérsias sobre a efetivação de políticas públicas em determinados casos 
concretos, por parte da atuação do Poder Judiciário como destaca Paula Afoncina Barros 
Ramalho[57], que algumas decisões principalmente de primeira instância, têm acenado para 
a possibilidade de revisão judicial das escolhas orçamentárias. Outras a têm negado, com 
base numa concepção ortodoxa do princípio da separação dos poderes e numa visão 
potencializadora dos espaços de discricionariedade administrativa. Falta, ainda, uma 
teorização consistente e um esforço analítico para a fixação de parâmetros de controle 
judicial, de modo a minorar essas oscilações jurisprudenciais, sempre danosas à segurança 
jurídica. 

Ricardo Augusto Dias da Silva[58], ao tratar da jurisprudência nacional e a reserva do 
possível, destacou que: 

A jurisprudência nacional, notadamente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça, como referido [...] sobre o mínimo existencial, tem pautado majoritariamente seu 
entendimento pela aplicabilidade e recepção da teoria da reserva do possível, fundamentando 
as decisões não somente pela disponibilidade de recursos, mas também ao argumento das 
competências constitucionais estabelecidas, do princípio da separação dos Poderes, da reserva 
da lei orçamentária e ainda do princípio federativo. (destaques do original) 
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6. Conclusão: 

  

Cada um dos poderes constituídos deverá exercer o seu papel para implementar os direitos 
fundamentais, considerando que o orçamento de cada ente da Federação, deve incluir as 
políticas públicas, conforme previsões legais que as autorizem. 

O Estado não pode perder de vista os objetivos fundamentais, traçados no artigo 3º da 
Constituição Federal. E, para atender tais objetivos, deve elaborar um planejamento adequado, 
com um orçamento que lhe permita a viabilização dos direitos sociais, assegurando existência 
digna a todos. 

De igual modo, o Estado não pode alegar escassez de recursos, a fim de justificar sua 
omissão, se os limites constitucionais não tiverem sido observados. Por isso a reserva do 
possível não pode ser alegada para justificar o comportamento omissivo do Gestor Público. 

Os direitos mínimos garantidos constitucionalmente e as políticas publicas necessárias para 
sua implementação, necessitam de recursos, para serem concretizados. É papel do Estado, 
tanto rever quanto aplicar adequadamente esses recursos arrecadados para atender as 
necessidades coletivas. 

O orçamento é o principal instrumento de realização de políticas públicas, de modo que o 
controle judicial dessas políticas que viabilizam os direitos sociais que necessitam efetivar 
determinadas prestações passa necessariamente, pelo controle da disponibilidade de recursos e 
da execução orçamentária. 

Até que ponto o Poder Judiciário pode exigir do Poder Executivo, a disponibilidade de 
recursos para atender os interesses da coletividade (necessidades públicas individuais e 
coletivas), em sede de direitos fundamentais? Não é uma tarefa fácil devido à subjetividade da 
situação. Isto porque, se o Poder Judiciário determinar ações para o cumprimento do Estado, 
que coloca em risco o equilíbrio orçamentário, em detrimento da garantia do atendimento de 
outros direitos de igual calibre, poderá comprometer outros Programas e Projetos, igualmente 
prioritários. 

Deve ser avaliada que a reserva do possível pode ser requerida e concedida pelo Poder 
Judiciário para as situações individuais em demandem as condições, em cada caso, que se 
encontrem abaixo do mínimo existencial. 

A sociedade deverá continuar participando de forma mais expressiva na elaboração e 
aprovação dos orçamentos, das audiências públicas e da execução do mesmo, viabilizando 
assim, a adoção de políticas públicas adequadas à realidade e às necessidades coletivas. 

De igual modo, por meio das entidades representativas a sociedade poder participar 
ativamente, verificando a execução do orçamento e as respectivas aplicações de recursos 
financeiros destinados à execução e implementação de políticas públicas. 
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RESUMO 
O setor de energias renováveis vem recebendo, nos últimos anos, atenção do Estado 
Brasileiro, em particular com iniciativas como o Programa do Biodiesel e os leilões de energia 
eólica iniciados no ano de 2010. Entretanto, ainda não houve um desenvolvimento 
significativo do setor que correspondesse com as dimensões territoriais do país e com a 
política energética mundial, como se observa em países como os EUA ou a Alemanha. Em 
parte, pode-se atribuir entraves ao desenvolvimento econômico em virtude da elevada carga 
tributária brasileira, que onera significativamente a atividade empresária. Dessa maneira, o 
trabalho propõe três iniciativas para a promoção de incentivos fiscais voltados para o mercado 
de energias renováveis brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVE: INCENTIVOS FISCAIS; ENERGIAS RENOVÁVEIS; POLÍTICA 
FISCAL. 
 
ABSTRACT 
This research paper proposes to study summarizes the fundamental principle of 
proportionality, philosophical hermeneutics and the applicability of these research institutes in 
the activity of administrative disciplinary infractions in order to delimit the role of public 
administration in the contours of a democratic state. In this vein, the Administration should 
exercise its police powers among the internal parameters of the ban and the prohibition of 
excessive protection of poor, so protecting the fundamental rights to human dignity and 
ensuring the satisfaction of the republican and the other principles of Public Administration. It 
was used for the development of this research, the inductive method, operated by the 
techniques of operational concepts and literature. 
KEYWORDS:  
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

                

           O atual cenário político-econômico brasileiro denota um real interesse em fomentar o 
setor de produção de energia. No caso das energias renováveis, diversos são os projetos de lei 
que discutem ações de incentivos voltadas para o setor. Há, inclusive, propostas legislativas 
que avaliam a possibilidade de criação de uma agência reguladora específica para tal 
segmento, a Agência Nacional de Energias Renováveis, que funcionaria como um mecanismo 
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de transição na política de adoção de novas fontes de energias, assim como seria responsável 
por elaborar políticas públicas direcionadas para o setor[1]. 

            No entanto, as propostas aqui aventadas discutirão o papel dos incentivos ou 
benefícios fiscais voltados para o setor de energias renováveis. O termo "incentivos" ou 
"benefícios fiscais" será aqui adotado como uma medida legal que permite a supressão ou a 
redução de determinado tributo, com o objetivo de induzir os agentes econômicos à adotarem 
determinados comportamentos desejáveis pelo Estado[2]. 

            A opção por tal medida político-fiscal justifica-se pelo fato de que a carga tributária 
constitui um dos principais entraves para o desenvolvimento de atividades econômicas no 
território nacional. Dessa maneira, reduzindo-se ou suprimindo-se certos tributos, o Estado 
desonera os custos das empresas, impulsionando suas atividades, bem como atraindo novas 
empresas para o setor. Por outro lado, com menores custos de produção, permite-se uma 
diminuição no preço final do produto, beneficiando o consumidor final. 

            Diante dessa conjuntura, o presente trabalho tem como escopo propor uma política de 
incentivos fiscais para o setor de energias renováveis, como forma de estimular a adoção e 
produção de determinadas fontes energéticas no Brasil. Destacamos o duplo grau de 
significância da adoção de incentivos fiscais para o setor de energias renováveis: por um lado, 
permite o desenvolvimento econômico da atividade, com impacto social significativo 
(geração de emprego e renda, desenvolvimento de um pólo de energias renováveis no país e, 
conforme será demonstrado adiante, também permite uma maior arrecadação de tributos); por 
outro, tem-se a natureza ambiental e sustentável intrínseca à produção de energias renováveis. 

            Dessa maneira, inicialmente será discutida uma política ampla para a adoção de 
incentivos fiscais, voltadas à produção industrial de energias renováveis, analisando-se os 
principais tributos que oneram o setor. Em seguida, será proposta a criação de uma base de 
dados para gerenciar os eventuais incentivos fiscais existentes para o setor de energias 
renováveis, tomando como referência o Database of State Incentives for Renawables & 
Efficiency (DSIRE). Por fim, serão analisadas propostas de incentivos fiscais destinadas para a 
microgeração de energias renováveis, em particular, voltadas para o benefício dos 
consumidores. 

  

2. MACROPOLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS PARA O SETOR DE ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 

  

            Políticas fiscais voltadas para o incentivo ou estímulo na produção de energias 
renováveis não são novidades no Brasil. Encontram-se, seja na esfera federal, estadual ou 
municipal, políticas de incentivos fiscais variadas, entretanto tais iniciativas são fragmentárias 
e não permitem uma visão global por parte do investidor acerca dos incentivos disponíveis. 

            Antes de adentrar nas iniciativas e projetos de lei existentes, faz-se necessário elaborar 
um panorama dos principais tributos que incidem sobre o setor de energias renováveis nas 
diversas esferas do governo. No âmbito federal destacam-se os seguintes tributos: 
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� O Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ), incidente sobre o lucro real da empresa; 
� A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), destinada ao financiamento da 

seguridade social e, como a nomenclatura sugere, em regra, incidente sobre o lucro 
líquido da empresa;  

� O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que "incide sobre produtos 
industrializados, nacionais e estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI"[3];  

� O Imposto de Importação (II), que "incide sobre mercadoria estrangeira e tem como 
fato gerador sua entrada no Território Nacional"[4];  

� A contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor (PIS/PASEP), bem como a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ambos os tributos incidentes sobre a 
receita bruta da pessoa jurídica; 

� As contribuições para o PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, incidentes 
sobre a importação de bens e serviços. 

  

            Na esfera estadual merece menção o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços (ICMS), de competência de cada um dos Estados da Federação. Por 
fim, no âmbito municipal, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS) 
responde por considerável carga tributária, em particular com relação à transmissão de energia 
elétrica. 

            Dessa maneira, serão com políticas de desonerações fiscais voltadas para tais tributos 
que se permitirá uma abertura e destinação de investimentos para o mercado das renováveis. 
Já existem diversas iniciativas legislativas por parte dos entes federados nesse sentido, 
merecendo menção, no âmbito federal, o Projeto de Lei n°. 311, de 2009, que institui o 
Regime Especial de Tributação para o Incentivo ao Desenvolvimento e à Produção de Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (REINFA)[5], provavelmente a mais ampla política de 
incentivos fiscais para o setor de energias renováveis. O REINFA prevê isenções do Imposto 
de Importação, do PIS/PASEP e COFINS incidente sobre a receita bruta da pessoa jurídica, 
do PIS/PASEP-Importação e do COFINS-Importação, bem como institui a possibilidade 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados em determinadas hipóteses. 

           Segundo prevê o projeto de lei, serão beneficiadas as pessoas jurídicas que exerçam 
pesquisa, desenvolvimento, produção de equipamentos e geração de energia elétrica relativas 
às fontes eólica, solar e marítima, bem como a produção de veículos automotores tracionados 
por motor elétrico. Aqui cabe uma primeira crítica. Apesar do REINFA voltar-se para a 
produção de energia elétrica, nada obsta que o legislador adapte a legislação e estenda seus 
efeitos ao desenvolvimento e produção de biocombustíveis, de inegável importância no 
mercado energético brasileiro. 

             Outra crítica acerca das reduções propostas pelo REINFA diz respeito à não previsão 
de redução do IRPJ e da CSLL, tributos que oneram expressivamente as atividades 
econômicas realizadas no país. 

            Por outro lado, a desoneração do setor não precisa ser total, já que esbarraria na 
essencial função arrecadatória do Estado. Basta que haja uma diminuição razoável das cargas 
tributárias dos tributos em questão. A lógica econômico-fiscal dos incentivos admite o 
seguinte raciocínio: uma menor arrecadação permite um maior desenvolvimento econômico 
das empresas existentes, bem como a atração/criação de novas empresas e empreendimentos, 
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permitindo que as empresas existentes recolham mais (há mais produção, portanto mais 
tributos) e que as novas empresas passem a contribuir. As necessidades financeiras do Estado 
não podem constituir um empecilho para o desenvolvimento das atividades econômicas. 
Dessa maneira, é possível encontrar um ponto harmônico entre as obrigações arrecadatórias e 
financeiras estatais e a possibilidade das empresas e do setor de energias renováveis de se 
expandir no mercado. Sob outra perspectiva, pode-se pensar também no estabelecimento de 
prazos para a duração dos incentivos, presumindo-se que após tais prazos as empresas que 
trabalhem com energias renováveis já possuam condições de arcar com a carga tributária 
normal, em virtude do seu desenvolvimento e rentabilidade junto ao mercado. 

            Uma importante ressalva diz respeito à fiscalização por parte do Estado das atividades 
das empresas beneficiadas por possíveis incentivos fiscais. Isso porque, de maneira geral, os 
incentivos fiscais possuem como função principal induzir determinado comportamento dos 
agentes econômicos, voltados, em particular, para a promoção e desenvolvimento de 
atividades do interesse do Estado. Entretanto, não se deve esquecer o essencial conteúdo 
ambiental e sustentável das energias renováveis. Dessa maneira, uma política de incentivos 
voltada para o setor não pode buscar apenas o desenvolvimento econômico. É preciso que 
haja uma atuação específica por parte das empresas beneficiadas no que diz respeito à 
proteção do meio ambiente e à sustentabilidade, e cabe ao Estado fiscalizar se as empresas 
realmente estão desempenhando tais compromissos. Caso contrário, entendemos que o Estado 
deve cancelar os benefícios concedidos. Nesse sentido, sanções como essa devem estar 
previstas em eventuais atos normativos que concedam incentivos fiscais para o setor. 

           Com relação à tributação estadual e municipal, destaca-se que há iniciativas no sentido 
de desonerar o setor[6], entretanto tais iniciativas são esparsas e dificultam o conhecimento 
por parte do investidor acerca dos Estados e Municípios que oferecem incentivos fiscais para 
o mercado de energias renováveis. Pensando nisso, e tomando como referencial a experiência 
norte-americana, será analisada a criação de uma base de dados que gerencie todos os 
incentivos fiscais para o setor de energias renováveis disponíveis nas diferentes esferas de 
governo. É o que se propõe a seguir. 

  

3. BASE DE DADOS PARA O GERENCIAMENTO DOS INCENTIVOS FISCAIS NO 
SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA E 
O DATABASE OF STATE INCENTIVES FOR RENAWABLES & EFFICIENCY 

  

            A assimetria de informações constitui uma das falhas de mercado que mais repercute 
nos investimentos de determinados setores. Isto porque, para o investidor, a informação é 
elemento fundamental para a tomada de decisões no que diz respeito à destinação de seu 
capital, definindo, inclusive, a viabilidade do investimento[7]. Ao mesmo tempo, quanto mais 
difícil para o investidor o conhecimento de determinada informação, mais custoso será tal 
procedimento, e esses custos repercutem no valor do produto final que a empresa se propõe a 
elaborar (no nosso caso, no custo da energia produzida). 

            Em virtude do quantidade significativa de entes estatais (a União, vinte e seis Estados, 
mais o Distrito Federal e milhares de Municípios), juntamente com uma pluralidade de 
normas existentes, além da própria complexidade do sistema tributário brasileiro, torna-se 
extremamente difícil e custosa a tarefa de investigar quais as regiões que concedem incentivos 
fiscais para o setor de energias renováveis. Dessa maneira, pensou-se na criação de um 
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instrumento que possibilitasse organizar e gerenciar os diferentes incentivos fiscais voltados 
para o setor de energias renováveis, nas diversas esferas do governo, de maneira a permitir 
aos investidores interessados o conhecimento prévio das iniciativas adotadas pelos entes 
estatais. 

            Tal proposta toma como base o Database of State Incentives for Renawables & 
Efficiency (DSIRE), criado em 1995 e sendo resultado do projeto elaborado pela North 
Carolina Solar Center e pelo Interstate Renewable Energy Council (IREC), e financiado pelo 
U.S. Department of Energy's Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE)[8]. 

            O DSIRE funciona como um programa online que gerencia e informa aos interessados 
todos os incentivos existentes relativos ao setor de energias renováveis no território 
americano[9]. Além de incentivos fiscais (tax incentives ou tax credits), o DSIRE também 
enumera investimentos financeiros oferecidos tanto pelo Estado quanto por instituições 
privadas, em todas as esferas do governo. Dessa maneira o DSIRE permite que os investidores 
e interessados fiquem a par dos diferentes incentivos oferecidos pelos entes estatais norte-
americanos. Ao mesmo tempo possibilita uma constante atualização pelos que dele participam 
no que diz respeito a novas políticas de concessão de incentivos. 

           Em certa medida, entendemos que a criação de uma base de dados nos moldes do 
DSIRE não envolve custos ou financiamento consideráveis, e os benefícios alcançados seriam 
significativos. Isso se justifica pelos seguintes termos: apesar do gerenciamento e manutenção 
precisar ficar a cargo de algum ou alguns órgãos públicos, o fornecimento das informações 
que irão subsidiar a base de dados seria responsabilidade dos entes federais interessados, no 
nosso caso, os Estados e os Municípios, diminuindo eventuais custos na busca de tais 
informações. 

           Como sugestão para a organização de um modelo de base de dados, pode-se pensar no 
seguinte esquema: a União, por intermédio de algum órgão ou departamento próprio (p.ex.: 
Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Ministério da Fazenda/Receita Federal, Universidades ou, caso seja criada, uma 
Agência Reguladora específica) ficaria responsável pela elaboração e gerenciamento da base 
de dados, bem como de informar os incentivos fiscais no âmbito federal; já os Estados e 
Municípios se encarregariam de enviar as informações para o órgão gestor, a respeito dos 
benefícios fiscais ofertados em seus territórios, por intermédio de suas Secretarias ou órgãos 
centrais. 

           Ao mesmo tempo, a criação de uma base de dados nos moldes do DSIRE permitiria 
que os entes federados, em especial Estados e Municípios, tomassem conhecimento das 
políticas de incentivos adotados pelos seus pares, munindo-os de informações e conhecimento 
de novas práticas para que possam estabelecer ou aperfeiçoar suas próprias iniciativas. 

           A seguir, analisaremos propostas fiscais voltadas para microgeração de energia, com o 
escopo de criar uma política de incentivos direcionada para os consumidores. 

  

4. INCENTIVOS FISCAIS PARA A ATIVIDADE DE MICROGERAÇÃO DE 
ENERGIAS RENOVÁVEIS 
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            Em certa medida, até o momento, as propostas apresentadas foram voltadas para a 
produção energética em escala industrial, visando à revenda no mercado. Entretanto, também 
merece relevo a discussão de políticas de benefícios fiscais direcionadas para a microgeração 
de energia. 

            Utilizaremos o termo "microgeração" ou "microprodução" de energia como a 
produção, industrial, comercial ou residencial, de baixa escala de energia, seja para consumo 
próprio ou para revenda. Em geral, as modalidades de microgeração de energia envolvem a 
produção de energia solar (para aquecimento de água ou por intermédio de painéis 
fotovoltaicos, para a produção de energia elétrica), energia eólica (aerogeradores para a 
produção de energia elétrica em baixa escala), energia hídrica (para a produção de energia 
elétrica, por meio de microturbina hídrica) e biomassa (para aquecimento da água ou 
produção de energia elétrica)[10]. Um exemplo prático de como funciona microgeração de 
energia no meio residencial é a instalação de painéis solares em casas ou edifícios, que podem 
tanto servir para o aquecimento de água do prédio, como podem produzir energia elétrica por 
intermédio de painéis fotovoltaicos (os chamados green buildings[11]). 

            Uma política fiscal voltada para o incentivo e promoção da utilização de energias 
renováveis no âmbito da microgeração permitiria a expansão dessa modalidade energética no 
âmbito do consumidor comum. Nesse sentido, propomos adoção de duas iniciativas de 
política fiscal para a microgeração de energia, tomando por base tributos gerais que incidem 
sobre os equipamentos necessários para a produção de energia, bem como tributos específicos 
que incidem sobre a propriedade do contribuinte. 

            Como primeira iniciativa, entendemos que a redução das alíquotas dos tributos 
incidentes sobre o equipamento necessário para a microgeração de energia resultaria num 
preço final menor, permitindo que mais consumidores adquiram tais equipamentos (p.ex.: 
células solares, aquecedores solares, geradores fotovoltaicos, aerogeradores etc.). 
Basicamente os principais tributos que incidem sobre tais equipamentos foram mencionados 
anteriormente, destacando-se o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de 
Importação, o PIS/PASEP-Importação, o COFINS-Importação e o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação de Serviços. Neste caso, apesar dos incentivos fiscais não estarem 
dirigidos diretamente para o consumidor final, mas sim para aqueles que comercializam tais 
equipamentos, com uma menor carga tributária, menor será o preço final do produto. 

            Num segundo momento, sugere-se que a diminuição da carga tributária de tributos que 
incidem diretamente no consumidor, caso este opte pela utilização de energias renováveis no 
âmbito residencial e veicular. Trata-se de dois tributos específicos que não estão relacionados 
com a produção de energia propriamente ditos, mas funcionariam como incentivadores para a 
utilização de energias renováveis, caso houvesse diminuição de suas alíquotas: o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), de competência municipal, e o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de competência estadual. 

            Com relação ao IPTU, o benefício fiscal seria concedido para àqueles que adotarem a 
microgeração de energia no âmbito residencial, onde o Município concederia a redução da 
alíquota do referido imposto. Dessa maneira, caso uma residência utilize a energia solar para 
aquecimento de água ou produção de energia elétrica, faria jus ao benefício de redução do 
IPTU. Por outro lado, a redução do tributo em questão também funcionaria como incentivo à 
aquisição de equipamentos para a microprodução de energia, em geral de alto custo. Caberia 
ao Município, então, fiscalizar se a utilização de microgeração realmente ocorre de maneira 
adequada. Caso contrário, poderia cancelar o benefício. Em certa medida, esse benefício 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 5993



também é aplicável ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR), tributo de 
competência de União e incidente sobre imóvel localizado fora da zona urbana do município. 

            Por outro lado, poderia se pensar em incentivos fiscais voltados para a redução do 
IPVA sobre veículos elétricos. Apesar de tais veículos ainda não fazerem parte da realidade 
brasileira, uma política fiscal de redução do IPVA funcionaria como importante mecanismo 
de incentivo para a aquisição desses produtos[12]. Seria possível pensar em uma política 
fiscal semelhante para veículo do tipo flex fuel, que adotem o uso tanto de derivados de 
petróleo (diesel ou gasolina, por exemplo), como biocombustíveis (biodiesel ou etanol), 
entretanto, em termos práticos, torna-se inviável averiguar se os proprietários utilizam 
somente o segundo tipo de combustíveis. Por outro lado, no caso dos veículos utilizarem 
exclusivamente biocombustíveis, a redução da alíquota do IPVA mostra-se atrativa[13]. 

            Ressalta-se que as iniciativas propostas não são as únicas, apenas foram resultados da 
observação da realidade tributária brasileira no que tange à produção e o consumo de energias 
renováveis. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

           As propostas aqui aventadas dizem respeito tanto a questões gerais acerca da tributação 
incidente no setor industrial de produção de energias, bem como tópicos pontuais, em 
particular com relação à criação de uma base de dados voltada para gestão dos diferentes 
incentivos fiscais relacionados à produção de energia renovável, bem como no que diz 
respeito à concessão de benefícios fiscais voltados para a microgeração de energias 
renováveis. 

            Por óbvio, não se deseja (nem seria possível, em particular devido à limitações de 
conteúdo) exaurir todas as iniciativas de política fiscal voltadas para a produção de energias 
renováveis. O setor possui tantas nuances e particularidades que permite se pensar em 
diversas intervenções de natureza tributária com o objetivo de estimular o seu 
desenvolvimento. No caso brasileiro em particular, entendemos que a tributação incidente 
sobre a produção/comercialização de biocombustíveis merece um reexame crítico, de maneira 
a atender às novas demandas que o setor exige, bem como para consolidar o Brasil como pólo 
exportador de tais fontes energéticas. 

            Por outro lado, os incentivos fiscais não se configuram como a única medida hábil que 
permita o desenvolvimento do setor. Investimentos direitos, concessão de incentivos 
financeiros e estímulo/financiamento à pesquisa no ambiente acadêmico e privado são outras 
iniciativas que permitem a promoção do setor de energias renováveis. Conforme mencionado 
anteriormente, o modelo americano de uma base de dados para o campo das energias 
renováveis gerencia não só incentivos fiscais, mas também eventuais subsídios estatais 
direcionados para a produção de energia limpa. 

            Dessa maneira, este trabalho funciona como uma primeira análise, ainda que sucinta, 
para a adoção de uma política fiscal eficiente que permita que o país transforme-se em 
referência na produção de energias renováveis. Com isso, procura-se caminhar para a 
concretização dos princípios constitucionais do desenvolvimento nacional e da proteção ao 
meio ambiente, bem como na busca da auto-suficiência energética e sustentável. 
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RESUMO 
O presente artigo pretende demonstrar a importância das transferências intergovernamentais 
do produto da arrecadação tributária como forma de implementar políticas públicas que dêem 
efetividade aos direitos fundamentais de forma homogênea na federação brasileira. Para tanto, 
procura-se traçar as linhas gerais do que se entende por federalismo, bem como esmiuçar as 
peculiaridades do sistema federativo brasileiro. Em seguida, trata-se da questão do 
federalismo fiscal no Brasil, momento em que se deixa claro que, se a autonomia financeira 
de todos os entes subnacionais é característica inata a um Estado Federal, qualquer situação 
em que tal autonomia não seja observada, estar-se-á incorrendo em inconstitucionalidade, vez 
que o pacto federativo é cláusula pétrea na Constituição brasileira. No item seguinte, 
demonstra-se como funciona a repartição de receita tributária no Brasil, tanto a repartição da 
fonte de receita quanto a repartição do produto da arrecadação, momento em que fica clara a 
dependência de determinados entes subnacionais com relação às transferências 
intergovernamentais. No item seguinte estuda-se os direitos fundamentais, bem como se 
afirma que sua implementação depende de receita, pelo que o ente federado que não possui 
receita não pode implementar direitos fundamentais, desobedecendo (compulsoriamente) a 
Carta Magna. Finalmente, conclui-se que, se inúmeros entes federativos sobrevivem de 
repasses intergovernamentais de receita, e se a implementação de direitos fundamentais exige 
custos ao Poder Público, resta clara a importância do mecanismo de transferência para dar 
efetividade aos direitos fundamentais, que serve de instrumento para minorar as desigualdades 
sócio-regionais no Brasil, bem como para atender ao pacto federativo prescrito 
constitucionalmente. 
PALAVRAS-CHAVE: TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS DE 
RECEITAS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; FEDERALISMO FISCAL. 
 
ABSTRACT 
The present paper aims to demonstrate the importance of intergovernmental transfers of 
collected taxes as a way to enforce the implementation of human rights in an homogeneously 
way in the Brazilian federation. To achieve this end, this paper seek to trace the outline of 
what is meant by federalism, as well as scrutinize the peculiarities of the Brazilian federal 
system. Then, it takes care of the issue of fiscal federalism in Brazil, emphasizing that the 
financial autonomy of all subnational entities, as it is a innate characteristic of a Federal State. 
So, any situation where such independence is not observed, will be unconstitutional, since the 
federal agreement is a untouchable clause in the Brazilian Constitution. In the following 
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section, it shows how occurs the allocation of tax revenue in Brazil, both the share of the 
revenue source and the share of the revenue output, moment that stays clear the dependence 
on certain subnationals entities with respect to intergovernmental transfers. The following 
section studies the fundamental rights, and stated that its implementation depends on revenue, 
so that the federal entity that has no revenue can not implement fundamental rights, 
disrespecting (by default) the Constitution. Finally, the paper concludes that if innumerous 
federal entities “survives” of intergovernmental revenue transfers, and if the implementation 
of fundamental rights requires costs to the Government, remains clear the importance of the 
transfer mechanism to give effect to fundamental rights, which serve as a tool to alleviate the 
social-regional inequality in Brazil, as well as to meet the constitutionally prescribed federal 
agreement. 
KEYWORDS: REVENUE INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS; FUNDAMENTAL 
RIGHTS; FISCAL FEDERALISM. 
 
 

1. Introdução 

  

  

Qual brasileiro nunca ouviu a célebre frase cunhada pelo austríaco Stefan Zweig [1], a 

quase setenta anos atrás, a qual, “O Brasil é o país do futuro”? Diante de tal previsão, quem 

nunca se perguntou quando chegaria esse futuro? Em reportagem recente [2], o periódico 

espanhol El País [3], analisando o pujante cenário econômico brasileiro nos últimos anos, 

afirmou que o futuro chegou para o Brasil, e que, finalmente, vivemos como o “país do 

presente”. 

No entanto, muito embora a economia brasileira caminhe muito bem, inclusive 

passando sem maiores dificuldades por crises recentes que assolaram os demais países, os 

índices sociais brasileiros persistem em números alarmantes, figurando, o país, no 

septuagésimo lugar do ranking de índice de desenvolvimento humano (IDH) da Organização 

das Nações Unidas (ONU) [4]. Nesse quesito (social), o Brasil ainda se apresenta ao mundo 

como o “país do passado”, onde, de acordo com dados [5] do Instituto de Pesquisa Econômica 

aplicada – IPEA – os 10% mais ricos do país concentram 75% de toda a riqueza produzida 

pelo mesmo, demonstrando o enorme fosso existente entre os mais abastados e os miseráveis 

no continental país sul-americano, o que qualifica o Brasil como o “país das desigualdades 

sociais”. 

O cenário das desigualdades sociais agrava-se, ainda mais, quando comparadas as 

regiões brasileiras. Analisados os índices de desenvolvimento humano por Estados-membros, 

verifica-se uma severa desigualdade regional, na medida em que, das 27 unidades federativas 
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que compõem a República Federativa do Brasil, as 11 primeiras no ranking do índice de 

desenvolvimento humano encontram-se localizadas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, 

enquanto que as 16 restantes encontram-se situadas nas regiões nordeste e norte [6].  

Diante desse cenário, o presente trabalho monográfico pretende estudar o mecanismo 

de transferência intergovernamental de receitas, que possui papel fundamental na federação 

brasileira, na medida em que viabiliza, nas regiões menos afortunadas do país, que o Poder 

Público tenha receita para fazer frente aos gastos com as políticas públicas que viabilizem a 

implementação de direitos fundamentais, levando à minoração das desigualdades regionais 

tão acentuadas no Brasil. 

Portanto, entende-se que a transferência intergovernamental de receitas seja 

utilíssima no sentido de diminuir as heterogeneidades socioeconômicas regionais, conduzindo 

o setor social brasileiro ao “futuro” idealizado por Zweig, deixando, depois de tantos anos, a 

pecha de “país do passado” em tal aspecto. 

  

  

2. Federalismo brasileiro 

  

  

A Constituição de 1988 é expressa ao determinar, em seu artigo 1°, que o Brasil se 

organiza sob a forma federativa de Estado. O referido dispositivo estabelece a República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios, bem como 

do Distrito Federal. Trata-se de uma cláusula pétrea, à luz do prescrito pelo artigo 60, 

parágrafo 4°, inciso I, da Carta Magna, pelo que a forma de Estado brasileiro não poderá ser 

alterada pelo Poder Legislativo sequer mediante Emenda Constitucional. Por tal razão o 

professor José Maurício Conti assevera que “o  federalismo é, para o Estado brasileiro, não só 

uma necessidade como também questão já decidida e insuscetível de modificação” [7]. 

Muito embora a Constituição Federal de 1988 tenha, de forma clara, definido o 

Brasil como um Estado Federal, é válida a análise do “modelo” de federalismo que a mesma 

adota, eis que inexiste um “modelo” puro e ideal de Estado Federado que açambarque todos 

os Estados-membros que se organizam sob a forma federativa [8], ou como ensina Antônio 

Roberto Sampaio Dória, “não é a federação um conceito estático, amarrado a determinadas 
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coordenadas históricas, mas sensível a flutuações nas estruturas políticas e econômicas de 

cada nação” [9]. 

Ademais de características presentes em toda e qualquer Federação, como a 

indissolubilidade e a organização do Estado em uma Constituição, o Federalismo brasileiro 

apresenta como característica a existência de três esferas administrativas, a saber: União (a 

quem cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro), Estados-membros e 

Municípios. Cabe aduzir que todos os entes subnacionais, ou seja, Estados-membros e 

Municípios, devem ter asseguradas as suas autonomias financeira, política e administrativa. 

Ressalta-se, ainda, que há uma repartição constitucional de competência entre os entes 

federados, instrumentalizando a idéia de descentralização política que deve permear o 

federalismo. 

É curioso notar a pequena autonomia conferida às entidades descentralizadas no 

Brasil. Uma das razões encontradas para justificar tal afirmação guarda raízes na origem do 

federalismo brasileiro, que se deu por segregação, ou seja, “resultante da descentralização de 

um Estado Unitário” [10], que originou diversas entidades subnacionais (descentralizadas) 

dotadas de autonomia. Ora, parece claro que o Poder Central até então existente, ao buscar a 

descentralização, confere tão somente o mínimo necessário de autonomia aos entes federados, 

concentrando em seu domínio o máximo possível de poder. Assim é que a União Federal 

acabou por controlar a maior fatia da competência legislativa, bem como portar a maior 

quantidade de bens em seu domínio, como se depreende da leitura dos artigos 18 a 31 da 

Constituição Federal, nos quais se especificam os bens, a competência funcional e a 

competência legislativa de cada ente federado [11], o que demonstra o significativo poder da 

União e a pequena parcela de poder que foi conferido aos entes subnacionais. 

Finalmente, tem-se que, muito embora seja característica dos Estados Federados a 

participação das entidades descentralizadas na formação da vontade nacional, no Brasil, os 

Municípios embora considerados entes federativos, não possuem tal prerrogativa, uma vez 

que o Congresso Nacional é formado tão somente pela Câmara dos Deputados, que exprime a 

vontade dos cidadãos e pelo Senado Federal, representante dos interesses dos Estados-

membros. 

   

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6003



3. Federalismo fiscal e autonomia financeira 

  

  

O federalismo fiscal atem-se ao estudo do aspecto financeiro de um Estado que se 

organiza sob a forma federativa. Em outras palavras, é por meio do federalismo fiscal que se 

chegará às informações acerca da forma como as entidades federativas se relacionam do ponto 

de vista financeiro. Assim, como leciona o já citado José Maurício Conti, o estudo do 

federalismo fiscal ocupa-se em pesquisar  

“a maneira pela qual está organizado o Estado, qual é o tipo de 
federação adotado, qual é o grau de autonomia dos seus membros, 
as incumbências que lhes são atribuídas e, fundamentalmente, a 
forma pela qual serão financiadas” [12] 

Ante o exposto, não seria exagero afirmar que a questão atinente à autonomia 

financeira dos entes subnacionais configura a “pedra de toque” do federalismo fiscal, uma vez 

que ausente tal pressuposto, os Estados-membros, bem como os Municípios, restariam 

impossibilitados de exercer as funções que a Constituição Federal lhes atribui, ficando na 

dependência de financiamento pela União Federal, situação contrária à definição de um 

Estado que se quer Federal, eis que aniquila a autonomia do ente descentralizado. 

Ademais, conforme dito anteriormente, a própria Constituição elenca a forma 

federativa de Estado ao posto de cláusula pétrea (artigo 60, parágrafo 4°, inciso I, da CF), o 

que impede que seja violada por qualquer ato, inclusive por ato do Poder Constituinte 

derivado. Portanto, não haveria outra conclusão a se chegar, senão a de que, em sendo a 

autonomia financeira a principal característica que um Estado Federal deve portar, até mesmo 

porque na sua ausência, todas as demais características (como a autonomia política e 

administrativa, por exemplo) restam prejudicadas, qualquer ato que prive os entes 

subnacionais dos recursos ao sustento das atividades que a Constituição Federal lhes atribui, 

deixando-os dependente do Poder Central, deve ser interpretado como inconstitucional 

Sendo assim, a repartição de receitas deve ser analisada de forma criteriosa, haja 

vista ser ela, em cotejo com as atribuições acometidas ao ente federado, o meio para 

determinar a sua autonomia financeira dos entes federados. 
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4. Repartição de receitas tributária entre os entes federados 

  

  

Com relação à sua origem, as receitas podem ser divididas em: (i) originárias; (ii) 

derivadas; e (iii) transferidas. 

As receitas originárias, também denominadas de receitas de economia privada, são 

aquelas decorrentes da exploração estatal de bens que possui, ou quando o mesmo pode 

exercer atividade denominada de direito privado ou de direito público disponível [13]. Como 

exemplos citam-se: doações, legados, bens vacantes, uso de bens públicos, preço, prescrição 

aquisitiva. 

Já as receitas derivadas em sentido estrito, são aquelas auferidas pelo Estado quando 

da exploração do patrimônio do particular, seja pessoa física ou jurídica, utilizando-se do seu 

jus imperii, sendo tais receitas captadas coercitivamente [14]. Nesses casos há uma relação de 

direito público indisponível. Como exemplos de receitas derivadas em sentido estrito citam-

se: tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria), penalidades, reparação de guerra, 

perdimento, etc. 

Finalmente, as receitas transferidas podem ser entendidas como aquelas que não são 

arrecadadas pelo ente político que irá utilizá-la, mas sim repassada por um ente federado 

maior (não se quer dizer ente federativo hierarquicamente superior) a outra pessoa jurídica 

menor (por exemplo, da União aos Estados-membros ou aos Municípios; ou dos Estados-

membros aos Municípios), razão pela qual possui a denominação de “transferida”. 

A monografia ora em curso deter-se-á ao estudo da receita tributária, a qual se aplica 

as regras de Direito Público. Ora, em sendo a autonomia financeira dos entes subnacionais 

fundamental ao Estado federal, o mesmo deve prever sistema que assegure tal autonomia [15]. 

Dentre os principais instrumentos hábeis a proceder à discriminação da receita tributária, 

visando a assegurar a autonomia financeira dos entes federados, a Carta Constitucional de 

1988 elenca dois, a saber: a repartição das fontes de receita e a repartição do produto da 

arrecadação (que será analisada de forma mais detida, uma vez tratar-se do foco de estudo do 

presente trabalho monográfico). 
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4.1 Repartição das fontes de receita 

  

  

No tocante à repartição das fontes de receita, também denominada de discriminação 

pela fonte [16], a Constituição Federal de 1988 foi exaustiva em seu trato, atribuindo 

competência para a instituição e arrecadação de tributos a cada um dos entes federados [17]. 

Vale a menção de que a arrecadação tributária gera receita derivada em sentido estrito. O 

desenho constitucional da repartição da competência tributária (que é indelegável, 

irrenunciável e imprescritível) se apresenta da seguinte maneira: 

1. União Federal:  

a) competente para instituir taxa pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação efetiva 

ou potencial de serviço público específico e divisível;  

b) competente para instituir contribuição de melhoria pela realização de obra pública que 

provoque o incremento de valor imobiliário; 

c) competente para instituir empréstimo compulsório quando presente um dos seguintes 

requisitos: (i) calamidade pública, guerra externa ou sua iminência; e (ii) investimento público 

de caráter urgente e de relevante interesse nacional; 

d) competente para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 

interesse de categorias profissionais ou econômicas; 

e) competente para instituir os seguintes impostos: (i) de importação; (ii) de exportação; (iii) 

renda e proventos; (iv) produto industrializado; (v) operações financeiras; (vi) propriedade 

rural; e (vii) grandes fortunas; 

f) competente para instituir impostos residuais e extraordinários; 

g) competente para, no caso de existência de Território Federal, instituir os impostos 

estaduais, e, não sendo tal território dividido em Municípios, competente, também, para 

instituir os impostos municipais. 
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2. Estados-membros 

a) competente para instituir taxa pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação efetiva 

ou potencial de serviço público específico e divisível;  

b) competente para instituir contribuição de melhoria pela realização de obra pública que 

provoque o incremento de valor imobiliário; 

c) competente para a instituição de três impostos, os quais: (i) transmissão causa mortis e 

doação de quaisquer bens ou direitos; (ii) operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; e 

(iii) propriedade de veículos automotores; 

d) competente para instituir a contribuição social cobrada de seus servidores, para o custeio, 

em benefício dos mesmos, do regime previdenciário previsto no artigo 40 da Constituição 

Federal. 

3. Municípios 

a) competente para instituir taxa pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação efetiva 

ou potencial de serviço público específico e divisível;  

b) competente para instituir contribuição de melhoria pela realização de obra pública que 

provoque o incremento de valor imobiliário; 

c) competente para a instituição de três impostos, os quais: (i) propriedade predial e territorial 

urbana; (ii) transmissão inter vivos de bens imóveis; e (iii) serviços de qualquer natureza; 

d) competente para instituir a contribuição social cobrada de seus servidores, para o custeio, 

em benefício dos mesmos, do regime previdenciário previsto no artigo 40 da Constituição 

Federal; 

e) competente para instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 

Reitera-se, no tocante ao Distrito Federal, este detém a competência tributária 

conferida aos Estados-membros, vez que são a eles equiparados (artigo 155 da Constituição 

Federal), e dos Municípios, haja vista a impossibilidade de divisão de seu território (artigo 32, 

caput, e parágrafo 1°, e artigo 147 da Constituição Federal) [18]. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6007



Diante do quadro de repartição da receita pela fonte, afigura-se latente a 

concentração de poder tributário nas mãos da União Federal, que ademais de estar dotada da 

maior quantidade de impostos ordinários, possui, ainda, a possibilidade de instituição de 

impostos residuais e extraordinários, além da possibilidade de instituição de empréstimos 

compulsórios e de contribuições previstas no artigo 149 da Constituição Federal. 

Muito embora a simples demonstração da repartição de competência tributária já nos 

remeta, com clareza hialina, à concentração de poder tributário nas mãos da União Federal, 

reforça-se tal assertiva por meio do seguinte dado levantado pela Receita Federal do Brasil 

(RFB) e que indica tal ente federativo portando 69,5% da arrecadação direta de tributos, 

enquanto Estados-membros e Municípios arrecadam, respectivamente, 26% e 4,5% [19]. 

  

  

4.2 Repartição do produto da arrecadação 

  

  

A outra modalidade de repartição de receita tributária entre os entes federados, 

trazida pela Constituição Federal, é a repartição do produto da arrecadação, que gera receita 

derivada e transferida.  

É válido pontuar que tal mecanismo corrobora para minorar a desigualdade na 

arrecadação tributária entre os entes federados quando da repartição das fontes tributárias, 

visando assegurar a autonomia financeira das entidades subnacionais. Segundo números, 

novamente produzidos pela Receita Federal brasileira [20], a divisão da receita tributária 

disponível (arrecadação direta somada às transferências intergovernamentais) se dá da 

seguinte maneira: a União Federal ficaria com 58%, enquanto os Estados-membros ficariam 

com 26% e os Municípios com 16%. Os dados ora em comento são fundamentais para 

reafirmar a importância das transferências intergovernamentais de receitas no cenário do 

federalismo fiscal brasileiro, eis que aumenta a possibilidade de os entes subnacionais 

gozarem de autonomia financeira. 
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Os professores Régis Fernandes de Oliveira e Estevão Horvath, em obra conjunta, 

lecionam que a repartição pelo produto da arrecadação tem o fito de permitir a divisão do 

“‘bolo tributário’ de forma equilibrada entre os diversos entes da federação, distribuindo os 

percentuais atribuídos a cada um deles, fixando os critérios para distribuição e a forma de 

calcular esses valores” [21]. 

As transferências intergovernamentais – que servem como instrumento para 

viabilizar a discriminação de rendas pelo produto da arrecadação – podem ser classificadas de 

três maneiras distintas [22]. Levando-se em consideração a sua natureza, podem ser: (i) 

obrigatórias ou constitucionais; e (ii) discricionárias ou voluntárias. Quanto à forma com que 

se dá a sua transferência, podem ser: (i) diretas, ou seja, sem qualquer forma de 

intermediação; e (ii) indiretas, quando sua transferência se dá mediante fundos. Finalmente, as 

transferências intergovernamentais podem ser classificadas, quanto ao destino que terão, em: 

(i) vinculadas, quando a entidade beneficiária se encontrará na obrigação de aplicá-la em um 

fim específico; e (ii) não-vinculadas, quando essa obrigação inexistir. 

Ademais das classificações tradicionalmente trazidas pela doutrina nacional e 

estrangeira, Sérgio Prado [23] adiciona outra. De acordo com o citado professor, as 

transferências poderão ser: (i) devolutivas, quando o ente federado beneficiado pela 

transferência possui relação direta com o fato gerador da obrigação tributária, como no 

exemplo do IPVA, situação em que os Estados-membros repassam 50% do montante auferido 

aos Municípios que procederam à licença do veículo automotor; (ii) redistributivas, quando 

visam trazer equilíbrio à Federação, transferindo receitas, de acordo com algum critério 

escolhido, para Estados-membros e Municípios socioeconomicamente menos favorecido; e 

(iii) compensatória, que surgem como forma de compensar algum Estado-membro ou 

Município por perda de receita  

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 157, as transferências 

intergovernamentais obrigatórias, a serem repassadas diretamente e sem qualquer vinculação 

da União Federal aos Estados-membros. Já o dispositivo seguinte da Carta Magna estabelece 

as transferências intergovernamentais obrigatórias, diretas, e não-vinculadas [24] da União 

Federal e dos Estados-membros aos Municípios. O artigo 159 da mesma Constituição, por sua 

vez, prescreve transferências intergovernamentais obrigatórias, vinculadas ou não, e diretas ou 

indiretas, cuja regulamentação se fará mediante lei complementar. 
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Cabível nesse momento a apresentação do resumo das transferências 

intergovernamentais de receitas, elaborado por Juliano Di Pietro [25], e que toma por base o 

que cada unidade da federação recebe a título de repasse: 

1.  Estados e Distrito Federal 

a) todo o IR-Fonte decorrente da incidência sobre rendimentos pagos a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem; 

b) 20% da arrecadação de impostos instituídos com base na competência estipulada pelo 

artigo 154, inciso I, da Constituição Federal; 

c) 30% do IOF/Ouro dele originário; 

d) montante decorrente do rateio, a ser definido por lei complementar, entre Estados do 

respectivo Fundo de Participação, o qual será calculado pelo Tribunal de Contas da União; 

e) parcela dos 10% do IPI arrecadado pela União não superior a 20%, calculada 

proporcionalmente às exportações de produtos industrializados ocorridas no Estado ou 

Distrito Federal. 

2. Municípios 

a) todo o IR-Fonte decorrente da incidência sobre rendimentos pagos a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem; 

b) 50% do ITR dos imóveis neles situados; 

c) 50% do IPVA dos veículos automotores neles licenciados; 

d) parcela de 25% do ICMS, da qual ¾ decorrem do valor adicionado nas operações ocorridas 

em seus territórios e ¼ de acordo com o quanto definido em lei estadual; 

e) montante decorrente do rateio, a ser definido por lei complementar, entre Municípios do 

respectivo Fundo de Participação, o qual será calculado pelo Tribunal de Contas da União; 

f) 70% do IOF/Ouro dele originário; 
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g) parcela de 25% do quanto recebido pelo Estado do IPI oriundo do repasse proporcional às 

exportações de produtos industrializados nele ocorridas, a qual deve ser calculada da mesma 

forma que o repasse do ICMS. 

Ademais, não se deve olvidar a existência de outros fundos de participação, dentre os 

quais pode-se citar: Fundos Regionais, Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, o Fundo 

Nacional de Saúde, etc. 

  

  

5. Políticas públicas e custo de efetivação dos direitos 

  

  

Toda e qualquer política pública acarretará em dispêndio financeiro quando de sua 

implementação. Não há direito que, para sua efetivação, não custe dinheiro aos cofres 

públicos [26]. Assim é que, para que se fale em implementação de direitos fundamentais 

mediante políticas públicas, tem-se que falar em despesas financeiras, e, portanto, na 

existência de receitas capazes de fazer frente aos gastos estatais. 

Ademais, os norte-americanos Cass Sunstein e Stephen Holmes, em estudo acerca do 

tema do “custo dos direitos” [27], concluíram que não são somente os direitos humanos ditos 

de 2ª e de 3ª dimensões que exigem uma prestação (um agir estatal), mas os de 1ª dimensão, 

que para muitos se efetivam com a mera abstenção estatal (sem qualquer gasto), também 

exigem dispêndios financeiros por parte do Estado para sua implementação.  

Como exemplo de direito humano de 1ª dimensão que exige uma prestação estatal, e 

que culmina em gastos de verbas públicas para sua efetivação, cita-se o direito de 

propriedade. Explica-se: para que o cidadão possa usufruir de tal direito de propriedade, 

fazem-se necessários altos investimentos governamentais (leia-se: gastos de verbas públicas) 

em segurança pública e em outros instrumentos que permitam com que o cidadão exerça sua 

propriedade perante a sociedade sem infortúnios. Em outras palavras, a mera abstenção estatal 

no sentido de reconhecimento do direito de propriedade do cidadão, não se afigura como 

suficiente para que o mesmo goze do direito. 
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Tomando-se em consideração que a prestação de inúmeros serviços públicos é de 

incumbência dos entes subnacionais, e que a necessidade de verbas públicas é imperiosa para 

a implementação de tais serviços, que, por sua vez, irão dar efetividade à direitos 

fundamentais, a análise dos números produzidos pela Receita Federal do Brasil acerca da 

arrecadação tributária no país (excluída a transferência intergovernamental de receita) [28], traz 

um panorama alarmante no que tange à efetivação dos direitos fundamentais em Estados e 

Municípios cuja arrecadação tributária não é suficiente para fazer frente às despesas para 

implementação dos direitos previstos constitucionalmente.  

  

 

6. As transferências intergovernamentais de receitas e os direitos fundamentais 

  

  

A Constituição Federal prescreve, nos incisos de seu artigo 3°, os objetivos que a 

Federação brasileira deve perseguir, dentre os quais destacam-se: (i) a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária; (ii) a erradicação da pobreza e da marginalização; e (iii) a 

busca pela redução das desigualdades sociais e regionais. 

Cientes de que cerca de 90% dos Municípios brasileiros “sobrevivem” dos repasses 

oriundos da receita transferida [29], eis que não possuem meios para auferir receita derivada 

em sentido estrito, e que as verbas públicas são indispensáveis à promoção de políticas 

públicas que dêem efetividade aos direitos fundamentais, as transferências 

intergovernamentais, ao proporcionarem receita aos Estados-membros e Municípios menos 

abastados, servem como instrumento imprescindível à perseguição dos objetivos 

constitucionalmente elencados na Federação brasileira, bem como à efetivação dos direitos 

fundamentais. 

Ao mesmo tempo em que promovem a erradicação da pobreza e da marginalização, 

haja vista permitirem aos entes federados menos abastados o investimento em melhorias de 

condições de sua população, as transferências intergovernamentais reduzem as desigualdades 

sociais regionais.  
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Trata-se de dar vida à sociedade solidária que o artigo 3º da Constituição Federal 

prescreve (em seu inciso I). A explicação da assertiva anterior reside no fato de que mediante 

as transferências intergovernamentais, em sua modalidade redistributiva [30], a União Federal e 

Estados-membros mais abastados estão colaborando para com o desenvolvimento das 

Unidades Federativas e dos Municípios socioeconomicamente menos favorecidos, levando-os 

à liberdade (artigo 3°, inciso I, da CF) [31]. 

À luz da idéia de Federalismo Cooperativo, reforçado pela certeza de que não se 

efetivam direitos fundamentais sem receita suficiente para tanto, resta clara a importância do 

mecanismo das transferências intergovernamentais ao Federalismo brasileiro. Sem ela, em 

princípio, não haveria como se falar em autonomia financeira de certos entes subnacionais, 

característica irrenunciável para que se tenha uma Federação e, em última análise, para que o 

ente federado possa, à luz do que determina a Constituição Federal, dar efetividade aos 

direitos fundamentais. 

  

  

7. Conclusão 

  

  

O presente trabalho monográfico não pretende afirmar que as transferências 

intergovernamentais são a solução para a efetivação dos direitos fundamentais na sociedade 

brasileira. No entanto, parece temerário que, em um país como o Brasil, onde as 

desigualdades socioeconômico-regionais se fazem presentes de forma tão acentuada, 

continue-se a ignorar a importância das transferências intergovernamentais, principalmente as 

de cunho redistributivo. 

A necessidade de se “levar a sério” as transferências redistributivas se mostra ainda 

mais imperiosa ao avaliar-se o recente quadro, da política tributária, praticado pela União 

Federal. Tal ente federativo, como demonstra estudos do economista Raul Velloso [32], 

aumentou, nos últimos anos, a sua arrecadação a título de contribuições sociais, que não 

adentram o bolo de transferências intergovernamentais, passando de 4,8% em 1987, para 

31,9% em 2003.  
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Nesse cenário, verifica-se uma crescente concessão de incentivos fiscais, por parte da 

União Federal, sobre tributos que, em princípio, deveriam ser repartidos com os entes 

subnacionais, para incrementar a sua arrecadação com a instituição ou majoração de 

contribuições sociais. Como catalisador do fenômeno verificado, apresenta-se a 

Desvinculação da Receita da União (DRU), que permite com que a União Federal destine a 

verba pública arrecadada com as contribuições em outras finalidades que não as pelas quais o 

referido tributo foi criado. 

Assim é que, diante do panorama exposto e, cientes de que vivemos em uma 

federação na qual inúmeros entes federados necessitam da partilha de receita (receita derivada 

e transferida) por não conseguirem auferir receita derivada em sentido estrito, as 

transferências intergovernamentais, reitera-se, não podem ser ignoradas, eis que são 

instrumentos que permitem: (i) garantir a autonomia financeira dos entes subnacionais; (ii) 

reduzir desigualdades regionais; e (iii) efetivar direitos fundamentais. Nesse sentido, atos 

atentatórios a tais instrumentos devem ser repensados e reavaliados à luz da Constituição 

Federal e dos direitos fundamentais nela encarnados, que somente serão homogeneamente 

efetivados nas diversas regiões brasileiras, quando todos os entes federados possuírem verbas 

públicas mínimas para a sua implementação. 

Finalmente, ressalta-se que, para que o Brasil se torne o “país do presente”, como 

afirmou o periódico espanhol El País, não basta que se avance, tão somente, em termos 

econômicos, figurando entre as maiores economias do mundo. Não. Um país que se organiza 

sob a forma federativa de Estado, para ser considerado o “país do presente”, deve olhar para o 

setor social e para o setor econômico, crescendo de forma homogênea em todas as suas 

regiões. É somente assim que a República Federativa do Brasil pode realmente se assumir 

como um país que deixou de lado a pecha de “país do passado”. 
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA EXTENSIVA ÀS EMPRESAS 
PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA: O CASO DA 

PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. 
 

FEDERAL EXEMPTION FROM STATE TAXATION: THE CASE O PRÉ-SAL 
PETRÓLEO S.A  

 
 
 

Lívia Medeiros Amorim 
 

RESUMO 
O trabalho se propõe a analisar os argumentos envolvidos na mudança de entendimento do 
Supremo Tribunal Federal sobre a extensão de efeitos da imunidade tributária recíproca, 
prevista no art. 150, VI, “a” da Constituição Federal, às empresas públicas e sociedades de 
economia mista prestadoras de serviços públicos. Para tanto, são analisados acórdãos 
representativos da reviravolta de entendimento da Suprema Corte sobre o alcance da 
imunidade tributária recíproca e analisados os argumentos utilizados pelos julgadores para 
concessão extensiva da imunidade. A partir desses parâmetros, então, questiona-se se a 
situação potencial da Pré-sal Petróleo S.A é compatível (ou não) com os critérios pré-fixados.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE 
RECÍPROCA. PETRÓLEO. PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. 
 
ABSTRACT 
The study aims to examine the arguments involved in changing understanding of the Supreme 
Court about the extent of effects of intergovernmental tax immunity, from article 150, VI, “a” 
of the Constitution, to the public enterprises providing public services. For this purpose, we 
analyzed decisions representative os this yaw of the Supreme Court's understanding about the 
scope of intergovernmental tax immunity, and analyzed the arguments used by judges for 
declare the immunity to these enteprises. From these parameters, so the question is if the 
potential situation of the Pre-sal Petroleo S.A. is compatible (or not) with the pre-set criteria. 
KEYWORDS: KEYWORDS: TAX. CONSTITUCIONAL IMMUNITIES. OIL. PRÉ-SAL 
PETRÓLEO S.A. 
 
 

  

Enquadramento e delimitação do objeto de análise 

  

            Reviravolta recente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permitiu a 
extensão da imunidade tributária recíproca, prevista na Constituição vigente - art. 150, VI, "a" 
-, a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. O 
fundamento apontado no novo encaminhamento se remete à extensão prevista no texto 
constitucional da ratio da imunidade recíproca às autarquias federais e às instituições criadas 
e mantidas pelo Poder Público. 
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            A remodelagem do marco regulatório do petróleo pretende estabelecer nova forma de 
relacionamento entre o Estado (poder concedente) e o concessionário nos setores regulados: 
com a diminuição dos riscos inerentes, aumenta-se a participação do Poder Concedente nos 
resultados obtidos. No paradigma anterior, o Estado concedia o direito de exploração, 
transferindo integralmente os riscos à concessionária e se inserindo no resultado apenas pelas 
participações governamentais e pela tributação. No modelo aprovado, apenas um percentual 
competitivo do óleo é transferido para o explorador, ficando mantida a propriedade da União 
sobre o excedente. 

            Nesse contexto, justificou-se a criação de uma empresa pública que possa dimensionar 
o custo em óleo (oil-cost), maximizando o excedente em óleo (oil-profit) destinado à União. 
A Comissão Interministerial designada para reformulação do marco regulatório do petróleo 
instruiu a criação da empresa pública com as seguintes razões: 

  

No regime de partilha de produção, o contratado assume integralmente os custos e os 
investimentos necessários à execução do contrato, sendo ressarcido, em caso de descoberta 
comercial, com parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos. A parcela restante do petróleo extraído, chamada de excedente em óleo, é dividida 
entre o Estado e o contratante, na proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato. 
Como todos os custos são recuperados pelo contratante, faz-se necessário o 
monitoramento permanente das atividades sob o regime de partilha de produção, de 
forma que a eficiência esteja presente em todas as etapas. (MINISTÉRIO DE MINAS E 
ENERGIA et al, 2009, p. 7) 

  

            A empresa pública criada para harmonização de eficiência no novo marco, a Pré-sal 
Petróleo S.A, terá, portanto, por função essencial a fiscalização dos custos de exploração - já 
que serão todos amortizados pela União - para minimização do custo em óleo, excedente que 
será apropriado pela União. 

            Adotando o paradigma da possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca 
às empresas públicas prestadoras de serviço público por aproximação às funções de Estado, o 
esforço está em projetar o papel da Pré-sal Petróleo S/A dentro do novo marco regulatório do 
setor  para questionar se a sua atuação em potencial se amolda aos parâmetros concessivos 
traçados (ainda de forma imprecisa) pelo STF. 

            Para tanto, devem ser percorridos os seguintes critérios de análise: (i) a  imunidade 
tributária recíproca na ordem constitucional; (ii) fixação de parâmetros observáveis nos 
julgados recentes do STF sobre a matéria; (iii) o papel da Pré-sal Petróleo S.A no novo 
marco; e (iv) o enquadramento ou não da Pré-sal Petróleo S/A na hipótese de imunidade 
recíproca. 

  

Imunidade Tributária Recíproca 
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            A imunidade é uma delimitação constitucional de competência tributária, limitando o 
âmbito não apenas de incidência da norma instituidora de tributos - o que ocorre por mera 
decorrência lógica - mas com direcionamento legislativo, engessando a atividade legiferante 
infraconstitucional.[1] Em outros termos, a imunidade visa a inviabilizar a produção 
legislativa criadora de obrigação tributária principal direcionada a setores de relevância 
estratégica.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                       
                                            

            A imunidade tributária recíproca, prevista ininterruptamente na nossa ordem 
constitucional desde 1891, consiste, por sua vez, na vedação aos entes federados de instituição 
de tributos sobre os bens, renda e serviços uns dos outros.[2] É decorrência imediata do 
princípio federativo que preserva a igualdade entre as instâncias locais de poder político e a 
União Federal.[3] 

            Ao Estado, enquanto detentor único dos meios legítimos de uso da força, é conferido o 
poder de instituir e cobrar tributos, prestações compulsórias retiradas do patrimônio do 
particular destinadas ao custeio das atividades estatais na busca do cumprimento dos deveres 
instituídos na Carta Política. Assim, a imunidade tributária recíproca visa a resguardar que o 
exercício articulado do poder de tributar não gere deformidades no equilíbrio de poderes 
existente (ou ao menos, almejado) entre os entes federados, vez que poderia ser utilizado 
como instrumento de disputa política. 

            Outra dimensão de justificação da imunidade tributária recíproca é o pressuposto de 
ausência de capacidade contributiva das entidades imunes, não se reconhecendo nas 
atividades estatais a busca precípua do lucro, como ocorre nas atividades privadas.[4] 

            O alargamento interpretativo da imunidade tributária recíproca leva a sua extensão às 
manifestações do Estado na sociedade. Por identificar as mesmas engrenagens de justificação 
política da imunidade tributária recíproca, o constituinte originário deixou claro o alcance da 
imunidade também em relação às autarquias de cada ente, entidades da administração pública 
indireta, descentralizada.            

            A visualização dessa racionalidade em outras situações não previstas no texto 
constitucional levou à extensão da imunidade tributária recíproca às empresas públicas e 
sociedades de economia mista prestadoras de "serviços públicos", por semelhança com o 
papel institucional das autarquias. O STF, em recentes e emblemáticos julgamentos, 
distinguiu a atuação das empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam como 
braço imediato do Estado da das que atuam em ambiente competitivo para fazer alcançar-lhes 
também a imunidade.[5] 

            Como a mudança de posicionamento é recente na Corte e não encontra parâmetros 
legais - tampouco encontra nortes jurisprudenciais bem marcados -, é relevante ao propósito 
desse trabalho percorrer a repetição argumentativa encontrada em acórdãos sobre a matéria no 
intuito de eleger critérios de análise da situação potencial da Pré-sal Petróleo S.A. 

  

Extensão às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços 
públicos 
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            As empresas públicas e sociedades de economia mista representam formas recorrentes 
de inserção[6] do Estado na economia. Para preservar a igualdade que se espera no ambiente 
de livre iniciativa e livre concorrência, a Constituição, em seu art. 173, prevê que tais 
conformações societárias não serão desoneradas de obrigações trabalhistas e tributárias, 
exercendo suas atividades em condições semelhantes às dos particulares atuantes no 
seguimento.[7] 

            Há, contudo, hipóteses em que mencionadas conformações societárias, com 
participação predominante do capital estatal, não se apresentam no nicho competitivo, sendo 
constituídas tão somente com a finalidade de ser instrumento imediato de realização de 
intentos do Estado. São, na verdade, resultantes de uma escolha política de descentralização 
gerencial de um serviço que é de competência exclusiva do Estado. Por isso, são constituídas 
com empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que desempenhem atividades 
que pudessem ser exercidas por entidades de direito público integrantes da Administração 
Pública. 

            A interpretação teleológica da norma inserida no art. 173[8] da Constituição permite 
identificar dois corolários a serem preservados e harmonizados no sistema constitucional: (i) 
princípio da igualdade, blindando potenciais descompassos que possam vir a ser desenhados 
por manifestação do poder extroverso do Estado; (ii) por encadeamento decorrente, a livre 
iniciativa, não desonerando a atuação do Estado na economia e desnivelando os players de 
determinado setor. 

            A norma imunizante, repita-se por oportuno, é decorrência imediata do princípio 
federativo, visando a preservar a igualdade entre os entes federados. Não representa, portanto, 
privilégio ou prerrogativa de entidades públicas, mas vedação de ordem constitucional à 
produção legislativa tributária de um ente em relação ao outro para que não surjam 
deformidades no fino equilíbrio de poderes. 

            A definição do alcance normativo da imunidade tributária, portanto, deve preservar a 
dinâmica da ordem econômica constitucional, que distingue os ambientes sujeitos à 
exclusividade estatal (ambiente setores sujeitos à publicatio) e os ambientes sujeitos à livre 
concorrência. 

  

Parâmetros interpretativos do STF 

  

            Para a análise a ser aqui empreendida foram escolhidos nove acórdãos publicados do 
STF, uma decisão sobre a existência de repercussão geral e o julgamento do RE 599628 - 
ainda não finalizado - sobre a possibilidade de sociedades de economia mista pagarem seus 
débitos através de precatórios.[9] 

            Todos os casos selecionados - à exceção do RE 599628 - tratam especificamente sobre 
a possibilidade de extensão dos efeitos da imunidade tributária recíproca a empresas públicas 
e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. A decisão sobre a existência 
de repercussão geral contempla uma decorrência do reconhecimento da imunidade aos 
Correios: a existência de outros agentes setoriais prejudicados pela extensão - aspecto que 
será abordado adiante. Por fim, os debates envolvidos no julgamento do RE 599628 tem 
nuances parecidas com as dos demais acórdãos, pois envolvem a concessão de privilégio a 
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ente prestador de serviço público, trazendo nortes interpretativos similares aos observados nos 
outros julgados. 

            O argumento predominante nos acórdãos analisados diz respeito ao ambiente de 
atuação do ente que busca a extensão da imunidade tributária recíproca: saber se a empresa 
atua em regime de competição com outros agentes ou se é o único prestador do serviço 
considerado. A elevação desse parâmetro tem por pano de fundo a distinção já mencionada 
sobre as formas de inserção do Estado na economia, seja explorando atividade econômica em 
sentido estrito, seja prestando serviços públicos.[10] Naquela, que tem por pressuposto a 
busca primordial do lucro, vincula-se ao sistema do art. 173 da Constituição, que o põe em 
igualdade com os demais particulares atuantes no segmento, visando a afastar potenciais 
vantagens comparativas ao ente público e seus efeitos anticoncorrenciais. Quando atua na 
prestação de serviços públicos - atividade de prestação privativa do Estado, à exceção de 
serviços de educação e saúde -, por sua vez, inexistente a concorrência, afasta a racionalidade 
do art. 173, atraindo por mimetismo a regra do art. 150, VI, §2º. 

            No quadro abaixo estão explicitadas as passagens dos acórdãos que fazem menção à 
prestação singular do serviço, com o intuito de resguardar potenciais deformidades 
competitivas.  

Processo Relator Argumento 
QO - AC 1.851-0 Min. Ellen Gracie "(...) no sentido do de que as empresas 

públicas e sociedades de economia mista 
prestadoras de serviço público de prestação 
obrigatória e exclusiva do Estado são 
abrangidas pela imunidade tributária 
recíproca prevista no art. 150, VI, a, da 
Constituição Federal."  

RE 601.392 - RG Min. Joaquim 
Barbosa 

"(...) entendo que a matéria possui densidade 
constitucional, na medida em que se discute o 
alcane de imunidade tributária, com reflexo 
nos domínios da concorrência e da livre 
iniciativa." 

RE 424.227-3 Min. Carlos Velloso "(...) o meu entendimento [...] é no sentido de 
distinguir empresa pública que presta serviço 
público de empresa pública que exerce 
atividade econômica, atividade empresarial, 
concorrendo com empresas privadas. A 
primeira, sempre sustentei, tem natureza 
jurídica de autarquia." (p.2) 

  

"(...) o que quer a Constituição é que o 
Estado- empresário não tenha privilégios em 
relação aos particulares. Se houver 
monopólio, não há concorrência; não havendo 
concorrência, desaparece a finalidade do 
disposto no §1º do art. 173." (p. 10) 

RE 285.716 Min. Joaquim 
Barbosa 

"A imunidade recíproca opera como 
instrumento de proteção de 
instrumentalidades estatais, e, portanto, não 
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pode ter como efeito jurídico colateral o 
desequilíbrio das condições de concorrência 
econômica, nem tampouco o benefício de 
entidade particular, voltada à exploração 
econômica e lucrativa de qualquer objeto." (p. 
7) 

  

"Por fim, a imunidade tributária não pode 
desigualar agentes de mercado (art. 173, §2º 
da Constituição)." 

  

            Apesar de ser uma preocupação manifestada em abstrato em todos os julgamentos 
observados[11], a não observação minuciosa do complexo de atividades desempenhadas por 
essas empresas públicas e sociedades de economia mista às quais vem sendo reconhecida a 
imunidade tributária recíproca por extensão já tem gerado perplexidades no âmbito 
concorrencial. Hipótese isolada até o momento, mas com multiplicidade de casos envolvidos - 
inclusive com repercussão geral reconhecida - diz respeito à definição de abrangência do 
reconhecimento da imunidade tributária à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 
no RE 601392. No caso, a imunidade da ECT vinha sendo declarada de forma irrestrita pelo 
Supremo Tribunal Federal em relação a suas atividades, abarcando inclusive os serviços 
prestados por empresas terceirizadas. Contudo, a percepção de que o serviço sujeito ao 
monopólio estatal[12] - à publicatio - não contempla todas as atividades desenvolvidas pela 
ECT e que parte (considerável) delas é desempenhada em regime de livre concorrência, 
afinado a outros players, levou o STF a reconhecer a repercussão geral da matéria, fundando-
se na necessidade de delinear o alcance da imunidade quanto às atividades específicas.[13]  

            Vê-se, com isso, que, apesar de o argumento de preservação da concorrência estar 
presente na unanimidade dos acórdãos analisados, ele tem tido forte apelo teórico e a 
identificação da imunidade tem sido com o ente e não com a atividade, dando alcance 
indesejável à imunidade do ponto de vista concorrencial. Tal fato leva a concluir que, para 
melhor aferição do parâmetro concorrencial, a análise não deve perder de vista a(s) 
atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo ente que pleiteia a imunidade, identificando-
se como imunes a renda, bens e serviços afetos àquela atividade e não superpondo a 
imunidade ao prestador, o que pode acontecer, mas não ocorre necessariamente.[14] 

            Outro ponto controverso, mas também ausente de critérios claros, diz respeito à 
possibilidade de se exigir contrapartida pelos serviços prestados. Pelo reconhecimento da 
imunidade a empresas como a ECT, por exemplo, a contrário senso, percebe-se que não tem 
sido levado em conta como um empecilho na maioria dos acórdãos trabalhados, mas não 
tendo tido consideração decisória nem obter dictum. Em contradição, contudo, o argumento 
foi utilizado no julgamento do RE 285.716 contra o reconhecimento da imunidade à 
Petrobrás.  Esse ponto é especialmente questionável em um julgamento que aplica 
interpretação teleológica da norma porque um dos fundamentos de justificação da imunidade 
é o pressuposto de capacidade econômica reduzida das entidades imunes. 

            Além disso, apesar de ser pressuposto de toda a discussão envolvida da delimitação do 
alcance da imunidade tributária recíproca, o que tem sido considerado como 'serviços 
públicos' para fins de extensão da imunidade. Estariam incluídos só aqueles disciplinados no 
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art. 21 da Constituição ou também os setores sujeitos à publicatio estariam abrangidos na 
regra? Os julgados não lidam com essa controvérsia, nem os de imunidade, nem o RE 
599628, que trata da possibilidade de a Eletrobrás quitar suas obrigações com precatórios. 

            Em síntese, os liames interpretativos envolvidos nessa discussão não são claros 
absolutamente. Primeiramente cria-se o imperativo abstrato de que os serviços sejam 
prestados em regime de exclusividade, mas não se faz uma subsunção rigorosa dos fatos ao 
enunciado normativo e, via transversa, defere a imunidade à empresa e não à atividade que é 
exercida nos parâmetros previamente fixados. 

            Partindo, contudo, da invocação recorrente ao exercício de competências públicas sem 
distorções concorrenciais como norte de avaliação para fins de reconhecimento da imunidade 
tributária recíproca, serão consideradas as atividades da estatal e, a partir de um esforço 
interpretativo de projeção de atuação, ver se suas atividades (isoladamente consideradas) se 
adéquam às premissas fixadas. 

  

O papel da Pré-sal Petróleo S/A no novo marco regulatório do petróleo 

  

            A Pré-sal Petróleo S/A (inicialmente popularizada como "Petro-sal") é a empresa 
pública criada nos trabalhos de redefinição do marco regulatório do petróleo, desencadeado 
pelas descobertas dos campos do pré-sal, áreas de baixo risco exploratório. 

            Em resumo, no novo modelo, adota-se nova forma de participação do Estado no 
processo de E&P, permitindo à União apropriação direta de rendas provenientes da 
comercialização do óleo e não mais apenas através da relação triangular corrente - 
participações governamentais e tributação. 

            Diferente do que acontecia no modelo anterior - contrato de concessão -, em que a 
concessionária era proprietária do óleo em caso de êxito exploratório, no novo marco - 
contrato de "partilha de produção" - a União passa a ser proprietária do óleo extraído, 
juntamente com o Operador (Petrobrás, com participação mínima necessária de 30% nos 
contratos de partilha) e com a Licitante (se houver). Contudo, o risco da atividade de E&P 
continua concentrado nos agentes privados atuantes, no caso, o Operador e o vencedor da 
licitação. Nos moldes do que ocorre com a concessão, a União não participa das atividades de 
E&P. Fica, entretanto, a seu cargo, o ressarcimento - a ser feito em óleo - dos investimentos 
empreendidos.[15] 

            Ocorre que a perspectiva de ressarcimento de todos os custos incorridos no processo 
tem grande potencial de ensejar o superdimensionamento dos investimentos, gerando 
ineficiência. Para contrabalancear esse incentivo de efeitos negativos criou-se um agente de 
fiscalização para "monitorar e auditar os custos e investimentos relacionados aos contratos 
de partilha de produção" (art. 4º, I, "e" da Lei n.º 1.2304/2010). No caso, o agente criado foi a 
Pré-sal Petróleo S.A.[16] A empresa, então, terá que monitorar os custos e investimentos feitos 
pelos particulares nos contrato de partilha para ir no contrafluxo da ineficiência potencial. 

            A outra função de grande relevância da Pré-sal é a contratação de empresa para 
comercialização do óleo da União. Das funções listadas no art. 4º da lei de criação da empresa 
pública essa é a que mais se aproxima do exercício de atividade econômica na forma descrita 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6024



no tópico anterior. Todavia, a relação é sempre apenas intermediada pela Pré-sal e não 
executada a mão própria. 

            A observação do papel designado para a empresa pública no novo marco sugere 
diversos questionamentos sobre intersecção de competências entre a Pré-sal Petróleo S.A e a 
ANP. A perplexidade é reforçada com a leitura do art. 48 do PL 5.938/09 (art. 56 da Redação 
final aprovada na Câmara dos Deputados), que repassa à ANP as funções da empresa 
enquanto essa não tiver sido criada.[17] 

            Para a investigação a que se propõe esse trabalho, é importante definir - dentro dos 
parâmetros traçados pelo entendimento do STF - se a Pré-sal atuará na álea da atividade 
econômica ou desempenhará funções de Estado - o que pode ser aferido por aproximação de 
competências com a ANP -, representando a sua constituição como empresa pública apenas 
descentralização gerencial dos atos a serem exercidos pela empresa. 

            Como sustentado em tópico anterior, todavia, essa análise não deve ser feita de forma 
pessoal, conexa à empresa, mas sim considerando as atividades isoladamente. Portanto, (i) o 
papel definido no art. 4º, I, "e" da Lei n.º 1.2304/2010, fiscalizatório; e (ii) a intermediação da 
comercialização do óleo da União, art. 4º, II, "a" da Lei n.º 1.2304/2010.[18] 

            No que compete ao monitoramento de custos envolvidos na fase de exploração é mais 
fácil a visualização de competências afetas ao Estado, notadamente o exercício de poder de 
fiscalização para garantir a eficiência do setor. Ao promover a auditoria e fiscalização dos 
custos exploratórios incorridos pelo Operador do contrato de partilha, a Pré-sal Petróleo S.A 
terá papel regulador do sistema, exercendo atos de império e submetendo os particulares 
envolvidos a tais restrições. Daniel de Oliveira, por uma abordagem da possível superposição 
de competências entre a ANP e  a Pré-sal Petróleo, mas com reflexos tangenciais sobre o 
objeto em estudo, sustenta com clareza que o papel a ser exercido pela Pré-sal para 
dimensionamento do custo em óleo tem contornos regulatórios: 

  

Isso o próprio MME ou a ANP poderiam fazer sem ofensa à livre iniciativa ou qualquer outra 
norma. Ou seja, é possível virem a afirmar que a única atribuição da Petro-Sal, além daquela 
de representar a União no acordo de individualização de produção em certos casos, será 
auditar e fiscalizar as contas do operador (quem se responsabiliza pelas atividades de E&P no 
contrato) do Contrato de Partilha, tarefa esta que se poderia enquadrar no conceito de 
regulação. Consequentemente, ao contrário do comumente dito, a Petro-Sal não 
desempenharia atividade econômica, porque nem mesmo venderá o óleo/gás da União. Ou 
seja, em verdade, desempenharia atividade classificável como regulatória, cuja atribuição 
somente pode ser repassada a pessoa jurídica de direito A público - que não é o caso da Petro-
Sal, que será uma empresa pública. (Oliveira, 2010) 

  

            A intervenção da Pré-sal na dinâmica de exploração para correção de deformidades 
econômicas com esse viés controlador, de imposição de limitações, aproxima seu papel, 
portanto, no concerto institucional, de um ente regulador, exercendo funções de Estado.[19] 
Terá a relevante tarefa de preservar um dos princípios caros à Administração Pública, a 
eficiência (art. 37 da Constituição) dentro de um setor sujeito à exclusividade estatal. A 
fiscalização para ajuste de uma falha observável, no modelo proposto constatada na 
experiência internacional, assemelha-se a uma das dimensões conceituais dada à regulação 
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estatal. Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão articula seu conceito de regulação 
salientando uma dimensão de restrição de liberdades pelo ente estatal - que no caso da PPSA 
existirá pela não composição irrestrita dos custos - para direcionar as ações dos particulares à 
concretização da pauta constitucional: 

  

Como conceito decorrente do que até o momento expomos, podemos afirmar que a regulação 
estatal da economia é o conjunto de medidas legislativas, administrativas e 
convencionais, abstratas e concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da 
liberdade privada ou meramente indutiva, determina, controla, ou influencia o 
comportamento dos agentes econômicos, evitando que lesem os interesses sociais 
definidos no marco da Constituição e orientando-os em direções socialmente desejáveis. 
(ARAGÃO, 2009:37) 

  

            A apreensão dessa competência no contexto dos argumentos analisados é mais fácil 
quando comparada à outra função eleita para exame: a contratação de agente de 
comercialização do óleo.  A visualização do mimetismo de competências de Estado na 
fiscalização é menos confusa e mais palatável, com maior produção doutrinária, inclusive, do 
que a defesa de prolongamento de competências pública (atuação da longa manus) na 
intermediação da comercialização. 

            Em primeiro lugar, em razão da associação vocabular de comercialização a exercício 
de atividade econômica voltada à obtenção de lucro. A leitura atenta do dispositivo que 
confere a competência à estatal, contudo, deixa claro que a atuação da PPSA restringir-se-á à 
contratação de agente de comercialização: 

  

Art. 4o  Compete à PPSA:  

II - praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos para a comercialização de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União, especialmente:  

a) celebrar os contratos com agentes comercializadores, representando a União; 

  

            A atividade econômica, de comercialização do óleo em regime de concorrência e com 
o intuito de obtenção de lucro será desempenhado por agente diverso da PPSA, ficando-lhe 
restrita a articulação contratual em regime de exclusividade, sem se contrapor a outros players 
do setor. A mesma ponderação é feita, novamente, por Daniel Oliveira, que, questionando a 
necessidade de criação da empresa pública, ressalta o não exercício de atividades econômicas 
que justificassem a constituição de uma nova empresa, nos moldes dos requisitos arrolados 
pelo inciso II do art. 5 do Decreto-lei n. 200/67: 

É neste ponto - em que o PL prevê que a ANP fará o papel da Petro-Sal enquanto esta não for 
implantada - que o próprio projeto de lei reconhece que as atribuições da Petro-Sal, uma 
futura empresa pública, podem ser exercidas pela ANP, que é uma autarquia. Decorre daí 
outro raciocínio: se o papel da Petro-Sal pode ser desempenhado por uma autarquia, é verdade 
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que a Petro-Sal desempenhará atividade econômica? O PL relativo à Petro-Sal, recentemente 
aprovado na Câmara dos Deputados, diz que ela não poderá desempenhar atividade de E&P e 
que, nem mesmo a comercialização do óleo/gás, que ficará com a União, poderá fazer. Para 
tal, terá que contratar uma terceira empresa - muito provavelmente a Petrobrás, em virtude de 
o parágrafo único do Art. 44 do PL permitir a sua contratação direta (sem prévia licitação) 
para este fim. (Oliveira, 2010) 

  

   Em resumo, conclui-se que (i) não haverá exercício de atividade econômica que justificasse 
a criação de uma empresa pública, que tem por missão institucional ser o mecanismo de 
participação estatal na economia, explorando atividade econômica, em concorrência com os 
particulares e em paridade de condições; (ii) em acréscimo, há o exercício de competências 
notadamente repassadas a entes públicos, qual seja o poder fiscalizatório da empresa, 
limitador de possibilidades dos particulares. Há, portanto, uma opção política de constituição 
de um ente privado para exercício de competências públicas, privilegiando-se a 
descentralização gerencial, o que não desvirtua a finalidade das atividades prestadas pela 
PPSA. Ao final, tudo isso é reforçado pelo argumento já mencionado de que as funções da 
Pré-sal serão interinamente exercidas pela Agência Nacional do Petróleo até que aquela esteja 
plenamente operante. 

  

  

Conclusão 

                         

              O trabalho buscou desenvolver a atual conformação jurisprudencial da extensão de 
efeitos da imunidade tributária recíproca e inseri-la no contexto regulatório do novo marco do 
petróleo, a fim de problematizar o possível reconhecimento futuro da imunidade à Pré-sal 
Petróleo S.A. 

              Perpassando-se julgados do Supremo Tribunal Federal que tratam da matéria, 
verificou-se que a definição de alcance da imunidade tributária recíproca ainda vem sendo 
pautada por critérios vagos e pouco claros, mas que dois pontos tem sido centrais na 
discussão: (i) o exercício de competências públicas, comumente referido como prestação de 
serviços públicos pelas empresas públicas e sociedades de economia mista; e (ii) o exercício 
de tais competências em ambiente não competitivo, de forma a não gerar distorções 
concorrenciais por gerar privilégios para o ente público em descompasso com os pares 
privados. Quanto ao último argumento, asseverou-se que um dos equívocos interpretativos 
que vem sendo feito é a interpretação global da atuação da empresa pública ou sociedade de 
economia mista em contraste com a consideração isolada das atividades desenvolvidas para 
vinculação restrita da imunidade aos bens, rendas e serviços afetos a tais atividades. 
Sublinhou-se, por fim, que essa preocupação, embora já intuída pelo Ministro Marco Aurélio 
em alguns julgamentos, se fez presente com a chegada do RE 601.392, que demanda a 
delimitação das atividades imunes exercidas pela ECT. 

              Com isso, passou-se à projeção das atividades da Pré-sal Petróleo S.A e a 
especulação sobre o papel que terá no desenho institucional articulado para o novo marco. 
Concluiu-se que (i) a atividade de monitoramento de custos assemelha-se às atividades 
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regulatórias exercidas pelo Estado pelo fato de representar limitações impositivas à liberdade 
dos particulares de dimensionamento de custos exploratórios e (ii) a intermediação para 
contratação de agentes de comercialização não representa exploração de atividade econômica 
com intuito de obtenção de lucro, mas mero procedimento para que se repasse a atividade a 
quem atua no mercado com tal finalidade. 

              Assim, considerando as estruturas interpretativas pré-fixadas e as ponderações feitas 
em relação à atuação da Pré-sal Petróleo S.A, a constituição desse agente como empresa 
pública se dá por mera opção política de descentralização gerencial, vez que exerce 
competências públicas, enquadrando-se nos parâmetros considerados pelo Supremo Tribunal 
Federal para extensão de efeitos da imunidade tributária recíproca. 

              Faz-se, todavia, ressalva final de que o alargamento progressivo da extensão de tais 
imunidades por critérios jurisprudenciais aponta para a necessidade de regulamentação 
legislativa da matéria, não apenas dos parâmetros de concessão, mas ainda dos de manutenção 
da imunidade, nos moldes do que é feito em relação à imunidade atinente aos partidos 
políticos.[20] Ademais, a consciência do papel político da imunidade tributária e dos efeitos 
de sua concessão desarrazoada em uma ordem econômica que elege a livre iniciativa deve 
estar presente para que não haja a concessão de privilégios arbitrários a entes públicos em 
descompasso com outras dimensões caras à Constituição. 
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[1]Paulo de Barros Carvalho concebe assim a imunidade: "(...) a classe finita e imediatamente 
determinável de normas jurídicas, contidas no texto da Constituição Federal, e que 
estabelecem, de modo expresso, a incompetência das pessoas políticas de direito 
constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações 
específicas e suficientemente caracterizadas." (CARVALHO, 2009, p. 202) 

[2]Apenas na Constituição de 1934, entretanto, passaram a constar na regra imunizante os 
"serviços". A Constituição de 1891 abrangia tão somente bens e rendas. 

[3] O sistema Federativo propõe a independência coordenada dos Estados federados em 
relação à União, dotando-lhes de âmbito de  competência legislativa, executiva e de estrutura 
judiciária. A Constituição, além das previsões de competência administrativa, tenta 
compatibilizar o sistema tributário nacional com a forma federativa de Estado, a fim de 
preserva a autonomia e equivalência entre os entes. 

[4] Mizabel Derzi, em comentário à obra de Aliomar Baleeiro, propõe o seguinte: "De fato, 
esse é outro prisma pelo qual a questão também deve ser examinada, não se podendo 
reconhecer nas atividades estatais próprias, como instrumentalidades governamentais, a 
capacidade inerente às atividades econômicas de fins lucrativos. Nem seria razoável tributar, 
decepando a renda, aquela atividade para cuja manutenção compulsoriamente devem 
contribuir os cidadãos." (BALEEIRO, 2010, p. 125) 

  

[5] Eros Grau, doutrinariamente, já marcava a distinção de regime entre as empresas públicas 
e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos e aquelas sujeitas à 
disciplina do art. 173 da Constituição, salientando: "Da mesma forma, na redação originária 
do §1º do art. 173, alterada pela Emenda Constitucional n. 19/98, a expressão conotava 
atividade econômica em sentido estrito: determinava ficassem sujeitas ao regime próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, a empresa 
pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que atuassem no campo da 
atividade econômica em sentido estrito; o preceito, à toda evidência, não alcançava empresa 
pública, sociedade de economia mista e entidades (estatais) que prestassem serviço público." 
(GRAU, 2008, p. 103) 

[6]Utiliza-se o vocábulo "inserção" para diferenciar das categorias utilizadas por Eros Grau de 
intervenção e atuação  do Estado na economia. Inserção aqui quer significar a participação do 
Estado na economia em sua forma mais abrangente, seja através da prestação de serviços 
públicos, seja através da exploração de atividade econômica em sentido estrito. 
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[8] Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista 
e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios 
da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a 
participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de 
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

§ 3º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. 

§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, 
nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 

  

[9] (RE 601392 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 12/11/2009, DJe-
228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-06 PP-01176 RF v. 
105, n. 404, 2009, p. 339-343 ); (RMS 2724, Relator(a):  Min. EDGARD COSTA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/1956, EMENT VOL-00257-01 PP-00171); (RE 
424227, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 24/08/2004, DJ 
10-09-2004 PP-00067 EMENT VOL-02163-05 PP-00971 RTJ VOL 00192-01 PP-00375); 
(RE 354897, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 
17/08/2004, DJ 03-09-2004 PP-00034 EMENT VOL-02162-03 PP-00506 LEXSTF v. 27, n. 
314, 2005, p. 240-251); (RE 363412 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 07/08/2007, DJe-177 DIVULG 18-09-2008 PUBLIC 19-09-2008 EMENT 
VOL-02333-03 PP-00611 RTJ VOL-00206-01 PP-00407); (ACO 959, Relator(a):  Min. 
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MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2008, DJe-088 DIVULG 15-05-
2008 PUBLIC 16-05-2008 EMENT VOL-02319-01 PP-00001 RTJ VOL-00204-02 PP-00518 
LEXSTF v. 30, n. 356, 2008, p. 23-37); (ACO 1095 MC-AgR, Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2008, DJe-078 DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 
02-05-2008 EMENT VOL-02317-01 PP-00025 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 24-34); 
(ACO 765, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MENEZES 
DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2009, DJe-167 DIVULG 03-09-2009 PUBLIC 
04-09-2009 EMENT VOL-02372-01 PP-00001 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 21-45); (AC 
1851 QO, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-
142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-01 PP-00196 RTFP v. 
16, n. 82, 2008, p. 301-303); (RE 285716 AgR, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, 
Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 
EMENT VOL-02395-04 PP-00892) 

[10] A noção de serviço público historicamente não é consensual. O contraste com a atividade 
econômica em sentido estrito, contudo, é boa forma de apreensão conceitual. A definição de 
Marçal Justen Filho para distinção entre os dois regimes é a seguinte: "Deve reputar-se que o 
ponto nuclear da distinção entre serviço público e atividade econômica propriamente dita 
reside na relação entre a necessidade a ser satisfeita e a dignidade da pessoa humana. [...] 
Somente se pode qualificar como serviço público o fornecimento de utilidades essenciais à 
realização da dignidade da pessoa humana. [...] A atividade econômica em sentido estrito 
peculiariza-se pela possibilidade de exploração econômica lucrativa, voltada à apropriação 
privada de benefícios." (JUSTEN FILHO, 2003, p. 30) 

[11] Os demais acórdãos apresentam transcrição literal dos argumentos acima relacionados, 
razão pela qual optou-se por não repetir os argumentos já trabalhados. 

[12] A exclusividade da prestação de serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos na ordem constitucional vigente foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADPF 
n.º 46. Contudo, não ficou claro na oportunidade o que estaria abrangido pelos serviços 
postais - prestados com exclusividade - e quais serviços podiam ser operados livremente. 

[13] O argumento será retomado em conjunto com os fundamentos das demais decisões. 
Contudo, tão somente para ilustração contextual da relevância do argumento concorrencial na 
extensão dos efeitos da imunidade no discurso institucional do STF, é válida a transcrição de 
trecho da decisão do Ministro Joaquim Barbosa ao propor o reconhecimento da repercussão 
geral no RE 601392:  "Entendo que a matéria possui densidade constitucional na medida em 
que se discute o alcance da imunidade tributária, com reflexos nos domínios da concorrência 
e da livre-iniciativa. Ademais, como já indicado no precedente, a necessidade de eventual 
distinguishing fora intuída por esta Corte. A orientação que virá a ser fixada por esta Corte 
transcenderá os interesses meramente individuais, pois irá servir de parâmetro para todas as 
entidades cujas atividades constantemente oscilam entre a prestação de serviço público, sem 
nota de capacidade contributiva, e a atuação econômico-lucrativa, própria dos agentes de 
mercado." (RE 601392 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 12/11/2009, 
DJe-228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-06 PP-01176 RF 
v. 105, n. 404, 2009, p. 339-343 ) 

[14] Apesar de predominantemente essa não ter sido uma preocupação decisiva nas decisões 
do STF, ela é sempre exaltada pelo Ministro Marco Aurélio. No julgamento da ACO 765-
AgR, por exemplo, fez a seguinte ressalva: "A circunstância de a agravante executar serviços 
que, inequivocamente, não são públicos nem, tampouco, se inserem na categoria 'serviços 
postais', como a atividade bancária conhecida como 'Banco Postal', demandará certa 
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ponderação quanto à espécie de patrimônio, rendas e serviços protegidos pela imunidade 
recíproca. Penso ser conveniente que tal ponderação, contudo, ocorra por ocasião do 
respectivo julgamento de mérito, já que, pelo que afirma a agravante, os veículos cuja 
propriedade é tributada com o IPVA são usados para serviço de coleta, remessa ou entrega 
de correspondência, documentos, objetos, bens e valores (fls. 15)."  (ACO 765 AgR, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM BARBOSA, 
Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2006, DJ 15-12-2006 PP-00081 EMENT VOL-02260-01 
PP-00007 RT v. 96, n. 860, 2007, p. 151-157) Válido, contudo, o registro de que no 
julgamento ulterior do mérito da demanda a questão não foi analisada. Tal fato não poderia 
sequer ser escusado em razão da limitação da apreciação do STF a matéria jurídica, sem 
observação em espécie de matéria probatória, por se tratar de ação civil originária, hipótese na 
qual a apreciação do acervo probatório e das nuances fáticas são afetas à competência do 
Supremo Tribunal Federal. 

[15] Sobre o funcionamento do modelo de partilha de produção: "No modelo de partilha de 
produção uma empresa estatal ou um órgão público oferta área para que petrolífera explore 
sob mando de uma comissão operacional conjunta - nomeada pela estatal/órgão público e 
pela empresa exploradora. Nos países que operam com a partilha de produção, normalmente a 
maioria dos membros dessa comissão operacional é indicada pela estatal/órgão público. Daí 
ser um modelo indicado apenas quando o país detém pessoal bastante qualificado no setor, 
sob pena de não conseguir gerir as atividades e ser ludibriado pelas petrolíferas quanto a 
custos de produção e valores das jazidas de petróleo e gás. A produção é partilhada - daí o 
nome do modelo. O Estado fica com óleo/gás in natura e atua diretamente na exploração e 
produção de petróleo e gás, não havendo necessidade de intervenção regulatória forte no setor 
para fins de evitar efeitos maléficos em outras áreas econômicas e nas relações internacionais. 
A parte da produção que cabe ao Estado pode ser-lhe dada em dinheiro: a petrolífera pode ser 
autorizada a vender a parte do Estado ou a ficar com o óleo/gás e remunerar o Estado. Neste 
caso, verifica-se maior semelhança com o modelo de concessão - no qual a propriedade do 
óleo/gás prospectado é da petrolífera concessionária, que paga a compensação financeira ao 
Estado. Por fim, o modelo de partilha é recomendável para países que possuem baixa 
estabilidade institucional, que não possuem um sistema de leis sólido, principalmente quanto 
a tributação e a regulação de atividade petrolífera." (OLIVEIRA, 2010) 

[16] Não se ignora a discussão existente sobre a necessidade/viabilidade de criação de uma 
nova empresa pública para atuação exclusiva no pré-sal com funções marcadamente 
regulatórias. Contudo, não é a proposta deste trabalho esgotar os argumentos que se 
contrapõem nesse debate, ainda que os tangencie reiteradamente. 

[17] Art. 56. Enquanto não for criada a empresa pública de que trata o § 1º do art. 8º, 
suas  competências serão exercidas pela União, por intermédio da ANP, podendo ainda 
ser delegadas por meio de ato do Poder Executivo. 

[18]Destacam-se tais funções da Pré-sal Petróleo S.A das descritas no art. 4º da Lei 
1.2304/2010 por representarem (i) o fundamento de criação da empresa no novo arranjo 
institucional do marco regulatório e (ii) as funções que ilustram em maior dimensão a tensão 
existente entre o exercício de uma função de Estado e o exercício de atividade econômica 
competitiva. Essa decantação dos papeis centrais da Pré-sal é destacado também por Daniel 
Oliveira: "Ou seja, é possível virem a afirmar que a única atribuição da Petro-Sal, além 
daquela de representar a União no acordo de individualização de produção em certos casos, 
será auditar e fiscalizar as contas do operador (quem se responsabiliza pelas atividades de 
E&P no contrato) do Contrato de Partilha, tarefa esta que se poderia enquadrar no conceito 
de regulação." (OLIVEIRA, 2010) 
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[19]A possibilidade de exercício de poder fiscalizatório, policial, coloca a empresa no âmbito 
de abrangência regulatória do Estado. Apesar da fluidez conceitual doutrinária sobre 
regulação, é recorrente a remissão ao exercício de competências fiscalizatórias, limitadoras, 
como parâmetro de verificação. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro resume as 
atividades regulatórias da seguinte forma: "Para usar linguagem própria do direito 
administrativo brasileiro, pode-se afirmar, sem receio de errar, que, dentre as atividades 
administrativas a cargo do Estado (serviço público, fomento, polícia e intervenção), a 
atividade regulatória abrange as três últimas, a saber: a polícia, o fomento e a intervenção 
no domínio econômico." (DI PIETRO, 2004, p. 26) 

  

[20] Não se quer dizer com isso que devam ser estabelecidos os mesmos parâmetros. 
Convoca-se tão somente para a necessidade de que haja a construção refletida de parâmetros. 
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HOMOLOGAÇÃO E A SÚMULA N. 436 DO STJ 

 
TAX ASSESSMENT BY HOMOLOGATION: THE OBJECT OF HOMOLOGATION AND 

THE PRECEDENT N. 436 OF THE STJ 
 
 
 

Diego Nassif da Silva 
 

RESUMO 
Define o objeto da homologação do artigo 150 do CTN destacando sua importância 
especialmente face a Súmula n. 436 do STJ. Elenca as teses defensáveis apontando as 
incongruências encontradas e revelando aquela mais científica e melhor adaptada ao sistema 
vigente. Conclui pela importância científica da definição do objeto da homologação, 
principalmente para a coesão do sistema normativo, e pela manutenção da sua relevância 
prática mesmo ante a novel Súmula n. 436 do STJ, o qual deve reformar o entendimento 
herdado da Súmula n. 219 do TFR a fim de reconhecer a atividade de apuração como o real 
objeto da homologação.  
PALAVRAS-CHAVE: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO; OBJETO DA 
HOMOLOGAÇÃO; SÚMULA N. 436 DO STJ; SÚMULA N. 219 DO TFR. 
 
ABSTRACT 
Defines the object of homologation at the article 150 of the CTN highlighting its importance 
especially in face of the Precedent n. 436 of the STJ. It lists the defensible thesis pointing out 
the discrepancies found and discovering the most scientific and better adapted to the current 
system. Concludes by the scientific importance of defining the object of homologation, 
mainly for the cohesion of the normative system, and by the maintenance of its practical 
relevance even in front of the new Precedent n. 436 of the STJ, which must reform the 
inherited understanding of the Precedent n. 219 of the TFR in order to recognize the activity 
of bookkeeping as the real object of homologation. 
KEYWORDS: TAX ASSESSMENT BY HOMOLOGATION; OBJECT OF 
HOMOLOGATION; PRECEDENT N. 436 OF THE STJ; PRECEDENT N. 219 OF THE 
TFR. 
 
 

  

Introdução 

Não raro o Direito Tributário é abordado de maneira acrítica e pragmática. Isso porque, além 
de ser ramo bastante especializado e legislado no Brasil, há tempos o Código Tributário 
Nacional (CTN) mostra-se superado em suas bases científico-conceituais, muito afetas a 
ficções jurídicas de utilidade duvidosa, e práticas defasadas em relação à sociedade. Hoje, por 
resultado, a doutrina é dispersa, mas com expoentes de excelência, e a jurisprudência é 
vacilante, não obstante definidora dos rumos do Direito Tributário no país. Tem-se, pois, ao 
tributarista a dura divisão, e a consequente escolha, entre prática e teoria. 
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Neste cenário, o instituto do lançamento tributário reflete muito bem toda essa instabilidade 
decorrente da corrosão de conceitos e de sua fetichização jurisprudencial, tornando-se tema 
ainda mais tormentoso quando analisado em sua modalidade mais utilizada: o lançamento por 
homologação previsto no artigo 150 do CTN. É neste âmbito que o presente artigo científico 
se insere, abordando um tema geralmente relegado a discussões periféricas, qual seja, a 
definição do objeto da homologação referida no precitado dispositivo. Assunto este que 
insinua maior importância prática e acadêmica do que lhe é comumente atribuído, e que hoje, 
com a edição da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pode ter, por 
consequência, essa relevância extinta ou, ao revés, revigorada. 

Com isso, ante a natureza e verticalidade do estudo proposto, cumpre primeiramente fixar 
balizas científicas através da sucinta apresentação do instituto do lançamento na sua 
modalidade por homologação, investigando a partir daí as possibilidades existentes na 
definição do objeto da homologação - caso em que a própria essência deste último instituto 
merece ser analisada. Só assim, uma vez anotada a relevância prática e teórica da definição de 
tal objeto, é possível elucidar, à luz de uma prévia análise do novel preceito sumular, as 
alterações por ela geradas nesta matéria, que, como se pretende demonstrar, ainda que 
negligenciada, continua a ser essencial à teoria e à prática tributárias no Brasil. 

1 Artigo 150 do CTN: o objeto da homologação 

E, de início, vale frisar que o art. 142 do CTN define a natureza administrativa do lançamento 
como procedimento administrativo, ainda que se externe como verdadeiro ato administrativo. 
É que o lançamento pressupõe a existência de uma série ordenada de atos que, compondo um 
procedimento, seriam despropositados sem uma adequada formalização final, objetivando-os 
inclusive no tempo. Daí a ilusão de ato único, pois só se tem ciência do lançamento com a sua 
notificação (art. 145, caput, do CTN) - quando o mesmo já está pronto e acabado[1]. 

Nesse passo, é importante que se distinga desde já o procedimento administrativo de 
lançamento (art. 142 do CTN), que é oficioso, unilateral e privativo da autoridade 
administrativa, do processo tributário administrativo (art. 151, III do CTN), pelo qual se 
permite instaurar um contraditório ainda em sede administrativa, suspendendo o crédito 
tributário constituído, podendo vir a alterá-lo ou extingui-lo[2]. 

Da mesma forma, pode se mostrar ambígua a natureza jurídica do procedimento de 
lançamento tributário, posto que, se de um lado ele tende a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária correspondente, apresentando aí natureza declaratória; de 
outro, importa no meio pelo qual a autoridade administrativa constitui o crédito tributário, 
tendo natureza constitutiva. 

Em que pese esta aparente natureza jurídica mista, nos parece fato que o crédito tributário 
surge com a própria obrigação tributária, possuindo natureza jurídica meramente declaratória. 
Porém, por força da ficção jurídica criada pelo CTN em vigor, é imperioso aceitar que se 
reputa obrigação tributária e crédito tributário duas situações distintas de uma mesma 
realidade, distinguidas basicamente em função dos diferentes graus de exigibilidade[3] sob a 
qual é observada. 

Feitas tais considerações, é de destaque a lição de Rui Barbosa Nogueira: "o lançamento é 
uma atividade privativa da administração, embora, como veremos, comporte a colaboração do 
contribuinte e/ou de terceiros" (1980, p. 221). Com isso se mostra possível, pois, distinguir as 
modalidades de lançamento através do grau de colaboração exigida do obrigado: que na de 
ofício (art. 149 do CTN) é nenhuma; naquela por declaração (art. 147 do CTN), apenas 
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prestar informações sobre a matéria de fato; e no lançamento por homologação (art. 150 do 
CTN), não só levar a conhecimento a matéria de fato, como também apurar todos os 
elementos envolvidos no procedimento de lançamento, antecipando a extinção do crédito 
tributário[4] sob condição resolutória de posterior não homologação[5]. Vejamos: 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob 
condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. 

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, 
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do 
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 

§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do 
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (BRASIL, 2010a). (grifo nosso). 

Nesse âmbito, referente à definição do regime jurídico de lançamento a ser adotado, o autor 
português Alberto Xavier (2005, p. 98 et seq.) divide a doutrina entre: teoria objetiva ou do 
regime jurídico, pela qual a aplicação de um ou outro regime de lançamento deve basear-se só 
na modalidade de lançamento do tributo adotada em lei; e teoria subjetiva, na qual a conduta 
do sujeito passivo pode influir no regime de lançamento a ser aplicado. E no que tange ao art. 
150 do CTN, esta última corrente subdivide-se ainda em: teoria do pagamento, na qual essa é 
a atividade determinante para aplicação ou não do regime ali previsto; e teoria da informação, 
em que mera apresentação da declaração pelo contribuinte é fundamental à definição do 
regime jurídico aplicável. 

Entretanto, da leitura dos arts. 147 a 150 do CTN, percebe-se que em última análise é o 
próprio CTN que fixa se há ou não atividade do obrigado a influir no regime jurídico do 
lançamento, (con)fundindo as correntes citadas: por lei a conduta do obrigado é relevante. 
Porém, resta a questão: qual conduta seria essa? 

Os destaques no texto acima transcrito revelam certa obscuridade na norma, pois se no caput 
homologa-se a atividade assim exercida pelo obrigado - tendo, pois, relevância essa conduta -
, nos §§ 1º e 4º, homologado é o próprio lançamento. Aliás, no primeiro caso, a expressão 
usada pode se referir tanto ao pagamento antecipado quanto à apuração levada a 
conhecimento do Fisco, havendo quem defenda como objeto o seu conjunto: declaração e 
recolhimento. Isso sem falar na tese de que a homologação recairia sobre a própria atividade 
tributada. 

Assim, impende passar-se ao estudo das hipóteses enumeradas acima, mas não sem antes 
compreender o próprio instituto jurídico da homologação. 

1.1 Homologação 
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Quanto ao instituto jurídico da homologação, segundo o Vocabulário Prático de Tecnologia 
Jurídica de Iêdo Batista Neves: 

HOMOLOGAÇÃO, s.f. - Diz-se da decisão pela qual o juiz aprova ou confirma uma 
convenção particular, ou ato processual realizado, a fim de que tenha força obrigatória, pelos 
efeitos legais que produz. Diz-se, também, da sentença judicial, que permite ou autoriza a 
execução de outra, por juiz diferente, ou de país diverso.(1987,[s.p.]). 

Já para Aurélio Buarque, a homologação corresponde à "aprovação dada por autoridade 
judicial ou administrativa a certos atos particulares para que produzam efeitos jurídicos que 
lhe são próprios." (FERREIRA, 1986, p.904-905). 

A etimologia da palavra, derivada do grego homólogos (concordante, harmônico, 
conveniente), não deixa dúvidas de que a homologação induz à ideia de declarar a 
equivalência, a semelhança, a conformação, entre elementos diversos. Desse modo, a 
homologação não revela uma ação de tornar concordante, mas de reconhecer uma 
concordância. Outra, aliás, não parece ser a conclusão obtida por De Plácido e Silva em seu 
Vocabulário Jurídico: 

HOMOLOGAÇÃO.  Derivado do verbo latino homologare, provindo do grego omologein 
(reconhecer), na terminologia jurídica exprime especialmente o ato pelo qual a autoridade, 
judicial ou administrativa, ratifica, confirma ou aprova um outro ato, a fim de que possa 
investir-se de fôrça executória ou apresentar-se com validade jurídica, para ter a eficácia 
legal. (...). (1967, p. 768). (grifo no original). 

Note-se, pois, que o juiz ou a autoridade administrativa que homologa, tão apenas aprova ou 
confirma dada convenção particular por ser ela (desde então) concordante, harmônica, 
conveniente, adequada, conformativa da ordem jurídica. Assim, a autoridade administrativa 
ou judicial não atribui validade ao ato, mas tão somente supre uma condição para que este ato 
possa produzir efeitos jurídicos especiais, próprios. Ou seja, o ato por si existe e é válido, 
embora ineficaz para os fins que prescindem da homologação. 

Portanto, como se pode perceber, o ato de homologação não é constitutivo de uma condição 
de validade, mas declaratório da existência de uma condição para a particular produção de 
efeitos (eficácia). 

1.2 Homologação do fato jurídico tributário 

Dito isso, prossegue o estudo com uma hipótese pouco usual: a atividade assim exercida pelo 
obrigado seria o próprio fato jurídico tributário. Tal tese pode ser afastada por dois motivos: a 
uma, porque a hipótese de incidência não se restringe a atividades exercidas pelo obrigado 
(e.g. imposto sobre serviços), podendo também abranger simples estados (e.g. imposto sobre 
propriedade territorial rural) ou fatos que independem da vontade do sujeito passivo (e.g. 
imposto de transmissão causa mortis); a duas, pois não interessa e nem é da competência da 
autoridade fazendária a homologação de fatos jurídicos para produção de efeitos, imperando o 
princípio da pecúnia non olet (art. 118 do CTN). 

Diante do exposto, a atividade exercida pelo obrigado e que é objeto da homologação, 
consoante dispõe o art. 150 do CTN, não pode corresponder a qualquer atividade ligada ao 
fato gerador da obrigação tributária. 

1.3 Homologação do lançamento 
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Prosseguindo pela ideia de homologação do lançamento constantes dos §§ 1º e 4º do art. 150 
do CTN, cumpre verificar que o lançamento ocorre por homologação: antes da homologação 
não há lançamento a homologar, posto que aquele precede este. Em outras palavras: só existe 
o lançamento se houver a homologação, de modo que, por impossibilidade lógica não há 
homologação do lançamento e sim lançamento por homologação. 

Quanto à hipótese aventada por parte da doutrina de que o lançamento neste caso seria 
realizado pelo próprio obrigado (autolançamento), cumpre lembrar que o lançamento é 
atividade privativa da autoridade administrativa (art. 142 do CTN), podendo ele apenas 
colaborar de forma ostensiva para tanto. Com isso, só pode existir lançamento tributário em 
razão de uma conduta, ainda que omissiva (e.g. art. 150, §4º do CTN[6]), da autoridade 
administrativa, sendo inexistente, por absoluta impossibilidade jurídica, o lançamento feito 
pelo obrigado[7]. 

1.4 Homologação do pagamento 

Superadas as hipóteses anteriores, segue-se pelo estudo da tese segundo a qual a atividade 
assim exercida pelo obrigado se refere ao pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa. 

Embora a colocação da tese demonstre pertinência gramatical e lógica dentro do texto da lei, 
deve-se atentar que o pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário (art. 156, I do 
CTN) e não da sua constituição - e que é a finalidade do lançamento. Disso, torna-se 
verdadeiramente perturbador crer que o crédito tributário surge justamente pelo instituto 
jurídico que o extingue, ou pior, por aquele que confirma sua extinção[8]. 

Além disso, a homologação do pagamento é construção vazia, pois a eficácia do pagamento 
independe de homologação, sendo desde logo eficaz. Aliás, atente-se que mesmo que não haja 
a homologação, caso o fisco faça o lançamento de ofício, qualquer quantia entregue em 
pagamento em relação ao fato jurídico tributário narrado será eficaz a fim de abater eventuais 
valores reputados devidos e não saldados (art. 150, § 3º do CTN). Na verdade, o pagamento 
só não será eficaz na hipótese de não se configurar realmente como pagamento, ou seja, 
quando não houver crédito a ser extinto - caso em que se deve requerer a repetição do indébito 
ou a compensação com outros créditos eventualmente devidos. 

Além disso, não se pode conceber qualquer finalidade prática no fato da autoridade 
administrativa homologar ou não um pagamento, já que, ainda que indevido for, certamente 
não vai a autoridade administrativa devolvê-lo de ofício. 

Portanto, se o pagamento não é forma de constituição do crédito tributário, mas de sua 
extinção, e se a homologação não é condição de eficácia do pagamento, não há razão aparente 
para que o legislador tenha criado a figura da constituição de crédito tributário por meio de 
ato que visa atribuir eficácia a um instituto jurídico destinado a extingui-lo - o qual, por si só, 
é desde logo eficaz. 

1.5 Homologação do procedimento 

Iguais considerações feitas à tese acima cabem à opinião de que o objeto da homologação 
seria o procedimento realizado pelo sujeito passivo, assim entendido como o conjunto 
composto pela apuração e pagamento[9]. Aliás, é de destaque a única diferença entre as teses: 
o fato de que uma apuração correta e uma apuração equívoca podem chegar ao mesmo 
montante a recolher. Ou seja: em caso de homologação do pagamento, estando este correto, 
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pouco importa se a apuração está correta; já na tese de homologação do procedimento de 
apuração e pagamento, não pode haver homologação com apuração errônea, mesmo que o 
valor recolhido esteja correto. Um avanço, pois, em relação à tese da homologação do 
pagamento, mas que não a desvencilha dos vícios acima atribuídos à mesma. 

1.6 Homologação da apuração 

Por último, resta a hipótese em que o objeto da homologação é a atividade de apuração 
exercida pelo obrigado, um pressuposto lógico do pagamento. 

Segundo esse entendimento, a autoridade fazendária declara a conformidade jurídica da 
averiguação realizada pelo obrigado quanto à ocorrência do fator gerador de obrigação 
tributária, a interpretação da legislação pertinente, a determinação das obrigações daí 
derivadas e o cálculo do montante do crédito tributário consequente, juros e multas. A essa 
atividade de apuração, cumpre ao Fisco declarar/reconhecer a sua conformidade com o 
ordenamento jurídico (validade) e determinar a produção dos efeitos jurídicos que lhe são 
próprios (eficácia), qual seja: a constituição do crédito tributário. 

Com isso, a homologação constituiria o meio pelo qual o Fisco, de maneira expressa ou pelo 
decurso do tempo, declara a validade da apuração feita pelo obrigado e lhe atribui a produção 
dos efeitos jurídicos próprios do procedimento administrativo de lançamento realizado pela 
própria autoridade fazendária, suprindo, assim, a condição de eficácia necessária ao 
surgimento do crédito tributário pelo lançamento, qual seja, a condição de autoridade 
administrativa. Em outras palavras: com a homologação, o Fisco toma a apuração feita pelo 
obrigado como se sua fosse, conferindo-lhe a condição de eficácia exigida pelo art. 142 do 
CTN. 

Por fim, é de se lembrar também que a todo este procedimento o CTN chama de lançamento 
por homologação, não sendo, pois, pertinente, falar-se em autolançamento, visto que ao 
obrigado falta a condição essencial de ser a autoridade administrativa competente - suprida 
somente com a verificação[10] da mesma sobre a apuração assim realizada pelo obrigado. 

2 A importância da definição do objeto da homologação 

Feitas as exposições acima, uma hipótese bastante tormentosa e que põe à prova qualquer das 
teses acima é aquela quando o obrigado leva ao conhecimento do fisco a pertinente apuração 
sem que faça o correto pagamento. 

Aos que entendem que o objeto da homologação é o pagamento, a sua ausência leva à 
impossibilidade de homologação, visto que não há pagamento a homologar. Daí, como visto, 
haveria a necessidade de lançamento de ofício (art. 149, V do CTN), sob pena de decadência 
conforme art. 173, I do CTN[11]. 

Esta é a corrente que tem importantes defensores na doutrina e resta majoritariamente referida 
pela jurisprudência do STJ por aplicação da Súmula 219 do extinto Tribunal Federal de 
Recursos (TFR): 

Não havendo antecipação do pagamento, o direito de constituir o crédito previdenciário 
extingue-se decorridos 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
ocorreu o fato gerador. (BRASIL apud RIDEEL, 2010, p. 1941). 
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Neste sentido, são vários os julgados do STJ, destacando-se o voto do Min. Ari Pargendler no 
REsp nº 62.446-0/SP, o qual foi reproduzido em decisão monocrática do Min. Luiz Fux no 
Ag 1.184.651/SP: 

Sobre o tema, oportuna se faz a transcrição de trecho de voto proferido pelo Ministro Ari 
Pargendler no RESP nº 62.446-0/SP, in verbis: 

'(...). O objeto da homologação é o pagamento, sem ele não há lançamento fiscal nessa 
modalidade. 

Bem por isso, para os efeitos do prazo de decadência para a constituição do crédito tributário, 
o Tribunal Federal de Recursos distinguiu duas hipóteses nos tributos em que a lei prevê 
sejam lançados por homologação: a) aquela em que o sujeito passivo da obrigação tributária 
antecipa o pagamento; b) e aquela em que, não obstante obrigado a isso, deixa de fazê-lo. 

'Não havendo antecipação do pagamento' - diz a Súmula nº 219 daquela Corte - 'o direito de 
constituir o crédito previdenciário extingue-se decorridos 5 (cinco) anos do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador'. 

Vale dizer, sem a antecipação de pagamento, a Fazenda Pública deve fazer o lançamento 'ex 
officio', para cuja atividade tem o prazo do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, e não 
o do artigo 150, §4º, que é específico daqueles casos em que a finalidade é a de exigir 
diferenças de crédito tributário pago parcialmente. (...).' (...). (BRASIL, 2010c). (grifo 
nosso).  

Já aos que acreditam que o objeto da homologação é a atividade de apuração, a ausência de 
pagamento do valor apurado não leva à impossibilidade de homologação. Se a apuração 
estiver correta, decorrido o prazo de pagamento, pode o fisco desde logo inscrever o crédito 
em dívida ativa, devendo eventual lançamento de ofício, em caso de omissão parcial ou 
inexatidão na apuração oferecida, fazer-se no prazo do art. 150, §4º do CTN, sob pena de 
homologação ficta. 

Critica-se a tese da homologação da apuração sob a alegação de que o art. 150, §4º do CTN 
afirma que expirado esse prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador sem que a 
Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito; e que, em vista disso, possibilitada a homologação sem 
prévio pagamento, também factível, pelo decurso do tempo, a extinção definitiva de todo o 
crédito não pago. 

Porém, ao contrário do que diz o STJ com base na precitada Súmula do TFR, o caput do art. 
150 indica somente que, nesta modalidade, o lançamento se caracteriza pelo dever do 
obrigado de antecipar o pagamento - ou seja, é uma característica, e não uma condição[12]. Se 
antecipado, sobrevêm os efeitos do §1º, podendo tornar-se definitivos por força do §4º. Se não 
antecipado, não se aplicam os efeitos do § 1º e, assim, não há a extinção definitiva referida no 
§ 4º. 

Daí que, pela tese da homologação da apuração, havendo apuração levada a conhecimento do 
Fisco, o não pagamento não tem o condão de descaracterizar o regime jurídico dessa a 
modalidade de lançamento[13], sendo possível a homologação pelo Fisco e, assim, a 
constituição do crédito tributário. Fica apenas a sua extinção imediata condicionada à 
circunstância do prévio pagamento, que: em sendo total, aplicam-se os efeitos dos §§ 1º e 4º 
do art. 150 dos CTN; em sendo parcial, operam-se os efeitos dos §§3º e 4º do CTN sobre a 
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parcela paga, podendo o Fisco desde logo inscrever em dívida ativa a parcela não paga do 
crédito tributário - tal como quando não há pagamento antecipado. 

Portanto, a crítica é de ser dirigida à tese da homologação do pagamento, que 
injustificadamente faz com que o recolhimento parcial (ainda que ínfimo) implique o fluxo do 
prazo decadencial do art. 150, §4º a despeito daquele previsto no art. 173, I do CTN, 
permitindo a manipulação do prazo decadencial. O que não ocorre na tese contrária, que 
admite indistintamente, após decorrido o prazo de pagamento, a inscrição em dívida ativa de 
qualquer valor apurado e não pago. 

O STJ, entretanto, parece manter sua adesão à primeira tese, esposando por vezes o 
entendimento de Eurico Marcos Diniz de Santi: 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ART. 544, CPC. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. 
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
OCORRÊNCIA. ARTIGO 150, § 4º, DO CTN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇOS 
BANCÁRIOS. LISTA ANEXA AO DEC.-LEI 406/68. TAXATIVIDADE. ANALOGIA. 
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO 
REPETITIVO (RESP nº 1.111.234/PR). ATIVIDADE PRINCIPAL E SERVIÇOS 
ACESSÓRIOS. SÚMULA 07 DO STJ. 

(...) 5. A decadência do direito de lançar do Fisco, em se tratando de tributo sujeito a 
lançamento por homologação, quando ocorre pagamento antecipado inferior ao efetivamente 
devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em fraude, dolo ou simulação, nem sido 
notificado pelo Fisco de quaisquer medidas preparatórias, obedece a regra prevista na 
primeira parte do § 4º, do artigo 150, do Codex Tributário, segundo o qual, se a lei não 
fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 
gerador: 'Neste caso, concorre a contagem do prazo para o Fisco homologar expressamente 
o pagamento antecipado, concomitantemente, com o prazo para o Fisco, no caso de não 
homologação, empreender o correspondente lançamento tributário. Sendo assim, no termo 
final desse período, consolidam-se simultaneamente a homologação tácita, a perda do direito 
de homologar expressamente e, consequentemente, a impossibilidade jurídica de lançar de 
ofício' (In Decadência e Prescrição no Direito Tributário, Eurico Marcos Diniz de Santi, 3ª 
Ed., Max Limonad , pág. 170). (...). (BRASIL, 2010b). (grifos no original). 

Por fim, vejam-se as hipóteses de maneira esquematizada. 

A) homologação do pagamento: 

I) valor corretamente apurado: 

i) Se pago: haverá homologação expressa ou tácita e extinção do crédito tributário; 

ii) Se parcialmente pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito tributário se antes 
disso o Fisco não lançar de ofício; 

iii) Se não pago: impossível a homologação, pelo que deve o fisco lançar de ofício no prazo 
do art. 173, I do CTN. 

II) valor incorretamente ou insuficientemente apurado: 
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i) Se pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito tributário se antes disso o fisco 
não lançar de ofício; 

ii) Se parcialmente pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito tributário se antes 
disso o fisco não lançar de ofício; 

iii) Se não pago: impossível a homologação, pelo que deve o Fisco lançar de ofício no prazo 
do art. 173, I do CTN; 

iv) Se lançado de ofício: extingue o crédito tributário só na quantia eventualmente paga, 
executando-se o resto pelo valor lançado. 

III) valor não apurado: impossível a homologação, pelo que deve o Fisco lançar de ofício no 
prazo do art. 173, I do CTN. 

Assim: entregue a apuração, havendo pagamento total ou parcial, eventual lançamento de 
ofício deve se dar no prazo do art. 150, §4º do CTN - ou no prazo do art. 173, I do CTN em 
caso de dolo, fraude ou simulação (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN). Se não 
houver pagamento ou apuração, eventual lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 
173, I do CTN (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN). Em qualquer caso, conta-
se a prescrição da constituição definitiva do crédito tributário. 

B) Homologação da apuração: 

I) valor corretamente apurado: 

i) Se pago: haverá homologação expressa ou tácita e extinção do crédito tributário; 

ii) Se parcialmente pago: haverá homologação expressa ou tácita e extinção do crédito 
tributário só na quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado; 

iii) Se não pago: haverá homologação expressa ou tácita, mas não a extinção do crédito 
tributário, executando-se o total pelo valor apurado. 

II) valor incorretamente ou insuficientemente apurado: haverá homologação tácita se antes 
disso o fisco não lançar de ofício: 

i) Se homologado e pago: extingue o crédito tributário; 

ii) Se homologado e pago parcialmente: extingue o crédito tributário só na quantia paga, 
executando-se o resto pelo valor apurado; 

iii) Se homologado e não pago: não extingue o crédito tributário, executando-se o total pelo 
valor apurado; 

iv) Se lançado de ofício: extingue o crédito tributário só na quantia eventualmente paga, 
executando-se o resto pelo valor lançado. 

III) valor não apurado: impossível a homologação, pelo que deve o Fisco lançar de ofício no 
prazo do art. 173, I do CTN. 
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Ou seja: entregue a apuração, se incorreta ou omissa, eventual lançamento de ofício deve se 
dar no prazo do art. 150, §4º do CTN - ou no prazo do art. 173, I do CTN em caso de dolo, 
fraude ou simulação (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN) - extinguindo-se, em 
qualquer caso, o crédito tributário só na quantia eventualmente paga. Se não entregue a 
apuração, eventual lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 173, I do CTN (exceção 
feita ao art. 173, parágrafo único do CTN). Em qualquer caso conta-se a prescrição da 
constituição definitiva do crédito tributário. 

Assim, é notória também a importância prática de se distinguir o objeto da homologação para 
os tributos sujeitos a esta modalidade de lançamento, pelo que se deve avaliar sua subsistência 
face ao novel enunciado sumular do STJ. 

3 A súmula n. 436 do STJ 

Embora publicada em 13 de maio de 2010, com a previsão de que "A entrega de declaração 
pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada 
qualquer outra providência por parte do fisco", o entendimento contido na Súmula 436 do STJ 
(BRASIL, 2010d) é antigo, o resultado do amadurecimento da previsão do §1º do art. 5º do 
Decreto-lei n. 2.124/1984: 

Art. 5º O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a 
tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

§1º O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a 
existência de crédito tributário constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente 
para a exigência do referido crédito. (...). (BRASIL, 2010). (grifo nosso). 

Portanto, pela previsão legal, permite-se tomar a apuração feita e declarada pelo obrigado 
como verdadeira confissão de dívida, encontrando-se constituído o crédito tributário sem que 
haja necessidade de qualquer atividade do fisco. Nesse passo, imperioso dizer que a precitada 
norma, por sua vez, inspirou-se em jurisprudência ainda mais remota, oriunda do Supremo 
Tribunal Federal: 

EMENTA:- Imposto sobre circulação de mercadorias. Lançamento por homologação ou 
autolançamento. Desnecessidade, neste caso, de procedimento administrativo. Ausência de 
negativa de vigência à lei federal. Recurso extraordinário não conhecido. 

(...). Leio à Turma o parecer do Dr. Miguel Frauzino Pereira: 

'O apelo extremo, pela letra a, argúi negativa de vigência aos arts. 142, 147 e 201 do CTN. 
Intenta controvérsia sobre o procedimento do lançamento do ICM sustentando a necessidade 
de prévio procedimento administrativo, conforme estabelecido no art. 142 do CTN, pois não 
bastaria para constituir o crédito tributário a declaração do contribuinte, corporificada na Guia 
de Informação e Apuração do Imposto, que teria apenas os efeitos do art. 147 daquele Código. 

A cobrança do I.C.M. decorre de lançamento por homologação, previsto no art. 150 do 
C.T.N., hipótese em que fica a cargo do sujeito passivo as providências do art. 142 do mesmo 
diploma, cumprindo-lhe o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade 
administrativa e no prazo previsto em lei. Se não faz o pagamento, assiste à Fazenda Pública o 
direito de inscrever o crédito para constituir a dívida ativa tributária, nos precisos termos do 
art. 201, primeira parte do C.T.N. 
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No lançamento por homologação, é dispensada a intervenção prévia da autoridade 
administrativa, visto que há extinção do crédito pela antecipação do pagamento, que vem a 
tornar-se definitiva pela ratificação tácita, decorrente da inércia da Fazenda Pública no prazo 
previsto para a verificação da condição resolutória. O lançamento é, portanto, ato do sujeito 
passivo, ainda que sujeito à aprovação da autoridade administrativa. 

O art. 147 do C.T.N., por sua vez, cuida de outra modalidade de lançamento, aplicável aos 
impostos sobre o patrimônio e renda. 

Por outro lado, se é o próprio contribuinte quem faz a apuração do imposto, cujo 
pagamento é obrigado a antecipar, não lhe é lícito alegar a falta de sua notificação. 

Assim, tendo havido aplicação correta do art. 201 e inexistindo qualquer violação dos arts. 
142 e 147 do C.T.N., opinamos pelo não conhecimento do recurso' (f. 171-172). 

Adotando os fundamentos deste parecer, não conheço do recurso. (BRASIL, 2010i). (grifo 
nosso). 

Já vigente o Decreto-lei 2.124/1984, no REsp 9.980/SP, o Min. Américo Luz, transcreve em 
seu voto o exitoso raciocínio que, se antes criado pela Procuradoria Geral da República, passa 
a ser desenvolvido pela Fazenda: 

(...). Em se tratando de débito declarado, inexiste auto de infração, não há notificação (por 
inócua e desnecessária), e, muito menos, procedimento administrativo, já que a declaração 
espontânea do débito, por parte do contribuinte, tem a mesma natureza da confissão de 
dívida. É o próprio devedor que, à luz de sua escrita e de seu movimento, diz quanto deve. 
(...). (BRASIL, 2010f). (grifo nosso). 

Mais recentemente, porém, a matéria passou a ser reiterada junto aos tribunais através da 
figura da denúncia espontânea. Oportunidade esta em que o STJ, por meio da 1ª Seção, 
atualizou e reafirmou seu entendimento: 

TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE E RECOLHIDOS 
FORA DE PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA (CTN, ART. 138). NÃO-
CARACTERIZAÇÃO. 

1. O art. 138 do CTN, que trata da denúncia espontânea, não eliminou a figura da multa de 
mora, a que o Código também faz referência (art. 134, par. único). É pressuposto essencial da 
denúncia espontânea o total desconhecimento do Fisco quanto à existência do tributo 
denunciado (CTN, art. 138, par. único). Conseqüentemente, não há possibilidade lógica de 
haver denúncia espontânea de créditos tributários já constituídos e, portanto, líquidos, certos e 
exigíveis. 

2. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a apresentação, pelo contribuinte, de Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF (instituída pela IN-SRF 129/86, 
atualmente regulada pela IN8 SRF 395/2004, editada com base no art. 5º do DL 2.124/84 e 
art. 16 da Lei 9.779/99) ou de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra 
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de formalizar a existência (= constituir) 
do crédito tributário, dispensada, para esse efeito, qualquer outra providência por parte do 
Fisco. 
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3. A falta de recolhimento, no devido prazo, do valor correspondente ao crédito tributário 
assim regularmente constituído acarreta, entre outras conseqüências, as de (a) autorizar a sua 
inscrição em dívida ativa, (b) fixar o termo a quo do prazo de prescrição para a sua cobrança, 
(c) inibir a expedição de certidão negativa do débito e (d) afastar a possibilidade de denúncia 
espontânea. 

4. Nesse entendimento, a 1ª Seção firmou jurisprudência no sentido de que o recolhimento a 
destempo, ainda que pelo valor integral, de tributo anteriormente declarado pelo contribuinte, 
não caracteriza denúncia espontânea para os fins do art. 138 do CTN. 

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL, 2010h). (grifo nosso). 

Não obstante sua longa trajetória, o ponto continua polêmico, influenciando o presente estudo 
principalmente na discussão quanto à forma e natureza da constituição do crédito tributário. E 
sobre isso Kiyoshi Harada leciona: 

(...) com o recebimento da GIA/DCTF ou outro documento equivalente o fisco homologa 
tacitamente a atividade exercida pelo contribuinte constituindo definitivamente o crédito 
tributário, sem necessidade de aguardar o decurso do prazo de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador, como dispõe o § 4º, do art. 150, do CTN. Lembre-se que a 
constituição do crédito tributário é ato privativo do agente administrativo (art. 142 e art. 150, 
do CTN). Em outras palavras, com a entrega da GIA/DCTF ao fisco dá-se ipso facto a 
constituição definitiva do crédito tributário por homologação tácita. (HARADA, 2010). 

Ora, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, porém, não a constituição do 
crédito tributário, que tem, de fato, o lançamento como principal, embora não o único, meio 
de constituição. Outrossim, o entendimento esposado estaria a criar uma verdadeira 
homologação ficta automática, a qual: se for definitiva, importaria em preclusão consumativa 
do direito de lançar do fisco; e se for precária, não dispensaria o transcurso do prazo do art. 
150, §4º do CTN. Em qualquer hipótese há prejuízo à segurança jurídica, pois, caso o fisco 
discorde da apuração, teria de fazer o lançamento de ofício em face de algo que já se reputou 
homologado. Ou seja: ou o art. 150, §4º é letra morta ou a Súmula é inócua. 

De outro lado, porém, à vista da histórica lista de precedentes jurisprudenciais que engrossam 
o entendimento sumulado, deve-se também cogitar a hipótese de se tratar de verdadeira 
confissão de dívida, que é ato unilateral de vontade e que dispensa qualquer formalidade para 
vincular o devedor face o credor. 

É verdade que os precedentes do TFR não falam em confissão de dívida, mas, com base na 
ideia de que quem lança é o contribuinte (autolançamento), presumem que o fisco estaria 
dispensado de dar ciência ao contribuinte de uma informação por ele mesmo prestada. O 
Decreto-lei nº 2.124/84 é que usa a expressão confissão de dívida, passando a repercutir no 
STJ sob a noção de que declaração do contribuinte possui a mesma natureza. 

Na citada norma, contudo, a declaração prestada constitui confissão de dívida e instrumento 
hábil e suficiente para exigência do referido crédito. Ora, quem e como constituiu o crédito? 
A norma não responde, mas indica que isso se deu antes da própria declaração, que apenas 
comunica sua existência - divergindo (virtuosamente ou não) da sistemática do CTN. Mas há 
uma pista: a declaração é tida como instrumento hábil para sua exigência, ou seja, para dar 
exigibilidade ao referido crédito. Entretanto, questiona-se: isso se dá porque é confissão de 
dívida ou porque é instrumento hábil e suficiente para tanto? O instituto jurídico da confissão 
de dívida refere-se ao ato unilateral de vontade pelo qual alguém reconhece e declara que 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6047



deve determinada prestação a outrem e, em sendo ato unilateral de vontade, é de imediato 
eficaz, sendo hábil e suficiente para vincular o declarante. 

Todavia, ao contrário do que se afirma no REsp 9.980/SP, não existe uma declaração 
espontânea do débito, mas uma declaração sob coação (lícita, é verdade) do Estado, tornando 
nula a confissão de dívida enquanto negócio jurídico. Ademais, em sendo um ato unilateral de 
vontade, haveria deturpação da vontade ali manifestada, que era claramente destinada ao mero 
cumprimento da obrigação acessória que a legislação tributária lhe impõe (art. 112 do Código 
Civil). E, nesse sentido, é o fato de que atos de direito civil - como a confissão de dívida - são 
amparados no princípio geral da autonomia da vontade[14]. 

Assim, pouco importa se o fato da declaração advir de exigência legal retira a vontade do ato 
ou a torna irrelevante, bastando verificar que não há confissão de dívida porque, ainda que 
exista vontade (viciada ou não), não é esta a intenção do contribuinte. Portanto, andou bem o 
STJ ao não aludir à figura da confissão de dívida, usando a expressão declaração pelo 
contribuinte reconhecendo débito fiscal - pois aí a vontade não se faz necessária como 
elemento essencial. 

Aprofunde-se a questão: o contribuinte entrega a declaração e não faz o pagamento. De rigor, 
como já visto, o fisco deve lançar de ofício (art. 173, I do CTN), porque não houve pagamento 
(homologação do pagamento); ou, se entender correta a apuração, pode inscrever o valor 
apurado em dívida ativa (homologação da apuração). Tanto em um quanto noutro caso a 
conduta do contribuinte será relevante, diferindo quanto às consequências: num, deve haver a 
notificação do lançamento, permitindo a instauração de processo administrativo fiscal; noutro, 
corre de plano o prazo prescricional de execução do que foi apurado. 

Ora, se a apuração feita pelo contribuinte está correta, por qual motivo realizar o lançamento 
de ofício abrindo-se prazo para impugnação, sujeitando todos a uma insegurança jurídica? 
Mais: se não se pode reconhecer juridicamente a existência de real confissão de dívida na 
declaração prestada, não se pode judicialmente afastar a má-fé objetiva do contribuinte que 
faz impugnação à apuração por ele mesmo realizada[15]. 

Assim, é em atenção a princípios de razoabilidade e de boa-fé (ancorados no princípio ético 
do nemo potest venire contra factum proprium), é que se admite judicialmente que a entrega 
de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário. Não 
por força de um autolançamento, nem de uma confissão voluntária de dívida e tampouco por 
uma homologação tácita imediata, mas em razão de que o contrário ofenderia princípios 
gerais de direito e traria, antes disso, uma incompatibilidade de condutas. 

Portanto, embora seja factível que um contribuinte ofereça confissão de dívida sobre tributos, 
atendidos os requisitos legais pertinentes (e.g. denúncia espontânea), essa forma de 
constituição do crédito tributário não se confunde com aquela prevista na Súmula 436 do STJ, 
que só ocorre (frise-se) mediante DCTF, GIA ou de outra declaração dessa natureza prevista 
em lei [16]- justamente em função da necessária distinção entre institutos: lançamento, 
confissão de dívida e declaração. 

Isso posto, em se tratando de uma declaração unilateral, a figura prevista no preceito sumular 
será imediatamente eficaz (tal como a confissão de dívida), vinculando desde logo o 
declarante sem necessidade de qualquer outra providência por parte do fisco. Não se pode 
falar, contudo, em imediata exigibilidade (administrativa) do tributo, não se admitindo sua 
inscrição em dívida ativa, a negativa de expedição de certidão negativa de débito ou o início 
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do fluxo do prazo prescricional, sem antes ocorrer o advento do fim do prazo para pagamento. 
Isso porque o prazo para pagamento é fixado por lei, sendo inderrogável pelas partes. 

Apesar desse raciocínio não ser expresso, parece ter sido ele o fundamento utilizado pelo STJ 
no seguinte julgado, ao utilizar-se do termo exigido: 

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO 
PAGO NO VENCIMENTO - DCTF - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL. 

1. Em se tratando de tributo lançado por homologação, tendo o contribuinte declarado o 
débito através de Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF) e não pago no 
vencimento, considera-se desde logo constituído o crédito tributário, tornando-se dispensável 
a instauração de procedimento administrativo e respectiva notificação prévia. 

2. Nessa hipótese, se o débito declarado somente pode ser exigido a partir do vencimento 
da obrigação, nesse momento é que começa a fluir o prazo prescricional. 

3. Embargos de divergência não providos. (BRASIL, 2010e). (grifo nosso). 

Deste modo, muitos efeitos gerados por esta forma de constituição do crédito tributário só 
ocorrem após o decurso do prazo para pagamento, pois, embora a declaração feita 
(voluntariamente ou não) possa implicar a exigibilidade imediata da prestação devida, no caso 
dos tributos o prazo para pagamento ele é fixado por lei. Após o decurso desse prazo sem 
pagamento é que o sujeito passivo fica em mora, implicando a exigibilidade imediata do 
tributo devido - tanto que a denúncia espontânea (forma extemporânea de confissão de dívida, 
pois voluntária) exige a liquidação imediata do crédito apurado para gozo das benesses 
previstas. 

4 A relevância do objeto da homologação hoje 

Dessa forma, a vista do exposto, numa primeira análise, muitos poderiam concluir pela 
insubsistência da relevância prática na distinção do objeto da homologação nos tributos 
sujeitos ao regime jurídico do art. 150 do CTN. É que ambas as correntes passariam a 
vislumbrar a desnecessidade do fisco lançar de ofício o crédito tributário apurado, uma vez 
que, se já foi constituído por declaração do obrigado, irrelevante se torna a contagem do prazo 
decadencial que distinguia a primeira tese (homologação do pagamento - art, 173, I do CTN) 
da segunda (homologação da apuração - art. 150, §4º do CTN). Essa suposição é um engano. 

Tem-se claro que a Súmula 436 do STJ visou regular principalmente os casos em que há 
tributo apurado e não pago ou pago parcialmente. Assim, pela tese da homologação do 
pagamento, a Súmula evita uma litigiosidade artificial, que além sobrecarregar o judiciário, é 
despropositada para fins de pacificação social, servindo apenas aos interesses protelatórios de 
contribuintes mal intencionados. 

Já pela tese da homologação da apuração, a Súmula lhe dá força, valorizando a atividade de 
apuração em detrimento da de pagamento, conferindo celeridade ao transcurso dos prazos 
através da possibilidade de sobreposição/simultaneidade dos prazos decadencial e 
prescricional, beneficiando a segurança jurídica e, assim, os contribuintes de consciência 
limpa. Além disso, há tempos Hugo de Brito Machado defende que o prazo de homologação 
ficta seria vantagem indevida para o fisco que, sabendo do não pagamento, poderia deixa-lo 
transcorrer a fim de ganhar tempo para, enfim, lançar crédito certo: "a homologação tácita 
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constituiria, portanto, um prêmio à Administração Pública em decorrência do 
descumprimento, pela autoridade administrativa, de seu dever de lançar" (2004?). 

Com o entendimento por longos anos formulado e consolidado na Súmula 436, tanto essa 
vantagem deixa de existir quanto os problemas acima indicados, mantendo-se, contudo, 
importantes diferenças relativamente às suas consequências conforme a tese adotada: 

A) homologação do pagamento: 

I) valor corretamente apurado: 

i) Se pago: homologação dispensada, extinguindo-se o crédito tributário; 

ii) Se parcialmente pago: homologação dispensada, extinguindo-se o crédito tributário só na 
quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado; 

iii) Se não pago: impossível a homologação, pelo que, uma vez dispensada, não extingue o 
crédito tributário surgido pela declaração do contribuinte, executando-se o total pelo valor 
apurado. 

II) valor incorretamente ou insuficientemente apurado: 

i) Se pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito tributário se antes disso o fisco 
não lançar de ofício; 

ii) Se parcialmente pago: haverá homologação tácita e extinção do crédito tributário só na 
quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado se antes disso o fisco não lançar de 
ofício; 

iii) Se não pago: impossível a homologação, pelo que, uma vez dispensada, não extingue o 
crédito tributário surgido pela declaração do contribuinte, executando-se o total pelo valor 
apurado, salvo se o fisco lançar de ofício no prazo do art. 173, I do CTN; 

iv) Se lançado de ofício: extingue o crédito tributário só na quantia eventualmente paga, 
executando-se o resto pelo valor lançado. 

 III) valor não apurado: impossível a constituição do crédito tributário por declaração do 
contribuinte ou por homologação, pelo que deve o Fisco lançar de ofício no prazo do art. 173, 
I do CTN. 

Em outras palavras: I) entregue a apuração, havendo ou não pagamento, o prazo prescricional 
de 5 anos para execução dos valores apurados e não pagos corre do fim do prazo para 
pagamento: a) Havendo pagamento total ou parcial, eventual lançamento de ofício deve se dar 
no prazo do art. 150, §4º do CTN - ou no prazo do art. 173, I do CTN em caso de dolo, fraude 
ou simulação (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN); b) Não havendo 
pagamento, como não há o que homologar, eventual lançamento de ofício deve se dar no 
prazo do art. 173, I do CTN (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN); II) Se não 
entregue a apuração, eventual lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 173, I do 
CTN (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN). 

B) Homologação da apuração: 
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I) valor corretamente apurado: 

 i) Se pago: homologação dispensada, extinguindo-se o crédito tributário; 

ii) Se parcialmente pago: homologação dispensada, extinguindo-se o crédito tributário só na 
quantia paga, executando-se o resto pelo valor apurado; 

iii) Se não pago: homologação dispensada, não extinguindo o crédito tributário surgido pela 
declaração do contribuinte, executando-se o total pelo valor apurado. 

II) valor incorretamente ou insuficientemente apurado: haverá homologação tácita se antes 
disso o fisco não lançar de ofício: 

i) Se homologado e pago: extingue o crédito tributário; 

ii) Se homologado e pago parcialmente: extingue o crédito tributário só na quantia paga, 
executando-se o resto pelo valor apurado; 

iii) Se homologado e não pago, não extingue o crédito tributário, executando-se o total pelo 
valor apurado; 

iv) Se lançado de ofício, extingue o crédito tributário só na quantia eventualmente paga, 
executando-se o resto pelo valor lançado. 

III) valor não apurado: impossível a constituição do crédito tributário por declaração do 
contribuinte ou por sua homologação, pelo que deve o Fisco lançar de ofício no prazo do art. 
173, I do CTN. 

Em suma: entregue a apuração, o prazo prescricional de 5 anos para execução dos valores 
apurados e não pagos corre do fim do prazo para pagamento. Se incorreta ou omissa a 
apuração, eventual lançamento de ofício deve se dar no prazo do art. 150, §4º do CTN - ou no 
prazo do art. 173, I do CTN em caso de dolo, fraude ou simulação (exceção feita ao art. 173, 
parágrafo único do CTN).  Se não entregue a apuração, eventual lançamento de ofício deve se 
dar no prazo do art. 173, I do CTN (exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN). 

Note-se que as diferenças entre as vertentes científicas se acentuam ainda mais quando se 
realiza a análise sinótica das variáveis factíveis: 

Tabela 1 - Hipóteses conforme a corrente da homologação do pagamento: 

  Atividade do obrigado => 
Crédito 

tributário 
Prescrição 
do apurado 

Decadência do 
direito de lançar 

Eu:

Não apuro : Não constitui Não corre 173, I do CTN ** 

Apuro: 

Certo: 
Pago : Extingue ----- ----- 

Pago Parte : Extingue parte Corre ----- 
Não pago : Não extingue Corre 173, I do CTN ** 

Errado: 
Pago : Extingue Corre 150, §4º do CTN * 

Pago Parte : Extingue parte Corre 150, §4º do CTN * 
Não pago : Não extingue Corre 173, I do CTN ** 

Tabela 2 - Hipóteses conforme a corrente da homologação da apuração: 
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Atividade do obrigado => 

Crédito 
tributário 

Prescrição 
do apurado 

Decadência do 
direito de lançar 

Eu:

Não apuro : Não constitui Não corre 173, I  do CTN ** 

Apuro: 

Certo: 
Pago : Extingue ----- ----- 

Pago Parte : Extingue parte Corre ----- 
Não pago : Não extingue Corre ----- 

Errado: 
Pago : Extingue Corre 150, §4º do CTN * 

Pago Parte : Extingue parte Corre 150, §4º do CTN * 
Não pago : Não extingue Corre 150, §4º do CTN * 

Legenda: 

    (itálico) Atividade homologável. 

*     Exceção feita se comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

**   Exceção feita ao art. 173, parágrafo único do CTN. 

Isso posto, atente-se que tanto numa quanto noutra tese, havendo constituição do crédito 
tributário por declaração do contribuinte, o prazo decadencial do lançamento de ofício correrá 
concomitantemente ao prazo prescricional da apuração oferecida. Assim, se operada a 
homologação tácita ou a decadência do direito de lançar do fisco, restará a esta um prazo 
ínfimo para execução daquilo que não foi pago pelo sujeito passivo. Prazo este que 
corresponderá à diferença, em dias, entre o fato gerador e a entrega da apuração no caso do 
prazo decadencial ser aquele previsto no art. 150 § 4º do CTN; ou entre a declaração e o 
primeiro dia útil do exercício seguinte ao do fato gerador se aplicado o art. 173, I do CTN - 
caso em que provavelmente, de modo surpreendente, verificar-se-á o advento da prescrição 
(dos valores declarados) antes mesmo da decadência (do direito de lançar do fisco). 

Essa última hipótese claramente sugere prejuízos à segurança jurídica caso não seja acolhido 
o entendimento doutrinário segundo o qual, em sendo anterior ao primeiro dia útil do 
exercício seguinte ao do fato gerador, "a apresentação de DCTF por parte do contribuinte, 
noticiando a ocorrência do fato gerador e o montante devido, equivale ao termo de início de 
ação fiscal para o efeito de antecipar o fluxo do prazo decadencial" (PAULSEN, 2007, p. 
1113-1114) nos mesmos termos do parágrafo único do art. 173 do CTN. Disso, o prazo 
decadencial corre do dia seguinte ao da entrega da declaração pelo contribuinte, antecipando-
se ao prazo prescricional, que se inicia do fim do prazo para pagamento. 

Acrescente-se, ademais, que embora a prescrição da execução dos valores declarados não 
obste o decurso do prazo decadencial de lançamento de ofício (pois baseados em institutos 
jurídicos diversos e autônomos), é de se verificar também que a propositura de execução dos 
valores apurados gera preclusão lógica do lançamento de ofício. Isso porque, embora se 
apoiem em institutos jurídicos diversos e autônomos, ambos estão fulcrados num mesmo fato 
jurídico tributário que, a toda evidência, não pode comportar duas realidades sob a perspectiva 
de um mesmo sujeito. Ora, veja-se que ao executar os valores apurados pelo contribuinte e 
efetuar o lançamento de ofício sobre o mesmo fato jurídico tributário, o fisco estará 
praticando a mesma incongruência lógica que se buscou evitar com a Súmula 436 do STJ, 
havendo condutas incompatíveis. Ofender-se-ia, assim, não só o princípio ético do nemo 
potest venire contra factum proprium, mas também o do tu quoque. 
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Portanto, como se verifica, ainda que tenha havido a aproximação dos efeitos práticos da tese 
da homologação do pagamento aos da homologação da apuração, subsiste a importância 
prática de se distinguir o objeto da homologação referida no art. 150 do CTN, sendo profunda 
a influência das teses sobre a própria coesão das ideias que dão sustentação ao instituto 
normativo. 

Conclusão 

Como se pode perceber ao longo do estudo empreendido, apesar da indispensável análise 
quase-arqueológica dos precedentes jurisprudenciais, é essencialmente no respeito à natureza 
e na adequada conceituação e delimitação dos institutos jurídicos envolvidos que reside a 
chave necessária para elucidar esta parte do complexo sistema tributário estruturado (ora com 
perspicácia, ora com indolência) pelo legislador pátrio. Uma atividade que hoje deve ser feita 
à luz de princípios gerais de direito e de ética que instruem uma nova ordem normativa 
constitucionalizada, aberta e estruturalmente coerente. Só através deste exercício é que se 
percebe que a inadequada definição do objeto da homologação referida no artigo 150 do CTN, 
implica severas consequências no regime jurídico tributário. 

Evidenciada, assim, a importância científica e prática da correta definição do objeto da 
homologação aludida, restou também demonstrado que tal só ganha clareza e rigidez 
científica quando identificado com a atividade de apuração levada a conhecimento do fisco 
pelo obrigado (homologação da apuração). Nota-se, com isso, a importância de que o STJ 
supere a Súmula 219 do TFR e renove sua jurisprudência. 

Nesse sentido, sendo a Súmula 436 do STJ um reflexo tardio da equivocada tendência de se 
adotar a tese da homologação do pagamento, a mesma não representa necessariamente um 
equívoco, mas, apesar das novas dúvidas que pode gerar no contexto jurídico, significa 
relativo avanço, permitindo, e.g., a concomitância dos prazos de prescrição da declaração 
ofertada com o de decadência do lançamento de ofício - com  o que certamente está 
colaborando para a segurança jurídica e, por conseguinte, para a paz e valorização dos 
contribuintes de consciência tranquila. 

Numa última ponderação, verifica-se que o novel preceito sumular do STJ aproximou os 
efeitos práticos da tese da homologação do pagamento aos da homologação da apuração, 
subsistindo, porém, a importância teórica e prática de se distinguir o objeto da homologação. 
Destaca-se, ademais, a profunda influência da questão sobre a própria coesão das ideias que 
dão sustentação ao instituto. Na prática, as alterações ocorridas merecem atenção, sobretudo 
no que toca o fluxo do prazo decadencial do lançamento de ofício de eventuais diferenças 
apuradas na declaração oferecida e não saldadas pelo contribuinte. 

Por fim, é de se crer patente o fato de que, mais do que nunca e cada vez mais, compete ao 
operador do direito tributário cuidar para que não concorra com o natural e progressivo 
afastamento entre a ciência jurídica e o dia a dia da sociedade. 
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[1] A notificação não é requisito de existência ou validade do lançamento, mas de sua eficácia 
face o sujeito passivo. Pelos art. 145, caput do CTN e arts. 10 e 11 do Decreto n. 70.235/72, 
nota-se que o lançamento independe da notificação e, ao contrário do que se possa supor, não 
há necessidade de contraditório, pois oficioso, unilateral e privativo do fisco. Porém, se a 
decadência atinge o direito, não ocorrendo uma vez este exercido, pode haver crédito sem 
estar ainda em curso a prescrição. Assim, sendo inadmissível a existência de crédito tributário 
ad eternum, deve-se aceitar a ficção de que, ainda que regulamente constituído, o prazo 
decadencial não deixa de correr ante o obrigado enquanto o mesmo não é regularmente 
cientificado. 

[2] Contrariando Hugo de Brito Machado (2007, p. 202, 209, 217), para quem o crédito 
tributário só ganha exigibilidade com sua constituição definitiva, é de se entender que o 
processo tributário administrativo não é mera fase contenciosa, conseguinte à fase oficiosa, do 
lançamento, de modo que a previsão do art. 151, III do CTN trata de verdadeira hipótese de 
suspensão da exigibilidade administrativa do crédito tributário já plenamente constituído pelo 
lançamento (cf. CTN). Disso, também é a opinião de que o prazo prescricional corre da 
constituição definitiva (art. 174 do CTN) do crédito tributário, quando, uma vez decorrido o 
prazo de pagamento, surge a pretensão executória pela a inequívoca caracterização da mora - 
o que se faz em estrita atenção à sistemática do CTN, não obstante a pertinente crítica à 
duração do contencioso administrativo. 

[3] A obrigação tributária não tem exigibilidade alguma. O crédito tributário, embora goze de 
certeza, liquidez e exigibilidade administrativa, não possui o atributo da auto-executoriedade 
pela Administração. Esse crédito também não goza per si da condição de título executivo, 
pois, diferentemente dos créditos no direito privado em geral, carece de executoriedade. Tal 
requisito à exigibilidade judicial é obtido somente após sua inscrição em dívida ativa (art. 585 
do CPC). 
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[4] Ainda que o artigo fale em pagamento, não se verifica impedimento a outras formas de 
extinção. 

[5] "(...) o dispositivo apresenta nítida contradição, devendo ser, então, assim interpretado: a 
não-homologação do lançamento resolve (desfaz) os efeitos do ato (i.e., extinção do crédito 
tributário)" (SABBAG, 2009, p.713). 

[6] A expressão homologação tácita é equivocada, pois, a rigor, não há homologação (ficta) e 
sim a decadência do direito de lançar do fisco. A ficção é feita a fim de que se repute 
constituído o crédito com o simples exercício da atividade pelo obrigado sem que, no prazo 
fixado, tenha o fisco se pronunciado. Do contrário, a presunção haveria de ser no sentido de 
que não houve constituição do crédito. Contudo, como ficará demonstrado adiante, tal 
construção perde de vez sua relevância com o advento da Súmula 436 do STJ, já que a 
declaração, por si, constitui o crédito tal como apurado. 

[7] O que não implica dizer que não existam outras formas de constituição do crédito 
tributário, inclusive por iniciativa exclusiva do sujeito passivo - e.g. confissão de dívida e 
denúncia espontânea. 

[8] Quanto a isso se observe trecho de um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul que, filiando-se à jurisprudência do STJ, cita trecho da obra de Paulo de Barros Carvalho: 
"No ponto, a lição de PAULO DE BARROS CARVALHO: 'a conhecida figura do 
lançamento por homologação é um ato jurídico administrativo de natureza confirmatória, em 
que o agente público, verificado o exato implemento das prestações tributárias de determinado 
contribuinte, declara, de modo expresso, que obrigações houve, mas que se encontram 
devidamente quitadas até aquela data, na estrita consonância dos termos da lei. Não é preciso 
despender muita energia mental para notar que a natureza do ato homologatório difere da do 
lançamento tributário. Enquanto aquele primeiro anuncia a extinção da obrigação, liberando o 
sujeito passivo, este outro declara o nascimento do vínculo, em virtude da ocorrência do fato 
jurídico. Um certifica a quitação, outro certifica a dívida. Transportando a dualidade para 
outro setor, no bojo de uma analogia, poderíamos dizer que o lançamento é a certidão de 
nascimento da obrigação tributária, ao passo que a homologação é a certidão de óbito.' (Curso 
de Direito Tributário - Saraiva - quarta edição- 282-283).". (BRASIL, 2010j). Referido trecho 
citado pelo acórdão, e que é claramente alusivo à homologação do pagamento, foi suprimido 
nas edições mais atuais da obra, acredita-se, pelo fato de ter-se evidenciado o paradoxo do 
raciocínio ali apresentado. 

[9] Dentre os estudos mais recentes que se debruçam sobre o tema, está um artigo de Donovan 
Lessa em co-autoria com Fernando Fonseca, adotando esta posição sincrética (LESSA; 
FONSECA, 2010). O segundo autor, porém, reformula sua posição em outro artigo 
(FONSECA, 2010), entendendo pela homologação da apuração. 

[10] Adequada a observação de Paulo de Barros Carvalho: "Deixando entre parênteses as 
qualificações jurídicas inerentes à autoria, poderíamos mesmo dizer que, em substância, 
nenhuma diferença existe, como atividade, entre o ato praticado por agente do Poder Público 
e aquele empreendido pelo particular" (2005, p. 434). E continua: "Não foi essa a opção do 
nosso sistema, que resolveu contornar o assunto, colocando num singelo ato de verificação 
(homologação) a força de selo confirmatório de que toda a atuosidade do particular se 
transformaria em ato jurídico administrativo." (2005, p. 435). 

[11] A tese denominada cinco mais cinco (art. 150, §4º c/c art. 173, I, do CTN) felizmente já 
foi afastada. 
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[12] Possivelmente aqui está a origem da divisão aludida por Alberto Xavier entre objetivistas 
e subjetivistas. 

[13] "Os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda e a Câmara Superior de 
Recursos Fiscais têm decidido, nesse sentido, que o termo inicial do prazo de decadência não 
é definido pela existência de pagamento antecipado, mas pelo regime jurídico do lançamento 
do tributo (lançamento por homologação), ressalvada apenas a hipótese de dolo, fraude ou 
simulação." (MACHADO SEGUNDO, 2006, p. 114-115). O autor cita julgados, 
mencionando outros em seu sítio virtual, entre eles: CSRF, 1ª Câm, Proc. 
10680.004198/2001-31, ac CSRF/01-04.828, Rel. Maria Goreth de Bulhões Carvalho, j. 
16/2/2004 (MACHADO SEGUNDO, 2010). 

[14] Nesse sentido, anote-se Confissão em Matéria Tributária: seu verdadeiro significado 
(AMARAL, 2010) e Direito Tributário e Direito Privado (TÔRRES, 2003, p. 97-170). 

[15] Em sendo possível a impugnação à apuração realizada pelo próprio contribuinte, é de se 
entender também cabível, no prazo para pagamento, o oferecimento de declaração 
retificadora, a qual deve vir acompanhada de elementos comprobatórios do erro (de fato ou de 
direito) cometido (art. 147, §1º do CTN). Sobre isso vide: o REsp n. 396.875/PR (BRASIL, 
2010g). Ademais, é a lição de Aliomar Baleeiro (1977, p. 477). 

[16] Infelizmente, deixou o STJ de fazer constar do enunciado sumular esta observação 
fundamental. 
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RESUMO 
Os tributos são, realmente, institutos jurídicos que acompanham a sociedade organizada desde 
o nascimento desta. Advindos com o surgimento do Estado, foram sempre causa de várias 
divergências entre esse e o particular-cidadão. Em regra, são instituídos por leis que, em seu 
bojo, possuem como principais características : 
a) um caráter impositivo, pois trazem consigo uma sanção; e, 
b) uma rejeição social, vez que afetam o patrimônio individual do cidadão e só são 
efetivamente cumpridas diante da ameaça de punição cominada pelo Estado. 
Imposto, obrigação tributária, fraude fiscal, sonegação, planejamento tributário e economia de 
tributos são expressões que sempre estiveram presentes na construção e desenvolvimento de 
um povo. Mais que institutos jurídicos, a Elisão e a Evasão Fiscal representam fenômenos 
sociais que, desde a concepção do tributo, constam em qualquer sociedade do mundo, 
independentemente do grau cultural da mesma, do seu desenvolvimento jurídico, do 
sentimento patriótico e do esclarecimento cívico do seu povo 
PALAVRAS-CHAVE: ELISÃO; EVASÃO; NORMAS ELISIVAS 
 
ABSTRACT 
Taxes are actually legal institutions that are attached to organized society since birth. Arising 
with the emergence of the state, have always been because of several differences between this 
and that of private citizen. As a rule, are established by laws, within it, have as main 
characteristics: 
a) a forceful character, because they bring with them a penalty and, 
b) a social rejection, as they affect the individual assets of the citizen and are only effectively 
enforced against the threat of punishment by the state threatened one. 
Tax, tax liability, tax fraud, tax evasion, tax planning and tax savings are expressions that 
have always been present in the construction and development of a people. More than legal 
institutions, the Tax Avoidance and Evasion represent social phenomena which, from 
conception of the tax, set out in any society in the world, regardless of the same cultural level, 
its legal development, the patriotic and civic enlightenment of his people  
KEYWORDS: EVASION; ELISION; STANDART ELISIAS 
 
 

  

1.Introdução 

"A revolta e o inconformismo contra o pagamento de tributos são páginas que se repetem na 
história do homem. Desde o momento em que a contribuição feita ao soberano deixou de ser 
uma doação ou um ato voluntário presente, transformando-se em exigência do poder e 
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obrigação do súdito, um conflito surdo e constante nasceu, deixando cicatrizes nas 
civilizações que se foram sucedendo. O homem, animal econômico e acumulador de riquezas, 
transformado em contribuinte, de imediato começa a elocubrar formas para escapar ou reduzir 
o impacto do tributo sobre seu patrimônio."[1] 

Com o desenvolvimento da humanidade, o Estado como entidade soberana reguladora da 
convivência social passou a cobrar impostos e taxas do indivíduo em prol da coletividade, 
gerando um eterno conflito entre ambos que, naturalmente, vigorará até os final dos dias. 

 De um lado o indivíduo, que até então podia se auto-organizar da melhor maneira que lhe 
aprouvesse, utilizando da sua ampla e irrestrita liberdade individual conforme sua capacidade 
econômica, e do outro o Estado, que para se consolidar necessitaria, dentre outras atitudes, 
limitar essa liberdade passando a instituir tributos. 

Nascia aí um binômio marcante para as sociedades, definido pelos termos Tributos versus 
Patrimônio Individual, e melhor retratado pelo conflito entre a liberdade econômica de cada 
membro enquanto autônomo, livre, em contrapartida à inafastável necessidade de uma 
coletividade que, para se formar, precisaria da contribuição de cada membro. 

Dentro da sociedade, "Constata-se que, não importa o grau de desenvolvimento econômico ou 
cultural do povo, o objetivo de pagar sempre menos impostos é uma constante na sociedade. 
Fala-se do direito que tem o indivíduo de organizar seus negócios, dentro dos limites da lei, 
com o objetivo de pagar menos impostos. O Estado deve assegurar esse direito, nos termos 
das garantias e dos direitos individuais. Reciprocamente, deve o Estado assegurar-se de que o 
cumprimento da lei tributária seja efetivo, que todos contribuam segundo sua capacidade 
econômica, para que a manutenção dos serviços a que o Estado moderno se propõe seja 
prestada na medida da exigência social."[2] 

Apesar da norma tributária ser vista por alguns como um dispositivo de enorme rejeição 
social[3] [4], inegável é a evolução das atitudes de boa parte dos contribuintes modernos que, 
aos poucos, têm repelido esse entendimento. Na medida em que adquirem consciência do 
papel de cada cidadão como integrante de um Estado Democrático, os sujeitos passivos da 
obrigação tributária passam a enxergar os tributos como um incômodo essencial à sua 
sobrevivência e da sociedade como um Estado que precisa ser moderno. 

A título de ilustração dessa mudança de pensamento, cite-se a famosa e extrema afirmação do 
Juiz americano Oliver Wendell Holmes que, com prazer e após esclarecer que paga 
integralmente todos os seus impostos, asseverou: "I like to pay taxes. With them I buy 
civilization" (oportunidade em que foi respondido pelo contribuinte: "I think I have bougth 
civilization for my lifetime"[5]). 

Ocorre que, nunca o ato de pagar impostos foi aceito passivamente pelo contribuinte. Ao 
contrário, "Registra a história, a seu turno, que a intensificação da repressão estatal e o 
aperfeiçoamento de sua aparelhagem fiscalizadora nem sempre produzem os resultados 
aguardados, explodindo não raro os protestos das populações submetidas."[6] 

Desde a época de Cristo, onde o conselho imperial impunha que se desse a César o que era de 
César, passando-se pela Revolução Francesa que restou marcada pelo inconformismo diante 
da ausência de contraprestação por parte do Estado, pela Independência dos Estados Unidos 
da América, cujo o estopim foi a revolta contra cobrança de tributos, e ainda, pela imposição 
do derrama[7] no período colonial do Brasil, que resultou na Inconfidência Mineira, os 
contribuintes sempre demonstram sua irresignação contra o fato de serem obrigados a pagar 
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tributos, especialmente quando estes foram (conforme a História nos demonstra) ou são 
instituídos de maneira injusta e iníqua.   

A "rejeição social à tributação é um verdadeiro traço cultural planetário, haja vista sua 
ocorrência em todas as civilizações no passado e contemporaneamente, observando-se, ipso 
facto, a exegese da denotação de grandes movimentos revolucionários ao longo da 
história."[8] 

Nessa perspectiva, o cidadão buscou e sempre tentará, de todas as formas, encontrar maneiras 
de eliminar ou, não conseguindo, reduzir o impacto tributário imposto pelo Estado em face do 
seu patrimônio. 

Imposto, obrigação tributária, fraude fiscal, sonegação, planejamento tributário e economia de 
tributos são expressões correlatas que sempre acompanharam a construção e evolução da 
sociedade. Em contrapartida à imposição de um tributo por parte do Estado, sempre nascerá 
no contribuinte, independentemente do valor e da finalidade desse imposto, a vontade de não 
pagá-lo. 

Por isso, mais que simples institutos jurídicos de uma disciplina normativa do Direito, a 
Elisão e a Evasão Fiscal são fenômenos sociais que surgiram concomitantemente à instituição 
dos impostos. Isto é, "A evasão coexiste, desde todos os tempos e em todos os quadrantes, 
com os sistemas tributários. É (muitos advertem)[9] irmã gêmea do tributo, de sempre coeva e 
cuja erradicação total, não importa o grau de refinamento cultural e jurídico de um povo, seu 
fervor patriótico e esclarecimento cívico, repousa no desaparecimento de sua causa 
determinante - o tributo."[10] 

Nesse sentido, a Elisão Fiscal já foi invocada por alguns cidadãos como medida do justo, 
verdadeiro critério de "Justiça Social"[11], o qual "seria definida como a procura, dentro da 
lei, de meios para reduzir a carga tributária, e considerada ademais como medida de justiça, 
pois o contribuinte busca, por seu intermédio, reduzir o peso da carga tributária desmedida e, 
portanto, da injustiça intrínseca que o excesso tributário essencial sempre acaba por lhe 
causar."[12] 

Assim sendo, ambos institutos vêm ganhando forças a cada dia, principalmente no 
capitalismo cada vez mais globalizado e selvagem que hoje assola a sociedade brasileira. 
Dentro da citada relação de conflito vivida pelo Estado e contribuinte, necessária se tornou 
uma precisa definição dos dois institutos referidos (Elisão-Evasão), a fim de que seja 
conferido à ambos certeza e segurança nos atos que desenvolverem enquanto autônomos mas 
dependentes. 

Portanto, longe de esgotar as vertentes do assunto, a presente obra possui como objetivo 
principal analisar um pouco desse conflito permanente entre o Estado e o sujeito passivo da 
obrigação pecuniária imposta. Disputa essa que retratará, de uma ponta o cidadão tentando se 
valer de todas as formas permitidas ou não pela ordem jurídica para eliminar sua 
responsabilidade tributária, e de outra o Poder Público fiscalizando as ações dos indivíduos e 
velando pelo correto adimplemento dos tributos. 
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2. ASPECTOS TERMINOLÓGICOS, METODOLÓGICOS E ESTRUTURAIS DAS 

EXPRESSÕES 'ELISÃO' E 'EVASÃO' 

"As palavras ('rótulos') que se empregam para denotar um instituto jurídico são estipuladas 
segundo a discrição de quem promove a classificação ou a definição. 

Essa estipulação, porém, não deve ser arbitrária. Há que se ter em conta a historicidade das 
definições, ou seja, a circunstância de que o definidor está inserido em determinado ambiente. 
Nesse ambiente, certas palavras têm um sentido usual, que não deriva de um vínculo 
necessário com a realidade mas de seu emprego em determinadas situações."[13] 

Assim, poderia-se dizer que nem toda denominação dada através de palavras ou locuções à 
um determinado instituto jurídico corresponde, eminentemente, à sua natureza real vista 
somente pelo aspecto jurídico. Nomes e definições são conferidas à algo dentro de um 
determinado contexto, de uma realidade, acabando por resultar, muitas das vezes, em 
discrepância entre a sua denominação atribuída formalmente, e, a origem e efeitos desse 
mesmo instituto. 

Assim ocorreu na doutrina com o uso das nomeclaturas evasão, evasão lícita ou legítima ou 
legal, evasão ilícita; elisão, elisão ilícita ou ilegítima ou ilegal, elisão lícita; elisão eficaz e 
ineficaz; fraude lícita ou legal e fraude ilícita ou ilegal. 

Restou entre os juristas uma patente divergência quanto a correta e melhor definição para os 
institutos ora estudados. Os termos citados foram e são massissamente confundidos no meio 
jurídico acarretando enormes prejuízos à análise de ambos. 

Como bem expôs Antônio Roberto Sampaio Dória, "Surpreendente a falta de uniformidade e 
rigor terminológico, metodológico e estrutural tem causado o estudo fragmentário da elisão e 
fraude fiscal. Tais questões preliminares devem ser superadas para permitir certeza e 
segurança nas conclusões finais."[14] 

Após uma pesquisa sobre a gênese do termo Evasão (denominação esta que originou as 
demais), pode-se dizer que a referida divergência doutrinária se deve ao fato do termo Evasão 
ter sido primeiramente concebido no interior de uma realidade econômica, afastada da 
jurídica. A priori, foi utilizado sob uma perspectiva econômico-financeira voltada à satisfação 
de denominações conceituais das ciências das finanças. 

Com efeito, o termo Evasão foi inicialmente utilizado para designar de modo genérico toda e 
qualquer situação em que o contribuinte não transferia ou deixava de pagar ao fisco uma 
parcela de tributo considerada devida por força de determinação legal. Independentemente da 
causa que resultava no não pagamento integral do tributo devido (quer fosse ela legal ou 
ilegal, legítima ou ilegítima), toda atitude do sujeito passivo tributário que convergisse na 
economia de impostos seria, por fim, considerada como Evasão. Tinha-se como preocupação 
primeira o resultado econômico do ato voluntário do contribuinte, consubstanciado pela 
simples diminuição da carga tributária incidente sobre as suas finanças. Não havia qualquer 
compromisso com o ramo Jurídico ou com a abordagem que esse fazia sobre o tema.  

Com essa conceituação genérica atribuída por uma disciplina derivada, permitiu-se que ao 
longo do tempo e, no âmbito jurídico, alguns estudiosos do Direito fossem, ainda que de 
forma imprecisa, aceitando aqueles conceitos financeiros. 
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Assim, admitiu-se, por exemplo, a existência no mundo jurídico de uma suposta Evasão legal, 
caracterizada pelo não pagamento em razão do uso de fórmulas legais, e de uma possível 
Evasão ilegal (ou Elisão ilegal), na qual fossem utilizadas maneiras contrárias à lei. 

Daí, nasceu então uma corrente (hoje, minoritária) que defende a tese de que o termo Evasão 
pode significar tanto uma conduta ilegal quanto legal, legítima, sempre que o contribuinte 
encontre maneiras lícitas de não recolher os tributos exigidos. 

A nosso ver, de modo confuso (por misturar a semântica da Língua Portuguesa com a 
jurídica) e atécnico (por fundir institutos distintos) Hugo de Brito Machado já expôs que "Não 
há uniformidade terminológica na doutrina. Alguns preferem a palavra evasão para designar a 
forma ilícita de fugir ao tributos, e a palavra elisão para designar a forma lícita de praticar 
essa mesma fuga. Na verdade, porém, tanto a palavra evasão, como a palavra elisão, podem 
ser utilizadas em sentido amplo, como em sentido restrito. E, sentido amplo significam 
qualquer forma de fuga ao tributo, lícita ou ilícita, e em sentido restrito, significam a fuga ao 
dever jurídico de pagar o tributo e constituem, pois, comportamento ilícito. 

Com efeito, elisão é ato ou efeito de elidir, que significa eliminar, suprimir. E evasão é o ato 
de evadir-se, a fuga. Tanto se pode dizer elisão fiscal, no sentido de eliminação ou supressão 
do tributo, como evasão fiscal, no sentido de fuga ao imposto. Elisão e Evasão têm sentidos 
equivalentes, e como anota Ferreira jardim, 'qualquer dos termos pode revestir licitude ou 
ilicitude, pois ambos cogitam de economia tributária e podem ser utilizados em harmonia ou 
desarmonia com o direito positivo."[15] 

Destarte, e em virtude do empréstimo conceitual tomado da disciplina econômica, que a seu 
turno não retratava fielmente a realidade daquele instituto no mundo jurídico, ainda hoje há 
quem defenda a idéia da existência das modalidades de Evasão ilícita/ilegítima e Evasão 
lícita/legítima[16], gerando, de certo modo, confusão quanto a correta e precisa aplicação do 
termo. 

Antônio Roberto Sampaio Dória bem observou essa tendência consignando: "Expressões 
como evasão, evasão lícita ou ilegítima ou ilegal, fraude, fraude ilícita ou ilegal, para designar 
modalidade dolosa de frustar a satisfação de tributo devido, pontilham obras diversas, em 
vários idiomas".[17] 

Para essa corrente, a Evasão Fiscal tem um conceito amplo que comporta "toda e qualquer 
ação ou omissão tendente a elidir, reduzir ou retardar o cumprimento de uma obrigação 
tributária, não importando serem lícitos ou ilícitos os meios utilizados nesse processo"[18]. 
Ou, como Tulio Rosenguj asseverou: "La elusión es un concepto comprensivo del fraude a la 
ley y el abuso de formas jurídicas, es el género de todos los comportamientos o acciones 
dirigidas a crear situaciones de ventaja patrimonial para los particulares, asentadas em la 
imperfección de los actos, hechos o negocios que se preconstituyen, com el único propósito y 
móvil de la finalidad fiscal, habida cuenta que del fraude no se deduce intencionalidad 
fraudulenta, que sí se ofrece em el abuso de forma."[19] 

No entanto, em fervorosa crítica a essa corrente, Antônio Roberto Sampaio Dória assevera 
que "cabe ressaltar, de início, a irredutível contradictio in terminis que ocorre na adoção de 
termo nuclear como evasão ou fraude e na adoção de qualificativos contraditórios (legal e 
ilegal), se aplicados simultâneamente à mesma unidade conceitual[20]. Uma categoria 
jurídica não pode ser e não ser legal. Um ato lícito não se nivela a uma infração, causando a 
confusão taxonômica, que insinua tal nivelamento, embaraços à própria diferenciação jurídica 
das espécies em exame (ou seja, entre fraude fraudulenta e fraude não fraudulenta!)."[21] 
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Em outras palavras, um mesmo instituto jurídico não pode transparecer um sentido de licitude 
e ilicitude simultaneamente. O mundo jurídico, que possui a lei como divisor de águas do 
comportamento humano, não comporta conceitos tão amplos a ponto de abranger, na mesma 
conduta, um conceito de juricidade e antijuricidade. Seria o mesmo que afirmar que um ato 
ilícito que lese o ordenamento legal e terceiros é, também, jurídico.  

Assim, na busca de uma melhor distinção técnica-jurídica dos fenômenos que envolvem o não 
pagamento de tributos, quer dizer, os aspectos lícitos e ilícitos, vários outros termos surgiram 
para diferenciar e conceituar genericamente a modalidade de não pagamento pela adoção de 
meios lícitos. 

Elisão, evasão lícita ou legítima ou legal, fraude lícita ou legal, economia fiscal, negócio 
fiscalmente menos oneroso, evasão permitida ou organizada em lei, transação 
tributariamente favorecida, foram alguns dos termos que, com o passar dos anos, surgiram 
para designar a supressão ou redução dos deveres tributários pelo contribuinte utilizando 
formas lícitas. 

Porém, por ironia e descuido (igualmente ao acontecido com o termo Evasão) a precisão 
desses vocábulos também foram se perdendo com o tempo, vindo a serem utilizados com 
imprecisão, acarretando várias dúvidas entre os estudiosos sobre a correta designação de cada 
denominação. 

Importante colocar que, devido a autonomia e respeito com que o Direito comporta várias 
opiniões, somente se percebe a confusão gerada pelo uso dos termos após confrontar vários 
livros de doutrinadores do Direito que, de forma estanque, afirmam como certo o uso de 
determinada expressão. 

Destarte, tem-se que a conceituação de Evasão e Elisão "Trata-se de campo de investigação 
do direito tributário em que as definições são, muitas vezes, informadas por critérios afastados 
do regime jurídico do objeto do estudo (noções como as de 'identidade de resultados 
econômicos' ou de 'anormalidade' da conduta dos particulares são frequentemente invocadas). 
Além disso, há grande dissenso terminológico. As expressões empregadas para definir os 
comportamentos dirigidos à supressão ou à redução dos deveres tributários são variadas e, 
muitas vezes, conflitantes. A própria expressão 'elisão fiscal' é empregada tanto no sentido do 
comportamento lícito e eficaz para o fim de obter a supressão ou redução de deveres 
tributários quanto como significando algo relacionado à 'simulação fiscal ".[22] 

Com origem no latim (evasio, onis, rad.[23] de evasum, supn.[24] de evadere)[25], o termo 
Evasão atualmente é utilizado para as hipóteses em que o contribuinte "se ocultou (disfarçou, 
mascarou) o fato (gerador) efetivamente ocorrido, mediante o emprego de certos 
instrumentos formais que não retratem os fatos reais."[26] 

A seu turno, Elisão, "expressão peregrina que preenche, canhestramente, o vácuo deixado 
pela deficiência eufônica de substantivos derivados do verbo evitar (salvo evitação ou 
evitamento)"[27], possui origem latina do termo elisio, onis[28], sendo empregada para se 
referir às manobras lícitas utilizadas pelos contribuintes dentro da sua liberdade individual 
(conferida pela própria lei tributária) de organização econômica, após adotar ou não como ato 
precedente um Planejamento Fiscal. 

Apesar de não ter vingado na doutrina, importante registrar neste trabalho a sugestão feita por 
Brandão Machado, que prefere "a expressão elusão fiscal, para qualificar o ato de evasão sem 
violação da norma tributária, justificando ser elusão a  palavra adequada para traduzir a idéia 
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de fuga, desvio, evitação, além de corresponder diretamente aos vocábulos, também de 
origem latina, hoje utilizados nas línguas românicas, tais como francês (elluson), no italiano 
(elusione) e no espanhol (elusión)."[29] 

Sob o aspecto metodológico e estrutural, também visto como os meios e as técnicas utilizadas 
para abordar os temas em questão, existe da mesma forma uma enorme confusão na doutrina. 

 Inúmeros são os autores que abordam ambos os institutos conjuntamente, fundindo-se 
vertentes e particularidades de cada como se um único tema fossem. 

A ordem, a lógica e a sistemática de análise não seguem um padrão comum dentre os juristas. 
Estes referem-se aos temas estabelecendo critérios e subdivisões subjetivas, de acordo com 
seus próprios entendimentos. 

Em seu livro sobre o assunto, Antônio Roberto Sampaio Dória enxerga essa tendência como 
maléfica e alerta sobre os riscos e as consequências de um estudo em comum de ambos 
institutos: "A tendência de estudar a fraude e a elisão conjuntamente, confundindo-as em suas 
causas, motivações e resultados, falhando na indicação de critérios objetivos e precisos que 
possibilitem distingui-las, mesclando num plano comum inaceitável as medidas que visem 
reprimi-las, utilizando sobretudo conceitos negativos para identificar a elisão, só faz por 
aumentar a natural dificuldade do assunto tão complexo e por embaciar as coordenadas e 
premissas de seu deslinde jurídico."[30] 

Em consonância com o exposto anteriormente, outro grave problema que pode ser apontado 
no estudo das medidas evasivas/elisivas é a mistura, no plano jurídico, de conceitos 
econômicos, morais, financeiros e políticos. Responsável pela confusa conceituação de 
Evasão já na sua gênese (e posteriormente de Elisão), pode-se afirmar que esse é o maior 
motivo que leva a perduração, até os dias de hoje, da ausência de uniformidade conceitual. 

Através da seguinte passagem redigida por Alberto P. Xavier, veja-se que a citada mistura é 
realmente patente nos dias de hoje: "Todos os aludidos comportamentos [deixar de fumar e 
utilizar o meio jurídico mais favorecido fiscalmente para atingir equivalente resultado 
econômico] revestem uma dupla natureza, econômica e jurídica. São econômicos enquanto 
exprimem um problema de opção racional em função de critérios de custo e utilidade; 
assumem relevância jurídica, ou porque a sua motivação é essencialmente determinada pelos 
efeitos jurídico-tributários que são suscetíveis de produzir".[31] 

A nosso ver, deve-se entender que os fatores econômicos e financeiros hoje, apesar de 
exercerem influências no mundo jurídico (e não se nega isso), não podem interferir neste 
último de tal maneira a modificar seus conceitos normativos/legais. Tratam-se de bases, 
fatores, perspectivas e abordagens diferentes. Apesar da influência, os critérios abstraídos de 
um ramo como o financeiro e/ou econômico não são os mesmos do jurídico e, por isso, não 
podem ser nivelados. O que é interessante, e até mesmo recomendável no plano econômico 
(v.g., economia de tributos, pagamento a menor de impostos, etc.), não será necessariamente 
devido e autorizado na esfera jurídica.  

Assim sendo, "Embora o fator ético e o econômico entendam intimamente com o fenômeno 
da evasão e da elisão, não se pode alçá-los ao plano do jurídico, para sobrepujá-lo, sob pena 
de se instalar o arbítrio resultante da apreciação subjetiva de dados pré-jurídicos, onde deve 
reinar a segurança e a certeza, estabilizadas na norma objetiva de direito que já selecionou e 
cristalizou certos valores impostos ao intérprete e aplicador da lei."[32]  
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Portanto, sensibilizado a acatar a proposta feita por Antônio Roberto Sampaio Dória, também 
"tentaremos sempre em nosso exame da elisão fiscal guardar nítida separação entre a esfera 
privativa do jurídico (normatividade) da dos demais elementos que lhe constituem a infra-
estrutura, confiantes de que essa orientação permita alcançar resultados positivos."[33] 

3.A doutrina brasileira e a sua concepção sobre a Elisão Fiscal e as "Normas Anti-elisivas" 

1 - Das correntes doutrinárias existentes no país sobre a Elisão Fiscal - Como outrora 
afirmado, depois de algumas divergências e debates a Elisão Fiscal foi aceita pela maioria 
como procedimento legítimo adotado pelo cidadão a fim de desonerar sua carga tributária. 

No entanto, com o desenvolvimento da legislação tributária brasileira, e acompanhando a 
tendência de outros países[34], novos desentendimentos e interpretações a respeito do tema 
surgiram, especialmente com a promulgação da Lei Complementar nº 104 e a edição da 
Medida Provisória nº 66. 

Como se verá no próximo Capítulo, quatro e distintas correntes formaram-se na doutrina após 
as modificações feitas por essas duas atividades legislativas. 

Aqui neste, trataremos dos posicionamentos existentes na doutrina antes das referidas 
alterações. Ou melhor, de como os estudiosos analisavam a licitude ou ilicitude da Elisão 
Fiscal, bem como se dividiam na expectativa do advento da chamadas "Normas Anti-elisivas" 
no sistema jurídico pátrio. 

Assim, três eram as correntes que se debatiam tentando justificar a Elisão em si e a 
necessidade e constitucionalidade da introdução de uma possível "Norma Anti-elisiva Geral 
ou Específica" no Brasil. 

•a)                  a denominada Positivista Socialista, que com fulcro nos Princípios da 
Capacidade Contributiva e da Isonomia visavam o valor Justiça Social; 

• b) a chamada de Positivista, que com base no Princípio da Legalidade e seus 
desdobramentos (especialmente nos da Tipicidade Cerrada/Fechada e da Estrita 
Legalidade) primava pela realização do valor Segurança Jurídica; e 

• c) a Pós-Positivista, que na busca do equilíbrio entre os fundamentos e valores das 
duas outras correntes, asseverava pela ponderação desses em cada caso concreto. 

  

2 - Dos Princípios Constitucionais Brasileiros pertinentes à Elisão Fiscal - Os Princípios 
representam, em importância, uma fonte inigualável para a constante e eterna busca da real 
finalidade e alcance da lei. 

"São abstrações de segundo grau, normas de normas, em que se buscam exprimir proposições 
comuns a um determinado sistema de leis."[35] São enunciados genéricos que exprimem com 
palavras os valores incorporados por determinada sociedade em determinado tempo e 
espaço.[36] "O Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 
espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por 
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico (...)."[37] 
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Com efeito, os princípios possuem enorme funcionalidade na solução dos conflitos. Servem 
como elementos norteadores e racionalizadores da conduta do intérprete que necessita, de 
modo justo, dirimir o caso particular. 

 Em outras palavras "As disposições principiológicas sintetizam a idéia de direito e justiça 
vigentes no momento social, por refletirem diretamente valores escolhidos pela sociedade no 
texto constitucional. Desta sorte, dirigem-se aos Poderes de Estado, condicionando-os na 
aplicação e interpretação das normas."[38] 

Devido a vigência da Ordem Jusprivatista[39], inicialmente os princípios jurídicos eram 
insertos pelas sociedades dentro dos chamados "Códigos" (resultados de mera 
codificação/aglutinação das leis então vigentes). Nessa época, tinham abrangência e eficácia 
relativas, pois somente atingiam de modo vinculante as relações privadas (entre particulares). 

Modernamente, os princípios migraram dos Códigos para as Constituições dos Estados, 
inaugurando a chamada Ordem Juspublicistica que gerou mudanças na efetivação e 
importância dos princípios. Estes ganharam status constitucional, cobrindo quaisquer 
desentendimentos entre os entes jurídicos em todas as áreas do Direito. 

No entanto, e ironicamente, tamanho foi o zelo do legislador ao positivar os princípios (senão 
todos) sob a égide constitucional que, ao assim fazer, criou um impasse para o intérprete e 
aplicador do direito em alguns casos. Como decidir sobre interesses que envolvam dois ou 
mais princípios constitucionais conflitantes? Como resolver casos iguais ao da Elisão Fiscal 
em que os Princípios da Capacidade Contributiva e da Isonomia colidem com o da 
Legalidade? A normatização dos princípios (feita com o objetivo de incutir segurança jurídica 
nas relações) é atualmente causa de incertezas? 

A nosso ver, esse realmente é o maior dilema vivido hoje no mundo jurídico. Não se sabe 
como poderá um problema concreto ser resolvido diante, da talvez excessiva, positivação dos 
princípios. 

Acreditamos que, pensando nisso, surgiu aquela terceira e recente corrente de entendimento 
na doutrina brasileira. 

De certo, a corrente Pós-Positivista propõe algo novo, que parece mas ainda não se sabe ao 
certo, se é o melhor para o Estado e para os contribuintes na compatibilização dos interesses 
vigentes no sistema atual. Em suma, ela sugere uma releitura dos princípios atualmente 
consagrados na Constituição, objetivando assim, aplicar no caso específico todos de forma 
ponderada, sem anular por completo (ou ignorar) qualquer deles. 

  

3 - Da corrente Positivista Socialista, baseada no Princípio da Capacidade Contributiva e 
da Isonomia - A primeira corrente doutrinária afirma pela ilicitude da Elisão Fiscal e prima 
pela adoção das "Normas Anti-elisivas" no país. Tem sua gênese no direito estrangeiro 
alemão, especificamente na teoria chamada "Jurisprudência dos Interesses", divulgada por 
Enno Becker naquele país. 

Valendo-se do art.4º do Ordenamento Tributário Alemão de 31.12.1919, que dizia que "Na 
interpretação das leis fiscais deve-se levar em conta a sua finalidade, o seu significado 
econômico e a evolução das circunstâncias", formou-se a teoria denominada "Teoria da 
Interpretação Econômica ou do Conteúdo Econômico do Fato Gerador do Tributo (ou da 
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Interpretação Teleológica)". Posteriormente, essa teoria se multiplicou originando diversas 
outras, tais como a do Abuso de Forma, Abuso de Direito, Requalificação dos Atos Jurídicos 
(Simulação e Dissimulação) e a Fattispecie Surrogatorie[40] [41]. 

Destarte, atualmente tem-se que "Há diversas variantes da doutrina da interpretação 
econômica, segundo o registro de Johnson Barbosa Nogueira: ora se busca a substância 
econômica, com desprezo da forma jurídica; ora se quer a utilização de conceitos próprios 
pelo direito tributário, com base em sua alegada autonomia; ora se persegue autonomia; ora se 
persegue a identidade de efeitos econômicos; ora se quer combater o abuso de formas do 
direito privado; ora se aplica a teoria do abuso de direito; ora se fala em mera interpretação 
teleológica; ora se pretende uma valorização dos fatos; e ora se fala em interpretação do fato, 
por oposição à interpretação da norma."[42] 

Segundo a Interpretação Econômica do Fato Gerador, situações fáticas e jurídicas que 
apresentam a mesma repercussão econômica devem ser tributadas igualmente, 
independentemente da forma, definição, conceito ou instituto jurídico sob o qual estiver 
revestida a relação. Ou seja, qualquer que seja a sua definição jurídica (quer dada pela lei 
tributária ou pelo direito privado), os fatos que possuem o mesmo conteúdo econômico devem 
receber o mesmo tratamento fiscal, vez que representam atos jurídicos de mesma importância 
para o  Estado e os envolvidos demonstram igual capacidade contributiva para arcar com as 
despesas públicas. 

Ao legislador, e principalmente ao intérprete, fica permitido tributar situações jurídicas 
economicamente semelhantes, estando ou não essas expressamente previstas em lei como 
operações tributáveis. 

"Na verdade, o que importa é a realidade econômica do fato. O fato econômico prevalece 
sobre a forma jurídica. Quando a lei tributária fizer menção à compra e venda, por exemplo, 
visa ao conteúdo econômico desse negócio, e não à forma jurídica pela qual o ato se 
exteriorize. Deve-se privilegiar o fundo econômico do ato em detrimento da forma jurídica 
adotada."[43] 

"Os atos, contratos ou negócios cujos efeitos econômicos sejam idênticos, devem produzir 
efeitos tributários também idênticos, muito embora as partes lhe tenham atribuído formas 
jurídicas diferentes."[44] 

Nesse sentido, seus adeptos afirmam que é a maneira justa de distribuir equitativamente as 
despesas coletivas de uma sociedade entre os contribuintes. Levando-se em consideração a 
capacidade econômica do negócio jurídico realizado, auferiria-se, consequentemente e 
também, a capacidade contributiva das partes, colocando todos os sujeitos de diversas 
relações que apresentassem um mesmo conteúdo econômico em situação de igualdade fiscal 
(pois a intensidade na incidência de tributos seria a mesma). 

Afirmam que o ônus tributário deve ser proporcionalmente repartido a cada cidadão na 
medida em que se desigualam. E que o custeio de toda a sociedade deverá ser dividido 
conforme a capacidade individual de contribuir. 

Para ilustração do proposto, cite-se o exemplo mencionado por André Luiz Carvalho Estrella, 
no qual "se o FATO A (ex. gr., transmissão gratuita de bens ou direitos) previsto em lei como 
fato gerador de determinado tributo, demonstra capacidade econômica, então o FATO B, não 
previsto em lei como fato gerador desse tributo, mas que revela igual capacidade econômica, 
deve ser igualmente tributado.(...) Os dois fatos representam igual capacidade econômica, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6068



porém, o último fato se utiliza de instituto diverso para realizar a operação. O FATO A é uma 
doação e o FATO B é uma renúncia de herança em favor de herdeiro. Pela interpretação 
econômica, sem lei que permita, o intérprete está autorizado a tributar as duas situações 
jurídicas, pois o conteúdo econômico da operação é o mesmo, revelando igual capacidade 
contributiva."[45] 

Na verdade, essa corrente remonta ao passado do liberalismo em que Adam Smith propôs um 
sistema fiscal onde "a tributação deveria incidir na medida da exteriorização da capacidade 
econômica do cidadão"[46], pois "custearia as necessidades da sociedade, permitindo seu 
progressivo desenvolvimento econômico"[47]. 

No Brasil, pode-se citar como defensores dessa visão os ilustres Johson Barbosa Nogueira, 
Amílcar de Araújo Falcão e Rubens Gomes de Souza. 

Com fundamento legal no art. 109 do CTN[48], os defensores da Interpretação Teleológica 
entendem esse como o artigo que permitiria ao intérprete (aplicador da lei) desconsiderar o 
aspecto jurídico-formal atribuído a um negócio, ainda que esse fosse originário do direito 
privado. Precisamente na parte que dispõe: "(...) mas não para definição dos respectivos 
efeitos tributários (...)", os adeptos do conteúdo econômico asseveram pela compatibilidade 
dessa nova interpretação com o sistema pátrio brasileiro, especialmente porque visam 
consagrar na íntegra os Princípios da Capacidade Contributiva e da Isonomia. 

Nas proposições lançadas por essa primeira corrente, situações fáticas-jurídicas diferentes, 
que recebam tratamento distinto pela lei - uma é tributável a outra não - deveriam ser 
comparadas e igualadas caso tenham a mesma representação econômica, combatendo-se, 
assim, qualquer tipo de má distribuição ou fuga, ainda que legítima, de tributos.  

Por oportuno, cumpre-nos assinalar que relacionando as afirmações feitas pelos defensores da 
Teoria da Interpretação do Conteúdo Econômico com a própria Elisão Fiscal em si, percebe-
se que não há um combate específico da citada teoria contra a Elisão. 

 No nosso entender, o que se busca através da Interpretação Teleológica é algo além da 
eliminação dos casos de redução lícita de tributos. Busca-se de modo quase objetivo (após 
valorar a preponderância financeira do fato), enquadrar qualquer relação jurídica não 
tributável numa regra semelhante e instituidora de tributos. Não se apura, efetivamente, se o 
indivíduo alterou sua conduta utilizando-se de meios lícitos e em momento anterior ao 
nascimento da obrigação de pagar (praticando, assim, a Elisão Fiscal). 

  

4 - Da corrente Positivista, baseada no Princípio da Legalidade -Com sua origem na teoria 
chamada "Jurisprudência dos Conceitos", essa doutrina prima pela interpretação unívoca[49] 
dos conceitos jurídicos no Direito. Expõe que o Direito, apesar de dividido em ramos, não é 
constituído por compartimentos estanques (isolados), mas por segmentos interdependentes 
entre si (interdisciplinados), formando um sistema jurídico único. 

  Dessa forma, os conceitos, definições e alcance dos institutos de um ato ou negócio jurídico 
devem ser buscados no ramo do Direito que lhe deu origem (que lhe criou e positivou). Não 
caberia ao intérprete modificar, com base na interpretação econômica, a essência de um ato, 
ainda mais quando esse tem a sua definição e/ou seu conceito advindo de outro ramo do 
Direito que não o Tributário. Somente a lei pode atribuir novo, ou alterar o existente, 
significado jurídico de um instituto.   
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"Assim, expressões como sociedade, mútuo, locação, compra e venda têm dentro direito 
tributário o mesmo significado e alcance que possui no outro ramo do direito, onde 
originalmente entraram no mundo jurídico."[50]  

No país, pode-se citar como seguidores dessa corrente os ilustres Alfredo Augusto Becker, 
Antônio Roberto Sampaio Dória, Alberto Xavier, Luciano Amaro e César Guimarães Pereira. 

Com fundamento legal nos arts.5, II e 150, I da CR/88, e arts.9, I; 97; 114 e 116 do CTN, essa 
concepção defende o Princípio da Legalidade desdobrado nas três modalidades citadas e 
explicadas no Capítulo denominado "Elisão Fiscal", vale dizer: 

• a) o Princípio da Reserva Absoluta de Lei Formal;  
• b) o Princípio da Tipicidade Cerrada (ou Fechada, como dizem alguns); e,  
• c) o Princípio da Estrita Legalidade  

Com efeito, "A lei deve conter em si mesma, todos os elementos de decisão no caso concreto, 
de forma que a decisão concreta seja imediatamente dedutível da lei, sem valoração pessoal 
do órgão de aplicação da lei."[51] 

Trocando os termos, "A lei deve esgotar, como preceito geral e abstrato, os dados necessários 
à identificação do fato gerador da obrigação tributária e à quantificação do tributo, sem que 
restem à autoridade poderes para, discricionariamente, determinar se 'A' irá ou não pagar 
tributo, em face de determinada situação. Os critérios que definirão se 'A' deve ou não 
contribuir, ou que montante estará obrigado a recolher, devem figurar na lei e não no juízo de 
conveniência ou oportunidade do administrador público."[52] 

Destarte, os legalistas asseveram que todos os elementos necessários e suficientes à 
configuração do fato gerador da obrigação tributária deverão estar expressamente previstos 
em lei (Princípio da Estrita Legalidade). A identificação do sujeito passivo, o montante a ser 
apurado (com sua base de cálculo e alíquota, quando tiver), as hipóteses de incidências e as 
eventuais penalidades pelo não recolhimento deverão constar, de modo taxativo, na lei. 

Conforme dizem, não existe espaço para o intérprete (incluído nesse o administrador público), 
sob qualquer pretexto, nem mesmo o de "buscar o alcance e a finalidade da lei", usar 
métodos de integração analógica ou de interpretação extensiva para obrigacionar alguém a 
pagar tributos em virtude de situação não expressamente cominada em lei. Do contrário, estar-
se-ia criando tipos fiscais sem lei, ferindo o Princípio da Tipicidade Cerrada. 

Ademais, "Essa tipicidade é endereçada ao legislador e ao aplicador da lei, devendo o 
parlamentar, ao formular a lei, definir de modo taxativo (numerus clausus) e completo, as 
situações (tipos) tributáveis, cuja ocorrência será necessária e suficiente ao nascimento da 
obrigação tributária, bem como os critérios de quantificação (medida) do tributo."[53] Pois 
"Isto possibilita, de uma forma segura e confiável, a identificação de quem está sujeito ao 
pagamento do tributo, qual o seu montante, e principalmente, se o sujeito praticou, in 
concreto, o fato previsto, in abstrato, na norma."[54] 

Por oportuna, e a nosso ver procedente, cumpre-nos falar sobre a severa crítica que essa 
corrente dirige àqueloutra Positivista Socialista. 

Realmente, não é difícil perceber que o Princípio da Capacidade Contributiva adotado pelo 
nosso ordenamento tende a efetivar nas relações tributárias a almejada Justiça Social-Fiscal. 
É, sem dúvida, de elementar importância para o bem estar coletivo e individual. 
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No entanto, como bem lembra André Luiz Carvalho Estrella, o seu (o da Capacidade 
Contributiva) "endereçamento é ao Poder Legislativo. Este detém a função constitucional 
própria de elaboração das normas tributárias, graduando na regra de incidência o índice de 
capacidade contributiva de cada cidadão, apto a concretizar o justo fiscal. Forçoso observar 
que tal princípio não autoriza o Judiciário e, muito menos, a administração fiscal, a realizar no 
caso concreto a justiça fiscal."[55] 

Nessa esteira, diz essa corrente que o referido princípio se dirige aos órgãos legislativos 
competentes, que deverão utilizá-lo na confecção das leis fiscais decidindo, em cada hipótese 
de incidência a ser cominada, quais as pessoas atingidas e o grau de intensidade dos tributos. 

Uma vez feita a lei pelo legislador, presume-se que esse levou em consideração tal princípio, 
não cabendo ao Poder Judiciário e/ou Administrador Público alterar os seus termos sob o 
argumento de que se busca, com tal modificação, atingir a Justiça Fiscal não atingida ou 
proclamada a menor pelo legislador. 

É natural que o poder legiferante institua para uma, duas ou algumas categorias da sociedade 
um determinado valor de tributo e, para outras, consideradas com poder contributivo 
diferente, defina quantia diversa. O que não é razoável é o aplicador da lei, partindo do 
pressuposto de que a lei é injusta, cobrar ou majorar tributos no caso concreto. Seria, no 
mínimo, atropelar a finalidade pretendida e inserida pelo legislador na elaboração das leis. 

A nosso sentir, afirmar no âmbito tributário que uma lei é injusta para, assim, mudar a sua 
formulação é um critério muito subjetivo e, porque não dizer, perigoso. Com aquele 
raciocínio, da mesma maneira que busca-se tributar situações não previstas em lei com fulcro 
no conteúdo econômico do fato, poder-se-ia entender por justo também conceder benefícios 
(anistia, isenção, alíquota zero, imunidades, etc) para as hipóteses não contempladas por lei, 
mas que, pela preponderância financeira, se igualariam às hipóteses taxadas expressamente. 

Ora, é justamente para evitar situações incertas e injustas que o legislador encontra a seu 
dispor alguns mecanismos úteis à medição da exata capacidade contributiva do cidadão. Ele 
poderá dosar a real capacidade do indivíduo através dos seguintes sub-princípios: 

• a) da progressividade, que majora a alíquota conforme o aumento da base de cálculo;  
• b) da proporcionalidade, que mantém a alíquota fixa (quando existente nos tributos 

variáveis) alterando a sua base de cálculo;  
• c) da personalização, que atém-se às condições pessoais do pagador do tributo 

(previsto no art.145 da CR/88);  
• d) da seletividade, no qual o valor do imposto é inversamente proporcional à sua 

essencialidade; e, 
• e) da neutralidade, cujo objetivo é não deixar que a incidência de tributos causem 

distorções nos preços privados.  

Portanto, essa é a corrente juspositivista que, enraizada no Princípio da Legalidade e suas 
variações, procura satisfazer os valores Certeza e Segurança Jurídica no convívio entre os 
entes sujeitos de direitos, legitimar o uso da Elisão Fiscal pelos cidadãos, e ainda, rechaçar a 
adoção de "Normas Anti-elisivas" que usam a Interpretação Econômica do Fato Gerador. 

  

5 - Da corrente Pós-Positivista, baseada no Princípio da Proporcionalidade -Como 
mencionado, uma terceira corrente presente na doutrina pátria reconhece o problema da 
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constitucionalidade das normas (ou normatização dos princípios) surgido atualmente no 
ordenamento jurídico brasileiro. 

Com alicerce na teoria chamada "Jurisprudência dos Valores", essa doutrina defende o 
equilíbrio na aplicação dos princípios constitucionais da Capacidade Contributiva (e da 
Isonomia) com o da Legalidade através da técnica de ponderação de valores. 

O sistema jurídico é um conjunto de normas conexas entre si, que são orientadas por 
princípios e valores adotados pela sociedade. É um todo ordenado que, para sua harmonia, 
precisa de unidade e ordenação. É formado intrinsicamente pelos princípios que o compõe e, 
extrinsicamente regido pelo Princípio da Unidade da Ordem Jurídica[56]. 

Segundo esse, deve-se fazer da Constituição e das normas infra-constitucionais uma 
totalidade harmônica, na qual os desentendimentos (ou antinomias[57]) entre normas e 
princípios conflitantes serão sanados sem extipar qualquer deles do ordenamento. 

Conforme essa corrente, para manter a unidade e a ordenação de um sistema jurídico deve-se 
utilizar o Princípio da Proporcionalidade, no qual é formado por três vertentes, a saber: 

• a) adequação (que preferimos chamar de "motivação"), onde a restrição de cada 
interesse jurídico pela sobrevivência do outro deve ser idônea, justificável, plausível;  

• b) necessidade, a restrição a um princípio ou norma deve ser a menor possível para a 
defesa do valor antagônico; a intervenção será a mínima indispensável; e,  

• c) proporcionalidade restrita, a vantagem gerada pela aplicação de um interesse deve 
compensar o grau de sacrifício imposto ao valor contraposto. 

No que tange a esse último critério, André Luiz Carvalho Estrella, completa que "devemos 
aplicar, ainda, o raciocínio baseado na Lei de Ponderação, ordenando que quanto mais intensa 
for a intervenção em um direito tanto mais graves devem ser as razões que a justificam. Para 
isso, é necessário passar por três fases: 1) determinar a intensidade da intervenção; 2) 
determinar as razões que a justificam; 3) ponderação estrita, por meio de atribuição de 
pesos[58] específicos aos interesses em jogo. Neste caso, a restrição imposta a um interesse 
deve ser a mínima possível para que seja indispensável à sua convivência com o outro, de 
forma a que nenhum deles desapareça por completo. Se isso acontecer, não haverá 
ponderação de interesses, e sim, preponderância de interesses, pois o pressuposto dessa 
técnica é convivência harmônica dos interesses. Logo, os dois interesses sobrevivem juntos, 
lado a lado. Na verdade, há um acordo de interesses, onde cada um cede espaço ao outro, sem 
sacrifícios por inteiro de nenhum deles."[59] 

Como visto, não mais satisfaz aquela tradicional regra de validade e eficácia das normas 
composta por três sub-princípios, quais sejam: 

• a) o critério hierárquico (lex superior derogat inferiori);  
• b) o cronológico (lex posterior derogat priori); e, 
• c) o da especialidade (lex specialis derogat generali).  

Tratando-se de princípios e normas juntos, essa corrente assevera pela aplicação do Princípio 
da Proporcionalidade conjugado com a Lei de Ponderação (este sim é dirigido ao Poder 
Judiciário, diferentemente do da Capacidade Contributiva). 

Realmente, tratando-se de modo específico sobre a licitude da Elisão Fiscal e do seu combate 
através da inserção no ordenamento das chamadas "Normas Anti-elisivas", surge 
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inevitavelmente uma antinomia a ser dirimida pelo intérprete julgador do caso concreto: de 
um lado, valores e princípios como a legalidade, a segurança, a certeza, a irretroatividade, a 
anterioridade, a propriedade privada, a livre iniciativa, a liberdade individual; e do outro a 
capacidade contributiva, a isonomia/igualdade, o Estado, a necessidade dos seus setores 
essenciais, a coletividade e a justiça social. 

Com efeito, a presente doutrina busca encontrar respostas para os vários questionamentos que 
surgem à medida que são aplicadas, isoladamente, cada uma das duas correntes descritas 
anteriormente. Tais como: 

• a) "afigura-se correto dizer que o justo fiscal é tributar todas as situações econômicas 
demonstradas pelo contribuinte, ainda que lícitas, mas não previstas expressamente 
nas hipóteses de incidência, sob o argumento do princípio da capacidade 
contributiva?"[60] 

• b) é lícito ao fisco tributar situações não previstas em lei por entender que em tal 
ocasião foi utilizada uma forma atípica, anormal, porém lícita (não vedada por lei)? É 
justo? 

• c) o administrador fiscal poderá desconsiderar os atos do indivíduo praticados 
exclusivamente com o objetivo de economizar, sendo seus negócios legítimos do 
ponto de vista legal? Por quê? 

• d) o Fisco poderá intervir no Planejamento Tributário elaborado por alguém que visa 
reduzir sua carga tributária? Até que ponto? 

Atualmente, diante da inserção das "Normas Anti-elisivas" em nosso meio (art. 116, § único 
do CTN), quer aceitemos como concreta ou não, entendemos que a corrente Pós-Positivista 
apresenta a solução mais adequada à nossa realidade jurídica atual. Na verdade, não há que se 
discutir a maior ou menor importância dos Princípios da Capacidade Contributiva, da 
Isonomia ou da Legalidade. Todos são importantes e essenciais para a consecução de um 
sistema jurídico-fiscal justo, seguro e moderno. 

Ao intérprete, seja o Poder Judiciário ou a Autoridade Administrativa Fiscal, caberá o 
equilíbrio na aplicação das "Normas Anti-elisivas" ao caso concreto, valorando e ponderando 
os princípios e leis aplicáveis em cada hipótese. 

É realmente chegado o momento do Estado mostrar maturidade e responsabilidade no uso 
dos poderes que lhe estão sendo atribuídos. Cumpre ao Judiciário e ao próprio Fisco (este sem 
se exceder) não deixar que uma onda de insegurança e incerteza tome conta do mundo 
jurídico a ponto de ser inevitável a retirada das "Normas Anti-elisivas" que, conforme 
anunciado, vem combater e diminuir o atual déficit fiscal. 

Inclusive, vê-se que essa é a corrente adotada pelo Supremo Tribunal Federal que afirma pela 
constitucionalidade das "Normas Anti-elisivas", mas, defende sua aplicação de modo 
ponderado e harmonioso com todos os princípios do ordenamento pátrio. 

5.A recepção pela doutrina brasileira das alterações feitas pelas LC nº104 e MP nº66 

1 - A recepção pela doutrina brasileira das alterações feitas na legislação tributária -  "É 
cediça a dificuldade pela qual vêm passando os países latino-americanos para redução do 
déficit fiscal. O combate à elisão fiscal vem à tona como uma das metas dos governos locais, a 
fim de que se possa criar campo propício para um desenvolvimento responsável. A 
experiência do direito comparado demonstra a inevitável tributação da elisão, fechando, 
assim, todas as brechas existentes no sistema tributário. 
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Uma política fiscal idealizada com esse feitio produz mais vantagens do que desvantagens à 
economia de países que pretendem alcançar posição econômica de destaque no cenário 
internacional. O Brasil enquadra-se nesse perfil. Com efeito, o aumento da arrecadação, 
gerado pela política fiscal de combate à elisão, propicia uma política econômica de incentivo 
à produção, com oferta de novos financiamentos ao produtor brasileiro. Essa manobra produz 
um desejável aquecimento à economia, movimentando um mercado de milhões de 
consumidores à espera de produtos de melhor qualidade e menor preço. Além do que, para 
que sejamos um mercado atrativo ao investidor estrangeiro, deveremos estar com um certo 
equilíbrio em nossas contas, o que proporcionará, também, a conquista de novos mercados 
pelo produto nacional."[61] 

Inspirado no Direito Estrangeiro[62], o legislador brasileiro buscou introduzir no Brasil 
normas que combatam e controlem, não somente o gasto público (por vezes desnecessário) 
feito pelo administrador estatal no uso das suas atribuições como governante (ex. Lei de 
Responsabilidade Fiscal e outras), como também, eliminem a Elisão e a Evasão Fiscal do 
cenário de arrecadação tributária, a fim de diminuir o déficit fiscal do Estado e, assim, 
equilibrar melhor suas finanças (receitas x despesas).  

Inúmeras foram as razões de ordem econômica/financeira e jurídica que levaram à inserção 
das chamadas "Normas Anti-elisivas" na legislação tributária. Os vários motivos (não raro 
explicitados por ministros, secretários, diretores e presidentes de entes da administração direta 
do governo) se fundem formando uma forte corrente em favor de uma maior arrecadação 
fiscal em prol do Estado. 

Sem adentrar nos critérios políticos[63] de necessidade e pertinência da Administração 
Pública, que resultaram por fim nas disposições legais anti-elisivas tratadas neste trabalho, 
procuraremos aqui dissertar sobre as consequências dessas no âmbito jurídico e doutrinário 
brasileiro, tal qual foram concebidas na legislação fiscal. 

A Lei Complementar nº104, publicada no dia 10 de janeiro de 2001, alterou diversos 
dispositivos legais[64] da Lei nº5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional 
- dentre os quais o seu art.116, acrescentado-o um único parágrafo que recebeu, pela maioria 
dos estudiosos, o nome de "Norma Geral Antielisiva". Diz o referido parágrafo, in verbis: "A 
autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinária." 

Seguidamente, objetivando regulamentar o parágrafo então introduzido no CTN, o Presidente 
da República Fernando Henrique Cardoso editou a Medida Provisória nº66[65] no dia 29 de 
agosto de 2002, que mediante os seus arts. 13 a 19 estabeleceu alguns conceitos tributários no 
âmbito do direito material, bem como formalizou, na esfera processual, o procedimento 
administrativo de desconsideração pela Autoridade Fiscal dos atos e negócios jurídicos 
praticados pelo cidadão com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de 
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 

A nosso ver, com tais acréscimos, e talvez em represália à esses, formaram-se na doutrina 
tributarista basicamente[66] 4 (quatro) correntes que dispensaram tratamento diverso ao tema, 
a saber: 
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1ª) advinda da corrente Positivista Socialista, e baseada nos Princípios da Capacidade 
Contributiva e da Isonomia, os seus adeptos advogam pela inovação e constitucionalidade do 
parágrafo único do art.116, assim como por uma interpretação mais abrangente do fato 
imponível. Para tanto, seriam utilizadas as teorias introduzidas por tais alterações: a) da 
Interpretação Econômica ou do Conteúdo Econômico do Fato Gerador do Tributo (ou 
Interpretação Teleológica); b) do Abuso de Forma ou Prevalência da Substância sobre a 
Forma (substance over form rule) ou Negócio Indireto; c) do Abuso de Direito ou Falta de 
Propósito Negocial (lack of business purpose); e, d) da Dissimulação da ocorrência do fato 
típico ou da natureza dos seus elementos constitutivos, também chamada de Fraude à Lei 
Fiscal e Requalificação (requalification) dos Atos Jurídicos; 

2ª) com sua gênese na corrente Positivista e fundamentada sob o Princípio da Legalidade, 
especialmente no seu desdobramento em Princípio da Estrita Legalidade, uma segunda 
corrente assevera pela inconstitucionalidade da modificação feita no art.116 do CTN, bem 
como abomina qualquer espécie de interpretação[67] que ultrapasse a subsunção literal do 
fato real à hipótese abstrata de incidência tributária; 

3ª) com fulcro no anteriormente disposto na legislação tributária, essa terceira corrente 
consigna pela falta de novidade, pela desnecessidade, e ainda, pela ineficácia das inserções 
feitas pelas LC nº104 e MP nº66, especialmente tomando por base os objetivos para os quais 
elas foram concebidas; e, 

4º) com origem na doutrina Pós-Positivista e com fundamento no Princípio da 
Proporcionalidade, uma quarta e conciliadora corrente condiciona a validade e eficácia das 
alterações conferidas para o art.116 do CTN ao equilíbrio na sua aplicação à cada caso 
concreto. Ponderando os vários valores consagrados pelo ordenamento jurídico (liberdade 
individual, legalidade, certeza, segurança, justiça social, capacidade contributiva e 
igualdade/isonomia), essa doutrina busca a exata finalidade e alcance das "Normas Anti-
elisivas" em cada questão controvertida. 

Para um melhor efeito didático, a seguir falaremos de cada uma separadamente. 

2 - Da corrente baseada no Princípio da Capacidade Contributiva e da Isonomia - Com as 
modificações, essa corrente assevera pela consagração, não da Teoria da Interpretação 
Econômica do Fato Gerador em si, mas das suas variantes no sistema pátrio atual. São elas: 

• a) Abuso de Forma; 
• b) Abuso de Direito; e, 
• c) Dissimulação do Fato Gerador. 

 Na verdade, "Trata-se de atitudes interpretativas menos radicais, comparadas com a 
consideração econômica na sua formulação mais rigorosa (segundo a qual o intérprete deveria 
sempre desprezar a instrumentação jurídica dos negócios e buscar seu conteúdo econômico, 
para, à vista deste, aplicar o tributo)."[68] 

Assim, "A questão que se coloca, neste passo, não se limita a uma análise objetiva do direito 
positivo (no sentido de extremar as situações tributadas e as não tributadas), mas vai além, 
procurando definir como a legislação deve ser interpretada (vale dizer, como se deve delimitar 
sua extensão contenutística) diante de certos comportamentos do indivíduo que, em geral de 
modo voluntário, procura estruturar seus negócios e suas atividades seguindo caminhos que se 
revelam fiscalmente menos onerosos)."[69] 
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Com efeito, nas teorias do Abuso de Forma, Abuso de Direito e da Simulação/Dissimulação 
do Fato Gerador, o aspecto interpretativo é mais complexo e recai, não somente sobre o texto 
da legislação tributária, como também, em cima da conduta do agente. 

A fim de comprovar no plano material o comportamento efetivado pelo cidadão (pois 
formalmente/aparentemente a conduta é lícita), as referidas teorias examinam desde a origem 
do comportamento escolhido pelo indivíduo, passando pelo seu desenvolvimento, até as 
possibilidades jurídicas que o mesmo tinha diante da lei mas, não as utilizou. 

Na Teoria do Abuso de Forma ou Prevalência da Substância sobre a Forma (substance over 
form rule) ou Negócio Indireto, o contribuinte usa para a concretização dos seus objetivos 
uma forma negocial incomum, atípica, anormal ou desnecessária, em comparação àquela que 
é ordinariamente utilizada pela maioria das pessoas na realização daquela relação jurídica. 

Visando desonerar-se da carga tributária, o cidadão opta por realizar um negócio indireto 
(tido como atípico), ainda que mais complexo, para chegar ao objetivo pretendido pagando 
menos tributos. Dois são os elementos caracterizadores que denotam a sua conduta: 

• a) a ambiguidade entre a estrutura do negócio atípico usada e a finalidade que a parte 
busca atingir, não usual para a forma adotada; e, 

• b) o caráter subjetivo, que "vislumbra-se da intenção do agente, ao usar tais formas 
anormais ou insólitas, de reduzir ou eliminar o imposto que seria devido, adotasse ele 
a estrutura típica do negócio."[70] 

Assim, "a teoria do abuso de forma consiste em coibir o usos de uma forma jurídica 'atípica' 
ou 'não comum' para um negócio obrigando a utilização da forma "típica" ou normal para o 
mesmo negócio, que permitiria uma maior incidência fiscal (no sentido de arrecadação de 
receita)."[71] 

Nesse sentido, "O combate à elisão, quando instrumentada através do negócio indireto, vem 
sendo proposto e implementado por meio das fórmulas antielisivas, que se utilizam da 
desconsideração da forma jurídica para surpreender a relação econômica subjacente e sua 
causa típica, considerando-se o tributo incidente ainda que a tipificação jurídica não tenha 
sido atendida."[72] 

Portanto, nessa doutrina caberia ao intérprete (especificamente ao Administrador Público ou 
posteriormente, se assim entendesse, ao Poder Judiciário) verificar no caso concreto se o 
cidadão, inobstante ter adotado meios formalmente legítimos, usou ou não de forma jurídica 
abusiva (extraordinária) para a sua operação, objetivando esquivar-se de impostos (latu)[73]. 
Isto porque, "Inocorrendo a simulação, fraudulenta em si própria, o negócio jurídico indireto 
pode servir como rótulo para determinados tipos elisivos, quando se constata que, através 
dele, o resultado final obtido pelas partes é praticamente equivalente ao que resultaria da 
forma negocial usual, porém, o impacto tributário inexiste ou é menor."[74] 

A seu turno, a Teoria do Abuso de Direito ou Falta de Propósito Negocial (lack of business 
purpose) consiste em desconsiderar válida a conduta do agente que escolheu determinada 
forma a um negócio jurídico única e exclusivamente para evitar, reduzir ou postergar o 
pagamento de tributos. 

Segundo essa interpretação, ao indivíduo não é permitido optar por uma modalidade de 
operação negocial (mesmo não sendo expressamente vedada em lei), objetivando unicamente 
driblar os encargos fiscais impostos pelo Estado. Tal conduta, além de imoral[75] seria 
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reputada como ilegítima juridicamente, podendo o Fisco reconsiderá-la para fazer nela incidir 
impostos (latu). Isto se daria com base em norma de incidência semelhante, buscada no 
ordenamento pelo intérprete conforme o conteúdo econômico do negócio jurídico avaliado 
como normal. 

Em outras palavras, "os negócios jurídicos que não tenham nenhuma causa real distinguível, a 
não ser sua finalidade tributária, terão sido realizados em desacordo com o perfil objetivo do 
negócio e, como tal, assumem um caráter abusivo. Neste caso, o Fisco pode a eles se opor, 
desqualificando-os fiscalmente, para requalificá-los segundo a descrição normativo-tributária 
pertinente à situação que foi encoberta pelo desnaturamento da função objetiva do ato."[76] 

O "Abuso de direito é figura construída para inibir práticas que, embora dentro do âmbito 
legal, impliquem distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes, seja pela 
utilização de um direito, seja pelo exercício de um poder, em finalidades diversas daquelas 
para as quais o ordenamento assegura sua existência, mesmo por uma distorção funcional, por 
inibir a eficácia da lei incidente sobre a hipótese sem uma razão suficiente que a 
justifique."[77] 

Em suma, além do objetivo de diminuir a carga tributária, que pode existir como meta 
secundária, o cidadão deve buscar na prática do seu negócio (e ser passível de demonstração) 
outra espécie de vantagem que não a simples redução de carga tributária, sob pena da sua 
prática ser classificada como abusiva e carente/deficiente de propósito (lack of business 
purpose).  

Por derradeiro, também fundada na preservação dos Princípios da Capacidade e da Isonomia 
Contributiva, tem-se dentro dessa primeira corrente doutrinária a Teoria da Dissimulação da 
Ocorrência do Fato Gerador (ou Fraude à Lei Fiscal ou Requalificação dos Atos Jurídicos). 

Conforme essa teoria, através de procedimento administrativo regular, a Autoridade Fiscal 
poderia desconsiderar e requalificar todos os atos e negócios jurídicos perpetrados pelo 
indivíduo com o objetivo de dissimular a efetiva ocorrência do fato imponível ou os 
elementos configuradores da obrigação tributária. Se buscaria desconfigurar os atos 
praticados pelo contribuinte com a finalidade de esconder outro ato cuja transparência 
resultaria na obrigação de pagar. 

Teria-se, então, a seguinte hipótese a ser combatida: o cidadão desenvolve o negócio jurídico 
pretendido da maneira que mais lhe seja efetiva, incorrendo nas obrigações pecuniárias 
pertinentes ao ato escolhido, mas num segundo momento, a fim de eliminar ou reduzir o valor 
dos impostos a serem adimplidos, encobre a concretização dos elementos descritos 
abstratamente em lei, dando-lhes forma jurídica diversa da real. 

Dessa maneira, o fato restaria tributado pela sua aparência formal, e não pelo seu aspecto 
material (pois este estaria encoberto), vindo, com isso, a burlar a lei causando prejuízo 
patrimonial ao Fisco e afetando toda a sociedade (na medida em que desequilibraria a 
distribuição isonômica das despesas públicas). 

Nesse ponto, cumpre-nos ressaltar a confusão existente na doutrina sobre o conceito e 
aplicação das teorias da Dissimulação do Fato Gerador e a da  Simulação do Negócio 
Jurídico[78] no âmbito do direito tributário. 
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A nosso ver, ambas teorias realmente lutam contra a prática de atos  fraudulentos (leia-se, 
ilícitos), recebendo, por isso, igual tratamento jurídico pela legislação que, na prática, confere 
às duas o mesmo desfecho. 

Em ambas, os atos e negócios fraudulentos[79] praticados pelo contribuinte com o objetivo de 
driblar a lei teriam por fim os seus efeitos fiscais separados dos efeitos civis e comerciais. 
Depois de desmascarada a conduta do cidadão pelo Fisco, as conseqüências jurídica-
tributárias dos seus atos ilegítimos seriam desmembradas do próprio negócio jurídico, 
abstraindo desse os seus efeitos fáticos e, se necessário à incidência de tributação, a sua 
própria validade jurídica[80] (sendo onerado de qualquer forma, válido ou não nas demais 
esferas do Direito). 

Nessa esteira, e para efeito de tributação, a Autoridade Pública desconsideraria a repercussão 
do negócio falso no mundo fiscal, reenquadrando (requalificando[81]) o negócio feito à sua 
realidade material (é como se o ato fosse considerado ineficaz perante o Fisco). 
Seguidamente, e sobre o verdadeiro negócio praticado, a Administração aplicaria o que 
determina a lei fiscal. 

Portanto, nas duas teorias (Simulação e Dissimulação) o Estado poderá proceder o 
lançamento de ofício do tributo, efetuar uma revisão de ofício do lançamento já feito ou 
realizar um novo lançamento de ofício (modificando, nos três casos, os efeitos inicialmente 
emergidos)[82]. 

Importante lembrar que, para tanto, é preciso que não tenha transcorrido o prazo estipulado no 
art.173 do CTN[83], seja qualquer a hipótese de Lançamento (quer por Declaração, Ofício, ou 
Homologação), pois o art.150, §4[84] expressamente ressalva que o Fisco não precisará 
observar o prazo de 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador do tributo no caso de 
Lançamento por Homologação em que tenha havido algum recolhimento do tributo devido 
por parte do contribuinte. 

No entanto, apesar das semelhanças acima traçadas (tratamento igualitário - de fraude - 
conferido pela legislação), os atos efetivamente praticados pelo contribuinte na Simulação e 
na Dissimulação são diferentes. 

Enquanto Simular[85] é fingir o que não é, fazer de uma não verdade uma verdade, 
Dissimular[86] é esconder/encobrir o que é, fazer de uma verdade uma não verdade.  

Na Simulação, o indivíduo induz/forja um negócio que não existe[87], enquanto na 
Dissimulação o contribuinte esconde/encobre negócio que existe. A nosso ver, poder-se-ia 
dizer que a Dissimulação é, efetivamente, um ato mais elaborado e traiçoeiro para o 
intérprete, pois para acobertar um negócio jurídico o indivíduo dissimula esse simulando 
outro[88]. 

Por último, a nosso sentir, diga-se que ambas teorias prestam-se a combater a Evasão, e não à 
Elisão Fiscal (finalidade para o qual a Teoria da Dissimulação foi concebida no Brasil). Nos 
dois casos, os atos praticados pelo contribuinte são posteriores ao nascimento da obrigação 
principal de pagar e, por isso, ilícitos/evasivos. 

Essas são, portanto, as teorias que englobam uma das correntes de pensamento surgidas no 
país diante das modificações inseridas na legislação tributária. 
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Em resumo, suas virtudes podem ser condensados em três itens, conforme fez Antônio 
Roberto Sampaio Dória em seu livro: 

"(a) a lei tributária pode expressamente alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 
institutos, conceito e formas de direito privados (CTN, art.109), salvo se utilizados, em 
normas constitucionais ou de organização política e administrativa, para definir ou limitar 
competências tributárias (CTN, art.110); 

(b) havendo equivalência de conceituação formal e sendo um das categorias jurídicas formais 
erigida como o protótipo legal da tributação, os efeitos tributários delas todas são idênticos 
(ex., venda e troca); similarmente, se houver equivalência de conteúdo econômico, quando tal 
conteúdo seja expressamente adotado como o pressuposto de incidência legal (ex., renda, 
circulação de riqueza);  

(c) a invalidade, nulidade, anulabilidade, efetividade ou imoralidade do ato não lhe impedem 
as consequências tributárias próprias (CTN, art.118 e incisos)."[89] 

Os adeptos dessa doutrina vêem com bons olhos a alteração feita no art.116 do CTN e a 
inserção no ordenamento das normas elencadas na Medida Provisória nº66. Eles afirmam pelo 
desenvolvimento, modernização e inovação do sistema fiscal vigente. Defendem, 
principalmente, a constitucionalidade e a compatibilização dessa nova interpretação 
econômica e abrangência do fato gerador com o sistema jurídico atual, especialmente porque 
buscam realizar, acima de tudo, os Princípios da Capacidade Contributiva e da Isonomia 
Fiscal em cada caso (atingindo, com isso, o valor perseguido pelos seus crentes, a saber: 
Justiça Social). 

Com efeito, seus partidários entendem que as alterações figuram como um marco na evolução 
do complexo jurídico tributário do Brasil, porquanto consagram, de modo definitivo e perene, 
a incorporação da Teoria da Interpretação Econômica do Fato Gerador e das suas variações. 

  

3 - Da corrente baseada no Princípio Legalidade  

  

Após as citadas alterações, percebe-se na doutrina brasileira a formação de uma segunda 
corrente com o entendimento contrário à acima exposta. 

Com vistas à satisfação do Princípio da Legalidade e seus demais desdobramentos[90], e com 
fulcro nos dispositivos legais pertinentes ao legalismo na instituição de tributos pelo Estado, 
essa corrente assevera contra as modificações feitas pela Lei Complementar nº104 e pela 
Medida Provisória nº66, aduzindo, especialmente, a inconstitucionalidade e a ilegalidade 
dessas. 

Para seus adeptos, a inserção no sistema fiscal brasileiro de uma "Norma Geral Antielisiva" e 
suas regulamentações ferem o Principio da Liberdade Individual, da Legalidade (arts.5, II e 
150, I) e da Propriedade Privada sob o regime da Livre Iniciativa (art.170, III e 173 caput), 
todos consagrados na Constituição da República/88. 

Afronta a Liberdade Individual porque o Estado estaria coagindo (constrangendo) o indivíduo 
a fazer algo (pagar) quando inexiste lei que o determine fazê-lo[91]. 
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Fere a Legalidade em razão da imposição de tributos pelo Fisco sem lei que defina, de modo 
exaustivo, quais seriam as situações necessárias e suficientes[92] para configuração dos fatos 
geradores de obrigação tributária. 

E rechaça o Princípio da Propriedade Privada porque, inexistindo reserva absoluta de lei 
formal tributária (emanada pelo órgão competente) autorizando a oneração fiscal, o Estado 
estaria invadindo o patrimônio individual (privado) do cidadão sem legitimidade e 
possibilidade de fazê-lo, agindo, portanto, como se estivesse roubando ou confiscando[93] 
seus bens particulares. 

Como bem colocou Hugo de Brito Machado, "Sendo a lei manifestação legítima da vontade 
do povo, por seus representantes no parlamentos, entende-se que o ser instituído em lei 
significa ser o tributo consentido. O povo consente que o Estado invada seu patrimônio para 
dele retirar os meios indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. Mas não é só isto. 
Mesmo não sendo a lei, em certos casos, uma expressão desse consentimento popular, presta-
se o princípio da legalidade para garantir a segurança nas relações do particular (contribuinte) 
com o Estado (fisco), as quais devem ser inteiramente disciplinadas, em lei, que obriga tanto o 
sujeito passivo como o sujeito ativo da relação obrigacional tributária."[94] 

Ademais, com a adoção da Teorias da Interpretação Econômica do Fato Gerador, do Abuso 
de Forma e do Abuso de Direito, o Fisco estaria legitimado para proceder dois tipos de 
tributação incompatíveis, e por isso ilegais, com o CTN. A idéia de uma "Norma Antielisiva 
Geral" conferiria ao Estado poderes tão exarcebados que possibilitariam a instituição de 
encargos fiscais através da Analogia e da Interpretação Extensiva, afrontando o disposto no 
art.108, §1 do CTN. 

Sob o pretexto da Preponderância Econômica, o Estado tributaria a situação "a" (ex. doação), 
não definida em lei como geradora de impostos, com base na situação "b" (ex. compra e 
venda), devido a capacidade econômica de ambas, naquela situação concreta, terem sido 
iguais, isto é, envolverem a transferência do mesmo volume de patrimônio de um particular 
para o outro. A situação "a" continuaria com a sua identificação conceitual como "doação", 
dada pelo direito privado, mas teria seus efeitos tributários modificados pelo intérprete que, 
para a instituição de tributos, levaria em conta situação jurídica inoponível e semelhante 
(situação "b"). A repercussão tributária que a "doação" (fato "a") geraria seria ineficaz perante 
o Fisco que, então, consideraria o fato tributável com a mesma intensidade da "compra e 
venda" (fato "b"). 

Assim também ocorreria na situação em que se considerasse a ocorrência de Abuso de Forma 
por parte do indivíduo. Tendo em vista que o cidadão adotou para o seu negócio forma 
jurídica atípica, o intérprete desqualificaria, não o ato em si, mas as suas consequências 
jurídicas fiscais, passando a lhe conferir novos efeitos tributários com base na fórmula 
jurídica considerada por ele como a normal para a realização daquele negócio. Restaria ao 
critério subjetivo do fiscal tributar uma situação tomando por parâmetro outra que sequer 
ocorreu, mas reputada por ele como a devida/correta (negócio jurídico típico). 

              Luciano Amaro diz que "O problema, portanto, não nos parece que possa ser 
solucionado com a simples consideração de que esta ou aquela forma é ou não a que 
usualmente (ou normalmente) se emprega. Se a forma empregada é lícita, qual o motivo 
jurídico para não se poder empregá-la? Se dois indivíduos desejam permutar bens, qual a 
razão pala qual pudessem ser forçados a realizar dois negócios de compra e venda? E, se 
quiserem fazer dois negócios de compra e venda, por que teriam de formalizar uma permuta? 
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Se a opção por uma ou outra dessas formas for menos onerosa fiscalmente, não há razão 
jurídica para brigar os indivíduos a utilizarem a outra forma."[95] 

Da mesma maneira, no Abuso de Direito o cidadão que desenvolveu seu negócio da forma 
lícita, mas com o único objetivo de economizar tributos, teria os efeitos tributários emergidos 
do seu ato desconfigurados pelo intérprete. Consequentemente, a sua conduta seria 
reconsiderada recebendo uma nova ou maior tributação incidente. 

Na verdade, o uso dessa teoria significa tolher do contribuinte a maneira menos onerosa para 
realizar os seus negócios, desestimulando-o da prática de atos lícitos (o que é um contra-
senso).[96] 

"Não vemos ilicitude na escolha de uma caminho fiscalmente menos oneroso, ainda que a 
menor onerosidade seja a única razão da escolha desse caminho.Se assim não fosse, 
logicamente se teria de concluir pelo absurdo de que o contribuinte seria sempre obrigado a 
escolher o caminho de maior onerosidade fiscal."[97] "É legítima a eleição propositada de 
formas jurídicas (lícitas, obviamente) que resultem ou possa resultar em menor incidência 
tributárias."[98] 

Assim, para essa corrente baseada no Princípio da Legalidade o intérprete jamais poderia 
receber os poderes conferidos por quaisquer "Normas Anti-elisivas". Não caberia a ele 
desconsiderar os atos jurídicos praticados em consonância com a legislação. Sem ofensa ou 
fraude à lei, não há que se falar em requalificação de negócios jurídicos. 

O Fisco não pode transfigurar os conceitos, definições e institutos advindos de outros ramos 
do Direito, dando-lhes desfecho tributário diverso da situação jurídica praticada. Caberia ao 
legislador cominar em lei qual seriam os efeitos que a sociedade pretende dar à determinado 
negócio jurídico. Somente a lei poderia conferir a dois institutos distintos efeitos tributários 
iguais. 

Ora, "Não há razão para supor que o legislador tributário, quando mencione, por exemplo, o 
negócio de compra e venda de imóvel, ignore a existência da promessa de compra e venda, da 
cessão de direitos de promitente comprador, do aporte de capital, etc. Se ele quiser atingir 
também algum desses outros negócios jurídicos, basta que o faça expressamente, seguindo, 
aliás, o exemplo da própria Constituição (...) Aliás, essa é a prática de nosso legislador 
ordinário do imposto de renda, quando prevê a tributação de ganho de capital na venda de 
bens e na realização de outros contratos que têm o mesmo conteúdo econômico. Mas esses 
outros contratos são atingidos não por terem igual conteúdo econômico, e sim porque a lei 
lhes conferiu igual tratamento jurídico."[99] 

4 - Da corrente que afirma pela desnecessidade e falta de inovação das alterações trazidas 
pela Lei Complementar nº104 e pela Medida Provisória nº66 - Para essa corrente, que a 
nosso ver possui razão dentro do que foi exposto ao longo do trabalho, precisamente sobre os 
conceitos de Elisão e Evasão Fiscal, as modificações levantadas por aquelas duas atividades 
legislativas não acrescentaram em nada a legislação atualmente vigente. A finalidade para o 
qual foram concebidas, qual seja, o combate à Elisão Fiscal, não foi atingida pela má 
formulação legislativa dos institutos envolvidos. 

  "Em que pese citação de tratamento anti-elisão na justificativa do ante-projeto da L.C. 
104/01 (a inclusão do parágrafo único do artigo 116 faz-se necessária para estabelecer, no 
âmbito da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária desconsiderar atos 
ou negócios jurídicos praticados com finalidade de elisão, constituindo-se, dessa forma, em 
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instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamentos tributários adotados 
com abuso de forma ou de direito), o ordenamento somente pode ser alterado pelo produto 
final do ante-projeto de lei: a lei. E esta nada inovou e nada fez no sentido anti-elisivo tão 
divulgado, quando de sua aplicação."[100] 

  Afirmamos que da maneira como a "Norma Anti-Elisão Geral" (art.116, parágrafo único do 
CTN) e suas regulamentações (arts.13 a 19 da MP nº66) foram redigidas não há, 
efetivamente, luta contra a redução lícita de encargos tributários. 

Na verdade, o que as referidas modificações atacam é a Evasão Fiscal e a Fraude Fiscal, ou 
seja, a eliminação, diminuição ou diferimento ilegítimo de impostos (latu). Explica-se. 

Conforme disposto no art.116, p.u. do CTN e repetido no art.13 da MP nº66, a autoridade 
administrativa competente poderá desconsiderar para fins tributários, observados os 
procedimentos estabelecidos nos arts 14 a 19 da própria MP, os atos e negócios jurídicos 
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 

Assim sendo, "São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a 
reduzir o valor de tributo, a evitar ou postegar o seu pagamento ou ocultar os verdadeiros 
aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária" (art 14). 

Diante disso, a MP nº66 estabeleceu que o administrador público poderá desqualificar os atos 
e negócios do contribuinte em 4 (quatro) oportunidades distintas: 

1) quando visar reduzir o valor do tributo; 

2) quando visar evitar o pagamento do tributo; 

3) quando visar postergar o seu pagamento; e, 

4) quando visar ocultar a ocorrência do fato imponível ou os seus elementos constitutivos. 

Ora, é sabido que a obrigação principal de pagar surge com a ocorrência do fato gerador 
(art.113, §1 do CTN), e que, considerando as formulações feitas anteriormente nos Capítulos 
"Elisão Fiscal" e "Evasão Fiscal", todo ato praticado pelo cidadão em momento posterior à 
concretização do fato típico é, necessariamente, ilícito/ilegítimo (pois afronta diretamente as 
descrições - necessárias e suficientes - da hipótese abstrata de incidência). 

Naturalmente, quando se diz "reduzir o valor do tributo" (primeira hipótese acima elencada), 
o fato gerador já está configurado e a obrigação de pagar, por isso, também já surgiu, 
determinando que o contribuinte pague "x" como quantia de um tributo. 

Assim, o máximo que poderá existir é uma discussão entre o valor a ser cobrado e o julgado 
devido pelo contribuinte. Será uma mera divergência entre os valores da base de cálculo e/ou, 
quando existir, da alíquota. Não será mais lícito o contribuinte (assim chamado porque já é 
obrigado) desenvolver qualquer ato ou negócio jurídico para reduzir o valor apurado. 

Com isso, qualquer ato do contribuinte praticado nessas circunstâncias, isto é, depois de 
configurado o fato gerador e a fim de reduzir o valor da sua carga fiscal, somente poderá ser 
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considerado como evasivo/fraudulento pelo intérprete (tal como a hipótese já listada no 
art.149, VII do CTN). 

Na segunda e terceira hipóteses ("evitar ou postergar o pagamento"), a mesma questão se 
impõe. 

Ao se aduzir sobre pagamento, vale dizer, obrigação principal de pagar, a MP nº66 adotou 
como pressuposto a ocorrência do fato imponível (o que não poderia ser diferente diante do 
art.114 do CTN). 

Ora, como afirmado, após o nascimento da obrigação de quitar determinada quantia de tributo 
para o cidadão, este nada mais poderá fazer do ponto de vista elisivo da sua conduta. Não terá 
mais aquela liberdade anterior de se auto-organizar (planejar) conforme suas necessidades, 
vez que sobre ele recai o dever líquido e certo de pagar. 

Na quarta hipótese, na qual o contribuinte pratica atos destinados à ocultação do fato gerador, 
diga-se os mesmos argumentos lançados acima, acrescentando apenas que na presente deve-se 
aplicar a Teoria da Dissimulação do Fato Gerador explicada adredemente. Os atos ou 
negócios jurídicos perpetrados pelo sujeito passivo com o objetivo de encobrir, disfarçar, 
também são feitos em momento posterior ao nascimento da obrigação tributária. Ou seja, após 
a realização fática da hipótese legal, o que é vedado ao contribuinte. 

Assim sendo, diante da possibilidade do contribuinte desenvolver dessas condutas, afirmamos 
que a edição da MP nº66 foi desnecessária, pois impõe que o administrador leve em conta a 
"falta de propósito negocial" e de "abuso de forma" (incisos I e II do §1 do art.14 da MP 
nº66), quando, na verdade, a conduta por si só já é fraudulenta. Ela mesma, sem perquerir 
Abuso de Direito ou de Forma, ensejaria a requalificação das suas consequências fiscais com 
o Lançamento de Ofício, Revisão de Ofício ou Novo Lançamento pelo Fisco. 

Por oportuno ainda registramos que, a nosso ver, com a MP nº66 o próprio Estado complicou 
ainda mais a sua atuação contra a Elisão e a Evasão Fiscal. 

Primeiro porque o combate à Elisão inexiste. Se essa fosse a sua pretensão, distanciou-se 
ainda mais dela devido à sua incompetência legislativa no fazimento da lei. 

 Segundo, e mais avassalador, é que o Governo criou um procedimento administrativo mais 
benéfico ao cidadão que burla a lei. Se antes os "evasores" eram tratados através do art.149, 
VII, com a possibilidade de discussão contraditória do débito, quando existisse, através de um 
mero Procedimento Tributário Administrativo (PTA), agora os mesmos cidadãos fraudulentos 
poderão ser enquadrados nos termos da MP nº66, acaso assim entenda a autoridade fiscal, e, 
com isso, terão um procedimento administrativo com maior possibilidade de defesa e 
discussão sobre a sua conduta e o crédito cobrado. 

A nosso ver, criou-se uma situação de disparidade ente dois contribuintes que praticam 
Evasão de tributos. Aquele que simular ato ou negócio jurídico diferente do realmente 
existente receberá as consequências do art.149, VII, do CTN e, no caso de não pagamento, 
será autuado e notificado do AI. Aquele que dissimular ato ou negócio jurídico tentando 
encobrir a ocorrência do fato gerador ou os seus elementos sofrerá as consequências 
estipuladas na MP nº66, sendo respectivamente: notificado, fiscalizado, representado, 
fiscalizado, autuado e notificado do AI. 
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Daí nasce uma questão que, para nós, apesar de aparentemente resolvida pela própria lei 
através do art. 13, p.u.[101], na prática poderá ensejar controversas: poderá o indivíduo 
autuado por fraude ou simulação de acordo com o art.149 requerer, com base no Princípio da 
Isonomia, o seu processamento conforme o procedimento administrativo inaugurado pela MP 
nº66? 

Diante do exposto, vê-se que a presente corrente assevera pela desnecessidade e ineficácia 
das alterações feitas. Antes dessas, a legislação já combatia a Evasão Fiscal e a Fraude 
através do próprio art.149 do CTN e, também, dos arts. 1 e 2 da Lei nº8.137/90 (chamada de 
Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária). 

5- Da corrente com fulcro no Princípio da Proporcionalidade - Essa é a quarta corrente que, 
a nosso ver, formou-se na doutrina pátria em reação à LC nº104 e a MP nº66. 

Na presente concepção não se discute sobre a necessidade, inovação ou constitucionalidade 
das alterações trazidas por aquelas. Ela possui como pressuposto a validade e a legalidade das 
mesmas perante o ordenamento jurídico brasileiro, preocupando-se, fundamentalmente, com a 
aplicação prática das "Normas Anti-elisivas". 

Assim, com origem na doutrina Pós-Positivista e com fulcro no Princípio da 
Proporcionalidade, busca-se a compatibilização de todos os interesses e valores adotados no 
sistema tributário, a fim de resolver o caso concreto da forma mais equânime. 

Na busca da realização do citado Princípio da Proporcionalidade, o intérprete deve se valer 
de todos os princípios consagrados pela legislação tributária, especialmente aqueles 
relacionados diretamente com o conflito (Elisão ou Evasão Fiscal), tais como os Princípios 
da Capacidade Contributiva, da Isonomia e da Legalidade, avaliando e ponderando cada um. 

Nas palavras de André Luiz Carvalho Estrella, que nessa passagem faz referência a Ricardo 
Lobo Torres, essa doutrina "adota posições menos radicais e mais ponderadas, asseverando 
que o critério de interpretação da norma deve ser orientado pela busca do pluralismo de 
valores com equilíbrio entre a liberdade, justiça e segurança jurídica."[102] 

Destarte, o administrador fiscal poderá desconsiderar os atos e negócios jurídicos praticados 
pelo contribuinte buscando a redução de encargos, mas, ao fazê-lo, deverá valorar a conduta 
do contribuinte; seus aspectos objetivos (meios empregados e momento da aplicação) e 
subjetivos (a intenção do agente); o espírito e finalidade da lei; a segurança e certeza jurídica 
das relações fiscais; a capacidade de contribuir do cidadão; a condição econômica do Estado; 
a necessidade da sociedade; a distribuição das despesas sociais; a igualdade entre os cidadãos, 
etc. 

"Trata-se da inadmissão de atos privados quando conduzam ao deslocamento do foco visado 
pela lei ao qualificar a capacidade contributiva, mediante o abuso do direito de formas 
jurídicas. Repita-se, e mais uma vez, que o indivíduo tem o direito de organizar seus negócios 
e pagar o menor imposto possível, porém essa liberdade deve decorrer de circunstâncias ou 
eventos ligados à conveniência pessoal, a interesses de ordem familiar, a questões de natureza 
econômica ou ligadas ao desenvolvimento da empresa, ao seu aprimoramento ou ao 
incremento de sua eficiência. Sempre que for assim, estará sendo utilizado o direito dentro da 
sua finalidade, sem abuso, e não haverá que se falar em desconsideração do negócio ou ato 
para efeitos fiscais."[103] 
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Enfim, com a adoção da Ponderação de Interesses pela autoridade administrativa, tanto uma 
"Norma Geral Anti-Elisão" quanto as teorias dela decorrentes (Interpretação Econômica, 
Abuso de Forma e Abuso de Direito) seriam legais e compatíveis com a atual conjuntura 
tributária. 

6.Conclusão 

Considerando que nossas opiniões foram externadas ao longo deste artigo na medida em que 
se dissertava sobre cada matéria, faremos neste tópico apenas uma recapitulação do que foi 
falado de mais importante. 

Os tributos são, realmente, institutos jurídicos que acompanham a sociedade organizada desde 
o nascimento desta. Advindos com o surgimento do Estado, foram sempre causa de várias 
divergências entre esse e o particular-cidadão. Em regra, são instituídos por  leis que, em seu 
bojo, possuem como principais características : 

• a) um caráter impositivo, pois trazem consigo uma sanção; e, 
• b) uma rejeição social, vez que afetam o patrimônio individual do cidadão e só são 

efetivamente cumpridas diante da ameaça de punição cominada pelo Estado. 

Imposto, obrigação tributária, fraude fiscal, sonegação, planejamento tributário e economia de 
tributos são expressões que sempre estiveram presentes na construção e desenvolvimento de 
um povo. Mais que institutos jurídicos, a Elisão e a Evasão Fiscal representam fenômenos 
sociais que, desde a concepção do tributo, constam em qualquer sociedade do mundo, 
independentemente do grau cultural da mesma, do seu desenvolvimento jurídico, do 
sentimento patriótico e do esclarecimento cívico do seu povo.  

Na doutrina jurídica, os conceitos de Elisão e Evasão Fiscal não são bem clarificados pelos 
estudiosos do ramo Tributário que, não raro, confundem as suas definições com aquelas 
conferidas pela disciplina Econômica/Financeira dentro do seu âmbito de ação. 

À nós, parece que o alcance correto do significado jurídico da Elisão está ligado com a 
eliminação, redução ou diferimento lícito de tributos, ao mesmo tempo que o da Evasão 
Fiscal se relaciona com a extirpação, diminuição ou postergamento ilícito de impostos (latu). 

Por isso, acreditamos configurar uma verdadeira contradição terminológica (contradictio in 
terminis) a adoção de termos da espécie: evasão lícita, evasão legítima, fraude lícita, fraude 
legal, elisão ilícita, ou então, elisão ilegítima. 

Para distinguir os institutos da Elisão e da Evasão Fiscal, demonstramos que existem dois 
elementos objetivos a serem analisados, quais sejam: os meios (lícitos ou ilícitos) empregados 
pelo sujeito visando evitar, diminuir ou retardar seu ônus fiscal; e o momento em que esses 
são aplicados (antes ou depois da ocorrência do fato imponível). 

No que tange ao critério subjetivo traduzido pela intenção e finalidade do agente ao realizar 
seus atos, o mesmo não serve para diferenciá-las, posto que nas duas hipóteses a vontade do 
indivíduo é reduzir, ao máximo, suas despesas com tributos. 

A nosso ver, existem três tipos de Elisão Fiscal. A primeira, chamada de Induzida em Lei 
(Legal ou Imprópria); a segunda, denominada Resultante de Lacunas na Lei (Própria); e, a 
última, chamada de Hipótese de Não Incidência, que pode ser gerada pelas mesmas causas 
que ocasionaram cada uma das duas hipóteses anteriores. 
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Quanto à Evasão Fiscal, esta primeiramente subdivide-se em Omissiva e Comissiva. A 
Evasão Omissiva pode ser imprópria ou por inação, que por sua vez será intencional ou não 
intencional. 

A seu turno, a Evasão Comissiva será sempre intencional e ilítica, pois, como dito, não 
consideramos correta a sua subdivisão em ilícita e lícita. 

Conforme demonstrado, antes do advento da LC nº104/01 e da MP nº66 a doutrina brasileira 
se dividia em três correntes distintas de pensamento sobre a Elisão Fiscal e as "Normas Anti-
elisivas". 

Tinha-se a doutrina Positivista Socialista que, baseada nos Princípios da Capacidade 
Contributiva a da Isonomia, defendiam a ilicitude da Elisão e a adoção pelo sistema pátrio das 
teorias da Interpretação Econômica do Fato Gerador, do Abuso de Forma e do Abuso de 
Direito. 

Existia a corrente Positivista que, alicerçada no Princípio da Legalidade, advogava pela 
licitude da Elisão, pela tipicidade cerrada e pela interpretação restrita da hipótese de 
incidência tributária. 

E, por derradeiro, existia ainda a corrente Pós-Positivista que, balizada no Princípio da 
Proporcionalidade, se dizia a favor da aplicação moderada das "Normas Anti-Elisivas" à 
hipótese concreta, pois considerava que a Elisão Fiscal seria legítima em alguns casos. 

Com a vinda das modificações trazidas pela LC nº104 e pela MP nº66, passaram a existir na 
doutrina brasileira basicamente quatro correntes tratando do tema. 

A primeira, que afirma pela inovação e constitucionalidade das modificações; uma segunda, 
que defende a inconstitucionalidade das mesmas; uma terceira, que consigna pela falta de 
inovação, desnecessidade e ineficácia das referidas alterações; e, por último, uma quarta, que 
defende a validade e aplicação ponderada da lei então vigente com as alterações sofridas.  

Como exposto, entendemos que atualmente a razão está com a terceira corrente. 

Efetivamente, os termos da LC nº104 e da MP nº66 não combatem o objetivo para o qual 
foram propostas, vale dizer, diminuir a Elisão Fiscal. 

No nosso entendimento, o que realmente incriminam como ilegítimas são condutas evasivas 
praticadas pelo contribuinte com a finalidade de reduzir o valor do tributo, evitar ou postergar 
o seu pagamento, ou ainda, de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou os 
elementos constitutivos da obrigação tributária. 

Ora, isso a legislação então vigente já fazia, sendo desnecessário novo dispositivo contra a 
Evasão Fiscal. 

Por último, diga-se que a única modificação efetivada pela MP nº66 foi o estabelecimento de 
um novo procedimento administrativo para a apuração e cobrança dos atos fraudulentos. 

Anteriormente, o contribuinte acusado por Fraude Fiscal tinha os efeitos tributários dos seus 
atos e negócios jurídicos desconstituídos com base no art.149, VII do CTN, no qual facultava 
à Autoridade Administrativa responsável, e de modo direto, o Lançamento de Ofício, a 
Revisão de Ofício ou a realização de um novo Lançamento (sendo que, na pior das hipóteses, 
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isto é, no caso de não pagamento, seria instaurado o respectivo Procedimento Tributário 
Administrativo Comum). 

Atualmente, e a critério do entendimento do administrador público, os atos fraudulentos 
praticados pelo contribuinte poderão ser enquadrados nas hipóteses descritas na MP nº66, o 
que dificultará a nosso ver a cobrança contra o mesmo. 

Através da MP em questão, será instaurado um Procedimento Administrativo bem mais 
complexo e demorado do que o normal (com fiscalizações preliminares, Representação, 
Procedimento Administrativo de Fiscalização, Decisão, lavratura de Auto de Infração, trâmite 
do Procedimento Tributário Administrativo Comum), possibilitando por parte do agente 
acusado uma maior chance de defesa. 

Por isso, acreditamos que da maneira como foram feitas, as citadas modificações na legislação 
tributária não atingiram o objetivo de combater a Elisão de tributos. Ao contrário, e devido ao 
desconhecimento técnico a respeito dos institutos jurídicos envolvidos, o Governo dificultou o 
procedimento de apuração e cobrança dos atos fraudulentos. Assim, entendemos que as 
modificações efetivadas por aquelas duas atividades legislativas não foram tão boas quanto 
parecem. 
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O ASPECTO ESPACIAL DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 
 

THE SPATIAL ASPECT OF THE SERVICES TAX 
 
 
 

Antonio Carlos Diniz Murta 
Huaman Xavier Pinto Coelho 

 

RESUMO 
O trabalho aborda a discussão presente na doutrina e jurisprudência acerca dos critérios para 
definição do sujeito ativo no ISS. A legislação definiu o estabelecimento prestador como 
regra geral, com exceções para o local da prestação ou estabelecimento tomador. O STJ havia 
firmado o entendimento de que o imposto era devido no local da prestação. Entretanto, essa 
posição foi modificada em 2009, ficando decidido que deve prevalecer o critério da Lei 
Complementar 116/2003, salvo para os serviços de engenharia e arquitetura, que seriam 
devidos no local de execução da obra. Neste artigo, defendemos que o único critério que 
obedece à Constituição é o do local da prestação, pois o critério legal ultrapassa a delegação 
constitucional dada à Lei Complementar e subverte a repartição constitucional de receitas.  
PALAVRAS-CHAVE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA; ISS; TRIBUTAÇÃO 
MUNICIPAL. 
 
ABSTRACT 
This paper addresses the current discussion within the doctrine and the jurisprudence 
regarding the criteria to define the active person of the ISS. The legislation defined the 
provider establishment as the general rule, except to the area of the taker’s settlement. 
According to the STJ the tax should be charged on the place where the service is performed. 
However, this statement was changed in 2009. Therefore it was decided that the criteria of the 
Complementary Law 116/2003 should prevail, unless for engineering and architecture, which 
should be charged in the site of work. In this article we argue that the only criterion which 
obeys the Constitution is the one of the place of provision because the legal criterion exceeds 
the constitutional delegation given to the Complementary law and subverts the constitutional 
allocation of revenue  
KEYWORDS: JURISDICTIONAL CONFLICT; ISS; CITY TAXATION. 
 
 

  

Introdução 

  

  

Há vários anos, contribuintes e fiscos municipais têm discutido qual o correto local de 
recolhimento do Imposto Sobre Serviços - ISS. Os contribuintes, muitas vezes, são 
constrangidos a pagar o mesmo imposto para dois Municípios em virtude do mesmo fato 
gerador. Os Municípios, com espeque na legislação, jurisprudência ou em respeitada doutrina, 
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imputam aos contribuintes uma interpretação que lhes permitam tributar o máximo de fatos 
geradores ocorridos em seus territórios ou por empresas instaladas dentro de seus limites 
geográficos. 

Tanto o Decreto-Lei 406/68 quanto a Lei Complementar 116/2003 definiram o 
estabelecimento prestador como a regra para identificação do sujeito ativo da relação 
tributária do ISS. No Decreto-Lei 406/68, as exceções eram a construção civil e a exploração 
de pedágios em rodovias.  Já na Lei Complementar 116/2003, o rol de exceções foi expandido 
para 20 (vinte) tipos de serviços. 

Além disso, a mencionada lei complementar instituiu diferentes critérios para definição do 
local de recolhimento do imposto. Eles são os seguintes: o local da prestação do serviço (art. 
3º, incisos II a XIX e XXI e XXII), o local do estabelecimento do tomador do serviço (art. 3º, 
inciso I e XX), o estabelecimento prestador (art. 3º caput) e o domicílio do prestador do 
serviço (art. 3º caput). 

Sob a égide do Decreto-Lei 406/68, o STJ firmou o entendimento de que o ISS era devido no 
local da prestação do serviço, contrariando frontalmente a redação do texto legal, sob o 
argumento de que o decreto-lei desrespeitava o princípio da territorialidade. Tal situação 
gerou muita incerteza e, sustentam alguns autores[1], que pode ter tido uma explicação mais 
prática que jurídica. Como a regra era o estabelecimento prestador, várias empresas 
começaram a mudar o endereço de sua sede somente no papel para cidades onde as alíquotas 
do imposto eram mais baixas, mas, na prática, continuavam a funcionar como antes. Essa 
conduta era comum nas Capitais dos Estados e nas cidades das regiões metropolitanas. 

Com o posicionamento do STJ estava resolvida a questão das sedes de fachada, mas, por 
outro lado, inviabilizava o desejo das Capitais de tributar todos os serviços prestados por suas 
empresas. Foi então editada a Lei Complementar 116/2003, com ativa participação da 
ABRASF - Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais -, que previa 
mecanismos para barrar as sedes de fachada e permitir a tributação nas sedes das empresas 
como regra, mesmo que ampliando as exceções. 

Como se verá ao longo desde artigo, a posição do STJ começou a mudar com o advento da 
Lei Complementar 116/2003, com uma nova posição a partir do REsp 1.117121/SP, 
publicado em 29/10/2009. 

O que se verifica atualmente, é que os conflitos persistem, mesmo com a modificação da 
legislação. Além disso, o judiciário não foi capaz de dar uma interpretação uniforme e 
coerente ao tema, talvez porque seja realmente complexo tributar os serviços a nível 
municipal. As complexidades da vida moderna e a disparidade de condições dos 5.565 
Municípios existentes no Brasil tornam essa tarefa ainda mais difícil. 

Neste artigo serão abordados os argumentos levantados pela doutrina e STJ para justificar a 
definição do local de recolhimento do ISS, seja no estabelecimento prestador, seja no local da 
prestação. 

Pretende-se analisar também as decisões do STJ, numa perspectiva histórica, a fim de 
entender a atual posição deste tributal superior sobre a matéria, expondo as mudanças de 
entendimento. 
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1. A jurisprudência do STJ 

  

  

De acordo com Frattari[2], a primeira vez que o STJ abordou a questão do aspecto espacial do 
ISS foi no julgado do REsp. nº 38, em 02.08.1989, ocasião na qual esse tribunal entendeu que 
o imposto era devido no local da prestação do serviço, não podendo a lei municipal irradiar 
efeitos fora dos limites geográficos do município. 

Posteriormente, em 1994, o STJ apreciou novamente o tema, reiterando o entendimento 
anterior, conforme ementa do julgado abaixo: 

  

Tributário. ISS. Sua exigência pelo Município em cujo território se verificou o fato gerador. 
Interpretação do Art. 12 do Decreto-Lei n.º 406/68. 

Embora a lei considere local da prestação de serviço o do estabelecimento prestador (art. 12 
do Decreto-lei nº 406/68), ela pretende que o ISS pertença ao Município em cujo território se 
realizou o fato gerador. 

É o do local da prestação do serviço que indica o Município competente para a imposição do 
tributo (ISS), para que se não vulnere o princípio constitucional implícito que atribui àquele 
(município) o poder de tributar as prestações ocorridas em seu território. 

A lei municipal não pode ser dotada de extraterritorialidade, de modo a irradiar efeitos sobre 
um fato ocorrido no território de município onde não pode ter voga. 

Recurso provido indiscrepantemente.[3] 

  

O que causou muita estranheza nessas decisões foi o fato de que a interpretação dada ao art. 
12 do Decreto-Lei 406/68 era frontalmente contrária ao texto legal. O dispositivo legal dizia 
que o imposto era devido no estabelecimento prestador, devendo este estabelecimento ser 
considerado como o local da prestação do serviço. Mas a decisão, como visto, foi no sentido 
contrário. 

O principal argumento que justificou o local da prestação como o local de recolhimento do 
imposto, foi o princípio da territorialidade. Mas em nenhum momento o Decreto-Lei foi 
declarado inconstitucional pelo tribunal competente. 

Essa posição se consolidou no STJ, tornando-se pacífica em todos os julgados até 2009. Tal 
situação se modificou com o julgamento do REsp 1.117.121/SP, publicado em 29/10/2009, de 
relatoria da Ministra Eliana Calmon, o qual modificou totalmente o entendimento sobre a 
definição do local do recolhimento do ISS. Segue a ementa do julgado: 
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Tributário - ISS - prestação de serviço - construção civil - projeto, assessoramento na licitação 
e gerenciamento da obra contratada - competência do município onde se realizou o serviço de 
construção - contrato único sem divisão dos serviços prestados. 

1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação 
do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o 
local da sede do prestador do serviço (art. 3º). 

2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o 
imposto é devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e art.3º, da LC 
116/2003). 

3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra de construção, muitas das quais 
realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se 
a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de 
recolhimento do ISS. 

4. Discussão de honorários advocatícios prejudicada em razão da inversão dos ônus da 
sucumbência. 

5. Recurso Especial conhecido e provido. 

6. Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências 
previstas no § 7º do art. 543-C do CPC e nos arts. 5º, II e 6º da Resolução STJ nº 8/2008.[4] 

  

Em seu voto, a mencionada Ministra expôs que, na vigência do Decreto-Lei 406/68, o STJ 
firmou o entendimento de que o ISS era devido no local da prestação. Entretanto, com a 
edição da Lei Complementar 116/2003, houve profunda mudança no art. 12 do Decreto-Lei 
406/68, devendo por isso, ser alterada a posição daquela corte superior. 

A posição defendida pela Ministra Eliana Calmon consiste em considerar aplicáveis os 
critérios contidos no art. 3º da Lei Complementar 116/2003, devendo o ISS ser recolhido, 
como regra geral, no estabelecimento prestador e, na sua falta, no domicílio do prestador, 
observadas as exceções contidas nos incisos I a XXII do artigo referido. 

Reproduzimos, assim, parte de seu voto: 

  

Com a edição da Lei Complementar 116/2003 houve alteração de entendimento em relação ao 
local de recolhimento do ISS sobre os serviços prestados, porque foi profundamente alterado 
o artigo 12 do Decreto-Lei nº 406/68, revogado pelo novo diploma que, atendendo à 
reivindicação dos contribuintes, consignou o lugar da sede da empresa como o local de 
recolhimento do ISS. Entretanto, em relação à construção civil abriu uma exceção para 
considerar, como antes, o local da prestação do serviço, como deixa claro o teor do art. 3º da 
Lei Complementar nº 116/2003: 

(...) 

Assim, a partir da LC 116/2003, temos as seguintes regras: 
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1ª) como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, 
compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a 
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para 
caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, 
escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; 

2ª) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o 
imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for 
prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, 
sucursal, escritório de representação); 

3ª) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local 
do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos 
locais indicados nas regras de exceção 

  

Ficou assim alterada a jurisprudência do STJ sobre o local de recolhimento do ISS. Vale 
dizer, que esta decisão foi tomada pela 1º Seção, contando com os votos dos ministros da 1ª e 
2ª Turmas. Além disso, a decisão submeteu-se à recente Lei dos recursos repetitivos, 
especialmente ao disposto no §7º do art. 543-C do CPC, devendo então ser aplicada a todos os 
feitos similares em tramitação. 

Paradoxalmente, no mesmo REsp 1.117.121/SP, ficou decidido que, a despeito da regra 
contida na Lei Complementar 116/2003, os serviços de engenharia consultiva (no caso em 
análise englobando projetos executivos, arquitetônico, assessoria na licitação, fiscalização da 
obra, dente outros) são devido no local de execução da obra, mesmo que o estabelecimento 
prestador esteja localizado em outro Município, considerando-se a obra uma universalidade. 
Na prática, foi criada uma nova exceção para o local da prestação não prevista em lei. 

Para todos os fatos geradores ocorridos após a Lei Complementar 116/2003, o entendimento 
do STJ manteve-se no mesmo sentido do mencionado recurso especial. Houve uma decisão 
isolada, a respeito da definição do estabelecimento prestador, no REsp 1195844/DF. Neste 
recurso, foi decidido que o serviço de informática, apesar de não constar das exceções do art. 
3º da Lei Complementar 116/2003, é devido no local da prestação, vez que ficou caracterizada 
uma unidade econômica ou profissional no estabelecimento do tomador, com o deslocamento 
de técnicos residentes para realização do serviço. 

Veja-se: 

  

Recurso especial. Tributário. ISS. Lei complementar nº 116/03. Serviço de 
informática. Competência para sua cobrança. Fato gerador. Local do 
estabelecimento do prestador. Presença de unidade econômica ou 
profissional. 

1.  De acordo com os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/03, 
conclui-se que a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS 
é a do local do estabelecimento prestador dos serviços, considerando-se 
como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto 
é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de sua denominação  
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2. Ocorre que, no presente caso, o Tribunal a quo, em seu voto revisor, 
considerou que os serviços de informática foram prestados na sede da 
instituição financeira, localizada em Brasília, sendo disponibilizados 
técnicos residentes para a manutenção da solução durante o período, 
caracterizando uma unidade econômica ou profissional no âmbito do Distrito 
Federal, o que legitima esse ente estatal para a cobrança o ISS. 

3. Para infirmar o acórdão recorrido, neste ponto, faz-se necessário o 
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de 
recurso especial pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. [5] 

  

Em síntese, podemos dizer que a atual posição do STJ sobre qual o Município competente 
para instituição do ISS, consiste em considerar devido o imposto no estabelecimento 
prestador, salvo as exceções contidas na Lei Complementar 116/2003 e para os serviços de 
engenharia e arquitetura, sendo esses últimos devidos no local de execução da obra. Além 
disso, em um julgado isolado, a definição de estabelecimento prestador refere-se ao local onde 
o serviço é efetivamente prestado, com deslocamento de mão-de-obra, caracterizando unidade 
econômica ou profissional. 

  

  

• 2. Tributação do ISS no estabelecimento prestador: entendimentos contrapostos 

  

  

O Decreto-Lei 406/68, em seu artigo 12[6], dispunha que o ISS seria devido no 
estabelecimento prestador, exceto no caso de construção civil e exploração de pedágio. 

Como visto no tópico anterior, essa redação do Decreto-Lei causou grande divergência na 
jurisprudência e doutrina, chegando ao ponto do STJ considerá-la inaplicável. 

As razões são as seguintes: 

  

• a) Na repartição constitucional de receitas, a intenção do legislador constitucional era 
garantir a cada ente a receita dos tributos de sua competência relativos aos fatos 
geradores ocorridos dentro de seu território. As disposições do Decreto-Lei 406/68 
seriam então um contra-senso.[7] 

• b) Com espeque na doutrina de Roque Carraza, possibilitar que um fato gerador 
ocorrido em um município seja tributado por outro, é dar extraterritorialidade à 
legislação deste último, o que não pode prosperar no sistema federativo brasileiro. De 
acordo com o princípio da territorialidade, a lei tributária municipal gera efeitos 
apenas dentro do limites do Município.[8] 
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• c) A possibilidade da imposição do art. 12, a do Decreto-lei nº 406/68 gerar graves 
conflitos de competência entre os Municípios da Federação.[9] 

• d) O critério do local da prestação é mais justo e distribui melhor a renda do ISS entre 
os Municípios.[10] 

  

Com esses argumentos, o STJ firmou, como se viu, o entendimento de que o art. 12 do 
Decreto-Lei 406/68, era inaplicável e o ISS seria devido no local da prestação do serviço. 

A Lei Complementar 116/2003 veio substituir o Decreto-Lei 406/68, dispondo sobre normas 
gerais do ISS. O aspecto espacial foi tratado, praticamente, da mesma forma, com o 
estabelecimento prestador como regra geral, mas as exceções para o local da prestação foram 
aumentadas. Além disso, o local do estabelecimento tomador também foi incluído nas 
exceções[11]. 

No art. 4º da Lei Complementar 116/2003, foi dada uma definição do estabelecimento 
prestador, com o intuito de impedir os estabelecimentos de fachada. Porém, a definição legal 
ficou vaga e imprecisa, tornando impossível extrair-se do texto legal um conceito claro e 
preciso. 

Na prática, o critério continuou o mesmo do Decreto-Lei 406/68, com algumas alterações. O 
estabelecimento prestador continuou a ser a regra para definição do local de recolhimento do 
ISS, sendo as exceções ampliadas de duas (construção civil e pedágio) para vinte. 

Contrários ao entendimento anterior do STJ, autores de renome como Misabel Derzi e 
Kiyoshi Harada passaram a defender a constitucionalidade da Lei Complementar 116/2003 e 
seu critério de definição do local do recolhimento do imposto. Os argumentos são os 
seguintes: 

  

• a) O legislador nacional tem liberdade para escolher o local da ocorrência do fato 
gerador e o definiu através de ficção jurídica nos limites do permitido pela 
Constituição da República; 

• b) O ISS é similar ao ICMS, podendo o legislador eleger tanto o estabelecimento de 
"origem" quando o do "destino" para definição do sujeito ativo; 

• c) Nem o Decreto-Lei 406/68 nem a Lei Complementar 116/2003 foram declaradas 
inconstitucionais, por isso estão em vigor e devem ser cumpridas; 

• d) As decisões do STJ definindo o local da prestação como o local de recolhimento do 
imposto tiveram motivação mais política que jurídica. A razão foi o combate aos 
estabelecimentos de fachada e a guerra fiscal entre Municípios.[12] 

• e) Em importante obra sobre o ISS, Alessandra Brandão (2008) entende que os 
ditames da Lei Complementar 116/2003 são constitucionais e devem ser aplicados. 
Para a autora, o entendimento do STJ, o qual privilegia o princípio da territorialidade 
das leis, não permite a tributação dos serviços importados, ou seja, executados no 
exterior e consumidos no país. A impossibilidade de tributação dos serviços 
importados gera um prejuízo aos prestadores de serviços brasileiros, já que a 
desoneração das exportações é uma prática no comércio internacional, fazendo com 
que os serviços prestados no exterior sejam mais competitivos no mercado brasileiro; 

• f) O critério do estabelecimento prestador daria mais segurança jurídica, pois a sede da 
empresa é de fácil determinação, enquanto que o local da prestação traria várias 
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dificuldades. Além disso, esse critério seria mais fácil para o contribuinte, que não 
teria que ficar recolhendo o imposto em vários Municípios, mas em apenas um.[13] 

  

Kiyoshi Harada[14] entende que a Lei Complementar 116/2003 estabeleceu uma exceção ao 
princípio da territorialidade das leis com o objetivo de dirimir os conflitos de competência 
entre Municípios. Para esse autor, a Lei Complementar 116/2003 criou uma ficção jurídica 
para definição do agente ativo do ISS; defendendo a prevalência deste critério em contraste 
com o local da prestação do serviço. 

  

  

1. Crítica ao atual sistema de definição do aspecto espacial do ISS 

  

  

No sistema constitucional pátrio os Municípios têm status de ente da federação, em pé de 
igualdade com os Estados, o Distrito Federal e a União. Dentre as competências estabelecidas 
na Constituição da República - CR foi outorgado aos Municípios a competência para instituir 
o ISS. 

Por serem muitos os Municípios existentes no território brasileiro, muitos também são os 
tipos de ISS sem embargo da lei complementar aplicável a espécie cujo objetivo é dar um 
mínimo de padrão legislativo ordinário em todo o Brasil. Tendo em vista os diversos tipos de 
serviços existentes, muitas vezes é difícil definir o local da prestação do serviço e o local do 
estabelecimento prestador. Existem serviços que podem ser executados tanto no domicílio do 
prestador quanto no domicílio do tomador do serviço. Ou mesmo serviços que podem ser 
executados fracionadamente em vários Municípios ou até fora do país. 

A Lei Complementar 116/2003 estabeleceu um critério para definição do sujeito ativo do ISS, 
com a justificativa de dirimir conflitos de competência. Esse critério foi o de prestigiar a sede 
da empresa ou estabelecimento prestador como regra geral em detrimento do local da 
prestação do serviço e do domicílio do tomador do serviço. 

No tópico anterior, elencamos argumentos da doutrina e jurisprudência contra e a favor ao 
critério do "estabelecimento prestador". Passaremos agora a analisá-los. 

O primeiro ponto a ser dissecado é o dispositivo constitucional, presente no art. 146, que 
determina ser função da lei complementar dispor sobre conflito de competência, em matéria 
tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

O conflito de competência ocorre quando dois ou mais entes consideram que detêm poderes 
para legislar sobre a mesma matéria. Neste contexto, competência deve ser entendida como 
autorização ou outorga de poderes pela Constituição para legislar ou instituir determinados 
tributos. Portanto, ocorre o conflito quando legislações de mais de um ente da federação 
prescrevem previsão para tributação de um mesmo fato gerador. 
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Tal situação é muito comum nos tributos sobre o consumo, como o IPI, ICMS e ISS. Neste 
contexto, andou bem o legislador constitucional em outorgar à lei complementar os poderes 
para dispor sobre conflitos. Isso porque a lei complementar não é lei federal, mas lei nacional, 
devendo ser observada por todos os entes da federação. 

A Lei Complementar 116/2003, com espeque no mencionado dispositivo constitucional, 
instituiu um sistema híbrido para determinação da competência tributária do ISS. Como dito, 
esse sistema, através de uma ficção jurídica, impôs o estabelecimento prestador como a regra 
geral para determinação do sujeito ativo, com vinte exceções para o local da prestação ou 
estabelecimento do tomador. Além disso, manteve o domicílio do prestador no caso de 
indeterminação do estabelecimento prestador. 

Deve-se verificar se esse sistema está de acordo com a autorização constitucional. Como dito, 
o art. 146 da CF delegou à lei complementar a função de dirimir os conflitos de competência 
em matéria tributária. Isso significa que a lei complementar deve se ater aos casos de conflito, 
de dúvida, a casos nos quais a distinção dos fatos tributáveis seja de difícil obtenção ou 
constatação[15]. Com a criação de uma ficção jurídica como regra geral, substituindo-se a 
realidade por uma construção legal, parece-nos que o legislador nacional teria ultrapassado 
sua competência constitucional. Se a ficção jurídica se aplicasse apenas aos casos obscuridade 
fática, teria o legislador agido acertadamente. 

Para ilustrar o que foi dito, analisemos alguns exemplos. Vamos considerar a situação da 
contratação de um serviço por um tomador sediado no Município A de uma empresa 
prestadora sediada no Município B. O serviço de consultoria pode ser fisicamente executado 
tanto no Município A quanto no Município B. Vamos considerar uma consultoria contábil, 
em que o prestador de serviço coleta dados e faz visitas semanais ao Município A e processa 
esses dados em seu escritório no Município B, onde fica no resto da semana. Este é um caso 
clássico de conflito, vez que o prestador executa atos em dois Municípios, ficando a dúvida 
sobre onde deveria ser recolhido o ISS. Com o sistema de solução de conflitos da Lei 
Complementar 116/2003, o conflito estaria resolvido com a regra geral do estabelecimento 
prestador (competente, portanto, o Município B). 

Imaginemos a mesma situação, mas com um serviço diverso. Desta vez, o serviço seria 
manutenção de impressas. O prestador de serviço desloca seus funcionários para o 
estabelecimento do tomador, e, em três dias, efetua a manutenção de várias impressoras. Esse 
caso, não se encontra nas exceções do art. 3º, incisos I a XXII. Portanto, nos termos da Lei 
complementar 116/2003, o imposto seria devido no estabelecimento prestador, ou seja, na 
sede da empresa prestadora de serviço. Ocorre que este não é um caso conflituoso, pois está 
claro onde ocorreu a prestação do serviço e qual mercado o consumiu. A localização da sede 
da empresa é irrelevante para qualquer elemento da hipótese de incidência neste caso. Mas 
como a regra geral é uma ficção jurídica, este caso não conflituoso, seguirá essa regra. 

Essa situação é muito significativa se analisarmos o caso dos Municípios mineradores de 
Minas Gerais. Esse Estado, como se sabe, é rico em recursos minerais localizados nos 
Municípios do interior. Entretanto, Belo Horizonte, enquanto Capital do Estado, é um grande 
pólo de prestação de serviços à mineração. As empresas desta capital prestam serviços em 
vários Municípios e grande parte do ISS advindo da mineração acaba ficando em Belo 
Horizonte em função da regra contida na Lei Complementar 116/2003. 

Percebe-se que o legislador nacional, via edição de lei complementar, ultrapassou a outorga 
constitucional ao definir o estabelecimento prestador como regra geral para definição do local 
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de recolhimento do ISS. Como visto alhures, essa regra abarca situações não conflituosas, 
resultando em benefício financeiro, sobretudo para as Capitais dos Estados. 

Essa distorção na distribuição das receitas dos Municípios acaba por afrontar a Constituição 
da República. O objetivo do legislador constitucional, ao dispor sobre a repartição das 
receitas, foi viabilizar financeiramente todos os entes da federação. Com a receita dos tributos 
definidos pela CF, pretendeu-se dotar os entes com recursos suficientes para cumprir as 
atribuições também impostas no texto constitucional. 

Ora, se uma lei complementar, com justificativa de dirimir conflitos de competência, atinge 
fatos geradores não conflituosos e subverte a repartição de receitas definidas pelo legislador 
constitucional, essa lei deve ser expurgada do ordenamento jurídico por inconstitucionalidade. 

Ainda sobre a ficção jurídica, importa dizer que sua utilização em matéria tributária é 
controvertida. A ficção jurídica se verifica quando o legislador substitui a realidade por um 
critério legal. É o que ocorre com o local da prestação na Lei Complementar 116/2003. O art. 
3º dispõe que "o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador." Esse dispositivo faz com que, mesmo que efetivamente o serviço 
seja prestado em outro local (outro Município), a lei o considera realizado no estabelecimento 
prestador. 

Defendemos a possibilidade de utilização da ficção jurídica em matéria tributária com muita 
cautela e somente para resolver questões que na realidade apresentam muita complexidade. 
Por isso, se o legislador nacional utilizasse a ficção somente nos casos controvertidos, 
acreditamos que teria agido corretamente. 

O STF já rechaçou a utilização da ficção jurídica na Lei Complementar 116/2003 em desfavor 
do contribuinte, no caso da locação. Conforme a Súmula Vinculante nº 31 do STF, não incide 
ISS sobre operações de locação de bens móveis, sob o fundamento de que a locação é 
obrigação de dar e o serviço se caracteriza por ser obrigação de fazer. 

Como já mencionado, a Lei Complementar 116/2003 foi construída com forte influência e 
participação da ABRASF. Evidentemente, essa associação buscou resguardar os interesses 
das capitais. Grande parte dos municípios brasileiros não possui viabilidade administrativa e 
financeira para conseguir participar da construção de normas nacionais sobre o ISS. Já as 
capitais são extremamente articuladas. Assim, a vontade política que norteou a formulação da 
mencionada lei foi a arrecadação das capitais. Isso fica explícito na manutenção da regra geral 
de recolhimento no estabelecimento prestador e na definição de estabelecimento prestador de 
forma a barrar os estabelecimentos de fachada. Na prática, esse critério beneficia 
financeiramente as capitais em detrimento das demais cidades, na medida em que um número 
muito significativo de prestadores de serviço encontra-se estabelecido nas Capitais. 

Questão levantada por alguns doutrinadores seria a impossibilidade da cobrança do ISS nas 
importações de serviços pelo critério do local da prestação do serviço. Esse argumento é, no 
mínimo, descuidado e precipitado. Utilizando-se o critério estabelecimento prestador, também 
não é possível a tributação dos serviços importados, pois o estabelecimento prestador está 
localizado fora do território de qualquer Município brasileiro. 

A justificativa para tributação da importação de serviços não se insere, propriamente, no 
aspecto espacial do ISS, mas no direito internacional e constitucional. Na verdade, a 
tributação da importação de serviços tem caráter extrafiscal. Quando era vigente o Decreto-
Lei 406/68, não havia disposição legal para tributação dos serviços importados. Como a 
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desoneração das importações é uma prática global, os serviços importados teriam vantagem 
em relação aos serviços nacionais no mercado brasileiro. Enquanto o prestador de serviço 
nacional paga o ISS, o prestador estrangeiro ficaria livre deste ônus tributário, podendo 
oferecer preços mais competitivos. 

Essa situação afronta o princípio da igualdade e da livre concorrência. O preço seria 
determinado não pelo custo ou pela lei de demanda e oferta, mas por uma vantagem conferida 
pelo próprio Estado em desfavor dos prestadores de serviços nacionais.[16] Portanto, a 
tributação dos serviços importados não se justifica por opção de tributação na origem ou no 
destino, mas pelos princípios supra mencionados. 

Outro argumento a favor da Lei Complementar 116/2003, já mencionado, é o que fala que a 
opção do STJ em favor do local da prestação do serviço visaria, na realidade, o combate aos 
estabelecimentos de fachada e a guerra fiscal entre os Municípios.  Tal argumento é 
meramente especulativo. Nos julgados os argumentos foram outros, embora o problema seja 
levantado. 

Consideramos a terminologia de origem e destino na prestação de serviços inadequado. 
Estabelecimento de origem e destino é aplicável à circulação de mercadorias, onde a 
mercadoria sai fisicamente de um estabelecimento de origem e adentra no estabelecimento de 
destino, após a transferência da propriedade. O mesmo não ocorre com a prestação de serviço. 
O serviço é uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar, como dito. 

Alguns autores, para defender o critério da Lei Complementar 116/2003, passam a tratar os 
serviços como mercadorias, justificando a faculdade do legislador nacional em optar pela 
"origem" ou "destino" do serviço. Na maioria dos serviços, tal alegação não possui a mínima 
racionalidade. O serviço não é uma mercadoria que circula do prestador para o tomador, mas 
constitui-se obrigação de fazer, muitas vezes sem envolver o emprego de qualquer material. 
No fornecimento de mão-de-obra, por exemplo, é impossível visualizar o estabelecimento de 
origem e destino. É um conceito que não se aplica ao ISS. 

Um argumento a favor do critério do estabelecimento prestador é a comodidade para o 
contribuinte. Para os contribuintes, pode até ser mais fácil pagar o imposto em um único 
município. Mas conveniência não pode suplantar postulados constitucionais. Além disso, na 
prática, se o prestador de serviço atua em vários Municípios, com deslocamento de 
profissionais e equipamentos, não há dificuldade nenhuma em pagar o imposto no local da 
prestação, ainda mais com os mecanismos de tecnologia da informação disponíveis em 
diversos Municípios atualmente. 

A alegação de que o critério do estabelecimento prestador oferece maior segurança jurídica 
que o critério do local da prestação também não merece prosperar. Constatação disso é o 
próprio paradigma do STJ que determinou o pagamento dos serviços de engenharia e 
arquitetura no local de execução da obra e os julgados sobre a real definição de 
estabelecimento prestador. 

Esses julgados demonstram o vacilo dos ministros do STJ, que já se posicionaram a favor do 
critério da Lei Complementar 116/2003, perante uma construção jurídica injusta e 
inconstitucional. A insistência do legislador nacional em privilegiar o estabelecimento 
prestador, apesar dos avanços advindos da Lei Complementar 116/2003, cria insegurança 
jurídica e confusão para os contribuintes e Fiscos. Na dúvida, os Municípios tributam e os 
contribuintes são obrigados a pagar duas vezes ou recorrer ao judiciário. 
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Sobre o princípio da territorialidade aplicado aos tributos municipais, defendem autores de 
renome e numerosa jurisprudência do STJ, que a regra geral é que cada ente da federação 
legisle sobre os tributos de sua competência, válida somente dentro do seu território. Se assim 
não fosse, estar-se-ia mergulhado no caos legislativo, tendo em vista o vasto número de 
Municípios existentes no Brasil. Se cada um pudesse legislar sobre tributos de sua 
competência, com efeitos externos, ao território municipal, ocorreria sobreposição de 
legislações. Neste sentido, lição do professor Aires F. Barreto: 

  

Tenha-se presente, pois, que, para atribuir competência aos Municípios (também aos Estados 
e Distrito federal) subordina a Constituição, ao respeito, conjugado, assim do critério material 
como do critério territorial. 

Desta circunscrição decorre que as competências municipal, estadual e distrital só poderão ser 
validamente exercidas se observarem, concomitantemente, os limites decorrentes da matéria 
(prestação de serviços) ocorrida nos lindes dos territórios respectivos. Extrapoladas essas 
balizas, ocorrerá invasão de competência alheia. 

A descrição, em lei, de o fato prestar serviços só irradiará efeitos jurídicos se a prestação 
ocorrer dentro do perímetro delimitador do território do Município respectivo (ou do Distrito 
Federal).[17] 

  

Por isso, a Constituição consagrou o princípio da territorialidade como regra geral e delegou à 
lei complementar poderes para dispor sobre conflitos de competência, conforme art. 146, 
inciso I, já mencionado. Neste sentido, a lei complementar poderia mitigar o princípio da 
territorialidade somente nos casos de conflito de competência. Como dito, fora desses casos, 
haveria inconstitucionalidade. 

Até mesmo a Lei Complementar 116/2003 reconhece a territorialidade, na medida em que usa 
a expressão "o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador". Ora, se o serviço deve ser ficticiamente considerado prestado no estabelecimento 
prestador, o que define o sujeito ativo é o local onde ele é prestado, mesmo que ficticiamente. 

  

  

  

Conclusão 

  

  

Ante o exposto, consideramos que o legislador nacional ocorreu em equívoco na Lei 
Complementar 116/2003, ao dispor sobre o aspecto espacial do ISS. Ao criar uma ficção 
jurídica definindo a regra geral como o local do estabelecimento prestador, houve desrespeito 
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aos dispositivos constitucionais de repartição de receitas entre os entes de federação e a 
autorização da lei complementar dispor sobre conflitos de competência. 

O único critério que respeita a Constituição é a definição do sujeito ativo de acordo com o 
local da prestação do serviço. Assim, o ISS deve ser recolhido no Município em que o serviço 
foi prestado. A Lei Complementar deve criar regras para solução de conflitos, se limitando 
aos casos em que a realidade fática se mostre de difícil definição. 

O STJ tinha uma posição majoritária, na vigência do Decreto-Lei 406/68, no sentido de 
considerar o ISS devido no local da prestação do serviço, em frontal oposição ao texto legal. 
A partir de 2009, esse tribunal superior modificou seu posicionamento ao considerar aplicável 
o critério da Lei Complementar 116/2003, criando, porém, exceção ao dito critério. 

Além disso, a definição do estabelecimento prestador no art. 4º da Lei Complementar 
116/2003 é vaga e imprecisa, não se confundindo com sede ou filial da empresa, mas se 
caracterizando como o local onde o contribuinte exerça a atividade de prestar serviço, de 
modo definitivo ou temporário. Essa definição já está criando discussões jurisprudenciais, 
novamente sobre o aspecto espacial do ISS. 

Por isso, defendemos que a Lei Complementar 116/2003 deve ser revista o mais rápido 
possível, substituindo-se o sistema atual por um critério que determine o recolhimento no 
local da prestação como regra geral e estipule um sistema de solução de conflito de 
competência nas situações em que seja difícil a determinação do local onde o serviço é 
fisicamente prestado. 
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O FATO GERADOR DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
CORPORATIVAS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA E COM A 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 

THE EVENT OF CORPORATE SOCIAL CONTRIBUTIONS UNDER THE COURTS 
AND THE CONSTITUTION OF 1988 

 
 
 

FELICIANO DE CARVALHO 
 

RESUMO 
As contribuições sociais no interesse das categorias profissionais são objeto de controvérsia 
nos tribunais sobre qual seria o fato gerador da exação. O primeiro entendimento defende que 
a simples inscrição do agente junto ao conselho profissional é fato suficiente para ensejar a 
responsabilidade do mesmo; já o segundo entende que somente o efetivo exercício da 
atividade profissional autoriza a cobrança do tributo, não bastando a situação de inscrito do 
sujeito passivo. Em razão da insegurança jurídica sobre o tema, deve-se entender que a 
responsabilidade decorre somente da inscrição, pois advém da manifestação de vontade do 
próprio devedor tributário que, a todo momento, pode solicitar o cancelamento de sua 
inscrição, notadamente por ser tarefa bastante difícil ao conselho profissional verificar quem 
de fato trabalhou para justificar a cobrança tributária. Entretanto, de acordo com o princípio 
da razoabilidade, seria possível ao inscrito, de acordo com o caso concreto, opor o não 
pagamento do tributo caso possa explicar o fato de, mesmo não desempenhando a atividade 
profissional, não ter solicitado o cancelamento do seu vínculo com a autarquia profissional. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTRIBUIÇÃO; CORPORATIVA; FATO GERADOR. 
 
ABSTRACT 
Social contributions in the interest of the professional categories are the subject of controversy 
in the courts on what would be the generator of the exaction. The first view holds that the 
mere entry of the agent with the professional concil is indeed sufficient to give rise to liability 
of the same; the second, means that only the effective exercise of professional activity 
authorizes the collection of tribute, not just by the situation of the subject entered liability. 
Because of legal uncertainty on the subject, it should be understood that the liability arises 
only from the inscription, as results from the manifestation of will of the tax debtor, who at 
any time, request the cancellation of their registration, especially for being very task difficult 
for professional concil to verify who actually worked to justify the levying of taxes. However, 
according to the principle of reasonableness, it would be possible for the insured, according to 
the case, oppose the unpayment of the tax if it can explain the fact that, even without 
performing the professional activity, did not apply for cancellation of its bond work with the 
professional concil. 
KEYWORDS: CONTRIBUTION; CORPORATIVE; GENERATOR FACT. 
 
 

  

Introdução 
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O presente trabalho tem por finalidade analisar as circunstâncias que criam as obrigações 
tributárias dos profissionais perante suas respectivas entidades de classe. Terá por objeto o 
estudo do tributo contribuição social, notadamente sobre sua destinação mantenedora de 
corporações profissionais. 

O tema é recorrente em demandas judiciais nas quais as entidades de classe buscam executar 
seus créditos fiscais perante seus inscritos, existindo controvérsias sobre quais são os 
requisitos necessários para que se legitime a cobrança. A pesquisa que ora se apresenta 
propõe-se a indicar os parâmetros de exigibilidade dos créditos tributários corporativos. 

Tratar-se-ão de maneira genérica os conselhos profissionais, conquanto cada qual possua 
fonte jurídica própria - lei - para instituir o tributo e disciplinar o fato gerador. Entretanto, o 
estudo terá como premissa a possibilidade de tratamento uniforme da questão, a fim de 
apontar critérios objetivos válidos que determinem a responsabilidade do sujeito passivo da 
presente relação tributária. A análise terá por foco as entidades de categorias profissionais, 
mas os resultados esperados poderão ser aplicados naquilo que não for incompatível em 
relação às entidades de categorias econômicas. 

O cerne da celeuma jurídica que se busca desvendar consiste na suficiência, ou não, da 
inscrição do profissional junto ao competente órgão corporativo, para que aquele configure 
como sujeito passivo da obrigação tributária. Noutras palavras, se basta a inscrição no 
conselho para que surja a responsabilidade, ou se também é necessário o efetivo exercício da 
atividade profissional ou econômica para se exigir o pagamento do tributo. 

1 Os tributos no texto constitucional de 1988 

Antes da Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, predominava no Brasil a 
doutrina da escola tricotômica, segundo a qual o termo "tributo" é um gênero que pode ser 
decomposto em três espécies, quais sejam: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Das 
três espécies de tributos, poderiam decorrer outras subespécies, notadamente em se tratando 
de impostos e de taxas.1 O texto constitucional de 1988 consagrou os três tributos tradicionais 
já citados, todavia, trouxe novas espécies tributárias para a nossa ordem jurídica, quais sejam, 
os empréstimos compulsórios e as contribuições.2 

Os impostos, de acordo com o Art. 16 do Código Tributário Nacional, seriam espécie 
tributária que não teria como pressuposto de cobrança nenhuma atividade estatal específica.3 
Ao contrário, as taxas teriam como pressuposto o exercício do poder de polícia pela 
Administração Pública, ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte, ou postos à sua disposição; já a contribuição de melhoria 
teria como fundamento outra atuação estatal que traria benefício ao sujeito passivo, qual seja, 
a construção de uma obra pública.4 

O empréstimo compulsório é a quarta espécie tributária prevista na Constituição Federal. Este 
tributo de competência exclusiva da União destina-se a atender despesas extraordinárias 
decorrentes de calamidade pública ou guerra externa ou sua iminência; como também em caso 
de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Uma das 
peculiaridades do empréstimo compulsório é que o mesmo só pode ser instituído por lei 
complementar.5 

Cada uma das espécies tributárias analisadas possuem características e regramento jurídico-
constitucional diferenciado, de modo que fugiria ao escopo desta pesquisa um estudo 
detalhado de cada um. Em vista de que este artigo tem por fim desvendar um problema 
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prático decorrente das contribuições destinadas às entidades de categoria profissional, as 
concepções gerais das contribuições, bem como as contribuições corporativas em si, serão 
analisadas nos pontos seguintes. 

1.1 Aspectos gerais das contribuições sociais interventivas e de seguridade 

As contribuições sociais são a quinta espécie do gênero tributo consoante o entendimento 
dominante. Esta exação possui características variáveis, pois, conforme a subespécie, ou a 
própria contribuição específica, terá contornos de impostos ou de taxas.6 O traço próprio das 
contribuições sociais é a finalidade constitucional do tributo. É de ver que a sua idiossincrasia 
não é adstrita ao termo "social", haja vista que qualquer espécie tributária possui nítida 
finalidade social.7 Em verdade, tem-se que é a finalidade constitucional qualificada o que 
especializa as contribuições. Assim, pode-se extrair do texto constitucional de 1988 três 
subespécies principais de contribuições sociais, quais sejam: as contribuições sociais de 
intervenção no domínio econômico, as contribuições para o custeio da seguridade social, e as 
contribuições para a manutenção de entidades profissionais e econômicas.8 

As contribuições sociais de intervenção no domínio econômico têm notório caráter 
extrafiscal, sendo o tributo o instrumento de intervenção da União nos contornos da 
economia, com a vantagem de ainda significar fonte de arrecadação.9 Trata-se da tributação 
sobre fatos que, por si, sofrem a incidência de outros tributos, como os impostos, mas que 
também constituem hipótese de incidência da obrigação decorrente da contribuição. É o que 
ocorre, por exemplo, nas operações econômicas sobre combustíveis, hipótese na qual a 
contribuição regula este setor econômico que, nem por isso, deixa de representar, também, a 
incidência de outros tributos. 

Por sua vez, as contribuições sociais voltadas para a seguridade social tem por objeto o 
custeio da seguridade no Brasil que se reparte em três segmentos: saúde, assistência e 
previdências social.10 Como se pode notar, as contribuições sociais voltadas ao financiamento 
seguridade social destinam-se para áreas extremamente essenciais em nossa sociedade, de 
modo que que os cidadãos brasileiros possam ter um mínimo de dignidade a partir dos 
alicerces da seguridade. 

É intuitivo que numa sociedade como a brasileira as despesas com seguridade são 
notoriamente altas, mormente quando se tem em vista que a maior parte da população 
depende da saúde pública para se tratar, além da gama de beneficiários do regime de 
previdência público que sobrevivem com as suas famílias graças ao pagamento do benefício 
previdenciário ou do benefício assistencial, sendo ambos administrados pelo mesmo ente 
público, qual seja, o Instituto Nacional de Seguro Social. 

Tem-se, assim, que é plenamente justificável a necessidade das contribuições voltadas para o 
custeio da seguridade social. Muito se diz, especialmente em meio jornalísticos, sobre o 
enorme déficit da previdência pública Brasil, sem falar-se na precariedade do sistema de 
saúde nacional, notadamente de instalações hospitalares e dificuldades no fornecimento de 
medicações. Passa-se à sociedade a impressão de que, não obstante as contribuições sociais 
destinadas à seguridade, que incidem sobre uma série de fontes, nossa seguridade seria caótica 
na medida em que seria sinônimo de prejuízo sob a ilação simplória de que a arrecadação não 
seria suficiente para mantê-la. Esta conclusão é errônea pelo desvirtuamento da peculiaridade 
da contribuição. É que, apesar de ser o INSS a entidade pública responsável por manter a 
previdência e pagar pelas prestações de assistência, notadamente o benefício de prestação 
continuada, a União arrecadaria todo o produto, e só repassaria ao INSS o suficiente para 
cobrir o rombo, de modo que a previdência pública no Brasil seria superavitária, caso a verba 
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destinada a este setor da seguridade fosse totalmente repassada à pessoa pública responsável, 
o que parece ser o desejo do constituinte originário quando criou o tributo com a destinação 
específica.11 

As contribuições de intervenção no domínio econômico e de seguridade social possuem traços 
que demandariam trabalhos específicos para cada uma delas, de modo que não se adentrará 
em maiores detalhes sobre as mesmas para que não se fuja do objeto deste estudo. A seguir, 
será reservado ponto próprio sobre as contribuições corporativas, eis que se trata do tributo 
central da análise proposta. 

1.2 As contribuições sociais corporativas 

Já foi citado neste artigo que, de acordo com o Art. 149 da Constituição Federal, é 
competência da União instituir contribuições sociais de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas.12 Como pode se intuir, as também chamadas contribuições corporativas são 
voltadas para a manutenção da entidade que organiza e fiscaliza a categoria profissional 
respectiva. A União, por seu processo legislativo e devendo estar atenta às normas do sistema 
tributário nacional constantes na Constituição Federal de 1988, cria referido tributo mediante 
lei para que seja exigido pela entidade perante a categoria profissional a ela submetida.13 

Não se pode olvidar do nítido caráter tributário da exação, de sorte que, em não havendo o 
pagamento do tributo pelo devedor, autoriza-se ao credor entidade de categoria profissional 
inscrever e após extrair a certidão de dívida ativa para ajuizar a ação de execução fiscal. 
Como se trata de tributo, resta evidente a compulsoriedade do pagamento por quem conste 
como sujeito passivo da relação tributária, podendo-se aplicar, no que couber, além das 
disposições da lei que criou o tributo, as normas gerais constantes no Código Tributário 
Nacional, bem como procedimento especial de execução fiscal judicial previsto na Lei nº 
6.830/80. 

É de se observar que nada impede à entidade de categoria profissional, em especial se tratar-
se de entidade sindical, por seus estatutos regulamentares e votações internas, criar outra 
cobrança sobre seus membros associados, além da contribuição social corporativa prevista em 
lei como tributo.14 Este decorre de lei e é exigido como exação fiscal de todos os associados 
ou das pessoas que podem desempenhar a atividade fiscalizada pelo ente profissional 
independente de inscrição no sindicato; aquela, decorre de ato da própria pessoa jurídica 
organizadora da categoria profissional, mas que somente pode ser exigido de quem nela está 
inscrito. Caso se trate de atividade profissional que pode ser exercida pelo trabalhador 
independente do mesmo estar associado ao sindicato ou entidade de classe, a contribuição 
associativa não poderá ser exigida de quem não se encontra associado. 

A Constituição Federal de 1988, em que pese ser uma carta analítica, não estabeleceu 
quaisquer contornos para que o intérprete da relação tributária corporativa possa identificar a 
circunstância fática que autoriza a cobrança tributária. Em outras palavras, não há, no texto 
constitucional, diretriz sobre o fato signo da obrigação tributária no caso das contribuições 
sociais destinadas às entidades de interesse das categorias profissionais. Sabe-se que a 
cobrança é parafiscal e destina-se a manter os órgãos - na verdade autarquias com 
personalidade própria - de fiscalização profissional, mas não há maiores parâmetros 
constitucionais sobre os traços da obrigação tributária, de modo que ficou ao legislador 
infraconstitucional o dever de prescrever os elementos da relação obrigacional com a 
inevitável intervenção jurisprudencial a partir de casos concretos postos a julgamento. Noutro 
momento do trabalho serão analisadas as polêmicas sobre o fato gerador da cobrança, sendo 
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este o cerne do estudo de acordo com uma interpretação sistemática da Constituição Federal, 
haja vista não haver disposição expressa sobre qual seria este fato gerador. 

2 Os conselhos profissionais 

Os conselhos profissionais são pessoas jurídicas que têm por finalidade organizar e fiscalizar 
a atividade profissional respectiva. Em regra, para cada tipo de atividade deve existir uma 
pessoa jurídica correspondente ao seu conselho profissional. Diz-se em princípio em razão do 
fato de que nem para toda atividade existe um conselho profissional fiscalizador, mas nada 
impede que possa ser criado, de modo que o estudo dessas pessoas jurídicas mostra-se 
relevante em face da nítida influência das atividades profissionais em toda a sociedade. 

As entidades corporativas além de representar e defender os direitos de suas respectivas 
categorias profissionais, prestam inestimável serviço à comunidade no sentido de que podem 
fiscalizar o escorreito labor do profissional, de modo a evitar danos aos tomadores de serviços 
dos profissionais. Assim, um médico sem especialização para determinada intervenção 
cirúrgica, pode ser punido pelo competente conselho de medicina, sem prejuízo de outras 
responsabilidades, caso exerça sua profissão sem os requisitos estabelecidos em lei e nos atos 
normativos do conselho. 

De mais a mais, os conselhos profissionais ainda podem servir como fonte de consulta por 
qualquer pessoa do povo para que possa aferir a idoneidade de determinado profissional, 
notadamente sobre o seu histórico de sanções, de sorte a conferir segurança, ou não, sobre o 
comportamento laboral de determinado agente. Tem-se, com efeito, de maneira inequívoca, 
demonstrado o quanto é importante para toda a sociedade o trabalho desempenhado pelas 
pessoas corporativas. 

Como exemplo destas pessoas jurídicas profissionais, pode-se citar, entre outros, os 
Conselhos Regionais de Química, Odontologia, Medicina, Contabilidade, Enfermagem, 
Educação Física, de Engenharia e Arquitetura, Psicologia etc., é de se apontar, ainda, a 
própria Ordem dos Advogados do Brasil que, não obstante tratamento especial conferido pela 
jurisprudência face a sua relevância constitucional, exerce as mesmas atribuições de um 
conselho profissional.15 

A par desta breve apresentação sobre as entidades corporativas, vem o questionamento sobre 
qual seria a natureza jurídica dessas pessoas. Seriam associações, sindicatos? Em verdade, 
face a nítida relevância social destas pessoas, que mereceu da Constituição Federal de 1988, 
inclusive, a criação de um tributo próprio para mantê-las, a já falada contribuição social no 
interesse das categorias profissionais, nossa ordem jurídica as concebeu como pessoas 
administrativas sob a feição de autarquias,16 sendo, dessa maneira, pessoas integrantes da 
Administração Pública indireta.17 

A partir da premissa de que os conselhos profissionais possuem natureza de autarquia,18 
intuitivo é perceber que diante deles circundam prerrogativas especiais, notadamente as 
disposições pertinentes ao regime jurídico administrativo. Por serem autarquias, as pessoas 
corporativas são pessoas jurídicas de direito público interno, são criadas somente por lei, e 
devem submeter-se ao estatuto constitucional da administração pública,19 bem como gozam 
das prerrogativas inerentes às pessoas públicas. 

Os conselhos profissionais possuem uma organização federal distribuída por regiões em todo 
o território nacional, geralmente, para cada unidade federativa, uma região. Notadamente por 
serem criadas por leis emanadas do Congresso Nacional, as entidades corporativas são 
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pessoas jurídicas de direito público de natureza federal. Por tal razão, quando for parte 
processual um conselho regional ou demanda de seu interesse, como um mandado de 
segurança em face do seu presidente, o foro competente para analisar a questão envolvendo a 
autarquia profissional será a Justiça Federal do território do conselho regional. 

É de ver, pois, a coerência com o texto constitucional, haja vista que o tributo destinado para 
as categorias profissionais é um tributo federal e, como tal, deve ser criado pelo Poder 
Legislativo Federal em favor da autarquia corporativa. Foi visto, até o momento, o tributo 
corporativo e a pessoa a quem é destinada a exação. Serão objeto de análise agora breves 
comentários sobre o direito constitucional de associação, porquanto possui laço permanente 
com o pressuposto da obrigação tributária voltada para as categorias profissionais, além das 
disposições gerais sobre o fato gerador e a responsabilidade tributária. 

3 O direito de associação, o fato gerador e a responsabilidade tributária corporativa 

As leis que instituem as contribuições destinadas aos conselhos profissionais estabelecem 
como fato gerador da obrigação tributária, o fato do sujeito passivo estar inscrito na respectiva 
entidade corporativa. Noutras palavras, para que exista a responsabilidade tributária, é 
essencial que o devedor esteja inscrito junto à autarquia profissional. 

De acordo com este raciocínio, pode-se concluir que é fácil ao sujeito passivo elidir-se da 
exação, bastando, para tanto, que desempenhe a profissão sem inscrever-se na entidade 
corporativa competente. Ocorre que tal postura, prevenida pela ordem jurídica, é obstada pela 
condição de que a profissão só será regularmente desempenhada caso o trabalhador esteja 
inscrito na entidade de categoria profissional. Dessa sorte, a atividade profissional submetida 
ao conselho de classe só será lícita caso o agente esteja inscrito na autarquia. 

O desempenho da atividade de maneira alheia ao órgão corporativo significa ato ilícito por 
parte do agente, podendo também ser ilícito de quem dele toma os serviços. Este 
comportamento pode gerar responsabilidade dos beneficiários em todas as esferas da ordem 
jurídica, inclusive a penal. Pode-se, assim, intuir que é obrigatória a inscrição na entidade de 
classe para que um cidadão possa desempenhar determinada atividade profissional quando 
prevista em lei. Por corolário, estando inscrito, nasce para o profissional a responsabilidade 
pela contribuição social destinada à respectiva entidade de classe. 

Pode-se opor, com certa razão, que é um direito fundamental do cidadão o desempenho de sua 
atividade profissional, de modo que seria inconstitucional a exigência de inscrição na 
autarquia para que o interessado pudesse trabalhar. Malgrado a coerência de raciocínio, 
quando a Constituição Federal assegura a liberdade de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão,20 ela o estabelece em norma constitucional de eficácia contida,21 de maneira que 
permite ao legislador infraconstitucional estabelecer requisitos e qualificações profissionais 
para o desempenho da atividade. 

O fato é que, para o desempenho de atividades profissionais reguladas por conselhos 
autárquicos, o interessado, necessariamente, deverá associar-se, melhor seria inscrever-se, à 
competente entidade corporativa. Tem-se que a sua liberdade associativa resta mitigada, eis 
que se apresenta como uma imposição para que possa trabalhar de maneira lícita.22 Entretanto, 
não se pode comparar uma autarquia profissional, uma pessoa jurídica de direito público que 
desempenha uma atividade classista em favor dos profissionais de uma categoria e de toda a 
sociedade, com uma associação privada voltada exclusivamente para os seus interesses 
privados. Quer-se defender que é razoável exigir do interessado sua inscrição na autarquia 
corporativa como condição do exercício profissional, em especial para que sempre seja 
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fiscalizada a ética profissional, como também em resguardo de toda a sociedade. Realmente, a 
atividade desempenhada pelos conselhos profissionais é pública, tanto que se tratam de entes 
públicos a quem é direcionada a arrecadação da já citada contribuição prevista no Art. 149 da 
Constituição Federal de 1988. 

De acordo com tudo o que foi exposto até o momento, tem-se que a contribuição social 
destinada nos interesses das categorias profissionais têm como destinatárias as autarquia 
corporativas, a cargo dos profissionais respectivos que devem estar inscritos nos conselhos. 
Sucede que muitos dos conselhos de classe acabam por extrapolar suas prerrogativas e 
acabam por malferir a liberdade associativa dos profissionais. 

É muito comum que os inscritos não queiram mais desempenhar a atividade profissional 
regulada por determinado conselho de classe e estejam devendo a este a contribuição social 
prevista no Art. 149 da Constituição Federal de 1988, que à própria autarquia cabe arrecadar e 
cobrar judicialmente. Estes débitos tributários comumente são em forma de anuidade, de 
modo que o profissional que não desempenha mais a atividade, em busca de parar o 
crescimento de seu débito fiscal, busca solicitar o cancelamento de sua inscrição junto à 
autarquia de sorte que não reste como responsável por novas anuidades, considerando que não 
está mais desempenhando a atividade profissional. 

É nesta conjuntura que surge o abuso que é cometido por inúmeros conselhos profissionais. 
Tais entidades impõem ao interessado no cancelamento da inscrição, como condição para o 
desligamento com a entidade, o pagamento das contribuições em atraso, algumas vezes até as 
prescritas. Em síntese, caso o interessado não pague o seu débito, não poderá ter cancelado o 
seu vínculo com o conselho e, por consequência, continuará a ser responsável por novas 
anuidades enquanto não tiver cancelada sua inscrição. 

Trata-se, sem dúvida, de comportamento abusivo por parte do conselho profissional, eis que 
cerceia a liberdade de desligamento do cidadão como meio oblíquo de cobrança com o 
agravante de permitir que surjam novas anuidades. Não se está, à evidência, negando o direito 
de crédito da autarquia corporativa, mas critica-se a afronta ao direito de fundamental de 
liberdade associativa, onde se inclui o direito de não querer mais manter-se vinculado à 
categoria profissional, como meio indireto de cobrança. De fato, as autarquias corporativas 
têm a sua disposição o devido processo legal para perseguirem seus créditos decorrentes da 
contribuição prevista no Art. 149 da Constituição Federal, valendo-se, inclusive, do mesmo 
procedimento judicial executivo destinado à Fazenda Pública constante na Lei nº 6.830/80. 

É de ver que este comportamento dos conselhos profissionais ofende direito líquido e certo 
dos inscritos, de sorte que pode desafiar a via do mandado de segurança como remédio 
judicial cabível para pôr termo à resistência ilícita em desligar o interessado da autarquia. 
Atente-se que o crédito do conselho pode ser cobrado pelas regras comuns do devido processo 
legal, todavia, não pode ser incluída na responsabilidade do desligado o pagamento de 
anuidades se estas surgiram após o seu pedido de cancelamento da inscrição, pois estes 
créditos seriam frutos da conduta ilícita do conselho em não cancelar a inscrição quando do 
momento do requerimento.23 

4 A responsabilidade tributária e o não exercício da atividade profissional 

Tema polêmico no âmbito dos tribunais diz respeito ao caso do indivíduo inscrito no conselho 
profissional, mas que não desempenha a atividade objeto de organização e fiscalização do 
conselho, e que se vê devedor de anuidades vencidas das contribuições destinadas à categoria 
profissional. De fato, é ponderável o questionamento comumente elaborado pelo cidadão 
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sobre o motivo de sua responsabilidade pelas contribuições destinadas ao Conselho de 
Contabilidade, por exemplo, se, apesar de estar inscrito na autarquia, nunca desempenhou a 
atividade de contabilista, e sim a de motorista, noutra hipótese. 

Assim, o dilema consiste em saber se a inscrição no conselho autárquico é suficiente para 
caracterizar a responsabilidade tributária do inscrito pela contribuição social, de maneira que 
se presumiria de modo absoluto o exercício da atividade profissional, ou se a demonstração do 
não exercício profissional por parte do inscrito poderia lhe permitir o cancelamento de suas 
dívidas fiscais, ou a anulação dos créditos tributários porventura constituídos. 

Como já foi afirmado neste trabalho, o pressuposto de cobrança da contribuição social ao 
conselho de classe é a inscrição do profissional em seus quadros, de modo que se presumiria o 
exercício da atividade profissional pela volição do interessado em inscrever-se, sendo-lhe 
assegurado a liberdade de manter-se vinculado. No momento em que não estivesse mais 
desempenhando a atividade bastaria o simples requerimento do cancelamento da inscrição 
para romper-se o vínculo. Este posicionamento possui ressonância no âmbito jurisprudencial, 
pois coloca a condição de sujeito passivo sob a responsabilidade do próprio profissional que, 
caso não desempenhasse mais a atividade, poderia, a qualquer instante, solicitar o 
cancelamento de sua inscrição junto ao conselho. 

A conclusão que se pode chegar é que, uma vez sendo proposta uma execução fiscal por um 
conselho profissional em face de um inscrito tendo por objeto as contribuições sociais, este 
não pode opor como defesa sua irresponsabilidade pelo pagamento do tributo ao argumento 
de que não desempenhou a atividade profissional, uma vez estando inscrito, pois se não estava 
trabalhando, poderia a todo momento ter procedido o cancelamento de sua inscrição.24 

Numa linha diametralmente oposta, vige entendimento reconhecido por paralela linha 
jurisprudencial no sentido de que as contribuições só seriam devidas caso o sujeito passivo 
efetivamente desempenhasse a atividade profissional. Noutras palavras, a simples inscrição no 
conselho corporativo não seria suficiente para ensejar a responsabilidade tributária, sendo 
necessário, para fazer nascer a obrigação tributária, a constatação de que o profissional tenha, 
de fato, desempenhado a profissão objeto de regulação e organização pelo conselho 
respectivo.25 

Como se percebe, existe divergência entre os tribunais regionais federais sobre o que seria o 
fato gerador, de maneira objetiva, das contribuições corporativas, havendo tanto quem 
sustente que a simples inscrição já faz nascer a obrigação, como outra posição afirmando que 
somente o efetivo exercício da atividade profissional impõe a responsabilidade pela exação. A 
polêmica é tão patente que o Superior Tribunal de Justiça também é divergente sobre o 
assunto.26 

Pode-se perceber que o tema em exame não oferece segurança jurídica para a sociedade 
envolvida com a questão, porquanto existem posições jurisprudenciais nos dois sentidos 
opostos, de sorte que é uma loteria aferir se a responsabilidade decorrerá da inscrição no 
conselho ou do exercício profissional. Feita esta constatação, finalizar-se-á o presente trabalho 
indicando o posicionamento do autor. 

Deve-se atentar, como já dito quando se estudou a natureza jurídica do tributo "contribuições 
sociais", que este se trata de uma exação qualificada por sua finalidade, que ora pode ter 
caráter de imposto, ora caráter de taxa. Parece ser intuitivo que as contribuições corporativas 
ostentam feição de taxas. Com efeito, destinam-se entre outras finalidades, a fiscalizar a 
atividade profissional de determinando segmento de classe. O exercício do poder de polícia 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6122



deve ser regular, mas não precisa ser efetivo para que uma taxa possa com base nele ser 
cobrada.27 Assim, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às contribuições corporativas que 
ostentam atividade de polícia sobre os seus inscritos. 

Quer-se dizer que é razoável a exigência da exação de quem se encontre inscrito no conselho, 
ainda que não tenha desempenhado a atividade profissional. Com efeito, a pessoa corporativa 
necessitaria de um esforço amazônico para conferir se todos os inscritos estão 
desempenhando a atividade profissional para confeccionarem os boletos de cobrança do 
tributo. Todo ano a entidade precisaria fazer esta conferência para saber de quem pode cobrar, 
sendo também extremamente prejudicial ao planejamento orçamentário da autarquia, pois 
nunca poderá precisar, nem aproximadamente, a verba que poderá contar para suas despesas e 
investimentos. 

A responsabilidade do que se encontra inscrito, mas que não desempenhou a atividade 
profissional, decorre exclusivamente de sua vontade, por ter solicitado a inscrição e por 
manter-se inscrito. O entendimento que somente impõe a responsabilidade com o efetivo 
exercício da atividade profissional inviabiliza a execução fiscal da contribuição, pois todo 
procedimento de cobrança terá que ter uma fase de conhecimento para demonstrar o exercício 
da atividade, tornando absolutamente incerto o título executivo. 

À evidência, seria possível o não pagamento do tributo conquanto estivesse o devedor 
inscrito, todavia, não como regra, mas de acordo com a razoabilidade vigente em nossa ordem 
jurídica e à luz do caso concreto. Nessa proposta não bastaria ao sujeito passivo demonstrar 
que não desempenhou a atividade, mas também demonstrar o motivo pelo qual se manteve 
inscrito se, a todo instante, poderia solicitar o cancelamento de sua inscrição. Tem-se que, 
dessa forma, daria-se segurança à celeuma de maneira coerente, haja vista, inclusive, a 
semelhança que as contribuições corporativas têm com as taxas de polícia. 

Conclusão 

O trabalho que ora se concluí se propôs a tratar de tema específico na seara do direito 
tributário, qual seja, as contribuições sociais de interesse das categorias profissionais, 
notadamente sobre o fato gerador da exação. Fez-se uma breve análise sobre as espécies de 
tributos previstos na Constituição de Federal de 1988, bem como sobre a natureza jurídica dos 
conselhos de classe e o aspecto associativo dos mesmos. 

Viu-se o dilema vigente na jurisprudência pátria sobre o que caracteriza a responsabilidade 
tributária pelas contribuições corporativas: a simples inscrição no conselho profissional ou o 
efetivo exercício da atividade laboral. As divergências sobre o assunto pairam entre os 
Tribunais Regionais Federais e dividem os ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

Após a demonstração das vertentes sobre a questão, posicionou-se no sentido de que seria 
razoável a simples inscrição na autarquia profissional para que restasse configurada a 
responsabilidade tributária do inscrito, ainda que este não tenha exercido efetivamente a 
atividade laboral objeto de organização e fiscalização do conselho respectivo. Ponderou-se 
sobre a dificuldade material que seria a aferição se todos os inscritos estariam desempenhando 
a atividade profissional para que pudessem ser notificados sobre a cobrança do tributo. 
Também foi salientado o inevitável colapso do planejamento orçamentário das autarquias 
profissionais que teriam sempre em incógnita a quantidade de contribuintes da exação, 
considerando, pois, que deveriam demonstrar o exercício da atividade de cada um para poder 
cobrá-los. 
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Foi criticada a posição que impõe como premissa o efetivo exercício da atividade para nascer 
o fato gerador da obrigação tributária, uma vez que inviabilizaria a execução fiscal deste 
tributo que sempre exigiria uma fase de conhecimento para se demonstrar se houve, ou não, o 
exercício profissional por parte do inscrito. De fato, a certidão de dívida, em tal hipótese, 
nunca representaria uma dívida certa, já que não poderia demonstrar se o devedor exerceu, ou 
não, o mister profissional. 

Pontuou-se que a responsabilidade do inscrito pela exação não seria absoluta, de modo que 
este poderia demonstrar os motivos pelos quais se manteve inscrito, de maneira que, de 
acordo com a razoabilidade, poderia ser dispensado da cobrança em vista do caso concreto. 
Entretanto, a regra seria a responsabilidade tributária de quem se encontrar inscrito, porquanto 
vinculou-se ao conselho profissional pela própria vontade, nele permanecendo pelo próprio 
arbítrio. 
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instituir empréstimos compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
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constitucional definitivamente solucionada. No texto pretérito a discussão ainda poderia ser 
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observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 
6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo". 

9Para MACHADO, Hugo de Brito, op. cit., 2005, p, 408-409: "A finalidade interventiva 
dessa contribuições, como característica essencial dessa espécie tributária, deve manifestar-se 
de duas formas, a saber: (a) na função da própria contribuição, que há de ser um instrumento 
da intervenção estatal no domínio econômico, e ainda, (b) na destinação dos recursos com a 
mesma arrecadados, que só podem ser aplicados no financiamento da intervenção que 
justificou sua instituição. Não se venha argumentar que a destinação do produto da 
arrecadação é irrelevante para a determinação da natureza jurídica específica do tributo. 
Realmente é assim, nos termos do art. 4º do CTN. Ocorre que esse dispositivo tem de ser 
interpretado no contexto em que está encartado. Como o Código Tributário Nacional não trata 
de contribuições de intervenção no domínio econômico, é compreensível que as suas normas 
não sejam sempre adequadas a essa espécie tributária". 

10O Art. 195 da Constituição Federal de 1988 elenca as fontes sobre os quais incidirão as 
contribuições sociais voltadas a financiar a seguridade social, tais como o lucro da atividade 
empresarial, folhas de salários, receita de concursos de prognósticos etc., atente-se, por fim, 
que o texto constitucional ainda fez a ressalva de que o legislador infraconstitucional poderá 
instituir outras fontes para as contribuições de seguridade que não aquelas previstas, desde 
que o faça mediante lei complementar. É a chamada contribuição social de seguridade 
residual. 

11Nesse sentido, MACHADO, op. cit., 2005, p. 412-413: "As contribuições, com as quais os 
empregadores, os trabalhadores e os administradores de concursos de prognósticos financiam 
diretamente a seguridade social, não podem constituir receita do Tesouro Nacional 
precisamente porque devem ingressar diretamente no orçamento da seguridade social. Por isto 
mesmo, lei que institua contribuição social com fundamento no art. 195 da Constituição 
Federal indicando como sujeito ativo pessoa diversa da que administra a seguridade social 
viola a Constituição. Ressalte-se que não se trata de saber qual o destino das contribuições de 
seguridade social. Não se trata, apenas, de um problema de Direito Financeiro. Trata-se de 
saber quem é o sujeito ativo dessas contribuições - e, a nosso ver, o sujeito ativo das mesmas 
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é a entidade responsável pela gestão do orçamento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso III, 
da CF. Em outras palavras, o INSS, autarquia que ganhou o patamar constitucional e que deve 
ser aperfeiçoada de modo a realizar completamente o preceituado no art. 194 da Constituição. 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a cobrança da Cofins e da CSL 
pela União, que atuaria como simples intermediária, e repassaria os recursos correspondentes 
ao INSS. Em conseqüência, ditas contribuições foram convertidas em verdadeiros impostos, 
dos quais a União repassa para o INSS apenas o necessário para cobrir o déficit orçamentário 
daquela autarquia, que seria superavitária se lhe fosse permitido arrecadar todas as 
contribuições que (sic) Constituição de 1988 atribuiu à seguridade social". 

12Ver nota nº 8. 

13Discute-se, em doutrina, sobre a conveniência dessa tributação. De acordo com COÊLHO, 
Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 
481: "Somos decididamente contra políticas fiscais regionais e setoriais, mormente com 
impostos indiretos. Incentivos financeiros, creditícios, de infra-estrutura são os maios 
indicados. As contribuições corporativas são odiosas e antiquadas, nasceram com o fascismo 
e os governos autoritários ou intervencionistas do entreguerras (1920 a 1940). Em verdade, as 
próprias categorias econômicas e sindicais deveriam ter a liberdade de se organizarem e se 
autodisciplinarem com contribuições estatutárias, votadas pelos seus próprios membros e 
pagas pelos mesmos, sem a intermediação do Estado". 

14No caso de profissões sindicalizadas, a previsão da Contribuição Sindical, que possui 
patente caráter de contribuição social corporativa, está prevista no Art. 8º, IV, da Constituição 
Federal de 1988. Sobre o tema, manifesta-se DELGADO, Maurício Godinho. Curso de 
direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: LTR, 2010, p. 1250: "Derivada de lei e incidindo 
também sobre os trabalhadores não sindicalizados, a receita tem indisfarçável matiz 
parafiscal. Com isso, atrai severas críticas quanto à agressão que propiciaria aos princípios da 
liberdade associativa e da autonomia dos sindicatos. Entretanto, contraditoriamente, sua 
manutenção na ordem jurídica foi autorizada pela Carta Magna (art. 8º, IV) - embora esta não 
impeça a revogação dos preceitos instituidores da verba". 

15O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3026/DF, sedimentou entendimento 
sobre o caráter ímpar OAB como conselho profissional, dando-lhe tratamento diferenciado 
em relação aos outros entes que têm a mesma finalidade, ao argumento de que a Constituição 
Federal de 1988 teria lhe reservado prerrogativas especiais. 

16Nesse sentido, BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AR 200000839566, LUIZ FUX, STJ 
- PRIMEIRA SEÇÃO, 03/08/2009 : "[...] 4. Os Conselhos de Fiscalização Profissional 
possuem natureza jurídica autárquica, consoante jurisprudência pacífica do E. STJ, verbis: 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. 
AUTARQUIAS FEDERAIS. ADIN Nº 1.717/DF. SÚMULA Nº 66/STJ. 1. A Suprema Corte, 
em 07 de novembro de 2002, analisando o mérito da ADIn nº 1.717/DF, declarou a 
inconstitucionalidade do art. 58 e seus parágrafos da Lei nº 9.649/98. Mantida a natureza de 
autarquias federais dos Conselhos de Fiscalização Profissional. (...) 4. Conflito de 
competência conhecido para declarar competente o MM. Juízo Federal, suscitado." (CC 
54.736/SP, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, DJ de 13.03.2006) 5. Consectariamente, nos 
termos do disposto no art. 188 do CPC, as Autarquias Federais, gozam da prerrogativa pro 
populo do prazo em dobro para recorrer, conjurando a suscitada intempestividade do aludido 
recurso especial uma vez que o acórdão recorrido foi publicado aos 13.11.1992 (fls. 58) e o 
recurso interposto em 07.12.1992 (fls. 59/63), por isso que dentro do prazo legal. 6. Deveras, 
o recurso especial foi interposto também por litisconsortes com diferentes procuradores (art. 
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191 do CPC), o que reforça a tempestividade da irresignação especial. 7. A improcedência do 
iudicium rescindens torna prejudicado o iudicium rescissorium. 9. Ação improcedente". 

17Leciona PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 1991, p. 271: "Vários Critérios costumam ser apresentados para classificar as 
autarquias. Alguns consideram o tipo de atividade, falando em autarquias: [...] 5. profissionais 
ou corporativas, que fiscalizam o exercício das profissões, como a OAB, o CREA, e o CRM 
[...]". 

18Sobre o conceito de autarquia, expões CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
direito administrativo. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 367: "À luz desses 
elementos, pode-se conceituar autarquia como a pessoa jurídica de direito público, integrante 
da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter 
econômico, sejam própria e típicas de Estado". 

19Como já afirmado na nota nº 15, o STF deu tratamento diferenciado à OAB, admitindo, 
inclusive, que esta entidade possa contratar seus empregados/servidores sem concurso 
público, não a submetendo, também, ao controle do Tribunal de Contas da União. 

20Ver Art. 5º, XIII, da Constituição Federal de 1988. 

21As normas constitucionais de eficácia contida seriam aquelas que, previstas na constituição, 
estão aptas a produzir efeitos sem que seja necessária a regulação pelo legislador 
infraconstitucional, todavia, este legislador pode traçar as balizas de como este direito pode 
ser exercitado, estabelecendo, inclusive, restrições. 

22De acordo com SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13. ed. 
São Paulo: Malheiros, 1997, p. 259: "A liberdade de associação, de acordo com o dispositivo 
constitucional em exame, contém quatro direitos: o de criar a associação (e cooperativas), que 
não depende de autorização; o de aderir a qualquer associação, pois ninguém poderá ser 
obrigado a associar-se; o de desligar-se da associação, porque ninguém poderá ser compelido 
a permanecer associado; e o de dissolver espontaneamente a associação, já que não se pode 
compelir a associação a existir". 

23Nesse sentido, BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. REO 200981000067245, 
Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, TRF5 - Quarta Turma, 08/04/2010: 
"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE. 1. O cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual pode 
ser exercido por qualquer pessoa que possua curso superior concluído nas áreas de Ciências 
Jurídicas e Sociais, Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis e Estatísticas 
(fl.17). Sendo desnecessária a inscrição no Conselho Profissional, o que ocorre na hipótese 
dos autos, no qual tem a impetrante o direito de requerer o cancelamento e baixa de seu 
registro. 2. Ademais, registre-se não ser função dos Conselhos Profissionais coagir os 
profissionais a se manterem associados à autarquia. O que lhes cabe é a fiscalização das 
atividades desenvolvidas por esses profissionais, não sendo admissível, uma vez pleiteado o 
desligamento, a instituição negar-se a concedê-la, compelindo desta forma a profissional a 
manter-se associada. 3. Em relação à cobrança de anuidades, deve a impetrante ser restituída 
dos valores pagos a partir do requerimento administrativo de desligamento do Conselho e do 
cancelamento de sua inscrição. 4. Remessa oficial improvida". 

24Nesse sentido, decidiu BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. AC 
200185000051739, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, 
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26/02/2009: "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM. ANUIDADES. DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS. MULTA 
ELEITORAL. INEXIGIBILIDADE. FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. 
Execução Fiscal ajuizada a fim de cobrar o crédito inscrito em Dívida Ativa, referente às 
anuidades dos anos de 1991 a 1999 e às multas eleitorais de 1993 e 1996. 2. As anuidades 
para os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional têm natureza tributária - 
contribuições especiais -, submetendo-se ao lançamento de ofício, razão pela qual se aplica o 
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN. 3. 
Créditos referentes às contribuições do período de 1991 a 1995,que foram alcançados pela 
decadência, uma vez que a sua constituição efetivou-se após o lustro legal -notificação 
realizada em 08.03.2001. 4. Não é cabível a cobrança de multa eleitoral se o profissional, por 
se encontrar inadimplente com o pagamento da anuidade, foi impedido de exercer o direito de 
sufrágio nas eleições. Precedente desta Terceira Turma. 5. Em relação aos demais créditos -
anuidades de 1995 a 1999- o fato gerador para a cobrança das anuidades decorre da simples 
inscrição do profissional no Conselho, em atenção ao princípio da legalidade, que rege todas 
as relações tributárias. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 6. Muito embora a 
aposentadoria do profissional possa, em tese, sugerir o não-exercício da profissão, diversas 
atividades, como a de enfermagem, possibilitam o seu exercício de forma autônoma, mesmo 
após a aposentadoria, o que ensejaria a citada cobrança. Apelação provida, em parte". 

25Decidiu BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. REOAC 200870000238984, 
CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, TRF4 - SEGUNDA TURMA, 17/02/2010: 
"MADADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. AUTARQUIA DE FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/PR. 
REGISTRO. ANUIDADES. 1. As anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem 
tributo, forte no art. 149 da Constituição Federal. Precedentes. 2. O fato gerador das anuidades 
cobradas pelos Conselhos Profissionais é o efetivo exercício da atividade profissional e não a 
mera inscrição no conselho, como reiteradamente vem julgando esta Corte. 3. Não 
demonstrado o desempenho da atividade fiscalizada, não há como subsistir a cobrança das 
anuidades nem a obrigatoriedade na manutenção do registro do profissional junto ao órgão de 
fiscalização". 

26Veja-se os seguinte julgado decidido por BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 
1146010/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
17/12/2009, DJe 08/02/2010: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO 
FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - ANUIDADES - FATO GERADOR - 
ART. 17 DA LEI 3.268/57: EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 1. Extrai-se do art. 17 da Lei 
3.268/57 que o fato gerador da anuidade dos médicos é o efetivo exercício da profissão. 2. 
Reconhecido pelo Tribunal de origem que o executado não exercia a profissão, resta afastada 
a cobrança. Precedente. 3. Recurso especial não provido"; decidindo de modo diferente, 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 786.736/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 241: "TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE. ANUIDADES. CONTRIBUIÇÃO. FATO GERADOR. PRINCÍPIO 
DA LEGALIDADE. ART. 97, DO CTN. 1. As anuidades para os Conselhos Profissionais 
ostentam a natureza parafiscal e, portanto, tributária. (MS n.º 21797/RJ, Rel. Min. Carlos 
Velloso, STF, Pleno, DJ. 18.05.2001). 2. Consectariamente, o fato gerador da contribuição 
decorre de lei, na forma do art. 97, do CTN. (Princípio da Legalidade). 3. In casu, a) o fato 
gerador da anuidade dos Contabilistas está definido no artigo 21, do Decreto-Lei nº 9.295/46, 
verbis:"Os profissionais, diplomados ou não, registrados de acordo com o que preceitua o 
presente Decreto-lei ficam obrigados ao pagamento de uma anuidade de vinte cruzeiros ao 
Conselho Regional de sua jurisdição"; b) tratar-se-ia de atividade de inegável risco para o 
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CRC enviar os boletos de cobrança de anuidade, pois como distinguiria entre aqueles aos 
quais deve e aqueles aos quais não deve enviá-los, considerando que somente haveriam de 
pagar anuidade aqueles que realmente exercessem a profissão, independentemente de 
possuírem registro ou não perante a entidade; c) a dívida inscrita na CDA goza de presunção 
de liquidez e certeza, cujo afastamento somente poderá ocorrer por prova inequívoca a cargo 
do embargante; d) o mesmo raciocínio vale para as multas de eleição, nos termos do artigo 4º 
do Decreto-Lei nº 1.040/69, verbis: "Os membros dos Conselhos Regionais de Contabilidade 
e os respectivos suplentes serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através de voto pessoal, 
secreto e obrigatório, aplicando-se pena de multa em importância correspondente a até o valor 
da anuidade, ao contabilista que deixar de votar sem causa justificada. Aqui também não há 
menção à necessidade de efetivo exercício profissional para que seja aplicada a multa. 4. O 
contribuinte que pretende exonerar-se da cobrança deve: I) pleitear o cancelamento; II) 
comprovar com eficácia ex-tunc a incompatibilidade deste com o exercício profissional. 5. 
Raciocínio inverso importa esforço amazônico na verificação no plano fenomênico de que 
efetivamente exerce a função. 6. Recurso especial provido". 

27Lecionam PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo, op. cit., 2007, p. 74: "Observe-se 
que a Constituição exige o exercício do poder de polícia para legitimação da instituição da 
taxa. O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, tem afirmado que o exercício do poder de 
polícia, sem dúvida, tem que ser efetivo. Entretanto, a Corte Maior considera que o simples 
fato de existir um órgão estruturado que exerça permanentemente atividade de fiscalização 
possibilita a exigência da taxa de polícia de todos quantos estejam sujeitos a essa fiscalização. 
Vale dizer, é necessário que o órgão competente para exercer a atividade de polícia exista, 
esteja estruturado e em efetivo funcionamento, mas não é correto afirmar que a taxa só possa 
ser cobrada como contraprestação direta das pessoas específicas que tenham sofrido, 
concretamente, um procedimento de fiscalização. Em resumo, admite-se a cobrança periódica 
de todas as pessoas que estejam sujeitas à fiscalização, tenham ou não sido concretamente 
fiscalizadas, desde que o órgão fiscalizador esteja estruturado e a atividade de fiscalização 
seja regularmente exercida". 
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O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E AS MUTAÇÕES NA 
JURISPRUDÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 

RECURSOS FISCAIS SOBRE O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
 

THE PRINCIPLE OF PROTECTION OF THE TRUST AND THE CHANGES IN THE 
DECISIONS OF THE CARF ABOUT TAX PLANNING 

 
 
 

Henrique Machado Rodrigues De Azevedo 
Pedro Mergh Villas 

 

RESUMO 
A confiança, entendida como verdadeiro fenômeno redutor de complexidade, faz com o que o 
sujeito tenha a capacidade de antecipar certos eventos futuros e, consequentemente, possa 
programar seus atos com o mínimo de segurança exigido em suas relações, merecendo, nesse 
sentido, ser protegida por nosso ordenamento. Mais do que expectativa, a confiança induz à 
conduta pró-ativa perante a tomada de decisões e não pode ser desprestigiada, especialmente 
dentro do sistema jurídico-tributário, permitindo efeitos retroativos de novos posicionamentos 
a respeito de atos realizados pelos contribuintes sob o pálio da confiança gerada, 
anteriormente, pelo Estado. Assim, o estudo tem como base a jurisprudência do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em relação à prática do planejamento tributário, 
que se alterou completamente após meados de 2005, para considerar, então, ilegítimas as 
estratégias dos contribuintes adotadas com o intuito único e exclusivo de economizar tributos. 
O que o pressente artigo faz é demonstrar que houve completa modificação na jurisprudência 
consolidada do CARF em relação à legitimidade do planejamento tributário, afrontando o 
princípio da proteção da confiança, na medida em que aqueles contribuintes que pautaram 
suas condutas em razão da confiança depositada no entendimento anteriormente consolidado 
estão sendo surpreendidos com exigências fiscais que atentam, correlatamente, contra a 
irretroatividade necessária em razão da confiança gerada. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA 
CONFIANÇA. IRRETROATIVIDADE. MUTAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA 
CONSOLIDADA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. 
 
ABSTRACT 
The confidence, understood as true reducing phenomenon of complexity, makes that the 
citizen has the capacity to anticipate certain future events e, consequently, can program its 
acts with the minimum of security demanded in its relations, deserving, in this direction, 
being protected for our order. More than an expectation, the confidence induces the pro-active 
behavior before the taking of decisions and it cannot be discredited, especially inside of the 
tax-legal system, allowing retroactive effect of new positions regarding actions carried out by 
contributors under the protection of the generated confidence, previously, for the State. Thus, 
the study has as base the jurisprudence of the Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF) in relation to the practical of the tax planning, that completely modified after the year 
2005, to consider, then, illegitimate the strategies of the contributors adopted with only and 
exclusive intention to save tributes. What present article makes is to demonstrate that it had 
complete modification in the consolidated jurisprudence of the CARF in relation to the 
legitimacy of the tax planning, confronting the principle of the protection of the confidence, in 
the measure where those contributors that based its behaviors in reason of the confidence 
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deposited in the jurisprudence previously consolidated are being surprised with fiscal 
requirements that attempt against the necessary non-retroactivity based in the generated 
confidence. 
KEYWORDS: TAX LAW. PRINCIPLE OF THE PROTECTION OF TRUST. NON-
RETROACTIVITY. CHANGING IN THE JURISPRUDENCE OF CARF. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

A tributação, desde os primórdios, aparece como a principal prática a que se lança o Estado-
gestor para nutrir os gastos gerados pela prestação de serviços públicos e manutenção da 
máquina administrativa. 

No estudo do Direito Tributário o pesquisador se defronta, há séculos, com um quadro 
antagônico no qual se opõem os anseios arrecadatórios do fisco para manutenção de sua 
estrutura grandiosa e a trajetória desenfreada do contribuinte em ver seu patrimônio menos 
gravado pela mais importante forma de sustentação estatal, qual seja, a tributação. 

Ainda que travestida de diversas formas ao longo dos anos, a tributação aparece sempre 
imposta ao cidadão que a ela não tem a prerrogativa de aquiescer ou discordar. 

No entanto, é sabido que tal subtração de parcela do patrimônio do contribuinte para 
manutenção da estrutura administrativa não pode ser feita ao bel prazer dos gestores, devendo 
obedecer a normas, validamente postas e dotadas de coercitibilidade frente aos administrados. 

É assim que, após longo processo histórico iniciado com a imposição de tributos aos povos 
vencidos em guerras seculares, a tributação nos Estados de Direito é estritamente posta pelo 
Legislativo, de acordo com os liames determinados pela Carta Política. Nesses Estados, o 
tributo somente pode ser exigido através de competência estritamente delimitada pela 
Constituição. 

Dessa forma, o Sistema Tributário Nacional é amplamente desenvolvido em nosso Texto 
Maior, sendo responsável por determinar a forma e os meios que dispõe o Estado para exigir 
dos contribuintes a transferência para os cofres públicos de quantias referentes ao pagamento 
de tributos. 

Dentre as disposições da Carta Política a respeito do balizamento de nosso Sistema Tributário 
Nacional encontram-se os chamados Princípios Constitucionais Tributários, verdadeiras 
garantias fundamentais do cidadão-contribuinte perante o Estado-arrecadador. Tais primados 
visam justamente equilibrar a atividade de arrecadação, impondo limites à legalmente 
consentida usurpação do patrimônio do administrado para a consecução dos objetivos da 
Administração Pública. 

Portanto, pela própria consagração na Carta Magna, o princípio da legalidade (amplamente 
considerado) é norteador da tributação em nosso País. Segundo determina, as formas de 
tributação a que pode se lançar o Estado devem estar dispostas estritamente na lei e, por outro 
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lado, as vias abertas ao contribuinte para esquivar-se dos tributos e evitar ao máximo a 
diminuição de seu patrimônio em decorrência da imposição arrecadatória ao mesmo. 

O princípio da legalidade, muito além de mero capricho do legislador constituinte, é primado 
garantidor do próprio Estado Democrático de Direito, sendo que se na prática a participação 
direta de todos os envolvidos nas tomadas de decisões não pode ser realizada na totalidade 
dos casos, a representação se torna um das ferramentas mais importantes da democracia. O 
princípio da legalidade, baseado na liberdade individual, incorpora, essencialmente, a idéia de 
que em uma sociedade livre só a comunidade pode, por meio de seus representantes, editar 
normas que regulem as matérias mais importantes em seu seio, como por exemplo, a 
tributação. 

É nesse linde que o contribuinte apenas deve ser compelido a adimplir a exação fiscal se a 
mesma estiver prevista em lei e ainda, se restar definitivamente materializados todos os 
aspectos da hipótese de incidência do tributo previamente definida pela lei. É assim que se 
não realizar o fato gerador descrito pela lei não pode ser compelido a entregar quantia ao 
erário, eis que ausente a coerção legal necessária para exigir-lhe a obrigação fiscal. 

Para escapar à tributação o cidadão contribuinte poderia incorrer na chamada evasão 
tributária, quando, por meios ilícitos, esquiva-se da obrigação fiscal, atingindo, em alguns 
casos, o limite da sonegação fiscal, em que além das normas sancionatórias tributárias, as 
condutas desse contribuinte, em razão de sua gravidade, poderiam levar o caso para a esfera 
penal. 

Por outro lado, pode optar por, sem infringir a lei, praticar a economia de tributos, 
aproveitando exatamente as lacunas do ordenamento jurídico ou escolhendo outra forma legal 
de negócio jurídico para escapar da configuração do fato gerador suficiente à incidência da 
norma tributária. A este último caminho dá-se o nome de planejamento tributário ou, em 
linguagem mais técnica, de elisão tributária. 

Ressalta-se que no planejamento tributário privilegia-se justamente o princípio da legalidade 
tributária, utilizando-se da sua faceta de que somente pode incidir a norma tributária quando 
configurados exatamente todos os aspectos da hipótese de incidência do respectivo tributo. 
Nessa esteira, se o cidadão-contribuinte utilizou-se de meios lícitos para alterar o negócio 
jurídico de forma a não mais se configurarem os aspectos da hipótese de incidência, não 
haveria que se falar em incidência tributária. 

Ocorre que o contribuinte pautando suas ações de modo a viabilizar a economia de tributos de 
forma lícita, atendo-se ás projeções impostas pelo princípio da legalidade dentro do sistema 
tributário constitucional, em muitas oportunidades é sujeito à lavratura de auto de infração, 
com conseqüente exigência dos tributos incidentes na operação que o Fisco entende ter sido 
evitada com intuito da economia de tributos. Em outras palavras, o Fisco desconsidera o 
negócio jurídico utilizado pelo contribuinte para tributar a operação segundo o negócio que 
entende como efetivamente praticado, ou seja, aquele que a própria fiscalização entende como 
a essência da operação. 

Essas autuações fiscais, atendendo ao trâmite do processo tributário administrativo, são 
levadas à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nova 
denominação do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, justamente o Tribunal 
responsável por julgar, em segunda instância administrativa, a procedência dos lançamentos 
fiscais efetuados em desfavor do contribuinte. 
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O CARF é órgão colegiado, ligado a estrutura do Ministério da Fazenda, com composição 
paritária entre representes do Fisco e representantes dos contribuintes, cuja decisão, após 
exauridas as possibilidades regimentais de recursos, é definitiva dentro da esfera 
administrativa. Nesses casos, apenas os contribuinte podem buscar a revisão do lançamento 
no Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, direito e garantia 
fundamental do cidadão, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 
1988. É exatamente por essa razão que, nos últimos anos, os até então denominados 
Conselhos de Contribuintes, passaram por uma série de ajustes com medidas que visavam sua 
solidificação como órgão administrativo máximo de julgamento de litígios tributários que 
envolvessem tributos administrados pela Secretária da Receita Federal do Brasil. 

Ademais, cumpre ressaltar que as discussões a respeito de operações de planejamento 
tributário geralmente se referem à autuações fiscais de valor muito representativo e com 
particularidades técnicas enormes, o que tem levando a quase unanimidade das empresas a 
discutir primeiramente seus casos perante o Tribunal Administrativo, antes de procurar o 
Poder Judiciário para exercer seu direito de defesa[1]. 

Portanto, é indene de dúvidas que a jurisprudência administrativa consolidada em 
determinado momento no âmbito do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 
refletindo realmente o entendimento pacífico que o órgão possui sobre determinada matéria 
tributária, indica para o contribuinte qual será o provável caminho no julgamento de sua 
demanda, acaso seja igualmente submetida ao julgamento do Conselho. E mais, cria a crença 
de que o cidadão, desde que pautando suas condutas de acordo com as soluções dadas pelo 
Conselho, estará protegido e amparado, gerando a confiança de que não será surpreendido por 
exigências fiscais em situações que o órgão máximo de julgamento de lides tributárias na 
esfera administrativa já abonou. 

Em síntese, se o CARF é o tribunal a quem se submete a imensa maioria das operações de 
planejamento tributário, não restam dúvidas de que é o seu entendimento consolidado que o 
contribuinte vai utilizar como norte para a tomada de decisões, ou seja, se adota ou não a 
conduta visando a economia tributária. 

É nesse escorreito que aparece o princípio da proteção da confiança e correlatamente o da 
boa-fé, exigindo que seja feita a análise de como esses princípios podem atuar como 
limitadores diretos aos efeitos retroativos decorrentes de modificações da jurisprudência do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Afinal, não pode, em qualquer âmbito, ser esse 
princípio desprezado, exatamente pela razão claramente definida pela Professora Misabel 
Derzi: 

  

Dentro da extrema mobilidade do mundo e da alta complexidade das sociedades de risco 
contemporâneas, o sistema jurídico se presta a fornecer estabilidade, se presta a acolher as 
expectativas legitimamente criadas e, portanto, a proteger a confiança. Se assim não for, a 
ordem jurídica confundir-se-a com os elementos do ambiente, sociais, econômicos, morais... 
enfim, fundir-se-á com os demais sistemas e desaparecerá como instrumento que possibilita a 
vida, o convívio e a tomada de decisões assentadas em um mínimo de confiança.[2] 

  

O cidadão que pauta sua conduta em consentâneo com o entendimento perfilado, solidamente, 
no âmbito do CARF, apenas o fez em razão da confiança que imprimiu a tal entendimento, 
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merecendo garantia de que não será surpreendido no futuro, com exigências fiscais 
exatamente sobre a conduta que, em razão da confiança depositada no entendimento do 
CARF, foi realizada pelo contribuinte. É assim, pois que a confiança, em grande parte dos 
sistemas sociais, é responsável direta pela escolha nas decisões tomadas pelo cidadão, do que 
não se difere o cidadão-contribuinte, como bem anotou a Professora Misabel Derzi, na mesma 
obra acima citada: 

  

A confiança não significa, assim mera esperança. Ela implica a expectativa confiável, que 
interfere diretamente na decisão tomada pela pessoa que confia.[3] 

  

O estudo do primado da proteção da confiança justamente se faz necessário no tocante ao 
planejamento tributário em razão da anterior jurisprudência consolidada do Tribunal 
Administrativo. Até meados de 2005, conforme restará demonstrado, o CARF tinha 
posicionamento pacífico no sentido de defender a validade das operações de planejamento 
tributário realizadas pelos contribuintes, bastando que, para tanto, não se vislumbrasse a 
utilização de condutas ilícitas. Entretanto, essa mesma corte alterou radicalmente essa posição 
anteriormente pacífica. Atualmente as mesmas operações de planejamento tributário são 
desconsideradas, ainda que realizadas por meios lícitos, sendo levantada a necessidade de 
comprovação do "propósito negocial" de cada ato, como ficará mais claro adiante. 

Portanto, o desiderato principal do presente trabalho é perquirir, especificamente em relação 
ao planejamento tributário, quais as implicações que o entendimento consolidado no âmbito 
do CARF gerou aos contribuintes que o adotaram, e, especialmente, analisar a utilização do 
princípio da proteção da confiança e da boa-fé como discurso de argumentação jurídica 
aplicável contra a retroatividade da modificação da jurisprudência anteriormente consolidada 
desse Tribunal Administrativo. 

  

  

2 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, A BOA-FÉ OBJETIVA E A 
IRRETROATIVIDADE - BREVES APONTAMENTOS  

  

A confiança é fenômeno intitulado por Niklas Luhmann como redutor de complexidade, 
aparecendo como eixo básico da vida social do homem. Afirma o autor que a ausência de 
confiança poderia fazer com o homem sequer conseguisse levantar-se pela manhã, tornando-o 
vítima de intenso medo e temores paralizantes.[4] 

Dada a importância do tema pelas palavras do autor acima, reitera-se que não há que se 
entender confiança como mera expectativa. A confiança induz à posição pró-ativa, 
concatenando com tomada de decisões. Ela está intimamente ligada com atitudes, ações, 
balizadas pela efetiva crença depositada ou gerada em alguma situação. Já a mera expectativa 
remete a posição passiva, inerte, em que o indivíduo apenas imagina ou espera que algo vá 
acontecer, mas não orienta sua conduta em razão dessa expectativa. 
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Através da confiança é possível antecipar algumas situações futuras, reduzindo as 
possibilidades de ação do sujeito em razão de fenômenos que geraram essa confiança, 
obviamente a partir de eventos disponíveis. 

Sendo a confiança, portanto inerente ao homem, para que possa existir estabilidade social, é 
extremamente necessário que o sistema jurídico cuide de protegê-la. Quando o contribuinte 
pauta sua conduta baseando-se em decisões proferidas pelo tribunal administrativo 
responsável por julgar as lides tributárias, obviamente confiou que tais decisões reproduziriam 
o entendimento daquele tribunal também em relação a conduta que estava prestes a praticar, 
prevendo que no momento em que seu caso fosse analisado no futuro, o resultado seria 
semelhante. Tratou-se, portanto, exatamente da antecipação do futuro em razão da projeção da 
confiança, conforme observou Niklas Luhmann, citado pela Professora Misabel Derzi: 

  

Mas o tempo também está em relação problemática com a confiança e ele, por si, pode ser 
instrumento redutor de complexidade. Como esclarece LUHMANN: '...mostrar confiança é 
antecipar o futuro. É comportar-se como se o futuro fosse certo. Poder-se-ia dizer que, através 
da confiança o tempo se invalida ou ao menos se invalidam as diferenças do tempo.' [5] 

  

  

Trazendo a questão da confiança para o sistema jurídico, é imperioso admitir que a proteção 
da confiança e a boa-fé são atributos indivisíveis da legalidade. 

  

Assim, em toda hipótese de boa-fé existe confiança a ser protegida. Isso significa que uma das 
partes, por meio de seu comportamento objetivo criou confiança em outra, que, em 
decorrência da firme crença na duração dessa situação desencadeada pela confiança criada, foi 
levada a agir ou manifestar-se externamente, fundada em suas legítimas expectativas, que não 
podem ser frustradas. [6] 

  

  

Com base nisso, conduzindo-se o contribuinte de acordo com entendimentos externados pelo 
Tribunal Administrativo responsável por julgar as lides tributárias, não pode ser atingido por 
reviravolta na jurisprudência que conturba situações já consumadas no passado, especialmente 
quando a conduta do contribuinte pautou-se exatamente pelas decisões proferidas no 
momento. 

  

Ressalta-se que a confiança adquirida pelo cidadão-contribuinte no entendimento do Tribunal 
(seja ele judicial ou administrativo) deve ser legítima, assim considerada não como simples 
manifestação de cortes em decisões e acórdãos isolados, mas na efetiva e consolidada 
jurisprudência dos órgãos que proferem as últimas palavras em termos de julgamento, ou seja, 
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o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, e a Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, em matéria de processo administrativo-fiscal. 

A consolidação da jurisprudência deve ser num sentido qual que seja possível a determinação 
clara do posicionamento da corte sobre o tema. Havendo divergências internas, não persiste a 
confiança legítima do cidadão contribuinte. 

Ademais, não há dúvidas de que a proteção da confiança está conectada com a boa-fé, jamais 
com a utilização da própria torpeza. Assim, somente os atos praticados pelo cidadão-
contribuinte quando ainda era vigente aquele posicionamento que lhe gerou a confiança 
legítima podem ser inseridos resguardados por esse primado. Se já era possível vislumbrar a 
mudança nesse entendimento, certamente não há que se falar em confiança. 

Ora, a impossibilidade de retroação dos efeitos de uma lei é praticamente um dos pressupostos 
para o Estado de Direito, eis que é elemento garantidor da segurança jurídica, fundamental 
para sustentar a submissão de um povo ao ordenamento jurídico vigente. Entretanto, o que se 
verifica é que, da mesma forma, a jurisprudência firme, pacificada, portanto geradora de 
confiança nos cidadãos, também deve ser protegida contra a retroatividade, sob pena de gerar 
os mesmos efeitos danosos da retroação das normas jurídicas. 

Exatamente esse é o pensamento da anteriormente citada Professora Misabel Derzi, em obra 
justamente destinada ao tema, que a levou à titularidade da cátedra de Direito Tributário da 
vetusta Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Confira-se: 

  

Ora, não apenas o legislador deve estar proibido de retroagir, mas também a jurisprudência 
não pode atingir situações já constituídas no passado. As reviravoltas jurisprudenciais têm 
para o cidadão os mesmos efeitos que as modificações legislativas retroativas.[7] 

  

  

A irretroatividade, portanto, ainda que não se confunda com o princípio da proteção da 
confiança é uma de suas características[8], especialmente em se tratando de atos do Poder 
Executivo e das modificações de decisões judiciais e administrativas. Dessa forma, é 
inequivocamente fraco o argumento de que o princípio da irretroatividade somente se 
relaciona com as leis. Pelo contrário, se a sua matriz primeira é a proteção da confiança, não 
há sentido algum em não ser aplicado nas modificações na jurisprudência (efetivamente 
consolidada), seja judicial ou administrativa. 

Ora, conforme bem frisado pela Professora Misabel Derzi no trecho transcrito acima, tanto as 
leis quanto a jurisprudência podem criar no cidadão a confiança e a previsibilidade defendidas 
pelo Texto Maior, sendo que em ambos os casos a retroatividade é nefasta e completamente 
destruidora da segurança jurídica. 

Na verdade, há casos em que o entendimento jurisprudencial pacífico gera ainda mais efeitos 
do que a própria norma. Isso porque decorre da análise aprofundada e reiterada do texto legal. 
Assim, caso um dispositivo já tenha sido passado pelo crivo do Poder Judiciário ou do 
Tribunal Administrativo por diversas vezes, sendo sempre reiterada a sua interpretação, é 
totalmente justa a confiança gerada no cidadão de que é esta a sua correta interpretação. 
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Ainda que o princípio da proteção da confiança apareça com status de princípio implícito 
tanto nas ordens jurídicas européias e americanas, como na brasileira, não há qualquer 
limitação a sua efetividade e aplicabilidade, especialmente diante das situações envolvendo 
contribuintes, arraigando todos os atributos inerentes aos demais princípios constitucionais 
tributários.  Muito pelo contrário, o fato de um princípio ser implícito não significa a ausência 
de força cogente. Na verdade, como visto, a proteção da confiança é inerente ao ordenamento 
jurídico, sob pena de restar ruído o pilar da segurança jurídica. Ademais, como demonstrado 
acima, o próprio princípio da irretroatividade pode ser invocado para contribuir na formação 
do discurso argumentativo que leve à efetividade do primado que defende a proteção da 
confiança do cidadão para com as decisões pacificadas tomadas pelo Estado. 

O prof. Ricardo Lobo Torres, citado por Misabel Derzi na obra adotada como referencia para 
o presente trabalho, chama atenção para dificuldade de definição do princípio da proteção da 
confiança, mas reafirma sua completa efetividade, relacionando-o com a boa-fé: 

  

O princípio da proteção da confiança do contribuinte, construído principalmente pelo Tribunal 
Constitucional da Alemanha, aproxima-se do princípio da boa-fé e, como este, ingressa no 
direito administrativo e no tributário, mas é indefinível. Em linhas gerais, significa que o 
Estado deve respeitar a segurança dos direitos fundamentais do contribuinte, agindo segundo 
a moralidade e a equidade. Aparece amalgamado aos princípios da legalidade, irretroatividade 
e proibição de analogia. Mas também se consubstancia em inúmeros subprincípios e normas 
de proteção da expectativa do contribuinte, e em deveres da Administração, como sejam: 
irreversibilidade do lançamento por erro de direito ou de valoração do fato, inalterabilidade do 
critério jurídico do lançamento e da resposta à consulta, irrevogabilidade das isenções 
condicionadas a encargo, do beneficiário, dever de assistência ao contribuinte e exclusão ou 
limitação de multas. [9] 

  

De outro lado ainda, reitera-se que não se pode ter dúvida se a decisão administrativa 
proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é digna de gerar confiança no 
cidadão-contribuinte. Afinal a decisão é resultado de um Processo Tributário Administrativo 
em que se verifica as mesmas garantias constitucionais inerentes ao processo judicial, pelo 
que a decisão proferida deve ter sido construída por vasta gama argumentativa exposta pelas 
partes durante o desenvolvimento, trazendo consigo um histórico de participação efetiva dos 
contribuintes nas decisões, bem como com argumentação suficiente a propiciar que os futuros 
contribuintes relacionados com a questão compreendam o entendimento do CARF a respeito 
da matéria discutida. 

O ilustre jurista alemão Claus-Wilhelm Canaris disserta sobre os requisitos do fato típico 
suficiente a gerar a responsabilidade pela confiança. A professora Misabel Derzi, com 
precisão, indica o pensamento do autor: 

  

De modo geral, pode-se realçar que são necessários (I) o pressuposto fático (o Tatbestand) da 
confiança, atribuível àquele que a gera e mais, exige-se certa tipicidade da confiança, pois ela 
não se dá às cegas; (II) a boa fé daquele que confia; (III) a confiança protegida não pode ser 
interior, fruto singelo da consciência subjetiva ou subconsciência da pessoa que confia, mas 
ela deverá ter sido objetivada ´em certa medida´, por meio de disposições tomadas ou por 
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meio de investimentos de confiança; (IV) a imputabilidade, ou seja, a responsabilidade pela 
confiança deve ser imputável ao responsável, se houver relação direta, causal, entre o fato e as 
disposições ou os investimentos feitos por aquele que confiou.[10]" 

  

É de se fazer a ressalva que a Professora Misabel Derzi apenas aponta que para o Direito 
Público não seria exigível a proteção dos investimentos feitos pelo cidadão que confiou. É que 
no Direito Público, estando em jogo os princípios e garantias fundamentais, manifesta-se a 
rejeição da redução da confiança à proteção do investimento deduzido pelo sujeito, na medida 
em que a existência de uma disposição ou investimento na verdade facilita encontrar-se o 
direito correto, mas não seria obrigatório em relação a proteção da confiança.[11] 

Portanto, é indene de dúvidas que as decisões proferidas pelo CARF, desde que 
representativas do efetivo entendimento pacífico desse tribunal, cumprem todas as 
características acima apontadas, havendo complexo nexo entre o fato jurídico (decisão) e a 
confiança criada e gerada no cidadão-contribuinte. 

  

  

3 O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO SOB A ÓTICA DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF) - MODIFICAÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA 
CONFIANÇA, BOA FÉ E IRRETROATIVIDADE 

  

A partir do pressuposto teórico demarcado acima, ou seja, a de que as decisões consolidadas 
do CARF são capazes de gerar efeitos no cidadão-contribuinte passíveis de serem 
resguardados pelos princípios da proteção da confiança, boa-fé e irretroatividade, passa-se a 
demonstrar que efetivamente houve uma "quebra" dessa confiança por parte do Tribunal 
Administrativo. Isso porque houve radical alteração em seu entendimento a respeito do 
planejamento tributário, com efeitos retroativos, de forma a tributar contribuintes que 
realizaram operações de economia de tributos justamente sob o pálio do posicionamento 
pacífico do antigo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 

Portanto, o que nos interessa com o presente trabalho é verificar qual a relação existente entre 
a jurisprudência administrativa consolidada no âmbito do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF) e o princípio da proteção da confiança, a boa fé e a irretroatividade, 
especialmente em relação ao planejamento tributário. E mais, até que ponto esse princípio 
pode servir como limitador da retroatividade das mutações jurisprudenciais. 

Nesse sentido, já foi demonstrado acima que as decisões do órgão responsável pela decisão 
definitiva no contexto do processo administrativo-fiscal é ato digno de proteção da confiança 
quando utilizado legitimamente para orientar a conduta de contribuintes, sendo o cerne do 
trabalho justamente verificar a mutação jurisprudencial e seus efeitos. Para tanto, será 
analisado o posicionamento do CARF até o ano de 2004, bem como a seu entendimento 
posteriormente proferido sobre operações de planejamento tributário. 
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3.1. Considerações sobre o Planejamento Tributário 

   

Entende-se por planejamento tributário a organização das atividades econômicas das pessoas 
físicas e jurídicas com o objetivo de eliminar, reduzir ou diferir a carga tributária incidente 
sobre um determinado ato jurídico, um conjunto de operações ou no desenvolvimento do 
objeto empresarial. Em regra, portanto, os planejamentos tributários guardam completa 
relação com a formatação do negócio jurídico que as partes desejam realizar. 

Em termos técnicos o planejamento tributário denomina-se elisão fiscal e apenas se verifica 
com a economia lícita de tributos pelo contribuinte. Portanto, havendo possibilidade de se 
praticar um negócio jurídico de duas formas distintas e legais, sem quaisquer artifícios 
dolosos ou fraudulentos o contribuinte apenas escolhe o caminho menos oneroso. 

Ainda que a linha que divida a elisão fiscal da evasão fiscal seja tênue e de difícil delimitação, 
para o presente trabalho adotaremos apenas os atos que importem em elisão fiscal, em 
planejamento tributário. Portanto analisaremos a modificação na jurisprudência do Conselho 
traçando as implicações do princípio da proteção da confiança nessa modificação, em relação 
aos atos praticados pelo contribuinte que sejam lícitos, aproveitando-se eventualmente de 
brechas na lei ou coisa que o valha. 

Nesse sentido, importante fazer a diferenciação dos dois institutos, deixando-se claro que os 
atos que importem em simulação, dissimulação, fraude, abuso de forma ou de direito, não são 
objeto de análise pelo presente artigo eis que inseridos no campo da ilicitude. 

Entende-se por elisão a conduta lícita do contribuinte visando impedir a ocorrência do fato 
gerador. É, por conseguinte, anterior ao nascimento da obrigação tributária, e tem o objetivo 
expresso de escapar da subsunção à norma de incidência, impedindo a formação da relação 
jurídica tributária. 

Em contrapartida, a evasão tem a natureza ilícita de burla à obrigação tributária já 
configurada, merecendo por isso ser definida por Hermes Marcelo Huck como sendo "o 
artifício doloso do qual se vale o agente para subtrair ao tributo manifestações de 
capacidade contributiva originalmente a ele sujeitas" (HUCK, 1998, p. 12). 

HUCK, na busca por separar nitidamente os dois institutos, arrola duas distinções básicas 
entre eles, tomando por referência os meios utilizados e o tempo de sua prática. 

Quanto aos meios, a elisão pressupõe que as condutas assumidas tenham amparo legal, isto é, 
a elisão se configura através de meios sabidamente legais. De outro lado, na evasão a 
distorção se dá pela utilização de meios ilícitos e fraudulentos, ou seja, busca-se a burla da lei 
(GRECO e LIBERTUCI, 2000, p. 156). 

No que se refere ao tempo da conduta, HUCK aduz que a prática evasiva ocorre no momento 
da incidência tributária ou após a mesma, de tal forma que o fato gerador já se configurou. Na 
elisão, porém, o agente impede que o fato gerador se configure, prevenindo para que a 
formação da obrigação tributária não se dê. 
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Na esteira desse raciocínio, Narciso Amorós afirma que a elisão é não entrar na relação fiscal 
e a evasão consiste dela sair após ter entrado (citado por HUCK, 1998, p. 12), desde que, 
acrescentamos à conclusão do grande jurista, a saída se dê por meios impróprios ou vedados 
por lei. 

Dessa forma, de maneira nenhuma se confunde a elisão com a evasão, ainda que seus intuitos 
sejam idênticos: fugir ao pagamento do tributo ou reduzir o valor devido. São institutos 
completamente separados pela fronteira entre a licitude e a ilicitude. A elisão é lícita e a 
evasão ilícita. 

Tais definições são importantes para designar que apenas pretende-se fazer a análise do 
princípio da proteção da confiança em relação a condutas que importem em elisão fiscal, em 
planejamento tributário, na medida em que atos que importem em simulação ou fraude estão, 
e sempre estiveram no campo da ilicitude, merecendo ser combatidos tanto pelas decisões 
administrativas quanto pelas decisões judiciais. 

É óbvio que a ilicitude, assim entendida como expressamente contrária às disposições legais, 
não pode nunca ser protegida por qualquer ordem jurídica, e não é digna da proteção da 
confiança. Aliás, não é ao menos ponderável imaginar que artifícios dolosos, simulatórios 
tenham sido em algum momento protegidos pela jurisprudência do Conselho e possa gerar 
alguma espécie de confiança naqueles que a pretendam praticar. 

A partir das definições feitas, ressalte-se que os únicos atos que serão aqui analisados e 
colocados em xeque a luz do princípio da proteção da confiança são aqueles que o 
contribuinte, dentro do campo da licitude, sem qualquer objeção à lei validamente posta, 
formata seu negócio jurídico para que seja impactado por carga tributária menor, adotando-se, 
diante de mais de uma possibilidade, o caminho menos gravoso. 

Uma vez mais repita-se que, ainda que seja de suma importância, não se pretende com o 
presente trabalho analisar os limites do planejamento tributário (condutas lícitas) em razão de 
eventual necessidade de equilíbrio entre princípio da legalidade e segurança jurídica com o 
dever fundamental de pagar impostos e a exigência de propósito negocial em todos os 
negócios jurídicos. 

Apenas pretende-se demonstrar o tratamento que o CARF despendeu em relação a esses atos, 
em seu consolidado entendimento anterior, gerando nos contribuintes a confiança de que 
seriam tratados da mesma maneira se incorressem em atos análogos, e os impactos gerados 
pela modificação da jurisprudência administrativa sobre esse tocante. Tudo isso sob o enfoque 
do princípio da proteção da confiança, bem como da boa-fé e da irretroatividade. 

  

  

3.2. A jurisprudência consolidada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais até o ano de 2004 - Geração de confiança em contribuintes em relação à completa 
legalidade de realização do planejamento fiscal 

  

O Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, em julgamentos realizados ate 2004, não 
deixou dúvidas no sentido de que a elisão tributária seria completamente possível na conduta 
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fiscal dos contribuintes. Os atos de planejamento tributário eram validados pelo Tribunal 
Administrativo, sendo julgados improcedentes os lançamentos, desde que não fosse 
constatado no ato ou negócio jurídico qualquer sinal de simulação ou de meios ilícitos para 
justificar a economia de tributos. 

Em dezembro 2001, no julgamento do Processo Administrativo-Fiscal (PAF) nº 
11075.000547/00-02, de relatoria da Sra. Cons(a). Sandra Maria Faroni, assim entendeu o 
Conselho: 

  

IRPJ - PERDA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA DE BEM DO ATIVO PERMANENTE - 
Se os bens transferidos para integralizar capital de coligada tiverem sido avaliados a preço de 
mercado, com base em laudo que atende aos requisitos do art. 8º. da Lei 6.404/76, a perda de 
capital apurada é dedutível. 

GANHO DE CAPITAL - ACRÉSCIMO DE CUSTO, ANTES DA ALIENAÇÃO DO 
INVESTIMENTO, POR SUBSCRIÇÃO DE NOVAS AÇÕES COM ÁGIO NA INVESTIDA 
- Se todas as operações que precederam à alienação do investimento estão efetivamente 
comprovadas, foram operações independentes e possíveis de serem realizadas, não pode o 
Fisco ignorá-las para considerar que tivesse ocorrido um único negócio. 

CSLL - LANÇAMENTO DECORRENTE - Cancelando o lançamento do Imposto de Renda, 
tendo em vista o princípio da decorrência, cancela-se, também, o da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido 

(Conselho de Contribuintes. Processo n. 11075.000547/00-02, Recurso n. 124.782. Primeira 
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Relatora: Sandra Maria Faroni. Julgado 
em: 06 dez. 2001) 

  

  

No acórdão acima transcrito, importante citar trechos do voto da relatora: 

  

  

No caso, não havendo dúvidas quanto à efetividade dos atos jurídicos praticados (aumentos de 
capital na RICE pela CAMIL HOLDINGS e na CAMIL ALIMENTOS pela RICE, com 
formação de reserva de ágio), só podem ser eles impugnados pela fiscalização se restar 
provado terem sido simulados. 

Não há dúvida de que as operações, tal como praticadas, tiveram por objetivo diminuir o ônus 
tributário. Aliás, isto está declarado na Ata da AGE, que aprovou a proposta de compra das 
ações pela ARFEI (que afinal foi concretizada com a RICE), que registra: "competirá à 
proponente e à Comissão de Liquidação da COOPERATIVA buscar a forma jurídica e legal 
mais adequada e econômica do ponto de vista tributário à implementação dos objetivos 
manifestados neste instrumento". Resta definir se o que ocorreu foi um recurso a meio 
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legítimo para pagar menos tributo (planejamento tributário) ou uma simulação, meio 
fraudulento em prejuízo da Fazenda Nacional. 

(...) 

O presente caso enquadra-se perfeitamente na caracterização de negócio jurídico indireto 
descrita pelo professor Alberto Xavier (aumento de capital na CAMIL ALIMENTOS pela 
RICE, com registro de ágio na investida e subseqüente alienação do investimento da 
COOPERATIVA na CAMIL ALIMENTOS à RICE) para atingir indiretamente economia de 
tributos. O fim típico do aumento de capital na CAMIL ALIMENTOS pela RICE foi 
efetivamente querido, só que se limitou a funcionar como condição ulterior de economia de 
tributos, essencial na determinação volitiva das partes. Não restou caracterizada a declaração 
enganosa de vontade. 

  

  

Veja-se que não foi posta qualquer objeção à motivação econômica que orientou os atos 
jurídicos, admitindo-se irrestritamente a prática do planejamento tributário, quando as 
condutas práticas tenham total caráter verdadeiro e querido pelas partes, ainda que seu ulterior 
objetivo seja a economia de tributos. Ressalte-se que a própria relatora aduz que é de suma 
importância definir se os atos praticados seriam "recurso a meio legítimo para pagar menos 
tributo (planejamento tributário) ou uma simulação, meio fraudulento em prejuízo da 
Fazenda Nacional", em clara evidencia sobre a legitimidade da realização do planejamento 
tributário. 

Da mesma forma, a ilustre relatora acima já havia julgado em setembro de 2001, outro 
processo no qual bateu pelo mesmo entendimento: 

  

IRPJ - CSLL - SIMULAÇÃO - OPERAÇÕES DE SWAP - Para que se possa caracterizar a 
simulação relativa, é indispensável que o ato praticado, que se pretende simular sob o manto 
do ato ostensivamente praticado, não pudesse ser realizado por vedação legal ou qualquer 
outra razão. Se as partes queriam e realizaram negócio sob a estrutura de swap para atingir 
indiretamente economia de tributos, não restou caracterizada a declaração enganosa de 
vontade, essencial na simulação. 

(Conselho de Contribuintes. Processo n. 16327.002725/99-11, Recurso n. 124.462. Primeira 
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Relatora: Sandra Maria Faroni. Julgado em: 
20 set. 2001). 

  

  

Em setembro de 2003, a 1ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, no célebre caso das 
operações societárias realizadas pela empresa RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS 
LTDA., na operação societária envolvendo o provedor "ZAZ" (PAF nº 11080.008088/2001-
71), fez julgamento emblemático assegurando a plena validade do planejamento tributário: 
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DESCONSIDERAÇÃO DE ATO JURÍDICO - Não basta a simples suspeita de fraude, 
conluio ou simulação para que o negócio jurídico realizado seja desconsiderado pela 
autoridade administrativa, mister se faz provar que o ato negocial praticado deu-se em direção 
contrária a norma legal, com o intuito doloso de excluir ou modificar as características 
essenciais do fato gerador da obrigação tributária (art. 149 do CTN). 

SIMULAÇÃO - Configura-se como simulação o comportamento do contribuinte em que se 
detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio se 
apresenta e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se 
pela discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele praticado para 
exteriorização dessa vontade. 

NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO - Configura-se o negócio jurídico indireto quando um 
contribuinte se utiliza de um determinado negócio, típico ou atípico, para obtenção de uma 
finalidade diversa daquela que constitui a sua própria causa, em que as partes querem 
efetivamente o negócio e os efeitos típicos dele realizado e submete-se a sua disciplina 
jurídica. 

(Conselho de Contribuintes. Processo n. 11080.008088/2001-71, Recurso 133.140. Primeira 
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Relator: Valmir Sandri. Julgado em: 09 set. 
2003) 

  

  

Discorrendo sobre os fatos que foram verificados no caso julgado, o ilustre relator 
Conselheiro Valmir Sandri ressaltou que os atos verificados não importavam em quaisquer 
atos simulatórios, mas apenas de planejamento tributário, visto não haver lei que vedava tal 
procedimento: 

  

O Acordo de Acionistas do qual a Recorrente não participou ("Acordo 2") não tinha eficácia 
imediata, estando condicionado à saída da RBS. O que eventualmente se poderia concluir, é 
que existiria intenção de a RBS sair em 05.08.99, mas não que ela não seria mais sócia desde 
15.06.99. Esta intenção, todavia, ainda que provada, não demonstra ter ocorrido simulação, 
mas apenas um planejamento tributário, tendo em vista que não existe lei vedando ou 
proibindo tal procedimento. 

  

  

O relator ainda continua discorrendo sobre a viabilidade do procedimento do planejamento 
tributário, julgando ser condenável a realização de uma operação de determinado modo 
apenas em razão de resultar em maior recolhimento de tributos aos cofres públicos. 
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Logo, não pode prevalecer o entendimento e a possibilidade do aplicador da lei, com base em 
meras interpretações pessoais, no sentido de que, se uma determinada operação fosse 
realizada de modo diverso ensejaria uma tributação maior, possa identificar conteúdos 
econômicos diversos daqueles efetivamente queridos e realizados pelos contribuintes, e 
desconsiderar as operações formalmente legítimas para exigir tributo de acordo com as suas 
convicções subjetivas, sob a suposição de outra operação considerada por ele como sendo a 
real. 

  

Via de conseqüência, na hipótese, o que se poderia supor é tratar-se de um planejamento 
tributário, por meio de um negócio indireto. 

  

No negócio indireto, explica Tullio Ascarelli: "As partes querem efetivamente o negócio que 
realizam; querem efetivamente submeter-se à disciplina jurídica dele, e não a uma disciplina 
jurídica diversa; querem também os efeitos típicos do negócio adotado, pois sem estes não 
alcançariam o objetivo que visam, o qual, embora não se identifique com a consecução de 
tais efeitos, necessariamente os pressupõe" ("Problemas das sociedades anônimas e direito 
comparado", 1a ed., Bookseller, 2001, p.179). 

  

Para ele, não se deve confundir o negócio indireto com a simulação, tendo em vista que a 
simulação pressupõe discordância entre a vontade das partes e a declaração formal, nem 
também se confunde com a fraude, pois nesta a ilegalidade não recai sobre a causa típica do 
negócio adotado pelas partes e sim recai no objetivo último por este concretamente visado. 

  

  

Não restam dúvidas sobre a posição do Conselho em relação a planejamento tributário, 
quando o ilustre relator acima citado reafirma a legalidade da prática adotada pelo 
contribuinte mesmo se entender que tratou-se de negócio jurídico indireto praticado 
unicamente com o escopo de economizar tributos, eis que os atos estão estritamente dentro da 
legalidade, não havendo qualquer transgressão legal: 

  

Mesmo que considerados a operação ora questionada como negócio jurídico indireto, não 
haveria o que tributar, por absoluta falta de previsão legal, porquanto, se foram lícitos os 
meios e os processos utilizados, se a intenção das partes é alcançar o fim prático por meio do 
negócio adotado e declarado, e por conseguinte não está presente a simulação, é 
absolutamente lícito e legítimo o negócio jurídico indireto visando à economia fiscal.[12] 
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Para por pá de cal sobre a questão e demonstrar que o entendimento expressamente 
consagrado pelo Conselho de Contribuintes - atualmente CARF- em relação a possibilidade 
de realização de planejamento tributário não se limitava ao caso em julgamento mas em 
relação a própria conduta análoga àquela em destaque, o que apoditicamente aponta 
claramente na criação da confiança naqueles contribuintes que miraram tal entendimento para 
orientar suas condutas, veja-se o que expôs o Conselheiro Valmir Sandri em outro trecho do 
seu extenso voto (73 folhas) proferido no julgamento do caso em destaque, que ainda cuidou 
de afirmar que seu entendimento estava em consonância com os julgamentos proferidos pelo 
órgão em relação a temática : 

  

Em defesa da possibilidade que é aberta ao contribuinte, no sentido de se admitir o 
planejamento tributário como um comportamento lícito, pode-se ir em busca das lições 
dos mestres José Souto Maior Borges e Lourival Vilanova, para os quais, o comportamento 
humano somente pode estar normativamente regulado em três modalidades: o permitido, o 
proibido e o obrigatório, não existindo outro modal deôntico que lhe possa ser referido, sendo 
que o estar obrigado é tão-só uma especificação das modalidades deônticas de regulação. 

  

Desse modo, inexistindo norma proibitiva ou que obrigue o contribuinte a determinado 
comportamento, ou crie obrigação, não há como poder exigir dele comportamento que não se 
encontre expressamente previsto ou determinado por lei. 

  

Portanto, sob esta ótica é perfeitamente admissivel que o contribuinte possa se utilizar 
de quaisquer meios lícitos para economizar tributos e, por decorrência, deve-se 
considerar como legítimo o planejamento tributário. 

  

A conclusão deste voto está rigorosamente afinada com a jurisprudência desta E. 
Câmara, que tem entendido ser legítimo o negócio jurídico indireto ainda que utilizado 
como instrumento de planejamento fiscal. Aliás, todo o debate em torno do presente caso 
merece correção de foco. A questão não é saber se houve ou não intenção de realizar negócio 
cujo efeito prático pode ser equiparado ao de uma compra e venda. O que deve ser 
investigado é se a estrutura adotada foi legítima e se seu regime jurídico foi observado. Em 
outras palavras, impende confirmar a circunstância concreta de que o negócio jurídico 
realizado pelas partes é autorizado pelo direito privado como foi demonstrado. (grifo nosso) 

  

Em 2004, o então Conselho de Contribuintes continuou decidindo da mesma maneira, na 
relatoria do ilustre Conselheiro Natanael Martins: 

  

IRPJ - INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS - GLOSA DE PREJUÍZOS - IMPROCEDÊNCIA - 
A denominada "incorporação às avessas", não proibida pelo ordenamento, realizada entre 
empresas operativas e que sempre estiveram sob controle comum, não pode ser tipificada 
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como operação simulada ou abusiva, mormente quando, a par da inegável intenção de não 
perda de prejuízos fiscais acumulados, teve por escopo a busca de melhor eficiência das 
operações entre ambas praticadas Neste caso específico, uma empresa deficitária incorporou 
uma empresa lucrativa, de modo que os prejuízos acumulados pela incorporadora pudessem 
ser aproveitados após a incorporação. Caso a operação fosse a inversa, os prejuízos fiscais não 
poderiam ser 

aproveitados, nos termos do art. 514 do RIR/99. 

(Conselho de Contribuintes. Processo n. 10675.003870/2002-21, Recurso n. 137.256. Sétima 
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Relator: Natanael Martins. Julgado em: 14 
maio 2004) 

  

  

O planejamento tributário, portanto, assim entendido como a escolha do caminho menos 
gravoso para formatação de determinado negócio jurídico pelo contribuinte, ainda que com 
escopo único de economizar licitamente tributos incidentes sobre a operação, era prática 
inquestionável aos olhos do Conselho de Contribuintes (atualmente CARF), até o ano de 
2004. 

Conforme amplamente demonstrado em diversos julgamentos, o órgão responsável pelo 
julgamento final das lides instauradas em âmbito administrativo não fazia qualquer objeção a 
motivação econômica da condução dos negócios jurídicos formatados pelos contribuintes. 
Aliás, a situação era exatamente ao contrário: existia expressa concordância com tal 
procedimento, concordância essa que, sem qualquer sombra de dúvida, gerou legítima 
confiança do cidadão-contribuinte. 

Nesse sentido, na esteira de todo o exposto na parte introdutória do presente trabalho, os 
contribuintes que visualizavam as decisões proferidas naquele momento, obviamente, 
orientaram suas condutas em consonância com o entendimento perfilado no Conselho. Dessa 
forma, puseram-se a lançar mão do planejamento tributário, como forma de licitamente 
reduzir o impacto tributário incidentes sobre os negócios jurídicos praticados. Repita-se mais 
uma vez que apenas pretende-se analisar as práticas que realmente importam em 
planejamento tributário, afastando-se, desde, já, qualquer abonamento de práticas simulatórias 
e fraudulentas que sempre foram condenadas pelo Conselho de Contribuintes. 

O que fizeram os contribuintes ao orientarem suas condutas em razão da jurisprudência 
consolidada no âmbito do CARF foi projetar total confiança de que seus atos estavam 
albergados pela legalidade e, portanto, anteciparam o futuro no sentido de que praticando tais 
atos não seriam autuados e não teriam que recolher exigências fiscais que naquele momento 
eram consideradas inexistentes pelo Conselho. 

A análise é até simplória sob esse prisma: ora, se o Conselho de Contribuintes, em razão da 
supremacia do princípio da legalidade, está vinculado a estrita observância da lei e julga que o 
planejamento tributário é prática lícita e admitida é porque, obviamente, trata-se de conduta 
em acordo com o ordenamento jurídico pelo que se o sujeito orientar-se de tal maneira está 
exatamente observando as disposições legais. Portanto, a confiança criada no contribuinte é 
de que realizando o planejamento tributário, estará cumprindo as disposições legais, na 
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medida em que esse foi o entendimento passado pelas decisões proferidas pelo Conselho de 
Contribuintes. 

Não há dúvidas de que tal confiança, como demonstrado acima, deve ser protegida. Não pode 
esse contribuinte, que apenas orientou-se exatamente como preconizou o Conselho, ser 
penalizado com a consideração de que o ato praticado por ele, exatamente igual àquele 
julgado válido pelo Conselho no momento em que praticou o ato, seja agora julgado ilegal. 
Não há como se defender que sobre esse cidadão recaiam, não somente as exigências fiscais, 
mas também todas as penalidades cabíveis em seu patamar mais gravoso. 

Entretanto, é exatamente o que ocorreu em relação ao planejamento tributário, conforme 
restará demonstrado abaixo, e que deve ser socorrido pelo Poder Judiciário em decorrência da 
aplicação do princípio da proteção da confiança. 

  

  

3.3. A modificação da jurisprudência administrativa em relação ao planejamento 
tributário - Retroatividade dos efeitos em relação aos contribuintes pautados em razão 
da confiança gerada - Afronta aos princípios da proteção da confiança, boa-fé e 
irretroatividade. 

  

Não se tem dúvidas de que os contribuintes que adotaram a prática do planejamento tributário 
até o ano de 2004, somente o fizeram por acreditarem estar em acordo com as previsões legais 
que regem a matéria, exatamente porque foi esse o entendimento consolidado no órgão 
responsável por avaliar e julgar as lides tributárias em última instância administrativa. 

Ocorre que, a partir de 2005, esses mesmos contribuintes se depararam com surpresas 
inglórias ao identificarem no Conselho de Contribuintes (atual CARF), julgamentos 
diametralmente opostos àqueles responsáveis por orientarem suas condutas em momento 
anterior. E pior, julgamentos relatados pelos mesmos Conselheiros que haviam corroborado a 
legalidade do planejamento tributário no momento em que praticaram tais condutas. 

Em maio de 2005, sob a relatoria da Conselheira Sandra Maria Faroni, o Conselho extraiu 
voto com a seguinte ementa: 

  

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES. Restando caracterizado o caráter 
de liberalidade dos pagamentos aos sócios, decorrentes de operações formalizadas apenas "no 
papel" e que transformaram lucros distribuídos em remuneração de debêntures, consideram-se 
indedutíveis as despesas contabilizadas. 

DECORRÊNCIA. A decisão relativa ao lançamento principal (IRPJ) aplica-se, por 
decorrência, à exigência de CSLL 

(Conselho de Contribuintes. Processo n. 19515.002923/2003-85, Recurso n. 140.913. 
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Relatora: Sandra Maria Faroni. 
Julgado em: 19 maio 2005) 
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É mister se referir aqui ao voto da relatora Sandra Maria Faroni, que fundamenta a decisão 
supra, em contradição com os votos anteriores e acima mencionados, e representa a 
modificação do entendimento: 

  

Como se vê, não obstante prevista em lei, não parece ser tão pacífico que a remuneração das 
debêntures sob forma exclusiva de participação no lucro seja normal. Embora, talvez, legal, 
não há evidências de que essa forma de remuneração seja usual. Inegavelmente, a operação 
praticada não encontra vedação expressa na lei. Mas isso não significa que se trate de 
operação usual e normal, a respaldar a dedutibilidade da remuneração das debêntures 
emitidas. 

(...) 

Dentro dessa ótica, se o negócio jurídico lícito, embora inusual, se apoiar em causas reais, em 
legítimos propósitos negociais, contra ele o Fisco nada pode objetar. Todavia, se adotada uma 
forma de negócio jurídico inusual, sem um real propósito negocial, mas visando apenas 
reduzir artificialmente a carga tributária, o Fisco a ele pode se opor. 

  

O que se percebe é que a jurisprudência consolidada no então Conselho de Contribuintes foi 
radicalmente modificada. Para tanto basta confrontar os votos vazados pela mesma relatora 
Sandra Faroni, nos julgamentos relatados em 2001 e em 2005: 

  

             ACÓRDÃO PROFERIDO EM 
2001                                                             ACÓRDÃO PROFERIDO EM 2005 

Resta definir se o que ocorreu foi um 
recurso a meio legítimo para pagar menos 
tributo (planejamento tributário) ou uma 
simulação, meio fraudulento em prejuízo da 
Fazenda Nacional. 

[...] 

O presente caso enquadra-se perfeitamente na 
caracterização de negócio jurídico indireto 
descrita pelo professor Alberto Xavier 
(aumento de capital na CAMIL ALIMENTOS 
pela RICE, com registro de ágio na investida e 
subseqüente alienação do investimento da 
COOPERATIVA na CAMIL ALIMENTOS à 
RICE) para atingir indiretamente economia de 
tributos. O fim típico do aumento de capital na 
CAMIL ALIMENTOS pela RICE foi 

Como se vê, não obstante prevista em lei, não 
parece ser tão pacífico que a remuneração das 
debêntures sob forma exclusiva de 
participação no lucro seja normal. Embora, 
talvez, legal, não há evidências de que essa 
forma de remuneração seja usual. 
Inegavelmente, a operação praticada não 
encontra vedação expressa na lei. Mas isso 
não significa que se trate de operação usual e 
normal, a respaldar a dedutibilidade da 
remuneração das debêntures emitidas. 

[...] 

Dentro dessa ótica, se o negócio jurídico lícito, 
embora inusual, se apoiar em causas reais, em 
legítimos propósitos negociais, contra ele o 
Fisco nada pode objetar. Todavia, se adotada 
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efetivamente querido, só que se limitou a 
funcionar como condição ulterior de economia 
de tributos, essencial na determinação volitiva 
das partes. Não restou caracterizada a 
declaração enganosa de vontade. 

uma forma de negócio jurídico inusual, sem 
um real propósito negocial, mas visando 
apenas reduzir artificialmente a carga 
tributária, o Fisco a ele pode se opor. 

  

  

Ocorre, todavia, que o julgamento proferido em 2005, com a modificação radical na posição 
da jurisprudência do Conselho em relação ao planejamento tributário remete à operação 
realizada em momento anterior a 2002, quando a mesma Conselheira e também o próprio 
conselho julgavam pela intocável legalidade do planejamento tributário. Senão vejamos: 

  

RELATÓRIO 

Cuida-se de recurso voluntário interposto pela empresa Natura Cosméticos S.A. contra 
decisão da 3a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo, que julgou inteiramente procedentes 
os lançamentos consubstanciados em autos de infração lavrados para formalizar exigências de 
IRPJ e de CSLL relativas ao ano calendário de 1999. 

  

  

Ora, o contribuinte em tela lançou mão do planejamento tributário no momento em que o 
Conselho julgava ser essa prática completamente em acordo com o ordenamento jurídico, o 
que orientou a conduta do sujeito-contribuinte na esteira do entendimento então consolidado 
no Conselho. 

Os questionamentos que se faz em relação à modificação da jurisprudência são:  não teria sido 
afrontada a confiança criada no contribuinte decorrente do entendimento consolidado na 
jurisprudência administrativa de que realizando a prática do planejamento tributário, sua 
conduta estaria em completo acordo com o ordenamento jurídico? Não teria sido frustrada 
essa confiança que merece proteção? É óbvio que a resposta é afirmativa. 

  

Em outro julgamento efetuado em maio de 2006, o relator Paulo Roberto Cortez, 
acompanhado pelo voto do conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior, assim expressou seu 
entendimento: 

  

Marco Aurélio Greco alinha-se entre aqueles que censuram o abuso de direito, sustentando 
que, se a "finalidade exclusiva" de um determinado ato é pagar menos imposto, estaríamos 
diante de um abuso do direito, não oponível ao Fisco. 
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A elisão e a evasão se diferenciam por uma tênue linha divisória e muitas vezes pouco 
perceptível entre o planejamento tributário lícito e a sonegação criminosa. O propósito de 
estudo desses conceitos depende de uma avaliação de conduta que tem o contribuinte para 
organizar seus negócios de modo a reduzir a incidência tributária. 

Porém, esse espaço mais ou menos bem delimitado não é infinito, como também o conjunto 
de ações ou movimentos para alcançar o fim desejado não são ilimitados. 

O limite fundamental que se impõe ao contribuinte quando planeja a sua economia tributária é 
o da validade e da consistência dos atos jurídicos que pretenda praticar. 

Assim, se, de um lado, há que se reconhecer o direito do agente em planejar seu negócio de 
modo economicamente mais vantajoso, utilizando-se de formas jurídicas alternativas e legais 
para atingir o mesmo fim, não é aceitável o abuso de direito para lograr o mesmo fim. Aquele 
que pratica determinado ato jurídico com a finalidade única e exclusiva de fugir ao 
tributo, está abusando das formas jurídicas. 

Hermes Marcelo Huck, em seu artigo Evasão e Elisão no Direito Tributário Internacional, 
afirma que: 

  

Muito embora não haja no Brasil, a exemplo de outros países, uma espécie de norma geral 
tributária permitindo a desconsideração do ato jurídico julgado abusivo e a tributação do 
resultado econômico alcançado pelo agente, não se pode negar que o planejamento tributário, 
quando estruturado por uma construção elisiva, mas sem qualquer finalidade negocial senão a 
da economia fiscal, pode ser taxado como forma de abuso de direito, sujeitando-se à 
desconsideração para efeitos fiscais. (grifei) 

  

O autor estabelece que é necessária a existência de uma finalidade negocial para o ato 
praticado, não podendo subsumir-se no mero exercício de imaginação destinado a reduzir ou 
eliminar impostos que, de outra forma, seriam devidos. 

(Conselho de Contribuintes. Processo n. 10882.002039/2003-98, Recurso n. 143.795. 
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Relator: Paulo Roberto Cortez. 
Julgado em: 25 maio 2006) 

  

  

Essa última decisão demonstra o claro combate à elisão fiscal, inclusive para inserir como 
novo parâmetro de avaliação da conduta do contribuinte a existência de um propósito 
negocial, o business purpose, ou do abuso de direito. 

Ocorre que a jurisprudência consolidada no momento em que os contribuintes orientaram suas 
condutas e praticaram o planejamento tributário que agora foi apreciado pelo Conselho não 
exigia qualquer requisito como esse acima indicado. Ao contrário: batia pela plena legalidade 
do planejamento tributário, desde que as condutas praticadas limitassem ao campo da licitude, 
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não havendo caráter simulatório, ainda que o único intuito do contribuinte fosse a economia 
de tributo. 

O que se apreende é que a alteração da jurisprudência nesse sentido alcança efeitos retroativos 
em relação aos contribuintes, pois os mesmos pautaram suas condutas pela confiança gerada a 
partir do entendimento assente no tribunal administrativo no momento que decidiram pelo 
planejamento tributário. Se naquele momento a jurisprudência não exigia qualquer requisito 
como agora pretende fazer, o novo entendimento não pode retroagir e alcançar as condutas 
praticadas naquele momento. 

É que se não havia qualquer condição, a introdução de qualquer requisito para dar validade ao 
planejamento tributário ou mesmo a propensa ilegalidade do planejamento fiscal equivale à 
"nova disposição legal", pois se não foi considerada naquele momento e considerando a 
vinculação do tribunal administrativo à lei, era porque simplesmente não existia, o que faz 
esse novo entendimento ser aplicável apenas para o futuro. 

Isso, obviamente como reflexo do princípio da proteção da confiança, pois não havendo 
previsão de irretroatividade para mutações jurisprudenciais, não pode ser desconsiderada a 
confiança que o contribuinte depositou no entendimento perfilado no Conselho, para orienta 
sua conduta e permitir que a modificação alcance efeitos retroativos danosos ao contribuinte. 
Confira-se o que a esse respeito discorreu conclusivamente a Professora Misabel Derzi: 

  

Do ponto de vista do tempo, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário estão voltados 
para o passado, para o imput do sistema, para o que pôs o legislador, atuando em estrita 
vinculação à lei, à Constituição, ao Direito. E o futuro? O futuro é olhado, sem dúvida, na 
forma de passado-futuro, ou seja, dentro daquilo que já filtrou o legislador. (...) 

O princípio da irretroatividade, a rigor, não lhes diz respeito. Essa a razão mais profunda, que 
explica a ausência de consagração expressa do princípio em relação ao Poder Executivo e ao 
Poder Judiciário. Espera-se que tais poderes Executivos, ambos, cumpram sua função 
constitucional, a de respeitar as leis, a de cumpri-las estritamente. E como as leis não 
retroagem, porque isso não é de sua natureza, das leis, não podem os Poderes Executivos, 
inclusive o Judiciário, retroagir. 

Então, o sistema trabalha com a seguinte lógica: as normas regulamentares e os demais atos 
normativos do Poder Executivo somente podem viabilizar a execução das leis. Em 
decorrência, jamais retroagem, jamais determinam, validamente, a invasão do passado, já que 
a lei, à qual se vinculam, não poderá fazê-lo."[13] 

  

Dessa forma, não há dúvidas de que a jurisprudência consolidada do CARF até 2004 gerou 
nos contribuintes uma confiança legítima sobre a viabilidade da utilização do planejamento 
tributário para economia de tributos, de forma que o entendimento posterior desse tribunal, 
diametralmente oposto (inserindo o intuito negocial como requisito para a validade dessas 
operações), "quebrou" essa confiança prejudicando severamente o cidadão-contribuinte. 
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4 CONCLUSÃO 

  

Em razão dos argumentos expostos no presente trabalho delineou-se que a jurisprudência do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), especialmente em relação à realização 
de planejamento tributário, gerou confiança legítima e orientou os contribuintes a pautarem 
suas condutas de acordo com tal entendimento. 

Nesse sentido, o contribuinte que apreendeu o entendimento do CARF e realizou o 
planejamento tributário, cuidou de antecipar o futuro em razão da confiança criada, crendo 
que sua conduta seria apreciada da mesma forma que aquela exatamente análoga que 
determinou a trajetória de seu negócio jurídico. O que era completamente válido em razão do 
demonstrado entendimento pacífico do Tribunal Administrativo. 

Adotando-se a confiança como fenômeno redutor de complexidade, apoiando-se em um de 
seus maiores expoentes, Niklas Luhmann, pode-se concluir que a modificação da 
jurisprudência administrativa, conforme demonstrado acima, incorre em grave afronta ao 
princípio da proteção da confiança, boa-fé e irretroatividade. 

Ora se esse fato jurídico (consolidada jurisprudência do CARF) não é suficiente a gerar/criar 
confiança no contribuinte para que o mesmo paute sua conduta de acordo com a conclusão 
delineada, dificilmente será possível obter outro parâmetro mais confiável. Isso quer dizer que 
se a confiança legítima, baseada em um entendimento pacífico, não for resguardada, a 
segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito, será ruída. 

E dessa forma, em razão do princípio da proteção da confiança, não pode a alteração da 
jurisprudência alcançar fatos já inteiramente consumados sob a égide de entendimento 
exatamente no sentido da conduta perfilada. A conseqüência direta é a irretroatividade em 
relação a tal modificação que no caso em questão atua como limitador direto às exigências 
fiscais decorrentes de desconsideração de atos realizados como planejamento tributário pelo 
contribuinte. 

A confiança no presente trabalho defendida não incorre em mera expectativa, mas em 
fenômeno que induz conduta pró-ativa, tomada de decisão que no caso em comento, culminou 
com a realização de planejamento tributário pelo contribuinte, confiando estar dentro da 
legalidade atendendo as disposições legais expressamente anotadas pelo entendimento 
consolidado pelo Tribunal Administrativo. 

Conforme demonstrado, apesar de não ser expresso em nossa Constituição, o princípio da 
proteção da confiança possui sim força cogente para obstar a retroação indevida da alteração 
de entendimento do CARF. Além disso, outras normas como o princípio da irretroatividade 
tributária (art. 150, inciso III, "a", da CF/88) e o Código Tributário Nacional podem ser 
utilizadas para conferir solidez ao discurso jurídico-argumentativo de aplicação do princípio 
da proteção da confiança nos casos em comento. 

Nesse sentido, configura-se como interpretação demasiadamente restritiva, conforme 
defendido pela Professora Misabel Derzi, o fato de que o princípio da irretroatividade 
somente pode ser aplicado com relação às leis. Ora, se a jurisprudência consolidada, como 
visto, gera tanto ou mais confiança do que a própria lei, não há razões para tal limitação. 
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Ademais, o próprio CTN traz dispositivos como o art. 100, inciso III e parágrafo único, o art. 
146, dentre outros, que, em um análise conjunta com o princípio da proteção da confiança, 
conferem ainda mais força para a tese ora defendida. 

Cabe ressaltar que o estudo se preocupou apenas com a mutação jurisprudencial do CARF e a 
proteção da confiança, apesar da matéria "planejamento tributário" ainda comportar diversas 
outras análises. 

Nesse sentido, a proposta atual não foi a de a fazer a busca pelos reais limites do 
planejamento tributário, concluindo ser o mesmo legal ante a consagração dos princípios da 
estrita legalidade tributária e da autonomia da vontade/livre iniciativa ou ainda possuindo 
limites em razão do dever fundamental de pagar impostos e da exigência do propósito 
negocial necessário em toda formatação de negócio jurídico. O que se pretendeu foi apenas 
demonstrar que não há como desprestigiar aqueles planejamentos tributários realizados no 
momento em que a jurisprudência do Conselho o acolhiam como plenamente legal, na medida 
em que tratar-se-ia de agressão inafastável ao princípio da proteção da confiança, a boa-fé e a 
irretroatividade. 

Nessa esteira, cabe reiterar que o planejamento tributário realizado até o final do ano de 2004, 
cujas condutas dos contribuintes guardem os exatos contornos da legalidade e não incorram 
em caráter simulatório ou fraudulento, não podem ser desconsiderados pelo atual Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, sob pena de ferir-se a previsibilidade e impingir efeitos 
retrospectivos às decisões administrativas. 
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[1] Os posicionamentos do Poder Judiciário sobre operações de planejamento tributário ainda 
são demasiadamente incipientes, eis que, como mencionado, a grande maioria dos casos é 
primeiro levada a conhecimento do CARF, que até meados de 2005, nos termos em que será 
demonstrado, possuía jurisprudência consolidada no sentido de validar as condutas realizadas 
pelos contribuintes. Isso quer dizer que somente os casos que chegaram ao CARF após essa 
data é que acabarão sendo levados ao Judiciário, o que culmina na demora de algum tempo 
para a consolidação dos julgados. 

Nesse sentido, ressalta-se que o STJ recentemente se manifestou em uma operação de 
planejamento tributário comumente denominada de "incorporação às avessas", considerando-
a indevida (REsp nº 946.707/RS). Todavia é cedo para falar em posicionamento da corte, 
mormente quando verificamos que a decisão esbarrou em óbices processuais como é o caso 
da Súmula nº 7 desse mesmo tribunal. 

[2] DERZI. Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário: 
proteção da confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao 
poder judicial de tributar, São Paulo: Noeses, 2009, p. 316. 

[3] DERZI. op.cit., p. 329. 

[4] Cf. NIKLAS LUHMANN. Confianza, Barcelona: Anthropos, 1996, p. 5 

[5] DERZI. Op. cit. p. 326. 

[6] DERZI. Op. cit. p. 378 

[7] DERZI. Op. cit. p. 382 

[8] A esse respeito: 

"Em alguns pontos relevantes, aflorará também, entre nós, como entre os germanos, os 
suíços, os norte-americanos e outros povos, em toda sua pujança, o princípio da proteção da 
confiança, por necessidade ético-jurídica, a saber: 

(...) 
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3. em relação à irretroatividade dos atos emanados dos demais Poderes, Executivo e 
Judiciário, já que a Constituição da República somente se refere ao princípio da 
irretroatividade das leis. 

Em todas essas situações, emergirá, das águas profundas do sistema, aquilo que lhe é vital: 
confiança." ( DERZI. Op. cit. p. 450-451) 

[9] DERZI. Op. cit. p. 321 

[10] DERZI. Op. cit. p. 343 

[11] DERZI. Op. cit. p. 411 

[12] Trecho do voto proferido no acórdão referente ao Recurso nº 133.140, PAF nº 
11080.008088/2001-71. 

[13] DERZI. Op. cit. 453. 
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THE PRINCIPLE OF ENVIRONMENTALLY DIFFERENTIATED TAX TREATMENT: 
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RESUMO 
O presente artigo procura demonstrar que, na confluência dos sistemas constitucionais 
ambiental, econômico e tributário, mais precisamente a partir do princípio da isonomia 
tributária e dos ditames normativos que conformam o Estado de bem-estar ambiental pátrio, 
encontra-se implícito o princípio do tratamento tributário ambientalmente diferenciado. Para 
tanto, resgata inicialmente as premissas do Estado de bem-estar ambiental, localiza seus 
fundamentos normativos na ordem constitucional e a seguir ingressa na análise do princípio 
da isonomia tributária, culminando com a hermenêutica do inciso VI do Art. 170 da 
Constituição Federal, onde, por derradeiro descortina, no universo das potencialidade 
legítimas de intervenção do Estado, a existência de mais um princípio orientador do sistema 
tributário, na confluência com o sistema ambiental constitucional, qual seja o princípio do 
tratamento tributário ambientalmente diferenciado. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO TRIBUTÁRIO; DIREITO AMBIENTAL; MEIO 
AMBIENTE; ESTADO DE BEM-ESTAR AMBIENTAL; ISONOMIA TRIBUTÁRIA; 
PRINCÍPIOS. 
 
ABSTRACT 
This paper seeks to demonstrate that, at the confluence of the constitutional systems of 
environmental, economic and tributary, more specifically between the principle of equality of 
tax and regulatory dictates that comprise the state of environmental welfare, there are implicit 
principle environmentally differentiated tax treatment. For that, initially rescues the premises 
of the state of environmental welfare, locates its normative foundation in the constitutional 
order and seek the analysis of the principle of equality of taxation, culminating with the 
interpretation of the brasilian's Federal Constitution, article 170, VI, where, in ultimate, seek 
uncover in the universe of potential legitimate state intervention, the existence of another 
principle in the tax law system, at the confluence of the constitutional system environment, 
namely the principle of environmentally differentiated tax treatment. 
KEYWORDS: TAX LAW; ENVIRONMENTAL LAW; ENVIRONMENTAL; STATE OF 
ENVIRONMENTAL WELFARE; TAX EQUALITY; PRINCIPLES 
 
 

O presente opúsculo parte de duas premissas teóricas cujo desenvolvimento ultrapassa o 
estreito limite destas poucas linhas: a primeira é a de que o atual contexto civilizatório está a 
configurar o paradigma da cidadania ecológica (BIRNFELD,2006), e com ele o de um Estado 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6158



de bem-estar ambiental no lugar do já clássico Estado de bem-estar socia . A segunda 
premissa é a de que as bases jurídicas para a conformação normativa desse paradigma 
encontram-se efetivamente presentes no conjunto de princípios ambientais constitucionais que 
compõem o ordenamento jurídico pátrio (BIRNFELD,2011a).  
Em breve síntese, no que tange ao paradigma da cidadania ecológica e do Estado de bem-estar 
ambiental constata-se que o modelo de civilização centrado na acumulação de recursos 
monetários, que embalou um inigualável conjunto de transformações no modo de vida nos 
séculos XIX e XX transpôs o portal do século XXI apresentando plenos sinais de 
definhamento e com inúmeras chagas expostas. A mais grave delas envolve o fato de que a 
humanidade percebe-se efetivamente ameaçada pelos limites do próprio planeta . Mais que 
isto: reconhece a si mesma como algoz principal desse infortúnio justamente a partir das 
transformações ambientais que protagonizou na busca desenfreada e inconseqüente pela 
acumulação de recursos monetários.  Assim, o paradigma da cidadania ecológica sinaliza a 
necessidade de limites a esse processo autofágico e, mais que isto, opera uma verdadeira 
transmutação no conceito de segurança coletiva(BIRNFELD, 2011b).  
Observe-se que o conceito de segurança, que na cidadania civil tinha como significado a 
segurança dos negócios,  na perspectiva de garantir livre curso à economia, às trocas, à 
apropriação e transformação da natureza  e que na cidadania social tinha como significado a 
reserva de recursos monetários para socorrer nos infortúnios individuais, por meio do Estado, 
dos seguros sociais, ou mesmo, na esfera privada, dos seguros monetários impropriamente 
denominados como seguros de vida, seguros-saúde ou seguros de acidentes efetivamente 
garante mais nada num claro contexto de sociedade de risco ambiental. Em ambos os casos, e 
mais especialmente no segundo, a segurança da sociedade seria sempre um problema de 
adequação dos seres humanos ao modo de produção e às leis da economia e, 
fundamentalmente, algo que sempre poderia ser resolvido, de uma forma ou de outra com a 
abundância de recursos monetários ou com seu bom gerenciamento, pelo Estado ou pelas leis 
do mercado.  
A cidadania ecológica, nasce justamente a partir da constatação de que a abundância de 
recursos monetários não resolve de fato os problemas de segurança dos cidadãos, e de que 
justamente a busca cega por recursos monetários torna a vida insegura numa perspectiva 
jamais concebida: a que envolve os riscos da própria existência da humanidade. Neste sentido, 
a partir da cidadania ecológica se percebe a emergência de um novo paradigma: o da 
seguridade ambiental, efetivamente distinto da perspectivas da  segurança econômica que 
pautou os modelos da cidadania civil e social. Em essência, a busca pela seguridade 
ambiental, em muito transcende as perspectivas economicistas que balizaram o século XX, as 
quais revelam-se absolutamente limitadas para as tarefas que ele reclama. Neste sentido a 
eficientíssima e precisa crítica da epistemologia da própria Ciência Econômica, feita por 
Renato Caporali Cordeiro(1995), dileto orientando de Ignacy Sachs : Cordeiro bem demonstra 
que a Economia, cingindo-se ao gerenciamento de valores, dos bens quantificáveis, cuja 
medida se ancora na necessidade de escassêz e que se traduz em dinheiro, revela-se 
inadequada e insuficiente para medir bens que para o seu aproveitamento pleno necessitam 
justamente serem concebidos numa perspectiva de manutenção de abundância. Dizendo de 
forma mais singela: a Ciência Econômica dominante só sabe medir bens escassos e a única 
forma de medir bens que não devem ser escassos é atribuir a eles a escassêz que não podem 
ter, para poder atribuir-lhe preço5. Nesta perspectiva, justo por conta desta debilidade 
ontológica da Ciência Econômica há que se ter claro que a centralidade nas suas limitadas leis 
envolve uma limitada opção para o efetivo enfrentamento das questões ambientais, não 
bastasse a singularidade de que foi justamente a crença cega nestas leis que em muito 
contribuiu  para a devastação ambiental. O que pode ser bom no micro-cosmo da economia 
pode ser - e comumente é - um desastre no macro-cosmo ambiental. Nos termos de 
PORTANOVA, "os grandes mitos em torno do neoliberalismo podem vir se esfacelar pela sua 
insustentabilidade se a sociedade for vista em termos planetários." (2000,p.241) 
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Neste sentido, a perspectiva de seguridade ambiental, ínsita à Cidadania Ecológica e ao 
Estado de bem-estar ambiental rompe justamente com esta centralidade, com o 
economicismo,  para afirmar que a Ciência Econômica, no que tange às questões ambientais, 
apresenta apenas uma possibilidade limitada, proporcional à sua  pequena amplitude, se 
comparada com o imenso universo que abriga o fluxo planetário de conversão de matéria em 
energia e de energia em matéria que o Direito Ambiental procura proteger. Neste sentido, 
oportuno trazer a precisa ilustração de Juan Martinez Alier (2001, p.441), onde se pode 
observar precisamente estes limites: 

  

 

  

De uma forma ou de outra, a necessidade de seguridade ambiental traduz um legítimo divisor 
de águas entre o Estado de bem-estar social e o Estado de bem-estar ambiental. 
Neste sentido, a pauta que a cidadania ecológica traz para o Estado de bem-estar ambiental 
envolve novas regras para o jogo, transcendendo aos limites da Ciência Econômica e seus 
jogos fundados na escassez. Destarte a partir do pressuposto da sustentabilidade das riquezas 
naturais garantidoras do bem-estar ambiental, e de regras que protegem bens e serviços 
essenciais cujo usufruto é indispensável à vida humana ( CORDEIRO, 1995, p.181)é que 
podem se operar os jogos econômicos. 
Neste sentido, a idéia de bem-estar ambiental, assim como a de segurança ambiental, não nega 
as potencialidades da Ciência Econômica para alocar recursos escassos. Embora implique em 
efeitos significativos de reordenação da economia, a garantia da segurança ambiental, em 
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muitos momentos, servir-se-á dela nas situações em que os mecanismos da economia 
revelarem-se capazes de manter ou aumentar a riqueza ambiental, tal como pode ocorrer, no 
foco deste opúsculo, com as políticas tributárias em geral, que traduzem regras de inevitável 
interferência na economia  
Ressalta-se, todavia, o Estado de bem-estar ambiental que resulta destas premissas não poderá 
fazer - e neste sentido distinguir-se-á essencialmente do Estado de bem-estar social - é 
exatamente dar a economia a centralidade, e menos ainda reinstaurar, a partir desta 
centralidade econômica - a obsessão pelo desenvolvimento econômico. O objetivo central do 
Estado de bem-estar ambiental envolve, em outra dimensão, a centralidade na segurança 
ambiental - na garantia das riquezas essenciais. Estabelecida esta pauta básica, acima das 
regras da economia, resta espaço para que os próprios sistemas econômicos, nos termos dos 
regramentos específicos que o Estado lhes destine, pautem suas ações. 
Neste sentido, o Estado de bem-estar ambiental configura-se como paradigma de segurança 
não econômica em resposta à sociedade de risco, em seguridade ambiental fundamentalmente 
porque a segurança baseada na economia, e em sua lógica de converter indiscriminadamente 
riqueza em valor revelou-se, em todos os sentidos, insuficiente.  
Novamente na empreitada de uma brevíssima síntese, não resta dúvida que o aparato 
normativo constitucional, pelas suas regras e mais especialmente pelos seus princípios 
ambientais efetivamente adotou as bases jurídicas necessárias para a conformação normativa 
de um Estado de bem-estar ambiental em nossa ordem constitucional. Destarte, é possível 
identificar quatro balizas mestras da opção civilizatória insculpida na Constituição Federal 
que conformam de um contexto de seguridade ambiental preconizador de um Estado de bem-
estar ambiental, a saber:  
a)a essencialidade do meio ambiente para a sadia qualidade de vida, explícita no Artigo 225, 
caput,; 
b)a equidade entre as presentes e futuras gerações na preservação do meio ambiente, explícita 
no Artigo 225, caput, in fine; 
c)a incolumidade do meio ambiente, que decorre do dever do Estado e da coletividade de 
defendê-lo e preservá-lo, também explícita no Art. 225, caput, em leitura sistemática 
reafirmada pelo Art. 170, VI, que consagra a defesa do meio ambiente como princípio 
norteador da ordem econômica; 
d)a ecologização dos espaços de poder, que decorre das inúmeras competências e 
prerrogativas públicas e privadas para proteger o meio ambiente como se observa nos Artigos 
5º, LXXIII, 23, 24, e 129 . 
Estes ditames configuram-se, pelos poderosos campos em que operam e pela sua abrangência, 
como verdadeiros princípios estruturantes do Direito Ambiental brasileiro. Neste sentido 
convém trazer à baila o quadro completo dos princípios ambientais constitucionais 
visualizados na respectiva estrutura de densificação já apurada (BIRNFELD, 2011b): 
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Observe-se que, tal como se percebe acima, além dos princípios estruturantes supra citados 
descortina-se do horizonte constitucional pátrio um poderoso arsenal de outros princípios 
ambientais, tais como prevenção, precaução, reparação, poluidor-pagador e responsabilização. 
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Ressalte-se, outrossim, que na confluência com os princípios que orientam a ordem 
econômica outros princípios podem ser destacados, tais como o do desenvolvimento 
sustentável (defesa do meio ambiente no desenvolvimento econômico) ou da função sócio-
ambiental da propriedade. Há que se ter claro, nesta perspectiva que em dinâmica interação 
todos os princípios e diretrizes da ordem constitucional ambiental são plenamente 
recepcionadas pela ordem constitucional econômica. Nos termos de Derani: 
Uma vez que o desenvolvimento econômico previsto pela norma constitucional deve incluir o 
uso sustentável dos recursos naturais (corolário do princípio da defesa do meio ambinte, art. 
170, VI; bem como dedutível da norma expressa no art. 225, IV), é impossível propugnar-se 
por uma política unicamente monetarista sem se colidir com os princípios constitucionais , em 
especial os que regem a ordem econômica e os que dispões sobre a defesa do meio ambiente. 
Como perfeitamente assevera o professor Grau, inexiste proteção constitucional à ordem 
econômica que sacrifique o meio ambiente. Desenvolvimento econômico no Estado 
brasileiro, subentende um aquecimento da atividade econômica dentro de uma política de uso 
sustentável dos recursos naturais objetivando um aumento da qualidade de vida que não se 
reduz a um aumento do poder de consumo. (DERANI, 1997,p.239-240) 
Para a autora, hoje ilustre professora da UFSC, "a integração dos componentes ecológicos na 
ordem econômica de mercado apresenta uma maneira de afastar o tratamento de oposição que 
se pretende muitas vezes dar entre ecologia e economia" (DERANI, 1997,p.241). Em outras 
palavras: não há oposição entre ordem econômica e ordem ambiental porque a ordem 
econômica propõe-se a absorver e incorporar os valores da ordem ambiental. Não há um 
desenvolvimento econômico e outro desenvolvimento ecológico em conflito na ordem 
normativa, eis que a Constituição consagra justamente um tipo de desenvolvimento 
econômico, que deve tomar em conta os valores ambientais, notadamente os que são 
veiculados pelos seus princípios. 
Encerrando esta etapa em que se procurou contemplar um brevíssimo e quase taquigráfico 
resgate do Estado de bem-estar brasileiro, assim como dos princípios que orientam, convém 
chamar a atenção justamente para duas singularidades importantes:  
Primeiramente, para a percepção de que o sistema tributário nacional, cuja temática é objeto 
deste opúsculo, opera em rigorosa interação com o sistema econômico, de sorte que pode-se 
afirmar, sem sombra de dúvida que não existe qualquer alteração que se possa conceber no 
sistema tributário que não tenha como corolário a impactação do sistema econômico, seja pelo 
incremento de receitas públicas tributárias (e consequente incremento de despesas para os 
agentes econômicos privados), quando se cria ou aumenta um tributo, seja pelo maior 
capitalização dos agentes econômicos privados quando ocorre qualquer tipo de desoneração 
tributária. Nessa perspectiva, qualquer tributo é, por natureza, impactante da economia e 
direcionador das escolhas dos agentes econômicos, ainda que, na sua criação não se faça 
presente essa intenção. Quando, todavia, essa intenção, por outro lado, se faz presente na 
criação do tributo é que se dá curso ao fenômeno da extrafiscalidade3.  
A outra singularidade que merece destaque, em outro horizonte, envolve a percepção de que 
há princípios que nascem na confluência de distintos subsistemas constitucionais, tal como se 
viu em relação ao princípio da função sócio-ambiental da propriedade (na confluência entre 
direito ambiental e o direito econômico) e tal como se pretende demonstrar, aqui, em relação 
ao princípio do tratamento tributário ambientalmente diferenciado, que se vislumbra, na 
interação do sistema tributário com o ambiental, como subprincípio do princípio da isonomia 
tributária, do qual, justo por isto, passaremos a nos ocupar doravante. 
O princípio da isonomia ou igualdade tributária nada mais é do que um subprincípio do 
próprio princípio da igualdade, princípio estruturante de todo nosso sistema jurídico. Nos 
termos de Bernardo Ribeiro de Moraes "diante do direito tributário, o princípio da igualdade 
jurídica passa a denominar-se princípio da igualdade jurídica tributária." (1987, p.411-412) 
Nesta perspectiva, o princípio da isonomia é, tal como o princípio da igualdade, ao mesmo 
tempo, um princípio de igualação (dos iguais, dos que encontram-se em situação tributária 
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equivalente) e de desigualação (dos desiguais, dos que se encontram em situação tributária 
distinta), na perspectiva de que esta desigualação, tratando diferentemente os desiguais, 
contribua para igualá-los, reequilibrando o que fora desigual Nos termos de Luciano Amaro: 
Além de saber qual a desigualdade que faculta, é imperioso perquirir a desigualdade que 
obriga a discriminação, pois o tratamento diferenciado de situações que apresentem certo grau 
de dessemelhança, sobre decorrer do próprio enunciado do princípio da isonomia, pode ser 
exigido por outros postulados constitucionais, como se dá, no campo dos tributos, à vista do 
princípio da capacidade contributiva com o qual se entrelaça o enunciado constitucional da 
igualdade. Deve ser diferenciado (com isenções ou com incidência tributária menos gravosa) 
o tratamento de situações que não revelem capacidade contributiva ou que mereçam um 
tratamento fiscal ajustado à sua menor expressão econômica.  
Hão de ser tratados, pois, com igualdade aqueles que tiverem igual capacidade contributiva e 
com desigualdade os que revelem riquezas diferentes e, portanto, diferentes capacidades de 
contribuir. 
A questão da isonomia, em síntese, não se resolve apenas com a afirmação de que, dada a 
norma legal, como comando abstrato e hipotético, todas as situações concretas 
correspondentes à hipótese legal devem ser submetidas à lei, e as situações excepcionadas 
pela lei devem ser excluídas. Há de examinar-se se o legislador descriminou onde isso lhe era 
vedado ou se deixou de dessemelhar onde lhe era obrigatório fazê-lo. Em ambas as hipóteses, 
a isonomia terá sido ferida, além de, possivelmente, ter- se agredido a capacidade 
contributiva. (2007,p.135) 
Cumpre notar que o próprio sistema tributário, ao mesmo tempo em que consagra a igualação 
dos iguais por meio do princípio do respeito à capacidade contributiva do contribuinte já 
apresenta mecanismos explícitos de desigualação dos contribuintes, notadamente os institutos 
da seletividade e da progressividade dos tributos. No que tange ao instituto da seletividade, 
Conti é explícito neste sentido: 
O artigo 153, §3º, I, determina que o IPI seja seletivo, função da essencialidade dos bens e 
serviços sobre os quais incide. Esta técnica de tributação consiste em se graduar as alíquotas 
de forma diferente segundo a essencialidade dos produtos, de modo que o imposto seja 
proporcionalmente mais elevado quanto mais supérfluo for o produto tributado, e os produtos 
indispensáveis tenham pouca tributação. A seletividade em função da essencialidade é uma 
forma pela qual se aplica o princípio da capacidade contributiva aos impostos indiretos, 
porque é possível admitir-se que, na generalidade dos casos, os produtos essenciais são 
indispensáveis aos indivíduos com baixa capacidade contributiva, e os produtos supérfluos 
são adquiridos por aqueles com maior capacidade contributiva.(CONTI, 1998, p.112) 
Nesta perspectiva, a seletividade, que também é autorizada pela Constituição Federal para o 
ICMS, com força no § 2.º, inciso III do Art. 155, configura-se como verdadeira oportunidade 
de desigualação dos contribuintes no universo dos impostos indiretos. Tem como mote a idéia 
de essencialidade do bem, de sorte que quanto mais supérfluo o bem ou serviço, maior deve 
ser sua tributação, tratando de forma privilegiada os consumidores daqueles produtos 
indispensáveis, essenciais à sua manutenção, que hão de adquirir seus produtos com menor 
carga tributária. 
De outra banda, a progressividade configura-se como instrumento de desigualação no 
universo dos impostos diretos, mais precisamente do Imposto sobre Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza (§ 2.º, inciso I do Art. 153); do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (§ 4.º, inciso I do Art. 153) e o do (§ 1.º, inciso I do Art. 156 e § 4.º, inciso II do Art. 
182).  
Note-se, na perspectiva da desigualação, que a progressividade pode traduzir tanto uma típica 
política fiscal redistributiva (onde a alíquota varia para cima em função do maior valor do 
objeto tributado - portanto fazendo pagar mais as criaturas com maior renda ou propriedades 
mais valiosas), como se vê no § 2.º, inciso I do Art. 153 (IR) e no § 1.º, inciso I do Art. 156 
(IPTU), como pode operar em plano totalmente diverso, fazendo variar a alíquota em função 
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de determinadas realidades que o Poder Público tem interesse em estimular, como se vê no § 
4.º, inciso I do Art. 153 (ITR para estimular propriedades produtivas) e § 4.º, inciso II do Art. 
182 (IPTU para estimular adequação ao Plano Diretor) 
Ressalte-se, todavia, que os mecanismos de desigualação efetivamente não se esgotam nos 
institutos da progressividade e da seletividade. Se nos reportarmos ao Art. 146, III, alínea 
"d)", bem como o respectivo Parágrafo Único vislumbrar-se-á um mecanismo expresso de 
tratamento tributário diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno 
porte, em plena sintonia com o inciso IX do Art. 170, da ordem econômica, que elege como 
princípio constitucional o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País 
Outrossim, o Art. 146-A permite à Lei complementar estabelecer critérios especiais de 
tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, também em sintonia 
com o inciso IV do Art. 170, da ordem econômica, que inclui entre os princípios que regem a 
ordem econômica a livre concorrência; 
Nesta perspectiva, justamente pela insistência da ordem constitucional nesses ditames é que se 
pode vislumbrar legitimamente o princípio tributário do tratamento mais favorecido à empresa 
brasileira de pequeno porte e, mais ainda, um princípio de tratamento mais favorecido para 
garantia da livre concorrência. Não se pretenda com isso, evidentemente obter , tout court, 
isenção ou qualquer forma de desoneração não prevista em lei para tais situações. É preciso 
ter claro que os princípios, no plano hermenêutico, como se viu alhures (BIRNFELD, 2006) 
operam três possíveis funções: uma função diretiva, de orientação do legislador; uma 
hermenêutica, de aclaramento do sentido da norma e uma normativa, de suprimento das 
lacunas normativas. Esta última função, como bem explicita o CTN é incabível no universo 
tributário para dispensar pagamento de tributo. Todavia, tanto a função diretiva quando a 
hermenêutica são de fato enriquecidas sob a luz desses princípios.  
No mesmo compasso, por derradeiro, é que se pretende descortinar a existência de mais um 
princípio orientador do sistema tributário, na confluência com o sistema ambiental 
constitucional, qual seja o princípio do tratamento tributário ambientalmente diferenciado. 
Note-se que, à exemplo dos princípios ambientais em geral (e dos próprios princípios 
tributários), não se trata de princípio explícito no sistema tributário, tal como ocorre com o 
princípio da concorrência, da defesa do meio ambiente(ou desenvolvimento sustentável) ou da 
livre iniciativa para a ordem econômica.  
Na verdade, trata-se de norma insculpida no próprio sistema econômico, in verbis:  
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação 
(grifos nossos) 
Tal como se apresenta a redação, a questão que se deve ter em conta inicialmente é se, na 
ordem econômica este ditame se configura como princípio ou como regra. Note-se que o 
caput é explícito ao anunciar que os incisos enunciarão princípios. O inciso VI, todavia, que 
em sua redação original cingia-se a mencionar a expressão defesa do meio ambiente (e que até 
então consagrava o princípio da defesa do meio ambiente na ordem econômica ou, como 
temos nos referido, o princípio do desenvolvimento sustentável), por força da Emenda 
Constitucional 42/2003 teve sua redação acrescida da expressão inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação. 
Note-se que a redação, tal como se apresenta na norma, com certeza não trouxe regra, eis que 
se trata de um inciso destinado a princípios, situação que é reforçada pela adoção do termo 
inclusive, que significa que a situação a posteriori inclui-se na antecedente, sem, todavia 
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cingi-la a este significado - embora incorporando, in totum, o significado da palavra 
antecedente. Dizendo de outra forma: o tratamento diferenciado é uma forma de defesa do 
meio ambiente, sem prejuízo de outras formas que não sejam tratamento diferenciado. Nesta 
perspectiva, se defesa do meio ambiente é princípio e não regra, por decorrência natural, 
tratamento diferenciado só poderá ser princípio. Ou, mais precisamente, um subprincípio do 
princípio da defesa do meio ambiente: uma meta mais específica, mais densa, que realiza a 
meta mais ampla numa de tantas suas possibilidades (exatamente nos mesmos moldes em que 
o princípio da igualdade tributária se configura como subprincípio do princípio da igualdade). 
Tal como leciona CANOTILHO, os 
"princípios ganham concretização através de outros princípios (ou subprincípios) que 
<<densificam>> os princípios estruturantes, iluminando o seu sentido jurídico-constitucional 
e político-constitucional, formando, ao mesmo tempo, com eles, um sistema interno (a uma 
<<união perfeita>> alude LARENZ)." (1998, p.181) 
Não bastasse essa perspectiva há que se ressaltar a peculiaridade de que o os princípios 
(deontológicos) sempre carregam consigo a determinação da aplicação de um valor abstrato 
(axiológico), vocacionando-se para procurar concretizá-lo (FARIAS, 1996 p.43-44) da melhor 
maneira possível, típicas exigências de otimização que permitem o balanceamento de valores 
e interesses (CANOTILHO, 1998, p.166) Ora, quando a Constituição refere-se a inclusive 
mediante tratamento diferenciado está a obrigar (ou desobrigar) o tratamento diferenciado ou 
o está a enunciar como uma meta, um valor a ser atingido da melhor maneira possível? Não 
há como, pela forma pela qual está redigido ou supra referido inciso VI, defluir a prescrição 
de qualquer comando normativo applicable in all-or-nothing fashion - o que há é um valor - 
um princípio: mais precisamente um subprincípio do princípio do desenvolvimento 
sustentável - um subprincípio a mais na ordem econômica da Constituição. 
Resolvido esse enquadramento, enfrenta-se a derradeira questão: se é verdadeiro que existe 
um princípio , na ordem ambiental-econômica, que visa consolidar a meta de tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação, que podemos denominar princípio do tratamento econômico 
ambientalmente diferenciado, essa meta (princípio) seria extensível ao sistema tributário, 
conformando, na confluência dos três sistemas (econômico, ambiental e tributário), um 
princípio do tratamento tributário ambientalmente diferenciado - que seria, desta feita, um 
subprincípio ancorado, de um lado, na ordem ambiental-econômica, no próprio princípio do 
tratamento econômico ambientalmente diferenciado e, de outro, no sistema tributário, no 
próprio princípio da isonomia tributária? 
A resposta não pode deixar de ser positiva, ainda mais quando se tem em mente a lição de 
Canotilho supra mencionada: princípios ganham concretização em subprincípios que lhe são 
afeitos (sem prejuízo da sua concretização, evidentemente, também pelas regras). Note-se, 
neste caso, que a meta imposta para a ordem econômica de tratamento diferenciado conforme 
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, 
tem seu maior espectro de efetividade justamente pelo sistema tributário: que outro sistema, 
incidente sobre o sistema produtivo pode efetivamente diferenciar, tratar diferentemente, 
produtos e serviços pelo impacto ambiental? Quiçá uma ou outra norma relacionada à 
ocupação do solo, ao direito urbanístico ou administrativo, mas qual sistema insere-se 
cotidianamente na economia, em todos os sistemas produtivos senão o tributário? Qual 
sistema permite, mais que a proibição/autorização de condutas, a diferenciação de tratamento 
para o sistema produtivo de bens e serviços?  
Não resta dúvida, nesta perspectiva, que é imanente ao princípio do tratamento econômico 
ambientalmente diferenciado, inclusive para sua implementação eficaz, a existência do 
princípio do tratamento tributário ambientalmente diferenciado, princípio que há de ser 90% 
responsável pela implantação e eficácia do primeiro. Não pode ser o singelo fato de que a 
norma se encontra alguns artigos mais adiante na Constituição que se imagine que não valha 
(nesta perspectiva, o próprio IPTU progressivo para conformação ao Plano Diretor não seria 
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norma tributária por estar ainda mais distante no texto constitucional). 
Não bastasse tudo isto, todos os princípios que conformam a poderosa ordem ambiental 
constitucional, aliados à imperatividade do princípio da isonomia tributária, que resta 
conclamada à desigualar tributariamente àqueles cuja impactação ambiental acirrarem os 
riscos ambientais, tal como desiguala os mais aquinhoados e os que não dão produção à terra, 
imperativos para o crescimento da própria nação não permitem que se aponte outro caminho 
senão o de afirmar que a ordem constitucional ambiental-econômica-tributária possui, dentre 
seus princípios implícitos, o princípio tratamento tributário ambientalmente diferenciado - o 
qual, nesta perspectiva, se coloca doravante a desafiar, tanto a doutrina como ao legislador, 
para o delineamento de sua concretude por meio das necessárias regras. 
Resguarda-se, derradeiramente, todavia a perspectiva de que nem por se confirgurar como 
princípio, nem pela sua natureza implícita, se possa perder de vista sua imperatividade, tal 
como se pode sempre resgatar na eterna lição de Rui Barbosa : "Não há, numa Constituição, 
cláusulas a que se deva atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. 
Todas têm a força imperativa(..)" (1933, P.189). A doutrina, especialmente porque se 
configura como a mais livre e democrática das fontes cabe, pois, a tarefa, de trazer à tona o 
que é imperativo, notadamente quando se trata de norma que pouco se vê cumprir. 
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RESUMO 
O presente trabalho busca compreender e questionar a aplicação conjunta do artigo 174 do 
Código Tributário Nacional com o artigo 219 do Código de Processo Civil, para a fixação do 
termo ad quem da Prescrição no Direito Tributário, nos termos do julgamento do Recurso 
Especial 1.120.295/SP. O REsp foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, prevista 
no artigo 543-C do Código de Processo Civil e foi escolhido como foco do presente trabalho 
justamente pela sua abrangência de efeitos e argumentação extensa, pelo que vem sendo 
cotidianamente invocado como precedente justificando novas decisões nesse sentido. Ao fim, 
demonstra-se a inadequação dessa aplicação conjunta, seja por fazer prevalecer norma geral 
em desfavor de norma específica seja por afrontar diretamente o disposto na Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: PRESCRIÇÃO, TERMO AD QUEM; DIREITO TRIBUTÁRIO; 
CONSTITUCIONALIDADE; PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to understand and problematize the joint appliance of the article 174 of the 
national tax code and the article 219 of proceeding code to fix the final term of the tax 
prescription, in the terms of the REsp 1.120.295/SP. The judicial appeal was sentenced in the 
terms of the article 543-C of the proceeding code and was chosen as the focus of this paper 
precisely by its coverage of effects and extensive argumentation, and because it has been 
usually used as a precedent justifying new judgments in its terms. In the end, is demonstrated 
that the inadequacy of this joint appliance, either by wrong appliance of specific rule or 
unconstitutionality. 
KEYWORDS: PRESCRIPTION, FINAL TERM; TAX LAW; CONSTITUTIONALITY; 
LEGALITY. 
 
 

  

1 - Introdução 

  

Entendendo-se o ordenamento jurídico como uma ferramenta que cumpre a função de 
estabilizar as relações sociais, conclui-se que tão importante quanto determinar quais fatos 
fazem surgir um direito é determinar quais fatos extinguem um direito. 
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Por isso mesmo, a Decadência e a Prescrição são inerentes a qualquer ordenamento jurídico, 
como forma de extinção de direito pelo decurso do tempo[1]. 

No Direito Tributário a adoção de fatos decadenciais e prescricionais traduz-se em medida de 
estabilização das relações havidas entre o Fisco e o Contribuinte[2], principalmente no 
esquecimento programado do direito a constituir o crédito tributário e persegui-lo em juízo ou 
de postular pela repetição de indébito. 

Ciente da célebre frase de Aliomar Baleeiro, para quem a incidência de um tributo nada mais 
é do que uma sombra do Poder Político[3], cabe aos contribuintes, como cidadãos que são, 
fiscalizar se o poder estatal está sendo exercido de maneira correta e justa. Cabe ao 
contribuinte estar atento à atividade estatal para que o poder de tributante não ultrapasse os 
limites postos pelo Legislador Constitucional. 

Nesse intuito, o presente trabalho propõe compreender os recentes julgados do Superior 
Tribunal de Justiça atinentes à fixação do termo ad quem da prescrição no Direito Tributário, 
com foco especial ao REsp 1.120.295/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, 
para que seja possível certificar-se de que a aplicação jurisprudencial do instituto da 
prescrição tributária tem se sem afronta às garantias do contribuinte brasileiro. 

Escolheu-se delimitar o objeto central deste trabalho ao REsp 1.120.295/SP porque, com as 
alterações trazidas pela Lei 11.672/2008, que incluiu o artigo 543-C no Código de Processo 
Civil e estabeleceu o regime dos recursos repetitivos, os acórdãos proferidos nestes termos 
têm se tornado importante fonte jurisprudencial com poder quase vinculante[4]. Por isso 
mesmo, é objetivo deste estudo compreender as implicações deste julgamento, realizado em 
12/05/2010 pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça. 

A interpretação do artigo 174 do Código Tributário Nacional imposta pelo citado Recurso 
Especial subverteu o entendimento consolidado até então pelo Superior Tribunal de Justiça e é 
motivo de receio e incerteza para os contribuintes de todo o país que possuem ações judiciais 
em que se discute a prescrição do crédito tributário. 

A decisão foi exarada pela pena do atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e 
determinou que o artigo 174 do Código Tributário Nacional fosse interpretado e aplicado 
conjuntamente com o artigo 219 do Código de Processo Civil, o que implica, em verdade, na 
alteração do termo ad quem fixado pelo codex tributário. 

  

2 - A Prescrição no Direito Tributário e seus principais elementos 

  

Para evitar as arbitrariedades não é suficiente a existência de institutos jurídicos que limitam o 
poder estatal. Faz-se necessário compreender os institutos jurídicos e todos os seus elementos 
para que os instrumentos criados pelo legislador e pelo constituinte ganhem efetividade. 

Para a melhor compreensão do tema em questão, por ora, analisa-se a Prescrição no Direito 
Tributário e seus principais elementos estruturais. 

De início, cabe salientar que, apesar do erro ser cometido até mesmo pelo Código Tributário 
Nacional, não se deve denominar como prescrição o decurso de determinado prazo[5], mas 
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sim o fato jurídico que ocorre após o lapso temporal qualificado com a inércia do titular de 
direito. Portanto, "prescrição" seria tanto a norma jurídica e abstrata que cuida da prescrição 
quanto o fato prescricional (e não o decurso de um intervalo de tempo determinado em lei). 

É a ocorrência do Fato Prescricional que extingue direito, mas para averiguar se tal fato 
aperfeiçoou-se, é necessário determinar a partir de qual momento começa o transcurso do 
prazo previsto legalmente. 

O Código Tributário Nacional, no caput do artigo 174, determina que marco inicial da 
Prescrição é a constituição definitiva do crédito tributário. Este é, portanto, o dies a quo para a 
contagem do prazo de cinco anos, também fixado no caput do artigo 174. 

Algumas discussões são travadas na doutrina e na jurisprudência sobre qual seria o momento 
da constituição definitiva do crédito tributário, principalmente quando se trata de tributo 
sujeito ao lançamento por homologação. Isto porque quando o tributo é lançado de ofício não 
resta dúvida sobre a data da constituição do crédito, que é a data do ato administrativo do 
lançamento. 

Dessa incerteza surgiu a tese do prazo prescricional de 10 anos, entendendo-se como 
definitivamente constituído o crédito tributário quando ocorria a homologação tácita do 
lançamento feito pelo contribuinte, que seria o termo inicial do prazo prescricional. 

Atualmente, esse entendimento encontra-se superado, mas algumas dúvidas ainda pairam 
sobre qual seria a data da constituição definitiva. Porém, por se distanciar do objeto proposto 
para o presente trabalho, por ora, tal tema não será enfrentado. 

Tão importante quanto saber quando se inicia o decurso do prazo prescricional é determinar 
quando o decurso deste prazo se interrompe. 

Como visto, coube ao caput do artigo 174 do CTN determinar qual é o prazo necessário para 
a ocorrência do fato prescricional e qual é o marco inicial deste prazo. Por sua vez, coube ao 
parágrafo único determinar quais são as hipóteses que interrompem o decurso do prazo. 

Após as alterações trazidas a cabo pela Lei Complementar 118 de 2005 (que alterou o inciso I 
do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional) são causas que 
"interrompem a prescrição" (nos termos usados pelo CTN): 

• I) o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 
• II) o protesto judicial; 
• III) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
• IV) qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento 

de débito pelo devedor. 

As hipóteses previstas nos incisos II e III raramente ocorrem, já que o Fisco precisa recorrer 
ao judiciário para interromper a prescrição. Salvo raras exceções, é contraproducente recorrer 
ao Poder Judiciário para interromper a prescrição e posteriormente retornar às portas do Poder 
Judiciário para propor a execução fiscal. 

Embora a hipótese prevista no inciso IV ocorra com certa habitualidade, principalmente 
quando o contribuinte requer o parcelamento de dívida (que geralmente tem como requisito o 
reconhecimento do débito), o presente trabalho concentra-se na hipótese prevista no inciso I, 
já que esta é a hipótese que ocorre com maior frequência. 
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Por fim, merece atenção a questão da suspensão do decurso do prazo prescricional, hipótese 
prevista no artigo 2º, §3º da Lei 6.830/80[6] (Lei de execuções fiscais).[7] 

Segundo o citado artigo, o ato de inscrição em dívida ativa suspenderia o curso do prazo 
prescricional em 180 dias. 

Entretanto, apesar de a Fazenda insistir em invocar este artigo, sua inconstitucionalidade já foi 
reconhecida há muito. Antes mesmo da promulgação da Carta Constitucional de 1988, a 
inconstitucionalidade do artigo 2º, §3º da Lei 6.830/80 já era clara por afronta ao Código 
Tributário Nacional, norma hierarquicamente superior, que já ostentava satatus de Lei 
Complementar. Veja-se: 

  

EXECUÇÃO FISCAL. A INTERPRETAÇÃO DADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, 
AO ART. 40 DA LEI N. 6.830-80, RECUSANDO A SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR 
TEMPO INDEFINIDO, E A ÚNICA SUSCEPTIVEL DE TORNA-LO COMPATIVEL 
COM A NORMA DO ART. 174, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL, A CUJAS DISPOSIÇÕES GERAIS E RECONHECIDA A HIERARQUIA DE 
LEI COMPLEMENTAR. 

(RE 106217, Relator(a):  Min. OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, julgado em 
08/08/1986, DJ 12-09-1986 PP-16425 EMENT VOL-01432-02 PP-00411) 

  

Por fim, restou assentado que a suspensão prevista no artigo 2º, §3º da Lei 6.830/80 é 
aplicável somente às Execuções Fiscais de dívidas não tributárias. Veja-se: 

  

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO-INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 
174 DO CTN. PREVALÊNCIA SOBRE O ART. 2º, § 3º, DA LEI 6.830/1980. 1. A 
suspensão do lapso prescricional de 180 (cento e oitenta) dias prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 
6.830 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária. Em hipóteses como a dos 
autos, em que se trata de execução de crédito relativo a Imposto de Renda, a matéria é 
regulada pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. Agravo Regimental não provido. 

(AGA 200801196486, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 19/12/2008) 

  

Após a compreensão adequada dos principais elementos da Prescrição no Direito Tributário 
atinentes ao tema proposto, passa-se a análise específica do termo ad quem da Prescrição. 

  

3 - O termo ad quem da Prescrição no Direito Tributário e sua evolução legal e 
jurisprudencial 
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A redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional determinava que a prescrição 
se imterromperia pela citação pessoal feita ao devedor (ressalte-se novamente o foco da 
presente análise no inciso I, do parágrafo único, eis que é hipótese de ocorrência mais usual). 

Em um sistema processual ideal, a fixação deste como sendo o termo ad quem da prescrição 
tributária seria razoável, já é na citação que o contribuinte toma ciência da existência de 
débito tributário sendo executado contra ele. 

Entretanto, muitas vezes a citação do executado não se dava no prazo de cinco anos pela 
demora no exercício das funções do Poder Judiciário, pela qual a Fazenda exequente não pode 
ser responsabilizada. Tal fato por vezes beirava o absurdo, com casos verdadeiramente 
esdruxulos, fato ilustrado com o seguinte exemplo da morosidade do mecanismo judiciário: 

  

EMBARGOS A EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRESCRIÇÃO DO 
TITULO DE CREDITO - SUMULA N. 78 DO TFR - PRECEDENTES DO STJ - 
INAPLICAVEL O ARTIGO 174 DO CTN. 

O CREDITO FOI CONSTITUIDO PELO LANÇAMENTO EM 07/11/75 E A AÇÃO 
AJUIZADA EM 17/11/75, CONFORME DESPACHO JUDICIAL MANDANDO CITAR O 
DEVEDOR. OS AUTOS FICARAM PARADOS NO CARTORIO, SEM EXPEDIR-SE O 
MANDADO DE CITAÇÃO ATE 10/05/91. APLICABILIDADE DA SUMULA N. 78 DO 
TFR E DE PRECEDENTES DESTA CORTE. O CASO NÃO E DE APLICAÇÃO DO 
ARTIGO 174 DO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL. 

RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. 

(REsp 59.329/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
17/04/1995, DJ 29/05/1995, p. 15480) 

  

Este foi, também, o motivo da edição da súmula 78 do extinto Tribunal Federal de Recursos, 
citada no aresto acima. Veja-se: 

  

TFR Súmula nº 78 - 19-03-1981 - DJ 07-04-81 

Ação no Prazo - Demora na Citação Inerente ao Mecanismo da Justiça - Argüição de 
Prescrição 

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos 
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição. 

  

Após vários anos de discussões judiciais e questionamentos, o Congresso Nacional editou a 
Lei Complementar nº 118/2005, com o propósito de adequar a legislação tributária à nova Lei 
de Falências (Lei 11.101/2005)[8]. 
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Entretanto, as alterações trazidas a cabo pela citada Lei não se restringiram aos dispositivos 
concernentes ao processo falimentar, como já adianta sua ementa[9]. 

Uma das alterações estranhas ao processo falimentar recaiu justamente sobre inciso I do 
parágrafo único doartigo 174 do Código Tributário Nacional. Segundo sua nova redação o 
decurso do prazo prescricional seria interrompido pelo despacho do Juiz que ordena a citação 
na execução fiscal e não mais pela citação pessoal. 

A alteração havia pacificado a questão, restando apenas discussões acerca do termo inicial de 
aplicação das alterações impostas, veja-se: 

  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA DA FAZENDA 
PÚBLICA. INCABIMENTO. 

1. "A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), 
alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito 
interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; 
REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). Destarte, consubstanciando norma processual, a referida 
Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como 
consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, 
a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena 
de retroação da novel legislação." (REsp nº 999.901/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 
Seção, in DJe 10/6/2009). 

2. Não sendo caso de ausência de mora da Fazenda Pública, é de se manter a decisão que 
reconheceu a prescrição do crédito tributário. 

3. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1109328/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 04/10/2010) 

  

Nota-se claramente a evolução legal e jurisprudencial no senteido de dificultar a ocorrência do 
fato prescricional em desfavor do Estado, tanto pelas inovações legislativas quanto pelas 
construções jurisprudenciais (fato que poderá ser percebido com maior clareza nos próximos 
tópicos). 

É sabido que a atividade interpretativa é também criadora do direito, pois segundo os mais 
atuais entendimentos hermenêuticos, a norma é o produto da interpretação de textos legais e 
não o objeto do devir interpretativo, ficando claro que a atividade jurisdicional não pode ser 
resumida à "boca da lei" e que o Juiz, de certo modo, também cria direito[10]. Entretanto, há 
que se respeitar as limitações ao poder de tributar previstas na Constituição da República 
Federativa do Brasil e os limites postos pelo legislador complementar, como passa-se a 
analisar. 
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4 - O Recurso Especial nº 1.120.295/SP julgado pela sistemática do artigo 543-C do 
Código de Processo Civil 

  

Para restringir o objeto de estudo e possibilitar maior compreensão da aplicação prática da 
Prescrição no Direito Tributário, escolheu-se o Recurso Especial 1.120.295/SP como exemplo 
para análise. Além disso, o citado recurso foi decidido pela sistemática dos recursos 
repetitivos, incluída no Código de Processo Civil pela Lei 11.672/2008 e vem sendo 
repetidamente invocado como precedente, sem maiores digressões sobre seu conteúdo[11]. 

O Recurso Especial em comento foi interposto pela Fazenda Nacional com o intuito de ver 
reformado acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu 
procedência aos Embargos à Execução Fiscal reconhecendo a inexigibilidade de crédito 
tributário declarado mediante DCTF e não pago pela ocorrência da prescrição. 

O Recurso foi distribuído à relatoria do atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, o 
processualista Luiz Fux, que aponta em seu relatório os principais fatos ocorridos nos autos, 
até então. 

O Relator conta que os Embargos à Execução Fiscal foram interpostos aduzindo, 
principalmente, a prescrição do crédito tributário uma vez decorrido in albis o prazo 
quinquenal iniciado na data do recebimento da declaração ofertada pelo contribuinte, a DCTF. 

A sentença julgou improcedentes os Embargos, considerando que não teria se consumado o 
prazo prescricional, e que a constituição definitiva do crédito só teria ocorrido com a emissão 
de aviso de cobrança, interrompendo-se o prazo decadencial. Em suma, o juízo de primeiro 
grau entendeu que somente a partir da emissão de aviso de cobrança teria início a contagem 
do prazo prescricional, demonstrando mais uma vez a incorreta compreensão do instituto da 
Prescrição no Direito Tributário por alguns julgados. 

Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu a prescrição do 
crédito tributário pela aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional. O tribunal 
entendeu que o decurso do prazo de 5 anos entre a entrega da DCTF e a citação acarretaria na 
ocorrência do fato prescricional, veja-se: 

  

Constatada será a ocorrência da prescrição, com observância do estabelecido pelo artigo 174 
do CTN, ao se verificar a transgressão do lapso temporal fixado pelo referido dispositivo, qual 
seja, 05 (cinco) anos para a ação de cobrança do crédito tributário em comento, contados da 
data de sua formalização definitiva. 

Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se 
deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os 
débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre 
fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44). 

  

O Ministro Relator narra, ainda, que a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial e que em 
suas razões sustentou a inocorrência da prescrição pelos argumentos a seguir: 
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Uma vez que o lançamento do imposto em questão realiza-se por homologação, não se há de 
considerar constituído definitivamente o crédito tributário enquanto não decorrido o prazo 
para a Fazenda Pública rever o lançamento feito pel ocontribuinte e, se for o caso, proceder ao 
lançamento complementar. 

... nos termos do artigo 173, I, do CTN, tal prazo de verificação, no caso sob julgamento, 
somente teve incício em 01/01/1997, expirando em 31/12/2001. 

Verifica-se que a inscrição em dívida ativa deu-se em 28/09/2001. 

Depois da constituição, acresça-se o prazo para a respectiva cobrança, de mais cinco anos - 
Código Tributário Nacional, art. 174. 

Portanto, o prazo prescricional só teve início a partir da revisão daqeuele lançamento, quando 
se deu a constituição definitiva do crédito tributário. A partir de então, tinha o Fisco mais 
cinco anos para efetivar a cobrança. 

  

Note-se que a Fazenda Nacional defendeu a não ocorrência da prescrição em seu Recurso 
Especial pela "tese dos 5 + 5"[12], há muito superada pela doutrina e pela jurisprudência dos 
tribunais superiores, fato que demonstra que a interpretação conferida pelo Recurso Especial 
em comento ao artigo 174 do CTN é tão inusitada que nem mesmo os procuradores da 
Fazenda Nacional a defendiam. 

O Relator termina seu relatório explicitando a adoção da sistemática dos recursos repetitivos 
(artigo 543-C do CPC) e transcrevendo parecer do Ministério Público. 

Postos os fatos para a análise do Superior Tribunal de Justiça restou decidido que: 

a) o termo a quo do prazo prescricional tem início na data estipulada como vencimento para o 
pagamento da obrigação tributária declarada (mediante GIA, DCTF entre outros) nos casos de 
tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever 
instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal 
(pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do 
crédito ou interruptivas do prazo prescricional; 

b) O exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução 
fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação 
segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição 
definitiva do crédito tributário até a data em que se der despacho ordenador da citação do 
devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação 
do inciso I, do parágrafo único do artigo 174, do CTN); 

c) O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela 
citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações 
promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco 
interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à 
data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional; 
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d) Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, 
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas 
no artigo 174, parágrafo único, do CTN; 

  

Em suma, o Ministro Luiz Fux determinou que o termo ad quem da Prescrição Tributária é a 
data da propositura da ação de execução fiscal, em uma aplicação conjunta do artigo 174 do 
Código Tributário Nacional com o artigo 219 do Código de Processo Civil, objeto de análise 
do próximo tópico. 

  

5 - A Aplicação conjunta do artigo 174 do Código Tributário Nacional com o artigo 219 
do Código de Processo Civil 

  

A idéia central para determinar a interpretação do artigo 174 do Código Tributário Nacional 
com o artigo 219 do Código de Processo Civil reside na crença de que a Prescrição é 
inaplicável se o titular de direito exerce o direito de ação. 

Ai reside a justificativa central para essa construção jurídica, senão vejamos. Dispõe os 
artigos 174 do CTN e 219 do CPC: 

  

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 
data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 
118, de 2005) 

II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 
débito pelo devedor. 

  

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, 
ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a 
prescrição. 

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. 
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§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho 
que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 
judiciário. 

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. 

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-
se-á por não interrompida a prescrição. 

 § 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. 

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão 
comunicará ao réu o resultado do julgamento. 

  

Aplicando-se os citados artigos conjuntamente, chega-se à conclusão de que o fato 
prescricional ocorre, mas sob condição resolutiva. Isto é, caso ocorra a "interrupção da 
prescrição", que no caso do Direito Tributário se dá pelo despacho do Juiz que ordena a 
citação em execução fiscal, esta retroage à data da propositura da ação. 

Esta construção reside em uma assertiva central, o exercício da ação é "incoerente" com a 
aplicação da prescrição. Veja-se excerto do voto do relator no Recurso Especial nº 
1.120.295/SP. 

  

Contudo, é certo que o surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe o decurso do 
intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular do direito de ação (direito 
subjetivo público de pleitear prestação jurisdicional) pelo seu não-exercício, desde que 
inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do 
curso prescricional. 

Assim é que a Súmula 106/STJ cristalizou o entendimento de que: 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos 
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou 
decadência." 

Desta sorte, com o exercício do direito de ação pelo Fisco, ante o ajuizamento da execução 
fiscal, encerra-se a inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual 
o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito 
tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data 
em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do 
parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 

  

Note-se que o Relator chega a invocar a súmula 106 do STJ para justificar seu entendimento, 
olvidando-se que foi justamente o quadro fático-jurídico que deu ensejo à edição da súmula 
106, ainda em 1994, que implicou na edição da Lei Complementar 118 em 2005[13], 
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alterando-se o termo ad quem da Prescrição no Direito Tributário para o despacho do Juiz que 
ordena a citação no processo de execução fiscal. 

O entendimento em análise é ainda mais estranho quando se atenta para o fato de que se 
inaugura uma nova modalidade de prescrição, sem qualquer previsão legal. Veja-se novo 
excerto do voto do Ministro Luiz Fux, relator do Recurso Especial nº 1.120.295/SP: 

  

Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, 
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas 
no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 

Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias 
subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável 
exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC). 

  

Pelo que se percebe que conforme o entendimento jurisprudencial em análise, a aplicação 
conjunta dos artigos 174 do CTN e 219 do CPC tem duas implicações, sendo que a segunda 
bastante curiosa. 

A primeira implicação do raciocínio em questão é que o termo ad quem da Prescrição no 
Direito Tributário é, em termos práticos, a propositura da ação, conforme dispõe o artigo 219 
do CPC. 

A segunda implicação do entendimento ora em análise é que o termo interruptivo do lapso 
prescricional previsto no artigo 174, § único, I, do CTN somente é no intervalo entre a 
proposição da ação e o despacho do juiz que ordena a citação. 

Ou seja, pelo raciocínio adotado pelo STJ, a aplicação do artigo 174, § único, I, do CTN só 
seria possível se decorrerem 5 anos entre a propositura da ação e o despacho que determina a 
citação do devedor, por culpa exclusiva do Fisco, eis que este não fica prejudicado pela 
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 

Tal entendimento é inaceitável e, em verdade, nega vigência ao artigo 174 do Código 
Tributário Nacional. O que de fato ocorre, é que aplica-se o Código de Processo Civil em 
detrimento de norma procedimental específica de Direito Tributário. 

A alteração é danosa ao contribuinte e não foi devidamente justificada, eis que, por mais que 
um dos preceitos da prescrição seja a inércia do titular de direito, como bem ressaltado no 
voto transcrito, a Lei Complementar 118 de 2005 determina que a ação necessária para a 
interrupção da prescrição seja qualificada. 

Ou seja, o exercício do direito de ação é, realmente, um indício de que o titular do direito não 
está completamente inerte, entretanto, sua postura deve ser compatível com a exigência legal. 
Deve propor a ação em tempo hábil para que o despacho que ordena a citação seja exarado 
dentro do quinquídio legal. 

Por absurdo, o raciocínio proposto determinaria a inscrição em dívida ativa e a emissão de 
CDA como fato interruptivo do prazo prescricional, eis que revela ação do titular do crédito 
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tributário intentando executá-lo. Afirma-se absurda tal proposição por já estar pacificado na 
doutrina e na jurisprudência que a inscrição em dívida ativa não guarda relação com a 
Prescrição Tributária.[14] 

Por óbvio, situações em que, por culpa exclusiva do judiciário, a demora entre a proposição 
da ação e o despacho citatório é incompatível com o razoável, têm de ser analisadas como 
exceções que são. Não pode o credor que observa o disposto em Lei ser prejudicado pelo 
mecanismo judiciário. 

Entretanto, por outro lado, há que se ressaltar que é temerário o credor que propõe a execução 
fiscal sem prazo hábil para que o termo ad quem previsto no Código Tributário Nacioanl 
ocorra dentro do quinquídio legal. Tal postura temerária é, de fato, a postura de um credor 
inerte e contra o credor inerte aplica-se a prescrição. 

Sobre a questão da alteração de entendimento jurisprudencial em desfavor do contribuinte, 
forte nos Princípios da Confiança e da Boa-Fé, a justificativa da decisão necessitava 
fundamentação mais profunda. 

É claro o papel criador de direito exercido pelo Poder Judiciário, entretanto, como ensina a 
Professora Misabel Derzi, esse papel criador tem limites: 

  

Não obstante, essa compreensão mais profunda das coisas, em especial do papel criador do 
juiz, não autoriza um "vale tudo", sem controle, que leva à negação do princípio da separação 
dos poderes e, com isso, da ordem jurídica e do Estado de Direito; nem tampouco se pode 
perder a idéia de tipo em acepção técnica e restrita (...)[15] 

  

Tendo em vista, portanto, a melhor compreensão do Princípio da Separação dos Poderes e da 
ordem jurídica do Estado de Direito é aceito que o Juiz pode alterar interpretação consolidada 
e, em certa medida, criar direito. Entretanto, se a isto se propõe, tem de se desincumbir do 
ônus de uma fundamentação profunda do ato jurisdicional, o que não foi feito no caso em 
análise. 

Por fim, ressalte-se que a alteração da interpretação do artigo 174 do CTN ora exposta não 
deve prosperar já que afronta diretamente à Constituição da República Federativa do Brasil, 
como se passa a analisar. 

  

6 - A ofensa ao artigo 146, III, b, da CRFB/88. 

  

Sucessivamente ao exposto acima, o artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil não deve 
ser aplicado conjuntamente ao artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, pela clara 
inconstitucionalidade de tal interpretação. 

É que a Constituição Federal dispõe que cabe à Lei Complementar regular a prescrição do 
crédito tributário, veja-se 
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Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados 
nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

(...) 

  

Portanto, é ordem constitucional a exclusividade da Lei Complementar como único veículo 
legislativo hábil para dispor sobre a prescrição no Direito Tributário. Como ensina o Professor 
Sacha Calmon Navarro Coelho, esta é uma das funções típicas da lei complementar, a 
regulação das limitações ao poder de tributar, veja-se: 

  

O segundo objetivo genérico da lei complementar tributária é a regulação das limitações 
constitucionais ao poder de tributar. Como ressabido, todo poder emana do povo, que, 
elegendo representantes, constrói a Constituição, fundamento jurídico do Estado e do Direito 
Positivo, que a todos submete (o Estado e os seus cidadãos).[16] 

  

No caso em tela, a submissão do Estado ao comando constitucional se traduz na 
impossibilidade do Poder Judiciário emprestar interpretação à dispositivo posto por lei 
complementar que o faça ser suprimido por disposição de lei ordinária, e continua: 

  

Quando a Constituição põe uma limitação ao poder de tributar, requisitando tópica e 
expressamente lei complementar, seja para conter, seja para ditar conteúdo normativo 
(proibições de eficácia limitada e proibições de eficácia contível), ao legislador da lei 
complementar é dada uma competência obrigatória (poder dever na terminologia de Santi 
Romano).[17] 

  

Do que não difere a Professora Misabel Derzi, ao atualizar a obra de Aliomar Baleeiro, veja-
se: 
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A Constituição de 1988, em seu art. 146, III, b, tornou privativa de lei complementar federal, 
a definição das normas gerais sobre decadência e prescrição no Direito Tributário. A matéria 
tornou-se indelegável às leis ordinárias das pessoas competentes, inclusive o prazo nela fixado 
(arts. 173 e 174) e o rol das causas suspensivas e interruptivas da prescrição. É que, como 
vimos, é da essência desses instrumentos a perda do direito, pela inércia de seu titular durante 
o decurso de certo prazo, legalmente fixado. Portanto o prazo e suas causas suspensivas ou 
interruptivas são matéria específica de lei complementar.[18] 

  

Portanto, a Inconstitucionalidade da interpretação conferida ao artigo 174, I, do Código 
Tributário Nacional pelo REsp 1.120.295-SP é gritante! 

É que o artigo 219, §1º, do Código de Processo Civil possui redação dada pela Lei nº 8.952, 
de 13.12.1994, uma lei ordinária, veículo normativo claramente impróprio e inaplicável à 
seara tributária no que tange à prescrição. 

Outra não deve ser a conclusão de que é inconstitucional a aplicação do artigo 219, §1º do 
Código de Processo Civil às execuções fiscais. 

  

7 - Conclusões 

  

O Princípio da Legalidade é um dos fundamentos basilares do Estado Democrático no que 
tange ao Direito Tributário e, em função disto mesmo, a Carta Constitucional de 1988 prevê 
em seu artigo 146, III, que cabe exclusivamente à lei complementar estabelecer normas em 
matéria de legislação tributária. Isto porque a lei complementar é veículo normativo de 
quórum qualificado e que representa, de maneira ainda mais clara do que a lei ordinária, a 
vontade do povo. 

Entretanto, apesar dessa garantia posta pelo constituinte, não são raras as vezes em que tenta-
se driblar o direito do contribuinte. 

É evidente que o aparelho estatal não suporta o enorme número de processos de que a o 
Estado é parte, entretanto, tal fato não justifica a alteração na interpretação de conceitos e a 
subversão de instituos como a prescrição, que são garantias do cidadão. 

Ainda mais grave é o fato de que, fazendo isto, o Poder Judiciário ignora garantia 
constitucional do jurisdicionado, e justamente quem mais deveria fazer valer o disposto 
constitucionalmente atua de forma contrária ao seu papel. 

Se a União Federal é o maior litigante do país, precisa de mais advogados, não de 
interpretações jurídicas tendenciosas. 

Também merece atenção, o fato de que a sistemática dos recursos repetitivos causa certa 
massificação das decisões judiciais. 
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O julgamento de um recurso pela sistemática dos recursos repetitivos parece autorizar a 
aplicação indiscriminada do disposto no julgamento paradigma, pouco atentando-se para as 
reais circunstâncias do caso concreto. 

No caso analisado, fica claro que a interpretação conjunta do artigo 174 do Código Tributário 
Nacional com o artigo 219 do Código de Processo Civil possui inconsistências e incoerências. 

Chega a ser estranha a proposição de que a causa de interrupção do prazo prescricional 
prevista no artigo 174, §º único, I, do CTN seja aplicável somente no intervalo entre a 
proposição da execução fiscal e o despacho do juiz que ordenar a citação (ou a citação 
pessoal, conforme a redação anterior à Lei Complementar 118/2005). 

Em suma, o que pretende a interpretação do artigo 174 do CTN nos termos propostos pelo 
Recurso Especial nº 1.120.298/SP é duplamente equivocado, na medida em que suprime 
norma procedimental específica em desfavor de norma genérica e que aplica o disposto em lei 
ordinária à matéria reservada constitucionalmente à lei complementar, ignorando a existência 
de lei complementar regulando o tema. 

Portanto, a aplicação do artigo 174 do CTN conjuntamente com o artigo 219 do CPC é grave 
já que faz pouco da limitação constitucional à exclusividade da Lei Complementar para dispor 
sobre a Prescrição no Direito Tributário. 

Se impõe, portanto, a declaração da inaplicabilidade do disposto no artigo 219 do CPC ao 
Direito Tributário, sob pena de estar-se fazendo pouco de garantia constitucional, fato 
inaceitável em um Estado de Direito. 
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RESUMO 
Trata o presente artigo dos direitos e garantias fundamentais no âmbito da tributação. A partir 
de uma noção geral dos direitos e garantias individuais, busca-se alcançar a sua abrangência 
no âmbito da Constituição Federal de 1988. O objetivo geral deste trabalho é analisar a 
decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos na Ação Direta de 
Constitucionalidade n° 939-7/DF, em que se apreciou a ofensa à garantia individual dos 
contribuintes, pelo desrespeito à anterioridade tributária, e suas conseqüências jurídicas. A 
metodologia é bibliográfica, descritiva, jurisprudencial e exploratória. A importância do 
trabalho está no estudo da violação dos direitos e garantias estabelecidos na constituição, 
especialmente na área tributária, na qual o Estado-arrecadador age, muitas das vezes, sem 
limites. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; GARANTIAS FUNDAMENTAIS; 
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE; CONTRIBUINTE. 
 
ABSTRACT 
This article deals with the rights and guarantees in the taxation. From a general notion of 
individual rights and guarantees, we seek to achieve their coverage under the Federal 
Constitution of 1988. The aim of this study is to analyze the decision by the Supreme Court, 
by majority vote at the Direct Action of Constitutionality n.º 939-7/DF, which assessed the 
harm to guarantee individual taxpayers, by disregard for prior tax, and its juridical 
consequences. The methodology is bibliographic, descriptive and exploratory case-law. The 
importance of the work is to study the violations of rights and guarantees established in the 
constitution, especially in tax, in which the state-raiser acts, often with no limits. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; FUNDAMENTAL GUARANTEES; 
PRINCIPLE OF ANTERIORITY; TAXPAYER. 
 
 

INTRODUÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe um rol extenso de 

direitos e garantias fundamentais, notadamente de direitos que, muitas das vezes, são violados 

pelo próprio Estado. Isso ocorre na tributação, um dos seus poderes inerentes, atividade-meio 

concebida para que os fins pretendidos pelo órgão estatal possam ser alcançados. A relação de 

invasão do patrimônio dos contribuintes muitas vezes não se dá de forma asséptica e 

respeitosa. 
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Busca-se analisar essa realidade a partir do estudo da Ação Direta de 

Constitucionalidade n° 939-7/DF, julgada procedente por maioria de votos, para declarar a 

violação ao princípio da anterioridade tributária, elevado à verdadeira garantia individual dos 

contribuintes. Para tanto, explora-se o que seriam esses direitos e garantias fundamentais, por 

meio de conceitos e limites demarcatórios. 

Propõe-se, ainda, um estudo específico acerca das garantias, entendendo-as em 

conformidade com o princípio da unidade da Constituição, o qual oferece uma leitura ampla 

dos direitos e garantias fundamentais, criando o ambiente propício para que estas possam ser 

identificadas além de fronteiras meramente demarcatórias de títulos do texto constitucional. 

Trata-se, posteriormente, dos Princípios Constitucionais Tributários, detalhando a 

sua natureza jurídica e onde se encaixaria, por fim, a anterioridade tributária, verdadeiro 

mecanismo de defesa erigido em prol do contribuinte, cujas exceções não podem 

ser esgarçadas pelo poder constituinte derivado. 

É importante esclarecer que não se pretende esgotar o assunto dos direitos e garantias 

fundamentais, posto que se trata de um amplo terreno a ser semeado. Pretende-se apenas 

analisar como se pode utilizar a própria Constituição para tornar tais direitos e garantias 

efetivos, sobretudo em matéria tributária, na medida em que esta se revela como fundamento 

de validade de toda a ordem jurídica. 

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 

A primeira questão levantada, quando se estuda a teoria dos direitos fundamentais, é 

se as expressões, direitos humanos e direitos fundamentais, podem ser entendidas como 

sinônimas? Ressalta-se que de há muito se convencionou denominar por direitos 

fundamentais aqueles direitos e garantias positivados na Constituição, enquanto que o termo 

direitos humanos teria um caráter mais universalizante, não necessariamente internalizados na 

legislação de cada Estado. Ainda assim, esse não representa o maior problema que se enfrenta 

ao se aprofundar no tema. Desde já, em sede de direitos humanos, Pérez Luño (2005, p. 27-

28) alerta que: 

Gran parte de la desorientación teórica y práctica suscitada por la 

significación equívoca y vaga de la expresión «derechos humanos» nace de la propia 

ambigüedad que reviste la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Ya que no está 

claro si com ella se está interrogando acerca del significado o significados de esta 

palabra, de sus caracteres, de su fundamento o de los fenômenos que designa, o de 

los que se entiende que com ella se deben designar.[1] 
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Logo, o que se vê na prática é uma grande dificuldade em se chegar a um conceito ao 

menos adequado para o que sejam os direitos humanos, aqui entendidos como uma projeção 

universal dos direitos e garantias fundamentais. Paulo Bonavides (2003, p. 562), no tocante 

aos direitos fundamentais, afirma que 
A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à 

dignidade humana, enquanto valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem 

óbices ao significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal da 

pessoa humana. A universalidade se manifestou pela vez primeira, qual descoberta 

do racionalismo francês da Revolução, por ensejo da célebre Declaração de Direitos 

do Homem de 1789.    

Entretanto, o esforço em se identificar o conteúdo de cada uma dessas expressões, 

direitos humanos e direitos fundamentais, há de ser empreendido sob pena de transformá-los 

em um conjunto de palavras com significado vazio, porém bastante utilizadas, mas que não se 

sabe ao certo a que se referem. 

A própria origem de cada um dos termos foi noticiada por Ana Maria D’Ávila Lopes 

(2001, p. 35) ao indicar que 
A expressão direitos do homem (jura hominum) foi utilizada pela 

primeira vez na Historia diplomática rerun Bataviarum, de Volmerus, em 1537. 

Não obstante, é no Edicto de Nantes de 1598 que podem ser encontradas as 

primeiras referências diretas a alguns direitos do homem, como a tolerância e o 

respeito à liberdade de consciência. 

Já a expressão, direitos fundamentais, surgiu na França em 1770, como 

produto do movimento político e cultural que deflagrou a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789, alcançando, muitos anos depois, um importante 

lugar no direito constitucional alemão, onde, sob o título de Grundrechte, tem 

articulado o sistema de relações entre o indivíduo e o Estado. 

É comum repetir-se a pergunta – que são os direitos humanos? – ou mesmo – quais 

as principais características dos direitos e das garantias fundamentais? – mesmo após amplo 

debate sobre o assunto e se ficar com o silêncio como resposta. Pode-se dizer que os direitos e 

garantias fundamentais são aqueles direitos humanos internalizados, essenciais para que o 

homem possa ter uma existência com dignidade, gozando da liberdade necessária para se 

afirmar enquanto ser humano. Corresponde às necessidades de desenvolvimento moral, 

espiritual, intelectual, em que a evolução possa vir acompanhada do desenvolvimento de toda 

a sociedade, quando então, o homem se reconstrói e incorpora novos anseios até então 

desconhecidos. 

Apesar de se viver em um corpo social extremamente heterogêneo, múltiplo em 

desejos, em carências, em necessidades, em possibilidades, há de se buscar um denominador 
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comum para se incorporar a um conceito de homem digno. Em meio a essa multiplicidade, os 

direitos humanos surgem como excelente alternativa para superação de conflitos, conforme 

cita Heiner Bielefeldt (2008, p. 169): 

Um outro aspecto da modernidade pode ser ainda mais importante para a 

compreensão dos direitos humanos. Isto é, na era moderna, as pessoas têm 

crescentemente se achado numa condição de pluralismo radical: pessoas com 

diferentes visões de mundo, com filiações éticas e políticas, com convicções 

religiosas ou não-religiosas, vivem lado a lado, quer queiram quer não. [...] Os 

direitos humanos oferecem um insight básico – uma maneira de lidar com o desafio 

do pluralismo radical que as sociedades modernas enfrentam hoje pelo mundo 

inteiro. Ou seja, o próprio pluralismo deve ser apreciado e recebido como algo 

positivo, a saber: como uma expressão da liberdade humana, a qual se aponta para 

a dignidade de cada ser humano como um sujeito moralmente 

responsável. (destacado) 

  

Ademais, o Direito, enquanto reprodutor e conformador dessa dinâmica social, deve 

funcionar como instrumento de potencialização dessas forças, buscando o equilíbrio 

necessário para que toda a humanidade, ou ao menos os homens de um determinado país, 

possam almejar uma segurança em termos de exercício dos direitos e garantias fundamentais. 

O que se busca, ainda, não é a universalização proposta por Emanuel Kant e tão bem 

traduzida por Noberto Bobbio, ao tratar do tema “A paz perpétua”, e que “estabelecem as 

condições necessárias para que sejam eliminadas as principais razões de guerra entre os 

estados” (2000, p. 255). Tais guerras intentam, muitas vezes, subjugar o homem pelo homem, 

em um espaço fratricida e extremamente desigual, de rompimento com os direitos 

fundamentais amplamente solidificados. 

A despeito do pensamento certamente utópico dessa paz perpétua, o que se almeja é 

que mais desses direitos possam ser acatados pelos países e respeitados na esfera 

internacional, conquanto que não se tenha a pretensão de padronizar a humanidade. 

Desta forma, observa-se que não há um consenso ou a um conceito absoluto sobre 

direitos e garantias fundamentais. Talvez seja mesmo da essência deles uma certa fluidez, mas 

isso não pode ser motivo para se reduzir o ser humano, por exemplo, em sua autonomia, em 

sua dignidade, em sua capacidade, em sua liberdade ou em seu patrimônio. 

Por fim, a educação para esses direitos, como se verá, é também primordial para que, 

além de dispostos em um documento escrito, a proteção se dê além dos mecanismos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6188



puramente formais, mas muito mais de forma fática, na prática das relações humanas de um 

determinado Estado ou em todo o mundo. 

2 UMA ANÁLISE DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS SOB A ÓTICA DO 

PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO 

Inicialmente, vale destacar a ressalva já feita por J. J. Gomes Canotilho, acerca das 

estruturas de garantia e de controle do Estado constitucional democrático, sem as quais este 

ficaria enfraquecido e incompleto (1999, p. 823): 

O Estado constitucional democrático ficaria incompleto e enfraquecido se 

não assegurasse um mínimo de garantias e de sanções: garantias da observância, 

estabilidade e preservação das normas constitucionais; sanções contra actos dos 

órgãos de soberania e dos outros poderes públicos não conformes com a 

constituição. A ideia de protecção, defesa, tutela ou garantia da ordem 

constitucional tem como antecendente a ideia de defesa do Estado, que, num 

sentido amplo e global, se pode definir como o complexo de institutos, garantias e 

medidas destinadas a defender e proteger, interna e externamente, a existência 

jurídica e fáctica do Estado (defesa do território, defesa da independência, defesa das 

instituições). (grifo no original) 

  

Como até agora a tônica se centrou na ideia de direitos, buscar-se-á identificar os que 

seriam as garantias. À semelhança do raciocínio construído, pode-se afirmar que as estas são 

os meios utilizados para se assegurar os direitos. Francisco Gérson Marques de Lima (2002, 

p. 54-55), ao estudar a classificação das garantias, destacou aspectos importantes sobre elas: 

Vale dizer, as garantias possuem índole assecuratória, numa relação 

de instrumentalidade de direitos. [...] Há vários tipos de garantia e campos de 

incidência. Existem garantias penais (preventivas e repressivas), tributárias, civis 

[...]. Tem-se referido a garantias constitucionais ora como garantias da 

Constituição, e ora como garantias de direitos fundamentais. Na realidade, 

garantir a aplicação da Constituição, conferindo-lhe o máximo de eficácia possível, 

implica garantir, consequentemente, os direitos fundamentais, porquanto estes se 

encontram na base da Constituição, do Estado e da sociedade. Por seu turno, muitas 

vezes a garantia de direitos fundamentais implica a da Constituição, como numa via 

de mão dupla. [...] A doutrina tem classificado as garantias em garantias-limites, 

garantias institucionais e garantias instrumentais (ou, melhor, processuais). Chama-

se garantias-limites aquelas defesas postas a direitos especiais, limitando-se a 

atividade do próprio Poder Público com relação a direitos específicos. Em 

regra, sua natureza é de direito material-constitucional. (destacado) 
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Assim, não restam dúvidas acerca do relevante papel das garantias no sistema 

constitucional brasileiro, espraiando-se por todo o texto constitucional, sendo encontradas em 

cada um dos ramos do Direito, essas garantias funcionam como limitadores à atividade do 

Estado. No Direito Tributário, notadamente camufladas sob a expressão “Das limitações ao 

poder de tributar”, a partir do art. 150[2] da Constituição, o que se vê é um extenso rol de 

limitações ao exercício, pelo próprio Estado, do seu poder (ou será direito?) de tributar[3]. 

Essas garantias, por óbvio, já que são opostas ao Estado, têm como destinatário 

primeiro o próprio contribuinte, seja este pessoa física ou jurídica, ente personalizado ou 

despersonalizado, capaz ou incapaz, visto que a tributação não faz qualquer distinção, com 

exceção das imunidades previstas também na Constituição, estas também consideradas 

garantias. 

Como garantias que são, já expressamente declaradas no próprio texto constitucional, 

quando na parte final do art. 150 declara que os princípios explícitos devem ser observados 

“sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte”, não há como se ignorar a 

aplicação deles, incluindo-se a anterioridade tributária, também conhecida como não-surpresa, 

e que é objeto do presente estudo. Entretanto, questiona-se: mas a Constituição Federal de 

1988 não reserva um título específico, qual seja, o Título II “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”, que se inicia com o extenso rol do art. 5° e finda no art. 17, para tratar dessas 

garantias? Como poderia uma garantia estar situada no art. 150, por exemplo? 

Aqui vale ressaltar uma das características fundamentais, elevada a verdadeiro 

princípio, e que vem a ordenar a unidade da Constituição. Eleger a unidade aqui é 

fundamental por se tratar de eixo hermenêutico fundamental, o que indica a força normativa 

da Constituição jurídica, tão propalada por Konrad Hesse (1991, p. 21), para quem “[...] a 

Constituição não deve assentar-se numa estrutura unilateral, se quiser preservar a sua força 

normativa num mundo em processo de permanente mudança político-social”. Para tanto, 

deve-se manter uma, coerente, sofrendo os embates com a Constituição real, mas mantendo a 

sua integridade. As respostas para as perguntas formuladas podem ser encontradas logo no § 

2° do art. 5°, CF/88[4]. Gilmar Mendes (2009, p. 135) realça a interpretação sistemática, na 

busca da unidade da constituição, sem a qual as normas seriam vistas de forma isolada: 

Segundo essa regra de interpretação, as normas constitucionais devem ser 

vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados num sistema 

unitário de regras e princípios, que é instituído na e pela própria Constituição. Em 

conseqüência, a Constituição só pode ser compreendida e interpretada corretamente 

se nós a entendermos como unidade, do que resulta, por outro lado, que em 

nenhuma hipótese devemos separar uma norma do conjunto em que ela integra, até 

porque – relembre-se o círculo hermenêutico – o sentido da parte e o sentido do todo 

são interdependentes. 
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Com tudo isso, ressalta a unidade da Constituição como o princípio proporcionador 

de uma leitura ampla e irrestrita do Sistema Tributário Nacional à luz dos princípios e 

garantias fundamentais. Nesse sentido, as garantias indicadas na Constituição são muitas e 

encontram-se espalhadas por todo o seu texto, não estando restritas àquelas previstas no 

Título II. Outras existem, expressas ou implícitas[5], que visam a proteger os direitos também 

nela elencados, incorporando-se ao patrimônio nacional. 

A anterioridade tributária, integrante desse rol de garantias, por expressa disposição 

constitucional, há de ser levada em consideração, em virtude dessa unidade da 

Constituição,  quando do estudo dos direitos e garantias individuais, especificamente quando 

se tratar de contribuintes. 

3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 

Ao seguir a classificação proposta por Ricardo Lobo Torres, atinente aos princípios 

constitucionais tributários, buscar-se-á identificar a anterioridade tributária, fundada na 

Constituição Federal no art. 150, inc. III, alínea “b”. Os princípios são considerados normas 

no atual contexto do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo. Vale ressaltar que, no 

tocante ao Sistema Tributário Nacional, o Brasil se destaca por tê-los de forma ampla na 

própria Constituição, explicitamente, além de outros implícitos. Humberto Ávila (2010, p. 

107), ao tratar do Sistema Tributário Nacional, enuncia que 

Apesar de esse ordenamento constitucional formulado especificamente 

para um âmbito material [...] ser qualificado pela extensão e intensidade com que 

trata a relação tributária, ele é caracterizado pela sua abertura. Aberto não apenas no 

sentido de um sistema capaz de desenvolvimento, como o são os sistemas vertidos 

em linguagem, mas no sentido de um sistema que expressamente reenvia a outras 

normas não expressamente previstas no Sistema Tributário Nacional, mas em outras 

partes da Constituição. 

  

Assim, as limitações constitucionais ao poder de tributar, expressão cunhada por 

Aliomar Baleeiro e aceita por quase todos os doutrinadores, não estão contidas apenas a partir 

do art. 150, mas “decorrem de vários dispositivos constitucionais que se situam fora do 

Sistema Tributário (externo) (arts. 145 a 169), especialmente no Título II (direitos e garantias 

fundamentais) e VII (ordem econômica e financeira).” (ÁVILA, 2010, p. 109). 

No tocante aos princípios constitucionais, Sacha Calmon Navarro Coêlho (2008, p. 

171) afirma que estes “dizem como devem ser feitas as leis tributárias, condicionando o 

legislador sob o guante dos juízes, zeladores que são do texto dirigente da Constituição.” 
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Feitas todas essas citações fica evidente que o conteúdo das limitações é bastante 

amplo e tem de ser determinado em consonância com os outros princípios, em um verdadeiro 

sopesamento cujo maior beneficiado é o próprio indivíduo. 

  

3.1 A anterioridade como princípio vinculado à segurança jurídica 

De forma bastante singela se pode definir a anterioridade tributária como sendo a 

impossibilidade de uma lei tributária que institua ou majore tributos gerar efeitos imediatos, 

devendo-se protelar para o exercício financeiro seguinte a própria cobrança dos valores 

devidos pelos contribuintes. 

O conceito de exercício financeiro é, conforme lembrado por Alexandre Antonio 

Bruno da Silva (2004), trazido pelo art. 34 da Lei n° 4.320/64[6], que veicula normas gerais de 

direito financeiro, correspondendo ao período que vai de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 

uma mesmo ano. 

Ricardo Lobo Torres (2005) apresenta um quadro geral dos princípios 

constitucionais tributários vinculados à segurança jurídica[7]. Neste rol se encontram os 

princípios da legalidade, da tipicidade, da irretroatividade, da proibição de analogia, da 

anualidade, da anterioridade e da proteção da confiança do contribuinte. Há de se ressaltar, 

também, que essa garantia se insere no conceito de direito de resistência constitucional. 

Conforme ressaltado por José Carlos Buzanello (2006, p. 181): 

O sistema constitucional brasileiro oferece todas as possibilidades de 

justificação da resistência, principalmente neste processo de absorção e integração 

dos direitos implícitos com os explícitos. [...] Os valores constitucionais possuem 

uma tripla dimensão: a) fundamentadora, que constitui o núcleo básico e informador 

de todo o sistema jurídico-político; b) orientadora, que indica metas que fazem 

ilegítima qualquer disposição normativa que persiga fins distintos; c) crítica, que 

serve de critério de valoração para a interpretação de atos de conduta. 

  

Assim, funcionando como garantia da autodefesa da sociedade, a garantia 

estabelecida pela anterioridade, que protege, antes de tudo, a segurança jurídica, está a serviço 

da proteção da liberdade, da democracia, da propriedade, dentre outros. Na medida em que o 

Estado de Direito impõe verdadeira barreira à atuação legislativa fiscal, acaba por obrigar a 

todos, e não apenas aos contribuintes, a seguirem conforme os valores estabelecidos na 

Constituição. 
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Cabe destacar que a anterioridade, assim, tal qual é conhecida hoje, surgiu a partir de 

outro princípio correlato, atualmente em desuso no Direito Tributário, e que é o Princípio da 

Anualidade. Este princípio, a partir da EC n° 1, de 1969, desapareceu, sendo substituído pela 

atual disposição contida no art. 150, do texto constitucional de 1988. 

Eduardo Botallo (2002) indica que as origens desse princípio podem ser encontradas 

na Magna Carta de 1215, como uma sólida garantia dos contribuintes. Acrescenta, ainda, que 

a Constituição de 1967/69 literalmente a aviltou, pois permitia que a anterioridade fosse 

excepcionada em qualquer tributo, desde que o fizesse por lei complementar. 

No conceito que é oferecido por Ricardo Lobo Torres (2005), este indica que, a 

despeito de haver dúvidas em identificá-lo como sendo princípio ou regra, a anterioridade 

exibe a característica de ambos. Quanto ao real alcance desse princípio, claras são as 

disposições constitucionais: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

III - cobrar tributos: 

[...] 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou; [...] (BRASIL, 2010). 

  

Enquanto garantidor de segurança, a anterioridade vem a estabelecer um entrave 

jurídico e principiológico à própria atuação do poder público. Sabe-se que a atividade de 

arrecadação dos tributos sempre se viu cercada de excessos, de arbitrariedades da 

Administração Pública. Não é à toa que essa atividade é atrelada a um animal dos mais 

forazes da natureza, qual seja, o leão, qual fera solta e que sai arrastando as suas presas em 

condições deploráveis. A fim de conter essa fera é que são criados entraves, verdadeiras 

correntes postas no legislador e que visam conter a sanha arrecadatória do Estado e a garantir 

harmonia ao sistema, posto que sua única presa é o indivíduo-contribuinte. 

Desta forma, com a anterioridade o contribuinte tem como programar, ano a ano, os 

seus dispêndios. Notadamente em um país em que se trabalha quase metade do ano apenas 

para se pagar os tributos[8], esse princípio funciona como contendor de desembolsos 

surpreendentes. 

Como já ressaltado por Roque Antonio Carrazza (2008), a anterioridade refere-se à 

eficácia, e não à vigência ou validade das leis tributárias. Assim, apesar de publicada em um 

exercício financeiro, a lei só produzirá efeitos no exercício seguinte. A título de exemplo, caso 
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o Estado do Ceará decida aumentar a alíquota aplicável ao Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), a partir do ano de 2011, deve editar a lei ainda no exercício de 

2010, sob pena de, não o fazendo, poder gozar do aumento da arrecadação apenas em 2012. 

Todavia, a experiência brasileira, mesmo diante de tão importante garantia, ainda se 

via à espreita de outros comportamentos, que acabavam por esfacelar a proteção que se 

pretendia, seja por meio dos temíveis abusos cometidos com a aprovação de lei aumentando 

indiscriminadamente tributos, no último dia do exercício financeiro; seja quando essa lei era 

produzida em pleno mês de janeiro publicando-a no dia 31 de dezembro, com o curioso 

expediente de atrasar a veiculação do Diário Oficial. 

Assim, o contribuinte acordava no ano novo surpreendido com tributos mais pesados 

a recolher. Obviamente, isso quebrava a lógica da anterioridade, que visava a que o 

contribuinte não fosse surpreendido. Para tanto, a Emenda Constitucional n° 42/2003 

(BRASIL, on line) trouxe um novo reforço: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

III - cobrar tributos: 

[...] 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea 

b; [...] (destacado) 

  

Com essa nova medida, em conformidade com o animus de proteção dos direitos e 

garantias individuais dos contribuintes, surge a chamada “anterioridade nonagesimal”. Roque 

Antonio Carrazza (2008, p. 197) situa o fenômeno: 

O princípio da anterioridade, exigindo que a lei tributária, para incidir, 

seja conhecida pelo menos noventa dias antes do término do exercício financeiro da 

ocorrência do fato imponível, permite que os contribuintes saibam o que os aguarda, 

no campo da tributação, e, bem por isso, confiem no Estado Fiscal (daí os 

germânicos falarem em “princípio da confiança na lei fiscal”). Podem, assim, 

organizar seus negócios com acentuado grau de certeza e segurança, o que é 

fundamental em qualquer Estado Democrático de Direito. 

  

Na prática, para ter eficácia a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte, a lei que 

institui ou aumenta tributo há de ser publicada até 2 de outubro do ano anterior. Passada essa 

data, apesar de vigente, seus efeitos só serão favoráveis ao fisco depois de passados os 
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noventa dias estabelecidos na anterioridade prevista no art. 150, inc. III, alínea “c”da Carta da 

República de 1988. 

Entretanto, como todo princípio, a anterioridade também abriga exceções, todas 

previstas taxativamente no texto constitucional, e que não comportam alargamentos por parte 

do constituinte derivado, como se verá da manifestação do Supremo Tribunal Federal na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 939-7/DF. 

Quanto às exceções, estas estão dispostas no § 1° do art. 150 do Texto Maior de 

1988[9]. Por se tratar de remissões aos próprios artigos do Sistema Tributário Nacional, vale 

citar o elenco de tributos para os quais não se aplica a anterioridade: imposto sobre a 

importação de produtos estrangeiros; imposto sobre a exportação, para o exterior, de produtos 

nacionais ou nacionalizados; o imposto sobre produtos industrializados; o imposto 

sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários e os 

empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência. 

Com tudo isso, o que se viu até agora foi a forma como o sistema tributário foi 

estruturado com vistas a oferecer ao contribuinte garantias amplas contra atitudes 

desarrazoadas do Estado. Os dispositivos constitucionais expressam, em sua completude, um 

sentido de respeito aos direitos e garantias individuais do contribuinte, dentro do Estado 

Democrático de Direito. 

Porém, esse mesmo sistema, vê-se, em algumas situações, desafiado por alterações 

em seu bojo que tentam contrariar a lógica estabelecida. Aqui se ressalta o importante papel 

do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição e tradutor das cláusulas pétreas. 

3.2 A afirmação da anterioridade como garantia individual do contribuinte – ADI n° 

939-7/DF 

Em julgamento que se tornou verdadeiro leading case, o Supremo Tribunal Federal 

julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 939-7, promovida pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores do Comércio em face da Emenda Constitucional (EC) n° 3, de 17 

de março de 1993, que autorizou a União a instituir o Imposto Provisório sobre a 

Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 

(IPMF). O objeto maior da contenda surgiu em virtude de disposição expressa dessa EC n° 

3/93 (BRASIL, on line), contida em seu art. 2°: 

 Art. 2.º A União poderá instituir, nos termos de lei complementar, com 

vigência até 31 de dezembro de 1994, imposto sobre movimentação ou transmissão 

de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. 
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§ 1.º A alíquota do imposto de que trata este artigo não excederá a vinte e 

cinco centésimos por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-

la, total ou parcialmente, nas condições e limites fixados em lei. 

§ 2.º Ao imposto de que trata este artigo não se aplica o art. 150, III, 

b, e VI, nem o disposto no § 5.º do art. 153 da Constituição. (destacado) 

  

Tendo como principal autor o Deputado Luis Carlos Hauly, a Proposta de Emenda à 

Constituição n° 2, apresentada ainda no ano de 1991, durante o Governo do Presidente 

Fernando Collor de Mello, objetivava arrecadar numerário para o Governo Federal com a 

maior celeridade possível. Para que o êxito então pudesse ser alcançado rapidamente, houve a 

necessidade de se excepcionar o novo imposto da aplicação da anterioridade tributária, posto 

que essa garantia já se encontrava no texto constitucional desde sua edição, em 05 de outubro 

de 1988. 

Além do princípio da anterioridade, a EC n° 3/93 violou também o princípio da 

imunidade tributária recíproca (que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios a instituição de impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros), 

bem como a imunidade prevista para os templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou 

serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos e aos 

livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou o Parecer n° 987/93, 

que foi contido na íntegra no voto do relator, Ministro Sydney Sanches, no qual esta defendia 

a constitucionalidade de lei, no tocante à anterioridade, com os seguintes argumentos: 

O art. 60, §4°, da Constituição de 1988, dispõe que não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, entre outras limitações, os 

direitos e garantias individuais, entendidos como aqueles derivados da própria 

existência humana e que se colocam acima de toda e qualquer norma, como os 

relativos à vida, à liberdade e à dignidade das pessoas. 

Importa verificar que, nas Constituições mais recentes, inclusive na atual 

Carta Política, o princípio da anterioridade não foi idealizado como absoluto. Muito 

pelo contrário, a relatividade desse princípio, em face de inúmeras ressalvas nessas 

Constituições, autoriza a indagarmos se o princípio da anterioridade é regra que 

comporta exceções, ou se representa exceções diante da regra da não-anterioridade 

da lei tributária. 

Daí, como o princípio da anterioridade tem se mostrado relativo, 

especialmente, em relação aos impostos com predominante função extrafiscal, os 

indiretos, de fatos geradores instantâneos, e os instituídos provisoriamente, para 

fazer face a determinadas situações, também, transitórias, não é, de forma alguma, 
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desarrazoado inferir que tal limitação ao poder de tributar, mormente se ocorrentes 

algumas das hipóteses supracitadas, não integra os direitos e garantias individuais 

que seriam insusceptíveis de serem alterados por emenda constitucional.[...] 

A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, em seu art. 

150, “caput”, inciso III, alínea “b”, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Tal vedação, também, comporta 

exceções. Assim, o §1°, do próprio art. 150, dispõe que não estão sujeitos ao 

princípio da anterioridade os impostos sobre: importação de produtos estrangeiros 

(art. 153, I) e exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados 

(art. 153, II), produtos industrializados (art. 153, III), operações de crédito, câmbio e 

seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários (art. 153, V), e os impostos 

extraordinários na iminência ou no caso de guerra (art. 154, II).[...] 

Portanto, o grande número de exceções revela que o princípio da 

anterioridade não é absoluto. Antes, de caráter acentuadamente relativo, sujeita-se a 

abrandamentos, desde que pela via adequada, em circunstâncias especiais.[...] 

Cabe, ainda, ressaltar que a Emenda Constitucional n° 3, que autorizou a 

criação do IPMF e previu a não-aplicação, em relação a esse imposto, do princípio 

da anterioridade, tem o mesmo poder que o texto constitucional original, uma vez 

que atende aos requisitos formais, circunstanciais e materiais exigidos pelo art. 60 

do Estatuto Político de 1988, para reforma constitucional. (STF, ADI 939-7/DF, Rel. 

Ministro Sydney Sanches, julgado em 15.12.1993, DJU de 18.03.1993, p. 196-200). 

(BRASIL, on line). 

  

Importante a transcrição de tal trecho, visto que nela já se podem identificar alguns 

equívocos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Inicialmente, poder-se-ia citar a 

assertiva de que não existem princípios absolutos para defender a relativização de uma 

garantia. No caso, por não ser um princípio absoluto, como nenhum dos contidos na 

Constituição Federal tem a pretensão de ser, a anterioridade estaria aberta a sopesamentos, em 

face de outros princípios igualmente importantes, como o de defesa do Erário Público, o de 

indisponibilidade do interesse público, dentre outros. 

Ressalta-se que, conforme entendimento de Robert Alexy (2008), se dois princípios 

colidem um deles terá que ceder. Isso, entretanto, não significa que aquele princípio que 

cedeu deva ser declarado inválido. Pelo contrário, pode ele ser aplicado plenamente em outra 

situação fática, a depender da ocorrência de características especiais nesta colisão. 

Com isso, alegar que a anterioridade não é princípio absoluto para, sem qualquer 

fundamentação, querer limitar a sua aplicação, desborda do razoável. Reconhece-se uma 

possível relativização em caso de colisão, mas este sopesamento deveria se fundar em outros 
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princípios igualmente importantes e com relativo peso que justificassem a cessão para aquele 

caso concreto. Não foi o apresentado pela PGFN em seu parecer. 

O raciocínio possui uma premissa verdadeira, mas chega a um resultado equivocado. 

Certamente que não existem princípios absolutos, porém a própria Constituição já trata de 

elencar, no caso da anterioridade, quais as exceções que seriam admitidas. Nesse sentido, 

Virgílio Afonso da Silva (2010, p. 252) alerta que, 

[...] ao contrário do que defende a teoria interna, é imprescindível 

distinguir os direitos fundamentais de suas restrições – rejeita-se, portanto, o 

conceito uno de direitos com seus limites imanentes; e, (2) ao contrário do que 

sustentam teorias baseadas em um suporte fático restrito, não se deve excluir de 

antemão, da proteção dos direitos fundamentais, condutas, estados e posições 

jurídicas que tenham algum elemento, por mais ínfimo que seja, que justificaria tal 

proteção. (destacado no original)  

  

Pensar dessa maneira esvaziaria o próprio fundamento das cláusulas pétreas. Ao se 

aceitar a possibilidade de invasão de tais cláusulas, acabar-se-ia por esvaziar todo o conteúdo 

e sentido das mesmas, posto que se chegaria a um momento de verdadeira perda de sua 

identidade. Isso desnaturaria a justiça, valor fundante de um Estado Democrático, e o valor 

segurança jurídica, que funda o Estado de Direito. 

Secundariamente, afirmar que, por comportar exceções já previstas no texto 

constitucional, o princípio da anterioridade estaria aberto a outros casos em que sua aplicação 

ficasse excepcionada, representa o próprio esvaziamento. 

Há de se distinguir, todavia, as normas constitucionais originárias das normas 

derivadas. Aquelas, decorrentes do poder constituinte originário, são editadas sem que haja 

qualquer limitação na atuação da Assembleia Nacional Constituinte. Não há que se falar em 

normas constitucionais inconstitucionais originárias, nos termos já formulados por 

Otto Bachof (1994). 

Diferentemente disso, as normas derivadas não são ilimitadas, devendo obedecer ao 

desenho prévio contido na constituição. Por isso, estas podem ser objeto de controle de 

constitucionalidade, pois podem ser aprovadas sem que se respeitem os princípios 

fundamentais constitucionais, estabelecidos de forma originária, daí porque devem ser 

cassadas, pois violam todo o sistema. Ademais, além de vícios formais, podem as normas 

constitucionais derivadas padecer de vícios materiais, quando incongruentes com o 

ordenamento originariamente estabelecido. 
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O Supremo Tribunal Federal é o órgão encarregado desse controle em abstrato a ser 

feito das normas jurídicas que violem o texto constitucional, verdadeiro “guardião da 

Constituição”, função expressamente prevista em seu artigo 102. Devido às questões políticas 

que o circundam, cunhou-se a expressão “supremocracia”.[10] 

Em análise contrária à permanência da EC n° 3/93, no tocante à anterioridade, o 

Ministro Celso de Mello oferece pensamento convergente com o respeito aos direitos e 

garantias fundamentais expressos na Constituição, notadamente em se tratando das cobranças 

de tributos: 

[...] que os desvios inconstitucionais do Estado, no exercício do seu 

poder de tributar, geram, na ilegitimidade desse comportamento do aparelho 

governamental, efeitos perversos que, projetando-se nas relações jurídico-fiscais 

mantidas com os contribuintes, deformam os princípios que estruturam a ordem 

jurídica, subvertem as finalidades do sistema normativo e comprometem a 

integridade e a supremacia da própria Constituição da República. 

A prática das competências impositivas por parte das entidades políticas 

investidas da prerrogativa de tributar não pode caracterizar-se como instrumento 

que, arbitrariamente manipulado pelas pessoas estatais, venha a conduzir à 

destruição ou ao comprometimento da própria ordem constitucional. 

A necessidade de preservação da incolumidade do sistema consagrado 

pela Constituição Federal não se revela compatível com pretensões fiscais 

contestáveis do Poder Público, que, divorciando-se dos parâmetros estabelecidos 

pela Lei Magna, busca impor ao contribuinte um estado de submissão tributária 

inconveniente com os princípios que informam e condicionam, no âmbito do Estado 

Democrático de Direito, a ação das instâncias governamentais. [...] 

Dentro desse contexto, tenho por irrecusável que a norma inscrita no art. 

2°, §2°, da Emenda Constitucional n. 3/93 – ao reduzir, ainda que 

temporariamente, a abrangência da cláusula de proteção representada pelo 

princípio da anterioridade – vulnera, nas múltiplas dimensões em que ele 

se projeta, o regime jurídico-constitucional dos direitos e garantias individuais dos 

contribuintes. 

A norma questionada desconsidera – ante o que prescreve, cogentemente, 

o art. 60, §4°, IV, da Constituição – o fato de que a anterioridade tributária, 

traduzindo limitação constitucional ao poder impositivo das pessoas políticas, 

constitui direito público subjetivo oponível ao Estado pelos contribuintes que dela se 

beneficiam. [...] 

O princípio da anterioridade da lei tributária, além de constituir limitação 

ao poder impositivo do Estado, representa um dos direitos fundamentais mais 

relevantes outorgados pela Carta da República ao universo dos contribuintes. (STF, 

ADI 939-7/DF, Voto Min. Celso de Mello, julgado em 15.12.1993, DJU de 

18.03.1993, p. 280-282). (BRASIL, on line). 
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Desta forma, pela lucidez e pelo acerto dos argumentos expostos no Pleno do 

Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, foi julgada procedente a ADI 939-7/DF, no 

tocante à declaração de inconstitucionalidade da expressão “o art. 150, III, ‘b’”, contida no § 

2°, do artigo 2°, da Emenda Constitucional n° 3/93, restando preservada o princípio da 

anterioridade para o caso em questão e oferecendo forte argumentação para ulteriores 

violações, que possam vir a ser empreendidas contra essa verdadeira garantia individual do 

contribuinte. 

CONCLUSÃO 

A importância do desenvolvimento do tema dos direitos e garantias fundamentais 

passa, necessariamente, pelo estudo da Constituição Federal de 1988 no Estado Brasileiro. O 

estabelecimento de um rol mínimo de preceitos a serem respeitados deriva da própria força 

normativa que a constituição possui, compelindo a observância dos mesmos, ainda que se 

tenha de utilizar dos instrumentos previstos em seu texto para se fazer valer. 

Assim, abordou-se detalhamento do que seriam os direitos e garantias fundamentais 

expressos e implícitos na Constituição Federal 1988. A seguir, especificamente no tocante às 

garantias, elas foram identificadas, sendo enunciada a própria razão de ser desses institutos. 

Após essa análise, constata-se que a garantia da anterioridade tributária para que 

possa ser eficazmente compreendida, necessita-se entender o verdadeiro sentido do princípio 

da unidade da Constituição, que permite uma leitura daquele princípio, como se inserto no 

artigo 5° estivesse, por força do seu parágrafo segundo. 

Além disso, a própria identificação dessa garantia como expressão de um direito de 

resistência explícito no texto constitucional, como uma garantia individual do contribuinte, 

reforça o seu caráter institucional e funciona como limite à atuação legiferante fiscal, 

exclusiva do Estado. 

Buscou-se analisar os princípios constitucionais tributários e o acerto da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n° 939-7/DF, em que se expurgou do ordenamento jurídico brasileiro 

a alteração pretendida pela Emenda Constitucional n° 3/93, por estar eivada de ofensas aos 

contribuintes. 

O estudo desse leading case é fundamental para que se possa enxergar o alcance 

dado pela Constituição à proteção contra a atitude muitas vezes desenfreada do Estado, que no 

exercício do seu poder tributário, justifica aberrações praticadas em nome do interesse 

público. 
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[1] Tradução sugerida: “Boa parte da confusão teórica e prática levantada pelo significado ambíguo e vago do 
termo ‘direitos humanos’ decorre da ambiguidade que reveste a questão: Que são os direitos humanos? Uma vez 
que não se sabe se com ela é questionada sobre o significado ou significados da palavra, seus caracteres, seu 
fundamento ou dos fenômenos que designa, ou dos que se entende que com ela devem ser designadas.” 
[2] “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
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II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 
distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observado o disposto na alínea b;  
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 
lei; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.” 
[3] Para Alfredo Augusto Becker (2002, p. 267) o “Poder Tributário “não é um poder sui generis que teria 
características próprias ou específicas”, sendo “simplesmente uma manifestação do Poder estatal”. 
[4] “§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
(BRASIL, 2010). 
[5] Sobre os princípios e garantias fundamentais tributárias, expressos ou implícitos, Souto Maior Borges (2011) 
diz que o “privilegiamento da enunciação não exclui contudo outros direitos e garantias que a CF adota. Eles são 
‘apenas’ os direitos e garantias mais eminentes, os mais dignos de serem questionados. Por isso, a CF os nomeias 
‘fundamentais’.” Além disso, destaca o princípio implícito como tendo o mesmo grau de positividade do 
explícito, pois “O princípio implícito não difere senão formalmente do expresso. Têm ambos o mesmo grau de 
positividade. Não há uma positividade “forte” (a expressa) e outra “fraca” (a implícita). Um princípio implícito 
pode muito bem ter eficácia (= produzir efeitos) muito mais acentuada do que um princípio expresso”. 
[6]   “Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.” (BRASIL, on line). 
[7] Acerca do conceito de segurança jurídica, Ricardo Lobo Torres (2005) afirma que ela é certeza de que os 
direitos existem e podem ser fruídos, pois como todos os valores jurídicos, ela é aberta, bipolar, variável e 
indefinível, significando, especialmente, segurança dos direitos fundamentais. 
[8] Esse é um dado realmente estarrecedor na sociedade brasileira. Em estudo divulgado amplamente na imprensa 
nacional, em 2009, e publicado na internet, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBDT) divulgou 
que, naquele ano, o contribuinte brasileiro trabalhou até 27 de maio apenas para pagar os tributos federais, 
estaduais e municipais. Tal dado preocupa a todos, notadamente pois, muitas vezes,  não se tem a real dimensão 
da atividade fiscal no Brasil. O estudo completo está disponível 
no site http://www.ibpt.com.br/img/_publicacao/13709/179.pdf. Acesso em 21 nov. 2010. 
  
[9] “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos 
arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 
148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 
156, I.” (destacado). (BRASIL, 2010). 
[10] Expressão contida em texto denominado “Supremocracia”, de Oscar Vilhena Vieira, na Revista da Escola de 
Direito da Fundação Getúlio Vargas - Direito GV. 
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REGULAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA: 
USURPAÇÃO LEGISLATIVA FACE À DESÍDIA DO ESTADO 

LEGIFERANTE 
 
TAX ADJUSTMENT THROUGH PROVISIONAL EXECUTIVE ORDER: LEGISLATIVE 

USURPATION IN FACE OF LEGISLATIVE LAZINESS 
 
 
 

Luciano Alves Rodrigues Dos Santos 
Marcos Antônio Striquer Soares 

 

RESUMO 
Mediante ampla exploração do temário posto, objetiva-se, de modo fundamentado, conceituar 
a possibilidade de utilização de medida provisória em matéria tributária. Deste modo, apensa-
se a este molde algumas ponderações acerca do momento genealógico de tais vetores 
emergenciais, até atracar-se ao bojo constitucional de 1988. Dá-se, em seguida, total ênfase à 
sua aplicabilidade face à forma tripartite de poder do Estado, bem como pelos demais entes 
federados, que não a União, até que se adentre ao clímax do presente indumentário, que prevê 
quais tributos podem ou não ser alvos de medida provisória para a sua instituição ou 
majoração, utilizando-se, para tanto, de ensinamentos face aos princípios albergados na 
própria Lei Maior. Ao final, tece-se um breve comentário face à imposição de medida 
provisória aos negócios jurídicos de grande monta, com breves menções das mais relevantes 
atuações presidenciais efetuadas, ora de modo benéfico, ora de modo a usurpar a função típica 
que detém o Estado-legiferante. 
PALAVRAS-CHAVE: MEDIDA PROVISÓRIA; MATÉRIA TRIBUTÁRIA; FORMA 
TRIPARTITE; INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO; NEGÓCIOS JURÍDICOS. 
 
ABSTRACT 
Through an extensive exploration of the theme set, it aims to conceptualize the possibility of 
using the provisional executive order in face of tax subject. Thus, it attaches to this some 
considerations about the genesis of such vectors of emergency, up to Constitution of 1988. It 
emphasis, then, their applicability in face of the tripartite form of State power, such as its use 
by the other federal entities, instead of Union, until it arrives to the main topic of this sartorial, 
which provides that taxes may or may not have institution or increase by provisional 
executive order, using, for that, doctrine teaching about principles existent in Constitution. In 
the end, it writes a brief comment about the imposition of the provisional executive order face 
of business, with brief mentions to the most important presidential orders, sometimes 
beneficially, sometimes in order to usurp the typical function that holds the Legislative. 
KEYWORDS: PROVISIONAL EXECUTIVE ORDER; TAX SUBJECT; TRIPARTITE 
FORM; INSTITUTION OR INCREASE; BUSINESS. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

Como primeiro comento, é imprescindível que se exponha, com total clareza e 

amplitude, o momento genealógico do emprego de medida provisória pelos Estados 
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Internacionais, dentre eles o Brasil. Para tanto, usa-se de moldes constitucionais alienígenas, 

como a Constituição Italiana de 1948, bem como as primeiras Cartas brasileiras de cunho 

autoritário. 

Mediante esta sucinta análise, é possível depreender a ineficiência que possui o 

regime presidencialista quando da não possibilidade de punição pelo uso desenfreado de 

poder legiferante atípico, como ocorre, v.g., no sistema parlamentarista italiano. No Brasil, 

tem-se a ideia de um molde maquilado, com o fim único de usurpar a função típica do Poder 

Legislativo, ainda que este se mostre cada vez mais desidioso. 

Ademais, é visível também a corrente existente na atualidade pós-moderna que 

faculta a todos os demais entes federados fazerem uso dos mesmos vetores emergenciais, de 

modo que, partindo do princípio da tripartição de poder albergada na Lei Maior, possam 

adaptar as suas legislações regentes ao modelo federal, ora enxergado de modo benéfico e 

atual, ora temerário. 

Outrossim, abarca-se, num ponto clímax do temário posto, quais tributos podem ser 

alvos de instituição ou majoração por meio de medida provisória, pois é lúcido vislumbrar a 

sua possibilidade ante os princípios constitucionais tributários albergados: a legalidade e a 

anterioridade. 

Não há, desse modo, que se tentar impor freios ou mecanismos brecantes ao uso de 

medida provisória pelo executivo em face de matéria tributária, pois consiste em ato facultado 

pela própria Lei Maior. Há, contudo, que se focar esforços para um melhor regramento da 

matéria, com planejamento prévio e melhor aferição pelas Casas Legiferantes. 

Seu uso desregrado se mostra temerário, como forma maquilada de poder 

concentrado, assim como na Ditadura de Vargas, de 1937. Isso se mostra claro, pois uma 

única medida provisória chega até mesmo a trancar a pauta do Congresso, impedindo que 

projetos de lei de mesma urgência possam ser votados e alavancados. 

Ao final, é imprescindível que se exponha, de modo genérico, a amplitude que possui 

a atuação presidencial quando da expedição tendenciosa de medidas provisórias de cunho 

negocial, o que pode até mesmo atacar direitos fundamentais de contribuintes, sedimentados 

na Constituição Cidadã de 1988, em meio ao intitulado Estado Democrático de Direito, que 

preza por pétreas rédeas, dentre elas a forma tripartida de poder e a dignidade da pessoa 

humana. 

  

1 O MODO MAQUILADO (IM)POSTO PELO LEGISLADOR 

CONSTITUINTE BRASILEIRO, QUANDO DA INCURSÃO PELAS MEDIDAS 

PROVISÓRIAS:  ABSORÇÃO CONVEXA DO PLANO COMPARADO 
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Antes de adentrar-se ao ponto clímax do presente temário, que tem como objetivo 

maior enfocar o árido campo da regulação tributária por meio de medida provisória, faz-se 

interessante notar, de antemão, que a sua inserção, pelo legislador constituinte brasileiro, não 

se deu por acaso ou por ser mecanismo de rapidez político-legislativa ou mesmo eficaz. Sua 

ascensão, ao contrário, remonta tempos ínfimos da História e acaba por configurar-se numa 

forma atualmente maquilada de imposição do Poder Executivo sobre o Legislativo, 

depreciando a norma de direito fundamental imposta no art. 2.º do Diploma Maior de 1988, 

que prima pela harmonia funcional dos poderes do Estado, e que, na perspectiva assertiva de 

Bonavides (2002, p. 237), “forma um pedestal normativo sobre o qual se assenta o edifício 

jurídico”. 

Neste viés conspurcado, é imprescindível que seja tecido um introito expositivo 

acerca de toda a gênese do instituto, bem como a sua influência face ao Estado e aos próprios 

entes federados. 

Com base nas explicações iniciais de Tavares (2007, p. 1.123), foi pelos ditames 

trazidos pelo Direito Constitucional Italiano, em 1948, que as medidas provisórias, de cunho 

unicamente emergencial e extraordinário, tiveram expansão maior no cenário legiferante 

internacional, presentes, atualmente, na maioria dos Estados — e com força de lei —, como 

bem demonstra o art. 77 daquela Costituzione, in verbis: 

  

Quando em casos extraordinários de necessidade e urgência, o 

governo adota, sob sua responsabilidade, medidas provisórias com força de 

lei, devendo apresentá-las no mesmo dia para a conversão às Câmaras que, 

mesmo dissolvidas, são especialmente convocadas a se reunirem no prazo de 

cinco dias. Os decretos perdem eficácia desde o início, se não forem 

convertidos em lei no prazo de sessenta dias a partir da sua publicação. As 

Câmaras podem, todavia, regulamentar com lei as relações jurídicas surgidas 

com base nos decretos não convertidos [1]. 

  

Mediante sucinta análise da primeira parte do texto constitucional comparado, o 

Poder Executivo é quem detém verdadeiramente o poder de expedir — sob delegação 

exclusiva do Legislativo, e com peso de lei ordinária —, medidas provisórias (ou decretos-

lei), em caráter extraordinário e de urgência, para regular matéria de específico teor. 
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Com base neste mesmo documento, o constituinte brasileiro tratou de retirar os 

moldes para incutir sistemática idêntica à já aplicada em países estrangeiros, embora convexa 

ao viés democrático preconizado na atualidade. 

No Brasil atual, de modo idêntico ao modelo italiano de 1948, é claro depreender que 

toda medida provisória deve, obrigatoriamente, ser submetida ao Poder Legislativo para 

apreciação, pois, caso contrário, restará desde logo ineficaz. Isto se encontra bem sedimentado 

no próprio texto constitucional atual, em seu art. 62, caput: 

  

Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 

imediato ao Congresso Nacional. 

  

Contudo, diverso do molde comparado de 1948, neste, se o governo se utilizar de 

institutos de forma contrária aos interesses parlamentares, responderá totalmente por eles, 

podendo, conforme o caso, dar início a uma crise política interna de grande monta, como bem 

preconizam os arts. 89 e 94 daquela Carta, in litteris: 

  

Art. 89. Nenhum ato do Presidente da República será válido se não 

for assinado também pelos ministros que apresentaram a proposta, e pela 

qual eles assumem a responsabilidade. Os atos que têm valor legislativo e os 

demais indicados pela lei são assinados também pelo Presidente do Conselho 

de Ministros. 

  

Art. 94. O Governo deve ter a confiança das duas Câmaras. Cada 

Câmara acorda ou revoga a confiança, madiante uma moção motivada e 

votada por apelo nominal. No prazo de dez dias a partir da sua formação, o 

Governo apresenta-se às Câmaras para obter a sua confiança. O voto 

contrário de uma ou de ambas as Câmaras a uma proposta do Governo não 

comporta a obrigação de demissões. A moção de desconfiança deve ser 

assinada, pelo menos, por um décimo dos integrantes da Câmara e não pode 

ser posta em discussão antes de três dias da sua apresentação [2]. 

  

No caso brasileiro, entretanto, como se optou pela adoção do sistema 

presidencialista, diverso do molde parlamentarista italiano, que impõe sanção política pelo 

abuso ao ato vil de legislar, nada acontece com o Presidente da República que usa 

desenfreadamente daqueles mecanismos emergenciais [3]. 
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E toda esta força executiva que impera no cenário brasileiro advém desde 1937, com 

a Carta Política de Getúlio Vargas. Segundo preconizava, in litteris, o seu art. 73, “o 

Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos 

representativos de grau superior, dirige a política interna e externa, promove ou orienta a 

política legislativa de interesse nacional e superintende a administração do País”. 

Note-se que, ainda que autores como Silva (2006, p. 83) demonstrem claramente que 

respectivo documento jamais tenha conseguido eficácia absoluta na História, pela perspectiva 

antidemocrática veiculada pelos seus verbos, é visível o marco forte da Ditadura em ascensão 

à época, cujos poderes Executivo e Legislativo concentravam-se unicamente nas mãos do 

Presidente, que propunha um regime de total violação aos direitos fundamentais. 

Este mesmo arquétipo fora seguido pela Constituição Brasileira de 67, que já na 

época trazia como vetor idêntico o art. 58, o qual determinava a possibilidade de o Presidente 

da República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, expedir decretos com 

força de lei [4]. 

Na verdade, segundo pondera Massuda (1999, p. 33), desde a Constituição de 37, 

com a criação do vetusto decreto-lei, é que emerge o marco brasileiro de maior relevância 

para a absorção, no contexto atual, das medidas provisórias, seguida, mais tarde, pela 

Constituição de 67 e pela Emenda Constitucional n. 01/69, que, para a maioria da Doutrina 

Constitucional, consuma-se como uma nova Constituição, em decorrência do profundo 

retalhamento produzido na Lei Maior anterior (1967), embora aqui careça de espaço para o 

seu esboço in totum. 

Com efeito, conforme expresso no art. 12 da antiga Carta de 37, “o Presidente da 

República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-lei, mediante as condições 

e nos limites fixados pelo ato de autorização”. Da mesma forma, o art. 55 da Emenda n. 01/69 

assim dispunha: “O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público 

relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-lei [...]”. 

Partindo desta força presidencial, também idealizada sob o molde italiano 

supraexposto, o legislador constituinte brasileiro tratou de dar continuidade aos mesmos 

vetores extraordinários, embora tenha optado, em 1988 — e por puro rigor à nomenclatura —, 

que todo decreto-lei teria forma de medida provisória, conforme o § 2.º do art. 25 do ADCT 

(Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) assim determina: “Os decretos-lei editados 

entre 3 de setembro de 1988 [...] serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias [...]”. 

Contudo, nada regulou quanto à aplicação punitiva por qualquer abuso que pudesse 

incidir face ao uso desregrado pelo Executivo, o que corrobora mais uma vez para que caia 

em descrédito a forma tripartida de poder do Estado brasileiro. 
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Como bem se afirmou anteriormente, desde o Diploma Maior de 37 e da edição da 

Emenda à Constituição n. 01, de 17 de outubro de 1969, tendia-se a uma corrente autoritária 

de concentração de poder unicamente nas mãos do Executivo, que se utilizava de decretos-lei 

para usurpar as funções legislativas, empregados — ainda que indiretamente — como 

verdadeiros instrumentos violadores de direitos fundamentais. 

Além disso, ainda que a democracia configure, na atualidade, a base maior da 

Constituição Cidadã de 1988, como se percebe pela sua própria redação amplíssima e 

extremamente garante, o Presidente da República detém poderes que por si só se inserem em 

meio ao Poder Legislativo, regulando questões ora relevantes, ora urgentes, porém atípicas 

para o modelo presidencialista que se erigiu. 

Por mais que instrumentos de mesmo teor, como os famigerados decretos-lei, 

restaram extirpados no todo, procurou o legislador constituinte de 88 pôr forma a novos 

institutos, advindos de constituições estrangeiras, para a edificação de moldes 

verdadeiramente comparados — ora maquilados sob a forma de carta branca —, destinados a 

municiar o Poder Executivo de plenos métodos legislativos, usando como respaldos 

escusatórios a urgência e relevância no seu provimento. 

Entretanto, na visão assertiva de Niebuhr (2001, p. 77): 

  

Não se pode querer transplantar um dispositivo específico de 

Estado estrangeiro sem atentar para as especificidades do sistema que ele 

integra, devendo-se tomar ciência das diferenças culturais, institucionais e de 

controle existentes. 

  

A este fenômeno Santi Romano (1977, p. 47-48) denomina “transmigração”, isto é, 

“a livre adoção por parte de um Estado das instituições de um outro”, que, em aposição às 

palavras de Emerico Amari, configura, de modo complexo, uma verdadeira “contagiosidade 

do direito”. 

Segundo tais vertentes, parece óbvio entender o porquê de os vetores provisórios 

brasileiros se mostrarem em configuração totalmente diversa do modelo rígido italiano, ainda 

que de enunciados assemelhados. Isso porque no direito comparado estrangeiro, como bem se 

expôs anteriormente, o governo deve total responsabilidade ao Parlamento por sua expedição 

legislativa, sob pena de descrédito político. Já no Brasil, entretanto, inexistem quaisquer 

consequências relevantes ao seu uso indevido, podendo, no máximo, ver-se tal medida não 
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convertida em lei, pelo Congresso Nacional [5]; ter declarada a sua inconstitucionalidade, 

pelo Poder Judiciário; ou ser arquivada, quando do não atendimento aos pressupostos 

constitucionais de admissibilidade e adequação a que se sujeita [6]. Inexiste, como ademais se 

expôs, qualquer sanção maior ao seu autor — ou coautor —, salvo a incidência de crime de 

responsabilidade, que muito dista da perspectiva-fim almejada. 

Com isso, é possível depreender que, ainda que o constituinte não tenha, ao longo 

dos anos, mantido o vetusto decreto-lei no ordenamento jurídico constitucional, que, segundo 

Szklarowsky (2003, p. 57), configura-se como “resíduo do entulho autoritário”, criou 

dispositivo análogo, que guarda sutil — e quase imperceptível — diferença daquele. 

E, ainda que autores como Carrazza (2009, p. 284) aduzam assertivamente que não 

se configuram as medidas provisórias em lei, de modo estrito, mas sim em atos 

administrativos lato sensu, consistem, como também se expôs — e de modo genérico —, 

numa forma disfarçada de atribuição legislativa ao Poder Executivo — arquétipos embalados 

em verdadeiros mecanismos usurpantes. 

  

1.1 As medidas provisórias enquanto meios de desequilíbrio face à forma 

tripartite de poder do Estado 

  

Dentre as primeiras menções que se faz quanto à necessidade de separação dos 

poderes de um Estado, é na vertente de Aristóteles (384 a 322 a.C) que tudo tem gênese, 

precisamente na obra A Política. Para o filósofo, sábio discípulo de Platão, a concentração de 

poder nas mãos de um único mentor sempre traz ineficiência e abuso face ao âmbito social. 

Para tanto, deve haver, tão-logo, uma total descentralização, em que se tenha uma função 

legiferante, uma deliberante e outra em favor único da promoção da justiça (DALLARI, 1998, 

p. 78). 

Na sequência, outras correntes tiveram forma no seio histórico, dentre elas a de 

Maquiavel (1513), pondo o rei ao centro do Poder Executivo; o Parlamento, na representação 

do Legislativo; e o Poder Judiciário, numa versão independente, mesmo face ao próprio 

Estado. Deste molde, John Locke (1689) apresentou fracionamento idêntico, embora 

conferisse maior peso ao âmbito Legislativo (DALLARI, 1998, p. 10-15). 

Mais tarde, Montesquieu (2001, p. 11), na célebre obra O Espírito das Leis, colocava 

como sendo necessária a ideia de divisão do poder do Estado. Nela, do mesmo modo, estar-
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se-ia sujeito a uma repartição em três esferas, com um agir independente e harmônico, 

restando demonstrado, também, o valor atribuído aos órgãos destinados a manter lídima cada 

fração. Não deveria haver, ademais, qualquer subordinação de um para com o outro; mas tão-

somente uma insigne fiscalização. 

É com base nestas teorias que hoje se mantém a estrutura funcional da maioria dos 

Estados no mundo, dentre eles o Brasil. 

No mais, apenas algumas ponderações se fazem necessárias quanto à distinção entre 

poder ou função fracionada. Segundo demonstra Lenza (2009, p. 339), “o poder é uno e 

indivisível. O poder não se triparte. O poder é um só, manifestando-se através de órgãos que 

exercem funções”. Para Tavares (2007, p. 1.021, grifos nossos), na mesma linha de pensar, o 

que corretamente se designa como separação dos poderes estatais consiste na distribuição de 

funções, de acordo com diferentes órgãos do Estado. O termo poder, desse modo, deve ser 

visto como forma apenas relativa. 

Como também dispõe Silva (2006, p. 108): 

  

A divisão de poderes consiste em confiar cada uma das funções 
governamentais (legislativa, executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes. 
Se as funções forem exercidas por um órgão apenas, tem-se concentração de 
poderes. 

  

Em continuidade ao seu tecer, de modo assertivo, alude que a divisão de poderes tem 

como base uma característica funcional, pois cada órgão possui função distinta (legislar, 

organizar ou julgar), além de uma independência orgânica, sem qualquer subordinação 

(SILVA, 2006, p. 108). 

Com efeito, o constituinte brasileiro adotou o mesmo padrão, com funções 

independentes, e, ao mesmo tempo, unificadas e harmônicas. Além disso, concedeu atuações 

típicas a cada um, e, ao mesmo tempo, atípicas. Desse modo, o Poder Legislativo possui como 

típica a edificação das leis [7], bem como a fiscalização, investigação e o seu controle [8]. 

Como administrativa, deve organizar as Câmaras e o seu funcionamento [9]; e, como 

jurisdicional, deve julgar os crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos 

Ministros de Estado [10]. 
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Quando se está a tratar do Poder Judiciário, sua meta primeira é o exercício da 

jurisdição (SILVA, 2006, p. 108). Porém, possui também funções atípicas, sejam de ordem 

legislativa ou administrativa [11], a exemplo da contratação de servidores e da mantença da 

ordem econômica interna. 

No que tange ao Poder Executivo, este tem como típicas as funções encontradas no 

art. 84 da Constituição Federal, cabendo-lhe regular a chefia de Estado, governo e 

administração. Porém, como atípica possui também uma forma jurisdicional e, mais 

importante, a porção legislativa, albergada nos incisos III e XXVI do art. 84 e nos arts. 62 e 

68, ambos da Constituição Federal de 1988, os quais se referem à iniciativa do processo 

legislativo, às leis delegadas e às referidas medidas provisórias. 

Na verdade, segundo Sampaio (2007, p. 36-37), cada vez mais “se abrem espaços 

para abusos de poder, sob a rubrica de necessidade”. Daí o porquê de o Executivo, usando do 

fator urgência, passar a legislar sem qualquer rigor e controle, como antes se expôs. 

Se de um lado fora criada uma linha divisória de funções, destinada a impedir a 

expansão desregrada de poder, hoje se tem o que anteriormente aduzia Aristóteles, pois aquele 

que detém maior força traz para a sociedade um cenário de abusividade e autoritarismo, ainda 

que de forma regulamentada. E para isso, tem vez as medidas provisórias, que se modelam 

como mecanismos legiferantes do Executivo, sob a égide dos fatores urgente, iminente e 

extraordinário, e que, segundo Tortora (2009, p. 31), “inovam a ordem jurídica à margem de 

qualquer controle prévio do Poder Legislativo, que somente o exerce posteriormente”. 

Na justa abordagem do mesmo autor (p. 31-32): 

  

Por estar inserida numa Constituição democrática, poderia vir a ser 
instrumento valioso. Sucede, entretanto, que o Presidente da República a 
utiliza de modo abusivo, para situações que não são relevantes e urgentes. 
Agregue-se que o Poder Legislativo não as controla como deveria. E, do 
outro lado, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, 
oferece interpretação muitas vezes absurda, contrária à própria letra do 
dispositivo. 

  

Por isso, é precisa a advertência que faz Bobbio (1989, p. 111), quando assim se 

expressa: “[...] a exigência de sistema não deve desenvolver-se à revelia do princípio da 
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autoridade, segundo o qual as normas vêm à existência pelo só fato de terem sido postas [...]”. 

Há, na verdade, que existir um ordenamento com estabilidade legislativa, jurídica e 

administrativa. 

Desse modo, a forma como a medida provisória vem sendo aplicada ataca 

veementemente o que dispõe a teoria da tripartição de poder, bem como os próprios princípios 

fundamentais albergados ao longo de toda a Constituição. 

Para Ferreira Filho (1999, p. 81, inserção nossa) “a lei era vontade geral manifestada 

em nome da nação pelos representantes. A prática das novas instituições [como as medidas 

provisórias], todavia, destruiu esse equilíbrio e desnaturou a representação”. 

Nesta mesma linha, Lenza (2009, p. 423) infere que “as medidas provisórias 

representam o câncer que consome, lenta e gradualmente, a saúde de nossa democracia”. Isto 

porque o Estado acaba por assentar-se sobre as mãos de um único poder — o Executivo —, 

sem um controle maior e eficaz da sua força de mando. Por isso, toda medida provisória 

deveria ser meio unicamente de exceção, sob pena de agravar ainda mais a veia 

constitucionalista erigida no seio social, desde o fim da era ditatorial. 

  

2 A POSSIBILIDADE DE (AB)USO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS PELOS DEMAIS 

ENTES DA FEDERAÇÃO: COMPETÊNCIA VERSUS LIBERALIDADE 

  

A partir do momento em que o legislador constituinte de 88 atribuiu ao Presidente da 

República a competência para criar medida provisória, tal instituto tem sido seguido pelos 

demais entes federados, como um vício à interpretação do sistema de fracionamento de 

poderes visto anteriormente. 

Ainda que parte da doutrina entenda não ser possível tal estendal, há muitas posições 

favoráveis. A vedação, por óbvio, estaria expressa no próprio texto constitucional (art. 62), 

cuja participação se dá na figura do Presidente da República. Deve haver, deste modo, uma 

interpretação restritiva; jamais ampliativa.  

Para melhor confirmação, aduz Temer (2000, p. 152): 
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As medidas provisórias só podem ser editadas pelo Presidente da República. 
Não podem adotá-las os Estados e os Municípios. É que a medida provisória 
é exceção ao princípio segundo o qual legislar compete ao Poder Legislativo. 
Sendo exceção, a sua interpretação há de ser restritiva, nunca ampliativa. 

  

Do mesmo modo, Chiesa (1996, p. 94-95) assim dispõe: 

  

A excepcionalidade da medida conduz à restrição relativamente ao seu 
agente, ou seja, só o Presidente da República poderá editá-la, não o 
Governador do Estado, ou o Município [...]. Em caso contrário, sim, 
estariam burlados os princípios constitucionais, a partir da independência e 
harmonia dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

  

Entretanto, os demais entes federados têm insistido no seu (ab)uso, de forma 

contrária a qualquer preceito, apoiando-se nos padrões do próprio Estado Democrático de 

Direito, que pugna pela autonomia dos entes federados, bem como pela base extraída do 

próprio art. 18 da Lei Maior, que assim preconiza: “A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos [...]”. 

E bem adverte Niebuhr (2001, p. 164) que, de modo geral, ainda que a Constituição 

confira autonomia a todos os entes da Federação, tratou de distribuir competências a cada um, 

de forma bem delimitada, seja quanto ao autogoverno ou mesmo face ao poder de auto-

organização. Porém, a corrente que pugna pela sua autonomia é posta até mesmo pela União, 

de modo indireto, quando, pela própria lei, descentraliza serviços e competências para que 

haja maior liberalidade, o que acaba por criar uma onda de mitigação face à tripartição de 

poder já consagrada. Com isso, o próprio ente federal vê-se na responsabilidade de fornecer 

aos demais recursos necessários e gerais que necessitam, pela falta de estrutura em gerir o que 

lhes compete. 

Além disso, os Estados-membros, por meio do art. 25 da Constituição Federal, 

podem auto-organizar-se por meio de Constituições Estaduais. E os Municípios, do mesmo 

modo, por Leis Orgânicas, consoante o que traz o seu art. 29. Assim, como a própria 
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Constituição Federal não lhes delimita o poder, emerge a dúvida se podem ou não ultrapassar 

as barreiras (ou competências) impostas. 

Em meio ao problema em foco, autores como Borges Netto (1999, p. 109) denotam 

que os Estados-membros devem “inovar em tudo aquilo que se faça necessário para bem 

tratar dos assuntos de interesse local, desde que se legisle de forma compatível com os 

modelos criados pela Carta da República”. Com isso, não é incomum que passem a admitir 

em suas leis internas a utilização de medidas provisórias, nos mesmos moldes emergenciais. 

Para Pedra (2006), do mesmo modo, é legitimo que os demais entes federados 

adaptem as normas da União às peculiaridades que possuem, inclusive em caso de medida 

provisória. 

Deste mesmo entendimento comunga Carrazza (2009, p. 186), quando aduz que: 

  

Nada impede, porém, que exercitando seus poderes constituintes 
decorrentes, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal prevejam a 
edição de medidas provisórias, respectivamente, estaduais, municipais e 
distritais. A eles, mutatis mutantis, devem ser aplicados os princípios e 
limitações que cercam as medidas provisórias federais. 

  

Assim, ainda que a adoção de medida provisória seja medida excepcional e que, de 

certo modo, viole a tripartição de poder — embora regulamentada em Lei Maior —, é 

discutível a ideia de os demais entes da federação dela se utilizarem, desde que sejam 

respeitados os limites impostos pela Norma Constitucional. 

Desse modo, se a própria Constituição Federal prescreve aos demais entes 

determinadas competências para certos atos, vedando a edição de medida provisória para a 

sua regulamentação, mas não a outros, é possível a sua inserção. Trata-se, contudo, de 

interpretação ampliativa e, ademais, pouco quista. 

O próprio Supremo Tribunal Federal assume-se em posição favorável a tal ideia: 

  

Aplicabilidade, nos estados-membros, do processo legislativo previsto na 
Constituição Federal. Inexistência de vedação expressa quanto às medidas 
provisórias. Necessidade de previsão no texto da carta estadual e da estrita 
observância dos princípios e limitações impostas pelo modelo federal [...] 
[12]. 
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Exemplos reais da matéria versada são as Constituições dos Estados do Acre, Santa 

Catarina e Piauí. Este último, v.g., prevê, em seu art. 73 (grifo nosso), a edição de medidas 

provisórias: “O processo legislativo compreende a elaboração de: I – emendas à Constituição; 

II – leis complementares; III – leis ordinárias; IV – medidas provisórias” [13]. 

Diante desta exposição, é lúcido perceber a força que possui cada ente federativo, o 

que ora corrobora, ora se mostra temerário, ora provoca desconfiança pelo excesso de poder 

concentrado nas mãos de um único vetor: o Executivo. 

E quando a matéria é posta diante da ordem tributária, o risco ascende ainda mais, 

pois se está a tratar de novos direitos, de ordem fundamental, que guarnecem o patrimônio 

individual de cada pessoa, seja física ou jurídica. 

No molde posto por Guerra Filho (2001, p. 127), ao se tratar de normas 

constitucionais, se está a tratar de bases unicamente principiológicas, diferentemente das 

demais normas de cunho infraconstitucional, que ora são vistas como simples regras. 

Com isso, sob entendimento geral, toda medida provisória de cunho tributário figura 

como molde maquilado de imposição autoritária e controle do Estado face a princípios de 

ordem geral, por via unicamente administrativa. 

  

3 REGULAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA: 

POSSIBILIDADE VERSUS TEMERIDADE 

  

Após se perpassar pela porção genealógico-histórica e pela não-vedação quanto ao 

uso desenfreado de medida provisória pelos demais entes federados do Estado brasileiro, o 

que somente contribui para o rompimento do espeque estabilizado em que se ergueu, envolto 

por uma forma tripartite de poder, é imprescindível que se adentre ao foco principal do 

presente temário, que prevê o uso desse mesmo mecanismo face ao poder de tributar. 

  

3.1 Sucintas ponderações pertinentes à legalidade constitucional tributária 

  

Em que pesem todas as aplicações que têm as medidas provisórias, sem dúvida a 

seara tributária é a que merece maior cautela, até mesmo porque estão em cena a segurança 

jurídica e a confiança dos contribuintes, vetores-chave para os princípios da legalidade e 

anterioridade, fortemente expressos no texto constitucional de 88. 

Ao se usar das ponderações de Chiesa (1996, p. 47), é importante notar que o 

princípio da legalidade molda a base de todo o sistema tributário brasileiro, pois define que 
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qualquer incidência neste espaço só poderá ser permitida mediante lei. E lei, para Carrazza 

(2009, p. 284), difere de medida provisória no todo, que, em sua óptica, caracteriza-se por 

mero ato administrativo lato sensu, ainda que, por óbvio, o art. 62 do Texto Magno a tenha 

criado com mesma força: “Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei [...]”. 

Contudo, o art. 150, I da Constituição Federal assim determina: “sem prejuízo de 

outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.  

Assim, se a tais mecanismos extraordinários o legislador constituinte conferiu força 

legal, como bem se vê nos parágrafos anteriores, não há vedação maior para que se infiltrem 

em meio ao cenário tributário nacional. Até bem porque a própria Constituição, em seu art. 

62, § 2.º, assim se pronuncia: “medida provisória que implique instituição ou majoração de 

impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V [14], e 154, II [15], só produzirá 

efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia 

daquele em que foi editada”. 

Diante desse exposto, não há qualquer inconstitucionalidade ou vedação maior em 

sua tramitação, salvo os casos expressos que a lei determina. 

Todavia, um problema relevante ainda merece destaque: toda e qualquer medida 

provisória nasce medida provisória. O que possui, na verdade, é força de lei, já que só galgará 

o status lege quando assim for convertida, como bem demonstra o art. 62, § 3.º da 

Constituição Federal: “as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 [16] 

perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei [...]”. 

Outrossim, até mesmo no Senado Federal, por intermédio do seu Regimento Interno 

— Resolução n. 93, de 1970 —, segundo o art. 13, e, em especial, o art. 14, § 1.º, fica 

demonstrado claramente que toda medida provisória vincula-se ao ato que a transforma em 

lei, sem o qual possui apenas força de lei. In verbis: 

  

Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e 

consolidações, integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins, 

constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação Federal. 

  

Art. 14. Para a consolidação de que trata o art. 13 serão observados 

os seguintes procedimentos: 

  

[...] 
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§ 1.º Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias 

ainda não convertidas em lei. 

  

A Excelsa Corte, contudo, vai ainda mais longe face à sua feição (grifo nosso): “As 

medidas provisórias configuram, no direito constitucional brasileiro, uma categoria especial 

de atos normativos primários emanados do Poder Executivo, que se revestem de força, 

eficácia e valor de lei” [17]. 

Desta celeuma, é importante indagar se, para regulação em matéria tributária por 

medida provisória é necessário que se percorra o prazo disposto anteriormente, isto é, ou 

nasce para regular, como lei — ou com força de lei —, ou somente teria aplicabilidade após a 

sua conversão em lei. 

Note-se que, por ser a medida provisória um meio regulador de matérias urgentes e 

extraordinárias, não há qualquer sentido em sua existência se não puder regular o que 

disciplina, desde a sua gênese. Por isso, o termo força de lei lhe fora atribuído — ampliado 

pelo Supremo Tribunal Federal, como antes se expôs —, já que, quando lhe sobrevier 

conversão, não mais medida provisória será, mas sim lei, materialmente constituída. 

Contudo, adverte Niebuhr (2001, p. 115), de modo totalmente contrário, que, quando 

se está a tratar de matéria tributária, é preciso que se observe o seguinte mandamento: 

  

Afora o fato de não ser lei, não apreende a verdadeira razão do direito 
tributário, que é frear o ímpeto daquele que acaba recebendo a receita 
tributária. Daí resulta que, para o Direito Tributário, o princípio da 
legalidade se torna estritamente rígido, já que depende de ato do Poder 
Legislativo, jamais do Executivo. 

  

Além disso, ainda que não sejam aplicados os termos conceituais de Carrazza vistos 

anteriormente, este se pronuncia sabiamente quando assim escreve (2009, p. 294, grifos do 

autor): 

  

Queremos, a propósito, fazer dois registros: 

O primeiro: a medida provisória nula, isto é, editada em 

descompasso com o art. 62 da CF, não pode ser validamente convertida em 

lei (será, pois, inconstitucional a lei que a “aprovar”). 
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O segundo: a medida provisória não revoga lei que dispõe em 

sentido contrário. Apenas suspende-lhe a eficácia. A revogação dar-se-á 

quando a medida provisória for convertida em lei. E, ainda assim, se não 

houver nenhuma inconstitucionalidade a tisná-la. 

  

Assim, resta lúcido depreender que toda medida provisória, se vier ao mundo 

jurídico já inquinada in totum, nada poderá regular, pois nem mesmo força de lei possui. Do 

mesmo modo, não restarão anulados os efeitos de lei anterior se não lhe sobrevier conversão. 

Não ocorrendo tais ponderações, terá aquela toda a forma regulatória plenamente válida, 

ainda que inexista conversão pelo não decurso do prazo. 

Uma última problemática que deve incidir face ao princípio da legalidade tributária 

reporta-se ao art. 146, III, a, da Constituição Federal, in verbis: 

  

Art. 146. Cabe à lei complementar: III – estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos 
e de suas espécies [...]. 

  

Pela leitura que se extrai do texto legal posto, somente lei complementar pode ditar 

regras de cunho geral face aos tributos stricto sensu (juntos às suas espécies). Com isso, ao se 

efetuar uma interpretação de modo unicamente superficial ou gramatical, é possível que se 

equivoque quanto ao verdadeiro sentido almejado pelo legislador. 

Necessário se faz, deste modo, usar de uma forma hermenêutica bem mais 

sedimentada, como preceitua Bastos (1999, p. 49, inserções nossas), pois, ao se interpretar o 

texto constitucional, “não [se] despreza a interpretação jurídica de um modo geral, mas [se] 

apresenta uma série de particularidades que justificam o seu tratamento diferençado [...]”. 

Parte-se, outrossim, daquilo que realmente vem a ser — ou denotar — o vocábulo 

definir, cuja melhor expressão terminológica é posta por Bellinetti (2006, p. 816), em citação 

a Jacques Maritain, de forma assertiva: “a definição é um conceito complexo ou uma locução 

que expõe o que uma coisa é ou o que significa um nome”. 

Com base nesta exposição, o teor do artigo constitucional em espeque trata 

unicamente de dar uma explicação ampla ao tributo e às suas espécies. Não trata, de forma 

subjetiva, da sua instituição; e tampouco da sua majoração. Sendo assim, é plenamente 

possível que uma medida provisória possa instituí-lo. O que não pode, no caso, é trazer-lhe 

roupagem diversa da órbita tributária já fundada (alíquotas, destinatários ou fins impróprios 

etc.), a qual cabe unicamente a lei complementar, mediante densa regulamentação (e jamais 

de modo abusivo a direito fundamental do contribuinte), sendo responsável direto para isto o 
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Código Tributário Nacional, como assim define, v.g., a contribuição de melhoria, em seu art. 

81, in verbis: 

  

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 

respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas 

de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 

realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar 

para cada imóvel beneficiado. 

  

Inexiste, desse modo, qualquer impedimento legal para que as medidas provisórias 

sejam utilizadas em âmbito tributário, desde que guardem as suas devidas proporções. 

  

3.2 Relevantes apontamentos acerca da anterioridade constitucional tributária 

  

Sabe-se, de modo geral, que o Poder Executivo é o responsável direito por 

administrar todas as receitas tributárias que capta, dando-lhe a correta destinação. Daí a 

indagação de não ser possível àquele usar de medida provisória para majorar ou alterar 

tributos, já que é o seu principal beneficiário. Porém, a questão legal ao fato já fora vencida 

anteriormente, pendendo à sua permissibilidade, ainda que perniciosa ou mesmo tendenciosa. 

Por mais que o legislador de 88 tenha facultado ao Presidente usar de mecanismos 

para impor-se diante da seara tributária; e que tenha colocado a medida provisória com força 

de lei, há que se atentar para o que bem demonstra o art. 150, III, b e c da Lei Maior: “Sem 

prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: [...] III – cobrar tributos: b) no mesmo exercício financeiro 

em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa 

dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o 

disposto na alínea b”. 

Sendo assim, resta claro que, ainda que urgente seja a medida provisória de ordem 

tributária, deverá vigorar apenas no exercício seguinte. 
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Contudo, ao se impor tal exigência constitucional, indaga-se aos doutos contrários à 

sua assemelhação à lei que, se medida provisória não galgasse teor idêntico ao status lege, 

tão-logo não lhe recairiam os termos do artigo antecedente. 

Destes versos, resta apenas inferir que o arquétipo de urgência em que foram 

esculpidas as medidas provisórias no Texto Magno, de um modo geral, fica relativizado, pois 

sua eficácia só se dará em exercício financeiro ulterior. 

É com base nesta vertente que Silva (1992, p. 465) acata que o Executivo jamais 

poderia regulamentar matéria tributária por medida provisória, pois “o sistema tributário não 

permite legislação de urgência, já que a lei tributária não é aplicável imediatamente, por regra, 

porquanto está sujeita ao princípio da anterioridade”. Trata-se, desse modo, de completa perda 

de tempo e usura da máquina estatal. 

Ocorre, entretanto, que o seu funcionamento não é assim tão vil. Isso porque toda 

medida provisória possui eficácia imediata, de modo que corresponda a uma situação urgente, 

já que o próprio Legislativo carece de regulamentação, o que se assemelha, em muitos casos, 

a uma completa desídia, a qual se reveste, a posteriori, em verdadeiro perigo de prejuízo ou 

dano aos contribuintes e ao próprio Estado. Assim, aonde inexiste lei legisla aquele que a 

própria lei, de modo secundário, determinou.  

Ademais, como a majoração tributária galga efeito erga omnes somente no exercício 

seguinte, é lúcido depreender que, seja pela utilização de medida provisória ou mesmo por lei, 

necessário se faz a incursão por um planejamento prévio, bem estruturado e estável. Quis o 

legislador, desse modo, impor mecanismos brecantes a toda forma de ímpeto legislativo. 

Castro (1998, p. 99, grifo do autor) se mostra favorável a este mesmo pensamento, 

focando demérito e jamais abuso de poder pelo uso de medidas provisórias: 

  

[...] inexistindo autorização expressa para veicular normas tributárias, o texto 
constitucional em vigor restringe, ao invés de ampliar, o campo de atuação 
das medidas provisórias. Essa restrição advém de vários fatores. Dentre eles, 
cabe ressaltar: a medida provisória tem ‘força de lei’, mas com ela não se 
confunde; o princípio da legalidade, princípio constitucional tributário, 
restringe a instituição e majoração de tributo à lei propriamente dita; o 
princípio da anterioridade, característica básica da lei tributária, é totalmente 
incompatível com qualquer noção de urgência e relevância em matéria de 
instituição e majoração de tributos. 
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O que há se ser ponderado, ademais, é quanto à contagem do prazo face à exigência 

de anterioridade. Como regra, tal princípio deve ser aplicado não da edição da medida 

provisória, mas quando da sua conversão em lei. Como exemplo, se determinada medida 

provisória for editada em 2009 e convertida em lei em 2010, somente em 2011 é que poderá o 

tributo por ela criado ou majorado ser exigido. A própria Corte Excelsa já se manifestou 

positivamente sobre o assunto, no tocante ao AgR 291.555/SP [18]. 

Enfim, note-se que, ainda que existam posições contrárias em sua maioria, algumas 

vertentes acabaram por vencidas quando da edição da Emenda Constitucional n. 32/2001, que 

firmou bases sólidas para que toda medida provisória atue plenamente em seara tributária. 

  

3.2.1 A Emenda Constitucional n. 32/2001 face aos princípios constitucionais da 

legalidade e anterioridade tributária 

  

A promulgação da Emenda Constitucional n. 32, em 11 de setembro de 2001, sem 

dúvida provocou alterações de grande relevância para o Direito Tributário Brasileiro, seja em 

matéria legal ou mesmo doutrinária e jurisprudencial, pois trouxe novas redações aos artigos 

constitucionais a ele afetos, deixando a atuação da medida provisória concorde àquilo que 

realmente se presta a regular. 

O Supremo Tribunal Federal, antes da promulgação da Emenda supra, com bem se 

observou, já reconhecia a medida provisória como ato normativo verdadeiramente capaz, uma 

vez que possui real força de lei e é meio hábil para instituir e majorar tributos, como já o 

faziam os vetustos decretos-lei da Constituição de 1967. O que deixa ainda mais claro este 

posicionamento é o acórdão da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) n. 1.005-1, de 19 

de maio de 1995, cujo relator fora o Min. Moreira Alves, pelo qual mantivera os seguintes 

argumentos: 

  

Tendo em vista que a Medida Provisória nada mais é, em última análise, do 
que modalidade de Decreto-Lei (e assim o é na Itália, em cuja Constituição 
a nossa, a esse respeito, se inspirou), a propósito do qual esta Corte, sob o 
império da Constituição anterior, firmou o entendimento de que ele, em 
matéria tributária, poderia também instituir ou aumentar tributo por ter 
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força de lei, observando-se, por isso, o princípio constitucional da 
legalidade, não se pode, num exame inicial compatível com o requerido 
para a análise do pedido de liminar, ter objeção dessa ordem como 
suficientemente relevante [...] [19]. 

  

Além disso, bem pondera o ex-ministro Carlos Velloso, da Suprema Corte (RE n. 

138.284/CE): “convém registrar, primeiro que tudo, que a Constituição, ao estabelecer a 

medida provisória como espécie de ato normativo primário, não impôs qualquer restrição no 

tocante à matéria. E se a medida provisória vem a se transformar em lei, a objeção perde 

objeto”. 

Contudo, ainda assim há entendimentos doutrinários que muito divergem, a exemplo 

de Coelho (1999, p. 224-225): 

  

[...] as leis ordinárias ou complementares que instituem ou majoram tributos, 
têm a eficácia e a aplicabilidade adiadas, por força do princípio da 
anterioridade. Medidas Provisórias, em razão da relevância e da urgência, 
têm necessariamente sua eficácia e a aplicabilidade antecipadas à existência 
da lei em que se hão de converter, por imperativo constitucional. 

  

Após a Emenda 32, o entendimento da Suprema Corte se mantém intacto, até mesmo 

porque a única divergência que ainda há incide face ao art. 62, § 2.º da Constituição Federal: 

“Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos 

nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se 

houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada”. 

Porém, é claro que medida provisória poderá instituir tributos, pois o § 1.º do mesmo 

artigo nada reprime e o próprio § 2.º citado também o permite, desde que, por óbvio, seja 

convertida em lei até data hábil, já que, como se disse anteriormente, medida provisória nasce 

medida provisória. 

Do mesmo modo é o entendimento de Paulo Barros Carvalho (1999, p. 155): 
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Ainda remanesce o hábito de mencionar-se o princípio da anualidade, no 
lugar da anterioridade, o que, a bem do rigor, substancia erro vitando. 
Aquele primeiro (anualidade) não mais existe no direito positivo brasileiro, 
de tal sorte que uma lei instituidora ou majoradora de tributos pode ser 
aplicada no ano seguinte, a despeito de não haver específica autorização 
orçamentária. Para tanto, é suficiente que o diploma legislativo entre em 
vigor no tempo que antecede ao início do exercício financeiro em que se 
pretenda efetuar a cobrança da exação criada ou aumentada. 

  

Em meio a todo esse indumentário, resta aduzir que, em regra, tributos são 

instituídos ou majorados por lei ordinária, conquanto haja casos excepcionais, aos quais 

incidem as leis complementares e as medidas provisórias. E, em que pesem as exceções e 

contrariedades apontadas, seja pela própria Constituição ou por doutrinadores tributaristas, 

cabe expor quais tributos podem ser alavancados por meio de medida provisória, seja para a 

sua instituição ou mesmo majoração. 

  

3.3 Figuras legais tributárias passíveis de instituição e/ou majoração por medida 

provisória 

  

Para que a matéria fique clara e específica, são destacadas algumas condicionantes 

que devem ser seguidas para a instituição e/ou majoração de tributos por meio de medida 

provisória, de modo sucinto: 

  

I) impostos extraordinários (art. 154, II da Constituição Federal [20]): tais impostos, 

segundo Carrazza (2009, p. 299), não se amoldam ao princípio da anterioridade, já que 

também se pautam pelos critérios de urgência e extraordinariedade. Desse modo, é ato inútil 

utilizar-se de medida provisória para a sua instituição, já que o Presidente da República dispõe 

do mecanismo estado de sítio, pelo qual pode, dentro do seu próprio bojo, impô-los. Contudo, 

inexiste qualquer vedação expressa à prática de atos emergenciais e relevantes no Texto 

Magno durante tal factum, salvo a proibição quanto à edição de emendas, consoante define o 

seu art. 60, § 1.º [21]; 
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II) empréstimos compulsórios, grandes fortunas, tributos indeterminados, 

transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, e serviços de qualquer 

natureza: segundo os arts. 148, 153, VII, 154, I, 155, § 1.º, III e 156, III — com exceção do 

previsto no art. 155, II — da vigente Constituição Federal [22], somente lei complementar 

poderá instituí-los. Sendo assim, medida provisória, que possui votação em maioria simples 

[23], jamais poderá atuar nesta esfera, o que feriria por completo o art. 69 da mesma Lei [24], 

bem como o próprio art. 62, § 1.º, III [25]. Note-se que até mesmo os municípios e seus 

impostos estão incluídos nesta regra, já que inexiste, como anteriormente se viu, vedação 

expressa para que façam uso de medida provisória; 

III) contribuições sociais: segundo entendimentos do Supremo Tribunal Federal face 

aos arts. 149 e 195, I a IV da Constituição Federal, as contribuições sociais, quando 

instituídas ou modificadas por medida provisória — permissão de utilização de medida 

provisória para tal matéria —, devem obedecer ao princípio da anterioridade — mas de modo 

especial —, concorde com o § 6.º do mesmo artigo [26], ou seja, devem ser respeitados 

noventa dias após a publicação da medida que as instituiu ou modificou (SABBAG, 2009, p. 

73-75); 

IV) demais tributos stricto sensu: com exceção dos impostos arrolados no item I, 

supra, deste prospecto, toda medida provisória, como regra, funciona como projeto de lei. 

Sendo assim, nada impede que possa instituir ou majorar impostos, taxas e contribuições de 

melhoria (tributos stricto sensu), desde que se observe o princípio pertinente, quando exigido. 

Contrário a todas estas previsões ditadas, embora totalmente vencido, Niebuhr (2001, 

p. 117) demonstra um motivo de advertência relevante face ao emprego de medida provisória 

em matéria tributária, quando foca o que traz o art. 68, § 1.º, II da Constituição Federal. Para 

o autor, todo tributo, de certo modo, incide sobre o patrimônio individual de cada um, o que 

se traduz, vez outra, como direito fundamental, o qual não pode ser alvo de mutação por meio 

de simples meios urgentes. 

Carrazza (2009, p. 261) tem igual entendimento: 

  

Obtemperamos que tal Emenda Constitucional, na parte atinente às medidas 
provisórias, afronta o princípio da legalidade tributária e, por via de 
consequência, a autonomia e independência do Poder Legislativo. Viola, 
pois, a cláusula pétrea do art. 60, § 4.º, III da CF, que estabelece que 
nenhuma emenda constitucional poderá sequer a abolir a separação dos 
Poderes. 
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Contudo, o próprio Poder Legislativo, quando edificou a Emenda à Constituição n. 

32, jamais tratou de mitigar o poder de mando do Executivo, mas sim o regrou aos princípios 

já consagrados anteriormente. 

Ainda que pesem todas as ponderações apontadas, não há mecanismos brecantes, 

sejam face à Emenda 32 ou mesmo aos mandos impostos pelo Executivo quando do poder 

que tem de legislar em usurpação ao Legislativo, que, vez outra, se mostra desidioso e moroso 

no fazimento de leis materiais regrantes, cabendo àquele usar de mecanismos que esse próprio 

deu gênese. 

  

3.4 A desídia do Estado-legiferante face ao trancamento de pauta pelo uso de 

medida provisória 

  

De acordo com os Regimentos Internos do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados Federais [27], um dos pontos finais do presente temário reporta-se ao poder que 

tem o Executivo quando, por medida provisória, provoca o trancamento da pauta junto do 

Congresso Nacional. É o que bem demonstram os seus arts. 130 e 9.º (grifos nossos), 

respectivamente, in litteris: 

  

Art. 130. As matérias que, em cada reunião, devam ser objeto de 

estudo, constarão de pauta previamente organizada, sendo relatadas na 

ordem em que nela figurarem, salvo preferência concedida para qualquer 

delas. 

  

Art. 9.º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e 

cinco dias contados de sua publicação no Diário Oficial da União, entrará em 

regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do 

Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 

as demais deliberações legislativas do Plenário da Casa em que estiver 

tramitando. 

  

Desse modo, quando qualquer medida provisória for editada pelo Executivo, se não 

for analisada no Congresso dentro do prazo estabelecido constitucionalmente no art. 62, § 6.º 

[28], acaba por trancar a pauta de votação face a todos os demais atos e projetos lá 
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tramitantes, pois se traduz em motivo de relevante urgência. Além disso, se, em sessenta dias, 

não contar com votação, será prorrogada. E os demais projetos, cujos prazos pendem de 

apreciação, mantêm-se onde estão — estagnados. É o que prevê o art. 10, § 2.º do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados Federais, in verbis: 

  

Art. 10 [...], § 2.º A prorrogação do prazo de vigência de medida 

provisória não restaura os prazos da Casa do Congresso Nacional que 

estiverem em atraso [...]. 

  

Até mesmo quando do recesso do Legislativo a medida provisória possui prioridade, 

como bem prevê art. 18, parágrafo único, do mesmo Documento: 

  

Art. 18 [...], parágrafo único. Se for editada medida provisória 

durante o período de recesso do Congresso Nacional, a contagem dos prazos 

ficará suspensa [...]. 

  

Como regra, toda medida provisória tem sua análise inicial feita por uma Comissão 

Mista, no próprio Congresso [29]. É neste exato momento que, caso haja mora na sua 

apreciação, provocará o trancamento da pauta. Somente após esta aferição por completo é que 

seguirá adiante. 

Segundo Michel Temer, é regra geral que toda medida provisória só possa tratar de 

matéria residual, ou seja, aquela que corresponda a uma lei ordinária, como já se expôs. Tais 

matérias, de acordo com o próprio Regimento Interno do Congresso, são analisadas em 

sessões ordinárias, de 3.ª à 5.ª feira. Assim, quando ocorre o trancamento da pauta, isto só se 

dá face a tais sessões. Nas sessões extraordinárias, que ocorrem nos demais dias, o 

Congresso está livre para julgar as matérias sobrantes, desde que não sejam de bojo 

ordinário. Esta saída fora criada por Temer, pois, como o volume de medidas provisórias do 

Executivo é muito grande, o próprio Congresso não possui tempo hábil para votar ou, de 

modo amplificado, legislar. Face a tal saída, houve impetração do MS 27.931/DF, que, apesar 

da força terminológica, ainda pende de julgamento, e, além disso, teve a sua liminar 

indeferida [30]. 

  

3.5 Breves reflexos da utilização de medida provisória em matéria tributária 

face aos negócios jurídicos da atualidade 
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Distante de todos os apontamentos realizados, apartados das críticas incidentes, é 

lúcido depreender que o uso de medida provisória em matéria tributária se mostra legal e 

pacificado até mesmo pela Corte Excelsa, desde que guarde, por óbvio, o devido respeito aos 

princípios constitucionais já demonstrados. Porém, um último problema ainda pende de 

maiores esclarecimentos, quando se enfoca o reflexo que veementemente possui a instituição 

ou majoração de tributos por aqueles mesmos vetores emergenciais. 

Em regra, não há maiores problemas ou fatores negativos face aos negócios jurídicos 

quando da possibilidade de medida provisória instituir ou majorar tributos, pois, conquanto 

seja arma legal e possível, o legislador acaba por optar pela lei, por ser vetor que por si só 

possui vigência imediata, sem a necessidade de conversão, ainda que deva, do mesmo modo, 

obedecer ao que determina a Constituição. 

O problema maior reside no fato de medidas provisórias imporem regramentos 

diversificados quanto à aplicação dos tributos já existentes, face às suas alíquotas, 

destinatários etc., conforme já explanado anteriormente acerca do art. 146 da Constituição 

Federal. Exemplos atuais têm incidido em fatores comuns, como, v.g., a solidariedade 

tributária. Como exemplo, tem-se a Medida Provisória n. 510, de 28 de outubro de 2010, que 

traz em seu art. 1.º, § 1.º, a seguinte redação: “as empresas consorciadas serão solidariamente 

responsáveis pelas obrigações tributárias decorrentes dos negócios jurídicos de que trata o 

caput [...]”. 

Em outros momentos, medidas provisórias criam particularidades tendenciosas, que 

por si só ferem princípios constitucionais, como a livre concorrência, preconizada no art. 170, 

IV da Constituição Federal, e a autonomia universitária, posta em seu art. 207. Como 

exemplo, cita-se a Medida Provisória n. 520, de 31 de dezembro de 2010, que autoriza o 

Poder Executivo a criar a empresa pública (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S/A) 

nos hospitais universitários do Brasil. 

Outras, contudo, trazem certos benefícios, como a MP 497, que trata da redução de 

impostos a empresas relacionadas a obras desportivas. Contudo, todas com ínfimos braços em 

prol do favorecimento pessoal. 

O que ocorre, na atualidade brasileira, é a utilização de mecanismos que atuam 

unicamente em prol de uma política emergencial, sem um planejamento prévio, até mesmo 

porque o Poder Legislativo não cumpre com sua função típica, que é legislar. Partindo de uma 

concepção assemelhada às palavras de Bandeira de Mello (1985, p. 69), aquele que tem poder 

e o exerce, tem verdadeiramente poder; aquele que o tem, mas não o exerce, nada tem. 

Neste viés, as medidas provisórias acabam sendo muito mais funcionais, empregadas 

em desregramento abusivo. 
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A longo prazo, contudo, a ausência de uma base legislativa forte acaba por 

caracterizar-se numa forma manipulada de governo, cujo sistema legislativo se mostra 

inoperante ou atua em favor do cumprimento às imposições e caprichos do Executivo. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante de todo este indumentário, pautado por um construtivismo lógico, é inevitável 

aceitar a possibilidade de aplicação de medida provisória em matéria tributária, embora careça 

de um planejamento prévio e de melhor regramento, já que é função atípica do Legislativo a 

sua instituição ou mesmo a fiscalização. 

Ademais, a desídia com que percorrem os processos legislativos acaba por corromper 

toda a ordem jurídica brasileira, erigida sob a égide de poderes divididos e harmônicos. 

Desse modo, impor freios aos mecanismos presidenciais se mostra impraticável, pois 

é cada vez mais incidente o poder de mando que possui face ao Estado, capaz de alavancar 

mecanismos que por si só garantem o seu passe livre face à política nacional, seja em matéria 

tributária ou afim. 

E note-se que, ainda que seja temerária a utilização de medida tributária como 

mecanismo puramente legiferante e regulador da ordem jurídica, é possível que sejam 

confeccionados moldes bem planejados de fiscalização, ainda que se esteja a tratar de um 

regime presidencialista, muito diferente do molde parlamentarista de países europeus. 

Numa perspectiva atual, a partir do momento que se possui um Congresso Nacional 

desidioso, mais incisivas serão as reformas tendenciosas do Executivo, com intuito de 

fortalecer aquele que melhor usa do poder, já que aquele que o tem, de modo típico, dele não 

se utiliza, acaba imunizado por vetores que por si só galgam força de oposição ou mesmo de 

ataque a direitos fundamentais, a exemplo máximo daqueles focados diretamente na pessoa do 

contribuinte, presos à maior rédea do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa 

humana. 
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RESUMO 
O presente estudo se propõe a investigar de que forma o fenômeno da tributação indireta 
repercute sobre os consumidores, (re)produzindo um indesejável efeito regressivo, na medida 
em que os consumidores de menor renda são proporcionalmente mais afetados que aqueles 
pertencentes às classes mais abastadas, visto que o repasse dos tributos para o preço final do 
produto absorve maior parcela de sua renda. O cenário se agrava tendo em vista que tal 
procedimento ocorre completamente à revelia do conhecimento dos consumidores, que não 
dispõem de informações suficientes para cotejar o real montante da carga tributária que 
efetivamente suportam, como contribuintes de fato. Observa-se uma flagrante violação aos 
deveres da transparência e da publicidade, que decorrem diretamente do princípio 
democrático, fundado no binômio informação-participação. Vedado o acesso à informação, 
vulnera-se o direito de participação do cidadão contribuinte. Propõe-se a regulamentação do 
art. 150, § 5º, da Constituição, que impõe a necessidade de esclarecimento dos consumidores 
sobre os impostos que incidem sobre mercadorias e serviços, como forma de combater a 
anestesia fiscal e fomentar uma participação mais ativa do contribuinte, a partir da ideia de 
cidadania fiscal. 
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA FISCAL; TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO; 
MORALIDADE TRIBUTÁRIA; TRANSPARÊNCIA FISCAL. 
 
ABSTRACT 
This study proposes an investigation on how the phenomenon of indirect taxation affects 
consumers, (re)producing an undesirable regressive effect on consumers with low incomes, 
which are proportionately more affected than affluent class’ ones, since the transfer of tax 
values to the product’s final price absorbs a bigger amount of their incomes. The scenario is 
worsen given that this procedure was made entirely without the knowledge of consumers, 
which do not have enough information to compare the actual amount of taxes that they 
effectively support as factual contributors. There is a flagrant violation of transparency and 
publicity rights, arisen directly from the democratic principle, based on binomial information-
participation. Once denied the access to information, it violates the taxpayer’s participation 
right. It is proposed the regulation of art. 150, § 5º, of the Constitution, which imposes the 
need for information to consumer on goods and services’ taxation as a way to combat fiscal 
anesthesia and encourage a more active participation of the taxpayer, based on the idea of 
fiscal citizenship. 
KEYWORDS: FISCAL CITIZENSHIP; CONSUMPTION TAXATION; TAX 
MORALITY; FISCAL TRANSPARENCY. 
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INTRODUÇÃO 

"Uma das condições de bom funcionamento do regime democrático é adquirir cada cidadão a 
noção nítida da parte que lhe toca no custeio da máquina estatal" 

Aliomar Baleeiro[1] 

A presente temática assume especial relevo no atual contexto fiscal brasileiro, em que a carga 
tributária apresenta-se bastante elevada em termos de percentual do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional.[2] No tocante aos tributos incidentes ao longo da cadeia de produção e 
comercialização, em especial o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),[3] o ônus financeiro 
é totalmente transferido ao consumidor final, por meio da incorporação dos custos produtivos 
ao preço de venda do produto. Tal repasse ocorre sem qualquer especificação da porcentagem 
do preço que, efetivamente, corresponde aos tributos, figurando tudo em um montante global, 
indiscriminado.[4] 

Face ao desconhecimento por parte do consumidor acerca do montante da repercussão dos 
tributos indiretos sobre o preço de aquisição, engendra-se o pernicioso fenômeno da anestesia 
fiscal, vez que os compradores são onerados pelas exações, mas não "sentem" o peso 
específico do que entra nos cofres públicos pela exação, desconhecendo, assim, o real valor 
dos bens que adquirem. 

Busca-se, nesse contexto, identificar, com fundamentos jurídicos e apoio em tributaristas de 
escol, tendo em vista a necessidade pública de informação adequada e o dever de publicidade, 
um direito dos próprios contribuintes de fato de acesso a tal informação, com apoio no art. 
150, § 5º, da Constituição Federal, e um dever do Estado de proceder à regulamentação desse 
dispositivo. 

 
1 TRIBUTO SURGE COMO A MEDIDA DA LIBERDADE 

 
O fenômeno da tributação remonta ao berço do próprio Estado. Desde os primeiros impérios 
teocráticos, estabelecidos ao longo dos vales dos rios no Oriente Médio e adjacências, os 
chefes de Estado requisitavam de seus súditos contribuições para a manutenção da segurança 
e da ordem.[5] 

Ao longo de sua evolução histórica, o Estado sempre precisou recorrer às exações para a 
manutenção de sua estrutura e de seu funcionamento, bem como para a persecução dos 
propósitos e objetivos que elegeu para si como seus fins e sua razão de existir.[6] Dino 
Jarach,[7] visivelmente influenciado pelo pensamento de Max Weber[8], imbuído do intuito 
de formular uma teoria geral das finanças públicas, pretensamente aplicável a todas às 
organizações políticas que existiram através da história, concebe o Estado como uma 
organização humana cujas funções são estabelecidas pelas forças políticas predominantes em 
um determinado contexto temporal e territorial, segundo fatores os mais diversos: 
econômicos, sociais, religiosos, étnicos, políticos, entre outros. Atém-se a uma concepção 
formal de Estado, a partir de sua estrutura, evitando atribuir-lhe um conteúdo ou ideologia 
específica, negando a existência de necessidades públicas por natureza. Tais necessidades são 
aquelas que o Estado decide assumir como suas, a partir dos fins que elege. Defende a 
relatividade histórica e o caráter contingente dos fins do Estado. 
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Seja qual for o tipo de Estado e quais os fins que ele avoca, se decorrentes de uma ponderação 
ou escolha por parte das forças sociais predominantes, ou fruto de uma imposição que 
determinada sociedade faz ao Estado e cujo atendimento é a principal razão de sua existência, 
o fato é que este sempre careceu de recursos com os quais pudesse custear as despesas 
decorrentes de suas atividades. Para fazer frente aos custos destas, o Estado moderno recorre à 
atividade financeira, que consiste basicamente em "obter, criar, gerir e despender o dinheiro 
indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu àqueloutras 
pessoas de direito público."[9] 

Não obstante as origens remotas da tributação, esta somente irá assumir a vanguarda do 
fenômeno financeiro no contexto do Estado moderno. As organizações políticas anteriores, 
em sua generalidade, estruturavam-se como productive states, também denominados Estados 
Dominiais ou Patrimoniais, em que desempenhavam a função de agente econômico por 
excelência. Sua base financeira repousava basicamente sobre os rendimentos decorrentes da 
atividade produtiva por este monopolizada, auferindo renda a partir da utilização de seu 
próprio patrimônio. É o caso dos feudos medievais, onde os impostos possuíam caráter 
extraordinário, e o monarca deles se valiam apenas em circunstâncias emergenciais, e o 
suporte financeiro da Coroa advinha dos rendimentos de seus bens e direitos (in re 
aliena).[10] 

Quando era preciso socorrer-se da via tributária, convocavam-se as Cortes, constituídas por 
representantes dos contribuintes, que fixavam os limites dos valores a serem exigidos.[11] Em 
geral, as Cortes eram convocadas apenas com este fito, sendo dissolvidas em seguida. Com a 
eclosão das revoluções burguesas, cuja vanguarda coube principalmente à Inglaterra, a classe 
burguesa insurge-se contra os privilégios dos monarcas, consagrando os primados da 
liberdade, igualdade e da propriedade privada.[12] 

De exceção, o tributo converte-se em regra. Os Estados Dominiais foram gradativamente 
suplantados pelo Estado Fiscal, hegemônico na atualidade, cujas necessidades financeiras são 
essencialmente cobertas por impostos.[13] O Estado fiscal, portanto, caracteriza-se pelo viés 
financeiro, não mais podendo o poder público pura e simplesmente requisitar coisas e serviços 
de seus súditos,[14] mas somente uma determinada quantia em dinheiro, segundo os meios 
disciplinados em lei. 

A ideia de autotributação, expressa no célebre adágio "no taxation without representation", 
pressupõe a efetiva participação de representantes dos contribuintes na criação ou majoração 
dos tributos, por meio do processo legislativo. O ideal de participação sofre nítido influxo da 
volonté générale rousseniana, em sua proposta de "encontrar uma forma de associação que 
defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual 
cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo, e permaneça tão livre quanto 
antes."[15] 

Além disso, em respeito ao princípio da não-surpresa, os tributos só poderão ser cobrados no 
exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei que os criou ou majorou, de modo que os 
contribuintes disponham de tempo para ser devidamente informados das novas exações. 
Procedendo-se deste modo, restará respeitado o binômio democrático informação-
participação, imprescindível para que seja instituída uma exação legítima. 

O direito tributário surge, em decorrência da ideia de autotributação, como um sistema de 
limites às requisições arbitrárias do poder estatal. Visa a assegurar a livre disponibilidade 
econômica por parte dos particulares, e amplas possibilidades de conformação dos indivíduos 
nos diversos domínios da vida.[16] As noções de tributação, democracia e Estado de direito 
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são de implicação recíproca, na medida em que se concebe a lei como expressão da vontade 
soberana do povo, e o Estado só poderá tributar em estrita obediência aos cânones da 
legalidade. O tributo, desde que devidamente instituído, desponta como dever de cidadania e 
medida da liberdade.[17] 

 
2 MORAL TRIBUTÁRIA: CONSENTIMENTO E LEGITIMIDADE 

 
A ideia de que o agir do Estado no campo da tributação deve pautar-se pelos ditames da 
moralidade ganha espaço no pensamento doutrinário moderno. Resta superado o 
entendimento corrente no fim do século XIX de que os financistas, visivelmente influenciados 
pelas escolas econômicas e particularmente pela matemática financeira, deveriam analisar o 
fenômeno financeiro pelo método das ciências exatas, puramente causal, sem preocupação 
com a finalidade social do instituto.[18] 

A moderna perspectiva advém da recente reaproximação entre o direito e a ética, em que os 
princípios jurídicos comunicam-se com os princípios morais, adquirindo primazia axiológica 
e hierárquica no ordenamento jurídico. A própria Constituição de 1988, no caput do art. 
37,[19] incluiu a moralidade entre os princípios da Administração Pública, irradiando-se por 
todo o sistema administrativo brasileiro.[20] 

Difunde-se a compreensão de que o direito não se justifica por si próprio, necessitando buscar 
fora de si o fundamento de sua obrigatoriedade.[21] O direito positivo, por suas limitações 
naturais, é impotente para justificar a si mesmo, devendo-se buscar um valor para 
fundamentar a norma jurídica.[22] Da coação pode originar-se uma imposição, mas nunca um 
dever. 

O doutrinador alemão Klaus Tipke foi um dos precursores em analisar o fenômeno da 
tributação sob o viés moral. Define a ética como a disciplina filosófica que formula os 
princípios do atuar moral. Quanto à ética tributaria, define como "la teoría que estudia la 
moralidad de las actuaciones em materia tributaria desarrollada por los poderes públicos - 
legislativo, ejecutivo y judicial - y por el ciudadano contribuyente."[23] Critica a carência de 
moral tributária do Estado tanto no plano normativo quanto na aplicação do direito, o que 
inviabiliza a conscientização dos contribuintes: "sin moralidad fiscal por parte del Estado es 
imposible edificar la moralidad fiscal de los contribuyentes".[24] Na busca de um modelo de 
ação moralmente adequado que possa conformar tanto o agir do Estado como dos 
contribuintes, preconiza a necessidade de princípios tributários objetivamente justos.[25] 
Compreendendo-se a justiça como uma medida com base em um critério adequado, "los 
principios ofrecen uma medida unitaria, impiden que se mida con varas diversas, impiden, 
ante todo, la arbitrariedad carente de principios".[26] Tais princípios devem ser passíveis de 
universalização, aplicáveis a quaisquer indivíduos em situação equivalente. 

A moralidade fiscal do Estado pressupõe, ainda, o respeito à liberdade e ao consentimento dos 
contribuintes, imprescindíveis para a legitimação da práxis tributária. A legitimidade se apóia 
no consenso acerca da adequação entre o ordenamento jurídico e os valores socialmente 
aceitos,[27] residindo, portanto, na capacidade de um ordenamento jurídico de ser 
reconhecido.[28] Ricardo Lobo Torres aduz que a legitimação do poder de tributar seguiu o 
mesmo modelo da legitimação do próprio poder estatal, centrada na ideia do contrato social. 
Segundo este modelo, os indivíduos acordam em abrir mão de uma parcela de seus bens para 
que possam usufruir de maior segurança e de serviços públicos. O tributo desponta como 
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instrumento de libertação do cidadão e limitação do Estado, fruto da aproximação entre 
liberdade e legalidade.[29] 

Michel Bouvier, ao tratar da questão acerca do imposto ideal, aduz que este é, antes de tudo, 
aquele reconhecido como legítimo pelos contribuintes, "que tem por qualidade ser justo e 
equitativo [...], simples, rentável e de administração barata".[30] O imposto ideal deve 
proporcionar o equilíbrio necessário entre a liberdade do cidadão e o consequente dever de 
solidariedade.[31] Analisa as condições para a legitimidade do poder fiscal sob os seguintes 
ângulos: político, sociológico, jurídico e administrativo. 

Sob o viés político, o tributo legítimo é o tributo democrático, em que as assembleias 
representativas atuam como guardiãs do poder fiscal. Assenta-se sobre o princípio do 
consentimento, conforme o que preceitua o art. 14 da Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789: Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus 
representantes, da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar 
o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a colecta, a cobrança e a duração.[32] Sintetiza-se 
no ideal de participação do cidadão. 

Segundo o aspecto sociológico, o tributo legítimo é aquele que se mostra justo e necessário. 
Quanto ao ideal de justiça fiscal, este se associa ao princípio da igualdade diante do tributo e 
da universalidade da exação fiscal. Atualmente, a justiça fiscal está imbricada com a justiça 
social, que se qualifica como uma justiça redistributiva, que visa a uma realocação das 
riquezas de modo a corrigir as distorções nos rendimentos dos cidadãos. O critério mais apto a 
realizar tal intento é o da capacidade contributiva, refinado pela personalização e pela 
progressividade.[33] Resume-se na aceitação íntima do cidadão por conformidade com o ideal 
de justiça. 

As condições jurídicas da legitimidade põem em destaque os direitos e garantias do 
contribuinte frente à administração fiscal, resguardados por um conjunto de princípios e 
regras facilmente identificáveis. Centra-se na ideia de segurança jurídica e proteção do 
contribuinte. Por fim, as condições administrativas preconizam a necessidade de adaptação da 
Administração a um ambiente em rápida transformação, impondo a desconcentração de suas 
estruturas. Pauta-se pelo princípio-mor da eficiência. 

Nesse contexto de reafirmação dos valores da liberdade, justiça e segurança, põe-se em 
destaque, ademais, os princípios formais de legitimação, tais como a razoabilidade, a 
ponderação, a transparência e a igualdade, que possibilitam a filtragem dos princípios morais 
e sua positivação na Constituição.[34] Os referidos princípios, também denominados de 
postulados, caracterizam-se por serem vazios de conteúdo, destituídos de sentido quando 
tomados isoladamente. São instrumentos para viabilizar outros princípios e intermediar a 
aplicação de valores.[35] Dentre estes, destaca-se a transparência fiscal e seus 
desdobramentos: a simplificação e a clareza, que serão desenvolvidos a seguir. 

 
3 TRIBUTAÇÃO INDIRETA: DISTINÇÃO E CARACTERES BÁSICOS 

 
Os impostos podem ser classificados segundo diversos parâmetros. A diferenciação entre 
tributos diretos e indiretos particulariza-se por se fundar em um aspecto essencialmente 
econômico, que toma por base o fenômeno da repercussão financeira, ou seja, o fato de um 
determinado indivíduo ser formalmente o contribuinte, mas não suportar efetivamente o ônus 
tributário, transferindo o sacrifício para terceiro por meio do mecanismo dos preços. Enquanto 
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que nos impostos diretos o mesmo sujeito reúne as condições de contribuinte de direito, que 
realiza o fato gerador da obrigação jurídico-tributária fixada em lei, e contribuinte de fato, que 
paga a exação, os impostos indiretos se particularizam pela cisão destas categorias em sujeitos 
distintos, em que o dever de pagar imposto é imputado a um sujeito, mas o respectivo valor 
será suportado por outro. 

A divisão entre impostos diretos e indiretos encontra raízes já nas primeiras escolas 
econômicas, estando presente desde os fisiocratas.[36] Embora tal critério se mostre de 
grande utilidade para compreender como se opera a distribuição dos ônus tributários ao longo 
da cadeia produtiva, alguns financistas apontam a volatilidade e precariedade da distinção, 
vez que o fenômeno da repercussão é extremamente versátil, por depender das leis de 
formação de preços e sofrer influxo direto das circunstâncias de mercado.[37] Portanto, 
embora seja um instrumento proveitoso de análise, deve-se sempre ter em mente certo grau de 
imprecisão nesta classificação, que pretende mais nortear que proceder a uma diferenciação 
absoluta. 

Nada obstante, apresentam-se a seguir os principais critérios de classificação.[38] [39] 

O critério administrativo ou critério do lançamento leva em conta o ato do lançamento; assim, 
imposto direto é aquele em que o contribuinte é individualmente inscrito no lançamento, em 
que o Fisco dispõe de todos os dados para particularizá-lo; enquanto que o indireto dispensa o 
lançamento prévio, e o contribuinte é mantido no anonimato.[40] 

O critério financeiro se atém ao objeto do imposto. São diretos os que atingem uma 
manifestação imediata da capacidade contributiva, como um patrimônio ou rendimento, 
enquanto os indiretos recaem sobre manifestação mediatas, a riqueza em estado fluido, em sua 
circulação, como a despesa e a transferência de bens. 

O critério da contabilidade nacional toma em conta a integração ou não do imposto nos custos 
de produção da empresa. São diretos aqueles não contabilizados como custos de produção da 
empresa, e indiretos aqueles que o são. 

A classificação quanto ao objeto da imposição tributária, ou critério do tipo de relação jurídica 
base do imposto, ou ainda da temporalidade da hipótese de incidência, estabelece que o 
imposto direto recai sobre elementos de caráter durável ou contínuo, que, dada a sua 
perenidade, decorrente da estabilidade inerente à base imponível, podem ser "podados 
regularmente" por meio de impostos periódicos.[41] Destes elementos, destacam-se a a 
propriedade, a posse e a renda da pessoa, que denotam o "ser" e o "ter". Já os impostos 
indiretos decorrem de um "fazer", surgindo a partir de fatos particulares e atos intermitentes, 
que ocorreriam de modo instantâneo, isolado e descontínuo, como o consumo, os negócios e 
os atos jurídicos em geral.[42] 

O grande problema da tributação indireta é que esta representa um obstáculo à implementação 
da capacidade contributiva, um dos cânones da isonomia fiscal, que preceitua que as despesas 
públicas devem ser repartidas entre os cidadãos na proporção de seu potencial econômico.[43] 
Um dos desdobramentos da capacidade contributiva é justamente a personalização, a qual 
aponta para a necessidade de adequação do gravame fiscal às condições pessoais do 
contribuinte, "sempre que possível".[44] Como o ônus fiscal é absorvido pelo consumidor 
através do mecanismo dos preços, e este está coberto pelo véu do anonimato, não há como 
compatibilizar o montante do imposto repassado com a capacidade econômica deste. 
Transferem-se os prejuízos, sem saber das condições reais daqueles que os suportarão. Essa 
técnica da repercussão tributária em muito se assemelha com a atitude da divindade da 
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mitologia grega Tykhe, a guardiã cega da sorte e da fortuna, condenada a distribuir os bens e 
talentos entre os homens sem ser capaz de enxergar se aqueles que os recebiam seriam 
realmente merecedores.[45] 

Importante assinalar que os impostos indiretos, por estarem relacionados ao consumo, tendem 
a caracterizar-se como regressivos.[46] Denominam-se regressivos os impostos cuja 
onerosidade relativa é inversamente proporcional à ampliação da renda do contribuinte, 
enquanto que nos progressivos o grau de afetação patrimonial cresce na razão direta da 
expansão da renda. A progressividade é um refinamento da capacidade contributiva, que 
geralmente se externaliza por meio da proporcionalidade.[47] 

Em geral, os impostos fixos e variáveis, como o IPI e o ICMS, são regressivos. Tais impostos, 
além de não se coadunarem adequadamente pela capacidade contributiva, com ela 
frontalmente podem vir a colidir, uma vez que oneram os consumidores de menor rendimento 
em maior proporção que os mais abastados. A deusa Tykhe, em vez de cega e aleatória, se 
faria sádica e promotora das iniquidades. 

Uma maneira de incutir certa parcela de capacidade contributiva sobre os impostos indiretos é 
através do instituto da seletividade, sendo este postulado inclusive considerado como uma 
vertente da capacidade contributiva no campo dos impostos indiretos.[48] O princípio da 
seletividade impõe que o gravame fiscal deve ser inversamente proporcional à essencialidade 
do bem. Desta forma, quanto mais o bem estiver afeto à subsistência, ao mínimo existencial, 
mais suave deverá ser a tributação decorrente, ou mesmo nula. No campo dos impostos 
indiretos, que se caracterizam por sua regressividade, esta pode ser atenuada pela aplicação da 
seletividade em função da essencialidade dos bens, que referimos acima. A seletividade 
apresenta-se, assim, como uma técnica de implementação da justiça fiscal.[49] 

A seletividade opera através de pressuposições: como é impossível conhecer a priori qual 
seria a capacidade econômica do consumidor, presume-se que os bens de consumo mais 
genéricos serão mais procurados por indivíduos de baixa renda, enquanto que os bens 
supérfluos ou suntuários destinam-se a um público mais seleto, dotado de elevado poder 
aquisitivo.[50] 

Embora a repartição adequada das exações tributárias esteja diretamente relacionada com a 
ideia de justiça fiscal, o presente trabalho se propõe a analisar outro desdobramento desde 
fenômeno: a necessidade de informação dos consumidores quanto à repercussão dos tributos 
sobre os preços. O desconhecimento por parte destes do montante da carga tributária que lhes 
é efetivamente repassada em cada operação corrobora para agravar a situação já exposta, 
criando um cenário verdadeiramente tragicômico: uma deusa cega repartindo os ônus entre 
contribuintes vendados. 

 
4 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL 

 
A necessidade de transparência na gestão pública é tema assente no pensamento 
constitucional moderno, tendo como uma de suas principais fontes de influência a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que em seu art. 15 já estabelecia o direito do 
cidadão de pedir contas a todo agente público no exercício da administração. A transparência 
fiscal é um princípio constitucional implícito, decorrente dos ideais democráticos e 
republicanos, dispostos no art. 1º da Constituição de 1988.[51] Referido princípio e a 
consequente noção de accountability, que se traduz como dever de prestar contas[52] ou de 
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transparência, são dedutíveis da Carta Magna a partir do princípio da publicidade (art. 
37),[53] do princípio da prestação de contas (art. 70, parágrafo único)[54], bem como dos 
mecanismos de controle estatal (Ministério Público, Poder Judiciário etc.) e social (direito ao 
voto, ação popular, direito de petição, orçamento-participativo etc.). 

Trata-se de um dos princípios mais eficazes para a superação dos riscos fiscais no exercício da 
atividade financeira, que surgem do descontrole orçamentário, da gestão irresponsável dos 
recursos públicos, da corrupção dos agentes públicos, entre outros fatores.[55] No plano 
infraconstitucional, por exemplo, a Lei nº 10.257/2001, o Estatuto das Cidades, estabelece no 
art. 4º, III, f,[56] a necessidade de gestão orçamentária participativa como instrumento da 
política urbana. 

A grande revolução ocorrida nos meios de comunicação em escala global, capitaneada 
principalmente pela expansão da rede mundial de computadores (internet), levou à cunhagem 
do termo sociedade da informação, que aponta para uma nova era em que a informação flui a 
velocidades e em quantidades há apenas poucos anos inimagináveis, assumindo valores 
sociais e econômicos fundamentais. Não se trata de mero modismo, mas de um processo 
irreversível que revolve as próprias bases em que se assenta a sociedade e a economia, 
promovendo uma profunda reorganização de ambas.[57] O poder público não pode ficar 
infenso a este processo, necessitando adaptar sua estrutura e seus órgãos a esta nova realidade 
de informa(tiza)ção e transparência. 

Contudo, o grande avanço no rumo da modernização da gestão fiscal se deu com a edição da 
Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, fundada em três 
pilares fundamentais: o planejamento, a transparência e o controle das contas públicas. O 
Capítulo IX, Seção I, trata especificamente do tema da transparência da gestão fiscal.[58] O 
art. 48[59] elenca uma série de documentos aos quais deverá ser dada ampla divulgação, 
inclusive por meio eletrônico, dentre estes as prestações de contas, o relatório da execução 
orçamentária e o relatório de gestão fiscal. O parágrafo único[60] dispõe que a transparência 
será assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, e através da liberação ao 
conhecimento de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, 
que poderão sujeitar-se ao acompanhamento por parte da sociedade. O art. 48-A[61] impõe a 
todos os entes federativos o dever de disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica as 
informações referentes às despesas e às receitas. 

Além do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), Lei nº 8.078/1990, assegura o direito à informação em diversos dispositivos, tais 
como o art. 4º, IV,[62] que arrola como um dos objetivos da Política Nacional de Relações de 
Consumo a educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e 
deveres, o art. 6º, III,[63] que estabelece como direito básico do consumidor a informação 
adequada e clara sobre os produtos e serviços quanto às características, composição, 
qualidade e preço, e o art. 106, IV,[64] que atribui ao Departamento Nacional de Defesa do 
Consumidor a incumbência de informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos 
diferentes meios de comunicação. 

 
5 NATUREZA JURÍDICA E CONTEÚDO DO ART. 150, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO 

 
Na esteira do dever de transparência, especialmente no tocante à gestão fiscal, toma-se por 
oportuno um sucinto dispositivo constitucional que não tem merecido as devidas 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6242



considerações, uma vez que tem sido ofuscado diante de sua posição sistemática no texto 
constitucional num tópico de grande importância. Trata-se do art. 150, § 5º, que estabelece 
um comando especial dentro do contexto das limitações ao poder de tributar. Dispõe referida 
norma que "A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca 
dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços", redação essa já prevista no texto 
original da Constituição e permanecida intocada. 

Este "aparentemente inócuo"[65] comando causa algumas perplexidades, não apenas pelo fato 
de integrar a vontade original do Constituinte, mas também devido à sua posição sistemática 
no texto constitucional, a saber, dentro do Sistema Tributário Nacional, e, mais ainda, por 
recomendar a edição de lei, uma das muitas previstas na redação original da Constituição mas 
ainda não realizadas pelo Poder Legislativo.[66] Faz-se necessária, nesse diapasão, a análise 
de sua natureza e de seu conteúdo. 

Com efeito, embora o art. 150, § 5º, esteja incluído na disciplina relativa ao Sistema 
Tributário Nacional, há uma forte tendência, reforçada pelo teor e interpretação de seu texto, a 
considerar que essa norma não possui cunho jurídico-tributário. Ademais, alguma alegação no 
sentido de que, assim como não há palavras inúteis no texto, não haveria normas inúteis (ou 
mal posicionadas) no sistema poderia esbarrar no argumento contrário segundo que o aspecto 
tributário é vislumbrado apenas em virtude do enfoque da informação a ser transmitida ao 
consumidor. Aliás, essa não seria a única norma dentro do Sistema Tributário Nacional que 
não teria relevância jurídico-tributária.[67] 

É certo que o art. 150, § 5º, se pretendido como de natureza apenas consumerista, teria seu 
locus adequado no texto constitucional notadamente no Título referente à Ordem Econômica, 
sendo então apenas uma forma de controle da relação empresa-consumidor.[68] Contudo, 
uma interpretação sistemática do dispositivo (princípio da Unidade da Constituição), aliada à 
primazia dos direitos e garantias fundamentais (uma espécie de interpretação jusfundamental 
da Constituição), à luz dos arts. 5º, XXXIII e LIV,[69] 37, caput, e 70, parágrafo único, da 
Carta Política, conduz a uma outra aplicabilidade. 

Voltada também para a proteção do cidadão contra abuso de poder praticado pelo Poder 
Público, o art. 150, § 5º, propugna, em contrapartida ao dever de publicidade e de 
transparência da Administração Pública, o direito do cidadão à informação tributária face ao 
próprio Estado. Para além disso, o dispositivo pode ser tomado como um claro indício, ou um 
ponto de referência, para a compreensão de que o contribuinte de fato, em que pese não 
possuir interesse jurídico-formal em Direito Tributário, possui algum interesse jurídico,[70] 
sendo apto a pleitear direitos judicialmente. Em outras palavras, o universo das relações 
jurídico-tributárias não pode mais hodiernamente ser compreendido tão somente por sua 
relação nuclear, qual seja, a de pagar tributos; com esteio na moralidade tributária, que 
demanda a justiça na tributação através da legitimação, o esclarecimento do cidadão em 
relação aos tributos que estão embutidos nos preços dos produtos é meio crucial de 
consentimento ao quanto se paga, especialmente na tributação indireta, e o Estado detém o 
ônus de promovê-lo. 

No que tange ao conteúdo do art. 150, § 5º, insta identificar de imediato um comando ao 
Poder Legislativo para elaborar uma legislação que determine medidas de transparência 
tributária, qualificando-se como norma constitucional de eficácia limitada. Ultrapassada a 
concepção da existência de normas constitucionais meramente programáticas, em virtude do 
reconhecimento da força normativa da Constituição,[71] e apesar do enfraquecimento da ideia 
de Constituição dirigente, é necessário reconhecer o caráter vinculativo do dispositivo para o 
Poder Público, e, em se tratando do Poder Legislativo, reclamando-se a omissão legislativa na 
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promoção deste relevante direito.[72] Nesse tocante, analisa-se, a seguir, uma das tentativas 
de aplicação do dispositivo, consubstanciado no Projeto de Lei nº 174/2006. 

Demais disso, pode-se sustentar alguma controvérsia quanto ao tipo de lei que deva ser 
elaborado. Isso porque o dispositivo constitucional fala apenas em lei, não mencionando 
tratar-se de lei complementar. Outrossim, o Sistema Tributário Nacional já dispõe nos arts. 
146 e 146-A as matérias de lei complementar, não contemplando, a priori, a lei de que trata o 
art. 150, § 5º. Entretanto, essa norma, por se encontrar na Seção específica das limitações 
constitucionais ao poder de tributar, pode ser como tal compreendida, e, assim, a menção a tal 
lei enquadraria no art. 146, II, da Constituição.[73] [74] 

 
6 ANÁLISE DO PROJETO DE LEI Nº 174, DE 31 DE MAIO DE 2006 

 
Em janeiro de 2006, teve início uma campanha de repercussão nacional, intitulada "DE 
OLHO NO IMPOSTO",[75] cuja meta principal era promover a conscientização da população 
acerca da carga tributária que recai sobre os produtos e serviços e pressionar o Congresso para 
aprovação de lei que regulamente o art. 150, § 5º, da Constituição. O movimento contou com 
a colaboração da Força Sindical e de 412 associações comerciais que compõem a rede da 
Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), conseguindo 
arrecadar 1,5 milhão de assinaturas em 22 cidades paulistas, Curitiba e Salvador. A 
mobilização resultou em um projeto de iniciativa popular, elaborado pelos advogados Walter 
Carlos Cardoso Henrique, Luiz Antonio Caldeira Miretti e Gastão Alves de Toledo da 
Associação Comercial de São Paulo. A proposta foi recebida pelo Senador Renan Calheiros 
em 31 de maio de 2006, resultando no Projeto de Lei nº 174. O despacho inicial enviou o 
projeto para a CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e 
Controle, onde foi designado à relatoria do Senador Leomar Quintanilha. Este ofereceu 
minuta opinando pela aprovação do projeto, em 31 de julho de 2006. O parecer foi aprovado 
na comissão em 15 de maio de 2007. Por fim, em 02 de julho de 2007, foi enviado ofício ao 
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando o projeto para revisão. 

O projeto foi recebido pela Mesa Diretora em 03 de julho de 2007, sendo distribuído às 
Comissões de Defesa do Consumidor, de Finanças e Tributação, onde se sujeitou ao exame de 
mérito e de compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, e de Constituição e 
Justiça e Cidadania, para avaliação quanto ao mérito e à constitucionalidade, em 
conformidade com o art. 54 do Regimento Interno.[76] 

Ao Projeto de Lei nº 1.472/07 foram apensados diversos outros, como os Projetos de Lei nº 
3.488, de 1997; 2.544, de 2000; 4.033 e 4.684, de 2004; 4.854, 5.749, 6.013 e 6.057, de 2005; 
6.730, 6.732, 7.242, 7.421 e 7.454, de 2006; 338 e 693, de 2007, todos com conteúdo bastante 
semelhante, de onde se depreende a recorrência da matéria nas pautas parlamentares. 

No relatório, datado de 03 de dezembro de 2007,[77] o Deputado Guilherme Campos 
demonstrou a compatibilidade da proposição com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual, conforme estabelece os arts. 32, X, h, e 53, II, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.[78] Ficou patente que as medidas propostas 
não repercutiriam negativamente sobre as contas públicas, vez que os custos de prestação das 
informações serão suportados pelos agentes econômicos envolvidos nas respectivas 
operações. Votou pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.472/07 e rejeição dos demais 
dispositivos em anexo, tendo em vista que já encontravam-se acolhidos na redação da 
proposição principal. 
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A última movimentação do projeto foi a apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem 
do Dia nº 209/2011, pelo Deputado Thiago Peixoto. 

Os principais pontos que merecem destaque são os seguintes:[79] 

a) O art. 1º, caput,[80] estabelece que deverá constar nos documentos fiscais ou equivalentes, 
emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, o valor aproximado, 
correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi 
na formação dos respectivos preços de venda. A apuração do valor dos tributos deverá ser 
feita em relação a cada mercadoria e serviço, separadamente. Além disso, a informação 
também poderá ser divulgada por meio de painel afixado em local visível do estabelecimento 
ou qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de modo a demonstrar o valor ou percentual 
dos tributos incidentes; 

b) O § 5º do art. 1º[81] dispõe que deverão ser computados os seguintes tributos: ICMS, 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), IPI, Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativa a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), Imposto sobre 
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), Contribuição Social para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Constribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre petróleo e seus derivados (CIDE-Combustíveis). O § 6º[82] 
estabelece ainda que serão informados os valores referentes ao imposto de importação, 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e Cofins-Importação, na hipótese de insumos ou 
componentes importados que representem percentual superior a 20% do preço de venda. 

c) Nos termos do art. 2º,[83] os valores aproximados de que trata o art. 1º poderão, a critério 
das empresas, ser apurados e fornecidos semestralmente por instituição reconhecidamente 
idônea de âmbito nacional; 

d) Os arts. 3º e 4º[84] propõem a alteração da redação dos artigos 6º, III, e 106, IV, da Lei nº 
8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - que sofrerão um acréscimo, devendo constar a 
informação clara dos tributos incidentes no art. 6º, III, bem como a indicação da entidade 
responsável pela apuração, cálculo e informação do montante dos tributos incidentes sobre as 
mercadorias e serviços. 

Analisando-se o projeto à luz da seção anterior, tem-se que o enfoque dado foi 
exclusivamente sob o âmbito consumerista, reforçado pelas propostas de alteração do CDC 
previstas nos arts. 3º e 4º, pela imposição das sanções previstas no CDC pelo descumprimento 
por parte das empresas no art. 5º,[85] bem como pela omissão quanto a qualquer ônus por 
parte do Poder Público. Aliás, o art. 2º do projeto autoriza que os valores sejam "a critério das 
empresas vendedoras, [...] calculados e fornecidos, semestralmente, por instituição de âmbito 
nacional reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados 
econômicos". Infelizmente, não se observa qualquer ônus para os Poderes Públicos, razão 
pela qual, por ora, o projeto ainda não tem a pretensão de reconhecer o direito à informação 
de tributação sobre o consumo do cidadão perante o Estado. 

Também cumpre destacar que a proposta, sendo coerente com seu enfoque, não é de lei 
complementar, mas ordinária. Conquanto faça menção na sua ementa às "medidas de 
esclarecimento ao consumidor, de que trata o § 5º do art. 150 da Constituição Federal", uma 
vez que não há ônus ou consequências jurídicas para as Administrações Públicas estaduais e 
municipais, não careceria de antemão da edição de lei complementar, ante a competência 
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concorrente da União para legislar sobre consumo, no art. 24, V, da Carta Magna.[86] 
Entretanto, observando as ponderações feitas na seção anterior, se tomado em conta a 
constatação de que o art. 150, § 5º, integra material e formalmente as limitações 
constitucionais ao poder de tributar, haveria necessidade de lei complementar para regulá-la, 
por força do art. 146, II, do Texto Maior. 

Outro detalhe que merece menção envolve o pequeno esclarecimento que o projeto 
proporciona. Isso porque o caput do art. 1º propõe tanto a informação relativa a um "valor 
aproximado", quanto a um valor global, "correspondente à totalidade dos tributos"; para além 
disso, o § 9º do mesmo dispositivo[87] estabelece que o valor do IR a ser estimado poderá ser 
tomado "como se incidisse sobre o lucro presumido". Assim, os resultados que seriam 
apresentados são falseados e não se pretendem aproximar à verdade. Não se descura aqui o 
provável conhecimento, tanto por parte das empresas quanto do próprio Poder Público, acerca 
da carga tributária incidente sobre bens e serviços, segregados por segmento empresarial e 
comercial, com base em dados mais precisos e confiáveis; ademais, o projeto não cogita do 
apoio das Administrações Fazendárias, nem das empresas intermediárias na cadeia produtiva, 
no que tange ao fornecimento de informações relativas aos tributos pagos e arrecadados. 

Em que pese esses pontos negativos,[88] é preciso reconhecer que qualquer tentativa de 
informação ao consumidor sobre tributos pagos é um passo, ainda que pequeno, em prol do 
princípio da transparência fiscal e do consequente controle social da tributação, promovendo, 
nesse sentido, a cidadania fiscal e minimizando a famigerada anestesia fiscal. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o conhecimento, vem a responsabilidade. O ideal de participação democrática só pode 
ser plenamente concretizado em um cenário de real transparência na repartição da carga 
tributária. Os tributos serão tanto mais legítimos na medida em que respeitem os princípios do 
consentimento, da justiça fiscal, da proteção dos direitos e garantias individuais e, 
principalmente, do direito à publicidade e à transparência. 

Nesse cenário, o direito à informação desponta como um pressuposto lógico e cronológico ao 
exercício do direito de participação. Diferentemente do que propala o senso comum, a 
ignorância não é uma benção. A atitude de avestruz, de evitar deparar-se com o problema 
acreditando que, assim, ele se dissolveria, corrobora para tornar a situação ainda mais crítica. 
Em última análise, é preferível ser golpeado por punhos de ferro a ser manipulado por uma 
mão invisível. 

O dever de transparência fiscal, potencializado nos tributos indiretos - que, por sua vez, 
possuem um déficit democrático, se comparados com os tributos ditos diretos, em virtude da 
repercussão financeira, e promovem um desvalor na tributação -, e o consequente direito do 
cidadão à informação tributária - que seria elevado ao status de direito fundamental do 
contribuinte,[89] ainda que de fato -, demandam do Congresso Nacional, sem mais aguardo, a 
regulamentação do art. 150, § 5º, da Constituição. 

A proposta legislativa do Senado nº 174/2006, depois convertida no Projeto de Lei nº 
1.472/2007, buscando atender ao chamado constitucional, abstraídas suas vicissitudes, merece 
todos os esforços em favor de sua aprovação, mais por força do símbolo que representa e do 
caráter de marco normativo para o exercício da cidadania fiscal na tributação indireta do que 
propriamente como instrumento ideal de transparência fiscal. 
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dos Lordes e a futura Câmara dos Comuns, aprovava os tributos pedido pelos reis às classes 
produtivas. Durante toda a monarquia feudal precisou o rei de meios pecuniários 
extraordinários com que fazer face a despesas também extraordinárias, decorrentes de guerras 
e excessos da Corte. O fisco deixava assim de seguir as praxes habituais para se fazer 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6249
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[33] BOUVIER, A questão do imposto ideal, p. 184-186. 

[34] TORRES, Liberdade, consentimento e princípios de legitimação do direito tributário, p. 
225 

[35] ÁVILA, Humberto apud TORRES, op. cit., p. 235. 

[36] BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 
2001, p. 536. 

[37] Cf. BALEEIRO, Uma introdução à ciência das finanças, p. 279; BECKER, Teoria geral 
do direito tributário, p. 536-537. 

[38] Para as classificações, tomou-se como referência BALEEIRO, Uma introdução à ciência 
das finanças, BECKER, Teoria geral do direito tributário, e NABAIS, Direito fiscal. 

[39] É importante destacar a consciência de que as classificações seguintes são tentativas de 
justificar cientificamente a distinção entre tributos diretos e indiretos; no entanto, coaduna-se 
com o entendimento de BECKER, Teoria geral do direito tributário, p. 538-539, no sentido de 
que "A verdade é que não existe nenhum critério científico para justificar a classificação dos 
tributos em diretos e indiretos e, além disto, esta classificação é impraticável" e que, valendo-
se do trabalho de Henry Laufenburger, "para hoje utilizar-se o critério obscuro e impreciso da 
divisão dos impostos em direitos e indiretos, ainda que sob qualquer outro critério, é 
necessário uma boa dose de artificialismo e ilusão". 
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[40] BECKER, Teoria geral do direito tributário, p. 538, tece crítica quanto ao critério em 
virtude de não possuir "nenhum valor científico" e "nenhum valor prático, porque a evolução 
da política fiscal determinou alterações na legislação tributária, de modo que, em 
determinadas hipóteses, o tributo é recolhido pelo sistema de lançamento nominativo e, 
noutras hipóteses, o mesmo tributo é recolhido sem aquela formalidade instrumental." 

[41] BALEEIRO, Uma introdução à ciência das finanças, p. 280, indica a origem dessa 
classificação em Foville. 

[42] NABAIS, Direito fiscal, p. 41-46. BECKER, Teoria geral do direito tributário, p. 538, 
mais uma vez no tom crítico característico de seu discurso, assim como para o critério do 
lançamento, verbaliza que "Falta base científica e praticabilidade a este critério, porque a 
hipótese de incidência não é uma mônade; freqüentemente a composição da hipótese de 
incidência é formada da combinação de atos, fatos e estados de fatos." 

[43] Nesta conclusão, toma-se nota do entendimento de BECKER, Teoria geral do direito 
tributário, p. 413, ao analisar o imposto de consumo, no sentido de que "nos países cujo 
sistema constitucional consagrou o princípio da capacidade contributiva" "o tributo continuará 
sempre do gênero jurídico do imposto do consumo, enquanto a base de cálculo permanecer o 
fato do consumo; entretanto a regra jurídica será inválida (inconstitucional) se o conjunto dos 
fatos que integram sua hipótese de incidência não consistir signo presuntivo de capacidade 
contributiva." Assim, salienta-se a existência de convergência apenas relativa no pensamento 
dos autores do trabalho, somente se compreendido o princípio da capacidade contributiva de 
uma forma bastante específica e restrita, a saber, no sentido de que a capacidade contributiva, 
como capacidade econômica, é aquela tomada de forma real, e não a presumida a partir da 
própria base de cálculo já definida em lei. 

[44] TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade 
contributiva. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 51-59, embora reconheçam que "A expressão 
‘sempre que possível' suscita dúvidas quanto à eficácia do princípio da igualdade segundo a 
capacidade contributiva", defendem a sua aplicação forte, em virtude do caráter 
principiológico, a ensejar a máxima eficácia decorrente da supremacia constitucional, para 
determinar um "aspecto positivo, significando que só quando for impossível é que o legislador 
pode deixar de atender à capacidade contributiva". 

[45] Segundo GRAVES, Robert. O grande livro dos mitos gregos. Tradução de Fernando 
Klabin. São Paulo: Ediouro, 2008, p. 150, "Tyche (Fortuna, para os romanos) é filha de Zeus, 
a quem ele concedeu o poder de decidir ao acaso a sorte de um ou outro mortal. Sobre alguns 
ela derrama montanhas de dons de sua cornucópia, enquanto priva outros de tudo o que 
possuem. Tyche é absolutamente irresponsável em suas concessões e vagueia fazendo 
malabarismos com uma bola que simboliza a incerteza da sorte: às vezes para cima, às vezes 
para baixo." 

[46] O caráter regressivo do fisco brasileiro já havia sido denunciado há décadas por 
BALEEIRO, Limitações constitucionais ao poder de tributar, p. 377-378: "O sistema 
tributário brasileiro está longe de, em conjunto, assentar sobre a capacidade contributiva. 
Predominam tributos reais e indiretos com nítida tendência regressiva." 

[47] AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 91, 
ilustra bem o exposto: "Suponha-se que o indivíduo "A" pague (como contribuinte de direito 
ou de fato) 10 de imposto ao adquirir o produto X, e tenha uma renda de 1.000; o imposto 
representa 1% de sua renda. Se esta subisse para 2.000, aquele imposto passaria a significar 
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0,5% da renda, e, se a renda caísse para 500, o tributo corresponderia a 2%. Assim, esse 
imposto é regressivo, pois, quanto menor a renda, maior é o ônus relativo." 

[48] AMARO, Direito tributário brasileiro, p. 141. Importante salientar que, enquanto 
corolário do princípio da capacidade contributiva, a seletividade funciona apenas como 
parâmetro para a distinção entre situações mais, menos ou não tributáveis; em outras palavras, 
como critério para identificação de uma situação tributável e de sua graduação. A esse 
respeito, cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção 
econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 283: "Quando se emprega a capacidade 
contributiva como critério para a graduação da tributação, a questão se resume a saber se 
existe um ponto, abaixo ou acima do qual descabe a incidência de um tributo, ou, ainda, até 
onde pode atingir a tributação; no primeiro caso, estar-se-á cogitando do mínimo de 
subsistência; ultrapassado o limite, versar-se-á sobre o confisco. Trata-se da aptidão 
econômica, i.e., a capacidade de ser contribuinte." A seletividade, em si unicamente, não tem 
o condão de promover a capacidade contributiva sob o aspecto da isonomia material contida 
no caráter pessoal, cuja técnica básica encontra-se na progressividade. 

[49] AMARO, Direito tributário brasileiro, p. 142. 

[50] Analisando as presunções em relação à capacidade contributiva, FERRAGUT, Maria 
Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 96, entende que "elas não 
afetam a capacidade contributiva", inclusive quanto ao arbitramento da base de cálculo, "se os 
critérios adotados para tal revelarem a provável capacidade do contribuinte." 

[51] "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:" 

[52] FURTADO, Curso de direito administrativo, p. 651, elucida que o dever de prestar 
contas "constitui outro consectário do dever de agir imposto aos agentes públicos", pois é 
"inerente ao exercício da atividade administrativa a incumbência de gerir, administrar ou de 
aplicar recursos ou bens públicos". Sintetiza, alfim, que "Os agentes públicos são 
responsáveis não apenas pela correta aplicação dos recursos públicos, mas devem igualmente 
ser capazes de fazer a demonstração dessa correta aplicação." 

[53] Para FURTADO, Curso de direito administrativo, p. 112, "O princípio da publicidade 
pode ser traduzido como o dever da Administração de dar transparência aos seus atos", sendo 
"conseqüência direta do princípio democrático". 

[54] "Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária." 

[55] TORRES, Liberdade, consentimento e princípios de legitimação do direito tributário, p. 
228. 

[56] "Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: [...] III - 
planejamento municipal, em especial: [...] f) gestão orçamentária participativa;" 
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[57] Para mais informações acerca da sociedade da informação, cf. TAKAHASHI, Tadao 
(Org.). Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Brasília: Ministério da Ciência e 
Tecnologia, 2000. 

[58] Carlos Valder do Nascimento, in MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, 
Carlos Valder do (Org.). Comentários à lei de responsabilidade fiscal. São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 22-23, explica que "A expressão transparência da gestão fiscal é empregada pela lei 
de responsabilidade fiscal no sentido de dar efetividade ao princípio da publicidade, norteador 
das ações da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.", e, conclamando o princípio da 
transparência fiscal, assim conlcui: "Trata-se de princípio amplo que consiste no acesso 
público às informações veiculadas em documentos orçamentários, contábeis e financeiros, 
bem como na publicidade dos atos praticados no curso da gestão das finanças públicas." 

[59] "Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos." 

[60] "Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: I - incentivo à 
participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; II - liberação ao pleno 
conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público; III - adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a 
padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 
48-A." 

[61] "Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes 
da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações 
referentes a: I - quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer 
da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos 
dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 
prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 
procedimento licitatório realizado; II - quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda 
a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários." 

[62] "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 
das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] IV - 
educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, 
com vistas à melhoria do mercado de consumo;" 

[63] "Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;" 

[64] "Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional 
de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de 
coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: [...] IV 
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- informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de 
comunicação;" 

[65] CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 27. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 1045. 

[66]Destacando-se nessa situação boa parte dos incisos do art. 5º da Constituição. 

[67] Como é o caso, apenas a título exemplificativo, das regras de repartição das receitas 
tributárias (arts. 157 a 162), mais próprias de técnicas financeiras do que de tributação. 

[68] Para CARRAZA, Curso de direito constitucional tributário, p. 1045, o art. 150, § 5º, 
"visa, na verdade, a fazer com que os consumidores tenham uma noção exata da carga 
tributária que estão suportando, na condição de contribuintes de fato, nos chamados impostos 
indiretos. Com isto, serão induzidos a assumir uma postura menos tolerante no que concerne à 
sonegação fiscal habitualmente realizada por maus comerciantes e inescrupulosos prestadores 
de serviços, que costumam deixar de emitir notas fiscais, não documentando, assim, a 
ocorrência do fato imponível tributário." [destaques no original] 

[69] "XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado;" 

"LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;" 

[70] Corroboram esse sentido TIPKE; YAMASHITA, Justiça fiscal e princípio da capacidade 
contributiva, p. 110, analisando especificamente o caso do ICMS: "Como somente o consumo 
final - aquele realizado por contribuintes indiretos - provoca a oneração definitiva da renda, 
somente o consumo final - entendido como sacrifício definitivo de renda - consiste num 
índice legítimo de capacidade contributiva. É por isso que o ‘bem tributável' do ICMS é 
apenas o consumo final, ou seja, o sacrifício definitivo de renda acumulada." [destaques no 
original] 

[71] Cf. o substancioso opúsculo elaborado por HESSE, Konrad. A força normativa da 
constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. 

[72] Aliás, ponderam TIPKE; YAMASHITA. Justiça fiscal e princípio da capacidade 
contributiva, p. 119-120, em acréscimo, que "Muito embora tal dispositivo constitucional seja 
programático, isso não significa que seja destituído de eficácia. Normas constitucionais 
programáticas têm uma eficácia proibitiva de disposição em contrário. Assim, são 
inconstitucionais quaisquer normas infraconstitucionais que regulamentem em sentido 
contrário normas constitucionais programáticas" [destaques no original]. E, para reforçar a 
tese do caráter jurídico-tributário do art. 150, § 5º, os autores, em seguida, exemplificam a 
consequência da eficácia proibitiva citando dispositivo da Lei Kandir, Lei Complementar nº 
87/1996, relativa ao ICMS, que determina o cômputo do próprio imposto na sua base de 
cálculo, norma tipicamente tributária que atentaria à clareza. 

[73] "Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] II - regular as limitações constitucionais ao 
poder de tributar;" 
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[74] CARRAZA, Curso de direito constitucional tributário, p. 1046, apresenta outro 
argumento para reforçar esse posicionamento: "Embora a Constituição aluda, apenas, à lei, 
estamos convencidos de que tal lei só pode ser uma lei complementar, já que haverá de 
irradiar efeitos sobre todas as unidades federativas, abarcando o IPI, o ICMS, o ISS etc.". No 
entanto, essa conclusão não pode ser extraída a partir da sua opinião, já mencionada na nota 
de rodapé nº 68, de que o art. 150, § 5º, teria finalidade consumerista, uma vez que a 
legislação sobre consumo é concorrente, nos termos do art. 24, V, da Constituição, razão pela 
qual bastaria lei ordinária federal, e que, objetivando regular um dever de informação por 
parte das empresas, não haveria, a princípio, efeitos sobre Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

[75] O sítio virtual pode ser acessado no endereço: <http://www.deolhonoimposto.org.br>. 

[76] "Art. 54. Será terminativo o parecer: I - da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria; II - da Comissão de 
Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição;" 

[77] COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO. Relatório e Voto do Projeto de Lei nº 
1.472, de 2007. Relator Deputado Guilherme Campos. Brasília: Câmara dos Deputados, 2007. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/527581.pdf>. Acesso em: 23 abr. 
2011. 

[78] "Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou 
áreas de atividade: [...] X - Comissão de Finanças e Tributação: [...] h) aspectos financeiros e 
orçamentários públicos de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;" 

"Art. 53. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, 
exceto os requerimentos, serão apreciadas: [...] II - pela Comissão de Finanças e Tributação, 
para o exame dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade 
ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e 
para o exame do mérito, quando for o caso;" 

[79] Cf. SENADO FEDERAL. Projeto de lei nº 1.472/2007. Brasília: Congresso Nacional, 
2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/478166.pdf>. Acesso em: 23 
abr. 2011. 

[80] "Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em 
todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação 
do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, 
cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda." 

[81] "§ 5º Os tributos que deverão ser computados são os seguintes: I - Imposto sobre 
Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); II - Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS). III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); IV - 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF); V - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR); VI - 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); VII - Contribuição Social para o 
Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) - (PIS/ Pasep); VIII - Contribuição para o Financiamento da 
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Seguridade Social (Cofins); IX - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, 
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide)." 

[82] "§ 6º Serão informados ainda os valores referentes ao imposto de importação, 
PIS/Pasep/Importação e Cofins/Importação, na hipótese de produtos cujos insumos ou 
componentes sejam oriundos de operações de comércio exterior e representem percentual 
superior a 20% (vinte por cento) do preço de venda." 

[83] "Art. 2º Os valores aproximados de que trata o art. 1º serão apurados sobre cada 
operação, e poderão, a critério das empresas vendedoras, ser calculados e fornecidos, 
semestralmente, por instituição de âmbito nacional reconhecidamente idônea, voltada 
primordialmente à apuração e análise de dados econômicos." 

[84] "Art. 3º O inciso III do art 6º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação: ‘Art. 6º 
................................................................................................... III - a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem; ...............................................................................' (NR)" 

"Art. 4º O inciso IV do art 106 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação: ‘Art. 106. ............................................................................................... IV - informar, 
conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação, bem 
como indicar a entidade responsável pela apuração, cálculo e informação do montante dos 
tributos incidentes sobre mercadorias e serviços, nos termos da legislação específica; 
.......................................................................................................'(NR)" 

[85] "Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às sanções previstas 
no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 1990." 

[86] "Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: [...] V - produção e consumo;" 

[87] "§ 9º O imposto de renda a que se refere o inciso V do § 5º deverá ser apurado, 
exclusivamente para efeito da divulgação de que trata esta Lei, como se incidisse sobre o 
lucro presumido." 

[88] Que, diga-se de passagem, podem ser estratégicos para possibilitar uma aprovação por 
uma maioria no âmbito do Poder Legislativo. 

[89] Corroborado por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a 
existência de um "estatuto jurídico do contribuinte", com garantias constitucionais que o 
protegem dos arbítrios e abusos do poder de tributar de que o Estado se acha investido. 
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RESUMO 
A Constituição de 1988 inaugurou o dever do Estado de assegurar meios para o 
desenvolvimento das potencialidades do individuo, como forma de intervenção indireta. Neste 
cenário o tributo releva-se como importante ferramenta, eis que se destaca diante de sua 
expressiva representação na economia nacional. Por isto a análise de sua finalidade assume 
importante relevo, destacando sua utilização extrafiscal, gênero onde a indução 
comportamental cria a figura da espécie “norma tributária indutora”, manuseada como forma 
de criar igualdade de oportunidades, dentro dos limites do respeito ao texto constitucional, do 
respeito ao individuo e de sua propriedade. Não bastando, a autonomia estatal não pode 
ultrapassar o poder legitimado pelos interesses básicos daqueles que legitimaram a forma 
vigente de governo, eis que na democracia hoje instituída o pensamento jurídico deve ser 
repensado especialmente em relação ao primado absoluto da supremacia do interesse publico 
sobre o privado quando se analisa as normas tributárias indutoras. 
PALAVRAS-CHAVE: NORMA TRIBUTÁRIA INDUTORA; EXTRAFISCALIDADE; 
LIMITES AÇÃO ESTATAL 
 
ABSTRACT 
The 1988 Constitution inaugurated the state's responsibility to ensure resources for the 
development potential of the individual, as a form of indirect intervention. In this scenario the 
charge falls to be an important tool, here's what stands out in front of their significant 
representation in the national economy. For this purpose the analysis assumes its important 
relief, highlighting its use extrafiscal, where the induction gender behavior creates the figure 
of the kind "tax rule inducer, handled as a way to create equal opportunities, within the limits 
of respect for the constitutional text, the respect the individual and his property. Not enough, 
state autonomy can not overcome the power legitimized by the basic interests of those who 
legitimized the current form of government, here today that democracy instituted legal 
thought should be reviewed especially in relation to the absolute primacy of the supremacy of 
public interest over private when considering inducing tax rules. 
KEYWORDS: TAX RULE INDUCER; STIMULATING FUNCTION; LIMITS STATE 
ACTION 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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Independente do regime jurídico vigente é senso comum que o Estado deve assegurar a toda a 
sociedade um ambiente propicio ao desenvolvimento das potencialidades de seus indivíduos, 
seja ela em sentido estrito (saúde, educação e segurança) ou em sentido amplo, como 
apregoam os intervencionistas. 

Em linhas gerias a ação estatal é vista por diversos prismas diferentes: os socialistas acreditam 
que a intervenção na economia deve ser forte e objetiva (direta), conforme preceitua Max e 
Weber; na linha intermediária Keynes sustenta uma ação objetiva em prol da necessidade de 
atuar de forma regulatória (geralmente pela forma indireta) na sociedade; em contraponto a 
ambas, a corrente liberal, tendo como referência Adam Smith, preceitua que a máquina deve 
ser mínima, bem como sua atuação, relegando ao mercado a tarefa de equilibrar por meio da 
lei da oferta e procura as situações relacionadas. 

Independentemente da corrente política do observador, na democracia instituída no Brasil, por 
meio da Constituição de 1988, inaugurou-se o dever de o Estado assegurar meios para o 
desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos e da economia como um todo, de modo 
que esta ação pode ser graduada conforme o governo. 

A harmonia deste sensível sistema deve ser preservada, respeitando a figura do individuo e de 
sua propriedade, garantindo a todos as condições de desenvolvimento mínimas e ao mesmo 
tempo estimulando a livre concorrência típica de uma economia global. 

Neste contexto, a norma tributaria possui ação de relevo, pois além de sua função fiscal 
(financiando as atividades estatais), desempenha uma finalidade extrafiscal, de modo que 
objetiva outras funções além das meramente arrecadatória, como ocorre com a função 
indutora comportamental, atuando, por conseguinte como meio para assegurar condições 
mínimas para o desenvolvimento do individuo e estimulando o desenvolvimento. 

 Abandonando as falácias comprovadamente impraticáveis, é inconcebível a ação do Estado 
interventor, que se julga detentor do colar da supremacia pública sob o privado, atuando de 
forma descompromissada do texto constitucional e dos interesses daqueles que legitimaram a 
ação estatal. 

Dentro desta concepção, a atuação estatal dentro do Estado Democrático deve ser repensada e 
reconstruída de forma a considerar que a norma tributária indutora pode ser concebida com a 
finalidade de criar uma política de desenvolvimento econômico sustentável, respeitando o 
individuo em todos os aspectos, além de criar igualdade de oportunidade, sem, contudo, 
ofender a propriedade privada. 

A norma tributaria indutora deve ser perpetrada de forma temporal, ou seja, por um período 
limitado de tempo, sob risco de se transformar num perigoso círculo vicioso, onde grande 
parte do seu recurso estará comprometida com o autofinanciamento da máquina, em projetos 
estruturais ou em políticas distributivas de recursos - causando a elevação da demanda por 
mais recursos e, por conseguinte, ocasionando o aumento da carga tributária. O resultado 
desta equação é o surgimento de um entrave ao crescimento econômico, refletindo 
diretamente na menor geração de empregos. 

Cabe ao Estado a tarefa de ser a manifestação coletiva do garantidor de condições básicas 
daqueles que legitimaram sua instituição, sem, todavia, se contrapor ferozmente ao interesse 
privado - ao contrario senso daqueles que apregoam que existe a supremacia do interesse 
publico sobre o particular. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6259



Assim, não é concebível a fantasia do "Estado ideal" fraternal e eterno mantenedor das 
benesses da vida produtiva a indivíduos improdutivos, eis que sempre existe um pagador 
desta conta, que nunca para de aumentar, o que, via de regra, desestimula investimentos e 
desmotiva os beneficiados desta política o interesse pelo trabalho. 

A função extrafiscal indutora do tributo merece destaque, eis que atua como meio de induzir 
temporariamente determinados comportamentos desejados e destinados à promoção do 
crescimento como base para a criação de uma economia competitiva, onde a cultura do 
trabalho é estimulada e inexiste a supremacia do interesse publico sobre o privado e de que o 
tributo não pode ser um entrave ao desenvolvimento. 

  

I - BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA ATUAÇÃO DO ESTADO 

  

Desde os primórdios da história a ação do Estado na sociedade foi sempre realizada de forma 
ostensiva, muitas vezes suprimindo a vontade daqueles que representavam a maior parte desta 
sociedade, situação que vem sofrendo constantes evoluções, merecendo destaque a queda do 
Absolutismo em virtude das Revoluções Gloriosa (1.525) e Francesa (1.789), consagrando o 
chamado Estado Liberal (ou Abstencionista), resultando no relativo distanciamento (em 
relação à época) do ente público das questões dos particulares. 

No século XX, após a Primeira Grande Guerra e a queda da Bolsa de Nova York, o mundo se 
encontrou imerso em um gigantesco colapso financeiro, gerando a pressão contra os Estados 
para uma maior intervenção na Economia com o fito de minimizar os nefastos efeitos da crise, 
o que resultou em políticas intervencionistas como o "New Deal" do Presidente Roosevelt, 
dentre outras. 

À época economistas como Keynes[1] e Musgrave[2] insurgiram com ideais 
intervencionistas, atribuindo aos Estados três formas de políticas econômicas: alocativas 
(alocação de recursos), estabilizadoras (manutenção da estabilidade através do planejamento) 
e a distributiva (distribuição de rendas). 

Dentro do processo evolutivo, o cenário vem apontando pela adoção cada vez menor da 
intervenção do Estado na economia, apesar de resistir inequívoca a importância da existência 
de uma instituição para assegurar a todos o pleno exercício da cidadania, da propriedade, 
fomentando o desenvolvimento econômico. 

Durante todo processo evolutivo do Estado, o tributo vem se consolidado como instrumento 
de receita pública para a manutenção da máquina estatal, mesmo nos recém instalados 
chamados Estados Neo-Liberais, instituindo um modelo capitalista híbrido entre os 
intervencionistas e os liberais. 

Como o processo evolutivo é constante, as novas transformações passaram a garantir os 
direitos constitucionais com maior veemência, destacando que a proteção da propriedade 
passa a ser vista como um dever estatal, o desenvolvimento econômico passa a ser visto como 
uma necessidade, indissociável com a garantia das igualdades, consagrada no art. 170[3] da 
Constituição de 1988, criando um posicionamento dirigente e efetivo na seara econômica 
comprometida com a igualdade de oportunidade. 
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A economia capitalista de mercado é o melhor meio que dispomos para gerar empregos, 
criar riquezas, empregar o capital na produção e distribuir bens e serviços. Por outro lado, 
ela inevitavelmente gera grandes desigualdades econômicas e sociais, que freqüentemente se 
tornam hereditárias e que, a menos que se tomem medidas especiais para combater esses 
efeitos, deixam um segmento significativo da sociedade em condições de privação não só 
relativa como absoluta. (MURPHY, p.249)[4]. 

Na seara econômica, a carga tributária possui a preponderante função de servir de fonte de 
financiamento para a máquina estatal; por sua vez esta mesma ferramenta acaba por criar 
fortes entraves ao desenvolvimento econômico e à prosperidade. Ricardo Lobo Torres[5] 
ressalta que o tributo nasce no espaço aberto pela auto limitação da liberdade, constitui o 
preço da liberdade, pois é o instrumento que distancia o homem do Estado. 

A aproximação do homem do Estado só é possível com a conciliação de interesses, por isto, 
neste cenário a instituição de mecanismos de extrafiscalidade (gênero), nos quais se destacam 
as normas tributárias indutoras (espécie), recebe importante incumbência, aquela de atuar 
como ferramenta de arrecadação para o Estado e ao mesmo tempo induzir determinados 
comportamentos desejados, destacando aqueles comprometidos com o desenvolvimento 
econômico e com uma teoria de igualdade de oportunidades. 

  

II - A extrafiscaliadade como gÊnero da especie indutora 

Desde os primórdios da criação do Estado, os tributos tornaram-se uma eficiente ferramenta 
de arrecadação para a manutenção desse sistema, que, por sua vez, é transferido, por meio de 
encargos tributários, para os pagadores de impostos, limitando o exercício de suas faculdades, 
eis que estes se vêem privados dos recursos que obrigatoriamente foram transferidos para o 
Estado. 

A eficiência tributária percorre os caminhos traçados na Constituição de 1988, atribuindo ao 
Estado o dever de implantar políticas fiscais concebidas para promover o crescimento 
econômico sustentável, comprometido com o desenvolvimento assumindo a nova postura de 
extrafiscalidade[6]. 

A tributação atua como mecanismo de financiamento das atividades estatais, contudo, quando 
elevada em demasia, atua como um limitador das liberdades dos indivíduos, especialmente 
quando estes atuam como fomentadores da economia, uma vez que a análise, a avaliação e a 
preocupação com os encargos se tornam item obrigatório no planejamento estratégico de 
qualquer negocio, algumas vezes inviabilizando o mesmo. 

Não bastando a limitação do exercício pleno da atividade empreendedora, a forte carga 
tributária retira da sociedade significativa parcela de recursos que antes poderiam ser 
utilizados na atividade produtiva e na abertura de novos postos de trabalho. 

Nesta seara não se pode conceber a supremacia do interesse publico sobre o privado, eis que o 
Estado deve exercer o papel de organização coletiva do direito individual para a defesa da 
vida, da liberdade e da propriedade, objetivando a prevalência da justiça, conforme concebeu 
Frédéric Bastiat em sua obra "A Lei" (La Loi) (p.33). 

As ações normativas de direção, especialmente a aquelas relacionadas com as tributarias 
indutoras vêem se proliferando, frente à comprovada eficiência como meio propulsor de 
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contração e/ou expansão do mercado, como restou comprovado na crise econômica de 2008 
com a instituição de medidas macro-regionais que resultaram, em conjunto com outros 
fatores, na redução do impacto na crise global e no crescimento da economia nacional. 

É uma verdade inequívoca que a crise econômica internacional impactou pouco o cenário 
interno, que hoje recuperado enseja a instituição de novos postos de trabalho, melhorando as 
condições de vida de toda a sociedade, oferecendo uma maior igualdade de oportunidades nos 
moldes apregoados por Rawls (Teoria da Justiça) e por Marciano Godói, para quem: 

  

A sociedade será mais justa quanto às diferenças de riquezas forem decorrentes de 
diferenças nas ambições e escolha das pessoas, e tanto mais injusta quanto as diferenças de 
riqueza forem decorrentes de circunstâncias não escolhidas pelos indivíduos.[7]  

  

Os efeitos induzidos pelas normas tributárias comprovam a premissa de que a aplicação destas 
políticas a título temporário permite criar o fomento necessário à criação de um ambiente de 
desenvolvimento sustentável e duradouro, contrariamente à política de subsídios constantes, 
que acabam por escravizar seus beneficiários com a eterna dependência do benefício. 

A base de qualquer política estatal deve se consubstanciar no fornecimento primário da 
essencialidade necessária ao fornecimento de igualdade de condições às situações elementares 
como a saúde, segurança e educação básica, garantindo a melhoria de vida de seus 
concidadãos. 

A política distributiva proposta por Keynes[8] e Musgrave[9], materializada por intervenção 
direta (objetiva) e permanente na economia acaba gerando como efeito colateral a escassez de 
recursos públicos, o aumento da necessidade por mais tributos e o desestímulo ao trabalho, eis 
que asseguram a remuneração permanente até mesmo para aqueles que não desenvolvem 
atividade produtiva alguma - destacando mais uma vez que alguém sempre paga a conta. 

A Constituição de 1988 deu forma ao instituto da extrafiscalidade, nascido como fruto da 
evolução do sistema tributário, em especial quando destacou a precípua função dos tributos, 
de não tão somente servir de mecanismo de financiamento das atividades estatais, mas 
também de desempenhar a função maior do que a meramente de arrecadar para os cofres 
públicos. 

A função extrafiscal é entendida como aquela estruturada como elemento regulador do 
Estado, aquela encarregada de promover estímulos ou desestímulos a determinados 
comportamentos, a progressão ou a redução dos tributos de acordo com a adoção de 
determinados comportamentos. 

A finalidade extrafiscal supera a simples finalidade fiscal, cuja instituição perfaz a simples 
função de captação de dinheiro da economia para o custeio das atividades Estatais, ou seja, é 
revestida de outras funções, destacando seu caráter finalístico como a defesa da indústria 
nacional, a orientação de investimentos pra setores produtivos ou mais adequados ao 
interesse público, a promoção do desenvolvimento regional ou setorial[10]. 

Comumente a extrafiscalidade acaba por desempenhar a função de indução comportamental 
positiva ou negativa, estimulando ou coibindo determinadas ações em função da regulação de 
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comportamentos sociais, em matéria econômica, social e política[11]. Comumente a norma 
extrafiscal acaba por realizar a indução comportamental positiva ou negativa, estimulando ou 
coibindo determinadas ações dos entes econômicos. 

A extrafiscalidade não pode ser confundida com a vinculação da receita, vez que este instituto 
versa exclusivamente sobre a destinação do produto da arrecadação. Assim podemos 
considerar como tributos vinculados aqueles que foram consubstanciados para atender uma 
finalidade expressamente admitida na Constituição (art.149); por isto mesmo, os respectivos 
recursos devem ser consumidos na finalidade assinalada[12]. 

Desse modo, antes que falar propriamente em "extrafiscalidade", melhor seria falar em 
fiscalidade (competência) vinculada a "motivos constitucionais" materiais. E assim, para 
atingir tais fins, o legislador usaria de distintos meios de aplicação à dinâmica do tributo (...) 
[13] 

A extrafiscalidade transpõe a mera função de suprir o caixa único do tesouro de recursos 
(função fiscal), inaugurando funções como o financiamento de fundos decorrentes da 
intervenção do Estado no domínio econômico ou para atuar como receitas para manutenção 
dos orçamentos das entidades de classe. Neste sentido Werther Botelho[14] destaca que não 
obstante determinados tributos possam cumprir finalidades extrafiscais implicam também 
arrecadação de numerário. 

A extrafiscalidade é um gênero que comporta não tão somente as normas indutoras, mas 
também recepciona aqueles tributos instituídos para destinar recursos para as entidades 
relacionadas com a seguridade social, cujas bases se encontram definidas na Constituição de 
1988, por meio incisos I, II e III (parágrafo 6º) do artigo 195, do parágrafo 5º do artigo 165 e 
inciso VII do artigo 194, onde o produto de sua arrecadação se destina ao financiamento das 
entidades e órgãos relacionados com esta atividade, mantidos direta ou indiretamente e 
mantidas pelo poder publico, sem se correlacionar com o orçamento (caixa único) do Tesouro 
Nacional. 

A finalidade extrafiscal (latu senso) como gênero, se possui qualquer vinculação temporal, 
uma vez que recepciona as normas tributárias indutoras como espécie e abarcam também as 
contribuições sociais declaradamente, são instituídas para se perpetuar no sistema tributário 
nacional. 

As Contribuições Socais previstas na CF/88, em seu art. 149, passaram a desempenhar 
especial relevo na seara tributária, quando paulatinamente foram descobertas pela União 
como eficiente mecanismo de arrecadação, de modo que o produto de sua arrecadação 
atualmente supera os oriundos dos impostos, de competência da exclusiva da União, sendo 
instituídas com a finalidade de servir de instrumento de intervenção no domínio econômico, 
de atuar no interesse de categoria profissional ou de promover o financiamento da seguridade 
social. 

Parte da doutrina tributária, capitaneada por Geraldo Ataliba[15] e Paulo de Barros[16], 
entende que a destinação dos tributos não é relevante para o direito tributário, uma vez se 
tratar de tema de direito financeiro, ou seja, neste entendimento a tredestinação do tributo não 
afetaria o tributo em si mesmo. 

Por outro lado, autores como Jose Marcos Domingos[17] e Werther Botelho Spagnol[18] 
entendem que o aspecto finalístico da norma é de suma importância, principalmente se 
considerados os aspectos inaugurados no texto da Constituição de 1988, onde se destacou a 
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precípua função dos tributos, de não tão somente servir de mecanismo de financiamento das 
atividades estatais, mas também de desempenhar a função uma função extrafiscal, ao 
consubstanciar as contribuições sociais como tributo finalístico. 

A finalidade da norma tributária denota seu aspecto extrafiscal com gênero, destacando que 
em relação à norma tributária indutora pretende a obtenção de atividades que superam a 
questão meramente de arrecadação. 

Quando se considera a norma tributaria a partir de seu efeito indutor, entretanto, a questão 
surge com novas cores, visto que já não se enfrenta a invasão pelo Estado na propriedade 
particular como meio para que se sustentar, mas a invasão passa a ter efeito de induzir o 
particular a determinado comportamento. Claramente, reaparece a importância do principio 
da propriedade, que se deve servir de critério para a norma tributária indutora, como o seria 
para qualquer forma de intervenção estatal.[19] 

As normas tributárias indutoras exercem uma ação extrafiscal extrapolando a mera função 
arrecadatória. Essa concepção conduz a indubitável conclusão de que toda norma tributária 
indutora possui características extrafiscais. 

Por sua vez o contrário não é verdadeiro, eis que nem toda utilização extrafiscal se faz por 
meio de medidas indutivas, na medida em que muitos casos não possuem um fim em si 
mesmo, servindo a uma causa. 

A extrafiscalidade não pode ser confundida com a vinculação da receita, vez que este instituto 
versa exclusivamente sobre a destinação do produto da arrecadação. Assim podemos 
considerar como tributos vinculados aqueles que foram consubstanciados para atender uma 
finalidade expressamente admitida na Constituição (art.149); por isto mesmo, os respectivos 
recursos devem ser consumidos na finalidade assinalada[20]. 

A tributação moderna não está adstrita ao orçamento fiscal, é dizer não é simplesmente um 
meio de obter recursos para o Estado. Constitui, hoje, um dos principais instrumentos de 
repartição de receita e desenvolvimento econômico.[21] 

O manejo e a instituição do tributo com a finalidade extrafiscal se encontram adstrita à 
legalidade constitucional e à legitimidade do governante responsável por sua propositura. 
Ronald Dworkin[22] destaca que o governo só é legitimo se suas ações são legitimas aos 
anseios elementares daqueles que legitimaram sua instituição, não obstante a necessidade de 
concebem o apreço maior a vida humana, instituindo políticas de valorização da vida, como 
previsto no artigo 3º e 5º do texto da Constituição do Brasil, neste mesmo sentido o Tribunal 
Constitucional Espanhol manifestou: 

(...) La función extrafiscal Del sistema tributario no aparece explícitamente reconocida en la 
constitución, pero dicha función puede derivarse directamente de aquellos preceptos 
constitucionales, en los que se establecen principios rectores de política social y económica 
(señaladamente, art. 40.1Y 130.1), dado que tanto el sistema tributario en su conjunto como 
cada figura tributaria concreta forman parte de los instrumentos de que dispone el estado 
para la consecución de los fines económicos y sociales constitucionalmente ordenados[23].  

A função extrafiscal da norma denota, portanto, a legítima ação estatal quando instituída em 
conformidade com estes preceitos, destacando que nestes moldes nem sempre encontra 
limitada ao caráter temporal da norma indutora. 
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A norma indutora deve ser temporal, quando necessária a indução comportamental, mas não 
se pode perpetuar tal medida, eis que se eterniza, por conseguinte seus efeitos colaterais e a 
lesão de outros direitos e valores morais (legítimos) relacionados. 

Durante algum tempo mereceu destaque a corrente que apregoava a multa como uma forma 
indutora comportamental extrafiscal de caráter permanente, uma vez que seus efeitos eram 
considerados atemporais, sendo que tal corrente não encontra assento no novo paradigma 
posto. 

As multas são inquestionavelmente uma forma de concretização da idéia de caráter punitivo, 
além da questão meramente arrecadatória, sendo que sua hipótese de incidência ocorre no 
inadimplemento de uma obrigação anteriormente pactuada e não cumprida, assumindo assim 
um caráter punitivo. 

(...) A função da multa é sancionar o descumprimento das obrigações, dos deveres jurídicos. 
(...) A multa é para punir, assim como a correção monetária é para garantir, atualizando-o, o 
poder de compra da moeda.[24] 

O caráter punitivo das multas se presta a defender e proteger a norma jurídica instituída, 
possuindo a virtude de desestimular o descumprimento do dever fiscal, mediante intimidação 
de seus possíveis infratores[25], além de reprimir eventuais reincidências. 

No direito tributário as multas nascem diante do inadimplemento e/ou descumprimento de 
uma obrigação tributária principal ou instrumental (acessória), se revelando muitas vezes com 
um instrumento de intervenção indireta na economia, o que denota seu caráter indutivo de 
estimular ou desestimular determinados comportamentos. 

As multas ainda são consideradas pelos agentes econômicos como inseridas no sistema 
jurídico na qualidade de instrumentos de intervenção econômica indireta do Estado, pois 
impedem ou desestimulam determinados fatos sociais e econômicos, possuindo nítido caráter 
extrafiscal quando promovem: 1) arrecadação em espécie extrafiscal, ou extrapenal, 
proibitiva, confiscatória, cumulativa ou progressiva; 2) como conseqüência induz à ausência 
marcante, durante décadas, do conceito jurídico de liberdade.[26] 

Ao estimular ou desestimular determinados comportamentos dentro de uma ordem 
econômica, as multas tributárias, indiretamente por atuar delimitando fronteiras do 
funcionamento de uma determinada forma de organização e funcionamento da economia, por 
meio de uma ação negativa de permissão, sujeita aos seus efeitos didáticos, repressivos e 
sancionadores. 

 A feição didática ao ilícito tributário é cogente e indesviável. Por isso, insista-se, não devem 
ser imputadas com fins arrecadatórios, mas, quando aplicada em concreto, deve tal sanção 
contribuir para a educação e correção dos desvios do infrator, auxiliando-o a aprender as 
determinações que não seguiu, seja por mal esclarecimento ou interpretação diversa dos 
dispositivos da intricada legislação tributária.[27] 

Desta feita, o caráter sancionador das multas tributarias impede que seja classificada como de 
conteúdo fiscal, impedindo, por conseguinte, sua classificação como extrafiscal, eis que o 
prefixo "extra" é uma alusão de "para além" da simples fiscalidade, ou seja, não sendo 
primariamente fiscal não há como ser secundariamente extrafiscal. 
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As multas possuem em seu âmago o aspecto de indutor comportamental impedindo ou 
coibindo determinados fatos sociais e econômicos, observados os limites da legalidade, do 
princípio da livre iniciativa, dentre outros, de modo a conferir cunho de comandos 
imperativos e impositivos de determinados comportamentos a serem obrigatoriamente 
cumpridos pelo sujeito passivo, sob pena e risco de incorrerem em seus efeitos; apesar disto 
não podem ser enquadradas como um modelo de extrafiscalidade. 

As imunidades, tal como as multas tributárias, não podem ser vistas como normas indutoras, 
eis que a previsão pela imunidade veta a possibilidade de sua classificação como atuação 
fiscal, sendo impossível haver a extensão até a extrafiscalidade. 

Como se pode perceber a extrafiscalidade assume diversas apresentações, dentre as quais as 
anistias, isenções, remissões, reduções de alíquotas e base de calculo, moratórias, concessões 
de créditos tributários, entre outras formas, sendo a captação de recursos para o Estado uma 
conseqüência. 

(...) a tributação extrafiscal é aquela orientada para fins outros que não a captação de 
dinheiro para o Erário, tais a redistribuição da renda e da terra, a defesa da indústria 
nacional, a orientação dos investimentos para setores produtivos ou mais adequados ao 
interesse público, a promoção do desenvolvimento regional ou setorial.[28] 

Comumente, conforme já destacado, existe uma errônea interpretação semântica decorrente 
da utilização constante do termo extrafiscalidade como sinônimo de indução. Desta feita, mais 
uma vez se ressalta que extrafiscalidade (função macroeconômica) é o gênero e as normas 
tributárias indutoras (extrafiscalidade em sentido estrito) são a espécie, conforme explicita 
Schoueri: 

O gênero da extrafiscalidade inclui todos os casos não vinculados nem à distribuição 
eqüitativa da carga tributária, nem à simplificação do sistema tributário. (...) além das 
normas com a função indutora (que seria a extrafiscalidade em sentido estrito), outras que 
também se movem por razões não fiscais, mas desvinculadas da busca do impulsionamento 
por parte do Estado.[29] 

  

III - A inexistência da supremacia do interesse pÚblico sobre o privado e os limites 
constitucionais da norma tributAria indutora 

  

Os limites constitucionais à extrafiscalidade como gênero e a norma tributaria indutora como 
espécie são os mesmos destinados aos tributos, eis que estes são um prolongamento da 
atividade fiscal e integram um sistema tributário de modo uno, como muito bem assevera 
Spagnol[30]. 

É mister ressaltar que os limites à tributação extrafiscal são os mesmos impostos, de maneira 
geral, ao poder de tributar e que as finalidades extrafiscais são um desdobramento ou 
complemento da atividade fiscal, geridas nas respectivas dimensões, pelos mesmos princípios 
consagrados constitucionalmente. 
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Os princípios constitucionais servem de delimitador não só para as normas tributárias 
indutoras, mas também para todo sistema tributário nacional, por conseguinte para todo 
sistema legal pátrio dentro da unicidade da norma. 

Neste sentido se faz necessário destacar a importância de se fixar a inequívoca idéia de que a 
atuação do Estado deve ser considerada em conformidade com o sistema, criando dentro da 
evolução da figura estatal onde se declara que inexiste a supremacia do interesse público 
sobre o privado. Para Ávila[31]: 

(...) o interesse privado e o interesse público estão de tal forma instituído pela Constituição 
brasileira que não se podem se separadamente descritos na análise da atividade estatal e de 
seus fins. Elementos privados estão incluídos nos próprios fins do Estado (p.ex. preâmbulo e 
direitos fundamentais). 

Neste mesmo sentido Hector Jorge Escola[32] destaca que o interesse público e privado são 
conceitualmente inseparáveis, a prevalência de um sobre o outro fica prejudicada, bem como 
a contradição entre ambos. 

A relação de prevalência entre público e o privado inexiste, eis que o primeiro se compõe de 
uma série de interesses do segundo, portando ambos não estão em conflito, pelo contrário, um 
é resultado da soma de interesses do outro, vez que ao Estado é atribuída a tarefa de tutelar o 
interesse constitucionalmente aceito do seu público, ou seja, dos interesses dos administrados, 
respeitados a finalidade da medida e a proporcionalidade. 

A diferenciação das atuais relações de interesses públicos e privados apresenta profundas 
transformações. Do desenvolvimento do primado do interesse público (...) está o judiciário a 
reforçar os interesses privados para uma ponderação diferenciada, orientada para o caso 
particular e para a constituição[33]. 

O interesse público não tem a primazia sobre o privado, muito menos automática supremacia, 
até porque em tese se tratam de resultado um do outro; o que de fato existe é a necessidade de 
ponderação da interpretação em relação aos interesses relacionados de modo, avaliando as 
medidas, os fins e conflito quando existente, de modo que inexiste qualquer forma de 
prevalência absoluta e automática entre ambos. 

A unidade dos interesses públicos parece ser uma necessidade estatal fundamental, além 
unidade estatal, daí não resulta a mais valência ("Höherwertigkeit") deste mesmo interesse 
relativamente aos interesses relativamente aos interesses dos cidadãos. No interesse público 
estão múltiplos interesses em si não necessariamente supravalorados que são, sim, entre eles 
carecedores de ponderação, mas daí não hierarquicamente superiores.[34] 

A importância do interesse público não pode ser negada, contudo admitir a supremacia deste 
sobre o particular reputa o não reconhecimento dos direitos do individuo assegurados no texto 
constitucional. Exatamente por isto a necessidade de harmonização interpretativa é necessária, 
o que denota a inexistência desta primazia. 

A ponderação deve, primeiro, determinar os bens jurídicos envolvidos e as normas a eles 
aplicáveis e, segundo, procurar preservar e proteger, ao máximo, esses mesmos bens. 
Caminho bem diverso, portanto, do que direcionar, de antemão, a interpretação das regras 
administrativas em favor do interesse publico, o que quer que isso possa vir a significar[35]. 
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Considerada a inexistência da supremacia do público sobre o privado, as políticas econômicas 
devem preservar direta vinculação com os anseios básicos e elementares de uma política da 
igualdade de oportunidades consubstanciada dentro de uma realidade comprometida com o 
desenvolvimento econômico em consonância com os ideais daqueles que legitimaram o poder 
do Estado, sem, no entanto, instituir qualquer forma de tirania seja ela da maioria ou da 
minoria. 

(...) um bom sistema representativo é aquele que não permite que qualquer intervenção 
seccional se torne forte suficiente para prevalecer contra a verdade, a justiça e todos os 
interesses seccionais juntos[36]. 

Desta feita a utilização do tributo como instrumento de atuação estatal implica existência de 
ponderações extrafiscais, dado que o legislador necessariamente considerará o efeito sócio-
econômico de sua decisão. (SCHOUERI, 2005)[37]. 

  

IV- Conclusão 

  

Em uma economia de mercado a tributação exerce preponderante influencia, destacando-se 
como importante mecanismo de extrafiscalidade, de modo que ultrapassa as funções 
meramente de arrecadar, passando a atuar como mecanismo indutor comportamental, 
conforme restou asseverado no texto da Constituição de 1998, onde se destacou a preservação 
da livre economia, da igualdade de oportunidades, da propriedade, dentre outros. 

O tributo representa relevante instrumento para aqueles que fomentam o desenvolvimento 
como um encargo necessário e como uma contribuição patriótica do contribuinte solidário 
para com o Estado, encarregado de promover a instituição de políticas fiscais compromissadas 
com o desenvolvimento econômico e a igualdade de oportunidades. 

O tributo como indutor comportamental inaugura a face indutora da norma tributária, uma 
espécie do gênero da extrafiscalidade, que é comumente utilizada sem a devida técnica de 
aplicação. 

A utilização do tributo como função indutora não pode ser utilizada simplesmente sob a 
pseudo tutela da supremacia do interesse publico sobre o privado, eis que neste entendimento 
inexiste esta primazia, uma vez que o texto constitucional não permite esta superposição de 
interesses, ademais do novo modelo de Estado verdadeiramente democrático tal situação seria 
de fato inadmissível. 

Considerando que o interesse público deve representar a forma coletiva dos interesses 
privados, impedindo a ditadura da maioria ou até mesmo das minorias, obrigando-se ao 
respeito das normas vigentes, é mister considerar que o público e o privado devem caminhar 
em paralelo dentro de um paradigma onde a proporcionalidade e a legalidade sirvam de norte. 

Desta forma, considerando que inexiste a supremacia do interesse público sobre o privado, as 
normas tributárias indutoras devem ser concebidas com os anseios daqueles que legitimaram a 
instituição do governante, de modo a criar um ambiente propício ao desenvolvimento 
econômico em consonância com o oferecimento de uma política de igualdade de 
oportunidades. 
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A política de desenvolvimento econômico e/ou de igualdade de oportunidades pode e deve ser 
concebida por meio de normas tributárias indutoras, destacando, entretanto, que a indução 
deve ser realizada de modo temporário, sob o risco de criar um desenvolvimento frágil, 
dependente, desprovido de meritocracia e valorização do trabalho com única forma de 
crescimento do indivíduo e da sociedade. 
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RESUMO 
A liberdade de expressão é uma questão recorrente e relevante independente de tempo 
histórico, de fronteiras ou formas de governo: seja no comunismo, socialismo, capitalismo ou 
na sociedade criada por George Orwell na obra 1984, em que pensar é crime, a liberdade é 
escravidão e a linguagem deve ser reduzida o máximo possível, para evitar contradições na 
comunicação. A atmosfera criada pelo livro inspira uma série de análises em relação à 
liberdade de expressão, o direito humano de divulgar idéias e pensamentos. Para a construção 
deste artigo, será feito um estudo sobre a forma como a liberdade de expressão foi reduzida 
nas ditaduras, tanto no plano da realidade, como as instaladas na América do Sul, quanto na 
ficção, no caso de Oceania, país criado pelo escritor. Como parâmetro para fazer esta análise, 
utilizaremos as jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já trataram 
da liberdade de expressão, e, mais especificamente, no caso Araguaia, em que o Brasil foi 
condenado, entre outras questões, por negar o direito à informação de familiares vítimas de 
crimes da época da ditadura. A questão fundamental deste artigo é: como a ficção de George 
Orwell contribui para pensar a forma que os governos mundiais utilizaram para dar voz ou 
silenciar sentimentos.  
PALAVRAS-CHAVE: LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE DE 
PENSAMENTO. CENSURA. 
 
ABSTRACT 
Freedom of expression is a recurrent and relevant issue regardless of historical time, 
boundaries or forms of government: it is communism, socialism, capitalism or the society 
created by George Orwell in 1984 novel, in which to think is crime, freedom is slavery and 
language must be reduced as much as possible to avoid contradictions in communication. The 
atmosphere created by the book inspires a series of tests in relation to freedom of expression, 
the human right to disseminate ideas and thoughts. For writing this article, a study will be 
done on how freedom of expression was reduced in dictatorships, both in terms of reality, as 
those installed in South America, as in fiction, in the case of Oceania, a country created by the 
author. As a mean to make this analysis, we use the jurisprudence of the Inter-American Court 
of Human Rights, which have dealt with freedom of expression and, more specifically, in the 
case Araguaia in Brazil, where the country was convicted, among other topics, for denying the 
right to information from relatives of victims of crimes during the dictatorship. The 
fundamental question of this article is how the fiction of George Orwell contributes to the 
knowledge about how governments worldwide have used various forms of power or silence to 
voice feelings. 
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1 INTRODUÇÃO 

A obra 1984 de George Orwell é mais do que a expressão de um sentimento, é uma 

advertência, como analisa Erich Fromm. O autor cria um mundo em que o homem é 

desprovido de individualidade, reduz-se a um número. A sociedade torna-se um laboratório 

em que a natureza humana é tão modificada que o homem “esquece seu desejo de liberdade, 

dignidade, integridade e amor”1[1]. Todos são dominados por um partido que, criado, cria a 

verdade “provada pelo consenso de milhões; ao slogan, ‘como é possível que milhões estejam 

errados’ é adicionado ao ‘e como pode estar certa a minoria de um só”. Assim, toda minoria é 

um ato de insanidade. 

O romance acontece em Oceania, um país que vive uma ditadura, onde a mente livre 

é crime gravíssimo e pode ser flagrado a qualquer momento pelo Grande Irmão, o líder 

simbólico do partido que controla tudo e todos a qualquer momento. Na lista de ameaças do 

País, está Emmanuel Godstein, acusado de atacar a ditadura do partido e defender as 

liberdades de expressão, imprensa, reunião e pensamento. A imagem dele era tripudiada nos 

chamados “minutos de ódio” em que a grande massa, na qual se constituía a sociedade, 

gritava palavras de desprezo. Até mesmo neste momento, era preciso não só dissimular os 

sentimentos, mas também manter a expressão do rosto sob controle. 

Em meio à massa de camaradas, como se referiam os cidadãos, estava o herói da 

história, Winston Smith, um trabalhador do Ministério da Verdade, responsável pelas 

notícias, pelo entretenimento, pelas belas-artes e pela educação. A missão do protagonista é 

fazer reedições de fatos impressos nos jornais para criar as versões determinadas pelo partido, 

fazendo com que a mentira se tornasse história e verdade, afinal, “quem controla o passado 

controla o futuro; quem controla o presente, controla o passado”1[2]. 

O diário de Winston é um elemento importante da trama, uma ameaça constante 

para o personagem. Até mesmo marcar o papel era decisivo, “mesmo sem nada escrito, era 

um bem comprometedor.” Afinal, a polícia das idéias, que fiscalizava o pensamento, estava 

em qualquer lugar. Winston vivia o dilema: “Como fazer para se comunicar com o futuro? 

Era algo impossível por natureza. Ou bem o futuro seria semelhante ao presente e não daria 
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ouvidos ao que ele queria lhe dizer, ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria 

sentido”1[3] . 

Ele sabia que o diário seria reduzido às cinzas e ele viraria vapor. “Somente a 

Polícia das Ideas leria o que ele havia escrito, antes de suprimirem tudo da existência e da 

memória” 1[4]. Isso porque em Oceania era preciso acabar com pensamentos ambíguos, ou 

duplipensamento, palavra da Novafala, língua de Oceânia que pretendia reduzir as palavras ao 

máximo, até chegaram ao estágio de osso. 

Mas o herói não se conformava com as determinações do partido, precisava deixar o 

que chamava de herança humana. “Ao futuro ou passado, a um tempo em que o pensamento 

seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós- a um 

tempo em que a verdade exista e em o que for feito não possa ser desfeito”1[5]. Ao escrever 

estas palavras, Winston considerava que já estava morto, porque pensamento-crime não 

apenas acarretava a morte, mas era a morte. 

Assim, era preciso assassinar a linguagem, a partir da Novafala, concebida não para 

ampliar, mas para restringir o pensamento. O repertório de palavras deveria ser reduzido ao 

mínino para exprimir apenas ideas simples e utilitáras envolvendo objetos concretos ou ações 

físicas. 

A partir dessas questões, este artigo pretende analisar as semelhanças entre um sistema 

de governo criado por Orwell e as ditaduras que se instalaram pelo mundo, inclusive na 

América do Sul. Seria o livro uma profecia simbólica? Para responder a questão, será feito 

um estudo sobre como estas ditaduras trataram a liberdade de expressão e as possíveis 

respostas que o próprio sistema de justiça internacional dá na contemporaneidade a partir da 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.   

No caso, será analisado o julgamento Araguaia Vs. Brasil, em que o País foi condenado 

por questões da época da ditadura militar por não ter oferecido o direito a informação de 

familiares sobre seus mortos. Para eles, assim como para a ficção de Orwell, o ano em que 

perderam seus entes ainda não terminou. 

2. O DUPLIPENSAR: AS DITADURAS E O NASCIMENTO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

George Orwell, inspirado pelos regimes ditatoriais das décadas de trinta e quarenta, 

escreve uma de suas mais famosas e controversas obras.  Em seu texto cria todo um universo 
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paralelo, no qual o mundo é dividido em três mega blocos que são denominados Oceania, 

Eastasia e Eurasia. O que chama  bastante atenção a priori é o fato de que dois dos três países 

encontram-se sempre em guerra, fazendo uma espécie de “rodízio”, contudo a população 

desconhece tal fato e imagina estar sempre em guerra com o mesmo inimigo. 

A figura deste inimigo encontra uma maior concretização na figura de Emmanuel 

Godstein, um co-fundador de IngSoc, o partido que juntamente com Big Brother e outros 

camaradas, buscava livrar o mundo do capitalismo desigual, das diferenças sociais intensas. 

No livro o autor cria uma figura do capitalista como um ser um tanto quanto “cartoonizado”, 

transformando-os em pessoas cruéis, que se achavam realeza, que habitavam casas luxuosas,  

tinham serviçais e desprezavam a grande massa. 

A sigla do partido, IngSoc, significa English Socialism, ou seja, socialismo Inglês, tal 

sigla é derivada da Novafala, que o partido busca implantar. Como mencionado na 

introdução, esse novo idioma busca limitar  as expressões, acabar com ambigüidades e 

códigos, destruir o caráter lírico do idioma e eliminar a possibilidade de que pessoas possam 

falar algo negativo em relação ao sistema de uma forma imperceptível. 

Orwell publica sua obra em 1949 e é claramente inspirado nas duas décadas anteriores 

que ele cria a idéia base do sistema limitador que retrata em seu livro. Durante os anos trinta e 

quarenta várias ditaduras se instalaram pelo mundo. Algumas das mais marcantes e que 

tiveram mais conseqüências históricas foram o fascismo de Mussolini, na Itália, a ditadura de 

Salazar, em Portugal; Francisco Franco, que instala seu franquismo na Espanha, e Getúlio 

Vargas, que cria instala no Brasil um novo Estado. 

Não se pode esquecer de outros que talvez tenha marcado e forma mais profunda a 

humanidade e tenham resultado em um medo de que tais crimes voltem a se repetir, esses 

regimes foram o Nazismo de Adolf Hitler, que com a intenção de purificar a raça ariana, que 

este considerava superior massacrou milhares de pessoas, em sua maioria judeus, deixando 

uma das maiores cicatrizes históricas da humanidade e o comunismo de Josef Stalin, que 

apesar de elevar a União Soviética a super potência e ter tido um  papel decisivo para a 

derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, cometeu crimes muito próximos aos que são 

relatados pelo herói de 1984, Winston Smith. 

2.1 A vaporização feita por IngSoc, o grande expurgo de Stalin e os 

desaparecidos durante a ditadura militar brasileira. 
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A realidade transformada é o principal tema de 1984, uma vez que o partido busca 

passar uma idéia de que sua luta é por uma igualdade, um regime mais justo capaz de trazer 

uma melhor qualidade de vida a seus nacionais. Contudo é fácil observar que Oceania vive 

sob uma ditadura, que muito se assimila às ditaduras comunistas. Algumas similaridades entre 

o regime de IngSoc e o Comunismo/Socialismo russo. 

Na ficção de Orwell, o Big Brother, é o líder incontestável que guia uma massa 

ignorante e, aparentemente, sem contexto histórico para onde quiser. A expressão criada pelo 

autor é algo indiscutivelmente singular e ainda hoje utilizada com freqüência para descrever 

governos poderosos. No romance, ele era onipresente e onipotente, não deixando brechas 

privacidade nem para a liberdade de expressão. Por meio das  inúmeras telas que vigiavam 

cada momento a vida de cada camarada, era possível exercer um controle descontrolado. Uma 

palavra, uma reação ou um reflexo poderiam ser tomados como uma confissão, poderiam 

colocar o individuo numa lista sem limites de “vaporizados”. 

A “vaporização” a que o livro se refere tem um caráter muito próximo ao “grande 

expurgo” de Stalin, que ocorreu entre 1934 e 1939. Durante esse período, o ditador russo 

executou uma ação persecutória. De maneira inesperada e inexplicável, o chefe de Estado 

liquidou praticamente  dois terços de seu partido, o Partido Comunista da União Soviética. 

Acredita-se que aproximadamente cinco mil oficiais com patentes superior a de major e 

outros generais de cinco estrelas do chamado Exército Vermelho que havia sido criado 

durante a Revolução Russa por seu “Emmanuel Godstein”, que se Leon Trotsky e um grande 

número de civis, foram executados ou exilados para a Sibéria onde acabavam por convalecer. 

Quando se fala em “vaporizar” a oposição, o personagem de Orwel, Winston, explica, 

que aqueles que o regime considera opositores às idéias, são presos , torturados e forçados a 

confessar crimes que não cometeram em rede nacional. Depois são libertados e somem da 

história, sendo “apagados” para que a vida siga como se eles nunca tiverem existido. O 

personagem central da trama é um dos responsáveis por reescrever a história apagando tais 

indivíduos que simplesmente perderam suas identidades e suas histórias. 

Algo muito similar aconteceu no Brasil durante o período da ditadura militar, quando 

muitos que eram considerados opositores do regime foram presos e torturados até que 

admitissem crimes. Alguns, posteriormente, acabaram desaparecidos. Suas famílias não 

puderam viver um luto real e até hoje vivem um luto imaginário e sem fim. Não há um 
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sentimento de liberdade quando não se tem acesso as informações que são parte da história de 

uma época capazes de explicar o fim de tantos indivíduos e diminuir a dor de tantas famílias. 

Não se pode ser inocente e acreditar que a história pode ser superada, pois se este 

fosse o caso, o mundo não teria medo de retroagir.  Organizações não teriam sido criadas e 

tratados assinados para prevenir que tragédias como essas se repitissem. O pavor gerado por 

tais regimes ditatoriais no mundo ocidental gerou um sentimento de temor e culpa extremos, 

criou-se a impressão de que não há como restituir o que é de fato irrestituivel. 

2.2 O reconhecimento dos Direitos Humanos. 

No período que sucede os grandes regimes ditatoriais, os maiores responsáveis pela 

Segunda Guerra Mundial, o mundo que havia criado a Liga das Nações e não conseguiu 

evitar o descontrole de Hitler, uniu-se pelo medo de que algo similar voltasse a acontecer e 

criou a Organização das Nações Unidas, que tem como principal objetivo a manutenção da 

paz e da ordem internacional.1[6] 

A Organização uniu países dispostos a se submeter a Carta de São Francisco, também 

conhecida como Declaração Universal dos Direitos do Homem e criou um meio mais forte 

para evitar que tragédias e guerras de tamanha magnitude possam se repetir e assolar a 

humanidade. O que infelizmente ainda não detém as “pequenas” guerras e os regimes 

ditatoriais “insignificantes” para os países ditos democráticos. Contudo, a ONU  zela por um 

ideal, que deve ser protegido a todo custo. 

Porém, somente a partir da Segunda Guerra Mundial vem sendo instaurado 

progressivamente o sistema internacional de proteção aos direitos humanos.1[7] Importante 

destacar o conceito de Richard B. Bilder, citado por Flávia Piovesan: 

O movimento do direito internacional dos direitos humanos é baseado na 

concepção de que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de 

seus cidadãos e de que todas as nações e a comunidade internacional têm o direito e 

a responsabilidade de protestas, se um Estado não cumprir suas obrigações. O 

direito internacional dos direitos humanos consiste em um sistema de normas 

internacionais, procedimentos e instituições desenvolvidas para implementar esta 

concepção e promover o respeito aos direitos humanos em todos os países, no 

âmbito mundial. [...] Embora a idéia de que seres humanos têm direitos e liberdade 

fundamentais que lhes são inerentes tenha há muito tempo surgido no pensamento 

humano, a concepção de que direitos humanos são objetos próprios de uma 

regulação internacional, por sua vez, é bastante recente. [...] Muitos dos direitos que 
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hoje constam do ‘direito internacional dos direitos humanos’ surgiram apenas em 

1945, quando, as implicações do holocausto e de outras violações de direitos 

humanos cometidas pelo nazismo, as nações do mundo decidiram que a promoção 

dos direitos humanos e liberdade fundamentais deve ser um dos principais 

propósitos da Organização das Nações Unidas. 1[8] 

  

Seu desenvolvimento histórico rompe com numerosas concepções tradicionais de 

direito internacional.1[9] Afirma, a propósito, Celso Mello1[10] que: “O direito internacional 

dos direitos humanos pode ser definido como o conjunto de normas que estabelece os direitos 

que os seres humanos possuem para o desenvolvimento de sua personalidade e estabelece 

mecanismos para a proteção de tais direitos.” A respeito, o autor aponta algumas 

características deste novo ramo do direito internacional. De forma resumida, temos: 

a) O direito internacional dos direitos humanos não está sujeito ao princípio de 

reciprocidade que domina o Direito Internacional Público1[11]; 

b) O direito internacional dos direitos humanos tem um aspecto ideológico bastante 

acentuado sendo um direito “politizado”1[12]; 

c) outra característica é a progressividade1[13], o direito internacional dos direitos 

humanos  vem sendo construído de modo progressivo; 

d) o direito internacional dos direitos humanos diminui a área de atuação da 

soberania do Estado1[14], os direitos humanos deixam de pertencer à jurisdição doméstica ou 

ao domínio reservado do Estado1[15]; 

e) é um direito autônomo, no sentido de que visa a proteger os indivíduos, tanto no 

plano nacional quanto internacional, e não os Estados1[16]; 

f) no direito internacional dos direitos humanos as normas de direitos humanos são 

imperativas1[17], consideradas como pertencentes ao jus cogens; 

g) no direito internacional dos direitos humanos existe uma presunção em favor da 

aplicabilidade direta dos tratados de direitos humanos no plano interno dos Estados, isto é, o 

indivíduo pode invocá-los perante os tribunais internos.1[18] 
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3.  A DITADURA BRASILEIRA E O SISTEMA DA INGSOC: TRAÇOS 

MARCANTES DE UM REGIME AUTOCRÁTICO 

Há muitas semelhanças entre a ditadura militar brasileira e seu modus operandi com o 

sistema implantado pelo partido que comanda Oceania. Regimes autocráticos tendem a agir 

de forma similar e se sustentam com ferramentas bastante conhecidas, como o medo, a 

insegurança jurídica, o desrespeito aos direitos humanos e a alienação da população. 

A ditadura instaurada no Brasil pela tomada do poder pelos militares, período 

marcante na história do país, resultou num medo do poder absoluto e da insegurança jurídica. 

Viu-se como era a vida em um lugar sem leis, onde aqueles no poder são a lei. O  mesmo 

acontece no cenário descrito pelo autor do livro, onde a figura do Big Brother é o símbolo 

absoluto do poder, onde a história é constantemente modificada para lhe dar razão, onde as 

leis não existem por tempo suficiente para que o povo se recorde delas. Na realidade a lei é 

inflexível, pois a lei é o governo, o comandante, este age como bem entender, dispondo de 

vidas e direitos sem nenhum embaraço. 

Impossível não perceber uma grande similaridade entre o regime comandado por Big 

Brother e o dos militares. Ambos cometeram inúmeras violações aos  direitos dos cidadãos, 

ignoraram o direito a dignidade da pessoa humana, usaram de tortura e “vaporizaram” 

pessoas. Dessa maneira, se mantiveram no poder e restou à população, assim como a Wiston, 

começar a fazer pequenas revoluções. 

Para o herói do livro, um diário fora uma maneira simbólica, porém perigosa de 

desafiar o sistema. Na realidade brasileira, muitos foram “desaparecidos”, muitos foram 

exilados e outros tantos foram as ruas em busca das diretas. Para reverter uma ditadura é 

preciso saber que o existe uma outra alternativa e, em Oceania, as pessoas desconheciam a 

história, logo não conheciam as possibilidades. Na realidade, o contexto é diferente, as 

pessoas sabem por que devem lutar e quais são os seus direitos. 

Ao Brasil, resta ser responsável e reparar os danos causados a sociedade, a história 

aqui não poderá ser reescrita, mas pode ser reparada, o país deve responsabilizar aqueles 

responsáveis por crimes de guerra. Não se condena torturador para puni-lo somente, mas para 

acalentar uma sociedade marcada por uma grande tragédia. Tais julgamentos são muito mais 

do que a mera execução de uma sentença ou lei, são simbólicos, representam a justiça sendo 

feita ao final de tudo. Trazem segurança a uma população que não a tinha e deixa claro que 

tais crimes não serão recompensados com a impunidade. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6284



Ao analisar a censura no Brasil, Beatriz Kushnir revela que a sociedade baseada no 

autoritarismo e na expulsão dão a medida do peso e da extensão de uma cultura de censura, o 

esforço de delimitar o que é legal e ilegal. “Censurar, como uma prática política de Estado, 

tornou-se, portanto, a ação individual ou em grupo realizada pelo censor que ao analisar as 

obras de cunho jornalístico e/ou artístico, permite ou não a sua difusão”1[19]. Uma postura 

que pretendia manter uma imaginária harmonia social. 

A repressão da informação representava a expressão da força do Estado autoritário 

sobre os cidadãos. Hannah Aredent esclarece que, nos regimes totalitários, as polícias secretas 

são as que podem ver sem ser vistas1[20]. A censura vigia, controla, limita, policia, nega. São 

olhos vigiantes sobre os habitantes das cidades, decantam a força dos tentáculos do controle 

do Estado, que esteve presente na ditadura brasileira é similar a de George Orwell que captou 

a essência do totalitarismo: “As marcas deixadas, em ambos os lados, por esse anos de 

autoritarismo somadas às novas posturas que cada grupo e cada indivíduo construiu para si, 

sentenciaram que 1984 não seria 1964. No bojo das transformações que vieram a ocorrer 

desde fins dos anos 1970, vários marcos redesenharam o quadro”1[21]. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, já responsabilizou o Brasil e solicitou a 

revogação da lei da anistia, que apesar de necessária num período de transição, não deve ser 

eterna e muito menos proteger criminosos e violadores de direitos humanos. 

4 ARAGUAIA E 1984 VS. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO  

O Brasil foi réu na Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso conhecido como 

Araguaia, em que o país foi responsabilizado pela detenção arbitrária, pela tortura e 

desaparecimento forçado de 70 pessoas, dentre elas: membros do Partido Comunista do Brasil 

e camponeses da região. As ações foram resultado de operações do Exército brasileiro no 

período de 1972 a 1975 que pretendiam erradicar a chamada Guerrilha do Araguaia. Eram os 

chamados anos de chumbo, contexto da ditadura militar no País, que durou de 1964 a 1985. 

Dentre outros crimes, o País foi condenado pelo fato de ter violado o direito à liberdade 

de pensamento e expressão, previsto no artigo 13 da Organização dos Estados Americanos, 

que prevê o direito de qualquer pessoa de não só de receber e difundir, mas de buscar 

informações e idéias de toda natureza, seja de forma escrita ou verbalmente. No caso em 

questão, a Corte compreendeu que o acesso dos familiares das vítimas desaparecidas não foi 

respeitado. 
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Na sentença1[22], os julgadores destacam que já houve avanços por parte dos Estados 

Membros da Organização dos Estados Americanos não só na preocupação com o acesso à 

informação como pedra fundamental da democracia, mas também com ações para protegê-lo. 

Na Assembléia Geral, foi reiterado que os Países devem respeitar o acesso de todos à 

informação pública “e promover a adoção das disposições legislativas ou de outro caráter que 

sejam necessárias para garantir seu reconhecimento e aplicação efetiva”. 

A Corte Interamericana reiterou que cabe não só ao Estado fornecer, mas também 

proteger o direito de requerer informação sob controle estatal: 

Essa informação deve ser entregue sem a necessidade de demonstrar um interesse 
direto para sua obtenção ou um dano pessoal, salvo nos casos em que se aplique 
uma legítima restrição. Sua entrega a uma pessoa pode permitir, por sua vez, que 
esta circule na sociedade de modo que possa conhecê-la, acessá-la e analisá-la. 
Dessa forma, o direito à liberdade de pensamento e de expressão contempla a 
proteção do direito de acesso à informação sob controle do Estado, o qual também 
contém claramente duas dimensões, individual e social, do direito à liberdade de 
pensamento e de expressão, os quais devem ser garantidos pelo Estado de forma 
simultânea.1[23]  

  

Na sentença, também sublinha restrições ao referido direito, que deve ser previsto em lei 

para garantir não só o acesso à informação, mas também a reputação das demais pessoas e a 

segurança nacional, a ordem pública, a saúde e a moral públicas e o interesse público 

imperativo. A CIDH considerou que, no Brasil, decretos e leis têm restringido o acesso de 

informações a familiares dos desaparecidos e executados da Guerrilha do Araguaia, 

dificultando, inclusive, identificar os desaparecidos. 

Considerou ainda que o País não fundamentou a necessidade de manter tais documentos 

em sigilo, mas apenas argumentou questões de segurança nacional, apesar de reconhecer que 

o esclarecimento destes desaparecimentos “requer o recolhimento de mais informações, 

muitas das quais podem estar em poder de órgãos do próprio Estado.”1[24] .  

Mesmo passados mais de 30 anos, a CIDH não encontrou justificativas plausíveis para 

as restrições. Assim, a Corte entendeu que nos casos de violações de direitos humanos, as 

autoridades não podem se amparar em mecanismos como “segredo de Estado ou a 

confidencialidade da informação, ou em razões de interesse público ou segurança nacional, 

para deixar de proporcionar a informação requerida pelas autoridades judiciais ou 

administrativas encarregadas da investigação ou processo pendentes.” 1[25] 
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Da realidade para a ficção. Em Oceania, o Estado não só evitava o acesso à informação, 

mas a manipulava. O Ministério da Verdade modificava os números originais, fazendo-os 

corresponder aos resultados do que interessava ao partido. O que incluía a memória impressa 

nos jornais: 

Juntou com clipes as datilografias de suas correções às respectivas 

edições do Times e as introduziu no tubo pneumático. Em seguida, com um 

movimento que ele fez o possível para que parecesse inconsciente, amassou as 

mensagens originais e duas ou três anotações que ele próprio fizera e as atirou no 

buraco da memória para que fossem devoradas pelas chamas1[26]. 

O processo de alteração valia não só para os jornais, mas também para livros, filmes, 

trilhas sonoras e desenhos animados. “Enfim, para todo tipo de literatura ou documentação 

que pudesse vir a ter algum significado político ou ideológico. Dia a dia o passado era 

atualizado”1[27]. Qualquer vestígio por notícia de opinião com as necessidades do momento 

eram minados; referências com citações improcedentes, corrigidas. 

Além do acesso à informação o partido se preocupava com o pensamento. Em Oceania 

não existe lei. Por isto, os pensamentos não são formalmente proibidos, mas, caso 

descobertos, significam a morte, infinitos expurgos, detenções, torturas, aprisionamentos, 

vaporizações. Tanto que existe crimepensar, que girava em torno da liberdade e igualdade e o 

criminterrupção “a capacidade de estancar, como por instinto, no limiar de todo pensamento 

perigoso”1[28]. 

Mas, qual o papel do Estado diante da liberdade de expressão: criar um manto de 

proteção da autonomia discursiva ou uma proteção da esfera pública diversa, plural? Para 

Fiss1[29],  o Estado se coloca ora como violador ora como protetor. “A sociedade é mais do 

que um encontro em praça pública, e o Estado significativamente mais que um mediador. O 

estado é também a corporificação de políticas substantivas individualizadas, e aqueles no 

controle do poder tem um interesse natural em como os debates são resolvidos”1[30].  

Para Aléxis de Tocqueville, a soberania do povo e a liberdade de imprensa eram 

absolutamente inseparáveis. “Um jornal é capaz de depositar no mesmo momento em mil 

espíritos o mesmo pensamento”1[31]. Um conselheiro de que não é necessário procurar e se 

torna necessário na medida em que os homens são mais iguais e o individualismo mais 

ameaçador. “Seria reduzir a sua importância crer que só servem para garantir a liberdade; eles 

mantêm a civilização”1[32]. 
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COSIDERAÇÕES FINAIS   

A literatura muito tem a contribuir para o estudo do direito, a interdisciplinaridade é 

fundamental para uma análise mais dinâmica. No livro 1984, percebe-se como a realidade 

histórica vivenciada por muitos países parece ser retratada com muita similitude na realidade 

do herói da obra, o personagem Winston vive algo que muitos povos viveram em sua história 

recente. 

Analisar a obra de George Orwell, que para muitos foi um visionário, é fazer um estudo 

sobre a forma de construção do Estado e como este constrói sua base ideológica. É usar uma 

realidade fictícia para analisar acontecimentos históricos. Orwell baseia sua obra em sistemas 

governamentais e econômicos, lhe dando características que considera autocráticas e 

limitadoras. 

 Em Oceania, havia o desejo de silenciar o pensamento a partir da polícia das idéias. 

Não havia necessidade sequer de acreditar que dois mais dois são quatro, afinal, podem ser 

cinco. Neste retrato permanente das relações, é possível observar que a forma como o partido 

silenciava os “camaradas” foi similar à que as ditaturas militares utilizavam durante os anos 

de chumbo. 

Tanto que o Brasil foi condenado 30 anos depois por não ter dado às famílias de vítimas 

da ditadura informações sobre os presos políticos. A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, que já julgou mais de 10 casos relacionados à liberdade de expressão, já fez 

jurisprudência em que considera: uma sociedade que não é bem informada não é uma 

sociedade livre. 

E a informação que produz a sociedade livre acaba por alimentar as democracias 

mundiais. Algo incompatível com as ditaduras, que investem nos em mecanismos 

silenciadores, incluindo a censura prévia. Silêncio que, para os familiares das vítimas, faz com 

que o ano de desaparecimento delas nunca acabe. 
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1[1] ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras: 2003.  p. 370 
1[2]Op. Cit  p. 47. 
1[3] Op. Cit  p. 18.  
1[4] Op cit. p. 39. 
1[5] Op. cit. p. 40 
1[6] Artigo 1 
Os propósitos das Nações unidas são: 
1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar 
ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de 
conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou 
situações que possam levar a uma perturbação da paz; 
2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e 
de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 
3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 
social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos,sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e 
4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das. nações para a consecução desses objetivos comuns. 
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1[7]Como sintetiza Flávia Piovesan: “no momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 
descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o valor da pessoa 
humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a 
lógica do razoável” PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito internacional. 3. ed. São Paulo: Max 
Limonad, 1997. 
1[8] BILDER, Richard B. An overview of international human rights law. In: HURST, Hannum (editor). Guide 
to internatioal human rights pratice.2. ed. Philadelphia: University of Pennsylvanis, 1992. p. 3-5 apud 
PIOVESAN, Flávia. A constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos. In: MARCÍLIO, Maria Luiza; PUSSOLI, Lafaiete (Coord.). Cultura dos direitos humanos. São Paulo: 
LTR, 1998. 
1[9]“Os direitos humanos têm caráter peculiar no direito e nas relações internacionais por várias razões. Em 
primeiro lugar porque têm como sujeitos não os Estados, mas sim, no dizer de Norberto Bobbio, o homem e a 
mulher na qualidade de ‘cidadãos do mundo’. Em segundo porque, pelo menos à primeira vista, a interação dos 
Governos nesta área não visa a proteger interesses próprios. Em terceiro, e indubitavelmente, porque o 
tratamento internacional da matéria modifica a noção habitual de soberania.” LINDGREN, José Augusto Alves. 
Direitos humanos como tema global. São Paulo: Perspectiva; Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 1994. 
O conceito de direito internacional dos direitos humanos é “o conjunto de normas substantivas e adjetivas do 
direito internacional, que tem por finalidade assegurar ao indivíduo, de qualquer nacionalidade, inclusive 
apátrida, e independentemente da jurisdição em que se encontra, os meios de defesa contra os abusos e desvios 
de poder praticados por qualquer Estado e a correspondente reparação quando não for possível prevenir a lesão” 
ABRANCHES, Dunshee de C. A. Proteção internacional dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, 1964.   
1[10]MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro:Renovar, 2001. 
1[11] O princípio da reciprocidade não pode ser invocado como desculpa para o desrespeito ou mesmo ameaça 
do não cumprimento dos direitos humanos. A Convenção de Viena sobre direito dos tratados (1969) no artigo 
60(5) afasta a reciprocidade nos tratados de direitos humanos.  “(...) em matéria de tratados sobre a proteção dos 
direitos humanos, a reciprocidade é suplantada pela noção de garantia coletiva e pelas considerações de ordre 
public.(...) O fato de o princípio da reciprocidade ceder terreno aos imperativos de ordre public, em matéria de 
proteção do ser humano, é ilustrado pela operação tanto dos instrumentos de proteção internacional dos direitos 
humanos como dos de direito internacional humanitário. (...) A proibição da invocação da reciprocidade como 
subterfúgio para o não-cumprimento de tais obrigações é corroborada em termos inequívocos pela Convenção de 
Viena de 1969, que, ao dispor sobre as condições em que uma violação de um tratado pode acarretar sua 
suspensão ou extinção, excetua expressa e especificamente os 'tratados de caráter humanitário’. Assim, o próprio 
direito dos tratados de nossos dias, como o atesta o artigo 60 (5) da Convenção de Viena, descarta o princípio da 
reciprocidade na implementação dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos e do direito 
internacional humanitário, em razão precisamente do caráter humanitário desses instrumentos.” TRINDADE, 
Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e 
instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. 
1[12] Vale ressaltar que essa é uma característica de todo o direito internacional público, apenas no direito 
internacional dos direitos humanos este aspecto é mais acentuado. Não há dúvida de que a instauração do 
sistema de proteção dos direitos humanos, em âmbito internacional, está relacionado com uma manifestação de 
vontade política e com a conjugação de vários outros fatores. Entre eles, cabe destacar o caráter ideológico 
introduzido pelo reconhecimento da supremacia dos valores democráticos por parte da maioria dos países que 
fundaram as Nações Unidas e o caráter histórico que resultou da reação internacional contra os crimes nazistas. 
Assim, parece razoável achar que após a Segunda Guerra tenha sido necessário um mínimo de consenso e 
vontade política para reconstruir o mundo. Não se quer dizer com isso que tudo derive da vontade política. Na 
verdade essa evolução progressiva tem sido mais impulsionada pela ação de órgãos independentes e da opinião 
pública mundial que pela vontade política dos Governos. 
1[13] Explica Pedro Nikken: “Una particularidad de esta innovación en el derecho internacional es que se há 
presentado como una suerte de fenômeno progressivo. Quando afirmamos que una de las notas resaltantes del 
sistema es su progresividad aludimos al fenômeno en virtud del qual el regimen de protección internacional de 
los derechos humanos tiende a expandir su âmbito de modo continuado e irreversible, tanto en lo que se refiere 
al número y contenido de los derechos protegidos, como en lo que toca a la eficácia y al vigor de los 
procedimientos en virtud de los quales órganos de la comunidad internacional pueden afirmar y salvaguardar 
su vigencia frente a los Estados”. 1[13] NIKKEN, Pedro. Bases de la progresividad en el regimen internacional 
de protección de los derechos humanos. In: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
Derechos Humanos en las Américas. Homenaje a la memória de Carlos A. Dunshee da Abranches. Comision 
Interamericana de Derechos Humanos. Washington, 1984. 
1[14] O conceito clássico da soberania, originalmente concebido como expressão do poder interno do Estado in 
abstracto, mostrar-se-ia inadequado quando transposto do âmbito interno ao das relações internacionais. Na era 
da formação histórica dos Estados nacionais, o conceito refletia uma reação contra a autoridade dos papas e 
imperadores, sendo utilizado para consolidar a obra de unificação nacional e a estrutura interna do Estado. Já no 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6291



plano das relações internacionais, o conceito aproxima-se bem mais de um sentido de independência, dado o 
princípio da igualdade jurídica dos Estados. Além disso, a soberania vem a sofrer, nas relações interestatais 
bilaterais ou multilaterais, limitações decorrentes dos imperativos da chamada coexistência pacífica. Ora, se os 
Estados aceitam as obrigações jurídicas impostas pelos tratados de direitos humanos, então abdicam 
soberanamente de uma parcela de sua soberania, em sentido tradicional, obrigando-se a reconhecer o direito da 
sociedade internacional de observar e conseqüentemente opinar sobre sua situação interna.  Hoje, os Estados, 
plenamente conscientes de suas crescentes insuficiências e vulnerabilidades, não ousariam de boa-fé levantar a 
exceção de ‘domínio reservado do Estado à ação dos órgãos internacionais competentes em matéria de direitos 
humanos, por saber que tal objeção estaria fadada ao insucesso. Sobre a relação entre soberania e direitos 
humanos, ver excelente artigo de PEREIRA, Antônio Celso Alves. Direito Internacional Público: Universalismo, 
Regionalismo e Soberania Estatal. In: COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO Y LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA OEA (Org.). Curso de Derecho Internacional XXVII. Rio de Janeiro: Subsecretaria de 
Assuntos Jurídicos, ago. 2000. 
1[15] Consultar BROWNLIE, Ian. The protection of Human Rights. Chapter V. Recueil des Cours: tome 255 de 
la collection. Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996. No mesmo sentido do texto afirma Piovesan, ob.cit.: “A 
constatação da necessidade de reconstruir os direitos humanos faz nascer a certeza de que a transgressão aos 
mesmos não pode ser concebida como questão de jurisdição doméstica do Estado. Neste cenário, afasta-se a 
idéia da soberania absoluta dos Estados, em seu domínio reservado, ao reconhecer que os seres humanos têm 
direitos sob o direito internacional e que a denegação desses direitos engaja a responsabilidade internacional dos 
Estados independentemente da nacionalidade das vítimas de tais violações; erigindo os indivíduos à posição de 
sujeitos de direito internacional.” 
1[16] Os direitos fundamentais assinalam um horizonte de metas sócio-políticas a alcançar, quando estabelecem 
a posição jurídica dos cidadãos em suas relações com o Estado ou entre si. Então, os direitos fundamentais 
deixam de ser meros limites ao poder político para se transformarem em um conjunto de valores para a ação 
positiva dos poderes públicos. LUÑO, Perez Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de derecho y 
Constituicion. 4. ed. Madri: Tecnos, 1991. “(...) El derecho de los derechos humanos constituye un derecho 
peculiar, regido por princípios que les son propios y que lo hacen apartar-se de las otras ramas del derecho, 
con las quales puede tener muchas afinidades y de las que puede servirse como médio para el logro de sus 
propósitos,pero con las que ciertamente no se puede confundir.” LEDESMA, Héctor Faúndez. Administración 
de justicia y derecho internacional de los derechos humanos. Caracas: Universidad Central de Venezoela/ 
Instituto de Derecho Público, 1992. 
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A JUSTIÇA NA ARTE FIGURATIVA DE GIOTTO E LORENZETTI 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo comparar duas imagens medievais da justiça, mostrando suas 
principais características e semelhanças. Os dois afrescos analisados, de autoria dos pintores 
italianos Giotto e Ambrogio Lorenzetti, representam uma justiça ainda vinculada à 
transcendência, ao direito natural de origem divina, mas dotada também de elementos que 
prenunciam os tempos modernos, como a valorização da liberdade e a exigência de um 
governo em prol dos cidadãos. A mensagem transmitida pelas imagens é que, sem justiça, não 
se pode aspirar à concórdia e à harmonia, abrindo um perigoso campo para o fortalecimento 
dos vícios que corrompem os homens e conduzem as sociedades à tirania. 
PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA; ARTE; IDADE MÉDIA; GIOTTO; LORENZETTI 
 
RIASSUNTO 
Questo saggio intende confrontare due immagini medievali della giustizia, mostrando le sue 
caratteristiche principali e le somiglianze. I due affreschi analizzati, dei pittori italiani Giotto e 
Ambrogio Lorenzetti, rappresentano una giustizia ancora legata alla trascendenza, al diritto 
naturale di origine divina, ma anche dotata di elementi che anticipano i tempi moderni, come 
la valorizzazione della libertà e la esigenza di un governo per il bene dei cittadini. Il 
messaggio trasmesso dalle immagini è che, senza giustizia, non se può aspirare alla concordia 
e armonia, aprendo un campo pericoloso per il rafforzamento dei vizi che corrompono gli 
uomini e guidano le società alla tirannia. 
PAROLE CHIAVE: GIUSTIZIA; ARTE; MEDIOEVO; GIOTTO; LORENZETTI 
 
 

  

Introdução 

Este texto pretende analisar e comparar o simbolismo jurídico-político contido em dois 
famosos afrescos da Baixa Idade Média italiana: a "Justiça" [i] pintada por Giotto di Bondone 
em uma das paredes da Cappella degli Scrovegni, em Pádua, entre os anos 1303 e 1305, e a 
Justiça que integra a "Alegoria do Bom Governo" feita por Ambrogio Lorenzetti na "Sala dos 
Nove" do Palácio Público de Siena, entre os anos 1338 e 1340. 

  

As duas alegorias, além dos evidentes traços em comum, representam com perfeição o 
momento histórico em que foram concebidas. A primeira metade do século XIV foi um 
período de profundas transformações da sociedade italiana e da Europa em geral. O estudo do 
Direito passava por nítida reformulação, desligando-se paulatinamente dos seus pressupostos 
teológicos e iniciando um processo de tomada de consciência da autonomia do jurídico face 
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ao religioso. Ambas as imagens, portanto, são ícones de um tempo de transição, cujo Direito 
ainda não se concebe como independente dos ditames divinos, da lei eterna estabelecida por 
Deus, mas que dá seus primeiros passos em direção ao humanismo e ao antropocentrismo, 
postulados extremamente valorizados pelo Renascimento duzentos anos depois. 

  

A arte dos pintores, nesse sentido, vale como verdadeira fonte histórico-jurídica, 
representando com clareza as transformações vivenciadas pelas sociedades italianas daquele 
período. Mais do que os textos escritos, as imagens têm a capacidade de sintetizar os ideais de 
justiça, governo e paz de um determinado momento histórico. Esse poder de "revelar" ou 
"captar" o sentimento jurídico de uma época foi bem destacado pelo jurista italiano Fulvio 
Maroi, em seu estudo sobre o Direito na arte figurativa: 

  

"Assim é que a arte, e em particular as artes figurativas, devem ser colaboradoras e intérpretes 
do direito, trazendo o motivo ou inspiração da vida jurídica cotidiana ou do ideal de justiça de 
uma época. Em certo sentido pode-se afirmar, antes, que elas são as mais adequadas a nos 
revelar as profundas raízes psicológicas do direito, que é inquietude espiritual antes de ser 
ideia, intuição antes de ser noção, sentimento antes de ser norma (...)" (Maroi, 1927, p. 5-6) 

  

Giotto e Lorenzetti retratam uma Justiça ainda vinculada à transcendência, mas, ao mesmo 
tempo, destinada como tarefa aos seres humanos. Sua fonte, seu fundamento último, continua 
sendo a vontade de Deus, mas sua administração equitativa cabe às sociedades e aos 
governos. A mensagem passada é que o homem é um ser livre, capaz de escolher entre o justo 
e o injusto, porque compreende as consequências dessa escolha. Pode ele caminhar em 
direção à virtude completa, ao bom governo e à paz, mas, caso não queira, acabará seguindo 
pela senda oposta, a dos vícios que corrompem e levam à tirania e à guerra. Ambos os 
pintores, assim, mostram uma Justiça com raízes divinas, mas que deve ser posta em ato, 
efetivada, pelas mãos humanas, o que, em última instância, coloca o homem como 
responsável pelo seu destino, como um ser capaz de determinar a si próprio pela conduta. 

  

As duas pinturas, deste modo, interessam não simplesmente pelo seu valor artístico, 
impactante para quem as observa pela primeira vez, mas principalmente por seu potencial 
como representação do Direito e da justiça de um tempo que, sem romper em definitivo com a 
dimensão religiosa, começava a pensar a coexistência humana como uma difícil articulação de 
liberdades. 

  

1. As duas pinturas: localização e traços gerais 

A Justiça de Giotto encontra-se na Cappella degli Scrovegni, em Pádua, Itália, e se insere em 
um ciclo pictórico maior, encomendado ao pintor pelo comitente Enrico Scrovegni, que havia 
construído a capela em benefício da alma de seu falecido pai, Reginaldo, conhecido usurário 
da época (a usura era equiparada à ganância e à avareza, vícios recriminados pela Igreja, pois 
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levavam à danação da alma). Esse ciclo expõe, nas paredes da capela, os principais relatos 
bíblicos, como a anunciação, o nascimento de Cristo, sua Ressurreição e o Juízo Final. 

Em meio aos temas religiosos, Giotto pintou na parte baixa da parede direita da capela o 
conjunto das sete virtudes, incluindo as denominadas "cardeais" ou "morais" (Justiça, 
Prudência, Temperança e Fortaleza) e as conhecidas como "teologais" (Fé, Caridade e 
Esperança). Todas são imagens femininas, dotadas de atributos por meio dos quais podem ser 
identificadas, e de um escrito explicativo que pretende apresentá-las aos expectadores. Assim, 
por exemplo, a Fortaleza aparece carregando um escudo, em referência ao seu caráter 
guerreiro e de defesa. Dentre as sete virtudes, a Justiça ocupa o lugar principal, situada bem 
ao meio das outras seis. 

  

Na parede esquerda, Giotto pintou os vícios opostos às virtudes, mantendo a mesma estrutura 
de atributos e escritos introdutórios, postando a Injustiça ao meio, em contraste com a Justiça 
da parede direita. Os vícios expostos por ele são, além da Injustiça central, a Loucura, a 
Inconstância, a Ira, a Infidelidade, a Inveja e o Desespero (Cf. Bellinati, p. 2003, 132-137). 

  

A Justiça de Giotto é uma mulher jovem, com o olhar sereno, límpido e firme. Ela tem na 
cabeça uma coroa e está vestida com um longo manto claro e um véu que lhe esconde os 
cabelos. Sua expressão mistura pureza e seriedade, perpetuando a imagem circunspecta que 
Aulo Gélio atribuía à antiga deusa grega da Justiça: uma mulher com o olhar vivo, dotada de 
certa tristeza e reverência (Aulo Gélio, IV, 1-5). Essa circunspecção demonstra preocupação 
com os outros, em contraponto ao olhar da Injustiça, cuja expressão é de soberba e desprezo. 
Ao contrário de outras representações da Justiça, esta não traz consigo a espada, mas somente 
uma balança, cujos pratos estão apoiados em suas mãos. Esses pratos estão sendo "pesados" 
por ela, e os fios que os sustentam se ligam a um apoio oculto situado imaginariamente acima 
da pintura, como se a Justiça apenas administrasse os pratos da balança cujo fiel é sustentado 
de cima, carregado por uma "mão invisível". 

  

Em cada prato da balança há a representação de uma cena que mostra as "espécies" de Justiça: 
no prato à sua direita (à esquerda de quem observa), um anjo coroa alguém pela prática de um 
ato bom; no prato à sua esquerda, outro anjo está prestes a decapitar um homem, infligindo-
lhe uma punição por uma má ação. Por fim, na parte baixa da pintura, logo acima da inscrição 
explicativa, há uma cena que pretende mostrar os efeitos da justiça na sociedade: enquanto 
homens a cavalo voltam pacificamente de eventos da vida cotidiana, mulheres dançam ao som 
de um tamborim. 

  

A alegoria da Injustiça, por sua vez, tem feições masculinas e olhar soberbo, trazendo consigo 
uma espada embainhada, que ela segura com a mão esquerda, e um cetro que, 
orgulhosamente, empunha com a direita. A Injustiça está à frente de uma construção 
(possivelmente um castelo), e atrás de árvores, envolta em uma atmosfera sinistra, que 
denuncia o perigo de emboscadas e traições. Na parte baixa da alegoria, de modo semelhante 
ao que ocorre na representação da Justiça, uma cena mostra os efeitos nefastos da Injustiça na 
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sociedade: ao invés da dança, dos negócios e da alegria, há o estupro de uma mulher por 
bandidos. 

  

A Justiça de Lorenzetti situa-se na parede norte da Sala della Pace ou Sala dei Nove, no 
Palácio Público de Siena, Itália. Ela é uma das imagens do afresco conhecido como "Alegoria 
do Bom Governo", ao lado de outras virtudes tradicionais, como a Prudência e a Fortaleza, e 
outras não tão comuns em figurações do gênero, como a Paz. Assim como a Justiça, outra 
figura se destaca na pintura: a imagem de um homem velho, com vestes nas cores preto e 
branco, que representa o Bem Comum. O afresco foi encomendado a Lorenzetti pelos Nove, 
os nove oficiais da oligarquia mercante que governava Siena na época. Esse governo por nove 
oficiais teve lugar naquela cidade entre os anos 1287 a 1355 (Skinner, 1999, p. 1), e deu nome 
à sala cuja decoração teria por função justamente mostrar as virtudes daquela forma de 
governo, mais próxima das aspirações do povo, e, portanto, do bem comum. 

  

Lorenzetti pintou sua Justiça bem à direita no afresco, com traços bastante similares aos da de 
Giotto, o que sugere que ele conhecia a imagem de Pádua, que, talvez, possa ter-lhe servido 
como modelo e inspiração. Sua imagem também não empunha a balança, limitando-se a 
amparar os pratos que pendem do alto. Assim como em Giotto, os fios que sustentam os 
pratos da balança são controlados de cima, mas, diferentemente do modelo anterior, vê-se 
com clareza quem os dirige: uma figura intitulada "Sapientia" (Sapiência ou Sabedoria). Esses 
fios estendem-se abaixo dos pratos, e são reunidos por uma terceira imagem, a Concórdia. 
Deste modo, a Justiça situa-se ao meio de uma tríade vertical: acima dela, sobre sua cabeça, 
está a Sapiência; abaixo do seu trono, está a Concórdia. Por fim, de maneira similar ao 
modelo de Pádua, os pratos da balança amparada pela Justiça contêm cenas que remetem às 
suas espécies: no prato à direita da imagem, um anjo decapita dois homens em retribuição por 
um crime; no prato à esquerda, outro anjo premia dois homens, como forma de recompensá-
los por atos bons. 

  

Na longa parede oeste da mesma sala (à direita da parede norte, onde está a "Alegoria do Bom 
Governo"), Lorenzetti retratou os "Efeitos do Bom Governo na Cidade e no Campo", afresco 
onde, também de modo similar ao feito por Giotto em Pádua, procura descrever as 
consequências benéficas que a prática da justiça provoca nos lugares onde essa virtude é 
cultivada. Na parede oposta (à leste), Lorenzetti pintou outras duas alegorias: em uma, 
descreve os efeitos nefastos provocados pela injustiça; na outra, conhecida como "Mau 
Governo" ou "Tirania", representa os vícios contrários às virtudes, mostrando como eles 
afetam a paz social. 

  

O "Mau Governo" é representado por uma figura masculina (como a Injustiça de Giotto) de 
aspecto diabólico, circundada por outros vícios. A Justiça também está presente nessa 
alegoria, abaixo do trono do Tirano, como uma figura feminina amarrada, ao lado dos pratos 
de uma balança quebrada. O vício acima da cabeça do Mau Governo é a Superbia (Soberba), 
característica comum entre os tiranos. Interessante notar, como mais um elemento de 
comparação, que a figura masculina de Giotto que encarna a Injustiça tem precisamente um 
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olhar soberbo, típico daqueles que, por ser acharem superiores, olham "por cima" todos os 
demais. 

  

2. Ligação com o modelo medieval 

De acordo com Mario Sbriccoli, as imagens de Giotto e Lorenzetti derivam de um modelo 
anterior, do século XII, que ele define como a "primeira alegoria expressiva da Justiça da 
época medieval e da época moderna" (Sbriccoli, 2005, p. 5). Trata-se, na verdade, não de uma 
imagem pintada, mas da imagem literária da justiça contida no prólogo da obra Questiones de 
Iuris Subtilitatibus, de autoria controversa (alguns estudiosos atribuem-na a Irnerio, outros a 
Piacentino). No começo dessa obra, seu autor imagina-se nos arredores de Roma, onde, 
próximo a um pequeno bosque, descobre escondido o Templo da Justiça. Este é descrito como 
uma bela construção de paredes cristalinas, nas quais está esculpido, em letras de ouro, todo o 
texto das leis romanas. Ao adentrar o palácio, o autor percebe seu interior como um 
espetáculo divino. No meio do Templo, entronada, está Iustitia (Justiça), em cujo colo há uma 
pequena menina, Aequitas (Equidade), que, ao equilibrar uma balança, ajuda sua mãe a pesar 
as causas dos homens, determinando o que é devido a cada um. Acima da cabeça da Justiça, 
encontra-se a Ratio (Razão), com olhos brilhantes (Zanetti, 1951, p. 405). Ao redor da Justiça, 
como filhas que ladeiam a mãe, estão outras seis figuras: Religião, Piedade, Clemência, 
Punição, Obediência e Verdade. 

  

Para Sbriccoli, o mais significativo nessa imagem é a disposição vertical das figuras centrais. 
No alto, a Razão; no meio, a Justiça; embaixo, a Equidade. Esta ordem parece adotar, segundo 
o autor, o mesmo esquema das imagens que, na arte figurativa da época, representavam a 
Trindade cristã (Pai, Filho e Espírito Santo). Do mesmo modo que a Trindade, na teologia, 
não engloba três substâncias diversas, mas uma única essência a partir de três personae, a 
forma adotada nas Questiones pretende comunicar que "a Justiça é feita de três coisas 
distintas entre elas que, em seu conjunto, perfazem uma só. Ratio, Iustitia, Aequitas compõem 
inseparavelmente um unicum que, em seu conjunto, é a Justiça" (Sbriccoli, 2005, p. 6). 

  

A partir dessa interpretação, a Razão deve ser compreendida como a sapiência divina que guia 
a justiça humana em sua tarefa de realização do equilíbrio social (simbolizado pela balança 
empunhada pela Equidade). Em outras palavras, pode-se dizer que o direito humano só é justo 
quando em conformidade com a lei natural ou divina. A justiça dos homens, nessa 
perspectiva, deve ser uma espécie de mediadora entre a perfeição da lei eterna e a imperfeição 
da lei humana (sempre merecedora de reparos e adaptações). Não é outro, ademais, o papel 
simbólico da Equidade como "filha" da Justiça. Ela é, na verdade, a própria Justiça adaptada 
às particularidades das situações concretas da vida, consoante a famosa doutrina de 
Aristóteles: "São o mesmo, portanto, o justo e o equitativo, e sendo ambos bons, o melhor é o 
equitativo" (Aristóteles, 1137b). 

  

Como é possível que a justiça e a equidade sejam idênticas, e, ao mesmo tempo, que a 
segunda seja melhor que a primeira? Para Aristóteles, a equidade é a própria justiça, só que 
em um momento posterior de atualização, o de sua aplicação, pois uma lei justa deve ser 
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sempre aplicada em função da situação concreta, das peculiaridades do fato que se apresenta 
para decisão. Assim, a essência de ambas é uma só, sendo a equidade nada mais do que o 
modo correto de se aplicar a justiça. E a Razão? Seria ela a própria Justiça, em um momento 
anterior de atualização? 

  

Em seu livro sobre "os dois corpos do rei", Kantorowicz comenta a imagem das Questiones, 
afirmando que: 

  

"No tratado a razão revela-se por fim idêntica ao direito natural, que é praticamente a mesma 
coisa que o direito divino. A equidade pertence indiscutivelmente à esfera do direito positivo, 
das leis humanas criadas pelo homem para o governo do Estado. Isto atribui à Justiça, a figura 
mais importante à qual o templo é dedicado, uma posição intermediária. Só essa tem uma 
parte no superior direito natural e no inferior direito positivo, embora não seja idêntica a 
nenhum deles. A justiça, certamente, é o fim e o critério último de todo juízo, de todo Estado 
e toda instituição humana. Mas a iustitia, em si, não é, propriamente falando, o direito, 
embora preexista a toda lei e esteja nessa presente. A iustitia é uma ideia ou uma deusa. É 
uma "premissa extrajurídica" do pensamento jurídico. E, como toda ideia, ela tem também 
uma função mediadora, como iustitia mediatrix, entre as leis divinas e as humanas, entre 
razão e equidade" (Kantorowicz, 1989, p. 95-96) 

  

É inegável, por esse ponto de vista, que as Justiças de Giotto e Lorenzetti possuem inspiração 
semelhante. Em Giotto, a Justiça não carrega nem empunha a balança, limitando-se a amparar 
seus pratos, sustentados por fios quase invisíveis guiados por uma mão que não se vê no 
afresco. Acima dela, no posto onde estava situada a Razão no Templo da Justiça, sugere-se 
uma ligação com a transcendência, com Deus, fonte de todos os valores. A Justiça de Giotto, 
desta maneira, faz apelo ao divino, aos princípios que devem ser traduzidos equitativamente 
nas partilhas sociais. Como na imagem do Templo, a Justiça cumpre uma dignificante função 
como mediadora entre o divino e o humano. Ademais, como notou Sbriccoli, a própria 
Justiça, como imagem feminina, parece remeter à Virgem, aumentando a convicção de seu 
fundamento divino: "A alegoria de Giotto evoca a Virgem Maria (ela traz a coroa firme da 
Regina Coeli, o véu virginal e o manto da Mater misericordiae, largo e que desce até os pés)" 
(Sbriccoli, 2005, p. 9). 

  

Em Lorenzetti, a tríade das Questiones aparece com ainda mais força. A Justiça, no afresco 
sobre o Bom Governo, situa-se à direita e ampara os pratos de uma balança que, do mesmo 
modo que a Justiça de Giotto, não tem seu fiel por ela sustentado. Acima dela, há uma figura 
intitulada "Sapientia", ou Sabedoria, que pode ser identificada com a Razão das Questiones. 
Mais uma vez, o fundamento da Justiça é a sabedoria divina manifestada no direito natural. 
Além disso, os fios que seguram os pratos da balança seguem para baixo e são reunidos por 
outra virtude, posicionada logo abaixo da Justiça: a Concórdia, que, no afresco de Lorenzetti, 
cumpre função semelhante à desempenhada pela Equidade no modelo do século XII. 
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A Concórdia, assim como a Equidade, é a "última filha" da Justiça. O pintor diz, por imagens, 
que o fruto da justiça na sociedade é a concórdia entre os concidadãos, a harmonia citadina. 
Assim como no Templo da Justiça das Questiones, na "Alegoria do Bom Governo" Sapiência, 
Justiça e Concórdia formam uma tríade que aspira à unidade. Vale lembrar que concórdia e 
equidade são virtudes congênitas, como mostra uma passagem de Cícero (autor romano de 
grande influência durante o Renascimento italiano) sobre os dois fundamentos da República: 
"em primeiro lugar, a concórdia, que não pode existir quando se sonega dinheiro a outrem; em 
segundo lugar, o espírito de equidade, o qual se desvanece completamente, quando não 
podemos manter aquilo que possuímos" (Cícero, II, 78). Deste modo, pode-se dizer que sem 
justiça não há equidade nem concórdia, pois a justiça é, na famosa definição greco-romana, o 
"dar a cada um o seu". Concórdia e justiça são "fundamentos gêmeos da vida cívica" 
(Skinner, 1999, p. 5) e, portanto, deve-se entender o afresco de Lorenzetti, assim como o de 
Giotto, como uma continuação consciente do modelo das Questiones. 

  

Samuel Edgerton explica ainda que a Justiça, por ter sido compreendida como a "mediatrix 
entre a lei absoluta de Deus e a conduta dos homens na terra" (Edgerton, 1983, p. 32), 
implicava sempre intermediação e piedade, qualidades tradicionalmente associadas à mulher. 
Por isso, ela nunca era concebida como a própria Lei, mas, como a Virgem Maria, aparecia 
sempre, nas imagens do Julgamento Final, ao lado de Deus. As Justiças retratadas por Giotto 
e Lorenzetti têm, como mostram suas vestes, uma ligação com a divindade também por esse 
viés.       

  

De qualquer maneira, o modelo das Questiones abraçado pelos dois pintores parece ter sido 
duradouro, pois Ferruccio Pergolesi relata a existência de uma antiga capela em Brera onde 
havia uma Justiça que, de modo semelhante às pintadas por Giotto e Lorenzetti, limitava-se a 
reger os pratos da balança, cujos "fios eram suspensos por uma mão misteriosa, que 
representa o princípio transcendente da justiça ao qual o homem deve servir" (Pergolesi, 
1949, p. 39). Nota-se, também aqui, a sobrevivência do modelo medieval, onde a "mão 
misteriosa" toma o lugar da Razão ou Sapiência, personificações do direito natural de origem 
divina. 

  

Essa ligação das concepções figurativas de Giotto e Lorenzetti com a tríade medieval mostra 
que, mesmo com as inovações que ainda serão discutidas, eles estavam artisticamente atados a 
uma visão transcendente do Direito, pela qual este era necessariamente concebido como 
dependente do direito natural, encontrando sua justificativa última, portanto, na própria Razão 
de Deus ou lei eterna. 

  

3. A balança e a espada 

Consideradas isoladamente, fora dos ciclos nos quais estão inseridas, as Justiças pintadas por 
Giotto e Lorenzetti chamam a atenção por alguns detalhes: ambas se limitam a "administrar" 
os pratos de uma balança cujo fiel não é por elas sustentado; sobre os pratos das duas balanças 
há cenas cuja função é "detalhar" o que é a justiça; as duas têm também em comum o fato de 
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não trazerem a espada nem a venda, dois atributos comuns em alegorias semelhantes. Qual é o 
significado disso, especialmente para aquela época? 

  

A venda que cobre os olhos da Justiça, segundo os estudiosos, é um atributo posterior, que 
surge no fim do século XV e se consolida na primeira metade do século seguinte, 
simbolizando a imparcialidade do juiz, que não deve olhar para a condição social das pessoas 
que julga, mas exclusivamente para os seus direitos e alegações. Assim, por ser mais recente, 
a venda (ou sua ausência) não interessa para a interpretação das alegorias aqui abordadas. 
Antes de verificar a questão da espada, todavia, deve-se investigar o atributo destinado à 
"pesagem" dos interesses. 

  

A balança é o atributo mais antigo e também o mais presente nas alegorias da Justiça. No 
antigo Egito, a justiça, encarnada pela deusa Maât, já era simbolizada por uma grande balança 
na qual eram pesados os pecados do morto e seu coração (símbolo das virtudes), de modo a 
determinar quem teria acesso à vida no além. A metáfora da "balança da justiça" foi comum 
também entre os gregos e os romanos. Estes representaram a divindade Aequitas (Equidade) 
em diversas moedas do período imperial carregando uma balança de dois pratos. Por essa 
frequência e antiguidade, muitas interpretações foram propostas para esse símbolo: segundo 
alguns, a Justiça traria uma balança porque sua função é "pesar" interesses em conflito; para 
outros, a explicação seria que o ato de julgar envolve sempre uma "ponderação" ou "sopesar" 
de razões. 

  

Mas o essencial no símbolo, que fez com que ele atravessasse séculos e se mantivesse 
praticamente inalterado da Antiguidade até os dias de Giotto e Lorenzetti (e até os dias 
atuais), são os pratos em equilíbrio. A justiça sempre esteve associada a uma espécie de 
equilíbrio, como indica a própria palavra "equilíbrio", que provém de "aequa libra", expressão 
latina que remete a uma "balança igual" (Tervarent, 1997, p. 58). Mas, se uma balança pesa e 
põe em equilíbrio objetos, o que a Justiça equilibra? Por que a balança é o seu símbolo mais 
comum e importante, de tal modo que os dois pintores italianos concebessem suas Justiças 
não como uma mulher que porta uma balança, mas que é a própria balança? 

  

Quando se pensa a ideia antiga de justiça, elaborada pelo pensamento greco-romano, que 
serviu como fonte de inspiração para as concepções pictóricas de Giotto e Lorenzetti, deve-se 
refletir mais a fundo sobre a fórmula "dar a cada um o seu". Para os antigos e medievais, a 
função do juiz, artífice da verdadeira justiça, era a de julgar os conflitos sociais e atribuir a 
cada um dos contendores o seu direito, restabelecendo a igualdade anterior que o litígio 
rompera ou ameaçava romper. Sobre a restauração desse equilíbrio perdido, e o papel do juiz 
para sua consecução, Aristóteles afirma: 

  

"Por isso, sempre que há discussão se recorre ao juiz, e ir ao juiz é ir à justiça, porque o juiz 
pretende ser uma encarnação da justiça; busca-se o juiz como meio-termo, e em algumas 
partes os juízes são chamados de mediadores, na ideia de que se alcança por eles o meio-
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termo que é a justiça. Portanto, a justiça é um meio-termo, do mesmo modo que o juiz. O juiz 
restabelece a igualdade (...)" (Aristóteles, 1131a) 

  

A justiça, então, é uma virtude por meio da qual se dá a alguém o seu direito, restaurando-se o 
equilíbrio das relações sociais que havia sido rompido. Pode-se dizer que a balança, assim, é o 
símbolo fundamental da justiça porque esta visa ponderar (pesar direitos, interesses) e 
equilibrá-los segundo o que é de cada um. A justiça é o equilíbrio (ou re-equilíbrio) das 
relações sociais, e o juiz o mediador que a torna possível. 

  

Na "Alegoria do Bom Governo", os fios sustentados pela Sapiência passam pelos pratos 
amparados pela Justiça, são reunidos pela Concórdia e continuam ainda pelas mãos de vinte e 
quatro cidadãos de Siena que, enfim, entregam sua última ponta ao velho homem que encarna 
o Bem Comum. A imagem comunica, assim, que por meio da Justiça (mediadora entre o 
direito natural e as exigências concretas da vida citadina), os liames sociais permanecem 
intactos, possibilitando o bem de todos. Os fios ou cordas são uma alegoria do tecido social 
cuja estabilização é a meta da Justiça. 

  

Lodovico Zdekauer observa também que, no caso de Lorenzetti, o maior destaque dado às 
figuras da Justiça (e sua balança) e do Bem Comum encontra razões históricas bem precisas. 
Para ele, o pintor quis unir uma idéia antiquíssima (a justiça concebida como equilíbrio e 
proporção) com outra que se fortalecia naquele período: a pátria, que estava deixando de ser 
vista exclusivamente como um lugar regido por um rei para significar "o ideal de uma 
determinada forma de governo". Um governo não exclusivo do rei, ou dos governantes (no 
caso de Siena, os Nove), mas que exigia a participação de todos os cidadãos. Essa forma de 
governo, segundo Zdekauer, é a base da nova justiça: 

  

"O novo senso de justiça não repousa somente sobre a bondade das leis civis, mas, sobretudo, 
sobre o reto funcionamento dos órgãos de governo. Por isso, o símbolo predileto desta 
imagem é a balança. A ideia grega também aqui floresce. O equilíbrio das forças e o seu 
pacífico acordo é o fim comum e superior às contingências passageiras, e se torna o 
pressuposto de boas leis e de um direito sadio" (Zdekauer, 1913, p. 404-405) 

  

Essa interpretação confirma o que foi avançado na introdução deste texto. Se, por um lado, as 
Justiças de Giotto e Lorenzetti continuam atreladas ao modelo medieval, concebendo a justiça 
humana como dependente da sabedoria divina, por outro sugerem que a concretização dessa 
justiça depende de sua administração em favor do povo. O tempo em que o rei era o intérprete 
exclusivo da vontade divina havia passado. Agora, os cidadãos passam a ser vistos como 
responsáveis por seu destino, como seres dotados de liberdade de atuação, inclusive no que se 
refere às questões públicas. As duas imagens, destarte, são representações de um novo tempo 
que, embora não laicizado, começa a enxergar a justiça como um princípio de liberdade, 
antecipando o humanismo de alguns séculos depois. Como observa Umberto Vincenti, que 
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procura associar a imagem de Giotto aos escritos de seu contemporâneo Marsílio de Pádua, "a 
iconografia é como uma ponte em direção ao futuro" (Vincenti, 2006, p. 92). 

  

Por fim, a espada. Ela não é empunhada pela Justiça, cujas mãos estão livres para, como uma 
balança, sopesar interesses na busca pelo equilíbrio social. Mas pode ser encontrada na cena 
representada no prato da balança (prato à esquerda da Justiça de Giotto e à direita da Justiça 
de Lorenzetti), indicando que uma das funções da justiça é a retribuição, a punição pela 
ofensa aos bens sociais mais relevantes. Após o século XVI, a imagem da Justiça com espada 
na mão ganhará mais espaço nas alegorias, em razão do domínio já exclusivo do Estado sobre 
o direito de punir, o que, ao tempo de Giotto e Lorenzetti, apenas começava a acontecer. Não 
deve também passar despercebido o fato de que a Injustiça pintada por Giotto traz a espada 
pronta para ser desembainhada. Provavelmente porque a espada é um símbolo da força, que, 
em uma sociedade bem governada, converte-se em coerção legítima, mas, na tirania, torna-se 
violência arbitrária. O que mostra que a justiça é uma virtude capaz de legitimar a força, 
quando a emprega em benefício dos seus objetivos mais nobres, mas que também pode ser 
por ela dominada, quando os homens se desviam da virtude e abraçam o caminho dos vícios. 

  

4. Os efeitos da justiça na sociedade 

Na parte baixa da alegoria de Giotto, há uma cena que descreve as consequências da justiça, e 
um pequeno texto cuja função é explicar o que está representado visualmente. Essa cena é 
muito simples: ao centro, há três mulheres, uma que toca um tamborim (ou outro instrumento 
de percussão similar) e outras duas que dançam ao som do instrumento. À direita, dois 
homens a cavalo retornam de uma caçada: estão acompanhados por um cão farejador e por 
um falcão (que descansa no braço de um deles). À esquerda, dois outros homens, também a 
cavalo, retornam de negócios. 

  

A cidade justa, assim, é a que vive em paz e harmonia, possibilitando que cada cidadão 
dedique-se ao que julga melhor. A liberdade é o fruto mais nítido da justiça. A mensagem da 
alegoria é clara: sem um governo justo, não há liberdade de ação. Caçadas e negócios são 
atividades lícitas, indispensáveis para a boa existência do homem medieval. Mas e a música? 

  

Eleonora Beck, em um interessante ensaio, nota que, diferentemente do que acontece na cena 
abaixo da Justiça, na sua correspondente abaixo da Injustiça não há música. Após observar 
que, ao contrário da balança e da espada, a música não é um elemento comum nas 
representações da Justiça, a autora indaga sobre as possíveis influências dos escritos 
astrológicos da época, especialmente os de Pietro d'Abagno (astrólogo que providenciou o 
programa para os afrescos astrológicos da Sala da Razão, executados por Giotto, que lá pintou 
os doze signos do Zodíaco e os sete planetas), sobre a alegoria da Cappella degli Scrovegni. 
Beck compara os sete planetas às sete virtudes pintadas na capela, e se pergunta se Pietro 
d'Abagno poderia ter influenciado Giotto na composição dos vícios e virtudes, como fez com 
as figuras astrológicas na Sala da Razão. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6302



A autora afirma que, em sua Expositio, d'Abagno aborda aspectos do comportamento humano 
e apresenta a justiça como a maior das virtudes. Em outra obra, o astrólogo afirma que a luz 
emanada por Vênus é a ligação perdida na enigmática relação entre justiça e música. A autora 
compara a passagem de d'Abagno com outras obras do mesmo período que conectavam 
Vênus com a justiça, especialmente a de Ristorno d'Arezzo, e explica que a luz é uma imagem 
tradicionalmente empregada para representar a justiça, pois a "Luz brilha sobre o justo e é 
negada ao injusto" (Beck, 2004, p. 45). Em sua obra sobre a composição do mundo, Ristorno 
afirma que Vênus tem duas naturezas: uma na casa de Touro, que influencia a luxúria, a 
música e os jogos, e outra na casa de Libra, que evoca a justiça e o bem comum. Deste modo, 
Vênus influencia a justiça porque, como planeta, tem uma de suas casas no signo de Libra, e 
Libra é representada por uma balança, símbolo da justiça. É possível, de acordo com essas 
informações, que a cena das mulheres dançando vá além do sentido mais simples, de paz e 
tranquilidade, e se ligue a uma concepção astrológica do mundo, bastante comum entre os 
eruditos da época, que costumavam orientar intelectualmente as composições artísticas dos 
pintores e escultores. 

  

De todo modo, interpretar a música da cena como indicativo de um estado de alegria, paz e 
concórdia já seria suficiente para mostrar quão benéficos podem ser os efeitos da justiça na 
sociedade. Sem a justiça, não se pode ser livre, mas apenas escravo; sem ela, não há paz nem 
tranquilidade, mas medo e violência. É o que mostra a cena abaixo da Injustiça, onde um 
estupro acontece sob o olhar complacente de cidadãos amedrontados. O reino da Justiça (que, 
não por acaso, aparece entronada nas duas imagens) possibilita a liberdade, o bem comum e a 
paz. 

  

A inscrição abaixo da cena confirma esse entendimento. Um pouco apagada pelo tempo, 
pode-se ler: 

  

"EQUA LANCE CUNCTA LIBRAT/PERFECTA IUSTICIA CORONANDO BONO 
VIBRAT/ENSEM CONTRA VICIA CUCNCTA GAUDENT LIBERTATE/IPSA SI 
REGNAVERIT AGIT CUM IOCUNDITATE/QUISQUE QUIDQUID VOLVERIT MILES 
PROPTER HANC VENATUR/COMITATUR TRUDITUR MERCATORES IAM.../... 
PRODITUR" (apud Bellinati, 2003, p. 133) 

  

A "Justiça perfeita", desta maneira, é a que pesa tudo com uma "balança de pratos iguais", não 
favorecendo ninguém e dando a cada qual seu direito, imparcialmente. Ela "coroa os bons", 
premiando-os por suas ações justas, mas "vibra sua espada contra os vícios" que ameaçam a 
liberdade que alegra os cidadãos. Quando ela reina, o cavaleiro agirá amavelmente, e se 
poderá caçar, cantar e vender. Todos podem se dedicar ao que apreciam, no gozo de sua 
liberdade, sem submeter-se aos caprichos de um tirano. 
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Em Lorenzetti, há uma gravação com propósito semelhante. Na parte baixa da "Alegoria do 
Bom Governo", o escrito indica que o afresco deve ser interpretado a partir da figura da 
Justiça: 

  

"QUESTA SANTA VIRTU LADOVE REGGE/INDUCE ADUNITA LIANIMI 
MOLTI/EQUESTI ACCIO RICCOLTI/UN BEN COMUN PERLOR SIGNOR 
SIFANNO/LOQUAL P(ER) GOVERNAR SUO STATO ELEGGE/DINO(N)TENER 
GIAMMA GLIOCHI RIVOLTI/DALO SPLENDOR DEVOLTI/DELE VIRTU CHETORNO 
ALLUI SISTANNO/P(ER) QUESTO CONTRIUNFO ALLUI SIDANNO/CENSI TRIBUTI 
ESIGNORIE DITERRE/PER QUESTO SENZA GUERRE/SEGUITA POI OGNI CIVILE 
EFFETTO/UTILE NECESSARIO EDIDILETTO" (apud Starn, 1987, p. 7) 

  

Esta inscrição enfatiza a importância da justiça para a ordenação da sociedade e para o 
alcance do bem comum. Onde essa "santa virtude" reina, ela estabelece "liames" (alusão à 
concórdia) entre as pessoas, protegendo as relações sociais e favorecendo o alcance do bem 
coletivo. O Bem Comum (o velho homem vestido com as cores de Siena) é um senhor que 
escolhe, para governar seu Estado, nunca virar os olhos para o "esplendor das virtudes que 
estão sobre ele". Por isso, os impostos lhe são dados em triunfo. Ao final, a inscrição diz que 
as questões públicas, no reino da Justiça, prosperam sem guerras, podendo o bem-estar cívico 
prosseguir em paz, concentrado no que é útil e necessário. 

  

No outro afresco, situado na parede leste da Sala della Pace, onde está pintada a Tirania (ou 
Mau Governo), a Justiça aparece aos pés do Tirano, amarrada e com a balança quebrada. 
Lorenzetti escreveu na borda esquerda do afresco uma mensagem que relata os efeitos 
nefastos da tirania sobre as cidades: 

  

"LADOVE STA LEGATA LA IUSTITIA/NESSUNO ALBE(N) COMUNE GIAMAY 
SACORDA/NE TIRA ADRITTA CORDA/P(ER)O CONVIEN CHE TIRANNIA 
SORMONTI/LA QUAL P(ER) ADEMPIR LA SUA NEQUITIA/NULLO VOLER NE 
OPERAR DISCORDA/DALLA NATURA LORDA/DE VITII CHE CO(N) LEI SON QUI 
CO(N)GIONTI/QUESTA CACCIA COLOR CALBEN SON PRONTI/E CHIAMA ASE 
CIASCUN CAMALE I(N)TENDE/QUESTA SEMPRE DIFENDE/CHE SFORDA O 
ROBBA O CHI ODIASSE PACE/UNDE OGNITERRA SUA I(N)CULTA GIACE" (apud 
Starn, 1987, p. 7) 

  

A Tirania, deste modo, persegue aqueles que buscam a justiça e o bem comum, atraindo para 
seus propósitos todos os que desejam fazer o mal. Por essa razão, as terras dominadas pelo 
tirano não são cultivadas, ficando completamente inférteis, já que a valorização do trabalho 
honesto é inexistente. Por fim, o escrito diz que a Tirania sempre defende quem rouba, usa a 
força ou quem odeia a paz, perpetuando as injustiças em sociedade. 
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Conclusão 

As pinturas de Giotto e Lorenzetti mostram uma Justiça, em muitos aspectos, devedora do 
imaginário antigo-medieval. Concebida como a maior das virtudes morais, efetiva-se 
socialmente por meio de um delicado equilíbrio (representado pela balança) entre os preceitos 
gerais do direito natural de origem divina e as exigências concretas da ação humana, que, 
quando alcançado, assegura ao povo concórdia e bem comum. É uma Justiça ainda atrelada ao 
transcendente, à tríade das Questiones de Iuris Subtilitatibus. Uma das mensagens, portanto, é 
que não há justiça sem uma re-ligação com Deus, sem um compromisso com a lei natural. 

  

Por outro lado, alguns elementos anunciam um novo tempo. A representação de uma justiça 
punitiva em um dos pratos da balança em ambas as imagens mostra o fortalecimento do 
Estado, que começa a se consolidar como o detentor do monopólio da coerção ou força 
institucionalizada. O crescimento do Estado e seu fortalecimento institucional aparecem como 
uma garantia do bem comum, capaz de refrear a ameaça constante da tirania e da guerra. 

  

O mais importante, contudo, é a presença do povo das duas cidades nas alegorias e a 
representação dos efeitos benéficos que o reino da Justiça, e não simplesmente do rei, gera na 
vida cotidiana dos cidadãos. O bom governo, que traz prosperidade, alegria, paz e liberdade, 
apóia-se na justiça como pressuposto da vida em comum. Assim, a outra mensagem trazida 
pelas imagens é: a escolha do caminho da virtude conduz ao bem de todos, ao passo que a 
opção pelos vícios leva à penosa rota da opressão de todos em favor do bem de um só, o 
Tirano. 
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RESUMO 
A paródia é a crítica das idéias e expressões de outro trabalho, caracterizada pelo contraste 
entre o satírico e o cômico em relação ao trabalho original. Seus limites em relação ao direito 
autoral não são claramente delimitados e a sua aceitação não é uniforme. Este artigo propõe 
que a paródia poder ser analisada sobre três perspectivas principais: o enfoque econômico 
(Posner), o enfoque na liberdade de expressão (Goetsch) e o enfoque na percepção da 
audiência (Bradford). Estudarmos essas teorias e suas relações na jurisprudência dos Estados 
Unidos, da Alemanha e da França, buscando, finalmente, uma aproximação ideal para as 
Cortes brasileiras, que são silentes sobre o tema.  
PALAVRAS-CHAVE: PARÓDIA; POSNER; GOETSCH; BRADFORD; DIREITO 
COMPARADO 
 
ABSTRACT 
Parody is the critics of the ideas and expressions of another work, characterized by the 
contrast of the satiric and the comic in relation to the original work. Its limits in relation to 
copyright are not clearly established and its acceptance is not uniform. This article proposes 
that parody can be analyzed by three principal perspectives: the economic focus (Posner), the 
freedom of speech focus (Goetsch), and the audience focus (Bradford). We shall study these 
theories and its relations to North-American, German and French case law, searching, finally, 
for an ideal approach to Brazilian courts, which are silent about the matter.  
KEYWORDS: PARODY; POSNER; GOETSCH; BRADFORD; COMPARED LAW 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

  

  

                    “No man but a blockhead ever wrote, except for money” 

                                                                                              Samuel Johnson 

  

  

A paródia é a crítica das idéias e expressões de outro trabalho, caracterizada pelo 

contraste entre o satírico e o cômico em relação ao trabalho parodiado. A paródia, nesses 

termos, como explica Goetsch (1981), precisa se apropriar de determinados elementos de um 
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trabalho preexistente, de maneira a imitar as suas expressões e idéias de uma maneira satírica.   

É justamente a justaposição ridícula dos elementos satíricos e “sérios” que identifica esse 

gênero literário, isto é, o sucesso da paródia depende de uma imitação que seja exagerada, 

deturpada ou pervertida. Em outras palavras, a paródia não pode ser uma mera cópia de outra 

obra – deve portar a sua própria mensagem. 

Segundo Posner (1992), nada melhor define a paródia do que a expressão take off, 

isto é, “pegar” de outro trabalho ou gênero de trabalhos, acompanhado por uma injeção de 

criatividade. A paródia está presente em grande parte da literatura ocidental e o seu sucesso se 

deve não somente em relação ao humor que suscita, mas também por se tratar de um poderoso 

meio de críticas estéticas, que enriquecem o contexto social. Isso significa que uma paródia, 

para ser uma paródia, deve ao mesmo tempo entreter o público, mas, igualmente, deve 

esclarecer este público. 

A paródia geralmente é uma defesa aceita pelas próprias leis que regulam o direito 

autoral, mas referida defesa quase nunca é tão clara ou cativada. Veremos essas razões. 

  

  

1.1 O enfoque econômico: a teoria de Richard Posner 

  

  

O primeiro problema da paródia em relação ao direito autoral é esse “pegar” os 

elementos protegidos de um trabalho preexistente para criar uma nova obra. Em teoria, as leis 

de direito de autor, tanto a brasileira, norte-americana e francesa, garantem aos autores o 

direito exclusivo de exploração de obras derivadas, isto é, somente os autores podem autorizar 

esse “pegar” de suas obras para a criação de trabalhos transformativos. 

Segundo Posner (1992), isso se justifica em grande parte porque não importa quanto 

melhor ou mais lucrativo venha a ser o trabalho derivado; na realidade, todos os custos 

transacionais são minimizados ao se concentrar o controle nas mãos de apenas um titular. 

As exceções ao direito de autor apenas se justificam quando os custos transacionais 

relacionados à obtenção de autorização do titular dos direitos exceder os próprios benefícios 

da transação. Estes custos são excedidos quando “a produção da propriedade intelectual deixa 

de ser estimulada ao se permitir aos criadores se apropriar do ganho privado do valor social de 

suas criações” (PONSER, 1992, p. 69 – tradução nossa). 

Nesses termos, i.e, a citação para o propósito de crítica deve ser permitida, na medida 

em que isso viria a estimular e não reduzir os benefícios para o trabalho do autor. Na 

realidade, impor custos transacionais em relação às citações, como a necessidade de 
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autorização, iria criar efeitos negativos no mercado, pois iria constringir os canais de 

publicidade. Além disso, se a citação reduz as vendas de um trabalho anterior por meio do 

peso de suas críticas, isso se deve não porque o novo trabalho supre a demanda do trabalho 

criticado, mas porque expõe as suas falhas (Posner, 1991). 

A paródia, ao contrário das citações, funciona de uma maneira muito diferente. Não 

que a paródia não sirva como um mecanismo de crítica para apontar as falhas de um trabalho 

anterior, mas porque os seus efeitos são muito mais nocivos. Na realidade, a maioria das 

paródias é realizada em relação a trabalhos já conhecidos e estabelecidos no mercado, uma 

vez que as mesmas devem criar uma relação de conexão e familiaridade com o público alvo. 

Isso significa que, mesmo que a paródia possa vir a apresentar o trabalho parodiado para um 

público desconhecido, ela geralmente não produz benefícios dessa ordem (Posner, 1991). 

Segundo Hughes (1999), importantes externalidades positivas existem no fato de ser 

ter um elemento cultural com o sentido estabilizado cuja função de coesão é principalmente 

desenvolvida pela propriedade intelectual. Em primeiro lugar, para o que uma pessoa atribua 

um sentido secundário a uma imagem previamente protegida pela propriedade intelectual, é 

necessário que essa imagem tenha um sentido primário estabilizado e conhecido. 

Assim, se nem mesmo houvesse um sentido primário, atribuído pelo direito de 

personalidade e propriedade, o sentido secundário não teria qualquer importância, eis que não 

haveria um elemento de coesão e identificação que desse sentido à recodificação. O mesmo 

acontece com a paródia, isto é, quanto mais conhecido e bem estabelecido o sentido cultural 

do trabalho parodiado, mais forte será a paródia e maior será o seu poder atrativo. 

Além disso, ao contrário de uma citação, a paródia muitas vezes supre a demanda do 

trabalho parodiado, pois ao reproduzir personagens principais e temas, a mesma traveste estes 

personagens e temas em formatos que o público poderia preferir assistir pela primeira, pela 

segunda ou pela terceira vez. Isso é muito comum em relação aos trabalhos intelectuais mais 

pretensiosos, isto é, o público muitas vezes irá preferir assistir a sua versão paródica (Posner, 

1991). 

Em outros casos, a paródia é utilizada apenas como um pretexto para expor temas ou 

idéias, sem que digam respeito à crítica ou a sátira do trabalho utilizado pela mesma para 

atingir esse fim. Em outras palavras, a paródia é utilizada como arma e não como alvo 

(Posner, 1991). 

As análises econômicas de Posner (1991) sugerem que, para se aumentar a eficiência 

e se reduzir os custos sociais relacionados à propriedade intelectual, principalmente em 

relação ao direito autoral: 
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•         o uso da paródia deve ser limitado e, portanto, ser considerado uma violação 

quando a paródia é utilizada como uma arma e não como um alvo do 

trabalho parodiado – deve ser apenas aceita no contexto humorístico ou 

crítico, usando o trabalho parodiado como objetivo final; 

•         o pariodista deve ser proibido de se apropriar de grande fração do trabalho 

anteriormente existente, a ponto de tornar a paródia um substituto da 

demanda daquele trabalho (caso contrário seria permitido à reprodução 

inteira de personagens apenas por lhes dar uma conotação de humor, isto é, 

haveria um parasitismo disfarçado de “paródia”); 

•         é irrelevante a quantidade apropriada pelo pariodista para criar o trabalho 

parodiado, pois não deve ser criado um incentivo para o pequeno take off; na 

realidade, deve ser apenas verificado se o trabalho parodiado funciona como 

um substituto da demanda do trabalho anterior; 

  

A principal crítica à teoria de Richard Posner é de que ao se exigir o pagamento de 

custos transacionais para a criação de paródias que funcionam enquanto arma e não enquanto 

alvo, um severo golpe à liberdade de expressão seria desferido. Isso porque muito das idéias 

estéticas desse contingente deixariam de ser produzidas em função do pagamento de royalties 

ao titular dos direitos autorais. Isso poderia funcionar como uma barreira para a criação de 

críticas sociais contundentes. 

 Todavia, o próprio Posner (1991) responde a essa objeção ao afirmar que não há 

qualquer razão que justifique a apropriação dos elementos criativos de um trabalho sem a 

devida compensação ao autor, que teria os incentivos ex post reduzidos se não pudesse exigir 

que o pariodista lhe compensasse pela a apropriação. Na realidade, a principal defesa da teoria 

de Posner (1991) é que às paródias que funcionam enquanto arma não precisam, sob hipótese 

alguma, se apropriar do trabalho parodiado para enviar a sua mensagem. Por outro lado, as 

paródias que visam a criticar um trabalho anterior necessariamente precisam se apropriar de 

determinados elementos para levar em diante a crítica, desde que não funcionem enquanto 

substitutos da obra parodiada. 

O ponto principal é que não há sentido em se priorizar o direito à liberdade de 

expressão quando existem outras formas de expressar a crítica, sem a utilização de uma obra 

anterior para esse propósito, assim destruindo os benefícios econômicos relacionados aquela 

criação. Nesse caso, portanto, é justificável que o próprio mercado se regule. Somente haveria 

sentido em se permitir intervir na posição do autor se a paródia fosse utilizada para criticar 
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diretamente o seu trabalho, pois somente nesse caso o autor realmente poderia impor custos 

transacionais que superassem os próprios benefícios da transação. 

Como nota Epstein: 

  

[...] o elemento de monopólio em seu retorno é superestimado porque os 

direitos exclusivos, na maioria das vezes, não se tornam monopólios econômicos à 

luz da concorrência feroz por leitores ou ouvintes que é facilitada pela lei de 

copyright [...] O monopólio conferido pela patente ou pelo copyright não precisa se 

traduzir em si mesmo em um monopólio econômico contanto que haja substitutos de 

perto, como há para cada música popular que é liberada no mercado [...] propriedade 

e monopólio não são lados diferentes de uma mesma moeda. Eles são o mesmo lado 

de uma mesma moeda. Nós não podemos decidir que o copyright apresenta qualquer 

risco social a não ser que nós pensemos que ele pode criar barreiras contra a criação 

de novos trabalhos [...] Ninguém precisa usar qualquer música ou estória particular 

para um projeto em especial, mas pode criar sob uma cultura rica, incluindo os itens 

que decaíram da proteção do copyright.   (EPSTEIN, 2005, p. 23 – tradução nossa).  

   

  Não haveria razão suficiente que superasse os prejuízos ao autor se sua obra não 

precisasse ser realmente utilizada para convir o objetivo da crítica, isto é, por que razão 

deveria o autor suportar sofrer prejuízos em relação a sua criação se esta é utilizada por um 

pariodista para criticar o governo, um grupo religioso ou afirmar um gosto sexual? Em outras 

palavras, o autor não tem nada a ver com isso. E mesmo que o tema de sua obra tivesse 

alguma relação ao objetivo da paródia, isso ainda não justificaria a displicência ou a ausência 

de ação do pariodista, ao se negar a criar com base em uma vasta cultura e um amplo domínio 

público, simplesmente optando por encurtar esses custos por meio da livre escalada (free 

riding) ou parasitismo. 

Assim, é necessário que a crítica seja direcionada, ainda que parcialmente, ao próprio 

trabalho parodiado, conforme expressamente julgado pelas Cortes norte-americanas, no caso 

MCA, inc. v. Wilson1 e Fisher v. Dees1 (Babiskin, 1994).         

Se a paródia deve criar uma crítica baseada no humor e se essa crítica é valiosa para 

sociedade, é somente no sentido de uma crítica ao próprio trabalho parodiado. Caso contrário, 

estar-se-ia sabotando o sistema de proteção legal, bem como toda a sua estrutura econômica 

de incentivo à criação intelectual, apenas para se permitir violações e prejuízos econômicos 

travestidos de “liberdade de expressão”. A paródia, como alvo, não deixa de ser um “furto”, 

mas é um “furto” que pelo menos se justifica em parte, porque devolve a crítica ao próprio 

autor, isto é, não utiliza seu trabalho para outras finalidades que não a própria crítica. 
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1.2 O enfoque na liberdade de expressão: a teoria de Charles C. Goetsch 

  

  

Goetsch (1981), fortemente ancorado na premissa da liberdade de expressão, buscou 

dividir a análise das paródias em duas categorias legais. A chamada paródia legal, prima facie 

protegida e sujeita à aplicação do princípio da liberdade de expressão, e a paródia ilegal, a 

qual estaria sujeita à tutela da legislação autoral. 

A paródia legal é definida como aquela pela qual o pariodista se apropria das idéias e 

expressão de um trabalho anterior e, por meio da imitação satírica, transforma-o em um 

trabalho reconhecidamente distinto, pouco importando a quantidade ou a qualidade da 

porção apropriada. 

A paródia ilegal, todavia, seria aquela que fosse uma mera cópia do trabalho anterior, 

uma mera personificação ou imitação de uma personagem ou pessoa, isto é, que fosse incapaz 

de transmitir sua própria mensagem de crítica. A mera utilização da paródia como uma forma 

de comentário, envolvendo eventos ou objetos diversos do trabalho parodiado, também não se 

qualificaria para a defesa da liberdade de expressão. Todavia, a paródia que satirize gêneros 

artísticos ou tecnicalidades também poderia se qualificar para a defesa da liberdade de 

expressão. 

  

  

1.2.1 Liberdade de expressão versus direito de autor: o entendimento da Suprema 

Corte Norte-Americana 

  

  

A Suprema Corte Norte-Americana sempre considerou que a cláusula constitucional 

do copyright e da patente, comparada com a primeira emenda – liberdade de expressão – 

nunca gerou incompatibilidade. A Suprema Corte entende que o copyright é a melhor forma 

de promoção e incentivo às criações intelectuais, o que não violaria a liberdade de expressão, 

na medida em que promove a competitividade para aumentar a produção de discursos. E se o 

copyright aumenta a produção de discursos, como ele poderia violar a liberdade de expressão? 

 No caso Eldred v. Ashcroft,1 segundo Jones (2004), a Suprema Corte afirmou que o 

copyright era construído sob as acomodações da liberdade de expressão. Segundo Dallon 

(2006), a Suprema Corte afirmou que, uma vez que ambas as cláusulas haviam sido adotadas 

em tempo próximo, os framers (constituintes ou fundadores) as viam como compatíveis, bem 
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como veio a estabelecer um peso menor à primeira emenda nos casos em que interlocutor se 

afirme nos discursos de outra pessoa. 

Com efeito, a District Court of Columbia, no julgamento deste caso e, portanto, antes 

da manifestação da Suprema Corte, havia afirmado que “não há direitos de primeira emenda 

em se usar trabalhos autorais de outros.” A Court of Appeals for the District of Columbia 

Circuit, em grau de recurso, também afirmou que os precedentes sobre a matéria se inserem 

como barras insuperáveis (insuperable bars) à matéria, julgando que “o direito de autor é 

categoricamente imune a todos os desafios da primeira emenda”. Embora a Suprema Corte 

tenha criticado essa linguagem, fato é que o tratamento dispensado pela mesma à questão se 

aproxima imensamente a uma imunidade a priori no caso de conflitos entre ambos os direitos 

fundamentais. 

A Corte, assim, em teoria, não teria descartado a possibilidade de a primeira emenda 

prevalecer sobre a cláusula constitucional do copyright, embora a margem para tanto seja 

bastante reduzida. Isso porque a estrutura da lei de copyright protege adequadamente a 

liberdade de expressão. 

Nas palavras da Suprema Corte, a cláusula constitucional do copyright somente deve 

ser desafiada pelos escrutínios da liberdade de expressão nos casos em que a legislação “altere 

os contornos tradicionais da proteção do copyright”, embora a Corte não tenha definido tais 

“contornos”. 

Nesses termos, sendo a paródia uma defesa e um direito garantido pelo próprio 

copyright, na realidade não haveria razões para deslocar o foco de análise do estatuto federal, 

isto é, do Copyright Act, de 1976 para a liberdade de expressão na Constituição. Somente se 

uma Corte venha a construir a defesa da paródia de uma maneira que fuja aos contornos 

tradicionais da própria teoria do direito de autor haveria sentido interceder por meio dos 

escrutínios da primeira emenda (liberdade de expressão). 

  

  

1.2.2 Paródias ilegais: os primeiros casos nos Estados Unidos julgados no século 

XX        

  

  

Conforme explica Goetsch (1981), os primeiros casos registrados, que foram 

julgados pelas Cortes norte-americanas, disseram respeito às paródias ilegais – Bloom & 

Halim v. Nixon1, Green v. Minzensheimer1 e Green v. Luby1. Nesses casos, ao contrário de 

buscar criar a sua própria mensagem ou transformar o trabalho anterior em um novo trabalho 
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distinto e bem definido, os réus simplesmente passaram a imitar as maneiras de cantar dos 

autores, por meio da utilização de suas músicas. Assim, referidos trabalhos sequer poderiam 

ser qualificados como paródias, pois na realidade, os supostos pariodistas estavam 

simplesmente preocupados em imitar de uma maneira cômica e mais fiel possível os gestos 

dos autores, mas não em transformar a própria criação em algo distinto. 

Esses casos, portanto, embora sequer qualifiquem verdadeiras categorias de paródia, 

estabeleceram o precedente de que o pariodista jamais poderia utilizar a obra parodiada em 

sua totalidade, sob pena de violação aos direitos autorais. 

Na década de 70, segundo Goetsch (1981), surgem os famosos casos da Walt Disney 

– Walt Disney Productions v. Air Pirates1 e Walt Disney Productions v. Mature Pictures 

Corp1. Neste último caso, o réu utilizou a música Mickey Mouse March, cantada e tocada 

como background de um filme pornográfico, no qual três artistas do sexo masculino 

praticavam cenas eróticas como uma atriz do sexo feminino. A defesa de paródia, por óbvio, 

não prevaleceu, pois não havia sequer qualquer transformação da música em outro trabalho 

distinto e definido, mas apenas a intenção de usar a música de uma maneira maliciosa. 

Na outra ação, a Disney processou o réu sob a alegação de que a cópia idêntica em 

uma revista de quadrinhos dos personagens de Mickey Mouse violava seus direitos autorais. 

Em sua defesa, o réu alegou a paródia, dizendo que embora os personagens fossem idênticos, 

a trama da estória buscava enviar uma “mensagem distinta”. Mais uma vez a defesa não 

prevaleceu, na medida em que os personagens foram utilizados para retratar temas ou 

incidentes indiferentes aos próprios personagens, isto é, não havia uma crítica construtiva 

propriamente direcionada a Disney. Segundo a Corte, não houve qualquer tentativa do réu de 

criar uma caricatura do Mickey Mouse. 

  

  

1.2.3 As paródias legais: os primeiros casos no século XX 

       

  

Segundo Goetsch (1981), os primeiros casos julgados pelas Cortes Norte-

Americanas sobre paródias legais foram Loew’s Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc,1 

Columbia Pictures Corp. v. National Broadcasting Co.1, e Berlin v. E.C. Publications, Inc.1.  

Referidos casos realmente transformaram o trabalho parodiado em outro trabalho distinto, por 

meio de uma imitação humorística, sem que houvesse a mera cópia, a mera personificação ou 

o mero comentário (em relação a outros temas) sobre o trabalho parodiado. 
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Todavia, os julgamentos se basearam fortemente na lógica da quantidade da 

apropriação pelo pariodista para a criação da paródia, isto é, se teria havido a apropriação 

abusiva, mais do que aquela que seria normalmente necessária para criar uma obra distinta.  

Embora tenham esses casos sido julgados antes da teoria de Posner, parece claro a lógica pela 

qual a paródia não pode se beneficiar do parasitismo apenas e tão-somente porque é travestida 

pelo caráter do humor. As Cortes se basearam na idéia de que não importa o tão burlesco que 

possa ser uma parodia, a apropriação substancial do trabalho parodiado constitui violação ao 

direito autoral. 

Assim, somente no contexto em que o pariodista não se aproprie substancialmente da 

obra parodiada que não estaria incorrendo em uma atividade ilegal. 

Segundo a teoria de Goetsch (1981) esse tipo de raciocínio seria equivocado. Na 

realidade, uma Corte não deve buscar se pautar na lógica de quanto “mais apropriado, mais 

inapropriado o trabalho parodiado”.  Na realidade, a quantidade da apropriação não deve 

importar em absolutamente nada. Basta que haja uma mensagem distinta, claramente diferente 

da obra parodiada, utilizando-a como objetivo final para que seja automaticamente objeto de 

proteção pela primeira emenda – liberdade de expressão. Nesse contexto, as fundamentações 

econômicas do direito de autor devem ser afastadas, mesmo que signifique a perda de 

dinheiro e imagem para o autor do trabalho parodiado, pois os escrutínios da liberdade de 

expressão estariam acima do direito de propriedade. Essa parece ser a aproximação das Cortes 

francesas (infra, item 5 e ss). 

  

  

1.3 O enfoque na audiência: a teoria de Laura Bradford 

  

  

Conforme explica Bradford (2005), muitas pessoas acreditam que o direito de autor 

não se preocupa com as questões relacionadas aos consumidores e que referidas questões 

estariam confinadas ao direito das marcas. 

A tutela das marcas se preocupa em garantir e potencializar a eficiência do mercado 

de informações, uma vez que têm por função impedir a confusão dos centros de produção 

distinguidos por símbolos, isto é, a marca funciona como um identificador de um fabricante 

ou produtor. 

Quanto mais notória e bem estabelecida uma marca, maior é a preocupação da lei em 

garantir a sua proteção contra as práticas de diluição por tarshment ou blurring dos símbolos 

que por ela são protegidos. Significa impedir que os inúmeros recursos investidos na 
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construção da imagem da marca sejam prejudicados, bem como reduzir os custos sociais com 

base no aumento da eficiência da comunicação, ao se proteger a boa-fé dos comerciantes, 

estendendo-a aos veículos de publicidade. Isso reduz os custos dos consumidores na procura 

pelos produtos que eles desejam. 

As Cortes norte-americanas, nos casos julgados pelo copyright, desenvolveram os 

testes conhecidos como lay observer test (teste do observador médio) e audience test (teste da 

audiência) com o objetivo de buscar identificar os casos de violação. Em outras palavras, um 

trabalho seria uma violação de outro quando o observador médio ou a audiência do autor 

percebesse que o trabalho do réu tivesse se apropriado substancialmente do mesmo. 

Portanto, o direito de autor preocupa-se sim com as impressões e reações do público 

para construir suas doutrinas e seus testes de proteção. Além disso, somente não é 

considerado como uma violação os usos em relação ao trabalho protegido quando referidos 

usos não afetem o valor do trabalho protegido. Segundo Sitzer (1981), o valor afetado 

somente pode ser considerado ao se verificar o impacto do novo trabalho sobre o público 

alvo, o que mais uma vez cria a necessidade de se levar em conta os gostos e a percepção da 

audiência. 

Como explica Hugues (1999), se as imagens pudessem ser usadas livremente e 

exploradas excessivamente, a exaustão do uso destruiria a habilidade de a imagem atrair 

atenção, tornando-se banalizada e vulgarizada, desaparecendo da paisagem cultural. Para 

Bradford (2005), o uso excessivo, inclusive o uso secundário, degrada e desgasta trabalhos 

prévios, muitas vezes retirando o atrativo positivo que os cerca, bem como exaurindo a 

demanda original existente. 

Nesse sentido, não raras vezes a paródia não passa de uma livre escalada (free riding) 

construída sob a audiência original do autor, apenas com o objetivo de se apropriar do valor 

dessa audiência, soerguida pelos esforços e desempenhos do autor e de seus parceiros 

contratuais. 

Em outras palavras, se as pessoas tivessem livre acesso ao bem protegido, não 

haveria incentivo para se manter o seu valor, pois todas aquelas pessoas iriam explorar o bem 

até que o mesmo se tornasse desgastado e finalmente não houvesse mais mercado para o 

mesmo.  Para esse fenômeno, segundo Bradford (2005), dá-se nome de overgrazing. Para se 

impedir, assim, a chamada “tragédia do commons”, são garantidos por lei direitos privados e 

centrados de controle sobre as produções intelectuais. 

Segundo Landes; Posner (1989), a proteção ao direito autoral é necessária, uma vez 

que, em sua ausência, qualquer um poderia fazer cópias do trabalho e vendê-las, o que 

eventualmente levaria o preço do trabalho ao seu custo marginal. Isso causaria a conseqüência 
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negativa de que o trabalho, em primeiro lugar, não seria nem mesmo criado, porque o autor 

nem mesmo o intermediário seriam capazes de recuperar os custos na criação daquele 

trabalho. 

  

Se [...] qualquer um fosse livre para incorporar o personagem do Mickey 

Mouse em um livro, filme, música, etc., o valor do personagem poderia ir por água 

abaixo. Não somente o público se tornaria rapidamente cansado de Mickey Mouse, 

mas a sua imagem seria ofuscada, enquanto alguns autores iriam retratá-lo como um 

Casa Nova, outros como carne de gato, outros como um advogado dos direitos dos 

animais, ainda outros como o inconveniente marido da Minnie (LANDES; 

POSNER, 1989, p. 487-488 – tradução nossa)     

  

Segundo a teoria de Bradford (2005), ao se focar nas técnicas cognitivas de 

percepção da audiência é possível identificar quando a paródia tem a capacidade de afetar 

negativamente o primeiro trabalho e quando a mesma não cria nenhum desses efeitos.   

Assim, essa teoria cognitiva representaria uma posição intermediária entre as teorias 

de Posner e Goetsch, já que buscaria um ponto conciliador entre os dois extremos. 

Na realidade, essa teoria demonstra o espectro dos usos secundários, isto é, a 

variação entre um uso secundário lícito até uma variação de um uso secundário que 

prejudique a possibilidade de identificação da obra parodiada. Isso significa que existiriam 

determinados usos que afetariam menos o mercado do autor, enquanto outros afetariam muito 

mais. 

Nesses termos, i.e, uma paródia literária na forma de publicação gráfica e claramente 

indicada como uma paródia afetaria muito menos a percepção dos consumidores daquele 

autor. Por outro lado, uma propaganda de televisão para promover algum produto que 

parodiasse um trabalho anterior com esse objetivo, teria a capacidade muito maior de afetar a 

percepção da audiência. Isso porque, segundo Bradford (2005), referida forma de publicidade 

afetaria a capacidade do autor de construir a sua audiência. 

Assim, existem determinadas formas de superexposição que de fato diminuem a 

demanda por um trabalho parodiado, pois alteram a capacidade da audiência de entendê-lo, 

compreendê-lo ou apreciá-lo. Em outros contextos isso não ocorreria. Os riscos de rápida 

saturação, portanto, podem sim prejudicar os investimentos em criações expressivas 

sustentáveis. A diminuição do impacto de comunicação pode prejudicar os incentivos para 

investir em produções e distribuições de trabalhos criativos, pois todo o propósito de um 

trabalho criativo é enviar uma mensagem para a audiência que preserve os valores 

inicialmente desenvolvidos. 
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Segundo Bradford (2005) isso justificaria em grande parte os motivos pelos quais a 

justiça norte-americana era bem mais leniente em relação à paródia no início do século XIX. 

Os meios limitados de mídia e publicação não afetavam a capacidade da audiência de 

perceber um trabalho parodiado. Todavia, já no início do século XX, inicia-se uma radical 

cisão, quando realmente os meios de divulgação em massa começavam a afetar os trabalhos 

parodiados, tomando-se como marco inicial o caso Loew’s Inc. v. Columbia Broadcasting 

System, Inc. 

Para a teoria de Bradford (2005), deve-se eliminar do escrutínio jurídico a 

necessidade de o juiz perguntar se a paródia comunica a sua própria mensagem artística. Esse 

ônus, muitas vezes difícil de ser percebido e que poderia vir a criar uma forma de censor 

estatal deve ser eliminado, pois muitas vezes os gostos pessoais dos juízes irão intervir na 

própria produção crítica da paródia. Em outras palavras, os juízes acham mais fácil admitir 

paródias sociais, como aquelas que criticam as práticas racistas, mas podem julgar com 

freqüência inadmissíveis as paródias que abordem temas menos nobres, como a liberdade 

sexual ou o comércio de drogas. 

Para Bradford (2005), os juízes devem se focar na análise da forma de difusão da 

paródia, isto é, a) se a obra parodiada é nova ou velha; b) se as informações sobre a fonte de 

distinção entre a paródia e obra parodiada existem; c) se a paródia foi comercializada em 

massa ou apenas localmente; d) se a paródia cria uma imagem negativa em relação à obra 

parodiada ou não. Em outras palavras, são os métodos de difusão que devem ser analisados, 

perguntando-se como os mesmos afetam a relação dos consumidores com a obra parodiada. 

Se houver uma superexposição e saturação devida ao uso paródico, muito 

provavelmente isso deverá contar para declarar a paródia ilícita, pois os canais de publicidade 

e de fortificação da obra parodiada estariam sendo ilicitamente usurpados. Isso poderia afetar 

a percepção da audiência, criando desincentivos para a manutenção dos investimentos em 

criações protegidas. 

Por outro lado, se a obra parodia é utilizada apenas em um contexto específico, sem a 

afetação dos canais de publicidade e comunicação, então a mesma será lícita, pouco 

importando o tipo de mensagem que a mesma buscava enviar. Assim, sites de fãs, twitters, 

blogs e outras formas de crítica social locais deveriam ser permitidas. Todavia, a exposição 

em sites de grande concentração, como o You Tube, Picasa, etc., devido ao poder amplo de 

exposição que referidos sites potencializam, contariam negativamente para a defesa de 

paródia, mesmo porque referidos espaços vivem de publicidade e permitem, em grande parte, 

usos substitutivos dos trabalhos parodiados.      
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2. A DOUTRINA DO USO JUSTO (FAIR USE DOCTRINE) E AS PARÓDIAS 

NOS ESTADOS UNIDOS  

  

  

A fair use doctrine permite, segundo Turris (1994), usos não autorizados de obras 

protegidas pelo copyright para certos propósitos específicos, como: crítica, comentário, 

reportagem de imprensa, aulas, incluindo cópias para a sala de aula, escolaridade e/ou 

pesquisa. A doutrina, inicialmente judicial, foi incorporada na section 107, do Copyright Act 

de 1976. 

São quatros os critérios fixados pelo Ato de 1976 para se determinar o uso justo de 

uma obra: a) o propósito e o caráter do uso; b) natureza da obra protegida; c) a quantidade e a 

substancialidade da porção utilizada da obra protegida como um todo; d) o efeito do uso sobre 

o mercado potencial para o valor da obra protegida. Os critérios, todavia, não são taxativos. 

Basicamente, segundo Peppe (1999), são três os fundamentos da fair use doctrine: a) 

promoção do progresso das artes e das ciências (Rosemont Enters., Inc. v. Random House); b) 

interesse público na disseminação da informação (Consumers Union v. Gen. Signal Corp.); e 

c) resolução de conflitos do copyright e da first amendment – liberdade de expressão 

(Wainwright Sec., Inc. v. Wall St. Transcript Corp). 

Segundo Bimbaité (2004), algumas legislações explicitamente classificam a paródia 

como uma exceção ao copyright, sendo que em outras ela apenas é tolerada como uma forma 

de crítica. Ocorre que a verdadeira questão é se a paródia constitui uma forma sempre lícita de 

expressão ou se ela deve ser analisada caso a caso, a fim de se constatar sua licitude, isto é, 

analisa-se sob quais circunstâncias a paródia constitui uma violação ao copyright. 

Nesse ponto, não há qualquer dúvida de que a doutrina do fair use é utilizada, 

sobretudo nas Cortes norte americanas, a fim de verificar se as paródias infringem ou não o 

copyright. Para tanto, são utilizados os quatro fatores mencionados anteriormente, 

averiguando-se a preponderância de um sobre o outro, o que só pode ser feito no caso 

concreto. 

  

  

2.1. O propósito e característica do uso 
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O primeiro fator se presta a verificar se o uso possui intuito lucrativo ou se ele se 

destina aos objetivos não relacionados ao ganho financeiro. De acordo com Bimbaité (2004), 

podemos perceber dois lados na paródia, tanto o intuito lucrativo quanto o não lucrativo. 

Geralmente, uma paródia é feita tendo por base uma obra muito conhecida, ridicularizando-a 

com a finalidade de angariar audiência. Diante disso, as boas paródias normalmente são 

comercializadas com sucesso, sendo difícil negar que o lucro não foi pretendido. Por outro 

lado, é fácil perceber que uma paródia também pode ser feita sem intuito de lucro, apenas 

com propósito educacional e de beneficiar o público, encorajando a criatividade. 

Diante desses dois argumentos, a paródia pode ser feita visando qualquer das duas 

finalidades. 

O fator “propósito e caráter do uso” não pode ser analisado apenas levando-se em 

consideração a lucratividade ou não lucratividade, eis que esse fator por si só não tem o 

condão de conferir, sozinho, a licitude ou não da exploração da obra. Ademais, não se pode 

olvidar que a paródia em si é uma criação, isto é, há uma transformação. Conforme Bimbaité 

(2004), se tal transformação for substancial e criativa será menos provável que haja infração 

ao copyright. 

  

2.2 A natureza do trabalho protegido 

  

  

Outro fator aplicado ao fair use é a natureza do trabalho protegido. Segundo 

Bimbaité (2004), de acordo com esse critério, leva-se em consideração o fato de que alguns 

trabalhos devem ser mais acessíveis ao público do que outros. Sob a ótica da autora, paródias 

baseadas em trabalhos científicos e históricos gozariam de maior proteção, ao passo que 

paródias baseadas em trabalhos de mero entretenimento não possuiriam o mesmo grau de 

proteção. 

No caso MCA, Inc. v. Wilson (1981)1 a Corte, ao analisar esse segundo fator, 

considerou dentre outros critérios se o trabalho era criativo, original e se representava um 

investimento substancial de tempo com intuito de retorno financeiro. Nesse mesmo sentido, 

corroborando o posicionamento da autora comentada acima, a Corte analisou o caso E. 

Rogers v. Koons (1992)1 e decidiu que a abrangência do fair use seria ampliada caso o 

trabalho fosse baseado em fatos ao invés do fictício, pois fatos não são protegidos pelo direito 

de autor ou recebem uma proteção muito fraca (thin protection doctrine). 

Todavia, a aplicação desse segundo fator (natureza do trabalho) na análise do fair use 

pode ser problemático, na medida em que qualquer obra literária, artística e científica goza de 
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proteção, sendo fruto da criação intelectual independente de seu valor. No caso Bleistein v. 

Donaldson1 a Corte se expressou no sentido de que seria perigoso confiar às pessoas o poder 

de se constituírem juízes do valor de ilustrações pitorescas. 

Diante disso, percebe-se que há uma grande preocupação, inclusive das Cortes norte-

americanas, quando se permite que pessoas julguem o valor da obra, isto é, sua capacidade de 

contribuição benéfica para uma sociedade. Ocorre que, ao julgar a natureza de uma criação, 

há, na verdade, um julgamento do próprio valor da obra, o que, invariavelmente, implicará em 

análise subjetiva e julgamento valorativo. 

  

  

2.3 Quantidade e substancialidade da porção utilizada 

  

  

O fator seguinte é a da quantidade e substancialidade da porção utilizada. Como o 

próprio nome induz, é uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa da porção utilizada. 

Conforme Bimbaité (2004), tal fator foi introduzido com a finalidade de prevenir excessos na 

cópia de obras, sendo que a quantidade apropriada deve ser suficiente para atender os 

propósitos queridos. 

Em conformidade com Fisher III (1988), não foi possível divisar um método 

confiável para determinar até que ponto há excesso de uso ou não. Diante disso, não é 

possível identificar um requisito absoluto, sendo necessária a ponderação da necessidade caso 

a caso. 

Ao determinar se a copia foi excessiva e injustificada, deve-se considerar a 

necessidade, a qual está diretamente relacionada com o propósito e caráter do uso, segundo 

Bimbaité (1994). Nessa linha, a necessidade está intimamente conectada com os elementos 

cômicos presentes em todo o trabalho. Assim, mesmo que a paródia copie grande parte da 

obra, e desde que inseridos muitos elementos cômicos, a utilização pode ser justificada.   

Diante disso, percebe-se uma tolerância maior para a paródia no que se refere à 

quantidade e à especificidade do copiado. É característico da paródia a ridicularização de 

trabalhos alheios, sendo comum a percepção do que diferencia a obra. Além disso, ainda que 

a cópia seja de parte substancial, quanto maior a inserção de elementos cômicos, menor a 

possibilidade de ocorrer infração ao copyright. 

  

  

2.4 Efeitos no mercado 
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O ultimo fator a ser aplicado no fair use é o impacto no mercado. De acordo com 

Bimbaité (2004), tal fator não pode ser entendido como uma tentativa de salvaguardar o autor 

de qualquer critica ou opinião desfavorável que possa desacreditar a sua obra. 

O efeito no mercado que pode ser prejudicial ao autor original é se a paródia possui 

capacidade de substituir o original ou então destruir o mercado potencial para obras derivadas. 

No entanto, ainda segundo a autora, sob o pretexto de defender o mercado potencial de obras 

derivadas, o detentor do copyright não pode inviabilizar a publicação de críticas e 

comentários. 

Dessa forma, a utilização lícita da obra pode ser percebida quando a paródia 

preenche um setor que o trabalho parodiado sequer tem a intenção de ocupar ou, ainda que 

ocupasse dificilmente o público substituiria a audiência do autor. Seriam gêneros ou ramos 

diversos. 

  

  

3. A SUPREMA CORTE AMERICANA E AS PARÓDIAS 

  

  

3.1. O caso Benny v. Loew’s, inc. (1958) 

  

  

  

O primeiro caso decidido pela Suprema Corte Norte-Americana sobre paródias foi 

Benny v. Loew’s, Inc.1 Jack Benny transmitiu pela rede de televisão uma paródia do filme 

Gas Light, intitulando-a de Autolight. Os titulares originais dos direitos autorais sobre a obra 

parodiada – o filme Gas Light – processaram Benny e este alegou em sua defesa o uso 

afirmativo da paródia.  Segundo Benny, a sua paródia seria uma forma de crítica e, portanto, 

deveria ser considerada, sob a fair use doctrine, um uso permitido. 

Segundo a justiça norte-americana, não haveria uso justo na medida em que Benny 

teria se apropriado excessivamente da obra parodiada (Babiskin, 1994).  Benny perdeu em 

todas as instâncias – Corte distrital, Corte de apelação e Suprema Corte. 

Esse caso foi muito criticado nos Estados Unidos, na medida em que o judiciário não 

teria percebido a paródia como um gênero de arte distinto dos demais. Em outras palavras, a 

paródia não deveria ser tratada como todas as demais categorias de trabalhos que se 

apropriassem de elementos do original. Isso, em teoria, teria provocado uma decisão obliqua, 

sem que considerasse outros fatores relevantes para se estabelecer o teste da violação. 
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Devido às inúmeras inconsistências e decisões confusas das Cortes inferiores, a 

Suprema Corte Norte-Americana tentou mais uma vez criar diretivas claras para os casos de 

paródia.  Nesse sentido, concedeu pela segunda vez o writ of certiorari, o que é realmente 

raro de ocorrer nos Estados Unidos, já que a Suprema Corte tem a prerrogativa de escolher os 

casos que a mesma pretende julgar. 

  

  

3.2 O caso Campbell v. Acuff-Rose (1994) 

  

  

O segundo caso sobre paródias, julgado pela Suprema Corte, foi Campbell v. Acuff-

Rose Music, Inc.1. O grupo de rap 2 Live Crew buscou obter autorização para parodiar a 

música Oh, Pretty Woman. A autorização não foi concedida, mas mesmo assim o grupo 

parodiou e comercializou a versão parodiada. Em conseqüência, a editora de música Acuff-

Rose, investida nos direitos sobre a música Oh, Pretty Woman processou o grupo. 

Roy Orbison escreveu Oh, Pretty Woman em 1964 com William Dees e no mesmo 

ano tornou-se o número #1 do hit nacional. Vinte e cinco anos depois, o “infame” roqueiro 

Luther Campbell teria gravado com sua banda 2 Livre Crew a paródia de Oh, Pretty Woman 

(Jacobson, 1995). 

A primeira instância julgou a favor do réu, considerando que a paródia seria um uso 

justo no sentido da doutrina do fair use.  A Corte de apelação, ao contrário, reformou a 

decisão, alegando que a paródia, naquele caso, não se qualificava para a defesa, uma vez que 

a clara natureza comercial da exploração não poderia render o trabalho um uso justo. A 

Suprema Corte, por sua vez, reformou a decisão da Corte de apelação, considerando a paródia 

um uso justo e permitido pelo Copyright Act, de 1976. 

Segundo a Suprema Corte a paródia pode se qualificar para a defesa da doutrina do 

uso justo. Todavia, o julgamento somente poder ser ad hoc, isto é, somente pode ser proferido 

analisando-se as circunstâncias de cada caso e levando-se em conta os propósitos do direito 

de autor.  Nesses termos, questões culturais ou relativas ao direito à liberdade de expressão 

estão, em um primeiro momento, excluídas da análise da paródia (Jacobson, 1995). 

A Suprema Corte, da mesma forma que julgou anteriormente no caso Benny v. 

Loew’s, Inc, manteve o standard de que a paródia, para poder ser validada pela doutrina do 

uso justo, têm que se apropriar da quantidade apenas necessária para conjurar a sua 

mensagem. O uso excessivo, segundo a Suprema Corte, renderia a paródia uma violação. 
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Segundo a Suprema Corte, Campbell teria retirado de Oh, Pretty Woman apenas a quantidade 

de letra suficiente para conjurar a sua paródia. 

Ainda que não explicitamente afirmado, a lógica da Suprema Corte se baseia em 

grande parte na teoria de Posner (supra, item 1.2), por meio do qual a busca de eficiências 

econômicas pelas lentes da lei autoral desempenha um papel fundamental nas análises. A 

vedação à apropriação substantiva teria por propósito, assim, evitar os usos substitutivos em 

relação ao trabalho parodiado ou a perda ou diminuição significativa da audiência.    

Dois fatores relevantes fizeram a Suprema Corte reformar a decisão da Corte de 

apelação. A primeira dessas razões diz respeito ao fato de que a Corte de apelação teria 

supervalorizado o standard do propósito do uso, isto é, tendo a Corte de apelação concluído 

que o uso da paródia era para a finalidade comercial, automaticamente teria excluído a 

paródia da defesa. 

Segundo a Suprema Corte, embora o propósito do uso seja relevante, o mesmo não 

exaure a questão. Segundo o juiz Souter todos os fatores devem ser analisados conjuntamente 

e não isoladamente (Jacobson, 1995). Todavia, a Suprema Corte sugeriu sim que as paródias 

para os propósitos comerciais de publicidade são menos merecedoras da proteção e têm mais 

probabilidade de violarem o direito de autor. 

Além disso, para a Suprema Corte, a paródia deve criticar ou comentar o trabalho 

parodiado, mas deve se direcionar ao trabalho parodiado e não simplesmente utilizá-lo como 

um veículo para outros propósitos (Jacobson, 1995). Nas palavras da Corte, o trabalho deve 

ser comentado ou criticado em algum momento, por meio da utilização de algum de seus 

elementos, caso contrário não será uma paródia. No voto do juiz Kennedy, o mesmo veio a 

sinalizar que o foco da paródia deve ser o trabalho parodiado. Usar o trabalho parodiado 

apenas como um pretexto para outras finalidades ou um take-off meramente parasitário não 

torna a defesa aceitável. 

Aqui, mais uma vez, a Suprema Corte também compartilhou da idéia defendida na 

teoria de Posner (supra, item 1.2), segundo o qual, sob um aspecto econômico, somente faria 

sentido em se permitir paródias que funcionassem enquanto alvo e não enquanto arma. Isso 

porque, somente nesses casos os custos transacionais relacionados à obtenção da autorização 

ultrapassariam os benefícios normalmente esperados de uma negociação no mercado. 

Finalmente, o ponto mais problemático da análise é aquele que busca verificar a 

quantidade da porção utilizada no trabalho parodiado. Para a Suprema Corte, devido à 

singular natureza da paródia, deve ser reconhecido que o pariodista tenha grande latitude para 

se apropriar dos elementos do trabalho parodiado (Jacobson, 1995). Nesse sentido, segundo a 

Suprema Corte, a paródia pode citar as características mais distintas e memoráveis do original 
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para garantir que o objetivo paródico seja atingido, isto é, até mesmo o coração da obra pode 

ser apropriado. 

A Suprema Corte, por outro lado, determinou que a Corte distrital seria responsável 

por julgar se a linha de baixo utilizada na paródia violava ou não os direitos autorais. Isso 

porque não estava claro, ao contrário da letra da música, se a cópia da linha do baixo seria ou 

não um fair use, isto é, se seria ou não uma apropriação excessiva. 

Finalmente, segundo a Suprema Corte, quanto mais transformativa for uma paródia, 

menor será a probabilidade de a mesma afetar o mercado do titular dos direitos autorais, pois 

em tais casos haveria uma presunção de que não haveria a substituição da obra parodiada pela 

própria paródia (Jacobson, 1995).   

  

       

4. PARÓDIA NA ALEMANHA: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS EM 

RELAÇÃO AOS ESTADOS UNIDOS 

  

  

Segundo Postel (2006), no que diz respeito às paródias musicais, a justiça alemã é 

bastante inflexível quanto a sua admissão. Conforme julgado pela Corte Superior Regional da 

Baviera, a música Gaby wartet im Park, composta pelo autor da ação e parodiada pela réu 

(Omi warter im Park) foi julgada uma violação. Segundo a Corte, o que foi feito pelo réu nem 

mesmo poderia ser considerado uma paródia. 

O réu copiou a melodia da canção, limitando-se a mudar a letra, sem qualquer 

autorização do autor. A Corte, segundo Postel (2006), ao fazer menção expressamente à lei 

alemã de direitos autorais, apontou que o art. 24, §1º proíbe que uma melodia seja apropriada 

e livremente utilizada. Assim, a apropriação de uma melodia não constitui uma exceção ao 

direito de autor, e como tal, pouco importa se utilizada em uma suposta paródia, pois não se 

sujeita a exceção de uso gratuito. 

A Corte, também segundo Postel (2006), julgou que, nos termos do art. 51 da lei, 

somente é admitido a utilização de pedaços de uma obra protegida na forma de citação. Isso 

significa que, da mesma forma como nos Estados Unidos, a utilização de toda a obra é prima 

facie excluída da defesa da paródia, isto é, a apropriação total é considerada uma violação aos 

direitos autorais. 

Além disso, vários rumores existiam sobre o fato de o autor da ação ter uma relação 

com uma garota de 13 anos de idade.  O réu, portanto, em sua paródia, explorou referido fato 

e fez menção, inclusive, à vida privado do autor. Segundo Postel (2006), a Corte entendeu 
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que, para ser considerada uma paródia, é necessário que haja um tratamento não-temático da 

obra parodiada. Em outras palavras, a suposta paródia teria feito humor em relação à vida 

privada do autor, mas não teria se direcionado à crítica da própria obra. 

Nesses termos, da mesma forma como julgado pela Suprema Corte Norte-

Americana, a jurisprudência alemã entende que a paródia deve se dirigir à obra parodiada, isto 

é, esta deve ser o alvo.  Se uma obra é utilizada para outras finalidades, não se pode travestir 

essas “outras finalidades” de paródia. Nesses termos, porque a suposta paródia somente se 

dirigiu à vida privada do autor e não a sua obra, a Corte inadmitiu a defesa, excluindo do ato 

do réu a qualificação de paródia. 

    

  

5. A PARÓDIA NA FRANÇA: SEMELÇHANÇAS E DIFERENÇAS EM 

RELAÇÃO AOS ESTADOS UNIDOS 

  

  

Conforme explicam Lucas; Lucas (2006), a legislação francesa proíbe, no art. 122-5-

4, do Código de Propriedade Intelectual, por força do disposto no art. 5.3 k), da diretiva 

européia sobre a sociedade da informação (diretive sur la société de l’information), o autor de 

impedir a paródia. 

Devido à forte fundamentação da paródia no direito à liberdade de expressão, sua 

expansão para outros campos da propriedade intelectual já foi objeto de adjudicação das 

Cortes francesas, como, i.e, para o caso das marcas e mesmo dos modelos industriais, como as 

decisões do Tribunal da Grande Instância de Naterre, em 28 de maio de 2003; do Tribunal da 

Grande Instância de Paris, em 21 de março de 2000, 4 de julho de 2001 e 28 de maio de 2003 

(Lucas; Lucas, 2005). 

A jurisprudência francesa, segundo Pollaud-Dulian (2006), elenca como requisito 

fundamental da paródia: a) a necessidade de que a mesma seja humorística (humoristique); b) 

que não crie risco de confusão com a obra parodiada (risque de confusion avec le oeuvre 

parodiée); e c) que a paródia não seja destinada a degradar (destinée à degrader) a obra. 

  

  

5.1 Intenção humorística 
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Não é necessário que a paródia implique contundentemente em uma sátira, mas 

apenas que haja uma subversão e uma distanciação da obra parodiada, conforme explicam os 

autores Lucas; Lucas (2005). Segundo Pollaud-Dulian (2006), é preciso apenas um quê de 

humor, sem que diga respeito necessariamente à obra parodiada. Na realidade, a paródia pode 

ser utilizada para criar mensagens comunicativas sobre outros temas que não digam respeito 

necessariamente à obra parodiada. Nesse sentido, é célebre o julgamento da Corte de 

Apelação de Paris, em 15 de outubro de 1985, no qual Jacques Faizant fez uma paródia da 

canção Les feulles mortes de Prévert, com o objetivo de prestar uma homenagem a Yves 

Montand. 

Nesse sentido, parte da jurisprudência francesa e de sua doutrina parece admitir a 

possibilidade de a paródia ser utilizada no contexto de uma arma e não como alvo, o que 

talvez seja explicado pela longa tradição do gênero no país. Isso parece sugerir também o 

afastamento jurisprudencial, pelo menos em algum momento, em relação ao entendimento 

norte-americano e alemão.    

  

  

5.2. Ausência de intenção de confundir  

  

  

Ainda que haja a necessidade de uma afiliação entre a obra original e a obra 

parodiada, as Cortes exigem que esta deixe bastante claro para o público que porta uma 

mensagem diversa daquela, evitando, portanto, a confusão entre os centros de produção. 

Nesse sentido, conforme esclarece Pollaud-Dulian (2006), o público não pode ser 

levado a pensar que a obra parodiada é uma nova obra do autor originário, devendo ser 

indicando o nome do autor pariodista como a fonte da obra parodiada.  Conforme já decidiu a 

Suprema Corte Francesa (Cour de cassation), é preciso que a paródia seja estranha à obra 

original, pois muitas vezes a paródia é utilizada como um pretexto para a prática de 

contrafação, enriquecimento sem causa e concorrência desleal. 

Na realidade, segundo a Suprema Corte Francesa (Cour de cassation), no julgamento 

de 12 de janeiro de 1988, a subversão humorística é suficiente para afastar o risco de 

confusão, desde que se faça claramente compreender ao público que não se está na frente da 

obra original ou de um extrato da mesma. Segundo Pollaud-Dulian (2006) é suficiente a 

diferença de estilo e entre os gêneros para se operar a mensagem paródica, evitando a 

confusão entre as obras. 
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Isso parece sugerir que a apropriação substancial, ao contrário do que acontece nos 

Estados Unidos e Alemanha, pouco deve importar para afastar a defesa de paródia, desde que 

fique claro para o público que se trata de uma paródia e, portanto, de algo distinto da autoria 

da obra parodiada. 

  

   

5.3 Ausência de intenção de degradar 

  

  

Como explicam Lucas; Lucas (2005), o autor é obrigado a suportar a desnaturação de 

sua obra, desde que esta desnaturação não seja excessiva, a ponto de afetar os seus direitos de 

personalidade Nesse sentido, a paródia não pode gerar difamação ou a calúnia, nem mesmo 

violar a intimidade ou a vida privada do autor parodiado, conforme expressamente 

disciplinado no art. 9º, do Código Civil (Pollaud-Dulian, 2006). 

Contextos degradantes e obscenos, mesmo que estranhos e não passíveis de 

confundirem os centros de produção, enfraquecem a defesa da paródia, como a retratação de 

personagens animados em cenas sexuais. Isso porque é considerado pela doutrina francesa 

que os personagens refletem mais evidentemente a personalidade de seus autores, isto é, que a 

situação de exposição degradante viola os seus direitos de personalidade. Dessa forma, o 

Tribunal da Grande Instância de Paris, na decisão de 24 de março de 2004, julgou que a 

vinculação de um personagem de desenho animado em um site sado-masoquista não era uma 

paródia, o que deveria ser objeto de sanção (Pollaud-Dulian, 2006). 

A jurisprudência norte-americana também é bem menos leniente nesses casos (basta 

lembrar o caso da Disney). A defesa de paródia nesses contextos possivelmente não 

prevalecerá devido ao grande fator de diluição que provoca, não somente em relação à 

determinada obra, mas também em relação às marcas. Isso porque essas situações degradantes 

provocam danos excessivos à imagem e ao sentido cultural das criações, o que não poderia ser 

justificado em termos absolutos de uma liberdade de expressão. 

Segundo Lucas; Lucas (2005), a jurisprudência francesa, ainda, notavelmente, 

considera violação ao droit au respect a utilização de criações protegidas com a finalidade 

publicitária ou eleitoral em desconformidade aos anseios de seu autor, circunstância que por si 

só já altera o sentido concebido da obra, ensejando danos morais. Nesse sentido, os 

julgamentos do Tribunal da Grande Instância de Paris, em 18 de outubro de 1989; da Corte de 

Apelação de Versailles, em 28 de janeiro de 1992; e da Corte de Apelação de Douai, em 20 de 

novembro de 2000. 
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Não parece claro, todavia, até em que medida a utilização de uma paródia para a 

finalidade política ou publicitária poderia ser considerada uma violação. Todavia, parece 

existir um convencimento de que uma paródia utilizada em referidos contextos, da mesma 

forma como ocorre nos Estados Unidos, terá uma menor probabilidade de ser validada pelas 

Cortes, dependendo da extensão econômica, do contexto e de outros fatores.    

  

  

6. PARÓDIA NO DIREITO BRASILEIRO 

  

  

A lei 9.610/98 (atual lei autoral) estabelece, no art. 47, que “são livres as paráfrases e 

paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem 

descrédito”. A lei autoral se assemelha, pelo menos em uma análise superficial, a algum dos 

pontos do entendimento internacional. 

Da mesma forma como os Estados Unidos e Alemanha, proíbe a apropriação total da 

obra parodiada, impondo que a apropriação apenas de determinados elementos pode 

caracterizar uma paródia. Por uma decorrência lógica, também proíbe a confusão entre os 

centros de produção, conforme também ocorre na França, pois a vedação da apropriação 

substancial visa em grande parte, pela análise econômica, impedir preliminarmente a 

substituição dos mercados da obra parodiada pela paródia. 

Não é claro, todavia, a extensão dessa apropriação. Não se sabe se referida extensão 

permitiria a apropriação das principais características e méritos de uma obra parodiada, 

inclusive, de seu “coração”, como decidido pela Suprema Corte Norte-Americana. Também a 

lei não parece exigir, em um primeiro momento, que a paródia se limite a criticar a obra 

parodiada, isto é, também não é claro se a paródia, da mesma forma como acontece na França, 

mas não nos Estados Unidos e Alemanha, poderia ser utilizada no contexto de uma arma e 

não apenas como alvo. 

Finalmente, a paródia também não pode servir como subterfúgio para denegrir o 

autor e violar os seus direitos de personalidade, pois se trata de limites impostos tanto pela 

legislação infraconstitucional quanto pela Constituição. 

Infelizmente, a jurisprudência sobre a matéria é quase inexistente. Uma pesquisa 

feita nos sites do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal não retornou 

nenhum caso sobre o tema.  Isso significa que, na ausência de claros parâmetros judiciais 

brasileiros, os estrangeiros podem ser utilizados para dar algum norte à matéria. 
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7. CONCLUSÃO  

      

  

A paródia pode ser analisada sobre vários ângulos, mas foram destacados três, que 

nos pareceram mais importantes: a) o enfoque econômico de Posner (1992); b) o enfoque na 

liberdade de expressão de Goetsch (1981); c) e o enfoque na percepção da audiência de 

Bradford (2005). A análise sobre qualquer desses aspectos conduzirá a decisões diferentes 

sobre a matéria. 

Mas parece claro, todavia, em relação a todos os referidos testes, que a intenção 

parasitária ou meramente oportunista deve ser impedida, pois a paródia não pode ser usada em 

referidos contextos como uma desculpa para a referida prática, apenas porque é humorística. 

 Uma teoria preocupada apenas com a liberdade de expressão não poderá discernir 

claramente quando há o uso parasitário ou não, pois isso depende das análises de mercado e 

de percepção da audiência. Todavia, a forma de se determinar referida prática também poderá 

variar em grande parte, dependendo do enfoque adotado. 

O caminho mais preocupado com o incentivo à produção de criações intelectuais é 

aquele proposto por Posner. Todavia, sua teoria não é perfeita e alguns de seus vácuos podem 

ser corrigidos pela teoria de Bradford. Isso porque nem sempre a apropriação substancial de 

um trabalho importará na substituição dos mercados da obra parodiada pela paródia, embora 

isso possa, em certa medida, permitir referida distinção. Parece claro, por outro lado, uma 

motivação moral em Posner, isto é, não faria qualquer sentido permitir a apropriação quase 

em sua totalidade, apenas e tão-somente porque a paródia é travestida de humor e crítica.  Isso 

iria contra a base de fundamentação econômica do direito de autor e, por uma questão de 

coerência, Posner mantém essa linha. 

 Ainda que sem perder de vista o enfoque econômico, técnicas de percepção da 

cognição de uma audiência em relação aos canais de mercado e marketing podem indicar com 

mais acuidade os casos em que a paródia pode afetar de maneira nociva a obra parodiada.  

Conforme entendem a Suprema Corte Norte-Americana e a Suprema Corte Francesa, quanto 

mais transformativo e diferente a paródia da obra parodiada, menor será a chance de 

substituição entre os mercados e maior será a probabilidade de prevalecer à defesa de paródia. 

Todavia, é somente uma análise que leve em consideração a percepção da audiência 

sobre a forma com que a paródia pode modificar a sua relação com a obra parodiada é que 

pode fornecer standards mais precisos sobre as técnicas de marketing para indicar os limites 

aceitáveis ou não de uma paródia. Ainda que sobre um ponto de vista econômico faça sentido 

à teoria de Posner, a mesma somente pode ser transplantada totalmente para a realidade 
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quando se torna perceptível que em alguns contextos, mesmo a apropriação substancial não 

afeta o mercado do autor ou dilui a força de desenhos famosos na mente de sua audiência. 

Esses contextos não afetam a possibilidade de o titular explorar a sua franquia de 

trabalhos famosos, mesmo de criar obras derivadas que continuem a captar consumidores. 

Portanto, é somente nesses contextos que a paródia deve ser permitida, pois não daria causa a 

um parasitismo e poderia passar a ser fundamentada pelo direito à liberdade de expressão. Na 

realidade, isso permitiria a harmonização entre os dois direitos. Assim, embora a quantidade 

da apropriação deva ser levada em conta, ela jamais poderá exaurir a análise sobre a questão. 
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A RUA DE JOÃO DO RIO – UMA COMPREENSÃO DA 
LEGITIMIDADE NA FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 
THE STREET OF JOÃO DO RIO - AN UNDERSTANDING OF LEGITIMACY IN THE 

FORMATION OF URBAN SPACE 
 
 
 

Maria Amélia Da Costa 
 

RESUMO 
O presente trabalho traça um paralelo entre a obra de João do Rio intitulada A Alma 
Encantadora das Ruas e o Direito Urbanístico. Nesta obra, o autor descreve as pessoas que 
viviam na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, durante o período em que a 
cidade sofreu uma reforma urbanística, promovida pelo prefeito Pereira Passos, e as coloca 
como os responsáveis pela criação da identidade da rua. A partir desta percepção da obra de 
João do Rio, contextualizada em seu momento histórico, é possível levantar-se problemas 
enfrentados pelo Direito Urbanístico de hoje, principalmente no que diz respeito à questão da 
legitimidade das decisões relacionadas ao espaço urbano. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO URBANÍSTICO; LEGITIMIDADE; ESPAÇO URBANO 
 
ABSTRACT 
This paper draws a parallel between João do Rio’s work entitled A Alma Encantadora das 
Ruas and urban law. In this work, the author describes people living in the city of Rio de 
Janeiro in the early twentieth century, during the period that the city suffered an urban reform, 
promoted by Mayor Pereira Passos, and puts them as responsible for the creation of identity 
of the street. From this perception of João do Rio’s work, contextualized within their 
historical moment, it is possible to come up issues faced by urban law today, especially with 
regard to the question of the legitimacy of decisions related to urban space. 
KEYWORDS: URBAN LAW; LEGITIMACY; URBAN SPACE 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

 A maneira como João do Rio fala sobre a rua nas crônicas que compõem o livro A 

Alma Encantadora das Ruas1, permite reflexões acerca da relação do homem com este espaço 

sob o ponto de vista de diversas ciências, inclusive do Direito, mais especificamente, do 

Direito Urbanístico. 

 O Direito Urbanístico é definido como o “conjunto de normas destinadas a dispor 

sobre a ordenação da Cidade, sobre a ocupação do espaço urbano de maneira justa e regular, 

procurando as condições melhores de edificação, habitação, trabalho, circulação e lazer.”1 

Normatiza, portanto, o espaço e a maneira de organizá-lo tendo em vista a melhor forma de 

gozar a cidade. Visa, segundo Edésio Fernandes1, “promover o controle jurídico do 
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desenvolvimento urbano, isto é, dos vários processos de uso, ocupação, parcelamento e gestão 

do solo nas cidades”. 

 O Direito Urbanístico é um ramo do Direito relativamente recente e, assim como os 

demais ramos do direito, tem tido o desafio de superar o positivismo jurídico, do qual o 

exame da legitimidade dos conteúdos normativos é uma das maiores questões. Num país de 

características capitalistas no tocante à distribuição de terras, o Direito Urbanístico caminha 

com passos lentos em direção do que se pode chamar de uma cidade democrática, por 

encontrar dificuldades em quebrar paradigmas de exercício de poder e permitir o exercício da 

cidadania para a formação da cidade. 

 A obra de João do Rio descreve a rua como espaço público por excelência, 

enfocando seu elemento humano, sendo terreno fértil para reflexões a respeito da relação 

homem versus cidade. Nela, o autor mostra a influência das pessoas na criação e 

determinação da identidade do espaço urbano, possibilitando uma abordagem interdisciplinar 

da problemática da legitimidade das decisões legais concernentes a este espaço. 

 João do Rio discorre sobre a rua como sendo um organismo determinante de 

comportamentos humanos e determinado pelo próprio existir do homem no ambiente urbano, 

identificando, de uma maneira própria, como se dá o surgimento de uma rua, de seu nome, 

seus sentimentos e, principalmente, da identidade dela decorrente, num período de relevante 

modificação urbanística de uma cidade (tendo em vista que a obra é contemporânea e 

referente à reforma urbanística ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX). 

  A importância da obra de João do Rio está não apenas em apresentar uma nova 

forma de percepção e descrição da realidade, mais especificamente do fato urbano, mas 

também por ter como assunto o próprio jornalismo – o metajornalismo, num momento em que 

o jornalismo nacional passava por modificações, caracterizadas, principalmente, pelo 

envolvimento do profissional com o fato. Por esta razão, goza do status de relevante registro 

histórico do modo de vida do início do período republicano brasileiro. 

 O presente trabalho pretende, a partir da compreensão da rua pelos tipos urbanos 

apresentados por João do Rio e a maneira como ele coloca o homem como criador da 

identidade da rua, buscar considerações e questionamentos a respeito da legitimidade da 

formação do espaço público por seus atores. 

 No primeiro capítulo faz-se uma breve referência à vida e à obra de João do Rio bem 

como sobre o estilo literário que seguia, do qual o autor foi praticamente precursor e um dos 

expoentes na literatura brasileira. 

 No segundo capítulo traça-se o significado da rua na obra em questão, a maneira 

como João do Rio descreve esta rua a fim de demonstrar sua personalidade e justificar sua 
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identidade, derivada do elemento humano que habita os espaços. Também neste capítulo faz-

se uma referência histórica à época da obra, uma vez que necessária à contextualização do 

momento descrito nas crônicas para o alcance exato de seu entendimento. 

 No terceiro capítulo passa-se à reflexão sobre a legitimidade das decisões políticas 

acerca do espaço urbano, de como o Direito Urbanístico vem enfrentando as questões a ele 

atinentes, procurando demonstrar como é importante a participação do homem habitante da 

cidade na sua formação e seu desenvolvimento, tal qual a importância que lhe dava João do 

Rio em sua obra. 

 O trabalho se destina a apresentação no grupo de trabalho “Direito, Arte e 

Literatura”, no XX Encontro Nacional do CONPEDI. Interessa ao Direito o diálogo com a 

literatura pelo fato desta proporcionar um vasto campo de reflexão acerca do pensar e do agir 

humanos, principalmente quando se trata de uma literatura, como no caso, com características 

jornalísticas, composta a partir de uma visão crítica do autor a uma situação historicamente 

definida. O diálogo firmado entre o Direito e a arte constitui significativa contribuição para a 

interpretação e compreensão da norma jurídica. 

  

CAPÍTULO 1 – JOÃO DO RIO E A CIDADE 

  

 Nascido em 5 de agosto de 1881, no Rio de Janeiro, na antiga Rua do Hospício, 

atual Rua Buenos Aires, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, ou 

simplesmente Paulo Barreto, criou e adotou, durante a sua carreira de escritor e jornalista, 

diversos pseudônimos e personagens, dentre os quais, João do Rio, pseudônimo pelo qual 

ficou conhecido tanto no meio jornalístico da época quanto nos dias atuais. 

 Em sua diversificada obra, atuou como articulista, cronista, contista, romancista e 

dramaturgo, se dedicando principalmente ao gênero que pode ser chamado de crônica 

reportagem, um estilo desenvolvido no jornalismo do início do século XX. Neste gênero 

híbrido, em que se mistura literatura e jornalismo, o relato dos fatos era feito utilizando-se da 

narrativa literária, com a criação, inclusive, de personagens, para documentar um determinado 

com uma proximidade maior do que a do jornalista, mas sem necessariamente se envolver 

com ele. 

 João do Rio iniciou sua carreira nos jornais cariocas publicando em A Tribuna e A 

Cidade do Rio, este, periódico pertencente à José do Patrocínio. Em 1903 começa a publicar a 

coluna A cidade na Gazeta de Notícias onde, pela primeira vez, assina uma crônica com seu 

pseudônimo mais famoso, e pelo qual viria a ser reconhecido.  E foi por conta desta ocasião 

que diz Raúl Antelo1 que Paulo Barreto era filho do Dr. Alfredo Coelho Barreto e de D. 
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Florência Cristóvão dos Santos Barreto, mas o cronista João do Rio era filho do escritor 

irlandês Oscar Wilde. 

 É inegável é a influência exercida por Oscar Wilde no estilo e na atuação de João do 

Rio: este adotou diversos pseudônimos e heterônimos através dos quais imprimia ironia e 

deboche em sua obra, características da literatura e jornalismo pré modernistas, trazendo a 

crítica à sociedade e suas perspectivas face às ações governamentais da época. João do Rio 

assume a postura de dandy, inspirado em Wilde, com a qual iria trabalhar a questão do 

quotidiano carioca.1 

 O dandy era quem que circulava por todos os ambientes. As máscaras criadas 

serviam tanto aos seus personagens quanto a si mesmo: João do Rio era gordo, mulato e 

homossexual e, devido a isto, era alvo de constante ridicularização, tendo esta condição 

contribuído para sua rejeição na carreira diplomática, a qual concorreu em 1902. Após esta 

tentativa frustrada de entrar para a diplomacia, João do Rio se dedicou com afinco à atividade 

jornalística. 

 O primeiro sucesso de João do Rio veio com reportagens a respeito de práticas 

religiosas no Rio de Janeiro que depois vieram a compor o livro As religiões do Rio, cuja 

repercussão o elevou à categoria de grande jornalista.1 João do Rio se ocupava, assim, dos 

temas urbanos, da vida observada nas ruas, nas ruas do Rio de Janeiro, capital federal em 

transformação. 

 Em A Alma Encantadora das Ruas, João do Rio assume a postura de flaneur – 

aquele que vaga a pé pelas ruas, observando os acontecimentos e o comportamento das 

pessoas, sem necessariamente estar envolvido com estes acontecimentos. Observa os 

trabalhadores, os profissionais, o mercado, os marginais, prostitutas, ou seja, toda sorte de 

pessoas e ambientes que a rua lhe proporciona. 

 Importante ressaltar que a rua narrada nas crônicas de João do Rio é o Rio de Janeiro 

em modificação, o Rio de Janeiro da Belle Époque e seu avesso e, para apresentá-la, João do 

Rio assume esta postura do flaneur, como bem explica no trecho adiante: 

  

Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as delícias como 

se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de 

curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível, é preciso 

ser aquele que chamamos de flaneur e praticar o mais interessante dos esportes – a 

arte de flanar. 1 

  

 E a arte do flanar, João do Rio1 define da seguinte maneira: 
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Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da 

populaça, admirar o menino da gaitinha ali à esquina [...] é estar sem fazer nada e 

achar absolutamente necessário ir até um sítio lôbrego, para deixar de lá ir, levado 

pela primeira impressão, por um dito que faz sorrir, um perfil que interessa, um par 

jovem cujo riso de amor causa inveja... É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção 

de perambular com inteligência.  

  

 O flaneur é identificado, assim, por esta falta de compromisso com as coisas que 

acontecem, que é justamente o que lhe permite observar os lugares com o distanciamento 

necessário para narrá-los e ao mesmo tempo se permite fazer parte do contexto – ao final, o 

comprometimento daquele que flana é única e exclusivamente com sua própria observação. 

 Esta nova maneira de se fazer a crônica jornalística é percebida, de certa forma, em 

A Alma Encantadora das Ruas, onde o narrador não apenas observa o fato, mas o 

experimenta. Definitivamente, o narrador nestas crônicas, participa da realidade do cotidiano 

do Rio de Janeiro e proporciona àquele que lê a verdade crua do elemento humano, visto 

como entrave ao desenvolvimento e modernização da cidade, e que deveria ser suprimido pela 

reforma. O cronista mostra tudo que é excluído e rejeitado pelos ideais da Belle Époque, tudo 

aquilo que a cidade precisaria afastar, esconder e reprimir, para se tornar a Paris brasileira, 

uma cidade de excelência estética e funcional. 

 Tendo em vista a sua notoriedade, João do Rio entrou para a Academia Brasileira de 

Letras em 1910, já numa segunda tentativa de ingresso. Na história da Academia, foi o mais 

jovem acadêmico a ser empossado e o primeiro a utilizar o famoso fardão. 

 João do Rio teve uma vida breve, falecendo em 23 de junho de 1921, dentro de um 

táxi, na volta para casa. E mesmo tendo tido uma carreira tão rica e diversificada, sua obra 

permaneceu durante muito tempo no ostracismo e apenas recentemente seu valor tem sido 

resgatado e reconhecido. 

  

CAPÍTULO 2 – A RUA DE JOÃO DO RIO 

  

 A Alma Encantadora das Ruas é uma obra que reúne diversas crônicas, que foram 

publicadas entre 1904 e 1907 na Gazeta de Notícias e na revista Kosmos.1 Em cada uma 

destas crônicas, João do Rio fala sobre aspectos, práticas e personagens típicos do Rio de 

Janeiro no início do século XX, com foco no elemento humano, dentro de um contexto 

urbano peculiar, ou seja, em seus escritos a cidade não é apenas um cenário qualquer, mas 
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uma coadjuvante do viver e do sentir e a rua, na primeira crônica e em diversas outras 

ocasiões, é a verdadeira personagem. 

  A Crônica A Rua é a que inaugura a obra organizada. Esta crônica foi apresentada, 

pela primeira vez, na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 1905, e nela o narrador 

assume, logo na primeira frase, seu amor pela rua: “Eu amo a rua”1. A partir desta declaração 

ele segue definindo-a de diversas maneiras, a caracterizando como algo vivo – “fator da vida 

das cidades, a rua tem alma!”1 Ele fala não da rua que se quer, idealizada, mas da rua que há, 

da existência do espaço público que se apresenta, da rua que desafia o homem em sua 

sobrevivência e que ao mesmo tempo é o seu lugar-comum, ou seja, do lugar onde o homem 

cria uma identidade com seus pares: 

  

Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São assim 

ruas de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem.[...] Por que 

nascem elas? Da necessidade do alargamento das grandes colméias sociais, dos 

interesses comerciais, dizem. Mas ninguém o sabe. Um belo dia, alinha-se um 

tarrascal, corta-se um trecho de chácara, aterra-se um lameiro, e aí está: nasceu mais 

uma rua. Nasceu para evoluir, para ensaiar os primeiros passos, para balbuciar, 

crescer, criar uma individualidade. Os homens tem no cérebro a sensação dessa 

semelhança [...] E insensivelmente, há na memória da produção, bem nítida, bem 

pessoal, uma individualidade topográfica a mais, uma individualidade que tem 

fisionomia e alma.1 

  

 A afirmação da identidade das ruas, segundo Paulo César da Costa Gomes1, 

corresponde, no estudo do espaço urbano feito pela geografia, a um processo denominado 

recuo de cidadania que caminha paralelamente ao recuo do espaço urbano, sendo um dos 

fatores da dinâmica que tem levado à redefinição das práticas sociais e espaciais na 

contemporaneidade. A respeito desta identidade, diz o autor1: 

  

Essa identidade, como vimos anteriormente, traduz-se sobre o território por 

um discurso sobre a diferença. O território próprio ao grupo é concebido como um 

terreno onde as regras que fundam a identidade gozam de uma absoluta e indiscutível 

validade. A predominância do nível coletivo é total, e a oposição e a diferenciação são 

estabelecidas em relação à figura de um outro, que é exterior ao grupo. 

  

 A identidade das ruas é ressaltada por João do Rio em diversos trechos de sua 

crônica, mostrando exatamente a mesma dinâmica descrita por Paulo César Costa Gomes, no 

entanto feita pela observação despretensiosa do flaneur: 
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A rua é a civilização da estrada. Onde morre o grande caminho começa a 

rua, e, por isso, ela está para a grande cidade como a estrada está para o mundo. Em 

embrião, é o princípio, a causa dos pequenos agrupamentos de uma raça idêntica. [...] 

A rua fatalmente cria o seu tipo urbano como a estrada criou o tipo social. Todos nós 

conhecemos o tipo do rapaz do Largo do Machado [...]. Esse mesmo rapaz, dadas 

idênticas posições, é no largo do Estácio inteiramente diverso. [...] Oh! sim, a rua faz 

o indivíduo, nós bem o sentimos. Um cidadão que tenha passado metade da existência 

na rua do Pau Ferro não se habitua jamais à Marquês de Abrantes! [...] As ruas são tão 

humanas, vivem tanto e formam de tal maneira os seus habitantes, que há até ruas em 

conflito com as outras. Os malandros e os garotos de uma olham para os de outra 

como para inimigos.1 

  

 Interessante e necessário é contextualizar estas crônicas no tempo e espaço em que 

ela foram escritas. A rua da qual João do Rio fala, como já dito anteriormente, é a rua do Rio 

de Janeiro da Belle Époque sendo transformado durante o processo de reforma urbana 

realizada pelo prefeito Pereira Passos e pelo Governo Federal, entre os anos de 1903 e 1906. 

A conhecida reforma urbana do Rio de Janeiro, empreendida por Pereira Passos juntamente 

com os engenheiros Paulo de Frontin, Francisco Bicalho e Lauro Müller, sem contar a atuação 

de Oswaldo Cruz na área da saúde, pretendeu conferir à capital federal um novo traçado, 

modernizando-a e ampliando suas vias, como explica José Borzacchiello da Silva1: 

  

O Rio de Janeiro experimenta nos trópicos uma reforma urbana sem igual, 

calcada nos moldes da grande reforma de Paris. O Rio de Janeiro incorpora diferentes 

itens da modernidade urbana, passando a integrar o rol das chamadas cidades 

inovadoras. Apesar das reformas, o processo de mudança foi lento.[...] Essa época 

coincide com uma verdadeira revolução dos transportes urbanos na cidade, como a 

instalação de linhas de bondes elétricos, o que contribuiu para o acelerado processo de 

expansão da malha urbana. 

  

 Esta reforma será lembrada sempre por ter retirado do centro do Rio de Janeiro a 

população pobre que habitava nos cortiços. Os cortiços do Rio de Janeiro eram casarões 

antigos com grande concentração populacional de baixa renda – em cada casarão habitavam 

várias famílias, ocupando cada uma um cômodo, em condições precárias e insalubres. 

 À época, outro problema era presente nesse cenário. Grande parte da população da 

cidade do Rio era de negros recém libertos e por causa disso era comum nestes locais a 

ocorrência de práticas religiosas e culturais de origem africana. Tais práticas eram vistas com 

maus olhos por aqueles que almejavam uma cidade “limpa”, livre de toda esta cultura quase 
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primitiva dos negros. Muitas destas práticas religiosas e culturais chegaram a ser proibidas 

por serem consideradas imorais, como a capoeira, por exemplo. Na crônica Os Tatuadores, 

que também faz parte de A Alma Encantadora das Ruas, é possível observar um fragmento 

desta identidade dos negros recém libertos: 

  

Os negros guardam a forma fetiche; além dos golpes sarados com o pó 

preservativo do mau olhado, usam figuras complicadas. Alguns, como o Romão, da 

Rua do Hospício, têm tatuagens feitas há cerca de vinte anos, que se conservam 

nítidas, apesar de sua cor – com que se confunde a tinta empregada. [...] Quase todos 

os negros tem um crucificado. O feiticeiro Ononenê, morador à rua do Alcântara, tem 

do lado esquerdo do peito as armas de Xangô, e Felismina de Oxum a figura 

complicada da santa d’água doce. Esses negros explicam ingenuamente a razão das 

tatuagens. Na coroa imperial hesitam, coçam a carapinha e murmuram, num arranco 

de toda a raça, num arranco mil vezes secular de servilismo inconsciente: - Eh! Eh! 

Pedro II não era o dono? [...] E não se fotografam com um pavor surdo, como se fosse 

crime usar essas marcas simbólicas.1 

  

  A idéia da reforma, ocorrida no início da República, tinha dois focos 

principais: o saneamento da cidade e a modernização tanto do porto quanto da área portuária. 

A cidade do Rio de Janeiro, na época, sofria com epidemias devido à precária situação 

sanitária local, ainda mais na área central da cidade, agravada pela existência dos cortiços. Tal 

cenário era incompatível com os interesses de desenvolvimento do início da República, que 

exigiam uma cidade mais funcional e estruturada para o crescimento, e que buscava o 

investimento estrangeiro. A cidade necessitava também de uma melhoria de infraestrutura que 

atendesse a uma modernização da zona portuária, retirando essas áreas de moradia popular de 

seu entorno, ampliando as vias a fim de se permitir uma melhor circulação de mercadorias. 

 O interesse em transformar a cidade era tanto que o Presidente da República na 

época, Rodrigues Alves, nomeou como prefeito o engenheiro Francisco Pereira Passos, que 

projetaria a reforma urbana, tendo este a faculdade de governar, nos seis primeiros meses, 

com a Câmara Municipal fechada.1 Obviamente, os objetivos principais da reforma não eram 

apenas de embelezamento da cidade, mas visavam à economia, à vinda de estrangeiros para o 

país, ao suporte ao crescimento do mercado externo. Isto envolvia a necessidade da criação de 

uma nova malha viária, atendendo a ligação do centro com os bairros da zona sul, com bairros 

que davam acesso a zona oeste da cidade (Estácio e Engenho Velho), com os bairros da zona 

norte, com a zona portuária e também uma ligação entre os bairros que davam acesso à zona 

sul com o subúrbio da cidade1. 
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 Mas, ao mesmo tempo que a reforma procurou expandir a cidade de maneira a 

promover a integração de suas funções, em atendimento ao seu necessário desenvolvimento 

como capital do país, houve o viés do descontentamento popular com o famoso “bota 

abaixo”.1 O processo de alargamento das ruas do centro dependia da demolição de grandes 

áreas ocupadas por casas e cortiços. “O povo estava descontente. Muitos cortiços foram 

destruídos e seus habitantes tiveram que mudar-se para regiões muito mais distantes de seus 

locais de trabalho. Em nove meses foram demolidos nada menos do que 614 prédios.”1 A 

ousada reforma urbana tinha muito de arbitrária, não só pela (des)ocupação dos espaços, mas 

também por toda mudança acarretada no modo de vida das pessoas que habitavam o antigo 

centro, como a proibição de cuspir nas ruas, de comercializar animais, carnes, tudo isto 

pretendendo-se impor uma nova “civilidade” ao centro do Rio. Se foi grandiosa sob o ponto 

de vista do desenvolvimento, nunca deixará de ser lembrada pela arbitrariedade: 

  

“O Rio Civiliza-se” é o bordão com que se deflagra uma agressiva 

campanha de releitura do espaço urbano: esquecer a sociedade tradicional, rasurar as 

marcas do popular, retirar a população de baixa renda do centro e recombinar os 

atributos da metrópole aos emblemas de Paris. O grande feito dessa empresa, essa 

cirurgia urbana que consistiu na abertura da avenida Central, mediante o avassalador 

bota-abaixo do prefeito Pereira Passos, escorado pelo ministro de Transportes e Obras 

Públicas, Lauro Müller, guarda um inequívoco ingrediente militarista, não só pela 

coerção com que migram vastos contingentes humanos, mas também pela 

significação da própria Avenida, que recria o espírito imperial das Viae triumphales  

de Berlim ou Paris.1 

  

 E o que observava o flaneur era exatamente o avesso de toda essa mudança, ou seja, 

o que restava de orgânico, de original das ruas. Aquilo que não se retira por ser daquilo que 

ela é feita, a “matéria” da rua, constituída por todas aquelas pessoas, suas práticas, costumes e 

vícios, a rua como ser vivente, criador de uma identidade urbana: 

  

Neste elogio, talvez fútil, considerei a rua um ser vivo, tão poderoso que 

consegue modificar o homem insensivelmente e fazê-lo seu perpétuo escravo 

delirante, e mostrei mesmo que a rua é o motivo emocional da arte urbana mais forte 

e mais intenso. A rua tem ainda um valor de sangue e de sofrimento: criou um 

símbolo universal.1 

  

 João do Rio conseguiu, assim, captar, como o próprio título da obra, a alma da rua. É 

possível se imaginar que fosse, talvez, tentador para o autor escrever sobre a rua que nascia na 
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cidade reformada, sobre a beleza e a novidade que surgia na “Paris brasileira” do início da 

República. Mas, ao contrário de todo o movimento reformista, João do Rio vai justamente 

buscar a essência do urbano carioca possibilitando a compreensão do espaço através de seus 

diversos atores. Esta obra, lida e compreendida em seu contexto histórico, corrobora o 

entendimento de que uma cidade deve, sem dúvidas, abrigar todas as suas funções de 

moradia, circulação, produção de bens e serviços, mas, o responsável por sua verdadeira 

identidade é justamente o elemento humano e, por isto mesmo, este não pode ser 

desconsiderado ou relegado a um segundo plano nos processos de modificação espacial da 

urbe. 

  

CAPÍTULO 3 – LEGITIMIDADE NA CRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

  

 O avesso retratado por João do Rio em A Alma encantadora das Ruas é justamente o 

que está na rua e a faz existir. Ao mesmo tempo, João do Rio coloca a rua como fator 

determinante deste avesso constituído pelos tipos urbanos quando diz: “Mas o mais 

importante, o grave, é ser a rua a causa fundamental da diversidade dos tipos urbanos.” 1 E 

ainda: “Nas grandes cidades a rua passa a criar o seu tipo, a plasmar o moral dos seus 

habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gostos, costumes, hábitos, opiniões políticas.” 1 

Desta maneira, João do Rio expõe a essência da rua, esta relação intrínseca entre homem e 

espaço que constroem juntos uma identidade. 

 Ironicamente, muito daquilo que João do Rio considerou em sua crônica como “a 

alma da rua” foi justamente o que o governo da época pretendia afastar através  da reforma 

urbana – pretendia-se a criação de uma cidade modernizada e, sob defensáveis pontos de 

vista, necessária, afastando toda a matéria “menos nobre” da área central do Rio de Janeiro. A 

proposta segregadora da época é apontada por muitos como definitiva contribuição para o 

surgimento das favelas na cidade, como sustentado por Suzana Pasternak1:   

  

A reforma urbana de Pereira Passos, mudando o traçado e a estrutura 

urbana da Avenida Central (hoje Presidente Vargas1) e regulamentando a periferia 

como um Haussmann1 tropical, induziu os pobres a procurarem abrigo nos morros, 

onde a construção não era regulamentada.  

  

 Da mesma forma, José Borzacchielo da Silva1 sustenta este ponto de vista, ao falar 

das inovações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro em decorrência da reforma urbana de 

Pereira Passos: 
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Cabe destacar o caráter excessivamente excludente destas inovações. Não 

pode ser esquecido o enorme contingente de negros, antigos escravos, egressos do 

campo, que se deslocam para a capital após a Abolição da Escravatura em 1888. São 

eles os ocupantes preferenciais das favelas, o novo arranjo espacial urbano surgido 

em função de extrema desigualdade social dominante na antiga capital, agora, da 

República. A modernização do sistema de transporte e a abertura da Av. Central na 

capital federal são expressões de um perverso processo de segregação socioespacial 

que se acentua na cidade do Rio de Janeiro 

  

  A questão interessante que se depreende da leitura do texto de João do Rio, 

somada à compreensão da circunstância em que foi escrito, é o entendimento do que seja 

espaço urbano e sua origem e, ainda, de sua legitimação, a partir da observação dos fatos. E as 

questões que daí surgem são várias, como: o espaço urbano que surge através de um 

ajuntamento de pessoas que cria uma identidade traduzida naquele espaço seria mais legítimo 

do que um espaço planejado? Ou ainda, o planejamento urbano tal como a história apresenta, 

goza de legitimidade suficiente para afastar o espaço urbano construído a partir de um 

ajuntamento de pessoas que cria uma identidade? 

 Esclarecedoras e relevantes são as considerações de Paulo César da Costa Gomes1 

acerca do que consiste o espaço geográfico, para que posteriormente possa se entender a 

questão da cidadania sobre ele exercida: 

  

[...] um olhar geográfico sobre o espaço público deve considerar, por um 

lado, sua configuração física e, por outro, o tipo de práticas e dinâmicas sociais que aí 

se desenvolvem. Ele passa então a ser visto com um conjunto indissociável das 

formas com as práticas sociais. [...] essa parece ser a única maneira de se estabelecer 

uma relação direta entre a condição de cidadania e o espaço público, ou seja, sua 

configuração física, seus usos e sua vivência efetiva. 

  

 Observa-se, portanto, que o espaço geográfico é uma soma de fatores, dentre os 

quais o elemento humano é decisivo, uma vez que é através das práticas sociais que o espaço 

físico adquire sua identidade. Atuando, portanto, este elemento humano sobre a base física do 

espaço, justifica-se sua legitimidade para regulá-lo de acordo com os seus interesses. 

 Obviamente existem cidades e cidades, de diferentes origens e tamanhos, com 

diferentes culturas. No entanto, a cidade de que trata João do Rio é uma cidade grande, capital 

de um país, com fortes fatores influenciadores de cultura: presença de uma sociedade nobre, 

escravos recém libertos, estrangeiros, religiosos, de quem era impossível ignorar a influência 
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na construção e na identidade do espaço, e ao mesmo tempo uma cidade que necessitava de 

um planejamento e uma ordenação direcionada ao crescimento. 

 Da mesma maneira, a cidade que conhecemos um século depois da cidade 

inspiradora de João do Rio, continua a conviver com questões muito parecidas – necessidade 

de reforma dos espaços versus ocupação desordenada. Sem contar que atualmente existe a 

preocupações bem mais significativas com a questão ambiental e com a questão social, 

principalmente no que diz respeito à moradia. 

 Muito embora se critique as remoções realizadas na reforma de Pereira Passos, onde 

pouco ou nada se fez em termos de infra-estrutura, pelas pessoas retiradas das áreas centrais 

do Rio de Janeiro, e ainda que hoje a remoção seja idéia completamente repudiada por juristas 

e urbanistas, bem como por organismos internacionais, é lamentável a verificação atual da 

ocorrência de tal prática. 

 Conforme divulgado por Raquel Rolnik1 (através Relatoria Especial da ONU para o 

Direito à Moradia Adequada), tem sido constatada a ocorrência de remoções e despejos com 

ofensas a direitos humanos, realizados em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e outras, em razão da preparação do Brasil para a Copa do 

Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. A violação em questão, como bem 

explica a urbanista, que acaba por caracterizar o fato como verdadeira remoção, consiste na 

insuficiência das indenizações e na agilidade das execuções das remoções, que não permitem 

a defesa suficiente das partes prejudicadas. 

 Tendo em vista estas denúncias, fica claro que realidade brasileira anda desalinhada 

com o que prescreve a Constituição da República, que assegura como direito fundamental a 

propriedade, a justa e prévia indenização em dinheiro pelas desapropriações, e o devido 

processo legal. Tais fatos evidenciam a enorme distância existente entre o material jurídico 

brasileiro e a realidade, fazendo com que se questione o real exercício de cidadania neste país. 

 De acordo com Roberto Lobato Corrêa1, os grupos excluídos também são agentes 

sociais que fazem e refazem a cidade, ao lado dos proprietários dos meios de produção, dos 

proprietários fundiários, dos promotores imobiliários e do Estado. Obviamente essas 

considerações levam em conta o espaço urbano dentro de um modelo capitalista e por isto 

mesmo trabalha com a questão das desigualdades de renda e diferenças sociais. 

 Em relação à participação dos grupos excluídos na formação do espaço urbano, a 

questão habitacional é posta como determinante da sua influência na configuração do espaço, 

já que estes grupos não possuem acesso à propriedade “organizada” pelos demais grupos: 
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É na produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, que 

os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, 

produzindo seu próprio espaço, na maioria dos casos independentemente e a despeito 

dos outros agentes. A produção deste espaço é, antes de mais nada, uma forma de 

resistência e, ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência. Resistência e 

sobrevivência às adversidades impostas aos grupos sociais recém expulsos do campo 

ou provenientes de áreas urbanas submetidas às operações de renovação, que lutam 

pelo direito à cidade.1 

  

 O surgimento da favela (bem como de qualquer outra espécie de ocupação 

“popular”) se dá à margem da legislação urbanística, ambiental e até mesmo civil. É através 

do exercício do direito à moradia que estes grupos marcam a sua presença no crescimento da 

cidade.  Não há, para estas populações, planejamentos que a integrem com os demais setores 

urbanos, principalmente os de produção, aonde as pessoas exercem suas atividades laborais, 

por exemplo, configurando-se um verdadeiro descaso, excluindo-as da cidade legal e, ainda 

por cima, gerando conseqüências graves no que diz respeito às questões ambientais e de 

transporte. 

 A favela é, pois a expressão da ausência do direito no espaço público. Como 

assevera Augusto Werneck1, as favelas: 

  

[...] podem ser identificadas por um núcleo comum que representa uma 

ausência, sobretudo, jurídica. Nada de “cidade informal” ou mundo “subnormal”, o 

que há é uma fração do território que constitui uma síntese urbana de desigualdade, 

verificável, como se disse, em um déficit de prestação de serviços públicos e de 

cidadania, ou seja, o que não existe, ou existe a menos, na favela, é o direito. 

  

 A exclusão do elemento humano da favela, ou de qualquer outra área, ocupada 

legalmente ou não mas que não seja de interesse fundiário relevante, dos debates acerca da 

organização do espaço urbano não se dá apenas por uma questão simplesmente de déficit de 

participação democrática. O fato é que, no Brasil, vive-se um sistema capitalista de 

distribuição de terras e todo o pensar jurídico ainda se encontra muito atrelado à idéia liberal 

da propriedade, ao positivismo e formalismo. Conforme explicado por Edésio Fernandes1: 

  

Ao se prenderem em excesso ao positivismo e ao formalismo jurídicos, 

consequentemente ou não, tais juristas têm estado a serviço de interesse econômicos 

que vêem nas cidades tão somente o palco da acumulação de capital, sem 

preocupação com outros interesses, sociais e ambientais na utilização do solo urbano. 
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 A função social da propriedade, consagrada na Constituição da República, ainda não 

é plenamente compreendida dentro de um contexto urbanístico, mas naquele mesmo conceito 

liberal: utilizada, do jeito que for, cumpre sua função social. E, em conseqüência disto, o fator 

econômico envolvido com a utilização da propriedade, principalmente pelo mercado 

imobiliário, acaba por ditar as regras de ocupação do espaço urbano, excluindo aqueles que 

não tem acesso formal à terra não só de uma ocupação formal, mas do próprio debate 

democrático em si. 

 Ainda que o marco teórico do Direito Urbanístico no Brasil, o Estatuto da Cidade, 

tenha sido claro em relação à gestão democrática da cidade, na prática, esta gestão é deixada 

de lado. O Direito Urbanístico ainda trabalha muito atrelado ao Direito Administrativo, com 

suas licenças e permissões, sendo poucos os projetos envolvendo um verdadeiro planejamento 

que envolva todos os atores sociais da cidade, principalmente em relação ao seu crescimento, 

que se evidencia pelo desenvolvimento das atividades imobiliárias por um lado e pelo 

aumento  da segregação espacial do outro. 

 No Brasil, não se conseguiu, ainda, atingir o ideal de participação democrática 

efetiva na gestão urbanística, com condições senão igualitárias, menos discriminatórias, de 

discussão entre os agentes sociais, muito embora a doutrina já compreenda esta necessidade. 

Como ressalta Edésio Fernandes1: 

  

De fato, a discussão das causas desse processo histórico já gerou uma rica 

tradição de pesquisa urbana na qual análises econômicas, sociais, políticas e culturais 

têm cada vez mais dado lugar a leituras interdisciplinares. Recentemente, no entanto, 

tem sido compreendido que  embora a tradição brasileira e latino americana de 

pesquisa urbana tenha há muito negligenciado essa dimensão, a ordem jurídica liberal 

ainda em vigor tem sido responsável, em grande parte, pelo padrão de urbanização na 

região. Não há como enfrentar esse enorme desafio que é promover a reforma urbana 

no Brasil se não se fizer uma profunda reforma jurídica no país: a cidade e a cidadania 

são o mesmo tema, e não há cidadania sem a democratização das formas de acesso ao 

solo urbano e à moradia nas cidades.  

  

 Identificados são, portanto, os pontos críticos que dificultam a realização das 

reformas urbanas nas cidades brasileiras. O grande desafio do Direito Urbanístico agora é 

trabalhar a questão da legitimidade de suas normas partindo-se do pressuposto que esta 

pertence a todos os atores sociais e não apenas aos detentores de poder econômico e fundiário. 

A cidade do século XXI enfrenta questões impostas pelo próprio desenvolvimento, como a 

preservação ambiental e a necessidade de se ter um ambiente saudável que promova o bem-
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estar das pessoas, que não foram preocupações de outrora. Tais questões já são tidas como 

indiscutíveis no campo doutrinário e dificilmente serão superadas se não houver uma 

verdadeira participação cidadã nas decisões a respeito do espaço urbano.  

 O questionamento a respeito da origem da rua, do espaço urbano, deve ser refeito a 

cada vez que se pense em planejamento urbano, seja através da criação legislativa, seja 

através de atuação administrativa, sob pena de se incorrer nos mesmos erros de outrora. A 

questão, longe de ser respondida, apresenta, por si, um grande desafio ao direito urbanístico 

sobre a legitimidade de criação do espaço urbano. 

  

CONCLUSÃO 

  

 O Direito experimenta, no diálogo com a Literatura, diferentes formas de 

interpretação, de percepção da realidade, sendo extremamente profícuas para a evolução tanto 

da norma jurídica quanto de sua aplicação, as relações entre eles estabelecidas. 

 A escolha de uma obra de João do Rio para ilustrar a possibilidade deste diálogo 

entre o Direito e a Literatura não se deu por acaso. O autor traz para a literatura a figura de 

uma pessoa que está presente no cenário descrito – o flaneur – para identificar aquilo que, em 

sua concepção, seria a alma da rua. Este narrador, presente na realidade, descreve, na obra, os 

tipos humanos, suas práticas e costumes, e afirma que são esses movimentos que criam a 

identidade do espaço urbano. 

 Além disso, não se pode esquecer que esta obra de João do Rio é uma reunião de 

crônicas publicadas em periódicos da época, fazendo parte de um novo estilo de se fazer 

jornalismo através de crônicas. As percepções do flaneur, portanto, são mais do que meras 

criações literárias, mas o verdadeiro cotidiano carioca do início do século XX. 

 Entretanto, a ponte que se fez necessária para ligar o Direito Urbanístico à obra 

literária em questão é a sua contextualização histórica no momento da reforma urbana que o 

Rio de Janeiro sofreu na gestão do prefeito Pereira Passos, responsável, pela retirada do 

centro, destas pessoas, muitas das quais citadas por João do Rio, que viviam nos arredores do 

centro da cidade. 

 O que é identificado, pois, pelo autor, como a alma da rua, é justamente aquilo que a 

reforma urbana ocorrida afastou para os subúrbios, para que se promovesse uma “limpeza” na 

cidade. 

 Transpondo esta visão do autor para o Direito Urbanístico tal qual se apresenta na 

atualidade, é possível observar que, ainda que dentro de uma realidade jurídica que se 

pretende democrática, e ainda que o próprio Direito Urbanístico seja embasado tanto na teoria 
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quanto na própria norma jurídica, em valores democráticos, na prática, o que prevalecem 

ainda são os interesses econômicos. 

 Por conta do descaso com os valores democráticos, questiona-se a legitimidade da 

norma jurídica e das decisões políticas de urbanismo, tendo em vista que o elemento humano 

ainda continua bem afastado deste processo. 

 A leitura da obra de João do Rio nos permite sentir o que é a verdadeira alma da rua, 

o que é sua identidade e quem são essas pessoas que a constroem. Afastá-las do espaço 

urbano através de decisões das quais não participam, é usurpar-lhes o direito de construção do 

espaço de acordo com seus costumes e hábitos. Por conta disto, vai bem a interpretação do 

Direito através da obra literária, a fim de se buscar o melhor entendimento das questões que se 

apresentam. 
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ABOUT LAW AND PEACE 
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RESUMO 
O presente artigo trata da interface entre a obra de Joanathan Swift ( 1967-1945) intitulada“As 
Viagens de Gulliver” e os impasses interdisciplinalres, envolvendo o direito e a literatura. O 
texto tem por objetivo relacionar a obra referida com alguns aspectos do cosmopolitismo e 
globalização, direcionados à questão da hospitalidade universal e da busca pela paz. Da 
mesma forma, nas duas primeiras viagens de Gulliver a Liliput e Brabdingnag, aborda-se 
reflexões críticas sobre a dogmática jurídica e dos diferentes positivismos, matizadas com as 
ideias de teóricos como De Julios-Campuzano, Kant, Canotilho e outros. O método de 
abordagem adotado é o dialético , pois sendo o mundo um conjunto de processos dinâmicos, 
propugna-se que no caso, tome-se a teoria do Estado e a ciência do Direito Constitucional, 
que são históricas, a partir de suas contradições internas e da interação com outros fenômenos, 
numa ação recíproca, levando em conta as constantes mudanças na sociedade. Sabe-se que a 
necessidade de superação da dogmática jurídica e dos diferentes positivismos são uma 
questão pós-moderna. Nesse sentido, na contemporaneidade, amplia-se o campo de 
compreensão do direito constitucional através de linguagens e significados, modificando 
posições, objetivando o respeito pela vida e liberdade diante das diferenças estabelecidas por 
diversas culturas. Por fim, a Constituição dirigente não afasta a ideia liberal kantiana do 
republicanismo constitucional cosmopolita, mas trata-se de superação do ideal kantiano, ou, 
início de um caminho ainda a ser trilhado. É necessário navegar entre o Estado de direito e a 
República constitucional comercial para compreender como posições diferentes alteram as 
perspectivas no contexto das novas sociedades em rede. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO, LITERATURA, COSMOPOLITISMO, PAZ E DIREITO 
CONSTITUCIONAL. 
 
ABSTRACT 
This article addresses the interface between the novel of Jonathan Swift (1967-1945) entitled 
Gulliver’s Travels and the impasse arising from an interdisciplinary perspective between law 
and literature. This study aims to relate the novel to some aspects of cosmopolitanism and 
globalization concerning the issue of universal hospitality and advocacy for peace. During the 
travels of Gulliver to Liliput and Brabdingnag, the author addresses critical thoughts to the 
legal dogmatics and the different positivism combined with the ideas of theorists such as 
Julios-Campuzano, Kant, Canotilho, among others. The dialectic method [1] is used because 
since the world is a set of dynamic processes, we defend that, in this case, we use the theory 
of the State and the science of Constitutional Law, which are historic, from the inner 
contradictions and the interaction with other phenomenon in a reciprocal action, taking into 
consideration the persistent changes in society. It is known that the need to overcome the legal 
dogmatics and the kinds of positivism is a postmodern issue. In this sense, we can, in 
contemporaneity, broaden the scope of understanding the constitutional law through 
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languages and meanings thus changing positions, aiming at the respect for life and freedom 
toward the differences established by different cultures. At last, the Constitution does not 
preclude the liberal Kantian idea of the cosmopolitan constitutional republicanism, but it deals 
with the overcoming of the Kantian ideal, or the beginning of a journey still to be followed. It 
is necessary to go through the States of law and the constitutional Republic to understand how 
different positions affect their perspectives in the contexts of the new network societies . 
KEYWORDS: LAW, LITERATURE, COSMOPOLITANISM, PEACE AND 
CONSTITUTIONAL LAW. 
 
 

  

Si la metáfora política de la modernidad era el Leviatán, en el futuro se podrá 

describir mejor la situación de las potencias nacionales y de las superpotencias con la 
imagen de Lemuel Gulliver que tras despertar de su sueño se encuentra inmovilizado por una 

infinidad de delgadísimas cadenas. S. Toulmin, Cosmopolis 

 (Trecho citado por Danilo Zolo na obra, Cosmopólis. Perspectiva y riesgos de un gobierno 
mundial) 

  

  

  

1. À guisa de introdução 

  

            Existem alguns livros que o leitor admira, põe de lado e nunca mais lembra de pegar. 
Porém, não é o que ocorre com As viagens de Gulliver, pois foi o mais vendido quando 
editado pela primeira vez em 1726, e deste aquela época, vem sendo lido e relido inúmeras 
vezes por diversas pessoas, em todas as partes do mundo.  George Orwell afirma  que se fosse 
elaborada uma lista com os seis livros que devessem ser preservados, enquanto todos os 
outros destruidos, com certeza, este livro de Jonathan Swift (1667-1745), estaria entre eles.[1] 

            Chega a ser curioso que obra de tal magnitude, anos mais tarde, depois de vários 
elogios e críticas, tenha se transformado em um dos maiores clássicos da literatura infantil. É 
estranho, porque justamente as comparações, metáforas e metonímias, remetem a reflexões 
profundas sobre o papel do homem dentro da sociedade, comunidade e diferentes instituições, 
como por exemplo, família e Estado. 

            A narrativa é dividida em quatro partes: Parte um - Uma viagem a Liliput; Parte dois - 
Uma viagem a Brobdingnag; Parte três - Viagem a Laputa, Balnibarbj, Luggnagg, 
Grubbdubdrib e ao Japão; Parte quatro - Viagem ao país dos Houyhnhnms. Nestas 
subdivisões, o escritor irlandês pretende além de criticar a humanidade, mostrar que é possível 
superar aspectos negativos em busca de uma sociedade fraterna.  

            Nas palabras do autor: 
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Estou coligindo dados para desmascarar o homem como animal racional, que parece 
comprazer-se no cultivo dos instintos e nada de bom constrói. Odeio esse animal chamado 
homem, embora ame com todo coração a Pedro ou João.[2] 

  

            É possível perceber uma enorme repulsa aos falsos valores defendidos pela cultura 
europeia - daquele período histórico - mas ao mesmo tempo, está a esperança, de que possa 
ocorrer uma transformação, com o passar do tempo. Isso está claro na última viagem, em que 
Gulliver encontra os Houyhnhnms, cavalos racionais que governam o próprio país. Os 
animais não conhecem sentimentos como inveja, intriga e ambição, dentre outros, nem 
imaginam o que é uma guerra declarada entre Estados, simplesmente porque não entendem 
como seres racionais podem realizar tais atos. Nesta mesma viagem, existem também os 
yahoos, seres bestias, que lembram os humanos. 

            Observa-se uma crítica à humanidade, na semelhança dos  yahoos com os seres 
humanos. No entanto, dentro da história quando Gulliver retorna ao convívio com sua família 
refere que podem existir yahoos domesticáveis, ou seja, capazes de aprender as virtudes dos 
houyhnhnms.[3] 

            O livro é, realmente, fascinante sendo possível relacioná-lo, com filosofia, sociologia, 
antropologia, psicologia e o direito. E, é justamente, no tocante a esta última ciência, que se 
pretende traçar alguns comentários. Ainda, vale mencionar que devido a abundância de 
temáticas passíveis de análises e críticas, a abordagem estará limitada às duas primeiras 
viagens, a Liliput e Brobdingnag, destacando as narrativas referentes ao incorformismo do 
autor para com  as guerras e a constante defesa pela paz, bem como, aspectos em que 
menciona o papel da legislação e do próprio direito. 

  

  

  

2. A primeira e a segunda viagem (ainda) no século XVIII: critica ao direito e à guerra 

  

            

            Na parte um, chamada de Uma viagem a Liliput, inicialmente é exposto uma narrativa 
sobre a vida de Gulliver, que trabalha como médico, e devido a curiosidade por conhecer 
diferentes lugares decide começar a exercer a profissão como cirurgião em 
navios.  Posteriormente, em sua primeira viagem, ocorre um naufrágio sendo que Gulliver é 
obrigado a nadar muito tempo, até conseguir chegar a uma praia. Logicamente, exausto 
depois de tanto lutar contra o mar, acaba por dormir na areia. Quando acorda, não consegue se 
mover e percebe que está completamente imobilizado. Forçando os olhos, enxerga minúsculas 
criaturazinhas humanas, que mal chegavam a quinze centímetros de altura.[4] 
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            Está claro que os minúsculos homenzinhos tinham medo do tamanho de Gulliver, que 
para eles era um verdadeiro gigante. Mas, com o passar do tempo o protagonista consegue se 
comunicar com eles, aprendendo o diferente idioma, utilizado pelos liliputianos. No decorrer 
da narrativa, Gulliver é levado para cidade e conhece a família real.  Depois de conseguir a 
liberdade e a confiança dos habitantes da ilha, descobre a história do povoado e a existênciade 
de uma luta constante entre Liliput e outro grande império, chamado de Blefusco. Claramente, 
Swift está criticando as guerras ocidentais, chegando ao ponto de satirizá-las, citando um 
motivo simplório, pelo qual inicia a disputa entre Liliput e Blefusco: como quebrar uma casca 
de ovo? Veja-se, na íntegra, trecho que segue: 

  

E, como eu ia lhe contar, estas duas potências estão empenhadas na mais encarniçada guerra 
há trinta e seis luas, que começou da seguinte maneira: desde sempre todo mundo sabe que se 
deve quebrar a casca do ovo, para comê-lo do lado maior. Mas o avô de Sua Majestade atual, 
quando ainda menino, cortou o dedo ao abrir um ovo da maneira tradicional, para comê-lo. 
Imediatamente, o imperador pai dele publicou um édito ordenando a quebrar os ovos do lado 
menor. O povo ressentiu-se tanto com essa lei que nossa história conta que houve seis 
rebeliões por causa disso; numa delas, um imperador perdeu a vida, e outro, perdeu a coroa. 
Estas, agitações civis são constantemente fomentadas pelos monarcas de Blefusco e, quando 
vencidos, os exilados sempre correm a se refugiar naquele império. Calcula-se que, em várias 
ocasiões, onze mil pessoas preferiram a morte a submeter-se a quebrar os ovos do lado menor 
(....).[5] 

  

            Dessa forma, uma guerra sangrenta se alastra por trinta e seis luas, com perdas 
materiais e sentimentais irreparáveis. Em uma dessas batalhas, com a interferência direta de 
Gulliver aprisiona-se toda a frota de barcos de Blefusco, o que dá início a um período de paz 
entre os dois reinos. 

            Além da questão abordada por Swift, em torno da guerra e da paz, é destacado alguns 
pontos em torno das leis e do papel do direito. Os liliputianos entendem que existe um grande 
erro na legislação do Estado de Gulliver, já que as mesmas eram reforçadas com punições, 
sem menção a recompensa. Em Liliput,  a justiça era representada por uma imagem 
diferenciada: 

  

 com seis olhos: dois na frente, dois atrás e um em cada lado, para significar circunspecção; 
apresenta na mão direita uma bolsa de ouro, aberta, e na esquerda uma espada 
desembainhada, para demonstrar que tem mais inclinação para recompensar do que para 
castigar.[6] 

  

            É perceptível a clara diferença entre uma justiça com seis olhos, da tradicional 
imagem ocidental com olhos vendados, significando a imparcialidade do judiciário. Ademais, 
para Gulliver era inimaginável a justiça com uma bolsa de ouro, trazendo recompensas. 

            A crítica à legislação continua quando Swift cita uma das  leis fundamentais  do reino 
de Liliput, que estabelecia a proibição de qualquer pessoa urinar nos limites do palácio. 
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Justamente, esta lei foi violada por Gulliver que não teve outra forma de apagar um incêncio 
enorme ocorrido no palácio real, a não ser com sua própria urina. Este foi um dos motivos que 
levou a necessidade da fuga de Gulliver para Blefusco, pois havia um decisão contra ele, 
estabelecendo uma severa pena de perda definitiva dos olhos.[7] 

            Registra-se a referência que Swift coloca no fato de que Gulliver salva o palácio 
infringindo a legislação. Aqui é possível trazer importante diferença entre texto e norma, ou 
seja, qual é o sentido atribuído ao texto para se chegar a norma? A época da publicação das As 
viagens de Gulliver, era o auge do racionalismo, em que o direito era percebido como 
expressão pura da racionalidade humana; logo, as leis deveriam apenas ser cumpridas, 
independentemente das circustâncias que acompanhassem os fatos,  como acontece na 
narrativa ora analisada. 

            Swift se antecipa a crítica ao positivismo que, somente, acontecerá muito tempo 
depois, ao longo do século XX e XXI. Atualmente, existem várias teorias críticas do 
positivismo, dentre elas, cita-se a Nova Crítica do Direito- NCD (Crítica Hermenêutica do 
Direito- CHD) de Lenio Luiz Streck, alicerçada na matriz heideggeriana e gadameriana. Esta 
teoria busca o sentido e a concretização do direito através da análise do caso 
(fundamentação/aplicação) e não somente da legislação desvinculada da realidade.[8] 

            Segundo Streck: 

  

(...) enquanto a dogmática jurídica tenta explicar o direito, a partir da idéia de que o ser (o 
sentido) é um ente (isto é como se o conceito de "coisa julgada" ou "direito adquirido" fosse 
um ente apreensível como ente), a partir dessa análise hermenêutica que proponho, pretendo 
mostrar que há uma clivagem entre nós e o mundo, porque nunca atingimos o mundo dos 
objetos de maneira direta, mas sim, sempre pelo discurso. E, como pretendo demonstrar na 
continuidade, isso nem de longe pode significar uma espécie de "livre disposição do 
discurso"; ao contrário, é exatamente a hermenêutica que melhor propiciará as condições para 
encontrar respostas corretas em direito.[9] 

  

            A necessidade de superação da dogmática jurídica e dos diferentes positivismos e uma 
questão pós-moderna. Nesse sentido, a originalidade da obra de Swift que se adianta no tempo 
e demonstra a insuficiencia da legislação da sua época. 

            Na continuação da primeira viagem, Gulliver já em Blefusco, encontra um espécie de 
barco e percebe a possibilidade de retornar ao seu país. Assim acontece, depois de consertá-lo, 
volta ao convívio com sua esposa e filhos na Inglaterra. Gulliver permace dois meses na 
Europa, mas a vontade de conhecer lugares diferentes não permite que permaneça por muito 
tempo. Em nova viagem, um longo período de tempestade obriga os marinheiros a 
procurarem terra firme para abastecer o navio. Daí que Gulliver chega a sua segunda história: 
Brobdingnag. 

            Nesta segunda ilha, ele enxerga criaturas monstruosas, mais ou menos da altura de 
campanários de Igreja. A imagem de um destes gigantes leva os colegas de Gulliver a fugirem 
do lugar, o que o deixa sozinho e apavorado ao se perceber minúsculo frente tantas criaturas 
enormes. Aqui é interssante ressaltar a perspicácia de Swift ao trazer a questão da pré-
compreensão e do questionamento sobre o sentido, através do espaço, tempo e contexto. Sem 
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dúvida os filósofos  têm razão quando dizem que nada é grande ou pequeno, a não ser 
comparativamente.[10] 

             Gulliver com medo de ser pisado pelos gigantes, grita por socorro e é encontrado pelo 
funcionário de um fazendeiro. Os gigantes ao observarem Gulliver, ficaram surpreendidos ao 
perceberem que ele deveria ser uma criatura racional. Verificando este importante detalhe, o 
fazendeiro leva-o para sua casa para mostrá-lo a família. Dentro daquele domicílio, Gulliver 
passa a ser cuidado pela filha do casal, Glumdalclitch, de nove anos (com doze metros de 
altura), que passa a ensiná-lo o idioma e a chamá-lo de Grildrig (que significa coisa de 
criança).[11] 

            Com o passar do tempo, vendo como Gulliver chama a atenção e desperta a 
curiosidade das pessoas, o patrão decide levá-lo para exposição em uma feira da cidade, 
passando a ganhar dinheiro com sua exibição. Entretando, os vários espectáculos prejudicam 
a saúde do grande astro, que fica extremamente enfraquecido. A sorte de Grildrig, foi que a 
rainha ficou sabendo da interessante criatura e pediu para vê-lo, acabando por comprar o 
minúsculo ser do fazendeiro.[12]Neste momento do texto, Swift traz a questão da ganância e 
da cobiça, criticando a forma como se troca uma vida por dinheiro. Além disso, o fazendeiro 
mostrar-se contente com o fato da filha ir trabalhar na corte para cuidar de Gulliver, mesmo 
que isso implique no afastamento de Glumdalclitch do convívio com os pais. 

            Quando Gulliver conhece o rei, já está fluente no idioma e consegue conversar com a 
majestade, demonstrando iteligência e racionalidade, o que deixa a majestade fascinada e, ao 
mesmo tempo curiosa. Dessa forma, chama os sábios do reino para tentarem explicar o 
fenômeno, da possibilidade de um ser tão minúsculo.[13] 

  

Um dos sábios parecia achar que eu poderia ser um embrião ou um aborto de passaro. Mas 
sua opinião foi rejeitada pelos outros dois, que argumentaram que meus membros eram todos 
perfeitos, bem acabados, e que eu vivia há já muitos anos, o que era demonstrado por minha 
barba, cujos fios incipientes descobriram com a ajuda de uma lente de aumento. Não 
admitiam que eu fosse um anão, porque minha pequenez estava além de qualquer grau de 
comparação, uma vez que o anão favorito da rainha, o menor conhecido naquele reino, tinha 
cerca de 9 metros de altura.[14] 

  

            Depois de muitas discussões terminam por achar que Gulliver é uma causa oculta, sem 
explicação lógica. Mas, mesmo assim, Gulliver tenta explicar para o rei que chegara de um 
Estado onde existiam milhões de pessoas de ambos os sexos, todas do mesmo tamanho, bem 
como animais, árvores e casas na mesma proporção da sua estatura. Isso levou o imperador a 
querer saber mais sobre a situação da Europa, política, leis e assustos militares. 

            Depois de anotar tudo com extremo cuidado e perceber que ocorriam guerras tão 
pesadas, o rei conclui que o povo de Gulliver era o mais briguento do mundo ou que se vivia 
perante vizinhos muito ruins e que os generais deveriam ser mais ricos do que os reis.[15] 

            Vale registrar que Swift expõe, detalhadamente, os principais vetores que regem os 
poderes do Estado inglês, a função do rei, do legislativo e judiciário. Porém, como a temática 
retringe-se a questão da paz, importa destacar a surpresa e o horror expressados pelo rei ao 
escutar a explicação sobre a pólvora. 
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            Gulliver conta, na esperança de merecer ainda mais favores, sobre uma invenção, 
realizada entre trezentos e quatrocentos anos atrás,[16]de um determinado pó, que ao menor 
chispar de fogo pode explodir tudo ao seu redor. Ademais: 

  

Que uma quantidade adequada desse pó colocada dentro de um tubo de latão ou ferro de 
acordo com seu tamanho, dispara uma bala de ferro ou chumbo com tal violência e velocidade 
que nda é capaz de conter sua força. Que a maior das balas assim descarregada tem o poder 
não apenas de destruir as mais fortes paredes, fazer navios com mil homens em cada afundar 
até as profundezas do mar; que quando se trata de balas unidas por correntes, podem cortar 
mastros e cordames, dividir corpos ao meio e devastar tudo o que encontrarem pela frente 
(...).[17] 

  

            Ainda, afirma que conhece os ingredientes que compõe estas terríveis armas e que 
pode ensinar a sua majestade. A reação do rei foi completamente assustadora. Surpreende-se 
ao perceber como uma impotente criatura pode ter idéias tão desumanas, ficando espantado da 
forma calma como Gulliver relatou os fatos. Insta observar, literalmente, nas palavras de 
Swift: 

  

Quanto a si mesmo, protestou o rei, se bem que pouquíssimas coisas o deliciassem tanto 
quanto novas descobertas em arte ou na natureza, preferia perder metade do seu reino a 
partilhar de tal segredo e me ordenou que, se tivesse amor à vida, nunca mais o 
mencionasse.[18] 

            

            Novamente, no trecho ora citado, está o manifestação explícita do autor em torno da 
paz, como um valor humano fundamental. Depois da longa conversa com o rei a respeito de 
questões intrincadas envolvendo política, moral, história, poesia e matemática ocorre uma 
longa viagem até a fronteira, momento em que, inesperadamente, Gulliver consegue sair da 
ilha e retorna a seu país. 

            Ocorre que ao chegar a nova localidade, com Glumdalclitch doente, um pajem leva 
Gulliver para ver o oceano, deixando-o dentro da sua caixa, perto do mar. Neste mesmo dia, o 
recipiente é levantado por um águia até o céu e, depois, de uma perseguição por outros 
pássaros a águia acaba largando o pesado objeto ao mar.[19] 

            A caixa com Guliiver dentro é resgatada por um barco, mas o protagonista não 
imagina que está novamente entre pigmeus - gente do mesmo tamanho que ele. Demora a se 
adaptar com o som, tom de voz, e modo de vida de seu próprio mundo, que havia sido 
alterado pelos gigantes de Brobdingnag. 

            Pelo que foi exposto, nestas duas viagens, além da questão em torno do tamanho 
minúsculo ou gigante, de pessoas e coisas, depender do contexto em que se encontra Gulliver, 
está claramente presente o ideal da paz, que mais adiante, no decorrer do século XVIII é 
desenvolvido e aperfeiçoado por Immanuel Kant, dentro do conceito de cosmopolitismo. Este 
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filósofo  trabalha com a ideia de paz perpétua, como um projeto ao cosmopolitismo. Para 
Kant, a Constituição de um determinado Estado deveria conter: 

  

1. Uma Constituição segundo o direito político dos homens num povo (ius civitatis); 

2. Segundo o direito das gentes dos Estados nas suas relações recíprocas (ius gentium); 

3. Uma Constituição segundo o direito cosmopolita, enquanto importa considerar os homens e 
os Estados, na sua relação externa de influência recíproca, como cidadãos de um estado 
universal da humanidade (ius cosmopoliticum). Esta divisão não é arbitrária, mas necessária 
em relação a idéia de paz perpétua. Pois, se um destes Estados numa relação de influência 
física com os outros estivesse em estado da natureza implicaria a estado de guerra, de que é 
justamente nosso propósito libertar-se.[20] 

  

Nessa linha de orientação, sublinha-se a interpretação de Deisy Ventura sobre as demarcações 
do cosmopolitismo kantiano: O Estado cosmopolita não signifca direito das gentes, pois 
mesmo com o reconhecimento de Kant de que os tratados sobre a guerra seriam maus 
costumes, reputa que as regras humanitárias seriam uma expressão de um traçado secreto da 
natureza. Daí a importância de complementar o direito internacional com o cosmopolíta, que 
não seria nem um direito político entre os indivíduos, nem o direito das gentes. Em síntese, 
não é direito internacional, ou inter-estatal, ou intergovernamental porque, mais do que 
reconhecer o indivíduo como sujeito de direito, o situa no fulcro semântico da categoria, 
como razão de ser e de dever-ser.[21] 

Outra demarcação é sobre o conteúdo de direito cosmopolita, que deve restringir-se as 
condições de hospitalidade universal, com a ressalva de que não se trata de filantropia, mas 
de direito. Nesse diapasão, Kant não concorda com a colonização do novo mundo e do 
primado do comércio nas relações internacionais, reputando como inospitaleira a conduta das 
potências européias. Por último, como baliza do cosmopolitismo está a correspondência 
irrenunciável entre a polis e a cosmopolis, que pode estar refletida na forma de associação, na 
qual os Estados não estariam um acima do outro, mas colocados no mesmo nível, entre 
iguais.[22] 

Discernidos tais alicerces, é possível vislumbrar nos escritos de Kant o anúncio do que mais 
tarde aconteceu, nos séculos XX e XXI, com várias instituições internacionais.[23] 
Entretanto, o engajamento dos Estados nestas organizações ainda precisa ser mais trabalhado 
e efetivamente buscado como ideal do cosmopolitismo. 

  

  

  

3. Os Estados do século XXI e a globalização: diversos atores, minúsculos ou gigantes, sob o 
viés cosmopolita da paz 
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            Hodiernamente, a obra se Swift se faz presente não apenas pela aberta manifestação 
contra a guerra, explícito ideal cosmopolita, mas também quando se pensa na globalização e 
nas diversas crises[24], muitas vezes, ocasionadas pela perda de referências, em um complexo 
emaranhados de teias - formadas por diferentes Estados, organizações, instituições, 
organismos nacionais, internacionais, supranacionais, dentre outros - em que os minúsculos e 
os gigantes atores podem trocar de posição, ao mesmo tempo em que o observador, também, 
se altera. 

            Sobre o significado dos termos globalização e cosmopolitismo, argumenta-se que 
vários discursos teóricos, com freqüência, trazem novos termos e expressões,  tanto para as 
ciências sociais, filosóficas e econômicas, como também, para as ciências jurídicas. Outras 
vezes, usam-se palavras antigas com novos sentidos, o que demostra o perigo de declarações 
vazias e retóricas. 

            Conforme refere Ulrich Beck, hoje, a realidade mesma se tornou global e cosmopolita. 
E para corroborar com esta afirmação basta citar o perigo terrorista que se tornou sem 
fronteiras. O mesmo pode-se dizer dos protestos contra guerra do Iraque, pois pela primeira 
vez a humanidade participou diretamente, através dos meios de comunicação, de um assunto 
de política interna.[25] 

            Ainda, de maneira mais geral: 

  

por paradójico que pueda parecer, la resistencia misma contra la globalización produce 
globalización política, algo que se observa cada vez más. La globalización de la política, la 
economía, el derecho, las culturas, las redes de comunicación e interacción excita los ánimos, 
y la opinión pública internacional se mantiene constantemente inflamada por el pavor que 
producen los risgos globales.[26] 

            A título de esclarecimento terminológio, vale pontuar que globalização 
e  cosmopolitismo são palavras plurívocas, possuindo diferentes significados, mas de forma 
alguma podem ser confundidas. Para se ter uma idéia das diferenças, sublinha-se que no 
discurso político, globalização é uma palavra da moda, geralmente identificada com 
globalização econômica. Ao contrário, o cosmopolitismo está relacionado com um processo 
multidimensional, que modifica de maneira irreversível a natureza histórica dos mundos 
sociais e a importância dos Estados nestes contextos.[27] 

            O cosmopolitismo supõe o surgimento de múltiplas lealdades, assím como o aumento 
de variadas formas de vidas transnacionais[28], o acesso de atores políticos não estatais 
(como a Anistia Internacional e a Organização Mundial do Comércio) e o auge de 
movimentos de protestos globais contra a globalização econômica. Além disso, o 
cosmopolitismo procura o reconhecimento internacional dos direitos humanos, a proteção aos 
direitos sociais e difusos, a supressão da pobreza, etc.[29] 

            A globalização diferencia-se do cosmopolitismo, também, porque o cosmopolitismo 
não visa substituir o nacionalismo. Ao contrário, a idéia de direitos humanos e democracia 
necessita de um solo estatal. Um olhar cosmopolita quer dizer: en un mundo de crisis globales 
y de perigos derivados de la civilización, pierden su obligatoriedad las viejas 
diferenciaciones entre dentro e fuera, nacional e internacional (...).[30]De fato, é preciso o 
que o Beck denomina de realismo cosmopolita[31], ou em outras palavras de um 
cosmopolitismo adequado à um mundo que está aí para ser constantemente reconstruído. 
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            Já está claro que a interdependência é uma realidade irreversível, não se 
caracterizando por ser necessariamente negativa. Anthony Giddens parafraseia célebre obra 
de Dworkin, afirmando que é de suma importância tomar a sério, também, a globaização. O 
doutrinador britânico não concorda com a afirmação de Keniche Ohmae, guru dos negócios, 
de que o Estado tornou-se uma ficção e de que os políticos perderam seu poder efetivo, mas 
sim, refere que o formato de Estado vem sendo alterado.[32] 

           

A globalização, em suma, é uma complexa variedade de processos, movidos por uma mistura 
de influências políticas e econômicas. Ela está mudando a vida do dia-a-dia, particularmente 
nos países desenvolvidos, ao mesmo tempo em que está criando novos sistemas e forças 
transnacionais. Ela é mais que o mero pano de fundo para políticas contemporâneas: tomada 
como um todo, a globalização está transformando as instituições das sociedades em que 
vivemos. É com certeza diretamente relevante para a ascensão do "novo individualismo" que 
figurou com tanto destaque em debates socialdemocráticos.[33] 

  

                No mesmo sentido, ou seja, buscando uma ressignificação dos ideais do 
pensamento moderno, Alfonso de Julius-Campuzano, sugere apenas uma aproximação com os 
princípios modernos: consciente de sus logros y conocedor de sus conquistas, pero también 
cabal y juicioso, sin desconocer sus carencias, sin ocultar sus vergüenzas.[34]Por isso, é 
possível recuperar alguns princípios da modernidade, mesmo reconhecendo as limitações e 
contingências do racionalismo iluminista. 

            Como já foi tratado anteriomente, o termo cosmopolitismo não é sinônimo de 
globalização. Um exemplo de ato cosmopolita pode ser percebido pela atuação do Greenpeace 
em 1995. Naquela época, a multinacional Shell pretendia afundar uma plataforma petrolífera 
no Oceano Atllântico e, em vez disso, manifestações do Geenpeace terminaram por obrigá-la 
a desmontá-la em terra firme. Depois disso, a companhia multinacional pôs publicamente 
contra a parede o presidente francês Chirac, acusando-o de ter violado acordos internacionais, 
porque pretendia retomar testes atômicos.[35] 

            Desses acontecimentos surgem muitas perguntas. As regras internacionais não teriam 
sido violadas, na medida em que uma pessoa não autorizada como o Greenpeace põe em 
prática suas próprias convicções? Posteriomente, não podem  surgir novas seitas ou 
organizações privadas com a mesma intenção? Entretando, existe um grande equívoco, pois 
não foi o Greenpeace  quem conseguiu a vitória contra a companhia petrolífera e sim o apoio 
maciço e expressivo dos cidadãos, divulgado por todo mundo em denúncias veiculadas pela 
televisão. O Greenpeace apenas tornou visível um vácuo de poder e legitimação do sistema 
político.[36] 

            Outro exemplo, pode ser colhido analisando o abastecimento de carros. Muitos 
motoristas têm se manifestado contra a indústria do petróleo e a favor de combustíveis 
alternativos, mesmo que isso acarrete um maior custo, em prol da justiça ecológica. 
Realizando uma analogia um pouco forçada, seria o mesmo que afirmar que os drogados 
realizam protesto contra os traficantes. Para Beck, a novidade política não é a vitória de Davi 
sobre Golias; é a associação entre Davi e Golias, ou seja uma associação global, que se volta 
ora contra uma companhia internacional, ora contra um governo nacional e sua política.[37] 

            Na continuação, argumenta: 
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As atuações das companhias internacionais e dos governos nacionais sofrem a pressão de um 
espaço público mundial. A participação individual-coletiva no contexto global é por esta 
razão decisiva e notável: o cidadão identifica no consumo a senha que autoriza a intervir 
politicamente em qualquer hora ou local. No boicote se reuniram e se associaram a sociedade 
ativa de consumo e a democracia direta- em todo planeta.[38] 

  

  

É precisamente nessa seleção de interesses, que se apresenta um quadro novo sob a óptica 
cosmopolita, que se aproxima ao quadro desenhado por Kant em seu livro A paz perpétua, em 
que se apresenta a utopia de uma sociedade cosmopolita.[39] 

Mesmo considerando que as idéias de Kant devem ser analisadas com cuidado, e em certa 
medida, alteradas para adequá-las a contemporaneidade, não é possível desconsiderar que a 
noção de Constituição deve ser observada segundo o direito cosmopolita, que não é nem um 
direito estatal, nem internacional, mas visa reconhecer o indivíduo e os Estados em uma 
relação de influência recíproca. 

Atualmente, os perigos ecológicos planetários produzem um horizonte de perigo e 
solidariedade percebido por todos: indivíduos, Estados e organizações. A apreensão do mundo 
leva ao constante surgimento de mocinhos e bandidos, e nesta tragicomédia mundial, a 
economia permanece livre para escolher o papel de mago que produz a poção venenosa ou 
mergulhar no papel de herói ou salvador.[40] Mas não há como negar que no emaranhado de 
interesses conflitantes as Instituições que defendem a paz permanecem com o apoio da 
população em geral. 

No dia em que a Anistia Internacional adquirir fuzis ou mesmo uma bomba atômica ela 
perderá toda a influência e o respeito que possui e as que possuem canhões, na prática, terão 
vozes menos influentes e menos convincentes. Ocorre que, até o momento, a vida humana foi 
determinada pelas ações estatais, mas em termos morais os governos sempre estiveram sujeito 
à críticas externas. Entretanto, estas críticas levam a ações e represálias de organismos 
nacionais e supranacionais, não podendo ser ignorado nem mesmo pelas superpotências.[41] 

Nessa linha de orientação, é possível encontrar a imagem de Liliput. A autoridade moral da 
Anistia Internacional é tão grande precisamente por ela ser uma instituição 
liliputiana.[42]Ademais, Organizações liliputianas não são capazes de obrigar governos 
imorais a pedir perdão de joelhos (...); mas deixam governantes de visão estreita numa 
posição extremamente negativa (...).  

Para finalizar, Beck refere que se o Leviatã foi o símbolo da política moderna, então a posição 
moral dos poderes nacionais e das superpotências será reproduzida pela imagem de Lemuel 
Gulliver, que após um inocente cochilo se vê amarrado a um sem-numero de finíssimas 
correntes.[43] Isso quer dizer que através da cooperação e de possíveis conexões nacionais, 
internacionais e transnacionais se pode influenciar ou determinar a atuação dos Estados 
contemporâneos. 
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4 Balanço final das viagens cosmopolitas 

  

            Após este breve itinerário, orientado pelo esforço de relacionar certas idéias contidas 
em determinados capítulos da fantástica obra de Swift, As viagens de Gulliver, com alguns 
aspectos do cosmopolitismo, direcionados a questão da hospitalidade universal e da defesa 
pela paz, ainda é preciso assumir o risco de comentar a epígrafe deste texto: 

  

Si la metáfora política de la modernidad era el Leviatán,  en el futuro se podrá describir mejor 
la situación de las potencias nacionales y de las superpotencias con la imagen de Lemuel 
Gulliver que tras despertar de su sueño se encuentra inmovilizado por una infinidad de 
delgadísimas cadenas. 

  

            Toulmin, realizando uma metáfora com o livro ora comentado, traz para 
contemporaneidade, a imagem dos Estados nacionais e, demais organismos, nacionais, 
internacionais ou supranacionais, imobililizados por uma infinidade de correntes como 
acontece com Gulliver, na história de Swift. 

            Com efeito, devido a atual globalização econômica, ocorre uma mescla entre 
interesses particulares e públicos, com isso, muitas dúvidas sobre o papel do Estado, neste 
conjunto de sistemas. No entanto, citando novamente a obra literária, é possível verificar que 
Gulliver consegue se comunicar com os liliputianos e através disso, também, adquire 
novamente a sua liberdade, inclusive ganha um título de destaque pelo rei de Liliput. 

            Mesmo com a globalização, não há como negar a importância dos Estados e das 
Constituições destes mesmos entes, porque justamente é no âmbito interno que se manifesta 
as peculiaridades das diferentes tradições e culturas. Quando se defende a óptica cosmolita, de 
forma alguma de objetiva a flexibilização do constitucionalismo ou o enfraquecimentos dos 
poderes estatais. Ao contrário, justamente as Constituição estatais consolidadas e 
democráticas defendem, implicitamente, o viés cosmopolita. 

            Ventura deixa claro que a óptica cosmopolita não se confunde, portanto, com o 
cosmopolitismo como movimento. Que ela seja percebida como abertura, conjunção, 
auspício metodológico.[44] No mesmo sentido, Canotilho refere que a Constituição dirigente 
não afasta a idéia liberal e kantiana do republicanismo constituicional cosmopolita.[45] 

            Dessa forma, ressaltando-se a necessidade de superação do ideal iluminista kantiano, 
visto que o mesmo aprisionou durante muito tempo o direito na visão segmentada e 
mecanicista de diferentes positivismos, infere-se que o ideal cosmopolita apresenta o inicio de 
um caminho, ainda, a ser trilhado. Com Swift, no século XVIII, já se destacou que noção de 
pequeno ou gigante depende de espaço, tempo e observador, da mesma forma; 
hodiernamente, não basta estar contra os ventos. É necessário navergar entre os Estado de 
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direito e a Repúbica constitucional comercial e compreender como a fortuna e a virtude se 
agitam no contexto das novas sociedades em rede.[46] 
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DIREITO E LITERATURA: (DES)APONTAMENTOS E DENÚNCIAS 
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"DIÁRIO DO HOSPÍCIO", OF LIMA BARRETO. 
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RESUMO 
O presente artigo objetiva aproximar Direito e Literatura. Tece-se algumas notas a respeito do 
“Diário do Hospício”, do literato brasileiro Afonso Henriques de Lima Barreto. Expõe-se 
(des)apontamentos e denúncias a maus-tratos e abusos sofridos pelo escritor no período em 
que permaneceu internado no Hospital Nacional de Alienados. Mostra-se, ao fim, que ainda 
que Lima Barreto jamais tenha usado as palavras “Direitos Humanos” durante o texto, sua 
obra é um manifesto em favor dos seres humanos, uma tentativa de fazer o leitor e, no caso, o 
jurista, se lembrar daqueles seres humanos internados, esquecidos, humilhados e mortos 
naquele cemitério dos vivos. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; LITERATURA; DIREITOS HUMANOS; ??DIÁRIO DO 
HOSPÍCIO??; LIMA BARRETO 
 
ABSTRACT 
This article aims to bring law and literature. Do some notes about the “Diário do Hospício”, 
of the Brazilian writer Afonso Henriques de Lima Barreto. It explains notes and reports from 
mistreatment and abuse suffered by the writer in the period when he was interned in the 
Hospital Nacional de Alienados, in Rio de Janeiro. It is shown in the end, that although Lima 
Barreto has never used the words "Human Rights" in the text, his work is a manifest for 
human beings, an attempt to make the reader and, the lawyer, remember those hospitalized 
humans, forgotten, humiliated and killed in that graveyard of the living. 
KEYWORDS: LAW; LITERATURE; HUMAN RIGHTS; ??DIÁRIO DO HOSPÍCIO??; 
LIMA BARRETO 
 
 

1. Contornos e Introdução 

  

Desde o “estágio inaugural1” dos estudos feitos pelos “pais fundadores1” do Direito 

e Literatura nos Estados Unidos e na Europa há mais de cem anos, muitas abordagens e 

aproximações foram realizadas até que se iniciasse o chamado Movimento do Direito e 

Literatura1. Trabalhou-se o Direito na Literatura; a Literatura no Direito; a Literatura como 

possibilidade de expressão do Direito; o Direito, a Literatura, a narrativa e as possibilidades 
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retóricas; o Direito a Literatura e a hermenêutica; o Direito, a Literatura e a questão da 

criptomnésia e o plágio; para citar algumas das abordagens possíveis1. 

Somente há cerca de quinze anos, porém, é que estes estudos começaram a ser 

produzidos no Brasil. Em razão de toda a tradição positivista, formalista, técnica, analítica, 

burocrática e mecânica que envolve nosso universo jurídico1; os operadores do direito 

enxergavam o Direito unicamente através da norma, do processo e da decisão. Pouco 

imaginado e aceito, portanto, entre os juristas há cerca de quinze anos, hoje o contexto 

mostra-se favorável aos estudos que relacionam Direito e Literatura, que proliferam-se por 

todo o Brasil. Este artigo é mais um dentre eles. 

O Direito e a Literatura possuem suas semelhanças: a linguagem (muito embora 

cada uma tenha suas especificidades), suas relações entre os sujeitos (indivíduos, sociedades, 

leitores, personagens, autores, obras, etc.), e o destinatário (o homem). A alma humana é o 

centro do Direito e da Literatura. 

São, no entanto, muito diferentes: o primeiro codifica a realidade, a segunda rechaça 

convenções; o primeiro estabiliza expectativas, a segunda provoca a emoção; o primeiro se 

refere ao comando e à ordem, a segunda pertence ao lúdico e ao fantasioso; o Direito 

estabelece sujeitos de direitos; a Literatura inventa personagens de todas as sortes; para citar 

só algumas das diferenças. Mas é exatamente na constatação destas diferenças que se faz rica 

a aproximação entre Direito e Literatura. Trata-se de realizar abordagens inter e 

transdisciplinares, tal qual fala Edgar Morin1, na tentativa de fazer surgir, a partir daí, novos 

conhecimentos possíveis. 

Faz-se o que na física, na geometria e na astronomia se chama de paralaxe, ou seja, 

uma mudança aparente do objeto contra um fundo devido ao movimento do observador; um 

deslocamento aparente da linha de visão; um descondicionamento do olhar. Observa-se, 

portanto, o jurídico a partir de fora, a partir da literatura. 

Alguns pesquisadores, contudo, enxergam com certo ceticismo os estudos do Direito 

e Literatura, como por exemplo, o italiano Michele Carducci1; e, inclusive, quem os despreze, 

como é o caso dos norte-americanos Richard Posner1 e Stanley Fish1. 

Todavia, inúmeros são os pontos a favor do Direito e Literatura. Para lançar alguns, 

pode-se dizer, em primeiro lugar, que é um tema que gera inquietante estranheza para os que 

dele não são próximos, fazendo questionar a quebra de barreiras conceituais. É forma de 

aproximar o jurista da realidade, ainda que esta aproximação seja feita através da ficção; de 

chamar a atenção dos juristas para o enfrentamento de problemas descobertos através da 

ficção e que, na realidade, já o esperavam. A Literatura possui caráter pedagógico, sendo 

altamente instrutiva, oferecendo ao leitor esclarecimentos e explicações que a realidade não 
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tem paciência para dar. Ela tem também a capacidade de criar, formar, manter e ampliar no 

leitor e, portanto, no jurista, um pensamento crítico-sensível. Proporciona o aumento da 

capacidade de imaginação criativa, o que pode fazer criar soluções frente a problemas que o 

Direito sozinho não foi capaz de solucionar. Os estudos do Direito e Literatura geram, acima 

de tudo, questionamentos plurais que, por sua vez, geram a busca de respostas possíveis que 

antes não eram pensadas nem imaginadas em razão, justamente, da falta destes 

questionamentos. “O universo de um livro nos surge como um mundo aberto”1. A literatura 

provoca a autoconsciência do sujeito; expõe as múltiplas mecânicas do antidiálogo. É 

instrumento privilegiado de desalienação, sensibilização e humanização1. Através da 

Literatura nos despimos da servidão. Ler Literatura é dialogar com o livro, com o autor, com 

os personagens, com todo o universo criado pela narrativa, e consigo mesmo; é aumentar e 

apurar, em si, a capacidade do diálogo para então dialogar com o mundo. É expandir 

horizontes e oxigenar a cultura. A literatura, que não se limita a produzir beleza e 

entretenimento, corriqueiramente toma uma postura combativa, fazendo com que o leitor se 

envolva num projeto de luta pela justiça social, contra as injustiças cometidas pela ordem 

dominante1. Com ela o leitor obtém resistência e emancipação, podendo ir ao encontro dos 

anseios, interesses e necessidades de todos aqueles que sofrem alguma forma de opressão, 

exploração e exclusão. Assim como o misticismo, as religiões, a poesia e o riso, a Literatura 

faz-se poder nas mãos de quem não o tem. É em tudo isso, e especialmente nestes últimos 

casos, em que a Literatura manifesta-se em favor dos seres humanos, em que a Literatura 

desnuda diante de nossos olhos a nossa condição humana – o que nos remete diretamente aos 

Direitos Humanos – que se encaixa o presente artigo. 

Para isto se fará uma breve incursão sobre sua vida e obra, mostrando-se alguns dos 

problemas que o angustiaram e alguns alvos de suas críticas. Em seguida será exposto alguns 

excertos retirados do “Diário do hospício” que demonstram considerações de Lima Barreto 

sobre o tratamento recebido pelos guardas e enfermeiros do Hospital Nacional de Alienados 

no período em que lá esteve internado; as condições físicas do hospital; a alimentação; os 

médicos; sobre o vício que tinha; a loucura, suas causas e seus padrões; etc. Algumas citações 

são longas e talvez cansativas, mas necessárias para ilustrar o que se passava com Lima 

Barreto. Segue-se, então, com as considerações sobre sua breve vida e intensa obra. 

  

2. Afonso Henriques de Lima Barreto: breve vida e intensa obra 
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A escolha do literato brasileiro Afonso Henriques de Lima Barreto como disparador 

para o estudo do Direito e Literatura neste trabalho não é aleatória. Lima Barreto nasceu no 

Rio de Janeiro em maio de 1881 e nesta mesma cidade morreu em novembro de 1922. 

Diversas perdas e traumas fizeram com que Afonso Henriques de Lima Barreto, a 

quem um homem de elite – certamente alvo de sua crítica – comentou ser um “nome muito 

longo e pomposo para um mulato1”, se tornasse um dos mais importantes escritores 

brasileiros. 

Órfão de mãe aos sete anos, Barreto foi criado pelo pai que trabalhava como 

tipógrafo e, posteriormente, como almoxarife na Colônia de Alienados, situada na Ilha do 

Governador. Ainda criança percebeu as injustiças sociais quando viu seu pai sofrendo tolas 

perseguições por parte dos republicanos por ser amigo do monarquista Afonso Celso de Assis 

Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto. 

Protegido e apadrinhado por Ouro Preto, Lima Barreto conseguiu terminar os 

estudos e entrar para a Escola Politécnica no Rio de Janeiro, embora não conseguisse concluir 

o curso de Mecânica. A razão para isso foi ter que buscar um emprego para sustentar os 

irmãos e o pai, João Henriques de Lima Barreto que, acometido por uma enfermidade mental, 

lutava contra os fantasmas de suas alucinações. Este, que projetava no filho o futuro doutor, e 

que o chamava sonhadoramente de Dr. Afonso, enlouquece, e teve então de castrar-lhe o 

sonho1. Lima Barreto foi então ser escrevente concursado no Ministério da Guerra ao mesmo 

tempo em que trabalhava na imprensa carioca. Estes empregos lhe possibilitaram, ainda que 

com dificuldades, o sustento próprio e de sua família. 

A formação que teve fez dele um estranho para todos os meios. Viveu entre dois 

mundos sem pertencer a nenhum. “Nascido mulato em uma família de mulatos, recebeu tão 

rica educação e requintado ensino escolar que, no fim das contas, nem bem pôde ser um 

mulato, nem bem foi um branco”1. Entre a realidade da pobreza em que vivia e o sonho de ser 

escritor reconhecido, passou a beber como forma de aliviar seu sofrimento. E foi a bebida, ou 

mais precisamente seu alcoolismo crônico, no “começo de sua morte”, que o levou aos 

delírios e à sua loucura e, por conseguinte, aos seus dois internamentos no Hospital Nacional 

de Alienado, cujo “Diário” será explorado neste artigo. Foi a bebida também que, no “final de 

sua vida”, trouxe o colapso cardíaco que o matou aos 41 anos de idade. Regis de Morais, em 

breve livro sobre aspectos da vida e obra de Lima Barreto diz que este literato 

“precisa ser visto como o típico homem forte que morreu esmagado 

entre, de um lado, a imagem que fez de si mesmo e seus projetos de vida e, de 

outro, a imagem que o meio preconceituoso lhe impingiu e a indiferença que este 

devotou aos seus projetos pessoais”1.  
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Sua obra é enquadrada pela academia como sendo de um realismo tardio, ou um pré-

modernista. Entretanto, seja qual for a escola em que é encaixada, o fato é que a obra de Lima 

Barreto é terreno fértil para o estudo do Direito e Literatura; “é fonte perene de reflexões que 

aproximam conteúdos institucionais, jurídicos e políticos na produção literária”1. 

A escrita de Lima Barreto sempre foi de natureza crítica; a leitura de sua obra nos 

deixa com desgosto de tudo que possui gosto oficial e elitista. Segundo Alfredo Bosi, a 

origem humilde, a cor, a vida penosa e pobre de jornalista e escrivão, juntamente com a 

situação social a que foi imposta Lima Barreto foi o que influenciou toda a sua obra1. 

Era escritor agressivo, ácido, virulento, subversivo. As vítimas de sua prosa eram os 

técnicos, os burocratas, os militares de alta patente, os jornalistas serviçais à classe dominante 

e inclusive os escritores mecânicos e submissos à influência estrangeira. “Lima Barreto 

batalhava por uma arte redentora, condenava a arte mundana, literalizada pelo culto às normas 

gramaticais ou pelo uso excessivo de palavras raras”1. A manifestação do riso, em canto de 

boca ou mais audível, e o arrepio que nos lembram de nossa condição humana é sempre 

presente durante a leitura de sua obra. Para Joaquín Herrera Flores: “A zombaria, o riso e o 

humor nos permitem visualizar e desestabilizar os dogmas que dominam o pensamento 

disciplinado e atuam com categorias mais flexíveis e interativas do pensamento criativo”1. 

Como exemplo deste espírito crítico pode-se citar as investidas feitas em 

“Recordações do escrivão Isaías Caminha”, em que Lima Barreto ridicularizou os doutores1; 

satirizou o legislativo e os legisladores1; denunciou os abusos de autoridade da policia1. Quem 

lê este livro sabendo da história de vida de Lima Barreto o encontra perfeitamente no 

personagem Isaías Caminha. Em “Bruzundangas” criou país imaginário – os Estados Unidos 

das Bruzundangas – como meio de ironizar o Brasil da velha república e levantar problemas 

de ensino1 e diplomacia1, mostrando mais uma vez a supervalorização de títulos honoríficos1 

e a pobreza que os ricos possuem: a ignorância1. O romance póstumo “Clara dos Anjos” 

possui como pano de fundo a questão do preconceito racial1. Em “Triste fim de Policarpo 

Quaresma”, Barreto trata da questão do nacionalismo e tece duras críticas ao positivismo, 

muito em voga “na época” e ao presidente Floriano Peixoto. Nas “Crônicas” demonstra 

desdém pelas convenções e instituições, caracterizando o que Arnaldo Godoy chamou de 

“antifetichismo institucional”1. Mas é no “Diário do hospício”, presente no título deste artigo, 

que se trabalhará, a partir de agora, alguns (des)apontamentos e denúncias em favor dos seres 

humanos e, portanto, dos Direitos Humanos. É com o “Diário do hospício” que Lima Barreto, 

uma vez outra, se fará lembrado e ouvido. 
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3. Diário do hospício: (des)apontamento e denúncias 

  

Como foi dito, Afonso Henriques de Lima Barreto escreveu, entre dezembro de 

1919 e fevereiro de 1920, período em que permaneceu internado pela segunda vez no Hospital 

Nacional de Alienados, seu “Diário do hospício”. Dividido em dez partes (das quais só se 

utilizará as sete primeiras), neste texto Lima Barreto faz, desapontado, apontamentos e 

denúncias, expondo os abusos e maus tratos sofridos e levanta questões que o incomodavam 

enquanto ser humano. Não trata este “Diário”, porém, de puras lamentações feitas pelo autor 

unicamente com referência ao que ocorria no interior do hospício. “Sem choramingas”1 faz 

notas e denúncias sobre toda a sorte de temas, mostrando efetiva lucidez. Trata-se de 

memórias e considerações sobre sua vida e sobre a sociedade. Por se tratar de um verdadeiro 

diário, escrito a lápis em tiras de papel que dispunha e às vezes sob o efeito de medicamentos, 

não possui uma ordem narrativa como em um conto, uma crônica ou um romance. 

Não se pretende aqui fazer um resumo afastado do “Diário”, um panorama, uma 

descrição, demasiado simplista e que tornaria inútil e inalcançável os objetivos do presente 

artigo nem, muito menos de reproduzi-lo por inteiro. O que se pretende é expor alguns 

excertos que demonstram as angústias que sentia, os sofrimentos, maus tratos e abusos a que 

foi submetido, suas considerações sobre a condição humana. Trata-se de uma forma de 

chamar a atenção para a voz que deverá ser imaginariamente escutada daqui para frente: a de 

Lima Barreto. 

O “Diário” começa com as segundas primeiras impressões daquele “cemitério dos 

vivos”1. Lima Barreto fala sobre as dependências de triagem do Hospício: o pavilhão e a 

seção Pinel, que para ele é “a pior etapa de quem (...) entra para aqui pelas mãos da polícia”1; 

descreve bem as boas vindas dadas ao recém chegado paciente: “Tiram-nos a roupa que 

trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos 

dão”1; aponta o tratamento dado por um dos funcionários: “O enfermeiro antigo era humano e 

bom; o atual é um português arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida”1; e 

conta sobre a primeira refeição e os aposentos: “Deram-me uma caneca de mate e, logo em 

seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma manta pobre, 

muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria”1. 

Na primeira conversa com um dos médicos que veio para examiná-lo, insinua 

desacreditar na onipotência da ciência e nas crendices do hospício1, o que provoca certo 

desgosto no médico, a quem Lima Barreto descreve como inteligente, estudioso e honesto, 

mas que, não sabe porque, não lhe tem simpatia: “Ele me parece desses médicos brasileiros 
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imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando inteiramente toda outra atividade 

intelectual que não a sua e pouco capaz de examinar o fato por si”1. 

Em determinado momento pensa ser chamado para ir embora, mas, para sua 

frustração, estava sendo conduzido para os pátios e seções internas do hospício. “Passara” 

pela triagem. A descrição em palavras suas deixa o relato mais fiel: “Aí é que percebi que 

ficava e onde, na secção, na de indigentes, aquela em que a imagem do que a Desgraça pode 

sobre a vida dos homens é mais formidável. (...) O mobiliário, o vestuário das camas, as 

camas, tudo é de uma pobreza sem par”1. Não é exagero considerar que para Lima Barreto, 

sempre tendo sido pobre e vestindo-se grande parte da vida como um mendigo, cheirando a 

cachaça e a suor, e sobretudo pelo orgulho que tinha, encontrar a pobreza em que estava o 

hospital e os cômodos que ocuparia, foi algo degradante para sua dignidade1. Ao chegar nesta 

nova seção, traça um perfil dos loucos, um padrão em que ele mesmo se encaixava: “Sem 

fazer monopólio, os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em geral das 

camadas mais pobres da nossa gente mais pobre”1. 

Na segunda parte do “Diário” descreve o período de 29 de dezembro a 4 de janeiro, 

em que esteve na seção Calmeil e, em outra conversa com um médico sobre seu vício, anotou: 

“Oh! Meu Deus! Como eu tenho feito o possível para extirpá-lo e, 

parecendo-me que todas as dificuldades de dinheiro que sofro são devidas a ele, e 

por sofrê-las, é que vou à bebida. Parece uma contradição; é, porém, o que se passa 

em mim. Eu queria um grande choque moral, pois físico já os tenho sofrido, 

semimorais, como toda espécie de humilhações também. Se foi o choque moral da 

loucura de meu pai, do sentimento de não poder ter a liberdade de realizar o ideal 

que tinha na vida, que me levou a ela, só um outro bem forte, mas agradável, que 

abrisse outras perspectivas na vida, talvez me tirasse dessa imunda bebida que, 

além de me fazer porco, me faz burro”1. 

  

Percebe-se, na passagem, a angústia de Lima Barreto causada, entre outros motivos, 

pela falta de dinheiro e pela loucura do pai. Ao final destas notas, sobre a falta de conversa 

que sentia, sobre os outros internos e sobre seus passatempos, expõe: 

“Cá estou na Secção Calmeil há oito dias. Raro é o seu hóspede com 

quem se pode travar uma palestra sem jogar o disparate. Ressinto-me muito disto, 

pois gosto de conversar a pilheriar; e sei conversar com toda gente, mas, com esses 

que deliram, outros a quem a moléstia faz tatibitate, outros que se interpretam as 

nossas palavras de um modo inesperado e hostil, o melhor é calar-se, pouco dizer, 

mergulhar na leitura, no cigarro, que é a paixão, a mania de todos nós, internados, e 

o possuí-los em abundância é um perigo que se corre e só pode ser evitado pela 

astúcia ou pela energia”1.  
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 Na terceira parte Lima Barreto faz algumas considerações sobre as causas que 

o levaram a beber e à sua loucura. São passagens em que conta alguns episódios de suas 

bebedeiras, sua despreocupação com a saúde, sua frustração em relação à sua vida de escritor, 

sobre seus delírios e visões. São suas as palavras: 

“Muitas causas influíram para que viesse a beber; mas, de todas elas, foi 

um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem explicação, de uma 

catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem 

dinheiro para enterrá-lo; previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos; 

amedrontava-me com uma demissão e eu sem fortes reconhecimentos que me 

arranjassem colocação condigna com a minha instrução; e eu me aborrecia e 

procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro; e assim conheci o 

chopp, o whisky, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele”1. 

  

 Mais adiante explica as preferências de bebidas e a razão: “O forte era cerveja; 

mas, bem depressa, com a fuga inexplicável do dinheiro das nossas algibeiras, a cachaça ficou 

sendo o nosso forte; e eu a bebia desbragadamente”1; conta o seu desleixo com o corpo e 

saúde: “Não me preocupava com o meu corpo. Deixava crescer o cabelo, a barba, não me 

banhava a miúdo. Todo o dinheiro que apanhava bebia. Delirava de desespero e desesperança; 

eu não obteria nada”1; e sobre seu alcoolismo crônico, conclui: 

“Resvalava para a embriaguez inveterada, faltava à repartição semanas e 

meses. Se não ia ao centro da cidade, bebia pelos arredores de minha casa. (...) 

Embriagava-me antes do almoço, depois do almoço, até o jantar, depois deste até à 

hora de dormir”1. 

  

 Ainda adiante nesta terceira parte, discorre sobre uma de suas alucinações. 

Atente-se para a intenção suicida que Lima Barreto levou por toda a vida1: 

“Certo dia a minha alucinação foi tão forte que resolveram levar-me para 

a casa de um parente, para ver se melhorava; foi pior. Mandaram-me para o 

hospício. No mesmo dia que lá cheguei, no pavilhão, nada sofri. (...) Agora, que 

creio ser a última ou a penúltima, porque daqui não sairei vivo, se entrar outra vez, 

penetrei no pavilhão calmo, tranqüilo, sem nenhum sintoma de loucura, embora 

toda a noite tivesse andado pelos subúrbios sem dinheiro, a procura de uma 

delegacia, a fim de queixar-me ao delegado das coisas mais fantásticas dessa vida, 

vendo as coisas mais fantásticas que se possam imaginar. No começo, eu gritava, 

gesticulava, insultava, descompunha; dessa forma, vi-as familiarmente, como a 

coisa mais natural deste mundo. Só a minha agitação, uma frase ou outra 

desconexa, um gesto sem explicação denunciavam que eu não estava na minha 

razão. O que há em mim, meu Deus? Loucura? Quem sabe lá?”1. 
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 A quarta parte do “Diário” chama-se “Alguns doentes”, e nela Lima Barreto 

faz notas sobre os loucos, suscita padrões de loucura e questiona possíveis explicações para 

ela. Começa: 

“Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de 

loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as 

manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se 

percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há 

raças de loucos; há loucos só”1. 

  

 Constata Lima Barreto que há os que deliram, há os que se envolvem num 

mutismo absoluto, os que a doença os faz perder a fala; e lembra que no período em que 

morou na Colônia de Alienados da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, viveu cercado de 

loucos e nesta época, conversando com os loucos e com os que os loucos estudam, percebeu 

bem a perplexidade deles em face desse angustiante problema de nossa natureza. Para ele 

pode-se ter uma nomenclatura, uma terminologia, segundo este ou aquele estudioso; estudos e 

descrições dos casos, que revelam observações, mas uma explicação da loucura não há. 

Pondera, então: 

“Procuram os antecedentes do indivíduo, mas nós temos milhões deles, 

e, se nos fosse possível conhecê-los todos, ou melhor, ter memória dos seus vícios e 

hábitos, é bem certo que, nessa população que cada um de nós resume, havia de 

haver loucos, viciosos, degenerados de toda a sorte”1. 

  

 Afirma que todas as explicações sobre a origem da loucura são infantis. Para 

ele todo e qualquer problema de origem é sempre insolúvel, diz que não quer nenhuma 

explicação sobre a origem da loucura sua e de outros, e que a única coisa realmente 

importante seria “que tratassem e curassem as mais simples formas”. Aponta que até hoje 

tudo tem sido em vão: “tudo tem sido experimentado; e os doutores mundanos ainda gritam 

nas salas diante das moças embasbacadas, mostrando os colos e os brilhantes, que a ciência 

tudo pode”1. 

 Questionando para si o relatório apresentado pelo Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores Alfredo Pinto Vieira Mello que concluía que o alcoolismo seria a 

primeira causa que levava à internação, Lima Barreto refletia: “por que razão os médicos não 

encontram no amor, desde o mais baixo, mais carnal, até a sua forma mais elevada, 

desdobrando-se num verdadeiro misticismo, numa divinização do objeto amado; por que – 

pergunto eu – não é fator da loucura também?”, ou “por que a riqueza, base da nossa 

atividade, coisa que, desde menino, nos dizem ser o objeto da vida, da nossa atividade na 
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terra, não é também a causa da loucura?”, e ainda “por que as posições, os títulos, cousas 

também que o ensino quase tem por mérito obter, não é causa de loucura?”1. Imagina o 

escritor como possíveis causas da loucura justamente três elementos que não teve em vida de 

maneira plena e satisfatória: nunca se casou, portanto, não teve um “amor”; não teve riquezas 

materiais nem títulos em razão do que já foi referido, mas tudo isto o levou à bebida. E a 

bebida, o levou ao internamento. 

 Na quinta parte Lima Barreto se refere mais diretamente ao tratamento dados 

pelos “guardas e enfermeiros”. É este o título das notas. Fala sobre a desconsideração dos 

guardas para com os internos; das humilhações que sofreu e suas frustrações. Escreve: 

“Os guardas em geral, principalmente os do pavilhão e da secção dos 

pobres, têm os loucos na conta de sujeitos sem nenhum direito a um tratamento 

respeitoso, seres inferiores, com s quais eles podem tratar e fazer o que quiserem. 

(...) Digo com franqueza, cem anos que viva eu, nunca poderão apagar-me da 

minha memória essas humilhações que sofri. Não por elas mesmo, que pouco 

valem; mas pela convicção que me trouxeram de que esta vida não vale nada, todas 

as posições falham e todas as precauções para um grande futuro são vãs”1. 

  

 Sobre estas humilhações sofridas, continua: 

“Eu tinha tudo, ou tenho tudo, para não sofrê-las, tanto mais que não as 

provoquei. Sou instruído, sou educado, sou honesto, tenho procurado o mais 

possível ter uma vida pura. Parecia que sendo assim, que – sendo eu um rapaz que, 

antes dos dezesseis anos, estava numa escola superior (que todos me gabavam  a 

inteligência, e mesmo agora ninguém nega) – estivesse a coberto de tudo isso. Mas 

eu e a sorte, a sorte e eu, nos juntamos de tal sorte, nos irmanamos, que vim passar 

por transes desses”1. 

  

 Embora Lima Barreto, no excerto acima, se considere instruído e educado, 

como de fato o era, em outra passagem afirma que preferiria talvez perder estas boas 

qualidades que tinha para desde que vivesse uma vida “plácida, serena, medíocre e pacífica, 

como a de todos”1. Sobre os seus escritos, julgava: “A minha pena só me pode dar dinheiro 

escrevendo banalidades para revistas de segunda ordem. Eu me envergonho e me aborreço de 

empregar, na minha idade, a minha inteligência em tais futilidades”1. 

 Na sexta parte Lima Barreto descreve a convivência com os outros internos, a 

mágoa com os parentes, a revolta com a polícia e a atuação da ciência. Anota: 

“É uma triste contingência, esta, de estar um homem obrigado a viver 

com semelhante gente. Quando me vem semelhante reflexão, eu não posso deixar 

de censurar a simplicidade dos meus parentes, que me atiraram aqui, e a ilegalidade 

da policia que os ajudou. Caído aqui, todos os médicos temem pôr logo o doente na 
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rua. A sua ciência é muito curta, muito prevê; mas seguro morreu de velho e é 

melhor empregar o processo da Idade Média: a reclusão”1. 

  

 Mais à frente, em determinado momento, questiona sobre a possibilidade de 

contágio da loucura através da imitação. Aponta: 

“Ouvi sempre falar que alienistas notáveis atribuíam a loucura de velhos 

guardas à ambivalência dos hospitais; aqui, contaram-me vários casos. A imitação, 

que é um poderoso factor de progresso social útil, positivo, pode bem ser contada 

em sentido contrário, um factor de regresso do indivíduo, e aqui sobra inteligência 

débil de modo e fazê-la copiar gestos e coisas dos loucos que a cercam”1. 

  

 Ao final das anotações fala sobre a cura da loucura, sobre os “inovadores” 

meios de tratamento e sobre a morte: 

“Conheço loucos, médico de loucos, há perto de trinta anos, e fio muito 

que a honestidade de cada um deles não lhe permitirá dizer que tenha curado um só. 

Amaciado um pouco, tirando dele a brutalidade do acorrentamento, das surras, a 

superstição de rezas, exorcismo, bruxarias etc., o nosso sistema de tratamento da 

loucura ainda é o da Idade Média; o seqüestro. Não há dinheiro nem poder que 

arrebate um homem da loucura. Aqui no hospício, com as suas divisões de classes, 

de vestuário etc., eu só vejo um cemitério: uns estão de carneiro e outros de cova 

rasa. Mas, assim e assados, a loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos 

no insondável mar de seus caprichos incompreensíveis. (...) A Morte. A esta, 

dizem, vence o amor; a loucura, porém, nem ele”1. 

  

 Lima Barreto reclama do tédio do dia que passava e procura meios de fugir 

dele; diz que se arrepende de não ter sido um outro, de não ter “seguido os caminhos batidos e 

esperar que tivesse sucesso onde todos fracassaram”. Orgulha-se de ter se esforçado pelo seu 

ideal de ser escritor, ainda não efetivamente reconhecido à época, e lamenta por não ter 

conseguido ganhar dinheiro para que pudesse se fazer respeitado1. Percebe-se que é sempre 

isto que lhe falta. Não só o dinheiro, mas o respeito que ao fim e ao cabo ele trazia “na 

época”. Parágrafos à frente, demonstrando toda a sua angústia, resumindo todo o seu 

sofrimento, descreve: 

“Os outros deliram ao redor de mim e, se não choro, é para não me 

julgarem totalmente louco. Imagino que essa convicção se enraíze nos médicos e 

me faça ficar aqui o resto da vida. Ainda agora, meu irmão veio visitar-se e, nos 

primeiros dias, um amigo; mas, dos que me vieram ver, na primeira vez que estive 

aqui, nenhum veio. Se me demorar mais tempo, anda, ficarei completamente 

abandonado, sem cigarros, sem roupa minha, e ficarei como o Gato e o Ferraz, que 

aqui envelheceram, vivendo aquele a fazer transações de forma tão cínica, para 
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arranjar cigarros. Troca pão por fumo e furta lápis dos companheiros para arranjar 

moeda para barganhar. Todos o perseguem, o maltratam, o chasqueiam, na sua 

velhice, a ele que foi rico, filho de ex-ministro e senador do Império. “Sic transit 

gloria mundi...”1. Aceito todos os fins mas não permita Deus que o tenha um destes. 

Enche-me de angústia quando este quadro se desenha a meus olhos; atribuo a mim 

mesmo a culpa do que me sucede, ao mesmo tempo culpo F., culpo Z., culpo X. e 

toda a humanidade, a sociedade em que vivo, mas não quero. Contudo, eu queria 

viver isolado, fora dessa paixão pela literatura, pelo estudo. Creio que ela me faz 

mal e lastimo não ter outra forma de talento em que minha inteligência pudesse 

trabalhar, absorver toda a minha atividade, sem comunhão com os meus 

semelhantes. Queria ser um geômetra, mesmo medíocre, mas da família de 

Arquimedes. (...) Mas não me é possível, a minha pouco certa inteligência é de 

outra raça; sou levado incoercivelmente para o estudo da sociedade, para os seus 

mistérios, para os motivos dos seus choques, para contemplação e análise de todos 

os sentimentos. As formas das cousas que as cercam, e as suas criações, e os seus 

ridículos, me interessam e dão-me vontade de reproduzir-los no papel e descrever-

lhe a sua alma e particularidade. Ao mesmo tempo, levado para o estudo das 

sociedades, da sua história, do “quid” que as anima, arrastado para o estudo de seu 

destino, sou também capaz de me emocionar diante das cousas e da natureza. Não 

serei nunca sociólogo, historiador, não serei nunca romancista. Falta-me amor ou 

ter amado”1.  

  

 Para o presente trabalho bastam as anotações e citações feitas até aqui. As 

seções oito e nove possuem lá seus alvos de pilhérias e críticas, mas nada pertinente ao 

objetivo proposto. Já a décima seção contém apenas fragmentos de anotações, inacabadas, 

idéias esparsas, e que foram usadas por Lima Barreto para escrever “O cemitério dos vivos”. 

Assim, “um dos nossos pioneiros da ficção de protesto, não deixa de exprimir a confusa 

mescla de combate social com as reivindicações e lamentos de ordem pessoal”1. Sua revolta 

interessava apenas recusar a humilhação sem desejá-la a ninguém. A reflexão feita por Lima 

Barreto acerca da loucura suscita consciência crítica e visão humanística do fenômeno da 

perturbação psíquica até o limite. Seu “Diário” e também o seu “Cemitério” é, ao mesmo 

tempo, um grito contra toda a humilhação que sentiu e sofreu e um depoimento de 

solidariedade para com todos os homens. Neste sentido, ainda que não se refira aos Direitos 

Humanos, sua obra nos remete diretamente a um (re) pensamento e a uma (re) construção das 

idéias que temos sobre os Direitos Humanos. 

  

4. Conclusões 
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 Lima Barreto é autor marginal, crítico e subversivo, cuja obra serve sempre 

para aproximações entre Direito e Literatura. Para a presente abordagem, buscou-se 

demonstrar, nos escritos de seu “Diário do hospício”, as angústia que passou, alguns abusos e 

maus-tratos por parte dos guardas e enfermeiros, más acomodações, e que não são nada perto 

do tratamento humano que lhe foi negado por toda uma sociedade, a que julgou cínica, 

medíocre e preconceituosa. No texto percebe-se seu sentimento e sensibilidade em favor dos 

humanos que, tal como ele, foram excluídos, mau-tratados e humilhados. 

É por isso que, hoje, as manifestações de Lima Barreto podem ser utilizadas em favor 

dos Direitos Humanos. É evidente que o escritor nunca escreveu com estas palavras – até 

porque não se falava disso à época. Mas para aqueles que julgam incorreto este raciocínio e 

esta abordagem, pergunta-se: por que não? Pode-se estudar, por exemplo, com base em seus 

escritos, a condição dos atuais “cemitérios dos vivos”; ou então o que de artístico se produziu 

lá, como as obras de Artur Bispo do Rosário; ou ainda o uso da Arte e da Literatura para o 

tratamento dos internados. O terreno é fértil e este artigo é mais um ponto de partida do que 

um ponto de chegada para os interessados. 

A Literatura foi a força que permitiu a Lima Barreto agüentar o peso da realidade em 

busca de um tão sonhado projeto de felicidade, que nunca alcançou em vida. Durante toda 

esta teve de engolir, não sem ajuda de muita cerveja e cachaça, todo tipo de humilhações. 

Quando ao final, já depois de morto, torna-se reconhecido como um dos melhores escritores 

romancistas de nossa literatura, Lima Barreto, seguindo e contrariando o Mito de Sísifo1, 

demonstra-se mais forte que seu rochedo. 

Com isso, o “Diário do hospício” nos alerta, indiretamente, sobre a necessidade de 

fazermos do Direito – e de todo o universo da qual faz parte – algo menos formal, menos 

técnico, menos burocrático, menos mecânico; e mais real, mais crítico, mais criativo, mais 

sensível e, portanto, mais humano. 
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DOM CASMURRO DE MACHADO DE ASSIS 

 
LAW AND LITERATURE: INTERFACES AROUND THE WORK OF DON CASMURRO 

MACHADO DE ASSIS 
 
 
 

GLENDA ROSE GONÇALVES CHAVES 
 

RESUMO 
As relações entre Direito e Literatura dão-se de maneira mais do que próximas, são intrínsecas 
e essenciais. O presente artigo tem como objetivo demonstrar as possíveis interlocuções entre 
Direito e Literatura, tendo como objeto de análise a obra Dom Casmurro de Machado de 
Assis, considerado um clássico da Literatura Brasileira e Universal. O percurso escolhido 
permite, primeiramente, identificar as várias correntes teóricas que visam relacionar Direito e 
Literatura, de modo a demonstrar as possíveis interfaces. Dentre estas, pode-se qualificar o 
presente trabalho como inserido nos estudos do Direito na Literatura, pois a obra machadiana 
é analisada sob diversos elementos jurídicos. Neste sentido, realiza-se uma análise em torno 
da estrutura social da época, no qual o Direito também se insere, assim como se constata as 
estratégias narrativas e a retórica jurídica profundamente presentes em Dom Casmurro.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; LITERATURA; DOM CASMURRO 
 
ABSTRACT 
The relationship between law and literature are given in more than close, are intrinsic and 
essential. This article aims to demonstrate the possible dialogue between law and literature, 
where the object of analysis the work of Dom Casmurro Machado de Assis, considered a 
classic of Brazilian literature and Universal. The chosen route allows, firstly, identify the 
various theoretical approaches that aim to relate Law and Literature in order to demonstrate 
the possible interfaces. Among these, one can describe this work as entered in the study of 
law in literature, as Machado's work is examined from various points of law. In this sense, we 
make an analysis about the social structure of time in which the law also falls, as it turns out 
the narrative strategies and legal rhetoric deeply present in Dom Casmurro. 
KEYWORDS: LAW, LITERATURE, DOM CASMURRO. 
 
 

  

            O presente artigo contempla uma continuidade dos estudos no âmbito da interface 
entre Direito e Literatura no Brasil, tendo especialmente como objeto de análise a obra Dom 
Casmurro de Machado de Assis. 

            Os estudos relacionando Direito e Literatura, já presentes em alguns países, começam 
a tomar substância mais profunda no Estado brasileiro, especialmente inspirado pelo 
movimento neoconstitucional, que trouxe uma vertente de análises pautada em torno da 
Hermenêutica Jurídica, principalmente no âmbito dos estudos da Hermenêutica 
Constitucional.   
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            Dessa forma, o presente estudo tem por percurso uma análise teórica a respeito da 
interface entre Direito e Literatura, para adentrar em reflexões sobre o papel que a Literatura 
exerce, assim como sua relação com os aspectos sociais, numa visão própria entre Literatura e 
Sociedade, na qual o Direito, como instrumento social se insere, para, então, mergulhar na 
análise da obra escolhida de Machado de Assis. 

  

  

DIREITO E LITERATURA: aspectos teóricos iniciais 

  

            O estudo da interface Direito e Literatura tem surgido aos poucos no Brasil. Alguns centros de pesquisa em hermenêutica 

jurídica e constitucional têm-se dedicado a eles com mais afinco (podemos citar, neste sentido, o Instituto de 

Hermenêutica Jurídica). Contudo, o estudo dessa relação entre Direito e Literatura tem produzido resultados importantes 

há anos em outros países, dentre eles os Estados Unidos da América, bem como países Europeus. 

            Os pioneiros foram os norte-americanos, que, em 1908, já publicaram temas relacionados ao Direito e Literatura, podendo citar 

o trabalho de John Wigmore, A List of Legal Novels e, em 1925, o ensaio Law and Literature, de Benjamin Cardozo. 

(TRINDADE; GUBERT, 2008). Na Europa, os estudos aparecem publicados na década de trinta do século XX, na Suíça 

e na Itália, e seguiram-se por todo o século.   

            As pesquisas desenvolvidas nestes países passaram a englobar várias vertentes dessa interface Direito e Literatura, e 

chegaram ao Brasil influenciando trabalhos importantes como o de Arnaldo de Sampaio de Moraes Godoy (2008) e de 

André Karam Trindade, Roberta Magalhães Gubert e Alfredo Copetti Neto (2008), que ingressaram de maneira 

envolvente no estudo dessa inter-relação. 

            Neste sentido, novos caminhos abrem-se para o estudo e divulgação das relações entre 
Direito e Literatura, sendo, pois, salutar para o desenvolvimento de análises de obras 
literárias, cujas abordagens encontram-se ligadas ao âmbito jurídico, como para estabelecer o 
quão a Literatura pode ser, do ponto de vista da estrutura do Direito, uma grande e rica fonte 
de conhecimento. Como afirmam Trindade e Gubert (2008), essa relação tem como 
pressuposto a existência de uma ligação, marcada, sobretudo, pela influência recíproca. Dessa 
forma é que um dos maiores teóricos da hermenêutica jurídica estudados no Brasil, 
atualmente, Ronald Dworkin (2005), encontra-se vinculado aos estudos do Direito e 
Literatura. Este autor inovou no que tange a teoria da interpretação justamente ao estabelecer 
uma analogia entre competências jurídicas e literárias.  

            Segundo Godoy (2008), pode-se, então, estudar o Direito na Literatura, a Literatura no 
Direito, o Direito da Literatura, a Literatura como padrão ou impulso para a reforma do 
Direito, dentre outros. Essas diversas facetas vêm-se formando efetivamente em linhas 
pesquisa em diversos países. 

            Assim, pode-se apontar o Direito na Literatura como sendo a descrição das 
instituições jurídicas e dos operadores do Direito na Literatura. Advogados, Juízes, o Tribunal 
do Júri e Tribunais aparecem expressamente em obras literárias. Em Dom Casmurro, como 
será demonstrado, o personagem principal e narrador, Bentinho, torna-se advogado e isso será 
importante para as estratégias narrativas usadas na obra. (SCHWARZ,1997). 
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            Já a Literatura no Direito, ou para alguns autores, Direito como Literatura 
(TRINDADE; GUBERT, 2008), vem estabelecer um vínculo importante por trazer 
instrumentos do campo literário para o Direito. Neste sentido, estratégias narrativas, o uso da 
retórica, são trazidas do mundo da Literatura para os estudos jurídicos, contribuindo para uma 
renovação no âmbito da Hermenêutica. E, também, pode-se mencionar a Literatura como 
impulso para reforma no Direito, envolvendo pesquisas que demonstram o efeito social-
político da literatura, repercutindo nas instituições estatais e, consequentemente, no âmbito 
jurídico. (GODOY, 2008). 

            Aponta-se, ainda, o Direito e ficção, como sendo um espaço da Literatura em que o 
Direito apresenta-se de modo didático. São textos ficcionais em que problemas jurídicos 
tomam forma, muitas vezes, sendo usados no âmbito acadêmico, de maneira didática, como a 
obra O Caso dos Exploradores de Cavernas, de Lon Fuller (1976). De outra maneira, fala-se 
ainda do Direito da Literatura, envolvendo estudos jurídicos em torno dos Direitos Autorais, 
do plágio, de como o Direito protege direitos dos escritores, tradutores, dentre outros. 

            Ainda no campo das interfaces do Direito e Literatura, importante os trabalhos 
desenvolvidos em torno do Direito como narrativa, que envolve a averiguação da narrativa 
para a compreensão do Direito, especialmente no que tange aos discursos jurídicos, à função 
jurisdicional. 

            Portanto, acima, tem-se o quadro de vertentes e de correntes teóricas que procuram, 
cada uma a seu modo e dentro de sua perspectiva, aliar o Direito à Literatura ou a Literatura 
ao Direito. 

            Neste trabalho, buscamos avançar um pouco mais. 

  

LITERATURA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA OS ESTUDOS JURÍDICOS 

  

            No âmbito das Letras, o tema do porquê estudar a Literatura, qual sua finalidade, qual 
o seu papel, tem inspirado diversas pesquisas e discussões. Como afirma Antoine Compagnon 
(2009), a Literatura tem o papel de desconcertar, desorientar e incomodar os indivíduos, mais 
do que os discursos filosóficos, sociológicos e psicológicos, pois faz apelos às emoções e à 
empatia. 

            Ela tem a função primordial de libertar os sujeitos, especialmente das maneiras 
convencionais de pensar a vida. A Literatura é capaz de nos surpreender e de nos fazer pensar. 
Como afirma o autor: "A literatura é um exercício de pensamento; a leitura, uma 
experimentação dos possíveis". (COMPAGNON, 2009, p. 52). 

            Já Umberto Eco (2003), em artigo intitulado "Sobre algumas funções da Literatura", 
ousa estabelecer as finalidades da Literatura, abordando seu aspecto linguístico e 
interpretativo. Para Eco (2003), a Literatura mantém em exercício a língua como patrimônio 
coletivo. Daí referir a uma ligação intrínseca entre Literatura e Linguagem. O autor afirma: 
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 "A língua, por definição vai aonde ela quer, nenhum decreto do alto, nem por parte da 
política, nem por parte da academia, pode barrar o seu caminho e fazê-la desviar-se para 
situações que pretendam ótimas.(...). A língua vai para onde quer, mas é sensível às sugestões 
da lieratura. Sem Dante não haveria um italiano unificado." (ECO, 2003, p.10). 

             

            Língua e Literatura restam-se próximas. Fundamentais para a realização e manutenção 
de uma coletividade, de uma perspectiva de Nação.[1] Por isso, a linguagem torna-se 
fundamental para a unificação de um povo, para criação de símbolos, constituindo em 
elemento essencial no estabelecimento dos Estados-Nacionais. 

            Ainda nas palavras de Eco: "A literatura, contribuindo para formar a língua, cria 
identidade e comunidade."  Dessa forma, e nesta perspectiva, o papel da Literatura pode ser 
forte para pensarmos o Estado, sua criação, sua manutenção e, melhor ainda, seu dinamismo 
para chegar ao século XXI. Ela mantém unidade e cria uma identidade entre aqueles 
indivíduos que compartilham experências próximas. 

            Acreditamos, também, que a Literatura pode ser um grande palco da diversidade 
social. Além dos aspectos linguísticos, a Literatura traz, como matéria, a dinâmica da 
sociedade.  Nas palavras de Antonio Candido: "Isto posto, podemos abordar o problema da 
função da literatura como representação de uma dada realidade social e humana, que faculta 
maior inteligibilidade com relação a esta realidade." (1972, p.807). 

            As relações entre Literatura e Sociedade tornam-se importantes para pensar as 
estruturas sociais dos vários Estados, dentre eles o Estado brasileiro. A forma como essas 
sociedades são construídas, os acontecimentos históricos e políticos, as influências externas e 
internas são retratadas na Literatura. Tal perspectiva torna-se essencial para o estabelecimento 
de relações entre o campo literário e, por exemplo, o campo sociológico. E, por isso, há que se 
contemplar de maneira, talvez ainda mais recente, o saber literário e o jurídico. 

            Neste aspecto, a análise de Eneida Maria de Souza, em artigo intitulado "O Não Lugar 
da Literatura", ao afirmar sobre os debates acadêmicos que giram em torno de se realizar ou 
não intervenções de outras áreas, como as filosófica, sociológica, histórica, psicanalítica, 
dentre outras, no âmbito da Literatura: 

  

"As lições de Jacques Derrida, de Roland Barthes, de François Lyotard, de Michel Foucault, 
de Freud e Lacan, para mencionar alguns entre tantos, podem ser hoje revisadas - e digo 
revisadas, pelo fato de já se constituirem com lições -,  por terem rompido os limites dos 
campos disciplinares, estabelecendo a cooperação entre arte, literatura e teoria, e por terem 
entendido que nessa relação, nomeada por David Carrol de paraestética o processo não 
implica o fim da teoria ou da arte, mas a sua revitalização mútua: nem a idealização da 
estética, nem a supremacia da teoria. "  (2007, p.79).  

  

            Essa relação entre arte e teoria, portanto, entre Literatura e Direito ou vice-versa, 
torna-se fundamental para o aprimoramento do Direito contemporâneo, assim como para o 
desvendar da Literatura e suas múltiplas funções. Ainda neste aspecto, a Literatura, no dizer 
de Ángel Rama: "produz um discurso sobre o mundo, porém esse discurso não passa a 
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integrar o mundo, mas a cultura da sociedade, tornando-se parte da vasta malha simbólica 
mediante a qual os homens conhecem e operam sobre o mundo." (2008, p.121). 

            Dessa forma, o Direito pode ser lido e visto na sua dinâmica social, contemplado nos 
aspectos literários, nas narrativas e nas descrições de condutas sociais de uma determinada 
época ou período histórico e pode, também, neste sentido, reintroduzir-se no seio social, 
muitas vezes, refletido e reavalido. Por outro lado, elementos dessa narrativa literária podem 
ser e são identificados nas peças judiciais, nos discursos jurídicos e na interpretação dos textos 
legais, uma vez que a linguagem é o material vivo que os une. 

            Por todos esses motivos, a relação dinâmica entre essas duas áreas do saber, permite-
nos constatar o quão elas estão mais próximas e íntimas. A escolha da obra Dom Casmurro de 
Machado de Assis vem demonstrar que o objeto literário tem em si muito do discurso e da 
estrutura jurídica. Da obra machadiana, pode-se extrair um estudo mais cuidadoso em torno 
do Direito e Literatura e, por este motivo, ela será melhor a seguir analisada. 

  

AS INTERFACES ENTRE DIREITO E LITERATURA EM DOM CASMURRO  

  

             Dom Casmurro (1899) escrito por Machado de Assis é considerada uma das obras-
primas da Literatura Brasileira (BOSI, 2002). Nesta, Machado de Assis dedica-se ao estudo 
especial do ser humano nas suas mais íntimas emoções e pensamentos. O tema central de 
Dom Casmurro refere-se ao ciúme, por muitas vezes mencionado de forma direta, ao envolver 
o ciúme da personagem principal e narrador, Bentinho, e sua namorada e futura esposa, 
Capitu (capítulos LXXIII, CVII e CXXIII)[2]; como indireta, ao mencionar, por exemplo, 
Otelo, de Shakespeare, representada no teatro local e assistida pelo protagonista, peça teatral 
que tem o ciúme como temática principal (capítulo CXXXV). Além do ciúme, a obra 
machadiana envolve a questão do adultério e da traição como elemento a ser considerado na 
estrutura narrativa, que por muito tempo concentrou praticamente todos os estudos em torno 
dela. Nas palavras de Silviano Santiago: "Os críticos estavam interessados em buscar a 
verdade sobre Capitu, ou a impossibilidade de se ter a verdade sobre Capitu, quando a única 
verdade a ser buscada é a de Dom Casmurro." (2000, p.30). 

            Isso porque a obra de Machado de Assis envolve a história de Bentinho, o futuro Dom 
Casmurro, condenado a cumprir o Seminário e se tornar padre, por promessa de sua mãe, mas 
que, ao apaixonar-se por sua vizinha e amiga, Capitu, quer deixar de ser padre, para então 
firmar casamento com ela. A primeira parte do romance desenvolve-se em torno dos 
acontecimentos de ida ao seminário e as proximidades dos dois personagens, de modo que 
eles passam a articular uma forma de exclusão do cumprimento da promessa. Após conseguir 
desvencilhar-se do seminário, Bentinho torna-se advogado e casa-se com Capitu. A partir 
deste momento, a história transcorre de maneira mais rápida, envolvendo o casamento deles e 
a amizade próxima com ex-seminarista Escobar e sua esposa Sancha. E culmina com as 
desconfianças mais marcantes por parte de Bentinho numa possível traição amorosa de Capitu 
com seu amigo Escobar; e, mais a frente, pelo nascimento do filho de Bentinho e Capitu, 
Ezequiel, que é descrito pelo narrador como muito semelhante a Escobar, bem como a morte 
deste.[3] 

            Contudo, as análises de Dom Casmurro, como afirmado por Silviano Santiado (2000) 
se por muito tempo se detiveram na figura de Capitu e sua condição de possível culpada, 
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deve-se retomar na busca por novas interpretações desta obra, pois tal romance é, antes de 
tudo, um romance ético, exigindo uma aálise do leitor como um todo. 

            Neste sentido, duas reflexões são, aqui, importantes: as realizadas por Roberto 
Schwarz (1997), em Duas Meninas, em que o crítico traz uma visão bastante complexa e 
frutífera do ponto de vista da organização da sociedade brasileira, evidente na obra 
machadiana; assim, como, num outro aspecto, as análises em torno da narrativa presente na 
obra realizada por Silviano Santiago (2000), em "Retórica da Verossimilhança", capítulo de 
sua obra Literatura nos Trópicos. Ao partir destas duas importantes contribuições, a análise 
realizada neste artigo, tem por recorte as estruturas jurídicas que possam ser explicitadas em 
Dom Casmurro, especialmente no que tange a estratégia narrativa utilizada.    

  

   

Direito e Sociedade em Dom Casmurro 

  

            O romance de Machado de Assis demonstra claramente a forma de organização da 
sociedade brasileira do século XIX. O narrador e personagem principal é filho de mãe viúva, 
Dona Glória, que é possuidora de bens (VII e XCIV), inclusive dona de propriedades e 
inserida em um contexto social marcado ainda pela escravidão (SCHWARZ, 1997; BOSI, 
2007).  Neste sentido, encontram-se, na estrutura social, o paternalismo e a presença de uma 
construção familiar em torno do casal e filhos, construída de forma rígida e aliada à religião. 
Roberto Schwarz (1997) acrescenta, neste ponto, em sua análise, a figura do agregado, como 
José Dias, personagem que se agregou ao convívio familiar, marcado pela devoção e auxílio 
aos membros da família (capítulos V e XXIV). Na presente obra, na verdade, há uma gama de 
relações de dependência paternalista, envolvendo além de escravos e agregados, vizinhos com 
obrigações, parentes mais pobres, pessoas próximas interessada no título e em certa fortuna da 
família, capazes de inspirar alguma reverência, como afirma Schwarz (1997). A própria 
Capitu encontra-se nesta condição de subserviência, pertecendo a família sem posses, 
demonstrada pelo narrador. (capítulos XIII e XVI). 

            O Direito mostra-se, neste contexto,  como um dos aspectos da sociedade brasileira em 
que, quem pertence a uma elite, o encarna efetivamente. É o caso da família de Bentinho. Seu 
tio Cosme, por exemplo, era advogado, trabalhava no crime e vivia com a mãe de Bento desde 
que enviuvou (capítulo VI). O próprio Bentinho torna-se, ao deixar do seminário, advogado, e 
se estabelece profissionalmente, fixando-se como chefe de família (capítulos XCVIII e CIV). 
Como afirma Schwarz: "Bento agora é chefe de uma família abastada, advogado estabelecido, 
uma figura de ordem." (1997, p. 29). 

             No romance, o Direito, visto como profissão, pode ser identificado àquelas famílias 
pertencentes a uma elite brasileira, dentro de uma realidade em que a elas era dado alguns 
direitos, excluídos de acesso os demais membros da sociedade. Por meio do Direito, os 
pertencentes a elite formavam-se nas universidades, de modo a ter uma profissão socialmente 
reconhecida, assim como podiam manter-se nesta condição privilegiada ao inserir-se nos 
meandros sociais, ampliando contatos e participando de instituições estatais.  Neste sentido, a 
fala de José Dias a Bentinho, ao tratar da substituição da formação eclesiástica pela jurídica: 
"As leis são belas, meu querido...Pode ir a S. Paulo, a Pernamburco, ou ainda mais longe." 
(capítulo XXVI). Era promissor para Bento se tornar Bacharel em Direito, poderia estudar 
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fora, em outro estado e até mesmo na Europa. E quando formado, já trazia um rol de clientes, 
como na fala de Bentinho: "Eu era advogado de algumas causas ricas, e os processos vinham 
chegando." (capítulo CIV). 

            Neste aspecto, ressalta-se a preponderância do bacharelismo, muito presente na cultura 
brasileira do século XIX e meados do século XX. Nas palavras de Silviano Santiago: "Parece-
me enfim que a itenção de Machado de Assis ao idealizar Dom Casmurro era de "pôr em 
ação" dois equívocos da cultura brasileira, que sempre viveu sobre a proteção dos bacharéis e 
sob o beneplácito moral dos jesuítas." (2000, p.40).      

            Bento, portanto, estabelece-se como figura masculina, imponente, dentro daquela 
estrutura familiar e social da época. Como advogado, é conhecedor da retórica jurídica, das 
artimanhas narrativas, que vai fazê-lo conduzir a história. É o que veremos a seguir. 

  

A estrutura narrativa em Dom Casmurro e a retórica jurídica 

  

            A presente obra é narrada em primeira pessoa, o que torna intrigante o fato do 
narrador ser também o personagem principal do romance, Bentinho (Dom Casmurro). Essa 
estrutura narrativa permite fazer com que os fatos narrados sejam contatos pelos os olhos 
exclusivos do narrador-personagem, interferindo, consequentemente, na visão dos mesmos. 

            Além disso, o narrador-personagem pretende contar sua história, fazendo-a por meio 
de flashback, em que sua finalidade inicial "era atar as duas pontas da vida, e restaurar na 
velhice a adolescência". (capítulo II). E que o mesmo confessa: "Não é que haja efetivamente 
ligado as duas pontas da vida." ( capítulo CXLIV). E também: "Outrossim, como te disse no 
capítulo II, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, o que aliás não 
alancei." (capítulo LXIV). 

            Ao tentar, na velhice, contar seu percurso de vida, o narrador-personagem reconta sua 
história. E, ao fazê-lo, vai necessariamente preencher as lacunas de suas memórias com 
descrição dos acontecimentos, percepção dos fatos de maneira muito pessoais, porque não 
tendenciosas e imaginativas. Isso fica evidente da leitura do romance, quando o próprio 
narrador-personagem afirma: "Não, não, a minha memória não é boa. É comparável a alguém 
que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras 
circunstâncias." (capítulo LIX).  E, no mesmo capítulo, ainda complementa: "Nada se emenda 
bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos." Ou seja, a memória já 
se diz que não é boa e que se pode preenchê-la, muitas vezes de maneira criativa: "A 
imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez 
tímida e amiga de empacar, as mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas, 
correndo." (capítulo XL). 

            Portanto, é a este narrador-personagem, Bentinho (Dom Casmurro), advogado, que é 
dado contar a história e traçar as estratégias narrativas travadas no romance. Mas quem é este 
narrador? Como descreve Schwarz (1997, p.13), o narrador é "um cidadão acima de qualquer 
suspeita - o bacharel com bela cultura, o filho amantíssimo, o marido cioso, proprietário 
abastado, acesso aos negócios, o arrimo de parentela, o moço com educação católica, o 
passadista refinado,  cavaleiro belle époque(...)". É o narrador-personagem que tentar mostrar-
se como bom moço, inocente perante as idéias de Capitu, que tenta ganhar a simpatia do 
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leitor, a todo momento, mas que se mostra, mesmo se utilizando de uma boa retórica, capaz 
de mais graves atos de crueldade, como demonstrado no capítulo em que deseja envenenar o 
cão que importunava e, mais a frente, também Ezequiel, seu próprio filho. (capítulo CXI e 
CXXXVII). A face do narrador-personagem vai sendo construída, ou melhor, desnudada, ao 
longo dos capítulos. 

          O objetivo aparente do narrador-personagem é tornar Capitu a ré neste verdadeiro 
processo, que vai se desenvolvendo ao longo da narrativa, condenando-a, ao final, sem 
mesmo lhe conceder direito de defesa. Como afirma Silviano Santiago: 

  

"De início percebemos que o traço mais saliente da retórica do advogado-narrador é o 
apriorismo. Ele sabe de antemão o que quer provar e sua peça oratória nada mais é do que o 
desenvolvimento verossímil de certo raciocínio que nos conduzirá implacavelmente à 
conclusão por ele ambicionada. (...). Assim, para Dom Casmurro o essencial era provar (e sair 
vencedor) que o conhecimento que tinha dos atos de Capitu quando menina lhe possibilitava 
um julgamento seguro sobre a Capitu adulta e misteriosa." (2000, p. 34).     

     

            O narrador Dom Casmurro aparenta ser o acusador deste processo, o representante do 
Ministério Público ou o assistente da acusação, que tentar utilizar-se de todos os argumentos 
possíveis para ir, desde os primeiros capítulos da obra, incultindo na mente do leitor 
elementos que visam a condenação da personagem Capitu. Dividindo-se o narrador-
personagem na figura de Dom Casmurro e Bentinho, este tentaria ser a própria vítima da 
história, enquanto o primeiro seu procurador. Porém, como afirma Schwarz (1997, p. 10): 
"Como se vê, uma organização narrativa intricada, mas essencilamente clara, que deveria 
transformar o acusador e acusado. Se a reviravolta crítica não ocorre ao leitor, será porque 
este se deixa seduzir pelo prestígio poético e social da figura que está com a palavra."  

           Sob esta perspectiva, Silviano Santiago (2000) afirma que, de fato, na verdade, o 
advogado de defesa e réu encontravam-se na mesma figura, sendo Bento o réu e Dom 
Casmurro seu advogado. Este tenta, na realidade, persuadir o leitor da inocência de Bento e ao 
mesmo tempo procura persuadir os demais. O crítico trabalha a retórica da verossimilhança, 
em que o verdadeiro réu, aquele que se coloca numa condição de crueldade para com seu 
semelhante (Capitu, Ezequiel e parentes), tenta a todo tempo, por meio do discurso, 
desvecilhar-se desta condição, tendo como advogado de defesa o próprio personagem, já na 
velhice, ao contar a história, que seria, então, o próprio Dom Casmurro. 

            E a retórica, como afirma Santiago (2000) é um método de persuasão, cujo o homem 
se vale para convencer as demais pessoas de sua opinião, de sua visão de mundo. Porém, ao 
utilizar-se destes elementos e estratégias, o narrador não consegue esconder "eficazmente os 
seus interesses impublicáveis." (SCHWARZ, 1997, p. 41). Interessante que, neste aspecto, 
para tornar seu discurso mais verossímil e para convencer, Dom Casmurro, procura realizar 
uma narrativa em torno dos demais personagens, de modo a, muitas vezes, trazer argumentos 
que isente sua responsabilidade ou desculpa quanto aos fatos, culpando simplesmente o outro. 
Como salienta Santiago (2000), isso ocorre quando a acusação contra a Capitu é feita, logo no 
início, por José Dias, apontando seus olhos de oblíqua e dissimulada. O mesmo, podemos 
ressaltar quando ele trata de Escobar, ao afirmar que ele tinha facilidade em realizar cálculos, 
raciocínio matemático e rápido, possuidor de olhos policiais que nada escapava (capítulos 
XCIV e XCIII), o que deixa a antever ao leitor um futuro desfecho final. 
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             Além disso, a narrativa em Dom Casmurro é alimentada pelos diversos institutos do 
Direito a seguir melhor explicitados. 

  

Os institutos jurídicos em Dom Casmurro  

  

            Para vale-ser da retórica jurídica, e para construir sua narrativa intricada, o narrador-
personagem utiliza-se, em diversos momentos, de institutos jurídicos, que enriquecem a 
tentativa de aparentemente condenar Capitu e ver-se livre de qualquer condenação pelo leitor, 
ao passo, que contribui, do ponto de vista linguístico, para tornar a obra mais próxima do 
universo jurídico. 

            Neste aspecto, ressalta-se, aqui, de antemão, o talento de Machado de Assis, que não 
teve acesso à formação jurídica e que conseguiu extrair das diversas áreas do Direito 
elementos  e institutos jurídicos para compor o romance. 

            Em Dom Casmurro, muitos desses elementos podem ser ressaltados, especialmente na 
construção da narrativa, de modo a permitir efetiva fidedignidade com a figura do narrador-
personagem, já que este era advogado. 

            Inicialmente, podemos ressaltar que muitos do capítulos do romance são intitulados 
por meio de institutos jurídicos. Para exemplificar, citemos, "A denúncia", já no capítulo III, 
como peça inicial do processo penal, que possui uma articulação importante dentro da 
narrativa, pois ela envolve a denúncia feita por José Dias de que Bentinho estava a se 
envolver com Capitu, a filha da Pádua, e que tal poderia ser um problema, já que ele, Bento, 
iria, por força da promessa, ao seminário para se tornar padre. A denúncia, portanto, é 
realizada no início da obra, de modo que tantos outros títulos se farão surpreender o leitor, 
especialmente o público do Direito, uma vez que sua construção não é aleatória. 

            Já no capítulo XXIII, temos novo título ligado ao universo jurídico: "Prazo dado", que 
envolvia prazo para Bentinho falar a José Dias sobre o desejo de não se tornar padre. Após o 
denominado prazo dado, nada melhor, neste rito processual, que a "Audiência Secreta, 
configura no capítulo XLI, em que o narrador-personagem dialoga com sua mãe, querendo ter 
coragem de contar que não queria ir para o seminário: "Nem por isso permitiu adiar a 
confidência, pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acendeu vela, e ordenou-me que 
dissesse tudo."  

             "Embargos de terceiro", intitula o capítulo CXIII, ao tratar de uns embargos de 
terceiro que Escobar alegava falar a Bento ao estar a sua casa, sem que ele estivesse, porém, 
estando nela somente Capitu. Interessante também o capítulo CXX, chamado de "Os autos", 
em que Bentinho diz que irá estudar alguns autos: 

"Na manhã seguinte acordei livre de abominações da véspera; chamei-lhes alucinações, tomei 
café, percorri os jornais e fui estudar uns autos. Capitu e prima Justina saíram para a missa das 
nove, na Lapa. A figura de Sancha desapareceu inteiramente no meio das alegações da parte 
adversa, que eu ia lendo nos autos, alegações falsas, inadmissíveis, sem apoio na lei nem nas 
praxes. Vi que era fácil ganhar a demanda; consultei Dalloz, Pereira e Souza..."  
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             Neste capítulo, em que analisa os autos, percebemos que o narrador-personagem se 
diz entreter-se com os autos do processo e que será fácil ganhar a demanda, desvencilhando e 
desculpando das atitudes anteriores em que desejou a mulher de seu amigo, Sancha. Mas não 
somente nos capítulos que se pode observar os institutos do Direito. Eles estão presentes nos 
conteúdos, compondo a trama. 

              Apontamos, por exemplo, que a denúncia, capítulo III, refere-se a alegação de José 
Dias a mãe de Bentinho que ele estava se envolvendo emocionalmente com a vizinha, Capitu. 
No capítulo X, Bentinho afirma: "Mas não adiantemos; vamos à primeira parte, em que eu 
vim a saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada 
principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou." Ela inaugura, como no processo 
penal, a narrativa que vai se estabelecer em torno das relações entre Bento e Capitu. Diante 
disso, o narrador-personagem procurará demonstrar, para ao final ir se defendendo e 
justicando, as ações de Capitu, conduta e qualidades, e suas reações a elas, de modo a ir 
convencendo, paulatinamente, o seu leitor. 

            É assim que o narrador-personagem descreve Capitu: com olhos de ressaca e 
dissimulada (capítulos XXV e XXXII), logo de início, demonstrando outras de suas 
características como: mulher firme, com idéias próprias, que sabe raciocinar diante das 
circunstâncias (capítulo XVIII). Enquanto ele, Bentinho, seria, por ele mesmo, inexperiente 
ainda, inocente, sem as mesmas habilidades que de sua amiga. Como analisa Schwarz: "Isto 
posto, Capitu não é só Capitu porque pensa com a própria cabeça. (...) O encanto da 
personagem se deve à naturalidade com que se move no ambiente que superou, cujos 
meandros e mecanismos a menina conhece com discernimento de estadista."(1997, p. 25). 
Essa particularidade da personagem também é descrita no capítulo XXXI, intitulado "As 
curiosidades de Capitu": "Capitu era Capitu, isto é, uma criatura mui particular, mais mulher 
do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que 
se devem incutir na alma do leitor, à força repetição." 

            Mas quais conceitos podem ser incultidos na alma do leitor? Esta estratégia da 
narrativa jurídica, centrada especialmente na repetição, é muito utilizada pelo narrador-
personagem. Ao passo que ele deixa, em muitas entrelinhas, passar a conduta de Capitu, na 
sua perspectiva tendenciosa, sua defesa se faz-se emergir, com analisado por Silviano 
Santiago (2000). É dessa forma, que no capítulo XVIII, o protagonista demostra a postura de 
Capitu ao repassar com Bentinho os argumentos para ir estudar leis em São Paulo no lugar do 
seminário: 

 "Capitu repetiu-os acentuando alguns como principais; e inquiria-me depois sobre eles, a ver 
se entendera bem, se não trocara uns por outros. E insistia em que pedisse com cara boa, mas 
assim como quem pede um copo de água a pessoa que tem obrigação de o trazer. Contos estas 
minúcias para que melhor se entenda aquela manhã da minha amiga; logo se virá a tarde, e da 
manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente 
sete."        

             Como descrito, o narrador-personagem deixa uma ponta de curiosidade para que o 
leitor desconfie de Capitu e já vá imaginando suas ações e o possível desfecho da história em 
torno dela. 

             O mesmo segue, no capítulo LVII, em que Bentinho conversa com o leitor também 
preparando para os acontecimentos futuros: "E isto é muito, leitor meu amigo; o coração, 
quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia 
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deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também, se não fica então, não fica 
nunca". 

            Mas não somente com relação a Capitu, o narrador vai implantando, por meio de 
repetições, as desconfianças, o mesmo também acontece com a personagem Escobar, que 
Bento conhece no seminário e passa ser seu amigo e, ao descrevê-lo, afirma: "Nem ele sabia 
só elogiar e pensar, sabia também calcular, depressa e bem" (capítulo XCIV). Ou seja, tinha 
um bom raciocínio e rápido, era calculista. E no capítulo anterior: "Minha mãe agradeceu-lhe 
a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como 
se caresse de palavra pronta. Já viste que não era assim, a palavra obedecia-lhe, mas o homem 
não é sempre o mesmo em todos os instantes." 

          Portanto, o narrador vai deixando pistas importantes para convencer o leitor de seus 
argumentos. Traça o perfil especialmente de Capitu e Escobar, que para ele vão estar no palco 
de uma traição. Enquanto que isto se realiza, num jogo bem esculpido da retórica jurídica, o 
narrador-personagem vai realizando sua defesa, progressivamente. 

Para tanto, ele afirma confessar tudo que importar à sua história, o bem e o mal: "Eu 
confessarei tudo que importar à minha história (...). Ora, há só um modo de escrever a própria 
essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu, à medida que me vai lembrando e 
convidando à construção e reconstrução de mim mesmo."(capítulo LXVIII). Ele tenta 
convencer, a princípio, o leitor de sua exposição real da verdade, como narrador neutro e 
capaz de confessar os íntimos pecados e desejos. Portanto, tenta persuadir pela falsa 
construção de que ele é um verdadeiro "livro aberto". Mas, ele mesmo se trai dizendo que 
"nem tudo é claro na vida e nos livros" (capítulo LXXVII). 

           E mesmo antes de se chegar ao casamento, Bento já vai demonstrando ataques de 
ciúmes, em diversas circunstâncias, que se agravam após a união com Capitu. Diante disso, 
ele torna-se desconfiado das relações adultéras entre Capitu e Escobar, evidenciadas, num 
primeiro momento, com a presença de Escobar na casa em que Capitu estava sozinha 
(capítulo CXIII). Explicitadas para ele, no enterro de Escobar, quando Capitu chora: "A 
confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão 
apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem lágrimas poucas e caladas..." E também 
no trecho: "Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, 
sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se 
quisesse tragar também o nadador da manhã." (capítulo CXXIII). 

          Com isso o narrador-personagem fica mais atordoado com a possibilidade de adultério 
e os ciúmes o tomam completamente. Ao passo que vai inventariando os bens de Escobar, 
tratando também de seu testamento, ele observa então seu próprio filho, Ezequiel, numa 
passagem em que Capitu chama atenção de Bento para a semelhança do filho com Escobar: "- 
Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. 
Só vi duas pessoas assim: um amigo de papai e o defunto escobar." (capítulo CXXXI). Bento 
concorda e, a partir disso, o relacionamento com Capitu muda completamente, sendo que ele 
vai achando o filho mais parecido com Escobar e procura afastá-lo. Nada diz diretamente a 
Capitu, até a cena em que, ao tentar envenanar primeio a si próprio e depois a Ezequiel, com a 
chegada de Capitu ao local, Bento a acusa, afirmando que Ezequiel não era seu filho. 
Elementos do universo jurídico são, aqui, evidentes: 
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"Grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignição que lhe sucedeu, tão naturais 
ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do nosso foro. Já ouvi que há 
para vários casos, questão de preço; eu não creio, tanto mais que a pessoa que me contou isto 
acabava de perder uma demanda. Mas, haja ou não testemunhas alugadas, a minha era 
verdadeira, a própria natureza jurava por si, e eu não queria duvidar dela." (capítulo 
CXXXVIII). 

  

            O narrador-personagem argumenta no sentido de que, no caso, não havia testemunha 
alugada, a dele era verdadeira e irrefutável, pois a própria natureza não podia ser ignorada, 
falava por si: a imagem de Escobar no rosto de Ezequiel. 

            Capitu ainda tenta argumentar, perguntando quem havia dado aquela idéia. Ele nada 
explica, não permitindo que ela se defenda: "- Não, Bentinho, ou conte o resto para que eu me 
defenda, se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe desde de já a nossa separação: não posso 
mais!" E Bento diz que a separação é coisa decidida, sem mais diálogo. E quando, no capítulo 
seguinte, Ezequiel entra repetinamente chamando a mãe para a missa, o narrador afirma: 
"Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar, e depois um para o 
outro. Desta vez a confusão dela fez-se confissão pura." 

            Assim, o protagonista toma sua decisão em face de Capitu, entendendo que ela havia 
confessado, pelo gesto, sem ao menos falar, e a envia, juntamente com o filho, à Europa, no 
qual finge a todos que vai ao seu encontro com certa frenquência, sem contudo mais vê-la 
(capítulo CXLI). 

            Dessa forma, as articulações da retórica jurídica tentam convencer o leitor dos fatos 
descritos pelo protagonista, que, ao mesmo tempo procura justificar suas atitudes e 
pensamentos. Os elementos jurídicos são ricos na obra, pois apresentam-se tanto na 
construção de uma retórica em torno de uma acusação de Capitu, numa defesa de Bentinho, 
quanto em demonstrações de uso de técnicas jurídicas, como acusação, defesa, presença de 
testemunhas, a confissão, bem como a realização de contratos (capítulo LI e LXXX), 
inventários e testamentos. 

            Portanto, institutos do Direito Civil, Direito Penal, Processual Civil, Processual Penal 
são muito frequentes na construção da narrativa, que permitem passar verossimilhança, uma 
vez que o narrador-personagem é um advogado e como tal articula a história e a escrita em 
torno do Direito.    

           

CONCLUSÃO 

                        

             O presente trabalho buscou contribuir com os estudos na linha de pesquisa Direito e 
Literatura, que, como visto, muito já se desenvolveu nos países de velho continente e dos 
Estados Unidos da América. No Brasil, os estudos firmam-se, a cada dia, em que as 
universidades procuram traçar, de forma interdisciplinar, análises mais profundas entre as 
artes e o Direito e, de maneira mais estrita, entre Direito e Literatura. 
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            Como visto, dentre as diversas vertentes teóricas estabelecidas entre Direito e 
Literatura, a presente pesquisa encontra-se na linha de estudo do Direito na Literatura, em que 
institutos jurídicos, a estrutura argumentativa e as instituições do Direito podem ser analisadas 
e extraídas das obras literárias. Ao passo que a Literatura contribui para (re) pensar a 
realidade, os estudos travados entre Direito e Literatura tornam-se bastante e mutualmente 
profícuos. 

            Diante dessa ótica, a escolha da obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, torna-se 
uma obra-prima para se pensar e analisar a sociedade brasileira do século XIX, tendo as 
instituições jurídicas como uma das mais importantes e respeitadas, além de mantenedoura da 
ordem e do status quo. Dessa análise, pode-se extrair a figura do bacharel em Direito, o dono 
do saber e da legalidade, das posses e chefe de família, capaz de realizar seus desejos e guiar 
os  possíveis destinos. 

            O papel do Direito, contudo, não se restringe à descrição da sociedade da época, 
fazendo uma ponte entre Direito, Literatura e Sociedade, também se insere no arcabouço da 
construção da narrativa complexa e articulada do romance. Neste sentido, pode-se vislumbrar 
que o narrador-personagem arquiteta seus argumentos de modo a se ver ileso de qualquer 
responsabilidade ou consequências na trama, projetando-as em Capitu, de modo a ter, assim, 
como seu advogado de defesa o próprio Dom Casmurro, a sua própria figura. Para conseguir 
os efeitos desejados, vários elementos presentes em diversos ramos do Direito e variados 
institutos jurídicos são cuidadosamente articulados na história. 

            Dessa maneira, a obra de Machado de Assis mostra-se rica e viva, capaz de 
possibilitar pluralidade de análises. E mais ainda, é capaz de despertar no leitor, em cada um 
de seus capítulos magestralmente construídos, descobertas admiráveis, o que nos faz 
aproximar efetivamente o Direito da Literatura. 
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[1] Sobre os conceitos de Nação, importante a contribuição de: BOBBIO, Norberto; 
PASQUINO, Gianfranco; MATTEUCCI, Nicola. Dicionário de política. 5.ed. Brasília: UnB; 
São Paulo: Imprensa oficial do Estado, 2000, p. 795-798. v.2. 

[2] Com o objetivo de exemplificar e justificar alguns apontamentos, tomaremos, em alguns 
momentos,  por mencionar os capítulos da obra. 

[3] Segundo Roberto Schwarz (1997) a obra de Machado de Assis encontra-se dividida em 
dois grandes momentos, uma, segundo ele, dominada por Capitu e, outra, por Bento, a 
primeira sob o signo do esclarecido e a segunda pelo signo do obscurantismo. 
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RESUMO 
A abertura de novos campos para o fomento da compreensão do direito no complexo 
ambiente de uma sociedade tão conflituosa e desigual exige propostas ampliadoras, para além 
de um senso comum na academia. Nesse sentido, o “Direito e Literatura” pode fornecer 
importantes contribuições tanto para uma formação acadêmica culturalmente mais sofisticada 
quanto para um (re)pensar da chamada dogmática jurídica. Dito de outra forma, o processo de 
compreensão e aplicação do direito poderá ser aprofundado e melhor contextualizado com o 
inigualável auxílio da literatura. Esta proposta já existente em currículos de Universidades do 
Brasil e do mundo vem, aos poucos, se concretizando na cultura jurídica capixaba como 
demonstram as experiências de sucesso implementadas no Curso de Direito do Centro 
Universitário Vila Velha. Para elucidar um pouco melhor essas afirmações, é necessário que 
se entenda como estudar o “Direito e Literatura” para, em seguida, se alcançar os diferentes 
enfoques dados ao referido estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO E LITERATURA; ENSINO JURÍDICO; 
TRANSDICIPLINARIDADE 
 
ABSTRACT 
The opening of new fields aiming at encouraging a better understanding of Law in a complex 
environment of a so conflicting society demands more ample proposals that go beyond a 
common sense of the academy. In this sense, “Law and Literature” may offer important 
contributions not only for a more sophisticated academic education, but also for a (re)thinking 
of the so called dogmatic Law. In other words, the applying and understanding process of the 
Law Science should be deepened and better contextualized with the unique support of 
Literature. This proposal, which already exists in some universities in Brazil and in the world, 
is slowly, becoming part in the Capixaba legal culture as the successful experiences that were 
implemented in the Law Course of Centro Universitário Vila Velha have shown. To clarify 
those asserts, it is necessary to understand how Law and Literature should be studied in order 
to, in that case, reach the different intents given to this study.  
KEYWORDS: LAW AND LITERATURE; LEGAL EDUCATION; 
TRANSDISCIPLINARITY 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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No Relatório da Comissão Internacional para a UNESCO sobre Educação para o século XXI 
foram elencados quatro pilares fundamentais na construção do processo de ensino-
aprendizagem includente e democrático: (a) aprender a conhecer por meio de uma vasta 
cultura geral, com a possibilidade de aprofundamento em determinadas matérias, o que 
também pode contribuir para a noção de se "aprender a aprender" num processo contínuo de 
educação para toda a vida (DELORS, 2001, p. 101); (b) aprender a fazer com a finalidade de 

adquirir, não somente uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais ampla, 
competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e trabalhar em 
equipe. Mas também, aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais  ou de 
trabalho que se oferecem ao jovens e adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto 
local ou nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o 
trabalho (DELORS, 2001, p. 102); 

(c) aprender a viver juntos, "desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 
interdependências - realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos - no respeito 
pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz" (DELORS, 2001, p. 102); 
culminando em: (d) aprender a ser, "para melhor desenvolver sua personalidade e estar a 
altura de agir, cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e responsabilidade 
pessoal" (DELORS, 2001, p. 102). 

Nesse sentido, o ensino bancário, denunciado por Paulo Freire (1985, p. 81), no qual o 
professor despeja conteúdos para posterior cobrança, necessita ser revisto, a fim de incluir 
como preocupação fundamental, o desenvolvimento de competências que ultrapassem a mera 
transmissão. (ZABALZA, 2004). 

Assim, a preocupação em aliar teoria e prática, no intuito de propiciar ao educando espaços de 
construção de autonomia, bem como o desenvolvimento do pensamento reflexivo, passam a 
ser propósitos fundamentais no ensino universitário. 

A modernidade trouxe uma incansável busca pela certeza e precisão (heranças do universo 
cartesiano), emergindo o racionalismo como instrumento viabilizador da criação de métodos e 
fórmulas pré-estabelecidas no processo do conhecimento. Este panorama construiu um 
modelo de ensino engessado, automático e virtual, criando-se uma distância significativa da 
compreensão do que venha a ser verdadeiramente educar. Daí a necessidade de uma 
reformulação deste "senso comum teórico"[1] que foi solidificado ao longo do tempo, a fim 
de proporcionar ao educando, "vias para aprender a aprender." (DEMO, 2002, p. 141). 

Através do aprender a aprender e do aprender a ser, tem-se a configuração de uma dimensão 
ontológica do conhecimento e do ensino (WARAT, 2004), abrindo-se os caminhos para o 
desenvolvimento das potencialidades criativas do raciocínio, permitindo desta forma, a 
instauração de um pensamento reflexivo e crítico. 

O ensino jurídico não pode basear-se na norma pura e simples, como se a letra fria da lei, os 
preceitos doutrinários e jurisprudenciais - que, representam, não raro, um enaltecimento à 
repetição -, fossem os fios condutores da ciência jurídica. Isto se deve ao fato de que vivemos 
em uma sociedade situada em tempos de modernidade líquida (BAUMAN, 2001), 
caracterizada pela instantaneidade, estando o tempo social, sempre em descompasso com o 
tempo do Direito (OST, 2001). Os conceitos e categorias não possuem solidez ou 
durabilidade, diluindo-se no tempo e tornando-se obsoletos com uma velocidade frenética. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6402



É da constatação da necessidade de superação do referido modelo de ensino (calcado na ideia 
de repetição), que se busca a revisão do processo de formação de profissionais que, por sua 
vez, devem estar conectados com as novas tendências impostas nas variadas ordens do 
conhecimento. Assim, propõe-se, a partir do projeto intitulado "Direito e Literatura", a união 
do universo acadêmico-jurídico com um dos mais ricos horizontes hermenêuticos aberto pelo 
ser humano que é justamente o universo literário. 

Daí advém a instigante questão: em que medida as obras literárias, em especial as obras de 
ficção, podem ser úteis para um sistema cognitivo como o direito, "cujos laços de 
compromisso estreitam a realidade, já que se dedica a prover o equilíbrio das relações e à 
resolução de conflitos sociais, seja a posteriori, seja aprioristicamente?"(DEL PINO, 2008) 

Para se enfrentar esta questão, é importante contextualizar a crise de um paradigma de ensino 
jurídico que se arrasta há mais de cem anos no Brasil e há tempos não atende (se é que 
atendeu em algum momento!) às mais variadas demandas sociais de uma realidade tão 
complexa como a deste "Gigante da América Latina". Dito de outra forma, verifica-se, de um 
lado, o decadente modelo de ensino jurídico que as instituições brasileiras importaram (e 
ainda mantém fortes resquícios) de Portugal por volta do final do século XIX e início do 
século XX - que serviu para formar bacharéis elitistas e conservadores (ADORNO, 1998) - 
capaz de manter, a todo custo, uma visão maniqueísta e objetificante de mundo, e, de outro 
lado, as transformações tecnológicas e os constantemente renovados anseios sociais de uma 
sociedade plural e conflituosa do final do século XX e início do século XXI. Desse confronto, 
desponta a imperiosa necessidade de uma (re)visão de posturas e paradigmas e, nesse sentido, 
a transcendência de modelos de ensino jurídico tradicionais vem sendo, em diferentes 
medidas, transformados e adaptados em diversos cursos de Direito espalhados pelo Brasil. 

Assim, a partir de propostas de abordagens interdisciplinares e transdisciplinares, dependendo 
da metodologia e do ponto de observação do sujeito, as Faculdades de Direito recorrem às 
mais diversas formas de se tentar fazer com que o Direito não esteja mais encastelado, 
distante da sociedade, e que seus alunos não estejam à parte das exigências do saber 
contemporâneo. 

Nesse contexto, o projeto a aproximação entre Direito e Literatura, longe de ser a panacéia da 
crise do ensino jurídico no Brasil - que, por sua vez, engrossa uma crise muito mais ampla 
que é a crise do próprio Direito[2] -, pretende ofertar contributos/subsídios para que os alunos 
da Faculdade de Direito possam aprofundar, ou até mesmo despertar, o gosto pela leitura, o 
que, por si só, já se caracteriza como um enorme diferencial no perfil de qualquer 
profissional, especialmente, naqueles engajados nas Ciências Humanas, e, principalmente, 
compreender o quanto a literatura pode ser útil para o direito e a carreira jurídica.[3] 

Nesse diapasão, buscando relatar esta rica experiência de abordagem e construção do saber, 
abre-se, no presente artigo, a possibilidade da manifestação da percepção da importância do 
Direito e Literatura a partir das palavras da discente Silvana Mara, aluna bolsista envolvida 
em todos os projetos oferecidos na faculdade, conforme se perceberá, subsequentemente, no 
item 3.4. 

O texto a seguir traz, portanto, o relato deste fantástico e real ponto de contato entre o direito 
e a literatura, pois, como ensina Posner (2009, p. 1): 

Law and Literature brings together two overlapping bodies of tthought, the legal and the 
literary, that have much in common, including na emphasis on rhetoric. Many works of 
literature deal with Law (and its origins, which include revenge). Law itself is formulated and 
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announced in writings, such as statutes, the Constitution, and judicial opinions, that 
sometimes exhibit a density, complexity, and open-endedness comparable to what one finds 
in leterary works. 

Não há dúvida sobre a necessidade de se buscar em diferentes horizontes as possibilidades 
hermenêuticas para uma melhor compreensão de complexos fenômenos que envolvem o 
convívio humanos. Assim tanto o direito, com sua linguagem prescritiva e "científica" quanto 
a literatura, com sua liberdade criativa, podem oferecer separadamente e, especialmente para 
os fins deste texto, juntos importantes chaves de compreensão o difícil convívio sócio-
político. 

1 COMO ESTUDAR "DIREITO E LITERATURA"? 

Dentre as várias possibilidades de estudos relacionando o Direito e a Literatura, é possível 
identificar a abordagem de temas jurídicos na Literatura e, neste sentido, ter-se-ia o "Direito 
na Literatura"; como também é possível "a utilização de práticas da crítica literária para 
compreender e avaliar o Direito, as instituições jurídicas, os procedimentos jurisdicionais e a 
justiça e, neste caso, estar-se-ia referindo o Direito como Literatura." (CHUEIRI, 2006, p. 
234). De acordo com Chueiri, "no primeiro caso, é o conteúdo da obra literária que interessa 
ao Direito enquanto, no segundo, a própria forma narrativa da obra pode servir para melhor 
compreender a narrativa jurídica como, por exemplo, as sentenças que os juízes constroem." 
(CHUEIRI, 2006, p. 234). 

Além da preocupação com o caráter conteudístico da obra e as suas sugestões de análises 
críticas do e no Direito, o diálogo entre Direito e Literatura, "ao nível metodológico (...), é 
não só concebível como desejável, numa fase interparadigmática de busca, como as que se 
nos apresenta neste momento. O Direito apresenta-nos, hoje, desafios cuja resolução se não 
basta já com os modelos puramente legalistas (...)".(FREITAS, 1990, 22-3). 

O enfoque que se privilegia neste projeto, portanto, é justamente o descrito acima no qual se 
busca o aprofundamento da discussão acerca da relação entre o Direito e Literatura 
sedimentada tanto na linguagem do texto literário que remete ao Direito, ampliando-o para 
novas possibilidades interpretativas, quanto na oportunidade para o desenvolvimento do 
estudo do próprio Direito dentro do riquíssimo universo literário. 

2 A EFETIVAÇÃO DO PROJETO DIREITO E LITERATURA NA FACULDADE DE 
DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA (UVV)  

Considerando-se os vários debates (angústias)[4] que envolvem o modo de ser e de se fazer o 
direito no Brasil, em pleno século XXI, (re)pensar o direito é o desafio que se impõe, 
atualmente, ao jurista, principalmente a partir do ambiente acadêmico. E, dentre as inúmeras e 
mais variadas alternativas que se apresentam, o Direito e Literatura assume especial 
relevância na medida em que confere, por excelência, um caráter multidisciplinar à sua 
apreciação. 

Nesse sentido, Schwartz (2006) com base na sociologia jurídica de Luhmann (1983), num 
primeiro momento, destaca sinteticamente a complexidade social contemporânea e, em 
seguida, também reforça a importância do "approach" entre o direito e a literatura - do 
"acoplamento entre o sistema jurídico e o sistema da arte" (SCHWARTZ, 2006, p. 50) - da 
seguinte maneira: 
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Há um certo consenso entre os sociólogos modernos de que a época atual se diferencia das 
demais por uma sensação de indeterminação e insegurança não presenciada anteriormente, 
culminando na necessidade de um modelo de apreensão e de suportabilidade dos riscos, 
gerados por aqueles fatores. De fato, o que antes era perceptível pelo reconhecimento do 
perigo, agora é estratégia de antecipação e diminuição dos riscos advindos da complexidade 
hodierna. E o Direito, enquanto parte desta diferenciação social, deve se abrir para seu 
entorno, local em que, por exemplo, o sistema econômico atua de forma mais rápida e apta ao 
estágio societário atual. Abrir-se sem perder a sua autonomia interna, rumando, sem medo, 
para o desconhecido, eis o desafio do Direito. Um desafio não muito diferente do que navegar 
por mares nunca dantes navegados, como se anunciava nos Lusíadas de Camões. 
(SCHWARTZ, 2006, p. 46) 

  

Dentro dessa perspectiva apresentada por Schwartz, em sua linguagem sistêmica, o 
acoplamento entre o sistema jurídico e o sistema da arte (com seu subsistema literatura) "são 
comunicação em estado puro, e, no caso específico, comunicação via linguagem", pois 
"ambos são textos e, dessa maneira, encontram-se constituídos em uma realidade social 
semelhante". (SCHWARTZ, 2006, p. 47). 

Além disso, na medida em que se baseia no cruzamento dos caminhos do direito com as 
demais áreas do conhecimento - fundando um espaço crítico por excelência, através do qual 
seja possível questionar os seus pressupostos, seus fundamentos, sua legitimidade, seu 
funcionamento, sua efetividade, etc. -, a possibilidade de aproximação entre os campos 
jurídico e literário favorece ao direito assimilar a capacidade criadora, crítica e inovadora da 
literatura e, dessa forma, superar as barreiras colocadas pelo sentido comum teórico, bem 
como reconhecer a importância do caráter constitutivo da linguagem[5], com destaques para 
os paradigmas da intersubjetividade e intercontextualidade. (TRINDADE; GUBERT, 2008, p. 
11-12). 

Todavia, o estudo do Direito e Literatura - seja no direito contado na literatura, seja no direito 
entendido como narrativa -, em que pesem o imenso prestígio e o considerável espaço 
conquistados nas principais universidades norte-americanas e européias em suas faculdades, 
programas, departamentos, cursos, centros e institutos de pesquisa, ao longo da segunda 
metade do século XX, é uma prática pedagógica ainda pouco comum na cultura jurídica e 
literária brasileiras (TRINDADE, GUBERT, 2008, p. 12), o que torna o projeto Direito e 
Literatura um desafio ainda mais enriquecedor para a cultura jurídica brasileira. 

Nessa perspectiva, de forma pioneira no Estado do Espírito Santo, o curso de Direito do 
Centro Universitário Vila Velha UVV(ES) se insere num universo já explorado, todavia ainda 
de forma incipiente, no cenário nacional por Universidades como a UFPR (KOZICKI; 
CHUEIRI, 2006), a UFMG (Revista da Faculdade Mineira de Direito, 1998), além do 
Instituto de Hermenêutica Jurídica - IHJ - (COPETTI NETO, 2008 (a); 2008 (b)) e, no cenário 
mundial, passa a compartilhar de discussões que já integram, por exemplo, o currículo da 
Haward Law School, nos EUA e as pesquisas da Universidade de Coimbra, em Portugal. 

3 O CAMINHO PERCORRIDO E O QUANTO SE PODE CAMINHAR 

Dentro dessa perspectiva apresentada, cumpre neste momento informar os métodos utilizados 
para a efetivação de alguns "subprojetos" deste "projeto-mãe" chamado "Direito e Literatura". 
Nesse sentido, a seguir, relata-se a efetivação de algumas ideias já praticadas e de outras à 
espera de seu momento de aplicação. 
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3.1 CAFÉ, DIREITO & LITERATURA 

O Café, Direito & Literatura consiste em encontros agendados em ambientes culturais como 
livrarias, cafés ou em algum outro espaço para eventos que ofereçam as condições necessárias 
para a realização de diálogos e debates, de maneira informal, com a participação de 
professores do curso de direito, além de outros convidados para compor um círculo que já 
vem contando com a presença maciça de alunos de diferentes períodos do curso de Direito da 
UVV e de outras faculdades.[6] 

Trata-se de uma proposta descolada de quaisquer hermetismos formais. No encontro Café, 
Direito & Literatura discute-se o direito e outras áreas do conhecimento a partir das 
inquietações e angústias provocadas pelas diferentes obras indicadas para cada encontro. 
Assim, por exemplo, a obra "Admirável Mundo Novo", de Aldus Huxley, despertou debates 
filosóficos, políticos e sociológicos acerca dos diferentes tipos de sociedades, suas culturas, a 
questão do poder, etc. No campo dogmático do direito, foi possível discutir o artigo 225, da 
Constituição Federal de 1988 e a polêmica gerada pela lei 11.105/2005 (Biossegurança). 
Outro exemplo foi o excelente debate envolvendo política, filosofia e direitos humanos a 
partir da obra "A Revolução dos Bichos", de George Orwel. 

Outros títulos como "Ensaio sobre a Cegueira", de Saramago, "O Alienista", de Machado de 
Assis, "Macunaíma", de Mario de Andrade, "1984", de Orwel e "O Processo", de Kafka, 
também renderam acalorados debates no transcurso de dois anos de prática deste segmento do 
"Direito e Literatura", que, em 2011, deve ultrapassar a sua décima edição (décimo encontro). 

3.2 GRUPO DE ESTUDOS 

Diferentemente do subprojeto anterior (Café, Direito e Literatura), a proposta ora apresentada 
já prevê algumas formalidades que se mostram necessárias para o formato de um "Grupo de 
Estudos (GE)". Numa metodologia própria, o "GE Direito&Literatura" oferece ao aluno a 
oportunidade de ter contato com temas atuais e relevantes do direito, tendo como pano de 
fundo uma base teórica fundamentada nas relações entre direito e literatura. O que se pretende 
com este (sub)projeto, na verdade, é ofertar contributos para que os alunos conheçam a visão 
do direito como uma narrativa que pode se aproximar e se inspirar na literatura. Nas palavras 
de Dworkin: 

Decidir casos controversos no Direito é mais ou menos como esse estranho exercício literário. 
A similaridade é mais evidente quando juízes examinam e decidem casos do Common Law, 
isto é, qunado nenhuma lei ocupa a posição central na questão jurídica e o argumento gira em 
torno de quais regras ou princípios de Direito 'subjazem' a decisões de outros juízes, no 
passado, sobre matéria semelhante. Cada juiz, então, é como um romancista na corrente. 
(DWORKIN, 2001, p. 237-8). 

Essa visão, muito bem explorada pelo supracitado autor norte-americano, talvez possa ser 
bem adaptada "traduzida" - e não importada "cegamente" - para a realidade brasileira que, 
cada vez mais, vem, no âmbito da decidibilidade jurídica, valorizando a questão do 
precedente judicial. 

Mas não é só isso! A visão do direito como literatura pode também contribuir para uma visão 
"não metafísica" (OLIVEIRA, 2008, p. 21) do fenômeno jurídico, ou seja, para uma 
valorização da argumentação que considera as questões éticas e de justiça numa verdadeira 
contraposição a matrizes positivistas da tradição do pensamento europeu como, por exemplo, 
o positivismo de Kelsen. (OLIVEIRA, 2008). 
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A partir disso, portanto, a proposta do Grupo é aprofundar o estudo do direito com base em 
autores como Dworkin (2001), explorando-se as possíveis semelhanças e distinções em 
relação à teoria de outros autores, contemporâneos ou não, vistos como clássicos do 
pensamento jurídico como Kelsen e Hart. Aqui, a abordagem enfoca preferencialmente a 
construção teórico-prática acerca da aplicabilidade do direito e suas "técnicas" de dominação 
(FERRAZ JÚNIOR, 1994). 

3.3 LITERATURA NAS DISCIPLINAS PROPEDÊUTICAS DO CURSO DE DIREITO 

O projeto "Literatura nas disciplinas propedêuticas do Direito" tem por objeto o trabalho em 
torno de uma obra literária cuidadosamente selecionada a partir das opiniões do coordenador 
do projeto e dos professores das disciplinas que compõem o primeiro semestre do Curso de 
Direito. Eleita a obra, cada professor assume o compromisso de trabalhar o texto da melhor 
forma possível, dentro das perspectivas oferecidas pela sua disciplina, exigindo de cada aluno, 
além da sua leitura, uma contextualização do enredo e dos personagens dentro das teorias de 
cada matéria como sociologia, filosofia, introdução ao estudo do direito, dentre outras. Num 
segundo momento, elabora-se uma atividade em conjunto - professores e alunos - a fim de se 
tentar uma construção do conhecimento de forma diferenciada do senso comum na academia. 

Como ilustração desta proposta, pode-se citar o trabalho empreendido a partir da obra "O 
estrangeiro" de Albert Camus. Nela (e com ela), os professores puderam elaborar exemplos 
privilegiados para as suas aulas (especialmente de Sociologia, Filosofia, Ciência Política) e, 
concomitantemente, sugerir críticas com respaldo num universo fictício que se confunde a 
todo o momento com o existencial sócio-cultural. Como atividade complementar, também foi 
realizado um júri simulado (Introdução ao estudo do Direito), utilizando-se os fatos e os 
personagens da obra. 

Neste subprojeto, assim como no projeto "Café, Direito e Literatura", já se tem definida uma 
nova obra para a elaboração de novos conteúdos em sala de aula. 

3.4 A EXPERIÊNCIA DA EFETIVAÇÃO DO PROJETO DIREITO E LITERATURA 
RELATADA A PARTIR DA PERCEPÇÃO DA DISCENTE SILVANA MARA DE 
QUEIROZ (REFLEXOS NO PROCESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) 

Este relato tem por finalidade expor a experiência, sob a ótica discente, de dois projetos no 
âmbito do curso de Direito do Centro Universitário Vila Velha. Nessa perspectiva tem sido de 
grande importância para formação do aluno do curso de direito a participação na atividade de 
extensão denominada "Café, Direito e Literatura" como também no grupo de estudos "Direito 
e Literatura", no pelo Centro Universitário Vila Velha, ambos coordenados pelo Professor co-
autor deste artigo. 

3.4.1 O Grupo de Estudos 

A análise desenvolvida no Grupo de Estudo realizado no segundo semestre do ano de 2009 
teve como foco central a interdisciplinaridade entre Direito e Literatura e seus efeitos no 
mundo jurídico. O professor-coordenador desenvolveu o projeto por meio da proposta de 
estudo em material bibliográfico, apresentações orais e debates sobre os textos. 

Num primeiro momento, foi abordada a importância da aproximação desses dois campos do 
saber, as diferenças e similitudes, como uma nova forma de repensar o direito, enfatizando 
que não cabe a literatura construir um novo modelo jurídico, mas provocar o direito a olhar 
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para si mesmo, de maneira que possa compreender que não está sozinho, faz parte de um 
sistema social. 

Também, foram discutidos os três modos de articulação entre Direito e Literatura, quais 
sejam: "Direito na Literatura; Direito como Literatura; Direito da Literatura". Analisando as 
contribuições da linguagem para melhor entendimento dos fenômenos jurídicos. Nesse 
sentido, afirmam Trindade e Gubert: 

  

Ao se considerar as contribuições que, do ponto de vista da linguagem, a produção e os 
estudos literários podem oferecer ao direito, parece evidente que, em nenhuma outra 
disciplina do conhecimento, se demonstra de forma tão clara - como ocorre na literatura - que 
o homem é formador de mundo, como afirma Heidegger. (2008, p. 17). 

  

O grupo, também, debateu os problemas entorno do positivismo jurídico; o seu exaurimento 
diante de novos horizontes hermenêuticos, no sentido de que "(...) o método positivista exclui 
o hermenêutico e a pré-compreensão (...)". (STRECK, 2009, p.393). 

É necessário, no entanto, chamar a atenção para o fato de que não cabe à literatura inovar, 
criando um novo modelo jurídico como já foi abordado, mas contribuir com novas formas de 
contextualização livres das amarras do formalismo e da sua racionalidade. Assim a conquista 
de um novo paradigma jurídico, qual seja o pós-positivismo permitiu essa 
interdisciplinaridade. Acerca do assunto, referem-se Trindade e Gubert: 

[...], a necessidade de se reconhecer que uma das conquistas alcançadas com o pós-
positivismo é, precisamente a abertura e ampliação dos horizontes, o que possibilita a 
intersecção entre as variadas áreas do conhecimento, dentre as quais a literatura exsurge como 
uma aliada potencial para o estudo do direito. (2008, p.17-18). 

  

Também se estudou no grupo a questão da aplicação do direito e as posturas assumidas pelo 
julgador na obra de François Ost (1993): "Júpiter, Hércules, Hermes: Três Modelos de Juez" . 
No debate sobre o texto foi analisado cada modelo de juiz, com suas devidas implicações e 
concluiu-se que o direito não se esgota na lei, nem na vontade do legislador. 

Ademais, o grupo de estudo, ainda trabalhou os textos: "A Constituição, a Literatura e o 
Direito" (SCHWARTZ, 2006), "Ronald Dworkin: de que maneira o direito se assemelha à 
literatura" (OLIVEIRA, 2008) e "Uma Questão de Princípio" (DWORKIN, 2001). Na 
discussão desse último texto foram examinados os direitos fundamentais em casos abordados 
por Dworkin (2000), bem como a sua tese da resposta certa para casos difíceis. 

Nesse sentido, de acordo com Oliveira (2008, p. 21-22), pode-se sintetizar esta discussão da 
seguinte maneira: 

Dworkin, assim, contrapõe-se primeiramente à tradição positivista, segundo a qual, em face 
de casos difíceis só haveria como tomar decisões diversas, cabendo ao juiz escolher 
discricionariamente aquela a ser tomada. Mas Dworkin, também se contrapõe à tradição 
realista, que advoga uma teoria sem direitos, segundo a qual as decisões em nada se ligariam 
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ao passado de uma comunidade jurídica, mas tão-somente a um futuro a ser projetado 
politicamente a cada decisão passível apenas de legitimação a posteriori. (grifos do autor). 

  

Como resultados dos estudos, apresentações e debates do grupo, além do interesse, despertado 
nos alunos, em romper com a metodologia tradicional, como única forma de saber, houve a 
participação discente na VIII Jornada Científica e Cultural realizada pelo Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vila Velha, nos dias 18 a 22 de 
outubro de 2010, cujo trabalho apresentado na modalidade pôster foi "Por que estudar Direito 
e Literatura?" 

Sobre esse aspecto foi relatado para os participantes e visitantes desta jornada a importância 
de estudar direito e literatura, além dos objetivos que se pretende alcançar com o referido 
estudo. 

Vê-se, pois, que a melhor maneira de compreender esse processo é considerar a importância 
da interdisciplinaridade evitando que o direito fique em uma "torre de marfim" longe da 
realidade social. Diante desse quadro, fica evidente a importância desse estudo para o aluno 
do direito, tendo em vista que o acadêmico precisa ser capaz de construir seu próprio 
pensamento a partir do seu aprendizado. Contudo, infelizmente, na maioria das vezes, este 
processo acaba sendo retardado pela necessidade do aluno trabalhar, na graduação, com 
conceitos prontos e acabados e em uma reprodução automática e sem a necessária reflexão 
visando apenas o sucesso em provas e concursos. 

3.4.2 Os encontros na Livraria no "Café, Direito e Literatura" 

Também, reveste-se de particular importância falar sobre a atividade de extensão denominada 
"Café, Direito e Literatura"; um encontro com participação dos alunos e professores tanto do 
curso de Direito como de outras áreas do conhecimento como Relações Internacionais, Letras, 
Pedagogia e comunidade. Conta, também, com a presença de professores e alunos de outras 
instituições. Nessa atividade, debatem-se obras literárias escolhidas, previamente, tendo em 
vista que a leitura é requisito básico para a participação. A reunião tem seu tom de 
informalidade e descontração, mas sem perder o objetivo que é estabelecer uma comparação 
entre a obra literária e temas ligados ao direito. 

Primeiramente, é feita uma síntese da obra lida pelos participantes, na qual há a valorização 
dos pontos que se encaixam nos estudos jurídicos. É importante mencionar que há 
interpretações diferentes sobre temas relacionados ao direito, dependendo do estilo literário e 
do contexto sociocultural da época. Ao debater sobre obras de grande expressividade 
intelectual, percebe-se o quanto determinados acontecimentos históricos, fenômenos sociais e 
jurídicos, são paradigmáticos para a compreensão do Brasil e do mundo hoje, apesar do tempo 
em que a obra literária foi escrita. 

Nesse aspecto, podem-se relacionar temas estreitamente ligados à política, ao 
constitucionalismo e aos direitos humanos como o poder, o Estado, a dignidade da pessoa 
humana, a liberdade de pensamento, muito bem retratadas, por exemplo, no clássico e 
aclamado "1984", do autor George Orwell, publicada em 1948, trabalhado no sétimo encontro 
em 2009, em uma livraria de Vitória (ES). 
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A partir dos debates que há nas reuniões, bem como da interação entre os membros dessa 
atividade de extensão percebe-se, a cada encontro, uma nítida contribuição para o 
desenvolvimento cultural dos freqüentadores dos eventos. 

Diante desses dados, cabe ressaltar o quanto esse estudo é salutar para o discente. O contato 
com a literatura e autores diversos do cotidiano de sala de aula. A linguagem literária como 
nova forma de contextualização contribui para uma reflexão mais crítica acerca do papel do 
Direito na contemporaneidade. O conhecimento crítico capaz de compreender que o 
tecnicismo exacerbado acaba por desconsiderar a essência da realidade do ser humano, 
provocando até mesmo tragédias e catástrofes, como resultados, não raras vezes do "divórcio 
entre ética e técnica". (COMPARATO, 2001, 445-470).[7] 

É nesse contexto, portanto, que a literatura, livre das amarras do formalismo, proporciona a 
compreensão que o jurista precisa estender os seus horizontes hermenêuticos para uma melhor 
aplicação do direito. Superando o positivismo exegético, contudo respeitando os limites de 
sentido na aplicação da lei. 

3.5 A EFETIVAÇÃO DE OUTROS (NOVOS) SUBPROJETOS 

Além das três propostas que já vêm se desenvolvendo na "jornada" Direito e Literatura, outras 
propostas ainda poderão ser implementadas desde que se reúnam esforços e condições para 
tanto. Estas outras propostas, além das três descritas neste item, podem ser: a) apresentação de 
um programa de TV: com duração prevista dentro do tempo disponibilizado pela TV UVV, 
em sua programação no Canal Universitário, com exibição de um debate entre dois 
professores, se possível de áreas distintas, intermediado por um terceiro professor, 
responsável, por sua vez, pela intermediação do debate sobre uma determinada obra literária 
que tenha relevância para o Direito e áreas afins (esta vertente terá forte inspiração no 
programa exibido na TV Justiça, sob a coordenação de André Karan e apresentação de Lenio 
Streck)[8]; b) elaboração de um simpósio, com o intuito de aproximar a Instituição de Ensino 
Superior de outros centros de excelência que trabalham o Direito e Literatura; c) publicação, 
em revistas eletrônicas e/ou impressas de trabalhos advindos dos diferentes enfoques dado ao 
Direito e Literatura pelo Curso de Direito da UVV. 

SÍNTESE FINAL 

De tudo quanto fora exposto, registra-se que o principal objetivo da presente proposta é 
justamente o aprofundamento das interfaces existentes entre o Direito e a Literatura, a partir 
da análise de obras literárias, possibilitando a abertura de um novo campo para a realização de 
estudos e pesquisas jurídicas, bem como a difusão, mediante o diálogo entre as comunidades 
acadêmicas do Direito e da Literatura, da reflexão acerca da capacidade da narrativa literária 
de auxiliar os juristas na applicatio (GADAMER, 2004), que consiste na árdua tarefa de 
compreender/interpretar/aplicar o direito, "relacionando ficção e a realidade social e jurídica" 
(TRINDADE; GUBERT, 2008, p. 13). 
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[1] Sobre o senso comum teórico no direito (ou do jurista), Warat ensina que: "(...) os juristas 
contam com um emaranhado de costumes intelectuais que são aceitos como verdades de 
princípios para ocultar o componente político da investigação de verdades. Por conseguinte se 
canonizam certas imagens e crenças para preservar o segredo que escondem as verdades. O 
senso comum teórico dos juristas é o lugar do secreto. As representações que o integram 
pulverizam nossa compreensão do fato de que a história das verdades jurídicas é inseparável 
(até o momento) da história do poder." (WARAT, 1994, p. 15) 

[2] "Ninguém mais acredita sinceramente na grande odisséia justiceira do Direito que ajudou 
na construção do Ocidente. Está como esgotada a potência de um discurso jurídico com 
pontos de vista exaustivos e uniformizantes. Começa a instalar-se um certo desencanto com 
relação aos grandes princípios do Direito que orientaram durante tanto tempo a legitimação do 
verdadeiro e do justo. Começa-se a conviver com a perda de todo um sistema de objetos, de 
crenças que fizeram o elogio da certeza." (WARAT, 2004, p. 35). 
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[3] Em síntese, a proposta da inserção do "Direito e Literatura" objetiva: a) 

contribuir para a expansão dos horizontes culturais e para a ampliação 

da capacidade interpretativa bem como da habilidade na escrita 

(elaboração de textos) dos alunos da Faculdade de Direito; b) 

possibilitar uma comunicação entre diferentes disciplinas sob 

diferentes olhares, a partir do diálogo entre docentes e discentes da 

IES; c) construir, com base em diferentes fontes, uma maneira própria 

de desenvolvimento dos estudos entre Direito e Literatura; d) dentro 

do possível, abrir as atividades para a participação do público, a fim de 

se aproximar o conhecimento e as práticas universitários da 

comunidade em geral. 

[4] Dentre as quais destacam-se, (1) na teoria do direito: as discussões acerca da condição de 
possibilidade de manutenção de um paradigma jurídico que se convencionou chamar de 
positivista, ancorado, por sua vez, em diferentes vertentes no século XX, como, por exemplo, 
a teoria Kelseniana e a teoria Hartiana ou de sua revisão a partir do que doutrina vem 
chamando de um novo paradigma do direito, baseado numa perspectiva pós-positivista, 
inspirada em expoentes contemporâneos como Dworkin, no direito norte-americano, e Alexy, 
no direito alemão; (2) na sociologia e filosofias jurídicas, com a análise e crítica das novas 
formas de solução de conflitos, com a preocupação com a legitimidade do Estado 
Democrático de Direito, com a possibilidade do exercício da soberania, com a afirmação da 
cidadania, com a atuação dos poderes, especialmente o judiciário dentre vários outros temas, 
conforme se depreende, por exemplo, sob diferentes enfoques, na obra de Boaventura de 
Sousa Santos, Günter Teubner e José Eduardo Faria, Jürgen Habermas, Marcelo Neves, 
dentre outros. 

[5] "Se é verdade que 'a ninguém é admitido ignorar a lei', talvez se deva lembrar, com Paul 
Valéry, este pressuposto ainda mais fundamental: 'A ninguém é admitido ignorar a 
linguagem'." (OST, 2005, p. 22). 

[6] Conforme registrado, inclusive por veículo de comunicação regional, "uma virtude do 
projeto é a interdisciplinaridade criada com a presença de especialistas de diferentes áreas." A 
GAZETA. Vitória (ES), 04 nov. 2008, Caderno Dois, p. 05. 

[7] Sobre o sentido ético da vida humana a partir das lições da sabedoria mitológica, bem 
como o sentido ético da história, v. COMPARATO, 2006, p. 687-699. 

[8] http://www.tvjustica.jus.br/programas.php?id_programas=114. Acesso em 20/01/2010. 
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DIREITO, CINEMA E LITERATURA: O SOLISTA, O PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

E OS EXCLUIDOS 
 

LAW, LITERATURE AND FILM, THE SOLOIST, THE PRINCIPLE OF THE HUMAN 
BEINGS’ DIGNITY, THE FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE EXCLUDED. 

 
 
 

Edimur Ferreira De Faria 
Lailson Braga Baeta Neves 

 

RESUMO 
Tanto o livro quanto a obra cinematográfica “O Solista” narram a história de Nathaniel 
Antony Ayers e sua relação com o jornalista Steve Lopez, autor do livro. Nathaniel foi aluno 
brilhante da famosa escola Jilliard, mas em face de uma série de surtos psicóticos, abandonou 
o curso e acabou por se tornar um morador de rua após a morte de sua mãe. Steve o conhece, 
certo dia, quando ia para a redação do “Los Angeles Times”, enquanto ele tocava violino nas 
ruas. A partir daí inicia-se uma amizade que conduz o leitor/espectador ao mundo dos 
portadores se sofrimento mental e dos “moradores de rua”, e a luta para sua integração, mas 
observando-se os seus direitos, dignidade, permitindo-lhes sempre, a manifestação e 
expressão livre de sua vontade. Neste artigo, sob a apreciação dessas obras, em face de sua 
mensagem universal, analisa-se as mais modernas e contemporâneas doutrinas no que diz 
respeito aos direitos fundamentais e sua relação com os princípios basilares da Constituição 
Brasileira de 1988 e do Estado Democrático de Direito.  
PALAVRAS-CHAVE: PESSOA; DIGNIDADE HUMANA; DIREITOS; INCLUSÃO; 
AUTONOMIA; INTERVENÇÃO. 
 
ABSTRACT 
Both the book and the film “The Soloist” tell the story of Nathaniel Anthony Ayers and his 
relationship with journalist Steve Lopez, author of the book. Nathaniel was a brilliant student 
of the famous school Jilliard, but due to a series of psychotic outbreaks he left school and 
eventually became homeless after his mother’s death. One day Steve met him while going to 
the “Los Angeles Times” office as Nathaniel played the violin in the streets. From this point 
on a friendship begins which leads the reader/spectator to the world of the mentally ill and the 
homeless and their fight for integration while observing their rights, dignity, always allowing 
them the right to manifestation and free expression of their will. In this article, considering 
this work, and taking its universal message into account we intend to examine the modern 
doctrines as far as fundamental rights and their relation to the basic principles of our 
constitution and the democratic state of law. 
KEYWORDS: PERSON; HUMAN DIGNITY; RIGHTS; INCLUSION; AUTONOMY 
AND INTERVENTION. 
 
 

1-Introdução. 

O presente artigo tem por escopo, sob a ótica do filme e o livro “o solista”, analisar a 

aplicação dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa 
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do Brasil, focando no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como nos direito 

fundamentais elencados na mencionada Constituição. 

A intenção é verificar se a obra em foco apresenta elementos que propiciam refletir-

se sobre tais questões, inclusive sobre a necessidade ou não da intervenção estatal ou de 

organismos que busquem proporcionar a inclusão social sem, contudo, violar a autonomia do 

cidadão. 

Além disso, busca-se demonstrar que algumas normas estabelecidas 

administrativamente podem se tornar obstáculos ao desenvolvimento de ações, especialmente 

em juízo, quando se faz necessária a intervenção do Estado-Juiz para conferir medidas 

judiciais que visão a inclusão social da pessoa humana, conferindo-lhe os direitos e garantias 

inerentes ao cidadão e assegurando-lhe a dignidade. 

As ideias postas no filme serão confrontadas com a visão doutrinária sobre o 

princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, conforme Alexy, Ávila, 

Gadamer, Habermas, Sarlet, dentre outros. 

A princípio, serão analisadas as obras cinematográfica e literária, considerando o 

conteúdo da história, sua ficha técnica, para posteriormente relacioná-las, assim como seus 

protagonistas com a disposição Constitucional. 

Posteriormente serão feitas as considerações gerais e finais. 

2. O livro 

O livro é de autoria de Steve Lopes, jornalista que tem uma coluna no “Los Angeles 

Times”. 

Certo dia, quando fazia o caminho de volta para sua casa o autor ouviu o som de um 

violino executando Beethoven[1].  

O autor estava apressado para entregar a sua coluna no jornal, mas mesmo assim, 

parou e viu um maltrapilho morador de rua executando a peça em um violino que, segundo 

ele, “mais parecia tirado de um latão de lixo”. 

Diante disso, parou e puxou conversa com o músico de rua: Era Nathaniel Ayers, ex-

estudante da Juilliard, uma das mais importantes escolas de música do mundo. Negro e de 

origem humilde, se destacou pelo seu inegável talento, em face das pressões sofridas, acabou 

sucumbindo à esquizofrenia e, diante de tantos surtos, terminou como morador de rua. 

O instrumento de Nathaniel era o violoncelo (no livro contrabaixo), entretanto, por 

causa da redução de sua condição de excluído social só lhe restou aquele violino sovado 

(velho e com apenas duas cordas). 
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Steve Lopez começa a escrever sobre Nathaniel, mas, mais do que isso, trava uma 

amizade com o músico que renderá mudanças na vida de ambos. Lopes passa a ter contato 

com um grupo de pessoas que são excluídas da sociedade. 

3. O filme 

O filme retrata a história trazida no livro de Steve Lopes e é dirigido por Joe Wright 

que tem no seu currículo obras como “Orgulho e Preconceito” e “Desejo e Reparação”. 

Trata-se de cineasta inglês, acostumado a temas sociais, o que lhe permite uma 

penetração no enredo, mantendo uma equidistância regional com a imparcialidade necessária. 

O personagem de Nathaniel é interpretado por Jamie Foxx, ator consagrado e 

premiado pela sua atuação em “Ray”. 

Steve Lopez é interpretado por Robert Downey Júnior, ator também consagrado e 

premiado por sua atuação em “Chaplin”, e que viveu a glória e o declínio em face do seu 

envolvimento com drogas. 

Tanto a direção quanto o elenco nos parecem acertados para viver uma história de 

exclusão social, glória e declínio. 

É importante ressaltar que moradores de rua, em um projeto de inclusão social, 

atuaram no filme na condição de figurantes. 

Houve, durante as filmagens, uma aproximação com a realidade e uma tentativa de 

participação ativa dos reais protagonistas (os excluídos), na construção da obra. 

É importante ressaltar que o filme informa de que existem, atualmente, 90.000 

moradores de rua na cidade de Los Angeles, quebrando a falsa ideia de que os Estados 

Unidos, país mais ricos do mundo é, também, um lugar em que a democracia e a justiça social 

não se realizam de forma plena. 

O filme, assim como o livro, quebra outro paradigma que é a vítima que precisa de 

socorro do herói imune a qualquer fraqueza. 

Nas duas obras mencionadas, assim como em outro filme, “O sonho Possível”, cuja 

protagonista é Sandra Bullock[2], o que se vê é a quebra do modelo de personagem “caridoso”. 

O que se percebe nas telas é a construção de uma relação entre os protagonistas, por 

meio da qual aqueles personagens que numa visão tradicionalista seriam os imbatíveis heróis, 

se mostram frágeis e acabam crescendo em consciência política e social. 

Uma vida às vezes fútil e vazia é enriquecida pelo personagem central da história, 

pois esta lhe confere conteúdo e uma nova visão da vida, retirando-lhes da passividade de 

meros observadores para ativista da vida cidadã. 

A relação entre os atores principais revela-se, em síntese, equilibrada não só pelos 

vínculos afetivos, mas também pelos ganhos reais para os envolvidos por meio da descoberta 
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e construção constante de valores e motivadores capazes de realizar a construção humana 

mediante a edificação linguística, dialógica e promovente da fusão das realidades antes tão 

distintas. 

Cumpre salientar, também, que tanto o livro como o filme, por tratarem da questão 

referente á alienação mental, desamparo do Estado e, por consequência, dos moradores de rua, 

torna universal o tema, apesar de se passar em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. 

No Brasil, o tema torna-se relevante em face do elevado número de pessoas 

excluídas socialmente, tanto na zona urbana como na rural. 

4. Os valores postos no filme e no livro 

O livro trata da vida de Nathaniel Ayers e de sua derrocada em face do acometimento 

de surtos frequentes em razão da esquizofrenia diagnosticada. 

Em virtude da doença a que fora acometido, o protagonista teve afetada a sua 

dignidade expressa por um abandono total pelo Estado e pela sociedade que não lhe socorrem 

quanto a questões básicas, compreendendo habitação, assistência médica, jurídica, entre 

outras. 

Por outro lado, se está a se exigir a intervenção do Estado em favor do protagonista, 

por outro, impõe-se, pelas mesmas razões de direito, que sua autonomia, sua individualidade e 

sua valoração sejam respeitadas. 

É esta gama de valores mencionados que, ás vezes, entra em conflito e merecem ser 

analisados e dirimidos em face da situação concreta que se apresenta. 

5. O Dispositivo Constitucional basilar 

O artigo 1º da Constituição de 1988 estabelece de forma clara a federação e o Estado 

Democrático de Direito, para, em seguida, instituir os seus fundamentos, ou, melhor dizendo, 

os seus princípios fundamentais que são: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa 

humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e; o pluralismo político. 

No parágrafo único estabelece-se o poder como emanação do povo que o exerce 

através de seus representantes. 

Vê-se que  o artigo 1º da Constituição não só estabelece o Brasil enquanto uma 

República Federativa, como proclama o Estado Democrático de Direito como sendo a forma 

jurídica deste País. 

Os seus incisos, arrolam os princípios fundamentais, basilares e norteadores do 

Estado Democrático de Direito Brasileiro. 

É com base nesses princípios que se estabelecem os poderes da União e, em seguida, 

os objetivos fundamentais do Brasil que são: constituir uma sociedade livre, justa e solidária; 

garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
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desigualdades sociais e regionais e; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

O Estado Democrático de Direito não se estabelece sem os princípios basilares e 

estes, por sua vez, exigem, para a sua efetividade, entre outras, a constituição de uma 

sociedade justa, livre e solidária; o que se faz por meio do desenvolvimento nacional e da 

erradicação da pobreza e da marginalização. 

Naturalmente, isso não se faz, a não ser em uma sociedade sem desigualdades sociais 

e regionais e sem qualquer tipo de discriminação, como inserto no inciso IV do art. 2º. 

Os direitos fundamentais positivados na Constituição, em particular os dispostos no 

art. 5º (direitos civis), tem por escopo a garantia de toda essa gama de princípios e objetivos 

constitucionais. 

Opta-se por fazer esta abordagem em consonância com o princípio da dignidade da 

pessoa humana por ser o mais emblemático de todos, o que permite a facilitação da 

transposição do raciocínio aqui desenvolvido para qualquer deles. 

Nesse aspecto, a narrativa da vida de Nathaniel Ayers é fundamental para a reflexão 

da necessidade de aplicação de tais diretivas em face de um caso concreto, pela simples 

transposição e análise dos fatos. 

6. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

A dignidade da pessoa humana é, talvez, o princípio basilar de todos os demais, visto 

que o reconhecimento da dignidade humana promove a valoração dos demais princípios, tais 

como cidadania, pluralismo, soberania, entre outros.  

Aludido princípio, nunca antes positivado em constituições brasileiras, originou-se e 

fundamenta-se na doutrina cristã.  

Entende-se que o ser humano, criado a semelhança de Deus contém, em si, a inata 

dignidade inerente á sua condição única de similar ao Criador. 

O princípio em foco foi acolhido pelo direito, em especial pelo jusnaturalismo e vem 

sendo á base do constitucionalismo contemporâneo, no que diz respeito aos direitos 

fundamentais que, em grande parte, são derivativos do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Tailhard de Chardin, na obra o “Fenômeno Humano” destaca as características que 

fazem do homem um ser dotado de dignidade intrínseca: 

“ Na verdade, duvido que haja, para o ser pensante, minuto mais decisivo do que 
aquele e que, caindo-lhe a venda dos olhos, descobre que não é elemento perdido 
nas oscilações cósmicas, mas que uma universal vontade de viver nele converge e se 
hominiza. O Homem, não centro estático do Mundo – como ele se julgou durante 
muito tempo, mas eixo e flecha da evolução – o  que é muito mais belo.” 
(CHARDIN, 2006, p. 28) 
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Embora considerada um atributo inato á natureza humana, alguns autores ressaltam 

os contornos sociais ou de certas sociedades no que diz respeito á aspectos da dignidade da 

pessoa humana. 

Vale dizer, certa forma de tratamento a inserção ou o posicionamento da pessoa em 

determinado grupo social pode provocar uma afetação de sua dignidade, o que não ocorreria 

em outras sociedades em face da mesma situação.  

Apenas a título de exemplo, e para caracterizar o que já foi dito, apoiando-se ainda 

nas obras referidas, pode ser que em uma comunidade nômade a questão da inexistência de 

moradia ou habitação não tenha influência na qualidade de vida da pessoa, não se podendo 

dizer o mesmo quanto a uma comunidade sedentária em que a propriedade e a habitação são 

referências não só de inserção como de posicionamento social. 

Assim, pois, apesar da alegação quanto à natural qualidade deste princípio, deve-se 

destacar a importância dos valores de determinado grupo para se definir quanto á observância 

e verificação da efetivação do princípio em face da realidade em concreto. 

Existe, pois, forte conteúdo cultural e histórico na construção desse princípio em 

exame.  

Sobre o tema assevera Sarlet: 

“A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.” 
(SARLET, 2009, p. 67) 

O conceito alinhavado por Sarlet não discrepa de outros, em termos de concepção, 

além disso é completo e rico em conteúdo, razão pela qual se dispensa a transcrição de outros 

conceitos, por certo, aceitáveis em face de sua precisão e conteúdo. 

7. O Princípio da Dignidade Humana e os excluídos 

Diante do que já foi exposto, está claro que em face da nossa sociedade e os seus 

valores, a situação dos “sem teto”, ou “moradores de rua” está em desacordo com o princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

Não se duvida de que a pessoa sem habitação, assistência médica ou psicológica, 

assistência educacional e jurídica, não tem o tratamento que faz jus em razão da sua condição 

de ser humano. 

A construção histórica deste princípio, na sociedade brasileira, prescreve que as 

pessoas com menores condições devam ter a possibilidade de se verem incluídas socialmente. 
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O morador de rua  pessoa sem qualquer recurso financeiro, cultural ou social cabe ao 

Estado, a família e a sociedade, tem direito à ajuda do Estado para a sua inserção na 

sociedade. 

Entretanto, é preciso que a inserção se faça de maneira não invasiva, considerando e 

respeitando a natureza humana e a individualidade daquele a quem se pretende assistir. É este 

aspecto que tanto o livro quanto o filme “O Solista” deixa claro. 

Lopez, ao conhecer Ayers, passa a se interessar por ele, bem como pela situação dos 

“sem teto”, procurando trabalhar junto a Nathaniel tendo como foco a sua própria 

sensibilidade, o amor pela música. 

É verdade que, no princípio, Lopez pretendia que se impusesse a Ayers métodos de 

tratamento e recuperação sem levar em conta a sua liberdade e sua vontade, o que seria 

também, uma violação ao princípio da dignidade humana, a despeito das intenções do autor 

serem as melhores possíveis. 

Lopez vale-se do discurso e da linguagem, na mesma proporção em que Bohnn o faz 

em sua obra “Diálogo”. Convém analisar a importância da linguagem e do diálogo como meio 

de construção de uma solução adequada para o convencimento do excluído. 

Para que não haja dúvidas quanto ao que se está discutindo aqui, não se pretende que 

a solução de questões desse jaez seja resolvida sem políticas efetivas do Estado em prol das 

pessoas excluídas. 

Todavia, o convencimento e a inserção psicológica, devem ser realizados pela 

interação com a pessoa ou pessoas que se pretende incluir. 

Tais pessoas, aviltadas e espezinhadas em sua dignidade, encontram-se em um 

estado, que necessita de medida interativa e dialógica, para se sentirem motivadas a participar 

de programas governamentais e não governamentais. 

8. A Linguagem Para a Psicanálise 

8.1 A Teoria da Linguagem para Lacan 

A teoria da linguagem para a psicanálise tem muito sentido se compreendermos 

Lacan.  Quinet na sua obra “A descoberta do Inconsciente, do Desejo ao Sintoma”, ao 

comentar a visão Lacaniana, afirma que a mente humana é estruturada pela linguagem. O 

homem para ele é linguagem, um ser cultural. É a linguagem que o humaniza e afasta o 

homem definitivamente da natureza, definindo-o e o estruturando, razão pela qual é lógico 

que todo o progresso científico e filosófico passe pela linguagem, por um discurso racional e 

estruturado. 
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Para Lacan, no seu inconsciente, é na linguagem que habitamos e por ela somos 

habitados. Afirma ainda, que a linguagem é individual, mas a fala ou o discurso implica o 

reconhecimento do outro. 

É preciso, contudo, diferenciar significante de significado, o primeiro é a palavra, o 

símbolo e o segundo, o conteúdo a ele aplicado. Tal compreensão é fundamental para 

compreender as diferenças de entendimento em face da mesma linguagem ou sinal simbólico. 

Convém salientar que, para Lacan e Quinet, a linguagem não se limita ao exercício 

oral, mas em toda utilização gestual, simbólica ou representativa que tenha a função de 

comunicação, incluindo as expressões gestuais e faciais. 

A linguagem, por sua vez, se origina no Édipo, na primeira palavra que é o 

reconhecimento do nome do pai, segundo Freud na obra “Totem e Tabu”. Eis porque, 

qualquer teoria séria do direito deve passar pela linguagem e pela prática discursiva. 

8.2 A Visão de Freud 

Para Freud (1999), tanto a lei quanto a neurose tem origem no pai primitivo. Os 

filhos matam o pai dominador, mas em virtude da culpa e da ausência da Lei constroem o 

totem como culto ao pai. O totem é referência à proteção (pai, lei) e o tabu ao que é proibido 

ou digno de proteção.  

A primeira palavra, segundo a doutrina freudiana, foi o nome do pai, consistindo a 

linguagem em uma busca da construção do pai primitivo ou a Lei. 

A linguagem, portanto, se origina no “Édipo” (nome do pai), que é o primeiro 

significante. Daí, a origem íntima entre linguagem, psicanálise e direito; questão esta, 

importante para este trabalho. 

Daí a conclusão de que o homem se constrói pela linguagem e, portanto, o direito é 

fruto de uma construção linguística. 

8.3. Habermas    

Segundo Habermas, a norma deve ser construída pelo discurso dos envolvidos. 

Assim, é preciso uma sociedade atuante para a construção de regras orientadoras de ações em 

favor dos excluídos. 

De outra sorte, faz-se necessário que aos excluídos, sejam permitidas voz e vez para 

participarem de seus destinos por meio do diálogo, quer seja no nível individual ou coletivo. 

O personagem Lopez representa tanto o Estado quanto à sociedade que se 

movimenta entre o desinteresse ao intervencionismo absoluto para se fixar, finalmente, no 

diálogo. 

8.4 Gadamer 
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Hans-Georg Gadamer, filósofo alemão, é o autor de várias obras, como: “Verdade e Método, 
Traços Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica”[3] e a não menos importante 
“Hermenêutica em Retrospectiva”[4]. 

Esse conceituado filósofo europeu realizou revisão do pensamento iluminista, afastando-se da 
postura absolutamente racional, um cientificismo exacerbado para aproximar-se da tradição, 
afirmando que está irremediavelmente incrustados na cultura e na linguagem, o que torna 
descabido sustentar-se em certeza baseada em método inteiramente racional. 

Gadamer entende que deve haver uma fusão de horizontes, considerando-se a tradição a arte e 
a cultura dos envolvidos, e é o que de fato se dá entre Lopez e Ayers. 

É preciso postura isonômica entre os interessados ou participantes do diálogo construtivo. 

8.5 O Diálogo Quântico 

Para Corroborar o que foi dito até agora no que diz respeito à linguagem, pode-se tomar como 
referência David Bohm[5], físico quântico que tinha no diálogo um meio adequado para 
ampliação e revelação da consciência. 

Bohm acredita que com a formação de um grupo dialógico de pessoas diferentes 
(culturalmente), no curso do diálogo estas diferenças se tornariam tênues e que as diferenças 
seriam superadas em face de um entendimento da natureza da realidade em geral e da 
consciência em particular, como uma totalidade coerente, independentemente do tópico ou 
tema levatado. 

Bohm define diálogo, diversamente de discussão, como o emprego da palavra por mais de 
um, valendo-se da etimologia da palavra que tem origem no idioma grego (logos = palavra; 
dio = dois).  

Assim, pela própria física quântica, o diálogo é visto como uma forma de conscientização e de 
solução de problemas, bem como superação de diferenças e de problemas comuns, em busca 
de um senso de realidade conjunto. 

O diálogo exige uma postura igualitária, não competitiva e que respeite as posições do outro, 
mantendo-se, ainda, aberto à possibilidade de revisão das próprias posições. 

Esta é uma forma viável de inclusão conforme demonstrado no filme, sem a necessidade de 
descaracterização da personalidade de quem quer que seja, tendo-se em vista a visão pluralista 
constitucional. 

  

9. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e os Direitos Fundamentais 

Os direitos fundamentais são derivativos dos princípios basilares e, em especial, o da 
dignidade da pessoa humana. 

Como se disse, a prática discursiva não tem o condão de resolver a questão da inclusão do 
morador de rua ou de qualquer outro excluído, sem a participação voluntária e consciente 
deste. 
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Entretanto, uma vez superada essa fase, é preciso que medidas efetivas sejam adotadas. 

O direito à habitação, à saúde, à educação, à vida digna, à liberdade, entre outros, são direitos 
fundamentais que devem ser usufruídos por todos. 

Abrigos e moradias comunitárias devem estar disponíveis aos que necessitam, assim, também, 
como assistência médica, terapêutica e medicamentosa. 

Todavia, não ocorrendo á ação estatal, diante do que dispõe a jurisprudência, impõe-se a 
intervenção judicial para a sua realização. 

A efetiva inclusão social passa pela necessária regularização de registros de nascimento, 
casamento, documentos em geral, até mesmo a inserção em programas de reabilitação, 
tratamento e moradia. 

Trata-se no caso, da defesa de direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, 
tanto de status passivo quanto ativo do Estado e que podem ser judicializados. 

Alexy[6], na obra “Constitucionalismo Discursivo”, refere-se expressamente à Constituição 
brasileira, quando diz que os direitos fundamentais nela positivados são imediatamente 
justiciáveis.  

Afirma que esses direitos são democráticos por que tem por escopo o desenvolvimento 
humano e a sua realização como meio, para tanto, é uma finalidade do Estado, razão pela qual 
o acionamento judicial e a intervenção do Judiciário não podem ser considerados mero 
ativismo judicial, mas a real possibilidade conferida ao cidadão de exigir em juízo a prestação 
a que tem direito. 

Logo com base nisso, o ingresso em juízo pretendendo a realização desses  direitos é 
plenamente possível. 

O estabelecimento dos princípios, espécie do gênero norma impõe a sua realização, 

no entendimento de Alexy[7] e Ávila[8], no máximo possível. 

Ávila estabelece a aplicação da máxima da proporcionalidade para dirimir questões 

conflituosas, nos termos da ponderação apontada por Alexy. 

Estranhamente, os Tribunais, em edição de resoluções e portarias (atos 

administrativos), exigem que a pessoa, para propor ação judicial deve informar dados tais 

como número do cadastro de pessoas físicas, nome da mãe, entre outros. 

Ora, diante de alguém, que pode desconhecer até o seu próprio nome, tendo em vista 

que se encontra desprovido do mínimo existencial como registro público, documentos, nome 

dos pais, ou mesmo inscrição no famoso CPF. 

É inadmissível que medidas administrativas venham sobrepor-se as normas 

processuais infraconstitucionais e, até, a princípios basilares como cidadania e dignidade da 

pessoa humana. Aludidas exigências são, portanto, inconstitucionais e devem ser repelidas. 

10. A Pretensão de Correção na Decisão Judicial 
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A decisão judicial deve conter uma pretensão de correção e, para tanto, o processo de 

sua construção deve ser interativo e discursivo, nos termos já postos. 

Inadmite-se que a construção da decisão deixe de considerar a participação dos 

interessados, quer seja na forma discursiva ou utilizando-se dos demais recursos inerentes ao 

processo. 

Deve-se facultar as partes a exposição racional de seus argumentos, a fim de 

demonstrar a norma a ser aplicada ao caso concreto. 

O magistrado deve perceber que a construção hermenêutica se faz interativamente e 

que é uma construção conjunta. 

Lopez (aqui representando o Estado-Juiz) percebe e estabelece uma relação interativa 

com Nathaniel, buscando a solução correta e não a que lhe parece, à primeira vista, a mais 

viável. 

 A sua aproximação não lhe retira a qualidade de observador imparcial. A sua 

compreensão daquele universo não o transforma em parte ou em interessado no desfecho dos 

rumos a serem tomados. 

Curiosamente, Lopez nem sempre age assim no decorrer da narrativa, demonstrando 

que ele também passa por um processo de amadurecimento, passando desde o juiz júpiter 

(interventor) e rapidamente pelo Hércules (heróico conhecedor da lei) até chegar ao juiz 

Hermes (interativo com os interessados) permitindo uma construção comum e participativa. 

Lopez deixa de tentar tomar o destino de Nathaniel nas mãos e passa a interagir com 

este, permitindo-lhe a existência digna que tem direito, dentro de seus próprios parâmetros. 

É preciso garantir a dignidade da pessoa humana no espírito democrático, mas 

respeitando a própria compreensão daquele a quem se estende a proteção, tudo nos termos do 

pluralismo cultural e político predicado na Constituição. 

Convém ressaltar, que o princípio da dignidade da pessoa, é um referencial 

hermenêutico determinante para o estabelecimento da decisão correta. Evidentemente, entre 

duas posições antagônicas postas em juízo, a valoração das argumentações deve ser realizada 

á luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Em face dos argumentos defendidos pelas partes, a decisão mais correta será a que 

melhor preserve este princípio ou a que menos a ofende. 

Não há como olvidar que medidas judiciais podem ser tomadas não só contra o 

Estado, mas contra familiares que se omitem ou deixam a pessoa ao léu, tendo em vista os 

direitos fundamentais e o princípio da solidariedade, acolhido também, pela nossa 

Constituição. 
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É comum, todavia, que membros da família considerem pessoas como Nathaniel 

(não foi o caso dele), como mero incômodo e os abandonem à própria sorte. 

É mais grave quando organismos não governamentais que se proponham a agir em 

favor dos excluídos, se arredem de seus fins, negando apoio a esses e, podem,  por isso, ser 

acionados judicialmente com base nos mesmos princípios, já que existem com o único fim de 

promover a inclusão social. 

Para isso, é preciso que as partes, magistrados, advogados, membros do ministério 

público, administradores públicos, tenham em mente que os direitos fundamentais têm por 

escopo a preservação e o desenvolvimento do ser humano, assim como o princípio da 

dignidade da pessoa humana é um balizador de qualquer projeto normativo-jurídico, razão 

pela qual qualquer decisão que se afaste de sua consideração ainda que como referencial 

hermenêutico, sucumbirá em face de uma falsa correção, ainda que formalmente correta. 

Tanto as políticas públicas, bem como as ações de organismos estatais ou não, ou de 

indivíduos, nesta seara, devem ter como base a preservação e aplicação do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Essa conduta norteou a ação das personagens, tornando viável a inserção de 

Nathaniel, na medida do possível e com profundo respeito às suas posições, crenças e valores. 

Conclusão. 

Tanto o livro quanto o filme “O Solista”, trazem em si uma narrativa e uma 

mensagem sobre a vida dos excluídos sociais (moradores de rua) que pode ser universalizada 

e analisada sob a ótica do Direito Brasileiro. 

As personagens Nathaniel e Lopez personificam a evolução das relações entre um 

excluído e o representante da sociedade e do Estado, elevando a relação para um nível não 

invasivo mas participativo e de inserção social. 

Por meio dessa narrativa, pode-se analisar a aplicação dos princípios basilares 

constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana e seus reflexos sobre os direitos 

fundamentais. 

É possível apontar à necessidade de políticas públicas destinadas a inclusão social, 

observando-se a efetivação dos direitos fundamentais, em especial, saúde, liberdade, 

autodeterminação, habitação ou moradia, além de outras. 

No filme pode se notar delineada formas de inclusão não intervencionistas que 

respeita a liberdade e a pluralidade política e cultural, estabelecendo o diálogo, a linguagem 

ou o discurso como base de estruturação do ser humano, permitindo-lhe o uso daqueles 

recursos a fim de se ver incluído e participante da sociedade. 
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A própria realização do filme foi uma ação de inclusão social, já que verdadeiros 

moradores de rua atuaram na película enquanto figurantes e foram remunerados por isso. 

As mais modernas doutrinas nacionais ou alienígenas encontram correspondência na 

história de Nathaniel que, por sinal, ainda vive em Los Angeles, demonstrando a sua efetiva 

aplicabilidade em face de casos concretos. 

Os direitos fundamentais têm como finalidade o desenvolvimento humano, o que é o 

objetivo do Estado, razão pela qual cumpre a ele desenvolver metas de inclusão social, 

podendo ser acionado em caso de omissão. 

Uma vez que os direitos fundamentais são justiciáveis em face do disposto na 

Constituição de 1988, é preciso que o Judiciário Brasileiro seja aberto a tais proposições posto 

que se trata de ações atinentes à cidadania que também é um princípio basilar do Estado 

Democrático de Direito, não sendo aceitável o estabelecimento de normas administrativas que 

dificultem o acesso à Justiça. 

Em razão disso, a intervenção do Judiciário quando acionado em face de tais 

questões é a mera realização em juízo de um direito do cidadão que se vê privado de prestação 

de competência do Estado, que se manteve omisso quanto as prestações positivas dos direitos 

fundamentais de inclusão.  

Portanto, trata-se de uma tentativa de concretização de direitos que lhe são sonegados 

e nada mais, não havendo que se falar em ativismo judicial, mas na justicialização dos direitos 

fundamentais e de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Por isso medidas judiciais podem ser tomadas contra o Estado e seus órgãos, 

organismos não governamentais e familiares que não observem os direitos fundamentais de 

pessoas, com base no principio da solidariedade ou no dever explícito ou implícito de  órgãos 

atuarem em favor da inclusão social, erradicação da pobreza, preconceito e pelo 

desenvolvimento da vida humana em geral, conforme preconizado na Constituição e balizado 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO 
A presença de minorias em sociedades plurais propicia uma reflexão acerca da igualdade à luz 
dos princípios difundidos pelos direitos humanos fundamentais. Por serem diferentes da 
maioria da sociedade, grupos minoritários são constantemente inferiorizados, hostilizados, 
marginalizados e discriminados. Mas não bastam apenas normas que reconheçam as 
diferenças, senão também que ações afirmativas busquem estratégias para reduzir as 
diferenças, estendam as oportunidades para todos e fortalecer a democracia. O objetivo deste 
trabalho é analisar o filme “O Terminal” relacionando o direito das minorias, sob os aspectos 
de linguagem, trabalho e intolerância, estabelecendo uma conexão com os direitos 
fundamentais. 
PALAVRAS-CHAVE: MINORIAS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; FILME ??O 
TERMINAL??. 
 
ABSTRACT 
The presence of minorities in plural societies provides a reflection about equal to the 
principles of fundamental human rights broadcast. For being different from most of society, 
minority groups are constantly degraded, harassed, marginalized and discriminated against. 
But standards are not enough to recognize the differences, but also affirmative action to seek 
strategies to reduce disparities, extend opportunities for all and strengthen democracy. This 
paper analyzes the film "The Terminal" by linking the rights of minorities, in terms of 
language, work and intolerance, establishing a connection with fundamental rights. 
KEYWORDS: MINORITIES; FUNDAMENTAL RIGHTS; THE MOVIE "THE 
TERMINAL??. 
 
 

  

Introdução 

  

            Diversas podem ser as formas emergentes de grupos diferenciados culturalmente que 
sobrevivem em uma sociedade. Grupos assim caracterizados por uma identidade lutam pelo 
reconhecimento jurídico e político da condição de diferente, defendendo seus valores, 
tradições e modo particular de compreender a vida, e com isso, buscar a igualdade difundida 
pelos Direitos Humanos. São grupos geralmente menos favorecidos e que são vulneráveis, 
exigindo um tratamento diferenciado de proteção. O reconhecimento da diversidade cultural 
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promove um contexto democrático, permitindo a igualdade jurídica, superar as desvantagens e 
possibilitar melhorias no desenvolvimento não apenas do grupo em si, mas também da 
sociedade geral. 

            No âmbito internacional, convenções das Nações Unidas, divulgam declarações para a 
proteção das minorias estabelecendo o direito à existência e à identidade desses segmentos e 
de serem reconhecidas como diferentes, porém com dignidade e direitos iguais. Países 
signatários das Declarações internalizam os princípios como normas, assim, a igualdade não 
se concebe apenas como princípio jurídico a ser respeitado, mas um objetivo a ser alcançado 
pelo Estado e pela sociedade (GOMES, 2003, p.99). 

            As organizações e a sociedade ainda hoje, desvalorizam a capacidade das minorias, 
segregando-as e excluindo-as, provocando situações de desigualdade de fato. Mas, alguns 
segmentos sociais tendem a flexibilizar, aceitar a diversidade e implementar ações afirmativas 
com o objetivo de distribuir justiça social e assumir posturas não-discriminatórias. 

            A existência da diversidade cultural faz com que o direito à igualdade seja acrescido 
do direito à diferença. A diferença e a diversidade devem ser respeitadas. Aos grupos 
minoritários, que sofrem exclusão de vulnerabilidade, devem ser conferidos tratamentos 
especiais (PIOVESAN, 2005). 

            O presente trabalho procura analisar, sob o enfoque dos Direitos Humanos, o direito 
das minorias revelado no filme "O Terminal", limitado aos fenômenos da lingüística, do 
trabalho e da intolerância, como principais áreas onde ocorrem a maioria de atos 
discriminatórios. 

  

• 1. Direitos Humanos Fundamentais 

  

Os direitos humanos concebidos como reivindicações morais, constituem uma invenção 
humana, em constante processo de construção e reconstrução (PIOVESAN, 2005). Compõe 
um complexo axiológico, fruto da história, do passado, do presente, fundamentado em espaço 
simbólico de lutas e ação social. 

São direitos conquistados que refletem a luta pela dignidade humana, realçando a gramática 
da inclusão, um ideal de justiça que deve fundamentar e pautar as ações das organizações 
sociais públicas e privadas seja no âmbito nacional ou internacional (STOLZ, 2008). 

Em matéria de Direitos Humanos, a Declaração de 1948 inovou, ao introduzir a concepção 
contemporânea de direitos humanos marcada pela universalidade e indivisibilidade desses 
direitos (PIOVESAN, 2005). Universalidade porque considera a pessoa humana com sua 
capacidade moral, titular de direitos, dotada de unicidade existencial e dignidade. 
Indivisibilidade porque os direitos políticos e civis devem ser conjugados aos direitos 
econômicos, sociais e culturais. 

  

• 1.1 - Declaração dos Direitos Humanos 
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Com o término da Segunda Guerra Mundial, em substituição à Liga das Nações, foi criada a 
Organização das Nações Unidas - ONU, em 24 de outubro de 1945, data em que foi 
promulgada a Carta das Nações Unidas, tratando-se de uma Constituição da entidade, na 
época, foi assinada por 51 países, dentre eles o Brasil, tendo como objetivo a manutenção da 
paz e do desenvolvimento em todos os países em âmbito mundial. Atualmente esta 
Organização Internacional é formada por 192 Estados soberanos, que ampliou seus objetivos 
para abranger também a segurança no mundo, fomentar relações cordiais entre as nações, 
promover progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos [1]. 

Reconhecendo a necessidade de defender os direitos de igualdade, liberdade, justiça, 
segurança, locomoção, propriedade, opção religiosa, desenvolvimento, personalidade, acesso 
à instrução, entre outros, a ONU elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III), da Assembléia Geral das Nações Unidas, 
em 10 de dezembro de 1948, atualizada em Viena, em 1993. Como condição básica da 
sociedade plural, o universalismo da Declaração objetiva, como ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas as nações, através do ensino e da educação, disseminar o respeito 
aos direitos e liberdades com a adoção de medidas progressivas de âmbito nacional e 
internacional. 

O documento enfatiza o princípio nato inerente às pessoas de nascerem livres e a igualdade 
referente aos direitos e sua dignidade, estabelecendo o princípio da fraternidade no 
relacionamento entre os indivíduos; expressa a capacidade de todos para usufruir direitos e 
liberdades, não distinguindo qualquer espécie, seja ela de raça, cor, sexo, língua, opinião 
política, entre outras condições, quer seja de origem nacional, social, riqueza ou nascimento. 

Proíbe qualquer forma de servidão, escravidão e seu tráfico e garante direitos à vida, à 
liberdade e à segurança pessoal. Proibição que se estende também a qualquer forma de 
tortura, que coloque em risco a integridade física, psíquica e moral da pessoa humana, bem 
como qualquer incitamento à discriminação. 

Também estabelece a proibição de detenção, exílio e prisão arbitrária. Determina o direito de 
igualdade aos cidadãos a serem julgados em audiência justa e pública por tribunais 
independentes e imparciais. Pelo princípio da irretroatividade da lei o cidadão, perante o 
direito nacional e internacional, não poderá sofrer imputabilidade por atos que são 
considerados delituosos se sua prática ocorreu antes da imposição penal e defende a 
presunção de inocência até prova de sua culpabilidade dentro dos parâmetros legais, em 
julgamento público, sendo assegurado o princípio da ampla defesa. 

Prevê tutela a toda pessoa o direito de ter uma nacionalidade sendo vedada a desconstituição 
arbitrária desse direito privado, bem como usufruir o livre arbítrio para a mutabilidade do 
direito de nacionalidade. Defende o direito à liberdade de locomoção e residência, bem como 
o direito de deixar qualquer país e seu próprio, bem como de regresso. Tutela asilar em outros 
países, se vítima de perseguição, desde que não seja motivada por crime de direito comum ou 
atos contraditórios aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Dispõe sobre a proteção legal contra interferências externas em relação ao cidadão, sua 
família, seu lar sua correspondência, sua honra e reputação, estabelecendo o princípio da 
igualdade entre homens e mulheres, capazes, coibindo qualquer restrição com relação à 
constituição de família através do casamento como ato volitivo. 
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Determina o direito a toda pessoa de ter sua propriedade privada, individualmente ou em 
sociedade, sendo proibido a destituição arbitrária desse direito. Singularmente, toda pessoa 
tem direito à livre expressão de pensamento, consciência e religiosidade, sendo permitido a 
liberdade quanto à modificação de sua crença, bem como a divulgação através do ensino, da 
prática, do culto, seja particular ou em público, isolada ou coletivamente. Liberdade que se 
estende também ao direito de reunir-se ou fazer associações, desde que para fins pacíficos. 

Garante a acessibilidade das pessoas para participar do governo do seu país, direta ou 
indiretamente através de representantes livremente escolhidos, bem como, a igualdade de 
direito ao acesso de serviços públicos e também a liberdade de voto secreto ou processo 
equivalente, em eleições periódicas e legítimas. 

Estabelece a todos os membros da sociedade o direito à segurança social, aos direitos 
econômicos, sociais e culturais, a possibilidade de estabelecer cooperações nacionais e 
internacionais assegurando o pleno desenvolvimento de sua personalidade. 

Assegura a proteção a toda pessoa, com relação ao direito do trabalho, limitando as horas 
trabalhadas, estabelecendo o direito de repouso, de lazer, e também férias periódicas 
remuneradas, bem como segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice. As condições laborais devem ser justas e favoráveis, impedindo qualquer distinção 
remuneratória em relação ao mesmo trabalho, garantindo remuneração compatível às 
necessidades do trabalhador e à manutenção digna de sua família. 

Defende o direito de filiação sindical visando a proteção de seus interesses. 

Sustenta que toda pessoa e sua família têm direito de usufruir um padrão de vida digno que 
seja capaz de lhes assegurar saúde, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, 
protegendo inclusive a maternidade e a infância. Um dos instrumentos para atingir essa 
dignidade é a acessibilidade à instrução gratuita e obrigatória, nos graus elementares e 
fundamentais; tendo o mérito, como critério de admissibilidade nos cursos técnicos e 
superiores. A instrução será fundamentada visando o pleno desenvolvimento da personalidade 
humana, orientado ao respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. 

O documento prevê também a proteção moral e material de direitos autorais decorrentes de 
produção científica, literária ou artística. 

Prescreve, por fim, que as liberdades e o exercício dos direitos pessoais estão sujeitos às 
restrições determinadas por lei, limitações, porém, que assegurem o devido reconhecimento e 
respeito dos direitos e liberdades sociais. Direitos e liberdades devem visar à satisfação das 
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem estar necessários para uma sociedade 
democrática, respeitando-se os propósitos e os princípios das Nações Unidas. 

  

• 1.2 - Direitos Humanos Internacionais 

  

A partir da Declaração de 1948, desenvolve-se o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
(PIOVESAN, 2005), permitindo a formação de um sistema internacional de proteção desses 
direitos. Esse sistema é integrado pelos tratados internacionais de proteção, os quais são 
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ratificados pelos Estados-membros cada vez mais numerosos simbolizando o grau de 
consenso a respeito do tema. 

Inspirado pelos valores e princípios propugnados pelo sistema normativo global, sistemas 
regionais de proteção surgem como instrumentos complementares, somando-se ao sistema 
nacional de normas a fim de proporcionar maior efetividade na promoção dos direitos 
fundamentais. A força dos direitos humanos reside na heterogeneidade, no intuito de 
combinar identidade e diferença dentro e fora das fronteiras estatais, considerando que tanto o 
Estado ou Nação como a Comunidade Internacional são caracterizados pelo pluralismo e 
diversidade culturais (STOLZ, 2008). 

Atualmente o desenvolvimento cultural tem sido tema de discussões maiores com a ascensão 
de políticas de identidade. Todas as culturas tendem a hierarquizar pessoas e grupos sociais 
(SANTOS, 1999). Em todas as partes do mundo grupos minoritários se mobilizam exigindo o 
reconhecimento de sua identidade, na superação das desigualdades e democratização de 
oportunidades. Os direitos humanos, muitas vezes entendidos como individuais, civis e 
políticos, ampliam sua concepção afirmando a importância dos direitos coletivos, culturais e 
ambientais (CANDAU, 2008, p.46). Isso porque, a complexidade dos Direitos Humanos, 
como direitos universais teoricamente, não o são na prática, ante a existência do 
multiculturalismo. Todas as culturas aspiram valores universais, possuem concepções de 
dignidade, mas cada qual em suas diferentes versões, algumas mais amplas que outras; 
algumas culturas valorizam os direitos civis e políticos enquanto outras priorizam os sociais e 
econômicos (Santos, 1999). Grupos culturais não são homogêneos e padronizados 
(CANDAU, 2008, p.49). 

Embora a Declaração dos Direitos Humanos proclame a igualdade, hoje, a questão da 
diferença vem assumindo prestígio especial, transformando-se em um direito (CANDAU, 
2008, p.45).  Igualdade e diferença devem ser articuladas e mudar o enfoque de "afirmação da 
igualdade" para "igualdade na diferença", isto é superar as desigualdades, reconhecendo as 
diferenças culturais (CANDAU, 2008, p.49). E essa deve ser a meta na hermenêutica dos 
Direitos Humanos. Piovesan (2005, p.46) afirma que a primeira fase de proteção dos direitos 
humanos foi marcada pela tônica da proteção geral, posteriormente especificou-se a pessoa 
em sua particularidade, levando a conceber resposta específica e diferenciada contra atos de 
violação de direitos. Nesse aspecto, não mais a igualdade, mas a diferença é que será a base 
para a promoção dos direitos. 

  

1.3 - Diversidade Cultural 

  

Define-se diversidade cultural como "a representação, em um sistema social, de pessoas com 
afiliações a grupos claramente diferentes em termos de significado cultural" (COX Jr, 1993, p. 
5-6). Definir na atualidade, o conceito de diversidade, por terem objetivos variados, é tarefa 
difícil. Segundo Hanashiro e Carvalho (2005, p.4) "os conceitos variam de amplitude: de 
definições restritas, que enfatizam apenas raça, etnia e gênero, até as extremamente amplas 
que se referem a todas as diferenças entre as pessoas, isto é, todos os indivíduos são 
diferentes". 

A diversidade se caracteriza pela identidade social de um determinado grupo, pois, nas 
relações intergrupais, os indivíduos não negam suas identidades raciais, sexuais, étnicas, 
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lingüísticas, religiosas, culturais, entre outras categorias. Assim, por diversidade cultural 
deve-se entender, a "diversidade de identidade",ou seja, "pessoas com identidades grupais 
diferentes dentro do mesmo sistema social" (HANASHIRO, 2005, p.5) 

Múltiplas podem ser as formas pelas quais surgem minorias: movimentos migratórios, 
emergência de grupos nacionalistas, novos movimentos sociais. Grupos desfavorecidos lutam 
pelo reconhecimento jurídico e político da condição de diferente, que implica no respeito à 
diferença e na tolerância às opiniões próprias. A afirmação do direito de grupo, lutar pela 
aceitação do modo particular de compreender a vida, de expressar valores próprios, de 
perceber seus membros não apenas como pertencentes à comunidade nacional, mas também 
como integrante do grupo cultural específico, são as principais reivindicações dessas 
minorias. 

Dessa nova visão, resultou o surgimento na esfera dos direitos humanos internacionais, a 
proclamação de ideários a serem seguidos pelos signatários. 

Adotada pela 31ª sessão da Conferência Geral de Paris, da UNESCO, em 2 de novembro de 
2001, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, reafirma seu compromisso com a 
plena realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais proclamadas na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros instrumentos universalmente 
reconhecidos, como os dois Pactos Internacionais de 1966, relativos aos direitos civis e 
políticos e aos direitos econômicos, sociais e culturais. 

A Declaração estabelece os seguintes princípios: 

a) A diversidade cultural como patrimônio comum da humanidade, associada ao pluralismo 
cultural e fator de desenvolvimento. Visando a preservação da geração presente e futura, 
aspectos da diversidade cultural, devem ser considerados como formas de interação 
harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais plurais, variadas e dinâmicas, 
valorizando a vontade de convivência. O reconhecimento da diversidade cultural promove um 
contexto democrático, através de intercâmbios culturais, objetivando a paz e a coesão da 
sociedade civil. Estabelecendo como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, 
moral e espiritual plena, a diversidade cultural, amplia as possibilidades de livre arbítrio a 
todos. 

b) A diversidade cultural e direitos humanos. Como fator ético inseparável do respeito à 
dignidade humana, implica o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, 
especialmente o direito das pessoas que pertencem a minorias e povos autóctones. Determina 
que toda pessoa tem o direito de expressar-se, criar e difundir suas obras em sua língua 
materna ou em outra que deseje, também determina o direito a uma educação, formação de 
qualidade, desde que respeite plenamente sua identidade cultural. Possibilita o 
reconhecimento cultural, livre circulação de idéias, mediante a palavra e a imagem para que 
esta se faça conhecida, através dos diversos meios de comunicação, multilinguismo, 
expressões artísticas, conhecimento científico e tecnológico. 

c) Diversidade cultural e criatividade. Visando transmitir às gerações futuras, como 
testemunho da experiência e das aspirações humanas, as tradições culturais, através da sua 
criatividade e diversidade, são formas que emergem do diálogo entre as culturas. As políticas 
culturais devem assegurar a livre circulação de idéias e das obras, proporcionando a difusão 
de bens e serviços culturais em seu estado ou fora dele respeitando os limites fixados pelos 
direitos nacionais e internacionais. 
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d) Diversidade cultural e solidariedade internacional. Para dirimir os desequilíbrios no 
intercâmbio de bens culturais necessário reforçar a cooperação e solidariedades 
internacionais, permitindo aos países em desenvolvimento ou em transição, estabelecer 
políticas e parcerias entre os setores públicos, privados e a sociedade civil, visando o 
desenvolvimento humano sustentável. 

  

• 2. Direito das Minorias  

  

Embora a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 tenha declarado a igualdade 
de todos perante a lei, não continha menção expressa ao direito das minorias. 
Especificamente, apenas em 1966 com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no 
qual, em seu art. 27, estabeleceu a proteção das minorias étnicas, lingüísticas e religiosas 
(LOPES, 2006). Por isso, tradicionalmente têm sido considerados grupos minoritários aqueles 
com características étnicas, religiosas ou lingüísticas diferentes à maioria da sociedade. 

 Nessa época, foram estabelecidos, dois critérios para definir minorias: 

• a) critérios objetivos, compreendendo a existência, no interior da população de um 
estado, de grupo de pessoas que fosse numericamente inferior em relação ao resto da 
população; que tivesse características étnicas, lingüísticas ou religiosas distintas do 
resto da população e que não ocupasse posição dominante; 

• b) critério subjetivo, compreendendo a vontade comum de todos do grupo a conservar 
elementos particulares que os caracterizam. 

Atualmente, porém, o conceito foi ampliado para abranger todo grupo humano em 
desvantagem social, cultural, econômica, política ou jurídica, cujos direitos são vulnerados 
por possuírem algumas características diferentes das do grupo dominante (LOPES, 2006). 
Hoje, aquele conceito restrito, de base numérica, está superado, devendo ser consideradas 
outras características como a cultura e a realidade de cada sociedade. 

Rocha (1996, p.87) afirma que "não se toma a expressão 'minoria' no sentido quantitativo, 
senão no de qualificação jurídica dos grupos contemplados ou aceitos com um cabedal menor 
de direitos".  Desse modo, considera-se minoria, o grupo humano, no qual seus membros 
tenham direitos limitados ou negados, apenas por pertencerem a esse grupo (LOPES, 2006). 

Anjos Filho (2008, p. 352) propõe uma discussão acerca do termo "minoria" e "grupos 
vulneráveis". Segundo este autor, "grupos vulneráveis" seria gênero, e "minoria" a espécie. 
Um traço distintivo dessas duas categorias seria a existência de uma identidade cultural 
coletiva, excluindo dos grupos minoritários, por exemplo, a comunidade de ribeirinhos, os 
"sem-terra" e até mesmo a massa de consumidores. Independente, porém, de sua 
denominação, essas coletividades ligadas por características básicas, físicas, sociais, 
econômicas, culturais, ideológica ou identidade pessoal, possuem uma vulnerabilidade que 
necessitam de proteção especial. 

Em 1992 foi adotada pela Organização das Nações Unidas, a Declaração sobre os Direitos das 
Pessoas Pertencentes às Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas ou Lingüísticas, 
demonstrando o reconhecimento de grupos diferenciados, os quais deve ter o direito à 
preservação de sua cultura, de suas tradições, religião ou língua. Essa Declaração, não apenas, 
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reconhece a existência de grupos minoritários nacionais étnicas, religiosas ou lingüísticas, 
como também, proclamando-os como integrantes do desenvolvimento da sociedade em seu 
conjunto. A participação dos grupos contribui para o fortalecimento da amizade, da 
cooperação entre os povos e reafirma um estado democrático. 

Mais do que simplesmente defini-los ou categorizá-los em uma estrutura social, os grupos 
minoritários devem ter acesso às condições e meios disponibilizados pelo Estado, através do 
direito para que possam expressar a sua cultura (GOMES e BOTH, 2010). O direito de 
proteção aos grupos minoritários não pode se limitar apenas ao direito de não discriminação 
ou da igualdade formal, mas garantir o pluralismo e a dignidade. Anjos Filho (2008, p. 352) 
distingue outros aspectos básicos a serem tutelados, além da não discriminação, também o 
direito à existência do grupo em si, à não exclusão e à não assimilação da cultura. 

Não obstante a existência de polêmicas quanto à definição ou classificação de minorias, 
parece ser mais justo, classificá-las segundo a qualidade desses grupos. Não sendo escopo 
deste trabalho tratar de questões semânticas do termo, serão considerados grupos minoritários 
aqueles que, por algum aspecto característico, se encontram em posição de hipossuficientes. 
Porém, o mais importante de tudo é que a sociedade reconheça e respeite o direito de 
comunidades vulneráveis de preservar sua cultura e que as medidas protetivas que vedem as 
desigualdades jurídicas sejam efetivas.   

  

2.1 - Lingüística na discriminação das minorias 

  

A linguagem é parte integrante da estrutura da cultura e é o sustentáculo e meio de expressão. 
O seu uso enriquece o indivíduo e capacita-o para exercer participação ativa na comunidade e 
nas suas atividades (MURRAY, 2003). 

A expressão linguística é um fenômeno social essencialmente humana, que assegura a 
comunicação, sendo constituída por um sistema de sinalização, a qual foi determinada pela 
estrutura social ao longo da história. A existência da linguagem depende da existência da 
sociedade e é o fator constitutivo de identidade do grupo. Muitas vezes, a invasão, a 
colonização e a ocupação, ou outros casos de subordinação política, econômica ou social, 
implicam a imposição de uma língua dos dominadores [2]. Situação que pode levar à extinção 
da linguagem dos nacionais ou das minorias. 

Composto por imagens, gestos, sons, símbolos, sinais, escrita e fala, a expressão lingüística é 
caracterizada por todas as experiências e produções humanas que adquiriram significados e 
foram modelados e padronizados por determinados grupos sociais. Como resultado da prática 
social, a língua possui fator de coesão e fortalece as relações sociais, constituindo-se em um 
sistema de comunicação através de símbolos. O sistema de símbolos está culturalmente 
estruturado e é partilhado por todos os componentes do grupo. Desse modo, compreende-se 
que a função precípua da linguagem é a comunicação. A comunicação que se estabelece 
através da linguagem, porém, requer um quadro de referência teórico. Quando o estímulo 
emitido não corresponde à reação esperada, significa que o receptor não identificou o sinal e 
afetou sua interpretação cognitiva na percepção da realidade. O repertório de códigos deve ter 
o mesmo significado para todos os componentes do grupo a fim de que não ocorram 
ambigüidades na decodificação. O conteúdo substantivo ou o sentido dos sinais pode ser o 
mesmo em diversas culturas, mas pode ser manifestada de maneiras diferentes dependendo do 
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sistema lingüístico adotado pelo grupo. Assim, cada receptor da mensagem possui um sistema 
próprio de valores para decodificá-la. Dessa diversidade surge a incomunicabilidade entre 
membros de grupos culturais distintos. 

Grupos minoritários são considerados diferentes do grupo dominante e, por essa razão, não 
participam da vida social em sua totalidade. Muitas vezes alvo de preconceitos e 
discriminações, o problema das minorias é questão de direitos humanos fundamentais. 
Atitudes discriminatórias isolam, dificultam ou impedem o acesso à aquisição de 
conhecimentos, limitam o contato e a comunicação entre o grupo e a sociedade geral. O 
conjunto lingüístico manifestado por grupos minoritários expressa seu traço característico de 
identificação grupal. Demonstra, sobretudo, o papel que a linguagem desempenha nos 
contextos sociais. 

Em geral, as divergências interpretativas são resultantes de diversidades culturais, uma vez 
que o fluxo de diálogo entre grupos ou entre pessoas de grupos distintos gera incompreensão 
ou distorção no entendimento da mensagem, devido a existência de quadros de referência 
teóricos diferentes. 

Expressão lingüística é, por excelência, a manifestação cultural que melhor identifica um 
grupo social, devendo o seu livre exercício ser objeto de preservação, tutelado pelos direitos 
fundamentais. Para promover o respeito e o uso social de todas as línguas, a UNESCO, em 
junho de 1996, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos, com o objetivo 
de corrigir desequilíbrios lingüísticos e assegurar o direito ao livre desenvolvimento e 
estabelecer a paz planetária, fator fundamental da convivência social. Sob o princípio 
fundamental de que os direitos linguísticos são "simultaneamente individuais e coletivos", a 
Declaração conceitua "comunidade lingüística" como a sociedade humana que, radicada 
historicamente num espaço social e funcional, desenvolveu uma língua como meio de 
comunicação e coesão cultural entre seus membros [3]. 

A igualdade de direito de todas as comunidades lingüísticas, o reconhecimento da língua 
como expressão de identidade, a preservação, a promoção e o desenvolvimento do sistema 
lingüístico, são alguns princípios gerais preconizados pela Declaração. Nesse sentido 
recomenda aos Estados signatários, a adotarem medidas efetivas para identificar, documentar, 
pesquisar, valorizar e transmitir essencialmente por meio da educação a revitalização desse 
patrimônio (GOMES e BOTH, 2010). O documento estabelece também o direito e o dever de 
manter, com as comunidades lingüísticas diferentes, uma relação de integração e socialização, 
de forma a compartilhar os valores e comportamentos com a sociedade geral, porém 
conservando suas características culturais de origem, sendo consideradas inadmissíveis 
quaisquer discriminações.     

  

2.2 - Trabalho das Minorias 

  

O campo do trabalho tem sido considerado por muitos autores como o mais propício à 
existência de discriminações (GURGEL, 2007; GOLDSHMIDT, 2008; SOARES, 2011), 
muitas vezes, de forma tácita. Atos discriminatórios constituem barreiras prejudiciais para o 
pleno desenvolvimento das potencialidades do ser humano. O direito ao trabalho é 
considerado um direito social e também incluso no rol dos direitos humanos, fundamentado 
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na premissa de que a satisfação de uma necessidade básica tem por objetivo evitar pobreza, 
miséria, privações e danos à pessoa (SOARES, 2011). 

Podem ser constatados diversos motivos pelos quais as pessoas são discriminadas no trabalho: 
sexo, idade, raça, cor, salário, estado civil, aparência, entre outros fatores, mas o padrão 
comum é o tratamento desigual gerando a impossibilidade de demonstrar seus méritos 
pessoais e o desenvolvimento de talentos e qualidades (GURGEL, 2007). Em razão das 
discriminações, dicotomias preferenciais podem ser observadas como o trabalho informal x 
trabalho formal; sem experiência x com experiência; jovens x idosos; homens x mulheres; 
índios x brancos; negros x brancos; pessoas com deficiência x pessoas "normais" 
(GOLDSCHMIDT, 2008), são exemplos nos quais, comumente, o primeiro de cada par está 
em desvantagem em relação ao segundo. 

A proteção que se dirige às pessoas físicas, também deve se dirigir quando se tratar de 
trabalho de uma coletividade minoritária. A própria pertença a esse grupo já é um obstáculo à 
inclusão das minorias no campo do trabalho. Desse modo, pessoas pertencentes à minoria, 
têm espaço de atuação restrito, e, quando conseguem trabalho, geralmente se encontram na 
categoria informal. 

Em 2003, o SEBRAE - Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário fez uma 
pesquisa e constatou-se que o número de pessoas ocupadas aumentou em 7,7% com relação a 
1997. Mais de 71% desses trabalhadores não chegaram a concluir o Segundo Grau de estudo e 
a idade dessas pessoas ficou concentrada em dois extremos: mais novos (entre 20 e 39 anos) e 
os mais idosos (entre 40 e 59 anos), sendo estes últimos os mais numerosos, correspondendo a 
45,6%, demonstrando que o setor informal constitui oportunidade de ocupação para pessoas 
de mais idade [4]. 

A informalidade tem como características básicas operação em pequena escala, mercados 
produtivos não regulamentados, ocupações artesanais, menor qualificação e pior remuneração 
(DALBOSCO e KUYUMJLAN, 1999). Pesquisa do SEBRAE [4] mostra que 95% dos 
trabalhadores ou eram prestadores de serviços ou praticavam venda comercial. O motivo mais 
citado, entre os trabalhadores homens, pelo qual se encontram no mercado informal, foi uma 
"alternativa de emprego", isto é, estão na informalidade até obter oportunidade de emprego 
mais estável; entre as mulheres o motivo foi "aumentar a renda familiar" [4] 

 Goldschmidt (2008) afirma que as ações afirmativas são formas de discriminação positiva 
que criam desigualdades visando igualar os trabalhadores juridicamente, ou por política de 
ação de inclusão ou como forma de tratamento compensatório. Um exemplo citado por este 
autor é a Lei do Primeiro Emprego [5], um programa governamental para permitir acesso dos 
jovens no mercado de trabalho. Seriam bem-vindas outras garantias diferenciadas aos 
hipossuficientes como a implantação de políticas de capacitação e formação profissional, 
incrementar oportunidades de acesso não só ao trabalho, mas também como forma de geração 
de renda, desenvolvimento de programas específicos dirigidos a grupos minoritários, com 
incentivo às organizações para aceitar as diferenças e promover a inclusão dessas categorias. 

Hanashiro e Carvalho (2005), afirmam que as organizações empresariais contemporâneas 
começam a se preocupar com a crescente diversidade ocorrida com a efetividade de ações 
afirmativas [6]. Integrantes de grupos minoritários que assumiam diuturnamente cargos 
marcados pela discriminação e vulnerabilidade caracterizavam a desvalorização dos mesmos 
pela sociedade, que, hoje, com a integração fomentada pelas ações afirmativas tem favorecido 
a inclusão dessas pessoas (MATTOS, 2009) nas organizações promovendo uma flexibilização 
da realidade empresarial. Grupos minoritários podem agregar à organização empresarial 
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fatores competitivos como inovação, versatilidade, valorizando a criatividade e a definição de 
papeis na construção da própria identidade. 

Para esta nova forma de gerenciamento, necessário que os gestores estejam capacitados para 
lidar com as diversidades culturais e reconhecer e compreender as diferenças. Segundo 
Hanashiro e Carvalho, gerenciar a diversidade cultural é um dos tópicos mais difíceis. Porém 
as empresas têm se empenhado, seja no recrutamento, na ascensão, ou na manutenção de seus 
colaboradores, mas principalmente obter benefícios a partir das diferenças entre os indivíduos 
da organização. As autoras argumentam que existem quatro razões empresariais para 
gerenciar a diversidade: 1. adicionar vantagem competitiva em recrutamento e retenção; 2. 
melhoria na produtividade, qualidade, times de trabalho, criatividade e satisfação no trabalho; 
3. melhoria no serviço ao consumidor e marketing; e, 4. redução da discriminação e assédio 
moral e sexual. Assim, adotar uma Gestão da Diversidade não tem apenas o ideal igualitário, 
mas uma vantagem estratégica. Prevêem, as autoras, que no Brasil, embora não haja estudos 
sobre esse tema, as organizações caminham para este tipo de abordagem, principalmente pela 
existência de heterogeneidade na formação da população. 

  

2.3 - Minorias e a Intolerância 

  

A diversidade cultural forma uma sociedade complexa composta de grupos integrados por 
pessoas com diferentes dimensões e, por isso, estão mais propensos a gerar conflitos 
intergrupais (HANASHIRO e CARVALHO, 2005). A causa principal dessas oposições está 
na falta de tolerância à diversidade (MARCONDES, 2004). 

Para entender o conceito de intolerância, o melhor caminho será saber o que seja "tolerância". 
A Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, de 16 de novembro de 1995, 
estabelece: 

"Artigo 1º - Significado da tolerância. 

1.1, A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas 
de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa 
qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a 
comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a 
harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade 
política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para 
substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. 

1.2. A tolerância não é concessão, condescendência, indulgência. A tolerância é, antes de 
tudo, uma atitude ativa fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana 
e das liberdades fundamentais do outro(...). A tolerância deve ser praticada pelos indivíduos, 
pelos grupos e pelo Estado. 

1.3. A tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo (inclusive o pluralismo 
cultural), da democracia e do Estado de Direito. (...) 
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1.4. (...) A prática da tolerância significa que toda pessoa tem a livre escolha de suas 
convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Significa aceitar o fato de que 
os seres humanos, que se caracterizam naturalmente pela diversidade de seu aspecto físico, de 
sua situação, de seu modo de expressar-se, de seus comportamentos e de seus valores, têm o 
direito de viver em paz e de ser tais como são. Significa também que ninguém deve impor 
suas opiniões a outrem". 

Cardoso (2003) diz que a palavra "tolerar", na acepção de dicionários comuns, significa 
"suportar" ou "aceitar", o que denota uma postura discriminatória, decorrente de dominância 
ocidental. Na atualidade, a tolerância tem relação direta com a solidariedade, no respeito à 
diversidade, no diálogo e convivência entre culturas. Inclui também a noção de justiça social, 
na medida em que a intolerância tem origem nas atitudes históricas de desigualdades sócio-
econômicas e culturais. A intolerância tem-se manifestado de várias formas: marginalização, 
discriminação, violação da cultura, segregação de grupos minoritários, exclusão dos 
hipossuficientes, dentre outras. 

Para superação da intolerância, Cardoso (2003) propõe a construção pelo diálogo para 
alcançar o desenvolvimento através do ensino, cujos métodos devem centrar nas fontes 
culturais, sociais, econômicos, políticos, religiosos. Algumas medidas podem ser: 

      - promover meios para satisfação dos direitos fundamentais dos grupos minoritários 
excluídos; 

      - respeitar e valorizar a diversidade cultural; 

      - empreender ações solidárias, com repúdio à exploração entre classes ou grupos sociais; 

      - reconhecer a identidade de cada grupo e permitir a sobrevivência de cada cultura na sua 
singularidade; 

      - considerar diversidade como riqueza da diferença e transformar aquilo que os separa em 
laços de solidariedade. 

Grupioni e Vidal (2001), acrescentam ainda, que será necessário mudar o modo de 
relacionamento, tolerar, não no sentimento de caridade, mas da Justiça. Nesse sentido, o 
direito à liberdade de cada um expressar suas opiniões, deve seguir a direção da moralidade e 
eticidade, contribuindo para a justiça social. 

  

1. Ações Afirmativas 

  

Foi na Índia, sob o domínio de colonizadores ingleses, que a população nativa vislumbrando a 
sua independência implementou os rudimentos das ações afirmativas, mais tarde ratificadas 
em sua Constituição, em 1950. Neste contexto podem ser identificados quatro princípios de 
justificação de políticas de ação afirmativa (SOUZA NETO e FERES JÚNIOR, 2008, p.346). 
São eles: 

• a) compensação - caracterizado por reparar injustiças no passado em relação a 
determinado grupo social: 
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• b) proteção dos segmentos mais fracos da comunidade - estabelecida no art. 46 da 
Constituição, que objetivava a promoção dos dalit (intocáveis), sendo estendida 
posteriormente a outros segmentos minoritários daquela sociedade. 

• c) Igualdade proporcional - estabelecia a idéia de distribuição na proporção do 
tamanho relativo de cada grupo na sociedade total permitindo ingresso nas áreas 
educacionais e de trabalho. 

• d) Justiça social - estabelecendo a aplicabilidade do princípio de igualdade e justiça a 
todas as pessoas daquela sociedade. 

Atualmente consideram-se ações afirmativas as políticas públicas que neutralizem, 
efetivamente, qualquer espécie de discriminação; constituem instrumentos tendentes a 
inclusão de pessoas diferentes no estabelecimento do princípio da igualdade. 

No ocidente, historicamente a ação afirmativa surgiu em 1960, nos Estados Unidos da 
América do Norte, sob a presidência de John Fritzgerald Kennedy que elaborou políticas de 
inserção e igualdade dos negros, objetivando minimizar o violento regime de segregação 
racial étnica por que passava o país, naquela época. A expressão "ação afirmativa" foi 
utilizada pela primeira vez, em 1965, numa ordem executiva federal norte americana e desde 
então, passou a significar a exigência do favorecimento de algumas minorias socialmente 
inferiorizadas, juridicamente desigualadas, por preconceitos arraigados culturalmente, que, 
pelo princípio da igualdade deveriam ser dissipados, garantindo os princípios constitucionais 
da dignidade da pessoa humana através da tutela dos direitos fundamentais (TORRES, 2007). 

As justificativas das ações afirmativas, segundo Souza Neto e Feres Junior (2008), se 
consolidam através de três argumentos básicos: a reparação, justiça distributiva e diversidade, 
as quais podem ou não estar presentes em dado momento histórico, sendo que pelo menos um 
desses argumentos foi utilizado para justificar publicamente as políticas de ações afirmativas. 

A reparação advinda da discriminação histórica trata-se de elemento da justiça social na 
promoção da igualdade. A igualdade não deve ser apenas um direito formal e teórico, mas um 
direito real e efetivo, com oportunidades que assegurem a inserção das minorias na vida 
harmônica da sociedade. 

A justiça distributiva refere-se ao equilíbrio nas formas de tratamento e atribuição do Estado 
em relação aos cidadãos, dos cidadãos entre si e do cidadão em relação ao Estado. 

O argumento da diversidade leva em consideração a política de reconhecimento das 
diferenças. O termo diversidade se relaciona à doutrina do multiculturalismo, no qual enseja a 
idéia de que todas as culturas e formas de vida têm os mesmos valores. 

As concepções argumentativas defendidas por Souza Neto e Feres Junior (2008) norteiam 
seus fundamentos no aspecto temporal quando se referem à reparação e à justiça distributiva. 
Aquela vê o passado histórico focado sob o ângulo do tratamento inferiorizado ou 
desvalorizado das pessoas, vazio de direitos; esta se relaciona com a injustiça e a 
discriminação presentes atualmente na sociedade. Embora a idéia da diversidade não esteja 
relacionada ao fator temporal, conforma-se com a dinâmica da sociedade moderna. Os 
movimentos grupais, por fatores diversos, propiciam a formação de comunidades autônomas e 
diferenciadas, caracterizando as minorias. 

Ikawa (2008) propõe concepções um pouco diferentes, incluindo, além da diversidade, a 
redistribuição e a compensação como princípios informativos das ações 
afirmativas.Vislumbra na diversidade uma interligação entre igualdade e diferença. Na 
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igualdade é considerada a dignidade e a moral intersubjetiva como forças comuns; enquanto 
na diferença, a unicidade do ser humano e a diversidade das situações factuais, informam a 
formulação de ações afirmativas. Pelo princípio da redistribuição, que se conecta com a 
dignidade da pessoa humana, as políticas afirmativas são desenvolvidas sob os efeitos 
irradiativos de diferentes princípios constitucionais, fundamentando-as com múltiplas formas 
de aplicabilidade.  Analisa o princípio da compensação como forma de reposição de direitos 
subtraídos por ação ou omissão ilícita, que tem íntima ligação com a justiça distributiva, a 
qual tem o dever de equilibrar valores em diferentes contextos na sociedade. 

Ações afirmativas objetivam promover a igualdade de fato entre grupos denominados 
vulneráveis com relação aos outros segmentos sociais (Melo, 1998, p.80). Gomes (2003) 
amplia o rol de objetivos incluindo as medidas estratégicas de combate à discriminação e 
induzir transformações de ordem sócio-cultural. Esclarece ainda que o combate à 
discriminação não se resume apenas a coibir esses comportamentos, mas também de inibi-los 
através de ações concretas, atos que têm se perpetuado no tempo. Reporta-se também como 
objetivo das ações afirmativas, a possibilidade de implementar a representatividade de grupos 
minoritários nos mais diversos domínios da atividade pública e privada. A efetividade dessas 
implementações constitui mecanismos para superar barreiras e empecilhos para a inclusão de 
determinados grupos sociais, e com isso criando "mobilidade social ascendente".     

  

1. ANÁLISE DO FILME "O TERMINAL" 

  

• 4.1 - Resumo do filme 

De 2004, o filme americano "The Terminal" (O Terminal), foi escrito por Sacha Gervasi e 
Jeff Nathanson, baseado na história de Andrew Neccol e Gervasi, dirigido por Steven 
Spielberg. 

No elenco estão Tom Hanks, que interpreta o papel principal de Viktor Navorski, juntamente 
com Catherine Zeta-Jones interpretando Amelia Warren. Participam ainda: Stanley Tucci 
como Frank Dixon, Zoe Saldana como Torres, Diego Luna como Enrique Cruz, Barry 
Shabaka Henley como Thurman, Kumar Pallana como Gupta Rajan e Chi McBride como 
Mulroy. 

Narra a história de Viktor Navorski cidadão natural de Krakozhia, na Europa Oriental, que 
viaja para Nova Iorque, e ao desembarcar no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, é 
informado que, em seu país, ocorreu um golpe de estado, tendo como conseqüência a não 
autorização para entrar no território norte americano e também não poderia retornar ao seu 
país, em decorrência do fechamento das fronteiras após o golpe. Fica retido no Departamento 
de Segurança, pois seu passaporte e a passagem de retorno foram confiscados. Não consegue 
se comunicar com o oficial de segurança, por não dominar o idioma inglês e é obrigado a 
viver dentro do recinto do terminal internacional do aeroporto. O oficial de segurança informa 
a Viktor que este não pode ser considerado um refugiado político, muito menos um turista, 
porque os Estados Unidos não reconhece a nova situação do país após o golpe de estado. 

Diante destas circunstâncias, Viktor enfrenta dificuldades para se adaptar à sua nova 
realidade, como arrumar um local para dormir, encontrar formas para adquirir recursos para 
alimentar-se e vestir-se. Na biblioteca, procurou meios disponíveis para se instruir e se 
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comunicar através de seu próprio esforço e facilitar sua inserção em uma comunidade. Seu 
círculo de amizade ficou restrito ao Enrique Cruz (Diego Luna), funcionário de transporte de 
alimentação; Grupta Rajan (Kumar Pallana), funcionário indiano da limpeza; Mulroy (Chi 
McBride), carregador de malas e bagagens e Amélia (Catherine Zeta-Jones), comissária de 
bordo. Além dos problemas burocráticos, Viktor descobre um mundo de sentimentos 
conflitantes entre as pessoas que conhece: houve casos de generosidade, mas também de 
ambição ou interesse, algumas pessoas demonstravam resignação, outras solidariedade e 
outras hostilidade. Muitas vezes, ele próprio recriou espaços públicos transformando-os em 
espaços de funções pessoais. 

Durante nove meses o terminal do aeroporto passou a ser a residência, local de trabalho e 
lazer para Viktor, cujo único objetivo de estar em Nova Iorque foi o de cumprir a última 
vontade de seu pai: obter um autógrafo de um jazzista famoso. 

  

4.2 - O filme e os direitos humanos fundamentais 

  

            Diversas cenas do filme retratam situações que implicam o desrespeito aos princípios 
preconizados pelos direitos humanos fundamentais. Viktor é considerado uma pessoa "sem 
identidade" e sem cidadania, ficando a mercê do jogo das forças políticas, personificadas pelo 
administrador do aeroporto, que controla, impõe regras, restringe liberdades, impede acessos e 
interfere nas relações sociais. São situações de humilhação, por exemplo, as pressões 
exercidas pela autoridade local sobre o visitante para transferir o problema para outros 
poderes, seja pela persuasão de incutir medo de retorno ao seu próprio país -  solução para 
tratá-lo como refugiado político e, portanto sob as ordens do setor de imigração -, seja pelo 
incentivo a transgredir norma estabelecida de não sair do recinto limitado - solução singular 
de transferência à autoridade policial. 

            Na análise de Carone (2010) há cerceamento da liberdade, pois a entrega do "bip", 
representa controle de seus movimentos, um elemento de prisão, como símbolo de dominação 
imposta às pessoas "inferiores". 

            Atitudes anti-éticas podem ser observadas no Diretor do aeroporto, por exemplo, que 
tira proveito deixando trabalhar pessoas que sabe estão em situação irregular, mas no 
momento de crise, não tem nenhum sentimento em denunciá-los. Em outra cena o Diretor faz 
chantagem contra Viktor, usando a fragilidade dos amigos. 

            Há também a cena do assessor do Diretor, que ignorando a autoridade hierárquica, 
vale-se do princípio moral de respeitar a dignidade humana, entrega-lhe o sobretudo de 
inverno quando Viktor, consegue entrar em Nova Iorque (FREITAG, 2005). 

            O Diretor é uma pessoa autoritária, que em nome do estrito cumprimento da lei, 
propõe saídas para a situação de Viktor, não por dignidade humana ou respeito fundamental 
pela pessoa, mas por conveniência e comodismo (FRIETAG, 2005) 

            Na análise de Bayer e Neder, (2007) a personagem é levada a alterar o lugar onde vai 
"morar" para prover a sobrevivência e dignidade de pessoa humana, transformando cadeiras 
em dormitório, divulgando o número do telefone público como de sua residência ou 
utilizando sanitários coletivos para higiene pessoal. Os espaços criados para uma determinada 
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função foram reinventados para outras finalidades, motivando a reapropriação e resignificação 
dos ambientes. 

  

4.3- Análise da personagem Viktor em relação ao direito lingüístico 

  

            A linguagem é o parâmetro essencial de identidade que caracteriza o cidadão. No caso, 
o personagem Viktor era cidadão de Krakozhia, cujo idioma se assemelhava a dialeto russo. 
Desconhecendo o idioma americano, sua comunicação com as demais pessoas, provocou, por 
vezes, equívocos, dificultando a compreensão clara da mensagem. Sentindo-se excluído, à 
margem da sociedade, no caso em tela representada pelos passageiros, funcionários e 
autoridade administrativa do aeroporto, teve que se adaptar àquela realidade factual e pelo 
instinto de observação, aprender como subsistir, superando as adversidades decorrentes da 
diversidade lingüística. 

            Como não havia intérprete ou autoridade norte-americana que conseguisse 
compreender e se fizesse entender suas mensagens, a personagem Viktor adquiriu dois livros 
iguais de passeios turísticos, um em inglês e outro em seu idioma nato, estabelecendo, assim, 
uma conexão para que através de algumas palavras estabelecesse uma comunicação 
compreensível. 

            A situação vivida pela personagem Viktor é também comumente experimentada pelo 
grupo das minorias, no qual a minoria lingüística encontra dificuldades de comunicação, 
ocasionando uma desestabilização emocional. Fragilizados, inferiorizados e por vezes, 
ridicularizados, pessoas pertencentes à minoria sentem-se constrangidos através de 
"gozações", risadas, caracterizando violência silenciosa, afrontando de forma reiterada a 
sensação de exclusão do convívio social. As dificuldades enfrentadas pela personagem são 
ocorrências constantes em conflitos entre culturas. Emissor e receptor não partilham o mesmo 
código lingüístico, não se estabelecendo uma comunicação. Incompreensão que ocorre 
mesmo com a utilização do simbolismo da maçã e saco de batatas. Em ambas situações é 
possível observar que os interlocutores tinham quadros de referência teóricos diferenciados. 

  

4.4 - O trabalho na vida de Viktor 

  

            Obter um trabalho digno é outro problema enfrentado pela personagem Viktor. No 
início ele se beneficia utilizando-se de torradas, bolachas e molhos oferecidos gratuitamente 
nas lanchonetes. Tenta obter uma oportunidade de emprego, mas é barrado, por não possuir 
documentos, endereço nem telefone. Mais tarde ele compreende que o recolhimento dos 
carrinhos de bagagens pode lhe render alguns trocados e assim, inicia esse "serviço" o que lhe 
permite comprar sanduíches, situação que dura pouco, pois o Diretor impede-o de continuar o 
trabalho. Em troca de melhor refeição, faz um pacto com um funcionário servindo de 
"cupido" entre este e uma atendente de imigração, cuja intermediação promoveu o casamento 
entre o funcionário e a atendente. Por fim, sua habilidade de marcenaria é reconhecida pela 
empresa responsável pela reforma do aeroporto, passando a receber pelo emprego informal, o 
que lhe permitiu comprar um terno novo. 
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            Transportando as situações vividas pela personagem aos enfrentados pelas minorias, 
notam-se pontos comuns: a dificuldade de acesso a um trabalho remunerado digno, por 
burocracias, levando as pessoas dessa categoria a improvisar, através de sua criatividade a 
superar obstáculos. O filme revela ainda a perseverança, qualidade e competência para uma 
rápida aprendizagem de que o "trabalho duro" traz recompensa (CARONE, 2010), adaptando-
se aos aspectos culturais dos Estados Unidos. Também os integrantes das minorias, muitas 
vezes, substituem valores por novos padrões coercitivamente incutidos, para sua 
sobrevivência. Durante o lapso temporal do processo de substituição, acabam abandonando o 
exercício cultural que, ao final, se extingue.   

             Os preconceitos e discriminações vividas por Viktor são também experimentados 
pelos integrantes dos grupos minoritários. Muitas vezes eles adotam uma postura de 
subordinação, assimilando experiências, modificando seu próprio comportamento em 
adequação à nova sociedade. 

  

4.5 - Aspectos da intolerância observados no filme "O terminal" 

            

            As atitudes de Frank (Diretor do Aeroporto) são movidas por cobiça de assumir o 
cargo de chefia, demonstrando ações duras e intransigentes, contrárias ao princípio da 
tolerância. Os diálogos que mantém com Viktor são sempre em inglês, como se fosse uma 
língua mundialmente conhecida e praticada (CARONE, 2010), mostrando intolerância para 
com a cultura diferente da sua. Ao impedir Viktor de continuar a recolher os carrinhos de 
bagagens em troca de alguns centavos, demonstrou comportamento de restrição ao direito de 
liberdade. No episódio em que um russo tenta levar remédio para seu pai moribundo, o qual, 
segundo normas norte-americanas necessita de autorização especial, a atitude de Frank é de 
total intolerância. A cena destaca ainda, a reprimenda que Richard (Chefe) faz a Frank de que 
às vezes as regras podem ser flexibilizadas e deve-se valorizar mais as pessoas. Carone (2010) 
afirma que é uma medida desumana, permitir o livre trânsito de remédios para animais e 
dificultar o de remédios humanos. Mesmo não tendo mais motivos para reter Viktor no 
aeroporto, Frank impede-o de entrar em Nova Iorque, com a ameaça de denunciar seus 
amigos Joe, Henrique e Grupta, imigrantes irregulares nos Estados Unidos. 

            Frank é caracterizado como uma pessoa egoísta, ameaçadora, preconceituosa e 
intolerante. Isso faz com que ele não perceba as qualidades de Viktor, que outras pessoas 
vêem e respeitam, chegando a proclamá-lo "herói". 

              

Considerações Finais 

  

O filme faz alusão a uma América multicultural, mostrando ser os Estados Unidos um país 
acolhedor         , que beneficia diversos estrangeiros, mesmo que em situação irregular para 
trabalhar na administração do aeroporto. 
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O que faz de Viktor um herói, não é exatamente a diferença cultural ou identificação da 
nacionalidade, mas o comportamento correto que demonstra ser possuidor de valores, normas 
e atitudes humanísticas, com as quais se identificam as pessoas do ocidente, de modo geral. 

O filme mostra diversas cenas que servem para uma reflexão, não apenas em relação à 
diversidade cultural, mas também com os princípios que regem os direitos humanos 
fundamentais, principalmente quanto ao relacionamento entre indivíduos de diferentes 
opiniões. É possível também visualizar as etapas pelas quais passa uma pessoa que precisa 
transformar ações em operações, assimilando paulatinamente as informações e experiências 
que serão sintetizadas por sua estrutura interna. 

Reconhecer a existência de diversidade cultural, desenvolver atitudes anti-discriminatórias, 
ser tolerante, ter respeito à dignidade da pessoa humana, são fatores essenciais de relações 
entre grupos que compõem a estrutura social que fortalecem os direitos fundamentais de uma 
sociedade democrática e pautada na justiça. 

Notas: 

[1] Disponível em http://www.onu-brasil.org.br , acesso em: 7/fev/2011. 

[2] Um dos "considerandos" da Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos. 

[3] Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Políticos. Disponível em 
www.letras.ufscar.br , acesso em 18 março 2011. 

[4] Dados obtidos em www.sebrae.br/estudosepequisas Acesso em 28 março 2011. 

[5] Lei Federal 10.748/2003 criou o programa "primeiro emprego", atualizada pela Lei 
10.940/2004. 

[6] Por exemplo a crescente inclusão de mulheres e afrodescendentes no mercado de trabalho. 
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O DIREITO NARRADO: O QUE É LITERATURA E PORQUE A 
NARRATIVA PODE SER CONSIDERADA SUPERIOR À DESCRIÇÃO 

NA LITERATURA, NA VIDA HUMANA E NO DIREITO 
 

IL DIRITTO NARRATO: CHE COS’È LETTERATURA E PERCHÉ LA NARRATIVA 
PUÒ ESSERE CONSIDERATA SUPERIORE ALLA DESCRIZIONE NELLA 

LETTERATURA, NELLA VITA UMANA E NEL DIRITTO 
 
 
 

Gil Ricardo Caldeira Hermenegildo 
Rogério Monteiro Barbosa 

 

RESUMO 
Na presente artigo, pretende-se analisar a relação entre Direito e Literatura, mais 
especificamente a conexão entre a narrativa literária e o Direito narrado. Este, a partir da 
relação já estabelecida por Ronald Dworkin, em seu conhecido texto: “Como o Direito se 
assemelha à Literatura”. Considera-se que há nesse artigo uma tentativa de se levar a sério a 
proposta de Dworkin para que os juristas estudem a interpretação literária. 
Em razão do entrelaçamento que está se propondo investigar, verificar-se-á a possibilidade de 
definir a Literatura, para que a interdisciplinaridade seja estabelecida com algum 
conhecimento inicial sobre o que se está sendo relacionado com o Direito. Definição que, 
como se verá, encontra muitas dificuldades, devido à variação que o termo possui para épocas 
e enfoques diferentes, o que não significará restrição ao trabalho, já que, também no Direito, 
há divergências quando se procura defini-lo. Posteriormente, a partir da análise feita por 
Lukács, acerca da descrição e da narração, será demonstrado como na narração, encontra-se o 
modo mais adequado para a Literatura expressar a riqueza e a complexidade da vida humana. 
Com efeito, reconhecendo a superioridade da narração sobre a descrição na teoria literária, a 
partir do pensamento de MacIntyre, o exame acerca dessa superioridade será direcionado à 
própria vida humana. 
Dessa forma, espera-se demonstrar como Direito pode aprender com a Literatura, visto que 
onde há vida humana, há algum tipo de narrativa. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; LITERATURA; NARRATIVA 
 
RIASSUNTO 
Nel presente articolo, s’intende fare l’analisi del rapporto tra Diritto e Letteratura, più 
specificatamente la correlazione tra la narrativa letteraria e il Diritto narrato, considerando il 
rapporto già stabilito da Ronald Dworkin, nel suo conosciuto testo: “Come il Diritto si 
assomiglia alla Letteratura”. In esso si considera che esista un tentativo di portare sul serio la 
proposta di Dworkin perché i giuristi studino interpretazione letteraria. 
In ragione dell’intreccio che si sta proponendo investigare, si controllerà la possibilità di 
definire la Letteratura, affinché l’interdisciplinarità sia stabilita con qualche conoscenza 
iniziale di quello che si sta rapportando con il Diritto. Definizione che, come si vedrà, trova 
molte difficoltà, dovuto alla variazione che il termine possiede in epoche e ambienti diversi, il 
che non significherà restrizione al lavoro, poiché, anche nel Diritto, ci sono divergenze 
quando si cerca di definirlo. Posteriormente, dall’analisi fatta da Lukács, riguardo alla 
descrizione e alla narrazione, sarà dimostrato come nella narrativa, si trova il modo più 
adeguato per far sì che la Letteratura esprima la ricchezza e la complessità della vita umana. 
Con effetto, riconoscendo la superiorità della narrativa in confronto alla descrizione nella 
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teoria letteraria, secondo il pensiero di MacIntyre, l’esame di questa superiorità sarà 
direzionato alla propria vita umana. 
Così, si spera dimostrare come il Diritto può imparare dalla Letteratura, giacché dove c’é vita 
umana, c’é sempre qualche tipo di narrativa. 
PAROLE CHIAVE: DIRITTO; LETTERATURA; NARRATIVA 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

Com este artigo, pretendemos analisar a relação entre a teoria literária e o Direito, 

buscando questionar a definição de Literatura e as características da narrativa. Neste caso, se a 

narrativa é superior à descrição, como modo de se contar “histórias”.       

Também será uma investigação na qual esperamos demonstrar a importância das 

pesquisas m interdisciplinares para o Direito.  

Ao mesmo tempo, procuremos apontar, através do Pós-Positivismo, pela obra de 

Dworkin, o Direito como uma narrativa, dentre tantas outras que existem na vida, mas com 

suas características específicas que serão demonstradas. Considerado como uma narrativa, no 

Direito, tanto o cientista quanto o cidadão comum adotam a perspectiva interna de quem 

participa de uma prática argumentativa, característica que lhe é peculiar, pois ao contrário do 

que pensam os positivistas, apenas internamente o Direito pode ser conhecido, criticado e 

reconstruído. Caso contrário, o Direito será tratado como uma ciência natural, o que os 

positivistas acabam fazendo. 

  

Verificaremos a possibilidade de se definir a Literatura para que a 

interdisciplinaridade seja estabelecida em bases metodológicas e teóricas mais sólidas do que, 

muitas vezes, ainda acontece nesse tipo de pesquisa.  

No segundo tópico, apresentaremos a análise feita por Lukács acerca da descrição e 

da narração. Esperamos expor as características do método descritivo, como ausência da 

temporalidade, naturalização do ser humano, distanciamento e “posição de observador” de 

quem descreve, que são consideradas problemáticas, já que inadequadas ao objeto a que se 

dedicam, a saber, a vida humana. Por outro lado, demonstraremos como na narração, além de 

não haver esses traços, também encontramos o modo mais adequado para a Literatura 

expressar a riqueza e a complexidade de nossas vidas. Com efeito, reconhecendo a 

superioridade da narração sobre a descrição na teoria literária, como demonstraremos, 
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também o Direito será melhor caracterizado se reconhecido como mais uma das narrativas 

existentes. 

Por fim, se com Lukács terá sido possível examinar as razões que levam a narração a 

ser considerada superior à descrição como forma de expressão literária, a partir de MacIntyre, 

o exame acerca dessa superioridade será direcionado à própria vida humana. Em outros 

termos, não discutiremos a narração como modo de manifestação artística, mas como modo 

de existência humana. A análise de MacIntyre visa a demonstrar como a idéia de eus não 

situados em contextos e histórias concretos é uma idéia preconceituosa e inapropriada, já que 

o sentido da vida humana só pode ser concebido narrativamente. 

  

O DIREITO NARRADO 

  

Para melhor se compreender o Direito, em geral, mais especificamente, a questão da 
interpretação, Ronald Dworkin compara a interpretação jurídica com a interpretação literária 
(DWORKIN, 2005, p. 217-249). O autor desenvolvem essa correlação a partir da metáfora do 
romance em cadeia. Imagina que um número de romancistas ficaria incumbido de escrever 
um livro. Por meio de um jogo de dados, estabelecer-se-ia a ordem de cada um. O primeiro 
começaria o romance com as informações que possui, quais sejam, a tarefa de iniciar uma 
obra que posteriormente será entregue a outro para que este a continue. A partir do segundo, 
cada romancista, além de se responsabilizar pela criação de seu capítulo, precisará interpretar 
o anterior para que o romance tenha uma certa integridade. Ou seja, para que cada capítulo 
esteja integrado aos demais e a obra não se torne, por exemplo, um livro de contos 
(DWORKIN, 2005, p. 237). Para Dworkin, há uma similitude entre essa metáfora e o Direito. 
Segundo ele, especialmente em face de casos em que não há norma que claramente possa 
solucioná-lo, os juízes são obrigados a verificar qual princípio ou regra fundamentaram as 
decisões de juízes no passado em casos semelhantes. Nesses casos, os juízes agem como os 
autores do romance em cadeia:  

Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar-se como parceiro de um complexo 
empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas, convenções e 
práticas são a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que ele faz 
agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar 
adiante a incumbência que tem em mãos e não partir em alguma nova direção (DWORKIN, 
2005, p. 238). 

Para Dworkin, assim como a interpretação literária pode nos revelar qual é a melhor 

obra de arte (hipótese estética), no Direito também é possível buscar-se uma interpretação que 

seja a mais adequada. Para isso, seu intérprete deve se valer da história jurídica em que está 

inserido e não inventar uma melhor (DWORKIN, 2005, p. 240). A tese da resposta correta é, 

segundo Cattoni de Oliveira: 
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uma questão de postura ou atitude, definidas como interpretativas e auto-reflexivas, críticas, 
construtivas e fraternas, em face do Direito como integridade, dos direitos individuais como 
trunfos na discussão política e do exercício da jurisdição por esse exigida; uma questão que, 
para Dworkin, não é metafísica, mas moral e jurídica(CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p. 
87) 

Importa ressaltar que nesse procedimento hermenêutico proposto por Dworkin, o juiz 

age como um narrador que é capaz de dar continuidade a uma tradição jurídica respeitando 

duas exigências: “o respeito à integrity do direito e à necessidade de particularizar da melhor 

maneira a solução proposta” (OST, 2004, p. 30)1[1]. Para Dworkin, considerando o Direito 

como integridade, podemos insistir em dizer que 

as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse motivo, combinam 
elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futuro; interpretam a prática 
jurídica contemporânea como uma política em processo de desenvolvimento. . Assim, o 
direito como integridade rejeita, por considerar inútil, a questão de se os juízes descobrem ou 
inventam o direito; sugere que só entendemos o raciocínio jurídico tendo em vista que os 
juízes fazem as duas coisas e nenhuma delas (DWORKIN, 2003, p. 271) 

Quando um magistrado decide algum caso, seu procedimento reflexivo promove uma 

interseção entre o mundo configurado pelo texto jurídico e o mundo no qual a ação efetiva 

exibe-se e exibe sua temporalidade específica. Dessa forma, sua interpretação desloca-se para 

o passado, mas sem nele se fixar. Ao mesmo tempo, projeta sua decisão para o futuro, já que 

está ligado ao projeto do Direito como Integridade. Mas, obviamente, todos esses 

“movimentos” são feitos no presente, à luz da situação jurídica que precisa ser resolvida. E 

esse movimento não acontece na consciência particular de um juiz que tem o dever de decidir 

de forma solipsista. Essa distensão temporal é realizada pelo próprio tecer da intriga jurídica, 

resolvendo, assim, os problemas do tempo no Direito. Dessa forma, podemos dizer que a 

narrativa jurídica resolve o problema da legitimidade do Direito que não se reduz a meros 

episódios, mas que consiste, pelo contrário, em um passado, presente e futuro que 

permanecem em constante contato. Além se ser uma forma de reconhecer interligadas as 

narrativas jurídicas que se mantém imbricadas dentro de uma mesma comunidade. 

Para Ost, a questão temporal é uma das importantes distinções que se pode fazer 

entre o Direito contado e o Direito analisado: 

No plano temporal, em primeiro lugar, a teoria analítica, mais preocupada com estruturas do 
que com história, é incapaz de pensar as transições jurídicas: um dado do sistema jurídico 
sucede a um outro como as imagens de um filme que desfilam de maneira sincopada, às vezes 
com uma imobilização da imagem, sem que se explique a seqüência geral da história. 
Somente o direito contado, por integrar a dimensão diacrônica do direito, tem condições de 
restituir o roteiro da narrativa (OST, 2004, p. 46) 
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Com esta perspectiva interdisciplinar, Dworkin coloca para o jurista o desafio  e  se 

conhecer mais da Literatura, para com ela podermos aumentar nossa compreensão do Direito. 

Mas se a Literatura pode ser tão valiosa, se ela pode enriquecer a atividade do jurista, uma 

questão que emerge nesse contexto e que precisa ser cuidadosamente considerada é a 

seguinte: afinal, o que é Literatura?  

  

  

O QUE É LITERATURA? 

  

A qualquer diletante que se fizesse a pergunta “o que é Literatura?”, a resposta mais 

provável seria identificá-la com a ficção (COMPAGNON, 2006, p. 39), como se apenas os 

textos que se distanciam do que consideramos “mundo real” fossem Literatura. Mas 

identificar a Literatura com a ficção não é exclusivo do senso comum, já que especialistas 

também já o fizeram e ainda o fazem (EAGLETON, 2003, p. 1). O estudo da teoria literária 

demonstra que a própria compreensão do que vem a ser ficção e fato é extremamente mutável. 

O que em algum tempo foi considerado fato, hoje é ficção e vice-versa. (EAGLETON, 2003, 

p. 2). Do mesmo modo, nem tudo que é ficção é Literatura. Por exemplo: “As histórias em 

quadrinhos do Super-homem e os romances de Mill e Boon são ficção, mas isso não faz com 

que sejam geralmente considerados como Literatura” (EAGLETON, 2003, p. 2).Ou seja, não 

é por essa oposição que se conseguirá um critério distintivo.  

Segundo Compagnon, em todo estudo literário, a primeira e mais problemática 

questão colocada é sempre a essa: o que é Literatura? (COMPAGNON, 2006, p. 29). Em face 

dessa indagação, muitas respostas são apresentadas com matizes teóricos diferentes, 

chegando-se a uma aporia sobre a definição de Literatura. De acordo com o autor, o impasse 

surge em decorrência de duas perspectivas teóricas legítimas e ao mesmo tempo 

contraditórias, uma com a outra:  

A literatura, ou o estudo literário, está sempre imprensada entre duas abordagens irredutíveis: 
uma abordagem histórica, no sentido amplo (o texto como documento), e uma abordagem 
lingüística (o texto como fato da língua, a literatura como arte da linguagem)”. 
(COMPAGNON, 2006, p. 30) 

A descrição que Compagnon propõe em sua busca por uma definição satisfatória da 

Literatura (COMPAGNON, 2006, p. 31) contempla estas duas perspectivas. Para ele, 

devemos estudar a Literatura do ponto de vista da extensão e da compreensão, da função e da 

forma, da forma do conteúdo e da forma da expressão (COMPAGNON, 2006, p. 31)  
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A extensão. Em um sentido bem amplo, Literatura é tudo que é escrito e “mora” nas 
bibliotecas, desde um texto ficcional até um tratado de ciência ou de filosofia. Esse tipo de 
definição clássica, própria das “belas artes” “as quais compreendiam tudo o que a retórica e a 
poética podiam produzir, não somente a ficção, mas também a história, a filosofia e a ciência, 
e, ainda, toda a eloqüência” (COMPAGNON, 2006, p. 31), que passaram a ser identificadas 
no século XIX com toda a cultura (COMPAGNON, 2006, p. 31) tem o inconveniente de uma 
compreensão orgânica que é, até mesmo, contra-intuitiva, pois, com essa acepção tão 
abarcadora, a Literatura perde sua especificidade E é aí que reside o problema, pois ainda que 
a definição de Literatura seja uma questão quase insolúvel, talvez haja um outro lugar para 
ela.  

Segundo Compagnon, mais restritamente, a Literatura varia muito em épocas e culturas 
diferentes. (COMPAGNON, 2006, p. 32). Destacada das belas artes, a Literatura, em sua 
acepção moderna, aparece no século XIX, com a ruptura com a definição aristotélica dos 
sistemas de gêneros poéticos (COMPAGNON, 2006, p. 32). Para Aristóteles, a Literatura  

compreendia, essencialmente o gênero épico e o gênero dramático, com exclusão do gênero 
lírico (...) Mas um deslocamento capital ocorreu ao longo do século XIX: os dois grandes 
gêneros, a narração e o drama, abandonavam cada vez mais o verso para adotar a prosa (...) 
Desde então, por literatura compreendeu-se o romance, o teatro e a poesia, retomando-se à 
tríade pós-aristotélica dos gêneros épico, dramático e lírico, mas, doravante, os dois primeiros 
seriam identificados com a prosa, e o terceiro apenas com o verso (COMPAGNON, 2006, p. 
32) 

Outra mudança importante ocorreu no período do Romantismo que passou a 

identificar a Literatura com o bom gosto e as identidades nacionais, situando-a espacialmente 

em oposição à universalização e eternização do período clássico (COMPAGNON, 2006, p. 

32-33). Uma característica mais específica do Romantismo é a identificação do autor com a 

classificação do cânone. (COMPAGNON, 2006, p. 33) Para se saber se um determinado texto 

deve ser considerado Literatura, basta verificar quem é o seu autor. Se esse for de grande 

envergadura, como Goethe, por exemplo, o texto é literário. Como ressalta Compagnon, o 

problema do cânone é que ele sempre procede por exclusão. Dizer que um texto (dos grandes 

escritores) é Literatura é dizer, também, que outros, por não serem da preferência axiológica 

de quem classificou, não o são. Nesse sentido, o século XIX teria feito uma opção por 

considerar como Literatura apenas o que era culto, com exclusão do popular (COMPAGNON, 

2006, p. 33-34). 

Mas se o século XIX promoveu esse estreitamento conceitual, no século XX ocorreu 

uma grande liberalização. Novas formas de expressão como “o poema em prosa, a 

autobiografia e o relato de viagem (COMPAGNON, 2006, p. 34) passaram a ser considerados 

Literatura. Com isso, sua extensão novamente se modificou, ampliando-se. E esse 

alargamento conceitual não ocorrera por não haver um critério intrínseco que definisse o que 

é Literatura? Não seria, sempre, um critério metaliterário que a definiria? Compagnon entende 

que sim: “O critério de valor que inclui tal texto não é em si mesmo, literário nem teórico, 
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mas ético, social e ideológico, de qualquer forma extraliterário. Pode-se, entretanto definir 

literariamente a literatura?” (COMPAGNON, 2006, p. 34-35).  Vejamos se a função o 

resolverá a questão da definição. 

A função da Literatura também variou muito de época para época. No período da 

Antiguidade Clássica, a Literatura funcionava como catarse, como purificação da alma, tanto 

na esfera individual quanto na social (COMPAGNON, 2006, p. 35). Com o nascimento do 

capitalismo e, especialmente, com o posterior movimento do Romantismo, há uma mudança 

radical, a Literatura deixa de ser uma catalisadora de emoções e passa a ser o exemplo de um 

modo de vida considerado ideal. Com a emergência do ideário de vida burguês, a Literatura 

passou a desempenhar o papel de um exemplo a ser seguido. Assim, será a partir dela que o 

ser humano aprenderá, inclusive, como constituir sua personalidade (COMPAGNON, 2006, 

p. 35-36). Vale lembrar que Goethe será o principal nome desse movimento.  

Claro que essa função de aprendizagem da Literatura, desenvolvida durante o 

Romantismo, representa a visão de mundo de um determinado grupo social. Não é qualquer 

Literatura que serve de modelo, mas apenas aquela que reproduz e reforça o modo de vida 

burguês (COMPAGNON, 2006, p. 36-37). 

Mas essa perspectiva mais tradicional, conservadora e ideológica da Literatura 

também será questionada e em seu lugar, após a segunda metade do século XIX, surgirá outra, 

cuja função é, ao contrário, subversiva, rebelde e produtora de dissensos. Além disso, a 

Literatura assume um papel privilegiado face a outras práticas: 

A literatura precederia também outros saberes e práticas: os grandes escritores (os visionários) 
viram, antes dos demais, particularmente antes dos filósofos, para onde caminhava o mundo 
[...] A imagem do visionário foi revalorizada no século XX, num sentido político, atribuindo-
se à literatura uma perspicácia política e social que faltaria a todas as outras práticas 
(COMPAGNON, 2006, p. 37). 

O que fica patente é que, também a função, não responde a indagação sobre o que é 

Literatura. Sendo tão variável, a função apenas reforça a dificuldade de uma resposta unívoca. 

Uma outra possibilidade diz respeito à forma do conteúdo. De certa maneira, a 

Literatura sempre esteve associada à ficção, de Aristóteles a Genette, sempre houve essa 

identificação (COMPAGNON, 2006, p. 38). Todavia, nunca se tratou de uma questão 

temática (os temas deveriam ser ficcionais), mas da ficção como modelo: “o que Aristóteles e 

Genette visam é ao estatuto ontológico, ou pragmático, constitutivos dos conteúdos literários, 

é, pois, a ficção como conceito ou modelo, não como tema (ou como vazio, não como pleno)” 

(COMPAGNON, 2006, p. 38). Mas sendo um modelo, a ficção está mais para uma 

propriedade do que para a definição de Literatura (COMPAGNON, 2006, p. 39). Além disso, 
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durante o século XIX essa característica (ou propriedade) começa a desaparecer e deixa de ser 

condição para a Literatura. (COMPAGNON, 2006, p. 39) 

Há, também, a forma da expressão. Em contraposição à ficção, surge a questão do 

belo auto-referencial da Literatura: os fins da Literatura se encerram nela mesma. Segundo 

Compagnon, essa compreensão, surgida após a metade do século XVIII, que teve no 

Romantismo sua vertente mais valorizada, manteve-se importante ainda depois dele, com 

autores como Proust e Sartre: 

Separando a literatura da vida, considerando a literatura uma redenção da vida ou, desde o 
final do século XIX, a única experiência autêntica do absoluto e do nada. Essa tradição pós-
romântica e essa concepção de literatura como redenção manifestam-se ainda em Proust, que 
afirma, em O Tempo Redescoberto, que “a verdadeira vida, a vida enfim descoberta e 
esclarecida, logo a única vida plenamente vivida, é a literatura”, ou em Sartre, antes da guerra, 
no final de La Nausée [A Náusea], quando uma música de Jazz salva Roquetin da 
contingência (COMPAGNON, 2006, p. 39) 

Além dessa fundamentação sobre o valor intrínseco da beleza literária como forma de sua 
expressão, há também um aspecto mais formal e que concerne à sua linguagem. No seu uso 
comum, a linguagem torna-se instrumental e referencial. Já a linguagem literária, além de 
auto-referencial e autotélica, não tem finalidades práticas. Seu uso não é instrumental. 
Enquanto na linguagem do dia-a-dia predomina a denotação, na da Literatura predomina a 
conotação: 

A linguagem cotidiana é mais espontânea, a linguagem literária é mais sistemática 
(organizada, coerente, densa, complexa). O uso cotidiano da linguagem é referencial e 
pragmático, o uso literário da língua é imaginário e estético. A literatura explora, sem fim 
prático, o material lingüístico. Assim se enuncia a definição formalista da literatura 
(COMPAGNON, 2006, p. 40, grifo meu.). 

Esse tipo de análise da Literatura que privilegia o modo como se usa a linguagem 

teve como expoentes teóricos os formalistas russos (EAGLETON, 2003, p.19-21). A intenção 

desses autores era fazer com que a Literatura possuísse um estudo autônomo, que lhe fosse 

próprio e exclusivo, que não ficasse a reboque de outros saberes como a história ou a 

psicologia (COMPAGNON, 2006, p. 40)1[2]. Para eles, há uma especificidade na Literatura 

que a faz diferente de outras formas e expressão verbal. Chamaram-na de Literariedade. Esta 

seria a nota distintiva para que um texto pudesse ser considerado literário. Mas em que 

consiste a literariedade? Consiste, essencialmente, no uso incomum, não-familiar, e distante 

do uso cotidiano que se faz da linguagem. (COMPAGNON, 2006, p. 41; EAGLETON, 2003, 

p.2). Por exemplo, se em um ponto de ônibus, alguém disser “Tu, noiva ainda imaculada da 

quietude” ficará fácil de se perceber que se trata de uma linguagem literária (EAGLETON, 

2003, p.2-3) em virtude do estranhamento que tal fala causaria em circunstâncias normais de 

nosso cotidiano. 
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Para os formalistas russos o texto literário não é um suporte de idéias, valores ou 

crenças. O texto é, simplesmente, o próprio texto, e assim ele deve ser analisado. O que os 

formalistas russos fizeram foi aplicar a lingüística ao estudo da literatura (EAGLETON, 2003, 

p.4) 

De acordo com Eagleton, em um primeiro momento, os formalistas dedicaram-se a 

analisar a obra literária como uma reunião arbitrária dos artifícios que a compõem. 

Posteriormente, começaram a ver esses artifícios relacionados entre si como funções dentro de 

um sistema textual (EAGLETON, 2003, p.4). Esses artifícios incluíam “som, imagens, ritmo, 

sintaxe, métrica, rima e técnicas narrativas; na verdade, incluíam todo o estoque de elementos 

literários formais; e o que todos esses elementos tinham em comum era o seu efeito de 

“estranhamento” ou de “desfamiliarização” (EAGLETON, 2003, p.4-5). Dessa forma, por 

meio de um rearranjo desses artifícios, a Literatura alcançava sua especificidade: a 

literariedade. Por meio de uma deformação da linguagem o texto ganha uma “forma estranha” 

que o credencia a ser considerado como literário.  

Mas se a literariedade assim apresentada parece muito sedutora, ela, no entanto, não 

escapa às críticas. Primeiro problema: existe uma linguagem que seja exclusivamente 

“normal” ou, ao contrário, que seja exclusivamente “desfamiliarizante”? Parece que não: 

“Como não existem elementos lingüísticos exclusivamente literários, a literariedade não pode 

distinguir um uso literário de um uso não literário da linguagem” (COMPAGNON, 2006, p. 

42). A não ser que elejamos padrões de uso lingüísticos como “normais”, não poderemos 

aceitar esse efeito desfamiliarizante como a especificidade da Literatura. As gírias seriam 

consideradas normais ou desfamiliarizantes? Segundo problema: não parece difícil 

encontrarmos pessoas que fazem um uso da linguagem que mais parece extraído de um 

romance do século XIX.  E na Literatura acontece o mesmo, mas de forma inversa. Muitos 

textos literários não se afastam da linguagem do cotidiano, ricos em neologismos e em gírias 

(COMPAGNON, 2006, p. 43). Encontramos um bom exemplo de um uso “literário”, 

desfamiliarizante, da linguagem fora da Literatura na publicidade (COMPAGNON, 2006, p. 

29). Muitas peças publicitárias possuem vários elementos que caracterizariam uma obra 

literária (ritmo incomum, imagens surreais, etc) e, no entanto, ela continua sendo publicidade 

e não Literatura. Mais uma objeção, talvez a mais importante, já que, de certa 

forma,contempla as anteriores: há por trás da literariedade um jogo de preferência que não se 

encontra em sua forma, como pretenderam os russos. Até mesmo a eleição do critério formal 

já aponta para uma opção que não concerne à Literatura. Trata-se de uma preferência externa. 

(COMPAGNON, 2006, p. 44). Qualquer tentativa de encontrar elementos que possam definir 

com exclusividade a Literatura estará fadado ao fracasso, já que sempre se tratará de uma 
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conceituação que parte de preferências de um indivíduo, de um grupo ou de uma época. “Uma 

definição de Literatura é sempre uma preferência (um preconceito) erigido em universal (por 

exemplo, a desfamiliarização)” (COMPAGNON, 2006, p. 44).  

A exposição que acabamos de fazer foi uma breve amostra de como é difícil definir a 

Literatura. Vários critérios são apresentados e, no entanto, acabam expondo suas fraquezas e 

suas insuficiências. Ao mesmo tempo, vimos que esses critérios estão sempre sujeitos a um 

conjunto subjacente de preferências que são determinantes na construção de uma teoria. Pela 

análise que apresentamos, vimos que as sociedades decidem, em cada época e em contextos 

diferentes o que é Literatura. Como salienta Compagnon: “É uma sociedade que, pelo uso que 

faz dos textos, decide se certos textos são literários fora de seus contextos originais” 

(COMPAGNON, 2006, p. 45). É por isso que podemos concordar com Eagleton quando ele 

diz que nada nos garante que continuaremos a nos encantar com a arte grega. Especificamente 

na Literatura acontece o mesmo, o uso que fazemos do substantivo Literatura é que determina 

nossa inclusão ou não de certos textos no quadro do que chamamos de literários. Hoje, nossa 

sociedade considera um texto de Ésquilo como literário. Mas amanhã, como demonstrou 

Eagleton, isso pode mudar.  

Além disso,Compagnon entende que tanto as análises históricas quanto as 

lingüísticas e estilísticas apresentam insuficiências na tentativa de apresentar uma definição de 

Literatura (COMPAGNON, 2006, p. 46). Sendo assim, resta-nos concordar com seu 

ceticismo realista: 

Retenhamos disso tudo o seguinte: literatura é uma inevitável petição de princípio. Literatura 
é literatura, aquilo que as autoridades (os professores, os editores) incluem na literatura. Seus 
limites, às vezes se alteram, lentamente, moderadamente [...], mas é impossível passar de sua 
extensão à sua compreensão, do cânone à essência. Não digamos que não progredimos, 
porque o prazer da caça, como lembrava Montaigne, não é a captura, e o modelo de leitor [...] 
é o caçador (COMPAGNON, 2006, p. 46).  

  

A NARRAÇÃO E A DESCRIÇÃO 

  

  

Há uma importante diferença de posturas adotadas por quem narra e por quem 

descreve. Há uma análise empreendida por Lukács sobre a dicotomia “narrar ou descrever”? 

(LUKÁCS, 1965) que explicita bem essas diferenças entre o ato de narrar e o ato de 

descrever.  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6459



Lukács inicia sua exposição com a demonstração de como uma corrida de cavalos pode servir 
a propósitos tão distintos, dependendo do modo como ela é abordada. No romance Naná, de 
Zola, a corrida é descrita em seus mínimos detalhes. Como nos diz Lukács: “A descrição de 
Zola é uma pequena monografia sobre a moderna corrida de trote, que vem acompanhada em 
todas as fases, desde a preparação dos cavalos até a passagem pela linha de chegada, com a 
mesma insistência” (LUKÁCS, 1965, p. 43). Outros detalhes, como a tribuna dos 
espectadores e a moda da época, também são descritos minuciosamente (LUKÁCS, 1965, p. 
43). Mas, tanto a corrida quanto todos esses pormenores explorados por Zola, aparecem 
destacados e isolados da obra como um todo, e poderiam, até mesmos ser suprimidos sem 
nenhum prejuízo para o romance (LUKÁCS, 1965, p. 44). Já em outro romance, Ana 
Karenina, de Tolstoi, a corrida é um ponto nevrálgico dentro da trama:  

Todas as relações entre os principais personagens do romance entram numa fase 
decididamente nova, após a corrida. Esta, por conseguinte, não é um “quadro” e sim uma série 
de cenas altamente dramáticas, que assinalam uma profunda mudança no conjunto do 
entrecho (LUKÁCS, 1965, p. 44) 

No romance de Tolstoi, a vitória da personagem Wronski na corrida de cavalos, de 

forma alguma é casual e episódica e está diretamente ligada a seu destino, e a queda que sofre 

durante a corrida é o ponto alto de sua vida que faz com que o próprio término da corrida 

passe quase que despercebido (LUKÁCS, 1965, p. 45). Por outro lado, no romance de Zola, a 

corrida não está diretamente ligada à trama como um todo,sendo apenas um cenário 

despiciendo, mas não inocente, como veremos.  

Mas nessas duas representações artísticas, não estaríamos apenas diante de diferentes 

maneira de se tratar o que é acidental? Segundo Lukács, essa questão não é ingênua e de certa 

forma representa um divisor de águas. Por um lado, não é possível a nenhum escritor 

representar algo vivo, desprezando completamente os elementos acidentais (LUKÁCS, 1965, 

p. 45), mas por outro lado, “precisa superar na representação a causalidade nua e crua, 

elevando-a ao plano da necessidade (LUKÁCS, 1965, p. 45). Os elementos acidentais estão 

presentes nos dois romances citados. Mas enquanto em Tolstoi, os “acidentes” encerram uma 

relação de necessidade, em Zola, pelo contrário, eles são totalmente desnecessários. Como 

salienta Lukács, referindo-se a Zola: “será que é o caráter completo de uma descrição objetiva 

que torna alguma coisa artisticamente “necessária”? (LUKÁCS, 1965, p. 45). Mas no caso de 

Ana Karenina, os elementos acidentais superam a mera relação causal (um fato que sucedo o 

outro sem que haja uma relação de necessidade, mas apenas de causalidade):  

Tolstoi relacionou o mais intimamente possível tal episódio com um drama de importância 
vital. De certo modo, a corrida é somente uma ocasião para fazer eclodir o conflito; porém 
esta ocasião, estando ligada à ambição social de Wronski – que é um importante componente 
da tragédia em desenvolvimento – nada tem de casual (LUKÁCS, 1965, p. 46) 
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No romance de Zola, a corrida de cavalos ganha importância por si mesma, 

autonomizando-se dentro do romance. Já em Tolstoi, a corrida faz parte interior da intriga, de 

tal maneira que o destino das personagens lhe está diretamente ligado. 

Para Lukács, em Tolstoi, os acontecimentos eram importantes, principalmente para as 
relações inter-humanas dos personagens que os protagonizavam. Ao mesmo tempo, enquanto 
público desses acontecimentos nos quais os personagens tornavam parte ativa, “vivíamos 
esses acontecimentos” (LUKÁCS, 1965, p. 50). Já em Zola:  

os mesmos personagens são espectadores mais ou menos interessados nos acontecimentos – e 
com isso os acontecimentos se transformam, aos olhos dos leitores, em um quadro, ou melhor, 
em uma série de quadros. Esses quadros, nós os observamos (LUKÁCS, 1965, p. 50) 

É muito interessante notar que Lukács diz, utilizando seus exemplos antagônicos, 

que tanto as personagens, quanto nós, leitores, ora adotamos a perspectiva de observadores, 

ora a perspectiva de participantes. Isso porque o modo como os acontecimentos são abordados 

cria para o leitor um direcionamento para a leitura, já que não há como transformar uma 

descrição em narração e vice-versa, ainda que no ato de leitura, a obra seja refigurada. 

Segundo Lukács, o contraste entre a narração e a descrição também se deve à postura 

que os escritores assumem perante a vida e a sociedade e de forma alguma representam 

apenas uma diversidade metodológica na escrita (LUKÁCS, 1965, p. 50). Para Lukács, isso é 

especialmente importante porque lhe permitirá investigar as razões que fizeram com que a 

descrição que sempre fora uma ancilla narrationis sobrepusesse-se à narração. Autores como 

Balzac e Tolstoi representam a sociedade burguesa que está em processo de consolidação, 

passando por várias crises: “representam as complexas leis que presidem à formação dela, os 

múltiplos e tortuosos caminhos que conduzem da velha sociedade em decomposição à nova 

que está surgindo” (LUKÁCS, 1965, p. 52). De acordo com Lukács, esses autores 

participaram ativamente desse momento de mudança que deflagrou o processo de luta social 

da época. Não foram expectadores de seu tempo. Pelo contrário, mesmo em suas atividades de 

escritores estão refletidas suas experiências de uma vida cada vez mais complexa e cambiante. 

(LUKÁCS, 1965, p. 52). Como reflexo da prática de uma vivência rica que absorve as 

mudanças de uma época, esses escritores não foram, entretanto, profissionais da escrita, 

especialistas, “no sentido da divisão capitalista do trabalho” (LUKÁCS, 1965, p. 52).  

Por outro lado, Zola e  iniciou suas atividades de escritor com a sociedade burguesa 

já consolidada, e ao contrário dos anteriores, recusou-se a participar da vida social de sua 

época (LUKÁCS, 1965, p. 52). Mas essa recusa não significou uma adesão cega aos novos 

rumos da sociedade com seu capitalismo emergente. Pelo contrário. Tratava-se, na verdade de 

uma atitude de desprezo e de oposição ao regime social e político de seu tempo (LUKÁCS, 
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1965, p. 52). Em razão dessa posição, a obra desse autor foi construída totalmente 

influenciada por esse distanciamento de quem se recusava a se envolver com os novos rumos 

que o capitalismo traçava. Isso fez com que Zola escolhesse “a solidão, tornando-se 

observador da sociedade burguesa” (LUKÁCS, 1965, p. 52)1[3]. Como conseqüência, a forma 

das obras literárias sofreu uma profunda transformação, deixando de ser a expressão das 

relações humanas de quem as vivencia, para se tornar, simplesmente, uma descrição de fatos. 

Nesse sentido:  

A alternativa participar ou observar corresponde, então, a duas posições socialmente 
necessárias, assumidas pelos escritores em dois sucessivos períodos do capitalismo. A 
alternativa narrar ou descrever corresponde aos dois métodos fundamentais de representação 
próprios destes dois períodos (LUKÁCS, 1965, p. 53). 

Uma das possíveis objeções a essa tese seria a que Lukács exagera ao atribuir tanta 

importância das condições sociais sobre os autores, especificamente durante as fases de 

desenvolvimento e consolidação capitalismo, chegando ao ponto de determinar formas 

literárias tão distintas como a narração e a descrição. Mas Lukács não diz que há um 

determinismo absoluto do meio sobre o autor. Aliás, é o contrário que acontece. A postura de 

Flaubert não coincide com os rumos e tendências de sua época. Sua Literatura não é uma 

apologia ao capitalismo e às novas formas de vida. Como vimos, é exatamente o contrário: 

“Nas suas opiniões subjetivas e nos seus propósitos como escritor, Zola não é de, modo algum 

defensor do capitalismo (LUKÁCS, 1965, p. 56). Mas também parece muito difícil que a 

época e a sociedade não exerçam nenhuma influência sobre os escritores, pois “são filhos da 

época em que viveram, e por isso, a concepção que eles tinham do mundo sofre 

constantemente o influxo das idéias do tempo” (LUKÁCS, 1965, p. 56 – 57). Se 

considerarmos uma total dissociação entre os escritores e a sociedade como uma realidade 

possível, teríamos que aceitar que o eu pode se constituir totalmente independente de seu 

meio, ou seja um eu não situado em contextos sociais. Mas se assim fosse, deveríamos 

acreditar que a narração não é a melhor forma para contarmos a vida humana. Entretanto, por 

acreditar na impossibilidade de eus completamente atomizados é que concordamos com 

Lukács quando ele percebe na mudança histórica promovida pelo desenvolvimento e 

consolidação do capitalismo, momentos fundamentais na história da Literatura ocidental. 

Como ele nos diz:  

Não existe uma “maestria” separada e independente de condições históricas, sociais e pessoais 
que sejam adversas a uma rica, vívida e ampla reprodução da realidade objetiva. A 
inclemência social dos pressupostos e condições exteriores da criação artística exerce 
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necessariamente uma ação deformadora sobre as próprias formas essenciais da representação. 
Isso vale para o caso e que estamos tratando (LUKÁCS, 1965, p. 55). 

Com relação à percepção de que as obras refletem os processos sociais aos quais seus 

atores, de alguma maneira, estão vinculados, podemos extrair uma outra conclusão que 

também promove o mesmo tipo de associação: para Lukács, a verdade das vidas individuais 

está diretamente ligada à verdade dos processos sociais (LUKÁCS, 1965, p. 56).Aceitando 

essa ligação e considerando que ela se apresenta em todas as esferas da vida humana (política, 

científica, social, etc), precisamos entender como é possível que haja essa ligação e onde ela 

se manifesta. Lukács vai encontrar na práxis a possibilidade de revelação da verdade humana: 

“Só a praxis humana pode exprimir concretamente a essência do homem. O que é força? O 

que é bom? Perguntas como estas obtêm respostas unicamente na práxis” (LUKÁCS, 1965, p. 

58). Além disso, no entendimento do autor, o interesse dos homens, uns com os outros, o que 

merece ser objeto de representação literária e o que nos interessa nos textos literários 

acontece, exclusivamente, na práxis, na ação. (LUKÁCS, 1965, p. 58). Uma Literatura 

desprovida de referências às ações, além de menos atraente, perde em complexidade e 

profundidade, já que expressa apenas o que, do ponto de vista espiritual, não nos é essencial. 

Como salienta Lukács:  

Se não revelam traços humanos essenciais, se não exprimem as relações orgânicas entre os 
homens e os acontecimentos, as relações entre os homens e o mundo exterior, as coisas, as 
forças naturais e as instituições sociais, até mesmo as aventuras mais extraordinárias tornam-
se vazias e destituídas de conteúdo (LUKÁCS, 1965, p. 58). 

Feitas essas colocações sobre a relevância da praxis, precisamos analisar qual a relação que 
ela possui com os métodos descritivo e narrativo.  

Como vimos, na segunda fase do capitalismo, os autores se colocavam à certa 

distância dos fatos sociais, recusando qualquer tipo de ativismo que os colocasse na 

perspectiva de participantes dos novos processos sociais, e essa distância representou, 

principalmente, pelo menos para Zola e uma reação às avessas. Quando o capitalismo 

consolidou-se, a visão de mundo da sociedade burguesa também se alterou, e o que até então 

era motivo para ser representado por meio da arte começa a desmoronar face a nova realidade 

social individualista: as relações humanas. Como conseqüência disso, a Literatura precisou 

encontrar um novo método que pudesse expressar essa nova realidade:  

A extensão da descrição, sua passagem a método dominante da composição épica, é 
fenômeno que ocorre num período em que se perde, por motivos sociais, a sensibilidade para 
os momentos essenciais da estrutura épica. A descrição é um supedâneo literário destinado a 
encobrir a carência de significação épica [...] A tirania da prosa do capitalismo sobre a íntima 
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poesia da experiência humana, a crueldade da vida social, o rebaixamento do nível de 
humanidade são fatos objetivos que acompanham o desenvolvimento do capitalismo e desse 
desenvolvimento decorre necessariamente o método descritivo (LUKÁCS, 1965, p. 61, grifo 
meu). 

Como método que se ajustou à nova realidade social, a descrição mantém-se distante 

da complexidade da vida humana, já que, como assinala Lukács, ela nivela todas as coisas e 

todos os tempos, ao passo que a narração distingue e ordena (LUKÁCS, 1965, p. 62).  

A descrição, perde o contato com a praxis. A narração, pelo contrário, é a própria 

práxis. E como esta não é um projeto que se esgota, que tenha um fim pré-determinado, já que 

ela é a própria vida e que, portanto só acaba quando esta também acaba, a visão retrospectiva 

do narrador é importante, pois:  

Somente no final é que a tortuosidade dos caminhos da vida se simplifica. Só a praxis humana 
pode indicar quais tenham sido, conjunto das disposições de um caráter humano, as 
qualidades importantes e decisivas. Só o contato com a praxis, só a complexa concatenação 
das paixões e das variadas ações dos homens pode mostrar quais tenham sido as coisas, as 
instituições, ect., que influíram de modo determinante sobre os destinos humanos, mostrando 
quando e como se exerceu tal influência. De tudo isso só se pode ter uma visão de conjunto 
quando se chega ao final (LUKÁCS, 1965, p. 62.) 

Desde já, fica patente que a seleção narrativa opera sobre uma hierarquização já pré-

selecionada pela própria praxis. Com diz Lukács: “É a própria vida que tem realizado a 

seleção dos momentos essenciais do homem no mundo, quer subjetiva, quer objetivamente” 

(LUKÁCS, 1965, p. 63.) e o narrador reconstrói esses momentos essenciais 

retrospectivamente pela sua visão do final, após a seleção do que será narrado. Por outro lado, 

com a descrição não há essa correlação com a seleção da praxis, pois a descrição apenas 

nivela, sem selecionar. E em decorrência disso, por ter que se ater a todos os detalhes o 

observador não pode se afastar dos fatos, já que dele se exige a presença constante: “O 

observador que, por força das coisas, é ao contrário, contemporâneo da ação, precisa perder-se 

no intricado dos particulares, e tais particulares aparecem como equivalentes, pois a vida não 

os hierarquizou por meio da práxis” LUKÁCS, 1965, p. 63.) 

O observador precisa estar ali, presente, no momento exato, pois, caso contrário, já 

lhe terá escapado o que ele pode conhecer e compreender. Como diz Lukács: “a descrição 

torna presente todas as coisas. Contam-se, narram-se acontecimentos transcorridos; mas só se 

descreve aquilo que se vê” (LUKÁCS, 1965, p. 65). Já na narração não se exige que o 

narrador seja contemporâneo aos fatos (LUKÁCS, 1965, p. 64). Pelo contrário, sem uma certa 

distância, o progresso do tempo e a seleção dos fatos considerados importantes lhe seriam 

impossíveis.  
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Ademais, um narrador seleciona o que é mais importante e o que está correlacionado 

com a trama inteira, narrando apenas o que é essencial. Isso implica que aspectos da natureza 

ou detalhes psicológicos podem ter ou não importância dentro das narrativas. Por outro lado, 

como a descrição não é seletiva, surge um dilema. Como ressalta Lukács:  

Todas as coisas apresentam em si mesmas uma infinidade de qualidades. Se o escritor que se 
limita a descrever aquilo que vai observando tem a ambição de reproduzir de modo completo 
a presença objetiva da coisa, dois caminhos lhe estão ao alcance: 1) ou renuncia de todo a 
qualquer princípio seletivo e se dedica ao trabalho de Sísifo de exprimir em palavras um 
número infinito de qualidades; 2) ou, então, dá preferência aos aspectos mais espontâneos 
adaptados à descrição, porém mais superficiais da coisa (LUKÁCS, 1965, p. 66.) 

Na descrição, as coisas sempre correm o risco de perderem sua conexão com a vida 

das personagens, já que, de certa forma elas se encontram niveladas. Além disso, na descrição 

o curso temporal não se faz necessário. Não precisamos de nenhuma sucessão temporal para 

descrever qualquer realidade. Se fôssemos capazes, poderíamos descrever todo o real como 

em um processo fotográfico. Estaticamente, os objetos imóveis seriam descritos sem maiores 

problemas. Diferentemente da dinâmica do fio condutor da narração, na descrição o tempo 

não corre, podendo, inclusive, inexistir. E aí já aparece uma questão extraordinária, pois, 

nada, ou quase nada, pode nos ser mais espetacular, ainda que tragicamente, do que o correr 

do tempo. Nossa finitude, a mais explicitadora dimensão temporal de nossa vida não nos 

deixa desligar do fio do tempo. Além disso, tanto individual como socialmente, nossa 

existência só faz sentido no tempo. Ninguém ou nenhuma sociedade pode falar de si mesmo 

fora do curso temporal. Somos sempre uma história (em curso). Separar a Literatura da 

temporalidade do viver é fazer perder essa condição humana subjacente que nos permite 

atribuir sentido à nossa existência e que nos permite compreender nossa história. Portanto, há 

um contraste no tratamento dispensado à temporalidade: 

A falsa contemporaneidade do método descritivo transforma o romance em um rutilante caos 
caleidoscópio. [...] Sobre coisas inanimadas, fetichizadas, perpassa o hálito sem vida de um 
fugaz estado de ânimo. A conexão épica não consiste na mera sucessão dos diversos 
momentos: não basta para que se crie tal conexão que os quadros descritivos se disponham em 
uma série temporal. Na verdadeira arte narrativa, a série temporal dos acontecimentos é 
recriada artisticamente e tornada sensível por meios bastante complexos. É o próprio escritor 
que, na sua narração precisa mover-se com a maior desenvoltura entre o passado e presente, 
para que o leitor possa ter uma percepção clara do autêntico encadeamento dos 
acontecimentos épicos, do modo pelo qual estes acontecimentos derivam uns dos outros 
(LUKÁCS, 1965, p. 69). 

Se, pelo lado da descrição, os fatos e as personagens são atomizados e funcionam 

como episódios, como “quadros que se colocam uns ao lado dos outros, mas isolados, do 
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ponto de vista artístico, tal como os quadros de um museu” (LUKÁCS, 1965,p. 70), pelo lado 

da  

verdadeira arte narrativa, a série temporal dos acontecimentos é recriada artisticamente e 
tornadas sensíveis por meios bastante complexos. É o próprio escritor que, na sua narração 
precisa mover-se com a maior desenvoltura entre passado e presente, para que o leitor possa 
ter uma percepção clara do autêntico encadeamento dos acontecimentos épicos, do modo pelo 
qual estes acontecimentos derivam uns dos outros (LUKÁCS, 1965, p. 69) 

Não se trata, portanto, de mero acúmulo de quadros temporais. 

Correlato a este fato, Lukács aponta outro aspecto muito interessante e problemático 

na descrição: a busca da precisão técnica e da verdade objetiva (LUKÁCS, 1965, p. 72). Por 

essa busca pela “verdade”, na incessante tentativa de alguns escritores descreverem em 

pormenores e de forma objetiva toda a realidade com a qual estão lidando, acabam obtendo o 

resultado inverso. A respeito disso, vale reproduzir o pensamento do autor que é muito 

elucidativo: 

O método da observação e da descrição surge com o intento de tornar científica a Literatura, 
transformando-a numa ciência natural aplicada, em uma sociologia. Porém os momentos 
sociais registrados pela observação e representados pela descrição são tão pobres, débeis e 
esquemáticos, que podem sempre, com rapidez e com facilidade, fazer com que se descambe 
para o extremo oposto ao do objetivismo: um subjetivismo integral (LUKÁCS, 1965, p. 76) 

Em outras palavras, nessa tentativa de se colocar de forma adstrita à realidade, e ao 

perder toda a força relacional que só se encontra na práxis, o descritor isola-se. Nessa busca 

pela objetividade, ele renuncia a qualquer relação intersubjetiva. Em seu processo de 

naturalização do cenário, a vida aparece como uma díade incomunicável: o mundo e o 

observador. Este não participa daquele. Não o escuta e com ele não fala. Apenas o descreve, 

como se deve fazer com rochas. Mas o faz também com o homem.  

Sendo assim, reconhecendo que na teoria da Literatura atribui-se uma superioridade 

da narração sobre a descrição, cabe agora verificar a própria vida humana é também 

caracterizada como uma narrativa, e se, por isso, a narração seria o melhor método para 

abordar os nossos destinos. 

  

A NARRAÇÃO DA VIDA HUMANA 

  

Segundo MacIntyre (2001), na atualidade, dois obstáculos dificultam que 

entendamos a vida como uma unidade, como um todo que pode ser narrado. Um, social, que 

surge em razão de como a vida se fragmentou na modernidade, sendo que cada parte ou 
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segmento possui suas normas e padrões de comportamento independentes; e outro, filosófico, 

que considera o eu de forma atomista (MACINTYRE, 2001, p. 343). Na perspectiva social, 

tornou-se possível separar a vida privada da pública, as atividades profissionais do lazer, a 

infância da velhice. “E todas essas separações foram criadas de tal forma que é a 

peculiaridade de cada uma delas, e não a unidade da vida do indivíduo, que se experimenta 

nessas partes, em cujos termos nos ensinam a pensar e sentir” (MACINTYRE, 2001, p. 343). 

Ou seja, é possível que um sujeito tenha um comportamento ético e conservador enquanto 

membro diretor de um clube ou membro de uma igreja e aja de forma audaciosa e 

completamente estratégica e egoísta em sua vida profissional. E isso porque, dada a 

fragmentação do sujeito individual na modernidade, em virtude da ausência de um telos 

unificador da vida humana, papel desempenhado pela política e pela religião para os antigos, 

tornou-se mais difícil que o sujeito aja de modo coerente em toda a sua vida. O próprio eu é 

considerado apenas como o somatório de partes que permanecem totalmente independentes 

umas das outras. Aqui emerge a questão filosófica considerada por MacIntyre como o outro 

impedimento para compreendermos a vida como uma totalidade. Para ele, os obstáculos 

filosóficos derivam, principalmente, de duas tendências que foram bem captadas pela filosofia 

analítica e pelo existencialismo. A primeira, em virtude da  

tendência de pensar de maneira atomista na atividade humana e analisar atos e transações 
complexas em termos de componentes simples. Daí, a recorrência, em mais de um contexto, 
da idéia de “uma ação básica”. Que ações particulares derivem seu caráter como partes de 
todos maiores é uma que é necessário pelo menos levar em conta, se pretendemos começar a 
entender como uma vida pode ser mais do que uma seqüência de atos e episódios individuais 
(MACINTYRE, 2001, p. 343-344) 

Quanto à segunda tendência, foi o existencialismo que melhor a desenvolveu. 

MacIntyre afirma que o problema principal dessa corrente filosófica é tratar a vida como uma 

mera sucessão de episódios desconexos, dissociando o indivíduo dos papéis que ele interpreta 

(MACINTYRE, 2001, p. 344). Assim, nada impede que o indivíduo forje sua personalidade 

em cada episódio e em cada situação que se lhe apresentar. Os papéis sociais não se fixam no 

eu, sendo possível, como dissemos anteriormente, que haja um antagonismo e uma total 

incongruência entre eles. E aí entra uma questão interessante, pois, ainda que o sujeito que 

desempenha esses papéis acredite que, embora pulverizada, sua vida tenha um sentido, para 

qualquer outra pessoa que se proponha a conhecê-la, ela é ininteligível. Ora, a quase total 

imprevisibilidade e a descontinuidade dessa individualidade, que varia de papel em papel, 

torna muito difícil uma leitura coerente e seqüencial de sua vida. Do mesmo modo, se esse 

próprio sujeito fragmentado tentasse julgar moralmente sua vida, buscando uma unidade para 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6467



suas atitudes, sua tarefa seria quase impossível, já que para ele, sempre teriam existido apenas 

episódios desconexos. E essa tarefa seria mal sucedida porque, como ensina MacIntyre, “a 

unidade de uma virtude na vida de alguém só é inteligível como característica de uma vida 

unitária, uma vida que se possa conceber e avaliar na íntegra” (MACINTYRE, 2001, p. 345). 

E ao se insistir em tratar o eu como uma sucessão de episódios independentes, essa unidade 

dilui-se até deixar de existir. Entretanto, se essa foi a pretensão da filosofia analítica e do 

existencialismo, parece que tal intento estava fadado ao fracasso, pois, embora essa concepção 

do eu possa nos parecer natural, devido à grande influência que essas correntes filosóficas 

exerceram e ainda exercem sobre a contemporaneidade, há um aspecto da vida que elas 

negligenciaram, que escapou de suas teorizações, mas que nem por isso deixou de ser 

extremamente importante e característico da vida humana: a narratividade de nossa existência. 

Para MacIntyre, apesar desses possíveis preconceitos da filosofia analítica e existencial, a 

compreensão do eu inserida em uma narrativa é mais natural do que pode parecer à primeira 

vista (MACINTYRE, 2001, p. 346).  

  

  

Para comprovar o que está dizendo, MacIntyre argumentará da seguinte maneira: 

quando nos deparamos com determinado comportamento humano e temos a intenção de 

compreendê-lo, nossa análise precisa levar em consideração que não é possível caracterizar 

uma ação sem se considerar suas intenções e não é possível compreender uma intenção 

independente de seu cenário (MACINTYRE, 2001, p. 346). Quando vemos uma mulher 

sozinha dentro de uma livraria, caminhando de um lado para o outro, essa cena, por si só, é 

ininteligível, pois desconhecemos o que a levou a estar ali. Mas podemos especular. Podemos, 

por exemplo, pensar que ela está esperando o seu namorado, ou que irá se encontrar com seus 

pais, ou com seus alunos. Mas se descobrirmos qual é sua verdadeira intenção, o que a faz 

estar ali, o encontro com seus alunos, por exemplo, a ação começa a se tornar compreensível. 

Mas ainda é preciso desvelar o cenário para que ação seja efetivamente caracterizável. Para o 

autor, a palavra “cenário” designa um contexto bastante abrangente:  

O cenário social pode ser uma instituição, pode ser o que chamo de prática, ou um meio de 
algum outro tipo humano. Mas é fundamental à idéia de cenário, conforme o meu 
entendimento, que o cenário tenha uma história, uma história dentro da qual as histórias de 
cada agente não sejam apenas, mas tenham de ser situadas, simplesmente porque, sem o 
cenário e suas mudanças com o passar do tempo, a história do agente e suas mudanças com o 
tempo serão inteligíveis (MACINTYRE, 2001, p. 347) 
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A mulher, que agora já sabemos se tratar de uma professora, ali estava esperando 

seus alunos. E essa cena só faz sentido porque conseguimos situá-la em um cenário social, no 

caso uma instituição de ensino. Sem o entrelaçamento de todos esses elementos, a ação teria 

qualquer sentido e nenhum ao mesmo tempo. Mas ao desvelá-los, tanto para o agente como 

para qualquer observador, a ação se torna legível exatamente porque inserida nessa narrativa 

que envolve um cenário e as intenções do agente. 

Para MacIntyre, as intenções podem ser de curto prazo ou de longo prazo, sendo que 

uma se refere à outra. No exemplo da livraria, a intenção de curto prazo poderia ser o 

encontro com os alunos para discutirem um determinado assunto acadêmico e a de longo 

poderia ser o comprometimento que a professora tem com o desenvolvimento intelectual de 

seus alunos. De qualquer maneira, há uma relação interdependente entre as duas, sendo que, 

para a compreensão de uma é indispensável a compreensão da outra.  

Portanto, só se caracteriza de maneira adequada o comportamento quando se sabe quais são as 
intenções de prazo mais longo invocadas e como as intenções de prazo mais curto se 
relacionam com as de prazo mais longo. Novamente nos envolvemos na escrita de uma 
história narrativa (MACINTYRE, 2001, p. 349) 

É importante ressaltar que ambas as intenções sempre estarão conectadas a 

determinados cenários (MACINTYRE, 2001, p. 349). A conclusão a que o autor chega neste 

ponto de seu argumento é que não existe um ‘comportamento’, a ser identificado antes das 

intenções, crenças e cenários, e independentes destes (MACINTYRE, 2001, p. 349). Essa 

posição reforça a idéia de que, mais do que ser impossível a compreensão de um 

comportamento como mero episódio, desprovido de uma certa narração, ele é, principalmente, 

carente de significação humana em si mesmo. Episodicamente, sem a mediação simbólica que 

envolve toda ação, o comportamento deixa de ser caraterizável como ação humana. 

Mas, como o próprio autor alerta, poderíamos argumentar que qualquer ação 

realizada, ainda que não compreendida, nem por isso deixa de ser uma ação (MACINTYRE, 

2001, p. 351). Entretanto, sua resposta é que mais fundamental do que o simples agir, é que 

essa ação seja inteligível. E isso por uma razão relevante: 

A importância no conceito de inteligibilidade tem relação íntima com o fato de que a distinção 
mais básica de tudo o que está contido no nosso discurso e na nossa prática nessa área é 
aquela entre os seres humano e outros seres. Os seres humanos podem ser considerados 
responsáveis por aquilo que são autores; outros seres não podem (MACINTYRE, 2001, p. 
352). 

Desse modo, defender a ininteligibilidade de uma ação é, principalmente, além de 

uma atitude quase esquizofrênica, uma postura que recusa qualquer responsabilidade. Se uma 
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ação pode existir com coerência apenas para seu agente, ela deixa de se expor ao risco de ter 

que prestar contas para os outros. Se insistimos em dizer que nosso comportamento é válido 

porque assim o entendemos, ainda que incompreensível para meus interlocutores, deixamos 

de ter quaisquer responsabilidade para com estes, que não estão em condições de 

compreendê-lo. Por outro lado:  

Identificar uma ocorrência como uma ação é, nos exemplos paradigmáticos, identificá-la com 
um tipo de descrição que nos permita ver tal ocorrência como fluindo inteligivelmente de 
intenções, motivações, paixões e propósitos de um agente humano. É, portanto, compreender 
o ato como algo pelo qual alguém é responsável, sobre o qual é sempre apropriado pedir ao 
agente uma explicação inteligível. Quando uma ocorrência é claramente a ação pretendida 
pelo agente humano, porém não conseguimos identificá-la assim, ficamos tanto intelectual 
quanto praticamente frustrados [...] E esse tipo de frustração ocorre, de fato, em inúmeros 
tipos de situação; quando entramos em culturas estrangeiras, ou mesmo em estruturas sociais 
estranhas dentro de nossa própria cultura, quando nos deparamos com certos tipos de paciente 
neurótico ou psicótico (é, de fato, a inteligibilidade dos atos de tais pacientes que os leva a ser 
tratados como pacientes; os atos ininteligíveis para o agente e também para todas as outras 
pessoas entendidas – corretamente – como uma espécie de sofrimento), mas também em 
situações cotidianas. (MACINTYRE, 2001, p. 352). 

Quando não conseguimos identificar o cenário em que a ação transcorre ou não 

podemos descobrir as intenções de seu agente, ela deixa de nos ser inteligível. E a assunção 

de responsabilidade por parte dos agentes humanos se esvai junto com esta ininteligibilidade 

da ação. Pois só podemos ser responsáveis por nossas ações perante outras pessoas quando 

estas estão em condições de compreendê-las através do conhecimento de nossas intenções e 

do cenário em que as mesmas ocorrem. Do lado de fora desse conhecimento, sempre haverá 

um estranhamento e uma zona de sombra envolvendo e encobrindo a ação de quem não pode 

ser compreendido.  

Fora de um contexto, qualquer ato humano nos é sempre incompreensível, por mais 

simples que ele seja. Vejamos um exemplo de MacIntyre: 

Estou esperando um ônibus e o jovem que está ao meu lado diz subitamente: “o nome do pato 
selvagem comum é Histrionicus histrionicus histrionicus” . Não há problema quanto ao 
significado da frase que ele pronunciou; o problema é como responder a pergunta: o que ele 
está fazendo ao dizer isto? (MACINTYRE, 2001, p. 353). 

Para que possamos saber o que o jovem está fazendo, confundindo seu interlocutor com 
alguém, vencendo sua timidez ou pronunciando uma senha, a inserção de sua elocução em 
uma narrativa torna-se, absolutamente, fundamental (MACINTYRE, 2001, p. 353). Sem essa 
narrativa, o ato elocutório do jovem fica desprovido de qualquer dimensão que faça sentido 
para algum interlocutor. Sem o desvelamento do contexto em que ele é proferido, sua 
compreensibilidade fica totalmente prejudicada. E nem mesmo a identificação do ato de fala 
específico é suficiente para que ele seja compreendido, pois,  
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os atos de fala e as finalidades também podem ser inteligíveis ou ininteligíveis. Vamos supor 
que o homem que está no ponto do ônibus explica seu ato elocutório dizendo: - Eu estava 
respondendo a uma pergunta. Eu respondo: - Mas eu não lhe perguntei nada que pudesse 
receber aquela resposta. Ele diz: - Ah, eu sei disso. Novamente, seu ato se torna 
ininteligível.[...] Tanto as finalidades quanto os atos de fala requerem contexto. 
(MACINTYRE, 2001, p. 353-354). 

Isso implica que a idéia de contexto é decisiva para compreendermos qualquer ação 

humana, por mais trivial que ela possa parecer. Aliás, mesmo o juízo acerca de ser ou não 

uma trivialidade depende do contexto da ação. Por exemplo: um homem apertou a mão de 

outro homem . Isso pode ter sido a despedida de dois jogadores após o término de uma partida 

de futebol entre colegas de trabalho ou a manifestação, realizada por dois chefes de Estado, do 

início de uma tentativa de colocar fim em um conflito bélico entre dois países. Sem que 

saibamos em qual contexto se deu o aperto de mão, nada podemos falar a seu respeito, a não 

ser a descrição de um ato físico, mas que permanece incompreensível. E todo contexto é, 

necessariamente, narrado. Sem uma narrativa, não há contexto, história ou cenário, mas 

apenas episódios.  

Há um aspecto importante que merece ser explicitado. Quando se fala a respeito da 

vida humana como sendo uma narrativa, sempre permanece a possibilidade de uma certa 

confusão ou mal-entendido sobre se seria apenas na atividade poética ou mesmo na história 

não-ficcional que existiria a narração, pois, não usamos cotidianamente a expressão “vida 

narrada”. Entretanto, como diz MacIntyre, “narrativa não é obra de poetas, dramaturgos ou 

romancistas que ponderam sobre fatos que não tinha ordem narrativa antes de lhes ser 

impostas pelo cantor ou pelo escritor; a forma narrativa não é disfarce nem decoração” 

(MACINTYRE, 2001, p. 354). Quando alguém passa por um processo de transformação, de 

amadurecimento, não é de se estranhar que muitos de seus atos deixem de ser reconhecidos 

como seus por outras pessoas que não acompanharam suas mudanças. Nessas situações, a 

pessoa que passou por esse processo pode ouvir dessas outras que seus atos tornaram-se 

irreconhecíveis. E talvez isso ocorra mesmo. Embora as pessoas, fisicamente, continuem as 

mesmas, seu comportamento pode ter passado por uma mudança radical levando-as a um total 

estranhamento por parte de terceiros. Entretanto, essas pessoas que “não mais reconhecem os 

atos”, só têm essa dificuldade porque, por algum motivo, deixaram de acompanhar essa vida 

que foi se modificando. Ou seja, por não acompanharem a mudança, não puderam 

compreender que essas mudanças, embora virtualmente intensas e significativas, na verdade 

foram sempre a continuidade de uma história humana que, por não ser estática, modificou-se, 

mas que permaneceu sendo a história de uma mesma pessoa. E foi apenas por não 

acompanharem, por estarem do lado de fora do contexto, que elas não perceberam que sempre 
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se tratou de atos que se ligavam e que, assim, formavam, coerentemente, a história da mesma 

pessoa. E se isso vale para sujeitos individuais, também o vale para empresas, povos, etc. 

Muito mais do que atividade de artistas, a narrativa é a própria forma da existência 

humana. Ainda que bastante transformados com o passar dos anos, somos sempre aqueles do 

começo, ainda que agora modificados com o aprendizado que vamos somando com o passar 

do tempo. Como diz MacIntyre: 

Serei eternamente o que fui a qualquer tempo para outras pessoas – e posso, a qualquer 
momento, ser chamado a responder por isso – por mais que esteja mudado agora. Não há 
como fundar minha identidade – ou a falta dela – sobre a continuidade ou descontinuidade 
psicológica do eu. O eu habita um personagem cuja identidade é dada como a unidade de um 
personagem (MACINTYRE, 2001, p. 364).  

Nesse sentido, não há como iniciarmos uma história a partir de um marco zero, 

descartando nosso passado. A família em que nascemos, a cidade em que crescemos, a escola 

em que nos formamos, a língua que falamos, de alguma maneira, acompanham-nos para 

sempre como um estoque cultural que nos permite dizer que temos uma história. Destacado 

dessa história, o sujeito fica sem passado, como se não possuísse memória, como se fosse uma 

invenção do presente. Mas o que se poderia falar a seu respeito? Como compreender suas 

atitudes? Simplesmente não teríamos como compreendê-lo. E é por isso que para entendermos 

os atos de outras pessoas, precisamos ser capazes, de alguma forma, de narrar suas vidas. Em 

outras palavras:  

Agora está se tornando claro que tornamos inteligíveis os atos de outras pessoas dessa forma 
porque o ato em si tem um caráter fundamentalmente histórico. É porque todos vivenciamos 
narrativas nas nossas vidas e porque entendemos nossa própria vida nos termos das narrativas 
que vivenciamos, que a forma de narrativa é adequada para se entender os atos de outras 
pessoas. As histórias são vividas antes de serem contadas – a não ser em caso de ficção 
(MACINTYRE, 2001, p. 356). 

Esta explicação também resolve, ou pelo menos pretende resolver um problema que 

tem grandes repercussões na vida individual e social, pois, afinal, se o que foi dito procede, 

que responsabilidade temos com relação a nosso passado? Se não nos desligamos dele de 

forma cabal, se mesmo as rupturas são, de alguma forma, continuações, será possível 

fragmentar uma história e não assumir a responsabilidade pelo que fizemos ou que nossos 

antepassados fizeram? Do mesmo modo, por outro lado, será que os efeitos de uma boa ou má 

ação cessam com a morte de um indivíduo? Será que os filhos não pagam, de alguma 

maneira, pelo erro que seus pais cometeram, assim como herdam suas ações positivas? E 

saindo da esfera individual ou familiar e entrando na esfera social, qual será nossa 

responsabilidade com as futuras gerações? E com relação ao que fizeram as passadas? Somos 
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ou não responsáveis pelas ações antecedentes de nossos políticos e pelas ações presentes que 

repercutirão nas gerações seguintes? 

Responder a essas indagações exige um posicionamento com relação à questão do 

eu. Se considerarmos que cada um de nós é fundador de sua própria história (a única que faria 

sentido), que, por mais que haja uma tradição que nos preceda, somos absolutamente livres 

para descartá-la, obviamente, nesse caso, nossa responsabilidade inicia-se no exato momento 

em que começamos a agir e termina com nossa morte. Não pagamos pelos atos dos que nos 

antecederam e a ninguém, além de nós mesmos, será cobrado pelo que fizermos. A questão é 

saber se isso é possível.  

Se for possível, implicará que a vida não é uma narrativa, mas apenas uma sucessão 

de atos, cujo significado é atribuído arbitrariamente, tanto por quem os vivencia quanto por 

quem os observa, já que não há nenhuma história subjacente a esses atos. Não havendo 

história a ser narrada, o ato não é compartilhável e, portanto não é público. Mas, se pelo 

contrário, se formos sempre herdeiros de uma história compartilhada, se nosso eu estiver 

imerso em tradições que nos fazem solidários e co-responsáveis, tudo passa a ser 

compreendido de maneira diferente, sempre dentro de narrativas e a história, seja de uma 

família, de uma cidade ou de um povo, será sempre contada e encenada narrativamente. 

Assim entende MacIntyre:  

O que chamo de história é uma narrativa dramática encenada, na qual os personagens também 
são autores. Os personagens, naturalmente, nunca começam literalmente ab initio; eles 
mergulham in media res, os inícios de suas histórias já feitas para eles por quem ou pelo que 
passou por ali antes. (MACINTYRE, 2001, p. 361). 

A questão, portanto, é que jamais partimos do nada e não há identidade pessoal que possua 
sentido dissociada de uma narrativa, o que torna muito difícil nos desvencilharmos da 
responsabilidade com relação à história da qual fazemos parte. Como afirma MacIntyre: 

O que o conceito narrativo da identidade requer é duplo. Em primeiro lugar, sou o que outras 
pessoas possam, justificadamente pensar que sou no decorrer da vivência de uma história que 
vai do meu nascimento à minha morte: sou o sujeito de uma história que é minha e de 
ninguém mais, que tem seu próprio significado peculiar. Quando alguém reclama – como 
alguns dos que tentam ou cometem suicídio – que sua vida não tem sentido, essa pessoa está 
quase sempre, e talvez caracteristicamente, reclamando que não tem razão de ser, não se 
dirige a um clímax nem a um telos. Por conseguinte, o sentido de fazer qualquer coisa em vez 
de outra em momentos cruciais da vida parece, para tal pessoa, ter sido perdido. Ser o sujeito 
de uma narrativa que vai do nascimento à morte é [...] ser responsável pelos atos e 
experiências que compõem uma vida narrável. Isto é, estar aberto para ser chamado a fornecer 
certo tipo de explicação do que fez ou o que lhe aconteceu, ou o que testemunhou em algum 
momento da vida de alguém anterior à pergunta. (MACINTYRE, 2001, p. 365 - 366).1[4] 
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Dentro de narrativas encenadas, além da vida individual ganhar sentido, ela também 

se torna passível de ser cobrada e responsabilizada pelo que fez, deixou de fazer ou 

testemunhou. Nossa identidade, por se construir em uma narrativa, leva-nos, sempre, a uma 

possível explicação a respeito das motivações e das conseqüências das partes dessa trama que 

a compõem, de maneira que se quisermos ser coerentes com o que fazemos e com o que 

somos, ficaremos eternamente responsáveis pelos momentos de nossa história, tanto 

individual como social. Mas se podemos ser chamados a dar explicações, também podemos 

reclamá-las dos outros, pois, 

o outro aspecto da identidade narrativa é correlativo: não sou apenas responsável, sou alguém 
que pode sempre pedir uma explicação aos outros, que pode questionar os outros. Faço parte 
da história dessa outras pessoas, da mesma forma que elas fazem parte da minha. A narrativa 
de qualquer vida faz parte de um conjunto interligado de narrativas (MACINTYRE, 2001, p. 
366).  

Ao compreendermos a vida como uma narrativa que se conecta a outras narrativas e, 

ao percebermos que os nossos atos podem ser questionados, para que qualquer atitude 

autoritária subsista, há a possibilidade de se fugir das explicações que se lhe pode exigir, 

sendo mais autoritária ainda, ou, estrategicamente, apenas aparentar fazer parte coerente de 

uma história que é aceita por todos, mas que a ação autoritária se recusa a compartilhar. De 

qualquer maneira, nesses casos estaremos diante de atitudes incoerentes dentro das narrativas, 

já que a ação autoritária será sempre uma atitude estranha e incoerente na perspectiva dos 

participantes da história compartilhada. E é por isso que o autoritarismo fica em situação 

complicada dentro das narrativas. Mas se não compreendermos a vida como uma narrativa 

que se expõe à questão da coerência e da responsabilidade, como dizer que um ato é 

autoritário? Autoritário frente a quê? Externamente ao contexto, se todo ato é inaugural, não 

me parece possível pensarmos em autoritarismo, pois o agente sempre estará em condições de 

dizer que os critérios antecedentes simplesmente não valem mais. Para MacIntyre, a relação 

entre narrativa, inteligibilidade e responsabilidade pressupõe-se mutuamente (MACINTYRE, 

2001, p. 367). Isso significa que nenhum desses elementos se sobrepõe aos demais, havendo 

um necessário equilíbrio entre eles. Em outras palavras, pensar a vida individual como uma 

vida narrada, de forma alguma representa um risco à individualidade, como se essa pudesse 

ser suprimida. Sabemos que sempre contamos com um pano de fundo que proporciona 

inteligibilidade para nossos atos, ao mesmo tempo em que nos dá um leque de possibilidades 

e de escolhas para agir. Mas quando nos referimos a esse estoque de possibilidades, não 

queremos, com isso, dizer que todas as ações já estão pré-determinadas. Compartilhar uma 

história, uma tradição, não significa engessar nossas intenções em uma única direção. Ou seja, 
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o fato de termos uma história compartilhada não elimina a liberdade que temos para escolher 

nossos projetos de vida. Sendo assim, o entendimento da vida humana como uma narrativa 

não elimina o pluralismo das formas de vida modernas e contemporâneas, pois seremos 

sempre livres para escolher como e quando agir. Entretanto, e isso é fundamental, toda e 

qualquer ação individual será sempre situada em determinado contexto.1[5]  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Como o nosso ponto de partida era a correlação proposta por Dworkin entre Direito e 

Literatura, procuramos discutir a definição “do que é Literatura”, tendo, como suporte teórico 

um crítico citerário, que foi Antoine Compagnon. Isso nos permitiu demonstrar o quão 

complexo é essa definição. Para um pesquisador do Direito, muitas vezes, ao “se apropriar” 

de conceitos de outras áreas, pode parecer que há um consenso acerca daquele tema ou desses 

conceitos. Nosso intuito, nesse caso, foi, exatamente, o de buscar aprofundar o que Dworkin 

já havia nos colocado de maneira tão instigante. Do mesmo modo, também a partir da obra de 

Ronald Dworkin, que, com a metáfora do Romance em Cadeia, explicita a narratividade do 

Direito,  efetuamos uma análise sobre a narrativa ( e sua superioridade quanto à descrição) 

com os ensinamentos de Luckács. Por fim, se percorremos esse percurso, que começou pela 

narrativa jurídica, passou pela procura de uma definição de “Literatura, demonstrou a maior 

complexidade e abrangência da narração sobre a descrição e chegou, com MacIntyre à 

conclusão de que é a própria vida humana que nos impele as narrativas, já que não nós é 

possível, ao menos com certa coerência, manifestarmos sobre nossas identidades, sejam 

coletivas ou individuais, que não seja por meio da narração. Todos esses aspectos 

correlacionados, leva-nos a dizer que  a corrente denominada Direito e Literatura jamais 

poderá se afastar da narratologia e de constantes investigações sobre os conceitos que lhe são 

próprios, se quisermos manter um diálogo profícuo e não superficial.  
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1[1] “Integridade não é, como alguns podem pensar, um sinônimo de consistência. Se por consistência 
entendermos a repetição de soluções passadas para casos aparentemente iguais, então uma decisão inconsistente 
pode, ainda assim, cumprir a exigência de Integridade. Integridade (Integrity) é um conceito ligado às razões 
que constituem o substrato das normas jurídicas (DWORKIN, 1986: 222) e se conecta diretamente com os 
conceitos de justiça, de imparcialidade (fairness) e de igualdade, como assinala Chueiri (1997: 183). Uma 
decisão é justa (ou seja, respeita a Integridade do direito) se fornece a resposta correta ou adequada (mesmo que 
esta não se baseie na estrita legalidade) para o caso”(GALUPPO, 2002, p. 184 – 185). 
1[2] É interessante lembrar que esse também foi o propósito de Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito 
(2003). Kelsen procurou desenvolver uma ciência que fosse capaz de compreender o direito independentemente 
de outras ciências. E é por isso que sua teoria é pura. “Livre” de outros saberes. E é, também, por essa 
característica tão disciplinar e reducionista, que sua teoria talvez não seja capaz de compreender todo o 
fenômeno jurídico, já que este não se esgota em uma mera relação de normas. 
1[3] Segundo Lukács, nesse momento em que os escritores se afastaram da sociedade em que vivem para, do lado 
de fora poderem criticá-la, fez nascer a figura do escritor profissional. E é neste momento que o “livro se 
transformou completamente em mercadoria e o escritor em vendedor da referida mercadoria” (LUKÁCS, 1965, 
p. 52 - 53). 
1[4] Ao discutir o individualismo que nega essa responsabilidade, o autor faz o seguinte comentário acerca dessa 
responsabilidade: “Esse individualismo é expresso pelos autores americanos modernos que recusam qualquer 
responsabilidade pelas conseqüências da escravidão sobre os americanos negros dizendo:’Nunca tive escravos’. 
É, mais sutilmente, o ponto de vista daqueles outros americanos modernos que aceitam uma responsabilidade 
bem – calculada por tais conseqüências, calculadas precisamente pelos benefícios que eles mesmos, como 
indivíduos, receberam indiretamente da escravidão. Em ambos os casos, “ser americano” não é, em si, 
considerado ser parte da identidade moral do indivíduo. (MACINTYRE, 2001, p. 370). Outro exemplo do autor: 
“O jovem alemão que acha que ter nascido depois de 1945 significa que o que os nazistas fizeram com os judeus 
não tem importância moral para seu relacionamento com seus contemporâneos judeus. (MACINTYRE, 2001, p. 
371) Nesses exemplos fica claro como o eu ficaria destacado de histórias e de tradições.  
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1[5] Exatamente em razão do pluralismo, vale a pena enfatizar a idéia de contextos e de histórias. Situar todas as 
ações em contextos e histórias e dizer que elas só fazem sentido quando passíveis de serem narradas não 
significa dizer que só fazem sentido dentro de uma ou outra história, um ou outro contexto específicos. A 
pluralidade de formas de vida surgida após a modernidade fez com que os contextos também se multiplicassem. 
Entretanto, mesmo nesses vários cenários, a idéia de um eu situado não deixa de valer, pois mesmo uma nova 
forma de vida começa com alguma história. Negar radicalmente esse fato exigiria que pudéssemos transcender 
todo e qualquer estoque cultural. Inclusive a própria linguagem, o que, é impossível.  
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6477



O QUE QUERIAM AS MULHERES: SUBMISSÃO, PRECONCEITO 
SOCIAL E LUTA POR DIREITOS A PARTIR DA ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO DE ESCRITORAS DO SÉCULO XIX 
 

QU’EST-CE QUE LES FEMMES VOULAIENT: SOUMISSION, PREJUGÉ SOCIAL ET 
LUTTE POUR LES DROITS À PARTIR DE L’ANALYSE DE LA PRODUCTION DE 

ÉCRIVAINES DU XIXE SIÈCLE 
 
 
 

Isabela Guimarães Rabelo Do Amaral 
 

RESUMO 
Tendo em vista a elaboração de discursos tendenciosos, ao longo do período imperial 
brasileiro, sobre a submissão da mulher, esse trabalho teve por objetivo pesquisar as formas 
de expressão e reação feminina por meio da literatura, para buscar a opinião e a ambição 
dessas mulheres. Foram separados alguns excertos de poesias, trechos de entrevistas e 
publicações em jornais da época para analisar a questão da submissão, o papel social esperado 
da mulher e pela mulher, o preconceito proveniente da sociedade antifeminista do período e a 
luta por direitos, seja o direito de igualdade em relação aos homens, seja o direito à educação, 
seja o direito ao voto. 
PALAVRAS-CHAVE: MULHER; LITERATURA; BRASIL IMPERIAL; LUTA POR 
DIREITOS 
 
RESUME 
En considération a l’élaboration des discourses tendancieux, pendant le period de Brésil 
Impérial, sur la soumission de la femme, ce travail a eu l’objectif de rechercher les formes 
d’expression et réaction feminine par la littérature, pour chercher l’opinion et l’ambition de 
ces femmes. Quelques extraits des poésie, passages des interviews et des publications dans les 
journales de l’époque ont été separés, pour analyser la question de la soumission, le rôle social 
attendu de la femme et pour la femme, le prejugé provenant de la societé antiféministe du 
period et la lutte pour les droits, soit le droit d’igualité concernant les hommes, soit le droit a 
l’éducation, soit le droit au vote. 
MOT-CLES: FEMME ?? LITTÉRATURE ?? BRÉSIL IMPÉRIAL ?? LUTTE POUR LES 
DROITS 
 
 

Introdução 

  

  

Sabe-se que, quando se trata da mulher do período imperial brasileiro, a ideia mais 
disseminada é de que ela era totalmente submissa ao pai e, posteriormente, ao marido, sem 
qualquer direito de expressão. Hanher (1981, p. 28) discorre um pouco sobre essa questão do 
estereótipo feminino nessa época: 
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De acordo com o estereótipo comum da família patriarcal brasileira, o marido autoritário, 
rodeado de escravas concubinas, dominava seus filhos e a esposa submissa. Esta se 
transformou numa criatura indolente, passiva, mantida em casa, que gerava muitos filhos e 
maltratava os escravos. [...] Todavia, o estereótipo da fêmea pura, protegida, não era 
universalmente válido. O comportamento real variava conforme a classe. 

  

Antes de tudo, cabe lembrar que a sociedade estava repleta de duplos valores, quando, sob a 
mesma perspectiva, tinha-se como sujeito o homem ou a mulher. Como exemplos, podem ser 
citados o adultério e a virgindade. Nesse contexto, devido à sua suposta incapacidade, as 
mulheres, em geral, estavam submetidas ao poder de um homem, seja o pai, seja o marido, 
sob o fundamento de terem um "fraco entender". 

Especificamente no campo do Direito Civil, podem ser detectadas várias normas que 
estabeleciam restrições para as mulheres não indicando o mesmo para os homens. Destacam-
se: incapacidade da mulher casada, existência do poder marital; aplicação diferenciada de 
sanções, principalmente em relação ao adultério; regras diferenciadas para a viuvez e para a 
criação dos filhos; restrições para o exercício de tutelas e curatelas, celebração de doações, 
prestação de fiança e atuação como testemunhas em testamentos (AMARAL, 2009, p. 40-62). 

Em termos educacionais, segundo Gilberto Freyre (2002), a mulher, no contexto do século 
XIX, deveria ser generosa, devota, preocupada com a casa e a família, desinteressada dos 
negócios e dos amigos políticos do marido. A mulher era destinada ao casamento e deveria 
ser mera colaboradora de seu esposo, porque na sociedade patriarcal havia a subordinação do 
sexo. Nesse caso, portanto, não havia preocupações iniciais com a educação da mulher. 

A educação feminina, em geral, se restringia a saber ler, escrever, resolver as quatro 
operações e aprender a doutrina cristã. As meninas não aprendiam geometria e nem todas as 
questões de aritmética. A ênfase era nas prendas domésticas, porque a oportunidade de 
educação para as mulheres só foi viabilizada para torná-las melhores educadoras de seus 
filhos. Segundo Muniz (2002, p. 315): 

  

[...] currículos diferenciados segundo o gênero limitavam o acesso das meninas a uma 
escolarização de nível primário, visto que a formação oferecida direcionava-se 
exclusivamente para o desempenho das atribuições restritas à esfera privada do lar, cerceadora 
de possíveis perspectivas de prosseguimento nos estudos. 

  

Essa precária instrução feminina levava-as a adquirir poucas habilidades para um mercado de 
trabalho, restringindo sua formação. 

Embora essa posição subalterna fosse enfatizada em vários campos, como os discursos 
científicos, as pregações religiosas, os costumes sociais e as regras de Direito, ela traz 
controvérsias e este trabalho pretendeu exatamente buscar formas de expressão feminina, para 
dar voz a essa personagem, a qual se tentou silenciar por tantas vezes e analisar sua luta por 
direitos. 
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Ainda que houvesse preconceitos, a imprensa e a literatura foram as poucas formas de 
expressão das mulheres do século XIX que ainda restaram. Por isso, as fontes escolhidas para 
analisar a questão da submissão feminina, os preconceitos sofridos e a luta por direitos foram 
excertos de poesias, trechos de entrevistas e textos de jornais do século XIX, a fim de apurar o 
que desejavam essas mulheres, quais suas ambições, qual o seu conceito de felicidade. 

Afinal de contas, o que queriam essas mulheres? Para lutar pela conquista do espaço público a 
elas vedado, as mulheres tomaram duas frentes: a necessidade da educação e a escrita de si 
mesmas, já que, até então, havia apenas um discurso masculino sobre as mulheres. 
(TAVARES, 2007, p. 2). 

  

  

Amor, família e casamento 

  

  

Percebeu-se, inicialmente, que o tema preferido das escritoras era o amor. De fato, o desejo de 
algumas mulheres era casar, constituir família, estar protegida pelo marido e, quando isso não 
ocorria, era motivo de frustração. É o que se percebe do poema que se segue: 

  

  

Dentre as dobras do Burel  

(Yaynha Conrado Pereira Gomes) 

  

Sonhou, adolescente e sossegado, 

Com a beleza de um mundo mais perfeito, 

E pondo o olhar no céu, todo enlevado, 

A ele deu-se todo como eleito. 

  

Um dia o coração dentro do peito 

Reclamou a bater descompassado: 

Um lar! Amor! A comunhão de um leito!... 
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E ninguém respondeu ao desgraçado. 

  

Era tarde demais, jamais podia 

Beber na fonte pura da alegria 

Gota sequer que não soubesse fel. 

  

E dentre as fundas dobras do burel 

Maldisse a vida, a fé, maldisse a sorte, 

Como um grito na sombra - morte! morte!... 

  

(Apud BEZERRA, 2003, p. 282) 

  

Nota-se que, nesse poema, há o sonho pela realização do amor e a construção de um lar e que 
a não ocorrência de tal fato, leva à tristeza. No próximo poema, já do início século XX, ainda 
persiste o desejo da comunhão conjugal, compartilhado por outras mulheres brasileiras do 
século XIX. Também a submissão, tão relatada em registros históricos, foi inspiração para 
poemas de amor, um amor submisso à vontade do homem que se amava: 

  

Sem Título 

(Alexandrina da Silva Couto dos Santos) 

  

Sobre o meu ser tu tens poder supremo; 

Podes fazer de mim o que quiseres: 

Ou tornar-me feliz em grau extremo, 

Ou a mais desgraçada das mulheres. 

  

Podes impor-me leis a teu contento; 

Podes fazer-me crer ou ser descrente, 
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E tens ao teu dispor meu pensamento, 

Que está a te seguir constantemente. 

  

Mas nesta alma onde imperas qual senhor, 

Que segue as tuas ordens servilmente, 

E fica triste ou alegre a teu sabor, 

  

Essa tua vontade assim potente 

Uma cousa não pode, meu amor, 

Fazer com que não te ame loucamente! 

  

 (Apud BELLINE, 1999, p. 862) 

  

Algumas mulheres, de fato, estavam conformadas e felizes com a posição subalterna que lhes 
era conferida, pois isso significaria segurança e proteção. Por isso, o marido poderia ser o 
motivo único de realização e o casamento era razão de grande transformação em suas vidas, 
como se percebe no poema que se segue: 

  

Para o meu marido 

(Laura Corrêa Hasslocher) 

  

Minha alma era esse mármore frio, altivo, 

Que nada faz vibrar! 

Que, majestoso, afronta as tempestades, 

Os escarcéus do mar. 

Indiferente às loucas ventanias, 

Aos clarões do luar. 
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Nem mesmo o sol, ardente e luminoso, 

Consegue transformar 

Essa coluna firme, ereta, imóvel, 

De uma algidez sem par. 

Imagem de minh'alma foste outr'ora 

Mármore branco e frio! 

Como tu, vivi sempre indiferente 

Da vida ao murmúrio. 

Não quis saber jamais se havia flores, 

Primavera e estio! 

Cantos na terra! Sol no firmamento! 

Se o crepúsculo sombrio 

Apagava a alvorada; nem a lua, 

Pálida como um círio, 

Iluminava a terra dormecida, 

O sonho e o delírio! 

- Que as estrelas brilhassem! - Que importava? 

A vida é como um rio 

Que corre sem parar. - N'essa corrente 

Dever-me-ia quebrar. 

Mas, como a hera em torno da coluna, 

Enleiou-se ao meu ser 

O teu ardente amor! E o frio mármore 

Transformou-se em Mulher! 

  

(Apud BEZERRA, 2003, p. 183) 
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Outras poesias eram singelas e retratavam o amor, o flerte, a paixão, a pessoa amada. Isso é 
reflexo não só do cotidiano, mas também da corrente literária do Romantismo, que exercia 
grande influência nessa época. As mulheres poderiam buscar seus verdadeiros amores, 
embora o casamento, por seu viés econômico, político e social, nem sempre fosse fonte para 
essas realizações. É o que se percebe dos poemas abaixo: 

  

Íntimo 

(Ibrantina Froidevaux de Oliveira Cardona), 

  

Olha-me bem, e vê se pode agora 

Em disfarce esconder-se o meu afeto; 

Julga se é dado ao coração que adora 

Mudar-me num só instante o terno aspecto... 

  

Ah! esse amor, revela-o indiscreto 

O meu olhar... Esforce-me eu embora 

Para tê-lo no íntimo secreto, 

Bem sei que já ninguém de todo o ignora! 

  

E contudo... Se os olhos deram ensejo 

A desvenda de um crime, se foi pouca 

A força de ocultar o meu desejo, 

  

Para que não me creiam por ti louca, 

Precisava que a forma do teu beijo 

Não deixasses impressa em minha boca... 
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 (Apud BEZERRA, 2003, p. 155) 

  

  

Teus olhos 

(Anna Theophila Filgueira Autran) 

  

Teus olhos lindos, brilhantes, 

a fitar meus olhos vi; 

olhei outra vez, olhei-os, 

e ainda olhavam para mi... 

Baixei os meus - e corando, 

Olhei de novo e tremi... 

  

Tremi de enleio? Talvez. 

Tremi de amores? Não sei!... 

Deixei de olhar-te? Mentira, 

por muitas vezes te olhei... 

E sempre, sempre teus olhos 

Os meus fitando encontrei. 

  

De livre fiz-me escrava 

quando via os olhos teus; 

medrosa, não qu'ria olhar-te, 

não queria, sabe-o Deus; 

mas não sei que mago encanto 

te volvia os olhos meus!... 
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Busquei fugir-te debalde, 

foi debalde que o busquei; 

que sempre, sempre teus olhos 

nos meus pregados achei; 

eu tinha medo de olhar-te, 

e sempre, sempre te olhei. 

  

Mas quando não vi teus olhos 

fitar os meus com ardor, 

ainda senti mais vivo 

o seu fogo abrasador... 

a causa inquire, chorei... 

O pranto disse amor. 

  

(Apud BEZERRA, 2003, p. 80-81) 

  

Devido às pressões sociais para que as mulheres se casassem cedo, como se isso fosse sua 
única fonte de felicidade, elas temiam muito a velhice e exaltavam a juventude. "[...] Numa 
sociedade onde a mulher é criada para não exercer outras funções além das de esposa e mãe, o 
fato de não se casar na idade prevista significa uma vergonha. Sua única destinação é o 
casamento. Quando este demora, ela é tida como fracassada [...]". (NETO, 1995, p. 313). A 
rejeição da velhice ("atroz avalanche que soterra") está presente no poema que se segue, em 
contraste com a valorização da época da juventude ("perene jardim de eternas flores"): 

  

A jornada 

(Adelina Amélia Lopes Vieira) 

  

Infância! Trilho doce, em farta messe 
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De rosa, cheio de aves multicores, 

Onde, do sol aos últimos fulgores, 

No regaço materno se adormece. 

  

Adolescência! O mundo que parece 

Um perene jardim de eternas flores, 

Em que, entre sonhos, pressentindo amores, 

O som do baile se mistura à prece. 

  

Mocidade! Luz Plena! O céu na terra! 

A vida intensa! Amar e ser amada! 

Ele a maior das bem aventuranças! 

... 

Velhice! Atroz avalanche que soterra 

Em densíssima treva ilimitada, 

Ilusões, devaneios, esperanças... 

  

 (Apud BEZERRA, 2003, p. 29) 

  

Muitas dessas jovens casadoiras eram iludidas e depois abandonadas, fazendo com que 
sofressem preconceitos e desilusões. Tal atitude desonesta acabava por despertar um 
ressentimento pelos homens que as enganavam: 

  

O homem que não ama 

(Luísa Amélia Queirós Brandão) 

  

Jamais o teu peito mais duro que o aço, 
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Palpita a não ser a louca ambição. 

Supõe-se - orgulhoso - que é soberano, 

Que todas as belas vassalas lhe são! 

Mais falso que a brisa que as flores bafeja, 

Se mil forem belas... a mil finge amor!... 

Assim um já disse, e assim fazem todos, 

Embora não queiram jamais confessar, 

Cruéis, como Nero, são todos os homens! 

Ateiam as chamas de ardente paixão, 

Depois... observam, sorrindo, os estragos... 

E dizem, covardes! Que têm coração!! 

  

 (Apud BEZERRA, 2003, p. 199) 

  

Mas a questão do amor, muitas vezes, ultrapassava a questão do matrimônio. O casamento, no 
Brasil imperial, era a forma familiar mais indicada pelo moralismo social e religioso, embora 
não tenha sido o tipo de família majoritário. Para o governo imperial, era a forma de povoar o 
império e manter estabilidade, por meio da legitimidade dos filhos e da indissolubilidade do 
vínculo conjugal. Para a Igreja era o remédio para a concupiscência, para aqueles que não 
podiam ser continentes (VIDE, 1853, p. 107). Para a sociedade, era sinônimo de status e 
encontro de interesses das famílias: 

Pode-se dizer que nessa época: 

  

A ideia do casamento dentro da mesma condição social era bastante defendida, 
principalmente nas sociedades de estrutura social rígida e entre os de maior condição 
financeira e prestígio, pois estava em jogo nessa relação a manutenção do patrimônio das 
famílias. Principalmente nas classes aristocráticas ou burguesas, o casamento era em primeira 
instância um negócio de família. (LOTT, 2008, p. 120) 

  

[...] 
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As motivações que levavam as pessoas a se casar ou a se unir em mancebia são muito 
complexas. O casamento, em muitas ocasiões, era um negócio de família, determinado para 
preservar o patrimônio ou para aumentá-lo. À mulher muitas vezes não cabia opinar sobre a 
escolha de seu noivo, pois passava da tutela do pai para a guarda do marido. A união 
matrimonial não deixava de ser para as mulheres uma maneira de proteção social, e para o 
homem um passo para a respeitabilidade. Entretanto, muitos jovens recusavam-se a seguir o 
destino trilhado por seus pais. O rapto de moças donzelas foi uma estratégia usada para que 
um casamento desinteressante no aspecto familiar fosse aceito, pois o contrário seria a 
desonra social da jovem [...]. (LOTT, 2008, p. 162). 

  

Nesse sentido, há histórias interessantes de casamentos arranjados, baseados em interesses 
sociais, econômicos e políticos, que provocavam desilusões amorosas. Todas essas temáticas 
também estiveram presentes nas poesias. Seguem abaixo interessantes trechos da poetisa 
mineira Beatriz Francisca de Assis Brandão (1779-1868), que critica os casamentos 
arranjados, as leis sociais e as leis dos homens (Direito): 

  

Quadras 

(Beatriz Francisca de Assis Brandão) 

  

[...] 

Ah! só eu beijar não posso 

O meu bem, o ídolo meu? 

Amor fiéis [sic] nos prendeu; 

E é crime em nós amor. 

  

Que lei dura assim condena 

A mais justa das paixões? 

Ah! quem pode aos corações 

Tão austeras leis impor? 

  

[...] 

Como, oh Deus, combinar posso 
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Tão fera contradição? 

Se é crime a doce paixão, 

Não és deste crime o autor? 

  

[...] 

Leis humanas atropelam 

Tuas santas leis augustas: 

Formalidades injustas 

Nos regem a seu sabor. 

  

Ambição, vil interesse, 

Caprichos, preocupações, 

Escravizam corações, 

Que nasceram para amor. 

  

Sem união de vontades 

Eterna união persiste, 

E onde amor não existe 

Manda a lei, serve o temor. 

  

Tirce...ó Tirce, porque temes? 

Decidida é nossa sorte; 

Desatar só pode a morte 

Os laços do nosso amor! 

  

Embora a nossa união 
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Se oponha bruta avareza: 

É mais forte a natureza, 

É mais poderoso amor. 

  

Mão cruel, mão vigorosa 

Te separa dos meus braços; 

Mas não quebra nossos laços, 

Mas não vence o nosso Amor. 

  

 (Apud MUZART, 1999, p. 99-102) 

  

Percebe-se que o eu-lírico pretende enfrentar todas as leis sociais e não desistir do seu grande 
amor. Essa era a sua felicidade: estar ao lado do seu amado, independentemente da 
necessidade da lei dos homens selar essa união. 

Nessa mesma linha, um caso interessante é o da escritora Júlia da Costa (1844-1911) que, por 
questões de conveniência, foi obrigada a se casar com o Comendador Francisco da Costa 
Pereira, trinta anos mais velho que ela, sendo que mantinha uma paixão pelo poeta Benjamin 
Carvoliva. O casamento, para ela, foi fonte de desilusão e sua única alegria era a troca de 
correspondências que mantinha com o amado (MUZART, 1999, p. 402-403). Vê-se bem no 
trecho abaixo de uma carta de Júlia para Benjamin a realidade dos casamentos por interesses 
familiares em detrimento dos sentimentos e da escolha das mulheres: 

  

O segredo de minha vida, só tu o sabes. Tu foste o noivo escolhido por minh'alma; não posso 
morrer sem que se realize o sonho embriagador que me afaga o coração. 

  

Se me fores fiel, juro-te em nome este sol, que nos alumir, em nome de Deus que nos ouve, 
que serei tua um dia, custe o que custar. 

  

Conheço que te amo; não com esse amor ávido de sociedade onde o cálculo é tudo, mas com 
um amor imenso, imenso como o infinito. Nunca amei senão agora, acredita. 
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Se Deus demorar a realização do nosso sonho, então pisarei em todos os preconceitos da 
sociedade e serei tua embora no centro das florestas, longe do mundo, longe de tudo que 
possa lançar-me em rosto o excesso da minha paixão. 

  

(COSTA. Apud MUZART, 1999, p. 403). 

  

Devido às pressões sociais e considerando o fato de Júlia ser cinco anos mais velha e ter uma 
personalidade audaciosa para a época, o amado preferiu fugir, temeroso (MUZART, 1999, p. 
402-403). Seus poemas, portanto, são marcados pela desilusão de um amor não realizado, 
devido a convenções sociais, preconceitos e tabus. 

  

Sonhos ao luar 

(Júlia da Costa) 

[...] 

Eu também amo a saudade 

Que me inspira a solidão; 

Amo a lua que me fala 

Do passado ao coração. 

  

Como tu choro uma noite 

De luar que se ocultou; 

Como tu choro a esperança 

De uma aurora que passou. 

  

(Apud MUZART, 1999, p. 415) 

  

Uma história parecida foi a de Amélia de Oliveira (1868-1945). Sua casa em Niterói foi, por 
muito tempo, reduto de encontro dos intelectuais da época. Foi nesses encontros que conheceu 
o poeta Olavo Bilac, que, depois de muito frequentar a casa da família, mostrou o propósito 
de ficar noivo. O pedido foi aceito, mas o irmão mais velho de Amélia foi contra. Como o pai 
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dela faleceu, o irmão passou a ser o chefe da família e se opôs ao casamento. Bilac ainda 
continuou visitando Amélia, até que o irmão desta proibiu os encontros definitivamente. 
Ambos morreram solteiros (VASCONCELLOS, 2004, p. 464-465). Amélia compôs vários 
poemas, expressando sua tristeza por ter perdido seu único e grande amor: 

  

Sem título 

(Amélia de Oliveira) 

  

Tudo passou... Foi sonho? não sei nada. 

O que eu sei é que fui alegre outrora; 

Não tinha o pranto que em mim vês, agora, 

E nem no peito a mágoa encarcerada. 

 [...] 

  

 (Apud VASCONCELLOS, 2004, p. 474) 

  

Mas até mesmo Olavo Bilac, intelectual e leitor de escritos femininos, refletia a opinião 
conservadora e preconceituosa da época em que vivia, ao censurar Amélia, em uma carta, por 
ter publicado um soneto: 

  

Não me agradou ver um soneto teu no Almanaque da Gazeta de Notícias deste ano. Não foi o 
fato de vir em um almanaque o soneto que desagradou: desagradou-me a sua publicação. [...] 
Devo confessar que fui eu o primeiro a insistir para que publicasses versos. Cheguei mesmo a 
dar alguns aqui, no Mercantil. Fiz mal. Arrependo-me. Hás de concordar comigo. 

Há uma frase de Ramalho Ortigão, que é uma das maiores verdades que tenho lido: - O 
primeiro dever de uma mulher honesta é não ser conhecida. - Não é uma grande verdade? 
Reflete bem sobre isto: há em Portugal e Brasil cem ou mais mulheres que escrevem. Não há 
nenhuma delas de quem não se fale mal, com ou sem razão. Além disso, quem publica alguma 
coisa, fica sujeito à discussão, cai no domínio da crítica. E imagina que mágoa a minha, que 
desespero o meu, se algum dia um miserável qualquer ousasse discutir o teu nome! (BILAC. 
Apud VASCONCELLOS, 2004, p. 466-467). 

  

Isso fez com que Amélia não mais publicasse seus poemas e tivesse apenas uma obra 
póstuma, com seus escritos de quando ainda nem tinha vinte anos (VASCONCELLOS, 2004, 
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p. 467). Por outro lado, algumas das escritoras que foram casadas tiveram muito apoio de seus 
maridos, que, em certos casos, eram também escritores, jornalistas ou editores de revista. O 
apoio do marido foi muito importante, mas não foi, de forma alguma, essencial. 

A publicação feminina, na verdade, não era vista com bons olhos por alguns setores 
conservadores da sociedade, que consideravam o campo das letras masculino por direito. Na 
literatura dos homens, as personagens femininas que se envolviam em ações políticas, 
revoltas e guerras tinham desfecho que reforçava sua incapacidade, física ou mental, para a 
luta (TAVARES, 2007, p. 2). 

A censura masculina às publicações femininas fez com que grande parte das escritoras fizesse 
uso de pseudônimos, para se proteger das críticas e não se expor à opinião pública, já que se 
tratava de uma atividade não bem aceita socialmente (DUARTE, 1999b, p. 425). Esses 
pseudônimos eram, algumas vezes, masculinos. Os textos, por esse motivo, eram elogiados, 
escondendo uma autoria, na realidade, feminina. Essa situação é criticada no trecho da poesia 
que se segue: 

  

A Simonides 

(Maria Carolina Corcoroca de Sousa) 

  

Estranho que n'um século progressista, 

a mulher consideres nulidade, 

incapaz de escrever! 

Deveras ressentida me convenço 

que é mister desprezar a frágil pena... 

e desaparecer. 

  

Não tentes desvendar negro mistério; 

deixa que a noite encubra o triste nome, 

nome que luz não quer! 

Algum dia o Acaso me apontando, 

te dirá com acento triunfante: 

- não é homem... é mulher! 
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 (Apud MUZART, 1999, p. 775) 

  

  

Luta por direitos e conformidade conservadora 

  

  

Mas as mulheres não escreviam apenas poesias. Também escreviam crônicas, discursos, 
contos e textos de protestos. Por meio da sua linguagem, pode-se perceber que algumas delas 
corroboravam o discurso comum da época sobre a inferioridade da mulher e a 
indissolubilidade matrimonial, enquanto outras protestavam pelos direitos da mulher, 
incitando suas leitoras a fazerem o mesmo. 

Certa vez, Amélia Beviláqua (1863-1946) foi entrevistada e lhe foi perguntado o que achava 
do divórcio. Resolveu ela, então, escrever um artigo sobre o assunto, relatando o caso. Na 
verdade, desviou do assunto na entrevista e só no artigo, de forma bem sutil, expressa sua 
opinião contrária ao instituto. Para ela, o divórcio não alteraria a situação da mulher. Além 
disso "[...] o casamento ficaria sempre a recomeçar indefinidamente, os filhos sem dono, e a 
vida sem amor e sem honestidade..." (BEVILÁQUA. Apud. MUZART, 2004, p. 272). Sua 
opinião mais conservadora talvez fosse reflexo de seu casamento feliz. 

Opinião diferente sobre o assunto tinha Carmem Dolores (1852-1910), pois ao ser perguntada 
sobre amor, casamento, maternidade e divórcio, assim respondeu: "O amor é a luz da 
existência. O casamento representa uma experiência, bem ou mal sucedida. A maternidade é 
uma aliança de doçuras e amarguras e o divórcio uma necessidade" (DOLORES. Apud 
VASCONCELLOS, 2004, p. 502). 

A literatura representou a oportunidade de expressão feminina. Era também, ao mesmo 
tempo, a chance da mulher se autoafirmar, de romper os limites que lhe eram impostos em 
relação à esfera pública e protestar por uma melhor situação da mulher na sociedade, por meio 
da superação de preconceitos irracionais. Portanto "[...] escrever constitui-se como uma ação 
de transgressão, que ultrapassa os limites sociais acordados por uma sociedade conservadora e 
escravagista" (TAVARES, 2007, p. 2). 

Nessa literatura de protesto, a questão central defendida pelas mulheres foi a educação. 
Somente pela educação as mulheres teriam chance de assumir seu lugar de direito na 
sociedade e abandonar o estereótipo de que deveriam ser o bibelô de seu marido: bonita, mas 
sem inteligência e sem capacidade de expressar suas opiniões. Para a sociedade machista, era 
interessante que a mulher soubesse agradar apenas pela aparência, sendo um ser frívolo e 
frágil. E algumas mulheres, acomodadas, aceitavam essa situação, como se fosse o destino. 
Isso incomodava as feministas da época, que conclamavam as mulheres para a luta, para que 
não fossem seres inferiores e apáticos. Nesse sentido, para Carmen Dolores, "o homem teme 
que o feminismo dispa a mulher do seu encanto próprio, masculinizando-a, o que privará os 
seus olhares autoritários do regalo preferido: uma mulher estúpida, mas chic..." (DOLORES. 
Apud VASCONCELLOS, 1999, p. 525). 
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Uma grande defensora da educação feminina foi Nísia Floresta (1810-1885), considerada a 
primeira feminista brasileira. Pelo título de sua primeira obra, quando tinha apenas vinte e 
dois anos, já se vê como questionava a situação feminina e clamava por mudança: "Direitos 
das mulheres e injustiça dos homens" (1832). Nessa obra, ela diz que os homens estariam de 
acordo com o fato de as mulheres nasceram para servi-los, obedecer-lhes e aprazê-los. Ela 
discorda totalmente disso e procura a razão do homem desprezar a mulher e pretender uma 
superioridade inexistente, já que ambos são iguais nas funções que exercem. Para ela, a 
origem dessa parcialidade e do pouco reconhecimento dos serviços prestados pelas mulheres 
seria o fato deles serem comuns e ordinários (Apud DUARTE, 1999a, p. 187-188). Esse não 
reconhecimento incomodava muito Nísia, pois a escritora não encontrava resposta racional 
para a superioridade masculina, embora os homens acreditassem nesta: 

  

Na verdade, os homens parecem aprovar isto tacitamente; mas com o seu desinteresse 
ordinário, pretendem restringir todos os outros talentos nossos na órbita singular da 
obediência, da servidão e da ocupação de satisfazer a nossos amos. Eles têm como uma razão 
geralmente aprovada o serem nossos amos; mas por que títulos? Eis uma pergunta a que não 
podem responder. [...] (FLORESTA. Apud DUARTE, 1999a, p. 189). 

  

Narcisa Amália (1852-1924), primeira mulher a se profissionalizar jornalista, casada por duas 
vezes e destaque na literatura feminina do século XIX, também possuía opinião semelhante 
sobre o problema educacional da mulher. Em carta a Alfredo Sodré, no ano de 1889, escreve 
que: 

  

[...] A pena obedece ao cérebro, mas o cérebro submete-se ao coração; como há-de a mulher 
revelar-se artista se os preconceitos sociais exigem que o seu coração cedo perca a proibidade, 
habituando-se ao balbucio de insignificantes frases convencionais? 

  

Vitimada pela opressão, galé do círculo murado em que inutilmente se debate, a mulher 
inteligente acompanha com mágoa a extinção gradativa de sua fecundidade cerebral, seguindo 
com olhos rasos de pranto a inspiração que ala-se para sempre, movendo em largo voo sereno 
as asas flamejantes, menos feliz que a pomba da tradição bíblica, sem ter encontrado um ramo 
de loureiro onde por instantes repousasse... [...] (AMÁLIA. Apud PAIXÃO, 1999, p. 551). 

  

Os homens oprimiam o pensamento feminino, porque, na verdade, temiam a emancipação das 
mulheres, como dito, anteriormente, por Carmen Dolores. Isso porque eles perderiam o 
espaço que estavam acostumados a dominar há muito tempo. Essa restrição quanto a exercer 
funções na esfera pública era alvo de críticas de autoras como Anália Franco (1853-1919). 
Embora a escritora defendesse a educação feminina para que a mulher criasse melhor seus 
filhos, sua opinião não deixa de ser um avanço, tendo-se em conta o período conservador em 
que viveu: 
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A ideia de que a educação da mulher deve consistir exclusivamente na aquisição de prendas 
agradáveis, a fim de que ela possa brilhar e reinar na sociedade, é um erro que começa a 
dissipar-se, mas que está ainda longe de ser geralmente condenado. A maior parte dos pais 
tem receio de dar às suas filhas uma instrução mais ampla, julgando que o esmerado 
desenvolvimento das faculdades seja um incentivo para desviá-las do dever. 

[...] 

Ah, sem dúvida que é a mulher educada na justa compreensão de todos os seus deveres e de 
todos os seus direitos, para que possa formar dignamente o caráter dos filhos em afetuosos 
sentimentos e elevadas ideias! (FRANCO. Apud MUZART, 1999, p. 628). 

  

Inicialmente, a educação feminina foi defendida para que as mulheres se tornassem melhores 
mães para seus filhos, dentro da onda positivista. Posteriormente foi defendida a educação não 
como dever, mas como direito para a mulher se emancipar. Nesse contexto, a imprensa teve 
um papel muito importante, sendo veículo das reivindicações femininas: 

  

A escolarização feminina foi o ponto inicial para a construção da identidade da mulher como 
um ser social e político. A formação intelectual, ainda que precária, promovida pelo Império e 
a consequente feminização da profissão do magistério, possibilitou a essas mulheres (poucas, 
até meados do século XIX) contrapor-se à ideia corrente de que à mulher não carecia saber 
ler. Abriram escolas, publicaram livros, fundaram jornais e escreveram artigos em defesa do 
direito à fala pública. 

  

A partir da segunda metade do século, cresceu o número de mulheres educadas, a imprensa 
tornou-se o veículo por excelência de exposição de ideias, jornais deixam de ser apenas 
dirigidos ao público feminino e passam a ser organizados, editados e escritos por mulheres. 
(TAVARES, 2007, p. 3). 

  

Nessa onda de protestos, surge um tema muito caro às feministas da época, que é a questão do 
voto. Várias crônicas, artigos jornalísticos, peças de teatro, foram escritos por mulheres, na 
defesa do voto feminino. Como exemplo, tem-se a peça de teatro "O Voto Feminino" de 
Josefina Álvares de Azevedo (1851-?), feminista posterior a Nísia Floresta, continuando o 
trabalho desta, mas também indo muito além na defesa dos direitos das mulheres. Tal peça 
trata justamente da defesa do direito das mulheres de votar e a postura negativa e 
preconceituosa vinda dos homens daquela sociedade a respeito desse assunto. (SOUTO-
MAIOR, 1999, p. 495-499). Josefina aproveita a deixa da Proclamação da República, para 
defender o direito de voto das mulheres, escrevendo vários artigos no jornal "A família", do 
qual foi editora de 1888 a 1897. 

Em entrevista já no ano de 1942, mas a respeito de sua atuação na defesa do voto feminino, 
respondeu Ana Aurora do Amaral Lisboa (1860-1951), cuja característica de toda sua obra foi 
seu forte engajamento político: 
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[...] Rompi com o preconceito de que à mulher só assiste o dever de zelar pelo lar doméstico, 
quando a lei dava o direito do voto a um homem que nem sequer sabia o nome daquele em 
quem votava, limitando-se a colocar na urna a chapa que no momento oportuno lhe entregava 
o chefe. Com os maus governos sofria tanto ou mais do que o homem por que então não se 
lhe dar o direito de escolher àquele que deve governar a nação? (LISBOA. Apud MUZART, 
1999, p. 888). 

  

Além de defender o voto feminino, Ana Aurora ainda criticava o voto de cabresto, típico da 
República Velha. Mas nem todas as feministas eram a favor do voto, tendo uma postura um 
pouco mais conservadora, comparada com as demais. Carmen Dolores é um exemplo, como 
se percebe do trecho de sua autoria que se segue, no qual defende a participação igualitária 
apenas no mercado de trabalho: 

  

Só compreendo o feminismo como meio de garantir à mulher o direito de concorrer ao 
trabalho, igual ao homem, quando precisa lutar pela vida; mas acho inútil a sua incorporação à 
política, forma grotesca de um exibicionismo sem necessidade, que fere preconceitos sem 
vantagem senão para a vaidade feminina. (DOLORES. Apud. VASCONCELLOS, 1999, p. 
502). 

  

Muitas dessas mulheres não viveram para ver a conquista do voto feminino, que se deu 
apenas em 1932, mas muitas delas previam que, mais cedo ou mais tarde, esse direito 
chegaria independentemente da atitude preconceituosa dos homens. É a opinião de Júlia 
Lopes de Almeida (1862-1934) no seu artigo "Um pouco de feminismo": 

  

É prudente não se rirem muito da pretensão das mulheres em votar nos homens do seu país 
para os supremos cargos da administração pública, para não passarem mais tarde pela 
decepção de verificar que perderam inutilmente o seu precioso tempo batalhando contra uma 
causa que anda por si e que chegará por si ao ponto que tiver almejado. (ALMEIDA. Apud 
SHARPE, 2004, p. 215). 

  

Anna Alexandrina Cavalcanti de Albuquerque (1860-?) também era a favor da igualdade 
entre homens e mulheres, principalmente no campo da educação, embora acreditasse que isso 
ainda não se daria no século em que vivia. Ela estava certa: 

  

Não será porém ainda neste século que a mulher poderá se ombrear com o homem no 
banquete da ciência; mas surgirá enfim a aurora da redenção, e iluminada pelo clarão ridente 
dessa luz divina, a ciência, se precipitará com mais força no caminho do progresso. Dispa-se o 
homem do seu injusto egoísmo, erga a mulher até si, sente-se com ela à mesa do estudo, e 
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muitos deles deverão a essa meiga aliada, que tudo cede ao que ama, o seu lugar no panteon 
da história. (ALBUQUERQUE. Apud FERREIRA, 1999, p.904). 

  

Mas as escritoras do século XIX não causaram polêmica apenas nos textos em que defendiam 
seus direitos. Também em poesias eróticas, nas quais retratavam sua intimidade ou em poesias 
de autoafirmação e de autonomia causavam alvoroço e provocavam pesada crítica, vinda, 
principalmente, de homens, que consideravam aquilo imoral. São exemplos as poesias de 
Alayde Scholoenbach Blumenschein (1882-1963), que foi alvo de críticas até mesmo por 
parte de amigos e familiares, mas assumiu suas ideias publicamente, aceitando as 
consequências e não desistindo delas. 

  

Eu 

(Alayde Scholoenbach Blumenschein) 

  

Sou só e sou eu mesma. O que pensem e digam 

os demais, nada importa; eu tenho a minha lei. 

Que outros a multidão, covardemente, sigam, 

pelo caminho oposto, altiva, eu seguirei. 

  

Que, sem brio e vergonha, outros tudo consigam 

e que zombem de mim porque nada alcancei; 

quanto mais, com seu ódio, o meu nome persigam, 

tanto mais orgulhosa em trazê-lo, serei. 

  

As pedradas não fujo e as tormentas aceito; 

mas a espinha não curvo em prol de algum proveito, 

minha atitude sempre a mesma se revela; 

  

a mim mesma fiel, a minha fé não traio; 
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e, se em dia fatal ferida pelo raio, 

tombar minha bandeira, eu tombarei com ela! 

  

 (Apud BEZERRA, 2003, p. 38) 

  

A carne 

(Alayde Scholoenbach Blumenschein) 

  

Exiges. É ciumenta e egoísta. Não admites 

qualquer rivalidade, ou que algo te suplante. 

És forte e audaz no teu domínio sem limites ... 

capaz de transformar a vida num instante, 

  

És mísera e brutal. Mas, nada obsta que agites 

e açambarques o mundo, e que essa alucinante 

e estranha sensação que aos humanos transmites, 

tenha, como nenhuma, um halo deslumbrante. 

  

Oh, carne que possuis no teu imo maldito 

mais lodo que contém num charco pantanoso, 

mais esplendor, também, que os astros do Infinito ... 

  

Rugindo de volúpia e de sensualidade, 

espalhando na terra apoteoses de gozo, 

ó, carne, serás tu a única verdade? 
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 (Apud BEZERRA, 2003, p. 38) 

  

Deve-se destacar a atuação dessas mulheres, porque realmente tornar-se uma escritora no 
século XIX e lutar pela conquista de direitos das mulheres era uma verdadeira transgressão do 
padrão comum esperado pela sociedade: mulheres dóceis e submissas. Josefina Álvares de 
Azevedo criticava essa postura aceita por grande parte das mulheres e assumida como forma 
de felicidade. Ela atribuía a condição ainda inferior da mulher na sociedade à apatia e ao 
comodismo: 

  

Rara é a mulher brasileira que não julgue ser a escravidão dourada a melhor felicidade deste 
mundo! 

Ser livre? Para quê? 

A liberdade é um fardo: é a obrigação e o trabalho; é a responsabilidade e a luta! (...) 

Em parte, somos nós culpadas de sermos consideradas assim: seres inferiores, criaturas sem 
missão dirigente. (AZEVEDO. Apud DUARTE, 1999b, p. 429). 

  

De fato, as transformações só foram possíveis quando as mulheres se engajaram na luta por 
seus direitos. Isso porque o verdadeiro direito é fruto de conquista e não simplesmente uma 
dádiva. 

  

  

Conclusão 

  

  

Embora a literatura seja marcadamente ficcional, ela permite que se observe o que se passava 
no cotidiano do Brasil imperial e dá voz a quem, por muito tempo, foi silenciada. Escrever, 
portanto, foi um grande passo na conquista pelo espaço da mulher na esfera pública, que 
também lhe pertencia. 

  

A vocação requeria muita energia, força de vontade e uma transcendência do gênero 
feminino. As mulheres, na época, não estavam acostumadas, nem eram preparadas para 
escolher sua vocação; a maternagem [sic] e o sentimentalismo, elaborados pelas 
representações, eram a única vocação prescrita. Trabalhar significava trabalhar para os outros 
e não autodesenvolvimento, auto-definição ou prazer intelectual. Os livros de moral e os 
tratados sobre a mulher farão a escrita parecer algo egoísta para ela, pois afastavam-na 
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daqueles a quem devia servir ou cuidar. Por todas estas questões raramente, no século XIX, se 
encontrará a descrição da auto-afirmação feminina no verso, ou na heroína da ficção. Mas as 
escritoras encontraram estratégias específicas para contornar essa questão e nos legaram obras 
que, sem dúvida, devem ser resgatadas do silêncio imposto pelas últimas gerações. [...] 
(TELLES, 1999, p. 330). 

  

Ignora-se a atuação feminina no século XIX justamente porque predomina o discurso parcial e 
distorcido dos homens que construíram a história. Ter acesso à literatura feminina é uma 
oportunidade ímpar de resgatar essas vozes e demonstrar que apatia e submissão das mulheres 
não era um conceito generalizado e que muitas delas souberam lutar pelos seus direitos e 
conquistar, aos poucos, o lugar ocupado hoje pela mulher. Já é tempo de parar de reproduzir o 
discurso machista de que as mulheres do século XIX eram dóceis e submissas e buscar a 
história daquelas que souberam reagir e que, por viverem numa sociedade preconceituosa, 
tiveram suas obras soterradas. 

Por esse trabalho pôde-se perceber, portanto, que quando se trata de Brasil Imperial, não se 
deve falar da mulher do século XIX, mas das mulheres, pois, embora se pregasse o discurso 
reducionista de que elas deveriam ter um papel social subordinado, muitas delas souberam 
resistir e muitas outras, por meio da sua escrita, enfrentaram preconceitos, se expuseram, 
questionaram a sociedade, lutaram por seus direitos e incentivaram todas as outras a buscar o 
espaço na sociedade, seja no campo político, seja no campo da educação, seja no campo do 
trabalho, a que elas tinham direito. 
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O SISTEMA CARCERÁRIO NACIONAL: UM DIÁLOGO 
INTERTEXTUAL COM SARAMAGO  

 
BRAZILIAN STATE PRISON SYSTEM: AN INTERTEXTUALITY DIALOGUE TO 

SARAMAGO 
 
 
 

Aloísio Krohling 
Cíntia Aparecida Nunes Pereira 

 

RESUMO 
O estudo discute o sistema carcerário à luz da Teoria Crítica do Direito Penal, que, segundo 
os seus defensores, compreende o cárcere como o mecanismo perseguidor da classe 
dominada, os excluídos da fábrica. Na modernidade recente, corroboram para a discussão o 
estigma, a exclusão social e o individualismo, a imporem ainda mais repressão em 
decorrência da crescente criminalidade. A essa discussão soma-se a contribuição do escritor 
português José Saramago. Assim, a fim de questionar os mecanismos de repressão em face 
dos pobres, faz-se a intertextualidade com o texto “Este mundo da injustiça globalizada” e 
com a obra Ensaio sobre a cegueira. De caráter exploratório, o estudo objetiva a análise sobre 
a invisibilidade do preso no Brasil, utilizando, para isso, fontes documentais e bibliográficas. 
Resta demonstrado que o sistema carcerário está envolto numa cegueira branca, o que 
autoriza novamente o levante do camponês de Florença, a parafrasear Saramago. Evidencia-
se, portanto, a possibilidade de aportes entre Direito e Literatura.  
PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA CARCERÁRIO ESTATAL BRASILEIRO; 
EXCLUÍDOS DA FÁBRICA; ESTIGMA; SARAMAGO 
 
ABSTRACT 
The paper discusses the prison system under The Critical Theory of Penal Law, which, 
according to its theorical group, understand the prison as the persecutor of the mechanism 
dominated class, excluded people from the factory. In recent modernity, corroborating the 
discussion of stigma, social exclusion and individualism, to impose further repression as a 
result of rising crime. In this discussion adds to the contribution of Jose Saramago, a 
portuguese writer. Thus, in order to question the mechanisms of repression in the face of the 
poor, it is intertextuality with the text "This world of global injustice" and to work with 
Blindness. Exploratory, the study aims to analyze about the invisibility of the prisoner in 
Brazil, using for this, documentary and bibliographic sources. It remains to be demonstrated 
that the prison system is enveloped in a blinding white, which again allows the peasant 
uprising of Florence, to paraphrase Saramago. It is evident, therefore, the possibility of 
contributions between Law and Literature. 
KEYWORDS: BRAZIL'S STATE PRISON SYSTEM; EXCLUDED PEOPLE FROM THE 
FACTORY; STIGMA. SARAMAGO. 
 
 

 1 INTRODUÇÃO 
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A violação dos direitos fundamentais no sistema carcerário estatal brasileiro é questão 
discutida há décadas. Não obstante, há a observância apenas de paliativos promovidos pelo 
Estado, e não de medidas definitivas a fim de solucionar essa questão. O estudo se justifica, 
portanto, pela necessidade da discussão do sistema carcerário estatal brasileiro, que é, 
reconhecidamente, ineficaz quanto aos objetivos de garantir a ressocialização do preso em 
ambiente digno. 

O pesquisador Wacqüant é um dos que denunciaram as condições precárias às quais os presos 
eram submetidos no Brasil. Para ele, as celas eram representações das piores jaulas do mundo 
(2001). No mesmo sentido, Lemos - magistrado no Estado do Espírito Santo (ES) - afirma: "O 
senso comum nunca quis saber se o preso estava sendo maltratado; o que importava era vê-lo 
sofrer preso, tratado a pão e água - se possível, só a água" (2007, p. 68). No mesmo sentido, 
para Peluso - ministro do Supremo Tribunal Federal -, o sistema prisional brasileiro está perto 
da falência (CESAR [...], 2010).  

Assim, para o diálogo sobre a falência do sistema carcerário estatal e sobre os enjaulados 
brasileiros, haverá, neste estudo, a utilização de um texto e de um livro do escritor português 
José Saramago[1]. Trata-se do texto "Este mundo da injustiça globalizada" (acesso em: 10 
jan. 2011), comunicação verbal produzida para o Fórum Social Mundial, e da obra Ensaio 
sobre a cegueira (1995).  

Abordar-se-á, ainda, a exclusão[2] do preso à luz da Teoria Crítica do Direito Penal. Sob essa 
perspectiva, o sistema carcerário é a forma perseguida pelos defensores do capital a fim de 
excluir os pobres do sistema capitalista. O indivíduo que não coopera para a acumulação do 
capital deve estar enclausurado. Assim, à análise da exclusão será somada a análise sobre o 
individualismo e sobre o estigma, fatores importantes para a temática, os quais buscam 
identificar fatores sociais e econômicos que possibilitem o levantamento de hipóteses sobre a 
invisibilidade do preso no Brasil. 

Portanto, de caráter exploratório, o estudo objetiva a análise sobre a invisibilidade do preso no 
sistema carcerário estatal brasileiro. Serão utilizadas, para isso, fontes documentais e 
bibliográficas. A problematização se dá a partir do objeto de análise da pesquisa: Há a 
negação dos presos quando estes, reiteradamente, são alocados em prédios sujos e distantes do 
centro urbano, de forma similar ao fato ocorrido com os cegos na obra de Saramago? A 
invisibilidade e a exclusão são as melhores respostas a fim de prevenir a coletividade e 
ressocializar o preso? 

O estudo será possível com a revisão de literatura sobre a Teoria Crítica do Direito Penal. 
Como condutor da discussão, utiliza-se a literatura de José Saramago, a fim de demonstrar a 
possibilidade de um diálogo entre Direito e Literatura. Ainda, é necessário resgatar a relação 
entre a ética e os direitos humanos. A redescoberta do outro como mostra Saramago está 
relacionada com o resgate da ética como fundamento das relações humanas. 

  

  

2 SARAMAGO: OUVIR O SINO E ENXERGAR O CAMPONÊS 
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No livro Ensaio sobre a cegueira, publicado em 1995, Saramago narra a história de 
personagens que, numa determinada cidade, padecem de uma epidemia de cegueira. O enredo 
inicia-se numa avenida, na qual indivíduos aguardavam o semáforo acender "o sinal verde" 
para os motoristas. Após a autorização, os automóveis avançaram; não obstante, um 
continuou parado. Tratava-se do automóvel pilotado por um médico[3] (SARAMAGO, 1995, 
p. 11). 

O médico, quando questionado por outros motoristas acerca do motivo de não prosseguir, 
uma vez que o sinal verde o autorizava a isso, afirmou estar cego: "estou cego, estou cego", 
repetiu, desesperadamente, enquanto o ajudavam a sair do carro. "As lágrimas, rompendo, 
tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos" (SARAMAGO, 1995, p.12). 

O médico permanecia cego. No enredo, todas as pessoas que mantiveram algum contato com 
ele também ficaram cegas. A cegueira branca, como é identificada no livro, contagiou aqueles 
que se aproximaram de algum dos cegos da epidemia. Todavia, uma personagem continuou a 
enxergar: a esposa do médico (SARAMAGO, 1995). 

Na tentativa de conter a epidemia, o Estado decidiu levar todos os contaminados para um 
prédio desativado, distante da cidade. A partir daí, eles se encontravam em quarentena de 
observação. A população do prédio aumentava a cada dia, pois um simples contato seria o 
suficiente para um novo contágio. A esposa do médico também foi levada para o local, pois 
optou por se fazer de cega quando os agentes do Estado foram a sua casa para capturar o seu 
marido (SARAMAGO, 1995). 

A esposa do médico é a personagem central no enredo, ao auxiliar os cegos e ao enfrentar 
uma nova ordem social que se impôs no local por outro grupo de cegos que optou por 
explorá-los. Até mesmo a violência sexual cometida contra as mulheres foi legitimada para 
que o grupo não explorado pudesse se alimentar.  Ao observar a situação degradante dos 
cegos, os agentes do Estado não resolveram o impasse, por medo do contágio. Após uma 
revolta do grupo do qual fazia parte a esposa do médico, todos conseguiram fugir da 
quarentena (SARAMAGO, 1995). 

Quando retornaram às ruas, a cidade estava suja e havia cegos perdidos por todos os lados. 
Não havia lei e policiais para combater a fúria por comida dos recém saídos da quarentena. 
Assim, os supermercados foram saqueados (SARAMAGO, 1995). 

Em meio a toda desordem na qual a cidade se encontrava, a esposa do médico conseguiu 
retornar a sua casa, acompanhada pelo marido e por outros cegos. Em determinado momento, 
todos voltaram a enxergar. Indagado por ela sobre o que havia ocorrido, o médico exclamou: 
"Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não 
veem" (SARAMAGO, 1995, p. 310). 

De forma apartada, essa é a síntese da obra. Porém, não são raros os momentos nos quais 
Saramago saiu do conforto de narrador do enredo para lançar reflexões sobre a situação de 
extrema inumanidade à qual os presos foram submetidos. Compreende-se necessária a 
explicação sobre a opção pela cegueira: 

A consciência moral, que tantos insensatos têm ofendido e muitos mais renegado, é coisa que 
existe e existiu sempre, não foi uma invenção dos filósofos do Quaternário, quando a alma 
mal passava ainda de um projecto confuso. Com o andar dos tempos, mais as atividades da 
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convivência e as forças genéticas, acabamos por meter a consciência na cor do sangue e no sal 
das lágrimas, e, como se tanto fosse pouco, fizemos dos olhos uma espécie de espelhos 
virados para dentro, com o resultado, muitas vezes, de mostrarem eles sem reserva o que 
estávamos tratando de negar com a boca (SARAMAGO, 1995, p. 26).  

Portanto, o livro Ensaio sobre a Cegueira trata de habitantes de um lugar não identificado que 
optam pela cegueira branca - em manter os olhos virados para dentro - a fim de não enxergar 
o que os lábios silenciaram. Eis uma interpretação da obra, das muitas possíveis.                 

Já o outro texto é uma reduzida narrativa, singular reflexão produzida pelo autor para ser lida 
na cerimônia de encerramento do Fórum Social Mundial de 2002, o qual ocorreu em Porto 
Alegre (Estado do Rio Grande do Sul). Trata-se de texto intitulado: "Este mundo da injustiça 
globalizada" (acesso em: 10 jan. 2011). 

Saramago inicia o texto a partir da explicação sobre um costume dos habitantes de uma aldeia 
próxima a Florença, o qual ocorria havia mais de quatrocentos anos. O sino do local era 
tocado quando havia o falecimento de algum habitante do lugar. Todavia, num determinado 
dia, algo, aparentemente, diferente ocorreu. Um camponês tocou o sino. Logo, todos os 
habitantes do lugar foram até a igreja rezar pelo suposto falecido. Porém, não havia falecido, 
o que os deixou intrigados. Relata Saramago sobre a injustiça motivadora do toque do sino 
pelo camponês: 

Que acontecera? Acontecera que o ganancioso senhor do lugar (algum conde ou marquês sem 
escrúpulos) andava desde há tempos a mudar de sítio os marcos das estremas das suas terras, 
metendo-os para dentro da pequena parcela do camponês, mais e mais reduzida a cada 
avançada. O lesado tinha começado por protestar e reclamar, depois implorou compaixão, e 
finalmente resolveu queixar-se às autoridades e acolher-se à proteção da justiça. Tudo sem 
resultado, a expoliação continuou. Então, desesperado, decidiu anunciar [...] a morte da 
Justiça. Talvez pensasse que o seu gesto de exaltada indignação lograria comover e pôr a 
tocar todos os sinos do universo, sem diferença de raças, credos e costumes, que todos eles, 
sem excepção, o acompanhariam no dobre a finados pela morte da justiça, e não se calariam 
até que ela fosse ressuscitada (SARAMAGO, acesso em: 10 jan. 2011).  

O autor afirma não saber informar o que ocorreu com o camponês após o fato. Porém, diz 
apenas que as pessoas retornaram tristes as suas casas, "de cabeça baixa e alma sucumbida, à 
triste vida de todos os dias" (SARAMAGO, acesso em: 10 jan. 2011), pois a Justiça havia 
morrido. 

Saramago supõe pensar que aquela fora a primeira vez que o sino "chorou a morte da Justiça. 
Nunca mais tornou a ouvir-se aquele fúnebre dobre da aldeia de Florença, mas a Justiça 
continuou e continua a morrer todos os dias". O autor afirma ainda que todas as vezes que ela 
morre, para aquele que nela acreditou, é como se nunca houvesse existido. Não haveria 
justiça, mas, apenas, a "vã retórica judicialista" (SARAMAGO, acesso em: 10 jan. 2011). 

A morte da justiça para aquele camponês, ainda que simbolicamente, possibilita o aporte com 
a realidade do nosso país: desigualdade, injustiça e cegueira em relação aos excluídos da 
fábrica. Portanto, por mais que não seja possível saber o que ocorrera com o camponês de 
Florença, é preciso subir à torre da igreja a fim de investigar a razão da morte da justiça 
carcerária estatal brasileira. Tocar o sino novamente ou prosseguir com o lamento sobre o 
triste falecimento de personagem central, para a realização constitucional e a efetivação dos 
direitos fundamentais do preso, a justiça, eis a questão. 
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A obra Ensaio sobre a cegueira e o texto "Este mundo da injustiça globalizada" 
proporcionam o retorno do espelho para o que é exterior aos olhos. É necessário quererem os 
olhos enxergar a realidade que os circundam. Saramago, em ambas as obras, não advoga 
qualquer tratado sobre os direitos dos presos. Porém, a análise parece possível, pois o Direito 
não se limita à análise fria da lei e da jurisprudência. Na impossibilidade de permitir avanços 
para além da análise de regras, restará atestar a morte da justiça penal, a qual não poderá ser 
ressuscitada, pois, há tempos, ela vem se mostrando bastante decadente quando o assunto é o 
sistema carcerário estatal brasileiro. 

Finaliza-se essa incursão na literatura de Saramago com a citada advertência para que seja a 
derradeira vez em que é necessária a ajuda do camponês, que (re) surge no fim do texto, 
taciturno pela morte da justiça. Segue alerta: "Não tenho mais que dizer. Ou sim, apenas uma 
palavra para pedir um instante de silêncio. O camponês de Florença acaba de subir uma vez 
mais à torre da igreja, o sino vai tocar. Ouçamo-lo, por favor" (SARAMAGO, acesso em: 10 
jan. 2011). 

Para se ouvir o camponês com atenção, serão utilizadas a seguir fontes documentais sobre o 
sistema carcerário nacional e fontes bibliográficas, em especial da Teoria Crítica do Direito e 
da Teoria Crítica do Direito Penal.   

  

  

3 A TEORIA CRÍTICA DO DIREITO: CONTRA A CEGUEIRA BRANCA NO 
DIREITO 

  

  

A teoria jurídica crítica, crítica jurídica ou pensamento crítico no Direito, realiza uma 
atividade profunda de reflexão, ao questionar o que está "normatizado e oficialmente 
consagrado (no plano do conhecimento, do discurso e do comportamento) em dada formação 
social, e a possibilidade de conceber outras formas não alienantes, diferenciadas e pluralistas 
de prática jurídica" (WOLKMER, 2009, p. xvi). 

Para o autor, "o modelo de cientificidade que sustenta o discurso jurídico liberal-
individualista e a cultura normativista tecno-formal está em processo de profundo 
esgotamento". Há uma crise de legitimidade relacionada à elaboração e à aplicação da justiça, 
a qual é corroborada por novas e complexas formas "de produção do capital e das incisivas 
contradições sociais das sociedades contemporâneas" (WOLKMER, 2009, xvvii). 

É necessário, portanto, (re) pensar o Direito a partir de aportes interdisciplinares. Essa visão 
mais ampla do fenômeno possibilita e objetiva dois níveis de análise: no nível teórico, busca-
se reordenar o direito a partir da denúncia de mitos e de falácias que o cercam; no nível 
prático, pretende-se "constituir o Direito como instrumento estratégico de efetiva alteração 
das práticas reais vigentes, capaz de impulsionar a construção de uma organização social mais 
justa e solidária (WOLKMER, 2009, p. xvii). 

A um só tempo, a análise crítica proporciona a avaliação da situação atual (teórica) e pretende 
a construção de uma nova existência (práxis) (RAMOS, 2003, p. xix). Acerca da importância 
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da práxis, e não apenas da crítica, Freire afirma: "O mero reconhecimento de uma realidade 
que não leve a esta inserção crítica (ação já) não conduz a nenhuma transformação da 
realidade objetiva" (FREIRE, 2005, p.43). 

Portanto, a atualidade da situação precária do sistema carcerário estatal brasileiro se mostra 
alarmante. Todavia, a práxis denuncia ser possível uma nova existência, se perseguida à luz 
da efetivação dos direitos fundamentais do preso (possivelmente, a bandeira derradeira a fazer 
frente à fúria do capital). 

Ainda sobre uma interpretação interdisciplinar, para Miaille, o estudo jurídico não pode estar 
vinculado exclusivamente à norma jurídica, ou seja, não pode limitar-se a ela; é preciso 
afastar o Direito do isolamento. "Se a ciência jurídica apenas nos pode dizer como esta regra 
funciona, ela encontra-se perfeitamente insatisfatória. Temos direito de exigir mais dessa 
ciência, ou melhor, de exigir coisa diversa de uma simples descrição de mecanismos 
(MIAILLE, 1994, p. 23). 

Assim, a Teoria Crítica se afasta do apego à ideologia dominante a fim de detectar a 
motivação do discurso que prega a coerção como medida eficaz a conter a violência e a 
sensação de insegurança que assola alguns segmentos sociais. Falácia a omitir a verdadeira 
pretensão dos defensores do Direito Penal máximo, a punição dos pobres, pois "um sistema 
jurídico não é definido pelas sanções repressivas que instituiu e não é eficaz em virtude delas" 
(RAMOS, 2003, p. 61). 

Ao certo, não há atitudes estatais efetivas cuja finalidade seja o combate da violência. 
Determinadas categorias sociais (negros, pobres, mendigos, imigrantes) sempre foram alvos 
de ilegalidades cometidas "em um setor bem definido dos espaços físico e social: basicamente 
crimes de rua cometidos em bairros de classes desfavorecidas e segregadas das metrópoles": 

[...] há a implementação de uma política de criminalização da pobreza, que é complemento 
indispensável à imposição de ofertas de trabalho precários e mal remunerados na forma de 
obrigações cívicas para aqueles que não estão cativos na base da estrutura de classes e castas, 
bem como a reimplantação concomitante de programas de welfare reformulados com uma 
face mais restritiva e punitiva (WACQÜANT, 2008). 

Ao utilizar-se a Teoria Crítica para explicar o fenômeno do crime, objetiva-se o permanente 
questionamento sobre a seletividade penal, a fim de afastar o fantasma do "ganancioso 
senhor" de Florença (SARAMAGO, acesso em: 10 jan. 2011). Esse representante da injustiça 
que assombra o Direito, por ser possuidor dos "fatores reais de poder" (LASSALLE, 2008) e 
legitimador do status quo, os quais impossibilitam a autorreflexão e, principalmente, a prática 
isonômica em face do discurso dominante.  

  

  

3.1 A TEORIA CRÍTICA DO DIREITO PENAL: os invisibilizados do cárcere 
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A criminologia crítica (ou radical) parte de funções reais do sistema e dos mecanismos 
seletivos, vinculados às desigualdades impostas pelo capital, "para ir além do questionamento 
das razões estruturais que sustentam, numa sociedade de classes, o processo de definição e de 
seleção de presos" [...] (ARGÜELLO, 2005). Na teoria da Escola Crítica do Direito Penal: 

deslinda-se em definitivo o caráter desigual do sistema penal, o qual, por um lado, pune certos 
comportamentos ilegais (das classes subalternas) para encobrir um número bem mais amplo 
de ilegalidade (das classes dominantes), que ficam imunes ao processo de criminalização; e, 
por outro, aplica de modo seletivo sanções penais estigmatizantes, especialmente a prisão, 
incidindo no status social dos indivíduos que fazem parte dos setores mais vulneráveis da 
sociedade, os quais, dessa maneira, permanecem impedidos de ascender socialmente 
(ARGÜELLO, 2005).  

A Teoria possui como marco inicial o movimento estudantil de 1968[4]. À luz da ideia de 
sociedade de classes, entende ela que o sistema penal está assentado na ideologia da classe 
dominante. Dessa forma, a coerção objetiva a perpetração dos interesses dominantes: 

O Direito Penal é, assim, elitista e seletivo, fazendo cair seu peso sobre as classes sociais mais 
débeis, evitando atuar sobre aqueles que detêm o poder de fazer as leis. O sistema destina-se a 
conservar a estrutura vertical de dominação e poder, que existe na sociedade, a um tempo 
desigual e provocadora da desigualdade. Isso se demonstra pelo caráter fragmentário do 
Direito Penal, que pune intensamente condutas que são típicas dos grupos marginalizados e 
deixa livre de pena comportamentos agressivos e socialmente onerosos, como, por exemplo, a 
criminalidade econômica, só porque seus autores pertencem à classe hegemônica e, por isso, 
devem ficar imunes ao processo de criminalização (ARAUJO JÚNIOR, 1991, p.65). 

A constatação de Araújo Júnior é corroborada pelo relatório produzido pelo Departamento 
Penitenciário Nacional. Em 2009, mais de quatrocentas mil pessoas estavam presas no Brasil. 
Do total, 52% (cinquenta e dois por cento) pelo cometimento de crime contra o patrimônio; 
mais de 77% (setenta e sete por cento) da população carcerária não possuía o ensino médio 
completo. O tráfico de drogas, crime cotidianamente citado a fim de legitimar o discurso por 
maior coerção, representava 22% (vinte e dois por cento) do total de pessoas presas 
(AGÊNCIA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, acesso em: 12 fev. 2011).  

Como é perceptível, o sistema prisional brasileiro é seletivo e altamente discriminador, "quer 
na fixação da pauta dos crimes, quer no real funcionamento (HERKENHOFF, 1998, p. 93). 

Para Melosi e Pavarini, a pena sempre existiu. Todavia, ao longo da história, observam-se 
interesses diversos na sua manutenção. Os que advogam a teoria da Escola Crítica do Direito 
Penal afirmam a existência de um novo direcionamento a partir do século XVIII a fim de 
neutralizar os indivíduos excluídos pelo sistema capitalista. Logo, a pena não é mais 
entendida apenas como uma forma de domesticar corpos, de disciplinar os indivíduos[5] 
(MELOSI; PAVARINI, 2006).    

A existência de um (novo) Direito Penal que criminaliza a pobreza e afasta o invisibilizado 
pelo capital também é objeto de análise de Pastana. Para a pesquisadora, a arbitrariedade e a 
ilegalidade são marcas da justiça penal brasileira, marcas a caracterizar o descaso ou a não 
atuação da função judiciária. "A atuação desse poder [justiça penal] demonstra, desde logo, o 
descaso das autoridades com as garantias formais fixadas na Constituição e nos demais 
códigos que formam o ordenamento nacional" (PASTANA, 2009, p. 16). 
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No mesmo sentido da omissão ou ação, Dornelles afirma que "as promessas de justiça, 
exercício da cidadania, respeito aos direitos humanos, apresentados pela institucionalidade 
democrática, não se confirmaram na realidade" (DORNELLES, 2008, p.12). O autor conclui 
que o sistema é inútil ou útil tão-somente para controlar o segmento social ameaçador da 
ordem pública. 

O sistema penal, como parte de um amplo sistema de controle social das sociedades 
contemporâneas, tem uma personalidade exorcizadora que é tão eficaz quanto inútil ou, na 
verdade, tem a utilidade de, em sua aparente inutilidade e ineficácia, cumprir o papel de 
controle rígido dos segmentos e classes sociais considerados ameaçadores à ordem social 
(DORNELLES, 2008, p. 24). 

Trata-se da mesma ordenação social que mapeou quais eram os inimigos do capital: 
mendigos, prostitutas e imigrantes. A resposta foi instantânea; a eles, a clausura. Ou seja, a 
exclusão de todos. 

De igual sentido, Goffman também compreende as prisões como a manifestação do controle 
social, denominando ele a prisão de "instituição total". Para o autor, algumas instituições são 
mais fechadas que outras. Tal fechamento e o caráter total são simbolizados pela proibição de 
saída e pelo distanciamento do mundo exterior. A instituição da prisão seria motivada pela 
necessidade de proteger a comunidade dos "perigos intencionais", isolando essas pessoas que 
representam perigo em "cadeias, nas penitenciárias, nos campos de prisioneiros de guerra, nos 
campos de concentração" (GOFFMAN, 2008b, p.17).    

Portanto, há o interesse no isolamento do socialmente improdutivo por ser ele um mau 
exemplo aos incluídos ou demais excluídos, ainda em liberdade. Ao órfão da fábrica resta o 
cárcere, pois o capital não consegue incluir a todos (esse é o mantra ecoado por seus 
seguidores). 

Glómez, mesmo ao optar por não fazer um paralelo direto e imediato entre criminalidade e 
pobreza, afirma que a desigualdade é fator determinante para a iniciação de jovens das classes 
populares no crime. "O grupo social que tem apresentado os níveis mais altos de crescimento 
de homicídios na maioria das grandes cidades latino-americanas é o de jovens provenientes 
das classes populares" (GLÓMEZ, 2008, p. xv). 

Logo, a neutralização dessa classe perigosa se faz necessária aos interesses do capital, 
"através de técnicas de prevenção do risco, que se articulam, principalmente, sob as formas de 
vigilância, segregação urbana e contenção carcerária (GIORGI, 2006, p. 28). A casa de 
trabalho do período iluminista, quando ocorreu a invenção penitenciária, é o protótipo desse 
sistema: 

A casa de trabalho - 'um proto-cárcere' que seria depois tomado como modelo de forma 
moderna do cárcere no período iluminista, isto é, quando ocorreu a verdadeira 'invenção 
penitenciária' - não parecia ser outra coisa senão uma instituição de adestramento forçado das 
massas ao modo de produção capitalista; afinal, para elas, esse modo de produção era uma 
absoluta novidade (e nesse sentido, a casa de trabalho era instituição 'subalterna à fábrica' 
(GIORGI, 2006, p. 13). 

Essa leitura da história do cárcere a aproxima da crise em que vivia a fábrica à época. Daí a 
hipótese, "[...] como a fábrica tornava-se cada vez mais social e se difundia para fora de 
muros bem marcados - o início da transição ao pós-fordismo -, o cárcere teria seguido esse 
mesmo percurso" (GIORGI, 2006, p. 14). 
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Nos anos de 1970, o fenômeno foi ampliado, pois a conjuntura do momento era diversa da 
vivenciada no fim do século XIX. Havia o receio da invasão vermelha por todo o mundo. Era 
preciso neutralizar outros inimigos. Em vista disso, ocorreu o endurecimento em relação às 
condutas tipificadas como violadoras do Direito Penal. Assim, vê-se a negação ainda mais 
contundente dos direitos individuais dos perigosos em benefício dos interesses da classe 
dominante (GIORGI, 2006). 

Esse endurecimento consiste em um modelo de controle disciplinar, característico da nova 
realidade da sociedade industrial, que, a partir do século XVIII, torna-se disciplina dos corpos 
e governo das populações. "O projeto de uma perfeita articulação entre disciplina dos corpos e 
governo das populações se completará, materializando-se no regime econômico da fábrica, no 
modelo social do Welfare State e no paradigma do cárcere correcional" (GIORGI, 2006, p. 
27). 

A corroborar tal endurecimento, nos Estados Unidos, em meados do século XIX, os clientes 
contumazes do sistema carcerário eram os divergentes (imigrantes) e os dependentes (os 
pobres). Atualmente, na era pós-fordista e pós-keynesiana, o foco se voltou para as regiões 
marginalizadas daquela sociedade. Com essa mudança de paradigma, observou-se aumento 
em cinco vezes da população carcerária, quando comparada aos números de 1975: 

Hoje em dia, o aparato carcerário norte-americano desempenha um papel análogo no que diz 
respeito a esses grupos, transformados em supérfluos ou discrepantes pela dupla 
reestruturação da relação entre trabalho assalariado e a caridade do Estado: as porções 
decadentes da classe trabalhadora e dos negros pobres ficaram presos aos centros das cidades, 
um dia industrializados, agora degradados. Dessa forma, ele pôde ganhar um lugar central na 
panóplia de instrumentos para a administração da pobreza, nas encruzilhadas do mercado de 
trabalho desqualificado, no colapso do gueto urbano e nos serviços de bem-estar social 
'reformados' de modo a reforçar a disciplina do trabalho assalariado dissocializado 
(WACQÜANT, 2008). 

No Brasil, possivelmente em resposta à desigualdade, os crimes mais violentos são 
cometidos, em maior escala, por "trabalhadores urbanos vinculados ao mercado informal: 
autônomos, empregadas domésticas, pequenos proprietários de bares" e outros excluídos 
(ADORNO; LAMIN, 2008, p.152). 

  

  

4 O ACOLHIMENTO DO DISCURSO DOMINANTE NO BRASIL  

  

  

A doutrina da criminalização da pobreza foi replicada no Brasil. Apenas a título de exemplo, 
no Estado do Espírito Santo, os pobres eram amontoados em ambientes sujos e quentes. Onde 
caberiam quatro, havia vinte presos, segundo relato de um magistrado (LEMOS, 2007). 

A cristalização dessa postura autoritária, desnecessária e de perseguição aos excluídos pode 
ser exemplificada pela demasiada aplicação da regra em detrimento dos direitos 
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fundamentais, fato que demonstra a urgência da interpretação do Direito Penal à luz dos 
direitos fundamentais. 

 Para Fabriz, o Direito Penal deve se aproximar do Direito Constitucional, para que seja 
afetado por suas garantias humanísticas. Assim, será possível impor limites "ao ímpeto 
criminalizador do Estado". Ao negar os direitos fundamentais e a dignidade humana do preso, 
o Direito Penal revela a sua face inútil ao social. Em nome de uma pretensa proteção, há a 
violação aos direitos individuais (FABRIZ, 2008, p. 112). Não obstante essa realidade 
perversa, para Krohling (2011), a dignidade da pessoa humana é o princípio fontal cuja matriz 
rizomática é a ética como morada do ser e como fundamento originário de todos os direitos 
humanos fundamentais. 

No sistema carcerário brasileiro, os que não morrem, após o tratamento conta-gotas de 
desumanidade, sofrem com o preconceito social da não acolhida, fato que impulsiona 
novamente os presos ao crime. Quando não, após o cumprimento de pena, retornam à 
precariedade do mundo do trabalho, interesse dos defensores do capital, a fim de precarizar tal 
mercado. 

Ainda, a má distribuição de renda, que contribuiu para o aumento da criminalidade, deverá ser 
repensada, visto que a constatação de que 1 % (um por cento) da população concentra mais de 
90% (noventa por cento) da riqueza total do planeta torna ainda mais preocupante a 
sobrevivência (BAUMAN, 2003) neste "tempo de absoluta depuração"[6]. 

O que resta fazer diante de tal constatação? Resignar-se ou perseguir alternativas que 
possibilitem ou (re) construam uma comunidade imaginária, fraterna e solidária - a exemplo 
da comunidade guiada pela esposa do médico no enredo de Saramago? 

Para Sennett, nesta nova comunidade (a real, a atual), ninguém mais "se torna testemunha a 
longo prazo da vida de outra pessoa" (SENNETT, 2009, p. 20), pois impera o distanciamento, 
o individualismo. O distanciamento entre os indivíduos é uma constatação na modernidade 
recente. Logo, essa constatação não haveria de ser diversa em relação aos excluídos da 
fábrica. Se, antes, o discurso estava focado sobre a segurança, agora a discussão se limita à 
proteção. Entretanto, trata-se de uma proteção que produz bons frutos ao mercado capitalista: 
às empresas especialistas em segurança particular (BAUMAN, 2003, p.19-23). 

Na atualidade, não há mais resistência, ou os resistentes estão silenciados. A geração atual é 
herdeira do século XX, que se caracterizou principalmente pela intolerância: 

mesmo o mundo que sobreviveu ao fim da Revolução de Outubro é um mundo cujas 
instituições e crenças foram moldadas pelos que pertenciam ao lado vencedor da Segunda 
Guerra Mundial. Os que estavam do lado perdedor ou a ele se associavam não apenas ficaram 
em silêncio ou foram silenciados, como foram praticamente riscados da história e da vida 
intelectual, investidos no papel de 'o inimigo' [...]. Esse é um dos preços que se paga por viver 
num século de guerras religiosas, que têm a intolerância como sua principal característica 
(HOBSBAWM, 1995, p. 14). 

Esse silêncio forçado perdura no século XXI, em que o individualismo se manifesta de forma 
ainda mais contundente, conforme explicação de Hobsbawm (1995), corroborada por Bauman 
(2003). 

Se o discurso da proteção avança (grades, muros e vigilância particular) a fim de proteger a 
sacrossanta propriedade privada, não menos o faz o discurso que propaga reprimendas estatais 
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ainda mais coercitivas. Se o Estado não consegue ressocializar criminosos estigmatizados 
como perigosos, cria-se um regime de cumprimento diferenciado de pena para eles. Se há a 
proposta de diminuir os gastos, legisla-se sobre o interrogatório virtual[7] de presos. Se há 
muitas fugas, a solução está nas algemas eletrônicas. Respostas ineficazes, portanto, que, 
supostamente, amenizariam o crescente aumento da criminalidade no Brasil. 

A exclusão do preso se dá também pelo estigma, pois há a naturalização do discurso midiático 
a afirmar que ele é uma pessoa perigosa. Trata-se de estigma permeado de maneira geral no 
seio da sociedade: 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados 
como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes 
sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles 
encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um 
relacionamento com 'outras pessoas' previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, 
quando o estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua 
categoria e os seus atributos, a sua 'identidade social' (GOFFMAN, 2008a, p. 12). 

À luz dessa análise, restaria ao preso o isolamento físico, talvez numa ilha, pois o social é 
verificável. O discurso sobre o isolamento físico é a força motriz que afirma a necessidade da 
construção de presídios em estados distantes do eixo (região Sul e região Sudeste). Ou seja, 
uma clausura distante aos desertores da lei, nova proposta que não combate o problema 
(perseguição dos pobres em detrimento do princípio da isonomia) ou efetiva o artigo primeiro 
da Lei de Execução Penal (ressocialização) (BRASIL, 1984). 

No mesmo sentido, Souza denuncia a aceitação tácita da não punição quando do cometimento 
de um atropelamento por um membro da classe média brasileira: 

Existe como que uma rede invisível que une desde o policial que abre o inquérito até o juiz 
que decreta a sentença final, passando por advogados, testemunhas, promotores, jornalistas 
etc., que, por meio de um acordo implícito e jamais verbalizado, terminam por inocentar o 
atropelador (SOUZA, 2006, p. 46).  

Pela sua inutilidade social do cárcere, os defensores da Teoria Crítica do Direito Penal 
advogam a abolição da pena privativa de liberdade e um gradual processo de 
descriminalização. Recomendam a participação da sociedade nos ambientes prisionais a fim 
de promover a ressocialização. Defendem, ainda, a necessidade de agrupar os criminosos 
segundo a sua classe e de punir as condutas que, efetivamente, ofendem a coletividade: crimes 
econômicos, ecológicos, que atentam contra a qualidade de vida e outros (ARAUJO JÚNIOR, 
p.76-78). 

Assim, a Teoria Crítica demonstra que o Direito Penal não é isonômico, pois os defensores do 
capital se valem do Direito a fim de promover a seletividade e a exclusão, singularidades do 
sistema econômico capitalista. Logo, não há a proteção de nenhum interesse público, falácia 
defendida pelos que dominam as forças produtivas para punir os pobres. Quando não, os 
defensores dos direitos do preso são considerados inimigos da sociedade (CANO, acesso em: 
17 jan. 2011). 

Por fim, é importante conscientizar-se, querer enxergar a não efetivação dos direitos 
fundamentais dos presos, e não agir apenas com vãs retóricas: a ressocialização como retórica 
social; a segurança dos homens de bem; logo, mais repressão, retórica midiática. Para 
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Saramago, a verdadeira justiça seria a representação da ética, do justo, da felicidade. Não se 
trata daquela que 

se envolve em túnicas de teatro e nos confunde com flores de vã retórica judicialista, não a 
que permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança, não a da espada 
que sempre corta mais para um lado que para o outro, mas uma justiça pedestre, uma justiça 
companheira quotidiana dos homens, uma justiça para quem o justo seria o mais exacto e 
rigoroso sinónimo do ético, uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do 
espírito como indispensável à vida e o alimento do corpo (SARAMAGO, acesso em: 10 jan. 
2011). 

Para o autor, é necessário "falar sobre os seres humanos que compõem a humanidade, um por 
um e todos juntos. [Pois] não há pior engano do que o daquele que a si mesmo se engana. E é 
assim que estamos vivendo", manipulados (SARAMAGO, acesso em: 10 jan. 2011). A título 
de complementação, o sistema carcerário estatal brasileiro é prova de que o engano sobre 
mais repressão à criminalidade, por meio do combate aos descumpridores da lei, contribui 
para a eterna perpetração da exclusão e invisibilidade dos excluídos da fábrica. 

  

  

5 CONCLUSÃO 

  

   

O sistema carcerário não foi elaborado a partir da lógica dos dominados. Ao contrário, a eles, 
constantemente há a imposição de mais exclusão. Não há a discussão do cerne da 
criminalidade, e sim soluções bizarras e paliativas. Porém, a visão social e estatal para os 
direitos fundamentais do preso é urgente. Trata-se de evitar a advertência lançada por 
Saramago, no texto produzido para o Fórum Social Mundial - ecos de resistência à exclusão, 
sobre a morte da justiça. É necessário querer enxergar o problema carcerário à luz do 
compromisso, em conformidade com a atitude (alteridade) da esposa do médico. 

Assim, interpreta-se que a obra Ensaio sobre a cegueira é um tratado sobre a alteridade, ainda 
que involuntária, visto que a única pessoa que enxergava optou por auxiliar os cegos, numa 
verdadeira manifestação de primazia do outro. Em analogia, cabe à sociedade e ao Estado ser 
essa que enxerga e direciona a efetivação da dignidade do preso, a fim de que o texto 
constitucional não se transforme em letra morta, mera expectativa de direitos e de ideal de 
sociedade aos excluídos da fábrica. 

A derrocada da criminalização da pobreza será possível tão-somente quando a sociedade 
estiver ciente dos fatores que motivam o Estado a punir determinadas condutas, e outras não. 
Ou melhor, quando todos optarem pela visão do camponês, já cansado de tocar, inutilmente, o 
sino do sistema carcerário estatal brasileiro. O isolamento em nada contribui para a 
ressocialização dos presos.   

Eis a contribuição de Saramago - a qual pode ser transposta aos que optaram por enxergar e 
denunciar a injustiça perpetrada no sistema carcerário nacional: é necessário tocar o sino 
contra a cegueira (mudanças eficazes). Aos envoltos pela cegueira branca, resta lamentar ou 
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resignar-se ante a impossibilidade de alteração do status quo, produzido por essa (in) justiça 
penal globalizada da qual o sistema estatal brasileiro faz parte com brilhantismo, para o 
deleite dos entusiastas do cárcere. 
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[1] O escritor José Saramago faleceu em 2010. 

[2] Em sentido contrário, "inclusão refere-se, em seu sentido mais amplo, a cidadania, direitos 
e obrigações civis e políticos que todos os membros de uma sociedade deveriam ter, não 
apenas formalmente, mas como uma realidade de suas vidas. Refere-se também a 
oportunidades e a envolvimento no espaço público. Numa sociedade em que o trabalho 
permanece essencial para a auto-estima e o padrão de vida, o acesso ao trabalho é um 
contexto principal de oportunidade. A educação é outro, e o seria ainda que não fosse tão 
importante para as possibilidades de emprego". [...] A exclusão no topo é não só tão 
ameaçadora para o espaço público como para a solidariedade (GIDDENS, 2001, p. 113-115). 

[3] As personagens não são identificadas por seus nomes e não há a identificação do local da 
narrativa. 

[4] "Uma crítica social de feição marxista clássica e reivindicações de um tipo muito 
diferente, com apelos à criatividade, ao prazer, ao poder da imaginação, à liberação referente 
a todas as dimensões da existência, à destruição da sociedade de consumo" [que estava no 
auge] (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.19). 

[5] "O trabalho penal deve ser concebido como sendo por si mesmo uma maquinaria que 
transforma o prisioneiro violento, agitado, irrefletido em uma peça que desempenha seu papel 
com perfeita regularidade. [...] Mas o efeito mais importante talvez do sistema carcerário e de 
sua extensão bem além da prisão legal é que ele consegue tornar natural e legítimo o poder de 
punir, baixar pelo menos o limite de tolerância à penalidade. Tende a apagar o que possa 
haver de exorbitante no exercício do castigo, fazendo funcionar um em relação ao outro os 
dois registros, em que se divide: um, legal, da justiça, outra extralegal, da disciplina" 
(FOUCAULT, 2007, p.203-249).   

[6] Referência ao poema de Carlos Drummond de Andrade: "Os ombros suportam o mundo" 
(ANDRADE, acesso em: 14 jan. 2011). 

[7] Ainda sobre o controle eletrônico: "O que o poder da tecnologia faz é potencializar, de 
forma extraordinária, as tendências já enraizadas na estrutura e instituições sociais"; portanto, 
mais vigilância e repressão (CASTELLS, 2008, p. 349). 
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OS PROCESSOS DA DANÇA E AS DANÇAS DO PROCESSO 
 

CAS DE DANSE ET DANSE DU PROCESSUS 
 
 
 

Anamaria Fernandes Viana 
Márcio Túlio Viana 

 

RESUMO 
A dança tem os seus processos. Pode se apresentar, por exemplo, com todo o rigor do balé 
clássico. Ou pode, ao contrário, mostrar-se improvisada. Mas a diferença entre os vários 
processos da dança não vai ao ponto de negar por completo o informalismo, que contamina 
tudo o que é formal, nem ao ponto de afirmar de forma absoluta o formalismo, que também 
contamina o que é informal. De forma análoga, o processo judicial não é apenas um conjunto 
de normas, princípios e institutos. Ele também recebe influências pouco visíveis de fatores os 
mais variados. Assim como os bailarinos, os atores do processo improvisam, movimentam-se. 
Assim, o processo tem as suas danças. Este pequeno estudo faz um paralelo entre a dança e o 
processo judicial, analisando paralelamente o palco e a sala de audiências.  
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO - DANÇA - IMPROVISAÇÃO ?? AUDIÊNCIA 
 
RESUME 
La danse a ses procès. Elle peut se présenter, par exemple, avec toute la rigeur du ballet 
classique. Ou peut, à l'opposé, se montrer improvisée. Mais la différence entre les variétés des 
procès de la danse ne va pas jusqu'á nier complètement ce qui est informel, qui contamine ce 
qui est formel, ni jusqu'à affirmer, de façon absolue, le formalisme, qui aussi contamine ce qui 
est informel. De manière analogue, le procès judiciaire n'est pas seulement un ensemble de 
normes, principes et institutions. Il reçoit aussi des influences peu visibles des facteurs les 
plus variés. Ainsi comme les danseurs, les acteurs du procès improvisent, se meuvent. Donc, 
le procès a ses danses. Cette courte étude fait un parallèle entre la danse et le procès judiciaire, 
analysant parallèlement la scène et la salle d'audience. 
MOT-CLES: PROCÉS- DANSE- IMPROVISATION-AUDIENCE 
 
 

1.      Introdução 

  

   

À primeira vista, é difícil encontrar algo mais contrastante entre si do que um 

processo judicial e uma apresentação de balé. De um lado, o juiz com a sua toga, os 

advogados com os seus códigos, os autores e réus com os seus pedidos, esperanças e  medos. 

De outro, o bailarino que gira, voa, cai, rola ou se contorce no chão, sob o olhar crítico ou 

extasiado da platéia.    
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No entanto, se prestarmos mais atenção, talvez percebamos, por exemplo, que os 

atores do processo se aproximam dos atores do palco não só pelo formalismo dos roteiros que 

seguem, mas pelo caráter informal de muitos de seus passos e gestos. Além disso, todos os 

elementos que compõem o cenário – protagonistas, coadjuvantes, público, fantasias, sons, 

objetos e talvez até cheiros ou perfumes  – interagem e se contagiam mutuamente.   

Perceber essas e outras aproximações talvez nos permita começar a questionar o que 

há de aparente e de real nesses dois mundos, especialmente no primeiro deles – o mundo do 

processo – que é o mais defendido de investigações desse gênero. 

Nesse pequeno ensaio, tentaremos identificar algumas dessas ligações, tendo como 

principais alvos de análise o palco e a audiência judicial. 

  

  

2.      Os processos da dança  

  

  

2.1.  O informal no formal 

  

O bailarino que voa sabe em qual direção deve voar. .   

Na dança clássica, mesmo os movimentos que relacionamos com a liberdade mais 

completa – girar, saltar, soltar-se – são contidos. Nós nos deparamos com uma estética formal, 

construída por um conjunto de normas e  códigos específicos. Dentro dessa homogeneidade 

de corpos e movimentos, o intérprete encontra poucos espaços de singularidade e de criação. 

Ainda assim, esses espaços existem. Basta olharmos com atenção para um bailarino 

isolado. Por mais parecido que ele seja com o outro, traz consigo algo que não somente lhe é 

próprio, mas que lhe é próprio naquele momento. É comum grandes artistas dizerem,  depois 

de  anos num mesmo papel, que a representação daquela noite “foi única”. Se lhes 

perguntarmos a razão, provavelmente nos dirão que sentiram estímulos diferentes, que os 

levaram a experimentar uma “nova dança”. 

Alguém poderia objetar que é impossível nos exprimirmos através de movimentos 

formatados, ditados por outros. Entretanto, a "imitação" de um movimento não se faz somente 

através de um mecanismo controlado e refletido: ela sempre difere, mesmo que nos mínimos 

detalhes, de sua forma inicial, pois sempre colocamos em nossa arte algo que nos pertence. 

Algo semelhante podemos ver em danças populares. Às vezes, temos a impressão de 

que os bailarinos se repetem, como num espelho. Entretanto, cada corpo tem  sua 

singularidade, e afirma sua diferença em cada um de seus menores gestos[1]. Tal como 
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acontece com as águas de um rio, que contornam e vencem um obstáculo, o corpo inventa 

brechas - mesmo em movimentos impostos por outros - para se exprimir de sua maneira. Ele 

quer – e precisa – contar algo de sua história, de seus medos e paixões, ansiedades e desejos 

únicos. 

Nesse sentido, é como se houvesse um roteiro paralelo, que no balé clássico pode 

passar despercebido, mas que no contemporâneo pode se mostrar tão forte a ponto de 

perverter a história original[2]. Ou talvez fosse melhor dizer que há múltiplos scripts, cada 

qual de um autor, que fala de seu modo de ser, de suas emoções, de sua vida. 

Certa vez, um grande dançarino descreveu assim sua experiência: 

  

“Pudera ter você visto como me escutava aquele russo e como ele 

tudo compreendia! Dançando, eu lhe descrevia todas as minhas amarguras, 

minhas viagens, quantas vezes eu me casara, as profissões que aprendi: 

transportador, mineiro, mascate, ceramista, membro do comitê 

revolucionário, tocador de címbalo, vendedor de passatempos, ferreiro, 

forjador e contrabandista. Contei-lhe como fui atirado na prisão, como eu 

havia escapado e como cheguei à Rússia... Tudo, ele compreendia tudo, 

embora tenha ficado retraído. Meus pés e minhas mãos falavam, assim como 

meus cabelos e minhas roupas. O canivete que pendia de minha cintura 

falava também...” [3]  

E é o que acontece também na música. Os que têm um ouvido mais educado 

descobrem nuances extraordinárias até entre os maiores pianistas do mundo, ainda que – em 

termos técnicos – possam estes ter atingido o mesmo grau de perfeição. Na verdade, cada um 

toca o seu Bach, Mozart ou Beethoven, impregnado de sua própria alma e de sua carne. Nesse 

sentido, o intérprete não apenas executa, mas compõe.   

Com mais razão, quando a música é popular – como o jazz ou o nosso 

chorinho.  Também aqui, há um script, uma linha mestra, que marca os limites do próprio 

gênero e ao mesmo tempo o sustenta, como os pilares de uma ponte; mas em volta dessa 

gramática musical o intérprete se movimenta, acrescentando-lhe novos adjetivos e assim re-

tocando, à sua maneira, o que foi tocado originalmente pelo criador da obra. 

E assim – sempre sem perder de vista o script – os corpos contam, como dizíamos, o 

que querem e precisam contar, conversando não só com o coreógrafo ou com o maestro, mas 

entre si. No palco, todos se sentem parceiros, um ressoando no outro.  À medida que a peça se 

desenvolve, esses corpos falantes se influenciam e se condicionam mutuamente, cada qual se 

inspirando, apoiando ou contestando o outro, ou apenas se refletindo nele, ou dele recebendo 

uma espécie de energia. 
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Por vezes, esse diálogo silencioso é tão sutil que não o percebemos. Os próprios 

artistas podem não notá-lo em nível do consciente. Mas outras vezes – sobretudo nas 

pequenas bandas, nos pequenos bares - ele transparece nos sorrisos, olhares e leves toques 

com que os músicos se comunicam, deixando transparecer um ar de cumplicidade, de 

entendimento, de comunhão de emoções. Nesse sentido, talvez se possa dizer que ao lado 

daqueles múltiplos scripts há um script múltiplo, que corresponde ao que o grupo sente em 

comum, e que também extrapola o roteiro original. 

  

2.2.  O formal no informal 

  

Enquanto a dança clássica se exibia nas cortes, celebrando o poder dos reis, a dança 

contemporânea nascia - por assim dizer – parceira das ruas, sem preconceitos ou critérios 

absolutos. E essas diferenças se refletiam não só nos modos de dançar, mas nos corpos dos 

bailarinos e  nas liberdades que cada essa nova dança se permitia.  

Talvez por isso, quando se fala em dança contemporânea, e mais precisamente em 

improvisação, a idéia que se tem é a de que tudo se passa no reino da espontaneidade. Nesse 

sentido, esse modo de dançar seria o avesso do clássico, a resposta totalmente libertária a uma 

tradição de formas rígidas e corpos perfeitos. 

No entanto, a dança contemporânea tem também as suas técnicas, que variam ao 

sabor de diferentes estilos, batizados pelos nomes de seus criadores. Como exemplos temos a 

de Martha Grahan (1930), ou a de Catherine Diverrés, mais recente. Estes estilos, mais ou 

menos apegados a formas estéticas convencionais, são, em suas singularidades, marcas 

identificadoras dessa nova proposta de dança. 

E se a dança clássica, como vimos, contém informalismos, a própria improvisação, 

ao contrário, não é de todo  “improvisada” .[4] Por mais que pareça aberta e informal, ela 

também se apoia numa técnica, e como tal é constituída de regras que lhe são próprias. Quais 

dessas regras aplicar é uma questão que pode ser decidida antes ou no próprio momento da 

apresentação[5]. 

Na dança contemporânea – e em especial na improvisação - o próprio corpo, ou este 

mesmo corpo no espaço, ou ainda o encontro de corpos são alguns dos fatores que podem 

determinar qual caminho será mais interessante de se percorrer. Assim, antes do espetáculo, o 

bailarino pode prever estímulos físicos, espaciais ou imaginários para a sua composição, 

como também pode defini-los, como dizíamos, no momento mesmo da dança. De toda forma, 

para fazer a escolha certa, no momento certo, ele deverá ter uma percepção fina de todos os 

elementos que entram em jogo numa composição coreográfica. Nesse sentido, ele não é 
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somente um bailarino, mas também um coreógrafo, um músico, um iluminador, um cenógrafo 

de si mesmo. 

Na verdade, as marcas da técnica estão presentes até numa das linhas mais 

extremas  da dança contemporânea - a não-dança [6]– cujos executores contestam, através da 

imobilidade ou da lentidão, as piruetas e outros ingredientes da “versão espetacular” da dança, 

assim como os hábitos de percepção e de exigência do espectador.   

  

  

3.      As danças do processo 

  

  

3.1.  O informal no formal 

  

Se o olharmos também de longe, deixando-nos levar pela aparência, o processo 

judicial se mostrará como um conjunto de regras, princípios e institutos. Como produto da 

razão, ele terá sempre uma causa bem explícita (a demanda) e produzirá um efeito também 

claro (a sentença). Mas a própria causa não surge do nada, assim como o efeito não se explica 

por si. Por isso, os doutrinadores nos explicam que a demanda nasce de uma incerteza, que a 

sentença  transforma em coisa certa.  

À primeira vista, esse processo formal poderia até ser comparado, digamos assim, 

com a fabricação de um produto. Se seguirmos com rigor todas as suas fases, desde a 

chegada  da matéria prima (a demanda) à entrega do produto final (a sentença), a qualidade 

será total.  

Mais do que isso, o processo se exibe como expressão de alguns dos mais sagrados 

valores do nosso mundo e do nosso tempo. É democrático, pois coloca frente à frente autor e 

réu, cada qual com a sua história e as mesmas possibilidades de convencer o juiz. É libertário, 

pois cada um daqueles personagens se afirma e se promove como cidadão, como sujeito de 

direitos. E é (por consequência) justo, imparcial, igualitário.  

E se o processo se mostra assim, o seu personagem maior não poderia ser diferente. 

Tal como o bailarino clássico, o juiz voa: em cima de seu tablado, ele paira  sobre os mortais 

comuns, ditando a verdade sagrada. Os coadjuvantes o reverenciam, mas eles também se 

situam num palco, e portanto um nível acima das pessoas comuns: ainda uma vez como na 

dança, eles conhecem a técnica, também sagrada, que lhes permite dialogar com o 

protagonista. O próprio ambiente lhes eleva o status.  
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No entanto, se o interrogarmos a fundo, o processo nos lembrará que, afinal, ele é 

uma obra humana, e em seguida nos confessará que absorve e reflete tudo o que se passa à sua 

volta. Ao contrário do que se propala, o que está no mundo também está nos autos, queiram 

ou não as partes, os advogados, o promotor, o legislador e o juiz.  

Um preconceito, uma dor de cabeça, um dia feliz, um problema em casa, um trauma 

de infância, uma irritação passageira, o medo do desconhecido – tudo isso e muitas coisas 

mais podem influir em cada uma das fases do processo, sobretudo na audiência. 

De forma análoga, os modos de falar, as formas de se vestir, uma barba por fazer, a 

bandeira do Brasil, um segurança na porta, o tamanho da sala, o rosto da testemunha e até 

uma nova cor de batom ou a presença de um leve perfume podem afetar – ainda que 

minimamente – as simpatias, paciências e predisposições de todos os participantes da 

audiência, inclusive (ou principalmente) o juiz.    

Uma palavra mais dura, por exemplo, pode soar também duramente a uma pessoa 

pobre, simples, que treme de medo ao depor, induzindo-a a responder o que pensa que o juiz 

quer ouvir ; mas uma sugestão do juiz, mesmo suave (como : « vamos fazer um acordo ? ») 

pode também ser traduzida como um favor pessoal que ele pede, para não ter o trabalho de 

julgar, e em razão disso ser (ou não ser) atendida. 

Aliás, a figura do juiz, por si só, quantos medos não semeia, quantas esperanças não 

afaga, quantas mil outros sentimentos não provoca? 

Como um maestro, ele impõe a ordem, cobra silenciosamente as reverências, corrige 

quem sai da linha. Sua autoridade é tão grande que ele pode se dar ao luxo de introduzir no 

rito ligeiras graças ou brincadeiras, que talvez até reforcem, por isso mesmo, o ar geral de 

seriedade. Sua posição, no meio e no alto, permite-lhe reger tanto valsas como sambas, ou 

tanto em allegro como em pianissimo, com gestos bruscos ou leves, largos ou curtos.  

Às vezes, basta-lhe levantar um dedo, endurecer o olhar, erguer a sobrancelha ou 

franzir a testa. Mas o seu corpo  também pode, se quiser, transmitir esperanças; nesse caso, o 

juiz será a voz amiga, pacificadora, o bom conselheiro; mais ainda, pode se transformar – 

como veremos – no maestro que rege também a própria norma, embora (ao mesmo tempo) 

seja regido por ela. 

Outro ponto interessante é que o script não gera os mesmos significados para todos, 

nem apenas os efeitos formalmente esperados. Cada um o sente de uma forma, e por isso – tal 

como na dança - cada um constrói ao lado o seu pequeno roteiro, sem perder de vista, é claro, 

o script original, e às vezes o completando, melhorando ou simplesmente se servindo dele. 

Desse modo, pode acontecer, por exemplo, que a indenização que o autor pede seja 

apenas um pretexto, e nem mesmo ele o perceba muito bem: o que o seu coração quer é trazer 
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o réu àquele ambiente, para que se veja condenado, humilhado e arrependido. Nesses casos, é 

como se a inicial contivesse outros pedidos, que a Justiça sem saber (e sem querer) atende ou 

desatende, para além dos limites legais. 

No entanto, e ainda uma vez como em alguns domínios da arte, todos se sentem um 

pouco parceiros, dividindo emoções e sentimentos. É o que acontece, por exemplo, quando 

um espectador desavisado começa a falar alto ou a rir, como se estivesse num bar, atraindo 

todos os olhares contra ele. 

Situações como essa nos mostram que se é verdade que o ritual admite pequenos 

desvios, são apenas desvios secundários, que não o abalam. O que ele tem de essencial, de 

importante – e a sua própria importância é importante – deve ser respeitado: rompê-lo 

significa quebrar a magia do ambiente, jogando tudo e todos no chão.                        

Derramando-se, também, para fora do leito natural do processo, há embates 

invisíveis, não previstos e não pensados, que correm de um ator para outro, num vai e vem 

constante, como balas em ricochete. Assim, por exemplo, se o advogado, antes da audiência, 

tenta acalmar a testemunha que irá mentir a seu favor, dizendo-lhe que não haverá riscos, o 

juiz, pressentindo a mentira, tenta destruir essa mesma calma com ameaças de prisão, ou 

perturbá-la com razões morais. 

Desse modo, ao contrário do que sugere a sua etimologia, o processo não se mexe 

apenas para frente, mas também para trás e para os lados. Em certo sentido, ele dança. E é 

nesse espaço não regulado que podem penetrar tanto elementos de humanidade como 

ingredientes desumanos, que desmentem ou relativizam a sua imagem de igualdade. 

Por fim, é interessante notar que a sequência do ritual pode conter pequenas pausas. 

Uma delas também é ritualizada:  é a conciliação. No entanto, como ensina Elaine 

Nassif[7], não se trata propriamente de um elemento do processo, já que não serve à 

construção da sentença. Talvez também por isso, sujeita-se a poucas regras, abrindo-se a 

diálogos que podem ser tensos ou descontraídos, ardilosos ou sinceros, amigáveis ou 

agressivos. 

Já as outras pausas se introduzem informalmente no rito principal. São micro-

instantes de repouso, não previstos na lei, mas que em geral o próprio juiz autoriza – seja para 

contar uma anedota, seja para falar de futebol ou comentar sobre o tempo. Embora esses 

momentos sejam também de alívio, não quebram a magia da audiência: algumas peças do 

cenário se deslocam, mas os atores continuam encenando a peça, distantes e acima dos que 

apenas a assistem.                          

  

3.2.  O formal no informal 
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Se o processo formal é, ou tenta ser, um “método de debate” [8], o processo informal 

tem também os seus pequenos rituais, permeando as improvisações. São rituais espontâneos, 

ligados a certos lugares, culturas e tempos. São também mais flexíveis que os rituais 

formalizados, permitindo maior quantidade de variações. 

Assim, para o advogado, faz parte desses verdadeiros códigos de conduta 

dizer   “boa tarde, excelência!” ao juiz, mostrar-se educado com o colega, exibir 

conhecimentos para o cliente, sentar-se no lugar de praxe e até mesmo, de preferência, trazer 

consigo uma pasta.  Para o juiz, é importante, dentre muitos outros detalhes, mostrar-se 

seguro e equilibrado, vestir-se de modo adequado, ser gentil com os outros atores e ocupar o 

centro da mesa – lugar símbolo de sua suposta neutralidade. 

Tal como acontece em relação aos rituais formais, os informais prevêem sanções.  – 

que correspondem, de certo modo, às vaias e críticas ao artista. Assim, o advogado menos 

amável encontrará menos amabilidades entre os servidores, do mesmo modo que o juiz 

prepotente pode ser alvo de chacotas, boatos ou anedotas ao pé do ouvido, que talvez 

desgastem ainda mais a sua imagem. Ao contrário, a palavra de um juiz respeitado e admirado 

pelos advogados terá mais peso e suscitará menos objeções – seja na condução da audiência, 

seja na celebração de um acordo ou até mesmo (quem sabe?) no momento da sentença. 

  

4.      A sala e o palco 

  

Na audiência, os corpos dialogam. Ao entrar na sala – que em geral sente como sua – 

o juiz controla com o olhar o autor, o réu, os advogados, a assistência; ao mesmo tempo, sabe-

se controlado por eles, e desde o primeiro momento essas pequenas emoções o contaminam, 

com potencial de afetar suas futuras respostas.    

Mas também os objetos falam, e não só com os atores, mas entre si, seja reforçando-

se mutuamente – as vestes do juiz e a sua cadeira mais alta, por exemplo - seja se 

contradizendo ou desmentindo – como o exterior e o interior da toga, ou o vaso de flores em 

contraste com as paredes limpas e sérias do ambiente. 

Objetos e ambientes podem excluir pessoas, como os shoppings e até certas igrejas 

fazem com os mendigos. Mas podem também aproximá-las, como fazem os mesmos 

shoppings e igrejas com os clientes que podem pagar – mesmo tendo pouco dinheiro.  Em 

torno de objetos pode surgir toda uma tribo, como acontece, por exemplo, com os 

consumidores da Harley-Davidson. 
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Em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade, construída numa pequena colina, servia 

para afirmar e exaltar os poderes constituídos. No centro, o Palácio do Governador, 

dominando o ambiente. Nos lados, as Secretarias de Governo, como braços do grande corpo. 

Em cima, apenas o sol, cruzando de ponta a ponta o horizonte. Embaixo, a cidade, enquadrada 

num traçado rígido, quase militar, que nesse sentido se contrapunha ao próprio nome da praça. 

É mais uma vez o espaço falando e reforçando falas. 

Quando Lúcio Costa e Niemeyer pensaram Brasília, os grandes espaços serviriam 

para abrigar multidões, como a Praça Vermelha, em Moscou. Hoje se percebe que esse 

formato de cidade segrega, mais do que reúne. Até os tamanhos colossais das avenidas, praças 

e edifícios contribuem para diminuir o tamanho das pessoas. 

Seria possível, de algum modo, reduzir a carga de opressão que os ambientes 

formais, da cidade formal, transmitem aos habitantes informais da cidade informal? 

No encantador Museu de Artes e Ofícios, também de Belo Horizonte, situado no 

antigo prédio da Estação de Ferro, os organizadores tiveram o cuidado de usar vidros em 

lugar de paredes. Assim, quem passa com o metrô pode ver alguma coisa, sentir-se curioso e – 

principalmente – habituar-se à idéia de um dia entrar ali.  O mesmo museu, aliás, teve também 

a sensibilidade de homenagear todos os que participaram dos trabalhos de sua restauração: 

serventes, engenheiros, carpinteiros e soldadores misturam os seus nomes na parede, sem 

outra ordem que a alfabética.     

Mas a própria disposição das pessoas no espaço conta coisas e produz significados. 

Na dança clássica, como vimos, os primeiros bailarinos ocupam o centro e a frente do palco. 

Algo semelhante acontece com o primeiro violino da orquestra. 

O espaço do juiz corresponde ao do primeiro bailarino, ou ao do primeiro violino, 

mas é principalmente, como também dizíamos, o lugar do maestro. Para além das próprias 

previsões do rito, ele rege os outros atores, suscitando  falas, introduzindo  pausas, impondo 

ritmos ou, conforme o caso, autorizando pequenas evasões. 

Ao entrarmos na sala, é para a sua mesa, em geral no fundo, que dirigimos o nosso 

primeiro olhar. Desde esse momento ele nos julga, enquanto nós, às vezes, julgamos o seu 

julgamento. Se por acaso for grande a distância entre a sua mesa e a porta, sua imponência 

tende a crescer: 

  

“A história nos indica como os grandes chefes políticos usavam com 

freqüência grandes espaços entre a porta de entrada e a sua mesa de 

trabalho, com o fim de submeter o interlocutor a uma espécie de exame 
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preventivo, enquanto percorria, timidamente, a distância que o separava da 

escrivaninha...”. [9]  

  

  A arquitetura da sala, tal como a do palco, contém  significados que se perdem 

quando eventualmente o juiz nos recebe em seu próprio gabinete ou os dançarinos resolvem 

se apresentar ao ar livre. 

No palco, as laterais e principalmente o fundo são habitados pelos bailarinos mais 

fracos tecnicamente, ao passo que a frente é o lugar dos mais fortes. O centro é o espaço da 

primeira bailarina, grande estrela da noite.  

Como no palco, as laterais da audiência recebem  atores secundários – embora 

indispensáveis – da peça. Ali estão os advogados e as partes. Como já observamos, o juiz se 

coloca no centro e quase sempre no alto. O Ministério Público, quando presente, senta-se ao 

seu lado – como o partner do(a) protagonista. . 

Recentemente, procuradores da República se insurgiram contra um juiz que havia 

suprimido o estrado, em atenção à isonomia ; e também a cadeira ao seu lado, sob o 

argumento de que já não vivíamos no regime militar, quando o Ministério Público policiava a 

magistratura. Uma liminar determinou que o juiz recolocasse o estrado (de 20 cm) e a 

cadeira...   

No caso de uma audiência trabalhista, os espaços ocupados pelo reclamante-

empregado e pelo reclamado-patrão são os mesmos, o que sugere uma igualdade que não 

existe no plano da relação de emprego. Além disso, diante do juiz, eles se encontram num 

mesmo plano horizontal. E o próprio juiz costuma ser mais simples e sensível. Mas o 

conjunto da cena – começando pelo linguajar – traz de volta o escritório do patrão.  Para o 

demandante pobre e sem diploma no bolso, é sempre mais difícil decodificar os símbolos, 

manter-se calmo, identificar o que há de real e de falso nas falas e no ambiente. Embora haja 

notáveis exceções, até o seu advogado costuma ser menos capacitado ou experiente.   

Na improvisação, como vimos, pode acontecer que as regras sejam decididas ou 

compostas no momento mesmo do espetáculo.  

Ora, quando criada por mais de um bailarino, essa composição instantânea é produto 

de propostas e respostas, de espaços de discussão e principalmente de acordos. Sem lugares 

privilegiados ou movimentos a priori melhores que outros, a abolição de hierarquias é aqui 

uma das coisas mais interessantes de se ver – e o que faz da improvisação não só uma técnica, 

mas uma filosofia de vida. Desta forma, o improvisador pratica esses princípios na sua dança 

e mais tarde, se pensar um pouco, consegue levá-los também para casa. 
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É verdade que, às vezes, quando um grupo de bailarinos tenta uma composição 

improvisada, alguns tomam mais facilmente a palavra, ocupam mais o espaço, assumem a 

iniciativa; tornam-se, de certa forma, líderes dessa dança. Mas isso também pode acontecer, 

como sabemos, até numa mesa de um bar. Afinal, se somos iguais enquanto seres humanos, 

somos diferentes em múltiplos aspectos, inclusive na ousadia e na timidez. 

Aliás, a percepção das diferenças, e o respeito por elas, são componentes muito 

fortes na dança contemporânea. Não entram em cena apenas corpos moldados, como no balé 

clássico. Misturados com os outros bailarinos, podem pisar no palco, com as mesmas 

liberdades de escolha, pessoas tradicionalmente discriminadas – não só no mundo das artes, 

como na sociedade em geral. 

De fato, não poderia uma pessoa com sofrimento mental, ou a senhora que limpa os 

nossos banheiros, ou o rapaz que engraxa os nossos sapatos, ou ainda aquele menino que 

vende balas no semáforo nos ensinar algo de único e precioso? É mais ou menos esse o 

sentimento que governa os corações dos que participam dessa forma de dança.   

E a busca da igualdade prossegue nos modos de dançar – sobretudo em companhia 

de pessoas com deficiência – que envolvem mais escutas do que falas, mais entregas do que 

esperas. A relação sempre é – ou tenta ser – horizontal. 

Até que ponto as coisas serão também assim na sala de audiências? 

Pessoas as mais variadas entram e saem por ali. Pobres e ricos, negros e brancos – 

todos são regidos pelas mesmas normas. Aliás, até os papéis estão teoricamente disponíveis, 

já que todos, em princípio, podem se tornar testemunhas, assistentes, advogados, promotores, 

procuradores, peritos, estagiários, funcionários ou juízes. 

É verdade que nas práticas do dia a dia, como vimos, as desigualdades persistem. Se 

todos podem entrar na sala, nem todos têm as mesmas possibilidades reais de falar, de ouvir e 

de entender, não porque as regras sejam desigualitárias, mas porque, ao contrário, são 

igualitárias demais: não corrigem os déficits culturais, sociais e econômicos que muitos dos 

atores apresentam. 

Aliás, como nos mostra Paulo Freire[10], até os oprimidos se oprimem. No mesmo 

sentido, observa Vieira[11] que 

  

“(...) o racismo, a pobreza, o não acesso à educação e a bens 

essenciais à dignidade humana são formas que facilitam a percepção do 

outro enquanto ser inferior, desqualificando-o moralmente, tanto às vistas 

dos que são mais bem colocados socialmente como do próprio Estado” 
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E mais adiante: 

          

“Destituído de status moral e econômico, o indivíduo de segunda 

classe passa a ser socializado de forma a compreender sua posição de 

inferioridade em relação aos indivíduos de primeira classe e submissão ao 

arbítrio das autoridades públicas”.  

  

De todo modo, também aqui o juiz pode imitar o artista. Basta ampliar a sua 

capacidade de percepção e de escuta, para então – talvez com menos certezas – ouvir e ver 

nas entrelinhas, nos entregestos e nos entressilêncios o que os nossos olhos e ouvidos 

deixaram de perceber.  

Por outro lado, no palco, os atores recebem aplausos ou apupos;  são palmas, bravos 

e às vezes vaias. Já na sala, os aplausos tomam a forma de reverências ou cumprimentos pela 

“bela decisão” ou pelo “argumento convincente”. Os apupos são proibidos – a não ser na 

forma de críticas do advogado ao ex-adverso. Tal como acontece com o artista, o ator do 

processo que se vê de algum modo elogiado corre o risco, é claro, de se sentir melhor do que 

é, mas pode aumentar sua vontade de se tornar melhor do que se sente.  

Curiosamente, há hoje bailarinos cujas apresentações, por sua própria natureza, não 

provocam aplausos: eles se apresentam em lugares públicos, às vezes ao longo de todo um dia 

ou uma noite, interagindo com as pessoas. O objetivo já não é exibir altas performances, mas 

realizar experimentos. O público passa a ser mais testemunha ou co-ator do que espectador.  

De certo modo, é o que também acontece com alguns juízes, procuradores ou 

advogados, que – por se manterem discretos, não divulgando os seus trabalhos – ganham 

menos elogios (e críticas). No entanto, mesmo esses atores do palco ou da audiência de algum 

modo recebem um feedback de si mesmos, sentindo-se mais (ou menos) felizes e realizados 

com o que fazem.  

Parece-nos também importante observar que – mais uma vez como num palco, ou 

como em alguns palcos -  a  sala de audiências costuma ter um peso, uma mística. Mesmo 

sem o juiz, ela impõe a sua presença, cobrando comportamentos – como respeito, seriedade e 

bons modos. Não é como num estádio de futebol, onde todos se sentem à vontade; por mais 

moderna que eventualmente possa ser, talvez lembre mais uma igreja, e uma igreja antiga.  
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Por outro lado, nessa sala se reconstituem histórias, se encena o passado, e portanto 

se teatraliza. E é ainda nesse sentido que se pode falar em atores. Aliás, fala-se também (e 

mais comumente) em peça processual... 

Ao deixar a sala de audiências, os personagens mimetizam, às vezes, o fim de uma 

verdadeira peça. Como descreve Forza,   

  

“(...) o advogado que despe a toga é como um ator que sai de cena. É um 

ator, mas é também um diretor, ou ao menos um a mais entre os sujeitos que 

no processo revestem esse duplo papel.” [12]            

                         

Talvez também por isso algumas testemunhas se sintam mais à vontade para mentir. 

Mesmo sem raciocinar nesses termos, parece que elas se deixam levar, contaminam-se pelo 

ambiente. Afinal, logo ao abrir a porta, já respiram o ar teatral que invade a sala, percebem 

vagamente o artificialismo da linguagem, pressentem que cada um, ali, representa um papel. 

E até os sons completam o cenário. Se no teatro as vozes são quase gritadas, e nos 

corais são audíveis mesmo sendo suaves, na audiência elas transitam do mais profundo 

silêncio ao mais enérgico “O senhor pode ser preso!”, passando por discretos cochichos e 

sussurros. 

Com cenas de teatro, dança e música, a sala de audiências é um palco móvel, 

heterogêneo e surpreendente. 

  

  

5. As danças de todos 

  

        

Todos os corpos, de certa forma, dançam. Através de movimentos livres, contidos, 

retraidos ou expandidos, posturas ou até mesmo modos de respirar, cada um de nós mostra 

diferentes formas de interação com os espaços, pessoas e objetos - e com tudo mais que nos 

cerca. São danças da vida, gestos do cotidiano, que simbolizam os nossos estados de ser e de 

estar. 
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Na audiência, uma dinâmica de ação e reação provoca verdadeiros acordos corporais, 

induzindo os personagens a mímicas, expressões, gestos, poses, murmúrios e 

movimentos.                           Assim, a frase dita com voz insegura, por um corpo inclinado 

para baixo e ombros fechados, será recebida, traduzida ou respondida de maneira diferente 

daquela dita por alguém com postura ereta, voz firme, peitos e olhos para frente. Mesmo os 

silêncios, produzidos por corpos diferentes, em momentos diferentes, têm significados e 

leituras distintos.  

São múltiplos os elementos que entram em jogo nessa dança improvisada e pouca 

consciência temos disso. Esses acordos ou acordes podem afetar a sentença numa forma 

positiva ou negativa, mas dificilmente passarão em branco, sem produzir qualquer efeito, por 

menor que seja.  

Assim, embora sob a regência de um conjunto de normas padronizadas e 

institucionalizadas, a audiência – ou o processo, de um modo geral  - contém espaços 

informais, que se organizam de forma mais ou menos espontânea, mais ou menos ritualizada, 

à semelhança do que acontece numa roda de chorinho ou numa apresentação de dança.  

Mesmo ao interpretar o direito, aplicando os métodos que aprendeu na escola, o ator 

jurídico não consegue se afastar – pelo menos por inteiro – de seus ideais, 

preconceitos,  irritações, esperanças e encantamentos ; não é capaz de negar sua história de 

vida,  seu modo de ver o mundo,  os modos de ser de seu próprio corpo.   

Isso significa, de um lado, que  sua decisão corre sempre o risco de não ser tão justa 

quando deveria ; mas que  também corre o (bom) risco, ao contrário, de talvez contribuir um 

pouco para melhorar o mundo. Em outras palavras, não apenas o espaço que o direito abre 

explicitamente para a interpretação, mas até mesmo aquele outro espaço pessoal, não regulado 

e não regulável podem se revelar tão importantes quanto os espaços de criação do dançarino. 

  

Ensina Couture:  

  

“O juiz é um homem que se move dentro do direito como o 

prisioneiro dentro de seu cárcere. Tem liberdade para mover-se e nisso atua 

sua vontade; o direito, entretanto, lhe fixa limites muito estreitos, que não 
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podem ser ultrapassados. O importante, o grave, o verdadeiramente 

transcendental do direito não está no cárcere, isto é, nos limites, mas no 

próprio homem” [13] 

  

As barras que contêm os passos do juiz são as palavras da lei. Se ela diz que “é 

proibido fumar cachimbo”, ele não pode traduzi-la por algo como “o voto é dever de todos”. 

Já o espaço até as barras é o lugar regulado pelo direito, através dos métodos de interpretação, 

mas é também o lugar onde o intérprete elabora o seu pequeno script paralelo e invisível. Se a 

lei garante “a dignidade do trabalho”, ele pode entender que “é ilícito despedir um trabalhador 

sem motivo”. E se o fizer, como dizíamos,  estará próximo de um dançarino.   

Assim, no mesmo instante em que o cavaquinho cria um acorde inesquecível, ou a 

sapatilha arrisca um passo emocionante, uma simples caneta descartável, comprada numa 

banca de jornais, pode estar inventando (mais do que descobrindo) um novo e surpreendente 

sentido da lei. Tal como um artista, o intérprete do direito improvisa. E isso significa não 

apenas que o formal e o informal se misturam, mas que a dança, de certo modo, está presente 

em todos nós.   

  

  

6. Uma conclusão em dois parágrafos 

  

  

Dança e processo judicial, palco e sala de audiências, dançarino e advogado, 

promotor ou juiz: por mais distantes que pareçam, as realidades que essas palavras expressam 

se compõem e se misturam. Por isso, se bem estudadas e compreendidas, podem também 

interagir positivamente, cada qual se inspirando no que a outra tem de melhor. 

E assim, tal como na dança, o juiz se sentirá então mais à vontade para improvisar; 

como nos palcos contemporâneos, a sala de audiências se tornará mais democrática; e, do 

mesmo modo que acontece com os processos da dança, as danças do processo se verão 

sempre mais mutantes, abertas, transformadoras. 
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PICO DELLA MIRANDOLA, BOTTICELLI E A « 
ANTROPOLOGIZAÇÃO » DO DIREITO – EM BUSCA DE UMA 

REPRESENTAÇÃO DA JUSTIÇA NO QUATTROCENTO 
 
PIC DE LA MIRANDOLE, BOTTICELLI ET L'« ANTHROPOLOGISATION » DU DROIT 

- À LA RECHERCHE D'UNE REPRÉSENTATION DE LA JUSTICE AU 
QUATTROCENTO 

 
 
 

Thiago Álvares Feital 
 

RESUMO 
Este artigo tem o objetivo de evidenciar o modo como o homem renascentista compreendia o 
fenômeno jurídico através de um estudo multidisciplinar que considere as interações 
estabelecidas entre política, arte e filosofia na sociedade florentina do século XV. Por meio do 
estudo do Discurso sobre a dignidade do homem de Pico della Mirandola pretende-se 
caracterizar o ambiente filosófico do Quattrocento, após o que se investigará a forma como o 
artista e seu trabalho eram compreendidos na sociedade da Renascença, com vistas a 
identificar na obra La Calunnia de Botticelli elementos que permitam divisar uma 
representação da justiça característica do período. 
PALAVRAS-CHAVE: ICONOLOGIA DA JUSTIÇA; RENASCIMENTO; 
QUATTROCENTO; FLORENÇA; HISTÓRIA DO DIREITO; HUMANISMO; 
BOTTICELLI; MIRANDOLA; 
 
RESUME 
Cet article a pour objectif de mettre en évidence la façon dont l'homme de la Renaissance a 
compris le phénomène juridique à travers une étude multidisciplinaire qui comporte les 
interactions établies entre la politique, l'art et la philosophie chez la société florentine au XVe 
siècle. Dans le cadre d'un examen du Discours sur la dignité de l'homme de Pic de la 
Mirandole on prétend caractériser l'ambiance philosophique du Quattrocento, ultérieurement 
on veut s'enquérir de la façon dont l'artiste et son travail y étaient compris en visant à 
identifier dans La Calunnia de Botticelli des éléments qui peuvent donner accès à une 
représentation de la justice caractéristique de la période en question. 
MOT-CLES: ICONOLOGIE DE LA JUSTICE. RENAISSANCE. QUATTROCENTO. 
FLORENCE. HISTOIRE DU DROIT. HUMANISME. BOTTICELLI. MIRANDOLE. 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Giovanni Pico della Mirandola, o mais célebre membro da família Pico, da linhagem dos 
senhores de Mirandola, pode ser tomado como o arquétipo do humanista no século XV. Sua 
curiosidade desmedida, assim como a sua espantosa capacidade cognitiva fazem-no o 
exemplo ideal de um habitué da Academia Neoplatônica. O filósofo manteve relações 
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com  Girolamo Savonarola, Marsilio Ficino, Lorenzo, dito Magnifico, Poliziano, Egidio da 
Viterbo, Girolamo Benivieni, Girolamo Balbi entre outros. A sua relação com o Direito 
inicia-se já em sua juventude quando, em Bolonha, especializou-se nessa disciplina aos 
dezesseis anos. Na tentativa - partilhada por Marsilio Ficino, que vem a conhecer por 
intermédio de Lorenzo o Magnífico - de conciliar Platão e a teologia cristã, profundamente 
influenciada pelo aristotelismo, Mirandola não se contentará com a filosofia grega, 
debruçando-se sobre textos hebraicos, árabes e caldeus. Extremamente ativo e apreciado no 
cenário intelectual da época, Mirandola figura em algumas obras de arte do período, tendo 
inspirado Botticelli a pintar a Primavera, uma das obras chave do Renascimento.[1] 

A relação entre arte e filosofia, concretizada na intimidade entre artistas e humanistas 
vivenciada no século XV, encontra na vida de Sandro Botticelli a ilustração perfeita. 
Discípulo de Filippo Lippi, iniciou na botega deste, após ter aprendido o ofício de ourives, a 
sua formação artística, tendo sido influenciado por Pollaiuolo e Verrocchio. Em sua produção 
nota-se uma transição do interesse pelo espaço ao interesse pela linha, como pode ser 
observado no contraste entre a Adorazione dei Magi e a Primavera. No final de sua vida, seu 
trabalho tomará um tom de fervorosa religiosidade, ganhando em sensibilidade e 
expressividade emocional, como pode ser constatado da observação de La Calunnia. 

O Discurso sobre a dignidade do homem - obra central na eclética produção mirandolana - 
assim como a Adorazione dei Magi e Primavera - obras muito distantes uma da outra no arco 
temporal botticelliano, separadas por vinte anos de intensa produção artística - são os 
elementos chave para a compreensão da « cultura jurídica » do Quattrocento florentino. De 
sua análise resultará a compreensão do fenômeno jurídico como fenômeno cultural inserido, 
ainda que muito discretamente, na pauta de discussão do homem renascentista. O que ocorre é 
que ao longo dos séculos XIV, XV e XVI a produção intelectual e artística tomará um rumo 
particular: através da simbiose entre fé e razão se buscará compreender a dignidade humana e 
é essa compreensão que possibilitará o surgimento - lento e gradual, como o são todos os 
movimentos em história - da idéia do Direito como arauto dessa dignidade. 

Este artigo tem o objetivo de tornar mais clara a compreensão renascentista do homem, 
evidenciando - por meio do exame da relação entre arte e filosofia - as implicações dessa 
compreensão na interpretação do fenômeno jurídico. Num primeiro momento trataremos de 
situar o pensamento mirandolano - tomado como humanismo típico do século XV -  após o 
que faremos uma análise crítica da obra Discurso sobre a dignidade do homem, situando-a 
com relação ao pensamento de Marsilio Ficino, uma de suas principais influências. Em 
seguida, procuraremos determinar o lugar do artista na sociedade do Renascimento, na 
tentativa de alcançar a visão que a sociedade tinha do mesmo, para passarmos a uma 
interpretação do texto mirandolano que seja capaz de identificar na narrativa filosófica as 
influências dessa particular concepção do trabalho artístico e do artista. Procurando 
demonstrar como a « narrativa visual » mescla-se e toma de empréstimo os conceitos 
desenvolvidos pela narrativa filosófica, estudaremos a obra Adorazione dei Magi de Botticelli 
no quadro de uma instituição típica do Renascimento, o mecenato. Buscaremos, então, 
identificar os efeitos dessa instituição na formação de uma estreita afinidade entre os 
« discursos » produzidos por artistas, humanistas e políticos. Por fim, estudaremos 
brevemente a obra La calunnia, propondo-a como um indício histórico útil na árdua 
reconstrução da compreensão renascentista do fenômeno jurídico. 

  

2  PICO DELLA MIRANDOLA E A DIGNIDADE DO HOMEM 
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O nome de Pico della Mirandola está indissoluvelmente ligado à sua obra principal, o elegante 
Discurso sobre a Dignidade do Homem. Nessa obra o autor expõe, muito brevemente, como 
convém ao gênero, uma das idéias-motriz do Renascimento. Redigido para a abertura de um 
debate frustrado que teria lugar em Roma, o texto traz algumas considerações acerca da 
natureza humana, desenvolvendo o antropocentrismo até a sua literalidade: na reconstrução 
do mito da criação, empreendida com o objetivo de ilustrar seus argumentos, o homem é 
oportunamente colocado no centro de um universo em pleno e prévio funcionamento. Na 
construção de seu discurso, o filósofo se valerá de sucessivas referências - oferecendo a seus 
detratores provas de sua erudição - para sustentar seus argumentos acerca da natureza 
privilegiada do ser humano.  Mirandola orquestra uma polifonia filosófica que, além de 
familiarizar o receptor com as fontes de seus argumentos, contribui para a criação de um 
efeito de verdade, ao mesmo tempo em que serve de escudo contra possíveis críticas às suas 
teses.[2] 

Ao contrário de seus antecessores e, no entanto, com o auxílio destes, Mirandola afirma que a 
dignidade do homem não depende apenas do Criador, mas principalmente das ações humanas, 
considerando o homem enquanto criatura livre. Cumpre observar que a dignitas latina tem 
uma semântica ligeiramente maior que a dignidade portuguesa não soube conservar, ou 
conservou de modo muito discreto e apenas na linguagem formal. Dignitas pode significar, e 
de fato significa no Discurso, grau ou posição. Quando o autor diz hominis dignitate, está se 
referindo portanto à posição ocupada pelo homem em relação aos demais seres. 

Em um mundo criado e posto a funcionar sob as rígidas leis de um « Optimus Opifex[3] », 
em um mundo onde todas as espécies tem desde o princípio uma função e uma atribuição, 
onde todas as criaturas vinculam-se rigidamente à sua própria natureza, não há lugar para o 
homem[4], porque não há função que se lhe possa atribuir. Mirandola está a dizer que o ser 
humano não é, de modo algum, indispensável para o funcionamento do mundo. O universo tal 
como fora criado era já um sistema perfeito e, na verdade, a criação do homem seria como 
que a introdução de um corpo estranho e perturbador. Porque Deus fez, então, o homem? 
Responde Mirandola: porque, tendo já construído tudo o que existe, o supremo « Artifex » 
desejava que alguém pudesse « compreender a razão de uma obra tão grande, que amasse a 
beleza e admirasse sua grandeza[5] », por isso fez o homem e o introduziu no meio do 
sistema-mundo. No original, « [...] aliquem qui tanti operis rationem perpenderet, 
pulchritudinem amaret, magnitudinem admiraretur.[6] », cuja estrutura ternária - 
perpenderet,amaret, admiraretur -  nos remete à filosofia de Marsilio Ficino[7]  segundo a 
qual « Est autem homo anima rationalis, mentis particeps, corpore utens[8] ».  O homem em 
Ficino é o microcosmo perfeito de um universo macrocósmico[9] e tem sua alma composta 
por cinco diferentes faculdades, das quais três interessam-nos mais particularmente: a alma 
inferior e o intelecto somado à razão ou alma superior. 

A alma inferior - « l'anima secunda » - está em contato direto com a matéria. É o domínio da 
fisiologia, dos sentidos, da imaginação condicionada aos estímulos. Por outro lado, a alma 
superior - « l'anima prima » - possui duas faculdades, quais sejam o intelecto intuitivo-criador 
e a razão discursivo-reflexiva. Cabe à razão, por meio das operações lógicas, coordenar as 
imagens fornecidas pelo intelecto. Do mesmo modo, o mundo divide-se em zonas de 
perfeição variável as quais são, em ordem decrescente de perfeição, o intelecto cósmico, a 
alma cósmica, o reino natural e o reino da matéria[10]. 

Retomando o homem mirandolano, observamos que: por meio da alma inferior ele admira, e 
nisso não difere dos animais - porque tendo Deus esgotado as possibilidades, estando todos os 
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arquétipos distribuídos, entregou ao homem um pouco daquilo que já tinha dado aos outros. 
Esse homem ama, pois, o belo através de seu intelecto e aqui também não há nenhuma 
peculiaridade, porque os anjos também amam o belo. Por fim, compreende o mundo através 
da razão, donde, finalmente, distancia-se de todas as outras criaturas, estando por isso acima 
dos animais que não a possuem e abaixo dos anjos que possuem qualquer outra coisa superior. 
A razão, sustenta o filósofo, é exclusivamente humana. 

Tem-se, portanto, no homem de Mirandola, uma alma inferior para admirar, um intelecto 
para amar e uma razão para compreender. É desse modo que o homem assume sua dignidade: 
no meio do mundo, mais precisamente no aparente ponto médio de uma reta que vai das 
bestas aos anjos. O homem é, aqui, a única criatura cuja existência não foi predeterminada 
pela natureza, mas determina-se ininterruptamente através de um constante exercício de 
escolha. Seu existir não está, desse modo, fixado na metade de uma reta entre o 
« fermentante » e o « Uno », muito pelo contrário. Em sua individualidade, no exercício de 
seu livre-arbítrio, o homem desloca-se ao longo dessa reta, ora aproximando-se dos anjos, ora 
afastando-se deles e comungando dos apetites bestiais. O que determinará a natureza do 
homem, segundo Mirandola, é o próprio exercício da condição humana, donde se conclui que 
a generalização não é possível: há homens que em muito se igualam às bestas, assim como há 
aqueles que se aproximam da mais pura contemplação angelical. A identidade que se 
estabelece entre esses dois seres, de tal modo que possamos agrupá-los sob o rótulo de « seres 
humanos » é o fato de sua dignidade depender exclusivamente de suas ações. É a ação que vai 
orientar e determinar a sua natureza constantemente mutável. Pode-se, assim, ir mais além e 
afirmar que o homem existe à parte de toda hierarquia divina[11], seu trânsito nos círculos da 
matéria faz com que seu mundo seja, de certo modo, outro, alheio àquilo que há de fixo no 
universo. 

Entregue à contingência de sua existência, o homem - plástico e indeterminado em sua origem 
- encontra-se à meio caminho entre dois opostos na escala de perfeição - resta-lhe o fardo de 
escolher o que será: ou segue o caminho da intelectualidade e  assim aproximar-se-á dos anjos 
- « si intellectualia, angelus erit[12] » -, ou, do contrário, segue sua sensibilidade e estará 
próximo dos animais - « si sensualia, obrutescet[13] » -, não podendo culpar por sua condição 
a ninguém além de si mesmo. 

O homem dignifica-se, no discurso mirandolano, através do exercício de sua liberdade natural 
e desse exercício surge o dever de aprimorar-se. Caminhar rumo à natureza celestial, ao 
inteligível racional, é dever do homem, conseqüência de seu direito de escolha e encargo do 
livre arbítrio. Da liberdade - enquanto direito - decorre o dever de empregar todos os meios 
possíveis para afastar-se da bestialidade, aproximando-se dos anjos. Ainda que haja uma 
ampla discricionariedade, há também uma diretriz: o caminho desejável é aquele que se 
aproxima dos anjos, do contrário - caminhando em direção ao animalesco - o homem, no 
mínimo, não estará fazendo jus à doação divina.  

Passemos agora a uma interpretação da confluência entre a arte e o discurso filosófico 
presentes no texto de Mirandola. 

    

3 O ARTISTA DO RENASCIMENTO E O DISCURSO MIRANDOLANO 
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A palavra artista não constava no léxico da Renascença[14] italiana. No ideário da época, 
artista e artesão eram equiparados porque, a princípio, não se vislumbrava uma distinção clara 
entre arte e artesanato. Os « artefici » eram aqueles que produziam coisas úteis e agradáveis 
para usufruto do homem. Como registra Chastel: « Per il rinascimento artifex è colui che 
partecipa coi suoi propri mezzi a un'impresa generale che mira, secondo la vecchia formula, al 
bello e all'utile.[15] ». Com o passar do tempo a especialização do trabalho se fará cada vez 
mais acentuada, diferenciando os dois « profissionais », com o que a sociedade passará, então, 
a distinguir ambos de modo semelhante ao que fazemos hoje. De todo modo, é fundamental 
ter em mente que a concepção do artista como um indivíduo que isolado em seu estúdio 
trabalha como bem queira, seguindo os ditames de sua inspiração não se aplica de maneira 
nenhuma ao artista do Renascimento, mas é fruto do pensamento do século XVIII. No 
Renascimento, o artista - associado à mesma guilda que o artesão comum - desempenha 
essencialmente um trabalho de artesanato que, conformado por um contrato, submete-se não 
apenas aos seus próprios ideais estéticos, mas, sobretudo, às concepções estéticas do próprio 
mecenas. É o que atesta Gombrich citando uma carta de Matteo de Pasti a Piero de' Medici 
em 1441 por ocasião de uma encomenda: 

 

"Quero dizer-vos que, desde que cheguei a Veneza, aprendi algo que seria especialmente 
adequado à obra de que me incumbistes, uma técnica para a utilização de ouro em pó, como 
se fosse apenas mais uma cor; e já comecei a pintar os triunfos dessa maneira, o que os 
tornará diferentes de tudo o que já vistes antes. A luminosidade da folhagem é toda em ouro, e 
ornamentei de mil formas diferentes as vestes da pequena senhora. Gostaria, agora, de 
receber as instruções sobre o outro triunfo, para que possa continuar meu trabalho. ... Já tenho 
as instruções para o Triunfo da Fama, mas não sei se desejais a mulher sentada com roupas 
simples ou com um manto, como, aliás, seria de meu agrado. O resto, já sei: a carruagem deve 
ser puxada por quatro elefantes. Dizei-me, porém, se do séquito da mulher devem fazer parte 
apenas homens e mulheres jovens, ou também anciãos ilustres.[16]" 

  

Como se observa da leitura do trecho, de Pasti submete-se quase que servilmente às 
indicações de Piero. Isso porque o contrato era estipulado de tal modo que o mecenas se 
responsabilizaria pela aquisição de todo o material necessário, pagando ao artista, quando do 
término da obra, uma módica quantia que - ao contrário do que se pode pensar - não se 
baseava num juízo de qualidade, e sim no tempo empregado na execução da obra.[17] 
Evidentemente, tal contrato gerava, não raro, situações um tanto pitorescas quando o 
produzido resultava extremamente diferente do acordado, o que levava à recusa da obra, 
possíveis atritos e polêmicas bastante apreciadas pela historiografia do período.[18]  

Seria necessária toda uma sociologia da arte renascentista para demonstrar, de maneira 
satisfatória, como ocorriam as interações entre o artista e a sociedade de seu tempo. Não é o 
que pretendemos aqui. Basta-nos a compreensão de que a obra carregava consigo a expressão 
do patrono, por vezes, mais que a do próprio artista e que aos olhos de seus contemporâneos 
« a obra de arte é a obra do doador[19] ». Partindo desses pressupostos histórico-sociológicos, 
esboçaremos algumas considerações depreendidas do fato de Mirandola - seguindo a tradição 
da filosofia antiga[20] - empregar, no lugar ou ao lado do substantivo « Deus », os nomes 
« artifex », « opifex » e « architectus ». 

Comecemos por uma análise etimológica do termos empregados por Mirandola: « artifex » - 
aquele que pratica uma arte, um ofício; criador; autor; mestre em uma dada técnica; 
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especialista; operário - assim como « opifex » - aquele que faz uma obra, criador, autor, 
mestre na arte, artista[21] - formam-se a partir de uma aglutinação onde, respectivamente, 
« ars » - arte - e « opus » - obra - somam-se a « fex », forma derivada do verbo latino 
« facio », significando fazer. 

« Architectus », por sua vez, é resultado de uma contribuição grega ao vocabulário latino. Em 
grego, ?ρχιτεκτων é, também, um vocábulo formado pela união de dois outros termos: αρχ? 
(arché) - começo, início, princípio e, por extensão, autoridade - e τεκτων (tekton) - 
originalmente carpinteiro, posteriormente construtor.[22] Donde se conclui que o arché-tekton 
é o chefe da construção ou, dito de outro modo, a autoridade que constrói. Essa última 
definição, um tanto mais instigante, é a que faremos colidir com o texto mirandolano: Deus é 
uma autoridade que constrói, um artifex sobremaneira superior aos que se podia encontrar em 
Florença, ainda assim um artifex. Do mesmo modo, os artistas terrenos que se destacavam no 
meio urbano eram dignos dos qualificativos « divino » e « deus ».[23] 

Observa-se uma relação na qual Deus e o artista[24] partilham uma identidade. Há uma 
semelhança entre o papel do artifex na sociedade italiana da Renascença e o papel exercido 
por Deus na construção do cosmo, conforme narrado por Mirandola. É que o artista, quando 
da feitura de suas obras - opus-fex -, introduz no mundo elementos estranhos que a princípio 
não se destinam a um nenhum nicho específico. A obra de arte ocupa no espaço social um 
posto de acessoriedade, tal qual o homem no mundo. Não possuindo nicho peculiar, a obra 
parece não possuir função precisa. Encontra-se ligeiramente externa ao sistema, é uma ponte 
entre o mundo - a cidade -, onde tudo tem desde logo uma função, e o divino: a obra de arte 
está para a construção da cidade assim como o homem está para o raciocínio do universo. 

É nesse papel de criador privilegiado de elementos que não se inserem, senão com um certo 
estranhamento, no seio social que estudaremos a atuação do artista na Florença do 
Renascimento, uma sociedade que fazia do mecenato, mais do que uma generosidade, um 
aparato político. Somente após um atento exame dessa dinâmica política é que se poderá 
compreender de que modo o indivíduo vivenciava o fenômeno jurídico nessa sociedade. A 
análise que se segue procurará identificar a nova posição na sociedade conferida ao artista em 
relação surgimento do discurso humanista de Mirandola. A compreensão de tal posição é 
crucial para que se possa depreender da obra de arte da Renascença uma significação social 
que reflita o modo como o direito era experimentado em Florença. É desse novo status, dessa 
liberdade adquirida pelo homem, enquanto gênero, e pelo artista, enquanto espécie, que 
decorre, como veremos oportunamente, o que podemos chamar de « antropologização » do 
direito na cultura do Renascimento. 

 

4 BOTTICELLI E O ENSAIO VISUAL DO HUMANISMO  

  

Em L'adorazione dei Magi (1475 aproximadamente) FIG.1, Botticelli ilustra tão claramente a 
confluência no imaginário da época entre política, religião, filosofia e arte, que poderíamos 
tomá-la como um prelúdio ao texto de Mirandola datado de 1486. 
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FIG. 1 

Título: L'adorazione dei Magi. Sandro Botticelli. 

Fonte: Palazzo Medici. Disponível em: < www.palazzo-
medici.it/mediateca/it/Scheda_Adorazione_dei_Magi,_di_Sandro_Botticelli i>. Acesso em: 
19/04/2011 

Observa-se Lorenzo de' Médici à extrema esquerda com a espada em punho. Ao lado de 
Lorenzo encontra-se, provavelmente Mirandola. No papel dos Reis Magos estão os três 
antigos expoentes da casa Médici. Botticelli em primeiro plano olha para fora da cena.[25] 

 

Trazendo lado a lado elementos da religiosidade cristã e da política de seu tempo, Botticelli 
atualiza o mito cristão, transforma-o numa espécie de ilustração política aos olhos de seus 
contemporâneos. Ao representar os reis magos como os primeiros Médici, Botticelli confere 
um status de legitimidade divina e justifica o poder dessa família desde a sua origem, 
oferecendo um mito que possa sustentá-los em suas vigorosas atuações políticas através da 
incorporação do espaço plástico ao espaço político. Trata-se da exploração ótica do universo, 
característica do Renascimento[26], subordinada à representação política e, ao mesmo tempo, 
condicionando-a às disposições visuais, estilísticas e filosóficas então em voga. A substituição 
dos personagens sagrados da literatura cristã por personagens históricos um tanto quanto 
cotidianos, relaciona-se particularmente ao desejo de manutenção do poder. O que está em 
jogo é não só à necessidade de se construir uma legitimidade política, mas a necessidade de se 
desenhar uma « imagem de seu poder » [27] que seja, evidentemente, favorável à conservação 
do mesmo. Acreditamos que, evidentemente, não havia uma consciência absoluta por parte do 
mecenas - tampouco por parte do artista - de que sua ação estaria ajudando a legitimar seu 
legado político. O que havia, em seu lugar, era uma consciência periférica e diáfana resultante 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6547



da apreensão dos fatos políticos que tivessem sido causados pela obra encomendada. Essa 
consciência diáfana é suficiente para suscitar, por vezes, o receio dos mecenas e a crítica por 
parte de seus opositores, como se observa no comportamento acanhado de Cosimo de' Medici 
que em tudo desejava evitar que seus adversários identificassem em sua magnificência 
indícios de soberba. A estratégica sutileza de seu patronato pode ser averiguada, por exemplo, 
quando da recusa do projeto de Brunelleschi para o novo palácio Médici, provavelmente, em 
razão de sua suntuosidade excessiva, ou pela sua preferência por projetos coletivos como a 
construção de San Marco. 

Através do patronato, o mecenas impunha uma imagem diante de seus contemporâneos. Ora, 
em um Estado onde há abruptas e constantes alternâncias no governo - no qual a Fortuna 
mostra-se insensível aos fracos - construir é precaver-se contra o esquecimento e, ainda mais, 
contra a calúnia que poderia levar as gerações posteriores à desgraça. Os mecenas concorriam 
pela construção de um espaço plástico que lhes associasse de maneira definitiva àquilo que 
era adequado à cidade. Por isso a exigência de brasões nas obras, as armas da família 
funcionavam como uma sorte de assinatura do mecenas, a marca de sua intervenção no espaço 
público, um registro personalíssimo do melhoramento empreendido à cidade. E tem-se, então, 
a função do patrono confundindo-se, novamente, com a função do artista 

A construção da legitimidade, por meio dessa sorte de interferência no plano físico -que é 
característica de qualquer expressão artística - deu-se de modo muito explícito em Florença 
devido à necessidade que essa república tinha de posicionar-se diante de seus adversários. O 
que deveria evidenciar-se é que, a despeito de toda a turbulência interna, Florença tinha algo 
de estável que transcendia qualquer intriga e que a individualizava no plano externo. Era 
necessário estabelecer algo de fixo e duradouro que servisse de marco entre a personalidade 
do governante em exercício e a cidade em si mesma. Construía-se, por um lado, a 
legitimidade do governante, por outro, a individualidade da cidade, mas a relação entre um e 
outro, parece-nos, era de complexa dependência. Da mesma maneira que a cidadania surgia 
como um elemento con-formador da personalidade[28], a pessoa do governante e seu gosto, 
con-formavam as intervenções urbanísticas. Cosimo e posteriormente Lorenzo são tomados 
como referenciais estéticos, sendo previamente consultados acerca de qualquer modificação 
que se pretendia efetuar no espaço público, tornam-se significativos exemplos dessa 
tendência. 

A arte florentina, entendida sob a luz do desenvolvimento do humanismo, retoma os 
princípios da arte clássica, mas adaptando e modificando-os. Aqui encontramos inclusive uma 
das justificativas para o interesse do homem renascentista pela antiguidade. Na verdade seu 
interesse encontrava-se mais na representação da natureza e na recuperação de um ideal de 
beleza do que nos antigos por si mesmos. Há uma necessidade de se representar o natural, a 
perfeição natural do homem, necessidade essa que não é encontrada na arte medieval, por 
conseguinte, não pôde esta ser tomada como fonte de inspiração pela Renascença. Destarte, a 
figuração converte-se em uma obrigação para o homem florentino, constantemente 
requisitado a explicitar seus símbolos políticos. É devido a essa necessidade de fazer figurar 
que o homem renascentista procura os antigos, porque, na época, estes eram compreendidos 
como os mestres na arte de representar a natureza, sobretudo quando contrapostos, 
ingenuamente, aos medievais. A antiguidade clássica é tomada na medida, e somente na 
medida, em que serve de instrumento à arte, na medida em que confere determinada técnica, 
determinado modus operandi. Talvez a utilização dos padrões estéticos dos antigos não tenha 
sido mais do que isto, uma opção « metodológica » mais viável. 

Da mélange de L'adorazione passamos facilmente à amálgama mirandolana. Estendendo-se à 
filosofia a idéia do retorno aos antigos como método, teremos no neoplatonismo um sintoma 
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da necessidade florentina de afirmar-se autônoma em um universo que lhe era demasiado 
hostil: constantemente assolada por lutas internas, tendo a ambição papal sempre à espreita e 
o eminente perigo de invasões pelas potências estrangeiras, Florença encontrava-se 
particularmente ameaçada. Contra a hegemonia aristotélica da Igreja deu-se o retorno de 
Platão e a tentativa de conciliação deste com o primeiro; contra os discursos oficiais, uma 
profusão de argumentos marginais buscados em fontes das mais diversas, da cabala judaica ao 
hermetismo. 

Por outro lado, a exaltação da personalidade artística, atestada pelo florescimento dos relatos 
biográficos na época, não pode se entendida apenas em termos de uma curiosidade manifesta 
para com um grupo que se mostrava extravagante. A exaltação da figura do artista surge 
justamente no momento em que a cultura da individualidade, a valorização do socrático 
governo de si e a liberdade, passam a ser reconhecidas como características distintivas, 
dignas, do homem. Mais do que narrar as peculiaridades do comportamento desse ou daquele 
artista, o que se desejava era louvar a personalidade através de uma narrativa biográfica - cujo 
protocolo de leitura mostra-se, convenientemente, mais acessível que o protocolo dos textos 
filosóficos do mesmo período - que exaltasse a individualidade. Trata-se de justificar o 
sucesso de alguns na técnica artística, a partir de sua personalidade. Aquele que produzia 
melhores obras, « como um deus », era o mais sensível ao belo, assim como os mecenas que 
as tivessem encomendado também o eram, e um mecenas sensível ao belo era, naturalmente, 
um governante mais próximo do Divino Artifex. Ora, um governante próximo de Deus, 
magnificente e piedoso, não carece mais de justificativas. 

Governantes, filósofos e o artista misturam-se no quadro de Botticelli tal qual misturavam-se, 
de fato, na complexa vida pública de Florença, onde o artista é o único capaz de olhar para 
fora, capaz de escapar da cena, mesmo que retratando-a. Tal qual o homem mirandolano que é 
capaz de compreender o mundo em função de sua posição é o artista na esfera pública 
renascentista: o único capaz de construir a cidade ideal, de alinhar a cidade real com as esferas 
superiores do universo, porque, ocupando uma posição privilegiada na cidade, é capaz de 
manejar filosofia, religião e política. 

Dada essa posição privilegiada na qual Botticelli - enquanto artista - encontrava-se, cremos 
ser possível distinguir em uma de suas obras uma representação crítica da justiça que reflete, 
de certo modo, a mentalidade jurídica de seu tempo. 

 

5 BOTTICELLI COMO CRÍTICO DO FENÔMENO JURÍDICO 

  

A segunda obra de Botticelli que interessa-nos de perto, porque traz uma interessante e 
elaborada alegoria da justiça, é La calunnia, (FIG. 2) pintada em torno de 1495, baseou-se na 
ekphrasis[29] de uma obra do pintor grego Apeles por Luciano di Samostata em De 
Calumnia. E apesar dessa pintura ter como sujeito alegórico a calúnia, cremos que é possível 
extrair da imagem uma interessante representação da justiça. 
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FIG. 2 

Título: La calunnia. Sandro Botticelli. 

Fonte: Polo Museale de Firenze. Disponível em: < 
http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/scheda.asp?nctn=00285580&value=1> Acesso 
em: 19/04/2011 

 

O que se observa na têmpera em questão é uma diversidade de figuras e uma dramaticidade 
intensa provocada tanto pelos gestos teatrais como pela disposição das personagens que se 
acumulam à direita do quadro, pendentes, como numa corrida. A iconologia habitou-se a ver 
na pintura a Calúnia, precedida pela Inveja, arrastando pelos cabelos um homem diante de um 
Rei Midas que, profundamente perturbado, ouve cochichar em seus ouvidos a Suspeita e a 
Ignorância, enquanto o Remorso fita melancólico a Verdade nua.  

Influenciado pela pregação de Savonarola - crítico mordaz da cultura florentina[30] -, 
Botticelli executará em Calunnia um estilo assaz diferente daquele presente em Adorazione. 
Calunnia é uma obra mais sombria - de fato é a última obra não religiosa de Botticelli - e 
expressa uma tensão que não se encontra na plácida Adorazione, mesmo as cores, graças ao 
emprego cada vez mais recorrente do chiaroscuro, tornam-se mais severas. A propósito da 
pintura diz Vasari: 

 

"In su la grandezza della quale si vede oggi dí suo appresso di Fabio Segni una tavola 
dentrovi la Calumnia di Apelle, dove Sandro divinamente imitò il capriccio di quello antico 
pittore, e la donò ad Antonio Segni suo amicissimo. Et è sí bella questa tavola che, e per la 
invenzione di Apelle e per la pittura di Sandro, è ella stata onorata di questo epigramma: 

INDICIO QVEMQVAM NE FALSO LAEDERE TENTENT 
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TERRARVM REGES, PARVA TABELLA MONET. 

HVIC SIMILEM AEGYPTI REGI DONAVIT APELLES: 

REX FVIT ET DIGNVS MVNERE MVNVS EO.[31]" 

 

 

A alegoria coloca em cena a figura do juiz atormentado diametralmente oposto à uma distante 
Verdade que aponta para o céu. Diante da incerteza do magistrado o réu inocente cumpre já 
uma pena: é arrastado pelos cabelos. O quadro, trazendo os elementos mais fundamentais do 
inquérito - o réu, a verdade, as testemunhas e o juiz - parece conter a soturna mensagem de 
que a justiça não é possível neste mundo. 

As razões que fizeram Botticelli interessar-se pela reconstrução dessa ekphrasis antiga podem 
ser buscadas nas experiências vivenciadas pela República florentina em meados de 1494, 
assim como em possíveis considerações biográficas acerca de seu autor, todavia cremos que 
tais considerações, do modo como vem sendo tratadas, menosprezam o aspecto mais 
instigante da obra, sua representação da justiça,. Estamos certos de que essa imagem, é sim 
um produto da interação do ambiente filosófico do qual Botticelli comungava - aqui 
considerar-se-iam aspectos biográficos mais relevantes do que a inócua questão se teria 
Botticelli sofrido ou não calúnia, tais quais o seu relacionamento com Ficino, sua amizade 
íntima com Lorenzo o Magnífico e a sua presença na Academia Neoplatônica - com o 
atribulado momento político florentino, no qual a obra fora composta, marcado pela invasão 
francesa e a expulsão dos Médici, no entanto, indo mais além, diríamos que a obra - assim 
como a Oratio de Mirandola - testemunha o início de um longo processo de 
« antropologização » da cultura que culminará na edificação da modernidade. 

A verdade na estranha corte de Botticelli curva-se aos usos da palavra mais do que à 
averiguação dos fatos propriamente ditos. O juiz, cercado pelas « testemunhas », está 
atormentado porque seu encargo - a sentença - não pode mais fundar-se apenas sob o consolo 
dos argumentos divinos, um tanto mais cômodos, mas deve fundar-se na reconstrução dos 
fatos que lhe são trazidos pelas testemunhas - nomeadamente a Ignorância e a Suspeita. O juiz 
deve partir da palavra dos envolvidos para então chegar à sua própria interpretação, do que 
concluímos que as duas « testemunhas » remetem-nos para a necessidade de ponderar o 
discurso. É, por isso, que o juiz-Midas de Botticelli não enxerga o que se passa, seus olhos 
fitam o vazio na direção do pavimento. 
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FIG 3 

Título: La Calunnia. Sandro Botticelli (detalhe). 

Fonte: Polo Museale de Firenze. Disponível em: < 
http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/scheda.asp?nctn=00285580&value=1> Acesso 
em: 19/04/2011 

 

 

O testemunho, tanto na obra, quanto na mentalidade florentina, é percebido como algo que 
pode ser manipulado, pervertido, usado como arma. Não há relação direta entre o discurso da 
testemunha e a verdade[32] - há uma enorme distância entre a mulher nua e as duas jovens 
que cochicham -, o testemunho torna-se, portanto, um instrumento político: aquele que 
permitirá que o homem seja arrastado pelos cabelos - a cujo uso a sociedade florentina 
habituou-se ao longo de séculos de instabilidade político-jurídica. Experimentando uma crise 
contínua[33] permeada por constantes revoluções, a sociedade Florentina relacionava-se de 
modo bastante peculiar com a idéia de Justiça. Esse atribulado relacionamento permeado pela 
fertilidade político-filosófica - e mesmo jurídica, dado que conviviam em Florença no mínimo 
três ordens normativas diferentes: o Direito romano, o canônico e o municipal - característica 
do Quattrocento, permitiu que Florença tomasse a dianteira do processo de antropologização 
da cultura porque, identificando o que há de político no Direito, foi capaz de perceber que, 
assim como a « perdição de uma cidade é o produto da opacidade de suas leis[34] », a 
perdição de cidadãos inocentes, individualmente considerados, também pode ocorrer por meio 
das leis e isso não porque sejam imperfeitas em si mesmas[35], mas pelo fato de dependerem, 
para sua eficácia, de um mediador fatal e demasiadamente humano. 

 

6 CONCLUSÃO 
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O artista do Renascimento - « atuando sob a pressão dos acontecimentos[36] » -, ao lado do 
mecenas - que, não raro, tomava para si o encargo criativo, submetendo a obra aos seus 
ditames -, em constante relacionamento com os filósofos humanistas compõem a tessitura 
política florentina durante o Renascimento, de tal modo que não é possível compreender a 
estrutura cultural do período sem considerá-la como um todo formado pela interação entre 
arte, filosofia e política. É essa complexa totalidade, dotada de uma interatividade criativa e 
de uma permuta intelectual constante, que abrirá caminho para a compreensão do homem 
enquanto ser digno - em razão de sua condição sui generis - de determinadas garantias. E será 
graças, justamente, ao desenvolvimento dessa compreensão - empreendimento fomentado 
pelo humanismo no Renascimento, mas iniciado já no Medievo, arrastando-se até nossos dias 
- que o Direito poderá surgir contemporaneamente como o paladino da dignidade humana. 
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[6] PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni; GANHO, Maria de Lurdes Sergado. Discurso 
sobre a dignidade do homem. p. 54 grifo nosso.  

  

[7] As idéias acerca do homem, elaboradas por Ficino, estão no discurso de Mirandola, assim 
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[26] Sintetizando o pensamento de Pierre Francastel acerca da sociologia da arte renascentista 
Queiroz introduz o conceito em sua obra. QUEIROZ, Teresa Aline Pereira. O Renascimento. 
São Paulo: EdUSP, 1995 p. 30 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6556



[27] A expressão é de Bignotto. BIGNOTTO, Newton. Maquiavel Republicano. São Paulo: 
Loyola, 1991 p. 95 

[28] Já em Dante é possível observar como a cidadania parece ser um fator de especial 
relevância na constituição do indivíduo. Cf. Divina Commedia, Inferno, Canto VI no qual 
Dante interroga um antigo cidadão de Florença acerca do futuro da cidade. "Ed elli a me: «La 
tua città, ch'è piena/ d'invidia sì che già trabocca il sacco,/ seco mi tenne in la vita serena.// 
[...]Voi cittadini mi chiamaste Ciacco// [...]ma dimmi, se tu sai, a che verranno/ li cittadin de 
la città partita[...]." DANTE. Divina Commedia. Disponível em: Consultado em: 25/04/2011 

  

  

[29] "Termo grego que significa "descrição" (no plural, ekphraseis), aparecendo em primeiro 
lugar na retórica de Diónisos de Halicarnasso (Retórica, 10.17). Tornou depois um exercício 
escolar para aprender a fazer descrições de pessoas ou lugares. O locus classicus na literatura 
épica é a descrição do escudo de Aquiles feita por Homero (Ilíada, 18, 483-608). Virgílio 
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RESUMO 
Com base em cinco obras cinematográficas paradigmáticas que apresentam sociedades futuras 
distópicas e nas quais o direito se mostra enquanto simples instrumento de controle social, 
sem qualquer fundamentação ético-humanista, o presente artigo pretende refletir sobre as 
relações entre poder, direito, ideologia e controle das consciências. Na seção 1, de caráter 
histórico-teórico, examina-se o sentido jurídico-filosófico dos termos “utopia” e “distopia” na 
Literatura e na Filosofia. Na seção 2 são apresentadas as sinopses e os dados dos filmes 
distópicos – “1984”, “Admirável mundo novo”, “Fahrenheit 451”, “Laranja mecânica” e “O 
homem duplo” – que serão utilizados na seção 3, de feição crítica, para fundamentar e ilustrar 
a análise da sociedade atual e de seu projeto jurídico alienante, concluindo-se o trabalho com 
uma reflexão sobre a necessidade de humanização das ordens jurídicas. 
PALAVRAS-CHAVE: UTOPIA; DISTOPIA; CINEMA E DIREITO; 
CONTEMPORANEIDADE; CRÍTICA. 
 
ABSTRACT 
Based on five paradigmatic novels – and their respective film adaptations – presenting future 
and dystopian societies where Law shows itself only as a simple instrument of control and 
social planning, without any ethical-humanist fundament, the present paper intends to discuss 
over the relations between power, Law, ideology and control of consciences. In section 1, of 
historical-theoretical character, the juridical-philosophical meanings of the words “utopia” 
and “dystopia” in literature and philosophy will be analyzed. In section 2, will be introduced 
the synopses and the data of the books and of their respective dystopian movies – “1984”, 
“Brave New World”, Fahrenheit 451”, “Clockwork orange” and “A scanner darkly” – which 
are going to be used in section 3, of critical feature, in order to support and to illustrate the 
analysis of nowadays society and of its juridical alienating project, concluding the work with 
the reflection of the need to humanizing juridical orders. 
KEYWORDS: UTOPIA AND DYSTOPIA; LITERATURE, CINEMA AND LAW; 
CONTEMPORANEITY; CRITIC. 
 
 

  

 1. Utopia e distopia 

 “Utopia” é um termo corrente na Filosofia Política, pretendendo evocar uma 

espécie de sociedade ideal. Formada por dois termos gregos, ou (ο?, prefixo grego de 

negação) e tópos (τ?πος, literalmente: lugar), designa, portanto, o não-lugar, quer dizer, a 

sociedade excelente que, devido a essa mesma excelência, não existe no mundo real. Segundo 
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Antônio Houaiss, o termo foi utilizado pela primeira vez na língua portuguesa em uma obra 

publicada no ano de 1671 na cidade de Lisboa e que levava o curioso título de “Escola das 

verdades aberta aos Princepes na lingua italiana, por o Pe. Luiz Juglares da Companhia de 

Jesu, e patente a todos na Portugueza por D. Antonio Alvares da Cunha”.1[1] No 

“Dictionnaire de l’Académie” de 1798 o termo assume nítido conteúdo político-jurídico, pois 

define um “plan de gouvernement imaginaire”. Contudo, bem antes dessa definição, a palavra 

“utopia” havia se tornado justamente célebre graças a seu inventor, Thomas Morus, humanista 

inglês do final do século XV e início do XVI, que em sua obra homônima apresentou o 

projeto político da ilha de Utopia, em que os seus habitantes gozavam de um sistema jurídico 

igualitário, liberal e justo.1[2] Além de Morus, foram também famosos utopistas da 

modernidade o filósofo italiano Tommaso Campanella, autor de “A cidade do Sol”, de 1623, e 

o filósofo inglês Francis Bacon, autor da utopia tecno-científica “A nova Atlântida”, publicada 

postumamente em 1627. Na contemporaneidade, destaca-se a posição dos marxistas, para 

quem as utopias são irrealizáveis por não se vincularem às condições estruturais concretas da 

sociedade, razão pela qual não devem ser sequer consideradas. Diferentemente, Karl 

Mannheim e Ernst Bloch acreditam no potencial transformador das utopias, capazes de 

alimentar o desejo de mudanças sociais e assim oferecer vias alternativas para a organização 

político-jurídica real. Para Mannheim, a utopia somente é vista como inalcançável por 

determinada estrutura social. Na realidade, trata-se de uma ideologia revolucionária que 

objetiva transcender a situação histórica e, por meio da ação efetiva de grupos sociais, atingir 

um patamar de organização social que as instituições político-jurídicas existentes não 

contemplam.1[3] Aldo Maffey entende que as utopias são projeções de desejos não totalmente 

satisfeitos em determinadas situações históricas, como os jardins e os oásis que povoam as 

mil e uma noites dos árabes exilados no deserto. Contudo, tais projeções apenas assumirão o 

status de utopias políticas se apresentarem um ideal a ser realizado por uma organização 

comunitária que ofereça soluções definitivas para os problemas sócio-econômicos, dado que o 

utopista político sempre se refere ao melhor mundo realizável, e não ao melhor mundo 

fantasiosamente pensável, como os literatos.1[4] Na realidade, as várias utopias políticas 

constituem uma aposta irrestrita no poder da razão humana, que aliada à ideia de progresso, 

típica do Iluminismo, seria capaz de garantir às sociedades humanas formas mais justas de 

organização social. 

 Todavia, existem também as distopias político-jurídicas. O prefixo grego dys 

(δυσ-) significa “doente”, “mal” e “anormal”. Conforme sugestão de François Ost, 

evidenciada em sua análise das fontes do imaginário jurídico contidas nas obras de Franz 

Kafka,1[5] as distopias seriam utopias às avessas, ou seja, más utopias, sociedades imaginárias 
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nas quais as condições de existência são muito piores do que aquelas das sociedades reais. 

Parece que o termo “distopia”1[6] foi utilizado pela primeira vez em 1868 por Greg Webber e 

John Stuart Mill em um discurso no Parlamento Britânico.1[7] 

 O papel do direito nas distopias é sempre marcante, apresentando-se como 

ordenamento eminentemente técnico cuja única função consiste em garantir a perpetuação da 

dominação social. Ocioso acrescentar que as sociedades distópicas se caracterizam pela 

inexistência de direitos e garantias fundamentais, sendo altamente autoritárias, quando não 

totalitárias. A principal vítima sacrificada no altar dos ainda fictícios Estados distópicos é, 

sem dúvida nenhuma, a liberdade. Para compreendermos melhor o que vem a ser uma 

distopia, tomemos as palavras de O’Brien, membro do IngSoc (Socialismo Inglês, em 

novilíngua), partido único que governa a Oceania, Estado imaginado por George Orwell em 

seu romance 1984: 

  

“Começas a distinguir que tipo de mundo estamos criando? É 

exatamente o contrário das estúpidas utopias hedonísticas que os antigos 

reformadores imaginavam. Um mundo de medo, traição e tormentos, um mundo de 

pisar ou ser pisado, um mundo que se tornará cada vez mais impiedoso, à medida 

que se refina. O progresso em nosso mundo será o progresso no sentido de maior 

dor. As velhas civilizações proclamavam-se fundadas no amor ou na justiça. A 

nossa funda-se no ódio. Em nosso mundo não haverá outras emoções além de 

medo, fúria, triunfo e autodegradação. Destruiremos tudo mais, tudo. Já estamos 

liquidando os hábitos de pensamento que sobreviveram de antes da Revolução. 

Cortamos os laços entre filho e pai, entre homem e homem, mulher e homem. 

Ninguém mais ousa confiar na esposa nem nos amigos. As crianças serão tomadas 

das mães ao nascer, como se tiram os ovos da galinha. O instinto sexual será 

extirpado. A procriação será uma formalidade anual como a renovação de um talão 

de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas estão trabalhando 

nisso. Não haverá lealdade, exceto lealdade ao Partido. Não haverá amor, exceto 

amor ao Grande Irmão. Não haverá riso, exceto o riso de vitória sobre o inimigo 

derrotado. Não haverá nem arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos 

onipotentes, não teremos mais necessidade de ciência. Não haverá mais distinção 

entre a beleza e a feiúra. Não haverá curiosidade, nem fruição do processo da vida. 

Todos os prazeres concorrentes serão destruídos. Mas sempre... não te esqueças, 

Winston... sempre haverá a embriaguez do poder, constantemente crescendo e 

constantemente se tornando mais sutil. Sempre, a todo momento, haverá o gozo da 

vitória, a sensação de pisar um inimigo inerme. Se queres uma imagem do futuro, 

pensa numa bota pisando um rosto humano, para sempre”.1[8] 
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 A distancia entre a utopia e a distopia é pequena e pode ser apenas uma questão 

de opinião. G. Kaleb acentua que “o utopista inicia no amor e termina no terror”.1[9] Uma vez 

postas em ação, as utopias não podem ser controladas. Muitas vezes elas pretendem libertar 

ou tornar felizes os homens independentemente de suas próprias vontades. A missão de toda 

utopia consiste em regenerar as pessoas, ainda que precise enfrentá-las e impor-lhes esse alto 

destino.1[10] Eis o caminho que imperceptivelmente nos leva da utopia ao seu gêmeo 

fantasmático, ao seu doppelgänger: a distopia. Assim, na tão louvada República1[11] de Platão, 

por exemplo, não há lugar para a liberdade individual. Recordemo-nos que Platão entende ser 

a democracia uma forma corrompida de governo, motivo bastante para reservar a direção da 

sua cidade ideal unicamente aos sábios, que exerceriam o poder de forma autoritária. 

Ademais, o Estado platônico se assemelha a um esboço do Estado totalitário que a 

contemporaneidade conheceu, pois controla todos os aspectos da vida social, desde a 

educação das crianças – que seriam separadas dos pais na mais tenra infância – até a alocação 

dos indivíduos nos seus respectivos ofícios e profissões, o que se daria por meio de critérios 

“objetivos” estabelecidos pela pólis e não em razão da decisão pessoal dos próprios 

interessados. Eis um detalhe interessante que retrata bem a república “ideal” de Platão: apesar 

de reconhecer o encantamento que a poesia exerce sobre os cidadãos, os poetas deveriam ser 

expulsos da cidade. De acordo com Platão, a condenação da poesia se impõe racionalmente 

pelo fato de não ser útil ao Estado e nem à vida humana.1[12] Para um poeta, certamente a pólis 

platônica seria antes uma distopia do que uma utopia. 

 Mais escandalosa ainda que a república platônica seria a cidade ideal de Zenão 

de Cício, o fundador da austera escola estoica grega1[13]. Infelizmente, o texto de “A 

república” de Zenão encontra-se irremediavelmente perdido. Apenas alguns fragmentos da 

obra sobreviveram aos séculos. As informações que alinhavamos foram compiladas por 

Diógenes Laércio no século III de nossa era e constam de seu famoso tratado “Vida e opinião 

dos filósofos ilustres”. Para ele, somente os sábios ostentariam o status de cidadãos; os demais 

deveriam ser reduzidos à condição de escravos e tratados como inimigos. Informado pelas 

concepções éticas do cinismo – corrente filosófica helenística que criticava acidamente os 

padrões comumente aceitos de sociabilidade e de moralidade –, Zenão proíbe a construção de 

templos, de ginásios e de estádios. Na cidade zenoniana não existiria comércio ou propriedade 

privada. Homens e mulheres deveriam se vestir da mesma maneira, deixando o corpo à 

mostra sempre que possível. Aliás, as mulheres seriam compartilhadas por todos. Ao sábio 

tudo estaria permitido, até mesmo a prostituição, o estupro, o incesto e o canibalismo. Por 

mais escabrosas que possam parecer tais ideias, Zenão e seu segundo sucessor à testa da Stoá, 

Crisipo, as justificavam racionalmente. Mais do que um projeto político-jurídico, a república 
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zenoniana era uma provocação à decadente pólis grega, que se pavoneava de maneira vaidosa 

e falsa de uma glória que já não mais possuía desde a submissão a Alexandre e, 

posteriormente, a Roma. 

 Todavia, as distopias não foram um gênero literário comum na Antiguidade e, 

obviamente, nem Platão e nem Zenão apresentaram os seus sistemas de governo como 

realidades negativas. Ao contrário: tanto no mundo antigo quanto no medieval e moderno 

multiplicaram-se as utopias sociais, algumas descambando para os sonhos mais fantasiosos e 

ousados. Um prenúncio do que seriam as distopias pós-modernas pode ser encontrado na obra 

de Donatien-Alphonse-François, o Marquês de Sade, que no curioso panfleto político 

“Franceses, mais um esforço se quereis ser republicanos”,1[14] propõe um Estado erotizado no 

qual todos deveriam se submeter aos caprichos sexuais dos demais, inaugurando assim uma 

verdadeira era da liberdade em que não existiria limite para a satisfação sensual do cidadão, 

ainda que o prazer de alguns pudesse custar a vida de outros. Sade entende que o Estado deve 

criar e manter instituições apropriadas para a satisfação de todos os tipos de luxúria, inclusive 

o incesto que, segundo o escritor francês, torna mais apertados os laços de família e mais 

ativo o amor dos cidadãos pela pátria. Estariam ausentes da república de Sade todas e 

quaisquer formas de religião e teísmo. Não obstante o seu caráter polêmico, o projeto político 

de Sade se mostra ingênuo diante dos pesadelos totalitários engendrados no século XX, 

especialmente rico em distopias. Ainda que delirante, a república de Sade objetivava proteger 

o indivíduo diante da ação despótica do poder estatal.1[15] Apesar da pecha de depravado e 

louco, o genial marquês era um filho legítimo do século XVIII, e mais ainda da Revolução 

Francesa, que objetivou extinguir o absolutismo monárquico em nome das liberdades públicas 

do cidadão. Se seguirmos o fio da argumentação de Sade, veremos que a revolução nos 

costumes por ele proposta tem um sentido bastante claro: impedir que as pulsões sexuais não 

satisfeitas do homem sejam sublimadas em formas autoritárias de exercício do poder político. 

Para Sade, o libertino insatisfeito de hoje é o déspota de amanhã, que desconta na sociedade a 

sua frustração sexual sob a forma de um governo tirânico. Assim, há que se evitar que nos 

tornemos pequenos ditadores. O único caminho para tanto seria a institucionalização dos 

prazeres e de todos os vícios que os acompanham. Nem é preciso dizer como esse texto de 

Sade agradou aos psicanalistas, de Freud a Lacan. 

 Importa notar, contudo, que a distopia de Sade ainda se relaciona a uma longa 

tradição libertária europeia mediante a qual o poder do Estado sobre os cidadãos é 

constantemente questionado. Essa foi a tônica do século XVIII. Por outro lado, o século XX 

celebrizou-se por produzir distopias em que o indivíduo se encontra submetido de modo total 

à autoridade do Leviatã. E o mais assustador: a história recente demonstra e comprova a 
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possibilidade técnica de realização dessas distopias político-jurídicas autoritárias, cada vez 

menos fictícias. Não poderia ser diferente: os enormes avanços tecnológicos somados à 

desagregação ética que assola o nosso tempo produziram visões de futuro em que o direito 

passou a ser mero instrumento de dominação e de desumanização. Impossível pensar em uma 

sociedade universal justa e livre após os horrores dos totalitarismos nazi-fascistas, 

testemunhas da capacidade de infinita crueldade, em escala global, de que os homens são 

capazes. 

Bertrand Russell1[16] entende que a mentalidade contemporânea já não é capaz de 

conceber como factíveis as sociedades sonhadas por um Morus, um Campanella ou até 

mesmo um Marx; falta-nos imaginação – e talvez inocência – para tanto. Prova disso é que o 

produto típico dos delírios político-jurídicos pós-modernos – as distopias – nada mais são do 

que exacerbações dos traços negativos efetivamente existentes nas sociedades concretas e 

atuais. Talvez mais grave do que perdermos a capacidade de sonhar seja perdermos também 

toda a capacidade criativa, mesmo nos pesadelos. Somos obrigados a encarar as nossas 

próprias sociedades corruptas e desumanizadas em um espelho – deformador, por certo – que, 

ao fim e ao cabo, apenas nos mostra a que ponto chegaremos. A diferença entre o mundo em 

que vivemos e os pesadelos tecno-totalitários dos romances de Aldous Huxley (“Admirável 

mundo novo”), George Orwell (“1984”), Ray Bradbury (“Fahrenheit 451”), Anthony Burgess 

(“Laranja mecânica”) e Philip K. Dick (“O homem duplo”) é apenas de grau, não de 

natureza. Vejamos no que consistem essas cinco obras paradigmáticas, todas elas levadas às 

telas do cinema, o meio de comunicação por excelência da contemporaneidade. 

  

2. Distopias no cinema 

“Brave new world”1[17] foi escrito em 1932 por Aldous Huxley e traduzido desde então 

para as principais línguas do planeta. O livro foi adaptado e exibido em forma de seriado na 

rádio inglesa CBS em 1956. Em 1998 foi feito um filme para a televisão, longinquamente 

baseado na obra de Huxley, com direção de Leslie Libman e Peter Gallagher e Leonard 

Nimoy nos papéis principais. Ridley Scott prepara uma versão cinematográfica a estrear com 

Leonardo DiCaprio no elenco. Trata-se, certamente, da mais influente distopia moderna, 

encontrando rival digna apenas em “1984”. O enredo do livro/filme se passa na cidade de 

Londres em 2540 (ano de Ford 632). O que restou da civilização é governado de maneira 

totalitária por uma elite de cientistas. Huxley discute questões éticas relativas ao avanço da 

engenharia genética e da biotecnologia, refletindo ainda sobre a possibilidade de controle da 

população por meio de drogas fornecidas pelo governo. Em 1958, o autor lançou “Brave new 

world revisited”,1[18] ensaio não-ficctício em que analisa a situação mundial então existente 
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para concluir que estamos cada vez mais próximos do futuro distópico por ele idealizado: 

superpopuloso, submergido no consumo de drogas e no qual a obediência das massas se funda 

em várias formas de controle subliminar. 

“Nineteen eighty-four”,1[19] o mais ambicioso dos romances de George Orwell, foi 

escrito em 1948 e publicado em 1949, já tendo sido adaptado três vezes para a televisão e 

duas vezes para o cinema: em 1956, com direção de Michael Anderson, e em 1984, dirigido 

por Michael Radford. Planeja-se uma nova versão cinematográfica com direção de Tim 

Robbins. A popularidade e a influência do livro foram enormes na cultura pop do século XX. 

Seus descendentes mais conhecidos são o filme “Brazil” (o seu título original deveria ser 

“1984 ½”), de 1985, dirigido por Terry Gilliam, película que mostra o nosso país controlado 

por uma burocracia similar a que serve ao Grande Irmão; a novela “1985”, de Anthony 

Burgess, que mais do que uma sequência de “1984”, constitui uma homenagem a Orwell; e a 

graphic novel intitulada “V for vendetta”, de Allan Moore, que retrata uma Inglaterra fascista 

da qual foram extirpados os homossexuais, os árabes e os negros, recentemente levada às telas 

de cinema graças a uma adaptação bastante fiel a cargo dos irmãos Wachowski, idealizadores 

de outra distopia cinematográfica hoje já cult: “Matrix”. 

“Fahrenheit 451”1[20] é um romance de ficção científica de Ray Bradbury, mestre 

inconteste no gênero. Publicada em 1953, a obra retrata uma futura América hedonista e anti-

social, dominada pela televisão e onde os livros são proibidos, assim como todo e qualquer 

pensamento crítico. O personagem principal, Guy Montag, é um bombeiro que se rebela 

contra o sistema e passa a guardar e a ler os livros que deveria queimar. O curioso título da 

novela refere-se à temperatura em que o papel utilizado para a impressão de livros entra em 

combustão. O final da trama constituiu um dos pontos altos da história, tendo sido retratada 

com grande lirismo pelo diretor francês François Truffaut na sua versão cinematográfica de 

1966. Há planos para um novo filme dirigido por Frank Darabont, para quem a obra de 

Bradbury é mais atual do que nunca nos E.U.A. que Bush nos legou. 

“A clockwork orange”,1[21] obra-prima de Anthony Burgess, foi publicada em 1962 e 

levada para o cinema por Stanley Kubrick em 1971. A trama é ambientada na Inglaterra do 

ano de 2017 e narra em primeira pessoa as aventuras e desventuras de Alex, um jovem 

sociopata de 15 anos que, após ser preso, é submetido a um programa de reabilitação 

governamental chamado The Ludovico technique. Tal programa – na verdade, uma terapia do 

tipo pavloviana – consiste na exposição prolongada de criminosos a imagens de extrema 

violência, ao mesmo tempo em que ingerem drogas que causam fortes náuseas. Ao final do 

tratamento, Alex se torna incapaz de vislumbrar quaisquer atos de violência ou de sexo, além 

de desenvolver aversão à sua antes adorada música clássica, dado que um dos filmes 
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apresentados durante o processo de “reeducação” incluía como trilha sonora a “Ode à 

alegria” da nona sinfonia de Beethoven. 

“A scanner darkly”, livro e filme, foram lançados no Brasil com um título de duvidosa 

adequação: “O homem duplo”.1[22] Escrito em 1977 por Philip K. Dick, a obra retrata a então 

futurística Califórnia de 1994. Na visão apocalíptica de Dick, os E.U.A. perderam a guerra 

contra as drogas e padecem de uma epidemia causada pelo uso intensivo da substância D, que 

lentamente dissolve a personalidade e a inteligência de seus usuários. Os principais temas 

abordados referem-se à problemática da personalidade individual e ao controle governamental 

da vida privada, assunto já clássico nas distopias do século XX. A obra foi adaptada em 2006 

para o cinema pelo badalado diretor Richard Linklater, que produziu uma espécie de desenho 

animado extremamente refinado utilizando a técnica da rotoscopia, na qual os frames do filme 

servem de base para a animação. O papel principal coube a Keanu Reeves, o Neo da trilogia 

distópica “Matrix”. Muitos dos romances de ficção científica de Dick se transformaram em 

filmes de sucesso, tal como “Androids dream of electric sheep” de 1968, que em 1982 passou 

para as telas sob a direção de Ridley Scott com o título de “Blade runner”. 

  

3. Distopias hoje 

Já temos entre nós um Grande Irmão – conforme descrito por Orwell – que nos vigia, 

que vela por nós. Dia a dia, ao ligarmos a televisão (precursora das onipresentes teletelas?), ao 

lermos os jornais, ao nos conectarmos à internet, percebemos a ação de um invisível 

Ministério da Verdade que acaba por nos convencer de que Guerra é Paz, Liberdade é 

Escravidão e Ignorância é Força. Da mesma forma que os personagens imbecilizados do 

célebre romance de Huxley, já consumimos diariamente a nossa ração de soma, droga que 

teria por função proporcionar aos habitantes do admirável mundo novo doses diárias de 

alegria barata, entorpecendo-as e submergindo-as em uma colorida realidade de desejos fúteis 

e sensações gratuitas de prazer, tornando-as assim dóceis e submissas ao domínio 

governamental. E falando em drogas, a política patética, mentirosa e ineficiente dos governos 

mundiais que, para deleite da tacanha opinião pública, afetam uma rígida, santa e 

inquestionável cruzada contra as drogas, lembra a realidade apocalíptica de “O homem 

duplo”, de Philip K. Dick, novela de ficção(?)-científica em que o governo, ao mesmo tempo 

em que combate o tráfico e o uso de drogas, as produz e distribui por meio de uma empresa, 

efetiva dona do Estado. Este, por seu turno, vicia inclusive os seus próprios agentes de 

segurança pública em um sistema perverso no qual prevalece um clima de denuncismo, 

desconfiança e medo. Os métodos de reeducação social concebidos por Burgess em seu 

romance e levados ao cinema com grande êxito por Stanley Kubrick transformaram o 
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delinquente Alex, antes interessado apenas em estupro, ultraviolência e Beethoven, em um 

pacato e responsável cidadão incapaz de qualquer ato de violência, tanto que sente náuseas e 

desmaia ao tentar se defender da ação de alguns marginais, antigos conhecidos seus dos 

tempos de débauche. Ora, não é essa a tônica das mais “avançadas” estruturas penais do 

planeta, que pretendem forçar o homem a ser “bom” – ressocializá-lo, dizem os penalistas – 

para logo depois despejá-lo em um mundo que continua a ser “mau”? 

 Orwell anteviu a lógica da submissão e do controle na novilíngua, uma espécie 

de idioma universal gestado em laboratório e que deveria, pouco a pouco, substituir a 

anticlíngua (o inglês) no imaginário Estado da Oceania, onde é ambientada a sua distopia. A 

novilíngua seria de uma pobreza e de uma simplicidade extremas, mostrando-se inapta para a 

expressão de qualquer pensamento mais profundo. Com a progressiva imposição desse novo 

idioma, as pessoas perderiam a capacidade de pensar e de se revoltar contra o sistema porque 

já não teriam um veículo linguístico capaz de expressar pensamentos complexos; a 

comunicação reduzir-se-ia então ao mínimo necessário para a sobrevivência. O ideal da 

novilíngua seria oferecer ao indivíduo um número cada vez menor de palavras com 

significados cada vez mais restritos, de modo que seria impossível expressar significados 

divergentes da vontade do partido governante. Por exemplo: as palavras “livre” e “igual” 

existiriam, mas jamais evocariam a liberdade de pensamento ou a igualdade de direitos, já que 

tais situações subjetivas teriam deixado de existir há muitas gerações na Oceania. Seria 

impossível traduzir para a novilíngua o trecho inicial da Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América, no qual se afirma que existem alguns direitos inalienáveis, tais 

como a vida, a liberdade e a busca da felicidade, e que a função do governo é garanti-los, sob 

pena de ser derrubado e substituído por outro pelo povo, único detentor do poder político. A 

tradução mais aproximada seria a substituição de todo o trecho por uma única palavra da 

novilíngua: crimepensar.1[23] Ora, a novilíngua já não está parcialmente presente nos nossos 

noticiários sempre comprometidos com o poder, nos discursos vazios de nossos 

representantes políticos e nos pronunciamentos infantis e semi-retardados de figuras como 

George Bush, que querem nos fazer acreditar que os E.U.A. têm a missão sagrada de 

combater o mal onde quer que ele esteja, em uma espécie de faroeste planetário em que os 

gringos são os xerifes? 

 Quanto à cultura, inclusive já sobrepujamos os sonhos negros de Huxley e de 

Bradbury, romancistas que imaginaram um futuro no qual os livros, por conterem ideias 

subversivas que ameaçam a estabilidade e a paz social, são proibidos e impiedosamente 

destruídos pelo Estado. Hoje não precisamos dos bombeiros de Bradbury, cuja missão irônica 

e paradoxal não era apagar incêndios, mas sim provocá-los para queimar livros. Não há 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6566



necessidade de temermos um Selvagem como o de Huxley, cujo grande crime era ler 

Shakespeare em uma sociedade que já tinha se esquecido das dores e das alegrias humanas 

concentradas nos versos do bardo inglês. A forma de dominação a que nos submetemos é 

muito mais sutil e eficiente. Somos levados a acreditar que a cultura, em termos amplos, não 

nos trará quaisquer vantagens: ter é muito mais importante do que ser e saber. Ter é poder, e 

as ambições econômicas sobrepujam quaisquer considerações éticas ou estéticas. Não é 

preciso queimar ou proibir livros em uma sociedade que os despreza. 

 É especialmente notável que nas maiores distopias do século XX o gosto pela 

cultura, pela arte e pela ciência venha associado a personalidades tidas como degeneradas, 

sempre prontas para contestar a ordem social vigente, vistas, portanto, como indivíduos a 

serem reeducados, o que inclui primordialmente a extinção de seus pendores culturais. Alex, o 

anti-herói de Burgess, é um sociopata extremamente violento que respeita uma única coisa na 

vida: a música de Beethoven, o “divino Ludwig”. O personagem principal de “1984”, 

Winston Smith, se sente deslocado diante das situações culturalmente pobres e 

homogeneizantes a que é obrigado a se submeter, e somente se descobre enquanto homem 

livre – e por isso mesmo rebelde em relação à autoridade do Grande Irmão – ao tomar contato 

com um livro proibido que avidamente buscava: “Teoria e prática do coletivismo 

oligárquico”, uma espécie de ensaio político-sociológico da autoria de Emmanuel Goldstein, 

o pretenso líder da resistência. Já o Selvagem de “Admirável mundo novo” espanta e 

aterroriza as pessoas com demonstrações de alegria, afeto, raiva e tristeza, emoções que 

aprendeu com a leitura das obras de Shakespeare e eram então desconhecidas e temíveis na 

asséptica realidade de Huxley. Um estuprador que idolatra Beethoven? Um rebelde cujo 

grande crime é ler e escrever? Um selvagem que declama poesia vitoriana? A mensagem 

contida nesses arquétipos parece muito clara: a cultura e o saber são perigosos; afaste-se deles 

o mais rápido possível. Se você quer ser aceito pelos outros, imbecilize-se. Se você não quer 

ser um peixe fora d’água, renda-se aos (des)gostos da maioria. Ela dita o que é belo, bom, 

correto e seguro. O resto – Beethovens, ensaios político-sociológicos, Shakespeares etc. – são 

inutilidades perigosas que só interessam a loucos problemáticos que mais cedo ou mais tarde 

se renderão aos padrões morais e sociais das pessoas de bem. Eis o destino que a 

desumanização extrema dos ordenamentos jurídicos tecnicizados reserva à alta inteligência. 

Nada que nos surpreenda: a cultura de verdade, contestatória por natureza, sempre gerou 

medo, desconforto e repulsa nas massas ignorantes e inebriadas pelas pequenas vantagens do 

sistema, sejam elas esmolas estatais – bolsa-isto ou bolsa-aquilo – para os miseráveis e 

descamisados, sejam bens de consumo artificialmente impostos às classes medianas ou 

superiores, tidos como necessários a uma vida “decente”: o celular da moda, a roupa de grife 
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da estação, o iPod mais potente, a boate mais cool, o restaurante mais chic, dependendo do 

gosto ou da idade. Aliás, não precisamos ir até às distopias. Basta lembrar do Ministro da 

Propaganda de Hitler, que confessava sacar o revólver todas as vezes em que ouvia a palavra 

“cultura”. E o que dizer do desesperançado Ulrich, personagem do polifônico “O homem sem 

qualidades”, romance de Robert Musil? No capítulo 13 da primeira parte dessa enorme 

enciclopédia da ironia, Ulrich, típico acadêmico austríaco do início do século passado, meio 

niilista, meio epicurista, meio a mistura dessas duas coisas com nada, espanta-se ao ler um 

jornal e nele notar que certo cavalo de corrida havia sido classificado como genial. Ele já vira 

lutadores de boxe e jogadores de futebol serem agraciados com esse adjetivo antes reservado 

aos da Vincis, Mozarts e Dostoiévskis, mas o fato de agora poder definir também um cavalo 

de corrida – companhia mais do que adequada aos jogadores de futebol – lhe parece um sinal 

dos tempos.1[24] Esse capítulo do livro de Musil foi ambientado em 1913, escrito na década de 

20 e publicado em 1930 na Áustria. O que diria ele hoje, no Brasil, ao comparar os parcos e 

insossos suplementos culturais dos nossos mais importantes jornais com os portentosos, 

volumosos e avidamente lidos cadernos de esportes? É realmente um sinal dos tempos. Dos 

tempos das distopias.   

 A capacidade do homem de fazer o mal aos seus semelhantes é infinita. Este 

constitui um dos nossos traços básicos, que costumamos qualificar a contragosto como 

“humano”. Todavia, gostemos ou não do lado negro que possuímos, devemos aprender a 

conviver uns com os outros em ambientes que potencializem o que há de melhor nas pessoas. 

Nesse contexto, o direito representa um importante papel, já que pode ser utilizado como 

catalisador tanto de utopias quanto de distopias. O fato de que atualmente ele venha servindo 

mais e mais a propósitos nitidamente distópicos e autoritários demonstra quanto o 

pervertemos. Pela sua própria substância histórica, a experiência jurídica ocidental se liga à 

realização da liberdade enquanto valor supremo. Da Lei das XII Tábuas de 451/450 a.C., que 

consolidou a república romana, à Magna Charta que os barões feudais impuseram ao Rei 

João sem Terra em 1215, do Édito do Imperador Caracala de 212, que estendeu a cidadania 

romana a todos os habitantes do Império, à Declaração de Independência das colônias 

britânicas em 1776, o movimento do direito ocidental tem se orientado rumo à concretização 

da liberdade, processo que encontra, do ponto de vista formal e material, o seu nec plus ultra 

na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa de 1789. Bobbio 

assevera que o problema dos nossos dias não é a justificação dos direitos fundamentais – 

tarefa que coube basicamente ao Iluminismo –, mas antes a sua efetivação.1[25] Tendo em vista 

tal situação, mais urgente se põe a retomada do que há de humano no direito, o que não 

significa que ele deva se descomprometer com as exigências técnico-formais que o informam 
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enquanto ordem centralizada de coerção. Exige-se, antes, que o direito contemporâneo se 

liberte das correntes subterrâneas que o envolvem e o degradam, reduzindo-o a coadjuvante 

de práticas políticas irresponsáveis, quando não a mero convalidador dos ditames 

pretensamente necessários da economia global. Nada do que é humano pode ser 

desconsiderado pelo direito, pois ele é um instrumento humano para a solução de conflitos 

igualmente humanos, e não um fim em si mesmo, que se perde na auto-reprodução técnica de 

procedimentos vazios e alienantes. Do contrário, “liberdade”, “cidadão” e mesmo “direito” 

serão palavras ilegais, intraduzíveis para a novilíngua de um mundo novo nem um pouco 

admirável. Estará assim aberta a via para o Grande Irmão, caminho sem volta para a servidão. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o filme “O show de Truman: o show da vida” 
à luz dos estudos desenvolvidos por pesquisadores da Escola de Frankfurt, bem como de 
outros filósofos contemporâneos. Para isso, em um primeiro momento, expõe uma síntese do 
filme em questão e define o que se entende por modernidade. Por meio de revisão 
bibliográfica, medita sobre questões éticas, morais e sobre o papel do Direito na Sociedade 
Moderna. Nesse sentido, reflete sobre as mudanças trazidas pela complexidade social e sobre 
seus desdobramentos no sistema de crenças, hábitos e valores da população. Por fim, levanta a 
questão do respeito aos direitos individuais e a discussão sobre a racionalidade estratégica dos 
meios de comunicação, abordando a influência da mídia no comportamento humano. 
PALAVRAS-CHAVE: MODERNIDADE; INDÚSTRIA CULTURAL; ÉTICA; DIREITOS 
INDIVIDUAIS. 
 
ABSTRACT 
This paper focuses on an analysis of the film The Truman Show based on the studies carried 
out by researchers of the Frankfurt School as well as other contemporary philosophers.Firstly 
the paper presents a summary of the film and defines the meaning of moden.Using a 
bibliographical revision, the paper reflects about ethical and moral matters,as well as the role 
of law in modern society.In this sense it shows the differences between the changes brought 
by the complex social problems and its consequences on faiths,habits and values of the 
population.Finally it raises the matter of respect with the human rights and individuals and the 
ongoing discussion about racionalizing the strategies of the means of communication in the 
human behaviour. 
KEYWORDS: MODERN; CULTURAL INDUSTRY; ETHICS; INDIVIDUAL RIGHTS. 
 
 

  

  

1. Introdução 

  

A gênese do Estado Moderno ficou marcada pela queda do Feudalismo e o surgimento 
subsequente da Revolução Comercial. Dentro desse contexto, as mudanças forjadas levaram 
ao progresso gradual e ao desenvolvimento científico. Se antes a igreja se imiscuia nas 
questões de Estado, impondo seus valores dogmáticos por meio de uma legitimidade divina, a 
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partir da laicidade advinda com a modernidade, nasce verdadeiramente a dialética entre 
Estado x indivíduo. 

Assim, inicialmente prevaleceu a ideia de que a natureza humana - boa ou má - determinaria 
os rumos do Estado. E, por isso, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes justificaram regimes 
totalitários, sob o argumento da necessidade de se coibir a maldade intrínseca dos seres 
humanos; enquanto John Locke defendeu as sociedades liberais. Este último pregava a 
imagem de o Homem ser bom por natureza, dependendo tão somente de um Estado mínimo 
apto a lhe proporcionar a garantia dos direitos individuais e o equilíbrio dos diferentes 
segmentos da sociedade. 

Após 1750, iniciou-se o pensamento de que não importa se a natureza humana é boa ou má, 
refutando-se esse determinismo a partir do entendimento de que os valores erigidos em 
sociedade é que estabelecem o comportamento esperado pelo indivíduo. Jean-Jacques 
Rousseau, então, priorizou a educação; Immanuel Kant, o esclarecimento; Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, o desenvolvimento das Instituições; Karl Marx, a consciência da luta de 
classes; e Auguste Comte, o progresso e o desenvolvimento científico.   

Mas foi a partir de 1900 que começou o período das sociedades complexas, com destaques 
para algumas de suas características, tais como o fortalecimento do Capitalismo Financeiro e 
a era das sociedades de massas - estas tendo por núcleo essencial a uniformização das 
relações, despersonalizando-as. 

ADORNO e HORKHEIMER (1985), portanto, direcionam seus estudos pautados em uma 
teoria crítica da sociedade, criando a expressão "indústria cultural". Para eles, o rádio, o 
cinema e a televisão haviam se transformado em um negócio que visava, basicamente, 
legitimar as atitudes daqueles que detêm o poder econômico. Isso porque a racionalidade e o 
esquematismo eram empregados para dominação. 

Nessa perspectiva, diziam os autores que a "indústria cultural" se voltava a reproduzir a 
realidade como um modelo a ser seguido. A fantasia pretendia reproduzir o mundo da 
percepção cotidiana, adestrando o espectador para que ele se identificasse prontamente com 
aquilo que estava assistindo ou ouvindo.   

A crítica foi feita em 1947, sob forte influência da oposição ao terror nacional-socialista, 
porém muitos desses conceitos podem ser encontrados na racionalidade dos meios de 
comunicação - até hoje empregados. 

Com base nesse enfoque, o presente artigo analisará o filme "O show de Truman: o show da 
vida" à luz dos escritos de vários pesquisadores ligados à Escola de Frankfurt e de outros 
filósofos contemporâneos. 

A primeira parte será composta pela síntese do filme e o que se entende por modernidade. E 
num segundo momento serão analisadas questões éticas, morais e os direitos individuais 
identificados na trama. 

O estudo demonstra as mudanças sofridas pela sociedade no que concerne aos seus valores, 
crenças e hábitos. E também sublinha o papel do Direito como mediador de conflitos e 
garantidor de demandas. Suscitando, por fim, discussão em torno da racionalidade estratégica 
dos meios de comunicação e sobre a influência da mídia no cotidiano daqueles que compõem 
a sociedade.        
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 2. O filme 

  

O filme "O show de Truman: o Show da Vida" retrata a história de um homem que 
participava de um reality show sem saber. O personagem, interpretado por Jim Carrey, 
começou a ser filmado ainda dentro do útero da mãe, quando o programa estava selecionando, 
dentre 05 grávidas, qual seria o bebê escolhido para ser a estrela do show. 

Fruto de uma gravidez indesejada, Truman - prematuro - nasceu próximo à data em que o 
programa estava previsto para começar. Por isso foi o selecionado, sendo legalmente adotado 
pela empresa produtora. 

Assim, 1,7 bilhão de pessoas acompanharam seu nascimento e 220 países assistiram seu 
primeiro passo. E a despeito de o filme começar quando Truman já possuía 10.909 dias de 
vida, ou seja, quase 30 anos, a produção volta no tempo várias vezes para mostrar a trajetória 
do astro. 

Gravado 24 horas por dia, durante os 07 dias da semana, o personagem principal vive sendo 
assistido pelo mundo todo, em uma cidade cenográfica. Construída em Hollywood, a Ilha de 
Seahaven possui uma alta tecnologia e uma complexa cadeia de câmeras escondidas. Ao todo 
são quase 05 mil câmeras e um elenco que, contabilizando atores e produção, perfaz o 
montante equivalente à população de um país. 

Além disso, a Ilha é o maior estúdio construído no mundo e é, junto com a Muralha da China, 
uma das duas estruturas feitas pelo homem visíveis do espaço. 

O idealizador do programa, Christof, é considerado o melhor televisionário do mundo. 
Criador do "mundo Seahaven" dentro do mundo, ele dirige o reality sem interrupções 
publicitárias, pois todas as receitas são geradas a partir dos produtos existentes na própria 
cidade cenográfica. 

Desse modo, tudo o que há no programa é comercializado - desde as roupas e acessórios dos 
atores, até a comida e as casas existentes no cenário. Contando com patrocinadores que 
expõem seus produtos, o "Show de Truman" gera receitas equivalentes ao Produto Interno 
Bruto de um pequeno país. 

Entretanto, o que mais chama atenção nessa grandiosa produção é o fato de que Truman, 
apesar de ser a estrela do Show, não tem consciência disso. Pois como foi criado desde seu 
nascimento na cidade cenográfica, ele não tem conhecimento de que a Ilha é artificial. Muito 
menos tem ideia, num primeiro momento, de que as pessoas que se relacionam com ele são 
todas atores. Seus pais, sua mulher, seu melhor amigo - todos são atores profissionais. 

Também são artificiais os eventos meteorológicos, o sol, a lua etc. Tudo o que está à sua volta 
tem "uma marcação", um "script" - apesar de o diretor do programa dizer que não. 

Segundo Christof, ainda que o mundo em que Truman viva seja falso, o que importa é que 
não há falsidade nenhuma nele. Diz ainda que não há scripts, não há interferências, sendo 
genuíno o que se assiste. O que não é verdade, já que as interferências eram comuns. 

Todos aqueles que conviviam com Truman seguiam um roteiro preestabelecido, interpretando 
papéis e comunicando-se com a direção por meio de um aparelho colocado no ouvido. E, a 
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todo o momento, a direção do programa interferia, seja manipulando notícias e informações, 
seja criando situações de todo tipo.   

  

3. A Modernidade  

  

A cidade cenográfica - onde Truman foi criado - reproduziu a era moderna. Lá existia 
tecnologia, carros potentes, arquitetura padronizada, padrões de moda e de consumo. Em 
várias cenas aparecem propagandas de produtos, e o próprio personagem principal trabalha 
com o mundo dos negócios vendendo seguros. Mas a palavra "modernidade" quer dizer muito 
mais que isso. 

HANSEN (2000) entende que o período "moderno" se inicia em 1450 e se estende até os dias 
atuais, pois foi a partir da metade do século XV que se iniciou a transformação no modo de se 
compreender o mundo. A modernidade, portanto, representou uma quebra de paradigma, 
porque - a partir desse marco - o homem passou a dar sentido à própria existência e ao 
universo que o circunda. 

Assim, no período moderno não se fala mais de um passado histórico a espelhar o futuro, uma 
vez que, diferentemente de outras épocas, a razão passou a ser o norte da política, das normas 
e demais parâmetros sociais. O princípio da subjetividade ganhou relevância, e a 
complexidade social se intensificou, gerando distinção da sociedade em sistemas parciais. 
(HABERMAS, 2001) 

O público se separou do privado, e o governante passou a se submeter às leis, justificando 
racionalmente suas decisões. A existência humana passou a ser um projeto de vida pessoal, 
que conta com a razão e não mais com a vontade de Deus. Houve então uma secularização, ou 
seja, uma separação entre religião e política. (ARENDT, 1990) 

E, nesse sentido, o advento do protestantismo também ajudou a concretizar essa 
transformação, pois gerou na sociedade desconfiança na autoridade divina, fazendo surgir 
uma política contratual. 

FREITAG (1993) afirma que o início da modernidade foi caracterizado por três eventos 
históricos: a Reforma Protestante, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Porque, apesar de 
ocorridos na Europa, seus efeitos foram sentidos pelo Mundo. 

Contudo, embora o filme se passe na Modernidade, o idealizador do reality show - Christof - 
calculava que Truman viveria toda sua vida pautada em uma concepção de mundo ontológico-
metafísica. 

Fala-se isso porque, pelo enredo desenvolvido, claro se mostra que o diretor esperava do astro 
apenas o cumprimento de seu destino. Ou seja, a "vida" se encarregaria de conduzir os 
acontecimentos, de forma a alegrar os milhares de espectadores que assistiam Truman todos 
os dias. 

Além disso, Christof agia como a autoridade divina do Cristianismo, não se submetendo a 
valores ou normas, já que sua onipresença e onipotência eram naturais e legítimas - não 
necessitando de justificativas. 
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Pode-se perceber esse comportamento quando o diretor engana Truman, fazendo-o acreditar 
que se relaciona com pessoas sinceras; quando controla o rádio de seu carro de forma a lhe 
criar medos e bloqueios; ou quando cria uma tempestade colocando em risco sua vida. 

A ideia era de que Truman entendesse que nasceu com um destino impossível de se afastar. 
Ele já possuía uma bela esposa, família, casa, trabalho. Então, por que reclamar? Cabia-lhe 
apenas seguir um roteiro, deixar os acontecimentos do seu dia a dia conduzir seu "futuro 
brilhante". 

Por isso alguns autores[1] compararam o filme à Alegoria da Caverna de Platão. Escrito 
dentro do livro "A República", o mito conta a história de cativos que - desde a infância - 
foram acorrentados nas pernas e nos pescoços, em uma caverna. Nela, os cativos ficavam 
virados de frente para uma parede e de costas para a entrada da caverna, de forma que só lhes 
era possível ver e ouvir as sombras e os ecos daqueles que desfilavam do lado de fora. 

Em vista disso, dizia Platão, se algum deles conseguisse se libertar e fosse em direção à luz - 
em um primeiro momento -, nada do que visse ou ouvisse seria nítido ou lhe faria sentido. As 
sombras, inicialmente, ainda pareceriam mais verdadeiras, pois seria necessário um tempo até 
que os olhos acostumassem com a claridade. 

Somente depois, dizia o filósofo, o ex-cativo perceberia a realidade como de fato era. 
Contudo, ainda assim, não adiantaria àquele que conheceu a verdade voltar à caverna e contar 
a boa-nova aos demais acorrentados, porque estes não lhe dariam ouvidos, só acreditando 
naquilo que suas próprias percepções lhes revelassem. 

CHAUÍ (2000) - analisando a fábula citada acima - diz que a caverna é o mundo em que 
vivemos, sendo as sombras as coisas materiais e sensoriais que percebemos. Daí a luz do sol 
ser a luz da verdade, captada pelo filósofo ao descobrir as ideias verdadeiras. A dialética, 
dessa forma, seria utilizada por Platão para a "libertação", pois é um debate, crítico e 
autocrítico, de conceitos contrários, que se expõem dispostos à alteração, a fim de chegarem à 
identificação de sua essência. 

Truman, da mesma forma que os cativos, nasceu e cresceu em uma cidade cenográfica. Tudo 
à sua volta era falso, e a ideia que tinha do seu mundo era equivocada e limitada. Mas sua 
racionalidade fez com que começasse a perceber as pequenas contradições do dia a dia. E, 
com isso, que começasse a ganhar consciência do mundo à sua volta, enxergando o que a "luz 
da caverna" tinha para lhe mostrar. 

Mas diferentemente de Platão, que acreditava que o homem descobriria seu lugar pelo 
conhecimento, pelo estudo, o filme mostra Truman usando de sua subjetividade. Foi a razão 
pessoal a força motriz capaz de impulsionar escolhas e reconstruir sua trajetória, o que lhe 
enquadraria na Modernidade.  

MARTINS (2007) comenta esse início de sabedoria, advertindo que todo o processo de 
conscientização teve início a partir do momento em que a monotonia do dia a dia tornou-se 
insuportável, quando Truman percebeu que sua rotina não tolerava imprevistos. 

Desse ponto em diante, os pequenos deslizes começaram a chamar atenção. O spot que caiu 
do "céu"; o rádio que saiu de sintonia e começou a narrar seus movimentos; a aparição de um 
homem na sua frente, idêntico ao pai falecido; a conversa com uma moça que tentava lhe 
alertar para o fato de estar vivendo uma vida de mentira; esses são apenas alguns dos 
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acontecimentos que desencadearam a dúvida e uma atenção mais apurada às contradições que 
se impunham no seu cotidiano. 

Por outro lado, como nota PELUSO (2003), deve-se ter em mente a forma como a sociedade 
moderna conhece a realidade. Diz o autor, seguindo a "teoria da construção social da 
realidade" de Berger e Luckmann, que 

  

(...) o ser humano é o único ser que carece de um ambiente específico de sua espécie, já que 
vive imerso em um ambiente social, em uma realidade criada intersubjetivamente. Dessa 
forma, todo conhecimento que ele tem do mundo real está mediado pela forma que o conhece 
e, na atual sociedade de massa, a principal forma de conhecer o mundo exterior é através dos 
meios de comunicação, que, assim, cumprem a função mediadora e conformadora de sua 
realidade. Portanto, a realidade que o indivíduo percebe depende da informação que os meios 
lhe passam. (...) 

A realidade, assim, é facilmente reconstruída, ou mesmo construída, de acordo com a vontade 
dos meios, que impõem a sua visão do mundo, a sua problemática, o seu ponto de vista, 
enfim, o que consideram importante. (PELUSO, 2003, p.111/116) 

  

  

O que explicaria, em parte, a dificuldade do astro de se desvencilhar da introjeção de que a 
Ilha de Seahaven era o melhor lugar da Terra, não havendo razão para ele pensar em 
mudanças. 

  

4. Questões Éticas e Morais 

  

A análise do reality show comporta igualmente uma série de questionamentos éticos e morais, 
porque aparentemente o público que assiste Truman se vê anestesiado pela curiosidade e 
diversão proporcionados pela programação, chegando ao ponto de as pessoas ignorarem o fato 
de se tratar de um ser humano enganado e tolhido de seus direitos mais elementares. 

Truman "é uma vida", como disse o idealizador do programa, mas é uma vida que habita um 
mundo falso. Não há falsidade alguma em Truman, mas tudo à sua volta é controlado sem a 
sua consciência. E, mesmo assim, as pessoas que o assistem em momento algum questionam 
tais fatos. 

Os espectadores se envolveram de tal modo no desenrolar da vida do personagem, que 
passaram a ver com normalidade todas as mentiras que o circundavam. Por esse motivo, não 
questionam se o diretor do programa está agindo unicamente em busca de audiência e lucro. 
Também não questionam se Truman teria o direito de saber que se relaciona intimamente com 
atores ou que vive em uma cidade fictícia. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6577



A direção do reality expõe abertamente já ter tido alguns problemas com pessoas de fora do 
elenco, pelo fato de elas tentarem contar a verdade ao protagonista. Além disso, reconhece 
que à medida em que Truman foi crescendo, utilizou-se da introjeção do medo como forma de 
mantê-lo em Seahaven - e isso não suscita questionamentos por parte dos espectadores.   

Mas, antes de aprofundar nessa abordagem, é importante a diferenciação entre ética e moral. 
Isso porque "ética" se liga a um conjunto de valores e concepções de vida partilhados por uma 
coletividade, enquanto "moral" se liga a um conjunto de princípios e normas racionais que, 
vivenciados ou não, partilhados ou não, orientam as ações dos seres humanos. 

Nessa perspectiva, FREITAG (1992) diz que Kant e Hegel retomam Platão para distinguir 
ética e moral. Ética, então, estaria condicionada às virtudes da Polis, às condições objetivas de 
um modo de agir orientado pelo bem comum, pelo bem coletivo. Ao passo que a "moral" 
estaria condicionada à subjetividade, às virtudes da alma, tendo como base a ação individual, 
a busca pessoal de cada um pelo agir correto. 

Leis morais, portanto, seriam leis que, apesar de direcionadas a cada um dos indivíduos que 
compõem a sociedade, se traduziriam em máximas de condutas, em diretrizes que poderiam 
ser universalizadas. O que significaria dizer que tanto a ética quanto a moral sempre estiveram 
presentes em todas as coletividades - com a ressalva de que, após o advento da Modernidade, 
separaram-se tais princípios dos mandamentos religiosos. 

A assertiva, porém, não é unânime. Há quem diga que ética não existe, que o individualismo - 
após a modernidade - fez desaparecer valores comuns, dando origem ao ceticismo moral. E há 
quem diga ainda que a ética é objetiva, posto que oriunda ora da revelação divina, ora do 
determinismo - social ou genético. 

A esse ceticismo, no entanto, HABERMAS (1989) responde com as ideias de P. F. Strawson 
e a fenomenologia linguística da consciência ética, encarando expectativas morais recíprocas 
como fenômenos naturais que se expressam por atos de fala e ação. 

Isso porque, quando o cético diz que a ética não existe, ele também tem a expectativa de que 
isso seja considerado como verdadeiro. Portanto, deixa claro que são pressupostos existentes 
em uma simples conversa, em que é adotada a argumentação como forma de legitimação, a 
capacidade de compreensão, a pretensão de validade universal do discurso e a sinceridade. 

Nessa leitura, trata-se de atitude "objetivante" aquela que afasta antecipadamente as censuras 
morais, por tirar do participante da conversa sua imputabilidade, julgando-o incapaz de 
compreender suas atitudes. Enquanto trata-se de atitude "performativa", passível de se falar 
em ética e moral, toda aquela em que há simetria entre os participantes do debate, sem 
restrições de imputabilidade. (HABERMAS, 1989) 

No filme, por exemplo, percebe-se uma atitude objetivante quando o suposto pai de uma 
figurante - que tentou alertar Truman de que todos sabiam o que ele fazia - desmente as 
acusações da menina, sob o argumento de que ela sofria de esquizofrenia, ou seja, de que ela 
não possuía condições de argumentar. 

Os céticos, no entanto, se esquecem que se a ética fosse realmente objetiva, haveria imposição 
de valores e falta de liberdade - o que é inconcebível. Porque, para se falar em ética e moral, 
deve-se sempre respeitar a vontade, a liberdade e autonomia individuais. O que também não 
quer dizer que cada um defenderá somente valores que valem para si, já que tais valores 
devem ter uma pretensão de validade universal, sob pena de não terem eficácia. 
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Assim, é importante destacar que, embora Habermas critique o caráter monológico da ética 
Kantiana, muitos conceitos até aqui estudados sofreram sua influência. 

KANT (1948), falando sobre a filosofia dos costumes, acreditava que o fundamento da ética 
era intersubjetivo, social, pois a finalidade da existência humana não era a busca da felicidade, 
e sim o cumprimento de um dever. Daí a vontade - enquanto querer - ser condição para ética, 
assim como a liberdade e a autonomia. 

Além disso, para o filósofo - por meio do "imperativo categórico" - era possível verificar se as 
ações escolhidas foram moralmente corretas, bastando para isso poder universalizá-las. A 
ação moral, nesse caso, não podia ceder e ser usada como artifício para tratar a humanidade 
simplesmente como meio, porque reduzir as relações a simples utilidades era imoral. 

Desse modo, seguindo sua linha de raciocínio, todos os indivíduos de uma sociedade seriam 
legisladores de leis morais, já que validariam normas, ao mesmo tempo em que se 
submeteriam a elas, atuando também como fiscais - cobrando uns dos outros seu 
cumprimento. (KANT, 1948) 

Essa relação entre os conceitos da filosofia clássica de Kant e os conceitos da filosofia 
moderna de Habermas são abordados por FREITAG (1989) com propriedade: 

  

"Em sua essência, a ética discursiva (de Habermas) procura substituir o imperativo categórico 
de Kant pelo procedimento da argumentação moral. Dessa forma, o imperativo categórico é 
transformado em um princípio universalizável, na situação dialógica ideal, perdendo sua 
autoridade como critério moral absoluto "puro". A ética discursiva sugere que somente podem 
aspirar à validade aquelas normas que tiverem o consentimento e a aceitação de todos os 
integrantes do discurso prático. Para que uma norma tenha condições de transformar-se em 
norma geral, aspirando validade universal enquanto máxima da conduta de todos os 
participantes do discurso prático, os resultados e efeitos colaterais decorrentes da sua 
observância precisam ser antecipados, pesados em suas conseqüências e aceitos por todos. 
Isto ocorre através de um procedimento argumentativo em que prevalece o melhor argumento, 
respeitados todos os demais, à luz de sua maior coerência, justeza e adequação." 

  

  

Trazendo o debate para a análise do filme, traduzem-se como "imorais" as mentiras e 
falsidades ao redor de Truman, pois tais condutas inviabilizam a confiança, não podendo ser 
adotadas coletivamente, porque isso geraria uma crise de desconfiança na sociedade. 

Aliás, a racionalidade instrumental estava o tempo todo presente no filme, já que, em busca 
do aumento da audiência, valia colocar em risco até a vida do personagem principal. O lucro 
era o fim almejado, e para seu alcance todos os meios eram permitidos. 

O programa incrementava a audiência e, conseqüentemente, aumentava seus ganhos com 
patrocinadores - tudo às custas do drama explorado. Então, era lucrativo testar os medos de 
Truman; inventar-lhe amores; forjar um reencontro com o pai desaparecido, ainda que em 
detrimento de seus sentimentos, porque os expectadores acompanhavam fervorosos tais 
acontecimentos - sem se preocuparem com valores. 
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Os valores dos espectadores estavam tão invertidos e esquecidos, que a cena em que a 
figurante tentou alertar Truman da verdade dos fatos foi colocada pela produção do programa 
nos "melhores momentos", como se se tratasse de algo divertido e absolutamente normal. 

Por isso, em nenhum momento se discutia se era correto Christof ter inventado uma morte por 
afogamento do "pai" de Truman, somente para lhe causar um trauma. Truman, naquele 
momento com 08 anos, depois do acidente forjado, havia ficado com pavor do mar, o que 
garantia à Produção a certeza de que ele não tentaria sair da Ilha.   

Mas a proibição moral e ética da manipulação não foi só abordada por Kant ou Habermas. 
Vários autores debruçaram-se sobre o assunto para defender valores coletivos, mesmo após o 
advento da modernidade, pois 

  

(...) do ponto de vista ético, somos pessoas e não podemos ser tratados como coisas. Os 
valores éticos se oferecem, portanto, como expressão e garantia de nossa condição de sujeitos, 
proibindo moralmente o que nos transforme em coisa usada e manipulada por outros. 

A ética é normativa exatamente por isso, suas normas visando impor limites e controles ao 
risco permanente da violência. (...) 

No caso da ética, portanto, nem todos os meios são justificáveis, mas apenas aqueles que 
estão de acordo com os fins da própria ação. Em outras palavras, fins éticos exigem meios 
éticos. (CHAUÍ, 2000, p.433-435) 

  

Seguindo ainda o raciocínio de CHAUÍ (2000), pode-se fazer um paralelo entre o filme "O 
show de Truman" e o romance do diretor George Orwell, intitulado "1984", posto que este 
retrata a história de uma sociedade totalmente dominada por um ditador. 

"O Big Brother", como era chamado o líder do Partido no poder, vigiava a todos, 
transformando e controlando a realidade conforme seus interesses. O lema do Partido era de 
que quem controla o passado, controla o futuro; e quem controla o presente, controla também 
o passado. Ou seja, não existiam verdades ou mentiras, pois a história era alterada e reescrita 
o tempo todo por quem detinha o controle. 

O romance - produzido em 1948 - se traduz em críticas a regimes totalitários e à redução das 
pessoas a objetos de manipulação. Afora isso, traz a discussão sobre qual a função que a 
mídia representa ao difundir informação, sua influência junto ao público e o papel da 
linguagem no controle social. (CHAUÍ, 2000) 

Em ambos os filmes, a crítica quer chamar atenção para o fato de que interesses estratégicos 
sobrepõem-se à solidariedade, às leis morais - constituindo-se em verdadeiros impedimentos 
para quaisquer possibilidades de mudança social. 

Portanto, a atitude de Christof, assim como os regimes totalitários, baseia-se na dominação 
integral da vida de Truman. Acreditando que a realidade do mundo é aceita conforme ela nos 
é dada, o diretor entende que deu a Truman a chance de levar uma vida normal, uma vida até 
melhor que a vida das outras pessoas. Diz ele que Seahaven é como o mundo deveria ser e 
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que não existe mais verdade lá fora do que a verdade de seu mundo criado. E, por todos esses 
motivos, não havia que se falar em abusos ou violações de direitos.    

  

5. O Direito 

  

Os direitos individuais, ao longo dos séculos, foram sofrendo uma evolução. Os Gregos e 
Medievais, antes do advento da Modernidade, possuíam uma concepção de mundo 
ontológico-metafísica. 

Assim, acreditavam que todos estavam inseridos em uma polis, sendo esta  inserida na 
natureza, a qual se encontra, por fim, dentro do cosmos. E era essa concepção que originava a 
ideia de que os valores eram naturais, e os direitos já estavam confirmados antecipadamente, 
sem serem passíveis de discussão. 

Acreditava-se, naquele momento, que Deus havia criado o homem submetido a um conjunto 
de leis naturais, sendo estas inafastáveis. E, como a legitimação política era divina, os reis 
eram como deuses, podendo mudar as regras quando quisessem, sem se submeterem a elas. 

Tal concepção, no entanto, era totalmente prejudicial às liberdades individuais, na medida em 
que não possibilitava existir prerrogativas particulares em face do Estado. 

  

"Quando o direito positivo sucedeu ao natural, momento em que todos os meios legítimos de 
usar a força passaram a ser monopolizados pelo Estado, esses direitos de usar a força 
transformaram-se em autorizações para iniciar uma ação judicial. Ao mesmo tempo, os 
direitos privados subjetivos foram complementados, através de direitos de defesa 
estruturalmente homólogos, contra o próprio poder do Estado. Esses direitos de defesa 
protegiam as pessoas privadas contra interferências ilegais do aparelho do Estado na vida, 
liberdade e propriedade." (HABERMAS, 1997, p. 48) 

  

Com efeito, as sociedades modernas acabaram com a dicotomia entre Estado e Indivíduos. 
Daí HABERMAS (1997) afirmar que o Estado passou a ser um subsistema, ao lado de outros 
subsistemas - tais como a economia, a política e o direito. E que a democracia e a cidadania 
começaram a ser conquistadas e ocupadas permanentemente. 

Sob a perspectiva habermasiana, o direito agora é visto como um mediador, gerando 
obrigações aos sistemas que compõem a sociedade, ao mesmo tempo em que os cidadãos a 
elas também estão submetidas. 

Por esse motivo, o direito positiva demandas do mundo da vida, as garantindo a partir de uma 
dimensão emancipatória. Ou seja, o direito concilia a relação entre o mundo da vida, da 
solidariedade, e os subsistemas da cultura, sociedade etc. 

Compreende-se, também, que na sociedade há um conjunto de fatos que demandam leis, que, 
por outro lado, devem estar alicerçadas na racionalidade, na legitimação social - somente 
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conseguida por meio de consensos. Contudo, deve-se tomar cuidado para que a norma não se 
torne refém da factualidade, que é casuística. A lei deve ser um parâmetro, não 
necessariamente ligado a um fato, pois, caso contrário, ela estaria reduzida ao seu elemento 
subjetivo. (HABERMAS, 1997)   

Dessa forma, na modernidade há o desenvolvimento do direito subjetivo, da moralidade, e à 
medida em que as pessoas amadurecem, a eticidade é desenvolvida. O direito, apesar de 
possuir código próprio, nunca deixa de dialogar com a política e a moral, devendo todos 
participarem de seu processo de deliberação, implementação e fiscalização. (HABERMAS, 
1997) 

Aliás, segundo HABERMAS (1997), somente dessa forma o direito vai cristalizar - na forma 
de leis - consensos gerados pela cidadania ativa, sendo inconcebíveis situações como as que 
acontecem no filme. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, foi uma das normas universais 
mais importantes até os dias atuais, justamente pelo fato de ser a primeira a declarar que todos 
os homens nascem e são livres. 

A Constituição Federal de 1988 também tem o mesmo condão. Ela coíbe a restrição à 
liberdade - em seu preâmbulo e em seu art. 1º - ao instituir um Estado Democrático de Direito 
garantidor dos direitos individuais, da liberdade, do bem-estar e da dignidade da pessoa 
humana. 

Além disso, complementa tal direito em seu art. 5º, XV, ao determinar que "é livre a 
locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens." 

Tais regras servem para inibir ideias como a de se adotar um bebê para fins econômicos. Elas 
cristalizam "a necessidade de estipular como fim da sociedade o asseguramento da liberdade 
natural do homem, assim como a idéia de que a lei, expressão da vontade geral, não pode, por 
natureza, ser um instrumento de opressão." (BASTOS, 2000, p. 168) 

No entanto, a opressão aparece no filme em diversas oportunidades. Seja quando tentam 
convencer Truman de que a ideia de ser um explorador vai passar, seja quando utilizam de 
artifícios sórdidos para sua manutenção na Ilha. 

A introjeção do medo e as chantagens emocionais nada mais refletem que um abuso de direito 
e uma violação expressa ao direito de ir e vir do personagem. 

  

"Diz Aristóteles que é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, 
isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. A liberdade é 
concebida como o poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesma ou para 
ser autodeterminada. É pensada, também, como ausência de constrangimentos externos e 
internos, isto é, como uma capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é 
forçada por coisa alguma para agir. Trata-se da espontaneidade plena do agente, que dá a si 
mesmo os motivos e os fins de sua ação, sem ser constrangido ou forçado por nada e por 
ninguém." (CHAUÍ, 2000, p.464) 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6582



  

Por esse motivo, Truman só começou a conquistar sua liberdade quando passou a ser 
espontâneo e imprevisível. Quando entrou em seu carro e saiu dirigindo sem destino, 
vencendo o medo que lhe impedia de passar na ponte e sair da cidade. Quando pegou um 
barco e saiu velejando, até descobrir que o mar não era infinito, e, ainda por cima, que existia 
no seu "fim" uma escada que levava à saída, ao alcance de sua liberdade.      

Dessa forma, quando o diretor do reality show afirma o direito à liberdade de Truman, 
pronunciando - em entrevista - que ele poderia partir quando quisesse, a afirmativa se mostra 
totalmente contraditória. Pois, minutos antes, o próprio havia afirmado que à medida em que o 
astro crescia, a produção foi forçada a criar maneiras de mantê-lo na Cidade Cenográfica. 

Ora, se há coações externas, não se pode falar em liberdade nem em direito de escolha - e essa 
era uma das mensagens implícitas no filme. 

Além do direito de liberdade, outro assunto que se extrai do filme diz respeito ao direito à 
vida privada e à imagem. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, X, protege tais direitos estabelecendo que "são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". 

O Código Civil Brasileiro também estipula em seu art. 18 que "sem autorização, não se pode 
usar o nome alheio em propaganda comercial." E, em seu art. 21, que "a vida privada da 
pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma". 

Mas o que se pode entender por intimidade, vida privada e direito à imagem? A palavra 
"intimidade" liga-se à ideia de família, amigos, relacionamento emocional. 

Ser íntimo de alguém significa ter com essa pessoa relações estreitas, subjetivas, nas quais se 
tem acesso a informações de cunho pessoal. Portanto, quando se fala em direito à intimidade, 
trata-se de uma garantia que visa resguardar o direito de as pessoas não verem suas vidas 
serem devassadas injustificadamente ou sofrerem exposição à revelia de suas vontades. 

Em função disso, 

  

"(..) encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da 
dignidade da pessoa humana (CF, art.1º, III), com o direito à honra, à intimidade e à vida 
privada (CF, art. 5º, X) converter em instrumento de diversão ou entretenimento assuntos de 
natureza tão íntima quanto falecimentos, padecimentos ou quaisquer desgraças alheias, que 
não demonstrem nenhuma finalidade pública e caráter jornalístico em sua divulgação." 
(MORAES, 2008, p. 53)          

  

É o direito protegendo as pessoas de não terem suas intimidades expostas pela mídia, pela 
tecnologia, pela opinião alheia. As relações de amizade, familiares e amorosas, só dizem 
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respeito àqueles que nessas relações se encontrem envolvidos, sendo ilegal transformar o 
cotidiano de uma pessoa em entretenimento - sem sua anuência.    

A palavra "privacidade" já é mais ampla - diz respeito não só à intimidade mas a todo tipo de 
relacionamento humano que não seja público. Nela se inclui, portanto, relações travadas no 
dia a dia, sejam elas comerciais, de estudo, de trabalho etc. (MORAES, 2008) 

DINIZ (2009) sintetiza esses dois conceitos afirmando que a privacidade se liga às 
características externas da existência humana, tais como sigilo bancário, comunicação 
telefônica, hábitos pessoais etc; ao passo que a intimidade se liga às características internas, 
tais como segredos pessoais, relacionamentos amorosos e respeito à enfermidade ou à dor de 
alguém. E ambos compõem um direito mais vasto, que é o direito à vida privada. 

HABERMAS (1984) explica que as palavras "público" e "privado" tiveram origem na Grécia, 
eis que a "polis" era a esfera comum a todos os cidadãos livres, enquanto o "oikos" era a 
esfera particular de cada um. Daí definir o domínio comunal como coisa pública, afirmando 
que o poço, a praça do mercado, são para uso comum, sendo publicamente acessíveis; 
enquanto a "esfera particular" é o particularizado, o separado.  

Então, se público é tudo aquilo que é acessível a qualquer um, é de uso comum de toda 
sociedade e que pode se realizar perante qualquer pessoa, a privacidade é seu oposto. Por isso, 
ter direito à privacidade é ter direito ao reservado, ao secreto; é ter direito a não ser filmado 24 
horas por dia. 

Além disso, a Lei protege igualmente o nome e a imagem alheia. Estes, como integrantes dos 
direitos da personalidade, só podem ser relativizados em sua disponibilidade mediante 
aquiescência e contraprestação pecuniária de seu titular, se assim for desejado. A 
remuneração, no caso, objetiva combater o enriquecimento ilícito daqueles que se beneficiam 
com o uso de fotografias, do prestígio, enfim, da individualidade de outrem. (DINIZ, 2009) 

Nesse debate, 

  

"(...) toda expressão formal e sensível da personalidade de um homem é imagem para o 
Direito. A idéia de imagem não se restringe, portanto, à representação do aspecto visual da 
pessoa pela arte da pintura, da escultura, do desenho, da fotografia, da figuração caricata ou 
decorativa, da reprodução em manequins e máscaras. Compreende, além, a imagem sonora da 
fonografia e da radiodifusão, e os gestos, expressões dinâmicas da personalidade. A 
cinematografia e a televisão são formas de representação integral da figura humana." 
(MORAES, 1972, p. 64) 

  

Imagem, portanto, engloba desde a impressão que se faz de alguém até sua reprodução 
gráfica. Por isso, ela pode representar características físicas de uma pessoa ou pode simbolizar 
traços de sua personalidade, que são protegidos e só podem ser mercantilizados mediante 
autorização prévia. 

É a norma proibindo situações como as do filme, em que o Reality Show exibe o dia a dia do 
protagonista - o vinculando a propagandas - sem sua autorização. A associação da figura de 
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uma pessoa a produtos comerciais só pode ser feita com a observância de que ela tenha 
consciência sobre isso e que efetivamente tenha concordado para tal. 

  

Considerações finais 

  

            A análise do referido filme viabiliza a coleta de subsídios substanciais para traçar um 
paralelo com aspectos da vida moderna. Nesse sentido, algumas características valem a pena 
ser destacadas, tais como a racionalidade estratégica dos meios de comunicação como 
segmento ativo na sociedade; a influência da mídia na maneira pela qual as pessoas concebem 
e compreendem a realidade; os efeitos da introjeção de comportamentos, visões e valores que 
passam a ser considerados naturais e comuns às pessoas; assim como observações referentes à 
indústria cultural, a qual visa atingir determinados fins econômicos, suscitando 
questionamentos éticos e morais acerca dessa realidade. 

            É oportuno e necessário, portanto, o destaque desse subproduto da modernidade, que é 
o conjunto dos meios de comunicação de massa, e imprescindível se pontuar a força e 
influência desses segmentos - sobretudo quando se fala em televisão. 

            Esta atua de maneira a "fisgar" o telespectador, o que a princípio é legítimo. O 
problema nasce com relação à forma, à estratégia utilizada pelas emissoras para se conseguir 
audiência. 

            Dentro dessa perspectiva, a indústria cultural é muito bem utilizada pela televisão, 
pois esta detém alcance considerável. Os programas, tal qual o Big Brother Brasil, 
exemplificam bem essa estratégia midiática de entreter a população, ao mesmo tempo em que 
servem como instrumento para direcionar e instituir padrões de comportamentos e de gostos - 
características essas que demonstram a natureza inequívoca das sociedades de massas. 

            Levando-se em conta o Brasil, por exemplo, em que a maioria das pessoas tem 
televisão, e destacando-se o fato de sermos uma nação cuja desinformação é patente, é natural 
a discussão em torno de como se dá essa relação dos grandes meios de comunicação, 
com  suas informações e filtros que fazem da realidade, e a população. 

            A mídia - inegavelmente - possui muito poder e, obviamente, muitos interesses. 
Certamente que o principal deles é o econômico - ponto esse que vale a pena ser debatido, 
dada a relevância de se chamar a atenção para a maneira pela qual esses veículos poderosos 
de comunicação chegam a esse fim intrinsecamente ligado à sociedade. 

Questões éticas e morais, nessa mesma linha, - analogamente às levantadas pelo filme - 
também podem e devem ser trazidas para um debate mais aprofundado. É certo que a mídia 
tem grande apelo com as imagens, podendo usá-las de maneira a manipular a massa em geral. 

E é igualmente verdade que ela orienta as pessoas, determinando a percepção destas acerca de 
como devem enxergar o mundo. 

Entretanto, a problemática maior não é com relação à inescapável filtragem da realidade (já 
que o importante é que se tenha diversidade de informações e de programações, privilegiando 
a pluralidade), e sim a ética e moral envolvidas na condução, pelos grandes donos dos poderes 
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de comunicação, no trato das informações, programações, entretenimentos, e a honestidade 
desses meios para a consecução do fim último: o lucro. 

Portanto, é salutar que a mídia desempenhe um papel que se oriente não só por critérios 
econômicos e políticos, mas também por critérios sociais. Porque no final das contas, a 
sociedade é um organismo vivo, delicadamente coordenado entre diversos segmentos 
interdependentes - como se se tratasse de um corpo humano. E isso nos leva à conclusão de 
que as partes envolvidas dependem umas das outras para desempenharem suas funções a 
contento e para garantirem a unidade e o pleno funcionamento do corpo social. 
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A DIMENSÃO PARTICIPATIVA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E O 
PAPEL DO ESTADO NA BUSCA DE UMA NOVA LEGITIMAÇÃO 

PARA O SEU AGIR 
 

LA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO E IL RUOLO 
DI STATO NELLA RICERCA DI UNA NUOVA LEGITTIMAZIONE DELLE LORO 

AZIONI 

 
 
 

Ana Maria Gomes Da Silva Alho 
 

RESUMO 
A Carta de 1988 afirma o Brasil como um Estado de índole democrática, Seguindo essa trilha, 
se volta para a garantia dos direitos fundamentais, nas suas diversas dimensões. Tal garantia e, 
principalmente, a efetividade desses direitos,por meio das políticas públicas, estão 
intimamente ligadas ao exercício equilibrado das dimensões representativa e participativa do 
princípio democrático. Diante das crises de representação, de legitimação e principalmente, da 
corrupção notoriamente presentes no País, a visualização da busca por um maior equilíbrio 
entre as duas dimensões supracitadas por meio da valorização da participação, historicamente 
desfavorecida em relação à representação, a legislação ordinária, seguindo o mando 
constitucional, vêm imputando ao Estado, nas suas diversas esferas do poder, a obrigação de 
propiciar a realização dessa participação vinculando-a, inclusive, à legitimação do seu agir. 
Nesse curso, fundamental passa a ser o papel do Estado como fomentador do agir social por 
meio de mecanismos que estimulem uma cidadania ativa, que se sobreponha à passividade e 
ao despreparo - argumentos tão alardeados como obstaculizadores da participação- na busca 
de legitimar sua atuação, principalmente no tocante às escolhas públicas. 
PALAVRAS-CHAVE: PARTECIPAÇÃO; POPULAR; ESTADO; FOMENTADOR; 
AÇÕES; SOCIAIS; CIDADANIA; ATIVA 
 
RIASSUNTO 
La costituzione del 1988 afferma il Brasile come uno Stato democratico di natura, seguendo il 
sentiero gira a garanzia dei diritti fondamentali nelle sue varie dimensioni. Tale garanzia, e 
soprattutto l 'efficacia di tali diritti, attraverso le politiche pubbliche sono strettamente legati al 
esercizio equilibrato delle due dimensioni del principio democratico: la rappresentanza e la 
partecipazione.Di fronte alla crisi della rappresentazione, legittimazione e, soprattutto, la 
corruzione presente nel paese, la ricerca di un migliore equilibrio tra le due dimensioni di cui 
sopra, sottolineando la partecipazione, storicamente svantaggiate rispetto alla 
rappresentazione, la legislazione, in seguito al comando costituzionale, sono stati assegnati al 
governo brasiliano nella sua varie sfere del potere, l'obbligo di promuovere la realizzazione di 
tale partecipazione, collegandola anche per la legittimità della sua azione. 
In questo corso, diventa fondamentale il ruolo dello Stato come promotore di azione sociale, 
attraverso meccanismi che promuovano la cittadinanza attiva, che si sovrappone al 
impreparato e passività - argomenti tanto vantata creare ostacoli alla partecipazione - nel 
tentativo di legittimare le proprie azioni, soprattutto per quanto riguarda scelte pubbliche. 
PAROLE CHIAVE: PARTECIPAZIONE; POPOLARE; STATO; PROMOTORE; 
AZIONE; SOCIALE; CITTADINANZA; ATTIVA 
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1. Introdução 

  

A Constituição Pátria, promulgada em outubro de 1988, traz verdadeira vinculação do País ao 
ideal democrático ao reconhecer em seu preâmbulo que a reunião dos representantes do povo 
na Assembléia Nacional Constituinte que lhe deu origem, dentre outros, tinha por escopo 
"instituir um Estado Democrático". 

Materializa tal compromisso ao determinar que a República Federativa do Brasil deve se 
fundamentar na soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político, destacando seu parágrafo único, ainda, 
que "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente", nos termos traçados pela referenciada Constituição. 

Essa opção política do Estado brasileiro é demonstrada, ainda, pela sua adesão a documentos 
internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos. 

Mas, afinal, o que é a democracia? A complexidade do tema requestado pode ser comprovada 
pela existência de obras que têm por título a própria indagação, citando-se por exemplos os 
livros de Simone Goyard-Fabre (2003) e de Alain Touraine (1996). 

Não obstante a complexidade referenciada importa que se visite a matéria, com o intuito de se 
buscar esclarecer que o significado do termo democracia sofreu mutações no decorrer do 
tempo, numa brevíssima comparação entre o sentido do vocábulo na democracia grega e na 
democracia moderna. 

  

2. Democracia: a dificuldade de definição e a evolução do termo  

  

De acordo com a "fórmula de Lincoln" (CANOTILHO, 2003, p.287), o referido ideal político 
é "governo do povo, pelo povo e para o povo". Segundo o doutrinador português, tal fórmula 
é considerada a síntese mais expressiva dos momentos fundamentais do princípio 
democrático, sendo a justificação positiva desse tipo de opção política. 

Por sua vez, Giovanni Sartori (1994, v.2, p.17-18) destaca que, ao buscar respostas para o que 
é democracia, não há que se examinar o termo de forma isolada, mas o seu campo semântico, 
ou seja: a série de conceitos que o implementam ou que o complementam, modelados sempre 
na forja da experiência, refletindo o que foi aprendido. Em síntese, a história governa as 
definições e o homem incorpora a história em seu ser, por meio da linguagem. Destarte, há 
que se entender as palavras como "portadoras de experiências", sob pena de ser considerado 
"trapaceiros da palavra".   

            Nesse rumo, tem o vocábulo sob estudo raízes e derivações que não podem ser 
ignoradas e, embora a democracia liberal seja a forma atual, sua modelação decorre das 
diversas tentativas e erros praticados no decorrer do processo histórico (SARTORI, 1994, v.2, 
p.19). 
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Reconhece Sartori que, se sob o aspecto argumentativo, existem muitas democracias 
possíveis, originadas de forma lógica; poucas são, no entanto,  as historicamente possíveis. 

O entendimento de que existem diversas democracias é reforçado por Paul Hirst (1992, p.31), 
que defende que o vocábulo não existe no singular, posto que há "uma variedade de doutrinas 
da democracia e uma variedade de mecanismos políticos e processos de decisões ditos 
democráticos". Não se pode ainda olvidar - leciona  Santiago Nino (1997, p.14) - que esses 
modelos se relacionam de forma diversa com o constitucionalismo. 

A ambivalência da democracia existente deste a antiguidade grega é lembrada por Goyard-
Fabre (2003, p.276), que destaca  ainda que, se por um lado não se pode reduzir a democracia 
a "esquema simples e unitário", de outro turno, porque marcada pela ambiguidade inerente à 
natureza humana, a democracia acaba por fabricar para si mesma suas aporias. 

            Interessante a leitura do registro histórico formalizada por Robert Dahl (2001, p.19), 
quanto à boa parte da expansão da democracia ser atribuída à difusão das práticas e do ideário 
democrático originário da Grécia, mas não se limitar a isto. De acordo com o referenciado 
autor "Como o fogo, a pintura ou a escrita, a democracia parece ter sido inventada mais de 
uma vez, em mais de um local".  

Assim, acredita Dahl (2001, p.21-22) que as condições adequadas para a invenção autônoma 
da democracia primitiva e para reinvenção desta existiram sob diversas nomenclaturas, em 
diversos locais e em diferentes épocas, não só no Mediterrâneo, mas também na Europa do 
Norte, onde em várias localidades os homens livres e os nobres passaram a integrar as 
assembléias locais, sendo a estas, posteriormente, acrescidas as assembléias regionais e, 
ainda, as nacionais, onde a participação se verificava por meio de representantes por eles 
eleitos. 

            Citando algumas diferenças entre o conceito de democracia antiga e moderna 
(SARTORI, 1994, v.2, p.35-36), tem-se, em primeiro lugar, que a primeira era concebida para 
a polis e a polis grega não poderia ser comparada ao Estado, como entidade impessoal e como 
termo político, na forma reificada por Maquiavel e fortalecida, no século XVII, por Botero. 
Aquele objeto inicial do conceito, identificado como sociedades-comunidades e não cidades-
Estados, determinava que a democracia dos antigos se caracterizava justamente pela ausência 
dessa pessoa ideal política - o que determinaria uma inaptidão do estudo das democracias 
antigas para embasar a construção de um Estado democrático com vasto território e ampla 
coletividade (SARTORI, 1994, v.2, p.35-36). 

            Tal entendimento encontra reforço em Hirst (1992, p.31) quando este, ao  indicar que 
em sua modalidade mais simples a democracia é "o poder diretamente exercido pelo próprio 
povo como um corpo, sem uma autoridade superior superposta a ele", ressalta que somente 
poderá ter lugar esse tipo de democracia direta se presentes três condições, a saber: que os 
cidadãos que compõem o povo sejam em número bem reduzido; que as tarefas 
governamentais não tenham complexidade e não exijam treinamentos especiais ou maior 
dedicação; e que o corpo político não reconheça qualquer autoridade como superior, 
condições estas que fazem com que, no entendimento do autor, tal tipo de democracia seja 
inconcebível nos dias atuais.  

            Com relação à participação na democracia antiga - que mais se aproxima da 
democracia literal, ainda que houvessem governantes e governados, estes interagiam face a 
face, num envolvimento contínuo do povo no exercício direto do poder (democracia direta). 
Já nos modelos atuais, do tipo indireto, o povo é governado por representantes - que exercem 
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a política profissionalmente - e não por si mesmo, existindo grande distanciamento entre eles, 
o que é demonstrado pela ausência do primeiro no exercício do poder, permanecendo afastado 
da política até ser chamado, de tempos em tempos, tão-somente para o exercício do voto 
(SARTORI, 1994, v.2, p.36-37). 

Importante aporte para a compreensão do sentido de democracia é o reconhecimento de sua 
interface com o tema dos direitos fundamentais. O direito moderno, que resulta da norma que, 
originada pelo legislador e sancionada pelo Estado, tem por finalidade garantir as liberdades 
subjetivas, caracteriza-se como o caminho para que se realize a autodeterminação democrática 
dos cidadãos e se garanta as liberdades. 

Na concepção clássica, as chamadas leis da república refletiam a vontade ilimitada dos 
cidadãos reunidos e, por obterem validação por meio do processo de formação da vontade dos 
cidadãos, não sofriam limitações. Já num cenário que assume o compromisso finalístico do 
próprio direito, a chamada "dominação das leis", concretizada historicamente no ideário dos 
direitos humanos e da soberania popular, acaba por ser entendida como uma segunda fonte de 
legitimação, demonstrando a relação entre princípio democrático e Estado de direito. Para 
Habermas (2003-B, 153-154), essa inovação que marca a distinção entre a compreensão 
moderna e a clássica de democracia se consubstancia no fato de que a primeira se relaciona 
com uma espécie de direito dotado de três características fundamentais, que são a positivação, 
a estruturação individualista e o sentido cogente do direito moderno.  

Em conclusão, utilizando os ensinamentos de Alain Touraine (1996, p.25 e 29), no que toca à 
visão moderna do termo objeto de discussão, a democracia não se define pela participação 
nem pelo consenso, mas sim pelo respeito das liberdades e diversidades. Nesse rumo, a 
democracia é o regime em que as minorias vêem seus direitos reconhecidos pela maioria que, 
por sua vez, aceita que, numa inversão, poderá se tornar a minoria de amanhã e, assim, fica 
submetida a uma lei que representará interesses diferentes dos seus, mas que não lhe recusará 
ou impedirá o exercício de seus direitos fundamentais [1]. 

Destarte, numa concepção puramente política de democracia, Touraine (1996, p.255) defende 
que esta deve ter por objetivo maior permitir que os indivíduos, grupos e a própria 
coletividade se tornem sujeitos livres, produtores de sua história e que, em suas ações, sejam 
capazes de unir o universalismo da razão e a particularidade de uma identidade pessoal e 
coletiva. 

  

3 Princípio democrático e seu conteúdo  

À vista da própria evolução do conceito acima demonstrada, têm-se que o princípio 
democrático constitucionalmente instituído é mais que método ou técnica a ser utilizada pelos 
governados para a escolha dos seus governantes, vez que, como princípio normativo torna-se 
"impulso dirigente de uma sociedade" (CANOTILHO, 2003, p.288) - o que pode ser 
visualizado na Carta de Outubro por conta dos objetivos insculpidos nos incisos I a IV, do seu 
artigo 3º. 

O princípio democrático-normativo é princípio complexo (Canotilho, 2003, p.288), vez que 
(i) recepciona os mais destacados postulados da teoria democrática representativa, tais como 
órgãos representativos, eleições periódicas, pluralismo partidário e separação de poderes, e 
(ii) exige a existência da democracia participativa, com a estruturação de procedimentos que 
possibilitem aos cidadãos efetiva participação nos processos decisórios, além do exercício de 
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controle crítico em relação às divergências opinativas e produção de  inputs políticos, num 
reconhecimento constitucional de que a participação direta dos cidadãos é imperioso 
instrumento de consolidação desse tipo de sistema. 

 É o reconhecimento do caráter necessariamente histórico do conceito de democracia, já 
explicitado anteriormente, que permite afirmar a inadequação dele ser vislumbrado como 
fenômeno estático. Ao revés, aquilo de que se cuida é de um "processo de continuidade 
transpessoal"[2], que não permite que se vincule o processo político a determinadas pessoas. 
De tal arte, a democracia é dinâmica, inerente à sociedade aberta e ativa, que possibilita aos 
cidadãos se desenvolverem integralmente e a exercitarem a liberdade de participar do 
processo político de forma crítica e em condições de igualdade econômica, política e social. 

Importa também ressaltar que o tema sob estudo, como princípio organizador, sem eliminar a 
existência das estruturas de domínio do homem pelo homem nas quais se assenta o poder 
político, tem por finalidade indicar a forma de organização de tal domínio, ou seja, de 
disciplinar a titularidade e o exercício desse poder e, principalmente de legitimá-lo. Assim, o 
domínio político "é constituído, legitimado e controlado por cidadãos (povo), igualmente 
legitimados para participarem do processo de organização da forma de Estado e de governo" 
(CANOTILHO, 2003, p290). 

O exercício democrático do poder implica na contribuição de todos os cidadãos, por meio do 
princípio-direito da igualdade e da participação política e do exercício desta participação de 
forma livre, bem como envolve a abertura de processos políticos que propiciem a criação de 
direitos sociais, econômicos e culturais que, por conta da dimensão impositiva dos direitos 
fundamentais, vinculam o legislador ao "preenchimento intrínseco" desses direitos. De outro 
turno, segundo Canotilho (2003, p. 290-291), os direitos fundamentais, na qualidade de 
direitos subjetivos de liberdade, são criadores de espaços pessoais contra o exercício 
patológico do poder e, no papel de legitimadores do domínio democrático, garantem esse 
mesmo traço à organização e aos processos políticos de decisão, 

A concretização do princípio democrático se dá por meio dos princípios da soberania popular 
e das dimensões representativa e participativa. 

  

3.1 O princípio da soberania popular 

  

Seu fundamento repousa em dimensões que foram sedimentadas ao logo da história, a saber: o 
domínio político (dominação do homem pelo homem), que necessita de legitimação; a própria 
legitimação desse domínio, que somente pode emanar do povo; o povo, como titular da 
soberania ou do poder e que é, ao mesmo tempo, titular e destinatário de tal legitimação; a 
soberania popular, consubstanciada na formação e existência da vontade política do povo, 
garantida constitucionalmente de forma material - por meio dos princípios da liberdade 
política, da igualdade e do pluralismo dos interesses politicamente relevantes - e 
procedimental, via instrumentos garantidores da operacionalização dos princípios 
materialmente garantidos  (CANOTILHO 2003, p.292). 

            A soberania popular é tida como compilador das regras básicas de governo e de 
organização estrutural do ordenamento jurídico. De acordo com Bonavides (2008, p. 10-11), o 
princípio da soberania popular é, ao mesmo tempo "fonte de todo o poder que legitima a 
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autoridade e se exerce nos limites consensuais do contrato social, Encarna o princípio do 
governo democrático e soberano, cujo sujeito e destinatário na concretude do sistema é o 
cidadão", sendo verdadeira carta de navegação da cidadania[3]. 

Pode-se inferir que, presentes as dimensões citadas no primeiro parágrafo deste subitem, a 
soberania popular abarca tanto a representação como a participação direta. 

Esse pensamento se reforça no entendimento de Valle (2010, p.93), quando destaca que 
importa lembrar a relação existente entre princípio democrático e soberania popular e que 
"jamais se poderia afirmar que a construção originária do povo soberano identificado como 
a cidadania organizada, possa se revelar contrário ao princípio democrático". 

   

3.2 O princípio da representação popular: a dimensão representativa 

  

            No bojo de outras inovações relevantes, a Carta de Outubro também sedimentou a 
dimensão representativa do princípio democrático e, ao fazê-lo, não considerou apenas o seu 
aspecto estrutural, mas a busca de sua eficiência, seletividade e racionalidade, numa 
"orientação de output" (CANOTILHO, 2003 p.288-289). 

            O princípio da representação se funda em alguns postulados, tais como o  domínio 
político, exercido em nome do povo por órgãos de soberania do Estado, devidamente 
autorizados a tanto pela norma constitucional; legitimação desse domínio, originada direta ou 
indiretamente da soberania popular; e exercício do poder com o escopo de alcançar ou dar 
seqüência aos interesses do povo, numa clara vinculação à fórmula de Lincoln 
(CANOTILHO, 2003, p.288-289). 

            Segundo Bobbio (2010-v.2, p.1102) o sentido da representação política está "na 
possibilidade de controlar o poder político, atribuída a quem não pode exercer pessoalmente 
o poder", tendo por finalidade "...a realização de uma relação de controle (regular) entre 
governados e governantes". 

            Para Canotilho (2003 p.293), a representação democrática consubstanciada na 
autorização dada pelo povo a um órgão soberano - no Brasil, aos poderes Executivo e 
Legislativo - devidamente legitimado pela Constituição para atuar em nome e para o povo e 
que pressupõe que este é formado por cidadãos iguais, livres e autônomos, se refere à 
representação formal. 

            Não obstante, conforme ressaltado por Canotilho, a conformação constitucional da 
representação democrática e a mera delegação da vontade do povo não caracterizam a 
representação democrática material, que somente se dá quando "os cidadãos (povo), para 
além das suas diferenças e concepções políticas, se podem reencontrar nos actos dos 
representantes em virtude do conteúdo justo destes atos" (CANOTILHO 2003 p.294). 

            Decerto, o posicionamento acima transcrito provoca o velho debate em torno dos 
fundamentos da representação e da natureza do vínculo de subordinação que se estabeleça 
entre mandatários e mandantes. 
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É do ideário federalista (HAMILTON, MADISON, JAY,2003, p.349) a concepção de que a 
eleição de poucos governantes, com características fortes de patriotismo, sabedoria e amor à 
justiça e que podem melhor diferenciar os interesses públicos dos particulares, é mecanismo 
de mediação necessário e que a representação, nesses termos, apresenta-se como uma 
estrutura superior de deliberação. 

Na mesma direção, Sieyès (MENDES, 2007) que, distinguindo democracia e governo 
representativo[4] - como Montesquieu e Madison - defendia em nome do bem comum a 
representação, pela possibilidade dos cidadãos elegerem mandatários que detenham maior 
capacidade que eles mesmos de reconhecer os interesses gerais, defendendo, inclusive não a 
possibilidade, mas a necessidade de que esses mandatários possam deliberar livremente. 
Montesquieu, por sua vez, se de um lado afirmava que o povo tivesse capacidade para 
escolher os representantes, de outro lado entendia não a detivesse para conhecer as leis e 
conduzir diretamente os negócios públicos, por associar a competência política à competência 
técnica (MENDES, 2007). 

  

3.3 A Dimensão Participativa 

  

A participação, como estruturação procedimental que possibilita aos cidadãos aprender esse 
viver democrático, participar nos processos decisórios, exercer controle sobre as divergências 
e dar início a processos político-democráticos atinge uma dimensão que envolve uma efetiva 
participação política desses cidadãos e que ultrapassa, em muito, à mera manifestação destes 
sobre os temas políticos, que tem lugar de tempos em tempos, seja no exercício do poder-
dever de escolher representantes ou de dizer "sim ou não" para algum questionamento. Nessa 
linha de compreensão, Sartori (1994, v.1, p.158)  recorda que é unanimidade no seio dos 
participativistas que participação eleitoral não é participação real, nem local apropriado para 
tanto. 

Cumpre ter-se em conta a advertência de Sousa Santos(1999) de que a democracia assumiu 
papel central no campo político, sendo objeto de disputa entre a regulação do Estado e a 
emancipação dos cidadãos, não se podendo deixar de reconhecer um pendor para a regulação, 
por conta de se restringir a política à prática social executada por políticos profissionais em 
detrimento da participação. É também essa mesma tensão que explica a construção de 
mecanismos híbridos, que congregam distintos níveis de participação, na busca de um 
equilíbrio entre emancipação cidadã e regulação estatal (MARQUES, 2008). 

O texto constitucional brasileiro - destaca Denise Mendes (2007) - reforça a importância dos 
institutos da democracia semidireta e participativa que também, por conta do amparo da 
legislação complementar, vem ganhando forças, quer na definição das políticas públicas, quer 
por propiciar algum tipo de controle para os atos dos representantes.  

A democracia semidireta contempla equilíbrio pela operação, de um lado, da representação 
política e, de outro, da soberania popular direta. O uso da ação equilibrada da democracia 
semidireta é reforçado por Bonavides (2003, p.275;b; GARCIA, 2004), quando diz que sua 
prática limita a "alienação política da vontade popular" e que  "a soberania está com o povo, 
e o governo, mediante o qual essa soberania se comunica ou exerce, pertence ao elemento 
popular nas matérias mais importantes da vida pública" 
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De acordo com Sartori (1994, v. 1, p. 156) a democracia direta, a contrário senso da 
democracia representativa, é uma "democracia sem representantes e sem mecanismos de 
transmissão da representatividade", que apresenta subespécies identificadas separadamente. 
Mesmo em se considerando que qualquer democracia direta está vinculada ao autogoverno, 
destaca o Mestre italiano que o sentido de autogoverno está intimamente relacionado ao 
"tamanho", ao sentido e à realidade da democracia direta, sendo certo que, conforme já 
registrado anteriormente, existem sérias dificuldades em se exercitar a democracia direta, 
literal e autenticamente autogovernante em grupos que não tenham tamanho reduzido. 

Uma alternativa aos desafios da democracia direta, são os instrumentos de seu exercício de 
maneira semi-direta como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular - todos presentes na 
estrutura constitucional brasileira. Em todos esses instrumentos acima indicados, subsiste o 
traço comum da busca em assegurar mecanismos reais e aptos a proporcionar uma ampliação 
no universo de atores envolvidos no processo político de formação da decisão. Se essa idéia 
se pode defender a partir da própria construção teórica do princípio democrático e de suas 
dimensões, cumpre todavia enfrentar a seguinte questão: é possível afirmar que o modelo de 
democracia da Carta de 1988 tenha esse mesmo compromisso com a participação? Esse é o 
tema que se enfrenta na seqüência. 

  

3.4  O Diálogo Necessário entre Representação e Participação 

            

            Imperioso registrar que muitas correntes visualizam a democracia direta como oposta 
àquela representativa (CANOTILHO, 2006, p.308). 

Todavia, nem todas as oposições têm o condão da exclusão, podendo, ao contrário, coexistir 
ou oferecer complementação. 

Leciona Bobbio (2002, p. 65) que a forma representativa e a forma participativa não são 
sistemas alternativos ou de impossível coexistência, mas sim sistemas que  podem, 
reciprocamente, se integrar. E vai além, ao afirmar que "num sistema de democracia integral 
[...] são ambas necessárias, mas não são consideradas em si mesmas suficientes". 

Para Sousa Santos (2002, p.75-76) a combinação entre participação e representação pode se 
dar de duas formas: (i) pela coexistência, baseada na  convivência das diferentes formas 
procedimentais em níveis diferentes: a representação na esfera federal e a participação na 
esfera local e (ii) pela complementaridade, consubstanciada em uma articulação mais 
substancial entre ambas as formas. A complementaridade pressupõe que os governos 
reconheçam que "o procedimento participativo, as formas públicas de monitoramento dos 
governos e os procedimentos deliberativos" podem ser substitutos de parte do processo de 
representação e deliberação pensado no modelo hegemônico de democracia. 

Ainda no campo da expansão necessária do princípio democrático, Valle (2010, p.93) afirma 
que ele "não admite ser confinado aos limites da representação, mas exige a concorrência do 
mecanismo da participação que, ao mesmo tempo, legitima e controla essas deliberações". 

Assim, de acordo com a doutrinadora, as dimensões representativas e participativas não são 
excludentes, mas complementares, ainda que possam, conforme destacado por Bernardo Sorj 
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(2004, p.73),  vir a apresentar conflitos, seja porque os representantes deixem de atender às 
expectativas dos seus representados, seja por atuarem sob a égide do autoritarismo. 

Essa complementaridade é, pois, transportada para o princípio democrático, que opera 
fundado em ambas as dimensões. 

No caso brasileiro, a complementaridade em foco encontra respaldo constitucional. A Carta 
Magna não só prevê ambas as dimensões, como não traz qualquer autorização para o uso 
exclusivo de qualquer delas ou de utilização da participação apenas em nível local. 

Não obstante a previsão constitucional a cultura de participação popular no Brasil sempre foi 
considerada incipiente, haja vista as reduzidas oportunidades em que os instrumentos do 
referendo, do plebiscito e da iniciativa popular foram utilizados, sendo certo que todas 
tiveram lugar no curso da existência da dimensão representativa.   

Sobre tais oportunidades vale registrar que o único referendo do país foi realizado em 2005 e 
tinha por objeto decidir se seria mantido o artigo do Estatuto do Desarmamento que proibia a 
comercialização de armas e munições no Brasil, tendo a população optado por derrubar a 
proibição (ROSA 2005 e MUNHOZ, 2005). 

De outro lado, dois plebiscitos de âmbito nacional foram realizados, sendo um deles anterior à 
Carta Magna de 1988.  No de 1963, os brasileiros foram chamados para decidir se mantinham 
o sistema parlamentar imposto pelos militares, ainda no governo de João Goulart, ou se 
optavam pelo retorno ao presidencialismo, sendo o último vitorioso com grande margem de 
vantagem. No plebiscito de 1993 a decisão envolvia, além do sistema de governo 
(parlamentarismo ou presidencialismo), a forma de governo (república ou monarquia 
constitucional). Nessa oportunidade, o povo decidiu pela república presidencialista (ROSA, 
2009). 

 Com relação à iniciativa popular, autorizada pela Constituição da República, embora se 
apresente em menor escala, notadamente por conta da exigência de número mínimo de 
eleitores a lhe dar impulso, quando não iniciada por associações e órgãos de classe, sindicatos 
e entidades da sociedade civil, também se fez presente. Como exemplo, a legislação 
relacionada à compra de votos, deflagrada pela Comissão de Justiça e Paz e pela 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (GARCIA, 2004).  

            Não se pode deixar de citar a mais emblemática das iniciativas populares brasileira, 
relacionada à Lei de Crimes Hediondos, por conta do clamor público que envolveu todo o 
processo, deflagrado pelo assassinato da atriz Daniela Perez, bem como, mais recentemente, a 
chamada  " lei da ficha limpa". 

            Do exposto, denota-se que a realidade vem se modificando, o que é demonstrado 
também pelo fato de, em maio de 2009 existirem 102 (cento e dois) projetos de plebiscitos 
tramitando na Câmara Federal (OLINDA, 2009). 

            Uma maior utilização dos instrumentos de participação também vem sendo 
demonstrada pelo Judiciário, como a realização de audiências públicas pelo STF[5], além da 
implementação da gestão participativa pela administração pública, em suas diversas esferas, 
nos termos preconizados pela Carta de Outubro. 

É nessa área que a participação mais tem se desenvolvido. De acordo com Rubens Pinto Lyra 
( 2007), não obstante a precariedade das estatísticas, no que se refere aos principais institutos 
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de participação popular, estimava-se que em 2007 existissem cerca de (i) vinte e cinco mil 
conselhos de políticas públicas deliberativos, nos quais estava envolvida a sociedade como 
participante; (ii) duzentas experiências de orçamento participativo; e (iii) mais de mil 
ouvidorias.   

Pelo dissertado, entende-se como claro o compromisso da Carta Maior com a participação e a 
possibilidade não só de coexistência, mas o caráter complementar das dimensões 
representativas e participativas do princípio democrático 

Nesse rumo, na atualização do conteúdo do princípio democrático, impende que se pense em 
uma democracia consubstanciada na participação popular quando das escolhas públicas, ou 
seja, na participação dos cidadãos destinatários na definição sobre o que, como, quando e de 
qual forma deve o poder político organizado agir, bem como sobre quais sejam os 
instrumentos disponíveis para seu controle.  

  

  

4. As Dificuldades no Viver do Princípio Democrático na sua Dúplice Dimensão e 
as  Objeções à Participação Popular como Mecanismo Legitimador das Escolhas 
Públicas 

  

A história revela os constantes reveses impostos ao ambiente democrático de deliberação 
política em terras brasileiras. 

            Conforme destacado por Nunes Leal (1997, p.265- 266) desde o império a corrupção 
eleitoral "é um dos mais notórios e enraizados flagelos do regime representativo no Brasil", 
sendo tão imensamente defeituosa a prática do referido sistema que várias reformas 
eleitorais[6] se sucederam, ao mesmo tempo em que se sobrepunham a elas novas formas 
maliciosas de burla. Lembra o referido autor que  "Ao desencanto da experiência sobrevinha 
outro ímpeto reformista, que acendia novas, mas efêmeras, esperanças". 

Impressiona que tal constatação, apresentada em obra publicada inicialmente em 1949, ainda 
se aplique ao Brasil atual, não obstante toda a evolução, nos mais diversos níveis, ocorrida 
desde então. 

Mas não são só a corrupção, a crise de representação e o déficit de legitimação os desafios 
enfrentados diuturnamente à concretização de um efetivo viver democrático. A sociedade do 
conhecimento, a velocidade progressiva de circulação das informações - dentre outros 
fenômenos - conferem visibilidade nunca antes havida em relação a esses fenômenos, abrindo 
toda uma nova reflexão em relação aos caminhos possíveis de formulação de escolhas 
públicas que se revelem a um só tempo legítimas, mas que não se constituam cláusula de 
bloqueio ao exercício regular das funções que são próprias do poder. Nesse tom, a dimensão 
participativa ganha cada vez maior importância como um dos principais caminhos.   

A participação, no entanto, depende de fatores histórico-sociais e de "graus de 
amadurecimento político-ideológico e organizacional" que surgem, muitas vezes, somente 
após longo espaço de tempo, "não cabendo ao órgão central concedê-la ou delegá-la", sendo 
certo que, embora a existência de diversos dispositivos descentralizados que propiciam a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6599



participação  esta  nem sempre se efetiva sendo, muitas vezes manipulada por grupos de 
interesses (NOGUEIRA, 1997). 

            Nesse viés, é aplicado também à participação direta um conjunto de argumentos 
contrários à abertura democrática, relativo ao exercício das funções administrativas (VALLE, 
2010, p.92): o risco democrático pelo esvaziamento/desconsideração do papel dos 
representantes eleitos, seja para o executivo, seja para o legislativo; a sempre cantada falta de 
interesse dos cidadãos  na participação dos processos de escolha pública; o custo elevado para 
a utilização de mecanismos amplos e continuados, que propiciem a abertura democrática; o 
esvaziamento do papel do Estado; e a diluição de responsabilidade para os representantes, 
ante a coletivização das escolhas. 

            A legitimação das escolhas públicas pela participação popular encontra maior crítica 
na falta de maturidade política e na ausência de uma cidadania ativa. Mas o que é cidadania? 
O tema requestado passa a ser estudado, como se segue. 

  

4.1. Cidadania: as Mudanças de Conceito   

   

            Pela concepção tradicional, a cidadania surgiu com a cidade antiga e, tanto na Politéia 
grega como na Civitas Romana, é "uma qualidade que confere o direito de participar na 
gestão dos negócios da Cidade, estando o indivíduo plenamente integrado à comunidade 
política dos cidadãos" (CHEVALLIER, 2009, p.252), que, por sua vez  tem seus alicerces 
num princípio fundamental de igualdade que não só indica que todos os cidadãos são iguais 
perante a lei -a isonomia - mas que têm iguais poderes de intervir nas decisões coletivas - a 
isegoria. 

            Caracterizada por uma grande rigidez, tendo como único espaço de atuação o Estado-
Nação e cujo acesso se dava em razão da nacionalidade, a cidadania estava vinculada, de 
forma restritiva, aos direitos cívicos. No governo representativo, os direitos políticos se 
restringiam à designação de representantes e, uma vez terminado o sufrágio, restava aos 
cidadãos a submissão aos comandos daqueles que elegeu (CHEVALLIER, 2009, p.257-258). 

            De acordo com Chevallier, por conta da evolução das sociedades contemporâneas e da 
crise do sistema representativo essa concepção foi superada, substituindo-se a democracia de 
eleição pela democracia de expressão, o que fez  surgir uma nova cidadania, alargada, 
tolerante e plural, com influência efetiva nas escolhas coletivas, voltada para novos direitos e 
benefícios: a cidadania ativa. 

            Conforme Bernardo Sorj 

a cidadania moderna é produto de uma bricolagem histórica em que se confunde uma 
dimensão normativo-utópica e outra analítico-descritiva e que, segundo as diversas tradições 
nacionais e períodos históricos, enfatiza direitos e obrigações diferentes (SORJ, 2006) 

Essa cidadania, de acordo com o mesmo autor, sempre se refere a uma forma própria de 
pertença a uma comunidade, de acesso a uma gama de direitos.            No campo do direito 
manteve-se uma idéia de "cidadania fossilizada", pela qual os indivíduos são titulares de 
direitos e obrigações formalmente instituídos pela declaração destes nos textos constitucionais 
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e legais. Assim, sob a influência do pensamento kantiano, é reconhecido como cidadão o 
indivíduo apto a exercer os direitos políticos o que promoveria a igualdade de todos perante a 
lei e garantiria uma pretensa universalidade de alcance dos direitos, por meio do sufrágio 
universal. 

 Nessa linha, desconsideram-se o caráter sociológico, histórico e político da cidadania, 
consubstanciados nas dimensões do pertencimento e da participação e, sob a alegação de 
insuficiência destes quando do enfrentamento das questões envolvendo cidadania em um 
contexto no qual se reconhece os direitos civis políticos e sociais, visualiza-se sua efetivação 
apenas por meio dos tribunais (BELLO, 2006). 

Até os direitos sociais começarem a ter destaque no século XX, nomeadamente no período 
entre guerras, o desenvolvimento da cidadania teve pouca influência sobre a desigualdade 
social. (MARSHALL, 1967, p.87) 

Na concepção clássica de Marshall, que amplia o conceito de cidadania -anteriormente 
vinculado à pertença a um Estado e ao direito de votar e ser votado -   alargando o seu rol de 
direitos e aumentando os atores detentores do status de cidadão, cidadania se refere à 
conquista e ao exercício de três conjuntos de direitos interligados, assim entendido porque o 
exercício pleno de um depende da existência dos outros dois. São eles (i) os direitos civis, 
basicamente as liberdades individuais; (ii) os direitos políticos, relacionados à participação 
política, nas mais diversas formas, não limitado ao direito de eleger representantes e de ser 
eleito; e (iii) os direitos sociais, que dizem respeito às necessidades humanas básicas, 
vinculados aos bens e serviços essenciais à vida, a serem oferecidos pelo Estado como forma 
de promoção da justiça social (MARSHALL, 1967, 63).  

            Para Marshall (1967, p.76), a cidadania é um status social concedido aos membros que 
integram uma comunidade, sendo a relação entre esses indivíduos e o Estado. Tal status 
confere aos primeiros direitos individuais que devem ser garantidos pelo segundo, na busca da 
igualdade de condições[7]. 

            A consagração dos três direitos indicados por Marshall como definidores da cidadania 
é dada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de 1948, que 
reconhece em seu texto, além dos direitos civis e políticos, os direitos sociais (artigos XXII a 
XXVII). 

            No caso do Brasil, o exercício da cidadania em sua plenitude, por meio dos seus três 
elementos constitutivos, conforme ensinado por Marshall, restou prejudicada quer pela 
supressão dos direitos civis e políticos e/ou pela manipulação dos sufrágios em diversos e 
longos períodos conforme já explanado, quer pelas dificuldades em se dar efetividade aos 
direitos sociais preconizados na Carta Maior. 

            Não obstantes as incontáveis limitações impostas pelas práticas políticas nacionais, "a 
cidadania, como horizonte político, constitui o sistema de referência do mundo desejável da 
população brasileira" ( SORJ, 2006), o que é demonstrado (i) pelas críticas feita pela maioria 
dos membros da sociedade à falta de justiça social e à impunidade dos poderosos; (ii) às lutas 
contra a ditadura; (iii) à mobilização contra a corrupção, representada pelos "caras-pintadas", 
dentre outros, todos  indicadores da existência de valores democráticos que não são 
interiorizados nas ações políticas e que levam a uma descrença na ordem pública.  

            Para Sorj (2006) não restam dúvidas de que, no Brasil, a ausência de igualdade social 
e de acesso à educação, previdência e emprego manterá a cidadania mais como utopia que 
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como conceito descritivo, vez que tanto a igualdade como o acesso são necessários para uma 
participação ativa, para o desenvolvimento do sentimento de pertença e de compartilhamento 
do destino de uma sociedade. 

            Fato é que a doutrina apresenta diversos tipos de cidadania[8], algumas indicadas como 
motivadoras de objeção à participação popular como mecanismo legitimador das escolhas 
públicas, conforme se verá nos subitens abaixo. 

  

4.1.1 A cidadania desinteressada  

  

            Na crítica à participação social como instrumento de compartilhamento das decisões 
relacionadas ao agir estatal voltado para a efetividade dos direitos fundamentais, quer no 
campo da gestão ou da governança, quer no campo do controle, tem como usual argumento o 
desinteresse ou a indiferença dos cidadãos pelas coisas públicas, o que pode acarretar (i) a 
falta de motivação para o desenvolvimento da prática democrática deliberativa; ou (ii) o 
desvirtuamento da representação social, pela reivindicação de interesses em nome de uma 
sociedade como se esta fosse unificada, em detrimento das minorias (VALLE, 2009-C). 

            Numa estratégia da classe política, leciona Oquendo (2009,  p. 107), o papel dos 
cidadãos acaba por se restringir à passividade como regra, limitando sua ação política aos 
períodos eleitorais, quando são buscados como apoio, por aqueles, para a manutenção do 
status quo, sendo válida, para isso, a utilização de todos os meios disponíveis. Depois de 
alcançados os objetivos pela classe política, voltam os cidadãos ao estado de hibernação. 

            Defende Valle (2010), no entanto, que vez que o vetor da democracia participativa  se 
baseia no direito do cidadão de integrar o processo, não é possível, sob a ótica constitucional 
serem suprimidos os instrumentos que viabilizam a democracia participativa sob o argumento 
de um suposto desinteresse da cidadania. 

            Isso porque o dito desinteresse, ressaltado sempre no âmbito da democracia 
participativa, pode estar presente também no âmbito da representação o que não autorizaria 
que se eliminasse o exercício democrático do voto para a escolha dos representantes dos 
Poderes Executivo e Legislativo, nas suas mais diferentes instâncias.  

  

4.1.2 A cidadania despreparada 

  

            Outro argumento utilizado em desfavor da participação social é o despreparo da 
cidadania. Sobre o tema, interessantes são as considerações de Sartori. 

 Lembra o autor italiano (SARTORI,1994, v.146-148)  que, quando se debatia e se lutava pelo 
sufrágio universal, o alegado despreparo foi rebatido com o argumento de que "as pessoas 
aprenderiam a votar votando" e que, posteriormente e quando o processo de aprendizagem 
não atingiu o ponto esperado, foram apontados como culpados o analfabetismo e a pobreza. 
Registra, ainda, que na maioria dos países o voto já é prática considerada antiga e a pobreza e 
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o analfabetismo são drasticamente menores, sem que isso tenha implicado numa melhora 
significativa, tanto na apatia, como em relação ao despreparo dos cidadãos, 

Tais considerações são preambulares para que o referenciado cientista político adentre no 
estudo do que é apontado como  a principal causa do despreparo da cidadania: o problema da 
informação. 

De acordo com Sartori, (SARTORI,1994, v.147)  o processo de informação é acusado de três 
pecados, a saber: a insuficiência quantitativa; (ii) a tendenciosidade; e (iii) a ausência de 
qualidade. 

Com relação a tais vícios (SARTORI,1994, v.147-148) rebate o autor em relação ao primeiro 
que, no mundo atual, há na verdade excesso de informação, o que acaba por dificultar sua 
absorção. No que se refere à tendenciosidade, aponta ser onde se enfrenta sérias dificuldades, 
ante aos cada vez mais baixos padrões éticos profissionais relacionados com o respeito à 
verdade. Com relação ao terceiro pecado - a má qualidade da informação -  entende o autor 
como o mais difícil de remediar, principalmente por conta das mensagens virtuais que, por 
sua própria natureza, acabam muitas vezes por não servir como instrumentos da verdade. 
Contra esses males, leciona Sartori, o remédio é maior responsabilidade nos meios de 
comunicação. 

Não se pode esquecer, no entanto, que as dificuldades apontadas para a cidadania pelo 
cientista político sob destaque, se apresentam tanto em relação à dimensão participativa como 
a representativa. Nesse rumo, para refutar o argumento da democracia despreparada como 
uma das objeções à participação popular, válidos são os mesmos fundamentos apresentados 
por Vanice Lírio do Valle (2010),  em relação à democracia desinteressada, já apresentados 
anteriormente. 

  

4.1.3 A cidadania capturada 

  

            Outra objeção à participação a ser considerada é a captura da cidadania, que pode se 
dar tanto pelo Estado como pelo mercado. 

            Preleciona Marcos Augusto Peres (PERES, 2006, p.172) sobre as dificuldades que 
podem decorrer de uma exagerada aproximação entre Estado e sociedade ao ponto de se 
abolir as fronteiras limitadoras de ambos, o que poderia levar a segunda a se tornar 
mera  extensão do primeiro, conforme inspiração teórica do fascismo italiano. Admite o autor 
que a aproximação mais especificamente entre governo e movimentos sociais pode levar a 
cooptação destes por aquele, o que implicaria "numa involução do caráter democrático e 
representativo dos movimentos e organizações sociais e torna os mecanismos de participação 
falhos e ineficientes", Tal se dá porque os vetores dos interesses da sociedade acabam por 
somente refletir a política governamental "deixando de desempenhar o papel que lhes deveria 
caber no processo decisório". 

            Ao tratar das agências reguladoras relacionadas às políticas públicas, Peres chama a 
atenção para a captura pelo mercado que, no caso destas se dá porque, inevitavelmente, 
grupos econômicos poderosos detentores de grande capacidade de organização e de forte 
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capital político, detêm o monopólio de informações fundamentais para as autoridades públicas 
(PEREZ, 2006, p. 174 e GRAU, 2006, p.134). 

            Do exposto, no que concerne à captura da cidadania pelo mercado, pode-se inferir que, 
a exemplo do que ocorre em relação ao Estado - ou seja, que no processo decisório, a vontade 
expressa pela sociedade espelha a política governamental - na captura pelo mercado a vontade 
refletida nas decisões da cidadania é a do poder econômico. 

            Sobre a constatação desse tipo de captura, novamente se recorre a Eros Grau que, no 
seu voto como Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 3510, 
assim se manifestou sobre a existência de algo oculto sob o discurso que se dizia 
científico  "na escala que vai das patentes até o biopoder" [...] "Não nos iludamos: levantado 
o véu, o que há sob ele - não obstante, é verdade, as melhores intenções de grande número 
dos que acompanham este julgamento - é o mercado". Não obstante a observação supracitada, 
é de se registrar que o então Ministro votou a favor da declaração da constitucionalidade do 
disposto no artigo 5º e parágrafos da Lei nº 11.105/2005. 

            Sugere Perez que a superação só se dará pela institucionalização da participação como 
forma de controlar a captura do mercado. 

 Nesse rumo, no que se refere à cidadania, não é sua capturada que obsta a participação 
popular, mas, ao revés, a participação é que acaba por ser a solução para a captura da 
sociedade. 

            As objeções tratadas, embora alertem para a necessidade do Estado buscar, em 
conjunto com a sociedade, maior preparação desta para o exercido da cidadania ativa, não 
podem impedir a participação popular de ser um instrumento de legitimação para as escolhas 
públicas, sob pena de se ferir de morte o princípio democrático, pelo esvaziamento de uma 
das suas dimensões. A diagnose das vicissitudes envolvendo o ideário de participação e o 
pleno exercício da cidadania devem provocar, ao contrário, a construção de procedimentos 
que induzam o desenvolvimento pleno da dimensão cidadã, inclusive por ocasião da 
formulação das escolhas públicas que se materializam como políticas públicas. É o que se 
passa a relatar. 

5. Políticas Públicas: Participação Popular como Mecanismo Legitimador do Agir 
Estatal 

A coexistência, reconhecida constitucionalmente, em relação de complementaridade, das 
dimensões representativa e participativa do princípio democrático, com uma valoração 
excessiva da primeira dimensão, em detrimento da segunda, combinadas com a crise de 
representação e o déficit de legitimação, apontam a necessidade do Estado buscar legitimação 
para o seu agir exatamente no vetor até agora secundarizado, a saber, o da participação. 

Tal necessidade se dá principalmente no que toca às políticas públicas, pela importância 
destas como instrumento para o cumprimento de um dever constitucional de orientação das 
ações administrativas, vez que, conforme  Norberto Bobbio (2004) e Paulo Bonavides (1998, 
p. 518) a legitimação do próprio Estado Social não decorre somente da enunciação de direitos, 
mas da formulação e cumprimento dessas políticas - entendidas como programas de ação do 
efetivo agir estatal. 

Se não compete às diversas esferas do governo conceder ou delegar a participação, não se 
pode negar o dever constitucional destas em, mais que possibilitar, em impulsionar a 
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participação nas escolhas públicas, eis que  trilhas indicativas para as ações do Estado, nas 
suas diversas esferas do poder. 

  

5.1 Políticas públicas como vetor de orientação ao agir do Estado 

Dita o artigo 3º da Norma Maior que constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do 
desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e 
regionais, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

A busca por atingir tais objetivos perpassa, também, pela concretização de direitos 
fundamentais que dependem da organização do Estado no facere e praestare (GRINOVER, 
2008). 

Ressalta Grinover (2008) que, conforme Canela Junior, para que o Estado atinja tais 
objetivos, deve realizar metas ou programas que estabeleçam funções específicas aos Poderes 
Públicos. E mais ainda, uma vez formulado o comando pela Constituição ou pela legislação 
infraconstitucional, impõe-se ao Estado a promoção de "ações necessárias para a 
implementação dos objetivos fundamentais.", Tais obrigações têm como destinatários todos 
os órgão do Poder, vez que embora uno, o poder do Estado "é exercido segundo 
especialização de atividades: a estrutura normativa da Constituição dispõe sobre suas três 
formas de expressão: atividade legislativa, executiva e judiciária". 

Os direitos sociais, entendidos como direitos-meio[9], exigem do Estado posicionamento 
diverso daquele aplicável aos direitos de status negativo, consubstanciado nas obrigações de 
facere e praestare, o que eleva os direitos sociais a condição de fator de implementação da 
justiça social (CAVALHIERI, MACHADO, 2008,  p. 3383). 

            O acolhimento, pela Constituição da República, dos princípios próprios de um Estado 
social e democrático de direito obriga, para a concretização desse modelo, além do respeito 
aos direitos individuais e à realização dos direitos sociais, o cumprimento de uma série de 
tarefas voltadas para a realização de objetivos coletivos, o que se dá por meio da elaboração e 
implementação de políticas públicas, no papel de "grande eixo orientador da atividade 
estatal" (DUARTE, 2007). 

            Destarte, a obrigação de fazer do Estado se materializa por meio da implementação 
dos diversos tipos de políticas públicas, a saber: as políticas públicas sociais de prestação de 
serviços essenciais e públicos, as políticas sociais compensatórias, as políticas de fomento, as 
políticas de reformas de base, as políticas de estabilização monetária (FARIA, 2005, p.132). 

            Nesse contexto, plenamente aplicáveis os ensinamentos de Vanice Lírio do Valle 
(2007-A), que, citando Eros Grau - à época Ministro do Supremo Tribunal Federal - ressalta 
que coordenação, promoção ou concretização das ações do Estado são desejos a serem 
alcançados pelo desenvolvimento de políticas públicas, entendidas como "atuações do 
Estado, cobrindo todas as formas de intervenção, do poder público na vida social." 

  

5.2 Legitimação Democrática das Escolhas Traduzidas nas Políticas Públicas 
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            A mudança de paradigma ocorrida no conceito de democracia na passagem do século 
XX para o século XXI afetou sobremaneira a política e o direito, nomeadamente os direitos 
fundamentais, vez que o antigo conceito formal se transformou em um conceito material, 
definido por carga própria de valores.  Nesse rumo, a simples vontade da maioria, produzida 
na expressão censitária da vontade de um eleitorado, não elide os direitos das minorias e a 
presunção de legitimidade originária sucumbe "ante a evidência de ilegitimidade no 
desempenho e na destinação do poder". (MOREIRA NETO, 2008 p.53). 

            Destarte, nos processos decisórios, a simples representação política dos cidadãos nos 
poderes executivo e legislativo não mais refletem a vontade destes de forma suficiente e 
específica como a possibilitada pela participação direta e indireta e pelo consenso substantivo, 
o que faz com que o conceito contemporâneo de políticas públicas sofra revisão com vistas a 
privilegiar a participação (MOREIRA NETO,2008, p.54). 

            Com respaldo constitucional, é na participação popular que o Estado vai, então, buscar 
legitimar suas ações e decisões referentes às políticas públicas. 

            Ensina Derani (2006, p.135) que numa sociedade que se mostra mais democrática e 
consciente e que utiliza instrumentos para uma maior participação dos cidadãos, é uma 
sociedade em que a política pública refletirá com mais fidelidade a sua força decisória. 

No caso nacional, a Constituição da República de 1988 estabeleceu grande rol de normas que 
respaldam a participação dos cidadãos por diversos meios, nas decisões da administração 
pública relativas às políticas públicas.[10] 

            Conforme Perez (2006, p.166), a estrutura normativa tem como finalidade buscar a 
eficiência da administração pública e a legitimidade para as suas decisões. 

            Dentre os meios previstos nas legislações ordinária e regulamentar como instrumento 
de concretização da participação da sociedade estão o orçamento participativo, a formação e 
atuação dos conselhos, comissões e comitês participativos e as consultas e audiências 
públicas. 

            Tais instrumentos vêm sendo utilizados com maior freqüência, principalmente no 
campo da gestão participativa, conforme já descrito anteriormente, com base nos números 
apresentados por Lyra (2007).   

            Na nova trilha, a relação entre Estado e sociedade deixa de ser do tipo tutelar, vez que 
a administração pública passa a depender da mediação dos atores sociais, o que faz com que 
esse Estado procure impulsionar, pela indução, a adesão desses atores para uma efetiva 
participação (PEREZ, 2006, p.166). 

            Assim, há uma mudança no modo de administrar os interesses públicos, com  a 
admissão da participação dos atores sociais na formulação e na execução das políticas 
públicas, numa administração consensual consubstanciada em parceria, cooperação e 
colaboração, que permite uma aproximação entre os sistemas públicos e privados (MOREIRA 
NETO, 2008, p.64). 

            Importantíssimo ressaltar que a participação favorece o controle social dessas 
políticas, uma vez que aqueles que participam do processo de formulação e execução, passam 
a deter conhecimento sobre seus termos e objetivos, possibilitando que mais facilmente se 
desenvolvam mecanismos  de controle. 
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Ao utilizar instrumentos que busquem o consentimento da coletividade e a aproximação entre 
governantes e governados o Estado cria "as bases para o nascimento de uma legitimidade 
fruto da adesão racional da sociedade a um conjunto de medidas concretas, políticas, ou 
programas que esta ajudou a formular, decidir e muitas vezes executar" (PEREZ, 2006, 
p.168). 

Conforme Perez, a legitimidade decorre da aproximação da sociedade com a Administração, 
reforçando os vínculos entre ambas. Tal aproximação se torna possível porque a participação 
serve para romper o distanciamento anteriormente existente, possibilitando à Administração 
maior contato com os conflitos sociais e políticos e uma gestão responsiva e afinada com a 
pluralidade dos interesses dos cidadãos relacionados à efetividade dos direitos fundamentais 
(PEREZ, 2006, 169) 

Quanto ao orçamento participativo, do qual o relacionado ao município de Porto Alegre é 
tomado como referência, não obstante o estímulo trazido pelos números apresentados por 
Lyra, importa fazer algumas considerações. 

Ressalta Gustavo Amaral (2010, p.178-179) que é preciso resgatar o processo de escolhas 
públicas e o orçamento é a sede, por excelência, para essas escolhas. 

            Para a superação das patologias diagnosticadas no campo da ação orçamentária, 
principalmente no que se refere à sua legitimação, impende que as mudanças culturais 
abarquem a recuperação do caráter democrático do processo orçamentário, que deverá se 
fundar não na participação formal do poder legislativo, cujos membros são escolhidos pelo 
critério censitário, ma sim sob o aspecto substantivo, com a "efetiva deliberação informada 
nas escolhas alocativas manifestas no orçamento público" (VALLE, 2009-C). 

Importa também que se busque a consolidação, dentro da cidadania, da associação necessária 
entre orçamento e o agir estatal, evitando-se que a mobilização social em relação a um tipo de 
iniciativa se veja frustrada pela ausência de previsão orçamentária, o que acaba por acarretar o 
enfraquecimento da participação social de forma mais efetiva nas escolhas públicas.  

O estímulo à participação, no entanto, não há que ser visto como objetivo político, mas sim 
como método político. Ou seja, a participação não deve ser "uma finalidade em abstrato 
pretendida alcançar ao final da ação política, mas sim um modo de atuação do poder" (Valle 
2009-C). 

Não é demais  relembrar que, no que toca à participação popular relacionada às polícias 
públicas, ricamente prevista na Constituição de 1988, o orçamento participativo é apenas um 
dos seus vetores. Conforme se depreende dos dispositivos listados na nota de rodapé nº. 10, é 
na gestão participativa nos mais diferentes níveis e em relação às mais diversas matérias que é 
reservado à sociedade papel de relevância vez que, como elemento dos órgãos colegiados, 
poderá participar da organização, execução e do controle do agir Estatal. 

A gestão participativa, conforme Moreira Neto (2006, p.63) decorre de uma mudança de 
paradigma quanto ao "modo de administrar" o interesse público, pela admissão, pelos 
instrumentos próprios, da participação de entes da sociedade, tanto na formulação como no 
controle das políticas públicas, abrindo-se o ciclo da   "administração pública consensual', no 
qual as parcerias e relações de cooperação e colaboração de todas as espécies facilitarão o 
controle da execução, além de na própria formulação das políticas públicas. 
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6. A Efetividade da Participação Popular e o Papel do Estado . 

             Conforme já examinado, muitas são as recomendações legislativas à participação 
popular nos processos relacionados às políticas públicas. 

            No caso específico da política urbana, mais que uma mera possibilidade, verifica-se no 
plano legal que a participação é alçada ao status de condição de procedibilidade tanto na 
formulação, execução e controle da política pública, como na gestão desta. 

            Se, por um lado, cabe ao poder público disponibilizar os mecanismos para a 
participação popular conforme obrigado, por exemplo, pelo Estatuto da Cidade, é fato que não 
tem o Estado como coagir os cidadãos a neles participarem. 

            Conforme depreende-se das críticas à participação direta, a efetividade desse tipo de 
participação nas políticas públicas está atrelada aos cidadãos e ao Estado. 

Com relação aos primeiros, a efetividade desejada depende de uma mudança relacionada à 
compreensão e aceitação do seu real papel em todo o processo, que perpassa por assumir uma 
cidadania ativa, que busca superar o desinteresse e o despreparo e que se vê como parte 
indispensável na cena política. Para tanto, importante será o Estado, que também deverá 
assumir uma nova postura: a de fomentador desse agir social. 

            Conforme Gilberto Bercovici (2006, p.143) o Estado é o principal formulador das 
políticas públicas de desenvolvimento, na medida em que a dimensão política, em conjunto 
com os fatores econômicos e ideológicos, faz parte do processo de sua formulação. 

            Assim é que, na atualidade, a administração pública passa a atuar sob novos métodos, 
baseados na cultura do diálogo, pelos quais são ouvidas as divergências sociais. Ao invés de 
se contrapor a elas, o Estado começa a assumir o importante papel de favorecedor do trabalho 
da sociedade sobre ela mesma. Ao sair da posição de tutor desta, vez que depende da 
dinamicidade das mediações sociais, o Estado necessita se por numa relação de 
horizontalidade com a sociedade e, além da coerção, do constrangimento e da injunção - 
mecanismos usuais para o exercício do poder - manejar principalmente a ajuda, a orientação e 
a persuasão, num esforço de obter adesão dos cidadãos às políticas do governo (PEREZ, 
2006, p.166-167). 

            Assim, um dos principais papéis do Estado é o de ser fomentador da sociedade. 

            No campo da prática, conforme leciona Bonizzato (2005, p.159) a democracia 
participativa precisa de uma política de conscientização efetiva da população, a ser 
desenvolvida pelo Estado, que decorra da produção de legislação comprometida com a 
participação social, dos investimentos significativos na área social e pela "remodelagem do 
poder político e seus principais objetivos, que não podem, de forma alguma, desviar-se da 
finalidade precípua de manutenção e persecução do interesse público". 

            Assim, há necessidade de se transcender o conceito instrumental da política, para optar 
por uma interpretação mais reflexiva. 

             Ou seja: deve o Estado buscar "motivar aos indivíduos a visualizar sua própria 
atividade política como um fim em si mesmo" (OQUENDO, 2009, p.108), fazendo os 
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cidadãos perceberem a política como um processo permanente, por meio do qual a 
comunidade definirá como a lei deve regê-la, passando a política a ser não apenas uma 
estratégia, mas um meio para a comunidade se apropriar de si mesma e alcançar seus 
propósitos. 

            No novo foco, os cidadãos deixam de ser apenas fonte de apoio eleitoral e, por 
intermédio de suas organizações cívicas, passam a ser "elemento imanente ao processo 
político, contribuindo por meio de iniciativas, idéias, críticas, podendo atuar em 
colaboração, contra ou independentemente de seus representantes" (OQUENDO, 2009, 
p.108). 

            Ainda segundo o mesmo autor, esse esforço autônomo e coletivo poderá se manifestar 
de maneiras diversas, que podem ir do diálogo ao rompante emocional, passando, pela 
possibilidade do argumento, da auto-definição, da deliberação e da negociação. No aspecto 
dialógico, converge, aqui, com a idéia do processo dinâmico, defendido por Rodriguez-
Arana[11]. 

            Registra Perez (2006, p.167-168) que não paira questão sobre o êxito das políticas 
públicas em geral  não depender somente das ações estatais, mas estar vinculado também à 
adesão da coletividade. Por conta disso, torna-se cada vez mais imperioso que o poder público 
se utilize de instrumentos que o aproximem da sociedade, buscando o consentimento desta 
para o seu agir e, assim, legitimando suas ações pela adesão racional às medidas políticas ou 
programas que ela própria auxiliou a formular, decidir e a executar. 

  

6.1  Governança 

  

            Uma questão merece ser levantada para reflexão:  se a Carta de Outubro, ao se referir 
à gestão participativa, pelas características apontadas para esta, não estaria, na verdade indo 
além e se referindo à  Governança. 

Discutido inicialmente pelas ciências políticas no princípio da década de 90, o termo 
governance se  disseminou em 1992 por conta das reflexões do Banco Mundial sobre as 
condições que garantem um Estado eficiente, numa visão mais abrangente que, extrapolando 
as implicações econômicas do agir estatal, abarcasse as dimensões sociais e políticas da 
gestão pública (VALLE, 2010, GONÇALVES, 2006-B; DINIZ 1995, p.400). 

            Nessa linha, segundo Alcino Gonçalves a avaliação da capacidade governativa não 
envolveria apenas os resultados das políticas governamentais, mas também a forma como o 
governo exerce o seu poder (GONÇALVES, 2006-B). 

            Para o Banco Mundial (VALLE, 2010, GONÇALVES, 2006-B) governança é "a 
maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de 
um país visando o desenvolvimento", conceito que, de acordo com aquele banco de fomento, 
envolveria três aspectos distintos, assim descritos por Vanice Lírio do Valle (2010): (i) como 
se reveste o regime político; o modo como é exercida pela autoridade a gestão dos recursos de 
um país - tanto os econômicos como os sociais - com vistas ao seu desenvolvimento; e (iii) a 
capacidade dos governos com relação à criação, formulação e implementação de políticas e 
para dar conta dessas funções 
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            A doutrinadora, no entanto, destaca que o Banco Mundial se fundou numa visão que 
põe o Estado no centro da governança. Mas o significado do termo tomou outros rumos. 

Lembra Chevallier (2009, p.273) que as técnicas clássicas de governo, consubstanciadas na 
imposição de dominação de forma unilateral e suprema, prescrito pela soberania, não 
guardam conformidade com os novos equilíbrios da sociedade contemporânea, haja 
vista  que, enquanto há tendência à erosão da soberania estatal, organizações de diversas 
naturezas buscam novas tecnologias de poder. 

            Nessa nova realidade passa-se de uma posição na qual o Estado é o ator principal, que 
age de forma unilateral, para outra de cooperação de todos os atores envolvidos e de 
associação destes no processo decisório, no qual aquele é mais um, entre muitos 
(CHEVALLIER, 2009, VALLE, 2010). 

A governança, assim, muito além das diversidades trazidas pela dimensão prescritiva das 
fórmulas "governança corporativa", "boa governança" e "governança global" - que visam 
estabelecer novas formas de regular e integrar a sociedade internacional  - se transforma em 
verdadeira ideologia,  que se funda  na visão de "um mundo acalmado, reconciliado pela 
absorção dos conflitos e a erradicação dos antagonismos irredutíveis"; na quebra do poder; 
na mudança de eixo em relação à visão das escolhas coletiva como questões de técnica e não 
de política; na desmistificação do Estado, pela perda do seu papel de ator principal; na 
possibilidade  de autorregulação pelos grupos sociais e de formação de acordo coletivo com 
relação às regras aplicáveis (CHEVALLIER, 2009, p.274). Nessa linha, há que se pensar a 
governança como processo, não sendo desejável, no entanto, reduzi-la aos aspectos gerenciais 
e administrativos e a procedimentos burocráticos, mas, incluí-la 

no modus operandi das políticas governamentais, que abarcam, desde a formação do 
processo político-decisório, até os mecanismos democráticos de avaliação, sempre tendo em 
conta a articulação e cooperação entre parceiros sociais e políticos que possam concorrer 
para a superação das insuficiências do modelo estatal, democratizando sua atuação 
(VALLE, 2010), 

  

            Pela valorização da participação no texto constitucional e, em decorrência deste, na 
legislação ordinária, sobretudo naquela em que é vista como condição de procedibilidade - 
como no caso da legislação que rege a política urbana - mais se vislumbra a possibilidade de 
visualização da gestão participativa institucionalizada se não ainda como governança,  ao 
menos como um caminho em direção a ela, embora se tenha consciência de que, a exemplo de 
todo o processo de fortalecimento da dimensão participativa do princípio democrático no 
Brasil, trata-se de um longo caminho a ser percorrido. 

  

7. Conclusão 

  

            Se historicamente na cena política nacional a dimensão participativa do princípio 
democrático foi relegada a segundo plano, a ordem constitucional vigente - e a legislação 
ordinária, em obediência a esta - vem apontando para a sua valorização, fator que em nada 
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fere a representação vez que as referidas dimensões não são excludentes entre si, mas 
complementares. 

A mudança de paradigma ocorrida no conceito de democracia na passagem do século XX 
para o século XXI acabou por afetar a política e o direito, especialmente os direitos 
fundamentais, pela transformação do antigo conceito formal em um conceito material, 
definido por carga valorativa própria. Destarte, nos processos decisórios relacionados às 
escolhas públicas, apenas a representação política dos cidadãos nos poderes executivo e 
legislativo não é suficiente para refletir a vontade destes, o que leva à revisão do conceito 
contemporâneo de políticas públicas com vistas a privilegiar a participação. 

A participação ativa da cidadania nas escolhas públicas ganha importância cada vez maior 
num contexto político em que a corrupção, a crise de representação e o déficit de legitimação 
se apresentam como inquestionáveis, haja vista que é na participação popular que o Estado 
passa a buscar  legitimação para o seu atuar. 

            Nesse rumo, o êxito das escolhas públicas não depende apenas das ações estatais, mas 
vincula-se à adesão da coletividade a essas escolhas. 

             Tal realidade torna fundamental para o Poder Público a utilização de instrumentos que 
estimulem a participação da cidadania, aproximando Estado e sociedade, na busca do 
consentimento desta para o agir daquele - e a conseqüente legitimidade para essas ações, que 
decorre da adesão racional às medidas políticas ou programas que a própria sociedade 
auxiliou a formular, decidir e a executar - lembrando-se que o despreparo e o desinteresse 
dessa cidadania, argumentos que, conforme já examinado, são utilizados como 
obstaculizadores à participação,  não são suficientes para tanto.. 

Destarte, no atual jogo político democrático o Estado tem o dever de  fomentar o agir social e 
de preparar um espaço público próprio para as discussões, assim entendido aquele em que as 
regras do jogo político são previamente definidas e formalizadas dentro do espírito 
democrático e no qual a sociedade, também previamente colocada a par dos temas sob 
discussão, não só possa participar, mas seja estimulada a essa participação e, 
principalmente  a atuar como agente deliberativo. 

            Dentre desse escopo, cabe ao Poder Público impulsionar a cidadania a exercitar, de 
forma ativa, seu papel de ator político,  deixando o lugar de mero espectador e destinatário 
das escolhas públicas para participar de todo o processo a elas atinente. 

Importante não esquecer, contudo, que a legitimação do agir estatal não deflui apenas do mero 
cumprimento das formalidades legais, mas sim e principalmente do conteúdo resultante desse 
cumprimento, que não pode, jamais, ficar apartado das diretrizes democráticas. 
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[1]  Nesse aspecto, vale registrar os ensinamentos de Zagrebelsky (2005, p.82): Segundo a 
concepção moderna, os direitos são a armadura jurídica da vontade, um modo de fazê-la 
eficaz, protegendo-a de seus inimigos [...]  O direito subjetivo, assumido pelo direito privado 
e transferido ao direito constitucional como elemento "constitutivo" da sociedade, foi elevado 
à enésima potência. A vontade que este protege não é a "local", relativa a esta ou aquela 
relação jurídica, mas a universal do homem que quer por si e para si,  independente dos 
contextos particulares dessas relações, ou seja, do homem que atua para a realização de si 
mesmo como sujeito absoluto (livre tradução). 

[2]  Canotilho (2003, p.289). 

[3]  É de se consignar o brado do doutrinador em foco em relação ao comprometimento do que 
ele chama do mais ameaçado dos princípios organizadores da vida nacional que, pelas suas 
palavras, se apresenta desfigurado, atraiçoado e ferido "pela covardia dos quadros 
representativos, os quais, em aliança com o Executivo, consentem que este leve a cabo a 
tarefa de despedaçar a Constituição e as leis". 

[4]  Sobre a questão, lembra   Luiz Felipe Miguel (MIGUEL, 2003) que a  idéia de democracia 
representativa, em que o processo eleitoral ocupa um lugar central,  tão comum na atualidade, 
é bastante recente. No pensamento clássico  e até Montesquieu, Rousseau e os federalistas, no 
século XVIII , democracia e eleições não se confundiam. 

[5]  Num breve histórico sobre a utilização de audiências públicas pelo STF, relembra-se que, 
até a publicação da Ementa Regimental nº. 29, o Egrégio Tribunal Constitucional havia 
realizado três audiências públicas. A primeira, em abril de 2007, foi realizada no âmbito da 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3510 - ADI 3510. As outras duas, também 
convocadas pelos respectivos relatores, foram (i) na ADPF 101, que discutiu a importação de 
pneus usados, realizada  em 27 de junho de 2008; e (ii) na ADPF 54, de examinou o 
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sem sucesso, destaca Nunes Leal (1997, p..267):  (i) as diversas anulações e refazimento de 
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processo eleitoral; (iv) utilização do sistema de eleição direta e eleição indireta, do voto 
devassável e do voto sigiloso; alteração da circunscrição eleitoral (ampliação e restrição) 

[7]  Ainda segundo o referenciado autor, não há que se confundir status com classes sociais. 
Essas últimas, relacionadas com a inserção do indivíduo no mercado de trabalho, embora 
desejáveis num Estado liberal como sinal de recompensa ao trabalho ou de incentivo ao 
desenvolvimento individual, acabam por ser geradoras de desigualdade social. Daí existir 
sempre uma tensão entre status e classes sociais criada principalmente pela coletivização dos 
direitos sociais e, embora dentro da lógica capitalista a convivência entre status e classes 
sociais seja desejável e necessária, não se pode esquecer que a cidadania como status social 
de igualdade diminui a desigualdade de classes mas não a elimina.  (MARSHALL, 1967, 
p.76). 

[8]  Além das espécies a seguir examinadas, registra-se outros tipos de cidadania. Segundo 
Teresa Sales (1994) existe a "cidadania concedida", que "(...) está na gênese da construção de 
nossa cidadania, está vinculada, contraditoriamente, à não-cidadania do homem livre e pobre, 
o qual dependia dos favores do senhor territorial, que detinha o monopólio privado do mando, 
para poder usufruir dos direitos elementares da cidadania civil". 

[9]  Segundo Maria Paula Dallari Bucci, os direitos sociais, próprios do século XX [...] são 
direitos-meio, assim entendidos porque têm como principal finalidade assegurar a todas as 
pessoas  as condições necessárias para que possam usufruir dos direitos de primeira geração 
(BUCCI, 2006, p.3). 

[10] Nesse sentido, Marcos Augusto Perez (2006, p.164-165) destaca os seguintes 
dispositivos:  

                a) artigo 10, combinado com o artigo 194 e 194, VII - asseguram a participação dos 
trabalhadores e empregados nos órgãos colegiados públicos que deliberam sobre seus 
interesses profissionais ou previdenciários; 

                b) artigo 29, X - prevê, de forma expressa, a participação das associações 
representativas no planejamento dos municípios; 
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                c) artigo 187 - estabelece a participação dos setores de produção, de 
comercialização, de armazenamento e de no planejamento da política agrícola; 

                d) artigo 198, III  - dita que as políticas públicas relacionadas à saúde devem ser 
organizadas sob a diretriz da participação da comunidade; 

                e) artigo 204, II - determina que as ações governamentais voltadas para a área de 
assistência social devem ser organizadas e executadas com a participação popular na 
formulação e controle, por intermédio de organizações representativas; 

                f) artigos 205 e 206 - definem que as atividades relacionadas à educação serão 
promovidas com a colaboração da sociedade e a gestão democrática dos serviços públicos de 
ensino; 

                g)  artigo 216, § 1º - estabelece que a organização da  promoção e proteção do 
patrimônio cultural nacional deve se dar com a colaboração do poder público e da 
comunidade; 

                h) artigo 225 - impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e de 
preservar o meio ambiente inclusive para as gerações futuras; e 

                i) artigo 227; § 1º - estabelece que o Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança e do adolescente por meio de políticas públicas específicas e que 
admitirá a participação de entidades não governamentais nas mesmas. 

[11]     Sobre  processo dinâmico, importante ler  Jaime Rodrigez-Arana in - El derecho 
fundamental al buem gobierno y a la buena administración de instituciones públicas. 
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RESUMO 
A exigência de segurança do juízo para a concessão da liminar no mandado de segurança, 
reduzindo o debate de ilícito praticado por autoridade pública para dano patrimonial; o 
cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que enfrenta pedido de liminar; e o 
litisconsórcio necessário entre a autoridade responsável pelo ato objeto da ação e a pessoa 
jurídica à qual está a autoridade vinculada, inovações da Lei n. 12.016/09, representam um 
retrocesso, ordinarizando o processo do mandado de segurança, em afronta ao texto 
constitucional e à conquista histórica da doutrina e da jurisprudência na construção desta 
garantia constitucional, cuja vitalidade está na sua condição de ação sumária mandamental.  
PALAVRAS-CHAVE: MANDADO DE SEGURANÇA; LEI Nº 12.106/09; GARANTIA 
CONSTITUCIONAL. 
 
ABSTRACT 
The demand of judgment to allow injunction in the writ of mandamus, reducing illicit debate 
practiced by public authority for damage to property; to appropriateness of instrument 
resource against the decision that faces preliminary injunction; the necessary litisconsórcio 
between authority responsible for the object act of the action and legal entity which the 
authority is bound; innovations of Law 12.016/09, represents a step backwards, because the 
writ of mandamus follows to ordinary rite, in violation of the constitutional text and the 
historical victory of the doctrine and jurisprudence on the construction of this constitutional 
guarantee, whose vitality lies in its status as a summary writ action. 
KEYWORDS: WRIT OF MANDAMUS; LAW 12.106/09; CONSTITUTIONAL 
GUARANTEE. 
 
 

  

  

1  A CONFIGURAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NOS ÚLTIMOS 
SESSENTA ANOS 

            O mandado de segurança, como instituto de direito processual-constitucional, foi 
introduzido no direito brasileiro pela Constituição Federal de 1934. Contudo, é a partir da 
Constituição de 1946 que passaram a ser fixados seus traços definidores,[1] mantidos 
incólumes no texto da Carta de 1967, e garantidos pela Carta de 1988, em seu art. 5º, inciso 
LXIX, a saber 
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Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício e atribuições do Poder 
Público. (grifos nossos) 

  

            Por conta das novidades introduzidas pela Constituição-cidadã, o novel instituto de 
direito processual-constitucional, também elencado como garantia individual ou coletiva, 
"habeas-data", a tutelar através de ação própria o direito à informação subjetiva, excluindo o 
mandado de segurança dessas h5ipóteses; a legitimação passiva de pessoas jurídicas de direito 
privado no exercício de atribuições do Poder Público; e, através do inciso LXX do art. 5º, o 
mandado de segurança coletivo. Contudo, os pressupostos constitucionais do mandado de 
segurança permaneceram intocáveis, quais sejam, o cabimento do writ, no âmbito das 
condições da ação, quando configurado o direito líquido e certo, e, no plano do mérito, a 
ilegalidade ou o abuso do poder, imputável à autoridade responsável pelo ato de exercício de 
poder, objeto do mandado de segurança. 

            Isso significa dizer, num primeiro momento, que a Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 
1951, produzida sob a égide da Constituição de 1946, não estava, substancialmente, em 
confronto com o texto constitucional vigente; e, num segundo plano, que a inteligência 
jurídica brasileira, ao fim e ao cabo, solidificou, nos últimos 60 (sessenta) anos, esta ação 
jurisdicional, elevada à garantia constitucional, a partir de sua prática forense, nas mais 
diversas instâncias jurisdicionais, e na doutrina especializada, o que não pode ser 
negligenciado neste momento de sua nova regulamentação, representada pela Lei nº 12.016, 
de 7 de agosto de 2009. 

            Por certo que a Constituição de 1988, especialmente pela introdução do mandado de 
segurança coletivo - não contemplado à obviedade pela lei pretérita -, estava a exigir um novo 
estatuto infraconstitucional ao efeito de regulamentar os avanços conquistados e, nesse 
particular, pode-se até afirmar que veio a Lei nº 12.016 com significativo atraso, já que 
publicada às vésperas dos 21 (vinte e um) anos da Constituição. 

            Importante, porém, se ter em mente que o mandado de segurança no direito brasileiro, 
mesmo nos períodos de fraca consistência republicana, sempre representou significativo 
sistema de freios e contrapesos entre os poderes, valendo-se para tanto de técnicas de 
sumarização e sentença com eficácia mandamental, de forte caráter interdital, a fazer 
prevalecer os direitos individuais subjetivos frente a práticas de ilegalidades ou abuso de 
poder de autoridade pública, (re)colocando o cidadão - como pessoa física ou mesmo pessoa 
jurídica, já que também nessas a cidadania se faz presente, de forma indireta, através de seus 
integrantes - em seu devido status, já que o Estado e seus agentes públicos devem fazer 
cumprir a lei, e não ofendê-la ou negar-lhe vigência em detrimento do particular.[2] 

            Nesse sentido, o mandado de segurança sempre teve como primordial - ainda que não 
único - destinatário o cidadão, pois é o seu direito líquido e certo que está a merecer tutela 
jurisdicional, sempre que se ver violado por ato de ilegalidade ou abuso de poder de 
autoridade. Trata-se de importante conquista da cidadania, anterior à Constituição de 1988, 
mas por essa reforçada, valorizada, reafirmada, ampliada. 
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            No estudo da nova lei, que naturalmente se impõe não só aos membros da academia, 
mas também aos operadores do direito, ao efeito de se alcançar a interpretação mais autêntica, 
há que se ter presente não só o paradigma construído ao longo desses mais de sessenta anos de 
(re)velação do instituto, porque representa a força da tradição, mas também o espaço 
constitucional em que o mandado de segurança foi contemplado e que diz com os direitos e 
garantias fundamentais estruturantes do pacto social, voltado a tutelar a cidadania. 

            E é nesse viés que se pretende, no presente trabalho, questionar três pontos tratados 
pelo novel estatuto, a saber, o instituto da antecipação de tutela, a previsão de recurso contra a 
decisão que a enfrenta, e a legitimação plúrima do polo passivo. 

  

 2   A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO MANDADO DE SEGURANÇA 

            Quando o processo civil pátrio ainda mal alinhava o instituto das tutelas de urgência, 
até então só reconhecidas em alguns procedimentos especiais esparsos, voltados para também 
especiais relações de direito material, e exclusivamente através do instrumento da liminar, a 
então lei de regência do mandado de segurança,[3] obrando a frente de seu tempo, já 
contemplava forma de intervenção do juiz, diretamente sobre a situação de fato objeto da lide 
entre o particular e o poder público, autorizando-o a intervir, mediante a expedição de ordem 
(ato de império jurisdicional), ao efeito de ser restabelecido status do direito subjetivo do 
impetrante, independentemente de sentença ou até de trânsito em julgado.[4] Decisão 
proferida em sede de conhecimento sumário, apenas pelo exame dos elementos constantes da 
petição inicial, mas com força para determinar à autoridade coatora o atendimento do 
comando judicial, constituído de um facere ou non facere, conforme imposição da decisão 
tomada liminarmente. 

            Certamente esta medida processual mostrava-se ou poderia mostrar-se, aos mais 
desavisados, como quebra do princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder 
Judiciário passava a intervir no agir do Poder de Administração,[5] contudo algumas 
premissas devem ser enfrentadas para melhor compreensão do problema posto. Primeiro, o 
instituto da antecipação de tutela em nada inova no âmbito jurisdicional. Trata-se apenas de 
prover antes da sentença final. O poder a ser exercido pelo juiz na sentença poderá, 
preenchidos determinados requisitos previstos pela lei, ser antecipado no todo ou em parte. Se 
o juiz pode mandar na sentença, também o pode em caráter liminar, se assim previsto no 
estatuto de regência. É o caso do mandado de segurança, porque expressamente contemplada 
a hipótese no artigo em comento. 

            Em segundo lugar, merecendo o devido destaque, dois os requisitos, exigidos 
cumulativamente, para que a tutela mandamental fosse antecipada, a saber: a) relevância de 
fundamento; b) ineficácia da medida se concedida na sentença final. 

            A jurisdição de urgência concedida através do instituto da antecipação de tutela, no 
processo comum, guarda simetria, via de regra, com o juízo de verossimilhança e o perigo de 
dano ou prejuízo de difícil reparação, segundo pacífica doutrina. [6] Trata-se, porém, de dois 
requisitos que estão absolutamente ausentes no julgamento do mandado de segurança, 
irrelevante se esse julgamento se dá na fase preliminar, de antecipação de tutela, ou por 
ocasião da sentença. 

            Tais afirmações reclamam desdobramento, ao que não se furta. Ocorre que no 
mandado de segurança se faz presente, como pressuposto constitucional da respectiva ação, a 
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liquidez e certeza que deve revestir ou qualificar o fundamento de fato que ampara o pleito 
mandamental. Sem pretender olvidar o profundo debate que se instaurou na comunidade 
jurídica sobre a conceituação do pressuposto constitucional de direito líquido e certo,[7] a 
compreensão da expressão direito líquido e certo - que acompanha o mandado de segurança 
desde a Constituição de 1946 - leva ao entendimento de que o direito aqui tratado é o direito 
subjetivo, isto é, o direito do impetrante, do qual o mesmo entende ser titular e que o motiva a 
buscar tutela jurisdicional, porquanto no Estado de direito a autotutela é vedada. 

            Cediço que todo o processo subjetivo - que se instaura a partir da triangulação 
sujeitos, fato e lide - tem como fundamentos o de fato ou fatos e o de direito (aqui 
compreendido como direito objetivo, preceito normativo que pretende o autor - sedizente 
titular do direito subjetivo - ver incidir sobre a situação de fato, geradora do conflito), 
fundamentos esses que já fazem parte integrante desde a petição inicial (art. 282, inciso III, do 
CPC). Ora, o direito enquanto norma abstrata, direito posto, é sempre certo, inquestionável, 
indiscutível. O que se discute é qual preceito normativo, no universo do direito objetivo, que 
deverá incidir sobre os fatos imputados. Mas essa é a função por excelência da atividade 
jurisdicional: dizer qual o direito (preceito normativo, direito objetivo) que deverá regular a 
situação de fato, concreta, que desaguou no processo. O que pode ser certo ou incerto, líquido 
ou ilíquido, é o fato (ou os fatos) sobre o qual a demanda se instaurou. Nessa ótica, o 
substantivo direito - leia-se, direito subjetivo - qualificar-se-á, de acordo com as variáveis, 
como: a) líquido e certo; b) ilíquido e certo; c) líquido e incerto; d) ilíquido e incerto. Quando 
o direito subjetivo amparar-se em fatos ilíquidos e incertos, assim qualificados em conjunto 
ou separadamente, o mandado de segurança não é a via - meio adequado - para a composição 
do conflito, irrelevante que a situação conflituosa se desenrole frente a ato de autoridade. A 
Constituição limita a ação do mandado de segurança apenas àquela primeira hipótese: quando 
o direito (subjetivo) fundar-se em fatos líquidos e certos. E é nesse sentido, que se tem 
afirmado ser o mandado de segurança uma ação sumária-documental, isto é, ação que não 
admite dilação probatória para a demonstração dos fatos articulados na petição inicial, que 
correspondem, nada mais, nada menos, aos fundamentos de fato impostos pelo art. 282, inciso 
III, do CPC, também aplicáveis ao mandado de segurança. [8] 

            Em apertada síntese, o mandado de segurança terá por fundamento fatos 
inquestionáveis, desde logo demonstrados - via prova documental -, resolvendo-se o conceito 
de liquidez e certeza no âmbito processual, isso é, através dos meios de prova, a afastar do 
seio da ação constitucional conflitos que reclamem dilação probatória, até porque, no 
particular, a expressa condição da ação do mandado de segurança - direito (subjetivo) líquido 
e certo - vem do texto constitucional, tornando-se meio adequado para compor conflitos cuja 
controvérsia é exclusivamente de direito e não de fatos. 

            Corolário dessa premissa é que a lei de regência, para fins de contemplar o cabimento 
da liminar, ao exigir relevância de fundamento está necessariamente se referindo ao 
fundamento de direito - único que se coloca sub judice à apreciação judicial para a hipótese de 
conceder ou denegar o provimento antecipatório, a exemplo do que ocorrerá posteriormente, 
com o julgamento definitivo, quando da sentença. E por uma razão muito simples: como os 
fatos articulados devem ser líquidos e certos já na a instauração da demanda, o respectivo 
juízo deve desde logo ser emitido, isto é, quando do recebimento da petição inicial, tudo sob 
pena de não cabimento da ação, ou, dizendo de outra forma, sob pena de indeferimento da 
petição inicial com base no art. 267, inciso VI, do CPC. [9] Mas, quando, além de a ação ser 
acolhida, porque o processo é válido e satisfeitas estão as condições da ação, para ter seu 
prosseguimento regular, reconhecido o meio processual manejado como adequado, também se 
qualificar a pretensão deduzida pela relevância dos fundamentos jurídicos ou de direito - 
preenchido estará o primeiro (mas não único) requisito para a concessão da liminar ou 
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antecipação de tutela. Ao fim e ao cabo, juízo prévio do mérito da demanda, como de resto 
ocorre também no processo comum sempre que antecipados efeitos, no todo ou em parte, da 
sentença final. 

            Relevância de fundamento significa, em apertada síntese, relevância dos argumentos 
jurídicos (de direito).  Juízo de valor, de convicção, a autorizar, em caráter preliminar, 
provisório, sujeito à revogação, pela solidez da argumentação, um julgamento imediato, 
julgamento esse com conteúdo de mérito, ainda que em sede de antecipação de tutela e, 
portanto, revogável, invertendo-se a ordem temporal do processo em favor do impetrante e 
contra o poder público. 

            Não há, pois, que se falar em juízo de verossimilhança. A verossimilhança está 
comprometida com um juízo de probabilidade, que diz com os fatos e não com o direito. 
Como se afirmou antes, o direito (leia-se, objetivo) é sempre certo e inquestionável. Os fatos é 
que podem ser incertos, duvidosos; prováveis, verossímeis - e aí não sujeitos a mandado de 
segurança; ou líquidos e certos, a autorizar o desencadeamento da ação constitucional. Nesse 
fio, no mandado de segurança, os únicos fatos que podem sustentar a demanda são aqueles 
que se revestem de liquidez e certeza, portanto, não há espaço para a verossimilhança no 
âmbito do mandado de segurança. Liquidez e certeza não combinam com verossimilhança. 
Forçoso concluir que os fatos desimportam para a concessão ou denegação da antecipação de 
tutela. Eles importam - e desde logo - para concluir pela legitimidade da ação em si, e não da 
liminar, que lhe é logicamente posterior. Superada, destarte, a premissa dos fundamentos de 
fato, avaliados como líquidos e certos, cumpre ao juiz enfrentar a fundamentação de direito. 
Sua (ir)relevância é que regerá a concessão ou denegação da liminar pretendida. 

            Mas não basta a relevância do fundamento jurídico. Impõe-se a implementação da 
segunda exigência para que se dê a inversão temporal em favor do impetrante. Trata-se da 
perda da eficácia da medida judicial, caso venha a ser deferida por ocasião da sentença. Falar 
em ineficácia ou perda da eficácia da concessão da segurança em relação ao momento da 
sentença (caso de deferimento final) significa definir a questão da urgência: ou se concede 
agora a segurança, ainda que em caráter provisório e, portanto, revogável, ou de nada adiante 
conceder-se por ocasião da sentença. 

            (In)eficácia da ordem de segurança não se confunde com  prejuízo ou dano 
irreparável, exigência que, de regra, se faz presente nas antecipações de tutela (v.g. arts. 273, 
inciso I, e 798, CPC) de um modo em geral. E a razão é bastante óbvia: o mandado de 
segurança é ação que versa sobre o ilícito e não sobre o dano. Ilícito representado pela 
ilegalidade ou abuso de poder (que também é forma de ilegalidade) de atos praticados por 
quem (agente público) que antes de todos deve agir de acordo com a lei (art. 37, da CF).  Não 
é por outra razão que tanto o art. 15 da lei revogada,[10] como o art. 19 do novel estatuto,[11] 
remete eventuais questões ressarcitórias (que versam sobre o dano) para ação própria. 

            Em sede de mandado de segurança o que se deve apurar, como mérito da demanda, é 
se o agir da autoridade foi ou não legal, se representa ou não abuso de poder. Esse é o limite 
da causa e o reconhecimento sobre esse agir implicará a manutenção do ato da autoridade, 
caso reconhecida a sua legalidade ou não abusividade, com a conseqüente denegação da 
segurança, ou o desconstituir, no plano jurídico, mas sem perder de vista o resultado prático, a 
recair sobre a relação ou situação jurídica do impetrante, o ato praticado em ofensa à lei, 
porque não cumpridos os requisitos legais quanto à forma ou competência, a configurar 
prática ilegal ou abusiva, ensejando a concessão da segurança. Por isso que se afirma, sem 
controvérsias na doutrina atual, que a sentença no mandado de segurança se classifica como 
sentença mandamental. Mandamental a sentença, mandamental, por via de consequência, a 
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ordem liminar, concedida à luz do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.106, de 7 de agosto de 2009. 
Toda a lide, portanto, se resume a discutir a (i)licitude do ato impugnado, não havendo espaço 
para se discutir eventuais danos, daí porque remetê-los para ação própria. 

            E, nesse diapasão, a (in)eficácia da medida, caso a sentença venha a ser de 
procedência, resolvendo-se pela emissão de ordem que (não) produzirá os devidos efeitos 
sobre a relação jurídica posta em julgamento, é o espaço jurídico do qual deverá se ocupar o 
juiz para conceder ou não a antecipação de tutela, em caráter liminar, sem qualquer 
referencial a eventuais danos ou prejuízos. 

            A combinação dos dois requisitos legais para concessão da antecipação de tutela 
culmina por caracterizar situação de significativa exceção, apontando, em sentido contrário, 
para a regra geral, qual seja, a concessão de segurança, em caso de procedência do pleito, 
deve se dar na sentença final. Isso se justifica, a uma porque o procedimento do mandado de 
segurança prima pela celeridade, considerando o afastamento da discussão sobre o(s) fato(s) 
que ampara(m) o pleito, a duas porque o ato do administrador se reveste da presunção da 
legalidade e da não abusividade. Admitir o contrário - presumir a ilegalidade - seria 
inviabilizar a prática da administração pública. 

  

3  PREVISÃO DE CAUÇÃO, FIANÇA OU DEPÓSITO 

            É nesse universo que merece atenção a nova disposição, constante da parte final do 
art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que faculta ao juiz exigir do 
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 
jurídica. 

            Por primeiro, a expressão sendo facultado exigir. Os atos processuais a serem 
praticados pelas partes podem caracterizar-se como dever, ônus ou faculdade. Assim, em 
apertada síntese, é dever das partes agir com lealdade processual.[12] As postulações (petição 
inicial, contestação, réplica, recursos em geral) e a produção da prova são encargos ou ônus: a 
parte atua se assim entender, mas assume o risco ou consequência de não o fazer.[13] 
Escassos os atos que podem ser caracterizados como mera faculdade.[14] Já os atos do 
magistrado decorrem de um exercício de poder, conforme art. 2º, da CF, também se 
caracterizando como dever, considerando a investidura do poder e sua condição de 
mandatário da soberania popular. São, pois, decorrência do dever-poder que o exercício da 
jurisdição impõe. Não há que se falar, portanto, em faculdade. O juiz não age movido por 
faculdades. Age em decorrência de sua condição de agente político e de sua investidura. Age 
ao efeito de cumprir o dever-poder do qual está investido. 

            Superada essa questão, por força de interpretação à luz da própria ordem 
constitucional, o que mais revela é a incongruência substancial da exigência de segurança do 
juízo. Caução, fiança ou depósito são meios hábeis para assegurar o juízo de eventual reforma 
de decisão, antecipando a indenização porventura devida à parte adversa, que veio 
prejudicada, pela concessão de liminar ou qualquer outra forma de antecipação de tutela. Só 
encontram, pois, tais garantias espaço lógico e material naqueles feitos que versam sobre 
questões patrimoniais, ou, dizendo de outra forma, sobre dano. Mas o mandado de segurança, 
como analisado nos itens anteriores, versa sobre o ilícito, não sobre o dano, a afastar a 
aderência de tais providências, por sua inadequação. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6627



            Não se está afirmando que a concessão de uma liminar - e não é diferente com a 
sentença -, em sede de mandado de segurança, não possa causar prejuízo ou dano ao ente 
público. O inverso também é verdadeiro: o agir ilícito do agente público, a ser corrigido em 
sede de mandado de segurança, também poderá causar dano, prejuízo, ao impetrante, 
enquanto não concedida a segurança. 

            Mas assim como o impetrante deve se valer de ação própria para buscar o seu prejuízo 
patrimonial, também o ente público, em sendo o caso, deverá manejar ação própria para 
recuperar eventuais ressarcimentos sofridos. O contrário, isso é, admitir que o mandado de 
segurança estabeleça previamente um montante a título de indenização, para o caso de 
denegação da segurança, na hipótese de antecipação de tutela, é ferir de morte o princípio da 
isonomia, na medida em que o autor - cidadão - não se beneficia de igual medida, devendo 
procurar as vias ordinárias, conforme dispõe o art. 19 da novel Lei do Mandado de Segurança, 
para o caso de buscar eventuais ressarcimentos.  

            E o que é mais grave, tratamento dessa sorte em sede de ação de mandado de 
segurança, que historicamente, inclusive vencendo os períodos de ditadura militar, sempre se 
manteve como ação voltada a tutelar direitos subjetivos do cidadão contra atos ilegais ou 
abusivos de autoridade, prioriza o polo passivo, representado, em última análise, pelo Estado, 
a provocar uma verdadeira inversão de valores constitucionais. 

            São inúmeras as situações de constrangimento a que o cidadão poderá ser submetido, 
quiçá deixando de buscar a tutela jurisdicional, pela simples exigência de garantia pecuniária, 
em feito onde não se cuida de efeitos patrimoniais. Cumpre questionar a quem interessa a 
manutenção dessa disposição legal? Certamente a resposta não vem ao encontro do exercício 
da cidadania, pressuposto constitucional da ação de mandado de segurança, que não por outra 
razão está incluída no rol dos direitos e garantias do art. 5º da Constituição Federal. 

            Trata-se, outrossim, de perigoso dispositivo, porque macula o mandado de segurança 
mediante regra típica da via da ordinariedade, quando, cediço, o mandado de segurança só 
logrou resistir às diversas nuanças do poder porque sempre se manteve como ação especial, de 
natureza sumária-documental e de eficácia mandamental. 

  

4  RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

            Questão até certo ponto tormentosa na jurisprudência e na doutrina, que se estabeleceu 
a partir da previsão legal de liminar no mandado de segurança, diz com a (ir)recorribilidade 
da decisão que defere ou denega o pedido de antecipação de tutela. 

            Analisando sob um aspecto meramente formal, segundo a orientação do CPC de 1973, 
decisões dessa natureza enquadram-se na classificação ofertada por seu art. 162, § 2º, [15] a 
autorizar o manejo do recurso de agravo, nos termos do art. 522. [16]       Contudo, o agravo e, 
especialmente, o de instrumento, como recurso voltado contra decisões interlocutórias, abre 
um contraditório, permitindo inclusive, ainda que excepcionalmente, dilação probatória, o que 
se mostra incompatível com a célere, sumária e concentrada via do mandado de segurança. 
Não foi por outra razão que a jurisprudência passou a orientar-se no sentido de seu não 
cabimento quando a decisão em sede de liminar fosse proferida em sede de mandado de 
segurança.[17] 
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            Como contraponto, a mesma corrente que afastava o agravo de instrumento nessas 
hipóteses passou a admitir, para corrigir eventuais situações teratológicas - que a prática 
forense cotidiana pode, ao fim e ao cabo, oferecer -, o cabimento de (novo) mandado de 
segurança, exatamente para afastar efeitos negativos que a concessão ou denegação de liminar 
pudesse produzir. Até porque situações teratológicas não são presumíveis a ponto de serem 
reguladas pela lei. Trata-se do inusitado, do incomum, do desarrazoado, o que o sistema 
jurisdicional poderá enfrentar com seus próprios meios, especialmente os princípios gerais de 
direito e a analogia. 

            Registre-se que essa construção jurisprudencial não ofereceu, ao longo dos tempos, 
situação significativamente injurídica a exigir mudança de rumo. Ou seja, os titulares de 
direito, interessados na discussão de atos de autoridade de possível ferimento a direitos 
subjetivos líquidos e certos, conviviam em harmonia com a solução jurídica proposta e 
encontrada, sem embargo de eventuais e pontuais desacertos, o que faz parte da dinâmica da 
vida e das contingências que cercam os conflitos judiciais. 

            Não é esse, porém, o caminho ofertado pela novel legislação, ao tratar o tema em seu 
art. 7º, § 1º, nos seguintes termos 

Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de 
instrumento, observado o disposto na Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. 

            

Trata-se de dispositivo que se encontra, venia concessa, na contramão da história do processo 
civil pátrio. O próprio instituto do agravo de instrumento vem enfrentando alterações 
legislativas, em especial através da Lei nº 11.187, de 19 de outubro de 2005, no sentido de 
reduzir-se sua incidência. Nesse sentido, o caput do art. 522 do CPC, com sua atual redação, 
dispõe que o recorrente terá que deduzir e demonstrar que a decisão recorrida é suscetível de 
causar à parte lesão grave e de difícil reparação.   

Atualmente, tramita no Congresso Nacional o projeto de um novo Código de Processo Civil, 
onde o recurso em tela, mais uma vez, passa por uma reformulação, também inspirada na 
restrição de sua incidência. A proposta inicial, no seio da comissão de juristas designada pelo 
Senado Federal para elaborar o texto reformador, que teve como presidente o Ministro Luiz 
Fux, era até mais radical, remetendo as questões decididas no curso do processo para reexame 
pelo segundo grau de jurisdição apenas no momento da apelação. Em sua fala, sugeriu, como 
um dos temas a ser enfrentado pelo novo código, a concentração dos recursos apenas por 
ocasião da sentença, quando a parte poderia se insurgir não só contra a decisão que lhe foi 
desfavorável, mas deduzir todas as demais reclamações contra as questões incidentes,[18] o 
que significa dizer, em outras palavras,  o definitivo sepultamento do agravo de instrumento, 
pelo menos quando interposto contra decisões proferidas antes da sentença. 

O texto resultado do Substitutivo aprovado pelo Senado Federal e remetido à Câmara de 
Deputados[19] veio relativizado, estando assim redigido 

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

  

• I- Tutelas de urgência ou de vidência; 
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• II- O mérito da causa; 
• III- Rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 
• IV- O incidente de resolução de desconsideração da personalidade jurídica; 
• V- A gratuidade de justiça; 
• VI- A exibição ou posse de documento o coisa; 
• VII- Exclusão de litisconsorte por ilegitimidade; 
• VIII- A limitação de litisconsórcio; 
• IX- A admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 
• X- Outros casos expressamente referidos em lei. 

  

            E é nesse contexto que a Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, revigora, ou melhor, 
faz nascer o agravo de instrumento onde ele nunca existira: sua previsão expressa contra a 
decisão que concede ou não a liminar da segurança pretendida. 

            Independentemente de toda e qualquer defesa que se possa deduzir em favor dessa 
específica previsão de reexame, o que deve ficar claro e dito com todas as letras é que a 
introdução do agravo de instrumento contra a decisão liminar no mandado de segurança 
produz, inequivocamente, a ordinarização do processo do mandado de segurança, jogando-o 
em vala comum. E, mais uma vez, se assim for, cabe a pergunta: a quem interessa a 
transformação da ação sumária-documental-mandamental em procedimento comum ordinário, 
em cujo bojo se abre a possibilidade da discussão do dano, como antes analisado, e se faz 
valer dos recursos típicos dessa via procedimental? Certamente não é o cidadão, destinatário 
maior do mandado de segurança com suas características processuais próprias e que se 
mantiveram inabaláveis por mais de 60 (sessenta) anos. 

            Resulta, inequívoco, no dispositivo, a supremacia do interesse do Estado sobre os 
interesses do cidadão e, o que se revela mais grave, em ação contemplada como garantia 
constitucional e direito fundamental de o cidadão que se sentir agredido em direito líquido e 
certo provocar o Judiciário através de uma via especial, com características que a afastam do 
processo de conhecimento e do procedimento ordinário. 

            Poder-se-ia até dizer que a regra, na forma como está redigida, tanto tem como 
destinatário o Estado - quando a liminar é concedida - como o cidadão - nas hipóteses em que 
indeferido o pleito antecipatório. Em nada altera a conclusão tal afirmativa. A uma, é o 
mínimo que se espera do legislador no sentido de manter a isonomia dos litigantes. A duas, o 
particular que tiver indeferida a liminar postulada, manter-se-á no mesmo statu quo ante, que 
motivou a propositura da ação constitucional. Dizendo de outra forma, nada perde, apenas 
deixa de ganhar. Mas, revertendo sua situação de fato por decisão judicial antecipada, é 
realmente o único que tem a perder com a expressa introdução do recurso no trato 
procedimental. Já o Estado, ao contrário, é o grande beneficiário da modificação legislativa, 
isso porque tem a oportunidade de, via recursal, retomar o statu quo ante, do qual já se 
beneficiava antes da instauração da relação processual, independentemente do julgamento do 
mérito do mandado de segurança. 

            

5 POLO PASSIVO 

            A legitimação do pólo passivo no mandado de segurança sempre foi 
significativamente controvertida. Contudo, a jurisprudência e a doutrina consolidaram-se no 
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reconhecimento (também) especial da formação do pólo passivo, ainda que, cediço, jamais 
tenham obrado em uniformidade, em solução compatível com o mandado de segurança como 
ação constitucional sumária-documental-mandamental, como adiante se verá. 

            De qualquer sorte, até porque a discussão veio reaberta pela Lei nº 12.016, de 7 de 
agosto de 2009, vale relembrar os elementos que sustentaram, no passado, as diversas 
soluções apontadas, o que foi retratado, com muita fidedignidade, por Celso Agrícola Barbi, 
[20] classificando-as em três grupos distintos, aqui sumariamente referidos. 

            O primeiro, defendido entre outros por Lopes da Costa e Hamilton Moraes e Barros, 
indicando como parte passiva do mandado de segurança a autoridade coatora, reconhecendo 
essa corrente a necessidade de a pessoa jurídica de direito público à qual integra o agente 
público comparecer aos autos como litisconsorte. 

            Pontes de Miranda, solitariamente, comparece defendendo que o mandado de 
segurança será impetrado contra o órgão ou repartição pública, de onde emanado o ato 
impugnado, mas que a pessoa jurídica é que ocupará a condição de parte passiva. A crítica de 
Celso Agrícola Barbi, de imprecisão da proposta, vai referendada pelo absoluto abandono na 
doutrina e na jurisprudência dessa solução, que permaneceu isolada. 

            Por derradeiro, o terceiro grupo, representado por Seabra Fagundes, Temístocles 
Cavalcanti e Castro Nunes, sustenta que a pessoa jurídica de direito público é que figura como 
parte passiva na relação processual instaurada a partir do mandado de segurança. 

            Posicionando-se a favor dessa última corrente, Celso Agrícola Barbi, com lucidez, 
aponta para a diferença entre legitimidade de parte e capacidade de parte.  

            Nesse sentido, louvando-se nas lições do jurista mineiro, possível concluir que a 
pessoa jurídica à qual integra a autoridade coatora e notificada para prestar informações detém 
a legitimidade de parte passiva,[21] mas que, no primeiro grau de conhecimento (que tanto se 
pode dar nas instâncias de primeiro grau como nas de segundo grau ou ainda nas de instâncias 
extravagantes, em razão das competências originárias dos tribunais), passará a ser 
excepcionalmente representada (comungando da capacidade de estar em juízo e da capacidade 
postulatória) pela própria autoridade que praticou o ato que está sendo objeto da ação. 
Apenas, se for o caso, em sede de jurisdição recursal (apelação, para a hipótese de julgamento 
pelos juízes de primeiro grau, recurso ordinário, especial ou extraordinário, nos casos 
previstos pela própria Constituição e em decisões proferidas pelos tribunais) a autoridade 
coatora sai de cena, prosseguindo no processo o ente público, seja pela interposição do 
recurso, seja pela oferta de contrarrazões de recurso, agora (o ente público) representado por 
quem de direito (art. 12, incisos I e II, do CPC), tanto no que diz com a capacidade de estar 
em juízo, como com a capacidade postulatória. 

            O tratamento diferenciado - e que teve, sim, suas origens na ação de habeas corpus, da 
qual não se distancia enquanto ação sumária-documental-mandamental, repetindo-se, 
igualmente, com as mesmas características nas ações de habeas data[22] - conferido pelos 
próprios requisitos constitucionais - direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de 
autoridade - não coaduna com a idéia de comunhão, conexão ou afinidade de interesses entre 
o agente que pratica o ato, não em nome próprio, mas em razão de seu cargo ou função, e a 
pessoa jurídica a qual integra. Como já afirmado, o ato praticado não é do agente, mas da 
pessoa jurídica. O agente apenas representa, excepcionalmente, a pessoa jurídica nos autos do 
processo do mandado de segurança. 
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            É o quanto basta para afastar a figura do litisconsórcio, pois essa forma de pluralidade 
de partes, nos precisos termos do art. 46, do CPC, pressupõe a presença ou da comunhão, ou 
da conexão ou da afinidade de direitos ou obrigações entre os múltiplos sujeitos legitimados, 
a justificar o seu cabimento na relação processual a ser instaurada. [23] 

            Por isso é com surpresa que se constata que o novo estatuto, em seu artigo 7º, inciso 
II, estabeleceu "que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 
jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 
ingresse no feito". Trata-se de dispositivo que resgata velha doutrina, cujo nascedouro 
remonta a época anterior ao próprio Código de 1973 e, especialmente, da Constituição Federal 
de 1988, que vem ao desencontro das características próprias desta ação constitucional, 
contribuindo para a ordinarização do processo do mandado de segurança, negligenciando os 
avanços doutrinários e jurisprudenciais que forjaram o mandado de segurança como ação 
sumária-documental-mandamental. 

            Não se pode olvidar, outrossim, que o dispositivo, nos termos em que está 
redigido,  eleva o litisconsórcio estabelecido entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica de 
direito público à classificação de litisconsórcio necessário, porquanto a ausência de 
cientificação da pessoa jurídica viciará de nulidade o processo, na medida em que se trata de 
comando cogente. 

              A pluralidade de partes no pólo passivo não só coloca o cidadão, impetrante do 
mandado de segurança, em flagrante condição de hipossuficiência processual, como provoca 
uma dilação temporal no procedimento que a Constituição de 1988 não avaliza, sem se falar, 
por óbvio, no aumento da burocratização procedimental, a saber: duplicidade de ofícios, 
recebimentos e juntadas, prazos com fluência distinta, estímulo à interposição de recursos, e 
outros tantos atos processuais a gosto - ou desgosto - da máquina cartorária, refletindo-se, 
como não poderia deixar de ser, na efetividade e tempestividade da prestação jurisdicional. 

            Não bastassem esses entraves de natureza formal, o preceito normativo em comento 
acaba por velar a autoridade pública sob o manto da irresponsabilidade política de seus atos, 
pois ao fim e ao cabo, tudo resulta e se resolve no âmbito da pessoa jurídica. [24] Aliás, não 
seria desarrazoado, se essa a linha que deve preponderar, que a lei simplesmente estabelecesse 
que a pessoa jurídica da qual faça parte a autoridade é que deverá vir a juízo, passando ela e 
tão somente ela a ser notificada. Pelo menos se ia direto ao ponto, ainda que não restassem 
afastadas as críticas aqui deduzidas. 

            A própria expressão para que, querendo, ingresse no feito, utilizada pelo legislador, 
libera a pessoa jurídica para atuar de forma ampla e irrestrita, como, por exemplo, 
contestando o pleito, enquanto a autoridade coatora é instada a prestar informações. Não é 
preciso dizer muito para afirmar que prestar informações e contestar constituem práticas 
processuais distintas, que não se confundem. 

            Embora prematuro saber a precisa extensão quanto aos efeitos que essa nova 
disposição legal pode ensejar, o fato é que inegável trazer em seu seio a semente da 
ordinarização do processo do mandado de segurança. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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            A nova lei do mandado de segurança foi gerada no seio da Advocacia Geral da União, 
conforme PLC 125/2006. Como já dito anteriormente, veio a lei com atraso, considerando as 
novidades introduzidas pela Constituição de 1988, especialmente o mandado de segurança 
coletivo. 

            O novel estatuto, contudo, foi além, não se limitando a tratar dos temas carentes de 
regulamentação, como a questão do mandado de segurança voltado contra ato praticado por 
pessoa jurídica de direito privado, no exercício de atribuições públicas, ou do processo 
coletivo. Reinventou temas substanciais e temas tipicamente processuais, alterando 
substancialmente o processo do mandado de segurança. 

            Nesse fio, o instituto da liminar ou de antecipação de tutela, cuja concessão fica ao 
alvedrio da exigência de garantia do juízo, introduzindo a questão do dano, até então infensa à 
ação constitucional, construída a duras penas por mais de 60 (sessenta) anos de sucessivas 
constituições, legislação infraconstitucional, doutrina, jurisprudência. 

            O recurso de agravo de instrumento, tomado de empréstimo do Código Processual, 
afeito ao processo ordinário, de ampla defesa e contraditório plenos, até então não 
contemplado na lei especial e rejeitado, senão pela uniformidade, pelo menos por majoritária 
corrente jurisprudencial, passou a ser expressamente previsto contra a decisão judicial de 
primeiro grau de jurisdição que enfrenta o pedido de liminar. A opção legislativa surpreende 
porque o momento é de grande debate na comunidade jurídica sobre a manutenção e/ou 
redução deste recurso, de tradição lusitana e com origem nas ordenações do reino. Enquanto 
se discute no processo comum a sua permanência, no mandado de segurança ressuscita-se o 
instrumento recursal. 

            A instituição de litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade coatora e a pessoa 
jurídica de direito público a qual a primeira integra, sendo aquela notificada e essa 
cientificada, angulariza a relação processual em evidente ampliação de defesa do pólo 
passivo, com consequente inversão da ordem jurídica, na medida em que o mandado de 
segurança está elencado na Constituição Federal como garantia individual ou coletiva de 
direitos subjetivos do cidadão em face do poder público. 

            Esses três pontos, especificamente tratados no novel diploma legal e objeto de análise 
deste trabalho, isoladamente, podem, num primeiro plano, até seduzir o intérprete 
apresentando-se como progresso legislativo. Contudo, não ultrapassam a barreira da 
credibilidade quando enfrentados em conjunto, desvelando-se o seu verdadeiro desiderato, 
que opera em favor da ordinarização do processo do mandado de segurança e, 
consequentemente, implicando verdadeira desconstrução desse instituto, em detrimento do 
texto constitucional, no que ele tem de mais nobre: o rol dos direitos e garantias 
fundamentais.     
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[1] Constituição Federal de 1946, art. 141, § 24: Para proteger direito líquido e certo não 
amparado por habeas corpus , conceder-se-á mandado de segurança, seja qual for a 
autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. 

[2] Remete-se o leitor, para melhor compreensão do tema, para MACEDO, Elaine Harzheim. 
O mandado de segurança como instrumento de freios e contrapesos, Estudos Jurídicos, vol. 
26, nº 66, janeiro/abril, 1993, p. 91-102. 

[3] Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, art. 7º, inciso II: "Ao despachar a inicial, o juiz 
ordenará: ... que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o 
fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida".  O 
dispositivo veio repetido no art. 7º, inciso III, apenas com uma novidade, a introdução de 
garantia, in verbis "...que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja 
finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o 
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica". 

[4] Não olvidar que no MS a sentença de concessão submete-se ao recurso de apelação 
recebido no efeito meramente devolutivo, o que se coaduna com a previsão legal de 
antecipação de tutela: se o juiz pode antecipar o mérito antes da sentença, não há porque a lei 
processual prever apelo no duplo efeito. Essa previsão, já contemplada na Lei nº 1.533/51, 
passou a ser adotada no processo civil comum como regra, conforme art. 520, inciso VII, do 
CPC. 

[5] Conforme magistério de BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança, 9ª ed., Rio 
de Janeiro: Forense, 2000, atuam como autoridade passível de mandado de segurança os 
agentes que integram não só o Poder Executivo, mas também os demais poderes quando não 
no exercício de suas funções precípuas, mas como administradores das respectivas 
instituições. Se a lição já era válida para o período anterior, mais ainda pós Constituição de 
1988, quando o poder de autoadministração dos poderes da república vieram reafirmados. 

[6] Por todos, BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e Ideologia: o paradigma 
racionalista, Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
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[7] Recorda-se, aqui, o trabalho desenvolvido por BARBI, Celso Agrícola, na obra citada, 
mais precisamente em seu capítulo VII, Condições da ação de mandado de segurança, p. 46-
70, e o enfrentamento diverso de BUZAID, Alfred, in Do mandado de segurança, Vol. 1, São 
Paulo: Saraiva, 1989, no capítulo Do direito líquido e certo, p. 82-106. 

[8] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil, Vol. II, Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1990, p. 272-274. 

[9] Nada impede, por óbvio, que o exame do direito subjetivo líquido e certo venha a ser 
revisto por ocasião da sentença, a exemplo do que ocorre no processo comum, uma vez que se 
tratando de condição da ação, a matéria é de ordem pública, não se submetendo à preclusão, 
na forma prevista pelo art. 267, § 3º, do CPC. Mas certo é que as condições da ação devem ser 
desde logo apreciadas pelo magistrado, já ao recebimento da petição inicial. Dizendo de outra 
forma, condições da ação não configuram requisitos para a concessão de liminar ou 
antecipação de tutela, mas, sim, elementos que dão consistência jurídica à relação processual, 
operando no plano de sua legitimidade, nos termos do art. 3º, do CPC. 

[10]" A decisão do mandado de segurança não impedirá que o requerente, por ação própria, 
pleiteie os seus direitos e efeitos patrimoniais". 

[11] "A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não 
impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos 
patrimoniais". 

[12] Art. 14, do CPC. 

[13] A exemplo, art. 333, do CPC. 

[14] Art. 267, inciso VIII, § 4º, do CPC. 

[15] "Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos... Decisão 
interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente". 

[16] "Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias..." 

[17] A exemplo: Processual civil. Liminar indeferida em mandado de segurança. 
Interposição de agravo de instrumento. Descabimento. É pacífico o entendimento da Egrégia 
4ª Câmara Cível no sentido do descabimento do recurso de agravo de instrumento contra 
decisão concessiva ou denegatória de liminar em mandado de segurança. Aplicação 
subsidiária da Súmula 622 do STF. Negado seguimento ao agravo de instrumento. (Agravo 
de Instrumento nº 70031502735, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
João Carlos Branco Cardoso, julgado em 04-08-2009). 

[18] www.stj.gov.br, em 19-10-09. 

[19] http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf , em 01.05.11. 

[20] BARBI, Celso Agrícola, obra citada, p. 121-126. 

[21] É do autor citado, no trecho referido, a expressão "O ato que a autoridade coatora 
pratica no exercício de suas funções, vincula a pessoa jurídica de direito público a cujos 
quadros ela pertence; é ato do ente público e não do funcionário". 
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[22] Basta, para tanto, conferir a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, especialmente em 
seus artigos 7º e 8º. 

[23] Para aprofundamento do tema, por todos, DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Litisconsórcio: um estudo sobre o litisconsórcio comum, unitário, necessário, facultativo - 
doutrina e jurisprudência, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986. 

[24] Situação esdrúxula se estabelecerá nos mandados de segurança contra ato judicial 
impetrado pelo próprio Estado, quando esse fizer parte integrante da relação processual: o 
Estado, aqui compreendido lato sensu, comparecerá na relação processual como autor 
(impetrante) e o juiz, que proferiu o ato suscetível do mandado de segurança, em 
litisconsórcio com o próprio Estado - pessoa jurídica a qual o magistrado integra como agente 
político, no pólo passivo. 
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RESUMO 
A falta de instrumento normativo vinculante, no que diz respeito ao financiamento mínimo da 
saúde, constitui forte razão impulsionar a discussão sobre o tema. 
Lado outro, por meio da análise da eficácia do Sistema Único de Saúde – SUS é possível 
perceber, cotidianamente, que a população tem se tornado refém de vieses restritivos de 
interpretação pelo Poder Público a respeito do dever estatal de gasto mínimo nas ações e 
serviços públicos de saúde. Objetiva-se neste estudo compreender que, a despeito da omissão 
legislativa em regulamentar a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, a evolução nos 
mecanismos de proteção dos direitos fundamentais tem permitido a atuação de um Poder 
Judiciário mais comprometido com a proteção da dignidade da pessoa humana. Assim, 
utiliza-se da emblemática sentença da Ação Civil Pública nº 0003046-78.2008.4.05.8200 para 
confirmar ser rechaçável a atuação discricionária do Poder Público, no que toca a 
concretização dos direitos fundamentais, principalmente do direito à saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: FINANCIAMENTO ??? MÍNIMO ??? SAÚDE ??? AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA 
 
ABSTRACT 
The lack of binding legal instrument, with respect to minimum financing of health, is a strong 
reason to boost the discussion on the topic. Other hand, by analyzing the effectiveness of the 
Health System - SUS you can see that every day, the population has become hostage to the 
interpretation by the Government, the outdated law. It aims to demonstrate that even with the 
slow processing of the issue by the Legislature, the evolution in the mechanisms of protection 
of fundamental rights, has allowed the performance of a judiciary more committed to the 
protection of human dignity. Thus, it uses the iconic sentence of Public Civil Action No 
0003046-78.2008.4.05.8200 be impossible to confirm allow discretionary action of the 
Government as regards the realization of fundamental rights, especially the right to health. 
KEYWORDS: FUNDING - MINIMUM - HEALTH - PUBLIC CIVIL ACTION 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo visa observar como tem sido controlada judicialmente a aplicação dos patamares 
mínimos de gasto público nas ações e serviços públicos de saúde, o que se tornou dever 
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constitucional dos três níveis da federação a partir da Emenda à CR/1988 nº 29, de 13 de 
setembro de 2000. 

Para cumprir o objetivo em questão, adotou-se a metodologia de estudo de caso, até porque o 
controle judicial por meio do manejo de Ação Civil Pública traz contribuição significativa à 
efetivação do direito à saúde. No caso ora sob análise, a ACP nº 0003046-78.2008.4.05.8200 
foi ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF contra o Estado da Paraíba, para situar o 
foco judicial na tutela difusa do controle do gasto público e da vinculação orçamentária para o 
custeio do direito fundamental à saúde. É esse, pois, um recorte paradigmático na busca da 
"macrojustiça" institucional e orçamentária das políticas públicas, sem prejuízo - é claro - da 
tutela a direitos individuais eventualmente lesados (hipótese em que se teria a "microjustiça" 
do caso concreto). 

O marco teórico que orienta este estudo funda-se nos princípios da máxima eficácia dos 
direitos fundamentais e da vedação de retrocesso. Vale notar que máximo de eficácia e 
vedação de retrocesso expressam não apenas o estágio adquirido de evolução material de um 
determinado direito fundamental, mas indicam um dever social e historicamente 
comprometido de dirigir a ação governamental para o incremento sistemático daquele estágio 
inicial, dado o nível de riqueza disponível. Tais princípios, por isso, não podem ser tratados 
constitucionalmente apenas como vedação de extinção ou de redução deliberada. 

O processo emancipatório da dignidade da pessoa humana reclama que se vá além e que se 
promova a vedação da estagnação, assim como manifesta repulsa à restrição interpretativa que 
retire do direito fundamental a sua possibilidade fática de progredir. 

É, precisamente, o objetivo geral deste artigo compreender se houve restrição interpretativa ao 
gasto mínimo em saúde no caso do Estado da Paraíba enfrentado pela ACP nº 0003046-
78.2008.4.05.8200. 

Para enfrentar tal propósito, é que se dividiu o texto em seis capítulos, incluída esta 
introdução, sendo que, no segundo capítulo, foi suscitado o estágio evolutivo por que passou a 
política pública de saúde, notadamente após a Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 

No terceiro capítulo, será abordada a difícil definição normativa do que pode ou não ser 
considerado gasto estatal mínimo nas ações e serviços públicos de saúde. Tal controvérsia 
surge porque a política pública de saúde ficou à revelia de um modelo paralelo (normas a 
serem editadas por lei complementar tal como demandado pela EC 29/2000 e, enquanto essas 
não viessem, norma transitória no ADCT), além de haver optado por uma busca errática de 
fontes de financiamento provisórias e politicamente instáveis (como, por exemplo, ocorreu 
com a CPMF, que tinha de ser prorrogada de tempos em tempos). Talvez seja por isso que a 
política pública de saúde tenha ficado suscetível e fragilizada diante dessa guerra fiscal de 
despesa no cenário de contracionismo orçamentário da União, de interpretações evasivas dos 
Estados-membros e de judicialização, por vezes, míope do setor. 

No quarto capítulo, espera-se comprovar a hipótese de que a falta de regulamentação da EC nº 
29, de 2000, causou, em maior ou menor medida, as instabilidades do financiamento do 
Sistema Único de Saúde - SUS em diversos Estados-membros desde 2000, à luz das 
manobras contábeis do Estado e da sobrecarga suportada pelos municípios em tal 
financiamento. Nesse momento, é que será estudada a Nota Técnica nº 19, de 2010, emanada 
pelo Ministério da Saúde, diagnosticando que 13 (treze) dos 27 (vinte e sete) estados 
brasileiros, em 2008, haviam aplicado menos recursos que o devido na área da saúde. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6638



No penúltimo capítulo, será dissecado, a título de ilustração paradigmática, o caso da Ação 
Civil Pública nº 0003046-78.2008.4.05.8200, que tramitou na Seção Judiciária da Justiça 
Federal do Estado da Paraíba e que teve sua sentença emanada em janeiro de 2011. 

Por fim, seguir-se-ão as considerações finais deste estudo no sentido de exigir a máxima 
eficácia do direito fundamental à saúde não apenas no que se refere à proteção da saúde de 
indivíduos, mas também por meio da vedação do retrocesso no financiamento da política 
pública que lhe corresponde, financiamento esse a que os governos não podem se furtar por se 
tratar de verdadeiro dever estatal inafastável. 

  

2. EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E A EMENDA 
CONSTITUCIONAL 29/2000 

  

•2.1  Antecedentes históricos: a edificação de um direito 

O estudo dos acontecimentos do passado constitui fator determinante para compreensão do 
presente e a clareza nas decisões do futuro. Assim, antes de aprofundar na análise do tema 
proposto por este artigo, faz-se necessário tecer algumas considerações, apenas no que diz 
respeito aos principais dados que concretizaram a saúde pública brasileira[1]. 

Por meio da edição da Lei 1.920 de 25 de julho de 1953[2], o Ministério da Saúde foi criado. 
Contudo, mesmo sendo órgão direto de ações sanitárias do governo, o Ministério cuidou 
apenas de realizar ações de caráter técnico-regulatório no âmbito da saúde. Observa-se que 
grande parte de suas funções precípuas encontravam-se distribuídas para outras instituições da 
Administração Pública. 

Destaca-se o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), instituído pela Lei 
6.036, de 1º de maio de 1974 e extinto em 12 de abril de 1990, pela Lei 8.029. O MPAS teve 
sua estrutura básica regulamentada por meio do Decreto n. 74.254, de 4 de julho de 1974[3], 
principalmente no que diz respeito à sua competência. Este ficou responsável pelos cuidados 
com a assistência e previdência social que, nos termos do Decreto n. 72.771, de 6 de setembro 
de 1973, estabelecia os benefícios concedidos aos trabalhadores formais[4]. 

Ao cidadão que não fosse empregado formalmente, amparado pelas limitadas possibilidades 
de tratamento médico financiado pelo Ministério da Saúde, ou possuísse condições de custeá-
lo, limitava-se a ficar na expectativa de generosidade quando necessitasse de serviços médico-
hospitalares. 

Daí porque Piola et al. (2009. p.102) concluíram que as características principais do sistema 
de saúde pública no Brasil, anterior à Carta Constitucional de 1988, qualificavam-se por 
práticas fracionárias e excludentes de acesso. 

O governo brasileiro possuía total consciência da desigualdade que o sistema apresentava, 
tanto que durante as décadas de 1970 e 1980, foram realizadas práticas governistas pontuais, 
com a finalidade de reduzir tal segregação, mesmo assim, cerca da metade de população ainda 
não estava amparada por nenhum serviço gratuito de saúde. 
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Na mesma direção, desde a década de 1960, um grupo de sanitaristas, criticava fortemente a 
conjuntura dos serviços de saúde, mas foi apenas na década de 80, após o surgimento dos 
ideais de uma medicina social, que houve a consolidação de um movimento de reforma 
sanitarista, no qual se discutia a universalidade e descentralização dos serviços de saúde 
pública. 

O ponto máximo do movimento ocorreu em 1986, na VIII Conferência Nacional de Saúde, 
cujos reflexos foram ampliados com o processo de redemocratização que ocorria no Brasil, na 
iminência da convocação da assembléia constituinte. Aliás, a referida é considerada um marco 
entre todas as discussões realizadas, uma vez que foi a primeira vez que houve a efetiva 
participação da população nos debates. 

Buscava-se não só estatizar grande parte dos serviços de saúde, atribuindo maiores 
responsabilidades a cada um dos entes da federação, mas conferir maior autonomia à política 
de saúde e, principalmente, a reserva de um orçamento específico, vinculado percentualmente 
ao orçamento da União. 

A euforia pela conquista democrática, no que diz respeito ao direito à saúde, foi suprimida 
pelo sentimento de receio, diante da inserção, ao tempo da formulação da nova Constituição, 
do setor da saúde no âmbito da seguridade social. 

A esse respeito, interessante é a exposição de Delgado et al. (2009, p. 20), para quem: 

 Com a proposta de instituição de um sistema amplo da seguridade social, dois tipos de 
temores preocuparam os sanitaristas: que a saúde perdesse a garantia de fontes de 
financiamento, devido as necessidades dos demais segmentos do sistema; e que a proposta 
evoluísse para a criação do todo-poderoso ministério da Seguridade Social, minando a 
autonomia do Ministério da Saúde (MS) e sua capacidade de estimular a base político-
institucional descentralizada do SUS - trazendo riscos para o próprio reconhecimento 
estratégico das políticas sociais. 

  

No sentido inverso, tentando garantir ao menos, a manutenção da identidade institucional e 
orçamentária, trataram os sanitaristas de impulsionar a formulação de um dispositivo que 
permitisse que a proposta de orçamento da seguridade social contemplasse as prioridades e 
metas estabelecidas em lei para a saúde[5]. 

Continuam Delgado et al. (2009, p. 20) afirmando que já se antecipava o possível conflito de 
recursos, que veio ocorrer uma década após a existência da Constituição de 1988, na medida 
em que se deu a extração de parte dos fundos da saúde em prol da previdência, diante do 
caráter compulsório e contributivo da filiação a essa última. 

Uma nova ordem foi estabelecida com a promulgação da Constituição Democrática de 1988, 
devendo-se realçar dois importantes fatores: com relação às discussões da VIII Conferência 
Nacional de Saúde, grande parte de suas formulações foram aproveitadas e inseridas no texto 
constitucional. Outro destaque se traduz na explícita atribuição ao Estado ao dever de prestar 
assistência à saúde, visto que em nenhuma das Constituições anteriores a 1988 contemplavam 
tal declaração formal assecuratória. 

No que diz respeito ao arranjo sistemático da saúde na Constituição de 1988, esta foi elevada 
a direito social, nos termos do art. 6º. Contemplada no tripé da seguridade social de que trata 
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o art. 194, dentro de uma política universalizante, sem que, a princípio, perdesse parte de sua 
autonomia orçamentária (art. 195, § 2º). Por fim, nos artigos 196 a 200 da Carta 
Constitucional, a política pública saúde recebeu tratamento exclusivo, determinando em 
linhas gerais, a obrigatoriedade de o Estado garantir o direito do cidadão à saúde, a partir de 
um sistema único[6], por meio de ações e serviços públicos integrantes de uma rede 
regionalizada e hierarquizada. 

Vale expor a análise empreendida por Delgado et al. (2009, p. 110), a partir dos dispositivos 
constitucionais que amparam a saúde: 

O direito à saúde, como declarado na CF/88, pode ser caracterizado mediante quadro distinções, conforme resumido a seguir: 

1. A compreensão social da saúde adotada: o modelo seguido é o da determinação social da saúde contendo noção de risco. 

2. Os conteúdos e limites distributivos preconizados: há um critério de justiça universal e igualitária em relação ao acesso a ações e serviços 
relevantes. O Estado é devedor direito e o cidadão é usuário deste direito. Limites distributivos não são explicitados, mas podem ser presumidos para o 
sistema. 

3. Os agentes sociais envolvidos no cumprimento do direito e dever em relação à saúde: o Estado e o cidadão, sendo o direito atribuído a todos os 
cidadãos e o dever de garantia atribuído exclusivamente ao Estado. O papel das famílias e da sociedade não é referido. 

4. O tratamento dado à questão das desigualdades e dos grupos em condições socialmente manos avantajadas: a equidade não é referida na seção 
especifica da saúde. 

  

Não se pode olvidar que, ao mesmo tempo em que a Carta Constitucional de 1988 trouxe 
expressivos avanços no que se refere ao direito à saúde, uma nova ordem de conflitos surgiu 
quanto ao financiamento dos direitos fundamentais, sobretudo, a partir do difícil processo de 
estabilização econômica por que passou o Brasil durante a década de 1990. 

Conforme já exposto, o pacto federativo estabeleceu que o orçamento da seguridade social 
fosse realizado considerando as metas e prioridades dispostas em lei. No entanto, a partir da 
edição da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, ocorreu um 
esvaziamento das fontes de financiamento da saúde, ao conferir exclusividade[7] das receitas 
das contribuições sociais tratadas no artigo 195, I, alínea "a" e II[8], da CR/1988. 

Se, antes da edição da referida Emenda 20/1998, a saúde já passava por dificuldades, com 
essa a necessidade de fontes vinculadas de custeio era iminente. De forma exemplificativa, 
citam-se o empréstimo ao Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) em 1990 e a instituição da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) em 1996. Em relação a essa 
última, em princípio, deveria ser fonte adicional de recursos para o Sistema Único de Saúde, 
mas, com os desvios juridicizados[9], acabou se tornando fonte substitutiva, em nada 
alterando as dificuldades de custeio das ações e serviços em saúde[10]. 

Diante da fragilidade e instabilidade de recursos, a necessidade de uma solução duradora para 
o financiamento da saúde era imprescindível. Por oportuno, buscava-se por meio da edição da 
Emenda Constitucional 29 de 13 de setembro de 2000, concretizar um equilíbrio nas 
demandas da saúde. 

A referida Emenda constituiu-se como importante inovação (ainda que incompleta) no que 
toca ao sustento das ações e serviços da saúde, principalmente, ante o engessamento 
legislativo quanto à evolução do tema, pelo exposto, esta merece ser analisada em tópico 
específico, o que se segue. 
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•2.2  Breves anotações sobre a Emenda Constitucional 29/2000 

Conforme exposto, verificou-se que, para alcançar estabilidade no custeio das ações e 
serviços de saúde, era necessário trazer arranjos institucionais sólidos de financiamento. 

A Emenda nº 29/2000 modificou a redação de alguns dispositivos constitucionais, para 
estabelecer, objetivamente, a vinculação de recursos orçamentários[11] mínimos nos três 
níveis da federação (União, Estados, Distrito Federal e Município), para o custeio das 
políticas públicas de saúde. 

Para que fosse garantido o cumprimento da aplicação de recursos mínimos, mecanismos de 
constrangimento impostos a cada um dos entes da federação foram contemplados pelo 
constituinte derivado. Exemplo de tais mecanismos, no que toca ao tema de intervenção, pode 
ser encontrado na nova redação dada ao art. 34, VII, alínea "e" e ao art. 35, III da CR/1988. 

Ademais disso, o descumprimento dos patamares mínimos pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios autoriza a União, pela nova redação do art. 160 da Constituição de 1988, restringir 
ou reter os repasses de recursos constitucionalmente estabelecidos. 

Por outro lado, tendo em vista conferir operacionalidade ao novo sistema, foi alterado o art. 
167, IV da Carta Constitucional para excetuar a possibilidade de vinculação da receita de 
impostos para as ações e serviços públicos de saúde, nos termos do art. 198, §2º, do mesmo 
estatuto normativo. 

Por fim, foram fixados no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) os patamares mínimos de gasto público, de forma diferenciada, para a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, determinando o seguinte: 

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:  

I - no caso da União:  

a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por 
cento;  

b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB;  

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de 
que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e  

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos 
de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.  

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los 
gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a 
aplicação será de pelo menos sete por cento.  

§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão aplicados nos Municípios, segundo o critério 
populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei.  

§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União 
para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do 
disposto no art. 74 da Constituição Federal.   

§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo. 
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É dizer: à União incumbe dispor do montante aplicado no ano anterior corrigido pela variação 
nominal do Produto Interno Bruto, aos Estados 12 % (doze por cento) da receita dos impostos 
e transferências constitucionais legais e ao Distrito Federal e aos Municípios 15% (quinze por 
cento) nos mesmos termos. Ressalta-se que, a época da Emenda Constitucional 29/2000, para 
os Estados e Municípios o aumento deveria ser gradual, de 7% (sete por cento) em 2000, até 
que eles pudessem atingir seus respectivos patamares, até 2004. 

A pretendida estabilidade de financiamento de recursos públicos para o custeio da saúde foi 
fragilizada diante da opção do legislador derivado na EC 29/2000 de vincular a eficácia desse 
novo regramento à necessidade de lei complementar posterior. A perda de eficácia do 
dispositivo só não ocorreu totalmente, ante o determinado no parágrafo 4º do art. 77 do 
ADCT. 

Mesmo assim, passados mais de 10 (dez) anos após a edição da mencionada Emenda, em que 
pese a existência de projetos de lei nesse sentido, não se verificou a regulamentação da norma. 
Lado outro, o art. 77 da ADCT já não permite a manutenção de um equilíbrio de recursos para 
a saúde, tornando-se insustentável o descuido do legislativo para um sólido financiamento das 
políticas públicas de saúde. 

  

3. Efetividade do dever estatal de gasto mínimo em saúde - o problema do que é gasto 
em saúde 

  

A política pública de saúde não encontra no texto permanente da Constituição nem o 
conteúdo dos percentuais de gasto mínimo, nem tampouco o alcance material da vinculação 
do que é gasto mínimo nas ações e serviços públicos em saúde. 

Ao invés de indicar diretamente quais patamares e/ou percentuais deveriam ser aplicados 
como referência de vinculação orçamentária de gasto mínimo, o § 2º do art. 198 da 
Constituição estabeleceu apenas o dever genérico de tal gasto mínimo. A bem da verdade, no 
citado dispositivo, foram apontadas apenas as bases de cálculo relativas aos Estados, DF e 
Municípios sobre as quais deveriam incidir os programáticos percentuais. Não houve 
indicação de qualquer critério objetivo para a União, nem de percentuais vinculantes para os 
demais entes. Tudo isso ficou relegado a tratamento posterior em lei complementar, na forma 
do § 3º do art. 198 da Constituição. 

Desse modo, o art. 77 do ADCT passou a ter conteúdo satisfatório e determinante do 
comando do art. 198, § 2º, pois, enquanto subsistir a falta da lei complementar mencionada 
pelo § 3º do citado dispositivo, aplicar-se-á a regra transitória que, por seu turno, nada 
esclarece sobre o que se pode considerar efetivamente gasto em ações e serviços públicos de 
saúde. 

A título de suprir essa lacuna legal e determinar parâmetros interpretativos, o Conselho 
Nacional de Saúde - CNS chamou para si a tarefa de definir, minimamente, algumas 
"diretrizes" acerca da aplicação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Para tanto, o 
aludido Conselho valeu-se das competências definidas na Lei Orgânica do SUS e na Lei nº 
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8.142, de 1990, por mais que não pudesse se fazer substituir ao legislador. Foi com base nessa 
fundamentação jurídica que o CNS editou a Resolução nº 322, de 8 de maio de 2003. 

Por não ter força de lei, a aludida Resolução do CNS não poderia pretender alcançar uma 
indiscutível força vinculante em todo o território nacional. Desse modo, as diretrizes da 
Resolução CNS nº 322, de 2003, não passaram de balizas interpretativas e, para um 
considerável contingente de entes da Federação, elas seriam meramente opinativas. 

Eis o cenário em que foi editada a Resolução CNS nº 322, de 2003, que pode ser melhor 
compreendido à luz do rol de "considerandos" que a motivaram: 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Trigésima Reunião Ordinária, realizada nos dias 07 e 08 de maio de 2003, no uso de 
suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
e conforme estabelecido no artigo 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT,  

Considerando: 

• que o mesmo referendou a aprovação da Resolução nº 316, aprovada pelo Plenário do CNS em sua 118ª Reunião Ordinária, realizada 
nos dias 03 e 04 de abril de 2002, passando a mesma constituir-se na Resolução nº 322, de 08 de maio de 2003; 

• a promulgação da Emenda Constitucional nº 29, em 13 de setembro de 2000, vinculando os recursos orçamentários da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios a serem aplicados obrigatoriamente em ações e serviços públicos de saúde; 

• serem os dispositivos da Emenda Constitucional nº 29 auto-aplicáveis; 
• a necessidade de esclarecimento conceitual e operacional do texto constitucional, de modo a lhe garantir eficácia e viabilizar sua perfeita 

aplicação pelos agentes públicos até a aprovação da Lei Complementar a que se refere o § 3º do artigo 198 da Constituição Federal; 
• a necessidade de haver ampla discussão pública para a elaboração da Lei Complementar prevista no § 3º do artigo 198 da Constituição 

Federal, de forma a disciplinar os dispositivos da Emenda Constitucional nº 29; 
• os esforços envidados pelos gestores do SUS, com a realização de amplas discussões e debates sobre a implementação da Emenda 

Constitucional nº 29, com o intuito de promover a aplicação uniforme e harmônica dos ditames constitucionais; 
• as discussões realizadas pelo grupo técnico formado por representantes do Ministério da Saúde, do Ministério Público Federal, do 

Conselho Nacional de Saúde - CNS, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde - CONASS, do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, da Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas - ATRICON, resultando na elaboração do documento 
"Parâmetros Consensuais Sobre a Implementação e Regulamentação da Emenda Constitucional 29"; e 

• os subsídios colhidos nos seminários sobre a "Operacionalização da Emenda Constitucional 29", realizados em setembro e dezembro de 
2001, com a participação de representantes dos Tribunais de Contas dos Estados, dos Municípios e da União, do Ministério da Saúde, do 
Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS. 

RESOLVE: 

I - Aprovar as seguintes diretrizes acerca da aplicação da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000: [...](grifos conforme o original) 

  

Como visto, o Conselho Nacional de Saúde pretendeu atribuir à sua Resolução nº 322, de 
2003, a força de mero "esclarecimento conceitual e operacional" dos dispositivos da EC nº 29, 
de 2000. Não fosse assim, a citada Resolução seria fatalmente impugnada como 
inconstitucional e ilegal, por desrespeitar os princípios da separação de poderes e da 
legalidade. 

Ao considerar os dispositivos da Emenda nº 29, de 2000, como já prontamente "auto-
aplicáveis", a Resolução nº 322, de 2003, minimizou os efeitos da falta de regulamentação do 
§ 3º do art. 198 da Constituição. Por essa razão, é que o CNS considerou ser da sua 
competência legal "garantir a eficácia [da EC nº 29] e viabilizar sua perfeita aplicação pelos 
agentes públicos até a aprovação da Lei Complementar a que se refere o § 3º do artigo 198 
da Constituição Federal" (grifo nosso). 

Enquanto não editada a lei regulamentadora da Emenda nº 29, o CNS avocou para si a 
competência de definir o alcance interpretativo dos arts. 198 da Constituição e do art. 77 do 
ADCT, em clara tentativa de contenção dos abusos. Mas foi o próprio Conselho quem 
reconheceu, nesse mesmo aspecto, a "necessidade de haver ampla discussão pública para a 
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elaboração da Lei Complementar prevista no § 3º do artigo 198 da Constituição Federal, de 
forma a disciplinar os dispositivos da Emenda Constitucional nº 29". 

Inaugura-se, com a Resolução CNS nº 322, de 2003, uma considerável controvérsia jurídica 
tanto sobre a competência do aludido Conselho para fixar tais "diretrizes" interpretativas, 
quanto sobre a força vinculante ou opinativa das mesmas. 

Sem enfrentar diretamente tais controvérsias e indo diretamente ao mérito da Resolução, 
percebe-se que as suas Quinta[12] e Sexta[13] Diretrizes definiram exaustivamente o que 
poderia ser considerado como despesa nas ações e serviços públicos de saúde, para fins de 
cumprimento do art. 77 do ADCT. 

Já na Sétima Diretriz da Resolução CNS nº 322, de 2003, por outro lado, foram arroladas as 
despesas que não poderiam ser reputadas como de ASPS. Os principais critérios de exclusão 
adotados pelo Conselho Nacional de Saúde foram os de (I) se a despesa é dotada de conteúdo 
contributivo (dissonante, portanto, do princípio da universalidade), (II) se ela é materialmente 
distante da atividade-fim do SUS; bem como ainda (III) se a despesa é custeada com recursos 
alheios à vinculação de que trata o próprio art. 77 do ADCT. Vale notar que esse último 
critério aplica-se apenas aos Estados, o DF e os Municípios, porque suas bases de cálculo de 
gasto mínimo são referidas às suas receitas de impostos e transferências constitucionais. 

Poderia soar como exagerada e até mesmo desesperada a tentativa do Conselho Nacional de 
Saúde de definir, por exemplo, que os gastos com coleta de lixo e merenda escolar não podem 
ser computados no patamar mínimo de gasto na política pública de saúde. Por mais que 
pareçam óbvios tais enunciados, é preciso reconhecer, de outro lado, que os abusos fáticos são 
mais aviltantes que o esforço normativo de contê-los. A Sétima Diretriz[14] tem uma redação 
exaustiva porque lida com a realidade de desvios interpretativos no que pode (ou não) ser 
reputado como ação e serviço público de saúde. 

O problema é que o esforço da Resolução CNS nº 322, de 2003, ainda está adstrito ao nível 
das normas infralegais, as quais não possuem força vinculante, razão pela qual não podem 
criar obrigações jurídicas ou impor sanções pelo seu descumprimento. 

É, pois, da omissão deliberada na regulamentação do § 3º do art. 198 que se alimenta a 
instabilidade fiscal da política pública de saúde e a guerra fiscal de despesa que, desde então, 
tem sido vivenciada no setor entre os três níveis da federação. A propósito, o próximo 
capítulo cuidará de tal impasse federativo no custeio estatal da efetivação do direito 
fundamental à saúde. 

  

4. O diagnóstico feito pelo Ministério da Saúde por meio da Nota Técnica nº 19/2010 

  

De acordo com estudo do Ministério da Saúde (2010, p. 4-5), dos vinte e sete Estados 
(incluído o DF) que alegaram haver cumprido integralmente o teor do art. 77 do ADCT, 
apenas quatorze efetivamente passaram pelo crivo da avaliação do Departamento de 
Economia da Saúde e Desenvolvimento do Ministério. 

Tal análise foi empreendida no corpo da Nota Técnica SIOPS/DESD/SE/MS[15] nº 19, de 6 
de abril de 2010, do Ministério da Saúde e avaliou os balanços gerais dos Estados brasileiros, 
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referentes ao exercício de 2008, quanto ao cumprimento da EC nº 29, de 2000, e da Resolução 
nº CNS 322, de 2003. Pelo visto, apenas um pouco mais da metade dos Estados da federação 
aquiesceu e cumpriu, no ano de 2008, as diretrizes interpretativas do Conselho Nacional de 
Saúde. 

A conclusão da aludida Nota Técnica do Ministério da Saúde (2010, p. 5) é de que 

[...] na análise efetuada pela equipe responsável pelo SIOPS tanto a composição da receita vinculada; como as despesas realizadas com ASPS com 
recursos próprios, com vistas a aferir o percentual de aplicação preconizado pela EC 29/00 no ano de 2008, [13 dos 27 Estados] não seguem em sua 
totalidade os critérios adotados pelo Ministério da Saúde a partir das diretrizes da Resolução nº 322/03 do CNS; demonstrando ainda não haver um 
consenso entre os estados em relação ao tema. 

  

Revela-se como frustrante a constatação feita pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p. 5), 
por meio de seus órgãos de avaliação dos orçamentos públicos em saúde, de que quase 
metade dos Estados-membros (incluído o DF) não cumpre integralmente o espírito da 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 

É como se o Ministério da Saúde admitisse que a omissão legislativa gerou, nas ações e 
serviços públicos de saúde, não apenas uma instabilidade de financiamento, mas também uma 
verdadeira "indigência analítica", no sentido que lhe atribui Santos (1987). A política pública 
de saúde sofre com tal quadro de "indigência", porquanto esteja marcada pela incapacidade de 
reflexão sobre como estruturar a ação governamental em face do dilema político-econômico 
da incorporação da escassez de recursos. 

Diante das reconhecidas inconsistências no que diz respeito ao financiamento mínimo da 
saúde, foi implantado o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos para a Saúde - 
SIOPS, por meio da Portaria Interministerial nº 529, de 30 de abril de 1999, emanada pelo 
Ministério da Saúde e pela Procuradoria Geral da União. Tal Sistema tornou indispensável a 
disponibilização para consulta pública e a verificação tanto da origem, como também da 
aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde. 

Para gerência de suas atividades no âmbito do SIOPS, foi instituída uma comissão técnica 
interinstitucional[16] vinculada ao Ministério da Saúde, na qual dentre outras 
competências[17], realizaria uma análise dos dados apresentados por cada ente da federação, 
para fins de planejamento e gestão do Serviço Único de Saúde. 

Diferentemente das outras notas técnicas emitidas pelo já mencionado órgão colegiado do 
SIOPS, a Nota Técnica SIOPS/DESD/SE/MS nº 19, publicada no ano de 2010, foi recebida 
sob uma nova perspectiva, principalmente pelos usuários do Sistema Único de Saúde. 

Como já visto, tratou-se[18] da divulgação da análise dos balanços gerais dos estados 
brasileiros (BGE), no que diz respeito à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços 
em saúde, sob a égide do exercício de 2008, de acordo com o disposto na Emenda 
Constitucional nº 29/2000 e pela Resolução CNS nº 322/2003. 

Amparada na aludida Resolução do CNS, a equipe responsável do Ministério da Saúde expôs 
a seguinte conclusão na nota técnica n. 19/2010: 

Entre os 27 (vinte e sete) estados que enviaram os dados ao SIOPS Anual de 2008 (Anexo I), 
23 (vinte e três) declararam estar aplicando o mínimo de 12% em gastos com ações e serviços 
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públicos de saúde, enquanto que 4 (quatro) afirmam aplicar menos que o mínimo 
constitucional, sendo eles: ES, PR, RS, MT. 

Ao se proceder a análise dos balanços estaduais (Anexo I), de acordo com preconizado pela 
EC 29/00 e Resolução nº. 322/03 do CNS, o total de estados que atingem o percentual de 12% 
reduz-se para 14 (quatorze). 

  

Cumprindo raciocínio inverso, também se pode concluir que, dos 27 (vinte e sete) Estados, 13 
(treze) não aplicaram, em 2008, o mínimo de 12% em serviços e ações de saúde nos termos da 
EC 29/2000. São eles: Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. 
Tendo em vista a aludida Nota e considerando o censo populacional 2010 realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), nesses treze estados residem 
aproximadamente cem milhões de brasileiros que possuem precária prestação de serviços em 
saúde. 

  

5. O (des)cumprimento da EC 29/2000 e seu controle judicial: estudo de caso da Ação 
Civil Pública nº 0003046-78.2008.4.05.8200, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 
face do Estado da Paraíba 

Relatados os fatos que traduzem no caos vivido pela saúde pública brasileira, convém estudar 
importante e quase inédita decisão proferida no âmbito da Justiça Federal. 

  

•5.1  O caso concreto[19]  

O Ministério Público Federal interpôs Ação Civil Pública em face da União e do Estado da 
Paraíba, diante do descumprimento, por cada um dos respectivos entes federativos, dos 
dispositivos normativos atinentes ao financiamento da saúde. 

A partir do relatório da sentença, depreende-se que os objetivos da ação foram os seguintes: 

Compelir o ESTADO DA PARAÍBA a aplicar anualmente 12% (doze por cento) de suas 
receitas, com exclusão de qualquer despesa que não seja considerada em ações e serviços de 
saúde, obedecendo-se a Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde; 

Compelir o ESTADO DA PARAÍBA a depositar os recursos destinados ao Fundo Estadual de 
Saúde diretamente na conta do próprio fundo, ali permanecendo até sua retirada para 
pagamento de despesas, sem qualquer trânsito ou movimentação em outras contas 
pertencentes ao Estado; 

Determinar à UNIÃO (Ministério Da Fazenda - Secretaria Do Tesouro Nacional) que 
condicione a entrega do valor de R$ 392.565.686,98 (trezentos e noventa e dois milhões, 
quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais) ao Estado da Paraíba (art. 
157 e 159 Fundo de Participação dos Estados - FPE), ao cumprimento do disposto no artigo 
198, §2º, incisos I e II, da Constituição Federal, nos exatos termos do art. 160, II, daquele 
mesmo diploma legal. 
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 Em sede de antecipação de tutela/liminar, o MPF postulou que o ESTADO DA PARAÍBA 
incluísse no orçamento de 2009 a aplicação, no Sistema Único de Saúde (SUS), no percentual 
de mínimo de 12, calculado na forma da Resolução 322/2003 do CNS. 

  

Com relação à tutela antecipada, destaca-se o seu deferimento parcial, apenas para determinar 
que o Estado da Paraíba calculasse na proposta orçamentária de 2009, o percentual mínimo de 
investimento de 12% (doze por cento) em consonância com a Resolução nº 322/2003 do 
Conselho Nacional de Saúde. 

Após essas considerações preliminares, com a finalidade de alcançar uma completa 
compreensão da complexidade do tema proposto por este artigo, expõe-se a seguir, os 
fundamentos/justificativas dos atores envolvidos no processo. 

  

•5.2  Ministério Público Federal 

Percebendo a caótica situação da saúde pública do Estado da Paraíba, a partir de 2003, o 
Ministério Público Federal, iniciou investigação por meio da instauração de Procedimento 
Administrativo nº 1.24.000.000813/2003-63, para averiguar o cumprimento dos preceitos 
constitucionais no que diz respeito ao financiamento da saúde. 

Decorridos três anos, o MPF, por meio da Recomendação nº 26/2006, orientou o Governador 
do Estado a editar nova medida provisória, revogando a MP nº 43/2006, que incluíra, no 
âmbito dos gastos paraibanos com a saúde, despesas estranhas ao que o CNS definira como 
"ações e serviços públicos de saúde". Constava, ainda, a orientação para que fosse submetido 
à Assembleia Legislativa novo projeto de Lei Orçamentária em conformidade com os 
preceitos estipulados na Resolução nº 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde. 

Novo procedimento administrativo foi aberto com a denúncia do Conselho Estadual de Saúde 
do descumprimento da EC 29/2000 pelo Governo da Paraíba. Solicitou o Parquet federal 
informações ao Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual do Estado. Essa última limitou-se 
a apresentar certidões do Tribunal de Contas do Estado do período de 2004 a 2006, nas quais 
havia a aprovação das contas apresentadas pelo Poder Executivo Estadual. 

Por outro lado, o Ministério da Saúde apresentou a Nota Técnica nº 24/2008, formulada com 
base nos dados disponíveis no Sistema Integrado de Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, 
na qual se demonstrava um acúmulo de déficit do Estado da Paraíba para com as ações e 
serviços públicos em saúde, correspondente ao período de 2003 a 2006, de R$ 392.565.686,98 
(trezentos e noventa e dois milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e 
seis reais e noventa e oito centavos). 

A partir de então, o MPF concluiu que o Estado da Paraíba vinha praticando gestão contrária 
ao consagrado pela Lei 8.080/90[20] e ao princípio da transparência, visto que o citado 
governo estadual estaria a utilizar a conta do Fundo Estadual de Saúde apenas como conta de 
saída, mantendo os recursos da saúde em uma conta única, o que impossibilitava a atuação do 
Conselho Estadual da Saúde no sentido de fiscalizar os investimentos em ações e serviços de 
saúde. 
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Por fim, constatou o Ministério Público Federal, como fator determinante da irregularidade 
praticada pelo mencionado ente estadual, a adoção de uma interpretação abrangente do que 
seriam ações e serviços em saúde, inserindo figuras não relacionadas com o tema. A inicial da 
ação civil pública ora observada citou principalmente a inserção de gastos com a Casa Civil 
do Governador, da Policia Militar do Estado, da Secretaria de Estado da Administração, da 
Secretaria do Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Estado 
da Segurança e da Defesa Social, Encargos Gerais do Estado da Secretaria de Finanças; da 
Secretaria de Estado da Infra-estrutura; da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca e, por último, incluindo gastos com clientela fechada (servidores 
públicos estaduais) como gastos em ações e serviços públicos em saúde. 

  

5.3 União 

Preliminarmente, a União defendeu ser parte ilegítima no processo, uma vez que o Sistema 
Único de Saúde funciona mediante um sistema descentralizado, não lhe cabendo a execução 
de serviços públicos de saúde. 

Aliás, afirmou ainda que a partir da transferência de recursos do Fundo Nacional da Saúde 
para o Fundo Estadual da Saúde, encerra-se sua competência e qualquer irregularidade nas 
contas, deve ser imputada ao chefe do Poder Executivo Estadual, por meio da aplicação 
análoga da Súmula 209[21] do Superior Tribunal de Justiça. 

  

•5.4  Estado 

Tão logo os recursos federais sejam transferidos, há imediata incorporação ao patrimônio do 
Estado, razão pela qual o Estado da Paraíba defendeu, preliminarmente, ser a Justiça Federal 
absolutamente incompetente para apreciar a matéria. 

Por outro lado, não há que se falar em irregularidade na interpretação da expressão "gastos de 
saúde", visto que o § 2º do art. 198 da Constituição de 1988[22] possui eficácia limitada, 
estando pendente de regulamentação[23]. Desse modo, o governo paraibano sustentou que 
não só a Resolução n. 322/2003 do CNS não possui força normativa, como também, caso 
fosse admitida sua plena eficácia, seria ela totalmente inconstitucional, visto que estaria 
havendo usurpação pelo Ministério da Saúde de competência privativa do Poder Legislativo. 

Com relação ao Fundo Estadual de Saúde, declarou inexistir irregularidade quanto ao método 
empregado de utilização, visto que o recolhimento das receitas estaduais em conta única 
constitui imposição legal pelos dispositivos normativos da Lei federal 4.320[24], de 17 de 
março de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000[25], mais usualmente 
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Segundo a defesa do Governo Estadual da Paraíba, no que diz respeito à obediência ao 
princípio da transparência, tanto a Lei estadual de n.º 8.017/2006, como a escrituração no 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Estados, asseguram regularidade, 
objetividade e transparência. 

Sobre a possível retenção de transferências obrigatórias, argumentou o Estado que a sua 
ocorrência traria graves conseqüências para a população, principalmente no que toca a 
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continuidade dos serviços em saúde, por outro lado, postulou por sua impossibilidade, já que 
demonstrou exaustivamente a inexistência de irregularidades e a inconstitucionalidade da 
Resolução nº 322/2003 do CNS.   

Por fim, reforçou a inexistência elementos que demonstrem o danos a coletividade e a 
impossibilidade de o Judiciário implementar políticas públicas. 

  

5.5 Fundamentações da Juíza Federal Cristiane Mendonça Lage  

Antes que de proceder à análise do conflito submetido à sua apreciação, a sentença judicial da 
ação civil pública ora discutida fixou o ponto central da ação na obrigação de o Estado da 
Paraíba promover o financiamento mínimo das ações e serviços de saúde, na forma em que 
estabelecem os preceitos constitucionais. 

No exame das preliminares de incompetência absoluta da Justiça Federal e ilegitimidade 
passiva da União, afastou a possibilidade de deferimento das mesmas nos seguintes termos; 

[...] No contexto da rede regionalizada do SUS - financiada por todos os entes de federação - compete a UNIÃO o papel fiscalizar o cumprimento da 
aplicação, pelos Estados e Municípios, dos percentuais mínimos em ações e serviços de saúde previstos constitucionalmente. 

É a própria CF/88 que determina que, caso os Estados/Municípios descumpriam a obrigação questionada nesta ação, a UNIÃO retenha as receitas 
oriundas da repartição de receitas tributárias (art. 160, II); prevê a CF/88 medida ainda mais drástica, a saber, intervenção federal no Estado 
recalcitrante (art. 34, VII, "e"). Esta última sanção demonstra a seriedade do tema tratado, valendo-se destacar que a "aplicação do mínimo exigido da 
receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção do ensino e nas ações e serviços da saúde" foi 
alçada ao status de princípio constitucional sensível.  Isso demonstra que, em matéria de educação e saúde, o modelo federativo brasileiro não confere 
ampla autonomia aos Estados, os quais se submetem ao controle da União. [...] 

  

Passando à análise do mérito, tratou de esclarecer a desavença do conceito de ações e serviços 
de saúde através de um exame pormenorizado merecendo demonstrar na íntegra suas 
conclusões: 

[...] A meu viso, a mera regulamentação da abrangência de "ações e serviços de saúde" não carece de lei complementar, já que a Constituição somente 
exigiu tal modalidade de lei, no que tange aos Estados, para: fixação do percentual mínimo a ser aplicado na saúde; o critério de rateio dos recursos; as 
normas de fiscalização/avaliação/controle das despesas com saúde (art. 198, §3º, I a III).   

    O art. 197 da CF/88 preconiza caber à lei (ordinária) regulamentar as ações de serviço de saúde, donde se extrai que a Lei 8.080/90 cumpriu o papel 
de especificar, observadas as balizas constitucionais (claramente expostas nos artigos 196 a 200), as áreas de atuação do SUS. Desta especificação 
decorre, naturalmente, a obrigação de que os Estados invistam o limite mínimo (12% das receitas já mencionadas) dos recursos em atividades 
abrangidas pelos SUS contempladas em lei (ou seja, na própria Lei 8.080/90). Não há necessidade de que lei complementar diga se tal ou qual despesa 
pode ser admitida no âmbito do SUS. 

    De qualquer sorte, ainda que se entenda de modo contrário; ou seja, caso fosse firmada a premissa da necessidade de lei complementar para indicar 
quais despesas poderiam ser computadas para atingir o percentual de 12%, mesmo assim a Lei 8.080/90 cumpriria tal papel. É que, sendo a Lei 
8.080/90 anterior à modificação constitucional, promovida pela Emenda nº. 29/2000 (acrescentou o §3º ao art. 198), a hipótese seria de recepção de lei 
ordinária com status de lei complementar, conforme admitido pelo STF: 

"EMENTA: Agravo regimental. - Não tem razão o agravante. A recepção de lei ordinária como lei complementar pela Constituição posterior a ela só 
ocorre com relação aos seus dispositivos em vigor quando da promulgação desta, não havendo que pretender-se a ocorrência de efeito repristinatório, 
porque o nosso sistema jurídico, salvo disposição em contrário, não admite a repristinação (artigo 2º, § 3º, da Lei de Introdução ao Código Civil). 
Agravo a que se nega provimento. (AI-AgR 235800 AI-AgR - AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a)MOREIRA ALVES Sigla do 
órgão STF). 

 Em conclusão: A Lei nº. 8.080/90, ao regulamentar a abrangência das ações/serviços abarcados pelo SUS, via de conseqüência, traz 
parâmetros para se excluir ações e programas que não sejam relacionados à saúde, não havendo necessidade de lei complementar para tratar 
desse assunto. E, ainda que se fizesse indispensável lei complementar, a Lei nº. 8.080/90 poderia ser considerada como tal, em face do instituto 
da recepção. A  Resolução 322/2003, por sua vez, regulamentou a Lei nº. 8.080/90, não se tratando de regulamento com característica de 
norma primária, conforme entendeu o Supremo.   (grifo nosso) 

 Não há, portanto, nenhuma inconstitucionalidade/ilegalidade de ordem formal a ser reparada na legislação federal.  Gritantes constitucionalidades 
existem, a meu viso, na Lei Estadual que rege a matéria. [...] 
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Com relação à necessidade de haver uma conta específica para os recursos destinados ao 
Fundo Estadual de Saúde, demonstrou que - de forma incontinenti - a Lei 8.080/90 determina 
que seja procedido dessa forma, uma vez tratar de lei específica, não há que se cogitar, a 
aplicação de outros diplomas genéricos sobre o tema. 

No que toca ao requerimento de ressarcimento pelo Estado da Paraíba da importância 
aproximada e acumulada de R$392,6 milhões ao Fundo Estadual de Saúde, não obstante ter a 
juíza entendido que esses não foram aplicados da forma devida, não foi demonstrado, por 
outro lado, que tais recursos não foram aplicados para outros setores de finalidade pública. 

No mesmo sentido, a decisão judicial afirmou ser temerário imputar tal obrigação ao Estado 
da Paraíba, uma vez que geraria um ônus que seria suportado pela população, que já sofre 
com diversas restrições pelo precário funcionamento do serviço público estadual. A mesma 
justificativa foi aplicada ao requerimento de dano moral coletivo. 

Por fim, sobre a retenção da verba pela União, salientou que o constituinte derivado ao editar 
a Emenda Constitucional 29/2000 foi omisso quanto a possibilidade de cobrança do 
descumprimento do financiamento mínimo em saúde, apenas atribuiu a União a retenção de 
verba de repasse e intervenção federal em caso de desobedecer o percentual mínimo 
consagrado. 

Diante do exposto, entendeu por bem julgar parcialmente procedente os pedidos do Ministério 
Público Federal na Ação Civil Pública, condenando o Estado da Paraíba a definir as despesas 
em ações e serviços de saúde de acordo com o explicitado pela Resolução 322/2003 do 
Conselho Nacional de Saúde, com o objetivo de atingir o percentual constitucional e a devida 
utilização da conta específica para o Fundo Estadual de Saúde. 

  

6. Conclusão 

A compreensão das complexidades do financiamento mínimo da saúde perpassa desde as 
nuanças da organização normativa até os mecanismos de fiscalização do mesmo. 

No entanto, quando se trata de um tema tão relevante como a saúde, torna-se impossível a 
manutenção de interpretação legislativa paralisante. 

Daí, nos termos do objeto discutido na Ação Civil Pública nº 0003046-78.2008.4.05.8200, 
não há que se defender a eficácia limitada do art. 198, § 3º da CR/1988, visto que a 
modificação do referido dispositivo constitucional (Emenda Complementar 29/2000) é 
posterior à lei que criou o SUS (Lei 8.080/90) na qual há a clara especificação do que seriam 
"ações e serviços saúde". 

Dessa forma, a Lei Orgânica do SUS teria sido recepcionada como lei complementar pela EC 
29/2000 e, consequentemente, atos normativos posteriores editados com o objetivo de 
elucidar o tema, tal como a Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde, estão em 
perfeita consonância com todo o sistema normativo brasileiro. 

O direito fundamental à saúde não pode ser prisioneiro de um arranjo normativo lacunoso e 
estanque, devendo os atores responsáveis pela fiscalização por sua máxima eficácia voltar-se 
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sempre para a sua progressividade, reprimindo toda e qualquer prática que venha se traduzir 
em estagnação ou retrocesso. 

A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública observada neste artigo constitui 
exemplo emblemático de um Poder Judiciário compromissado com os princípios da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais e da vedação do retrocesso, costurando as lacunas 
legislativas em favor da interpretação mais benéfica à dignidade da pessoa humana. 
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[1] Sobre o tema verificar em: DELGADO, Guilherme; JACCOUD, Luciana; NOGUEIRA, 
Roberto Passos. Seguridade Social: Redefinindo o alcance da cidadania. In: BRASIL. 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Políticas Sociais: Acompanhamento e Análises. 
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Luciana Mendes; SÁ, Edvaldo Batista de; PAIVA, Andrea Barreto. Vinte anos da 
Constituição de 1998: o que significaram para a saúde da população brasileira? In/; BRASIL. 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Política Sociais: Acompanhamento e Análise. 
Série Vinte anos da Constituição Federal. n. 17, v.  1. Brasília: IPEA, 2009, p. 97-102. 

[2] Lei n. 1.920/1953: "Art. 1º É criado o Ministério da Saúde, ao qual ficarão afetos os 
problemas atinentes à saúde humana." 

[3] Decreto n. 74.254/1074: "Art. 8º Ficam transferidos para o Ministério da Previdência e 
Assistência Social as atribuições do antigo Ministério do Trabalho e Previdência Social 
referentes aos assuntos de previdência e assistência social, compreendidos em sua área de 
competência." 

[4] Nos termos do Decreto n. 72.771 de 6 de setembro de 1973, no art. 34, II, estabelecia aos 
beneficiários (todo aquele contemplado pelo sistema da previdência social nos termos deste 
regulamento) assistência médica, farmacêutica, odontológica, assistência social 
(complementar), reabilitação profissional (assistência educativa e de readaptação profissional) 
e pecúlio.  

[5] Art. 195, § 2º, da Constituição de 1998: "A proposta de orçamento da seguridade social 
será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social 
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e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos." 

[6] A regulamentação do Sistema Único de Saúde - SUS se deu com a Lei 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

[7] Foi inserido pela Emenda Constitucional 20/1998 o seguinte dispositivo: 

Art. 167. São vedados: 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, 
I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201. 

[8] Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, 
à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 

(...) 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata 
o art. 201; 

[9] Originariamente e do ponto de vista do discurso empregado pelo Governo Federal para 
sua manutenção, a CPMF deveria servir de base integralmente para o Fundo Nacional de 
Saúde, assegurando recursos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. 
Mas, com passar do tempo e com as novas Emendas que alteraram o seu regime jurídico, ela 
acabou se prestando também ao financiamento da previdência social e do Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza, além de haver sido parcialmente desvinculada, durante sua 
vigência, por meio do mecanismo previsto no art. 76 do ADCT. 

Nesse sentido, o que houve com a CPMF foi o mero uso retórico da política pública de saúde 
para permitir a aplicação discricionária de parte dos seus recursos e a reversão proporcional 
das vinculações do gasto mínimo federal, em desfavor do sistema intergovernamental de 
repartição de receitas. 

[10] Para aprofundar sobre o tema, vide: PINTO, Élida Graziane. Financiamento de Direitos 
Fundamentais e Federalismo: Um estudo comparativo sobre a progressividade conquistada 
na educação e a guerra fiscal de despesa na saúde do pós-EC 29/2000. Tese (Pós-Doutorado 
em Administração Pública e de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Belo Horizonte, 2010. 

[11] Art. 198, § 2º: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados sobre: 
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I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º; 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, 
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;  

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 
3º. 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: 

I - os percentuais de que trata o § 2º; 

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, 
objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; 

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal; 

IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 

[12] Cujo inteiro teor é o seguinte: "Quinta Diretriz: Para efeito da aplicação da Emenda 
Constitucional nº 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas 
com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital, financiadas pelas três esferas de 
governo, conforme o disposto nos artigos 196 e 198, § 2º, da Constituição Federal e na Lei n° 
8080/90, relacionadas a programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que 
atendam, simultaneamente, aos seguintes critérios: 

I - sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito; 

II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de 
cada ente federativo; 

III - sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com 
despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e 
econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde. 

§ Único - Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e 
serviços de saúde, realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios deverão ser 
financiadas com recursos alocados por meio dos respectivos Fundos de Saúde, nos termos do 
Art. 77, § 3º do ADCT." (grifo sublinhado nosso) 

[13] A seguir citada na íntegra: "Sexta Diretriz: Atendido ao disposto na Lei 8.080/90, aos 
critérios da Quinta Diretriz e para efeito da aplicação da EC 29, consideram-se despesas 
com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde, incluindo: 

I - vigilância epidemiológica e controle de doenças; 

II - vigilância sanitária; 
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III - vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais, orientação alimentar, e a 
segurança alimentar promovida no âmbito do SUS; 

IV - educação para a saúde; 

V - saúde do trabalhador; 

VI - assistência à saúde em todos os níveis de complexidade; 

VII - assistência farmacêutica; 

VIII - atenção à saúde dos povos indígenas; 

IX - capacitação de recursos humanos do SUS; 

X - pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades 
do SUS; 

XI - produção, aquisição e distribuição de insumos setoriais específicos, tais como 
medicamentos, 

imunobiológicos, sangue e hemoderivados, e equipamentos; 

XII - saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de 
vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), e outras ações de saneamento a critério do Conselho 
Nacional de Saúde; 

XIII - serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico 
entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços. 

XIV - atenção especial aos portadores de deficiência. 

XV - ações administrativas realizadas pelos órgãos de saúde no âmbito do SUS e 
indispensáveis para a execução das ações indicadas nos itens anteriores; 

§ 1° No caso da União, excepcionalmente, as despesas com ações e serviços públicos de 
saúde da União financiadas com receitas oriundas de operações de crédito contratadas para 
essa finalidade poderão integrar o montante considerado para o cálculo do percentual 
mínimo constitucionalmente exigido, no exercício em que ocorrerem. 

§ 2° No caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios, os pagamentos de juros e 
amortizações decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 1°.01.2000 para 
custear ações e serviços públicos de saúde, excepcionalmente, poderão integrar o montante 
considerado para o cálculo do percentual mínimo constitucionalmente exigido." (grifo 
sublinhado nosso) 

[14] Vide o inteiro teor da Sétima Diretriz da Resolução ora analisada: "Sétima Diretriz: Em 
conformidade com o disposto na Lei 8.080/90, com os critérios da Quinta Diretriz e para 
efeito da aplicação da EC nº 29, não são consideradas como despesas com ações e serviços 
públicos de saúde as relativas a: 
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I - pagamento de aposentadorias e pensões; 

II - assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada); 

III - merenda escolar; 

IV - saneamento básico, mesmo o previsto no inciso XII da Sexta Diretriz, realizado com 
recursos provenientes de taxas ou tarifas e do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 
ainda que excepcionalmente executado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde ou 
por entes a ela vinculados; 

V - limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos (lixo); 

VI - preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos 
entes federativos e por entidades não governamentais; 

VII - ações de assistência social não vinculadas diretamente a execução das ações e serviços 
referidos na Sexta Diretriz e não promovidas pelos órgãos de Saúde do SUS; 

VIII - ações e serviços públicos de saúde custeadas com recursos que não os especificados 
na base de cálculo definida na primeira diretriz. 

§ 1° No caso da União, os pagamentos de juros e amortizações decorrentes de operações de 
crédito, contratadas para custear ações e serviços públicos de saúde, não integrarão o 
montante considerado para o cálculo do percentual mínimo constitucionalmente exigido. 

§ 2° No caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as despesas com ações e serviços 
públicos de saúde financiadas com receitas oriundas de operações de crédito contratadas 
para essa finalidade não integrarão o montante considerado para o cálculo do percentual 
mínimo constitucionalmente exigido, no exercício em que ocorrerem." (grifo sublinhado 
nosso) 

[15] Tal Nota foi emanada por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde, do Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento, que, por sua vez, está 
vinculado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de onde, portanto, surgiu a sigla 
SIOPS/DESD/SE/MS. 

[16] Art. 3º O SIOPS contará com o auxílio de uma Câmara Técnica de Orientação e 
Avaliação - CT/SIOPS, composta de dezenove (19) membros, integrada por um representante 
de cada instituição, a seguir identificada: 

I - Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde - SE/MS; 

II - Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS; 

III - Secretaria de Gestão Participativa - SGP/MS; 

IV - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE/MS; 

V - Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGT/MS; 

VI - Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS; 
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VII - Fundo Nacional de Saúde - FNS; 

VIII - Departamento de Informática do SUS - DATASUS/SE/MS; 

IX - Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pelo Ministério Público Federal; 

X - Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde - CONASS; 

XI - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS; 

XII - Conselho Nacional de Saúde - CNS; 

XIII - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

XIV - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA; 

XV - Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; 

XVI - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON; 

XVII - Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e 

XVIII - Associação Brasileira de Economia da Saúde - ABRES. 

[17] Art. 4º Incumbe à CT/SIOPS:  

I - propor ações para o aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta de informações; 

II - sugerir mecanismos que assegurem a qualidade das informações geradas pelo SIOPS; 

III - auxiliar na ampliação do número de adesões ao SIOPS; 

IV - propor a articulação entre o SIOPS e outros sistemas de informação em Saúde; 

V - propor a articulação entre o SIOPS e outros sistemas de orçamentos e gastos públicos; 

VI - formular propostas de articulação entre as informações geradas pelo SIOPS e 
metodologias existentes sobre Sistemas de Contas Nacionais em Saúde; 

VII - analisar as informações geradas pelo sistema, subsidiando com relatórios o planejamento 
e gestão do SUS, visando ao aperfeiçoamento das políticas de 

financiamento da saúde e a elaboração de indicadores que reflitam a eficácia e a eficiência dos 
gastos públicos em saúde;  

VIII - subsidiar a elaboração de Projeto de Lei Complementar de regulamentação da Emenda 
Constitucional que vinculou recursos à Saúde e propor mecanismos para acompanhar seu 
cumprimento; e 

IX - elaborar proposta de regimento interno para seu funcionamento. 
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[18] Para maiores informações, vide nota técnica n. 19/2010 - SIPS/DESD/SE/MS. 

[19] Para maiores informações vide o inteiro teor da sentença: PARAÍBA, Justiça Federal. 
Ação Civil Pública. Processo n. 0003046-78.2008.4.05.8200. Juíza Federal Cristiane 
Mendonça Lage. 21 de janeiro de 2011. Disponível em: < 
http://web.jfpb.jus.br/consproc/resconsproc.asp>  Acesso em: 04 de maio de 2011. 

[20] Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em 
conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos 
respectivos Conselhos de Saúde. 

[21] Súmula 209 STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito por desvio de 
verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.  

[22] Art. 198, § 2º Constituição de 1998: A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre (grifo nosso). 

[23] De acordo com o previsto no § 3º do art. 198 da Constituição de 1998: Lei 
complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: I - os 
percentuais de que trata o § 2º; II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à 
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das 
disparidades regionais; III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; IV - as normas de cálculo do 
montante a ser aplicado pela União. 

[24]  Art. 56. O recolhimento de tôdas as receitas far-se-á em estrita observância ao 
princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas 
especiais. 

[25] Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas 
conforme estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição. 
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CULTURA DEMOCRÁTICA NO 
PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO E OS MECANISMOS 

JURÍDICOS DE CONTROLE DAS TOMADAS DE DECISÃO PELO 
CONGRESSO NACIONAL NA ERA PÓS-LULA 

 
DEMOCRATIC CULTURE’S INSTITUCIONALIZATION IN PRESIDENCIALISM OF 

COALITION AND THE JURIDIC MECHANISMS OF CONTROL DECISION MAKING 
BY THE NACIONAL CONGRESS IN THE AGE POST-LULA 

 
 
 

Abraao Soares Dias Dos Santos Graccoteste 
Renata Soares Machado GuimarÃes De Abreu 

 

RESUMO 
Diante da nova formação do Congresso Nacional na legislatura de 2011-2014 tem-se o 
ineditismo, no âmbito do Estado Democrático de Direito, do Presidente da República possuir 
uma base de sustentação cuja maioria foi construída nas urnas e não por agregação posterior. 
O questionamento que surge é sobre o marco jurídico regulatório, não mais da aquisição do 
poder, como a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010), mas agora do exercício estável e legítimo 
desse poder nas relações entre a Presidência da República e o Congresso Nacional. Assim, a 
partir da Teoria Procedimentalista da Democracia de Jürgen Habermas, questiona-se a 
redução ou até mesmo a superação do exercício personificado do Poder Executivo no Brasil. 
Ademais, analisa-se a remodelação dos partidos políticos diante desse novo e complexo 
quadro institucional que busca enraizamento na fidelidade partidária - reconhecida pelo 
Supremo Tribunal Federal, a partir de 27 de março de 2007 -, exigindo assim pretensões mais 
elevadas na formação da vontade legítima contingencialmente construída, de modo que o 
consenso possa ser alcançado por meio do dissenso.  
PALAVRAS-CHAVE: PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO. PARTIDOS POLÍTICOS. 
EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER. PARADIGMA PROCEDIMENTALISTA DO 
DIREITO. 
 
ABSTRACT 
Considering the new National Congress’ composition in the legislature of 2011-2014 there is 
the ineditism, under the democratic state, that President possess a support base which majority 
was constructed on the ballot and not by subsequent aggregation. The question that arises is 
about the regulatory legal framework, no more purchasing power, as the Law of Clean Sheet 
(LC 135/2010), but now stable and legitimate exercise of that power in relations between the 
presidency and Congress . Thus, from the procedural theory of democracy by Habermas, it’s 
questioned whether reducing or even overcoming the personification of the Executive Power 
in Brazil. Moreover, it’ll be analyzed the remodeling of the parties liners before this new and 
complex institutional framework rooted for party loyalty - recognized by the Supreme Court, 
from March 27th, 2007 - and thus, claims highest in the formation of the legitimate aim 
contingently constructed so as to the consensus can be reached through dissent. 
KEYWORDS: PRESIDECIALISM OF COALITION. POLITICAL PARTIES. 
LEGITIMATE ENFORMEND OF POWER. PROCEDURAL PARADIGM OF LAW. 
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01 INTRODUÇÃO 

  

  

A queda do absolutismo monárquico e a eclosão da Revolução Francesa em 1789 acarretaram 
a junção momentânea da burguesia e da classe popular e o fervor do iluminismo na Europa no 
século XVIII, desmoronando de uma vez por todas a fase pré-moderna. Nesse contexto, 
Charles-Louis de Secondat (Montesquieu) deixou como legado para a humanidade a 
constatação de que todo aquele que exerce o poder tende ao abuso. Desse modo a doutrina dos 
checks and balances, aperfeiçoada por Immanuel Kant e os pais fundadores americanos (O 
Federalista), busca resolver a permanente tensão dessa divisão funcional de poderes, 
principalmente pela descentralização do exercício dessas. 

  

Com efeito, o sistema presidencialista brasileiro, herdado do modelo americano, possui 
características próprias que o diferem deste. No caso brasileiro, pode-se observar a 
continuidade da personificação do exercício do poder pelo Chefe do Executivo Federal, como 
sequência histórica de da substituição de um poder forte por um "imperador dessacralizado", 
herança da Monarquia centralizada que fundou o Estado Brasileiro. 

  

Além desse presidencialismo diferenciado[1], o Brasil ainda possui um sistema 
multipartidário produto de um gradual e não linear processo político ainda arraigado no voto 
pessoal ao invés do voto na legenda. Isso explica, embora não justifique, a formação histórica 
dessas instituições. Inicialmente eram consideradas entidades de fato, por não possuírem 
registro de seus estatutos e serem ignoradas pela "Constituição da Mandioca", mesmo sendo 
elaborada por 90 (noventa) constituintes de diversos matizes. Dissolvida essa Assembléia 
Constituinte em 1823, a Constituição Imperial de 1824 também não lhes reconhece a 
personalidade jurídica. Desse modo, até 1870 existiam, essencialmente, os seguintes partidos: 
Conservador, formado pela união dos moderados e restauradores (Bernardo Pereira de 
Vasconcelos,  Abaeté, Rio Branco, Caxias, Uruguai, Cotegipe e João Alfredo) e Liberal, 
formado por representantes de tendências populares (Joaquim Nabuco, Zacarias, 
Saraiva,  Ozório, Câmara, Silveira Martins, Dantas e Ouro Preto), ao qual, naquele ano 
juntou-se o partido Republicano (Saldanha Marinho, Quintino, Campos Salles, Américo 
Brasiliense e Prudente de Moraes). 

  

 Com efeito, os partidos políticos brasileiros formaram-se e se consolidaram a partir da 
segunda metade do Segundo Reinado e somente passaram a ser considerados pessoa jurídica 
de direito privado no Código Eleitoral de 1932 (Lei Assis Brasil, Decreto n. 21.076, de 24 de 
março de 1932, arts. 99 e 100). Pelo caráter infraconstitucional e privatístico, aceitava 
candidaturas avulsas, desvinculadas dos partidos políticos (candidaturas extrapartidárias). No 
âmbito de primeira Constituição do Estado Social brasileiro (1934), houve apenas uma 
referência indireta aos partidos políticos (art. 170), de modo que somente a partir do Código 
Eleitoral de 1946 (Lei Agamenon Magalhães) que o partido político passou a ser 
imprescindível para a mediação da vontade popular, ao vedar as candidaturas avulsas e ao 
permitir a apresentação somente de candidatos vinculados a uma agremiação legalmente 
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constituída. Tanto assim que na Constituição democrática de 1946, de cuja Assembléia 
Nacional Constituinte participaram Luis Carlos Prestes e Jorge Amado, ambos pelo Partido 
Comunista do Brasil (PCB), os partidos políticos, pela primeira vez, foram alçados à condição 
de instituições material e formalmente constitucionais, reconhecendo-os como entidade de 
direito público. 

  

O esgotamento do modelo partidário privatístico liberal e o estatismo social, demonstrou a 
necessidade de uma reconfiguração da então centralidade dos partidos políticos e agora, sob o 
a égide do paradigma do Estado Democrático de Direito, passam pela alteração de postura dos 
dirigentes, dos filiados do partido e da opinião pública, pois 

A 'natureza pública dos partidos políticos' é também referida expressamente pelas leis da 
ditadura militar: a lei nº 4.740, de 17.07.1965, e a lei nº 5.682, de 21.7.1971. Entretanto, já 
não vivíamos, aí, o processo de publicização dos partidos políticos, mas de sua estatização, tal 
como ocorreu, em outro contexto, durante todo o império. Porque, ao mesmo tempo em que 
se criava um registro especial para a personalização do partido político, o Estado desligava-o 
de seu berço espontâneo, em que surgia como instrumento da sociedade civil, mediador entre 
ela e o poder político.[2] 

  

Com o modelo personalista outrora praticado, tanto nas eleições proporcionais quanto nas 
majoritárias, induz-se o eleitor a votar em pessoas, e não na proposta partidária, fazendo com 
que os partidos políticos tornem-se uma "geléia geral", sem distinções programáticas de fundo 
sobre a ideologia e as diretrizes capazes de convencer o eleitorado quanto aos rumos que 
pretendem implantar perante a comunidade política e a eles mesmos.  

  

Nesse modelo, a personificação do exercício do mandato era até então a conseqüência mais 
nefasta da crise de representação, dada a fragilidade do vínculo filiado com sua legenda, em 
um sistema partidário predominantemente cartorial. Outrossim, os partidos políticos 
tornaram-se estruturas autoritárias, verdadeiros "feudos de caciques" locais e regionais, 
desestimulando a militância orgânica e o crescimento dessas instituições com propostas 
concretas e viáveis de poder, sob o fundamento de uma doutrina abrangente e razoável. 

  

O fato de o mandato pertencer ao partido, mesmo com alguns problemas que isso possa 
acarretar, possibilita que essas instituições de formação da vontade política possam ser 
invadidas por parcelas desagregadas da população que atualmente questionam a sua função de 
mediação (vermittlung) entre o povo e o Estado, bem como a sua legitimidade e 
funcionamento. Esse passa a ser o termômetro para medir o grau de representatividade e 
viabilidade como alternativa efetiva de poder dessas agremiações. 

  

Por seu turno, o contrapeso entre os Poderes Executivo e Legislativo, sem sombra de dúvidas, 
faz parte desse processo de aprendizado democrático. Diante dessa nova formatação jurídica 
da fidelidade partidária, um gabinete composto por vários partidos é um gabinete 
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representativo de matizes ideológicos e programáticos. Isso, por um lado, é válido e deve ser 
fomentado, mas, por outro, pode acarretar prejuízos aos processos decisórios, dada a sua 
fragmentariedade, e resultar em exagerados atos autoritários do exercício do poder como a 
edição de medidas provisórias pelo Presidente da República, sem qualquer limite sobre a 
discricionariedade do que seja urgente e relevante. 

  

02 O PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO BRASILEIRO E SUA 
REMODELAGEM INSTITUCIONAL 

  

A partir dessas premissas, deve-se considerar o aumento do custo político e econômico dessa 
governabilidade artificial e precária denominada de Presidencialismo de Coalizão[3], que é 
concretizada por acordos políticos sobre cargos de primeiro e segundo escalão que viabilizam 
a agenda presidencial perante o Poder Legislativo para formar gabinete 

 a partir da suposição de acordo com a qual o grau de cooperação ou conflito entre Executivo 
e Legislativo deve ser buscado por meio das decisões do presidente quanto à composição de 
seu ministério. A formação e duração de coalizões legislativas em favor do governo seriam 
função de acordos estabelecidos entre o chefe do Executivo e os partidos com assento no 
Parlamento, acordos que envolvem a distribuição de postos ministeriais a pessoas indiciadas 
pelos partidos e apoio destes à agenda proposta pelo governo ao Congresso.[4] 

  

Eis aí o motivo pelo qual muitos autores entendem que os governos de coalizão se associam a 
custos mais altos para o processo decisório do que os governos formados por partidos 
majoritários[5]. Isso faz com que, no presidencialismo brasileiro, a coalizão seja necessária, 
para que se amplie a base de sustentação do Presidente da República junto ao Legislativo. 
Portanto, a combinação de um executivo historicamente forte com um legislativo fragmentado 
em vários partidos acaba por criar riscos de impasses decisórios e, conseqüentemente, 
ineficiência do procedimento de tomada de decisões legítimas a tempo e modo. 

  

No sistema político brasileiro, o poder eleitoral de um partido, principalmente quando de trata 
do Presidente da República, não é proporcional à sua influência legislativa, uma vez que até 
então, sob a égide da Constituição da República de 1988, nunca houvera uma legislatura em 
que o partido do Presidente da República tivesse alcançado também nas urnas maioria no 
Congresso Nacional, vindo a ocorrer somente a partir de 2011. Dado o multipartidarismo e a 
natureza das coalizões feitas no interior do parlamento, um partido razoavelmente forte, 
detentor de um número considerável de cadeiras, pode ser deslocado para o centro das 
decisões congressuais. Por outro lado, um pequeno partido, dependendo de seu perfil 
ideológico, pode ter seu poder decisório ampliado consideravelmente se sua adesão for crucial 
para a formação da coalizão parlamentar. Ao contrário, em sistemas partidários parlamentares 
com dois partidos, aquele que obtiver o maior número de cadeiras define a agenda legislativa. 
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Nesse contexto, o poder de agenda da Presidência da República, ou seja, o poder de 
determinar que tem mais ou menos importância dentro dos assuntos que serão implementados 
como políticas públicas no mandato presidencial, acaba ficando nas mãos da coalizão.[6] De 
um lado está o Chefe do Executivo e de outro o parlamento. Se o sistema partidário é 
composto de muitas agremiações, nenhuma delas tem maioria para formar o governo, de 
modo que o Presidente da República utiliza a estratégia da patronagem para formar sua base 
de sustentação no parlamento, ou seja, 

Em primeiro lugar, o presidente sabe que as lideranças partidárias, dados o voto 
personalizado, não possuem controle de natureza eleitoral sobre suas bancadas. Por isso, suas 
expectativa é que as taxas de coesão partidária não podem ser garantia de formação e 
manutenção de uma base de apoio sistemática no parlamento. A barganha em torno de 
propostas políticas com lideranças dos grandes partidos se vê limitada, por decorrência das 
preferências dos políticos tomados individualmente. Nenhum acordo partidário é suficiente 
para formar a coalizão. De forma resumida, pode-se dizer que o presidente é vítima do efeito 
de informação (Riker, 1962): ele não sabe o tamanho real de sua base de sustentação, dada a 
expectativa de taxas reduzidas de coesão partidária. Por outro lado, o presidente possui 
recursos importantes que podem ser utilizados como moeda de troca numa eventual compra 
de apoio parlamentar, notadamente, cargos no Governo Federal. Ora, se ele espera que a 
coalizão formal de apoio não corresponderá à base efetiva conquistada no parlamento quando 
da votação de matérias de seu interesse, então , não lhe resta outra alternativa senão oferecer 
postos do Executivo para membros de partidos estranhos à coalizão de apoio formal.[7] 

  

Outra questão de igual relevo diz respeito ao considerável poder pró-ativo dos Presidentes 
nesse sistema, representados pela prerrogativa constitucional de emissão de medidas 
provisórias, com força de lei, em casos de relevância e urgência. O grande problema é que a 
definição do que é relevância e urgência fica a cargo do próprio Presidente, gerando, portanto, 
não raros abusos diante da dificuldade de se lidar com a substituição da sacralidade pela 
mediação institucional do poder e sua conseqüente atribuição a um órgão, principalmente de 
mediação coletiva, dado que "nossa própria história institucional e como nação, como povo é 
bastante peculiar. Tivemos formalmente uma Constituição muito antes de sermos ou de nos 
constituirmos como uma nação."[8] 

  

Sob os auspícios do Estado liberal, a preponderância manifesta do Poder Legislativo nos 
diversos modelos constitucionais é tolhida no Brasil por meio do exercício do poder 
moderador pelo imperador,[9] tendo assim uma Monarquia Constitucional, e não uma 
Monarquia Parlamentar. A Constituição imperial de 1824, ao instituir a Câmara dos 
Deputados e a Câmara do Senado, estabeleceu: "O Poder Legislativo é delegado à Assembléia 
Geral com a sanção do Imperador" (art. 13). 

  

Do Parlamentarismo sui generis do Império, a partir da Constituição de 1891, tem-se o 
Presidencialismo nas constituições republicanas. O presidente da República é elevado à 
condição de um "imperador dessacralizado". Desse modo, no Estado Social a preponderância 
do Poder Executivo o faz usurpar atribuições do Poder Legislativo por meio de mecanismos 
como os Decretos-leis, de origem fascista, que além de desprestigiar a instituição que deveria 
ser a caixa de ressonância da sociedade, vem a humilhá-la. Uma vez expedido pelo poder 
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executivo, sob o manto da iminente necessidade de efetivar as crescentes demandas por 
efetivação de políticas sociais de massa, o legislativo, por sua leniência, corria o risco de 
aprová-los tacitamente, além do fato de não poder fazer emendas ao ato normativo primevo. 

  

O paradigma do Estado Democrático de Direito busca orientações contingenciais diante das 
mazelas herdadas do passado. Com a preponderância do Poder Judiciário, o Poder Legislativo 
passa a ser "mera porta de entrada do ordenamento", mantendo-se ainda mecanismos 
autoritários como as medidas provisórias do art. 62,[10] da Constituição da República de 
1988, vestido de nova roupagem dos antigos decretos-leis, conforme disposto no art. 25, § 2º, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.[11] Pior, visando a eliminar as 
excessivas utilizações deste mecanismo pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo, por meio 
a Emenda Constitucional de reforma n. 32, de 11 de setembro de 2001, ao inserir 12 (doze) 
parágrafos ao art. 62, veio a regulamentar o descumprimento da Constituição ao delimitar de 
forma pormenorizada a sua edição, quando, na verdade, deveria revogá-lo por ser uma 
excrescência no sistema de governo presidencialista, ainda mais de coalizão. Medida esta 
tomada pela Constituição democrática de 1946 ao eliminar os decretos-leis, precedente 
genético das Medidas Provisórias. 

  

Instado a se manifestar sobre os requisitos constitucionais de urgência e relevância, o 
Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo a possibilidade de, excepcionalmente, 
moderar os excessos do poder executivo, entende que a expedição de medidas provisórias 
deve atender aos requisitos de oportunidade e conveniência do Presidente da República, ou 
seja, a publicação de um ato normativo com "força de lei" (Gesetzeskraft) é de natureza 
discricionária: 

A crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos sucessivos 
Presidentes da República, tem despertado graves preocupações de ordem jurídica, em razão 
do fato de a utilização excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se 
projetam no plano das relações políticas entre os Poderes Executivo e Legislativo. Nada pode 
justificar a utilização abusiva de Medidas Provisórias, sob pena de o Executivo, quando 
ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material, investir-se, 
ilegitimamente, na mais relevante função institucional que pertence ao Congresso Nacional, 
vindo a converter-se, no âmbito da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, 
afetando, desse modo, com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios 
reflexos sobre o sistema de checks and balances, a relação de equilíbrio que necessariamente 
deve existir entre os Poderes da República. Cabe, ao Poder Judiciário, no desempenho das 
funções que lhe são inerentes, impedir que o exercício compulsivo da competência 
extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir, no processo institucional 
brasileiro, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamental, provocando, assim, 
graves distorções no modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da 
integridade do princípio constitucional da separação de poderes. Configuração, na espécie, 
dos pressupostos constitucionais legitimadores das medidas provisórias ora impugnadas. 
Conseqüente reconhecimento da constitucionalidade formal dos atos presidenciais em 
questão. [...] A edição de medidas provisórias, pelo Presidente da República, para legitimar-se 
juridicamente, depende, dentre outros requisitos, da estrita observância dos pressupostos 
constitucionais da urgência e da relevância. Os pressupostos da urgência e da relevância, 
embora conceitos jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se, 
inicialmente, à avaliação discricionária do Presidente da República, estão sujeitos, ainda que 
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excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, porque compõem a própria estrutura 
constitucional que disciplina as medidas provisórias, qualificando-se como requisitos 
legitimadores e juridicamente condicionantes do exercício, pelo Chefe do Poder Executivo, da 
competência normativa primária que lhe foi outorgada, extraordinariamente, pela Constituição 
da República. Doutrina. Precedentes. A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo 
excepcional, apóia-se na necessidade de impedir que o Presidente da República, ao editar 
medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso 
institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas governamentais 
abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a concepção 
democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipóteses em que se registrar o 
exercício anômalo e arbitrário das funções estatais. [12] 

  

Se em tudo o Poder Executivo demanda discricionariamente na condição de urgente e 
relevante, logo, nada é urgente e relevante. Isso gera uma autonomização do Poder 
Legislativo e seu desinteresse por sua própria "agenda", uma vez que durante a sua 
tramitação, para transformar-se em "qualidade de lei" (Gesetzeseigenschaften), as Medidas 
Provisórias podem trancar a pauta da respectiva Casa para votação de qualquer outro Projeto 
de Lei Ordinária, a partir do quadragésimo quinto dia de sua publicação, caso ainda não tenha 
sido votada (art. 62, § 6º). Tal obrigatoriedade também se estende às convocações 
extraordinárias (art. 57, § 8º, acrescentado pela EC 32, de 11 de setembro de 2001). O 
problema é que, na maioria das vezes, transcorrido esse período, o ato normativo sequer 
passou por votação da Câmara dos Deputados, e diante da voracidade legiferante do poder 
executivo, amontoam-se dezenas de Medidas Provisórias que inviabilizam o Congresso 
Nacional de exercer com autonomia sua própria pauta ("Direito de Agenda"), pois tornou-se 
de vez refém da pauta do Presidente da República, desidratando assim o restante das 
características que dignamente marcam sua função.  

  

Outro fato que demonstra o desprestígio da função precípua do Congresso Nacional é o 
tratamento que ele mesmo dispensa aos vetos presidenciais. De acordo com levantamento da 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, atualmente, há cerca de 1.070 (mil e 
setenta) vetos totais e parciais pendentes de análise e votação, alguns remontam a 1994 
(presidente Itamar Franco). Mais do que configurar um quadro de insegurança jurídica, traduz 
o desprestígio ao devido processo legislativo e a falta de compromisso com as expectativas 
dos representados. 

  

Como reflexo dessa autonomização, entendida como a "contra-representação", tem-se o 
incremento da utilização do mandato popular para outras atividades que não às propriamente 
relacionadas com sua atuação institucional, configurando-se a utilização particular do cargo 
público sob o argumento de correção no uso das prerrogativas de autonomia do Poder 
Legislativo. 

  

Nas relações entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo isso fica ainda mais evidente: 
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A quem interessa alimentar este clima de desentendimento entre o Executivo e o Congresso? 
Quem é que acha que está lucrando alguma coisa, quando joga a opinião pública contra os 
deputados, que decidiram bloquear as votações na Câmara enquanto o governo bloqueia os 
recursos para as emendas parlamentares? Do jeito que a coisa está sendo colocada, até 
parece que o governo federal é inteiramente inocente, e os deputados são um bando de 
aves de rapina que pretendem assaltar o Orçamento. Claro que existem os espertalhões, os 
patifes de toda sorte. Mas não é a maioria da Câmara dos Deputados. Emendas parlamentares 
existem em praticamente todos os parlamentos do mundo democrático. No Brasil, elas 
existem desde o início da República. Deputados e senadores apresentam emendas individuais 
ou de bancada, com o objetivo de obter recursos da União pra obras em seus estados. Obras 
que não estão previstas em nenhum dos programas federais. E não há nada de desonesto ou 
ilegal nisto. Acontece que, desde a redemocratização em 1985, o Executivo utiliza essas 
emendas como recurso para construir maiorias na Câmara e no Senado. Faz os acordos, 
compromete-se a liberar os recursos para as emendas, e os parlamentares votam nos 
projetos de interesse do governo ou passam a compor a base governista. No governo 
atual, este processo se tornou agudo, porque Lula foi eleito em minoria no Congresso e 
precisou construir rapidamente uma maioria para aprovar emendas constitucionais.[13] 

  

 Isso se volta contra o próprio Poder Executivo, que recorre à utilização de expedientes 
convencionais, como a partilha do exercício do governo mediante a nomeação para cargos em 
ministérios de membros de um partido ou bloco parlamentar. Além disso, 

[...] responsabilidade pelas políticas de impacto nacional ficaria a cargo do Executivo, 
livrando os representantes para o trabalho de manutenção ou ampliação de sua base eleitoral 
[...]. [...] o presidente parte para a negociação e oferece cargos para a oposição; então a 
accountability desejada e depositada no presidente é diluída pelo jogo da cooptação. Em 
qualquer dos casos, longe estamos de uma prática de agenda compartilhada entre Executivo e 
Legislativo. O sonho de conjugar representação e governo continuará miragem enquanto 
persistirem as complexidades inerentes às instituições eleitorais de transferência maciça de 
votos[14] (ênfase adicionada) 

  

 O Poder Executivo passa a institucionalizar expedientes mais agressivos e degenerativos da 
forma de fazer política para "fidelizar" sua frágil base congressual e influenciar diretamente 
no processo legislativo.[15] Chega-se ao nível de desconsiderar a opinião pública como o 
termômetro de uma legitimidade arisca numa sociedade pluralista. A privatização do público 
"legitima-se" por si mesma, no que a teoria luhmaniana denomina-se de "corrupção de 
códigos".   

  

Como se não fossem suficientes as desconfianças institucionais que giram em torno do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo, o Poder Judiciário não pode ser a instância de 
supralegalidade a que ultimamente tem perigosamente se arvorado. 

  

Com o advento da atual legislatura (2011-2014), ao contrário de coalizões presidenciais 
anteriores finalizados no governo Lula que, mesmo elegendo-se o presidente, a coalizão 
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vencedora não conseguia a maioria do Congresso Nacional, tem-se que o ineditismo da 
eleição de Dilma Roussef venha a experiência democrática brasileira experimentar novos 
contornos nesta relação. 

  

 Nota-se que, mesmo com coalizões precárias no Congresso, os governos anteriores, 
aproveitando-se da alta popularidade de início de mandado, iniciavam reformas por muito 
desgastantes (reforma previdenciária e tributária). A nova tratativa presidencial revela uma 
forma peculiar e menos agressiva de tratamento com o Poder Legislativo, uma vez, que 
mesmo tendo uma maioria congressual primária (desde a eleição), ainda não arriscou qualquer 
reforma estrutural que, naturalmente, colocasse em prova essa sustentação. 

  

Além de não experimentar reformas polêmicas, que, em muitos casos, acabam por desnaturar 
o sentido normativo da Constituição, tornando-a cada vez mais analítica, ainda não se 
experimentou a esperada redução da quantidade e alteração dos motivos das Medidas 
Provisórias[16], mesmo diante da inexistência de ruptura da linha política e econômica 
outrora adotada no governo Lula e a possibilidade de planejamento dos projetos de lei a serem 
enviados para o Congresso Nacional. 

  

03 O MARCO REGULATÓRIO DAS TOMADAS DE DECISÕES DO PODER 
EXECUTIVO À VISTA dA MAIORIA INÉDITA NO CONGRESSO NACIONAL 

  

A democracia, como condição de possibilidades para a tomada política de decisões mediante 
a livre discussão pública de matérias que vinculam as diferenças e as identidades de 
determinada comunidade política, é defendia por Bauman como a forma de promover os 
princípios pelos quais os seus efeitos deveriam ser criticamente avaliados por uma madura 
percepção pública, fruto de um aprendizado dessa comunidade com seus erros. Dessa forma, a 

[...] diferenciação produtora de indivíduos escorregadios, inclassificáveis e dificilmente 
administráveis pelas velhas estruturas do monopólio da política (Lipovestki, 1986). Assim, a 
sociedade teria acabado por se tornar irrepresentável, inaugurando a era da política e 
da democracia pós-representativa.[17] (Ênfase adicionada) 

  

Por sua vez, Derrida admite que a redução do ponto de contato entre representantes e 
representados veio desmontar o aparato que até então se tinha da noção de democracia 
representativa e de pluralismo, diante da proliferação contínua de diversos sentidos no mundo 
social que apontam a possibilidade de apenas rastrear a unidade do representável.[18] 

  

No entanto, autores resistentes ao que se denomina "pós-modernidade" fundamentam a 
necessidade de resgatar o projeto moderno sem os excessos iluministas. Para Habermas a 
modernidade é ainda um projeto inacabado, sendo que os excessos do Iluminismo devem ter 
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um efeito pedagógico[19], principalmente para pesquisar os novos contornos da organização 
da sociedade, pois 

[...] não basta meramente inventar novos termos, como pós-modernidade e o resto. Ao invés 
disso, temos de olhar novamente para a natureza da própria modernidade a qual, por certas 
razões específicas, tem sido insuficientemente abrangida, até agora, pelas ciências sociais. Em 
vez de estarmos entrando num período de pós-modernidade, estamos alcançando um período 
em que as conseqüências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e 
universalizadas do que antes.[20] 

  

No mesmo sentido, como um dos poucos pontos de concordância entre os autores, Luhmann 
indica que a sociedade moderna difere enormemente do que se poderia denominar "época de 
transição da modernidade". Para ele, definitivamente, a contemporaneidade não é uma 
situação pós-moderna. A internacionalização da sociedade experimentou um aumento de 
complexidade, de modo que relações "pós-modernas" são meios de se evitar uma 
compreensão da sociedade moderna a partir da afirmação de que ela já teria se acabado, 
concluindo que "[...] somente hoje temos a possibilidade de descrever adequadamente a 
sociedade moderna, porque somente hoje, e precisamente numa dimensão mundial, essa se 
mostra como um fato que pode ser observado e descrito."[21] 

  

Esse resgate se faz importante para demonstrar que, por mais fluida que seja a representação 
política em tempos de globalização, tem ela ainda a função de indicar a arena do debate 
público que não pode ser privatizada como tem sido, ao ponto de se buscar um novo termo 
para justificar os abusos. 

  

 Por isso que, para debater em torno das condições de possibilidades do presidencialismo de 
coalizão na atual legislatura fragmentária brasileira, faz-se necessário observar a tentativa de 
se artificializar ainda mais essa representação com a iminente formação de uma nova sigla 
política ("PSD de Kassab") como uma tertium força capaz de balancear os dois maiores 
partidos do Congresso Nacional que forma a base governista (PT e PMDB) e acomodar as 
cisões regionais dos partidos de oposição e da própria base governista derivada (agregada 
após as eleições). Pior, canibalizando-se a ainda incipiente fidelidade partidária ao se permitir 
a migração para partido novo e vedando-se o mesmo ato migratório para partidos já 
existentes. Na verdade, eventual concretização desse desiderato demonstra um uso estratégico 
e abusivo da autonomia pública que fere a premissa segundo a qual o mandato pertence ao 
partido e não a seu exercente. 

  

Outro risco criado pela nova correlação de forças políticas na nova legislatura é, praticamente, 
a inexistência de partidos de oposição. Isso se deve exatamente à cultura da patronagem, 
própria do Presidencialismo de Coalizão, ou seja, os parlamentares e os partidos políticos 
orientam-se parasitariamente no âmbito eticizante em que se considera o que é bom para mim 
e não do que é bom para nós. É o preço a ser pago por uma cultura política em que as relações 
entre governo e oposição são elevadas ao nível schmittiano da relação amigo-inimigo e que 
não possibilita a criação de um espaço institucional capaz de garantir os direitos da minoria, 
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como a realização de investigações por meio de Comissões Parlamentares de Inquérito. Desse 
modo, dificulta-se ainda mais a efetividade de mecanismos de controle da atividade do Poder 
Executivo que, além de possuir maioria congressual primária, não há espaço institucional que 
garanta às minorias reavivar demandas de uma sociedade plural e cindida por definição. 

  

De todo modo, deve se considerar que democracia não pode ser entendida como ditadura da 
maioria, mas um aprendizado contínuo de respeito à diversidade de matizes ideológicos que, 
mediante um programa, buscam alcançar poder. Do contrário, o preço institucional que se 
paga é muito alto, uma vez que permeado de retrocessos que inviabilizam a evolução 
(aumento de complexidade) da cultura política utilizadora da autoridade do argumento. 

  

04 Consideracões finais 

  

 Uma vez que nenhum mosaico jurídico de controle de tomadas de decisão é perfeito, mas 
produto de uma construção permanente, quando se reflete sobre as relações entre o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo na história institucional brasileira, observa-se a 
preponderância da agenda daquele, principalmente após o advento do Estado Social e as 
demandas por políticas públicas de massa. 

  

Com efeito, na atual legislatura (2011-2014) criou-se a expectativa de uma alteração 
substancial dessa forma de fazer política no presidencialismo de coalizão brasileiro e, por 
consequência, mudança nos mecanismos de controle. Porém, como efeito deletério da nova 
base governista primária é risco ainda maior da atuação apenas formal do Congresso 
Nacional. Isso se reflete na formação facções políticas adesistas e o perigoso enfraquecimento 
da oposição, na cultura política impregnada pelo excesso de expectativas atribuídas à 
personalidade do Presidente da República. 

Assim, exige-se uma postura mais sofisticada do intérprete do ordenamento jurídico para 
refletir essa nova configuração do presidencialismo de coalizão, não apenas como limite à 
atividade política e à formação legítima da vontade, mas condição de possibilidade de inserir 
nos afetados o sentimento de pertencentes à uma cultura política na qual seus governantes 
utilizam a dimensão pública voltada para o entendimento e a integração social entre as 
diferentes visões de mundo (agir comunicativo) e não para o próprio sucesso (agir 
estratégico). 
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[1] Importa salientar que nenhum sistema político é puro e muito menos perfeito como lembra 
Giovanni Sartori, ao analisar o semipresidencialismo francês, "Vimos que tanto o 
presidencialismo quanto o parlamentarismo podem falhar, especialmente nas suas formas 
puras. A partir desses dois extremos, somos levados a buscar uma solução 'mista': uma 
modalidade de organização política que se situe entre os dois e se inspire em ambos [...] 
Levando em conta o que segue, declaro  que um sistema político é semipresidencialista se as 
seguintes propriedades ou características lhe puderem ser aplicadas conjuntamente: a) Chefe 
de Estado (Presidente) é eleito por votação popular - de forma direta ou indireta -, com um 
mandato determinado; b)o Chefe de Estado compartilha o Poder Executivo com um Primeiro 
Ministro, em uma estrutura dupla de autoridade com os três seguintes critérios de definição: 
b.1) embora independente do Parlamento, o Presidente não tem o direito de governar sozinho 
ou diretamente, e, portanto, sua vontade deve ser canalizada e processada pelo seu governo; 
b.2) inversamente, o Primeiro Ministro e seu gabinete independem do Presidente, na medida 
em que dependem do Parlamento, estão sujeitos à confiança e/à não confiança parlamentar 
pelo que precisam de apoio da maioria do Parlamento; b.3) a estrutura dupla de autoridade do 
semipresidencialismo permite diferentes equilíbrios e a oscilação de prevalências do poder 
dentro do Executivo, estritamente sobre a condição de que subsista a 'autonomia potencial' de 
cada componente do Executivo." (SARTORI, Giovanni. Engenharia Constitucional: Como 
mudam as Constituições. Trad. Sérgio Bath. Brasília: UNB, 1996, pp. 135 e 147). 

[2]AMARAL, Roberto. Manual das eleições. 3ª ed., revisada e atualizada. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 667/668. 

[3] "No sistema político brasileiro, o poder eleitoral de um partido não é proporcional à sua 
influência legislativa. Dado o multipartidarismo e a natureza das coalizões feitas no interior 
do parlamento, um partido razoavelmente forte, detentor de um número considerável de 
cadeiras, pode ser deslocado dos centos mais importantes de decisão congressual. Por outro 
lado, um pequeno partido, dependendo de seu perfil ideológico, pode ter seu poder decisório 
ampliado consideravelmente se sua adesão for crucial para a formação da coalizão 
parlamentar. Ao contrário, em sistemas partidários parlamentares com dois partidos, aquele 
que obtiver o maior número de cadeiras define a agenda legislativa, pois comandará os loci, 
relevantes de decisão. O comportamento dos membros do parlamento, sejam líderes 
partidários ou não, adequa-se automaticamente em uma ou outra situação. No sistema 
bipartidário, a luta pelo maior número possível de cadeiras é decisiva, pois, sem isto, é 
praticamente impossível exercer qualquer influência na composição da agenda. Em sistemas 
multipartidários, além do poder parlamentar, fonte aliás incerta de influência legislativa, é 
fundamental ter acesso aos cargos governamentais que alocam recursos públicos  e regulam as 
atividades dos agentes econômicos e sociais. Por isso, no Brasil, a importância de ter acesso a 
cargos do Executivo." (SANTOS, Fabiano. 2003, p. 64-65) 

[4]ANASTASIA, Fátima; MELO, Carlos Ranulfo; SANTOS, Fabiano. Governabilidade e 
representação política na América do Sul. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 
2005.p. 57. 

[5]POTERBA, James. State response to fiscal crise: the effects of budgetary institutions and 
politics. Journal of political economy, vol. 102, nº 4, 1994, pp.798-821. 

[6] "O poder de agenda do presidente e das lideranças partidárias remete à estrutura 
institucional que organiza o processo legislativo. Mais especificamente, o que importa agora é 
observar as regras e procedimentos de formulação da agenda parlamentar, os núcleos de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6674



elaboração das políticas efetivamente aprovadas, e os agentes de maior influência nesse 
processo. A questão central gira em torno da extensão dos direitos parlamentares dos 
deputados sem postos na burocracia vis-à-vis as prerrogativas de poder acumuladas nas mãos 
das lideranças partidárias e a capacidade do Poder Executivo de iniciar e influenciar o 
processo legislativo." (SANTOS, Fabiano. 2003, p. 67). 

[7]SANTOS, Fabiano. 2003, p. 66. 

  

[8] CARVALHO NETTO, Menelick de. A constituição da Europa.  In: SAMPAIO, José 
Adércio Leite (org.). Crise e desafios da constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 288. 

[9] "versão moderna da antiga Doutrina do Direito Divino dos Reis" (CARVALHO NETO, 
Menelick de. A sanção no procedimento.Ob. cit. p. 75). 

[10] "Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional. 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; 

b) direito penal, processual penal e processual civil; 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 
membros; 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art.167, § 3º; 

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo 
financeiro; 

III - reservada a lei complementar; 

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção 
ou veto do Presidente da República. 

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os 
previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro 
seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. 

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, desde a 
edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do 
§ 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 
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§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, 
suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. 

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas 
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos 
constitucionais. 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua 
publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do 
Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no 
prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas 
Casas do Congresso Nacional. 

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. 

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e 
sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de 
cada uma das Casas do Congresso Nacional. 

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido 
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição 
ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de 
atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, 
esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto." 

[11] "Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da 
Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 
atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição 
ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: 

I - ação normativa; 

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. 

§ 1º - Os decretos-lei em tramitação no Congresso Nacional e por este não apreciados até a 
promulgação da Constituição terão seus efeitos regulados da seguinte forma: 

I - se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso Nacional no prazo 
de até cento e oitenta dias a contar da promulgação da Constituição, não computado o recesso 
parlamentar; 

II - decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os decretos-lei alí 
mencionados serão considerados rejeitados; 
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III - nas hipóteses definidas nos incisos I e II, terão plena validade os atos praticados na 
vigência dos respectivos decretos-lei, podendo o Congresso Nacional, se necessário, legislar 
sobre os efeitos deles remanescentes. 

§ 2º - Os decretos-lei editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da 
Constituição serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-lhes as 
regras estabelecidas no art. 62, parágrafo único." (Ênfase adicionada). 

[12]ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 23/04/04.  

[13] HIPPÓLITO, Lúcia. Por dentro do governo Lula: Anotações num diário de bordo. São 
Paulo: Futura, 2005, p. 172-173 (ênfase adicionada). 

[14] SANTOS, Fabiano. O poder legislativo no presidencialismo de coalizão. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003, p. 56-57. 

[15] Evidenciado em apurações como da "CPMI dos Correios", no ano de 2005, que desaguou 
na ação penal proposta pelo Procurador Geral da República e recebida pelo Supremo Tribunal 
Federal em 28 de agosto de 2007, figurando como acusados parlamentares sob a imputação de 
que vieram a receber vantagem pecuniária indevida para votarem favoravelmente nas matérias 
de interesse do Poder Executivo, o denominado "mensalão." Ainda, é de se acrescentar os 
episódios das "sanguessugas" e "Galtama", de parlamentares, que, em conluio com empresas 
privadas, atuavam nas licitações governamentais de modo a favorecer na adjudicação do 
certame, além de atuação na Comissão de Orçamento para liberação das emendas individuais. 
No caso do "mensalão", decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao acolher o princípio do in 
dúbio pro societate  nos autos do Inquérito nº 2.245, de relatoria do Ministro Joaquim 
Barbosa que "Por entender presentes indícios de autoria e materialidade, o Tribunal recebeu, 
em parte, denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República contra 40 pessoas acusadas 
da suposta prática dos crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, peculato, 
corrupção passiva e ativa (CP, artigos 288, 299, 312, 317 e 333, respectivamente), lavagem de 
dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º, V, VI e VII), gestão fraudulenta de instituição financeira e 
evasão de divisas (Lei 7.492/86, artigos 4º, 22 e parágrafo único), todos ligados ao esquema 
denominado "Mensalão". Inicialmente, o Tribunal resolveu questões de ordem apresentadas 
pela Presidente, Min. Ellen Gracie, a fim de garantir o bom andamento dos trabalhos, no 
sentido de: a) nomear um defensor substituto a um dos acusados, verificada a ausência de 
comparecimento de advogado constituído, para o só efeito de representação no ato de 
apreciação da denúncia, com base na regra inscrita no art. 261, segundo a qual nenhum 
acusado será processado ou julgado sem defensor, e na prerrogativa do art. 265, ambos do 
CPP; b) indeferir o pedido de adiamento da sessão formulado por um dos causídicos, ante a 
falta de razoabilidade; c) indeferir, da mesma forma, o requerimento formulado pelo 
Procurador-Geral da República de alargar o prazo para sustentação oral; d) conceder prazo em 
dobro, para sustentação oral, a defensor de dois acusados, estendendo idêntico tratamento aos 
demais denunciados; e) indeferir requerimento formulado por defensor de um acusado 
relativamente à ordem do julgamento, haja vista que o procedimento sugerido ocasionaria 
mais tumulto processual e delonga, não encontrando, ademais, amparo legal. No que se refere 
à penúltima questão de ordem, o Min. Marco Aurélio divergiu para votar no sentido da 
observância do prazo simples, considerando o fato de ter-se, na espécie, denúncia formalizada 
contra acusados com defensor único. O Tribunal, por maioria, ainda superou o reparo feito 
pelo Min. Marco Aurélio em questão de procedimento, o qual, tendo em conta a notícia de 
que um dos envolvidos não apresentara defesa prévia, entendia que, assim como se procedera 
quanto à sustentação oral, deveria ter havido, naquele caso, designação dativa, para não ficar 
o acusado indefeso no procedimento. O Tribunal, da mesma forma, afastou todas preliminares 
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levantadas pelos advogados dos denunciados referentes à: a) incompetência do Supremo para 
julgar acusados sem prerrogativa de foro perante esta Corte, por estar preclusa a matéria, uma 
vez que já decidida anteriormente em questão de ordem; b) precipitação no oferecimento da 
denúncia, em violação ao devido processo legal, porquanto a decisão sobre o momento de 
oferecê-la seria de alçada única do autor da ação penal; c) não apresentação do relatório 
policial, por se tratar de peça dispensável; d) nulidade das decisões proferidas na 1ª instância, 
pois, quando da atuação do magistrado de 1º grau, no sentido da quebra do sigilo bancário e 
fiscal, não havia indício da participação de nenhum agente político ou autoridade detentora da 
prerrogativa de foro nos fatos que foram objeto da investigação policial; e) ilicitude de provas 
existentes nos autos, já que todas legalmente colhidas. No que tange à preliminar 
autonomamente suscitada de ilicitude da prova do Banco Central do Brasil - BACEN de 
relatórios bancários por requisição exclusiva do Procurador-Geral da República, 
independentemente de ordem judicial, manifestaram-se pela ilicitude dessa prova os Ministros 
Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ellen 
Gracie. Considerou-se, todavia, esta preliminar prejudicada, na medida em que os referidos 
documentos não foram obtidos exclusivamente por aquela fonte, mas por formas regulares de 
quebra de sigilo, ou seja, através da CPMI dos Correios e por decisão judicial do Min. Nelson 
Jobim, então Presidente do STF e, posteriormente, do próprio relator. No mérito, o Tribunal, 
na parte em que recebeu a denúncia feita contra dois dos acusados quanto à suposta prática do 
crime de evasão de divisas, esclareceu não ser possível a aplicação do princípio da consunção, 
suscitado pela defesa, que afirmava que o crime de manter depósitos no exterior fora 
perpetrado como meio para a consecução do delito de sonegação fiscal (Lei 8.137/90). 
Entendeu-se que não teriam sido atendidos os requisitos necessários à aplicação desse 
princípio - as normas incriminadoras devem tutelar o mesmo bem jurídico e o crime-meio 
deve ser menos gravoso do que o crime-fim -, tendo em vista que a Lei 7.492/86 protege a 
política cambial brasileira, enquanto a Lei 8.137/90 tutela a política fiscal, e o crime de 
evasão de divisas é mais grave que o delito de sonegação fiscal. Afastou-se, também, a 
alegação de que, ainda que os fatos pudessem constituir crime contra a ordem tributária, teria 
ocorrido a extinção da punibilidade prevista no art. 34 da Lei 9.249/95, em razão do 
recolhimento dos impostos pelo denunciado. Considerou-se que a denúncia não imputara aos 
denunciados o crime de sonegação fiscal e que a mencionada extinção de punibilidade não 
poderia ser estendida ao crime de evasão de divisas. Por fim, não se acolheu o argumento de 
que não haveria incidência do art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, porque a conta 
existente no exterior para movimentação das divisas não pertenceria a pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada no Brasil. Asseverou-se que a conta, em princípio criada 
para o cometimento do delito, seria titularizada por pessoa jurídica de propriedade do 
denunciado, verdadeiro beneficiário dos valores depositados, residente e domiciliado no 
território nacional. O Tribunal, na parte em que rejeitou a denúncia, relativamente a um dos 
acusados, quanto ao crime de falsidade ideológica - que decorreria da circunstância de ter ele 
se utilizado, supostamente, de expediente fraudulento, fazendo constar sua exclusão do 
quadro de sócios de empresa, e nele incluir sua esposa, a qual seria, na verdade, sua "testa-de-
ferro" -, concluiu que a denúncia não teria descrito em que consistiria o dolo específico da 
conduta do denunciado, ou seja, não demonstrara de que modo ele pretendia prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante" (Informativo 
nº 447, disponível no www.stf.gov.br/jurisprudência/informativo, acesso em 05.09.2007). 

[16] Comparação realizada nos 04 (quatro) primeiros meses do início da legislatura 2007-
2010 e 2011-2014 (www.planalto.gov.br). 

[17] LAVALLE, Adrián; HOUTZAGER, Peter P.; CASTELO, Graziela. Democracia, 
pluralização da representação e sociedade civil. Lua Nova: revista de cultura e política. O 
futuro da representação. São Paulo, nº 67, 2006, p. 64. 
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[18] DERRIDA, Jacques. Sending: on representation. Social research, nº 49, 1982. 

[19] HABERMAS, J.: "Modernidade - um projeto inacabado". In: ARANTES, O. & 
ARANTES, P.: Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas. SP. Brasiliense. 
1992. p. 118. 

[20] GIDDENS, Antony.. As  conseqüências   da    modernidade.  Trad. Raul Fiker. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 12-13. 

[21] "[...] solo oggi abbiamo la possibililtá di descrivere adeguatamente la societá moderna, 
poiché solo oggi, e precisamente in uma dimensione mondiale, essa si mostra come um fatto 
che puó essere osservato e descritto." (LUHMANN, Niklas. Causlità nel sud. In, CORSI, 
Giancarlo e DE GIORGI, Raffaele. Ridescrivere la questione meridionele. Lecce: CRSEC, 
1998, p. 108). 
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A PEC 03/2011 E O CONTROLE LEGISLATIVO DAS DECISÕES 
JUDICIAIS NO CONTEXTO DO ATIVISMO JUDICIAL BRASILEIRO: 

O SINTOMA DE UMA CRISE ANUNCIADA DA ELEFANTÍASE DO 
JUDICIÁRIO E DA ANOREXIA DO LEGISLATIVO 

 
THE CAP 03/2011 AND THE LEGISLATIVE CONTROL OF THE JUDICIAL 

DECISIONS IN THE CONTEXT OF JUDICIAL ACTIVISM: THE SYMTOM OF A 
CRISIS 

 
 
 

Frederico Magalhães Costa 
Vitor Moreno Soliano Pereira 

 

RESUMO 
Em fevereiro de 2011 foi intentada Proposta de Emenda Constitucional, registrada sob o 
número 03/2011. Tal proposta visa alterar o dispositivo do art. 49, inciso V, da Constituição 
Federal de 1988, concedendo ao Congresso Nacional poderes para sustar atos normativos do 
Poder Judiciário que extrapolem seu poder regulamentar ou delegado. O presente texto teve o 
objetivo de analisar e explanar os possíveis significados que essa nova redação teria no 
cenário constitucional, inserido a discussão no contexto do controle político de 
constitucionalidade. Ainda, visou investigar o contexto de surgimento e desenvolvimento da 
idéia de separação e controle mútuo de poderes, assim como o controle de 
constitucionalidade. Perquiriu, nessa conjuntura, os motivos que levam ao surgimento da 
presente PEC, indicando como principal justificativa o crescimento do Poder Judiciário nesta 
quadra da história, relacionando esse inchaço com o movimento neoconstitucionalista que 
engendrou as condições de possibilidade o surgimento, no Brasil, do ativismo judicial, 
fenômeno este que compromete a estrutura dos poderes em um Estado democrático. Por fim, 
concordando com os déficits do ativismo judicial, apontou as justificativas para a 
(in)compatibilidade da presente reforma constitucional, bem como identificou como núcleo 
do problema o caráter contramajoritário da jurisdição constitucional e o aspecto 
epistemológico da legitimação da mesma. 
PALAVRAS-CHAVE: PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL; SEPARAÇÃO 
DE PODERES CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE; PODER LEGISLATIVO; 
PODER JUDICIÁRIO; ATIVISMO JUDICIAL; EPISTEMOLOGIA. 
 
ABSTRACT 
It was proposed, in February 2011, Constitutional Amendment Project (03/2011). This project 
intent to reform art. 49, V, of Federal Constitution of 1988, giving to Federal Congress the 
prerogative to put a brake on normative acts of Judiciary Power that go beyond its delegated 
and regulatory power. The present essay had the purpose of analyze and explain the meanings 
that this new composing may have, inserting the discussion in the political constitutional 
control context. It also intended to verify the context of the birth and development of 
separation of power, as well as the constitutional control. It explored the reasons that made the 
PEC desirable by Legislators, point as its main motives the growth of Judiciary in our times, 
making a relationship between this phenomenon and the neoconstitutionalist project, that, in 
Brazil, made possible the emergence of judicial activism, something that corrupts the 
structure of the Powers in a Democratic State. In the end, it agrees with the problems of 
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judicial activism, points the main motives of the (in)compatibility of the Constitutional 
Amendment Project and our Constitution, as well as identifies as the core of the problem the 
countermajority characteristic of the constitutional control and its epistemological aspect of its 
legitimation. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROJECT; SEPARATION OF 
POWERS; CONSTITUTIONAL CONTROL; LEGISLATIVE POWER; JUDICIARY 
POWER; JUDICIAL ACTIVISM; EPISTEMOLOGY 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo tem um duplo propósito: um especulativo e outro propositivo[1]. O primeiro 
visa a interpretar a Proposta de Emenda Constitucional 03/2011 que foi submetida em 
Fevereiro de 2010, mas que, até o "fechamento" do texto, encontra-se tramitando na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de modo que as alterações a serem 
promovidas pela PEC 03/2011 (ainda) não fazem parte do Ordenamento Jurídico brasileiro. O 
segundo visa desvelar, sob a ótica da hermenêutica filosófica, se o modelo desta PEC é 
constitucionalmente adequado. 

Para cumprir tal desiderato, far-se-á necessária a imersão no contexto dos debates da doutrina 
constitucionalista relativos ao protagonismo do Poder Judiciário na alta modernidade do 
Brasil. Com efeito, se considera hipótese do presente estudo que a PEC 03/2011 é um dos 
muitos sintomas da tensão legislação-jurisdição provocada pelo ativismo judicial cujos 
fundamentos são desenvolvidos pelo movimento neoconstitucionalista. Outrossim, 
compreende-se que a reposta para esta problemática requer o deslocamento da questão para o 
plano epistemológico da interpretação jurídica cujas premissas giram em torno do debate da 
legitimação democrática da compreensão adequada da constituição, em detrimento do 
enfoque estrutural-funcional que se atém a conceituações prévias das atividades exercidas 
pelos diversos Poderes do Estado. 

Como ponto de partida para o enfrentamento do tema, o tópico inicial será dedicado a uma 
exposição, a princípio sem incursões críticas, da Proposta de Emenda Constitucional 03/2011 
e a sua problemática mais próxima - o disposto no art. 49, inciso V da Constituição Federal de 
1988 -, bem como à apresentação das formas de controle de constitucionalidade adotada por 
nosso sistema jurídico-constitucional. A seguir, algumas questões que não podem passar ao 
largo do debate sobre a adequação constitucional da mudança desta regra serão desveladas. 
São elas: a) como se dá a compreensão da separação de poderes no contexto de formação dos 
Estados Modernos e qual a sua atual função no debate sobre a jurisdição constitucional 
brasileira?; b) já houve no Brasil alguma proposta próxima à pretendida na PEC 03/2011?; c) 
quais os elementos que promovem o enfraquecimento do Poder Legislativo e o conseqüente 
fortalecimento do Poder Judiciário, caracterizando o movimento da judicialização da 
política?; d) o que vem corroborando para a existência do ativismo judicial no Brasil e por 
quais motivos deve ele ser (des)estimulado?; e) quais as possíveis interpretações que podem 
ser atribuídas à PEC 03/2011 ao controlar os atos normativos (decisões) do Poder Judiciário?; 
f) esta forma de controle está adequada às pretensões de um Estado Democrático (e 
Constitucional) de Direito? 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6681



  

2. O ART. 49, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO E A PEC 03/2011 

  

Antes de nos debruçarmos sobre a PEC 03/2011, suas justificativas e (aparentes e possíveis) 
conseqüências, faz-se mister entender o que o dispositivo que se pretende modificar 
representa no corpo constitucional de 1988 através do olhar da doutrina especializada e quais 
os seus atuais significados. 

A Constituição Federal de 1988 traz, desde sua redação original, no art. 49, inciso V, 
dispositivo que concede ao Congresso Nacional o poder de controlar atos normativos 
emanados pelo Poder Executivo que extrapolem os limites do seu poder regulamentar ou 
delegado. In verbis: 

  

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

(...) 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou 
dos limites de delegação legislativa; 

  

Sem dúvida esse dispositivo trata de uma forma de controle exercido pelo Poder Legislativo 
sobre os atos normativos (força de lei) do Poder Executivo. É, portanto, controle ínsito à 
teoria da separação dos poderes que exige, além de independência entre os poderes, controle 
mútuo. Trata-se de marca do check and balances, ou, dos freios e contrapesos. 

Essa situação nos coloca de frente com as formas de controle de constitucionalidade e faz 
gerar a dúvida quanto ao contexto de surgimento, bem como quanto às conseqüências dos 
diferentes modelos. A imersão nessa problemática nos proporcionará bases para a análise do 
objeto do presente texto, embora os seus limites não possibilitem um avanço profundo. 

Segundo José Afonso da Silva a teoria constitucional conhece três tipos de controle de 
constitucionalidade, quais sejam: o jurisdicional, exercido pelo Poder Judiciário, com sua 
origem no Judicial Review estadunidense; o político, exercido por um poder político, seja o 
Legislativo ou um conselho especial e o misto, no qual o controle é exercido tanto pelo poder 
Judiciário quanto pelo poder Político, a depender do tipo de legislação objeto[2]. 

O controle de constitucionalidade por órgão político tem como premissa a idéia de que a 
determinação de (in)constitucionalidade de uma lei concede ao órgão declarante uma posição 
de preeminência no interior do Estado, sendo mais adequado conceder tal poder aos órgão 
afetos aos problemas político-constitucionais. Assim, o controle de constitucionalidade não 
deve ser exercido por Tribunais[3]. 

O referido sistema tem suas origens históricas no constitucionalismo francês pós-
revolucionário. Como nos dá notícia Lenio Streck, a burguesia ascendente na virada do século 
foi movida, nas construções políticas e jurídicas, pelas idéias, principalmente, de Montesquieu 
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e Rousseau[4]. O primeiro, contrataualista, ao propalar a vontade geral como instauradora do 
Estado e o segundo pela grande importância que dá ao Poder Legislativo em detrimento do 
Poder Judiciário. Somado a isso, tem-se o fato de que os membros do Judiciário sempre 
pertenceram à nobreza (ancien régime). Todos esses fatores contribuíram para uma forte 
desconfiança na pessoa do juiz, de modo que este não poderia ser responsável por determinar 
a (in)constitucionalidade de uma lei proferida pelo Parlamento[5]. 

Por outro lado, a idéia de que as leis deveriam estar/ser conforme os preceitos e espírito da 
Constituição, enquanto princípio da constitucionalidade das leis, na Carta Política dos Estados 
Unidos da América era função de controle exercido pelo Poder Judiciário, embora tal não 
fosse o entendimento europeu, conforme lição de Darcy Azambuja: 

  

Os juristas e políticos americanos defenderam sempre esse princípio de que as leis ordinárias 
devem em tudo conformar-se com o texto constitucional (...) Dando ao judiciário a 
competência de declarar a inconstitucionalidade das leis, atribuíram a um órgão jurídico por 
excelência o poder de interpretar a Constituição. Exatamente por isso é que a mentalidade 
européia se mostra avessa àquele princípio, por entender que, sendo o Poder Legislativo eleito 
pelo povo para elaborar as leis, nenhum outro poder, e menos ainda o Judiciário não eleito, 
deve sobrepor-se a ele negando cumprimento às leis elaboradas regularmente. Além disso, 
alegam os tratadistas europeus, seria dar aos magistrados atribuições de caráter político, e de 
supremacia do Legislativo[6] 

  

Trata-se, pois, do sistema difuso, cuja atribuição para controlar a constitucionalidade das leis 
é atribuída a qualquer juiz competente para aplicar uma determinada lei a um caso 
concreto[7]. 

Deve-se registrar que, embora o controle de constitucionalidade seja exercido por órgão 
político, a "natureza" de sua atuação não é política, ou seja, não se guia por critérios políticos 
quando da determinação da (in)constitucionalidade de algum dispositivos legal[8]. 

O sistema constitucional brasileiro não adotou, como regra[9], o sistema francês de controle 
de constitucionalidade, preferindo conceder ao Poder Judiciário a última palavra sobre a 
adequação constitucional da legislação[10], como visto acima. Contudo, concede aos poderes 
representativos, em hipóteses excepcionais a possibilidade de exercer tal controle[11]. 

A doutrina costuma dividir essa atuação em preventiva e repressiva. O controle preventivo de 
constitucionalidade pode ser exercido pelo Poder Executivo quando, por exemplo, veta, em 
todo ou em parte, projeto de lei elaborado pelo Congresso (art. 66, § 1º da Constituição). O 
Poder Legislativo atua preventivamente no controle de constitucionalidade através da 
Comissão de Constituição e Justiça existente nas duas casas. 

São hipóteses em que a salvaguarda da constituição se dá sem que a legislação ou parte dela 
chege a entrar no sistema jurídico positivo. Trata-se controle exercido pelos próprios poderes 
representativos entre si na sua função de controle e fiscalização mútua antes mesmo da 
produção de efeitos pela disposição tida como inconstitucional . 

É possível ainda, dentro do sistema jurídico brasileiro, identificar a modalidade de controle 
político de constitucionalidade pela via repressiva. Antes da Constituição de 1988, havia certo 
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consenso quanto à possibilidade de o Chefe do Poder Executivo deixar de aplicar lei que 
entendesse inconstitucional. Tal entendimento foi construído porque antes da CF/88 o único 
legitimado para propor ADI frente ao Supremo Tribunal Federal era o Procurador-Geral da 
República, o que deixava o Executivo a mercê do Ministério Público. Contudo, no Brasil pós 
1988 o número de legitimados para propor ADI foi ampliado e alcançou os chefes do Poder 
Executivo Nacional e Estadual. Dessa maneira, tem-se entendido que, embora o Executivo 
possa deixar de aplicar lei que entenda inconstitucional deve, ao mesmo tempo, propor uma 
ADI[12]. 

O Poder Legislativo também está autorizado a exercer controle repressivo de 
constitucionalidade. Dentre as hipóteses, destacam-se a rejeição de medida provisória já em 
vigor, seja por entender que seu conteúdo está em descompasso com a Constituição seja no 
caso de ausência dos requisitos constitucionais (art. 62, § 5º da Constituição) e; situação que 
nos interessa mais, na hipótese do art. 49, V da Constituição. 

Parcela da doutrina atribui a esse dispositivo interpretação no sentido de que se trata de 
controle, pelo Congresso Nacional, do poder concedido ao Executivo através de Lei 
Delegada. Referida espécie normativa é caracterizada pela concessão de poder ao Executivo 
para que este edite normas primárias de forma temporária, específica e após solicitação do 
Presidente da República. No seu controle, exercido através de decreto legislativo, o Congresso 
coteja a lei delegada com o conteúdo da delegação, não se valendo de juízos de conveniência 
e oportunidade, mas avaliando-a através de critérios jurídicos[13]. 

Aparentemente esse entendimento não atribui ao decreto legislativo um caráter de controle de 
constitucionalidade, apenas de mera legalidade. 

De outro lado, há doutrinadores que entendem se tratar de hipótese clara de controle de 
constitucionalidade por via política, encerrando exceção ao controle de constitucionalidade 
brasileiro, eminentemente judicial. 

Nesse sentido se posiciona Manoel Jorge e Silva Neto: 

  

No Brasil, o controle repressivo é de natureza judicial, conquanto possam ser referidas duas 
exceções mediante as quais o Poder Legislativo igualmente atua para retirar norma 
inconstitucional do sistema: i) art. 49, V, da Constituição Federal (...). 

Tais exceções, todavia, não chegam a infirmar a franca natureza judicial do sistema repressivo 
de controle de constitucionalidade adotado no Brasil[14]. 

  

E mais à frente: 

  

a hipótese [do art. 49, V] encerra exceção ao controle repressivo caracteristicamente 
jurisdicional, como se processa no Brasil, tornando admissível, assim, cogitar também de 
controle repressivo político da constitucionalidade[15] 
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No mesmo sentido Bernardo Gonçalves Fernandes aduz que em "nosso atual ordenamento 
jurídico-constitucional existe o controle político de constitucionalidade, que é realizado, por 
exemplo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, porém, não como regra, mas 
excepcionalmente"[16], exemplificando tal modalidade com o art. 49, V, da Constituição 
Federal[17]. 

José Afonso da Silva também se direciona para esse entendimento ao afirmar que "o inciso só 
se aplica aos atos normativos do Poder Executivo, não a atos do Poder Judiciário. O decreto 
legislativo apenas se limita a suspender a eficácia do ato normativo. Não se trata de 
revogação. Suspende por ser inconstitucional".[18] 

Tal entendimento parece ser o mais acertado, mormente se considerarmos que o Brasil se 
insere, hoje, em paradigma constitucional que impele a força normativa da Constituição e sua 
supremacia, exigindo a irradiação por toda a ordem normativa de seu conteúdo, compelindo 
todos os poderes a preservar o conteúdo material da Constituição, mesmo que o controle final 
de constitucionalidade não seja sua tarefa precípua. Além disso, deve-se deixar claro que este 
ato de sustação pode ser objeto de controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, cuja 
hipótese se verifica no momento em que se compreende inconstitucional o ato do Congresso, 
e não do Executivo[19]. 

É neste contexto, que se insere a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 03/2011[20], 
subscrita pelo deputado Federal piauiense Nazareno Fonteles. Trata-se de pretensão no 
sentido de alterar o dispositivo do art. 49, inciso V, redesenhando (ou, pelo menos, 
pretendendo redesenhar) as formas de controle pelo Poder Legislativo. Caso aprovada a PEC, 
o mandamento normativo passaria a ter a seguinte redação: 

  

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

(...) 

V - sustar os atos normativos dos outros poderes que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa (grifamos); 

  

Ou seja, a pretensa alteração constitucional visa atribuir ao Congresso Nacional maiores 
poderes de controle uma vez que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de, mediante 
decreto, sustar atos normativos também do Poder Judiciário e não só do Poder Executivo, 
como originalmente impôs o Constituinte, modificando toda a doutrina referente ao controle 
legislativo de constitucionalidade das normas. Isso porque tal controle seria possível quando o 
Poder Judiciário exorbitasse das suas funções típicas e se tornasse uma espécie de legislador, 
avocando para si, dessa forma, a competência que seria do Poder Legislativo. 

Segundo o deputado, na sua justificativa para a propositura da PEC[21], haveria uma lacuna 
na redação original da Constituição uma vez que o Legislativo só estaria autorizado a sustar 
"atos viciados" do Poder Executivo, não podendo realizar mesmo procedimento quando ato 
do Judiciário apresentasse a mesma condição. No seu entender, não há como, no atual sistema 
constitucional, o Poder Legislativo exercer sua função de controle sobre o Poder Judiciário, o 
que está em desacordo com o mandamento do art. 49, inciso XI da Constituição que afirma 
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ser competência exclusiva do Congresso Nacional a preservação da sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. 

A Emenda Constitucional corrigiria, desta forma, a desigualdade existente entre a 
possibilidade do Congresso sustar atos do Executivo que exorbitem suas atribuições e não 
poder fazê-lo quanto aos atos do poder judiciário. Assim, o chamado controle político de 
constitucionalidade seria possível também quanto a atos do Poder Judiciário quando este 
passasse a legislar ao invés de aplicar a Constituição ou as leis promulgadas pelo Parlamento. 
Tal atitude, que segundo o Deputado tem se tornado comum no cenário brasileiro, fere o 
princípio da separação dos poderes que é cláusula pétrea em nosso sistema (art. 60, § 4º, III, 
da Constituição)[22] - discussão que será aprofundada a seguir. 

O sentimento que move referida PEC, aparentemente, compartilhado pelos mais de 190 
deputados que assinaram a Proposta, é o de que, com ela, estar-se-ia dando maior força ao 
Poder Legislativo, ora enfraquecido perante as posturas excessivas do Judiciário, no contexto 
em que se convencionou chamar de Judicialização da Política. Em tempos de Estado 
Democrático de Direito, a nova redação do art. 49, inciso V da Constituição daria, segundo os 
subscritores da Proposta, maior relevância ao Poder representativo por excelência. 

Enfim, trata-se de uma resposta ao fenômeno do protagonismo judicial desencadeado pelo 
Neoconstitucionalismo, fenômeno este que será analisado mais a frente. 

Embora trata-se de tema extremamente recente, a Proposta de Emenda Constitucional 
03/2011 já recebeu aplausos de alguns membros da comunidade jurídica brasileira. Dentre 
eles encontra-se Alfredo Canellas, professor de Direito Constitucional e autor de artigo que, 
mesmo antes do surgimento da PEC, já defendia um controle político de constitucionalidade 
das decisões do Judiciário via Poder Legislativo[23] 

O autor desta proposta parte da premissa de que as decisões do Poder Judiciário não são 
balizadas pela vontade popular (maioria). Além disso, afirma categoricamente que o 
surgimento do protagonismo judicial deve-se a uma construção da elite-minoritária que, 
percebendo a perda de controle do processo deliberativo-democrático, passou a defender o 
ideal de uma constituição forte, reguladora da produção legislativa - postura eminentemente 
anti-democrática. Tal procedimento substituiria a vontade das urnas pela decisão de um 
restrito grupo formado as Cortes Constitucionais[24]. 

Após discorrer sobre a evolução do controle de constitucionalidade e o suposto esvaziamento 
democrático que lhe é ínsito[25], o autor passa a defender o controle ou revisão das decisões 
judiciais pelo Poder Legislativo. Esse mecanismo proporcionaria uma (re)democratização do 
controle de constitucionalidade nos países que adota o sistema de controle judicial. 

Buscando fundamentação para sua posição, o autor recorre ao Direito canadense no qual é 
possível o exercício, preventivo e repressivo, do controle de constitucionalidade tanto pelo 
Judiciário quanto pelo Legislativo. Caso o Judiciário entendesse pela inconstitucionalidade de 
uma lei, ao Legislativo bastava aplicar cláusula específica retirando os efeitos de tal decisão. 
Ademais, a aplicação de referida cláusula pode ocorrer até 5 anos após a decisão do 
Judiciário, tempo de uma legislatura, o que possibilitaria aos cidadãos trocar o corpo 
legiferante caso discordassem tanto da decisão do Judiciário quanto da inércia do Legislativo 
ao deixar de regular a situação objeto da sustação do julgamento do 3º Poder. 

Assim, segundo o autor, se implementaria uma forte democratização do controle de 
constitucionalidade e se intensificaria a adoção de mecanismos de democracia semi-direta. Ao 
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fim, o controle legislativo de constitucionalidade equilibraria mais os poderes do Estado e 
deixaria a palavra final para o povo (leia-se maioria)[26]. 

Na última parte do seu texto o autor deixa claro que não se pode confiar em atitudes self-
restraint do poder judicante, nem basta elaborar teorias preocupadas com a interpretação dada 
à lei e à Constituição. É preciso institucionalizar procedimento que permita à soberania 
popular fazer valer sua decisão (majoritária), o que colaboraria para a redução do menosprezo 
que acumula, hoje, o Poder representativo. A proposta final é a adoção de um paradigma 
procedimentalista focado no Legislativo e tendo por modelo o que ele chama de controle 
dialógico de constitucionalidade, realizado pelos dois poderes[27]. 

As colocações do deputado na justificativa da PEC e veiculadas nos meios de comunicação, 
bem como a posição do supracitado doutrinador, nos colocam de frente com algumas questões 
que não podem passar ao largo da discussão em torno da adequação constitucional da 
alteração do art. 49, inciso V da CF 88. 

O primeiro bloco das perguntas a serem respondidas diz respeito à separação de poderes: 
como esse princípio foi historicamente concebido? Ainda é possível entendê-lo segundo as 
fórmulas consagradas por Aristóteles, Locke e Montesquieu? 

Em segundo lugar, deve-se indagar sobre a existência de algum precedente histórico - 
especialmente no Brasil - da proposta de emenda objeto deste estudo, situando na evolução do 
pensamento constitucionalista as condições de possibilidade que engendraram o 
enfraquecimento do Legislativo e o fortalecimento do Judiciário. Com isso, devemos de um 
lado questionar os motivos que proporcionaram o surgimento do fenômeno da Judicialização 
da Política, por meio do Ativismo Judicial, considerado prejudicial pelo subscritor da PEC 
03/2011; e de outro, interpretar quais os efeitos da politização do judiciário, de modo a 
desvelar se são fenômenos que (não?) devem ser estimulados? 

Por fim, no terceiro conjunto de questões, responderemos se um tal controle das decisões do 
Poder Judiciário pelo Poder Legislativo nos moldes da PEC 03/2011 é cabível no nosso 
sistema constitucional. Outrossim, quais as possíveis interpretações desse dispositivo pela 
doutrina constitucionalista. E, por último, indicaremos se ele está em conformidade com o que 
se quer para um Estado Democrático (e Constitucional) de Direito. 

Responder a essas perguntas é a nossa próxima tarefa. O conjunto das primeiras questões será 
desenvolvido no tópico seguinte - 3.0. Após, responderemos no tópico 4.0 as relativas ao 
segundo bloco. Por fim, no tópico 5.0, concluiremos com interpretações adequadas à 
Constituição para as perguntas do terceiro grupo de inquietações sobre o tema. 

  

3. FUNDAMENTOS DO CONSTITUCIONALISMO[28] E DA TRIPARTIÇÃO DOS 
PODERES NA BAIXA MODERNIDADE[29]. 

  

A idéia da separação dos podes não é fruto da modernidade, trata-se de uma concepção que 
remonta ao pensamento aristotélico[30] consubstanciado na Política. Contudo, deve-se 
compreender que é no contexto da evolução dos Estados Europeus Modernos que se 
consolidam muitas das teorias sobre a limitação e a distribuição (de funções) dos poderes, 
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especialmente, aquelas que funda(menta)ram o movimento constitucionalista da baixa 
modernidade. 

Destarte, para efeitos deste trabalho, adota-se como referência histórica[31] para a análise do 
movimento constitucionalista o contexto do declínio do Absolutismo, cujos pontos 
culminantes são a Revolução Gloriosa[32], a Revolução Francesa e a Revolução Americana 
que formam o constitucionalismo[33]. Cumpre afirmar, nesse contexto, que o grande legado 
deste movimento político foi a limitação/aniquilação dos poderes dos monarcas nos Estados 
Modernos Europeus - que já monopolizavam todos os poderes, e, dessa forma, a produção 
jurídica - com a promulgação de constituições imersas nas teorias de grandes pensadores 
modernos - idéias de relevância para a formação do constitucionalismo[34] 

Aqui, importa compreender a importância de autores que se ligam, em certa medida a teorias 
jusnaturalistas ou positivistas[35], cujas bases teóricas se assentam principalmente nas 
correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do iluminismo, em especial, 
decorrentes das obras dos grandes filósofos da modernidade[36], quais sejam, John Locke 
(Segundo Tratado sobre o Governo), Montesquieu (Espírito das leis), Rousseau (Contrato 
Social) e de Kant (Paz Perpétua), em oposição ao pensamento absolutista de Maquiavel (O 
príncipe) e Hobbes (Leviatã). 

Nas linhas do magistério de Paulo Bonavides: 

  

Tinha Locke atrás de si uma revolução. Seu empenho máximo de pensador era ditar a teoria 
política que restituísse à perturbada consciência inglesa aquela paz de espírito que os súditos 
haviam perdido ao expatriarem um rei, derrubando-lhe o trono e a dinastia. Montesquieu 
escreve para uma França prostrada pelo absolutismo decadente da regência de Filipe de 
Orleans e Luis XV, uma França que ele ainda alcançara no crepúsculo da autoridade de Luís 
XIV, quando havia mais sombras e cadafalsos do que glória e honra no poder pessoal do 
monarca divino. 

  

Em seguida complementa sobre Rousseau: 

  

Das montanhas helvéticas, competindo com Montesquieu, desce também sobre a França a 
palavra agitadora doutro filósofo incendiário: Rousseau, que domina a alma e o coração das 
classes amotinadas por séculos de opressão fiscal, política e social. 

  

Ademais, compreende-se que o caráter revolucionário das idéias dos pensadores da 
modernidade relaciona-se diretamente com a expansão do capitalismo, bem como com a 
consolidação da classe burguesa na apropriação dos poderes do Estado. Com efeito, esta 
influência repercutiu no plano do direito privado continental, com a positivação do direito por 
meio das codificações garantindo maior liberdade de tráfego e definição das regras para o 
comércio, antes garantias decorrentes do Direito Natural-Racional (Romano) - aplicado 
subsidiariamente ao direito Estatal. Quanto ao Direito Público, o liberalismo de Locke 
garantiu a proteção à propriedade privada, bem como direitos mínimos dos homens numa 
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perspectiva racional, sugerindo, pois, à garantia da liberdade pelo Estado da esfera da 
individualidade do homem em seu estado natural[37]. 

Quanto a Montesquieu, este contribuiu enormemente, como afirma Bonavides para a 
consolidação das "técnicas de liberdade, os instrumentos de sua proteção, compendiados no 
princípio da separação e equilíbrio dos poderes. Com efeito, Montesquieu, filósofo 
político, assinala a fase preparatória do liberalismo, quando este toma pela vez primeira 
consciência de suas estruturas, possibilitando e influenciando deliberadamente o ordenamento 
constitucional do Estado liberal". A seguir, prossegue o mestre cearense, "a separação de 
poderes é muito vasta e capital. Tanto serve de técnica ao liberalismo como se converte num 
postulado primário da liberdade política. Da obra de Montesquieu os teoristas do liberalismo 
transladaram com entusiasmo aquele princípio para suas constituições. Na Constituição 
americana sua presença o rodeia do prestígio que domina, pois os documentos constitucionais 
de todo o século XIX. Entra nas cartas francesas da Restauração e da Revolução Liberal de 
1814 e 1830, respectivamente, como entrará também nas constituições da Alemanha, após 
haver tido acolhimento em constituições como as da Bélgica, Holanda, Espanha, Áustria, 
Itália, Dinamarca e Noruega."[38] 

Segundo este princípio, tendo em vista que só o poder detém o poder, dispõe novamente 
Bonavides sobre a teoria de Montesquieu: "ao legislativo compete elaborar as lei, corrigir ou 
ab-rogar as que se fizeram. O poder executivo tem na sua tarefa de competência a política 
externa e a promoção da segurança. O Poder judiciário incumbe-se de punir os crimes e 
julgar  as pendências entre particulares"[39] 

Esta é, pois, a formulação original do princípio da separação dos poderes que traz consigo a 
idéia de harmonia entre eles. Outrossim, destaca-se que nas Constituições deste período se 
plasmam valores da vida pública dos quais é depois indissociável. Sendo que, como afirma 
Jorge Miranda, "Os mais significativos textos dessa nova concepção são os americanos e os 
franceses - a Declaração de Direitos da Virgínia e a Declaração de Indenpendência dos 
Estados Unidos, ambas em 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão". 

É nesse contexto de formação das bases políticos-ideológicas do Estado Moderno que se 
consolida a teoria da separação dos Poderes.  Embora tenham assumido este modelo funcional 
de estruturação do Poder, deve-se ressaltar, porém, que em cada Estado citado há a 
proeminência de um Poder sobre os demais, embora tenha a teoria referida a pretensão de 
obviamente implementar um equilíbrio entre os poderes, cada modelo conferiu maior força de 
atuação a um dos três poderes. 

Na França, ao assumir o controle do Parlamento, a burguesia pretendeu limitar a atuação do 
poder judiciário e do poder executivo a partir da lei. Nesse sentido, seriam meros repetidores 
do disposto no Legislativo, de modo que a lei era fundamento suficiente para realizar 
interpretação dos problemas. 

Na Inglaterra, porém, o common law era considerado uma forma de controle dos poderes, seja 
do Parlamento, do Rei ou do Poder Judiciário. Nesse sentido, além do pacto contido na Carta 
Magna restringindo os poderes do monarca, quanto ao poder judiciário, este estava limitado 
ao entendimento esboçado no common law - que se tornara um precedente judicial. 

Comparando os dois modelos, René David leciona: "o jurista inglês - que subestimava a 
continuidade dos direitos continentais, convencido de que a codificação provocou uma 
ruptura com a tradição destes direitos - gosta de valorizar a continuidade hitórica do seu 
direito; este surge-lhe como sendo produto de uma longa evolução, que não foi perturbada por 
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nenhuma revolução; orgulha-se desta circunstância, da qual deduz, não sem razão, a prova da 
grande sabedoria da common law, das suas faculdades de adaptação, do seu permanente valor, 
e de qualidades correspondentes nos juristas e nos povos"[40] 

Do exposto, compreende-se que a tentativa desses pensadores modernos foi de limitar o poder 
e dividi-lo, conforme os ditames da razão. Com efeito, retomaram o pensamento filosófico e 
político ateniense para impor a restrição do Estado no âmbito das liberdades públicas. 

Na Inglaterra, sob a feição da força do common law[41]; na França, sob a feição do dogma da 
onipotência do legislador e das liberdades públicas garantidas na Constituição 
revolucionária[42].e 

 Nos Estados Unidos, inversamente ao paradigma inglês, com a Revolução Americana, 
enquanto movimento constitucionalista, a distribuição dos poderes do Estado, quando sob 
tensão, deveria ser resolvida pelo órgão máximo do Poder Judiciário, a Suprema Corte[43] 
através do controle de constitucionalidade das leis e atos inconstitucionais. Nesse aspecto, o 
sistema norte-americano de controle de do poder, deu-se por meio do controle de 
constitucionalidade e se consolidou a partir das premissas formuladas pelo arquiteto do direito 
constitucional, o Chief Justice John Marshall, no julgamento do caso John Marbury v.  (...) 
Madson. Isso (...) 

Corroborando com tal compreensão, aduz o constitucionalista Dirley da Cunha Júnior: 

  

Como se sabe, a idéia de supremacia da Constituição é tributária do constitucionalismo norte-
americano e foi considerada como a criação jurídica mais importante daquele país, ao lado do 
sistema federal. A própria Constituição Federal dos EUA, de 17 de Setembro de 1787, 
consagrou essa supremacia, ao incluir no seu artigo VI, cláusula 2ª  - conhecido como 
supremacy clause. Com supedânio neste dispositivo, formou-se em seu derredor, todo o 
sistema da judicial review, a partir do célebre caso Marbury v. Madison, julgado em 1803, por 
obra do Chief Justice John Marshall[44] 

  

Outrossim, afirma em seguida: 

  

Com efeito, resulta clara, desta decisão, a observação que Marshall faz, no sentido de que, 
quando uma lei se encontra em contradição com a Constituição, a alternativa é muito simples: 
ou a Constituição é a lei suprema e prepondera sobre todos os atos legislativos que com ela 
contrastam ou a Constituição não é suprema e o poder legislativo pode mudá-la ao seu gosto 
através de lei ordinária. Segundo Marshall, não havia meio termo entre estas duas alternativas. 
Como cediço, a Corte, influenciada por Marshall, optou pela primeira alternativa, 
consolidando o sistema judicial de controle da constitucionalidade das leis, que entrou para a 
história do direito constitucional, servindo de modelo e referencial obrigatório para muitos 
países da América e, inclusive, da Europa.[45] 

Bem assim, vislumbra-se que embora tenham valor histórico o dogma da separação dos 
poderes vem perdendo força, conquanto ainda se caracterize como de relevância histórico-
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teórica para o Direito. Nesse contexto, a opinião de Kelsen é de extrema valia. Segundo 
ensina o mestre austríaco: 

O conceito de "separação de poderes" designa um princípio de organização política. Ele 
pressupõe que os chamados três poderes podem ser determinados como três funções distintas 
e coordenadas do Estado, e que é possível definir fronteiras separando cada uma dessas três 
funções. No entanto, essa pressuposição não é sustentada pelos fatos. Como vimos, não há 
três, mas duas funções básicas do Estado: a criação e a aplicação do Direito, e essas funções 
são infra e supra-ordenadas. Além disso, não é possível definir fronteiras separando essas 
funções entre si, já que a distinção entre criação e aplicação de Direito - subjacente ao 
dualismo de poder legislativo e executivo (no sentido mais amplo) - tem apenas caráter 
relativo, a maioria dos atos do Estado sendo, ao mesmo tempo atos criadores e aplicadores do 
Direito. É impossível atribuir a criação de Direito a um órgão e a sua aplicação (execução) a 
outro, de modo tão exclusivo que nenhum órgão venha a cumprir simultaneamente ambas as 
funções. É dificilmente possível e, de qualquer modo, indesejável, até mesmo que se reserve a 
legislação - que é apenas um determinado tipo de criação do Direito - a um 'corpo separado de 
funcionários públicos' e se excluam todos os outros órgãos dessa função.[46] 

  

Aqui se verifica uma questão epistemológica levantada por KELSEN de alta relevância para a 
compreensão do tema referente à separação do poder, qual seja, a possível diferença, 
apriorística, do ato de criação e de aplicação do direito que será explorado no final do 
próximo tópico. Isto porque, embora seja de extrema valia compreender o histórico da 
formação do constitucionalismo, no contexto atual, a separação estrita dos poderes por meio 
de funções e atividades bem delimitadas perde o sentido. 

Nesse aspecto, concordamos com Daniel Oitaven quando afirma: 

"A hermenêutica tradicional do dispositivo constitucional referente ao princípio da separação 
dos Poderes, positivado no artigo 2º da Constituição Federal, caracteriza-se como insuficiente, 
posto que a realidade fática não pode ser subsumida ao texto literalmente interpretado. 

E conclui afirmando: 

O princípio da separação dos poderes, conforme se apresenta na tradicional estrutura 
constitucional formal positivista, é um fruto ultrapassado do ideal moderno, não sendo, pois, 
capaz de continuar exercendo o papel de sustentáculo do Estado Democrático de Direito sem 
ser reinterpretado e adaptado à pragmática da transição da Modernidade para a Pós-
Modernidade (...) A Constituição Brasileira é textual e materialmente rica, o problema está no 
método de aplicação - o 'mínimo semântico' não é um arquivo .exe, auto-aplicável - e, nesse 
mérito, se incluem o princípio da separação de Poderes e os problemas por ele 
acarretados.[47] 

  

4. NEOCONSTITUCIONALISMO, ATIVISMO JUDICIAL E PROEMINÊNCIA DO 
PODER JUDICIÁRIO EM DETRIMENTO DOS OUTROS PODERES 
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As Cartas Políticas Fundamentais que (se) constituíram (n)as sociedades pós-totalitárias 
assumiram um papel de relevância no âmbito do Direito e da Política, uma vez que se 
pretendia romper com o regime autoritário anterior e, ao mesmo tempo, superar um 
paradigma de Direito focado na "seca" legalidade. 

Nesse contexto de pós-guerra, as Cortes Constitucionais assumirão maior relevância. Com 
efeito, para além do poder simbólico que historicamente significaram no contexto do 
constitucionalismo liberal - especificamente enquanto vitória dos movimentos políticos, 
sociológicos e culturais de meados do século XVII em diante[48] - as Constituições dos 
Estados Democráticos de Direito foram o ponto de partida para um movimento de 
juridicização dos modelos constitucionais sociais à semelhança, no plano político-ideológico, 
das Leis Fundamentais do México (1917) e de Weimar (1919)[49], cuja implementação veio a 
se tornar uma responsabilidade do Poder Judiciário - e da Jurisdição Constitucional. 

Cumpre afirmar que não se tratava de uma perspectiva inovadora, já que os resultados 
concretos da formação de uma Jurisdição Constitucional tiveram como ponto de partida a 
racionalidade contramajoritária ínsita às decisões do constitucionalismo estadunidense, 
judicial review of legislation, cujas bases se assentaram, como visto, no julgamento do 
famoso caso Marbury v. Madison pelo juiz John Marshall, que resultou no deslocamento da 
tensão já existente entre os poderes do Estado para o âmbito (do Direito e da interpretação 
normativa) da Constituição. 

Nesta quadra, importa situar a discussão em torno do papel de destaque que vem tendo o 
Poder Judiciário desde o contexto do movimento político do pós II Guerra. Isso porque, para 
além de justificar um Estado submetido ao direito e ao povo - focos do constitucionalismo da 
baixa modernidade, expresso nas idéias do Rule of Law, limitando o poder político e 
constituindo um governo das leis e não de homens - o novo constitucionalismo impôs uma 
ordem de domínio fundada na soberania popular, com legitimação democrática do poder, só 
que substancialmente condicionada pela garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. 
Destarte, tais garantias se tornaram a pedra de toque da ação do Estado e dos Particulares, 
especialmente no que tange o respeito e a promoção da dignidade da pessoa humana[50]. Foi 
este o espírito que engendrou as Constituições e os Estados Democráticos (e Constitucionais) 
de Direito. 

Dessa forma, à jurisdição constitucional e ao controle de constitucionalidade exercido por 
todos os juízes, para além da renovada supremacia da Constituição, foi atribuído o papel de 
implementar a norma fundamental[51], dando-lhe máxima efetividade, especialmente, no que 
se refere ao papel de condicionar os poderes públicos e os particulares, visando 
consubstanciar os direitos sociais, direitos à educação e à subsistência do trabalho. Ademais, 
assume, nas palavras de Lenio Streck, três aspectos, quais sejam, material, estrutural e 
funcional ou político[52], importando, para este trabalho, a compreensão material e funcional-
política assumida pela jurisdição constitucional nesta quadra da história brasileira. 

Ademais, deve-se destacar que a existência do exercício de controle de constitucionalidade 
pela jurisdição constitucional atribuída a um tribunal específico, consolidou-se como um 
requisito necessário à legitimidade e credibilidade política dos regimes constitucionais 
democráticos. Além disso, o exercício deste controle jurídico com base no texto 
constitucional, fez nascer um "movimento jurídico" que albergou a interpretação destas 
constituições pós-totalitárias denominado de jurisprudência dos valores[53]. 

Segundo esta corrente, para além das disposições de organização do poder, das garantia às 
liberdades públicas e das orientações de caráter político-ideológico, os novos textos das 
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Magnas Cartas, passaram a albergar valores de implementação necessária, especialmente 
quanto aos direitos sociais e econômicos, bem como às prerrogativas individuais e coletivas, 
notadamente no que se refere aos direitos fundamentais. 

Dessa forma, as "novas" Constituições, além de gozarem de superioridade e força 
normativa[54], frente ao texto infraconstitucional, resguardando, pois, natureza deontológica, 
são constituídas por regras e princípios (e políticas?)[55], e são consideradas constituintes de 
um plexo de valores a serem aplicados nas relações entre particulares e destes com o Estado, 
caracterizando-se, nos dizeres de STRECK, como aquilo que constitui-a-ação[56].  

Com vemos, nas bases do Estado Democrático de Direito, a Constituição vem se 
caracterizando como a conexão entre o direito[57] e a política, e ao Poder Judiciário vem sendo 
"delegada" - especialmente nos países de modernidade tardia[58], como é o caso do Brasil - 
uma função proeminente, em especial, ao interpretar com recurso a valorações políticas e 
decidir de forma antes impensadas, por se considerarem atuações de natureza eminentemente 
políticas[59], a exemplo dos já tão recorrentes controles de políticas públicas e seqüestros de 
orçamentos públicos[60]. 

Destarte, como afirmava Streck, com base na lição de Vital Moreira, "os dois dogmas em que 
tradicionalmente se baseava a contestação à legitimidade da justiça constitucional - soberania 
do parlamento e a separação dos Poderes - deixam de ter, em grande medida, correspondência 
com na realidade político-constitucional contemporâneas"[61]. 

Nesse diapasão, Luis Roberto Barroso[62] tenta distinguir dois conceitos que, segundo ele são 
"primos": a judicialização da política e o ativismo judicial. O primeiro refere-se à 
transferência de questões tradicionalmente deixadas aos poderes representativos para o Poder 
Judiciário. Ou seja, sem que o Judiciário assim deseje, por imposição da ordem 
constitucional, tais matérias acabam por passar a lhe dizer respeito. Esse fenômeno tem suas 
justificativas no movimento que descrevemos acima e que, no Brasil, tem relação direta com a 
força que a Constituição de 1988 assume. 

O ativismo judicial, por outro lado, envolve, antes, uma participação mais intensa e ampla do 
Judiciário na concretização dos valores constitucionais e seus objetivos, interferindo com 
mais veemência na atuação dos outros poderes. 

Esse tipo de postura fica muito claro em posições doutrinárias como a defendida por Dirley da 
Cunha Júnior, ao afirmar que 

  

A expansão do papel do Juiz é uma exigência da sociedade contemporânea, que tem dele 
reclamado, mais do que uma mera e passiva inanimada atividade de pronunciar as palavras da 
lei, um destacado dinamismo ou ativismo na efetivação dos preceitos constitucionais, em 
geral, e na defesa dos direitos fundamentais e valores substanciais, em especial[63] 

  

E, mais a frente 
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Na sociedade contemporânea, portanto, a 'politização do juiz' é uma necessidade 
inconcussa[64]. 

  

No mesmo sentido Freddie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr, concordado com o quanto disposto 
no Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, aduzem a existência de um 
princípio do ativismo judicial. Ou seja, referido princípio exigiria uma participação ativa do 
juiz em causas que envolvem direitos coletivos. Seria aqui um desenvolvimento do princípio 
inquisitivo formulado por Cândido Rangel Dinamarco.[65] 

Ainda na mesma toada, parece se aproximar da questão do ativismo o enorme inchaço 
principiológico observado na jurisprudência brasileira. Como afirma Lenio Streck, a 
afirmação de que os princípios são, em verdade, valores positivados, abriu as portas para uma 
criação de um sem número de princípios que surgem, muitas vezes, com a pretensão de dar 
efetividade à Constituição[66]. 

Contudo, cumpre afirmar que a "positividade" de tal entendimento não é pacífica e a PEC 
03/2011 se encontra como uma voz dissonante na maré da judicialização da política que, em 
verdade, tem se mostrado, em grande medida, como ativismo judicial. Com efeito, os 
"excessos" do Poder Judiciário passaram a "incomodar" o Legislativo, que acarretaram na 
referida Proposta de Emenda. 

Ou seja, os recentes conflitos da relação de poder do Estado não são lá tão harmônicos como 
se teoriza, embora seja esta a pretensão da famosa teoria do check and balances. Novamente, 
é preciso dizer: o surgimento do paradigma do Estado Democrático de Direito atrelado à 
proeminência do Poder Judiciário renovou a (escancarada?) problemática da tensão entre 
jurisdição e legislação[67]. 

  

5. QUESTÕES FINAIS E A (UMA) RESPOSTA CONSTITUCIONALMENTE 
ADEQUADA À PEC 03/2011: CONTRAMAJORITARISMO E UMA TERORIA 
HERMENÊUTICA NÃO DISCRICIONÁRIA 

  

A Proposta de Emenda Constitucional 03/2011 e o contexto de seu surgimento sem dúvida 
geram uma série de questões. Sobre essas, tentaremos, neste espaço, levantar alguns 
questionamentos e oferecer algumas respostas, sempre tendo em vista a sua necessária 
conformidade constitucional. 

A primeira delas é, em verdade, uma questão curiosa. A PEC 03/2011, como qualquer outro 
projeto de alteração da Constituição, caso seja aprovada, estará sujeita à controle de 
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Caso, por exemplo, seja promulgada a 
Emenda, o Conselho Federal da OAB poderá impetrar ADI contra ela, de modo que 
competirá ao STF analisar a sua conformidade constitucional. Aqui resta patente que se trata 
de problemática afeita ao âmago da tensão entre Jurisdição e Legislação. Senão, vejamos. 

No cenário de decisões/interpretações possíveis à Emenda Constitucional proveniente da PEC 
03/2011, o Supremo poderá declarar a inconstitucionalidade total dessa regra, o que é o mais 
provável. 
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Em primeiro lugar, o dispositivo a ser modificado não permite uma extensão de sentido para 
possibilitar a sustação de decisões do Poder Judiciário, mormente de controle de 
constitucionalidade. Ora, se observarmos a tradição[68] construída em torno desse 
dispositivo, facilmente chegaremos à conclusão que ele se refere somente às situações em que 
o Executivo age além dos limites previamente delimitados pelo Legislativo quando autoriza a 
regulamentação de alguma matéria. 

Como afirma José Afonso da Silva[69] o Judiciário não recebe esse tipo de atribuição do 
Legislativo. Seus atos decisórios não estão balizados por uma autorização legislativa para 
regulamentar algum tipo de situação. O Poder Judicante está balizado pela Constituição e pela 
Legislação infraconstitucional para decidir casos concretos ou julgar a adequação de 
dispositivos normativos com o texto constitucional. Seu papel, portanto, não é 
regulamentador. 

Esse estrutura de compreensão nos leva, contudo, a outra possível interpretação/decisão do 
STF. Ao afirmarmos que as decisões do Judiciário, principalmente em sede de controle de 
constitucionalidade, não se baseiam em delegações concedidas pelo Legislativo, compreende-
se que o ato de sustação daquelas pelo Congresso Nacional - o que aparente ser a intenção da 
PEC 03/2011 - é inconstitucional. 

Entretanto, não há dúvidas de que, no bojo das decisões do Poder Judiciário, pode ocorrer que 
este acabe criando normas que venham a reger situações cujo objeto, a priori, do problema 
não o remetia à necessidade de regulamentar com base em diretrizes políticas via controle de 
constitucionalidade Tal situação (não tão incomum) extrapola suas funções típicas, 
possibilitando, em tese, a sustação (de parte) das decisões do Poder Judiciário se se entender 
que a PEC é/está adequada à Constituição. 

Destarte, caso a nova redação dada pela PEC 03/2011 tivesse sua constitucionalidade 
questionada, o Supremo teria que dar interpretação conforme a Constituição para afirmar que 
somente é cabível a sustação das decisões pelo Parlamento no momento em que o Poder 
Judiciário exercesse uma função regulamentadora. Assim, o Congresso Nacional sustaria o 
decidido pelo Judiciário à semelhança do que já faz ao controlar, por maioria de 2/3 do 
parlamentares, os atos normativos do Poder Executivo - disposição do atual art. 49, inciso V, 
da CF 88. 

Nesse diapasão, pode-se/deve-se defender a tese de que, realizado o controle repressivo (de 
natureza política), o Parlamento poderia/deveria regulamentar a situação-problema - 
garantindo, pois, a legitimação democrática desta decisão em sede de controle de 
constitucionalidade[70] legislativo. 

Desde já, é preciso concordar com a (aparente) preocupação do subscritor da PEC 03/2011: os 
excessos do Poder Judiciário ou os ativismos judiciais desmedidos não são saudáveis para um 
Estado que pretende ser democrático[71]. Outrossim, a transferência do debate público de 
todas ou da maioria das questões politicamente relevantes para o Judiciário não contribui para 
"constituição" de uma sociedade (e de instituições) democrática(s). Como afirma Daniel 
Sarmento: 

  

uma ênfase excessiva no espaço judicial pode levar ao esquecimento de outras arenas 
importantes para a concretização da Constituição e realização de direitos, gerando um 
resfriamento da mobilização cívica do cidadão. (...) A ênfase judicialista pode afastar do 
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cenário de disputa por direitos as pessoas e movimentos que não pertençam nem tenham 
proximidade com as corporações jurídicas[72] 

  

Em pensamento semelhante, Habermas[73] ensina: 

  

A idéia segundo a qual o poder do Estado pode elevar-se acima das forças sociais como um 
pouvoir neutre sempre foi ideologia (Carl Schmitt). Entretanto um processo político que 
resulta da sociedade civil tem que adquirir uma parcela de autonomia em relação a potenciais 
de poder ancorados na estrutura social (poder das associações, modo de financiamento do 
partido), a fim de que o sistema não se degrade, assumindo a forma de um partido entre outros 
partidos, seja no papel do poder executivo, seja como poder de sanção[74] 

  

Ou seja, os excessos do Poder Judiciário (podem) corrompem(r) o funcionamento 
constitucional dos demais poderes da república que são indispensáveis para a construção da 
sociedade brasileira, bem como, a politização do judiciário (pode) implica(r) na despolitização 
da sociedade e na descrença no processo democrático - o que, em nenhuma medida, é 
saudável para consolidação da Democracia brasileira. 

Contudo, deve-se compreender que, historicamente, a nota distintiva da atuação do poder 
Judiciário, no âmbito do controle de constitucionalidade realizada pela Jurisdição 
Constitucional é a contramajoritariedade[75], em detrimento das pretensões democráticas 
supramencionadas. Com efeito, deve-se ressaltar que tal característica, sem dúvida requer um 
maior esforço da teoria do direito (constitucional)[76], uma vez que diz respeito diretamente à 
legitimidade da jurisdição constitucional. 

Como nos ensina Luis Roberto Barroso a "fórmula envolvia a constitucionalização dos 
direitos fundamentais, que ficavam imunizados contra a ação eventualmente danosa do 
processo político majoritário: sua proteção passava a caber ao Judiciário"[77]. Ou seja, 
acorda-se que um núcleo essencial de direitos deverá ser protegido a despeito das futuras 
vontades das maiorias eventuais. 

Lenio Streck, após indicar que o constitucionalismo nasce de um paradoxo, uma vez que vem 
limitar o poder do soberano e, ao mesmo tempo, das maiorias, assim se posiciona sobre a 
"essência" do controle de constitucionaldiade: 

  

A regra contramajoritária, desse modo, vai além do estabelecimento de limites formas às 
denominadas maiorias eventuais; de fato, ela representa a materialidade do núcleo político-
essencial da Constituição, representado pelo compromisso do resgate das promessas da 
modernidade, que apontará, ao mesmo tempo, para as vinculações positivas e para as 
vinculações negativas[78]. 
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E não se diga que as minorias protegidas pela regra contramajoritária estarão, sempre, na elite 
econômica da sociedade, tal qual faz Alfredo Canellas. Ora, em uma sociedade complexa e 
plural como a brasileira existem grupos minoritários que podem vir a ter seus direitos 
usurpados ou não garantidos em diversas faixas econômicas. Para ficar apenas nesses dois 
grupos, pode-se destacar os integrantes do Movimento dos Sem-Terra e o movimento Marcha 
da Maconha, partidário da legalização dessa droga por entender ser este um melhor caminho 
para o seu controle. Esses movimentos têm suas manifestações, ainda que pacíficas, 
diuturnamente cerceadas, quando não criminalizadas[79]. 

Essa característica contramajoritária sem dúvida requer um maior esforço da teoria do direito 
(constitucional)[80], uma vez que diz respeito diretamente à legitimidade da jurisdição 
constitucional. Assim, o grande debate que deve ser travado pela doutrina constitucional recai 
sobre a teoria da interpretação constitucional e sua legitimidade. 

Nesse contexto, deve-se recorrer a uma teoria preocupada com as condições de possibilidade 
de qualquer interpretação/compreensão. Surge como referência, no cenário nacional, a teoria 
desenvolvida por Lenio Streck que, ao trazer para dentro da teoria do direito as discussões 
pós-metafísicas encabeças por Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, sai em uma cruzada 
antidiscricionária e antirrelativista na hermenêutica jurídica. 

Contudo, adotamos um modelo que, partindo das descobertas da hermenêutica filosófica, 
acredita na possibilidade de uma epistemologia, sob a condição de esta se localizar, sempre, 
em um nível reflexivo, uma vez que antes de qualquer "método" já surge a compreensão. 
Trata-se da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexia proposta por Wálber Araujo Carneiro. 

Qualquer tipo de epistemologia que se pense dentro desse paradigma terá que assumir sua 
condição de secundária em relação ao fenômeno existencial da compreensão. Dentro de um 
contexto jurídico, o diálogo será o melhor caminho para essa epistemologia. O diálogo é, por 
excelência, comunicação com o outro e, por isso, a ele cabe um papel secundário no sentido 
de que não é por ele que se chega à verdade, mas é através dele que a "melhor" verdade pode 
ser desvelada. O diálogo, no paradigma aqui adotado, será responsável por mostrar àquele que 
compreende algo que ainda não se viu, embora já fosse possível ver. 

Aposta-se no diálogo pois, além de ser ele o responsável por novas compreensões sobre o 
mesmo fenômeno, pretende-se fugir da dissimulação e por estar ele "historialmente" 
legitimado, uma vez que a tradição democrática se impõe autenticamente nas sociedades 
ocidentais constitucionalizadas[81]. 

O diálogo entrará em curso como mecanismo reflexivo e, por ser realizado através e com o 
outro (o alter), a hermenêutica aqui adotada será Heterorreflexiva. 

Transportar esse paradigma para a compreensão do direito exige que, em primeiro lugar, se 
entenda o direito não de forma existencial, ainda que ele busque fundamento na 
existencialidade, uma vez que co-originariamente ligado à moral. O direito é, antes, uma 
artificialidade política e sistêmica que seleciona condutas intersubjetivamente relevantes para 
a regulação do convívio em sociedade. Desenvolveremos o modelo epistemológico tendo em 
vista a nossa proposta inicial que é trabalhar com os direitos humanos, ligando essa 
problemática ao transconstitucionalismo. 

A primeira preocupação do intérprete quando de frente para um problema que exige uma 
resposta jurídico-constitucional é não se preocupar imediatamente com a possível resposta 
que o sistema pode oferecer. Se fizer isso, encobrirá sentidos possíveis, uma vez que os 
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sentidos morais-práticos do problema não foram trabalhados. Deve-se inverte a polaridade 
que comumente se atribui ao direito: da relação norma-fato para a relação fato-norma. 

O objetivo do intérprete, portanto, é mapear a fundo o problema contra-sistemicamente, a fim 
de desvelar o máximo de sentidos que envolvem o dissenso e promover a redução da 
complexidade. É nesse ambiente contratextual que poder-se-ia resolver a questão colocada 
por Canotilho em relação ao problema da interculturalidade. Aqui, como não se está pensando 
o sistema, é possível jogar com as questões culturais em jogo num diálogo 
transconstitucional. 

Uma vez mapeado o dissenso e esgotado o desvelamento das questões morais-práticas do 
problema, passa-se a enfrentar o sistema. Trata-se de encarar, reflexivamente os quatro 
campos sistêmicos: Princípios, regras, doutrina e jurisprudência. Esse caminho, além de 
imunizar o solipsismo judicial caminha para uma maior coerência e integridade no direito e 
aponta para a possibilidade de respostas certas (legitimamente construídas e 
constitucionalmente adequadas) 
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[1] Embora se faça a distinção entre um caráter especulativo e outro propositivo para fins de 
estrutura deste artigo, deve-se destacar que este não prescinde daquele (e vice-versa). Neste 
sentido, concordamos com o modelo estrutural da hermenêutica filosófica quanto à 
compreensão de aplicattio desenvolvida por Gadamer. Nesse sentido leciona o Professor 
Wálber Carneiro: "Gadamer afirma que a subtilitas intelligente (compreensão), a subtilitas 
explicandi (interpretação) e a subtilitas applicandi (aplicação) 'perfazem o modo de realização 
da compreensão'. Logo interpretamos porque compreendemos e não o contrário. Não 
construímos o sentido passo a passo, explicitando esse caminho (fundamentando) para, ao 
final, chegarmos à decisão. Decidimos, depois buscamos explicitar o que ocorreu" 
(CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica Heterorreflexiva: uma teoria dialógica do 
Direito, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 87). 

[2] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 49. 

[3] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22ª Ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 299. No mesmo sentido JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito 
Constitucional. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 292-293. 

[4] "Esse sistema é também denominado por <<sistema francês>>. Não obstante Sieyès ter 
logo sugerido na Constituição do ano de VIII a criação de um <<Jury constitutionnaire>>, a 
concepção rousseauniano-jacobina da lei como instrumento da <<vontade geral>> manteve-se 
sempre aliada ao dogma da soberania da lei que só as próprias assembléias legislativas 
poderiam politicamente controlar (...). Mas a inexistência de um controlo judicial e a 
acentuação do controlo político não é apenas, como por vezes se defende, uma conseqüência 
das concepções rousseauniano-jacobinas. Ela é também típica da doutrina da soberania do 
Parlamento Inglês (...) O restante constitucionalismo europeu, dominado pelo chamado 
princípio monárquico (monarchisches Pinzip), também acabou por reduzir a constituição a 
um simples esquema formal de competências e poderes do Estado no qual sobressaí, como 
titular pessoal da burocracia e do exército, do monarca. O poder monárquico surgia como um 
poder pré-constituinte, em relação ao qual a constituição não passava de um limite a 
posteriori, sem qualquer vinculatividade jurídica originária" (CANOTILHO, J. J. Gomes, 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3ª Ed. Coimbra: Almedina, 1997, p.832). 

[5] STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 276-277. 

[6] AZAMBUJA, Darcy, Teoria geral do Estado, 4ª Ed. São Paulo: Globo, 2000, p.172 
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[7] "Não bastava, porém, afirmar a superioridade da constituição perante a lei: era necessário 
reconhecer a judicial review, ou seja, a faculdade judicial de controlo da inconstitucionalidade 
das leis. É a evolução que se concretiza, finalmente, com a sentença do juiz Marshall no caso 
Marbuy vs. Madison (...) O sistema difuso de controle é o sistema tradicional português" 
CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3ª Ed. 
Coimbra: Almedina, 1997, p.833 

[8] STRECK, Lenio Luiz. Op. cit, p. 279-281. Em sentido contrário, Dirley da Cunha Júnior, 
com base em Manoel Gonçalves Ferreira Filho, afirma que "a experiência tem dado provas 
inequívocas de que esse controle político é ineficaz, conquanto os órgãos políticos, onde 
previstos, têm apreciado a constitucionalidade das leis antes pelo critério da conveniência do 
que pelo critério de sua conformidade com a Constituição". (Curso de direito 
Constitucional. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 293). 

[9] "em terrae brasilis, a regra geral do controle de constitucionalidade é a adoção do sistema 
de controle judicial repressivo" (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito 
Constitucional. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 907). Tal regra é perceptível 
quando se observa o grande número não só de ações diretamente constitucionais possíveis 
(ADI, por ação e omissão, ACD, ADPF) e as milhares efetivamente já propostas e em curso, 
mas também pelas técnicas de interpretação elaboradas pela doutrina, em especial a 
interpretação conforme e a nulidade parcial sem redução de texto. Enfim, o controle de 
constitucionalidade no Brasil é majoritária e principalmente judicial. 

[10] Deve-se deixar claro que aqui não se está a afirmar que a Constituição é aquilo que o 
Judiciário (e mais especificamente o Supremo Tribunal Federal) diz que ela é! 

[11] CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3ª Ed. 
Portugal: Almedina, 1997, p.794 ss. 

[12] Cf. FERNANDE, Bernardo Gonçalves, op. cit. p. 911-912. 

[13] MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 880-881 

[14] SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 176. 

[15] Ibidem, p. 367. 

[16] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3ª Ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 907. 

[17] Ibidem, p. 911. 

[18] SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 7ª. Ed. Malheiros 
editores, 2010, p. 411-412 (grifamos). 

[19] A título de exemplo: "O decreto legislativo que susta os efeitos de um ato normativo do 
Poder Executivo (art.49,V) pode, por sua vez, ser declarado inconstitucional pelo STF em 
sede de ADI, caso tenha considerado de maneira equivocada que houve abuso do poder 
regulamentar ou extrapolação dos limites da delegação legislativa" (STF, ADI nº 1.553, 
Tribunal Pleno, Rel. Min.Marco Aurélio, julgamento em 13.05.2004, DJ 17.09.2004, p.52) 
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[20] Disponível em http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=491790 

[21] Disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/integras/839055.pdf 

[22] A análise crítica do conteúdo da PEC, bem como das premissas das quais partem os 
apoiadores dela serão feitas no último ponto do texto. De logo, antecipa-se que não parece 
adequado equiparar a expressão "atos normativos" à decisões judiciais. Não parece ser este o 
sentido construído ao longo do tempo pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. 

[23] SILVA, Alfredo Canellas Guilherme da. Controle de constitucionalidade dialógico e a 
democracia deliberativa. Caminhos para a legitimação da fiscalização judicial de 
constitucionalidade e dignificação do Poder Legislativo. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 
2440, 7 mar. 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/14450>. Acesso em: 1º 
de março 2011. 

[24] Ibidem, p. 2-3. 

[25] Ibidem, p. 3-12. 

[26] Ibidem, p. 12-16. 

[27] Ibidem, p. 16-21. 

[28] Conforme disciplina Canotilho, "É a teoria ou ideologia que ergue o princípio do 
governo limitado 

indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social 
de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica 
de limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo transporta, 
assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa da política, tal como a 
teoria da democracia ou a teoria do liberalismo"(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. 
Cit., p. 47). 

[29] De acordo com a denominação esboçada por Lúcio Chamon Júnior (Filosofia do Direito 
na Alta Modernidade. Incursões Teóricas em Kelsen, Luhmann e Habermas. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007), compreende-se que o período da Baixa Modernidade remonta à 
filosofia da consciência e da história - respectivamente as bases do pensamento kantiano e 
hegeliano - e, no contexto da teoria do Estado, à primeira fase do constitucionalismo cujo 
desenvolvimento se fará neste tópico. 

[30] Na compreensão do constitucionalista Dirley da Cunha Júnior, "Aristóteles identificava 
três partes distintas que compõem todo governo: a que cuida da 'deliberação sobre assuntos 
públicos'; 'a que trata das funções públicas'; e 'a que trata de como deve ser o poder judiciário' 
(A Política, livros III e IV)" (JÚNIOR, Dirley da Cunha Curso de direito Constitucional. 
Salvador: JusPodivm, 2011, p. 530) 

[31] Para estudo detalhado sobre o tema conferir a categoria esboçada por Jorge Miranda no 
particular da Evolução do Estado moderno que, em uma perspectiva que liga Direito, política 
e economia, compreende quatro tipos de fases: "o Estado de poder soberano dentro do sistema 
europeu dos Estados; o Estado comercial relativamente fechado com sociedade e economia 
capitalista burguesa; o Estado liberal e constitucional; e o Estado nacional que 
simultaneamente abrange todas estas tendências e lhes acrescenta, com orientação para a 
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democracia" (MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Preliminares. O Estado 
e os Sistemas Constitucionais. Tomo I. 7ª Ed. rev. e atual. Portugal: Coimbra Editora, 2003, 
p.76-102 

[32] Conforme lição de Paulo Bonavides, "Quando o absolutismo, entre vacilante e vencido, 
oscilava já para as vertentes do ocaso, depois de dar à reflexão política homens da estirpe de 
Maquiavel, Bodin, Bossuet e Hobbes, encarnando neles todos de modo prodigioso a primeira 
fase dialética de formação do Estado moderno - a fase absolutista - eis que o desembarque de 
Guilherme de Orange nas praias inglesas abre, com os livros que vão justificá-lo 
subseqüentemente, a idade doutrinária do liberalismo. Da 'Revolução Gloriosa' emerge um 
novo poder, uma nova inteligência para a compreensão dos organismos sociais. O século 
XVII em filosofia política é inglês ao passo que o século XVIII será francês. Ali Locke, com 
seus tratados, consubstancia a primeira crítica séria e refutadora feita ao absolutismo. Aqui 
Montesquieu, como o Espírito das Leis, compõe o prólogo às idéias com que o Contrado 
Social de Rousseau espargirá depois o sangue da Revolução" (BONAVIDES, Paulo. Teoria 
do Estado. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 138). 

[33] Aduz o mestre português: "O movimento constitucional gerador da constituição em 
sentido moderno tem várias raízes localizadas em horizontes temporais diacrônicos e em 
espaços históricos e geográficos e culturais diferenciados. Em termos rigorosos, não há um 
constitucionalismo, mas vários constitucionalismos (o constitucionalismo inglês, o 
constitucionalismo americano e o constitucionalismo francês)"(CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Ob. Cit., p. 47). 

[34] Vale a pena destacar que a separação dos poderes, ao lado da garantia de direitos 
fundamentais, encontra-se no núcleo duro do constitucionalismo. Nesse sentido, exemplar o 
quanto disposto no Art. 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão: "A 
sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação 
dos poderes não tem Constituição" 

[35] Aqui cumpre fazer a diferença entre o modelo continental e insular de pressão política 
para implementação ou não de uma codificação. Isso porque na Inglaterra o movimento 
common law representou a forma de controle dos atos do poder do judiciário e da 
administração (do monarca). Nesse sentido, explica Bobbio: "A common law é um direito 
consuetudinário tipicamente anglo-saxão que surge diretamente das relações sociais e é 
acolhido pelos juízes nomeados pelo Rei; numa segunda fase, ele se torna um direito de 
elaboração judiciária, visto que é constituído por regras adotadas pelos juizes para resolver 
controvérsias individuais (regras que se tornam obrigatórias para sucessivos juízes, segundo 
um sistema de precedentes obrigatórios (...) O poder do Rei e do Parlamento devia ser 
limitado pela common Law" (BOBBIO, Norberto. Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia 
do Direito. Compiladas por Nello Morra; tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini; 
Carlos E. Rodrigues São Paulo: Ícone, 2006, p.33)  

[36] Conforme afirma Bonavides: " De Locke a Montesquieu, e de Montesquieu a Rousseau, 
o liberalismo aristocrático descreve uma trajetória que principia onde o absolutismo expira 
como doutrina e acaba onde a democracia moderna ganha com Rousseau seu mais profundo 
teorista: o genial filósofo da vontade geral" (BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 3ª Ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 137) 

[37] BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 141 

[38] Idem. Ibidem. p. 156 
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[39] Idem. Ibidem. p. 158 

[40] DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p.355 

[41] Neste contexto, Norberto Bobbio ressalta o embate das teorias de Coke e Hobbes, o 
primeiro defendendo a common law e o segundo defendendo o soberano. Sendo que prevalece 
o direito comum: "o Rei, ao exercer o jurisdictio (através de seus juízes) era obrigado a 
aplicar a common law; esta última, portanto, limitava o poder do soberano. Isto explica porque 
a monarquia inglesa nunca detinha um poder ilimitado (diferentemente das monarquias 
absolutistas continentais), porque na Inglaterra fora desenvolvida a separação dos poderes 
(transferida depois na Europa graças à teorização de Montesquieu) e porque tal país é a pátria 
do liberalismo (entendido como a doutrina dos limites jurídicos do poder do Estado). Dado 
este contraste entre direito comum e direito do Estado, as tendências autoritárias tiveram na 
Inglaterra uma das suas típicas manifestações na polêmica contra a common law. Os 
soberanos absolutistas, como Jaime I e Carlos I, tentaram fazer valer a preeminência absoluta 
do direito estatutário, negando aos juízes o poder de resolver as controvérsias com base no 
direito comum; encontraram, porém, uma firme oposição, da qual o porta-voz e expoente 
máximo foi sir Edward Coke (autor das Instituições do direito inglês, trabalho considerado 
como a 'summa' da common law). (BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., p.33) 

[42] Novamente ensina Bobbio: "as codificações, que representam o máximo do triunfo 
celebrado por este dogma, não são um produto do absolutismo, mas do iluminismo e da 
concepção liberal do Estado (...) Para compreendê-lo devemos observar que a teoria em 
questão apresenta dois aspectos, duas faces, uma absolutista e uma liberal. Por um lado, de 
fato, tal teoria elimina os poderes intermediários e atribui um poder pleno, exclusivo e 
ilimitado ao legislador, que é o aspecto absolutista. Mas a eliminação do s poderes 
intermediários possui também um aspecto liberal, porque garante o cidadão contra as 
arbitrariedades de tais poderes: a liberdade do juiz de pôr normas extraindo-as do seu próprio 
senso da eqüidade ou da vida social pode dar lugar a arbitrariedades nos confrontos entre os 
cidadãos, enquanto que o legislador, pondo normas iguais para todos, representa um 
impedimento para a arbitrariedade do poder judiciário" (BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., p.33). 

[43] Em sentido contrário ensina Pontes de Miranda, "Politicamente, isto é, como técnica da 
feitura da Constituição, a entrega da ordenação constitucional ao Poder Judiciário, observados 
os seus graus, ou feitas certas fixações funcionais (e.g. recurso extraordinário), ou é 
proposital, ou ocasional. A entrega a um só dos graus, ou órgãos, é necessariamente 
proposital. O que ocorreu nos Estados Unidos da América foi, a despeito do que se pensa, 
ocasional (assim HEINRICH TRIPEL, Wesen und Entwicklung der Staatsgesichtsbarkeit, 
Veröffentilichung, V, 26). Verdade é que, ocasional a atribuição, os Estados Unidos 
descobriram e construíram a solução. Diz-se, lá e alhures, que a guarda da Constituição 
foi entregue à Suprema Corte. Ora, porque ela é suprema em tudo que julga, suprema 
também é no apreciar a compatibilidade com a Constituição; porém isso não significa que 
se lhe tenha confiado tal função como a corpo especial da Justiça"(MIRANDA, Francisco 
Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Com a Emenda nº 1, de 1969. Tomo I 
(Arts. 1º-7º). 2ª Ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais,1970, p.406) (grifo nosso); 
Outrossim, continua "À Constituição buscou-se a proteção pelo Poder Judiciário, de onde 
resultou o judicial control. A Corte Suprema tornou-se departamento coigual e coordenado do 
aparelho governamental. O axionam de direito constitucional norte-americano, Constitution 
must control the laws, inspirou toda a formação técnica norte-americana da apreciação da 
constitucionalidade. 
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[44] JÚNIOR, Dirley da Cunha Curso de direito Constitucional. Salvador: JusPodivm, 
2011, p. 269 

[45] A partir da decisão do Chief Justice, com tradução de Rui Barbosa, ratifica Dirley Cunha: 
"Se o ato legislativo, inconciliável com a Constituição, é nulo, ligará ele, não obstante a sua 
invalidade, os tribunais, obrigando-os a executarem-no? Ou, por outras palavras, dado que 
não seja a lei, substituirá como preceito operativo qual se o fosse? Seria subverter de fato o 
que em teoria se estabeleceu; e o absurdo é tal, logo à primeira vista, que poderíamos abster-
nos de insistir. (...) Se, pois, os tribunais não devem perder de vista a Constituição, e se, a 
Constituição é superior a qualquer ato ordinário do Poder Legislativo, a Constituição e não a 
lei ordinária há de reger o caso, a que ambas dizem respeito. Destarte, os que impugnarem o 
princípio de que a Constituição se deve considerar, em juízo, como lei predominante, hão de 
ser reduzidos à necessidade de sustentar que os tribunais devem cerrar os olhos à 
Constituição, e enxergar a lei só. Tal doutrina aluiria os fundamentos de todas as 
Constituições escritas. E equivaleria a estabelecer que um ato, de todo em todo inválido 
segundo os princípios e a teoria do nosso Governo, é, contudo, inteiramente obrigatório na 
realidade. Equivaleria a estabelecer que, se a legislatura praticar o ato que lhe está 
explicitamente vedado, o ato, não obstante a proibição expressa, será praticamente eficaz" 
BARBOSA, Rui Comentários à Constituição Federal brasileira. São Paulo: Saraiva, 1933, 
apud JÚNIOR, Dirley da Cunha Curso de direito Constitucional. Salvador: JusPodivm, 
2011, p. 270 

[46] KELSEN, Hans. Ob. Cit., p.385-386) Outrossim, aduz: "A revisão judicial da legislação 
é uma transgressão evidente do princípio de separação dos poderes. Este princípio encontra-se 
na base da Constituição americana e é considerado um elemento específico de democracia. 
Ele foi formulado da seguinte maneira pela Suprema Corte dos Estados Unidos: 'Que todos os 
poderes confiados ao governo, estadual ou nacional, estão divididos em três grandes 
departamentos, o executivo, o legislativo e o judiciário. Que das funções apropriadas a cada 
um desses ramos do governo será investido um corpo separado de funcionários públicos, e 
que a perfeição do sistema exige que as linhas que separam e dividem esse departamento 
devem ser ampla e claramente definidas. Também é essencial para o funcionamento bem-
sucedido desse sistema que às pessoas às quais foi confiado o poder em cada um desses ramos 
não seja permitida a intromissão nos poderes confiados aos outros, mas que cada um deva, por 
meio da lei de sua criação, limitar-se ao exercício dos poderes apropriados ao seu próprio 
departamento e a nenhum outro' - Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168, 190 s. 
(1880)"(KELSEN, Hans. Ob. Cit. p. 385). 

[47] MIGUEL, Daniel Oitaven Pamponet. Separação dos Poderes: um fruto ultrapassado 
(?) do idela moderno  In: XVII Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do 
CONPEDI, 2008, Salvador. Anais do XVII Encontro Peparatório para o Congresso Nacional 
do CONPEDI. Florianópolis - SC : Fundação Boiteux, 2008. p. 3915-3932 

[48] CANOTILHO, J. J. Gomes, op. cit., p. 48 

[49] CARNEIRO, Wálber Araújo. op. cit., p. 164. 

[50] Para aprofundar o tema, conferir SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa 
Humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2ª Ed., Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002. 

[51] Aqui não se trata da idéia esboçada por Hans Kelsen de norma (gnosiológica) 
fundamental (KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís 
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Carlos Borges, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.168-178), mas um plexo de valores (ou 
regras, princípios e políticas?) que caracterizou a retomada da ética pelo direito ao 
consubstanciar tais diretivas nas Constituições do pós-guerra. 

[52] Segundo Lenio Streck, "O aspecto material da constitucionalização do ordenamento 
consiste na conhecida recepção no sistema jurídico de certas exigências da moral crítica na 
forma de direitos fundamentais. Em outras palavras, o Direito adquiriu uma forte carga 
axiológica, assumindo fundamental importância a materialização da Constituição. O aspecto 
material da constitucionalização tem apontado para um reforço entre os juristas de um 
conceito não positivista de Direito, no qual o sistema jurídico está vinculado à moral de forma 
conceitual, o que, aliás, pode ser um dos elementos que distingue o constitucionalismo atual 
(neoconstitucionalismo) de suas versões precedentes. O constitucionalismo tradicional, 
sobretudo uma ideologia, uma teoria meramente normativa, enquanto que o 
constitucionalismo atual tem se transformado em uma teoria do Direito oposta ao positivismo 
jurídico enquanto método. Já o aspecto estrutural da constitucionalização do ordenamento tem 
relação com a estrutura das normas constitucionais. O aspecto funcional se expressa através 
do tipo de argumentação que estas fomentam. Assumem relevância, neste contexto os 
princípios constitucionais, incidindo sobre o ordenamento e sobre a aplicação do 
ordenamento. Há um efeito de irradiação provocada pelos princípios, questão que pode ser 
observada nos tribunais constitucionais europeus e no desenvolvimento da teoria da 
argumentação jurídica, na medida em que toda a interpretação se submete a princípios" 
Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, Rio de Janeiro: Forense 2004, p. 101 

[53] Ao distinguir a jurisprudência dos interesses da jurisprudência dos valores, Karl Larenz 
preleciona como devem ser compreendidos os valores para esta corrente do pensamento 
jurídico: "o conceito de interesse [é] delimitado às representações da pretensão que as partes 
num litígio têm ou devem ter, quando se empenham na obtenção de efeitos jurídicos 
favoráveis [distinguem-se], assim, de modo rigoroso [d]o conceito de interesse dos critérios 
legais de valoração. Estes não seriam em si propriamente interesses, mas corolários da idéia 
de justiça, inferidos pelo legislador desse fim último. A Jurisprudência [dos valores] está na 
sua essência , mediante a aplicação das valorações legais, nos antípodas de uma valoração 
autônoma (do juiz). As leis são, de acordo com esta concepção, pelo menos no âmbito do 
Direito privado, instrumentos de regulação de conflitos de interesses previsíveis típicos entre 
particulares e grupos sociais, de tal modo que um interesse  tenha que ceder a outro na exacta 
medida em que este possa prevalecer. Essa prevalência consubstancia uma valoração, para a 
qual o legislador pode ser determinado pelos mais diversos motivos. O legislador, para além 
de valorar interesses individuais ou de grupo, tem também certamente em conta pontos de 
vista de ordenação - assim, por exemplo, no que respeita a preceito à forma, ou no 
estabelecimento de prazos - exigências de tráfego, a necessidade de segurança jurídica. O 
modo como valora esses distintos interesses e necessidades nos respectivos nexos de 
regulação e como confere prevalência a qualquer um deles plasma-se na regulação por ele 
encontrada e decorre desta, como das manifestações dos participantes no processo legislativo. 
As valorações do legislador assim identificadas permitem extrair resultados, quer para a 
interpretação da lei, quer como, em circunstâncias, para a resolução de casos por ele não 
diretamente regulados, mas a tratar analogicamente à luz de critérios de valoração. A 
concepção aqui exposta corresponde à de uma Jurisprudência de valoração, que até hoje 
continua praticamente a ser tida como pacífica e é reconhecida sobretudo no domínio da 
atividade jurisprudencial" Karl Larenz. Metodologia da Ciência do Direito. 3ª Ed. Trad. José 
Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 165. 

[54] HESSE, Konrad A força normativa da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sergio Fabris, 1991, p. 19-20 
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[55] Sobre os diversos autores e teorias acerca desta questão, tais como Alexy e Dworkin, 
conferir FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3ª Ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 181-185; ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da 
definição à aplicação dos princípios. 9ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009; Sobre uma crítica, 
neste aspecto, às teorias positivistas, axiologistas e decisionistas, cf. STRECK, Lenio Luiz. O 
que é isto - decido conforme a minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2010. 

[56] STRECK, Lenio Luiz, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, Rio de Janeiro: 
Forense 2004, p. 103 

[57] Na teoria luhmanniana, a Constituição serve como acoplamento estrutural entre direito e 
política. Cf. LUHMANN, Niklas, El derecho de la sociedade, 2002 

[58] STRECK, Lenio Luis, Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do Direito, 8ª Ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009, p.21-59. 

[59] Na linha do magistério de Pontes de Miranda, compreende-se que "Lia-se na 
Constituição de 1934, art. 68: 'É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões 
exclusivamente políticas'. A Constituição dos Estados Unidos da América adotou, em matéria 
de separação dos poderes e de judicial control, alguns princípios teóricos, a priori, cujo 
conteúdo prático se não havia fixado em todos os limites. Daí incursões de um poder nos 
domínios de outros, ou dos dois outros, do mesmo golpe. Daí a inaptidão dos juízes a usar da 
enorme autoridade, que se lhes dava, sem passarem as linhas que discriminam, às vezes 
embaçadamente, o campo das questões políticas. Ao ter de apreciar o ato do Poder 
Executivo, ou do Poder Legislativo, o Poder Judiciário, tem de deixar de parte o lado 
político, o lado de vontade dos dois poderes eminentemente efetivos, criadores - criadores, 
um, de normas, e outro, de ação e de regulamento, que são normas para a execução de 
normas, isto é, ainda ação. Nos Estados Unidos da América, sob Thomas Jéferson, Andrew 
Jackson, Tyler, Buchanan e Lincoln, e no Brasil, sob Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca, 
ocorreu o encontro entre o Poder Judiciário e os Poderes Executivos e Legislativos. 
Experiência em que ficaram à mostra certos vícios do regime - um deles a investidura 
dos mais altos cargos da Justiça por políticos envelhecidos nas lutas partidárias, ou 
juízes provindos dos grandes Estados-membros pela mão dos Governadores. O interesse 
dos Estados-membros, em choque com os interesses gerais do país, a reação a demasias do 
poder central, ou a resistência à absorção dos poderes locais, levam a atitudes vivas entre os 
próprios juízes, e a composição dos tribunais ressente-se disso". (MIRANDA, Francisco 
Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Com a Emenda nº 1, de 1969. Tomo III 
(Arts. 32-117). 2ª Ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais,1970, p.627) (grifo nosso) 

[60] PEGAR DECISÃO DA MINISTRA CARMEM LÚCIA - DIREITO À SAÚDE! 

[61] Outrossim, afirma Streck "De um lado, a soberania do parlamento e da intangibilidade e 
onipotência do legislador parlamentário perdeu definitivamente terreno em favor da 
concepção da soberania e supremacia da Constituição e do caráter constituído e subordinado 
do Poder Legislativo, bem como da convicção de que o princípio da maioria não equivale à 
prepotência nem pode traduzir-se na imunidade do Poder Legislativo e do Executivo perante 
as violações da lei fundamental. A soberania do parlamento cedeu o passo à supremacia da 
Constituição. O respeito pela separação dos Poderes e pela submissão dos juízes à lei foi 
suplantado pela prevalência dos direitos dos cidadãos face ao Estado. A idéia base é a de que 
a vontade política da maioria governante de cada momento não pode prevalecer contra a 
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vontade da maioria constituinte incorporada na Lei Fundamental. O poder constituído, por 
natureza derivado, deve respeitar o poder constituinte, por definição originário". (STRECK, 
Lenio Luis, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, 2004, p. 104) 

[62] BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade 
Democrática. In. MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson; FILHO, Roberto Fragale; 
LOBÃO, Ronaldo (org.) Constituição e Ativismo Judicial: Limites e Possibilidades da Norma 
Constitucional e da Decisão Judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 276-282. 

[63] CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Interpretação Constitucional e a Criação Judicial do 
Direito: Contributo para a Construção de uma Doutrina da Efetividade dos Direitos 
Fundamentais. In. CUNHA JÚNIOR, Dirley da.; DANTAS, Miguel Calmon (Orgs.). 
Desafios do Constitucionalismo Brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2009., p. 39. 

[64] Ibidem, p. 42. 

[65] DIDIER JR., Freddie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. 
Processo Coletivo. Vol. 4. 5ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 129-132. 

[66] STRECK, Lenio Luiz. O Panprincipiologismo e a "Refundação Positivista". In. 
MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson; FILHO, Roberto Fragale; LOBÃO, Ronaldo (org.) 
Constituição e Ativismo Judicial: Limites e Possibilidades da Norma Constitucional e da 
Decisão Judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 221-237. O autor faz referência a mais 
de 25 princípios criados e aplicados pela jurisprudência brasileira atualmente. 

[67] STRECK, Lenio Luiz, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, 2004, p. 106 

[68] MIRANDA, Francisco Pontes de. Ob. Cit. p.627 

[69] SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 7ª. Ed. Malheiros 
editores, 2010, p. 411-412. 

[70] Aqui, deve-se ressaltar que a proposta de Peter Häberle, da Sociedade aberta dos 
Intérpretes da Constituição, esboçada no livro (...) ganha maior força, já que ao realizar tal 
controle repressivo, o Poder Legislativo chamaria à discussão todos os possíveis interessados, 
legitimando ainda mais a futura regulamentação. Ou seja, ao se retirar do Poder Judiciário a 
possibilidade de regulamentar com base em valores e políticas, impondo uma "retomada 
democrática", o Parlamento estaria tornando mais efetiva a construção do consenso. Como 
crítica a este pensamento, a leitura de Lenio Streck (Verdade e Consenso) é de grande valia. 

[71] Cf. STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Rafael Tomaz; BARRETO, Vicente de Paulo. 
Ulisses e o canto das sereias: sobre ativismos judiciais e os perigos de um "terceiro turno da 
constituinte. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito. Jul-dez 
de 2009. Os autores apontam para o erro da discussão entre bons e maus "ativismos". Ora, 
segundo eles, a história tem nos demonstrado que é impossível determinar a bondade ou 
maldade dos ativismos. 

[72] SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. In. 
SARMENTO, Daniel. Por um Constitucionalismo Inclusivo: História Constitucional 
Brasileira, Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 259; 
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[73] A proposta habermasiana de uma teoria procedimentalista do (Estado de) direito tem por 
fundamento que "Os princípios do Estado de direito, desenvolvidos de a) a d) se juntam numa 
arquitetônica construída sobre a seguinte idéia: a organização do Estado de direito deve servir, 
em última instância, à auto-organização política autônoma de uma comunidade, a qual se 
constituiu, com o auxílio do sistema de direitos, como uma associação de membros livres e 
iguais do direito. As instituições do Estado de direito devem garantir um exercício efetivo 
da autonomia política dos cidadãos socialmente autônomos para que o poder 
comunicativo de uma vontade formada racionalmente possa surgir, encontrar expressão 
em programas legais, circular em toda a sociedade através da aplicação racional, da 
implementação administrativa de programas legais e desenvolver sua força de 
integração social - através da estabilização de expectativas e da realização de fins coletivos. 
Ao se organizar o Estado de direito, o sistema de direitos se diferencia numa ordem 
constitucional, na qual o médium do direito pode tornar-se eficiente como transformador e 
amplificador dos fracos impulsos sociais e integradores da corrente de um mundo da vida 
estruturado comunicativamente" (HABERMAS, Jürgen. Ob. Cit., p. 211-240) (grifo 
nosso). 

[74] Acrescente-se à referência supra, que é de grande valor a idéia habermasiana de 
colonização do mundo da vida pelo sistema (jurídico) em HABERMAS, Jürgen. Ob. Cit., p. 
219. 

[75] KELSEN, Hans. Ob. Cit., p.391. 

[76] Cf. SARMENETO, Daniel, op. cit. p.250. 

[77] BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª Ed. 
Saraiva, 2010, p. 263 

[78] STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias 
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo discutir as implicações sóciojurídicas da Resolução 1957/2010 
do Conselho Regional de Medicina, que trata da regulamentação ético-disciplinar do emprego 
pelos profissionais médicos das técnicas de reprodução medicamente assistida. A questão da 
reprodução medicamente assistida assume elevada relevância em razão da ausência de lei que 
discipline o procedimento no Brasil, de forma a delimitar não somente a atuação profissional 
do médico, como também proteger e concretizar os direitos humanos fundamentais em 
situações decorrentes da aplicação das técnicas de reprodução assistida (RA). As técnicas de 
RA têm o papel de auxiliar na resolução de problemas de reprodução humana, facilitando o 
processo de procriação quando outras técnicas terapêuticas tenham se revelado ineficazes ou 
inapropriadas. Consubstanciam uma forma de assegurar o direito ao planejamento familiar 
previsto na Constituição (art. 226, parágrafo 7º), ao livre desenvolvimento da personalidade e 
à liberdade de vida familiar, inserindo no âmbito da autonomia individual e, eventualmente, 
da vida conjugal. Considerando o caráter ético, de respeito aos direitos morais do outro, que a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos expressa, deve-se entender que não serão 
admitidas quaisquer restrições ao direito de uma pessoa, homem ou mulher, constituir uma 
família, heterossexual ou homossexual, de forma que a Resolução 1957/2010 do CFM é uma 
materialização quanto à saúde reprodutiva do direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade (art. 1º, III, c/c art. 5º, caput e incisos II e X, Constituição da República). 
Assim, independentemente de estado civil ou opção sexual, qualquer pessoa pode recorrer às 
técnicas de reprodução assistida. Isto abre caminho para o pleno desenvolvimento das novas 
entidades familiares como as famílias monoparentais e homoafetivas. Mais do que o final de 
um processo de regulamentação de políticas públicas acerca de saúde reprodutiva, a 
Resolução 1957/2010 do CFM deve ser o início do debate democrático sobre a revisão e 
ampliação do acesso às técnicas de reprodução assistida como forma de garantir a realização 
do livre desenvolvimento da personalidade, do planejamento familiar, da saúde e da liberdade 
de vida familiar, convocando o Poder Legislativo e os tribunais a atuarem na formulação e 
delimitação de políticas e direitos na área de saúde reprodutiva e planejamento familiar. 
PALAVRAS-CHAVE: RESOLUÇÃO; CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA; 
REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA; DIREITOS FUNDAMENTAIS; JURIDICIDADE 
CONSTITUCIONAL 
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This paper aims to discuss the implications of socio-juridical resolution 1957/2010 of the 
Federal Council of Medicine, which deals with ethical and disciplinary rules of employment 
by the medical professionals of the techniques of assisted reproduction. The issue of 
medically assisted reproduction assumes great relevance because of the absence of law which 
governs the procedure in Brazil in order to define not only the doctor's professional 
performance as well as protect and realize the fundamental human rights in situations arising 
from the application of techniques assisted reproduction (AR). AR techniques have a role in 
helping to solve problems of human reproduction, facilitating the process of procreation when 
other therapeutic techniques have proved ineffective or inappropriate. Embody a way of 
securing the right to family planning under the Constitution (Article 226, paragraph 7) the free 
development of personality and freedom of family life, including in the framework of 
individual autonomy and eventually married life. Considering the ethical, moral respect for 
the rights of others, that the Universal Declaration of Human Rights expressed, it should be 
understood that any restrictions will not be admitted to the right of a person, man or woman, a 
family, heterosexual or homosexual, so that the Resolution 1957/2010 CFM is a realization on 
the reproductive health of their right to free development of personality (art. 1, III, c / c art. 5, 
heading and sections II and X, Constitution). Thus, regardless of marital status or sexual 
orientation, any person may resort to assisted reproduction techniques. This paves the way for 
the full development of the new entities such as families and single parents homoafetivas. 
More than the end of a process of regulation of public policies on reproductive health, 
Resolution 1957/2010 CFM should be the beginning of democratic debate on the revision and 
expansion of access to assisted reproduction techniques in order to guarantee the realization 
free personality development, family planning, health and freedom of family life, calling the 
Legislature and the courts to act in the formulation and definition of policies and rights in 
reproductive health and family planning. 
KEYWORDS: RESOLUTION; FEDERAL COUNCIL OF MEDICINE; ASSISTED 
HUMAN REPRODUCTION; CIVIL RIGHTS; CONSTITUTIONAL LEGALITY 
 
 

  

  

•1.                  Introdução 

  

Este trabalho tem por objetivo discutir as implicações sóciojurídicas da Resolução 1957/2010 
do Conselho Federal de Medicina, que trata da regulamentação ético-disciplinar do emprego 
pelos profissionais médicos das técnicas de reprodução medicamente assistida. 

A questão da reprodução medicamente assistida assume elevada relevância em razão da 
ausência de lei que discipline o procedimento no Brasil, de forma a delimitar não somente a 
atuação profissional do médico, como também proteger e concretizar os direitos humanos 
fundamentais em situações decorrentes da aplicação das técnicas de reprodução assistida 
(RA). 

Assim, a regulamentação proposta pelo Conselho Federal de Medicina, substituindo a norma 
ético-profissional anterior, de 1992, seria uma atuação normativa do referido conselho de 
fiscalização profissional na defesa e realização de direitos fundamentais, com impactos no 
âmbito da saúde reprodutiva humana e também no plano das relações sociais e familiares. 
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A proposta deste trabalho se volta então para enfrentar à questão da legitimidade da atuação 
do Conselho Federal de Medicina diante dos contornos do princípio da juridicidade 
administrativa, de forma a responder se a iniciativa da autarquia corporativa médica atende 
aos requisitos da legalidade e da constitucionalidade. 

Ainda, o trabalho tem por função analisar em linhas gerais os principais desenvolvimentos 
concernentes à regulamentação da reprodução medicamente assistida diante dos desafios 
postos pela dignidade humana e pelos direitos humanos fundamentais consagrados na 
Constituição brasileira, estabelecendo se tais critérios ético-jurídicos são plenamente 
atendidos pela norma ético-médica e fornecendo parâmetros para a compreensão das 
conseqüências da aplicação destas técnicas nas relações sóciojurídicas. 

Para tanto, o trabalho se dividirá metodicamente em dois momentos: inicialmente, ele se 
voltará para delimitar a competência normativa do Conselho Federal de Medicina como forma 
de realizar e proteger direitos humanos fundamentais, a partir da perspectiva da juridicidade 
administrativa como vinculação das atuações normativas dos órgãos e entidades 
administrativos à Constituição. 

Em seguida, o trabalho se voltará para a análise da regulamentação proposta pelo Conselho 
Federal de Medicina, procurando estabelecer como a normativa ético-disciplinar proposta pela 
autarquia médica deve ser compreendida (interpretada e aplicada) a partir das exigências e 
parâmetros extraídos da dignidade humana e dos direitos humanos fundamentais. 

Não se tratará aqui de questões bioéticas ou de debates acerca da eficiência do uso da 
tecnologia da reprodução medicamente assistida, mas sim da discussão e interpretação das 
disposições da Resolução 1957/2010 à luz dos direitos fundamentais e da juridicidade 
constitucional 

  

•2.                  O debate sobre a competência normativa do Conselho Federal de Medicina 
para a regulamentação da reprodução medicamente assistida à luz da idéia de 
juridicidade constitucional 

  

O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal de caráter corporativo[1], dotada de 
personalidade jurídica de Direito Público e de autonomia administrativa e financeira, criada 
pela Lei Federal 3268/1958, sendo que, na forma do art. 2º da referida Lei, O Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética 
profissional em toda a República e ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe 
médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito 
desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a 
exerçam legalmente. 

Marçal Justen Filho adverte que, ao mesmo tempo em que são qualificadas como autarquias 
federais, as autarquias profissionais não se sujeitam a qualquer tipo de interferência estatal, 
visto que seus administradores são eleitos pelos integrantes da categoria e não podem ser 
destituídos por ato de vontade dos governantes (Justen Filho, 2006, p. 121). 

Justen Filho esclarece então que essas entidades não são propriamente integrantes da estrutura 
administrativa do Estado, mas sim manifestações da própria sociedade civil, embora exerçam 
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competências tipicamente estatais, especialmente no tocante ao poder de polícia[2] (Justen 
Filho, 2006, p. 121b). 

Ainda neste assunto, Gustavo Binenbojm pontua que nos conselhos de fiscalização 
profissional separam-se duas realidades distintas: a natureza pública (dada pelas funções 
desempenhadas) e a estatal (dada pelo elemento orgânico de integração à estrutura do Estado, 
de forma que naqueles aspectos relativos a sua natureza pública (manejo de exações fiscais, 
exercício de poder de império) ser-lhes-á aplicável o regramento constitucional público, 
enquanto que nos aspectos não ligados diretamente a sua função pública serão aplicadas 
normas de Direito Privado (Binenbojm, 2008, p. 30). 

A existência dos conselhos de fiscalização das profissões se coaduna com o art. 5º, inciso 
XIII, da Constituição da República, na medida em que não contraria a liberdade de profissão, 
pois o que o legislador fez foi entender como "qualificações profissionais", para as profissões 
que regulamentou, o registro em órgão corporativo, cabendo a este órgão, na forma da lei 
regulamentadora da profissão, definir quais os requisitos necessários para que possa nele ser 
registrado o profissional que pretenda desenvolver o ofício (Maurique, 2008, p. 205). 

Em síntese, as atribuições dos conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas 
recaem sobre o exercício profissional e objetivam: a) promover a supervisão e fiscalização da 
ética e da disciplina profissionais; b) estabelecer padrões técnicos mínimos para garantir a 
qualidade dos serviços profissionais, exigindo seu cumprimento; c) exercer o poder de polícia 
contra a violação ou abuso do exercício profissional pelos profissionais cadastrados e impedir 
que aqueles que não estão cadastrados possam exercer indevidamente o exercício profissional 
regulamentado. 

Neste sentido, é importante explicar que a Resolução 1957/2010 estabelece normas éticas 
sobre as técnicas de reprodução assistida a partir da competência prevista no art. 2º da Lei 
Federal 3268/1958, que prevê o CFM como autarquia corporativa, pessoa jurídica de Direito 
Público dotada de autonomia administrativa e financeira, com a atribuição fiscalizar o 
exercício profissional da medicina e o cumprimento do código de ética médica. 

Além de regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, as autarquias corporativas atuam 
também na defesa dos direitos humanos fundamentais dos usuários dos serviços das 
profissões liberais regulamentadas e na promoção dos direitos humanos em defesa de grupos e 
cidadãos, dentro do contexto de suas atribuições e do seu segmento de atuação, assim como 
participam do debate da formulação de políticas públicas setoriais - no caso do sistema 
conselhos de medicina, esta atuação se volta para a defesa de direitos relacionados ao 
exercício da medicina e também à saúde individual e coletiva, pública ou particular. 

A lei 3268/1958 e o Decreto 44045 do mesmo ano (regulamento da lei) instituem, ainda que 
implicitamente, uma atribuição aos conselhos de medicina para exercer competências 
normativas necessárias ao pleno desenvolvimento de suas atividades: a fiscalização 
profissional e ético-disciplinar dos profissionais médicos e a defesa de direitos relativos no 
campo da medicina e da saúde pública. 

O Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina 1931/2009) traz 
diversas previsões acerca da defesa de direitos humanos, tanto do profissional médico quanto 
de seus pacientes e mesmo direitos que se reverteriam em favor de toda a sociedade civil: 
estabelece como seu primeiro princípio que a Medicina  é uma profissão a serviço da saúde do 
ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza; há no 
código um capítulo específico sobre direitos humanos, impondo a obtenção do consentimento 
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informado (art. 22), o respeito à dignidade humana (art. 23), a vedação à tortura (art. 25), o 
respeito à integridade física e mental (art. 27), dentre outras normas ético-profissionais. 

A lei que institui o sistema de conselhos de medicina cria assim um quadro de competências, 
dentro do qual o referido conselho profissional atua e que serão discricionariamente exercidas, 
observados os meios e fins que a lei estabelece, principalmente em face das limitações da 
função legislativa[3], que não pode prever todas as situações futuras integralmente, 
considerando a complexidade dos interesses presentes na sociedade e a necessidade de 
agilidade no atendimento a estes interesses em contraponto ao tempo por vezes demorado do 
processo legislativo. 

A atuação normativa dos conselhos de fiscalização profissional, como o Conselho Federal de 
Medicina, deve ser entendida como parte do processo de superação da idéia de legalidade 
administrativa como vinculação positiva à lei, concepção segundo a qual haveria uma 
submissão total do agir administrativo à vontade previamente manifestada pelo Poder 
Legislativo (Binenbojm, 2008, p. 6) 

Nas palavras de Gustavo Binenbojm, a noção de constitucionalização do Direito 
Administrativo (e, sem embargo, podemos dizer que de todo o ordenamento jurídico), fez 
com que a lei formal deixasse de ser o fundamento único e último da atividade administrativa; 
assim, a Constituição, como um sistema de regras e princípios (e principalmente os direitos 
fundamentais) seria o cerne da vinculação administrativa à juridicidade (Binenbojm, 2008, p. 
12). 

Dentro da idéia de juridicidade administrativa, elaboração a partir da interpretação de 
princípios e regras constitucionais, engloba o campo da legalidade administrativa, mas admite 
outros desdobramentos e atuações normativas das entidades administrativas, considerando 
como legítima constitucionalmente a atividade administrativa que ocorre: a) segundo a lei, 
quando esta for constitucional; b) quando encontrar fundamento direto na Constituição, 
independentemente ou para além da lei (atuação praeter legem, que é o caso do exercício da 
competência normativa do Conselho Federal de Medicina quanto à reprodução assistida); c) 
legitimar-se perante o Direito ainda que contra a lei, com fulcro na ponderação entre 
legalidade e outros direitos fundamentais (Binenbojm, 2008, p. 13). 

Tal perspectiva pode ser plenamente estendida aos conselhos profissionais no exercício de seu 
poder normativo, desde que sempre possa ser reconduzida à Constituição, em especial aos 
direitos fundamentais, e/ou que possa a normativa ético-profissional ser inserida nos fins 
expressamente dispostos na lei de criação da autarquia corporativa. 

Ademais, o Poder Legislativo por vezes não conta com a expertise (experiência técnica) que 
os conselhos profissionais detêm no que toca às especificidades do campo da categoria 
profissional e do exercício de serviços e atuações a ela relacionados, o que torna as autarquias 
corporativas espaços legitimados para regular, ainda que supletivamente, certas matérias que 
envolvam exercício profissional e promoção e defesa de direitos na área de sua atuação, como 
é o caso da Resolução 1957/2010 do CFM. 

  

•3.                  Regulamentação das técnicas de reprodução medicamente assistida pelo 
Conselho Federal de Medicina 
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A regulamentação do emprego de técnicas de reprodução medicamente assistida pelos 
profissionais médicos no Brasil já havia sido feita originalmente pela Resolução 1358/1992 
do CFM, que foi revogada pela Resolução 1957/2010, apesar de separadas pelo decurso de 
dezoito anos quase, as regulamentações do Conselho Federal de Medicina são as únicas 
normas a dispor de forma mais abrangente sobre o tema, visto que até o momento o 
Congresso Nacional não legislou sobre o assunto, embora existam projetos de lei sobre a 
matéria que tramitaram ou estão tramitando no Congresso Nacional[4]. 

A Resolução 1957/2010 se divide em: a) princípios gerais; b) delimitação dos pacientes das 
técnicas de RA; c) regulamentação de clínicas, centros ou serviços médicos que empreguem 
técnicas de RA; d) regulamentação acerca da doação de gametas ou embriões; e) 
regulamentação da criopreservação de gametas ou embriões; f) diagnóstico e tratamento de 
embriões; g) regulamentação da gestação de substituição; h) disposições sobre reprodução 
assistida post mortem. 

Cumpre inicialmente esclarecer alguns conceitos básicos ligados ao tema, para sua melhor 
compreensão. Reprodução assistida pode ser conceituada como o conjunto de técnicas que 
favorecem a fecundação humana, a partir da manipulação de gametas e embriões, objetivando 
principalmente combater a infertilidade e propiciando o nascimento de uma nova vida 
humana[5] (Gustavo Leite Ribeiro, Breves Comentários sobre Aspectos Destacados da 
Reprodução Humana Assistida, 2001, p. 286). 

Fecundação é o processo biológico constituído por uma seqüencia de eventos que começa 
com a união do gameta masculino (espermatozóide) ao gameta feminino (oócito ou óvulo) e 
termina com a fusão dos núcleos destes dois gametas humanos e mistura de seus 
cromossomos, formando uma nova célula, denominada embrião[6] (Keith Moore apud 
Gustavo Leite Ribeiro, 2001, p. 286). 

A reprodução assistida, que deve ser informada e consentida por escrito (observado o art. 15 
do Código Civil brasileiro), implica na fecundação com artificialidade médica, por meio de 
inseminação artificial de gametas humanos e com probabilidade de sucesso, desde que isso 
não envolva risco grave de vida ou de saúde para a paciente e para seu filho ou sua filha 
(Alvaro Villaça de Azevedo apud Ribeiro, 2001, p. 286). 

A reprodução assistida envolve a possibilidade de recurso a diversas técnicas, sendo as 
principais: a) inseminação artificial intra-uterina: inserção de sêmen por meio de sonda de 
plástico no útero da mulher; após a inserção, os espermatozóides dirigem-se à tropa de falópio 
em busca de óvulo para fecundar; b) fecundação in vitro convencional: consiste na fusão dos 
gametas em ambiente artificialmente produzido e a posterior transferência do embrião para o 
útero da mulher; c) fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática de espermatozóides: 
consiste na inserção direta de apenas um espermatozóide no interior de um óvulo, com o uso 
adequado de micromanipuladores e posterior transferência do embrião resultante para o 
útero[7]. 

Os procedimentos de reprodução assistida podem ser classificados de homólogos, quando a 
mulher recebe o espermatozóide do próprio marido ou companheiro, podendo o encontro ser 
diretamente produzido no órgão genital feminino, ou a fecundação ser realizada em 
laboratório, ou ainda podem ser os procedimentos classificados de heterólogos, quando é 
utilizado o esperma de doador fértil, geralmente armazenado em banco de sêmen[8]. 

Obviamente a resolução não pode ser tida como resposta absoluta e completa. Deve se 
coadunar com as disposições presentes na Constituição brasileira, particularmente os direitos 
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fundamentais, as normas constitucionais sobre saúde e sobre família, bem como deve ser 
interpretada à luz da legislação sobre saúde e das disposições do Código Civil brasileiro. Diz 
respeito a normas ético-jurídicas voltadas para a atuação dos profissionais médicos, mas traz 
também disposições relativas aos direitos dos usuários de técnicas de reprodução assistida. 

  

•4.                  Princípios gerais 

  

As técnicas de RA têm o papel de auxiliar na resolução de problemas de reprodução humana, 
facilitando o processo de procriação quando outras técnicas terapêuticas tenham se revelado 
ineficazes ou inapropriadas. Consubstanciam uma forma de assegurar o direito ao 
planejamento familiar previsto na Constituição (art. 226, parágrafo 7º), ao livre 
desenvolvimento da personalidade e à liberdade de vida familiar, inserindo no âmbito da 
autonomia individual e, eventualmente, da vida conjugal. 

Com efeito, livre desenvolvimento da personalidade compartilha um núcleo sindicável 
comum com a idéia de dignidade humana, na medida em que envolve uma noção de 
liberdade, de conformação do próprio projeto de vida[9], implicando autonomia, realização 
própria e autodeterminação pessoal, reconhecendo um espaço próprio de delimitação da 
própria individualidade, que pode ser conflitante com o sentido moral dominante de uma 
sociedade, mas, que ainda assim, merece ser respeitado. 

Por sua vez, o art. 16, 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, estabelece 
que homens e mulheres, sem restrições de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de 
fundar uma família[10]. Já o art. 17, 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 
de San Jose da Costa Rica) estabelece que é reconhecido o direito do homem e da mulher de 
contraírem casamento e de fundarem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso 
exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o princípio da não-
discriminação[11]. 

Considerando o caráter ético, de respeito aos direitos morais do outro, que a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos expressa, deve-se entender que não serão admitidas 
quaisquer restrições ao direito de uma pessoa, homem ou mulher, constituir uma família, 
heterossexual ou homossexual, de forma que a Resolução 1957/2010 do CFM é uma 
materialização quanto à saúde reprodutiva do direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade (art. 1º, III, c/c art. 5º, caput e incisos II e X, Constituição da República). 

Ainda, a Resolução 1957/2010 do CFM é uma garantia do direito de liberdade familiar, que 
contempla o direito à constituir uma família e o direito de ter filhos[12], de acordo com a 
autonomia moral de cada pessoa e de cada casal e de seu projeto de vida, embora o filho ou 
filha não possa ser considerado instrumento para realizar o desejo ou vontade dos pais, mas 
sim deve ser considerado pessoa e sujeito de direitos, merecedor de proteção e cuidado, em 
todos os aspectos do desenvolvimento de sua personalidade, inserindo-se no contexto da nova 
família que surgirá com seu nascimento, qualquer que seja o formato desta família 
(heteroafetiva, homoafetiva ou monoparental). 

Um dos limites para o emprego das técnicas de RA é a preservação da vida e da saúde da 
paciente. Para tanto, exige-se o consentimento informado, tanto para os receptores como para 
os doadores. O consentimento informado está previsto no art. 15 do Código Civil, ao prever-
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se que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico 
ou a intervenção cirúrgica. 

A proteção da vida e da saúde e a não utilização do filho como meio de satisfação de uma 
vontade individual egoísta decorrem do princípio da dignidade humana[13], do qual decorre a 
exigência de não-instrumentalização da pessoa, concebendo-se o ser humano como um fim 
em si mesmo, não podendo ser usado como objeto para a consecução de finalidades alheias a 
sua vontade (Sarmento, 2010, p. 145). 

Para garantir e concretizar os princípios gerais e respeitar as diretrizes advindas da dignidade 
humana e da proteção dos direitos à vida, à liberdade e à saúde, considerando ainda a 
exigência do consentimento informado, a Resolução 1957/2010, no inciso 3 do art. I, 
estabelece que os aspectos médicos devem ser detalhadamente expostos, assim como dados de 
caráter jurídico, biológico, ético e econômico[14]. 

O inciso 4 veda a adoção de técnica de caráter eugênico, como a seleção de sexo (sexagem) 
ou qualquer característica biológica, exceto para evitar doenças ligadas ao filho que venha a 
nascer. 

Há também um esforço em se limitar o número de oócitos e embriões a serem implantados, 
refletindo uma preocupação com eventual destino dos embriões excedentes, aos se limitar o 
número de embriões implantados de acordo com a faixa etária da mulher (até dois para 
mulheres com até 35 anos; até três para mulheres entre 36 e 39 anos; até quatro para mulheres 
com 40 anos ou mais). 

Há proibição no inciso 7 de procedimentos de redução embrionária, embora tais 
procedimentos, segundo entendimento aqui expresso, possam ser empregados em caso de 
risco de vida para a mãe ou incompatibilidade do feto com a vida extra-uterina, em termos 
análogos à regulamentação do abortamento existente no país (art. 128 do Código Penal), 
como pretendido nos termos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
número 54[15] e, em última análise, sob a égide da causa supralegal de exclusão de 
culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa (quando ausente o juízo de reprovação da 
conduta). 

  

•5.                  Pacientes das técnicas de reprodução assistida e a igualdade como não 
discriminação 

  

Segundo a Resolução 1957/2010 (Parte II, inciso 1), todas as pessoas capazes, que tenham 
solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites desta resolução, podem 
ser receptoras das técnicas de RA desde que os participantes estejam de inteiro acordo e 
devidamente esclarecidos sobre o mesmo, de acordo com a legislação vigente. 

A Resolução anterior (1358/92) dizia que toda mulher, capaz nos termos da lei, que tenha 
solicitado e cuja indicação não se afaste dos limites desta Resolução, pode ser receptora das 
técnicas de RA, desde que tenha concordado de maneira livre e consciente em documento de 
consentimento informado. Estando casada ou em união estável, será necessária a aprovação 
do cônjuge ou do companheiro, após processo semelhante de consentimento informado. 
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Em relação aos direitos das mulheres, a alteração normativa ético-disciplinar do Conselho 
Federal de Medicina consagra uma igualdade de direitos independentemente do estado civil 
em consonância com o art. 12, 1, da Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres[16], de 1979, que estabelece o 
seguinte: os Estados Partes da Convenção adotarão todas as medidas adequadas para eliminar 
a discriminação 
contra as mulheres na esfera dos cuidados com a saúde, com vistas a assegurar-lhes, em 
condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso aos serviços médicos, inclusive no 
que se refere aos temas que digam respeito à questão do 
planejamento familiar, como no caso do acesso às técnicas de reprodução assistida, conforme 
disposto na Resolução 1957/2010 do Conselho Federal de Medicina. 

A grande modificação parece ser a não subsistência de qualquer de restrição para o tratamento 
ao casal ou mulher infértil na definição de pacientes de RA. Embora não explicite 
homossexuais e solteiros, isso abre espaço para o acesso às técnicas de reprodução assistida 
para as pessoas cujas relações sexuais não são férteis (casais homoafetivos) ou que não têm 
relações (solteiros). Assim, independentemente de estado civil ou opção sexual, qualquer 
pessoa pode recorrer às técnicas de reprodução assistida. Isto abre caminho para o pleno 
desenvolvimento das novas entidades familiares como as famílias monoparentais e 
homoafetivas. 

A ampliação do uso das técnicas de reprodução assistida para solteiros e também para 
famílias homoafetivas é a concretização do princípio constitucional da igualdade, conforme 
previsto no art. 5º, caput, da Constituição brasileira. Como lembra Daniel Sarmento, 
relembrando contribuição de Ronald Dworkin, o princípio da igualdade conclama que todas 
as pessoas devem ser tratadas pelo Estado com o mesmo respeito e consideração, impedindo 
que se negue aos representantes de um grupo a possibilidade de desfrutar direito, em razão de 
algum preconceito contra o seu modo de vida (Sarmento, 2010, p. 136). 

Assim, o princípio da igualdade encerra mandamento constitucional de combate à 
discriminação, requerendo a superação de situações nas quais os indivíduos e grupos são 
subordinados, destinatários de tratamento como uma segunda classe de cidadãos (Rios, 2011, 
p. 320). 

A regulamentação anterior da reprodução medicamente assistida era restritiva e os 
profissionais médicos tinham que consultar os conselhos de medicina para realizar os 
procedimentos de RA fora da previsão normativa. Agora, a redação adotada tem um grau de 
generalidade e abstração que pode abarcar seguramente as outras realidades familiares que 
não sejam o arranjo matrimonial ou união estável heteroafetivos. 

A normativa do CFM converge com a direção adotada pela jurisprudência dos tribunais, que 
já reconhece as entidades familiares homoafetivas em matéria previdenciária, de saúde, 
adoção, eleitoral e mesmo para fins de proteção contra a violência doméstica e familiar[17]. 
Trata-se do respeito ao princípio constitucionais da dignidade humana, da igualdade e do livre 
desenvolvimento da personalidade, além de garantir o respeito à vida privada e o direito a 
constituir uma família a todos, independentemente da orientação sexual ou da situação civil. 

  

•6.                  Regulamentação de clínicas, centros e serviços referentes às técnicas de 
reprodução assistida 
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O grande ponto a destacar aqui é que se prevê a competência das clínicas, serviços e centros 
que empregam técnicas de RA para lidar com questões relativas ao descarte de material 
biológico humano. Ressalte-se que os fornecedores de material genético já podem definir o 
destino dos embriões, enquanto antes só havia a opção de doação para reprodução ou 
congelamento. 

Isso reflete a Lei de Biossegurança (Lei 11101/2005) e a possibilidade de produção de 
células-tronco para pesquisa de terapias de doenças graves, cuja constitucionalidade foi 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão da ADI 3510[18]. 

O tema também é objeto de regulamentação pela Resolução de Diretoria Colegiada 33/2006 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que deve ser observada para fins de descarte de 
material biológico humano envolvido em técnicas de reprodução humana assistida. 

Nos termos do art. 2º da RDC 33/2006 da ANVISA, Banco de células e tecidos germinativos 
(BCTG) é o serviço destinado a selecionar doadore(a)s, coletar, transportar, registrar, 
processar, armazenar, descartar e liberar células e tecidos germinativos, para uso terapêutico 
de terceiros ou do(a) próprio(a) doador(a). O parágrafo único estabelece que para o seu 
funcionamento, o serviço a que se refere o "caput" deste artigo deve estar formalmente 
vinculado a um estabelecimento assistencial de saúde especializado em reprodução humana 
assistida, legalmente constituído.  

Afora as considerações anteriormente produzidas, o restante das disposições não guarda 
maiores diferenças com relação à Resolução 1358/1992. 

  

•7.                  Aspectos relativos à doação de gametas ou embriões 

  

A Resolução 1957/2010 reafirma o caráter não comercial ou lucrativo da doação de gametas e 
embriões, o que já era previsto na resolução anterior, refletindo da disposição do art. 199, 
parágrafo 4º, da Constituição Federal, que veda qualquer tipo de comercialização quanto a 
tecidos, órgãos e substâncias humanas[19]. 

O sigilo de doadores e receptores deve ser mantido, sendo que a Resolução abre a 
possibilidade, em situações especiais, de fornecer as informações dos doadores a médicos, por 
motivação médica. 

Há discussão hoje acerca do direito à identidade pessoal e se o filho ou filha teria o direito de 
conhecer a identidade biológica própria por meio do acesso aos dados do doador. No Direito 
Comparado, a regra é o sigilo, com exceção da Suécia[20]. 

No Brasil, há entendimento de Guilherme Calmon Nogueira da Gama de que os efeitos 
jurídicos da reprodução assistida quanto ao doador de material biológico devem incidir fins de 
impedimentos matrimoniais, para impedir que o doador/pai biológico adote o próprio filho 
biológico e proibição de reconhecimento forçado ou voluntário ou criação forçada de direitos 
e deveres recíprocos[21]. 
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Corrobora-se este entendimento, no sentido de que o sigilo não deve ser absoluto, podendo ser 
afastado para fins de prevenção de doenças, no caso de impedimentos matrimoniais, se o 
melhor interesse da criança ou o livre desenvolvimento da personalidade assim 
recomendarem, diante das circunstâncias do caso concreto. 

Em síntese, o sigilo da identidade do doador de gametas na reprodução medicamente assistida 
é a regra, como forma de privilegiar o livre desenvolvimento da personalidade, a liberdade de 
vida familiar, a saúde e a integridade psicofísica, todos direitos fundamentais previstos na 
Constituição brasileira. 

As restrições ao sigilo de identidade do doador devem ser fundadas em ponderações com 
outros direitos fundamentais e sempre tendo em vista a proteção integral da criança e a 
dignidade da pessoa humana. Ademais, aplicam-se analogicamente as regras sobre adoção. 

  

•8.                  Reprodução assistida post mortem 

  

A resolução do CFM, aprovada em sessão plenária de dezembro, ponderou que os médicos 
brasileiros não infringem o Código de Ética Médica ao realizar a reprodução assistida post-
mortem, desde que comprovada autorização prévia[22]. Talvez seja o ponto mais importante 
da Resolução 1957/2010, juntamente com a ampliação do acesso às técnicas de reprodução 
medicamente assistida, inclusive para casais homoafetivos. 

Quanto aos direitos sucessórios, há controvérsia sobre o debate do tema. Há entendimento de 
que o filho faria jus se houver autorização prévia e disposição em escritura pública ou 
testamento, e desde que não ultrapasse o prazo de dois anos, a partir de analogia com o prazo 
previsto no art. 1800, parágrafo 4º[23], do Código Civil[24]. 

Há, no entanto, a regra do art. 1597, III, do Código Civil, que diz que se presumem 
concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, 
mesmo que falecido o marido. Teria esta regra alcance também quanto aos Direito das 
Sucessões? 

No Direito Comparado, Alemanha e Suécia proíbem a fecundação post mortem. A Espanha 
veda a prática, mas garante direitos ao nascituro quando houver declaração escrita por 
escritura pública ou testamento. A Inglaterra permite a reprodução assistida por inseminação 
artificial homóloga post mortem, mas não garante direitos sucessórios, a não ser que haja 
documento expresso neste sentido[25]. 

Ao que parece, a regra disposta no art. VIII da Resolução 1957/2010 será um importante 
balizador para futuras decisões judiciais, diante da ausência de legislação específica sobre o 
tema. A norma ético-profissional apenas exonera o profissional médico de qualquer ilícito 
ético-disciplinar e autoriza a prática em face do disposto no art. 5º, II, da CRFB/1988: 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. 

As decisões sobre filiação, herança e propriedade decorrentes de eventual nascimento 
ocorrido em virtude de técnicas de reprodução assistida post mortem terá de ser apreciada 
pelos tribunais, considerando o disposto na Constituição, no Código Civil e na normativa do 
Conselho Federal de Medicina[26]. Note-se apenas que a autorização prévia não é exigida por 
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escrito, podendo ser provada por todos os meios legais e os admitidos em Direito (art. 332 do 
Código de Processo Civil e art. 5º, incisos LIV e LV, CRFB/1988). 

  

•9.                  Legitimidade democrática da Resolução 1957/2010 do Conselho Federal de 
Medicina 

  

A democracia não é apenas mais uma opção de regime dentre tantas outras igualmente 
disponíveis em todos os momentos e lugares, mas mais propriamente constitui uma resposta a 
desafios e a aspirações históricos, o que transforma o autogoverno popular em uma narrativa 
(Dallmayr, 2001, p. 13), que necessita por sua vez da participação dos indivíduos e dos 
grupos para ser tecida e construída. 

A atuação do Conselho Federal de Medicina ao regulamentar o emprego das técnicas de 
reprodução assistida no plano do exercício profissional médico se situa como forma de defesa 
de direitos fundamentais e, ao ampliar o acesso a mais pessoas, sem discriminação de estado 
civil ou orientação sexual, promove inclusão, o principal desafio da democracia constitucional 
atualmente. 

A Resolução 1957/2010 do CFM faz parte de um contexto democrático em que os conselhos 
de fiscalização profissional se posicionam como atores que, atuando em conjunto com a 
sociedade civil, pressionam as estruturas político-administrativas formais para a formulação 
de regras e políticas de defesa de direitos e de regulação profissional. 

O processo de abertura a novos atores sociais e políticos não deslegitima o parlamento, pelo 
contrário, torna-o ao mesmo tempo um importante ator no processo democrático e arena 
privilegiada em que diversos atores sociais e políticos atuam conforme a política democrática. 

A atuação normativa do CFM no caso da reprodução medicamente assistida representa então 
um primeiro passo na produção de políticas públicas de saúde reprodutiva que ser articulam 
com direitos fundamentais e colocam os atores sociais e políticos envolvidos como 
interlocutores de um processo dialógico plural. 

A formulação de regras e a definição de políticas públicas terminam por serem fatores chave 
no comportamento dos atores sociais e políticos, na busca pela defesa dos seus interesses e na 
competição por espaço na revisão e controle das políticas e regras de atuação regulatória 
estatal. 

A regulamentação ético-profissional proposta pelo CFM constitui um primeiro passo da 
sociedade civil, em atuação conjunta com médicos e outros profissionais da área de saúde, de 
exercer o controle do planejamento da agenda democrática, que se constitui na garantia de que 
todos devem ter a oportunidade para decidir como e, se preferirem, quais as questões devem 
ser colocadas, tornando as políticas sempre abertas para a mudança (Dahl, 2001, pp. 49-50). 

Mais do que o final de um processo de regulamentação de políticas públicas acerca de saúde 
reprodutiva, a Resolução 1957/2010 do CFM deve ser o início do debate democrático sobre a 
revisão e ampliação do acesso às técnicas de reprodução assistida como forma de garantir a 
realização do livre desenvolvimento da personalidade, do planejamento familiar, da saúde e 
da liberdade de vida familiar, convocando o Poder Legislativo e os tribunais a atuarem na 
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formulação e delimitação de políticas e direitos na área de saúde reprodutiva e planejamento 
familiar. 

  

•10.              Conclusão 

  

Diante da ausência de legislação específica sobre reprodução medicamente assistida no Brasil, 
a Resolução 1957/2010 do Conselho Federal de Medicina pode se constituir em um parâmetro 
legítimo de compreensão e interpretação do emprego das técnicas de RA desde que se vincule 
a aplicação das normas ético-profissionais aos direitos fundamentais e à idéia de juridicidade 
constitucional. 

Assim, a atuação normativa de conselho profissional pode regular os fenômenos atinentes 
independentemente ou para além da existência de lei formal se a sua aplicação concreta se 
pautar em fundamentos constitucionais diretos, configurando-se em norma regulamentar 
praeter legem. 

Ademais, pode significar um primeiro passo no diálogo envolvendo governo, legislativo, 
cidadãos, entidades de saúde, conselhos de classe, juízes e Ministério Público visando 
construir uma política definitiva de saúde reprodutiva que promova o acesso às técnicas de 
reprodução assistida dentro do sistema de saúde, de forma a viabilizar o direito à constituição 
de uma família, direito humano fundamental, o direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade e o direito à saúde. 

Diante da análise da Resolução 1957/2010, torna-se evidente o acúmulo que os direitos 
fundamentais representaram na sua elaboração e fundamentação e como devem guiar a sua 
aplicação. Ademais, a norma do sistema conselhos de medicina pode representar uma abertura 
para o processo democrático de revisão e controle de políticas e defesa de direitos 
aproximando Estado e sociedade civil, com a mediação de agentes técnicos das categoriais 
profissionais e sua participação no diálogo com atores institucionais estatais (juízes, 
Ministério Público, legislativo, estruturas governamentais de saúde). 
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[1] Os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas se inserem no âmbito da 
Administração Pública indireta, podendo ser consideradas autarquias, ou seja, pessoa jurídica 
de Direito Público, instituídas para desempenhar atividades administrativas sob regime de 
Direito Público, criada por lei que determina o grau de sua autonomia em face da 
Administração direta (Justen Filho, 2006, p. 116). 

  

[2] O entendimento do referido autor é corroborado pela decisão do Supremo Tribunal 
Federal na ADI 1717/DF, no sentido de considerar a fiscalização das profissões uma atividade 
estatal típica. Os termos da decisão do STF são expressos da seguinte forma na ementa: 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 
9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 
PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 
58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de 
medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a 
inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso 
porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo 
único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a 
uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de 
tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, 
como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime (STF - ADI 1717 - 
Relator: Min. Sydney Sanches, data de julgamento: 07/11/2002). 

  

[3] Gustavo Binenbojm aponta diversos fatores de crise da lei formal, como o controle 
crescente e progressivo do processo legislativo pelo Poder Executivo, o advento do processo 
de constitucionalização do Direito e a multiplicação de novas formas de juridicidade, como 
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regulamentos administrativos gerais e setoriais e outras fontes normativas de origem privada 
(Binenbojm, 2007, p. 12). 

  

[4] O principal destes projetos de lei foi o Projeto de Lei 90/1999 de autoria do ex-Senador 
Lúcio Alcântara, que limitava o uso das técnicas de reprodução assistida, na forma autorizada 
pelo Poder Público e conforme o disposto na Lei, para auxiliar na resolução dos casos de 
infertilidade e para a prevenção e tratamento de doenças genéticas ou hereditárias (art. 2º do 
Projeto de Lei 90/1999). Na justificativa, o ex-Senador mostrava profunda preocupação com 
possíveis malefícios advindos das técnicas de reprodução assistida, baseando sua análise 
principalmente no princípio da proteção integral à crianças e adolescentes, chegando a afirmar 
que: "...da mesma forma como ocorre com um levantamento de impacto ambiental, se a 
avaliação relativa ao emprego da RA trouxer à luz a possibilidade de sérios riscos para a 
criança - mesmo que esses riscos possam estar acompanhados de possíveis vantagens - então 
se deve recusar autorização ou idealizar mecanismos para desencorajar o recurso à RA. 
Acreditamos ser preciso fazer pelas crianças do futuro o que hoje já se faz a respeito de 
qualquer inovação que se deseje implementar no ambiente: se existem sérios riscos, então as 
mudanças não serão feitas, mesmo que algumas pessoas as creiam vantajosas". Projeto e 
justificativa disponíveis em: http://www.ghente.org/doc_juridicos/pls90.htm. Acesso em 30 
de abril de 2011. Conforme informações de tramitação obtidas junto à página do Senado 
Federal, o Projeto de Lei 90/1999 foi arquivado em 28 de fevereiro de 2007, após ter 
tramitado por duas legislaturas. O projeto chegou a ser aprovado na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado, em votação terminativa, e, diante da ausência de recurso ao plenário, foi 
encaminhado à Câmara dos Deputados, não tendo sido, no entanto, concluído o processo 
legislativo quanto à matéria. Informações disponíveis em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=1304. Acesso em 30 
de abril de 2011. 

[5] Campinho, Bernardo e Pimenta Jr. José Luiz B. A Resolução 1957/2010 do CFM: 
reflexões sobre a regulamentação da reprodução assistida. In: Tribuna do Advogado, 
jornal da OAB/RJ, edição 49, fevereiro de 2011, disponível no site: http://pub.oab-
rj.org.br/index.jsp?conteudo=14388.  Acesso em 30 de abril de 2011 

[6] Campinho, Bernardo e Pimenta Jr. José Luiz B. A Resolução 1957/2010 do CFM: 
reflexões sobre a regulamentação da reprodução assistida. In: Tribuna do 
Advogado,  jornal da OAB/RJ, edição 49, fevereiro de 2011, disponível no site: 
http://pub.oab-rj.org.br/index.jsp?conteudo=14388.  Acesso em 30 de abril de 2011 

[7] Campinho, Bernardo e Pimenta Jr. José Luiz B. A Resolução 1957/2010 do CFM: 
reflexões sobre a regulamentação da reprodução assistida. In: Tribuna do 
Advogado,  jornal da OAB/RJ, edição 49, fevereiro de 2011, disponível no site: 
http://pub.oab-rj.org.br/index.jsp?conteudo=14388.  Acesso em 30 de abril de 201 

[8] Campinho, Bernardo e Pimenta Jr. José Luiz B. A Resolução 1957/2010 do CFM: 
reflexões sobre a regulamentação da reprodução assistida. In: Tribuna do 
Advogado,  jornal da OAB/RJ, edição 49, fevereiro de 2011, disponível no site: 
http://pub.oab-rj.org.br/index.jsp?conteudo=14388.  Acesso em 30 de abril de 2011 
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[9] Nas palavras de Daniel Sarmento, a premissa do direito à liberdade é a de que a cada 
pessoa humana deve ser garantida a possibilidade de se autodeterminar, realizando suas 
escolhas existenciais e perseguindo os seus próprios projetos de vida, desde que isso não 
implique na violação de direitos de terceiros (Sarmento, 2010, p. 148). 

[10] In: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em 
30 de abril de 2011. 

[11] In: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm. Acesso em 30 de abril de 
2011. 

[12] "A decisão por uma descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de vontade 
individual que a própria Constituição rotula como 'direito ao planejamento familiar', 
fundamentado este nos princípios igualmente constitucionais da 'dignidade da pessoa 
humana' e da 'paternidade responsável'. (...) A opção do casal por um processo in vitro de 
fecundação artificial de óvulos é implícito direito de idêntica matriz constitucional, sem 
acarretar para esse casal o dever jurídico do aproveitamento reprodutivo de todos os 
embriões eventualmente formados e que se revelem geneticamente viáveis. O princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana opera por modo binário, o que propicia a base 
constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que 
incluam a fertilização artificial ou in vitro. De uma parte, para aquinhoar o casal com o 
direito público subjetivo à 'liberdade' (preâmbulo da Constituição e seu art. 5º), aqui 
entendida como autonomia de vontade. De outra banda, para contemplar os porvindouros 
componentes da unidade familiar, se por eles optar o casal, com planejadas condições de 
bem-estar e assistência físico-afetiva (art. 226 da CF). Mais exatamente, planejamento 
familiar que, 'fruto da livre decisão do casal', é 'fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável' (§ 7º desse emblemático artigo constitucional 
de nº 226). O recurso a processos de fertilização artificial não implica o dever da tentativa de 
nidação no corpo da mulher de todos os óvulos afinal fecundados. Não existe tal dever 
(inciso II do art. 5º da CF), porque incompatível com o próprio instituto do 'planejamento 
familiar' na citada perspectiva da 'paternidade responsável'. Imposição, além do mais, que 
implicaria tratar o gênero feminino por modo desumano ou degradante, em contrapasso ao 
direito fundamental que se lê no inciso II do art. 5º da Constituição. Para que ao embrião in 
vitro fosse reconhecido o pleno direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o direito a 
um útero. Proposição não autorizada pela Constituição." (ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, 
julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010.) 

  

[13] Nesse sentido, Canotilho adverte que o princípio de dignidade da pessoa humana se 
relaciona à idéia do indivíduo conformador de si próprio e da sua vida segundo seu próprio 
projeto espiritual (CANOTILHO, 1999, p.221). Ainda, evocando o pensamento de Luís 
Roberto Barroso: "O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de 
integridade moral a ser assegurado a todas por sua só existência no mundo. É um respeito 
assegurado à criação, independente da crença que se professe quanto a sua origem. A 
dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como com as condições 
materiais de subsistência. O desrespeito a este princípio terá sido um dos estigmas do século 
que se encerrou e a luta por sua afirmação um símbolo do novo tempo. Ele representa a 
superação da intolerância, da discriminação, da exclusão social, da violência, da 
incapacidade de aceitar o outro, o diferente, na plenitude de sua liberdade de ser, pensar e 
criar" (BARROSO, 2003, p.37-38). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6726



[14] No primeiro semestre de 2011, ocorreu um fato emblemático no Paraná: Um casal que se 
submeteu a tratamento para engravidar e teve trigêmeas corre o risco de perder a guarda das 
meninas após tentar abandonar uma delas na maternidade, em Curitiba (PR). Segundo a rádio 
Band News Curitiba, o pai queria, no máximo, dois bebês e tentou deixar no hospital uma das 
crianças, que tinha insuficiência pulmonar. Funcionários da maternidade, então, acionaram o 
Conselho Tutelar. As trigêmeas nasceram em 24 de janeiro, prematuras, e passaram um mês 
na UTI, afirma a advogada do casal, Margareth Zanardini. Ela diz que os pais tentam na 
Justiça reaver as três crianças (in:  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/897303-pais-de-
trigemeas-rejeitam-uma-das-criancas-no-pr.shtml. Acesso em 4 de maio de 2011). O diretor 
clínico do Centro de Fertilidade de Curitiba, Karam Abou Saab, responsável pela 
transferência dos embriões, disse que conversou com os pais após o episódio. "Coloquei-me à 
disposição para tentar entender." Saab ressaltou que os pais sabiam que teriam trigêmeas (in: 
http://biodireitomedicina.wordpress.com/2011/04/04/pais-de-trigemeas-perdem-guarda-por-
tentarem-abandonar-uma-das-bebes-devido-a-eugenia/. Acesso em 4 de maio de 2011). 
Independentemente do desfecho, todo o episódio ressalta a importância do acompanhamento 
psicológico da paciente que se submete à reprodução assistida ou do casal, para prevenir no 
futuro problemas como este de ocorrerem novamente 

[15] Na petição inicial da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 54, 
Luís Roberto Barroso defende que o Código Penal exclui a punibilidade do aborto no caso de 
gravidez decorrente de estupro; na sua valoração de fatores como a potencialidade da vida do 
feto e o sofrimento da mãe, vítima de uma violência, o legislador fez uma ponderação moral e 
permitiu a cessação da gestação. No caso da anencefalia, diz Barroso, a ponderação é mais 
simples e envolve escolha moral menos drástica: o imenso sofrimento da mãe, de um lado, e a 
ausência de potencialidade de vida no outro. Parece claro, para Barroso, que o Código Penal, 
havendo autorizado o mais, somente não fez referência ao menos porque não era possível 
vislumbrar esta possibilidade no momento em que foi elaborado (Barroso, 2011, p. 277). 
Concordando com o atendimento exposto pelo Prof. Luís Roberto Barroso e considerando que 
o próprio Conselho Federal de Medicina equipara aborto e redução embrionária, entende-se 
aqui ser plenamente legítimo estender a não punibilidade do aborto em caso de 
incompatibilidade ou inviabilidade do feto com a vida para a redução embrionária, quando se 
propõe que o mesmo seja admitido em caso de abortamento. 

[16] Segundo o art. 1º da Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação das Mulheres, para os fins da Convenção, a expressão "discriminação contra as 
mulheres" significa toda distinção, exclusão ou restrição fundada no sexo e que tenha por 
objetivo ou conseqüência prejudicar ou destruir o reconhecimento, gozo ou exercício pelas 
mulheres, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das 
mulheres, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 
social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

[17] REGISTRO DE CANDIDATO. CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITO. 
RELAÇÃO ESTÁVEL HOMOSSEXUAL COM A PREFEITA REELEITA DO 
MUNICÍPIO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os 
sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com os de relação 
estável, de concubinato e de casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no 
art. 14, § 7º, da Constituição Federal (TSE - Recurso Eleitoral Especial número 24564 - 
Julgamento: 1º/10/2004). No plano previdenciário, as mudanças nas políticas do Poder 
Público em relação à questão da orientação sexual se traduziram na edição da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA INSS/DC Nº 25, de 7 de junho de 2000, incorporadas na INSTRUÇÃO 
NORMATIVA INSS/PRES Nº 45, DE 6 de agosto de 2010, que por sua vez foram normas 
editadas em razão da decisão na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0. A normativa 
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previdenciária atual consagra possibilidade admitida pelo Instituto Nacional de Seguridade 
Social desde 2000: a concessão de benefício previdenciário a companheiro homoafetivo ou 
companheira homoafetiva, que passa a ter a condição de segurando. Em 2010, o Parecer 
PGFN/CAT/Nº 1503//2010 admitiu a inclusão de companheiro homoafetivo ou companheira 
homoafetiva para efeitos fiscais, o que se traduziu na possibilidade de inclusão do 
companheiro ou companheira de união homoafetiva na Declaração de Imposto de Renda em 
2011. 

  

[18] (...) SUFICIÊNCIA DAS CAUTELAS E RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DE 
BIOSSEGURANÇA NA CONDUÇÃO DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO 
EMBRIONÁRIAS. A Lei de Biossegurança caracteriza-se como regração legal a salvo da 
mácula do açodamento, da insuficiência protetiva ou do vício da arbitrariedade em matéria 
tão religiosa, filosófica e eticamente sensível como a da biotecnologia na área da medicina e 
da genética humana. Trata-se de um conjunto normativo que parte do pressuposto da 
intrínseca dignidade de toda forma de vida humana, ou que tenha potencialidade para tanto. 
A Lei de Biossegurança não conceitua as categorias mentais ou entidades biomédicas a que 
se refere, mas nem por isso impede a facilitada exegese dos seus textos, pois é de se presumir 
que recepcionou tais categorias e as que lhe são correlatas com o significado que elas 
portam no âmbito das ciências médicas e biológicas (ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, 
julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010.) 

[19] (...) DIREITO À SAÚDE COMO COROLÁRIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA 
DIGNA. O § 4º do art. 199 da Constituição, versante sobre pesquisas com substâncias 
humanas para fins terapêuticos, faz parte da seção normativa dedicada à "SAÚDE" (Seção II 
do Capítulo II do Título VIII). Direito à saúde, positivado como um dos primeiros dos direitos 
sociais de natureza fundamental (art. 6º da CF) e também como o primeiro dos direitos 
constitutivos da seguridade social (cabeça do artigo constitucional de nº 194). Saúde que é 
"direito de todos e dever do Estado" (caput do art. 196 da Constituição), garantida mediante 
ações e serviços de pronto qualificados como "de relevância pública" (parte inicial do art. 
197). A Lei de Biossegurança como instrumento de encontro do direito à saúde com a própria 
Ciência. No caso, ciências médicas, biológicas e correlatas, diretamente postas pela 
Constituição a serviço desse bem inestimável do indivíduo que é a sua própria higidez físico-
mental (ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-
2010). 

[20] Segundo Guilherme Calmon Nogueira da Gama: "apesar do anonimato dos doadores ser 
a regra em praticamente todos os países que possuem legislação a respeito, atendendo aos 
interesses da criança ou do adolescente, a lei sueca exatamente não prevê o sigilo, o 
anonimato, tendo em vista a necessidade de prevenir doenças genéticas, além de permitir que 
a pessoa possa, com a maioridade, conhecer o genitor biológico. Na França, há a discussão 
a respeito do anonimato em três esferas: a) se é conveniente permitir à criança, fruto de 
reprodução heteróloga, a identificação de seu pai biológico, ou deve haver segredo da 
concepção por uma técnica de reprodução assistida; b) se tal identificação deve conduzir à 
criação de vínculo jurídico entre a criança e o doador do material genético; c) se, em casos 
excepcionais, pode ser levantado o segredo da identidade do doador, como por exemplo em 
casos de doenças hereditárias. Será que o sigilo deve ser absoluto ou relativo, permitindo o 
seu afastamento na eventualidade da pessoa concebida por meio de técnica de reprodução 
assistida pretender conhecer a sua ascendência genética, e tão somente em relação a ela? Há 
direito à identidade genética, em havendo pais socioafetivos estabelecidos? Caso a resposta 
seja afirmativa, tendo sempre em mira o critério "the best interest of the child", 
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necessariamente deve ficar afastado qualquer efeito jurídico no sentido de estabelecer 
direitos e deveres entre tais pessoas (...)anonimato do doador de material genético deve 
realmente existir em matéria de reprodução assistida, mas não dentro de uma noção 
absoluta. No Direito europeu, mesmo em alguns países que seguem o sistema do Direito 
continental, filiando-se à tradição romana, há divergência de tratamento. Assim, há, em 
alguns textos normativos de países, previsão acerca de exceções ao anonimato, ora para 
prevenir ou curar doenças genéticas, ora para reconhecer o interesse da pessoa gerada por 
meio de reprodução assistida em conhecer a sua ascendência (identidade) biológica, mas 
sem qualquer atribuição de benefícios ou vantagens econômicas. Mas, na maior parte dos 
textos legislativos em vigor, nos países europeus, há a regra do anonimato. No caso 
brasileiro, apesar de qualquer regra expressa a respeito, em observância aos princípios, 
objetivos e fundamentos de Direito de Família, eventualmente o sigilo poderá ser afastado, 
cedendo lugar à proteção de interesses de maior relevância (Gama, Guilherme Calmon 
Nogueira da. Filiação e reprodução assistida: introdução ao tema sob a perspectiva do Direito 
Comparado. Disponível em: http://www.gontijo-
familia.adv.br/novo/artigos_pdf/Guilherme_Calmon_Nogueira_da_Gama/(Filia_347_343oRe
produ_347_343o).pdf. Acesso em 4 de maio de 2011) 

[21] Gama, Guilherme Calmon Nogueira da. Filiação e reprodução assistida: introdução ao 
tema sob a perspectiva do Direito Comparado. Disponível em: http://www.gontijo-
familia.adv.br/novo/artigos_pdf/Guilherme_Calmon_Nogueira_da_Gama/(Filia_347_343oRe
produ_347_343o).pdf. Acesso em 4 de maio de 2011. 

[22] In: 
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21235:conselho-
federal-estabelece-novas-normas-para-reproducao-assistida&catid=3.  Acesso em 12 de 
janeiro de 2011. 

[23] Art. 1800, parágrafo 4o, do Código Civil brasileiro: Se, decorridos dois anos após a 
abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo 
disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos 

[24]  Pinto, Carlos Alberto Ferreira. Reprodução Assistida e Inseminação Artificial Homóloga 
Post Mortem e o Direito Sucessório. Disponível em: 
http://recantodasletras.uol.com.br/textosjuridicos/879805. Acesso em 12 de janeiro de 2011. 

[25] Pinto, Carlos Alberto Ferreira. Reprodução Assistida e Inseminação Artificial Homóloga 
Post Mortem e o Direito Sucessório. Disponível em: 
http://recantodasletras.uol.com.br/textosjuridicos/879805. Acesso em 12 de janeiro de 2011. 

[26] Há um precedente, porém, de 2010, o primeiro nos tribunais brasileiros. Trata-se de Uma 
professora de 38 anos foi autorizada pela Justiça a tentar engravidar com o sêmen congelado 
do marido morto. A 13ª Vara Cível de Curitiba (PR) concedeu no último dia 17 uma liminar 
favorável à solicitação de Katia Lenerneier, que perdeu o marido em fevereiro deste ano, 
vítima de câncer de pele. Katia era casada com o contador Roberto Jefferson Niels, 33 anos, 
havia cinco anos. Até o diagnóstico da doença, em janeiro de 2009, tentavam engravidar 
naturalmente. Por indicação médica, Niels congelou sêmen antes de iniciar o tratamento de 
quimioterapia, que poderia deixá-lo infértil. Após a morte do marido, Katia procurou o 
laboratório onde o esperma de Niels foi armazenado, mas foi informada de que não poderia 
utilizá-lo por não haver um consentimento prévio do marido liberando o uso do material após 
a sua morte. No processo, as advogadas de Katia argumentaram que era possível presumir a 
vontade de Niels, baseando-se em depoimentos de amigos e familiares. Segundo o 
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entendimento do juiz Alexandre Gomes Gonçalves, da 13ª Vara Cível de Curitiba. "Não 
parece, porém, que essa manifestação de vontade deva ser necessariamente escrita; deve ser, 
sim, inequívoca e manifestada em vida, mas sendo também admissível a vontade não 
expressada literalmente, mas indiscutível a partir da conduta do doador - como a do marido 
que preserva seu sêmen antes de submeter-se a tratamento de doença grave, que possa levá-lo 
à esterilidade e incentiva a esposa a prosseguir no tratamento", disse na sentença (informações 
retiradas de: http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2206377/juiz-autoriza-inseminacao-com-
semen-de-marido-morto. Acesso em 4 de maio de 2011). 
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A SUPOSTA RUPTURA DO “PACTO FORDISTA” PELOS 
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SEGUNDA DIMENSÃO?  

 
THE ALLEGED BREACH OF THE "PACT FORDIST BY SOCIAL MOVEMENTS OF 

1968: WOULD THAT THE NOTICE OF CRISIS SYNDICALISM AND FUNDAMENTAL 
RIGHTS OF SECOND DIMENSION? 
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RESUMO 
1968 foi o ano marcado pela eclosão de vários motins juvenis em todo o mundo. De Paris a 
Praga, da Itália ao Brasil, jovens se rebelaram contra toda e qualquer forma de autoridade, 
seja ela advinda da família, da universidade, do trabalho e até mesmo das organizações 
partidárias. Mas 1968 não foi somente um ano, foi uma época que produziu formas 
diferenciadas e contestadoras de manifestações culturais como a dos hippies, dos punks, dos 
panteras negras, entre inúmeras outras. 1968 também teve impactos profundos sobre as 
organizações dos trabalhadores e dos próprios direitos fundamentais de segunda dimensão – 
direitos sociais. Se nos “anos dourados do capitalismo” os sindicatos – até então fortes, 
representando trabalhadores estáveis - apoiavam políticas do Estado de Bem-Estar Social e 
conquistavam direitos, após as eclosões sociais da década de 60, sua representatividade 
passou a ser contestada pelos próprios trabalhadores. A intenção do presente trabalho é 
compreender quais os impactos que 1968 produziu na organização sindical e na própria 
construção dos direitos fundamentais.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS. MOVIMENTOS SOCIAIS. 1968. 
 
ABSTRACT 
1968 was a year tagged by several youth movements around the world. From Paris to Prague, 
from Italy to Brazil, students turned themselves against all kinds of authority, from family 
thru work, and even political parties. But that actually did not happen only during that specific 
year, but a period that produced several different ways to contest the whole system and so, 
several cultural movements such as the hippies, punks, among many others. That year, or 
period, also caused deep impacts over the labour organization and the fundamental rights of 
second dimension – social rights - itself. During the “Golden Years of Capitalism” the unions 
– which until then were strong, representing workers that would be in the same company for 
almost all their lives – accomplished the Well Fare State and many rights, after the 60’s social 
movements lost a good part of their power, for even the workers were contesting the Unions 
choices and commands. This paper intent to understand which impacts that period produced 
on the Unions organization and on the fundamental rights itself.  
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS. SOCIAL MOVEMENTS. 1968. 
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“Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a 

liberdade seja a nossa própria substância.” 

Simone de Beauvoir 

1. Introdução 

O que faz alguém que acabou de completar apenas trinta anos se tornar nostálgico? 

Seria o medo de se tornar uma mulher balzaquiana em uma sociedade que valoriza cada vez 

mais a juventude e despreza as virtudes do amadurecimento? Ou seria a constatação de que 

perdeu a capacidade de sonhar?   

Ouvindo aquela velha e tão atual música do Titãs “eu não confio em ninguém com 

mais de trinta anos”, paramos para pensar sobre a juventude e suas façanhas, ao mesmo tempo 

em tememos não ser mais confiáveis. 

Refletir sobre a insurreição juvenil dos anos 60 nos traz um complexo de sensações de 

múltiplas facetas. De lembranças do “Fora Collor”, onde, com apenas doze anos, nos 

tornamos atores sociais à primeira vez que entramos em um sindicato operário no auge da 

juventude - 18 anos - com a absurda pretensão de dirigir a classe trabalhadora. Ora, que 

absurdo! Estudantes sempre desprezam o saber operário... ao mesmo tempo que se concebem 

como adultos extremamente politizados e radicalizados. 

Ah, como é bem vindo o amadurecimento! Foram necessários mais de dez anos para 

compreendermos a tal “paciência histórico-revolucionária”. Os jovens sonham, tem utopias e 

quem com eles não sonham são repressores ou não possuem consciência de classe. 

Hoje, emancipada, com carteira de trabalho assinada – adquiri minha maioridade com 

o passaporte para a cidadania, que foi arrancado de muitos trabalhadores (a tão sonhada 

CTPS) – concluo que o mundo não é feito somente de sonhos, mas também de realidades... 

Talvez por medo de perder a confiabilidade – quem tem mais de trinta anos não é 

confiável, como diziam os estudantes parisienses em 1968; ou de me tornar balzaquiana, 

expressão que minha mãe sempre dizia e eu não compreendia aos sete anos, por motivos 

óbvios - embora não para ela – ainda resisto em não perder a capacidade de sonhar. Afinal, o 

que seria dos homens – e mulheres - sem os sonhos? Mas hoje compreendo, através de 

preciosas lições que aprendi com os operários, que é necessário considerar as realidades se 

houver o desejo real de alterá-las. 

Me desculpem os leitores pela nostalgia, mas como se pode falar em sonhos, rock, 

revolução cultural, revolução sexual, sem um pingo de nostalgia?             

Retomando a realidade – as vezes, tão necessária – pretendemos nesse pequeno estudo 

compreender quais os impactos dos movimentos sociais de 1968 no sindicalismo. Se o 

sindicato é o instrumento a partir do qual se constrói o Direito do Trabalho, nos parece 
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necessário compreender sua crise para tentar apontar soluções para superação da crise do 

próprio ramo juslaboral. 

Não nos parece que apenas as políticas neoliberais adotadas após a crise do petróleo de 

1973/1974 e 1978/1979 sejam responsáveis pela tentativa de destruição dos direitos sociais. 

Algo muito mais profundo alterou as estruturas sociais e causou impactos na teia de proteções 

sociais. Se não fosse isso, como se justificaria a eleição de políticos descomprometidos com 

as questões sociais a partir do fim da década de 1970? 

Longe de querer tentar analisar as causas econômicas, políticas, sociais, psicológicas 

da adoção do ideário neoliberal, propomos apenas tentar compreender o porque do 

sindicalismo – tão forte e robusto nos “anos dourados” do capitalismo – ter perdido tão 

rapidamente sua força. Afinal, se as lutas de 1968 nos deixaram um importante legado - o 

inconformismo – porque no sindicalismo hoje prevalece o conformismo com a ordem 

mundial dos vencedores da guerra fria? 

Com intuito de facilitar nossa compreensão, primeiramente buscaremos definir os 

parâmetros econômicos, políticos, sociais e culturais dos “anos dourados” do capitalismo, 

momento no qual se construiu o “pacto fordista”. O “pacto fordista” pode ser definido como 

um acordo tácito entre capital, trabalho e Estado. Nessa configuração do capitalismo, o Estado 

gere a economia e concede direitos sociais aos trabalhadores, enquanto esses conquistam 

direitos trabalhistas de forma progressiva, porém moderada, deixando de contestar o próprio 

sistema. Por sua vez, o capital, através do consumo em massa, baseado no modelo de 

produção fordista, obtém lucros crescentes.    

Em um segundo momento, tentaremos descrever alguns movimentos sociais que se 

destacaram em 1968 para, por fim, analisar quais os impactos que esses causaram nos 

sindicatos. 

2. Os “anos dourados” do capitalismo 

Para compreendermos o que representou 1968 no mundo ocidental, é necessário 

compreender, mesmo que brevemente, a sociedade da época. Desta forma, neste tópico, 

pretendemos apresentar um panorama econômico, político, social e cultural dos países do 

capitalismo central (EUA e Europa Ocidental) e do bloco soviético com intuito de fornecer 

instrumentos para aprofundar a análise dos movimentos sociais que eclodiram na década de 

1960. 

a) Panorama econômico  

Para os EUA, o domínio econômico mundial no pós-guerra representou a continuidade da 

expansão que se iniciou nos anos da guerra. Logo após o término da segunda guerra, os EUA já 

possuíam quase dois terços da produção industrial mundial[1]. 
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No entanto, no período posterior a segunda guerra mundial, denominado por Hobsbawm 

(1995) de “os anos dourados do capitalismo”[2], os países capitalistas europeus e o Japão 

apresentaram taxas de crescimento impressionantes, diminuindo assim a distância com relação 

aos EUA. A recuperação econômica para esses países representava superar a possibilidade de 

revolução social e avanço comunista. 

Na década de 50, o surto econômico teve extensão mundial, independente de regimes 

econômicos. A taxa de crescimento da URSS foi extremamente alta e veloz e os países da Europa 

Oriental, sob influência soviética, também cresceram em velocidade impressionante. 

Somente na década de 60 o pleno emprego se tornou real na Europa Ocidental, sendo que 

a taxa média de desemprego estacionou em 1,5%[3]. Nos EUA a taxa de desemprego no início da 

década de 60 era, em média, de 4,6%. Sendo que tal taxa caiu para 3,5%[4], em meados da década 

de 60, com o estímulo da guerra do Vietnã.   

O capitalismo neste período avançou mais que o comunismo. No entanto, a “os anos 

dourados do capitalismo” se restringiu apenas aos países centrais. Os países denominados do 

“terceiro mundo” – africanos, latino americanos e asiáticos – não apresentaram crescimento 

econômico tão significante quanto dos países centrais, porém tiveram explosões populacionais. 

Segundo Eric Hobsbawm “Hoje é evidente que a Era de Ouro pertenceu essencialmente 

aos países capitalistas desenvolvidos, que, por todas essas décadas, representaram cerca de três 

quartos da produção do mundo, e mais de 80% de suas exportações manufaturadas.” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 255) 

No período dourado não houve escassez de alimentos, a não ser proveniente de guerras. A 

produção em massa de alimentos cresceu mais rápido que a população, em todo o mundo, 

gerando significativos excedentes produtivos. A produção de alimentos no chamado “terceiro 

mundo” aumentou mais rapidamente que no mundo desenvolvido. 

O mundo industrial se expandiu nas regiões capitalistas - desenvolvidas e 

subdesenvolvidas (“terceiro mundo”) – e também nas regiões socialistas, sob influência 

soviética. 

A economia mundial cresceu a uma taxa explosiva, sendo que o comércio mundial de 

produtos manufaturados aumentou dez vezes. Um dos motivos desta pujança econômica foi o 

fato de que o barril de petróleo – combustível que passou a sustentar a produção industrial desde 

a segunda revolução industrial – custava em média dois dólares, desde 1950 até 1973. 

O boom mundial foi um continuar de velhas tendências, através da expansão mundial do 

modelo de produção em massa desenvolvido por Henry Ford e de sua ampliação para outros 

setores, como o setor da construção civil e até mesmo de alimentação[5]. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6734



A produção em massa fordista possibilitou que bens e serviços antes restritos a minorias 

passassem a ser produzidos para um mercado de massa. O que era antes luxo tornou-se padrão de 

conforto desejado nos países do capitalismo central, como os eletrodomésticos, o telefone, dentre 

outros. A gama de bens e serviços oferecidos pelo sistema produtivo tornava antigos itens de 

luxo em itens de consumo diário. 

A inovação tecnológica, fruto do período entre guerras, possibilitou a criação de novos 

produtos e a inovação de tantos outros. A guerra demandou altas tecnologias que posteriormente 

foram utilizadas no âmbito civil. 

Segundo Hobsbawm “... a Era de Ouro se baseou na mais avançada e muitas vezes 

esotérica pesquisa científica, que agora encontrava aplicação prática em poucos anos. A indústria 

e mesmo a agricultura pela primeira vez ultrapassaram decididamente a tecnologia do século 

XIX.” (HOBSBAWM, 1995, p. 260). 

A revolução tecnológica tornou-se o principal recurso de vendas para tudo, na medida em 

que entrou na consciência do consumidor sedento por novidades. Pesquisa e desenvolvimento 

tornaram-se fundamentais para o crescimento econômico, o que reforçou a enorme vantagem já 

existente das economias do capitalismo central sobre as demais. 

O processo de inovação se tornou contínuo e os gastos com o desenvolvimento de novos 

produtos se tornaram uma parte cada vez maior e indispensável nos custos da produção. 

As novas tecnologias exigiam pouca mão de obra. Assim, já na “nos anos dourados” a 

tendência era que as indústrias de capital intensivo necessitassem cada vez menos de mão de obra 

e cada vez mais de investimentos. 

No entanto, o ímpeto de crescimento fora tão grande que, mesmo nos países 

industrializados, a classe operária industrial manteve seu número ou aumentou. Devido a guerra, 

na Europa e no Japão foi necessário a utilização de novos contingentes de mão de obra que 

migraram de zonas rurais ou de outros países, sendo que até mulheres casadas, antes mantidas 

fora do mercado de trabalho, nele adentraram em número crescente. 

O capitalismo fora reformado pelas políticas keynesianas e a globalização e 

internacionalização da economia avançaram de forma espetacular. Foi um casamento entre o 

liberalismo econômico e a democracia social. 

O crescimento econômico foi supervisionado, coordenado, orientado, sustentado pelo 

Estado. É importante frisar que a idéia de planejamento econômico fora pioneira na URSS e foi 

muito criticada pelos economistas capitalistas por, supostamente, impedir a livre iniciativa. Mas, 

por motivos sociais e políticos, não se devia permitir um retorno do desemprego em massa, o que 

justificava a sua adoção. 
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Por sua vez, o compromisso político dos governos com o pleno emprego e com a redução 

das desigualdades econômicas – através da seguridade social e previdenciária – proporcionou um 

mercado de consumo de massa para produtos antes considerados de luxo e que agora se tornaram 

necessários[6]. 

A globalização, iniciada nessa época, proporcionou uma nova divisão internacional do 

trabalho, mais elaborada e sofisticada, que hoje é apontada como um dos fatores que impedem o 

avanço das políticas sociais, em nível mundial. Os países do “terceiro mundo”, na década de 50, 

optaram por uma industrialização segregada e planejada, substituindo sua própria produção pela 

importação de manufaturas. Já em meados da década de 60, novas indústrias instaladas no 

“terceiro mundo” abasteciam não somente os mercados locais, mas também o mercado mundial, 

exportavam artigos inteiros – como têxteis – como também se tornavam parte de um processo 

transnacional de manufatura. Esse processo somente foi possível graças à revolução no transporte 

e comunicação, impulsionada pela “guerra fria”.    

Porém, os termos do comércio internacional favoreciam os países do capitalismo central 

que obtinham matérias primas e alimentos mais baratos. Muitos países do “terceiro mundo” 

desenvolveram sua industrialização baseados em velhas tecnologias como o carvão, o ferro e o 

aço do século XIX, bem como os países socialistas agrários. A inovação tecnológica 

definitivamente não floresceu nas economias socialistas.   

Segundo Hobsbawm: 

  

A Era de Ouro continuou ancorada nas economias dos países-

núcleo do capitalismo – mesmo em termos puramente quantitativos. Em 

1957, só os Sete Grandes do capitalismo (Canadá, EUA, Japão, França, 

Alemanha Federal, Itália e Grã-Bretanha) possuíam três quartos de todos os 

carros de passageiros do globo, e uma proporção quase igualmente alta de 

seus telefones. (HOBSBAWM, 1995, p. 265)  

  

b) Panorama político 

Nos “anos dourados do capitalismo” prevaleceu, nos países do capitalismo central, o 

modelo de sindicalismo norte americano, mais pragmático, que busca conquistas imediatas para 

os trabalhadores. 

É importante notar que o modelo do sindicalismo norte americano é extremamente 

diferenciado do modelo europeu. Uma vez que a sociedade americana é formada por imigrantes 

que lá chegaram em busca do enriquecimento pessoal, formou-se uma sociedade na qual os 

valores individualistas se tornaram mais fortes, o que reflete na organização sindical. 
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Já na sociedade europeia, formada há séculos por rígidas  - e quase imutáveis – 

diferenciações entre classes, o recíproco reconhecimento coletivo entre os trabalhadores é mais 

acentuado. Assim, os laços de união são bem mais fortes, o que torna mais plausível e aceitável a 

luta por uma transformação social que busque abolir a estrutura fundamentada em divisão de 

classes sociais. 

Baseado no modelo sindical norte americano e no marxismo reformista, a esquerda dos 

países do capitalismo central passou a concentrar seus esforços em melhorar as condições de seus 

eleitorados operários e em reformas sociais para esse fim. O pensamento social democrata passou 

a ser predominante nos círculos partidários de esquerda, que não sabiam como exigir a abolição 

do capitalismo e por isso dependiam de uma economia capitalista forte e criadora de riqueza para 

financiar seus objetivos. Um capitalismo reformado que reconhecesse a importância da classe 

trabalhadora lhes parecia adequado. 

A ideologia social-democrata pregava uma gradual reforma legislativa do sistema 

capitalista a fim de torná-lo mais igualitário, através da construção de um Estado de Bem-Estar 

Social.  

Por diversos motivos políticos, os governos, os capitalistas e os próprios trabalhadores se 

convenceram de que o laissez-faire e o livre mercado não poderiam retornar em sua plenitude. 

Era necessário o pleno emprego, a contenção do comunismo, a modernização de economias 

atrasadas, em declínio ou em ruínas. Essas eram as prioridades absolutas, o que seria somente 

possível em economias mistas, ou seja, a junção da livre empresa com o planejamento econômico 

estatal, a fim de salvar a livre empresa dela própria. 

O principal fator para ocorrer o boom dos “anos dourados”, segundo Hobsbawm (1995) 

foi a incomum combinação de crescimento econômico em uma economia capitalista baseada no 

consumo de massa com uma força de trabalho plenamente empregada e cada vez mais bem paga 

e protegida. 

Essa combinação política apoiou-se no consenso entre a direita e a esquerda e no 

consenso tácito ou explícito entre patrões e organizações trabalhistas para manter as 

reivindicações dos trabalhadores dentro dos limites que não afetassem os lucros, o que Márcio 

Túlio Viana denomina de “pacto fordista”[7]. De fato, este arranjo era triangular com os governos, 

formal ou informalmente, mediando as negociações entre capitalistas e trabalhadores. 

Para os capitalistas os altos salários não incomodavam, pois não afetavam as altas taxas 

de lucros proporcionadas pelo boom econômico. Além disso, a previsibilidade tornava mais fácil 

o planejamento. Os trabalhadores recebiam salários que subiam regularmente e benefícios extras, 

bem como podiam contar com um Estado Previdenciário sempre mais abrangente e generoso. Os 
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governos, por sua vez, conseguiam estabilidade política, com partidos comunistas extremamente 

fracos. 

Embora Hobsbawm entenda que: 

  

Na prática, a Era de Ouro foi a era do livre comércio, livres 

movimentos de capital e moedas estáveis que os planejadores do tempo da 

guerra tinham em mente. Sem dúvida isso se deveu basicamente à 

esmagadora dominação econômica dos EUA e do dólar, que funcionou como 

estabilizador por estar ligado a uma quantidade específica de ouro, até a 

quebra do sistema em fins da década de 1960 e princípios da de 1970. 

(HOBSBAWM , 1995, p. 270).      

  

Nos “anos dourados” não predominou uma economia capitalista internacional de livre 

comércio. Este fato não se deve ao instinto protecionista dos Estados, mas sim as altas tarifas 

internas dos EUA e o impulso por uma vasta exportação americana que os EUA entendiam como 

essencial para alcançar o pleno emprego. 

Os motores dos “anos dourados” foram as demandas industriais militares da “guerra fria” 

e o Plano Marshall que possibilitou a modernização de países europeus até então atrasados em 

termos industriais como a França e a Áustria. 

Os EUA, até então auto suficientes antes da segunda guerra mundial, se tornaram maciços 

importadores de bens de consumo a partir do final da década de 50, importando até mesmo 

automóveis a partir da década de 60. 

Embora o comércio internacional tenha atingido neste período um grande volume, o 

grosso das atividades econômicas continuou centrado no mercado interno. Mas já na década de 

60 inicia-se o movimento do capitalismo financeiro internacional que hoje é apontado como um 

dos atores centrais da consolidação das políticas neoliberais. 

Em meados da década de 60, todos os Estados, mesmo os comprometidos com a liberdade 

de se obter lucros, estabeleceram controles e restrições à economia, no interesse de seus povos. 

Capitais - dinheiro e instalações industriais - evadiram de seus países de origem para paraísos 

econômicos, onde não havia tantas restrições nas leis empresariais e trabalhistas. 

Os “anos dourados” dependiam também do domínio político e econômico dos EUA que 

atuavam como estabilizador da economia mundial. Com o declínio da hegemonia 

norteamericana, o sistema monetário com base no dólar-ouro desabou. 

c) Panorama social     
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Os “anos dourados” foram um fenômeno mundial, embora a riqueza geral jamais tenha 

chegado ao alcance da maioria da população do mundo. 

As partes desenvolvidas do mundo há muito presenciavam mudanças constantes, 

transformações tecnológicas e inovações culturais. A revolução da sociedade global iniciada 

pelos “anos dourados” representou para eles apenas uma aceleração ou intensificação de 

movimentos aos quais já estavam acostumados. 

Mas, como adverte Hobsbawm “Para 80% da humanidade, a Idade Média acabou de 

repente em meados da década de 1950; ou talvez melhor, sentiu-se que ela acabou na década de 

1960” (HOBSBAWM, 1995, p. 283). 

A mudança social mais importante provocada pelos “anos dourados” foi a “morte do 

campesinato”, que esvaziou as zonas rurais e provocou uma intensa migração interna para as 

áreas urbanas. Essa foi fruto da industrialização espetacularmente acelerada neste curto período 

que não chegou a trinta anos. O fato realmente extraordinário foi o declínio da população 

agrícola em países subdesenvolvidos, em termos industriais. 

Os países desenvolvidos se tornaram grandes produtores agrícolas para o mercado 

mundial, mesmo enquanto reduziam drasticamente a população rural. Isso somente foi possível 

graças a uma extraordinária explosão de produtividade per capita, de capital intensivo, 

promovida pelos agricultores, através da utilização intensiva de maquinário, ou seja, adoção de 

agricultura mecanizada. 

A química agrícola, a criação seletiva, a biotecnologia também auxiliaram este processo. 

Nas regiões pobres do mundo a revolução agrícola – ou revolução verde – também esteve 

presente, embora de forma menos intensa. 

Exceto nos EUA, onde a porcentagem de pessoas empregadas na manufatura passou a 

declinar em 1965, as classes operárias industriais continuaram bastante estáveis durante os “anos 

dourados do capitalismo”, mesmo nos países já industrializados, constituindo um terço da 

população mundial empregada. Segundo Hobsbawm “... no fim dos anos dourados havia sem 

dúvida mais operários no mundo, em números absolutos, e quase com certeza maior proporção 

de empregados em manufatura na população global do que jamais houvera antes.” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 297). 

A década de 60 já dava sinais de crise da classe operária, não em termos de classe e sim 

de sua consciência. No fim do século XIX, as populações misturadas e heterogêneas que vendiam 

a força de trabalho nos países desenvolvidos viam-se como uma única classe trabalhadora. Eram 

unidos por maciça segregação social, por estilos de vida diferenciados, pela limitação de 

oportunidades de vida. Eram unidos pelo elemento central de suas vidas, a coletividade. Estavam 

convencidos que não poderiam mudar de vida através de uma ação individual, mas somente pela 
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ação coletiva. A vida operária era em grande parte pública, uma vez que o espaço privado era tão 

inadequado, seja pelo desconforto, seja pelo pouquíssimo tempo a ele dedicado face à exaustivas 

jornadas de trabalho. 

A coesão operária atingiu o auge nos países desenvolvidos na segunda guerra mundial. 

Durante os “anos dourados” seus elementos foram minados. O pleno emprego, o consumo em 

massa transformou totalmente a vida operária. Já não eram pobres e em seu ambiente privado 

reinava o conforto. As diversões deixaram de ser públicas para se tornarem cada vez mais 

privadas e individualizadas, com o surgimento do rádio e da televisão. Os telefones substituíram 

os contatos individuais e cotidianos. A prosperidade e a privatização destruíram o que a pobreza 

na vida pública havia construído: a solidariedade coletiva e o sentimento de pertencimento de 

classe. 

Além disso, a escassez de mão de obra no pós-guerra provocou a migração internacional. 

Os imigrantes entraram no mesmo mercado de trabalho que os nativos, com os mesmos direitos, 

o que gerou tensões. Os imigrantes não se identificavam com os nativos e vice-versa. Além disso, 

por motivos diversos, havia tensões entre os diferentes grupos de imigrantes. 

A entrada maciça de mão de obra feminina – casada – no mercado de trabalho também 

provocou profundas mudanças sociais. A entrada das mulheres no mercado de trabalho não era 

fato novo. Nos velhos países industrializados, a mão de obra feminina já era utilizada em larga 

escala nas indústrias de trabalho intensivo, especialmente têxteis. O fato novo é que as mulheres 

entraram, em número crescente na educação superior e passaram a ocupar postos de trabalho, 

antes masculinizados, como as profissões liberais. 

A entrada em massa de mulheres casadas e mães no mercado de trabalho e na educação 

superior foram o pano de fundo para o reflorescimento dos movimentos feministas na década de 

60. Desde as lutas pelo direito a voto nas primeiras décadas do século XX, o movimento 

feminista havia perdido relevância social. Nos “anos dourados” as mulheres se tornaram grupo de 

extrema importância política, ao contrário de períodos anteriores. 

Paralelamente a todo esse processo, outro fator de extrema importância revolucionou a 

organização social dos “anos dourados”. O crescimento de ocupações que exigiam educação 

secundária e superior, devido ao avanço tecnológico, provocou a explosão do número de 

estudantes. 

A alfabetização básica já era aspiração de todos os governos e fez um progresso 

sensacional. Porém, nos “anos dourados” a educação universitária atingiu níveis até então 

inimagináveis. 

Segundo Hobsbawm “Antes da Segunda Guerra Mundial, mesmo a Alemanha, França e 

Grã-Bretanha, três dos maiores países, mais desenvolvidos e instruídos, com uma população total 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6740



de 150 milhões, não tinham juntos mais que aproximadamente 150 mil universitários, um décimo 

de 1% de sua populações somadas.” (HOBSBAWM, 1995, p. 290). 

Nos “anos dourados” as famílias realizavam todos os esforços necessários para propiciar a 

educação superior aos seus filhos porque vislumbravam a chance que conquistar para eles renda 

melhor e um status social superior. 

Para os planejadores e governos dos “anos dourados” era óbvio que a economia moderna 

exigia muito mais especialistas e técnicos que no passado. Tornou-se então necessário formar 

essa nova geração de trabalhadores. Além disso, a tendência geral democrática também 

justificava a expansão da educação superior. Os Estados de Bem-Estar Social ocidentais 

ofereceram substancial auxílio estudantil. 

Só na década de 60 se tornou inegável que os estudantes tinham constituído, social e 

politicamente, uma força muito mais importante do que jamais haviam sido. Os rapazes e moças, 

além de seus professores, pela primeira vez passaram a ser contados aos milhões ou centenas de 

milhares em todos os Estados. Concentrados em grandes cidades universitárias, muitas vezes 

isolados, constituíam um novo fator na cultura e na política. Este fato que pode ser facilmente 

observado nas explosões estudantis de 1968, que posteriormente serão analisados.       

d) Panorama cultural 

Os “anos dourados” geraram uma verdadeira revolução cultural nas estruturas das 

famílias, nas relações entre sexos e gerações. Tais mudanças foram mundiais, muito amplas e 

profundas. A maioria das sociedades humanas, até então, partilhava dos mesmos padrões sociais. 

Casamento formal com relações sexuais privilegiadas para os conjugues, onde o adultério era 

tratado como crime; superioridade dos maridos em relação às esposas (patriarcado) e dos pais em 

relação aos filhos. A ideia de família nuclear se tornou modelo padrão na sociedade ocidental nos 

séculos XIX e XX, daí porque alguns autores se referirem à ela como “padrão da família 

burguesa”. 

Na segunda metade do século XX, esse padrão familiar começou a se alterar com grande 

rapidez nos países ocidentais. O casal com filhos passou a entrar em visível retração. 

A “crise da família” estava relacionada com mudanças bastante dramáticas nos padrões 

públicos de comportamento sexual - a parceria e a procriação - a partir da década de 60. Houve 

uma impressionante liberalização do comportamento das mulheres e dos homossexuais ou 

bissexuais. 

Embora leis permissivas tornassem mais fáceis atos até então proibidos – aborto, relações 

homossexuais, nascimentos ilegítimos, divórcios, dentre outros – e dessem muito mais 

publicidade a tais questões, a lei apenas reconheceu o novo padrão social de conduta sexual. 

Tornavam-se permissivos comportamentos até então proibidos pela lei, pela religião, pela moral 
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e pelos costumes. Todas essas mudanças indicavam uma crise na relação entre os sexos e o 

nascimento de um novo padrão social de relacionamento. 

Por sua vez, o aumento da cultura juvenil indicava uma profunda mudança na relação 

entre as gerações. A juventude, como um grupo com consciência própria – que se estende da 

puberdade até a metade da casa dos vinte anos – se tornava um agente social independente. O 

surgimento do adolescente como ator consciente de si mesmo era cada vez mais reconhecido 

pelos fabricantes de bens de consumo. 

Esses jovens – maduros sexualmente e ainda em fase de amadurecimento físico e 

intelectual – rejeitavam o status de crianças ou adolescentes, ao mesmo tempo em que negavam 

humanidade plena a qualquer geração com mais de trinta anos. Isso causava tensões entre os 

jovens e seus pais e professores que insistiam em tratá-los como menos adultos do que eles 

próprios se sentiam. A juventude era vista pelos adultos como estágio final do pleno 

desenvolvimento humano. 

Para os jovens o fato de que o poder, a influência, a realização, a riqueza aumentavam 

com a idade provava que o mundo estava organizado de forma insatisfatória. Um líder com 

menos de 40 anos, mesmo em regimes revolucionários, era uma raridade. 

A cultura juvenil tornou-se, a partir da década de 60, dominante nas economias de 

mercado desenvolvidas porque passou a representar uma massa concentrada de poder de compra 

e porque uma nova geração de adultos fora socializada como integrante de uma cultura juvenil 

autoconsciente e trazia as marcas dessa experiência.[8] 

Isso somente foi possível porque a extensão do tempo da educação e a criação de vastas 

comunidades de rapazes e moças convivendo juntos em cidades estudantis expandiram-se 

espetacularmente. Mesmo os adolescentes que entravam no mercado de trabalho, possuíam maior 

poder aquisitivo que outrora, graças à prosperidade e o pleno emprego dos “anos dourados”. A 

maior prosperidade dos pais diminuiu a necessidade do dinheiro dos filhos para o orçamento 

familiar. 

A espantosa rapidez da mudança tecnológica dava à juventude uma enorme vantagem 

sobre outros grupos etários mais conservadores ou inadaptáveis. O que os filhos podiam aprender 

com os pais tornou-se menos óbvio do que o que os pais não sabiam e os filhos sim. Os papéis 

das gerações inveteram-se. 

Nas universidades americanas, os jovens que não queriam se vestir como os pais 

passaram a usar jeans. Esses trajes, com o tempo, acabaram sendo adotados pelos próprios pais. 

A cultura jovem se tornou espetacularmente internacional. O jeans e o rock 

transformaram-se em marcas da juventude moderna, embora também representassem a 
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hegemonia cultural norteamericana. Essa hegemonia não era nova, mas nos “anos dourados” se 

tornou maciça. 

O poder de mercado independente tornou mais fácil para a juventude descobrir símbolos 

materiais ou culturais de identidade. O estilo informal foi uma forma convincente de rejeitar os 

valores das gerações paternas. No entanto, Ridenti adverte que “...a contestação do período vinha 

junto com um novo patamar de amadurecimento da indústria cultural.” (RIDENTI, 2008, p. 4). 

A partir da década de 50, os jovens de classe alta e média começaram a aceitar a música, a 

linguagem, as roupas das classes baixas urbanas. É importante notar que os jovens são menos 

preconceituosos por natureza e sua integração social é mais ampla e ágil, ao contrário de outros 

grupos etários. O jeans e o rock são os exemplos mais impressionantes dessa democratização 

cultural. Essa guinada para o popular nos gostos dos jovens da classe média e alta também se 

verificou no Brasil, com a defesa do samba pelos intelectuais.[9]    

Rapazes e moças criados no pleno emprego não compreendiam as desastrosas 

experiências da década de 30 e também não eram compreendidos pelas gerações que viveram as 

privações do período entre guerras, para os quais um emprego era um porto seguro. Por mais 

forte que fossem os laços familiares, por mais poderosa que fosse a teia de tradição que 

interligasse as gerações, havia um abismo profundo das experiências e expectativas distintas das 

gerações. Nesse clima, instala-se o abismo social entre as gerações que geraria profundas 

mudanças sociais e culturais.   

 3. Os movimentos sociais de 1968 

No fim da década de 60, na Europa capitalista, ocorreu uma verdadeira explosão de 

salários, fruto de vários fatores combinados: escassez de mão de obra, grandes rebeliões 

estudantis, etc. Tudo, na verdade se assentava na descoberta feita por uma nova geração de 

trabalhadores acostumados com o pleno emprego, de que os regulares aumentos negociados por 

seus sindicatos eram, na verdade, muito menores do que se podia arrancar do mercado. 

1968 foi o sinal de que o equilíbrio dos “anos dourados” não podia durar. 

Economicamente, esse equilíbrio dependia de uma coordenação entre o crescimento da produção 

e os ganhos que mantinham os lucros estáveis. Salários tinham que subir de forma lenta, 

mantendo o consumo, e não podiam espremer os lucros. 

Após vinte anos, tornou-se adulta uma nova geração para a qual a experiência entre 

guerras de desemprego em massa, insegurança, preços em queda não fazia parte de sua 

experiência. Suas expectativas estavam ajustadas à única experiência de seu grupo etário, o pleno 

emprego e a inflação contínua. 
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A mudança de estado de espírito dos trabalhadores foi muito relevante para o modo como 

a economia funcionava. A explosão estudantil foi um fenômeno fora da economia e da política, 

pois mobilizou um setor minoritário da população, sendo seu significado muito mais cultural. 

Embora o radicalismo tenha vindo de grupos não afetados pela insatisfação econômica – 

os estudantes – estimulou os grupos acostumados a mobilizar-se em base econômica - 

trabalhadores - a descobrir que podiam pedir mais da nova sociedade do que tinham imaginado. 

O efeito mais imediato da rebelião estudantil europeia foi a suposta quebra do “pacto fordista” 

através de onda de greves operárias por maiores salários e melhores condições de trabalho. Onde 

os movimentos estudantis provocavam motins, incitava também o veio de jovens operários. 

Nos dedicaremos a analisar, brevemente, alguns movimentos juvenis da década de 1960 

para, posteriormente, tentar compreender como esses afetaram os sindicatos e o próprio Direito 

do Trabalho.   

a) Compreendendo o motim juvenil 

O movimento de maio de 1968 começou na realidade bem antes, no início dos anos 60, na 

Califórnia e no Japão. Disseminou-se pela Europa capitalista, pela Europa sob domínio soviético, 

pela América Latina e prosseguiu por muito tempo depois. Por abranger sociedades diferentes, o 

movimento tomou formas distintas, mas, apesar das diferenças, conservou um caráter unitário. 

O inconformismo ia da Primavera de Praga, contra o socialismo real às insurgências 

contra o capitalismo. Ridenti afirma que “...1968 foi justamente a expressão do inconformismo 

com a ordem da guerra fria.” (RIDENTI, 2008, p. 4). 

Para Emir Sader: 

  

O ciclo de maior expansão econômica capitalista foi o da 

bipolaridade e o de maior extensão dos direitos sociais e políticos.  

[...] 

As maiores mobilizações populares costumam dar-se no final de 

um grande ciclo expansivo, quando os direitos conquistados passam a ser 

colocados em jogo e as expectativas de continuidade da extensão dos direitos 

são interrompidas. O longo ciclo expansivo responsável, junto com a força 

reivindicativa dos sindicatos, pelo pleno emprego, refletia correlação das 

forças social e ideológica, favoráveis aos trabalhadores. 

Esse ciclo revela sinais de que se extinguia no início da década de 

1960, com a diminuição do ritmo de crescimento das economias, ao mesmo 

tempo em que as mobilizações populares seguiam a luta pela ampliação dos 

seus direitos. (SADER , 2008, p. 6). 
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Para os jovens, parecia urgente e possível transformar e não se conformar com a ordem 

estabelecida pela guerra fria. Mais do que interpretar o mundo, buscava-se transformá-lo, 

liberando o potencial criativo da humanidade para mudar a vida em todos os seus aspectos, 

construindo alternativas de existência que fugissem da polarização entre o capitalismo e o 

socialismo real. 

Houve a irrupção em cena de uma nova categoria de idade, os adolescentes e pós-

adolescentes que constituíram uma força social autônoma. Embora possuíssem grandes 

diversidades de aspirações – revolucionárias, reformistas, libidinais – três grandes aspirações 

sempre se fizeram presentes. 

A primeira é a grande aspiração democrática e libertária. O movimento de 1968 foi 

dirigido contra todas as formas autoritárias de poder, em todas as instituições – governos, 

escolas, universidades, família, casamento, empresas. Foi a rejeição a todas as formas de poder 

baseadas na força, na coação, na tradição e a aceitação como única forma de poder legítimo do 

que for baseado no consenso dos indivíduos, o que evidencia o desejo pela efetivação irrestrita do 

conceito de igualdade. Segundo Weber, “Foi a aspiração ao direito de participação para todos 

igualmente, à tomada de decisões.” (WEBER, 2008, p. 22). Aspirou também o combate a todas 

as formas de discriminações, sejam elas sociais, entre categorias, entre classes, entre sexos, 

idades, tendências sexuais. 

A segunda grande aspiração foi ao direito ao prazer, à libertação do desejo. Foi dirigido 

contra o puritanismo repressivo de sociedades muito marcadas pela moral tradicional, resultante 

de um mundo rural e de culturas religiosas – judaicas, católicas, protestantes. 

A terceira aspiração era a utopia por uma sociedade perfeita, que deveria sair do mundo 

da necessidade e entrar no reino da liberdade.        

Os movimentos estudantis eram transnacionais, comunicavam ideias e experiências 

através de fronteiras com facilidade e rapidez absurdas. Os jovens estavam acostumados com as 

inovações tecnológicas. As revoltas estudantis não eram apenas radicais e explosivas, mas 

também apresentavam descontentamento político e social. 

Em 1968, os estudantes se rebelaram nos países do capitalismo central – EUA, França, 

Itália, Alemanha – mas também no mundo socialista – primavera de Praga na Tchecoslováquia, 

Polônia – e no “terceiro mundo’ – Brasil, México, Peru. 

Para muitos, o motivo pelo qual 1968 não foi a revolução é que, os estudantes, por mais 

numerosos e mobilizados que fossem, não podiam fazê-la sozinhos. A efetividade política dos 

estudantes estava em sua capacidade de agir como sinais e detonadores para grupos maiores que 

inflavam com menos facilidade. Os estudantes acabaram provocando ondas de greves operárias 
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na Itália, França e Brasil em 1968, mas os operários, após vinte anos de melhorias sem paralelos 

nas economias de pleno emprego, não pensavam em revolução proletária. 

O novo corpo estudantil era por definição um grupo de jovens que continha um crescente 

contingente de mulheres. Os grupos jovens são, por excelência, adeptos ao motim, a desordem, 

mas também a alegria e aos sonhos. Tais jovens, que obviamente estavam a caminho de um 

futuro muito melhor do que o de seus pais, com raras exceções, sentiam-se atraídos pelo 

radicalismo político[10]. 

O jornalista e sindicalista alemão Helmut Weiss, hoje com 62 anos, que ingressou na 

universidade em 1968 nos dá uma visão de qual era o pensamento dos jovens da época: 

  

Em minha turma na universidade havia apenas dois filhos de 

operários, eu, filho de um mecânico da empresa Bosh, e outro rapaz. No dia 

em que fui me matricular havia no campus da universidade vários grupos 

políticos distribuindo panfletos. Você se matriculava e, automaticamente, 

aderia a um grupo de esquerda. 

Minha opção, na época, foi pelo grupo mais radical...não porque eu 

era tão radical assim, aliás com 18, 19 anos nem se sabia muito o que isso 

significava. Aderi ao grupo maoísta porque havia uma linda moça, de mini 

saia, que distribuía os panfletos. 

Mais tarde, quando meu grupo ia vender jornais nas fábricas, 

percebi a importância daquela moça... enquanto eu conversava com os 

trabalhadores por horas e vendia dois, três jornais, que eram para sustentar 

nossa organização, ela, com um sorriso, vendia 50, 60![11]  

  

Os estudantes dominavam áreas visíveis da vida universitária, com manifestações 

públicas que iam de paredes cobertas de pichações e cartazes, marchas e piquetes. Essa 

radicalização estudantil nunca antes fora vista nos países do capitalismo central. Antes da 

segunda guerra mundial, a grande maioria dos estudantes na Europa e EUA, privilegiados pelo 

fato de que somente uma insignificante minoria ingressava no ensino universitário, era apolítica 

ou de direita. 

A maioria das instituições de ensino superior ou similar não estava preparada física, 

organizacional e intelectualmente para o enorme influxo da massa de estudantes. Além disso, ir 

para a universidade deixou de ser um privilégio e as limitações impostas deixaram os estudantes 

ressentidos contra qualquer tipo de autoridade. A universidade ampliou os ressentimentos contra 

qualquer tipo de autoridade e acabou inclinando os estudantes para as ideias de esquerda. 
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As insatisfações dos jovens não eram amortecidas pela consciência de estarem vivendo 

épocas de impressionantes melhorias. As lembranças de épocas de guerra, fome, desemprego não 

faziam parte de suas memórias. Tais jovens somente conheciam a estabilidade e a pujança dos 

“anos dourados”. Eles acabavam sentido que tudo podia ser diferente e melhor, mesmo não 

sabendo como. A explosão estudantil era dirigida contra o que os jovens viam como 

característico daquela sociedade, não contra o fato de que a velha sociedade talvez não houvesse 

melhorado o bastante.    

Diversos slogans pretendiam demonstrar os anseios estudantis. Jargões estudantis 

tornaram-se universais: 

Queremos tudo e já! (tutto e subito) 

É proibido proibir! 

Sejamos realistas, desejemos o impossível! 

Tomo meus desejos por realidade, pois acredito na realidade de meus desejos! 

Quando penso na revolução quero fazer amor! 

Ao contrário do que as primeiras aparências indicam, tais jargões não eram declarações 

políticas de princípios, no sentido tradicional de visar a abolição de leis repressivas. Eram 

anúncios públicos de sentimentos e desejos privados, mesmo quando acompanhados de 

manifestações públicas coletivas, mesmo quando aparentavam rebeliões em massa. Sua essência 

era o subjetivismo.    

Mesmo para os jovens militantes da esquerda que participaram da insurreição estudantil 

de 1968, o importante não era o que os revolucionários esperavam conseguir com suas ações, 

mas sim o que faziam e, sobretudo, como se sentiam fazendo. 

Segundo Hobsbawm: “Libertação pessoal e libertação social, assim, davam-se as mãos, 

sendo sexo e drogas as maneiras mais óbvias de despedaçar as cadeias do Estado, dos pais e do 

poder dos vizinhos, da lei e da convenção.” (HOBSBAWM, 1995, p. 326). 

O importante era o compromisso público com o até então proibido ou não convencional. 

O uso de drogas se caracterizou como um ato de desafio em relação aos que a proibiam, além, é 

claro, das sensações que elas tornavam possíveis. As mudanças no comportamento sexual 

também visavam desafiar autoridades e limites por estas impostos. 

O grande significado de todas essas mudanças foi a rejeição a ordenação histórica e há 

muito estabelecida das relações humanas em sociedade, que as convenções sociais e as 

proibições expressavam, sancionavam e simbolizavam. 

Essa rejeição não se dava em nome do estabelecimento de um outro padrão de ordenação 

da sociedade. Não houve nenhum reflorescimento da única ideologia que acreditava na ação 

espontânea, não organizada, anti autoritária e libertária que traria uma sociedade nova, justa e 
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sem Estado. Embora a explosão estudantil aceitasse em seu seio os anarquistas, esses não 

dirigiram a insurreição e muito menos essa se pautava ideologicamente – de forma predominante 

– em seus preceitos. 

A insurreição estudantil atuou em nome da ilimitada autonomia do desejo humano, 

supunha um mundo de individualismo voltado para si mesmo levado aos limites. Assumia 

tacitamente que o mundo consistia em vários bilhões de pessoas definidos pela busca do desejo 

individual – incluindo desejos proibidos até então. Paradoxalmente, os que se rebelavam contra 

as convenções e restrições partilhavam as crenças sobre as quais se erguia a sociedade de 

consumo de massa. 

A revolução cultural dos “anos dourados” pode ser entendida como o triunfo do indivíduo 

sobre a sociedade, rompendo-se os fios que antes ligavam os seres humanos em texturas sociais. 

Tais texturas não eram somente relações de fato entre indivíduos e suas formas de organização, 

mas também modelos gerais dessas relações e os padrões esperados de comportamento das 

pessoas umas com as outras.   

As tensões sociais demonstraram basicamente que o triunfo da economia comercial 

solapava a legitimidade da ordem social até então aceita, baseada na desigualdade, tanto porque 

as aspirações se tornavam mais igualitárias quanto porque as justificações funcionais da 

desigualdade estavam erodidas. O sentimento de igualdade propiciou a contestação da hierarquia. 

Além disso, o desmoronamento da família não trazia tantas desvantagens sociais. A rede 

de proteção familiar fora substituída pelo Estado de Bem-Estar Social. 

b) Os diversos movimentos juvenis de 1968 

1968 foi o ano em que Richard Nixon foi eleito presidente dos EUA e que Martin Luther 

King foi assassinado, mas também foi o ano em que os Beatles tocaram na Índia. 

Não temos a pretensão de abordar todos os movimentos ocorridos nos anos 60, tarefa que 

se torna impossível em tão pouco espaço. Mas faremos um relato sumário dos mais importantes 

movimentos juvenis daquela época para propiciar o leitor uma visualização – longe da ideal – 

sobre a abrangência dos chamados movimentos de 1968. 

Como dissemos anteriormente, 1968 é somente uma referência histórica que compreende 

desde o início dos anos 60 até meados dos anos 70. 

1)                 Os Panteras Negras 

Desde o final de 1950, a luta dos afro-americanos por direitos civis, igualdade e liberdade 

seguia as táticas de resistência pacífica, defendidas por Martin Luther King. No entanto, a 

maioria dos jovens negros nos guetos não estava satisfeita com a tática pacífica. Frustrados com a 

procrastinação por parte do governo, com a pobreza que se alastrava, com a segregação e o 

racismo, passaram a defender uma nova forma de resistência e luta por conquista de direitos. 
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O movimento dos “Panteras Negras” surgiu em 1966 com o slogan “Black Power” e uma 

atitude mais radical. Os Panteras patrulhavam as cidades, protegendo os negros da violência 

policial e também promoviam cafés da manhã para que as crianças do gueto fizessem sua 

refeição antes de irem para a escola. Organizavam doações de alimentos e roupas. 

Os Panteras também procuravam promover a auto estima negra, incentivando a música e 

artistas negros. Jimi Hendrix obteve muito apoio dos Panteras Negras, mas tal apoio foi perdido 

quando Hendrix aceitou tocar em Woodstock, festival direcionado para jovens brancos. 

Com a expansão de sua força extremamente organizada, em 1970, as elites brancas 

declararam guerra ao que eles denominavam como “maior ameaça a segurança nacional”. 

Perseguidos no início dos anos 70, seus líderes foram mortos e presos.    

2)                 O Movimento Hippie 

Nos EUA, os jovens universitários não tinham interesse em dar continuidade ao estilo de 

vida de seus pais, considerado medíocre e superficial, baseado no consumo irracional e 

desnecessário. Nos anos 50 surgiram grupos de jovens, apelidados de beatniks, que propunham a 

tomada de consciência de uma ecologia planetária, buscando a verdadeira liberdade, emoções e 

sensações novas. 

Na década de 60, tais agrupamentos de jovens se expandiram pelos EUA e passaram a ser 

denominados de hippies. Muitos desses jovens foram viver em comunidades rurais como 

negação à industrialização. Formaram pequenas comunidades, liberadas para o sexo e o uso de 

drogas. 

Acreditavam ser possível modificar a sociedade, criando um paraíso de sonhos, amor e 

arte. Buscavam a liberdade, despindo-se de preconceitos, livrando-se de regras de conduta 

sexual, ultrapassando valores culturais e morais. Contestavam o sistema social e as opressões. 

Também lutaram contra a guerra fria, em especial a guerra do Vietnã. Se opunham a autoridade 

estatal e a obrigação de prestação de serviço militar. 

As drogas eram utilizadas como ritual que poderia trazer uma libertação maior. A música 

foi o principal instrumento de propagação de sua filosofia e pretexto para a reunião de milhares 

de jovens.   

3)                 O movimento punk 

O movimento punk surge com a banda “Detroit MC5 (Motor City Five)”, formada em 

1964, na cidade de Detroit, por filhos de trabalhadores da montadora Ford.  

Esses jovens contestam o movimento hippie ao argumento de que seus integrantes eram 

filhos da pequena burguesia que estavam na universidade e nada entendiam sobre as angústias 

dos trabalhadores e de suas famílias. Além disso, criticavam a exarcerbação da liberdade sexual 

como forma de protesto. 
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O som produzido pelos punks tentava imitar o barulho do motor de carros, através da 

distorção das guitarras.   

O princípio de autonomia do “faça-você-mesmo”, o interesse pela aparência agressiva, a 

simplicidade, o sarcasmo niilista e a subversão da cultura eram características extremamente 

marcantes dos punks. 

O movimento punk foi uma forma mais ou menos organizada e unificada, com o intuito de 

alcançar objetivos — seja a revolução política, almejada de forma diferente pelos vários 

subgrupos do movimento, seja a preservação e resistência da tradição punk, como forma cultural 

deliberadamente marginal e alternativa à cultura tradicional vigente na sociedade ou como 

manifestação de segregação e auto-afirmação por gangues de rua.  

Outro aspecto revolucionário se baseava na subversão não-coerciva dos costumes do dia-

a-dia sem, no entanto, se apegar a um objetivo preciso ou a um desejo de aceitação por um grupo 

de pessoas, representando uma postura distinta do caráter politicamente organizado e definido do 

movimento punk e de seu respectivo interesse na preservação da tradição punk em sua forma 

original ou considerada adequada. 

Os punks participavam ativamente de movimentos grevistas, até mesmo porque muitos 

deles também eram operários ou faltavam às aulas para apoiar os trabalhadores. No Brasil, o 

movimento punk surgiu no ABC paulista, no fim da década de 70, e também participou 

ativamente dos movimentos operários[12]. 

Em 1974, a indústria fonográfica descobre a banda punk Ramones que possuía um 

discursso um pouco menos agressivo. Desde então o punk, nos EUA, ficou restrito a 

manifestação meramente musical, embora em sua origem abrangesse diversas manifestações 

artísticas e contestadoras.    

4)                 1968 em Paris 

Devido a uma proibição de que os rapazes pudessem visitar as moças em seus 

dormitórios, eclode na universidade francesa de Nanterre, o que mais tarde se extendeu por toda 

a França. Em 23 de março de 1968, os estudantes ocupam a universidade de Nanterre e 

novamente em 23 de maio do mesmo ano. Em 03 de maio de 1968, o reitor da universidade 

Sorbonne a fecha, o que gerou protestos em toda Paris no mesmo dia. 

Jovens liderados por Dany Le Rouge tomam a universidade Sorbonne e as ruas de Paris, 

apresentando ao General De Gaulle uma plataforma inesperada de exigências. Os estudantes 

chegaram a incendiar Paris, no que depois ficou conhecido como “primavera vermelha”. Dany Le 

Rouge foi expulso da França no mesmo ano. 

5)                 Primavera em Praga 
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As inssureições juvenis contra o poder constituído, em 1968, não se limitaram ao mundo 

capitalista. No mundo dominado pelos soviéticos, a autoridade também foi contestada pelos 

jovens, o que demonstra o caráter universal do movimento. 

Jovens intelectuais ascenderam no partido comunista da Tchecoslováquia em 05 de abril 

de 1968. Liderados por Dubcek, pretenderam efetuar uma profunda reforma na estrutura política 

do país, a fim de se remover vestígios de autoritarismo e do despostismo que consideravam uma 

aberração do sistema socialista. 

Pretendiam garantias de direitos civis, liberdades de impreensa, liberdade de organização 

partidária, o que implicava o fim do monopólio do partido comunista. O controle do governo 

passaria do partido comunista para uma assembléia nacional multipartidária.  

Praga foi inundada por uma onda de alegria que ficou conhecida posteriormente por 

“primavera de Praga”. Explodiram manifestações em favor da rápida democratização. 

Acreditava-se que seria possível uma transição pacífica de um regime comunista ortodoxo para 

uma social democracia ocidentalizada, com a possibilidade do convívio entre uma economia 

coletivizada com a mais ampla liberdade democrática. 

Mas, em agosto de 1968, as forças armadas da URSS, Polônia, Alemanha Oriental, 

Bulgária e Hungria invadiram a Tchecoslováquia, ocupando pontos estratégicos de Praga e 

cortando as comunicações com o exterior. A “primavera de Praga” sucumbiu perante a força. 

Dubcek pediu as suas forças armadas e a população que não resistissem, se entregou e foi 

conduzido a Moscou. Foi reestabelecida a censura aos meios de comunicação e a polícia secreta 

passou a ocupar indefinidamente o país. Em 1969, Dubcek foi substituído por outro dirigente do 

partido comunista, mais propenso ao modelo soviético.     

c) O “novo feminismo” e a revolução sexual 

Até a década de 1960, a honra feminina era tradicionalmente definida como virgindade 

antes do casamento e total fidelidade conjugal depois. O primeiro e talvez mais relevante 

exemplo da nova consciência de gênero que se desenvolveu na década de 60 foi a revolta das 

mulheres tradicionalmente fiéis nos países católicos contra doutrinas da Igreja. A luta pelo direito 

ao divórcio, ao abordo e ao prazer sexual foi a mais expressiva busca pela liberdade feminina. 

As mulheres não se contentavam mais com a luta só pela emancipação, ou seja, por 

direito jurídicos iguais e pelo direito de ingressarem no mercado de trabalho em condições iguais 

a dos homens. As mulheres desejavam libertação! Libertação do controle patriarcal, liberdade 

sobre o próprio corpo – seja na liberdade de se divorciar, de abortar, seja na liberdade de sentir 

prazer sexual.    

O que se alterou não foi apenas a natureza das atividades da mulher na sociedade, mas 

também os papéis por elas desempenhados ou as expectativas convencionais do que devem ser 
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esses papéis. Como consequência do novo movimento feminista, a autoridade conjunta dos 

filhos, antes prerrogativa apenas do pai, foi obtida. 

O “novo movimento feminista” surgiu como parte do movimento de 1968, porém foi mais 

abrangente que esse e mais internacional. O movimento estudantil de 1968 compreendeu desde 

protestos pacifistas até a questão da sexualidade. Isso inclui, naturalmente, um impulso de 

libertação ao qual as mulheres reagiram de maneira mais específica. 

Sob o jargão “o pessoal é político!”, o “novo feminismo” conclamou as mulheres a 

entender o capitalismo não somente como repressão, mas também como patriarcado. A 

dominação feminina não seria exercida somente pelo sistema, mas também no âmbito privado. 

Em todos os lugares a resistência das mulheres também se manifestava no modo de vestir. Saias 

e vestidos foram sendo, paulatinamente, substituídos por calças. 

 Uma questão bastante interessante, de extrema importância para o “novo feminismo”, 

sobre a qual se pode refletir é a elaborada por Guillebaud. “O sexo estava à esquerda em 

1968?”[13] De acordo com o ex-agitador estudantil, os jovens sacudiram a velha moral do mundo 

pudico patriarcal e arcaico anterior à 1968. Para o jornalista do Le Mounde, a pudicícia teria sido 

uma invenção do espírito burguês e os jovens apenas buscaram “desculpabilizar” o prazer. 

Segundo as feministas da década de 1960, apoiadas nas leituras de vários autores como 

Freud, Marcuse, Sartre, Foucault, Max Weber, dentre outros, desde a invenção do capitalismo 

pelos puritanos anglo-saxões, a repressão sexual fez parte do espírito burguês e foi concebida 

com a intenção de disciplinar a população trabalhadora. Na Europa da Revolução Industrial, o 

trabalhador despender suas forças tendo prazer com seu corpo, evidentemente, era um 

desperdício a ser evitado pela indústria da época. Desta forma, compreendiam que a ampla 

liberdade sexual - principalmente das mulheres – era uma forma de contestação do sistema.   

d) Os trabalhadores e suas conquistas em 1968  

No final da década de 1950, surge na Itália uma corrente marxista denominada 

operaísmo, que pretendia a transformação do operário massa em operário social. O operaísmo 

via a existência da classe operária nas lutas em que esta travava. Lutas essas que 

possibilitavam a formação da classe operária nos concretos acontecimentos em que essa se 

negava como força de trabalho e afirmava sua autonomia, através de uma subjetivação 

coletiva. 

O operaísmo propôs que, para que fosse possível a recomposição política dos 

trabalhadores, as novas figuras operárias não deveriam mais se submeter às diretivas político 

sindicais que pretendiam conscientizá-las, mas que tais diretivas é que deveriam se subordinar 

às novas configurações das subjetividades operárias. 
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Essa nova forma organizativa propiciou um ciclo de revoltas operárias contra o 

taylorismo, apoiadas pelo movimento estudantil, que se iniciou em 1962 com a revolta de 

Piazza Statuto, dos operários da FIAT em Turim e terminou em 1969 com a edição do 

Estatuto dos Trabalhadores Italianos. Esse movimento, posteriormente, ficou conhecido como 

“verão vermelho”. 

Na França os estudantes também se aliaram aos trabalhadores, o que levou a uma 

grande onda de protestos que ficou conhecida como “maio quente francês”. Atendendo ao 

pedido de apoio dos estudantes contra a violência policial, as centrais sindicais convocaram 

uma greve geral para o dia 13 de maio de 1968. Nesta data, cerca de um milhão de pessoas 

marcharam pelas ruas de Paris. Várias greves se seguiram a este dia e o método era o mesmo: 

paralisação, ocupação da fábrica e “seqüestro” da direção da empresa. As bandeiras 

vermelhas tremularam nos portões de algumas empresas. 

No total, cerca de 10 milhões de trabalhadores se envolveram no movimento paredista 

que durou mais de duas semanas e atingiu seu ápice entre os dias 22 e 23 de maio. Segundo 

alguns historiadores, era a maior greve geral que se teve notícia na história do capitalismo até 

então. 

No dia 24 de maio, o presidente anunciou que o governo realizaria algumas reformas 

educacionais e prometeu um aumento salarial para os trabalhadores. Imediatamente, os 

representantes governamentais e patronais começaram a negociar com as centrais sindicais 

uma pauta de reivindicação. Os resultados dessas conversações seriam os chamados “acordos 

de Grenelle”, numa referência à rua onde se localizava o Ministério do Trabalho, lugar da 

negociação. 

Nos acordos foram estabelecidos o aumento de salário de 10%, redução gradual da 

jornada de trabalho, reconhecimento dos sindicatos dentro das fábricas. No entanto, uma das 

principais reivindicações do movimento grevista que era a redução da jornada de trabalho 

para 40 horas semanais que não foi conquistada.[14] 

Levando em conta a situação da indústria francesa, o tamanho da greve e a gravidade 

da crise política, as conquistas foram relativamente pequenas. Por esse motivo, os acordos 

foram amplamente rejeitados nas assembléias operárias e, inclusive, o número de grevistas 

chegou a aumentar. Criava-se assim uma crise de representação dos trabalhadores. Os 

trabalhadores, ao contrário de suas direções sindicais, levantavam questões que iam para além 

do simples aumento de salários, como o “controle social da indústria”. 

No Brasil, após o golpe militar que levou a prisão, tortura e assassinato de diversas 

lideranças sindicais, bem como a intervenção em direções de sindicatos, o movimento 

estudantil se alia a algumas oposições sindicais. 
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Assim, em abril de 1968, eclode a primeira greve da ditadura militar que inicia-se na 

região industrial de Contagem e se espalha para Osasco. A greve dos trabalhadores 

metalúrgicos mineiros iniciou-se com a ocupação da siderúrgica Belgo Mineira por 1.200 

trabalhadores, se espalhou para a Mannesmann, Belgo Mineira de João Monlevade, Acesita 

de Ipatinga, dentre outras fábricas, chegando a paralisar mais de 16 mil trabalhadores. Além 

de ser a primeira greve realizada durante o período da ditadura, sua importância também se 

deve ao fato de ter como um de seus líderes uma mulher, a metalúrgica Maria Imaculada 

Conceição. 

A greve dos trabalhadores mineiros, embora duramente reprimida pelas forças 

armadas, conquistou um abono salarial de emergência, instituído pela Lei nº. 5.451/68, além 

de propiciar a formação de uma nova forma de organização dos trabalhadores, através do 

local de trabalho. 

Um aspecto de extrema relevância é comum nas mobilizações de trabalhadores 

italianos, franceses e brasileiros em 1968. Além de se unirem ao movimento estudantil, tais 

trabalhadores passaram a contestar as direções de seus sindicatos. Os aumentos progressivos 

de salários, defendidos pelos sindicatos, já não conseguiam mais atender as expectativas dos 

trabalhadores. A organização sindical, de rígida hierarquia, também já não era mais aceita. 

Talvez, podemos até mesmo concluir que 1968 foi um marco no sindicalismo, pois ali se 

inicia a crise de representação dos trabalhadores que passam a almejar uma forma de 

representação mais igualitária, menos burocratizada, com mais liberdade e democracia.      

4. A suposta ruptura do “pacto fordista” e a crise do sindicalismo 

Como já observamos, durante as décadas de 50 e 60, nos países do capitalismo central – 

EUA e Europa Ocidental – formou-se uma espécie de acordo tácito entre os capitalistas – 

detentores dos meios de produção - trabalhadores e Estado. 

Esse pacto, que alguns denominam de “pacto fordista”, possibilitou a construção do 

Estado de Bem Estar Social nesses países, onde o Estado, através da adoção das políticas 

keynesianas, coordenava e intervinha na economia, garantindo o aumento progressivo e 

constante dos lucros, além de direitos sociais aos trabalhadores. 

O sistema capitalista atingiu seu ápice nesse período, o que foi proporcionado por 

diversos fatores. A produção em massa, sob o domínio do sistema fordista, empregava 

contingentes cada vez maiores de trabalhadores estáveis. Por sua vez, tais trabalhadores se 

organizavam em sindicatos extremamente fortes e mobilizados que abandonaram as teses 

revolucionárias – com as quais pretendiam derrubar o sistema capitalista de produção – e 

buscavam direitos cada vez mais amplos. 
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A progressão constante e gradual dos salários e as inovações tecnológicas do período 

entre guerras permitiam o aumento do consumo em massa que conservava os altos patamares de 

lucro. 

O sistema então era sustentado por um tripé, um tanto contraditório: lucros crescentes 

permitidos pelo consumo em massa, direitos trabalhistas que se ampliavam moderadamente e 

falta de contestação política do sistema capitalista. 

No entanto, essa forma de gerir o capitalismo, nitidamente, ruiu em meados da década de 

1970. Desde fins de 70 até hoje vemos que as políticas neoliberais tem privilegiado a 

precarização e flexibilização de direitos sociais – incluindo os trabalhistas. 

Não nos parece que somente a crise do petróleo de 1973/1974 e 1978/1979 seja a única 

responsável por essa profunda mudança, apesar de reconhecermos seu papel essencial. Devemos 

reconhecer também que, sendo os direitos sociais uma construção dos movimentos sociais, a 

fragilização dos sindicatos implica, consequentemente, na fragilização do próprio Direito do 

Trabalho. 

Para nós os embriões de tal mudança já estavam plantados nos “anos dourados do 

capitalismo”, onde já se apontava a crise do sindicalismo. As inovações tecnológicas do entre 

guerras já possibilitavam a diminuição da operariado industrial. Tal diminuição somente não 

ocorreu nas décadas de 50/60 porque nesse período vários itens de consumo, antes de luxo, 

puderam ser produzidos e comercializados em massa, uma vez que o custo de sua produção caiu 

vertiginosamente. 

Ora, para que esses itens fossem comercializados em massa, era necessário que fossem 

produzidos também em massa. Devido a esse fator era necessário o emprego de grande 

contingente de mão de obra. Mas, a partir do momento em tais itens de consumo chegassem as 

diversas camadas da população, sua produção, logicamente, tenderia a diminuir. É importante 

observar que nessa época tais itens de consumo possuíam grande durabilidade e sua troca 

constante, ao contrário de hoje, não se justificava. Desta forma, as condições para o declínio da 

operariado industrial já estavam implantadas nos “anos dourados do capitalismo”.   

Outro importante fator também pode ser observado nessa época. A massificação de tais 

bens de consumo causou grande impacto na organização dos trabalhadores. Com itens que 

proporcionavam entretenimento em casa – tais como rádio, televisão, telefone, dentre outros – a 

vida do trabalhador deixa de ser eminentemente pública para se tornar privada, o que afeta a 

construção de laços de solidariedade. 

Por fim, a generalização das ideias de igualdade e liberdade que ocorreu em 1968 também 

afetou a organização sindical. Tais ideias, na verdade, se originam no Iluminismo, mas até então 

sempre conviveram com seus contrários, frutos da exploração do trabalho e da rígida forma de 
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organização social até então vigente que se verificava em instituições como a família, a escola, a 

fábrica, dentre outras. 

A eclosão dos movimentos sociais de 1968 foi o marco da contestação da forma 

hierárquica de organização social. Nos “anos dourados do capitalismo”, face a ampla concessão 

de direitos, até então impossível de se imaginar, as ideias de liberdade e igualdade se 

generalizaram e tornou-se inviável a convivência com seus contrários. Talvez por isso surge a 

contestação generalizada contra qualquer tipo de autoridade, inclusive daquela ditada pelas 

próprias organizações dos trabalhadores. 

Considerações finais 

Durante 1968, muitos tendiam a ver a juventude universitária como a vanguarda 

revolucionária da sociedade, em substituição ao proletariado cada vez mais integrado ao sistema 

capitalista. Consideraram o movimento em curso naquele momento apenas a realização prática 

da liberdade, negação de toda e qualquer tipo de autoridade. 

Mas 1968 foi muito mais do que isso. Alguns, como o filósofo marxista francês 

Debray o consideram como “berço da nova sociedade burguesa”, pois teria criado a harmonia 

entre as rebeliões individualistas juvenis e as necessidades políticas, econômicas e sociais do 

grande capitalismo liberal, uma vez que proporcionou o culto ao “eu”, a exaltação das 

liberdades e a confirmação das desigualdades. 

Para outros, o motivo pelo qual 1968 não levou a revolução social é que os estudantes, 

por mais numerosos e mobilizados que fossem, não podiam fazê-la sozinhos. A efetividade 

política dos estudantes estava em sua capacidade de agir como sinais e detonadores para grupos 

maiores que inflavam com menos facilidade. Os estudantes acabaram provocando ondas de 

greves operárias na Itália, França e Brasil em 1968, mas os operários, após vinte anos de 

melhorias sem paralelos nas economias de pleno emprego, não pensavam em revolução 

proletária. 

Para nós, no entanto, a lição mais importante que talvez se possa extrair de 1968 é que a 

sociedade de hoje já não comporta instituições de rígida hierarquia. As noções de igualdade, 

liberdade e democracia dominam corações e mentes e não podem ser refutadas pelos sindicatos. 

A fábrica de hoje aprendeu a lidar com essas concepções ao tentar mascarar a 

subordinação do trabalhador, deixando-o crer que é mais igual e mais livre. O sindicato, ator 

social que sempre contestou qualquer forma de exploração, não deve preservar sua forma 

hierárquica, sob pena de perder representatividade. 

Os motins estudantis e as rebeliões operárias de 1968 nos demonstram que o contato 

cotidiano com os trabalhadores, a tomada de decisões de forma democrática e igualitária, bem 

como a liberdade de organização podem ser caminhos para a recuperação dos sindicatos.  
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RESUMO 
O artigo pretende discutir a noção de soberania popular nos trabalhos de John Rawls. Para 
este propósito, buscamos primeiramente relacionar os objetivos originais da Teoria da Justiça 
com os objetivos de outros textos rawlsianos, em especial o Liberalismo Político. Esta relação 
pode nos ajudar a entender a solução dada por Rawls ao problema dos fundamentos da 
racionalidade pública democrática e, portanto, da soberania popular, nos seus própios termos. 
Em seguida discutimos mais profundamente sua concepção da racionalidade pública 
democrática analisando seus principais elementos, como o conceito de posição original, e suas 
aplicações ao contexto constitucional. Com isso esperamos demonstrar como Rawls concebe 
a articulação dos princípios de justiça com a formação da vontade popular. 
PALAVRAS-CHAVE: RAWLS; SOBERANIA POPULAR; JUSTIÇA; DEMOCRACIA. 
 
ABSTRACT 
The article intends to discuss the notion of popular sovereignity in the works of John Rawls. 
To this purpose, we first manage to relate the original aims of the Theory of Justice and the 
objectives of the other rawlsian texts, especially of the Political Liberalism. This relation can 
help us understand the solution given by Rawls to the problem of the foundations of 
democratic public rationality, and thus of popular sovereignity in his own terms. We then 
discuss more profoundly his conception of public rationality by analysing its main features, 
like the concept of the original position, and its applications to the constitutional context. 
With this we hope to demonstrate how Rawls conceives the articulation between the 
principles of justice and the formation of popular will. 
KEYWORDS: RAWLS; POPULAR SOVEREIGNITY; JUSTICE; DEMOCRACY. 
 
 

Introdução 

  

No movimento de retorno ao direito que marcou o final do século XX1, a filosofia política 

ocupou-se em grande medida da articulação entre a lógica das liberdades (direitos humanos) e 

a lógica democrática (soberania popular)2. As diferentes teorias da justiça, da democracia e do 

direito no campo liberal propuseram uma reabilitação crítica destes dois princípios 

fundamentais da experiência política moderna num quadro de crise teórica e descrédito 
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prático das instituições históricas por eles engendradas. Os ideais normativos veiculados por 

tais teorias buscam então recuperar os elementos progressistas no interior do projeto político 

moderno, para concretizá-los com o auxílio de uma racionalidade emancipada e dos sentidos 

utópicos irrealistas e autoritários que as razões das ideologias modernas não conseguiram 

expulsar da história. Uma racionalidade pública autocrítica e equipada para o “fato do 

pluralismo”. 

Quarenta anos depois da publicação de A Theory of Justice, esta crise das instituições se faz 

presente uma vez mais. A derrocada financeira do capitalismo neoliberal a partir de 2008 

ainda não produziu seus desdobramentos econômicos e políticos finais, mas novamente as 

instituições da democracia e os direitos fundamentais são desafiados a prover rápidas soluções 

em face de ideologias rivais, menos comprometidas com estes conteúdos normativos. A 

antiga e não solucionada tensão entre as liberdades básicas e as decisões populares soberanas 

faz reemergir o debate sobre como as grandes democracias ocidentais poderão enfrentar a 

crise3, cenário análogo àquele no qual os filósofos do final do século XX desenvolveram seus 

mecanismos de representação. Exatamente pela persistência do problema e de suas 

implicações materiais, faz-se urgente a compreensão das razões internas e externas pelas quais 

o esforço de reabilitação dos conteúdos normativos fundamentais da democracia moderna não 

têm conseguido levar a cabo seu objetivo mais profundo: a reconexão entre as práticas 

democráticas de autolegislação/legitimação do poder estatal e as garantias individuais e 

coletivas da liberdade, com vistas à eliminação da violência dos conflitos políticos em 

sociedades plurais. 

Neste artigo procuramos observar no itinerário da teoria da justiça de John Rawls alguns 

elementos para pensar o estado atual do problema. Em primeiro lugar, questionamos o que 

podemos aprender a partir dos objetivos originais da teoria e sua reformulação posterior em 

Political Liberalism. Sustentamos que há uma continuidade essencial entre os dois 

movimentos teóricos e que os dois princípios de justiça foram concebidos como alternativa 

normativa de refundação da racionalidade pública democrática em bases não-utilitaristas. No 

segundo ponto, fornecemos argumentos para perceber uma continuidade também em termos 

de estratégia epistemológica e comunicativa na teoria rawlsiana: é estrutura da posição 

original que garante o lastro não metafísico desta racionalidade pública renovada e, neste 

sentido, Rawls permanecerá coerente com seu mecanismo de representação. 

O terceiro tema a ser desenvolvido é o da aplicação dos princípios obtidos na posição original 

às instituições básicas da democracia constitucional. Serão estas instituições as responsáveis 
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por transportar as condições de razoabilidade da posição original para os fóruns deliberativos 

da razão pública. Neste sentido, cabe compreender como este transporte se dá e quais as 

consequências para a tensão entre a regra da maioria e os direitos fundamentais. Por fim, 

examinaremos a concepção rawlsiana do papel e importância da desobediência civil, pois este 

é o último recurso sistêmico legítimo de ativação da racionalidade pública democrática. 

 

1. Os objetivos originais da Theory e sua revisão 

 

A intervenção filosófica de Rawls ocorre na conjuntura teórica do final da década de 1960, 

quando o liberalismo político procurou suporte nas teorias da escolha racional para 

compreender e justificar os arranjos estruturais básicos das sociedades democráticas 

ocidentais. De acordo com a formulação rawlsiana, o pressuposto filosófico da maioria destas 

teorias seria utilitarismo. Disto decorreria um modelo de racionalidade pública que não é 

senão o resultado agregativo de preferências racionais individuais, não necessariamente 

pautadas por valores ou princípios morais. Em tal modelo, por consequência, a adesão às 

instituições democráticas independeria da ativação das capacidades morais e comunicativas 

dos cidadãos, razão pela qual o modelo seria superior às teorias inspiradas no republicanismo 

clássico, que demandam irrealisticamente uma cidadania sempre engajada. 

Um dos propósitos centrais da Teoria da Justiça ao reabilitar o contratualismo seria, portanto, 

refundar a razão pública democrática em bases não-utilitaristas4. Para o utilitarismo, segundo 

Rawls, uma sociedade justa quando suas principais instituições são organizadas para atingir o 

máximo de satisfação da soma dos indivíduos que pertencem a ela: 

  

“Uma vez que o princípio para um indivíduo é fazer avançar ao máximo seu próprio 

bem-estar, seu próprio sistema de desejos, o princípio para a sociedade é fazer avançar 

ao máximo o bem-estar do grupo, realizar ao maior número o sistema compreensivo 

de desejo a que se chegou a partir dos desejos de seus membros”5.  
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Trata-se de uma teoria moral teleológica, em que o “bom” é definido independentemente do 

que é “certo”. No caso do utilitarismo, “bom” significa aquilo que satisfaz um desejo 

racional6. A concepção utilitarista da justiça seria uma aplicação desta concepção abrangente 

do bem às instituições políticas, sociais e econômicas, resultando numa formulação contrária 

a nossas convicções morais ordinárias, a saber: a de que não importa como esta satisfação é 

distribuída entre os indivíduos, desde que, no agregado, obtenha-se a máxima satisfação. Em 

outros termos, seria indiferente que alguns indivíduos tenham expectativas elevadas 

satisfaçam de vários de seus desejos e outros possam satisfazer apenas alguns desejos se, no 

balanço final, a máxima satisfação do grupo foi obtida. 

Para Rawls, mesmo antes de realizar a distinção entre a concepção política de justiça e as 

doutrinas morais abrangentes, tal formulação é incapaz fornecer uma base pública de 

aceitação das instituições e justificação da ação dos cidadãos. Isto só poderia ocorrer se os 

princípios de justiça aplicáveis a estrutura básica da sociedade não dependessem das 

preferências individuais ou coletivas. Os fundamentos de sua validade devem ser outros, sob 

pena de se reduzir o justo àquilo que é preferido pela maioria. Este tipo de raciocínio torna 

inviável uma compatibilização entre a regra da maioria e os direitos das minorias e, portanto, 

entre a soberania popular e os direitos fundamentais. Pois em razão dele somos levados a 

aceitar a instrumentalização de certos indivíduos e grupos, em função daquilo que é melhor 

para o maior número: 

  

“O princípio da utilidade, alguém dirá, trata as pessoas como fins e como meios. Trata-

lhes como fins por designar o mesmo peso (positivo) ao bem-estar de cada um; lhes 

trata como meios permitindo que as expectativas maiores de vida para alguns 

contrapesem as expectativas menores de vida de alguns que já estão situados menos 

favoravelmente. Os princípios de justiça dão uma interpretação mais forte e mais 

característica das ideias de Kant. Eles excluem até mesmo a tendência de considerar os 

homens como meios do bem-estar uns dos outros”7.  

 

A racionalidade pública constituída em seu cerne pelos princípios de justiça não pode, 

portanto, ceder ao peso das meras preferências8. Isto não quer significar que os debates 

públicos numa sociedade liberal e democrática não possam versar sobre as concepções de 
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bem, mas sim que tais debates, considerando o contexto do pluralismo, devem estar fincados 

nos princípios de justiça. Com efeito, a teoria da justiça precisa delimitar as concepções de 

boa vida e os modos de vida que seriam permissíveis9 e traçar uma linha de demarcação com 

relação a doutrinas abrangentes não razoáveis. O que é bom, para todos, para muitos ou para 

um só, pode ser conteúdo das discussões e decisões da razão pública, desde que não sejam 

violados os princípios da liberdade igual e da diferença. Nesse caso, estaremos lidando com o 

bem público, ainda que o objeto de tais discussões e decisões seja o que é bom para algum 

indivíduo. Por esta razão, ademais, a distinção entre o “razoável” e o “racional” não depende 

de um conceito substantivo da verdade. Racionais são os processos de hierarquização de 

preferências e de escolha de meios adequados para alcançar fins, o que normalmente está 

relacionado a uma doutrina moral, filosófica ou religiosa. Razoáveis devem ser as decisões 

fundamentais dos cidadãos pautadas pela concepção de política de justiça, priorizando o justo 

sobre o “bom” no sentido das simples inclinações ou preferências. 

A inconsistência no conceito de sociedade bem-ordenada e o problema da estabilidade, temas 

centrais na revisão feita em Political Liberalism devem, a nosso juízo, ser relacionadas ao 

problema da distinção entre “correto”, “justo” e “bom”. Numa sociedade bem-ordenada, 

espera-se que os cidadãos ajam de acordo com a concepção política de justiça, por eles 

compreendida e assumida, na medida em que a teriam escolhido se fossem partes na posição 

original. Satisfeitas as condições de publicidade, espera-se que o recurso à coerção e à 

autoridade estatal sejam dispensáveis na afirmação da concepção de justiça10. No entanto, o 

estabelecimento das condições de aceitação da concepção política de justiça parecem resolver 

apenas parcialmente o problema de estabilidade. É preciso que a concepção de justiça forneça 

razão suficiente para a ação política, e não apenas no plano normativo. É a espontaneidade 

dessa aceitação ativa dos cidadãos que faz dispensável a coerção. Isto remonta não apenas a 

um problema de ordem sociológica, mas a um debate clássico da filosofia moral: teria uma 

concepção fortemente cognitivista, de inspiração kantiana, força motivacional suficiente?11 O 

utilitarismo forneceria uma explicação mais simples e intuitiva do aspecto motivacional das 

convicções morais, colocando o desejo – racional ou irracional – na base da formação dos 

sentimentos morais. Já Rawls necessita recorrer à psicologia moral para explicar como é 

possível a formação de um senso de justiça desconectado, em princípio, do conceito de 

desejo. 

Esta explicação é um dos fios condutores entre a Theory e Political Liberalism, pois no 

segundo texto Rawls tentará corrigir o “irrealismo” a respeito desta possibilidade de 
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desconexão entre racionalidade em sentido amplo e desejo. No contexto do pluralismo, resta 

lugar para a força motivacional de uma concepção de justiça vis a vis os desejos racionais 

relacionados às convicções formadas a partir de doutrinas abrangentes? Trata-se, em última 

instância, de justificar o aspecto conativo ou motivacional do razoável, por oposição ao desejo 

racional que, para Rawls, está necessariamente presente no caso das doutrinas morais ou 

religiosas. Em suma, será a razão pública capaz de fornecer motivos suficientes para que os 

cidadãos ajam de acordo com a concepção política de justiça? 

Não há uma resposta conclusiva a estas questões. Ao invés disso, Rawls precisa assumir que a 

cultura política democrática é capaz de chegar ao “consenso justaposto” que fundamenta a 

observância prática dos princípios de justiça. Ele parte do pressuposto de que uma cultura 

democrática é caracterizada por três fatos gerais12: a diversidade de doutrinas abrangentes 

razoáveis forjadas sob instituições livres, a utilização do poder estatal para manter este estado 

de pluralismo razoável (fato da opressão) e o apoio livre de uma maioria substancial ao status 

quo político. Satisfeitas as condições, é possível a adesão dos cidadãos ao consenso justaposto 

em torno de uma concepção de justiça e, portanto, esta seria considerada por eles a base a 

partir da qual suas demandas poderiam ser consideradas. Esta adesão seria fortemente 

enraizada porque os cidadãos são formados por instituições organizadas pelos princípios de 

justiça13. Deste modo, eles só se tornam livres e iguais porque já estão imersos numa cultura 

democrática de uma sociedade bem-ordenada. A força motivacional da concepção política de 

justiça residiria no fato de que ela é o alfa e o ômega de uma sociedade democrática: os 

cidadãos livres e iguais só se tornam ativos porque suas instituições incorporam princípios de 

justiça sem os quais sequer chegariam a ser plenamente livres e iguais. 

 

2. A persistência da posição original como lastro não metafísico de Rawls  

 

Que a cultura democrática internalize os princípios que fazem dela democrática soa 

tautológico e insuficiente. Isto levará Habermas a dizer que 

“(...) o ato da fundação do estado democrático de direito não tem que, e nem pode, ser 

repetido sob as condições institucionais de uma sociedade justa já instituída, assim 

como o processo de concretização dos direitos não tem de, e nem pode, tornar-se 

permanente”14 
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Acreditamos que a estratégia epistemológica de Rawls para lidar com a circularidade está 

ligada à concepção da posição original. Com efeito, o que importa na posição original não são 

tanto as peculiaridades das partes mas a sua estrutura: 

“A razão pela qual a posição original não deve ser afetada pelas contingências do 

mundo social e deve abstraí-las é que as condições para uma acordo justo acerca dos 

princípios da justiça política entre pessoas livres e iguais devem eliminar as vantagens 

de barganha que inevitavelmente surgem no interior das instituições fundamentais de 

qualquer sociedade a partir de tendências cumulativas sociais, históricas e naturais”15. 

  

  

A diferença básica do acordo realizado na posição original com relação ao contratualismo 

clássico reside no modo de abstração da historicidade ou das contingências da vida social. Se 

autores como Hobbes, Locke e Rousseau pautaram seus mecanismos de representação pela 

busca de uma concepção perfeitamente abstrata da natureza humana, da qual poderiam 

deduzir a natureza fundamental do pacto político, na Teoria da Justiça qualquer esperança 

deste tipo é abandonada. As relações que se estabelecem no ato fundador são prioritárias em 

relação à natureza das partes. O conceito político de pessoa deve ser, portanto, essencialmente 

distinto do conceito metafísico de natureza humana articulado pelo jusnaturalismo. A 

dificuldade para Rawls está em demonstrar que sua descrição do conceito de pessoa não 

depende de uma concepção filosófica abrangente. De todo modo, este conjunto de condições 

pode ser acessado pelo uso livre da razão prática, o que não necessariamente demanda uma 

cultura democrática instituída. 

O conceito político de pessoa pode ser definido como a representação que os cidadãos fazem 

de si mesmos como livres16. A sociedade democrática bem-ordenada certamente favorece que 

este tipo de representação se forme e predomine nos pensamentos e debates dos cidadãos, mas 

o uso livre da razão prática é compartilhado universalmente e, por isso, mesmo num ambiente 

de injustiça podemos alcançar uma auto-imagem de nós mesmos como livres. Talvez não seja 

demais afirmar que numa sociedade injusta é apenas o uso público da razão que está 

bloqueado. Como veremos adiante, a desobediência civil é admitida por Rawls como caminho 

para romper tal bloqueio à razão pública. 
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Todavia, a estratégia rawlsiana depende, para ser bem-sucedida, do conceito de uma 

racionalidade que nos dá acesso a representações de uma situação estruturalmente justa. A 

representação da liberdade humana pelo uso da razão é insuficiente ou demasiadamente 

metafísica se não for acompanhada da representação das condições de possibilidade desta 

liberdade. Afirmar que tal representação estrutural demanda uma cultura democrática 

instituída seria abrir mão do universalismo da teoria. Neste sentido, a resposta de Rawls só 

pode apelar para uma racionalidade procedimental: não se trata de garantir o resultado 

(outcome) do uso da razão apenas sustentando que a racionalidade, como atributo humano, 

possui as características x, y, z, etc. Isto seria um recuo metafísico a ideia de razão como alma 

ou essência. A racionalidade que a teoria da justiça demanda é apenas a capacidade de 

reflexivamente construir juízos morais – reflexivamente significando um entendimento sobre 

o processo de produção destes juízos – e ordená-los com vistas à aplicação em situações de 

discussão, públicas ou não. Estas são as condições de possibilidade das representações de 

liberdade, o conceito de liberdade de primeira-ordem, tal como no sistema kantiano os 

conceitos puros do entendimento, as condições de possibilidade do conhecimento em geral, 

são de “primeira ordem” com relação aos conhecimentos particulares ou de segunda-ordem. 

Sendo assim, a posição original torna-se intrinsecamente democrática porque é possível a 

partir das condições de possibilidade da liberdade, inerentes a razão prática, e não por que 

delas necessariamente decorre. Os princípios de justiça resultantes devem reproduzir tais 

condições a serem aplicadas às instituições. Aqui, a forma dos princípios é mais relevante do 

que seu conteúdo: eles devem ser constituídos de maneira a permitirem um transporte 

adequado do caráter intrinsecamente democrático da posição original a estrutura básica da 

sociedade. 

Em Political Liberalism, o esforço de Rawls é por adaptar esta concepção de uma liberdade 

de “primeira-ordem” ao contexto de pluralismo razoável. Disto resulta uma série de 

referências empíricas ao contexto de doutrinas abrangentes em que a subjetividade é formada, 

o que gera inúmeras dificuldades para conceber o caráter intrinsecamente democrático da 

posição original e a possibilidade de um consenso justaposto. Pois, na teorização de Rawls, 

este caráter depende, em grande parte, da abstração de certas particularidades subjetivas que 

estão presentes naqule contexto, como o processo de formação dos desejos e preferências. Ao 

localizar tal processo subjetivo na esfera privada, Rawls deixa de explorar como hipótese a 

formação pública dos sentimentos de justiça, o que contribuiria na resolução do problema de 

estabilidade e aumentaria a densidade do conceito político de pessoa. Tal formação pública 
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aconteceria, por exemplo, nas lutas políticas e sociais que tem como lógica e bandeira os 

direitos fundamentais. 

Isto explicaria o inconformismo de Habermas com a subutilização do Direito nos argumentos 

de Rawls. Mas não podemos concordar que a questão central no debate entre os dois autores 

seja a oposição entre uma teoria substancial e uma teoria procedimental. Habermas e Rawls 

fazem afirmações procedimentais, mas o procedimentalismo reveste-se de diferentes imagens 

nas duas teorias. No caso de Habermas, há o recurso a imagens da sociologia, do Direito e de 

outras ciências humanas, não menos idealizadas do que as imagens filosóficas de Rawls, que 

recorre a um expediente tipicamente demonstrativo e mais característico da teoria econômica 

do que da lingüística. 

  

  

3. A aplicação dos princípios ao contexto constitucional: a participação política e seus 

limites 

  

  

Na direção do que estamos sustentando, são significativas as palavras de Rawls ao abrir a 

seção 36 do capítulo IV da Theory, que trata do constitucionalismo: 

 

“A justiça política tem dois aspectos que emergem do fato de que uma constituição 

justa é um caso de justiça procedimental imperfeita. Primeiro, a constituição deve ser 

um procedimento justo satisfazendo os requisitos da liberdade igual; e segundo, deve 

ser desenhada de maneira que, de todos os arranjos justos praticáveis, ela seja a que 

poderá, mais do que qualquer outro, resultar num sistema justo e efetivo de 

legislação”17 
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A característica de “primeira-ordem” dos princípios de justiça deve ser a sua 

comunicabilidade, ainda que imperfeita, aos arranjos sociais concretos. Esta comunicabilidade 

pode ser definida como a aptidão dos princípios a serem aceitos por cidadãos formados e 

vinculados a diferentes e até mesmo opostas doutrinas abrangentes. O primeiro passo nesta 

direção seria aplicar os requisitos da liberdade igual à Constituição, resultando no direito igual 

dos cidadãos a participarem e determinarem os resultados do processo constitucional que 

estabelece as leis a que eles devem obedecer18. 

Dois problemas surgem daí: em primeiro lugar, Rawls deveria justificar que tal poder 

comunicativo dos princípios de justiça lhes é inerente, e não apenas uma simples hipótese 

teórica. Todavia, este acaba mesmo sendo o papel da própria teoria rawlsiana, o que gera um 

deficit de justificação evidente, dado que a formulação mesma dos princípios não está aberta 

ao uso público da razão19. Assim, o ato fundacional do regime democrático é distanciado de 

situações históricas em que os princípios poderiam provar sua força comunicativa. Esta 

conclusão, contudo, é extremamente contrafática, mais até do que a própria noção do 

consenso justaposto. Com efeito, os sistemas democráticos existentes jamais foram imunes a 

crises, em que o cerne mesmo de sua estrutura básica foi posto em questão. Se é verdade que 

a Theory foi concebida em parte para fornecer orientações para responder a uma destas crises, 

a dialética fundacional entre poder constituinte e poder constituído não poderia ter deixado de 

ser abordada, ou pelo menos esta limitação da teoria não poderia ter permanecido recalcada 

no conceito de sociedade bem-ordenada. Com efeito, ao invés de incorporar a teorização da 

crise para o centro da teoria da justiça, ficamos com o irrealismo, reconhecido por Rawls, da 

sociedade bem-ordenada. Isto não se resolve satisfatoriamente com introdução do conceito de 

pluralismo razoável, pois permanece a barreira do consenso justaposto a impedir que a 

concepção política de justiça seja, em si mesma, objeto de demandas sociais. 

Um segundo problema de justificação, talvez mais importante do ponto de vista interno à 

teoria, é a forma acrítica pela qual Rawls recepciona o princípio da representação política. À 

formulação do “direito de igual a tomar parte do processo constitucional”, Rawls transmite 

juntamente com os princípios de justiça o caráter representativo da posição original. Aqui, o 

caráter intrinsecamente democrático da posição original cede lugar ao que é praticável: 

 

“Se o Estado deve exercitar autoridade final e coercitiva sobre um território, e se ele 

pode desta maneira afetar permanentemente as perspectivas dos homens na vida, então 
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o processo constitucional deve preservar a representação igual da posição original até 

onde é praticável”20. 

 

Para que o mecanismo de representação racional pudesse ser transposto a esta formulação 

seria preciso defender o caráter intrinsecamente democrático da representação política e do 

método de seleção da representação pelo voto. Este é um dos “silêncios eloqüentes”, 

parafraseado o filósofo marxista Louis Althusser, da teoria rawlsiana, que nos mostra o limiar 

entre o esforço de construir racionalmente uma justificação da justiça política e a ideologia 

política de um defensor do liberalismo. Não queremos com isso dizer que a interpretação 

literal do direito de participação igual no processo constituinte, na forma, por exemplo, de 

uma assembléia de todos os cidadãos, seria a mais adequada. Apenas é preciso reconhecer que 

falta uma abordagem mais profunda deste problema, compatível com a profundidade da 

defesa da concepção política da justiça e de sua prioridade. 

A raiz deste silêncio, como o entendemos, é a associação de uma imagem negativa da 

democracia direta – da soberania popular exercida pela via direta – aos conceitos de 

“razoável” e “racionalidade pública”, presente no liberalismo político. Na teoria de Rawls, a 

discussão sobre os mecanismos constitucionais de limitação das maiorias e do rule of law não 

é apenas decorrência da rejeição da concepção utilitarista de justiça. Com efeito, o utilitarismo 

pode justificar um “majoritarismo estrito”, ou seja, a defesa de que os procedimentos 

legislativos têm compromissso com a satisfação das preferências individuais e coletivas 

capazes de proporcionar a máxima felicidade do grupo. Contudo, mesmo os utilitaristas 

compartilham a desconfiança do pensamento liberal com relação ao exercício do poder 

político não mediado pela representação: a força de tais preferências deve ser testada, 

sobretudo, nos processos eleitorais. 

Em Rawls, o conceito de autonomia racional que decorre da representação da liberdade, por 

sua vez inerente ao conceito político de pessoa, carrega este vínculo insuspeito entre a 

cidadania e seus representantes ao extremo do paradoxo 

“(...) a autonomia racional é modelada ao se fazer da posição original um caso de pura 

justiça procedimental. Ou seja, quaisquer princípios que as partes selecionem da lista 

de alternativas a elas apresentada devem ser aceitos como justos. Colocado de outra 

maneira, seguindo a ideia de que os cidadãos mesmos (via seus representantes) devem 
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especificar os termos da cooperação social (e colocando de lado por enquanto o 

critério do equilíbrio reflexivo) o resultado da posição original expressa, como 

conjecturamos, os princípios de justiça apropriados para cidadãos livres e iguais”21.  

 

Encontramos explicação para este tratamento da democracia direta no fato de que a 

racionalidade pública deve estar imune aos sentimentos e desejos das maiorias não-

representadas que exercem pressão sobre o sistema político. É presumido, neste caso, o 

caráter intrinsecamente autoritário de maiorias não-representadas com relação aos direitos de 

minorias, mesmo quando se trata da defesa da regra da maioria no plano institucional: 

  

“É algumas vezes objetado à regra da maioria que, seja qual for a sua circunscrição, 

ela falha em dar conta da intensidade do desejo, já que a maior parte pode passar por 

cima dos fortes sentimentos de uma minoria. Esta crítica se baseia na visão equivocada 

segundo a qual a intensidade do desejo é uma consideração relevante ao se legislar 

(…). Seguramente, como as coisas são, os legisladores devem contar com fortes 

sentimentos públicos. A sensação de ultraje dos homens, não importa quão irracional, 

colocará limites ao que é politicamente alcançável; e visões populares afetarão as 

estratégias para obter obediência. Mas questões de estratégia não são confundíveis 

com as de justiça. Se a carta de direitos garantindo as liberdades de consciência, de 

pensamento e reunião pretende ser efetiva, precisa ser adotada qualquer que seja a 

profundidade de sentimentos contra elas, e estes direitos devem ser mantidos se 

possível. A força das atitudes opostas não tem influência em questões de direito, mas 

somente na conveniência dos arranjos da liberdade”22. 

  

  

O argumento contra a intensidade do desejo é prima facie coerente com a refutação do 

princípio da utilidade, bem como com a distinção fundamental entre “justo” ou “correto” 

(right) e “bom”. A prioridade da concepção política de justiça fornece elementos de 

refundação da racionalidade pública numa sociedade democrática e, por isso, argumentos pela 

prioridade dos direitos fundamentais sobre a soberania popular. Rawls, no entanto, defender-
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se-á dos críticos, em especial Habermas23, alegando, em primeiro lugar, um modelo dualista 

de democracia em que “a supremacia parlamentar é rechaçada”24 e, na seqüência, a conexão 

interna entre autonomia pública e privada. A democracia, o ambiente de liberdade e 

igualdade, é pressuposto do desenvolvimento das autonomias pública e privada, que a seu 

turno devem sustentar o regime democrático. A tese da prioridade dos direitos em face da 

soberania popular é falaciosa pois pressupõe que a soberania popular possa realmente existir e 

ser a fonte de autoridade máxima da democracia sem que os direitos básicos sejam 

respeitados, o que é certamente um contrassenso. 

Na linha de raciocínio que seguimos, interessa-nos, contudo, mostrar que, se supremacia 

parlamentar é afastada, a supremacia da representação política sobre o direito de participação 

popular permanece: 

  

“Os três períodos mais inovadores da história constitucional americana, se somos 

autorizados a dizê-lo, são o período fundacional de 1787-1791, a Reconstrução, e de 

um modo diferente o New Deal. Em todos estes períodos os debates políticos 

fundamentas eram gerais e oferecem 3 exemplos de quando o eleitorado confirmava 

ou motivava as mudanças constitucionais propostas e ao final aceitas”25. 

 

A colocação do direto de voto como direito político fundamental não justifica a identificação 

entre povo ou cidadania e eleitorado, do mesmo modo que o direito de participação não se 

esgota no direito de voto. A própria história norte-americana dos períodos citados contradiz 

uma afirmação como esta. E Rawls não pode deixar de mencionar as objeções de Thomas 

Jefferson durante o período fundacional, em defesa de um modelo de divisão distrital que 

garantisse a participação popular direta no processo constituinte26. Contudo, a referência a 

Jefferson não é mobilizada para enfrentar a discussão sobre o direto de participação na 

decisão constituinte, senão para afirmar a necessidade de que as instituições constitucionais 

coloquem fim ao “espírito revolucionário”27. O objetivo aqui não é mostrar o caráter 

intrinsecamente democrático da atividade popular, o que seria uma idealização, mas apenas 

salientar que a teoria rawlsiana adere a abjeção liberal contra a multidão não-representada (ou 

não representável) sem a justificativa adequada, a partir dos princípios de justiça. Significa 

dar como pressuposto que as formas diretas da democracia não são capazes de equacionar a 
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intensidade dos desejos e os fortes sentimentos públicos característicos dos conflitos políticos. 

Também significa que autonomia dos “cidadãos mesmos” esbarra em seu próprio 

comportamento coletivo, inevitavelmente irracional. A razão pública é, necessariamente, um 

mecanismo de representação. 

 

4. O Lugar e as Formas de Desobediência Civil 

 

Rawls não pode prescindir de uma concepção de desobediência civil, se pretende afastar a 

objeção democrático-radical que pode ser feita a partir de Jefferson, portanto, no âmago da 

tradição constitucional norte-americana. 

“O problema da desobediência civil, como o interpretarei, surge apenas em um estado 

democrático mais ou menos justo, para aqueles cidadãos que reconhecem e aceitam a 

legitimidade da constituição. A dificuldade é a do conflito de deveres. Em que ponto o 

dever de observar as leis promulgadas pela maioria legislativa (ou atos executivos 

apoiados por essa maioria) deixa de ser vinculante na perspectiva do direito de 

defender a liberdade e se opor à injustiça?”28 

  

  

A objeção é resolvida delimitando-se a desobediência a um âmbito aceitável em que ela não 

põe em questão as instituições constituídas nem se afasta dos limites procedimentais da razão 

pública. Esta seria a diferença fundamental entre o constitucionalismo moderno e o medieval: 

em primeiro lugar, são as próprias instituições que, aperfeiçoadas no sentido de obter uma 

representação autêntica da atividade política do povo, devem conter mecanismos de combate 

à injustiça e de resistência: 

“Nossa distinção entre o constitucionalismo medieval e o moderno é que no primeiro a 

supremacia da lei não estava assegurada por mecanismos institucionais estabelecidos. 

Os freios ao soberano que em seus julgamentos e éditos opôs ao senso de justiça 

estava limitado, na sua maior parte, ao direito de resistência pela sociedade como um 

todo, ou qualquer parte. Mesmo este direito não foi interpretado como uma ato 
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corporativo; um rei injusto é simplesmente colocado de lado. Portanto, a idade média 

não contava com a ideia básica do governo constitucional moderno, a ideia de um 

povo soberano que tem autoridade final e a institucionalização dessa autoridade por 

meio de eleições e parlamentos, e outras formas constitucionais”29  

 

A teoria da desobediência civil suplementa, assim, a teoria puramente jurídica da democracia 

constitucional30, pois permite aos que acreditarem ter ocorrido uma violação dos termos da 

cooperação social justa e livre se dirigirem (to adress) ao senso de justiça da maioria31, 

mediante mecanismos institucionais da democracia constitucional. Sem por em questão a 

natureza e a adequação de tais mecanismos, sob pena da demanda por justiça ser considerada 

ilegítima ou irracional. Como assegurar, no entanto, que as demandas por justiça contra 

decisões governamentais assumirão exclusivamente a forma de uma reivindicação 

minoritária? Em outros termos, o que ocorre se os mecanismos institucionais de representação 

falharem em expressar a vontade popular? Ademais, se a autoridade final para formar e 

emendar uma constituição reside no povo, qual o critério para distinguir o desejo de mudanças 

fundamentais e as expressões de descontentamento popular ilegítimas? A teoria da 

desobediência de Rawls aplica-se ao caso das minorias oprimidas por uma maioria que deseja 

violar os direitos fundamentais desta minoria. Mas este é um caso-limite, em que 

necessariamente haverá resistência das instituições responsáveis por garantir direitos, a menos 

que as instituições habitualmente não o façam, o que nos leva a desconfiar de seu caráter 

democrático. Se o senso de justiça da maioria é indiferente a estas violações, devemos supor 

que está ausente a cultura democrática de que fala Rawls. Neste caso, são as próprias 

instituições que demandam refundação. 

As dificuldades reais surgem quando os contornos da opressão não produzem uma 

delimitação clara entre maioria/minoria – é o caso da opressão governamental contra a 

sociedade civil, ou parte considerável dela, mas é também o caso das disputas e conflitos que 

dividem de modo transversal uma sociedade – ou quando novas formas de opressão não 

consideradas pelo sistema constitucional se apresentam reivindicando justiça. Ou, ainda, 

quando a reivindicação por justiça não assume as formas institucionais da racionalidade 

pública, mas apresenta razões capazes de mudar as perspectivas da sociedade sobre o sistema 

constitucional e sobre a maneira como interpretam a própria concepção política de justiça. 

Considerando a não infringência do consenso justaposto, é forçoso reconhecer a mobilidade 

histórica deste consenso, mesmo dentro da teoria rawlsiana. A teoria da desobediência fica 
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caracterizada, deste modo, apenas como mais um aspecto da desconfiança com relação ao 

exercício político popular não mediado pela representação e pela institucionalidade do Estado. 

 

Conclusão 

  

Com Rawls, a razão pública encontra-se refundada pelos princípios de justiça. A teoria da 

justiça é decisiva, portanto, para colocar a maximização de interesses utilitarista no seu devido 

lugar com relação ao sistema social e político. Nas diferentes passagens de sua obra, o 

propósito original parece ser mantido. A posição original, com seu design intrinsecamente 

democrático, não é apenas um recurso de justificação destes princípios em face do princípio 

de utilidade, mas uma reivindicação uso da razão prática e seus imperativos no julgamento do 

status quo. Para o utilitarismo, não era importante a desigualdade de ponto de partida: não há 

razão para rever os termos não-equitativos da cooperação social, se for possível ajustar os 

pontos de chegada, o que Rawls demonstra ser impossível, a menos se se considere algumas 

pessoas como instrumentos da realização de desejos e interesses alheios. 

Quando aplicada à teoria da democracia, no entanto, a posição original e os princípios de 

justiça precisam abordar problemas históricos e empíricos relacionados a este regime. A 

simples aplicação dedutiva não basta, ou então pressupõe uma imagem irrealística de 

instituições que já respeitam a concepção de justiça quando os cidadãos decidem sobre os 

princípios a serem aplicados a estas mesmas instituições. 

Esperamos ter demonstrado que uma correta interpretação dos princípios da teoria à estrutura 

constitucional de uma democracia não pode recalcar a participação popular direta sob a égide 

de uma racionalidade pública desconfiada da vontade popular. É preciso compreender a 

dinâmica dos desejos e sentimentos populares, e não considerá-los simplesmente como forças 

de oposição ao exercício da razão pública. Isto não significa abandonar a distinção entre 

“justo” e “bom”, mas abrir estes dois conceitos ao influxo das expectativas populares. 
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13Idem, pp. 40-41. 
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identidade moral ou comprometimentos profundos com determinadas metas políticas e não-
políticas, e livres para assumirem a responsabilidade por seus fins. Idem, pp. 30-33. 

17RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 2005 (1971). p. 
221. 
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que se alteram, não podem experimentar esse processo como uma processo aberto, 
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Op. cit. p. 84.  

20RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 2005 (1971). p. 
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democracia. In: A Inclusão do Outro. São Paulo: Edições Loyola, 2002. p. 292. 

24RAWLS, John. Réplica a Habermas. In: VALLESPÍN, Fernando (org.) El Debate sobre el 
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26Idem, p. 114. 
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363. 

29Idem, p. 385. 
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31Idem, pp. 382-383. 
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ANÁLISE HISTÓRICA DA TRANSIÇÃO DO REGIME AUTOCRÁTICO 
MILITAR PARA O ATUAL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: A 
NECESSÁRIA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
HISTORICAL ANALYSIS OF THE TRANSITION FROM MILITARY AUTOCRACY TO 
THE CURRENT DEMOCRATIC STATE OF LAW: THE NECESSARY TRANSITIONAL 

JUSTICE FOR THE ENFORCEMENT OF FUNDAMENTAL RIGHTS 

 
 
 

Davi Niemann Ottoni 
 

RESUMO 
O presente artigo tem o intuito de demonstrar quais as razões que levaram o regime militar a 
implantar práticas que violavam os direitos fundamentais e iam contra a tendência dos direitos 
humanos já naquela época. Também busca demonstrar que a lei de anistia não foi aprovada 
por um senado cujos dois terços foram nomeados e não eleitos democraticamente. Em seguida 
procuramos demonstrar que tais atos não permaneceram naquela época mas se propagaram 
aos dias atuais devido aos familiares dos torturados e desaparecidos não terem acesso a 
informações sobre os corpos o que implica em uma violação literal ao art. 1º, inc. III, da CF. 
Por fim propomos uma justiça de transição a exemplo de outros países latino-americanos, pois 
somente dessa forma poderemos garantir que a passagem de um estado autocrático para um 
estado democrático de direito ocorra sem máculas. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ESTADO AUTOCRÁTICO; ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO; JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO; DIREITOS 
FUNDAMENTAIS; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
 
ABSTRACT 
This article aims to demonstrate the reasons that led the military regime to implement 
practices that violate fundamental rights and going against the trend of human rights since 
then. It also seeks to demonstrate that the amnesty law was not approved by a Senate whose 
two thirds were appointed and not democratically elected. Then we show that such acts did 
not remain at that time but have spread to today due to the relatives of the disappeared and 
tortured does not have access to information about the bodies which implies a violation of the 
literal art. 1, inc. III of the Constitution. Finally we propose a transitional justice like other 
Latin American countries, for only thus can we ensure that the transition from an autocratic 
state to a democratic state of law takes place spotless. 
KEYWORDS: KEYWORDS: AUTOCRATIC RULE, DEMOCRATIC STATE; 
TRANSITIONAL JUSTICE, FUNDAMENTAL RIGHTS, HUMAN DIGNITY. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
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A recente decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Caso Lund expressa 
o anseio dos diversos movimentos de Direitos Humanos no país e serve de contraponto à 
decisão do STF que ocorreu no dia 29 de abril de 2010 que negou, por 7 votos a 2, a revisão 
da Lei nº 6.683 que anistiou torturadores durante o regime militar. O julgamento no STF foi 
um golpe duro para todos aqueles que acreditavam que o país iria avançar na aplicação dos 
direitos humanos seguindo o exemplo de outros países latino-americanos que acabaram com 
leis semelhantes e promoveram o julgamento de todos os envolvidos na prática da tortura 
durante regimes autoritários. Bolívia, Argentina e mais recentemente o Uruguai acabaram 
com a anistia para crimes de tortura, alguns seguindo a recomendação das ONU e da OEA, 
outros por preverem uma provável condenação por parte dos tribunais internacionais. Não é a 
toa que a decisão do STF deixou os movimentos ligados à defesa dos direitos humanos no 
país perplexos, além da própria OAB que ajuizou a ADPF nº 153. A decisão é contrária a três 
recomendações realizadas pela Comissão de Tortura da ONU e também da própria Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Devido a inércia do país em revogar a Lei nº 
6.683 a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi provocada e foi instaurado o Caso 
Lund para investigar violações dos direitos humanos ligados a Guerrilha do Araguaia. O 
Caso, cuja decisão saiu em dezembro de 2010, tinha como intuito verificar se o país agiu com 
falta de zelo e de forma desproporcional ao conter uma guerrilha de membros do Partido 
Comunista do Brasil durante o regime militar. Também foi objeto de análise o empecilho que 
é colocado aos familiares para terem acesso aos corpos dos participantes das guerrilhas para 
que possam realizar o enterro apropriado dos mesmos. Em razão desses fatos a Corte analisou 
a Lei da Anistia no Brasil e verificou se ela não é contrária aos tratados e convenções de 
direitos humanos ao qual o país é signatário. A condenação do Brasil é portanto um marco 
histórico para o país e em especial para todos os que lutam para a evolução dos direitos 
humanos em nossa sociedade. Para compreendermos a profundidade do tema que está sendo 
abordado é necessário fazermos uma breve retrospectiva histórica. 

 
A importância de um enfoque histórico 

  

Para compreendermos a relevância do julgamento para os direitos humanos é necessário 
realizarmos um retorno ao tempo e compreendermos o desenvolvimento histórico que 
desencadeou a guerrilha, os acontecimentos, as violações dos direitos humanos e o as 
conseqüências jurídicas do fato. Se a história é o conjunto de eventos e fatos que compõem o 
passado humano, eventos esses que deverão ser reconstituídos por meio de procedimentos 
controlados (FONSECA, 2000), uma análise sistemática, mesmo que breve, faz-se necessária. 
Daí a importância em realizarmos uma retrospectiva com todo o cuidado que essa matéria 
exige. Tamanho cuidado não é mero exagero, ao trabalharmos história e direito corremos o 
risco de usarmos os fatos ocorridos de forma unilateral, de modo que selecionemos apenas o 
que nos interessa e possamos dar um viés tendencioso para aquilo que acreditamos como a 
verdade real. Como ocorrem milhares de fatos ao mesmo tempo, coletar somente aqueles que 
nos interessa se torna algo tentador de modo que compreendemos como o motivo da história 
ter sido tão distorcida nesse país e muitas vezes com o objetivo de favorecer grupos 
específicos. 

 
O presente artigo tem como objetivo ser isento dando um enfoque científico jurídico ao tema. 
A história da Guerrilha do Araguaia e da lei de Anistia deve ser contada sobre todos os 
enfoques para elucidar o que ocorreu na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Dessa 
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forma poderemos esclarecer que o julgamento do Caso Júlia Gomes Lund e outros tende a se 
um marco histórico nos Direitos Humanos, em especial para a história brasileira. 

  

Entretanto, cabe aqui deixarmos bem claro, que não pretendemos nos esquivar dos novos 
contornos históricos sobre o regime militar e a guerrilha do Araguaia. Essas novas 
informações surgem através da pesquisa acurada de historiadores com uma visão de 
investigação profunda e que conseguiram levantar novos e contundentes documentos sobre o 
tema que aqui abordaremos. 

  

Pretendemos também trazer a tona o fato histórico dos Barrios Altos que ocorreu no Peru 
procurando demonstrar que os fatos ocorridos se assemelham em muito aos fatos na Guerrilha 
do Araguaia. Dessa forma poderemos demonstrar que o Caso Lund que foi julgado na Corte 
Interamericana encontrou precedentes históricos para a condenação do estado brasileiro. 

  

O REGIME MILITAR E A GUERRILHA DO ARAGUAIA 

  

A década de sessenta 

  

Muitos imaginam que o início dos anos 60 no Brasil foi algo que uma época sem grandes 
agitações ou comoções. Um período sem grandes movimentos de grupos no âmbito social e 
cultural. Atualmente discos e livros tentam relembrar os anos dourados da década de 70 com 
sua cultura hippie ou os anos 80 que incentivam festas com suas músicas em todo o país. 
Entretanto, os primeiros anos da década de 60, foi um período de grande efervescência 
cultural, ideológica e política no país. Durante esse período o país passava por uma 
importante processo de estruturação política que muitos chamavam de conscientização, mas 
que na realidade era o interesse crescente que ocorria na sociedade como um todo de 
participar dos processos políticos e das decisões que definiriam o rumo da nação. Foi durante 
esse período que surgiu a Bossa Nova, o Cinema Novo e a Nova Capital, eventos que 
enfatizavam a cultura nacional e a necessidade de se valorizar a própria cultura e seus valores 
(STARLING, 1986, págs. 22/24). 

  

Não era, portanto diferente na política, a busca de valorizar o que é nacional ganhou o apelo 
da revolução cubana, que despertou o interesse e a imaginação de diversos jovens brasileiros. 
Não que a revolução fosse vista por todos os brasileiros como algo que o país deveria fazer, as 
opiniões se dividiam e o que tínhamos era um debate caloroso daqueles que consideravam a 
revolução um marco e daqueles que eram contrários à mesma. Foi durante essa euforia que, 
em 1961, Juscelino Kubitschek saiu da presidência da república com a confiança de retornaria 
em 1965. Sua esperança, entretanto, não se concretizaria devido ao seu sucessor, Jânio 
Quadros, que se viu eleito com uma minoria no congresso que, obviamente, não viabilizava 
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suas decisões. É nesse quadro que surgem os motivos que levarão ao golpe de 1964, que 
levaram os militares ao poder. 

  

As tentativas de golpe anteriores a 64 

  

É preciso deixar claro que antes da década de 60 o Brasil já havia vivenciado várias tentativas 
de golpes, alguns bem sucedidos e outros não. A Revolução de 1924 que tentou derrubar o 
presidente Arthur Bernardes, comandada por tenentes e capitães de diversos estados do Brasil, 
chegou a desencadear um total de mais de 500 mortes de brasileiros. Apesar de não ter 
logrado êxito a revolta acabou gerando a Coluna Prestes que se desintegrou em 1927. Três 
anos depois uma revolução bem elaborada nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
alçaram Getúlio Vargas ao Poder (NARLOCH, 2009, pág. 250). Já em 25 de novembro de 
1935, estouraram levantes nas cidades de Recife e Natal, na tentativa de golpe que ficou 
conhecida como "Intentona Comunista". O golpe foi comandado por Luís Carlos Prestes (que 
havia anunciado em 1930 que aderira ao comunismo), e em razão de diversos erros 
protagonizados pelo próprio Prestes também não logrou êxito e gerou baixas entre militares e 
civis de todo o país. 

  

Fica, portanto, claro que nas décadas que antecederam os anos 60 não foram de estabilidade 
democrática no país, pelo contrário, entre tentativas de golpes com milhares de feridos 
ocorreu uma que tentou estabelecer o comunismo no Brasil e contou com 22 terroristas e 
revolucionários experientes que vieram da União Soviética para o Brasil junto com Luís 
Carlos Prestes em 1934. Também fica fora de questão que esses golpes não foram violentos, 
muito pelo contrário, milhares de civis e militares perderam suas vidas. A tortura também já 
era utilizada no país. Prova disso são os casais de espiões alemães Arthur e Elisa Ewert que 
somente foram presos após um membro do grupo de Prestes informar o paradeiro de ambos. 
Para obter essa informação o comunista preso foi submetido a intensa tortura até que 
fornecesse o endereço solicitado. A prisão do casal alemão acabou levando ao esconderijo de 
Prestes e Olga Bernário (NARLOCH, 2009, pág. 257). 

  

Para piorar o quadro o perigo comunista não cessou com a tentativa da "intentona comunista". 
Pelo contrário, o medo de uma nova revolta assombrava o setor conservador no país. Ela 
ainda foi agravada em 1959 quando um grupo de guerrilheiros cubanos liderados por Fidel 
Castro conseguiu derrubar o governo de Tito Fulgêncio em Cuba. A vitória de Castro mexeu 
com a cabeça de diversas pessoas ligadas à esquerda no país, principalmente com os jovens, e 
fez crescer os partidos ligados ao comunismo no país. Castro incentivava constantemente a 
formação de grupos guerrilheiros nos países latino-americanos e apoiava declaradamente o 
Movimento Tiradentes, que possuía o plano de realizar ataques em pelo menos sete estados 
brasileiros além de enviar guerrilheiros para Goiás (NARLOCH, 2009, pág.269). Soma-se a 
isso a realização do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que foi de 
grande importância para os alinhados com o Comunismo em todo o mundo, pois denunciou o 
culto à personalidade de Stalin, ao mesmo tempo em que propôs reformas nos partidos 
comunistas de todo o mundo (POMAR, 1980, pág. 5) e buscou potencializar os ânimos dos 
comunistas de todo o mundo ao usar Cuba como exemplo de expansão comunista, e teremos 
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uma época de pleno ânimo dos alinhados com os partidos de esquerda no país (POMAR, 
1980, pág. 3). 

  

Portanto Jânio Quadros assumiu a presidência da república em 1961 em um país que já 
conhecia tentativas de golpes e a prática da tortura, aliás, mais do que isso, que vivia sob o 
medo de um golpe comunista nos moldes de Cuba de um lado e sofria pressão de forças 
conservadoras e de militares de outra. A mera expectativa de se completar o mandato não era 
algo comum na época, Getúlio Vargas não suportou a pressão das forças conservadoras e 
acabou se suicidando. Seu vice-presidente, Café Filho, adoeceu e teve que conceder a vaga 
para o Presidente da Câmara dos Deputados Carlos Luz. Em 11 de novembro de 1955 foi a 
vez foi de Carlos Luz ser deposto por um grupo militar liderado pelo General Teixeira Lott 
que impediu Café Filho de retornar a presidência no dia 21 do mesmo mês. Acaba assumindo 
a função o Presidente do Senado Nereu Ramos que posteriormente entrega a presidência a 
Juscelino Kubitschek de Oliveira (SILVA, 2009, pág. 85). Jânio Quadros se vê, portanto, com 
um quadro de instabilidade em suas mãos, foram necessários apenas sete meses como 
Presidentes da República, para perceber que não conseguiria viabilizar o seu governo 
possuindo a minoria do Congresso. Sendo assim Jânio arquitetou um golpe que levaria a uma 
mudança histórica do Brasil. Com o intuito de pressionar o alto comando do exército, Jânio 
elaborou a "carta da renúncia". Com essa carta Jânio não pretendia realmente renunciar, tanto 
que a elaborou e a entregou ao Ministro da Justiça de modo que ele a apresentasse ao 
Congresso e o mesmo não conseguisse aprová-la no mesmo dia. Logo depois chamou os seus 
ministros militares e contou-lhes o ocorrido e deu a eles o que poderia ser considerado um 
"xeque-mate". Ou os militares fechavam o Congresso e concediam poderes extraordinários à 
Jânio Quadros ou eles deveriam "engolir o Jango Goulart" no poder. 
A tentativa de colocar os militares "contra a parede", os apavorando com um provável 
"governo comunista perpetrado por Goulart", não surtiu o efeito esperado, ao mesmo tempo o 
Congresso brasileiro surpreendeu Jânio Quadros ao pegar a carta e aprová-la no mesmo dia 
concedendo a renúncia ao então Presidente da República. Jânio Quadros viu seus planos de 
golpe se esvair totalmente e numa última tentativa foi para o aeroporto de Cumbica na 
esperança de que os brasileiros que temeriam o governo de Jango e que o apoiavam lhe 
levantariam nos braços e o levaria de volta ao poder. Ninguém apareceu (STARLING, 1986, 
pág. 24). 

  

A notícia da renúncia de Jânio Quadros pegou Goulart de surpresa enquanto encerrava uma 
viagem em missão oficial na China. Ele tentou então conter o ânimo de seus assessores, e com 
razão. Jango sabia como funcionava o jogo político do país e o que se viu foi uma forte crise 
sucessória onde os ministros militares, em conjunto com a UDN (União Democrática 
Nacional), representando grupos de interesses conservadores, realizaram uma tentativa de 
golpe militar para impedir a posse de Goulart. Entretanto a tentativa não alcançou êxito 
devido a pressão popular que propagou a "Campanha pela Legalidade" contra a solução 
inconstitucional propostas pelos militares. A saída para o impasse ocorreu com a Emenda 
Constitucional nº 4 de 2 de setembro de 1961, denominada Ato Adicional, que implantou o 
regime Parlamentarista no país. João Goulart aceitou a proposta enquanto ainda estava em 
Paris tentando alcançar uma solução para retornar ao país com segurança (STARLING, 1986, 
pág. 24). 
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O governo Jango 

  

Em 1961 tem início o governo João Belchior Marques Goulart, conhecido popularmente 
como "Jango", que após a renúncia de Jânio Quadros assume o governo com regime 
parlamentarista. Jango assume o governo em um país onde existia o medo crescente em 
relação ao comunismo e que se agravava ainda mais com a radicalização da esquerda. Não era 
de admirar que os militares fizessem reserva com a volta de Jango ao país. A Emenda 
Parlamentarista foi a composição entre as partes para que Jango voltasse e assumisse o seu 
posto por direito. Durante dezesseis meses, o Brasil viveu o regime parlamentarista, sendo o 
mesmo colocado à prova em um plebiscito no dia 6 de janeiros de 1963. Nessa ocasião o povo 
brasileiro optou pelo regime Presidencialista, acabando com o parlamentarismo e conferindo a 
João Goulart os plenos poderes como chefe do executivo (STARLING, 1986, pág. 25). 

  

João Goulart então é obrigado a enfrentar uma forte crise já no início de seu governo e para 
combatê-la resolve adotar uma política reformista e nacionalista alinhada com os anseios 
populares da época. As medidas defendidas por ele tinha como intuito marcar uma "nova 
independência do Brasil" (STARLING, 1986, pág. 25). Dentre as medidas tentava-se 
aumentar o crédito as empresas nacionais e estatais para setores que eram tidos como básicos 
para a sociedade e ao capital estrangeiro se permitia o acesso aos produtos duráveis. Para 
alcançar esse objetivo o governo Jango adotou o Plano Trienal então elaborado pelo ministro 
Celso Furtado. Entretanto diversos fatores acabaram inviabilizando o sucesso do projeto, além 
de não serem populares, várias das reformas que tinham como alvo a população situadas nas 
classes mais humildes causaram revoltas na oposição. Tal embate talvez não teria trazido 
efeitos tão nefastos para o governo se ocorresse uma mobilização efetiva dessa camada social 
no país. O governo se demonstrou incapaz de mobilizar as camadas sociais de base o que 
favoreceu ao crescimento da oposição que crescia com base não só nas decisões erradas 
tomadas por Goulart como também em razão das acusações de favorecimento de empreiteiras 
realizada pelo mesmo (NARLOCH, 2009, pág. 286). 

  

Tais fatores somente se agravaram com o avanço da crise, e o desgaste de Jango com os 
partidos de oposição cresceu sistematicamente. Jango passou a ser duramente combatido pela 
UDN e pelo PSD, sentindo-se coagido, começa a abandonar o Plano Trienal e se volta para 
partidos e movimentos ligados a Frente Parlamentar Nacionalista. A atitude de Jango somente 
fez aumentar o atrito entre os partidos de esquerda e a ala mais conservadora . Mas foi a 
atitude de iniciar o processo de reforma agrária sem consultar o congresso que permitiu aos 
setores conservadores a manipularem o medo da classe média brasileira que, segundo Heloísa 
Starling, se sentia desconfortada com os "tons perigosamente radicais" dos que o apoiavam 
(STARLING, 1986, pág. 27). Esse desconforto somente cresceu com os fatos que indicavam a 
radicalização da esquerda. Em 1961, ano em que Jango assumiu o poder, o deputado 
pernambucano Francisco Julião visitou Fidel Castro e voltou ao país dizendo que possuía um 
novo lema: "reforma agrária na lei ou na marra". No ano seguinte, devido a queda de um 
Boeing 707 da Varig no peru, documentos encontrados na aeronave revelaram um esquema 
cubano de apoio à guerrilha no Brasil. E por fim em 1963 doze brasileiros estavam sendo 
treinados em Cuba para lutarem em guerrilhas e na volta poderem treinar outros brasileiros 
(NARLOCH, 2009, pág. 269). A classe média assistia a evolução desses fatos (e, como 
veremos adiante, fatos esses potencializados pela propaganda anticomunista) estarrecida. 
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Foram então organizadas manifestações contrárias ao governo Jango, sendo que a Marcha da 
Família com Deus e pela liberdade se tornou a mais conhecida tendo mobilizado mais de 400 
mil pessoas. 

  

A Conspiração 

  

Em razão do medo perpetrado na classe média (que já sofria com a crise econômica) de uma 
revolução comunista no país. Grupos de militares que já conspiravam em todo o país 
ganhavam força e motivação para prosseguirem com seus planos. Alguns desses grupos já 
existiam desde a chegada de Jango ao poder como a comandada pelo general Olimpio Mourão 
Filho e a comandada por um grupo de generais e coronéis que haviam assinado o "Memorial 
de Coronéis" . Um segundo grupo, liderado pelo almirante Silvio Hech , conseguia unir civis 
e militares que articulavam um golpe no governo. 

  

Heloísa Starling, em seu livro Os Senhores das Gerais, relata um diálogo que, segundo a 
autora, poderia ser resumida como toda a ofensiva política das classes dominantes da época. 
O diálogo estabelecido entre o general Olympio Mourão Filho e o então governador de Minas 
Gerais, Magalhães Pinto, tendo sido presenciado pelo general Carlos Luis Guedes, ocorreu no 
mês de agosto de 1963 com os seguintes dizeres: 

  

"- Governador, estou aqui para fazer a revolução. O senhor aceita? 

  

-Aceito, General." 

  

Foi a partir do dia desse diálogo que, nos dizeres do general Olympio Mourão Filho, 
"conspiramos juntos até a deposição do governo... O governador nos deu seu apoio pessoal e a 
participação decisiva da polícia militar do Estado. Ele (Magalhães Pinto) foi o chefe civil da 
Revolução" (STARLING, 1986, pág. 37). Assim a conspiração estava formada, no lado 
militar o General Olympio Mourão Filho, responsável pela IV Região do Exército, do lado 
civil o Governador de Minas Gerais Magalhães Pinto, ambos apoiados por entidades criadas 
com o intuito de disseminar a campanha anticomunista associada aos interesses 
conspiratórios, dentre elas o Instituto Brasileiro de Ação Democrática - IBAD , o movimento 
anticomunista (MAC), a cruzada libertadora Democrática (CLMD), a PROMOTION , o IPES 
, a LIMDE e o Movimento por um mundo Cristão . 

  

Coube ao IPES-MG realizar a fatídica "Reunião do Acaiaca", realizada em janeiro de 1964, 
que contou com a presença de diversos empresários mineiros que atuavam nas mais variadas 
áreas, Nessa reunião a direção da IPES-MG entregou ao General Carlos Luís Guedes, então 
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comandante da 4ª divisão da Infantaria em Belo Horizonte, a coordenação da face militar da 
conspiração em Minas. O grupo já planejava encerrar uma bem elaborada articulação para a 
realização do golpe, entretanto foram surpreendidos pela decisão do General Olympio 
Mourão Filho de sair com as tropas em direção ao Rio de Janeiro. O IPES-MG, vendo que o 
General Olympio Mourão Filho estava decidido a precipitar o golpe, resolveu procurar em 30 
de março de 1964, o General Carlos Luís Guedes, que também já estava preparado para 
colocar os seus soldados em direção do Rio de Janeiro. O General Guedes então recebeu a 
visita do advogado Aluísio Aragão Villar junto com outros empresários mineiros do IPES-
MG. Estes empresários ofereceram ao General a quantia de 50 milhões de cruzeiros para 
todas as "despesas iniciais a serem feitas", com a promessa de uma nova ajuda "sempre que 
necessária". O General Guedes por sua vez aceitou a "oferta, mas não quis receber o dinheiro. 
Ficaria como crédito aberto à minha disposição e eu encaminharia as contas a serem pagas" 
(STARLING, 1986, p. 72). Neste momento a conspiração mineira atingia o seu ápice e o 
golpe já estava em vias de ser concretizado. O que Magalhães Pinto e o General Olímpio 
Mourão Filho não esperavam é que outro grupo encabeçado pelo General Castelo Branco, e 
muito mais bem articulado, conseguiria deixá-los fora do comando do governo. Tal situação 
fez com que Magalhães Pinto declarasse anos depois: "E nem depois fomos indenizados 
porque o presidente Castelo Branco era do outro grupo" (STARLING, 1986, pág. 335). 

  

O Golpe 

  

Mesmo com a tentativa de militares pró-governo em tentar articular um maior apoio a Jango, 
a idéia de golpe acaba sendo adotado pelo alto comando militar tendo como um de seus 
principais defensores o general Castelo Branco que exercia a função como Chefe do Estado 
Maior do Exército. Um "motim" elaborado pelos marinheiros , que logo depois foram 
anistiados pelo Presidente João Goulart, acabou desgastando ainda mais o governo e 
contribuiu para que os militares adiantassem seus planos. Foi então que no dia 31 de março de 
1964, o general Olímpio Mourão Filho, comandante da IV região militar de Juiz de Fora, 
reuniu tropas no estado de Minas Gerais e rumou em direção ao Rio de Janeiro. Tal atitude de 
ir de encontro a João Goulart tinha como objetivo pressionar o então comandante do I 
Exército a aderir a revolução. Sua atitude ganhou mais força com a adesão do comandante do 
II Exército em São Paulo e também dos governadores Magalhães Pinto do Estado de Minas 
Gerais, Carlos Lacerda do Estado do Rio de Janeiro e Ademar de Barros do Estado de São 
Paulo. Com isso ficou armado o golpe militar, sendo que a esquerda na época não tinha como 
enfrentar uma revolução armada já que não possuía quase nenhuma estrutura para resistir. 
Jango ainda se encontrava no Brasil quando o então o Senador Auro de Moura Andrade, 
declarou vago o cargo de Presidente da República e nomeou o então presidente da Câmara 
Federal, Ranieiri Mazilli, na função de Presidente da República do Brasil. 

  

Jango ainda recebeu propostas de Leonel Brizola para tentar um revide aos militares nos 
moldes da resistência de 1961, contando com o apoio do III Exército (para os gaúchos 
defender Jango era defender a legalidade), mas não se entusiasmou com a idéia, 
provavelmente ao analisar a forte adesão das forças militares ao golpe. Goulart então decidiu 
partir para o exílio jamais voltando com vida ao país. O alto comando da revolução 
proclamou então o Ato Institucional nº 1, ato esse inconstitucional, pois não existia nenhuma 
previsão para sua existência. Através dele o Congresso podia realizar uma nova eleição para a 
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vaga de Presidente da República e em 15 de abril de 1964 foi designado pelo Alto Comando, 
com a "aprovação" do Congresso, o marechal Humberto Alencar Castelo Branco para exercer 
a função. 

  

A ditadura militar 

  

O Governo militar tem inicio com forte apoio das classes dominantes e por grupos da classe 
média que por sua vez eram incentivados por agências governamentais norte-americanas e 
empresas multinacionais. Apenas três dias após o golpe ocorreram prisões de líderes operários 
e estudantis, invasão de Universidades e a destruição do prédio da UNE . Algumas 
Universidades chegaram a ter "interventores" nomeados pelo regime militar, dentre elas a 
UFMG . (STARLING, 1986, pág. 212). O viés militarizado e autoritário de governo tende a 
crescer durante o regime sendo que o Ato Institucional nº 1 os direitos constitucionais foram 
suspensos por sessenta dias e foram cassados os direitos políticos de João Goulart, Leonel 
Brizola, Miguel Arraes, Darci Ribeiro, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, dentre outros 
que integravam a lista com 378 pessoas indicadas pelo regime militar (STARLING, 1986, 
pág. 192). Além disso, também foram extintos órgãos que apoiavam as reformas de base. 
Seguiu-se o AI-2 que dissolveu os partidos criando o bipartidarismo e conferiu amplos 
poderes ao Presidente. Por fim, por meio do AI-4 de 7 de dezembro de 1966, foi convocado 
extraordinariamente o Congresso Nacional para que, dentro de um prazo exíguo de 42 dias, 
fosse elaborada uma nova constituição. O Congresso se reuniu no período compreendido entre 
12 de dezembro de 1966 e 24 de janeiro de 1967, sob forte pressão e sem garantias, para 
elaborar uma constituição que deveria seguir os moldes impostos pelo AI-4 e seus artigos 
(MELLO FILHO, 1986, pág. 11). Assim foi promulgada a constituição em 24 de janeiro de 
1967 denominada pelo próprio legislador como "Constituição do Brasil". Dentre diversas 
modificações a Constituição do Brasil determinou que o Presidente da República fosse 
detentor de amplos poderes, ao mesmo tempo em que limitou a iniciativa parlamentar para a 
criação de leis (BULOS, 2009, pág. 400). Estava formado o arcabouço jurídico para que a 
ditadura se perpetuasse por muitos anos. 
O resultado foi a eclosão de revoltas e manifestações em toda a sociedade. Em 13 de 
dezembro de 1968, pressionado pela "linha-dura", o Presidente Marechal Arthur da Costa e 
Silva decidiu fechar o Congresso e decretou o AI-5 rompendo em definitivo com a ordem 
constitucional. Ao AI-5 seguiram-se numerosos atos complementares e decretos leis 
promulgados pelo Presidente da República. Após alguns meses, seja em razão dos protestos 
ou das bem sucedidas operações do exército no sentido de desmantelar os esconderijos dos 
procurados, o Presidente Costa e Silva demonstrou interesse em revogar o AI-5 trazendo 
novamente as prerrogativas democráticas ao país. Infelizmente uma doença repentina lhe 
acometeu e foi impedido de prosseguir no exercício da presidência por meio do AI-12 de 31 
de agosto de 1969 (SILVA, 2009, pág. 86-87). O AI-12 não só afastou o Presidente Costa e 
Silva como transferiu toda a função executiva para os Ministros da Marinha de Guerra, do 
Exército e da Aeronáutica Militar. Essa junta militar aproveitou a doença e o falecimento do 
Presidente Costa e Silva para realizar alterações no AI-5 de modo que fosse confeccionado 
um novo texto constitucional. Esse novo texto constitucional feria de tal modo a Teoria do 
Direito Constitucional, os direitos fundamentais e os reclamos das constituições populares que 
Uadi Lammêgo Bulos classificou a atitude dessa junta como um verdadeiro desprezo a esses 
quesitos (BULOS, 2009, pág. 400). O texto elaborado por esses ministros foi então 
promulgado em 17 de outubro de 1969 como Emenda Constitucional nº 1 a Constituição de 
1967 com data prevista para entrar em vigor no dia 30 do mesmo mês (SILVA, 2009, pág. 
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87). Com a emenda os direitos humanos foram agredidos frontalmente, além de ampliar a 
atuação da censura no país e de estabelecer eleições indiretas para os governos estaduais 
ocorreu também a total eliminação das imunidades parlamentares tanto materiais quando 
processuais e foi proibido até mesmo a concessão de habeas-corpus pelos que foram 
enquadrados na Lei de Segurança Nacional (BULOS, 2009, pág. 400). Muitos 
constitucionalistas entendem que foi realmente uma Emenda Constitucional ampliativa, como 
Uadi Lammêgo Bulos e Pontes de Miranda, mas muitos outros entenderam que se tratava 
mesmo era de uma nova constituição, tanto que a junta de ministros militares lhe deram outra 
denominação "Constituição da República Federativa do Brasil". José Afonso da Silva chegou 
a defender essa posição em seu Curso de Direito Constitucional: 

  

Teórica e tecnicamente não se tratou de emenda mas de nova constituição. A emenda serviu 
somente como mecanismo de outorga, uma vez que se promulgou texto integralmente 
reformulado, a começar pela denominação que se lhe deu: Constituição da República 
Federativa do Brasil, enquanto a de 1967 se chamava apenas Constituição do Brasil. (SILVA, 
2009, pág. 87) 

  

Tudo isso deixava claro que os militares não apresentavam nenhuma intenção em restabelecer 
as garantias fundamentais que foram revogadas, muito pelo contrário. Durante todo esse 
período surgiram acusações de torturas realizadas pelos militares aos apontados como 
alinhados ao ideal "comunista". Coube ao agente da CIA Dan Mitrioni ser o responsável em 
iniciar os militares nos métodos de tortura mais agressivos. Utilizando desses métodos o 
regime militar torturou mais de duas mil pessoas, algumas delas sem nem mesmo ter 
nenhuma ligação com a esquerda. Sessões com choque elétrico, "cadeia do dragão" , 
enforcamento, "geladeira" , empalações, palmatórias nos seios das prisioneiras, "pau de arara" 
, afogamento, dentre outros, acabaram levando diversas pessoas a loucura ou até mesmo à 
morte (NARLOCH, 2009, pág. 267). Pessoas essas que não se limitavam aos guerrilheiros 
alinhados com a esquerda, também se encontram no rol de torturados médicos, legistas, 
enfermeiros, diretores de hospitais, com o intuito de que encobrissem vestígios de tortura para 
que fradassem os relatórios de corpo de delito e de autópsias de torturados. Também foram 
torturados membros do poder judiciário para que anulassem confissões e não condenassem 
torturadores. (SWESSON JÚNIOR, 2010, pág. 61) Enfim, pessoas comuns, que por muitas 
vezes não se alinhavam com a esquerda ou até mesmo não se interessassem por política. Essas 
pessoas eram tidas como desaparecidas pela família, quando sobreviviam a meses ou anos de 
tortura eram soltas, se morressem nos porões da ditadura os torturadores cuidavam de destruir 
seus corpos. (SWESSON JÚNIOR, 2010, pág. 62) 

  

A luta armada 

  

Diante do quadro exposto acima, vários grupos oposicionistas (alguns deles até mesmo 
existentes antes do golpe de 1964) adotaram a luta armada contra o governo militar. Surgiram 
grupos como o VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária), comandada pelo ex-
capitão do exército Carlos Lamarca; o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro); a 
ALN (Aliança Libertadora Nacional), a Ação Popular e o PC do B (Partido Comunista do 
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Brasil). Como também existiram grupos pequenos como a OCML (Organização de Combate 
Marxista-Leninista e o PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário). É fato que a 
adoção da luta armada era de início realizada por jovens que queriam realizar um golpe nos 
moldes de Cuba no país. O endurecimento do regime militar levando a adoção da ditadura do 
AI-5 acabou fomentando a adesão de jovens que nunca sonharam com um Brasil comunista, 
mas que viam nos grupos armados a única solução para a repressão. Dentro desses grupos as 
guerrilhas buscavam "catequizar" esses jovens sobre as benesses de um país comunista. 
Muitos desses grupos, como, por exemplo, o "grupo dos onze" organizado por Brizola, 
adotavam rituais e mudanças de nomes para os novos "iniciados". A execução de delatores 
também era prática comum dentro desses grupos que não toleravam dissidentes "que 
pusessem tudo a perder". 

  

É vital deixar claro que a luta armada perpetrada pelos grupos guerrilheiros já estava em plena 
atividade antes do 

AI-5. Aliás, foi a forte atuação desses grupos que contribuiu para o endurecimento do regime 
militar. Somente durante o ano de 1968 até a promulgação do AI-5 haviam sido registrados 
mais de vinte assaltos a banco, atentados a bomba, ataques a quartéis, etc. A atuação dos 
grupos guerrilheiros era ostensiva e geraram mortes entre policiais e civis por todo o país. 
Tamanho sucesso dos grupos armados durante o ano de 1968 se deve ao fator surpresa, afinal 
a polícia mal conhecia os integrantes das guerrilhas. Também contribui o fato de que o 
governo militar não se encontrava devidamente aparelhado para enfrentar grupos estruturados 
daquela forma. Em 1969, com a ajuda da CIA que passou informações, o governo militar 
passou a adotar diversos métodos de investigação e tortura. O resultado a polícia conseguiu, 
dentro do período de apenas cinco meses, desmantelar um total de 66 esconderijos e realizar a 
prisão de 320 indivíduos (NARLOCH, 2009, pág. 284). Fica portanto evidente que a resposta 
do regime militar foi uma repressão sem limites por meio de uma barbárie jamais vista no 
país. Essa conotação de barbárie extrema ocorreu devido ao uso desenfreado da prática da 
tortura, dessa vez bem elaborada, por parte do governo para conter os guerrilheiros. A tortura 
já estava sendo utilizada antes da operação dos grupos guerrilheiros. Com o crescimento deles 
ela foi intensificada e praticamente institucionalizada Provavelmente os militares adotaram a 
prática da tortura por duas razões. A primeira seria por que eles esperavam uma guerra 
prolongada e difícil ao enfrentar as guerrilhas e queriam ganhá-la a todo custo e o mais rápido 
possível. Já o segundo motivo está relacionado justamente a pouca experiência que os 
militares possuíam para investigar e perseguir suspeitos. Até então o treinamento militar era 
ostensivo e voltado para guerras e invasões estrangeiras. Não existia um forte treinamento 
para investigação e apreensão... Isso era tarefa para a polícia. Prova disso foram duas grandes 
movimentações que o exército realizou naquela época sem obter nenhum sucesso. Durante 
uma dessas operações mais de dois mil fuzileiros navais realizaram um cerco a sete 
guerrilheiros e não conseguiram prendê-los. Na outra operação mil e quinhentos soldados 
passaram nada mais nada menos do que "quarenta dias" procurando Carlos Lamarca e outros 
oito homens. Cinco deles conseguiram realizar uma fuga com características 
cinematográficas: disfarçaram-se de soldados e roubaram uma caminhão do exército que os 
levou até São Paulo (NARLOCH, 2009, pág.279). Como veremos o exército vai seguir a 
mesma lógica o lidar com a Guerrilha do Araguaia. Diante do vexame de não conseguir 
prender um pequeno grupo de guerrilheiros, o exército realizará a sua maior mobilização 
militar desde a segunda guerra mundial (POMAR, 1980, pág. 2) promovendo por meio dela 
algumas das maiores atrocidades já vistas no país. 
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É justamente na Gerrilha do Araguaia que o exército, após duas tentativas frustadas, acaba 
realizando uma incisiva ação que desmantelou o grupo guerrilheiro ocasionando a morte, 
muitas delas por meio de torturas, da grande maioria dos membros. Muitos dos corpos 
ficaram desaparecidos e os familiares além de não terem como enterrar seus entes queridos 
ainda contam com o descaso por parte do exército que permanece negando o acontecimento 
no Araguaia. Tal atitude demonstra que a violação a dignidade da pessoa humana, defendiada 
em nosso art. 1º, inc. III, da CR/88 continua sendo perpetrada até os dias de hoje, promovendo 
um sofrimento que se estende dentro do atual Estado Democrático de Direito em que 
vivemos. 

O Projeto de Lei de Anistia 

Devido as reinvidicações populares para a anistia dos perseguidos políticos, o regime militar 
propôs a Lei de Anistia, mas não antes de garantir seus interesses no Congresso por meio da 
nomeação de Senadores biônicos. Assim foram chamados os senadores "nomeados por 
indicação" do governo. Ou seja, tais políticos não passavam por sufrágio popular. O uso de 
senadores biônicos permitiu a aprovação de uma Lei de Anistia que favoreceu não só os 
perseguidos políticos como aos torturadores do regime militar. 

 
A Condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 
Justamente por permitir a permanência da Lei de Anistia durante a vigência de um estado 
democrático de direito, e também não promover uma justiça de transição que permita a 
condenação daqueles que cometeram tais atrocidades, o estado brasileiro foi condendado em 
24 de novembro de 2010 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A condenação não 
é algo inesperado, a Corte seguiu o entendimento já firmado em sua jurisprudência como o de 
Barrios Altos, Amonacid Arellano e Goibirú. 

  

  

Conclusão 

  

  

A condenação sofrida pelo país na Corte Interamericana de Direitos Humanos pode servir 
para uma oportunidade única para o país. Pela primeira vez nos vemos obrigados, por uma 
sentença internacional, a adotarmos posições coerentes para com os brasileiros que se viram 
vítimas de um regime autocrático. Podemos usá-la como oportunidade para avançarmos ainda 
mais na aplicação dos direitos fundamentais no Brasil e a exemplo de nossos colegas latino-
americanos, promovermos a justiça tão aguardada por diversos brasileiros. 
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DEMOCRACIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL: ASPECTOS 
META-JURÍDICOS 

 
DEMOCRACY AS A FUNDAMENTAL RIGHT: ASPECTS METAJURIDICAL 

 
 
 

Fernando De Brito Alves 
 

RESUMO 
O presente estudo pretende abordar de forma breve as relações existentes entre democracia e 
direitos fundamentais. Para tanto, se vale das abordagens das teorias da democracia 
contemporâneas, especialmente as de segunda ordem, também conhecidas como metateorias 
da democracia para apresentar o minimalismo e a democracia deliberativa. Na seqüência 
aborda a questão da fundamentalidade da democracia nos Estados de Direito contemporâneos, 
e suas relações com os direitos fundamentais, apresentando um breve esboço do déficit de 
fundamentalidade dos direitos fundamentais e das democracias parciais. Encerra concluindo 
que a democracia não é apenas um método de formação das decisões coletivas que atribui ao 
povo, ou a maioria dos cidadãos, o poder de assumir suas decisões, o que reduz o conceito de 
democracia a sua acepção meramente etimológica, e que qualquer discussão sobre democracia 
e reordenação do ordenamento jurídico deve enfrentar a questão prejudicial da natureza da 
democracia e se ela pode ser considerada direito fundamental. 
PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA, DIREITOS FUNDAMENTAIS, GARANTISMO. 
 
ABSTRACT 
This study aims to briefly explore the relationship between democracy and fundamental 
rights. Thus, it is worth the approaches of contemporary theories of democracy, especially the 
second order, also known as meta-theories of democracy to present minimalist and 
deliberative democracy. Following addressed the issue of democracy in the fundamentality 
Law contemporaries, and their relationship to fundamental rights, presenting a brief sketch of 
the deficit fundamentability of fundamental rights and partial democracies. Closed concluding 
that democracy is not just a training method of collective decisions that attaches to the people, 
or most citizens, the power to take decisions, which reduces the concept of democracy, its 
purely etymological sense; and that any discussion about democracy and reordering of the 
legal system must face the question of the nature of democracy and whether it can be 
considered a fundamental right. 
KEYWORDS: DEMOCRACY, FUNDAMENTAL RIGHTS, GUARANTEED. 
 
 

Introdução 

  

Concepções de democracia, no senso comum teórico, estão sempre ligadas a dois fenômenos 
distintos. Se de um lado ocorre a valorização do seu sentido etimológico para designar o 
"governo do povo", ou aquela forma de organização do Estado em que ocorre ampla 
participação popular, de outro, significa o modelo de organização do Estado em que os 
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representantes são eleitos, através de concorrências públicas, organizadas especialmente para 
tal finalidade. 

Em alguma medida essas duas formas de conceber a democracia encontram-se em oposição. 
Até o século XVIII era inconcebível a escolha dos representantes do povo por concorrências 
públicas, elas deveriam se dar por sorteio[i], na verdade, nas democracias, especialmente as 
contemporâneas, a escolha pública fica a cargo de uma pequena minoria, normalmente 
preparada de forma especial para a assunção a cargos políticos, e com notas de 
hereditariedade. 

Qualquer regime que se pretenda ser considerado adequadamente democrático deve construir 
um espaço de ação política amplamente maior que outras formas de organização política do 
Estado e procurar em alguma medida denotar "justiça política", ela deve ser encarada como 
democracia radical, nas palavras de Chantal Mouffe; para ser genuinamente democracia deve 
ser amplamente inclusiva, e por isso, ainda, uma experiência futura. 

Quando se pensa o Estado, é preciso lembrar da advertência de Foucault de que ele não é 
universal, não é sequer uma fonte autônoma de poder. O Estado não é outra coisa que fatos: o 
perfil, as repartições móveis de perpétuas estatização, transações incessantes que modificam, 
movimentam, emocionam, ou provocam opções, pouco importa; as finanças, as modalidades 
de inversão, os centros de decisão, as formas e os tipos de controle, as relações entre os 
poderes locais e a autoridade central. "Como muito bem sabemos, o Estado não tem 
entranhas, e não apenas no sentido que não tenha sentimentos, nem bons nem maus, senão 
que não tem entranhas no sentido que não tem interior." (1996, p. 208-209). Por fim, o Estado 
não é outra coisa que o efeito de um regime de governamentabilidade múltipla. 

Essa démocratie à-venir, aponta a insuficiência dos meta-relatos modernos e da 
impossibilidade material de concretização da maioria de suas promessas emancipatórias, 
tendo em vista, que figuram como espécie de aporias políticas. 

Não obstante é preciso considerar que as teorias da democracia possuem uma 
responsabilidade muito maior do que problematizar modelos de participação, para discutir 
inclusive sobre princípios de justiça substantiva. É certo que as discussões sobre democracia, 
na filosofia política contemporânea, podem abordar teorias de primeira e segunda ordem. De 
acordo com Gutmann e Thompson (2004, p. 29), as teorias de primeira ordem procuram 
solucionar discordâncias morais, de forma alter-excludente, como houvesse apenas uma teoria 
capaz de solucionar a discordância moral (são elas o utilitarismo, o liberalismo, o 
igualitarismo liberal e o comunitarismo, todas compreendidas em seu sentido mais amplo); as 
teorias de segunda ordem são espécie de meta-teorias, são sempre sobre outras teorias, de 
modo que fornecem soluções para lidar com conflitos de primeira ordem, são por exemplo as 
teorias da democracia deliberativa e da democracia agregadora. 

São, fundamentalmente, de segunda ordem as teorias que pretendemos abordar. 

  

  

1 - O Minimalismo 
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Entre as principais definições de Estado moderno, encontram-se as de Weber. Ele considera 
que a racionalidade, e o Estado, no sentido de Estado Racional, é fenômeno característico do 
Ocidente (Weber, 1999, p. 517). 

Os processos de racionalização e o conceito de Racionalidade aparecem no pensamento 
weberiano, de acordo com Habermas, associado a três dimensões distintas: a sociedade, a 
cultura e a personalidade (Cf. Maliska, ..., p. 17)[ii]. Na modernidade, a racionalização da 
sociedade refere-se à separação/diferenciação da economia e do Estado, a economia organiza 
uma contabilidade racional, incorpora mão de obra livre e o conhecimento técnico-científico 
nos processos produtivos, além de orientar seus investimentos para o mercado; o Estado, a seu 
turno, se burocratiza, organiza um complexo sistema tributário, um comando militar central, e 
arroga a si o monopólio da violência. Tanto a economia quanto o Estado se valem de 
concepções formalistas de direito para alcançar o seu mister. A racionalização cultural se dá 
pela previsibilidade, pelo cálculo e pelo controle dos processos empíricos, como sói ocorrer 
na técnica e no conhecimento científico, modernos. A racionalização da personalidade ocorre 
pela internalização de valores e de idéias e deve ser considerada ponto de contato entre a 
racionalização da sociedade e da cultura. 

Nesse contexto, o Estado Racional Moderno antecede e promove o desenvolvimento do 
capitalismo e o capitalismo demanda uma necessidade de maior organização racional do 
Estado, em uma lógica racional de bi-implicação, da qual decorrerem tanto a racionalização 
cultural quanto a da personalidade, que esvaziam posições que primavam pela supremacia da 
religião ou de qualquer sistema de virtudes ético-morais preestabelecidas. 

De acordo com o pensamento de Weber, a burocracia possui um caráter instrumental de 
garantia da ordem liberal e da democracia, produzindo estabilidade para as regras do jogo 
democrático, ela deve ser associada a instituições responsáveis pela tomada de decisões 
políticos, como é o caso do parlamento. Dessa forma, a democracia assume um papel 
meramente metodológico, processual e minimalista, pelo qual ocorre a escola dos membros 
do parlamento. 

Essa concepção de democracia pode ser bastante restritiva e pouco abrangente da vida 
política. De acordo com David Held (1987), a concepção weberiana teria sido incorporada ao 
pensamento se Schumpeter na década de 40 do século passado, de acordo ainda com essa 
concepção, os cidadãos médios são incompetentes para os assuntos públicos que devem ser 
relegados a uma elite política, organizada em partidos políticos, que disputam votos em uma 
espécie de "mercado político", extremamente competitivo. 

Schumpeter (1984), dessa forma, critica as teorias clássicas da democracia, levantando falhas 
conceituais que a impedia de se adequar à realidade do século XX, isso porque, segundo o 
autor, a teoria clássica da democracia surgiu no século XVIII, ocasião em que estruturas 
sociais bastante rígidas inspiravam profundas e radicais mudanças na sociedade. O 
liberalismo tornar-se-ia, então, o principal mote do pensamento filosófico político da época, 
pautado por temas que iam do individualismo, ao bem comum, passando pela vontade do 
povo e pela vontade geral como categorias fundantes. 

As teorias clássicas da democracia, denotadamente marcadas por pensadores como Rousseau, 
Fourier, Proudhon e Marx, incorporaram as lutas de igualdade, e pugnavam por organizações 
sociais com participação mais ampla do que a que vigia nos novecentos. A partir da segunda 
metade do século dezenove, ocorre uma ampliação significativa da participação popular, com 
extensão progressiva do direito de voto. Dos relatos mais significativos do período em 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6795



questão, destaca-se o clássico A democracia na América de Tocqueville, que sem ser 
democrático, reconhecia a junção indissociável de democracia e igualdade. 

Ian Shapiro e Casiano Hacker-Cordón, relfetindo sobre o conceito de vontade geral, 
ponderam que uma das principais noções da teoria clássica da democracia, segundo 
Schumpeter, seria a da existência de um legislador capaz de discernir sobre a vontade geral, e 
que o pensamento de Rousseau não seria outra coisa que a evocação do conceito antigo de 
democracia, em sua acepção ática[iii]. 

Interessa observar que, na abordagem de Schumpeter, categorias como bem comum, vontade 
popular/vontade da maioria, e outras tão caras à teoria clássica da democracia, devem ser 
consideradas conceitos de baixa densidade semântica e deontológica. Nas palavras do autor, 
"[...] não existe algo que seja um bem comum unicamente determinado, sobre o qual todas as 
pessoas concordem ou sejam levadas a concordar através de argumentos racionais [...] para 
diferentes indivíduos e grupos, bem comum está fadado a significar diferentes coisas" (1984, 
p. 314-315) . A vontade popular e a vontade da maioria, não necessariamente concordam, e 
uma universalização obrigatória, conduziria a equívocos (op. cit., p. 318-319). Para 
Schumpeter, a política aos poucos substitui a religião e a ética, e os homens professavam a 
democracia, com a mesma carga ideológica que no imaginário possuíam as suas antecedentes. 

Textualmente afirma que 

  

A revolução democrática significou o advento da liberdade e da decência, e o credo 
democrático significou um evangelho de razão e de melhorias. É certo que essa vantagem 
estava fadada a se perder e o abismo entre doutrina e prática da democracia estava destinado a 
ser descoberto. Mas o encanto da aurora demorou a desfazer-se. (...) os políticos apreciam 
uma fraseologia que lisonjeie as massas e que ofereça excelente oportunidade não apenas de 
fugir à responsabilidade, mas também de esmagar os oponentes em nome do povo (1984, p. 
334) 

  

Com as transformações tecnológicas ocorridas no século XIX, sobretudo no mundo do 
trabalho, aparecem novas concepções de democracia. A democracia, aos poucos, vai se 
restringindo a um método específico de escolha dos dirigentes, em um contexto de 
competição política pelos votos dos cidadãos. Assim, por democracia, Schumpeter, se referia, 
justamente, a um método político, a uma estrutura institucional com poder para decidir 
politicamente, através de indivíduos que eram investidos de certos poderes, por sua dedicação 
bem sucedida em obter o voto popular (cf. Held, 1987, p. 151). 

A participação política, nesse contexto, como já foi dito, fica adstrita a escolha de 
representantes, "a democracia não significa e não pode significar que o povo realmente 
governa em qualquer sentido óbvio dos termos "povo" e "governo". A democracia significa 
apenas que o povo tem a oportunidade de aceitar ou recusar os homens que os governam" 
(Schumpeter apud Held, 1987, p. 152). 

Denomina-se, então, minimalista a teoria de Schumpeter porque, segundo propugnava, a 
democracia "pode suportar, na melhor das hipóteses, apenas um envolvimento político 
mínimo: aquele tipo de envolvimento que poderia ser considerado suficiente para legitimar o 
direito das elites políticas em condições de competir para governar" (Held, 1987, p. 153). 
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Ademais Przeworski reconhece que para Schumpeter a democracia não é nada além de um 
sistema em que os representantes são escolhidos por eleições, e fazendo referência a Popper, 
afirma que é o único sistema no qual os cidadãos podem livrar-se dos governos sem 
derramamento de sangue[iv]. 

Os governos são representativos, considera Przeworski, se fazem o que é melhor para o 
povo[v], agindo no interesse da maioria, dessa forma existiriam quatro razões pelas quais um 
governo poderia ser considerado representativo: 1) porque os que assumem as representações 
públicas são "espíritos públicos", 2) porque o cidadão, por meio do voto, consegue distinguir 
entre os bons e maus candidatos, 3) porque os cidadãos usam o voto para "ameaçar" os 
políticos que se afastam dos valores e interesses do povo e 4) porque a separação dos poderes 
é capaz de garantir que o interesse da maioria seja observado. 

Evidentemente, existem limitações e críticas que podem ser oferecidas às quatro razões pelas 
quais um governo pode ser considerado representativo, algumas das quais reconhecidas por 
Przeworski. Primeiro porque algumas pessoas assumem cargos públicos apenas pelo poder, 
em segundo porque a maioria dos eleitores não consegue distinguir entre os "bons" e "maus" 
candidatos, e porque não é possível afirmar que eles existam em sentido objetivo, já que todos 
representam interesses de grupos ou setores da sociedade bastante específicos, em terceiro não 
existem técnicas seguras de avaliação, quer de forma prospectiva ou retrospectiva, para dizer 
qual o melhor governo e por fim, para elencar apenas algumas razões, porque a separação dos 
poderes é uma ficção política na medida em que os sistemas de freios de contrapesos 
legitimam interferências legitimamente toleráveis de um poder no outro. 

A reflexão de Schumpeter se encaminha na mesma direção, ele acreditava, por exemplo, que 
para o método democrático ser eficiente, era necessário que: 1) Os políticos fossem bastante 
qualificados, 2) houvesse relativo consenso, e a competição das lideranças e partidos políticos 
fosse relativamente restrita, de modo que fosse possível a construção de um programa 
parlamentar razoável, 3) houvesse um corpo burocrático bem treinado e independente, para 
garantir a eficiência da administração pública (inclusive da política), 4) houvesse, da mesma 
forma, um "auto-controle democrático", de modo a se evitar um excesso de críticas ao 
governo, 5) deve haver uma cultura de tolerância das diferenças de opinião (cf. Held, 1987, p. 
160). 

Muitas são as críticas dirigidas ao pensamento de Schumpeter. Como afirmou, isso porque 
não pelo fato da democracia clássica não ter se realizado do ponto de vista material, ela seja 
impossível do ponto de vista lógico. 

É de se ressaltar que a concepção de Derrida de democracia, aponta para ela como uma 
categoria de realização futura. Essa démocratie à-venir, denota a insuficiência dos meta-
relatos modernos e da impossibilidade material de concretização da maioria de suas 
promessas emancipatórias, tendo em vista, que figuram como espécie de aporias políticas. 

De acordo com MOUFFE (1996, p.17), a democracia 

  

Longe de ser o resultado necessário de uma evolução moral da humanidade, [...] é algo incerto 
e improvável e nunca deve ser tida como garantida. É sempre uma conquista frágil que 
precisa ser defendida e aprofundada. Não existe nenhum limiar de democracia que, uma vez 
alcançado, possa garantir a continuidade da sua existência. A democracia encontra-se em 
perigo não apenas quando o consenso e a fidelidade aos valores que ela encarna são 
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insuficientes, mas também quando a sua dinâmica combativa é travada por um aparente 
excesso de consenso que, normalmente, mascara uma apatia inquietante. 

  

Muitos críticos de Schumpeter apontam para a sua teoria minimalista da democracia se 
aproxima bastante de perspectivas antiliberais e antidemocráticas, destacam que para a 
eficácia do método democrático seria necessário, além das condições enumeradas por 
Schumpeter, a formação de uma cultura da sociedade civil que envolve-se prerrogativas 
liberais, republicanas e democráticas (O'Donnell, 1999). 

As discussões sobre a possibilidade da representação democrática passam pelo debate da 
impossibilidade da agregação das preferências individuais, para discussões sobre o 
accountability ou controle do representante. 

No tocante a impossibilidade da agregação das preferências individuais é necessário lembrar-
se do paradoxo de Condorcet, que pode ser traduzido da seguinte forma: um agente racional 
pode tomar decisões coletivas irracionais. 

Dito de outro modo: 

  

Condorcet provou que existe uma intransitividade entre as preferências individuais e as 
preferências coletivas, pois, mesmo que haja uma racionalidade7 individual na tomada de 
decisão, isso não significa que haverá uma racionalidade coletiva das decisões. Condorcet 
provou que não existe nenhum método de agregação de preferências individuais que consiga 
garantir a transferência da racionalidade individual para a esfera coletiva (MARIA, 2010, p. 
31)[vi]. 

  

Condorcet demonstra que nenhum processo de agregação das preferências individuais conduz 
necessariamente ao mesmo resultado, o que em alguma medida, aponta para o acerto da 
constatação de Schumpeter da inexistência do bem comum, como decorrente da manifestação 
de uma vontade geral/vontade popular. 

A ciclicidade das decisões e a presença de múltiplas coalizões seriam um fator de proteção 
para as minorias, já que a regra majoritária, nessa concepção seria procedimentalmente justa. 

Embora seja do senso comum teórico reconhecer o princípio majoritário como constituinte 
necessário dos governos democráticos, faz-se necessário aqui, um breve excurso filosófico, 
para afirmar que a história do principio majoritário não coincide com a história da 
democracia. 

Bobbio pondera que o princípio majoritário pode ser assumido por razões de ordem normativa 
ou técnica. Do ponto de vista normativo, o principio da maioria supostamente conduziria ao 
melhor arranjo entre igualdade e liberdade, o que não seria verdade (MARIA, 2010, p. 31), de 
forma que o que melhor caracterizaria a democracia seria o voto universal. Do ponto de vista 
técnico, os argumentos favoráveis a decisão pela maioria são mais razoáveis, tendo em vista 
que ele oferece alternativa para a inviabilidade da unanimidade e para uma espécie de 
decisionismo elitista. 
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Na verdade os sistemas podem ser concentradores de poder (princípio da maioria) ou 
dispersores de poder (principio da proporcionalidade). Nos regimes concentradores de poder a 
idéia de accountability é fundamental[vii]. O parlamentarismo, na medida em que não 
dispersa o poder entre dois poderes (Executivo e Legislativo), seria mais adequado para a 
responsabilização dos representantes, nele haveria apenas um principal (eleitor) e um agente 
(governo), o que não ocorreria no presidencialismo por exemplo. 

De qualquer forma, para o minimalismo o principal agente é o indivíduo e não a coletividade, 
a participação ou não do indivíduo na política dependerá de oscilações mercadológicas 
(Olson, 2002), pequenos grupos seriam mais eficientes para a implementação de ações do que 
grandes grupos ou grupos latentes. 

A visão minimalista da democracia é fundamentalmente procedimentalista, e tem na eleição 
dos representantes seu elemento principal, ela pode ser traduzida, com acerto, em uma espécie 
de "individualismo metodológico". 

  

  

2. Teorias deliberativas 

 

Amy Gutmann e Dennis Thompson em texto intitulado "Why Deliberative Democracy?"[viii] 
conceituam democracia deliberativa como: 

  

uma forma de governo na qual cidadãos livres e iguais (e seus representantes) justificam suas 
decisões, em um processo no qual apresentam uns aos outros motivos que são mutuamente 
aceitos e geralmente acessíveis, com o objetivo de atingir conclusões que vinculem no 
presente todos os cidadãos, mas que possibilitam uma discussão futura. (2007, p. 23) 

  

Dessa forma, a democracia deliberativa possui quatro características principais: 1) exige 
justificação; 2) os motivos devem ser acessíveis a todos os cidadãos aos quais eles são 
endereçados; 3) a decisão vincula por determinado período e, 4) seu processo é dinâmico. 

É importante notar que a deliberação, no início da modernidade, encontrava-se em contraste 
com a democracia, apenas no século XIX, com Stuart Mill, que a deliberação passa a ser 
considerada como uma das fontes da democracia deliberativa. Papel que na 
contemporaneidade é atribuído a Habermas. 

Na atualidade é importante considerar que a democracia deliberativa não se preocupa apenas 
(ou não deveria) com o elemento puramente procedimental dos processos de deliberação, mas 
com o quão inclusivos eles podem ser, isso para evitar que ocorre uma espécie de exclusão 
informal (à forma que ocorreu na modernidade, sob o aspecto de exclusão legal ou formal) de 
uma série de potenciais partícipes. 
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Entre os principais objetivos da democracia deliberativa estão: 1) a promoção da legitimidade 
das decisões coletivas, ante a escassez de recursos; 2) o encorajamento de perspectivas 
públicas sobre assuntos públicos, ante a generosidade limitada; 3) a promoção de processos 
mutuamente respeitáveis de tomada de decisão, ante a constatação da existência de valores 
morais discordantes; 4) a promoção de um processo de auto-correção crítica, em face do 
entendimento incompleto. 

É importante distinguir a democracia deliberativa da democracia agregadora. Os modelos 
agregadores (como o de Schumpeter) aceita as preferências como são dadas, não se 
importando com as justificativas para estas preferências, mas apenas procurando combina-las 
de forma eficiente. Existem dois métodos distintos apregoados pelas teorias agregadoras: 1) o 
majoritarismo, no qual os representantes do povo, eleitos em processo eleitoral assemelhado 
às dinâmicas de mercado, tomam as decisões, ou 2) em uma economia do bem-estar, no qual 
os agentes públicos submetem as demandas apresentadas a filtros analíticos capazes de 
auxiliar no discernimento das preferências que devem pautar a escolha pública. De qualquer 
forma as preferências expressas são o principal material utilizado na tomada democrática de 
decisão. São duas as vantagens comuns desse método, ele desenvolve procedimentos 
relativamente incontroversos de resolução das discordâncias, e são tidos como capazes de 
expressar a vontade da maioria. 

Para os democratas deliberativos, decisões devem ser tomadas, mesmo quando a justificação é 
incompleta, eleições devem ser feitas, e as deliberações são sempre transitórias, visto que 
sempre pode haver nova decisão. Eles apontam como problemas na teoria agregadora, o fato 
dela reforçar as distribuições de poder existentes na sociedade, na medida em que sobre-
valoriza as preferências existentes, da mesma forma não fornecem condições para que os 
cidadãos questionem os próprios métodos de agregação. As políticas deliberativas, 
consideram Gutmann e Thompson (op. cit., p. 35) não fornecem uma forma natural de 
solução dos conflitos morais, e quase sempre precisam ser reforçadas por outros processos 
decisórios, também consideram que não existe um único método para se chegar a decisão 
final. 

Discorrendo sobre as características da democracia deliberativa, Gutmann e Thompson (cf. 
op. cit. p. 37-55), consideram que não existe consenso entre os teóricos que defendam a teoria 
deliberativa e tecem os seguintes apontamentos: 1) ela deve ser expressiva, de modo que os 
agentes políticos não podem decidir de pronto um determinado assunto, simplesmente 
afirmando que conhecem as preferências dos cidadãos que representam, ela deve ser 
expressão de respeito mutuo entre todos os membros de uma determinada comunidade 
política; 2) os autores abandonam uma concepção puramente procedimental de democracia 
deliberativa, afirmando que em nenhuma teoria adequada de democracia seriam justificáveis 
resultados injustos; 3) ela deve conciliar momentos de consenso sobre uma idéia de bem 
comum compreensível (além da concordância sobre valores procedimentais e substantivos 
básicos), com o respeito a diferença que não anule identidades sociais, existem discordâncias 
deliberativas que não envolvem pontos de vista mutuamente excludentes, de modo que um 
deles possa ser razoavelmente rejeitado (é necessário desenvolver uma economia da 
discordância moral); 4) ela deve ser o mais participativa possível, embora as democracias com 
maior participação popular contenham desvantagens práticas (grande número de participantes 
e tempo normalmente exíguo para deliberação) e éticas (não existe transitividade entre maior 
participação e melhor decisão pública); 5) ela deve alcançar a sociedade civil de modo a 
possibilitar que os cidadãos vivam com maior respeito e hospitalidade ante as discordâncias 
morais; e, 6) deve ser tanto nacional quanto internacional, na medida em que encontre 
legitimidade em seus constituintes morais, especialmente os que serão afetados pela 
deliberação, em uma perspectiva cosmopolita. 
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Entre as principais objeções teóricas apresentadas à democracia deliberativa, estão aquelas 
que afirmam que esse modelo sacrifica a justiça em prol da democracia. A democracia 
deliberativa, segundo Gutmann e Thompson (op. cit., p. 57), não nega a justiça, do contrário, 
reconhece que em determinadas circunstâncias a justiça deve ter prioridade sobre a 
deliberação. De qualquer modo, qualquer princípio substantivo, incluindo o da justiça, deve 
ser interpretado, e eventuais conflitos com outros princípios, solucionado em um contexto de 
deliberação. Não existe qualquer obrigatoriedade para deliberação em todas as circunstâncias. 

Há aqueles que apontam para o uso cínico da deliberação, visto que ela seria um disfarce para 
o exercício justificado de poder político, da mesma forma que existem dúvidas sobre a 
possibilidade concreta de se chegar a decisões justas pela justificação. Ainda aqui, a 
deliberação pública é considerada um método adequado para submissão das decisões dos 
agentes políticos a avaliação pelos seus constituintes morais, de modo que possam exercer 
uma responsividade retrospectiva. 

Gutmann e Thompson (op. cit., p. 65-72) apontam que a democracia deliberativa é capaz de 
expor as parcialidades deliberativas, e denunciar as desigualdades de um sistema eleitoral 
financiado por particulares, por exemplo, isso não faz com que a democracia deliberativa seja 
parcialmente neutra, na verdade, nenhuma forma de racionalização poderia ser. A democracia 
deliberativa não desestabiliza acordos realizados no passado (que tendem a ser mantidos). 
Não há qualquer indício, da mesma forma, que a democracia deliberativa produza 
polarizações, se os procedimentos são amplamente inclusivos e contam com a maior 
participação possível dos interessados. 

Terminam os autores apontando desafios para a teoria deliberativa, que são dois, 
respectivamente um de ordem teórica e outro de ordem prática. O limite teórico consiste em 
que uma teoria que assume a capacidade corretiva - moral e política - de qualquer deliberação, 
deve estar sistematicamente aberta a críticas e questionamentos. O limite prático consiste na 
disponibilização de mecanismos que possibilitem a reconsideração regular das decisões, sem 
que sejam desestabilizem as instituições, de modo a conduzir a decisões antiteticamente anti-
democráticas. 

Finaliza-se afirmando que: 

  

A democracia deliberativa é assim mais do que um procedimento. É um procedimento que 
requer que os tomadores de decisão aceitem a responsabilidade de justificarem a substância 
das decisões que tomar a favor de outros - seus concidadãos, e, ao menos, a alguns de seus 
companheiros seres humanos presentes no restante do mundo. (Gutmann e Thompson , op. 
cit., p. 78) 

  

Importante pontuar alguns aspectos dos principais representantes da democracia deliberativa, 
também chamada de democracia como fórum, que são respectivamente John Rawls e Jürgen 
Habermas. Nenhum dos dois defende um conceito puramente formal ou substantivo de 
democracia deliberativa, embora o primeiro esteja associado a um conceito mais 
substancialista de democracia, enquanto o segundo penda de alguma forma ao 
procedimentalismo. 
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Rawls assume uma postura que conjuga elementos da teoria deliberativa e argumentativos, 
pelas próprias características do conceito de posição original de Rawls, não é possível que 
alguém distinga entre o argumento "a" ou "b", já que não é possível aferir as conseqüências da 
justificação de um ou outro argumento, porque todos estariam encobertos pelo véu da 
ignorância. A superação das discordâncias morais e a deliberação de princípios de justiça 
(princípio da liberdade e princípio da igualdade - igualdade e diferença) decorrem do 
desconhecimento da posição política a posteriori ocupada pelos cidadãos, o que faz com que 
assumam compromissos morais substantivos. 

Habermas, a seu turno, embora não sacrifique a justiça pelo procedimento, valoriza o papel da 
discussão e da deliberação em âmbitos institucionais e da sociedade civil, que denomina 
esfera pública. A esfera pública seria uma complexa rede comunicacional, onde posições são 
discutidas a partir de uma linguagem comum. A esfera pública tem um aspecto idiossincrático 
com relação ao mundo da vida, na medida em que deve reproduzir o modo de ser e sentir 
próprio de cada agente político. 

 
 
3 - A democracia pode ser considerada direito fundamental? 
 
A democracia como direito humano universal pode ser considerada um aspecto interno do 
direito a autodeterminação, em vista que neste sistema, a vontade do povo é o elemento 
central da autoridade do poder público. Todavia, a questão da fundamentalidade da 
democracia nos sistemas de direito contemporâneos vai além da participação popular por 
meio de eleições livres no preenchimento dos cargos de gerenciamento superior do Estado, ou 
pela deliberação pública. 
O conceito de direito é azas ambíguo, essa ambigüidade se repete evidentemente no conceito 
de "direitos fundamentais". Ferrajoli defini direitos fundamentais como 

 
todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos' los seres 
humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 
entendiendo por ‘derecho subjetivo' cualquier expectativa (de prestaciones) o negativa (de no 
sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por ‘status' la condición de un 
sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 
para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas[ix] 

 
Os direitos fundamentais se distinguem por princípio dos direitos patrimoniais. De acordo 
com Ferrajoli a liberdade estaria tutelada pelos direitos fundamentais e a propriedade pelos 
direitos patrimoniais. A democracia como direito fundamental, em alguma medida, subverte 
essa lógica de classificação dos direitos, isso porque sociedades com democracias reais 
experenciam arranjos equânimes entre igualdade e liberdade. 
A democracia é um direito fundamental com explícito apelo à inclusão, considerando-se que 
democracias socialmente parciais, desconsidera os laços existentes entre política, 
solidariedade e direitos humanos[x]. A democracia conteria, dessa forma, um comando 
objetivo tendente a conferir legitimidade a todas as formas de relação possíveis[xi], 
assegurando não só o direito a participação, mas capacidade material de participação efetiva. 
Subsistiria uma questão ainda: a democracia seria o direito a mera participação eleitoral, ou 
consistiria no direito a deliberação pública? Evidentemente, qualquer democracia que se 
pretenda substantiva, e não meramente formal, do ponto de vista pragmático consigna práticas 
das duas meta-teorias, evidenciando o seu caráter não excludente. 
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Além disso, a democracia determina o que são os direitos fundamentais e confere-lhes 
legitimidade axiológica. Dessa forma não haveria tensão entre democracia e direitos 
fundamentais, isso porque, como sugere Ferrajoli, democracia substancial ou social é conceito 
cambiável por Estado de Direito[xii].  
Existem críticas à essa concepção, de modo que Rodolfo Moreno Cruz chega a afirmar que 

  

Democracia y derechos fundamentales constituyen las columnas arquitectónicas sobre las 
cuales se sustenta o aspira cimentarse toda organización política que quiera preciarse de 
avanzada. No obstante, pareciera ser que ambos, más que como buenos amigos, se presentan 
como rivales de competencia, donde la primacía de uno implica el sometimiento del otro. Por 
supuesto, el grado de tensión o armonía entre ellos depende en gran medida de lo que se 
quiera entender por democracia y por derechos fundamentales. Pero algo es indudable: al ser 
diferentes no cualquier ensamble los une exitosamente. Es decir, al no ser lo mismo 
democracia y derechos fundamentales el fracaso o el éxito en la combinación es el resultado 
de limitar adecuadamente los alcances de cada uno de ellos.[xiii] 

 
Democracia e direitos fundamentais seriam antagonistas de modo que a "primazia de um 
implicaria no submetimento do outro" principalmente quando não são limitados de forma 
adequada os seus conceitos e alcance. Isso ocorre tanto com a redução da democracia a um 
procedimento abstrato e meramente formal de produção de decisões político-jurídicas (a 
questão em aberto é de quem teria legitimidade democrática nesse caso), ou quando o 
conteúdo de fundamentalidade dos direitos fundamentais não é adequadamente expressado. 
Além da redução da democracia ao procedimento, na contemporaneidade é evidente a crise da 
experiência jurídica, na exata proporção em que ocorre a ampliação desenfreada do conceito 
de direitos fundamentais e de princípios constitucionais, para mencionar apenas dois 
exemplos. Essa constatação, apontada por Agamben, indica que "qualquer discurso sobre a 
experiência deve hoje partir da constatação que essa não é mais outra coisa que aquilo que 
ainda não foi possível fazer" [xiv], dito de outro modo, discorrer e resgatar a experiência 
histórica é necessário para compreensão exata de conceitos cuja dogmática, por suposto 
crítica, não pode ser distorcida ou esvaziar-se de sentido. Como o homem contemporâneo 
vive um momento de incapacidade de "fazer e transmitir experiências"[xv] como um "dos 
poucos dados certos que dispõe sobre si mesmo" [xvi], vive como se estivesse privado de sua 
biografia. 

Como considerou Benjamin, 

  

Uma coisa é clara: a cotação da experiência baixou, e é precisamente numa geração que de 
1914 a 1918 viveu uma das experiências mais monstruosas da História Universal. Talvez isso 
não seja tão estranho como parece. Já não se podia constatar, naquela época, que as pessoas 
voltavam mudas dos campos de batalha? Não voltavam enriquecidas, senão mais pobres em 
experiência comunicável. Os livros sobre a guerra que proliferavam nos dez anos seguintes 
não continham experiências transmissíveis de boca em boca. Não, isso não é estranho. Pois 
jamais houve experiências tão desmoralizantes como as estratégias de guerra de trincheiras, as 
econômicas pela inflação, as físicas pela fome, as morais pelos donos do poder. Uma geração 
que ainda fora à escola de bonde puxado por cavalos viu-se desabrigada, numa paisagem onde 
tudo, exceto as nuvens, havia mudado, e em cujo centro, num campo de forças de explosões e 
correntes destruidoras, estava o minúsculo e frágil corpo humano [...] nossa pobreza de 
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experiência nada mais é do que uma parte da grande pobreza que ganhou novamente um rosto 
- tão nítido e exato como o do mendigo medieval. Pois qual o valor de todo o nosso 
patrimônio cultural, se a experiência não o vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e 
cosmovisões do século passado nos mostrou tão claramente onde conduzem a simulação ou a 
imitação da experiência que é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. 
Sim, admitamos, essa pobreza de experiências não é uma pobreza particular, mas uma 
pobreza de toda a humanidade. Trata-se de uma espécie de nova barbárie.[xvii] 

  

Do mesmo modo, como considera Bárcena[xviii], o homem contemporâneo, como legatário 
da modernidade, é herdeiro da ansiedade cartesiana que demonstra uma profunda 
incapacidade para pensar ante a falta de clareza e certeza, ou a diversidade de opiniões, ou 
qualquer outra modalidade de argumentação que não se encerre em acordos racionais. Isso faz 
com que vejamos o mundo antes de experimentá-lo, que tenhamos compulsão por descrevê-
lo, antes de vivê-lo. 

Como se fôramos carentes de histórias curiosas[xix] atribuímos fundamentalidade a direitos 
que absolutamente carecem de qualquer fundamentalidade, ou por possuírem uma 
fundamentalidade duvidosa. 

Para exemplificar, inventariamos apenas alguns citados pela doutrina: a exceção de pré-
executividade; o amor; a proteção de patentes; o esporte; o porte de armas; a propriedade; a 
comunicação; o controle; a liberdade contratual; o direito cultural; a assistência judiciária 
gratuita; o sigilo bancário; o closed caption e a legenda animada; os meios executivos, entre 
outros. 

A absoluta arbitrariedade na predicação "fundamental" atribuída a direitos apenas 
formalmente fundamentais, ou fundamentais por derivação tanto da interpretação do 
ordenamento de modo a descrever direitos implícitos, quanto do uso equivocado das cláusulas 
abertas do sistema, ampliam e, ao mesmo tempo, reduzem a nada qualquer compreensão do 
que de fato é fundamental. Como diria Gadamer, "a compreensão somente alcança sua 
verdadeira possibilidade, quando as opiniões prévias, com as quais ela inicia, não são 
arbitrárias"[xx]. 

A adjetivação de uma norma com o predicado "fundamental" atualmente é mais um recurso 
retórico do que a derivação lógico-racional do seu conteúdo de "direito fundamental", daquilo 
que materialmente pode ser considerado como direito fundamental. 

Inobstante, quando em uma perspectiva garantista se afirma a fundamentalidade da 
democracia, isso ocorre porque ela é em alguma medida toda forma de relação legitima, tanto 
nas relações horizontais, entre os conviventes de determinada comunidade política, quanto nas 
relações verticais entre esses e o Estado.  
De qualquer modo, mesmo apontando para as dificuldades em se considerar direitos 
fundamentais e democracia como "bons amigos", o autor em comento reconhece que o 
modelo garantista de Ferrajoli constitui-se em esforço considerável para ressaltar a relevância 
das relações existentes entre direitos fundamentais e democracia, de modo que a democracia 
se converte em direito fundamental e o Estado de Direito Social (estado no qual os Direitos 
Sociais e as Declarações Internacionais adquirem especial relevância e significado) se 
confunde com a própria democracia substancial[xxi]. 
Diga-se ainda que a democracia não é garantia que não seja passível de retrocesso, dito de 
outro modo (como já afirmaram Chantal Moufe e Jacques-Derrida), a democracia é uma 
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espécie de aporia política, uma vez que nunca é alcançada em sua plenitude e é sempre 
passível de retrocesso. 
 
 
Conclusão 
A guisa de conclusão é necessário salientar que a democracia não é apenas um método de 
formação das decisões coletivas que atribui ao povo, ou a maioria dos cidadãos, o poder de 
assumir suas decisões, o que reduz o conceito de democracia a sua acepção meramente 
etimológica. 
As metateorias da democracia, ou teorias de segunda ordem, apresentam conteúdo 
precipuamente procedimental, e necessitam ser complementadas por um conceito de 
democracia substancial, que não é apenas direito fundamental, mas que se confunde com o 
próprio Estado de Direito, constituindo garantia de legitimidade axiológica aos próprios 
direitos fundamentais, na medida em dele são derivados comandos objetivos de inclusão. 
Dessa forma qualquer discussão sobre democracia e reordenação do ordenamento jurídico 
deve enfrentar a questão prejudicial da natureza da democracia e se ela pode ser considerada 
direito fundamental.  
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DEMOCRACIA E CIDADANIA: APROXIMAÇÕES EM DIREÇÃO À 
UMA NOVA PRÁXIS DEMOCRÁTICA  

 
DEMOCRACIA Y CIUDADANIA: APROXIMACIONES HACIA UNA NUEVA PRAXIS 

DEMOCRATICA 

 
 
 

Cristiano MÜller 
 

RESUMO 
A Democracia hoje em dia necessita ser contextualizada desde uma leitura a patir dos efeitos 
do processo de globalização econômica e cultural por que passa o mundo. Somente aí, será 
possível encontrar-se as bases críticas para a propositura de novas tecnologias participativas e 
jurídicas passíveis de aplicação no processo democrático em curso. Para tanto, é fundamental 
a reconstrução do que seja cidadania, debater o que quer dizer na atualidade esse conceito e 
como é utilizado de diversas maneiras pelo mundo afora. Somente com a reconstrução teórica 
e política do conceito de cidadania, será possível fundar uma nova práxis, fundada agora na 
participação, efetivamente garantidora de direitos e que juntamente com o pluralismo jurídico 
pode dar contornos de eficácia e efetividade às garantias fundamentais constitucionais na 
construção de uma nova práxis democrática.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVES: DEMOCRAXIA - PRAXIS - CIDADANIA 
 
RESUMEN 
The democracy nowadays, must be put in it context since the lecture of the effects of the 
economic and cultural globalization process. Only then will be possible to find the critical 
bases to look for new participatives and juridical tecnologies, inside the democratic process. 
For that, is important the reconstruction of what is the concept of citizenship, to debate what 
is in the actuality this concept and how it is utilized all over the world. Only with this 
reconstruction will be possible to put the bases of a new praxis, based now in participation, 
effectively with warranty of defense the rights witch together with the juridical pluralism 
could give the way to warranty the fundamental rights.  
PALABRAS-CLAVE: KEY WORDS: DEMOCRACY ???? PRAXIS - CITIZENSHIP 
 
 

  

I. O Contexto da Democracia na atualidade 

  

            Efetivamente, a democracia entendida como regra do jogo político está restrita as 
regras legais e institucionais. Estas regras assimiladas como a única forma de se fazer política 
na sociedade têm como conseqüência um relativo isolamento da sociedade civil nesse fazer 
política e um controle também relativo sobre a "res pública", controle este exercido pelos 
políticos que têm a função de representar a sociedade civil nas instituições. É forsozo 
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considerar que a busca da legalidade, do respeito às instituições dentro do regime democrático 
é uma criação humana que vem desde o liberalismo clássico. 

A visão liberal de democracia, como ensina Wallerstein[2] no seu texto Agonías del 
Capitalismo, está centrada no mito do tecnicismo, isto é, restrito as pessoas que têm 
conhecimento técnico e específico da economia, da lei, da contabilidade e das regras das 
instituições, ou seja, a democracia - leia-se o poder de decisão sobre a coisa pública - não 
pode estar na mão do povo, por que estes não possuem condições "técnicas" nem 
conhecimento suficiente para decidir sobre seu futuro ou o futuro da cidade. Por outro lado, a 
democracia nos dias de hoje apresenta também uma nova face, a face do globalismo 
democrático, como argumenta Saxe Fernández[3]. O globalismo democrático trata-se de uma 
espécie de subproduto da globalização econômica vendida pelas nações ricas que fazem parte 
do G7 como a única solução para todos os problemas, sendo que as nações que não aceitam as 
imposições das decisões globais e que não aceitam submeter-se ao seu jogo político não são 
consideradas como democráticas, tampouco amigáveis. 

Não é possível, então compreender o processo democrático nos dias de hoje sem 
compreendermos a lógica do processo de globalização econômica. A democracia global, 
assim compreendida por David Held[4], tem a finalidade de submeter o estado nacional e as 
decisões políticas à lógica do mercado global, à lógica das decisões do sistema mundo, 
retirando do estado seu poder de intervenção nos assuntos de caráter público relacionados 
com a vida de uma nação inteira. São análises que contextualizam a democracia atual, que a 
contaminam de realidade. Realidade esta que está cada vez mais alheia as decisões políticas, 
as quais são tomadas nos gabinetes dos políticos e corredores das casas legislativas, em 
acordos suspeitosos sem nenhum compromissos com seus eleitores. François Houtart[5] ao 
conceituar o processo de globalização o compreende como: 

...un proceso económico con apoyo político, militar y cultural. Se trata de una nueva etapa de 
acumulación del capital en su fase neoliberal que empezó en la mitad  de 1970, con lo que se 
llama el Consenso de Washington. La razón fundamental de la puesta en marcha de este 
proceso económico fue la rentabilidad decreciente del capital, causada por una disminución de 
la productividad. Esta última había permitido, después de la segunda mitad de la segunda 
guerra mundial, una cierta distribución del producto social entre capital, trabajo y Estado. En 
otras palabras, fue el fin del keynesianismo, al cual se debe añadir el fracaso del desarrollismo 
del Tercer Mundo y finalmente la caída del socialismo real en Europa del Este. 

Segundo Houtart[6], que determina no seu estudo conseqüências sociais e culturais deste 
processo como a destruição da economia, a destruição da natureza, a destruição social, 
destruição cultural e destruição política. Sobre a destruição política, Houtart sustenta o 
seguinte: 

La democracia, ya relativamente limitada en la perspectiva de la organización parlamentaria, 
tiene cada vez menos sentido, cuando los poderes políticos, emanaciones de los votos 
populares, ven disminuir su poder de decisión, especialmente en el orden económico. En 
reacción asistimos también a esfuerzos nuevos de descentralización de las decisiones, de 
democracia participativa, de reconstrucción de una política con bases populares. 

 O resultado de mais de duzentos anos de vida republicana e democrática está bem 
contextualizado por Houtart, como se viu acima. A este análise de Houtart sobre a 
globalização que tem reflexos na democracia é importante apontar a visão de Novaro[7] sobre 
a democracia atual na qual vê sintomas de crise que são: a) desaparecimento da euforia 
democrática, b) indiferença política, c) debilidade dos movimentos populares e dos partidos 
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políticos tradicionais, d) surgimento de líderes que recebem autorização para a tomada de 
decisões em situação de emergência. Novaro vê a democracia atual como uma democracia de 
partidos, onde a sociedade civil está por fora de todo o processo e as pessoas fora da tomada 
das decisões. Uma democracia que conta com distorções como o poder excessivo dos 
"lobbies" ou grupos de interesses, as corporações, os meios de comunicações e a corrupção. 

Não resta dúvida de que se poderia escrever um sem número de páginas com posições contra 
e a favor da democracia como se conhece hoje em dia. Todavia, não é importante fazer uma 
ontologia do pensamento acerca da democracia, senão que situar o tema da democracia dentro 
dos limites deste estudo para que se possa verificar onde estão as necessárias aproximações 
com uma praxis democrática comprometida com a garantia efetiva dos direitos fundamentais. 

No entanto, a democracia existente é importante já que seu conjunto de leis, instituições e 
suas liberdades civis e políticas garantem um certo grau de direitos aos cidadãos. Todavia, 
não é suficiente para dar resposta as necessidades das pessoas, notadamente para garantir a 
efetividade dos direitos fundamentais sociais. Justamente por isso, é que é limitada, porque 
não dá resposta aos direitos básicos das pessoas, como direitos a participação, direito à saúde, 
direito á educação, direito à moradia, direito a um meio ambiente saudável, vida digna e 
muitos outros mais, que em verdade são garantias constitucionais e que estão no texto das 
normas, mas não são cumpridas.    

                        A democracia existente atualmente tem como base uma representatividade 
absoluta, uma relação indireta com o povo, com a eleição do consentimento tácito e amorfo 
como razão de ser da democracia, chamada somente de quatro em quatro anos para decidir - 
ou seja, o tempo que dura um mandato político. Como diz Arblaster[8], nem ao menos se 
garante um dos seus postulados mais caros, que é a participação.  Nesse sentido, é importante 
compreender a realidade de modo contextualizado quando, por exemplo, se analizam as 
implicações do processo de globalização frente a soberania do estado. Isto é, como um 
regime  democrático pode cumprir con seu papel de distribuir riqueza e poder, se as decisões 
de estado estão submetidas a uma cadeia de decisões que respeitam somente as regras 
impostas pelo mercado. Lutar no mesmo terreno contra uma força quase invencível ou, como 
dizia Adam Smith, "a mão invisível do mercado", é impossível. Há que se construir 
alternativas, identidades novas com condições de produzir uma nova maneira de decidir e 
enfrentar esta injusta relação com um sistema mundo que tem suas próprias regras e técnicas e 
que a todos submetem. 

                        Nesse dilema entre falta de participação nos processos democráticos e 
impossibilidade objetiva do Estado pautar sua ação, é importante trazer as teses sobre a 
refundação do Estado que propõe Nicolas López Calera[9], ou seja, um novo Estado como 
paradigma moral para conciliar a liberdade e a igualdade. Este ponto que ensina López Calera 
tem que ser visto com muito cuidado, porque uma grande parte das críticas ao Estado trata de 
defender sua intervenção mínima nas relações sociais, políticas e econômicas, isto é, um 
Estado sem influência, sem políticas públicas, o Estado como fonte de recursos para o 
privado, mas sem direito a\ tomar decisões. Este modo de pensar vê o Estado incompetente e 
na hora de decidir, o mercado aparece como o único a fazê-lo porque o Estado não funciona, é 
corrupto, ineficiente, e quem maneja com eficiência os negócios e os recursos é o 
mercado.       

                        No entanto, o que propõe López Calera é justamente o contrario, eis que 
propõe a refundação do Estado. Fazer com que este tenha outra vez influência na vida 
econômica e política. Assim, essa refundação do Estado, no entendimento de López Calera, 
deverá ser compreendida de acordo com as teses de Tarso Genro[10] sobre a cogestão do 
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Estado com a Sociedade Civil, por meio da participação das pessoas nos assuntos que antes se 
relacionavam ao mundo do público, totalmente alheio a vida cotidiana das pessoas. Essa linha 
de pensamento vem ao encontro do que propunha Gramsci[11], na Teoria Ampliada do 
Estado e guarda um papel fundamental na discussão das questões públicas. 

                        Dessa forma, a democracia, como a conhecemos, precisa definitivamente 
responder ao seu pressuposto básico de distribuição do poder e da riqueza, mediante a sua 
própria democratização. A democracia precisa ser democratizada. É necessário, então, que 
sejam tratados os elementos teóricos jurídicos e políticos necessários para que se ocorra essa 
radicalização democrática. Somente assim, será possível uma garantia efetiva dos direitos 
fundamentais individuais e sociais. 

  

II. Possibilidades a partir do Pluralismo Jurídico 

  

                        Será Antonio Carlos Wolkmer32 quem apresentará, através do pluralismo 
jurídico, os pressupostos teóricos necessários para que se restabeleçam as relações entre 
Estado e Sociedade Civil. Dessa vez, sem a figura do mercado como determinador das 
políticas e dos investimentos, mas uma relação entre o público e o privado, ampliando a 
participação da sociedade civil e dando-lhes condições de decidir sobre o público. Segundo 
Wolkmer, a legalidade e a legitimidade no direito tem sido objeto de confusão teórica ao 
longo do tempo. Para Wolkmer a legalidade é informada pelo direito posto, vigente e positivo. 
São as leis, formal e tecnicamente impostas e obedecidas por meio de instituições.33 

                        Wolkmer estabelece uma dimensão para a legitimidade no direito, isto é, parte 
do fundamento, do conteúdo, do material que está na realidade e na vida para se chegar na 
norma jurídica. O importante na legitimidade serão os valores, a organização, a luta, o justo, o 
ideal que se persegue. Neste sentido, a legitimidade aparece como um complemento 
fundamental da legalidade que influenciará definitivamente na efetividade da norma jurídica, 
porque é impossível conceber que a legalidade não opere no justo, que o conteúdo da norma 
não possa ser cumprido. Isso acontece pelo distanciamento da legalidade com a legitimidade, 
ou seja, a norma jurídica que não tem fundamento na realidade da vida já nasce morta, nasce 
para ficar nos códigos e livros, para ser ineficaz. 

                        Portanto, a "normatividade informal" de que fala Wolkmer34 representada por 
inúmeros processos sociais levados a efeito por comunidades, frentes, fóruns de entidades, e 
que se prestam a garantia de direitos, vai ser agregar a normatividade formal na construção de 
caminhos para a efetividade dos direitos.  O distanciamento existente entre a legalidade e a 
legitimidade da norma jurídica não é suficiente para se fundamentar as inovações que a esses 
processos sociais concretos proporcionam no mundo do jurídico. Tem que haver um caminho 
pelo qual essas práticas participação conseguiram romper com a lógica eminentemente legal e 
impor sua normatividade informal na construção de alternativas de garanti de direitos. A 
resposta para isso está com Eduardo Novoa Monreal35 na sua teoria dos interstícios legais. 
Por interstícios se podem dizer também lacunas legais, isto é, aberturas existentes na lei que 
determinam e possibilitam a aplicação de outros direitos e normas de acordo com os 
interesses em jogo. Isto se vê claramente na contextualização acima, quando o processo 
democrático em curso não atende para a efetividade dos direitos fundamentais individuais e 
sociais. Esses distanciamento abre uma lacuna - interstício legal - da qual os processos sociais 
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concretos se utilizam por meio de uma normatividade informal para efetuar a garantia de seus 
direitos. 

                        Segundo Wolkmer, a legitimidade é[12]: 

(...)a esfera da consensualidade dos ideais, dos fundamentos, das crenças, dos valores, e dos 
princípios ideológicos. Acima de tudo, a concretização da legitimidade supõe a transposição 
da simples detenção do poder e a conformidade com o justo advogadas pela coletividade. 

                        Nesse sentido, é importante também o estudo de Wolkmer[13] relacionado aos 
teóricos Carl Schmidt, Max Weber, fazendo referências ainda ao direito romano e direito 
canônico. No seu trabalho, Wolkmer cita Eros Roberto Grau, o qual compreende que a 
legitimidade é comprovada quando ocorre a adequação: 

(...)entre o comando nela consubstanciado e o sentido admitido e consentido pelo tecido 
social, a partir da realidade coletada como justificadora do preceito normatizado. 

                        Assim, Wolkmer ainda sustenta que a legitimidade[14]: 

Implica numa noção substantiva e ético-política, cuja existencialidade move-se no espaço de 
crenças, convicções e principios valorativos. Sua força não repousa nas normas e nos 
preceitos jurídicos, mas no interesse e na vontade iedológica dos integrantes majoritários de 
uma dada organização social.   

                        Tanto Wolkmer como Eros Grau estabelecem uma dimensão para a 
legitimidade no direito, isto é, partem do fundamento, do conteúdo, do material que está na 
realidade e na vida para se chegar na norma jurídica. O importante desde a legitimidade serão 
os valores, a organização, a luta pelos direitos, o justo, o ideal que se persegue. Nesse sentido, 
a legitimidade aparece como um complemento fundamental da legalidade que influirá 
definitivamente na efetividade da norma jurídica, porque é impossível conceber que a 
legalidade não opere no justo, que o conteúdo da norma não possa ser cumprida. Isso costuma 
acontecer com o distanciamento que existe entre a legalidade e a legitimidade, ou seja, a 
norma jurídica que não tem fundamento na realidade da vida já nasce para ser ineficaz, para 
unicamente ficar armazenada nos códigos e livros. 

                        Ademais do fundamento e conteúdo provenientes da legitimidade, Wolkmer 
fala do "locus" no pluralismo jurídico dizendo que:[15]   

A pluralidade expressa a coexistência de normatividades diferenciadas que define ou não 
relações entre si. O pluralismo pode ter como metas práticas normativas autônomas e 
autênticas geradas por diferentes forças sociais ou manifestações legais plurais e 
complementares, podendo ou não ser reconhecidas, incorporadas ou controladas pelo Estado. 
Certamente que o pluralismo jurídico tem o mérito de revelar a rica produção legal informal 
engendrada pelas condições materiais, lutas sociais e contradições pluriclassistas. Isto explica 
porque no capitalismo periférico latino-americano, o pluralismo jurídico passa "pela definição 
das relações entre poder centralizador de regulamentação do Estado e pelo esforço desafiador 
de auto-regulação dos movimentos sociais e múltiplas entidades voluntárias excluídas. 

  

III.a. Aproximações ao Conceito de Praxis Democrática 
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                        O termo práxis vem do grego e significa "ação", mas não uma ação qualquer, e 
sim uma ação comprometida com um resultado, o que gerou a distinção ontológica entre a 
teoria e a prática. A ação prática é aquela que pretende levar a cabo algo, "mas uma ação que 
tem seu fim em si mesma e que não cria ou produz um objeto alheio ao agente ou a sua 
atividade"11. Neste mesmo estudo, Vázquez também cita a Aristóteles, o qual retira a 
expressão máxima do significado de práxis: teórica y poiética.        

                        A práxis é a responsável pela exterioridade, a qual pode ter como fonte o 
natural ou o social (os dois substantivados), mas seu objetivo estará sempre vinculado a um 
"olhar social". Essa visão coletiva, o "olho do mundo", somente pode contemplar o trabalho 
da interioridade e a interioridade do trabalho, desde que existente. No âmbito da filosofia 
latino-americana o termo práxis começa a se difundir no final do século XIX com o 
surgimento da corrente marxista introduzida pelos emigrantes europeus. Assim, desde o 
princípio a práxis na Ibero - América foi elaborada como fundamento para uma particular 
interpretação da realidade latino-americana, cuja aspiração consistia em profundas 
transformações dessas sociedades. Nesta situação, a filosofia latino-americana havia 
encontrado na práxis a forma idônea para desenvolver as diversas modalidades de auto-
análise, auto conhecimento e de auto compreensão.                                              Por práxis 
entende Ellacuría12 não um tipo de atividade humana contra outras (por exemplo a teoria, ou 
como queria Aristóteles a póiesis), senão outra coisa mais integral, isto é, como "la totalidad 
del proceso social em cuanto transformador de la realidad, tanto natural como histórica". É 
por este caráter transformador que a práxis é o âmbito donde mais claramente se expressa a 
correlação entre o homem e o mundo, pois nela as relações "não são sempre unidirecionais", 
tanto que é preferível falar de "respectividade codeterminante".   

                        Uma práxis política com componente ético, porque é necessário levar em conta 
não somente o espaço novo de ação, o procedimento novo de participação, senão também que 
esta práxis é importante porque tem um fundamento. Sánchez Rubio13, analisando a riqueza 
humana, compreende que existe um conflito ético quando as vítimas de um sistema formal 
não podem viver e são excluídas violenta e discursivamente de dito sistema, e conclui que 
incrementar melhores condições de vida e maiores níveis de participação discursiva provoca a 
derrubada da coação legítima da ordem institucional 

                        No trabalho de Joaquín Herrera15 sobre as teorias feministas, a respeito de um 
novo mecanismo ético-político, o autor propõe três exigências que façam possível o 
reconhecimento e a representação dos grupos oprimidos, que são: 1) a) apoiar a auto-
organização de grupos com a finalidade de lhes dar poder; b) possibilitar sua expressão; c) 
lhes outorgar poder de veto sobre políticas que lhes afetem; 2) fazer efetivas as práticas; 3) 
impulsionar uma nova teoria da justiça. A práxis como ação transformadora e comprometida 
como uma ética identificada com mais participação e mais acesso aos bens são as 
características desta nova política, são seus efetivos fundamentos internos dos quais não se 
poderá esquecer na hora de se trabalhar os fundamentos externos desta mesma nova política, 
ou seja, a práxis democrática identificada com um espaço social ampliado, uma nova 
cidadania agora com base em processos e decisões com efetividade.  

                        De fato, a práxis e a ética podem ser construções que operam num determinado 
lugar, exteriorizadas por uma práxis democrática. No entanto, o poder constituinte será o fio 
condutor de estes momentos em direção a nova política. O poder constituinte visto aqui como 
capacidade de inventividade, de crítica e questionamento constante em direção a radicalidade 
democrática. O poder constituinte como superação da política tradicional do clientelismo e da 
passividade do cidadão frente às decisões que lhe afetam diretamente seu futuro. 
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                        Entretanto, a potência como esforço não chegará ao poder constituinte se 
analisada de modo isolado ao indivíduo como seu direito natural. Somente na multidão é que 
a potencia terá a verdadeira condição de se manifestar como poder constituinte, ou seja, de 
modo coletivo. Segundo Chauí18, será com a associação/cooperação das potencias 
individuais que será possível assegurar a conservação do ser e o poder constituinte. 

  

III.b. Por uma Nova Cidadania: agora com participação e em processos 

  

                        Efetivamente, o termo cidadania é um termo histórico que como tal tem sido 
utilizado para as mais diversas teorias e também ideologias, assim como, por exemplo, tem 
ocorrido com o termo democracia. Nesse sentido é importante limpar o terreno conceitual 
donde se funda o termo cidadania para que se retire sua real importância já que é um conceito 
formador da participação e da praxis democrática.     

                         Konder Comparato[16] ao falar de cidadania estabelece um percurso histórico 
do termo, desde os gregos até os dias de hoje. Assim, na Grécia antiga, mais especificamente 
em Atenas, a cidadania estava representada pelo direito ao uso da palavra em assembléia, ou 
seja, uma participação de forma direta, mas restrita aos homens livres (não era permitida a 
participação das mulheres, dos escravos, dos estrangeiros, dos artesãos e dos comerciantes) e 
relacionada a  votação das leis e ao exercício das funções públicas, especialmente judiciárias. 
A experiência grega de participação, segundo Arblaster[17], estava relacionada tanto as 
decisões políticas quanto a formar parte dos jurados que decidiam sobre a culpabilidade ou 
inocência e as sentenças dos tribunais. Entretanto, ao longo do processo histórico, esse sentido 
de democracia se perdeu por diversas razões e até hoje se tenta resgatar o sentido efetivo de 
democracia e, por conseqüência, abrir espaço para a cidadania. No século XVI a democracia 
dá sinais de ressurgimento. O absolutismo monárquico sustentava, por meio do direito 
natural, que as pessoas tinham direitos que deveriam ser respeitados pelo Estado, direitos que 
vinham com o indivíduo desde o seu nascimento. Estes direitos estão declarados na 
Declaração dos Direitos Civis de 1789 por força da Revolução francesa, direitos estes 
chamados de liberais porque estavam relacionados ao indivíduo como pessoa. Estes direitos 
de caráter civil fariam parte da cidadania, isto é, os cidadãos teriam direito a liberdade, à livre 
manifestação de idéias, a liberdade de ação e muitas outras mais. 

                        Com as propostas dos contratualistas, os direitos dos cidadãos avançaram para 
outros níveis de representação. O direito ao voto, ou seja, a representação política dos 
cidadãos, muito embora tal direito tenha sido conquistado por de muitas lutas, já que o 
entendimento à época era de que as eleições eram indiretas como se havia preconizado na 
constituição francesa do ano de 1.791, o que fazia com que o direito ao voto fosse 
exclusivamente dos representantes.  Konder Comparato[18], no seu estudo, estabelece que os 
cidadãos do Estado liberal estavam condenados a passividade, sem intervenção direta no 
funcionamento das instituições públicas, sustentando que isto não muda com o direito ao voto 
universal, inclusive extensivo as mulheres.     

                        Outro trabalho importante para pontuar o tema cidadania em seu recorte 
histórico, foi produzido por Marshall[19] que trata de estabelecer, no primeiro momento, uma 
relação das conquistas sociais representadas pelos direitos com relação a cidadania. Assim, a 
cidadania, segundo Marshall, evoluiu desde o estado liberal até os dias de hoje. Nesse sentido, 
no século XVIII a humanidade conquistou os direitos civis, como por exemplo as liberdades 
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de expressão, de manifestação, de livre pensamento, de livre crença, de livre reunião e outras 
mais. No século  XIX os direitos políticos, como por exemplo o direito ao voto, ao reunir-se 
em um partido político. No século XX os direitos sociais, como o direito ao trabalho, 
desenvolvimento, meio ambiente e outros mais. No momento em que se trata de relacionar a 
cidadania e a desigualdade social com o conceito de status, por uma via indireita, Marshall dá 
uma boa contribuição para se compreender o problema do descumprimento dos direitos 
conquistados ao longo do tempo. 

                        Quando a certa altura do seu trabalho Marshall relaciona "status" com o 
contrato social, ele cita a Declaração de Maine[20], que dizia: "o movimento das sociedades 
progressistas tem sido, até o momento, um movimento do status para o contrato". Assim, ao 
mesmo tempo em que Marshall estabelece uma importante evolução dos direitos em direção a 
uma cidadania forte e combativa, é totalmente mal compreendido pela maioria dos teóricos 
que tratam de debilitar a cidadania quando dividem os direitos em gerações. Marshall também 
aponta para o contrato social, quando fala da Declaração de Maine, isto é, a relação entre a 
sociedade civil e o estado, estabelecendo um contrato e tendo seus efeitos frente a cidadania. 
Com isso, se compreende que o status do homem, seja um home com direitos civis e/ou 
direitos políticos, e/ou direitos sociais, não indica objetivamente que o homem terá de maneira 
efetiva acesso a tais direitos, já que não era o que estava previsto no contrato social. Marshall 
sustenta que o contrato social originado na idade moderna é a base de descumprimento dos 
direitos e o exemplifica de modo muito claro [21]:   

  

Un derecho de propiedad no es un derecho de tener la propiedad, sino un derecho de 
adquirirla, caso posible y de protegerla, si se pudo obtenerla. Pero, si uno se utiliza de tales 
argumentos para explicar a un pobre que sus derechos de propiedad son los mismos de un 
millonario, probablemente el indigente nos acusará de estar sofismando.    

       

                        Assim, Marshall sustentava a impossibilidade de que os direitos conquistados 
pela cidadania pudessem ser efetiviamente acessados pelas pessoas. Isto é, faltam bem mais 
que direitos reconhecidos em um sistema formal. Ter-se-ía que superar o caráter inevitável do 
contrato social que estabelecia uma ordem num status social fixo e que não permitiria 
mutações de qualquer maneira. Este momento quando Marshall fala dos direitos conquistados 
pela cidadania, o momento histórico desde a Grecia antiga, onde já existia uma prática de 
participação com suas especificidades, se poderia transladar a um momento da cidadania que 
tem como base a consciência dos direitos ou como muito bem refere Arendt[22], cidadania é 
"direito a ter direitos". Obviamente é um momento limitado e limitador, porque quando se diz 
que cidadania é direito a ter direito, logo se pergunta: E como aceder a estes direitos, a estes 
bens? A resposta simplesmente não existe segundo o estudo de Marshall, mas indica um 
caminho muito fértil por onde seguir, isto é, pela Declaração de Maine, como se viu 
anteriormente. Aí está uma alternativa. Uma mudança dentro da cidadania, a cidadania não 
como um concepto, não somente como conscientização, senão agora como uma praxisa. A 
cidadania não como uma categoria conceitual que garanta alguma coisa, senão que 
contaminada internamente de participação, em direção a uma praxis garantizadora do acesso 
aos bens. 

                        Em excelente trabalho realizado por Ana Rubio Castro[23], "Feminismo y 
Ciudadanía", se encontram as bases de contestação existente com relação a cidadania 
tradicional. Em seu trabalho, Rubio desenvolve o conceito do feminismo da diferença e para 
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tanto terá que passar pelas esferas de atuação das mulheres na sociedade. Em suas 
palavras:          

Cuando el feminismo ha olvidado la ideología y los valores que subyacen el derecho 
moderno, ha pagado un alto precio por ello. Ha luchado por leyes que suponían un alto coste 
social y político, porque sus resultados eran, la mayoría de las veces, insuficientes e 
ilimitados. Estas insuficiencias y limitaciones derivan de la propia estructura de las leyes, que 
hace abstracción de la realidad de los individuos, oculta las diferencias bajo la máscara de la 
categoría del sujeto, para hacer posible el mito de la igualdad entre los hombres. La igualdad 
pues, está elaborada formalmente mediante la proclamación de la universalidad de la 
categoría del sujeto, toma como modelo para su elaboración los intereses parciales del 
ciudadano-varón-propietario.  

                        Com base nessa crítica acerca da ciudadania tradicional é que se se encontrarão 
os fundamentos para a construção do que se pode chamar de igualdade complexa, agora com 
respeito a diferença e ao conceito de feminismo de diferença. Rubio sustenta que será somente 
com a reclamação de um sistema jurídico compatível com a existência de um modelo social 
de homens e mulheres, e não centrado em sujeitos de direitos e de categorias abstratas, que 
será possível reivindicar a diferença em interação com a igualdade, desde aí nascendo a 
definição da igualdade de diferença. 

                        Nessa mesma linha Farinas Dulce[24]propõe uma cidadania diferenciada por 
meio  do questionamento do conceito tradicional de cidadania (igualdade formal e universal) 
articulando um novo reconhecimento e aceitação de circunstâncias especiais que estão 
presentes em determinados grupos. A razão liberal exclui a pluralidade da cidadnia e busca 
sua homogeinização. Já em contraposição a isso, Dulce propõe uma cidadania da diferença 
como valor jurídico-político tanto em sua perspectiva formal como material. 

                               Boaventura Souza Santos[25] quando fala em seu livro sobre cidadania, 
trata de contextualizar esse conceito, fazendo uma análise primeiramente histórica e depois 
atual. Santos fala de uma cidadania social, representada pelos conceitos do Estado de Bem 
Estar Social que está em processo de crises por haver se transformado em uma prestação de 
serviços burocráticos. Por outra parte, a cidadania social restringiu o campo de atuação 
política, já que perdeu a conexão com a população e sucumbiu aos interesses dos poderosos. 
Sob o ponto de vista econômico, a cidadania social construiu uma relação de dependência 
econômica dos cidadãos e não uma relação de autonomia e liberdade.                                       

                        De maneira bem mais específica e abordando o tema da cidadania de modo 
conceitual, no magnífico estudo publicado por Joaquín Herrera Flores e Rafael Prieto, 
existem  importantes análises sobre o conceito de cidadania. Estes autores conceituam a velha 
cidadania desde a perspectiva tradicional, ou seja, cidadania-legalidade. A partir dessa visão 
se retiram os pressupostos de constituição dessa maneira de ver a cidadania, isto é, com 
caráter passivo, defensivo e abstrato/fragmentário. 

                        O caráter passivo da cidadania, desde o ponto de vista tradicional, aquele 
instituído pelo estado de direito - norma jurídica, é em realidade um simples status ontológico 
originado nos conceitos básicos do Estado Nação, o qual exclui as mulheres e os não 
proprietários. De maneira irônica, quando do seu nascimento, este mesmo Estado combatia os 
excessos da nobreza e do clero e agora propõe um tipo de cidadania para sujeitos obcecados 
em defender sua condição de proprietário, como uma espécie de nobreza, não necessitando 
mais ascender pelo sangue, mas sim pela sua capacidade de acumulação de capital. 
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                         Defensivo porque os cidadãos passam a se interessar e intervir no governo a 
título de fiscalização das atividades políticas em sede administrativa e também em sede 
econômica  com atenção ao controle da produção, ou seja, os direitos do cidadão ficam 
vinculados aos deveres do estado. Abstrato e fragmentário, uma vez que existem três 
elementos que contribuem para que assim o sejam: o individualismo no momento em que o 
individualismo retira, na condição abstrata do sujeito, os traços que identificam o sujeito, a 
comunidade e o atomizam; a classificação e divisão dos direitos quando nasce a divisão 
clássica dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, resultando como 
conseqüência a separação dos direitos. Dessa forma, a cidadania tradicional se preocupa em 
ser cidadão e não em ter cidadania e, por fim, a dialética entre os valores, já que o 
ordenamento legal se encarrega de colocar a cidadania num caráter passivo, já que está 
contaminado da dicotomia liberdade-igualdade.                       

                        A nova cidadania, então nasce do binômio liberdade/igualdade que constitui a 
força da democracia como transformadora do estado de coisas e atuando com respeito a 
dignidade humana. Segundo Maria do Carmo Carvalho[26]: 

Participar da gestão dos interesses coletivos passa então a significar também participar do 
governo da sociedade, disputar espaço no Estado, nos espaços de definição das políticas 
públicas. Significa questionar o monopólio do Estado como gestor da coisa pública. [...] O 
alargamento da cidadania para além do exercício dos direitos instituídos, o exercício da 
cidadania ativa, para além do exercício do voto e da delegação de poder que ele significa, a 
radicalização da democracia, abrindo a possibilidade de participação a toda sociedade, através 
de novos canais institucionais de participação, são significados colocados pela vigorosa 
experiência dos movimentos sociais... .  

                        Maria do Carmo Carvalho, no seu texto, trata de corporificar a cidadania na 
participação, ou seja, mais além dos direitos instituídos. Uma cidadania ativa radicaliza a 
democracia e abre novos canais de participação dentro do Estado, dentro do que antes era 
considerado o mundo do público, onde não havia espaço para o privado. Todavia, é 
importante aprofundar as considerações teóricas sobre a participação. Nesse sentido, já se 
sabe que a participação é a base para uma nova práxis democrática. 

  

                        Pedro Demo[27] sustenta que participação é um processo que tem como base a 
autopromoção, ou seja, a autopromoção que necessita estar centrada nos próprios 
interessados, os quais passam a auto governar-se em direção a satisfação de suas necessidades 
como maneira também de superar o assistencialismo, o qual, ao contrário, leva a falta de 
iniciativa e a falta de compromisso. A participação leva, segundo Pedro Demo, a que o 
cidadão seja um homem participante, leva ao efetivo exercício democrático, leva a 
organização. Ademais, a participação ainda sugere o controle do poder, mas não o poder 
instituído, senão o poder instituinte, que será o que controlará o poder, desde abaixo. 
Seguindo ainda côo o estudo de Pedro Demo, este propõe que a participação, incluindo a 
autopromoção, o controle do poder, o controle da burocracia, se acrescente como elemento da 
participação a negociação como segue abaixo[28]:                  

Não se deve imaginar a negociação como atitude de compadres, de entes vocacionalmente 
democráticos, de espíritos desinteressados e santos. Ao contrário, a negociação é sobretudo 
instrumento de sobrevivência, uma necessidade social de convivência relativa, a saída para se 
comporem os conflitos, ainda que não se resolvam. Embora no caso ideal a negociação 
devesse ser a fórmula normal de convivência e de realização dos interesses, a realidade não é 
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ideal, mas dura como seus próprios conflitos. Na maioria das vezes a negociação surge como 
necessidade surge como necessidade de superar a destruição própria e do outro, assim como 
não se faz a paz por vocação, mas principalmente por medo da guerra. 

                        Não obstante, ao somente os movimentos sociais, coletivos ou entidades da 
sociedade civil são chamados a participar. O Estado, através dos seus técnicos, planejadores. 
As entidades empresariais, com suas capacidades de investimento também são chamadas a 
participar. A participação é dual, desde fora e desde dentro do Estado. Assim, este espaço, 
segundo Herrera, é um espaço social ampliado, onde não somente o público está presente 
senão também o privado. Este dualismo enriquece o processo e se pode dizer que é primordial 
para que a prática funcione, porque o público participa com seu conhecimento técnico e 
conhecimento da burocracia e dos caminhos legais e o privado participa com seu 
conhecimento da realidade em que vive, das necessidades da comunidade e de como será 
melhor implementar as políticas públicas na comunidade. 

                        Avançando ainda no tema da participação, se vê no estudo de Carole 
Pateman[29], quando fala do pensamento clássico de Rousseau y Stuart Mill, que para ela, 
Rousseau sustenta que a participação ocorre na tomada de decisões e que estas asseguram um 
modo de proteger os interesses privados e um bom governo. O sistema participativo se torna 
auto sustentável, porque as qualidades exigidas por cada cidadão para que o sistema seja bem 
sucedido são aquelas que o próprio processo de participação desenvolve e estimula. Já para 
Mill, segundo Carole, o importante está em aprender democracia. O individuo não tem o 
controle sobre o Estado, não porque o Estado seja grande, senão porque o individuo não tem 
oportunidade de aprender as bases do autogoverno.    

                        Com esta concepção de Stuart Mill desenvolvida por Carole Pateman, se chega 
aos dois outros componentes dessa nova cidadania, formadora da práxis democrática, quais 
sejam: a riqueza humana e a autoconstrução do sujeito.                         

  

                        O termo, riqueza humana, foi cunhado por Joaquín Herrera Flores[30]. No seu 
livro, Herrera apresenta a idéia da riqueza humana como sendo o desenvolvimento de 
capacidades e a construção de condições que permitam a apropriação e o desenvolvimento de 
ditas capacidades por parte de indivíduos, grupos, culturas e qualquer forma de vida no 
mundo. Aqui está um ponto forte do conceito que deve ser relacionado com a participação, 
isto é, com o sentido de  participação. A participação deverá ter um sentido, que é justamente 
buscar a riqueza humana, porque a participação ou o processo de participação não pode estar 
reduzido a uma técnica melhor ou pior que outra, mas a uma técnica que tenha sentido, que 
proporcione o desenvolvimento de capacidades e permita que as pessoas ou coletivos se 
apropriem destas capacidades. Ao elevar-se a participação puramente como técnica, ou como 
algo acabado na sua própia forma, se estará repetindo o mesmo equívoco que ocorre com a 
democracia existente e sua rede de burocracia, que se basta a si mesma. 

  

                        Nesse mesmo sentido que Paulo Freire[31] dá as bases da auto construção do 
sujeito. Segundo Freire, o homem é um ser de quefazer, um ser da práxis e este quefazer é 
ação/reflexão, o que considera a transformação do mundo. Sustenta que o dominador oprime 
o dominado quando nega as massas populares a práxis verdadeira, ao negar o direito de dizer 
sua palavra. Propõe Freire que a palavra seja o centro do diálogo, com seus elementos 
constitutivos, a ação e a reflexão, que prescinde da verificação do homem no mundo e jamais 
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se esquece das desigualdades frente ao diálogo. Portanto, a participação recorre a riqueza 
humana e a auto construção do sujeito para voltar a existir, isto é, uma participação 
humanizada, sem a absolutização técnica. Todavia, se poderia dizer que esta riqueza humana 
e esta auto construção do sujeito trabalham em conjunto com outros requisitos, que são as 
potencialidades e o empoderamento. 

                               As potencialidades, por sua vez, estão na capacidade de intervenção e de 
iniciativa das comunidades e dos grupos coletivos desde sua própria linguagem, de sua 
própria cultura e criatividade em direção á participação. A riqueza humana se relaciona com 
as potencialidades, que nesse caso são coletivas, representadas pelas características orgânicas 
e culturais das comunidades ou de grupos de coletivos. Já o "empoderamento", se pode dizer 
de modo genérico, que é o resultado do uso das potencialidades humanas no processo de 
participação, onde os coletivos de empoderam desde sua participação no processo e esta 
participação se origina desde suas potencialidades. Esta participação tem reflexos no humano, 
ou seja, na capacidade de potencializar mais e mais pessoas que participam a partir de uma 
visão que não depende de intermediários, senão que da participação efetiva.               

                        Dessa forma, não será mais a cidadania formal, presente no ordenamento 
jurídico formal que informará o processo de participação, mas uma outra cidadania, a que 
propõe, discute e decide dentro de processos sociais concretos e luta pela concretização de 
direitos ter acesso aos bens. A palavra cidadania agora é vista como um efetivo exercício da 
democracia, que tem a finalidade de conquistar as necessidades básicas do cidadão em direção 
à busca da dignidade humana. Nesse contexto de ação e interação entre os participantes dos 
processos, se constrói uma nova maneira de exercer a democracia, dando um verdadeiro 
choque nas bases tradicionais de participação, as quais são puramente abstratas, e em certos 
momentos demagógicas. Não definem propostas de ação e tampouco conferem condições 
práticas de se chegar até o final destas ações, tanto em termos de recursos financeiros, quanto 
em termos de condições do próprio processo de participação. 

                          A importância histórica do reconhecimento dos direitos civis, políticos e 
econômicos, sociais e culturais fundada em um estado democrático e de direito é fundamental 
e inquestionável. A democracia como um regime baseado na distribuição do poder e da 
riqueza, não pode sustentar-se numa legalidade simplesmente formal destes direitos já 
reconhecidos, posto que a se seguir por este caminho, colocamos a cidadania em um nível 
abstrato e de pura ficção e retórica. 

Por este caminho se sustenta que uma nova cidadania é fundamental para que se possa pensar 
em uma práxis democrática comprometida com a efetividade dos direitos fundamentais, 
através de processos de participação fundados na riqueza humana e na auto construção do 
sujeito. 

                        Segundo Jacques Ranciére[32], política é ruptura de configuração que retira 
um corpo do lugar que lhe era designado ou muda a destinação de um lugar, fazendo ver o 
que não podia ser visto, fazendo ouvir um discurso que não podia ser ouvido. 

                        Com essas palavras de Ranciére é possível pensar em uma práxis democrática 
comprometida efetivamente com a distribuição do poder e dos recursos. Um práxis 
democrática agora contaminada por um processo social concreto em que a participação 
direcionada a um resultado será a base da cidadania e que por onde transitará as possibilidades 
de empoderamento e de auto construção do sujeito. Em verdade a democracia somente como 
definidora das regras do jogo, eleva o mundo das decisões ao mundo da mídia, dos grandes 
acordos entre as mutinacionais, dos grande acordos bilaterais de investimentos e não autoriza 
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e garante nenhuma participação aos reais destinatários dessas decisões, que é a sociedade 
civil. 

                        É importantíssimo que o ordenamento jurídico cada vez mais apresente essas 
possibilidades de participação e de construção de processos dentro do sistema legal vigente 
para fins de obtenção de eficácia e legitimidade das leis, sem os quais tornam-se inexistentes e 
vazios inúmeras políticas públicas e inúmeras possibilidades de garantia de direitos, que de 
resto sói acontecer nos dias de hoje. 
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EQUAL VOTE AND FEDERALISM: MATCHING EQUALITY VALUE OF THE VOTE 

WITH REGIONAL INTEGRATION IN THE BRAZILIAN FEDERATION. 
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RESUMO 
O presente artigo examina a tensão entre o direito fundamental à igualdade e o princípio 
federativo no processo de representação política do Congresso Nacional. O direito à igualdade 
possui uma aplicação específica no campo dos direitos políticos, mais precisamente no direito 
ao voto. Não basta o mero direito ao voto, mas sim ao voto “igualitário”, perfazendo a 
premissa clássica de que para cada homem, deve haver um voto (one man, one vote). Todavia, 
o direito à igualdade de voto possui implicações específicas no sistema federativo brasileiro, 
para impedir que Estrados hegemônicos, econômico e politicamente, possam fazer valer suas 
vontades no Congresso Nacional. A existência de um piso e um teto de deputados federais por 
cada Estado pode parecer violador do direito à igualdade de voto. E isso fica em evidência 
quando se fala em desmembramento de Estados pouco populosos. Todavia, a Constituição 
não apenas deseja homens iguais, mas também regiões iguais. O entendimento de democracia 
não deve ser calcado apenas na dimensão individual e no princípio majoritário, pois a maioria 
deve ser um instrumento em favor de inclusão regional, mesmo que importe no atendimento a 
interesses minoritários. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À IGUALDADE; VOTO; FEDERALISMO 
 
ABSTRACT 
This paper examines the conflict between the fundamental right to equality and the federative 
principle in the political process of representation in National Congress. The equality right 
specifically applies in the field of political rights, and more specifically the vote right. The 
vote right is not enough, but the “egalitarian” vote, making the classic premise that to each 
man must exists one vote (one man, one vote). However, the vote equality right has specific 
implications in The Federative Brazilian System, to avoid that hegemonic States - 
economically and politically - assert their wishes on National Congress. The existence of a 
minimum and maximum federal deputies number for each State appears to violate equality 
right. And this is evident when it comes to states dismemberment sparsely populated. 
However, the Constitution should not only equal men, but also regions. The democracy 
understanding should not be downtrodden only in the individual dimension and the majority 
principle. The majority must to be an instrument in favor of regional inclusion, even if it 
results in serving minority interests. 
KEYWORDS: THE EQUALITY RIGHT; VOTE; FEDERALISM 
 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6826



COLOCAÇÃO DO TEMA: Entre a isonomia do voto e a Federação. 

  

O tema do princípio da isonomia possui várias aplicações e implicações. O objetivo deste 
estudo é examinar o princípio da isonomia de voto, considerando os problemas de 
representação dos Estados-membros existentes na Federação brasileira. 

Sabe-se que a Federação, como forma de Estado Composto por excelência, necessita de um 
ente ou órgão no governo federal que possa ouvir e receber os influxos oriundos dos Estados-
membros. E muitas vezes, tal órgão é o próprio Poder Legislativo do tipo bicameral, formado 
por parlamentares que se submetem a um processo eleitoral. 

O processo eleitoral, por sua vez, pode viabilizar ou não o voto com valor igual para todos, 
seja adotando um único distrito nacional, seja aplicando um distrito de votação estadual. 

No primeiro caso, não há maiores problemas em se contabilizar voto a voto, ocasião em que a 
isonomia seria efetivamente assegurada entre os cidadãos. 

No segundo caso, objeto do presente trabalho, a votação recebida por deputados federais em 
Estados-membros diferentes pode gerar um aparente conflito com o princípio da isonomia do 
voto, já que as eleições são decididas em distritos estaduais que possuem um piso e um teto 
no número de vagas de deputados federais, trazendo, pois, impacto para a representatividade 
desses mesmos Estados-membros. Ou seja, v.g., nos Estados-membros muito populosos, o 
teto impossibilitaria que a regra da divisão proporcional das vagas X população pudesse ser 
respeitada plenamente. 

Nesse sentido, uma leitura coerente do texto constitucional se torna essencial, como forma de 
compatibilizar artigos aparentemente em conflito (o da isonomia do voto e o da imposição de 
limites mínimos e máximos de representação de cada Estado para a Câmara dos Deputados), 
tudo isso com vistas a preservar o princípio democrático sem confundi-lo com a vontade da 
maioria. Para tanto, será estudado o princípio da isonomia do voto, levantando-se as 
principais questões acerca do tema na perspectiva da representação dos Estados-membros.     

  

2. O princípio da isonomia do voto no Brasil 

  

Dentre tantos direitos fundamentais políticos[1] previstos na Constituição brasileira de 1988 
(v.g., iniciativa popular para apresentação de projetos de lei, participação de partidos políticos, 
propositura de ação popular em defesa do patrimônio público), o direito ao sufrágio se destaca 
pela capacidade eleitoral ativa e pela capacidade eleitoral passiva, de votar e ser votado. 
Deve-se destacar, porém, que sufrágio e voto são conceitos que não se confundem. O sufrágio 
seria o direito de escolher ativamente os governantes, bem como o de, passivamente, 
participar do processo de escolha, sendo eleito. Para André Ramos Tavares, a distinção entre 
sufrágio e voto é reconhecida por Kelsen, para quem "o direito ao sufrágio é o direito do 
indivíduo de participar do processo eleitoral dando o seu voto" [2]. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6827



Assim, o voto seria justamente o instrumento por meio do qual o direito ao sufrágio é 
exercido. E tal sufrágio seria considerado "universal" na medida em que pudesse ser 
exercitado por todos, independentemente de sexo, cor ou classe econômica. 

Nesse sentido, o princípio da isonomia de voto é instrumento essencial para a caracterização 
do sufrágio universal, eis que a ausência da isonomia implicaria em um déficit na participação 
ativa/passiva dos negócios públicos.  

No caso brasileiro, é preciso dizer que os cidadãos nem sempre tiveram um reconhecimento 
do direito de voto a ser exercido de maneira igual. A tradicional e clássica fórmula "one man, 
one vote" mereceu diferentes tratamentos pela legislação brasileira. 

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral[3], as eleições constituem uma prática adotada 
há muito em nosso território, trazida ainda com nossos colonizadores. A primeira eleição 
registrada em nossa história ocorreu em 1532 com o objetivo de eleger o Conselho Municipal 
da Vila de São Vicente. 

Segundo aquele mesmo órgão, nossos primeiros pleitos eleitorais foram claramente marcados 
pelas ainda intrincadas relações entre Igreja e Estado. Em regra, as eleições para os governos 
locais ocorriam em paróquias e o exercício de profissão eclesiástica constituía condição de 
elegibilidade do candidato. Apenas com a edição da Constituição de 1891 é que houve uma 
separação nítida da vida político-eleitoral da influência religiosa.  

Inicialmente as Ordenações do Reino constituíam o corpo legislativo que regia o 
procedimento eleitoral em nosso país. Mas, em verdade, o direito ao voto foi, pela primeira 
vez, previsto na legislação brasileira em 3 de janeiro de 1822 pela lei que convocou eleições 
para a Assembléia Geral Legislativa e Constituinte, antes mesmo da edição da nossa primeira 
Constituição. Naquela oportunidade, o pleito se deu em dois graus, estando proibidos de 
votar, em primeiro grau, os que percebessem salários e soldos, enquanto que para votar no 
segundo grau exigia-se "decente subsistência por emprego ou indústria de bens"[4]. Observe-
se que na vigência da Constituição Imperial o voto era obrigatório e, em caso de ausência, o 
eleitor deveria fazer-se representar por procurador devidamente constituído. 

 Naquele momento histórico as questões políticas no Brasil eram decididas de acordo com as 
vontades apenas de parte do povo, eis que à época não havia o direito ao sufrágio para todos. 
A título de exemplo, Walter Costa Porto[5] menciona que a legislação eleitoral do Brasil 
Imperial excluía das urnas largos contingentes populacionais: 

  

A primeira exclusão era a do agrupamento feminino: os "cidadãos", a que a Constituição de 
1824 concedia o sufrágio, não envolvia as mulheres, que a moldura social e econômica do 
tempo restringia ao recôndito dos lares; a segunda, a exclusão pela renda, que  valeu, também, 
por todo o período monárquico e que, a partir de 1881, foi agravada pela Lei Saraiva com o 
aumento das exigências para sua comprovação. 

  

 A participação popular, traduzida no direito de escolha daqueles que vão gerir o Estado, foi, 
no Brasil, sendo paulatinamente alargada em direção do sufrágio universal, mas um dos 
grandes problemas jurídicos atinentes à isonomia de voto que a legislação brasileira  teve de 
enfrentar foi o tema da igualdade entre o homem e a mulher. 
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 Apenas com a edição do Código Eleitoral Provisório de 1932 a mulher passou a ter direito a 
voto. Nada obstante isso, já era possível observar discussões sobre o tema nos debates da 
constituinte de 1891. Discursos foram produzidos contra e a favor da participação feminina no 
processo de escolha dos políticos. Apesar das discussões sobre a extensão do direito de voto 
às mulheres, ao final da Constituinte, não foi aprovada a emenda instituindo o voto 
feminino[6]. Porém, também não houve expressa vedação constitucional de tal direito, já que 
a Constituição de 1891 utilizou-se de expressão de gênero para definir os titulares dos direitos 
políticos ("cidadãos brasileiros", ou simplesmente "cidadãos" consoante a redação adotada 
pelos arts. 26, 69 e 70 da Constituição brasileira de 1891)[7].  O tema do voto para as 
mulheres, então, ficou para ser disciplinado em legislação infraconstitucional. Dentre tais 
discursos, destaca-se o Lacerda Coutinho[8], posicionando-se contrariamente à aprovação de 
emenda contendo expressa previsão do voto feminino. O parlamentar sustentou, na ocasião, 
que: 

  

Se acreditam elevar a mulher dando-lhe o direito de voto, não fazem mais do que 
amesquinhá-la, fazendo-a descer da elevada altura em que se acha colocada, da esfera serena 
de mãe de família, para vir entrar conosco no lodaçal das cabalas e tricas eleitorais. A mulher 
deve ser a educadora da filha que tem de suceder-lhe nas virtudes domésticas. 

  

Em outro discurso, muito embora reconhecendo capacidade intelectual nas mulheres, 
Serzedello Correia[9] posicionou-se contra as emendas que previam o voto feminino, 
alegando que: 

  

A mulher, pela delicadeza dos afetos, pela sublimidade dos sentimentos, pela superioridade do 
amor, é destinada a ser o anjo tutelar da família, a educadora do coração, a inspiradora do 
aperfeiçoamento humano e o apoio moral mais sólido do próprio homem. Jogá-las no meio 
das paixões políticas, atirá-las às lutas da indústria é tirar-lhes essa santidade que é a sua 
força; essa delicadeza, que é a sua graça; esse recato, que é o seu segredo; é destruir, é 
desorganizar a família. 

  

O fato é que apenas se pode falar em isonomia de voto entre homens e mulheres com a edição 
do Decreto n. 21.076 em 1932, que em seu art. 2º assim declarava: "É eleitor o cidadão maior 
de vinte e um anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código". 

Durante a evolução jurídica em busca do tratamento igualitário no voto, não foi apenas o tema 
do voto feminino que precisou ser enfrentado. Outros temas importantes precisavam ser 
superados para que se pudesse falar efetivamente em voto como exercício do sufrágio 
universal, como, v. g. o da igualdade de participação política entre pessoas pertencentes a 
classes econômicas distintas, já mencionado acima. 

A conquista da igualdade do voto entre pessoas de diferentes classes econômico-sociais 
conheceu uma evolução gradativa. A nossa primeira carta constitucional excetuava do 
exercício deste direito político todo aquele que não dispusesse de "renda líquida annual cem 
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mil réis por bens de raíz, indústria, comércio ou empregos". Já a Constituição de 1891 trouxe 
a vedação do alistamento eleitoral de mendigos e analfabetos. 

Atualmente, a Constituição brasileira assegura o direito ao voto aos brasileiros, homens e 
mulheres, independentemente da classe social e econômica pertencentes.  O nosso direito 
positivo consagra, assim, o voto obrigatório para os maiores de dezoito anos, tornando-o 
facultativo aos analfabetos, aos maiores de setenta anos, bem como àqueles que contem entre 
dezesseis e dezoito anos. Mas, importante destacar, a capacidade eleitoral ativa não exercida 
por analfabetos não desfigura o sufrágio universal. É antes uma condição para que a vontade 
que se pretende expressar na urna seja formada livremente.  

Por outro lado, o §2º do Art. 14 da Constituição Federal proíbe expressamente o alistamento 
de estrangeiros, militares (enquanto perdurar o período do serviço militar obrigatório) e 
conscritos como eleitores. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 14 caput, ao estatuir que o voto tem igual valor 
para todos, consagrou o princípio do voto igualitário, expressão máxime da clausula "one 
man, one vote". Em uma acepção genérica e propedêutica, cada eleitor teria direito a um único 
voto em cada eleição para cada tipo de mandato[10]. 

Com esta previsão, o constituinte projetou o princípio da isonomia sobre os domínios do 
direito político, ficando vedada qualquer distorção que dê ao voto de qualquer eleitor peso 
diferenciado, em razão de critérios distintivos. Alguns autores[11] afirmam que o 
dimensionamento deste princípio implica além do reconhecimento do igual valor de cada 
eleitor no exercício da democracia representativa, a atribuição do mesmo peso político a cada 
voto para efeitos de distribuição de mandatos. Sendo assim, conforme preleciona a doutrina, o 
número de votos de cada eleito, no país, deveria ser o mesmo, ou ao menos, aproximado[12]. 

Canotilho assinala que a violação deste princípio, nos dias de hoje, não ocorre mais por meio 
do estabelecimento de critérios distintivos entre os homens[13], dando a cada um deles a 
prerrogativa de votar mais de uma vez, mas pelo regramento dos sistemas eleitorais. O 
estabelecimento de possíveis cláusulas de barreira e eventuais distorções do sistema 
proporcional violariam o princípio do voto igualitário, impossibilitando a devida 
representação das minorias. 

Justamente por isso, é possível afirmar que os atuais problemas brasileiros relacionados com a 
isonomia do voto não se encontram no plano do homem e da mulher, ou em questões 
econômicas. A grande problemática que envolve atualmente a aplicação do voto igualitário se 
encontra inserida nos temas dos sistemas eleitorais e, principalmente, da definição do número 
de vagas que serão disponibilizadas para as eleições em cada estado da Federação, tema que 
será abordado no próximo item. 

  

3. Princípio federativo e a participação dos Estados-membros na União Federal: o 
bicameralismo federativo.  

  

Não há standards ou modelos de federação, que devam ser necessariamente seguidos por 
todos os Estados para que possam ser considerados "federais".  Na verdade, são as 
especificidades políticas de cada povo que terminam determinando o tipo de federalismo 
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adotado constitucionalmente. Por isso mesmo há tantos Estados federais diferentes uns dos 
outros pelo mundo afora. Uns mais centralizados, outros menos. 

Mas, do ponto de vista do federalismo tradicional, notadamente tomando-se como parâmetro 
a experiência norte-americana, é preciso reconhecer que a formação de um Estado Federal 
ocorre mediante uma junção de outros Estados que abdicam de sua autonomia para dar vazão 
a um novo ente político. É bem verdade que nem sempre o Estado Federal será criado a partir 
da agregação de outros Estados antes soberanos. A federação pode surgir a partir de uma 
segregação interna de um Estado Unitário, como foi o caso do Brasil: antes - até 1889 - , um 
Império; após, uma federação advinda de uma segregação político-territorial. 

De uma maneira ou de outra (segregação ou agregação), o fato é que, etmologicamente, a 
palavra "federação" possui um significado relevante. Vem de foedus, que significa pacto, 
aliança[14]. Uma junção de Estados para formar outro Estado, classificado como Estado 
composto. Talvez por isso a Constituição Federal de 1988, mesmo não tendo sido criada a 
partir de uma agregação de Estados antes soberanos, fez questão de afirmar em seu artigo 1º 
que a República Federativa do Brasil é formada pela "união" de "Estados, Distrito Federal e 
Municípios", donde se extrai que a palavra união", grafada com letra minúscula, significa 
exatamente a antes propalada junção, aliança. 

Se por um lado os diversos federalismos não são iguais (justamente por não terem que seguir 
um modelo específico), por outro lado não se pode deixar de reconhecer que tal forma de 
Estado possui, de acordo com Celina Souza[15], duas dimensões principais: um arranjo 
constitucionalmente determinado e uma divisão territorial de poder, verbis: 

  

Apesar das controvérsias sobre as principais características dos sistemas federativos, existe 
um consenso de que essa instituição tem duas dimensões principais: desenho constitucional e 
divisão territorial de poder governamental. Embora outros fatores e instituições também sejam 
objeto de análise sob a ótica do federalismo, tais como as dinâmicas da economia política, da 
competição partidária e da chamada cultura política, as manifestações territoriais do 
federalismo requerem uma análise não apenas de sua aplicação prática, mas também do ponto 
de vista das constituições 

  

Enquanto a divisão territorial do poder implica na presença de núcleos de decisão não 
centralizados (os Estados-membros), o desenho constitucional do federalismo deve, por sua 
vez, prever alguma forma de participação desses Estados-membros na condução da vontade 
da União. Afinal, numa visão clássica, se a vontade dos Estados-membros é determinante para 
criar uma "União", então o processo de formação diário da vontade dessa pessoa jurídica 
União não pode prescindir da oitiva desses mesmos Estados. Em outras palavras, as partes 
criam o todo, então as partes devem possuir o direito de interferir na vontade desse todo, 
continuamente. 

Por isso mesmo, registre-se, um dos elementos comuns nas federações é justamente a 
participação das vontades dos Estados na vontade da União, seja no Estado federal 
historicamente advindo de uma segregação ou de uma agregação. Ou seja, um Estado 
composto deve possuir um ente representativo do poder local no poder nacional, o que é 
normalmente caracterizado pela existência de um Senado que funciona como representante da 
vontade dos Estados-membros. Nesse sentido, as decisões legislativas da União terminam 
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sendo decisões em duas etapas, eis que o princípio do bicameralismo existe para que uma das 
casas represente a vontade dos Estados-membros, e a outra, a vontade do povo.  Sobre o tema, 
José Alfredo de Oliveira Baracho menciona que "constitui característica do Estado Federal a 
consagração de uma dupla representação. Num dos órgãos legislativos, é a população global 
do Estado que envia os seus representantes, no outro são as coletividades particulares que se 
fazem representar".[16] A segunda câmara, além de representar formalmente a participação 
dos Estados-membros na legislação federal e nacional, funciona também como um espaço de 
interlocução entre os governos estaduais e o governo federal, na medida em que atua 
intermediando os conflitos federativos. 

Assim, na perspectiva do desenho constitucional do federalismo, os Estados-membros 
possuem o direito de interferir na elaboração das leis constitucionais e infraconstitucionais no 
plano federal, por meio do Senado. Por isso mesmo, para Susy Cavalcante, "o princípio da 
participação consiste no fato de que as partes federadas participam das decisões tomadas pelas 
autoridades federais"[17] 

É preciso salientar que, apesar dos Estados Unitários preferirem o unicameralismo do Poder 
Legislativo, e os Estados Federais preferirem o bicameralismo, não se pode afirmar que a 
relação Estado Federal/bicameralismo seja uma constante. Sully Alves de Souza pesquisou o 
tema em diversos Estados Federais, concluindo que, de 19,  apenas 3 deles dispunham de 
sistemas unicamerais, ao passo que dos 70 Estados Unitários examinados, 29 deles dispunham 
de sistema bicameral[18]. 

Assim, conclui-se que, apesar da ressalva da inexistência de modelos que devam ser 
necessariamente seguidos, a Federação normalmente prevê, em seu arranjo constitucional, 
duas câmaras legislativas no plano da União, onde uma delas irá representar os interesses dos 
Estados-membros. É assim no Brasil. O art. 45 da atual constituição brasileira afirma que os 
deputados federais representam o povo. Enquanto que o art. 46 afirma que os Senadores 
representam os Estados-membros e o Distrito Federal. 

Portanto, o problema da isonomia de voto aplicado à Federação se torna palpitante a partir da 
constatação de que é justamente o povo quem irá votar e definir quem serão os membros que 
irão compor tanto a câmara do povo, quanto a câmara dos estados. Ou seja, o acesso às casas 
legislativas que irão representar o povo ou os Estados-membros dar-se-á mediante o voto dos 
nacionais do país. 

Nesse sentido, a discussão da igualdade do voto deve ser enfrentada sob o aspecto do exame 
da proporcionalidade na representação política dos Estados-membros no contexto federativo. 

  

4. A desproporcionalidade na representação dentro do Estado Federal e a 
(des)igualdade do voto  

  

Há duas formas de se analisar a isonomia do voto no contexto federativo. Na votação para o 
Senado e na votação para a Câmara dos Deputados. 

No primeiro caso, é de se registrar que existe o princípio da paridade da representação dos 
Estados-membros no Senado. No Brasil, cada Estado-membro possui três representantes no 
Senado Federal. Trata-se, na verdade, de uma idéia antiga no constitucionalismo brasileiro, 
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presente como cláusula pétrea já na primeira Constituição federal, a de 1891, sob a inspiração 
do art. V da constituição norte-americana de 1787.[19] 

Se cada Estado-membro brasileiro possui o direito de escolha de três Senadores para 
representação no Senado Federal, independentemente de critérios populacionais ou de número 
de eleitores, então não se pode analisar o discurso da igualdade do valor do voto em face do 
critério da pessoa, mas sim do critério do Estado. Ora, aplicando o tema da igualdade do voto 
para a eleição do Senado, certamente distorções representativas poderiam ser levantadas, eis 
que Estados-membros mais populosos elegerão o mesmo número de senadores que os demais 
Estados-membros menos populosos. Ou seja, um senador no Estado do Acre (pouco 
populoso) é eleito com bem menos votos que um senador no Estado de São Paulo ou do Rio 
de Janeiro (mais populosos). 

Bem, quanto ao Senado, não se pode argüir uma quebra do princípio da isonomia do voto 
entre cidadãos, justamente porque a função constitucional do Senado Federal é a de 
representação dos Estados-membros (art. 46 da Constituição Federal de 1988). Assim, muito 
embora seja o povo quem, por meio do voto, escolhe os senadores, o número invariável de 
três senadores para cada Estado-membro deriva do princípio da igualdade jurídica as unidades 
da Federação. 

O problema da quebra da isonomia do voto encontra um campo fértil de discussão quando se 
analisa o critério de acesso para a Câmara dos Deputados que, à luz do art. 45 da Constituição 
Federal de 1988, compõe-se de representantes do povo. 

É que, muito embora sejam os deputados representantes do povo, o processo eleitoral é 
dividido em distritos eleitorais estaduais. Ou seja, as eleições ocorrem em cada Estado-
membro, que escolherá um número determinado de deputados federais, de acordo com a 
proporcionalidade em razão da população desse mesmo Estado (art. 45, §1º. da Constituição 
de 1988).[20] 

Assim, considerando (1) que a Lei Complementar 78/93 define o número total de deputados 
federais em 513; considerando (2) que os deputados são representantes do povo e (3) 
considerando que o art. 14 da Constituição Federal de 1988 assegura o direito ao voto 
igualitário, então, para que o voto realmente possa manter o valor igual, seria razoável que a 
distribuição dessas 513 vagas pudesse atender ao critério da proporcionalidade da população. 
Ou seja, se São Paulo detivesse 90 % da população brasileira, então 90% das 513 vagas 
deveriam ser alocadas ao Estado de São Paulo nas eleições, para que os brasileiros lá 
residentes pudessem escolher a sua parcela dos representantes do povo. 

Todavia, assim não ocorre, eis que a Constituição Federal de 1988 definiu os Estados-
membros como distritos eleitorais[21], estipulando um piso e um teto para cada Estado-
membro. Nenhum Estado-membro pode ter menos de oito ou mais de setenta deputados 
federais. Assim, exemplificando, se eventualmente um Estado-membro diminuísse 
radicalmente o seu contingente populacional, mantendo poucas centenas de pessoas nele 
residindo, ainda assim esse Estado permaneceria com o direito de, nas eleições, dispor de oito 
vagas de deputados federais, já que nenhuma das unidades da Federação pode ter menos de 
oito ou mais de setenta Deputados. 

Sob o tema, considerando não a proporcionalidade na representação territorial, mas sim a 
proporcionalidade no princípio da representação dos cidadãos, Márcia Soares e Luiz 
Lourenço[22] afirmam que haveria uma sub-representação de alguns Estados-membros da 
federação brasileira em função do piso e do teto dantes mencionados. É que, por terem um 
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contingente populacional mais numeroso, deveriam, pelo critério da proporcionalidade entre 
cidadãos, possuir um número maior de deputados federais. Tais Estados-membros esbarram, 
todavia, na cláusula do teto máximo de setenta deputados. Como exemplo, São Paulo, na 
regra da proporcionalidade, deveria possuir cento e doze deputados. Já o Acre, apenas dois. 

Críticas surgem contra essa sub-representação de alguns Estados-membros do Sudeste 
brasileiro, alegando que Estados menos populosos do Norte-Nordeste possuem sobre-
representação. E tais Estados, menos populosos, seriam justamente os que detêm uma política 
tradicional "atrasada" e baseada no "clientelismo". E mais: o piso e o teto terminariam, em 
tese, prejudicando toda a população, pois os Deputados Federais dos Estados-membros mais 
ricos, com uma política "dinâmica" e mais progressista, não conseguiriam aprovar bons 
projetos para o povo brasileiro, já que haveria uma predominância de políticos arcaicos 
oriundos de Estados sobre-representados e menos populosos[23]. Quanto a isso, importa 
destacar que o número de deputados federais das regiões menos populosas do Brasil (Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste) possui um percentual mínimo de diferença em relação ao número de 
deputados das regiões mais ricas e populosas (sul e sudeste)[24]. Por isso, não se pode 
presumir que a sub e sobre representação interfere na práxis política-legislativa-federal mais 
ou menos retrógrada, sem que sejam efetivamente demonstrados dados objetivos de tal 
conclusão (como, por exemplo, identificação real de projetos de leis "progressistas" não-
aprovados em razão de votos de deputados oriundos dos Estados menos populosos). 

Ademais, é preciso escancarar que a crítica à sobre-representação se baseia em argumentos 
contraditórios. 

É que o grande argumento utilizado contra a regra do piso e do teto é que estaria havendo uma 
quebra no princípio da isonomia do voto. Ou seja, a crítica tem como supedâneo a 
desigualdade entre cidadãos. Todavia, o fundamento dessa crítica é a de que os Estados do Sul 
e Sudeste ficam sub-representados. Aí, o argumento deixa de ser o do cidadão, e passa a ser o 
argumento da igualdade/desigualdade entre Estados-membros: 

  

Por um lado, é reivindicada uma representação na Câmara dos Deputados que tenha como 
diretriz a população e não a região - busca-se a igualdade na representação dos cidadãos 
independentemente de sua localização territorial; por outro, a desproporcionalidade é referida 
como sendo regional: o Sudeste é o grande perdedor e os pequenos estados do Nordeste e do 
Norte são os grandes beneficiados. Se o que é enfatizado é a região, ou estado, então não há 
como pretender desvincular do debate sobre representação a questão federativa[25]. 

  

Ou seja, parte-se do pressuposto de que o voto deve ser igual (one man, one vote), e de que a 
desigualdade do voto gera uma desigualdade entre regiões.  Ter-se-ia, então, artigos 
constitucionais incompatíveis: uma aparente antinomia, eis que o art. 14 seria antinômico com 
a regra do piso e do teto contemplada no §1º. do art. 45, regra essa que terminaria por atacar o 
princípio democrático, pela ofensa à isonomia do voto.  

Observe-se, porém, que os contornos de cada norma só podem ser evidenciados diante do 
problema concreto, em razão da impossibilidade de enunciação prévia de todo seu conteúdo, 
bem como da sua limitabilidade em relação a outras normas. Colocar as duas disposições (a 
do art. 14 e a do §1º. do art. 45) em termos absolutos inviabiliza uma leitura coerente do texto 
constitucional. Por isso mesmo é que a compreensão do valor isonômico do voto na 
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constituição brasileira exige do intérprete a consideração das formas de representatividade 
adotadas pelo constituinte e a sua relação com o princípio democrático, que não se confunde 
com o princípio da maioria. 

Como, então, dar uma interpretação às normas citadas - que seja uma interpretação 
constitucional compatível com a democracia -, será a preocupação a ser enfrentada a seguir.  

  

5. A ponderação entre isonomia de voto e princípio federativo na análise da 
desproporcionalidade de representação.  

  

Sabe-se que o princípio da isonomia de voto deve, em estados federais, ser interpretado de 
acordo com as regras que estabelecem um intrincado jogo entre União e Estados-membros, 
incluindo a idéia da participação local na vontade da União.   

Ocorre que, analisados os artigos 14 e o §1º. do 45, pode-se identificar uma aparente 
incompatibilidade normativa intrínseca horizontal, pelos motivos expostos no tópico anterior: 
o piso e o teto em violação ao princípio da isonomia de voto. 

Considerando tal incompatibilidade, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul propôs 
uma ação direita de inconstitucionalidade,[26] impugnando a limitação mínima e máxima do 
número cadeiras da Câmara dos Deputados (de 8 a 70), inscrita no §1º do art. 45 da 
Constituição Federal, em face do princípio da isonomia do voto disposto no art.14 da do 
mesmo diploma normativo. 

 O autor se valeu da tese das normas constitucionais inconstitucionais de Otto Bachof [27] 
para sustentar a existência de hierarquia entre normas constitucionais produzidas pelo 
constituinte originário. No caso, o autor defendeu a superioridade princípio da isonomia do 
voto, em razão da sua consagração como cláusula pétrea e pelo fato de o dispositivo 
representar uma espécie de concreção positiva do direito supralegal. 

A ação não foi conhecida em razão da impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a 
nossa Corte Suprema refuta a tese de declaração de inconstitucionalidade de norma 
constitucional produzida pelo poder constituinte originário, tendo em vista a ausência de 
parametricidade entre os dispositivos confrontados, bem como em razão da incompetência 
deste órgão para a fiscalização da constitucionalidade de disposições integrantes do texto 
constitucional originário. 

Segundo entendimento esposado pela Procuradoria Geral da República, o qual foi seguido 
pelo relator, a previsão de cláusulas pétreas não guarda qualquer relação com uma possível 
hierarquia entre normas constitucionais. Em verdade, constitui uma limitação dirigida ao 
constituinte reformador, para evitar que uma eventual modificação da Constituição se torne 
uma supressão da mesma. As cláusulas pétreas, então, corresponderiam ao núcleo de 
princípios que identificam determinada carta constitucional, mas não poderiam ser tidas como 
valores superiores consagrados pelo constituinte. 

Em sendo assim, a jurisprudência brasileira não admite esta tese, entendendo que todas as 
normas constitucionais retiram seu fundamento de validade do Poder Constituinte e não de 
normas suprapositivas. Caso ocorresse uma violação de uma norma constitucional por outra, 
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tratar-se-ia de vício de ilegitimidade, estando, portanto, fora do âmbito de controle do 
Supremo Tribunal Federal. 

Interpretando a Constituição, o autor, no mérito, sustentou que a limitação contida no §1º do 
Art. 45 violaria a isonomia na medida em que, não obstante os estados do sul e do sudeste 
constituíssem 57,7% da população do país, respondessem por 77,4% da formação do PIB, a 
eles só lhes cabia 45% das cadeiras do Congresso Nacional, o que lhe afigurava injusto se 
comparado com os números referentes às regiões norte, nordeste e centro-oeste, que, juntas, 
constituíam 42,3% da população nacional, respondendo por apenas 22,6% do PIB, dispondo, 
entretanto, da maioria das cadeiras do Congresso (54,3%). Aduzia, ainda, o prejuízo que os 
estados do sul e do sudeste sofreriam em virtude dessa má representação, tendo em vista que 
são os membros daquele órgão que determinam o destino dos recursos nacionais. 

Em suma, o autor alegava uma discriminação da grande maioria da população brasileira 
(concentrada no sul e no sudeste), produtora da maior parte da riqueza nacional em razão da 
inobservância do igual valor do voto quanto ao resultado na distribuição de mandatos por 
estado.  

Ainda que o Supremo aceitasse a tese das normas constitucionais inconstitucionais, 
conhecendo da ação, observe-se que os argumentos levantados pelo autor relacionam o 
sistema proporcional usado para compor a câmara dos deputados, casa representativa do povo 
brasileiro enquanto unidade, com a representação dos estados membros. Ou seja, como dito 
alhures, pretende preservar a isonomia entre "cidadãos" utilizando-se do argumento de que os 
"Estados-membros" do Sul e Sudeste estão sendo prejudicados. 

Ocorre que uma Constituição não pode ser interpretada pelas suas normas, apreendidas de 
maneira isolada, dissociadas do contexto do sistema federal, inclusive. Não se pode 
interpretar, pois, o artigo 14 fugindo do debate federalista. 

Em nada é original, no âmbito do direito constitucional contemporâneo, compreender a 
Constituição, ao menos sob uma perspectiva estrutural, enquanto sistema. Há muito, os 
constitucionalistas vêm empregando este termo, talvez, na tentativa suprir uma deficiência na 
designação e delimitação do seu objeto de estudo. 

A fixação do objeto de estudo dentro do direito constitucional - direito político por excelência 
- é tarefa particularmente complexa, seja por estar inserto no rol das ciências humanas 
aplicadas, seja em razão da histórica dicotomia entre direito natural e direito positivo, ou, 
talvez ainda, em razão da sua multifuncionalidade[28] (reflexo desse conflito epistemológico 
pode ser observado, a título de exemplo, na distinção entre Constituição em sentido material e 
constituição em sentido formal). 

Tomando a Constituição como um sistema aberto de normas jurídicas[29], facilmente 
identifica-se a presença de formas distintas de apresentação das normas constitucionais: as 
regras e os princípios. Muito embora sejam espécies do gênero norma, regras e princípios 
possuem diferenças notáveis - tanto no que tange as funções que desempenham na ordem 
jurídica como no que concerne a sua aplicabilidade - de forma que se reconhece que a 
diferença entre eles é de ordem qualitativa.[30] Assim, considerando que os direitos 
fundamentais possuem a estrutura de princípios, a isonomia de voto do art. 14 poderia se 
enquadrar como uma norma-princípio, enquanto que o piso e o teto do §1º. do art. 45, poderia 
ser classificado como uma norma-regra. 
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Alexy, em definição clássica, concebe os princípios enquanto mandamentos de otimização, ou 
seja, normas que impõem que algo seja realizado, relativamente às possibilidades fáticas e 
jurídicas, na maior medida possível[31]. Daí deduz-se que os princípios conhecem diversos 
graus de concretização, o que permite a convivência[32], a harmonização e a ponderação de 
interesses antagônicos. 

Não é possível estabelecer um elenco de princípios constitucionais organizado abstratamente 
segundo o grau de importância. No âmbito normativo, os princípios constitucionais convivem, 
em regra, em relação harmônica. A colisão, então, só se verifica diante de um caso concreto e 
aí prevalência de um princípio em detrimento de outro ocorre em função do peso ou da 
importância verificada naquela situação. A preferência de um princípio em detrimento de 
outro pressupõe, assim, uma ponderação[33] dos bens jurídicos envolvidos. 

Um princípio não traz em si a previsão de suas hipóteses de incidência, nem os casos em que 
será excepcionado em razão de outro. Ele apenas aponta uma direção, dentre tantas possíveis, 
ao intérprete, o qual decidirá segui-la ou não. Com isso não se quer negar sua força normativa, 
mas afirmar sua limitabilidade face outros princípios. 

Esta técnica adquire especial valor quando dois direitos fundamentais entram em rota de 
colisão, incluindo o direito fundamental à isonomia de voto. Para a realização dessa 
ponderação ou balanceamento, os tribunais lançam mão de instrumentos hermenêuticos aptos 
a demonstrar a racionalidade da decisão[34]. O princípio da proporcionalidade é invocado 
como princípio de interpretação que orienta o aplicador a verificar a necessidade, a adequação 
e a proporcionalidade em sentido estrito da medida que irá restringir o exercício de um direito 
em face de outro. 

A atuação dos princípios não se dá de forma direta, exige, antes, uma mediação 
concretizadora que se dá por meio da interpretação[35]. Isto porque o conteúdo de um 
princípio não está previamente declarado no ordenamento jurídico, ele se dimensiona em cada 
caso concreto, levando em consideração a relação que mantém com outros princípios. 

O fato é que os princípios desempenham papel essencial numa Constituição que traz em si a 
pretensão de permanência. A plasticidade das disposições principiológicas permite a 
atualização da carta constitucional e possibilita a integração da ordem jurídica, sempre 
incompleta e incapaz de prever soluções para todas as situações fáticas. 

Já as regras possuem características que as diferenciam dos princípios principalmente no 
plano da aplicação. Uma regra é ou não é válida, sendo aplicável ou não ao caso concreto. 
Para que incida sobre uma situação concreta, basta a configuração das circunstancias fáticas 
previstas por ela. 

Um aparente conflito entre regras é tranqüilamente solucionado por meio dos clássicos 
critérios de resolução de antinomias próprias. Diz-se aparente, porque em sendo uma regra 
válida, a outra, que também pretende ser aplicável ao caso, fatalmente não integra mais o 
ordenamento jurídico. O problema se restringe, portanto, ao âmbito da validade. 

Não obstante as inúmeras diferenças, princípios e regras mantêm uma estreita relação. 
Aqueles fornecem substrato material a estas, exercendo assim uma função normogenética, de 
modo que, no bojo de cada regra há o reflexo de um ou de um grupo de princípios. Neste 
sentido, pode-se dizer que as regras operam a concreção dos princípios[36]. Canotilho 
vislumbra uma articulação lógica entre regras e princípios de maneira que estes conhecem, 
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dentro do texto constitucional, diversos graus de densificação, a depender dos seus 
desdobramentos em outros princípios, em subprincípios ou em regras[37]. 

Observe-se, então, que a aplicação do direito constitucional não se reduz, portanto, a 
aplicação de uma regra ou de um princípio constitucional considerado isoladamente. Em 
verdade, o intérprete aplica o direito, cotejando as regras com o auxilio dos princípios 
presentes em seu bojo, tomando-os em correlação com os demais princípios albergados na 
Constituição, realizando, assim uma leitura sistêmica e coerente do direito constitucional. 

Dentro dessa visão hermenêutica de exame não isolado da normatividade, o conflito entre o 
princípio da isonomia de voto e o piso e o teto na fixação de números de deputados federais 
por Estados-membros é apenas em aparência um conflito entre um princípio e uma regra. Diz-
se apenas em aparência porque se trata, no fundo, de um conflito aparente entre princípios: o 
da isonomia e o da federação. 

É que o piso e o teto já mencionados possuem não outra razão, a não ser a representação dos 
Estados no plano federativo. 

Aparentemente, e isso a Constituição diz expressamente, o Senado Federal é o verdadeiro 
representante dos Estados-membros. Mas, a definição do piso e do teto geram, na Câmara dos 
Deputados, uma função que transcende a de mera representante do povo, eis que passa a 
representar também os Estados na medida em que os deputados são eleitos em eleições cujos 
distritos eleitorais são os próprios Estados-membros. 

O aparente conflito normativo se dá, pois, no plano do direito fundamental à isonomia de voto 
e no plano do princípio federativo. 

Ocorre que o direito à isonomia de voto não pode ser compreendido fora do contexto 
democrático. E a democracia brasileira rechaça o endeusamento do princípio da maioria. A 
prevalência da vontade da maioria pode gerar distorções democráticas, quando tais maiorias 
aniquilam minorias. Justamente por isso, o princípio da maioria não pode se confundir com 
democracia. Ele antes é um dos instrumentos para concretizar ideais democráticos. 

Há outros fatores que incidem no fortalecimento da democracia brasileira como, por exemplo, 
impedir que Estados hegemônicos na perspectiva econômica e política possam fazer valer as 
suas vontades na Câmara dos Deputados. 

A democracia brasileira não se preocupa apenas em tornar os cidadãos mais iguais, mas se 
preocupa também em tornar as regiões mais iguais. Não é por outro motivo que o art. 3º. da 
Constituição brasileira de 1988 diz constituir-se um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil a redução das desigualdades regionais. 

A tese da prevalência da isonomia de voto sobre a regra do piso e do teto possui um 
entendimento de democracia calcada apenas na dimensão individual e no princípio 
majoritário, não enxergando que a maioria deve ser um instrumento a favor de inclusão 
regional e de consenso, nem que seja privilegiando interesses minoritários. 

Talvez por isso Márcia Soares e Luiz Lourenço afirmam que uma representação estritamente 
proporcional, na perspectiva populacional, encontra base no modelo de democracia 
majoritária. Todavia, para os autores, a democracia consociativa viabilizaria mais a forma de 
estado federal como expressão de interesses territoriais diferenciados e que merecem tutela 
especial de representação legislativa. Nesse sentido, valeria a pena, para o bem da democracia 
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e da redução das desigualdades regionais, evitar-se distorções e maus usos do princípio 
majoritário, prestigiando-se a igualdade da representação dos estados em detrimento da total 
igualdade na representação política dos indivíduos, verbis: 

  

A representação estritamente proporcional dos estados, em termos de população, levaria a 
uma maior concentração de poder econômico e político em uma única unidade da Federação - 
o estado de São Paulo -, o que contribuiria para o aumento de nossos desequilíbrios 
federativos com a conseqüente ameaça de o país ficar submetido no plano político-eleitoral ao 
que se denomina "tirania da maioria"[38] 

  

Nesse passo, o princípio da unidade da constituição, corolário da hermenêutica constitucional, 
não é invocado apenas pela necessidade de uma interpretação sistemática da nossa Carta 
Política. Em constituições compromissórias como a nossa, em que pese a diversidade de 
interesses e bens jurídicos tutelados constitucionalmente, cumpre ao intérprete o dever de 
conciliar as aparentes divergências entre as disposições, harmonizando-as. A missão 
integradora que é atribuída às constituições é cumprida na medida em que ela se transforma 
em lócus da convivência da diversidade, em que a interpretação de seus princípios responda a 
essa necessidade de conciliação. No caso específico, a manutenção do piso e do teto 
constitucional para deputados federais por cada Estado é de suma importância para a 
conciliação entre a isonomia de voto e o princípio federativo. 

  

CONCLUSÃO : Por uma leitura federalista do princípio da isonomia do voto.  

  

Historicamente, percebe-se que o direito ao voto teve que superar alguns problemas 
relacionados à falta de igualdade entre o homem e a mulher, ou mesmo à falta de igualdade 
entre homens, consideradas as suas posses e economia. 

Hoje, todavia, os problemas relacionados com o princípio do "one man, one vote", situam-se 
no plano dos sistemas eleitorais e no plano da definição da quantidade de cadeiras que cada 
Estado-membro terá para iniciar o processo eleitoral, eis que o Brasil, nas eleições 
legislativas, divide-se, por assim dizer, em distritos estaduais. 

Há, todavia, eleições em que o Brasil funciona como um único distrito eleitoral: os plebiscitos 
e referendos mencionados também no art. 14 da Constituição Federal de 1988, quando, então, 
cada voto de cada cidadão será computado individualmente, sem qualquer prejuízo de quebra 
de igualdade.   

Considerando a existência de um Estado Federal, é natural que haja uma representação dos 
Estados-membros na União, fato este facilmente demonstrado pela existência do Senado 
Federal, casa representante dos interesses estaduais, integrada por três representantes de cada 
Estado-membro. 

Já no âmbito da chamada "casa baixa", a definição de um piso de oito deputados e de um teto 
de setenta, possibilita, outrossim, no plano do exame federalista, que a Câmara dos Deputados 
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não fique excluída dos debates de representação de Estados-membros. Ou seja, a função de 
representação dos Estados desloca-se do Senado e passa a ser, do ponto de vista político, 
exercitada também pela Câmara dos Deputados, eis que haverá uma sobre/sub-representação 
no plano nacional do poder legislativo federal.  

Vale destacar que, dentre os instrumentos de realização da democracia, o voto tem recebido 
especial destaque. Tradicionalmente ele é concebido como ato político, cuja função 
primordial é a legitimação do poder. Entretanto, para além do exercício do direito ao sufrágio, 
a concretização do princípio democrático exige, em última análise, a conjugação de outros 
elementos essenciais como pluralidade, tolerância e consenso. 

Assim, percebe-se que democracia e sufrágio são conceitos que não se confundem. A garantia 
da igualdade de voto, como exercício do direito ao sufrágio universal, não garante a 
realização dos valores democráticos constitucionalmente estabelecidos. 

É que, com o surgimento do Estado Democrático de Direito, o sufrágio caracterizou-se como 
instrumento parcial de realização democrática, e, como tal, o princípio da isonomia não pode 
ser interpretado de maneira literal, mas deve ser interpretado de acordo com a democracia 
brasileira. E na democracia brasileira, a defesa de interesses regionais representa uma forma 
de alavancar um processo de inclusão e de busca do consenso. A própria Constituição Federal 
de 1988 em seu art. 3º. dá o indicativo. 

Por isso, considerando a necessidade de fortalecimento de uma democracia federativa que 
atue com mais inclusão, a desproporcionalidade na perspectiva isolada do cidadão 
(desproporcionalidade esta derivada da regra do piso e do teto) não é argumento que exija 
mais correção que a desproporcionalidade entre Estados. 

Por tudo exposto, entendemos que a isonomia não é um fim em si mesmo com foco na 
valorização do princípio majoritário. Ao contrário, ela deve, pois, ser interpretada de maneira 
a ser compatível com o fortalecimento da democracia por meio da inclusão e equalização das 
desigualdades entre os Estados-membros. 
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[1] Para Ingo Sarlet, os direitos políticos são considerados direitos fundamentais de natureza 
mista, pois eles são ora classificados como direitos de defesa, e ora como direitos a 
prestações, na modalidade "participação na organização e no procedimento". Segundo o 
mencionado autor, "mais recentemente, de acordo com lição recolhida de Vieira de Andrade, 
sustentou-se, entre nós (diga-se de passagem, acertadamente), a natureza mista dos direitos 
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RESUMO 
O presente texto enfrenta a temática de qual seja a perspectiva adequada para análise do 
problema que envolve o entrelaçamento dos conceitos de subjetividade, saúde e regulação, 
destacando a importância de uma percepção que se oriente para além das fronteiras 
individuais, a partir de uma perspectiva que tem por premissa o signo constitucional de 
universalização do direito social à saúde. A tensão permanente entre a percepção individual 
do que seja saúde e a opção por uma oferta universalizável não se harmoniza com uma 
perspectiva reducionista que tem o conteúdo do direito à saúde como um dado, uma realidade 
técnica objetiva, sendo de se ampliar as fronteiras de reflexão para além da subjetividade 
individual, sob pena de se trazer para a atividade de definição de conteúdo desse direito, um 
permanente fator de incerteza, que são as variadas percepções de cada cidadão no que toca à 
idéia de saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: SUBJETIVIDADE; SAÚDE; UNIVERSALIZAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
This paper faces the subject related to the adequate perspective to analyse the problem in the 
relation between subjectivity, health and regulation, emphasizing the importance of a view 
that is set beyond the individual frontiers, based in a perspective that is settled in the 
constitutional guarantee of a right to health that should be provided universally.The 
permanent tension between a individual view of what should be understood as health and the 
political option for such a right that is offered to everyone conflicts with a reductionist 
perspective that takes the content of health as something “given”, as a technical objective 
reality. It is now mandatory to trespass the frontiers of that reflection beyond an individual 
subjectivity; otherwise there will be a permanent uncertainty element in the guarantee of a 
“health” that is shaped by the personal convictions of every member of our community.  
KEYWORDS: SUBJECTIVITY;HEALTH; UNIVERSALIZATION. 
 
 

1. DIREITO À SAÚDE: ENTRE EFETIVIDADE E CONSOLIDAÇÃO 
CONTEUDÍSTICA 

  

A conquista histórica dos direitos fundamentais, hoje decantada nos livros de doutrina, não se 
constitui tarefa que se possa reputar concretizada em definitivo. Assim como a própria 
afirmação do caráter de supremacia da constituição se apresentou como desafio que tinha por 
elemento de sua incorporação ao imaginário sócio-político a reiteração doutrinária[1]; 
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também o compromisso axiológico desse mesmo Texto Fundante - e portanto, a 
funcionalização do poder dele decorrente, que passa a se revestir, através do direito, de um 
caráter promocional[2] - estava a envolver um primeiro momento de afirmação pura e simples 
de sua efetividade de molde a que esse atributo se pudesse adicionar à prática do poder 
político organizado e ser apropriado como conquista histórica pela sociedade. 

Duas décadas de viver e aplicar à Constituição de 1988 permitem, a essa altura, uma 
sofisticação de pensamento que possibilita uma reanálise do tema da efetividade de direitos 
em constante mutação, de molde a que se possa sustentar um compromisso real com a sua 
afirmação como resposta do poder a uma aspiração da coletividade de padrão mínimo de 
convívio social. É de se ter em conta que mesmo os tradicionais direitos fundamentais de 
primeira dimensão, associados à garantia da liberdade, e com longo percurso histórico de 
maturação, tem hoje reconfigurado seu alcance e sentido por força de fenômenos 
contemporâneos e abrangentes como a globalização, a sociedade do conhecimento, a 
aceleração tecnológica e outros tantos. Assim, atualizar o conteúdo de cada qual dos direitos 
fundamentais nas suas diversas dimensões, tudo sob a perspectiva de sua máxima efetividade 
é hoje o desafio maior - muito mais do que a sua simples enunciação. 

            O direito à saúde, incorporado inequivocamente ao texto constitucional como 
elemento da seguridade e como garantia cidadã a ser concretizada por intermédio de um 
inovador modelo institucional de federalismo de cooperação (SUS), revela-se fértil ao 
enfrentamento dessa problemática, na medida em que se sujeita a profundas mudanças no que 
toca ao seu conteúdo, seja por força da permanente e acelerada inovação tecnológica, seja à 
conta das constantes modificações na percepção social do que seja saúde, doença, bem-estar, 
e tantos outros conceitos a ele intrinsecamente relacionados. 

            É ainda no campo do direito à saúde que se tem com maior clareza a sensibilidade em 
relação ao seu caráter dual, conjugando uma projeção na nossa esfera individual com uma 
evidente expressão coletiva, a qual deve ser construída sobre a matriz de uma abrangência que 
transcende a singularidade de uma pessoa, para alcançar todo o grupamento social[3]. A 
conciliação entre esses dois planos normalmente tem sido posta à prova a partir de uma 
perspectiva de custo dos direitos[4], tendo em conta as limitações de recursos reputados 
sempre escassos[5] e o dever de garantir do mínimo existencial[6] - sem que se tenha em 
conta que a gestão dos recursos se constitui questão secundária, decorrente antes de uma 
escolha que Calabresi e Bobbit[7] já qualificavam como trágica, relacionada a quais os bens 
(escassos) que se vai produzir no seio da sociedade. 

A questão primária, portanto, hoje, em sede de efetividade do direito à saúde - e da sua 
conseqüente garantia pela via da função administrativa ou mesmo do controle judicial - parece 
residir não no modo de alocação de recursos, mas antes na identificação do procedimento 
adequado à promoção da compatibilização entre subjetividade individual na definição do que 
seja saúde e das prestações que ela reclame, e a necessidade de sua oferta em caráter 
universal, normalmente orientada por parâmetros pretensamente mais objetivos, que 
expressam a política pública aplicável à patologia ou ao comportamento com implicações no 
campo da saúde. 

É nesse ponto de tensão que a análise do problema a partir de uma perspectiva individual do 
que seja saúde e das prestações que a enunciação constitucional da sua garantia proporcionem 
a cada cidadão parece reducionista, sendo de se ampliar as fronteiras de reflexão para além da 
subjetividade individual, sob pena de trazer-se para a atividade de definição de conteúdo do 
direito à saúde, um permanente fator de incerteza, que são as variadas percepções de cada 
cidadão no que toca à idéia de saúde. Esse é o tema das presentes considerações, pugnando 
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pelo avanço no amadurecimento teórico de qual seja a perspectiva adequada à definição desse 
direito de conteúdo tão dinâmico, como aquele à saúde. 

  

  

•2.     SAÚDE, SUBJETIVIDADE E REGULAÇÃO - O PONTO DE TENSÃO NO QUE 
TOCA À IDENTIFICAÇÃO DE SEU CONTEÚDO 

  

A Cartade 1988 e seus objetivos fundamentais devem pautar a conduta de atuação das pessoas 
constitucionais e do Estado, pois é desta forma que as aspirações democráticas e valores 
reconhecidos serão implementados, conduzindo o Estado-Nação verdadeiramente 
comprometido com o bem-estar social, visando dar cumprimento a efetividade da proteção 
dos direitos ali explicitados - em especial, para os fins desse trabalho, aquele à saúde. 

De outro lado, a subjetividade, a cidadania e a emancipação inserem-se na relação 
constitucional como elementos absolutamente importantes na cunhagem das ações 
institucionais e governamentais. Em verdade, esse é um componente que neutraliza os riscos 
de um esvaziamento da autonomia do indivíduo, num contexto de Estado social 
excessivamente protetivo[8], que com a ênfase exclusivamente nas garantias de direitos, se 
substitui aos seus jurisdicionados na formulação das escolhas em relação à sua própria vida. 
Aponta-se na Carta de 1988, para o pragmatismo da cidadania real e não retórica, externando 
um compromisso com o princípio democrático na sua dupla dimensão: representativa, mas 
também participativa[9]. A lógica é aquela segundo a qual o povo, titular originário do poder, 
não se desonera de seus deveres em relação ao seu exercício pela simples prática da 
representação; ao contrário, a maturidade democrática haverá de conduzir cada vez mais o 
detentor original do poder ao centro da formulação das escolhas políticas, pelo uso dos 
múltiplos mecanismos de ampliação do universo de agentes a influir nessas mesma opções. 

Convivem portanto no Texto Fundamental, regulação - afinal, o Estado é de Direito - mas 
também cidadania e emancipação, por força da opção em favor do modelo democrático. 
Cumpre compreender a relação complexa entre subjetividade, cidadania e emancipação; esse 
se constitui ponto essencial para que tais conceitos possam contribuir também para a 
consolidação do bem-estar social por intermédio da asseguração à saúde. 

Os fundamentos do Texto Magno, na era do constitucionalismo pós-moderno, assim definidos 
por Dallari, pautam-se na "orientação humanística, que busca o reconhecimento e a garantia 
dos direitos fundamentais de todos os seres humanos, considerando o ser humano, 
concomitantemente, tanto em sua dimensão individual quanto social"[10]. A presença do 
humanismo - "entendido como conjunto de princípios que se unificam pelo culto ou 
reverência a esse sujeito universal que é a humanidade inteira" - em nosso texto constitucional 
é afirmada também por Britto[11], do que decorre que o compromisso com a dignidade da 
pessoa, embora decerto albergue a perspectiva individual, nem por isso se pode ter por 
preferente ou mesmo excludente da visão do coletivo, e ainda dos "deveres e 
responsabilidades dos indivíduos para com o próprio Estado e a sociedade civil"[12]. 

Os compromissos finalísticos da Carta de Outubro portanto, e os direitos fundamentais que 
lhes servem de meio materializador, hão de buscar efetividade a partir do reconhecimento de 
uma realidade social que tenha em conta implicações da diversidade dos indivíduos e de suas 
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expectativas, que culmina por reivindicar distintas compreensões do que seja saúde - e 
portanto, prestações estatais de conteúdo diferenciado - a partir das necessidades e pretensões 
que se manifestam em cada qual dos diversos segmentos presentes na coletividade. Essa 
constelação de aspirações é de ser necessariamente considerada no plano da definição de 
conteúdo do referido direito, bem como dos mecanismos próprios à sua asseguração - 
temática afeta à sua regulação, seja dos termos em que opere o Estado em favor dessa garantia 
e dos deveres reservados ao SUS; seja dos mecanismos administrativos e processuais 
orientados à concretização desse mesmo sistema. 

Mais uma vez, é Canotilho quem já advertia que "a Constituição define, mais ou menos 
detalhadamente, os fins do Estado, os princípios materiais norteadores de sua realização e as 
tarefas dos órgãos estatais"[13]. Arrisca-se, aqui, a apontar que no que toca ao direito à saúde, 
é de se ter em conta - e essa é a sinalização do mesmo Texto Fundamental - não só o 
deferimento em si detarefas dos órgãos estatais, mas também aquilo que possa efetivamente 
se inserir na esfera de deveres dessas mesmas pessoas constitucionais inseridas na regulação. 

Os direitos sociais, como regras balizadoras fundamentais, constituem a base do convívio de 
homens livres e são finalizados pela ação no ambiente coletivo como expectativas, 
experimentações técnicas e experiências; e o Direito deve estar pautado na construção, 
conteúdo e mecanismo das práticas desenvolvidas no âmbito dessa mesma sociedade. É 
importante destacar que o Estado detém o papel de promoção da maioria desses direitos, por 
meio da criação ou ampliação dos serviços públicos[14]. Essa afirmação, todavia, permite 
uma falsa impressão de pré-determinação absoluta de conteúdo (saúde) e de responsável (o 
Estado), numa simplificação de uma realidade que é muito mais complexa do que essa 
fórmula pretende fazer crer. 

Na concepção e estudos sobre a saúde, o corpo e a mente estabelecem uma correlação, tendo 
em vista que o corpo é mais que o sistema nervoso, oportunizando o desenvolvimento da 
medicina psicossomática, cujo ênfase está atrelada aos fatores emocionais. É possível 
conceber teoricamente uma saúde fortemente comprometida com o papel e a função dos 
afetos, conscientes e inconscientes, no adoecer somático[15] - o que atrai no plano da garantia 
de "boa saúde", outros atores que não o Estado[16]; outras práticas que não a oferta concreta 
de prestações. 

De outro lado, a oferta crescente de soluções medicamentosas para situações que envolvem 
inclusive estados emocionais, tem transformado em patologia, fenômenos antes tidos como 
típicos da condição humana - tristeza, desânimo, depressão. Neste sentido importante destacar 
o texto de Dworkin que reflete o lado negro da nova classe feliz e a define como felicidade 
artificial, tendo em vista que os médicos assumiram a responsabilidade de curar a infelicidade 
- não a depressão, mas a infelicidade comum - usando meios artificiais; o que determina 
decerto consequências para a sociedade, com milhões de pessoas que combatem a infelicidade 
com o uso terapias externas elevando um grande aumento nas prescrições de drogas 
psicotrópicas, ou seja, drogas que modificam o comportamento, como antidepressivos, 
ansiolíticos, estimulantes e narcóticos[17]. 

Disso decorre uma ampliação do uso de medicamentos como suporte às crises emocionais que 
medeiam a vida, construindo-se toda uma geração que vê no suporte químico, a melhor saída 
para a conflitualidade do viver em sociedade O direito à saúde passa a compreender portanto, 
"apoios químicos" a condições psicológicas - medicamentos esses que se inserem numa zona 
de incerteza em relação à sua real necessidade e aos efeitos futuros para a própria condições 
que eles supostamente pretendiam tratar, a saber, a saúde. 
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Esse fenômeno pode também se manifestar naquele comportamento identificado por 
Lipovesky[18]como hipermaterialismo médico, onde combinam-se de forma espantosa a 
tendência ao hiperconsumo, com a busca incessante de uma "qualidade de vida' que envolve a 
busca de soluções medicamentosas e cirúrgicas para um leque cada vez mais amplo de 
problemas da vida cotidiana: "em sociedade de hiperconsumo, a solução de nossos males, a 
busca da felicidade se abriga sob a égide da intervenção técnica, do medicamento, das 
próteses químicas". 

Finalmente - mas não menos importante - é de se ter em conta um elemento de pressão sobre 
a compreensão da saúde, e dos elementos que possam contribuir à sua preservação ou 
restauração, a saber, a incorporação de uma ecologia de saberes[19] que vá além do saber 
científico tradicional. Uma postura aberta a essas alternativas 

 Neste contexto - de incerteza quanto às inclusões possíveis no conceito de saúde; de 
ampliação em verdadeira relação de hiperconsumo do uso de apoio químico para controlar as 
experiências vividas cotidianas -; fiel aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, é 
de se ter por claro que não será apenas o aparato estatal responsável pela prestação dos 
serviços realizadores e concretizadores dos conteúdos do direito  à saúde, mas principalmente 
a sociedade, seja ela como delimitadora e potencializadora das ações do Estado, seja como 
operadora dos serviços, seja como destinatária do comando constitucional de 
desenvolvimento de iniciativas relacionadas à garantia dos direitos de seguridade (art. 194, 
caput CF) ensejando a construção de  instrumentos de cooperação e assistência mútua. 

Essa pluralidade de atores envolvidos no cometimento constitucional da asseguração dos 
direitos à seguridade em geral, e do direito à saúde em especial, já determina que nesse 
campo, a regulação, ou seja, as normas que trarão efetividade e instituirão parâmetros para a 
atuação, seja do Estado, seja da sociedade,deve ser construída democraticamente, num 
processo participativo e inclusivo. Uma vez mais, a afirmação não se afasta dos parâmetros 
emanados da própria constituição, que ao orientar a organização do sistema único de saúde, 
traça como diretriz (art. 198, III CF) a participação da comunidade. 

Os elementos que constituem a regulação existem para estabelecer parâmetros de condutas de 
atuação do Estado e da sociedade. Boaventura de Sousa Santos[20] acredita que o projeto da 
modernidade deve estar pautado no equilíbrio entre regulação e emancipação e, ainda, que 
cidadania e subjetividade são conceitos autônomos, discordando, assim, da visão de que não 
existiria tensão entre cidadania e subjetividade, constituindo-se sua imagem e semelhança. 
Parte-se, portanto, da concepção de Boaventura, de que subjetividade e cidadania de fato não 
identificam. 

O excesso de intervenção social através de uma regulação produzida unilateralmente pelo 
Estado, por meio do exercício de um poder disciplinar, pode traduzir, de fato, a domesticação 
dos indivíduos[21], reduzindo o potencial político de participação das pessoas constitucionais. 
Como elemento neutralizador desse risco, busca-se alcançar o equilíbrio na regulação pela via 
da quebra do exclusivismo estatal no seu desenvolvimento, através da emancipação, que é 
verdadeira tradutora das necessidades e realidades sociais[22]. 

O que se almeja efetivamente é compatibilizar a subjetividade coletiva do Estado e aquela das 
pessoas constitucionais autônomas e livres por meio do conceito-ficção do contrato social. 
Assim, o Estado garante o direito à vida - e no tema que mais de perto nos interessa à 
saúdeem geral - e os cidadãos devem ter em conta a prática social que resultará em uma 
cumplicidade de direitos e deveres garantindo a efetivação dos direitos fundamentais[23]. 
Essa cumplicidade, por sua vez, é de ser entendida não só como reconhecimento de deveres 
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específicos de agor, como no amparo pela família e no desenvolvimento das relações de 
solidariedade, mas também como fundamento para o abdicar de pretensões individuais - ainda 
que relacionadas a uma concepção igualmente particular do que seja saúde ou do que a sua 
garantia constitucional possa para cada um representar - em favor de um sistema que 
efetivamente universalize o que oferece. 

Nesse cenário tem-se claramente resgatada a titularidade das escolhas trágicas já referidas 
pela sociedade emancipada - e com isso, confere-se um signo de legitimidade muito mais 
sólido do que a suposta objetividade técnica, ou ainda o querer político de um agente 
revestido de competência no tema. 

Essa associação Estado-cidadania, ainda no plano da identificação do conteúdo do que esteja 
abarcado pela garantia constitucional do art. 196 CF é o caminho de legitimação das escolhas 
difíceis, que privilegiam a prevenção de uma patologia sobre a outra, ou ainda o uso de um 
método de tratamento sobre o outro[24]. 

Outra importante diferença é que a base convencional do contrato social acaba por conduzir a 
uma "naturalização" da política entre Estado e indivíduo. Esta naturalização leva a 
passividade do cidadão diante das regras que estão sendo inseridas, no suposto da existência 
de uma igualdade formal das pessoas constitucionais, atrelando a estas uma categoria única de 
cidadãos. O problema vislumbrado é que as pessoas constitucionais fazem parte de segmentos 
diversos com necessidades igualmente diferenciadas. Não se pode homogeneizar uma 
sociedade que possui como característica fundamental a heterogenização - seja de origem, 
seja de pretensões de futuro. Não se trata aqui de não reconhecer as bases de sustentação e dos 
princípios fundamentais universais, mas sim de adequar a aplicação da Carta Constitucional 
social e democrática às realidades sociais que estão em constante transição. 

Assim sendo, observa-se que a vontade geral, ou seja, dos vários segmentos sociais, tem que 
ser construída com a participação efetiva das pessoas constitucionais, autônomas e solidárias. 
O contrato social não pode ser visto como uma obrigação política vertical, mas sim horizontal 
- igualdade formal e substantiva daqueles que estão inseridos no Estado, seja pessoa 
constitucional, cidadão ou o próprio Estado. Boaventura Souza Santos conjectura que a 
superação da tensão ocorrida no âmbito da subjetividade e cidadania deverá ocorrer no âmbito 
da emancipação e não da regulação[25]. 

  

  

•3.     SUBJETIVIDADE, MOVIMENTOS SOCIAIS E A DELIMITAÇÃO DE 
CONTEÚDO DO DIREITO À SAÚDE 

  

Na visão corrente sobre o que se deva entender por direito à saúde, a tensão existente entre os 
elaboradores e executores das políticas públicas e a sociedade tem trazido para a realidade 
social um ambiente que demonstra a disparidade de reivindicações das mais diversas, que 
vem emergindo no ambiente individual e que muitas das vezes contrastam com a política 
estabelecida pelos gestores da área, que concebem seus planos de ação a partir de uma 
perspectiva do seu caráter de prestação coletiva. 
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Um outro fator importante de forja da compreensão institucional das ações devidas de saúde - 
aquelas que são voluntariamente ofertadas pelo SUS - envolve a atuação das forças sociais 
organizadas, que vocalizando necessidades, podem lograr influir de forma decisiva nas 
políticas públicas de saúde. 

Os movimentos sociais emancipatórios, como se sabe, são aqueles que emergem da 
fragmentação da sociedade, podendo ser enxergados em mobilizações de toda ordem havidas 
no seu seio; lutas por reivindicações traduzidas em ações coletivas que denunciam a vontade 
popular. Constituem-se, assim, em instâncias organizativas conscientes que no campo da 
prática social vão externar novas formas de cidadania e democracia. No âmbito da autonomia 
e da liberdade, forjam conquistas sociais, que refletirão a vontade comum fazendo com que as 
obrigações a todos impostas ora sejam contrapostas ao sujeito Estado, ora sejam 
compartilhadas com o mesmo, trazendo reciprocidade e simetria no campo da implementação 
das políticas públicas que refletirão as reais necessidades sociais. 

Os novos movimentos sociais são fatores preponderantes, nas ondas emancipatórias, que 
trazem significação às lutas democráticas de participação e não de representação. Os 
protagonistas não são classes sociais e sim grupos  e pessoas que, no âmbito da prestação da 
saúde, possuem necessidades diversas, como medicamentos, procedimentos cirúrgicos, 
tratamentos particularíssimos, internações hospitalares, onde o que está em questão pode ser 
em si o direito à vida, mas também aquele a uma vida útil ou adequada - conceito que atrairá 
para a sua órbita de incidência prestações orientadas ao conforto e à preservação de uma 
qualidade de vida que se reputa igualmente inerente ao conceito de dignidade. 

O problema está em que se de um lado o direito à saúde para sua delimitação reclama uma 
matriz coletiva; de outro lado a concessão de direitos não pode oprimir e excluir a 
subjetividade dos indivíduos - e portanto desconhecer essas novas reivindicações que tem 
origem numa subjetividade que equaciona o dever de provimento à saúde a partir de outro 
prisma. Desta forma, o princípio da comunidade funda novas energias emancipatórias, 
traduzindo a participação horizontal na relação estatal, trazendo solidariedade e participação 
concreta da vontade geral. Vislumbra-se a cidadania coletiva como segmento de 
universalização e concretização dos direitos fundamentais, sobrelevando aqui, o direito 
fundamental à saúde. Vê-se, portanto, o nascimento da democracia moderna, no qual o 
homem não mais aparece como objeto, mas como sujeito do poder político[26]. 

Assim sendo, a repolitização é essencial no campo da prática social e no campo político, 
visando o exercício de novas formas de cidadania. Sabe-se que politizar é implementar 
mudanças de consciência coletiva, que devem ser inseridas e discutidas em espaços distintos, 
como no espaço político, com o objetivo de suscitar luta democrática na arena da cidadania e 
das pessoas constitucionais, no ambiente doméstico, no território de produção, das instituições 
não governamentais (como associações de classe, de grupos, etc.). As diferentes formas visam 
atrelar e diferenciar lutas democráticas variadas, fomentando novos exercícios de democracia 
e de distintas formas de participação, com a reciprocidade e simetria entre direitos e deveres a 
todos impostas[27]. 

De outro lado, não se pode deixar de ter em conta que níveis distintos de organização dos 
movimentos sociais permitem diferentes capacidades de vocalização de suas próprias 
pretensões. Assim, os portadores de uma determinada patologia - pela tematização do 
problema no próprio seio da sociedade, pela empatia, pelo apoio de figuras públicas - podem 
por vezes obter uma visibilidade para a sua problemática muito superior àquela de outro 
grupo, muitas vezes até mesmo numericamente superior, igualmente afligido por uma 
condição de saúde que não gere a mesma identificação ou simpatia. 
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Ao Estado-regulação cumprirá, nesse tema, buscar equacionar as assimetrias de influência, de 
maneira a que não se tenha instalado um domínio da minoria, simplesmente porque ela fale 
mais alto, ou de forma mais articulada. É nesse momento que as funções de coordenação e 
fomento passam a se revestir de tanta ou mais importância que as conhecidas funções de 
outorga de prestações, apresentando-se o Estado - na expressão de SOUSA SANTOS - como 
o "...novíssimo movimento social...[28]". 

  

•4.     SUBJETIVIDADE, REGULAÇÃO E O CONFLITO ENTRE O PLANO 
INDIVIDUAL DE COLETIVO: CONSTRUINDO CONTEÚDO PARA O PRINCÍPIO 
DA UNIVERSALIDADE 

  

A subjetividade está atrelada a ideais de autonomia, liberdade de autorresponsabilização, de 
comprometimento. De outro lado, natural que essa aproximação seja marcada pelo olhar 
pessoal - que é aquele diretamente implicado nos projetos de liberdade a que ela serve. Neste 
sentido, como poderá ser abarcada no âmbito da delimitação de conteúdo do direito 
fundamental à saúde, tal subjetividade: no âmbito individual, observadas as peculiaridades 
conferidas à personalidade individual ou no âmbito coletivo, observada a materialidade da 
vontade coletiva? 

Parece claro, diante do já percorrido, que essa especificação deva se dar no âmbito da 
materialidade da vontade coletiva, pois será na esfera pública, mas não estatal que deverão ser 
estabelecidas as relações dialógicas que possam servir de base para as decisões políticas de 
prioridades. A predominância do vezo individual sobre a matriz coletiva no que toca ao 
direito à saúde tem determinado escolhas alocativas que não necessariamente se harmonizam 
com o princípio, que é de sede constitucional, da universalidade do direito à saúde. 

Observe-se que, mais do que propor a via das ações coletivas como mecanismo mais 
adequado de judicialização das opções estratégicas do SUS quanto à oferta de prestações[29]; 
o que se está sustentando é que não se pode dissociar de um direito social - em que pese a sua 
projeção na esfera individual - a premissa de que ele é afirmado como conquista da sociedade 
como um todo, e não pode ser assegurado sem a perspectiva de que essa mesma prestação é 
de ser em tese, universalizável[30]. As implicações da prevalência da ótica individual, a par 
da erosão de uma garantia de um direito que pretende, na dicção constitucional, ser 
assegurado a todos como consectário inegável da centralidade da pessoa, envolvem ainda os 
inevitáveis desdobramentos no campo da isonomia[31], na medida em que se passaria a 
contar com um direito à saúde judicialmente assegurado - que pode se revelar distinto no seu 
alcance daquele cogitado pelo SUS. 

As relações construídas na arena pública, que tenham em conta o pluralismo de interesses 
representados afetarão as escolhas em relação a quais sejam as aspirações individuais no 
campo da proteção à saúde que, legitimamente, possam ser orientadas ao cumprimento pelo 
Estado - e quais aquelas que, ainda que relacionadas (ao menos segundo a concepção 
subjetiva de um ou mais indivíduos) à garantia da condição de saúde, ultrapassem os limites 
do que a coletividade julgue exigível ser por ela, através do Estado, provido. É certo que essa 
questão de fundo, de escolha do que seja razoável postular desse ente identificado como 
Estado, envolve num plano secundário a sempre referida questão relacionada à destinação dos 
recursos existentes para prover o direito fundamental à saúde e sua prestação - questão essa 
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que não obstante real, não é principal, mas decorre da referida escolha, que é de ser formulada 
pela sociedade, em relação àquilo que ela se propõe prover. 

Disso resulta a imperatividade de um diálogo importante para definir o quanto cada parte das 
necessidades humanas, protegidas pela Constituição, deve ser priorizada, em um cenário que 
está afetado por parcos e finitos recursos. Será, de fato, a sociedade emancipada que criará a 
responsabilidade de custear a promoção da igualdade e da universalidade do direito à saúde e, 
ao mesmo tempo, que determinará e controlará a atuação pública, a incluir-se aí a própria 
ação do poder judiciário[32].        

A nova teoria da emancipação, apresentada por Boaventura, revaloriza o princípio da 
comunidade, da sociedade-providência (cidadãos e pessoas constitucionais), não dispensando 
as obrigações impostas ao Estado pela Carta Constitucional, mas abrindo campo a uma 
participação responsável daqueles inseridos no território, sabendo que a soberania e ações do 
Estado não são absolutas, mas sim relativas e populares. Gesta Leal[33] aponta que, nos 
fundamentos redefinitórios do Direito Fundamental, o que se busca é uma constituição 
racional da vontade nitidamente reconhecida na medida em que a formação organizada da 
sociedade, geradora de decisões responsáveis no marco dos órgãos estatais, mantém-se 
permeável diante dos valores, temas e argumentos que eclodem na comunicação política de 
seu entorno que, como tal e em seu conjunto, não pode ser somente institucional. Daí, 
reconhece-se outros atores políticos que no âmbito da saúde trazem significativas expressões 
de vontades populares, como as organizações não governamentais, associações civis, 
movimentos sociais não institucionalizados, voluntariados que podem alterar a realidade 
social de prestação assistencial, atribuindo a estes sujeitos de direitos a participação e 
concorrência direta no processo de deliberação, bem como nas suas soluções. 

Diante destas premissas, faz-se necessário entender o princípio da universalidade que 
permitirá estabelecer, dentro dos limites constitucionais, tanto a espontaneidade da vida social 
como a competição para assumir a direção política -condições para a sobrevivência de uma 
sociedade pluralista e democrática[34]. 

Qual o sentido da universalidade do direito àsaúde? A resposta a essa indagação a partir da 
afirmação de que de vez que o direito se tem por constitucionalmente garantido, universalizar 
é dar-se o que for pedido a quem pedir expressa um raciocínio simplista que não mais se 
coaduna com a reconhecida complexidade do que hoje se entenda como saúde, e dos meios 
técnicos postos à disposição para a sua preservação. 

A busca do real sentido do princípio da universalidade encontra-se nos limites fronteiriços 
entre a dimensão subjetiva, individual e coletiva do direito à saúde e a dimensão objetiva da 
saúde como dever da sociedade e do Estado[35]. Como dimensionar e traduzir a consciência e 
o sentimento de pertencimento de "meu medicamento, minha saúde" a "nosso medicamento, 
nossa saúde". 

Esta discrepância é fundamental para o entendimento de como pensar a emancipação social à 
saúde: ou advém da vontade externada no âmbito individual ou concentra os esforços para a 
concretização partindo do princípio das necessidades coletivas. 

O direito a saúde só pode ser concebido como  revestido de universalidade, com a aplicação 
concreta na definição das políticas públicas correspondentes da premissa constitucional da 
participação da comunidade que refletirá as ações e serviços de saúde. Desta forma, a 
interlocução entre Estado e sociedade deve estar aberta a força dos argumentos utilizados no 
processo de interlocução política[36]. 
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A saúde é reconhecida como direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e de acesso 
universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, conforme artigo 196 da 
Constituição da Republica Federativa do Brasil[37]. A consciência da universalização 
sobrepujará as atuações individuais, tendo em vista que a atividade cooperativa que demanda 
uma pluralidade, e não nega em nome de uma unidade artificial e totalitária do pensamento 
único, terá como fator principal a resolução de problemas, junto com outros que têm 
perspectivas, preferências e interesses distintos, e que estarão envolvidos nas respostas 
atribuídas às próprias demandas[38].  

Vivemos em uma sociedade em crise de regulação e emancipação, os ideais constituídos nas 
normas não são suficientes para concretizar as reivindicações dos diversos grupos sociais e as 
manifestações sociais estão sendo emplacadas nas necessidades individuais e não coletivas. O 
que hoje se apresenta como novo horizonte de conquista não é a afirmação da idéia de que 
precisamos de uma sociedade melhor e mais justa; e sim de como emergir em cada cidadão a 
consciência coletiva que permitirá efetivamente a universalização de um direito que em si 
contém o imperativo da formulação de escolhas públicas que prestigiando a uma alternativa 
de proteção no campo da saúde, envolvem a necessária abdicação de outras. 

Mostra-se irrefutável o fato de que a cidadania encontra-se ativa e na busca da efetivação dos 
direitos fundamentais reconhecidos, como na imensurável demanda judicial pelo direito à 
vida. De outro lado, necessitamos, de fato, de um novo modelo de atuação social, 
consubstanciado na prática democrática que refletirá a interlocução comunicativa, fundada na 
ética discursiva. Só assim se logrará estabelecer a justificação das normas de conduta da vida 
dos cidadãos e do Estado a partir do acordo racional daqueles que estão sujeitos a elas. O 
interesse pelo bem comum funda-se no sentido de exigir que cada participante leve em 
consideração as necessidades, interesses de todos os demais e lhe conceda o peso igual aos 
seus próprios[39]. 

Sendo assim a concretização do direito à saúde, enunciado pela Ordem Constitucional, em seu 
artigo 196, como sendo direito de todos e dever do Estado, deverá ser compreendida no 
sentido extensivo de dever - seu princípio não é meramente formal, mas humanitário. O cerne 
do pensamento não é a segurança do direito e sim o pensamento da finalidade da justiça 
social. 

A mudança de pensamento coletivo será de fato essencial para a concepção que irá abarcar o 
verdadeiro sentido de universalidade do direito fundamental à saúde, pois vai garantir as 
consequências políticas e naturalmente teóricas para criar uma nova consciência de dignidade 
e de consciência humana [40]. 
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[1] A afirmação doutrinária desse caráter subordinante da constituição encontrou 
enunciação no Brasil inicial na obra pioneira de BARROSO, Luís Roberto.  O direito 
constitucional e a efetividade de suas normas. 9ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
Registre-se que essa mesma missão - de sustentação teórica do caráter vinculante do 
conjunto de proposições normativas do texto constitucional - foi enfrentado por juristas 
portugueses por ocasião da promulgação do Texto Fundamental de 1976, como nos dá 
notícia COUTINHO, Jacinto Nelson de.  Canotilho e a constituição dirigente. 2ª ed., Rio 
de Janeiro: Renovar, 2005, p. 4. 

[2] BOBBIO, Norberto.  Da estrutura à função. Novos estudos de teoria do direito. Trad. 
Daniela BeccacciaVersiani; revisão técnica de Orlando Seixas Bechara, Renata 
Nagamine. São Paulo: Manole, 2007, p. 15. Traduzido de Dalla strutturaallafunzione: 
nuovistudidi teoria Del diritto. 

[3] Não é por outra razão que o próprio texto constitucional enuncia o princípio da 
universalidade como um dos traços marcantes do sistema de saúde que se pretendeu 
construir. 

[4]SUNSTEIN, C. & HOLMES, S.The Cost of Rights: why liberties depends on taxes. 
New York: Macmilann, 2004. 

[5]AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: critérios jurídicos para lidar com a 
escassez de recursos e as decisões trágicas. 2 ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. 

[6]TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009. 

[7] CALABRESI, Guido e BOBBIT, Philip. Tragic choices. The conflicts society 
confronts in the allocation of tragically scarce resources. New York, London: W. W. 
Norton &Company, 1978. 

[8]"Como não ver que o intervencionismo do Estado-providência em todos os campos 
aniquila a autonomia das vontades, ou seja, a responsabilidade dos sujeitos de direito? 
Não será um sofisma reclamar tudo do Estado, quando se pretende promover o respeito 
à dignidade própria da pessoa humana? Ademais, a proliferação dos "direitos" provoca 
sua desvalorização, de sorte que, se tudo é direito, nada mais é direito".(GOYARD-
FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. Trad. Irene A. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6858



Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2002. Traduzido de Les principes philosophiques 
du droit politique moderne). 

[9] É de Canotilho a lição de que a democracia participativa compreende a 
"...estruturação de processos que ofereçam aos cidadãos efectivas possibilidades de 
aprender a democracia, participar nos processos de decisão, exercer controle político na 
divergências de opiniões, produzir inputs democráticos.". (CANOTILHO, J.J. 
Gomes.Direito constitucional e teoria da constituição. 4ª ed., Coimbra: Livraria 
Almedina, 2000, p. 286). 

[10] DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao 
Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 313. 

[11] BRITTO, Carlos Ayres.  O humanismo como categoria constitucional. Belo 
Horizonte: Editora Forum, 2007, p. 19. 

[12] Idem, ibidem, p. 23. 

[13]CANOTILHO, José J. Gomes. Constituição dirigente e a vinculação do legislador. 
Coimbra: Coimbra Ed., 1982, p. 249. 

[14] SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. 2ª edição. Belo 
Horizonte:Del Rey, 2010, p. 243. 

[15] STEPKE, Fernando Lolas. Muito além do corpo: a construção narrativa da saúde. 
1 ed. São Paulo :Loyola, 2006, p.91-92. 

[16] Sempre é possível afirmar que mesmo no plano da construção de relações 
interpessoais diferenciadas, que tenham em conta as necessidades de cada qual e a 
potencialidade de auxílio do grupo, tenha o Estado um papel quando menos indutor a 
desenvolver, à vista do objetivo fundamental da República orientado á construção de 
uma sociedade mais justa e solidária. 

[17]DWORKIN,Ronald W.  Felicidade artificial: o lado negro da nova classe feliz. (P. A. 
S. Barbosa, Trad.). São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007, p.10. 

[18] LIPOVETSKY, Gilles.  A felicidade paradoxal.  Trad. Maria Lucia Machada, 
Companhia das Letras: São Paulo, 2007, p. 57. 

[19] A expressão é de SOUSA SANTOS, evidenciando as limitações do conhecimento 
científico tradicional, destacando a necessidade de se reconhecer igualmente como saber, 
toda uma ecologia de conhecimentos formados pela tradição, prática social e cultura 
(SOUSA SANTOS, Boaventura.  Reinventar la democracia, reinventar el Estado. 
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales - CLASCO, 2006). 

[20]SANTOS, Boaventura Souza. Pela mão de Alice: o social e o politico na pós-
modernidade. 13 ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 236.P. 235-236 

[21]Cabe destacar que o tema que trata da sujeição dos indivíduos e dos corpos, tendo 
como resultado "uma espécie de animalização do homem posta em prática através das 
mais sofisticadas práticas políticas", foi explorado por Foucault e desenvolvido por 
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Agamben (AGAMBEN, Giorgio. Homem Sacer: o poder soberano e a vida nua I. 1 ed. 
Minas Gerais: UFMG, 2001, p. 11). 

[22] Em verdade, a própria apropriação do direito pelo poder político organizado 
materializado no Estado - numa pretensão de descaracteriza-lo como um constructo 
social - se constitui em si uma distorção, na lição de Grossi, que já advertia que o lugar 
de gênese do direito, entendido na sua expressão mais ampla, é o corpo social. (GROSSI, 
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RESUMO 
A Constituição da República de 1988 garante a independência e harmonia dos poderes ou 
funções do Estado – Legislativo, Executivo e Judiciário, consolidada por meio da teoria da 
separação dos poderes desenvolvida por Montesquieu e do sistema de freios e contrapesos. A 
cada órgão são atribuídas determinadas funções, constituindo um limite à sua atuação e 
fundamento de um Estado organizado política e democraticamente. No entanto, a necessidade 
de conter eventuais irregularidades das atividades estatais permitiu a fiscalização de um Poder 
sobre o outro, criando-se mecanismos de controle. Nesse contexto, o presente artigo tem 
como escopo analisar a atividade fiscalizatória exercida pelo Poder Legislativo por meio do 
instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). Em especial, investiga-se a 
aplicação e ponderação de princípios e direitos fundamentais nesse importante instrumento de 
controle, como forma de garantir um Estado Democrático e de Direito. Enfatiza-se o estudo 
dos princípios da publicidade e do sigilo, na medida em que se deve garantir transparência dos 
atos realizados e, por outro lado, a privacidade das informações, ponderando-se interesses 
públicos e privados na consecução do bem comum e de uma sociedade mais democrática. 
PALAVRAS-CHAVE: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO; PUBLICIDADE; 
SIGILO. 
 
ABSTRACT 
The Constitution of 1988 guarantees the independence and harmony of the powers or 
functions of government - Legislative, Executive and Judicial branches, consolidated through 
the theory of separation of powers developed by Montesquieu, also known as system of 
checks and balances. To each branch certain tasks are assigned, imposing limits to their 
performance and establishing the basis of a democratically organized state. However, the need 
to control deviation of government activities created a mechanism whereby the powers of one 
branch can be challenged by another branch. In this context, this article examines the scope of 
monitoring activities carried out by the Legislature through the Office of the Parliamentary 
Commissions of Inquiry (CPI). In particular, the use and judiciousness of fundamental 
principles and rights present in this important control mechanism to ensure a Democratic State 
of Law has been investigated. The basis of publicity and secrecy to ensure transparency of the 
performed acts is emphasizes, weighing between public and private interests to achieve a 
common good and a self-regulating society. 
KEYWORDS: PARLIAMENTARY COMMISSION OF INQUIRY; PUBLICITY; 
SECRECY. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A Constituição da República brasileira de 1988 estabelece alguns pressupostos do Estado 
Democrático de Direito, dentre eles, a independência e a harmonia entre os poderes ou 
funções do Estado - o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, o princípio da separação 
das funções do Estado tem sido um dos princípios fundamentais da democracia moderna. 

A desconcentração política, com a divisão das funções jurídicas do Estado em legislativa, 
executiva e jurisdicional e a atribuição de cada uma dessas funções a Poder distinto, para que 
exerça com autonomia e independência constitui-se na garantia do exercício da liberdade 
individual. 

Montesquieu, em 1748, elabora a divisão e a distribuição clássicas dos poderes estatais. Nessa 
obra considera-se essencial a exigência de se tripartir os poderes estatais em órgãos 
diferenciados[1]. 

De acordo com Montesquieu, 

  

Há, em cada Estado, três espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das 
coisas que dependem do direito das gentes, e o executivo das que dependem do direito civil. 

Pelo primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis por certo tempo ou para sempre e corrige ou 
ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, 
estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou julga as querelas 
dos indivíduos. Chamaremos este último o poder de julgar e, o outro, simplesmente o poder 
executivo do Estado (1979, p. 148). 

  

Dessa maneira, cada Poder exerce primordialmente e com independência em relação aos 
demais uma espécie de função. Ao Poder Legislativo cabe exercer precipuamente a função 
legislativa e de fiscalização, com a edição de lei, no sentido formal e material, bem como com 
as características de obrigatoriedade, generalidade, abstração e inovação. A função 
jurisdicional é exercida pelo Poder Judiciário e consiste dizer o Direito de forma definitiva,[2] 
mediante regular provocação de parte interessada, visando indiretamente alcançar a paz social 
e direta e imediatamente solucionar o litígio entre as partes. A função administrativa é 
desempenhada pelo Poder Executivo que, agindo de ofício ou por provocação, interpreta a lei 
sem caráter definitivo, buscando alcançar diretamente a paz social ao administrar o Governo. 

No entanto, a formulação e desenvolvimento da tese de checks and balances - ou dos "freios e 
contrapesos" - permite que cada Poder de Estado atue não só nas suas funções típicas, como 
também nas funções atípicas. Vale dizer, o Legislativo não só legisla e fiscaliza, como 
também, administra, ao gerenciar o Poder Legislativo no seu cotidiano como um autêntica 
secretaria de Estado, com receitas, despesas, licitações de materiais e serviços, gestão de 
pessoal, dentre outras atividades. O Legislativo, também, julga, ao decidir sobre a cassação de 
mandato de parlamentares por falta de decoro parlamentar. O Executivo, além de administrar 
a máquina do Estado, legisla ao apresentar proposta de lei ao Legislativo, ao editar Medidas 
Provisórias com força de lei, ao vetar proposições de lei do Legislativo. E, também, julga ao 
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abrir procedimentos administrativos contra seus funcionários e expulsá-los do serviço 
público, por exemplo (claro que ato passível de apreciação pelo Judiciário). E, por fim, o 
Judiciário, que além de dirimir conflitos entre pessoas e instituições, administra a estrutura 
judiciária, também, como uma autêntica secretaria de Estado, e legisla ao propor normas ao 
Legislativo relativas à sua área de competência. 

A Constituição da República do Brasil assegura ao Poder Legislativo o poder delegado para 
apurar casos que sejam de seu interesse e de sua competência legislativa. Podem ser fatos 
políticos ocorridos no próprio Parlamento ou nos outros poderes[3], tudo, no exercício de seu 
papel fiscalizador da ação ou omissão governamental frente à sociedade e ao país. 

Dispõe a Constituição no art. 58, § 3º que, in verbis: 

  

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação. 

[...] 

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios 
das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, 
serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato 
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 
Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores 
(BRASIL, Constituição, 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, 2007). 

  

O autor Bernardo Brasil Campinho (2000, p. 1) enfatiza, com muita precisão, que o controle 
político dos atos praticados pelo governo é uma das principais contribuições do Poder 
Legislativo ao processo político. As atribuições de investigar, controlar e fiscalizar são 
inerentes às práticas do Poder Legislativo, bem como a elaboração das leis. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é um dos instrumentos de que dispõe o 
Congresso Nacional para realizar as apurações que seus membros assim o decidam. É a forma 
que, cada vez mais, o Parlamento tem utilizado para exercer a fiscalização e controle dos 
demais poderes e do próprio Poder Legislativo. É importante destacar que a CPI, ao se 
desdobrar no cotidiano fiscalizatório, também tem como objetivo o aprimoramento da 
legislação - o que, infelizmente, muitas vezes seus membros no seu afã de se manterem nos 
holofotes da imprensa sensacionalista se esquecem dessa tarefa. 

Desde a Constituição de 1988, o Legislativo adquiriu maior poder de controle sobre o 
Executivo. Além do poder de criação de CPIs, as prerrogativas do Congresso Nacional no 
tocante à feitura do orçamento público, participação na concessão de canais de rádio e 
televisão e sustação de atos do Executivo são exemplos do papel ativo que a atividade 
parlamentar passou a ter com o novo marco jurídico do país. 

Desde então as comissões parlamentares de inquérito têm tido um papel decisivo no 
acompanhamento da administração pública nos três poderes de Estado. 
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As Comissões de Inquérito no Brasil transformaram-se em grande instrumento de atuação 
parlamentar. Situação exemplar dessa importância adquirida pelas comissões foi a decisão 
pela Câmara dos Deputados de abertura do processo de impedimento do Presidente da 
República em 1º de junho de 1992. 

Considerando o contexto em que vivemos de uma Administração Pública em constante 
transformação, que atualmente prima por um sistema democrático eficiente e garantista dos 
direitos fundamentais, não se pode permitir que a legalidade estrita - também chamada 
"inflação normativa" (BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 153) - impeça a ponderação 
principiológica no caso concreto. Os interesses devem ser balanceados, de forma que a 
atuação administrativa adequada se dê com a finalidade de eficiência, sem que se incorra em 
deficiência de juridicidade (MOREIRA NETO, 2006, p. 236). 

A maleabilidade da ação administrativa, que pondera princípios e valores, deve ser aliada à 
idéia de um Estado Democrático, limite básico de atuação do Estado. Por isso, a aplicação 
principiológica adequada nas Comissões Parlamentares de Inquérito significa um desafio à 
eficácia dos direitos fundamentais. 

Assim, a partir da doutrina da separação dos Poderes e do princípio dos "freios e 
contrapesos", pretende-se examinar o instituto da CPI, mecanismo constitucional do Poder 
Legislativo no sentido da fiscalização dos Poderes de Estado, focalizando dois princípios 
cruciais no exercício da atividade fiscalizatória desse importante instrumento constitucional à 
disposição do Legislativo: o princípio da publicidade e o do sigilo. 

  

2 PRINCÍPIOS  

  

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CR/88) contempla uma série de 
princípios que regem a Administração Pública e tem ampla aplicabilidade. Sejam expressos 
ou implícitos, são normas fundamentais e imperativas, as quais norteiam a conduta dos entes 
federativos. 

Veiculados por conceitos jurídicos indeterminados[4] (DIDIER JÚNIOR, 2008, p. 67), os 
princípios expressam valores básicos que podem ser determináveis pela análise da situação 
concreta (ROCHA, 1994, p. 41). Por sua vez, conceito jurídico indeterminado é um juízo de 
valor, é vago e se amolda aos anseios da sociedade contemporânea. Segundo Afonso 
Rodrigues Queiró, os conceitos indeterminados caracterizam-se por 

  

[...] pertencer (...) ao mundo da sensibilidade, ao mundo da razão prática, onde domina a 
incerteza, o parecer de cada um, onde não existe uma lógica de valor universal, mas 
concepções individuais, acientíficas, subjetivas (individuelle Antworte), e então o juízo de 
subjunção não mantém já o mesmo caráter de necessidade lógica, de categoricidade 
(QUEIRÓ apud ARAÚJO, 2006, p. 103). 
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É nesse contexto que é identificada a chamada "zona de certeza negativa" (BATISTA 
JUNIOR, 2007, p. 85). Em determinadas situações, a aplicabilidade dos princípios restará 
condicionada, face à ponderação de princípios e valores e ao resultado inicialmente desejado. 
Em conflitos entre direitos fundamentais individuais e coletivos, por exemplo, deverá haver o 
balanceamento dos bens constitucionalmente protegidos. Deve-se utilizar a proporcionalidade 
para alcancar um resultado otimizado. 

A ponderação de interesses deve observar o procedimento adotado e o resultado ao qual se 
busca. É necessário identificar os interesses presentes no caso concreto e apontar a 
importância de cada um deles. Após, analisa-se a solução (resultado) que se deseja e o menor 
ou maior grau de prevalência do princípio, sendo que a aplicabilidade de um ou outro deve 
respeitar os direitos fundamentais. A CR/88, por exemplo, em seu art. 5º, elenca uma série de 
direitos e deveres, individuais e coletivos. No caso concreto, todos devem ser valorados, 
sempre de acordo com sua importância e pertinência. 

No caso das Comissões Parlamentares de Inquérito, verifica-se a aplicação de princípios 
inerentes à Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Outros importantes princípios constitucionais, como a razoabilidade, 
proporcionalidade e sigilo, também se aplicam. Além desses, há a incidência do princípio da 
representação proporcional dos partidos políticos, por meio do qual os membros participantes 
das Comissões são escolhidos de forma proporcional, na medida do possível, respeitando-se 
as minorias parlamentares. Há, também, a aplicação do princípio da colegialidade, segundo o 
qual as decisões das Comissões Parlamentares são tomadas por maioria simples, presente a 
maioria absoluta dos membros da respectiva Comissão (art. 47, CR/88). 

No presente trabalho, interessa-nos, em particular, a análise de dois princípios: o da 
publicidade e o do sigilo, diante de eventual colisão de interesses no contexto das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, conforme adiante se desenvolverá o tema. 

  

2.1 O Princípio da Publicidade 

  

A Constituição da República de 1988, em seu art. 37, caput, elenca a publicidade como um 
dos princípios basilares da Administração Pública. Tal princípio deve ser entendido como um 
mandado de otimização, no sentido de que o Estado tem o dever de adotar medidas para 
permitir amplo acesso a informações e atos do Poder Público (BINENBOJM, 2009). Ao 
permitir a transparência dos atos, permite-se verificar sua legalidade e se a Administração está 
sendo eficiente. O controle realizado possibilita, ainda, eventual correção dos atos 
administrativos. 

No Estado Democrático de Direito, a publicidade é um direito fundamental do cidadão e 
instrumento essencial de seu regime. Já dizia Norberto Bobbio que a democracia caracteriza-
se como "o governo do poder público, em público" (BOBBIO, 2000, p. 98). Deve-se permitir 
que o povo possa acompanhar as atividades administrativas, seja para a defesa de seus 
interesses ou a de interesses coletivos. A informação deve ser clara, objetiva e acessível a 
todos, só assim, podendo-se dizer que houve publicidade. Não é por outro motivo que o 
legislador entendeu necessário determiná-la de forma expressa, no art. 37, caput, CR/88. 
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Um dos desdobramentos da publicidade dos atos encontra-se no art. 5º, incisos XIV e 
XXXIII, da CR/88, que assegura a todos o acesso a informações e reconhece o direito de 
recebê-las de órgãos públicos, sejam de interesse particular ou coletivo, ressalvados os casos 
em que o sigilo for essencial à segurança do Estado e da sociedade. 

A visibilidade e transparência de informações são, portanto, comandos principiológicos 
reconhecidos pela Constituição da República como direitos fundamentais Tratadas, também, 
como princípio da publicidade administrativa, estão associadas à reivindicação geral de uma 
democracia administrativa, na medida em que permite maior controle dos atos administrativos 
realizados (MEDAUAR, 2008, p. 155). 

Mas, como todo princípio, a publicidade não é absoluta. Deve ser aplicada com ponderação e 
análise do caso concreto, observando-se o fim a ser alcançado - publicidade - e, por outro 
lado, a garantia de privacidade individual e sigilo de informações (art. 5º, incisos X e XII, 
CR/88). 

A Administração Pública, ainda que esteja em posição de supremacia perante particulares 
para a satisfação de interesses públicos, não pode extrapolar a competência gestora a ela 
atribuída. Deve subordinar-se à Constituição e à lei e nelas buscar fundamentação para os seus 
atos, garantindo-se um Estado Social eficiente, com atuação em prol do bem comum. 

Os interesses públicos aqui mencionados não podem ser considerados públicos apenas porque 
a realidade social assim determina e, também, não podem ser indeterminados. Esse interesse 
público, que ordena a atuação administrativa, é esboçado na Constituição e no ordenamento 
jurídico, daí ser possível verificar ocorrência de eventuais vícios. Ainda que a situação 
concreta interfira na decisão administrativa - calcada no interesse público - ela não a 
fundamenta diretamente (BATISTA JÚNIOR, 2002, p. 58-59). 

  

2.2 O Princípio do Sigilo 

  

O art. 5º, XII, da Constituição da República de 1988, determina o sigilo de correspondências, 
comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. O sigilo é uma garantia 
fundamental do indivíduo, com o fim de proteger o direito à sua privacidade. A tutela desse 
direito configura, pois, dispositivo indispensável à consecução de uma sociedade democrática, 
que respeita as prerrogativas do cidadão. 

Privacidade é o direito que um indivíduo tem de manter informações relativas à sua pessoa 
sob a sua esfera de decisão, sejam informações relativas à intimidade, bens, patrimônio ou 
profissão. Não há como negar que tais informações/manifestações devam ficar inacessíveis ao 
conhecimento alheio. Somente podem ser utilizados dados privados nos limites das normas 
jurídicas vigentes. Inclusive, a Carta de Declaração dos Direitos do Homem da Organização 
das Nações Unidas - ONU, de 1948, em seu art. 12, estabelece que "[...] ninguém será sujeito 
a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem 
a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra 
interferências ou ataques." 
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Nesse mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica), consagra o respeito à vida privada, a proteção à honra e à dignidade, 
estabelecendo, in verbis: 

  

Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em 
sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra 
ou reputação. 

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 

  

De qualquer forma, o direito ao sigilo e privacidade não são direitos absolutos. Nas palavras 
de Carmen Lúcia Rocha, 

  

[...] a privacidade é assegurada pelo Estado, garantindo-se às pessoas o sigilo. [...] O sigilo é 
preservado até o limite tido como legítimo e necessário para que alguém não seja resguardado 
ao ponto máximo de excluir-se do próprio direito cujo atendimento seja necessário ao bem 
estar de todos (ROCHA, 1994, p. 350). 

  

Em certos casos, em razão do interesse público ou mesmo para harmonização de interesses 
particulares, há a sua relativização. É a ponderação entre os direitos individuais, no que diz 
respeito ao que é privado e próprio do indivíduo, e os direitos da sociedade, no que toca 
determinados dados que devem ser objeto de fiscalização e controle pelo Estado (ROCHA, 
1994, p. 327). Mais que isso, é a análise, no caso concreto, e diante da perspectiva de eventual 
colisão de princípios e da necessidade de sua harmonização, da melhor aplicabilidade dos 
valores fundamentais, sem negar vigência a nenhum deles. 

A quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico pode ser decretada, desde que haja 
fundamentação da decisão, verdadeiros e efetivos indícios de irregularidades. São 
informações que podem ser utilizadas, mas de forma reservada. O Estado, como ente 
fiscalizador e controlador que é, pode e deve ter conhecimento de dados considerados 
sigilosos naquilo que respeita ao interesse público (fiscais e bancários, por exemplo), o que 
não significa a publicização dos mesmos. 

No âmbito de eventual margem de atuação discricionária para a prossecução do bem comum e 
atendimento de necessidades sociais, os princípios e interesses devem ser sopesados. É certo 
que a proteção ao sigilo é instrumento essencial à proteção da intimidade numa sociedade 
democrática. Contudo, como garantia constitucional, tal proteção não é absoluta ou ilimitada, 
devendo ser harmonizada com demias normas que regulam o funcionamento estatal, não 
havendo dúvidas de que eventuais excessos devam ser devidamente punidos. 
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3 A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

         

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é instrumento por meio do qual o Poder 
Legislativo exerce função de fiscalização e controle e, a partir dela, até de aprimoramento do 
próprio Legislativo. Essa atuação legislativa é o chamado controle parlamentar direto, 
elencado no art. 49, X, combinado com art. 71, ambos da CR/88, a qual não fica restrita ao 
controle no âmbito do Poder Executivo. Tais Comissões, também, têm a prerrogativa de 
investigar as unidades administrativas do Poder Judiciário, desde que não interfiram no poder 
jurisdicional (RESENDE, 2003). 

No atual Estado Democrático de Direito, esse controle parlamentar exercido pelo Legislativo 
é perfeitamente compatível com a concepção de separação dos Poderes de Estado. Até mesmo 
porque não se trata de um controle amplo, mas restrito a um fato determinado e prazo certo. 
Para Pontes de Miranda (apud Alaor Barbosa, 1988, p. 94), fato determinado refere-se "[...] a 
um acontecimento concreto ("in concreto"), com relevância e repercussão na ordem jurídica 
constitucional do País e sob seus efeitos".[5] 

Segundo José Alfredo de Oliveira Baracho as comissões parlamentares de inquérito são 
dotadas de versatilidade, eis que atendem a diversas finalidades e tem ampla aplicabilidade. 
Além de buscar estabelecer o equilíbrio entre os poderes, "principalmente quando não há uma 
coincidência ideológica entre Executivo e Legislativo", servem como "veículos de 
comunicação entre a opinião pública e os poderes do Estado. Nas suas atividades de controle 
exercem influência, vigilância e persuasão não apenas entre os poderes, mas no poder político 
em geral" (BARACHO, 2001, p. 6). 

Diante da exigência de uma atuação eficiente e responsável da Administração Pública, o 
equilíbrio entre os Poderes impõe a existência de mecanismos de controle para verificação de 
iregularidades dos atos administrativos, in casu, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Na 
posição de Hely Lopes Meirelles, 

  

[...] a função do parlamento, de acordo com o direito brasileiro, é de inspecionar os 
administradores, fiscalizar os serviços públicos, observar o modo como as leis são executadas 
e investigar, no sentido mais amplo, a ocorrência de fato determinado, de interesse público, 
apontando os infratores ao Ministério Público (MEIRELLES apud MARTINS, 2008). 

  

A CPI é um instrumento de fiscalização política dos atos de administração e governo e, 
instruída de poderes investigatórios próprios de autoridades judiciais, está regulamentada no 
art. 58, §3º da CR/88, como já se observou anteriormente. 

A Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952, também, dispõe sobre as Comissões, assim 
como os Regimentos Internos de cada Casa Legislativa, ao nível federal, estadual e municipal, 
que disciplinam a matéria. 

Para a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito são necessários três requisitos: 
(i) forma, compreendida no número mínimo de requerimentos, (ii) tempo, compreendido no 
prazo certo, e (iii) objeto, pelo que a investigação deve se pautar em fato determinado. 
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Apesar de o texto constitucional não fazer referência expressa, ao contrário do que ocorre com 
as constituições italiana e espanhola[6], por exemplo, o objeto da Comissão deve estar 
relacionado com o interesse público e coletivo. Não é plausível investigar atos individuais de 
um cidadão, eis que se estaria diante de caracterizado abuso de poder (COMPARATO, 1994, 
p. 70). Assim pronunciou-se Mário Eduardo Martinelli: 

  

Os acontecimentos de direito privado sem qualquer repercussão social, não é demais insistir, 
devem permanecer inalcançáveis pelo poder de investigação parlamentar. A incidência do 
princípio da legalidade, incrito no art. 5º, II, da Constituição de 1988, no espaço das relações 
privadas assegura aos respectivos agentes a autonomia da vontade e a livre iniciativa. Dessa 
maneira, os negócios e contratos celebrados entre particulares, desde que desrevestidos de 
relevância para a coletividade como um todo, não podem ser investigados pelo Poder 
Legislativo. Se dúvida houver acerca da legalidade desse negócio jurídico privado, será o 
Poder Judiciário a sede apropriada para a discussão da validade das suas cláusulas contratuais 
(MARTINELLI apud ZANCANER, 2009, p. 119). 

  

Contratos particulares, ainda que de grande repercussão, não devem ser atingidos pelas 
investigações parlamentares. Exemplo disso foi a tentativa da Câmara dos Deputados criar 
uma CPI para investigar a celebração de contratos entre a Confederação Brasileira de Futebol 
- CBF - e a Nike Europe B.V. Luíz Roberto Barroso, em estudo sobre a frustrada tentativa, 
esclarece que a CBF não se vincula ao Poder Público. Ainda que se trate de entidade 
desportiva do futebol brasileiro, a CBF é uma associação civil criada pelo poder privado. 
Além disso, no caso em apreço, o contrato foi celebrado com uma empresa particular, o que 
reforça o descabimento de CPI (BARROSO, 2008). 

De igual modo, não se deve investigar a vida privada de um parlamentar, principalmente pelo 
fato de repercutir no âmbito de seu prestígio e reputação, além de constituir um direito 
fundamental (art. 5º, inciso X, CR/88). Nessa hipótese, se fosse o caso, outra investigação 
poderia ser iniciada, mas não a parlamentar. Isto porque os limites entre os interesses privados 
e públicos devem ser respeitados, em consonância com os direitos fundamentais 
constitucionais (CANOTILHO, 1993, p. 742-743). Caso seja identificada atuação ineficiente 
de parlamentar - e aí se estaria dentro de certa margem de discricionariedade - o 
controle/fiscalização deve guardar sintonia com as decisões e atividades administrativas 
realizadas pelo agente público. 

Dentre as várias atividades desempenhadas pela CPI, estão o poder de determinar a realização 
de diligências, convocar Ministros de Estado, inquirir testemunhas e ouvir indiciados (art. 2º, 
Lei Federal nº 1.579, de 1952). As testemunhas eventualmente convocadas a prestar 
informações, devem comparecer e dizer a verdade. Ao investigado, é assegurado o direito de 
silenciar-se, conforme princípio que veda a auto-incriminação. 

Outra importante prerrogativa é a possibilidade de a CPI determinar a quebra de sigilo 
bancário, fiscal e telefônico, desde que essencial à investigação. Tal medida configura-se 
como excepcional. Deve ser específica, fundamentada e conter reais indícios de 
irregularidades, em garantia aos direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição da 
República de 1988. A ruptura da esfera da privacidade, por parte do Estado, se apoiada em 
fundamentos genéricos, cujo suporte decisório não indique fatos concretos e precisos, 
constitui ato eivado de nulidade (neste sentido veja-se a decisão do Supremo Tribunal 
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Federal/STF no Mandado de Segurança no 25.668/DF. Relator Ministro Celso de Mello. 
Julgamento: 23.03.2006[7]). 

Nesse mesmo sentido, tem-se decisão, também do STF, no Mandado de Segurança nº 
24.817/DF: 

  

[...] As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que 
também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas 
e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada 
pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela 
autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz 
diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer 
Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua 
competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas 
que importam na revelação ("disclosure") das operações financeiras ativas e passivas de 
qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena 
adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a 
providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da 
colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula (Relator Ministro Celso de Mello. 
Julgamento: 03.02.2005).[8] 

         

Nesse ponto, ressalte-se que não é unânime a possibilidade de ampla quebra de sigilo[9] como 
consequência de poderes instrutórios próprios de autoridades judiciais. É o que se vê no 
Mandado de Segurança nº 27.483 REF-MC/DF[10], na relatoria do Ministro Cezar Peluso, 
em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a CPI objeto da lide não poderia quebrar 
sigilo de processo que estava sob segredo de justiça, e assim obter os dados desejados, eis que 
matéria chamada de reserva jurisdicional. Entendeu, ainda, que não se tratava de medida de 
caráter instrutório ou de investigação. E cita José Wanderley Bezerra Alves: 

  

[...] não há como entender que a locução poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais permita ao Legislativo invadir competências privativas do Judiciário, isto é, funcões 
típicas deste, senão admitindo-se o desrespeito a princípios basilares da República Federativa 
do Brasil, quais sejam: sua Constituição como Estado Democrático de Direito e a 
independência dos Poderes. Ora, os princípios e direitos fundamentais não podem, nem 
devem, ceder ante caprichos ou mesmo necessidades de um trabalho investigativo (ALVES, 
2004, p. 158-159). 

  

Processos judiciais que fluem sob segredo de justiça assim o são em razão dos dados e 
informações ali constantes. Não é porque uma Comissão Parlamentar de Inquérito solicita a 
quebra do sigilo - que se opõe ao princípio da publicidade das informações - que os dados 
serão publicizados. Ou mesmo que haverá interferência no prosseguimento do feito judicial - 
que continuará sob segredo de justiça. 
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Para um exercício eficaz de investigação, a CPI deve se valer de instrumentos e meios 
adequados para a consecução do fim almejado, como a instrução processual. Por isso, não é 
razoável afirmar que o princípio da reserva de jurisdição é argumento impeditivo à atuação 
instrutória parlamentar. É necessário realizar uma interpretação sistêmica do instituto da CPI à 
luz da Constituição da República e dos direitos fundamentais, sob pena de violação ao próprio 
art. 58, § 3º, CR/88. 

Instruir um processo e investigar fatos não quer dizer que a Comissão Parlamentar de 
Inquérito esteja extrapolando suas atribuições. Instruir significa levantar dados, prover 
informações: é um conjunto de atos praticados no curso de um processo. Já investigar 
significa pesquisar, esclarecer os fatos - que resultarão em um Relatório Final da CPI - ou 
mesmo suscitar novas dúvidas, que conduzirão a uma nova investigação. O objetivo da CPI, 
após apurar fatos determinados, é encaminhar o Relatório Final e sugerir medidas às 
autoridades competentes, incluindo-se em especial o Ministério Público. O julgamento não é 
função inerente à Comissão, mas do Poder Judiciário. 

Bernard Schwartz (apud SALGADO, 2001, p.1) ressalta a importância do poder de 
investigação do Legislativo ao afirmar que "[...] uma das armas mais importantes do arsenal 
parlamentar na luta para exercer o seu papel de supervisor da administração pública é o poder 
de investigação." No mesmo sentido, José Frederico Marques (apud MONTENEGRO, 2008) 
afirma que o "[...] Poder Legislativo sem função investigatória, que se consubstancia e se 
realiza nos inquéritos parlamentares, é um poder amputado, diminuído e sem as características 
básicas dos órgãos estatais a que está confiada a atribuição de legislar". 

Cássio Faria completa dizendo que: 

  

[...] para que a atribuição de fiscalizar possa ser regularmente exercida, é indispensável que o 
órgão encarregado possa 'investigar' os fatos, valendo-se de meios e instrumentos que se 
mostrem adequados à consecução dos fins apontados. Daí conclui Paulo Brossard que 'o 
poder de investigar é inerente ao poder de legislar e de fiscalizar'. Em suma: o Congresso 
Nacional e as suas Casas têm poderes investigatórios, aos quais devem corresponder 
mecanismos para o seu exercício eficaz. O mais importante desses mecanismos, como a 
história recente tem se encarregado de demonstrar, é a CPI, tal como prevista " no texto 
constitucional (FARIA, 2002, p.12). 

  

Além disso, a consequência de se equiparar os poderes investigatórios das Comissões 
Parlamentares de Inquérito aos poderes das autoridades judiciais, foi o menor acúmulo de 
processos no Poder Judiciário, eis que não precisaria participar de cada ato e diligência das 
Comissões. Os poderes instrutórios são implícitos para que se conduza a uma eficaz 
investigação, razão pela qual lhe são aplicáveis às CPIs. 

Odacir Klein ressalta que 

  

[...] a Constituição Federal atribui às CPIs poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciárias e não os de jurisdição. Investigar é necessário para instruir um processo. Poderes 
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de investigação, visam, portanto, à instrução processual e jamais a qualquer julgamento, que 
somente pode resultar de atribuições jurisdicionais que são conferidas aos juízes. 

Mesmo na instrução existe a chamada 'reserva jurisdicional constitucional', prevendo que 
determinados atos somente podem ser praticados por decisão judicial, dentre eles: a quebra da 
inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XII), a quebra da inviolabilidade da escuta telefônica 
(art. 5º, XII) e a prisão, ressalvado o caso de flagrante delito (art. 5º, LXI)... A CPI, se 
entender oportunas tais providências, pode requerê-las ao Judiciário. 

Para que haja possibilidade de uma investigação completa pelo Legislativo o mesmo deve 
estar investido plenamente da autoridade que lhe é atribuída pelo legislador constituinte. A 
Lei 1.579/52, estabelece que: 

Art. 2º - No exercício de suas atribuições, poderão as Comissões Parlamentares de Inquérito 
determinar as diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de Ministros de 
Estado, tomar depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir 
os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de repartições públicas e 
autárquicas informações e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua 
presença' (KLEIN, 1999, p. 39 e 40). 

  

Além disso, a legislação permite que o Estado, por meio das CPIs, tenha acesso a informações 
consideradas sigilosas (mesmo sem a participação/autorização do Judiciário), como forma de 
sanar irregularidades e subsidiar as atividades investigativas iniciadas pela CPI. 

Nem sempre, a atividade administrativa é respaudada da transparência e visibilidade 
consagradas no Estado Democrático de Direito. Se não se permitisse ao Poder Legislativo 
aprofundar suas investigações nas áreas mais sensíveis de irregularidades, em um ambiente 
em que acontecem os processos complexos envolvendo (im)probidade administrativa e má 
aplicação de dinheiro público, estar-se ia diante de um "cego constitucional, condenado a 
conhecer apenas o que o governo lhe comunicar ou lhe preparar" (BARACHO, 2001, p. 6). 

O Supremo Tribunal Federal, em julgamentos referentes à quebra de sigilo bancário e fiscal, 
firmou entendimento no sentido de que tais Comissões têm prerrogativa para essa quebra, 
desde que haja fundamentação adequada, idônea e contemporânea ao ato que a ordena. O que 
não se permite é que a quebra de sigilo sirva de devassa indiscriminada (conforme decisão do 
STF, no Mandado de Segurança no 23. 843/RJ, Rel. Min. Moreira Alves Julgamento: 
10.10.01, que menciona, entre outros, os Mandados de Segurança no 23.452, 23.454, 23.851, 
23.868 e 23.964).[11] 

A divulgação dos dados a pessoas estranhas aos fatos objeto das investigações não é 
autorizada. Entender de modo diverso seria modificar o que o legislador constituinte permitiu 
como mecanismo de investigação, além de obstar o curso das atividades iniciadas, incobrindo 
eventuais atos ilícitos ou abusivos e impedindo a conclusão dos trabalhos iniciados de forma 
célere e eficaz. 

Ao final das investigações, é elaborado um Relatório Final, com indicação de medidas a 
serem adotadas por órgão competente (art. 5º, Lei Federal nº 1.579, de 1952). Tais 
providências devem ser adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou sua omissão deve ser 
justificada (art. 2º, Lei Federal nº 10.001, de 4 de setembro de 2001 - dispõe sobre a 
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prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a 
respeito das conclusões das comissões parlamentares de inquérito). 

  

4 NATUREZA DAS SESSÕES: PUBLICIDADE VS. SIGILO 

  

As sessões das Comissões Parlamentares de Inquérito podem ser públicas ou secretas. A regra 
é que as sessões sejam públicas, face ao princípio da publicidade. Outro argumento para a 
publicidade é em razão da equiparação dos poderes investigatórios das CPIs àqueles do Poder 
Judiciário. A natureza dos atos judiciais é pública, conforme preceitua o art. 93, IX, da 
Constituição da República de 1988[12] e assim serão os atos processuais praticados no âmbito 
das Comissões. 

No Congresso Nacional, por exemplo, o Regimento Comum (art. 27[13]), estabelece que a 
regra é que as sessões sejam públicas. Nessa hipótese, cite-se o Regimento Interno do Senado 
(art. 184[14]), que esclarece que é permitido a qualquer pessoa assistí-las. O requisito é que se 
mantenha o silêncio e as pessoas ali presentes permaneçam no lugar que lhes for reservado. 
Sobre o tema, o Regimento Comum e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados nada 
dispõem. 

Excepcionalmente, o Plenário poderá decidir que a sessão seja secreta devendo, para isso, 
fundamentar a finalidade de tal deliberação. Nesse caso, a princípio, somente estarão 
presentes os Senadores e/ou Deputados; outras pessoas, como servidores, poderão assistir à 
sessão, desde que tenham autorização[15]. 

Para que a sessão seja secreta, é necessária a verificação das circunstâncias no caso concreto, 
com suas respectivas consequências. No caso do Senado Federal, em alguns casos a sessão 
secreta é obrigatória, como: (i) declaração de guerra, (ii) acordo sobre a paz, (iii) perda de 
mandato ou suspensão de imunidade de Senador durante o estado de sítio, e (iv) escolha de 
chefe de missão diplomática  de caráter permanente (art. 197, I, alíneas, Regimento Interno do 
Senado Federal, art. 48, §2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O Regimento 
Comum do Congresso Nacional e nada menciona). 

É cediço que o Código de Processo Penal pode ser aplicado de forma subsidiária à legislação 
pertinente às CPIs. E o art. 792, §1º, bem esclarece acerca da possibilidade de sigilo das 
sessões. Veja-se: 

  

Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão 
nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de 
justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados. 

§ 1o Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, 
inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou 
turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que 
o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar 
presentes. [...] 
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Como mencionado anteriormente, a regra é a publicidade. Caso o interesse público exija, os 
membros da Comissão poderão, por maioria dos votos, deliberar em prol do sigilo. Poderão, 
inclusive, impedir que haja reportagem fotográfica, filmagem ou transmissão da sessão em 
televisão. A publicidade poderá afetar o curso dos atos e a efetividade da própria CPI, eis que 
poderá haver sensacionalismo, e aspectos políticos ou interesses privados podem prejudicar o 
andamento das investigações. 

De fato, as sessões públicas podem se prestar ao desvirtuamento da finalidade das Comissões 
Parlamentares de Inquérito. Isso ocorre, principalmente, quando são televisionadas ou 
transmitidas por rádio, hipótese em que poderá transformar-se em espetáculo teatral. A 
possibilidade de ampla divulgação das informações pode servir como arma política a algum 
interesse, que não o público. Qualquer afirmação divulgada pela mídia em sede de uma CPI 
pode alterar a opinião pública. E, nesse contexto, é necesário enquadrar o instituto das 
Comissões Parlamentares nos limites do Estado Democrático e dos direitos fundamentais 
(publicidade e sigilo). 

Damásio de Jesus exemplifica: 

  

[...] Suponha-se que um sujeito lance ao vento as penas de um travesseiro do alto de um 
edifício e determine a centenas de pessoas que as recolham. Jamais será possível recolher 
todas. O mesmo ocorre com a calúnia e a difamação. Por mais cabal seja a retratação, nunca 
poderá alcançar todas as pessoas que tomaram conhecimento da imputação ofensiva (JESUS 
apud CASTRO, 2002). 

  

Em alguns casos[16], contudo, os objetivos das CPIs somente são alcançados quando há 
mobilização pública, capaz de agilizar os atos procedimentais e cobrar resultados (SAMPAIO, 
1994, p. 43-44; SALGADO, 2001, p. 180). O ideal é o meio-termo: as sessões devem, via de 
regra, ser públicas, sendo evitados os excessos de publicidade. Como adverte Norberto 
Bobbio, nos modelos políticos consagrados pelo Estado Democrático de Direito, não há 
espaço reservado ao mistério (BOBBIO, 2000). 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da impossibilidade de se vedar o 
acesso da imprensa numa CPI, em razão da essencialidade da liberdade de informação. E 
entendeu que quando o debate se trata de interesse público faz-se mister a publicidade das 
sessões dos órgãos do Poder Legislativo, inclusive das CPIs (conforme Mandado de 
Segurança - MS - 25.832-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO[17]). Porém, a posição 
doutrinária e jurisprudencial quanto à publicidade e sigilo de dados nas sessões das CPI's 
ainda não é unânime. 

No acórdão acima mencionado, o interesse público prevaleceu. Havendo justa causa e 
configurada a necessidade de se fazer menção a informações sigilosos, seja para comunicar ao 
Poder Público determinada medida a ser adotada ou por razões de interesse social, há a 
possibilidade de divulgação de dados, sem que isso configure situação de ilicitude (confira 
Mandado de Segurança 28.129 MC/DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 
10.07.2009).[18] 

É importante que se garanta ao investigado o direito de resguardo de informações sigilosas 
resultantes de quebra de sigilo. Mas isso não justifica, conforme entendimento do Ministro 
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Celso de Mello no MS 28.129 MC/DF, que o investigado seja ouvido em sessão reservada, 
sem acesso da imprensa e do público em geral. Isso porque no Estado Democrático de Direito 
vigora o princípio da publicidade, essência da atividade parlamentar. Há decisões do Supremo 
Tribunal Federal que complementam este postulado e determinam que a sessão seja pública, 
mas que os parlamentares não façam qualquer menção a informações legalmente entendidas 
como dados sigilos. 

Em 1999, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Mandado de Segurança no 23.452-RJ na 
relatoria do Ministro Celso de Mello, decidiu pela não divulgação dos dados a pessoas 
estranhas aos fatos objeto das investigações. Veja-se: 

  

[...] A Comissão Parlamentar de Inquérito, embora disponha, ex propria autoritate, de 
competência para ter acesso a dados reservados, não pode, agindo arbitrariamente, conferir 
indevida publicidade a registros sobre os quais incide a cláusula de reserva derivada do sigilo 
bancário, do sigilo fiscal e do sigilo telefônico. 

Com a transmissão das informações pertinentes aos dados reservados, transmite-se à 
Comissão Parlamentar de Inquérito - enquanto depositária desses elementos informativos, a 
nota de confidencialidade relativa aos registros sigilosos. 

Constitui conduta altamente censurável - com todas as conseqüências jurídicas (inclusive 
aquelas de ordem penal) que dela possam resultar - a transgressão, por qualquer membro de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, do dever jurídico de respeitar e de preservar o sigilo 
concernente aos dados a ela transmitidos[19]. 

  

De qualquer modo, a aplicação de um princípio ou outro deve sempre levar em consideração a 
análise do caso concreto, dos motivos, circunstâncias e possíveis consequências. Deve-se 
verificar a chamada zona de certeza negativa, com o fim de balancear os princípios e direitos 
fundamentais e verificar qual melhor se aplica na situação em concreto. A solução ótima 
(eficiente) é aquela que considere a complexidade e multiplicidade dos fins que o Estado 
busca, leve em conta a eficiência da Administração Pública, além de preservar aspectos da 
dignidade da pessoa humana, valores de justiça e equidade (BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 
157). 

Por derradeiro, ressalte-se que eventual abuso cometido no procedimento das Comissões 
Parlamentares de Inquérito pode ser solucionado por meio do controle jurisdicional[20], sem 
que isso interfira no princípio de separação dos poderes. É o que se observa na decisão do 
Ministro Celso de Mello: 

  

O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE 
PODERES. 

- A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de 
conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio 
conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e 
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reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem assento no 
art. 2º da Carta Política, não pode constituir nem qualificar-se como um inaceitável manto 
protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder 
Público ou de qualquer instituição estatal. 

-O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para 
garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente 
legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da 
função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não 
transgride o princípio da separação de poderes. Desse modo, não se revela lícito afirmar, na 
hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de 
ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República. (STF. MS 23.452. Rel. Min. 
Celso de Mello. Julgamento: 16.09.1999).[21] 

  

A função fiscalizatória e investigativa das Comissões Parlamentares de Inquérito deve 
respeitar direitos e garantias fundamentais, não se permitindo excessos. Asseveram Canotilho 
e Vital Moreira, "[...] os poderes das comissões de inquérito têm um limite naqueles direitos 
fundamentais dos cidadãos que, mesmo em investigação criminal, não podem ser afectados 
senão por decisão de um juiz" (CANOTILHO e MOREIRA apud MORAES, 2010, p. 433-
434). 

O inquérito parlamentar não pode tornar-se instrumento de transgressão da lei, por mais grave 
que seja o fato que motivou a instauração da CPI, sendo devidamente punidos os excessos 
cometidos. É nesse sentido o entendimento de José Wanderley Bezerra Alves: 

  

Destarte, prefere-se as expressões co-guarda ou co-proteção do sigilo (substantivo com o 
prefixo), significando o dever de manutenção do segredo por parte de todo aquele que tenha 
acesso a dados protegidos, inclusive de parlamentares integrantes de CPI, que devem respeitar 
e preservar o sigilo dos dados que lhes foram transferidos. A revelação de documentos e do 
conteúdo de debates ou deliberações sobre os quais a lei imponha sigilo ou a Comissão haja 
resolvido ser secretos, por parlamentares, acarreta-lhes a aplicação de pena de 
responsabilidade, por falta de decoro parlamentar, nos termos do regimento interno da 
respectiva Casa Legislativa. Na Câmara dos Deputados, a hipótese é de perda temporária do 
exercício do mandato, nos termos do artigo 246, inciso III do RICD (ALVES, 2004, p. 392) 

  

Observa-se que a CPI, como depositária de elementos informativos e, por vezes, sigilosos, 
detêm a confidencialidade sobre os registros sigilosos. Por essa razão, deve harmonizar 
interesses investigatórios aos anseios da sociedade e garantias individuais, observando sempre 
os princípios basilares do ordenamento jurídico. Deve buscar a solução ótima (eficiente), que 
leve à efetividade do objeto que justificou a investigação, sem ferir direitos fundamentais. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Constituição da República de 1988 consagra a democracia e os direitos fundamentais do 
homem e da dignidade da pessoa humana como substratos do atual Estado, denominado 
Democrático e de Direito. Desse modo, a Administração Pública deve ser aprimorada para 
garantir o efetivo cumprimento dos mandamentos constitucionais, sem que haja imposição de 
poder do Estado em relação ao cidadão, à sociedade e aos próprios entes administrativos. 

No seio da Administração Pública, vigora, dentre outros, o princípio da separação das funções 
do Estado, que garante a independência e harmonia entre os poderes ou funções de Estado 
(Legislativo, Executivo e Judiciário). Contudo, a elaboração do sistema dos freios e 
contrapesos estabeleceu que os Poderes de Estado podem atuar tanto nas suas funções típicas, 
como atípicas, possibilitando, assim, que haja fiscalização de um Poder sobre o outro. 

Deste modo, o presente trabalho examinou a atuação fiscalizatória do Poder Legislativo, 
realizada por meio do instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), focalizando 
na ponderação dos princípios da publicidade e do sigilo nas sessões das Comissões, como 
forma de garantir efetividade aos direitos fundamentais e, assim, assegurar transparência dos 
atos praticados e, por outro lado, resguardar informações consideradas sigilosas. 

No contexto de evolução democrática do Estado, para garantia dos interesses da coletividade 
e de um efetivo Estado de Direito, a CPI tornou-se mecanismo de controle apto a corrigir 
irregularidades e desvios de conduta administrativa. Consolidaram-se os poderes atribuídos às 
CPIs, na medida em que o legislador constituinte concedeu às autoridades legislativas os 
poderes de investigação inerentes aos das autoridades judiciais. Nesse passo, o procedimento 
investigatório tornou-se fundamental para a efetividade do controle exercido pelo Poder 
Legislativo. 

Importante observar que para que a sociedade progrida não basta executar, de forma objetiva, 
os comandos fixados na lei, eis que tal medida não se coaduna com o dinamismo do Estado 
moderno e nem sempre garante legitimidade e eficiência no agir administrativo. Isto porque o 
interesse púbico (por exemplo, a publicidade), superior e autônomo, cede espaço à 
consideração dos demais interesses sociais (como o sigilo de dados). Os interesses privados 
devem ser analisados em conjunto com os interesses públicos, em um ambiente em que as 
decisões devem ponderar valores para a realização de uma Administração democrática e 
focada em resultados. É preciso ter em mente que a decisão administrativa em uma CPI, que 
compreende a elaboração de um relatório final com sugestões de medidas, não irá negociar o 
interesse público, mas os modos de atingí-lo com maior eficiência. 

Diante disso, somente a partir da análise concreta dos fatos determinados objeto de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito é que se poderá dizer qual princípio prevalecerá. 

A missão do Poder Legislativo ao criar uma CPI é, pois, instituir um sistema de controle que 
proteja o interesse público, analisando-o em conjunto com os interesses individuais e aos 
anseios da sociedade contemporânea. Esse instrumento é, portanto, de grande valia para a 
garantia de uma Administração Pública conduzida pela égide de princípios democráticos, seja 
no plano político, seja no plano administrativo, eis que busca assegurar o aperfeiçoamento das 
instituições e da ordem jurídica. 

  

REFERÊNCIAS 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6878



  

  

ALVES, José Wanderley Bezerra. Comissões parlamentares de inquérito. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 2004. 

  

  

ARAUJO, Florivaldo Dutra de Araújo. Discricionariedade e motivação do ato administrativo. 
In: LIMA, Sérgio Corrêa Lima (Org.) Temas de Direito Administrativo: estudos em 
homenagem ao professor Paulo Neves de Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

  

  

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral das comissões parlamentares: comissões 
parlamentares de inquérito. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001 

  

  

BARBOSA, Alaor. CPI e Constituição: uma caso concreto. In: Revista de Informação 
Legislativa. Ano 25, n. 100, out./dez. 1988, p.85-112. Disponível em: . Acesso em: 22 abr. 
2011. 

  

  

BARROSO, Luíz Roberto. Comissões parlamentares de inquérito e suas competências: 
política, direito e devido processo legal. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado 
(REFE). Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 12, dez/jan/fev 2008. Disponível 
em: . Acesso em: 22 nov. 2010. 

  

  

BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas: um contributo ao estudo do 
contrato administrativo como mecanismo de prevenção e terminação de litígios e como 
alternativa à atuação administrativa autoritária, no contexto de uma Admistração Pública mais 
democrática. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6879



______. O princípio constitucional da eficiência.  Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, 2002. 

  

  

BINENBOJM, Gustavo. O princípio da publicidade administrativa e a eficácia da divulgação 
dos atos do poder público pela internet. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE). 
Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, no 19, julho/agosto/setembro, 2009. 
Disponível em: . Acesso em: 2 nov. 2010. 

  

  

BOBBIO, Norberto. O Futuro da democracia. 11. ed. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. 

  

  

CAMPINHO, Bernardo Brasil. A importância atual de uma CPI. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 5, n. 45, 1 set. 2000. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/208>. Acesso 
em: 29 nov. 2007. 

  

  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Lisboa: Almedina, 1993. 

  

  

CASTRO, Evelina Lima de. O poder da mídia e o direito à intimidade. Disponível em: . 
Acesso em: 28 nov. 2010 

  

  

COMPARATO, Fábio Kondes. Comissões parlamentares de inquérito - limites. Revista 
Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, v. 5, 1994. 

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6880



CUNHA, Jânio Pereira da. Jurisdição constitucional e teoria política da democracia: 
comissões parlamentares de inquérito. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da 
Universidade de Fortaleza, 2008. 

  

  

FARIA, Cássio J. Comissões Parlamentares de Inquérit: CPI. São Paulo: Paoma, 2002. 

  

  

GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Comissões parlamentares de inquérito: poderes de 
investigação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 

  

  

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 22 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, 2v. 

  

  

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2008. 

  

  

KLEIN, Odacir. Comissões parlamentares de inquérito: a sociedade e o cidadão. Rio Grande 
do Sul: Sérgio Fabris Editor, 1999. 

  

  

MARTINS, Lauro Coimbra. Parecer sobre possibilidade de CPI efetuar quebra de sigilo. 
Disponível em: . Acesso em: 22 fev. 2011. 

  

  

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6881



  

MONTENEGRO, Fernando Luiz Lopes. Projeto de pesquisa: o papel das Comissões 
Parlamentares de Inquérito da Câmara dos Deputados no processo de elaboração legislativa. 
Câmara dos Deputados, Brasília. 2008. Disponível em: Acesso em: 22 abr. 2011. 

  

  

MONTESQUIEU.  Do espírito das leis. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (Os 
pensadores, ).  

  

  

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

  

  

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. 

  

  

QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A teoria do 'desvio de finalidade' em Direito Administrativo. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. vol VI, p. 60, 
out. 1946. 

  

  

RESENDE, Antônio José Calhau de. As Comissões parlamentares de inquérito e o controle 
da Administração Pública: poderes e limitações em face do ordenamento jurídico. ALMG: 
2003. Disponível em: . Acesso em: 28 nov. 2010 

  

  

ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1994. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6882



  

______. Direito à privacidade e sigilo fiscal e bancário. In. FERRAZ, Luciano; MOTTA, 
Fabrício (Org). Direito público moderno: homenagem especial ao professor Paulo Neves de 
Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

  

  

SAMPAIO, Nelson de Souza. Do inquérito parlamentar. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1964, p. 43-44. 

  

  

SALGADO, Plínio. Comissões parlamentares de inquérito: doutrina, jurisprudência e 
legislação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 

  

  

SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Trad. Carlos Nayfeld. Rio de 
Janeiro: Forense, 1966. 

STAMATO, Bianca. Jurisdição constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

  

  

ZANCANER, Gabriela. Temas de direito administrativo: as competências do Poder 
Legislativo e as comissões parlamentares. São Paulo: Malheiros, 2009. 

  

  

  

 

  

[1] As observações elaboradas por Montesquieu, a partir da separação dos Poderes de Estado, 
também podem ser encontradas em John Locke (1979) e, na origem, em Aristóteles (1979). 

[2] Coisa julgada no sentido formal e material. 
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[3] Muito se discutiu sobre a possibilidade e legalidade de ser criada CPI para investigar o 
Poder Judiciário. O art. 146 do Regimento Interno do Senado Federal proíbe a criação de CPI 
para investigar as atribuições do Poder Judiciário. Contudo, não se vislumbrou a ilegalidade 
de o Senado Federal investigar fatos determinados relacionados ao Poder Judiciário, desde 
que tal investigação tenha por objetivo mudar e aperfeiçoar as normas, que deverão ser 
interpretadas pelo próprio Poder Judiciário. 

[4] Exemplos de conceitos indeterminados são encontrados em normas que dizem respeito às 
condições de urgência, calamidade, probidade, notório saber e boa-fé. 

[5] Por exemplo, a constituição de CPI contra o narcotráfico (1999), existência de jogos de 
azar em todo o território nacional (1953). 

[6] Constituição italiana de 1947, art 82: "Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie 
di pubblico interesse." Constituição espanhola de 1978, art. 76: "El Congresso y el Senado, y, 
en su caso, ambas las Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación 
sobre cualquierasunto de interés público." 

[7] Disponível em: . Acesso em: 24 fev. 2011. 

[8] Disponível em: . Acesso em: 24 fev. 2011. 

[9] Luiz Carlos dos Santos Gonçalves entende incorreta a expressão "quebra de sigilo". 
Assevera que o "acesso aos dados bancários, ou fiscais, ou quaisquer outros relativos à 
privacidade e intimidade das pessoas, não significa a possibilidade de sua divulgação 
indiscriminada. O sigilo, tendo agora outros detentores, não pode ser 'quebrado'. De todo 
equivocada a expressão 'quebra do sigilo bancário'. Ao revés melhor é falar-se em 
'transferência do sigilo bancário'. O seu rompimento, por membros das Comissões 
Parlamentares, pode representar a conduta típica de violação de sigilo funcional" 
(GONÇALVES, 2001, p. 105). 

[10] Disponível em: . Acesso em: 22 fev. 2011. 

[11] Disponível em: . Acesso em: 24 fev. 2011. 

[12] CR/88. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá 
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

[...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público 
à informação 

[13] Regimento Comum. 

Art. 27. As sessões serão públicas, podendo ser secretas se assim o deliberar o Plenário, 
mediante proposta da Presidência ou de Líder, prefixando-se-lhes a data. 

[...] § 1o A finalidade da sessão secreta deverá figurar expressamente na proposta, mas não 
será divulgada. 
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[...] § 4o Na sessão secreta, antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente determinará a 
saída, do plenário, tribunas, galerias e demais dependências, de todas as pessoas estranhas, 
inclusive funcionários." 

[14] O Regimento Interno do Senado, em seu art. 184, dispõe que "É permitido a qualquer 
pessoa assistir às sessões públicas, do lugar que lhe for reservado, desde que se encontre 
desarmada e se conserve em silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso ou de reprovação ao 
que nelas se passar." 

[15] Sobre o tema, art. 27, §4o do Regimento Comum do Congresso Nacional. 

O Regimento Interno do Senado, também trata do assunto: "Art. 185. Em sessão secreta, 
somente os Senadores terão ingresso no plenário e dependências anexas, ressalvados o 
disposto no parágrafo único do art. 192 e os casos em que o Senado conceda autorização a 
outras pessoas para a ela assistirem, mediante proposta da Presidência ou de líder. [...] Art. 
192. Na sessão secreta, antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente determinará a saída do 
plenário, tribunas, galerias e respectivas dependências, de todas as pessoas estranhas, 
inclusive funcionários da Casa. Parágrafo único. O Presidente poderá admitir na sessão, a seu 
juízo, a presença dos servidores que julgar necessários." 

No caso do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a matéria está tratada no art. 48: 
"Art. 48. As reuniões das Comissões serão públicas, salvo deliberação em contrário. § 1º 
Serão reservadas, a juízo da Comissão, as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida 
com a presença apenas dos funcionários em serviço na Comissão e técnicos ou autoridades 
que esta convidar. [...] § 4º Só os Deputados e Senadores poderão assistir às reuniões secretas; 
os Ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a depor participarão 
dessas reuniões apenas o tempo necessário." 

[16]Por exemplo, CPI da dívida pública, da pedofilia, mensalão, dentre outras. 

[17]Disponível em: .  Acesso em: 24 fev. 2011. 

[18]Disponível em: . Acesso em: 22 fev. 2011. 

[19] Disponível em: . Acesso em: 22 fev. 2011. 

[20] Há quem entenda não ser possível o controle jurisdicional, eis que se estaria interferindo 
em questões internas do Legislativo, além de envolver pronunciamentos que envolvem 
questões políticas, as quais estão fora do alcance de controle do Poder Judiciário. Estaria-se 
produzindo uma perda democrática, eis que se limitaria ou reduziria a vontade do povo, direta 
ou indiretamente (CUNHA, 2008, p. 91-98. No mesmo sentido, SCHWARTZ, Bernard, 1996, 
p. 105-107; STAMATO, Bianca, 2005, p. 156-157, 162). 

[21] Disponível em: . Accesso em: 22 fev. 2011. 
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RESUMO 
Resumo - O presente artigo realiza uma análise dos princípios da livre iniciativa e da função 
social do trabalho dentro do contexto da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Em um primeiro momento, é traçado o contexto histórico no qual foi embasada a 
legislação trabalhista brasileira. Posteriormente, passa-se a conceituar os princípios 
constitucionais da livre iniciativa e da função social do trabalho. O artigo analisa ainda, a 
posição de igualdade que a Constituição confere a estes princípios, trazendo à tona o 
problema de sua colocação como pares dialéticos, neste aspecto os conceitos de dialética 
trazidos por Hegel serão estudados como forma de ajudar na compreensão do tema abordado. 
O artigo traz estudos de casos e, por fim, sua a conclusão envolve a questão da 
discricionariedade atribuída ao juiz na aplicação destes princípios.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: LIVRE INICIATIVA; FUNÇÃO SOCIAL 
DO TRABALHO; PARES DIALÉTICOS. 
 
ABSTRACT 
Abstract - This article provides an analysis of the principles of free enterprise and the social 
function of work within the context of the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 
1988. At first, the historical context on which Brazilian labor laws were based is outlined. 
Later, the concepts of the constitutional principles of free enterprise and the social function of 
work are developed. This paper also analyzes the position of equality that the Constitution 
confers on these principles, discussing how they are presented as dialectical pairs. In this 
regard, the concepts of dialectics by Hegel are studied to further the understanding of the 
subject . The article presents case studies and, finally, the conclusion involves the issue of 
discretion left to the judge in applying these principles.  
KEYWORDS: KEYWORDS: FREE ENTERPRISE; SOCIAL FUNCTION OF WORK; 
DIALECTICAL PAIRS. 
 
 

1 Introdução 
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Antes de adentrar no tema proposto neste trabalho, cabe, ainda que brevemente, analisar o 
contexto histórico-social em que se desenvolveu o processo do surgimento dos direitos 
trabalhistas. Para tanto, reporta-se, em um primeiro momento, ao estudo dos fatos históricos 
que levaram ao surgimento dos primeiros direitos sociais e a necessidade de um poder 
disciplinador do Estado, como único meio eficaz de promover a justiça social nas relações de 
trabalho. Os conceitos de função social do trabalho e a livre iniciativa, posteriormente, serão 
analisados, nos termos do art. 1º, IV e 170 "captut", da CF/88, então será proposto um 
paralelo entre a prática de liberdades e restrições no âmbito a legislação trabalhista. 

  

  

2 Breve Histórico da Legislação Trabalhista 

  

  

Dentro do contexto da evolução histórica do Direito do Trabalho, a expressão trabalho nem 
sempre foi sinônimo de mecanismo de dignidade e de valorização social do cidadão. A 
própria etimologia da palavra, oriunda do latim vulgar tripaliare[1], nos remete à idéia de 
tortura, assim como a valores negativos como cansaço, dor e sofrimento. Tanto é verdade que, 
durante longo período da história das formas de exploração do trabalho humano, o vocábulo 
trabalho encontrava-se associado àqueles serviços ditos braçais, que não alcançavam os 
legítimos cidadãos livres. 

A Revolução Industrial do século XVIII[2] teve como conseqüência o surgimento da questão 
social, assim entendida como "o problema ou a procura das causas das perturbações que 
dificultam a realização do justo social na totalidade da sociedade e igualmente o esforço para 
encontrar os meios para superar essas causas."[3] O surgimento das máquinas, o crescimento 
da indústria e o aparecimento do proletariado, desencadearam um processo de exploração da 
mão-de-obra, com estabelecimento de condições indignas de trabalho como excessivas 
jornadas, exploração das mulheres e menores, baixos salários, entre outras. Acrescente-se a 
isso, de um lado, a precariedade dos locais de trabalho, até mesmo em relação à higiene, os 
inúmeros acidentes ocorridos no trabalho e a insegurança quanto ao futuro, e de outro, a 
inexistência de leis que amparassem o trabalhador. A partir da Revolução Francesa de 1.789, 
principal expressão política do movimento Iluminista[4] do século XVIII, iniciou-se um 
processo de reconhecimento das novas exigências econômicas e sociais, que logo se espalhou 
por toda Europa. 

Em 1848, em conseqüência do descontentamento dos trabalhadores com os excessos do 
capitalismo do Reinado de Luis Felipe de Orléans, e sob a influência do Manifesto Comunista 
de Marx e Engels, publicado no mesmo ano, uma nova Revolução estourou na França, 
visando a reinstauração da República. A Igreja também exerceu forte influência no 
reconhecimento dos direitos sociais e da necessidade da intervenção do Estado para a 
realização do bem comum e da justiça social. O movimento católico social representou uma 
mudança no pensamento da Igreja no que dizia respeito ao trabalho, pobreza e economia. 

Tal movimento teve início com a chamada doutrina social da Igreja, a partir da encíclica 
Rerum Novarum[5], editada pelo Papa Leão XIII, em 1891. Esta versava sobre as Obrigações 
e limites da intervenção do Estado, Obrigações dos operários e dos patrões, Dignidade do 
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trabalho, caridade, equidade e justiça distributiva,[6] ao mesmo tempo em que criticava o 
socialismo[7]. Dessa época em diante, houve um avanço considerável por parte dos países em 
geral no que concerne à preocupação com o ser humano como detentor de direitos 
fundamentais. O precursor foi o México, através da sua Constituição Federal, de 1917, a qual 
tratou do tema em tela, seguido, após, pela Constituição Alemã, também conhecida como 
"Constituição de Weimar", de 1919, a qual criou um sistema de seguros sociais e prescreveu 
sobre a possibilidade real de colaboração por parte dos trabalhadores para com os 
empregadores na discussão e aprovação de seus salários e demais garantias trabalhistas. 

No mesmo ano de 1919, com o Tratado de Versalles, surgiu a Organização Internacional do 
Trabalho, também conhecida como OIT, órgão este que ficou incumbido de proteger as 
relações do trabalho - empregador x empregado -, em âmbito internacional, atuando através 
de recomendações e convenções, estas, porém, equiparadas às Emendas Constitucionais 
aprovadas e existentes no país hoje, de acordo com o artigo 5º, parágrafo terceiro, da 
Constituição Federal de 05/10/1988. No Brasil, desde 1824 já havia indícios de direitos 
sociais, seguindo o modelo das declarações de direito da Revolução Francesa de 1789. Mas 
foi a Constituição de 1934 a primeira a enunciar uma ordem econômica e social, em seu 
Título IV. Todavia, somente em 1988, a Constituição elevou estes direitos ao plano de 
direitos fundamentais da pessoa humana. 

  

  

3 Função Social do Trabalho 

  

  

A expressão "questão social" não havia sido formulada antes do século XIX, quando os 
efeitos do capitalismo e as condições de infraestrutura social se fizeram sentir com muita 
intensidade, acentuando se um amplo empobrecimento dos trabalhadores, inclusive dos 
artesãos, pela insuficiência competitiva em relação à indústria que florescia. Também a 
agricultura sofreu o impacto da época, com os novos métodos de produção adotados em 
diversos países e com as oscilações de preço subseqüentes. A família viu-se atingida pela 
modernização da mão-de-obra feminina e dos menores pelas fábricas. Os desníveis entre 
classes sociais fizeram-se sentir de tal modo que o pensamento humano não relutou em 
afirmar a existência de uma séria perturbação ou problema social. 

Segundo Georges Lefranc[8], o termo proletário designava, em Roma, os cidadãos da classe 
mais baixa. Cabe a Sant-Simon utilizar a expressão, no sentido moderno, pela primeira vez. O 
proletário deu bons frutos na ordem técnica e no processo de produção, todavia, as condições 
de vida em que se encontrou em nada recomendam a humanidade. A imposição de condições 
de trabalho pelo empregador, a existência de excessivas jornadas de trabalho, a exploração 
das mulheres e menores, que constituíam mão-de-obra mais barata, os acidentes ocorridos 
com os trabalhadores no desempenho das atividades e a insegurança quanto ao futuro e aos 
momentos nos quais fisicamente não tivessem condições de trabalhar, foram as constantes da 
nova era no meio proletário, às quais podem acrescentar os baixos salários. 

O movimento trabalhista estruturou-se na era contemporânea, sob a forma de organização 
sindical. A ação dos trabalhadores reunindo-se em associações para defesa dos interesses 
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comuns foi uma das assinaladas forças modeladoras do direito do trabalho. Nasce então, o 
direito do trabalho paralelamente como expressão do intervencionismo do Estado. O Estado 
passou a tomar posição-chave na economia, desenvolvendo um plano de ação que 
compreendia uma nova posição perante as relações sociais. 

O Estado intervencionista concretiza-se a partir de 1938 com a doutrina neoliberalista. A 
regulamentação jurídica do trabalho pelo Estado revestiu-se inicialmente de características às 
quais é dado o nome de legislação industrial. Segundo historiadores, a expressão legislação 
industrial é de origem britânica ou francesa. Usaram-na diversos escritores, dentre os quais 
Bry, Cuche e Capitant, Paul Pic, Greenwood, Tyllard etc. Na legislação predomina o 
propósito de proteger o trabalho do menor e da mulher e o de limitar a duração da jornada de 
trabalho. Assim, a maior parte das leis dessa época destina-se a esses objetivos. Envolvem 
também, uma atitude de Poder Público que viria a acentuar, mais tarde, a necessidade de 
intervenção na defesa do fraco. Aliás, a primeira lei de importância histórica que revela essa 
posição do Estado é da Inglarerra e data de 1601. É denominada Lei de Amparo aos Pobres, 
reconhecendo ao desfavorecido o direito de receber auxílio das autoridades públicas. Da 
mesma maneira, outra norma jurídica que se põe na mesma linha de idéias de intervenção do 
Estado na ordem social, é a Lei de Peel, de 1802, da Inglaterra, de amparo aos trabalhadores. 
Nota-se, portanto, um sentimento de humanidade em crescimento, não parando aí, pois outras 
medidas análogas passam a acontecer. Então o direito do trabalho rapidamente 
institucionalizou-se e seus princípios foram adotados pelos Estados, moldados pelo ideal da 
realização da justiça social. 

Cesariano Júnior dá ao seu livro principal o nome Direito social brasileiro, propondo um 
âmbito maior ao direito do trabalho, para compreender não apenas as relações contratuais 
entre empregados e empregadores e as relações coletivas entre as organizações sindicais; 
incluindo ao lado dessas matérias outra que, como o direito assistencial têm por fim amparar 
as pessoas economicamente débeis, a que dá o nome de "hipossuficientes", sentindo a 
necessidade de adotar denominação mais abrangente das relações de trabalho, relações 
previdenciárias e assitenciais; daí definir o direito social como "a ciência dos princípios e leis 
geralmente imperativas, cujo objetivo imediato é, tendo em vista o bem comum, auxiliar as 
pessoas físicas, dependentes do produto de seu trabalho para a subsistências própria e de suas 
famílias, a satisfazerem convenientemente suas necessidades vitais e a ter acesso à 
propriedade privada"[9]. 

No Brasil, o Decreto n.17.329, de 1926, instituiu na Faculdade de direito a cadeira de Direito 
Industrial e Legislação Opeária. Em 1937, no Estado de São Paulo, o Decreto Estadual n. 
3.023 criou na faculdade de Direito a cadeira de Legislação Social. A Constituição Federal de 
1937, no art. 16; XVI, fala em direito operário, no art. 137, em Legislação do trabalho e no 
art. 139, em legislação social. Em 1939, o decreto-lei n.2.724 muda a denominação da 
cadeira, nas Faculdades de direito, para Direito do Trabalho e incorpora o direito industrial ao 
direito comercial. 

No Brasil a primeira Constituição a inscrever um título sobre a ordem econômica e social foi 
a de 1934, sob a influência da constituição alemã de Weimar. O que continuou nas 
constituições posteriores. Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos 
direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta 
ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitem a melhores 
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações 
sociais desiguais. Entretanto o trabalho foi alçado a direito social (CF/88, art. 6º) e a 
valorização do trabalho humano erigida a fundamento da própria ordem econômica, a qual 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
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observados, dentre outros princípios, os da função social da propriedade e da busca do pleno 
emprego (CF/88, art. 170, caput, III e VIII). 

A Constituição de 1988 traz um capítulo próprio dos direitos sociais (capítulo II do título II) 
e, bem distanciado deste, um capítulo especial sobre a ordem social (título VIII). Mas não 
ocorre uma separação radical, como se os direitos sociais não fossem algo ínsito na ordem 
social. O fundamento do direito ao trabalho está amplamente assegurado no Princípio da 
Dignidade do Ser Humano, o qual configura-se como um dos mais significativos, pois o 
direito ao trabalho tem como escopo, também, o reconhecimento e a aceitação de uma 
exigência de justiça social. A sua relevância está prescrita no artigo 1º, inciso III, da 
Constituição Federal de 1988, o que, além de tudo, constitui um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito. Desta forma, o direito ao trabalho, deve proporcionar ao trabalhador, 
a possibilidade de ocupação, de um emprego remunerado, direito a assistência e proteção por 
parte do Estado, conforme previsto nos artigos 6º e 7º, ambos da Constituição Federal de 
1988). 

As Constituições Federais de 1946, de 1967/1969 e de 1988 falam em direito do Trabalho; 
hoje temos a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, as Delegacias 
Regionais do Trabalho etc. As normas de proteção ao Direito do Trabalho tiveram início com 
a percepção de que o Estado precisava intervir nas relações entre empregado e empregador. O 
empregado passou a ser protegido a fim de assegurar uma igualdade prática para ambas 
partes. Porém, a eficácia dessas normas somente passou e ser verificada a partir a criação, no 
século XIX, de um ramo institucionalizado do direito do trabalho: a Inspeção do 
Trabalho[10]. Esta funciona como um mecanismo de controle do Estado, garantindo a 
observância de normas trabalhistas. Atualmente, seu perfil punitivo vem sendo questionado 
diante da análise de que o resultado de suas ações nem é satisfatório aos interesses sociais. 
Portanto, O Ministério do Trabalho e Emprego deu início à implementação de um projeto que 
visa à adequação desse perfil na correção das infrações. 

Na atual sociedade capitalista e globalizada, capital e trabalho precisam interagir e se 
completar. Essa necessidade deve superar, inclusive, o antagonismo de alguns dos seus 
interesses. O trabalho humano subordinado é o foco de atuação do Direito do Trabalho e 
funciona como base da liberdade, da justiça e da paz em sintonia com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 

Amauri Mascaro Nascimento lembra que a empresa é a maior fonte de trabalho e afirma que 
"para o Direito do Trabalho, a empresa é uma organização social em que há pessoas com 
interesses que devem ser adequadamente compostos para que o processo produtivo 
desenvolva-se de modo a preservar a dignidade do ser humano. Como tal, é uma instituição 
com fins econômicos, mas, também, uma organização da qual participam assalariados que 
querem ter, nela, representação e participação"[11]. 

Com a vigência da Lei n° 10.406/02, que instituiu o Novo Código Civil, foram positivados 
diversos princípios antes inexpressivos. O caráter privatista, individual e eminentemente 
patrimonial do antigo Código Civil foi substituído pela socialidade, coletividade, eticidade e 
dignidade do atual Código. Em outras palavras, a antiga preferência à proteção patrimonial 
individual foi renovada pela supremacia do indivíduo, de seu valor perante a sociedade[12]. 
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4 Livre Iniciativa  

  

  

O principio básico do liberalismo econômico, surgiu como um aspecto da luta dos agentes 
econômicos para libertar-se dos vínculos que sobre eles recaíram por herança, seja do 
proprietário feudal, seja dos princípios do mercantilismo.[13] Até a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), a liberdade de iniciativa econômica significava garantia aos proprietários da 
possibilidade de usar e trocar seus bens; garantia, portanto, do caráter absoluto da 
propriedade; garantia de autonomia jurídica e, por isso, garantia aos sujeitos da possibilidade 
de regular suas relações de modo que tivessem por mais conveniente; garantia a cada um para 
desenvolver livremente a atividade escolhida.[14] 

Ora, a evolução das relações de produção e a necessidade de propiciar melhores condições de 
vida aos trabalhadores, bem como o mau uso dessa liberdade e a falácia da 'harmonia natural 
dos interesses" do Estado Liberal, fizeram surgir mecanismos de condicionamento da 
iniciativa privada, em busca da realização de justiça social, de sorte que o 
texto  supratranscrito do art. 170, parágrafo único, sujeito aos ditames da lei, há de ser 
entendido no contesto de uma constituição preocupada com a Justiça social e com o bem estar 
coletivo. 

A "valorização do trabalho humano", acompanhada da "livre iniciativa", que, em verdade, "é 
um modo de expressão do trabalho e, por isso mesmo, corolária da valorização do 
trabalho"[15], ambas previstas no caput do art. 170 da Constituição como fundamentos da 
ordem econômica, são condições para que se assegure a "dignidade da pessoa humana". Os 
princípios constitucionais aqui brevemente abordados devem ser vistos como instrumento 
para se assegurar a "dignidade da pessoa humana", que é prevista pela Constituição de 1988 
tanto como fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos de seu art. 1º, inc. III, 
quanto como finalidade da ordem econômica, conforme seu artigo 170, caput. 

O art. 170, caput, da Constituição da República, pressupõe uma ordem econômica fundada na 
"valorização do trabalho humano" - frise-se que "o valor social do trabalho" não apenas deve 
ser o fundamento da ordem econômica, como também deve ser a base de sustentação da 
República Federativa do Brasil, como entidade política constitucionalmente organizada, nos 
termos do artigo 1º, inc. IV, da Constituição de 1988. O artigo 1º IV da Constituição Federal 
eleva à condição de princípio fundamental a livre iniciativa, lado a lado com os valores 
sociais do trabalho. 

Nossa Constituição Pátria dispõe em seu art. 174 que o Estado tem o papel primordial como 
agente normativo e regulador da atividade econômica exercendo as funções de Fiscalização, 
Incentivo e Planejamento de acordo com a lei, no sentido de evitar irregularidades. Sendo 
assim, a nossa Constituição não coíbe o intervencionismo estatal na produção ou circulação 
de bens ou serviços, mas assegura e estimula o acesso à livre concorrência por meio de ações 
fundadas na legislação. O Professor José Afonso da Silva, em seu curso de Direito 
Constitucional Positivo[16] ensina:"a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria 
e comércio ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato." 

Assegura a todos o art. 170 da Carta Magna o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 
em lei. Preleciona o Professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e Ministro 
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do E. Supremo Tribunal Federal Eros Grau "que o Brasil - República Federativa do Brasil - 
define-se como entidade política constitucionalmente organizada, tal como a constitui o texto 
de 1988, enquanto assegurada, ao lado da soberania, da cidadania, dos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, a dignidade da pessoa humana. Por 
outro, significa que a ordem econômica mencionada pelo art. 170, caput do texto 
constitucional - isto é, mundo do ser, relações econômicas ou atividade econômica (em 
sentido amplo) - deve ser dinamizada tendo em vista a promoção da existência digna de que 
todos devem gozar"[17]. 

O ilustre José Afonso da Silva, nesse sentido, ensina que a livre iniciativa, "num contexto de 
uma Constituição preocupada com a realização da justiça social (o fim condiciona os meios), 
não pode significar mais do que 'liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro 
estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilidade de gozar das facilidades e 
necessidade de submeter-se às limitações postas pelo mesmo'. É legítima, enquanto exercida 
no interesse da justiça social. Será ilegítima, quando exercida com objetivo de puro lucro e 
realização pessoal do empresário."[18]. 

A "livre iniciativa" é não só expressão de liberdade da empresa como também do trabalho, 
abrangendo todas as formas de produção, individuais ou coletivas, como por exemplo as 
iniciativas cooperativa, autogestionária e pública - no que diz respeito à iniciativa pública, 
esclareça-se que a "livre iniciativa" não consistirá na livre atuação da empresa privada no 
serviço público, mas sim que o Estado não deverá opor empecilhos à liberdade humana[19]. 
Desta forma, o que se vislumbra pela "livre iniciativa" é a liberdade de trabalho, de todas as 
formas de produção, individuais ou coletivas, e por conseguinte, a dignidade da pessoa 
humana". 

  

  

5 Os Princípios da Função Social do Trabalho e da Livre iniciativa como pares dialéticos 

  

  

A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 elevou os princípios da livre 
iniciativa e da função social do trabalho a condição de verdadeiros pares dialéticos ao 
estabelecer entre estes uma real relação de equilíbrio. Ao agir assim, o legislador constituinte 
deu a ambos os princípios status de fundamento do Estado Democrático de Direito, uma vez 
que os posicionou dentro da ordem social sem optar ou fazer escolhas de predominância de 
um sobre o outro, mesmo sabendo que em muitos casos é impossível a convivência 
harmônica entre estes dois pilares. Os referidos princípios foram elencados da seguinte forma, 
no artigo 1o, inciso IV da Constituição da República de 1988: 

  

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: (...) 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (...) 
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Adiante, no artigo 170 caput do mesmo texto constitucional o legislador ainda estabeleceu 
que "A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: (...)". Desta forma observamos que os princípios da livre 
iniciativa e da função social do trabalho dentro do texto constitucional estão em pares de 
igualdade, inclusive sendo postos dentro de um mesmo artigo, sendo impossível no campo 
teórico traçar qualquer relevância ou predominância de um sobre o outro, uma vez que ambos 
convivem em harmonia e elevados a condição de valores sociais[20]. Ao lançar no texto 
constitucional está condição de coexistência destes princípios (livre iniciativa e função social 
do trabalho) o legislador transfere ao campo prático, ao caso concreto, a sua aplicação, uma 
vez que apenas nestas situações será possível a avaliação de qualquer tipo de predominância 
de um princípio sobre o outro. 

  

  

5.1 Dialética 

  

  

Para que se possibilite maior clareza ao tema discutido no presente artigo, necessário se faz 
estabelecer bases conceituais sobre dialética. O referido termo, nos dias atuais, é várias vezes 
empregado para se dar um aparência de racionalidade aos modos de explicação e 
demonstração confusos e aproximativos, mas a tradição filosófica lhe dá significados bem 
precisos[21]. 

Em Platão, a dialética é o processo pelo qual a alma se eleva, por degraus, das aparências 
sensíveis às realidades inteligíveis ou idéias. Ele emprega o verbo dialeghestai em seu sentido 
etimológico de "dialogar", isto é, de fazer passar o logos na troca entre dois interlocutores. A 
dialética é um instrumento de busca da verdade, uma pedagogia científica do diálogo graças 
ao qual o aprendiz de filósofo, tendo conseguido dominar suas pulsões corporais e vencer a 
crença nos dados do mundo sensível, utiliza sistematicamente o discurso para chegar à 
percepção das essências, isto é, à ordem da verdade. 

   Em Aristóteles, a dialética é a dedução feita a partir de premissas apenas prováveis. Ele 
opõe ao silogismo científico, fundado em premissas consideradas verdadeiras e concluindo 
necessariamente pela "força da forma", o silogismo dialético que possui a mesma estrutura de 
necessidade, mas tendo apenas premissas prováveis, concluindo apenas de modo provável. 

Marx faz a dialética um método. Insiste na necessidade de considerarmos a realidade 
socioeconômica de determinada época como um todo articulado, atravessado por contradições 
específicas, entre as quais a luta de classes. A partir dele, mas graças, sobretudo à 
contribuição de Engels, a dialética se converte no método do materialismo e no processo do 
movimento histórico que considera a natureza: a) como um todo coerente em que os 
fenômenos se condicionam reciprocamente; b) como um estado de mudança e de movimento; 
c) como o lugar onde o processo de crescimento das mudanças quantitativas gera, por 
acumulação e por saltos, mutações de ordem qualitativas; d) como a sede das contradições 
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internas seus fenômenos tendo um lado positivo e outro negativo, um passado e um futuro, o 
que provoca a luta das tendências contrárias que gera o progresso (Marx-Engels).[22] 

Em Hegel, a dialética é o movimento nacional que nos permite superar uma contradição. Não 
é método, mas um movimento conjunto do pensamento e do real: "chamamos de dialética o 
movimento nacional superior em favor do qual esses termos na aparência separados (o ser e o 
nada) passam espontaneamente uns nos outros, em virtude mesmo daquilo que eles são, 
encontrando-se eliminada a hipótese de sua separação". Para pensarmos a história, diz Hegel, 
importa-nos concebê-la como sucessão de momentos, cada um deles formando uma 
totalidade, momento que só se apresenta opondo-se ao momento que o precedeu: ele o nega 
manifestando suas insuficiências e seu caráter parcial: e o supera na medida em que eleva a 
um estágio superior, para resolvê-los, os problemas não resolvidos. E na medida em que 
afirma uma propriedade comum do pensamento e das coisas, a dialética pretende ser a chave 
do saber absoluto: do movimento do pensamento, poderemos deduzir o movimento do 
mundo: logo, o pensamento humano pode conhecer a totalidade do mundo (caráter metafísico 
da dialética). A dialética da Hegel envolve três etapas: (1) Um ou mais conceitos ou 
categorias são considerados fixos, nitidamente definidos e distintos uns dos outros. Esta é a 
etapa do ENTENDIMENTO. (2) Quando refletimos sobre tais categorias, uma ou mais 
contradições emergem nelas. Esta é a etapa propriamente dialética, ou da RAZÃO dialética ou 
negativa. (3) O resultado desta dialética é uma nova categoria, superior, que engloba as 
categorias anteriores e resolve as contradições nelas envolvidas. Esta é a etapa de 
ESPECULAÇÃO ou razão positiva. Hegel sugere que essa nova categoria é uma "unidade de 
OPOSTOS", uma descrição que se ajusta a alguns casos (por exemplo, SER, NADA e 
DEVIR) mais facilmente do que em outros (por exemplo, MECANISMO, QUIMISMO e 
TECNOLOGIA). Sustenta Hegel que os opostos, no caso tanto de pensamentos quanto de 
coisas, se convertem mutuamente quando são intensificados, por exemplo, um ser cujo poder 
é tão grande, que aniquila toda a resistência, cai na impotência a partir do momento em que 
deixa de ter um antagonista a testar, revelar e sustentar o seu poder.[23] 

Na concepção abordada no presente trabalho a dialética construída por Hegel se amolda 
perfeitamente ao que pretendemos demonstrar, pois, através da análise por ele aplicada, a 
dialética nos ajuda a estudar, compreender e superar contradições, o que se amolda 
perfeitamente a posição onde se alocam os princípios da livre iniciativa e função social do 
trabalho. Esta situação de oposição pode ser demarcada sempre que de alguma forma, uma 
estrutura empresarial priorizar a livre iniciativa. Esta postura, poderá prejudicar, ou mesmo 
deixar de atender a função social do trabalho e vice-versa. Assim, é necessário, conforme nos 
ensina Hegel, termos na aparência separados os dois princípios constitucionais discutidos (o 
ser e o nada), uma vez que um passa espontaneamente no outro, em virtude mesmo daquilo 
que eles são, encontrando-se eliminada a hipótese de sua separação, ou seja, o ordenamento 
constitucional exige a convivência harmônica e equilibrada entre os dois princípios 
constitucionais. Os princípios da livre iniciativa e da função social do trabalho deverão 
sempre "dialogar" nas rotinas empresariais e principalmente quando objeto de qualquer 
decisão judicial. 

Os princípios da livre iniciativa e da função social do trabalho quando opostos, em um caso 
concreto, irão travar uma batalha em torno desta contradição e ao final do embate haverá a 
prevalência de um sobre o outro, mesmo que esta prevalência se dê na tentativa de encontrar o 
equilíbrio já solidificado teoricamente pelo legislador (artigo 1, IV e 170 caput da CR/88). 
Isto ocorre porque a dialética propriamente dita, em contraste, é interna aos conceitos ou 
categorias: desenvolve radicalmente as imperfeições que contém e os faz passar para um outro 
conceito ou categoria.    
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6 A posição dos Princípios da Livre Iniciativa e Função Social do Trabalho na 
Constituição de 1988: transferência das decisões para o caso concreto. 

  

Os Princípios da livre iniciativa e da função social do trabalho foram lançados em condição 
hierárquica equivalente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Entende-
se que isto aconteceu de forma proposital pelo legislador constituinte, que pretendeu alcançar 
uma posição de equilíbrio entre estes pilares constitucionais. Ocorre que em sua essência os 
princípios da livre iniciativa e da função social possuem inúmeras contradições configurando, 
na maioria dos casos, como opostos entre si. Esta oposição colocada em par de igualdade em 
nossa legislação, através da Constituição de 1988 teve como objetivo fazer com que os dois 
princípios constitucionais dialoguem no caso concreto, onde terão sua aplicação prática e que 
a decisão de sua aplicação seja eleita sempre de forma a tentar alcançar o equilíbrio entre 
estes opostos. 

Diante da situação traçada acima, percebe-se que a aplicação e avaliação desta equidade na 
aplicação destes princípios (livre iniciativa e função social do trabalho) sempre ficarão nas 
mãos dos empresários/administradores nas suas rotinas laborais, nas tomadas de decisões e 
mesmo se a tanto chegar, nas mãos do Judiciário Brasileiro. Uma questão é de relevante 
destaque neste aspecto, pois, tanto as bases conceituais da livre iniciativa e principalmente da 
função social do trabalho são de enorme subjetividade, o que deixará livre a interpretação de 
cada aplicador destes preceitos na análise do caso concreto. Aqui está centrado o grande 
problema da colocação destes princípios como pares dialéticos na Constituição de 1988 uma 
vez que a subjetividade envolvida nos conceitos levará a uma enorme discricionariedade na 
aplicação da lei no caso concreto. Em muitos casos, as contradições exacerbadas e a 
impossibilidade de convivência pacificada dos princípios constitucionais da livre iniciativa e 
da função social do trabalho podem levar a anulação de um deles, o que é vedado pelo 
ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a Constituição de 1988 exige em seu artigo 1o, 
inciso, IV que, concomitantemente, se respeite aos valores sociais do trabalho e a livre 
iniciativa, sem que haja qualquer tipo de relevância entre estes opostos.      

  

7 Paralelo com a prática  

  

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 
27/05/2009, questionando a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, 
e 141, II, da lei 11.101/2005 sob a alegação de ofensa aos artigos 1º, III e IV, 6º, 7º, I, e 170, 
da Constituição Federal de 1988, na qual foi proferida a seguinte decisão: 

  

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, 
PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 
6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA 
IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução 
dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, 
inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente 
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não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em 
quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e 
assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada 
improcedente. 

DECISÃO: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou improcedente a 
ação direta de inconstitucionalidade, vencidos os Senhores Ministros Carlos Britto e Marco 
Aurélio, que a julgavam parcialmente procedente nos termos de seus votos. Votou o 
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Menezes 
Direito. Falaram, pelo requerente, Partido Democrático Trabalhista, o Dr. Otávio Bezerra 
Neves; pelo amicus curiae, Sindicato Nacional dos Aeroviários, a Dra. Eliasibe de Carvalho 
Simões; pelo requerido, Presidente da República, o Advogado-Geral da União, Ministro José 
Antônio Dias Toffoli; pelo requerido, Congresso Nacional, o Dr. Luiz Fernando Bandeira de 
Mello, Advogado-Geral do Senado e, pelo amicus curiae, Confederação Nacional da Indústria 
- CNI, o Dr. Sérgio Murilo Santos Campinho. Plenário, 27.05.2009." 

(ADI 3934 / DF - DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI - 
Julgamento:  27/05/2009 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - STF - Publicação: DJe-
208  DIVULG: 05-11-2009 -  PUBLIC 06-11-2009 - EMENT VOL-02381-02  PP-00374 - 
Parte(s): REQTE.(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - ADV.(A/S) : 
SEBASTIÃO JOSÉ DA MOTTA E OUTRO(A/S) - REQDO.(A/S): PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA - ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - REQDO.(A/S): 
CONGRESSO NACIONAL - INTDO.(A/S): SINDICATO NACIONAL DOS 
AEROVIÁRIOS - ADV.(A/S): ELIASIBE DE CARVALHO SIMÕES E OUTROS - 
ADV.(A/S): DAMARES MEDINA - INTDO.(A/S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA - CNI - ADV.(A/S): SÉRGIO MURILO SANTOS CAMPINHO E 
OUTRO(A/S) - ADV.(A/S): CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES). 

  

  Durante todo acórdão é enfrentado o tema da colisão entre distintos princípios 
constitucionais, sendo este brilhantemente esclarecido pelo Relator, Ministro Ricardo 
Lewandowski, nos seguintes termos: "Depois, porque não vejo, no ponto, qualquer ofensa 
direta a valores implícita ou explicitamente protegidos pela Carta Política. No máximo, poder-
se-ia flagrar, na espécie, uma colisão entre distintos princípios constitucionais. Mas, mesmo 
assim, não seria possível falar, no dizer de Luís Virgílio Afonso da Silva, "nem em 
declaração de invalidadede um deles, nem em instituição de uma cláusula de exceção", visto 
ter o legislador ordinário, apenas, estabelecido, nas palavras de Robert Alexi, "relações de 
precedência condicionada". 

É que na conhecida definição do referido jurista germânico, princípios são mandamentos de 
otimização, ou seja, normas que exigem que algo seja realizado na maior medida possível 
diante das condições fáticas e jurídicas existentes, razão pela qual a sua concretização 
demanda sempre um juízo de ponderação de interesses opostos, à luz de uma situação 
concreta. 

As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, 
contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a 
fazer com que a realização de um deles no mais das vezes, se dê em detrimento da 
concretização de outro. 
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No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os 

distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que 
entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de 
maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e 
jurídico com o qual se defrontou. 

Assim, o exame da alegada inconstitucionalidade material dos dispositivos legais que 
estabeleceram a inocorrência de sucessão das dívidas trabalhistas, na hipótese da alienação 
judicial de empresas, passa necessariamente pelo exame da adequação da escolha feita pelo 
legislador ordinário no tocante aos valores e princípios constitucionais aos quais pretendeu 
emprestar eficácia."[24] 

O acórdão acima, passa pela análise dos problemas discutidos neste artigo. Durante todo o 
julgado os Ministros do STF, estão atentos principalmente, na análise dos citados artigos da 
Lei de Falências, ao Princípio da Preservação da Empresa, uma vez que apenas com a 
recuperação desta, ou sua alienação que será possível haver continuidade na atividade 
empresarial, incluída nesta os empregos. Se não houver preservação da empresa não se poderá 
mais falar em livre iniciativa e muito menos se conseguirá atender a função social do trabalho. 

Ocorre que o grande problema na aplicação destes princípios constitucionais está na 
amplitude de conceitual carregada por eles, o que passa uma enorme discricionariedade ao 
poder decisório do juiz, ficando a ponderação citada na parte do voto transcrita acima 
carregada com a subjetividade de cada julgador. Este aspecto foi inclusive ponto rebatido no 
acórdão através do voto do Ministro Eros Grau, nos seguintes termos: "Senhor Presidente, eu 
vou acompanhar o Relator - é um belíssimo voto - e fazer uma brevíssima achega. Eu apenas 
não subscreveria o voto naquilo que diz respeito ao chamado juízo de ponderação, em relação 
ao qual guardo as mais absolutas reservas. Temo que a ponderação seja incompatível com o 
positivismo, na medida em que comporta sempre um juízo de discricionariedade. E pode ser 
que algum dia eu esteja sob o julgamento de um juiz cujos critérios de discricionariedade não 
sejam os de que eu gosto. Mas foi um belo voto, Senhor Ministro." 

Assim, o caso concreto elucidado acima demonstra amplamente o cerne do problema da 
alocação dos princípios da livre iniciativa e função social do trabalho como pares dialéticos, 
qual seja, a carga discricionária atribuída às decisões.        

  

  

8 Conclusão 

  

Os princípios da livre iniciativa e da função social do trabalho formam verdadeiros pares 
dialéticos e propositalmente foram alocados, pelo legislador, em equivalência na Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. No contexto do artigo 1o, inciso IV da CF/88, 
ambos representam fundamentos do Estado Democrático de Direito e a seguir no artigo 170 
caput da Carta Magna, os dois princípios são fundamento da Ordem Econômica. Assim, em 
nenhuma hipótese o texto constitucional faz qualquer relação de hierarquia ou prevalência de 
um princípio sobre o outro, o que quer dizer que, ambos devem coexistir em harmonia e 
equilíbrio. Ocorre que, agindo assim, a Constituição transfere esta decisão, em caso de 
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conflito entre estes princípios contraditórios, ao caso concreto, ficando esta nas mãos dos 
operadores, aplicadores e julgadores do direito.  

O grande problema trazido pela Constituição de 1988 ao agir assim, é a ampla 
discricionariedade atribuída aos empresários/administradores e juízes, uma vez que na 
operação cotidiana destes princípios, cada um destes carregará suas decisões de grande carga 
subjetiva, o que ocasiona a toda a sociedade uma imensa insegurança jurídica. 
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[1] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. RDP 15/283. 

[2] Revolução iniciada na Grã-Bretanha, entre 1750 e 1830, caracterizada pelo 
desenvolvimento do maquinismo a partir de invenções de forte impacto econômico: a 
máquina a vapor foi inventada em 1769, os teares mecânicos em 1767 (Jenny), 1768 
(Cartwrigth), 1801 (Jaccquard), a máquina de despolpamento de algodão em 1793, e a 
locomotiva e a estrada de ferro em 1829. Fonte: Grande Enciclopédia Larousse Cultural, v. 
13, p. 3154. 

[3] NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho, 14ª edição, Editora 
Saraiva, 1997,  p. 10. 

[4] Movimento intelectual que caracterizou o pensamento europeu do século XVIII, 
particularmente na Alemanha, França e Inglaterra, baseado na igualdade e na razão para a 
solução dos problemas sociais. Teve como principais representantes filósofos como Hume, 
Goethe, Lessing, Voltaire, Rousseau, Diderot e Montesquieu. Fonte: Grande Enciclopédia 
Larousse Cultural, v. 13, p. 3085. 

[5] VATICANO. Arquivo dos Papas. <http://www.vatican.va/holy_father/index_po.htm. 
Acesso em 10/04/11. http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html> 

[6] "... A equidade manda, pois, que o Estado se preocupe com os trabalhadores, e proceda de 
modo que, de todos os bens que eles proporcionam à sociedade, lhes seja dada uma parte 
razoável, como habitação e vestuário, e que possam viver à custa de menos trabalho e 
privações. De onde resulta que o Estado deve favorecer tudo o que, de perto ou de longe, 
pareça de natureza a melhorar-lhes a sorte. Esta solicitude, longe de prejudicar alguém, 
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continuamente a braços com os horrores da miséria. [...] Entretanto, aos governantes pertence 
proteger a comunidade e as suas partes: a comunidade, porque a natureza confiou a sua 
conservação ao poder soberano, de modo que a salvação pública não é somente aqui a lei 
suprema, mas é a própria a causa e a razão de ser do principado." 

[7] "... Os Socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que 
possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os 
bens dum indivíduo qualquer devem ser comuns a todos, e que a sua administração deve 
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RESUMO 
O presente trabalho analisa a necessidade de uma intervenção estatal mais sólida, tanto numa 
perspectiva jurídica quanto econômica, na atual sociedade de consumo, um modelo de 
convivência pós-moderna, onde a inovação tecnológica dita os passos do desenvolvimento 
econômico, bem como o comportamento das pessoas. Diante desta lógica neoliberal de 
criação de tendências consumistas, de distorções de valores, e de fragilidades agravadas, 
verifica-se a perda dos referenciais morais sob os quais se estrutura uma democracia política, 
e em virtude desta constatação, busca-se por meio do imperativo constitucional de proteção da 
dignidade da pessoa humana, bem como de uma reestruturação dos direitos fundamentais de 
nossa Carta Magna, uma conformação da autonomia dos agentes econômicos. Ou seja, 
pretende-se resgatar o conceito tradicional de democracia para a pós-modernidade, 
analisando-se o acesso social ao consumo como meio de democratizar o desenvolvimento 
nacional. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO ESTATAL; DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA; DIREITOS FUNDAMENTAIS; PÓS-MODERNIDADE; 
SOCIEDADE DE CONSUMO; DEMOCRACIA. 
 
RESUMEN 
Este documento examina la necesidad de una intervención gubernamental más fuerte, tanto 
punto de vista jurídico como económico, la sociedad de consumo actual, un modelo de 
convivencia posmoderna, donde la innovación tecnológica dicta los pasos del desarrollo 
económico, así como el comportamiento de personas. Teniendo en cuenta esta lógica 
neoliberal de la creación de tendencias consumistas, de distorsión de los valores y de 
debilidades con agravantes, hay una pérdida de referencia moral en la que la estructura de una 
democracia política, y porque de esta observación, es buscar a través de la necesidad 
imperiosa la protección constitucional de la dignidad humana, así como una reestructuración 
de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, una conformación de la autonomía de 
los agentes económicos. Es decir, se pretende rescatar el concepto tradicional de la 
democracia a la post-modernidad, analizando el acceso social a su consumo como un medio 
para democratizar el desarrollo nacional. 
PALABRAS-CLAVE: PALABRAS CLAVE: INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO; 
DIGNIDAD HUMANA; DERECHOS FUNDAMENTALES; POSTMODERNIDAD; 
SOCIEDAD DE CONSUMO; DEMOCRACIA. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Hodiernamente convivemos com uma indesejável sociedade de consumo, cujo 

objetivo é transformar os seres humanos em autômatos, inclinados a adquirir cada vez mais a 

título de satisfazer algumas falsas necessidades criadas pela lógica neoliberal. O 

desenvolvimento de produtos e serviços acima das reais necessidades, juntamente com o 

apoio de técnicas publicitárias de estimulo ao consumo desenfreado, pautadas por falsas 

premissas de felicidade, sucesso, constituem a estratégia deste método indutivo de aquisições, 

de desvirtuamento e de desconstrução de valores morais. 

Um estado de Direito como o nosso, pautado na democracia política, onde os direitos 

fundamentais (artigo 5º da Constituição da República), reflexos do imperativo de proteção da 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição da República), constituem 

o núcleo desta espécie de regime de governo, não pode se manter inerte frente a discursos, 

práticas econômicas que não almejem justiça social. 

 A democracia: 

 

"[...] há de ser um processo de convivência social numa 
sociedade livre justa e solidária (art. 3º, inciso I) [...] um processo de 
liberação da pessoa das formas de opressão que não depende apenas 
do reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e 
sociais, mas especialmente da vigência de condições econômicas 
suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício". (SILVA, 2010, p.119-
120) 

 

Juntamente com a sociedade de consumo, instala-se uma sociedade da informação, a 

qual traz novas facilitações no processo de aquisição, por intermédio do mercador virtual - e-

commerce. Com esta manifestação da revolução tecnológica, embora se reconheça alguns 

benefícios, os efeitos negativos da atual sociedade de consumo são potencializados, tornando 

a pessoa humana uma 'presa' ainda mais fácil, um alvo econômico ainda mais suscetível, até 

mesmo pela insuficiência, em determinados casos, de informações exatas. 

  A partir desse contexto, sustentar que há democracia na sociedade de consumo é no 

mínimo uma contradição, pois hábitos são modificados - muitas vezes inconscientemente – e 

desigualdades são agravadas, especialmente pelo efeito contundente de um marketing 

impulsionador das aquisições desarrazoadas. O próprio direito fundamental da liberdade 

(artigo 5º, caput, da Constituição da República) tem seu conteúdo transformado com vistas a 

manter esta ideologia neoliberal. Aquilo que era um atributo inerente à pessoa humana, de 

'ser', de 'fazer', e de 'escolher', passa a ser algo conquistável, desde que se constate a existência 
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de recursos financeiros, e que o detentor desta riqueza esteja cooptado em adquirir novos 

produtos ou serviços desnecessários. 

Expor às pessoas a hábitos dispendiosos, com pseudodiscursos de realizações 

espirituais, desconsiderando preferências, impondo condutas, não é respeitar o ser humano 

enquanto pessoa. Tais situações conflitam com a dignidade da pessoa humana, fundamento 

maior desta República Federativa Brasileira. 

Deste modo, uma maior intervenção estatal indireta, na autonomia dos agentes 

econômicos, revela-se necessária, pois a partir de normatizações e consequentes 

procedimentos fiscalizatórios estaremos reforçando os compromissos constitucionais sociais, 

de modo que o exercício da atividade econômica efetivamente caminhe ao lado da dignidade 

da pessoa humana, dos direitos fundamentais de liberdade e de defesa do consumidor, de uma 

concepção de bem-estar social.  

Dentro de uma abordagem econômica, da teoria do 'Bem-Estar' estaríamos dando 

uma resposta a uma 'Falha de Mercado', às externalidades causadas pelo desempenho 

insatisfatório de uma atividade empresarial.  

 

2. A INTERVENÇÃO DO ESTADO SEGUNDO A ECONOMIA DO BEM-
ESTAR SOCIAL 

 

O Estado pode intervir nas atividades econômicas tanto diretamente quanto 

indiretamente. Denomina-se atuação direta quando o Estado opta, per si, através das 

correspondentes pessoas jurídicas de direito privado, da administração pública indireta - 

empresas públicas e sociedade de economia mista - desenvolver atividade tipicamente 

econômica. Há que se ressaltar que tal hipótese, encontra-se excepcionalmente prevista no 

artigo 173, caput, da Constituição da República, limitada "[...] aos imperativos da segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo". 

  Nesta linha de atuação direta na atividade econômica, o Estado poderá agir de dois 

modos diferentes, mediante absorção ou participação. Aquela significa um desenvolvimento 

monopolístico da atividade reputada como essencial, esta inserida num âmbito competitivo.   

Por outro vértice, configura-se a atuação indireta quando o Estado se incumbe das 

tarefas normatizadoras e regulatórias. Estas incumbências estão previstas no artigo 174, caput, 

da Constituição da República, em que reza que o ente estatal, enquanto agente normativo e 

regulador da atividade econômica "[...] exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado". 
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Esta modalidade de intervenção pode ser dar por direção ou indução.  A direção se 

caracteriza quando o Estado exige determinados comportamentos do setor privado, de forma 

cogente, ou seja, sem nenhuma margem prévia de discussão (v.g a proteção do cidadão pelo 

Direito do Consumidor). Já na indução "[...] o Estado manipula os instrumentos de 

intervenção em consonância e na conformidade das leis que regem o funcionamento dos 

mercados [...]" (GRAU, 2004, p. 114-134).  

Ao que se percebe, esta postura intervencionista do Estado acaba gerando reflexos à 

autonomia privada, a qual passa por um processo de mitigação, ou melhor dizendo, de 

conformação. Os princípios predominantemente sociais previstos pelo constituinte originário 

no artigo 170, caput, da Constituição da República constituem os novos parâmetros a serem 

observados pelas partes envolvidas nas mais variadas espécies de relações contratuais, do 

atual momento da pós-modernidade.  Prepondera assim, um dirigismo, onde o Estado será o 

grande responsável por moldar o exercício das atividades econômicas.  

Nos dizeres de Eros Roberto Grau: "A liberdade de contratar, que se decompõe em 

liberdade de contratar ou abster-se de contratar e em liberdade de configuração interna dos 

contratos, sofre limitações ponderabilíssimas, em ambos esses aspectos". (GRAU, 2004, p. 

87). 

Dirigismo este de suma importância às relações consumeristas, onde a pessoa 

consumidora, reconhecidamente frágil fática (decorrente de uma posição privilegiada do 

fornecedor no mercado de consumo, que pode se dar por questões econômicas ou pela própria 

imprescindibilidade do produto ou serviço oferecido), jurídica (ausência de conhecimentos 

técnico-científicos), informacional (concentração das informações pelo fornecedor) e/ou 

tecnicamente (ausência de informações referentes aos aspectos funcionais dos produtos e 

característicos dos serviços), necessita de maior proteção frente a determinadas práticas 

econômicas desempenhadas por certos fornecedores. 

Esta concepção, sustentada por Eros Roberto Grau, influenciada pelos ideais 

marxistas, propugna que a intervenção estatal na ordem econômica brasileira deve se reger 

pela existência das chamadas 'Falhas do Mercado'. Trata-se de uma leitura construída sobre as 

premissas elaboradas por Artur Cecil Pigou, do 'Bem-Estar Social', onde se estabelece uma 

correlação entre eficiência econômica e distribuição equânime de renda. Portanto, um 

mecanismo de progressão econômica associado a um processo de desenvolvimento social. 

Assevera Edwin Mansfield: 

 

"[...] a economia do bem-estar abrange um conjunto mais 
amplo de interesses, sendo sua finalidade principal a alocação de 
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recursos, tais como ótima alocação de insumos entre as indústrias e a 
distribuição ótima de bens entre os consumidores. Estes são problemas 
de equilíbrio geral, pois o uso ótimo de qualquer recurso não pode ser 
determinado olhando-se apenas para seu mercado [...]"(MANSFIELD, 
1978, p. 388).  

 

As mencionadas 'Falhas de Mercado', que consequentemente justificam a atuação 

estatal, são geradas pela: 

 

"1. a existência de <<externalidades>>, a possibilidade de 
que uma actuação econômica faça projetar irremediavelmente efeitos, 
benéficos ou maléficos sobre alguém que não é o próprio agente, 
interferindo no nível de bem-estar desse alguém, sem que lhe seja 
paga qualquer indenização – no caso de diminuição do seu bem estar – 
ou sem ter que pagar qualquer compensação – no caso de aumento 
desse bem estar -, [...] 2. a existência do <<poder de mercado>>, que 
permita a alguém a exploração do mecanismo dos preços em proveito 
próprio, para lá de um limite que fira um sentido mínimo de justiça ou 
que gere desincentivo às produções e às trocas - tendo de admitir-se 
que mesmo a mais superficial observação do mercado evidenciará que 
a concorrência entre empresas é frequentemente limitada, que as 
distorções do mercado muitas vezes se perpetuam através de sua 
repercussão no plano dos incentivos, que as atitudes abusivas não raro 
extravasam para o domínio das práticas anti-ambientais e anti-sociais -
." (ARAÚJO, 2006, p. 56). 

 

Deste modo, vislumbra-se que a teoria da economia do 'Bem-Estar Social' se 

encontra voltada para a correção de imperfeições no processo econômico, ora para evitar as 

externalidades negativas, ora para impedir o regime monopolístico, que impede frontalmente 

a livre concorrência, princípio da ordem econômica previsto no artigo 170, inciso III, da 

Constituição da República.  

 
 
3. A TUTELA JURÍDICA DO CIDADÃO E A LIVRE INCIATIVA 
 

A ordem constitucional brasileira elencou como fundamento da República Federativa 

do Brasil a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição da República). 

Este fundamento, um autêntico preceito ético, passa a orientar a prática de atos que venham a 

atingir a esfera individual do cidadão, inclusive, àqueles referentes ao exercício da atividade 

econômica (artigo 170, 'caput', da Constituição da República). 

Define-se, a partir deste imperativo, diretamente relacionado com as liberdades 

públicas, um novo padrão de comportamento a ser seguido por toda a sociedade pátria, cuja 

atuação do Estado passa a ser de fundamental importância para atender um "[...] conjunto de 
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valores civilizatórios incorporados ao patrimônio do homem" (NISHIYAMA, 2010, p.121), 

especialmente por meio de uma tutela diferenciada, mais intensa, de parcelas da sociedade 

que se encontram vulneráveis socioeconomicamente.    

Quanto aos efeitos irradiantes do fundamento da dignidade da pessoa humana, 

especificamente nas relações de consumo, Leonardo Roscoe Bessa lembra que: "[...] a 

dignidade da pessoa humana, fundamento expresso da República Federativa do Brasil (art. 1º, 

III, da CF/88), justifica a proteção da pessoa humana no mercado de consumo" (BESSA, 

2009, p.38). 

Em complemento, Gustavo Tepedino tece considerações quanto a este relevante 

fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, asseverando que a garantia fundamental 

de defesa do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, do Código de Defesa do Consumidor), 

elencada pelo poder constituinte originário com uma das cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, 

inciso IV, da Constituição da República), deve ser lida juntamente com a proteção da 

dignidade da pessoa humana, de modo a consagrar este imperativo de ordem moral. Não há 

outro caminho a ser seguido, que não seja a construção de uma sociedade mais justa e 

solidária (artigo 3º, inciso III, da Constituição da República); asseverando o Autor: 

 

"O constituinte, assim procedendo, não somente inseriu a 
tutela dos consumidores entre os direitos e garantias individuais, mas 
afirma que sua proteção deve ser feita do ponto de vista instrumental, 
ou seja, com a instrumentalização dos seus interesses patrimoniais à 
tutela da dignidade e aos valores existenciais. Trata-se, portanto, do 
ponto de vista normativo, de proteger a pessoa humana nas relações de 
consumo, não já o consumidor como uma categoria per si 
considerada" (TEPEDINO, 2008, p.293). 

 

Por outro lado alerta Adolfu Mamoru Nishiyama que embora o Código de Defesa do 

Consumidor tenha surgido para reforçar a tutela da parte mais frágil da relação de consumo, 

este texto normativo, por si só, não se revela suficiente para proteger os consumidores das 

práticas comerciais, ainda mais neste momento pós-moderno, de complexidade das relações 

sociais, onde a pessoa humana se encontra ainda mais exposta:  

 
"É inegável a contribuição da Lei n.º 8.078/90 na proteção do 

consumidor, mas apenas essa norma não é suficiente para a ampla 
tutela dos consumidores agasalhados pela Constituição Federal. Dessa 
forma o CDC, deve ser interpretado à luz da Constituição Federal de 
1988" (NISHIYAMA, 2010, p.20).  
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Deste modo, o fundamento da dignidade da pessoa humana passa a estabelecer 

limites ao exercício de uma atividade econômica pautada por interesses imediatamente 

financeiros. Os interesses econômicos impulsionados num contexto de livre iniciativa acabam 

tendo que se conciliar com o dever de assegurar a dignidade da pessoa humana, pois esta 

acaba se revelando num: 

 

 "[...] verdadeiro supraprincípio constitucional que ilumina 
todos os demais princípios normas constitucionais e 
infraconstitucionais. E por isso não pode o Princípio da dignidade da 
pessoa humana ser desconsiderado em nenhum ato de interpretação, 
aplicação ou criação de normas jurídicas". (NUNES, 2002, p.19). 

 

Os fornecedores, portanto, devem desempenhar suas atividades econômicas se 

atentando ao fato de que o consumidor não pode ser considerado, dentro de uma leitura 

objetiva, um mero elemento da relação de consumo, mas sim uma pessoa, um cidadão, 

merecedor de respeito quanto a sua liberdade de 'ser' e 'escolher', de modo a evitar a exclusão 

social e a opressão. 

Como bem ressalta Jorge Mosset Iturraspe: 

 

"[...] a pessoa humana é o eixo ou centro das preocupações do 
direito atual, tanto do público quanto do privado; com a denominação 
de direitos de terceira geração - ou de quarta - se busca uma proteção 
mais completa, plena ou integral, que abarque todas as manifestações 
e garanta a liberdade, a segurança, a dignidade, o respeito, a 
privacidade e a identidade do ser humano". (ITURRASPE, 2000, 
p.09).  

 

Assim, como a relação entre consumidor e fornecedor é naturalmente desiquilibrada, 

por motivos econômicos, técnico-científicos, e informacionais, o princípio da igualdade 

material - tratamento desigual aos desiguais - deve ser plenamente aplicado em favor das 

pessoas consumidoras, concedendo a estas uma proteção ainda mais consistente, de modo a 

contemplar a própria dignidade destes seres humanos, que se encontram, não raras vezes 

induzidas a consumir, sem saberem exatamente o que estão adquirindo, bem como sem 

saberem os riscos advindos daquele ato de consumir. 

Segundo pondera Robert Alexy, ao abordar o direito fundamental à igualdade:  

 
"a) Se não há nenhuma razão suficiente para a permissão de 

um tratamento desigual, então está ordenando um tratamento igual; b) 
Se há uma razão suficiente para ordenar um tratamento desigual, então 
está ordenado um tratamento desigual". (ALEXY, 2002, p.407). 
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4. DEMOCRACIA POLÍTICA E DEMOCRACIA NA SOCIEDADE DE 
CONSUMO 

 
A democracia política é estruturada fundamentalmente sob três pilares: participação 

popular, igualdade de direitos e tutela da liberdade. José Afonso da Silva, dando ênfase à 

preservação das garantias fundamentais conquistadas ao longo história, define Democracia:  

 

"Não sendo por si um valor-fim, mas meio e instrumento de 
realização de valores essenciais de convivência humana, que se 
traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem, 
compreende-se que a historicidade destes a envolva na mesma 
medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada etapa do envolver social, 
mantido sempre o princípio básico de que ela revela um regime 
político em que o poder repousa na vontade do povo. Sob esse 
aspecto, a democracia não é um mero conceito político abstrato e 
estático, mas é um processo de afirmação do povo e de garantia dos 
direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da 
história." (SILVA, 2010, p.125-126). 

 

O poder constituinte originário ao estabelecer a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, da Constituição da República), os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa 

(artigo 1º, inciso IV, da Constituição da República), bem como o objetivo social de 

construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I, da Constituição 

da República), e as garantias fundamentais (artigo 5º da Constituição da República), 

determinou um novo núcleo da ordem jurídica pátria constitucional, de enfoque 

essencialmente social.   

Considerando este delineamento inicial, surge a seguinte indagação: Numa sociedade 

de consumo resta assegurada a liberdade das pessoas? Podemos falar em tratamento 

igualitário entre fornecedor e consumidor? O direito fundamental de defesa do consumidor é 

efetivamente respeitado? Em síntese, podemos afirmar, sob este ponto de vista que 

efetivamente há democracia nesta sociedade de consumo? 

Quando falamos em sociedade de consumo, estamos nos referindo a uma etapa de 

massificação do produzir e do adquirir bens de capital e serviços, iniciada pela Revolução 

Industrial, que teve sua origem identificada no final do século XVIII. 

A partir deste período ocorreu um processo de inovação tecnológica, este fortemente 

verificado no período pós-segunda guerra mundial, onde se possibilitou um expressivo 

incremento da produção industrial. Como bem pontuado por Jürgen Habermas, em sua obra 

Toward a Rational Society, estava, principalmente, no início desta evolução técnico-
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industrial: "a fusão da tecnologia, pesquisa e ciência em torno de um único objetivo, a busca 

incessante do aumento da produtividade" (HABERMASS, 1978). 

Com o desenvolvimento científico-tecnológico possibilitou-se a produção em série, 

em larga escala, de modo que, havendo uma disponibilização de produtos e serviços acima da 

real demanda, criou-se uma tendência para um consumo impulsivo, com o indispensável, e, 

por que não, inconveniente, auxílio de um marketing, atualmente, tendencialmente agressivo. 

Na sociedade de consumo, a busca pela incessante inovação tecnológica, com vistas 

ao aumento das vendas, em determinadas situações, culmina com a criação de 

pseudonecessidades, as quais acabam transformando as pessoas em verdadeiros reféns do 

processo de modernização técnico-industrial. 

Assevera José Geraldo Brito Filomeno, que o consumidor na sociedade de consumo: 

 

"(...) torna-se o protótipo autômato, condenado a viver numa 
sociedade opressora, voltada exclusivamente para a produção e 
distribuição de todos os valores com que lhe acena a sociedade 
produtora consumista, eis que fundada na inexorável e mecânica 
aquisição pelo consenso posto, de molde à até criar, muitas vezes 
necessidades artificiais (...)" (FILOMENO, 2007, p.39). 

 

A sociedade de consumo acaba por impor novos valores, exclusivamente capitalistas, 

embasados no 'ter', modificando diretamente os hábitos de outrora, a tal ponto de causar o 

consumismo - consumo desarrazoado -, sob o frágil pretexto de integração social. 

Caracterizando a sociedade de consumo Andreza Cristina Baggio destaca que: 

 

"Uma das principais características da Sociedade de 
Consumo, portanto, é o consumismo, ou seja, a aquisição de objetos 
desenfreada e além das reais necessidades de sobrevivência, no qual 
segundo Antônio Carlos Efing 'a vontade do cidadão é manipulada e a 
justificação econômica supera a dimensão humanitária'. O 
consumismo ganhou força ao longo do tempo como resultado da 
forma como a sociedade capitalista foi se construindo, quando a posse 
de determinados bens e a adoção de determinados padrões 
econômicos e sociais, passaram a significar poder e sucesso, e, 
consequentemente, felicidade, levando à aproximação das noções de 
consumo e dignidade (BAGGIO, 2010, p. 19-20)". 

 

A partir deste contexto, verifica-se que os valores dentro desta lógica de incitação ao 

consumo são desvirtuados, o adquirir de forma desenfreada passa a ser entendido como um 

ato socialmente recomendável, impulsionado pela busca de uma verdadeira felicidade - um 

conceito formulado pelos impulsionadores de uma sociedade consumista, que passa a estar 

necessariamente atrelada ao maior número de conquistas patrimoniais. 
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Como se pode perceber chega-se ao cúmulo de se estabelecer a um conceito 

naturalmente espiritual, individual, de diversas causas geradoras, um critério único de alcance, 

mensurado objetivamente, como se o bem-estar da pessoa fosse uma simples operação 

matemática de adição: adquirir + adquirir = felicidade.  

Nesta sociedade a própria dignidade da pessoa humana, cuja definição resta adiante 

delineada, passa a ser desrespeitada:  

 

"[...] um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável 
que todo estatuto jurídico deve assegurar de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações aos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos" (MORAES, 
2005, p. 16). 

 

Não podemos mais falar em autodeterminação consciente, pois as sutis técnicas de 

marketing acabam levando inconscientemente a pessoa ao ato impulsivo de se adquirir.  

O respeito à liberdade do cidadão em 'ser' é desconsiderada, pois ao mesmo tempo 

em que se cria uma aparente necessidade, sob o pretexto de bem-estar e integração social, 

forçando determinados hábitos dispendiosos, faz com que aqueles que embora queiram 

adquirir, mas não possuam condições, bem como aqueles que não querem contratar, por 

refutarem este sistema de compras irracionais, sejam automaticamente excluídos da 

sociedade.  

A exclusão social e a opressão são as consequências últimas desta sociedade de 

consumo, situações estas absolutamente indesejadas pela ordem constitucional de 1988, de 

contemplação da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição da 

República), do direito fundamental da liberdade (artigo 5º, caput, da Constituição da 

Republica), e de objetivação de uma sociedade livre, justa, solidária (artigo 3º, inciso I, da 

Constituição da República), bem como de redução de desigualdades sociais (artigo 3º, inciso 

III, segunda parte, da Constituição da República). 

Conforme pondera Gilberto Dupas:  

 
"De fato, a sociedade contemporânea criou um sério 

problema ao centrar no consumo diferenciado boa parte da realização 
pessoal e social. Tal possibilidade de consumo transformou-se num 
principal sinal exterior de sucesso individual, o que faz com que o 
sentimento de exclusão possa ter um teor puramente relativo, ou seja, 
de o de estar excluído não de necessidades consideradas básicas, mas 
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daquilo que outras pessoas têm. Essa sensação pode, com efeito, 
ocorrer em qualquer faixa de renda". (DUPAS, 1999, p.17). 

 

Uma ordem econômica que tem como finalidade garantir a dignidade da pessoa 

humana (artigo 170, caput, da Constituição da República), e orientada pelo princípio da 

defesa do consumidor (artigo 170, inciso III, da Constituição da República), também 

considerada como direito fundamental do sistema jurídico (artigo 5º, inciso XXXII, da 

Constituição da República), mas que na prática trata o ser humano como um autômato, 

deixando-o mais exposto às relações contratuais, é no mínimo uma contradição. 

O que podemos perceber é que nos encontramos num momento de crise de valores, 

onde os valores morais passam por um processo de quantificação econômica, onde a pessoa 

humana passa a ser entendida, repise-se, como um mero elemento de uma relação de 

consumo.  

Uma democracia pressupõe o bem-estar comum, o efetivo respeito de seus direitos 

fundamentais, e isto definitivamente não se tem verificado.  

Vejamos: A liberdade numa democracia política é um marca indistinta, referente a 

todos os cidadãos pelo simples fato de existirem; na sociedade de consumo, contudo, a 

liberdade é um atributo particular, tão somente pertencente às pessoas aptas, e direcionadas, a 

adquirir. 

Zygmunt Bauman ao analisar esta sociedade neoliberal, sustenta que os pretendentes 

a ingressar neste meio artificial de vida, para consequentemente serem considerados livres, 

devem se mostrar facilmente cooptáveis pelas inovações tecnológicas criadas diuturnamente - 

processo definido pelo autor como "teste da pureza". Chega a ponderar o Autor: 

 

 "Uma vez que o critério da pureza é a aptidão de participar 
do jogo consumista, os deixados para fora como um 'problema', como 
a 'sujeira' que precisa ser removida, são consumidores falhos - pessoas 
incapazes de responder aos atrativos do mercado consumidor porque 
lhes faltam os recursos requeridos, pessoas incapazes de ser 
'indivíduos livres' conforme o senso de 'liberdade' definido em função 
do poder de escolha do consumidor". (BAUMAN, 1998, p. 23 e 24) 

 

O direito fundamental da liberdade (artigo 5º, caput, da Constituição da República), 

pasmem, passa a servir como um instrumento de segregação social, justificador de uma lógica 

opressora, frontalmente conflituosa com o Estatuto Jurídico Fundamental, de compromissos 

essencialmente sociais, igualitários.  

Nesta perspectiva, as pessoas consumidoras acabam se tornando ainda mais 

fragilizadas, pois submetidas a um processo de inclinação desmedida de aquisições. A 
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vulnerabilidade, situação universal de fragilidade multifacetada, nesta sociedade, passa a ser 

extremada.  

A facilitação no acesso ao consumo, mediante o mercado digital - e-commerce -, foi 

um fator corresponsável para o agravamento desta vulnerabilidade, pois diante de uma 

tendência de consumo impulsivo, este mecanismo tecnológico próximo e confortável de 

compras, atualmente não utilizado apenas pela classe média brasileira, propiciou por 

diferentes canais (v.g sítios de estabelecimento comerciais, grupos virtuais de compras 

coletivas), as mais variadas, e porque não, em determinados casos, as mais desnecessárias 

aquisições, sob as sedutoras margens expressivas de descontos.  

Neste ponto, há que se destacar que a qualidade das informações disponibilizadas em 

certos mecanismos digitais de contratações também não propiciam ao consumidor um 

conhecimento satisfatório das propriedades dos produtos, bem como dos aspectos que 

envolvem eventuais serviços ofertados, o que colabora para uma maior exposição frente às 

volumosas práticas comerciais indutivas.   

Antônio Carlos Efing e Cinthia O. A. de Freitas, analisando os efeitos da revolução 

tecnológica, asseveram que embora haja um número maior de informações, tal fato não 

significa necessariamente a obtenção de dados informativos exatos, o que pode gerar uma 

vulnerabilidade ainda maior: 

 
"[...] a revolução tecnológica repercute nas relações 

contratuais. Tenha-se, por exemplo, as informações obtidas e 
transmitidas no mundo virtual, o acesso à conta bancária via internet, 
as relações jurídicas encartadas por este meio. Vê-se, assim, que o 
cidadão tem acesso a muitas informações e que isto gerará reflexo na 
vida social, pois a internet viabiliza um conteúdo vasto, de forma 
célere, entretanto, não garante que o teor de tal conteúdo seja 
verossímil e seguro. Por tal razão o resultado da assimilação dos 
indivíduos poderá agregar vantagens ou desvantagens para a 
sociedade de forma globalizada". (EFING; FREITAS, 2009, p. 89). 

 

Diante deste cenário, uma atuação estatal mais intensa é imprescindível, 

especialmente, por meio da intervenção indireta, de modo que com medidas normatizadoras e 

fiscalizatórias se propicie um processo de conformação da autonomia dos empreendedores, 

impulsionadores desta sociedade de consumo, exatamente com os preceitos éticos previstos 

no próprio capítulo da ordem econômica brasileira (dignidade da pessoa humana, defesa do 

consumidor, e redução de desigualdades sociais), bem como com os objetivos constitucionais 

traçados pelo poder constituinte originário (construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária). 
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Ademais, não podemos nos olvidar de que a própria Política de Relações de 

Consumo, cujas normas são de ordem pública e de interesse social (artigo 1º do Código de 

Defesa do Consumidor), prioriza a "ação governamental no sentido de proteger o 

consumidor" (artigo 4º inciso II, alínea 'a', do Código de Defesa do Consumidor), bem como, 

frise-se, a "[...] compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se 

funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio [...]" (artigo 4º, inciso III, 

do Código de Defesa do Consumidor).  

Estamos, por meio de uma análise econômica, diante de uma autêntica 'Falha de 

Mercado', uma externalidade derivada de um desenvolvimento econômico desconexo com os 

fins sociais, que tem gerado inúmeros prejuízos ao bem-estar dos homens, e que demanda 

atuações estatais imediatas, com vistas a reequilibrar a relação entre consumidor e fornecedor, 

a resgatar valores democráticos, e acima de tudo, a redirecionar a pessoa humana como um 

dos pontos centrais das relações contratuais. 

Em prol da dignidade da pessoa humana, do direito de defesa do consumidor e da 

preservação da liberdade - este enquanto um conceito inerente à própria pessoa humana, e não 

a um potencial adquirente de produtos ou serviços -, fundamentos e direitos fundamentais da 

nossa República Federativa do Brasil, revela-se imprescindível uma limitação da autonomia 

dos agentes econômicos, nesta sociedade pós-moderna, de grandes empresas - algumas 

supranacionais - detentoras de extraordinários poderes econômicos capazes de introduzir uma 

filosofia, modificadora de hábitos de uma parcela expressiva da nação, embasada no 

imediatismo e na insatisfação instantânea. 

Demonstrando a influência do fundamento da dignidade da pessoa humana nos 

direitos fundamentais, pondera Ingo Wolfgang Sarlet, que estes "[...] são, em verdade, 

concretizações do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, consagrada 

expressamente em nossa Lei Fundamental" (SARLET, 2006, p.83). 

Ademais conforme afirma José Joaquim Gomes Canotilho, os direitos fundamentais 

assumem: 

 

 "[...] a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma 
dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objectivo, 
normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo 
fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; 
(2) implicam num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 
omissões dos poderes públicos, de forma a e]vitar agressões lesivas 
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por parte dos mesmo (liberdade negativa). (CANOTILHO, 1993, 
p.541). 

 

Destaque-se, no que tange ao direito fundamental de proteção ao consumidor, que 

houve uma especial preocupação do poder constituinte com estas pessoas reconhecidamente 

frágeis, tanto é verdade que o artigo 48 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 

não sugeriu, ordenou a elaboração de um texto normativo especialmente destinado a ampliar a 

tutela destes, de modo a assegurar a dignidade das pessoas que se encontram expostas às 

práticas de consumo. In verbis: "O congresso nacional, dentro de 120 (cento e vinte) dias, da 

promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor".  

Ao longo da exposição pudemos verificar que hodiernamente, numa sociedade de 

consumo, não podemos falar em democracia, haja vista que esta não se encontra 

precipuamente estruturada na observância, na concretização dos direitos fundamentais 

elencados pelo poder constituinte originário. 

Ao contrário, neste modelo pós-moderno, são distorcidos alguns valores 

democráticos. Tal situação ocorre com o direito fundamental à liberdade, um conceito 

universal vinculado indistintamente à qualquer pessoa humana, passível de ser definido como 

"[...] um poder de atuação do homem em busca de sua realização pessoal, de sua felicidade" 

(SILVA, 2010, p.233), que passa a ser entendido como um conceito restrito, referente apenas 

a alguns seres estrategicamente aliciados a comprar produtos tecnologicamente novos, 

capazes de saciar os mais variados desejos, provocados por pseudonecessidades. 

José Afonso da Silva arremata que:  

 

"[...] a democracia é regime de garantia geral para a 
realização dos direitos fundamentais do homem. Como, no entanto, os 
direitos econômicos e sociais são conhecidos, hoje como 
indispensáveis à concretização dos direitos individuais, chaga-se a 
conclusão de que garanti-los é missão de um regime democrático". 
(SILVA, 2010, p.132). 

 

Deste modo, o Estado tem o dever de garantir justiça social, ou seja, assegurar a 

observância compulsória destes valores democráticos de direito, que acabam sendo 

desconsiderados em favor de um mundo artificial pautado por um critério meramente objetivo 

de medição de riquezas, de transformação de pessoas em elementos econômico-financeiros. 

Um desenvolvimento democrático está bem longe de significar uma circulação forçosa de 

valores, um consumir impensado, de exclusão social. Uma sociedade democrática, econômica 

e socialmente falando, é aquela que: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6915



"[...] se traduz na existência, no seio da coletividade, de 
condições de vida que assegurem a cada um a segurança e a 
comodidade adquirida para sua felicidade (...); (...) aquela em que se 
excluem as desigualdades devidas aos azares da vida econômica, em 
que a fortuna não é uma fonte de poder [...]" (SILVA, 2010, p.134). 

 
 Ademais, tratar com dignidade as pessoas, definitivamente não significa um 

aproveitamento de fragilidades, de geração sistemática de insatisfações nas contratações, 

buscando promover uma série de novos produtos ou serviços. 

Tal imperativo constitucional é absolutamente contrário à lógica consumista de que 

para incrementar o consumo "[...] os consumidores nunca devem ter descanso. Precisam ser 

[...] expostos a novas tentações, num estado de excitação incessante - e também, com efeito, 

em estado de perpétua suspeita e pronta insatisfação". (BAUMAN, 1999, p.91-92). 

Dignidade é respeitar a pessoa com ela é, sem impor padrões de conduta 

economicamente interessantes para uma determinada parcela da sociedade ou para o 

cumprimento de interesses puramente econômicos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do momento da pós-modernidade - de relações complexas e de uma sociedade 

de consumo pujante, configurada por tendências não raras vezes dissonantes com alguns 

preceitos éticos - não nos resta outro caminho a seguir que não seja aquele que nos conduza a 

uma diminuição considerável da margem de autonomia dada aos agentes econômicos, por 

meio de uma atuação estatal intervencionista mais intensa.  

Não podemos admitir que dentro de um Estado Democrático de Direito, uma lógica 

neoliberal feroz, dominadora de pessoas e de inversão valores, continue se perpetuando, de 

modo a tornar as pessoas como verdadeiros reféns de um processo de inovação tecnológica, 

obstinadas a satisfazerem falsas necessidades e suprir desejos irracionais.  

A democracia almejada para o Brasil pressupõe o respeito da dignidade da pessoa 

humana, fundamento da ordem constitucional brasileira (artigo 1º, inciso III, da Constituição 

da República), bem como dos direitos fundamentais (artigo 5º, caput, da Constituição da 

República), o que infelizmente não se tem vislumbrado na sociedade de consumo atual. Falar 

em igualdade neste mundo de artificialidades criadoras de injustificáveis dependências 

tecnológicas, de agravamento de fragilidades, parece ser algo, pelo menos, neste momento, 

absolutamente utópico. 

É momento de dar efetividade aos próprios limitadores da ordem econômica, quais 

sejam, a existência digna da pessoa humana (artigo 170, caput, da Constituição da República), 
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a defesa da pessoa consumidora (artigo 170, inciso V, da Constituição da República) a 

redução de desigualdades sociais (artigo 170, inciso VII, da Constituição da República), com 

o escopo de auxiliar na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária (artigo 3º, 

inciso I, da Constituição da República). 

E para esta tarefa, a intervenção Estatal, especialmente a indireta, passa a ser um 

instrumento de suma importância para atingir os objetivos de nossa República Federativa do 

Brasil. A autonomia dos agentes econômicos em favor de um bem-estar coletivo, deve ser 

submetida a novas atuações estatais intervencionistas normatizadoras, e posteriormente, 

fiscalizatórias, que impeçam a violação dos direitos fundamentais das pessoas humanas, e 

que, por consequência, propiciem a democracia na atual sociedade de consumo.  

Repise-se que a democracia nesta atual sistema somente será alcançada com base em 

medidas consagradoras de tratamentos equânimes, tratamentos que assegurem a dignidade do 

cidadão consumidor.  

Insta salientar, ainda, que o cidadão consumidor também poderá assumir um dos 

principais papéis de agentes transformadores desta realidade político-social, a partir do 

momento em que passar a refutar esta superexposição às práticas econômicas, a negar esta 

filosofia neoliberal de que devemos viver para consumir. A derrocada deste sistema, em que 

os cidadãos consumidores podem até "[...] recusar fidelidade a qualquer das infinitas opções 

em exposição. Exceto a opção de escolher entre uma delas [...]" (BAUMAN, 1999, p. 92), ou 

seja, de consumo imposto, não autodeterminado, em prol de um regime democrático, de 

contemplação de valores morais, poderá ser realizado pela própria atitude das pessoas 

consumidoras, as quais, devidamente conscientizadas da ausência de maiores 

responsabilidade sociais, de falta de comprometimento com o próprio ser humano, poderão 

dar um novo grito de liberdade. 
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RESUMO 
O terrorismo no mundo moderno vem para confrontar a democracia. A definição do que vem 
a ser ato de terrorismo leva a percepção de que nem os países nem seus ordenamentos estão 
preparados para esses ataques. Nessas situações de exceção, o Estado se vê obrigado a 
restringir direitos fundamentais a fim de evitar que haja uma destruição em massa. Com base 
nas ideias de Ackerman, é necessária a existência de legislação específica para situações de 
emergência terrorista, a fim de que se possa previamente controlar os poderes concedidos ao 
governo, dando segurança à população de sua transitoriedade e, ao mesmo tempo, garantindo 
a preservação dos direitos fundamentais.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; DEMOCRACIA; TERRORISMO. 
 
ABSTRACT 
Terrorism in the modern world has faced democracy. The definition of act of terrorism leads 
to the perception that neither countries nor their laws are prepared for these attacks. In these 
situations of emergency, the State is obliged to restrict fundamental rights in order to avoid 
having a mass destruction. Based on the ideas of Ackerman, it is necessary to have specific 
legislation for terrorist emergencies, so that we can control the powers previously granted to 
the government, providing security to the population of its temporality and, at the same time, 
ensuring the preservation of rights fundamental. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL RIGHTS; DEMOCRACY; TERRORISM. 
 
 

MECANISMO ALTERNATIVO DE DEFESA DA ORDEM DEMOCRÁTICA E O 
TERRORISMO 

  

INTRODUÇÃO 

  

     Diversos fatos históricos, como o fatídico 11 de setembro, serviram de advento para o 
avanço da legislação e para a maior preocupação com o terrorismo. Por isso, o conhecimento 
destes acontecimentos e a análise crítica do impacto de cada um deles no ordenamento de seu 
país e do mundo também serão pontos importantes para uma melhor compreensão do caminho 
que se seguiu para chegar a uma conclusão viável e plausível no que concerne a necessidade 
da aplicação do direito em tais acontecimentos. 
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     O terrorismo moderno quer desafiar o governo vigente. O Estado deve encontrar maneira 
de preservar as liberdades individuais durante a ação terrorista e as situações de emergência. 
Com vistas a este problema, sugere Ackerman a permissão de medidas extremas mas de curto 
prazo. Assim, seguindo as idéias deste autor, criar-se-ia um estatuto para o Estado de 
emergência terrorista para se controlar previamente os poderes concedidos ao governo por 
tempo determinado, dando segurança à população de sua transitoriedade e ao mesmo tempo 
eficácia, além de garantir a atuação dos governantes. 

     Este artigo se propõe a realizar, antes de qualquer análise, um estudo do próprio terrorismo 
a fim de que se possa ter uma visão mais específica do tema, o que facilitará também a 
compreensão do restante do trabalho levando a uma reflexão acerca dos deveres do Estado e 
de seu papel como garantidor da harmonia social. Além disso, o terrorismo no mundo 
moderno será analisado face ao que já está positivado, principalmente no direito americano. A 
partir disso, tratar-se-á de um novo mecanismo proposto por Bruce Ackerman para ser 
adotado em situações emergenciais. As características e pormenores relacionados a essa 
Constituição de Emergência (Emergency Constitution) serão estudados a fim de que seja 
compreendida corretamente. A partir daí, poder-se-á analisar a viabilidade de sua aplicação no 
Direito americano nos moldes tratados por Ackerman. 

DESENVOLVIMENTO 

ATOS DE TERRORISMO 

Definição 

     Cumpre ressaltar, no início desta exposição, que ao tratar de terrorismo serão tomados 
diversos cuidados para que o termo seja considerado e compreendido de maneira clara e 
imparcial. Devido às diversas situações as quais toda a humanidade tem sido exposta, a 
palavra terrorismo já tem um conceito popular e mundialmente conhecido que expressa o 
medo e a falta de compreensão da maior parte das pessoas. Não se advoga aqui a favor ou 
contra determinada conceituação, apenas quer-se previamente estabelecer como base um 
conceito específico para que a expressão seja devidamente compreendida dentro do que se 
propõe este artigo. 

     Seguindo a lição de BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO 1, a princípio é preciso 
distinguir as noções de terrorismo e terror. Assim, os autores começam sua explanação 
relacionando o terror com seu papel político e citando MAQUIAVEL, conforme é possível 
verificar abaixo: 

Como terror, entende-se, de fato, um tipo de regime particular, ou melhor, o instrumento de 
emergência a que um Governo recorre para manter-se no poder [...] Maquiavel lembrava que 
"para retomar o Estado (ou seja, para conservar o poder) era necessário espalhar aquele terror 
e aquele medo nos homens que o tinham utilizado ao tomar o poder.2 

     Ao tratar dos atos terroristas, Fragoso3 expõe diferentes interpretações desta palavra, e traz 
situações que ilustram cada tipo de terrorismo. No entanto, primeiramente ele adverte que "a 
expressão 'terrorismo' apresenta, como se sabe, uma conotação pejorativa, sendo comumente 
usada pelos que estão no poder contra grupos dissidentes, para suscitar temor e hostilidade".4 
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     Em todo o material pesquisado pode-se notar a presença de elementos que relacionam o 
terrorismo com a política, não somente "enquanto fenômeno limitado ao âmbito do Estado", 
mas também "inserido num contexto político internacional".5 Portanto, ao se referir ao 
terrorismo no decorrer do trabalho, este caráter sócio-político estará sempre implícito no 
entendimento dos assuntos relativos aos atos terroristas. 

     Entretanto, os diferentes aspectos e possibilidades do terrorismo político trazem diversas 
situações em que se verifica tal fato, podendo ser mais ou menos legítimos para os autores. 
MARX, por exemplo, nas palavras de BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, defende o 
terrorismo revolucionário como "uma particular estratégia ao recurso inevitável na luta 
violenta para a conquista do poder"6. Por outro lado, estes autores retratam também o 
terrorismo contra-revolucionário, que é aquele dos grupos que "desejam criar uma tal situação 
de incerteza e de medo que cheguem a produzir condições propícias para um golpe de Estado" 
e que para tal fim utilizam "a bomba que mata não somente o inimigo de classe, mas qualquer 
pessoa que, por acaso, se encontre no lugar da explosão".7 Tais distinções são importantes 
para o estudo do terrorismo, mas não são relevantes para analisar o terrorismo e a 
Responsabilidade do Estado. 

     É preciso dizer ainda, que também não interessa a esta pesquisa o estudo do terrorismo 
sendo instrumento do Estado ou de seus agentes. Isto se dá principalmente porque mesmo 
podendo-se questionar a responsabilidade do Estado, a discussão necessária neste caso tem 
um foco diferente do que se estabelecerá no decorrer desta monografia. Por isto, este tema 
demanda um estudo a parte. Mesmo porque, como afirmam BOBBIO, MATTEUCCI e 
PASQUINO, 

  

o recurso ao terror por parte de quem já detém o poder dentro do Estado não pode ser arrolado 
entre as formas de Terrorismo político, porque este se qualifica, ao contrário, como o 
instrumento ao qual recorrem determinados grupos para derrubar um Governo acusado de 
manter-se por meio do terror.8 

  

      Para se buscar uma definição adequada para o terrorismo ou para os atos de terrorismo, é 
importante ter em mente a dificuldade de se alcançar esse objetivo. Nesse sentido, FRAGOSO 
citou em seu livro "Terrorismo e Criminalidade Política" estudiosos que perceberam a 
complexidade do tema. Assim, MALLIN afirma, "there is no precise understanding of what 
the term terrorism encompasses"9 e MERTENS complementa a idéia "Il est apparu 
extrêmement difficile sinon impossible d'aboutir à une définition tant soit peu precise du 
terrorisme. La notion tend à devenir de plus en plus complexe".10 

     Conforme advertiu FRAGOSO, encontrar um conceito adequado para o terrorismo se 
mostrou uma tarefa complicada. Mesmo assim, o autor destacou alguns elementos na 
conceituação. Primeiro, a vontade de "impor ou favorecer a difusão de determinadas doutrinas 
sociais ou políticas" trazida por FRAGOSO em citação a CUELLO CALON. Outros fatores 
como o "emprego de meios capazes de criar estragos consideráveis ou perigo comum", 
"violência ou ameaça de violência" e "no especial fim de agir, constituído pelo propósito de 
atentar contra o sistema político-social vigente".11 

      BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO também apresentam algumas características 
complementares as anteriores e as explica: 
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1) organização: o terrorismo não pode consistir em um ou mais atos isolados, é a estratégia 
escolhida por um grupo ideologicamente homogêneo, que desenvolve sua luta 
clandestinamente entre o povo para convence-lo a recorrer a: 2) ações demonstrativas que 
têm, em primeiro lugar, o papel de "vingar" as vítimas do terror exercido pela autoridade e, 
em segundo lugar, a capacidade de atingir o centro do poder é o resultado de uma organização 
sólida e 3) de uma mais ampla possibilidade de ação: através de um número cada vez maior 
de atentados.12  

  

      De modo sucinto, NSEFUM definiu os atos de terrorismo como "atos contra a vida, 
integridade corporal, saúde ou liberdade das pessoas; de destruição ou interrupção dos 
serviços públicos ou de destruição ou apropriação do patrimônio que, verificados 
sistematicamente, tendem a provocar uma situação de terror que altera a segurança e a ordem 
pública com fins políticos". 13 

      Outra linha de compreensão, apresentada em um estudo preparado pela ONU e 
denominado International Terrorism and Political Crimes diz: "Terrorism, as shown by the 
derivation of the Word, involves the infliction of terror. The act must be such as to spread 
terror or alarm among a given population, or among broad groups of people".14 No entanto, 
este entendimento não trouxe uma definição do que era o terrorismo. 

      De acordo com SAUL, no artigo "Definition of 'Terrorism' in the UN Security Council: 
1985-2004"15, o Conselho de Segurança da ONU por vários anos lidou com o problema de 
não ter uma definição para terrorismo. Nas resoluções criadas para combater os ataques ao 
invés de definir procurou-se qualificar determinados atos como práticas terroristas, deste 
modo eram relacionadas apenas atividades caracterizadas como terroristas e os objetivos que 
lhes são comuns. Em diversas ocasiões, preferiu-se não definir o termo e deixar que cada 
Estado determinasse o significado de terrorismo como melhor lhe aprouvesse e considerando 
a realidade de seu país. 

       Mais recentemente, logo após os ataques terroristas ao World Trade Center, foi publicada 
a Resolução 1373, de 28 de setembro de 2001. Nesta Resolução, a ONU condena o terrorismo 
e reafirma a sua determinação em combater estes atos, que ameaçam a segurança e a paz 
mundial. A resolução trata da relevância da cooperação internacional e da implementação de 
políticas de prevenção, reiterando aos países a importância do papel de cada um, sendo 
imperativa a necessidade uma conduta rápida e eficaz contra tais atos.16 Tal posicionamento 
foi adotado pelo Brasil, de acordo com o Decreto nº 3976, de 18 de outubro de 2001. 

        Na Resolução supracitada, optou-se ainda por não definir o terrorismo. O maior 
problema da falta de uma definição é, como afirma a Anistia Internacional, que "the terms 
'terrorists' and 'terrorist acts' in resolution 1373 are open to widely differing interpretations 
and may facilitate rights violations".17 Pouco tempo depois, principalmente por causa dos 
outros atentados terroristas que se seguiram, a necessidade desta definição aumentava e a 
pressão era para que houvesse uma uniformização no combate ao terrorismo. E mesmo sem 
uma definição, nos anos seguintes, novas resoluções o condenaram e o trataram como a maior 
ameaça a paz mundial. 

         No ano de 2004, na Resolução n. 1566, o Conselho de Segurança apresentou uma 
definição para o terrorismo. O parágrafo 3º da Resolução determina: 
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criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious 
bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the 
general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or 
compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act, 
and all other acts which constitute offences within the scope of and as defined in the 
international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances 
justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious 
or other similar nature, and calls upon all States to prevent such acts and, if not prevented, to 
ensure that such acts are punished by penalties consistent with their grave nature.18 

  

      No Brasil, a Lei 10.744/03 trouxe uma definição de atos de terrorismo no parágrafo 4º do 
art. 1º: "Entende-se por ato terrorista qualquer ato de uma ou mais pessoas, sendo ou não 
agentes de um poder soberano, com fins políticos ou terroristas, seja a perda ou dano dele 
resultante acidental ou intencional". 

Críticas 

      Conceituações como as apresentadas foram muito criticadas por PRIMORATZ19. Este 
autor indagou em seu livro diversos aspectos em relação ao terrorismo. Primeiramente 
questionou o que era o terrorismo e criticou a forma como eram feitas as definições do tema. 
Ele afirmou que para definir o terrorismo não poderia ser levado em conta apenas a visão de 
um dos lados, ou seja, somente o lado da vítima estava sendo analisado nas definições 
existentes. Mas indicou também o caminho para se fazer uma definição menos parcial quando 
defendeu que tal definição deveria "focus on what is done and what the immediate point of 
doing it is, and put to one side the identity of the agent and their ultimate and allegedly 
justifying aim".20 

       Esta proposta faz questionar a forma como o terrorismo é visto e analisado pelos 
estudiosos de modo geral. Repensar este posicionamento pode contribuir para que haja uma 
compreensão completa e condizente com a realidade, que mais tarde poderá facilitar a 
proteção e impedir novos ataques. 

       Por isso, com o fim de provocar uma reflexão, é importante observar o estudo de 
PRIMORATZ. Este propôs novos parâmetros para criação de uma definição menos 
tendenciosa e mais imparcial. HALWANI aprofundou-se no entendimento da análise daquele 
autor e apontou em seu artigo o papel da mídia no cenário atual, além de criticar a demagogia 
de se achar que as mortes em uma guerra são mais justificáveis que aquelas oriundas do 
terrorismo. 

  

the mainstream media, which rarely discusses whether states engage in terrorist actions [...] or 
whether terrorist actions can be justified. Indeed, even if terrorism can never be justified, it is 
discussed as if terrorist actions can be the worst actions humans perform, forgetting, for 
example, the comparable destruction and death brought on by conventional warfare.21 
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       É importante enfatizar novamente que a finalidade de se trazer estes questionamentos, 
não é apresentar argumentos a favor do terrorismo. Considera-se que o terrorismo é algo sério 
demais para não ser estudado em todas as vertentes possíveis porquanto poderá fazer mais 
vítimas. Em vista disto, é preciso levar em consideração qualquer nova idéia ou 
posicionamento sobre o assunto. 

        Outra questão levantada por PRIMORATZ, é saber se poderia existir uma justificativa 
moral para os atos terroristas. Por um lado, FOTION defende que apenas em casos extremos o 
terrorismo pode ser justificado. Ele acredita que são tratados como objetos sem valor os seres 
humanos mortos em ataques terroristas. Este tipo de atitude não é admissível, além de ser 
"very difficult to show convincingly that there is no other less painful way to get the 
revolutionary job done".22 Para este autor, os terroristas teriam outras opções, por isso não é 
moralmente justificável qualquer tipo de ação terrorista. 

        Por outro lado, analisando outros aspectos, YOUNG critica a constante relação da idéia 
de "targeting innocents"23 com os ataques terroristas. Sendo que tal associação atrapalharia 
um julgamento moral imparcial. Pode parecer absurdo argumentar sobre razões para defender 
um meio tão violento de se solucionar problemas, entretanto YOUNG se justifica dizendo 
"the moral justification of any instance of terrorism ... will turn on whether justice can be 
achieved with fewer, and better targeted killings and injuries, or less destruction, than by any 
of the other available alternatives (supposing always that all non-violent strategies have been 
exhausted)".24 

        Ou seja, na opinião de YOUNG, se justificaria o ataque caso este fosse direcionado para 
alvos específicos, gerando menos destruição possível e preservando mais vidas. De qualquer 
modo, ambas as opiniões, apesar de divergentes, chegam ao mesmo ponto, não sendo 
justificável uma ação terrorista, exceto em casos específicos. Apesar de que paira a dúvida 
ainda sobre quais seriam estes casos. A sugestão dada por YOUNG também não é admitida 
por diversos estudiosos do tema. 

Referências no Direito brasileiro 

         No Brasil, como país-membro e fundador da ONU, adota-se também a definição 
apresentada pela organização. No entanto, subsiste ainda a necessidade de se encontrar outras 
referências ao terrorismo no direito brasileiro. O terrorismo se apresenta no Direito pátrio sob 
diversos aspectos. Primeiramente, com vistas ao Direito Internacional e à Ciência Política, 
trazendo definições como as que foram anteriormente explicitadas. 

          No âmbito da Constituição Federal, trata-se do terrorismo no art. 4°, VIII e no art. 5°, 
XLIII. O primeiro refere-se ao repúdio ao terrorismo, assim como ao racismo, estabelecendo 
tal posicionamento como princípio em sede de suas "relações internacionais". Segundo 
BASTOS e MARTINS, o constituinte o fez levando "certamente em conta a preocupação 
crescente da humanidade com o desenvolvimento e um terrorismo de ramificações 
internacionais que por vezes chega a contar com o apoio dos próprios Estados".25 

          Já o inciso XLIII, incluído entre os direitos e garantias do artigo 5°, qualifica o 
terrorismo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, sendo que os 
mandantes, os executores e aqueles que se omitirem se puderem evitá-lo serão 
responsabilizados. 
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          Na legislação infraconstitucional, a Lei 10.744/03, no seu art. 1º, §4º delimitou o 
sentido destes atos, conforme já foi apresentado: "Entende-se por ato terrorista qualquer ato 
de uma ou mais pessoas, sendo ou não agentes de um poder soberano, com fins políticos ou 
terroristas, seja a perda ou dano dele resultante acidental ou intencional". 

          Também no âmbito do Direito Penal existem referências pertinentes. No Código Penal, 
ele é citado dentre os crimes que demandam maior tempo de pena cumprida para autorizar o 
Livramento Condicional (art. 83). Apesar de não ser tipificado, diversas práticas associadas ao 
terrorismo são descritas no Código Penal, como por exemplo alguns crimes contra a 
incolumidade pública ou contra a paz pública. A Lei 8.072/90 assemelha o terrorismo aos 
crimes hediondos para os fins desta lei e para que recebam o mesmo tratamento destes 
crimes.26 

Legislação para situações de emergência 

           Além de se estabelecer um conceito, outras questões são de extrema importância 
quando se trata de terrorismo. ACKERMAN se preocupou em tratar diversos fatores 
relacionados ao terrorismo em seu artigo "The Emergency Constitution".27 Alguns destes 
fatores são descritos abaixo. 

           O maior problema de se enfrentar o terrorismo é que ele representa uma ameaça 
constante. Somado a este fato, quando se trata desses ataques toda a tecnologia desenvolvida 
no mundo pode significar mais perigo, pois os terroristas têm acesso a essa tecnologia e a 
utilizam para incrementar seus atentados. Mesmo que, por outro lado, os países tentem usar 
toda essa informação tecnológica a seu favor, isso não garante que será o suficiente pois nem 
sempre é possível prever quando e como serão os próximos ataques. Nas palavras de 
ACKERMAN, "The changing technological balance in favor of terrorists means that events 
like September 11 will recur at unpredictable intervals, each shattering anew the ordinary 
citizen's confidence in the government's capacity to fend off catastrophic breaches of national 
security".28 

             O principal risco que o terrorismo representa para os próximos ataques, de acordo 
com o autor americano, é a ameaça física, ou seja, diretamente à vida das pessoas. "Future 
attacks undoubtedly pose a severe physical threat: The next major strike may kill hundreds of 
thousands, or even millions. But they do not pose a clear and present danger to the existing 
regime".29 

            Ademais, o perigo que o terrorismo representa não é só o dano material, mas também 
é uma ameaça moral à população, a sua confiança na segurança pública e no seu governo. 
Apesar do autor acreditar que o objetivo dos terroristas está mais em ameaçar a segurança 
física da população do que o governo, ele ressalta que a atitude do Estado frente a um ataque 
que visa atingir sua soberania ou mesmo desmoralizá-lo perante o povo deve ser respondido 
de modo incisivo e imediato. 

  

"When a terrorist attack places the state's effective sovereignty in doubt, government must act 
visibly and decisively to demonstrate to its terrorized citizens that the breach was only 
temporary, and that it is taking aggressive action to contain the crisis and to deal with the 
prospect of its recurrence".30 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6925



  

             Por fim, o terrorismo contemporâneo tem ocorrido por meio de ataques de grandes 
proporções, sendo geralmente planejados para serem rapidamente executados, em um dia ou 
em um curto período de tempo. Como no episódio de 11 de setembro, quando diversas 
aeronaves foram seqüestradas no mesmo dia com o fim de que em um só dia houvesse toda 
aquela destruição. 

  

MECANISMO ALTERNATIVO DE DEFESA DA ORDEM DEMOCRÁTICA 

             O detalhado estudo feito inicialmente acerca da definição de terrorismo demonstrou 
que diversos eventos ocorridos no último século podem ser entendidos como formas de 
terrorismo. As variadas facetas do terrorismo levam a perceber que tais atos permeiam e 
molduram uma nova realidade mundial. De tal forma que se faz necessária uma significativa 
mudança na postura das nações frente a tais atos, o que requer um novo paradigma legislativo. 
Isso porque já ficou evidenciado, em vários momentos de crise, a falta de preparo por parte 
dos governos e governantes para reagir em emergências terroristas, além da ausência de uma 
legislação forte o suficiente para reerguer o país e seu povo nesses tempos extremos. 

            Como já foi visto anteriormente, o terrorismo é não pode ser tratado como guerra nem 
crime, utilizar analogamente a legislação de um ou de outro não é a melhor solução, 
considerando as enormes lacunas que podem surgir em razão das diferenças de paradigma. Na 
configuração do mundo contemporâneo, o terrorismo tem como uma de suas principais 
facetas a oposição ao Estado vigente. Assim é papel do Estado proteger não só as liberdades e 
direitos civis durante a ameaça iminente, mas também a si próprio. 

            De tal sorte que, considerando tais fatos, face as novas ameaças terroristas que 
emergem na primeira década deste século, além de levar em conta as experiências anteriores, 
bem sucedidas ou não, e com a finalidade de criar uma legislação específica para as situações 
de terrorismo, Bruce Ackerman propõe um modelo alternativo de defesa da ordem 
democrática31, o qual entitula de "Emergency Constitution", ou seja, Constituição de 
Emergência. 

            O mecanismo criado pelo professor americano traz um novo modelo legislativo 
(Constitutional Framework32) com uma finalidade específica de não só propiciar um ambiente 
livre de riscos de novos ataques bem como de transmitir segurança à população em relação a 
uma atuação rápida e eficaz por parte dos governantes. O que, nas palavras de Ackerman, 
pode-se chamar de Reassurance function33. 

             Para tornar possíveis tais objetivos, o autor propõe diversas medidas que, apesar de 
controversas, serão muito úteis e só durarão um período necessário. Por exemplo a suspensão 
de direitos, como o habeas corpus, a detenção de suspeitos sem respeito às proteções 
constitucionais. Na mesma esteira, a concessão de amplo poder ao chefe do Executivo para 
tomar as medidas cabíveis até que o legislativo se reúna, pois é indispensável a concordância 
deste poder para que o Estado de emergência continue. O que seria uma forma de freio que o 
próprio sistema criou para dificultar a manutenção do que se espera ser excepcional. 
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Objetivo da Legislação de Emergência 

             Ao abordar dos objetivos da legislação de emergência34, Ackerman trata 
expressamente de dois conceitos: Relief Rationale e Prevention Rationale. O primeiro 
relaciona-se basicamente com os meios de diminuir o impacto e as conseqüências dos atos 
terroristas imediatamente após o ataque. Para tanto, inúmeras medidas são previstas, dentre 
elas algumas que violam até mesmo direitos constitucionais. Daí prever-se a possibilidade de 
compensação posterior aos que tiverem seus direitos privados. O segundo trata das medidas a 
serem tomadas visando evitar que novos ataques sucedam o ocorrido. De tal sorte que prevê-
se também a possibilidade de suspender proteções constitucionalmente asseguradas com esse 
fim. 

Principais Aspectos da Emergency Constitution 

             Ackerman delineia resumidamente em um momento de seu texto os três principais 
aspectos a serem considerados no estudo da Constituição de Emergência, distinguindo-os por 
meio de suas diferentes áreas. São eles supramaioria, compensação e decência35. Nas palavras 
do autor: 

  

Politically, the emergency constitution requires increasingly large majorities to continue the 
extraordinary regime over extended periods of time. Economically, it requires compensation 
for the many innocent people caught in the dragnet. Legally, it requires a rigorous respect for 
decency so long as the traditional protections of the criminal law have been suspended.36 

  

CONCLUSÃO 

  

            Em suma, o terrorismo como é visto no mundo atual leva os países a buscar novas 
alternativas para os eventuais conflitos ou ataques que possam ocorrer. Ao considerar-se a 
legislação existente, até mesmo a análoga, percebe-se que o Estado não está preparado para 
reagir da forma necessária em tais situações, fato que foi observado em momentos marcantes 
como o fatídico 11 de setembro. 

             Após análise da referida legislação e preocupado com as conseqüências de sua 
ineficácia e insuficiência, o doutrinador e estudioso americano Bruce Ackerman propôs um 
novo modelo legislativo que seria uma melhor forma de proteção à ordem democrática. Este 
estatuto, como visto, é um misto de reação e proteção em relação aos ataques terroristas, e 
evidencia também uma preocupação com mais rápida e eficiente recuperação interna. 
Entretanto, o próprio Ackerman vislumbrou desafios na aplicação da entitulada "Emergency 
Constitution". 

             Uma das polêmicas tratadas em todo texto legal que se refere a situações de 
emergência é a possibilidade de suspensão do Habeas Corpus37, garantia constitucional que se 
inclui entre os direitos fundamentais na legislação pátria. Essa supressão de direito só é 
admitida em razão da excepcionalidade do caso. Ainda assim, faz-se necessário estabelecer 
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limites bem específicos para que tal suspensão não se prolongue no tempo nem abra brechas 
para abusos. 

               O modelo apresentado por Ackerman traz soluções que, apesar de não satisfazerem 
todos os estudiosos, podem ajudar bastante a resolver os problemas decorrentes de um ataque 
terrorista. De tal sorte que se pode considerá-lo uma legislação viável em casos extremos, a 
despeito da necessidade de se desprezar os direitos fundamentais em certos casos. 
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RESUMO 
O presente trabalho visa fazer uma análise da política de cotas de gênero para as candidaturas 
a cargos eletivos, como materialização do princípio constitucional da igualdade. Perpassando 
pelos conceitos de igualdade e realizando uma análise de seu conteúdo jurídico; bem como do 
modo como está inserido na Constituição Federal de 1988, que conhecida como ‘a 
constituição cidadã’, trouxe fortemente a premissa de igualdade e estabeleceu objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização, 
reduzir as desigualdades sociais, regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e de outras formas de discriminação. Para tanto, o legislador se 
utiliza de duas metodologias, o combate a discriminação negativa e o implemento de políticas 
públicas de inclusão, as chamadas ações afirmativas, ou de discriminação positiva. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: DISCRIMINAÇÃO POSITIVA; 
IGUALDADE MATERIAL; ELEIÇÕES; LEI 12.034/2009. 
 
RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la política de cuotas de género para los 
candidatos a cargos de elección popular, como la materialización del principio constitucional 
de igualdad. Pasando porlos conceptos de igualdad y la realización de un análisis de su 
contenido jurídico, así como la forma en que se insertan en la Constitución de 1988, conocida 
como "el ciudadano constitución", presentada con fuerza la premisa de la igualdad y establece 
los objetivos fundamentales de la República Federativa del Brasil:construir un país libre, 
justo, garantizar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza y la marginación, las 
desigualdades sociales, regionales, ypromover el bienestar de todos, sin distinción de origen, 
raza, sexo,color, edad y otras formas de discriminación. Para ello, el legislador utiliza dos 
metodologías, la lucha contra la discriminación negativa y aplicar políticas públicas de 
inclusión, la acción afirmativa llamado o la discriminación positiva. 
PALABRAS-CLAVE: PALAVRAS-CHAVES: DISCRIMINACIÓN POSITIVA; 
IGUALDAD MATERIAL; ELECCIONES; LEY 12.034/2009. 
 
 

  

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Descrição dos sistemas. 3. Modelo ideal. 4. Resultados 
práticos da Lei nº 12.034/2009. 4. Considerações Finais.  5. Anexos. 6. Referências.  

1. INTRODUÇÃO 
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O presente trabalho visa fazer uma análise da política de cotas de gênero para as candidaturas 
a cargos eletivos como forma de materialização do princípio constitucional da igualdade. 
Perpassando pelos conceitos de igualdade e realizando uma análise de seu conteúdo jurídico; 
a investigação pretende demonstrar de que forma o princípio encontra-se inserido na 
Constituição Federal e de que forma atuou o legislador infraconstitucional para materializá-lo 
no campo eleitoral, tudo para fins de proporcionar uma igualdade fática entre homens e 
mulheres. 

  

Nesta perspectiva, buscar-se-á chamar a atenção para as duas as metodologias por ele 
utilizadas: o combate à discriminação negativa, o que fez quando afirmou que todos são iguais 
perante a lei e aplicou o sufrágio universal; e a implementação de políticas públicas de 
inclusão, isto é, as chamadas ações afirmativas, ou de discriminação positiva. É a utilização 
desta última que merecerá destaque no que tange a política de cotas de gênero para as 
candidaturas. 

  

Neste intuito, através de uma breve retrospectiva, ponderar-se-á a evolução e a materialização 
dos direitos políticos das mulheres no Estado Democrático de Direito brasileiro. Ainda, a 
validade da utilização de políticas afirmativas, como a estabelecida pelo artigo 10º da lei 
supracitada, será analisada, bem como serão contextualizadas as inovações propostas neste 
mote pela Lei nº 12.034/2009, minirreforma eleitoral que já surtiu efeitos nas eleições de 
2010. 

1. A LEI 12.034/2009 E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

  

Conhecida como 'a Constituição cidadã', a Constituição brasileira de 1988 trouxe já em seu 
preâmbulo a premissa de igualdade que oficialmente regeria o país. O que merece destaque 
desde logo, é que o constituinte elege o principio da igualdade como valor supremo de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
afirmação esta corroborada em todo o texto constitucional. 

  

Mais adiante, o artigo 3º estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 
erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, regionais; e 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e de outras 
formas de discriminação. 

  

Contudo, apesar das previsões já no início do texto constitucional, é crucial analisar que não 
basta positivar o principio da igualdade na Lei Maior do Estado brasileiro, é preciso, sobre 
tudo, encontrar meios de aplicá-lo na realidade sócio-política do país. Neste ponto, cumpre 
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esclarecer que o Estado pode - e porque não dizer, deve - realizar políticas de inclusão. Via de 
regra, estas medidas são tidas pelo senso comum como favorecimento indevido ou, ainda, 
como mais uma forma de acirrar uma possível discriminação. 

  

Ocorre que não se pode interpretar a Constituição e, mais precisamente, a regra "todos são 
iguais perante a lei", de maneira gramatical. A interpretação deve se dar de forma lógica, 
interando as normas constitucionais entre si e também com as demais leis, haja vista que tudo 
está contido num sistema jurídico que é considerado uno. Além disso, a partir de uma 
premissa histórica, devem ser investigas as condições, os fundamentos e a origem da criação 
da norma jurídica, analisando a intenção do legislador no momento da sua criação. Esta 
análise deve ser feita de um modo não subjetivo, visto que se assim o fosse não seria possível 
fixar valor à provável intenção do legislador. Sobre este aspecto, esclarece Paulo Bonavides, 
ressaltando posição do jurista italiano Aldo Bozzi, que dentre as três posições doutrinarias a 
este respeito, a escola dogmática jurídica, a escola da livre investigação do direito e da escola 
histórico evolutiva, esta última seria a mais acertada: "A escola histórico-evolutiva toma 
finalmente a lei como se fora dotada de vida própria ou autônoma, e uma vez elaborada, 
segue ela uma trajetória independente, amoldando-se às novas condições, imperativos e 
necessidade da vida social". [1] 

  

Assim sendo, é levando em consideração o contexto social que o legislador deve agir para 
materializar os princípios constitucionais. Partindo deste pressuposto, torna-se plenamente 
possível proporcionar condições diferenciadas às minorias, desde que não tal prática não 
incorra em discriminação negativa. Aliás, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial. Publicada em 1968 estabeleceu com precisão a 
definição de discriminação positiva e de discriminação negativa nos conceitos nos seguintes 
termos: 

  

A discriminação negativa: significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou 
resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em 
igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. [...] Discriminação 
positiva: não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o 
único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de 
indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais 
grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, 
contanto que tais medidas não conduzam, em conseqüência, à manutenção de direitos 
separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus 
objetivos. 

  

Reprimir a discriminação negativa no sistema político brasileiro foi o primeiro passo para a 
inserção da mulher no cenário político nacional. Quando a constituição de 1934 estabeleceu 
que a mulher poderia participar da escolha dos representantes do povo, estava superando um 
contexto de discriminação negativa de gênero. A discriminação positiva, só veio, porém, 
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décadas depois, com o advento da  Lei 9.504/1997, mais especificamente em seu artigo 10º, 
estabelecer que os partidos políticos deveriam resguardar um percentual de vagas em suas 
legislaturas para candidatas mulheres. 

  

Não há que se adentrar aqui na discussão da validade deste ato de inclusão, pois a doutrina já 
pacificou a discriminação positiva como método eficaz de materializar o principio da 
igualdade, o STF já interpreta a Constituição levando em conta este primado. 

  

A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a 
uma, tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal 
violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o 
conteúdo do princípio. (ADI 2.716, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 29-11-07, Plenário, 
DJE de 7-3-08) 

  

Ainda, José Afonso da Silva, que eu seu Curso de Direito Constitucional Positivo desvenda 
cada meandro da Constituição Brasileira, esclarece que: 

  

A igualdade do direito de ser votado constitui outro aspecto do principio da igualdade do 
sufrágio. Caracteriza a desigualdade do direito da elegibilidade o fato de criarem-se condições 
discriminatórias para que alguém possa ser eleito a determinado cargo eletivo. Em principio, 
pois, todo eleitor deverá ser elegível para o cumprimento de mandatos, nas mesmas 
condições. P. 353 

  

Esta premissa, no entanto, não foi necessária para dirimir a desigualdade de gênero no cenário 
político nacional. A necessidade da inserção de dispositivo especifico, reservando vagas à 
mulher no pleito, é a prova da ausência da aplicabilidade da liberdade de escolha do 
governante não por preconceito do cidadão eleitor, mas pela hipocrisia político-partidária que 
blindou por tanto tempo o poder político de representação às mulheres brasileiras, sendo, pois, 
a comprovação de que o legislador está atento a estas questões, e busca de maneira aristotélica 
materializar a igualdade prevista na Carta Política, tratando os iguais de forma igual, e os 
desiguais na exata medida de suas desigualdades. 

  

Em sentido semelhante, Rui Barbosa defendeu em seu "Oração aos Moços", discurso 
proferido enquanto paraninfo na Faculdade de Direito de São Paulo em 1920 que "tratar com 
desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 
igualdade real", e que a "a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade" 
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Interessante perceber que o potencial político da mulher, enquanto eleitora, foi a muito 
descoberto e assegurado pelas leis deste país, enquanto o reconhecimento de sua força político 
partidária foi postergada para algumas constituições depois. Não se pode derrogar o principio 
da igualdade, e mais, a igualdade material dentre os cidadãos, em prol de uma ficta liberdade 
partidária. Fica, esta condicionada aos princípios que confluem para o compromisso com o 
regime democrático, aplicando sua obrigação de resguardar a soberania nacional, o regime 
democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, como bem 
defende José Afonso da Silva. 

  

A legislação, enquanto defensora da ordem social, deve salvaguardar os institutos básicos a 
manutenção do Estado Democrático de Direitos, defendendo as ditas minorias, que na 
realidade representam a diversidade sócio-cultural brasileira, utilizando sim de políticas de 
inclusão, a fim de dirimir qualquer tipo de discriminação, inclusive a absurda desigualdade de 
gênero. 

  

1. A LEI 12.034/2009 PROPICIANDO A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS 
MULHERES NA POLÍTICA NACIONAL 

  

O direito ao voto feminino foi introduzido no sistema jurídico nacional com o Decreto nº. 
21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que instituiu o Código Eleitoral Brasileiro, o qual trazia a 
definição de eleitor como o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na 
forma do código. Não havia, porém, a obrigatoriedade do voto feminino. 

  

Há este tempo, já se falava na formulação do projeto da nova Constituição, e no intuito de 
salvaguardar os direitos das mulheres, duas representantes femininas fizeram parte da 
Comissão que deveria elaborar o anteprojeto da Constituição: Bertha Lutz e Nathércia da 
Cunha Silveira. Foram elas as responsáveis pelo alistamento feminino eleitoral, requisito para 
o voto feminino pelo Código Eleitoral em vigor. E foi na eleição para a Assembléia Nacional 
Constituinte que e mulher expressou sua vontade politicamente pela primeira vez em âmbito 
nacional, votando e elegendo a primeira mulher brasileira escolhida para cargo eletivo federal, 
a deputada federal pelo Estado de São Paulo Carlota Pereira de Queiroz. 

  

Outrossim, foi a Constituição de 1934 que estabeleceu o sufrágio universal, não mais 
impondo à participação política da mulher. Contudo, com o fechamento do Congresso 
Nacional pelo então presidente Getulio Vargas, as mulheres foram tolhidas do exercício de 
mais esta conquista política. Uma década se passou e só em 1946 é que as mulheres puderam 
exercer o seu direito ao voto constitucionalmente previsto. 

  

A previsão constitucional, no entanto, não foi o bastante para garantir as mulheres a liberdade 
e igualdade necessárias para serem votadas. A principio o tradicionalismo da sociedade 
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brasileira não permitia às mulheres uma situação de igualdade de direitos perante os homens, 
o que figurava também no cenário político. Posteriormente, o implemento da ditadura militar 
também afetou a evolução da participação das mulheres na política nacional. 

  

O direito existia, mas as mulheres continuavam subjugadas em sua capacidade político - 
decisória. Tanto é que o Senado brasileiro só recebeu sua primeira representante feminina em 
1979, Eunice Michiles. O cargo de governadora foi ainda mais difícil de ser conquistado, 
sendo que apenas em 1994 Roseana Sarney assumiu o posto, e comandou o Maranhão por 
dois mandatos. 

  

Em realidade, embora exercessem o direito ao voto sem distinção em relação aos homens, as 
mulheres ainda enfrentavam inúmeras discrepâncias de condições para concorrer aos cargos 
eletivos. Com o fim da ditadura militar, e das conseqüentes limitações eleitorais, a 
Constituição promulgada em 1988 e o Código Eleitoral de 1995 reafirmavam o sufrágio 
universal, mas nada faziam de concreto, pelo fim da disparidade de gênero na política 
nacional. 

  

Foi em 1997 com a instituição da Lei 9.504/1997 que o legislador brasileiro se atentou para as 
discrepâncias, e começou a tomar medidas positivas a fim de dirimi-las. A referida Lei, em 
seu artigo 10º trazia o seguinte dispositivo: 

  

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara 
Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinqüenta por cento 
do número de lugares a preencher. 

 [...] 

§ 3o  Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou 
coligação reservará o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por 
cento) para candidaturas de cada sexo. 

  

A reserva do percentual de 30% para as candidaturas foi sem dúvida um grande avanço para a 
classe feminina no cenário político nacional. Entretanto, a letra da lei, embora respeitada, haja 
vista intensa fiscalização da Justiça Eleitoral, não assegurava um real aumento da participação 
feminina na política. A reserva das vagas assegurava até então, apenas um número de 
mulheres candidatas, o que não significava, um número significativo de candidatadas eleitas. 

  

Preenchido o requisito estabelecido pela lei, por vezes, não havia o interesse dos partidos em 
eleger de fato aquelas que inscrevia como candidatas. Em 2008, mais de uma década após a 
criação da lei, o Brasil ocupava a 146ª posição em um ranking sobre a participação das 
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mulheres nos Parlamentos em 192 países do mundo, divulgado pela Organização 
Internacional União Interparlamentar. 

  

A pesquisa apontava ainda, que na América Latina o Brasil fica apenas à frente de Haiti e 
Colômbia no que se refere à proporção de mulheres deputadas. Destacando importante 
informação, de que dos países pesquisados, a maioria dos que lideram o ranking têm leis que 
garantem uma representação alta de mulheres no Parlamento ao exigir, por exemplo, uma cota 
mínima nas listas partidárias. 

  

Os dados da União Interparlamentar mostram que a participação de mulheres no Parlamento 
tem crescido, mesmo que timidamente, sendo visíveis bons resultados onde foram adotados 
mecanismos para estimular a participação política, como as cotas. O crescimento é constante 
também em países que aparecem com maiores percentuais e já estão bem colocados no 
ranking, como Argentina, Noruega, África do Sul, Islândia e Alemanha. Todos com a 
possibilidade de em breve alcançar Ruanda, o primeiro da lista e único país a ter uma maioria 
feminina na Câmara Federal, 56,3% de mulheres deputadas. [2] 

  

Tais dados demonstram a importância de uma postura pró-ativa dos governos em tentar 
dirimir a desigualdade de gênero na representação política, e servem de argumento em face 
daqueles que criticam o sistema de cotas como prática eficiente na diminuição das 
desigualdades. 

  

Uma pesquisa realizada pelo Ibope/Instituto Patrícia Galvão/Cultura Data com o apoio da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que em fevereiro entrevistou 2002 pessoas 
em 142 municípios distribuídos por todas as regiões do país mostrou que 75% dos brasileiros 
são favoráveis  à política de cotas para mulheres na política e apóia a punição dos partidos 
políticos que não cumprem legislação. 

  

Frente a este quadro de apoio social e da falta da efetividade da lei que previa as cotas em 
possibilitar a eleição das candidatas, foi realizada uma minirreforma eleitoral, por força da Lei 
nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, que operou algumas modificações no antigo texto 
da Lei 9.504/1997. Onde se lia: "reservará o mínimo de 30%", figura hoje "preencherá". A 
mudança parece sutil, mas a diferença fática será bastante grande. Antes, do número total de 
candidaturas os partidos deveriam reservar 30% das vagas, se estas não fossem preenchidas, 
nada se sofreriam de sanção. Com a nova redação, a  aplicação percentagem deve ser real, do 
número total de candidaturas, 30% no mínimo devem preenchidos, se não alcançarem este 
patamar os partidos deverão indicar menos homens candidatos, até equilibrar as contas. 

  

Outro avanço importante, que irá propiciar maior acesso aos cargos eletivos é modificação 
parcial da Lei 9.096/1995. A inclusão do artigo V e do parágrafo 5º no artigo 44 que agora 
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estabelece que um mínimo de  5º da verba oriunda do Fundo Partidário irá para a criação e 
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, e 
implementa sanção aos partidos que não cumprirem a nova redação: "§ 5º o partido que não 
cumprir o disposto no inciso V do caput deste artigo deverá, no ano subsequente, acrescer o 
percentual de 2,5% do Fundo Partidário para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo 
para atividade diversa". E a modificação do artigo 45, que passa a vigorar com o inciso IV, 
que dispõe que para promover e difundir a participação política feminina, o tempo dedicando 
às mulheres no horário gratuito será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, 
observado o mínimo de 10%. 

  

A minirreforma passou a valer para as eleições de 2010, e tem o condão de modificar a 
realidade da participação das mulheres na política nacional. A implementação de disposições 
normativas que assegurem a igualdade de condições no pleito é fundamental para dar inicio a 
uma mudança profunda e necessária na sociedade brasileira a fim de que não mais exista a 
disparidade de gênero no cenário político nacional, e quiçá seja desnecessário o implemento 
de políticas afirmativas deste cunho, tão natural seja a igualdade de representatividade na 
política nacional. 

  

  

1. RESULTADOS PRÁTICOS DA LEI 12.034/2009 

  

As mudanças trazidas pela Lei nº 12.034/2009 tiveram grande reflexo nas eleições de 2010. 
Com o advento da nova normatização as candidaturas femininas aumentaram 
significativamente. 

  

Foram apresentados 22.555 registros de candidaturas para o jogo eleitoral, em todo o território 
brasileiro. Destes, apenas 22,4% representam candidatas mulheres. Após a apreciação dos 
pedidos de registro das candidaturas pelos Tribunais Eleitorais, houve uma diminuição de 
dois pontos percentuais. Ainda assim, representa um aumento de 36% no número de 
candidaturas femininas aptas para todos os cargos em disputa em relação a 2006, com 
14,1%.[3] 

  

Veja-se, que no último pleito, as candidaturas femininas apareceram em maio número para o 
cargo de Deputado Estadual, cerca de 22,8%, 

  

Os percentuais da participação feminina na competição às Assembléias Legislativas e à 
Câmara Legislativa do DF não diferem substancialmente àqueles para a Câmara dos 
Deputados. Os registros de candidaturas femininas perfazem 22,8%, sendo que apenas 21% 
foram consideradas aptas para o pleito. O perfil da candidata à deputada estadual e distrital 
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quanto a faixa etária é de meia idade. A maior parte dos candidatos encontra-se na faixa etária 
de 45 a 59 anos, 47,7% dos homens, para 46% das mulheres. Contudo há um percentual 
significativamente maior de candidatas jovens, na faixa de 21 a 34 anos, 16,9 % para 12,6% 
dos homens. As mulheres são mais qualificadas que seus concorrentes do sexo masculino, 
45,8% das candidatas cursaram nível superior completo, para 44,3% dos homens.[4] 

  

Não obstante aos dados apresentados, infelizmente, segundo o Site do TSE, apenas o estado 
de Mato Grosso do Sul alcançou o índice de 30% de participação feminina na disputa de 
cargos eletivos. É bem verdade, que a minirreforma, ainda muito recente, não logrou o êxito 
esperado. Há que se considerar a proximidade entre a entrada em vigor da Lei nº 12.034/2009, 
e as Eleições de 2010, restando evidenciado, que o cenário político nacional ainda enfrenta 
um período de adaptação às novas regras. 

  

Outrossim, espera-se e com, fundada razão, que o resultado da participação feminina das 
próximas eleições seja outro, principalmente pela intensa e combatente participação feminina 
ao mais alto cargo do país. 

  

As eleições de 2010 contam com nove concorrentes para a Presidência da República, sendo 
duas mulheres. Elas não são as primeiras mulheres a disputarem o principal cargo político do 
país, contudo, são as primeiras com chances reais de chegarem ao poder e/ou de influírem em 
grande medida em um segundo turno. 

  

A Eleição da primeira mulher à Presidência da República, independentemente de cenários 
políticos-partidários, irá sem dúvida, promover de forma impar a participação da mulher 
brasileira na política, não há como negar o peso e a importância que a última eleição teve 
perante o eleitorado feminino. 

  

As eleições gerais de 2010 serão não apenas a maiores em termos de quantidade de eleitores 
inscritos (mais de 130 milhões) e de candidaturas (estima-se cerca de 6 mil candidaturas 
somente para deputados estaduais e federais), mas também as mais importantes em termos da 
participação feminina e do debate acerca da equidade de gênero no país. Embora o Brasil 
tenha uma das menores taxas de representação feminina na política institucional da América 
Latina e do mundo, existem novidades importantes nas eleições de 2010. Na disputa pelo 
cargo máximo do Executivo Federal, pela primeira vez na história do país existem duas 
mulheres que pretendem se candidatar à Presidência da República e aparecem bem 
posicionadas nas pesquisas eleitorais. Para as eleições proporcionais, espera-se um aumento 
do percentual de mulheres candidatas em decorrência da Lei nº 12.034/2009 que obriga os 
partidos a preencher a cota mínima de 30% das candidaturas para cada sexo.  
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Muito embora, para muitos estudiosos a minirreforma eleitoral não tenha conseguido ter o 
alcance esperado nos partidos políticos e, por conseguinte, nas candidaturas do ultimo pleito, 
as modificações trazidas pela Lei nº 12.034/2009 são extremamente importantes para inserir 
definitivamente a mulher no cenário político nacional. . Em suma, com o balanço da 
participação feminina nas últimas eleições, com as disposições da Lei nº 12.034/2009, e com 
o resultado da eleição presidencial, o que se  pode esperar das próximas eleições e uma 
participação ainda mais efetiva da mulher enquanto candidata. 

  

  

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A República Federativa do Brasil trouxe em seu texto constitucional promulgado em 1988 as 
premissas básicas que regeriam o país. Destaca-se o principio da igualdade, salvaguardado 
por toda a Constituição. A preocupação em proporcionar a igualdade entre os cidadãos de um 
país tão rico em diversidades trouxe a necessidade da utilização de políticas públicas de duas 
naturezas, aquelas que reprimem a discriminação negativa, pejorativa e odiosa; e as ações 
afirmativas, que visam proporcionar a igualdade material utilizando para tanto a premissa da 
discriminação positiva, ou seja, tratando igualmente os iguais, e os desiguais na medida de 
suas desigualdades. 

  

No âmbito político a discrepância de representatividade entre gêneros sempre foi latente. O 
sufrágio universal, há tempos existente no ordenamento jurídico brasileiro, não foi suficiente 
para proporcionar uma igualdade efetiva no que tange a participação feminina na política 
nacional. 

  

Para tanto, o legislador por meio da Lei 9.504/1997 inseriu na legislação um dispositivo que 
estabeleceu a política de cotas de gênero por ocasião das candidaturas a cargos eletivos. A 
ação em tela já é pratica em muitos países e tem sido eficaz na inserção das mulheres no 
mundo da política. Embora ensejasse discussões, a medida teve ampla aceitação nacional, 
haja vista a consciência da população em compreender que não se pode derrogar o principio 
da igualdade, e mais, a igualdade material dentre os cidadãos, em prol de uma ficta liberdade 
partidária. 

  

O texto legal em vigor, garantia a reserva de vagas em proporção de no mínimo 30%, o que 
não por completo o seu objetivo inicial, o de incluir as mulheres na participação político - 
partidária. Frente a isto, o legislador operou uma minirreforma eleitoral, a fim de traçar 
diretrizes em diversas frentes, entre elas a participação das mulheres na política. 
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A nova redação dos dispositivos legais já foram aplicadas ao pleito em 2010. Trás como 
grandes avanços no assunto em tela à obrigatoriedade em preencher o percentual de 30% de 
candidaturas em cada sexo; a reserva de um percentual da verba do Fundo Partidário Nacional 
para o implemento de ações que propiciem o acesso à política para as mulheres; e a reserva de 
tempo no horário eleitoral gratuito. Medidas válidas, das quais os resultados fáticos só 
poderão auferidos após a próxima eleição, mas que sem dúvida são fundamentais para a 
concretização da tão buscada igualdade de gênero no âmbito político.   
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O DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE RELIGIOSA: SUA 
LIMITAÇÃO FRENTE AO SACRIFÍCIO DE ANIMAIS EM ALGUMAS 

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS. 
 

THE FUNDAMENTAL RIGHT TO RELIGIOUS FREEDOM: ITS FRONT LIMITING 
THE SACRIFICE OF ANIMALS IN SOME RELIGIONS AFRO-BRAZILIAN. 

 
 
 

Araci Bispo do N ascimento 
Priscila Formigheri Feldens 

 

RESUMO 
O presente trabalho aborda o direito fundamental à liberdade religiosa, a partir da busca de 
entendimento conceitual do fenômeno religioso, até as ramificações do referido direito (o 
direito à liberdade de crença e à liberdade de culto), sua história e as limitações do mesmo. 
Nesse último âmbito, é analisada a aparente colisão existente entre o direito à liberdade 
religiosa (especificamente liberdade de culto) de religiões afro-brasileiras, através do 
sacrifício de animais, e os direitos protetivos desses. Logo, busca-se uma alternativa para a 
resolução desse conflito, sem perder de vista a importância da efetivação do direito 
fundamental aqui estudado.  
PALAVRAS-CHAVE: ANIMAIS; LIBERDADE RELIGIOSA; SACRIFÍCIO 
 
ABSTRACT 
This paper addresses the fundamental right to religious freedom from the pursuit of 
conceptual understanding of religious phenomenon, until the ramifications of that right (the 
right to freedom of belief and freedom of worship), its history and the limitations of the same. 
In the latter context, we analyze the apparent collision between the right to religious freedom 
(especially freedom of cult) african-Brazilian religions, through the sacrifice of animals, and 
protective rights of them. Therefore, we look for an alternative to solve this conflict, without 
losing sight of the importance of ensuring the right key here studied. 
KEYWORDS: ANIMALS; RELIGIOUS FREEDOM; SACRIFICE. 
 
 

   

1. Introdução 

  

  

           Sabe-se que abordar o assunto religião, na atualidade, não é uma tarefa fácil devido ao 
fato de ser um tema complexo, de alta diversidade e peculiaridades. Logo, a própria tentativa 
de conceituar a palavra religião é intensamente arriscada.[1]  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 6946



           Na concepção filosófica de Chauí, por exemplo, a religião é um vínculo entre o mundo 
profano e o mundo sagrado, isto é, a Natureza (água, fogo, ar animais, plantas, astros, pedras, 
metais, terra, humanos) e as divindades que habitam a Natureza ou um lugar separado da 
Natureza.[2] Sociologicamente, Oliveira entende a religião como um fato social universal, 
sendo encontrada em toda parte desde os tempos mais remotos.[3] Já, 

  

  

Para Marx a religião - e aqui tomamos no sentido tradicional - é uma superestrutura, reflexo 
necessário das condições econômicas e sociais. Caindo a infra-estrutura capitalista, que a 
gerou, a religião definhará por falta de chão. 

Freud situa a religião no plano psicológico, como um reflexo da tendência psíquica. Trata-se 
de nada mais que uma sublimação da libido, sem maior objetivo real.[4] 

  

  

         Enfim, surgem várias conceituações sobre religião na medida em que se pesquisa seu 
significado, sendo que isso pode ocasionar uma determinada angustia, pois 

  

  

  [...] quem procura, nos grandes dicionários teológicos, uma definição de "religião", se sente 
logo desanimado. A definição do conceito e da essência de religião é um problema 
praticamente insolúvel", pode-se ler em vários deles.  Talvez seja possível, então , definir 
religião a partir da descrição dos fenômenos que se apresentam sob este rótulo. Não poderá 
ser, porém, uma descrição puramente exterior. As práticas e crenças que se apresentam como 
religião são tão  diversas que dificilmente se descobriria um denominador comum. Deveremos 
operar uma descrição do fenômeno como portador revelador de uma significação, de uma 
intenção interior. Tal descrição chama-se "fenomenológica" e deverá revelar a intenção 
profunda que determina a significação última (o logos ou razão) do fenômeno religioso.[5] 

  

  

            Desse modo, percebe-se que a religião é fenômeno intimo de cada ser humano e 
consequentemente relativo. Integra a identidade das pessoas e por isso pode ser 
subjetivamente considerada, pois "seria, então, a atitude de abandono, de entrega e de 
compromisso do homem orientando-se para a divindade; ou também, em certos casos, medo 
e, até Terror ante o transcendente".[6] 

Contudo, cabe-se 
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[...] introduzir no fenômeno religioso uma primeira distinção, a distinção entre a fé como 
realidade social e a fé como realidade pessoal. Não é preciso insistir no fato de que, no 
mundo, ocidental de hoje, o segundo aspecto seja talvez acentuado de maneira unilateral, mas 
felizmente está surgindo uma reação num sentido mais comunitário. É importante que a 
religião tenha ambos estes aspectos. Se a religião nos une com Aquele que sustenta todo o ser 
(aspecto pessoal), ela nos une também, necessariamente, com todos os que se unem com Ele 
(aspecto comunitário). 

Por outro lado, a distinção é importante também, porque pode acontecer, e a história mostra 
que sempre de novo acontece que alguém deva professar uma forma de fé diferente da que 
confessa a comunidade, o que geralmente significa que ele constituirá uma nova comunidade. 
É o caso da maioria dos gênios religiosos, inclusive, do próprio Jesus Cristo. Esta distinção 
explica também que alguém pode passar de uma religião para outra, deixar a comunidade 
religiosa em que se criou e se orientar para outra, sem sentir remorsos e se tornar neurótico. 

A religião pessoal não é pura e simplesmente um produto da imposição social. Mas esta é 
tampouco resultante das atitudes religiosas individuais. Num certo sentido, a religião 
comunitária precede a individual, porque é de comunidade que o homem recebe as palavras 
necessárias para definir seu sentido religioso.[7] 

  

  

            Outrossim, deve-se entender que a religião também é considerada de modo objetivo 
quando indica a instituição que propõe uma crença formulada (doutrina, dogma), uma 
regulamentação de práticas religiosas (liturgia, ritos) . "Como o aspecto social e individual, 
também o aspecto objetivo e subjetivo são "dialíticos", isso é, evocam-se mutuamente, como 
num diálogo, sem que um possa ser reduzido ao outro. Não se reduzem a mesma 
realidade."[8] 

Esse diálogo dual sempre existiu ao longo dos tempos, pois  a "[...] religião não transmuta 
apenas o espaço. Também qualifica o tempo, dando-lhe marca do sagrado."[9] 

  

Desde as antigas civilizações, percebe-se o culto ao sobrenatural como algo muito importante, 
mostrando que o espírito de religiosidade acompanha o homem desde os primórdios. Cada 
povo tem sua cultura própria, tem o culto ao sobrenatural como motivo de estabilidade social 
e de obediência às normas sociais. As religiões, as liturgias variam, mas o aspecto religioso é 
bem evidente. O homem procura algo sobrenatural que lhe transmita paz de espírito e 
segurança; A religião sempre desempenha função social indispensável. [10] 

  

  

  

             Para que essa função social seja realizada, no entanto, é indispensável que os seres 
humanos possuam liberdade para o exercício da religião. Na concepção de Aristóteles a 
liberdade é "a ausência de constrangimentos externos e internos, como uma capacidade que 
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não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçada por coisa alguma para agir. Trata-se 
da espontaneidade plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação, sem 
ser constrangido por nada ou por ninguém." [11] 

Importante aduzir que à realização da religião é indispensável à liberdade de expressão e 
pensamento. 

  

  

O homem não se contenta com o mero fato de poder ter as opiniões que quiser, vale dizer: ele 
necessita, antes de mais nada, saber que não será apenado em função de suas crenças e 
opiniões. É de sua natureza, no entanto, o ir mais longe: o procurar convencer os outros; fazer 
o proselitismo. 

Ele é escravo de um certo princípio de coerência. Se crê em certas idéias é levado a desejar o 
seu implemento, a conformar o mundo segundo sua visão,  necessitando destarte de liberdade 
para exprimir suas e crenças e opiniões. 

A liberdade de pensamento nessa seara já necessita de proteção jurídica. Não se trata mais de 
possuir convicções íntimas, o que se pode ser atingido independentemente do direito. Agora 
não. Para que possa exercitar a liberdade de expressão do seu pensamento, o homem, como 
visto, depende do direito. É preciso, pois que a ordem jurídica lhe assegure essa prerrogativa, 
mais ainda, lhe assegure os meios para que viabilize esta transmissão.[12] 

  

  

                Nesse diapasão, a Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso IV que: "é 
livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato." Todavia, apesar dessa 
previsão e de saber que a liberdade religiosa seria uma espécie de liberdade de pensamento, o 
constituinte achou necessário estabelecer artigos legais específicos àquela devido a sua 
complexidade e sinuosidade. 

Ademais, deve-se assinalar que isso se procedeu devido à separação existente no Brasil entre 
o Estado e a Igreja (ou templos). Num regime de tolerância, reconhece-se a liberdade de 
cultos e o Estado recusa-se a intervir nos funcionamentos dos templos, não importando sob 
que pretextos. [13] 

Essa forma de entendimento, tem origem no século XIX, impulsionada pela Revolução 
Francesa, através de ideários como a filosofia da laicidade[14], 

  

Uma concepção evolucionista acerca da origem do homem e da sociedade; uma teoria 
antidivinista sobre as origens do poder; a confinação do religioso. No quadro do respeito de 
liberdades de consciência, à esfera privada; a afirmação do papel activo do Estado perante a 
sociedade civil; a conseqüente promoção de idéias e valores capazes de ligar as diferenças, a 
começar pelas subjetivas, tendo em vista com bater o atomismo social e consolidar a 
cidadania. [15] 
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            Enfim, todo esse contexto histórico e a evolução das idéias a respeito das liberdades 
dos cidadãos acabou estimulando o desejo e a exigência da liberdade religiosa por eles. Logo, 
a previsão constitucional do direito à liberdade religiosa alcança cada vez mais importância e 
necessidade na vida das pessoas. 

  

2. O direito fundamental  à liberdade religiosa 

  

  

            Como referido anteriormente, entre as várias manifestações da liberdade de 
pensamento, encontra-se também a liberdade religiosa. 

  

A liberdade religiosa consiste na livre escolha pelo indivíduo da sua religião. No entanto, ela 
não se esgota nesta fé ou crença. Ela demanda uma prática religiosa ou culto com um dos seus 
elementos fundamentais do que resulta também inclusa, na liberdade religiosa, a possibilidade 
de organização destes mesmos cultos, [...]. este último elemento é o muito importante, visto 
que da necessidade de assegurar a livre organização dos cultos surge o inevitável problema da 
relação destes com o Estado.[16] 

  

  

Isso ocorre porque, apesar da vida espiritual ocorrer no foro íntimo de cada pessoa, não se 
desenvolve em compartimentos estanques. Sobre a espiritualidade e o pensamento individual, 
interferem fatores sociais, econômicos, históricos e culturais[17] que podem facilitar ou 
dificultar a liberdade religiosa. 

Tal afirmação pode ser verificada historicamente, quando 

  

               Durante a maior parte dos séculos que seguiram à Reforma, a liberdade religiosa em 
geral, quando aceita foi tomada na acepção de liberdade de crença, o que representava uma 
verdade, uma espécie de manutenção de discriminações sob forma camuflada. A partir do 
momento em que os Estados pressupunham a garantia fundamental dos direitos do indivíduo, 
dando a este liberdade de crença, mas impedindo sua manifestação exterior -por meio do culto 
ou de outras formas ou de outras formas de expressão -, estavam, na prática, promovendo a 
manutenção das antigas diferenciações por razão religiosa - que tanto repugnaram o mundo 
moderno -, apenas, porém, sob nova roupagem. 

A Constituição Imperial de 1824 foi exemplar nesse sentido. O Estado, de feições religiosas, 
ligado oficialmente à Igreja Católica Apostólica Romana, permitia a liberdade de crença, 
embora não admitisse a liberdade de culto. Na verdade, essa declaração da liberdade de 
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crença servia de obstáculo à visualização explícita da diferença e da perseguição da matéria 
de religião.[18] 

  

  

Todavia, Ribeiro ensina que após o período monárquico aos poucos foi dissipando a 
interpretação restritiva e opressora sobre a liberdade religiosa, entendida apenas pelo viés de 
liberdade de crença. Com a Constituição Federal de 1988 não se garantiu somente ela, mas 
todo o feixe de direitos de que se constitui a questão.[19] 

No artigo 5º, inciso VI, da atual Carta Magna, declara-se ser "inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida 
na forma da lei, proteção aos locais de culto e suas liturgias". Interligado a ele vários outros 
artículos da Constituição também existem com o condão de proteger a liberdade religiosa.[20] 

         "Nesse feixe de direitos, englobados sob denominação genérica de direito a liberdade 
religiosa, residem, na verdade, dois direitos que são fundamentais e essenciais, sem os quais 
não se pode dizer que um Estado albergue uma mínima garantida à liberdade de religião."[21] 
São eles, o direito a liberdade de crença e a liberdade de culto,  cabendo, assim, estudá-los. 

  

 2.1. Liberdade de crença 

  

            Conforme o dicionário de língua portuguesa, a palavra crença denomina-se fé 
religiosa, convicção íntima, o ato de crer, que significa acreditar ou ter por certo e verdadeiro 
algo.[22] A liberdade de crença é a liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a 
qualquer seita, a liberdade e direito de mudar de religião, tudo isso com o limite de  até onde 
possa prejudicar a liberdade dos outros.[23] 

Mais detalhadamente, Ribeiro explica que 

  

  

[...]  a liberdade de crença, tem como marca nítida o seu caráter interior. Vai da liberdade 
primeira do homem de poder orientar a  sua fé, sua perspectiva em relação ao mundo e à vida, 
a sua possibilidade de eleição dos valores que reputa essenciais, sendo, pois, inalienáveis por 
natureza, mesmo quando proibida legalmente, visto que a repressão ao direito e à tirania não 
podem chegar ao ponto de cercear a fé que reside no interior do indivíduo, alcançando, no 
máximo, a sua manifestação exterior.[24] 
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            Assim, a liberdade de crença passou a ser entendida como direito 
fundamental    previsto e tutelado na Constituição Brasileira. Chama a atenção, contudo, que a 
Constituição Brasileira de 1967/1969 não previa a liberdade de crença em si, mas apenas a 
liberdade de consciência, e na mesma previsão assegurava aos crentes o exercício dos cultos 
religiosos (art. 153 par. 5º). Então, a liberdade de crença era garantida como simples forma de 
liberdade de consciência.[25] De modo mais adequado, a Constituição Federal de 1988, com 
seu artigo 5º, na segunda frase do inciso VI,   

  

  

[...] leva a cabo um retorno às Constituições de 1946 e 1934, onde se apartavam consciência e 
crença para proteger ambas. É esta sem dúvida a melhor técnica, pois a liberdade de 
consciência não se confunde com a de crença. Em primeiro lugar, porque uma consciência 
livre pode determinar-se no sentido de não ter crença alguma. Deflui pois da liberdade de 
consciência uma proteção jurídica que inclui os próprios ateus e agnósticos. 

De outra parte, a liberdade de consciência pode apontar para uma adesão a certos valores 
morais e espirituais que não passam por sistema religioso algum. Exemplo disto são os 
pacifistas que, embora tendo por centro um apego à paz e o banimento da guerra, não implica 
uma fé religiosa.[26] 

                                                                                                                     

  

           A liberdade de crença manifesta-se, desse modo, com uma espécie de liberdade 
negativa, pois seu objeto constitui um conjunto indefinido de alternativas de pensamento ao 
passo em que o Estado não pode, de modo positivo, impor um só entendimento sobre tal 
liberdade. [27] 

           Ademais, interessante reparar o direito a liberdade de crença não obriga somente  | as 
pessoas a observá-lo mas o próprio o Estado também  está limitado a intervir nesse  aspecto 
intimo e inviolável  dos cidadãos. 

  

Assegura-se, pois, no plano jurídico-subjetivo, a possibilidade de cada pessoa, conforme os 
ditames da sua própria consciência, livre de pressão e coação, responsabilizar-se por suas 
decisões éticas e existenciais.O indivíduo é livre pra crer ou não na  divindade, no 
sobrenatural na transcendência, nas respostas sobre o sentido da vida e da morte- a  liberdade, 
neste aspecto, poderia chamar-se, também, a-religiosa, já que a crença pode exercer-se em 
qualquer direção e contar, em qualquer caso, com a não confessionalidade do Estado, 
que  deve igual consideração e respeito a todos os cidadãos. Na matéria religiosa afirma-se, "o 
Estado deve ignorar se o indivíduo crê e em que crê", também fazendo parte  do conteúdo da 
liberdade de crença a reversibilidade  das opções de fé (conectado a revisibilidade da 
consciência). [28] 
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            Dessa forma, a liberdade de crença é indispensável para a efetivação do direito 
fundamental à liberdade religiosa. Todavia, somente o respeito dessa faceta não basta, pois a 
liberdade de culto também deve ser observada para o total respeito ao referido ditame 
constitucional. 

  

  

2.3. Liberdade de culto 

  

  

             Primeiramente, cabe salientar que o entendimento sobre culto não se resume a ritos, 
mas deve ser visto como uma atitude subjetiva e espiritual de todos os seres humanos.[29] 
Logo, a liberdade de culto é a possibilidade da exteriorização e a demonstração plena dessa 
capacidade interior religiosa.[30] De acordo com Pontes de Miranda, nela se compreende a 
liberdade "de orar  e de praticar atos próprios das manifestações exteriores em casa ou em 
público, bem como a de recebimento de contribuições para isso".[31] 

             Destarte, através da proteção constitucional da liberdade de culto, como pode ser visto 
no artigo 5º inciso VI, se tutela a liberdade de "comportamentos individuais ou coletivos, 
religiosamente motivados, mais ou menos ritualizados, não dirigidos unicamente a 
comunicação de conteúdos religiosos a outros".[32] Deve-se observar também  que 

  

  

O dispositivo transcrito compõe-se de duas partes: assegura a liberdade de exercício dos 
cultos religiosos, sem condicionamentos, e protege os locais de culto e suas liturgias - mas 
aqui, na forma da lei. É evidente que não é a lei que vai definir os locais do culto e suas 
liturgias. Isso é parte da  liberdade  de exercício dos cultos, que não está sujeito à 
condicionamento. É claro que há locais - praças, por exemplo - que não são propriamente 
locais de culto. Neles se realizam cultos mais no exercício da liberdade de reunião do que no 
da liberdade religiosa. A lei poderá definir melhor esses locais não-típicos de culto, mas 
necessários ao exercício da liberdade religiosa. E deverá estabelecer normas de proteção 
destes e dos locais em que culto normalmente se verifica - o templo edificação com as 
características próprias da respectiva religião. Aliás, assim o tem a Constituição, 
indiretamente, quando estatui a imunidade fiscal sobre templos de qualquer culto (art. 150, 
VI, "b"). Mas a liberdade de culto se estende à sua prática nos lugares e logradouros públicos, 
e aí também o culto merece proteção de lei. Enfim, cumpre aos Poderes Públicos não 
embaraçar o exercício dos cultos religiosos (art. 19, I) e protegê-los impedindo que outros o 
façam.[33] 
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            Assim, como já salientado, a liberdade de culto é de alta relevância para o exercício da 
liberdade religiosa, pois essa 

  

[...] não pode, como de resto acontece com as demais liberdades de pensamento, contentar-se 
com a sua dimensão espiritual, isto é: enquanto realidade ínsita à alma do indivíduo. Ela vai 
procurar necessariamente uma externação, que, diga-se de passagem, demanda um aparato, 
um ritual, uma solenidade mesmo, que a manifestação do pensamento não requer 
necessariamente.[...] A liberdade de culto, o que significa dizer que pode ser exercida em 
princípio em qualquer lugar e não necessariamente nos templos [...][34] 

  

            Na realidade brasileira, durante muito tempo, até próximo ao período republicano, a 
liberdade de culto sofreu perseguições pelo Estado e pela Igreja do Estado, pois impediam a 
manifestação de outra crença sob argumentos os mais disparatos, temendo a contestação à 
idéia de um só Estado e uma só religião.[35] 

           No concernente ao direito de liberdade de culto, pode-se dizer que 

  

Quando as Constituições Brasileiras trataram do tema da liberdade de religião, deixaram um 
campo aberto para o quotidiano jurídico julgar que por este termo se compreendia apenas a 
liberdade de crença, e não a de culto. E ainda mais, quando a liberdade de culto era 
expressamente admitida, os meios oficiais estatais utilizavam-se de argumentos enviesados, 
como a garantia da ordem e da moralidade pública, ou mesmo a questão da defesa urbanística 
contra a poluição sonora que nem mais a teoria e a norma jurídica admitiam.[36] 

  

  

  

             Logo, do modo que foi prevista na Constituição Federal de 1988, a liberdade de culto 
não é mais limitada expressamente por conceitos como a moralidade e a ordem pública como 
foi feito em antigas Constituições. Todavia, na opinião de Bastos esses aspectos estariam 
subentendidos,  pois são estruturantes de toda a ordem normativa e, assim, não permitem que 
o exercício da referida liberdade seja absoluta.[37] 

           Com pensamento diverso, Da Silva sustenta que a atual Constituição, 

  

  

Diferentemente das Constituições anteriores, não condicionou expressamente o exercício dos 
cultos a observância da ordem pública e dos bons costumes. Esses conceitos que importavam 
regras de contenção de limitação dos cultos não mais o são. É que, de fato, parece impensável 
uma religião cujo culto por si, seja contrário aos bons costumes e à ordem pública. Demais, 
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tais conceitos são vagos, indefinidos, e mais serviram para intervenções arbitrárias do que de 
tutelas desses interesses gerais. [38] 

  

  

           Apesar de entendimentos como esse e da Constituição Federal abrigar a liberdade 
religiosa (como também a liberdade de crença e de culto) de maneira bem nítida e inequívoca, 
não se deve olvidar que o quadro histórico denota ainda que, na realidade prática, o Estado 
encontra formas de burlar tais liberdade com legislações canhestras e enviesadas, como 
também, outras vezes, o hermeneuta jurídico ou o aplicador da lei, por modo próprio, 
agem  de tal forma que as tolhe. [39]  Nessa esteira, mostra-se relevante abordar um caso 
concreto de colisão normativa em que a interpretação equivocada e a ponderação de diferentes 
bens jurídicos protegidos pode ocasionar efetivo prejuízo ao direito fundamental à liberdade 
religiosa. Para tanto, estuda-se nesse texto o conflito argüido entre a liberdade de culto por 
religiões com influência africana, no tocante ao ritual de sacrifício de animais realizado por 
elas, frente ao direito de proteção desses e do meio ambiente. 

  

  

3. O direito à liberdade de culto de religiões afro-brasileiras e a proteção legal dos 
animais  

  

  

             As religiões Candomblé e Umbanda têm proveniência africana, trazidas pelos 
escravos na época da colonização. Os sudaneses (de tribos como nagô e gegê) se 
concentraram em grande parte na região da Bahia e do Sergipe, já os bandos advindos do 
Congo, Angola e Moçambique foram levados para o Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e 
São Paulo. As variedades existentes dentro de tais religiões eram imensas e, quando aqui 
chegaram, ainda, sofreram interferência da religião católica, com o intuito catequizador.[40] 

  

  

Mas essa agregação sumária e forçada à Igreja Católica não destruiu suas próprias crenças. 
Continuaram a invocar seu deus supremo sob os nomes de Olurun ou Obatalá; continuaram a 
prestar culto a um sem-número de divindades inferiores sob o nome comum de orixás, como 
Xangô, deus dos raios e das tempestades. Ogun, deus da guerra, Yemanjá, deusa das águas, 
Oxosse, deus das matas e protetor dos caçadores, Omolu, deus da peste e da varíola, e assim 
por diante. Mas ao mesmo tempo a religião de patrões naturalmente lhes interessava e 
impressionava. O deus e os santos invocados pelo senhorio branco, na concepção ingênua do 
africano primitivo, deviam ser muito poderosos, uma vez que seus devotos estavam por cima. 
Além disso, em muitos lugares as reuniões de culto puramente pagão eram proibidas e para 
serem toleradas tinham que apresentar ao menos alguma aparência católica.[41] 
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             Vê-se, dessa forma, que as referidas religiões africanas enquadram-se no denominado 
politeísmo, onde adoram muitos seres divinos, apesar de perceber um indício divino no 
mundo, sem fechar necessariamente o caminho que conduz o conhecimento ao Deus absoluto. 
[42] 

            A adoração dos diferentes seres divinos acompanha a variação existente dentro do 
conjunto sincretístico da religião afro-brasileiro, o que resulta em diferentes vocabulários e 
nomes[43] para a religião (umbanda, macumba, candomblé, batuque, pajelança). [44] 
Ademais, importante reparar que 

  

A religião africana é naturística e por símbolos, imagens e gestos, ritos e fórmulas, que 
exprimem a misteriosa vinculação do homem com o mundo que o envolve. O homem 
primitivo sente forte e instintivamente sua inserção na natureza e sua dependência em relação 
a forças invisíveis, que o superam; e é por meio do culto naturístico que ele procura se 
equilibrar, se afirmar e sobreviver.[45] 

  

         Exemplificando, como manifestação da ritualização, "alguns terreiros que se encontram 
em trânsito entre o culto de nação e a Umbanda[46], ainda sofre influências em seus rituais e 
utilizam animais como oferendas, sejam eles boi, cabra, ovelha e galos".[47]  Tais imolações 
e sacrifícios de seres vivos[48] era um hábito já cultivado entre gregos e latinos na 
antiguidade.[49] 

  

As oferendas para os orixás podem ser cruas ou cozidas. Oferendas cruas são normalmente 
usadas para sacudimento (afastamento de Eguns), oferendas cozidas são usadas para satisfazer 
os Orixás em suas diversas formas. 

Usam-se também parte de animais sacrificados, chamados axés, isto é, patas asas, cabeças e 
os miúdos. O resto do animal não tem nenhum valor para oferenda, podendo ser usados pelos 
filhos de santos.[50] 

  

  

            Contudo, apesar do dever de respeito a tais peculiaridades ritualística para a efetivação 
da liberdade religiosa, deve-se salientar que o culto com sacrifícios de animais entra 
aparentemente em conflito com uma norma de direito penal prevista no artigo 64 da Lei de 
Contravenções Penais que estabelece a criminalização do tratamento cruel aos animais e a 
submissão desses a trabalho excessivo.  Outrossim, o artigo 32 da Lei 9.605/98 (Lei Federal 
de Crimes Ambientais) expressa ser crime a prática de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais de qualquer tipo. 

          Diante desse empasse, alguns doutrinadores se manifestam. Manoel J. Silva Neto, 
enquadra no âmbito da liberdade de culto, o sacrifício de animais nas liturgias de Candomblé 
e Umbanda como "Liberdade de sacrifício de animais no ritual." Ao convocar o art. 5º, VI, 
parte final, CF 88, remarca a "eficácia relativa restringível do dispositivo", desde sua vigência 
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produzindo todos os efeitos (assemelhado aos efeitos dotados de eficácia plena), mas que 
pode "vir a ter sua amplitude encurtada pela atuação judicial ou legislativa", no caso em tela, 
face a redação somente por "lei em sentido formal limitativo de direito" 

  

            Já na posição de Aldir Soriano, há um conflito entre a liberdade religiosa e o direito 
ambiental. O autor argui que existem duas visões a respeito do referido conflito: uma 
biocêntrica e outra antropocêntrica. A visão biocêntrica, entende que o homem não é centro 
do mundo, e a colisão acentua-se, apresentando o direito de animais como intrínseco (não 
funcionalizado à cultura humana).[51] Em consonância, 

  

  

Roxin repara, da banda penal, que o tipo de "maus tratos dos animais", cujo escopo legal é a 
"proteção da vida e do bem-estar do animal", não protege uma mera concepção moral, já que 
o legislador, numa "espécie de solidariedade entre criaturas" também consideram os animais 
superiores nossos semelhantes, como "irmãos distintos" e os protegem como tais. Assim, a 
proteção da convivência humana inclui também, com diferentes atenuações, a vida humana 
em formação e a vida "dos animais superiores. Seu sentimento de dor equipara-se, num certo 
grau, ao do homem.[52] 

  

  

  

            Já de acordo com a visão antropocêntrica, Soriano explica que o sacrifício animal seria 
admitido em nome da cultura popular, visto como algo não necessariamente cruel (aferição 
cultural do sofrimento do animal, que não seria um fenômeno meramente físico e/ou 
psicológico).[53] 

            No Rio Grande do Sul, a questão já foi altamente debatida com a Edição do Código de 
Proteção dos animais (nº 11.915/ 2003), que proíbe em seu artigo 2º, ofender ou agredir 
fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência capaz de causar 
sofrimento ou dano, bem como as que criem condições inaceitáveis de existência (inciso I), 
vedando também a morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário para 
consumo (inciso IV) e o sacrifício de animais com venenos e outros métodos não 
preconizados pela Organização Mundial da Saúde (inciso VII). 

           Com tal lei as religiões afro-brasileiras sentiram-se discriminadas e constrangidas, 
ocasionando uma série de manifestação no Estado. Com isso adveio a lei 12.131, em 2004, 
acrescentando um parágrafo único no artigo 2º, fazendo a seguinte ressalva: "Não se enquadra 
nessa vedação o livre exercício de cultos e liturgias das religiões de matriz africana."[54] 

         Diante disso, foi promovida uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Procurador 
Geral do Estado do Rio Grande do Sul, sustentando que a última lei referida é inconstitucional 
por tratar indevidamente de matéria penal e desrespeitar o princípio isonômico ao excepcionar 
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somente os cultos de origem africana.[55] A discussão continua em aberto, sem decisão 
definitiva. 

         Independente disso, cabe fazer uma análise sobre o conflito ocorrente entre o direito 
fundamental à liberdade religiosa (especificamente, liberdade de culto) das religiões afro-
brasileira e a criminalização do sacrifício de animais na Lei de contravenções penais e na Lei 
de crimes Ambientais. 

  

4. A colisão entre o direito à liberdade de culto de religiões afro-brasileiras e os direitos 
protetivos dos animais e o princípio da proporcionalidade 

  

        Primeiramente, cabe ressaltar que o direito fundamental à liberdade religiosa faz parte do 
rol de princípios constitucionais, os quais seriam "standards (modelo, padrão) juridicamente 
vinculantes radicados nas exigências da "justa medida" (Ronald Dworkin) ou na "idéia de 
direito" (Karl Larenz), enquanto as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo 
meramente funcional."[56]  

        Ainda, conforme Josef Esser, os princípios têm natureza normogenética, pois são 
fundamento de regras, ou seja, são as regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função 
normogenética fundamentante. [57] Já Prieto Sanchís ensina quatro funções que os princípios 
desempenham: 

  

  

A "função interpretativa", que auxilia e norteia a resolução das dúvidas que podem existir 
acerca do significado de uma determinada disposição normativa; "a função integrativa", 
relacionada à  ausência de normas aplicáveis ao caso; a "função 
diretiva"orientadora  legislativa ou de outros operadores do Direito nas tomadas de decisões 
ou na fixação do conteúdo de uma norma; e a "função limitativa", que circunscreve os limites 
da competência de um determinado órgão ou a esfera de eficácia de uma dada regulação.[58] 

  

  

             Continuando no viés de distinção entre princípios e regras para melhor entender a 
definição daqueles, Alexy defende que as regras são mandamentos definitivos, diferentemente 
dos princípios que são normas que ordenam algo a ser feito na maior medida fática e 
juridicamente possível.[59] 

  

A distinção entre regras e princípios jurídicos proposta por Alexy abandona o âmbito gradual 
e avança para aspectos qualitativos. Para o autor, os princípios são normas que ordenam a 
realização de determinado direito na maior medida possível, dentro das possibilidades 
jurídicas e reais existentes, enquanto as regras somente podem ser cumpridas ou não. Se uma 
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regra é válida, deve ser cumprida na sua exata medida, nem mais nem menos. As regras 
contêm determinações no âmbito do fática e juridicamente possível, ao passo que os 
princípios são "mandamentos de otimização".   

Afirmar que a medida do cumprimento dos princípios está veiculada às possibilidades 
jurídicas significa dizer a aplicação de determinado princípio depende diretamente dos 
princípios e regras jurídicas àquele contrapostos. [60] 

  

  

           Nesse sentido, os princípios podem ter sua concretização em diferentes graus conforme 
a situação fática, ou seja, um princípio pode ter diferente valor dependendo da situação 
problemática a que foi aplicado, diferente de uma regra que deve ser aplicada na  exata 
medida de sua prescrição.[61] Além disso, "os princípios suscitam problemas de validade e 
peso (importância, ponderação, valia), enquanto as regras colocam apenas questões de 
validade, e se não são corretas devem ser modificadas ou extintas."[62] 

          Detalhadamente, 

  

  

Essa distinção estrutural fica clara quando da resolução das colisões entre princípios e dos 
conflitos entre regras, situações em que duas normas, aplicadas independentemente, 
conduzem a resultados incompatíveis, ou seja, a juízos de dever ser jurídicos e contraditórios. 
Enquanto o conflito entre as regras se resolve no plano de validade, com a invalidação de uma 
das regras em conflito ou a introdução de uma cláusula de exceção capaz de solucionar a 
contradição, a colisão entre princípios se resolve no plano do valor, tendo em vista as 
circunstâncias do caso, em uma relação de precedência condicionada.[63] 

  

  

          Contudo, dúvidas surgem quando no conflito entre diferentes espécies 
normativas,  regras e princípios. No caso em análise, verifica-se o conflito entre um princípio 
constitucional (direito fundamental à liberdade religiosa ou de culto) e duas regras (crimes 
previstos no art. 64 da lei de contravenções penais e art. 2º da lei de crimes ambientais). Logo, 
denota-se que essas duas regras possuem respaldo constitucional no parágrafo 2º do artigo 5º 
da Constituição Federal, como também com o direito genérico ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, no artigo 225, especificamente no inciso VII, que veda a prática 
de atividades que provoquem extinção de animais e os submetam a crueldade. 

        Dessa maneira, parece cabível o estudo do princípio da proporcionalidade como 
alternativa de solução para a referida colisão normativa ocorrente dentro do Constituição 
Federal. 
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        O princípio da proporcionalidade não está expressamente positivado em nossa 
Constituição Federal de 1988, figurando, porém, em sede legislativa ordinária, o que não inibe 
por certo, que o mesmo seja aplicado com freqüência crescente por magistrados de todos os 
cantos do País com vistas ao controle da legalidade dos atos essenciais. É natural que certas 
cláusulas supralegais [...] apresentem uma acentuada capacidade expansiva e de solicitude 
para com a assimilação de novas realidades e valores civilizatórios em contínuo processo de 
mudança.[...] Essas cláusulas revestidas de supralegalidade  e de sentido  aberto e 
indeterminado tornaram-se, bem por isso, paradigmas recorrentes diuturna e desafiante tarefa 
da jurisdição constitucional de garantir, em face de novas e surpreendentes  realidades 
emergentes, a supremacia das normas e princípios sediados no estatuto supremo.[64] 

  

  

         A palavra proporcionalidade vem do latim proportionalis, ou seja, o que se mostra em 
proporção e apresenta a disposição ou a correspondência devida entre as partes e o seu todo. 
Manifesta uma espécie de igualdade relativa, conseqüente das diferentes partes de um todo já 
comparadas entre si.[65] Dessa forma, o princípio da proporcionalidade serve de calibragem 
ou dosimetria na feitura e na aplicação da norma, isto é, tem uma "materialização"[66]. 

           Em outras palavras, Leonardo Martins conceitua o princípio da proporcionalidade 
como 

  

Mandamento constitucional derivado da substância dos direitos fundamentais, utilizando 
como critério de aferição da constitucionalidade de intervenções estatais na liberdade, 
caracterizado pela comparação de meios de intervenção adequados a fins legítimos e 
determinação do meio de intensidade mínima como único permitido.[67] 

  

         Do princípio da proporcionalidade deriva três subprincípios: da adequação, da 
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro subprincípio expressa que a 
"adequação da medida adotada em relação ao fim perseguido deve ser a primeira do criador 
ou aplicador da norma, e, se ficar suplantada positivamente esta fase, só então se passará à 
fase imediata, da necessidade do meio."[68] Já, 

  

  

 [...] o princípio da necessidade ou da exigibilidade, ou, ainda da menor ingerência possível, 
coloca  a tônica  no sentido de que o cidadão tem o direito à menor desvantagem quando da 
restrição a algum de seus direitos fundamentais. 

O princípio da necessidade impõe a escolha dentre os meios abstratamente idôneos a 
alcançarem o objetivo almejado, aquele cuja adoção implique as menores conseqüências 
negativas para o particular.[69] 
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            Por fim, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito estabelece a importância 
de sopesar os bens jurídicos em causa para poder optar pela solução que melhor atenda a 
todos, evitando a limitação total de um deles, a ponto que atinja seu conteúdo essencial e 
ofenda a dignidade humana.[70] "Nos termos máxima proporcionalidade em sentido estrito, a 
atuação levada a cabo deve estar afinada com a idéia de "justa medida". Os meios utilizados 
devem guardar razoável proporção com o fim almejado, demonstrando um sustentável 
equilíbrio entre valores restringidos e os           efetivados pela medida limitadora."[71] 

           Desse modo, percebe-se 

  

A chamada lei de ponderação deve ser aplicada em três fases distintas, muito embora 
essencialmente relacionadas e complementares. "Na primeira fase deve ser determinada a 
intensidade da intervenção. Na segunda fase se trata, então, da importância das razões que 
justificam a intervenção. Somente na terceira fase sucede, então a ponderação em sentido 
estrito e próprio." As três fases da aplicação  da lei da ponderação, e uma espécie de 
graduação da proporcionalidade, demonstram com razoável propriedade que o ceticismo 
acerca da ponderação e as dúvidas quanto à racionalidade do procedimento são injustificados 
e incapazes de sustentação, se contrastados com o instrumental teórico oferecido.[72] 

  

  

            Diante disso, como já referido, cabe-se avaliar se tal verificação de proporcionalidade 
seria a maneira adequada para resolver o impasse existente entre o direito fundamental a 
liberdade de culto, no caso de algumas religiões afro-brasileira e a proibição do sacrifício de 
animais pela constituição e infra-constitucionais. 

  

5. Conclusão 

  

            Diante de todo o exposto, denota-se que realmente tratar sobre religião, 
especificamente liberdade religiosa, que sofreu várias restrições na história da humanidade, é 
um tema de alta complexidade. De mesmo modo, o ambiente também teu sua grande 
importância, de maneira mais ainda acentuada nos dias de hoje. 

           Assim, ao situar-se na análise exclusiva do conflito entre princípios (art. 5º, inciso VII 
e pela abertura material do art. 5º par. 2º à proteção ambiental) vê-se ser possível a utilização 
do princípio da proporcionalidade, pois aqueles "[...] ao constituírem exigência de otimização, 
permitem o balanceamento de valores e interesses, consoantes o seu peso e a ponderação de 
outros princípios eventualmente em conflitos [...]".[73] 

         Logo, o Estado não pode arbitrariamente optar pela efetivação de um dos referidos 
direitos fundamentais, pois o principio da proporcionalidade se apresenta, em nosso 
ordenamento como um critério para controlar o alcance de uma limitação entre os preceitos 
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iusfundamentais, sendo que seu próprio fundamento reside no controle de constitucionalidade 
dos limites dos direitos fundamentais, na própria vinculação a eles dos poderes públicos, 
ordenada, como vimos, pela Constituição, em sua eficácia normativa.[74] 

           Para isso, deve-se considerar os três subprincípios derivados do princípio da 
proporcionalidade, entretanto, como maior ênfase ao princípio da proporcionalidade em 
sentido estrito que se atêm a considerações dos bens jurídicos em conflito, no âmbito de 
valores, sem ocasionar a exclusão total de um de seus núcleos. Logo, ponderando os bens 
jurídicos em colisão analisados aqui, verifica-se necessário a determinação da importância 
relativa que pesem os bens e os direitos constitucionais implicados na medida com o objetivo 
de averiguar a relação estabelecida por esta, ou não, a dita importância.[75] 

           Ademais, deve-se tentar alcançar primordialmente uma justa-medida. Destarte, a 
análise centra-se na percepção de que, de um lado, o quanto afetaria os cultos religiosos em 
matrizes do candomblé e umbanda o impedimento do sacrifício dos animais, e de outro lado, 
o quanto estaria ameaçando o meio ambiente tal sacrifício. 

          Antes de qualquer coisa, é importante verificar se a intenção de proteção dos animais 
pelos artigos de lei aqui citados, realmente estaria sendo prejudicada com os referidos cultos 
religiosos. Por mais que se saiba que a matança de animais seja prejudicial ao meio ambiente, 
vale analisar que tanto o artigo 64 da Lei de Contravenções Penais, como o artigo 32 da Lei 
de Crimes Ambientais salientam a vedação de atos cruéis, trabalho excessivo, abuso, maus 
tratos aos animais. 

          Logo, como um modo de encontrar uma justa medida e avaliando a intenção do simples 
exercício de culto pelas religiões umbanda e candomblé, deve-se averiguar se realmente esses 
meios cruéis e abusivos são realizados durante os sacrifício dos animais. 

          Interessante é a argumentação de Celso Antônio Pacheco Fiorillo afirmando que diante 
do visível conflito existente entre o meio ambiente natural e o meio ambiente cultural (artigos 
215 e 216 da CF), deve-se analisar no caso concreto se os limites de compatibilização entre 
manifestação cultural e à proteção a fauna foram observados. Assim, sugere o parâmetro de 
que ritos exóticos sem significação cultural, abates de animais em via de extinção, utilização 
de meios desnecessários a atividade e a provocação de sofrimento exagerado aos animais 
deslegitimariam a expressão cultural e poderiam ser tipificados como as infrações penais já 
referidas. [76]  Logo, se em contrário, inexistindo tais elementos e compatibilizando ambos os 
direitos, o exercício ao culto com sacrifícios de animais pode ser realizado. 

           Nesse diapasão, 

  

  

A tensão se resolve mediante uma ponderação de interesses opostos, determinados qual destes 
interesses, abstratamente, possui maior peso no caso concreto. 

A tensão não é eliminada pela invalidação de um princípio, tampouco, pela introdução de uma 
cláusula de exceção, de modo a limitar sua aplicação nos casos futuros. "A solução da colisão 
consiste em entre os princípios uma relação de precedência condicionada. Equivale dizer que, 
tomando conta a situação concreta, determinam-se as condições sob as quais um princípio 
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constitucional precede ao outro. Havendo modificação nas condições, a relação de 
precedência pode ser resolvida inversamente.[77] 

  

  

           De outro modo, mas reforçando a idéia de não criminalização do sacrifício de 
animais  nos cultos de candomblé e umbanda, o princípio da intervenção mínima corrobora 
para esse pensamento com a busca de meios de controle não penais para a proteção de alguns 
bens tutelados juridicamente, neste caso os animais e o meio ambiente. 

  

De acordo com o princípio da intervenção mínima, o Estado só estará legitimando a intervir 
em matéria penal quando for estrita e evidentemente necessária sua intervenção para a tutela 
de bens fundamentais do homem e para a vida em sociedade e, mesmo assim, quando não 
existirem outros mecanismos ou meios de proteção que o direito penal. 

Deste princípio decorre ser o direito penal um remédio sancionador extremo, que, portanto, só 
deve ser utilizado como ultima ratio e quando esgotadas as formas de proteção dos bens 
jurídicos previstos por outros ramos do direito.[78] 

  

  

            Enfim, por todo o exposto verifica-se que o direito a liberdade religiosa foi uma 
conquista alcançada com o passar dos tempos e que teve seu ápice com sua proteção 
constitucional. Agregada a liberdade religiosa há a liberdade de crença e culto, que também 
são protegidas na atual Carta Magna. No entanto, são muitas as dúvidas quanto à 
possibilidade de limitação desse direito fundamental, principalmente quando em choque com 
outras normas. 

           No caso da liberdade de culto de algumas religiões afro-brasileiras, um impasse existe 
frente ao ritual de sacrifício de animais, pois estaria sendo violado o complexo de normas que 
os protegem. Contudo, utilizando o princípio da proporcionalidade (mais especificamente em 
sentido estrito) através da busca da justa medida e da precedência condicionada, como 
também observando o estabelecido pelo princípio da intervenção mínima, parece possível e 
adequado encontrar uma solução que oportunize os ritual de sacrifício de animais sem 
enquadramento aos tipos penais criminalizadores dessa conduta e, ao mesmo tempo, não 
ocasione grandes prejuízos ao meio ambiente.  
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é o sentido mais provável. Ainda no latim medieval religio significava antes de tudo a 
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PROTEÇÃO DA PESSOA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
APÓS A CONCLUSÃO DE PESQUISAS EXPERIMENTAIS: UM 
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PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LA FOURNITURE DE DROGUES APRES LA 

FIN DE LA RECHERCHE EXPERIMENTALE: UNE ÉTUDE DE CAS 

 
 
 

Carolina de Figueiredo Furtado 
 

RESUMO 
O trabalho tem por objetivo a realização de uma pesquisa aberta, analítica e questionadora 
sobre a proteção da pessoa no fornecimento de medicamentos após a conclusão de pesquisas 
experimentais. O problema deste estudo reside na dicotomia entre os direitos fundamentais da 
personalidade frente à autonomia privada. A metodologia empregada para a realização do 
artigo consiste em uma abordagem indutiva, inserida na técnica do estudo de caso, a fim de 
interpretar por meio da análise bibliográfica e jurisprudencial o caso paradigmático e suas 
hipóteses de pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA PRIVADA; DIREITOS DA PERSONALIDADE; 
EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS; PESQUISA EXPERIMENTAL. 
 
RESUME 
Le travail vise à la réalisation d'une recherche ouverte, d'analyse et de questionnement sur la 
protection de la personne qui fournit des médicaments après l'achèvement de la recherche 
expérimentale. Votre problème est la prévalence des droits de la personne contre l'autonomie 
privé sous l'égide du principe de la dignité humaine. Ainsi, il cherche à poser la conduite des 
parties dans l'intérêt de la protection de la vie du sujet de recherche. La méthodologie consiste 
en une approche inductive, qui est intégré dans la technique d'étude de cas, effectuée par 
l'examen de la littérature et la confirmation judiciaire des hypothèses de recherche. 
MOT-CLES: L'AUTONOMIE PRIVEE. DROITS CIVILS. EXPERIMENTAL 
RESEARCH. L’EFFICACE DES DROITS FONDAMENTAUX. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

  

Esta pesquisa visa estudar uma importante decisão proferida pelo Estado do Rio Grande do 
Sul com o objetivo geral de indagar o conflito entre direitos da personalidade e autonomia 
privada, bem como os meios práticos de sua realização para o fornecimento de medicamentos 
após a conclusão de pesquisas experimentais. 
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O interesse do tema está no crescente avanço tecnológico da época atual e o embate de 
direitos fundamentais que ela traz como paradigmas e fundamentos éticos da sociedade 
contemporânea. O direito da personalidade como corolário do princípio da dignidade da 
pessoa humana é incipiente na regulamentação da matéria e, isto, torna obrigatório ao jurista 
moderno, o estudo dos direitos fundamentais da personalidade. 

Assim, é em cima destes argumentos que este artigo indagará indiretamente os preceitos 
éticos do caso paradigmático de Kauã G. C. P. versus o Estado do Rio Grande do Sul e 
Laboratório Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda., o qual servirá de objeto de estudo através de 
suas hipóteses de pesquisa[1]. 

A análise parte de um recurso de Apelação Civil interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e Laboratório Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda. em face de Kauã G. C. P., pelo 
reconhecimento da solidariedade de ambos ao fornecimento do medicamento Aldurazyme[2]; 
que ante o falecimento do Apelado, traduziu-se na condenação do montante de R$ 72.000,00 
(setenta e dois mil reais) devidos pelos Apelantes à família do Apelado. 

Para uma melhor compreensão do caso ora versado, necessário se faz descrever seus 
elementos fáticos, extraídos do respectivo decisum, vez que estes nortearão a problemática a 
ser exposta no presente artigo, qual seja: A proteção da pessoa no fornecimento de 
medicamentos após a conclusão de pesquisas experimentais. 

Kauã G. C. P. nasceu no dia 04 de agosto de 2003, sendo portador da enfermidade genética, 
rara e progressiva conhecida como Mucopolissacaridose, tipo 1[3] - MPS I. Pode-se dizer que 
a MPS I apresenta-se sob a forma grave, conhecida como Síndrome de Hurler; intermediária 
ou moderada, conhecida como Síndrome de Huler-Scheie; e, a atenuada, dita Síndrome de 
Scheie[4]. 

Em linhas gerais, a MPS I é uma doença hereditária com comprometimento progressivo de 
múltiplos órgãos, dentre eles: fígado, baço, ossos, articulações, coração e sistema nervoso 
central, bem como a possibilidade de perdas visuais e auditivas[5]. A deficiência se 
caracteriza pela ausência da enzima alfa L iduronidase, que degrada os mucopolissacarídes e 
leva a um comprometimento progressivo de todas as estruturas acima relacionadas 
culminando com morte precoce da pessoa por comprometimento múltiplo dos órgãos e 
falência cardíaca. (CARREIRÃO FILHO, 2011). 

De acordo com o corpo do acórdão da Apelação Cível nº. 70031235633, o Laboratório 
Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda. promoveu em parceria com o Hospital das Clínicas de 
Porto Alegre pesquisa experimental com pessoas portadoras da supramencionada 
enfermidade, as quais aderiram de forma voluntária ao programa proposto. (RIO GRANDE 
DO SUL, 2009). 

A pesquisa objetivava determinar a eficácia do tratamento com o medicamento Aldurazyme, 
em doses diversas daquelas aprovadas pela Food and Drug Administration - FDA[6]. (RIO 
GRANDE DO SUL, 2009, grifo do autor)[7]. 

Diante do grave quadro da doença, Kauã G. C. P., através do consentimento[8] de sua 
genitora[9], aderiu ao estudo, em 1º de fevereiro de 2005, realizando aplicações de 26 (vinte e 
seis) infusões semanais do medicamento proposto. 

Ainda, no ano de 2005, Kauã G. C. P. ajuizou ação em desfavor do Estado do Rio Grande do 
Sul, objetivando continuar a receber a medicação mesmo após o eventual fim das pesquisas, 
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uma vez que não poderia adquiri-la, em razão de seu elevadíssimo custo[10]. (RIO GRANDE 
DO SUL, 2009). 

Assim, em 14 de junho de 2006: 

  

[...] em face do descumprimento da antecipação de tutela, autorizou o magistrado de primeiro 
grau o bloqueio do valor de R$ 72.900,00 (setenta e dois mil e novecentos reais), objetivando 
a aquisição da medicação referente ao uso para o período de três meses, cujo alvará foi 
expedido em benefício da mãe do menor, em 14 de agosto de 2006 [...]. (RIO GRANDE DO 
SUL, 2009). 

  

Tal decisum gerou um Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, o 
qual teve seu seguimento negado pela renomada Desembargadora Maria Berenice Dias. Na 
sequência, em despacho saneador, o Juízo a quo "[...] desacolheu [...] a preliminar de 
ilegitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul, e acolheu o chamamento ao processo 
do Laboratório Biomarim/Genzyme [do Brasil Ltda.]."[11]. (RIO GRANDE DO SUL, 2009). 

"Ao término do estudo, Kauã [G. C. P.] foi inscrito[12] no International Charithable Access 
Programme[13] - ICAP, tendo recebido o medicamento até a imposição ao Estado. 
Infelizmente, Kauã veio a falecer no dia 07 de junho de 2007.". (RIO GRANDE DO SUL, 
2009). 

A decisão ora analisada manteve em sede recursal, a solidariedade passiva do Laboratório 
Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda., ao mesmo tempo em que condenou este e o Estado do 
Rio Grande do Sul por seus deveres jurídicos de proteção à dignidade da pessoa humana na 
efetivação do direito fundamental à saúde, o qual deriva, inexoravelmente, do direito à vida; 
obstaculizado ao menor Kauã G. C. P., por vias transversas ao de sua doença rara e congênita. 

  

  

2 PROBLEMAS 

  

  

2.1 OS LIMITES DA PESQUISA CIENTÍFICA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 
PERSONALIDADE 

  

  

A pesquisa científica experimental envolta neste estudo de caso teve como objetivo geral: a 
determinação da segurança e da eficácia no tratamento de pacientes portadores da Doença de 
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Hurler[14], através da aplicação do medicamento Aldurazyme, com doses diversas daquelas 
aprovadas pelo órgão americano FDA. 

Consta no site do Laboratório da Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda., que: 

  

Através dos anos, o departamento de pesquisa e desenvolvimento patrocinado pela Genzyme 
tem apresentado tratamentos para muitos problemas sérios, incluindo doenças genéticas 
debilitantes e raras.[...]. 

Além da pesquisa levada a cabo nos laboratórios da Genzyme, a empresa também apóia 
pesquisas vitais realizadas por centros científicos acadêmicos e independentes e colabora 
ativamente com seus parceiros para desenvolver terapias inovadoras e lançá-las no mercado. 
(GENZYME, 2011). 

  

Os propósitos do Laboratório Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda. para a realização desta 
pesquisa experimental são mais do que legítimos, porque visava o desenvolvimento de uma 
terapia inovadora para o tratamento da doença de Kauã G. C. P. e dos demais portadores da 
MPS I. O quê o Laboratório Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda. fez, foi testar/provar a 
elevação da dose de seu medicamento Aldurazyme em Kauã G. C. P. 

"Todavia, nenhuma pesquisa nasce e se desenvolve completamente inconsciente com relação 
às políticas reinantes, aos sistemas ideológicos predominantes ou emergentes, ao conjunto de 
idéias majoritárias vigorantes em uma sociedade." (BITTAR, 2011, p. 163), e, neste caso, 
como não poderia ser diferente da lógica capitalista que a sociedade contemporânea está 
envolta, também estão em jogo interesses econômicos dos propalados laboratórios de 
medicamento[15].  

Ou seja, o fato de os propósitos do laboratório serem legítimos pelos seus fins, não afasta a 
circunstância de que se trata de uma relação baseada em interesses econômicos e que o 
Direito precisa compreender e regular de modo que a atividade econômica não seja 
prejudicada e ao mesmo tempo sejam preservados os valores e princípios que protegem a 
pessoas e os direitos da personalidade. 

Mas, é do senso comum que os maiores avanços terapêuticos em seres humanos surgiram 
com a pesquisa experimental. Quase todos os medicamentos existentes, inclusive vacinas e 
antibióticos, são frutos destas pesquisas realizadas ao longo dos anos. Por tais motivos, é certo 
que a pessoa de Kauã G. C. P., em razão de sua doença genética rara e debilitante foi objeto 
de pesquisa[16] do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Laboratório 
Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda.. 

É fácil perceber que a justificativa da pesquisa realizada com Kauã G. C. P. é assente, vez que 
demais crianças portadoras de MPS I podem ter acesso ao medicamento testado em doses 
superiores e, com isso, se beneficiarem de tratamento específico, antes que as lesões tornem-
se irreversíveis e os levem precocemente ao óbito. (CARREIRÃO FILHO, 2011). 

Neste contexto, surgem os métodos da pesquisa[17], os quais buscam validar os 
procedimentos[18] propostos para o conhecimento. Em que pese o valor do 
conhecimento[19]  para a Ciência, o sucesso ou não de uma pesquisa está no emprego do 
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método, porque ele, na concepção de Bittar (2011, p. 26), se confunde com o processo pelo 
qual se realiza a pesquisa científica. 

Os métodos prescindem de uma seleção de fontes, que irão determinar os resultados 
reflexivos e conclusivos de qualquer pesquisa. "Trata-se de uma verdadeira arte de, entre 
textos [experiências, estudos...], construir o conhecimento, valendo-se das fontes de pesquisa 
disponíveis.".[20] (BITTAR, 2011, p. 21/22). 

 "Como um todo, a organização Genzyme está comprometida com a criação, o 
reconhecimento e a atuação de descobertas científicas para desenvolver a próxima geração de 
produtos medicinais, visando salvar e melhorar as vidas de seus pacientes". (GENZYME, 
2011). 

 A pesquisa científica que envolveu a pessoa de Kauã G. C. P., ao mesmo tempo em que 
legitimou um método experimental da ciência testando a alteração na dosagem do 
medicamento Aldurazyme além da permitida pelo FDA, importou numa maior sobrevida do 
menor, que apesar da sua curta vida, pôde viver mais e melhor, gerando: 

  

[...] uma legítima expectativa de que, após o fim da pesquisa, continuaria a receber do 
laboratório o medicamento de que necessitava, especialmente porque o menor não possuía 
qualquer condição de adquirir o fármaco de maneira particular, tendo em vista a sua condição 
financeira. Aliás, quase a totalidade da população mundial não dispõe de recursos suficientes 
para tanto... (RIO GRANDE DO SUL, 2009). 

  

É da legislação nacional, inspirada no Código de Nuremberg de 1947[21], Declaração dos 
Direitos do Homem de 1948 e Declaração de Helsinque[22], que se retira da Resolução nº. 
196, de 10 de outubro de 1996, do Ministério da Saúde, os aspectos éticos da pesquisa 
envolvendo seres humanos: 

  

III.3 - A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo seres humanos deverá 
observar as seguintes exigências: 

  

[...]. 

  

p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos 
de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa; (BRASIL, 
1996, grifo nosso). 

  

Prima facie, as pesquisas experimentais com medicamentos devem garantir o fornecimento 
dos mesmos, não se encerrando o tratamento com o término do experimento, mas protegendo 
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a integridade física do sujeito de pesquisa, sob pena de afronta inaceitável à dignidade da 
pessoa humana.  

Infelizmente, o regramento jurídico atinente a pesquisa científica não ganha atenção que 
mereceria. E, neste ponto, questiona-se se a família de Kauã G. C. P. possuia consciência dos 
preceitos éticos, metodológicos e científicos da pesquisa á que o menor estava submetido, isto 
é, da limitação da pesquisa na ponderação dos resultados obtidos pelo esforço de Kauã G. C. 
P. no decorrer da investigação frente à expectativa de vida advinda do experimento realizado. 

  

  

2.2 DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PERSONALIDADE 
FRENTE À PESQUISA CIENTÍFICA 

  

  

A vontade[23] como problema envolve ampla esfera da cultura; e, a "[...] investigação 
científica em todos os seus matizes coloca a questão como uma de suas fundamentais 
preocupações, talvez porque entre a vontade e o homem existe uma relação inseparável.". 
(STRENGER, 2000, p. 23, grifo nosso). 

Kauã G. C. P., através de sua genitora, manifestou sua vontade em anuir com a pesquisa 
proposta no sentimento de combater sua doença, ou, melhor dizendo, na esperança de 
alcançar os mesmos resultados do caso paradigmático de Eduardo[24]. 

Mas, talvez não tenha sido esta, a mesma perspectiva do Laboratório Biomarin/Genzyme do 
Brasil Ltda., quando propôs através da pesquisa experimental o teste de alteração nas doses do 
medicamento Aldurazyme, pois "[...] no que tange à liberdade de manifestação do pensamento 
e da informação, a questão possui outra dimensão.". (BITTAR, 2011, p. 174). 

Qual seja: 

  

[...] o exercício de atividade de pesquisa com medicamentos está compreendido no conceito 
de liberdade de iniciativa e de exercício de atividade econômica, deve como qualquer outra 
atividade, atender ao bem-estar e à justiça sociais e a consequente faculdade de agir inserta na 
liberdade de atividade está assegurada/limitada pelo princípio da legalidade, segundo o qual 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei [art. 5º, inciso 
II, da CF/88][25]. (CEZAR, 2011). 

  

Não obstante, a liberdade da expressão científica pugnada pelo Laboratório 
Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda. se constitui em um direito fundamental, pois assegurado 
constitucionalmente é o livre exercício de atividade econômica[26] para a existência digna 
dos seres humanos, desde que em conforme os ditames de justiça social. 
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A crítica neste sentido, tanto no caso sob análise como em outros de mesma natureza, pode 
residir no fato de que os laboratórios não devem se olvidar da vontade do indivíduo; do anseio 
de Kauã G. C. P. sobre sua cura e maior expectativa de vida, já que se está diante de uma 
realidade social que não despreza a importância dos interesses no tratamento eficaz da MPS I; 
e, adequadamente, justificados pela saúde e sobrevida de Kauã G. C. P.. 

  

  

2.2.1 A autonomia privada como efeito dos direitos da personalidade 

  

  

Neste tocante, surge o embate entre a autonomia privada, que consiste na possibilidade de 
tomar decisões - todo indivíduo tem a liberdade para escolher o que julga ser melhor em sua 
vida, tendo também, por conseguinte, o dever de arcar com conseqüências que resultam de 
suas atitudes (PRATA, 1982) - versus, os direitos da personalidade[27]. 

Os direitos da personalidade são direitos que devem necessariamente permanecer na esfera do 
próprio titular[28]. Na sua maior parte respeita ao sujeito pelo simples e único fato de sua 
qualidade de pessoa, esta adquirida com o nascimento; sendo-lhes inerente durante toda a 
vida, mesmo contra sua vontade.  

Contrapondo os direitos da personalidade com os atos de autonomia privada, estes, ao seu 
turno, traduzem a capacidade que os particulares têm de, a partir, de um ato livre de vontade 
criar um negócio jurídico ou um ato jurídico com eficácia obrigatória, vincularem sua própria 
conduta em relação a terceiros e a si próprios - esfera na qual se destacam os contratos. 
(BRANCO, 2011). 

Estruturalmente, o contrato é uma fonte de obrigações que nasce de um negócio jurídico 
bilateral. Analisado sob o aspecto funcional, o contrato apresenta uma função econômica e 
outra social, assim como as pesquisas realizadas pelos laboratórios de medicamentos. 
Destarte, o contrato é um negócio jurídico bilateral de natureza patrimonial - função 
econômica do contrato -, que deve gerar utilidade e justiça sob o manto de sua função social. 

Neste esteio, no momento em que Kauã G. C. P., representado por sua genitora, consentiu em 
participar da pesquisa, celebrou com o Laboratório Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda. um 
contrato, cujos termos, ainda que não consolidados em um único instrumento, autorizaram a 
busca pela produção e reprodução do conhecimento científico através do método 
experimental[29]. 

Todavia, no caso ora versado, como em tantos outros: 

  

[...] notadamente, criou-se uma situação em que uma das partes (Genzyme do Brasil Ltda.), 
passou a ter mais obrigações do que aquelas a que normalmente estaria obrigada, quer pela 
lei, quer pelo próprio contrato, isto ocorrendo pelo modo como esta se comportou ao longo da 
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vida contratual, concedendo a medição ao menor por mais de um ano, além até do prazo do 
ICAP e além do ajuizamento da ação. (RIO GRANDE DO SUL, 2009). 

  

Pelo princípio da autonomia, o laboratório de medicamentos que empreende pesquisas 
experimentais, deve respeitar a vontade do paciente ou de seu representante, levando em conta 
seus valores morais e integridade física - sua autonomia. 

Se os laboratórios consideram o paciente capaz de autogovernar-se, isto é, de fazer suas 
opções agindo sob a desejada liberdade contratual, devem, por tal razão, serem esses 
pacientes tratados com autonomia. Mas, aqueles que tiverem sua vontade contratual[30] 
reduzida devem ser protegidos. 

Por conseguinte, "Os ditos contratos celebrados para realização de pesquisas [...] para uso de 
medicamentos experimentais não produzem os efeitos de verdadeiros contratos, pois no 
máximo revelam a declaração de ciência de um determinado fato ou informação". (BRANCO, 
2011). 

Por isso: 

  

[...] os efeitos de uma relação entre um laboratório e o paciente experimental não é regulado 
pelo contrato, mas por princípios que estão vinculados diretamente a autodeterminação e a 
dignidade da pessoa, já que em tais hipóteses é a "premência dada pelo horizonte temporal 
imitado da vida individual" que rege o ato e não a necessidade de segurança e certeza que o 
ato jurídico perfeito pode produzir, tão necessários para o tráfico econômico em geral. 
(LAFER, 1999, p. 237 apud BRANCO, 2011, grifo do autor). 

  

A pesquisa com seres humanos exige condições especiais porque pode ofender a dignidade 
das pessoas envolvidas, os bons costumes, e também o uso (abuso) da integridade física como 
meio para a obtenção do lucro ou progresso da ciência. (CEZAR, 2010). 

No plano dos direitos fundamentais da pessoa humana, a pesquisa científica não pode e não 
deve afrontar os direitos da personalidade, sejam eles físicos, psíquicos e/ou morais, neste 
caso, em especial, o uso do corpo para a pesquisa científica; ao mesmo tempo em que, deve 
respeitar a autonomia da vontade pela livre manifestação do pensamento e da liberdade de 
expressão. (BITTAR, 2011, p. 173-177).   

Nesta linha de idéias, a autonomia privada e a liberdade de contratar, no caso de pesquisas 
realizadas com medicamentos, são efeitos diretos e imediatos da personalidade. 

Como consequencia, as pesquisas de medicamento em pacientes devem respeitar os direitos 
da personalidade os quais não comportam limitação voluntária, e, desta maneira, a autonomia 
privada deve ceder lugar aos preceitos jurídicos, aos bons costumes e à ordem pública[31]. 

Esta concepção é compatível com a vigente sistemática dos direitos da personalidade, os quais 
se reconhecem expressamente como direitos subjetivos de caráter pessoal. Desta maneira, a 
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autonomia privada torna-se também um direito fundamental, porque decorre diretamente do 
princípio da dignidade da pessoa humana[32]. 

Os direitos da personalidade e os direitos fundamentais atuam juntos na garantia da vida digna 
em sociedade. Eles possuem a mesma base ideológica, que é a de preservar, acima de tudo, a 
dignidade humana. Assim, ambos, devem ser protegidos pelo sistema jurídico a fim de 
garantir o bom funcionamento social e a preservação da autonomia privada. 

  

  

2.2.2 Direitos Fundamentais da Personalidade 

  

  

Sabe-se que a autonomia privada garante o direito ao particular de regular as relações, os 
contratos e negócios jurídicos dos quais participam. Entretanto, o mais importante é que, 
embora não sejam limitados tais direitos quando exercitados, devem respeitar a dignidade da 
pessoa humana[33] - princípio constitucional de maior valor no ordenamento jurídico 
brasileiro -, base de toda a ordem jurídica[34]. 

A pesquisa com medicamentos revela, no entanto, um paradoxo próprio aos experimentos 
com seres humanos em geral, que impõe controle ético para a consideração da dignidade das 
pessoas envolvidas[35]. 

A eticidade da pesquisa implica em consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a 
proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a 
pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los 
em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade. (BRASIL, 1996, grifo nosso). 

Eventuais obrigações ou preceitos criados por tais atos não formam atos jurídicos perfeitos e, 
ainda que se queira chamar tais atos de negócios jurídicos, estes nada mais são do que atos 
dotados de pura autodeterminação, os quais não retiram da pessoa os direitos da 
personalidade. (BRANCO, 2011). 

Considerando que o objeto do contrato das pesquisas experimentais com seres humanos é a 
integridade física de seus participantes, se torna indispensável o respeito a estes direitos, 
dentre os quais, destaca-se o da saúde. Assim, o contrato realizado deve obedecer às normas 
de todo e qualquer negócio jurídico, além dos direitos fundamentais da personalidade 
embasados na mais pura autonomia privada. 

Na voz de Cezar (2010 ): 

  

Esta questão é prejudicial ao desenvolvimento do trabalho porque, acaso se 

entenda que o exercício dos direitos de personalidade, por princípio, ou o dos direitos de 
personalidade relacionados à saúde, em especial, não está no âmbito da autonomia privada, a 
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solução do problema que originou o estudo se restringiria à possibilidade, ou não, de se 
caracterizar como ilícitos os atos concernentes às relações entre as partes em uma pesquisa 
patrocinada com medicamentos. Antecipa-se, no entanto, que se entende que este não é o 
caso. 

  

Esta consideração sobre o direito à saúde como um direito fundamental da personalidade 
precisa ser contextualizada, no sentido de que "[...] a não caracterização 'exata' dos efeitos da 
personalidade como direitos subjetivos não afasta a proteção jurídica que o ordenamento 
concede ao direito subjetivo.". (BRANCO, 2011, grifo do autor). 

A conexão do direito subjetivo com a pessoa confere a todos os direitos[36] de qualquer 
natureza, o valor da dignidade da pessoa humana, já que a vinculação entre a proteção da 
pessoa e a personalidade é direta, pois: 

  

[...] a personalidade é, conseqüentemente, não um direito, mas um valor, o valor fundamental 
do ordenamento que está na base de uma série (aberta) de situações existenciais, nas quais se 
traduz a sua incessantemente mutável exigência de tutela. Com base nisso, o que se protege é 
o valor pessoa (ser humano), sem qualquer limitação, salvo naquelas hipóteses em que há o 
seu próprio interesse ou o interesse de outras pessoas. (SARLET, 2007, p. 146). 

  

Embora os direitos fundamentais possam ser objeto de limitação, deve-se distinguir-los entre 
o âmbito de proteção e o âmbito de proteção efetiva. Enquanto o âmbito de proteção pode ser 
regulamentado e limitado para realização de outros valores e direitos, o âmbito de proteção 
efetiva jamais poderá ser reduzido seja por atos da vida privada seja pelo próprio legislador, 
sob pena de ferir de morte o direito fundamental à autodeterminação. (BRANCO, 2011). 

Do caso ora versado, extraem-se duas importantes características da efetivação dos direitos da 
personalidade: a não limitação da autonomia privada e o absolutismo dos direitos 
fundamentais. 

Nos ensinamentos de Gonçalves (2009, p. 153) os direitos da personalidade estão ligados a 
pessoa de maneira permanente e perpétua, cuja existência é proclamada pelo direito natural. O 
direito à vida, da luta pela existência, é um direito da personalidade, irrenunciável e absoluto, 
que deve ser respeitado em ser caráter geral erga omnes. 

Assim, além relevância social da pesquisa de medicamentos com vantagens significativas 
para os seus sujeitos e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o laboratório deve 
garantir a igual consideração dos interesses fundamentais envolvidos, não perdendo o sentido 
de sua destinação sócio-humanitária. 

  

  

3 ANÁLISE CRÍTICA DO CASO PARADIGMÁTICO 
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Alguns laboratórios de medicamentos que financiam pesquisas experimentais para testarem 
novos produtos ou alterarem a dosagem dos já existentes, como no caso em tela, além de 
elevarem sua margem de lucros, deixam de investir em mecanismos de proteção ao sujeito da 
pesquisa, como se viu, o que fere a ética, os bons costumes e a ordem pública através da 
violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Estes mesmos laboratórios também preferem arcar com uma possível reparação de danos 
causados aos sujeitos da pesquisa, na certeza de que os valores a serem pagos a título de 
indenização, serão muito inferiores ao investimento que teriam de realizar para a efetivação 
dos direitos fundamentais da personalidade. 

O julgado comentado neste artigo se refere a uma política contínua de desrespeito a pessoa 
humana, já que os laboratórios de medicamentos não observam a realidade legislativa 
brasileira no que diz respeito à tutela de interesses e direitos da personalidade, não colocando 
em seus objetivos preferenciais o cuidado com sujeito da pesquisa.         

Suas desculpas residem no argumento de que os direitos da personalidade são essencialmente 
indisponíveis, mas como já dito, esta característica não é absoluta, vez que o titular do direito 
pode, em maior ou menor medida, efetivar os direitos da personalidade a uma não limitação 
da autonomia privada, conjugando-a com o absolutismo dos direitos fundamentais. 

 Dispor voluntariamente sobre os bens protegidos por tais direitos, como à vida e a saúde, em 
sim um exercício de liberdade e autonomia que constitui também expressão da própria 
personalidade e da dignidade da pessoa humana. 

Desta forma, diante da indisponibilidade essencial e da disponibilidade relativa no caso 
concreto, verifica-se que o problema das limitações voluntárias aos direitos da personalidade é 
um problema de limites e medidas, principalmente porque, neste tipo de situação evidencia-se 
uma colisão de direitos fundamentais sobre o mesmo titular. 

É inconteste que a pesquisa experimental, a qual aderiu voluntariamente Kauã G. C. P., 
acabou por ampliar seu bem jurídico da vida, uma vez que ao ingressar no programa ganhou 
um adicional de sobrevida que pelo curso normal do prognóstico de sua doença não era 
esperado. 

Mas, sem dúvida, não se exime o laboratório denunciado, a manutenção do fornecimento da 
medicação mesmo após o término da pesquisa, principalmente em se tratando de criança 
aliciada como sujeito de pesquisa, pois entendimento contrário ao estampado permitirá que 
seja dispensado à criança tratamento desumano. 

Os laboratórios denunciados em casos análogos, isto é, aqueles envolvidos em experimentos 
sabem, ou deveriam saber que não é assim que se procede nas relações humanas e sociais. 

Todavia, tal crítica não exime o direito do laboratório, como responsável pela pesquisa, fazer 
com que seja firmado um contrato com os participantes, estabelecendo todas as disposições 
inerentes ao objeto do contrato, inclusive o término da medicação testada com o fim do 
experimento. 
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Mas cabe frisar, que esta autonomia negocial permitida ante a autonomia da vontade, não 
atente contra os direitos da personalidade do paciente. Portanto, o contrato deve obedecer a 
todas as normas estabelecidas para um negócio jurídico, porém com a diferença de que neste 
caso, deve ser levado em consideração, que o objeto do contrato é própria saúde, a integridade 
física ou mesmo a vida do contratante, o que justifica a grande importância do respeito aos 
direitos da personalidade, em face do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Os direitos fundamentais da personalidade de Kauã G. C. P. previstos constitucionalmente, e, 
ainda, no Código Civil, ficam resguardados, uma vez que sua genitora ao aderir o programa 
de pesquisa proposto, livremente pactuou qualquer condição imposta pelo laboratório, não 
perdendo de vista a observância da supremacia da ordem pública, a qual busca proteger o bem 
jurídico da vida, que salvo melhor interpretação, é superior ao bem jurídico da liberdade. 

É a dicotomia deste caso: autonomia privada de um lado e, do outro o direito fundamental da 
personalidade que se pretende sopesar. A sintonia destes institutos somente pode se dar no 
caso concreto, e, por este motivo, é necessária a utilização da ponderação como método para a 
solução dos conflitos normativos, vez que o intérprete em sua atividade hermenêutica, 
contraponha os direitos e interesses em conflito e, assim, encontre a justa medida entre a 
autonomia privada e os direito da personalidade; buscando, ao fim e ao cabo, a dignidade da 
pessoa humana. 

Neste diapasão questiona-se se seria ético permitir que os laboratórios de medicamentos se 
utilizem dos seres humanos para o desenvolvimento de pesquisas visando a obtenção do 
registro de suas drogas que, alcançando seu intento, abandone os sujeitos da pesquisa, 
remetendo-os ao Poder Público para o custeio de medicamentos de alto valor. 

Fica a pergunta: por qual motivo o fornecimento do fármaco no caso de Kauã G. C. P. foi 
interrompida em abril de 2006, quando houve o deferimento da tutela antecipada ao Estado? 

Argumento, este que se deve ponderar, pois aduzem os laboratórios em sua defesa, que a 
intenção dos seus realizadores é fornecer o medicamento gratuitamente, por tempo limitado, 
até que seja possível a compra ou reembolso dos mesmos aos pacientes, ocorrendo, assim 
uma doação, ou seja, um negócio jurídico benéfico, com os medicamentos fornecidos após a 
conclusão da pesquisa experimental. 

A esta altura, a má-fé na conduta do Laboratório Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda., resta 
evidenciada, pois não é ético, nem moral que os laboratórios procurem uma pessoa com dada 
enfermidade, convidem-na participar de um estudo e, depois de aperfeiçoado o medicamento, 
exijam, mesmo que por vias indiretas, que o sujeito de pesquisa busque do Estado à tutela 
pretendida. Seria essa criança um rato de laboratório?                                  

Supostamente no caso de Kauã G. C. P., é crime tirar a vida de um menor, então é mais 
simples cortar a medicação a um determinado prazo, já sabendo da situação financeira e do 
desespero da família que diante da doença de um filho, submetem à criança a experiência, na 
busca da cura, que diante da dependência do uso continuo da medicação, cortam-na visando 
seus próprios interesses econômicos. 

Pois, os que seriam dos laboratórios de medicamentos se tivessem que suportar a todos os 
sujeitos de suas pesquisas, fornecimento ilimitado de medicamentos? Para quem iriam vender 
os seus produtos? Quem pagaria os custos destas pesquisas e outras mais? 
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Quanto à influência da pesquisa na morte de Kauã sob o prisma do experimento com o 
medicamento, pensa-se o seguinte: 

É fato que o Aldurazyme não visa curar a doença, como se percebe na redação dada na bula do 
medicamento, do qual se retira que o Aldurazyme melhora a função pulmonar e a capacidade 
de caminhar, apenas, não sendo avaliado em termos de manifestações do distúrbio no sistema 
nervoso central. Desta maneira, evidencia-se que o fármaco Aldurazyme somente controla a 
doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, e, assim, aumentando a expectativa de 
sobrevida. 

O fármaco, aplicado em doses diversas da aprovada pela FDA, foi comprovado como 
benéfico, conforme os resultados da pesquisa, porém deixando de administrá-lo aos pacientes, 
as melhoras regridem e a doença deixa de ser controlada. 

Destarte, conclui-se que não foi à pesquisa em si que influenciou a morte de Kauã G. C. P., 
isto é assente e cristalino, mas, esta causou prejuízos sim, a integridade física do menor 
quanto uma expectativa de melhora com a descontinuação/interrupção da aplicação do 
medicamento. Kauã G. C. P. morreu vítima não da pesquisa experimental, mas do fim desta. 

Ressalte-se, neste tocante, o vocábulo experimental pelo fato do menor ser tratado como mero 
objeto de pesquisa, como material de estudo, comparando-o mesmo com um rato de 
laboratório, em que depois de estudado, perdendo sua utilidade, é descartado, ou seja, morto. 

De acordo com a decisão exarada no julgado estudado, no presente se está a tratar de seres 
humanos e não ratos de laboratório, razão pela qual a responsabilidade pela continuidade do 
tratamento iniciado pelo menor Kauã G. C. P., assim como pelas demais cobaias, não pode 
recair exclusivamente sobre o demandado, devendo ser imposta ao Laboratório 
Biomarin/Genzime do Brasil Ltda. em solidariedade com o Estado do Rio Grande do Sul. 

Não há como afastar a obrigação contratual e ética assumida tanto pelo laboratório quando do 
estabelecimento da relação obrigacional, bem como do Poder Público pelo fornecimento do 
medicamento ante os direitos fundamentais à vida e à saúde, insculpidos no bojo da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.   

O certo é que em pesquisas que envolvem seres humanos, estes deverão sempre ser tratados 
com dignidade, face ao princípio da indisponibilidade da vida humana, respeitando sua 
autonomia e defendendo sua vulnerabilidade, especialmente em se tratando de incapaz. 

A autonomia privada garante o direito ao particular de regular, exercendo a própria vontade, 
as relações, os contratos e os negócios jurídicos que participam. Porém, o Estado, através do 
dirigismo estatal, tem a tarefa de fazer-se aplicar o princípio da função social dos contratos, 
anulando cláusulas abusivas e revogando disposições legais, relacionando-os sempre que 
possível a dignidade da pessoa humana, na qual tem os direitos da personalidade como sua 
expressão. 

Repita-se que as pesquisas experimentais de medicamentos em sujeitos de pesquisa, precisam 
respeitar os direitos da personalidade. De toda sorte, é o conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais da personalidade que devem ser preservados, cujo alcance deve ultrapassar o 
limite da autonomia privada no respeito à vida. 
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[1] Quais os limites da pesquisa, vez que o menor, Kauã G. C. P. faleceu após a conclusão da 
mesma? Até que ponto a pesquisa influenciou na morte de Kauã G. C. P.? Como ficam os 
direitos da personalidade de Kauã G. C. P., em face da autonomia privada? Existem 
instrumentos jurídicos que garantam os direitos fundamentais da personalidade nestas 
pesquisas? 

[2] O Aldurazyme é produzido pela técnica de DNA recombinante, constituindo um 
tratamento de reposição da enzima humana alfa-L-iduronidase. Aldurazyme é indicado para 
pacientes com as formas de Hurler e Hurler-Scheie de Mucopolissacaridose I (MPS I) [...]. 
(MEDICINANET, 2011, grifo do autor). 

[3] É uma síndrome que apresenta um quadro caracterizado por retardo mental, deformidades 
esqueléticas múltiplas e opacidade corneana. [...]. A doença acomete ambos os sexos e 
costuma ter início, dependendo dos níveis de metabolismo dos mucopolissacaridose, na 
criança entre os primeiros meses e os primeiros anos de vida. Como a causa é hereditária e 
genética o bebê já nasce com a doença, mas os sinais tanto físicos como clínicos podem 
aparecer nos primeiros meses de vida e vão se intensificando conforme a criança vai se 
desenvolvendo. A afecção depende de distúrbio do metabolismo dos mucopolissacárides, em 
virtude da ausência da alfa-L-iduronidase, com excreção excessiva de dermatan e 
heparansulfatos na urina. [...]. A fácies (rosto) destas crianças apresenta um aspecto grotesco, 
sendo mesmo comparada às gárgulas das catedrais góticas, por isso a denominação de 
gargulismo, também usada nessa doença. (PHAR-MÉCUM.COM.BR - GESTÃO 
FARMACÊUTICA, 2011). 

[4] Destaca-se haver três formas clássicas de MPS I, as quais diferem entre si, com base na 
presença do comprometimento neurológico, na velocidade de progressão da doença e na 
gravidade do acometimento dos órgãos-alvo. 

[5] Segundo o Estado, na forma grave os pacientes costumam ser identificado até os dois anos 
de idade, apresentando atraso de desenvolvimento aparente entre os 14 e os 12 meses 
atingindo a estatura máxima de 110 cm. A idade funcional máxima atingida é de 02 a 04 anos. 
A história clínica destes pacientes é dominada por problemas respiratórios com óbito na 
primeira década de vida, por insuficiência respiratória ou cardíaca. Na forma intermediária ou 
moderada, a evidência clínica se apresenta entre os 03 e os 08 anos de idade. A estatura final é 
baixa e a inteligência, em geral, é normal, sendo comum atingirem a idade adulta. Na fase 
atenuada, a sintomatologia costuma iniciar entre 05 e 15 anos de idade, sendo o curso clínico 
dominado por problemas ortopédicos. A altura final é normal ou quase normal, assim como o 
tempo de vida. 

[6] O FDA (Food and Drug Administration) é o órgão governamental dos Estados Unidos 
da América que faz o controle dos alimentos (tanto humano como animal), suplementos 
alimentares, medicamentos (humano e animal), cosméticos, equipamentos médicos, materiais 
biológicos e produtos derivados do sangue humano. Qualquer novo alimento, medicamento, 
suplemento alimentar, cosméticos e demais substâncias sob a sua supervisão, é 
minuciosamente testado e estudado antes de ter a sua comercialização aprovada. 
(WIKIPÉDIA, 2011, grifo do autor). 
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[7] De acordo com Carreirão Filho (2011) "Até pouco tempo nao havia nenhum tipo de 
tratamento para estes pacientes. Atualmente o único tratamento que tem mostrado resultados 
satisfatórios, é a base de reposição enzimática (reposiçao da enzima alfa L iduronidase)." 

[8] Para a realização de pesquisa em seres humanos é necessário se firmar o termo de 
consentimento livre e esclarecido. O termo de consentimento informado consiste em 
instrumento para se tentar assegurar a autonomia do sujeito da pesquisa através da obtenção 
de sua anuência á participação. Seu correto uso pressupõe a concordância, sem qualquer 
coerção, após a conclusão da pesquisa e da compreensão da informação sobre o 
procedimento. Tendo como objetivo principal a proteção destes indivíduos. 

[9]No caso de Kauã G. C. P. a permissão do familiar responsável substitui a do participante, 
obedecendo-se à legislação nacional. 

[10]Estatísticas apontam que a MPS I atinge em torno de 515 (quinhentos e quinze) 
brasileiros, e, que o tratamento desta enfermidade custe uma média de R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais) mensais. 

[11]Ao pretender o laboratório a realização de um projeto em território nacional, deve 
submeter-se às regras administrativas específicas, sujeitando-se à observação e fiscalização do 
Estado. Assim, querendo ou não o laboratório, no projeto levado a cabo ao efeito de propiciar 
a avaliação da administração de dosagem diferenciada do medicamento "Aldurazyme", 
autoriza reconhecer o vínculo com o Estado, a quem compete a obrigação constitucional de 
fornecer o medicamento. (RIO GRANDE DO SUL, 2009, grifo do autor). 

[12]Cumpre ressaltar que a inscrição de Kauã G. C. P. no ICAP foi patrocinado pelo 
Laboratório Biomarin/Genzyme do Brasil Ltda. com fornecimento do fármaco até abril de 
2006. 

[13]Em tradução livre: Programa Caritativo de Tratamento. 

[14] A Síndrome de Hurler é deficiência de a -L-iduronidase (gene localizado 4p16.3). A 
morte ocorre, em geral, aos dez anos, em consequência de problemas cardio-respiratórios. 
Pode ser detectada em exame das vilosidades coriônicas e tem uma incidência de 1/100.000. 
Outras denominações para essa patologia são Gargulismo e mucopolissacaridoses ou acúmulo 
de mucopolisacarídeos, atualmente denominados glicosaminoglicanos. (WIKIPÉDIA, 2011). 

[15]O ideal de qualquer pesquisa é nascer destituída de qualquer uso governista ou 
desvinculada de interesses puramente econômicos ou culturais. Mas, é da atividade humana 
não conseguir se isolar de outras necessidades sociais, o que não significa romper ou 
desrespeitar completamente o sistema ético que envolve o universo do pesquisador. 
(BITTAR, 2011, p. 164-167)[15]. 

[16]Na voz de Mezzaroba e Monteiro (2009, p. 105, grifo do autor): "Pesquisa é o que 
fazemos quando nos ocupamos de estudar de forma sistemática um objeto (o objeto de 
pesquisa), mas fazemos isso sempre tendo uma meta a ser alcançada, isto é, pretendemos 
fazer alguma coisa com o resultado da pesquisa. Para saber qual a nossa meta, basta tentar 
responder aonde estamos querendo chegar com o nosso trabalho investigativo. A resposta a 
essa pergunta será o objetivo da pesquisa. Além disso devemos ter um 'porquê' da realização 
da pesquisa, os fatos, as circunstâncias, os pressupostos que explicam a sua realização (a 
justificativa)." 
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[17]Para Mezzaroba e Monteiro (2009, p. 42) a ciência se utiliza de métodos próprios de 
pesquisa, adotando critérios cada vez mais rigorosos para desvendar as verdades do mundo. 
Por isso ela constrói métodos que "[...] proporcionem controle, sistematização, revisão e 
segurança sobre o seu campo de investigação [...]." 

[18]"[...], a atividade científica, em seu sentido geral de busca do saber, de identificação e 
explicação de causas dos fenômenos..., antes de afirmar, em primeiro lugar duvida, discute, 
postula, submete à prova, testa, analisa, enfim pesquisa.". (BITTAR, 2011, p. 51). 

[19]"[...] como se sabe, conhecimento também é poder.". (BITTAR, 2011, p. 56). 

[20]"A Ciência é concebida hoje como aquela forma de conhecimento que está 
constantemente perseguindo as explicações, as soluções, as revisões e reavaliações dos seus 
próprios resultados, tendo, contudo, plena consciência de sua falibilidade e de seus limites.". 
(MEZZAROBA; MONTEIRO, 2009, p. 44). 

[21]Foi o primeiro documento com repercussão internacional que estabeleceu princípios 
éticos mínimos a serem seguidos em pesquisa envolvendo seres humanos e foi elaborado em 
decorrência dos abusos e atrocidades cometidas dentro e fora dos campos de concentração, 
durante a Segunda Guerra Mundial. 

[22]Determina que em qualquer pesquisa com seres humanos, cada participante em potencial 
deva ser adequadamente informado sobre os objetivos, métodos, benefícios previstos e 
potenciais decorrente do estudo. 

[23]Strenger (2000, p. 24) conceitua vontade como sendo: "[...] uma forma de atividade 
pessoal que comporta, de maneira praticamente completa, a representação do ato a produzir, 
ou uma suspensão provisória da tendência a praticar esse ato, intervindo nesse processo o 
sentimento do valor das razões que podem determinar ou não o seu cumprimento, ou seja, a 
decisão de agir ou abster-se dessa ação." 

[24]Eduardo foi o primeiro e único brasileiro a se submeter, a terapia de reposição enzimática, 
inicialmente como um evento experimental em humanos de caráter universal. Na seqüência 
por mais de oito anos juntamente com outros pacientes continua realizando o tratamento a 
base de reposição enzimática, porem em caráter reconhecido pelos órgãos reguladores 
mundiais e nacional, como um tratamento eficaz, considerado de alto custo, e que 
particularmente em relação ao nosso filho Eduardo tem se mostrado com resultados eficazes. 
(CARREIRÃO FILHO, 2011). 

[25]Na opinião de Prata (1982) o sentido dos direitos fundamentais é inegavelmente o de 
garantir e preservar a liberdade individual, seus instrumentos de defesa do livre arbítrio, além 
da consideração da posição de igualdade de todos os cidadãos perante o Estado. 

[26]A finalidade econômica é o motivo preponderante da realização de uma pesquisa 
patrocinada com medicamentos. A avaliação de seus resultados, com a produção de um 
Relatório que contenha dados concretos a respeito dos efeitos de um determinado 
medicamento sobre a saúde, é requisito necessário para a obtenção do registro e conseqüente 
exploração econômica de um produto. (CEZAR, 2011). 

[27][...] transcendem, pois, o ordenamento jurídico positivo, porque ínsitos à própria natureza 
do homem, como ente dotado de personalidade. Intimamente ligados ao homem, para sua 
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proteção jurídica, independentes de relação imediata com o mundo exterior ou outra pessoa, 
são intangíveis, de lege data, pelo Estado, ou pelos particulares. (BITTAR, 2003, p. 12). 

[28]Nestes se incluem: o direito à integridade física (direito à vida, ao próprio corpo, no todo 
ou em partes e ao cadáver); e, a integridade moral (direito à liberdade; à honra e respeito ao 
resguardo; ao segredo; à identidade pessoal e moral do autor). (BITTAR, 2003, p. 16). 

[29] "Método experimental ou empírico é aquele fundado na experiência, que é um tipo de 
ensaio científico em que o objeto da pesquisa é submetido a um quadro totalmente controlado 
destinado à verificação de seus atributos.". (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2009, p. 86). 

[30]Desse princípio decorre a exigência do consentimento livre e informado e a maneira de 
como tomar decisões de substituição quando uma pessoa for incompetente e incapaz. 

[31] No entender de Cezar (2010): A pesquisa de medicamentos trata de uma realidade nova 
na vida de relação, e sua apreensão pelo Direito, para que possam se extrair efeitos jurídicos 
aos que dela participam, exige que se tomem as categorias existentes e compatíveis com esta 
realidade, preenchidas de elementos próprios e novos. 

[32]"[...] sendo definido como atributo da pessoa humana sob o fundamento primeiro e a 
finalidade última, de toda atuação estatal e mesmo particular, o núcleo essencial dos direitos 
humanos.". (SZANIAWSKI, 2009, p. 140). 

[33]Sarlet (2007, p. 10), define a dignidade da pessoa humana como "[...] a qualidade 
intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos". 

[34]Com o advento da evolução social e o aumento da complexidade das relações 
interpessoais, aumentaram também os conflitos sociais, fazendo com que o ser humano 
busque uma maior proteção paras as situações que envolvem direitos imateriais. Neste passo, 
a dignidade da pessoa humana surge com o intuito de partilhar uma série de direitos basilares 
e necessários entre todas as pessoas de maneira igualitária, ao mesmo tempo em que aparece 
como uma arma protetora desses direitos. (RESEDÁ, 2008, p. 88 e 91). 

[35]"[...] malgrado a justificativa para a sua realização seja a comprovação da segurança e 
eficácia no tratamento de uma moléstia, a pesquisa se realiza antes de esta prova ser obtida e 
justamente para obtê-la.". (CEZAR, 2010, grifos do autor). 

[36]"Podemos portanto dizer: a realidade, a força prática das regras do direito provado revela-
se na defesa dos direitos concretos, e se por um lado estes últimos recebem a vida da lei, por 
outro lado restituem-lha por sua vez. A relação entre o direito objetivo ou abstrato com os 
direitos subjetivos ou concretos lembra a circulação do sangue, cuja corrente parte do coração 
para ali voltar.". (IHERING, 1994, p. 44). 
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QUOCIENTE ELEITORAL MÍNIMO E MÉTODO DAS MAIORES 
MÉDIAS: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA DEMOCRACIA E 

DO PLURALISMO POLÍTICO  
 

MINIMUM QUOTIENT ELECTION AND METHOD OF MAJOR MEDIUM: AN 
ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF DEMOCRACY AND POLITICAL 

PLURALISM 

 
 
 

elion vargas teixeira 
 

RESUMO 
O Código Eleitoral criou uma cláusula de exclusão com a fixação de um quociente mínimo, 
regra que impede a participação dos partidos políticos que não alcançarem o quociente 
eleitoral na distribuição de cadeiras das eleições legislativas proporcionais. Do mesmo modo, 
determinou a utilização do método das maiores médias para distribuição das cadeiras 
remanescentes, que igualmente prejudica a minoria. O artigo toma como referência o 
raciocínio de Norberto Bobbio, que afirma ser de distinção preliminar entre sistemas 
democráticos e não-democráticos o conjunto das regras do jogo. Submete as regras eleitorais 
do quociente mínimo e do método das maiores médias ao princípio democrático e do 
pluralismo político. Quanto ao princípio democrático a submissão é na perspectiva teórica de 
Hans Kelsen e Giovanni Sartori, quanto ao princípio fundamental do pluralismo jurídico sob a 
ótica pluralista de Norberto Bobbio. Descreve os sistemas eleitorais e, com base em dados 
fictícios simula a aplicação dos métodos das maiores médias, que é o utilizado no Brasil, do 
método D’Hondt, que é utilizado em Portugal, e do método Quota Hare. Ao final compara os 
resultados obtidos com a utilização destes métodos, para concluir que a regras eleitorais do 
quociente mínimo e do método das maiores médias são inconstitucionais. 
PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA; PLURALISMO POLÍTICO; QUOCIENTE 
ELEITORAL; MÉTODO DAS MAIORES MÉDIAS. 
 
ABSTRACT 
The Electoral Legislation created an exclusion clause by setting a minimum quocient, rule 
that precludes the participation of political parties that do not reach the electoral quotient of 
the distribution of seats in proportional elections. Likewise, it determined using the method of 
highest averages for the distribution of remaining seats, which also affect the minority. The 
article takes as reference the discourse of Norberto Bobbio, who claims to be the primary 
distinction between democratic systems and non-democratic set of game rules. Submit the 
electoral rules and the minimum quotient of the method of highest averages and to the 
democratic principle of political pluralism. As for the democratic principle of submission is 
the theoretical perspective of Hans Kelsen and Giovanni Sartori, on the fundamental principle 
of legal pluralism from the perspective of pluralist Norberto Bobbio. Describes the electoral 
systems and based on fictitious data simulates the application of the major averages methods, 
which is used in Brazil, the D'Hondt method, which is used in Portugal and the Quota Hare 
method. At the end compares the results obtained using these methods, to conclude that the 
electoral rules of the minimum ratio and the method of highest averages are unconstitutional.  
KEYWORDS: DEMOCRACY. POLITICAL PLURALISM. ELECTORAL QUOTIENT. 
METHOD OF HIGHEST AVERAGES. 
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INTRODUÇÃO 

  

  

A necessidade de uma reforma política é tema recorrente, mormente no início das legislaturas, 
quando a insatisfação dos eleitores com o sistema eleitoral e suas fórmulas se manifesta com 
maior efetividade em virtude dos resultados das urnas não corresponderem ao estado de 
ânimo que impera no regime representativo. 

  

A aristocracia política, sob o falso argumento da governabilidade - melhor seria confessar a 
arrogância dos "donos do poder" em empurrar "goela abaixo" suas vontades ao povo - impõe 
fórmulas em detrimento da minoria, violando frontalmente os princípios da democracia e do 
pluralismo político em suas essências, de modo que a participação das minorias no 
procedimento dialético-contraditório do parlamento resta sub-representada. 

  

Na democracia representativa, os parlamentares eleitos editam leis em veiculação da vontade 
do povo, que se manifesta por maioria, ou seja, as leis sempre são feitas em nome de uma 
maioria. Destarte, a imposição da vontade da elite dominante é legitimada. Todavia, no 
Estado Democrático de Direito, a imposição desta vontade não pode violar direitos 
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fundamentais, especificamente o princípio democrático e o pluralismo político que se 
constituem fundamentos deste Estado. 

  

Com efeito, o Código Eleitoral criou uma cláusula de exclusão com a fixação de um 
quociente mínimo, impedindo, assim, que os partidos políticos, que não alcançarem o 
quociente eleitoral, possam concorrer à distribuição de cadeiras nas eleições legislativas 
proporcionais. E mais, determinou a utilização do método das maiores médias para 
distribuição das cadeiras remanescentes - cálculo com base nas sobras decorrente da primeira 
operação de distribuição das cadeiras básicas, que, do mesmo modo, prejudica os pequenos 
partidos. 

  

Ante o enfretamento do problema do "novo modo de fazer política", considerando as fórmulas 
desgastadas pelo tempo e abuso, Bobbio (2009, p. 77) destaca a importância das regras do 
jogo ao afirmar que "antes de mais nada, o que distingue um sistema democrático dos 
sistemas não-democráticos é o conjunto das regras do jogo". 

O objetivo do presente artigo é submeter os tipos legais que instituíram o quociente mínimo, 
art. 109, §2º, e o método das maiores médias, art. 109, I e II, ambos do Código Eleitoral pátrio 
ao princípio da democracia, enquanto governo da maioria limitado pelo direito da minoria, na 
perspectiva democrática de Hans Kelsen e Giovanni Sartori, e, verificar se eles realmente 
sobrevivem ao confronto conceitual proposto ou, ao contrário, padecem de 
inconstitucionalidade.   

  

Outrossim, o artigo tem por finalidade a analise do quociente mínimo e o método das maiores 
médias sob a ótica pluralista de Norberto Bobbio, para verificar se tais regras do jogo violam 
o princípio fundamental do pluralismo político. 

  

  

 1 OS SISTEMAS ELEITORAIS 

  

  

O povo é considerado sujeito de poder na medida em que participa da criação da ordem 
estatal. Na democracia representativa, o primeiro passo para criação desta ordem é a eleição 
dos representantes através do sufrágio universal, mediante regras pré-estabelecidas.  "O 
sistema eleitoral é o conjunto de regra que define como em uma determinada eleição o eleitor 
pode fazer suas escolhas e como os votos serão contabilizados para serem transformados em 
mandatos." (NICOLAU, 2010, p. 10). 
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Para que um sistema seja considerado democrático ele deve proteger o direito da minoria, 
permitindo que ela seja representada, que participe do procedimento dialético-contraditório do 
parlamento através dos candidatos em que confiaram seus votos. Qualquer regra que se 
insurja contra tal princípio é inconstitucional, na medida em que um sistema somente pode ser 
considerado democrático como maioria limitada pelo direito da minoria. 

  

O presente artigo se detém sobre duas regras: a) a fixação de quociente mínimo; b) o método 
das maiores médias. Para melhor compreensão destas regras é imperioso saber como funciona 
o sistema. 

  

O Sistema eleitoral tipifica as regras sob as quais o povo como sujeito da democracia 
representativa participa, ora como candidato, ora como eleitor. Ele delimita a circunscrição 
eleitoral - "zona que demarca quais votos serão levados em conta quando da atribuição de 
mandatos" (PEDRA, 2008, p. 17) e a magnitude das circunscrições - o número de cadeiras de 
cada circunscrição eleitoral. 

  

Do mesmo modo, define quais os sistemas de representação serão utilizadas: majoritário ou 
proporcional, e para quais os cargos.  Em linhas gerais, pode-se dizer que pelo majoritário é 
considerado eleito o candidato que auferir o maior número de votos, no proporcional leva-se 
em consideração o percentual de votos do partido/coligação. No Brasil, o primeiro é utilizado 
para a eleição do presidente da república, senadores, governadores de Estado e do Distrito 
Federal e prefeitos; o segundo, para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. 

  

  

1.1 AS FÓRMULAS ELEITORAIS 

  

  

As regras aqui aventadas são utilizadas nas eleições proporcionais. No sistema representativo 
proporcional é necessária a utilização de fórmulas eleitorais para a distribuição das cadeiras 
em disputa, de modo que aos partidos políticos sejam atribuídas vagas em proporcionalidade 
com os votos auferidos no pleito. As mais variadas fórmulas foram propostas, mas serão 
apresentadas, brevemente, apenas as que maior relevância têm para o desenvolvimento do 
tema proposto: método das maiores médias, método D'Hondt e Quota Hare. 

  

  

1.1.1 O método das maiores médias 
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O método das maiores médias é do tipo bioperacional, ou seja, para distribuição de todas as 
cadeiras são necessárias duas operações: 

  

Na primeira operação, efetiva-se a distribuição das cadeiras básicas. Para participar da 
distribuição do "bolo" o partido é obrigado a atingir o quociente eleitoral (QE), que é 
calculado dividindo-se o número de votos válidos apurados (VV) pelo de lugares a preencher 
em cada circunscrição eleitoral (NC), desprezada a fração se igual ou inferior a meio, e 
equivalente a um, se superior (Art. 106 do Código Eleitoral) [QE = VV/NC]. 

  

Ato contínuo, efetua-se o cálculo do quociente partidário (QP) dividindo-se pelo quociente 
eleitoral (QE) o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de 
legendas (VP), desprezada a fração (art. 107 do Código Eleitoral) [QP = VP/QE]. 

  

Na segunda operação, por sua vez, procede-se a distribuição das cadeiras restantes. Nesta 
fase, é utilizado o método das maiores médias: divide-se o número de votos válidos atribuídos 
a cada Partido ou coligação de Partidos (VV) pelo número de lugares por ele obtido mais um 
(N+1), cabendo ao Partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a 
preencher (art. 109, I, do Código Eleitoral) [M=VP/N+1], repetindo a operação até a 
distribuição de todas as cadeiras remanescentes. Esse método é extremamente prejudicial aos 
pequenos partidos. 

  

  

1.1.2 O método d'hondt 

  

O método D'Hondt é do tipo unioperacional, ou seja, para distribuição de todas as cadeiras é 
necessária apenas uma operação. Nele os votos de cada partido são divididos por uma série de 
divisores, começando por 1, 2, 3, 4, 5, e assim em diante até que todas as cadeiras sejam 
distribuídas. É o método utilizado em Portugal, previsto constitucionalmente (art. 149º/1). 
Assim como o método das maiores médias, também é prejudicial aos pequenos partidos, 
todavia em menor grau. 

  

  

1.1.3 O método da quota Hare  
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Tal qual o método das maiores médias é bioperacional. A primeira operação é idêntica ao 
método das maiores médias, restando diferença apenas na distribuição das cadeiras 
remanescentes. Na segunda operação as vagas serão distribuídas aos partidos que obtiverem 
as maiores sobras e não as maiores médias. 

  

  

 2 SIMULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS EM UMA ELEIÇÃO 
PROPORCIONAL 

  

  

Nesta oportunidade, a título de ilustração, será simulado o resultado de uma eleição 
proporcional em uma circunscrição eleitoral com 105.387 eleitores, magnitude 10, onde se 
apurou 100.000 votos válidos: partido A (PA) com 52.000 votos, partido B (PB) 22.200 
votos, partido C (PC) 12.300 votos, partido D (PD) 9.500 votos e partido E (PE) 4.000 votos. 

  

  

2.1 MÉTODO DAS MAIORES MÉDIAS 

  

  

Quociente eleitoral [QE=VV/NC]: 100.000/10 = 10.000  

  

Quociente partidário [QP=VP/QE]: Destacar-se-á os partidos que obtiverem cadeiras com o 
símbolo *. 

  

PA       52.000/10.000 = 5,20  * 

PB       22.200/10.000 = 2,22  * 

PC       12.300/10.000 = 1,23  * 

PD       9.500/10.000 = 0,95 
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PE       4.000/10.000 = 0,40 

  

Na distribuição de cadeiras básicas: PA obteve 5 cadeiras, PB 2 cadeiras e PC 1 cadeira. Os 
Partidos PD e PE não atingiram o quociente eleitoral, de forma que não puderam participar da 
distribuição das cadeiras. 

  

Na distribuição das duas cadeiras restantes teríamos: 

  

1ª média [M¹ = VP/N+1] 

PA: 52.000/5+1= 17.008,67  * 

PB: 22.200/2+1 = 7.400 

PC: 12.300/1+1 = 6.150 

  

O partido PA ficou com a cadeira decorrente pela primeira média. 

2ª média [M² = VP/N+1] 

PA: 52.000/6+1= 7.428,57 *   

PB: 22.200/2+1 = 7.400 

PC: 12.300/1+1 = 6.150 

  

O partido PA ficou com a cadeira decorrente da segunda média. 

  

Resultado final: 

PA = 7 cadeiras 

PB = 2 cadeiras 

PC = 1 cadeira 

PD = 0 cadeira 

PE = 0 cadeira 
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2.2 MÉTODO D'HONDT 

  

  

Divisores PA PB PC PD PE 
1 52.000 (1ª) 22.200 (3ª) 12.300 (6ª) 9.500 (9ª) 4.000 
2 26.000 (2ª) 11.100 (7ª) 6.150 4750   
3 17.333 (4ª) 7.400       
4 13.000 (5ª)         
5 10.400 (8ª)         
6 8.666 (10ª)         
            

Resultado final: 

PA = 6 cadeiras 

PB = 2 cadeiras 

PC = 1 cadeira 

PD = 1 cadeira 

PE = 0 cadeira 

  

  

2.3 MÉTODO QUOTA HARE 

  

  

A primeira operação é idêntica a do método das maiores médias. A diferença entre a fórmula 
utilizada no Brasil é apenas em relação à segunda operação, ou seja, cadeiras sobrando, que 
seriam destinas aos partidos que obtiverem as maiores sobras: 

Quociente eleitoral [QE=VV/NC]: 100.000/10 = 10.000  

  

Quociente partidário [QP=VP/QE]: 
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PA       52.000/10.000 = 5,20 * 

PB       22.200/10.000 = 2,22* 

PC       12.300/10.000 = 1,23* 

PD       9.500/10.000 = 0,95 

PE       4.000/10.000 = 0,40 

  

Na distribuição de cadeiras básicas: PA obteve 5 cadeiras, PB 2 cadeiras e PC 1 cadeira. 

  

Na distribuição das duas cadeiras restantes teríamos o cálculo sobre as sobras: 

PA = 0,20 

PB =  0,22 

PC =  0,23 

PD  =  0,95 * 

PE  =  0,40 * 

  

Resultado final: 

PA = 5 cadeiras 

PB = 2 cadeiras; 

PC = 1 cadeira; 

PD = 1 cadeira; 

PE = 1 cadeira. 

  

  

2.4 COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO DAS MAIORES MÉDIAS, D'HONDT E 
QUOTA HARE 
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PARTIDOS Maiores médias D'Hondt Quota Hare 
PA 7 6 5 
PB 2 2 2 
PC 1 1 1 
PD 0 1 1 
PE 0 0 1 

  

  

Postos os dados comparativos é fácil verificar que o método das maiores médias é o mais 
favorece os grandes partidos em detrimento dos pequenos. 

  

As diferenças entre os métodos demonstram o casuísmo do legislador, que edita leis em 
benefício próprio - a maioria inventando fórmulas para autofavorecimento, procurando 
justificar o injustificável. Inadvertidamente, Paulo Bonavides (2001, p. 254) asseverou que o 
método das maiores sobras favorece exageradamente os pequenos partidos, sustentando "que 
um partido com apenas cem ou duzentos votos a mais que a metade do total obtido por outro, 
eleger tatos representantes quanto este". 

  

Assertiva desta ordem não tem consistência. Basta contrarrazoar com pergunta similar e com 
base sólida na matemática, conforme os cálculos alhures colados demonstram: é justo um 
partido que já elegeu 5 parlamentares na primeira operação e que teve uma sobra nominal 
igual a 2.000 votos eleger mais dois parlamentares enquanto os outros partidos que tiveram 
respectivamente 9.500, 4.000, 2.300 e 2.200 não elegerem nenhum? É justo os partidos que 
amealharam maiores sobras, mas elegeram poucos parlamentares serem discriminados pela 
fórmula? 

  

Com certeza não. O sentimento de injusto aflora prima facie. De fato, os dispositivos 
questionados foram elaboradas pela maioria em detrimento da minoria, que, por sua vez, 
quando se torna maioria não vê motivos para alterar a regra, pois no atual estágio é favorável 
a si própria, na medida em que se transmudou em maioria. 

   

  

3 A DEMOCRACIA IDEAL E A REAL 
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O uso indiscriminado da palavra democracia tem proporcionado inúmeras significações, 
consubstanciando-se em justificativas para confecção de diversas estruturas de poder. Tal 
diversidade incita os cientistas a se perguntarem: "A democracia pode ser qualquer coisa?" 
(SARTORI, 1994, p. 17), "Es posible la democracia?" (DWORKIN, 2007, p. 163), ou ainda, 
"O que é democracia?" (DAHL, 2001, p. 47). 

  

Kelsen (2000, p. 140), ao denunciar a máscara de modelos ditatoriais e autocráticos sob a 
terminologia democrática, consigna que "o símbolo da democracia parece ter assumido um 
valor tão universalmente reconhecido que a substância da democracia não pode ser 
abandonada sem a manutenção do símbolo". Do mesmo modo, Sartori (1994, p.17) assevera 
que "entre as condições da democracia, a menos lembrada é que idéias erradas sobre 
democracia fazem a democracia dar errado." 

  

As mais variadas tendências doutrinárias contribuíram para a desintegração do conceito de 
democracia, sendo essa utilizada para indicar entidades opostas e dar significados idênticos às 
práticas opostas. Hodiernamente todos os governos se denominam democratas, mormente, 
ante ao temor de que a desvinculação do vocábulo levasse a perda de legitimidade popular. 
"Vivemos, portanto, caracteristicamente, numa era de democracia confusa" (SARTORI, 
1994, p. 22). 

  

O alerta para que a democracia não seja reduzida a armadilha verbal foi ligado e a 
necessidade de uma definição precisa, pelo fato de não termos como escapar da palavra, é 
sabiamente levantado por Sartori (1994, p. 30) quando argumenta que "a questão básica é que 
a coisa democracia não é descrita de forma adequada pela palavra democracia".  O autor 
revela que o termo democracia conduz a uma definição prescritiva, mas que deve ser 
procurada também a sua definição descritiva. "Ter duas definições cria problemas, sem 
dúvida; mas, conforme veremos, a distinção entre a descrição é e a prescrição deve ser de 
democracia aponta de fato para o lugar onde se encontra a solução de nossos problemas" 
(SARTORI, 1994, p. 30). Impõe-se, necessariamente, distinguir entre é e deve ser, real e 
ideal. Ao afirmar que um sistema de governo é melhor que o outro - exemplificando: o 
socialismo x a democracia liberal - é comum se comparar um como modelo real e outro como 
modelo ideal, ou seja, um como ele é e o outro como ele deve ser. Esse tipo de comparação 
conduz a conclusões ilógicas, uma vez que o correto é se comparar os sistemas como eles são 
ou como eles deveriam ser, ou melhor, descrições com descrições e prescrições com 
prescrições. 

  

Mas a distinção entre descrição e prescrição não terá nenhum sentido se posteriormente não 
for efetivada a apreensão dos conceitos. "Quando se focaliza a atenção exclusivamente no que 
é, resultado é um realismo inadequado e mal-empregado. Quando colocamos toda a ênfase no 
que dever ser, caímos na armadilha do perfeccionismo" (SARTORI, 1994, p. 31).    
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Kelsen (2000, p.35), anteriormente, levantou o problema da concentração discursiva 
exclusivamente na descrição ou prescrição, ao afirmar que a essência da democracia só pode 
ser compreendida tendo-se em mente a antítese entre a ideologia e a realidade: 

  

Muitos dos mal-entendidos na discussão do problema têm origem no fato de haver quem fale 
só da idéia e quem só fale da realidade do fenômeno, enquanto seria preciso confrontar esses 
dois elementos, considerando a realidade à luz da ideologia que o domina, e a ideologia do 
ponto de vista da realidade que a sustenta. 

  

Kelsen sustenta que mesmo a autocracia, considerada como extremo oposto à democracia, 
pode ser um governo para o povo, de forma que essa qualidade - governo para o povo - não 
pode ser considerada como um dos elementos da definição de democracia. Rumo contrário, 
governo do povo é elemento essencial dessa definição e deve ser entendido como governo em 
que o povo participa direta ou indiretamente, ou seja, "um governo exercido pelas decisões 
majoritárias de uma assembléia popular, ou por um corpo de indivíduos, ou até mesmo por 
um único indivíduo eleito pelo povo" (KELSEN, 2000, P. 142). 

  

A participação do povo pode se dar por via direta ou indireta, a primeira na democracia direta 
e a segunda na democracia representativa. Democracia representativa entendida como "as 
deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por 
aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade" (BOBBIO, 2009, 
p. 56). 

  

Bobbio (2009, p.22) transcreve o que ele chama de definição mínima de democracia - 
conceituação formal com menor falibilidade - "[...] segunda a qual por regime democrático 
entende-se primariamente um conjunto de regras e procedimentos para formação de decisões 
coletivas, em que está prevista e facilitada a participação do maior número possível dos 
interessados" 

  

É no paradigma do deve ser e do é que se localiza o contexto do presente artigo: a democracia 
ideal como aquela que prevê e possibilita a participação do maior número possível de 
interessados, em especial os partidos políticos, no procedimento dialético-contraditório do 
parlamento, através de mandatos conferidos mediante eleição, e a democracia real na qual os 
pequenos partidos políticos ficam sub-representados em decorrência da fórmula das maiores 
médias ou sem representação em virtude a instituição do quociente mínimo. 

  

  

3.1 A TRANFORMAÇÃO DA IDEIA DE LIBERDADE NA PERSPECTIVA DE HANS 
KELSEN 
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"A metamorfose da idéia de liberdade leva da idéia à realização da democracia" (KELSEN, 
2000, p. 35). A ideia de liberdade, como reação contra a coerção resultante do estado de 
sociedade, para se transformar em um princípio de organização social, somente é possível 
através da mudança de significado. Kelsen testilha o processo de transformação do significado 
de liberdade com muita clareza. 

  

Da ideia de que todos são iguais e que ninguém deve mandar em ninguém exara que, pela 
experiência, se quisermos ser realmente iguais devemos nos deixar comandar. E a quem deve 
ser deferido o comando? "Mas se devemos ser comandados, queremos sê-lo por nós mesmos. 
A liberdade natural se transforma em liberdade social ou política. É politicamente livre aquele 
que está submetido, sim, mas à vontade própria e não alheia" (KELSEN, 2000, p. 28).  

  

Expõe que a existência do Estado pressupõe o dissenso entre a ordem social e a vontade dos 
indivíduos que se submetem a essa ordem, tendo a democracia renunciado à unanimidade 
para elaboração de uma ordem social ulterior, contentando-se com decisões tomadas pela 
maioria. "O fato de continuar falando de autonomia e considerando cada um como submisso à 
sua própria vontade, enquanto o que vale é a lei da maioria, é um novo progresso da 
metamorfose da idéia de liberdade" (KELSEN, 2000, p. 30). 

  

Consigna que, mesmo aquele que vota com a maioria já não está submetido unicamente à sua 
vontade, pois quando ele muda de opinião em contraposição à maioria ele se torna submetido 
à vontade alheia e para se tornar novamente livre é preciso se encontrar uma nova maioria 
convergente com sua nova opinião. "E essa concordância entre a vontade do indivíduo e 
vontade do Estado é tanto mais difícil de se realizar, e essa garantia de liberdade individual é 
tanto menor quanto mais qualificada é a maioria necessária para modificar a vontade do 
Estado" (KELSEN, 2000, p. 31) 

  

A liberdade política como submissão do indivíduo à própria vontade, se expressa na 
democracia representativa através dos representantes eleitos, de modo que a impossibilidade 
de se ver representado - quociente eleitoral - ou sub-representado - método das maiores 
médias - consiste em encarceramento da liberdade. Ademais, a possibilidade de mudar de 
opinião e encontrar uma nova maioria convergente com essa nova opinião é dificultada ou 
impossibilitada pela sub-representação ou falta de representação da minoria, cuja opinião 
converge com a dissidência. 

  

  

3.2  O POVO COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA DEMOCRACIA 
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Na esteira de Kelsen (2000, p. 35) "a democracia, no plano da ideia, é uma forma de Estado e 
sociedade em que a vontade geral, ou, sem tantas metáforas, a ordem social, é realizada por 
quem está submetido a essa ordem, isto é o povo". Destarte, a antítese entre ideologia e a 
realidade, que é revelada em todos os elementos que constituem a ideia de democracia, 
recebe contorno especial quando se trata da noção de povo. 

  

Mas o que é o povo? No plano democrático podemos afirmar que povo é antes sujeito que 
objeto de poder. E esses sujeitos de poder, quantos são? Quem são? Como se conformam? O 
povo é sem dúvida uma pluralidade de indivíduos, todavia, para efetivação do princípio 
democrático é imperioso considerar que povo é sujeito de poder enquanto poder de se 
manifestar efetivamente e fazer valer sua vontade, do mesmo modo, enquanto componente de 
grupo, deve se submeter à vontade alheia. E como resolver essa contradição: vontade própria 
e alheia? O melhor caminho é confeccionar um compromisso de submissão à vontade de 
maioria, desde que sua vontade não seja alijada in aeternum, na medida que, deve ser 
garantido à minoria possibilidade de expressão de modo que possa argumentativamente - 
mediante procedimento dialético-contraditório nos parlamentos, ou antes, no seio social - 
transformar sua vontade em vontade da maioria. 

  

Há várias teorias que procuram o verdadeiro enunciado do termo povo. Sartori (1994) 
consigna que o povo não pode ser reduzido a menos que 06 (seis) interpretações: a) povo 
significando literalmente todo mundo; b) povo significando grande parte indeterminada, 
muitos; c) povo significando classe inferior; d) povo enquanto entidade indivisível, como um 
todo orgânico; e) povo como uma parte maior expressa por um princípio de maioria absoluta; 
f) povo como uma parte maior expressa por um princípio de maioria limitada.   

  

A primeira concepção de povo somente sobrevive ante a sua imprecisão terminológica, uma 
vez que se esse requisito fosse essencial não teria existido democracia. Nas polis grega as 
mulheres, estrangeiros e escravos eram excluídos. Com a evolução histórica, as mulheres e os 
escravos conquistaram o direito ao voto, bem como os estrangeiros em algumas democracias. 
No Brasil, os deficientes mentais, as crianças, os apenados, os conscritos e, em regra, os 
estrangeiros continuam excluídos. 

  

Do mesmo modo o povo significando muitos não se sustenta. "A democracia é, em grande 
parte, um procedimento; e o povo enquanto uma grande quantidade é uma noção que 
apresenta o requisito procedimental impossível de ter e determinar, a cada vez, quantos 
constituem um povo ou são suficientes para constituir um povo" (SARTORI, 1994, p 43). 
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O povo significando a classe inferior é outra que se revela ineficiente. A grande mobilidade 
social da sociedade conduz a alteração socioeconômica das classes sociais, com tendência à 
transformação da forma piramidal em hexagonal, mormente no Brasil, em que o incremento 
da classe média foi significativo. Ademais, os programas de erradicação da pobreza objetivam 
transformar os pobres em minorias, não em maiorias.     

  

Sartori expõe que a concepção holística, orgânica, de democracia é característica da 
concepção romântica, produto da filosofia do idealismo, na qual o indivíduo nada representa. 
"E quando se faz referência à concepção romântica, holística, de povo, então nos deparamos 
com uma noção que legitima muito mais um governo tirânico que uma democracia" 
(SARTORI, 1994, p. 45). 

  

Na trilha das acepções anteriormente, o princípio da maioria absoluta não responde aos 
requisitos básicos da democracia. Aqui, maioria absoluta não significa metade mais um, pode 
ser qualquer maioria. O que distingue a maioria absoluta da maioria limitada não é a 
quantidade em si mesma, mas o comportamento desta maioria. A primeira detém o poder 
ilimitado, ou seja, absoluto, de decidir em nome de todos, o que leva ao governo da maioria 
pura e simples; a segunda, o poder é limitado pelos direitos da minoria.    

  

Sartori assevera que o direito da maioria impor sua vontade sobre a minoria equivale a 
estabelecer um controle funcional, que, a longo prazo, desnatura o próprio princípio, já que o 
primeiro vencedor, por ter poder absoluto, tende a se estabelecer permanentemente. De fato, 
tal fenômeno depõe contra a democracia, "pois o futuro democrático de uma democracia 
depende da convertibilidade das maiorias em minorias, e, inversamente, das minorias em 
maiorias" (SARTORI, 1994, p. 45). 

  

Consignado os entraves das diversas concepções de povo, resta o princípio da maioria 
limitada, que, na estrada construída por Sartori, é a que melhor responde à terminologia 
democrática. 

  

  

 4 O PRINCÍPIO DA MAIORIA LIMITADA PELA MINORIA 

  

  

Com efeito, maioria quer dizer maior parte, consequentemente, subtende-se a existência da 
menor parte, ou seja, a minoria; portanto, a existência daquela depende da sobrevivência 
desta, por conseguinte, o povo é composto da maioria mais a minoria.  
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A história revela que a aristocracia do poder - considerada essa como os grupos hegemônicos 
em determinadas épocas - tendem a impor suas vontades em detrimento de uma minoria e, 
para isso, utilizam mecanismos legais por eles próprios criados, justificado sob os mais 
diversos fundamentos. Sartori (1994, p. 53) denuncia a tendência à aniquilação das minorias 
no mundo atual: "Ao longo da história da humanidade, as maiorias - étnicas, religiosas ou 
maiorias puramente numéricas - perseguiram de fato as minorias, às vezes a ponto de 
exterminá-las".  

  

A teoria da democracia concebida como poder limitado da maioria pela minoria está 
cristalizado. Kelsen (2000, p. 67) expôs sua preocupação com a minoria ao afirmar: "Esta 
proteção da minoria é função essencial dos chamados direitos fundamentais e liberdades 
fundamentais, ou direitos do homem e do cidadão, garantidos por todas as modernas 
constituições das democracias parlamentares". Nessa trilha, Sartori (2000, p. 54) elenca 
algumas citações: a) James Burnham: "a característica fundamental da democracia no sentido 
em que usamos a palavra (independe do que significava para os gregos que a inventaram) é a 
concessão do poder de expressão política às minorias"; b) lord Acton: "o teste mais seguro 
para julgarmos se um país é realmente livre é o grau de segurança desfrutado pela minoria"; c) 
Guglielmo Ferrero: "Nas democracias, a oposição é um órgão de soberania popular tão vital 
quanto o governo. Suprimir a oposição é suprimir a soberania do povo". 

  

Ao testilhar as citações coladas, Sartori (1994, p. 54) revela que tais autores têm como 
características a sensibilidade e preocupação com a liberdade individual traduzindo sua 
conclusão com a citação de Allen Smith: "a liberdade para o indivíduo nada significa se não 
implica o direito de adotar um tipo de conduta e de ter de defender pontos de vista que não 
tem aprovação da maioria". Sartori dá um passo adiante, ao afirmar que o poder limitado da 
maioria, ainda que não se evoque a liberdade individual, continua sendo característica 
fundamental da democracia pelo simples fato de que o uso excessivo do poder pela maioria 
conduz a outro sistema que não a democracia: "Portanto, se o critério de maioria é 
transformado (erroneamente) num poder absoluto da maioria, a implicação dessa distorção no 
mundo real é que uma parte do povo (em geral um parte bem grande) torna-se não povo, uma 
parte excluída" (SARTORI, 1994, p. 55). 

  

Após a compreensão do significado de povo, é possível afirmar que qualquer fórmula eleitoral 
que se insurja contra a liberdade de expressão da minoria, mormente o alijamento do 
procedimento dialético-contraditório dos parlamentos, é violadora do princípio democrático, 
pois impede a minoria de participar do destino político do Estado, já que não pode apresentar 
seus argumentos e contra argumentos aos projetos de interesse da comunidade.  

  

  

4.1 O COMPROMISSO DE ACOMODAÇÃO DE ANTAGONISMOS POLÍTICOS 
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Na realidade social da democracia representativa, a vontade geral não é formada apenas pela 
vontade da maioria, pelo simples fato de que esta não tem o poder absoluto sobre a minoria. É 
antes, decorrente do resultado do enfretamento dos grupos opostos no parlamento, na medida 
em que, subjacente ao debate político dos partidos, em conformidade com suas convicções em 
sentido lato, se encontra um compromisso. "De fato, todo o procedimento parlamentar, com 
sua técnica dialético-contraditória, baseada em discursos e réplicas, em argumentos e contra-
argumentos, tende a chegar a um compromisso. Esse é o verdadeiro significado do princípio 
de maioria na democracia real." (KELSEN, 2000, p. 70). 

  

Ao escrever o livro Direito de Participação Política, Moreira Neto partiu de três premissas, 
uma delas discorrendo acerca da técnica social para composição de interesses - democracia 
enquanto práxis, concluindo que: "Somente pelo exercício permanente do diálogo, da 
conciliação e do consenso, pilastras da legitimidade, um povo aprende a cultivar a democracia 
como estilo de vida e mantê-la como regime político." (MOREIRA NETO, 1992, p. XVII). 

  

Kelsen (2000, p.70), a partir da práxis parlamentar, aduz que o princípio majoritário, 
entendido como maioria, "se afirma no sistema parlamentar como princípio de compromisso, 
de acomodamento dos antagonismos políticos". Esse compromisso revela-se essencial à 
democracia representativa, na medida em que sua perpetuação decorre do acordo prévio 
firmado entre os participantes. Por sua vez, o direito de expressão dos signatários deste acordo 
- participar do procedimento dialético-contraditório do parlamento - constitui-se uma cláusula 
pétrea, porque a democracia tem como pressuposto a proteção das minorias, neste contexto 
entendida como a garantia de possibilidade dessas um dia poderem se tornar maioria, através 
do convencimento de uma parcela então convergente com a maioria. 

  

  

4.2 O SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL E A GARANTIA DA 
POSSIBILIDADE DE SE EXPRESSAR E CONCORRER 

  

  

Nos Estados Democráticos de Direito há dois sistemas de representação: o majoritário e o 
proporcional. Segundo o sistema eleitoral majoritário será eleito o candidato que tiver o 
maior número de votos em determinada circunscrição; no proporcional aos partidos serão 
atribuídas cadeiras em número equivalente aos votos por ele auferidos. Destarte, na eleição 
proporcional não há vencidos ou vencedores, na medida em que a maioria não exclui a 
minoria, em verdade se integram. Então é posta a pergunta: os tipos legais que instituem o 
quociente mínimo e o método das maiores médias são violadores de direitos fundamentais, em 
especial, do princípio fundamental da democracia e do pluralismo político? 
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 Ao se defrontar com o problema da representação das minorias que não atingem número 
mínimo de votos para ter direito a um mandato, Kelsen (2000, p. 72), responde: "A idéia de 
proporcionalidade será tanto melhor realizada quanto maior for o número de mandatos a 
serem distribuídos em relação aos votos dados. [...]. Esse é o princípio da democracia, o 
princípio da democracia radical". A necessidade da representação de todos os grupos políticos 
no procedimento dialético-contraditório do parlamento de acordo com sua força política é 
colocada, antes, como condição essencial à democracia representativa, nestes termos 
(KELSEN, 2000, p. 73): 

  

[..] a presença da minoria no parlamento não é tão importante quanto ao fato de todos os 
grupos políticos, proporcionalmente à sua força, ali estarem representados para que se revele 
no próprio parlamento a real situação dos interesses, principal premissa para se chegar a um 
compromisso. 

  

A tal argumento foi levantada uma objeção: de que serviria a minoria se as decisões, em 
regra, são tomadas pela maioria? A explicação de Kelsen (2000, p. 73) é, do mesmo modo, 
uma resposta ao questionamento deste artigo: 

  

De fato, a influência exercida pela minoria sobre as decisões da maioria deverá ser 
necessariamente tanto mais importante quanto mais forte for a representação dessa ou dessas 
minorias no parlamento. O sistema proporcional indubitavelmente consolida essa tendência à 
liberdade, que deve impedir um domínio incontestado da vontade da maioria sobre a minoria. 

  

Sem alongar nas objeções à presença da minoria no parlamento, mesmo porque todas elas são 
decorrentes da arrogância da aristocracia do poder político dominante em determinado 
momento histórico, que sob o argumento de que sua presença dificulta a governabilidade - 
governabilidade que neste contexto deveria se chamar domínio incontestado da vontade da 
maioria sobre a minoria, ou mesmo imposição de vontade pelo autoritarismo - fato concreto 
é que a maioria eleita se julga dona do poder e não corresponsável pelo poder e esse 
sentimento de "propriedade" se converte na fala da governabilidade. 

  

 Ademais o argumento da governabilidade não se sustenta per si, na medida em que é refutado 
à primeira prova: suponhamos que no sistema presidencialista como o brasileiro, em 
determinada eleição, o maior partido de oposição tenha conseguido 55% (cinquenta e cinco 
por cento) das cadeiras do parlamento, o partido do presidente 40% (quarenta por cento) e um 
terceiro partido 5% (cinco por cento); numa segunda eleição, o partido do governo tenha 
conseguido 55% (cinquenta e cinco por cento) das cadeiras, o da maior oposição 20% (vinte 
por cento) e os 25% (vinte e cinco por cento) restante divididos entre 10 (dez) pequenos 
partidos; e, numa terceira eleição, o partido do governo tenha conseguido 40% (quarenta por 
cento) das cadeiras, o da maior oposição 35% (trinta e cinco por cento) e os 25% (vinte e 
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cinco por cento) restante divididos entre 10 (dez) pequenos partidos.  Duas afirmações podem 
ser consignadas: a uma, que na primeira hipótese o executivo teria dificuldade de 
governabilidade porque o partido de oposição conseguiu a maioria; a duas, que na segunda 
hipótese a governabilidade estaria garantida, pelo fato do partido do presidente ter conseguido 
a maioria. Corolário afirmar que em nenhum das duas hipóteses a minoria foi responsável 
pela governabilidade ou sua falta. Noutra vertente, na terceira hipótese, aquela em que nem o 
partido do governo, nem o da maior oposição conseguiu maioria, ainda assim é possível a 
governabilidade ante a coalizão com os pequenos partidos, o que seria pouco provável com o 
maior partido de oposição que é a sua antítese. 

  

O verdadeiro significado de democracia se aflora na possibilidade da minoria participar do 
poder expressando sua vontade na medida em que ela também é componente do corpo social, 
não podendo ser relegada ao posto de perdedora, uma vez que o espírito democrático não 
açambarca vitoriosos e perdedores, antes: maioria e minoria. Destarte, a irresignação da 
minoria à imposição da vontade da maioria pela "força" tem origem no sentimento primário 
de liberdade, quando o homem se pergunta: por que devo ser mandado por outro homem? 
"Não é o interesse de um único grupo que se torna vontade do Estado. Esta vontade é 
determinada por um procedimento no qual os interesses dos diversos grupos organizados em 
partidos entram, como tais, numa luta que termina num compromisso" (KELSEN, 2000, p. 
74). 

  

 Giro contrário, a participação no procedimento dialético-contraditório do parlamento, sob o 
compromisso de acomodação dos antagonismos, se transforma em aceitação social de ser 
comandado pela maioria, em vista da possibilidade de um dia poder se tornar maioria e fazer 
valer sua vontade em face da atual e então maioria. Kelsen (2000, p. 74) reforça a necessidade 
de participação da minoria: "Mas, se a vontade do Estado não deve exprimir o interesse 
unilateral de um partido, é preciso garantir que todos os interesses partidários tenham a 
possibilidade de se exprimir e concorrer, para que entre eles haja um compromisso final". 

  

A teoria da maioria de kelsen esclarece o verdadeiro sentido de democracia representativa 
enquanto governo da maioria limitado pela minoria. Nesse passo, todos os partidos políticos 
se comprometem a participar do processo eleitoral e se conformar com o resultado das urnas. 
Todavia, qualquer que seja a restrição imposta ao direito de participar do debate parlamentar 
se conforma em violador do princípio democrático, pois, como já consignado, é pressuposto 
do compromisso a perspectiva da minoria, através do convencimento, se transformar em 
maioria. Isso pode ser colocado de forma outra: a esperança de um dia se tornar maioria e 
fazer valer sua vontade é o pressuposto do acordo prévio firmado entre os partidos políticos 
na democracia representativa proporcional e se converte em cláusula pétrea a obrigatoriedade 
da possibilidade de participação e expressão dos partidos minoritários. Qualquer restrição 
injusta a essa participação é violadora do princípio democrático e do pluralismo político.   

  

  

5  O PLURALISMO POLÍTICO  
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Ser plural significa reconhecer que não é único. A convivência em sociedade pressupõe 
tolerância às diferenças, na medida em que cada ser, considerado individualmente, se 
abstenha de algumas condutas em prol da coletividade onde se encontra inserido, de modo 
que sua liberdade natural se converta em liberdade política ou social. Nesse rumo, a ordem 
constitucional brasileira, modelando o Estado Democrático de Direito, preambularmente 
registrou a sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos como pressuposto deste Estado. 

Corolário, o pluralismo político foi tipificado como preceito fundamental - art. 1º, V da CF. 
"São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 
pluralismo" (BONAVIDES, 2010, p. 571). 

  

O pluralismo decorre dos referenciais culturais, religiosos, étnicos, econômicos, nacionalistas, 
entre outros, com inúmeras combinações de valores, característicos da dinâmica sociedade 
contemporânea. Os representantes políticos têm a missão de conciliação desta diversidade 
valorativa conflitante, na medida em que a liberdade social se realiza na convivência 
harmônica entre os plurais. Destarte, não é concebível se reconhecer liberdade sem paralelo 
de expressão política, pois o poder democrático pressupõe a participação de todos para 
legitimação da liberdade política ou social. 

  

Com efeito, qualquer dispositivo que registre como consequência a 
impossibilidade/dificuldade de participação dos grupos pluralistas na construção do poder 
estatal é violador de preceito fundamental, por cercear ou restringir a liberdade de expressão 
dos plurais. O pluralismo político não deve ser concebido apenas como a possibilidade de 
vários partidos concorrerem no pleito eleitoral, mas, antes, na possibilidade de participarem 
do debate dialético-contraditório do parlamento, de forma a garantir a expressão do maior 
número possível de valores presentes na sociedade pluralista. 

  

Há que se ter em conta que democracia e pluralismo não são equivalentes. Com base neste 
contexto, Bobbio afirma que a democracia deve fazer as contas com o pluralismo, "significa 
dizer que a democracia de um Estado moderno nada mais pode ser que uma democracia 
pluralista" (BOBBIO, 2009, p. 72). 

  

O embate contra a validade do quociente eleitoral e do método das maiores médias encontra 
seu ápice nesta seara. As armas contra o abuso de poder se unem e ressurgem como remédio 
conjugado e fortalecido. Bobbio (2009, p. 72) destila a convergência da teoria democrática 
com a pluralista: 

  

A teoria democrática e a teoria pluralista têm em comum o fato de serem suas propostas 
diversas mas não incompatíveis (ao contrário, são convergentes e complementares) contra o 
abuso do poder; representam dois remédios diversos mas não necessariamente alternativos 
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contra o poder exorbitante. A teoria democrática toma em consideração o poder autocrático, 
isto é, o poder que parte do alto, e sustenta que o remédio contra este tipo de poder só pode 
ser o poder que vem de baixo. A teoria pluralista toma em consideração o poder monocrático, 
isto é, o poder concentrado numa única mão, e sustenta que o remédio contra esse tipo de 
poder é o poder distribuído. [...] a garantia contra o abuso do poder não pode nascer do 
controle a partir de baixo, que é indireto, mas deve também poder contar com o controle 
recíproco entre os grupos que representam interesses diversos, os quais se exprimem por sua 
vez através de diversos movimentos políticos que lutam entre si pela conquista temporária e 
pacífica do poder. 

  

O pluralismo é remédio importante contra o abuso de poder imputado aos representantes 
numa democracia representativa, que, como alhures testilhado, se revelam na aristocracia da 
maioria para imporem suas vontades à minoria. Bobbio (2009, p. 73) envereda no mesmo 
trilho ao afirmar que: 

  

Como já afirmado diversas vezes, o defeito da democracia representativa, se comparada com 
a democracia direta, consiste na tendência à formação desta pequenas oligarquias que são 
comitês dirigentes dos partidos; tal defeito apenas pode ser corrigido pela existência de uma 
pluralidade de oligarquias em concorrência entre si. 

  

Robustecendo os argumentos já expendidos em face das objeções com fundamento na 
governabilidade, ao mesmo tempo, reforçando a hipótese de que dipositivos legais que 
impedem ou dificultam a possibilidade de expressão das minorias são inconstitucionais, 
Bobbio (2009, p. 73) consigna: 

  

O pluralismo enfim nos permite explicar uma característica fundamental da democracia dos 
modernos em comparação com a democracia dos antigos: a liberdade - melhor: a liceidade - 
do dissenso. Esta característica fundamental da democracia dos modernos baseia-se no 
princípio segundo o qual o dissenso, desde que mantido dentro de certo limites (estabelecidos 
pelas denominadas regras do jogo), não é destruidor da sociedade mas estimulante, e uma 
sociedade em que o dissenso não seja admitido é uma sociedade morta ou destinada a morrer 

  

Bobbio (2009, p. 75) indaga: O que fazemos com os que dissentem? Devemos suprimi-los ou 
deixamos sobreviver? E se os deixamos sobreviver, os aprisionamos ou deixamos circular, os 
amordaçamos ou os deixamos falar, os expulsamos como réprobos ou os mantemos entre nós 
como cidadão livres? 

  

É patente que as perguntas formuladas têm conexão com a analise proposta pelo artigo: 
verificar se as regras que instituíram o quociente eleitoral e o método das maiores média são 
inconstitucionais. As respostas a tais indagações, são, a um só tempo, as respostas procuradas. 
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Bobbio (2009, p. 75) sintetiza uma resposta nestes termos: 

  

É inútil esconder que a prova de fogo de um regime democrático está no tipo de resposta que 
consegue dar a estas perguntas. Com isto não quero dizer que a democracia seja um sistema 
fundado não sobre o consenso mas sobre o dissenso. Quero dizer que, num regime que se 
apóia no consenso não imposto a partir do alto, alguma forma de dissenso é inevitável e que 
apenas onde o dissenso é livre para se manifestar o consenso é real, e que apenas onde o 
consenso é real o sistema pode proclamar-se com justeza democrático. 

  

De todo exposto, pode-se afirmar que, do mesmo modo que as regras que instituíram o 
quociente eleitoral e o método das maiores média não sobrevivem ao crivo democrático, elas 
falecem na perspectiva do pluralismo político, restando, portanto, a inconstitucionalidade. 

  

  

CONCLUSÃO  

  

  

Após a submissão das regras eleitorais que instituíram o quociente mínimo e o método das 
maiores médias ao princípio da democracia, enquanto governo da maioria limitado pelo 
direito da minoria, na perspectiva democrática de Hans Kelsen e Giovanni Sartori, e 
enfrentamento sob a ótica pluralista de Norberto Bobbio, pode-se asseverar que o art. 109, I e 
II (método das maiores médias) e art. 109, §2º (quociente mínimo), ambos do Código 
Eleitoral, são inconstitucionais por violação dos princípios fundamentais da democracia e do 
pluralismo político. 

  

A fixação do quociente mínimo impede que a minoria partidária que não alcançar o quociente 
eleitoral possa concorrer à distribuição de cadeiras nas eleições legislativas proporcionais e 
participar do procedimento dialético-contraditório do parlamento, o que impõe a vedação à 
liberdade de expressão do plural, condição essencial para que um regime político possa ser 
denominado democrático. 

  

Outrossim, o método das maiores médias é extremamente favorável às maiorias, que, por ter 
sido maioria no primeiro momento legislativo, tipificou texto normativo em seu próprio favor, 
em prejuízo da participação das minorias partidárias, na medida em que a desarrazoada 
fórmula imposta pelo art. 109, I e II do Código Eleitoral prevê cálculo que não considera o 
número nominal de votos remanescente da primeira operação - essa com base no coeficiente 
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eleitoral - antes, um método que favorece sempre aos partidos que conseguiram o maior 
número de mandatos através da primeira distribuição, consequentemente, reduz a participação 
do plural. 

  

Ademais, após comparar os métodos de distribuição de cadeiras ao parlamento no sistema 
proporcional, pode-se afirmar que o método das maiores médias, que é o utilizado em nosso 
sistema eleitoral é completamente injusto, pois tira de quem tem menos e dá a quem tem mais. 
Noutra vertente, o método da Quota Hare aparece como o mais adequado, pois dá a cada um 
o que é seu - os maiores valores nominais. 
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RACIONALIDADE E DEMOCRACIA NAS DECISÕES JUDICIAIS: 
FRAGMENTOS PARA UMA TEORIA DE EFETIVAÇÃO E 

LIMITAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
RATIONALITY AND DEMOCRACY IN JUDICIAL DECISIONS: FRAGMENTS FOR A 
THEORY OF ACCOMPLISHMENT AND LIMITATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS. 

 
 
 

Alan da Silva Esteves 
 

RESUMO 
A racionalidade na aplicação das leis é o vetor que a democracia exige, ora para efetivar os 
direitos fundamentais, ora para limitá-los. Nesse sentido, o estudo sobre a racionalidade 
prática das decisões judiciais tem uma conjugação do formal, do restritivo e do substantivo 
para explicar o fenômeno de como os direitos se conformam, se conciliam, se limitam e se 
realizam. Isso exige dos julgadores um processo mental e sequencial que tem a lógica de 
pontos de partida decorrente da obrigatoriedade de decidir e que se comece o raciocínio 
argumentativo a partir dos textos legais. A racionalidade, da decisão, então, é entendida para 
efetivar ou limitar os direitos fundamentais a partir de sua vertente formal, restritiva ou 
substantiva, pois passa pela fidelidade às leis e princípios, fidelidade à moral (conteúdos 
ideais) ou fidelidade a pré-compreensões. As leituras desta pesquisa – entre outros, de Jürgen 
Habermas (2003), Robert Alexy (2008), J.J. Canotilho (2008), Marcelo Neves (2008), 
Andreas Krell (2002) e José Eduardo Faria (2010) – conferem substância para que este 
trabalho seja útil no sentido de saber como os juízes decidem e esforçam-se no respeito pela 
democracia.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; 
RACIONALIDADE; DECISÕES JUDICIAIS; EFETIVIDADE. 
 
ABSTRACT 
Rationality in the application of laws is the vector that democracy requires, either to enforce 
fundamental rights, sometimes to restrict them. Thus, the study of practical rationality of 
judicial decisions has a conjunction of formal, substantive and restrictive to explain the 
phenomenon of how the rights are conformed, reconciled, limited and realized. This requires 
from Judges a mental and sequential process which has logic of starting points arising from 
the obligation to decide and that start argumentative thinking from legal texts. The rationality 
of decision, then, is understood to effect or limit the fundamental rights from its formal side, 
restrictive or substantive, because it passes by the fidelity to laws and principles, fidelity to 
the moral (content ideals), or loyalty to the pre-understandings. The readings of this research, 
among others, Jurgen Habermas (2003), Robert Alexy (2008), Canotilho JJ (2008), Marcelo 
Neves (2008), Andreas Krell (2002) and José Eduardo Faria (2010), give substance to that 
this essay be useful in order to know how the judges decide and strive on respect for 
democracy. 
KEYWORDS: KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; RATIONALITY; JUDICIAL 
DECISIONS; EFFECTIVENESS 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O tema deste ensaio relaciona a racionalidade no discurso jurídico nas decisões judiciais, 
direitos fundamentais, além de efetividade e limitações destes. Então, formula-se, de logo, 
uma hipótese para se trabalhar: o discurso jurídico nas decisões judiciais efetiva os direitos 
fundamentais quando conjuga três espécies de racionalidade: formal, restritiva e substantiva. 
Dito de outro modo: nos processos de decisões judiciais há conteúdos de um apreço ou 
fidelidade à lei e princípios, há conteúdos morais com apelo forte ao valor justiça e a ética, 
além de existirem elementos denominados de pré-compreensões do julgador. Ou, ainda, de 
outra maneira: o discurso jurídico efetiva os direitos fundamentais quando reconhece a 
existência de uma racionalidade formal, racionalidade restritiva e racionalidade substantiva, 
para que elas, juntas, expliquem o fenômeno de como os direitos se conformam, se conciliam, 
se limitam e se realizam. 

            Tudo isso, óbvio, não é estanque. É um processo dinâmico que acontece no raciocínio 
jurídico dos julgadores e há diferenças de graus e instantes, embora aconteçam de forma 
sequenciada e desordenada. Uns, por exemplo, podem ser levados a pensar em pré-
compreensões em primeiro lugar nos processos decisórios. Outros, em valores como a justiça. 
Outros, ainda, têm como elemento primeiro um forte apego ao formal. 

            Daí que é preciso deixar claro uma evidência: o processo de racionalidade nas 
decisões judiciais é orientado para uma questão prática: dar uma resposta correta a certa 
demanda judicial. Assim, não há como ficar espantado que no discurso da decisão judicial do 
sistema jurídico venha carregado de um conteúdo ideal. A tarefa há de ser cumprida: 
solucionar uma tensão existente entre o que é fático e o que é válido. 

            Outrossim, se o direito visa regular a conduta humana, se o Positivismo Jurídico 
assenta-se no que o princípio democrático instituiu, ou seja, de que ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, a centralidade da racionalidade das 
decisões judiciais encontra-se no estudo do 'dever ser'. É ele que liga o fenômeno da decisão 
com o fenômeno das respostas, especialmente nos casos controversos, nos quais, por 
exemplo, digladiam-se direitos fundamentais e a possibilidade de se buscar respostas certas. 

            Em todo caso, este ensaio objetiva defender, principalmente, que as modalidades 
deônticas no discurso jurídico das decisões judiciais - comandado, permitido ou proibido - 
passeiam na construção de uma racionalidade que efetiva ou limita os direitos fundamentais e 
isso é um procedimento assaz legítimo. 

            Neste passo, cumpre dizer que a teoria esposada neste trabalho foi posta à prova com 
pesquisa empírico-científica com juízes do trabalho da 19ª Região, Estado de Alagoas. O 
resultado é importante para conferir a força da realidade ao que foi exposto. 

  

2. Discurso jurídico e racionalidade 

                            

Canotilho diz, com razão, que a questão é complexa quando se trabalha com direitos, 
liberdades e garantias no que se refere à efetividade.[1] E por que isso? Tem-se pelo menos a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7018



ideia de que a concepção republicana de direitos fundamentais tem uma orientação de um 
amplo jogo de possibilidades e o estudo da racionalidade nas modalidades sugeridas (do 
formal, do restritivo e substantivo), pelos menos, nos dá um norte sobre as pretensões do 
direito: de ser correto e produzir decisões coerentes. 

            Pensar na teoria do discurso jurídico é saber que existe uma dogmática da 
racionalidade que se apresenta para conferir legitimidade a partir da legalidade. É o que 
Marcelo Neves disse sobre a positividade estar vinculada a uma expectativa de que o 
procedimento democrático de produção jurídica fundamente-se na suposição de aceitabilidade 
das normas estatuídas.[2] Isso é um paradoxo, segundo Habermas, mas é importante, porque o 
discurso e forma jurídica estão unidos pelo princípio da democracia, em razão de que (1) este 
institucionaliza o discurso e confere força legitimadora ao processo de normatização e (2) é 
um núcleo de um sistema de direitos[3] e equilibra a autonomia privada e a autonomia 
pública.[4] 

            Voltemos à dogmática do discurso jurídico e da racionalidade. Em que consiste? 
Consiste nisto: as decisões precisam ser racionais, ou seja, submeter-se ao procedimento 
racional para que tenham uma aceitabilidade racional. Isso tem ligação com a existência de 
um controle de coerência normativa do sistema jurídico.[5] Como Habermas disse sobre a 
trilha atual do direito que é a concepção procedimentalista do direito.[6] Então, quando ela, a 
dogmática da racionalidade, articula-se com os direitos fundamentais, podemos dizer que 
existem aqueles três tipos de racionalidade que partem para efetivar ou não os direitos 
fundamentais. Todas aquelas espécies formam uma vontade política e se conectam os 
argumentos pragmáticos, ético-político, moral, o jurídico e negociações reguladas 
procedimentalmente.[7] 

  

3. Fragmentos para uma teoria das respostas certas 

  

            O fenômeno da decisão tem ligação com o fenômeno das respostas. Isso é evidente em 
autores como Ferraz Jr.. Este sustenta que a decisão é: "[...] um procedimento cujo momento 
culminante é a resposta".[8] 

            Com efeito, a construção desta teoria das respostas certas encontra seu contraponto na 
teoria de nenhuma resposta certa, especialmente quando há direitos fundamentais que se 
chocam e juristas que discordam. 

            Lógico que os julgadores irão em busca de respostas certas para suas decisões e elas 
têm base em argumentos de validade e deveres. Basta que eles racionalizem qual a norma 
válida para o caso concreto e, assim, reconheçam o direito e deduzam os deveres a partir dela. 
O problema é: como? Dworkin acerta quando diz: "[...] não pode haver nenhuma resposta 
certa para uma questão jurídica quando juristas sensatos discordam ao que é a resposta 
certa".[9] 

            Por isso, a questão da interpretação é central para encontrar respostas, sem serem 
necessariamente as certas. Dworkin pondera, ao explicar o desafio de aplicar a equidade ou 
justiça, que: "[...] não pode haver uma única resposta certa à pergunta, mas somente 
respostas."[10] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7019



            É preciso, então, voltar os olhos para as decisões judiciais e dizer que elas têm um 
arbítrio forte e um arbítrio fraco, no dizer de MacCormick. O primeiro estaria ligado aos casos 
em que os juízes obrigam-se a descobrir e fazer valer direitos jurídicos existentes. O segundo 
associa-se a um julgamento em que os juízes atribuem pesos às diversas normas relacionadas 
à decisão. De fato, cabe inferir que pessoas consideradas razoáveis podem divergir 
radicalmente sobre a resposta certa, principalmente se a questão posta em juízo for altamente 
controversa. O interessante neste debate é o que nos apresenta MacCormick. Diz ele que se 
tais pessoas discordam sobre este ponto entende-se que deve mesmo existir uma resposta 
certa, embora não haja certeza ou quem é a pessoa possuidora dela.[11] 

            É preciso, ainda, falar obviedades, como as de que as partes em juízo divergem, 
especulam, argumentam. Isso para buscar do julgador uma racionalidade prática quando se 
perguntar sobre o que é melhor fazer com todos os aspectos levantados.[12] 

            O que seria, então, tal racionalidade prática para uma teoria das respostas certas? É 
uma evidência de um 'dever ser' que reúne o eficaz e o válido para a norma aplicável ao caso 
concreto e que "[...] convence porque deve convencer."[13] Mas isso carece de maiores 
explicações. 

            Diz-se, então, que o percurso para conduzir a respostas certas passa por adesão a 
premissas, relevância de argumentos e o próprio curso de argumentação sobre a eficácia de 
algumas normas para que se tenha ou não o válido. Lógico que há outros elementos como 
convergência, verossimilhança, congruência, compatibilidade, mas no contexto do 
Positivismo Jurídico e racionalismo só resta ao julgador, diante de todos estes elementos 
citados, encontrar um dever ser conclusivo que represente uma fidelidade à democracia, ou 
seja, as regras e princípios postos pelo povo, mesmo que para chegar à resposta tenha que 
passar por um processo reflexivo sobre o fazer justiça ou por pré-compreensões. 

            Ele, o julgador, está obrigado a isso, pois, como disse Catão, o direito de uma 
sociedade moderna, dito direito dogmático, tem como características essenciais: (1) 
inegabilidade dos pontos de partida; (2) obrigatoriedade de decidir. A primeira característica 
se refere à impossibilidade de se argumentar juridicamente senão com base em textos 
previamente estabelecidos. No caso do Estado de direito tais textos são predominantemente os 
textos legais.[14] Entretanto, como se verá adiante, essas características são diluídas no 
percurso da interpretação entre as normas e fatos postos em discussão e na busca das respostas 
para uma decisão judicial, pois não há como separar o ser, aquele que decide, da sua história 
pessoal, da sua percepção sobre os direitos e os fatos, da sua ideologia ou do seu conteúdo 
científico.  

  

4. Racionalidade e sua linguagem de relativização dos direitos fundamentais 

             

            Habermas sustenta que a linguagem da racionalidade centra-se na linguagem do 
entendimento, da possibilidade e da limitação.[15] É verdade, pois o que se entende por formal 
pode não dar espaço para o material. Da mesma forma, o restritivo pode destoar do formal e 
do material. Ou, a decisão pode vir acompanhada de boa carga de pré-compreensões do 
julgador. 
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            Assim, diz-se que a linguagem é inseparável da racionalidade, pois são presenças para 
uma interpretação razoável das regras e fatos postos em juízo, do bem e do justo para os 
envolvidos e também porque expressam as pré-compreensões do julgador. 

            Nesse sentido, a relação entre ambas explica o fenômeno da relativização dos direitos. 
Observados na Constituição, os direitos como propriedade, intimidade, privacidade, ou até 
mesmo a dignidade da pessoa humana são considerados absolutos. Podem e devem ser 
universalizados; todavia, o problema é quando se deseja dar conteúdo a estes direitos, quando 
há interpretação deles ou são levados à experiência pela força da incidência nos fatos, então, 
tornam-se relativos. Eis o ensinamento de Kauffamm: "São universais quando pensados de 
forma muito abstrata; quando mais referidos a dados reais e mais concretizados, tanto mais 
contingentes e relativos se tornam."[16] Ele explica a hipótese quando sustenta que as pessoas 
devem estar preparadas para isso, ou seja, que "[...] uma 'norma' que pretenda valer apenas 
para determinados indivíduos, para determinados casos concretos, não é uma norma".[17] 

            Lógico que a concepção de linguagem relacionada à racionalidade é aquela do mundo 
das partes em juízo e órgão judicial. O que é este mundo? É o dos comportamentos de cada 
um, fincados na liberdade frente ao mundo circundante. Por isso, a linguagem apresentada é 
variável por revelar as condutas, seja por ser em si mesma, seja "[...] na medida em que lhe 
dispõe diversas possibilidades de expressar a mesma coisa".[18] Esta ideia não proporciona 
qualquer exclusão, pois quando estes mundos interagem dentro da linguagem, apesar de ter 
que se libertar de pré-conceitos e barreiras de suas próprias experiências, não abandonam ou 
negam seus próprios mundos.[19] Assim sendo, há de se admitir - porque se tratam de 
relações de vida - que possam admitir contradições, apesar de se buscar uma relação de juízo 
(solução). 

  

5.  Da racionalidade formal  

  

            O que consiste a racionalidade formal? Ela parte de duas ideias. A primeira é a de que 
as normas constitucionais podem ser construídas. A segunda é a de que as normas 
constitucionais são como outras quaisquer do sistema jurídico. Saliente-se: reconhece-se a sua 
hierarquia no grau extremo. 

            Tal reflexão sobre a construção de normas constitucionais e sua aplicação leva-nos a 
duas teorias catalogadas por Robert Alexy. A construção estreita ou rigorosa e a construção 
ampla ou holística.[20] A construção estreita ou rigorosa aplica as normas constitucionais pela 
subsunção e apenas protege determinadas posições do cidadão. A construção ampla trabalha 
no sentido de pensar que não tem limites de proteção determinadas posições do cidadão, 
descritas abstratamente contra o Estado. 

            O grande problema é quando se tem colisões de direitos ou princípios fundamentais. 
Ponderar a nível constitucional traz muitos problemas. Por exemplo: Habermas diz que 
ponderar é irracional e fragiliza os direitos.[21] Ele, Habermas, traz bons argumentos para 
justificar esta ideia. A primeira é a de que o ponderar leva à perda de força do poder 
normativo dos direitos fundamentais para reduzi-los ao plano de objetivos, programas ou 
valores. Esta objeção tem sentido quando se pensa que se os fundamentos adquirem força de 
argumentos embaralha-se o que deve ser no tocante a princípios de direito e normas jurídicas. 
Outra assertiva de Habermas diz respeito ao fato de que ponderar fica no campo do válido e 
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inválido, do correto e não correto, do conveniente e não conveniente. Isso, então, mina a 
pretensão do direito de ser correto. Não há como afirmar, então, numa ponderação, com 
certeza, se a sentença é correta.[22] 

            Mas Robert Alexy contesta Habermas. Discorda dele. E esta pesquisa concorda com o 
primeiro, especificamente quando se especula o significado de ponderação. O que significa 
ponderação? Primeiramente, frise-se que este instituto deve ser algo levado muito a sério por 
quem aplica o direito em nome do respeito à democracia, pois significa atender ao que é 
exigido por um princípio mais amplo que, no caso de uma eventual colisão de direitos, é o 
princípio da proporcionalidade. Não cabe aqui, neste curto espaço que nos foi dado, tecer 
considerações aprofundadas sobre tal princípio. Apenas comprovar que a ponderação é uma 
técnica racional e rechaçar o que Habermas disse sobre ela. 

            O princípio da proporcionalidade assenta-se na ideia de que uma posição pode ser 
melhorada sem que nasçam desvantagens para outras e ele tem os seguintes passos: (1) 
identificar o grau de não cumprimento ou prejuízo de um princípio; (2) comprovar a 
importância do cumprimento do princípio contrário; e (3) comprovar se a importância no 
cumprimento do princípio contrário justifica o prejuízo ou não-cumprimento do outro.[23] 

            A ponderação exige que se tenha noção de relacionamento de graus de intensidade da 
intervenção e graus de importância. Existe ou não racionalidade nisso? Existe. A decisão 
jurídica por ponderação não é arbitrária, pois toda intervenção no direito fundamental precisa 
ser justificada. Seria desproporcional se não fosse justificada. Quando, pela ponderação, 
existe a intervenção no direito fundamental e ascende a intensidade de tal intervenção, vai se 
identificar qual dos direitos tem um núcleo resistente. Não há o correto e o incorreto. Não há o 
válido e inválido na ponderação. Habermas, então, está equivocado no seu entendimento. 

            Exemplo disso vem com a decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) sobre a 
proibição de firma de cigarros utilizar provadores humanos.[24] Houve uma intervenção na 
liberdade de profissão e na livre iniciativa. Pergunta-se: em que grau? Leve, médio ou alto? A 
empresa justifica e diz que é para que tivesse o controle de qualidade do produto. Dizemos 
que o grau foi médio. Poderia ser grave como, por exemplo, proibir completamente a venda 
do produto. Então, o que falou alto neste caso? Os perigos à saúde dos trabalhadores. 
Resultado: a intensidade da intervenção foi média e o grau da importância do fundamento de 
intervenção, alto. Então, pelo exame da proporcionalidade, teve-se o resultado de proibir 
provadores de cigarro humanos. 

            Em resumo, a racionalidade formal apresenta-se no discurso jurídico dos direitos 
fundamentais na construção de normas para dizer como elas se conformam e conciliam. 

  

6. Da racionalidade restritiva 

  

            O ponto de partida é saber que é normal que exista uma dogmática de restrições dos 
direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. Os debates, então, em torno desse 
assunto: como identificar isso? O que é essa dogmática restritiva? Quais as teorias que giram 
em torno dela e seus campos de ação? Primeiramente, é preciso anotar o que Canotilho disse: 
"A intervenção restritiva está associada ao próprio exercício de um direito."[25] 
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            Duas teorias debatem este tema e aqui seguem as lições de Canotilho sobre tal 
tema.[26] Uma delas é a teoria interna ou de direitos imanentes. Outra, a teoria externa ou de 
limites ou de intervenção. A teoria interna trabalha com ideia de dever, comunidade e 
sacrifício da utilidade privada no conteúdo do direito. A teoria externa ou de limites não 
dissocia direitos e restrições, ou seja, por exemplo, liberdade, em termos de princípio é 
ilimitada, isto é, seu conteúdo e extensão residem na vontade do indivíduo. Se houver 
intervenção dela deve ser limitada, controlável, calculável, mensurável, etc. 

            O discurso jurídico e a dogmática das restrições dos direitos fundamentais estão 
articulados quando identificamos dois âmbitos que se revelam. Existe um âmbito de proteção 
e um âmbito de garantia efetiva. 

            O âmbito de proteção diz respeito ao fato de que o bem é protegido, mas podem 
intervir medidas desvantajosas de entes públicos ou de entes privados, que mesmo lícitos, 
carecem de justificativas e limites. O segundo, âmbito de garantia efetiva, é um espaço em 
que qualquer intervenção é ilícita, seja pública ou privada. 

            E aqui se tem novamente o debate sobre os casos de colisões entre direitos e a 
delimitação do âmbito de proteção e o âmbito de garantia efetiva. O discurso jurídico 
reconhece que articular direitos e limites de direitos faz surgir muitos argumentos metódicos 
discursivos. 

E aqui se tem um desafio aos cientistas do direito: quais os argumentos que podem limitar os 
direitos fundamentais no discurso jurídico? O discurso jurídico reconhece que articular 
direitos e limites de direitos é normal dentro do domínio do direito constitucional, mas entre 
articular e limitar devem surgir muitos argumentos metódicos discursivos. Existem vários, 
mas vamos citar alguns, segundo estudos de Canotilho[27], como, por exemplo, com sua 
explicação resumida: (1) argumento da contradição lógica - é o argumento do plano lógico. 
Um e mesmo ato não pode ser contrário ao direito e conforme o direito. A pergunta é o que é 
que se protege e até onde se protege o direito fundamental; (2) argumento de ideais irrealistas 
- tem base no fato de que aceitar direitos sem limites não existe no sistema jurídico real; não 
existem direitos ilimitados; (3) argumento de ideais extrajurídicos - tem fundamento na 
separação do direito das ideias de valor político-jurídico; (4) argumento de vinculação 
comunitarista - elenca-se na ideia de que primeiro nascem os direitos e as normas garantidoras 
desses direitos, depois, vêm as restrições deles. A ideia: direito é a regra e restrição é a 
exceção; (5) argumento da liberdade constituída - norma que restringe um direito, 
simultaneamente, protege outros direitos; (6) argumento do pensamento espacial - são os 
espaços dos direitos e das restrições; (7) argumento da hierarquia das normas - trabalha com o 
pensamento de que há uma garantia de direito em nível de Constituição e, depois, tolera-se a 
restrição em nível inferior hierárquico das leis; (8) argumento da deslealdade - tem 
fundamento na ideia de que se promete muito, mas acaba-se dando pouco; (9) argumento da 
força legitimadora - a questão fundamental dele é como o direito tem força legitimadora se 
paira sobre ele uma ameaça de redução; (10) Argumento de inflação de pretensões subjetivas 
- tem apoio na ideia de que a insistência nos direitos e a ocultação de limites originam uma 
escalada crescente de pretensões; (11) argumento da força vinculativa - assenta-se na ideia de 
que existe a distinção de direitos prima-facie e direitos definitivos. 

            Em resumo, a racionalidade restritiva articula-se para limitar os direitos fundamentais, 
especialmente quando se identificam neles um âmbito de proteção e um âmbito de garantia 
efetiva.  
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7. Da racionalidade substantiva ou material  

  

            O problema aqui é como a racionalidade substantiva articula-se no discurso jurídico. E 
para quê?       O ponto de partida é trabalhar com a hipótese de que os valores no discurso 
jurídico podem, sim, ter uma fundamentação racional. Como isso pode acorrer, então? Basta 
acreditar que os direitos fundamentais podem ser realizados, quando dos conflitos, através de 
soluções sem apegos às formas e/ou pela ritualização de certos atos. É a busca pela 
mentalidade nova que não fique obcecada por procedimentos formais.[28] Em termos práticos, 
é não deixar que os direitos fundamentais, especialmente aqueles destinados aos menos 
favorecidos, acabem no discurso apenas tópico, retórico, ideológico. 

            Como, então, pode se dar tal racionalidade substantiva? Apenas no sentido. A lida de 
questões jurídicas não deve ser tratada com rigor lógico-formal.[29] A questão da efetividade 
campeia aqui. Foi o que Andreas Krell explicou sobre ser a Constituição a ordem de valores e 
há que se ter uma integração material que impregna toda a ordem jurídica.[30] Krell diz 
também que esta concepção jurídico-objetiva releva os deveres do Estado e vincula os 
poderes aos direitos fundamentais, não somente no sentido negativo (não fazer intervenções 
em áreas protegidas), mas no sentido positivo de fazer tudo para a sua realização, "[...] mesmo 
se não existir um direito público subjetivo do cidadão".[31] 

            A racionalidade ora em análise pede uma interpretação dos direitos fundamentais 
numa concepção crítica e reflexiva para ser fonte de possibilidades democráticas dos 
enunciados normativos, para que se tenha uma visão global do direito.[32] A ideia é a de que os 
valores tenham uma fundamentação racional. 

            O debate ainda carece de explicações. Como isso pode acontecer? O discurso jurídico 
que se fundamenta na interpretação material-valorativa deve formular-se sobre postulados 
racionais como: (1) não apresentar nada vago; (2) não afirmar número indefinido de valores 
abstratos da ordem jurídica; (3) fugir do subjetivismo, ou seja, ser objetivo com o fazer 
prevalecer valores que o sistema jurídico integra. É claro que a partir daqui pode se ter a 
previsibilidade dos resultados e configurar, também, a pretensão de correção do direito. 

            José Eduardo Faria afirma que preservar os direitos fundamentais deve ser a função 
dos poderes constituídos. A preservação confere aos poderes legitimidade. Isso pode ser 
efetuado de muitas maneiras, como, por exemplo: pela criatividade, abordagem de critérios de 
racionalidade formal e material ao mesmo tempo, a utilização da tópica e teoria da 
argumentativa como estratégia de superar o dedutivismo lógico-formal,  adoção da teoria da 
concreção, hermenêutica crítica, adoção de atitudes pragmáticas, entre outras.[33] 

            Em resumo, então, sobre este tópico da racionalidade substantiva ou material, esta se 
apresenta como padrão para contribuir no despertar para realidade social, política e econômica 
e efetivar, verdadeiramente, a democracia. 

  

8. Da pesquisa empírico-científica 
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            É preciso formular explicações sobre a pesquisa empírico-científica.[34] Deseja-se 
verificar a prática da decisão judicial trabalhista no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região, Alagoas, Brasil. O foco foram os casos difíceis. A hipótese que se quer 
comprovar é se nas decisões de casos desta natureza, após o raciocínio discursivo, a decisão 
prevalecente aponta as espécies de discurso. A verdade é saber se o juiz preenche seu espaço 
de arbítrio por meio de padrões cobertos pela autoridade do direito, fidelidade a regras e 
princípios, ou orienta suas decisões pelos padrões morais. Ainda, se tomam como base 
preferências não fundamentáveis juridicamente, como as pré-compreensões. Com este 
objetivo, foi feita uma pesquisa utilizando o questionário que se encontra no apêndice.  

Cabem outras explicações sobre os termos utilizados, pois pode haver uma proximidade 
semântica entre "vontade" e "intuição". Estariam ou não dentro de um mesmo conteúdo?  É 
possível. Mas é possível dizer também que quando se discorreu sobre o termo "intuição" ou 
fidelidade a pré-compreensões foi no sentido de uma pré-compreensão valorativa que 
estabelece uma relação preliminar entre norma e estado de coisas, abrindo o horizonte para 
ulteriores relacionamentos.[35] Por outro lado, quando se falou em um conteúdo moral na 
decisão, esta é apresentada como medida do correto na formação política da vontade do 
magistrado em fazer justiça e ser ético na comunicação que o julgado possa fazer. Outrossim, 
quando houve expressão sobre a razão, refletiu-se na aplicação do sistema de regras e 
princípios na hora da decisão e quis-se deduzir que são devidos à razão prática e à razão 
assumida pelo princípio da democracia. 

Infirme-se também que razão e intuição são distintas no raciocínio discursivo. Pois uma, a 
razão, é uma faculdade do raciocínio discursivo e significa a fidelidade a regras.[36] A 
intuição é faculdade do raciocínio psíquico/emocional e significa fidelidade às pré-
compreensões. 

A verdade é que a dialética entre a razão e a vontade, a realidade e o valor constituem-se a 
partir do momento em que o juiz, na aplicação da lei, colabora em sua elaboração, por 
conseguinte, situa-se entre dois polos. Um, objetivo, encontrado entre a razão e a realidade, à 
qual o juiz se inclina. Outro, subjetivo, encontrado na vontade e valor, dos quais depende, no 
final de contas, a sua decisão.[37] Assim, a dialética entre razão e vontade não se apresenta 
como dualidade irredutível, "mas estes se acham, efetivamente, em constante interação".[38] 

Incumbe informar que são 38 magistrados do 1º grau de jurisdição trabalhista no Estado de 
Alagoas e foram entrevistados 22. Uma resposta foi anulada, porque nela não constaram os 
graus entre 1 a 3, mas repetiu a numeração "3" duas vezes. Então, conta-se como se fossem 21 
entrevistados. 

Após análise do material colhido tem-se que o 1º grau no processo de decisão judicial 
trabalhista é o uso da razão como fidelidade às regras e princípios. Foram 10 pessoas que 
marcaram "1" no termo "razão", 07 pessoas marcaram a expressão "vontade" e 04 pessoas 
consignaram "intuição". Isso significa que 47,62% dos entrevistados disseram sim à razão 
como 1º lugar no processo de raciocínio discursivo, 33,33% disseram sim à "vontade" e 
19,05% disseram sim à "intuição". Os gráficos 1 e 2 demonstram a análise: 
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                                                    Gráfico 1 

                                    Fonte: o autor. 

Ou, 
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                                               Gráfico 2 

                                    Fonte: o autor. 

  

No 2º grau de um processo de decisão trabalhista, ganhou o 1º lugar a "vontade". Foram 8 
pessoas que disseram sim. Dos outros entrevistados, 06 disseram sim à "razão" e 07 disseram 
sim à "intuição". Isso denota que no referido 2º grau no processo de decisão, 38,10% dos 
entrevistados disseram sim à "vontade", 28,57% disseram sim à "razão" e outros 33,33% 
disseram sim à "intuição". Graficamente é assim: 
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                                    Gráfico 3 

                                                Fonte: o autor. 

  

No 3º grau de um processo de decisão trabalhista, a opção "intuição" foi a mais escolhida. 
Foram 11 pessoas que votaram nela. Outras 06 pessoas votaram na "vontade" e outras 04 
pessoas marcaram a "razão". Isso significa que 52,38% dos entrevistados apresentaram como 
3º grau em um processo de decisão a "intuição", 28,57% votaram pela "vontade" e 19,05% 
consignaram a "razão" como terceiro grau no processo referido. A demonstração gráfica é 
esta: 
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                                   Gráfico 4 

                                               Fonte: o autor. 

  

O resultado final é o seguinte: nos casos difíceis, a decisão prevalecente, após estruturada toda 
a argumentação jurídica, aponta várias espécies de discursos, mas o pravelecente é uma 
fidelidade às regras e princípios. 

Um dado curioso da pesquisa é a diferenciação do processo de decisão entre homens e 
mulheres. Dos homens, 07 votaram na razão como 1º grau no processo de inferir uma decisão 
e apenas 03 mulheres votaram assim. Isso significa que 13 homens e 08 mulheres foram 
entrevistados. O quadro aponta para uma preponderância do gênero masculino em optar pela 
razão como fidelidade a regras e princípios no percentual de 53%. Enquanto que o gênero 
feminino optou no percentual de apenas 37,5%. 

       O contrário também foi percebido, o que comprova uma tendência do gênero feminino de 
perceber melhor as emoções para uma decisão prevalecente, dentro daquelas pré-
compreensões. Isso tem vínculo com a diferenciação no processo de decisão entre homens e 
mulheres e uso da intuição. Dos homens, apenas um votou como primeiro grau no processo o 
elemento "intuição", enquanto três mulheres optaram neste sentido. O significado é evidente: 
7,69% dos homens votaram pela "intuição" enquanto que 37,5% das mulheres votaram nesta 
alternativa como primeiro grau no processo de uma decisão judicial trabalhista. Isso pode 
comprovar, em parte, o que os poetas comentam sobre a mulher utilizar nas suas decisões um 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7029



forte componente emocional. O homem é razão e mulher sentimento, dizem.[39] Outrossim, 
diz-se em parte, pois a teoria necessita de outros estudos mais aprofundados no sentido de 
especulações sobre o momento feminino de buscar a prova e do seu julgamento. 

            Com referência à vontade, especialmente no sentido de fazer justiça, 06 homens 
optaram dessa forma e apenas uma mulher optou como o 1º grau. A definição do percentual 
fica assim: 46,15% dos entrevistados homens consideraram a "vontade" como elemento 
preponderante na decisão e 12,5% das mulheres. 

Outra crítica à própria pesquisa é uma ênfase que surge a partir do questionamento, quando se 
indaga qual o grau mais importante no processo de decisão judicial trabalhista nos casos 
difíceis. O número "1" ou número "3"? Sim, porque do modo como foi formulada, os três 
graus estão dentro da mesma decisão. Então, quando o magistrado reflete sobre o caso 
concreto, como se viu, observa a fidelidade às regras e princípios, depois opta pelo sentido da 
justiça e, por fim, utiliza a intuição como pré-compreensões sobre a matéria. E neste sentido, 
as pré-compreensões sobre o caso difícil pela "intuição" ou "fidelidade a pré-compreensões" 
assumem uma forte carga valorativa entre norma e estado de coisas, abrindo o horizonte para 
ulteriores relacionamentos. Ou seja, ganha uma importância fundamental no processo 
argumentativo. 

            Diante dos conteúdos qualitativos e quantitativos apresentados, deve prevalecer como 
resposta o 1º grau de decisão, que é o racional como fidelidade às regras e princípios, pois: (1) 
a ênfase da pergunta foi o que era preponderante; (2) isto tem relação com "intensidade" e não 
momento final do raciocínio jurídico (3) a objetividade prevalece sobre a subjetividade na 
decisão. A conclusão é infirmar que no processo de decisão judicial trabalhista, após todo o 
procedimento argumentativo, a preponderância é pelo racional como fidelidade às regras e 
princípios. 

  

9. CONCLUSÃO  

  

            A teoria ora percorrida comprova a hipótese formulada de que o discurso jurídico 
efetiva os direitos fundamentais a partir de uma (1) racionalidade formal - reconhecimento de 
construção de normas e princípios pela subsunção e, no caso de colisão, pela técnica da 
ponderação, tudo para conformar e conciliar direitos; (2) racionalidade restritiva - quando 
reconhece um âmbito de proteção e um âmbito de garantia efetiva para restringir direitos; (3) 
racionalidade substantiva - quando trabalha com a ideia de que os valores podem ter 
fundamentação racional, e realizar direitos é encarar a Constituição como ordem de valores no 
sentido positivo e subjetivo. 

Nesse sentido, toda e qualquer forma de discurso jurídico sobre os direitos fundamentais nas 
espécies de racionalidades acima apontadas tem que, necessariamente, desaguar na pretensão 
do direito correto e na aceitabilidade racional. É o binômio para relacionar a legitimidade do 
decidido pela legalidade da resposta. Por isso, a teoria das respostas certas impende para um 
caminho de que o discutido deve ser necessariamente decidido e há que se ter ponto de partida 
para uma análise racional dos direitos postos em juízo. 

Também é preciso dizer que racionalidade e linguagem estão imbricadas para formular 
entendimentos, possibilidades e limitações, especialmente quando o direito visto do alto do 
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seu pedestal como absoluto vai se relativizando quando "desce" a uma realidade concreta de 
discussão. 

            A pesquisa empírico-científica levada a cabo comprovou que o processo de decisão 
judicial trabalha aquelas espécies de racionalidade, mas a preponderância é deixar-se levar 
pela fidelidade às regras e princípios, depois por um raciocínio de justiça para, em seguida, 
entrar com um componente de pré-compreensões. 
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1) Em uma decisão judicial, principalmente em casos difíceis, você utiliza? 
(preponderantemente): enumere os de 1 a 3 os graus do processo de um julgamento 
trabalhista: 

  

(      ) razão (fidelidade às regras e princípios) 

(      ) vontade (fidelidade às valorações, como justiça, ética, etc.) 

(      ) intuição (fidelidade às pré-compreensões 
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UMA QUESTÃO DE CIDADANIA: A DOUTRINA JURÍDICA SOBRE A 
INTERVENÇÃO FEDERAL, O QUE ELA DIZ E NÃO DIZ 

 
A QUESTION OF CITIZENSHIP: THE LEGAL DOCTRINE ON THE FEDERAL 

INTERVENTION, WHAT SHE SAYS AND DOES NOT 
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RESUMO 
O trabalho tem como objetivo perceber como os discursos doutrinários acerca da intervenção 
federal se constroem e como eles se relacionam com o poder na defesa da cidadania brasileira. 
Esta discussão temática é de todo importante, pois traria em seu campo significativo toda uma 
problemática de circunstâncias de crise constitucional federativa, e por isso, de relações 
explícitas entre poder soberano e guarda das cidadanias. Em sua primeira parte, tem o 
objetivo de contextualizar historicamente o federalismo como fato histórico, tanto nos Estados 
Unidos da América, quanto no Brasil. Desenvolve, também, um estudo das representações do 
campo jurídico brasileiro acerca do federalismo e da intervenção federal, ou seja, são 
apresentados os elementos que constituem a semântica da linguagem, materializada nos 
discursos dos atores do Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA; DOUTRINA JURÍDICA; INTERVENÇÃO 
FEDERAL. 
 
ABSTRACT 
The study aims to understand how the speeches about federal intervention are constructed and 
how they relate to the power in the defense of Brazilian citizenship. This discussion topic is 
all important because it would bring in his significant issue field the federal constitutional 
crisis situations, and therefore, the explicit relations between sovereign power and custody of 
citizenship. In its first part, aims to contextualize historically federalism as historical fact, 
both in the United States of America, and in Brazil. It also develops a study of representations 
of the Brazilian legal field about federalism and federal intervention, ie, presents the elements 
that constitute the language semantics, embodied in the speeches of the actors of the law. 
KEYWORDS: CITIZENSHIP; LEGAL DOCTRINE; FEDERAL INTERVENTION. 
 
 

  

  

1. Considerações inicias 

              A ciência do direito, tomada pelo sentido que o campo jurídico[1] brasileiro lhe dá, 
significa a produção intelectual doutrinária das possíveis interpretações legais e judiciais dos 
institutos ou categorias do direito.  Assim a doutrina pretende ocupar um papel de sugerir 
interpretações pertinentes aos operadores do direito. 
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              Tais sugestões serão utilizadas ou não dependendo do argumento defendido em juízo 
e do livre convencimento do juiz (TEIXEIRA MENDES, 2008). A doutrina seria responsável 
pela socialização dos integrantes do campo jurídico (advogados, magistrados, membros do 
Ministério Público, estudantes e acadêmicos do Curso de Direito) nos símbolos e nas 
representações articuladas do sistema de pensamento ou da atividade discursiva próprias do 
direito[2]. 

              Portanto, a produção doutrinária  estabelece  o fundo comum de formação do 
pensamento jurídico brasileiro, ainda que este pensamento seja marcado por opiniões 
antagônicas e muitas vezes paradoxais, uma vez que o nosso sistema jurídico-processual não 
leva à formação de consenso[3]. 

              Nesse sentido, pode-se falar na hipertrofia do papel da interpretação da lei na 
construção da sensibilidade jurídica[4] brasileira: temos um sistema que valoriza pouco o que 
está escrito na lei. A interpretação literal é vista pelos juristas brasileiros como simplória e 
pouco sofisticada, sendo mais valorizadas, porque eruditas,  as interpretações que se 
fundamentam em aportes doutrinários (também chamados de "teóricos") que aparentemente 
melhor "elucubrariam" sobre os sentidos possíveis a serem atribuídos às normas. 

              Neste ponto vale lembrar a afirmação de GEERTZ (1998:249-356): "o saber jurídico, 
em qualquer lugar do mundo, e em qualquer época, é apenas parte de uma forma específica de 
imaginar a realidade. Essas formas têm de ser confrontadas para que se obtenha consciência 
ampla de outras maneiras de sensibilidade jurídica, buscando-se a relativização de suas 
manifestações." 

               Este trabalho cuida da temática da intervenção federal, sob a ótica da doutrina 
constitucional, pretendendo descrever quais seriam as representações doutrinárias do campo 
jurídico brasileiro acerca da intervenção federal. 

                        

2. O Federalismo 

  

               O federalismo é em um tema relevante tanto ao pesquisador do Direito 
Constitucional quanto àquele que se dedica ao estudo da Ciência Política. O Direito 
Constitucional, pelo conteúdo material da Constituição, dedica-se ao estudo da organização e 
do funcionamento do Estado, promovendo um estudo da anatomia do Estado. O federalismo, 
como forma de Estado, liga-se à esta anatomia, pois apresenta a divisão do território do 
Estado em diferentes entes federativos autônomos, exercendo cada qual sua parcela de 
competência constitucionalmente estabelecida (CAMARGOS e ANJOS, 2009:81). 

               Para a Ciência Política, que possui como objeto o poder político, o federalismo trata 
da divisão do poder político através da federação. Na visão de Arend LIJPHART (2003:213): 

  

Neste capítulo, abordo a primeira variável da dimensão federal unitária (poder dividido): o federalismo e a 
descentralização versus governo unitário e centralizado. É adequado conceder esse primeiro lugar de honra ao 
federalismo, porque ele pode ser considerado o método mais típico e drástico da divisão do poder: ele divide o 
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poder entre níveis inteiros do governo. De fato, como termo da ciência política, a divisão do poder é 
normalmente usada como sinônimo de federalismo. 

  

  

               Desta forma, compreender o federalismo como fenômeno de divisão do poder é o 
mesmo que analisá-lo como a divisão do principal objeto de estudo da Ciência Política. 

               O federalismo como forma de Estado se apresenta como uma construção do século 
XVIII, mais precisamente ligada ao movimento constitucionalista norte-americano, que 
sucedeu a revolução da independência americana. 

               Para tratarmos das origens do federalismo norte-americano é necessário discorrer 
sobre um de seus importantes pressupostos: a Constituição norte-americana. O 
constitucionalismo norte-americano, cujo legado apresentou ao mundo, através da Convenção 
de Filadélfia, a primeira Constituição escrita em 1787, e uma forma de Estado até então 
desconhecida, que é federal, remonta ao período de aparecimento do próprio estado 
americano. A Constituição norte-americana se apresenta como fundamento de validade do 
federalismo. 

               Como nos dizem CAMARGOS e ANJOS (2009:83), cientistas políticos brasileiros 
que se dedicam ao estudo do federalismo americano: 

  

Foi da união das treze ex-colônias inglesas, formadas por indivíduos oriundos da Inglaterra, que se dirigiram 
para o novo mundo por razões religiosas, políticas e econômicas, que se criou inicialmente uma Confederação no 
momento imediatamente posterior a independência. Confederação esta que promoveu ajustamentos e uma maior 
aproximação entre os Estados confederados, de forma a fazer surgir uma Federação. 

Na Federação cada uma das treze ex-colônias, que se constituíam anteriormente em Estados confederados, 
tiveram de abrir mão da soberania de que eram dotadas para constituir um poder que se colocava em uma 
instância superior e que abrangesse a todas elas, sendo portanto a soberania atribuída a esse poder, surgindo 
assim o Estado Federal. 

               

               Segundo Alexander HAMILTON (2003:71), um dos autores de "O Federalista", 
obra referência a respeito desta nova forma de organização do Estado, a autonomia dos 
estados membros combinada com uma união sólida e  indissolúvel entre eles é a marca 
distintiva de uma federação, como confirma o texto do próprio autor transcrito abaixo: 

  

Uma União sólida terá a máxima significação para a paz e para a liberdade dos estados-membros, como uma 
barreira contra facções e insurreições internas. É impossível ler a história das pequenas repúblicas da Grécia sem 
um sentimento de horror e pena ante as agitações a que elas foram continuamente submetidas e a rápida sucessão 
de revoluções que as deixavam em estado de constante oscilação entre os extremos da tirania e anarquia. 
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            É de se notar, no caso da federação dos Estados Unidos da América do Norte, que 
houve uma constante preocupação com as questões relacionadas à política externa, de 
comércio e segurança dos estados federados reunidos em torno da União. Todavia, a maior 
preocupação esteve em torno das crises internas que as ex-colônias, transmutadas em Estados 
Confederados, e, posteriormente, em estados federados teriam de enfrentar. 

            A autonomia é uma prerrogativa de poder de ente político, própria do Estado federal, 
que se distingue da soberania do Estado, na medida em que não é poder independente. 
Entretanto, tem como prerrogativas básicas a auto organização, pela qual o estado membro 
pode elaborar sua própria constituição e suas leis; o autogoverno que dá ao povo do estado 
membro o direito de escolher seus governantes tanto no plano do legislativo, como do 
executivo e do judiciário. E a ainda a auto-administração, que permite ao estado membro 
organizar e gerir sua máquina burocrática (DALLARI, 2009). Em razão de peculiaridades de 
sua história política, o federalismo norte-americano apresenta grande acentuação na 
autonomia dos estados federados. 

            Mais uma vez podemos citar o trecho de CAMARGOS e ANJOS (2009: 84): 

  

Na experiência constitucional norte-americana a democracia é verdadeiro pressuposto do federalismo. A forma 
de estruturação do Estado Federal considera a participação dos cidadãos, seja através do exercício do direito de 
escolha de seus representantes pelas eleições, seja como destinatários das políticas públicas e competências 
constitucionais desempenhadas pelo governo federal ou pelos governos estaduais. Originalmente a soberania dos 
Estados Confederados, que criaram a Federação na Convenção de Filadélfia em 1787, certamente extraíram esta 
expressão de poder através da manifestação da vontade de seu povo. Desta forma, tanto o governo federal como 
os estaduais apresentam estruturalmente uma relação de dependência para com o cidadão eleitor, estando 
bastante evidenciado que os que governam exercem um mandato político devendo estrita fidelidade a quem os 
elegeu. 

  

              Para trabalharmos com as características da federação, vamos lançar mão de um 
instrumento metodológico weberiano (WEBER,1964) que é o tipo ideal. Trata-se da 
construção de um modelo que traça uma espécie de caricatura simplificada da realidade social 
estudada e que não pretende esgotar as características das experiências históricas de cada 
Estado. Segundo WEBER (1964) dada a diversidade das peculiaridades       locais, o tipo ideal 
é instrumento essencial para não cairmos no relativismo extremado, o que nos possibilita 
comparar certos aspectos de um fenômeno social. 

              A principal característica do Estado federal, como já salientamos, é a 
descentralização administrativa e política. O que torna esta forma de organização bastante 
sofisticada é que o poder neste tipo de Estado seja dividido em diferentes funções de poder 
(Legislativo, Executivo e Judiciário), e estas reproduzidas simetricamente em todos os níveis 
da federação[5]. 

            Outro elemento fundamental que integra a organização federativa é a existência da 
manifestação livre e eficiente da vontade dos representantes de cada um dos estados federados 
no sentido de criar a união de todos eles, formando assim o Estado federal. Tal fenômeno é 
denominado de pacto federativo e ele fica estabelecido na Constituição federal. 

            Com relação ao Direito Constitucional brasileiro José Alfredo de Oliveira BARACHO 
(1982:54), em obra denominada Teoria Geral do Federalismo assim afirma:  
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Tecnicamente, o federalismo é uma divisão constitucional de poderes entre dois ou mais componentes dessa 
figura complexa que decorre da existência  de um Estado que possa apresentar formas de distribuição das tarefas 
políticas e administrativas. 

            

               Em outras palavras, a descentralização do Estado federal gera a necessidade de 
repartição de competências a serem exercidas pelo Estado federal e pelos estados federados. 
Esta repartição de competências se constitui na grande tarefa do legislador constituinte de 
forma a harmonizar o exercício do poder por parte de todos os estados que integram a 
federação e o Estado Federal[6]. 

            Segundo Raul Machado HORTA (2002:306): 

[...] se a tendência ocorrida no federalismo é a de fortalecimento do poder central da União Federal, tem-se o 
chamado federalismo contrípeto ou centrípeto, conforme queiram. Por outro lado, se a tendência é de 
fortalecimento dos estados integrantes da federação, diz-se que o federalismo é centrífugo. Havendo equilíbrio 
entre estas duas forças, qual seja, entre o Estado Federal e os estados federados, diz-se que o federalismo é de 
cooperação. 

Por outro lado, o federalismo centrífugo é aquele que fará um caminho oposto. O federalismo centrífugo se 
dirige para a periferia do Estado Federal. Nele não haverá necessariamente maior descentralização, mas 
sobretudo uma tendência à descentralização ao longo do tempo. Exemplo notável é o federalismo brasileiro, que 
surgiu originariamente de um Estado Unitário extremamente centralizador e se direciona ao longo da história 
republicana brasileira a dar maior leque de competências aos estados, seguindo no sentido da descentralização. 

  

            É ainda Raul Machado HORTA (2002: 307) quem aponta como principais 
características do federalismo e que se constituem como seus princípios, técnicas e 
instrumentos operacionais os seguintes elementos: 

  

a) a decisão constituinte criadora do Estado Federal e de suas partes indissociáveis, a federação ou União, e os 
estados-membros;"[7] 

b) a repartição de competências entre a federação e os estados-membros;"[8] 

c) o poder de auto-organização constitucional dos estados-membros, atribuindo-lhes autonomia 
constitucional;"[9] 

d) a intervenção federal, instrumento para restabelecer o equilíbrio federativo, em casos constitucionalmente 
definidos;"[10] 

e) a Câmara dos Estados, como órgão do Poder Legislativo Federal, para permitir a participação do estado-
membro na formação da legislação federal;"[11] 

f) a titularidade dos estados-membros, através de suas Assembléias Legislativas, em número qualificado, para 
propor emenda à Constituição Federal;"[12] 

g) a criação de novo estado ou modificação territorial de estado existente dependendo da aquiescência da 
população do estado afetado;"[13] 
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h) a existência do Poder Judiciário Federal de um Supremo Tribunal Federal ou Corte Suprema, para interpretar 
e proteger a Constituição Federal, e dirimir litígios ou conflitos entre a União, os Estados e outra pessoas 
jurídicas de direito interno."[14] 

  

              Finalmente, ainda cabe destacar que as entidades federativas independentemente do 
tamanho de sua população, de sua participação no produto interno bruto do Estado Federal, ou 
de sua extensão territorial, têm entre si plena condição de igualdade formal, igualdade esta 
que é estabelecida pelas normas constitucionais. 

              Após termos apresentado, com fins comparativos, as noções gerais do federalismo 
como um fato característico da história política e constitucional norte-americana, importante 
se torna compreender como esta forma de organização do poder político se aclimata no 
processo histórico-político brasileiro. 

              Em outras palavras, para que possamos entender as representações e significações 
existentes acerca da intervenção federal, devemos contextualizar o que vem a ser federação a 
brasileira. 

  

3. O federalismo no Brasil 

  

              A constituição imperial brasileira estabelecia um Estado unitário, apresentando como 
características a forte centralização política e administrativa. É certo que esta centralização 
decorrente da forma de Estado unitário em muito auxiliou na construção da unidade nacional, 
impedindo assim que o país se desagregasse em razão das inúmeras revoltas que ocorreram no 
seio das províncias (CHACON, 1987). 

              No Brasil, a transição da monarquia para a república e do Estado unitário para o 
Estado federal não se constituiu em um processo lento, mas sim relativamente breve. O fato é 
que esta grande transformação na vida política nacional foi obra de alguns poucos intelectuais 
e militares de alta patente, não tendo havido participação popular na deflagração deste 
processo (CAMARGOS e ANJOS, 2009). 

              Discorrendo sobre o assunto em obra que se tornou referência neste tema, José 
Murilo de CARVALHO (1991:68) assim afirma: "Estas observações não estão, no entanto, 
distantes da frase de Aristides Lobo, segundo o qual o povo teria assistido bestializado à 
proclamação da República, sem entender o que se passava". 

              É necessário que se evidencie que o grau de alienação do povo no que se refere ao 
momento político nacional não era muito diferente da ausência de participação das lideranças 
políticas existentes nas províncias no que se refere à adoção do federalismo como forma de 
Estado. A república e o federalismo foram um movimento de intelectuais e militares que 
residiam na Corte e na província de São Paulo. As demais províncias não tomaram parte 
significativa no evento histórico, e se é certo que o pacto federativo não exige um momento 
histórico para sua caracterização, no Brasil ele foi expresso com a elaboração da Constituição 
Republicana de 1891 (CAMARGOS e ANJOS, 2009). 
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              Já na Constituição de 1934 muitas das competências administrativas e legislativas 
atribuídas aos estados anteriormente foram transferidas para a União. Entretanto, em 1937, 
com o advento do golpe dado por Getúlio Vargas, a outorga de uma nova Constituição e a 
instituição da ditadura do Estado Novo até 1945, o Brasil viveu momentos de grande 
centralização política, quando os estados passaram a não ter sequer o peso político 
apresentado nos anos posteriores à 1ª República. 

              Sob a vigência da Constituição de 1946, o país viveu novo período de 
democratização e os estados da Federação passaram a atuar no cenário político nacional com 
maior desenvoltura, entretanto, esta Constituição adotou os mesmos moldes de concentração 
de competências administrativas e legislativas no rol deferido à União (CAMARGOS e 
ANJOS, 2009). Com o advento do golpe militar de 1964, que institui a ditadura e culminou na 
Constituição de 1967 e emenda nº 1 de 1969, retornando a um período de forte centralização e 
autoritarismo por parte da União federal, havendo aqui verdadeira submissão dos estados 
federados à União. 

              Com a redemocratização do país e a convocação da Assembléia Nacional 
Constituinte no ano de 1986, cujo trabalho redundou na Constituição de 1988, o país retornou 
ao estado de direito, direito este elaborado e exercido legitimamente. Em que pesem os 
reveses políticos enfrentados pelo país em sua história republicana o fato é que as dimensões 
territoriais brasileiras, que são de grandes proporções, impõem para maior eficiência na 
administração da coisa pública a descentralização tanto política como administrativa. 

              A Carta Política de 1988 estabeleceu em seu art. 1º "A República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:" É de se perceber 
que houve grande inovação da Constituição ao estabelecer que o Brasil é uma federação 
constituída por estados, municípios e pelo distrito federal, inovação esta que se dá por alçar o 
município a um ente autônomo da federação. É de amplo conhecimento a federação constitui-
se tão somente de estados, que juntamente com a união apresenta o seu aspecto dualista, daí a 
grande inovação na nova estrutura apresentada pelo federalismo brasileiro. 

              O art. 18 da Constituição da República apresenta o município como parte integrante 
da organização política administrativa da República Federativa do Brasil ao lado da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, sendo todos dotados de autonomia. 

              A federação brasileira adquiri certa peculiaridade ao apresentar três esferas de 
governo que seriam a União, os estados e os municípios, mas autores como José Afonso da 
Silva questionam se o município foi, de fato, elevado à categoria de ente federativo (SILVA, 
2007: 641): 

  

E os Municípios transformaram-se mesmo em unidades federadas? A Constituição não o diz. Ao contrário, 
existem onze ocorrências das expressões 'unidade federada e unidade da Federação' referindo-se apenas aos 
Estados e ao Distrito Federal, nunca envolvendo os Municípios. 

  

              A Constituição de 1988, seguindo o exemplo das constituições anteriores, 
estabeleceu as hipóteses em que, excepcionalmente, a União poderia vir a intervir nos estados 
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federados. O instituto da intervenção federal encontra-se nas circunstâncias enumeradas nos 
incisos do art. 34 da Carta Política[15]. 

              Na história do federalismo brasileiro é possível notar que a intervenção, notadamente 
por ser medida excepcional, foi utilizada com muita parcimônia, principalmente no período 
em que vivemos certa normalidade política e democrática. Entretanto, na ditadura de Getúlio 
Vargas, de 1937 a 1945, e durante a ditadura militar de 1964 a 1984, a intervenção foi 
utilizada com maior freqüência (CAMARGOS e ANJOS, 2009). 

  

4.  Intervenção Federal 

  

               A doutrina[16] brasileira sobre a intervenção federal a apresenta enfatizando três 
elementos. 

1) Conceituar a intervenção federal como o último remédio ou ratio para se manter a 
integridade nacional e da ordem jurídica constitucional; 

2) Narrar um processo de continuidade histórica do instituto desde a primeira Constituição 
republicana de 1891, e a sua elaboração por Ruy Barbosa; 

3) Apresentar as espécies de intervenção federal: a espontânea e a provocada[17];  

               Curioso é notar que todo este discurso é organizado em perspectiva referencial ao 
texto legal constitucional. Em outras palavras, a doutrina, simplesmente, apresenta o texto 
constitucional, sem trazer qualquer informação que não seja a discussão da natureza jurídica 
do instituto e a reprodução dos artigos da Constituição. Assim, a perspectiva política do 
instituto, como também dos exemplos jurisprudências que servem para ilustrá-lo não é 
apresentada. Como não mencionar a natureza política de um instituto que atinge diretamente o 
poder político de um ente federado? Como não contextualizar tais decisões histórica e 
politicamente? Chama atenção tais omissões. 

               Como já foi mencionado no início deste trabalho a doutrina jurídica brasileira tem 
característica marcadamente prescritiva e, por isso, trabalha no plano ideal do 'dever-ser'. A 
despeito das experiências autoritárias[18], seja da República Velha, seja da Era Vargas ou da 
ditadura militar pós-1964[19], concebe a intervenção federal como um instituto jurídico-
constitucional, conhecido como garantee clauses pelo direito norte-americano e como 
execução federal pelo direito germânico (AGRA, 2007:297), de exceção ao princípio 
federativo presente em nossa ordem jurídica nacional, desde a Constituição de 1891. Ignora, 
porém, que tais institutos são concebidos em contextos históricos e políticos complemente 
diferentes da sociedade oligárquica, patriarcal e pouco democrática na qual nasceu a 
Constituição brasileira de 1891. 

                Segundo a doutrina brasileira, já citada, a intervenção federal nada mais é do que o 
afastamento temporário da autonomia de um ente federal que tem por objetivo a preservação 
da própria federação. Assim sendo, trata-se de instrumento de direito constitucional de 
exceção, pois priva o ente federado de sua característica essencial: a autonomia. Por ser forte 
medida coercitiva, só pode ser usada estritamente nas situações determinadas taxativamente 
pelo constituinte originário, nos arts. 34 a 36 da CRFB/88. 
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               E nos casos em que o pedido de intervenção federal se fundamenta em 
descumprimento de ordem judicial, na maior parte das vezes está envolvido grave desrespeito 
aos direitos de cidadania, uma vez que tais ordens judiciais, no mais das vezes protegem 
direitos do cidadão. 

               Nestes casos a intervenção deixa de ser ato discricionário do Presidente da 
República, pois fica o tribunal prolator da ordem desobedecida obrigado a comunicar a 
desobediência ao Supremo Tribunal Federal, que requisitará a intervenção se julgar 
conveniente. 

               A intervenção federal, vale se repetir, trata de exceção no equilíbrio federativo da 
autonomia política dos entes, a partir da ingerência de uma entidade em assuntos próprios de 
outra, quando diante de uma das circunstâncias taxativas extremas que atentam ao pacto 
federativo e a supremacia constitucional. 

               Segundo AGRA (2007:297) a intervenção federal é 

  

o remédio típico da forma de Estado federativa, constituindo-se no instrumento cabível para a sua manutenção, 
de utilização necessária todas as vezes que um Estado-Membro ou um Município desrespeitar os princípios 
constitucionais federativos ou provocar uma instabilidade na normalidade jurídica. 

               

                  Já nas palavras de José Afonso da SILVA (1997:460): 

A Intervenção Federal é ato político que consiste na incursão da entidade interventora nos 

negócios da entidade que a suporta. Constitui o 'puctum dolens' do Estado Federal, onde se 

entrecruzam as tendências unitaristas e as tendências desagregantes. 

  

               Humberto Peña de MORAES (2005:229) define que a intervenção federal é: 

  

instituto típico da estrutura do Estado Federal, repousa a intervenção no afastamento temporário da atuação 
autônoma da entidade federativa sobre a qual a mesma se projeta. 

  

               A doutrina classifica que a intervenção federal pode se operar em duas espécies: a 
intervenção espontânea e a intervenção provocada. A primeira é uma discricionariedade, juízo 
de oportunidade e conveniência, do Presidente da República, ou seja, ato exclusivo da 
vontade do Chefe do Poder Executivo que deverá obter posterior aprovação por parte do 
Congresso Nacional, e que na atualidade constitucional, está prevista no art. 34, incs. I, II, III 
e V da CRFB/88. 

               A intervenção federal será provocada, hodiernamente, nos casos descritos no art. 34, 
incs. IV, VI e VII por solicitação do Executivo e do Legislativo estaduais, e, por requisição, 
por parte dos órgãos do Judiciário[20]. 
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              Em ambas as espécies deve ser expedido um decreto presidencial interventivo 
especificando a abrangência (os Estados-Membros que serão atingidos pela medida); a 
amplitude (os poderes que serão cerceados); e o tempo (prazo de duração da medida 
especificado). Deve o Presidente, segundo os arts. 90, I e 91 §1º da CRFB/88[21] ouvir o 
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional para decretação. "Havendo a 
omissão do tempo determinado para a sua realização, a falta de indicação de cláusula 
suspensiva, a intervenção deverá ser considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário" 
(AGRA, 2007:300). 

               O decreto deve, ainda, justificar as razões de sua amplitude, abrangência e tempo. 
Após a sua redação pelo Presidente da República o decreto será publicado gerando 
automaticamente os seus efeitos e remetido a apreciação do Congresso Nacional. 

              Quanto à função do Poder Legislativo ao controle do ato interventivo não lhe é 
permitido emendar o direito expedido, mas tão somente rejeitá-lo ou aprová-lo integralmente 
por decreto legislativo. Não cabe apreciação do Legislativo quando for de acinte aos 
princípios sensíveis e para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial - arts. 
34, incisos VI e VII. Nesses casos, descabe apreciação por parte do Legislativo porque os 
critérios são essencialmente técnico-jurídicos, ocorrendo o controle jurídico do processo 
interventivo. Ele somente se inicia se houver requisição dos órgãos judiciais ou se houver o 
provimento da representação do Procurador-Geral da República. 

              No caso de descumprimento de lei federal, o pedido partirá do Supremo Tribunal 
Federal; nos casos de descumprimento de ordem ou decisão judicial, os pedidos poderão 
partir do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal; no caso de quebra dos princípios sensíveis, o pedido será encaminhado pelo STF. 

Portanto, nos casos de acinte aos princípios sensíveis e para prover a execução de lei federal, 
ordem ou decisão judicial, não há necessidade de apreciação pelo Poder Legislativo. 
Entretanto, se o pedido partir do STF para assegurar o livre exercício das funções do Poder 
Judiciário de quaisquer das unidades judiciárias estaduais, segundo o art. 34, inciso IV, terá de 
haver aprovação por parte do Poder Legislativo. (grifos nossos) (AGRA, 2007:299-300). 

  

              Três são, então, as conseqüências do ato apreciado pelo Poder Legislativo, segundo 
as palavras de LEWANDOWSKI (1994:132): 

  

a)os parlamentares podem aprová-lo, autorizando a continuidade da intervenção até o atingimento de seus fins; 
b)podem, de outro lado, aprová-lo, suspendendo de imediato a medida, situação que gerará efeitos ex nunc; 
c)podem, por fim, rejeitá-lo integralmente, suspendendo a intervenção e declarando ilegais, ex tunc, os atos de 
intervenção. 

  

               Nas situações que podem ser caracterizadas ou estabelecidas por questões 
meramente da seara jurídica, tais sejam, a inexecução de lei federal, ordem ou decisão judicial 
(art. 34, IV da CRFB/88), ou o desrespeito aos princípios constitucionais sensíveis (34, VII da 
CRFB/88), ficará dispensada a apreciação por parte do Poder Legislativo do decreto 
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presidencial, se for suficiente a expulsão da norma jurídica que esteja conturbando a 
supremacia constitucional. 

               Finalmente, quando as razões que justificaram a intervenção tiverem cessado, as 
autoridades afastadas dos entes federativos, não havendo impedimento de nenhuma ordem, 
retornarão aos seus cargos. 

              Quanto a figura do interventor, é interessante observar o trecho de AGRA 
(2007:301): 

  

O alcance da intervenção e das prerrogativas do interventor não pode descurar dos princípios constitucionais 
impostos pelo ordenamento jurídico. Não há, como no estado de sítio e no estado de defesa, uma flexibilização 
dos direitos fundamentais ou uma excepcionalidade dos direitos e garantias constitucionais. 

O Estado Democrático de Direito é mantido em sua inteireza, ocorrendo apenas a limitação da autonomia do 
ente federativo que sofreu a intervenção. Os limites da intervenção são expostos preponderantemente pela 
Constituição Federal e pelo decreto presidencial que a estabelece. 

  

              A intervenção federal, diz ainda a doutrina, possui duas características: a natureza 
política e a provisoriedade. Importante ressaltar que a doutrina ao se referir a natureza política 
da intervenção federal a reduz a uma questão de discricionariedade, não discutindo, portanto, 
as implicações e a contextualização política do ato. 

              SILVA NETO (2007:260) explica: 

  

Quando se defende a natureza política do processo de intervenção, está-se a firmar, por outro prisma, o 
entendimento de que os critérios sobre os quais se movimenta a autoridade responsável pela expedição do 
decreto são essencialmente políticos. Utiliza-se, portanto, do juízo da conveniência e oportunidade da medida. 
Conveniência é signo que importa na aferição de juízo de valor político acerca da efetiva necessidade no adotar-
se a providência. Oportunidade, por outro lado, significa examinar o momento político da sua execução. A 
autoridade responsável pelo início da intervenção não usa um ou outro, mas os dois. Entrecruzam-se 
conveniência e oportunidade para tornar o mais acertado possível a decisão política atinente à intervenção. 
Outrossim, o §4º do art. 36 salienta que 'cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus 
cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal'. É a característica referente à provisoriedade da intervenção. 
Medida excepcionalíssima que vulnera as autonomias estadual e municipal, o procedimento interventivo deve 
durar rigorosamente o tempo apto ao retorno da normalidade institucional da entidade federativa atingida. 
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              É importante ressaltar que a decretação deste instituto jurídico representa 

um momento de crise institucional tão sério, que ela configura um limite 

circunstancial ao Poder Constituinte Derivado de emendar a Constituição 

(art. 60, §1º da CRFB/88[22]).  

              Esta medida de exceção não estabelece uma hierarquia entre os entes 

federativos. Quando a União intervém nos Estados-Membros, o Congresso 

Nacional referenda, ou não, através de um Decreto Legislativo (art. 49, IV da 

CRFB/88[23]), o decreto de intervenção (art. 84, X da CRFB/88[24]) do 

Presidente da República. Por simetria ocorre o mesmo na intervenção 

estadual (art. 35 da CFRB/88) (AGRA, 2007). 

              A Intervenção Federal diferentemente dos institutos do Estado de Defesa (art. 136 da 
CRFB/88[25]) e do Estado de Sítio (arts. 137 a 141 da CRFB/88[26]) não é uma 
excepcionalidade ao Estado Democrático de Direito visto que a Constituição não prevê para 
aquele instituto a possibilidade de suspensão de direitos ou garantias fundamentais. A 
intervenção será uma restrição a autonomia federativa de um ente (AGRA, 2007). 

              Ocorre, porém, que nada impede o ordenamento constitucional que sendo 
insuficiente a intervenção, passem a ser decretados os Estados de Defesa e de Sítio. 

              Segundo a doutrina, já citada, as formas de controle da intervenção são de duas 
espécies: política e jurídica. A primeira refere-se aquele realizado pelo Poder Legislativo dos 
atos interventivos postos a sua apreciação. A segunda, efetuada pelo Poder Judiciário, ocorre 
pela verificação do respeito a autonomia federativa e dos mandamentos constitucionais. 

  

4.1.ADIN Interventiva 

              

              A ação direta de inconstitucionalidade interventiva (art. 36, III da CRFB/88[27]) é 
uma modalidade de controle de constitucionalidade concreto e concentrado para um conflito 
federativo, proposta no nível federal pelo chefe do Ministério Público Federal, o Procurador 
Geral da República, quando um dos Estados-membros desrespeita lei federal ou um dos 
princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII da CRFB/88[28]) (MENDES, 2008). 

              Apesar de o texto constitucional falar em "representação", trata-se de verdadeira 
ação.  Por isso hoje se chama ação direta interventiva.         

              A ação direta interventiva não desencadeia um processo objetivo, ou seja, a análise 
da constitucionalidade da lei em tese. Mas sim, provoca a jurisdição para solucionar um 
conflito/lide federativo entre a União e os Estados (ou Distrito Federal). 

              A função do Supremo Tribunal Federal não é a de responder uma consulta (ou afastar 
lei em tese), mas de decidir um caso concreto (MENDES, 2008). 
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              É importante observar que a conseqüência do provimento da representação (ou 
procedência da ação direta interventiva) não é a nulidade do ato contaminado, pois o que se 
quer é a decretação da intervenção federal no Estado.  

O legitimado para figurar no pólo ativo é a União Federal representada pelo Procurador Geral 
da República. No pólo passivo, o legitimado é o Estado membro ou Distrito Federal. 

              Hoje, o procedimento da ação interventiva está regulado pela Lei n. 4337/64. O 
Procurador Geral da República - PGR, ao ter conhecimento do ato que viola os princípios 
constitucionais sensíveis pode propor a ação direta interventiva. Caso seja mediante 
representação do interessado e o PGR entender ser relevante, tem ele o prazo de 30 dias para 
ingressar com a ação direta interventiva perante o Supremo Tribunal Federal. 

              Proposta a ação, o relator ouve em 30 dias os órgãos que elaboraram ou praticaram o 
ato.  Após a oitiva dos órgãos, o relator tem 30 dias para apresentar o relatório, que remeterá a 
todos os Ministros. O julgamento será feito pelo Pleno, podendo fazer uso da palavra o 
Procurador Geral da República e o órgão que emitiu o ato. 

              Se a decisão for pela inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal comunica 
aos órgãos interessados e requisita ao Presidente da República a decretação da intervenção 
federal, estando este obrigado a cumpri-la, sob pena de responder por crime de 
responsabilidade com base no art. 12 da Lei 1079/50[29]. 

               A Lei 4337/64 expressamente proíbe a concessão de liminar.  Tal provimento é 
incompatível com a ação interventiva, porque a suspensão liminar do ato impugnado 
transformaria em ação direta de inconstitucionalidade, o que é fiscalização abstrata e não 
concreta (MENDES, 2008). 

               Este é, portanto, o escopo doutrinário da intervenção federal no Brasil, ou seja, 
instituto jurídico de manutenção da supremacia constitucional diante de desequilíbrios 
federativos e desrespeitos aos princípios fundamentais a cidadania. 

               Esse é, pois, o panorama do que a doutrina constitucional brasileira, e como tal o 
campo jurídico brasileiro, representam acerca do federalismo e da intervenção federal. 

  

5.Federalismo, Intervenção Federal e Cidadania: o que a doutrina não diz 

  

               Após termos apresentado o que a doutrina jurídica brasileira expõe acerca do 
federalismo e da intervenção federal, propomos uma reflexão sobre os pontos que a 
doutrina  no Brasil nem sequer toca. 

               Uma primeira constatação acerca do federalismo deve ser feita: a federação, através 
da descentralização dos poderes soberano e administrativo em entidades geográficas 
autônomas, torna-se um pressuposto para o regime democrático, pois possibilitaria a gestão da 
coisa pública, respeitando-se as peculiaridades, interesses e particularidades regionais e locais. 
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              Cidadania, por sua vez, que pode ser traduzida como mínimo jurídico comum a todos 
que estão ligados juridicamente a um Estado, consubstancia um conjunto de direitos e deveres 
que disciplinam a relação do Estado com seu povo. 

              O Estado contemporâneo, pós revoluções liberais burguesas, a partir da idéia de 
igualdade jurídica universal - todos são iguais perante a lei e na aplicação da lei-, 
compromete-se a atribuir a todos aqueles que se vinculam a ele, um mínimo jurídico comum, 
composto de um conjunto de direitos e deveres atribuídos a todos em razão do vínculo 
político de cada sujeito com este mesmo Estado. Assim, a cidadania, a qual é inerente a idéia 
de universalidade e, portanto de igualdade jurídica, é um fenômeno próprio das sociedades 
capitalistas contemporâneas, pois é um meio do Estado garantir a todos aqueles que a ele se 
vinculam e por isto são titulares de deveres que, em última análise, financiam este mesmo 
Estado, um patamar mínimo de igualdade, já que a sociedade de mercado, pela sua própria 
lógica, gera desigualdade (MARSHALL, 1967).     

Assim, a cidadania pode ser conceituada como o mínimo jurídico, composto de direitos e 
deveres, comum a todos os que estão vinculados politicamente a determinado Estado. Em 
outras palavras, cidadania é um conjunto de direitos e deveres atribuído a todos os que estão 
vinculados a um determinado Estado por um critério de vinculação política, em razão deste 
mesmo vínculo, que é a nacionalidade. O mínimo jurídico comum atribuído a todos os 
nacionais pela cidadania é composto, segundo MARSAHALL(1967) por três grupos de 
direito: os direitos civis são derivados do direito de liberdade e devem ser garantidos pelos 
tribunais, os direitos políticos que deve ser garantido pelo acesso universal às urnas; e os 
direitos sociais que devem ser garantidos pelas políticas públicas. 

Associarmos, desta forma, uma concepção contemporânea de federação e de cidadania, pela 
autonomia nas mãos das regiões, se viabiliza o exercício democrático do poder, e como tal da 
cidadania. O federalismo existe, podemos dizer, para a proteção dos direitos do cidadão, do 
exercício do poder pelo cidadão. 

              Partindo-se deste pressuposto, a intervenção federal é meio protetivo ao equilíbrio 
federativo, que apesar de suspender a autonomia dos entes federativos, a suspende, para 
viabilizar os direitos do cidadão, visto que esta autonomia não está, por alguma circunstância, 
sendo capaz de promovê-los. 

              Ocorre que, a doutrina jurídica brasileira quando representa a intervenção federal, 
através da categoria 'medida drástica' remete este instituto jurídico a uma  memória histórico-
política brasileira de momentos autoritários, o que leva a esses doutrinadores a não  interpretá-
la como uma categoria própria à defesa da democracia. 

              Em suas interpretações, se  sopesam os valores envolvidos - a não suspensão das 
autonomias e a defesa da cidadania - escolhem sempre a manutenção das autonomias em 
detrimento dos direitos do cidadão, por considerarem medida menos grave. Na verdade, a 
doutrina jurídica brasileira não vislumbra que a intervenção federal, numa ambiência de 
estabilidade democrática, é, antes de tudo, o último remédio de que podem se valer os 
cidadãos para verem seus direitos respeitados quando ineficientes as gestões de seus estados 
membros. 

              Sendo assim, a doutrina jurídica brasileira não diz que o principal papel da 
intervenção federal no Estado Democrático de Direito é proteger o pacto federativo, e como 
tal, a constituição federal, no intuito de se ver respeitada a própria razão de existência do 
Estado: a Cidadania. 
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[1] Para este trabalho usamos os termos "campo do direito", "campo jurídico" e "mundo do direito", no sentido 
da concepção de Pierre BOURDIEU (1992:206-207), que toma os campos da vida social como campos 
magnéticos onde os agentes se aproximam e se afastam em função de luta política. Num campo há ainda uma 
estabilidade semântica, de práticas e de visões de mundo, o que, segundo o autor, "permite a todos os detentores 
do mesmo código associar o mesmo sentido às mesmas palavras, aos mesmos comportamentos e às mesmas 
obras e, de maneira recíproca, de exprimir a mesma intenção significante por intermédio das mesmas palavras, 
dos mesmos comportamentos e das mesmas obras."   

[2] Neste sentido é elucidativa a reflexão de TEIXEIRA MENDES (2008:40): "A dogmática jurídica, também 
chamada de doutrina, é uma forma de construção do saber própria do campo jurídico que consiste em reunir e 
organizar de forma sistemática e racional comentários a respeito da legislação em vigor e da melhor forma de 
interpretá-la. A dogmática é um saber que produz as doutrinas jurídicas, através das quais o direito se reproduz. 
Tais doutrinas constituem o pensamento de pessoas autorizadas a trabalhar academicamente determinados 
assuntos, interpretar os textos legais e emitir pareceres a respeito da forma mais adequada de interpretá-los e de 
aplicá-los. O saber jurídico não é científico, é dogmático (GEERTZ, 1998:249). O saber jurídico construído pela 
doutrina é considerado pelo campo como puramente teórico, mas seria mais bem definido, a meu ver, como um 
saber abstrato e normativo, que tem a função de ensinar de forma normalizada e formalizada as regras que estão 
em vigor. Vale esclarecer que a visão da doutrina não é uma teoria a qual estão subordinadas as práticas 
judiciárias. A doutrina jurídica é um discurso autorizado sobre a lei e suas possíveis interpretações e aplicações 
jurisprudenciais. É um discurso normativo, ideal-típico, uma vez que está dizendo como a realidade deve ser e 
não como a realidade é. É saber que não se debruça sobre a realidade empírica, com a finalidade de explicá-la ou 
compreendê-la, como faz o saber científico. Antes, tem a finalidade de interpretar a lei, recomendando a melhor 
forma de aplicação. A doutrina e a legislação estão dirigidas ao mundo do dever-ser: o mundo empírico está num 
outro plano e não lhes interessa. Na produção de doutrina jurídica, a observação empírica está descartada. Por ser 
um saber normativo e existir com a finalidade de dizer como a realidade deve ser, não tem base empírica e é 
comum que os juristas concluam, diante da realidade distinta da norma, que a realidade está errada, pois ela não 
deveria ser assim. Um conflito juridicamente traduzido sofre uma espécie de pasteurização e é adaptado à 
linguagem jurídica de tal maneira que o campo jurídico possa decodificá-lo e aplicar a ele as regras jurídicas 
pertinentes. Evidentemente,  as regras jurídicas, como quaisquer regras definidas socialmente, dizem respeito a 
um determinado tempo e a um determinado lugar. No entanto, o campo jurídico tende a tomar as regras jurídicas 
vigentes num determinado momento histórico e numa determinada época como regras universais (no sentido 
cósmico), absolutas e atemporais". 

[3]  Sobre a problemática da não-construção de consensos ver AMORIM et al  (2005). 

[4] Sensibilidade jurídica é um conceito construído por Geertz para designar a noção de justiça em uma cultura. 
Assim, segundo o autor, toda e qualquer cultura tem uma sensibilidade jurídica que pode ou não se aproximar da 
nossa, que não é única nem absoluta. Sensibilidade jurídica é o complexo de operações utilizado por uma 
sociedade para relacionar princípios abstratos desse direito (GEERTZ, 1998:249). 

[5] Lembre-se que no modelo federal norte-americano há apenas dois níveis de poder : o federal e o estadual. 
Diversamente do modelo brasileiro em que o Município, por força dos arts. 1 º e 18 da CRFB/88 integra a 
Federação. 

[6] Esta divisão na ordem constitucional vigente no Brasil encontra-se insculpida entre os arts. 21 a 25; 30 e 32 
da CRFB/88. 

[7] "Esta primeira característica faz menção à decisão criadora da federação que já mencionamos anteriormente e 
que é também denominada pacto federativo. O pacto federativo representa a expressão da vontade dos 
representantes dos estados que integram a federação de participar da criação do Estado Federal. Esta vontade é 
expressa na Constituição. Aqui é também apresentada a característica de que os estados federados se constituem 
em partes indissociáveis, não podendo nenhum deles optar por não fazer mais parte da federação, posto que ao 
nela adentrarem abriram mão de significativa parcela de soberania de que eram dotados, restando-lhes a 
autonomia". (HORTA, 2002:307). 

[8] "A repartição de competências aqui mencionada há de ser expressa no texto constitucional e há de delimitar 
as competências legislativas e administrativas do ente federal e dos entes federados. Ao repartir a competência a 
Constituição não há de hierarquizar ou subordinar os entes federados ao federal, mas irá definir o âmbito de 
atuação de cada um deles. Esta repartição de competências se constitui no cerne da disciplina constitucional 
acerca do federalismo. É certo que a competência afeta os órgãos do Poder Judiciário Federal e do Poder 
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Judiciário dos estados, muito embora não seja apresentada como repartição de competências relacionadas ao 
federalismo, é de todo correto afirmar que sua definição é corolário do federalismo." (HORTA, 2002:307). 

[9]"Esta capacidade de auto-organização dos estados-membros possui limitações e condicionamentos que são 
expressos pelo texto da Constituição Federal. Aqui há um estado dentro do Estado e esta capacidade de se 
organizar autonomamente é manifestação do poder constituinte decorrente e as Constituições Estaduais devem 
ser elaboradas em conformidade com os princípios e preceitos da Constituição Federal. Cumpre evidenciar que a 
soberania é atributo exclusivo do poder federal." (HORTA, 2002:307). 

[10] "A regra geral que vigora no federalismo é a de que o ente político mais abrangente irá respeitar a 
autonomia do ente político menos abrangente; excepcionalmente e em casos definidos taxativamente na 
Constituição Federal, a União Federal intervirá nos estados ou diretamente nos municípios quando estes 
infringirem os chamados princípios constitucionais federais sensíveis. A intervenção é um mecanismo de defesa 
da própria federação, seja contra interferências externas ao Estado Federal, e principalmente em razão das 
intempéries ocorridas nos estados federados. Várias são as maneiras de se desencadear o processo interventivo, e 
quando este é desencadeado muitos são os mecanismos e instrumentos constitucionais para mantê-lo como uma 
medida estrita, temporária e da mais absoluta excepcionalidade."  (HORTA, 2002:307). 

[11] "O federalismo pressupõe um Poder Legislativo bicameral, onde uma das Casas Legislativas é constituída 
de representantes do povo e a outra Casa Legislativa será constituída pelos representantes dos estados federados. 
Como expressão da absoluta igualdade entre os estados integrantes da federação, cumpre destacar que o número 
de representantes por estado é o mesmo para cada um dos estados. Esta Casa Legislativa autoriza o estado 
federado a participar das principais decisões legislativas tomadas no âmbito federal. Muito embora a federação 
nos apresente dois estados de competências diferenciadas, é forçoso considerar que o estado federado apresenta 
estruturas que estão amalgamadas no Estado Federal e uma delas e de considerável relevo é a Casa Legislativa 
dos estados que compõem o Poder Legislativo Federal." (HORTA, 2002:307). 

[12]  "Qualquer necessária alteração do texto da Constituição Federal deve ser acessível aos estados federados e 
normalmente esta possibilidade de propor emendas a Constituição Federal se dá através dos órgãos legislativos 
estaduais." (HORTA, 2002:307). 

[13] "Esta característica é certamente conseqüência direta da autonomia dos estados federados. Qualquer 
mudança substancial na estrutura da federação ou dos estados federados vai depender da aquiescência direta da 
população diretamente interessada. Estas formas de consulta popular se constituem resquícios de democracia 
direta e normalmente se dão através do plebiscito ou do referendo, conforme o momento em que sejam 
realizados." (HORTA, 2002:307). 

[14] "Um órgão de cúpula no Poder Judiciário que exerça a jurisdição das questões afetas à Constituição Federal. 
Que esta mesma estrutura de poder jurisdicional venha a dirimir conflitos entre a União e qualquer que seja a 
parte, entre os estados federados e pessoas de direito público interno. Fica evidenciada também a preocupação de 
preservação da Constituição Federal através do controle de constitucionalidade concentrado em um órgão 
jurisdicional. Há também a peculiar característica de que a União ou o Estado Federal não fique sujeito à 
jurisdição de justiças estaduais." (HORTA, 2002:307). 

[15] "Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: I - manter a integridade 
nacional; II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; III - pôr termo a grave 
comprometimento da ordem pública; IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 
Federação; V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da dívida 
fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixar de entregar aos Municípios 
receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; VI - prover a execução de 
lei federal, ordem ou decisão judicial; VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) 
forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia 
municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da 
receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde." 

[16] A categoria "doutrina brasileira" é aqui usada a partir das obras de vários doutrinadores que tem 
reconhecimento e prestígio no campo jurídico brasileiro e que circulam como bibliografia básica nos cursos de 
graduação em Direito. Como exemplo desses  doutrinadores podemos citar: BARROSO (1998), BONAVIDES 
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(2005), FRANCO (1968), LEWANDOWSKI (1994), MORAES (2006), SILVA (2006), AGRA (2007), 
CRETELLA JR (1998), HORTA (1995), LENZA (2006), TAVARES (2007) e ZIMMERMANN (2002). 

[17] Em relação à lógica taxonômica que estrutura as categorias da doutrina jurídica brasileira, significa dizer 
que a organização dos institutos jurídicos apropria-se dos princípios das ciências biológicas dos séculos XVIII e 
XIX, que se preocupava em conhecer a natureza dos animais e das plantas, classificando-os em Reinos, Ordens, 
Classes, Gêneros e Espécies. Sendo assim no discurso dogmático jurídico temos como Reino o Sistema Jurídico 
brasileiro, como Ordem o Direito Constitucional, como Classe a Federação, como Gênero a Intervenção Federal 
e como Espécies a Espontânea e a Provocada, o que mais uma vez remonta o pensamento selvagem em seu 
discurso totêmico, segundo Claude Levy Strauss, ao naturalizar o discurso mítico LÉVY-STRAUSS (1976:56-
97). 

[18] De acordo com CAMARGOS E ANJOS (2009:93): "Na história do federalismo brasileiro é possível notar 
que a intervenção, notadamente por ser medida excepcional, foi utilizada com muita parcimônia, principalmente 
no período em que vivemos certa normalidade política e democrática. Entretanto, na ditadura de Getúlio Vargas, 
de 1937 a 1945, e durante a ditadura militar, de 1964 a 1984, a intervenção foi utilizada com maior freqüência." 

[19] Sobre esta experiência histórica autoritária interessante a passagem de AGRA (2007:297): "Na história dos 
textos constitucionais brasileiros, o instituto da intervenção sempre respeitou os princípios do Estado 
Democrático de Direito. Contudo, o Ato Institucional 5 (AI-5) extrapolou os limites da intervenção, tornando-a 
um instrumento de coação do regime militar. Pelo AI-5 foi permitido ao Presidente da República, alegando 
interesse nacional, intervir nos Estados-membros e nos Municípios sem respeitar as barreiras legais firmadas 
pela Constituição. 

[20] Retratando a discussão quanto ao papel do Presidente da República na intervenção federal informa-nos 
AGRA (2007:301-302): "Controvertida é a questão de saber se o Presidente da República tem obrigatoriedade 
ou não de decretar a intervenção quando houver pedido. Na questão acerca da intervenção no governo da Bahia, 
em 1920, Rui Barbosa afirmava que a intervenção dependeria do poder discricionário do Presidente, e Epitácio 
Pessoa defendia a tese de que o pedido vincularia o Chefe do Executivo, cabendo a ele apenas decretar a 
intervenção. A tese hoje preponderante é a de que o Presidente pode ou não decretar a intervenção diante do caso 
concreto. O pedido não o vinculará, cabendo a ele, pelas circunstâncias específicas do caso, analisar a 
conveniência ou não da decretação. Todavia, quando o objetivo da intervenção for o de prover à execução de lei 
federal, ordem ou decisão judicial e de assegurar a observância dos princípios sensíveis, a doutrina predominante 
se posiciona no sentido de que o pedido se torna vinculante, obrigatório, porque os motivos são eminentemente 
de cunho jurídico. Os mesmos parâmetros valem para a intervenção nos Municípios, nos mesmos casos 
pertinentes aos Estados-membros." 

[21] "Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: I - intervenção federal, estado de defesa e 
estado de sítio; II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. § 1º - O Presidente 
da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da 
pauta questão relacionada com o respectivo Ministério. § 2º - A lei regulará a organização e o funcionamento do 
Conselho da República. 

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros 
natos: I - o Vice-Presidente da República; II - o Presidente da Câmara dos Deputados; III - o Presidente do 
Senado Federal; IV - o Ministro da Justiça; V - o Ministro de Estado da Defesa; VI - o Ministro das Relações 
Exteriores; VII - o Ministro do Planejamento. VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 
§ 1º - Compete ao Conselho de Defesa Nacional: I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração 
da paz, nos termos desta Constituição; II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da 
intervenção federal; III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do 
território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a 
preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; IV - estudar, propor e acompanhar o 
desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado 
democrático. § 2º - A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional." 

[22] "Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros 
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade das 
Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 
seus membros. § 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio." 
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[23] "Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: IV - aprovar o estado de defesa e a 
intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;" 

[24] "Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: X - decretar e executar a intervenção 
federal;" 

[25] "Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e 
determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. § 1º - O decreto que instituir o estado de defesa 
determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da 
lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: I - restrições aos direitos de: a) reunião, ainda que 
exercida no seio das associações; b) sigilo de correspondência; c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; 
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a 
União pelos danos e custos decorrentes. § 2º - O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta 
dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua 
decretação. § 3º - Na vigência do estado de defesa: I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo 
executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, 
facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial; II - a comunicação será acompanhada 
de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação; III - a prisão ou 
detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário; 
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso. § 4º - Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o 
Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao 
Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. § 5º - Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será 
convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias. § 6º - O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro 
de dez dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. § 
7º - Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa." 

[26] "Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: I - comoção 
grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o 
estado de defesa; II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. Parágrafo único. 
O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os 
motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. 

Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias 
constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor 
das medidas específicas e as áreas abrangidas. § 1º - O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser 
decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser 
decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. § 2º - Solicitada autorização 
para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, 
convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato. 
§ 3º - O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Art. 139. Na 
vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as 
seguintes medidas: I - obrigação de permanência em localidade determinada; II - detenção em edifício não 
destinado a acusados ou condenados por crimes comuns; III - restrições relativas à inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão 
e televisão, na forma da lei; IV - suspensão da liberdade de reunião; V - busca e apreensão em domicílio; VI - 
intervenção nas empresas de serviços públicos; VII - requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas 
restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, 
desde que liberada pela respectiva Mesa. 

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco 
de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado 
de sítio. 

Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da 
responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o 
estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da 
República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, 
com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas." 
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[27] "Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: III de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de 
lei federal." 

[28] "Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a 
observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime 
democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração 
pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 
serviços públicos de saúde." 

[29] "Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 1 - impedir, por qualquer meio, o efeito 
dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário; 2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder 
Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo; 3 - deixar de atender a requisição de 
intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral; 4 - Impedir ou frustrar 
pagamento determinado por sentença judiciária". 
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A DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS E AS DIFICULDADES DE 
CONCRETUDE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: UMA REFLEXÃO 

SOBRE O RESP Nº 1162239/PR 
 

THE DEFENSE OF INDIGENOUS AND THE DIFFICULTIES OF CONCRETENESS OF 
THE FUNDAMENTAL RIGHTS: ONE REFLECTION ABOUT THE RESP Nº 1162239/PR 

 
 
 

Mariana Barbosa Cirne 
 

RESUMO 
A Constituição Federal contém um capítulo especialmente dedicado à defesa dos interesses 
dos povos indígenas. Apesar de contar tal menção expressa, as diferenças culturais podem ser 
um difícil obstáculo para a concretização dos direitos fundamentais dos índios. No intuito de 
demonstrar um exemplo quanto à dificuldade de implementação de tais direitos, este estudo se 
volta para o caso do recurso especial numero 1162239, em que a Fundação Nacional do Índio 
e o Ministério Público Federal, responsáveis pela defesa indígena, divergem sobre qual tutela 
melhor garante os seus interesses. Não bastasse isso, parece possível identificar no caso a 
problemática da intervenção judicial em questões tão complexas como a cultura indígena. 
PALAVRAS-CHAVE: POVOS INDÍGENAS; DEFESA; CULTURA. 
 
ABSTRACT 
The Brazilian Federal Constitution contains a chapter specifically dedicated to defending the 
interests of indigenous peoples. Despite having such so explicit, cultural differences can be a 
difficult obstacle for the realization of fundamental rights of the Indians. To show an example 
about the difficulty of implementing such rights, this study looks to the case of the special 
appeal number 1162239, in which the Brazilian National Indian Foundation and the Brazilian 
Federal Public Ministry, responsibles for protecting indigenous, which differ on better 
protection guarantee their interests. Not only that, it seems possible to identify how the 
judicial intervention could be problematic when analyses the indigenous culture. 
KEYWORDS: INDIGENOUS PEOPLES; DEFENSE; CULTURE. 
 
 

  

INTRODUÇÃO  

            A Constituição Federal de 1988 foi permeada por debates que envolveram como 
interlocutores não só os representantes políticos, mas a sociedade como um todo, em um 
exemplo de democracia. Como resultado desse pluralismo de ideias, muitos temas foram 
albergados no texto constitucional, com especial atenção para o reconhecimento de direitos às 
minorias. Dentre elas, para esse trabalho, merecem destaque os direitos dos povos indígenas. 

            Da leitura do texto constitucional, bem se vê que direitos fundamentais foram 
expressamente conferidos aos povos indígenas, com a confecção de um capítulo próprio (nº 
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VII, do Título VIII - Da ordem social) para se cuidar especificamente dos índios. Aqui, os 
direitos não se restringiram à terra indígena, albergando também, por exemplo, a proteção de 
sua cultura. Houve ainda expressa menção quanto a agentes legitimados à defesa de seus 
direitos. 

            Ocorre que os direitos fundamentais, por um atributo de abstração, apresentam 
diversidades de interpretação e exigem para a sua concretude a atenção às questões culturais. 
Um bom exemplo para essa observação parece ser o caso objeto desse estudo, o RESP nº 
1162239/PR, em que a Fundação Nacional do Índio - FUNAI e o Ministério Público Federal - 
MPF divergem sobre o que melhor representa a defesa dos direitos indígenas. 

            A partir de um caso concreto espera-se então trazer um pano de fundo para a discussão 
quanto à concretização dos direitos fundamentais, com especial atenção para as diferenças 
culturais que aparecem em sua aplicação. Espera-se, assim, refletir sobre a importância de 
analisar os casos concretos, com suas particularidades, para se chegar à resposta certa a ser 
dada em cada caso.       

  

•1.    Os direitos fundamentais dos povos indígenas  

Quando fala sobre a conquista dos direitos indígenas, na constituinte de 1988, Egon Heck 
explica que em 1987 foi abordado pela liderança Kaiapó com o seguinte assunto "Queremos 
que os nossos direitos sejam garantidos. Queremos vir com nossos guerreiros para 
Brasília".[1] Eis aqui um bom exemplo de como a Assembleia Nacional Constituinte 
representou um momento ímpar de participação social, não se excluindo desse processo os 
povos indígenas[2]. Após um período de ditadura, a Assembleia Nacional Constituinte - era - 
e foi uma grande oportunidade de assegurar os direitos fundamentais indígenas dentro de um 
texto constitucional.[3] Um exemplo do novo contexto democrático que surgia. 

Para que se possa ter uma dimensão de tal inserção das comunidades no processo, só no dia 
22.04.1987, 40 lideranças indígenas participaram da entrega da proposta da UNI - União 
Nacional Indígena - à Subcomissão das populações indígenas da Constituinte[4]. Note-se que 
os pleitos indígenas não se resumiam à pretensão de reconhecimento de suas terras. Havia 
outras questões, como o reconhecimento de seus direitos culturais[5], que apareciam como 
elementos centrais a serem defendidos na Constituinte. 

Das discussões parlamentares, e da participação dos movimentos sociais[6], surge o 
reconhecimento dos direitos indígenas em um capítulo exclusivo sobre o tema: 

Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

  

Como se pode observar na redação constitucional, não se resumiu a constituinte a conceder o 
direito a terra[7] aos indígenas. Note-se que se reconhece também a "existência de minorias 
nacionais e se institui normas de proteção de sua singularidade étnica, especialmente de suas 
línguas, costumes e usos".[8] Em outras palavras, houve aqui a inserção no corpo 
constitucional de certos direitos fundamentais pertinentes à realidade dos povos indígenas.[9] 
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Merece ainda atenção que não só se garantiu tais direitos fundamentais, como também ao 
mesmo tempo houve certa preocupação sobre como se daria a efetividade de tais direitos. 
Inicialmente, como se observa no artigo 231, da Constituição Federal de 1988, a atribuição de 
proteção aos indígenas foi conferida à União[10]. No entanto, o exercício de tal tarefa não se 
restringiu ao poder público, conferindo-se também legitimidade às próprias comunidades 
indígenas. Isso significa "o direito de determinar a ação do grupo nas relações entre os 
membros, e com outras coletividades, nestas incluídas as entidades governamentais ou mesmo 
não governamentais" [11], ao mesmo tempo em que se imputava também à União este 
dever.  Veja-se: 

  

Art. 232 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em 
juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos 
do processo. 

  

Esse dispositivo detém importância fundamental, pois se concede aqui "o direito dos povos 
indígenas terem participação ativa nos espaços onde são tomadas decisões que lhes dizem 
respeito".[12] Mas, registre-se que, por se tratar de direitos e interesses coletivos, 
indisponíveis e de ordem pública, a própria Constituição também concedeu legitimidade ao 
ministério público para defender os indígenas judicialmente[13]. Eis a redação do artigo 129, 
V, da Constituição Federal: "Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: (...) 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;". 

            Em suma, após a concessão de direitos fundamentais aos indígenas, a própria 
Constituição se preocupou com mecanismos hábeis à sua efetivação. Como protagonistas de 
tal tarefa constitucional conferiu legitimidade à União (FUNAI), ao Ministério Público 
Federal (MPF) e às próprias comunidades indígenas. 

            Passada a constitucionalização desses direitos, o próximo passo foi a mobilização pela 
concretização, com a pressão do poder estatal para tal fim.[14] E aqui, aparecem certas 
dificuldades sobre as maneiras de concretizar tais direitos fundamentais, especialmente 
quando envolvem aspectos culturais, como é o caso dos povos indígenas.   

            Para se visualizar esse problema, o caso concerto do recurso especial nº 1162239/PR 
parece ser uma valiosa oportunidade de refletir sobre as dificuldades na concretização dos 
direitos fundamentais indígenas. Por essa razão, passa-se a explicar a controvérsia no capítulo 
seguinte deste estudo.    

  

•2.    O caso do RESP nº 1162239/PR: As dificuldades decorrentes de diferenças 
culturais 

  

Como já anunciado no capítulo anterior, o respeito às diferenças culturais indígenas é um 
direito fundamental garantido dentro do texto constitucional aos povos indígenas. Em se 
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tratando do tema, de maneira abstrata - como dito no texto, sem proximidade com um caso 
concreto - parece certo que não haveria qualquer divergência sobre a sua aplicabilidade. 
Todos os possíveis agentes legitimados para a defesa dos direitos indígenas concordariam 
com as medidas a serem tomadas. 

No entanto, em se trazendo tal direito fundamental para um caso concreto, sua interpretação 
não é tão simples. O exemplo do RESP nº 1162239/PR demonstra isso. 

O caso em questão aconteceu na Reserva Indígena (RI) de Mangueirinhas, onde vivem os 
índios da etnia khainghangs. Ocorre que, dentro de sua cultura, o cometimento de ilícitos é 
punido com a expulsão das famílias da reserva indígena. Exatamente por esse motivo - e de 
acordo com as tradições culturais dos índios khainghangs - algumas famílias de índios foram 
expulsas da Reserva em 2006. E com tal decisão, criou-se um impasse, pois as famílias 
expulsas se negaram a sair.    

Uma vez que as famílias dos indígenas apenados não aceitaram sair pacificamente do local, 
criou-se um imbróglio onde as lideranças fiéis ao cacique ameaçavam expulsá-los à força e os 
índios insubordinados decidiram-se por só sair "presos ou mortos". 

Como guardiã dos interesses indígenas, a FUNAI - Fundação Nacional do Índio - buscou 
resolver a cizânia com a transferência dessas famílias para outras terras indígenas. No entanto, 
algumas famílias recusaram-se a ir, dirigindo-se então ao Município de Capanema sob a 
justificativa de que alguns de seus antepassados já haviam habitado a região, o que ensejou a 
ocupação da escola do Município. 

Apesar de concordar parcialmente com tal política de transferência, o outro interessado na 
defesa dos índios - o Ministério Público Federal MPF - propôs uma ação civil pública no 
intuito de buscar uma atitude da FUNAI quanto aos índios que ocupavam a escola. Em sede 
de tutela antecipada, pedia o arrendamento de uma área de 4 hectares para alocar os índios em 
questão. 

No dia 11.04.2006 a medida não foi deferida, pois atos como o pretendido - arrendamento de 
terras - demandam procedimentos que não se coadunam com a urgência da tutela antecipada. 
Contudo, instaurou-se aqui um conflito positivo de competência, diante da existência de uma 
reintegração de posse proposta pelo município de Capanema contra os índios na justiça 
estadual. Carecia de solução a definição da competência, como federal ou estadual. 

Ocorre que, no bojo do processo, as remanescentes famílias - que ocupavam a escola - 
também foram remanejadas pela FUNAI. Como ato seguinte, parecia certo que o MPF 
reconheceria a perda do objeto da ação civil pública. Estar-se-ia, assim, resolvida a 
discordância quanto à proteção dos índios instalada entre a FUNAI e o MPF. No entanto, para 
a surpresa da autarquia indígena, o MPF só reconheceu parcialmente a perda do objeto. 

O novo pleito do MPF - na defesa dos indígenas expulsos - era a emenda da petição inicial 
para incluir no polo passivo a FUNASA, no intuito de obrigá-la a prestar assistência médica 
aos índios expulsos (note-se que o pedido era que a autarquia fornecesse "em sete dias, um 
laudo discriminado, de forma detalhada, da situação de saúde de todos os índios listados, em 
anexo"). Não bastasse isso, o MPF requereu também uma nova antecipação de tutela, mais 
uma vez contra a FUNAI, para obrigar a autarquia a fornecer uma cesta básica mensal para 
cada família expulsa da RI Mangueirinhas. Ponderava-se aqui um restabelecimento da 
igualdade de tratamento para os índios expulsos. 
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A liminar contra a FUNASA foi indeferida em 12.09.2006. Contudo, a pretensão quanto ao 
fornecimento de cestas básicas pela FUNAI foi acolhida, pois segundo o MPF a expulsão 
gerou o empobrecimento dos indígenas. 

  Ocorre que, como esclarecido pela FUNAI em sede de manifestação, o atendimento à 
população indígena referida já estava sendo realizado com o remanejamento de tais indígenas 
a outras comunidades. A distribuição de alimentos ocorre aqui de maneira coletiva, para cada 
reserva indígena, e não de forma individual. Além disso, a competência para a distribuição de 
cestas básicas é da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, e não da FUNAI, o que 
acarretaria a sua ilegitimidade. A FUNAI defendia ainda, no bojo do processo, que a entrega 
de cestas básicas a cada família indígena não seria uma medida viável, afinal, o provimento da 
aldeia ocorre de maneira coletiva. 

Apesar disso, em 28.02.2007, foi determinada a comprovação do cumprimento da liminar. A 
FUNAI apresentou guia de remessa dos alimentos com datas até dezembro de 2006. 
Esclareceu que houve encaminhamento de algumas famílias para outras aldeias (Chapecó e 
Rio das Cobras), onde permanecem recebendo as cestas básicas determinadas. No entanto, 
entendeu o MM. Juízo que carecia de comprovação o cumprimento das decisões após abril de 
2007. 

E aqui surgiu a grande controvérsia quanto ao efetivo - ou não - cumprimento da liminar que 
determinou a distribuição de cestas básicas pela FUNAI. O MPF exigia a comprovação do 
recebimento com a assinatura da família de cada índio expulso, como maneira de compensar a 
sua saída da Reserva Indígena de Mangueirinhas. Por sua vez, a FUNAI afirmava que tal 
procedimento era impossível, diante do processo de integração dos indígenas na nova 
comunidade. Em suma, a FUNAI e o MPF divergiam quanto aos direitos de tais famílias 
indígenas. Ambos pretendiam proteger os direitos indígenas, mas, no caso concreto, 
apresentavam-se em posições opostas. 

Então, em 27.05.2008, o MM. Juízo de primeira instância reafirmou a necessidade de entregar 
as cestas básicas às famílias dos índios de maneira individualizada. Para tanto, determinou a 
aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 à FUNAI, caso descumprisse a medida. Não 
bastasse isso, instituiu também a aplicação de multa individual diária no valor de R$ 50,00 
aos Administradores da FUNAI Guarapuava e Chapecó, caso não cumprissem a determinação 
judicial. 

Por discordar da determinação de distribuição cestas individualizadas, além de defender a sua 
ilegitimidade e inviabilidade de aplicação de multas para a FUNAI e seus administradores, a 
autarquia manejou agravo de instrumento, mas não obteve sucesso em seu pleito no TRF 4º 
Região. 

Por isso, manejou recurso especial, com fulcro nas seguintes ofensas: ao artigo 41, caput, (sua 
ilegitimidade) e ao art. 461, § 4º (descabimento de arbítrio de astreintes para FUNAI e seus 
administradores), ambos do Código de Processo Civil. Como pano de fundo, mantinha a 
defesa de que a entrega de cestas básicas não se apresentava como medida necessária ao 
interesse dos indígenas.  

O julgamento do RESP manteve as decisões de primeira e segunda instância. Eis o acórdão 
proferido no âmbito do STJ: 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FUNAI - OBRIGAÇÃO DE FORNECER CESTAS BÁSICAS 
AOS ÍNDIOS DA RESERVA MANGUEIRINHA - ASTREINTES - POSSIBILIDADE - 
MEDIDA NECESSÁRIA PARA CONFERIR MAIOR EFICÁCIA À ORDEM JUDICIAL - 
PRECEDENTES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA CONAB - NÃO OCORRÊNCIA - 
OBRIGAÇÃO LEGAL DA FUNAI. 

1.   O art. 461, § 4º, do CPC permite a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública. 
Precedentes. 

2. No presente caso, a determinação judicial de fornecimento de uma cesta básica mensal para 
cada família expulsa da Terra Indígena Mangueirinha não foi cumprida pela Funai, situação 
que justifica a imposição da multa diária, aplicada de forma razoável e proporcional. 

3. A responsável legal pela política indigenista é a Funai, razão pela qual compete a ela o 
cumprimento da decisão judicial de fornecimento de cestas básicas a famílias indígenas. 

4. Inexiste, portanto, litisconsorte passivo necessário com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) e, via de consequência, inexiste a alegada nulidade da decisão judicial 
por ausência de citação de litisconsorte. 

Recurso especial improvido.[15] 

  

No entanto, neste entremeio, em 21.08.2009, sobreveio ao caso sentença de improcedência na 
primeira instância que aparece como de central interesse para esse estudo. Como já afirmado, 
houve na hipótese clara divergência quanto à proteção dos indígenas e de seus costumes.   

Inicialmente, quanto aos problemas da "expulsão" dos indígenas da terra indígena - que era 
entendido como motivo de "empobrecimento" de certas famílias indígenas - a sentença traz 
luz ao elemento cultural, e até normal, de tais decisões dentro da cultura indígena: 

  

Cumpre observar, inclusive, que oficialmente, apenas 22 famílias foram expulsas da Reserva 
de Mangueirinha. As demais (quase 40), saíram espontaneamente, como se observa no laudo 
antropológico acostado pelo próprio MPF (fl. 501), algumas, inclusive, já tendo retornado (fl. 
507). Ademais, como relato da própria antropóloga, mesmo as famílias expulsas teriam 
chances de, com o passar do tempo, serem reincorporadas ao seio da comunidade da TI de 
Mangueirinha, de acordo com os critérios kaingang de negociação (fl. 507). 

  

Tal fato foi o que efetivamente ocorreu. Com efeito, observa-se do último laudo pericial 
elaborado (fls. 859/875), que diversas foram as migrações de grupos de famílias por entre as 
várias Tribos Indígenas, inclusive de outros estados da Federação. 

  

Mais ainda, conforme anotado pela Analista Pericial, "Naquele contexto foram localizadas 55 
(cinqüenta e cinco) famílias e, no trabalho atual, mais de setenta; aumento que se deve mais 
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à reprodução física do grupo, por meio de novos casamentos, do que registro tardio de 
famílias já constituídas à época do conflito...". 

  

Assim, pois, deve se concluir que a situação dos índios anteriormente excluídos da TI 
Mangueirinha, foi pulverizada entre as diversas TIs existentes, havendo a inserção destes 
indivíduos nas relações sociais do meio em que foram viver. 

  

Quanto à pertinência da entrega das cestas básicas - que se tornou o centro da discussão - a 
sentença asseverou o seguinte, pautado em um novo laudo antropológico produzido pelo 
juízo: 

  

Neste sentido, não seria razoável que tais famílias permanecessem percebendo cestas básicas 
em detrimento dos demais indígenas, mormente aqueles que se encontram em reservas ou 
aldeias assistidas pela FUNAI, submetendo-se à distribuição equânime dos recursos 
disponibilizados pelo órgão às comunidades coletivamente consideradas. Entendo, neste caso, 
que a atuação do órgão de proteção será mais eficaz se voltada para programas que atendam a 
população indígena das TIs de forma abrangente, e não destinando recursos a determinados 
indivíduos específicos. 

  

Tal desigualdade poderia, inclusive, criar discórdia no seio das próprias comunidades que 
acolheram os degredados da Reserva de Mangueirinha, ante o benefício outrora concedido 
judicialmente, o qual passaria a ter a conotação de privilégio. 

  

Quanto à multa, ficou expresso: 

Não obstante a discussão que se travou a respeito do cumprimento ou não da antecipação de 
tutela, entendo que a multa imposta em face da FUNAI é inexigível, pois perdeu sua razão de 
ser. 

  

Se por um lado a FUNAI não comprovou cabalmente o cumprimento da decisão que 
antecipou a tutela, por outro o Ministério Público Federal tampouco demonstrou o efetivo 
descumprimento. 

  

Cumpre ressaltar, como já mencionado acima, que as famílias que estão alocadas em outras 
reservas já são assistidas pela FUNAI, ainda que de forma coletiva; as demais, que não estão 
em reservas ou aldeias, estão provendo seu próprio sustento, como já exposto acima. 
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Portanto, tendo em vista que o Ministério Público Federal não comprovou o descumprimento 
da decisão pela FUNAI, e considerando que não mais existe o pressuposto fático que 
fundamentou a antecipação de tutela, é descabida a imposição ou a cobrança da multa em 
questão. 

  

Como ato seguinte, a FUNAI pleiteou a prejudicialidade do recurso especial tendo em vista a 
sentença proferida em primeira instância na ação civil pública nº 2006.70.07.000657-3 (PR), 
que julgou improcedente o pedido. O STJ reconheceu a perda de objeto em 09.11.2010. 

O mais emblemático neste caso é a possibilidade de interpretação completamente diversa de 
um mesmo direito abstrato - o de proteção aos indígenas - de maneira frontalmente diversa 
por duas instituições que detém uma mesma pretensão: defender os povos indígenas. Eis aqui 
um grande desafio imposto aos direitos fundamentais, que parece a esse trabalho desafiar 
estudos: a sua aplicação concreta em seus elementos culturais. 

     

• 3. A dificuldade de aplicação dos direitos fundamentais. A proteção ao indígena e 
o respeito à sua cultura. 

A Constituição brasileira de 1988 tem diversos princípios que se demonstram como direitos 
fundamentais de aplicação imediata[16]. De maneira geral, muitos deles - dentre os quais se 
insere a defesa dos interesses indígenas e a proteção de sua cultura - caracterizam-se por uma 
delimitação abstrata, que sempre pode dar margem a interpretações distintas. Eis o exemplo 
anterior do Ministério Público Federal e da FUNAI. 

Então, parece que um grande desafio que persiste à leitura dos direitos fundamentais é saber 
em que medida esses preceitos abstratos, em uma comunidade tão plural como o Brasil, são 
passíveis de aplicação. Quais os seus parâmetros? Como uma mesma norma pode albergar 
todos?  

Sabe-se que a desigualdade fática pode gerar um sentimento de descrença nos direito 
fundamentais[17]. Tanto é assim que, em um trabalho sobre o principio da igualdade, Fábio 
Konder Comparato questiona se "o reconhecimento incontestável, nos dias que correm, de 
que os homens nascem iguais, em dignidade e direitos, mas vivem, frequentemente, em 
situações da mais escandalosa desigualdade quanto às condições sócio-econômicas básicas 
(educação, saúde, habitação, trabalho, previdência), não estaria a indicar que o velho princípio 
da isonomia acabou sendo superado na prática?" 

Bem, esse trabalho não aceita tal premissa. 

Inicialmente cabe registrar que independente de se tratarem de direitos prestacionais, ou não, 
a premissa de que as relações sociais mudam é essencial para se compreender os direitos 
fundamentais. Como já advertiu Peter Häberle:           

No olvidemos que la realidad de los derechos fundamentales estriba sobre todo em la realidad 
y eficacia de poseer um dogmática variable, ya que es está la que lós mantiene unidos durante 
los cambios de las relaciones sociales subyacentes junto com sus respectivas valoriaciones 
ético-sociales - com lo que se pode de manifiesto la apertura ínsita a la dogmática 
constitucional específica.[18] 
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Mas, não se trata apenas da modificação das relações sociais que aparecem junto aos direitos 
fundamentais. Há ainda aqui, um fator que parecer expressivo no caso do RESP nº 
1162239/PR e nas demandas que envolvem os indígenas: a questão cultural. 

 Pensando sobre essa questão, quando trata sobre o conceito de Estado de Direito, Jeremy 
Waldron explora a nossa ingênua noção de igualdade, sem quaisquer exceções. Diz: "Our 
belief in the rule of law commits us to the principle that the Law should be the same for 
everyone: one law for all and no exception."[19] Eis aqui a ideia ilusória de que todos 
podemos receber tratamento idêntico, sem exceções, como se isso fosse a melhor forma de 
concretizar uma democracia. 

Contudo, logo em seguida, o próprio Waldron desconstrói a sua primeira afirmação, para 
afirmar que "At the same time, we live in a society in which there are many different cultures 
and bewildering variety of religions and belief systems, each capable of attributing peculiar 
significance to the actions and circumstances in which the law of the land is interested."[20] 
Em outras palavras, chama a nossa atenção para as nossas diferenças e para a possibilidade de 
um mesmo gesto ter sentidos diversos, a depender do seu contexto[21]. 

Então, diante de cada contexto, "laws have all sorts of exceptions, conditions, and 
qualifications"[22]. Mas, nem sempre essa distinção será tão simples de ser feita. Então, 
diante das exceções, parece a esse estudo possível ver o quanto o estratagema da norma pode 
ser falível.[23] Ao mesmo tempo em que se defende a não aplicação da "zero-tolerance" 
(aplicação cega da lei, sem qualquer exceção), não se espera que se admitam exceções para 
favorecer certos grupos. "Them seems to be the worst of both words" [24]. 

Não se pode esquecer que admitir exceções, em uma regra geral de um princípio, pode 
também nos impor um número incrível de dificuldades. Então, em seguida Waldron decide 
trabalhar com essas dificuldades, pautado nas diferenças culturais e religiosas[25]. No 
entanto, para o que se pretende estudar neste trabalho (a questão indígena), parece-nos 
interessante entender que os princípios aceitam sim escusas e que seus conceitos podem ser 
abertos, sem, contudo, isso retirar todo o seu sentido. 

Em uma proposta de uma comunidade de princípios, Ronald Dworkin trabalha com a ideia de 
que é preciso entender o direito não apenas como um conjunto de regras, mas também como 
composto por princípios, aos quais os cidadãos estão vinculados devido ao fator histórico de 
uma comunidade ter escolhido um sistema[26]. Tais princípios detêm uma textura aberta, 
mas, não sem limites[27]. Eles estão inseridos no centro do ordenamento jurídico e não em 
sua periferia. 

   Ao se aceitar o pressuposto da comunidade de princípios, automaticamente é acolhida a 
premissa de que ninguém pode ser excluído. Nas palavras do autor, pressupõe-se que "cada 
pessoa é tão digna quanto qualquer outra, que cada uma deve ser tratada com o mesmo 
interesse"[28] (DWORKIN, 2007, p. 257). Em outras palavras, cada individual (self) trata os 
outros como pessoas (selves)[29], o que gera uma exegese voltada ao bem comum, que pode 
lançar melhor luz a uma interpretação do princípio. Isso significa não desconsiderar cada 
pessoa, dentro de sua diversidade cultural. 

Conforme explicações de Dworkin, existe uma concepção política equivocada de que tratar as 
pessoas como iguais significaria realizar um cálculo utilitarista global de seu bem-estar[30]. 
No entanto, trata-se de um equívoco, pois, tal opção geraria imobilidade política. A teoria 
política precisa ser mais flexível, o que em outras palavras significa a exigência de que o 
"governo persiga estratégias gerais que promovam o bem geral" [31] 
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Como explica Menelick de Carvalho Netto, qualquer caso é complexo, difícil, e envolve 
pretensões a direitos e o trabalho judicial possui a função de tornar essa sociedade artificial 
em crível, para que se possa acreditar na justiça[32]. Para tanto, é preciso uma fundamentação 
da decisão que possa convencer racionalmente, sem ferir a justiça e a segurança jurídica. Ao 
mesmo tempo, não se pode abandonar as diferenças culturais nesse convencimento. 

A autoridade que aplicar a Constituição não pode fazer o que bem quiser com o seu texto, 
pois, existem limites intersubjetivamente compartilhados[33]. Só consciente de tais limites 
parece possível colocar em prática a integridade em uma comunidade de princípios.  

Isso porque não se questiona aqui que a construção dos direitos fundamentais é uma 
maturação histórica, o que significa dizer que tais direitos não são sempre os mesmos, em 
todas as épocas.[34] Ao contrário, parte-se exatamente da ideia de que essa construção dos 
direitos fundamentais continua ocorrendo no tempo.    

Há quem defenda que a definição de quais direitos são considerados fundamentais passa pela 
noção de "fundamentalidade material" [35] para entendê-los, de forma geral, como a 
concretização das exigências do princípio da dignidade da pessoa humana[36]. Mas, mesmo 
esse conceito, não liberta o interprete de sua função hermenêutica e de seu pertencimento ao 
momento histórico e às questões culturais. 

Note-se que essa modificação de perspectiva, sobre os direitos fundamentos se inicia com o 
desafio proposto pelas normas constitucionais e a sua construção na prática. O mesmo 
raciocínio se aplica aos direitos dos povos indígenas: 

À luz da Constituição em vigor, portanto, os povos indígenas deixaram de ser considerados 
culturas em extinção, fadadas à incorporação na assim denominada comunhão nacional, nos 
moldes do que sempre fora o espírito a reger a legislação brasileira desde o início do processo 
de colonização em nosso país. Toda a legislação anterior continha referências expressas à 
integração ou assimilação inevitável e, por outro lado, desejável dos índios pela sociedade 
brasileira. A nova mentalidade assegura espaço para uma interação entre esses povos e a 
sociedade envolvente em condições de igualdade, pois que se funda na garantia do direito à 
diferença. [37] 

  

E a atenção na concretização torna-se ainda mais especial quando se trata sobre as tradições 
indígenas, afinal, o respeito aos povos indígenas passa necessariamente pelo respeito à 
diferença. De outra parte, é preciso garantir também a convivência dentre as culturas, mesmo 
que sejam diferentes. Esse também é um aspecto do respeito à cultura indígena.   

Como explica José Afonso da Silva, quando fala sobre a cultura indígena, "nenhuma cultura é 
isolada. Está sempre em contato com outras formas culturais. A reprodução cultural não 
destrói a identidade cultural da comunidade, identidade que se mantém em resposta a outros 
grupos com os quais dita comunidade interage." [38] Mas, o que se espera em uma visão 
dentro da comunidade de princípio é que não se deixe de observar a individualidade de cada 
um. 

Não bastasse tudo isso, ressalte-se que as particularidades dos direitos indígenas exigem uma 
leitura interdisciplinar, quando da leitura da previsão constitucional: "Trata-se, a toda 
evidência, de um enunciado normativo para cuja compreensão e concretização faz-se 
indispensável convocar outros sábios e saberes - antropólogos, etnólogos, sociólogos, 
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historiadores e indigenistas, assim como os integrantes das próprias comunidades indígenas 
como destinatários da proteção constitucional (...)".[39]  

 Ora, pensar os direitos fundamentais, dentro de sua complexidade cultural, sabendo-se de 
suas dificuldades de concretização é dar outra perspectiva para a concretização da igualdade. 
Não há tarefa fácil na interpretação dos princípios constitucionais. No entanto, perceber as 
questões culturais pode ser um passo importante nesse processo.  

  

CONCLUSÃO 

A inclusão no texto constitucional de direitos fundamentais para os povos indígenas é apenas 
a primeira conquista para um longo caminho de concretização da democracia. Não se 
pretende aqui desacreditá-la, ao mostrar como pode ser controvertida na aplicação no caso 
concreto. Como a pretensão de alimentação - decorrente da entrega de cestas básicas - pode 
acabar intervindo indevidamente na própria política global dos povos indígenas e causar ainda 
mais conflitos. A questão aqui é mostrar o tamanho do desafio que se apresenta aos juristas.    

O que se pretendia endossar nesse estudo é que o elemento abstrato de certos direitos 
fundamentais não pode ser colocado como objeção à sua concretização ou como elemento que 
desnature a pretensão de constitucionalizá-los. Não. A ideia aqui a ser defendida é o 
enfrentamento do desafio, com atenção para as questões culturais, como endossado por 
Jeremy Waldron, e ao mesmo tempo uma preocupação com o caso concreto, como prega 
Ronald Dworkin. 

Saber das dificuldades da tarefa interpretativa pode conceder novas possibilidades para a sua 
concretização. E isso só pode ser alcançado pelo jurista que não procura fórmulas fácies para 
resolver os difíceis problemas de uma sociedade complexa e plural como a brasileira.             
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A DIMENSÃO SUBJETIVA DA LIBERDADE RELIGIOSA NO 
CONTEXTO DA SECULARIZAÇÃO E DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

THE SUBJECTIVE DIMENSION OF THE RELIGIOUS FREEDOM IN THE CONTEXT 
OF SECULARIZATION AND DEMOCRATIC STATE 

 
 
 

Marco AurÉlio Lagreca Casamasso 
 

RESUMO 
O artigo visa a oferecer subsídios para a compreensão das relações entre a liberdade religiosa 
e a política no âmbito das sociedades democráticas e secularizadas. Apresenta-se o 
ressurgimento e a revalorização da religião no cenário político contemporâneo, a partir da 
perspectiva de manutenção dos princípios da secularização e da democracia. Destaca-se a 
influência histórica da liberdade religiosa no processo de surgimento dos direitos 
fundamentais e a sua repercussão nas declarações de direitos e nas primeiras Constituições 
modernas. Analisa-se a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, e, em particular, da 
liberdade religiosa. Conclui-se que, como direito fundamental, as funções subjetivas da 
liberdade religiosa exigem uma reavaliação das relações entre os atores religiosos e a política 
no contexto da secularização.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; LIBERDADE RELIGIOSA; 
ESTADO E IGREJA; POLÍTICA E RELIGIÃO; SECULARIZAÇÃO; LAICIDADE; 
DEMOCRACIA E RELIGIÃO. 
 
ABSTRACT 
The paper aims to offer subsidies onto the comprehension of the relations between religious 
freedom and the politics in the scope of the secularized and democratic societies. It presents 
the resurgence and the revalorization of religion in the contemporary political scenery, from 
the perspective of maintenance of the principles of secularization and the democracy. It 
detaches the historical influence of religious freedom in the process of arising of the 
fundamental rights and its repercussion on the bill of rights and in the first modern 
constitutions. It analyses the subjective dimension of fundamental rights, and, in special, of 
the religious freedom. It concludes that, as a fundamental right, the subjective functions of 
religious freedom demand a reappraisal of the relations between religious actors and politics 
in the context of secularization. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; RELIGIOUS FREEDOM; CHURCH AND 
STATE; POLITICS AND RELIGION; SECULARIZATION; LAICISM, DEMOCRACY 
AND RELIGION. 
 
 

Introdução 

  

O presente artigo propõe-se a oferecer elementos para a compreensão das relações 

entre a liberdade religiosa e a política no contexto das sociedades democráticas e 
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secularizadas. Trata-se de pôr em destaque as potencialidades de um direito fundamental – a 

liberdade religiosa – a partir da sua dimensão subjetiva, considerando-se o fenômeno do 

ressurgimento da religião como força atuante na arena política, nas últimas três décadas, em 

grande parte das democracias ocidentais, incluindo o Brasil. O estudo adota como referencial 

de trabalho o reconhecimento de que há uma complexa tarefa a ser empreendida no âmbito do 

Direito Constitucional, cuja realização – que certamente estará sempre incompleta – deverá 

ser capaz de proporcionar um instrumental teórico que possibilite articular e compatibilizar a 

valorização da religião e da liberdade religiosa com a observância das regras fundamentais do 

Estado laico e democrático.  

A extensão e os desdobramentos do objeto deste trabalho acenam para a necessidade 

de uma abordagem de tipo interdisciplinar. Em face dessa exigência, recorreu-se a obras de 

Sociologia da Religião e de Direito Constitucional, em especial a algumas contribuições 

teóricas voltadas para a problemática dos direitos fundamentais e da liberdade religiosa.  

Dado o perfil da temática abordada, optou-se pela apresentação do reaparecimento da 

religião no cenário político contemporâneo, marcado pela secularização e democracia, 

seguida pela exposição de alguns aspectos relevantes da liberdade religiosa como direito 

fundamental, com ênfase no seu papel histórico e na sua dimensão subjetiva, abrangendo as 

funções de segurança, dissensão, promoção e participação.       

             

1.    Religião, democracia e liberdade religiosa: um desafio contemporâneo   

  

A metáfora do wall of separation[1] transformou-se em símbolo do triunfo da 

modernização no Ocidente. Ao tomar a razão como derradeira instância legitimadora das 

atividades humanas, o movimento da modernidade empenhou-se em afastar as crenças 

religiosas do centro gravitacional da sociedade política. No cenário de legitimação racional, a 

religião tornou-se sinônimo de irracionalidade, como se fora simples expressão de 

experiências e saberes arbitrários e preconceituosos. Não é sem razão que, na trajetória do 

pensamento moderno, bem como nas suas ramificações e desdobramentos contemporâneos, a 

religião tenha sido amiúde rechaçada como espécie de desconfortável reminiscência dos 

tempos primevos da humanidade.[2]   

O indubitável impacto da secularização[3] sobre as sociedades modernas parece não 

permitir que se questione o fato de as religiões terem perdido a sua capacidade de determinar 

o que Marcel Gauchet denominou de “economia do liame social”.[4] Com efeito, no mundo 
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ocidentalizado, o avanço das conquistas democráticas nestes últimos dois séculos só fez 

confirmar e consolidar a monumental tarefa empreendida pelos modernos no sentido de 

substituir o critério de legitimação heterônoma – baseada em valores religiosos que traduzem 

a proclamada vontade de Deus –  por um critério de legitimação autônoma  – baseada na 

vontade popular, isto é, dos próprios cidadãos –  a ser aplicado às sociedades políticas.  

Diante desse quadro, as questões que se apresentam já não podem ter como alvo o fato 

da existência da secularização.[5] Ou seja, não se trata de discutir a prevalência da 

secularização como referencial de identidade do mundo ocidentalizado. Para os teóricos 

dedicados ao tema, seja no campo da Sociologia da Religião, seja no âmbito da Teoria 

Política ou do Direito Constitucional, as indagações e questionamentos deverão estar 

voltados, de preferência, para a problemática da intensidade e dos limites da secularização – 

ou da laicidade – no contexto dos Estados democráticos comprometidos com a defesa da 

liberdade religiosa.  

A idéia de que a existência e o sucesso da secularização devam ser avaliados em 

termos de gradação e de limites pressupõe o fato de que, em certa medida, as religiões podem 

continuar a desempenhar nas sociedades contemporâneas uma função pública, ou, quiçá, um 

papel político, malgrado a acentuada perda de influência que sofreram nos últimos séculos. A 

razoabilidade desta hipótese se deve, principalmente, a duas constatações. Primeiramente, 

deve-se analisar a questão a partir de contextos sociais em contínua transformação, o que 

conduzirá, quase que inevitavelmente, à constatação de que a secularização ainda não 

alcançou sua plena realização. De fato, dado o caráter dinâmico das sociedades, 

constantemente surgem novos desafios que põe à mostra aspectos e problemas desafiadores 

em relação aos argumentos e políticas seculares.  

É assim que se apresentam hoje questões relacionadas ao controle de natalidade e à 

utilização de métodos contraceptivos, às novas formas de exclusão social, ao controle de 

doenças sexualmente transmissíveis, ao aborto de fetos portadores de anencefalia, à união 

homoafetiva, à clonagem genética e às experiências com células-tronco. Essas temáticas 

clamam por decisões políticas e jurídicas, atraindo inevitavelmente o interesse de religiosos, 

que não raras vezes procuram mobilizar-se politicamente para fazer prevalecer sobre tais 

decisões as suas crenças e valores religiosos. 

 A segunda constatação leva-nos a refletir sobre a advertência de John Sommerville, 

ainda que não tenhamos de julgá-la atraente, de que a secularização “não é necessariamente 

irreversível”.[6] Reconhece-se, aqui, que alguns episódios políticos ocorridos em nossa época 

são diretamente estimulados por crenças e interesses religiosos, o que têm provocado, de 

quando em vez, autênticas investidas religiosas contra a política e o Estado seculares. Os 
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exemplos, neste caso, são os mais variados: o surgimento de Estados teocráticos nas últimas 

três décadas, como é o caso do Irã e do Afeganistão; as atividades terroristas empreendidas 

por grupos religiosos extremistas; a formação de grupos de pressão de caráter religioso e até 

mesmo a criação de partidos políticos identificados com grupos religiosos, as alianças 

políticas entre autoridades públicas e confissões religiosas, e a concessão pelo Estado de 

benefícios e privilégios em favor de grupos religiosos, como é o caso da oferta de ensino 

religioso por intermédio de escolas públicas.  

Além de colocarem a descoberto algumas das limitações da secularização, as duas 

constatações apresentam-se como pontos de partida para uma reflexão acerca do inevitável 

potencial político presente na maioria das religiões, sobretudo nas sociedades democráticas. 

No cristianismo, as potencialidades políticas são consideráveis. Embora a doutrina dos dois 

reinos – a Deus o que é de Deus e a César o que é de César– defenda, em princípio, nítida e 

radical separação entre as esferas política e religiosa, ela acabará por admitir a necessidade de 

uma vinculação última entre ambos. Afinal, como garantir e fazer prosperar valores cristãos – 

dignidade da pessoa humana, igualdade, comportamento moralmente correto, combate à 

pobreza, entre outros – em uma sociedade, sem que os indivíduos e grupos cristãos tenham 

acesso, ainda que mínimo, a instrumentais políticos e jurídicos? 

É preciso reconhecer, portanto, que, mesmo nas sociedades secularizadas, existe 

grande dificuldade em se impor aos atores religiosos e aos políticos em geral o rigoroso 

cumprimento do ritual da separação entre a política e a religião. É por estarem conscientes 

desta dificuldade que Rafael Navarro-Valls e Rafael Palomino, ao tratarem do tema 

concernente às relações entre Estado e religião, adotam como premissa de trabalho o fato de 

que “entre o espiritual e o temporal há uma região fronteiriça incerta”, concluindo que 

“somente um ingênuo” poderá desconhecer o fato de que “onde há fronteiras é quase 

impossível não haver incidentes”.[7]  

A despeito da sua história de sucesso no mundo ocidentalizado, a secularização tem 

sido constantemente submetida a desafios. Todavia, mais do que expor as fendas e 

vulnerabilidades das sociedades secularizadas atormentadas por velhos fantasmas – –, o que 

urge como tarefa a ser empreendida pelo estudioso é a busca por uma possível equação capaz 

de articular em relativa harmonia, no plano político-constitucional, da necessária valorização 

devida à religião e da participação política dos atores religiosos com os fundamentos do 

Estado secular ou laico.    

  

2.      O ressurgimento do religioso no cenário político: três visões contemporâneas  
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            As fissuras da secularização parecem ter se acentuado recentemente, 

principalmente a partir da década de 80 do século passado.[8] Por isso, não é de estranhar-se a 

aparição de diversos trabalhos nos últimos anos com referências ao ressurgimento da religião 

na arena política. José Casanova, na consagrada obra Public religions in the modern world,[9] 

desenvolve o seu trabalho a partir das experiências religiosas ocorridas principalmente na 

década de 1980, na Espanha, na Polônia, no Brasil e nos Estados Unidos. O ponto de partida 

da sua análise é a hipótese de que “estamos testemunhando a ‘desprivatização’ da religião no 

mundo moderno”.[10] Por “desprivatização”, entende ele a recusa das religiões tradicionais em 

aceitarem “o papel marginal e privado que lhes reservaram tanto as teorias da modernidade 

quanto as teorias da secularização”.[11] Segundo o autor, a interação entre religião e política 

não é algo inteiramente novo. Entretanto, é nos anos 1980 que se dissemina a recusa das 

religiões em atuarem estritamente na esfera privada. Desta década, afirma, podemos retirar 

duas lições. A primeira é a de que “as religiões estão aqui para ficar”.[12] A segunda, é a de 

que se pode esperar das religiões “que elas continuem a representar importantes papéis 

públicos no progresso da construção do mundo moderno”.[13]  

Para José Casanova, a tese da “desprivatização” da religião pode ser verificada ao 

menos em três situações, ou “instâncias”.[14] A primeira ocorre quando a religião ingressa na 

esfera pública para proteger não apenas a sua liberdade – a liberdade de religião -, mas todos 

os modernos direitos e liberdades, e também, para defender o direito de a sociedade civil 

democrática existir contra as pretensões de um Estado autoritário. A segunda acontece quando 

a religião ingressa na esfera pública para questionar a autonomia legislativa das esferas 

seculares. Dá-se a terceira situação quando a religião ingressa na esfera pública para proteger 

um estilo de vida tradicional da interferência estatal, e nesse processo apresenta questões para 

uma auto-reflexão pública a respeito da moderna ética discursiva.[15] Observa o autor que na 

primeira situação a religião estaria a serviço da construção de uma ordem política e social 

liberal. Nas duas outras, a religião serviria para “mostrar, questionar e contestar” os limites 

desta ordem política e social.[16]    

Esclarece José Casanova que a tese da “desprivatização” da religião não significa um 

abandono da teoria da secularização.[17] Para o autor, não se trata de negar a existência da 

secularização e da sua respectiva teoria, mas de questionar o mito ou a ideologia dela 

decorrente – o mito ou a ideologia da secularização –, que concebe o processo de 

secularização como representando um declínio irreversível da religião, a partir de uma 

perspectiva evolucionista na qual a humanidade passaria de uma fase de superstições para 

uma fase da razão e da ciência, isto é, pela qual a evolução da humanidade consistiria na saída 

de uma era de crenças e de religiões para a entrada numa era racional e científica.     
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Julien Bauer, na mesma linha de argumentação, reconhece a dimensão política das 

religiões, mesmo nas sociedades secularizadas, pois “é inevitável que a política e a religião 

estejam em contato”.[18] Segundo ele, a influência da religião sobre a política dar-se-ia 

principalmente em três casos: pela sua participação na formação da identidade nacional de um 

povo, por intermédio de partidos e grupos de pressão, e na arena internacional, espaço no qual 

a atuação dos atores religiosos se assemelharia a de outros atores internacionais.[19] O autor 

observa que embora a inter-relação entre religião e política seja uma constante na história, a 

religião tem sido, para a Ciência Política, um “parente pobre”,[20] o que também não deixa de 

ser um fato constatável quando se trata do Direito, em especial do Direito Constitucional.    

No Brasil, Sérgio Rouanet aborda o tema em artigo com o sugestivo título A volta de 

Deus. Segundo o autor brasileiro, presencia-se uma redefinição do papel das religiões no 

mundo secularizado, como uma espécie de inversão do processo de desencantamento do 

mundo, associado por Max Weber à modernização.[21] Rouanet defende a tese de que a 

incompatibilidade entre a religião e secularização encontra-se em franco declínio, sem que os 

fundamentos da sociedade secularizada sejam colocados em xeque. No novo contexto de 

“receptividade para a atitude religiosa como tal”,[22] desponta o desafio, segundo o autor, de se 

fazer com que as religiões aceitem o jogo das regras democráticas, “que obrigam o Estado a 

seguir os ditames de uma moral profana”.[23]       

Ao se debruçarem sobre o crescente papel da religião na época contemporânea, José 

Casanova, Julien Bauer e Sérgio Rouanet compartilham constatações e pontos de vista que 

merecem destaque. Primeiramente, esses autores reconhecem a secularização como fato 

indiscutível das sociedades modernas – ocidentalizadas, deve-se acrescentar. Mas a despeito 

da existência de um mundo secularizado, prosseguem eles, a religião não perdeu, no interior 

deste universo, a condição de força marcante no cenário político. Por fim, pode-se identificar 

um terceiro ponto em comum: nos trabalhos analisados, verifica-se uma argumentação que 

contempla um cenário de revalorização da religião no âmbito de sociedades secularizadas – 

democráticas ou em vias de democratização –, nas quais a liberdade religiosa adquire ou 

readquire, legitimamente, importância política. 

A contribuição desses autores oferece valioso ponto de partida para a análise da 

liberdade religiosa como direito fundamental. A sua referência, porém, deverá servir não 

apenas como fundamento para a apresentação da dimensão subjetiva daquela liberdade, como 

se verá a seguir, mas igualmente como contraponto àquelas concepções estreitas e refratárias 

a enfoques democráticos no tocante às relações entre a secularização e a liberdade religiosa.     
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3.      A importância da liberdade religiosa no processo de surgimento dos direitos fundamentais 

      

As questões relativas à liberdade religiosa desempenharam papel decisivo na gênese e 

no desenvolvimento do longo processo político que culminou com a consagração dos direitos 

fundamentais nas declarações de direitos bem como nas primeiras Constituições Modernas da 

segunda metade do século XVIII. Após terem deflagrado as guerras de religião ocorridas na 

Europa no decorrer dos séculos XVI e XVII, as demandas por liberdade no campo religioso 

acabaram impondo exigências que só poderiam ser satisfeitas em um quadro político-

constitucional caracterizado pela afirmação e valorização do homem perante o poder estatal, 

em profundo contraste com o modus operandi do velho regime característico do Estado 

Absoluto. De fato, se no Absolutismo o poder político era exercido em prol dos interesses do 

governante – ex parte principis -, nas sociedades que surgem a partir da consolidação do 

direito à liberdade religiosa o seu exercício começa a ser condicionado aos interesses dos 

governados – ex parte populi. [24] Para indivíduos e minorias, a inversão da finalidade do 

poder político, deflagrada pela independência dos atores religiosos em face do Estado, viria a 

torna-se a alavanca que viabilizaria a conquista de outros direitos e liberdades individuais.   

Na obra A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Georg Jellinek ressalta o 

vínculo genético entre a liberdade religiosa e os direitos fundamentais.[25] Esse liame é o 

reflexo de um processo que envolve um percurso que vai dos fatos – as demandas e as lutas 

por liberdade religiosa –, passando por valores – a liberdade religiosa em si –, até chegar, 

enfim, a uma positivação de direitos. Como observa o autor ao referir-se a determinadas 

espécies de direitos do homem,[26] “esta plenitude de bens jurídicos tangíveis é o preço da 

vitória de lutas rudes, não o resultado de sábias especulações”.[27]  

 Segundo Jellinek, por uma “necessidade lógica”, as doutrinas individualistas da 

soberania em matéria religiosa tiveram de transpor a esfera espiritual para alcançar o terreno 

político.[28] E não poderia ser diferente, pois, de acordo com o autor alemão, os 

constrangimentos que os governantes exercem “sobre os movimentos livres do indivíduo, 

determinam a ideia de que a cada uma das direções da pressão corresponda um direito do 

homem”.[29] No caso específico de interferências exercidas sobre preferências e escolhas 

religiosas individuais, coações governamentais teriam desencadeado um movimento pioneiro, 

abrindo caminho, em campos diversos, para outros pleitos por direitos e liberdades. Eis que 

no catálogo dos direitos do homem “a liberdade religiosa foi formulada primeiro, tendo-se 

adicionado sucessivamente os demais direitos”.[30]        
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O pioneirismo da liberdade religiosa na positivação dos direitos fundamentais pode ser 

explicado em função de duas causas principais. A primeira refere-se ao fato de que, até a 

época do surgimento das primeiras declarações de direitos da modernidade, no século XVIII, 

as confissões religiosas não apenas serviam de base à organização da sociedade, lastreando e 

avalizando praticamente todas as relações sociais, como também participavam ativamente do 

jogo político, mantendo-se influentes junto ao poder estatal, na qualidade de garantes da sua 

legitimidade. Logo, não é de se estranhar que as grandes mudanças na esfera das liberdades 

individuais ocorridas na Europa e nos Estados Unidos naquele século tenham se iniciado a 

partir de litígios pela ampliação da liberdade religiosa, em um contexto de lutas pela 

separação entre as confissões religiosas e o Estado.  

A segunda causa está ligada às exigências contidas na própria liberdade religiosa e nos 

seus desdobramentos. Com efeito, o exercício dessa liberdade exige que cada indivíduo possa 

desfrutar de espaço íntimo – o seu forum internum –,[31] e que, podendo usufruí-lo, seja capaz 

de protegê-lo da violência, das censuras e do assédio proselitista, sejam eles praticados por 

governantes, autoridades eclesiásticas, grupos religiosos ou simples particulares. Neste forum 

internum, forma-se o que Jónatas Machado denominou “esfera jurídico-subjetiva”,[32] no 

interior da qual cada indivíduo encontra-se plenamente livre para decidir se aceita ou rejeita 

uma crença religiosa, agnóstica ou ateísta. Trata-se, assim, de uma esfera de decisões relativa 

à “essência íntima e pessoal do homem”.[33] 

A proposição de Jónatas Machado guarda estreita relação com a concepção do status 

negativus apresentada por Jellinek. De acordo com o autor alemão, a conservação de uma 

“esfera de liberdade” [34] é condição indispensável para que um indivíduo possa ser 

reconhecido como pessoa perante o Estado. Isto é, indivíduos só poderão adquirir 

personalidade jurídica na medida em que estiverem submetidos a um poder político 

limitado.[35] Conseqüência dessa limitação imposta pelo direito, é o delineamento de uma 

esfera de direitos e liberdades fora do alcance do poder estatal, cujo titular – o indivíduo –, 

adquire o status negativus,[36] o que lhe permitirá exigir do Estado um não-agir. Em termos de 

liberdade religiosa, isso implica que cada indivíduo dotado de personalidade jurídica possui o 

direito de rechaçar quaisquer ações do poder estatal que possam acarretar algum tipo de 

imposição ou interferência no tocante a crenças religiosas ou a doutrinas de conteúdo 

agnóstico ou ateu.   

Mas o exercício da liberdade religiosa não se esgota na decisão íntima e soberana de o 

indivíduo aceitar ou rejeitar crenças. Para além do forum internum, essa liberdade tende a 

exigir, nos casos em que houver a aceitação de uma crença, a exteriorização e certo grau de 

vivência dos valores e ideais por ela veiculados. Para os atores religiosos, tal exigência 
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ensejará a necessidade de se ampliar o leque de liberdades e direitos à sua disposição, a fim de 

que se possa exercer plenamente a liberdade no tocante à prática da religião.  

Eis a razão pela qual a liberdade religiosa compreende um arco de direitos e liberdades 

que abrange desde o direito de os indivíduos aceitarem ou rejeitarem livremente uma crença, 

até o direito de formarem livremente pequenas associações religiosas minoritárias e isoladas 

ou, ainda, de se congregarem em complexas igrejas, hierarquicamente organizadas, dotadas de 

autonomia em face do poder estatal. Entre as duas extremidades do arco, sobressai um 

conjunto de direitos e liberdades de categoria instrumental – da perspectiva da liberdade 

religiosa – no qual se destacam: a liberdade de externar e propagar livremente crenças 

religiosas na sociedade, seja por intermédio da palavra oral ou escrita, seja por meio de 

recursos midiáticos tecnologicamente sofisticados; o direito à prática do proselitismo; o direito 

ao pagamento de dízimos em favor das confissões religiosas; o direito à oferta e promoção do 

ensino religioso no âmbito da comunidade; o direito à elaboração de doutrinas, dogmas e 

liturgias religiosas sem a censura estatal; e, o direito à celebração de cultos. Para os seguidores 

e praticantes de uma religião, a proibição ou cerceamento desses direitos e liberdades 

acarretará mais do que uma lesão à liberdade religiosa; em uma situação limite, tornará 

inviável a existência da própria religião.  

Ao longo desse arco de direitos e liberdades desponta o esboço de alguns dos direitos 

fundamentais cujo alcance extrapola os limites da esfera da liberdade religiosa: a liberdade de 

consciência, a liberdade de pensamento, a proibição de certos tipos de discriminação, a 

liberdade de associação e de reunião, a liberdade de ir e vir e o respeito às minorias, entre 

outros. A despeito das críticas recebidas,[37] não chega a surpreender, portanto, o fato de a tese 

de Jellinek em defesa da ascendência genética da liberdade religiosa no processo de 

positivação dos direitos fundamentais ainda ter repercussão positiva na doutrina.  

            Nas obras de autores contemporâneos, não raro pode-se encontrar apreciações 

semelhantes àquela do autor alemão. Para Peces-Barba, por exemplo, a problemática da 

tolerância religiosa produziu “as primeiras manifestações históricas dos direitos fundamentais 

como filosofia”.[38] Javier Saldanha, por seu turno, afirma que “não resultará estranho aceitar 

que, depois do Cisma do Cristianismo e das conseqüentes guerras de religião da Europa 

Central, os motivos religiosos foram as mais importantes causas de aparição dos direitos 

civis”.[39] Entre os juristas portugueses, Jorge Miranda ensina que a liberdade religiosa “está 

no cerne da problemática dos direitos fundamentais”.[40] Na mesma linha de argumentação, 

Paulo Adragão observa que  “a liberdade religiosa é frequentemente ponto de partida para a 

conquista de outras liberdades”. [41] Enquanto direito fundamental, ela teria uma “prioridade 

cronológica”,[42] quando comparada a outros direitos fundamentais, o que historicamente é 
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confirmado pela sua repercussão e constância nas Declarações de Direitos e nas Constituições 

que inauguram o Constitucionalismo moderno.[43] Não seria demasiado concluir, portanto, 

como o faz Jónatas Machado, que “o fator religioso esteve no epicentro das transformações 

institucionais que caracterizaram a emergência do constitucionalismo”.[44] De acordo com 

esse entendimento, conclui o autor, a liberdade religiosa poderá ser estimada como “a mãe de 

todas as liberdades”.[45] 

  

4.      Direitos fundamentais: conteúdo e dimensões                              

  

4.1 A questão terminológica 

  

Na doutrina constitucional, é comum encontrarmos explanações mais ou menos 

pormenorizadas a respeito da expressão direitos fundamentais, objetivando determinar suas 

especificidades em relação a expressões congêneres, tais como direitos naturais, direitos do 

homem, direitos individuais, direitos humanos, direitos públicos subjetivos, e liberdades 

públicas.[46] Embora não seja nosso propósito adentrar uma questão terminológica já 

amplamente debatida, consideramos oportuno apresentar, em breve observação, as razões que 

tornam a expressão direitos fundamentais a mais adequada para figurar no léxico 

constitucionalista.  

Para Peces-Barba, a expressão direitos fundamentais é ”a mais precisa e a mais 

pertinente das formas lingüísticas disponíveis”.[47] A sua grande vantagem, segundo o autor 

espanhol, é que permite abarcar tanto aspectos éticos quanto jurídicos, evitando as abordagens 

reducionistas das doutrinas jusnaturalista e positivista.[48] Nada obstante a existência dos 

direitos fundamentais estar enraizada na positivação jurídica, a sua dimensão objetiva 

compreende, também, os pressupostos éticos necessários à dignidade da pessoa humana, que, 

na condição de fundamento axiológico do sistema constitucional, dificilmente se deixaria 

confinar nos limites da literalidade da norma jurídica.[49]  

Deste modo, a noção de direitos fundamentais mostra-se mais apropriada quando 

comparada a noções de forte teor jusnaturalista – direitos naturais e direitos do homem –, e a 

noções que remetem a um conteúdo meramente positivista – direitos públicos subjetivos e 

liberdades públicas –, o mesmo ocorrendo, ainda, quando contrastada com noções de 

abrangência problemática, como a de direitos humanos – mais utilizada em declarações de 

direitos, no âmbito do Direito Internacional – e de direitos individuais – que não dá conta dos 
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direitos sociais e coletivos indispensáveis à dignidade humana. Certamente, é por causa da sua 

maior precisão conceitual que a expressão direitos fundamentais vem encontrando uma 

grande receptividade na doutrina de inúmeros países, entre os quais se destacam a Alemanha, 

a Espanha, Portugal, a Holanda e o Brasil.[50]      

Justificamos a adoção da expressão direitos fundamentais pelo fato de designarem 

direitos positivados cujo conteúdo mantém um vínculo essencial com o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Cabe, agora, esclarecer estas duas características relativas a tais 

direitos: a positivação e o conteúdo. No que se refere à positivação, os direitos fundamentais 

são direitos positivados na ordem constitucional.[51] Conforme observa Canotilho, não se trata 

de qualquer positivação, pois é “necessário assinalar-lhes a dimensão de Fundamental Rights 

colocados no lugar cimeiro das fontes de direito: as normas constitucionais”.[52] 

 O modo usual de se averiguar se uma norma constitucional é uma norma de direito 

fundamental é verificar se ela consta do catálogo de direitos fundamentais estabelecido pelo 

Constituinte: se constar do catálogo, tem-se um direito fundamental de tipo formal. Tal 

procedimento, porém, nem sempre se revela eficiente, pois podem existir normas fora do 

catálogo de direitos do Texto Fundamental – na própria Constituição ou fora dela –, com 

conteúdo semelhante àquele dos direitos fundamentais catalogados. Neste caso, pode-se 

considerá-las como direitos fundamentais de tipo material. A razão do reconhecimento dos 

direitos fundamentais não apenas formais, mas também materiais, deve ser explicada a partir 

do caráter aberto do sistema constitucional. A opção pelo reconhecimento desta dupla 

caracterização normativa, em especial quando abrange normas não inclusas na Constituição, 

oferece o ensejo para a inserção e a proteção de novos direitos, possibilitando, segundo 

Canotilho, “uma concretização e desenvolvimento plural de todo o sistema constitucional”.[53] 

Em outros termos, tal reconhecimento significa o que Ingo Sarlet identifica como uma adesão 

“a certa ordem de valores e de princípios”, que, não sendo objeto de monopólio por parte do 

Constituinte, “também encontra respaldo na idéia dominante de Constituição e no senso 

jurídico coletivo”.[54] Dessarte, os direitos fundamentais materiais poderão vir a atuar como 

fator de legitimação do Texto Fundamental, conferindo-lhe maior flexibilidade para 

acompanhar a dinâmica e as transformações da sociedade.  

  

4.2 Dimensões dos direitos fundamentais  

  

No que concerne ao seu conteúdo, os direitos fundamentais têm uma base 

radicalmente antropológica,[55] no sentido de estarem associados aos requisitos de 

sobrevivência, de convivência e de reconhecimento do homem enquanto ser humano digno. 
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De acordo com Perez Luño, tal conteúdo se apresenta como um “conjunto de valores 

objetivos básicos e, ao mesmo tempo, como o marco de proteção das situações jurídicas 

subjetivas”.[56] Na sintética definição do autor espanhol, destacam-se as duas dimensões 

existenciais dos direitos fundamentais. Na dimensão objetiva, encontram-se as normas que 

cristalizam os valores fundamentais da sociedade, normas estas que, representando o 

“resultado do acordo básico das várias forças sociais”, estabelecem as coordenadas principais 

de legitimação dos sistemas político e constitucional. [57] O que se tem em vista no âmbito de 

uma fundamentação objetiva da norma de direito fundamental, refere Canotilho, “é o seu 

significado para a coletividade, para o interesse público, para a vida comunitária”.[58] A 

admissão relativamente recente desta dimensão implicou uma mudança na própria maneira de 

se apreender os direitos fundamentais: tendo surgido como direitos subjetivos a serviço da 

defesa dos indivíduos nas suas relações com o poder estatal, eles passaram a representar, 

também, uma referência axiológica com força institucional, dotada de eficácia em relação ao 

direito e aos órgãos estatais.[59]   

Na sua dimensão subjetiva, os direitos fundamentais assumem a tarefa precípua para a 

qual foram destinados: servir ao indivíduo. Neste plano dimensional, a expressão servir ao 

indivíduo comporta alguns aspectos que devem aqui ser mencionados. O pressuposto a ser 

adotado, nesta especificação, é o fato de as concepções e práticas relativas aos direitos 

fundamentais terem sofrido várias transformações ao longo da história, o que vem 

repercutindo diretamente sobre a sua maneira de estar a serviço do indivíduo. Embora a 

dinâmica destas mudanças possa estar vinculada a fatores muito diversos, tais como a 

globalização, o avanço da biotecnologia e o poder crescente de inúmeros organismos e 

corporações não-estatais nos cenários nacional e internacional, o certo é que  o conteúdo e a 

abrangência dos direitos fundamentais foram alterados sobretudo pela superação do modelo 

clássico de Estado liberal, o que acabou levando-os a uma  profunda redefinição nos termos 

da proteção que se propunham a dispensar ao indivíduo.  

Pode-se verificar tais alterações a partir de três aspectos principais. O primeiro refere-

se ao escopo dos direitos fundamentais no tocante ao alvo da proteção a ser prestada ao 

indivíduo: de escudo de defesa a serviço do indivíduo nas suas relações com o poder estatal, 

tais direitos passaram, também, a ser utilizados como meio de defesa em face de 

particulares.[60] O segundo aspecto diz respeito ao conteúdo propriamente dito do catálogo dos 

direitos fundamentais, que, ampliando-se, cuidou de incluir, além dos direitos individuais, 

direitos sociais e coletivos. Por derradeiro, é preciso assinalar o aspecto da finalidade última 

do serviço a ser prestado ao indivíduo. Se no seu nascedouro liberal os direitos fundamentais 

visavam a cumprir uma meta de teor negativo – possibilitar ao indivíduo a promoção de 
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interesses particulares fora da área de influência e de controle do Estado –, com a derrocada 

do paradigma liberal do Estado mínimo tais direitos começaram a objetivar uma meta de teor 

positivo, centrada na promoção da dignidade do indivíduo como pessoa humana.     

As dimensões subjetiva e objetiva revelam os direitos fundamentais cumprindo papéis 

distintos. A questão que se apresenta, então, é saber se uma dimensão deve ou não ter 

primazia sobre a outra. Acreditamos que uma resposta a esta indagação não poderá perder de 

vista a razão de ser dos direitos fundamentais, sintetizada na sua tarefa essencial de servir ao 

indivíduo. Conforme observa Canotilho, os direitos fundamentais devem ser estimados e 

aplicados em “favor da dimensão subjetiva”, isto é, eles “são, em primeira linha, direitos 

individuais”.[61] E esta primazia deverá valer mesmo no caso de se tratar, por exemplo, de um 

direito social, que deverá ser interpretado, prima facie, “para a defesa dos interesses dos 

trabalhadores, e não, principalmente, como garantia da ordem objetiva ou de bens 

coletivos”.[62] Mas uma defesa razoável da primazia da dimensão subjetiva deverá levar em 

conta o fato de que um indivíduo sempre estará situado em um contexto no qual existem 

outros indivíduos e atores sociais, com os quais ele interage, e que, como ele, são portadores 

de direitos fundamentais. [63]   Para um indivíduo interativo – e todos os indivíduos são, 

enquanto pessoas, “unidades interativas”,[64] pois em alguma medida interagem com outros 

atores sociais – isto significa a possibilidade de ter os seus direitos fundamentais ponderados e 

até mesmo limitados.             

  

4.3 Funções subjetivas da liberdade religiosa como direito fundamental: a 

contribuição de Peces-Barba  

  

            Ao referirmos a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, afirmamos 

que  sua  tarefa precípua consiste em servir ao indivíduo. Mencionamos, também, que esta 

forma de servir já sofreu transformações ao longo da história, mormente em virtude da 

decadência do modelo liberal de Estado. Cabe, agora, pormenorizar aquela tarefa, por meio de 

uma tipologia das funções subjetivas dos direitos fundamentais, para, em seguida, articulá-la 

com a problemática da liberdade religiosa.  

            Ao dedicar-se ao tema das funções subjetivas dos direitos fundamentais, 

Peces-Barba identifica quatro funções principais, cada qual vinculada a uma matriz ideológica 

e a uma raiz moral, traduzida em um valor básico: a função de garantia ou de proteção, de 

matriz liberal, baseada no valor liberdade; a função de dissensão, também de matriz liberal, 

baseada no valor segurança; a função promocional, de matriz socialista, baseada no valor 
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solidariedade; e, a função participativa, de matriz democrática, baseada no valor 

igualdade.[65] 

            Antes de aplicá-la à liberdade religiosa, nos parece oportuno tecer duas 

observações a respeito da classificação proposta pelo jurista espanhol. Embora ele apresente 

as quatro funções como indissociáveis umas das outras,[66] deve-se considerá-las como 

produtos de processos históricos ocorridos em épocas nem sempre coincidentes. Certamente, 

pode-se até afirmar que houve certa concomitância quanto ao surgimento histórico das 

funções de garantia e de dissenso, mas dificilmente se poderá dizer que estas duas funções 

tenham nascido associadas às funções promocional e participativa dos direitos fundamentais.  

Ora, mais adequado seria reconhecer que elas surgiram não em sincronia, mas em uma 

espécie de diacronia, isto é, ao longo de sucessivas fases históricas. Logo, as quatro funções 

nem sempre existiram concomitantemente, isto é, nem sempre estiveram associadas. Deve-se 

observar, também, que as quatro funções identificadas por Peces-Barba são funções atinentes 

antes ao conjunto dos direitos fundamentais, porquanto dificilmente verificadas em direitos 

fundamentais isolados.  

Assim, por exemplo, pode-se constatar a existência das funções de garantia e de 

dissenso manifestas no direito fundamental relativo à inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem da pessoa (art. 5º, inciso X, da Constituição brasileira de 

1988), mas não as funções promocional e participativa. Porém, as duas observações não nos 

impedem de intentar uma articulação entre as quatro funções acima referidas e a liberdade 

religiosa, com a ressalva de que a presença de tais funções neste direito fundamental será 

tomada não como um fato consumado, mas como um potencial a ser concretizado em um 

futuro mais ou menos próximo, a partir de uma busca pelo alcance do “respeito da função 

subjetiva integral” [67] dos direitos fundamentais.   

            Ao procurarmos aplicar a classificação de Peces-Barba ao direito 

fundamental da liberdade religiosa, notamos que o ajuste entre ambos não é uniforme, 

podendo variar de acordo com a função que se tenha utilizado como referência. Em 

sociedades que têm procurado conjugar a laicização ou a secularização com a democracia, 

como a brasileira, por exemplo, é possível verificar, a despeito das suas muitas 

dessemelhanças, uma trajetória histórica do exercício da liberdade religiosa relativamente 

amadurecida e consolidada, no que diz respeito às funções de garantia e de dissensão, mas 

ainda em fase de definição, quanto às funções promocional e participativa.  

            A função de garantia ou de proteção dos direitos fundamentais concretiza-se 

a partir de espaços livres, no interior dos quais os indivíduos, dotados de um status negativus, 

podem agir sem interferências por parte do Estado ou de outros agentes ou indivíduos. A 
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conquista da liberdade religiosa está intimamente ligada ao sucesso daqueles indivíduos e 

grupos pioneiros que lutaram – desde a época da Reforma – pela fixação de um espaço livre 

para o exercitium religionis, por intermédio da limitação do poder político. Daí a associação 

desta função com a matriz ideológica liberal e com o valor liberdade. Como direito 

fundamental, esta foi a primeira função da liberdade religiosa a manifestar-se e a definir-se 

historicamente.  

Outra função bem demarcada dos direitos fundamentais no tocante ao exercício da 

liberdade religiosa é a da dissensão – também de matriz liberal –, na medida em que exige a 

limitação do âmbito de ação dos atores religiosos mais poderosos. Essa função complementa a 

anterior, reforçando, sobretudo, a esfera de liberdade daqueles indivíduos pertencentes às 

confissões religiosas minoritárias, de modo a garantir-lhes segurança diante de eventuais 

ameaças dos grupos religiosos majoritários.  

O fato de a liberdade religiosa apresentar-se como um direito à dissensão, isto é, ao 

desacordo, permite-lhe assumir não apenas um papel de resistência direta em face do poder 

abusivo dos governantes, mas igualmente uma função contra-majoritária, capaz de atritar até 

mesmo com o sagrado princípio democrático da maioria. Para que se possa melhor 

dimensionar a importância desse desempenho, é preciso que se recorde o fato de que as 

confissões religiosas majoritárias costumam sentir-se inconformadas ao serem “rebaixadas” 

ao nível das confissões minoritárias. Este inconformismo majoritário não raro faz com que 

uma confissão religiosa majoritária ameace a própria laicidade estatal, questionando o caráter 

laico e democrático da neutralidade do Estado em matéria religiosa. 

A função de dissensão da liberdade religiosa enquanto direito fundamental está 

essencialmente vinculada à luta das confissões minoritárias para se firmarem no cenário 

religioso das sociedades políticas ocidentais. De acordo com Jónatas Machado, “ainda hoje 

são os pequenos grupos religiosos os grandes responsáveis pelo aprofundamento do direito à 

liberdade religiosa”.[68] Neste sentido, torna-se oportuno referir o paradigmático aporte de 

algumas confissões religiosas minoritárias norte-americanas para o avanço da liberdade 

religiosa. Como observa Robert Boston, não são as principais religiões, mas sim as novas e 

heterodoxas minorias religiosas que “empurram as coisas para os limites”.[69] Segundo este 

autor, as “minorias religiosas foram os primeiros a testar os limites da Primeira Emenda”.[70] 

Assim é que confissões minoritárias tais como a da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias – a dos Mórmons –, das Testemunhas de Jeová e dos Adventistas do Sétimo Dia, 

contribuíram decisivamente para o incremento da liberdade religiosa nos Estados Unidos.[71]  

À guisa de exemplo, pode-se citar a decisão – autêntico leading case – da Suprema 

Corte dos Estados Unidos no  caso State Board of Education v. Barnette. No ano de 1943, em 
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plena Segunda Guerra Mundial, esta Corte Suprema decidiu a favor do impetrado, membro da 

Igreja Testemunhas de Jeová. O caso, que envolvia a questão do flag salute, versava sobre a 

recusa de um membro daquela Igreja em saudar a bandeira norte-americana na escola em que 

freqüentava. Falando pela maioria – seis de nove votos – dos que votaram em favor da 

liberdade religiosa, o Juiz da Suprema Corte Robert Jackson escreveu:   

 

O propósito maior do Bill of Rights foi retirar certos temas das 

vicissitudes da controvérsia política, para colocá-los fora do alcance das maiorias 

e dos poderes oficiais, e para estabelecê-los como princípios legais para serem 

aplicados pelas Cortes. O direito à própria vida, à liberdade, e à propriedade, a 

liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de oração e reunião, 

e outros direitos fundamentais, não podem ser submetidos ao voto; eles não 

dependem do resultado de eleições.[72] 

  

A função promocional dos direitos fundamentais visa a permitir a superação dos 

obstáculos que dificultam ou impedem o respeito à dignidade da pessoa humana, 

nomeadamente no que se refere ao livre desenvolvimento da personalidade de uma pessoa, 

quando ela não for capaz de removê-los por si mesma.[73] Trata-se de uma função que 

demanda a atuação positiva dos poderes públicos e, sob certas circunstâncias, até mesmo dos 

agentes privados, sejam eles grupos ou particulares, com base no comprometimento com o 

valor solidariedade. O cumprimento desta função no âmbito da liberdade religiosa exige, 

como atitude preliminar, a reconsideração do papel a ser desempenhado pela religião em face 

da sociedade e dos indivíduos singulares. Neste caso, devem ser abandonados os juízos de 

valor sobre a religião em si mesma e, em seu lugar, reconhecer o fato de que a decisão de se 

optar ou não pelo exercitium religionis não apenas é uma decisão da alçada exclusiva e íntima 

dos indivíduos, como também é uma decisão que tem repercussão direta sobre o bem estar e a 

dignidade de cada pessoa humana.  

A função promocional da liberdade religiosa só se justifica se for possível distinguir a 

promoção da liberdade religiosa da promoção da religião, porquanto é a liberdade que deverá 

ser promovida, não a religião. Assim, tal função deverá corresponder a uma facilitação para a 

prática da liberdade religiosa, a ser oferecida pelo Estado àqueles que, tendo optado por 

praticá-la, não se encontram em condições adequadas para fazê-lo. Exemplo deste tipo de 

promoção é a transmissão de culto religioso por uma emissora de tv ou por uma estação de 

rádio estatal, o que permitiria o exercício da liberdade religiosa às pessoas incapacitadas de 

locomoverem-se até os locais de culto. 
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Peces-Barba relaciona a função promocional dos direitos fundamentais à matriz 

ideológica do socialismo. Realmente, se tomarmos como parâmetro os direitos fundamentais 

sociais ou coletivos, a vinculação parece justificar-se plenamente. Contudo, no que tange aos 

direitos fundamentais individuais, o que inclui a liberdade religiosa, a conexão mostra-se 

problemática. Aliás, são notórias as dificuldades que indivíduos e confissões religiosas 

encontraram para o exercício desta liberdade em inúmeros Estados autodenominados 

socialistas. Por esta razão, consideramos ser mais apropriado relacionar aquela função à 

matriz ideológica da social democracia, que procura conciliar atuação promocional do Estado 

tanto com os direitos sociais e coletivos quanto com os direitos individuais.  

Finalmente, os direitos fundamentais cumprem uma função participativa, de matriz 

democrática e baseada no valor igualdade, que viabiliza a participação dos indivíduos, 

enquanto cidadãos ativos, no processo decisório do Estado. Tradicionalmente, a função 

participativa na formação da vontade dos poderes públicos é consubstanciada nos direitos 

políticos, em especial nos direitos de votar e de ser eleito, conferidos a cada um dos 

indivíduos dotados de cidadania ativa. A associação desta função ao direito fundamental da 

liberdade religiosa deve ter como base uma concepção mais ampla acerca das possibilidades 

de participação dos cidadãos / atores religiosos no processo decisório do Estado. Deve-se 

esclarecer que não se trata, de nenhum modo, de oferecimento de instância de representação 

privilegiada ou exclusiva a tais atores ou às suas confissões religiosas, pois do contrário 

ficaria prejudicada, e provavelmente eliminada, onde existisse, a laicidade estatal.  

O propósito, neste caso, é o de reconhecer os diversos atores religiosos, individuais ou 

coletivos, como titulares do direito de externar e promover livremente os interesses e valores 

religiosos na arena política, mesmo no contexto da laicidade ou da secularização. No âmbito 

do Estado laico ou secularizado, isto significa que tais valores e interesses só poderão 

prevalecer ou se fazer presentes nas decisões políticas quando coincidentes com valores e 

interesses seculares e, além disso, quando estiverem despidos da simbologia religiosa. Este 

tipo de coincidência pode ser ilustrado pelas questões relativas ao direito à vida e à bioética. 

Assim, os argumentos aduzidos pelos atores religiosos nos debates políticos concernentes 

àquelas questões merecerão ser tomados a sério pelos seus interlocutores ou mesmo 

adversários políticos quando a defesa e a proteção da vida estiverem amparadas, por exemplo, 

no conceito de dignidade da pessoa humana, e não na concepção criacionista da vida na 

Terra.  Do contrário, em casos de prevalência de valores ou interesses de cunho estritamente 

religioso, o caráter laico de uma eventual decisão política ficaria inteiramente comprometido.  

Na perspectiva da participação na formação da vontade do Estado, pode-se também 

utilizar mecanismos que permitam aos atores religiosos atuar em outras esferas de decisão que 
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não a do legislativo. No Brasil, a figura do amicus curiae, previsto pelo § 2º, do art. 7º, da Lei 

nº 9.868 de 1999, poderá, por exemplo, servir para uma eventual participação das confissões 

religiosas na instância judiciária, nos casos que evolvessem temáticas a elas diretamente 

relacionadas.  

Diferentemente das funções de garantia e de dissensão, as funções promocional e 

participativa dos direitos fundamentais não se encontram bem definidas no campo da 

liberdade religiosa. Dois são os motivos principais que dificultam a imprecisão: a mudança no 

paradigma desta liberdade e os riscos dela decorrentes.  Em primeiro lugar, deve-se atentar 

para o fato de que a liberdade religiosa que emerge da primeira onda do Constitucionalismo 

apresenta-se como uma autêntica liberdade negativa – como um direito à não-interferência. 

Ora, as funções de promoção e de participação, que despontam especialmente a partir do 

declínio do Estado liberal, representam autênticas liberdades positivas – como direitos de 

fazer e de participar. Ao assumi-las, a liberdade religiosa sofre uma mudança de paradigma: 

de autêntica liberdade negativa, torna-se uma liberdade negativa e positiva. Dada a sua 

relativa novidade, ainda carece definir com precisão os termos e os limites desta 

transformação em um contexto constitucional de otimização de direitos e liberdades. Em 

segundo lugar, é preciso considerar que ao acrescer ao seu paradigma de liberdade o agir 

positivo, a liberdade religiosa parece ressuscitar os riscos de uma perigosa aproximação entre 

o Estado e as confissões religiosas. O desafio que se coloca, portanto, é fazer com que o 

reconhecimento do papel social da religião em um cenário de democracia e de respeito à 

dignidade da pessoa humana não ameace a laicidade. 

  

Considerações finais 

  

            A democracia e a secularização apresentam-se como notas distintivas das 

sociedades ocidentalizadas. Mas ao contrário do que poderia sugerir uma avaliação 

precipitada e superficial das conquistas da modernidade, pode-se constatar, sobretudo nas 

últimas três décadas, mesmo nas sociedades políticas comprometidas com a separação entre o 

poder estatal e a religião, significativas investidas dos atores religiosos na arena política, com 

o objetivo de participar do processo político-decisório concernente a questões tão diversas 

como pobreza, desigualdade, inclusão social, preconceitos sociais, controle de natalidade, 

aborto, eutanásia, união homoafetiva, meio ambiente e ampliação das regras democráticas. 

Em países como o Brasil e os Estados Unidos – só para citarmos uma diminuta amostra de um 

universo que certamente abrange a maioria dos Estados – católicos, protestantes, evangélicos 
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e grupos religiosos minoritários têm incrementado significativamente as suas ações com o 

escopo de obter resultados políticos condizentes com os seus interesses religiosos. 

            A indagação que desponta neste cenário, portanto, questiona à 

compatibilidade entre a nova onda de demandas religiosas e os princípios fundamentais da 

secularização em termos políticos. Acreditamos que uma resposta adequada a essa questão 

envolve não somente o emprego de argumentos complexos e sofisticados no plano teórico, 

mas igualmente a construção institucional de mecanismos e instrumentais políticos e jurídicos 

capazes de viabilizar o delicado equilíbrio entre, de um lado, o Estado laico e democrático, e, 

de outro, o respeito e a plena operacionalidade da liberdade religiosa em todos os seus 

desdobramentos subjetivos.      

Como visto, na sua dimensão subjetiva, o direito fundamental da liberdade religiosa 

comporta funções – de segurança, dissensão, promoção e participação – e que potencializam 

sobremaneira sua força e sua influência nas sociedades democráticas, tensionando os alicerces 

da laicidade estatal. É com o objetivo de proporcionar elementos para uma problematização e 

reflexão acerca desse contexto desafiador – que envolve questões tão admiráveis como à 

defesa de minorias religiosas, do pluralismo em matéria de religião, da prevalência das regras 

democráticas e da preservação dos valores seculares – que oferecemos o presente estudo.   
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[1]Em português, muro da separação. Embora ausente na Constituição norte-americana, a expressão wall of 
separation sintetiza uma das características fundamentais do modelo político-constitucional estadunidense. A 
expressão ganha notoriedade com a carta de Thomas Jefferson endereçada à Associação Baptista de Danbury, 
em janeiro de 1802, na qual são mencionas expressamente as palavras wall of separation between Church and 
State. Thomas Jefferson, Letter to the Danbury Baptists (1802), in: Robert Wuthnow (ed.), The Encyclopedia of 
politics and religion, p. 817.     
[2] Hugg Heclo, An introduction to religion and public policy, in Hugh Heclo and Wilfrede M. McClay (eds.) , 
Religion returns to the public square : Faith and policy in America, Washington, D.C. e Baltimore: Woodrow 
Wilson Center Press e The Johns Hopkins University Press, 2003, pp. 3 e 4. Conforme observa o autor, há cem 
anos os pensadores mais avançados podiam ser muito diferentes, mas eram unânimes em “rejeitar a religião 
como sendo uma obsoleta criancice sobrevivente da mentalidade infantil da humanidade”.  Idem, p. 3. Como 
exemplo destes pensadores, Hugg Heclo menciona Sigmund Freud, Max Weber, John Dewey. Idem, ibidem.       

[3] No presente artigo utilizamos o termo secularização para designar tanto a perda de 

influência da religião na sociedade quanto a separação entre a política e a religião. Nesta 

última significação, secularização e laicização se equivalem. Deve-se observar, contudo, que 

o conceito de secularização é problemático, podendo compreender múltiplas significados e até 

mesmo interpretações contraditórias. Para uma análise pormenorizada da questão, veja-se, por 

exemplo, José Casanova, Public religions in the modern world, Chicago and London: The 

University of Chicago Press, 1994, pp. 12 e ss. e     Françoise Champion, Entre laïcisation et 

sécularisation, in: Le débat, nº 77, Paris: Gallimard, 1993, pp. 46 e ss.          
[4] Conforme o autor, a “saída da religião não significa saída da crença religiosa, mas saída de um mundo onde a 
religião é estruturante, onde ela comanda a forma política da sociedade e onde ela define a economia do liame 
social”.  Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité Paris : Gallimard, p. 11. 
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RESUMO 
Em virtude da instalação do paradigma do neoliberalismo, que prega a minimização do 
Estado social e a livre circulação de capital especulatório entre os mercados financeiros, os 
direitos fundamentais de segunda dimensão e os valores humanos foram desprezados, em 
nome da acumulação pecuniária e do equilíbrio econômico dos Entes estatais. Assim, o 
reflexo natural desse sistema é o desemprego, o aumento da criminalidade e a mitigação de 
possibilidades emancipatórias das minorais, visto que, o Estado não adota uma postura 
compromissória com os direitos sociais, inviabilizando a inclusão e a tutela dos direitos 
humanos dos marginalizados. Nesse sentido, o gênero feminino, por representar um grupo 
minoritário, necessita de ações afirmativas específicas, para obter acesso ao sistema de 
direitos e garantias fundamentais, de modo que o Estado deverá efetivar políticas públicas 
para assegurar a igualdade material entre os sexos, sob pena de descumprir com suas 
responsabilidades e objetivos constitucionais. Em razão da histórica discriminação social e 
dos altos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, promulgou-se, no Brasil, a 
popularmente conhecida Lei “Maria da Penha”, com o intuito de dotar de eficácia plena as 
normas da Constituição de 88 de eficácia limitada e de garantir a real emancipação feminina. 
Desse modo, referido sistema normativo constituiria um importante instrumento de tutela dos 
direitos das mulheres, pois, além de prever a consecução de uma série de políticas públicas, 
institui medidas profiláticas e emergenciais, em favor do gênero. No entanto, meras inovações 
legislativas não possuem o condão de transformar a complexa realidade social. Os direitos das 
mulheres não podem ser negligenciados, visto que, é preciso que o Estado adote uma postura 
ativa e efetive os preceitos da Lei “Maria da Penha”. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS MULHERES; EXCLUSÃO 
SOCIAL; LEI "MARIA DA PENHA"; NEOLIBERALISMO. 
 
ABSTRACT 
Due to the develop of the neoliberal paradigm, which advocates the minimization of the 
welfare state and the free movement of capital between the financial speculation markets, the 
fundamental rights of the second dimension and human values have been discarded, in the 
name of the accumulating cash and the balance of economic State entities. Thus, the natural 
reflection of this system is the unemployment, rising crime and the mitigation of enrichment 
possibilities of minorities, since the state does not adopt a dedicate posture with social rights, 
preventing the inclusion and protection of human rights of the excluded persons. By this way, 
the female genre, as an icon of a minority group, requires specific affirmative actions to gain 
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access to the system of rights and fundamental guarantees, so that the State must make public 
policies to ensure substantive equality between the sexes, possible of failure to meet its 
constitutional responsibilities and goals. Due to the historical social discrimination and high 
rates of domestic violence against women, whether promulgated in Brazil, popularly known 
"Maria da Penha" Law in order to provide full efficiency standards for the of the Constitution 
of 1988 of limited effectiveness and ensure the real emancipation of women. So, the named 
regulatory system would be an important tool for safeguarding the rights of women, because, 
in addition to predicting the achievement of a series of public policies, establishing preventive 
measures and emergency, in favor of the genre. However, mere legislative innovations do not 
have the power to transform the complex social reality. Women's rights can not be neglected, 
since it takes the State to adopt an active attitude and commit to the precepts of the "Maria da 
Penha " Law. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS OF WOMEN; SOCIAL EXCLUSION; 
"MARIA DA PENHA " LAW; NEOLIBERALISM 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

           A mulher, categoria social excluída, esteve durante a maior parte da história submissa à 
influência do poder patriarcal dominante, de modo que não estava incluída no sistema de 
direitos e garantias fundamentais, pois era considerada incapaz de eleger suas próprias 
escolhas e desígnios, sendo vedada a administração de sua própria vida, tendo em vista que 
sua autonomia estava diretamente subordinada ao controle da hegemonia masculina. 

          No Brasil, a violência doméstica e familiar contra a mulher, culminou por atingir 
números preocupantes, podendo ser considerada uma verdadeira epidemia social, que carece 
de atenção especial dos Órgãos Oficiais, pois, com a promulgação da Constituição de 1988, o 
Estado de Direito brasileiro tornou-se Democrático e Social, o qual deve criar mecanismos 
para proteger a família da violência. 

          Desse modo, analisou-se no primeiro capítulo, os efeitos negativos da ideologia 
neoliberal e da globalização, que restam por minimizar as atividades estatais e negligenciar a 
implementação dos direitos fundamentais sociais.  A falta de comprometimento do Estado em 
adimplir com os seus fins, que condicionam sua própria razão de existência, acaba por frustrar 
os preceitos constitucionais, gerando desigualdade e exclusão social. 

         Em conseqüência disso serão analisados, no segundo tópico, os setores sociais 
marginalizados e, especificamente no terceiro capítulo, a evolução e retrocessos dos direitos 
das mulheres, apontando os principais movimentos feministas, dados sobre a discriminação 
sofrida, números sobre a violência doméstica e familiar, bem como a progressiva 
constitucionalização dos seus direitos e entrada em vigência da Lei n.º 11.340/06, 
vulgarmente conhecida como Lei "Maria da Penha". 

          Referido Estatuto Normativo foi publicado com o escopo de conferir eficácia plena à 
normas constitucionais de eficácia limitada, que dispunham sobre a proteção à família. Além 
disso, objetivou-se assegurar a igualdade substancial entre os sexos, por meio de medidas 
jurídicas e formais, mas, principalmente, pela intervenção estatal no âmbito das relações 
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sociais, com a efetivação de políticas públicas sérias e permanentes, que dizem respeito aos 
direitos fundamentais de segunda dimensão, dispostas no bojo da mencionada Lei. 

          O presente artigo objetivou realizar um panorama do paradigma neoliberal, 
demonstrando, por meio de pesquisa bibliográfica, que a minimização das funções estatais, 
além de não corresponder com os mandamentos constitucionais, acaba por gerar exclusão e 
desigualdade, visto que a própria efetividade da Lei 11.340/06 está condicionada ao 
cumprimento de seus preceitos abstratos.       

  

1 Caracteres do Neoliberalismo e da Globalização Econômica: Influxo Ideológico na 
Edificação do Estado Mínimo 

  

          A globalização, como fenômeno histórico, não é um dado recente, pois, o ímpeto 
explorador humano e a ânsia por novas conquistas e descobertas, sempre estiveram presentes, 
de forma que, pode-se mencionar as civilizações grega, romana e asteca, como exemplos de 
povos que ultrapassaram suas fronteiras territoriais, com o escopo de ampliar suas influências 
e estabelecer novos canais de comunicação com outros povos. 

          Corroborando com este entendimento Karine de Souza Silva (2007, p. 24), afirma que: 

  

Pode-se dizer que a idéia de globalização é antiga no pensamento humano. Perpassa toda a 
história da humanidade. [...] Nesse sentido, podemos encontrar resquícios embrionários de tal 
ânsia desde as grandes migrações que aconteceram na pré-história. Naquela época, homens e 
mulheres, nômades, impulsionados por questões físicas ou até desejosos de encontrar uma 
vida melhor, saiam em busca de novos horizontes, em outros continentes. 

          

          Contudo, referida autora (2007, p. 26) adverte que, o paradigma da globalização, com 
as características apresentadas na contemporaneidade, surge no século XVI, com o advento da 
era moderna, configurada pela queda do regime feudal e com a ascensão do modelo capitalista 
de acumulação de riqueza, tendo com as grandes navegações o seu marco inicial. 

          No contexto da modernidade e suas implicações, Zygmunt Bauman (1998, p. 7-8), 
assevera que este período era caracterizado pela solidez das instituições, estabilidade e 
coerência social e, ainda, pelos ideais de ordem e de pureza, que condicionavam a liberdade 
dos homens, em troca de valores como segurança e confiança. 

  

Assim, como "cultura" ou "civilização", modernidade é mais ou menos beleza ("essa coisa 
inútil que esperamos ser valorizada pela civilização"), limpeza ("a sujeira de qualquer  espécie 
parece-nos incompatível com a civilização") e ordem ("Ordem é uma espécie de compulsão à 
repetição que, quando um regulamento foi definitivamente estabelecido, decide quando, onde 
e como uma coisa deve ser feita, de modo que em toda circunstância semelhante não haja 
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hesitação ou indecisão"). [...] Os seres humanos precisam ser obrigados a respeitar e apreciar 
a harmonia, a limpeza e a ordem. (BAUMAN, 1998, p. 7-8)  

  

         Depreende-se que na modernidade, o Estado dispunha de eficientes mecanismos para 
controlar sua soberania e a vida de sua população, impondo normas e regras sobre 
determinado território, a fim de regular as atividades sociais e econômicas, bem como, 
estabelecer modelos de comportamento aos seus cidadãos, que estavam condicionados à 
respeitar seus ditames, para se preservar a ordem e a harmonia da sociedade, por meio da 
repetição e da vigilância de comportamentos, que formavam seres humanos dóceis e 
condicionados a obedecer. 

  

[...] o orgulho do lugar pertenceu, em toda a era moderna, ao Estado. [...] O significado de 
"Estado" foi precisamente o de um agente que reivindicava o direito legítimo de e se gabava 
dos recursos suficientes para estabelecer e impor as regras e normas que ditavam o rumo dos 
negócios num certo território; [...]. Ordenar um setor do mundo passou a significar: 
estabelecer um Estado dotado de soberania para fazer exatamente isso. (BAUMAN, 1999, p. 
60) 

  

         Conforme indicado acima, constata-se que a liberdade individual era mitigada e o 
mundo estritamente controlado, sendo que as pessoas estavam condicionadas a obedecer e 
seguir rotinas estabelecidas. (BAUMAN, 2001, p. 67-68) 

          Na modernidade, o Estado-nação desempenhava relevante controle sobre o seu 
território, com o escopo de garantir o desenvolvimento das atividades capitalistas: 

  

O sistema administrativo do estado capitalista, e dos estados modernos em geral, tem que ser 
interpretado em termos do controle coordenado que ele consegue sobre as arenas territoriais 
delimitadas. [...] A supervisão pode ser direta (como em muitas das instâncias discutidas por 
Foucault, tais como prisões, escolas e locais de trabalho abertos) mas, mais 
caracteristicamente, ela é indireta e baseada no controle da informação. (GIDDENS, 1991, p. 
63) 

  

          Em consonância com a citação acima, observa-se, que segundo Michel Foucault (2000, 
p. 166-167), o Estado desempenhava a função de vigilância e controle, por meio do modelo 
panóptico: 

  

[...] o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado consciente e 
permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com 
que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a 
perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse aparelho 
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arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele 
que o exerce; enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles 
mesmos são os portadores.    

  

          Na sociedade moderna de produtores, as prisões, as escolas e os hospitais, 
desempenhavam a importante função de treinar, reeducar e condicionar os indivíduos que 
foram excluídos, temporariamente, do mercado de trabalho, para mais cedo ou mais tarde, 
retomarem suas funções habituais, como seres domesticados e dóceis, sensíveis à absorção do 
mercado de trabalho. 

  

Os "desempregados" eram o "exército de reserva da mão-de-obra". Temporariamente sem 
emprego por motivo de saúde, enfermidade ou dificuldades econômicas correntes, eles 
deviam ser preparados para reassumir o emprego quando aptos - e prepará-los era então, de 
um modo geral, a tarefa reconhecida e a incumbência explícita ou tácita dos poderes públicos. 
(BAUMAN, 1998, p. 50)  

  

         No entanto, não desconsiderando que a gênese da globalização ocorreu neste período 
histórico, Peter Jay (2002, p. 169-170) pondera que neste século: 

  

A integração das economias mal começava a trilhar a estrada que levaria à construção de uma 
realidade onde a satisfação de uma parcela elevadíssima de consumo cotidiano seria atendida 
por fontes do mundo inteiro. [...] O fato é que não havia, há quinhentos anos atrás, nenhum 
parâmetro comparável aos rápidos e dramáticos efeitos a que nos habituamos em fins do 
século XX - a globalização dos mercados, a revolução da informática, os fluxos financeiros 
astronômicos, a internacionalização dos negócios. 

  

          Assim, Karine de Souza Silva (2007, p. 35), aponta para a década de 80, como o 
momento de maior intensificação dos processos globalizantes, nos seguintes termos: 

  

[...] foi nessa época que se intensificaram as relações comerciais entre países de praticamente 
todo o mundo; momento em que surgem as contradições nos países de socialismo real; e 
quando os países começaram a se organizar em grandes blocos, revelando por conseqüência, 
os primeiros indícios de desmantelo do Estado-nação. 

  

          Nesse sentido, José Eduardo de Faria (2004, p. 63), aponta para a explosão da dívida 
norte-americana, o crescente déficit da balança comercial e a obsolência das normas 
regulatórias de intercâmbio comercial e financeiro, como fatores precedentes, que culminaram 
na intensificação do fenômeno acima apontado. 
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          Não obstante, Souza Silva (2007, p. 74), destaca, também, a crise econômica ocorrida 
após a Segunda Guerra Mundial, em 1973, no qual o sistema capitalista entra em recessão, 
com pequeno crescimento econômico e alto índice inflacionário. 

          Além dos fatores apontados acima, Lindgren Alves (2005, p. 48) adverte que: 

  

O fenômeno mais marcante do mundo pós-Guerra Fria é, sem dúvida, a aceleração do 
processo de globalização econômica. [...] Com o fim da bipolaridade estratégica e da 
competição ideológica entre o liberalismo capitalista e o comunismo, a ideologia que se 
impôs em escala planetária não foi, entretanto, a da democracia baseada no Welfare State, 
justificado até mesmo pela filosofia lockeana. Foi a do laissez faire absoluto, com a alegação 
de que a liberdade de mercado levaria à liberdade política e à democracia. (grifo do autor) 

  

          Desse modo, a intensificação dos fenômenos globalizadores, marcaram o período de 
transição paradigmática da modernidade para a pós-modernidade[1]. 

  

No âmbito da pós-modernidade, dissolvem-se os espaços e tempos herdados do iluminismo, 
sedimentados na geografia e história, articulados nas formas de pensamento, organizados nas 
práticas de grupos e classes, partidos e movimentos, nações e nacionalidades, culturas e 
civilizações. Fragmentam-se realidades, recorrências e desencontros, seqüências e 
descontinuidades; multiplicando-se os espaços e os tempos imaginários, virtuais e simulacros. 
(IANNI, 2006, p. 213) 

  

          Ao contrário das características de solidez e imutabilidade que marcaram a era 
moderna, a pós-modernidade é caracterizada pela liquidez, vulnerabilidade e inconstância, 
isso porque, os interesses e anseios individuais são, rapidamente, substituídos por novos 
objetos de desejo, impostos pelos mercados globais. 

          Por esta banda, Bauman (2004, p.120) sublinha que: 

  

Se a vida pré-moderna era uma recitação diária da duração infinita de todas as coisas, com 
exceção da existência mortal, a vida líquida moderna é uma recitação diária da transitoriedade 
universal. Nada no mundo se destina a permanecer, muito menos para sempre. Os objetos 
úteis e indispensáveis de hoje são, com raríssimas exceções, o refugo de amanhã [...]. 

  

          Nestes termos, a globalização pode ser definida como um fenômeno econômico, 
político e social, que em razão da intensificação dos efeitos da modernidade e do contexto 
histórico explicitado acima, resta por desencadear o recrudescimento da interdepência entre os 
Estados, por meio da unificação dos mercados econômicos e pela mitigação das barreiras 
fronteiriças, propiciando o desenvolvimento do livre jogo mercadológico, de modo que o 
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Estado seja reduzido a funções bem delimitadas, ou seja, que garanta os imperativos da ordem 
econômica  e exerça, exclusivamente, o seu poder de polícia, punindo os consumidores falhos, 
incapazes de participar da lógica do "desenvolvimento". 

          De acordo com esses influxos globalizantes, constata-se que o Estado-nação forte, 
comprometido com os direitos sociais e com o bem-estar social, que outrora ocupava o centro 
das principais decisões sócio-econômicas,  na atualidade, esse modelo não mais se sustenta, 
tendo em vista que, são as forças transnacionais que devem guiar o destino dos povos, zelando 
pela máxima lucratividade e consumo instantâneo. 

          Nessa esteira, David Held e McGrew (2001, p. 85) esclarecem que: 

  

[...] a globalização "esvaziou" os Estados, minando sua soberania e autonomia. As instituições 
e agentes políticos estatais assemelham-se cada vez mais a "zumbis" que executam os gestos 
da política, mas não conseguem determinar qualquer bem público substantivo que promova o 
bem-estar social. As estratégias políticas contemporâneas envolvem a facilitação da adaptação 
aos mercados mundiais e aos fluxos econômicos transnacionais. [...]. Os termos de referência 
da política pública são ditados por mercados globais e pela iniciativa empresarial. 

  

           Diante dessa perspectiva, os direitos fundamentais de segunda dimensão, que exigem 
uma postura positiva do Estado, na esfera econômica e social, são descaracterizados, pois o 
Estado do bem-estar não mais se enquadra nesse modelo de exaltação do poder dos mercados 
e da liberdade irrestrita dos fluxos financeiros. 

           Os atos estatais deverão estar voltados para atividades mínimas, como por exemplo, a 
segurança pública, pois é preciso certa organização e pacificação social, para que as pessoas 
procurem os mercados e consumam bens e serviços, facilitando, assim, a acumulação de 
capital. 

          A sociedade de produtores, que caracterizava a modernidade, transformou-se para uma 
sociedade de consumidores, tendo em vista que, as diretrizes contemporâneas apontam para o 
fetichismo consumerista, sem qualquer investimento em mão-de-obra, pois, visa-se a 
maximização dos lucros, com o mínimo investimento, nos quais, os fluxos financeiros viajam 
pelos continentes, sem restrições e com velocidade pontencializada pelas redes cibernéticas. 

          A maneira como a sociedade atual molda seus membros é ditada primeiro e acima de 
tudo pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. [...] Se os nossos ancestrais filósofos, 
poetas e pregadores morais refletiram se o homem trabalha para viver ou vive para trabalhar, 
o dilema sobre o qual mais se cogita hoje em dia é se é necessário consumir para viver ou se o 
homem vive para poder consumir. (BAUMAN, 1999, p. 78-79) 

           Essa ideologia neoliberal, que prega o esfacelamento do Estado, o livre jogo do 
mercado e as privatizações, foram impulsionadas por Margareth Thatcher: 

  

O thatcherismo é caracteristicamente indiferente a desigualdades, ou as endossa. A idéia de 
que a "desigualdade social é inerentemente errada ou nociva" é errada ou nociva é "ingênua e 
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implausível". Acima de tudo, ele é contrário ao igualitarismo. [...] O antagonismo com o 
welfare state é um dos traços neoliberais mais característicos. O welfare state é visto como a 
fonte de todos os males (GIDDENS, 2005, p. 22-23, grifo do autor) 

  

           As diretrizes políticas da corrente neoliberal, restou explicitada no documento 
denominado Consenso de Washington, que em razão de suas determinações e efeitos, acabou 
por fragilizar, ainda mais, os já combalidos Estado latino-americanos: 

  

[...] em virtude dos ajustes estruturais de raiz neoliberal e do receituário de medidas que o 
Consenso de Washington, embasados em princípios norteadores que estimulam a crescente 
flexibilidade, produtividade e competitividade internacionais, impôs a esta região: incentivo a 
capacidade produtiva nacional; reformas tarifárias e tributárias em níveis internos, 
objetivando a liberalização do comércio internacional; um intenso programa de privatizações. 
(SOUZA SILVA, 2007, p. 54) 

  

           A minimização do Estado acabou gerando conseqüências sociais, pois, apenas, uma 
minoria privilegiada, teria condições para enfrentar esse desenfreado jogo de especulações, 
sendo que as classes marginalizadas, além de não poderem oferecer sua mão-de-obra, pois 
isso não interessa mais ao mercado, não dispõem, também, do mínimo existencial, que o 
Estado deveria patrocinar, para garantir condições dignas de sobrevivência. 

           Sem o respeito as demais dimensões de direitos humanos, em especial a concretização 
dos direitos sociais, por meio de políticas públicas, o Estado não cumpre a sua função para a 
qual fora investido democraticamente, porque, a redução das desigualdades e a tutela efetiva 
da dignidade humana são vetores axiológicos últimos, que sempre deverão ser perseguidos. 

  

2 Setores Marginalizados e Apontamentos sobre a Exclusão Social  

  

           Em decorrência dos reflexos negativos da pós-modernidade, tanto a era moderna 
quanto a contemporânea, não conseguiram cumprir com as suas promessas, pois, não 
apresentam um projeto real de progresso humano, capaz de dignificar as relações entre as 
pessoas e de propiciar a inclusão das classes marginalizadas, tendo em vista que subvertem os 
valores ético-sociais, a fim de privilegiar o consumo e a libertinagem financeira, pouco se 
importando com o bem estar social. 

          As veneradas bandeiras do chamado "progresso" e do "desenvolvimento", são, 
demasiadamente, curtas e seletivas, para abrigar uma legião de pobres excluídos, que, apenas, 
experimentam o gosto amargo da desigualdade social[2] e dos restos do lixo produzidos por 
este sistema.     

            Uma das conseqüências sociais diretas dessa evolução pós-moderna, é o desemprego 
estrutural, tendo em vista que, o sistema capitalista objetiva produzir mais e obter a 
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maximização dos lucros, com menos investimentos e gastos com salários e subsídios sócio-
fiscais. 

           De modo que a flexibilização das leis trabalhistas e a racionalização dos quadros de 
trabalhadores de uma empresa, tornaram-se os dogmas necessários, para se obter um negócio 
viável, competitivo e lucrativo. 

            Nessa esteira, Faria (2004, p. 229) comenta que os influxos da globalização sobre o 
emprego: 

  

[...] aceleraram a mobilidade do trabalho e a flexibilização de sua estrutura ocupacional entre 
setores, regiões e empresas, provocando o declínio dos salários reais; ampliando os níveis de 
concentração de renda; acentuaram o fosso entre os ganhos das várias categorias de 
trabalhadores, relativizando o peso do trabalho direto nas grandes unidades produtivas, 
aumentaram o desemprego dos trabalhadores menos qualificados, esvaziando as proteções 
jurídicas [...]. 

  

           A falácia desenvolvimentista se torna nítida, na medida em que o PIB[3] - Produto 
Interno Bruto - dos países, de um modo geral, aumenta, e a taxa de emprego recua. 

  

[...] quanto mais esse dualismo perverso se aprofunda, uma vez que o paradigma tecnológico-
industrial de caráter "pós-fordista" rompe o paralelismo entre crescimento do produto e 
expansão do nível de emprego [...], mais intensas e profundas são as alterações ocorridas nas 
relações entre o capital e o trabalho. (FARIA, 2004, p. 239, grifo do autor) 

  

           A desregulamentação das relações trabalhistas e a conseqüente falta de trabalho, 
constituem um dos fatores responsáveis pela exclusão social e de patologias de ordem 
psicológica, como por exemplo, a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. 

           Além disso, o desempregado sofre com a discriminação social, sendo rotulado muitas 
vezes de "vagabundo", "preguiçoso" e "incapaz", pois, sua reabsorção no mercado é cada vez 
mais difícil e remota, nada podendo fazer para reverter essa situação constrangedora. 

  

O desemprego estigmatiza. Diante do grupo familiar deteriora-se a imagem de quem caiu 
nessa situação, particularmente quando a pessoa, mulher ou homem, foi tradicionalmente o 
suporte principal das rendas. Mas tem também impacto nas relações extrafamiliares. Os 
indivíduos experimentam um processo de isolamento social, tanto pelo desaparecimento do 
contato cotidiano com companheiros de trabalho, como por um distanciamento das relações 
sociais extratrabalho. (CÁRCOVA, 1998, p. 56) 
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           Contudo, nada preocupa essa lógica capitalista, que  tende a acumular grandes fortunas 
nas mãos de uma pequena minoria e espalhar, por conseqüência, miséria e exclusão para 
ampla maioria da população mundial. 

Lindgren Alves (2005, p. 49-50) explicita essa discrepância, afirmando que: 

  

Em nível internacional, o agravamento da distância entre países ricos e pobres vem sendo 
denunciado em todos os relatórios de organizações intergovernamentais. [...] Segundo os 
Relatórios sobre o Desenvolvimento Humano, do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), em 1962, os 20% mais ricos da população mundial tinham 
recursos 30 vezes superiores aos dos 20%mais pobres.Em 1994 esse diferencial passara a ser 
de 60 vezes e em 1997, de 74 vezes. Em 1997, os recursos acumulados de 600 milhões de 
pessoas dos países menos desenvolvidos não alcançavam a fortuna somada dos três maiores 
bilionários. 

  

          Não obstante, o autor (2005, p. 50), ainda, assevera que esse paradigma pós-moderno, é 
capaz de gerar exclusão, não só nos países periféricos, mas, também, nos países 
desenvolvidos. 

  

Não é, porém, somente nos países em desenvolvimento que se concentra a exclusão social. 
Mas de 100 milhões de pessoas sofrem privações nas sociedades mais ricas. Os Estados 
Unidos, com a maior renda média dos países desenvolvidos, têm, segundo o PNDU, a maior 
população abaixo da linha de pobreza: 17% do total. 

  

           No Brasil, apesar da existência de algumas políticas sociais, o país continua a ocupar 
uma das piores posições no ranking de desigualdade[4], estando em melhor condição, 
somente, em relação ao Haiti e a Bolívia. 

           Essa brutal desigualdade social, acaba por refletir na própria composição das cidades, 
pois os excluídos tendem a ocupar áreas e zonas periféricas, com o escopo de formarem 
precárias moradias para obterem condições mínimas de sobrevivência, constituindo as 
chamadas favelas, guetos ou associações de bairros. 

           Além de expressar um modo de convivência peculiar, esses conglomerados 
habitacionais, expressam, também, uma forma de resistência e de proteção, contra a 
selvageria provocada pelo "progresso". 

  

Os guetos, com ou sem este nome, são instituições antigas. Servem ao propósito da 
"estratificação compósita" (e ao mesmo tempo da "privação múltipla"), superpondo a 
separação territorial à diferenciação por casta ou classe. Os guetos podem ser voluntários ou 
involuntários (embora só estes últimos tendam a carregar o estigma do nome), e a principal 
diferença entre ambos é o lado da "fronteira assimétrica" com o qual se defrontam - os 
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obstáculos empilhados, respectivamente, na entrada ou na saída da área do gueto. 
(BAUMAN, 2004, p. 101) 

  

           O déficit habitacional, bem como a proliferação desses precários meios de moradia, 
geram inúmeras espécies de exclusão. O habitante de uma favela, na ampla maioria dos casos, 
não tem acesso à rede de saneamento, eletricidade e, acesso ao serviço de comunicação, como 
por exemplo, à entrega de cartas e correspondências pelos correios. 

            Como conseqüência disso, os aparatos repressivos do Estado devem ser fortificados: 

  

[...] separar de modo estrito o "refugo humano" do restante da sociedade, excluí-lo do 
arcabouço jurídico em que se conduzem as atividades dos demais e "neutralizá-lo". O "refugo 
humano" não pode mais ser removido para depósitos de lixo distantes e fixado firmemente 
fora dos limites da "vida normal". Precisa, assim, ser lacrado em contêineres fechados com 
rigor. O sistema penal fornece esses contêineres. [...] Na melhor das hipóteses, a intenção de 
"reabilitar", "reformar", "reeducar" e devolver a ovelha desgarrada ao rebanho é 
ocasionalmente louvada da boca pra fora [...] (BAUMAN, 2004, p. 107) 

  

           Resta evidente que, a solução encontrada pelo Estado, para conter a exclusão social e 
as carências múltiplas ocasionadas pela falta de cidadania, não é a assistência e previdência 
social, mas, sim, a incidência da legislação penal, com o objetivo de "taxar", "rotular" e 
"tipificar" a pobreza, de modo que os aparelhos oficiais de perseguição policial sejam eficazes 
em segregar e confinar as pessoas que não possuem as aptidões necessárias para transitar na 
sociedade de consumo. 

            O Brasil, seguindo essa infeliz tendência mundial, duplicou o número de sua 
população carcerária em menos de dez anos. No ano de 2000, o número de presos totalizava 
232.755 (duzentos e trinta e dois mil setecentos e cinqüenta e cinco), já no primeiro semestre 
do ano de 2009 esse número saltou para 469.807 (quatrocentos e sessenta e nove mil 
oitocentos e sete)[5]. 

            Observa-se que a própria legislação é responsável em gerar desigualdade e exclusão, 
visto que seu âmbito de incidência é restrito, impondo limites claros de atuação, com o escopo 
de eleger categorias incluídas e setores que devem ser segregados, atingidos somente pela 
categoria criminalizante: 

  

É a lei que dá existência à anarquia, ao traçar a linha que divide o dentro do fora. A anarquia 
não é meramente a ausência de lei; ela nasce da retirada, da suspensão, da recusa da lei. [...] A 
lei jamais alcançaria a universalidade sem o direito de traçar o limite de sua aplicação, 
criando, como prova disso, uma categoria universal de marginalizados/excluídos, e o direito 
de estabelecer um "fora dos limites", fornecendo assim o lugar de despejo dos que foram 
excluídos, reciclados em refugo humano. [...] (BAUMAN, 2004, p. 43) 
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           Nesse sentido, os negros podem ser considerados uma das maiores vítimas dessa 
discriminação oficial, especialmente, em países periféricos como o Brasil, que possui longa 
história de tradição escravocrata. 

          Com a colonização exploratória de Portugal, sobre os territórios dominados, instaurou-
se, no Brasil, o regime escravagista, enraizando na sociedade uma cultura de subjugação e 
discriminação da raça negra, pois, os negros eram considerados objetos patrimoniais, vistos 
como seres de segunda classe, desprovidos de quaisquer direitos. 

          Como se isso não bastasse, após a erradicação do regime escravocrata, o Estado não 
prestou qualquer assistência aos libertos, que além de suportarem a discriminação e 
indiferença social, tinham que conviver com as miseráveis condições de vida existentes, tendo 
em vista que não possuíam nenhum conhecimento profissional ou apoio estatal, capaz de 
viabilizar sua concreta emancipação. 

          Nesse contexto, citado autor ressalta, ainda, que as conseqüências desse passado, são 
vivenciadas até no século presente: 

  

[...] ainda hoje se refletem nos índices sociais de qualidade de vida que denotam o hiato social 
existente entre eles e os brancos. Os senhores de terra a seu turno consideravam-se acima da 
lei, não possibilitando a implementação da igualdade efetiva até a atualidade. (BRITO 
ALVES, p. 99, 2010)           

  

          Esse panorama de exclusão dos negros, acaba por refletir nas profundas desigualdades 
sociais existentes na sociedade brasileira, tendo em vista que os afro-descendentes 
representam 70% (setenta por cento) dos 22 (vinte e dois) milhões habitantes que vivem 
abaixo da linha da pobreza. (BRITO ALVES, p. 101, 2010)  

          Resta evidente que omissão do Estado em realizar, empiricamente, políticas oficiais de 
inclusão, direcionadas para a tutela dos direitos das minorias, constituem as causas mais 
relevantes para a manutenção do status quo fragmentário e desigual. 

            A negação da identidade e dos direitos são fatos recorrentes na contemporaneidade, 
tendo em vista que não só os estrangeiros são considerados "estranhos"[6], pois como visto 
acima, todos os excluídos, dentre eles, os pobres, os desempregados, os prisioneiros, os 
negros, sofrem com os efeitos deletérios da globalização e com a indiferença estatal, que 
cruzam os braços diante das mazelas sociais. 

           Realizado um panorama geral sobre a segregação social, apontando, brevemente, os 
setores marginalizados, pretende-se abordar no próximo tópico, especificamente, a exclusão 
social das mulheres, que por ser objeto desta investigação, merece uma análise mais detida. 

  

3 O Constitucionalismo e a Discriminação das Mulheres no Brasil 
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          No transcurso do período colonial, o modelo do patriarcado integrava o aporte cultural 
luso-brasileiro, de modo que os aparelhos ideológicos oficiais, como o Estado e a Igreja 
Católica, ofereciam mecanismos de controle e constante vigilância da mulher, com o escopo 
de arraigar o paradigma de submissão feminina aos mandamentos hegemônicos do sexo 
masculino. 

          As mulheres deveriam ser educadas para o desempenho exclusivo de atividades 
domésticas e de cuidados com o lar. O controle exercido pelo chefe da família, representava a 
expressão máxima de seu poder civil e familiar, tendo em vista que mulher teria que 
corresponder as regras de condutas impostas pelo patriarcado, pois segundo as normas desse 
modelo, o sexo feminino era considerado inimputável e, não poderia exercer qualquer ato 
pleno da vida civil sem o consentimento do homem. 

  

Na lei, como nos costumes, a ideologia da supremacia masculina era prevalente. As 
Ordenações Filipinas, compiladas em Portugal em 1603, que praticamente permaneceram 
efetivas no Brasil até a promulgação do Código Civil de 1916, designavam especificamente o 
marido como "cabeça do casal", e somente com sua morte a mulher podia ocupar tal posição. 
De acordo com a estrutura do sistema de direito civil brasileiro no século XIX, uma extensão 
das Ordenações Filipinas, as mulheres eram perpetuamente menores. (E o Código Civil de 
1916 não mudou realmente a questão). (HAHNER, 2003, p. 44)   

  

            Inexistia qualquer autonomia de vontade feminina, sendo a liberdade sexual algo 
impensável naquela época, visto que o envolvimento afetivo, apenas, seria franqueado após o 
acordo entre as famílias dos nubentes, por meio da vigência das rígidas e formais normas de 
casamento. 

           Nesse sentido, o instituto jurídico e religioso do casamento, seria um poderoso 
instrumento econômico, capaz de garantir a riqueza das famílias burguesas, conforme 
sublinhado por June E. Hahner (2003, p. 45): 

  

Embora celebrado como um santo sacramento pela Igreja Católica Romana, o casamento, 
para a elite, centrava-se na propriedade. Uma aliança considerada adequada e conveniente 
envolvia parceiros de casamento com riqueza e status, cuja união preservaria a situação 
financeira e a posição das famílias. Para manter prestígio e estabilidade social, as famílias de 
elite procuravam evitar os casamentos  com misturas de raças, tanto quanto de nascimento, 
honra ou riqueza desigual.  

  

          Mantendo-se casta até a celebração do casamento e por meio da relação íntima com o 
marido, sem qualquer conotação erótica, mas, somente, para garantir a geração de herdeiros, 
seria a única maneira da mulher se afastar da figura pecaminosa e subversiva de Eva e se 
aproximar da pura imagem da Virgem Maria. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7110



          Por outra banda, o adultério masculino era socialmente aceito, porque os instintos 
sexuais masculinos, por serem considerados mais aflorados, naturalmente, não poderiam 
cingir-se ao âmbito do matrimônio. 

          Todavia, a traição feminina constituía um ato atentatório à moral, aos bons costumes e 
ao ordenamento jurídico, permitindo-se ao homem traído, matar a esposa adúltera. 

  

As Ordenações Filipinas concediam ao marido da adúltera o direito de matar, havendo de ser 
a morte civil ou natural, a depender das circunstâncias. (Livro 5, Título XXV). Igualmente o 
marido podia matar o adúltero, desde que esteja certo que ambos cometem adultério. Na 
hipótese de flagrante delito ou em decorrência de decisão judicial que aplicasse a pena de 
morte à mulher adúltera, todos os bens dela revertiam a favor do marido. (Livro 5, Título 
XXV). (CAVALCANTI, 2003, p. 40) 

  

          A violência contra o gênero manifesta-se de várias formas, desde a submissão aos 
mandamentos arbitrários do regime patriarcal, até mesmo a consumação de lesões físicas, 
como a autorização de assassinatos[7], nos casos acima mencionados. 

          Com a proclamação da independência do Brasil, pouco se avançou no que diz respeito à 
emancipação feminina, perdurando o status quo fragmentado e excludente vivenciado no 
período colonial. 

          Muito embora a Constituição de 1824 possa ser considerada de vanguarda, por tutelar 
alguns direitos sociais, além dos direitos fundamentais de primeira dimensão, havia um nítido 
hiato entre a realidade fática e os preceitos normativos. 

  

Tentou-se impor ao país um modelo que não refletia a realidade das instituições e estruturas 
políticas brasileiras, nem tampouco garantia que as que foram implantadas trouxessem 
estabilidade. Tornava-se necessário ultrapassar essa situação ambígua, quando não 
contraditória. A República se propunha a realizar essa aspiração. (BONAVIDES, 2002, p. 
101) 

  

           Não obstante a isso, referida Carta Constitucional garantia a igualdade em termos 
genéricos, sem qualquer menção ao sexo. Fator este, que contribuiu para a manutenção da 
ideologia do patriarcado. Diante desse quadro institucional desolador, resta claro que 
praticamente nenhum movimento de resistência feminina[8] se organizou no Brasil, na 
primeira metade do século XIX. 

          Ao final do século XIX, as mulheres conseguiram reconhecimento social, por 
participarem dos movimentos abolicionistas em 1888, além de conquistarem o direito de 
cursar o ensino superior, por meio da reforma educacional de 1879. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7111



          Com a proclamação da República, em 1889, esperava-se maior abertura para ser 
desenvolvida a participação política das mulheres, com a respectiva tutela dos seus direitos, 
surgindo, desse modo, os movimentos sufragistas. 

          Nessa esteira e em consonância com ideais republicanos, a Constituição de 1891 restou 
por extinguir antigos privilégios nobiliárquicos e títulos honoríficos. Além disso, Bonavides 
(2002, p. 259) sublinha que: 

  

Muitos outros direitos e garantias, já constantes da Constituição imperial foram também 
incorporados à lei maior da república. Entre estes, a isonomia, a livre manifestação de 
pensamento, a liberdade de associação, o direito de reunião, a inviolabilidade da casa como 
asilo do indivíduo e a instituição do júri. 

  

          Ocorre que, mais uma vez apenas a igualdade formal foi assegurada, nos mesmos 
moldes da Carta anterior e em prestígio a corrente liberal vigente nos Estados Unidos e na 
Europa, sem fazer qualquer previsão expressa aos direitos das mulheres, inexistindo, também, 
qualquer artigo sobre sua participação política.    

          A violência doméstica e familiar contra a mulher era um fenômeno mais visível nas 
classes baixas, tendo em vista que, em virtude dos recursos financeiros e para prevenir o 
escândalo público, os casos de agressão nas classes dirigentes, dificilmente, chegariam ao 
conhecimento do Estado, por meio do registro de ocorrência[9]. 

          Contudo, na segunda década do século XX, as mulheres começaram a se organizar[10], 
formando os movimentos feministas, com o escopo de discutir sua posição na sociedade e 
reivindicar um tratamento político e jurídico mais igualitário. 

           Em 1927 as mulheres do Rio Grande do Norte foram as primeiras brasileiras que 
conseguiram participar do processo eleitoral. Além disso, Alzira Teixeira Soriano, foi a 
primeira mulher a ocupar um cargo político, sendo eleita para administrar o município de 
Lages/RN. (SAFFIOTI, 1969, p. 275-276) 

          Há registros de outras iniciativas feministas no Brasil, sendo que algumas conseguiram 
se alistar e outras tiveram seus pedidos indeferidos pelos juízes eleitorais. 

           No entanto, somente com a queda da República Velha e com a ascensão de Getúlio 
Vargas que essa questão restou pacificada. Decretou-se um código eleitoral provisório em 
1931, que estendeu o voto, apenas, para algumas mulheres, de modo que somente as viúvas, 
as mulheres com renda própria e aquelas que tinham a permissão dos maridos poderiam votar. 

           Com o advento da Constituição de 1934, o liberalismo da Carta de 1891 foi mitigado, 
em prestígio aos direitos sociais. Paulo Bonavides (2002, p. 328) explica que: 

  

No figurino ao exercício do poder, volvido agora para aspirações menos oligárquicas e mais 
identificadas com a classe média e as classes obreiras. A introdução de dois títulos, 
desconhecidos à Constituição republicana de 1891, e relativos, um à ordem econômica e 
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social, outro à família, educação e cultura, vem patentear a guinada constitucional no sentido 
de estabelecer uma democracia social. 

  

          Ocorre que esse paradigma constitucional de solidariedade e justiça social perdurou 
pouco tempo, pois, em 1937, Getúlio Vargas promulgou uma nova Constituição, inaugurando 
um período ditatorial, marcado por retrocessos, visto que as mulheres perderam os seus 
direitos políticos. 

          Dessa forma, recrudesceram os mecanismos discriminatórios, vedando, por exemplo, o 
ingresso das mulheres nos serviços públicos. Não obstante isso, Getúlio Vargas concedeu 
amplo perdão judicial para os homens que assassinaram suas mulheres em nome da 
honra[11]. (HAHNER 2003, p. 361-362) 

           A ordem democrática e a tutela ampla dos direitos fundamentais, só foi possível após a 
queda de Vargas e com a promulgação da Constituição de 1946. Nesses termos, Bontempo 
(2008, p. 47-48) destaca que referido texto constitucional, além de dispor em título específico 
sobre a família e a assistência à maternidade, albergou: 

  

[...] o rol já constante da Constituição de 1934, conjugando os direitos civis e políticos aos 
econômicos, sociais e culturais. Agregou, todavia, aos direitos anteriormente concebidos, 
dispositivos de muita importância, como a impossibilidade de se excluir da apreciação do 
Judiciário qualquer lesão de direito individual (art. 141, § 4.º) e a previsão constitucional dos 
partidos políticos (art. 14, § 13). 

  

          As mulheres desse período conviviam com uma influência paradoxal, visto que, por um 
aspecto a vida social propiciava maior liberdade e autonomia de escolhas, mas por outro lado, 
as mulheres ainda conviviam com a ideologia machista, sendo que a separação judicial era 
possível, somente, por meio do desquite, o qual não dissolvia a sociedade conjugal[12]. 
(BASSANEZI, 2006, p. 636) 

          Entretanto, na década de 60, a estabilidade constitucional foi, novamente, abalada, 
impedindo o exercício pleno da cidadania feminina. Em 1967 é outorgada uma nova 
Constituição, a qual primava pela segurança nacional, em detrimento dos direitos 
fundamentais. 

          Apesar do texto constitucional de 1967 ter previsto expressamente, dentre outros 
direitos sociais, o direito à maternidade, Giulani (2006, p. 642) adverte que:   

  

Buscando legitimidade junto à população, os governos militares ensaiam algumas políticas 
voltadas às condições de vida das camadas populares: programas de alfabetização, de 
assistência médico-hospitalar e de habitação. Mais uma vez, porém, tais programas 
reafirmaram a assimetria das relações entre homens e mulheres. Antes de tudo, considera-se 
como público-alvo dessas políticas a família institucionalmente constituída em torno do chefe 
de família [...]. 
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          Em 1969 é promulgada pelos militares, uma emenda à Carta de 1967, constituindo na 
realidade em uma nova Constituição, com objetivo de impedir a posse de um civil no cargo de 
presidente e, também, com o criar uma nova modalidade de perda de mandato parlamentar, 
dentre outras medidas de exceção. (BONTEMPO, 2008, p. 54) 

        Nesse contexto de opressão, as mulheres, a exemplo dos movimentos feministas surgidos 
na década de 20 do século anterior, organizaram-se  e criaram grupos de resistência, com o 
escopo de reivindicarem os seus direitos fundamentais e serem reconhecidas como atrizes 
sociais. 

  

Os Clubes de Mães e os Grupos de Mulheres Trabalhadoras nascem como uma espécie de 
instrumento de denúncia da ausência ou da precariedade dos serviços coletivos municipais. 
Das longas e animadas reuniões - ensino e saúde estão no centro dos debates - saem abaixo-
assinados, manifestações, organizações de encontros municipais, estaduais e nacionais. [...] 
(GIULANI, 2006, p. 647) 

       

         No entanto, em 1979 a ditadura militar apresenta sinais de enfraquecimento, de modo 
que o General Figueiredo concede anistia aos condenados políticos, a fim de abrir caminho 
para a redemocratização. (BONTEMPO, 2008, p. 55) 

          Assim como o movimento denominado de "Diretas Já", as mulheres tiveram 
participação ativa[13] nesse período. Cláudia Maria da Costa Gonçalves (2007, p. 129) 
sublinha que: 

  

Nesse contexto, o movimento feminista brasileiro, nos anos 70 (século XX), gradativamente 
foi se distanciando do seu caráter mais elitista ligado às mulheres de classe média e 
perpassando pelas demandas populares ligadas, v.g., às reivindicações das donas de casa. 
Vislumbra-se, por conseguinte, que, a partir daí, não apenas demandas operárias das 
trabalhadoras passaram a ser evidenciadas, mas também foi questionada sobretudo a posição 
subalterna das mulheres nas relações cotidianas, inclusive no interior da família.      

  

         Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a igualdade entre os sexos foi 
albergada expressamente, garantindo as mulheres o pleno gozo dos direitos da cidadania, 
além de prever mecanismos de proteção contra a violência doméstica e familiar. 

  

4 A Constituição de 1988 e a Lei "Maria da Penha": Tutela dos Direitos Fundamentais 
das Mulheres    
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          A Constituição Federal de 1988 consagrou, em decorrência de um dos aspectos da 
dignidade humana, o princípio da igualdade, o qual resta evidenciado no artigo 5.°, inciso I, 
que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sendo vedada qualquer 
diferenciação arbitrária. 

           Mister frisar que o Estado brasileiro não se constituiu estritamente de acordo com o 
paradigma liberal, pois foram instituídos e delimitados os marcos democráticos de um Estado 
interventor, comprometido com a promoção social, a fim de que os direitos humanos de 
segunda e terceira dimensões fossem tutelados. 

          Como resultado da imbricação dessas categorias dimensionais dos direitos 
fundamentais, Jorge Miranda (1999, p. 61-62) leciona que: 

  

A existência das pessoas é afectada tanto por uns como por outros direitos. Mas em planos 
diversos: com os direitos, liberdades e garantias, e sua esfera de autodeterminação e expansão 
que fica assegurada, com os direitos sociais é o desenvolvimento de todas as potencialidades 
que se pretende alcançar; com os primeiros, é a vida imediata que se defende do arbítrio do 
poder, com os segundos é a esperança numa vida melhor que se afirma; com uns, é a 
liberdade actual que se garante, com os outros é a liberdade futura que se começa a realizar.  

  

           Nessa esteira é que se pode mencionar o inciso I, do artigo 5.° da Constituição, como 
exemplo da tutela da isonomia forma e material pelo Estado, referentes aos direitos de 
primeira e segunda dimensões, porque ao instituir a igualdade perante o ordenamento jurídico, 
veda  qualquer ato discriminatório que tenha como parâmetro o gênero[14], assegurando a 
igualdade real de condições. 

          Esclarecendo sobre a dupla face do princípio da igualdade, o autor José Afonso da Silva 
(2000, p. 214) esclarece que: 

  

As constituições só têm reconhecido a igualdade no seu sentido jurídico-formal: igualdade 
perante a lei. A Constituição de 1988 abre o capítulo dos direitos individuais com o princípio 
de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5.° caput). 
Reforça o princípio com muitas outras normas sobre a igualdade ou buscando a igualização 
dos desiguais pela outorga de direitos sociais substanciais. 

  

          Dessa forma, depreende-se que a mulher não poderá sofrer qualquer discriminação, 
possuindo todos os direitos e prerrogativas legais instituídas ao homem, correspondente a 
igualdade formal perante a lei, podendo, inclusive, haver discriminações positivas, no sentido 
de amortecer os desníveis sociais existentes entre os sexos, pertinente a igualdade material, 
pois não há dignidade sem igualdade. 

          Vale colacionar a lição de Tove Stang Dahl (1993, p. 41) sobre a discriminação: 
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A discriminação negativa contra um dos sexos, directa ou indirectamente, significa sempre 
uma discriminação positiva em favor do outro e vice-versa. [...] A razão para assim ser é a de 
que a discriminação positiva em favor das mulheres tem frequentemente na sua origem uma 
posição inicial e continuada de fraqueza destas, que se pretende precisamente contrabalançar 
com acções afirmativas (DAHL, 1993, p. 45). 

  

          O gênero feminino, além de gozar de uma posição igualitária e protetiva em relação aos 
homens, ganha relevo em face do reconhecimento da especial importância das relações 
familiares pela Constituição, conforme se observa no Título VIII, destinado à ordem 
social[15]. 

          Considerando que o artigo 226, § 8.º, da Carta Magna reza que a família é a base da 
sociedade, tendo peculiar proteção estatal, o legislador constituinte assegurou que o Estado 
criará mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. 

         De acordo com o aporte normativo constitucional, acima indicado, constata-se que a 
mulher brasileira teve os seus direitos inalienáveis reconhecidos, alcançando a tão almejada 
igualdade de tratamento. 

         Apesar do estabelecimento da ordem democrática em 88, as raízes da cultura 
discriminatória e patriarcal que vigeu por séculos no Brasil, deixou suas marcas na sociedade 
contemporânea, tendo em vista, que os comandos constitucionais possuem, apenas, 22 (vinte 
e dois) anos de existência, sendo que a transformação paradigmática e a implementação dos 
termos normativos demandam tempo e investimento social. 

         Persiste no Brasil a ideologia machista, no sentido de impor o trabalho doméstico como 
obrigação feminina, pois, segundo a pesquisa da Fundação Perseu Abramo[16], 96% 
(noventa) por cento dos domicílios pesquisados, a mulher era a responsável pelas tarefas 
domésticas. (SILIPRANDI, 2004, p.126) 

         Como se não bastasse todo esse quadro de opressão, que atinge diversas esferas da vida 
feminina, é imprescindível ressaltar que a violência doméstica e familiar contra as mulheres 
no Brasil, é apontada constantemente em estatísticas e os dados são preocupantes. 

  

Alguns dados fornecidos pela pesquisa são ilustrativos: a taxa de espancamento da população 
feminina é da ordem de 11% [...], indicando que cerca de 6,8 milhões de mulheres, num 
universo de 61,5 milhões, já foram espancadas ao menos uma vez [...], na maioria dos casos 
pelos próprios parceiros/maridos. (Margareth Rago, 2004, p. 39) 

  

          Verifica-se, pois, que mesmo com o advento da nova Constituição, a questão de gênero 
e violência não restou superada e, ainda é alvo de discussão, principalmente no âmbito 
jurídico penal, no qual a problemática da violência doméstica e familiar ganha relevo. 

          Em pesquisa realizada por Eva Alterman Blay (2008, p. 106-107, grifo da autora), no 
banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre os anos de 
1998 a 2000, constatou-se que: 
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Cerca de 5 em cada 10 homicídios são cometidos por pessoas de relacionamento afetivo, 
entre as quais estão esposos, namorados, noivos, companheiros e "amantes" [...] Se 
acrescentarmos os ex-companheiros, em cerca de 7 em cada 10 casos as mulheres são vítimas 
de seus próprios parceiros ou ex-parceiros. 

  

         Além disso, embora o discurso constitucional defenda um Estado Democrático e Social 
de Direito e, consequentemente, uma ordem jurídica justa fundada no princípio da dignidade 
humana, as mulheres ainda encontram muitas barreiras no que diz respeito a tutela concreta 
dos seus direitos humanos. 

          As dificuldades se estendem quando o que se necessita é algo que está além dos 
tribunais, ou seja, quando há dificuldades econômicas, escassez de trabalho, falta de estrutura 
familiar, e também quando não são ofertados programas públicos de assistência. Não há 
socorro ao alcance dos cidadãos. Há a segregação pura e simples. 

  

O empreendimento neoliberal implica, desde logo, brutal minimização do Estado, e portanto 
do público: [...]. Tal minimização, que opera uma fantástica transferência de poder da decisão 
pública para decisões privadas, tem como conseqüência a insegurança dos cidadãos, [...] 
expressa não só no desemprego associado [...] e no desmonte dos programas assistenciais 
públicos. (BATISTA, 2004, p. 98-99) 

  

          Tratando da questão da vulnerabilidade que atinge o sujeito, ensina Zaffaroni (2001, p. 
270) que "o nível de vulnerabilidade é fornecido pela proporção do risco de seleção, que 
corresponde à situação de vulnerabilidade em que se colocou o sujeito". 

          Desta forma, embora se deva reconhecer que existam seguimentos sociais mais 
vulneráveis, como é o caso das mulheres negras e pobres, a violência contra a mulher não 
encontra barreiras nas classes sociais e, é um problema latente a espera de uma solução 
adequada. 

O problema, portanto, não se põe ao nível do indivíduo, mas de toda uma categoria de 
gênero. [...] As duas categorias de gênero falam a partir de posições hierárquicas e 
antagônicas, ao passo que o conceito de consentimento presume que os co-partícipes falem a 
partir da mesma posição ou de posição iguais. (Saffioti, 1994, p. 155, grifo nosso) 

  

          A violência doméstica, portanto, não é um estigma que assola determinada classe ou 
grupo social de mulheres em específico, ao contrário, é um mal que está presente em todas as 
camadas da sociedade, desde as mais vulneráveis até nas que possuem maiores condições 
sócio-econômicas. 

          O Estado, por meio da promulgação de leis, pode tentar alcançar a solução imediata, 
mas não pode com a mesma facilidade alterar conceitos sociais.  Isto, somente, será possível 
com a concretização de mecanismos emancipatórios, capazes de criar uma cultura de 
coexistência pacífica, por meio de políticas públicas sérias, permanentes e adequadas. 
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          Dessa forma, com o intuito de dotar de eficácia plena[17] o artigo 226, parágrafo 8.°, da 
Constituição Federal, promulgou-se a Lei 11.340/06, vulgarmente conhecida como Lei 
"Maria da Penha"[18], que acabou por criar os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher[19], além de prever uma série de medidas protetivas de urgência[20] e dispor 
de maneira minuciosa sobre as políticas públicas que deverão ser adotadas por todos os Entes 
Federados, constituindo, assim, importante ação afirmativa[21] em favor do gênero. 

          Os direitos do gênero feminino, que antes não estavam tutelados de forma sistematizada 
pela legislação infraconstitucional[22], hoje estão respaldados por lei especial, que instituiu 
princípios e regras específicas para o tratamento da peculiar condição feminina, constituindo 
verdadeira discriminação positiva, no sentido se garantir a igualdade material entre os sexos e 
a efetiva libertação das mulheres. 

          Outrossim, Vera Regina Pereira de Andrade (2003, p. 124, grifo da autora), ressaltando 
a imprescindibilidade da positivação de ações destaca que: 

  

Trata-se, portanto, de deslocar o leme da luta jurídica e de ressaltar a importância da 
construção de um espaço público politizado pelas mulheres como sujeitos pela via da 
positividade dos Direitos, particularmente do Direito Constitucional (recoberto e sustentado, 
obviamente, pelo plano das Declarações internacionais dos direitos da mulher) e conduzente a 
uma construção positiva (e não defensiva) da cidadania. 

  

          A adoção de ações afirmativas dessa natureza possui respaldo constitucional, na medida 
em que tem por escopo corrigir distorções no sistema sócio-jurídico, viabilizando o alcance da 
igualdade material, tendo em vista que o gênero feminino é historicamente discriminado pela 
ideologia dominante na sociedade, sendo que a presente legislação, de forma proporcional[23] 
e razoável, visa corrigir a condição de submissão da mulher, por meio de ações afirmativas, 
bem destacadas no corpo da Lei n.° 11.340/06. 

         Como bem ressaltam Luiz Antônio de Souza e Vitor Frederico Kümpel (2008, p. 70): 

  

[...] em um sistema hermenêutico principiológico, no qual prevalecem a razoabilidade, a 
tolerância e a relativização, o entre-choque de princípios faz determinar uma reacomodação 
no sistema lógico normativo, o que implica que a isonomia para gozar de efetividade precisa 
estar em consonância com a realidade social e, no caso, proteger a mulher contra a violência 
doméstica e familiar.         

  

          No entanto, referida legislação especial constituiria um avanço no ordenamento jurídico 
pátrio, contudo, o recrudescimento da repressão criminal, em relação ao homem agressor, sem 
a implementação de medidas ressocializadoras e de prevenção à violência, com a 
correspondente intervenção positiva do Estado no âmbito das relações sociais, este 
mecanismo legal representará, somente, um mero instrumento retórico, sem concreção 
prática. (NUCCI, 2006, p. 884) 
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          Nesse sentido, Américo Bedê Freire Júnior (2005, p. 48), pondera que: 

  

É óbvio que, a partir da evolução do constitucionalismo, houve uma grande mudança na 
atuação do Estado, sendo hoje inegável o seu papel promocional na materialização de uma 
ordem social mais justa. [...] em regra, as políticas públicas são meios necessários para a 
efetivação dos direitos fundamentais, uma vez que pouco vale o mero reconhecimento formal 
de direitos se ele não vem acompanhado de instrumentos para efetivá-los. 

          

          A violência doméstica e familiar contra as mulheres necessita de atenção especial do 
Estado, pois a real emancipação feminina e a conseqüente pacificação social, prescinde de 
ações concretas, no sentido de respeitar as previsões constitucionais e em específico as 
diretrizes da Lei "Maria da Penha",  para que o pleno exercício da cidadania feminina seja 
assegurado, em conformidade com os direitos e garantias fundamentais, fins últimos da 
organização política brasileira. 

  

4 CONCLUSÃO 

  

          A violência doméstica e familiar contra a mulher, por ser um fenômeno complexo, 
tendo em vista que constitui reflexo de uma histórica discriminação social realizada pela 
ideologia machista, deve ser enfrentada sob diversos aspectos, sendo insuficiente, apenas, a 
promulgação de leis especiais para a tutela específica dos direitos do gênero feminino. 

          Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro tornou-se 
democrático e social de direito, assegurando, além dos direitos fundamentais de primeira e 
segunda dimensões, os direitos da solidariedade. 

            Entretanto, em decorrência da crise no sistema capitalista mundial, ocorrido após a 
Segunda Guerra, houve a intensificação do fenômeno conhecido como globalização, cujo 
fundamento está concentrado na livre circulação de bens e capitais entre os países, com a 
conseqüente mitigação das funções e atividades do Poder Público, de modo que o Estado 
garanta, somente, a segurança e estabilidade social, para que o mercado possa, livremente, 
impor suas regras e se auto-regular. 

          Sem a interferência democrática estatal no âmbito privado, os valores humanos 
passaram a ser ignorados, em nome de axiomas mercadológicos e financeiros. 

          Sendo assim, com a inexistência de políticas públicas, próprias dos direitos sociais, 
houve a proliferação da miséria e da exclusão, pois setores hipossuficientes ficaram 
desprovidos de meios hábeis para superar a marginalização e de obterem acesso aos bens 
indispensáveis para garantir a dignidade humana. 

           A mulher, considerada como categoria social excluída, por necessitar de ações 
afirmativas que garantam sua emancipação e plenitude de direitos, assim como os demais 
grupos minoritários, entre eles, negros, presidiários e desempregados, sofreu com os influxos 
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dessa doutrina neoliberal, pois, ficou vulnerável ao jogo de interesses privados, sendo incapaz 
de, por si só, superar com o paradigma segregatório. 

          Embora a Constituição brasileira assegure a igualdade formal e substancial entre os 
sexos, prevendo, também, de maneira expressa que o Estado criará mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, mister ressaltar que instrumentos legislativos 
não são capazes de transformar a complexa realidade social, sem uma postura compromissária 
e ativa do Estado. 

          Como decorrência da histórica discriminação do sexo feminino, bem como do alto 
índice de violência doméstica e familiar contra a mulher, promulgou-se a chamada Lei "Maria 
da Penha", com o objetivo de concretizar substancialmente os direitos do gênero, além de 
dotar de efetividade plena as normas constitucionais de eficácia limitada. 

          Referido sistema normativo representaria um importante mecanismo de proteção aos 
direitos das mulheres, porque, ao dispor especificamente sobre as ações afirmativas que 
deverão ser implementadas pelo Estado, visou para garantir a real emancipação do sexo 
feminino. 

          Depreende-se que as políticas públicas deverão ser implementadas, sob pena de 
inefetividade da Lei "Maria da Penha", pois caso contrário somente os seus comandos 
repressivos terão eficácia, sem qualquer alcance social concreto. 

          E mais, o Estado terá que adimplir com os seus princípios e objetivos fundamentais, 
devendo preencher o défict de efetividade social, com a implementação dos direitos sociais, 
por meio das políticas públicas expressas na Lei "Maria da Penha", pois, somente, dessa 
forma os preceitos da igualdade substancial serão realmente tutelados e as mulheres terão uma 
vida digna, sem violência e com igualdade de condições perante os seus semelhantes. 
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[1] Não há consenso na comunidade científica sobre a terminologia adotada para expressar 
esse fenômeno. Há autores que entendem que o paradigma da modernidade, ainda, não foi 
superado, outros, porém, entendem que existe um período de transição, caracterizado pelo 
recrudescimento dos efeitos da era moderna. E, ainda, autores, como Bauman (1998), que 
entendem que a modernidade foi suplantada, sendo que, na atualidade, imperam os efeitos da 
pós-modernidade. Anthony Giddens denomina de "modernidade tardia", Ulrich Beck de 
"modernidade reflexiva", Georges Balandier de "supermodernidade". (BAUMAN, 1998, p. 
30) 

[2] Amartya Sen (2001, p. 190), em sua pesquisa sobre a desigualdade, adverte que a 
distribuição de renda e de propriedade constituem, apenas, parte da história, visto que, há 
relevantes disparidades em relação à classe, raça e sexo. Para o autor, é imprescindível 
considerar esses setores sociais, para ser possível elaborar um panorama mais completo sobre 
a questão da desigualdade. 

[3] Em dados estatísticos, extraídos da base de informação da OCDE, Faria (2004, p. 238-
239), aponta para o descompasso existente na relação PIB e emprego, expondo, por exemplo, 
a França e Alemanha, que apesar do aumento da produção interna, entre os anos de 1989 a 
1995, houve vertiginoso declínio da contratação de empregados formais. 

[4] O índice de Gini - medição do grau de desigualdade a partir da renda per capita - para o 
Brasil ficou em torno de 0,56 por volta de 2006 - quanto mais próximo de um, maior a 
desigualdade. Na seleção de países mencionada no relatório do Pnud, os piores indicadores 
pela medição de Gini são Bolívia, Camarões e Madagascar (0,6) e Haiti, África do Sul e 
Tailândia (0,59). O Equador aparece empatado com o Brasil com um indicador de 0,56. 
(Disponível em:<http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2010/07/23/brasil-
permanece-um-dos-mais-desiguais-do-mundo-apesar-de-progresso-diz-onu.jhtm>. Acesso 
em: 19 de agosto de 2010). 

[5] Esses dados podem ser visualizados no sítio do Ministério da Justiça. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D284
07509CTBRIE.htm>. Acesso em 12 de agosto de 2010. 

[6] Bárbara Hudson ressalta que o vocábulo "estranho" pode ser empregado em todos os casos 
em que uma pessoa não se enquadra ou não compartilha com os valores vigentes em 
determinada sociedade, não precisando ser necessariamente um estrangeiro, pois setores 
marginais são considerados "estranhos", aos olhos da classe hegemônica, visto que possuem 
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hábitos e conceitos diversos, gerados pela sua exclusão e falta de direitos(CAMBI; BRITO 
ALVES; BULGAKOV, 2008). 

[7] Eva Alterman Blay (2008, p. 37) faz menção ao primeiro assassinato passional divulgado, 
ocorrido durante o Império de D. Pedro II, que ficou vulgarmente conhecido como o "crime 
da mala". O desembargador Pontes Visgueiro, foi traído por sua amante de, apenas, 15 
(quinze) anos, de forma que mandou matá-la e esquartejá-la, sendo seu corpo colocado em um 
baú e enterrado em um quintal.  

[8] Todavia, mister mencionar uma verdadeira exceção que marcou esse período da história. 
Nísia Floresta, uma mulher de alta classe e com instrução educacional diferenciada, organizou 
um movimento feminista que culminou com a fundação de uma escola própria para a 
educação e defesa dos direitos das mulheres. (HAHNER, 2003, p. 59) 

[9] Blay (2008, p. 38) recorda que ao longo das décadas de 1920 e 1930, os crimes praticados 
contra as mulheres tornaram-se uma verdadeira epidemia, sendo que os meios de 
comunicação feministas fizeram uma verdadeira campanha contra os crimes passionais. Havia 
forte tendência em absolver os assassinos de mulheres, sob a justificativa de que se matou por 
amor ou que a mulher descumpriu com os seus deveres sociais.  

[10] Em sintonia com as aspirações libertárias desta época, a feminista Bertha Lutz fundou a 
denominada "Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher", com a finalidade de garantir 
os direitos da cidadania ao sexo feminino, bem como assegurar sua participação política, 
quebrando com a ideologia dominante. (SAFFIOTI, 1969, p. 271) 

[11] Na década de quarenta a violência praticada contra a mulher, ainda, poderia ser 
justificada pela legítima defesa da honra, sendo absolvidos os homicidas sob essa justificativa. 
(BLAY, 2008. p. 39) 

[12] Posteriormente, a Lei n.º 4.121 de 1962, conhecida como o "Estatuto da Mulher Casada", 
ampliou os direitos femininos, garantindo, por exemplo, às mulheres que contraíssem novas 
núpcias, o exercício do poder familiar em relação aos filhos. Em dezembro de 1977, publicou-
se a Lei 6.515, que dentre outras inovações, garantiu o divórcio e consequentemente o término 
da sociedade conjugal. (ARAGÃO, 1999, p. 27). 

[13] Segundo Maria Amélia de Almeida Teles (2007, p. 91-92), foram eleitas, ineditamente, 
26 (vinte e seis) mulheres para integrar o Congresso Constituinte, sendo que 80% (oitenta) 
por cento das reivindicações foram acolhidas pela Constituição de 1988, dentre elas: 
igualdade de direitos entre os cônjuges, proibição de discriminação no trabalho e proteção 
contra a violência doméstica e familiar. 

[14] A palavra gênero é emprega neste trabalho, não com o objetivo de designar  ou 
diferenciar o sexo masculino e feminino, mas sim à forma representativa de identificar, 
agrupar e compreender o conjunto normativo de ações e papéis atribuídos aos homens e 
mulheres. Em uma palavra, o sexo diz respeito às características corpóreas, físicas e 
reprodutivas, enquanto gênero está relacionado à construção social das relações de poder 
ligadas a essa identidade. (SANTOS; DINIZ, 2006, p. 216)    

[15] A atual Constituição assegurou a igualdade de direitos e deveres no exercício da 
sociedade conjugal (art. 226, § 5.º);  reconheceu a união estável como entidade familiar 
legítima (art. 226, § 3.º); garantiu em julho de 2010, por meio da emenda constitucional 66, a 
dissolução da sociedade conjugal pelo divórcio direto, sem prévia separação judicial e sem 
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qualquer previsão de lapso temporal para pleitear o fim do casamento, conforme o artigo 226, 
§ 6.º, da Lei Maior. 

[16] Em outubro de 2001 o Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo, 
entrevistou 2.502 mulheres com 15 anos de idade ou mais, com o objetivo de formar um 
quadro de como vivem e o que pensam 61,5 milhões de brasileiras. (SILIPRANDI, 2004) 

[17] O artigo 226, § 8.º, da Constituição Federal, seria uma norma de eficácia limitada, 
dependendo da promulgação de lei, para ser dotado de plena aplicabilidade. Apesar da 
existência desta classificação doutrinária, insta observar a ponderação de Ingo W. Sarlet 
(2006) que, diante da disposição positivada no artigo 5.º, § 1.º, da Constituição, argumenta 
que todas as normas existentes na Lei Maior são dotadas de um mínimo de eficácia, não 
constituindo, portanto, meras abstrações jurídicas.     

[18] Referido sistema normativo entrou em vigor no dia 22 de novembro de 2006, em 
homenagem a uma biofarmacêutica que ficou paraplégica, em razão das agressões e das 
tentativas de homicídio que sofreu de seu ex-marido. Diante da morosidade do Poder 
Judiciário, para impor uma decisão definitiva no presente caso, o Brasil foi condenado pela 
Comissão Interamericana da OEA, a indenizar Maria da Penha Maia Fernandes, além de ser 
responsabilizado por negligência e omissão em relação à violência doméstica, sendo 
recomendada a adoção de várias medidas, dentre elas, simplificar os procedimentos judiciais. 
(DIAS, 2007, p. 13-14) 

[19] Com a vigência desta Lei, aglutinaram-se em um único órgão jurisdicional as 
competências cíveis e criminais. 

[20] Estão previstas medidas de natureza criminal, cível ou familiar, não descuidando a Lei 
das medidas de cunho assistencial. 

[21] O Brasil é signatário da Convenção da Organização das Nações Unidas, de 1979, para 
Eliminar todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, bem como da Convenção de 
Viena, de 1993. Além disso, o Brasil participou da Conferência Mundial sobre 
Desenvolvimento e População, no Cairo, em 1994 e da IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher, em Beijing, em 1995. Ainda nesse sentido, o Brasil ratificou a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, em 1995, 
conhecida como "Convenção de Belém do Pará". (TELES, 2007) 

[22] Barsted (2007, p. 125-126) recorda que entre 1989 e 1990 diversos documentos 
legislativos estaduais e municipais trataram expressamente da violência doméstica contra as 
mulheres, prevendo a criação de políticas públicas.      

[23] Paulo Bonavides (2010, p. 394-395) adverte que, este é um princípio que decorre do 
sistema constitucional, sendo utilizado para a ponderação de valores, aptos a solucionar 
conflitos entre direitos fundamentais. 
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RESUMO 
O contexto de pobreza e de crescentes desigualdades sociais tem comprometido o exercício da 
cidadania, caracterizando uma situação de exclusão social e de afastamento dos cidadãos da 
esfera política. Por isso o estudo no presente artigo aborta questões como a definição da 
democracia, de cultura política e de cidadania. Além disso, estuda as principais questões que 
dificultam a participação do cidadão nas questões políticas. E, por fim, trabalha o tema da 
participação política como meta para a construção de uma cidadania plena. Parte-se do 
pressuposto de que, apesar dos inúmeros desafios pelos quais a sociedade está passando 
atualmente, a participação política é fundamental para a construção de uma cidadania plena e 
de uma cultura política democrática. 
PALAVRAS-CHAVE: PARTICIPAÇÃO; POLÍTICA; DEMOCRACIA; CULTURA; 
CIDADANIA. 
 
ABSTRACT 
The context of poverty and growing social inequalities have compromised the exercise of 
citizenship, characterizing a situation of social exclusion and alienation of citizens from the 
political sphere. Therefore the study in this article aborts issues as the definition of 
democracy, political culture and citizenship. Furthermore, studies the main issues that hinder 
the participation of citizens in political affairs. And, finally, deals with the theme of political 
participation as a goal for the construction of full citizenship. It starts from the assumption 
that, despite numerous challenges by which society is currently experiencing, political 
participation is fundamental to the construction of full citizenship and a democratic political 
culture. 
KEYWORDS: PARTICIPATION; POLITICAL; DEMOCRACY; CULTURE; 
CITIZENSHIP. 
 
 

   

Introdução  
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                Diante da expansão da pobreza e das desigualdades sociais, associada a uma crise 
política vivenciada pelo país, vem ocorrendo um afastamento da população do meio político, 
impossibilitando a construção de uma cidadania política e social. Dessa forma, um dos 
desafios da democracia moderna consiste em consolidar um sistema político pautado no 
desenvolvimento de uma cultura política que promova valores e hábitos democráticos como a 
participação, a confiança e a cooperação. 

            A participação da população constitui um pressuposto decisivo para o fortalecimento 
das instituições políticas e democráticas, uma vez que o desenvolvimento de uma cultura 
política de participação pode interferir diretamente na capacidade do indivíduo de influenciar 
o processo decisório. 

            Nesse contexto, o presente artigo aborda o tema da participação política visando 
compreender suas implicações para a construção de uma cidadania plena e de uma cultura 
política democrática. 

            Na primeira parte abordam-se algumas questões quanto a democracia e suas 
definições. Em seguida, trata-se o tema da participação política e da cidadania. E, por fim, 
estuda-se a influência que a participação política pode ter na efetivação de uma cidadania 
plena através do desenvolvimento de uma cultura política de participação democrática. 

  

  

1. O projeto democrático: origem e definições da democracia  

  

              A democracia é entendida como um regime político que melhor protege e promove 
os direitos humanos. É definida ainda, como regime fundado na soberania popular, na 
separação e desconcentração de poderes, com pleno respeito aos direitos humanos. 

              A democracia, no sentido etimológico da palavra, significa o "governo do povo", ou 
"governo da maioria". Na Grécia antiga, mais especificamente em Heródoto, a democracia era 
vista como uma forma de governo que se situava entre duas outras formas: a monarquia ou 
também chamado de "governo de um só" e a aristocracia ou também "governo de alguns". 
(ROSENFIELD, 1994, p. 07). Porém, a definição de democracia é dotada de relatividade e 
ambiguidade, isto é, "nenhuma definição da democracia compreende seu vasto 
desenvolvimento histórico" (VERDÚ, 1986, p. 241). 

            Neste mesmo sentido, Pinto Ferreira (1993, p. 195) preleciona que "a democracia não 
é uma doutrina imobilizada, petrificada em um dogma eterno, nem tampouco uma forma 
histórica imutável, é, porém um sistema de ideias e uma instituição que se retifica 
constantemente com o progresso". 

            Mas foram nas antigas repúblicas gregas e romanas onde ocorreram as primeiras 
manifestações concretas de governo democrático. Aquelas experiências foram a semente da 
democracia, idealizada e praticada sob forma direta, ou seja, o povo governava-se por si 
mesmo em assembléias realizadas nas praças públicas (MALUF, 1998, p. 227). 
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            No século XVIII, a democracia surgiu sob a forma indireta ou representativa. A 
complexidade das sociedades modernas, a começar pelas dimensões territoriais dos estados, 
não possibilita o exercício da democracia direta. Portanto, democracia e representação 
política, nos dias de hoje, tornaram-se ideias equivalentes (MENDONÇA, 2004, p. 54). 

            Segundo José Joaquim Gomes Canotilho (1995, p. 402), a democracia representativa 
acabou por impor-se no final do século XIX e início do século XX, quando o sufrágio passou 
a ser praticamente universal. Sobre a adoção do regime democrático representativo, Paulo 
Bonavides (2001, p. 273) preleciona que 

  

O homem moderno, via de regra, 'homem massa', precisa de prover, de imediato, as 
necessidades materiais de sua existência. Ao contrário do cidadão livre ateniense, não se pode 
volver ele de todo para a análise dos problemas de governo, para a faina penosa das questões 
administrativas, para o exame e interpretação dos complicados temas relativos à organização 
política e jurídica econômica da sociedade. Evidentemente, só há pois uma saída possível, 
solução única para o poder consentido, dentro do Estado moderno: um governo democrático 
de bases representativas. 

  

            Hoje, não há onde não se invoque a democracia, sendo que o substantivo democracia 
vem sempre acompanhado de adjetivo que o faz exprimir significado distinto, tais como: 
democracia liberal, democracia pluralista, democracia aberta, democracia social. Diversas são 
as maneiras de entender a democracia (MENDONÇA, 2004, p. 55). Nesse sentido, Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho (1998, p. 84), pondera 

  

O mundo é hoje unanimemente democrático. Todos os governos e todos os povos pretendem 
ser democráticos. Todos se declaram pela democracia e, não raro, se entredevoram pela 
democracia. Essa unanimidade releva, sem dúvida, que só se aceita como legítimo o governo 
que provem do povo e que visa ao interesse social. Entretanto, muito contribui para essa 
unanimidade a obscuridade inerente ao termo democracia. Por isso, raramente se emprega a 
termo desacompanhado de um qualitativo. Contudo a qualificação frequentemente acentua a 
obscuridade. 

  

               O eixo central da democracia é a ideia de soberania popular, a ordem política 
produzida pela ação humana. A ideia de democracia é tão vasta e tão plena que, não pode ser 
exemplificada por meio do Estado. Nenhuma forma de Estado, por melhor que seja, é 
suficiente para exemplificar a ideia de democracia em sua integridade. Isso porque a 
democracia, a sua realização transcende o Estado, ela encontra-se simultaneamente, em todos 
os modelos de associações humanas dentro da comunidade interagindo reciprocamente. Pode-
se afirmar que a democracia compreende o respeito à legalidade, constituindo o chamado 
governo das leis, marcado pela subordinação do poder ao Direito. Esta concepção de 
democracia acentua a dimensão política na medida em que enfatiza a legitimidade e o 
exercício do poder político, avaliando quem governa e como se governa. Na acepção material, 
pode-se sustentar que a democracia não se restringe ao zelo pela legalidade, mas também, 
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pressupõe o respeito aos Direitos Humanos. Não existe democracia sem o exercício dos 
direitos e liberdades fundamentais (PENA, 2006, p. 02). 

              Segundo Norberto Bobbio (2000, p. 386), são muitas as definições de democracia, 
mas, entre todas as definições prefere aquela que apresenta a democracia como o "poder em 
público". Poder em público, para ele, é uma expressão sintética que serve para indicar os 
"expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomarem as suas decisões às claras". 

            Bobbio concorda que a democracia como poder em público pode ser caracterizada de 
outras maneiras, mas essa definição capta um aspecto pelo qual a democracia representa uma 
antítese de todas as formas autocráticas de poder, porque o poder tem uma irresistível 
tendência de esconder-se do olhar do público, e "continua sendo verdade que saber é poder, 
que quanto mais uma pessoa sabe, mais pode" (BOBBIO, 2000, p. 390). 

            Assim, se os governantes tomarem as suas decisões às claras, para o povo tomar 
conhecimento, consequentemente, o povo exercerá o poder e estará caracterizada a 
democracia, porque uma das principais regras do regime democrático atribui o direito do 
conjunto de indivíduos de participar direta ou indiretamente da tomada de decisões coletivas 
(MENDONÇA, 2004, p. 57).      

            Embora, a luta incessante da consolidação de direitos seja uma das características das 
sociedades democráticas, é preciso que existam condições mínimas para que a luta popular 
seja viável e que a participação democrática seja possível, caso contrario haverá apenas uma 
democracia de aparência. 

  

  

2. A democracia e a participação política 

            

            Participar é uma forma de exercer direitos políticos e sociais garantidos pela 
Constituição. Especificamente, a participação política caracteriza-se pelas ações coletivas ou 
individuais, de apoio ou de pressão, que são direcionadas a selecionar governos e a influenciar 
as decisões tomadas por eles. Trata-se de uma participação ativa dos cidadãos nos processos 
políticos, sociais e comunitários e tem como objetivo influenciar as decisões que contemplem 
os interesses coletivos e o exercício da cidadania. 

            A ideia de que deveria haver maior participação dos cidadãos nas decisões 
governamentais surge na década de 1960, com os movimentos estudantis e comunitários que 
passaram a exercer pressões políticas. A questão que se coloca na atualidade é como motivar 
os cidadãos para o envolvimento político. Carole Pateman (1992, p. 66) argumenta que a 
participação mais ampla na esfera política começa necessariamente com a participação em 
micro-esferas da vida social. "As pessoas com senso de eficácia política têm mais 
probabilidade de participar da política do que aquelas que carecem desse sentimento". De 
acordo com a autora, quanto mais os indivíduos participam, mais capacitados se tornam para 
fazê-lo. 
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            A participação deve forjar cidadãos comprometidos com o processo democrático, 
capazes de realizar cobrança e fiscalização das ações governamentais, e maior fortalecimento 
e legitimidade da democracia. Assim argumenta Águila (2004, p. 82): 

  

 A participação criará melhores cidadãos e, quem sabe, simplesmente melhores indivíduos. Os 
obrigará a traduzir em termos públicos seus desejos e aspirações, incentivará a empatia e a 
solidariedade, os forçará a argumentar racionalmente ante seus iguais e a compartilhar 
responsavelmente as conseqüências (boas e más) das decisões. E estes efeitos benéficos da 
participação se conjugam com a idéia de que a democracia e suas práticas, longe de entrar em 
conflito com a perspectiva liberal, são o componente indispensável para o desenvolvimento da 
autonomia individual que presumivelmente aquelas instituições querem proteger. 

            

            Não se pode duvidar o quão importante é, para a ideia de democracia, a participação 
dos cidadãos e, para isso, além de criar a consciência cidadã de participação deve também 
proporcionar a manutenção de cada um dos valores que a compõem. 

            Os direitos do cidadão, tanto os chamados direitos humanos - à vida, à saúde, à 
educação, à moradia - quanto os direitos civis - liberdade, igualdade jurídica, justiça são, pois, 
proposições da democracia. Aliás, os direitos do homem e do cidadão foram reafirmados pela 
ONU, após a Segunda Guerra Mundial, na Declaração Universal dos Direitos humanos. 

            O cidadão está abrigado de eventuais abusos do estado graças a mecanismos tais como 
o constrangimento imposto pela requisição de publicidade e transparência no que se refere à 
administração pública e em relação ao estabelecimento de um marco jurídico regulatório (com 
a função de garantir proteção aos indivíduos e de evitar que o estado continuasse a gozar de 
um poder opressor indefinido). De acordo com o que pode ser percebido, nestes termos, cada 
um dos valores que fazem parte da idéia de democracia possui importância e função 
peculiares na montagem institucional do estado moderno (MARQUES, 2008, p. 139). 

            Sabe-se que nas complexas sociedades contemporâneas, as condições para o exercício 
da democracia direta são bastante limitadas. As democracias contemporâneas são, em sua 
essência, representativas, em que a soberania se exerce por meio de representantes eleitos para 
desempenhar funções públicas por um determinado período de tempo (BORBA, 2007, p. 01). 

            Determinados autores vão falar que a participação é importante por estar relacionada à 
satisfação dos cidadãos com o regime político, ressaltando, assim, aspectos caros às 
dimensões sociais e psicológicas; outros estudiosos vão lembrar a questão da estabilidade 
política, uma vez que enfatizam o grau maior de comprometimento dos cidadãos com 
determinada decisão da qual tomaram parte; outro grupo vai realçar fenômenos indiretos, 
como o grau maior de educação dos cidadãos ou o alívio de tensões sociais (GOMES, 2005a, 
p. 05). 

            No entanto, o que deve ser enfatizado na questão da participação política é que ela 
pode proporcionar maior legitimidade das decisões e das políticas públicas adotadas e, 
conseqüentemente, do regime democrático e maior eficácia na implementação destas políticas 
públicas e decisões. 
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            Por mais controversa que seja a atribuição de importância e desejabilidade a alguns 
dos valores integrantes da ideia de democracia, qualquer uma das concepções que lide com a 
conceituação deste regime de governo prevê um componente que confere aos cidadãos um 
poder fundamental na vida política das sociedades. O poder da esfera civil é a tradução do que 
se chama teoricamente de "soberania popular", segundo a qual o conjunto dos cidadãos é a 
verdadeira e única autoridade distinta, dispensando-se e rechaçando-se a necessidade, por 
exemplo, de um monarca (MARQUES, 2008, p. 140). 

            Soberania supõe liberdade e participação popular, alicerces da democracia. Assim, o 
princípio democrático impõe o respeito à soberania popular, na medida em que garante a 
participação de todos e de cada um dos cidadãos particularmente na vida política do país. 

  

3. O problema da participação política 

  

            A política contemporânea aparece como incapaz de satisfazer os requisitos da 
democracia em seu sentido mais próprio. E o fenômeno mais comumente identificado como 
em estreita relação ao déficit democrático contemporâneo é, em geral, designado pelo verbete 
"participação política". 

            Mas se falta participação política é porque faltam também outros requisitos da vida 
democrática. Algumas dessas faltas são relacionadas à cultura política, na qual, faltaria aos 
cidadãos nas democracias contemporâneas um elementar sentido de efetividade das práticas 
políticas civis. Parece ausente a sensação de que há uma conexão de causa e efeito entre a 
ação do cidadão e o modo como as coisas referentes ao Estado se decidem. Este sentimento se 
reforça pela impressão de que, com efeito, as indústrias da notícia, do lobby e da consultoria 
política têm muito maior eficácia junto à sociedade política e ao Estado de que a esfera civil. 
Haveria como que uma marginalização do papel dos cidadãos (GOMES, 2005a, p. 04). 

            A esta convicção deve se somar a formação de uma péssima imagem pública daqueles 
entendidos como representantes da sociedade, vistos como indivíduos orientados 
exclusivamente por linhas de força imanentes ao jogo político, ou seja, acúmulo de capital 
político para o próprio grupo ou partido, contraposição entre governo e oposição, etc. 

            Ainda no horizonte da cultura política, é indicada freqüentemente como déficit 
fundamental uma generalizada falta de conhecimento e de interesse político. Faltaria à esfera 
civil uma visão acurada da vida pública, um repertório suficientemente provido de 
informações sobre processos e conteúdos que orientam o funcionamento da sociedade 
política, bem como sobre o estado das coisas e das circunstâncias concretas que constituem as 
conjunturas políticas. O fato é que um nível relevante de interesse político é considerado, na 
literatura corrente sobre o tema, posse específica apenas de parcela muito pequena da 
população (GOMES, 2005a, p. 06). 

            Por fim, há faltas diretamente relacionadas aos meios, modos e oportunidades de 
participação civil na vida política. Não há conhecimento relacionado às questões que falam 
sobre a natureza do Estado e da sociedade política, seus instrumentos, instituições e 
processos, sobre as posições em disputa, sobre o estado do campo político. 
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            Há também faltas relacionadas à cultura política, entendida a cultura ainda no sentido 
de significados e valores socialmente compartilhados. Parece bastante comum a idéia de que 
convicções e representações podem ser importantes para promover ou desestimular a 
participação civil na política. Assim, se o público tem a impressão de que a sua intervenção 
política pode fazer alguma diferença para conduzir nesta ou naquela direção a decisão acerca 
dos negócios públicos, então possivelmente se sentirá compelido a produzir intervenções mais 
constantes e mais qualificadas (GOMES, 2005a, p. 08). 

            Entre os fatores que influenciam na déficit de participação política podem ser citados 
os fatores comportamentais, ou seja, aspectos psicológicos, culturais, ideológicos, 
peculiaridades de conduta e índole do indivíduo, gênero, idade, escolaridade, étnicos etc. 
Fatores legais - leis, decretos, legislação em geral, políticas públicas, prerrogativas 
constitucionais que incentivem e garantam maior porosidade do estado para participação do 
cidadão. Este tipo de fator está intimamente ligado à produção da decisão política no âmbito 
governamental: isto é, quais as possibilidades e deveres legais do Estado em criar canais de 
comunicação e participação (SILVA, 2006, p. 09). 

            A criação de leis e políticas públicas capazes de assegurar a intervenção do cidadão 
em decisões políticas, através de ferramentas tecnológicas de comunicação, pode, de um lado, 
facilitar e estimular a participação política do cidadão, mas também obrigar o Estado à 
viabilizar esta intervenção. 

            E ainda, podem ser citados os fatores conjunturais - eventos, fatos, acontecimentos, 
circunstâncias, agendamento de determinado tema na mídia etc. São fatores ocasionais que 
podem gerar "ondas" de participação popular, no debate, na deliberação ou pressão política 
em determinados momentos (SILVA, 2006, p. 10). Em sociedades complexas, nas quais há 
um contingente populacional significativo e que a vida pública é permeada por diversas áreas 
de atividades sócio econômicas, nota-se a existência de um tipo de participação pontual de 
grupos ou cidadãos, a partir do surgimento de fatos que afetam suas vidas mais diretamente 
ou que geraram maior comoção pública. 

            O que resta então é a necessidade de reestruturação do funcionamento do Estado com 
vistas ao desenvolvimento de sistemas capazes de instigarem a participação dos cidadãos. 
Além disso, é importante desenvolver a educação política e através dela inserir na cultura 
social da população o desejo de participar efetivamente nos atos do Estado, visando sempre a 
consolidação dos ideais democráticos e de uma cidadania plena. 

            

4. Cidadania política 

  

  

                A cidadania está, ao longo da história, associada à questão do exercício do poder, 
dos mecanismos de representação e dos direitos e, com o advento do Estado-nação, às 
identidades nacionais. Está, portanto, tradicionalmente associada aos espaços nacionais e 
condicionada pelas culturas nacionais, com todos os condicionalismos dos vários espaços e 
tempos históricos. 

            T. H. Marshall (1967, p. 76) conceitua cidadania nos seguintes termos 
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A cidadania é um status concedido aqueles que são membros integrais de uma comunidade. 
Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações 
pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que determine o que estes direitos e 
obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em 
desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação a qual o sucesso pode 
ser medido e em relação a qual a aspiração pode ser dirigida. A insistência em seguir o 
caminho assim determinado equivale a uma insistência por uma medida efetiva de igualdade, 
um enriquecimento da matéria-prima do status e um aumento no número daqueles a quem é 
conferido o status. 

  

            Sob o prisma constitucional, a palavra cidadania recebe de Orlando Soares (1999, p. 
180) a seguinte definição 

  

Cidadania é o conjunto de condições jurídicas da pessoa natural, que se acha no gozo de seus 
direitos civis e políticos, outorgados e assegurados pela Constituição e pelas leis pertinentes à 
matéria (exercício do direito de voto e de ser votado; desempenho de funções públicas; 
atividades profissionais em geral, comerciais, empresariais, e assim por diante). 

  

            Porém, embora os vocábulos cidadania e cidadão, no modelo democrático venham 
adquirindo particularidades, que não se esgotam na compreensão de ser cidadão aquele que 
participa dos negócios da cidade, o indivíduo passou a ser o centro da Sociedade, levando-se 
em conta que a Constituição Federal delimitou quem são os portadores de direitos políticos 
com capacidade para o exercício da soberania popular, cidadãos nesta abordagem restringem-
se aos indivíduos eleitores (MENDONÇA, 2004, p. 121). 

            No entanto, o conceito de cidadania hoje não precisa se restringir aquela visão, pois, 
embora havendo uma variedade de cidadãos e uma deturpação da cidadania, sempre houve na 
luta dos povos, a possibilidade da cidadania ativa, cm vista ao aperfeiçoamento dos direitos 
políticos dos cidadãos (BENEVIDES, 1994, p. 15). 

            Carmen Lúcia Antunes Rocha (1996, p. 124), ao expor sobre direitos fundamentais e 
participação política, pondera 

  

A cidadania repensada e revivida nos dias atuais não mais se expressa na fórmula do poder 
apenas, 'exercício em nome do povo'. Ele é hoje cada vez mais exercido pelo próprio povo. A 
organização política amadurecida na cidadania participativa direta e permanente assegura o 
exercício do poder pelo próprio povo. Este o retoma, determina que o Estado se abra a sua 
presença, afirma uma imperiosa reestruturação da entidade política, pois essa passa a ser 
conduzida efetivamente pelo povo: o governo ou o governante que não se afeiçoar a essa 
condição não pode permanecer no cargo de poder, salvo pela força, que, como a história vem 
ensinando, tem prazo curto, pois a força não dispões de alimento que se baste por muito 
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tempo. A cidadania é, pois, fruto de uma mudança na raiz do conceito e do exercício do poder 
político. 

  

             O conceito amplo de cidadania está conectado e conjugado, porque encontra aí seus 
princípios básicos estruturantes, aos conceitos de democracia e de igualdade. O princípio de 
igualdade disciplina todas as atividades públicas e tem aplicação direta nas relações privadas, 
que ocorrem entre os particulares, impondo, para torná-lo real, a proibição de discriminações 
e a eliminação das desigualdades fáticas nos planos social e econômico, proporcionando a 
todos os cidadãos igual condição de vida e mesma posição perante o Estado democrático 
(ROZICKI, 2001, p. 01). 

            Para a realização da cidadania, o princípio democrático torna indispensável a 
participação popular nas tomadas de decisão. A cidadania, no Estado democrático de direito, 
efetivada, oferece aos cidadãos, como iguais condições de existência, o gozo atual de direitos 
e a obrigação do cumprimento de deveres, que, resumidamente, podem ser assim 
apresentados: exercício de direitos fundamentais e participação; e, os deveres de colaboração 
e solidariedade (ROZICKI, 2001, p. 01). 

            A cidadania hoje concebida requer maior participação dos indivíduos que compõem a 
cidade nas atividades do próprio Estado. Pois este, para mostrar aos cidadãos os reais 
interesses dos diferentes grupos da sociedade, precisa da presença de todos os membros da 
sociedade política. 

5. Cidadania como sinônimo de participação 

  

            O Estado Democrático de Direito, quando existente, precisa constantemente de 
vigilância e de aperfeiçoamento, pois é a forma de todos participarem do governo, bem como 
a extensão de igual oportunidade a todos, o que lhe confere a condição de fundamento da 
isonomia política. 

            As palavras cidadão, cidadania, civilidade, civil, civismo, que assumem hoje tanta 
importância (sobretudo nos discursos político, social e educativo, ao evocar-se a urgência de 
vencer a crise ou o déficit de cidadania como base de harmonização social e de 
desenvolvimento humano no mundo global) são palavras ancestrais que têm a mesma origem 
etimológica no termo latino civitas que significa, ao mesmo tempo, "condição de cidadão" e 
"direito de cidade", mas recuando-se à Antiguidade, à polis grega, mesmo antes do direito 
romano já na Grécia Antiga, a cidadania estava ligada à vivência na polis (PATROCÍNIO, 
2008, p. 47). 

            Cidadania, palavra derivada de cidade, estudada por Aristóteles, é melhor 
compreendida ao se pensar a cidade como o Estado. Desse modo entendida cidadania, é 
possível dizer que, todo cidadão, que integra a sociedade pluralista do Estado democrático, é 
senhor do exercício da cidadania, a qual, em síntese, é vocábulo que expressa um extenso 
conjunto de direitos e de deveres (ROZICKI, 2001, p. 01). 

             Esta idéia, de exercício de um vasto conjunto de direitos e de deveres, consiste o 
conceito amplo de cidadania, cujo conteúdo, superior ao conceito estrito de cidadania, o qual 
é percebido unicamente como o exercício do direito e dever políticos de votar e de ser votado, 
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só adquire pleno significado, no mundo contemporâneo, num Estado democrático de direito. 
E, normalmente, na atualidade, quando se faz referência à cidadania, fala-se de seu sentido 
ampliado (ROZICKI, 2001, p. 01). 

               Muitas considerações sobre a cidadania vêem-na como uma categoria de algum 
modo neutra, ao longo dos tempos, na qual se incluem todo o tipo de estatutos sociais, como 
se na verdade todos participassem de forma livre e paritária na vida social, política, 
econômica ou cultural de cada uma das sociedades em que se integram. Isso é relevado por 
Barata-Moura na seguinte constatação crítica: 

  

Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, habitantes de burgo e campesinos de 
extramuros, súbditos e monarcas, detentores de capital e proletários, gente 'respeitável' e 
marginais, autóctones e migrantes, saciados e desprovidos - partilham, ao longo de milênios, 
relações diferenciadas de inclusão e de exclusão, na categoria (potencialmente agregadora) de 
'cidadania' (2003, p. 85). 

  

  

            A cidadania, vista nesta perspectiva, apela ao poder de cada indivíduo enquanto ser 
social, independentemente do seu estatuto social de governante ou de governado, de ser 
criança, jovem, adulto ou idoso, de pertencer ou não a uma maioria censitária, que consiste 
em dar-se poder a si próprio, de efetuar o governo de si mesmo, consiste em participar 
ativamente na vida da cidade, antes da evocação dos direitos de participação ou da evocação 
de outras vertentes da lei. Schnapper (1998, p. 92) encara a cidadania do seguinte modo 

  

Na sociedade moderna, a cidadania é ao mesmo tempo o princípio da legitimidade política e a 
fonte do vínculo social. Viver em conjunto é ser-se conjuntamente cidadão. A sociedade 
democrática moderna define-se por um projeto de inclusão, potencialmente universal, de 
todos os cidadãos. 

  

            É ainda Schnapper (1998, p. 94) que contribui para uma visão atual da cidadania como 
uma "utopia criadora", apesar das diferenças pessoais e sociais que se encontram na 
sociedade: 

  

a cidadania e o princípio da igualdade de todos os cidadãos constituem uma utopia criadora. 
Não se trata de uma descrição da sociedade real. É um pensamento de ruptura com a ordem 
estabelecida, a fim de a transformar em nome de um ideal. É sabido que, em concreto, os 
homens são diferentes e desiguais, que a sociedade civil é formada por grupos diferentemente 
ricos e poderosos, desigualmente competentes, participando de forma desigual em todas as 
dimensões da vida coletiva. 
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            Schnapper (1998, p. 94) remata a sua análise aludindo às limitações da cidadania 
representativa cuja legitimidade é fundamentalmente a do voto: "Mas o princípio proclamado 
da igualdade civil e política e, até certo ponto, aplicado na vida política, no sentido restrito do 
termo, o que se traduz na fórmula 'um homem, um voto', continua a estar na base da 
legitimidade da ordem política e social". 

            Mas a vida dos cidadãos não se resume à sua dimensão política, passa pelo social, 
pelas relações interpessoais. Com efeito, no contexto das democracias liberais e 
parlamentares, a cidadania é muitas vezes empregue como sinônimo de formas de 
participação dos indivíduos na vida pública em termos sociais e políticos, outras vezes como 
sinônimo de civismo, às vezes como sinônimo de civilidade (MADEC; MURARD, 1998, p. 
07). 

            Madec e Murard (1998, p. 87) consideram que a cidadania não se pode defender como 
um fato objetivo isolado das suas manifestações concretas e dos constrangimentos que 
determinam essas manifestações e as suas manifestações concretas quotidianas são as de 
civilidade e civismo. Madec e Murard (1998, p. 86) acentuam que as formas de vida pública 
não se reduzem aos envolvimentos políticos nem mesmo ao exercício positivo ou negativo do 
direito de voto. O ser social manifesta-se igualmente no seu relacionamento com as outras 
instituições, com o Estado: fiscalidade, uso dos serviços públicos, da Segurança Social, 
comportamentos em relação à lei e à polícia, ao ambiente natural. 

            Sendo a cidadania uma condição de natureza e, portanto, a condição do homem na 
sociedade, uma das suas dimensões, extremamente importante, é a que respeita aos 
comportamentos e atitudes de cada pessoa no dia-a-dia, isto é, o campo das relações 
interpessoais entre os cidadãos no quotidiano, que traduz a maior ou menor capacidade de 
respeito e responsabilidade em relação ao outro. Este aspecto, que também valoriza a 
perspectiva ontológica da cidadania, é destacado por Madec e Murard (1998, p. 86-87) 

  

O ser social exprime-se ainda, e talvez de um modo mais revelador, na vida de todos os dias, 
no espaço público, na rua, na escola, no trabalho, em férias. Pequenas discussões e pequenos 
gestos de cortesia, sinais de agressividade e manifestações de solidariedade, palavras de 
condenação murmuradas ou então gritadas, olhares de conveniência, cabeças que se voltam, 
sorrisos que se esboçam ou se afirmam, pequenas cobardias, grandes comiserações, gestos de 
piedade, de caridade, impaciências, enervamentos, distância manifesta, etc. 

  

            A partir desta assunção, que coloca a pessoa no centro da vida social, criam-se 
condições favoráveis a práticas de relações interpessoais mais humanizadas e à criação de 
sentidos de inclusão, pois se sabe como o que está consagrado na lei, ainda que esta 
contemple a liberdade e a igualdade, tem um déficit de verificação nas práticas políticas, 
sociais e cívicas. 

  

6. Por uma cultura política de participação e desenvolvimento de uma cidadania plena  
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             A cultura política engloba um conjunto de orientações que envolvem crenças e 
valores a respeito de como devem estruturar-se os atores e instituições políticas. A 
democracia exige alguns valores de seus cidadãos como moderação, tolerância, civilidade e 
participação. Para que esses valores sejam internalizados, torna-se indispensável a 
internalização do ideal democrático. 

             A cultura política é vista ao mesmo tempo como causa e conseqüência do 
funcionamento do sistema político (LAMOUNIER; SOUZA, 1991, p. 311) assim, pode-se 
afirmar que a cultura política de uma sociedade é resultado de um padrão de orientações 
cognitivas, emocionais e valorativas que, além de estáveis, tornam-se vivas e atuantes ao 
longo do tempo, pois "a menos que grandes rupturas históricas forcem os grupos sociais a 
redefinir esses padrões, a cultura política continuará a reproduzir-se de acordo com as 
matrizes originais" (LAMOUNIER; SOUZA, 1991, p. 311). 

            Nesse sentido, o que importa destacar é que a cultura política ocupa um lugar central 
no cotidiano dos indivíduos, podendo servir tanto para regular a transmissão de valores 
políticos, quanto para legitimar o funcionamento das instituições políticas. A forma como se 
constrói e se difunde essa cultura está diretamente relacionada a como se reproduzem os 
comportamentos, as normas e os valores políticos de determinada comunidade. 

             Desse ponto de vista, a necessidade de criar uma cultura política de participação 
pressupõe a necessidade de caracterizar os diferentes contextos histórico-culturais que irão 
contribuir para a sua configuração. Assim, deve-se partir para a consolidação do pensamento 
democrático como sendo aquele que necessita dos cidadãos para a sua concretização e, além 
disso, se faz necessária a participação de cada individuo para a configuração de uma cidadania 
plena, inclusiva e participativa. 

             Pedro Demo (1989, p. 73) referindo-se a importância de uma cidadania participativa, 
pondera "não é o Estado que emancipa a comunidade. É a comunidade que emancipando-se, 
faz do Estado instrumento de sua emancipação". É preciso, portanto, que os cidadãos tenham 
convivência diária com as questões políticas, porque cada cidadão é responsável pelo seu 
próprio bem estar. 

              Fábio Konder Comparato (1993, p. 28/29) ao escrever sobre a participação popular 
na administração pública posiciona-se no sentido de que a legislação devesse admitir maior 
participação do povo nas questões do estado, a fim de introduzir uma linha de ação mais 
democrática na administração da coisa pública, principalmente no setor que toca diretamente 
com a garantia das liberdades individuais. 

             Mas, a passagem de uma cidadania estática para uma cidadania participativa precisa 
do empenho dos partidos políticos, de entidades não-governamentais, bem como do próprio 
Estado, para que o povo adquira a necessária educação política, para que o exercício da 
soberania popular aconteça calcada nos princípios da liberdade e da igualdade. 

  

Conclusão       
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                A despeito da existência de instituições políticas democráticas, existe ainda uma 
precariedade da cidadania e a ausência de uma cultura política participativa, condição para a 
consolidação de práticas democráticas. 

                O aumento da pobreza e da exclusão social confrontado com o enriquecimento 
ilícito de políticos via desvio de recursos públicos, propicia um cenário de descrença e de 
afastamento dos cidadãos da esfera política, favorecendo a permanência de práticas pautadas 
em princípios particularistas e individualistas. 

                Verifica-se que o desenvolvimento de uma cultura de participação política para uma 
cidadania plena depende da transformação das relações de poder, que tem produzido 
concentração de renda, de informação e de saber. Da mesma forma, essa transformação deve 
acontecer nas relações sociais, com o fortalecimento de organizações sociais e comunitárias e 
com o surgimento de novos estilos de gestão pública e de ação coletiva, possibilitando a 
inclusão da população nos processos políticos decisórios. 

                 Portanto, é necessário enfatizar aspectos da cidadania política e da participação 
cidadã, que se configura na participação dos cidadãos no exercício do poder político e na 
criação de uma nova gramática política que contemple os interesses sociais diversos. Se, por 
um lado, existe um número considerável de cidadãos desinteressados pela política, de outro 
lado, há uma pequena parcela imbuída de sentimento de eficácia política, ou seja, que acredita 
que sua participação pode alterar os resultados e as decisões políticas. 

  

  

Referências  

  

ÁGUILA, Rafael Del. La Participación Politica como generadora de educación cívica y 
gobernabilidad. In: Revista Iberoamericana de Educación, número 12. Disponível em: 
<http://www.campus.oie.org>. Acesso em: 25 jul. 2010. 

  

ALMEIDA, Roberto Moreira. Curso de Direito Eleitoral. 3.ed. rev. atual. e ampl. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2010. 

  

BARATA-MOURA, José. A Cidadania como Cultivo. In: Philosophica. n. 22, Lisboa: 
Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2003, p. 83-98. 

  

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2000. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7140



BENEVIDES, Maria Vitória. Democracia e Cidadania. In: VILLAS-BÔAS, Renata (Org.). 
Participação popular nos governos locais. São Paulo: Pólis, 1994. 

  

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. In: BOVERO, Michelangelo (Org.). A filosofia 
política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

  

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2001. 

  

BORBA, Julian. Democracia direta na era digital. Disponível em: <http://www.tre-
sc.gov.br/site/legislacao-e-jurisprudencia/resenhas/v-14-2007/doutrina/a-democracia-direta-
na-era-digital/index.html>. Acesso em: 05 Jul. 2010. 

  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1995. 

  

COMPARATO, Fábio Konder. Nova Cidadania. In: Revista de Cultura e Política. Cidade. 
N. 28/29. 1993. 

  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 19 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995. 

  

DEMO, Pedro. Participação comunitária e constituição: avanços e ambigüidades. São 
Paulo: Planpea, 1989. 

  

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1998. 

  

GOMES, Wilson. Internet e Participação Política em Sociedades Democráticas. In: Revista 
Famecos, Porto Alegre, v. 1, n.17, 2005a. Disponível em: 
<http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/WilsonGomes.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2010. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7141



HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003. 

  

LAMOUNIER, B. e SOUZA, A. de. Democracia e reforma institucional no Brasil: uma 
cultura política em mudança. In: Dados, v.34, n.3, 1991, p.311-348.   

  

MADEC, Annick; MURARD, Numa. Cidadania e Políticas Sociais. Lisboa: Instituto Piaget, 
1998. 

  

MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1998. 

  

MARQUES, Francisco Paulo Jamil Almeida. Participação Política e Internet: meios e 
oportunidades digitais de participação civil na democracia contemporânea, com um estudo do 
caso do Estado Brasileiro. Salvador, 2008. Disponível em: <http://www.poscom.ufba.br/ 
arquivos/Poscom-Producao_Cientifica-Francisco_Paulo_Jamil_Almeida_.pdf>. Acesso em: 
05 jun. 2010. 

  

MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 

  

MENDONÇA, Valda de Souza. Voto livre e espontâneo: exercício de cidadania política 
consciente. Florianópolis: OAB/SC, 2004. 

  

PATEMAN, Carole. Participação e Teoria Democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

  

PATROCÍNIO, Tomás. Para uma genealogia da cidadania digital. Educação, Formação & 
Tecnologias; vol.1(1), 2008. p. 47-65. Disponível em: <http://eft.educom.pt>. Acesso em: 03 
jul. 2010. 

  

PENA, Fernando Marques. Democracia, direitos humanos e globalização. In: Revista Espaço 
acadêmico. n. 64. Setembro/2006. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/064/64pena.htm>. Acesso em: 25 jan 2011. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7142



PINTO FERREIRA, Luiz. Princípios gerais do Direito Constitucional moderno. São 
Paulo: Saraiva, 1993. 

  

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. República e Federação no Brasil: traços constitucionais 
da organização política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. 

  

ROSENFIELD, Denis L. O que é democracia. 5.ed. São Paulo: Ateniense, 1994. 

  

ROZICKI, Cristiane. Cidadania: reflexo da participação política. In: Revista Espaço 
Acadêmico. Ano 1, n. 3, agosto/2001. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/003/03col_cris.htm>. Acesso em: 26 mar. 2011. 

  

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: debate contemporâneo. São 
Paulo: Editora Ática, 1994. 

  

SCHNAPPER, Dominique. Os limites da expressão 'empresa cidadã'. In: MORIN, Edgar. 
PRIGOGINE, Ilya. (orgs.). A Sociedade em Busca de Valores: Para Fugir à Alternativa 
entre o Cepticismo e o Dogmatismo. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 

  

SILVA, Sivaldo Pereira da. Participação política e Internet: propondo uma análise teórico-
metodológica a partir de quatro conglomerados de fatores. In: Congresso Anual da 
Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação e Política, GT Internet e Política, 1, 
2006, Salvador-BA. Disponível em: 
<http://www.fafich.ufmg.br/compolitica/anais2006/Silva_2006.pdf>.  Acesso em: 15 Jul. 
2010. 

                                        

SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil 
(promulgada em 5.10.1988). Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

   

VERDÚ, Pablo Lucas. Curso de Derecho Político. Madrid: Tecnos, 1986. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7143



A PROTEÇÃO DA IMAGEM DA PESSOA E A DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS SEM TRÂNSITO EM 

JULGADO. 
 

PROTECTING THE IMAGE OF THE PERSON AND DISCLOSURE OF LEGAL 
PROCEEDINGS WITHOUT RES JUDICATA. 

 
 
 

Rafaella Zanatta Caon Kravetz 
 

RESUMO 
Este artigo trata sobre a necessidade de proteção aos direitos fundamentais a imagem, honra e 
intimidade. Não se discute o fato de que a Constituição é a lei maior de um país. A ela 
devemos obediência sem qualquer indagação, mormente estar a mesma posicionada no topo 
hierárquico das normas. Contudo, em razão da atuação desenfreada da imprensa na cobertura 
de crimes, alguns preceitos ordinários e constitucionais acabam violados. Quer o presente 
trabalho retratar a grande discussão acerca da proteção à imagem da pessoa e a divulgação de 
processos judiciais sem trânsito em julgado, no intuito de preservar os princípios 
constitucionais. 
PALAVRAS-CHAVE: EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS; DIREITOS DA 
PERSONALIDADE; LIBERDADE DE IMPRENSA. 
 
ABSTRACT 
This article is about the protection of the fundamental rights of image, honor and intimacy. 
The fact is not argued of that the Constitution is the law biggest of a country. It we must 
obedience without any investigation, mainly to be the same one located in the hierarchic top 
of the norms. However, due to the performance of the rampant press coverage of crimes, 
some ordinary and constitutional precepts just violated. Whether this study portray the great 
debate about protecting the image of the person and the disclosure of legal proceedings 
without res judicata in order to preserve the constitutional principles. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS EFFICACY; THE PERSONALITY RIGHTS; 
FREEDOM OF SPEECH. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

  

Este artigo trata sobre um fato social que tem atualmente chamado a atenção no 

debate a respeito da eficácia dos direitos fundamentais, que é a divulgação por meio da 

imprensa e das mídias digitais de informações de processos judiciais sem o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. Tal fato deve ser compreendido tanto sob o ponto de vista 
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fático como jurídico, vez que as conseqüências jurídicas e sociais são diversas.  

A presente pesquisa tem por escopo estudar um viés específico, vinculado à colisão 

do direito à informação e à liberdade de expressão com a proteção da imagem da pessoa. 

Situações práticas e recorrentes nos tribunais superiores são tomadas como referência 

a respeito da problemática em questão. 

Em um primeiro momento, abordar-se-ão o conceito e a aplicabilidade dos direitos 

fundamentais, ressaltando aqueles relativos à pessoa enquanto investigada ou acusada em 

procedimento criminal. 

Posteriormente, serão tratadas a credibilidade da justiça perante a sociedade bem 

como a necessidade de não mitigação do princípio da presunção de inocência. 

Por derradeiro, julgados pátrios arrematam a pesquisa, abordando a 

imprescindibilidade de atenção aos direitos fundamentais enquanto os processos judiciais 

carecerem de trânsito em julgado. 

  

  

1 DIREITOS FUNDAMENTAIS: CONCEITO E APLICABILIDADE A 

SERVIÇO DA PROTEÇÃO DA PESSOA 

  

  

É fato notório que em países que adotam o regime do Estado democrático de Direito, a 
Constituição é a lei maior de um país e a ela todos devem obediência. Desrespeitar ou burlar 
essa legislação suprema significa antes de tudo violar a si mesmo, eis que dito ordenamento 
legal impõe de forma insofismável direitos e garantias ao próprio cidadão, tidos como 
cláusula pétrea1, consoante preleciona o artigo 60, parágrafo 4º, da CRFB/88, entre elas a 
liberdade de informação, o direito a imagem e a presunção de inocência antes de ser proferida 
uma decisão com trânsito em julgado. 

Os direitos fundamentais além de referir-se a princípios resumidos da concepção do 

mundo e informadores da ideologia política de cada ordenamento legal, indicam, no direito 

positivo, as prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência 

digna, livre e igual para todas as pessoas, razão pela qual é preciso estudar como resolver a 

colisão entre os direitos fundamentais objeto deste artigo, para que a pessoa humana possa se 

realizar, e conviver. 

Tratam-se de liberdades públicas1 de aplicabilidade imediata1, sendo inválidas as leis 

que infrinjam os preceitos relativos aos direitos, liberdades e garantias.  

A inserção do artigo 5º acabou contemplando direitos que podem colidir em situações 

concretas, porquanto a proteção da imagem é, por exemplo, consagrada com mesmo status 
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que o direito a divulgação de informações, assim como com a presunção de inocência.  

Imperiosa, destarte, a tentativa de evitar o desrespeito aos princípios fundamentais, os 

quais precisarão ser ponderados na análise do caso concreto, pois a prévia opção por um ou 

outro desses direitos pode reeditar uma realidade típica das ditaduras militares, já que não 

obstante enfáticas as declarações de direitos, o sistema de liberdades raramente existia em 

realidade.1. 

A ponderação dos princípios e valores constitucionais deve ser realizada de forma a 

garantir a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais – matéria que tomou forma com a 

promulgação da Constituição de 1988 – em especial a perspectiva de tais matérias não apenas 

na relação com o Estado, mas também o debate sobre as relações privadas e incidência direta 

e imediata dos direitos fundamentais1, sendo mister ressaltar que os direitos fundamentais, 

pelo menos no que concerne à ordem jurídico-constitucional brasileira, geram efeitos diretos 

prima facie no âmbito das relações privadas1. 

Vale dizer que no Direito Civil e no Direito Constitucional, questão que se traz à baila 

é aquela referente à idéia da pessoa humana, como autora e destinatária do ordenamento. Tal 

concepção não é semelhante às noções de indivíduo, ser humano e sujeito de direito1. Citando 

estudo de JJ. Canotilho, para Judith Martins Costa, atualmente: 

  

  

O modelo de relacionamento entre Constituição e Código 

Civil inflete, diretamente, na problemática da eficácia dos Direitos 

Fundamentais nas relações interprivadas, até porque, a partir da 

segunda metade do séc. XX, várias Constituições passam a catalogar, 

expressamente, a tábua de Direitos, dando ensejo à elaboração, por 

parte da doutrina constitucionalista, de uma espécie de jus commune 

dos Direitos Fundamentais. (MARTINS-COSTA, p. 66.). 

  

  

A busca pela noção da pessoa humana se dá através de pessoas concretas, seres 

humanos de carne e osso, díspares em suas possibilidades, aptidões e necessidades e 

singulares no que tange à sua personalidade [...] Desse modo, a concepção do termo “pessoa 

humana” alcança não somente as formas e os meios pelos quais poderá se dar o livre 

desenvolvimento de sua personalidade, mas também a complexidade conceitual que estará a 

acomodar as distintas medidas de intensidade conectadas aos Direitos Fundamentais1.  

Miguel Reale1, em menção a Ives Gandra Martins, afirma que os direitos da 
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personalidade correspondem às pessoas humanas em cada sistema básico de sua situação e 

atividades sociais. [...] Ademais, aduz, em síntese, que são direitos da personalidade aqueles a 

ela inerentes, tratados como atributo essencial à sua constituição [...] vinculados a um valor 

fundamental que não se desenvolve de maneira uniforme, mas sim diversificada, compondo 

as inúmeras civilizações, prenhes de valores fundantes e valores acessórios, constituindo 

aquelas as que o autor denomina como invariantes axiológicas. 

  

2 VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NA PERSECUÇÃO 

CRIMINAL 

  

  

Não é de hoje que o crime desperta interesse, pautado pela necessidade que a 

sociedade tem de exigir uma resposta estatal aos infratores, condenando toda e qualquer 

forma de impunidade, infelizmente flagrante no cotidiano nacional. 

Dito anseio é decorrente de uma imprensa que não prima pelos princípios 

norteadores da Constituição Federal, noticiando sem quaisquer critérios, julgamentos 

sumários condenatórios a cidadãos. É cada vez maior – e mais preocupante – o número de 

manchetes sensacionalistas, despreocupadas com a realidade dos fatos, que para manter a 

coletividade fascinada com a notícia, trata os investigados/acusados como verdadeiros 

monstros, transmitindo, portanto, visão estereotipada acerca dos mesmos. 

É imprescindível que o jornalismo esteja calcado na prudência, observando os 

ditames da Constituição, sem confundir o direito à informação com livre arbítrio, situação 

revelada quando toda e qualquer matéria que se julgar oportuna é divulgada de maneira 

assombrosa. Há que se tutelar os direitos e garantias fundamentais, primordiais à efetividade 

do Estado Democrático de Direito. 

Para Ana Lúcia Menezes Vieira (2003, p. 139-141), a persecutio criminis, por si só, 

já é uma ameaça concreta à individualidade do ser humano, pois limita aqueles bens 

personalíssimos1 [...] São considerados direitos da personalidade aqui a honra, a intimidade e 

vida privada e a imagem, indispensáveis à preservação da dignidade humana, para onde todos 

esses valores convergem. 

Urge, assim, a necessidade de se definir o conceito de dignidade humana. Ilustre 
defensor do tema, Fábio Konder Comparato1 leciona: 
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Ora, a dignidade da pessoa não consiste apenas no fato de ser 

ela, diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado em si 

mesmo, com um fim em si e nunca como um meio para a consecução 

de determinado resultado. Ela resulta também do fato de que, pela sua 

vontade racional, só a pessoa vive em condições de autonomia, isto é, 

como ser capaz de guiar-se pelas leis que ele próprio edita. 

  

E acrescenta: 

  

  

Daí decorre, como assinalou o filósofo, que todo homem tem 

dignidade e não um preço, como as coisas. A humanidade como 

espécie, e cada ser humano em sua individualidade, é propriamente 

insubstituível: não tem equivalente, não pode ser trocado por coisa 

alguma. 

  

  

Na realidade, a definição de dignidade da pessoa humana é de difícil avaliação. Deve 
pressupor que haja respeito à vida e à integridade física do ser humano, bem como as 
condições mínimas para a existência digna, asseguradas a intimidade e identidade do 
indivíduo, com a garantia de igualdade para com outrem1. 

Para tal ideia ser compreendida por inteiro é preciso ir adiante, a fim de que sejam 

compreendidos os direitos da personalidade mitigados no processo criminal, iniciando-se pela 

problemática da proteção da intimidade. 

Embora possa soar estranho, o réu de um processo criminal, é também um cidadão 

comum, e como tal, tem a faculdade de impedir a intervenção de estranhos em sua vida 

privada e familiar, bem como de bloquear-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de 

cada um, evitando que sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação 

existencial do ser humano1.  

Hannah Arendt, insigne defensora dos direitos fundamentais e liberdades públicas, 
trata com inteligência a problemática da interferência na intimidade e vida privada do homem, 
salientando que: 
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A distinção entre as esferas públicas e privadas, encarada do 

ponto de vista da privatividade e não do corpo político, equivale à 

diferença entre o que deve ser exibido e o que deve ser ocultado. 

Somente a era moderna, em sua rebelião contra a sociedade, descobriu 

quão rica pode ser a esfera do oculto nas condições da intimidade.1  

  

  

Contemplados pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, esses direitos foram previstos igualmente na Convenção Européia de 1950 sobre os 

Direitos do Homem, no Pacto Internacional da ONU sobre Direitos Civis e Políticos, na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 e no Pacto de San José da Costa Rica 

(VIEIRA, 2003, p. 143). 

Para René Ariel Dotti (1980, p. 71)1, em que pese serem utilizados pela doutrina 

indistintamente, os conceitos de vida privada e intimidade são divergentes. Isso porque, “a 

vida privada abrange todos os aspectos que por qualquer razão não gostaríamos de ver cair no 

domínio público; é tudo aquilo que não deve ser objeto do direito à informação nem da 

curiosidade da sociedade moderna”. 

O termo vida privada, na verdade, tem maior alcance na conceituação. Enquanto na 

esfera da vida privada, as relações sociais das pessoas se restringem a um pequeno núcleo 

familiar e excluem o público em geral, na esfera da intimidade, a vida individual exclui 

qualquer interferência alheia, inclusive na própria relação da vida privada. (CARNELUTTI 

apud VIEIRA, 2003, p. 146). 

No arremate, Ana Lúcia Menezes Vieira (2003, p. 148) assevera: 

  

  

A regra constitucional que tutela esses direitos 

personalíssimos, na mesma medida em que possibilita ao titular do 

direito opor-se a eventuais ataques à intimidade da vida privada 

(dimensão positiva), impõe a terceiros estranhos à relação privada do 

indivíduo o dever de não invadir a esfera íntima dele. 

  

  

Assim como a intimidade, a divulgação massiva e despropositada de processos 

judiciais não julgados também afeta a honra da pessoa, um atributo que constitucionalmente é 
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considerado como direito fundamental, que além de ser inviolável1 tem por consequência a 

limitação da liberdade de informação dos atos judiciais. Consiste num valor pessoal originário 

da dignidade do ser humano, com reflexão na vida social e torna o individuo detentor ou não 

de respeito entre a comunidade1. 

Conforme esclarece Emiliano Borja Jiménez: 

  

A pessoa humana se caracteriza tanto por sua individualidade 

como por sua sociabilidade. Como ente social, o ser humano se 

integra na comunidade, se relaciona com seus semelhantes na família, 

na escola, no trabalho, nos centros de lazer etc. Essa abertura do 

sujeito até os demais leva acompanhado não somente seu 

reconhecimento pessoal pelo grupo, senão também que cada um dos 

indivíduos fique identificado por nosso trabalho, nossa capacidade, 

nossa bondade ou maldade, por nossa cultura, etc. Quer dizer, junto a 

nossa imagem física, que constitui o primeiro dado de nossa 

identidade que oferecemos à comunidade, se encontra nossa imagem 

social, que vem constituída por um conjunto de valorações sobre 

distintos aspectos de nossa personalidade e nosso comportamento. 

Quanto mais positiva seja essa imagem social, maiores condições terá 

o indivíduo para desenvolver livremente sua personalidade e ser feliz. 

E, vice-versa, quanto mais negativa seja dita imagem, maiores 

problemas encontrará o sujeito para levar a cabo sua vida em comum 

com seus semelhantes, e possivelmente seja mais desgraçado. (apud 

GRECO, 2008, p. 415). 

  

  

O conceito de honra é relativo, variando conforme a época, com o lugar ou 

comunidade. Assim, o que ofende o respeito que uma pessoa conquistou perante a sociedade 

dependerá de questões como o ambiente cultural, as circunstâncias históricas, políticas e 

sociais que variam de acordo com o tempo1. 

Porém, certamente e a qualquer tempo fere a honra a divulgação e o escárnio público 

provocado pela divulgação de processos judiciais de natureza penal antes do trânsito em 

julgado, seja pela pecha que acaba aderindo à imagem, seja pelo desprestígio social e redução 

da honra objetiva da pessoa, independentemente do resultado de uma futura sentença de 

mérito. 
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Do ponto de vista jurídico-penal, citando Muñoz Conde, Rogério Greco (2009, p. 

416) aduz que a honra é um dos bens jurídicos mais complexos de se compreender, em função 

de sua relativização. A ocorrência de um ataque à honra depende de diversas situações, seja 

pela sensibilidade, pelo grau de formação, pela situação tanto daquele que agride quanto 

daquele que é agredido, pelas relações recíprocas entre ambos e também pelas circunstâncias 

do fato. 

  

  

3 A IMPRENSA, A PROTEÇÃO DA INTIMIDADE E O PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

  

  

O elo entre a divulgação de informações de processos penais sem trânsito em 

julgado, a proteção da intimidade e honra da pessoa e o processo penal é dado pelo texto do 

art. 5º da Constituição Federal. 

Tal elo exige que se reflita acerca da privacidade, imprensa e proteção jurídica 

daquela mediante a atuação da justiça penal. Para tanto é necessário perquirir o valor da 

privacidade ou intimidade, ponderar em quais termos há violação ou ameaça de violação pela 

imprensa, se tal ameaça vige em favor da sociedade, pelo que o sacrifício da privacidade se 

importaria se negativa a resposta, definir os limites colocados aos meios de comunicação, a 

fim de se buscar um correto equilíbrio entre o direito à privacidade e o direito à informação, 

chegando-se, por fim, à análise do papel a ser desempenhado pelo direito penal e seu direito 

processual1 no contexto de uma eficácia plena e imediata dos direitos fundamentais que 

protegem a pessoa humana. 

O fato de o processo penal limitar direitos fundamentais como a liberdade não afasta 

a incidência da Constituição Federal. Luiz Antônio Câmara esclarece: 

  

  

A ligação estreita com a matriz constitucional é facilmente 

explicável: não há outro momento da vida coletiva em que o indivíduo 

se coloque tão à mercê do Estado como quando é criminalmente 

acusado. A desproporção de forças, em tal momento, é avalassadora. 

Com o fito de atenuar a vulnerabilidade do acusado, ganham corpo as 

normas que ostentam garantias de seus direitos, a serem opostas à 

atuação estatal de molde a torná-la não abusiva. Por conta disso, no 
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texto da Constituição sobejam normas que regem a relação 

Estado/indivíduo com aplicação específica no âmbito da Justiça 

Criminal1. 

  

  

Essa citação é ilustrativa para indicar que no caso de colisão entre os direitos 
fundamentais não é possível abraçar uma causa e abandonar outra. 

É preciso fazer a devida ponderação, para ver no caso concreto os meios e formas 
que de maneira proporcional e adequada permitam a realização dos fins tanto do direito a 
informação quanto da persecução criminal, sem que com isso sejam violados direitos 
fundamentais que não são objeto da norma penal.1. 

A propósito, a norma penal permite que se retire a liberdade, mas não a dignidade e a 
honra da pessoa, o que acaba ocorrendo sempre que houver violação do direito à intimidade 
por meio da divulgação imoderada de informações relativas a processos penais sem trânsito 
em julgado.   

Fauzi Hassan Choukr anota que todo processo visa reproduzir a confiabilidade da 
Justiça no Estado1, cuja notoriedade não se dá pela tutela da sociedade, mas pela sensação de 
impunidade que a população percebe diante das lacunas da lei. 

Todavia, há de se ressaltar a punição à imprensa mal intencionada que, despreparada, 

ávida por holofotes e prenhe de especulações, antecipa a sentença daquele que para sempre 

carregará em seu bojo o estigma da culpa, ainda que inocentado. 

Não se pode conceber, na plenitude do Estado Democrático de Direito, a existência 
de um procedimento criminal caracterizado por uma fogueira de vaidades observada entre 
delegados de polícia, magistrados, promotores e advogados que veem no crime a maneira de 
alimentar seus egos, alarmando a população e a ela preparando um espetáculo, manipulando-a 
e tornando-a acéfala diante de uma situação que não deve ser combatida com calorosas 
discussões e prisões ilegais. 

 Tão importante quanto o direito de liberdade de expressão e informação, está o 

direito à intimidade e vida privada e à honra dos envolvidos em processo criminal. Do 

contrário, estará visceralmente mitigado o princípio da presunção de inocência do acusado1. 

Consagrada a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a 

presunção de inocência é trazida à baila pelo desembargador de Justiça de Santa Catarina 

Jorge Henrique Schaefer Martins: 

  

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7152



  

  

  

  

  

[...] é instituto que impõe restrições à consideração da 

culpabilidade de alguém, de forma a impedir que se possa dizer que 

alguém é culpado, e contra ele aplicar a sanção antecipadamente, sem 

que se tenha percorrido todo o iter necessário para sua declaração, 

por intermédio do processo-crime revestido das garantias 

constitucionais, culminando com a prolação da sentença criminal 

condenatória, contra a qual não caiba mais recurso (MARTINS, Jorge 

Henrique Schaefer. Prisão Provisória: Medida de Exceção no Direito 

Criminal Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2004, p. 49). 

  

  

Depreende-se daí que, antes de concluído o processo por força de uma decisão 
transitada em julgado, considera-se inocente o acusado. Tal passo reflete-se como corolário 
lógico de um sistema de preservação individual. Se, sob o prisma da inquisição, era o acusado 
pré-concebido como culpado e a ele incumbia o dever de provar sua inocência no curso do 
processo, atualmente, sob a égide do Estado de Direito, a acusação é que deverá provar, de 
forma precisa, a culpa atribuída ao imputado. (GERBER, 2003, p. 91-92). 

Infelizmente, a aplicação do princípio em análise encontra objeção em manifestações 
movidas pelo clamor – nos casos em que o crime é de grande repercussão – ou por aqueles 
que entendem deva a criminalidade ser combatida com o máximo rigor. Não pode ser este o 
norte utilizado, pois:  

  

  

A prevenção e a repressão ao crime são deveres do Estado, 

mas também o é a justa aplicação da lei. Não é porque a 

criminalidade aumenta que as garantias individuais do cidadão devem 

ser desconsideradas, ferindo direitos fundamentais. O monopólio 

estatal para a distribuição da justiça pressupõe um sistema processual 

justo e imparcial. Sem esses requisitos – que somente são atingidos 

através do respeito às regras constitucionais – não haverá 
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tranqüilidade social, meta maior da sociedade. (NUCCI, apud, 

MARTINS, 2004, p. 52). 

  

  

Igualmente, tal princípio é uma constante no Estado Democrático de Direito, 
chegando a tangenciar a obviedade. Implica em grave iniqüidade situar um cidadão 
liminarmente à condição de culpado e caber a ele, se assim conseguisse, provar sua inocência. 
Estar-se-ia diante de uma arbitrariedade sem tamanho. A regra, portanto, é clara: todos são 
inocentes até que se prove o contrário. (BASTOS, 1989, p. 277). 

Desse modo, ainda que o crecimento da desigualdade social seja mola propulsora de 
delitos que ganham cada vez mais destaque em noticiários e periódicos, é medida salutar que 
se obedeça ao princípio supracitado, sob risco de devassar a vida particular do 
investigado/acusado. O excesso de sensacionalismo jornalístico não pode e não deve mitigar 
direitos tão fundamentais aqui expostos. 

  

  

4 A PROTEÇÃO DA IMAGEM DA PESSOA E A JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA 

  

  

Não obstante a doutrina preocupar-se em resguardar os direitos fundamentais da 

pessoa, a jurisprudência também tem se firmado no sentido de obediência aos cânones 

constitucionais, especialmente quando houver confronto entre as liberdades descritas na Carta 

Magna de 88. 

O Supremo Tribunal Federal tem destacado, por igual, a necessidade de salvaguarda 

da prática da liberdade de informação, garantindo, inclusive, o exercício do direito de crítica 

que dela emana, porquanto tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos 

suportes axiológicos conferidores de legitimação material à própria concepção do regime 

democrático. Nesse sentido é a decisão do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 

705.630, de Santa Catarina, Segunda Turma, Relator o eminente Ministro Celso de Mello. 

No mesmo norte segue a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, através do 

Processo nº 583.00.2008.235759-7 em que a MM. Juíza de Direito Fernanda Gomes 

Camacho, julgou ação relativa à suposta mácula da imagem de Luis Roberto Demarco 

Almeida, então envolvido na Operação Satiagraha, abarcando também a figura do famigerado 

banqueiro Daniel Dantas. A magistrada foi concisa em afirmar que não houve violação ao 
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direito fundamental argüido, limitando-se a publicação da revista Veja em narrar e informar 

os fatos ocorridos, o que, aliás, é permitido pela Constituição Federal. 

Entretanto, os limites à liberdade de expressão1 são questionados pelo jurista Miguel 

Reale Junior1. Em irretocável parecer, analisou importante decisão no STF, oriunda do 

Habeas Corpus nº 82.424 do Rio Grande do Sul, Relator Moreira Alves e paciente 

SIEGFRIED ELLWANGER cujo tema central abraçava a questão do conceito de racismo. 

Primeiramente, cabe ressaltar trecho do voto do Ministro Celso de Mello: 

  

  

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou 

garantias que se revistam de caráter absoluto, assim, nenhum direito 

ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou 

com desrespeito aos direitos 

e garantias de terceiros. 

  

  

Conclui-se, destarte, que o direito à liberdade de expressão não possui caráter 

absoluto, tornando impraticável sua aplicação se desrespeitados os direitos e garantias outrora 

mencionados. 

No mesmo sentido, manifesta-se o Ministro Gilmar Mendes de que “não se pode 

atribuir primazia absoluta à liberdade de expressão, no contexto de uma sociedade pluralista, 

em face de valores outros como os da igualdade e da dignidade humana” 

Aliás, comentando o último voto, Miguel Reale Junior destaca que para a solução 

dos conflitos entre direitos deve ser levado em conta o peso relativo a cada um deles, 

aplicando as máximas que integram o princípio da proporcionalidade, que são:  

  

a) a aptidão para produzir o resultado desejado;  

b) a necessidade de outro meio menos gravoso e igualmente eficaz;  

c) a relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de 

realização do princípio contraposto. 

  

  

5 CONCLUSÃO 
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Como se viu, a Constituição é a lei suprema de um país, devendo obediência a ela 

quem adota como regime o Estado democrático de Direito. 

Os direitos fundamentais são prerrogativas e instituições que o direito positivo 

concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas.  

É notório que um procedimento criminal, por si só, já configura ameaça à 

individualidade do ser humano, aqui caracterizada pela honra, intimidade e vida privada e 

pela imagem, indispensável à preservação da dignidade humana. 

Por outro lado, o direito à liberdade de expressão garante a informação midiática à 

sociedade, mormente após a queda do Regime Militar, que reprimia toda e qualquer 

manifestação contrária a seus princípios. 

Porém, o risco de uma imprensa despreparada e mal intencionada, antecipa a 

sentença daquele que carregará para sempre o estigma da culpa, ainda que inocentado, e fere 

os seus mais íntimos direitos fundamentais. 

A jurisprudência brasileira, embora a passos lentos, tem tentado sopesar o conflito 

dos direitos encontradiços na Constituição, procurando dirimir as celeumas existentes, a fim 

de que a legislação superior seja efetivamente salvaguardada.  
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CIDADANIA, MEIO AMBIENTE E ÉTICA: EM BUSCA DE UMA 
NOVA TIPOLOGIA DO HUMANO. 

 

CITIZENSHIP, ENVIRONMENT AND ETHICS: IN SEARCH OF A NEW TYPE OF 
HUMAN. 

 
 
 

José Fernando Vidal De Souza 
 

RESUMO 
O presente texto visa promover uma análise dos conceitos de cidadania, meio ambiente e 
ética, para, ao final, examinar a viabilidade do desenvolvimento, evitando a concepção de um 
crescimento econômico cego e a qualquer custo, privilegiando a busca dos direitos plenos de 
cidadania para todos, a valorização da diversidade e da criatividade cultural, reforçando o 
sentimento e a responsabilidade de todos tanto na vida social, como em relação ao meio 
ambiente, à natureza e a construção de uma nova tipologia do humano. 
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA, ÉTICA, MEIO AMBIENTE, DEMOCRACIA E 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to promote an analysis of the concepts of citizenship, environment and ethics, 
in the end to examine the feasibility of development, avoiding the design of a blind economic 
growth at any cost, emphasizing the pursuit of full rights of citizenship for all And 
valorization of cultural diversity and creativity, reinforcing the sense and responsibility of all 
the social and in relation to the environment, nature and construction of a new type of human. 
KEYWORDS: CITIZENSHIP, ETHICS, ENVIRONMENT, DEMOCRACY AND 
FUNDAMENTAL RIGHTS. 
 
  

  

Sumário: 1.  Introdução;  2. O conceito de cidadania e sua evolução histórica; 3. Meio 
ambiente e ética: uma intersecção possível ou uma quimera irrealizável; 4. Considerações 
Finais.  

  

I. Introdução  

  

O presente texto visa promover uma leitura entre cidadania, meio ambiente e ética ambiental. 
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De plano, verifica-se que o fio condutor de temáticas diversas como as propostas é ditado por 
uma leitura histórica, que devido à limitação de espaço, cinge-se aqui apenas ao resgate de 
conceitos fundamentais para, ao final, demonstrar que a evolução da vida em sociedade, na 
atualidade, exige uma nova ordem de ações que levem a criar condições para reabilitação do 
ideal democrático. 

  

Inicialmente é importante ter claro que o homem possui uma necessidade instintiva de 
associação. Esse conceito, aliás, permitiu o surgimento dos primeiros agrupamentos sociais, 
as denominadas sociedades primitivas. 

  

Tal fato levou Aristóteles (1998, p. 55) a consignar que "o homem mais do que uma abelha ou 
um animal gregário, é um ser vivo político em sentido pleno". Este conceito de animal 
político conduz à ideia do impulso associativo natural. 

  

  

Entre os romanos, no interior da Civitas, Cícero (1985, p. 301) já destacava que a República 
(coisa do povo) tem o seu fundamento no "consentimento jurídico e na utilidade" sendo que a 
agregação dos homens decorre menos da sua "debilidade do que um certo instinto de 
sociabilidade em todos inato; a espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida 
errante, mas com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a 
procurar o apoio comum". 

  

Os romanos tinham, pois, a sociabilidade como algo intuitivo do homem e não como uma 
virtude. Assim é que das associações, surgem os domicílios, templos, praças, residências e, 
por fim, as cidades ou fortalezas e como destaca Cícero (1985, p. 302): "todo povo, isto é, 
toda sociedade fundada com as condições por mim expostas; toda cidade, ou, o que é o 
mesmo, toda constituição particular de um povo, toda coisa pública, e por isso entendo toda 
coisa do povo, necessita, para ser duradoura, ser regida por uma autoridade inteligente que 
sempre se apoie sobre o princípio que presidiu à formação do Estado". 

  

Na Idade Média São Tomás de Aquino segue esta mesma trilha. Na Idade Moderna a ideia de 
Estado ganha forma e o conceito de cidadania passa a ter os contornos que prevalecem até 
hoje, sendo que a base fundamental decorre da necessidade natural do homem à associação 
para efeito de conservação da vida. O homem busca assim o seu aprimoramento técnico, 
intelectual, moral e científico na convivência e na cooperação com os outros homens. 

  

No decorrer do iluminismo ao final do século XVIII tem-se o alinhamento da  teoria do 
impulso associativo à teoria contratualista, segundo a qual a sociedade é um produto de um 
acordo de vontades chega-se a conclusão que o desejo de viver em comunidade leva ao 
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estabelecimento de associações, decorrente de algum tipo de identidade. Assim, são 
estabelecidos diversos vínculos comuns, tais como a identidade racial, que decorre da 
evidência e independe da convivência; as identidades linguísticas, religiosas (crença), arte etc. 

  

Desta maneira, o iluminismo faz florescer as liberdades individuais, que repercutem na 
construção do conceito de cidadania política durante todo o século XIX, época em que 
também se inicia o movimento da revolução industrial. 

  

A revolução industrial é um marco de mudanças profundas nas atitudes humanas, tanto na 
Inglaterra quanto nos Estados Unidos. 

  

O processo de produção alucinada faz nascer no século XX outras mudanças que envolvem os 
valores humanos. Nasce assim, um movimento ambientalista integrado por profissionais 
liberais, naturalistas, políticos e representantes das diversas áreas da sociedade civil, com o 
objetivo de refletir e reavaliar as prioridades econômicas, tendo em conta que a natureza é 
finita e a Terra integra um sistema que possui regras e princípios que devem ser observados 
sob pena de ameaça à existência de todos os seres vivos que nela habitam. 

  

Diante destas considerações vemos que a noção inicial de agrupamento social, gera uma 
noção de vinculação social (vínculos sociais). Estes vínculos levam ao conceito de identidade 
nacional ou a nacionalidade (que é a semente do conceito de Nação), por fim, tem-se o 
conceito complexo de cidadania. 

  

Desta maneira Wagner Costa Ribeiro (2003, p. 404) enfatiza que: 

  

  

  

De maneira geral pode-se associar o ambientalismo em suas diversas matrizes com a luta pela 
cidadania. Ao proporem a manutenção das condições naturais, seja preservando-as, seja 
conservando-as, os ambientalistas colaboram, junto com outros segmentos sociais, para 
construir um mundo mais equilibrado na apropriação dos recursos naturais. Um mundo com 
mais qualidade de vida e que possa ser experimentado também pelas gerações futuras - algo 
que alguns autores prefereem denominar de cidadania ambiental. 

  

Contudo, na atualidade a integração e o equilíbrio econômico, as preocupações sociais e 
ambientais são fundamentais para a conservação da vida humana na Terra, sendo que esses 
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objetivos só serão alcançados se lançarmos um novo olhar para o que produzimos, 
consumimos, vivemos, trabalhamos e como nos relacionamos com as pessoas ou como 
tomamos decisões. 

  

O conceito é revolucionário e como todas as ideias originais, alavanca debates intensos entre 
governantes e a sociedade civil sobre como atingir esta sustentabilidade. 

  

No entanto, tem-se tal como a clareza solar que o modelo capitalista não tem mais condições 
de cumprir tais objetivos, eis que não permite satisfazer as necessidades humanas sem 
diminuir as perspectivas das gerações futuras. 

  

Assim, a proposta que se formula como alternativa é a construção de uma ética ambiental 
crítica é a busca por um novo modelo de combate e resistência contra a exclusão social e 
alternativas à mercantilização ambiental e a defesa dos conhecimentos locais, práticos e 
ancestrais dos diversos movimentos sociais. 

  

Portanto, a ideia do presente texto não é outra senão cotejar os conceitos de cidadania, meio 
ambiente e ética, para, ao final, examinar a viabilidade do desenvolvimento, evitando a 
concepção de um crescimento econômico cego e a qualquer custo, privilegiando a busca dos 
direitos plenos de cidadania para todos, a valorização da diversidade e da criatividade cultural, 
reforçando o sentimento e a responsabilidade de todos tanto na vida social, como em relação 
ao meio ambiente e à natureza e a construção de uma nova tipologia do humano. 

  

  

  

II. O conceito de cidadania e sua evolução histórica  

  

  

  

  

Para correta compreensão do termo cidadania deve fazer uma busca a partir do mundo grego, 
inclusive para se evitar a falsa crença que o conceito atual guarda direta ligação com o 
conceito da antiguidade. 
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De fato, entre os gregos a compreensão da cidadania é diretamente associada ao conceito de 
pólis. Etimologicamente a polis deriva da palavra política que tem origem no grego "ta 
politika". 

  

Daí decorre o entendimento de polis como uma cidade, assim compreendida como uma 
comunidade organizada formada por cidadãos (politikos), ou seja, homens nascidos no solo 
da cidade, livres e iguais. 

  

Na Grécia antiga encontramos estes modelos denominados de Cidade-Estado, no qual os seus 
moradores eram os cidadãos que exerciam a civilidade, ou seja, os denominados politikos. 

  

Desta forma, Atenas, Esparta e Corinto são exemplos de cidades gregas da época que eram 
Cidades-Estado, portanto, eram Pólis. 

  

As Pólis tinham sua organização política e militar autônomas, isto é, eram independentes 
umas das outras. 

  

Vale observar também que Res Publica é a tradução latina de Ta Politika, o que corresponde 
ao que chamamos de práticas políticas. 

  

Já a palavra Civitas (origem de: civil, cidade, cidadão e civilizado) é a tradução latina para 
Polis. 

  

Para entender a origem da Pólis devemos fazer algumas observações acerca das Cidades-
Estado. Assim, destacamos duas delas: Esparta e Atenas. 

  

Esparta foi uma das principais polis da Grégia Antiga. Situava-se geograficamente na região 
sudeste da Península do Peloponeso e destacou-se no aspecto militar. 

  

Esta cidade foi fundada no século IX a.C. pelo povo dório que penetrou pela península em 
busca de terras férteis, sendo que quatro aldeias da região da Lacônia uniram-se para formar a 
cidade de Esparta. A cidade cresceu nos séculos seguintes e o aumento populacional fez com 
que os espartanos buscassem a ampliação de seu território através das guerras. 
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No final do século VIII a.C., os espartanos conquistaram toda a planície da Lacônia e, nos 
anos seguintes, Esparta organizou a formação da Liga do Peloponeso, reunindo o poderio 
militar de várias polis da região, exceto a rival Argos. 

  

O poder militar de Esparta foi extremamente importante nas Guerras Médicas (contra os 
persas). Na ocasião uniu-se a Atenas e outras cidades para impedir a invasão do inimigo 
comum. O exército espartano foi fundamental na defesa terrestre, enquanto Atenas fez a 
defesa marítima durante as batalhas. 

  

Após as Guerras Médicas, a luta pela hegemonia no território grego colocou Atenas e Esparta 
em posições contrárias e de 431 a 404, ocorreu a Guerra do Peloponeso entre ambas que foi 
vencida pelos espartanos. 

  

A sociedade espartana era estamental, ou seja, dividida em camadas sociais onde existia 
pouca mobilidade e era assim composta pelos esparciatas (cidadãos de Esparta, detentores de 
direitos políticos), periecos (pequenos comerciantes e artesãos, sem direitos políticos) e 
hilotas (miseráveis, que trabalhavam quase de graça nas terras dos esparciatas). 

  

De outro lado, a vida civil em Atenas era muito diferente do viver militar dos espartanos. 

  

Atenas era uma cidade jônica, situada na pequena península da Ática e desde os tempos 
remotos seus habitantes se entregavam à navegação marítima e, em contato com outros povos 
de civilizações adiantadas aprenderam e desenvolveram os elementos de uma vida espiritual e 
materialmente superior. 

  

As tradições indicavam que a cidade fora fundada por Cécrope, colono egípcio e um dos seus 
monarcas lendários teria sido o herói Teseu. 

  

O último desta fase foi Codro que sacrificou a própria vida para salvar o país da invasão dos 
dórios. A sua importância foi tal que, a fim de honrar-lhes a memória, os atenienses aboliram 
a realeza e declararam que ninguém possuía dignidade bastante para substituir um rei com 
aquelas qualidades. 

  

A organização política de Atenas tal como nas demais cidades da Hélade era dotada de uma 
classe dos aristocratas, os eupátridas (bem nascidos). Estes, após a morte de Codro, elegeram 
um magistrado vitalício, com o título de Arconde, responsável pelo governo, mas despojado 
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das prerrogativas reais. Posteriormente, tornaram aquele cargo temporário, limitando-o a dez 
anos de mandato. Por fim, o Arcontado era anual e passou a ser exercido por nove arcondes, 
um dos quais chamados arconde-rei, encarregado das funções religiosas. 

  

Ao lado do Arcontado, com poderes administrativos militares e religiosos, funcionava o 
Aerópago, assembléia ou conselho formado pelos ex-arcondes, com poderes judiciários e 
também políticos. 

  

É certo, porém, que o governo dos nobres era opressor e indiferente à sorte do povo. Assim, 
com o tempo, formou-se uma nova classe social: a dos comerciantes que desejavam participar 
dos atos de governo. Estes se uniram e deram inicio a uma série de lutas, visando melhoria 
das condições de vida de toda a população. 

  

No século VII a.C., surgiram as primeiras leis escritas, que são atribuídas a Drácon e se 
tornaram famosas pela severidade e rigor. No entanto, este era um passo à frente na conquista 
da sedimentação dos direitos de todos os residentes da polis. 

  

Em 594 a.C., os atenienses elegeram para o Arcontado um dos "sete sábios da Grécia", Sólon, 
homem de grande inteligência, que realizou importante reforma no sentido democrático, 
inspirado no desejo de favorecer os direitos do povo. 

  

Desta forma, ele iniciou as reformas começando por libertar os devedores reduzidos à 
escravidão, suprimindo o cativeiro por dívidas, depois conferiu garantiu a liberdade individual 
e, por fim, estabeleceu um imposto progressivo sobre os rendimentos, dividindo os cidadãos 
em quatro categorias, repartindo entre estas os cargos e os direitos em forma proporcional e 
equitativa. 

  

A organização social de Atenas dividia-se em três classes: cidadãos, metecos e escravos, 
sendo que a cidadania era um privilégio que se adquiria  pelo nascimento. 

  

Porém, somente filhos de pai e mãe atenienses tinham o direito de serem cidadãos. Os 
estrangeiros e seus descendentes, domiciliados em Atenas, formavam a classe dos metecos, 
excluídos, assim como os escravos, da vida política. 

  

Enfim, em Atenas, todos os cidadãos tinham direitos políticos, mas nem todos habitantes 
eram cidadãos.  
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Diante de tais colocações é importante examinar a visão de historiadores sobre o surgimento 
da Pólis. Assim, verifica-se que Fustel Coulanges (1975, passim) explica o aparecimento da 
Polis através da religião, ou seja, o culto, que permite a construção de uma coisa comum. A 
polis é identificada como uma transformação religiosa. Percebe-se que Fustel Coulanges ao 
escrever sua obra também carrega consigo as marcas da sua época, ou seja, os processos de 
unificação da Alemanha e da Itália no século XIX, tendo em conta os conceitos de nação e 
nacionalismo. 

  

Além disso, Fustel Coulanges enxerga a polis como algo isolado, que se entende por si só, a 
partir de aglomerações tradicionais, que se dá de uma forma comum (comunismo tribal). 

  

Enfim, a polis decorria do genos, ou seja, uma grande propriedade coletiva, que acaba por 
construir laços de parentesco decorrente de um grande consenso. 

  

Já Flamarion Cardoso (1985, passim) entende que esta visão está superada e a formação da 
polis decorreu de uma série de fatores, tais como, população (global e de cidadãos), a 
extensão territorial, a disponibilidade de recursos (cereais, madeira, metais), grau de 
urbanização, etc. 

  

Além disso, enfatiza o elemento ideológico, no sentido de que as cidades-Estado não eram 
governadas pelos homens, mas pelas leis. 

  

No entanto, Jean Vernant (1990, passim) destaca que foram as grandes propriedades coletivas 
que formaram a Grécia, sendo que dentro destas se localizava um espaço próprio para a 
política (pater familias). Assim, existia um grande patriarcado que atuava como uma 
liderança ou uma autoridade política, legal, militar e religiosa. Esta grande propriedade 
coletiva (genos) se transforma e dá origem ao surgimento a polis. 

  

Esta transformação decorre do crescimento da população e da redução da produção de 
alimentos, ou seja, muita gente, pouca comida. 

  

O genos se fraciona a ideia de propriedade privada ganha corpo e, assim, a polis nasce como 
uma associação de proprietários rurais, que possuem os seguintes objetivos: 

a) o reconhecimento da posse da terra; 

b) a defesa da posse da terra. 
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Além disso, vale lembrar que somente os cidadãos gregos podiam ser proprietários de terras e 
também soldados. 

  

Mas não é só. 

  

O mundo grego e romano era essencialmente rural (khôra), muito embora a vida social 
ocorresse no complexo urbano (urbes). De fato, na Acrópole se situavam os templos da polis; 
a Àsty era o centro urbano da polis e no interior deste se situava a Ágora, ou seja, a praça 
pública, o grande palco da polis, pois ali se realizam as feiras, as questões maiores eram 
discutidas pelos proprietários rurais e, ainda, ocorriam as assembleias militares e sociais. 

  

Vale ressaltar, também, que os cidadãos gregos, romanos e egípcios ocupavam um mundo 
eminentemente masculino, pois se tratava de um mundo guerreiro. Por outras palavras, 
cidadão grego era sinônimo de homem-guerreiro-proprietário rural. 

  

Vernant ao examinar esta civilização faz sua análise através de uma visão interdisciplinar e 
rompe a distinção entre razão e mito, enfatizando que os deuses gregos não estavam distantes 
dos homens, pois estão presentes no cotidiano, são imortais e possuem alguns poderes 
sobrenaturais, o que facilitava o diálogo entre eles. 

  

Ademais, Vernant rechaça a figura do milagre grego e observa que os gregos são herdeiros de 
outras culturas e civilizações do mediterrâneo (persa, egípcia etc.). 

  

Entretanto, o principal conceito a ser analisado na formação da polis é a idéia de isonomía. 

  

A palavra em questão é decorrente de duas outras idéias: isegoría e nómos. 

  

Isegoría é a liberdade de expressão ou a liberdade de falar para todos e o direito de falar na 
Àgora. A isegoría é formada pelos radicais isos (igualdade ou igual) e àgora (praça pública). 

  

Nómos num primeiro sentido é aquilo que se entende por costume, tradição comum, com a 
evolução ela se transforma na opinião geral de um grupo, aceita pela maioria e como regra de 
conduta.     
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Desta forma, observa-se que na Grécia antiga não havia a noção de "eu" tal como temos hoje, 
um "eu" individual, fragmentado, deslocado da vida pública. O grego não se considerava 
senhor de sua integridade, ele sabia que existem forças que agem no indivíduo que 
independem da vontade, por exemplo, a sua constituição biológica, a história vivida de cada 
um e o contexto social. Todos estes fatores são condicionamentos do homem que independem 
dele. Assim, para o grego todos esses condicionamentos integravam o conceito de destino. Do 
destino, porém, nada se sabia, pois saber o destino é coisa para os deuses. Desta premissa se 
conclui qua entre os gregos ninguém podia ser responsável pelo seu próprio ato, visto que 
aquilo fazia parte do destino. Com isso, despido da noção de um "eu" individual, inexiste a 
ideia de culpa, e sem culpa não é possível se falar em punição. A ideia de culpa ligada à 
punição surgirá com o advento do cristianismo. 

  

Portanto, se não há punição alguém pode pensar, qual seria o instrumento regulador da ordem 
social? Uma resposta que satisfaça um questionamento como este exigiria um estudo 
filológico e histórico da Grécia antiga, aqui pretendemos apenas destcar alguns elementos de 
forma geral. 

  

Desta maneira entendemos que quando o homem grego tenta agir com temperança -
sophrosyne-, ele, de certa forma, age na polis. A preocupação consigo mesmo, do sujeito, 
culmina na harmonia da polis. É na polis que o homem grego se sente igual perante aos 
outros. Podemos, então perceber a importância de fazer os gregos se reconhecerem como 
iguais. 

  

Enfim, a polis se afinca numa base unitária desenvolvendo-se e nesse contexto, não há 
separação entre vida pública e vida privada, para o grego ele é parte de um todo. Um todo 
chamado de polis, no qual a isonomía é fundamental para a sedimentação do modelo político 
que se instala no período em estudo (séculos V e IV a.C.), ou seja, a democracia. 

  

Mas, como lembra Renato Janine Ribeiro (2001: 11-12) os cidadãos gregos não viviam em 
uma sociedade complexa como a atual, sendo que as discussões que os envolviam giravam em 
torno de temas como guerra, paz, política e, principalmente, festas e religião, em assembléias 
realizadas a cada nove dias. Por esta razão, no seu entender, "a política era provavelmente 
mais divertida, até porque era bem próxima da vida cotidiana". 

  

Os romanos, por sua vez, se apropriam do conceito de pólis e com isto a palavra latina 
"civitas", passa a ser empregada para denominar cidade e daí decorre a origem da palavra 
cidadania. Cidadania era a palavra que os romanos utilizavam para indicar a situação política 
de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. 
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A oligarquia romana sempre se pautou, no entanto, por escândalos, homicídios, traições, 
corrupção e bastante decadente se comparada ao modelo ateniense. Porém, como observa 
Pedro Paulo Funari (2003, p. 76), "os romanos tinham um conceito de cidadania muito fluido, 
aberto, aproximando-se do conceito moderno de forma decisiva". 

  

A Idade Média tem-se um período de grande efervescência no âmbito econômicos, políticos e 
na organização da sociedade. Trata-se de um momento histórico no qual o cristianismo 
avança seus domínios e estabelece-se um período de fé e razão, no qual a política assume um 
papel secundário para a maioria da população. 

  

Paulatinamente, com a decadência do Império Romano e a ocorrência das invasões bárbaras, 
surgem as mudanças sociais que levam ao surgimento do feudalismo, uma organização social 
fundada por meio de contratos de servidão, que predomina por toda a Europa. Com isso os 
nobres romanos se afastam das cidades e procuram os campos, levando consigo os 
camponeses e estabelecendo uma relação de senhor e vassalo. 

  

O predomínio de uma economia eminentemente agrária, baixa circulação monetária e 
autossuficiente, restringem a propriedade feudal a uma pequena camada privilegiada, 
composta pelos senhores feudais, o clero (o alto escalão da Igreja) e alguns chefes tribais 
germânicos. 

  

Dentro deste cenário o conceito de cidadania forjado na Grécia antiga e, depois, apropriado, 
em parte pelos romanos, é esvaziado e como observa Eduardo Hoornaert (2003, p. 85) o 
Direito romano aceitava com naturalidade a escravidão eis que, "nada mais natural do que ver 
o escravo labutar a terra. Seu gesto é um gesto da própria natureza. O cidadão, no ócio da 
propriedade; os escravos, no negócio do trabalho". 

  

Esta visão se acentua durante a Idade Média, pois os servos são obrigados a pagar uma série 
de tributos e impostos, tais como a corvéia, talha, banalidade, censo, dízimo, taxa de justiça 
etc. 

  

No entanto, aos poucos, muitas cidades europeias da época tornaram-se livres deste modelo 
de relações servis e do predomínio dos nobres. Tais cidades chamadas de burgos têm os seus 
habitantes (os "burgueses") apoiados por reis que desejam restabelecer os seus domínios e, 
com frequência, estabelecem conflitos com os nobres. 

  

O crescimento da burguesia, dos Vilões (homens livres com propriedades menores) e o 
surgimento das Cruzadas (movimentos militares de inspiração cristã) que visava o domínio de 
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terras que estavam sob o domínio dos turcos muçulmanos, bem como a aliança entre a 
burguesia e o rei determinam a centralização do Estado. Essa mudança incentivou a vida 
urbana e o comércio e. decreta a queda do feudalismo. 

  

Entretanto, merece destaque ainda nesta época do medievo o surgimento da Carta Magna. De 
fato, em 1199 ascende ao trono inglês João I, conhecido como João Sem Terra, que recebe 
este codinome por não ter herdado do pai, Henrique II, nenhuma terra. Após uma longa 
batalha para reaver territórios e possessões inglesas não obtém êxito amargurando uma 
fragorosa derrota para o rei Felipe de França, o que obrigou-o à imposição de impostos e 
levou a Inglaterra à bancarrota.. Assim, diante de grande revolta da nobreza e da burguesa 
inglesa se vê obrigado em 15 de junho de 1215 a assinar, outorgar e jurar a Magna Carta, que 
limitava o poder monárquico e impunha uma série de direitos e deveres, do rei para com os 
seus súditos. Este documento pode ser considerado ainda na Idade Média o mais avançado em 
termos de limitação do poder absoluto, com estabelecimento de garantias para os súditos, eis 
que ditava uma série de obrigações ao monarca, dentre elas o gérmen da figura do habeas 
corpus. Contudo, o documento jamais foi cumprido, pois João pediu auxílio ao papa, que o 
eximiu do juramento realizado na cidade de Londres. 

  

Em síntese, pode-se afirmar que na Idade Média o conceito de cidadania é calcado em direitos 
e deveres assegurados por preceitos e costumes tradicionais, eis que sociedade é altamente 
hierarquizada e dividida entre governantes com poder hereditário e súditos, em uma ordem 
social estamentada, que permite pouquíssima mobilidade e mínima alteração dos padrões 
sociais vigentes. 

  

O fim do feudalismo leva à formação dos Estados nacionais, mas com uma sociedade dividida 
em estamentos nítidos e demarcados: nobreza, clero e povo. O poder retorna parar as mãos do 
rei, cuja autoridade era exercida sob um  território demarcado e reconhecida como legal pelo 
povo. Estes estados ainda apresentavam a língua, a cultura e ideais comuns na sua formação. 

  

Assim, na Idade Moderna surge uma nova leitura do conceito Estado, tendo em conta a 
presença do poder político era centrado nas mãos de um único indivíduo, a crítica à 
autoridade papal, a ascensão da classe burguesa e o florescer do capitalismo. O Estado 
Moderno passa por várias mutações, consoante o momento histórico em qual o mundo se 
encontrava. Deste modo, podem se enquadrar dentre este gênero Estado Moderno as 
espécimes: Estado Estamental, Estado Absoluto (presença da monarquia absoluta e regras 
apenas se limitam pelo Direito Natural) e Estado de Direito no qual nasce a ideia de soberania 
popular, nascimento das constituições escritas, reconhecimento dos direitos fundamentais e da 
separação dos poderes, estado absenteísta. 

  

Vale lembrar que o termo "Estado", em latim era designado pela palavra "Status" e possuía a 
significação de situação, condição, bem diferente da acepção atual. Os romanos se 
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aproximaram do atual conceito de Estado, utilizando a terminologia "status reipublicae" ou 
ordem permanente da coisa pública. 

  

Porém, coube a Maquiavel (1469-1527) em seu "O Príncipe", datado de 1513, fornecer ao 
Estado uma acepção de unidade política total. De fato, Maquiavel via as lutas europeias de 
centralização monárquica, e o reaparecimento da vida urbana europeia, o desenvolvimento da 
classe burguesa comercial das grandes cidades e a divisão da Itália em pequenos reinos, 
repúblicas e Igreja, portanto, Maquiavel visava à unificação da Itália, contra estrangeiros e a 
Igreja. 

  

Diferentemente de seus contemporâneos renascentistas, que estudavam os filósofos greco-
romanos para construir suas teorias políticas, Maquiavel acredita na experiência real de seu 
tempo e assume um novo modelo diante da pesquisa política. 

  

Os conflitos fazem parte da vida política, Maquiavel nos ensina que os conflitos para serem 
positivos é necessário que sejam travados dentro de um quadro institucional. Os conflitos 
devem acontecer de maneira regrada dentro de limites das instituições. As instituições 
surgem, portanto, para interferirem no relacionamento entre os homens. 

  

Maquiavel pensa que o melhor modelo para uma instituição política é a República. Ele 
considera a República a única das alternativas de ordenamento político, que vai congregar 
melhor o ser da política (o conflito) à liberdade, que é o ordenamento da política, o ser da 
política não é um ordenamento pacífico. 

  

Para o filósofo não é aceitável a divisão clássica das três alternativas de ordenamento políticos 
(monarquia, aristocracia, democracia) e suas formas corruptas ou ilegítimas (tirania, 
oligarquia, demagogia/ anarquia), como também não admite que o regime legítimo seja o 
hereditário e o ilegítimo, o usurpado por conquista. Ele considera que qualquer regime 
político pode ser legítimo ou ilegítimo. A legitimidade ou ilegitimidade do poder se regula 
pela liberdade e como destaca Newton Bignoto (2007, XXXVI): 

  

A verdadeira política para Maquiavel é guiada pela liberdade e pela busca da igualdade, mas 
ela só existe se conduzida no interior de instituições sólidas, capazes de transformar o desejo 
de liberdade e de não-opressão em desejo de participação na vida pública e respeito por seus 
mecanismos legais de regulação de conflitos. 

  

No décimo quinto capítulo de O Príncipe, Maquiavel define seu pensamento básico para a 
formação de um corpo político. Segundo ele os homens devem deixar de lado as formas 
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imaginativas de governo, os regimes idealizados e concentrar-se na "verdade efetiva das 
coisas". Assim, não devemos idealizar uma forma de governo e sim estudar os fatos como 
eles são. Esse traço de Maquiavel se define como "naturalismo". Para ele as relações humanas 
baseiam-se em ambição do ganho e o pensador político deve descobrir esses traços e analisar 
o homem quando seus desejos são questionados e não basear-se em coisas que não existem 
como é o caso das crenças e da ética que se situam no campo da idealização. Assim merece 
destaque a seguinte explicação de Maquiavel (2010, p. 97): 

  

(...) Porém, sendo minha intenção escrever coisas que sejam úteis a quem se interesse, 
pareceu-me mais conveniente ir direto à verdade efetiva das coisas que à imaginação em torno 
dela. E não foram poucos os que imaginaram repúblicas e principados que nunca se viram 
nem se verificaram na realidade. Todavia a distância entre o como se vive e o como se deveria 
viver é tão grande que quem deixa o que se faz pelo que se deveria fazer contribui 
rapidamente para a própria ruína e compromete sua preservação; porque o homem que quiser 
ser bom em todos os aspectos terminará arruinado entre tantos que não são bons. (...) 

  

Para Maquiavel não o homem verdadeiro, justo ou detentor de virtudes. Para o filósofo 
florentino tudo está sujeito ao movimento de corrupção, tomada no sentido da cosmologia 
(com início e fim). Assim, a atitude humana não é uma atitude moral-cristã e a virtude não é 
algo que se realiza com as grandes promessas da Política. A Política é o campo no qual os 
possuem e demonstram os seus interesses. Portanto, para Maquiavel fazer Política é tornar 
claros os interesses de cada indivíduo ou classe.  

  

O primeiro autor da história moderna a discutir a diferença entre a vida privada e o poder 
político foi Jean Bodin (1530-1596). Em 1566 ele escreve o Methodus e em 1576 Les six 
livres de la république, ambos de base não-religiosa. Na primeira obra Bodin trata além da 
noção de história e método, do conceito de soberania e na segunda retoma o conceito de 
soberania, mas agora sob o olhar da república que deveria ser comandada pelo poder 
exclusivo de apenas um soberano, com isso ele se coloca em oposição à tradição francesa de 
limitação do poder do soberano. Entende Bodin que o conceito de soberania integra a origem 
da república. 

  

Para Bodin não há pólis se não existir um poder comum que trate aqueles que a ele se 
submetem como cidadãos e este conceito decorre do conceito de soberania. Bodin promove 
uma análise do modelo aristotélico da teoria das causas (formal, material, eficiente e final). 
Assim, a soberania é uma forma ou princípio, que possui uma condição imanente e outra 
transcendental. 

  

A condição transcendental trata do lugar em que se deposita o poder supremo, ou seja, a causa 
formal da república. Assim, sem soberania não há república. No plano imanente quem cria a 
soberania é o soberano, a partir do conflito entre os homens, surge, desta forma, a causa 
material. 
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A soberania é, assim, o poder supremo e a matéria eficiente para a sua concretização são os 
súditos, ou seja, os cidadãos. A finalidade está em garantir a liberdade e estabelecer um freio 
nos conflitos existentes no seio da sociedade. A causa final é assim expressa como a obtenção 
da paz e a contenção da liberdade. Desta forma, sem soberania não constituição e o papel do 
soberano deve ser o de criar leis. No entanto, como explica Gianpaolo Poggio Smanio (2009, 
p. 13): 

  

A cidadania era uma obrigação geral de obediência ao soberano. O cidadão, para Jean Bodin 
era um súdito livre que dependia da soberania de outro. A relação entre o cidadão súdito e o 
soberano era pensada de forma vertical, entre o sujeito dotado de poder e os sujeitos 
obrigados a obedecer. No entanto, estes cidadãos sujeitos à autoridade possuiriam uma série 
de direitos que limitariam o exercício do poder. Além do mais, o soberano devia ao cidadão 
proteção e justiça. 

  

As ideias de Bodin representaram uma alternativa ao pensamento de Maquiavel e à noção de 
república, que se transforma no conceito de Estado, a partir do século XVI e adquire novos 
contornos para efeito da configuração jurídica, estrutura organizacional política e hierarquia 
de Poder definida. Desta maneira, a geografia do Poder permite o amadurecimento do 
conceito de soberania.  

  

Contudo, a semente da cidadania plantada por Bodin ganha força, corpo e estrutura com 
Hobbes (1588 - 1679), que inicialmente em o Leviatã enfatiza que definição do Estado se 
apresenta como um homem artificial, separado e distinto da  pessoa do governante e dos 
governados. 

  

Formula o seu pensar, pois no seu entender todo e qualquer homem têm o poder de usar todos 
os instrumentos que estiverem ao seu alcance para conservar a vida. Nesta visão Direito 
equivale a poder, ou seja, a liberdade de usar os instrumentos para proteger a vida. A lei 
natural, por sua vez, é a obrigação que todos os homens possuem de conservar a vida. Por 
quê?  Porque o poder da vida pertence a Deus e, aos homens, cabe a obrigação de conservar a 
vida. 

  

O Direito Civil, então, visa garantir a vida e a paz. Assim, entrega-se à autoridade civil o 
direito natural (a liberdade), para se obter conservação da vida. 

  

Tem-se, portanto, um pacto entre o soberano e os subordinados, cria-se, pois a Common Law 
(direito comum) fundado em decisões dos tribunais, não mediante atos do poder legislativo ou 
executivo, bem como a figura do Estado e o conceito de Soberania. 
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Como sintetiza Cristian Delacampgne (2001, p. 94) o estado de natureza para Hobbes se 
resume "a um estado de guerra permanente e interminável, uma guerra apresentada (Leviatã, 
Livro I, cap. 13) como 'uma guerra de todos contra todos' (a war of every man against every 
man)" e como é impossível se viver permanentemente neste estado que se revela na fórmula 
do homo homini lupus (o homem é o lobo do homem) é que os homens estabelecem o 
contrato ou uma convenção e cria-se a relação Soberano/Súdito.  

  

Hobbes na condição de teórico da filosofia do direito aprofunda a discussão sobre cidadania 
em sua obra De Cive (Do Cidadão de 1642), na qual tratou das questões da Filosofia Política 
e apresentou algo original, eis que tais questões passaram a ser tratadas de forma científica. 
Nesta obra Hobbes expõe a ciência política comparando-a a geometria euclidiana. Promove 
uma crítica a Aristóteles, que acreditava que os homens são talhados para a vida política. No 
seu entender, porém, os homens não são voltados naturalmente para a vida política, pois eles 
pensam demasiadamente em si mesmos, se preocupam com o presente e não conseguem 
prever o resultado de suas ações. Tudo isso gera o conflito que pode ir das difamações 
individuais às formas de violência.  

  

Enfim, nesta obra Hobbes fundamenta sua concepção monarquista do poder político na 
medida em que a legitimidade do monarca está na vontade do povo, fonte de sua soberania, e 
não na vontade de todos os cidadãos, que ele chama de simples habitantes da cidade, 
multidão, sem o necessário compromisso com a autoridade do rei e os destinos da nação. 
Desta maneira ele sustenta que a Igreja e Estado compõe um único corpo e o monarca possui 
o poder absoluto, o qual emana de um contrato social celebrado entre este e seus súditos, 
sendo, portanto, livre tanto para legislar quanto para interpretar as Sagradas Escrituras de 
acordo com tal legislação. 

  

Ademais, estabelece as leis relativas ao contrato social e as próprias leis da natureza. 
Fundamenta a tradição da lei civil tanto no direito romano, a partir da lei das 12 tábuas, como 
na lei mosaica da Torá judaica. Ademais, é o primeiro pensador político a falar sobre os 
perigos de deterioração das três formas de governo: a monarquia que pode se transformar em 
tirania, a aristocracia que pode passar a ser uma oligarquia e a democracia que pode se 
deturpar para anarquia ou demagogia.  

  

Com isso Hobbes antes de Montesquieu já vislumbra as tendências monárquica, oligárquica e 
demagógica, respectivamente dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Desta forma, 
cabe à monarquia com a força da espada, dos exércitos e da segurança dos cidadãos, como 
última palavra sobre a guerra. A aristocracia judiciária cabe promover a paz pela arbitragem 
dos conflitos, quebra de contratos e transgressões legais. Já as assembleias legislativas são 
responsáveis da administração dos governos que é essencialmente a gestão da economia, a 
arrecadação dos impostos e a destinação das riquezas. 
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Finalmente, vale observar que Hobbes inaugura o iluminismo na filosofia inglesa pois, apesar 
de fundamentar a lei civil à lei natural ditada pela religiões da tradição judaico-cristã, não 
subordina o poder monárquico ao direito divino dos reis, mas sim na soberania do povo pela 
manutenção consentida do contrato social, eis que mediante a introdução de um método 
científico ele explica que a submissão voluntária do súdito o transforma em cidadão, com uma 
série de direitos em relação ao Estado, que passa a ter a obrigação conservar-lhe a vida. Tem-
se, assim, um acordo de resignação, no qual se transfere a conservação da vida para um outro 
Ser, mediante a consolidação de um contrato.   Com isso, Hobbes tal como Maquiavel 
considerava o homem essencialmente mau e o contrato estabelecido entre os governados e o 
soberano teria a capacidade de redimir o surgimento da criatura má e assegurar os direitos dos 
cidadãos. 

  

Contudo, a concentração de poder na mão do soberano passou a representar uma imensa 
ameaça aos súditos tão elevada quanto a convivência no estado de natureza. Em razão deste 
fato é que no século XVII, o filósofo inglês John Locke (1632 - 1704), pretendeu dar uma 
resposta a Hobbes e passou a reexaminar o estado de natureza.  

  

Em seu Ensaio acerca do Entendimento Humano de 1690 ele desenvolve sua teoria sobre a 
origem e a natureza de nossos conhecimentos. Enfatiza que todos os homens ao nascerem 
possuem direitos naturais: direito à vida, à liberdade e à propriedade. 

  

Estes direitos naturais deveriam ser garantidos pelos governos. Porém, o povo poderia se 
voltar contra tais governos se tais direitos não fossem respeitados, bem como contestar a 
existência de governos injustos, cujas decisões não deveriam ser acatadas. Conclui, assim, que 
o homem não era uma criatura tão má, com necessidade de controle rígido de um governo, eis 
que o homem dotado de racionalidade poderia manter o convívio pacífico com seu semelhante 
mesmo no estado de natureza. Na sua visão o papel do governante não era o de controlar os 
cidadãos, mas garantir os seus direitos naturais (vida, liberdade e propriedade). 

  

Locke dedicou-se também à filosofia política em especial nas obras Primeiro tratado sobre o 
governo civil e Segundo tratado sobre o governo civil, ambas datadas de 1690. Na primeira 
obra promove uma critica ao direito divino dos reis, salientando que a vida política é invenção 
humana diversa e independente das questões divinas e na segunda obra apresenta a sua teoria 
do Estado liberal e da propriedade privada. 

  

A visão de John Locke será retomada no século seguinte por Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), cuja preocupação ao elaborar o Discurso sobre a desigualdade (1753) foi a de 
demonstrar como o direito natural foi submetido à lei civil e que este tem como fundamento a 
violência legitimada, pois o povo iludido entrega aos ricos, poderosos e senhores parte de sua 
liberdade em troca de uma suposta segurança. 
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Para combater as hierarquias existentes na sociedade, Rousseau cria então a teoria do estado 
de natureza. Este conceito, no entanto, já fora tratado por outros pensadores, como Thomas 
Hobbes e Hugo Grotius, que criou o direito natural. 

  

Porém, Rousseau lhe dará uma ótica bastante original e se vale de várias fontes em seus 
estudos sobre política, como Platão, Aristóteles, Spinoza, Montesquieu, Grotius, Puffendorf, 
Hobbes e Locke. Aliás, como explica  Salinas Fortes (1989, p. 39): 

  

Rousseau trabalhou segundo um esquema dicotômico - estado de natureza ou estado de 
sociedade - que o aproximou muito dos filósofos políticos do que dos metafísicos. Ele se 
aproximou de Hobbes e dos jurisconsultos da Escola de Direito Natural (Hugo Grotius, 
Samuel Puffendorf, Barbeyrac, Burlamaqui, Wollf) o filósofo pretendeu imaginar como seria 
o homem antes da passagem para a vida em sociedade, para saber distinguir entre aquilo que 
ele deve a seu próprio fundo primitivo e natural, e aquilo que ele recebeu artificialmente ou 
deve ao livre - e, portanto, falível uso das suas faculdades. 

  

Além disso, no século XVIII, os viajantes já haviam relatado e difundido os costumes dos 
povos semisselvagens, nas Américas e na África. Porém, estes povos não representam o 
estado puro de natureza contemplado pela teoria rousseauana. O estudo dos costumes destes 
povos indígenas e africanos, no entanto, auxiliou-o a elaborar a sua teoria, em especial a força 
e independência de tais povos. Mas, mesmo estes povos estavam distantes da ideia de estado 
de natureza. De fato, para Rousseau o mínimo traço de civilização, sociabilidade, graus de 
hierarquia, artefatos, etc é impensável no estado de natureza. 

  

O ponto de partida para a localização do estado de natureza é a formulação de uma pergunta 
fundamental: A natureza do homem se perdeu no tempo ou há como identificá-la no homem 
contemporâneo, desvelando a civilidade? 

  

Rousseau conclui primeiro, ao contrário de Hobbes, que a natureza humana é boa por reflexão 
e revelação, observando o mundo à sua volta. Em seu raciocínio hipotético não busca provas 
científicas de que as coisas seriam da maneira descrita, pois crê ter entendido a natureza 
humana e sua intenção, que é proveniente do fundo do coração (sensibilidade moral). 

  

Ademais, no seu entender a visão de mundo do homem é culturalmente determinada e seus 
instrumentos para conhecer o mundo não são provenientes dos instintos, mas são racionais, 
ensinados. Desta forma, o homem perdeu a sua ligação com as forças telúricas e aspirações 
animais, instintivas que ele não sabe a verdade sobre si mesmo, esqueceu-se da máxima do 
Templo de Delphos - "Conhece-te a ti mesmo". 
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De outro lado, as noções de liberdade natural e de liberdade civil são fundamentais para 
compreensão dos conceitos de propriedade e contrato apresentados por Rousseau. Assim, a 
liberdade natural no homem consiste em um "direito ilimitado a tudo quanto aventura e pode 
alcançar" (1983b, p. 36). Não podemos entender a liberdade natural como um direito que o 
homem pode usar para dominar os outros. Em Rousseau isso é praticamente impossível, 
porque até o rico e o senhor, na proporção em que dominam os outros, passam a ser tão 
escravos quanto estes. O homem não é livre para dominar, ele domina porque depende do 
outro. 

  

Da mesma forma que o homem não é livre para dominar, também não é livre para obedecer. 
O homem que entrega a sua liberdade para ser escravo é um louco, e a loucura não faz o 
direito. E o que faz o homem optar pela escravidão? Rousseau é categórico na sua explicação: 
a obediência é fruto do direito do mais forte. Quando a questão é força, não há possibilidade 
de se extrair a moralidade, porque a força é um poder físico: "Ora, que direito é esse que 
perece quando cessa a força?" - pergunta Rousseau. 

  

E é efetivamente em nome do direito do mais forte que um homem acha que pode aviltar a 
propriedade do outro, tomando posse de uma coisa que não é sua, legitimando a força que 
pretensamente faz o direito. Como evitar tamanha injustiça que ameaça a liberdade e a 
igualdade? A liberdade natural está ameaçada pela força e pela dominação. Ela "só conhece 
limites nas forças do indivíduo" (1983b, p. 36). 

  

Por esse motivo a liberdade natural é infensa à coerção. Como a propriedade não pode 
desaparecer do estado civil é preciso que haja novas leis que garantam o uso da propriedade 
para assegurar a inviolabilidade da liberdade. Essa liberdade terá um novo adjetivo: liberdade 
civil. 

  

O homem perde, segundo o Contrato Social, a liberdade natural ou "o direito ilimitado a tudo 
quanto aventura e pode alcançar", e ganha a liberdade civil "e a propriedade de tudo que 
possui" (1983b, p. 36). 

  

Neste particular, Ernst Cassier (1992, p. 346) salienta que o  Contrato Social de Rousseau, 
publicado em 1792,  visa assegurar regras fundamentais, pois: 

  

Enquanto os súditos que se unem pelo contrato continuam, a despeito dessa união, existindo 
como vontades individuais - enquanto é sempre um individualmente, quem pactua com o 
outro, ou os indivíduos instalam um soberano e submetem-se a ele como uma pessoa privada -
, nenhuma unidade autêntica e verdadeira foi realizada. Essa unidade jamais será alcançada 
pela coerção, é na liberdade que ela deve alicerçar-se. Na verdade, a liberdade não exclui de 
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maneira nenhuma a submissão; ela não significa arbitrariedade mas, pelo contrário, estrita 
necessidade de ação. 

  

Assim, para que haja um contrato social genuíno, é necessário a cada indivíduo alienar sua 
liberdade natural para ingressar na nova ordem civil, formando uma vontade geral que 
garanta a condição de igualdade para todos. Uma vez estabelecida a vontade geral, está 
estabelecido o verdadeiro Direito. A lei é feita pelo povo, ao mesmo tempo em que o próprio 
povo se submete a ela. O Direito deve então ter como objetivo a utilidade pública e o bem-
estar dos cidadãos. 

  

Na questão da propriedade, tanto o direito do primeiro ocupante (o mais legítimo) quanto o 
pretenso direito do mais forte devem se submeter ao julgamento do Direito de propriedade 
advindo da associação civil que forma a vontade geral. 

  

Rousseau (1983a, p. 38) descreve as condições do direito do primeiro ocupante: primeiro, 
exige-se que o terreno não esteja ainda habitado por ninguém; segundo, que dele só se ocupe a 
porção de que se tem necessidade para subsistir; terceiro, que dele se tome posse não por uma 
cerimônia vã, mas pelo trabalho e pela cultura, únicos sinais de propriedade que devem ser 
respeitados pelos outros, na ausência de títulos jurídicos. 

  

Desta forma, a liberdade e a igualdade civil estão asseguradas devido às leis advindas da 
vontade geral que soberanamente garante à propriedade o princípio da inviolabilidade na nova 
associação civil. Desse modo, Rousseau parece garantir a liberdade e a igualdade em uma 
nova ordem civil preservando a propriedade mediante um novo direito de propriedade. 

  

De fato, no Contrato Social não há a necessidade de reconstruir a história da humanidade ou 
da legitimação da servidão tal como Rousseau fez no Discurso sobre a desigualdade, agora se 
busca o pacto legítimo para restituir a liberdade natural perdida e, como observa Milton Meira 
Nascimento (2001, p. 198): 

  

O exercício da vontade geral através de representantes significa uma sobreposição de 
vontades. Ninguém pode querer por um outro. Quando isto ocorre, a vontade de quem a 
delegou não mais existe ou não mais está sendo levada em consideração. Donde se segue que 
a soberania é inalienável. Mas Rousseau reconheceria a necessidade de representantes a nível 
de governo. E, se já era necessária uma grande vigilância em relação ao executivo, por sua 
tendência a agir contra a autoridade soberana, não se deve descuidar dos representantes, cuja 
tendência é a de agirem em nome de si mesmos e não em nome daqueles que representam. 
Para não se perpetuarem em suas funções, seria convenientes que fossem trocados com uma 
certa frequência.  
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Percebe-se, assim, que Jean-Jacques Rousseau exerceu profunda influência nos caminhos da 
democracia e dos direitos humanos. Além disso, com a ascensão da burguesia o Contrato 
Social é um texto instrumental para a defesa da liberdade e da igualdade de todos os cidadãos, 
na atualidade a obra rousseauniana remete o leitor a pensar o futuro da política, da cidadania e 
dos direitos individuais, coletivos e transindividuais. Em Rousseau o direito de propriedade 
decorre de um ato individual legitimado pelo Estado com o nascimento do poder político. 

  

A visão liberal é consagrada na Constituição Americana de 1788 que adota as ideias de Locke 
e Montesquieu. O primeiro contribui com a ideia de um governo de consentimento e cuja 
função principal era proteger o indivíduo e garantir sua liberdade, seu direito à propriedade e 
a possibilidade de usufruir desta sem ser incomodado. O segundo participa com a ideia da 
separação dos poderes. Com isto os americanos depois dos ingleses passam a ser o segundo 
país no mundo a adotar a divisão da soberania em três poderes. 

  

A Revolução Francesa passa a acentuar o crescimento de uma série de ideias liberais e dentre 
os seus expoentes pode-se citar: Benjamin Constant (1767-183) que defendia a liberdade da 
economia de mercado, a livre concorrência e a monarquia ao invés República; Alexis de 
Tocqueville (1805-1859) que em sua viagem para os Estados Unidos impressionou-se com a 
democracia e viu naquele modelo americano uma grande preocupação com a vida privada e o 
desinteresse para com a política; John Stuart Mill (1806-1873) que embora simpatizante do 
feminismo e do socialismo, desconfiava da atuação das massas populares e, portanto, era 
contra o voto secreto e o sufrágio universal; Henry David Thoreau (1817-1862) que pregou a 
desobediência civil, em especial ao pagamento de tributos, pois o cidadão deveria saber como 
o seu dinheiro era empregado e Herbert Spencer (1820-1903) para quem a intervenção do 
Estado na economia deveria ser mínima, uma vez que este se regularia pela sobrevivência dos 
mais capazes e a vida seria boa para aqueles que se dedicassem com afinco ao trabalho, sendo 
que os pobres não eram injustiçados, mas preguiçosos ou vagabundos. 

  

A Revolução Francesa, no entanto, também vai influenciar os socialistas. De fato, em 1848, 
no Manifesto Comunista, Marx observa que a figura do Estado foi criada pela burguesia para 
administrar os assuntos em seu nome, ou seja, o Estado é um produto da sociedade em 
determinado período de sua evolução e representa um dos elementos preponderantes na 
organização material da sociedade. Marx observava  que o Estado nasce nas classes sociais 
que, no entanto, se beneficiam do conjunto das relações dominantes de propriedade. Assim, 
para ele o Estado liberal não resolvia a contradição fundamental, a do conflito de classes, a 
luta entre a burguesia e o proletariado. Além disso, o Estado liberal representava a 
universalização da liberdade, mas apenas a vitória da liberdade para uma certa classe, a 
burguesia. O Estado protege apenas essas relações. Desta forma, as relações existentes no 
âmbito marxista são vistas pelo olhar histórico e, portanto, o Estado enquanto instrumento do 
predomínio de classes defende o sistema de propriedade. Assim, conclui-se que para os 
marxistas o desaparecimento Estado leva ao desaparecimento da luta de classes. 

  

A difusão do marxismo ensejou a organização e mobilização dos trabalhadores, com a criação 
dos partidos e sindicatos de massas, a implementação do sufrágio universal e como enfatiza 
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Leandro Konder (2003, p. 187): "por meio dos partidos e dos sindicatos de massas, nas 
condições da conquista do sufrágio universal masculino, o socialismo mobilizou a metade 
feminina da humanidade, viabilizando, concretamente, a expansão e o fortalecimento da 
cidadania". 

  

Com esta trajetória a cidadania nos tempos atuais envolve um conjunto de direitos civis, 
políticos e sociais que se inter-relacionam e formaram a base da cidadania, tendo como berço 
a Inglaterra, França, e os Estados Unidos e, depois, se espalharam pelo resto do mundo. 

  

Estabelecida a noção básica de cidadania passemos, pois, a examinar como este conceito 
interage com o meio ambiente e a ética. 

  

  

  

  

3. Meio ambiente e ética: uma intersecção possível ou uma quimera irrealizável? 

  

  

  

  

O estudo do meio ambiente e da ecologia leva o homem a enfrentar o desafio ecológico para a 
busca de um novo equilíbrio com o ecossistema e permite reflexões que levam a buscar 
tecnologias para a utilização de formas de energia não poluentes, com a utilização de recursos 
renováveis; a redução de agentes poluentes e utilização de biodegradáveis; o desenvolvimento 
de processos de reciclagem e combate aos desperdícios insensatos e outras fontes de energia. 

  

Além disso, dados como os a seguir enumerados apresentados por José Manuel Alho (2004, 
p. 277/278) fazem a questão ambiental ganhar espaço na mídia e despertam o interesse de 
governos e da sociedade civil: 

  

a)                          a população mundial quadruplicou em 100 anos passando de 1,6 bilhões em 
1900 para 6 bilhões de pessoas no ano 2000.; 
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b)                          aumento vertiginoso da desertificação e solos degradados que  geraram 815 
milhões de pessoas mal nutridas pelo mundo; 

c)                          escassez de água, poluição de rios, aquíferos e mananciais, excesso de 
consumo e chuva ácida acentuam a dificuldade para acesso a este mineral, que hoje não se 
encontra disponível para mais de mil milhões de pessoas; 

d)                          destruição da biodiversidade: estima-se que a destruição atual é da ordem 
de 0,2% das espécies do planeta por ano; 

e)                          aquecimento global: com a destruição da camada de ozônio e o aumento da 
temperatura, com alterações climáticas drásticas; 

f)                           estima-se que 3 milhões de crianças no mundo morrem devido a má 
qualidade ambiental (água, químicos, poluição atmosférica); 

g)                          5 milhões de pessoas/ano morrem devido a má qualidade da água ou por 
problemas sanitários; 

h)                          aproximadamente 3 milhões de pessoas morrerem por problemas 
relacionados com a poluição atmosférica. 

  

A importância destes temas representa apenas uma ilustração da dimensão dos problemas 
ambientais, que uma vez politizados passam a ser de interesse da mídia, pois como salienta 
Luisa Schmidt (2001, p. 130) "esta interligação entre media e ambiente é tão forte que hoje se 
pode dizer que os problemas ambientais já não são apenas factos do foro biofísico, mas 
também factos da opinião publica que se tem sobre eles - pois esta pode influenciá-los ate 
fisicamente. Eles são tanto factos técnico-cientificos como factos ético-políticos". 

  

Mas não é só. O conceito de meio ambiente passa a ser visto como um grande organismo e o 
homem inserido dentro deste contexto deve examinar suas condições psíquicas e somáticas, 
sendo que o bem estar humano deve estar aliado ao bem estar físico e intelectual e as relações 
Homem-Natureza não podem ser vistas sob a ótica de reflexões parciais. 

  

Assim sendo, se por um lado a Natureza não pode ser encarada pelo viés de um 
conservacionismo exagerado, de outro não se permite mais que ela seja utilizada como objeto 
de conhecimento científico ou mero modelo de aprendizagem dos conhecimentos humanos. 

  

Neste particular é necessário ter em conta que o termo Natureza pode ser tomado em várias 
acepções: 

  

a)      Espaço ameaçador ao ser humano que busca um lugar para proteção; 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7182



b)      Lugar das intempéries naturais, que permite ao homem localizar espaços de  proteção; 

c)      Lugar que causa medo, tal como a floresta e enseja uma luta com o desconhecido ou a 
necessidade de domínio; 

d)      Espaço de sabedoria e milenar experiência; Natureza vista como secular, sabia, mestra e 
capaz de produzir ensinamentos; 

e)      Lugar que carece de carece de proteção, em decorrência da instalação da degradação e 
poluição. 

  

As concepções mencionadas demonstram as opções feitas pelo homem ao do transcorrer da 
nossa civilização. Na civilização atual constata-se, porém, que a utilização dos recursos 
naturais ao longo de uma série de anos passou a ser privilégio de poucos que deles usufruem 
como querem, muitas vezes sem limites. 

  

Atualmente vemos o mundo pós-moderno enfrentando diversas crises, dentre elas a do 
modelo econômico que não é capaz de oferecer igualdade de oportunidade a todos 
indistintamente. 

  

Não obstante todas estas considerações é conveniente ainda destacar que o iluminismo do 
final do século XVIII faz florescer as liberdades individuais, que repercutem na construção do 
conceito de cidadania política durante todo o século XIX, época em que também se inicia o 
movimento da revolução industrial. 

  

A revolução industrial é um marco de mudanças profundas nas atitudes humanas, tanto na 
Inglaterra quanto nos Estados Unidos. 

  

O processo de produção alucinada faz nascer no século XX outras mudanças que envolvem os 
valores humanos. Nasce assim, um movimento ambientalista que é integrado por profissionais 
liberais, naturalistas, políticos e representantes das diversas áreas da sociedade civil, com o 
objetivo de refletir e reavaliar as prioridades econômicas, tendo em conta que a natureza é 
finita e a Terra integra um sistema que possui regras e princípios que devem ser observados 
sob pena de ameaça à existência de todos os seres vivos que nela habitam. 

  

Conforme explica John McCormick (1992, p. 15) 
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Embora os movimentos ambientalistas datem do pós-guerra, a destruição ambiental tem uma 
longa linhagem. Há cerca de 3.700 anos, as cidades sumérias foram abandonadas quando as 
terras irrigadas que haviam produzido os primeiros excedentes agrícolas do mundo 
começaram a tornar-se cada vez mais salinizadas e alagadiças. Há quase 2.400 anos Platão 
deplorava o desmatamento e a erosão do solo provocados nas colinas da Ática pelo excesso de 
pastagem e pelo corte de árvores para lenha. Na Roma do século I, Columela e Plínio, o 
Velho, advertiram que o gerenciamento medíocre dos recursos ameaçava produzir quebras de 
safras e erosão do solo. Por volta do século VII o complexo sistema de irrigação da 
Mesopotâmia, construído 400 anos antes, começava a sucumbir sob o peso da má 
administração. Na mesma época o crescimento populacional plantava as sementes do colapso 
da civilização maia do século X. A construção de embarcações para a frota do Império 
Bizantino, Veneza, Genova e outros estados marítimos italianos, reduziu as florestas costeiras 
do Mediterrâneo. A poluição do ar pela queima de carvão afligia tanto a Inglaterra medieval 
que em 1661 o memorialista e naturalista John Evelyn deplorava a 'Nuvem lúgubre e Infernal' 
que fez a Cidade de Londres parecer-se com 'a Corte de Vulcano... ou os Subúrbios do 
Inferno, [ao invés] de uma Assembléia de Criaturas Racionais. 

  

Porém, em 1866 o biólogo e médico alemão Ernst Heinrich Haeckel (1834 - 1917), na obra 
Morfologia Geral dos Seres Vivos cunhou o termo Ecologia, que pode ser definida como o 
estudo da relação de um organismo ou de um grupo de organismos e o ambiente em que 
vivem. 

  

A ecologia é um ramo da biologia, cujo terminologia deveria do grego (oikos + logus = 
estudo da casa), sendo sucintamente definida como o estudo da estrutura e da função da 
Natureza. 

  

Ecologia não se confunde com ecologismo que é um movimento ideológico que visa 
aparelhar a sociedade a valorizar desejos culturais e a Natureza, bem como refletir sobre os 
meios de produção e o conceito da propriedade, numa tentativa de harmonizar o homem 
consigo, com a coletividade e com a Natureza. 

  

No entanto, o termo ecologia passou a ser usado para tratar das diversas formas de vida 
inseridas dentro do seu meio ambiente. 

  

Meio Ambiente, por sua vez, é a reunião do ambiente físico com os seus componentes 
bióticos. Esta expressão é considerada por muitos como dúbia ou pleonástica, pois os 
organismos podem ser parte do ambiente de outro organismo. Ademais, muitas vezes assume 
dimensões que envolvem aspectos econômicos, culturais e de segurança dos diversos 
ambientes em que os seres humanos vivem. 
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Porém, a ecologia é considerada uma ciência que questiona a ordem e a compreensão da 
natureza, bem como examina a sua conservação e exploração. Verifica, também, os diversos 
níveis de organização criados pelos organismos vivos, partindo do evolucionismo até a 
variabilidade genética e a diversidade dos ambientes e das populações que os integram. 

  

De outro lado, vale observar que o movimento ambiental não tem um marco preciso do seu 
início, muito embora conforme já colocado, percebe-se que a partir da Revolução Industrial 
começam a surgir grupos protecionistas e preservacionistas tanto na Inglaterra quanto nos 
Estados Unidos. 

  

A partir da década de 50, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os diversos setores da 
sociedade da maioria dos países desenvolvidos passaram a discutir a temática ambiental para 
a solução de problemas gerais tais como a poluição, o crescimento populacional desmedido, a 
extinção das espécies, o superaquecimento do planeta e o consumo exagerado dos recursos 
naturais. 

  

Com efeito, a questão ambiental passa a integrar definitivamente a agenda mundial, em 
especial através das Nações Unidas e de órgãos internacionais, que passam a examinar uma 
política de conservação sem, no entanto, considerar o desenvolvimento e a comercialização 
desordenada dos recursos naturais, relacionados com a agricultura, a pesca e o manejo das 
florestas. 

  

Entretanto, a utilização demasiada do solo, da água, da madeira, do carvão e demais 
combustíveis fósseis fez nascer uma gama de cientistas que passou a reviver as ideias de 
Malthus e, por isso, eram chamados de neo-malthusianos, uma vez que acreditavam que os 
recursos naturais, em especial dos americanos, estavam caminhando para o esgotamento e, 
por isso, necessário seria a criação de um plano racional para o consumo dos mesmos. 

  

Contudo, a maior discussão ambiental desta época é o debate que se instala no mundo do pós-
guerra, envolvendo o advento da era atômica. 

  

O mundo se vê frente à chamada guerra fria entre os americanos e russos, que com a produção 
de armas nucleares a todo o momento passam a impingir uma possibilidade de uma nova 
guerra, desta feita sob a ótica nuclear. Assim, as duas potências enfrentam a possibilidade de 
um holocausto onde ninguém sobreviveria e os desastres ecológicos seriam incomensuráveis. 

  

Neste ambiente onde os testes nucleares são realizados em sigilo, a sociedade civil 
desconhece os perigos oriundos das pesquisas nucleares, sendo que a primeira demonstração 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7185



da capacidade destrutiva da força da energia nuclear é sentida na costa da Austrália em 
outubro de 1952, através de uma chuva de granizos radioativa decorrente de testes nucleares 
britânicos. 

  

A pressão da sociedade civil, aliada ao receio mundial de uma guerra nestas condições levou 
os países desenvolvidos a assinarem uma série de tratados de proibição de testes nucleares em 
determinados locais e ainda uma tentativa de desarmamento nuclear. 

  

A década de 60 acabou sendo palco para as discussões polêmicas referentes às contaminações 
dos recursos naturais decorrentes da produção de alimentos e poluição.  Merecem destaque 
também o acidente ocorrido em 1956 na baía de Minamata, situada em frente a Nagasaki, no 
Japão, que teve suas águas contaminadas pelo despejo indevido de mercúrio decorrente da 
produção química das indústrias ali situadas, que não promoviam a manutenção dos 
catalisadores e uso exagerado de pesticidas e inseticidas sintéticos na agricultura americana 
denunciado pela bióloga Rachel Carson com a  publicação do livro "Primavera Silenciosa" em 
1962 

  

A partir daí a preocupação com a questão ambiental cresce e passam a ser editados uma série 
de documentos frutos de Conferências Internacionais sobre o Meio Ambiente, dentre eles 
destacam-se: 

  

a) I Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 
Estocolmo em 1972; 

b) Relatório Brundtland, publicado em 1987 com o nome "Nosso futuro comum", elaborado 
pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. (CMMAD) e liderada 
pela primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland; 

c) II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimentos, realizada 
no Rio de Janeiro, denominada Rio 92 ou ECO-92; 

a) Agenda 21,  elaborada durante a ECO-92, o documento visa estabelecer o 
comprometimento de governos e sociedade civil de diversos países para cooperar no estudo 
de soluções aos problemas socioambientais locais e globais. 

e) Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), elaborada durante a ECO-92,  o 
documento visava promover uma estratégia para o "desenvolvimento sustentável" do planeta, 
tendo como objetivos principais: a conservação da biodiversidade; seu uso sustentável; e a 
repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes do acesso aos recursos genéticos. 

f) Princípios para a Administração Sustentável das Florestas elaborado durante a Eco-92 Fruto 
da ECO-92, o documento busca um consenso global sobre o manejo, conservação e 
desenvolvimento sustentável das florestas. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7186



g) Convenção sobre Mudança do Clima, preparada e redigida em 9 de maio de 1992 na sede 
das Nações Unidas em Nova York, foi assinada durante a ECO-92, este documento trata dos 
problemas relativos à  mudança do clima da Terra. 

h) Protocolo de Kioto, fruto da Convenção sobre a Mudança do Clima, este 
documento  elaborado em 1997 em Kioto-Japão fixou normas mais claras sobre a redução de 
emissões de gases de efeito estufa e metas a serem atingidas por países que emitiram mais 
gases no passado e o implemento de políticas públicas para mitigação das mudanças 
climáticas nos países signatários. 

i) Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, documento elaborado em 2000 para 
estabelecer uma instância internacional para discutir procedimentos sobre movimentação e 
manuseio de organismos vivos modificados por biotecnologias. 

  

Desta forma, todas estas considerações inseriram o tema ambiental na agenda da imprensa, eis 
que conforme revela Luísa Schmidt (2001, p. 131): 

  

O poder da imagem veio efectivamente mudar a figura e a escala do problema ambiental e, 
não só fez explodir os temas alastrando-os à opinião pública, como os globalizou. As 
"cruzadas verdes" que, em épocas anteriores, tinham uma incidência muito local, passaram a 
ter enfoques as escalas nacional, internacional e até global. Com os audiovisuais, o ambiente 
tornou-se muito mediagênico, fornecendo historias que proporcionam boas imagens e 
símbolos acessíveis, facilmente captáveis pela percepção mediana. Varios autores defendem 
que, em regimes democráticos, o desenvolvimento da televisão foi de par com o 
enverdecimento dos próprios países. 

  

  

O associativismo no âmbito ambiental tem sido de grande importância não só para reflexão 
dos valores, mas principalmente como meio de alteração das práticas, impulsionando políticas 
públicas e o avanço democrático nesta área. 

  

Assim, o desafio dá máxima ambiental pensar global, agir local se traduz nas denominadas 
redes glocais. O neologismo glocal indica o enlace entre os termos, global/local e permite a 
mobilização social, por via da comunicação de massa ágil, em tempo real e com emprego de 
recursos audiovisuais, o que ressalta a importância tecnológica como fator de contribuição 
para avanço social. 

  

A difusão da internet, rádios comunitárias, redes de televisão regionais, jornais e revistas 
independentes, utilização de software livres e iniciativas de organizações não governamentais 
e da sociedade civil podem levar a construção de uma nova cultura midiática e um novo 
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paradigma que permita ressaltar as contradições do capitalismo, impulsionando para 
mudanças políticas e sociais. 

  

Este é um exemplo de como o avanço tecnológico pode contribuir para sociedade 
contemporânea, superando os embates e a antinomia que dividem as correntes o pensar atual 
em uma atitude tecnofóbica e conservadora que enxerga a técnica como algo mal e outra que 
promove a exaltação eufórica dos tecnofilistas futuristas e como destaca  Carlos João Correia 
(2001, p. 156) "apenas nos resta encontrar, neste fim de século, o verdadeiro estatuto da 
técnica que [...] deve ser pensada como a recta ordenação dos meios para a obtenção de um 
ambiente consentâneo com a dignidade das pessoas. A técnica não é, por si mesma, uma 
ameaça ao ambiente pela simples razão de que faz da sua própria natureza a correção 
libertadora de todas as situações ambientais gravosas", daí emana a necessidade de se avaliar, 
com redobrada atenção, a eficácia da técnica na resolução dos graves problemas ambientais. 

  

  

Porém, a revolução técnica não pode como destaca Katsuhito Inoue (2009, p. 22) aprender "a 
Natureza em volta de si de acordo com as regras racionais e tenta dominar o mundo como se a 
Natureza fosse uma ferramenta". 

  

Assim, as redes glocais podem assim contribuir para superar os problemas ambientais por 
diversas características inerentes a estas configurações, tais como: 

  

a) capacidade de iniciativa; 

b) possibilidade de utilização dos instrumentos jurídicos no momento oportuno; 

c) capacidade de criatividade e imaginação para selecionar a melhor intervenção disponível; 

d) conhecimento técnico e jurídico acerca do tema discutido; 

e) canal para construção de redes seguras de contato com a comunicação social; 

f) preparação técnico e científica de campanhas de monitorização; 

g) autonomia frente aos interesses em conflito; 

h) aproveitar as vitórias obtidas para criar e ampliar rotinas democráticas na esfera política e 
social. 

  

Portanto, este é um momento de transição e uma fase de reivenção política, que exige do 
movimento ambientalista e da sociedade uma mobilização cívica para mudança de paradigma. 
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Várias têm sido as intervenções para provar que o paradigma da modernidade escolhido ainda 
vai perdurar e quanto mais se insiste na sua adoção, mais ele demonstra sinais de 
esgotamento. 

  

Por tudo isso, o paradigma da modernidade permitiu o surgimento de um dilema ético 
fundamental, que consiste em saber se a maior parte da humanidade ainda deve permanecer 
sob o jugo de um modelo capitalista, orientado pela ciência e pela alta tecnologia, sem ter 
acesso aos benefícios por ele gerado, uma vez que o modelo idealizado por países do Norte 
não consagra uma distribuição equânime com os países do Sul. Neste sentido, Viriato 
Soromenho-Marques  (2003, p. 39) observa que a nossa cultura passou a ser definida como 
uma tecnosfera e que esta passou a ser uma opção tortuosa, eis que: 

  

trata-se de uma marcha em direção à acumulação exponencial de poder, marcha essa que é, 
por sua vez, mediada e sustentada pelas instituições humanas que foram construídas para 
organizar e concentrar o poder nas suas diversas metamorfoses.  Os dois vetores genéticos da 
tecnosfera são desde há 400 anos o Estado e as suas necessidades de afirmação hegemônica, e 
o mercado, com seu impulso voraz para ocupar a cena planetária como um todo. 

  

Aliás, este modelo não tem capacidade de consagrar o mesmo padrão de distribuição de 
riquezas, pois não há condições de sustentabilidade do planeta. Um bom exemplo é imaginar 
se a maioria dos chineses e indianos pudesse ter a mesma condição econômica da classe 
média americana, com os mesmos hábitos de consumo. A fragmentação do modelo se daria 
pela via ambiental, pois a aceleração da destruição e a escassez dos recursos naturais seria 
abrupta e praticamente instantânea. 

  

Desta forma, verifica-se que este paradigma gerou um fosso imenso entre os países do Norte e 
do Sul e os dados continuam a indicar que realidade não tende a se modificar nos próximos 
anos, bastando lembrar que em 1950 a razão dos rendimentos acumulados pelos 10% dos 
homens mais ricos do mundo era cinquenta vezes mais elevada do que os 10% mais pobres, 
mas no de 2000 essa razão passou a ser de 90%. 

  

Ademais, os trinta países mais ricos do mundo representam 20% da população e consomem 
85% dos produtos químicos sintéticos, 80% da energia não renovável, 40% da água doce do 
planeta e emite dez vezes mais gases na atmosfera causando um maior aumento do efeito 
estufa. Enfim, os países industrializados detêm 80% da riqueza mundial, como revela Hubert 
Reeves (2006, p.171-176).  

  

Tais colocações devem se acrescidas daquela feita por Carlos João Correia (2001, p. 150) ao 
destacar que a população mundial "duplicou desde 1950 ate 90 aproximando-se do numero de 
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6 biliões no final deste século. E a população só deverá atingir o equilíbrio daqui uns 70 anos 
com o valor de 10 bilioes no final deste século" 

  

Esses dados que apontam para consequências ambientais catastróficas somam-se aos 
problemas do modelo capitalista ora adotado, o que permite promover uma tríplice crítica ao 
tipo de economia atual. 

  

Primeiro, a orientação desse modelo de desenvolvimento enxerga a natureza como mero 
recurso natural ou matéria-prima posta à disposição daqueles que detém o capital e homem é 
visto sobre o olhar de material humano capaz de gerar a produção de bens materiais. A síntese 
deste modelo é a produção da riqueza para um número reduzido de pessoas e a distribuição da 
pobreza para muitos. O império deste modelo gera uma relação autoritária e de exclusão. 

  

Depois, a exclusão leva ao desenvolvimento desigual e produtor de violência. Os graus são 
variados e as formas também. Inicia com a violência urbana, que gera guetos, favelas, áreas 
de acesso proibido para algumas pessoas até atos de terrorismo, que congregam pessoas 
descontentes ao redor do mundo, alimentam ódios e ressentimentos e fazem nascer fanáticos 
de várias espécies. 

  

Por fim, as duas primeiras são completadas pela última, de ordem ecológica, que demonstra 
que a deterioração da qualidade de vida para a maioria dos habitantes da Terra e a produção 
de degradação ambiental. 

  

Com isto, até o termo desenvolvimento sustentável deve ser visto com o máximo cuidado, sob 
pena de se transformar em uma daquelas palavras que tudo diz, mas nada define. 

  

Os problemas ecológicos e os conflitos socioambientais discutidos nas últimas décadas 
exigem uma mudança de paradigma, que não pode mais consagrar o paradigma que norteou a 
modernidade. 

  

Assim, antes da análise da questão ambiental pelo direito necessário se faz que a matéria seja 
vista pelo a partir do debate ético-filosófico. Esse debate coloca em pauta dois enfoques 
principais: o antropocentrismo e o biocentrismo e renova a discussão homem/natureza. 

  

De fato, como observa Maria José Varandas (2003, p. 108) uma ética do ambiente é "uma 
teoria sobre a responsabilidade moral para com o ambiente, os fundamentos que determinam 
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esta responsabilidade efectuam a clivagem entre as éticas antropocêntricas e as não 
antropocêntricas", o que exige uma atenção mais detida sobre a definição e a preocupação de 
cada uma destas éticas. 

  

O antropocentrismo considera o ser humano como o determinante do universo, sendo que 
todos os demais seres vivos só têm sentido quando ordenados em torno de si. Assim, o ser 
humano pode deles dispor a seu bel-prazer. 

  

O ecocentrismo, por sua vez, defende que o homem é apenas um elemento integrante da 
natureza e esta possui um valor em si mesma, independentemente, de sua utilidade para o 
homem. Trata-se de uma visão preservacionista da natureza, que busca garantir que o 
ambiente natural deve permanecer intocado na sua forma primitiva. 

  

Como ressalta José Roque Junques (2004, p.09): 

  

Dessa maneira foram se perfilando duas grandes tendências de ética ecológica, que se 
excluem entre si. Uma que tem como ponto de partida o ser humano em sua moralidade. 
Defende que não existe ética sem antropocentrismo, pois somente o ser humano pode agir 
moralmente e tomar decisões. A ética ecológica é interpretada a partir do que comumente se 
entende por ética como saber da prática. A tendência biocêntrica entende a ecologia como 
conhecimento e prática da preservação do meio ambiente, compreende a ética a partir do 
paradigma que pretende revolucionar a ética, porque supera a concentração antropocêntrica de 
toda a ética ocidental. Apresenta-se como a única postura coerente de defesa da natureza e 
preservação do meio ambiente. Em suma a primeira tendência acentua a ética, enquanto a 
segunda acentua a ecologia ao expressar sua proposta de ética ecológica. 

  

Após a análise destas considerações vê-se que as perspectivas ambientalistas de ordem 
antropocêntrica (Aristóteles, Bacon, Descartes, H. Jonas), biocêntrica (Lovelock, P. Singer, T. 
Regan) ou ecocentrismo (A. Naess, F. Capra e Callicott) servem para pontuar os problemas 
ambientais atuais, mas não promovem perguntas que ensejam mudanças, pois a profundidade 
do modelo de ecologia proposto não permite a formulação de perguntas, limitam-se a cooptar 
pessoas para uma determinada causa e não estruturam o pensar de forma política. 

  

Além disso, verifica-se que o embate ocorre na utilização dos conceitos normativos que 
podem ser largos, tais como: cruel/bondoso, justo/injusto ou conceitos normativos estreitos e 
gerais, tais como: certo/errado, bom/mau. Estes conceitos de ordem realista podem descrever 
e valorar as práticas ambientais desfocando-as de uma análise crítica e fragilizando a 
discussão. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7191



Ademais, a discussão entre os antropocentristas e ecocentristas leva ao surgimento do embate 
dos ambientalistas, ecologistas e de alguns grupos religiosos  regidos pela ética naturalista, 
que se orientam pelo princípio absoluto da sacralidade da vida (jusnaturalistas) e outros que 
valorizam o meio natural como valor relativo ao bem-estar humano, regidos por uma ética 
superficialista (utilitaristas), orientando-se pelo princípio da qualidade de vida. Aqui se 
verifica, também, que não há avanço filosófico da transposição da teoria à práxis. 

  

Diante de tais considerações é de bom alvidre trazer à baila a lição de Maria Lucinda Fonseca 
e Francisco Melo Ferreira (2001, p. 57) ao destacarem que: 

  

Cada época, cada sociedade (re) cria uma imagem da Natureza que espelha as relações que 
com ela estabelece. Ou, dito de outro modo, a acçao do homem sobre a Natureza decorre da 
diversidade dos sentimentos e representações que dela foram tendo as sucessivas 
comunidades humanas dos diferentes lugares da Terra, opondo, por exemplo, a idéia de uma 
simbiose Homem-Natureza, que seria característica das sociedades africanas, à essência 
predadora que qualificaria as sociedades cristas ocidentais. 

A evolução observada na interacção Homem-Natureza é, ao mesmo tempo, produto e gerador 
de novos valores, crenças e formas de organização social e econômica, actuando como agente 
de transformação da Natureza e, simultaneamente, desenvolvendo mecanismos de adaptação 
às mudanças do ambiente natural induzidas pelos seres humanos no meio em que vivem. 

  

  

Ao lado de toda esta discussão vem a lembrança de que não se deve jamais subestimar as 
habilidades do capitalismo que vez ou outra propõe mudanças com o objetivo de que não 
ocorram alterações e, assim, é que o debate relativo ao desenvolvimento sustentável surge no 
âmbito econômico. 

  

A economia é uma ciência moderna que visa estudar a produção dos bens e serviços e a 
capacidade destes em permitir um bem-estar humano. A economia, porém, ganhou corpo, 
peso e estatura com o liberalismo e o capitalismo, há aproximadamente 200 anos, centrando 
os seus esforços em definir as regras que norteiam os mercados e atividades de troca e 
produção. 

  

Nos últimos 50 anos, porém, a natureza passou a ser objeto do estudo mais atento dos 
economistas que passaram a examinar os recursos naturais na atividade econômica. 
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A denominada economia ambiental destaca três questões centrais de discussões: a) o valor dos 
recursos naturais e dos serviços ambientais; b) benefícios e custos ambientais; c) incentivos 
econômicos para o controle da poluição.  

  

A lógica destes fatores leva a encarar os valores ganhos como benefícios e aqueles que se 
perdem como custos. Assim, a sociedade somente deveria se preocupar com a proteção 
ambiental e o controle da poluição na medida em que estes fatores trouxessem maior conforto 
e bem-estar para os indivíduos. 

  

O crescimento econômico assim pode levar a uma série de incertezas e comprometer o 
conceito de sustentabilidade em razão do uso dos recursos ambientais causando mal a diversas 
pessoas e as gerações futuras, tais como a diminuição da diversidade biológica, poluição 
hídrica, do solo e do ar, cheias e estiagens, bem como pode levar às perdas de produtividade 
ou inviabilizar os usos de determinados recursos ambientais. 

  

Por esta lógica permite-se que a questão ambiental seja vista como mero recurso ou estoque 
natural de capital e o desenvolvimento sustentável seria garantido desde que o capital natural 
fosse mantido constante ou crescente e, eventual decréscimo acionaria uma válvula de ajuste 
que permitiria que outras modalidades de capital fossem implantadas como forma 
compensatória. 

  

No entanto, a questão ambiental, conforme já ressaltado, está inserida no contexto político-
institucional, fato que vem provocando uma mudança na utilização dos instrumentos 
governamentais e uma crise nas estruturas dos organismos públicos, que devem buscar a 
sustentabilidade ambiental e a equidade. 

  

Assim, como já observei (2011, p. 106)  "se o conceito de desenvolvimento sustentável não 
for bem examinado e refletido pode se tornar poroso e servir de base para o pensamento 
elitista e conservador, através de instrumentos utilitaristas, deixando de promover qualquer 
alteração estrutural, acabando por ser facilmente assimilado e engolido pelas classes 
dominantes, num rápido e eficiente rearranjo de forças, reduzindo por completo seu potencial 
de novo paradigma e modificador do pensamento social". 

  

Neste sentido, o exemplo trazido por Höeffel (1999, p.29) é extremamente pertinente ao 
esclarecer o comportamento das pessoas que na atualidade acreditam que a simples 
reciclagem do lixo produzido implica em cumprir com a sua parte em toda a problemática 
ecológica envolvida: 
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[...]mesmo que continuem com estilo de vida consumista e todas as outras práticas destrutivas 
correntes nas sociedades industriais. Este fenômeno exemplifica a alienação das pessoas 
frente aos problemas ambientais e ilustra a utilização do discurso ambiental para perpetuar um 
estilo de vida. 

  

Além disso, não se pode esquecer que no mundo ocidental são poucos os sinais que permitem 
alterar a visão capitalista atual, sendo que os paradigmas ambientais são aqueles de maior 
intensidade e capazes de abalar a estrutura das sociedades industriais e promover uma 
implosão político-social deste modelo. 

  

Desta maneira, não é à toa que Sachs (2000, p.65-66) lembra que: 

  

[...] o desenvolvimento é o processo histórico de apropriação universal pelos povos da 
totalidade dos direitos humanos, individuais e coletivos, negativos (liberdade contra) e 
positivos (liberdade a favor), significando três gerações de direitos: políticos, cívicos e civis; 
sociais, econômicos e culturais; e os direitos coletivos ao desenvolvimento, ao meio ambiente 
e à cidade [...]. 

  

Portanto, qualquer tese que consagre a figura da sustentabilidade, para ser inovadora deve 
buscar mecanismos novos, ágeis e eficientes para demonstrar a viabilidade tanto na esfera 
ambiental como social, dando um passo adiante do discurso ambiental preservacionista e do 
fundamentalismo ecológico, meramente denunciatório. 

  

Deve-se, então, num primeiro plano, examinar a viabilidade do desenvolvimento, evitando a 
concepção de um crescimento econômico cego e a qualquer custo, privilegiando a busca dos 
direitos plenos de cidadania para todos, permitindo, desta forma, a valorização da diversidade 
e da criatividade cultural e reforçando o sentimento e a responsabilidade de todos tanto na 
vida social, como em relação ao meio ambiente e à natureza. 

  

Por esta razão, a questão ambiental deve ser estudada pelo prisma das relações humanas e, 
dentro deste contexto, se transforma num objeto cultural, político e econômico. 

  

Segundo Moraes (1997, p.75): 

  

O homem é um ser da natureza, que se desenvolve num intercâmbio constante com os 
elementos desta, que possui necessidades naturais as quais busca suprir mobilizando as 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7194



capacidades natas sobre os materiais ambientes. A condição humana implica um substrato 
biológico irredutível, que data de forma inelutável a história dos indivíduos. 

  

Contudo, este relacionamento homem/natureza passa a sofrer alterações significativas à 
medida que se estabelece o convívio social, se constrói a estrutura da sociedade e, conforme 
complementa Moraes (1997, p.75-76): 

  

[...] a relação dos indivíduos com a maior parte dos recursos naturais, ao normatizar as suas 
relações entre si. As relações de propriedade, com maior clareza, são um exemplo notável de 
mecanismos sociais em que alguns garantem seu domínio sob porções de espaço terrestre (e 
dos recursos aí contidos), vedando a outros a possibilidade de usufruí-los. 

Nesta trilha teórica a questão ambiental passa a ser vista sob a ótica de recurso e, como tal, 
integrante do processo de produção e um dos fatores responsáveis pela organização da 
sociedade e consequente intervenção do Estado. 

  

Nesta perspectiva, deve-se examinar o patrimônio natural no contexto geopolítico, sem 
esquecermos da nossa condição de país periférico, de história marcada por uma colonização 
de exploração e dilapidação dos recursos naturais. 

  

Esta parece ter sido a sina de toda a América Latina, como explica Moraes (1997, p.36), pois 
os países que a compõe: 

  

[...] formaram-se no processo de expansão da 'economia-mundo' européia, onde foram 
alocados - já na origem - numa função de complementaridade à vida das metrópoles. Com 
raras exceções o europeu estabeleceu nas terras ibero-americanas um 'sentido da colonização' 
essencialmente espoliativo, criando 'colônias de exploração' onde o atrativo do assentamento 
era a existência de recursos naturais valiosos, apropriados num ritmo intensivo. O móvel geral 
do processo era a transferência de riquezas naturais depositada nas colônias para alimentar a 
economia metropolitana. 

  

Essas considerações acabam por encontrar amparo nas observações feitas por Arantes (2000, 
p.21-22), ao afirmar que no final do século XVIII uma boa parte do planeta já estava 
envolvida pela economia capitalista e, conforme explica Immanuel Wallerstein, por ele 
citado, as instituições já estavam consolidadas com: 

  

[...] uma divisão axial do trabalho, com significativas transferências de valor excedente das 
zonas periféricas para as centrais; primazia da recompensa para os que atendiam aos 
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interesses da cumulação interminável de capital; o sistema inter-estados composto pelos 
chamados Estados Soberanos, que, no entanto, eram restringidos pelas estruturas e pelas 
regras deste sistema; e a sempre crescente polarização deste sistema-mundo, não apenas 
econômica, mas social e a ponto de se tornar também demográfica. 

  

Na atualidade, apesar dos avanços no âmbito tecnológico e no campo jurídico que asseguram 
uma série de direitos individuais e sociais, o cenário imposto pela globalização alterou a 
realidade sociopolítica do mundo, eis que busca unificar as estruturas de poder, se valendo 
dos meios de comunicação, tudo para acentuar uma pseudo integração econômica, social, 
cultural e espacial, propiciando a expansão de mercados saturados para outros espaços, 
principalmente nos países em desenvolvimento, com regras menos rígidas ou mais flexíveis 
na esfera trabalhista, sob a alegação de que o mundo atual não tem mais fronteiras e se 
transformou em uma verdadeira aldeia global. 

  

Para confirmar esta afirmação basta ressaltar que os governos mantém um diálogo muito 
maior com as grandes corporações do que com a sociedade civil. Tal fato ocorre porque as 
grandes corporações são maiores que os governos. Vale observar que das 100 maiores 
economias do mundo, 51 são representadas pelas grandes corporações. É esta lógica que leva 
os governos a se preocuparem mais em atender aos interesses das corporações do que os 
interesses das pessoas que deveriam proteger. 

  

Contudo, ao examinar o sistema produtivo observamos que os recursos naturais do planeta 
são finitos, sendo que nos últimos 50 anos foram consumidos cerca de 30% dos recursos 
naturais do planeta. Esta lógica tem levado os países do Norte a buscarem os recursos naturais 
junto aos países do Sul, sob a alegação de que a produção não pode parar. Assim, os 
habitantes destes países passam a ser considerados como meros fornecedores de matéria-
prima e não como proprietários de tais bens, pois não reúnem condições reais de consumir e, 
por esta razão, são excluídos e considerados pessoas sem qualquer interesse para o mercado. 

  

De outro lado, a produção cada vez mais se vale de quantidades de produtos tóxicos que 
levam ao aumento da poluição e ao comprometimento do planeta para as gerações futuras. 
Além disso, os trabalhadores se submetem a trabalhar mantendo contato diário com toxinas 
por falta de alternativas de emprego. A fiscalização maior referente ao controle da poluição, 
por sua vez, leva as empresas a mudarem suas empresas para países com uma legislação mais 
branda e tolerante, agravando ainda mais a taxa de desemprego de muitos países. 

  

Por tudo isso, o conceito de desenvolvimento sustentável é extremamente dúbio e formula 
mais uma proposta vaga e distante de ser cumprida, ilusória ao querer manter o mesmo nível 
de acumulação, injusta na medida em que perpetua as mesmas relações de trabalho e métodos 
de exploração e dotada de visão estética e romântica que só se aplica aos privilegiados. 
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Este conceito pode esconder a violência que campeia os países do Sul, a exploração e 
escravidão dos baixos salários, a falta de emprego, a miséria, a falta de moradia, a degradação 
dos ecossistemas e a crescente poluição causada pelo modelo capitalista. 

  

Isto equivale dizer que a principal questão não é posta em discussão, ou seja, a lógica 
capitalista de geração de riqueza e acumulação para poucos contra a luta ecológica de 
alteração dos modos de produção e consumo, com redução do trabalho e o desejo de maior 
bem-estar e possibilidades de usufruir a vida atendendo as necessidades presentes sem 
comprometer os estoques para as gerações futuras. 

  

A integração e o equilíbrio econômico, as preocupações sociais e ambientais são 
fundamentais para a conservação da vida humana na Terra, sendo que esses objetivos só serão 
alcançados se lançarmos um novo olhar para como produzimos, consumimos, vivemos, 
trabalhamos e como nos relacionamos com as pessoas ou como tomamos decisões. 

  

A responsabilidade ambiental deve, pois estar centrada em um novo modelo pautado por um 
novo modelo tal como o apresentado por Maria José Varandas (2003, p. 108) denominado 
ética da terra, que promove "uma inversão entre o sujeito ético tradicional e o horizonte 
natural onde tem lugar as suas ações. A compreensão do humano não mais como fim absoluto 
e objetivo, mas como ser implicado numa totalidade, torna-o simultaneamente sujeito e 
objeto, ao mesmo tempo que confere a esta totalidade , a Natureza, dimensão ética que lhe 
garante consideração moral e respeito". 

  

O conceito é revolucionário e como todas as ideias originais, alavanca debates intensos entre 
governantes e a sociedade civil sobre como atingir esta sustentabilidade. 

  

O modelo capitalista, no entanto, não tem condições de cumprir tais objetivos, eis que não 
permite satisfazer as necessidades humanas sem diminuir as perspectivas das gerações 
futuras. 

  

Assim, a proposta ora apresentada busca uma alternativa para a construção de uma ética 
ambiental crítica, que deve partir das ideias de combate e resistência contra a exclusão social, 
alternativas à mercantilização ambiental e a defesa dos conhecimentos locais, práticos e 
ancestrais dos diversos movimentos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

Ao longo do presente texto pode-se constatar a apresentação de uma breve história da 
cidadania. Contudo, não nos prendemos à visão de designar o passado tal como foi vivido e 
percorrido pela humanidade, com a leitura dos seus documentos devidamente estruturados, 
como eles fossem ligados uns aos outros, em uma relação de causa e efeito de forma linear e 
contínua, pois entendemos que esta visão é deveras reducionista. 

  

O resgate da memória da humanidade aqui exposto tem por fim mostrar uma visão de 
conjunto para na sequencia promover uma análise do material recolhido. 

  

Neste sentido, é que o ideário da Revolução Francesa, marcado pelo lema "Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade" propicia, já no início do século XIX, a instalação de instâncias e 
mecanismos para a implantação dos chamados direitos de Primeira Geração, que têm como 
substrato ideológico o liberalismo individualista. 

  

De fato, o rompimento do Estado absolutista e a construção de um modelo de Estado liberal 
não intervencionista fazem florescer as chamadas liberdades individuais, que acabam por 
coroar as lutas burguesas e os referenciais próprios das ideias iluministas. 

  

A Revolução Francesa enfatiza as necessidades da burguesia, defende a existência de um 
mercado livre e possibilita a sedimentação dos meios de produção sob a ótica capitalista. Daí 
surgem os chamados direitos individuais, que nascem com a ascensão da classe burguesa ao 
poder. 

  

Estes direitos elementares podem ser reconhecidos em textos como a Declaração da Virginia 
(1776), a Declaração dos Direitos do Homem (1789) e de textos menores que asseguram a 
todos direitos à liberdade, igualdade, segurança, propriedade e o direito de votar conferido aos 
homens. 

  

Os referidos direitos civis e políticos passam a ser reconhecidos como garantias do indivíduo 
no embate com o poder estatal e, paulatinamente, são positivados e não deixam de existir 
mesmo com a decadência da burguesia como classe dominante. 
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O Estado assim concebido exerce seu poder com base no consentimento das pessoas e passa a 
garantir a elas uma série de liberdades. Ademais, percebe-se que a lei passa a ditar a igualdade 
como um padrão que deve atingir todos os seres humanos. 

  

No entanto, as condições materiais das classes populares não são atendidas, o que enfatiza 
uma desigualdade econômica patrimonial entre os indivíduos. 

  

Percebe-se que os ideais da Revolução Francesa são extremamente democráticos no discurso, 
mas na prática o industrialismo que se instala, logo em seguida, trará um conflito 
socioeconômico e cultural, abrindo as portas para um novo estágio da consciência humana, 
em busca de suas necessidades básicas. 

  

Assim, a Revolução Industrial instalada na Europa no século XIX possibilita o 
desenvolvimento de uma acentuada crítica social, pois o desenvolvimento do capitalismo 
industrial propicia a concentração do capital na mão da classe burguesa, uma rápida 
urbanização das cidades e a formação de uma nova classe social, ou seja, o proletariado, que 
logo se transformará numa classe operária urbano-industrial. 

  

Esta classe passou a estar submetida a todo tipo de exploração, tais como: jornada excessiva 
de trabalho com até 16 horas por dia, em lugares insalubres e inseguros, remuneração indigna, 
além de abusos envolvendo mulheres e crianças. 

  

Aliado a tudo isso, começa a surgir a figura do desemprego, o crescimento da miséria e a 
ausência de condições mínimas de vida devido à ausência de moradia, educação, saúde e 
alimentação adequada. 

  

O proletariado reage e surgem greves e rebeliões por toda a Europa. Com isto, acentua-se a 
crítica social, que permite o surgimento do sindicalismo e a organização política das classes 
operárias. 

  

O sindicalismo passa a reivindicar alterações políticos-institucionais e a busca passa a ser por 
um novo modelo de sociedade que elimine a diferença de classes. 

  

Estas ideias permitem o surgimento do anarquismo e do socialismo e ambos passam a 
promover ampla discussão sobre um dos pilares de sustentação do Estado burguês, ou seja, a 
propriedade privada. 
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O crescimento da desigualdade social e a concentração da riqueza levaram o Estado a deixar 
de cumprir os ideais do liberalismo, que asseguravam os direitos individuais.  Neste contexto, 
a crise se instala, pois o trabalho tinha se transformado num instrumento de dominação. 

  

Contudo, os sindicatos e os partidos operários passam então a implementar lutas por direitos 
coletivos que, aos poucos, implicam na transição do modelo do liberalismo clássico para um 
modelo estatal intervencionista e garantidor de bens sociais. 

  

Desta forma, o século XX se inicia com textos legais que asseguram uma série de direitos 
sociais; dentre eles, deve-se mencionar a Revolução Mexicana que ensejou a elaboração de 
uma Constituição Socialista, em 1910 e a Constituição de Weimar, na Alemanha em 1919. 
Ambas ampliam a realidade sociopolítica e fazem nascer os chamados direitos de Segunda 
Geração, que podem ser expressos como direitos fundamentais para assegurar relações 
trabalhistas, direitos sociais, econômicos e culturais, além de garantir saúde e educação aos 
indivíduos. 

  

Com isto, dá-se um passo adiante em relação aos direitos de Primeira Geração, expandindo e 
qualificando os direitos de liberdade, para estabelecer, através de textos legais, padrões 
mínimos na construção de uma sociedade igualitária, que faz surgir o Estado do bem-estar 
social. Todo este arcabouço teórico repercute na realidade brasileira. 

  

De fato, é conveniente lembrar que a Constituição Brasileira de 1934 foi inspirada nas 
Constituições de Weimar e do México e introduziu substancial alteração no conceito de 
"propriedade".  

  

O art. 113 - item 17, do referido Texto Maior, assegurava aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no Brasil o seguinte: "é garantido o direito de propriedade, que não poderá ser 
exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar [...]". 

  

A Carta de 1937 manteve basicamente a mesma estrutura  da Constituição de 1934, 
mas  estabeleceu que o conteúdo e os limites da propriedade seriam ditados pela lei, seguindo 
os passos da Constituição de Weimar. 

  

A redação do art. 122, item 14, que assegurava tal direito aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no país era a seguinte: "O direito de propriedade, salvo a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus 
limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício". 
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Por fim, a Constituição de 1946 garantiu o direito de propriedade e acrescentou mais um caso 
de desapropriação "por interesse social" (art. 141 § 16), que a lei ordinária deveria definir. 
Além disso, condicionou o "uso da propriedade" ao "bem-estar social" (art. 147) e facultou a 
redistribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. 

  

Com isto, nota-se que os Estados, que antigamente eram omissos, passam a proclamar 
compromissos solenes, visando a estabelecer políticas públicas destinadas a eliminar 
desigualdades sociais. 

  

Porém, após o final da Segunda Guerra Mundial verifica-se a formação de diversas formas de 
imperialismo. Por isso e para conter o expansionismo personalista, surgem os chamados 
direitos de Terceira Geração, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 
1948). Mais tarde, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos (Argel, 1976) e textos 
esparsos complementam esta ideia de implementar a solidariedade e traçam os contornos dos 
chamados direitos coletivos e difusos, como a proteção do meio ambiente, da criança e do 
consumidor. 

  

No Brasil, no entanto, verifica-se que o uso da propriedade previsto no art. 147 da 
Constituição de 1946, que estava atrelado ao bem-estar social e deveria promover sua justa 
distribuição, com igual oportunidade para todos, foi abolido pela Constituição de 1967 (art. 
150 § 22) e pela Emenda Constitucional nº. 1 de 1969 (art. 153 § 22). Estes textos, que datam 
de uma época marcada por regimes autoritários, consagravam apenas o direito de propriedade 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país e a possibilidade de desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização 
em dinheiro. 

  

O Texto Constitucional em vigor, por sua vez, passa a adotar um modelo próprio dos Estados 
Democráticos de Direito e, com isto, uma série de direitos e garantias individuais são 
consagrados e devem ser respeitados pelos brasileiros e estrangeiros residentes no país. 

  

Nesta esteira, passamos a reconhecer a função social da propriedade no art. 5º, inciso XXIII, 
que determina o seguinte: "a propriedade atenderá a sua função social". Este direito se estende 
tanto à propriedade urbana (art. 182 § 2º) como à propriedade rural (art. 186).  

  

Ao final do século XX, constata-se que os denominados direitos sociais estão em crise, por 
estarem reconhecidos tão só no plano das leis, mas sem efetividade concreta. 
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Além disso, no âmbito político os modelos socialistas sofreram significativo abalo e as 
democracias sociais deixaram de implementar todos os ideais consagrados ao longo do tempo, 
pelo surgimento de empresas transnacionais e a construção de uma realidade profundamente 
desigual entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos.Assim, no século XXI a 
busca é por um novo modelo que consagre em definitivo a solidariedade e sedimente os 
denominados direitos de Quarta Geração que visam assegurar uma vida saudável, em 
harmonia com a natureza, com o desenvolvimento sustentável e os direitos advindos da 
realidade virtual, da manipulação genética, da biotecnologia e da bioengenharia, bem como a 
construção da bioética, tudo para assegurar qualidade de vida para as gerações futuras. 

  

De forma, sintética pode-se dizer que a construção do conceito de cidadania deu-se em etapas: 
a) os direitos civis nascem no século XVIII e se relacionam com liberdades individuais 
(liberdade de palavra, liberdade de pensamento e de fé, direito à propriedade e direito à 
justiça); b) os direitos políticos aparecem no século XIX, com a difusão do direito de voto e a 
criação de assembleias legislativas locais e nacionais; 
c) os direitos sociais são implementados a partir do século XX e se relacionam com 
conquistas das condições dignas de vida para os segmentos sociais e parcelas da população 
assalariada ou pobre, dentre eles os direitos trabalhistas, aposentadoria, garantias de acesso à 
educação e à saúde pública, a previdência, escolas e hospitais públicos. d) no fim do século 
XX e início do século XXI a preocupação volta-se para os direitos da criança e do 
adolescente, direitos dos idosos e de gênero (mulheres e homossexuais). 

  

Diante de tais colocações, o final do século XX levou o Direito a sedimentar não só a ideia 
dos direitos de Terceira Geração, como a desenvolver teorias e conceitos para a solução de 
conflitos e proteção de interesses sociais ou de parcelas da sociedade que se encontram 
pulverizados, superando a doutrina processual individualista, principalmente para solução de 
questões de natureza ambiental, do consumidor, da cidadania, criança etc. 

  

No Brasil, um dos primeiros instrumentos legais para a defesa dos interesses difusos foi a 
edição da Lei n. 4.717/65, que regulamentou a chamada ação popular, que permite ao cidadão 
defender o patrimônio público e os bens de direito econômico, artístico, estético, histórico ou 
turístico. 

  

Ao lado desta legislação, o Código de Processo Civil Brasileiro (Lei n. 5869 de 11 de janeiro 
de 1973) permitiu ao Ministério Público atuar, na condição de titular, para a defesa de 
determinados interesses coletivos através de ações civis públicas, sem prejuízo da sua função 
de fiscal da lei ou órgão interveniente (artigos 81 e 82). 

  

Com isto, o Ministério Público passou a estar legitimado para pleitear direito alheio em nome 
próprio nos casos previstos em lei. 
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Esta visão se consolida com a edição da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no 
início da década de 1980 (Lei complementar nº 40 de 14/12/81). Temos o primeiro texto legal 
a fazer uso do termo ação civil pública e elencá-la como uma de suas funções institucionais 
(artigo 3º, III). 

  

Depois, a Lei n. 6.938 de 31/08/81, passou a estabelecer uma Política Nacional do Meio 
Ambiente e conferiu legitimidade ao Ministério Público para intentar ação de reparação dos 
danos causados ao Meio Ambiente e a terceiros, tanto na esfera civil como no âmbito 
criminal. 

  

A Lei n. 7.347 de 24/07/1985 consagra definitivamente a proteção dos direitos difusos ao 
disciplinar a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

  

Nesta esteira, foram editadas diversas leis que permitiram a defesa dos interesses difusos e 
coletivos e dentre elas merecem destaque: Lei n. 7.853/89, que trata da defesa dos interesses 
dos deficientes físicos; Lei n. 7.913/89, que permite a propositura de ação civil pública para 
reparação dos danos causados a investidores no mercado imobiliário; Lei n. 8.690/90 que 
estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente a Lei n. 8.429/92 
que permite a propositura de ação civil pública, visando o sequestro e perda de bens em caso 
de enriquecimento ilícito. 

  

Por fim, a Lei n. 8.078 de 11/12/1990, edita o chamado Código de Defesa do Consumidor, 
que estabelece direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, bem como assegura uma 
série de direitos básicos essenciais para a proteção das relações consumeristas. 

  

Da mesma forma, foi conferido ao Ministério Público, às pessoas jurídicas de direito público 
e a determinadas associações, a defesa dos consumidores lesados através de ação civil 
pública, onde os legitimados podem intentá-las em nome próprio e no interesses das vítimas 
ou de seus sucessores. 

  

Com efeito, o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor consagrou, na legislação 
brasileira a existência dos interesses transindividuais, definindo suas três modalidades e 
criando uma classificação para o direito positivo. 

  

A redação do referido artigo do Código de Defesa do Consumidor é a seguinte: 
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Artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I- interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato; 

II- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III- interesses ou direitos individuais homogêneos assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. 

  

A Constituição Federal de 1988 dedica um capítulo inteiro à proteção do meio ambiente e 
estabelece em seu artigo 225 que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações". 

  

Com isto, o artigo mencionado não só elenca o meio ambiente como um bem difuso, como 
busca implementá-lo nos moldes de uma nova realidade que adota a sadia qualidade de vida 
como sendo diretriz norteadora do poder público e da coletividade. 

  

Nesse sentido, Celso Fiorillo (2000, p. 117) esclarece que a Constituição Brasileira, 

  

[...] ao contrário da italiana, em que a doutrina tem que elaborar grande esforço para 
'interpretar' normas constitucionais no sentido de lhes atribuir valor de 'direito difuso', como 
vimos anteriormente, uma série de normas que assumem claramente a característica de direito 
transindividual, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato. Assim, o princípio de que todos são iguais perante a lei, o direito à 
vida digna, o uso da propriedade adaptado à sua função social, a higiene e a segurança do 
trabalho, a educação, o incentivo à pesquisa e ao ensino científico, o amparo à cultura, à 
saúde, o meio ambiente natural, ao consumidor, a proteção ao patrimônio cultural, a própria 
concepção vinculada à proteção da família, da criança, do adolescente e do idoso e 
principalmente algumas regras vinculadas à comunicação social pressupõem, 
necessariamente, a existência do bem ambiental, observada sua natureza jurídica de bem 
difuso. 
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Constata-se, assim, que o texto constitucional atual aponta para a consolidação dos chamados 
interesses de Quarta Geração, que devem ser entendidos, a partir dos princípios fundamentais 
estabelecidos no artigo 1º e 3º da Constituição Federal. 

  

Assim, o modelo de Estado Democrático de Direito adotado pelo Brasil, pressupõe que as 
pessoas jurídicas de direito interno adotam como fundamento a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e da livre iniciativa, juntamente com o 
pluralismo político. 

  

Enfim, dos objetivos fundamentais, destaca-se a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária com desenvolvimento nacional e erradicação da pobreza, da marginalidade e das 
desigualdades sociais e regionais, com a não aceitação de qualquer forma de discriminação. 

  

Desta maneira a cidadania envolve um conjunto de direitos e deveres, que foram forjados em 
períodos históricos diversos e que se consolidaram o seu  conceito atual. O desafio agora é a 
passagem do conceito de cidadania meramente representativa (votar e ser votado) para o 
conceito de cidadania participativa (cidadania de ação ou de resultados concretos). 

  

Para tanto, Maurício Waldman (2003, p. 557) observa que: 

  

A noção de cidadania ambiental pressupõe o estabelecimento de uma relação mais 
harmoniosa com a natureza. Essa postura deve estar presente em toda a extensão da vida 
cotidiana, com cada cidadão exercitando sua responsabilidade ambiental em toda ocasião que 
estiver manipulando bens e materiais, buscando a finalidade mais ecológica possível em cada 
atitude adotada no seu dia-a-dia e com consciência do impacto que os mais simples 
procedimentos podem provocar no meio natural. 

  

                Neste contexto, o campo ambiental permite uma janela para o novo, na medida em 
que a atuação na interação junto à comunidade pode contribuir acentuadamente para 
implantação de políticas públicas eficientes na busca da construção do nosso futuro comum. 

  

            A pós-humanidade que se instala pela via científica e tecnológica não pode se arrogar 
detentora do legado cartesiano e supor que no domínio do planeta a destruição da natureza 
seja algo sempre passível de correção. O debate na área ambiental ultrapassa essa visão de 
domínio e ingressa na esfera convívio e da integração homem/natureza em busca da dimensão 
essencial, que supera o mero blá-blá-blá dos discursos do cientificismo hiperbólico, dos 
tecnoprofetas ou dos biocatastrofistas. 
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Por esta razão, a nova tipologia do humano não se revela pela construção de um super-homem 
tecnológico, mas por uma nova tipologia do humano que sincroniza seu modo de ser com a 
natureza. 

  

A responsabilidade deste novo homem é marcada por uma visão planetária ditada pela Ética 
Ambiental, que se dedica a relacionar o comportamento humano com a natureza. O seu 
fundamento é, pois, a conscientização ambiental e o compromisso preservacionista; o seu 
objetivo é a conservação da vida global. 

  

Nestas condições o desafio da ética ambiental é o compromisso do desenvolvimento do 
indivíduo e o seu posicionamento frente à natureza, que devem se refletir em ações com 
resultados favoráveis à preservação ambiental e consequente melhoria da qualidade de vida.  

  

Portanto, o Direito Ambiental deve se aliar à ética para promover o desenvolvimento 
sustentável por meio da conscientização, educação e responsabilidade para se evitar a 
degradação da natureza e garantir as necessidades das futuras gerações. A noção de cidadania 
ambiental inicia-se no si mesmo , que não se confunde com o si próprio ou com uma visão 
egoísta ou ganaciosa, aliás essa visão deve ser afastada para  permitir que o mundo seja visto 
a partir de si mesmo ou de acordo com a fórmula expressa pelo filósofo japonês, Kitaro 
Nishida citado por Katsuhito Inoue (2009, p. 35): "o si mesmo se identifica com o próprio si 
mesmo, à medida em que ele se transcende a si mesmo" e  se transforma em imanente.  
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CONSTITUIÇÃO E AÇÕES AFIRMATIVAS: A APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE EM UMA SOCIEDADE PLURALISTA 

 

CONSTITUTION AND AFFIRMATIVE ACTION: THE APPLICATION OF THE 
PRINCIPLE OF EQUALITY IN A PLURALISTIC SOCIETY 

 
 
 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA 
 

RESUMO 
O princípio constitucional da igualdade jurídica no centro da discussão acerca da realização 
da justiça como valor supremo do direito, tendo por instrumento o mecanismo das ações 
afirmativas e sua fundamentação constitucional, eis a proposta do estudo adiante 
desenvolvido. A sociedade contemporânea caracteriza-se pela diversidade cultural, política, 
econômica, étnica e religiosa, colocando em xeque a aplicação e a fundamentação do 
princípio da igualdade, o que pressupõe uma análise histórico-jurídica de tal instituto para 
compreendê-lo. Ademais, necessário submeter a um estudo mais aprofundado a questão das 
ações afirmativas na condição do mais moderno meio de se promover a igualdade jurídica 
numa sociedade marcada pelas desigualdades, ressaltando-lhes o fundamento constitucional 
para dar-lhes maior legitimidade em face dos questionamentos que lhes são impostos. Assim, 
visa-se explicitar um entendimento satisfatório do valor justiça, nos dias de hoje, como fim 
último do direito, tendo em mente, sempre, o atual estágio em que se encontra o pacto sócio-
político brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVE: IGUALDADE JURÍDICA. AÇÕES AFIRMATIVAS E A 
CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA. 
 
ABSTRACT 
The constitutional principle of legal equality in the center of discussion about the achievement 
of justice as the highest law, and the mechanism by instrument of affirmative action and his 
constitutional reasons, this is the proposal of the study further developed. Contemporary 
society is characterized by cultural, political, economic, ethnic, religious, and hampering the 
implementation and justification of the principle of equality, which presupposes a historical-
legal analysis of such institute to understand it. In addition, be subjected to further study the 
issue of affirmative action provided the most modern way to promote legal equality in a 
society marked by inequalities, highlighting the constitutional foundation for them to give 
them greater legitimacy in the face of the questions they are imposed. Thus, it is intended to 
clarify a satisfactory understanding of the value of justice today as the ultimate goal of law, 
bearing in mind always the present stage it is in the Brazilian socio-political pact. 
KEYWORDS: LEGAL EQUALITY. AFFIRMATIVE ACTION AND THE 
CONSTITUTION. JUSTICE. 
 
 

   

Introdução 
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 O constitucionalismo nasce dentro da perspectiva de agregar valores morais em um 

texto político, a fim de que tenha forte aplicabilidade jurídica, não só diretamente, mas 

também indiretamente, no que tange principalmente à produção, à interpretação e à aplicação 

dos preceitos normativos infraconstitucionais. O princípio da igualdade, consagrado pelo 

caput do art. 5º da CF/88, permeia todo o ordenamento jurídico, sendo um dos postulados 

fundamentais a serem observados, notadamente num país como o Brasil, cujo histórico se 

caracteriza pelo forte antagonismo social.  Acerca da igualdade, o Abade Sieyès se posiciona 

como crítico ácido dos privilégios, de modo que o homem privilegiado é homem corrupto; 

sua recuperação moral só é possível através da recuperação da moralidade do poder 

político1[1]. Para ele, o privilégio calcifica a natureza livre do homem e torna-o subserviente e 

falso. Este, segundo ele, curva-se mediante as falsas promessas de seus próprios inimigos 

ávidos de poder. E continua o ilustre revolucionário francês: Aqueles que querem o poder, 

mais querem os afagos dos que estão no poder do que pagar o preço de sua própria 

liberdade e, menos ainda, a liberdade dos desprivilegiados. 

 O privilégio de toda e qualquer natureza corrompe e só o poder político, ou seja, as 

forças sociais organizadas são capazes de corrigir este desvio de conduta social. A corrupção 

de valores, o individualismo e o egoísmo demonstram a falta de importância dispensada aos 

interesses sociais relevantes. Somente o poder político, ou seja, a sinergia coletiva organizada 

politicamente visando a um fim, na análise de Sieyès, tem o condão de restituir a virtude 

pública.  As palavras de Sieyès continuam atuais. A realidade hodierna demonstra a grande 

falta de interesse das massas populares e, até mesmo, das classes mais privilegiadas no que 

tange aos temas de alcance público, aos interesses sociais mais básicos e ao bem estar de 

todos. 

 A tese preponderante assinala que a falta de representatividade e a crise de 

funcionalidade são os responsáveis pela apatia popular em relação à política lato sensu. É 

bem verdade que a atividade parlamentar brasileira parece que anda em círculos, procurando 

resolver os problemas criados pela própria classe política, o que deixa a pauta de assuntos 

inadiáveis para o segundo plano. Isto, de fato, além de causar certa perplexidade, traz 

desânimo político e institucional, obrigando outros poderes constituídos a tomarem posição, 

tendo em vista a inércia e a letargia do Poder Legislativo. A judicialização da política e o 

ativismo judicial são fenômenos inevitáveis e irreversíveis e estão de acordo com os 

princípios democráticos. 

 Sem a pretensão de parafrasear os liberais mais ortodoxos, cuja doutrina se prende na 

assertiva segundo a qual se devem observar a liberdade como princípio, a igualdade como 

meio e a fraternidade como fim, tem-se a igualdade, na condição de princípio, de pressuposto, 
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de norte, de fonte e de orientação; as ações afirmativas, configurando o método, o mecanismo, 

o instrumento e a ferramenta; e, por fim, a justiça, na qualidade de objetivo, de meta ou de 

fim. Fiel a esta linha de raciocínio, debrucemo-nos sobre o tema proposto: a igualdade 

jurídica, as ações afirmativas fundadas nos preceitos constitucionais e a relevância da justiça 

como objetivo máximo do Direito. 

1 O princípio da igualdade e o reconhecimento pelo constitucionalismo 

 O ideal de igualdade não é exclusivamente objeto de preocupação jurídico-filosófica 
do mundo contemporâneo, na medida em que os pensadores da antiguidade, tais como Sólon 
e Péricles, já enunciavam a sua importância como um elemento essencial da justiça1[2]. 
 Platão defendia uma igualdade de oportunidades entre os indivíduos, em 
determinados aspectos da vida social, tal como no acesso aos cargos públicos1[3], 
preconizando, ainda, que a igualdade fundamentava a democracia, de modo que sua 
advertência também era no sentido de que, quando a igualdade é conferida a coisas 
desiguais, o resultado será também desigual, salvo se for aplicada a medida devida a cada 
situação1[4]. Segundo Aristóteles, a justiça somente poderia ser alcançada através da 
igualdade, não obstante defendesse a ideia de que a desigualdade era algo natural, inato ao 
homem, argumento com o qual defendia a existência e a perpetuação da escravidão1[5], 
contradição esta de que o estagirita jamais se desvencilhou. 

 Ele, na verdade, preconiza e revela o que hoje se entende, juridicamente, por 

igualdade formal, isto é, a igualdade de todos perante a lei, sem levar em conta a igualdade 

material, cujo conceito, atualmente, é muito mais abrangente e prevalece sobre o primeiro, 

visto que da mesma forma que ocorre com os direitos da liberdade, também nos casos dos 

direitos a igualdade é necessário diferenciar entre um direito geral de igualdade e direitos de 

igualdade específicos. Igualdade perante a lei e igualdade na lei, na criação e formação da 

lei1[6]. Aquela traduz o processo de interpretação e de aplicação da lei posta; esta, o processo de 

criação e de formação da lei antes de sua positivação.  Em sentido assimétrico ao 

pensamento aristotélico, Cícero e Sêneca estendeu o postulado da igualdade ao todos os seres 

humanos, livre e escravos, senhores e servos, cidadãos e gentios, estabelecendo, desta forma, 

o caráter universal igualitário a todos1[7].  Desde a antiguidade, portanto, a questão 

envolvendo a igualdade já era objeto de várias discussões acerca da sua real natureza e 

aplicação. Assim, gregos e romanos, ao se debruçarem sobre o tema da igualdade, nos 

deixaram grande legado, na medida em que fixaram certos parâmetros de averiguação da 

igualdade, entre os quais podemos citar a igualdade natural dos homens e a igualdade como 

essência da justiça. 

 Ressalte-se que o método comparativo é pressuposto da igualdade, pois esta não tem 

sentido entre elementos não comparáveis. Sendo assim, a igualdade obriga a tratar igualmente 

o igual, desigualmente o desigual, o que implica dizer que a igualdade é a base da democracia 
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e da participação das oportunidades. Ela, por fim, contém um componente de adequação às 

situações e aos fins1[8].  No plano constitucional, com a própria evolução do Estado e a 

depuração dos conceitos de governo e do bem-estar social, a igualdade ganhou status de 

princípio constitucional, eis que todo texto constitucional, que se considere democrático de 

direito, o declara literalmente como essencial à organização e à manutenção político-sociais 

do Estado. 

 Nesta toada, José Afonso da Silva assim se manifesta acerca do caráter fundamental 

e irrevogável da isonomia no plano jurídico-constitucional: 

Certas normas constitucionais não são propriamente fundamentais, mas contêm 
princípios gerais informadores de toda a ordem jurídica nacional, como as que 
consagram o princípio da isonomia (art. 5º e seu inciso I), o princípio da legalidade 
(art. 5º, II), o princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI), os princípios da 
organização partidária (art. 17), sempre levando em conta que a palavra “princípio” é 
equívoca, pois apresenta vários significados a depender do contexto em que é 
utilizada1[9]. [g.n]. 

 Elevada à condição de princípio, possuindo caráter supra-constitucional, abaixo 

apenas do postulado da dignidade da pessoa humana, a igualdade, no atual estágio do Estado 

Social e Democrático de Direito, exerce forte inflexão sobre o sistema jurídico-constitucional, 

pois condiciona a criação, a interpretação e a aplicação das normas legais. 

 Luís Roberto Barroso1[10], ao discorrer sobre a igualdade, destaca algumas nuances 

relativas a este postulado: 

No direito contemporâneo, a Constituição passou a ser compreendida como um 
sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no 
qual a ideia de justiça e de realização dos direitos fundamentais desempenham um 
papel central. Rememore-se que o modelo jurídico tradicional fora concebido apenas 
para a interpretação e aplicação de regras. Modernamente, no entanto, prevalece a 
concepção de que o sistema jurídico ideal se consubstancia em uma distribuição 
equilibrada de regras e princípios, nos quais as regras desempenham o papel referente 
à “segurança jurídica” - previsibilidade e objetividade de condutas – e os princípios, 
com sua flexibilidade, dão margem à realização da “justiça” ao caso concreto. 

 Os princípios, desta forma, detêm alto grau de abstração e maleabilidade e 

concatenam todo o ordenamento jurídico, infiltrando seus valores em todos os espaços 

deixados pelas lacunas legais, pelo que direcionam o raciocínio do intérprete na busca na 

melhor solução para o caso concreto. 

 Na discussão, ainda, sobre regras e princípios, no antagonismo existente entre 

estabilidade, objetividade e segurança jurídica, de um lado; justiça e dignidade da pessoa 

humana, de outro lado - e aqui dando ênfase à igualdade -, Ana Paula Barcellos1[11] propõe a 

seguinte tese: 
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É possível identificar uma relação entre a segurança, a estabilidade e previsibilidade e 
as regras jurídicas. Isso porque, na medida em que veiculam efeitos jurídicos 
determinados, pretendidos pelo legislador de forma específica, as regras contribuem 
para a maior previsibilidade do sistema jurídico. A justiça, por sua vez, depende em 
geral de normas menos flexíveis, à maneira dos princípios, que permitam uma 
adaptação mais livre às infinitas possibilidades do caso concreto e que sejam capazes 
de conferir ao intérprete liberdade de adaptar o sentido geral do efeito pretendido, 
muitas vezes impreciso e indeterminado, às peculiaridades das hipóteses examinada. 
Nesse contexto, portanto, os princípios são espécies normativas que se ligam de modo 
mais direto à ideia de justiça. Assim, como esquema geral, é possível dizer que a 
estrutura das regras facilita a realização do valor “segurança”, ao passo que os 
princípios oferecem melhores condições para que a “justiça” possa ser alcançada. 

 Aplica-se, pois, o princípio da igualdade dentro desse contexto apresentado pela 

ilustre jurista, ou seja, na condição de instrumento para se atingir justiça no caso concreto e 

não mero subterfúgio para garantir estabilidade à ordem jurídica, numa visão positivista do 

Direito. A problemática envolvendo a questão de se efetivar a justiça aflige, desde sempre, 

aos que se detêm no estudo mais aprofundado dos temas jurídicos. Justiça e verdade até 

parecem dois conceitos que se confundem quando assunto é o Direito, na medida em que, se 

se conhece a verdade, invariavelmente, se chega à justiça.  Uma visão superficial sobre a 

justiça pode levar o observador desatento a uma conclusão açodada e errônea acerca do fim 

último do direito, qual seja, dar a cada um o que é seu segundo uma igualdade. 

 Justiça e verdade assumem objetividades inatingíveis, filosoficamente falando, para 

as pretensões humanas, uma vez que esta se consegue pelo total conhecimento do todo, ou 

seja, o sujeito encarregado de conhecer a verdade deve ter a percepção completa da realidade 

controvertida e proceder a uma leitura irreparável desta realidade.  O trabalho, deveras, é 

árduo, pois, além de ter acesso a todos os elementos factuais, deve interpretá-los isento de 

qualquer preconceito, tendências e ideologias (?). Enfim, o encarregado de dizer a verdade e 

de promover justiça seria o próprio Deus, dentro de um ponto de vista teológico judaico-

cristão, pois um dos atributos da divindade consiste na onisciência, vale lembrar, o Deus que a 

tudo conhece e de tudo sabe. Entra-se, pois, no plano metafísico da verdade e da justiça. 

 Retornando à finitude humana de se contentar com os meios jurídicos disponíveis, 

sobre os quais incidem o atributo da limitação, não obstante o significativo avanço 

tecnológico perpetrado até agora, pode-se dizer que, no campo jurídico, a justiça emanada do 

poder competente, no nosso caso e no das civilizações ocidentais, do Estado-juiz, busca 

incessantemente meios mais eficazes para se atingir o mínimo da verdade, seja pelo 

reconhecimento da legislação, seja pela criatividade judicial.  A realidade jurídica atual 

comporta, portanto, para a solução dos casos considerados difíceis, na feliz expressão de 

Ronald Dworkin, a abrangência ampla dos princípios gerais do direito, não apenas na 

condição de fonte supletiva do direito, mas de fonte direta da ciência jurídica, com natureza 
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obrigatória e vinculante. E com os princípios constitucionais, isso alcança patamares de um 

verdadeiro dogma. Assim, os princípios constitucionais gerais são especificações dos 

princípios fundamentais e, por seu menor grau de abstração, prestam-se mais facilmente à 

tutela direta e imediata das situações jurídicas que contemplam1[12]. 

 Luís Roberto Barroso1[13] incursiona, de modo estrito, pelo princípio da isonomia, ao 

vaticinar acerca de alguns temas relevantes que englobam o princípio da igualdade e as ações 

afirmativas, advertindo que: 

a Constituição aboliu inúmeras situações de tratamento discriminatório, e.g., prevendo 
que homens e mulheres exercem igualmente direitos e deveres inerentes à sociedade 
conjugal, vedando o tratamento desigual entre filhos havidos no casamento e fora dele 
e reconhecendo a união estável como entidade familiar. Algumas aplicações 
específicas do princípio da isonomia deverão ser objeto de pronunciamento do 
Supremo Tribunal Federal, como a adoção de cotas raciais nas universidades públicas 
e legitimidade da extensão do regime da união estável às uniões homoafetivas. 

 Constituição, democracia, diferenças, intersubjetividade e consenso parecem ser os 

motes que dão sentido ao diálogo social na busca da igualdade, quesito de início, meio e fim 

para efetivar-se a justiça, valor máximo do Direito. 

 De arremate, cita-se o pensamento categórico de Gisele Cittadino1[14], quando discursa 

os elementos necessários à averiguação do justo em uma sociedade plural hodierna, veja-se: 

O comprometimento da filosofia política contemporânea com a questão da 
intersubjetividade é precisamente o que a obriga a estabelecer um entrelaçamento 
entre a ética e a política para a configuração de uma identidade na democracia. 
Sabemos, no entanto, que a identidade não é a marca da sociedade democrática 
contemporânea. Ao invés da homogeneidade e da similitude, a diferença e o desacordo 
são seus traços fundamentais. Diferentemente da modernidade, é possível apreender as 
sociedades modernas tradicionais, enquanto coletividades “naturais”, como um todo 
homogêneo, pois, ainda que seja possível analisá-las a partir de um ponto de vista 
específico – religião, política, economia –, todas essas noções se entrelaçam de tal 
forma que constituem uma realidade única, orgânica e integrada. O consenso aqui se 
confunde com a dimensão “natural” do agrupamento social. A sociedade democrática 
contemporânea não pode ser apreendida dessa forma. 

 A autora, no primeiro momento, exorta as grandes diferenças existentes entre as 

sociedades antigas, de caráter mais homogêneo, e as sociedades contemporâneas, 

heterogêneas, cujas peculiaridades apontam para uma maior complexidade no aprimoramento 

do princípio da isonomia no contexto atual, dentro do permite denominar “consenso”. E 

continua assinalando que: 

A multiplicidade de valores culturais, visões religiosas do mundo, compromissos 
morais, concepções sobre a vida digna, enfim, isso que designamos de pluralismo, a 
configura de tal maneira que não nos resta outra alternativa senão buscar o consenso 
em meio da heterogeneidade, do conflito e da diferença1[15]. 
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 Todavia, a jusfilósofa problematiza os aspectos importantes desse “consenso”, para, 

ao final, apresentar a solução por ela propugnada. As indagações em destaque são: 

Mas é possível o estabelecimento de um consenso democrático frente a qualquer 
forma de pluralismo? Ou apenas um pluralismo “razoável” é compatível com a 
democracia? O pluralismo é algo que deve ser valorizado em si mesmo ou apenas 
constatado1[16]? 

 E a resposta dada por ela segue o raciocínio abaixo: 

Importante ressaltar, invariavelmente, que não há respostas especificamente liberais, 
comunitárias ou crítico-deliberativas a estas questões. Paralelos e contrastes podem ser 
observados tanto entre autores que integram um mesmo grupo quanto entre autores 
que pertencem a grupos distintos, ainda que, como veremos, algumas fronteiras 
mínimas não são ultrapassadas1[17]. 

 Prossegue depois a autora, em sua obra, enfatizando o consenso mínimo que deve 

haver entre os agentes sociais na solução dos conflitos relevantes, baseado no diálogo 

intersubjetivo das partes envolvidas, de modo a se chegar à solução razoável. Este discurso 

tem forte aparato na filosofia da linguagem, iniciada na Escola de Frankfurt, cujos preceitos 

revolucionaram a filosofia tradicional, fundamentada no binômio sujeito-objeto, e cujo maior 

expoente se fixa na figura de Jürgen Habermas. 

 Outrossim, denota-se claramente que o esquema montado sobre o princípio da 

igualdade demanda uma carga muito grande esforços filosóficos, jurídicos e científicos, no 

firme propósito de se atingir a justiça, seja ela social, comutativa ou distributiva. Neste 

aspecto, as ações afirmativas, como modelo de implementação de políticas públicas de 

promoção da igualdade, ganha impulso – e polêmica, diga-se – na atual quadra. 

 Isso, entrementes, será objeto de discussão e de análise no capítulo seguinte. 

2 Ações afirmativas e seu fundamento jurídico-constitucional: uma leitura dos meios 
necessários à realização de políticas públicas na promoção da igualdade 

 Depois de abordar, sucintamente, os aspectos relevantes que implicam um melhor 

entendimento acerca da igualdade como valor fundamental do constitucionalismo, é 

necessário esboçar alguns comentários relativos às ferramentas mais eficazes na consecução 

daquele valor, qual seja, as ações afirmativas, somente para dar continuidade a um debate cujo 

fim está longe de acontecer. 

 A origem do termo “ações afirmativas” é estadunidense (affirmative action), por 

conta das políticas públicas implantadas na década de 60 pelo governo americano, no sentido 

de favorecer algumas minorias socialmente inferiorizadas e juridicamente desigualadas, em 

virtude da secular cultura preconceituosa enraizada na sociedade americana, de modo que se 
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utiliza da própria discriminação para combater discriminações1[18]. Saliente-se que, no início, as 

políticas públicas voltadas para os negros visavam ao acesso dessas minorias ao mercado de 

trabalho, obrigando as empresas que prestavam serviços ao governo americano a contratarem 

mão-de-obra de operários negros. 

 Roberta Fragoso Menezes Kaufmann1[19], ao conceituar ações afirmativas, assim se 

manifesta: 

Trata-se de instrumento temporário de política social, praticado por entidades privadas 
ou públicas, nos diferentes poderes e nos diversos níveis, por meio do qual se visa a 
integrar certo grupo de pessoas à sociedade, objetivando aumentar a participação 
desses indivíduos sub-representados em determinadas esferas, nas quais 
tradicionalmente permaneceriam alijados por razões de raça, sexo, etnia, deficiência 
física e metal ou classe social. Procura-se, com tais programas positivos, promover o 
desenvolvimento de uma sociedade plural, diversificada, consciente, tolerante às 
diferenças e democrática, uma vez que concederia espaços relevantes para que as 
minorias participassem da comunidade. 

 Pela leitura desta conceituação, há de se frisar o elemento temporal como 

característica marcante das políticas públicas de promoção de direitos fundamentais por meio 

das ações afirmativas, haja vista que, segundo o posicionamento de Menezes Kaufmann, elas 

não poderão se protrair no tempo de forma indeterminada, sob pena de serem consideradas 

privilégio de classe ou categorias de pessoas, em detrimento da coletividade. 

 Cármen Lúcia Antunes Rocha1[20] explica a origem e a definição do termo, com a 

seguinte colocação: 

Quanto ao princípio constitucional da igualdade jurídica, que desde os primeiros 
momentos do Estado Moderno foi formalizado como direito fundamental, indagava o 
Presidente Lyndon B. Johnson, em 4 de junho de 1965, na Howard University, se 
todos ali eram livres para competir com os demais membros da mesma sociedade em 
igualdade de condições.[...] A expressão “ação afirmativa”, utilizada pela primeira vez 
numa ordem executiva federal norte-americana em 1965, passou a significar, desde 
então, a exigência de favorecimento de algumas minorias socialmente inferiorizadas, 
vale dizer, juridicamente desigualadas, por preconceitos arraigados culturalmente e 
que precisavam ser superados para que se atingisse a eficácia da igualdade 
preconizada e assegurada constitucionalmente na principiologia dos direitos 
fundamentais. 

 A razão de ser dessas políticas públicas se baseia principalmente no binômio 

preconceito e discriminação, os quais devem ser diagnosticados e tratados de maneira distinta. 

 Caracteriza-se o preconceito pela atitude, pelo sentimento e pela disposição afetiva 

imaginária sobre um indivíduo ou grupos de indivíduos, que podem tornar-se uma crença de 

modo a regular a ação das pessoas ou coletividades de pessoas, sua capacidade de percepção e 

julgamento. Ele não seria fruto apenas da ignorância e do desconhecimento, no sentido de um 

“pré-conceito” científico ou filosófico, ou restrito ao âmbito privado das decisões particulares 

e íntimas, mas poderia ser pensado também em sua dimensão social. Ou seja, o preconceito é 
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um fenômeno de grupo e não de uma pessoa considerada isoladamente. Nasce, pois, da 

relação intersubjetiva entre seres humanos, criando um caldo de cultura preconceituoso em 

relação a uma outra pessoa ou a um grupo delas.  Contra o preconceito não se viabiliza 

meios coercitivos e punitivos juridicamente, consubstanciados pela ação penal, por exemplo, 

mas sim medidas de persuasão, conscientização e convencimento retórico, de caráter 

preventivo, destinadas a eliminar estereótipos depreciativos violadores da dignidade da pessoa 

humana, cuja mola propulsora se concentra invariavelmente na educação, formal ou informal, 

na qual haveria um espaço de ação privilegiado. 

 A discriminação, por sua vez, define comportamentos, práticas ou ações coletivas 

supostamente observáveis e relativamente mensuráveis, baseadas no tratamento diferencial de 

pessoas, visando à classificação, à separação ou à hierarquização em categorias sociais. Pode 

englobar graus de ação distintos, como, exemplificativamente, a segregação, entendida na 

condição de se fixarem fronteiras de separação entre agrupamentos humanos, ou esferas 

diversas, igual àquela discriminação desenvolvida no âmbito institucional. 

 O termo “discriminação institucional”, alvo de controvérsias e debates no final da 

década de 60 e início dos 70 nos Estados Unidos, traz inserido o argumento de que, mesmo 

um governo não sendo oficialmente racista e a discriminação racial sendo proibida e 

penalizada, o próprio fundamento das instituições sociais causaria prejuízos à população que 

sofre qualquer tipo de discriminação. Esse conceito associa a discriminação às desvantagens 

correntes que atingem sistematicamente certos segmentos sociais. 

 Desta forma, pensa-se a discriminação como passível de correção, compensação e 

prevenção, sustentando-se a tese segundo a qual a adoção de políticas de natureza afirmativa 

se tornaria imprescindível.  As relações sociais, na evolução do processo histórico, tanto em 

nível privado, quanto em nível público-estatal, geram desigualdades entre classes e categorias 

de pessoas, o que se acentua ainda mais no atual estágio do capitalismo e da globalização. 

Assim, é de responsabilidade do Estado adotar e incentivar iniciativas que venham a corrigir 

tais distorções e, neste sentido, as políticas públicas de ações afirmativas são instrumentos 

poderosíssimos criados para responder e corresponder tais anseios. 

 Outrossim, tendo em vista que, ao preconceito deve-se, tão-somente, vincular uma 

ação persuasiva, à discriminação, a contrario sensu, pode-se estabelecer sanções estatais 

punitivas, o que, de per si, em certo sentido, também é persuasivo. Tudo isso com vistas a 

incentivar práticas e comportamentos não-discriminatórios. De forma que, relativamente à 

concepção da discriminação institucional, também pode ser reivindicado um caráter 

preventivo ou reparativo para as ações de combate à discriminação. 
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 Diante do exposto, conclui-se que ações afirmativas vêm a ser, portanto, iniciativas 

do Estado, conjugadas com a sociedade civil, em face da constatação de desigualdades de 

oportunidade acumuladas no decorrer da história, que atingem diretamente grupos de pessoas, 

segregando-as socialmente; políticas estas que são feitas no sentido de promover a igualdade 

jurídica desses grupos e, assim, corrigir distorções sociais cujas origens deitam raízes em 

discriminações raciais, de gênero, de origem, de classe social, de etnia, de religião e de cor. 

 Tal posicionamento conceitual vem ao encontro da ilustre lição de Norberto 

Bobbio1[21], in verbis: jamais como em nossa época foram postas em discussão três fontes 

principais de desigualdade entre os homens: a raça, o sexo e a classe social. Enfim, são 

políticas públicas que buscam corrigir injustiças sociais e procuram equilibrar situações de 

desigualdade geradas por motivos discriminatórios, que não são apenas raciais, ressalte-se. 

 Ação afirmativa tende a planejar e a agir no sentido de efetuar a representação de 

certos tipos de pessoas ou grupos, ou seja, os que pertencem a classes subordinadas ou 

excluídas em determinados trabalhos ou escolas. Nota-se aqui, pois, um diagnóstico do 

problema da desigualdade. Assim, as ações afirmativas podem ser um programa formal e 

escrito, um plano envolvendo múltiplas partes e com uma estrutura humana de apoio dele 

incumbida, ou podem ser as próprias atividades de um empresário que consultou sua 

consciência e decidiu inovar seu método de gerir as coisas. 

 Diante disso, cabe dizer, portanto, que a implementação das ações afirmativas é 

ampla, na medida em que conjuga esforços e posturas de atos do legislativo, por meio da 

edição de leis discriminatórias positivas, do executivo, que põe em prática os princípios e os 

postulados previstos em lei, e, por fim, o judiciário, cujas decisões devem se pautar na busca 

do equilíbrio das forças sociais e promover a igualdade nos casos a ele submetidos, sem falar, 

é claro, da quota de participação da iniciativa privada, que devem procurar meios de 

participação das minorias discriminadas.  Se se deseja a perpetração de um Estado 

Democrático, este não atingirá seu objeto diante de uma realidade marcada pelas diferenças 

abissais entre os seus membros. Dessa forma, pode-se entender o conceito de ações 

afirmativas como o mais relevante instrumento da realização do princípio da igualdade 

jurídica insculpido pela Constituição Federal, que permeia todo o ordenamento jurídico, desde 

o texto constitucional até os atos jurídicos mais específicos e concretos. 

 Os fundamentos constitucionais das ações afirmativas encontram sua maior base de 

apoio no postulado da dignidade da pessoa humana, conforme estatui o inciso III, do art. 1º, 

da CF/88. Isso é indiscutível, na medida em que tal postulado é um dos pilares do Estado 

Democrático de Direito, e todas as consequências jurídicas de que ele faz incorrer, conforme 

o próprio artigo 1º da CF/88 prevê, in verbis: 
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Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: [g.n.] 

[...] 

III- a dignidade da pessoa humana; 

 Entretanto, ao se proceder a uma análise mais depurada dos dispositivos 

constitucionais, percebe-se a manifestação clara dos fundamentos em que se atrelam os 

ditames das ações afirmativas, de modo que os que aqui serão citados, obviamente, não 

esgotam o rol constitucional do princípio da igualdade jurídica, o qual poderá ser deduzido de 

outras disposições, bastando, naturalmente, um estudo mais aprofundado do texto 

constitucional, retirando dele a essência da dignidade da pessoa humana e do princípio da 

igualdade jurídica ou material. 

 Já de início, no artigo 3º da CF/88, que dispõe sobre os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, três dos quatros incisos tratam da igualdade e do fundamento 

das políticas afirmativas, vejamos: 

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I- constituir uma sociedade livre, justa e solidária; 

[...] 

III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. [g.n.] 

 Um argumento muito utilizado pelos críticos das ações afirmativas é de que o Brasil 

copiou o modelo norte-americano para aplicá-los à nossa realidade, que seria bem diferente 

em relação ao contexto americano, pois aqui, em última análise, não haveria racismo. Essa 

tese não deve prosperar, na medida em que a própria Constituição Federal traz à tona o 

problema do racismo, como se depreende da leitura do artigo 3º e seus incisos. 

 Além disso, em várias outras passagens do nosso texto magno, pode-se constatar que 

o racismo foi e é motivo de preocupação do constituinte brasileiro e sempre este na agenda 

nacional a discussão sobre a implantação dos meios necessários à sua erradicação. 

 Na lição percuciente de Cármen Lúcia Antunes Rocha1[22]: 

Verifica-se que todos os verbos utilizados na expressão normativa – construir, 
erradicar, reduzir, promover – são de ação, vale dizer, designam um comportamento 
ativo. O que se tem, pois, é que os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil são definidos em termos de obrigações transformadoras do quadro social e 
político retratado pelo constituinte quando da elaboração do texto constitucional. E 
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todos os objetivos contidos, especialmente nos três incisos acima transcritos do art. 3º 
da Lei Fundamental da República traduzem exatamente mudança para se chegar à 
igualdade. Em outro dizer, a expressão normativa constitucional significa que a 
Constituição determina uma mudança do que se tem em termos de condições sociais, 
políticas, econômicas e regionais exatamente para se alcançar a realização do valor 
supremo a fundamentar o Estado Democrático de Direito constituído. 

 A própria estrutura linguística do art. 3º da CF/88 denota, com precisão, o sentido 

imperativo do conteúdo constitucional, no que tange à obrigatoriedade de se observarem os 

preceitos nele escritos, dentro daquilo que Konrad Hesse convencionou chamar de “força 

normativa da Constituição1[23]”, contrariando, por conseguinte, o pensamento constitucionalista 

pré-Segunda Guerra Mundial, capitaneado por Carl Schmitt, de acordo com o qual a 

Constituição de um país se apresentava apenas como uma carta de boas intenções, de teor 

meramente político, com caráter programático e não vinculativo. Situação revertida após a 

Segunda Grande Guerra, a partir da qual os preceitos constitucionais passaram a ter valor 

jurídico inegável. 

 Dessa forma, os mandamentos contidos no artigo 3º e seus incisos deverão sempre 

nortear a postura do legislador infraconstitucional na elaboração das leis, bem como o 

magistrado e os demais operadores dos direito na interpretação e aplicação da norma posta, 

sobretudo se se tratar de direitos e garantias fundamentais e se estiver em jogo o princípio 

constitucional da igualdade. 

 Infere-se de tudo que já foi aqui colocado que as políticas públicas das ações 

afirmativas encontram seu núcleo duro de fundamentação constitucional no referido artigo 3º 

da CF/88, posto que condensam os valores e os objetivos propugnados por uma sociedade que 

se quer considerar mais justa, humana e fraterna, de modo que: 

não apenas a Constituição, mas o sistema jurídico nacional em sua inteireza curva-se, 
condiciona-se, efetiva-se pela apreensão do princípio figurado com aquela concepção 
consagradora da obrigação da adoção de comportamentos que afirmam diferenças 
injustas, historicamente ou mesmo no presente, para que se superem as discriminações 
e se tenha a prática eficaz da igualdade no Direito1[24]. 

 Assim, o dispositivo sob comento deverá sempre ser obedecido incondicionalmente, 

enquanto os problemas neles diagnosticados continuarem a fustigar a sociedade brasileira, até 

porque esta ainda não pode considerar-se livre, justa e solidária, de sorte que a construção de 

um verdadeiro Estado Democrático de Direito é um fim a se realizar, cuja obra, 

evidentemente, acabou apenas de ter o seu início, notadamente no combate à pobreza e à 

miséria, causas maiores de nossas angústias e do atraso crônico brasileiro. 

 O artigo 5º da CF/88, a seu turno, é pródigo ao discorrer sobre o racismo e qualquer 

outro tipo de discriminação e preconceito. 
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 

[...] 

XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais; 

XLII- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei. 

  

 Acerca dos preceitos insculpidos no artigo 5º e seus inciso da CF/88, há de se 
destacar o princípio da igualdade como modelador do sistema jurídico nacional, na medida 
em que a topografia do princípio, alterada, pois, em seu tratamento constitucional 
tradicional, demonstra bem o cuidado com a igualdade na estruturação do sistema 
fundamental inaugurado em 19881[25].  Enfim, a importância do princípio da igualdade e 
constitui como alicerce de sustentação de todo o edifício levantado para consagrar os direitos 
fundamentais, o que reforça a tese segundo a qual iniciado o tratamento dos direitos 
fundamentais com a afirmação do princípio da igualdade, expõe, ainda, a Constituição a 
extensão de sua obrigatoriedade ao legislador infraconstitucional e pelas duas normas havidas 
nos incisos XLI e XLII do art. 5º da CF/88. 

 Quando disciplina os direitos sociais, o constituinte, no artigo 7.º elaborou um 

representativo de alguns fundamentos afirmativos, dos quais impõe destacar: 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 

[...] 

XX- proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 
termos da lei. 

[...] 

XXX- proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI- proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII- proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual ou entre 
os profissionais respectivos 

[…] 

XXXIV- igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso. 
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 Referentemente à nacionalidade, o § 2º, do art. 12, da CF/88 também proíbe 

textualmente a discriminação a estrangeiros, afirmando que “a lei não poderá estabelecer 

distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”, 

de modo que a própria exceção à regra tem apoio na própria Constituição e diz respeito a 

assuntos de segurança nacional, os quais prevalecem em relação aos direitos dos estrangeiros. 

Avançando um pouco mais, no capítulo destinado à administração pública, o inciso VIII, do 

artigo 37, da CF/88, preconiza que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 

para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”, em 

flagrante caso de ação afirmativa aos que detém limitação de ordem física. 

 Não há outra alternativa jurídico-conceitual senão atribuir a este mandamento 

constitucional o status de legítima ação afirmativa, haja vista que, há séculos, os portadores de 

deficiência física sofrem todo tipo de preconceito e discriminação, de modo que representa 

uma tomada de posição ativa do Estado para abrir as portas do mercado de trabalho aos 

portadores de deficiência, cuja necessidade especial não influi substancialmente no 

desempenho de suas habilidades laborais.  Nesse passo, ressalte-se que: 

o advento da norma supratranscrita, que reserva percentual dos cargos e empregos 
públicos para aqueles que se veem a braços com essa insidiosa forma de 
discriminação, afirmando, então, historicamente, a ação que desiguala desigualados 
sociais para igualar juridicamente os sujeitos de uma relação cultural e 
tradicionalmente equivocada e injusta1[26]. 

 Logo, o que mais prejudica o portador de necessidades especiais não são as barreiras 

impostas pelas deficiências físicas, as quais, muitas vezes, podem ser superadas – tendo em 

vista o elevado grau de avanço da medicina atualmente –, mas os obstáculos impostos pela 

própria família, pela sociedade e pelo poder público.  O inciso I, do artigo 151, in fine, 

da CF/88, suscita um exemplo de política pública destinada a manter a proporcionalidade e o 

equilíbrio econômico regional, ao estabelecer exceção à conduta da União na efetivação de 

uma política tributária equânime. 

Art. 151. É vedado à União: 

I- instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal e a Município, em 
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 
regiões do país. [g.n.] 

 Em verdade, o dispositivo acima menciona, ao lado da disposição prevista na alínea 

c, do inciso I, do artigo 159, da CF/88, representam a manifestação concretizada do objetivo 

constante do inciso III, do artigo 3º, da CF/88, bem como o inciso VII, do artigo 170, da 

CF/88. 
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 Outro exemplo convincente da fundamentação constitucional das ações afirmativas, 

que não as motivadas somente na questão racial, se fixa no tratamento diferenciado que  deve 

ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, tendo em vista o inciso IX, 

do artigo 170, da CF/88, situação esta já regulamentada com o advento da Lei Complementar 

n.º 123, de 14.12.2006.  Emblemática também é a redação do inciso IX, do artigo 170, da 

CF/88, cujo capítulo cuida da ordem econômica e social. Aqui, nota-se um tratamento 

diferenciado não a um grupo de pessoas ou a uma etnia desfavorecida historicamente, mas 

sim a um segmento econômico primordial na geração de riquezas, emprego e renda, que 

ocupa a base piramidal do conjunto da atividade econômica do país. É no magistério de 

Cármen Lúcia Antunes Rocha1[27] que se encontra de forma clara a justificativa para se adotar 

esta postura constitucional: 

Verifica-se que tanto a primeira quanto a segunda norma dispõem de uma definição 
voltada a um “tratamento favorecido” para as empresas nominadas, apresentando-se, 
pois, a regra como reflexo ou desdobramento aplicado do princípio da igualdade 
jurídica tal como concebido no constitucionalismo contemporâneo. É certo que a 
desigualação favorecedora, aqui, não tem a mesma natureza daquelas outras 
introduzidas em passagens diversas do texto constitucional, que dizer, não tem a 
mesma natureza de condição pessoal, étnica, racial ou algo no gênero. Mas tem-se, 
com certeza, uma ação afirmativa determinada constitucionalmente no sentido do 
favorecimento de um grupo que dispõe de condição social e econômica de tal forma 
especial que se considera necessário ser tratado diferentemente para ter as mesmas 
oportunidades de permanência e crescimento, no caso, na atividade econômica. 

 Estendendo ainda mais o fundamento constitucional do tratamento diferenciado às 

microempresas e as de pequeno porte, na condição de ação afirmativa, constata-se que é 

reflexo também do suporte dado à livre iniciativa, à valorização do trabalho, ao pleno 

emprego, à livre concorrência, à preservação do direito do consumidor e à distribuição mais 

equânime dos bens produzidos pela sociedade. Vale dizer, então, que o tratamento 

diferenciado não é um fim em si mesmo, mas instrumento de alavanca para o 

desenvolvimento econômico e social. 

 Citem-se, por fim, na condição de políticas públicas de ação afirmativa e de 

manifestação e concretização do princípio da igualdade, com fundamento constitucional, a 

proteção ao índio, às comunidades quilombolas, à criança, ao adolescente, à mulher e aos 

idosos. Tudo isso prova que a Constituição desiguala para realizar o princípio da igualdade, 

ou para efetuar a igualação jurídica para sobrepor à desigualação física, social e econômica 

um padrão que garanta, de maneira eficaz, a dignidade da pessoa humana na forma de 

princípio maior do Direito Constitucional contemporâneo. 

 A ação afirmativa, entendida no contexto da CF/88, é a expressão da democracia 

mais atualizada, levando-se em conta a igualdade jurídica aqui preconizada, que deve ser 
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promovida pela e na sociedade incondicionalmente, mediante um comportamento positivo, 

normativa e administrativamente imposto ou permitido.  A construção, portanto, da 

proposta constitucional e prática política, administrativa e social da ação afirmativa traduz em 

nosso tempo, segundo as novas cores da experiência social vivida neste final de século, o 

princípio da igualdade, cuja aferição deixou de ser um dever social negativo para torna-se 

uma obrigação política positiva. 

3 A concepção de justiça em face das ações afirmativas 

 Dentro daquela proposta apresentada no início do presente estudo, de discorrer sobre 

a igualdade, na condição de princípio orientador; sobre as ações afirmativas, na situação de 

meio ou instrumento; e sobre a justiça, como fim, objetivo ou meta, passa-se, agora, portanto, 

ao aprofundamento acerca desta última, qual seja, a justiça, aqui entendida sob a forma de 

valor, a cuja consecução visa o Direito.  A axiologia jurídica, ao lado da lógica e da 

dogmática jurídica, forma o cabedal teórico da Filosofia do Direito, cada qual se ocupando de 

um objeto específico no âmbito do conhecimento jusfilosófico: a dogmática jurídica se detém 

no estudo das normas jurídicas no plano da validade; a lógica jurídica se debruça sobre o 

raciocínio, a argumentação e a retórica, todos aplicados à seara jurídica; e, por fim, a 

axiologia jurídica, determinada a teorizar e a pôr em prática os preceitos ligados ao valor 

máximo do Direito, isto é, a justiça. 

 Algumas indagações surgem no processo de criação, interpretação e aplicação das 

normas jurídicas que, não raro, provocam perplexidade ao operador do Direito, de um modo 

particular, e à sociedade, de um modo geral: o conteúdo de tal e qual lei é justa? a decisão 

proferida por este ou aquele magistrado é apta a fazer justiça às partes? as políticas púbicas 

adotadas por determinado governo, em benefício daquele grupo social, obedece aos ditames 

éticos da justiça? o pai de família, na partilha dos bens mediante testamento, mostrou ser um 

homem justo? Destarte, os comportamentos, as atitudes e as condutas humanas, a todo tempo 

e lugar, se submetem a juízos de valor, que, muitas vezes, refogem do campo jurídico e 

adentram na discussão ética. Portanto, em poucas palavras, a justiça poderia se considerar a 

manifestação ética do Direito. 

 Norberto Bobbio1[28], com extrema sabedoria e de maneira, podemos dizer, um tanto 

quanto pragmática, analisando o tema referente à justiça, assim se pronuncia: 

O problema da justiça é problema da correspondência ou não da norma aos valores 
últimos ou finais que inspiram determinado ordenamento jurídico. Não vamos tocar, 
por ora, no problema da existência de um ideal de bem comum idêntico para todas as 
épocas e para todos os lugares. Basta-nos constatar aqui que todo ordenamento 
jurídico persegue determinados fins, e concordar com o fato de que esses fins 
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representam os valores para cuja realização o legislador, mais ou menos 
conscientemente, mais ou menos adequadamente, dirige a própria obra. Caso 
considere que existam valores supremos, objetivamente evidentes, questionar se uma 
norma é justa ou injusta significa perguntar se ela está apta ou não para realizar esses 
valores. 

 E ressalta, ainda, o Mestre de Turim1[29], em face dos que possuem posição mais 

positivista e legalista do Direito: 

Mas também, no caso de quem não crê em valores absolutos, o problema da justiça ou 
não de uma norma tem um sentido; equivale a se perguntar se aquela norma está apta 
ou não a realizar os valores históricos que inspiram aquele ordenamento jurídico 
concreto e historicamente determinado. O problema de se saber se uma norma é ou 
não justa é um aspecto do contraste entre o mundo ideal e o mundo real, entre o que 
deve ser e o que é: norma justa é o que deve ser; norma injusta é o que não deveria ser. 
Colocar-se o problema da justiça ou não de uma norma equivale a se colocar o 
problema da correspondência entre o que real e o que é ideal. Por isso, costuma-se 
chamar problema da justiça de problema deontológico do direito. 

 Mais à frente, Norberto Bobbio1[30] expõe as vicissitudes do sistema jurídico em 

relação à justiça, quando salienta que justiça, validade e eficácia são independentes entre si, 

vejamos: 

uma norma pode ser justa sem ser válida. Para dar um exemplo clássico, os teóricos do 
direito natural formulavam em seus tratados um sistema de normas extraídas de 
princípios jurídicos universais. Quem formulava essas normas as julgava justas, por 
considerá-las correspondentes a princípios universais de justiça. Mas essas normas, 
por serem apenas escritas num tratado de direito natural, não eram válidas. Só se 
tornavam válidas na medida em que eram acolhidas em um sistema de direito positivo. 
O direito natural pretende ser o direito justo por excelência; mas apenas pelo fato de 
ser justo não significa que também seja válido; 

 E prossegue no que tange à diferenciação em validade e justiça: 

uma norma pode ser válida sem ser justa. Nesse caso não é preciso ir tão longe para 
buscar exemplos. Nenhum ordenamento jurídico é perfeito: entre o ideal de justiça e a 
realidade do direito há sempre uma distância, mais ou menos grande, conforme os 
regimes. Sem dúvida, o direito em todos os regimes atuais que consideramos 
culturalmente atrasados admitia a escravidão: não era justo, mas nem por isso deixava 
de ser válido. Até pouco tempo atrás, vigoravam leis raciais que nenhuma pessoa de 
bom senso se dispõe a considerar justas: todavia eram válidas. Um socialista 
dificilmente reconhecerá como justo um ordenamento que reconhece e protege a 
propriedade individual; assim como um reacionário dificilmente reconhecerá como 
justa uma norma que considere lícita a greve. No entanto, nem o socialista, nem o 
reacionário terão dúvidas sobre o fato de que, num ordenamento positivo como o 
italiano, tantas normas que regulam a propriedade individual quanto as que 
reconhecem o direito à greve são válidas1[31]. 

 Comparando justiça e eficácia das normas, o autor tece os seguintes comentários: 

uma norma pode ser justa sem ser eficaz. Vimos que uma norma pode ser justa sem 
ser válida. Não devemos hesitar em acrescentar que pode ser justa sem ser eficaz. 
Quando a sabedoria popular diz que ‘não há justiça nesse mundo’, refere-se ao fato de 
que muitos exaltam a justiça com palavras, poucos a colocam em prática. Em geral, 
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para ser eficaz, uma norma também deve ser válida. Se é verdade que muitas normas 
de justiça são válidas, a maior parte sequer é eficaz; 6- uma norma pode ser eficaz sem 
ser justa. O fato de uma norma ser universalmente seguida não é prova da sua justiça, 
assim como, de resto, o fato de não ser seguida absolutamente não pode ser 
considerado como prova da sua injustiça. A derivação da justiça a partir da eficácia 
poderia ser comparada a um dos argumentos que costumava ser discutido entre os 
jusnaturalistas, o chamado argumento do consensus humani generis, ou mais 
simplesmente, consensus omnium. Perguntavam-se os jusnaturalistas: deve-se 
considerar máxima do direito natural aquela que é aceita por todos os povos (alguns 
diziam ‘por todos os povos civilizados’)? A resposta dos jusnaturalistas mais 
intransigentes eram quase sempre negativas. E com razão: o fato de a escravidão, por 
exemplo, ser praticada por todos os povos civilizados num certo período histórico não 
a transformava numa instituição conforme à justiça. A justiça é independente da 
validade, mas é também independente da eficácia1[32]. 

 De arremate, corroborando o entendimento no qual a justiça é o fim último do 

direito, Norberto Bobbio1[33] conclui: 

O problema da justiça dá lugar a todas aquelas pesquisas que visam identificar os 
valores supremos a que o direito tende, em outras palavras, os fins sociais de que os 
ordenamentos jurídicos, com o seu conjunto de regras, de instituições e de órgãos, são 
o mais adequado instrumento de atuação. Daí nasce a filosofia do direito enquanto 
teoria da justiça. 

 Ao se transporem os ensinamentos acima aduzidos para o plano da igualdade jurídica 

e para a questão das ações afirmativas, percebe-se que estas são artifícios importantes para se 

construir uma sociedade mais justa, humana e fraterna.  Aliás, o ponto de convergência e 

de intersecção do Direito e da moral, do Direito e da ética, do Direito e dos valores 

imprescindíveis à boa convivência social e, porque não, do Direito e da justiça, é a 

Constituição, a qual, nas palavras lapidares de Luís Roberto Barroso, promove a interface 

entre os valores e os anseios da sociedade, no tempo e no espaço, e o ordenamento jurídico 

pátrio. Ora, se tudo aquilo que faz parte do texto constitucional, em última análise, reflete o 

pensamento ético, a ideologia de justiça a um determinado povo no contexto de uma época, 

forçoso é reconhecer a premissa de que a implementação de políticas públicas visando à 

igualdade jurídica de certos setores sociais discriminados historicamente (negros, índios, 

crianças, idosos, homossexuais, mulheres e deficientes físicos) consubstancia o mais nobre, 

moderno e eficaz instrumento de justiça. Certo é que, todavia, o conservadorismo e o elitismo 

sociais brasileiros veem com ressalvas tal posicionamento jurídico-político, até porque não 

lhes interessa modificar os status quo de desigualdade social para que continuem a usufruir de 

grande parte dos bens produzidos pela sociedade. 

 Antes de testemunhar a lição de quem talvez, no século XX, mais desenvolveu, com 

habilidade e discernimento, a temática da justiça e do Direito, o jusfilósofo belga Chäim 

Perelman, vale lembrar o pensamento de dois importantes e influentes filósofos acerca da 

justiça, citados pelo mesmo Perelman, E. Dupréel e Proudhon, seguindo aquela linha de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7226



raciocínio pela qual a justiça é considerada por muitos a principal virtude, a fonte de todas as 

outras. O primeiro1[34] argúi que: 

O pensamento e a terminologia, desde sempre, incitaram a confundir com o valor da 
justiça o da moralidade inteira. A literatura moral e religiosa reconhece no justo o 
homem integralmente honesto e benfazejo; a justiça é o nome comum de todas as 
formas de mérito, e os clássicos expressariam sua ideia fundamental dizendo que toda 
ciência moral não tem outro objeto senão ensinar o que é justo fazer e ao que é justo 
renunciar. Ela diria também que a razão deve ensinar-nos a distinção entre o justo e o 
injusto, em que consiste toda a ciência do bem e do mal. Assim, a justiça que, de um 
lado, é uma virtude entre as outras, envolve, do outro, toda a moralidade. 

 O segundo1[35], de uma maneira quase poética, sintetiza em breves palavras a essência 

do valor significativo da justiça, in verbis: 

A justiça, sob diversos nomes, governa o mundo, a natureza e a humanidade, ciência e 
consciência, lógica e moral, economia política, política, história, literatura e arte. A 
justiça é o que há de mais primitivo na alma humana, de mais fundamental na 
sociedade, de mais sagrado entre as nações e o que as massas reclamam hoje com mais 
ardor. É a essência das religiões, ao mesmo tempo em que a forma da razão, objeto 
secreto da fé, e o começo, o meio e o fim do saber. Que imaginar de mais universal, de 
mais forte, de mais perfeito do que a justiça? 

 Perelman1[36], diante da multiplicidade de sentidos possíveis que se atribuem à noção 

de justiça e da confusão extraordinária que é provocada pelo vasto uso do termo, procurou 

resumir a ideia e a definição de justiça sob seis aspectos, observe-se: 

1º A cada qual a mesma coisa. 
Segundo essa concepção, todos os seres considerados devem ser tratados da mesma 
forma, sem levar em conta nenhuma das particularidades que os distinguem. Seja-se 
jovem ou velho, doente ou saudável, rico ou pobre, virtuoso ou criminoso, nobre ou 
rústico, branco ou negro, culpado ou inocente, é justo que todos sejam tratados da 
mesma forma, sem discriminação alguma, sem discernimento algum. No imaginário 
popular, o ser perfeitamente justo é a morte que vem atingir todos os homens, sem 
levar em consideração nenhum de seus privilégios. 

 Nota-se, nesta perspectiva, que esta concepção peca pelo alto grau de objetividade, 
própria do auge do liberalismo econômico, ou seja, trata-se, pois, da aplicação da igualdade 
formal, eis que não considera as condições de cada indivíduo isoladamente, sua condição 
social, suas habilidades, suas deficiências e carências, os princípios religiosos e morais a que é 
submetido, enfim as peculiaridades inerentes a cada ser humano. 

2º A cada qual segundo seus méritos. 
Eis uma concepção da justiça que já não exige a igualdade de todos, mas um 
tratamento proporcional a uma qualidade intrínseca, ao mérito da pessoa humana. 
Como definir esse mérito? Qual medida comum encontrar entre os méritos e deméritos 
de diferentes seres? Haverá, em geral, semelhante medida comum? Quais serão os 
critérios que se devem levar em conta para a determinação desse mérito? Cumprirá 
levar em conta o resultado da ação, a intenção, o sacrifício realizado, e em que 
medida? Habitualmente, não só não respondemos a todas essas perguntas, mas nem 
sequer as formulamos. Se estamos embaraçados, dizemo-nos que será depois da morte 
que os seres serão tratados segundo seus méritos, que se determinará, com ajuda de 
uma balança, seu “peso” de mérito e de demérito e que o resultado dessa “pesagem” 
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indicará, por assim dizer automaticamente, a sorte que lhes será reservada. A vida do 
além, o paraíso e o inferno, constituem a justa recompensa ou o justo castigo da vida 
terrestre. Apenas o valor moral intrínseco do indivíduo será o critério do juiz, cego a 
todas as outras considerações. 

 Segundo consta desta acepção de justiça, o que importa, como já foi explicado pelo 

autor, grosso modo, é a conduta do homem e o seu agir, de sorte que as perguntas acima 

realizadas perpassarão pelo proceder do individuou em face dele mesmo, da família, da 

sociedade e do Estado, ou seja, o aspecto moral virá a ser a pedra de toque necessária a esta 

concepção. Ademais, a grande dificuldade de obedecer-se a este critério de justiça consiste na 

complexidade das respostas a serem dadas às perguntas ali formuladas e às outras que, 

porventura, sejam pertinentes a quem for proferir um juízo de valor tendo em vista tais 

critérios de realizar-se justiça. 

3º A cada qual segundo suas obras. 
Essa concepção da justiça tampouco requer um tratamento igual, mas um tratamento 
proporcional. Só que o critério já não é moral, pois já não leva em conta a intenção, 
nem os sacrifícios realizados, mas unicamente o resultado da ação. O critério, ao 
abandonar as exigências relativas ao agente, satisfaz-nos menos do ponto de vista 
moral, mas se torna de uma aplicação infinitamente mais fácil e, em vez de constituir 
um ideal quase irrealizável, essa fórmula da justiça permite só levar em conta, o mais 
das vezes, elementos sujeitos ao cálculo, ao peso ou à medida. É nessa concepção, que 
aliás admite muitas variantes, que se inspira o pagamento do salário dos operários, por 
hora ou por peça, que se inspiram os exames e os concursos em que, sem se preocupar 
com o esforço fornecido, levam-se em conta apenas o resultado, a reposta do 
candidato, o trabalho que apresentou. 

 Como adverte Perelman, a justiça formulada a partir da obra concluída, feita e 

acabada tem um grau de complexidade muito mais simples e equânime em relação aos demais 

pressupostos. Pode-se elencar também, neste passo, o resultado obtido por um candidato a 

cargo eletivo, cujo objetivo alcançado demonstra a justiça do trabalho levado a efeito, assim 

como o vencedor de uma competição olímpica, na qual o prêmio é dado ao atleta que chegou 

em primeiro lugar, não àquele que mais treinou e se dedicou ao aperfeiçoamento técnico. 

4° A cada qual segundo suas necessidades. 
Essa fórmula da justiça, em vez de levar em conta méritos do homem ou de sua 
produção, tenta sobretudo diminuir os sofrimentos que resultam da impossibilidade 
em que ele se encontra de satisfazer suas necessidades essenciais. É nisso que essa 
fórmula da justiça se aproxima mais de nossa concepção de caridade. É óbvio que, 
para ser socialmente aplicável, essa fórmula deve basear-se em critérios formais das 
necessidades de cada qual, pois as divergências entre tais critérios ocasionam diversas 
variantes dessa fórmula. Assim, levar-se-á em conta um mínimo vital que cumprirá 
assegurar a cada homem, seus encargos familiares, sua saúde mais ou menos precária, 
os cuidados requeridos por sua pouca idade ou por sua velhice, etc. Foi essa fórmula 
da justiça, que impondo-se cada vez mais na legislação social contemporânea, pôs em 
xeque a economia liberal em que o trabalho, assimilado a uma mercadoria, estava 
sujeito às flutuações resultantes da lei da oferta e da procura. A proteção do trabalho e 
do trabalhador, todas as leis sobre o salário mínimo, a limitação das horas de trabalho, 
o seguro-desemprego, doença e velhice, o salário-família etc., inspiram-se no desejo 
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de assegurar a cada ser humano a possibilidade de satisfazer suas necessidades mais 
essenciais. 

 O entendimento ora exposto reflete a fraternidade social a que deve visar toda a ação 
do Estado Social e Democrático de Direito e lança suas raízes na filosofia socialista do 
começo do século XIX, mais precisamente dos socialistas utópicos, como Proudhon, Blanc, 
Fourier, Saint-Simon e Owen. Vale lembrar, todavia, que o conceito de necessidade tem 
variações no tempo e no espaço, de acordo com o avanço social de cada comunidade. Nesta 
medida, os países de experiência socialista ou comunista estabeleceram este critério para 
organizar suas economias, eis que o próprio Estado definia as necessidades de cada membro 
e, a partir disso, procedia a hierarquia entre as necessidades então estabelecidas. Portanto, ao 
indivíduo, não cabia sequer determinar suas necessidades e buscar supri-las. 

5° A cada qual segundo sua posição. 
Eis uma fórmula aristocrática da justiça. Consiste ela em tratar os seres não conforme 
critérios intrínsecos ao indivíduo, mas conforme pertença a uma ou outra determinada 
categoria de seres. Quod licet Jovi non licet bovi, diz um velho adágio latino. As 
mesmas regras de justiça não se aplicam a serem pertencentes a categorias por demais 
diferentes. Assim é que a fórmula “cada qual segundo sua posição” difere das outras 
fórmulas da justiça no fato de ela, em vez de ser universalista, repartir os homens em 
categorias diversas que serão tratadas de forma diferente. Na antiguidade reservava-se 
um tratamento diferente aos indígenas e aos estrangeiros, aos homens livres e aos 
escravos; no início da Idade Média, trataram-se diferentemente os senhores francos e 
os autóctones galo-romanos; mais tarde, distinguiram-se os nobres, os burgueses, os 
clérigos e os servos ligados à gleba. Atualmente, trata-se de forma diferente, nas 
colônias, os brancos e os negros; no exército há regulamentos diferentes para os 
oficiais, os suboficiais e os soldados. Conhecem-se distinções baseadas nos critérios 
de raça, de religião, de fortuna etc., etc. O caráter que serve de critério é de natureza 
social e, a maior parte do tempo, hereditário, portanto, independente da vontade do 
indivíduo. Se consideramos essa fórmula de justiça aristocrática é porque é sempre 
preconizada e energicamente defendida pelos beneficiários dessa concepção, que 
exigem ou impõem um tratamento diferente para as categorias de seres por eles 
apresentadas como superiores. E tal reivindicação é habitualmente apoiada pela força 
conferida quer pelas armas, que pelo fato de ser uma maioria defrontada com uma 
minoria sem defesa. 

 A cada um segundo sua posição não condiz mais com a realidade do atual estágio 

político consolidado pelas nações democráticas ocidentais, na medida em que tal preceito 

representa os privilégios da nobreza no tempo do ancien régime, em detrimento dos clamores 

das minorias (em direitos). Na moderna sociedade de massas, em que devem vigorar os 

postulados republicanos, alguns atributos e garantias são concedidos em virtude do cargo 

exercido e não por conta da posição social da pessoa que dele se ocupa. Este estado de coisas, 

talvez, tenha cabimento em uma sociedade tribal ou patriarcal, tendo em vista a força 

figurativa que uma pessoa exerce sobre seus pares, e só prevalece pela violência ou pela força 

do mito e, via de regra, é pela violência que tais benesses são eliminadas. Porém, em alguns 

casos, pode-se adotar tal critério, desde que o privilégio levado a efeito a certas classes de 

pessoas seja justificado. A inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e a 

vitaliciedade dos magistrados e dos membros do Ministério Público, assim como a imunidade 
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de palavra, voto e opinião dos parlamentares, poderiam se enquadrar, não diria em privilégios, 

mas em prerrogativas democráticas e republicanas a bem da sociedade. 

6ª A cada qual segundo o que a lei lhe atribui. 
Esta fórmula é a paráfrase do célebre cuique suum dos romanos. Se ser justo é atribuir 
a cada qual o que lhe cabe, cumpre, para evitar um círculo vicioso, poder determinar o 
que cabe a cada homem. Se atribuímos à expressão “o que cabe a cada homem” um 
sentido jurídico, chegamos à conclusão de que ser justo é conceder a cada ser o que a 
lei lhe atribui. Esta concepção nos permite dizer que um juiz é justo, ou seja, íntegro, 
quando aplica às mesmas situações as mesmas leis (in paribus causis paria jura). Ser 
justo é aplicar as leis do país. Tal concepção de justiça, contrariamente a todas as 
precedentes, não se arvora em juízo de direito positivo, mas se contenta em aplicá-lo. 
É evidente que essa fórmula admite em sua aplicação tantas variantes quantas 
legislações diferentes houver. Cada sistema de direito admite uma justiça relativa a 
esse direito. O que pode ser justo numa legislação, pode não o ser numa legislação 
diferente: com efeito, ser justo é aplicar, ser injusto é distorcer, em sua aplicação, as 
regras de um determinado sistema jurídico. 

 Neste último caso, a justiça se aproxima mais de seu sentido jurídico, haja vista que a 

lei profere o conteúdo do que é ou não é justo. Isto leva a deduzir que a noção de justiça vai 

sofrer variações de acordo com que cada ordenamento jurídico proclamar como justo. 

Portanto, deverá haver uma perfeita sintonia entre o sistema jurídico de um país e a realidade 

social que o embasa. Perelman afirma que, paradoxalmente, esta acepção de justiça é a que 

mais se aproxima dos ideais do Estado Democrático de Direito. A princípio, tal forma de se 

alcançar justiça flerta com a filosofia hobbesiana, segunda a qual o ato do soberano, enquanto 

tal, é justo, e não caberia ao súdito ou ao cidadão sequer questionar acerca da justiça ou não 

do ato emanado do soberano. Todavia, se se concentrarmos mais detidamente no assunto, 

seremos induzidos a que, sendo a lei emanada da vontade soberana do povo, por meio de seus 

representantes democraticamente eleitos, não restarão dúvidas de que a vontade geral 

consubstanciada na lei reflete os ideais de justiça de um povo, em um determinado momento 

histórico. 

 Em verdade, Chaïm Perelman, ao desenvolver sua teoria de justiça, trabalha sobre o 

conceito de categorias essenciais, haja vista que a justiça levada a efeito por ele é a de índole 

formal, como a dos gregos na antiguidade. Destarte, sendo os indivíduos pertencentes a uma 

determinada categoria essencial, deve-se aplicar a mesma concepção de justiça, dentre aquelas 

seis vistas acima. 

 Chega-se à conclusão, pois, que a possibilidade de determinar o critério mínimo para 

atingir-se uma melhor proximidade do que seja a justiça é, deveras, complexo, na medida em 

que, conforme acima enunciado, as variante sociais, econômicas, políticas, religiosas e 

jurídicas se perdem num universo amplo de hipóteses e de alternativas postas à disposição do 

intérprete. 
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 Portanto, o nível de abstração do preceito legal é quem vai assinalar o grau de 

proximidade do valor justiça. Em outras palavras, à medida que se avança de um ato concreto, 

como, por exemplo, uma sentença judicial ou um contrato, para uma norma jurídica detentora 

de um alto teor de abstratividade, como um princípio geral de direito constitucional, chega-se 

mais perto daquilo que se pode conceituar como justo ou justiça. Para que o intérprete ou o 

legislador desempenhe sua função de maneira mais justa possível, deve fazer com que o 

raciocínio aplicado ao trabalho proposto obedeça aos ditames consagrados pela Constituição 

Federal: a igualdade, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social; e pelos tratados, 

os diplomas e documentos internacionais que proclamam as normas relativas aos direitos 

humanos, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, a Declaração Universal dos Povos Indígenas, a Declaração 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo em vista a extensão e a profundidade dos 

princípios deles constantes e as motivações e as circunstâncias humanitárias que os 

envolveram. 

Conclusão 

 Igualdade jurídica, ações afirmativas e o postulado da justiça agregam vários fatores 

de índole filosófica (moral e ética), jurídica e política, cujos conceitos transitam livremente 

pelos caminhos da interdisciplinaridade, ficando, pois, difícil de abordar somente um aspecto 

em detrimento de outros.  A trajetória da análise desses temas revela a importância e a 

complexidade em que o jurista, o filósofo e o legislador devem se debruçar para alcançar-se o 

desiderato máximo do Direito, lançando mão de instrumentos inovadores de toda a ordem 

social, como é o caso das ações afirmativas, não obstante a forte tendência reacionária que as 

tenta deter. 

 Discorrer acerca da propriedade das políticas públicas visando à igualdade jurídica, 

na atual quadra, corresponde a discutir o papel do Estado Social de Democrático de Direito, 

haja vista que este último representa a evolução máxima da vontade soberana do povo, em 

cuja estrutura o Judiciário, juntamente com a advocacia, o Ministério Público e as Defensorias 

Públicas, exercem influência preponderante na realização da justiça social, sendo 

protagonistas das mudanças suplicadas pelas massas populares que não são atendidas com o 

mínimo para a sobrevivência digna. 

 A dinâmica entre igualdade jurídica, políticas públicas de inclusão social e a noção 

de justiça requer a participação efetiva do Estado, da sociedade e do cidadão, num círculo 

virtuoso de demanda social, atendimento dela pelo Estado e o esforço produtivo de todos os 
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setores da sociedade, tudo em prol da realização da justiça, da liberdade e da fraternidade, nos 

moldes do que preconiza a Constituição Federal, cujo pressuposto fundamental é a 

consolidação da democracia, entendida esta como o governo da maioria, a participação da 

minoria e a alternância no poder, mantendo-se o equilíbrio das forças sociais, a fim de que 

não haja hegemonia no exercício do poder. 

 Os obstáculos são maiores quando se tem em mente os desafios impostos pela 

conjuntura de países considerados de modernidade tardia, que ainda estão em franco processo 

de democratização e cujas forças populares não possuem o hábito da participação e do diálogo 

institucional no aperfeiçoamento do Estado. A igualdade jurídica reconhecida nas 

constituições modernas representa um grande trunfo na luta pelos direitos fundamentais, pois 

municiam os movimentos populares que reivindicam condições de vida digna, trabalho, 

educação e saúde de qualidade para todos, previdência social, moradia e participação política 

ativa. 

 Nesse sentido, a consolidação das políticas de ação afirmativa, ao lado de um sistema 

político-representativo legítimo, do reconhecimento da dignidade da pessoa humana e das 

liberdades públicas, abre caminho para uma sociedade mais justa, humana e fraterna, nos 

moldes do que preconizou o constituinte de 1988, cujo diagnóstico das carências sociais à 

época era desanimador e cujo prognóstico era no sentido de reconhecer que o Brasil é ainda 

uma nação a ser construída e que não há tempo a perder.  A justiça, valor supremo 

ambicionado pelo Direito, não deve ser tratada como uma quimera, um ente metafísico, que 

nunca poderá ser atingida pela razão e pelas mãos humanas. Mas sim, deve ser tratada como 

algo concreto e palpável, a justiça tangível e realista, a justiça do possível, ou seja, aquela 

descrita na nossa Carta Constitucional, mediante a realização dos valores ético-jurídicos 

propostos por ela e seguidos pelos poderes do Estado, pela sociedade civil e pelo indivíduo. 
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RESUMO 
O objetivo do presente artigo é analisar a maneira segundo a qual a Administração Pública 
brasileira é controlada pelos Tribunais de Contas. Neste propósito, situa tal objeto no marco 
teórico do Estado de Direito brasileiro, a fim de verificar se o controle se compadece com os 
fundamentos do referido Estado. Ao verificar a prevalência do modelo liberal em detrimento 
dos demais modelos, delimita tal fato como problema e procura verificar como os efeitos na 
via prática desta “opção”, contribuem para um recrudescimento das possibilidades de 
concretização dos direitos fundamentais na órbita da Administração Pública. Indicando a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como mecanismo atento ao processo de 
transformação pelo qual tem passado a sociedade civil contemporânea, propugna que a 
dimensão científica da inefetividade de direitos fundamentais a residir no positivismo 
jurídico, deve dar lugar a uma abordagem do Direito Administrativo fundada na efetividade 
de direitos fundamentais.  
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO DE DIREITO BRASILEIRO; DIREITO 
ADMINISTRATIVO; CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; TRIBUNAIS DE 
CONTAS; JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. 
 
ABSTRACT 
The objective of the present article is to analyse the form which the Public Managment is that 
control by the Acount Courts. In that purpose situate that object in the landmark theory of the 
brazilian State of law to aim to verify if the control is according to foundations of it state. 
Checking the liberal model as more important to the others to control aims that fact how 
problem and find verify how the effects in pratice view of this “option” to contribute to delay 
of the possibilities of make real the fundamentals rights in the view of the Public 
Management. Indicating the jurisprudence of Federal Supreme Court how mechanism 
attentive about the process of transformation than have pass the civil society nowadays 
defends on than cientific dimension of the in uneffetiveness of fundamentals rights to locate 
in legal positivism must be place to perspective of Administrative Law founded in a 
effetiveness of fundamentals rigts to requalify the hybrid dimension of the brazilian state of 
law.  
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Introdução  

  O presente trabalho visa analisar, segundo interpretação pós-positivista de os princípios da 
legalidade e da eficiência, os limites impostos pela Jurisdição Constitucional brasileira ao 
controle externo, realizado pelos Tribunais de Contas, sobre Administração Pública no 
exercício de sua função executiva. Historicamente a Justiça brasileira tem atribuído aos 
Tribunais de Contas o controle formal dos atos administrativos realizados pelos agentes 
públicos que atuam na Administração Pública. Contudo, esse tipo de controle tem se 
apresentado insuficiente para garantir de forma efetiva a atuação legal do agente 
político/administrativo e a eficiência das políticas públicas que, de fato, são os instrumentos 
de concretização dos direitos sociais garantidos pelo Estado Democrático de Direito brasileiro 
no Capítulo II da Constituição de 1988. Prova disso é que no exercício de 2008 - que 
contemplou eleições municipais -, foram emanados 274 pareceres prévios emitidos sobre 
contas dos chefes do Poder Executivo. Destes, 169 foram pela aprovação com ressalvas, 104 
pela rejeição, e apenas 1 por sua aprovação em sua totalidade, em um universo de 1061 
processos de contas municipais (BRASIL, TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, 
2008). Mas, se o controle meramente formal não garante a efetividade da função executiva, 
como poderiam atuar os Tribunais de Contas para controlar a legalidade da função 
administrativa de forma a alcançar os fins que justificam a sua realização? Para entabular essa 
análise duas hipóteses são apresentadas: (i) a atribuição de maior peso à insindicabilidade do 
mérito do decisum no controle exercido pela Jurisdição Constitucional legitima a prevalência 
da forma sobre o conteúdo na prática administrativa. Ao fazê-lo, compromete a aplicação do 
princípio da boa administração pública. Isto porque ao tratar do controle de contas como 
exercício de atuação formal, não orientada pelo fim de ação materialmente eficaz, o Judiciário 
brasileiro reduz a função administrativa à atividade técnica, desprovida de compromisso com 
seus resultados. Insuficiente, portanto, para concretizar o interesse público que justifica a 
própria existência da Administração Pública. (ii) Se o princípio da dignidade humana ocupa 
papel nuclear no ordenamento pátrio, a função central da Administração Pública brasileira 
deveria estar orientada para a efetividade dos direitos políticos e sociais garantidos por nossa 
ordem jurídica constitucional. Para tanto, o controle de contas da Administração Pública não 
poderia ser apenas da regularidade, aferida por meio de operações aritméticas para constatar 
aferir a legalidade da prestação de contas, mas da efetiva entrega ao cidadão do direito 
prestacional.  

Ao não assegurarem a aferição material da legalidade na atuação do administrador público, 
segundo métodos pós-positivistas de aplicação da lei que concretizem os fins que justificam a 
necessidade do próprio controle, os Tribunais de Contas tem gerado um déficit de operação, 
favorecendo a não concretização de direitos políticos e sociais. Em outras palavras, ao 
aplicarem a lei, a par de sua compreensão, interpretação e aplicação contextualizada, tendo 
em vista não apenas na literalidade do texto, mas também na leitura do ambiente social, 
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procedimental e arcabouço normativo, os Tribunais de Contas exercem de forma eficaz 
e  efetiva, a função de controle que lhes foi atribuída constitucionalmente. 

Por essas razões, lançar um novo olhar, direcionado a investigar problemas da sociedade 
contemporânea, caracterizada pela hiper-complexidade, sobre como a Jurisdição 
Constitucional tem referendado o controle de contas da Administração Pública parece 
contribuir para renovar a discussão sob perspectiva atualizada e com metodologia mais apta a 
delinear caminhos mais seguros para sedimentação de respostas consistentes para a 
diversidade, e sempre intempestivas demandas do Século XXI. 

Contribui ainda, para um debate que evidencie a necessidade de os órgãos de controle 
refletirem acerca da conveniência de incorporarem à racionalidade discursiva de seus 
julgados, métodos de aplicação pós-positivistas. Tal fato se nos apresenta como solução para a 
inefetividade de direitos, atualmente percebida. Isto porque a realização dos efeitos que 
decorrem das tradições do Estado Democrático de Direito brasileiro, deve ser fundamento de 
toda atuação estatal. Do contrário, a aplicação dos institutos do Direito Administrativo, 
limitar-se-á à uma mera atuação técnica, sem uma perspectiva finalística. Ampliar os 
conceitos e institutos administrativistas, salientando sua função instrumental, é medida que 
contribui para a reabilitação da dimensão híbrida do Estado, a par dos modelos nele 
condensados.   

Assim, na medida em que a análise das ações e omissões decorrentes da atividade 
administrativa é tarefa afeta aos órgãos de controle externo da Administração Pública, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem se inclinado à orientação que mitiga o 
princípio da inafastabilidade da jurisdição, na questão da análise dos decisi dos TC'S. Já 
quanto à análise do mérito do ato produzido pela Administração Pública, o STF não tem se 
furtado ao papel de controlá-lo, conforme enuncia o Min. Celso de Mello através da relatoria 
da ADPF 45 (BRASIL, STF, 2004). No primeiro caso, verifica-se a conformação da 
Jurisdição Constitucional, ao modelo de Estado Democrático indicando uma atuação 
conformada da Jurisdição Constitucional, ao modelo de Estado Democrático, ao menos 
naquilo que concerne à ratificação via Parlamento local do Parecer prévio produzido pelos 
TC's. 

No segundo caso, contudo, atribui maior peso ao Modelo de Estado Social, considerando que 
sua realização passa até mesmo pelo controle de políticas públicas. Nesta perspectiva, de 
modo que ater-nos-emos principalmente ao primeiro tema desfilado - sem prejuízo da análise 
daquele indicado secundariamente torna-se relevante investigar se há uma relação no controle 
formal, quanto a alegação de inefetividade decorrente de tal método, em cotejo com a 
perspectiva de um controle eficacial pleno, que não recaia nas amarras do controle da forma. 

Assim, se o TC se abstiver de analisar o mérito do ato, a análise da coerência entre a medida 
que fundamenta a execução de determinada política pública ou medida administrativa, as 
limitações provenientes da idéia clássica de legalidade, tal qual proposta pela Escola da 
Exegese, subsistirão na realidade. Forçoso repensar-se inclusive o papel do Direito e o próprio 
conceito de norma jurídica, para o fim de aferir a congruência entre seus fundamentos e 
finalidade de efetividade, orientando sua aplicação mais nestes elementos do que na 
reverência e o temor diante da sanção. As sanções premiais, objeto de análise adiante, indicam 
outra leitura e aplicação possíveis. Decorre de tal juízo outra questão relevante, que indaga o 
alcance dos métodos clássicos de aplicação da lei, em face do caráter multifacetado das 
demandas produzidas por nossa sociedade, que clamam por decisões céleres, pluralistas, 
resolutivas, consensuais e dialógicas. Diante da afirmação que se antecipa quanto serem ainda 
distantes, decisões administrativas neste sentido, cabe inquirir até que ponto a racionalização 
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e acomodação não apenas do cidadão, mas principalmente do intérprete da norma (regras e 
princípios), não deixa de ser uma forma de, a par do pensamento sistêmico, conformar-se com 
a realidade atual. Gutrie, ao discorrer como esta estrutura de subjetividade meramente 
descritiva, há muito opera na consciência, trás menção à Górgias, protagonista do ilustrado na 
Antiguidade Clássica (GUTRIE, W. K. C, 1995, p. 52 ). 

  

Nesta atmosfera, não surpreende que devesse ganhar favor uma epistemologia segundo a qual 
"o que parece a mim é para mim, e o que parece a ti é para ti", e que ninguém pode estar 
numa posição para contradizer a outrem. 

  

Desse modo, indaga-se até que ponto a racionalização destes problemas neste viés, não deixa 
de ser uma forma de fundamentar uma inércia operacional, na medida em que a conclusão que 
caminha para atribuir às teorias sistêmicas, um locus de soluções inatingíveis visando a 
transformação da realidade atual, produz ou apenas descreve estágios civilizatórios 
meramente ideais, apenas fundamentando o conformismo social em que vivemos 
hodiernamente. Nesta direção, o controle proposto é o que integra de forma sistemática o 
Direito, visando a realização material dos princípios fundamentais. Assim, apenas com 
educação efetiva (não apenas acesso, mas alfabetização e nutrição), serviço de saúde de 
qualidade (mais que a vaga ambulatorial, a cura), e práticas qualificadas de desporto, lazer, 
moradia digna, preparação para o trabalho, renda adequada, transporte eficiente, segurança 
plena, e principalmente, um Estado justo e honesto nas perspectivas institucional e 
prestacional, é que indivíduos podem emancipar-se intelectualmente. Com isso, podem atuar 
produzindo um pensamento crítico e reflexivo, que permita a cada um, atuar em busca da 
reversão do quadro de alienação total das consciências individual e coletiva, que nos 
encontramos, no plano da cidadania, participação, construção do respeito à diversidade, auto-
emancipação, realizando de forma plena a concretização do princípio da dignidade humana. 

A par desta ordem de idéias, procedimentos complementares, como a adoção de indicadores, 
processos de monitoramento e qualificação de pessoal, integração federativo-cooperativa, 
devem ser incorporados a discussão acerca do tema, diante da indicação que um resultado 
efetivo, paira sobre o ataque ao produto das componentes na sua totalidade, e não analisadas 
isoladamente. Assim, ainda que o problema da efetividade não se limite ao debate acerca da 
eficácia da aplicação do texto legal segundo técnicas formais - que gravitam em torno da 
norma -, tal recorte, será o ponto de partida para o atingimento das pretensões mais modestas - 
mas nem por isso simplórias - do presente artigo. 

  

  

  

  

O CONTROLE DE CONTAS COMO UM FIM EM SI MESMO: (RE)PENSANDO O 
POSTULADO DE SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E A DICOTOMIA DA 
FUNÇÃO EXECUTIVA COMO FUNDAMENTO DAS RELAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS. 
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Qual a importância de identificar como cada regime jurídico conforma a atuação estatal de 
ordem administrativa? O fundamento de tal fato funda a crítica a institutos clássicos do 
Direito Administrativo, a partir do marco teórico do Estado Democrático de Direito, 
autorizando a percepção fiel acerca das possibilidades de atualização semântica dos 
fundamentos e finalidades da norma, medidas administrativas e emaranhado processual e 
procedimental que concerne à Administração Pública e seu controle. 

Permite aferir ainda, como os diversos modelos de Estado conformam a atuação do controle 
com vistas ao atingimento do princípio ao direito à boa administração pública, possibilitando 
indicar os modelos mais adequados aos fins de efetividade, ao realçar como cada qual realiza 
mais, melhor e com exatidão o controle eficacial. O Direito Positivo pátrio concernente ao 
controle da Administração Pública deve ser estudado em todas as suas interfaces com os 
diferenciados ramos que compõe o Direito Público e não apenas à luz do arcabouço 
normativo existente. Para a construção conforme à Constituição é imprescindível 
contextualizar o controle da Administração Pública pelos TC's, de acordo com os preceitos 
orientadores do Estado de Direito brasileiro em suas mais diferenciadas nuances. 

  

  

1.1 As tradições do estado de direito brasileiro: compreendendo os vários Estados de 
Direito brasileiros dentro do Estado de Direito brasileiro  

  

  

A despeito de o modelo normativo atual do Estado de Direito brasileiro plasmar uma 
construção histórica que aglutina vários "Estados de direito brasileiros", será possível indicar 
a prevalência de algum destes modelos? Para aferir tal fato, façamos uma breve abordagem 
dos modelos normativos adotados pelo Estado brasileiro ao longo de sua História, iniciando 
tal percurso através do modelo republicano. 

O modelo de Estado republicano tem por característica essencial a reunião de diversos entes 
políticos, em uma unidade federada. Este Estado federal surge com as seguintes 
características diferenciadoras: a) autonomia administrativa dos Estados-membros; b) 
atribuição de competência legislativa aos mesmos; c) participação dos Estados-membros no 
processo de revisão constitucional; e d) exercício desta competência legislativa sujeita a um 
poder central (talvez característica precípua do federalismo norte-americano, que inaugura o 
sistema de controle de constitucionalidade das leis na modernidade).  Sobre o surgimento do 
controle normativo como manifestação do controle do poder, Bonavides (BONAVIDES, 
2008, p. 316) atribui seu surgimento tanto à demanda gerada pela existência de poderes 
autônomos coordenados, no mesmo Estado, bem como à tradição cultural de participação dos 
cidadãos na coisa pública daquela sociedade. Esta participação possuía desde antanho, ênfase 
na reivindicação de garantias individuais e efetividade de direitos fundamentais. À época da 
colonização, os incipientes ordenamentos jurídicos existentes nas 13 colônias já respondiam à 
estas demandas, através da adoção do stare decisis, modelo adiante objeto de estudo. Segundo 
o referido autor: 
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Algumas causas concorreram poderosamente ao estabelecimento nos Estados Unidos de um 
controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. A primeira, decorrente da natureza do 
sistema federativo: a dualidade de ordenamentos estatais e jurídicos produz freqüentes e 
agudos conflitos de competência. (...) A segunda causa reside na arraigada consciência 
nacional de defesa dos direitos fundamentais, no caráter profundamente liberal da sociedade 
americana, no espírito de suas instituições. (...) Uma terceira pode ser vista ainda derivando da 
tradição política que escolta o país desde o advento constitucional dos três poderes, com um 
legislativo sempre refreado e limitado, até mesmo pela lembrança de suas antecedências 
coloniais; um Legislativo que dificilmente poderia acolher ambições pertinentes a um 
monopólio do poder. 

  

  

Além destes dois fatores, a própria tradição legislativa de práticas moderadas, em oposição ao 
exercício do poder centralizador e intervencionista por parte da Coroa, contribuiu para que os 
novos Estados-membros, não incorressem nas práticas contra as quais se insurgiram. No caso 
brasileiro, cabe aduzir que sob a perspectiva do modelo democrático, nosso sistema político 
de sufrágio, orienta-se pelo presidencialismo, articulando-se ao aspecto formal deste modelo, 
(de democracia indireta), a participação popular, com eleições livres, diretas e universais dos 
dirigentes da comunidade política, adicionadas à idéia de participação diuturna da população 
para além dos processos eleitorais, a fim de uma legitimação democrática das decisões 
político-administrativas.  Importante observar, portanto, que o novo paradigma constitucional 
procurou criar âmbito normativo para a construção participativa do interesse público, sendo 
tarefa da mais alta importância afeta aos dirigentes do Estado e a cada cidadão em particular, 
implementar na via prática este modelo. Segundo Magalhães (MAGALHÃES, 2006. p. 27): 

  

A democracia não é um lugar onde se chega. Não é algo que se possa alcançar e depois se 
acomodar, pois é caminho, e não chegada. É processo, e não resultado. Dessa forma, a 
democracia existe em permanente tensão com forças que desejam manter interesses de grupos 
específicos, sendo que muitas vezes essas forças se desequilibram, principalmente com a 
acomodação da participação popular dialógica, essência da democracia que defendemos, e o 
desinteresse de participação no processo da democracia representativa, pela percepção da 
ausência de representatividade e pelo desencanto com os resultados apresentados.  

  

Apenas como ilustração, nos negócios privados, vigora o conceito de autonomia da vontade, 
vocacionado à proteger as liberdades positivas e negativas, endossando também a opção 
liberal por cânones deste modelo, redundando em um Estado híbrido que adita aos modelos 
desfilados, republicanismo e pluralismo. Para Magalhães (MAGALHÃES, 2006, p. 46, 53). 

  

A crise da democracia representativa se agrava com a influência cada vez maior do poder 
econômico nas campanhas eleitorais, e a resistência a que assistimos vem com a força dos 
fóruns populares dialógicos e democráticos, nos quais, a partir de organizações que surgem 
em torno de questões locais, ganha-se a perspectiva da indissociabilidade dos níveis 
territoriais das soluções, ou seja,a construção de um novo ser humano que perceba a 
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precariedade do materialismo, do consumismo e do desenvolvimento capitalista diante das 
necessidades ambientais, ecológicas e espirituais... Pode-se perceber, nas experiências 
relatadas, que o orçamento participativo atua de forma complementar à democracia 
representativa; ele não substitui a democracia representativa, há o prefeito, os legisladores, a 
aplicação de recursos públicos por meio de uma proposta de lei orçamentária por parte do 
Executivo que será aprovada pelo Legislativo, ou seja, a democracia participativa não 
substitui a democracia representativa, mas contribui para o seu aperfeiçoamento. Em outras 
palavras, a democracia participativa garante que a democracia representativa seja mais 
democrática. 

  

Estes modelos de Estado: "republicano", "liberal", "federado", "democrático", "social", 
"participativo" e "plural" foram incorporados à nossa realidade com o efeito de produzir um 
sincretismo metodológico. Principalmente das experiências inglesa, francesa, americana, e 
alemã, onde tal construção da forma de organização do poder político representou, em muitos 
casos, o coroamento de situações específicas e peculiares, com relação ao processo histórico 
de cada dos países arrolados a seguir: a aspiração de uma coletividade organizada, e grupos 
políticos e regiões que em alguns países construíram pacificamente uma nova forma de 
governo, (Inglaterra, 1689), ou a tomada do poder representou a limitação jurídica do poder 
estatal e sua divisão em funções, imposto por classes urbanas médias e baixas, e também pela 
população campesina (França, 1789). Houve também, a preservação de identidades regionais, 
que a par de um conceito de unificação de regiões (federação), não se sujeitaram a uma 
descaracterização, étnica e cultural em detrimento da construção de um Estado Nacional 
(Estados Unidos da América do Norte, 1787) (BONAVIDES, 2008), ou ainda uma nova 
conotação do conceito de Estado, em sua acepção providência e participação e pluralismo 
(Estados Unidos das Américas do Norte e Alemanha), como visto no século XX. Ao comentar 
acerca da dimensão pluralista do modelo de Estado de Direito brasileiro, Álvaro Ricardo 
Souza Cruz (CRUZ, 2009. p. 25) assevera 

  

O respeito à diferença só pode ser fruto de um esforço contínuo, uma vez que a maioria, não 
reconhecendo como cidadão o integrante de outro grupo, geralmente rejeita-o. É uma 
tendência etnocêntrica, que se registra pelos antropólogos em todos os grupamentos humanos. 
Logo, uma discriminação legítima pode facilmente se desvirtuar, pela imposição às 
coletividades minoritárias de condutas violadoras de sua cultura e tradição. 

Habermas, (HABERMAS, 2003, p. 263) ao indicar como o modelo liberal apresentava-se 
como limitado na realização de um modelo de estado que controlasse a observância de uma 
atuação estatal positiva - e não apenas ciosa de impedir que o estado infringisse a esfera de 
direitos dos particulares -, pondera como o modelo social inovou na percepção de uma 
atuação diferenciada do Estado, com o fim de efetividade, verbis: 

  

"É certo que as garantias constitucionais correspondendo ao conceito de lei no Direito 
Público, baseiam-se na exclusão da esfera privada e de uma esfera pública politicamente ativa 
em relação à intervenção imediata do poder público; para isto serviam também as garantias 
institucionais da propriedade e da família. Elas só passam a ser complementadas por direitos 
sociais fundamentais porque não ocorre o preenchimento positivo "automático" do efeito 
denegatório, pois a delimitação de setores livres do Estado quanto ao "ir de encontro" dos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7242



mecanismos sociais imanentes não é mais compensado por uma igualdade de chances, ainda 
que apenas aproximada, no sentido de participar em indenizações sociais e em instituições 
políticas; isso passa a ser, então, assegurado expressamente pelo Estado. 

• No Brasil ao contrário, os modelos de Estado foram inseridos em um amálgama étnico 
e cultural, formado por náufragos, traficantes de escravos, degredados, além das 
populações locais indígenas, somadas há uma elite acostumada a copiar a elite 
européia naquilo que ela tinha de pior. Apenas 05 (cinco) províncias (São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco) ditavam as regras e 
sentidos para os caminhos nacionais. Enfim, o Estado brasileiro, já na sua origem, dá 
prova de uma construção institucional pouco criativa e participativa. A construção de 
uma verdadeira identidade nacional e instituições com a "cara" do país, não será tarefa 
das mais fáceis e de breve realização. Entretanto, pensá-la é fundamental para o 
progresso da nação e a consecução dos objetivos comuns e individuais almejados por 
nossa comunidade. (BONAVIDES, 2008). Neste sentido, Cruz (CRUZ, 2004, p. 50) 

  

Assim, não é possível desconsiderar a formação do Direito no Brasil, pois certamente ali 
estarão causas do problema atual, por que passa o debate sobre uma Jurisdição Constitucional 
efetivamente democrática. Wolkmer (2000) anota que o Direito no Brasil não foi produto de 
evolução gradual de uma comunidade, tal como ocorreu na Europa. Ao contrário, representou 
um projeto ambíguo da Metrópole, que assumiu características peculiares no Brasil, tais como 
o patrimonialismo, o conservadorismo e supremacia do interesse público sobre o privado. 

  

• Uma forma de apreender a evolução dos modelos de Estado é analisar a onda histórica 
de direitos humanos, ainda que reduzir o fundamento das variações das cadeias de 
direitos seja um método passível de crítica, no dizer de José Adércio Leite Sampaio 
(SAMPAIO, 2010, p. 242, 288). 

  

Em 1979, o tcheco-francês Karel Vasak apresentou no Instituto Internacional de Direitos do 
Homem de Estrasburgo uma classificação baseada nas fases de reconhecimento dos direitos 
humanos, dividida por ele em três gerações, conforme a marca predominante dos eventos 
históricos e das aspirações axiológicas que a elas deram identidade: a primeira, surgida com 
as revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, valorizava a liberdade; a segunda, 
decorrente dos movimentos sociais democratas e da Revolução Russa, dava ênfase à 
igualdade e, finalmente, a terceira geração, nutridas nas duras experiências passadas pela 
humanidade durante a Segunda Guerra Mundial e da onda de descolonização que a seguiu, 
refletirá os valores de fraternidade. Pelo menos trinta anos antes, T.H Marshall (1963), 
analisando a história britânica, já se havia dado conta de que a "cidadania" era uma expressão 
semanticamente insaciável, pois ampliava no tempo suas reivindicações, primeiro 
reivindicando direitos da sociedade civil, como a propriedade, a liberdade de expressão e 
contrato; para depois exigir seu reconhecimento como membro de um "corpo político" por 
meio dos "direitos de autogoverno" e, enfim, postular os direitos de "cidadania social".... Há 
variadas críticas a essa classificação que passam quase sempre pelo seu artificialismo. 
Discute-se, por exemplo, se é possível fazer uma distinção clara entre as gerações dos direitos, 
especialmente depois que o discurso dos direitos humanos terminou por incluir cada vez mais 
palavras em seu dicionário, embolando as gerações. Direitos que seriam estrutural e 
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funcionalmente próprios da primeira geração, como a intimidade, passaram a ser reconhecidos 
nacional e internacionalmente juntamente com os direitos de terceira e quarta, pondo-se a 
questão de saber qual o critério a dominar- o tempo ou a estrutura? 

Assim, forçoso salientar que o olhar lançado pelo Estado e pela sociedade ao longo do tempo 
seja por questões históricas, políticas, econômicas, ou pela própria dimensão de cientificidade 
atribuída ao Direito, passa por um processo constante de mutação. Assim, ao considerarmos o 
sentido do Direito - e o das normas jurídicas que habitam seu sistema - cambiante no tempo e 
no espaço, devemos necessariamente atribuir-lhe a condição de abertura; material da cultura a 
comportar um contributo do intérprete a fim de aprimorá-lo como construção humana 
orientada para diversificados projetos de vida. 

Neste contexto, além do papel dos produtores e intérpretes da norma, o papel do Estado é 
fundamental, de modo que sua atuação, ao não limitar-se à gestão, mas estendida também na 
perspectiva do controle da administração, com vistas à efetividade torna-se central, se 
apresenta como possível instrumento de intervenção no real. Logo, uma releitura do 
arcabouço normativo que guarnece o Estado de Direito brasileiro, pode contribuir tanto para a 
atualização de velhas formas hauridas em um cenário onde ao Direito Administrativo era 
atribuído à condição de norte para a atuação técnica, como também para o surgimento de 
novas práticas estatais, que melhor e em tempo razoável atendam as demandas da sociedade 
colocando as pessoas em primeiro lugar. 

Nesta medida, avaliar os avanços e o estado da arte das análises acerca das conquistas 
produzidas pelo texto constitucional é tarefa, pressuposto para toda análise institucional 
constitucionalmente delineada. Logo, reforçar a condição plúrima da realidade institucional 
brasileira, no que tange o modelo de estado, permite reduzir a distância hoje reinante entre 
formulações teóricas e o objetivo de efetividade de direitos. Segundo Álvaro Ricardo de 
Souza Cruz (CRUZ, 2004, p. 77, 79, 103) 

  

Qualquer concepção contemporânea de Constitucionalismo reconhece no princípio do 
pluralismo, certamente em consonância com o da dignidade da pessoa humana, um de seus 
eixos centrais. Essa aceitação é, em si mesma, uma verdadeira revolução em conceitos 
firmemente consolidados até a segunda metade do século passado. Isso porque a sociedade e o 
Estado eram vistos como fruto do consenso comum entre os homens sobre fatos sócio-
culturais relevantes. Tal concepção homogeneizante da sociedade está presente no 
pensamento dos contratualistas clássicos, tais como Hobbes, Locke e Rousseau... Assim, a 
grande novidade do paradigma do Estado Democrático de Direito é justamente a noção de 
pluralismo, o qual tem por pressuposto a admissão, de respeito e proteção a projetos de vida 
distintos daqueles considerados como padrão pela maioria da sociedade. É, pois, uma 
proposta de superar uma visão de mundo etnocêntrica, ao reconhecer o direito a projetos de 
vida alternativos...O paradigma do Estado Democrático de Direito não apenas incorporou no 
rol de direitos fundamentais novas relações jurídicas, como aquelas atinentes aos direitos 
difusos, mas também renovou a concepção de outros tantos direitos. Assim, a semiótica 
jurídica do direito à igualdade, ampliando seu campo de incidência e sua plurissignificação 
são indispensáveis sob a ótica da dignidade humana. Uma sociedade calcada em tais 
princípios é, necessariamente, pluralista e inclusiva, pois deve garantir-estimular a 
participação de todos, aproveitando as diferentes cosmovisões e experiências humanas, 
reconhecendo-desenvolvendo o potencial de cada cidadão. 
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Tal fato se justifica diante da necessidade de apercebemo-nos da condição multifacetada do 
Estado de Direito, tanto como categoria histórica, e também pela perspectiva de sua estrutura 
normativa. Esta estrutura, por sua vez, é uma estrutura plural que adiciona ao longo do tempo 
e espaço, novas formas de organização estatal. Neste sentido, merece crítica a idéia de estar o 
controle da Administração Pública na ótica dos Tribunais de Contas, ainda fundado na 
perspectiva do modelo liberal. Decorre desta afirmação, a atuação controladora calcada numa 
acepção restrita (positivista) do conceito de legalidade, bem como o princípio da supremacia 
do interesse público sobre o particular. Mas se a dimensão do Estado brasileiro é híbrida, um 
outro olhar por parte dos Tribunais de Contas não deveria ser lançado à Administração, a fim 
de reabilitar sua condição de agente também de concretização de direitos? 

  

  

1.2 Direito Administrativo como "técnica": (re)pensando o conceito de função 
administrativa 

  

  

Situado o tema do controle da Administração Pública no ambiente normativo do 
Ordenamento Jurídico, tratemos de verificar o estágio de significação e aplicação das regras 
do Direito Administrativo. De antemão é possível anteciparmo-nos em sua conceituação 
como emaranhado procedimental e processual de natureza técnica; ou seja, instrumental de 
atuação e não fundamento de atuação finalística. A fim de contextualizar o presente tema, 
adotando um conceito de técnica amparado na Filosofia, cumpre indicar a contribuição da 
hermenêutica de Gadamer, (GADAMER, 2008, 441) acerca a teoria aristotélica da techne: 

  

Aqui está o verdadeiro problema do saber ético de que se ocupa Aristóteles em sua ética. O 
direcionamento que o saber imprime ao fazer aparece sobretudo e de maneira exemplar aí 
onde os gregos falam de techne. Esta é a habilidade, é o saber do artesão que sabe produzir 
coisas determinadas.   

  

É possível, portanto, afirmar que o conceito de técnica adotado se limita a produzir atuações 
automáticas, não implicando em uma reflexão que mimetize este fazer para que seja aplicado 
à própria condição humana, em um processo de autoconstrução e reconstrução sobre a 
perspectiva da moralidade administrativa, sem prejuízo da efetividade. Com isso, o repisar 
velhas fórmulas, tende a ampliar a distância do ideal de abolição das práticas e a análise 
crítica de modelos teóricos que justificam condutas que demonstram a resignação dos sujeitos. 
Aquilo que Roitman denomina "conformismo social" pode ser apercebido inclusive na 
atuação estatal, como o mesmo nos adverte (ROSENMANN, 2003, p. 1). 

  

O conformismo social é um tipo de comportamento cujo traço mais característico é a adoção 
de condutas inibitórias da consciência no processo de construção da realidade. Apresenta-se 
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como uma rejeição contra qualquer atitude que acarrete enfrentamento ou contradizer o poder 
legalmente constituído. Sua articulação social está determinada pela disseminação de valores 
e que tendem a justificar dita inibição a favor de um melhor processo de adaptação ao 
sistema-ambiente a que se pertence 

  

Considerando que a própria atuação do agente estatal se confunde com a humana (como 
exemplo de sua exteriorização) não seria desarrazoado defender que a atuação técnica mire 
fins, e não apenas se contente em respeitar o crivo formal, satisfazendo-se apenas com o 
respeito aos pressupostos e requisitos procedimentais e processuais. Sendo que tal atuação na 
esfera administrativa - no que tange ao controle externo da Administração Pública - deve 
ocupar-se não apenas da verificação de validade dos atos administrativos e despesas públicas, 
lançar um olhar de natureza valorativa, a ser adicionado no exercício da missão institucional 
destes órgãos, torna-se ação imperiosa. Do contrário, o arcabouço normativo sempre será 
apontado como cipoal intransponível pelos modelos teóricos mais ocupados com uma 
descrição formal do que com o objetivo de efetividade, reproduzindo e replicando tal modo de 
percepção da realidade, de maneira que a mesma continue inalterada. 

A análise da atuação dos Tribunais de Contas, na condição de instituições incumbidas 
constitucionalmente de processar e julgar as contas anuais dos Chefes do Poder Executivo 
(Art. 71. I da CF/88) (BRASIL, TCU, 2009) servirá de objeto de análise para os propósitos do 
presente trabalho. Desta maneira, a despeito de deterem tal competência, à ela não é ínsita o 
caráter de definitividade, de modo que decorre o entendimento que se lhes falece a imposição 
coercitiva, ao não dimanar do Ordenamento Jurídico comando que se lhes atribua poder para 
executar tais decisões na  via forçada. Por este motivo, as decisões emanadas por tais órgãos 
não são dotadas de auto-executoriedade. Assegurar a coercibilidade da decisão torna-se, pois, 
tarefa afeta ao Poder Judiciário, que no ordenamento jurídico brasileiro detêm o monopólio do 
exercício estatal da jurisdição. Decorre deste poder, substituir a vontade das partes pelos 
órgãos judiciários nos conflitos de interesses, aplicando o direito ao caso concreto em caráter 
de definitividade e coercibilidade. 

Assim, da mesma maneira que a Administração Pública tem de efetivar direitos sem descurar-
se do due process, também os órgãos que controlam-na têm que cumprir seu papel 
constitucional, através de uma atuação conforme a Constituição. Hoje, constatamos a atuação 
de uma Jurisdição Constitucional cuja competência se agiganta e se avoluma, em virtude da 
inoperância de alguns órgãos e poderes da República. O estudo dos limites de atuação desta 
competência - dilargada pela judicialização das políticas públicas e o ativismo judicial - 
(FORTINI e outro, 2008, p. 39) (MAGALHÃES e TEXEIRA, 2008, 141) contribui para 
atualizar a imperiosa necessidade de agitar nesta discussão, os fundamentos da teoria do 
Estado Democrático de Direito para restaurar-lhe a integridade, na medida de sua condição 
plurívoca, que deve ser salientada em todas as suas manifestações. 

  

  

1.3 O princípio da supremacia do interesse público: uma releitura sistêmica do conceito 
de legalidade 
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No que tange o Poder Executivo, é consenso que a Administração Pública hoje enfrenta a 
problemática de prestar serviços públicos com eficiência, qualidade e em algumas situações, 
celeridade sem desrespeitar o crivo da legalidade. Ressalte-se que o moderno conceito de 
legalidade, transcende a idéia clássica de "Estado legal kelseniano"; (BATISTA JÚNIOR, 
2007, p. 106) ultrapassando a idéia de que o Estado estaria, sob o aspecto normativo, 
vinculado apenas à regras jurídicas consubstanciadas no texto legal. Hoje, a força orientadora 
dos valores, e o poder normativo dos princípios, impõem um conceito de legalidade arejado 
pela teoria dos direitos fundamentais, fundamentando-se no controle sistemático dos atos 
administrativos como corolário da unidade sistêmica do Direito, a par do princípio do direito à 
boa administração pública.  Segundo ao autor: 

  

  

O princípio da legalidade, nesse compasso, incorpora à sua faceta negativa, de índole liberal, 
uma faceta positiva, ou seja, a legalidade passa a ser também, o fundamento, além de limite, 
de toda a atuação administrativa. A idéia de um "Estado de Justiça" em sobreposição a um 
"Estado Legal" surgiu, assim, a partir do momento em que as declarações de direito saltam de 
"declarações político-filosóficas" para atos plenos de juridicidade, vinculantes. 

  

Magalhães (MAGALHÃES, 2006, p. 43), ao comentar acerca da inefetividade de direitos 
fundamentais na realidade brasileira, assevera: 

  

O resultado dessas políticas públicas (tanto da direita conservadora como da nova esquerda) é 
conhecido nosso no século XXI: mais exclusão, mais concentração econômica, mais 
violência, mais controle social, mais desemprego, menos Estado de bem-estar e mais Estado 
policial. O mais grave é o fato de que, ainda hoje, vozes que se dizem democráticas e à 
esquerda, continuam sustentando o mesmo discurso contra o Estado social, defendendo uma 
sonhada e desejável democracia dialógica construída pela sociedade civil livre, sem perceber 
que os novos excluídos estão fora do diálogo democrático, passando a fazer parte da crescente 
massa de clientes do sistema penal em expansão. 

  

  

Os órgãos de controle externo da Administração Pública ocupam nesse contexto, importante 
papel no que tange a implementação na via prática destes princípios, realizando tal tarefa 
como múnus institucional, dado serem órgãos técnicos de apoio ao Parlamento quanto à 
fiscalização das atividades da Administração Pública. Estão abrangidas no rol destas tarefas 
controladoras, p.ex.: a realização de gastos públicos, o controle sobre licitações e contratos 
administrativos, a admissão de pessoal, etc. Por possuírem competência constitucional para o 
exercício do controle - exercendo-a em algumas circunstâncias de forma privativa -, estes 
órgãos têm o dever de emanarem recomendações pedagógicas, propor alterações na estrutura 
organizacional e procedimentos dos entes controlados, e é claro, aplicar a sanção para 
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condutas que agridam as leis de regência, presente de forma inovidável o substrato fático-
jurídico para tanto. Tal imperativo decorre, por respeito ao princípio da proporcionalidade, a 
recomendar que a sanção seja proporcional à extensão do dano, e principalmente, à natureza 
jurídica do ato pressuposto. Segundo Freitas (FREITAS, 2009, p. 125): 

  

Nessa altura, a reserva intangível da jurisdição única é componente genético do controle 
sistemático que assegura, sem passivismo, a eficácia direta e imediata dos princípios e 
direitos fundamentais, numa performance afirmativa do direito fundamental à boa 
administração pública, sem os vícios - identicamente censuráveis - do excesso e da omissão. 

  

Logo, classificar conforme o ordenamento jurídico a natureza jurídica das decisões emanadas 
pelos órgãos de controle externo, é fundamental para delimitar os reflexos e impactos de tais 
decisões no âmbito da Jurisdição Constitucional.  

Temos que o controle externo da Administração Pública encontra fundamento no modelo de 
Estado liberal - a ele não se limitando - sendo produto direto da teoria da separação dos 
poderes.  Bonavides (BONAVIDES, 2008b, p.42, 43), ao comentar acerca das inovações 
trazidas pelo século XIX quanto à Teoria do Estado, pondera: 

  

O princípio da separação dos poderes traçava, por indução, raias ao arbítrio do governante, em 
ordem a prevenir a concentração de poderes num só ramo da autoridade pública. A solene 
Declaração [Universal dos Direitos do Homem] fundava o Estado de Direito. Não importa a 
qualificação ou adjetivo que se lhe acrescentasse - Liberal, Democrático ou Social. Se não 
garantir nem concretizar a liberdade, se não limitar o poder dos governantes, se não fizer da 
moralidade administrativa artigo de fé e fé pública, ou princípio de governo, se não elevar os 
direitos fundamentais ao patamar da conquista inviolável da cidadania, não será Estado de 
Direito.       

  

Conforme preâmbulo à reedição da Declaração de Lima sobre Diretrizes para Preceitos de 
Auditoria de 1977, emanada pela Associação Internacional das Entidades de Auditoria 
Superior, através de seu Secretário-Geral, Dr. Franz Fiedler, da qual a República Federativa 
do Brasil é signatária, "O estado de direito e a democracia são, portanto, premissas essenciais 
para uma auditoria governamental efetivamente independente, além de serem os pilares nos 
quais a Declaração de Lima se fundamenta". 

Neste sentido, uma pesquisa a luz da doutrina relativa aos fundamentos do Estado de Direito 
brasileiro, como metodologia para aferição da correção e validade do discurso de justificação 
das proposições desfiladas do objeto no presente estudo, contribui para analisarmos a 
realização ou não dos modelos indicados, bem como a concretização dos direitos 
fundamentais aos mesmos ínsitos. Avançar na discussão no sentido de captar na 
Administração Pública manifestações de uma tradição inovadora e eficiente - materializadora 
do direito à boa administração -, é medida que permite estabelecer um contraponto em face da 
atualidade do problema da efetividade, indicando caminhos e possibilidades para o trato da 
matéria. Ao concebermos com amparo na visão clássica, o Direito Administrativo como 
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referencial teórico de um conjunto de técnicas, não nos apercebemos de sua condição de 
instrumento relacional do cidadão para com o Estado. Neste sentido, remanescerão fórmulas 
clássicas que, analisadas sob uma perspectiva de recepção pelo texto constitucional, ao 
mesmo não se compadecerão. Exemplo é fundamentarmos através da idéia de interesse 
público e sua condição de princípio de supremacia, as técnicas de tomada de decisão na esfera 
político-administrativa. Como pensar a compatibilização à esta perspectiva, de um modelo 
híbrido de Estado, também orientado pelas idéia de pluralismo e participação, as quais estão 
implícitas as idéias de consensualidade? Conforme adverte Ávila (ÁVILA, 2001p. 5): 

  

  

O conhecimento da norma pressupõe o do sistema e o entendimento do sistema só é possível 
com a compreensão das normas (postulado da coerência); só é possível conhecer a norma com 
a análise simultânea do fato, e descrever os fatos com recurso aos textos normativos 
(postulados da integridade); só é possível conhecer uma norma tendo em vista a sua pré-
compreensão pelo sujeito cognoscente, definida como expectativa quanto à solução concreta, 
já que o texto sem a hipótese não e problemático, e a hipótese, por sua vez, só surge com o 
texto (postulado da reflexão). 

  

Um novo olhar para a questão deve ser lançado. Primeiro para considerar o fundamento na 
idéia de interesse público não como um mega-princípio, mas sim uma regra de aplicação 
condicionada que só pode ser imposta ou conformada diante do caso concreto. 

Questão que contribui para alinhar a questão central ao estágio atual de sua prática é indicar 
uma movimentação conceitual ou dinamização semântica vivenciada tanto no âmbito do 
Direito Público, quanto Privado. Segundo Habermas (HABERMAS, 2003, p. 180): 

  

os critérios clássicos do Direito Público tornam-se caducos uma vez que a administração 
pública se utiliza de meios do Direito Privado mesmo em suas funções de distribuir, prover e 
fomentar. 

  

Assim, do âmbito privatista, princípios e valores têm arejado a discussão em torno da 
condição de supremacia do princípio do interesse público, incorporando ao agir estatal, v.g., 
eticidade, socialidade e boa-fé, na aplicação do direito nesta seara, como citado alhures. 

Logo, sob o enfoque publicista, instrumentos formais híbridos, têm sido hauridos para 
alcançarem demandas modernas, cuja condição plúrima às mesmas inerentes, recomenda a 
releitura de normas, institutos, processos e procedimentos, abandonando-se com isso a 
acepção clássica do conceito de técnica como fazer-não- reflexivo. Este imbricamento entre 
normas de direito público e privado, habita a realidade normativa de nosso Estado de Direito, 
sendo percebido na adoção pela Administração Pública, de regimes jurídicos e estrutura 
normativa privatista quanto alguns institutos, como a existência de contratos semi-públicos, 
tais quais os de seguro, empreitada e financiamento. Exemplo desta atualização semântica no 
âmbito do Direito Privado, é a incorporação pelo Código Civil (BRASIL, SENADO 
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FEDERAL, 2011) vigente, de princípios como sociabilidade, eticidade e boa-fé. Ainda, as 
inovações vocacionadas à realização do modelo de Bem-Estar e Participação, como a 
recuperação judicial de empresas, a governança corporativa, e o fomento do pequeno e médio 
empresário, ratificam a superação da dicotomia e estabelecem uma relação dialética entre o 
Direito Público e o Privado, ensejando um novo olhar sobre as relações administrativas.  

  

  

2. Aspectos formais do controle externo da Administração Pública pelos Tribunais de 
Contas 

  

  

O Estado de Direito Brasileiro enfrenta atualmente uma crise de legitimidade afeta tanto aos 
poderes da República, bem como às instituições que se lhes materializam. As transformações 
sofridas pelo modelo de Estado, no país, após a Constituição de 1988, redundam em 
inovações e surgimento de entidades, órgãos, procedimentos e positivação de princípios, 
direitos e garantias, cuja mera existência formal não têm viabilizado na via prática, a 
realização do conteúdo destes mandamentos, conforme se depreende da realidade. 

Tal fato, pois, enseja a revisão dos pilares e matizes sob os quais está assentada nossa 
dogmática constitucional. Talvez uma possibilidade para testar esta hipótese, diga respeito à 
Administração Pública, e uma primeira resposta, seja a necessidade de um novo olhar para 
seus princípios reitores, como p.ex.: a releitura do princípio da supremacia do interesse 
público sobre o particular. Segundo José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior (BARACHO 
JÚNIOR, 2004, p. 509): 

  

A idéia de que o interesse privado não é necessariamente um interesse egoístico e que o 
interesse público não é necessariamente o que melhor atende a coletividade. A idéia de que 
interesse público e privado podem ser tencionados de forma a se encontrar a decisão mais 
correta, é o que percebemos a partir destas decisões do Supremo Tribunal Federal, o que 
poderia caracterizar uma nova jurisprudência em nossa mais alta Corte. 

  

Neste sentido, a doutrina relativa aos fundamentos do Estado de Direito brasileiro, utilizada 
como uma das fontes de justificação das proposições do objeto do presente artigo, permite 
perceber alguns ajustes que se fazem necessários diante do déficit de operação ínsitos ao 
controle formal. 

2.1 Perfil institucional dos Tribunais de Contas 
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A alteração trazida pela CF/88 quanto ao perfil institucional e missão dos Tribunais de 
Contas, contribuiu para um controle mais eficaz da execução orçamentária das políticas 
públicas. Para Guerra[1], (GUERRA, 2007, p. 111) ao tratar do perfil institucional, 

  

[...]Em consonância com a melhor doutrina especializada, anuímos que os Tribunais de 
Contas brasileiros têm natureza de órgãos constitucionais autônomos, exercendo o controle 
externo ao lado do Poder Legislativo, não integrando a estrutura formal, orgânica este poder. 

  

Para Kelles (KELLES, 2007, p. 204, 206), 

  

Ao serem posicionados, em sua ordem organicista, a latere dos Parlamentos e não 
funcionalmente vinculados à estrutura orgânica dos mesmos, pretendeu-se conferir aos 
Tribunais de Contas uma impermeabilização, uma blindagem às inevitáveis e indesejáveis 
influências políticas oriundas do Legislativo - o que seria natural, posto que o exercício da 
política é sua razão de ser-, já que se deseja das Cortes de Contas um caráter marcadamente 
técnico de suas decisões, despidas de quaisquer colorações ou preferências políticas. 

  

Isto porque estes órgãos deixaram de ser "apêndices" do Poder Legislativo, sendo-lhes 
atribuída independência institucional como órgãos técnicos e entidades despersonalizadas. 
Também, se lhes ampliou competência do mero controle de legalidade, para um controle 
eficacial, da legitimidade (MULLER, 2004, p. 70) e economicidade dos gastos públicos. Tais 
inovações, em muito contribuíram para o fortalecimento destes órgãos, trazendo um melhor 
desempenho da função de controle, que o tornou mais rigoroso. Para avançar na questão ainda 
mais, cumpre investigar se o estágio atual do âmbito normativo do controle externo da 
Administração permite ao administrador público abandonar o método de aplicação da norma 
por subsunção, adotando-se técnicas mais aptas e adequadas para alcançarem demandas 
atuais, marcadas pela complexidade. Esta dimensão plúrima, de imbricamento de interesses 
multifacetados, na medida em que possui acento na realidade, deve também estar refletida na 
decisão ou medida administrativa que a representa. 

Deste modo, uma atuação que se paute na conjugação da realidade e das normas, não deveria 
ser passível de censura pelos órgãos de controle, caso sua atuação finalística se fundamente, 
nos próprios fundamentos que guarnecem o marco teórico do Estado Democrático de Direito, 
como o crivo do princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade, proporcionalidade 
em sentido estrito). Para um exemplo prático, cabe refletir na vedação ao reajuste do contrato 
administrativo de fornecimento de combustíveis, anteriormente ao período de 12 meses. Ora, 
quantas alterações sucedem na "bomba de gasolina" ao longo de 01 ano (ARAÚJO, 2003, p. 
477)? 

Contudo, na lógica atual, o gestor que se arvorar a atuar principiologicamente neste sentido 
corre o risco de ser privado do exercício de direitos políticos, em face de uma reprovação das 
contas do mandato, pelo TC respectivo, após aprovação do parecer prévio pelo Legislativo, 
nos termos das CF-88. Portanto, a avaliação dos gastos pela Administração Pública - tarefa 
afeta aos órgãos de controle externo -, hoje é limitada na perspectiva da realização dos valores 
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trazidos pelo paradigma do Estado Democrático de Direito, ainda que tal avaliação implique o 
enriquecimento ilícito da Administração como no exemplo dado, fato do qual decorre a 
prevalência do modelo liberal sobre normas e procedimentos decorrentes de modelos 
normativos de mesma estatura constitucional. Sendo assim, é importante que instrumentos 
mais adequados, que representem a multiplicidade de componentes existentes nos fatores que 
implicam os futuros objetos de análise - déficit de legitimidade, operação e efetividade -, 
sejam legitimados sob a perspectiva metodológica e incorporados às práticas administrativas 
de atuação e controle. Segundo Bonavides (BONAVIDES, 2008c, p. 378, 383): 

  

O Estado social no Brasil está para produzir as condições e os pressupostos reais e fáticos 
indispensáveis ao exercício dos direitos fundamentais. Não há para tanto outro caminho senão 
reconhecer o estado atual de dependência do indivíduo em relação às prestações do Estado e 
fazer com que este último cumpra a tarefa igualitária e distributivista, sem a qual não haverá 
democracia nem liberdade. [...] A crise da estatalidade social no Brasil não é crise de uma 
Constituição, mas a da sociedade, do Estado e do Governo; em suma, das próprias instituições 
por todos os ângulos possíveis.  

  

Segundo Aguiar (AGUIAR, 2006, p. 13) , 

  

Até 1988, os Tribunais de Contas, a despeito de seus valorosos membros e servidores, não 
passavam de apêndices do Poder Legislativo. Com o novo Estatuto Maior, esses colegiados 
ganharam enorme estatura constitucional, verdadeira jurisdição de contas, cuja natureza se 
extrai diretamente do Texto Magno, exercendo, dentro de um processo de invulgar essência, 
competências exclusivas no Estado brasileiro, dentre as quais a última palavra sobre a 
regularidade de atos de gestão, assim como a punição dos maus administradores. 

  

A seguir, continuaremos a análise crítica das características institucionais, conceituais e 
normativas dos Tribunais de Contas, de modo que esta crítica será subsídio para discussão 
acerca da natureza jurídica das decisões emanadas, a fim de corroborar a linha de raciocínio 
sustentada no presente artigo. 

  

  

2.2 Fundamento  

  

Kelles ao analisar o modelo liberal e sua conformação com o Estado brasileiro pondera 
(KELLES, 2007, p. 235): 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7252



[...]É possível perceber, de maneira meridiana, que o binômio República/Controle das Contas 
Públicas tem um marco inaugural comum, pois ambos estão inseridos no projeto de 
preservação do interesse público, deixando patente o afastamento das idéias provincianas e 
toda a carga autoritária subjacente aos projetos não democráticos. [...] Neste diapasão de 
idéias, releva observar que pouquíssimos gestores públicos se dispõem a abdicar de parcela de 
seu poder de mando e administração para reparti-lo com setores da sociedade civil 
organizada, entrando em sintonia com o ideário de uma sociedade que se pretende 
democrática, realizando o papel que lhe cabe como promotor de um controle que guarde 
sintonia com nossos valores maiores, visto que a democracia é um instrumento de realização 
do direito. 

  

A par deste conceito, enfatizamos a importância do modelo de Estado liberal e republicano 
como importante fundamento em sede de teoria do estado, para o presente trabalho. 
Entretanto, este fato não exclui a análise aos efeitos e reflexos que as tradições de estado 
democrático participativo (controle democrático e social); e principalmente o modelo de 
estado federado - cuja materialização no presente estudo se apresenta através da Jurisdição 
Constitucional -, articulam-se e sofrem conformações e mitigação diante do modelo 
republicano, exemplificado no caso através do controle da Administração Pública pelos TC's. 

Decorre de tal entendimento, a necessária conclusão quanto à abordagem do controle da 
Administração não se limitar à tais modelos clássicos, provenientes de experiências dos sécs. 
XVIII e XIX. 

Neste sentido, a menção à Ávila torna-se também pertinente na medida em que faze-se 
também necessária a atualização semântica das normas decorrentes destes modelos. Por 
exemplo, cite-se o princípio da supremacia do interesse público, que em uma análise orientada 
pelo citado marco teórico, assume a acepção de regra condicionada. Decorre de tal fato dizer, 
que a aferição de prevalência fica prejudicada em face do entendimento que relega sua 
aplicação ao caso a caso. Ao citar Assmann, Ávila (ÁVILA apud ASSMANN, 2001, p. 204) 
pondera: 

  

Importante, porém a advertência de SCHIMIDT-ASSMANN: "A determinação do bem 
comum é antes de tudo uma questão de direito positivo, que para respondê-la deixa 
normalmente à disposição prescrições procedimentais e matérias. 

  

Desta forma, a compreensão e atualização do comando "interesse público" como princípio de 
supremacia - apto à afastar de antemão, qualquer possibilidade de sopesamento diante de um 
princípio colidente -, é um indicador da inaptidão quanto a redução da idéia de controle ao 
modelo liberal. Ora, como é possível sustentar que o marco teórico do Estado de Direito 
Brasileiro incorpora à sua estrutura normativa, os modelos participativo e pluralista, se as 
relações jurídicas estabelecidas pela Administração Pública se fundam em um princípio de 
supremacia? Seria possível que a idéia de consensualidade sobrevivesse ou ao menos fosse 
passível de apreensão objetiva nos atos produzidos pela sociedade civil, a persistir esta lógica, 
conforme enuncia Coelho (COELHO, 2001, p. 8), 
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Firme na convicção de que não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada; que a 
norma só vigora na interpretação que lhe atribui o aplicador legitimado a dizer o direito; e que 
a norma não é o pressuposto, mas o resultado de sua interpretação - verdades contemporâneas 
que soariam a blasfêmias sob o reino de Montesquieu e que, certamente, condenariam à morte 
quem ousasse proclamá-las -, cuidou Peter Haberle de abrir janelas hermenêuticas para que os 
agentes conformadores da realidade constitucional, as forças vivas do país, a que se referia 
Lassalle, pudessem entrar no processo constitucional formal e, por essa via, viessem a 
participar do específico jogo-de-linguagem no qual se decide - com eficiência contra todos e 
efeito vinculante - qual o verdadeiro sentido da Constituição. 

  

  

2.3 Evolução histórica 

  

  

O site do Tribunal de Contas da União ( BRASIL, TCU, 2010) traz a seguinte menção à 
evolução histórica do órgão: 

  

"[...]. A fiscalização se fazia pelo sistema de registro prévio. A Constituição de 1891, 
institucionalizou o Tribunal e conferiu-lhe competências para liquidar as contas da receita e 
da despesa e verificar a sua legalidade antes de serem prestadas ao Congresso Nacional. 
 [...] Pela Constituição de 1934, o Tribunal recebeu, entre outras, as seguintes atribuições: 
proceder ao acompanhamento da execução orçamentária, registrar previamente as despesas e 
os contratos, julgar as contas dos responsáveis por bens e dinheiros públicos, assim como 
apresentar  parecer prévio sobre as contas do Presidente da República para posterior 
encaminhamento à Câmara dos Deputados. 
[...] A Constituição de 1946 acresceu um novo encargo às competências da Corte de Contas: 
julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. 
[...] A Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, retirou do 
Tribunal o exame e o julgamento prévio dos atos e dos contratos geradores de despesas, sem 
prejuízo da competência para apontar falhas e irregularidades que, se não sanadas, seriam, 
então, objeto de representação ao Congresso Nacional.[...] Finalmente, com a Constituição de 
1988, o Tribunal de Contas da União teve a sua jurisdição e competência substancialmente 
ampliadas. Recebeu poderes para, no auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade e a 
fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas". 

  

Contudo, a despeito de o TC estar inserido na dogmática do projeto normativo constitucional 
brasileiro desde 1891, acompanhando ainda que maneira formal o incremento no dito modelo 
de Estado de vários outros modelos, fato é que na via prática, a realidade indica que tal órgão 
se prende ainda ao modelo liberal, como tivemos a oportunidade de expor ao longo deste 
trabalho. 
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Isto implica no exercício do controle da Administração Pública, alheio a métodos e técnicas 
de compreensão, interpretação e aplicação do texto legal, que tenderiam a alcançar de forma 
mais consistente a complexidade social que ao longo da História vem justamente justificando 
o surgimento de modelos de Estado, em evolução em vista de problemas e soluções para as 
demandas da vida. 

  

  

2.4 Competência 

  

Além do controle de legalidade, há também o controle de legitimidade dos atos, corolário do 
modelo de controle fiscal implementado através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Guerra 
(GUERRA, 2005, p. 401), ao tratar do controle de legalidade, pondera: 

  

Trata-se de controle básico, formal. No caso das despesas públicas, o controle irá comprovar 
se o ato praticado encontra guarida na lei orçamentária. 

  

Ao tratar da competência, Medauar (MEDAUDAR, 2009, p. 401) pondera: 

  

As principais atribuições do Tribunal de Contas são as seguintes: a) dar parecer prévio sobre 
as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo; b) exercer auditoria 
financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial sobre os entes controlados; c) 
apreciar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos; d) 
apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e das concessões 
de aposentadorias, reformas e pensões; e) apreciar a legalidade das licitações e contratos; f) 
tomar providências ante a verificação de ilegalidades. 

  

Desta maneira, temos que a competência constitucional dos órgãos de controle externo foi 
dilargada pelo novo regramento constitucional. Se tal fato possibilitou, é verdade, a 
consolidação de procedimentos, como o controle eficacial dos atos, de outro, tem gerado 
dúvidas acerca da natureza jurídica das decisões emanadas, e respectiva revisibilidade pelo 
Poder Judiciário. Máxime quando em cotejo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 
que assim como a competência dos respectivos órgãos, tem matiz constitucional. 

Ora, como enfrentar a questão? O texto constitucional, ao mesmo tempo: a) garante que o 
exercício do poder estatal da jurisdição (poder de aplicar o direito ao caso concreto com 
atributos de definitividade e coercibilidade) é monopólio do Poder Judiciário (Art. 2º da 
CF/88); b) garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação 
jurisdicional (Art. 5º, XXXV da CF/88); e, c) outorga competência privativa aos Tribunais de 
Contas em determinas matérias, como p. ex., o julgamento das contas anuais o chefe do 
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executivo (Art.71, I,II).  Assim, investigaremos como uma análise dos fundamentos do 
controle, e definição do perfil institucional dos respectivos órgãos, pode aclarar a questão 
acerca dos limites cognitivos de atuação do Judiciário, conformando a co-existência destas 
regras cuja prevalência de uma sobre outra, não seja possível aferir a priori, ao priorizar-se 
sopesamento e ponderação em face da pura e simples subsunção normativa. 

  

  

2.5 Conceito e oportunidade  

  

  

Externo é o controle exercido por um Poder ou órgão distinto, apartado da estrutura e órgão 
controlado. Lato sensu, é externo o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os demais 
poderes, bem como o cumprido pela Administração Direta sobre as entidades da 
Administração indireta. 

  

Segundo Guerra (GUERRA, 2007, p. 93), é da natureza do controle externo, a existência de 
dois órgãos ou poderes em relação pautada pela avaliação, análise e validação ou correção, 
dos atos emanados pelo ente que se sujeita ao exercício da controlabilidade, por parte de outro 
ente investido do poder controlador. Logo, ver-se-á que sua justificação se articula com a 
clássica divisão dos poderes (ou tripartição do poder). Conforme Barreto (BARRETO, 2004, 
p. XI):  

  

Desde, pelo menos, Karl Lowenstein, que a Teoria da Tripartição do Poder, no modo como 
concebido por Montesquieu, vem sendo objeto de grandes e graves questionamentos quanto à 
sua adequação ao Modelo de Estado atual, hoje convergindo alguns autores mais modernos 
para a visão de preponderência de duas grandes funções estatais: planejamento e controle. 

  

Locke (ED. NOVA CULTURAL, 1997, p. 96), que ao defender ainda no século XVII, as 
mudanças institucionais que vieram a culminar com o advento da monarquia parlamentar na 
Inglaterra, pode ser considerado um dos seus preceptores na modernidade.    Divergências há 
acerca do momento oportuno do exercício do controle, de maneira que a doutrina, no modelo 
brasileiro, identifica a possibilidade de controle prévio, concomitante e posterior, como bem 
registra Guerra (GUERRA, 2005, p. 96), verbis:   

Como exemplo do controle prévio, podemos citar o exame realizado pelo Tribunal de Contas 
nos editais de procedimentos licitatórios, visando a verificação dos princípios e regras 
elencados na Constituição e na Lei de Licitações....O Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais realiza controle concomitante sobre a execução orçamentária do Governo de Minas 
Gerais, acompanhando diariamente, através de comissão especialmente criada para este fim, 
todos os atos inerentes às receitas e despesas do Estado. [...] É posterior o controle realizado 
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pelos Tribunais de Contas quando recebem, analisam e emitem parecer prévio sobre contas 
anualmente prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

  

Emenda o autor, ao defender que o modelo brasileiro privilegia o controle posterior, verbis: 

  

Entre nós, porém, a atuação dos Tribunais de Contas ou Conselhos de Contas está fortemente 
orientada no sentido de realizar-se depois de consumada a despesa. Essa situação no que 
tange, para citar apenas dois exemplos, ao exame das contas anuais do Executivo, e também 
dos demais responsáveis pela gestão de quaisquer recursos públicos (CRFB/88, art. 71, I e II). 
Deve-se observar que também as atividades de verificação de legalidade e subsequente 
registro, em sendo o caso, aposentadoria ou reforma de pessoal, ou concessão de pensão a 
seus dependentes (CRFB/88, art. 71, III) acontece depois que tais atos são praticados. 

  

  

2.6 A visão do STF  

  

Para analisar a natureza jurídica das decisões emanadas pelos órgãos de controle, 
analisaremos a doutrina de Ulisses Jacoby Fernandes (FERNANDES, 2008) que limita a 
revisão dos atos pelo Poder Judiciário, ao controle de legalidade; corroborando tal 
entendimento doutrinário o julgado abaixo colacionado da lavra do Ministro Celso de Mello 
(BRASIL, STF, RE 235.593-MG. DJU 22/04/2004), verbis: 

  

O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao Chefe do 
Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da 
Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31). Esta 
fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de 
Vereadores, eis que - devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter 
político-administrativo - está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo 
local, dos postulados constitucionais que asseguram ao prefeito municipal a prerrogativa da 
plenitude e defesa e contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas o 
Chefe do Poder Executivo local, além de supor o indeclinável respeito ao princípio do devido 
processo legal, há de ser fundamentada, sob pena de a resolução legislativa importar em 
transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Constituição da República.  

  

Noutro giro, diante do entendimento defendido por Fernandes (FERNANDES, 2008, p. 117) 
acerca da natureza jurisdicional do Tribunal de Contas, aduz o Desembargador José Tarcísio 
de Almeida Melo (MELO, 2008, p. 782, 783), que ao comentar acerca da controvérsia sobre a 
matéria, traz esclarecedora contribuição ao comentar os seguintes julgados, verbis:  
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No Julgamento do Recurso Extraordinário n. 223.037-1, o Supremo Tribunal federal revelou 
oposição à legitimidade do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para execução de 
título extrajudicial representativo de decisão do Tribunal de Contas [...]. Também no Recurso 
Extraordinário 106/923/ES, o Supremo Tribunal Federal entendeu que somente a pessoa 
jurídica de direito público a que pertencer o Tribunal de Contas poderá, por seu representante 
judicial, promover a execução de título extrajudicial com a decisão do Tribunal de Contas. 
Em substancioso voto, o Ministro Sydney Sanches mencionou que existem entes 
despersonalizados que, sem possuírem personalidade jurídica própria, são reconhecidas como 
dotados de personalidade jurídica para efeito de recurso, em mandado de segurança. 

  

Indaga-se, pois, se a insindicabilidade do mérito das decisões emanadas pelos órgãos de 
controle, que tem guarida na jurisprudência do STF, também se aplicaria aos atos 
administrativos. Freitas (FREITAS, 2009, p. 390), ao aludir ao julgado a seguir clarifica a 
questão: 

  

como averbou o Min. Celso de Mello, "embora resida, primariamente, nos Poderes 
Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se 
possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, 
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam 
estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em 
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 
mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e 
culturais impregnados de estatura constitucional. 

  

 Nesta ordem de idéias, como temos sustentado ao longo do presente trabalho, a natureza 
complexa do processo de apreciação e julgamento das contas municipais (ao demandar 
possuir seu processa mento atrelado a mais de uma instância) é procedimento que visa captar 
a dimensão híbrida do Estado de Direito. Por força desta condição normativa plurívoca, a 
própria atuação da Jurisdição Constitucional resta mitigada, presente procedimento regular. E 
isto sucede assim, com a impossibilidade da revisão do resultado, por prevalência dos 
princípios democráticos e republicanos em face do controle formal preconizado pelo modelo 
liberal. Contudo, este não é um entendimento uniforme do STF, que a par da sindicabilidade 
do mérito administrativo, em alguns casos tem admitido uma conformação do princípio da 
separação dos poderes, em vista das idéias e participação e pluralismo, na perspectiva de 
concretizar direitos fundamentais. 

Ainda que tal entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal possa representar a 
relatividade na interpretação da supremacia (da jurisdição) constitucional, fato é que sua 
jurisprudência tem procurado salientar a condição híbrida do modelo de Estado brasileiro. 
Tais julgados, são para os Tribunais de Contas consistentes parâmetros para a substituição do 
método de subsunção de forma integral e definitiva, por um modelo que não abandone tal 
método em definitivo, mas que possibilite a conformação dos variados modelos em uma 
análise apenas possível diante do caso concreto.      
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3. CONCLUSÕES 

  

O presente artigo visou proceder a uma avaliação da forma conforme a qual os Tribunais de 
Contas concebem o controle a ser exercido sobre a Administração Pública no Brasil. Ao 
criticar o fato de tal controle se prender à acepção restrita da idéia de legalidade, e ao 
princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, procurou demonstrar como tal 
fato denota uma prevalência do modelo de Estado liberal, a despeito da condição híbrida do 
Estado brasileiro. Isto porque a configuração atual do dito modelo de Estado, aglutina os 
vários modelos que moldaram a Administração Pública brasileira ao longo da História, até 
adquirir a configuração atual. Ao delimitar esta ordem de idéias e constatações como 
problema central, demonstrou como na via prática tal condição se nos distancia do objetivo de 
efetividade, frustrando as possibilidades de concretização dos direitos fundamentais na órbita 
da Administração Pública. 

Defendendo que a reabilitação de tal dimensão plurívoca normativa tem inclusive um caráter 
científico - não se limitando a ele - propôs uma análise integrada das diversas variáveis que 
contribuem para a complexidade social vista na realidade e refletida na Administração 
Pública, articulando ao positivismo jurídico como fator limitador da atuação, os problemas 
estruturais e históricos da vivência pública brasileira 

Como exemplo foi indicada a cultura organizacional do serviço público e a desarticulação 
federativa. Ao apontar como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem alcançado a 
dimensão híbrida do Estado brasileiro, ao menos no aspecto normativo, sustenta que a 
dimensão científica da inefetividade de direitos fundamentais a residir no positivismo 
jurídico, deve dar lugar a uma abordagem do Direito Administrativo fundada na efetividade 
de direitos fundamentais.     

Uma primeira ação neste sentido é desconstruir a acepção clássica do Direito Público, 
concebendo a atividade administrativa não como fim em si mesmo, mas como instrumento de 
concretização de direitos. Neste momento, o planejamento será considerado pressuposto de 
toda atuação estatal, merecendo posição de destaque no debate acerca das possibilidades de 
uma Administração Pública Efetiva e Eficiente: afinada, portanto, com a sociedade - e 
realidade - que recobre. 
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DEMOCRACIA E REPÚBLICA: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA 
 

DEMOCRACY AND REPUBLIC: A NEEDED APPROACH 

 
 
 

Marcos Vinícius Pinto 
Vitor Burgo 

 

RESUMO 
Este estudo pretende avaliar a possibilidade de conciliação entre as idéias de democracia e 
república. Para tanto, foram expostas suas estruturas de forma a facilitar o encontro dos 
elementos considerados imprescindíveis a uma fusão bem sucedida. Dispensado o cidadão 
rousseauniano e aceitando a interferência não-dominante nas liberdades individuais, acredita-
se que o modelo de democracia contestatória é o que melhor comporta o exercício do poder 
pelo povo, mediado pelas instituições a exemplo do Legislativo, Executivo e Judiciário. É 
importante legitimar a atuação do cidadão por qualquer via a ele disponibilizada, ainda que o 
conflito seja tal caminho. Isto porque o benefício gerado pela participação social supera em 
muito os custos do embate, o que torna esse ônus facilmente suportável. 
PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA; REPÚBLICA; LIBERDADE; 
CONTESTATÓRIO; APROXIMAÇÃO 
 
ABSTRACT 
This study aims to evaluate the possibility of reconciling the ideas of democracy and republic. 
To achieve this goal, there were exposed some structures in order to make easier the meeting 
of the elements considered essential to a successful merger. Besides the Rousseaunian citizen 
and accepting the non-dominant interference in individual liberties, it is believed that the 
model of contestatory democracy is the one that best involves the exercise of power by the 
people, mediated by institutions such as Legislative, Executive and Judiciary. It is important 
to legitimize the actions of the citizen by any means available to he or she, even if the conflict 
is such a path. This is because the profit from social participation far exceeds the cost of the 
argument, which makes this easy burden to bear. 
KEYWORDS: DEMOCRACY; REPUBLIC; LIBERTY; CONTESTATORY; APPROACH 
 
 

1. FUNDAMENTOS DEMOCRÁTICOS E REPUBLICANOS 

  

1.1. RES PUBLICA. POLITEIA. 

  

Ainda que o tema sempre desperte lembranças sobre o termo latino res publica, não nos 
olvidemos que este termo, quanto a ideia que representa, advém do grego politeia. Sérgio 
Cardoso[1] não deixa de notar que é na polis que a política formulará sua identidade, sendo, 
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portanto, indissociável da concepção primordial de res publica, que buscou traduzir 
ontologicamente o conceito de politeia, "como a constituição da polis, a 'coisa' política".[2] 
No entanto, esta transposição conceitual (tornada ainda mais complexa após a res publica 
romana) acabou por nos afastar do sentido prático que os gregos usualmente conferiam ao 
termo politeia: sua constituição, o modus operandi de suas instituições públicas 
governamentais. Referido sentido pode ser resgatado com Aristóteles, ao traduzir politeia 
enquanto uma ordem institucional suprema, o governo da cidade. 

  

Por essa definição, Sérgio Cardoso destaca que, sendo a polis constituída por cidadãos que 
irão participar de algum dos poderes (magistraturas), permanentes ou transitórios, pessoais ou 
coletivos, tendo por isso ingerência sobre os demais, a politeia necessariamente deverá ser 
encarada como o conglomerado desses poderes "especialmente os poderes soberanos, visto 
que é, como já assinalamos, pelo caráter do governo (politeuma) que se determina a 
qualidade, ou a natureza, da constituição de uma cidade".[3] É com base nesse núcleo do 
pensamento aristotélico que Sérgio Cardoso[4] diz que Aristóteles apenas cogita a politeia 
com elementos adquiridos nos regimes democrático e oligárquico. Isso porque, a politeia 
seria, enquanto regime político, um misto desses dois regimes na busca por um ponto ótimo 
de equilíbrio entre ambos. É a mistura desses elementos heterogêneos que dará a base para a 
diferenciação teórica (mas aproximação prática), promovida por Renato Janine Ribeiro,[5] 
entre democracia e república. 

  

1.2. DESEJOS DA MASSA E COMEDIMENTO DO GOVERNANTE 

  

Este autor pondera, com muito vigor, as diferenças resultantes da política feita pelo desejo, 
pelo interesse e pela virtude. Em primeiro lugar, destaca que o caráter social da democracia 
sempre esteve presente em seu conceito, desde a Grécia clássica. De fato, foi o poder político 
buscado pelos cidadãos atenienses que minimizou na esfera pública o poderio da elite agrária 
dos séculos VI e V. Todavia, não é incomum enfrentarmos designações burguesas acerca da 
democracia, qualificações como formal e jurídica; é certo que o advento da modernidade 
trouxe estampado em seu frontispício a formalidade dos procedimentos democráticos, 
situação que perdurou durante os séculos XVIII e XIX. Porém, fazendo justiça ao sentido 
histórico do regime democrático, os séculos XIX e XX trouxeram à tona, por meio de suas 
inúmeras lutas de classes na busca pela conquista de direitos formalizados, este semblante 
social já apagado da democracia.[6] Ou seja, os gregos da Atenas dos séculos VI e V a.C. já 
tinham a democracia como regime (constituição) ideal para realização do social, para busca 
de seus interesses na realização dos conflitos. Portanto, nada há de novo nesses 
acontecimentos dos últimos séculos, que apenas devolveram ao conceito as características que 
lhe eram inerentes. "O que é novo, o que precisa ser explicado, é por que a modernidade 
construiu a democracia representativa como um regime do qual, ao menos de início, se 
excluía o forte conteúdo social que os gregos nele depunham".[7] Partindo dessa colocação, 
Renato Janine Ribeiro destaca a impossibilidade de separação das lutas sociais e do desejo.[8] 

  

E o problema está em reconhecer que o papel representado pela virtude na Grécia clássica e 
pelos interesses em nosso tempo é exatamente o mesmo: repressor. Repressão do desejo, 
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repressão da pulsão. Ainda que o interesse extrapole os limites de abnegação da virtude e dê 
sinais de preocupação consigo mesmo, ambos se prestam à moralização da política. Essa 
contenção do desejo data do temor sentido pela elite grega que temia (infundadamente) que a 
turba dos polloi subvertesse a ordem posta, valendo-se de uma tirania de muitos.[9] Diz-se 
infundadamente, pois a classe dos polloi desconhecia movimentos bruscos de ruptura social 
tais como a reforma agrária. É exatamente aqui que se encontram (mas não se confundem) 
Democracia e República: apesar da origem comum do termo, politeia, esses dois conceitos 
ganham diferentes denotações na gramática política. 

  

Ao analisar a estrutura do pensamento republicano em Roma, Montesquieu observará a vertu 
como qualidade recorrente necessária à implementação daquele regime.[10] A vertu entendida 
como desprendimento do governante de seus impulsos e desejos naturais, em prol de um bem-
comum, a ser alcançada pela educação será exatamente aquela virtude grega caracterizadora 
do filósofo-rei, que alia o desprendimento das paixões (apetites) à educação (paideia). 
Portanto, com base neste novo foco poderemos diferenciar em breves linhas a democracia da 
república dizendo que aquela abarca (e deve abarcar) os desejos da massa, atende à sociedade, 
sendo assim um regime de desejo,[11] enquanto esta seria o comedimento por parte do 
governante, que refreia seus impulsos, em prol do bem de uma coletividade. A república seria 
assim um elemento inerente àquele que está no poder, que comanda as instituições e que 
perde de vista os anseios daquela sociedade obsequiosa.[12] 

  

Partindo dessa premissa, é possível identificar o princípio que impulsionou a virada moderna 
em relação ao regime democrático vigente em Atenas. O pensamento republicano bem 
desenvolvido em Roma demonstrou claramente que a democracia, apesar de gozar dos louros 
de sua legitimidade, não consegue encontrar seu modus operandi, pois, depois de findada na 
Grécia clássica não foi novamente retomada e experimentada; ao contrário, sofreu alterações 
bruscas em sua fórmula básica e esta nova receita apenas vem sendo testada nos últimos dois 
séculos, após o advento das revoluções ocorridas na França e nos Estados Unidos. Dessa 
maneira, contrapõe-se uma legitimidade incipiente às técnicas autoritárias de mando e 
submissão há muito desenvolvidas e de atestada efetividade.[13] A mesma tese, porém sob 
diferentes vestes, é sustentada por Alain Touraine. Segundo este, "a ação democrática, cujo 
objetivo principal é libertar os indivíduos e grupos das imposições que pesam sobre eles, 
situa-se entre a democracia procedural, que carece de paixão, e a democracia participativa, 
que carece de sabedoria".[14] 

  

A aproximação promovida por Renato Janine Ribeiro entre democracia e república visa, 
assim, a fornecer alguma resposta a esses problemas estruturais da democracia, numa 
tentativa desesperada de fortalecer o regime pelo qual faz clara opção. A tentativa é de 
promover a democracia enquanto regime de governo baseado eminentemente no poder do 
povo (demos e kratos), sem a preocupação (porque deve ser inerente, elemento constitutivo) 
com o respeito a direitos humanos ou a saciedade da fome, porque isso se consegue, ainda que 
em menor escala, em governos regidos por ditadores. Logo, a retomada pura e simples do 
modelo clássico de democracia, que atente para os desejos da massa, pode importar na perda 
do foco, do objeto mesmo de um regime de governo, o que leva à afirmação de que uma 
democracia sem república não é kratos.[15] É a experiência vivenciada pelo Brasil, por 
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exemplo, no período do Estado Novo de Vargas, uma formação categórica das chamadas 
democracias plebiscitárias. 

  

1.3. SOBERANIA POPULAR REPUBLICANA? 

  

Concorda-se, inevitavelmente, com a posição de Alain Touraine,[16] para quem o 
pensamento democrático é inseparável da noção de soberania popular. Sob seu ponto de vista, 
e concordando com a ideia até agora exposta, a democracia apenas pode ser pensada enquanto 
aquele que detiver o poder agir em nome do povo e não buscar sua legitimidade em tradições, 
divindades ou conquistas. Daí que aqueles que glorificam a democracia dirão que este é o 
regime que comporta o povo em igualdade, num constante crescimento social que importará 
inevitavelmente na conjugação das liberdades privadas e públicas. Seus críticos, porém, dirão, 
a propósito de George Simmel,[17] que o indivíduo na multidão tende a se nivelar por baixo, 
a se degradar; outros irão aproveitar o quadro de desagregação experimentado atualmente 
pelas democracias tradicionais[18] e denunciarão fervorosamente a crise institucional que se 
instala em sua base política. Acontece que, a democracia apenas pode ser efetivada se gozar 
da legitimidade popular advinda do desejo e de sua pretensão de saciedade; contudo, a 
democracia apenas será efetivada se for republicana, ou seja, se contiver de forma virtuosa os 
desejos desenfreados,[19] contenção essa que não entendemos aqui como barramento, mas 
sim como canalização e aproveitamento da força motriz desses desejos. 

  

Grande dificuldade moderna, novamente, estará em identificar a democracia enquanto 
realização da soberania do povo, uma vez que necessário para tanto devolvê-la seu elemento 
conformador básico, qual seja, o conteúdo social. Para isso não poderíamos contar, 
teoricamente, com pensadores como Hobbes ou Rosseau, uma vez que aquele pode ser 
classificado como pensador absolutista e este apenas acreditará na implantação da democracia 
em pequenas coletividades.[20] Outra dificuldade encontrada na definição e no 
estabelecimento dos critérios democráticos está na denúncia feita por Simone Goyard-
Fabre[21] de interrupção no percurso de desenvolvimento da definição da democracia, de 
forma que não poderíamos nem mesmo entendê-la como governo do povo pelo povo, uma vez 
que sua definição "oscila entre o registro constitucional da política e o registro psicossocial 
das mentalidades". 

  

De fato, a definição originária da Grécia clássica sobre democracia não foi adotada pela 
filosofia política dos séculos XVI e XVII, uma vez que abandonada a relação direta da 
filosofia política com a própria vida política da sociedade.[22] A resposta à pergunta o que é a 
política oscilou por diversas vezes na trajetória teórica que liga Maquiavel aos liberais do 
século XIX, passando por Bodin, Hobbes e Rosseau.[23] Apesar de a democracia ter sido 
pontualmente homenageada nesse longo período, suas formas foram mescladas até mesmo 
com elementos oligárquicos e monárquicos.[24] Assim, não obstante a excelência do 
pensamento grego na formulação de suas instituições políticas clássicas, a sua concepção de 
democracia não foi, definitivamente, aceita pela construção moderna do modelo 
representativo de democracia.[25] 
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2.  ESCOLHA DO APARELHO CONCEITUAL REPUBLICANO 

  

Adotar essa mescla de Democracia e de República, porém, nos exige optar entre os mais 
diversos construtos produzidos historicamente acerca deste último conceito.[26] A confusão 
conceitual que envolve a temática republicana já foi até mesmo apontada por John Adams, 
para quem a verdadeira ideia do que viria a ser o republicanismo nunca ficou muito clara. 
Segundo afirmou, "nenhuma outra pessoa nunca o entendeu ou o entenderá", uma vez que 
"pode significar qualquer coisa, tudo ou nada".[27] Todavia, apesar da dificuldade inicial para 
demarcação do estudo, o retorno ao republicanismo impõe como pauta de diálogo a questão 
relativa à liberdade e suas múltiplas formas, ou, como o quer Marcus André Melo[28] "o 
ponto de partida para a discussão do republicanismo é o conceito de liberdade, ou mais 
especificamente o conceito de liberdade negativa, ao qual os republicanos se opuseram 
historicamente.". 

  

O debate centrado em torno da liberdade dentro do republicanismo não nos deixará passar 
imunes à escolha de um aparelho conceitual bem definido que sirva de parâmetro para as 
opções instrumentais que deverão ser feitas neste trabalho. Por essas razões deve-se desde 
logo admitir a escolha pelo trabalho de Philip Pettit, ainda que alguns de seus conceitos 
sofram aqui pontuais alterações ou adaptações. Em virtude dessa escolha, far-se-á necessário 
ter em mente que a liberdade trabalhada será aquela exercida no interior de determinada 
comunidade política, que, como todas as outras, possui um acervo em constante 
compartilhamento entre os indivíduos. Para que o compartilhamento seja garantido, é 
igualmente desejoso que se garanta a proteção deste acervo, de maneira que a liberdade 
implicará ao final em ativa participação dos indivíduos no seio desse espaço comum que é a 
comunidade política. Logo, outra questão inevitável da discussão acerca do republicanismo é 
a da cidadania enquanto necessária atuação nas esferas públicas como forma de garantia da 
liberdade. 

  

Entretanto, de acordo com o alerta de Heloísa Maria Murgel Starling,[29] esse debate 
pretendido em torno de todos estes conceitos ligados ao republicanismo terá o condão de 
destacar na ideia de res publica a finalidade política de uma comunidade, que se integra "em 
vista do bem, dos direitos e dos interesses comuns, o koinon sympheron dos gregos". Não há, 
portanto, interesse maior na questão das virtudes cívicas, mas sim na interação política dos 
membros de uma comunidade em busca desses apontados bens, direitos e interesses comuns. 
Sendo assim, longe de nos preocuparmos demasiadamente com a propalada virtude que deve 
permear a atuação dos homens em coletividade, nosso estudo nos conduzirá a perquirir os 
limites e o conteúdo da res publica.[30] 

  

2.1 AS LIBERDADES REPUBLICANAS 
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Retomando ponto anteriormente demarcado, o debate em torno do republicanismo envolve a 
deliberação acerca do conceito de liberdade. Pelo pensamento que liga Pocock a Pettit, 
tomaremos por base uma conceituação de liberdade negativa um tanto diferente da 
tradicionalmente aventada pelas correntes liberais. Essa formulação tem hoje como principal 
objetivo retirar os obstáculos ao republicanismo criado pela teoria de Habermas, para quem os 
direitos de cidadania previstos numa república seriam de tal forma positivos (ou seja, infensos 
a uma liberdade negativa) que "não garant[iriam] liberdade em relação à coação externa, mas 
sim a participação em uma práxis comum, por meio de cujo exercício os cidadãos só então se 
tornam o que tencionam ser - sujeitos politicamente responsáveis de uma comunidade de 
pessoas livres e iguais".[31] Essa conclusão extraída por Habermas de teorias republicanas 
conectadas diretamente ao modelo teorético baseado na experiência grega, o conduz à mesma 
insatisfação geral que se tem em relação ao republicanismo por ser demasiadamente 
fantasioso, ao calcar todo o processo de elaboração e expansão da esfera pública na virtude 
dos cidadãos[32]. 

  

Ocorre que nessa conclusão apressada, Habermas deixa de notar que, em virtude da 
pluralidade de conceitos que rondam o republicanismo, apenas alguns se baseiam na chamada 
liberdade positiva.[33] Com isso, deixa de ler o movimento feito por esta corrente 
supramencionada, que tem seu início em Cícero, se desenvolve magnificamente com 
Maquiavel, aporta nas Revoluções Inglesa e Francesa e influencia os whigs irlandeses[34], 
que é justamente o republicanismo neo-romano, que conjuga os instrumentos sociais de 
participação política e exercício de cidadania com instrumentos institucionais, como os checks 
and balances. Esse republicanismo rejeita a tradicional formulação dualista em torno do 
conceito de liberdade: positiva (quando o cidadão participa diretamente de uma democracia 
auto-governável) ou negativa (quando o cidadão pode atuar independentemente de 
interferências). 

  

Mas, para além de afastar de seus estudos essa opção dual, Philip Pettit opta por um conceito 
de liberdade negativa ampliado, que diferentemente da ideia liberal de não-interferência, seria 
uma não-interferência arbitrária. Em verdade, "a posição republicana recusa simultaneamente 
a liberdade negativa liberal e a liberdade positiva (Berlin), ou "liberdade dos antigos" 
(Constant), pois essas formas de valorização e de interpretação da liberdade tiveram 
consequências politicamente indesejáveis.".[35] Resumidamente, o republicanismo de Philip 
Pettit estará na intersecção entre o liberalismo e o comunitarismo na medida em que busca 
equacionar a liberdade com uma vida isenta da ameaça do poder arbitrário, seja ele público ou 
privado[36]. Essa opção feita por Pettit remonta, como o próprio nome denuncia 
(republicanismo neo-romano), à República Romana vista por Políbio. Conforme anota Philip 
Pettit,[37] o entusiasmo de Políbio[38] foi despertado especialmente por três características da 
república Romana. 

  

A primeira estava relacionada à existência de uma constituição mista na qual ninguém, 
indivíduo ou coletividade - nem mesmo um monarca, uma elite aristocrática e nem mesmo o 
povo - conseguiria concentrar e utilizar o Poder em prol de seus interesses. Isso garantia, 
segundo Políbio, uma representação mais equânime dos interesses enquanto assegurava que 
os corpos como o Senatus, os Tribunos da Plebe e autoridades como os cônsules e 
funcionassem como freios uns dos outros, o que aumentava sensivelmente a possibilidade de 
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o interesse comum - a res publica - se sobrepor aos interesses particulares, de uma classe ou 
facção. A interessante trajetória da montagem dessa constituição mista é narrada por 
Maquiavel.[39] De acordo com ele, na fundação de Roma muitas leis foram estabelecidas no 
intuito de formar-se um reino; porém, ao se tornar uma cidade livre, Roma ficou sem 
diretrizes, "faltavam-lhe muitas coisas que cumpria ordenar em favor da liberdade, coisas que 
não haviam sido ordenadas por aqueles reis"[40]. Dessa forma, foram constituídos dois 
cônsules que, em verdade, representavam o principado e atuavam em conjunto com o Senatus, 
formatado para privilegiar a forma optimates. A ascensão popular se deu pelo "motivo por 
que, tornando-se a nobreza romana insolente [...] o povo sublevou-se contra ela; e assim, para 
não perder tudo, ela foi obrigada a conceder ao povo a sua parte [...][41]". Surgem, então, os 
Tribunos da Plebe. 

  

A segunda característica era justamente o fato de a constituição mista prever uma série de 
outros freios e contrapesos como forma de contenção do exercício arbitrário do Poder. Esses 
freios, como visto, incluíam medidas tais como a rule of law, eleições regulares para os postos 
políticos, sua mudança (pessoal) obrigatória e a possibilidade de sua contestação. Existiam em 
Roma três corpos distintos e independentes encarregados da elaboração das leis. Além disso, 
existiam ainda diferentes oficiais que eram eleitos em número suficiente para garantir os 
checks and balances, o que Políbio achava interessante porque acreditava que o poder deveria 
ser dividido entre os mais diversos órgãos, pois, de acordo com sua experiência na Grécia, 
dizia que Atenas era um navio sem capitão e à deriva, indo ao sabor da opinião pública. Por 
exemplo, a Eclésia no tempo da Guerra do Peloponeso constantemente mudava seu ponto de 
vista, enquanto Roma não sofria disso à medida que seus mais diversos poderes estavam 
sempre se estabilizando com seus instrumentos de checks and balances.[42] 

  

A terceira e última característica diz respeito ao fato de esta moldura constitucional e 
institucional ter sido pensada e fortalecida por meio de uma atuação popular que 
verdadeiramente virtuosa, de amor e dedicação à esta constituição e tudo que representava. 
Entretanto, ainda que os cidadãos não fossem dotados desse pressuposto caro ao 
republicanismo tradicional, que é a virtude cívica, a mescla institucional de uma constituição 
mista e um esquema funcional de freios e contrapesos seria necessária para garantir a 
liberdade dos cidadãos, de acordo com Políbio.[43] Os cidadãos eram livres na medida em 
que se identificassem e se apoiassem nesse ordenamento protetivo de Roma. E assim seriam 
livres porque estariam protegidos tanto do jugo do poder privado (dominium) quanto do 
próprio poder do Estado (imperium). Esse mecanismo elaborado garantia que cada cidadão 
conhecesse sua liberdade bem como seus limites, que estavam adstritos à impossibilidade de 
subjugar qualquer outro cidadão. Cada um alcançava o status de ser seu próprio mestre, não 
se submetendo ao arbítrio de seus iguais. Portanto, os cidadãos poderiam desfrutar, individual 
ou coletivamente, de uma liberdade que exigia a ausência de sujeição ou dominatio[44]: era 
liberdade enquanto não-dominação. 

  

Philip Pettit é bastante enfático na defesa de sua liberdade como antagonista da não-
dominação. Em artigo que discute com Quentin Skinner acerca do real conceito de liberdade 
no neo-romanismo,[45] diz que, apesar ambos concordarem quanto à perniciosidade da 
dominação (Pettit) ou dependência (Skinner) ao conceito neo-republicano de liberdade, existe 
uma diferença que ainda é crucial entre o entendimento de ambos acerca deste conceito. Isso 
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porque, para Philip Pettit a liberdade republicana exige apenas a ausência de dominatio, o 
resto seria apenas contingência. No entanto, para Skinner[46], esta mesma liberdade apenas 
existe na ausência de interferência e dominação. Com isso, Skinner colocará o conceito 
republicano ao lado do liberal ao exigir a supressão de toda forma de interferência, inclusive 
daquela advinda da fair rule of law, de forma que todas as formas de dominação devam ser 
eliminadas, ainda as que não envolvam interferências e vice-versa. 

  

O debate existente entre ambos os posicionamentos, então, gira em torno de se por a 
dominação como antagonista da liberdade republicana ou de se contrapor interferência e 
dominação a essa mesma liberdade. Para Pettit[47], a interferência não pode ser considerada 
como impeditiva da liberdade, principalmente quando tomamos por base a interferência 
gerada como efeito de um fair rule of law. Essas interferências seriam capazes apenas de 
condicionar a liberdade[48], mas nunca comprometê-la. Assim, de acordo com sua proposta, a 
liberdade formal existiria sempre que garantida a exclusão da dominação, do poder arbitrário 
sobre o cidadão, enquanto a liberdade efetiva apenas surgiria à medida que fossem 
eliminadas, ao máximo, as possibilidades de interferências intencionais bem como as não 
intencionais, ligadas a limitações impostas, por exemplo, pela pobreza ou por algum tipo de 
deficiência.  Logo, o próprio autor chega à conclusão de que, a diferença entre as duas 
propostas está em que, Skinner tratará a liberdade como um conjunto horizontal, devendo 
cumprir ambas as condições de não-interferência e não-dominação; para ele, a liberdade será 
observada como um conjunto vertical, havendo uma relação de subordinação entre ambos os 
elementos.[49] 

  

Dessa maneira, fica evidenciada a plataforma teórica sobre a qual se apoia o modelo de uma 
rule of law não-arbitrária no pensamento republicano neo-romano, qual seja, a potencialidade 
de uma intervenção coercitiva advinda de um corpo legislativo capaz de contemplar os 
interesses comuns (desde que declarados) daqueles que vivem sob o pálio desse 
ordenamento.[50] A proposta de Philip Pettit, portanto, é coerente ao conjugar liberdade e lei 
numa concepção republicana, uma vez que a lei não feriria frontalmente a liberdade, podendo, 
quando muito, impor-lhe restrições e custos.[51] Mesmo assim, não há dominação.[52] 
Cogitar, no entanto, que apenas haveria liberdade sob o signo da lei, seja por obediência seja 
por imposição, seria perverter toda a estrutura do pensamento republicano apresentado. A 
obediência a comandos de uma lei não-arbitrária faz parte, necessariamente, da constituição 
do status de cidadão livre, não-dominado.[53] 

  

Isaiah Berlin, como visto, promove uma minuciosa distinção de dois conceitos de liberdade 
(negativa e positiva); no entanto, é a ideia de liberdade negativa que mais lhe atrai. O conceito 
de liberdade negativa formulado por Isaiah Berlin[54] irá de encontro à possibilidade de 
gestão do social pela lei. Isso porque, a busca por ideais como a igualdade ou a justiça poderia 
gerar limitações de diversas ordens à liberdade humana, uma vez que não haveria liberdade na 
presença de qualquer força ou movimento externo de interferência, não havendo a 
possibilidade de se cogitar uma interferência legitimada. Logo, a lei consistiria em mecanismo 
de supressão das liberdades. 
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Como bem pontuado por Ricardo Silva[55], Isaiah Berlin fará concessões ao estabelecimento 
de leis apenas na medida em que reconhecerá a perniciosidade à sociedade da ausência de 
controles sobre a liberdade plena de cada indivíduo. Porém, até mesmo aí entenderá a lei 
como parcela redutora da liberdade, com caráter meramente compensatório. Essa visão não 
permite a Isaiah Berlin observar a lei enquanto ferramenta de coesão social numa sociedade 
plural marcada pelas mais diversas clivagens. Ser parte de sua elaboração faz com que os 
cidadãos se identifiquem com a lei e, para obter os resultados advindos de sua aplicação, 
torna-se necessário o movimento de ativação da participação política, mecanismo que 
garantirá a plenitude da liberdade (ao menos de caráter formal). Por essas razões Philip 
Pettit[56] pontua a existência de deficiências estruturais na formulação dualista das 
liberdades. Para ele: 

  

A taxonomia de Berlin acerca das liberdades positiva e negativa impede o surgimento de uma 
terceira possibilidade. Ele pensa em liberdade positiva como uma espécie de mestria sobre si 
mesmo e em liberdade negativa como uma abstenção de interferências de terceiros. Até aqui, 
mestria e interferência não se equivalem. Então, qual o sentido uma possibilidade 
intermediária em que a liberdade consista numa ausência, tal como a concepção negativa, mas 
numa ausência de mestria por terceiros[57], e não numa ausência de interferência? Essa 
possibilidade teria um elemento conceitual em comum com a concepção de liberdade negativa 
- o foco na ausência, e não presença - e um elemento em comum com a positiva: o foco na 
mestria e não na interferência.[58]  

  

Logo, para Philip Pettit o que importa para o conceito de liberdade é a existência de escolhas 
livres de dominação, não guiadas arbitrariamente. Então, àquela formulação de liberdade 
negativa de Isaiah Berlin precisa ser adicionado o ideal republicano de não-dominação, uma 
vez que a simples exigência de uma não-interferência não elimina as possibilidades de 
dominação de um indivíduo pelo outro, não sendo suficiente nem adequada aos propósitos de 
liberdade. Dessa forma, "a liberdade implica emancipação de todas as formas de 
subordinação, liberação de todo modo de dependência. Para isso, é necessária a capacidade de 
enfrentamento de seus concidadãos, numa percepção compartilhada de que nenhum detém o 
poder de interferir arbitrariamente sobre o outro".[59] E essa contenção da interferência 
arbitrária, à medida das teses sustentadas por Philip Pettit, far-se-á pela existência daquelas 
leis com as quais os cidadãos se identifiquem e por elas atuem positivamente na esfera 
pública. Daí extrai-se a consequência lógica de inexistência de liberdade republicana em 
momento anterior à existência dessas leis. Assim é que a lei não será considerada como 
violação à liberdade. Por essas reversões conceituais, Philip Pettit consegue retirar da lei o 
peso de ser instrumento de interferência nas liberdades autônomas. 

  

Essa liberdade então reclamada por Philip Pettit, conforme já identificado acima, conterá 
fragmentos das tradicionais concepções de liberdade negativa e liberdade positiva, mas nem 
por isso tem seu nascimento no século XX. Como já dito alhures, a ideia de liberdade aqui 
defendida é de cariz neo-romano e goza, portanto, de certa maturidade. É com Maquiavel e 
seus Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, em verdade, que se desenvolverá e 
conhecerá seus postulados básicos; é na Revolução Americana que irá germinar e adquirir 
tônus.[60] Apesar disso, dirá Ricardo Silva que[61] o que preocupa Philip Pettit não é a 
tradição intelectual de seu conceito de liberdade, mas sim, "uma disputa conceitual com 
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evidentes implicações normativas.". E essa disputa conceitual, segue Ricardo Silva, tem a ver 
com a adoção pelo republicanismo de mecanismos ligados à concepção negativa de liberdade, 
ou seja, contrariamente à concepção positiva, a liberdade republicana será calcada na ausência 
de alguma coisa, parecendo "evitar as conseqüências potencialmente ameaçadoras à liberdade 
individual associadas com a ideia de liberdade positiva".[62] Evita-se, com isso, o discurso 
dominante de aproximadamente dois séculos, que carrega a bandeira do liberalismo.[63] 

  

O que ocorre na formulação dessa ideia de liberdade republicana não é apenas uma troca de 
sinais "positivo-negativo", "presença-ausência" face à liberdade liberal. Estas, de fato irão 
divergir completamente do momento em que se dá a liberdade; o foco parece desajustado. 
Onde uma identificar plena liberdade, a outra verá risco certo de aprisionamento; ao contrário, 
onde para a outra estiver estabelecida a razão da liberdade, a primeira não conseguirá 
identificar nem suas pistas. Esta possibilidade já foi identificada em argumentos anteriores, 
quando abordada a relação antagonista da liberdade liberal e da lei, enquanto para o 
republicanismo, a lei precede a situação de liberdade. Todavia, não é apenas seu fundamento 
na ausência que confere à liberdade republicana a pecha de uma concepção negativa. Para 
André Berten[64] diz-se concepção negativa pelo silêncio sobre o que se pode fazer na 
ausência de dominação, ou seja, não basta liberar-se da mestria de outrem para tornar-se 
mestre de si mesmo. 

  

Não é suficiente, da mesma maneira, o afastamento da democracia, por exemplo, como 
regime ideal de governo em face do modelo teórico apresentado pelos liberais. A 
permissividade passa pela não aceitação de interferências de quaisquer naturezas, inclusive 
aquelas advindas de uma fair rule of law. Portanto, a indeterminação repousa sobre a opção de 
regime político a ser adotado na ausência de qualquer nível de interferência[65]. A ideia 
republicana neo-romana não exige apenas a existência de leis para modulação da liberdade em 
um espaço social; requer, igualmente, um Estado forte para proteger os cidadãos contra 
interferências externas e dividido o suficiente para protegê-los de si mesmo, evitando com que 
a interferência da lei possa tornar-se dominação.[66],[67] 

  

Por esse giro, a tônica republicana centra-se na manutenção das instituições políticas e na 
limitação ou mesmo eliminação das características negativas da ação humana. "A questão do 
controle do poder de ação dos indivíduos" dirá Alessandro Pinzani[68], "se torna central, 
portanto, para o pensamento republicano antigo e moderno". Para justificar a transposição 
temporal dessa preocupação, Alessandro Pinzani trabalha com dois conceitos postos por 
Günter Frankenberg: as respostas externalista e internalista. Referidas respostas apresentam 
pontos de vista saídos da figura do indivíduo, motivo pelo qual a externalista dará conta do 
controle das ações individuais pelas instituições públicas (Estado), por meio de adoção de leis 
que restringissem a esfera de atuação desses mesmos indivíduos e estabelecessem regras 
dotadas de força para melhor resolução dos conflitos.[69] 

  

Por sua vez, girando em torno do próprio "eu" do cidadão, a resposta internalista implicará 
numa solução tendente à autodisciplina, ampliando a discussão (e mesmo as críticas) em torno 
de velhas e novas ideias, tais como civismo e patriotismo (tradicional ou constitucional)[70]. 
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A junção dessas duas respostas mostrará que, mais uma vez, a verve republicana não se deixa 
esconder por novos nomes e disfarces. Acrescentando novos elementos ao discurso 
tradicional, mas igualmente sem esconder suas opções teóricas, André Berten[71] diz que: 

  

Sem entrar aqui numa discussão das características do republicanismo - o que seria um tópico 
específico -, podemos defini-lo pelos traços seguintes: o termo "República" refere-se, 
geralmente, às características seguintes: uma forma de governo baseada na liberdade, uma lei 
não arbitrária, o estado de direito (rule of law), a independência do judiciário, direitos 
fundamentais que protegem a dignidade do indivíduo e a capacidade deliberativa de todos os 
cidadãos, um governo misto (com separação dos poderes, mas, geralmente, uma "dispersão" 
do poder, tal como o federalismo, a descentralização e os "checks and balances"). E, last but 
not least, uma característica talvez problemática: a "virtude cívica". 

  

2.2  A VIRTUDE CÍVICA: O ELO FRACO DA IDEIA REPUBLICANA 

  

A virtude cívica entendida como manifestação contínua dos indivíduos em prol do bem 
comum talvez deva ser destacada do pensamento republicano, repensada e reformulada e, 
posteriormente, reinserida em seu locus originário, para que novos testes possam ser 
realizados com este novo protótipo. O conceito republicano precisa ser reavaliado por aí. O 
apelo que possui aquela atuação do cidadão grego em sua comunidade já não é suficiente para 
conduzir a bom termo o debate republicano nas democracias hodiernas. 

  

Em Atenas, havia uma necessidade latente de atuação do cidadão junto à sua comunidade para 
que fosse reconhecido enquanto tal. Os direitos eram reconhecidos e conferidos apenas 
àqueles que participassem da construção coletiva das decisões públicas, ou seja, o status de 
cidadão tinha por base a interferência individual na esfera pública.[72] Então, e no mesmo 
ponto, retoma-se a fala Martin Ostwald[73], para quem liberdade, igualdade e Estado não se 
caracterizavam por ser direito conferidos individualmente aos cidadãos, mas, ao contrário, 
eram faculdades apenas desfrutadas enquanto parte de uma coletividade. Por outro lado, hoje, 
"todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade"[74], 
quebrando-se, assim, a lógica associativista vigente em Atenas entre os séculos V e IV a.C. 

  

Por essas razões a exigência de um cidadão ultraparticipativo é pretensiosa. Recai no erro 
cometido por Rousseau, a que Philip Pettit[75] chamará de french mistake, de impor aos 
cidadãos toda a carga política extraída dos mais diversos órgãos componentes de uma 
constituição mista, substituídos então pela participação universal. Sobram motivos para 
explicação da tendência ao fracasso da fórmula rousseauniana e, dentre eles, Wanderley 
Guilherme dos Santos[76], pontua o descompasso entre a vontade do cidadão enquanto 
soberano e enquanto súdito. A tenacidade dessa observação permite o melhor diagnóstico e 
enfrentamento do problema, que se apresenta sob disfarces para Juan Bautista Lucca e mesmo 
para Chantal Mouffe. 
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Chantal Mouffe apresenta ponto de vista um tanto mais genérico sobre o problema. Segundo 
suas observações[77], as causas de desaparecimento de uma perspectiva propriamente política 
são de várias naturezas, desde as influências do fenômeno da globalização até a 
predominância do ideal individualista do consumidor.[78] Por outro lado, uma aproximação 
mais pragmática do mesmo problema, apontando as razões da estagnação na formatação de 
identidades coletivas na Argentina (e demais sociedades latino-americanas) é apresentada por 
Juan Bautista Lucca, para quem parte desse problema é creditada à indução à introversão 
provocada pelas ditaduras militares, "que na Argentina se conhece como legado do 'não te 
metas'".[79] A essa experiência antidemocrática tem-se somado outras tantas, como a 
sensação de corrupção generalizada. A outra parte seria, identicamente, o problema 
econômico gerado pela globalização, seguindo a tradição dos argumentos colocados por 
Chantal Mouffe. Além de provocar um fracionamento da sociedade inteiriça em diversas 
unidades de indivíduos, o que por si só induz à apatia política, quebrando os projetos 
coletivos em prol de um desenvolvimento individual, a potência globalizante põe em xeque o 
papel do Estado enquanto mantenedor da integridade social. 

  

Essa sensação de incerteza e confusão perante o desaparecimento dos limites fixos - que 
inclui as margens cartográficas do Estado-nação -, é confirmada por Zygmunt Bauman[80], 
para quem vivemos tempos de desengajamento. De acordo com suas observações 
sociológicas, a grande virada ocorreu no modo de exercício do poder na transição entre o 
período de modernidade sólida para a modernidade líquida[81]. Se outrora o poder era 
exercido a partir de estruturas rígidas e identificáveis[82], agora já não mais. As palavras de 
ordem, agora, são flexibilização e desregulamentação. "O serviço de policiamento da ordem 
viraram uma batata quente alegremente descartada pelos que são suficientemente fortes para 
livrar-se da incômoda sucata, entregando-a de pronto aos que estão mais abaixo na hierarquia 
e são fracos demais para recusar o presente venenoso."[83]. Sem precisar, agora, das enormes 
e custosas estruturas panópticas, o poder é exercido simplesmente pela exploração do medo, 
da insegurança dos governados frente à volatilidade e fugacidade dos governantes. 

  

As formas de insegurança dos governados vão além da volatilidade dos governantes para se 
encontrar com uma concepção de individualidade privatizada[84]. Para Zygmunt 
Bauman[85], "uma curiosa reversão redefiniu essa esfera privada - que se caracteriza pelo 
direito ao segredo - como esfera que se tornou presa do direito à publicidade. A expropriação 
foi disfarçada de doação, o arrombamento se faz sob a máscara da emancipação". É nesse 
passo que a esfera pública arromba as portas da esfera privada e a despoja de seus pertences 
mais preciosos, gerando a perigosa coincidência entre os itens de interesse público e 
privado.  Por essa razão Zygmunt Bauman questionará até que ponto é livre o homem livre. 
Isso porque, a aproximação entre esses dois domínios (ou duas esferas, como se queira) não se 
deve dar pela violência, mas pela interseção mediada pelo indivíduo-cidadão. 

  

Essa mediação é exigida por Chantal Mouffe[86], para quem a reflexão de cidadania passa 
por uma reformulação da distinção entre público e privado. Essa reformulação se faz 
necessária pelo fato de que o cidadão democrata radical[87] não deixará de representar o 
papel de indivíduo, ou seja, não será quebrada a lógica liberdade individual versus República. 
Portanto, não poderemos mais cogitar de esferas cindidas e incomunicáveis; "não podemos 
dizer: aqui terminam os meus deveres como cidadão e começa a minha liberdade como 
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indivíduo. Essas duas identidades existem numa tensão permanente, que nunca pode ser 
conciliada."[88]. A democracia de Chantal Mouffe não se separará dos pontos de tensão. É 
daqui, então, que retomamos o problema delineado anteriormente: quebrada a lógica 
associativista ateniense e perdida a virtude romana, quais seriam as propostas, num contexto 
democrático, para retomada dos ideais republicanos? 

  

2.3 A QUESTÃO DA IDENTIDADE COLETIVA 

  

São muitos os problemas apontados para o esvaziamento da política, sendo que todos 
possuem um mesmo pano de fundo, que é a globalização. Mas além de compartilharem o 
mesmo cenário, esses problemas visam a uma mesma solução: a recriação das identidades 
coletivas. Para Lic Valeria Belmonte[89], à globalização - que se apresenta como 
"homogeneizante e unificadora das práticas sociais" - devem-se opor práticas que possam 
ressignificar e revalorizar as identidades locais, na busca pela construção de um "nós" 
enquanto resistência promovida no campo simbólico do espaço. Esse ser coletivo "nós" 
deverá ter a identidade política comum de cidadãos democratas radicais[90], categoria que 
opera, como visto, na interseção constante - porém cambiante - das esferas pública e privada. 

  

Não basta, contudo, pensar na construção de um ser coletivo; é imprescindível que ele seja 
colocado para trabalhar numa dialética "nós" e "eles" adequada ao pluralismo social pós-
moderno. Não interessa o consenso, mas o conflito[91] entabulado não como antagonismo e 
sim, agonismo. Esse é o papel fundamental desempenhado pela política democrática, o de 
transformar o antagonismo (gerador de revoluções) em agonismo (espaço de contestação). Por 
este motivo Chantal Mouffe[92] entende ser a categoria de "adversário" imprescindível para a 
política democrática, pois essa relação dual entre adversários dá sentido à essência de 
liberdade e igualdade para todos. A disputa entre os adversários fica por conta da divergência 
havida entre as mais diversas interpretações sobre a extensão da ideia de liberdade e igualdade 
e, claro, cada um destes pretende que seu ponto de vista seja tornado hegemônico. É desse 
embate entre adversários que exsurge o desafio agonístico, plataforma sobre a qual a política 
democrática domestica as paixões à medida que as mobiliza em prol de fins democráticos e 
que cria formas coletivas de identificação em torno de objetivos democráticos.[93] 

  

O encontro contínuo entre público e privado exigido pelo pluralismo agonista de Chantal 
Mouffe é garantido na concepção republicana de liberdade enquanto não-dominação. Isso 
porque, à legislação é permitida atuação por interferência nas esferas privadas do indivíduo 
que, como cidadão, pôs-se a votar em seus representantes e que pode, a qualquer momento, se 
por a contestar leis e decisões por estes formuladas. Curioso observar, porém, que a própria 
autora[94] demonstra apoiar a opção republicana feita por Quentin Skinner, sendo que, como 
já vimos, a opção de Skinner afasta da liberdade republicana a possibilidade de qualquer tipo 
de interferência, inclusive a legal, motivo pelo qual não se consegue admitir que esse mesmo 
caminho seja pensado como facilitador da articulação entre as liberdades individual e política. 
Apesar de entender essa adesão ao pensamento de Quentin Skinner como equivocada, não 
podemos desprezar a potência do trabalho desenvolvido por Chantal Mouffe em torno do 
regresso do político pela via de um pluralismo agonista, aproveitando paixões e desprezando 
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consensos. Apenas por essa razão, sua tese não pode ser criticada pela mira de uma teoria 
moral senão pelo aparato teórico oportuno ao republicanismo.[95] 

  

Nessa toada, podemos observar que a marcação do pensamento de Chantal Mouffe não ignora 
toda tradição que a precede, seja advinda da democracia ateniense ou nascida nas entranhas 
renascentistas do republicanismo. Isso significa que sua teoria não ignora os elementos já 
observados nesse trabalho, acerca da funcionalidade das revoluções na transformação dos 
Muitos em um povo politizado da Atenas antiga. O potencial emancipatório dessas ações 
transgressivas é aqui contemplado, talvez, como ponto de partida para a estruturação da 
chamada cidadania democrática radical, à medida que se pugna pelo aproveitamento da força 
gerada no seio de um antagonismo e seu posterior aproveitamento para eclosão de um modelo 
agonista politicamente fértil. Nessa encruzilhada é que se encontra o pensamento de Nicolau 
Maquiavel, que acredita que a grandeza de um corpo político dependa da condução dos 
impulsos humanos em prol de um mesmo objetivo, ou seja, do modo como se permita quer o 
povo alivie suas ambições. Dessa forma, não podemos negligenciar que "os conflitos são 
fonte de vigor, sinal de uma cidadania ativa, e, portanto, são desejáveis".[96] 

  

Esse encontro de democracia e republicanismo gera uma necessidade latente de criação de 
espaços para conflitos dentro de uma lógica social. Esses espaços precisam ser trabalhados 
justamente para que tenham a capacidade de cooptar a força motriz de posições antagonistas e 
gerar energia suficiente para condução de um debate agonista. Na tentativa de solucionar esse 
problema, Philip Pettit trabalhará um novo ideal de participação política, cujo caráter 
contestatório extrapola os limites liberais de potencialização dos interesses individuais, mas 
que não chega à modulação comunitarista de interligação necessária entre público e privado. 
Na verdade, pensado o republicanismo como neo-romano, pretende-se ver novamente 
construída a poderosa rede de checks and balances a que o autor alude[97], salientando que a 
participação consiste em apenas um dos elementos dessa intrincada rede. 

  

O grande problema, aqui, advirá do apontamento de Isaiah Berlin[98] acerca da não-conexão 
entre a democracia e o modelo de liberdade como não-interferência. Isso porque, segundo 
esse autor, sempre que houver um modelo democrático pensado com vistas à construção de 
uma rede social (ou um Estado) instituída com poderes de coerção sobre os indivíduos, haverá 
um rompimento na liberdade de cada um desses que sofrerem interferências externas. Nesse 
ponto retomamos a cisão provocada por Philip Pettit na conceituação da liberdade republicana 
entre os neo-romanos, ao introduzir e reforçar a fórmula da liberdade republicana enquanto 
não-dominação. Essa análise não deve ser abandonada, porque agora se deve pensar no 
momento e na forma de inserção de uma determinada participação popular, que para além de 
aliviar as tensões geradas pelos desejos, irá mitigar a interferência das instituições públicas 
sobre as liberdades individuais. 

  

É aqui que Philip Pettit ultrapassa as fronteiras dos consensos habermasianos e sentencia que 
as decisões públicas devem possuir a virtude de serem contestáveis. Portanto, o enfrentamento 
da interferência das leis e decisões não será dado em um a priori, ou seja, as decisões públicas 
não precisam estar abertas aos grandes consensos geradores, mas sim às críticas, à 
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contestação. Dessa cisão surge, igualmente, o rechaço à democracia meramente eleitoral 
enquanto portadora de razão destrutiva da dominação. É bem verdade que nesse modelo de 
democracia a maioria consegue atingir seus objetivos e comandar por instrumentos 
legitimados pela possibilidade democrática de eleição de quaisquer dos candidatos; no 
entanto, Philip Pettit destaca que a eliminação da dominação passa também pela abertura de 
canais para as minorias[99]. Em outros termos, é razoável desejar que os espaços 
institucionais públicos sirvam de campos de construção de convivência entre as diferenças, ao 
proporcionar novas formas de interações culturais, políticas e institucionais, ou seja, querer o 
encontro entre um certo pluralismo institucional e político e uma diversidade cultural e social, 
encontro esse que apenas ocorrerá satisfatoriamente no seio das instituições, porque 
mediadoras dos conflitos.[100] 

  

O regime contestatório tomado nessas bases deve ter em conta a possibilidade de insucessos 
de determinados grupos em alcançar êxito em suas propostas, sendo vencidos por grupos 
majoritários. Sempre que isso ocorrer, esses grupos não deterão poder de veto sobre o 
exercício da decisão (por exemplo, de uma determinada política pública), mas poderão 
questioná-las em um exercício de revisão[101], levado a um fórum apropriado de discussão 
que se assemelhe a uma corte de cassação. O poder garantido ao cidadão nesse tipo de 
democracia é, por certo, menor que o poder de veto. No entanto, confere ao mesmo a 
possibilidade de contestar determinadas decisões públicas que não respondam adequadamente 
a seus interesses e, o argumento utilizado para tanto é o de que caso seu interesse tivesse sido 
levado em consideração no momento de elaboração de determinada decisão, por certo esta 
seria diferente. 

  

Note-se que o poder conferido ao cidadão é suficiente para contestar determinada decisão em 
uma arena adequada, portanto, menor e mais viável do que o poder de veto que permite o 
cidadão simplesmente negar a mesma decisão. Ademais, cumpre-se pela possibilidade de 
contestação a proteção da liberdade enquanto não-dominação à medida que se evita a tomada 
de decisões sem que se considere interesse de cidadão que tenha de se submeter à mesma. 
Esse modelo atende, ainda, aos reclamos já ouvidos de Alain Touraine, que acredita que a 
democracia apenas pode ser pensada com base na soberania do povo e de Wanderley 
Guilherme dos Santos, para quem "o cidadão de um governo legítimo consente e, pois, 
obedece sem, necessariamente, concordar. O poder que, além de consentimento e obediência, 
empenha-se em extrair concordância torna-se, ipso facto, autocrático".[102] O cidadão, assim, 
à medida que consente, obedece voluntariamente à lei que lhe é posta, motivo pelo qual pode 
ser considerado livre. Ao contrário, se com essa lei não concorda, é-lhe conferida a 
possibilidade de contestá-la, nos moldes como previsto por Philip Pettit. Temos de ter em 
conta que 

  

Contemporaneamente, a proposição de que governo legítimo é governo segundo regras 
universais é trivialmente oca. Plena de sentido quando se tratava de encontrar para a 
obrigação de obediência dos cidadãos uma origem alternativa aos desejos da realeza, e 
conferindo às normas de conduta uma estabilidade e previsibilidade cotidianas, a tese, 
sozinha, não resolve o problema fundamental de sociedades laicas e democráticas: como se 
produzem leis legítimas?[103] 
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A legitimidade das leis, então, será extraída da possibilidade de sua promulgação em respeito 
à ideia de liberdade como não-dominação, pela atuação contestatória dos cidadãos. Aplicada a 
forma contestatória de democracia à "condição virtuosa" de Maquiavel[104] chegaremos à 
mesma conclusão de Felipe Nunes de que, "na perspectiva republicana, o indivíduo livre age 
em prol da coletividade, ou melhor, da comunidade, diferentemente do indivíduo liberal que, 
por sua vez, foca sua ação na promoção do seu bem-estar. O cidadão virtuoso na república é 
aquele que age em nome do interesse público e do 'bem comum'".[105] Assim, as leis serão 
tanto legítimas quanto obedeçam às vontades particulares e individuais de cada cidadão. 

  

Em total desacordo com essa formulação, porém, se encontra o arranjo de poder nas 
democracias atuais. Há um notável descolamento entre a fonte de poder e a fonte de 
autoridade[106] gerado pela exclusão das minorias que é provocada pela igualdade jurídica. 
Por esse princípio jurídico todas as leis formuladas pelas autoridades públicas devem ser 
automática e uniformemente aplicadas a todos os cidadãos, que não possuem poderes nem 
arenas para contestação. A conclusão a que se chega, então, é a de que a concepção de 
democracia contestatória de Philip Pettit melhor atende aos moldes plurais de nossas 
sociedades contemporâneas. 

  

2.3  O INDIVIDUALISMO E AS DEMOCRACIAS CONSTITUCIONAIS 

  

A república, hoje, conta com um aparato legislativo chamado Constituição que é capaz de dar 
forma e identidade a um determinado povo. Esse potencial apenas lhe é conferido em virtude 
da participação política exigida no momento de elaboração do texto constitucional, o que 
acaba por lhe conferir um status extra de legitimidade. É na Constituição que devem estar 
plasmadas as garantias básicas dos cidadãos para participação e influência no processo de 
tomada de decisões de sua comunidade, conferindo-lhes autonomia indispensável para 
manutenção de suas liberdades. Deve ser também na Constituição o lugar em que se 
encontram os dispositivos garantidores de uma convivência plural em torno de um bem-
comum público. O grande problema enfrentado hodiernamente é que, após toda 
experimentação vivida sob os auspícios da Modernidade, esse chamado bem-comum é 
preterido em face dos espaços de domínio particulares. Como já visto, o homem que antes 
possuía direitos por estar inserido em uma determinada sociedade é hoje sujeito de direito 
apenas por existir,[107] o que ampliou a esfera de individualismo em detrimento a uma maior 
participação na esfera pública, uma tendência que segundo Philippe Breton tem se afirmado 
gradativamente nestes últimos séculos.[108] Isso implica uma "notória dificuldade de 
generalizar as experiências, vividas como inteiramente pessoais e subjetivas, em problemas 
que possam ser inscritos na agenda pública e tornar-se questões de política pública"[109], que 
acaba por alijar os atores individuais do cenário social compartilhado. 

  

Complementarmente, a menor parcela social na modernidade deixa de ser a família e passa a 
ser o indivíduo, que goza de uma liberdade tal que o protege contra as ingerências indevidas 
do Estado - neste sentido, e a princípio, está-se a falar tanto da liberdade positiva quanto da 
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negativa -, num movimento que impõe grande perda de espaço da esfera pública, que 
sucumbe frente ao agigantamento do espaço privado, além de ser responsável pelo 
afrouxamento dos laços sociais. Logo, a política perdeu sua tradicional ocupação[110] e 
passou a permitir a intromissão do particular no seio da coisa pública. "Houve uma ruptura no 
tecido social, de modo que o que nos une ao outro não é mais a busca do bem comum, mas a 
busca do bem pessoal".[111] 

  

Por essas razões, são exigidas nesse momento duas tarefas: a de canalização dos interesses em 
prol de um bem comum pela via institucional e a experimentação de um estado de "péssimo 
de Rousseau"[112]; ao final, pretende-se que o cumprimento dessas duas tarefas deságue em 
uma só resolução para o problema. Às instituições, então, caberá a administração daqueles 
poderes antagônicos antes vistos e sua transformação em uma dialética agonista, 
proporcionando debate suficiente para elaboração de leis que atendam aos desejos populares 
ou abrindo arenas de debate institucionais para contestação das mesmas.[113] A ampliação 
dos debates na esfera pública, para além de pretender a entabulação de consensos, tem por 
escopo a maturação das ideias e desejos dos cidadãos porque expostos a todo tempo a 
opiniões contraditórias. Considerando que todos os interesses tenham sido levados em 
consideração, fica atendida a condição de legitimidade da lei que pretende ser isenta do poder 
de dominação. Essa é a essência da democracia contestatória de Philip Pettit construída sobre 
as bases fornecidas pela democracia radical de Chantal Mouffe. O ponto médio entre ambas, e 
que permite o soerguimento dessa obra é justamente a aceitação do conflito enquanto força 
motriz do desenvolvimento social. 

  

A aceitação do conflito, portanto, importará na produção de leis que não tentarão expurgar os 
desejos da construção democrática, mas que visaram à criação desses novos espaços para 
contestação das decisões públicas.[114] Essa é a exata razão pela qual Sérgio Cardoso dirá ser 
pela "articulação engenhosa de seus dispositivos de equilibração [sic] dos poderes, em vista 
da acomodação e unificação das partes que integram a composição do todo político" que uma 
sociedade se mantém[115], numa perfeita alusão ao elogiado (pelos republicanos) mecanismo 
de checks and balances. 

  

Por se entender esse esquema vital ao esquema republicano, mas não suficiente à sua plena 
realização em uma sociedade marcada por individualismos é que se busca no péssimo de 
Rousseau a ferramenta complementar para sua satisfação. Wanderley Guilherme dos Santos 
define o "péssimo de Rousseau" como uma situação em que se encontra uma determinada 
comunidade quando "nenhum de seus membros pode melhorar de posição, ou atender a seus 
interesses, sem, simultaneamente, promover o interesse de terceiros, independentemente da 
cooperação dos terceiros relevantes".[116] A tônica do argumento repousa sobre a indiferença 
da cooperação de qualquer indivíduo, uma vez que não se trata de um jogo de soma zero. No 
entanto, os participantes logo podem perceber que sua posição melhora à medida que 
cooperam. Portanto, não existe incentivo ou constrangimento à cooperação, mas apenas a 
dedução de que "mesmo que ele nada faça, o status quo não continuará intacto, desde que haja 
um participante que busque ativamente o próprio interesse. [...] em outras palavras, o interesse 
de todos pode ser atendido mesmo na ausência de participação universal".[117] Aplicado aos 
bens de natureza coletiva, será visto que, 
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De qualquer modo, o significativo no "péssimo de Rousseau" é que o consumo de um bem, 
produzido por inteiro no mesmo instante, garantido o requisito de não-exclusividade, possa 
ser consumido em quantidades diferenciadas. Do fato que o consumo não seja excludente não 
se segue que todos o consumam por igual. [...] Por outro lado, no "péssimo de Rousseau", o 
bem coletivo tem as mesmas propriedades do mal coletivo: o indivíduo não está obrigado a 
produzi-lo, mas não pode evitar consumi-lo, mesmo diferencialmente, uma vez produzido. 
Pelas propriedades descritas, em consequência, o "péssimo de Rousseau" se caracteriza pela 
irrelevância causal dos princípios morais dos jogadores, situados estes, no início da interação, 
em um estado de mundo que não poderia ser pior (sendo, na verdade, o estado corrente), e 
tendo os jogadores, finalmente, licença de acesso desimpedido e consumo diferenciado dos 
bens coletivos. Segue-se que é pela capacidade diferenciada de consumo que um bem político 
rousseaniano funda a desigualdade legítima [...] Nada impede que, depois de saírem do estado 
anterior, o antigo jogador passivo, superadas as condições pretéritas, se rebele agora contra a 
diferença de recompensas e busque reduzi-la, ainda que ao preço da deterioração da posição 
de terceiros [...] Para o agente cuja iniciativa produziu o progresso, o conflito só será racional 
até o estágio em que os benefícios esperados da participação, agora compulsória, do antigo 
preguiçoso ("carona" na linguagem da teoria da ação coletiva) na continuada produção dos 
bens coletivos sejam iguais aos custos extras de obrigá-lo a participar. Similarmente, o 
esforço para reduzir as recompensas desiguais, por parte do ex-preguiçoso ("carona") se 
interrompe quando é atingida a igualdade entre o extra que poderia obter, via conflito, e os 
custos do próprio conflito instaurado para obtê-lo.[118] 

  

Então, os custos do conflito para obtenção do extra serão facilmente suportados à medida que 
esse plus não seja alcançado, de forma que a busca por uma definição de igualdade jurídica 
que não esconda desigualdades política, social e até mesmo econômica ainda possa ser 
longamente tolerada - verdade que se aplica ao caso Brasil. 
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO 

 
 
 
 

Irineu Francisco Barreto Junior 
 

RESUMO 
Pretende-se neste trabalho discutir e problematizar os Direitos Humanos e a Dignidade da 
Pessoa Humana na Sociedade da Informação, no que diz respeito à sua tutela no caso 
brasileiro. O cenário da discussão são as mudanças tecnológicas, jurídicas e sociais advindas 
do fenômeno que muitos convencionaram denominar de Sociedade da Informação. Esta nova 
configuração do sistema capitalista estaria impondo mudanças ao Direito para atender a nova 
realidade, sob a idéia de que haveria uma evidente necessidade de novas modalidades de 
regulamentação das condutas nas relações de massa. Trata ainda do direito à intimidade e à 
privacidade na Sociedade da Informação em contraponto à circulação irrestrita de 
informações, inclusive as indesejadas ou de teor agressivo. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO; INTERNET. 
 
RESUMO 
PALAVRAS-CHAVES:  
 
 

  

Introdução 

  

Pretende-se neste trabalho discutir e problematizar o tema da dignidade da pessoa humana na 
Sociedade da Informação, no que diz respeito à sua tutela no caso brasileiro. Sobretudo 
porque esse temário ocupa lugar de destaque na agenda de países como o Brasil que 
atravessam processo recente de retomada do discurso, de busca de consolidação de 
instituições e princípios atinentes à democracia. 

  

Analisando o período posterior aos processos de retomada da democracia no Brasil- e a 
conseqüente retomada da agenda da proteção individual dos direitos - enfoca-se a legislação 
concernente ao tema, particularmente a Carta Constitucional brasileira, de 1988. Objetiva-se 
verificar de que maneira o país busca garantir a proteção dos direitos e garantias fundamentais 
da pessoa humana, conforme a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Pretende-se 
refletir sobre o tema dos direitos humanos a partir do contexto político brasileiro, pós 
Constituição de 1988 e de que maneira a dignidade da pessoa humana é atingida pelo novo 
aparato tecnológico que se convencionou denominar como Sociedade da Informação. 
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O pano de fundo da discussão é, portanto, o cenário das mudanças tecnológicas, jurídicas e 
sociais advindas do fenômeno denominado como Sociedade da Informação, que estaria 
impondo mudanças ao Direito para atender a novas realidades, sob a idéia de que haveria uma 
evidente necessidade de novas modalidades de regulamentação das condutas nas relações de 
massa. Nessa linha de raciocínio, sustenta-se que é necessário incrementar e aprimorar os 
mecanismos de solução dos conflitos coletivos que surgem das relações virtuais estabelecidas 
nas comunidades em rede. 

  

Direitos Humanos e a Dignidade da Pessoa Humana 

  

O tema dos direitos humanos ocupa lugar de destaque no processo da denominada 
reconstrução democrática nos países emergentes da América Latina especialmente a partir da 
década de 1980 com a retirada da cena principal dos governos militares, instaurados, nesses 
países, nas décadas anteriores. A denominada reconstrução democrática inseriu novamente na 
agenda política e institucional a construção de sistemas que assegurassem os direitos e 
garantias fundamentais da pessoa, a saber; direitos políticos, direitos sociais, direitos 
individuais e coletivos, que haviam sido relegados à marginalidade ou mesmo suprimidos 
durante os regimes militares. 

  

Para que esses direitos pudessem se efetivar, foi sustentado como condição sine qua nom a 
reconstrução dos diplomas legais desses países. Como se sabe, o Brasil, em 1986, elegeu uma 
Assembléia Nacional Constituinte para redigir a nova Constituição Federal, de 1988. 

  

Dessa maneira, o direito positivo necessitou se adequar aos novos ares democráticos. É 
inegável, no entanto, que a simples positivação desses direitos não significa nenhuma garantia 
de sua realização em termos práticos, materiais. Não obstante, do ponto de vista dos valores 
apregoados como democráticos tenham sido substantivadas normas jurídicas para a garantia 
dos direitos políticos, naquilo que se refere à institucionalização e perenidade do sufrágio 
universal, por exemplo, os denominados direitos humanos continuaram e continuam amiúde 
sendo desrespeitados nesses países. Trate-se de direitos sociais, individuais, liberdades, 
garantias de não-discriminação dos grupos minoritários, dos pobres, entre outros. 

  

Enfim, o processo chamado de reconstrução democrática tem que ser visto de fato apenas 
como um processo. Processo permanente que exige muitas e profundas mudanças em todos os 
campos que atingem a sociedade e as instituições do Estado. Processo esse que depende 
especial e basicamente da ação dos próprios cidadãos e grupos detentores dos direitos que se 
pretende ver respeitados. Além disso, é necessário ao analista acautelar-se para não tomar 
discursos, proclamação de ideais, ou de idéias por fatos. 
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Os direitos humanos, de modo geral, são enfocados pelos especialistas do Direito como uma 
conquista, alcançada por meio de inúmeros embates ocorridos, ao longo da história, contra o 
arbítrio do Estado e através da limitação do poder político. Assim como ainda são vistos como 
uma forma de resistência às diferentes espécies de violência contra os indivíduos. Numa outra 
perspectiva e, também, digna de ênfase, podem ser referidos como impulsionados e mesmo 
criados historicamente por um específico contexto social e político que fez deles o ingrediente 
necessário para o sucesso das democracias burguesas, que podem também ser entendidas 
como o mais adequado sistema para a ação do mercado. 

  

A supervalorizada formulação dignidade da pessoa humana nos discursos dos direitos 
humanos, posta como condição chave à existência e ao exercício de tais direitos no contexto 
da teoria política, funciona a partir de uma formulação que pretende atribuir uma série de 
garantias universais para todos os componentes do que esse mesmo discurso denomina 
humanidade. O pressuposto de tal discurso é que tais direitos seriam inerentes àquilo que 
denomina de condição humana, também essa, enquanto medida universal, ao gosto e sob o 
ideário das luzes. Assim, segundo essa formulação, não se trataria os direitos humanos de 
benesses estatais, religiosas, econômicas ou políticas. Bastaria a pura condição de pessoa 
humana para que esses direitos fossem assegurados. A questão científica de base que se 
coloca a essa formulação é saber como se pode provar tal afirmação de que todos, de fato, 
nascem com a assim chamada dignidade de pessoa humana. 

  

Na perspectiva daqueles que vêem os direitos humanos como conquista, um dos principais 
marcos amiúde invocados no seu discurso de sustentação é a Revolução Francesa de 1789; a 
luta contra a escravatura no século XIX; o movimento operário da primeira metade do século 
XX e a Declaração Universal dos Direitos do Homem (Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas, 1948). E especificamente no caso brasileiro a Constituição Federal de 1988. 

  

Para Fábio Konder Comparato a expressão Dignidade da Pessoa Humana não seria 
pleonástica. Segundo ele, trata-se da atribuição de direitos comuns a toda a espécie humana, a 
todo homem enquanto homem. Tais direitos, nessa ótica, resultariam da própria natureza do 
homem. Ou seja, direito da pessoa de exercer a condição humana. 

A dignidade da pessoa humana, segundo ainda Comparato (idem), não é um juízo fundado em 
valores morais, mas sim, em valores pragmáticos. Seu usufruto consiste em condição 
indispensável para manutenção dos consensos mais importantes da convivência humana, os 
mínimos necessários para manutenção do contrato social, como diz o autor. Se subtraídos do 
convívio social, as sociedades acabam esfacelando, perecendo, num processo inexorável de 
degradação (op. cit.). 

  

Miranda Rosa, por sua vez, também enfatiza a importância da nomos, na expressão grega, 
representada tanto pelo Direito Positivo como pelos costumes, valores éticos e padrões 
mínimos de coexistência pactuados para a manutenção do contrato social, como instrumento 
para assegurar em última instância a própria existência da sociedade. Mas qual é a 
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territorialização desse discurso? Em que terra, em que tempo, sociedade, instituições e 
mentes, precisamente, essa formulação pode ser aplicada? 

  

Nesse tipo de abordagem ocorrente na teoria jurídico-política de tradição ocidental, os direitos 
humanos são traduzidos como o conjunto de direitos inerentes à condição humana, 
positivados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tais como a liberdade e 
igualdade em dignidade e direitos; a proteção contra a discriminação por raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião, origem nacional, vida, liberdade e segurança pessoal; 
reconhecimento como pessoa perante a lei; igualdade perante a lei; garantia contra a prisão 
arbitrária; justa e pública audiência, em plena igualdade, por parte de tribunais independentes 
e imparciais; presunção de inocência; garantias contra a interferência na vida privada, família, 
lar, correspondência, ataques à honra e à reputação; nacionalidade; garantia da propriedade; 
liberdade de pensamento, consciência e religião;  liberdade de reunião e associação pacíficas; 
direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e 
à proteção contra o desemprego; direito ao repouso e lazer; direito à instrução. 

  

Em breve análise do texto constitucional brasileiro, em especial no seu artigo 5º, é possível 
identificar um sentido manifesto do legislador pátrio de positivar a longeva tradição histórica 
européia dos Direitos Humanos. Influenciada pela Declaração Universal dos Direitos do 
Cidadão, originada da Revolução Francesa de 1789 e pela Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, de 1948, da ONU, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
institucionalizou como direitos e garantias fundamentais inerentes à pessoa humana os 
princípios e normas emanados da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

  

Cabe à teoria jurídica analisar se a positivação dos direitos assegura ou não a sua efetiva tutela 
e aplicabilidade. É mais do que sabido a constante falta de respeito aos direitos humanos 
verificados em qualquer lugar da Terra onde estão positivados ou não. Algumas dessa 
afrontas são potencializadas pelo fenômeno da Sociedade da Informação, conforme a seguir. 

  

  

  

A Sociedade da Informação e seus reflexos nos Direitos Humanos 

  

Algumas sociedades contemporâneas, sobretudo aquelas influenciadas pela ação do mercado 
e pelo modelo capitalista, são atravessadas pela chamada revolução digital que dissolve 
fronteiras por meio das telecomunicações, pelos meios de comunicação de massa e pela 
informática. Convencionou-se nomear esse novo ciclo histórico de Sociedade da Informação e 
sua principal marca é o surgimento de complexas redes profissionais e tecnológicas voltadas à 
produção e ao uso da informação, que alcançam ainda sua distribuição através do mercado e 
as formas de utilização desse bem (ou mal) para gerar conhecimento e riqueza. Essa expressão 
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tem sido utilizada com freqüência cada vez mais constante em tempos contemporâneos, 
porém o conceito parece advir da década de 1960, quando foi superado nos países do 
capitalismo central certa etapa de seu desenvolvimento e início de um período marcado pela 
conformação de um novo paradigma de sociedade. 

  

Nessas sociedades contemporâneas do capitalismo central o novo modelo organizacional 
superaria a centralidade do controle e da otimização de processos industriais e alçaria o 
processamento e o manejo da informação para o centro das discussões no âmbito das ciências 
humanas e tecnológicas. 

  

Conforme aponta Lima (1998, p.26), expressões como idade da informação (information age) 
e sociedade da informação (information society) se encontram hoje incorporadas ao 
vocabulário corrente, sendo que, para o senso comum, os termos evocariam sobretudo a 
informatização da sociedade, com a recente introdução no cotidiano de novas tecnologias 
como o computador, os aparelhos de DVD, telefones celulares que contam com recursos cada 
vez mais sofisticados e, principalmente, a massificação e ampliação da internet enquanto 
mídia e meio de comunicação. 

  

Uma análise mais acurada deve incorporar ao conceito uma discussão sobre o conteúdo das 
comunicações, que se materializam através da informatização, assim como atentar para 
questões ligadas à progressiva integração econômica e tecnológica de setores há pouco 
distintos e independentes, fenômeno que se convencionou nomear de convergência 
tecnológica. Esse novo fenômeno é reflexo de algumas das principais características 
observáveis naquelas sociedades contemporâneas que atravessam uma verdadeira revolução 
digital em que são dissolvidas as fronteiras entre telecomunicações, meios de comunicação de 
massa e informática. 

  

Para Malin (1998, p.31), esse cenário agrega à sociedade da informação contornos de um 
grande outdoor tecnológico, moldado por complexas redes profissionais de produção e uso da 
informação que alcançam ainda sua distribuição através do mercado, que enfrenta o desafio 
de produzir e administrar o conhecimento e suas ferramentas de trabalho - como produzi-lo, 
armazená-lo, distribuí-lo, vendê-lo e compartilhá-lo -, ou seja, como usar conhecimento para 
gerar conhecimento e riqueza, e não mais como input (matéria prima) para produzir e 
distribuir bens materiais, como foi característico do período que antecedeu a década de 1960. 

  

A possibilidade de, a partir de uma conexão de computador, pessoas se comunicarem, 
acessarem bancos de dados, realizarem negócios por diferentes pontos do globo é 
demonstração incontestável desta tese. A chamada "Sociedade de Informação" propicia um 
novo passo nas relações entre as nações, influenciando sistemas políticos e econômicos e a 
própria soberania de cada povo. O operador do Direito, mais do que apenas estar atento para 
este fenômeno, deve atuar ativamente de forma propositiva e crítica procurando conhecer o 
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porquê e não apenas o como dos elementos normativos que possa ou não fornecer para as 
relações jurídicas criadas pela Internet e de uma forma geral para as relações de mercado. 

  

Nesta cena, o estudo da Regulamentação e Efetividade Jurídica na Sociedade da Informação 
adquire status estratégico, uma vez que novas relações sociais, interpessoais e 
interinstitucionais, muitas vezes travadas em cenário internacional, exigem uma nova reflexão 
sobre paradigmas, teorias e aplicação do Direito que, como fato social, não pode se manter 
indiferente aos novos arranjos e contornos desse novo modelo de sociedade. Como exemplo 
desta perspectiva, aponta-se para o estudo da evolução histórica da democracia, seus diversos 
sentidos e as concepções, até a democracia contemporânea, ou melhor, as democracias 
contemporâneas, certamente bastante pautadas e conduzidas pela fenômeno chamado de 
sociedade da informação. 

  

Neste aspecto reside o foco das transformações que a sociedade da informação provocou e 
tende a provocar na compreensão e no exercício dos denominados direitos fundamentais, 
especialmente dos direitos políticos, já que a atuação dos meios de comunicação interfere 
decisivamente nos processos de sociabilidade. A intitulada Sociedade da Informação enumera 
uma série de paradoxos frente à assim chamada dignidade da pessoa humana. Ao mesmo 
tempo em que o avanço tecnológico pode, teoricamente, propiciar uma série de melhorias e 
benesses aos grupos e pessoas, também produz novos agravos. 

  

Novas configurações do mundo do trabalho com a aplicação do aparato tecnológico 
constrangem o usufruto dos direitos trabalhistas. Mesmo antes da consolidação das 
tecnologias da informação, o avanço tecnológico foi um fator de extinção de postos de 
trabalho e de aviltamento das condições de trabalho do homem. Desde a criação da linha de 
produção e do Fordismo, da racionalidade técnica aplicada ao mundo do trabalho, assiste-se a 
uma progressiva diminuição nos postos de trabalho, verificada tradicionalmente na atividade 
industrial. 

  

A informática expandiu os horizontes da reestruturação produtiva para muito além do setor 
fabril; o comércio e o setor de serviços foram influenciados por esse novo cenário o que 
provoca a situação paradoxal de uma atividade diuturnamente mais racional que, ao mesmo 
tempo, necessita de um número menor de pessoas. 

Resulta desse novo mundo do trabalho: a) Reserva abundante de mão-de-obra parcialmente 
qualificada; b) Redução nos rendimentos do trabalho; c) Criação de novos empregos no setor 
serviços com reduzida exigência de capacidade intelectual e escolarização, sem falar de 
inúmeros outros problemas de ordem social, econômica e ambiental. 

  

Esse fenômeno é comprovado por estatísticas produzidas pelas instituições que acompanham 
a situação do emprego e do 
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desemprego no Brasil (IBGE, Seade/Dieese): os índices de desemprego apresentam redução, 
nos últimos anos, mas há quase uma década os rendimentos advindos do trabalho diminuíram 
ou estão estagnados. 

  

A Internet e o fenômeno denominado de Sociedade da Informação provocam nova divisão 
social do trabalho, passa-se a exigir novas condutas laborais, especialmente no que concerne 
ao uso das tecnologias informacionais nos ambientes de trabalho. Esse novo mundo do 
trabalho, segundo Barreto (2007) exige: a) adaptação da legislação trabalhista para considerar 
o uso das tecnologias de informação e comunicação; b) aplicação da penhora on-line; c) 
definição das normas para uso adequado das tecnologias da informação (correio eletrônico da 
empresa, ferramentas de comunicação em tempo real e redes sociais) em ambiente de 
trabalho. 

  

O direito à propriedade, traduzido no direito autoral, é um dos segmentos mais afetados pelo 
avanço tecnológico da Sociedade da Informação, uma vez que nos ambientes virtuais tornam-
se mais difíceis a fiscalização e a preservação dos direitos do autor: dados, textos, imagens, 
sons, softwares; tudo que pode ser operado, transmitido e manipulado através da Word Wide 
Web. 

  

O desrespeito às pessoas provocado pela Sociedade da Informação pode ser caracterizado 
também pelos Crimes Virtuais. Com o advento da Internet e da Sociedade da Informação, 
surgiu uma nova modalidade de crimes cometidas no espaço virtual da rede através de e-mails 
(correio-eletrônico), websites (sítios pessoais, institucionais ou apócrifos) ou em comunidades 
de relacionamento na Internet, entre as quais as mais conhecidas são Orkut, Facebook e 
Twitter. 

  

Com a Internet tornou-se comum também o "roubo" de identidade e dados sigilosos. Piratas 
virtuais infiltram-se nos computadores pessoais, principalmente através de programas 
instalados a revelia do proprietário do equipamento, e apoderam-se de informações: número 
de contas bancárias e cartões de créditos, com as respectivas senhas; senhas de sistemas de 
segurança e correio eletrônico. Contra o "roubo" de identidade e a fragilidade da informação 
on-line, remédios tecnológicos vêm sendo testados, como a certificação digital que é um 
documento eletrônico, assinado digitalmente por um terceiro, teoricamente confiável, que 
associa uma entidade (pessoa, processo, servidor) a uma chave pública. 

Proliferam também na Internet os crimes de ódio virtual: manifestação de discriminação, 
racismo, xenofobia, homofobia e intolerância religiosa, além da veiculação de pornografia 
infantil e violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. 

  

O Direito à Privacidade na Sociedade da Informação 
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O avanço tecnológico provoca novos contornos ao debate sobre a dicotomia entre benefícios 
da circulação irrestrita de informações e o direito à preservação da intimidade, inclusive o 
direito a não informação e ao não saber. 

Sobre a liberdade de expressão, Norberto Bobbio[1] leciona sobre a assimetria entre direitos 
absolutos e fundamentais. Lembra o doutrinador que os direitos naturais são direitos 
históricos, nascidos em certas circunstâncias na luta, em sua gênese, pela defesa de novas 
liberdades contra velhos poderes. Porém com o transcorrer dos séculos e das décadas, sua 
morfologia segui o ritmo de uma formulação gradual, de acordo com as demandas sociais e 
políticas. As grandes guerras, os movimentos políticos pelos direitos civis e sociais 
paulatinamente moldaram a concepção contemporânea de direitos humanos e fundamentais. 

  

É possível situar então a liberdade de circulação de informações na assimetria entre direitos 
absolutos e fundamentais nesse novo cenário de circulação incessante de informações 
provocada pelo avanço tecnológico na sociedade contemporânea. Norberto Bobbio[2], em 
conceito adequado para a Sociedade da Informação assevera que: 

  

"O desenvolvimento da técnica, transformação das condições socioeconômicas, a ampliação 
do conhecimento e a intensificação dos meios de comunicação poderão (...) criar condições 
para o nascimento de novos carecimentos e novas demandas de liberdade e poderes." 

  

Ainda na concepção de Bobbio[3], há uma visão ideológica sobre os direitos do homem que 
induz a crença de que eles tenham um valor absoluto e formem uma categoria homogênea. 
Mas ao contrário, os direitos do homem não são absolutos e não constituem uma categoria 
simétrica: 

  

"Entendo por valor absoluto o estatuto que cabe a pouquíssimos direitos do homem, válidos 
em todas as situações e para todos os homens sem distinção. Há situações nas quais há 
direitos fundamentais que estão em concorrência com outros direitos fundamentais. Basta 
pensar no direito à liberdade de expressão, por um lado, e no direito de não ser enganado, 
excitado, escandalizado injuriado, difamado ou vilipendiado por outro. Deve-se falar de 
direitos fundamentais não absolutos, mas relativos no sentido de que a tutela deles encontra, 
em certo ponto, um limite insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas 
concorrente." 

  

Por fim, para Bobbio[4], "os critérios de eleição e a assimetria entre os direitos fundamentais 
são extremamente vagos, demasiados vagos para a concretização daquele princípio de certeza 
de que parece ter necessidade o sistema jurídico para distribuir imparcialmente a razão e a não 
razão". Assim, não consiste um despropósito propor a proteção da privacidade e da intimidade 
na sociedade contemporânea frente ao ritmo desenfreado de circulação de informações 
provocado pelo avanço tecnológico. As facilidades e os custos marginais próximos de zero na 
circulação de informações com base no aparato tecnológico provocam a proliferação de 
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violações da privacidade e da intimidade em decorrência da superexposição causada 
especialmente pela Internet. 

  

É possível diagnosticar que a Sociedade da Informação: como a tecnologia desintegrou a 
fronteira entre máquina e intimidade. A sociedade contemporânea, com ensina 
Castells[5],  atravessa uma verdadeira revolução digital em que são dissolvidas as fronteiras 
entre telecomunicações, meios de comunicação de massa e informática. A disseminação da 
Internet e a convergência tecnológica desintegraram a fronteira entre máquina e intimidade: 
IPhones; Laptops; Ipads; Redes Sociais; microblogs; ferramentas de comunicação em tempo 
real. Verifica-se que, com a disseminação dessas ferramentas, a tecnologia potencializou uma 
necessidade esquizofrênica de relacionamento em tempo real mediado pela tecnologia. Trata-
se do fetiche da tecnologia na Sociedade da Informação. Uma necessidade incessante de 
informar e ser informado, expor e ser exposto, seguir e ser seguido ininterruptamente, que 
dissolveu as fronteiras entre máquina e intimidade. 

  

Essa situação provoca novos riscos à sociabilidade humana e a atribuição de um novo valor 
para a informação que adquire o status de mercadoria. É razoável então propor a defesa do 
direito à não-agressão por informações indesejadas. Na concepção de Walter Ceneviva: 

  

"Afinal, o que é hoje a internet na vida dos cidadãos? Assume, na dinâmica em que se 
transforma e se agiganta, o papel de uma espécie de direito da humanidade, transcendente dos 
direitos individuais. Por outro lado, mostra a necessidade de alguma forma de controle para 
preservar o direito individual da pessoa comum de ser deixada a sós, por si mesma, sem ficar 
exposta à curiosidade alheia e ao noticiário público. São direitos que a Constituição brasileira 
garante, mas que se encontram sacrificados mesmo em leis de países civilizados. O 
mecanismo eletrônico da internet terminou por estimular a capacidade de dar informações. 
Invadiu locais e pessoas. Atingiu indivíduos, coletividades, empresas e governos no maior 
espectro de todas as versões, ainda que nem sempre exatas, mas abertas, com certeza, ao 
conhecimento geral, acervo infinito das alternativas de cada caso. O mundo pós-internet não é 
o que era. A história mudou.[6]" 

  

As assertivas formuladas por Ceneviva revelam a preocupação recente dos doutrinadores 
jurídicos com as transformações na base social provocada pela disseminação da Internet e a 
medida na qual caberá ao Direito oferecer respostas aos novos conflitos provocados pelo 
aparato eletrônico. O amoldamento do direito aos novos conflitos ocupa o topo da agenda das 
análises sobre os efeitos da Sociedade da Informação e encontram ressonância nas idéias de 
Bobbio[7], para quem: 

  

"A crescente quantidade e intensidade das informações fazem surgir com força cada vez 
maior a necessidade de não ser enganado, excitado ou perturbado por uma propaganda maciça 
e deformadora. Começa-se a esboçar, contra o direito de expressar as próprias opiniões, o 
direito à verdade das informações." 
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Walter Ceneviva assevera ainda que 

"Devemos unir-nos no esforço necessário para dar vida à lei maior (Constituição), sob a qual 
se componha a essência jurídica do país na definição de modo efetivo e prático dos rumos dos 
direitos individuais e coletivos. No desenho de quanto vem coberto pela Constituição, devem 
ser harmonizados em princípios básicos do Estado brasileiro. Os mecanismos para realização 
e preservação de tais direitos, a amplitude e os limites da atuação do poder público se imporão 
no elo indissolúvel entre democracia e direito, tanto no espaço interno da nação quanto nas 
relações com o exterior[8]." 

  

Mas este ainda é um direito difuso, não há consenso social sobre o tipo de informação 
inoportuna. O teor ofensivo da informação indesejada é relativo. Advém da importância 
atribuída pelo agredido ao assunto e ao conteúdo da informação indesejada, que é subjetivo e 
variável. 

  

  

Considerações Finais 

  

Sempre importante lembrar que o Direito é fato social e que o fenômeno jurídico é resultado 
da realidade social, emanando desta por meio dos instrumentos e instituições destinados a 
formular o Direito. A teoria clássica ensina que alterações na estrutura social, nos pactos 
estabelecidos para sua sustentação e existência, assim como movimentos de mudança cultural, 
política e econômica, provocam transformações também nas estruturas jurídicas. Desse modo, 
mister faz-se pesquisar as relações existentes entre as dinâmicas e processos sociais e as 
manifestações das instituições de Direito e o aparato tecnológico da Sociedade da Informação, 
novo paradigma tecnológico, social, cultural e comportamental estabelecido como marco 
analítico para qualificar o modelo de sociedade, resultado das transformações verificadas nas 
décadas recentes, provocadas pela formatação de um cenário mundial interligado pela 
tecnologia e influenciado por essa transformação nas suas mais diferentes nuances. 

  

O direito ainda não se debruçou satisfatoriamente sobre as questões surgidas com as 
inovações nos meios informáticos. Essas transformações são em sua maioria muito 
recentes  seus efeitos desconhecidos, o que dificulta a elaboração de regramentos, o 
estabelecimento de políticas públicas com vistas à inclusão e a adequada solução dos conflitos 
decorrentes das posturas adotadas pelos novos meios de comunicação. No caso brasileiro a 
Sociedade da Informação reproduz antigos padrões de desigualdade (analfabetismo, pobreza, 
baixa escolarização e heterogeneidade regional) acrescidos da nova Exclusão Digital. Um dos 
desafios colocados ao universo jurídico é o de saber como assegurar que o Direito possa 
intervir a favor da inclusão das camadas da sociedade brasileira que historicamente são 
mantidas à margem dos processos econômicos e sociais. Enfim, sem a garantia dos seus 
direitos mínimos e fundamentais, tão festejados nos discursos universalizantes e 
naturalizantes da retórica jurídica e dos jogos políticos. 
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Deve-se acentuar, no entanto, que nem sempre o conceito de inclusão pode e deve ser 
associado à idéia genérica de necessário benefício. Pode-se concluir que o que há é um grande 
fetiche em relação à tecnologia. Ela, per se, não é necessariamente boa ou má. A tecnologia 
não é fim, não é uma finalidade. Nem tampouco se manifesta apenas em aparelhos e 
equipamentos como é o mais comum pensar.  
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RESUMO 
Pondera-se a respeito da crise de integração social, particularmente os conflitos sociais, que 
culmina na relativização de direitos fundamentais e, por conseguinte, do próprio Estado 
Constitucional. Isso dando especial enfoque ao fenômeno dos conflitos sociais, marcado pelo 
combate e pela exclusão social de indivíduos, em desrespeito aos direitos de cidadania. Nesse 
contexto, se apresentam, ao debate, os princípios da igualdade e da solidariedade como 
articuladores da cidadania, no intuito de viabilizar a co-gestão pública, por meio da 
democracia deliberativa, na qual os níveis de ação política sejam aceitáveis, de modo que se 
reconheça o outro e no outro um elo de conciliação social. 
PALAVRAS-CHAVE: CONFLITOS SOCIAIS; DEMOCRACIA DELIBERATIVA; 
INCLUSÃO SOCIAL 
 
ABSTRACT 
Thinking about the crisis of social integration, social conflict, that culminates in the 
relativization of the fundamental rights and, therefore, of the Constitutional State, giving 
special attention to the phenomenon of social conflict, marked by the combat and the social 
exclusion of individuals, in disregard of the rights of citizenship. In this context are 
introduced in the debate the principles of equality and solidarity as articulators of citizenship, 
in order to facilitate the co-governance, through deliberative democracy, in which levels of 
political action are acceptable, so that it’s possible to recognize the other and in the other a 
bond of social reconciliation. 
KEYWORDS: DELIBERATIVE DEMOCRACY; SOCIAL CONFLICT; SOCIAL 
INCLUSION 
 
 

I Introdução 

  

A proposta baseia-se no estudo da participação política e inclusão dos cidadãos, por meio do 
procedimentalismo deliberativo, com o intuito de reduzir os níveis de intervenção judiciária 
nos conflitos sociais. Pondera-se, dessa forma, sobre a possibilidade de defender a efetivação 
dos direitos fundamentais e do Estado Constitucional<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--
[endif]--> com sustentação na ideia de gestão pública compartida. 
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            Demonstra-se, assim, a relevância da proposta, pois parte de fenômeno atual de 
conflito que inquieta e comove a sociedade, direta ou indiretamente. Isso se revela mais 
fortemente quando se questiona a sobrevivência do Estado Constitucional diante de táticas de 
exclusão e coisificação de sujeitos. 

Dessa forma, se apresenta para discussão, a alternativa do procedimentalismo deliberativo, 
com o fortalecimento da cidadania e ampliação da democracia. Baseia-se a proposta de estudo 
na ampliação da participação social nas decisões políticas, valorizando-se o procedimento e 
apresentando como núcleo valorativo a igualdade e a solidariedade. 

  

II Dos conflitos sociais 

  

A complexidade das relações sociais traz a noção de que é impossível prever os vários 
aspectos do fenômeno social. Não se pode antecipar as transformações no mundo da vida, 
sobretudo na sociedade marcada pela desagregação, pelo conflito distante da mesmidade e do 
círculo aconchegante, como sustenta Baumam<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->, 
preferindo a fugacidade e a velocidade das relações, marcadas pelo interesse particular e 
pretensões egoísticas. 

Paoli comenta esse modelo social abordando a ideia de compreensão das ações contra-
hegemônicas ao modelo neoliberal, centrando-se, sobretudo, nas possibilidades sociais e 
políticas do refazer, refundando os vínculos sociais rompidos com a exclusão social. Assim, 
de modo firme, tece suas críticas ao objetivo econômico<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--
[endif]--> que visualiza nos cidadãos  os importantes consumidores e os trata como tal. 

               Nessa perspectiva, Baumam descreve a dificuldade da sociedade se comunicar e se 
solidarizar e, dessa forma, de disseminar os ideais de humanização e do interesse coletivo, "os 
valores intrínsecos dos outros como seres humanos singulares (e assim também a preocupação 
com eles por si mesmos) estão quase desaparecendo de vista."<!--[if !supportFootnotes]--
>[5]<!--[endif]--> 

Adverte Fromm que o desejo humano de experimentar união com os outros tem raízes nas 
condições específicas de existência que caracterizam a espécie humana e é um dos mais fortes 
motivadores da conduta.<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> Demonstra o  autor a 
necessidade do indivíduo colocar-se na vida social e desenvolver-se socialmente, já que o 
isolamento não constrói sua maturidade em relação ao outro e nem mesmo com o entorno. 

Tanto na sociedade como no Estado, um ponto comum surge no sentido de enfrentar os 
conflitos sociais, com a construção de relações humanas mais sólidas, respeitando e 
recuperando os princípios universalistas de justiça, mesmo numa sociedade fundada em 
valores particulares e egoístas.<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> A proposta, no 
plano jurídico, está na Constituição,<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> mas, para 
tal, há de se compreender a necessidade de se efetivar a vivência cidadã. Para Warat, não 
existe democracia sem dignidade; a democracia é o espaço político da dignidade, referência 
que vem a calhar com o princípio da solidariedade, que, reconhecidamente, é um reclamo à 
efetivação dos direitos do homem.<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]--> É preciso 
fomentar a participação política, e o espaço público é propício para articulação da cidadania, 
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não somente como finalidade constitucional, mas, sobretudo, como comprometimento à 
máxima realização dos direitos fundamentais. <!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]--> 

Entretanto, na consecução desses objetivos não se pode ignorar o equilíbrio orçamentário. 
Compatibilizar a falta de recursos em detrimento à satisfação dos direitos fundamentaistorna-
se cada vez mais difícil.<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> Para Leal "os direitos 
fundamentais deixariam de ser percebidos, fundamentalmente, numa relação meramente 
vertical Estado/cidadãos, para se conceberem a partir de mecanismos horizontais de garantia e 
proteção das relações sociais e intersubjetivas." <!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--
> Na contemporaneidade isso não é tarefa só do Estado,<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--
[endif]--> mas também da sociedade, para que ganhe força a mudança de atitude e se 
reescrevam os caminhos segundo princípios comuns. 

Neste ponto, ressurge a relação entre direito e política, talvez, na sua versão mais expressiva, 
isto é, a desconexão da doutrina jurídica com a teoria política. Certo é que o efeito 
globalizante gerou uma profunda modificação política. Reflexo disso é o esquecimento que a 
normatização dos fenômenos é expressão política, isso na medida em que essa normatização 
centrada no princípio da legalidade passa a ditar o que se pode e o que não se pode fazer, 
decisão essa que cabe não ao jurídico, mas sim ao político. Esse alargamento da intervenção 
judiciária, portanto, uma face ultrapassada do Estado com o encurtamento da democracia.<!--
[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]--> 

Em resumo, os conflitos sociais podem ser entendidos na ótica da falta de solidariedade como 
manifestação do isolacionismo/egocentrismo dos sujeitos e do deslocamento das questões 
públicas para o âmbito judicial, com medidas de combate que produzem ainda mais conflito. 

Para o surgimento e desenvolvimento dos conflitos sociais, inúmeras causas se somam, 
podendo-se destacar, dentre elas, a ausência de interação do indivíduo com o meio. O que se 
agrava quando a falta de interação é resultado da falta de implementação dos direitos 
fundamentais e do acolhimento, eis que a rejeição, a exclusão podem gerar a quebra do 
vínculo e a identificação do outro apenas enquanto inimigo, sendo que o convívio se torna 
inviável pelo incremento da violência como forma de relação com os demais.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->Veja-se: 

  

Os problema da criminalidade, especialmente o de grupos guerrilheiros e a extorsão mediante 
ameaças de violência, é crônico por todas partes do mundo poscomunista. E resulta claro que, 
desde o ponto de vista psicológico, os cidadãos perdem interesse nas restrições legais a 
discricionaridade de polícias armadas letalmente em ambientes de criminalidade intensiva." 
(p. 147-148)<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> 

  

Bleger<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]--> explica que a agressão é um 
comportamento adaptativo que resulta numa forma ativa de enfrentar as condições ambientais 
para o próprio desenvolvimento da pessoa e de seus pares. Quanto à violência, é um 
comportamento destrutivo dirigido contra membros da mesma espécie, em função de 
sentimentos de inveja pela dificuldade de ver outras pessoas se desenvolvendo. 

Completa ele dizendo que  as condutas do ser humano são influenciadas por fatores 
biológicos, ambientais, psicológicos e econômicos. Nesse sentido o homem não nasce nem 
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bom, nem mal.<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]--> O homem apenas nasce e na 
medida em que suas necessidades básicas são atendidas o seu desenvolvimento saudável é 
garantido, caso contrário a hostilidade contra o ambiente vai se desenvolvendo.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]--> 

Contribuindo com a discussão Arendt diz que a violência integra a essência do ser humano, 
sendo um elemento pré-político.<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> Importa, no 
entanto, lembrar que Aristóteles disse ser o homem um animal político, portanto, destinado a 
viver em sociedade,<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]--> embora sua natureza seja 
beligerante. A seu turno Maquiavel<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]--> concluiu 
que os homens são ingratos por natureza. Assim, rancor, ódio, vingança e lutas são 
características naturais.<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]--> 

Nessa medida, considerando a complexidade do debate a respeito da natureza humana e 
também dos conflitos sociais, reduzir-se a atuação do Estado Constitucional à função jurídica 
meramente excludente-punitiva, subverte a sua finalidade. A respeito disso Zaffaroni<!--[if 
!supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]--> comenta: 

  

A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em que o direito lhe 
nega sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o aspecto de ente perigoso ou 
daninho. Por mais que a idéia seja matizada, quando se propõe estabelecer a distinção entre 
cidadãos (pessoas) e inimigos (não pessoas), faz-se referência a seres humanos que são 
privados de certos direitos individuais, motivo pelo qual deixaram de ser considerados 
pessoas, e esta é a primeira incompatibilidade que a aceitação do hostis, no direito, apresenta 
com relação ao princípio do Estado de direito. (grifos do autor) 

  

Observe-se ainda que na teoria política "o tratamento diferenciado de seres humanos privados 
do caráter de pessoas é próprio do Estado absoluto, que, por sua essência, não admite 
gradações e, portanto, torna-se incompatível com a teoria política do Estado de direito."<!--[if 
!supportFootnotes]-->[25]<!--[endif]--> 

Situando a discussão no tempo é possível afirmar que são frustradas as tentativas de fulminar 
com a separação bipolar de mundo surgida ou evidenciada a partir da Segunda Guerra 
Mundial. Veja-se que apesar do reconhecimento da complexidade social, por vezes, se insiste 
na sustentação dual de mundo, isto é, os bons e os maus, vítimas e criminosos, amigos e 
inimigos, pessoas e não pessoas. Pior que a divisão social em dois blocos é a pretensão de 
justificá-la com aporte nos direitos humanos e se satisfazer com práticas, que não se pode 
chamar de estratégia, de "pura contenção estática"<!--[if !supportFootnotes]-->[26]<!--
[endif]-->. 

  

III A necessidade do núcleo procedimental: A solidariedade e a igualdade  
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Pensar sobre um núcleo procedimental de identidade é uma necessidade que se impõe.<!--[if 
!supportFootnotes]-->[27]<!--[endif]--> Nisso o Estado Constitucional democrático é 
impensável sem a igualdade e também sem a solidariedade. 

Pode-se concluir que o Estado Democrático de Direito, pressupondo reciprocamente uma 
esfera pluralista, legitima-se enquanto é capaz de, no âmbito político-jurídico da sociedade 
supercomplexa da contemporaneidade, intermediar consenso procedimental e dissenso 
conteduístico e, dessa maneira, viabilizar e promover o respeito recíproco às diferenças, assim 
como a autonomia das diversas esferas de comunicação.<!--[if !supportFootnotes]-->[28]<!--
[endif]--> 

Desse modo, devem ter a sua defesa potencializada na esfera pública, num processo de 
reafirmação dos direitos do homem, não como sujeito de direito, mas como ser humano. 
Portanto, necessário adentrar nos aspectos relevantes da igualdade e da solidariedade em prol 
de uma efetiva realização da cidadania, que se constitui, concomitantemente, em pressuposto 
para construção da democracia e também resultado do processo democrático, numa relação de 
interdependência. 

 Inquestionável é a necessidade do princípio da igualdade para a democracia, todavia, 
remanescem os debates a respeito de sua significação, eis que nasceu com a finalidade de 
neutralizar as diferenças. Na perspectiva do Estado Democrático de Direito, no entanto, 
percebe-se que a igualdade é no sentido jurídico-político de acesso igualitário aos 
procedimentos jurídico-políticos do poder democrático, "pressupondo, a desigualdade fáctica 
e a heterogeneidade de valores e interesses."<!--[if !supportFootnotes]-->[29]<!--[endif]--> 
Como descrevem Reis e Melo<!--[if !supportFootnotes]-->[30]<!--[endif]-->, o direito à 
diferença é essencial para o exercício da cidadania, "a pessoa não é apenas uma individuação 
da comunidade, não é somente um indivíduo: cada pessoa constitui algo de único, de original 
e, portanto, encerra limitações e riquezas interiores que as outras não possuam". 

Conforme Neves: 

  

A "fundamentalidade" do direito de igual respeito e consideração depende da existência de 
uma esfera pública pluralista na qual se assente e seja generalizado o respeito recíproco e 
simétrico às diferenças. Assim sendo, esse direito precisa ser pressuposto para que os sistemas 
político e jurídico possam institucionalizar o direito ("secundário") de tratamento igual [...] 
(grifos do autor)<!--[if !supportFootnotes]-->[31]<!--[endif]--> 

  

                                   Percebe-se que não se refere à igualdade fática, nem mesmo quanto ao 
conteúdo e extensão de direitos, mas na verdade isonomia de direitos de cada cidadão em face 
de garantias por procedimentos jurídico-políticos.<!--[if !supportFootnotes]-->[32]<!--[endif]-
->   

 Nesse sentido, tanto a igualdade como a solidariedade aparecem como antecipação das regras 
para a cidadania. A solidariedade surge para otimizar esse processo de integração, isto é, 
constitui-se na base de transformação das preferências individuais em pretensões coletivas. 

 Warat concebe a solidariedade como dimensão ética fundamental, pois colocaria os homens 
diante do conteúdo mais nobre do compromisso com os socialmente excluídos e 
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existencialmente desaparecidos. "Quando se pratica a solidariedade, está-se reconhecendo a 
existência do outro como diferente, está aceitando-o sem pretender narcisisticamente fusioná-
lo com o modelo de homem que o imaginário instituído produz como fantasia tanática".<!--[if 
!supportFootnotes]-->[33]<!--[endif]--> 

Depreende-se que, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da cidadania, requer-se 
a observação do espaço solidário na rotina da ação-deliberação dos atores sociais, por isso que 
"um dos fundamentos da política deliberativa não é simplesmente a oportunidade de 
manifestação da opinião de cada um, mas a formatação de posições sociais - coletivas- sobre 
informações e temas focalizados, consensualmente." <!--[if !supportFootnotes]-->[34]<!--
[endif]--> 

Leal explica que para Habermas a esfera pública deve ser compreendida primeiro como 
fenômeno social e depois como rede adequada à comunicação de conteúdos e por fim, como 
estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento, tendo a ver mais com o espaço 
social do que co a comunicação cotidiana.<!--[if !supportFootnotes]-->[35]<!--[endif]--> 
Nesse espaço, é possível elaborar um diagnóstico de realidade muito mais preciso a 
possibilitar o trato adequado dos conflitos sociais. 

A ligação do conformismo e dos pensamentos uniformizados encontra apoio principalmente 
na ausência e no consequente descrédito da participação política da sociedade, atomizada pelo 
ativismo judicial com decisões que provocam, cada vez mais, exclusão social. Tanto a 
solidariedade como a igualdade, compreendidas como núcleo procedimental, limite para as 
deliberações e ações estratégicas, representam a base procedimental imprescindível para 
realização da democracia e do Estado Constitucional. 

  

IV Democracia deliberativa: alguns apontamentos 

  

Até a metade do século passado, período pós-guerra fria, o desejo pela democracia era o 
norteador, porém no período pós-Segunda Guerra Mundial, se tentava entender as condições 
estruturais da democracia naquele momento histórico. Já na atualidade, discute-se a ampliação 
do plano democrático,<!--[if !supportFootnotes]-->[36]<!--[endif]--> ou seja, formas de 
construção de uma sociedade mais democrática.<!--[if !supportFootnotes]-->[37]<!--[endif]--
> Isso se justifica porque a saúde de uma democracia é medida tanto pela natureza qualitativa 
dos seus padrões de associação quanto pelo caráter formal das suas instituições. A capacidade 
do Estado é também central para a efetividade da democracia e nesse panorama a cidadania 
não é um direito, mas sim uma relação.<!--[if !supportFootnotes]-->[38]<!--[endif]-->  

            Ocorre que desde 1989, a democracia tem sido desafiada pelo seu interior. Isto é, 
desde então se começou a analisar os ideais políticos da democracia e sua realidade e, com 
isso, foram encontrados muitos problemas que permanecem sem solução. Pode se argumentar 
que o caminho até a democracia começou, mas que não alcançou seus objetivos principais.<!-
-[if !supportFootnotes]-->[39]<!--[endif]--> 

 Na avaliação da democracia nos países em desenvolvimento as análises elegeram o Estado-
nação como unidade crítica,<!--[if !supportFootnotes]-->[40]<!--[endif]-->de modo que 
ausente abordagem mais aprofundada das práticas quotidianas democráticas, sobretudo nos 
campos institucionais subnacionais, onde tanto os agentes políticos formais quanto os 
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informais se envolvem entre si e com o Estado.<!--[if !supportFootnotes]-->[41]<!--[endif]--> 
Tem-se, portanto, a promoção de uma participação de baixa densidade. 

 No Brasil, desde a década de 80 a cidadania ocupa um dos centros do pensamento social e 
político brasileiros. Sua redescoberta é resultado das limitações da política neoliberal, a qual 
trouxe idéia da desregulamentação público-estatal. Nos anos 90 os Estados foram impelidos a 
abandonar as políticas públicas de atendimento aos direitos sociais o que vinculou a cidadania 
à distinção entre espaço público e interesses privados e agudizou a questão da exclusão social 
e política. <!--[if !supportFootnotes]-->[42]<!--[endif]--> 

O Estado brasileiro, em razão de limitações de ordem orçamentária e gestão, não atende 
eficazmente a demanda infinita dos direitos fundamentais. Resultado disso é que, muitas 
vezes, esses direitos são atendidos apenas diante de intervenção judicial, o que se mostra 
temerário em relação à diminuição da democracia em face do crescimento do Poder 
Judiciário. 

No entanto, vislumbra-se a possibilidade de aplicação do procedimentalismo deliberativo, 
pois, como referido anteriormente, a cidadania mantém uma relação de interdependência com 
a democracia, é condição e resultado. Além disso, a experiência da participação política dos 
movimentos sociais na Índia<!--[if !supportFootnotes]-->[43]<!--[endif]--> demonstra a 
possibilidade de implementação da democracia deliberativa em países de modernidade tardia 
como o Brasil. 

No estudo dessa transformação, abandona-se a concepção de Estado de Direito, como ideia 
formalista e unitária da constituição e passa-se a noção de Estado Constitucional o que 
determina uma reavaliação dos Poderes do Estado como depositários da vontade soberana 
popular.<!--[if !supportFootnotes]-->[44]<!--[endif]--><!--[if !supportFootnotes]-->[45]<!--
[endif]--> 

 Habermas se manifesta pelo procedimentalismo, onde se valoriza o processo de deliberação 
em si como relevante: "um processo que envolve negociações e formas de argumentação." Ou 
seja: "Além disso a criação legítima do direito depende de condições exigentes, derivadas dos 
processos e pressupostos da comunicação, onde a razão, que instaura e examina, assume uma 
figura procedimental.<!--[if !supportFootnotes]-->[46]<!--[endif]--> 

Assim, o procedimento é condição mínima de diálogo. Na política deliberativa, as pessoas, 
por meio dos direitos de participação e de comunicação, irão influenciar a própria criação 
normativa, tornando-se parceiros da democracia e parceiros do direito. 

O processo deliberativo é em si como um momento emancipatório. Assim, a obsessão pelo 
momento de ruptura revolucionaria leva a que muitos não percebam o significado dos 
momentos embrionários de emancipação social que se desenrolam durante a própria luta.<!--
[if !supportFootnotes]-->[47]<!--[endif]--> 

"A deliberação política e a argumentação pressupõem um público relativamente razoável. 
Requerem um certo grau de instrução e cultura por parte do público, mas constituem elas 
próprias um processo de educação e treinamento"<!--[if !supportFootnotes]-->[48]<!--[endif]-
-> Isso reforça o reconhecimento do pluralismo, pois quer-se que as pessoas tenham 
pretensões diferentes, condição essencial para a discussão pública, tanto que no processo de 
formação política da vontade coletiva é que as intenções individuais são expressas e 
influenciam e são influenciadas até o momento da decisão política. 
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Por esses motivos Hamel sustenta que a proposta de Habermas é uma democracia discursiva 
por visar uma política humanitária e uma reconstrução do direito democrático. A proposta se 
configura com o diálogo, eis que a intersubjetividade é um diálogo onde as pessoas se 
colocam abertamente na busca dessa nova racionalidade.<!--[if !supportFootnotes]-->[49]<!--
[endif]-->O arranjo comunicativo resultante da prática dialógica necessita de uma garantia 
mínima aos cidadãos dos direitos de comunicação e participação. 

Para Benhabib, a teoria da democracia deliberativa não é uma teoria em busca de prática; 
antes, é uma teoria que pretende elucidar, melhor do que outras, alguns aspectos da lógica das 
práticas democráticas existentes.<!--[if !supportFootnotes]-->[50]<!--[endif]--> Embora ela 
não concorde com todos os aspectos do modelo discursivo, particularmente a versão orientada 
em Habermas. 

 Elster, ao contrário do que afirma Arendt, diz que a posse ou possibilidade de exercer um 
direito político pode ser mais importante do que o exercício real. Embora a discussão e a 
deliberação, em outros contextos, possam ser fontes independentes de desfrute, a satisfação 
obtida na discussão política é parasitária da tomada de decisão.<!--[if !supportFootnotes]--
>[51]<!--[endif]--> Todavia, a previsão do exercício do direito de participação política é de 
fato importante, mas não se efetiva pela simples decisão. A emancipação política e social 
apenas se efetiva por meio da atividade dialógica como atividade da vivência cidadã. 

Uma Constituição democrática é um dispositivo capacitador e não limitador, pois tem como 
finalidade organizar o governo de forma que melhore a deliberação pública. Um povo secular 
não quer somente o direito de decidir, também quer participar e tomar boas decisões, uma vez 
que tem conhecimento de que um sistema desse tipo pode ajudar a transformar a vontade não 
iluminada do povo em vontade iluminada.  De modo que a informação e liberdade de 
expressão peças-chave nessa engrenagem, eis que a equidade procedimental aumenta as 
probabilidades de que os perdedores cumpram voluntariamente com as decisões do 
governo.<!--[if !supportFootnotes]-->[52]<!--[endif]--> Em termos metodológicos é preciso 
introduzir  um novo discurso sobre a democracia e inventar práticas políticas, expandindo a 
arena de intervenção política muito além das instituições eleitas e dos partidos políticos. 

            Reafirma-se que uma sociedade civil se caracteriza pelas relações não predatórias 
entre estranhos. Assim, se todos os atores políticos se vêem no mesmo barco a atitude 
instrumental até o direito constitucional seria um fator estabilizador, pois sem consideração e 
respeito universais para novos participantes, não há legitimidade.  É preciso repensar o Estado 
caso se pretenda que tais atores sejam legítimos, pois mesmo que a afirmação acima possa 
parecer utópica não se pode admitir a construção do Estado a partir da realização de uma 
guerra que justifique o que pertence e o que não pertence ao Estado e de quem são os 
direitos.<!--[if !supportFootnotes]-->[53]<!--[endif]--> 

       O exemplo de San José de Apartadó, na Colómbia, mostra que além da produção, a 
Comunidade de Paz obrigou os moradores a redesenharem também novas referências políticas 
e fundamentos éticos para a ação em tempo de guerra e adotar decisões individuais e 
compromissos sociais que os tornaram visíveis e os situaram como interlocutores, atores 
nacionais e internacionais. Com isso recuperaram a autonomia, soberania e autodeterminação 
para ações e decisões (decidir autonomamente sem sentir-se excluído, mesmo não sendo 
maioria) da comunidade heterônoma.<!--[if !supportFootnotes]-->[54]<!--[endif]--> 

V Considerações finais 
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A maioria das coisas que as pessoas valorizam podem ser alcançadas de diferentes formas, e o 
desafio da democracia, então, consiste em fazer com que as alcancem e, mais ainda, em fazer 
que queiram alcançá-las, de forma mais democrática.<!--[if !supportFootnotes]-->[55]<!--
[endif]--> 

Os conflitos sociais representam fenômeno complexo e comum na vida social e por essa razão 
merecem atenção e estudo, no intuito de que se compreende o seu desenvolvimento e se 
estabeleçam meios de tratamento que respeitem a condição humana em seus múltiplos 
aspectos. 

Desse modo, a ampliação do espaço de deliberação e a promoção de procedimentos 
adequados de participação política são essenciais. Entretanto, importante não olvidar a 
imprescindível vinculação do procedimento ao seu núcleo axiológico, ou seja, a igualdade e a 
solidariedade, a fim de consolidar o caráter descritivo e prescritivo do debate, enquanto 
fortalecedor da cidadania. 

 Assim, a necessidade de tratamento dos conflitos sociais, além de não legitimar a 
aproximação do Estado absoluto, por meio da judicialização da política com medidas 
imediatistas e de combate<!--[if !supportFootnotes]-->[56]<!--[endif]-->, serve de estímulo ao 
encontro de novas diretrizes para participação e emancipação social com a consolidação da 
cidadania. Isso implica na criação de espaço público e de metodologias próprias para o 
entendimento em situações belicosas, de modo que se preserve o núcleo procedimental e se 
efetive a cidadania e com isso o Estado Constitucional. 
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TRANSFORMAÇÃO DO SALÁRIO EM GARANTIA DE OBRIGAÇÕES 

NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 
 

EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND TRANSFORMATION OF 
SALARY ON WARRANTY BANKING OBLIGATIONS. 

 
 
 

Gerson Luiz Carlos Branco 
 

RESUMO 
Esta pesquisa tem por objeto a eficácia e efetividade dos direitos fundamentais como 
mecanismo para limitar a possibilidade de transformação do salário e da aposentadoria dos 
trabalhadores como garantia de obrigações contraidas no âmbito do sistema financeiro 
nacional. O direito fundamental da proteção do salário e do devido processo legal, assim 
como as normas construidas pela tradição que historicamente impediram que o credor se 
aproprie do objeto da garantia ou exercite o seu crédito por mecanismos de autotutela tornam 
inoperantes as disposições que impedem o cancelamento do desconto em folha de pagamento. 
Embora o legislador possa modificar as regras, não pode fazê-lo ao arrepio do texto 
constitucional, das invariantes axiológicas, da lógica e da própria cultura em que está inserido 
o modelo jurídico que é objeto de regulamentação. 
PALAVRAS-CHAVE: EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS; 
LIBERDADE CONTRATUAL; GARANTIA DAS OBRIGAÇÕES; DIREITO BANCÁRIO. 
 
ABSTRACT 
This article is about the efficiency and effectiveness of fundamental rights as a mechanism to 
limit the possibility of transformation of the salary and retirement of workers in warranty of 
obligations in favor of banks. The fundamental right of wage protection and due process of 
law, as well as the rules constructed by the tradition that has historically prevented the 
creditor to appropriate the object of the guarantee or exercise your credit by himself, become 
inoperative the provisions that prevent the cancellation of discount on payroll. Although the 
legislature can change the rules, he can't do it in defiance of the constitutional text, the 
axiological invariants, logic and the own culture in which it appears the legal model is subject 
to regulation.  
KEYWORDS: EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL RIGHTS; CONTRACTUAL 
FREEDOM; WARRANTY OF OBLIGATIONS; BANKING LAW. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

A garantia é um dos elementos da obrigação. Consiste na responsabilidade patrimonial 

do devedor, cuja eficácia jurídica submete integralmente o seu patrimônio às ações do credor 
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para realização de seu crédito.  Como é limitada a possibilidade de a garantia recair sobre a 

liberdade do devedor, sendo exceção a possibilidade de prisão do devedor de alimentos, cabe 

ao credor exercitar a sua garantia contra o patrimônio do devedor. 

Não obstante a “totalidade” do patrimônio do devedor responda por suas dívidas, 

segundo o que determina o art. 391 do Código Civil1, o legislador instituiu uma série de 

exceções para evitar que a execução das dívidas civis promova a destruição econômica do 

devedor, com conseqüências nefastas sob o ponto de vista social. 

Assim, considera-se que é em demasia gravosa a penhora das ferramentas de trabalho 

do devedor para pagamento de dívidas civis, pois ainda que não tenha outros bens, a limitação 

a possibilidade do exercício de uma atividade profissional provoca a redução da capacidade 

futura de geração de renda, inclusive para pagamento do débito, assim como das obrigações 

que possui com sua família, por exemplo. Da mesma maneira, o constituinte considerou como 

Direito Fundamental a impenhorabilidade da propriedade rural quando os débitos forem 

provenientes do desenvolvimento de sua atividade produtiva. 1 

As regras a respeito da impenhorabilidade não protegem o devedor da insolvência, 

pois aquele que somente possui bens impenhoráveis é insolvente.1 O objetivo da norma é 

proteger a sociedade, pois em razão do caráter assistencial que o Estado é obrigado a prestar, 

a realização de um crédito de forma extremamente onerosa pode repassar custos para a 

sociedade, já que alguém que não possui recursos suficientes para pagar suas dívidas e ainda 

tem o bem em que reside com sua família expropriado, acabará nas filas da assistência social 

ou até mesmo sob as pontes de nossas metrópoles. 

Ou seja, por detrás da proteção de um "mínimo existencial" está a proteção da pessoa e 

de sua dignidade, valores que o ordenamento considera superiores a proteção dos interesses 

do credor.1   

Essas razões de caráter social criam uma dualidade no patrimônio do devedor,1 pois 

parte do patrimônio não responde pelas dívidas civis, com as devidas exceções, como por 

exemplo as elencadas no art 3º,  da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, que permite a penhora 

da residência familiar para garantir o pagamento dos débitos com os empregado domésticos, 

condomínio, impostos sobre o imóvel, fiança em contrato de locação, etc. 

Na parte em que o legislador tornou uma exceção a impenhorabilidade do imóvel 

residencial quando for outorgada fiança para garantir contrato de locação está uma 
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característica peculiar de reforço da garantia. O crédito de aluguéis imobiliários garantido por 

fiança bancária tem melhor garantia do que outros créditos. 

A razão desse privilégio para tais créditos teve como ratio  a necessidade que “o 

mercado imobiliário” possuia na época em que foi editada a lei 8.241, de 18 de outubro de 

1991, de fomentar aos proprietários de imóveis que disponibilizassem a propriedade 

imobiliária para locação, pois mais interessa a sociedade a circulação econômica a ampliação 

da oferta e redução geral dos preços da locação, do que a proteção da residência do fiador. 

Em outras palavras, o imperativo social determinante do reforço da garantia a essa 

modalidade de crédito prende-se ao fato de que existem fatos econômicos que vistos sob o 

ponto de vista macroscópico produzem um efeito benéfico para a sociedade, ainda que no 

caso concreto se esteja privilegiando a parte “socialmente” mais forte da relação, que é o 

locador, geralmente proprietário do bem locado. 

Essa análise foi recentemente desenvolvida por Judith Martins-Costa em artigo que 

tratou do modelo dos juros no Direito brasileiro, justificando a necessidade de tratamento 

diferenciado das instituições financeiras.1 Essa análise a partir de uma “perspectiva 

macrojurídica”  leva em consideração os efeitos da regulamentação “na economia global da 

sociedade”, abandonando-se uma visão baseada na justiça comutativa adstrita às relações 

individuais e unitariamente consideradas1. 

Esse pressuposto é tomado em consideração tendo em vista que o Direito Privado 

moderno não pode ser examinado em uma esfera limitada do sujeito, seja pela pura análise da 

estática relação crédito e débito, seja porque a relação obrigacional quando vista como 

totalidade não pode ser dissociada dos seus fins. E os fins não são unicamente determinados 

pelo vínculo obrigacional, mas também pelos valores consubstanciados na norma jurídica que 

disciplina o modelo jurídico. 

Na mesma perspectiva tem-se a análise da n. Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 

2003,1 que passou a dar garantia aos bancos contra as reiteradas decisões dos Tribunais de 

permitir que os empréstimos cujo pagamento fosse feito mediante desconto em folha 

pudessem ser cancelados. 

Em outras palavras, a Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003 e a Lei n. 10.953, de 

27 de setembro de 2004 criaram uma garantia especial para as instituições financeiras: o 

salário dos trabalhadores e a aposentadoria dos aposentados do INSS. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7324



  

1. DO SALÁRIO COMO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS 

Essa nova garantia às instituições financeiras foi constituída em razão de uma 

“necessidade” do mercado de reduzir o spread bancário, no qual o inadimplemento constitui-

se em elemento de extrema relevância, com o objetivo final de reduzir o “preço” do crédito 

para aquelas pessoas que não possuem bens, mas somente o seu salário ou aposentadoria. 

Essas pessoas acabavam ficando à margem do sistema de concessão de crédito por não 

terem garantias patrimoniais e muitas vezes pela existência de restrições cadastrais. Com a 

edição da Lei tais pessoas foram integradas no mercado do crédito porque passaram a contar 

com um bem extremamente valioso, que é o seu fluxo financeiro futuro derivado do salário ou 

aposentadoria para oferecer em garantia. 

A idéia de fortalecimento do sistema financeiro tem por fundamento a circunstância de 

que os bancos e as instituições financeiras, em geral, não emprestam seu capital próprio, mas 

os recursos advindos da poupança popular. Em outras palavras, “o segmento econômico 

bancário funciona basicamente como um intermediário entre os poupadores e os tomadores de 

empréstimo” 1. 

Nessa perspectiva macrojurídica a doutrina tem considerado que a "responsabilidade 

econômica" pelas altas taxas de juros praticadas pelo sistema financeiro é fundamentalmente 

provocada pela alta inadimplência e demora no processo de recuperação judicial dos créditos.1 

A análise dos dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil sobre o perfil do spread 

bancário médio indica que na década passada o custo com a inadimplência representava 35% 

do spread bancário. Cem por cento do provisionamento das instituições financeiras são 

revertidos para elevação das taxas de juros praticadas para determinado produto financeiro1. 

Nessa linha é importante a observação feita pelo Min. do STJ João Noronha a respeito 

da fragilidade do sistema de garantias existentes no Direito brasileiro. Conforme sua 

manifestação no XII Congresso Internacional de Direito Comparado, o sistema de garantias 

deveria ser reescrito. Neste sentido, a Lei n. 10.953, de 27 de setembro de 2004 foi de extrema 

importância para fornecer ao sistema financeiro uma garantia “real” sobre os salários dos 

funcionários públicos. 

Embora festejada pelo sistema financeiro e também pelos que tem sede de crédito, tal 

garantia precisa ser examinada sob a ótica do texto constitucional, para que se verifique sua 
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compatibilidade com o sistema de proteção dos direitos fundamentais, tendo em vista que 

parte da doutrina e da jurisprudência afirmam a impenhorabilidade do salário por força do 

mandamento constitucional do art. 1º, III da Constituição Federal, do art. 7º, X, dispositivos 

constitucionais que instituem o princípio adotado expressamente no art. 649, IV do Código de 

Processo Civil. Além disso, também recai sobre tal lei a dúvida a respeito da necessidade de 

tal matéria ter sido objeto de lei complementar, tendo em vista o disposto no art. 192 da 

Constituição Federal.1 

O constituinte, porém, tratou da irredutibilidade do salário, assim como da proteção do 

salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, mas não dispôs de forma 

expressa regra similar a do art. 649, IV do Código de Processo Civil. Isso, porém não afasta a 

impenhorabilidade do salário e a inserir tal norma no elenco dos direitos fundamentais do 

cidadão, já que  a disposição do CPC nada mais faz do que tornar explicita uma condição 

ínsita do salário, que está associado de maneira direta e inafastável da força de trabalho. 

A força de trabalho do assalariado e a aposentadoria não podem ser consideradas 

como riqueza ou bens despreendidos da natureza humana e da condição humana, pois a sua 

percepção tem origem numa atividade básica ligada ao animal laborans, que corresponde ao 

processo biológico do corpo humano e as suas necessidades básicas, na sua luta constante 

para consumir e com isso sobreviver. 

Fazendo-se a distinção proposta por Hannah Arendt, segundo quem há que se 

distinguir o labor,1 como atividade que se esgota nela própria, nada remanescendo após a sua 

realização, do trabalho, como atividade humana produtora de coisas e da reificação que elas 

significam, chega-se a conclusão que o assalariado, ainda que não represente mais o conceito 

de operário do século XIX ou do início do século XX, continua tendo como seu principal bem 

a força de trabalho e o salário como fruto que lhe permite consumir e sobreviver. 

Mesmo que o assalariado esteja vinculado a uma atividade de reificação, as coisas 

produzidas, o conhecimento acumulado que impregna  as coisas que fabrica, pode garantir a 

cultura e a memória sobre o que o homem foi no passado, mas não garante a apropriação de 

tais coisas. É preciso do salário para manter a vida, já que o trabalho para o assalariado não é 

uma contingência, mas uma necessidade.1 

Apesar de o assalariado ser visto como proprietário, dono de sua força de trabalho, não 

há possibilidade jurídica de se transferir o produto de sua atividade futura como garantia do 

pagamento de uma dívida sem atentar contra a sua condição humana, pois a sua existência 
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biológica é condição inafastável do exercício do trabalho. E, para o aposentado essa condição 

se reproduz, pois este tecnicamente já não tem condição de vender sua força de trabalho, 

remanescendo da atividade o direito à percepção de proventos para manutenção da sua 

existência, decorrente do sistema de distribuição de riscos e de previdência social organizado 

pelo Estado. 

Em certas circunstâncias a condição biológica não permite que o salário seja recebido 

ou impõe a necessidade de uso do salário para manutenção de sua vida biológica e sua 

integridade física. 

É nessa perspectiva que o constituinte instituiu a norma genérica de proteção ao 

salário, tendo em vista todas as circunstâncias que de alguma maneira retirem do trabalhador 

a sua fonte de manutenção, pois vincular o salário ao pagamento de obrigações específicas 

representa em certa medida “escravizar” o assalariado, já que o resultado do seu trabalho 

futuro não servirá para sua manutenção, mas para pagamento de uma dívida. 

A questão que se põe é saber até que ponto as razões do legislador para instituir tal 

garantia em benefício das instituições financeiras se sustenta  sob o prisma da disposição 

constitucional da proteção ao salário. 

Embora a Constituição Federal não trate da impossibilidade de se dar em garantia do 

pagamento de um a dívida o salário, mas da genérica cláusula geral de proteção ao salário, a 

interpretação a ser feita não pode deixar de considerar o conjunto de regras que além da 

irredutibilidade, proibição à redução análoga a condição de escravo e da impenhorabilidade 

como modelos jurídicos que dão certo significado para tal direito fundamental social. 

2. DA PROTEÇÃO AO SALÁRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO 

LIMITES AO AUTOPAGAMENTO E A IRREVOGABILIDADE DA 

AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA 

A proteção ao salário, no caso, não pode se dar pela proibição da penhora, pois o 

mecanismo criado pela Lei n. 10.953, de 27 de setembro de 2004  outorga ao credor uma ação 

de direito material, permitindo a realização do crédito independentemente da intervenção do 

poder judiciário. 

Ou seja, trata-se de uma hipótese extremamente nova no contexto do Direito Privado 

brasileiro, pois estabeleceu uma duplicidade de efeitos. 
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O primeiro efeito foi a de transformar o salário em garantia da obrigação contraída no 

âmbito do sistema financeiro da habitação. 

E, o segundo efeito, foi permitir que o credor fique com o objeto da garantia. 

A compreensão da dupla eficácia é imprescindível para o enfrentamento da 

problemática envolvendo, em primeiro lugar a compatibilidade da transformação do salário 

em garantia de obrigações perante instituições financeiras com a disposição do direito 

fundamental a proteção do salário e, por outro  lado, se no ordenamento jurídico pátrio é 

possível que o credor fique com o objeto da garantia. 

A lógica da criação dessa dupla eficácia está em um aspecto prático, que é a 

transformação da folha de pagamentos em “meio de pagamento”, com o objetivo de facilitar o 

pagamento das dívidas. , É de conhecimento público o baixo custo de implantação dos 

desconto em folha de pagamento, pois facilita a atuação das instituições financeiras e 

contribui para a redução do spread  bancário pela redução dos custos administrativos. 

Esse aspecto prático também poderia ser considerado em outras situações, como por 

exemplo, no caso da hipoteca, do penhor ou da alienação fiduciária em garantia. E daí a 

pergunta: o sistema jurídico pátrio admite que o credor fique com o objeto da garantia? 

A resposta dada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência é negativa e também 

encontra fundamento constitucional. 

São clássicas as decisões do STF (no período anterior a 1988) que deram origem a 

proibição do pacto comissório ilícito,  por violação do princípio jurídico que estava insculpido 

no art. 765 do Código Civil de 1916. Embora a jurisprudência brasileira admita que a compra 

e venda pode ser mista ou conter disposições que não sejam exatamente próprias da compra e 

venda, não se tem admitido que a compra e venda seja utilizada como instrumento para 

constituição de garantia de recebimento de determinada quantia emprestada.  Também não há 

uma rejeição direta e expressa de autorização para realização de negócios jurídicos indiretos e 

fiduciários, 1 embora sua eficácia seja limitada.1 

Desde a década de 1940 a jurisprudência tem proferido decisões em torno da regra do 

art. 765 do Código Civil de 1916, estendendo a eficácia de tal artigo para outros casos, 

convertendo tal regra em princípio jurídico do Direito Privado. 
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O fundamento para a consagração de tal regra como princípio geral tem por razão de 

ser a ratio da norma, pois o que tal regra sempre visou evitar é a apropriação pelo credor do 

bem objeto da garantia sem qualquer avaliação ou obediência a princípios como o devido 

processo legal e contraditório. 1    

Ou seja, a impossibilidade de o credor ficar com o objeto da garantia tem como 

fundamento último o direito fundamental previsto no art. 5º, LIV, segundo o qual ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal: a tradição do Direito 

Privado brasileiro consagrou princípio que é verdadeira eficácia de direitos fundamentais 

estruturantes do estado democrático de direito. 

Ainda que no caso em análise o legislador tenha andado na contramão da tradição 

aproveitando-se da inexistência de proibição expressa, a lei não consegue fugir do conjunto de 

ferramentas institucionais, discursivas, comunicacionais construídas ao longo da história pela 

tradição, para que a partir dela seja feita a interpretação e constitucionalidade precisam ser 

examinadas1. 

Por isso é preciso contextualizar social e historicamente a possibilidade de o credor 

apropriar-se do objeto da garantia ou realizar um autopagamento e analisar as suas duas 

dimensões: estrutural e funcional.  A dimensão estrutural evidencia a relação entre crédito e 

débito, com um caráter neutro em relação aos sujeitos. A dimensão funcional, por sua vez, 

estabelece uma vinculação entre essa relação e sua origem, a sua causa e, por isso, a partir da 

função prático-social a que corresponde, há a definição dos direitos, obrigações, poderes do 

credor1. 

Quanto à análise funcional não se pode perder de vista o sentido histórico da 

funcionalização dos modelos jurídicos do Direito Privado, a fim de evitar uma 

funcionalização arbitrária, tendo em vista que qualquer limitação da autonomia privada que 

não seja justificável em termos de utilidade social é arbitrária e inconstitucional1. Por outro 

lado, o sentido histórico de funcionalização dos modelos jurídicos fornece limites dogmáticos 

que evitam (1) o excesso de abstrações generalizantes e a falta de conexão das soluções 

jurídicas com a realidade e (2) reduzem o risco de subjetivismo e empirismo nas decisões 

judiciais. 

Por isso, para compreender tais fins e valores, bem como sua compatibilidade com o 

sistema constitucional, sem perder a perspectiva macrojurídica, o tema é enfrentado através de 

uma análise dos (I) antecedentes históricos para então ver sua (II) regulamentação legal 
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(dimensão estrutural) e, na última parte (III) verificar a relação entre a estrutura legal e a 

funcionalidade do modelo jurídico em questão1. 

Poder-se-ia argumentar que o trabalhador necessita de crédito e o crédito é um 

mecanismo de transferência de rendas, duplicação de riquezas, de facilitação de acesso aos 

bens, etc. Porém, concessão de crédito é operação econômica pela qual o credor, 

antecipadamente, sabe que o devedor não dispõe de recursos e que conta com a possibilidade 

de futuramente satisfazê-lo. Isso significa que o trabalhador perde o poder de disposição sobre 

a sua força de trabalho futura, já que seu salário está “empenhado” nas mãos do credor, com o 

beneplácito do Estado. 

Os direitos fundamentais da proteção ao salário, do devido processo legal e do 

contraditório asseguram claramente que não é possível instituir um mecanismo em que o 

devedor não tem outra alternativa que a subjugação aos interesses do credor. 

Se a jurisprudência pátria tem considerado que a apropriação de bens por parte do 

credor não é lícita, mais grave é a situação quando o bem diz respeito ao mínimo existencial 

proporcionado pelo salário ou pela aposentadoria, ambos como forte proteção constitucional e 

vinculados a proteção da dignidade da pessoa. 

Além disso, o direito não pode ignorar que o Brasil é um pais com uma grande 

população de baixo poder aquisitivo em que o salário é a principal senão a única fonte de 

renda, essencial para manutenção da saúde, alimentação, transporte e educação, direitos 

também previstos no mesmo artigo e que o Estado brasileiro ainda não conseguiu suprir, seja 

por meios diretos ou indiretos. 

Ainda que seja extremamente respeitável o argumento da necessidade de solidez do 

sistema financeiro nacional, de ampliação e reforço da eficácia das garantias em favor dos 

credores, não se pode chegar ao ponto de usar o único bem da população mais pobre que é o 

salário para tal fim. Embora propicie a socialização do crédito, em um primeiro momento, 

logo a seguir propicia a transferência de renda das mãos dos mais pobres para os mais ricos. 

Os mais ricos não são somente as instituições financeiras, mas aqueles que adquirem 

CDBs, CDIs, quotas de fundos de investimento, etc., e que recebem os polpudos juros do 

sistema financeiro nacional. Esses que representam a “poupança popular” precisam ser 

preservados, mas jamais os fins justificam quaisquer meios. E, nesse sentido, não se pode 

sacrificar direitos fundamentais para fins econômicos de razão útil, mas que a médio e longo 
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prazo contribuem para a concentração da renda e que no curto prazo ferem de morte 

princípios que integram o estado democrático de direito. 

Não se pode deixar de considerar, também, que a “guerra” das instituições financeiras 

e a ampliação do crédito encontrou limites nas classes média e alta, razão pela qual tem 

ampliado o fenômeno da popularização do crédito, crescendo substancialmente o crédito de 

pequena monta, tais como o crédito para aquisição de alimentos, vestuário, telefones 

celulares, etc. 

Deixando de lado as considerações econômicas e jurídico-políticas, não se está 

afirmando que é nula a autorização para desconto em folha. É nula a cláusula que estabelece 

que tal autorização é irrevogável. 

Porém, ela não tem por efeito a irrevogabilidade, que pode se dar a qualquer momento 

por meio de declaração unilateral do empregado, tendo em vista as normas constitucionais 

segundo as quais é assgurado proteção ao salário, assim como é garantido que ninguém será 

privado de seus bens sem o devido processo legal.  

Ou seja, não há como realizar qualquer processo de expropriação ou bloqueio sem a 

concordância do devedor ou sem a intervenção do poder judiciário. 

O texto constitucional é expresso ao afastar a possibilidade de intervenção 

administrativa como asseguradora de créditos privados em favor de instituições financeiras 

contra as disposições constitucionais acima mencionadas. 

  

CONCLUSÃO 

  

  

Do estudo realizado, chega-se a conclusão que a crise do sistema de garantias deve ser 

preservada, mas não a qualquer custo. 

Assim como não se admite a prisão civil como garantia de dívidas, os princípios 

constitucionais estruturados sob a forma de Direitos Fundamentais que garantem o devido 

processo legal  e a proteção do salário afastam a validade da regra que torna irrevogável a 
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autorização para desconto em folha como forma de pagamento de obrigações contraidas no 

âmbito do sistema financeiro nacional. 

Não há autorização da Constituição Federal para que o legislador conceda aos 

particulares o direito potestativo de autopagar-se mediante o desconto em folha de 

assalariados e aposentados sem que se fira de morte os direitos fundamentais antes 

mencionados, já que não se trata simplesmente de "autorizar" a "penhora", mas de retirar as 

condições para a preservação do mínimo existencial que dá dignidade ao ser humano.1 

Pelo contrário, a autonomia privada concede o poder de os particulares auto-regulem 

suas relações, dando-se regras a si próprios. Vinculado ao poder geral de autodeterminação 

(liberdade da pessoa em decidir o seu destino, conforme suas preferências), a autonomia 

privada trata da liberdade de autovinculação, de constituição de relações jurídicas a partir de 

atos autônomos e não heterônomos.1 Jamais a autonomia privada pode ser interpretada como 

instrumento para constituição de garantias que violem regras básicas do ordenamento 

constitucional que protegem a pessoa e atributos que lhe são caros, como é o caso do salário 

como fonte de manutenção de um mínimo existencial. 

 O princípio da autonomia privada, que decorre do art. 5º, I, XIII, XVII, e XXXVI e do 

art. 171 da Constituição Federal1 fica aleijado, sendo suprimido pela possibilidade de 

autopagamento das instituições financeiras, pois a cada mês deve o assalariado ou o 

aposentado ter a liberdade de decidir o destino que vão dar a remuneração recebida naquele 

período, sendo absolutamente incoerente com nosso sistema constitucional a 

indisponibilidade futura de salário que ainda não foi adquirido. 

 Quanto a esse ponto, a Lei instituidora do desconto em folha e da impossibilidade de 

seu cancelamento viola o substantial due process of law1, pois a norma tem caráter 

contraditório e teratológico, não obedecendo aos princípios constitucionais da razoabilidade e 

proporcionalidade no ponto em que atribui a possibilidade de autopagamento e de permissão 

que o credor fique com o objeto da garantia. 

Embora não se possa negar a soberania do legislador, este não pode ser arbitrário ao 

ponto de distorcer a tradição e a história de proteção dos devedores contra os abusos e o 

excesso de poder constituído por atos volu´ntários, pois quando o legislador tenta mudar a 

tradição com subversão da lógica de proteção dos direitos fundamentais, subvertendo a lógica 

inerente à própria cultura e a todo o conhecimento acumulado, inclusive invariantes 

axiológicas que estão por detrás da construção do conceito de autonomia privada, há evidente 
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violação do substancial due process of law, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal1 na 

esteira da tradição democrática trilhada pela Suprema Corte Norte Americana. 

Embora o legislador possa modificar conceitos, não pode fazê-lo ao arrepio do texto 

constitucional, das invariantes axiológicas, da lógica e da própria cultura em que está inserido 

o modelo jurídico. Exemplo recente disso é o debate que ocorre nos países da comon law a 

respeito dos limites do legislador na fixação das normas privadas mesmo sem uma 

constituição formal.1 
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1 “Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor”. 

1 Art. 5º, da Constituição Federal: "XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde 

que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 

produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento". 

  
1 Esclareça-se, desde já, que o conceito de insolvência acima é o “clássico” do Direito Civil, pois a insolvência 
sob o ponto de vista do Direito Empresarial é a impontualidade, que prova a falta de liquidez, como se depreende 
do art. ... da Lei 11.101/2005. 
1 A respeito do mínimo existencial ver texto de GUERRA, Sidney e EMERIQUE, Lilian Márcia Balmant. O 
princíio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Revista da Faculdade de Direito de Campos, 
Ano VII, Nº 9 - Dezembro de 2006, p. 379 - 397. A perspectiva do artigo é a de criação de um rol de direitos que 
comporiam um "mínimo vital" e assegurariam direitos a prestações perante o Estado. A relevância de tal texto 
para este artigo está relacionada a sua vinculação da preservação de um mínimo existencial como condição 
necessária para realização do princípio da dignidade da pessoa. 
1 Toma-se como excluído do “patrimônio” o conjunto de bens que são atributos da personalidade do devedor, ou 
seus Direitos da Personalidade, que embora sejam bens, não são bens que se incorporam ao seu patrimônio, pois 
indissociáveis da sua condição humana. Há direitos da personalidade, como por exemplo, o direito sobre a 
própria imagem ou os direitos autorais, que possuem estimação econômica. Embora o fundo do direito esteja 
vinculado a personalidade, os efeitos patrimoniais decorrentes dos contratos celebrados ou da exploração 
econômica são separáveis da pessoa e por isso passa a integrar o patrimônio.  

1 “Evidencia-se então, o fato de o tratamento jurídico dos juros ter direta relação com o 

desenvolvimento do País, com o crescimento da sua atividade produtiva ou, contrariamente (se os juros são 

excessivamente altos), com o empobrecimento e com as dificuldades da atividade produtiva, pois é favorecida a 

especulação, e a roda da “ciranda financeira” se põe a girar em detrimento da produção. 

Subjacente a perspectiva macrojurídica está a idéia de justiça distributiva.  Admite-se que o Direito Privado não 
se esgota nas relações privadas intersubjetivas, mas mantém relações diretas e reflexas com a comunidade, lócus  
de atuação dos interesses meta individuais ou transubjetivos”.MARTINS-COSTA, Judith. O regime dos juros no 
novo Direito Privado brasileiro. Revista da AJURIS, v. 105, março de 2007, Porto Alegre, p. 241 e ss, p. 245. 
1 MARTINS-COSTA, Judith. O regime dos juros no novo Direito Privado brasileiro. Revista da AJURIS, v. 105, 
março de 2007, Porto Alegre, p. 241 e ss. “Evidencia-se então, o fato de o tratamento jurídico dos juros ter direta 
relação com o desenvolvimento do País, com o crescimento da sua atividade produtiva ou, contrariamente (se os 
juros são excessivamente altos), com o empobrecimento e com as dificuldades da atividade produtiva, pois é 
favorecida a especulação, e a roda da “ciranda financeira” se põe a girar em detrimento da produção. 
Subjacente a perspectiva macrojurídica está a idéia de justiça distributiva.  Admite-se que o Direito Privado não 
se esgota nas relações privadas intersubjetivas, mas mantém relações diretas e reflexas com a comunidade, lócus  
de atuação dos interesses meta individuais ou transubjetivos”, p. 245. 
1 “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de 
pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento 
mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos 
respectivos contratos”.  
Esta Lei foi alterada pela Lei n. 10.953, de 27 de setembro de 2004, para permitir que os aposentados vinculados 
ao INSS também fiquem autorizados a dar em garantia os seus benefícios: “Art. 6o Os titulares de benefícios de 
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aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como autorizar, de forma irrevogável 
e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, 
valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil 
por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as 
normas editadas pelo INSS”. 

1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Cédula De Crédito Bancário como Título Executivo 

Extrajudicial no Direito Brasileiro. www.americajurídica.com.br, em 21.11.2006.    
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Cédula De Crédito Bancário como Título Executivo 

Extrajudicial no Direito Brasileiro. www.americajurídica.com.br, em 21.11.2006.    
1 “High taxation levels and the costs of non-performing loans also affect bank spreads between interest rates on 
deposits and interest rates on loans”. CARDOSO,  Eliana. Implicit And Explicit Taxation Of Financial 
Intermediaries In Brazil: The Effect Of Reserve Requirements On Bank Spreads.  Georgetown University. Paper 
prepared for the April 8th, 2002 World Bank conference on "Taxation of Financial Intermediaries. March 27, 
2002, www.worldbank.com, em 21.11.2006, p. 02, 14 e 23. 
1 OLIVEIRA, Jorge Rubem Folena de. A lei (10.820/2003) do empréstimo consignado e a sua 
inconstitucionalidade. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 43, n. 172, out./dez; 2006, p. 226. O art.192 
tem a seguinte redação, determinada pela Emenda Constitucional n. 40/2003:" Art. 192. O sistema financeiro 
nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis 
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o 
integram." 
  
1 “Os produtos do labor, produtos do metabolismo do homem com a natureza, não duram no mundo o tempo 
suficiente para se tornarem parte dele, e a própria atividade do labor, concentrada exclusivamente na vida e em 
sua manutenção, é tão indiferente ao mundo que é como se este não existisse”. ARENDT, Hannah. A Condição 
Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária; Rio de janeiro: Salamandra; São Paulo: Ed. USP, 1981, P. 130. 
1 Segundo Hannah Arendt o homo faber, que realiza o trabalho e não mero labor, tem no mercado o lugar das 
trocas, “no qual ele pod 
1 A jurisprudência mais antiga do Supremo Tribunal Federal negava a possibilidade de negócios indiretos, 
principalmente pela forte doutrina de Eduardo Espínola, como se pode ver no Recurso Extraordinário n. 
60.699/Guanabara, 2ª Turma, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 08.11.1966, Audiência de publicação em 
16.11.1967. A decisão considerou a matéria sob o ponto de vista da “utilidade”: “Sem dúvida, um negócio 
fiduciário, como sustentam as doutas decisões de f., pode ser lícito para o fim pretendido pelas partes nestes 
autos, — o de garantir dívida periclitante da firma comercial de que era sócio o Recorrente varão. Lícito, mas 
inútil, porque há meios mais eficazes e adequados no Direito positivo do Brasil, para tal objetivo. Só não há é 
meio lícito de ficar o credor com o objeto da garantia se não for pago. Isso lhe não é permitido nem 
extensivamente, nem pela simulação duma cessão de direitos de promessa de venda, porque contraria princípio 
de ordem pública do artigo 765 do C.Civ. E então, segundo os melhores doutrinadores, como Eduardo Espínola, 
ou como Ferrara, citados pelas venerandas decisões, desaparece o negócio aparente para que prevaleça a 
realidade dissimulada e condenada pela lei, — no caso o citado artigo 765 do C.Civ.”. A visão do referido 
acórdão e a necessidade de proximidade do direito com a realidade é reconhecida no acórdão por menção à 
situação fática ainda presente na realidade brasileira: “O Sr. Ministro Aliomar Baleeiro: — Não sei se os 
eminentes Ministros notaram, nos jornais (o jornal ‘é uma janela aberta sobre a vida’), que há sujeitos que 
anunciam: ‘Empresto dinheiro sob hipoteca e também com pacto de retrovenda’. Pois bem, é muito comum 
simular-se a hipoteca num pacto de retrovenda, para maior desembaraço do credor. Se o devedor não paga, ele 
fica logo com o bem”. No acórdão, embora tenha sido admitido o negócio fiduciário, não foram atribuídos os 
efeitos pretendidos pelas partes, mas somente os admitidos pelo ordenamento, no caso, foi declarada a 
impossibilidade do credor ficar com a propriedade do bem transferido em garantia. 
Decisão em sentido contrário foi proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 82.447, Rel. Min. 
Moreira Alves, que admite o negócio fiduciário salvo quando o “escopo” for fraudar lei imperativa. Ou seja, o 
“controle do escopo”, mediante a confrontação da finalidade prevista pelo tipo jurídico e a finalidade a ser 
alcançada pelas partes, indica se o negócio é indireto e se busca fraudar lei imperativa. No referido acórdão 
Moreira Alves admite a celebração do negócio fiduciário, tendo em vista que não foi visualizada a violação de 
lei imperativa, no caso a Lei da Usura. 
1 A doutrina brasileira debate-se constantemente com esse problema, havendo muitos estudos tratando sobre a 
possibilidade de negócios jurídicos fiduciários e indiretos principalmente com o objetivo de admitir tipos 
contratuais do direito estrangeiro que são incompatíveis com o sistema pátrio – caso do trust ou de determinadas 
modalidades de garantia. Uma análise acurada sobre o conceito de negócios indiretos, a diferença entre estes e os 
negócios simulados e sobre as dificuldades estruturais para a adoção do trust no direito brasileiro é feita por 
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MARTINS-COSTA, Judith. Os negócios fiduciários. Considerações sobre a possibilidade de acolhimento do 
trust no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, v. 657, julho de 1990, p. 37 e s. Ver também SALOMÃO 
NETO, Eduardo. O trust e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1996. Outra importante obra sobre o tema é a de 
CHALHUB, Melhim Namem. Trust – perspectivas do direito contemporâneo na transmissão da propriedade 
para administração de investimentos e garantia. Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2001. CHALHUB, Melhim 
Namem. Negócio fiduciário. São Paulo: Renovar, 2006. 
1 Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2216/SP, 3ª Turma, Rel. Nilson Naves, j. 28.05.1991, DJ. 01.07.1991, 
REsp 475.040/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 24.06.2003, DJ. 13.10.2003, REsp 2216/SP etc. 
Para os fins deste estudo deixa-se de fazer uma análise mais aprofundada de opiniões no sentido da irrelevância 
da função típica dos contratos, defendendo, por exemplo, ser possível a utilização da compra e venda como 
instrumento de garantia. “Se tomarmos como objeto de reflexão a compra e venda e se aceitarmos que ela se 
caracteriza pelo consenso em trocar uma coisa por certo preço, verificaremos que, em princípio, isto é, nas 
hipóteses normais, não há necessidade da distinção que fizemos, entre elemento categorial a integrar o objeto, e 
causa, definida, conforme geralmente se faz, como função prático-social do negócio, ou como função 
econômico-social, pois haverá total correspondência entre ambos. Todavia, nada impede que se use a compra e 
venda, já não mais com a finalidade de circulação de bens, mas como a função diversa, por exemplo, com escopo 
de garantia, como acontece na compra e venda com pacto de retrovenda. Aí muda a função, e se realmente fosse 
esta que determinasse diretamente o tipo do negócio e respectivo regime jurídico, estes também mudariam. Tal 
não ocorre, nem nesse caso (o negócio, ainda que a função seja outra, continua a ser compra e venda), nem em 
todas as outras hipóteses de negócio indireto, justamente porque é o elemento categorial inderrogável, e não a 
função, que fixa o tipo e o regime jurídico de cada negócio”. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio 
jurídico – existência, validade e eficácia, p. 148. 
1 Ferramentas no sentido utilizado por HESPANHA, António Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica 
europeia. Lisboa: Europa-América, 1997, p. 26 e 27 “a tradição não representa um resultado, um valor, uma 
norma; mas uma série de ferramentas (…) com as quais são produzidos novos resultados. Na verdade, o trabalho 
de produção de novos efeitos jurídicos (novas normas, novos valores, novos dogmas) é levado a cabo com 
ferramentas recebidas da tradição: ferramentas institucionais (instituições, papéis sociais), ferramentas 
discursivas (linguagem técnica, tópicos, modelos de argumentação e de prova, conceitos e dogmas), ferramentas 
comunicacionais (bibliotecas, redes acadêmicas ou intelectuais). É desta forma que o passado modela o presente. 
Não pela imposição directa de valores e de normas, mas pela disponibilização de uma grande parte da 
utensilagem social e intelectual com que se produzem novos valores e novas normas”. 
1A busca da função está relacionada ao ‘aspecto causativo’: “Ela assume uma disciplina segundo a sua causa, a 
qual é expressão da sua disciplina: o aspecto funcional e aquele causativo exprimem a mesma exigência, isto é, 
individuar e completar uma relação entre situações subjetivas. O credor, segundo seja a causa uma ou outra, tem, 
ou não, determinados poderes, obrigações…”. PERLINGIERI, Pietro, tradução de Maria Cristina de Cicco. 
Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 117. 
1 Ver JHERING, Rudolf von. A finalidade do Direito. Edição histórica. Tradução de José Antônio Faria Correa. 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979. JHERING, Rudolf von. Do lucro nos contratos e da suposta necessidade do 
valor patrimonial das prestações obrigatórias. In: Questões e Estudos de Direito. Campinas: LZN Editora, 2003.  
CIMBALI, Enrico. Opere complete. Torino: Unione Tipográfico-editrice Torinese, 1907. GOMES, Orlando. 
Lineamentos gerais do anteprojeto de reforma do Código Civil.  Revista Forense, v. 206, 1964. GOMES, 
Orlando. Transformações Gerais do Direito das Obrigações. 2 ed.ª  São Paulo: RT, 1980. BETTI, Emilio. 
Negozio Giuridico. Novíssimo Digesto Italiano, p. 209 e ss. ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito 
Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947. DUGUIT, Leon. Las transformaciones generales del Derecho Privado 
desde el Código de Napoleón. 2ª ed. Madrid: Francisco Beltran, Libreria española y extranjera, 1920, p. 69-74. 
RENNER, Karl. Gli istituti del diritto privato e la loro funzione giuridica. Un contributo alla critica del diritto 
civile. Bologna: Società editrice il Mulino, 1981. Tradução da edição de 1929, por Cornelia Mittendorfer. 
Realizei estudo sobre as origens doutrinárias da função social dos contratos na obra “As origens doutrinárias da 
função social dos contratos no Código Civil”, tese de doutorado defendida em junho de 2006 na UFRGS, no 
prelo, a ser publicada pela Editora Saraiva, São Paulo, em 2008. 
1 Modelo no sentido que já abordamos no livro BRANCO, Gerson Luiz Carlos e MARTINS-COSTA, Judith. 
Diretrizes Teóricas do Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. 
1 Como diz Jorge Miranda, a regra constitucional da não-discriminação impede que o legislador estabeleça 
discriminações entre concretos sujeitos econômicos como elemento essencial do Direito de Iniciativa. 
MIRANDA, Jorge. Iniciativa Econômica. In: Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais. São João do Estoril: 
Principia, 2006, p. 173 – 185. 
1 Sobre a problemática dos limites entre autodeterminação e autonomia privada, ver RIBEIRO, Joaquim de 
Sousa. O problema do contrato as cláusulas contratuais gerais e o princípio da liberdade contratual. Coimbra: 
Almedina, 2003 p. 21 e ss. A diferença marcada pelo autor português pode ser sintetizada na natureza 
instrumental da conexão entre os dois conceitos: “a autonomia privada relaciona-se com a autodeterminação 
como um meio para o seu fim (um dos seus fins) (…) a autonomia privada não é uma componente da 
autodeterminação, mas apenas uma técnica de criação jurídica ajustada à autodeterminação”, p. 30. 
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1 O sistema constitucional pressupõe a autonomia privada a partir de uma série de comandos que 

devem ser compreendidos em conjunto, entre eles os incisos do art. 5º, acima citados, que tratam da liberdade 

geral, liberdade profissional, liberdade de associação, e que garantem eficácia ao ato jurídico perfeito e, portanto, 

a eficácia obrigatória e a irretratabilidade dos negócios jurídicos.  

Há opinião contrária, como por exemplo, a de Ana Prata que afirma não se poder considerar a autonomia privada 
como manifestação da liberdade individual, porque isso representa “erigir em ordem natural aquilo que é ordem 
económica históricamente referenciada”. PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: 
Almedina, 1982, p. 78. 
O equívoco da afirmação de Ana Prata é a confusão entre o Direito Fundamental da liberdade e um pressuposto 
Direito Natural à liberdade, que não estão em debate na atualidade, tendo em vista a incontestável natureza 
histórica dos próprios  Direitos  Fundamentais. 
Sua proposição é a de que a solução constitucional não é de uma “tutela constitucional da autonomia privada”, 
mas de que a Constituição é restritiva da liberdade negocial, reordenando o seu significado clássico, colocando-a 
como acessório da liberdade de iniciativa e do direito de propriedade, (p. 215 e 216) argumento que não resiste a 
natural e indiscutível proteção da liberdade de contratar posta nas divesas disposições constitucionais, não 
obstante a autora portuguesa esteja correta no sentido de que a Constituição “reordena” a autonomia privada para 
afastar o conceito clássico tal qual foi concebido por Savigny. Embora a referência à Constituição referida por 
Ana Prata seja a portuguesa, nesse aspecto não há notas ou traços que sejam de gritante distinção com a 
Constituição brasileira. 

1 Sobre a concepção substancial do princípio ver OLIVEIRA, Maria Rosynete. Devido processo legal. 

Porto Alegre: Fabris, 1999, p. 200 – 208. O enfoque substantivo do due process of law  significa que o Estado 

não pode privar arbitrariamente certos direitos fundamentais, ainda que seja observada a seqüência de etapas de 

um procedimento. O procedimento previsto pelo legislador, por competência constitucional, não pode 

estabelecer procedimentos que não garantam direitos ou a essência de direitos, como o direito à vida, liberdade e 

propriedade. Acolhido inicialmente por decisões dos Ministros Moreira Alves e Themístocles Cavalcanti, o 

Supremo Tribunal Federal “acentua a presença no devido processo legal de um conteúdo de razoabilidade,  

capaz de sindicar os atos estatais que se afigurem aberrantes da razão”. Isso significa que pode ser reconhecida a 

inconstitucionalidade de leis que aberrantes da razão firam indiretamente direitos constitucionais. 

O devido processo legal substantivo exige senso de justiça e enquadramento nos preceitos 

constitucionais. 

No mesmo sentido o clássico texto SAN TIAGO DANTAS, F.C. de. Problemas de Direito Positivo. 

Rio de Janeiro: Forense, 1953, p. 37 -  64. 
1 Entre outras, veja-se a recente decisão considerando inconstitucional Lei do Estado do Rio Grande do Sul por 
ter violado o substantial due process of law: Supremo Tribunal Federal, ADI n. 2806/RS, Tribunal Pleno, Rel. 
Min. Ilmar Galvão, j. 23.04.2003, DJ. 27.06.2003. Veja-se ainda a decisão Supremo Tribunal Federal, ADI-MC 
2667/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002, DJ. 12.03.2004: “As normas legais devem 
observar, no processo de sua formulação, critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os 
padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público devem 
ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do "substantive due process of law". 
1 BROWNSWORD, Roger. Contract law and the Human Rights Act 1998. Contract Law – themes for the 
twenty-first century.  Oxford: Oxford University Press, 2006,  p. 241 – 272. Ainda a esse respeito ver, entre 
outros, texto que trata sobre a constitucionalização do direito privado na Escócia, cujo parlamento data de 1999, 
inserido no sistema da Grã-Bretanha, mas cuja tradição de proteção dos direitos civis fez nascer o debate a 
respeito dos limites “constitucionais” ao legislador. The Honourable Lord Reed. The Constitutionalisation Of 
Private Law: Scotland. Electronic Journal Of Comparative Law, (May 2001), http://www.ejcl.org/52/art52-
4.html. Deve-se observar, também, que assim como no Brasil, há resistências a esse movimento, como a que é 
apresentada no texto: Smits, Jan M., Private Law and Fundamental Rights: A Sceptical View.  In: Tom 
Barkhuysen & Siewert Lindenbergh (eds.), Constitutionalisation of Private Law. Leiden/Boston: Martinus 
Nijhoff Publishers / Brill Academic (May 2006), 2006, p. 9-22. 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7339



FRAUDES À CONSTITUIÇÃO E O PODER LEGISLATIVO: 
DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO COMO PROPÓSITO DE 

CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
 

FRAUD TO THE CONSTITUTION AND THE LEGISLATIVE POWER: DEMOCRACY 
AND PARTICIPATION AS A PURPOSE OF ACHIEVEMENT RIGHTS AND 

GUARANTEES 

 
 
 

Humberto Gomes Pereira 
Natalia De Souza Lisboa 

 

RESUMO 
O presente trabalho trata das fraudes à Constituição e a ameaça que sua utilização acarreta aos 
direitos e garantias fundamentais. Preliminarmente, as fraudes à Constituição são realizadas 
pelo Poder Legislativo, titular do poder reformador ao promulgar emendas à Constituição que 
nascem com o objetivo de constitucionalizar uma lei que originariamente era inconstitucional, 
assim já proclamado através de controle difuso, impedindo a proteção de direito material 
violado por tais leis pela via difusa e concreta. Como a regra constitucionalmente garantida é 
a da não-retroação, não podendo nascer uma emenda constitucional para conferir validade a 
uma lei que inicialmente dela carecia, tal atividade legislativa afeta também diametralmente 
os direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos. 
Dessa forma, é apresentada a necessidade de seu combate para a efetivação do Estado 
Democrático de Direito pelo emprego do devido processo legislativo seguindo a direção do 
patriotismo constitucional influenciado pelos aspectos democráticos para asseverar a 
efetividade e eficácia dos direitos e garantias fundamentais. 
O método de pesquisa utilizado foi essencialmente teórico, a partir procedimento sistemático 
dedutivo inicializado do conhecimento geral de conceitos auxiliares para determinar o alcance 
das fraudes à Constituição, utilizando-se de bibliografia que reportam ao tema vertente, 
publicações e periódicos especializados em temas jurídicos e pesquisa junto a tribunais sobre 
o tema.  
PALAVRAS-CHAVE: FRAUDES À CONSTITUIÇÃO; PODER LEGISLATIVO; 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO; DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 
ABSTRACT 
This paper deals with fraud and the threat to the Constitution that its use leads to fundamental 
rights and guarantees. Preliminarily, the frauds are the constitution made by the Legislature, 
the holder of the reforming power by enacting amendments to the Constitution that are born 
in order to constitutionalize a law that originally was unconstitutional, as well as proclaimed 
by diffuse control, impeding the protection of substantive law violated by such laws and 
diffuse through concrete. As the rule is constitutionally guaranteed the non-retroactivity, and 
can not rise to a constitutional amendment to give validity to a law that initially it lacked such 
legislative activity also affects diametrically rights and fundamental guarantees of 
constitutional provisions.  
KEYWORDS: FRAUD ON THE CONSTITUTION, THE LEGISLATIVE POWER, THE 
DEMOCRATIC STATE OF LAW, FUNDAMENTAL RIGHTS. 
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1 FRAUDES À CONSTITUIÇÃO 

  

Para que seja realizada qualquer modificação no texto constitucional determinado 

originariamente pelo poder constituinte é necessário que sejam obedecidas algumas regras 

pelo poder reformador, conforme informado pelas limitações expressas relativas às restrições 

temporais, circunstancias e materiais, bem como as limitações tácitas na Constituição. Assim, 

a mudança realizada no texto da Constituição deve guardar respeito a determinados elementos 

basilares nela previstos que norteiam todo ordenamento jurídico brasileiro. 

Os contextos político, econômico e social influenciam diretamente no surgimento de 

uma Constituição. Vinte anos após a promulgação da Constituição da República de 1988, as 

alterações enfrentadas pela sociedade nos contextos acima referidos não sugerem uma 

completa ruptura com o texto constitucional em vigor, ou seja, o povo não precisa exercer sua 

titularidade do poder constituinte e nomear uma nova Assembléia Constituinte para a feitura 

de uma nova Constituição.    

Por vezes o descrédito da Constituição e sua perda de concretude normativa 

perpassam pela visão viciada que a sociedade tem de uma aplicabilidade constitucional 

deficiente e de sua falta de eficácia. Essa depreciação da Constituição é acompanhada 

diametralmente pelas críticas sobre o texto constitucional, sendo que não cabe mais suportar a 

idéia de que a carência no cumprimento dos direitos constitucionais, principalmente no que 

tange aos direitos e garantias fundamentais, se dá unicamente por falhas em sua redação 

autêntica.    

  

E, pois, é mais do que necessário abandonar de uma vez por todas um 

dos grandes equívocos em que não se pode mais insistir, sob pena de minarmos a 

própria legitimidade jurídico-política: aquele equívoco justamente gerado pela 

incapacidade de se compreender que textos jurídicos não são capazes por si sós de 

transformar a realidade ou de transformar o mundo1. (grifos do autor) 

  

Dessa maneira, não se pode partir do pressuposto que a promulgação de uma nova 

Constituição seria a panacéia para a extinção de todos os incômodos que assolam atualmente 

a sociedade. O resultado dessa alteração completa poderia trazer ainda mais frustração para os 

cidadãos, aumentando ainda mais a descrença no texto constitucional. 

Também é necessário ressaltar que a edição imoderada de emendas à Constituição 

da mesma maneira não contribui para resolver o problema da falta de eficácia e efetividade da 

Constituição. Não basta apenas alterar o texto constitucional para que todas as dificuldades 
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enfrentadas pela sociedade sejam modificadas instantaneamente, como num passe de mágica, 

tendo feito somente uma mudança textual, pois 

  

As constantes emendas ao hodierno Texto Constitucional do Brasil, 

ocorridas por maiorias transitórias, que não representam o interesse da população, 

forjadas pelos mais dispares interesses, incluindo os pessoais e os econômicos, 

enseja a fragilização do texto, contribuindo para o seu descrédito1.  

  

Partindo desse equívoco, o Estado, pela ação dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, tenta freneticamente alterar o texto da Constituição ou seu significado e alcance. É 

nesse contexto de insegurança que surgem as fraudes à Constituição. De tratamento ainda 

acanhado por parte da doutrina brasileira, as fraudes à Constituição “são modificações 

radicais ocorridas em seu texto, que, contrariando preceitos inerentes a sua modificação, 

infringem o procedimento de reforma constitucional, principalmente incidindo contra as 

cláusulas pétreas, explícitas e implícitas 1”, que podem ser praticadas por todos os poderes do 

Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Ampliando tal conceito, as fraudes à Constituição também podem ferir a 

Constituição e não atuar de acordo com princípios constitucionais sem que sejam 

formalmente burladas as regras disciplinadas pelo poder constituinte para que sejam 

obedecidas pelo poder reformador. Tal manobra ocorre quando existe a intenção 

propositadamente preconcebida de modificar de maneira não autêntica alguns preceitos 

constitucionais declarados inalteráveis pelo texto original, agindo assim em descumprimento 

com os rigorosos deveres disciplinados na Constituição. 

As fraudes à Constituição não podem ser confundidas ou consideradas 

simplesmente como normas constitucionais inválidas ou inconstitucionais. Ao tratar de 

normas constitucionais inconstitucionais, Otto Bachof estabelece as possibilidades de sua 

ocorrência por meio de violação da Constituição escrita ou de violação de direito 

constitucional não escrito a partir da distinção da Constituição em sentido formal e em sentido 

material1. 

Tendo como base a Lei Fundamental de Bonn e a Lei sobre o Tribunal 

Constitucional Federal alemão, o mesmo autor elenca as hipóteses de violação da 

Constituição escrita1, que podem ocorrer pela inconstitucionalidade: de normas 

constitucionais ilegais; de leis de alteração da Constituição; de normas constitucionais em 

virtude de contradição com normas constitucionais de grau superior, na suposição de 

existirem no mesmo documento uma norma de valor maior determinada pelo poder 

constituinte; resultante de ‘mudança de natureza’ de normas constitucionais e por infração de 
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direito supralegal positivado na lei constitucional. Ainda determina que as normas 

constitucionais inconstitucionais podem surgir por violação do direito constitucional não 

escrito, em três hipóteses de inconstitucionalidade: por infração dos princípios constitucionais 

não escritos do sentido da Constituição; por infração do direito constitucional consuetudinário 

e por infração de direito supralegal não positivado. 

As tentativas de fraude à Constituição, tal como as normas inconstitucionais, são 

produzidas em desalinho com os ditames da Constituição, ou seja, não encontram em seu 

alicerce fundamento de validade no texto constitucional para que possam ser aplicadas e 

respeitadas como preceitos superiores por todo o ordenamento jurídico. A notável questão a 

ser considerada acerca das fraudes à Constituição é a grande dificuldade que, por vezes, obsta 

que seja reconhecida frente ao texto constitucional, uma vez que são realizadas de maneira a 

aparentar estar conferindo legitimidade e legalidade ao que não as contêm.   

  

2 PODER LEGISLATIVO 

A atividade jurídica brasileira ainda gira precipuamente em torno de textos 

normativos, cabendo ao Poder Legislativo determinar qual será o Direito aplicado. Mas este 

não é o único problema, como ressalta Boaventura de Souza Santos: 

  

Defendo, assim, que a “falsa consciência” do direito nas sociedades 

capitalistas não reside tanto na discrepância entre o direito legislado e o direito 

aplicado, como geralmente se pensa, mas antes numa construção social bem urdida 

que converte o direito estatal na única forma de direito, supondo assim que suprime 

o direito doméstico, o direito da produção, o direito da troca, o direito da 

comunidade e o direito sistêmico, sem os quais, de facto, o direito territorial não 

funcionaria como funciona nas nossas sociedades.1  

  

O Poder Legislativo brasileiro é formado por legisladores que muitas vezes são 

influenciados diretamente por uma atividade política com intenções privadas, não se 

preocupando com os interesses públicos. Via de regra, a atividade política deve cuidar da 

esfera pública, e é tanto limitadora como limitada pelo Direito, pois estão previstos na 

Constituição da República a formação do Poder Legislativo por meio do voto popular bem 

como os limites a serem respeitados para a edição das leis. Há um número excessivo de leis e 

decretos em vigor, várias editadas sem nenhuma eficácia social, e ainda há aquelas leis em 

que o mau uso da linguagem prejudica a sua aplicação, dificultando o trabalho do Poder 

Executivo e principalmente do Judiciário. Essa demasiada produção legislativa é estéril, posto 

que 
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ainda que o legislador ou mesmo um capaz cientista do direito se esforce 

para considerar previamente todas as situações que, eventualmente, possam vir a 

integrar o campo de incidência de uma norma qualquer, para então fixar o(s) 

sentido(s) do respectivo texto legal, a fim de moldar a priori a aplicação do Direito, 

seria impossível esgotar, definir ou sequer limitar, mesmo que num amplo, mas 

frágil, rol, todas as possibilidades1 

  

Como fruto de tal situação, pode ser verificado que a repetição de emendas 

constitucionais pelo Poder Legislativo quando ocorrem com o objetivo de constitucionalizar 

leis e atos normativos infraconstitucionais – que foram em sua origem proclamados 

inconstitucionais nos controles difuso e concentrado – frauda não apenas a Constituição, por 

exercício abusivo do processo legislativo, como impede o Direito de proteger um eventual 

direito material violado por essas leis pela via concreta, uma vez que 

  

É do Princípio Fundamental do Estado de Direito que se extraem os 

Direitos e Garantias Fundamentais constitucionalmente declarados e, assim, 

positivados, como decorrentes do seu desenvolvimento: a segurança ou a certeza 

jurídica e a proteção à confiança. Se a Reforma do Estado se viabilizar mediante 

emenda que desconsidere a vedação da retroatividade retroativa onerosa insulpida 

no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição, nascerá, destarte, sob o signo de uma 

fraus constitutioni1. 

  

No mesmo sentido realça Marcelo Cattoni: 

  

é preciso denunciar: maiorias políticas, no governo ou fora dele, maiorias 

essas sempre conjunturais, têm insistido em novas emendas constitucionais, até 

mesmo em revisões facilitadas, na expectativa excessiva de que desse modo seriam 

resolvidos todos os problemas sociais, econômicos, políticos, para não dizer os 

problemas de efetividade do Direito ou mesmo “morais”1.  

  

O problema da fraude à Constituição realizada pelo Poder Legislativo reside se o 

fundamento de validade de uma lei originariamente inconstitucional for modificado por 

emenda constitucional superveniente. Celso Antonio Bandeira de Mello1 traça quatro 

alternativas para deslindar tal problema. Na primeira, partindo da premissa da regra não ter 

sido oficialmente reconhecida como inconstitucional, não há o que ser discutido, uma vez que 

tal regra pode ser considerada válida, posto que não fora declarada inconstitucional. Cabe 

lembrar que proclamação de inconstitucionalidade será sempre constitutiva no modelo 
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abstrato, tendo como efeito a retirada da regra do ordenamento jurídico. A exceção encontra-

se no controle de constitucionalidade incidental, uma vez que o juiz, ao analisar o caso 

concreto, deixa de aplicar uma regra por reputar ser inconstitucional naquele episódio, não 

tendo o condão de declarar a inconstitucionalidade erga omnes ou determinar a retirada da 

regra do ordenamento. 

Na segunda alternativa, a discussão se dá acerca da possibilidade da regra 

efetivamente declarada inconstitucional ser retroativamente validada por emenda 

constitucional superveniente. É imperioso lembrar que em nosso sistema jurídico vigora o 

princípio da irretroatividade das leis. Assim, a emenda constitucional não tem o poder de 

retroagir para garantir validade a uma lei que originariamente não a possuía. O problema 

desse raciocínio é pressupor que a inconstitucionalidade é uma espécie de nulidade e, como 

tal, plena e auto-evidente. Ainda sob o signo do princípio da irretroatividade das leis, a 

terceira alternativa exegética repousa sobre a possibilidade da regra originariamente 

inconstitucional gozar de validade a partir da entrada em vigor da emenda constitucional, 

podendo a regra gerar efeitos normalmente a partir deste momento. Tal interpretação pode ser 

considerada como 

  

(...) burla ao próprio sistema, efetuável mediante produção de leis 

inconstitucionais em antecipação a Emendas futuras ou, dito pelo inverso, 

bloquear-se-ia o reconhecimento de inconstitucionalidades, graças ao expediente de 

produzir emenda sucessiva, o que representaria uma fragilização do sistema1.  

  

Dessa forma, sob pena de ser configurada a fraude a Constituição, não pode ser 

admitido que emenda constitucional confira validade, ainda que de forma não retroativa, a 

regras maculadas com inconstitucionalidade em sua origem. Tal possibilidade de fraude pode 

ser percebida com clareza solar nas hipóteses em que a emenda constitucional é editada pouco 

depois da regra ser proclamada inconstitucional, demonstrando assim ter como único objetivo 

sanar o defeito que a regra originariamente continha, dando a aparência de que o ordenamento 

acolhe a própria transgressão. 

A quarta e última alternativa seria considerar que a regra originariamente continua 

sendo inconstitucional, ou seja, inválida em face do ordenamento jurídico em vigor. Caso o 

legislador entenda ser necessário o tratamento da matéria por regulamentação 

infraconstitucional, uma nova lei de igual teor poderá ser editada para que seja considerada 

válida e constitucionalmente acolhida.   
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2.1 A Legislação simbólica 

  

A atividade legislativa é o momento em que os sistemas político e jurídico se 

encontram para a feitura de atos normativos capazes de realizar as aspirações e necessidades 

sociais. De maneira oposta, a legislação simbólica, que pode ser definida como a “produção 

de textos cuja referência manifesta à realidade é a normativo-jurídica, mas que serve, primária 

e hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não especificamente normativo-

jurídico1”, não atende aos objetivos iniciais da atividade legislativa.  

Marcelo Neves apresenta o modelo tricotômico das espécies de legislação simbólica 

de Kindermann1, podendo ser os atos normativos classificados de acordo com o seu conteúdo 

para: confirmar valores sociais; demonstrar a capacidade de ação do Estado; e adiar a solução 

de conflitos através de compromissos dilatórios. É na primeira hipótese que pode ser 

percebida a divisão dos grupos e os seus valores e interesses próprios. Cada grupo tenta 

demonstrar sua superioridade por meio do convencimento do legislador para a edição de um 

ato legislativo que esteja em conformidade com os seus valores e, dessa forma, que os valores 

dissonantes de seus interesses não sejam considerados válidos. Essa “vitória legislativa” é 

realizada pela normatização de tais valores que simbolicamente demonstram quem são os 

vencedores e os vencidos, sendo de menor relevância a eficácia do instrumento normativo. 

Para demonstrar a capacidade de ação do Estado em solucionar imediatamente as 

pressões exercidas pela população e gerar confiança nos sistemas jurídico e político é 

realizada a legislação-álibi, segunda espécie de legislação simbólica, que segue a crença 

instrumentalista ao atribuir à legislação o poder para resolver os anseios e problemas da 

sociedade1. Corresponde à tentativa de simular a solução dos problemas sociais e colocar o 

legislador em posição de destaque frente à sociedade. O grande defeito da legislação-álibi está 

na relação existente entre a quantidade de atos legislativos expedidos sob seu pretexto e o 

êxito deles, pois quanto mais for utilizada maior será a probabilidade de não obter o efeito 

desejado quando a função de álibi é descoberta pela sociedade. 

A última espécie de legislação simbólica é a utilização do instrumento normativo 

como fórmula de compromisso dilatório, adiando os conflitos sociais. Isso significa que o ato 

legislativo expedido não tem o condão de resolver os problemas sociais, somente irá transferir 

a sua possibilidade de solução para um futuro indefinido. O ato será aprovado por todas as 

partes envolvidas política e juridicamente, uma vez que é evidente sua ineficácia enquanto 

instrumento normativo para resolução de conflitos sociais. 

  

2.1.1 A constitucionalização simbólica 
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No que tange à legislação constitucional, de igual modo poderá ocorrer a 

constitucionalização simbólica, podendo ser dividida da mesma maneira que a legislação 

simbólica1 em: constitucionalização simbólica destinada à corroboração de determinados 

valores sociais; a Constituição como forma de compromisso dilatório; e a 

constitucionalização-álibi. As duas primeiras espécies são consideradas menos relevantes que 

a constitucionalização-álibi. 

A primeira espécie aparece muitas vezes ligada a textos constitucionais autocráticos, 

apresentando a Constituição com dispositivos sem relevância normativo-jurídica, existente 

somente para confirmar as convicções de determinado grupo, por exemplo, no caso dos países 

africanos que após sua independência buscam a afirmação de princípios de autenticidade e 

negritude. A Constituição como forma de compromisso dilatório não atinge a generalidade do 

texto constitucional, tratando precisamente de encontrar uma fórmula que consiga, a 

princípio, satisfazer os interesses contraditórios e adiar a decisão objetiva acerca dos anseios 

da sociedade. Dessa maneira, o texto constitucional poderá ser interpretado pelas partes 

conflitantes de maneira distinta, utilizando-se cada um dos argumentos e razões para que não 

haja apenas uma interpretação jurídica exata. 

Por seu turno, a constitucionalização-álibi compromete todo o sistema jurídico 

constitucional, servindo como justificação ou escusa aos legisladores constitucionais, titulares 

da atividade constituinte originária e reformadora, que mostram um Estado como 

representante dos valores democráticos constitucionalmente previstos que não são possíveis 

de serem efetivados por causa do subdesenvolvimento da sociedade. A carência de 

concretização do texto constitucional está intimamente ligada à sua função simbólica, 

conforme expressa Marcelo Neves: 

  

A identificação retórica do Estado e do governo com o modelo 

democrático ocidental encontra respaldo no documento constitucional. Em face da 

realidade social discrepante, o modelo constitucional é invocado pelos governantes 

como álibi: transfere-se a ‘culpa’ para a sociedade ‘desorganizada e atrasada’, 

‘descarregando-se’ de ‘responsabilidade’ o Estado ou o governo constitucional1.  

  

Dessa forma, há uma contínua falta de harmonia na constitucionalização do Estado, 

uma vez que os dispositivos do texto constitucional originário, bem como os adicionados 

posteriormente por intermédio de emendas constitucionais, apesar de aparentarem na sua 

forma a potencialidade de solucionar os problemas sociais, resultam em uma conflituosa 

relação anteriormente prevista dos sistemas jurídico e político. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7347



  

2.1.2 A eficácia simbólica 

  

De modo diferente do que é realizado pela ideologia, o modo de atuação do sistema 

simbólico sempre conta com objetivos pré-determinados. Para cada manifestação, tem objeto, 

conteúdo e público específicos para serem atingidos, constantemente agindo como se não 

existissem outros interesses por trás daqueles que foram apresentados. Ao ocultar o sentido 

real e realizar o repasse de significados diversos sem que tal manobra seja percebida, os 

favorecidos pelo sistema simbólico alcançarão as vantagens previstas inicialmente de acordo 

com o número de pessoas que serão abrangidas por tal efeito. De maneira que quanto mais as 

pessoas estiverem alienadas a respeito de tal iniciativa, mais fácil será controlá-las para que os 

resultados determinados anteriormente sejam atingidos, conforme a seguinte observação de 

Bourdieu: 

  

É próprio da eficácia simbólica, como se sabe, não poder exercer-se 

senão com a cumplicidade – tanto mais certa quanto mais inconsciente, e até 

mesmo subtilmente extorquida – daqueles que a suportam. Forma por excelência do 

discurso legitimo, o direito só pode exercer a sua eficácia específica na medida em 

que obtem o reconhecimento, quer dizer, na medida em que permanece 

desconhecida a parte maior ou menor do arbitrário que está na origem de seu 

funcionamento1.(grifos nossos) 

  

Ao lançar mão da legislação e da constitucionalização simbólicas em quaisquer de 

suas espécies, seja para confirmar valores sociais; demonstrar a capacidade de ação do Estado 

ou adiar a solução de conflitos através de compromissos dilatórios, seus efeitos irão atingir 

diretamente a eficácia dos direitos, uma vez que passarão a imagem de que os anseios e 

conflitos da sociedade estariam resolvidos simplesmente pela manobra legislativa realizada: 

  

Decorre daí a concepção do direito como simples trama de símbolos e 

ideais abstratos, a esconder do homem comum o fato de que os códigos e as leis 

normalmente se movem em múltiplas e incoerentes direções para satisfazer os 

interesses em conflitos do sistema social que servem.1.  

  

Por mais que os instrumentos normativos produzidos sob o véu do sistema 

simbólico aparentem ser coerentes com os anseios sociais, na realidade é somente o fruto da 

tentativa de demonstrar que o Direito pode ser considerado seguro e atento para buscar 

soluções ao males que afligem seus cidadãos. 
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Para que seja analisada a eficácia simbólica de determinada norma jurídica é 

necessário que seja verificada a sua aplicação e principalmente a sua executoriedade. Assim, é 

ameaçador à sobrevivência do Direito a possibilidade da perda de sua autonomia. Quanto 

mais velada for a legislação ou constitucionalização simbólica, mais chances a norma jurídica 

tem de ser aplicada e executada simplesmente por sua característica de exigibilidade. 

Por outro lado, caso seja observado pela sociedade na aplicação de determinada 

norma jurídica que a imposição da lei foi realizada por motivos escusos que levem a 

questionar a sua juridicidade, ela restará esvaziada pela não por sua violação, mas sim por sua 

não observância e obediência.   

Igualmente, a ineficácia e a inefetividade dos instrumentos normativos, 

principalmente o texto constitucional, surgem em um grau muito elevado, visto que as 

expectativas mediatas da sociedade bem como as do Estado não são atingidas, deparando 

assim com a forte carência de vigência social da lei. A proporção da crise enfrentada pelos 

poderes do Estado brasileiro alcança uma grande dimensão refletida no Direito. A 

representação simbólica da crise do Direito pode ser por vezes considerada mais grave do que 

a tensão realmente existente. 

A eficácia simbólica pode ser determinada também pelo Poder Judiciário, 

principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que metaforicamente utiliza-se do pretexto de 

cumprimento à Constituição para determinar aspectos condicionantes na aplicação do texto 

constitucional. 

  

Nessa linha, a decisão do Supremo Tribunal Federal, por mais que esteja 

imbuída de um sentido pragmático e sustentada na melhor ciência jurídica, pode 

(e, certamente assim será) representar uma afirmação do imaginário jurídico que 

justamente levou àquilo que hoje é combatido: o excesso de recursos e a 

multiplicação de demandas1. (grifos dos autores) 

  

Isso significa que a Constituição pode ter sua eficácia restringida através de 

mutações constitucionais realizadas em seu texto, tendo em vista o objetivo de reduzir as 

demandas judiciais, dificultando sobremaneira o acesso à justiça e a prestação jurisdicional à 

sociedade. Ao impedir este ingresso ao Poder Judiciário, está sendo representado, 

simbolicamente, a eficácia do texto constitucional que deixa de ser aplicado.  

3 A NECESSIDADE DE COMBATE ÀS FRAUDES À CONSTITUIÇÃO  

  

O texto constitucional quando analisado isoladamente tem pouco significado, 

necessitando sempre de interpretação e busca do sentido e do alcance de seu conteúdo. Além 
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disso, a Constituição deve refletir as demandas e particularidades da sociedade relativamente 

às suas gerações passadas, das presentes bem como das futuras. 

Por vezes urge a realização de alterações no texto constitucional, podendo estas 

serem feitas de modo total ou parcial. A alteração completa do texto constitucional, 

desempenhada pelo poder constituinte originário, produz uma nova Constituição baseada em 

princípios diversos dos que estão em vigor. Por seu turno, as alterações parciais são realizadas 

pelo poder reformador, que devem obedecer aos limites impostos pela própria Constituição 

para que seus alicerces possam ser preservados. Ocasionalmente as alterações na Constituição 

apenas traduzem uma situação que se encontra implícita ou por algum tempo realizada pela 

sociedade, tendo em vista que das 671 emendas constitucionais já realizadas, poucas são as 

que verdadeiramente modificam ou introduzem algo novo no documento originário. Dessa 

forma, é aparente a impressão de mudança quando não há nenhum objetivo de modificação 

constitucional, desviando o foco do problema, que é a aplicação da Constituição em vigor e 

não necessariamente seu texto. 

Além disso, as alterações no texto constitucional são diversas vezes postas como a 

panacéia para a solução das crises políticas, sociais e econômicas, aparentando apenas ser 

necessária uma modificação no texto para que ele possa ser aplicado de maneira mais eficaz e 

cumprido de modo a resolver prontamente todos esses problemas. 

Destarte, o grande desafio é conseguir uma integração social legítima com o Direito, 

e não só ter um ordenamento jurídico pronto para atender as exigências estruturais do sistema 

econômico. Para que isso ocorra, o sistema de direitos deve ter em sua origem uma estrutura 

normativa legítima. O problema reside em como examinar a legitimidade dessas pretensões de 

validade no âmbito do Direito, uma vez que ele está localizado entre a validade das normas e 

a facticidade, que é a coação de sanções exteriores1: 

  

Enquanto, no sentido de validade de convicções ligadas à autoridade, a 

facticidade e a validade se fundem, na validade jurídica ambos os momentos se 

separam um do outro – a aceitação da ordem jurídica é distinta da aceitabilidade 

dos argumentos sobre os quais ela apóia a sua pretensão de legitimidade1.  

  

Dessa forma, os destinatários das normas não podem indagar sobre a validade delas 

para que possam ser obedecidas, cabendo à facticidade a realização da integração entre a 

sociedade e o Direito. O direito positivo ainda carrega a característica de modificabilidade, 

pela qual as normas tem duração até que venham a ser declaradas sem efeito. Essa 
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característica justifica-se para evitar que as normas sejam apenas frutos de decisões arbitrárias 

com duração eterna, perdendo assim a possibilidade de integração material. 

Outrossim, a positividade do direito deve ser reflexo de uma vontade legítima, 

manifestada por cidadãos politicamente autônomos, sem estar carregada de qualquer tipo de 

arbitrariedade nessa declaração. A liberdade comunicativa dos cidadãos não pode ser 

totalmente substituída por um direito coercitivo, devendo ser mediada por procedimentos 

jurídicos para a prática dessa autodeterminação organizada. 

Segundo Jürgen Habermas, “o direito normatizado não consegue assegurar-se dos 

fundamentos de sua legitimidade apenas através de uma legalidade que coloca à disposição 

dos destinatários enfoques e motivos”1. Portanto, o que é considerado válido precisa ter 

condições de ser confirmado em face das contradições factualmente apresentadas pela 

integração social resultante dos processos de entendimento1, quando os participantes deste 

processo compreendem e têm o disposto como verdadeiro. Nisso consistem duas 

possibilidades: a aceitação da convicção como verdade, ou a rejeição, que pode ser realizada 

por intermédio da possibilidade de uma troca discursiva, onde as pretensões de validade 

podem ser criticadas. 

De tal modo, conforme as idéias semeadas a partir Jürgen Habermas, a pretensão de 

legitimidade da ordem jurídica é construída pelo exercício dos direitos subjetivos dos 

cidadãos livres e iguais: 

  

E o sistema jurídico, para ele, necessita de instituições básicas capazes 

de legitimá-lo. É esse justamente o papel desempenhado pelos Direitos 

Fundamentais (Direitos Humanos) e pelo princípio da Soberania Popular, 

consolidados nas Constituições do moderno Estado de Direito. Portanto, são 

precisamente tais instâncias que garantem a simbiose entre o sistema jurídico 

eticamente neutro, reduzido à heteronomia, e a moralidade, reduzida à esfera 

interna, ou seja, à autonomia. Em outras palavras, é isso que garante a comunicação 

entre o Direito público e o Direito privado. Entre minha intimidade, esfera do 

Direito privado, e minha vida social, esfera do Direito público1.  

  

O cidadão tem que ter independência suficiente para que possa utilizar 

adequadamente a sua autonomia pública, mas isso somente será possível se sua autonomia 

privada estiver sendo segurada com igualdade de condições em relação a seus pares pelo 

cumprimento efetivo dos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos. 

Neste contexto de sociedade, todas as normas jurídicas devem ser elaboradas 

baseadas na democracia como forma de garantir a liberdade, executada por meio de um 
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processo político fundamentado na formação da vontade comum de todos os cidadãos. Dessa 

forma, 

  

A Teoria Discursiva da Democracia sustenta que o êxito da política 

deliberativa depende da institucionalização jurídico-constitucional dos 

procedimentos e das condições de comunicação correspondentes, e considera os 

princípios do Estado Constitucional como resposta consistente à questão de como 

podem ser institucionalizadas as exigentes formas comunicativas de uma formação 

democrática da vontade e da opinião políticas1.  

  

A partir da opção pelo exercício efetivo da cidadania, observando o projeto 

democrático elaborado além dos conceitos e buscando sua efetividade real, serão realizados os 

sustentáculos do Estado brasileiro, baseados na soberania popular e nos direitos e garantias 

fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, a fraude à Constituição necessita ser 

detectada, denunciada e superada, por meio de um compromisso rígido com uma sociedade 

democrática e participativa1. 

  

3.1 DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO 

  

A obediência ao devido processo legislativo1 não trata somente de um simples 

apego à forma, mas sim como um meio de integração social por excelência na formação de 

uma sociedade. A regulação constitucionalmente prevista para o procedimento de reforma 

deve ser estritamente obedecida para que seja garantida a execução do processo democrático e 

a construção legítima da Constituição. A não observância do devido processo legislativo, 

principalmente no tocante à exacerbada elaboração de emendas à Constituição, acaba por 

tornar ainda mais presente o sentimento que o texto constitucional é malsucedido, que não 

alcança os efeitos desejados. Para garantir a validade das normas legislativas é necessário que 

a Constituição seja aplicada para verificar se o processo legislativo foi aplicado de modo 

regular e se as modificações pretendidas são constitucionais. Assim, 

  

o que legitima o Direito no processo através do qual o Direito desfaz o 

paradoxo do Direito gerando Direito é o processo legislativo democrático, que deve 

ser estruturado no sentido de possibilitar a garantia do exercício discursivo da 

autonomia pública dos cidadãos1.  
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Conforme afirma Habermas1, “com o auxílio dos direitos que garantem aos cidadãos 

o exercício de sua autonomia política, deve ser possível explicar o paradoxo do surgimento da 

legitimidade a partir da legalidade”. Tal paradoxo ocorre porque de um lado encontra-se a 

liberdade que os cidadãos têm para exercício de suas ações subjetivas, e por outro lado há o 

processo legislativo democrático atuando para retirar sua força legitimadora do entendimento 

entre os cidadãos. 

A decisão tomada pela maioria em nome de todos pressupõe que os objetos foram 

discutidos de maneira qualificada, atendendo ao discurso correspondente aos anseios. A 

minoria, que após a exposição da argumentação racionalmente motivada, contam com 

reservas contra o que foi decidido pela maioria, uma vez que aqueles que estão em número 

inferior se apóiam na crença de vir a tornar-se maioria. Caso isso ocorra, poderão utilizar-se 

de melhores argumentos para reverter a decisão anteriormente tomada. 

  

No entanto, para que o processo democrático de estabelecimento tenha 

êxito, é necessário que os cidadãos utilizem seus direitos de comunicação e de 

participação num sentido orientado também para o bem comum, o qual pode ser 

proposto politicamente, porém não imposto juridicamente. (grifos do autor)1 

  

Assim, o processo legislativo tem sua fonte de legitimação na possibilidade de 

formação democrática da opinião dos cidadãos e na manifestação da vontade deles. A 

legitimidade desse Direito pode ser medida pela manutenção da autonomia dos cidadãos, 

sendo que “no momento em que a normatividade jurídica invade o espaço de liberdade do 

indivíduo, cessa a legitimação da produção normativa1”. O Direito será considerado como 

fonte de integração social a partir do momento em que os sujeitos conseguirem vislumbrar na 

produção legislativa estatal os reflexos de sua manifestação racional nascida de um 

entendimento intersubjetivo, ao perceber serem ao mesmo tempo co-autores e destinatários do 

ordenamento jurídico.   

O formalismo exigido pelo devido processo legislativo, na sua constante busca de 

legitimidade por intermédio da legalidade, parte de três determinações sistematicamente 

estruturadas1. A primeira delas é a segurança jurídica. Ela é garantida por leis gerais e 

abstratas, bem como pela obediência a processos anteriormente determinados como forma de 

alcançar a justiça. Mas isso não significa que não seja possível a ocorrência de conceitos 

jurídicos indeterminados, uma vez que eles são imprescindíveis para a fundamentação das 

decisões judiciais pela ponderação de princípios distintos para a resolução de um caso 
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concreto. A segurança jurídica garante aos cidadãos que a manifestação das exigências do 

Estado unicamente serão estipuladas por meio do Direito. 

A segunda determinação repousa sobre a qualidade formal das leis. Por si só, as leis 

gerais e abstratas não tem o condão de conferir legitimidade ao poder exercido somente pela 

obediência de exigências funcionais. Isso ocorre para evitar que o preenchimento desses 

requisitos formais possa visar a atender a interesses particulares. No entanto, é justamente do 

caráter abstrato das leis que deriva a importância da regulação, uma vez que as situações que 

serão resolvidas pela legislação de forma geral, garantem o princípio de que os iguais serão 

tratados de maneira igual, e os diferentes de maneira diferenciada. 

A última determinação trata da construção com rigor científico e metodológico do 

corpo jurídico que, da mesma maneira das outras determinações, é incapaz de sozinho garantir 

a eficácia legitimadora somente por intermédio da legalidade. As normas de Direito 

sistematizadas por meio da elucidação de seus significados e conceitos pelos doutrinadores 

servem de auxílio para a fundamentação do Direito positivado. As modificações realizadas no 

Direito terão validade legítima quando forem fundamentadas por princípios evidentes, posto 

que em razão da positividade do ordenamento, as normas se esvaziaram de validade quando 

baseadas nos costumes da sociedade.      

  

Contudo, é necessário, mas não suficiente para a instalação sólida da 

democracia, a fixação de um procedimento legislativo pleno de regras, o que 

favorece a racionalidade do discurso, e a abertura do processo legislativo à 

participação livre e igual. Porém imprescindível se mostra também a 

institucionalização de procedimentos que previnam e repreendam a arbitrariedade 

no decurso e na conclusão do processo legislativo1. (grifos do autor)  

  

Igualmente, os limites impostos para a reforma pelo texto constitucional, sobretudo 

no que tange à preservação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos pela restrição 

ao alcance do devido processo legislativo, bem como os procedimentos por ele determinados, 

devem ser perfeitamente observados. Caso tal obediência ao que está constitucionalmente 

disposto não ocorra, estarão realizando uma modalidade de fraude à Constituição se 

  

elas violam a Constituição porque colocam em risco direitos e garantias 

das minorias políticas em face dos interesses das maiorias e porque infringem as 

próprias condições constitucionais e processuais para a deliberação por maioria, 

subvertendo, assim, o próprio processo legislativo democrático sob a desculpa de 

democracia1.  
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Destarte, o processo legislativo precisa garantir aos cidadãos a possibilidade de uma 

manifestação consciente de sua vontade democrática. É preciso que o Direito seja fonte da 

formação legítima do poder e de seu exercício com base fixada na democracia.  Por isso que 

  

temos que supor que os participantes do processo de legislação saem do 

papel de sujeitos privados do direito e assumem, através de seu papel de cidadãos, a 

perspectiva de membros de uma comunidade jurídica livremente associada, na qual 

um acordo sobre os princípios normativos da regulamentação da convivência já esta 

assegurado através da tradição ou pode ser conseguido através de um entendimento 

segundo regras reconhecidas normativamente. 1 

  

Assim, para garantir a legitimação do Direito é preciso que os cidadãos estejam 

acostumados à liberdade de exercício de seus direitos subjetivos, pois somente dessa maneira 

eles terão consciência para o exercício da liberdade comunicativa como participante ativo na 

construção de um Estado Democrático de Direito, e não ficando restritos apenas à 

preocupação de defender seus próprios interesses de sujeitos privados. 

  

3.2 PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL 

  

Como visto anteriormente, o texto da Constituição, por si só, não tem a capacidade 

de dar aplicação aos direitos e garantias fundamentais, igualmente a qualquer outro 

dispositivo constitucional, para que possa ser solidificado o alicerce do Estado Democrático 

de Direito, mas a Constituição 

apresenta de qualquer forma uma moldura institucional, um quadro 
de valores e princípios, um universo de direitos capazes de favorecer 
a emergência da transformação necessária. Daí a razão pela qual 
podemos falar, hoje, de um patriotismo constitucional. Os brasileiros, 
compondo uma comunidade de destino, se reconhecem como 
brasileiros não apenas em função de sua história comum, de sua 
língua, de sua cultura, arte, gastronomia ou futebol, mas também 
porque compartilham determinados princípios, valores, direitos e 
objetivos1. (grifos do autor) 

  

Por ser um país de vasta extensão territorial, o Brasil acaba por ter bases e 

fundamentos diferenciados principalmente em relação à cultura e à política, reflexos de uma 

colonização desorganizada e multinacional, da desigual distribuição de riqueza e de 
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oportunidades dignas de trabalho, o que dificulta a formação de uma identidade nacional.  

Apesar disso, 

  

Habermas pretende mostrar que a noção de patriotismo constitucional é, 

portanto, compatível com uma sociedade pluralista do ponto de vista cultural e 

político: por meio da construção de uma identidade constitucional comum, é 

possível articular a unidade da cultura política no contexto múltiplo de subculturas 

e formas de vida presentes na sociedade, desde uma perspectiva não-

fundamentalista. 1 (grifos do autor) 

  

Para que o patriotismo constitucional seja consumado é necessário, “por um lado, 

acertar as contas com o passado, assumindo-o responsavelmente; por outro, comprometer-se 

com a construção de um futuro renovado1”. Isso favorece a edificação de um país mais 

democrático e igualitário, formado por uma sociedade emancipada, empenhada com o 

desenvolvimento de um constitucionalismo democrático por meio de sua coordenação em 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil. 

  

Isso significa dizer que, em última análise, a defesa do patriotismo 

constitucional identifica-se não com uma tradição cultural herdada, mas refletida – 

à luz dos direitos fundamentais e da democracia, princípios típicos do 

constitucionalismo moderno. Nesse sentido deve-se entender que a questão acerca 

da legitimidade democrática das instituições políticas modernas só pode ser 

compreendida como a própria construção e projeção a um futuro aberto dessa 

legitimidade1. 

  

Para isso concorre a legitimidade expressada pelo Direito, sendo necessária a sua 

construção ininterrupta com base nos direitos e garantias fundamentais. Não adianta continuar 

com o esforço destituído de qualquer aplicabilidade de reformar continuamente o texto 

constitucional se não for iniciada a concretização dos princípios e garantias já existentes. 

Conforme o paradigma procedimentalista do direito1, é pelas eleições gerais e 

também pelas formas de participação específicas que os cidadãos transformam as diversas 

modalidades de opinião publica pelo emprego do poder comunicativo, que traz em si dois 

efeitos: a permissão para a atuação do legislador e legitimação dessa atuação, uma vez que 

pela grande mobilização pública é imposta a obrigação de que a formação do direito seja 

fundamentada de maneira mais rigorosa para o atendimento da justiça desejada. 
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Ou seja, os princípios constitucionais não podem concretizar-se nas 

práticas sociais, nem transformar-se na força que impulsiona o projeto dinâmico da 

criação de uma associação de sujeitos livres e iguais, se não forem situados no 

contexto da história de uma nação de cidadãos e se não assumirem uma ligação 

com os motivos e modos de sentir e de pensar dos sujeitos privados1.   

  

De tal modo, é preciso que todos os cidadãos conheçam os valores de uma cultura 

política embasada nos princípios constitucionais. Tanto mais fácil será a aplicação do 

patriotismo constitucional quanto um povo puder ser identificado por sua identidade e 

percepção pela própria experiência de cidadania democrática. Mesmo assim, esses cidadãos 

não precisam, necessariamente, de ter a mesma origem étnica, cultural ou lingüística. O 

patriotismo constitucional tem a possibilidade de atuar em uma sociedade multicultural desde 

que sejam observados os limites dos direitos humanos e da soberania popular, interpretados 

de acordo com a história e as tradições nacionais. 

  

3.3 O ASPECTO DA DEMOCRACIA 

  

A Constituição da República de 1988 surgiu de um processo de elaboração com 

intento democrático, pela força popular manifestada no movimento Diretas Já, encontrando 

nesse processo participativo a sua legitimidade. É a construção de uma identidade coletiva, 

fundada em princípios que trazem em si sua pretensão de validade por meio da cultura política 

de cidadãos livres e com possibilidade idêntica para o exercício de direitos, formada pela sua 

integração social. Tal poder político somente pode ser evidenciado pela estruturação de um 

projeto constituinte com bases democráticas para que sua legitimidade possa ser garantida, 

envolvido com o constitucionalismo democrático da esfera pública, sinalizada pela atuação da 

sociedade civil organizada, bem como das manifestações dos movimentos sociais.   

Não existe direito legítimo sem democracia. Com base no princípio da democracia 

para se vincular a um procedimento de normatização legítima do Direito, partindo-se do 

pressuposto da possibilidade de uma decisão racional sobre as questões práticas, pois 

“somente podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o 

assentimento de todos os parceiros do Direito, num processo jurídico de normatização 

discursiva” 1. Por sua vez, o princípio moral se funda na regra de argumentação para a decisão 

racional de questões morais. 

É irreversível a crise da democracia representativa uma vez ela não foi capaz de 

permitir ao povo um envolvimento eficaz na definição das orientações políticas e sociais a 

serem seguidas pelo Estado. Ela se tornou instrumentos para outros propósitos, sendo por 
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vezes imposta pelas armas. É importante colocar o Estado a serviço da sociedade e fazer 

cessar o horror ao espaço público que a população experimenta, pois 

  

Justamente os processos comunicativos de cunho político que passam 

pelo filtro deliberativo dependem de recursos do universo vital – da cultura política 

libertadora, de uma socialização política esclarecida e sobretudo das iniciativas de 

associações formadoras de opinião –, recursos que se formam de maneira 

espontânea ou que, em todo caso, só podem ser atingidos com grande dificuldade, 

caso o caminho escolhido para se tentar alcançá-los seja o do direcionamento 

político1. 

  

Os movimentos sociais consubstanciam a necessidade de mudança, em normas 

implícitas e valores não localizados essencialmente no plano social, mas também no político. 

De tal sorte, os partidos políticos, que fazem a ponte entre a sociedade civil e o Estado, 

deveriam trabalhar em favor da realização dessas mudanças. No entanto, elas são realizadas 

por instituições da sociedade civil ou pessoas inseridas no poder público que se aliam às 

causas que circulam na sociedade. 

Mais importante para o movimento social é que a sociedade civil se conscientize e 

determine algum comportamento para que o Estado acolha sua causa. As reivindicações 

ultrapassam as necessidades básicas dos indivíduos, sendo requerida por eles a observância da 

igualdade e da liberdade, bem como a garantia dos direitos sociais modernos por intermédio 

da democratização das relações sociais. 

A sociedade está passando por vários problemas reflexos do descontrole da 

globalização, principalmente sobre a dificuldade de comunicação entre grupos sociais de 

culturas diversas. É necessário que os movimentos sociais busquem alcançar o equilíbrio entre 

os diferentes grupos, acabando com a intolerância e buscando a construção educativa da 

possibilidade de realização democrática com a contribuição de todos. Por isso, 

  

Em todos estes movimentos sociais e educacionais que propõem a 

convivência democrática entre diferentes grupos e culturas, em âmbito nacional e 

internacional, assim como a busca de construir referenciais epistemológicos 

pertinentes, o trabalho intercultural pretende contribuir para superar tanto a atitude 

de medo, quanto a de indiferente tolerância frente ao “outro”, construindo uma 

disponibilidade para a leitura positiva da pluralidade social e cultural. Trata-se, na 

realidade, de um novo ponto de vista baseado no respeito à diferença, que se 

concretiza no reconhecimento da paridade de direitos1. 
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Dessa forma, o grande paradoxo reside em conferir ao Estado todo o poder que 

necessita para gerir a coisa pública e querer que ele seja um legítimo Estado Democrático de 

Direito, agindo de acordo com a lei, obedecendo aos direitos individuais e tutela os interesses 

de seus representados. O Estado acaba sempre por realizar tal equação em favor dele mesmo; 

garantindo o exercício do direito com auxílio da maior concentração de poder. 

A formação do consenso é substituída pela regra da maioria, uma vez que não é 

possível que a vontade popular seja expressa de maneira unívoca.  É árduo esse trabalho a ser 

exercido habitualmente no regime político democrático, no qual se busca, a partir de um 

desenvolvimento político-social constante, transformá-lo em instrumento de legitimação, sem 

deixar de respeitar aplicação dos direitos e garantias fundamentais, pois   

  

no tocante aos direitos fundamentais, evidencia-se a insuficiência da 

concepção de democracia identificada exclusivamente com a regra da maioria, 

pois maioria significa, necessariamente, a existência de minoria e democracia 

requer, para não se tornar ditadura da maioria, a proteção aos direitos fundamentais 

da minoria1.  

  

O exercício das atividades do Estado Democrático de Direito é realizado pelos seus 

poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – de maneira autônoma para garantir a 

democracia vinculada aos direitos e garantias fundamentais. O Executivo é o poder 

responsável pela própria materialização da democracia, uma vez que compete a ele 

concretizar as determinações legais do Legislativo. 

Por sua vez, cabe ao Poder Legislativo exercer democraticamente sua função típica 

de elaboração de leis, dentro dos limites impostos pelo texto constitucional, sendo que tais 

determinações legais surgem como resposta aos anseios da sociedade. Ainda compete ao 

Poder Legislativo a aprovação das diretrizes orçamentárias propostas pelo Poder Executivo. 

Ele é o poder democrático por excelência, pois:   

  

É nele que se alcança a máxima objetivação e racionalização, mediante 

o discurso e a reflexão dos argumentos trazidos da sociedade, a partir da evolução 

concêntrica e dialética das consciências morais individuais mediatizadas pela 

consciência moral intersubjetiva, de moda a se alcançar a nitidez de uma 

consciência jurídica situada temporal e espacialmente, elaboradora de normas 

simultaneamente de todos e de cada um1. (grifos do autor) 

  

Ao Poder Judiciário compete realizar o controle legal da Administração Pública e o 

controle de constitucionalidade das leis, assegurando o fiel cumprimento da Constituição e de 
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todo o ordenamento jurídico. Dessa forma, quanto mais independente for a atuação desse 

poder, mais eficazes e efetivos serão os direitos fundamentais e toda a ordem jurídica. 

  

Tanto mais independente o é quanto mais democrático for o Estado no 

qual atua, pois menor a ingerência indevida dos outros poderes, notadamente do 

poder executivo, o qual, em Estados totalitários, avoca para si muitas das 

competências que, em um Estado Democrático de Direito, estão divididas entre 

diferentes órgãos públicos1. (grifos do autor) 

  

Diante disto, para se encaixar nessa visão de democracia, a Constituição tem que ser 

entendida como uma representação de um sistema de direitos e garantias fundamentais que 

ofereça condições procedimentais para que o processo legislativo democrático seja realizado 

pela articulação da autonomia pública e privada de todos os cidadãos.   

3.4 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E SOBERANIA POPULAR 

  

Os direitos e garantias fundamentais individuais são protegidos pela cláusula pétrea 

constante do art. 60, § 4º, IV e não estão restritos apenas ao rol do art. 5º, uma vez que podem 

ser encontrados de maneira ampla e dispersa ao longo do texto constitucional. Da mesma 

maneira, deve-se fazer uma interpretação extensiva para proteger todos direitos e garantias 

fundamentais estão arrolados na Constituição da República Federativa do Brasil, não somente 

os individuais. O texto constitucional em vigor consagra os direitos e garantias fundamentais 

em seu Título II, tendo o legislador constituinte os dividido em: individuais e coletivos, 

sociais, de nacionalidade, políticos e de participação e organização em partidos políticos. 

Justamente para demonstrar a sua importância e relevância, eles vêm previstos no 

início do documento constitucional. Por serem considerados como cláusula pétrea, espécie de 

limitações expressa material, é assegurado aos direitos e garantias fundamentais que seu 

conteúdo constitucionalmente previsto não sofrerá qualquer abolição, não podendo ser 

retirados da Constituição pelo poder reformador, mesmo que estejam obedecendo às 

limitações expressas temporais e circunstanciais impostas pelo poder constituinte e as 

limitações implícitas.   

Os direitos e garantias fundamentais evoluíram desde a declaração dos Direitos dos 

Homens e dos Cidadãos juntamente com o crescente desenvolvimento da sociedade humana, 

sendo entendidos nesse trabalho como sinônimo de direitos humanos. Eles têm a função de 

preservar os interesses das minorias, fundamentados pelo exercício da soberania popular que é 

emanada por decisões da maioria pelo devido processo legislativo democrático, uma vez que, 
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em geral, as decisões da maioria são limitadas por meio de uma proteção 

dos direitos fundamentais das minorias; pois os cidadãos, no exercício de sua 

autonomia política, não podem ir contra o sistema de direitos que constitui essa 

mesma autonomia. 1 

  

Para reforçar o grande valor dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição da 

República Federativa do Brasil elenca em seu art. 5º, §1º, a previsão da aplicabilidade 

imediata das normas definidoras de direitos fundamentais. Apesar de estar manifestadamente 

presente na Constituição, a aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos 

fundamentais encontra-se carente de uma maximização de sua eficácia, e algumas vezes de 

delimitação, na doutrina constitucional brasileira. Não obstante a previsão constitucional, a 

aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos fundamentais encontra na doutrina, 

partindo da premissa que todas as normas constitucionais são dotadas de um mínimo de 

eficácia, como um ônus aos poderes públicos, posto que cabe a eles extrair a maior eficácia 

possível dos direitos fundamentais, conforme leciona Ingo Wolfgang Sarlet:   

  

Se, portanto, todas as normas constitucionais sempre são dotadas de um 

mínimo de eficácia, no caso dos direitos fundamentais, à luz do significado 

outorgado ao art 5º, § 1º, de nossa Lei Fundamental, pode afirmar-se que aos 

poderes públicos incumbem a tarefa e o dever de extrair das normas que os 

consagram (os direitos fundamentais) a maior eficácia possível, outorgando-lhes, 

neste sentido, efeitos reforçados relativamente às demais normas constitucionais, já 

que não há como desconsiderar a circunstância de que a presunção da 

aplicabilidade imediata e plena eficácia que milita em favor dos direitos 

fundamentais constitui, em verdade, um dos esteios de sua fundamentabilidade 

formal no âmbito da Constituição1. 

  

As crises da pós-modernidade trazem a necessidade de reavaliar a legitimidade, 

tendo em vista a crise de representação política. Os direitos fundamentais não são efetivos, em 

grande parte pela miséria da política. Para se afirmar, o Estado utiliza-se da política voltada 

para o policiamento ostensivo, fazendo a população obedecer pelo medo. 

No plano jurídico, o ganho obtido pela aplicabilidade imediata das normas 

definidoras de direitos fundamentais em relação aos direitos fundamentais será a garantia da 

eficácia e efetividade desses direitos, oferecendo resultados condizentes com as expectativas 

do cidadão. 

Ainda que chamada de Constituição Cidadã, a Constituição da República do Brasil 

de 1988 está muito distante de seu objetivo constitucional democrático de asseverar o 
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cumprimento dos anseios e necessidades do povo brasileiro, como ressalta Jane Reis 

Gonçalves Pereira: 

  

É verdade, também, que em sistemas onde o desenvolvimento social e a 

educação política são precários, como é o caso o Brasil, a atenção dispensada pelo 

povo às questões constitucionais é bastante reduzida. Não obstante, pode-se 

observar, em perspectiva histórica, que a interpretação constitucional vem 

desempenhando um papel cada vez mais relevante nas democracias 

contemporâneas. 1  

  

A constitucionalização simbólica dos direitos e garantias fundamentais pode ser 

percebida pela composição de seus dispositivos constitucionalmente previstos e a relação 

direta com a sua falta de eficácia.  Por vezes a segurança jurídica garantida por tais previsões 

somente trata de um efeito simbólico para aqueles que detêm o poder: 

A constitucionalização simbólica está, portanto, intimamente associada à 

presença excessiva de disposições pseudoprogramáticas. Dela não resulta 

normatividade programático-finalística, antes o diploma constitucional atua como 

um álibi para os agentes políticos. Os dispositivos pseudoprogramáticos só 

constituem ‘letra morta’ em um sentido exclusivamente normativo-jurídico, sendo 

relevantes na dimensão político-ideológica do discurso constitucionalista social.1.  

  

A eficácia dos direitos fundamentais não pode ser comprometida pela inação e 

ociosidade do Poder Público. Em relação aos direitos fundamentais, especialmente os sociais, 

a situação torna-se suscetível de conseqüências sérias e irreversíveis, posto que eles somente 

são realizados por meio de prestações positivas do Estado. 

De tal modo, o Estado não pode impor empecilhos à concretização de direitos 

fundamentais sob o argumento de inviabilidade econômica ou questões administrativas, bem 

como utilizar-se da cláusula da reserva do possível somente de acordo com sua conveniência 

política, conforme ressalta Eduardo Bittar acerca do desmantelamento da máquina estatal: 

  

 (...)cria-se um verdadeiro círculo vicioso, no qual a falta de 

credibilidade redunda em perda da eficácia social e eficiência, o que gera, por sua 

vez, enfraquecimento do sistema, descrédito, além de afrouxamento do sistema 

político que o sustenta, assim como perda de autoridade e legitimidade de ação por 

parte dos fiscais e operadores que executam suas medidas.1  

  

A garantia dos direitos humanos dentro da perspectiva habermasiana de sociedade 

democrática parte do reconhecimento de valores relativos à identidade cultural de uma 
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determinada comunidade histórica que pertençam os indivíduos destinatários1. A partir do 

reconhecimento desses direitos, eles podem assim ser classificados1: 

  

                                                                       I. Direitos fundamentais que resultam da configuração 

politicamente autônoma do direito à maior medida possível de iguais liberdades 

subjetivas de ação; (...) 

                                                                     II. Direitos fundamentais que resultam da configuração 

politicamente autônoma do status de um membro numa associação voluntária de 

parceiros do direito;  

                                                                   III. Direitos fundamentais que resultam imediatamente 

da possibilidade de postulação judicial de direitos e da configuração politicamente 

autônoma da proteção jurídica individual; (...) 

                                                                   IV. Direitos fundamentais à participação, em igualdade 

de chances, em processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis 

exercitam sua autonomia política e através do qual eles criam o direito legítimo; 

                                                                     V. Direitos fundamentais a condições de vida 

garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso for necessário 

para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados de 1 ate 4.   

  

Importa ressaltar que “as decisões da maioria são limitadas por meio de uma 

proteção dos direitos fundamentais das minorias; pois os cidadãos, no exercício de sua 

autonomia política, não podem ir contra o sistema de direitos que constitui essa mesma 

autonomia”1.  Dessa forma, 

  

o almejado nexo interno entre soberania popular e direitos humanos só se 

estabelecerá, se o sistema dos direitos apresentar as condições exatas sob as quais 

as formas de comunicação – necessárias para uma legislação política autônoma – 

podem ser institucionalizadas juridicamente. O sistema dos direitos não pode ser 

reduzido a uma interpretação moral dos direitos, nem a uma interpretação ética da 

soberania do povo, porque a autonomia privada dos cidadãos não pode ser 

sobreposta e nem subordinada à sua autonomia política.  1 

  

A questão maior que se coloca é que os cidadãos não chegarão a adquirir direitos 

fundamentais, incluídas neles todas suas garantias, se não forem determinados os requisitos de 

legitimação do procedimento legislativo e democrático, por meio da soberania popular da qual 

são titulares. Isso somente ocorrerá quando e se for implementado o reconhecimento 

recíproco a partir do respeito às características peculiares de cada grupo bem como o 

ocasional tratamento diferenciado aos grupos que necessitarem. 
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O Poder Legislativo tem a necessidade de agir em conjunto com os outros poderes 

para que sejam preservados os direitos e garantias fundamentais de toda a sociedade, evitando 

que seja enfrentado o paradoxo de ter um completo ordenamento jurídico, pleno de pretensões 

eficaciais, representando uma forma de normalização do poder social e sem alcançar qualquer 

ganho no plano da justiça. 

Assim sendo, a Constituição confere a todos os indivíduos indistintamente a 

possibilidade de questionar o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais previstos em 

seu texto pelos princípios de acesso à justiça e pela prestação jurisdicional com o auxílio de 

um tribunal constitucional. É ele que vai certificar o cumprimento do texto constitucional 

democraticamente construído pelo povo por intermédio de sua soberania, estando à frente do 

problema de concretização dos direitos. A atuação do Supremo Tribunal Federal para atingir 

tal escopo não pode ser confundida com a função legislativa. É certo que 

  

O simples fato de um tribunal constitucional agir no âmbito da legislação 

quando constata, por razões ligadas aos direitos fundamentais, um não-

cumprimento de um dever ou uma violação de competência por parte do legislador 

não justifica uma objeção de uma transferência inconstitucional das competências 

do legislador para o tribunal.1.  

  

De tal modo, são os direitos e garantias fundamentais que possibilitam o exercício 

da soberania popular, não podendo ficar de fora ou sofrer restrições pelo texto constitucional 

ou sua aplicação, pois ela resulta da autodeterminação da sociedade, uma vez que é nela que 

se encontra a fonte de legitimação daqueles. Mas não basta que esses direitos, principalmente 

os sociais, sejam apenas acrescentados pelo Estado à Constituição. Há que ser reconhecido 

pela sociedade o papel de cada indivíduo como sujeito de direitos e deveres, sendo livres e 

iguais para manifestação e formação do Direito.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O poder Legislativo pode alterar a Constituição através de emendas à Constituição, 

tendo como objetivo precípuo realizar alterações no texto constitucional, por intermédio de 

um procedimento legislativo especial, para que seu ele possa se amoldar aos anseios da 

sociedade garantindo assim a esperada eficácia constitucional. A possibilidade de alteração da 

Constituição intitulada revisão constitucional foi realizada conforme previsão do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias cinco anos após a promulgação da Constituição, 

esgotando-se com a publicação de seis emendas constitucionais de revisão.    
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A principal modalidade de fraude à Constituição praticada pelo poder Legislativo 

abusa do procedimento constitucionalmente previsto para as emendas à Constituição. 

Formalmente, o processo legislativo é obedecido; a ardileza encontra-se presente na emenda à 

Constituição realizada com o objetivo de constitucionalizar uma situação anteriormente que 

tenha sido declarada inconstitucional pelo poder Judiciário. Assim, impede que o Direito 

proteja a eventual lesão causada a direito material pela lei ou ato normativo anteriormente 

declarado constitucional.   

O poder Legislativo ainda utiliza da legislação e da constitucionalização simbólica 

como modalidades de fraude à Constituição. Elas são empregadas tendo como escopos a 

confirmação de valores sociais, demonstração da capacidade de ação do Estado e, 

principalmente, para adiar a solução de conflitos através de compromissos dilatórios. 

Desse modo, verifica-se que a atuação dos poderes do Estado está diretamente 

ligada com o colapso do Direito. Os indivíduos que têm parte da sua liberdade suprimida para 

garantir a sobrevivência da sociedade e evitar conflitos sociais somente sentem a presença do 

Estado na majoração de tributos e na aplicação de sanções e punições. Em um movimento 

circular, o Direito se enfraquece com a falta de participação política da sociedade ao mesmo 

tempo em que busca mecanismos de integração social para sua legitimação. 

Somente obedecer ao processo legislativo não significa estar cumprindo as diretrizes 

do Estado Democrático de Direito constitucionalmente previstas. A legitimidade do Direito, 

que se encontra perdido em seus desígnios na realidade pós-moderna, não pode ser garantida 

apenas pelo procedimento, sem que ele tenha sido construído com bases na sociedade. O 

emprego de um caráter simbolicamente legítimo que atende unicamente aos interesses das 

classes política e economicamente dominantes pode ser considerada como vazia de 

legitimidade em suas intenções. 

A possibilidade de realização de controle entre os poderes do Estado não é uma 

possibilidade de falha no sistema, ao contrário, é justamente um acontecimento próprio 

derivado dos freios e contrapesos da democracia. Para o combate às fraudes à Constituição é 

necessário mais do que o controle realizado pelo Estado. É preciso que os instrumentos de 

pressão política, exercidos mediante a exigência do devido processo legislativo e do 

patriotismo constitucional, também como resultado da autodeterminação da sociedade, 

respeitem os ideais democráticos para que seja dada a efetiva proteção aos direitos e garantias 

constitucionais. 

Conclui-se, assim, que a segurança jurídica constitucionalmente trazida para a 

preservação dos direitos e garantias fundamentais, bem com a previsão da aplicabilidade 

imediata desses direitos, não podem ser tratadas somente a partir de um efeito simbólico. 
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Dessa maneira, a eficácia dos direitos e garantias fundamentais não pode ser restringida pela 

ociosidade do Estado e tampouco as fraudes à Constituição podem continuar a aparentar 

conferir legitimidade e legalidade à situações eivadas de inconstitucionalidade.   
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MOTO-PERPÉTUO: A REPOSIÇÃO DO CONTROLE NO SEIO DO 
CONSTITUCIONALISMO 

 

PERPETUAL MOTION: THE REPOSITION OF CONTROL IN THE CORE OF 
CONSTITUTIONALISM 

 
 
 

Rodolfo Viana Pereira 
 

RESUMO 
O artigo pretende discutir a relação entre os conceitos de controle e constituição. Mais do que 
isso, tenta chamar a atenção para crescente relevância da ideia de controle no seio do 
constitucionalismo e do direito constitucional. Por isso, importa pensar como tal fenômeno se 
justifica em face do princípio democrático. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE, CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. 
 
ABSTRACT 
The article aims to discuss the relation between the concepts of control and constitution. More 
than that, it tries to draw attention to the increasing relevance of the ideia of control in the 
core of constitutionalism and constitutional law. Therefore, it is important to think how this 
phenomenon would be justified vis-à-vis the democratic principle. 
KEYWORDS: CONTROL, CONSTITUTION, DEMOCRATIC PRINCIPLE. 
 
 

 

No universo político-constitucional, o tema do controle sempre foi um assunto de predileção, 
um argumento de justificação e, muitas vezes, uma ferramenta estratégica voltada à proteção 
da relação de afastamento entre o mundo dos afazeres políticos e a vida quotidiana. Na 
Ciência Política, sua inserção conceitual se deu, de modo mais fértil e mais reputado, ao longo 
da tentativa de solucionar o problema do envolvimento popular nos processos de tomada de 
decisões políticas fundamentais. A temática do controle exsurge prioritariamente, nesse 
contexto, como meio de burlar a participação direta dos cidadãos na esfera decisória ao 
instituir um critério de legitimação política pontual, estático e retroativo: legitimada se 
encontra aquela ordem de domínio que sujeita, periodicamente, a titularidade e o exercício do 
poder ao controle eleitoral por intermédio do voto. No Direito Constitucional, a mesma 
temática assumiu, desde sempre, o viés da busca pela redução do arbítrio julgado ínsito a toda 
atividade de poder. O controle resulta aqui, tradicionalmente, da aparelhagem, fornecida pelas 
ordens constitucionais, voltada à domesticação do poder, à sua limitação jurídica, a fim de 
assegurar à esfera privada o espaço de liberdade protegida tido como necessário ao livre 
desenvolvimento de suas potencialidades. 

Recentemente, a temática parece voltar a repovoar o imaginário político-jurídico, muito 
embora os discursos liberais-elitistas que originariamente davam sustento a tais concepções 
tenham perdido muito da sua força atrativa. O aumento das preocupações em torno de novos 
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desenhos institucionais, da reconfiguração de seus procedimentos e de seu alargamento a 
domínios paraestatais parece confirmar a assertiva de que há um movimento atual de resgate 
da sua importância nos quadros da teoria da democracia. Termos como accountability, 
responsividade, fiscalização e auditoria são apenas alguns dos "conceitos obrigatórios" que 
comprovam a tendência global de afirmar a centralidade do controle nos dias atuais. 

O desafio que se coloca é, portanto, o de atualizar a sua semântica em face das especificidades 
da contemporaneidade, das idiossincrasias de uma época em que a universalização do 
discurso democrático convive lado a lado com a exponenciação da complexidade social, com 
o atordoamento da pretensão normativa do sistema constitucional, com o enfrentamento de 
graves dilemas operacionais por parte das instâncias decisórias, com as dificuldades na 
conjugação dos vetores representativo e participativo e com as perplexidades advindas da 
transposição das conectividades políticas nacionais para as redes globais e regionais. 

No âmbito nacional - brasileiro e latino-americano, em especial -, a ubiquidade e a 
sistematicidade da corrupção instigam o círculo vicioso das sensações de impunidade, 
impotência e angústia, desafiando o bom-senso a reagir, a quebrar a apatia e o imobilismo 
com vistas a fiscalizar o cumprimento dos preceitos constitucionais. Nesse ambiente, a função 
do Direito e da Constituição parece, muitas vezes, esvair-se diante da potência das lógicas 
econômica, política, corporativista etc. 

Dadas tais adversidades, parece pouco provável que o sentido original do controle consiga 
perfazer todas as funcionalidades que hoje lhe são exigidas. A insistência na exclusividade da 
sua função limitadora e contraestatal pode dar azo não só a problemas de ineficiência, como 
também de perda de legitimidade. Ineficiência das pretensões controladoras ao se depararem 
com eventos onipresentes, fluidos, dinâmicos, com fontes de poder desviante não reportáveis 
exclusivamente à estatalidade, com semânticas constitucionais promotoras e com a 
necessidade de respostas velozes e precisas. Déficits de legitimidade advindos do 
enclausuramento da gestão de interesses públicos provocado pelas técnicas e instrumentos 
clássicos de controle, na medida em que reduzem tal gestão a um círculo restrito e defasado 
de agentes. 

 O presente artigo é fruto dessas inquietações. Seu objetivo global é apenas o de sugerir a 
necessidade de repensar o controle enquanto categoria constitucional nesse ambiente de 
transição e, por consequência, de ajustá-lo a uma compreensão atualizada do princípio da 
democracia que leve em conta também os influxos da participação. A utilidade do 
empreendimento se justifica por uma série de razões: em virtude do estado de obscuridade 
teórica quanto à real definição do controle enquanto categoria constitucional, em razão da 
imperiosa necessidade de se sustentar uma metodologia virtuosa quanto à relação de mútua 
implicação entre controle e democracia e, enfim, em função da obrigação epistemológica de 
definir um marco referencial teórico para justificar proposições pragmáticas quanto a 
eventuais desenhos concretos de sistemas positivados de controle. 

Isso porque, ao se analisar as abordagens da doutrina constitucional sobre a função 
controladora, percebe-se a existência de boas doses de equivocidade e de assistematicidade. 
Apesar de todas elas se referirem obrigatoriamente a termos como limitação, contenção e 
restrição, não se percebe muito claramente a quais níveis da constitucionalidade é que se 
referem. Às vezes, os discursos giram exclusivamente em torno da função constituinte da 
ordem constitucional, radicando nela os desígnios do controle. É o caso flagrante da larga e 
tradicional série de estudos sobre constitucionalismo, que vê a Constituição como a aquisição 
civilizacional habilitadora do controle do poder e do exercício da autoridade. Em muitos 
outros, a questão se põe apenas quanto a certas normas específicas ou conjuntos jurídico-
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constitucionais normativos voltados ao delineamento de técnicas positivadas de fiscalização e 
de controle. Nesse âmbito, o foco de estudo mais prestigiado no Direito Constitucional é o 
dos sistemas de controle jurisdicional da constitucionalidade dos atos normativos, mas que 
conta ainda com análises sobre o controle da administração pública, das contas públicas, 
parlamentar, entre tantos outros. 

O que em seguida se verá é a definição de uma linha argumentativa que, para além de 
relembrar a posição tradicionalmente ocupada pela ideia de controle na Teoria da 
Constituição e do Constitucionalismo, chama a atenção sobre o atual estado de atordoamento 
dessa mesma versão clássica. O artigo pretende ter, pois, meros ares de diagnose, uma vez que 
a prognose escapa aos seus limites, podendo ser encontrada, contudo, em outras paragens.[1] 

  

Constitucionalismo e polissemia conceitual 

Constitucionalismo e polissemia conceitual são expressões que se interagem desde o 
momento em que se pretendeu compreender e explicar o fenômeno da organização da 
convivência política através do filtro do discurso constitucional. Ainda que o termo 
Constituição em sentido moderno surja, mais precisamente, na virada do século XVI para o 
século XVII, tendo sido ultimado em fins do século XVIII no grande período de reflexão 
norte-americana (STOURZH, 1988, p. 37),[2] a reconstituição analítica dos padrões de vida 
pública pré-modernos já demonstrava a existência de uma certa geometria variável quanto a 
noções fundamentais da teoria constitucional, mesmo em relação a conceitos clássicos como, 
por exemplo, o de politeia e o de fundamental law. 

O primeiro é geralmente caracterizado, segundo a tradição grega, como modo de ser da 
comunidade política, como o conjunto de traços que denotam a estrutura e a organização do 
poder, as relações entre agentes públicos e demais cidadãos, bem como as demais relações 
humanas que se perfazem no contexto da vivência política, ou seja, no interior da polis.[3] 
Dada tamanha amplitude, não é raro encontrar posições que decompõem o termo em algum 
tipo de dicotomia. Erik Wolf, por exemplo, afirma que o conceito convive, ao mesmo tempo, 
com a abstratalidade e a concretude, na medida em que engloba tanto as noções de 
"öffentliches Leben", "Sozialität" e "staatliches Gemeinwesen", como também as de 
"Verfassung", "Regierung", "Rechtspflege", "Verwaltung" e "Erziehung" (WOLF, 1968, p. 
297). Com um enfoque similar, Jacqueline Bordes parte do pressuposto de que a constatação 
mais evidente e mais surpreendente é a ambivalência da noção de politeia, que pode se 
reportar tanto à cidade como ao cidadão (BORDES, 1982, p. 13). "la constatation à la fois la 
plus évidente et la plus étonnante est l'ambivalence de la notion de politeia, qui peut 
concerner aussi bien la cité que le citoyen". Detecta, como consequência, duas dimensões do 
conceito: uma individual, subsumida nas fórmulas "droit de cité", "droits politiques" e 
"politique du citoyen", e outra coletiva, presente nas expressões "régime politique", 
"organisation politique" e "politique de la cité" (BORDES, 1982, p. 16-17).[4] Se seguirmos 
ainda a descrição de J. P. Rodhes, outros significados podem ser adicionados à lista, tais como 
"control of the government", "citizenship" e "body of those possessing citizenship" 
(RHODES, 1981, p. 89-90). 

Outra variação pré-moderna do conceito de Constituição encontra-se presente na expressão 
fundamental law (ou fundamental constitution) que, sobretudo no decorrer do século XVII, 
fez parte corrente do vocabulário político inglês, significando normalmente o conjunto de 
padrões normativos que estruturam e definem a regra de governo (PREUSS, 1995, p. 27 et 
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seq.). Mesmo aqui pode-se ressaltar, com J. W. Gough, compreensões distintas do termo 
segundo se trate de uma abordagem inglesa ou americana. Para os primeiros, não procede a 
ideia de que as leis fundamentais serviam como limite a todo exercício de poder, uma vez que 
isso implicaria a possibilidade de imposição de obstáculos formais à atividade legislativa 
(GOUGH, 1955, p. 3). Nesse caso, a pressuposição de que o princípio da supremacia do 
parlamento deriva de uma concessão popular expressa provoca, pelo menos no plano formal, 
a ausência de diferenciação entre aquelas e os demais atos normativos primários. A causa 
imediata dessa homogeneidade formal está na inexistência de áreas temáticas sujeitas a 
quorum qualificado, o que implica a prevalência do princípio da maioria como padrão para a 
tomada de quaisquer decisões legislativas e, consequentemente, a sujeição das fundamental 
laws à discricionariedade parlamentar ordinária. Já para a doutrina americana, há muito 
acostumada com a ideia de legislatura limitada, o significado da expressão abrangia a noção 
de garantia da liberdade em face de todos os poderes, mesmo frente ao poder legislativo. Ou 
seja, as chamadas leis fundamentais poderiam ser interpretadas igualmente como barreiras 
procedimentais impostas a esse (GOUGH, 1955, p. 3). 

O dissenso teórico quanto a termos nucleares do discurso constitucional, tais como 
Constituição, governo constitucional e constitucionalismo, não cessou com a sua 
reformulação operada pela modernidade. Sendo certo que essa repôs o problema da 
convivência política no âmbito da proteção do indivíduo em sua condição de ser universal e 
racional - o que caracterizaria em grande parte a distinção entre um constitucionalismo 
moderno e antigo[5] -, continuam prevalecendo desacordos acerca dos mesmos fenômenos. 
Não raro, os relatos discorrem sobre a dificuldade em se fornecer uma conceituação 
universalmente válida em face das diferentes tradições constitucionais baseadas tanto em 
desenvolvimentos históricos distintos, quanto em compreensões e realizações diferenciadas 
dos fenômenos constitucionais.[6] Por outro lado, tais termos são, em si, passíveis de diversas 
apropriações, variando as concepções acerca da natureza da Constituição e da função exercida 
pelo discurso constitucional na configuração teórica do Estado moderno. 

O exemplo mais claro dessa polissemia está no espectro de abordagens em torno da palavra 
constitucionalismo. Idealidade e positividade são dimensões que se interpenetram de tal 
maneira em seu discurso que se afigura impossível descrevê-lo com base em critérios 
amplamente consensuados. No primeiro caso, a polissemia resulta da capacidade do termo de 
fomentar um amplo catálogo de programas políticos, insuflados pelo desejo de transformar 
idealmente as bases da convivência em uma determinada comunidade política. No segundo 
caso, a mesma polissemia resulta de sua enorme capacidade de se adaptar às mais diversas 
realidades históricas, comprovada pela diversidade dos modelos concretos de ordens 
constitucionais. 

 Por outras palavras, o primeiro aspecto do conceito - constitucionalismo como molde teórico 
para ações de transformação da realidade ou constitucionalismo-idealidade -, funda-se como 
uma teoria acerca da convivência que impõe a racionalidade como critério essencial de 
justificação, na medida em que o uso da força só se legitima através do consentimento e 
segundo o padrão da constitucionalidade. O fato de a razão e de o consenso serem também os 
principais elementos explicativos da modernidade faz com que ao constitucionalismo seja 
atribuída a nota de prevalência sobre as demais formas de regulação política. Esse critério 
axiológico de superioridade desencadeia, por consequência, vocações universalistas que, por 
sua vez, fornecem o combustível necessário a um amplo espectro de movimentos políticos 
que se estendem desde os revolucionários aos reformistas. Foi essa provocação à ação a 
inspiração dos movimentos que, calcados no imaginário iluminista, promoveram a derrocada 
do modelo absolutista de Estado. Segue sendo essa mesma provocação à ação a fonte dos 
movimentos que, calcados no imaginário tecnológico da constitutional engineering, 
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submeteram recentemente o Leste-Europeu ao crivo da reforma.[7] Como abordado por 
Giuseppe de Vergottini em seu trabalho sobre "transições constitucionais", a adoção 
generalizada do constitucionalismo em países que subscreviam regimes autocráticos ou que 
passaram por processos de descolonização deve-se muito à capacidade da Constituição de se 
apresentar simbolicamente como instrumento eficaz de governo e tábua de valores 
(VERGOTTINI, 1998, p. 11 et seq., p. 212).[8] 

Quanto ao segundo aspecto - constitucionalismo como configuração concreta de uma 
determinada comunidade política em termos jurídico-positivos ou constitucionalismo-
positividade -, a conclusão inevitável é a de que inexiste fórmula homogênea universalmente 
aplicável, independentemente de fatores históricos, geográficos, culturais etc. Nesse sentido, 
não há nada mais estável no constitucionalismo do que sua capacidade de adaptação. Essa 
nota peculiar representa, aliás, sua maior vantagem: adaptando-se, consegue se perpetuar; 
sujeitando-se às exigências da tradição e mantendo-se aberto às possibilidades da crítica, 
viabiliza um processo cíclico de legitimação e acomodação. Fornece, assim, o material de 
estudo perfeito para análises comparadas. Em análise vertical, é comum demonstrar sua 
variação na linha do tempo entre vários tipos de "paradigma",[9] reunidos pela doutrina, 
apesar de certas diferenças terminológicas, nos modelos liberal, social e democrático.[10] Em 
análise horizontal, suas diferenças são estudadas nos vários contextos geográficos 
contemporâneos, distinguindo-se algumas tendências majoritárias. Costuma-se, assim, 
identificar na evolução histórica do Estado constitucional quatro tradições do 
constitucionalismo, tomando como modelos de análise a Inglaterra, os Estados Unidos, a 
França e a Alemanha.[11] A diferença entre essas matrizes é tão relevante a ponto de já se ter 
afirmado não existir constitucionalismo, mas constitucionalismos (CANOTILHO, 1999, p. 
47). 

O dissenso acerca de sua definição exata se nutre, portanto, a partir e no interior de tal 
dicotomia - constitucionalismo como idealidade e como positividade. A partir dessa 
dicotomia, na medida em que a mesma sugere duas abordagens paralelas do fenômeno: a 
primeira que o toma como objeto de reflexão teórica acerca de um modelo ideal de 
comunidade política - portanto como teoria normativa -, e outra que o analisa como objeto 
realizado no mundo - portanto como teoria analítico-descritiva. No interior de cada uma 
dessas dimensões, já que não existe nem modelo teórico explicativo que perfaça um forte 
critério de consenso quanto a suas características ideais, nem sistema concreto que se aplique 
de maneira uniforme a todas as variáveis históricas, culturais e geográficas. 

Por isso, por essa polifonia conceitual e metodológica, torna-se tão difícil apresentar um 
conceito último, integral e universal de constitucionalismo. As dificuldades não desaparecem 
nem mesmo quando se tenta diminuir o nível de exigência conceitual, focalizando-se em 
questões mais pontuais. Ou seja, as opiniões seguem divergentes ainda quando se ultrapassa a 
ilusão de um conceito unitário em prol da tentativa de divisar certas características distintivas 
que possam fundamentar ao menos uma esfera própria e autônoma de significado. A razão 
dessa disparidade prende-se à constatação de que a descrição de uma lista de "elementos ou 
características fundamentais" será sempre dependente do conjunto de pré-compreensões que 
se tenha de termos como direitos fundamentais, poder, critérios de tomada de decisões, 
relacionamento entre poderes etc. 

Prova maior da ausência de consenso quanto a tais "elementos essenciais" se encontra na 
heterogeneidade dos intentos classificatórios. Basta um breve repertório da posição de alguns 
autores a fim de tornar evidente a inexistência de padrão uniforme global. Segundo Louis 
Henkin, ditos elementos essenciais seriam: a) existência de uma Constituição; b) soberania 
popular como critério da legitimidade constitucional; c) governo conforme a Constituição; d) 
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governo democrático; e) governo limitado através dos mecanismos de freios e contrapesos 
proporcionados pelo princípio da separação de poderes; f) o princípio do rule of law, na 
medida em que apenas a lei votada pelos representantes do povo pode justificar invasão à 
esfera individual; g) poder judiciário independente; h) respeito pelos direitos humanos; i) 
sistemas de controle de constitucionalidade; j) liberdade econômica; k) existência de uma 
cultura constitucional e de uma ativa sociedade civil; e l) relativismo cultural (HENKIN, 
1998, p. 231 et seq.). Jan-Erik Lane discorre sobre: a) estabilidade procedimental; b) 
responsabilidade; c) representação; d) divisão de poderes; e e) abertura (LANE, 1996, p. 50). 
Judith Squires fala em a) provisões jurídicas, que se caracterizam por retirar determinados 
direitos da área de discricionariedade do controle majoritário e b) provisões estruturais, que 
sujeitam o exercício do poder ao interesse público (caso, por exemplo, da separação de 
poderes) (SQUIRES, 1996, p. 209). Stefan T. Possony afirma que toda Constituição deve: a) 
proclamar os objetivos e as obrigações do Estado; b) reconhecer as instituições básicas do 
Estado; c) distribuir e regular as funções estatais entre essas instituições; d) definir e limitar a 
soberania; e) reconhecer instituições sociais independentes fora do Estado; e f) promulgar os 
direitos e liberdades dos grupos e pessoas (POSSONY, 1976). Alessandro Pace, além de 
mencionar que o constitucionalismo implica uma firme impostação metodológica no que 
tange à limitação do poder para evitar o abuso, reenvia o leitor a cinco núcleos fortes: a) 
Constituição escrita; b) poder constituinte; c) declaração de direitos; d) separação de poderes; 
e e) controle judicial de constitucionalidade das leis (PACE, 2004, p. 403). Dick Howard lista 
ainda: a) consentimento dos governados; b) governo limitado; c) sociedade aberta; d) 
santidade do indivíduo; e) rule of law; f) meios de cumprimento e execução da Constituição; e 
g) adaptabilidade (HOWARD, 1991, p. 17 et seq.). Cite-se, enfim, Ulrich Preuss, que define 
"os traços comuns de qualquer conceito de constitucionalismo" como sendo a codificação 
jurídica da relação entre governantes e governados, vistos como partes de uma polity ampla e 
comum, na qual os últimos são reconhecidos como a fonte máxima de autoridade (PREUSS, 
1996, p. 24).[12] 

Constitucionalismo se afigura, portanto, como um conceito dependente, dotado da capacidade 
de adaptabilidade em razão de um amplo conjunto de variáveis. Segundo mudam as pré-
compreensões acerca do indivíduo, da sociedade e do Estado, bem como de suas relações, 
mudam igualmente as configurações concretas das ordens constitucionais e das abordagens 
teóricas, provocando, por consequência, alterações no significado do termo. Um pequeno 
exemplo: se se parte do critério de tomada de decisões políticas como referencial de análise, 
pode-se detectar compreensões de constitucionalismos ancoradas tanto nos critérios de 
consenso, estabilidade e participação como nos de decisão, eficiência e representação.[13] No 
primeiro caso, figuram os sistemas que estimulam a ampla formação coletiva das decisões, 
normalmente associando o quesito de legitimidade à capacidade de satisfação abrangente das 
expectativas através da participação pessoal e das técnicas de promoção de consenso. No 
segundo caso, encontram-se sistemas que privilegiam a redução do círculo dos que decidem, 
aliando, em geral, dito critério de legitimidade à capacidade dos agentes políticos de 
justificarem o uso do seu poder decisório em virtude de critérios de eficiência governamental 
e de decisões por maioria. 

A mesma questão pode ser descrita pelo ângulo da íntima vinculação e mútua implicação 
entre os conceitos de constitucionalismo e Constituição. Apesar de Augusto Barbera propor 
sua diferenciação com base em um critério axiológico, em que aquele se diferenciaria deste 
pelo fato de incorporar elementos valorativos,[14] não há como negar que a compreensão do 
segundo vinculará sempre o significado do primeiro. Basta constatar a diversidade de 
compreensões acerca do sentido, da natureza e da função constitucionais para se concluir que 
o universo semântico do constitucionalismo seguirá marcado pela heterogeneidade. 
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O núcleo fundamental do problema está justamente na dificuldade em se chegar a um acordo 
semântico globalizante sobre o próprio fenômeno da constitucionalidade,[15] isto é, que 
pressuponha ao menos um forte consenso linguístico sobre o mesmo. E o vocábulo 
"Constituição" é especialmente sensível a sobrecargas ideológicas e normativas (GRIMM, 
2002, p. 100), tornadas comuns na esteira do processo de jurisdicionalização e de 
sociologização do conceito ocorridos no século XIX e XX (MOHNHAUPT, 2002, p. 2). A 
centralidade da Constituição no projeto da modernidade e sua sobrevivência como termo-
referência (ainda que para o exercício da crítica e da desconstrução) no atual quadro de 
desencantamento alimentado pelas correntes intituladas pós-modernistas demonstram, no 
mínimo, sua capacidade de servir como objeto-apropriado de diversas tradições e filiações 
teóricas. 

É possível que uma das razões mais imediatas desse dissenso esteja no fato de a Constituição 
transitar por entre dois mundos, de ser um instrumento de regência que participa, ao mesmo 
tempo e com enorme pretensão dirigente, do universo da política e do direito.[16] Adjetivada 
de "instituição híbrida" por Gunnar Schuppert, a ambivalência de suas funções explicar-se-ia 
pela dificuldade em ordenar ambos os mundos, ainda mais tendo em vista que deve buscar 
impedir a total politização do direito, bem como a total jurisdicização da política 
(SCHUPPERT, 2004, p. 543 et seq.). Mesmo para o arauto da teoria dos sistemas sociais 
autopoiéticos, o elogio à Constituição como uma conquista da civilização moderna - em uma 
expressão: como evolutionäre Errungenschaft ("conquista evolutiva") (LUHMANN, 1996) -, 
não se dá em primeiro lugar pela sua própria capacidade de se diferenciar em relação a outros 
sistemas, mas sobretudo por viabilizar o "acoplamento estrutural" entre direito e política, 
reagindo contra o seu total afastamento e a favor da sua interação (LUHMANN, 1996, p. 87 e 
101). Para Luhmann, a Constituição normaliza as perturbações recíprocas entre direito e 
política, favorecendo os seus processos de diferenciação, com a vantagem de não eliminar a 
identidade e a autonomia dos sistemas acoplados, nem de os integrar em uma ordem 
hierárquico-assimétrica (LUHMANN, 1996, p. 108-109, 114 et seq.). 

O resultado dessa onipresença projeta a ambivalência no próprio texto constitucional, cuja 
redação, muito embora assente a juridicidade como sua qualidade específica - apresentando 
soluções e enquadramentos jurídicos ao problema da convivência política -, é pontuada, quase 
sempre, por tonalidades "festivas", segundo ressaltado por alguns no campo dos estudos sobre 
estilo constitucional.[17] O fenômeno linguístico constitucional normalmente alterna, 
segundo a descrição de Josef Isensee, estilos técnicos predominantes com estilos "patéticos" 
(ISENSEE, 1999, p. 24) ou ainda, para utilizar a expressão de Gomes Canotilho, incorpora 
"fórmulas de narratividade emancipatória" (CANOTILHO, 2001, p. XIX), o que abre a porta 
para as mais distintas compreensões acerca da função e da natureza da Constituição. 

O termo Constituição desliza, portanto, por caminhos e métodos multifacetários.[18] Em 
verdade, são duas as polarizações clássicas mais representativas quanto às divergências acerca 
da natureza da Constituição que podem ser superficialmente reconstituídas de acordo com as 
seguintes dicotomias: de um lado, a ideia de Constituição-restritiva vs. a de Constituição-
constituinte e, de outro lado, a ideia de Constituição-formal vs. a de Constituição-material. 

No primeiro caso, atribui-se à Constituição seja uma função meramente negativa 
(Constituição-restritiva), na medida em que se a interpreta como puro mecanismo de 
contenção do poder em prol de um conceito atomista de liberdade individual, seja uma função 
positiva (Constituição-constituinte), em que é compreendida como instrumento habilitador 
dos pressupostos constitutivos do bem comum e dos requisitos de formação das virtudes 
cívicas. O exemplo mais claro dessa polarização reporta-se aos enfrentamentos entre as 
doutrinas liberal e republicana no quadro da teoria constitucional norte-americana.[19] 
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No segundo caso, a constituição ou é interpretada como um sistema formal de normas 
positivas (Constituição-formal), cuja legitimidade se exaure em uma legalidade provida 
autorreferencialmente ou como um conjunto material de normas (Constituição-material), cuja 
legitimidade supera a mera legalidade e se funda no reconhecimento da validade de outras 
fontes normativas para além do texto formal. A caracterização mais original dessa dicotomia é 
contemporânea à própria época de fundação da Teoria da Constituição enquanto disciplina 
científica, precisamente no momento acadêmico alemão de contestação ao positivismo de 
Carl Friedrich Gerber, Paul Laband e Georg Jellinek e ao normativismo de Hans Kelsen.[20] 

Com tais variadas concepções acerca dos fenômenos que fundamentam a construção teórica 
dos termos constitucionalismo e Constituição, resta pouco espaço para definições universais 
que gozem de um consenso geral entre os autores e as distintas tradições jurídicas. A teoria 
constitucional parece assim englobar ilhas de consensos parciais, cuja diversidade de núcleos 
teóricos, multiplicidade de métodos analíticos, divergência de referências descritivas e 
variedade de modelos prescritivos poderiam induzir à sua caracterização como uma espécie 
de metateoria que flutuaria em torno da detecção, classificação e análise de teorias 
subordinadas. 

  

O controle como elemento catalisador de consenso teórico 

No entanto, ainda que variem as concepções acerca do constitucionalismo e dos institutos 
constitucionais e ainda que se divirja sobre a própria natureza e a função da Constituição, a 
expectativa de encontrar pontos, ilhas consensuais não parece ser de todo infundada. Deve 
existir algum elo de convergência teórica que torne a inteligibilidade do conceito de 
constitucionalismo possível e partilhável entre as diversas tradições, mantendo, enfim, certa 
unidade mínima e estável de sentido. 

A ideia de controle do modo pelo qual o poder deve ser exercido parece representar esse 
elemento catalisador. Com ela pode-se arriscar a descrever um elemento de permanência, uma 
linha de intersecção, um núcleo duro, cuja característica seja a de permear, no seio dessa 
carência de sintonia conceitual, as distintas abordagens sobre o fenômeno constitucional. Sem 
dúvida, a função de controle é merecedora de uma centralidade e onipresença inigualáveis no 
discurso constitucional, a ponto de já se ter constatado que, dentro do legado constitucional, 
os limites e a autorrestrição são um ideal acalentado e uma aspiração e que, por isso, o 
"governo limitado tem sido, nos últimos 200 anos, a demanda basilar dos 
constitucionalistas".[21] A ideia de que este implica a sujeição do exercício da autoridade a 
certos padrões normativos previamente reconhecidos representa talvez um dos poucos, senão 
o único ponto de concordância teórica geralmente relacionado ao tema. Para todos os efeitos, 
o regime constitucional será sempre aquele em que o poder se encontra juridicamente 
regulado. 

A caracterização do controle do poder como elemento necessário, ainda que não suficiente, do 
constitucionalismo parece ser inquestionável quando se tem em vista sua associação histórica 
com a justificação do Estado de Direito. Retomando a noção de constitucionalismo como 
teoria e movimento políticos que recriaram a natureza e a função do princípio da soberania e 
da organização política em virtude da proteção do indivíduo, o controle do exercício do poder 
através do princípio da legalidade e do arranjo institucional tornou-se, pois, o modus operandi 
desse particular modelo de Estado.[22] 
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A associação explícita de ambas as expressões se encontra presente, por exemplo, no trabalho 
de autores já considerados clássicos, como Charles McIlwain, Carl Friedrich e Karl 
Loewenstein.[23] McIlwain, antes mesmo da publicação de sua obra mais conhecida 
(McILWAIN, 1947), definia constitucionalismo e governo arbitrário como gêneros opostos de 
sistemas políticos. Segundo o autor, "o verdadeiro constitucionalismo, dos tempos medievais 
ao nosso, (...) sempre significou governo limitado pelo Direito".[24] Posteriormente, apesar 
de discorrer sobre a distinção entre constitucionalismo antigo e moderno, distinguiu-se por ser 
um dos primeiros a sustentar a existência de um componente imutável ao longo das 
transformações históricas das diversas organizações coletivas do poder.[25] Sua conclusão é a 
de que a imposição de limitações jurídicas ao poder de governo representa o elemento 
indiferenciado que une ambas as tradições, a sua qualidade essencial: constitutional 
limitations perfaz, para o autor, a expressão que resume a característica mais antiga e estável 
do constitucionalismo (McILWAN, 1947, p. 21-22). 

Friedrich, em fins da década de 1940, associava as expressões "Constituição" e "regras do 
jogo" e, apesar de destacar cinco conceitos básicos de Constituição (filosófico ou totalitário, 
governamental, legalista, documentário e procedimental), define constitucionalismo como a 
técnica de limitações efetivas e regularizadas à ação e à política governamentais. Interessante 
notar que para o autor, como cientista político, meras contenções jurídicas não perfazem de 
imediato a ordem ou o governo constitucionais. Há outras limitações políticas ou sociais que, 
embora carentes de natureza jurídica, são igualmente efetivas e devem ser consideradas. 
Nesse caso, a regularização (estabilização e a permanência) dessas limitações é o elemento 
caracterizador de sua função como garante de uma ordem que possa ser adjetivada de 
constitucional (FRIEDRICH, 1937, p. 103 et seq.). Quase quatro décadas depois, tais 
premissas são encontradas novamente na obra do autor. Sobre o tema, escreve Friedrich: "O 
constitucionalismo, ao dividir o poder, proporciona um sistema de limitações efetivas à ação 
governamental. (...) Colocando de um modo mais familiar, embora menos exato, é um corpo 
de regras asseguradoras do fair play que torna o governo 'responsável'".[26] 

Loewenstein, por sua vez, partindo da antiga premissa acerca da "demonologia" do poder, ou 
seja, da tendência humana a abusar de seu exercício, preocupa-se com a teorização de um 
sistema político que assegure e proteja a democracia: o controle do poder é, pois, concebido 
como a chave para a compreensão da diferença entre os sistemas autocráticos e democráticos. 
Ao postular o controle dos "destinatários do poder" (power addressees) sobre os "detentores 
do poder" (power holders) como a essência do Estado constitucional, distingue sistemas com 
exercício compartilhado e controle do poder de sistemas com exercício concentrado e 
ausência de controle. Redesenha a divisão de poderes e cria uma nova tripartição: policy 
determination, policy execution e policy control, atribuindo a esta o lugar de centralidade, 
sobretudo ao definir o constitucionalismo como governo contido e responsável. Para ele, "a 
contenção do poder político pela contenção dos detentores do poder é o núcleo do que se 
apresenta como constitucionalismo na história política antiga e moderna".[27] 

Certo é que a noção de controle, normalmente traduzida por uma ideia limitativa, negativa, 
não esgota a funcionalidade constitucional atual que, desde a crítica material ao formalismo 
do constitucionalismo clássico e a revisão democrático-pluralista do constitucionalismo 
social, não cessou de reivindicar novas configurações. Todavia, mesmo hoje, quando se trata 
de atualizar a justificação do Estado de Direito, o princípio da sujeição do exercício do poder 
a padrões normativos consubstancia uma das poucas áreas de consenso teórico. Mais do que 
isso, a versão do controle como instrumento de limitação do poder é o elemento basilar que 
permeia todos ou praticamente todos os discursos constitucionais. Mesmo que várias 
correntes de pensamento no quadro da Teoria da Constituição não vislumbrem a "contenção 
do poder" como elemento justificador central de seus pressupostos teóricos, todas elas o 
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incorporam, ainda que de maneira indireta. E a razão é simples: não é possível fundar um 
discurso constitucional que ignore a possibilidade de distúrbios funcionais no desenrolar do 
exercício da autoridade e que, consequentemente, despreze o arsenal de instituições talhadas 
para esse desígnio. 

 Nesse contexto, mesmo constatando que o termo envolve questões muito mais profundas do 
que apenas a ideia de governo limitado, a Constituição vista como lei, na argumentação de 
Ulrich Preuss, implica sempre a codificação normativa da relação entre governados e 
governantes, geradora de imposições jurídicas a estes. O fato de institucionalizar a autoridade 
e vincular o exercício do governo seria, portanto, o traço comum a toda tradição 
constitucionalista (PREUSS, 1996, p. 24-25). Opinião essa que se coaduna com a afirmação 
de Dario Castiglione de que o topoi clássico concernente à relação entre "governo das leis" e 
"governos dos homens" captura a essência das discussões acerca do constitucionalismo. Por 
isso, o fato de serem divergentes as compreensões sobre os sentidos e as funções 
constitucionais significa apenas, para o autor, que o objetivo mais simples do 
constitucionalismo - tornar impessoal o poder político - pode ser atingido por distintos meios 
(CASTIGLIONE, 1996, p. 11). Podemos encontrá-la ainda em autores como Alessandro 
Pace, que sustenta o retorno do Estado constitucional a um "constitucionalismo garantista", no 
sentido proposto por McIlwain,[28] afirmando que o grande e verdadeiro desafio que se põe 
hoje ao constitucionalismo é o "de reencontrar e de reafirmar a própria identidade originária 
da teoria jurídica dos limites do poder político"[29] ou Jan-Erik Lane, que pressupõe o 
constitucionalismo como o resultado positivo da realização da Constituição enquanto limite 
ao poder ou, por outras palavras, como o efeito empiricamente constatável de constranger o 
poder estatal.[30] [31] 

Mesmo quando a teoria constitucional ultrapassa a pré-compreensão liberal do poder como 
fenômeno malévolo e vislumbra suas potencialidades construtivas, a necessidade de controlá-
lo aparece sempre como meta inafastável. Em verdade, toda ordem constitucional pressupõe 
um método de gestão do poder que conta, inevitavelmente, com a ideia de sua contenção. 

Não obstante, o grande equívoco das abordagens tradicionais ao poder e ao controle 
constitucional está na sua tendência simplória ao reducionismo. Em primeiro lugar, por 
vislumbrar na ideia de controle apenas sua dimensão dogmática de garantia da normatividade 
constitucional, seja através de uma vertente substancialista ou procedimentalista. No primeiro 
caso, o controle é visto como instrumento de proteção de certos valores constitucionais tidos 
como superiores e oponíveis ao poder do Estado. Assim é que a tradição dos estudos acerca 
do constitucionalismo se funda, em sua maior parte, no apreço ao direito de liberdade 
individual em contraste com a desconfiança em desfavor do poder estatal. No segundo caso, o 
controle é interpretado apenas como procedimento que visa assegurar a posição privilegiada 
da Constituição, em termos de rigidez e superioridade formal, no quadro das espécies 
normativas. Em ambos os casos, restringe-se a noção de controle a um momento posterior ao 
ato de fundação constitucional, limitando-o à mera função de garantia da normatividade 
predefinida. Em segundo lugar, as abordagens tradicionais são igualmente reducionistas, já 
que, em sua maior parte, associam a função do controle a um princípio negativo: controlar 
seria semanticamente equivalente apenas a reduzir, limitar, paralisar. "Governo limitado" e 
"poder proscrito"[32] são, nesse contexto, os únicos resultados esperados das técnicas de 
controle. 

Não obstante, os atuais estágios de desenvolvimento tanto do Estado como da própria 
sociedade civil implicam uma reconfiguração das funções e da compreensão do controle 
enquanto categoria constitucional. As possibilidades de prestações positivas e performances 
promotoras - e não apenas limitadoras -, bem como de funções fundantes e não apenas 
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garantidoras impõem-se como princípios a serem redescobertos pela Teoria da Constituição e 
como objetivos a serem alcançados pelas técnicas de engenharia constitucional. 

  

A Constituição atordoada 

Nas últimas décadas, essa consensualidade enfrenta, todavia, seu maior desafio. E tal desafio 
não se dá tanto pelas divergências em torno da extensão e da definição do controle em si, mas 
em virtude da perda da força reguladora do princípio da constitucionalidade. Prova disso é ter-
se tornado lugar-comum na doutrina constitucional contrabalancear os sucessos passados do 
constitucionalismo na formação de um modelo racionalizado de convivência política[33] com 
as incertezas que a via constitucional projeta no futuro, dado o seu estado de atordoamento no 
presente.[34] 

Em questão está a própria funcionalidade da Constituição, sua capacidade de regulação de um 
ambiente que se diversificou, especializou-se e que integra fontes de distúrbio que minaram a 
capacidade constitucional tradicional de servir como motor de transformações social, política, 
econômica etc. Há muito se tem alertado para a crise de fundamentação da Teoria da 
Constituição, em especial, da versão cujo discurso majoritário centraliza-se em torno do 
Estado nacional. Estamos, pois, diante do desafio de uma teoria por construir, para ficarmos 
com as palavras de Asensi Sabater,[35] ou da necessidade de construção de uma teoria 
constitucional geral, conforme indicado por Zagrebelsky, Portinaro e Luther (1996, p. IX). 

As assertivas: "O direito constitucional já não é o que era. Por isso ou também por isso, a 
Constituição já não é o que era" (CANOTILHO, 1999, p. 1255) inspiraram Gomes Canotilho 
a concluir que a Teoria da Constituição encontra-se em uma encruzilhada devido a três fatores 
essenciais: a crítica às pretensões narrativas e emancipatórias que sobrecarregavam a 
autossuficiência normativa, a crise do triângulo mágico dentro do qual ela se movimentava 
(falência da compreensão da Constituição como "ordem de valores", a degeneração do 
controle de constitucionalidade em "positivismo jurisprudencial" e a perda da "plenitude de 
legalidade" criada pelo legislador com o surgimento de instâncias normativas intralegais e 
extralegais) e, por fim, a crise do idealismo constitucional que, dada sua cumplicidade com o 
direito do Estado, não foi capaz de acompanhar o realismo da diferenciação funcional no seio 
das sociedades complexas (CANOTILHO, 1999, p. 1255-1256).[36] 

Tais perplexidades levam necessariamente à constatação de que são várias as dúvidas 
projetadas sobre a força dirigente da Constituição - para usar uma terminologia cara ao 
constitucionalismo luso-brasileiro.[37] Em geral, podemos classificá-las com o auxílio de um 
modelo tripartido que, apesar da interconexão entre as causas principais, descreve-as a partir 
de três patamares: consoante se trate de razões ligadas à crise de estilo, à crise imunológica ou 
à crise de adaptabilidade territorial.[38] 

O primeiro caso evoca a dúvida sobre o status da juridicidade enquanto elemento definidor do 
estilo constitucional. A Constituição, ao se apresentar como norma, ao vestir de juridicidade 
sua pretensão de validade, vige segundo o dogma da vinculatividade, sendo de observância 
obrigatória para todos aqueles a quem se destina. No entanto, um conjunto de fatores atuais 
põe em questão essa autodescrição do estilo constitucional, na medida em que a Constituição 
torna-se incapaz de impor sua pretensão de validade a certos sistemas sociais, em especial à 
política e à economia. Sujeita-se, assim, ao perigo de se tornar um "ordenamento parcial", na 
expressão de Dieter Grimm (2002, p. 141), incapaz de regular até mesmo os procedimentos 
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comunicativos para a tomada de decisão em uma sociedade aberta e heterogênea, quanto mais 
implementar uma clara opção pré-discursiva em prol, por exemplo, de maior justiça social em 
contextos de completa exclusão político-econômica.[39] 

O tema da "constitucionalização simbólica" encontra aqui seu campo mais fértil de 
aplicação.[40] A expressão, no sentido que lhe dá Marcelo Neves, chama a atenção para os 
déficits de normatividade do texto constitucional em virtude da sua insuficiente concretização 
("constitucionalização simbólica em sentido negativo"), insuficiência essa que se exponencia 
dada a existência de funções político-ideológicas - "ilusórias" - do discurso constitucional que 
estimulam a formação de expectativas normativas não cumpridas no seio da sociedade 
("constitucionalização simbólica em sentido positivo").[41] 

Não obstante, faz parte do patrimônio genético da Constituição dotar-se de mecanismos e 
sistemas de defesa e de ajuste, previstos exatamente para os casos em que se verificam (ou se 
interpretam, para ficarmos com um termo mais em voga) incompatibilidades entre o sentido 
da sua regulação e o universo do objeto regulado. Os exemplos desses mecanismos se 
subsumem, todos, na expressão controles dogmáticos, dentre os quais o modelo mais 
conhecido é o dos chamados sistemas jurisdicionais de controle da constitucionalidade dos 
atos normativos. O segundo nível de dúvidas sobre a vinculatividade constitucional, portanto, 
se abate diretamente sobre tais instrumentos. Aqui, o ponto central relaciona-se com as 
disfuncionalidades ocorridas no seu próprio "sistema imunológico", ou seja, com a 
inoperância de vários dos mecanismos que, devendo garantir sua supremacia e a prevalência 
dos seus preceitos sobre as faticidades social, econômica e política, acabam por muitas vezes 
sucumbir a eles. 

O último degrau de dificuldade imposto ao projeto constitucional diz respeito prioritariamente 
ao atordoamento vivenciado pelas Constituições nacionais que compõem o espaço comum 
europeu, em meio ao processo de conformação do direito constitucional ao direito 
comunitário.[42] Nesse caso específico, trata-se da dificuldade de adaptação geográfica em 
um território que deixou de ser o nacional, em face de atores constituintes culturalmente 
distintos e carentes de ampla legitimação democrática[43] e segundo lógicas operativas que 
não retratam fielmente o princípio da pactuação. Já houve, inclusive, quem afirmasse que, 
nesse contexto, há poucas chances para o constitucionalismo nacional, nada mais restando às 
suas Constituições do que se abrirem para os direcionamentos supranacionais, ainda que se 
possa tentar assegurar certos pontos basilares de negociação nos processos de decisão 
comunitários (GRIMM, 2004, p. 163).[44] 

Essa "labirintite constitucional" reflete-se, enfim, na dificuldade em se fundar um novo status 
e uma nova motivação para o discurso da constitucionalidade em prol da redefinição do lugar 
da Constituição frente aos desafios postos, sobretudo, pela fragmentação provocada pelas 
atuais estruturas móveis de poder e pelo ofuscamento do Estado nacional, em especial da 
versão do Bem-estar social. Como notado por William Scheuerman, o constitucionalismo in 
an age of speed é confrontado com o dilema da obsolência constitucional (SCHEUERMAN, 
2002, p. 362). Em uma época marcada pela aceleração acentuada dos processos de 
transformação social e econômica, questiona-se a capacidade do constitucionalismo de 
estabelecer "regras do jogo" capazes de servir como força vinculadora dos atores políticos e 
jurídicos por um tempo relativamente longo (SCHEUERMAN, 2002, p. 355). 

A dificuldade maior está em que o reforço da inteligibilidade e da prestabilidade da narrativa 
constitucional deve superar um claro paradoxo. Por um lado, não pode arriscar a 
desconsiderar toda a carga teleológica historicamente convertida na temática dos direitos 
fundamentais, sob pena de se tornar cativa de uma "síndrome do regresso": a crise da 
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vinculatividade constitucional e a perda de suas funcionalidades reguladoras correm o risco de 
condenar a Constituição a regressar ao status medievo de mero instrument of government, um 
quadro débil de regulação procedimental sujeito à faticidade dos processos políticos. Porém, 
por outro lado, também não pode voltar a incidir no erro de insistir em descrever a norma 
constitucional como o substituto simbólico da utopia, da esperança, da felicidade. 

Basta dizer que grande parte do problema foi autoinduzido ou, no mínimo, alimentado pela 
própria teoria constitucional. A desilusão e a surpresa com a disfuncionalidade da 
Constituição respondem ao alto nível de expectativa e aposta na sua ubiquidade e onipotência, 
estimuladas por parcela da doutrina, quando, em verdade, deveria ter sido relembrado mais 
vezes que a Constituição, sendo norma, sujeita-se também ao leque de limitações 
experimentadas pelo direito.[45] Cabe, então, à própria doutrina, bem como aos seus 
intérpretes (muitas vezes mais a esses do que àquela) parcela da culpa por sobrecargas 
insuportáveis nos níveis de expectativas em torno da prestação constitucional, cuja causa 
primeira é a supervalorização do seu papel otimizador, sintetizada por Paul Kirchhof na 
fórmula "esperança de otimização" (Optimierungshoffnung) (KIRCHHOF, 1999, p. 191).[46] 

Isso não implica, contudo, esvaziar o conceito, nem abandonar eventuais usos estratégicos do 
discurso constitucional em prol da transformação social e do enquadramento político-
econômico. Há inclusive certos contextos nacionais e culturais em que tal simbologia pode se 
afigurar produtiva e necessária, desde que mediada por uma consciência crítica acerca dos 
limites e riscos a que se expõe. Deve-se evitar, assim, que tal uso venha desacompanhado da 
consciência de sua precariedade, a fim de que, ao se fazer eventualmente a arqueologia dos 
vestígios dessa constitucionalidade reforçada, não se repute apenas a ela as causas do seu 
desaparecimento. 

No caminho da reconstrução do conceito, uma das principais trilhas a evitar é a que leva a 
assumir como certa a dissolução da força reguladora da constitucionalidade tal como resulta 
de certos discursos teóricos. A perspectiva sistêmica de matriz luhmanniana é um exemplo. 
Nesse ambiente, a Constituição padece de um redutor de funcionalidade, justificando-se tão-
somente como ferramenta técnica de estabilização de expectativas sociais, independentemente 
de qualquer padrão referencial preconcebido, de força dirigente e, sobretudo, 
independentemente de um critério democrático que ultrapasse as circunstâncias negociáveis 
de um qualquer procedimento discursivo acordado. Francesco Belvisi é um dos autores que 
transplantam claramente essa abordagem para o seio da Teoria da Constituição ao falar de 
"Constituição sem fundamento". Em sua ótica, a perda da legitimação unânime da 
Constituição e da sua capacidade de produzir integração social de tipo substancial, bem como 
a constatação de que vivemos em uma sociedade planetária, conduzem inevitavelmente à 
transmutação da constitucionalidade (BELVISI, 1997, p. 261). Esse contexto exigiria, então, 
que a função constitucional fosse reduzida apenas à garantia e à estabilização da diferenciação 
social, segundo uma lógica que sujeite o catálogo de direitos a uma práxis negocial: "Nesta 
perspectiva, o catálogo de direitos previstos na nossa constituição deve ser entendido como 
uma lista de princípios fundamentais, mas negociáveis (...)" (BELVISI, 1997, p. 263).[47] 

Divergindo dessas abordagens, a renovação do discurso constitucional deve ser empreendida 
a partir de sua "adequada colonização" pelo princípio democrático, isto é, segundo uma 
determinada metódica constitucional. Em questão estão a própria inteligibilidade e 
prestabilidade da ideia de controle constitucional que, se adequadamente reformulada, pode 
justificar novas possibilidade de sentido para o termo "constitucionalismo". O objetivo 
central, portanto, deve ser o de reconstruir a noção de controle com base na otimização da 
relação entre Constituição e democracia, tanto no que tange à dimensão fundante 
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(constituinte) do discurso constitucional, quanto no que toca à dimensão garantia (protetiva) 
da constitucionalidade. 

Esses são os pressupostos que se presumem importantes para suscitar novos olhares sobre a 
renovação das discussões sobre Constituição e constitucionalismo. A fim de analisar as 
profícuas interações entre a ideia de controle e a ideia de Constituição, deve-se partir, pois, de 
uma ruptura com os enfoques tradicionais, não para desconstituir a centralidade da noção de 
limitação do poder na construção da semântica do controle constitucional, mas para ressaltar, 
nessa última, novos significados e novas possibilidades de categorização. Ao final, não é 
desarazoado pensar a possibilidade de se encontrar fundamentos em prol da conclusão de que 
a coimplicação necessária entre Constituição e democracia deve dirigir não apenas o modo 
pelo qual a ordem constitucional regula a formação legítima do poder, mas igualmente a 
maneira pela qual as técnicas stricto sensu de controle asseguram a adequação constitucional 
do exercício desse mesmo poder. 
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[1] Para uma abordagem integral sobre a reconstrução do relacionamento entre controle, 
constituição e democracia, ver Pereira, 2007. 

[2]. Em sentido conexo, Bastid, 1985, p. 13; Grimm, 2002, p. 102-103 e Mohnhaupt, 2002, p. 
46. Como era de se supor, à expressão "Direito Constitucional" reputa-se um surgimento mais 
tardio. Segundo Jean-Louis Mestre, o termo foi usado pela primeira vez no último quartel do 
século XVIII, tendo o título de "Professor de Direito Constitucional" sido reconhecido 
originalmente na França ao Professor Simon Jacquinot da Faculdade de Dijon, em 1791 
(MESTRE, 2003, p. 451, 467-468). 

[3] Sobre a ideia de Constituição na tradição grega clássica, ver especialmente Crosa, 1952. 

[4] No mesmo sentido, Fioravanti, 1999, p. 14 (mudando apenas a terminologia da dicotomia: 
plano subjetivo vs. objetivo) e Mohnhaupt, 2002, p. 6-7. 

[5] Cujo autor de referência obrigatória é Charles McIlwain. Ver, sobretudo, McIlwain, 1947. 

[6] Sobre a alusão à falta de uniformidade conceitual quanto ao termo constitucionalismo, ver, 
por exemplo, Fleiner, 1999, p. 317; Grey, 1979, p. 189 e Howard, 1991, p. 8. As exceções ao 
argumento são raras. François Venter é um dos poucos que afirma ser fácil formular uma 
definição nuclear de constitucionalismo ("To formulate a basic definition of constitutionalism 
presents no problem at all. This is so because the elements of the definition are self-evident"), 
muito embora registre a ausência de consenso sobre o tema, bem como a futilidade de toda 
tentativa de definição cabal (VENTER, 1999, p. 21). Define, então, como componentes 
elementares do constitucionalismo, a existência de um governo limitado e não arbitrário, 
direitos legalmente exigíveis e predomínio do Direito (VENTER, 1999, p. 21). 

[7] Segundo Ulrich Preuss (1995, p. 119). Para uma revisão crítica da maneira pela qual as 
técnicas de state building têm sido conduzidas tanto no Leste-Europeu como em outras partes 
do globo carentes de constitutional states, ver Franklin; Baun, 1995. Para uma discussão 
sobre possíveis respostas aos desafios enfrentados pela "Nova Europa" acerca das 
transformações sofridas em suas tradicionais concepções políticas, no quadro das doutrinas 
liberais e comunitárias, ver Bellamy; Castiglione, 1996, p. 115 et seq. Para uma análise 
crítica específica sobre o desempenho dos regimes constitucionais nos contextos africano e 
latino-americano, ver a obra coletiva Carducci, 1999, em especial o artigo da própria 
coordenadora, Carducci, Michele, "Transizioni e 'Parallelismi'". 

[8] A posição pessoal do autor, no entanto, não deixa de apresentar traços de ceticismo em 
relação ao que chamou de atual sucesso do constitucionalismo liberal, dada a existência de 
regimes constitucionais de fachada, consoante se verifica em muitos países africanos, 
americanos e europeus (VERGOTTINI, 1998, p. 211 et seq.). O autor, aliás, classifica o termo 
constitucionalismo como ideologia (ideologia liberal garantista): "(...) si deve riconoscere che 
soltanto in una determnata situazione storica siè affermata una ideologia (il 
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'costituzionalismo') che ha visto nella formalizzazione della costituzione l'essenza stessa 
dell'ordinamento sociale e politico, disciplinando la forma di governo in modo che agli 
individui fossero riconosciuti e garantiti nei confronti del potere politico i diritti di libertà, che 
il potere fosse condizionato da limiti giuridici, che la stessa organizzazione del potere fosse 
ripartita secondo un modulo che assicurasse la libertà fondamentali (c.d. separazione dei 
poteri)" (VERGOTTINI, 2004, p. 2-3). 

[9] A raiz da profunda inserção do termo "paradigma" nos discursos acadêmicos posteriores à 
década de 1960 deve-se ao impacto produzido pela obra A estrutura das revoluções 
científicas de Thomas Kuhn . (1975). Já a ampla difusão do conceito no âmbito da Filosofia 
do Direito e do Direito Constitucional deve-se à obra Faticidade e validade de Jürgen 
Habermas e à sua pretensão de oferecer um "paradigma procedimental do Direito" como 
superação dos "paradigmas liberal e social" (HABERMAS, 1997). 

[10] A abordagem clássica coube a Elías Díaz (1998). Ver, ainda sob uma perspectiva 
clássica, Bonavides, 2001. No Brasil, pode-se mesmo dizer que há uma quantidade razoável 
de autores que trabalham a "trilogia dos paradigmas", focados no constitucionalismo, no 
Estado e nos direitos fundamentais. A título de exemplo, ver 

[11] Ver, por exemplo, Andrews, 1968, sobretudo capítulos 2 a 5; Grote, 1999; Canotilho, 
1999, p. 47 et seq.; Jiménez Asensio, 2003, sobretudo capítulos II a IV; Preuss, 1996, p. 18 et 
seq.; Rosenfeld, 2001, p. 1318 et seq.; e Venter, 1999, p. 22 et seq. 

[12] Tradução livre de "the common traits of any concept of constitutionalism". Carlos 
Santiago Nino chega a descrever dois sentidos de constitucionalismo, um mínimo, que se 
"refiere al requerimiento de que un Estado tenga una Constitución en el vértice de su sistema 
jurídico" e outro pleno, que "requiere no sólo la existencia de normas que organizan el poder 
(...), sino también y preeminentemente que se satisfagan ciertas exigencias acerca del 
procedimiento y contenido de las leyes que regulan la vida pública" (SANTIAGO NINO, 
1992, p. 2 et seq.). Para outros intentos classificatórios, ver também Colomer Viadel, 2003, p. 
31; Zoethout, 1996, p. 5 et seq. 

[13] A dicotomia aqui apresentada é meramente exemplificativa e não pretende exaurir todos 
os arranjos constitucionais possíveis relacionados com o problema da tomada de decisões 
políticas. 

[14] Conforme o autor, Constituição seria um conjunto de regras fundamentais que dão 
identidade a um ordenamento, enquanto constitucionalismo designaria um movimento 
político, filosófico e cultural, voltado à conquista de documentos constitucionais marcados 
por princípios liberais ou liberais-democráticos. Em resumo: o primeiro termo caracteriza-se 
pela neutralidade conceitual, ao passo que o segundo faz referência explícita a uma ordem 
precisa de valores constitucionais (BARBERA, 1997, p. 3). 

[15] Ver, por todos, Hesse, 1990, p. 3-4. 

[16] Nesse sentido, ver Schuppert, 2004, p. 545. Ver ainda Dalla-Rosa, 2002, p. 194-195. 

[17] Sobre o tema, ver Isensee, 1999 (de quem se retira a expressão "tonalidades festivas" - p. 
24). Heinrich Triepel, em seu clássico estudo Vom Stil des Rechts, já sustentava a 
inexistência de um estilo jurídico puro e independente da cultura tomada em sua globalidade. 
A estética do direito seria então impregnada pelo "espírito" cultural de uma determinada 
época (TRIPEL, 1947, p. 67 e 79). 
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[18] Para uma conhecida tipologia dos conceitos de Constituição, veja-se, por exemplo, a de 
Manuel García-Pelayo, que destaca três modelos: a) racional-normativo, em que a 
Constituição é concebida como um sistema de normas, ou seja, "como un complejo normativo 
establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se 
establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus 
competencias y las relaciones entre ellos"; b) histórico-tradicional, em que a Constituição "no 
es un sistema producto de la razón, sino una estructura resultado de una lenta transformación 
histórica, en la que intervienen frecuentes motivos irracionales y fortuitos irreductibles a un 
esquema"; e c) sociológico, baseado nos seguintes pressupostos: c1) a Constituição é um 
modo de ser e não de dever ser; c2) a constituição é resultado da imanência das situações e 
estruturas sociais do presente; c3) a constituição se sustenta em uma legalidade social e não 
em uma norma transcendente; e c4) a preocupação central da teoria gira em torno não das 
questões acerca da validade ou da legitimidade, mas da vigência (GARCÍA-PELAYO, 1999, 
p. 33 et seq.). Para uma bem fundada reflexão sobre arquétipos constitucionais no direito 
constitucional comparado, ver Frankenberg, 2006. 

[19] Para um excelente panorama das distintas teorias da Constituição no ambiente norte-
americano, ver Friedman, 2004 e Wright, 2004. 

[20] As obras de maior impacto são, entre outras, Schmitt, 1928; Smend, 1928; Dau-Lin, 
1932 e Heller, 1934. Mais recentemente essa contraposição se encaminhou para o embate 
entre perspectivas substancialistas e procedimentalistas. Voltar-se-á posteriormente ao tema 
de modo mais aprofundado. 

[21] Soltan, 1993, p. 75. Tradução livre de: "Limited government has been, for the last 200 
years, the most basic demand of the constitutionalists". 

[22] Voltar-se-á posteriormente ao tema de modo mais detido. 

[23] Não se pode deixar de mencionar também Francis Wormuth que, em 1949, identificava o 
constitucionalismo a um conjunto de "precauções auxiliares", cuja finalidade se encontra na 
criação de arranjos institucionais para o controle do governo (WORMUTH, 1949, p. 3-4). 

[24] McIlwain, Government by law (1969), originalmente publicado em janeiro de 1936 na 
revista Foreign Affairs e posteriormente compilado em McIlwain, 1969, p. 282. Tradução 
livre de: "true constitutionalism, from medieval times to our own, (...) has meant government 
limited by law". 

[25] McIlwain é citado, por exemplo, por Scott Gordon como uma das mais reconhecidas 
autoridades sobre a história do constitucionalismo (GORDON, 1999, p. 5). 

[26] Friedrich, 1974, p. 13 (Tradução livre de: "Constitutionalism by dividing power provides 
a system of effective restraints upon governmental action. (...) Putting it another, more 
familiar, but less exact way, it is a body of rules ensuring fair play, thus rendering the 
government 'responsible'"). Tais palavras já haviam sido ditas na segunda edição da obra 
Constitutional government and politics, o que demonstra a estabilidade e imutabilidade do 
pensamento de Friedrich quanto ao tema (FRIEDRICH, 1950, p. 26). 

[27] Loewenstein, 1957, p. 8 (Tradução livre de: "the containment of political power by the 
containment of the power holders is the crux of what in political history, ancient and modern, 
appears as constitutionalism"). Dois anos depois, essa mesma obra foi publicada em Tübingen 
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na Alemanha pela editora J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) sob o título Verfassungslehre, com 
tradução de Rüdiger Boerner. 

[28] Pace, 2004, sobretudo notas 13 e 26, respectivamente às páginas 396 e 402. 

[29] Pace, 2004, p. 406. Tradução livre de: "di ritrovare e di riaffermare la propria identità 
originaria di teoria giuridica dei limiti del potere politico". 

[30] "Constitutions are written documents that institutionalize the state. When they really bite, 
then they restrict state power - this is the doctrine of constitutionalism, both externally and 
intenally" (LANE, 1999, p. 192. No mesmo sentido, às p. 184 e 188). 

[31] É impossível produzir uma lista exaustiva de obras que associam constitucionalismo a 
controle. De qualquer modo, cite-se, ainda que de modo exemplificativo, os seguintes textos 
especialmente dedicados ao tema: Andrews, 1968, p. 13; Aragón, 1995, p. 12, 15 et seq., 41, 
entre outras; Bax; Tang, 1993, p. 87-88; Brewer-Carías, 1987, p. 9; Elkin, 1993, p. 21; Elkin, 
1993, p. 128; Gauba, 1996, p. V e 7; Gordon, 1999, p. 5; Jiménez Asensio, 2003, p. 24; 
Murphy, 1993, p. 5; Queiroz, 1990, p. 27 e 53; Soltan, 1993, p. 75; Vile, 1967, p. 8. Para uma 
interpretação "marxista" do controle como essência do constitucionalismo e instrumento de 
proteção do sistema burguês de classes, ver Cabo Martín, 1978, sobretudo à p. 9. 

[32] Cite-se como emblemática a seguinte assertiva de William Andrews: "If one were to 
attempt a description of this complex concept in two words, he might call it 'limited 
government'. Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. 
Power is proscribed and procedures prescribed" (ANDREWS, 1968, p. 13). 

[33] Constatado por um amplo painel de autores e correntes que compreende desde a 
complexa abordagem sistêmica de Niklas Luhmann (Constituição vista como aquisição 
evolutiva em virtude de ter promovido o "acoplamento estrutural" entre direito e política) a 
tradicionais perspectivas na linha do discurso clássico do constitucionalismo, como a 
desenvolvida, entre tantos outros, por Jean-Erik Lane (em que a importância da Constituição é 
associada majoritariamente à sua capacidade de restringir o poder do Estado). Ver, 
respectivamente, Luhmann, 1996, p. 117 et seq. e Lane, 1999, p. 192-193. 

[34] Ver, por exemplo, Antoniou, 2004, p. 345-346; Canotilho, 1999, p. 1255 et seq.; 2001, p. 
VIII et seq.; Grimm, 2004, p. 156 et seq.; 1996, 1996, p. 128-129; 2002, p. 101; Hofmann, 
2002, p. 19; 2004, p. 168 et seq.; Kirchhof, 1999, p. 189; Lucas Verdú, 2002, p. 428 et seq.; 
Moreira, 2007; Schmidt, 2002, p. 535 et seq.; Schuppert, 2004, p. 542; Zagrebelsky; 
Portinaro; Luther, 1996, p. XVII. 

[35] Asensi Sabater, 1998, p. 215. Segundo o autor, "Es indudable que no disponemos hoy de 
una teoría constitucional que, como en otros tiempos, nos proporcione una respuesta 
tranquilizadora. Ni siquiera es seguro que exista ya un marco común desde el que sea posible 
mantener la discrepancia a pesar de la hegemonía que han adquirido ciertos discursos 
constitucionales. Lo único que parece claro es la necesidad de avanzar hacia la elaboración de 
una teoría constitucional a la altura de los tiempos, una teoría que habrá de ser en todo caso de 
tipo proyectual, que trate de comprender el cambio de las sociedades. Una teoría capaz de 
enfrentarse a los problemas de la sociedad y de los ciudadanos y no un mero 'derecho de 
profesores' (ZAGREBELSKI, 1995). Una teoría, en fin, que esté a la altura de los problemas 
que se plantean en las sociedades democráticas actuales". 
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[36] Como resultado dessa situação de perplexidade e desajuste surgem o que o autor chama 
de "problemas básicos da Teoria da Constituição", quais sejam, de inclusão, de referência, de 
reflexividade, de universalização, de materialização do direito, de reinvenção do território, de 
"tragédia", de fundamentação, de simbolização e de complexidade. Para maiores detalhes, ver 
Canotilho, 1999, p. 1257- 1263. 

[37] A expressão "Constituição dirigente", tal como cunhada a partir da obra de Gomes 
Canotilho, paira sobre o constitucionalismo luso-brasileiro como um referencial simbólico de 
importância fundamental e com diversas consequências. No Brasil, em especial, serviu de 
suporte para a refundação teórica da ordem constitucional no processo de consolidação 
democrática após as duas décadas de ditadura militar, tendo marcado profundamente, desde 
então, a doutrina constitucional de toda a geração de constitucionalistas pós-1988. As obras 
decisivas são as já mencionadas Constituição dirigente e vinculação do legislador e Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. 

[38] Em geral, os fatores de crise nesse contexto têm mais ou menos as mesmas fontes da 
crise da democracia a que se fará alusão posteriormente. 

[39] O fenômeno de erosão do Estado enquanto instrumento para realização de fins públicos 
faz nesse contexto a ordem do dia e não é incomum encontrar na doutrina opiniões que o 
destacam como uma das principais, senão a principal causa do atordoamento constitucional. 
Ver, entre outros, Grimm, 2004, p. 156 et seq.; Kirchhof, 1999, p. 190; Schuppert, 2004, p. 
542. 

[40] Ver, por todos, Neves, 1998. 

[41] Neves, 1998, especialmente p. 13 e 79-87. 

[42] Apesar de os argumentos se aplicarem também, de um modo um pouco menos incisivo, 
às Constituições nacionais não europeias em relação aos processos de globalização e de 
formação de instâncias políticas internacionais. 

[43] Faz-se referência aos Estados-membros que são, atualmente, os principais atores 
constituintes do que autores chamam de "Constituição material" europeia, definida como o 
conjunto organizativo das instâncias europeias e seus feixes de competência, sem esquecer da 
Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Aliás, o fato de serem os Estados e as demais 
instituições comunitárias os que decidem politicamente os rumos e as configurações da União 
Europeia acabou fomentando várias críticas e uma extensa bibliografia em torno do que se 
convencionou chamar de déficit democrático do processo de integração (sobre o tema, ver, 
entre outros, Bignami, 1999; Januschkowetz, 2003; Mackenzie Stuart, 1999; Majone, 1998; 
Ridola, 2002). 

[44] Buscando uma inserção mais adequada das Constituições nacionais no processo de 
integração para fortalecer, junto à União Europeia (enquanto instituição e enquanto processo), 
a necessidade de um pleno diálogo intercultural, a doutrina portuguesa forjou o conceito de 
interconstitucionalidade. Essa expressão descreve um especial relacionamento entre as ordens 
constitucionais dos países integrantes que as pressupõe componentes de uma rede 
transubjetiva (transestatal) que, se por um lado, deixa os Estados com as portas abertas e com 
os seus princípios estruturantes relativizados, não provoca, por outro lado, a perda das 
"marcas registradas" da estrutura constitucional. Ver, por todos, Canotilho, 2004, de quem se 
retiram a descrição do conceito e as expressões destacadas. 
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[45] Sobre o problema da autonomia do direito, a obra de Castanheira Neves é referência 
obrigatória. Ver, mais recentemente, Neves, 2003, especialmente p. 145 et seq. e Neves, 2002, 
especialmente p. 57 et seq. 

[46] Um exemplo recente de superdimensionamento da função constitucional pode ser 
encontrado na abordagem de Xenophon Contiades, que pretende fundamentar um "novo 
constitucionalismo" como teoria e práxis para "tempos difíceis", capaz de solucionar, através 
do texto constitucional, os problemas de incalculabilidade e insegurança da pós-modernidade 
e da globalização (CONTIADES, 2005, p. 42). 

[47] Tradução livre de: "In questa prospettiva, il catalogo dei diritti previsti dalle nostre 
costituzioni deve essere inteso come una lista dei princìpi, bensì fondamentali, ma 
negoziabili". 
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O DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA 
RESTRIÇÕES AOS DIREITOS INDIVIDUAIS NO CONTEXTO DO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A DUPLA FACE DO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE  

 

LE DEVOIR DE PROTECTION DE L'ÉTAT COMME FONDEMENT POUR LES 
RESTRICTIONS AUX DROITS INDIVIDUELS DANS LE CONTEXTE DE L'ÉTAT 

DÉMOCRATIQUE DE DROIT ET LA DOBLE FACE DE LA PROPORTIONNALITÉ 

 
 
 

Rodrigo Telles de Souza 
 

RESUMO 
O artigo, elaborado com base em pesquisa bibliográfica, trata do dever estatal de proteção 
como fundamento para restrições aos direitos individuais. A fórmula política do Estado 
democrático de direito consagra direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira 
gerações em uma Constituição dotada de plena força normativa. A efetivação desses direitos, 
em face da amplitude e complexidade de seu conjunto, não raro conduz à configuração de 
conflitos entre valores igualmente tutelados em sede constitucional. Os direitos fundamentais 
apresentam uma dimensão subjetiva e objetiva. Em sua dimensão subjetiva, os direitos 
fundamentais conferem aos respectivos titulares direitos a abstenções ou prestações estatais, 
bem como competências, entendidas como as possibilidades de criar, modificar ou extinguir 
relações jurídicas. Em sua dimensão objetiva, os direitos fundamentais configuram os valores 
básicos da sociedade política e da ordem normativa. As dimensões subjetiva e objetiva dos 
direitos fundamentais não são independentes entre si, havendo entre elas uma interação 
permanente. Um dos corolários da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é a atribuição 
ao Estado de um dever de proteção adequada e eficaz a esses direitos. Para tutelar direitos 
fundamentais de algumas pessoas, no desempenho de sua função protetora, o Estado pode 
eventualmente restringir direitos de outras. O dever estatal de proteção, desse modo, 
apresenta-se como fundamento para restrição a direitos fundamentais, notadamente aos 
direitos de natureza individual. As possibilidades de restrição a direitos fundamentais 
individuais com base no dever estatal de proteção, contudo, não são ilimitadas. O princípio da 
proporcionalidade, em sua dupla face de proibição de excesso e proibição insuficiência, deve 
ser o critério de aferição da constitucionalidade das intervenções em direitos individuais com 
fundamento no dever estatal de proteção. A análise da constitucionalidade de restrições a 
direitos individuais com base no dever estatal de proteção deve considerar os três elementos 
parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação; a necessidade, aspecto que evidencia 
a relação entre as noções de proibição de excesso e proibição de insuficiência; e a 
proporcionalidade em sentido estrito. Quanto à adequação, cumpre saber se a medida 
protetora é um meio adequado para a tutela de um direito fundamental. Em relação à 
necessidade, impende verificar se a medida protetora é um meio necessário, não havendo 
outro meio, igualmente eficiente para a tutela do direito fundamental, menos lesivo ao direito 
individual restringido. No que tange à proporcionalidade em sentido estrito, faz-se necessário 
verificar se a medida protetora leva em conta de maneira ótima os interesses em jogo. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO; DIMENSÕES 
SUBJETIVA E OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS; DEVER ESTATAL DE 
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PROTEÇÃO; RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS; PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE; PROIBIÇÃO DE EXCESSO E PROIBIÇÃO DE 
INSUFICIÊNCIA. 
 
RESUME 
L’article, basé sur une recherche bibliografique, examine le devoir de protection de l’État 
como fondement pour les restrictions aux droits individuels. La formule politique de L'État 
démocratique de droit consacre des droits de première, deuxième et troisième générations 
dans une Constitution dotée de pleine force normative. La mise en pratique de ces droits, en 
face de l'amplitude et de la complexité de son conjoint, conduit normalement à la 
configuration de conflits entre les valeurs constitutionnellement protégées. Les droits 
fondamentaux ont une dimension subjective et objective. Dans sa dimension subjective, les 
droits fondamentaux attribuent aux titulaires respectifs des droits aux abstentions ou aux 
prestations de l’État, aussi bien des compétences entendues comme les possibilités de créer, 
modifier ou annihiler des relations juridiques. Dans sa dimension objective, les droits 
fondamentaux configurent les valeurs basiques de la société politique et de l'ordre juridique. 
Les dimensions subjective et objective des droits fondamentaux ne sont pas indépendantes, il 
existe une permanente interaction entre elles. Une des conséquences de la dimension objective 
des droits fondamentaux est l'attribution à l'État d'un devoir de protection adéquate et efficace 
à ces droits. Pour protéger les droits fondamentaux de quelques personnes, l'État peut 
éventuellement restreindre les droits d‘autres. Le devoir de protection de l’État, de cette 
façon, se présente comme fondement pour la restriction aux droits fondamentaux, notamment 
aux droits de nature individuelle. Les possibilités de restriction aux droits fondamentaux 
individuels, toutefois, ne sont pas illimitées. Il faut que la proportionnalité, dans sa double 
face de prohibition d'excès et de prohibition d'insuffisance, soit le critère de vérification de la 
constitutionnalité des interventions en droits individuels qui ont un fondement sur le devoir de 
protection de l’État. Il faut que l'analyse de la constitutionnalité des restrictions aux droits 
individuels basées sur le devoir de protection de l’Etat considère les trois éléments de la 
proportionnalité: l´adéquation; la nécessité, l’aspect qui met en relief la relation entre les 
notions de prohibition d'excès et de prohibition d'insuffisance; et la proportionnalité dans son 
sens strict. Quant à l'adéquation, il faut savoir si la mesure protectrice est un moyen adéquat à 
la protection d'un droit fondamental. Par rapport à la nécessité, il faut vérifier si la mesure 
protectrice est un moyen nécessaire, s'il n’y a pas d'autre moyen, également efficace pour la 
protection d'un droit fondamental, moins lésif au droit individuel restreint. En ce qui concerne 
la proportionnalité au sens strict, il faut analyser si la mesure protectrice considère de manière 
optimale tous les intérêts en jeux. 
MOT-CLES: ÉTAT DÉMOCRATIQUE DE DROIT; DIMENSIONS SUBJECTIVE ET 
OBJECTIVE DES DROITS FONDAMENTAUX; DEVOIR DE PROTECTION DE 
L??ÉTAT; RESTRICTIONS AUX DROITS FONDAMENTAUX INDIVIDUELS; 
PROPORTIONNALITÉ; PROHIBITION D'EXCÈS ET PROHIBITION D'INSUFFISANCE. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

A ideia de que o Estado deve resguardar os indivíduos, propiciando-lhes segurança, tem 
origem nas teorias contratualistas, surgidas nos séculos XVII e XVIII. Hobbes considerava 
que os homens se reuniam sob a forma político-jurídica do Estado para garantir a própria 
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vida, ameaçada pela luta de todos contra todos.1 Locke entendia que o Estado se formava por 
acordo entre os homens com a finalidade precípua de proteção da propriedade.2 Para 
Rousseau, o Estado se originava de um pacto social celebrado para preservação da espécie 
humana, ameaçada pelas disputas surgidas em torno da propriedade privada.3 

  

O desenvolvimento posterior da teoria dos direitos fundamentais, sobretudo a partir de 
meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, forneceu o substrato para que se 
formulasse, na Alemanha, e se difundisse, por diversos países, uma concepção que atribui ao 
Estado um dever de proteção, o qual ultrapassa os limites de uma simples obrigação de 
segurança. O dever de proteção vincula o Estado não só a resguardar os indivíduos contra 
agressões de terceiros, mas também a implementar de forma adequada e eficaz os direitos 
fundamentais. 

  

No caso, pretende-se tratar particularmente das restrições que o desempenho do dever estatal 
de proteção pode eventualmente trazer aos direitos individuais. Objetiva-se evidenciar que a 
análise dos limites e das possibilidades dessas intervenções em direitos fundamentais deve ser 
feita com base no princípio da proporcionalidade, em sua dupla face de proibição de excesso e 
de proibição de insuficiência. Almeja-se abordar o assunto sob o prisma do sistema jurídico 
brasileiro, especialmente levando em consideração que a República Federativa do Brasil 
constitui-se em um Estado democrático de direito. 

  

O tratamento do tema se justifica em face da sua pertinência com a concretização dos direitos 
fundamentais, os quais atualmente figuram como autênticos núcleos materiais das 
constituições. Por isso, a discussão e o aprimoramento da interpretação e da aplicação das 
normas de direitos fundamentais assume considerável relevância na presente fase do direito 
constitucional. Ademais, pouco se tem produzido, em âmbito doutrinário, especificamente 
sobre a matéria. 

  

O desenvolvimento do trabalho se divide em quatro partes. Na primeira, expõem-se as 
características principais do Estado democrático de direito, um Estado constitucional, fundado 
em um conjunto de direitos fundamentais, que busca conciliar as necessidades de intervenção 
e atuação estatal com a obrigatoriedade de respeito a direitos individuais. Na segunda, 
demonstra-se que os direitos fundamentais ostentam, além de uma dimensão subjetiva, uma 
dimensão objetiva, a qual constitui a base para a afirmação da existência de um dever estatal 
de proteção a esses direitos. Na terceira, explica-se que a dimensão objetiva pode apresentar-
se como fundamento para restrição à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, 
ressaltando-se que o desempenho do dever estatal de proteção depende muitas vezes de 
intervenções em direitos individuais. Na quarta, sustenta-se que o princípio da 
proporcionalidade, em sua dupla face de proibição de excesso e de proibição de insuficiência, 
deve ser o critério de aferição da constitucionalidade das restrições impostas aos direitos 
individuais com fundamento no dever estatal de proteção. 
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A elaboração do artigo ampara-se basicamente em uma pesquisa bibliográfica, tendo-se 
consultado livros de doutrina e repositórios de jurisprudência. Empregou-se o método 
dedutivo, com a utilização de conceitos de teoria do direito constitucional e de teoria dos 
direitos fundamentais, bem como o método indutivo, com a consideração de situações 
particulares em que o assunto foi abordado. 

  

2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

  

O desenvolvimento de estudos no âmbito do direito constitucional pressupõe uma 
compreensão do conceito de constitucionalismo. Sobre o assunto, Canotilho esclarece: 
"Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 
indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social 
de uma comunidade".4 

  

O constitucionalismo moderno estruturou-se a partir do século XVIII, principalmente por 
meio da Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos da 
América, e da Revolução Francesa, que assinalou o fim do Estado absolutista, implementando 
a ideia de Estado de direito. Não se pode deixar de ressaltar, contudo, que ambos os 
movimentos foram antecedidos e, de certo modo, influenciados pela tradicional evolução 
constitucional inglesa, a qual desde o século XIII impôs limites ao poder político. 

  

Nesse contexto, as constituições foram concebidas como documentos que continham regras 
de organização e funcionamento do poder, ao mesmo tempo em que consagravam direitos 
fundamentais. De início, conferiu-se maior ênfase ao aspecto formal, disciplinador do poder 
político, que avultava nas primeiras constituições dos séculos XVIII e XIX. Posteriormente, 
no entanto, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, passou-se a atribuir primazia 
ao caráter material das constituições, destacando-se os direitos humanos normativamente 
consagrados nos estatutos fundamentais. Tratando dessa mudança, Bonavides afirma: 

  

Com a queda do positivismo e o advento da teoria material da Constituição, o centro de 
gravidade dos estudos constitucionais, que dantes ficava na parte organizacional da Lei 
Magna - separação de poderes e distribuição de competências, enquanto forma jurídica de 
neutralidade aparente, típica do constitucionalismo do Estado liberal - se transportou para a 
parte substantiva, de fundo e de conteúdo, que entende com os direitos fundamentais e as 
garantias processuais da liberdade, sob a égide do Estado social.5 

  

Uma adequada compreensão dos direitos fundamentais passa pela análise de sua evolução 
histórica, paralelamente à consideração das diversas formas assumidas, ao longo do tempo, 
pelo Estado de direito, organização política do poder cuja atividade se apresenta regulada e 
controlada juridicamente. O Estado liberal é o modelo inicial do Estado limitado por normas 
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jurídicas, tendo surgido nas sociedades burguesas engendradas no fim do século XVIII e 
desenvolvidas durante a décima nona centúria. Caracterizou-se por ter estabelecido nítida 
separação entre o Estado e a sociedade, na medida em que o primeiro adotou postura 
eminentemente absenteísta, restringindo-se ao desempenho da tarefa de mero garantidor do 
livre funcionamento dos mecanismos mercadológicos que dominavam a segunda. Os direitos 
fundamentais de primeira geração, consubstanciados nos direitos de liberdade, a saber, os 
direitos civis e políticos, revestiram-se de preeminência. 

  

O funcionamento desentravado das regras de mercado, todavia, conduziu a sérios 
desequilíbrios sociais e econômicos. Revelou-se necessária a intervenção do Estado na 
sociedade para a adoção de providências vocacionadas à correção das injustiças surgidas. 
Assim, teve-se, no começo do século XX, o advento do Estado social, em que ganharam força 
os direitos fundamentais de segunda geração, conhecidos como direitos de igualdade, 
envolvendo os direitos econômicos, sociais e culturais, para cuja efetivação mostrou-se 
indispensável a execução de prestações estatais. Diluiu-se a linha divisória antes existente 
entre sociedade e Estado. 

  

O modelo social de Estado, contudo, serviu de base à formação de regimes totalitários, nos 
quais as tentativas de solução dos problemas econômicos e sociais foram acompanhadas pelo 
sacrifício da democracia. O Estado, ao aproximar-se da sociedade, terminou por subjugá-la. 
Com a finalidade de conjurar as ameaças do autoritarismo estatal, concebeu-se, por volta da 
metade do século XX, a fórmula política do Estado democrático de direito, que se caracteriza 
exatamente pela busca do equilíbrio entre as necessidades de intervenção estatal e as 
exigências de garantia e promoção da dignidade da pessoa humana, respeitando-se, outrossim, 
as aspirações inerentes à democracia. O Estado democrático de direito, organizando-se com 
base em uma democracia representativa, participativa e pluralista, procura efetivar os 
benefícios sociais com o menor custo para a pessoa humana. O modelo democrático de Estado 
propõe-se a aproveitar as virtudes e a sanar os defeitos das fórmulas políticas liberal e social, 
apresentando-se como uma espécie de síntese evolutiva. Conforme Díaz, "o processo interno 
que se realiza no Estado de Direito passa assim consecutivamente por três etapas diferentes: 
liberal, social e democrática".6 No mesmo sentido, Guerra Filho conclui: "O Estado 
Democrático de Direito, então, representa uma forma de superação dialética da antítese entre 
os modelos liberal e social ou socialista de Estado".7 

  

O Estado democrático de direito acolhe os direitos humanos de terceira geração, designados 
como direitos de fraternidade ou de solidariedade, representados pelos direitos ao 
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e à propriedade sobre o patrimônio 
comum do gênero humano. Trata-se de direitos de titularidade indeterminada. As 
constituições passam a conter completos sistemas de direitos fundamentais, integrados por 
direitos individuais, sociais e difusos, revestidos de eficácia plena.8 

  

No Estado liberal e no Estado social, não se reconhecia força normativa completa às 
constituições, as quais eram consideradas mais como documentos políticos do que como 
textos jurídicos. Atribuía-se prevalência à lei como fonte da juridicidade. Tais formas de 
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Estado correspondem ao modelo que Ferrajoli denominou como Estado legislativo de direito 
ou Estado legal, caracterizado pela afirmação do princípio da legalidade como critério 
exclusivo de identificação do direito válido, independentemente de sua valoração como justo. 
Já no Estado democrático de direito, as constituições são tratadas como normas jurídicas 
efetivamente vinculantes. Essa fórmula político-estatal corresponde ao modelo denominado 
pelo autor italiano como Estado constitucional de direito ou Estado constitucional, que se 
individualiza exatamente pela subordinação da legalidade às constituições, em virtude da qual 
a validade das leis depende da observância da forma e do conteúdo previstos nas disposições 
constitucionais.9 Enfatizando a estreita relação entre Estado democrático de direito e Estado 
constitucional, Barroso esclarece: 

  

A reconstitucionalização da Europa, imediatamente após a Segunda Grande Guerra e ao longo 
da segunda metade do século XX, redefiniu o lugar da Constituição e a influência do direito 
constitucional sobre as instituições contemporâneas. A aproximação das ideias de 
constitucionalismo e democracia produziu uma nova forma de organização política, que 
atende por nomes diversos: Estado democrático de direito, Estado constitucional de direito, 
Estado constitucional democrático. Seria mau investimento de tempo e energia especular 
sobre as sutilezas semânticas da matéria.10 

  

A proclamação da força normativa da Constituição e a correlata valorização dos direitos 
fundamentais são características típicas do Estado democrático de direito ou Estado 
constitucional. Em um Estado democrático de direito, toda atividade estatal apresenta 
fundamentos constitucionais, e os fins estatais devem se relacionar estreitamente à 
concretização de direitos fundamentais. 

  

O Brasil adotou a fórmula política do Estado democrático de direito expressamente no artigo 
1° da Constituição de 1988. A aclamação de direitos fundamentais de primeira, segunda e 
terceira gerações pode ser verificada ao longo de todo o texto constitucional.11 A efetivação 
desses direitos, em face da larga amplitude e complexidade de seu conjunto, não raro conduz 
à configuração de conflitos entre valores igualmente tutelados em sede constitucional, o que 
leva à necessidade do manejo de técnicas de ponderação e harmonização prática. 

  

Nesse contexto, o Estado democrático de direito lida constantemente com a tensão existente 
entre metas sociais ou coletivas e interesses individuais ou particulares. Tal fórmula política 
caracteriza-se exatamente, dentre outros aspectos, pela busca da conciliação do individual 
com o social. Conforme Magalhães Filho, o Estado democrático de direito resguarda a 
liberdade, "procurando garantir a convivência dos arbítrios, mas também intervindo de modo 
a remover os impedimentos à expressão plena e concreta da personalidade humana", o que faz 
"criando o ambiente propício para a materialização dos direitos individuais para todos, através 
da satisfação dos direitos sociais".12 
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O dever estatal de proteção, apesar de voltar-se preponderantemente à defesa e promoção de 
direitos fundamentais, apresentando-se como atividade de interesse social, não é absoluto. Ele 
deve considerar a obrigatoriedade de respeito a direitos fundamentais, principalmente 
relacionados a interesses individuais, que eventualmente se lhe contraponham. Para 
compreender os limites e as possibilidades das restrições que o desempenho do dever estatal 
de proteção pode eventualmente impor aos direitos individuais, no âmbito do Estado 
democrático de direito, faz-se necessário distinguir as dimensões subjetiva e objetiva dos 
direitos fundamentais. 

  

3. AS DIMENSÕES SUBJETIVA E OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E 
O DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO 

  

Os direitos fundamentais, verdadeiras emanações da dignidade da pessoa humana, apresentam 
uma dupla dimensão: subjetiva e objetiva. Em sua dimensão subjetiva, os direitos 
fundamentais conferem aos cidadãos, respectivos titulares, tanto direitos subjetivos a 
abstenções ou prestações estatais como competências, entendidas como as possibilidades de 
criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Em sua dimensão objetiva, os direitos 
fundamentais são considerados como os princípios básicos da ordem constitucional, que 
consubstanciam a consagração normativa dos valores primordiais da sociedade política. 

  

Ao tratar dos direitos fundamentais, Hesse destaca: "Por um lado, eles são direitos subjetivos, 
direitos do particular (...). Por outro, eles são elementos fundamentais da ordem objetiva da 
comunidade".13 As normas de direitos fundamentais ostentam um duplo caráter, deontológico 
e axiológico.14 A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais se refere diretamente ao 
caráter deontológico das normas que os preveem. A dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais se relaciona imediatamente ao caráter axiológico das normas que os tutelam. 

  

A distinção entre as dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais restou 
formulada inicialmente pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, em 1958, no famoso 
caso Lüth. A situação em julgamento se referia ao boicote, conclamado pelo cidadão Erich 
Lüth, crítico de cinema e diretor do Clube de Imprensa de Hamburgo, a um filme lançado na 
época por Veit Harlan, antiga celebridade do cinema nazista, responsável pelo incitamento à 
violência contra o povo judeu. O Tribunal Estadual de Hamburgo, com base no Código Civil 
alemão, julgara procedente ação proposta pelo cineasta e por seus parceiros comerciais em 
face do crítico para coibir o boicote. A Corte Constitucional, no entanto, cassou tal ato 
decisório, ao argumento de que os direitos fundamentais, no caso o direito fundamental à 
liberdade de expressão, tinha eficácia também entre particulares (Drittwirkung). Tal 
conclusão se baseou na consideração de que os direitos fundamentais não são apenas direitos 
subjetivos do indivíduo contra o Estado, como tradicionalmente sempre se concebeu, 
constituindo-se também em expressões de valores objetivos. 
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Na ocasião, o Tribunal Constitucional Federal alemão afirmou: "Sem dúvida, os direitos 
fundamentais existem, em primeira linha, para assegurar a esfera de liberdade privada de cada 
um contra intervenções do poder público; eles são direitos de resistência do cidadão contra o 
Estado". Em seguida, ressaltou: 

  

Da mesma forma é correto, entretanto, que a Grundgesetz, que não pretende ser um 
ordenamento neutro do ponto de vista axiológico (...), estabeleceu também, em seu capítulo 
dos direitos fundamentais, um ordenamento axiológico objetivo e que, justamente em função 
deste, ocorre um aumento da força jurídica dos direitos fundamentais (...). Esse sistema de 
valores, que tem como ponto central a personalidade humana e sua dignidade, que se 
desenvolve livremente dentro da comunidade social, precisa valer enquanto decisão 
constitucional fundamental para todas as áreas do direito; Legislativo, Administração Pública 
e Judiciário recebem dele diretrizes e impulsos. Desta forma, ele influencia obviamente o 
direito civil.15 

  

A partir daí, a doutrina e a jurisprudência identificaram diversos corolários da dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais. Atualmente, afirma-se que os direitos fundamentais, em 
sua dimensão objetiva, configuram a base para o seguinte: a) a eficácia irradiante dos direitos 
fundamentais, os quais informam e influenciam todo o ordenamento jurídico; b) a eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais, considerando-se que eles vinculam não somente o 
Estado, mas também particulares; c) a imposição de um dever de proteção ao Estado, que 
deve resguardar os titulares de direitos fundamentais contra agressões estatais, próprias e de 
terceiros, bem como assegurar a efetividade prática desses preceitos básicos do sistema 
jurídico; d) a imposição ao Estado de um dever de organização e procedimento, preordenado 
à criação das condições necessárias à implementação dos direitos fundamentais; e) as 
garantias institucionais, entendidas como conjuntos normativos que regulam determinado 
setor da realidade em torno de um direito fundamental; f) o controle de constitucionalidade, já 
que as normas de direitos fundamentais são parâmetros para verificação da validade de 
normas infraconstitucionais. 

  

No caso, cumpre delimitar a análise a um dos aspectos da dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais: o dever estatal de proteção. Os direitos fundamentais contêm em si uma 
imposição permanente para que o Estado os concretize e realize. Isso constitui a base para a 
afirmação de que os direitos fundamentais atribuem ao Estado um dever de proteção. Em 
virtude de tal imposição, cabe ao Estado adotar providências no sentido de proteger os direitos 
fundamentais, seja resguardando seus titulares contra agressões promovidas pela própria 
atuação estatal, por eles mesmos ou por terceiros, seja agindo no sentido da efetivação prática 
desses valores essenciais da comunidade. 

  

A afirmação da existência de um dever estatal de proteção (Schutzplicht) foi inicialmente feita 
pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, em 1975, no chamado caso Aborto I. Na 
ocasião, foram consideradas inconstitucionais, exatamente com base na existência de um 
dever do Estado de dar proteção à vida como direito fundamental, normas legais que 
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descriminalizavam determinadas modalidades de interrupção da gravidez. A Corte 
Constitucional ressaltou: 

  

O dever de proteção do Estado é abrangente. Ele não só proíbe - evidentemente - intervenções 
diretas do Estado na vida em desenvolvimento, como também ordena ao Estado posicionar-se 
de maneira protetora e incentivadora diante dessa vida, isto é, antes de tudo, protegê-la de 
intervenções ilícitas provenientes de terceiros [particulares]. Cada ramo do ordenamento 
jurídico deve orientar-se por esse mandamento, conforme sua respectiva definição de tarefas. 
O cumprimento do dever de proteção do Estado deve ser tão mais consequentemente 
perseguido quanto mais elevado for o grau hierárquico do bem em questão dentro da ordem 
axiológica da Grundgesetz. Dispensando maiores fundamentações, a vida humana representa 
um valor supremo dentro da ordem da Grundgesetz, é a base vital da dignidade humana e o 
pressuposto de todos os demais direitos fundamentais.16 

  

No direito brasileiro, esse dever estatal de proteção pode ser extraído, além do próprio 
conjunto de direitos fundamentais consagrados na Constituição de 1988, do artigo 5°, inciso 
XLI, do texto constitucional, o qual estabelece: "a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais". É possível também apontar, como base 
constitucional para o dever de proteção do Estado, o artigo 6° da Carta Magna, que considera 
a segurança como direito fundamental social. 

  

O dever estatal de proteção deve ser cumprido de forma eficiente. A proibição de proteção 
deficiente dos direitos fundamentais foi, por primeiro, proclamada pelo Tribunal 
Constitucional Federal alemão, em 1993, no conhecido caso Aborto II. Na oportunidade, 
restou novamente decretada a inconstitucionalidade de normas que descriminalizavam a 
interrupção da gravidez em certas hipóteses. A Corte Constitucional salientou que o Estado 
deve adotar medidas suficientes ao cumprimento de seu dever de tutela, a fim de que se tenha 
uma proteção adequada e eficaz aos direitos fundamentais: 

  

É tarefa do legislador determinar, detalhadamente, o tipo e a extensão da proteção. A 
Constituição fixa a proteção como meta, não detalhando, porém, sua configuração. No 
entanto, o legislador deve observar a proibição de insuficiência (...); até aqui, ele está sujeito 
ao controle jurisdicional constitucional [pelo TCF]. Considerando-se bens jurídicos 
contrapostos, necessária se faz uma proteção adequada. Decisivo é que a proteção seja 
eficiente como tal. As medidas tomadas pelo legislador devem ser suficientes para uma 
proteção adequada e eficiente e, além disso, basear-se em cuidadosas averiguações de fatos e 
avaliações racionalmente sustentáveis.17 

  

No Brasil, o dever de proteção eficiente - ou a proibição de proteção deficiente - de direitos 
fundamentais já foi declarada em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. Como 
exemplo, pode-se citar o Recurso Extraordinário n° 418376/MS, no qual se discutiu e se 
afastou a possibilidade de extinção da punibilidade do crime de estupro, com base no artigo 
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107, inciso VII, do Código Penal, em razão de posterior convivência entre autor e vítima, em 
situação na qual o delito fora praticado contra criança de nove anos. Em seu voto, para 
fundamentar a necessidade de punição do ofensor, o Ministro Gilmar Mendes sustentou: "A 
proibição de proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais 
de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da 
proteção do direito penal para garantir a proteção de um direito fundamental".18 

  

O dever de proteção eficiente vincula o Estado em relação a todos os seus órgãos e atividades, 
o qual passa a ser visto não mais como um inimigo, um adversário ou uma ameaça em relação 
aos direitos fundamentais, porém como uma instituição necessária para a garantia de eficácia 
de tais valores essenciais da ordem jurídica. A propósito, Sarmento explica: "Esse dever de 
proteção envolve as atividades legislativa, administrativa e jurisdicional do Estado, que 
devem guiar-se para a promoção dos direitos da pessoa humana".19 

  

No que concerne ao Poder Legislativo e à atividade normativa, o dever de proteção eficiente 
impõe a elaboração de normas que descrevam como atos ilícitos os que atentem contra 
direitos fundamentais, cominando-lhes sanções proporcionais à sua gravidade. Em relação ao 
Poder Executivo e à atividade administrativa, exige a adoção de medidas preventivas e 
repressivas contra atos ilícitos que violem direitos fundamentais. No que tange ao Poder 
Judiciário e à atividade jurisdicional, reclama a realização de processos céleres e efetivos para 
o julgamento dos responsáveis por atos ilícitos que atentem contra os direitos fundamentais. 
Quanto a todos os poderes e atividades estatais, o dever de proteção eficiente exige 
permanentes esforços no sentido da concretização e realização dos direitos fundamentais.20 

  

O cumprimento do dever estatal de proteção, seja no âmbito normativo, administrativo ou 
jurisdicional, relaciona-se estreitamente a direitos fundamentais individuais, no intuito de 
reforçá-los ou de restringi-los. As dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais 
são distintas, mas não independentes entre si. 

  

4. O DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO E AS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS 
INDIVIDUAIS  

  

O dever estatal de proteção preordena-se à tutela de direitos fundamentais. Por isso, 
normalmente, o cumprimento dessa imposição por parte do Estado importa em um reforço de 
efetividade dos direitos fundamentais. A dimensão objetiva concorre, assim, para a garantia 
de eficácia da dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. 

  

No entanto, muitas vezes, para proteger os direitos fundamentais de determinadas pessoas, 
faz-se necessário que o Estado restrinja os direitos do próprio titular ou, o que é mais comum, 
de outros indivíduos. Sobre o assunto, Grimm esclarece: 
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Assim como o dever de respeitar os direitos fundamentais, o dever de protegê-los vincula 
todos os ramos do governo. Entretanto, o principal caminho da função protetiva se dá através 
da legislação. Os demais órgãos têm uma função subsidiária. A principal razão para isso é que 
os perigos e os riscos contra os quais o Estado está obrigado a proteger os cidadãos emergem 
de atores privados que gozam, eles mesmos, da proteção dos direitos fundamentais. Dessa 
forma, o cumprimento do dever de proteção requer, frequentemente, uma limitação de certas 
liberdades (e.g. liberdade de propriedade, liberdades econômicas, Artigos 12 e 14 da 
Grundgesetz) no interesse de outras liberdades (e.g. direito à vida e à integridade física, 
direitos da personalidade, Artigo 2 da Grundgesetz). A limitação dos direitos fundamentais, 
entretanto, só pode ser efetuada por uma lei geral ou em decorrência de uma. Isso significa 
que a ideia de um dever de proteção a ser cumprido por meio de limitações legislativas a 
direitos individuais pode produzir um acréscimo de restrições. Ainda assim, o propósito é 
aumentar a liberdade geral na sociedade e fazê-la real para todos os detentores de direitos 
fundamentais. Vista a questão por esse ângulo, o que aparente ser uma restrição para um 
grupo de pessoas pode ser uma libertação para outro grupo.21 

  

A proteção estatal aos direitos fundamentais apresenta feitio social. O cumprimento dessa 
imposição por parte do Estado muitas vezes implica restrições a direitos fundamentais 
individuais. Configura-se, então uma colisão entre um interesse social e um interesse 
individual, ambos revestidos de proteção constitucional. Essa tensão assume inequívoca 
importância no contexto do Estado democrático de direito em que se constitui a República 
Federativa do Brasil. Com efeito, tal fórmula política caracteriza-se justamente por 
preordenar-se a promover o bem comum, mediante atuação estatal, sem descurar da proteção 
da situação de particulares, respeitando a dignidade da pessoa humana. 

  

O dever estatal de proteção, que deve ser exercido de forma eficiente, é cumprido, em grande 
medida, por meio do direito penal e do direito processual penal. Quanto ao ponto, o Supremo 
Tribunal Federal, nos Embargos de Declaração em Habeas Corpus n° 90138/RJ, ao analisar a 
prisão preventiva de acusados da prática de crimes de roubo qualificado e de quadrilha 
armada, admitiu a restrição a direito fundamental individual, o direito subjetivo de liberdade, 
com base na exigência de desempenho da função protetora do Estado, decorrente da dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 

  

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE 
PROVISÓRIA. ROUBO QUALIFICADO. QUADRILHA ARMADA. ORDEM PÚBLICA. 
MODUS OPERANDI DA AÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIOS VERSUS GARANTIAS. 
DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROPORCIONALIDADE 
OBSERVADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CONVERSÃO EM AGRAVO 
REGIMENTAL NEGADA. DESCABIMENTO. I - Manutenção da custódia preventiva 
fundamentada na garantia da ordem pública e, em especial, diante do modus operandi da ação 
criminosa. II - Necessidade da segregação demonstrada e que, no âmbito cognitivo do recurso 
apresentado, não se demonstra ilegal. III - Princípios garantidores contra o arbítrio coexistem 
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com princípios de proteção penal eficiente. IV - Embargos não conhecidos. V - Conversão em 
agravo regimental negada por falta de previsão legal. Precedentes.22 

  

As possibilidades de restrição a direitos fundamentais, notadamente de cunho individual, com 
base no dever estatal de proteção eficiente, contudo, não são ilimitadas. Elas se sujeitam às 
balizas traçadas pelo princípio da proporcionalidade. 

  

5. O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, EM SUA DUPLA FACE, COMO 
CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES 
AOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTADAS NO DEVER ESTATAL DE 
PROTEÇÃO  

  

O poder do Estado de intervir em direitos fundamentais é regido pelo princípio da 
proporcionalidade. Conforme Dimoulis e Martins: "A proporcionalidade deve ser entendida 
como elemento disciplinador do limite à competência constitucional atribuída aos órgãos 
estatais de restringir a área de proteção de direitos fundamentais (...)".23 

  

O exame da constitucionalidade de restrições a direitos individuais baseadas no dever estatal 
de proteção há de concretizar-se mediante o recurso ao princípio da proporcionalidade, 
apropriado à análise da relação entre meios e fins da atividade do Estado, notadamente em 
face de intervenções em direitos fundamentais. Sobre o assunto, Vieira de Andrade ressalta: 

  

Uma das limitações substanciais à protecção estadual de direitos fundamentais é justamente 
imposta pelos direitos dos outros, em particular pelos seus direitos e liberdades fundamentais: 
assim, quando a protecção dos direitos de uma pessoa possa pôr em causa a esfera jurídica de 
terceiros, exige-se que essa protecção seja medida por uma ponderação dos bens ou valores 
em presença e que respeite o princípio da proporcionalidade, nos termos gerais válidos para as 
situações de colisão ou de conflito. E limitações e imposições semelhantes hão-de valer 
quando estejam em causa valores comunitários relevantes (incluindo também a liberdade 
geral) que ao Estado cumpre assegurar.24 

  

A proporcionalidade compõe-se de três elementos parciais: a adequação, a necessidade e a 
proporcionalidade em sentido estrito. A adequação estabelece que o meio escolhido deve ser 
apto, idôneo a atingir o fim almejado. A necessidade prescreve que o meio adotado há de 
causar menor dano aos direitos fundamentais envolvidos, fazendo-se indispensável diante da 
inexistência de outra medida, igualmente eficiente, menos gravosa. A proporcionalidade em 
sentido estrito estatui que se deve optar pelo meio que mais leve em consideração os 
interesses em jogo, o quais hão de ser devidamente balanceados, de modo que apresentem 
uma eficácia ótima.25 
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O dever estatal de proteção é um meio preordenado a um fim, a tutela de direitos 
fundamentais. Diante de uma restrição a direito fundamental individual baseada na função 
protetora do Estado, deve-se verificar se tal limitação é um meio adequado, necessário e 
proporcional em sentido estrito, em relação à tutela de direitos fundamentais que se busca 
alcançar. 

  

O princípio da proporcionalidade, geral e tradicionalmente, está associado à chamada 
proibição de excesso (Übermassverbot). No entanto, para análise da constitucionalidade de 
restrições a direitos fundamentais individuais em decorrência da função protetora do Estado, 
deve-se considerar o princípio da proporcionalidade, também, em seu outro aspecto, como 
proibição de insuficiência ou, como denominado por Canaris, proibição de proteção deficiente 
(Untermassverbot).26 

  

A matéria exige que se leve em conta essa dupla face da proporcionalidade. A obrigatoriedade 
de se resguardar o direito fundamental individual restringido contra uma limitação exagerada 
se relaciona à proibição de excesso. A imperiosidade de se assegurar o eficaz cumprimento da 
função protetora do Estado concerne à proibição de insuficiência. Sobre o caráter dúplice da 
proporcionalidade, Streck explica: 

  

Trata-se de entender, assim, que a proporcionalidade possui uma dupla face: de proteção 
positiva e de proteção de omissões estatais. Ou seja, a inconstitucionalidade pode ser 
decorrente de excesso do Estado, caso em que determinado ato é desarrazoado, resultando 
desproporcional o resultado do sopesamento (Abwägung) entre fins e meios; de outro, a 
inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente de um direito fundamental (nas suas 
diversas dimensões), como ocorre quando o Estado abre mão do uso de determinadas sanções 
penais ou administrativas para proteger determinados bens jurídicos. Este duplo viés do 
princípio da proporcionalidade decorre da necessária vinculação de todos os atos estatais à 
materialidade da Constituição, e que tem como conseqüência a sensível diminuição da 
discricionariedade (liberdade de conformação) do legislador.27 

  

A consideração do princípio da proporcionalidade como proibição de insuficiência ou de 
proteção deficiente é uma relativa novidade, derivando do dever estatal de proteção. Uma vez 
reconhecido que pesa sobre o Estado um dever de tutela de direitos fundamentais, a eficiência 
da proteção constitucionalmente exigida integra o próprio conteúdo dessa obrigação, pois um 
dever de tomar medidas ineficazes não teria sentido. Nessa perspectiva, Feldens assevera que, 
"a partir do momento em que compreendemos que a Constituição proíbe que se desça abaixo 
de um certo mínimo de proteção, a proporcionalidade joga, aqui, como proibição de proteção 
deficiente".28 
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A elaboração dogmática do princípio da proporcionalidade, com a identificação de seus 
elementos parciais, baseou-se na análise de tal cânone como proibição de excesso. Não há 
maiores desenvolvimentos doutrinários sobre o preceito em questão em seu aspecto de 
proibição de insuficiência. 

  

Entretanto, é possível adaptar os contornos tradicionais do princípio da proporcionalidade 
para contemplar ambas as suas faces. Como destaca Sarlet, existe "pelo menos um elo comum 
inquestionável entre as categorias da proibição de excesso e de insuficiência, que é o critério 
da necessidade (isto é, da exigibilidade) da restrição ou do imperativo de tutela que incumbe 
ao Poder Público".29 

  

Desse modo, a necessidade, como elemento parcial do princípio da proporcionalidade, deve 
ser analisado sob o prisma tanto da proibição do excesso como da proibição de insuficiência. 
A restrição a um direito fundamental individual com base na função protetora do Estado deve 
configurar o meio menos gravoso a esse direito (proibição de excesso). Todavia, os meios a 
serem comparados, para fins de escolha do menos prejudicial, devem ser igualmente 
eficientes à consecução da finalidade que se almeja alcançar: a proteção de outros direitos 
fundamentais (proibição de insuficiência). 

  

No exame da necessidade, não se pode considerar como exigível simplesmente o meio menos 
gravoso, sem consideração da eficiência das medidas comparadas, pois isso importaria em 
privilegiar exageradamente a proibição de excesso em detrimento da proibição de 
insuficiência. Por outro lado, também não se deve entender como necessário qualquer meio 
mais eficiente, uma vez que tal atitude equivaleria a conferir demasiada primazia à proibição 
de insuficiência em prejuízo da proibição de excesso. A análise da necessidade com base na 
medida menos gravosa entre as igualmente eficientes representa um tratamento equilibrado 
das vedações de excesso e de insuficiência, compatibilizando-se melhor com o duplo caráter 
do princípio da proporcionalidade. 

  

A doutrina sobre o princípio da proporcionalidade se orienta nesse sentido. Após salientar que 
o exame da necessidade como elemento parcial da proporcionalidade é uma análise 
essencialmente comparativa, Virgílio Afonso da Silva explica: 

  

Nessa comparação, como se percebe, duas são as variáveis a serem consideradas (1) a 
eficiência das medidas na realização do objetivo proposto; e (2) o grau de restrição ao direito 
fundamental atingido. É claro que, tratando-se de duas variáveis, é necessário que se decida 
qual é a mais importante. Em geral, fala-se na necessidade como a busca do "meio menos 
gravoso", o que pode dar a entender que se deva dar sempre preferência à medida que 
restrinja menos direitos. Mas isso somente é assim caso ambas as medidas sejam igualmente 
eficientes na realização do objetivo.30 
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A abordagem do princípio da proporcionalidade em sua dupla face de proibição de excesso e 
de proibição de insuficiência como critério de verificação da validade de restrições a direitos 
individuais com base no dever estatal de proteção já foi levada a efeito pelo Supremo Tribunal 
Federal em algumas ocasiões. Isso ocorreu, por exemplo, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 1800/DF, na qual se impugnavam normas da Lei n° 9.534/1997 que 
concediam gratuidade, mediante isenção de emolumentos cartorários, em favor de pessoas 
pobres, para a efetivação de registros de nascimento e de óbito, bem como para a obtenção da 
primeira certidão respectiva. A legislação questionada foi considerada constitucional com 
base no duplo aspecto da proporcionalidade, como consta do voto vencedor: 

  

Como se sabe, o princípio da proporcionalidade, bem estudado pela doutrina alemã, 
corresponde a uma moeda de duas faces: de um lado, tem-se a proibição de excesso 
(Übermassverbot), e, de outro, a proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 

Não me parece que os dispositivos legais impugnados incidam na proibição de excesso, 
porquanto os notários e registradores exercem tantas outras atividades lucrativas que a isenção 
de emolumentos neles estabelecida não terá o condão de romper o equilíbrio econômico-
financeiro das serventias extrajudiciais, de maneira a inviabilizar sua continuidade. 

De outra banda, vejo que a medida legal contestada conforma-se perfeitamente à outra faceta 
do princípio da proporcionalidade acima mencionado, a qual exige que o Estado preste 
proteção eficaz aos economicamente hipossuficientes, sobretudo no que respeita aos seus 
direitos de cidadania.31 

  

Sob esse prisma, em formulação mais técnica e precisa, a análise da constitucionalidade de 
restrições a direitos individuais com base no dever estatal de proteção deve considerar os três 
elementos parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação; a necessidade, aspecto 
que evidencia a relação entre as noções de proibição de excesso e proibição de insuficiência; e 
a proporcionalidade em sentido estrito. Quanto à adequação, cumpre saber se a medida 
protetora é um meio adequado para a tutela de um direito fundamental. Em relação à 
necessidade, impende verificar se a medida protetora é um meio necessário, não havendo 
outro meio, igualmente eficiente para a tutela do direito fundamental, menos lesivo ao direito 
individual restringido. No que tange à proporcionalidade em sentido estrito, faz-se necessário 
verificar se a medida protetora leva em conta de maneira ótima os interesses em jogo. 

  

6. CONCLUSÃO 

  

A fórmula política do Estado democrático de direito caracteriza-se pela consagração de 
direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira gerações, previstos em uma Constituição 
dotada de plena força normativa. A efetivação desses direitos, em face da larga amplitude e 
complexidade de seu conjunto, não raro conduz à configuração de conflitos entre valores 
igualmente tutelados em sede constitucional. 
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Os direitos fundamentais apresentam uma dimensão subjetiva e objetiva. Em sua dimensão 
subjetiva, os direitos fundamentais conferem aos respectivos titulares direitos a abstenções ou 
prestações estatais, bem como competências, entendidas como as possibilidades de criar, 
modificar ou extinguir relações jurídicas. Em sua dimensão objetiva, os direitos fundamentais 
configuram os valores básicos da sociedade política e da ordem normativa. As dimensões 
subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais não são independentes entre si, havendo entre 
elas uma interação permanente. 

  

Um dos corolários da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é a atribuição ao Estado de 
um dever de proteção adequada e eficaz a esses direitos. Para tutelar direitos fundamentais de 
algumas pessoas, no desempenho de sua função protetora, o Estado pode eventualmente 
restringir direitos de outras. O dever estatal de proteção, desse modo, apresenta-se como 
fundamento para restrição a direitos fundamentais, notadamente aos direitos de natureza 
individual. 

  

As possibilidades de restrição a direitos fundamentais individuais com base no dever estatal 
de proteção eficiente, contudo, não são ilimitadas. O princípio da proporcionalidade, em sua 
dupla face de proibição de excesso e proibição insuficiência, deve ser o critério de aferição da 
constitucionalidade das intervenções em direitos individuais com fundamento no dever estatal 
de proteção. 

  

A necessidade é o elemento parcial da proporcionalidade que se relaciona diretamente ao 
duplo caráter do princípio em questão. Em virtude da obrigatoriedade de consideração 
simultânea da proibição de excesso e da proibição de insuficiência, a identificação da medida 
necessária, com base no princípio da proporcionalidade, deve dar-se mediante comparação 
entre os meios menos gravosos, desde que igualmente eficientes à consecução da finalidade 
almejada. 

  

A análise da constitucionalidade de restrições a direitos individuais com base no dever estatal 
de proteção deve considerar os três elementos parciais do princípio da proporcionalidade: a 
adequação; a necessidade, aspecto que evidencia a relação entre as noções de proibição de 
excesso e proibição de insuficiência; e a proporcionalidade em sentido estrito. Quanto à 
adequação, cumpre saber se a medida protetora é um meio adequado para a tutela de um 
direito fundamental. Em relação à necessidade, impende verificar se a medida protetora é um 
meio necessário, não havendo outro meio, igualmente eficiente para a tutela do direito 
fundamental, menos lesivo ao direito individual restringido. No que tange à proporcionalidade 
em sentido estrito, faz-se necessário verificar se a medida protetora leva em conta de maneira 
ótima os interesses em jogo. 
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O ESTADO CONTEMPORÂNEO E A EXCEÇÃO PERMANENTE: A 
CRISE JURÍDICO-POLÍTICA E O DISCURSO 

 

THE CONTEMPORANEOUS STATE AND THE PERMANENT EXCEPTION: THE 
JURIDICAL-POLITICAL CRISIS AND THE DISCOURSE 

 
 
 

Lucas Soares e Silva 
 

RESUMO 
Este estudo aborda a teoria do “estado de exceção” de Giorgio Agamben tendo como 
parâmetro a realidade brasileira. Assim, inicia-se com uma análise do atual Estado 
Democrático de Direito brasileiro, fundado em uma Constituição com características 
interventivas de cunho social. Segundo o pensamento do filósofo italiano, a exceção 
temporária (implantada em situações extremas, na visão de Carl Schmitt) torna-se regra na 
contemporaneidade, inviabilizando assim a concretização de direitos fundamentais da maioria 
dos cidadãos que são regidos por uma política de crise, caracterizada pela gestão da pobreza e 
pela indeterminação. O Direito, nesse contexto, e como se posiciona nos dias de hoje, não 
pode mais que legitimar o atual estado das coisas. 
PALAVRAS-CHAVE: ??ESTADO DE EXCEÇÃO??, CRISE, DISCURSO. 
 
ABSTRACT 
This study analyzes the theory of "state of exception" by Giorgio Agamben in relation to the 
Brazilian reality. Thus, it begins with an analysis of the current Democratic State of Brazil, 
founded on a "Magna Carta" with features of social intervention. According to the thinking of 
the Italian philosopher, the temporary exception (deployed in extreme situations, in the vision 
of Carl Schmitt) becomes the norm nowadays, thus impeding the realization of fundamental 
rights of most citizens who are ruled by a political crisis, characterized for a management of 
poverty and indeterminacy. The law in this context and how it stands today, they can no 
longer justify the current state of things. 
KEYWORDS: ??STATE OF EXCEPTION??, CRISIS, DISCOURSE. 
 
 

Introdução 

O Estado, em todas as suas formatações modernas – do Estado Liberal ao Estado 
Social e deste para o Estado Democrático de Direito – sempre se configurou em torno dos 
elementos da soberania, do povo e do território. Em virtude deste poder soberano do Estado, 
tanto em âmbito externo quanto interno, é que se dá a seu líder a possibilidade instauração do 
“estado de exceção”. 

Na concepção de Carl Schmitt, soberano é aquele que decide sobre a exceção. A 
partir desse pensamento, se possibilita a implantação de um Estado autoritário, de negação de 
direitos, dentro da ordem democrática, desde que, obviamente, nos limites da própria lei 
constitucional. O estado de exceção, via de regra, é a possibilidade de a norma jurídica 
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exceder-se a si mesma e, por ser assim, na concepção de Schmitt, fundamenta e caracteriza a 
própria soberania. 

Entretanto, sob a visão de Giorgio Agamben, o estado de exceção, 
caracteristicamente temporário e restrito a situações limites, tornou-se verdadeiro Estado de 
Exceção, ou seja, a exceção tornou-se regra no paradigma da política estatal da 
contemporaneidade. 

Nesse sentido, este pequeno estudo, se desenvolve partindo da visão do filósofo 
italiano, enfrentando as características do Estado brasileiro contemporâneo e confrontando-as 
com a teoria do referido autor, na intenção de demonstrar a crise “jurídico-política” oriunda 
desta situação de permanente exceção, onde restringir, quando não negar, direitos dos 
cidadãos passa a ser a regra. 

Note-se que tal “estratégia” de exceção permanente, ou seja, de indeterminação, 
corrobora com os objetivos do modelo econômico adotado pelo Estado brasileiro, qual seja, o 
capitalista. Assim, a exceção brasileira tem, dentre suas diversas características, a 
particularidade de estar diretamente fundada no subdesenvolvimento e na exclusão social 
gerada pelo seu sistema econômico e pela alienação de seu povo. A política, nesse sentido, se 
restringe à gestão da pobreza. 

Como se demonstra no texto, a sustentação deste modelo, a princípio insustentável, 
se dá, dentre outros fatores, através de um discurso que se aloca nos diversos setores sociais, 
revestido sob um falso embasamento democrático, participativo, etc. Além disso, o próprio 
Direito, através de determinados conceitos (a exemplo da teoria do mínimo existencial e da 
reserva do possível) favorece a elaboração desse discurso que está a serviço da permanente 
exceção. 

Como dispositivo que é, tal discurso precisa ser desativado, para então se repensar 
um Estado verdadeiramente democrático. De cunho eminentemente introdutório, esta análise 
se propõe a levantar a questão, que se relaciona com os tão enfrentados problemas sociais 
brasileiros, e colocá-la à reflexão em busca de novas perspectivas. 

1.    Características do Estado contemporâneo 

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil passou a constituir-se Estado 
Democrático de Direito[1]. A nova ordem constitucional significou o abandono das técnicas e 
práticas autoritárias do regime anterior para o estabelecimento de um Estado fundado na 
democracia e na dignidade da pessoa humana. Portanto, o Estado brasileiro que hoje se 
propõe, ao menos teoricamente, é um Estado constitucional, social e democrático. 

O estabelecimento da democracia brasileira se deu em um momento em que, dentro 
da ciência política, da teoria do Estado e da sociologia, se rediscutia o Estado democrático 
constitucional, uma vez que o estado social de direito do pós-guerra, mesmo sob o paradigma 
“democrático”, começava a ceder espaço a uma visão política radicalmente pluralista, bem 
como ao sistema econômico de raiz liberal denominado neoliberalismo. 

Isto implica em dizer de pronto, como argumenta Vera Karam de Chueiri, que o 
constitucionalismo contemporâneo está fadado à impossibilidade de uma realização 
apaziguada. Explica (2006, p. 162): 

É fato que as democracias constitucionais contemporâneas reafirmam os 
compromissos do constitucionalismo moderno, todavia em bases 
radicalmente pluralistas. Quer dizer, não se pode recuar diante do fato que há 
várias e divergentes concepções de bem (o pluralismo) e de que há 
significativas discordâncias sobre valores fundamentais. O primeiro caso 
(divergência entre as concepções de bem) refere-se ao problema da relação 
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entre direito e ética e o segundo (divergência entre os valores fundamentais) 
ao problema da relação entre direito e política. 

Há que se notar, dessa maneira, que a Constituição de 1988 representou um choque 
de paradigma, não só da perspectiva da ruptura quanto ao modelo de Estado (do autoritarismo 
para a democracia), mas também sob a ótica de fatores políticos, econômicos e até culturais 
que passavam a remodelar a gestão governamental democrática, exigindo uma sucinta política 
de equilíbrio. 

Do ponto de vista teórico, a crítica parte do conceito de Estado adotado, dentre 
outros[2], pela maioria dos cientistas jurídicos brasileiros, como José Afonso da Silva, 
afirmando que o Estado constitui “uma ordenação que tem por fim específico e essencial a 
regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada população sobre 
um dado território”; a palavra ordenação, segundo o autor, tem o sentido de poder soberano. 
Note-se que esta definição se sustenta há muito tempo, ultrapassando o próprio modelo de 
Estado (2010, p. 97). 

Bem esclarecedores são os argumentos de Norberto Bobbio (1987, p. 94): 

Na rigorosa redução que Kelsen faz do Estado a ordenamento jurídico, o 
poder soberano torna-se o poder de criar e aplicar direito (ou seja, normas 
vinculatórias) num território e para um povo, poder que recebe sua validade 
da norma fundamental e da capacidade de se fazer valer recorrendo 
inclusive, em última instância, à força, e portanto do fato de ser não apenas 
legítimo mas também eficaz (legitimidade e eficácia referenciam-se uma à 
outra); o território torna-se o limite de validade espacial do direito do Estado, 
no sentido de que as normas jurídicas emanadas do poder soberano valem 
apenas dentro de determinadas fronteiras; o povo torna-se o limite de 
validade pessoal do direito do Estado, no sentido de que as próprias normas 
jurídicas valem apenas, salvo casos excepcionais, para determinados sujeitos 
que, deste modo, passam a constituir os cidadãos do Estado. 

A característica de nebulosidade da evolução do Estado brasileiro e suas rupturas 
(não existindo uma passagem definitiva entre o Estado liberal de inspiração iluminista[3] para 
o Estado social interventor, já que diversas ordens constitucionais com ideais contrapostos se 
alternaram desde a Constituição do Império até a Carta de 1988), mudou com a promulgação 
desta última Constituição, quando definitivamente houve uma ruptura política, teórica e 
filosófica mais densa, em virtude dos mais de 20 anos de Ditadura. 

Todavia, os passos iniciais tomados pelo Estado capaz de intervir econômica e 
socialmente na realidade, foram no sentido de direcionar a política governamental ao âmbito 
externo, inserindo-se na nova ordem econômica global pautado pela cartilha do Consenso de 
Washington. Tal conduta já indicava o afastamento da característica kelsiana do Estado como 
norma apontada acima por Bobbio, bem como da figura paternal de Kant. O Estado se 
posiciona, a priori, como um verdadeiro agente na ordem econômica mundial. 

Houve com isso a verdadeira instalação de um Estado liberal que obscureceu 
profundamente o que havia de cunho social na Constituição. Assim, causou-se certa 
esquizofrenia no contexto jurídico-social brasileiro e nos cidadãos que, mesmo cientes que 
seus direitos sociais estavam consolidados no maior documento da ordem jurídica nacional, 
tinham de conviver com profundas mazelas e com uma impune miséria. 

Cabe a ressalva de Paulo Bonavides (2010, p. 371): 

A Constituição de 1988 é basicamente em muitas de suas dimensões 
essenciais uma Constituição do Estado social. Portanto, os problemas 
constitucionais referentes a relações de poderes e exercício de direitos 
subjetivos têm que ser examinados e resolvidos à luz dos conceitos 
derivados daquela modalidade de ordenamento. Uma coisa é a Constituição 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7425



do Estado liberal, outra a Constituição do Estado social. A primeira é uma 
Constituição antigoverno e anti-Estado; a segunda uma Constituição de 
valores refratários ao individualismo no Direito e ao absolutismo no Poder. 

Nessa toada, tem-se que nos anos iniciais da vigência da atual Constituição ocorreu 
um choque paradigmático entre a ordem constitucional e a gestão governamental, fato que foi 
de suma importância para os rumos tomados pelo Estado brasileiro e para a caracterização do 
estágio em que hoje se encontra[4]. 

Não houve enfraquecimento de poder soberano, mas sim a adoção, nesse período 
democrático, de uma postura voltada ao mercado, em detrimento do indivíduo. Torna-se 
importante a ressalva, uma vez que, em nenhum momento se quer fazer acreditar que o Estado 
se enfraquece diante do neoliberalismo, pelo contrário, ele atua com rigidez ímpar para a 
implantação desse modelo. 

A dimensão que o Mercado tomou nessa era de intensa globalização, entretanto, 
serviu para que este passasse a caracterizar o agir político, modelando a própria política no 
sentido de fazer do Estado mais um de seus meios, resultando o que se convencionou chamar 
crise de governabilidade[5]. 

Curioso notar, como argumentam Lênio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais, 
que Estado e Direito se complementam e independem, de maneira que ao configurar-se o 
Estado uma instituição à qual se vincula todo corpo social, o poder não pode prescindir do 
Direito, o qual fundamenta os demais elementos que compõem a ossatura estatal (2003, p. 
86). 

A verdade, entretanto, é que, do ponto de vista sociológico, o Estado é uma forma de 
organização social complexa, “da qual o direito é apenas um dos elementos constitutivos” 
(BOBBIO, 1987, p. 50). O que distingue o Estado, em qualquer de suas formas, dos demais 
elementos constitutivos, todavia, é sua força coativa e irradiante. E é neste contexto, portanto, 
que se deve discutir a constituição dirigente e o Estado Democrático de Direito, pois a dúvida 
entre poder e direito faz surgir uma questão desde a antiguidade: “É melhor o governo das leis 
ou o governo dos homens?” (STRECK, MORAIS, 2003, p. 96). E na resposta de Platão 
aproxima-se a verdade: “onde a lei é súdita dos governantes e privada de autoridade, vejo 
pronto a ruína da cidade [do Estado]; e onde, ao contrário, a lei é senhora dos governantes e 
os governantes seus escravos, vejo a salvação da cidade (...)” (STRECK, MORAIS, 2003, p. 
96). 

Tal argumento não intenta dar êxito à crença positivista nas leis, pelo contrário, visa 
explicar que o poder estatal e do soberano não deve, de forma alguma, ultrapassar o direito, o 
qual é fundamento do próprio Estado. Interessante notar que, da passagem de um modelo de 
Estado para outro sempre houve tensões e interesses que nortearam suas ações. Fato novo é 
que, na evolução do constitucionalismo, chegou-se ao ponto atual de vincular os rumos da 
sociedade[6] a uma única e soberana lei constitucional, a Constituição do Estado Democrático 
de Direito.  

A ordem jurídica, independente de seu fundamento, a princípio é o que resta a quem 
está sujeito ao emaranhado dos jogos de poderes. Nesse contexto, observa-se que a 
Constituição que eclodiu como garantia da cidadania a ser efetivada pelo poder estatal se 
contrapõe ao fato de que justamente neste momento o poder de decidir não está mais 
centralizado nas mãos do Estado, mas sim no Mercado, o qual se constitui das mais diversas 
corporações e organizações internacionais. 

A prática Estatal vem se caracterizando por um gerenciamento das tensões sociais, 
através de um trato estritamente burocrático das matérias constitucionais no tocante à questão 
da efetivação dos direitos sociais. Propaga-se a idéia de que já se houvesse feito, ou estariam 
se fazendo todo o possível, quando a verdadeira atenção política governamental está centrada 
no mercado e em seus interesses econômicos. 
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Este é o Estado da ordem global, da pós-modernidade. O Estado que arrasta 
despreocupado o pesado livro constitucional - o que de fato não o incomoda mais, já que em 
sua frente sempre estará a hipnotizante promessa de fartura econômica e progresso social. No 
caso brasileiro, temos um Estado Democrático, onde a democracia se resume em votar 
obrigatoriamente, em detrimento do compromisso de erradicar a pobreza e a exclusão, onde a 
distribuição de renda se restringe ao assistencialismo que, infelizmente, encobre o direito à 
educação, a boa saúde, dentre outros paradoxos. 

Sob a visão de Morais trata-se de (2008, p. 195): 

Um projeto estatal que se vê confrontado com a finalidade de transformar a 
sociedade, sobretudo na perspectiva da inclusão social, como projeto 
político-constitucional, e, de outro lado, delimitado com as proteções, 
resguardos e salvaguardas impostos por uma economia capitalista que, não 
mais podendo excluir totalmente, estabelece limites às possibilidades de 
concretização de um tal projeto. Ou seja, vive-se sobre a dualidade: política 
de inclusão vs. economia de exclusão ou, no limite, de semi-inclusão. 

Segundo Agamben, a contemporaneidade[7] só pode ser encarada a partir da visão da 
obscuridade de seu tempo. O que há de obscuro no Estado que chamamos contemporâneo é, 
muito provavelmente, a indeterminação[8] que o rege, e que flagela os pobres, que impede os 
direitos e que reproduz a exclusão. A este Estado, verdadeiro Estado de exceção, e a sua 
constante permanência se dedicará as páginas a seguir 

  
2.    A exceção permanente de Giorgio Agamben 

A expressão “estado de exceção” significa a suspensão da ordem jurídica[9] vigente 

durante normalidade.  Eventual situação, originar-se-ia “como resposta do poder estatal (do 

soberano, na acepção de Carl Schmitt) aos conflitos internos mais extremos” (AGAMBEN, 

2004, p. 12). Como explica Giorgio Agamben o estado de exceção não é o caos que precede a 

ordem, “mas a situação que resulta da sua suspensão” (2002, p. 25). Para o autor “a norma se 

aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta” (2002, p. 25). Assim sendo, pretende-se 

demonstrar que esta anomia, este “vazio de direito” admissível excepcionalmente em 

momentos conturbados e de ameaça à soberania estatal, tornou-se permanente. 

Agamben se utiliza do totalitarismo do regime nazista na Alemanha de Hitler, para 

exemplificar o que se tem por estado de exceção permanente. Durante este período houve a 

verdadeira instauração de uma guerra civil legal, aceitando-se inclusive a eliminação física do 

indivíduo e de grupos que segundo o modelo nazista não integravam o sistema político (2004, 

p. 13).  

O estado de exceção tornou-se, a partir daí, paradigma dominante da política e do 

poder, em detrimento do projeto modernista de caminhada rumo à plena cidadania (YOUNG, 

2002, p. 19). A herança do totalitarismo é senão o desprezo do bom senso, a possibilidade de, 

através da decisão soberana constitucionalmente assegurada, se negar totalmente direitos a 

determinada categoria de indivíduos, quando não por ações estatais, por seu regime de 
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governo e econômico. Significou, sob o olhar de Hannah Arendt, o “rompimento consciente 

com aquele consensus iuris que, segundo Cícero, constitui um “povo”, e que, como lei 

internacional, tem constituído o mundo civilizado nos tempos modernos” (ARENDT, 1989, p. 

514). 

Segundo Giorgio Agamben, o estado de exceção justifica-se pelo paradigma da 

“situação extrema” ou “situação limite” (2008, p. 57), ou seja, trata-se da suspensão do 

ordenamento jurídico normal diante de tal situação. Entretanto como argumenta o autor 

(2008, p. 57): 

Enquanto o estado de exceção e a situação normal, conforme 

acontece em geral, são mantidos separados no espaço e no tempo, 

nesse caso, mesmo fundando-se reciprocamente em segredo, 

continuam opacos. Mas quando passam a mostrar abertamente a 

convivência entre si, conforme ocorre hoje de maneira cada vez mais 

freqüente, iluminam-se uma à outra, por assim dizer, a partir do 

interior. Isso implica, contudo, que a situação extrema já não pode 

servir de critério de distinção, [...], mas que a sua lição é antes de mais 

nada a da imanência absoluta, a de ser “tudo em tudo”. 

Sob a análise mais recente, o estado de exceção foi terreno fértil e é hoje o cume do 

avanço do processo de desenvolvimento do capitalismo que se deu principalmente após a 

Segunda Grande Guerra. Só através de um permanente e “controlado” estado de exceção é 

que foi possível que o capitalismo se desenvolvesse em sua essência, ou seja, pautado pela lei 

da força bruta, pelo individualismo, pela exploração e pelo interesse econômico. A 

indeterminação que rege o trato do Estado com cidadão, aceitando-se que inúmeros direitos 

sejam simplesmente ignorados para algumas classes em favor do sucesso de um sistema 

econômico baseado na exploração e na exclusão do indivíduo, é que representa o estado de 

exceção em que se vive hoje. 

O subdesenvolvimento e suas características seriam a forma de exceção permanente 

do sistema capitalista na sua periferia, como argumenta Francisco de Oliveira (2003, p. 126): 

O subdesenvolvimento finalmente é a exceção sobre os 

oprimidos: o mutirão é a autoconstrução como exceção da cidade, o 

trabalho informal como exceção da mercadoria, o patrimonialismo 

como exceção da concorrência entre capitais, a coerção estatal como 

exceção da acumulação privada, keynesianismo avant la lettre. 
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O Brasil, como exemplo prático, passou por inúmeras transformações, com o 

aprofundamento da política neoliberal, a partir da década de 1990. Sob a análise do sociólogo 

Francisco de Oliveira (2007, p. 29), tal período de autonomização do mercado significou: 

[...] forte “privatização”, no sentido arendtiano: os indivíduos 

são jogados aos seus espaços privados, à solidão, à insegurança, que 

decorre exatamente da “privação” do espaço público e da alteridade. 

A esfera pública é sempre uma suspensão do Estado hobbesiano: sua 

dissolução significa a volto aos conflitos primitivos, em que o objetivo 

é eliminar o inimigo. Quando se trata do capitalismo contemporâneo, 

então é o retorno à lei da força bruta. Não pode haver “política” nem 

“polícia”: há apenas administração. 

O abandono constante do indivíduo, reproduzido pela sociedade alienada dentro da 

lógica do consumo maximizada pelo fenômeno da globalização, distorceu o conceito que se 

tinha de cidadania. Dessa maneira, o Estado moderno, reproduz o Estado totalitário quando se 

permite dispensar qualquer consenso ou princípio sem abeirar-se da tirania da ilegalidade, da 

arbitrariedade e do medo (ARENDT, 1986, p. 514). 

Isso é possível porque neste modelo de Estado a verdadeira cidadania inexiste. De 

fato, a cidadania, dentro do que aqui se expõe não se limita ao gozar de direitos e cumprir 

com deveres através de determinado Estado. É certo, segundo o que se explica, que nem todo 

indivíduo será cidadão, já que nem todos terão o mesmo tratamento pelo mesmo Estado. O 

cidadão só será digno de algum direito se for capaz de participar da política e da lógica do 

regime econômico adotado. Não há que se falar em cidadania no estado de exceção. 

Como argumenta Laymert Garcia dos Santos, “a opacidade, o desentendimento e o 

desencontro que o desmanche neoliberal suscita parecem impedir que se perceba a situação 

real da indeterminação, isto é, o que há de excepcional na ‘exceção permanente’” no Brasil 

(2007, p. 295). De toda forma, obviamente que, ainda que instintivamente, o indivíduo 

entregue à exclusão e privado principalmente de direitos sociais, de maneira que sua 

dignidade se resume em existir, reagirá contra seu opressor. Entretanto, tal reação foge à 

verdadeira revolução, e resume-se na esmagadora maioria das vezes em reações tão-somente 

de violência ou acomodação. 

Daí a forte ligação entre os mecanismos de combate à violência e a dosagem de seu 

uso em relação aos socialmente excluídos. As estratégias e políticas  contra a criminalidade 

refletem bem a utilização deste paradigma da exceção. 
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 Cabe aqui um parêntese, justamente para demonstrar que, não há dúvida, diante do 

que se vê, da íntima relação entre exclusão social e criminalidade, ademais, também não há 

que se negar a seletividade da persecução criminal por parte do Estado e sua adequação à 

lógica do capital. Diante desse impasse Loïc Wacquant se pergunta: “como conter o fluxo 

crescente de famílias deserdadas, marginais das ruas, jovens desempregados e alienados, 

desesperança e a violência que se intensificam e se acumulam nos bairros segregados das 

grandes cidades?” (2007, p. 110). Sua resposta, ao analisar a superpotência norte-americana, 

resume perfeitamente o que aqui se explica (2007, p. 110): 

[...] as autoridades estadunidenses respondem à escalada das 

desordens urbanas – pelas quais, paradoxalmente, são em grande parte 

responsáveis – desenvolvendo até a hipertrofia, suas funções 

repressivas. Na medida em que a rede de segurança do Estado 

caritativo se desfazia, a malha do Estado punitivo foi chamada a 

substituí-la e a lançar sua estrutura disciplinar nas regiões inferiores 

do espaço social [...] como forma de conter a desordem e o tumulto 

causados pela intensificação da insegurança e da marginalidade 

sociais.  

Seguindo a lógica da exceção permanente, a atuação estatal culminará não no 
exercício da política com intuito de restabelecer a ordem da cidadania, mas se efetivará 
apenas como uma combinação de gestão cotidiana com coerção renovada (SANTOS, 2007, p. 
294). Por assim ser, o Estado recria a figura do homo sacer[10] e passa a gerir-se alimentando 
a coerção contra aqueles que sofrem os efeitos da exceção, os excluídos e marginalizados. 

Sobrinho (2007, p. 187) acerta ao apontar a condição binária da dominação exercida 

pelo Estado, realizando as funções: 

1) controle social propriamente dito, por meio da violência 

institucional – sistema penal, com polícias, a prisão, as leis penais 

rigorosas, por exemplo – e, por meio de mecanismos estruturais, 

especificamente pela estrutura material imposta pelo modo de 

produção capitalista, realiza 2) a reprodução do capital. 

Além disso, outro entrave à verdadeira cidadania e conseqüentemente instrumento de 

garantia da exceção permanente é a reprodução da opacidade e da alienação gerada pela 

própria estrutura da sociedade de consumo. Não é outra idéia senão essa, aquela contida na 

obra de Pedro Demo (1988, p. 92): 
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Vimos que na política social, por mais que possa pretender 

manifestar boas intenções, conclamando a necessidade de 

atendimentos emergenciais à pobreza, que é imensa e extrema, aloca-

se solertemente uma forma de cultivar a pobreza política. Coibindo-se 

modos auto-sustentados de produção e participação, mantemos a velha 

senzala intacta, que, sendo bem atendida, pode mesmo sentir-se bem e 

agradecida ao lado da casa grande. 

Assim a exceção permanente se mantém, agredindo, mas alienando, excluindo, mas 
justificando e, justamente por isso, segue sadia apesar da tamanha quantidade de sofrimento 
que carrega consigo. A eterna “situação extrema” mantida no contexto do estado de exceção 
faz com que se desconfigure determinadas situações, tais como: o que se tem e o que se quer 
por cidadania; ou o que verdadeiramente se espera de um Estado no tocante à efetivação de 
direitos. 

3.    A crise jurídico-política 

O Direito, ao tentar se estabelecer neste caos que representa o estado de exceção 

permanente não é capaz senão de sustentar tal realidade, daí a impotência de qualquer 

ordenamento jurídico diante dos fenômenos sociais. Como alerta Agamben, o estado de 

exceção “adquiriu uma dimensão planetária que a violência governamental ignora no plano 

externo o direito internacional, e no plano interno produz a exceção permanente, embora 

pretenda fazê-lo em nome do direito”. (Apud SANTOS, 2007, p. 333). Ao que tudo indica, 

entretanto, e esse também é o pensamento de Laymert (2007, p. 352), o direito pouco pode 

fazer na resolução deste impasse: 

A teologia política foi liquidada e, com ela a exceção 

soberana. E, no entanto, lideranças da “nova direita” norte-americana 

instrumentalizam o pensamento de Schmitt para criar um estado de 

exceção permanente que, à maneira dos fascistas, permita a plena 

realização da estratégia de aceleração total econômica e 

tecnocientífica. Mas agora a decisão da exceção não decorre do 

exercício da potência do humano, nem mesmo quando se trata das 

elites estadunidenses. A machina machinorum do Mercado parece não 

mais obedecer a ninguém. Excedendo a si mesma, é ela que se declara 

ao mesmo tempo com regra... exceção. 
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E neste contexto mecadológico o mesmo ocorre com a política, que em seu sentido 
clássico já inexiste. Os interesses privados do mercado inviabilizam quase totalmente a 
capacidade política da população como comunidade, no sentido de que as práticas, quando 
existem são reprimidas pelas técnicas sociais de controle e violência. 

Maria Célia Paoli em O mundo do indistinto: sobre gestão, violência e política, 
chega a esta conclusão através de um popular exemplo: a produção de habitação por mutirões. 
Tal prática, segundo a autora, é vista como virtuosa pela sociedade e inclusive pelo governo, 
entretanto, a racionalidade técnica e administrativa anula a forma autônoma de agir dos 
mutirantes, no momento em permite que Assessorias, escritórios técnicos de arquitetura e 
organizações não-governamentais (ONGs) comandem a administração de recursos e finanças 
e, pior, a própria competência política da representação dos movimentos (2007, p. 222). 

Sintetiza a Paoli (2007, p. 225) acerca do que foi apontado: 

Ambos, técnicas sociais de controle e violência, encarregam-se de produzir a 
figuração da incompetência política da população, especialmente quando 
esta se organiza, se movimenta, aparece autonomamente. Por seu lado as 
técnicas sociais de administração e controle apóiam-se necessariamente na 
degradação dos espaços públicos, produzida pelo predomínio das regras de 
mercado sobre os valores e direitos de cidadania e pelo fechado e parcial 
sistema de decisões políticas e econômicas adotado desde a década de 1990, 
que destitui a capacidade de questionamento e de ação organizada. 

O que se percebe é que hoje se voltam os holofotes às chamadas políticas públicas, 
as quais se apresentam como salvadoras, já que são juridicamente e politicamente 
regulamentadas. Entretanto, salvo raras exceções, o que elas normalmente configuram é um 
novo modelo de gerir a coisa pública, em detrimento das verdadeiras ações plurais, ou seja, a 
verdadeira política comunitária. 

Há cada vez mais no contexto social brasileiro, no sentido arendtiano, as populações 
supérfluas, tendo em conta que a exclusão, em meio ao desenvolvimento atrasado, não se 
resume mais apenas no acesso à moradia e a alimentos. A exclusão que se nota nos dias atuais 
é senão uma exclusão contaminada ainda mais com a perversidade do sistema econômico 
adotado pela maioria dos países. Não há outra definição se não esta, já que, programas 
“salvacionistas” tratam de incluir até certo ponto o cidadão marginalizado, mas trata também, 
por outro lado, de impedi-lo de ultrapassar a barreira da emancipação. 

Vale mencionar outra vez o estudo de Paoli. Para a autora, parte da gestão dos 
problemas sociais da cidade foi definitivamente e oficialmente transferida para entidades 
privadas e ONGs, de maneira que coube a tais organizações recriar o estilo de intervenção 
sobre as pessoas. Assim, superou-se a idéia da estruturação clássica baseada em classes 
sociais antagonicamente separadas, passando para um modelo de classificação, segundo o 
qual os grupos sociais se subdividem por critérios “de renda, faixa etária, etnia, gênero, 
patamar educacional e inserção no mercado de trabalho, e em toda parte cada um desses 
critérios se torna um grupo social”, e por encontrarem-se assim dispostos, cada um fará jus a 
uma “programação”[11] específica, “adequada” à sua nova inserção limitada” (2007, p. 229). 

Diante das atuais técnicas de controle social, a capacidade política das pessoas se 
anula frente à impossibilidade de interação múltipla e à produção de uma ordem consensual, 
por meio da qual cada um passa a crer que está em seu devido lugar e a ter determinadas – e 
programadas - opiniões referentes ao seu estereotípico[12]. 

Tal prática resultou em uma cidadania de emergência[13], ou seja, populações e 
governantes só conseguem agir politicamente em situações isoladas emergenciais. A 
descaracterização dos legítimos movimentos sociais e das verdadeiras práticas pluralista – 
sustentadas pelo discurso da exceção, como se verá adiante – torna a política ontológica 
dispersa e inexpressiva. 
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O que se pode considerar por política não passa de mera gestão da escassez, 
impulsionada pela própria estrutura governamental oriunda do modelo neoliberal. Assim 
argumenta Paoli (2007, p. 236): 

A vinculação de reivindicações, diálogos e negociações ao funcionamento de 
“imperativos” econômicos que, do ângulo dessa discussão, requer o 
gerenciamento prático da escassez, o pragmatismo seletivo das decisões 
realista sobre as carências a serem resolvidas e o controle da própria 
negociação deve, obrigatoriamente assumir uma cara moderna, democrática 
e pedagógica, ou seja, “participativa”. Sendo um pressuposto impositivo, 
portanto, o modelo econômico atual obriga a reivindicação e o diálogo a 
entrarem nos estreitos espaços daquilo que é permitido acontecer (...). 

Isso segue de acordo com o que preceituou Hannah Arendt ao apontar que as 
diversas formas de totalitarismo sempre se baseiam no apoio das massas (ARENDT, 1989, p. 
356). O que o totalitarismo mercadológio impõe é que as decisões sejam agora tomadas sobre 
a égide de uma maquiada democracia.  

Na visão de Arendt, os movimentos totalitários – como é o mercado dentro no 
mundo neoliberal – objetivam e conseguem organizar a massa[14] em detrimento dos 
movimentos políticos plurais, tais como partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, 
dentre outros. Em síntese, “as massas não se unem pela consciência de um interesse comum e 
falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em objetivos determinados, 
limitados e atingíveis” (1989, p. 361). 

A partir dessa espécie de manipulação, sustentada inclusive por ações 
governamentais, que hoje se expressa por falsas ações políticas – como exemplificado na 
questão das ONGs que controlam toda ação comunitária na periferia brasileira, ações estas 
que mesmo com a melhor das intenções tendem a inibir a formação de uma genuína ideologia 
revolucionária por parte do oprimido – se cria a ilusão de participação política direta no 
governo. 

As massas contemporâneas encobriram as classes e organizações sociais modernas e 
assim encobriram também suas lutas. Da mesma forma a política se transformou, adaptando-
se à nova lógica do consumo, o que levou Sennett a afirmar que hoje o marketing, assim 
como ocorre com qualquer produto, passa a ser a essência da política (2008, p. 126). 

Afirma o referido autor (2008, p. 127): 

Nessa linha de raciocínio, constataríamos com desalento que todos os 
truques sedutores da publicidade são hoje utilizados para comercializar as 
personalidades e as idéias dos políticos; observando mais de perto, vemos 
que, assim como a publicidade raramente torna as coisas difíceis para o 
consumidor, assim também o político trata de facilitar o ato de sua própria 
compra. 

E conclui (2008, p. 161 e 162): 

[...] parece que a cultura da vida institucional que vai surgindo desempenha 
um papel não menos importante. A paixão consuptiva adéqua-se a esta 
cultura, assim como o conceito meritocrático de talento e a individualidade 
idealizada que se exime declaradamente de qualquer dependência de longo 
prazo em relação aos outros. Temos aqui formas culturais que cultivam a 
mudança pessoal, mas não o progresso coletivo. A cultura do novo 
capitalismo está sintonizada com acontecimentos singulares, transações 
únicas, intervenções; para progredir, uma comunidade organizada precisa 
contar com relações continuadas e experiências acumuladas. 
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Portanto, constata-se a impossibilidade da sobrevivência das verdadeiras formas de 
política principalmente por dois fatores interdependentes. O primeiro é senão o totalitarismo 
exercido pela instituição denominada “mercado”, totalitarismo do atual modelo econômico 
adotado pela maioria dos países o qual excede o direito através do próprio, implantado uma 
situação de ingovernabilidade pública, instalando assim a exceção.  

O segundo fator, decorrente do primeiro, é a exacerbada assunção da lógica do 
consumo e do individualismo, que, por sua vez, trata de afastar cada vez mais as pessoas de 
seus pares, inibindo assim, práticas de cidadania e de compromisso social por parte de uma 
grande massa ausente aos problemas sociais muitas vezes sofridos por si mesmos. 

Já do ponto de vista jurídico, a exceção causa diversos problemas tais como a 
banalização do instrumento do direito e a explosão legislativa como último grito de salvação 
dos publicistas diante das cobranças sociais. 

Marcelo Neves desenvolveu uma teoria que se enquadra perfeitamente a este 
contexto, a qual intitulou constitucionalização simbólica[15]. Segundo Neves há uma 
verdadeira “discrepância entre a função hipertroficamente simbólica e a insuficiente 
concretização jurídica de diplomas constitucionais” (2007, p. 1). A desenfreada atividade 
legiferante do Estado dos dias de hoje, neste contexto, aponta três motivos, são eles: a 
intenção de confirmação de valores sociais, a demonstração da disposição do Estado em 
solucionar o conflito social (o que o Neves chamou de legislação-álibi[16]), e por fim, o 
adiamento da solução do conflito[17]. 

 O que se percebe é que o instituto do direito assumiu também um viés político-
simbólico, o qual se encontra extremamente hipertrofiado. Na conclusão, Neves aponta que a 
constitucionalização simbólica, marcante na pós-modernidade do subdesenvolvimento, 
funciona como sistema “autopoiético”, que se reproduz através de seus próprios códigos, 
afastando-se, ou ao menos se despreocupando com a realidade fática (2007, p. 142). 

Neste ambiente, como se nota, dentre outras conseqüências, ocorre uma transição no 
que tange o apelo ao Estado em direção à Jurisdição, “em razão da democratização no acesso, 
por um lado, e, para que aqui interessa, a insatisfação quanto à realização das promessas 
constitucionais” (MORAIS, 2008, p. 179). 

Nas palavras de Morais (2008, p. 183):  

Neste contexto, a disputa pela efetivação dos direitos sociais pelo Poder 
Judiciário passa a ser uma das marcas da contemporaneidade. Experimenta-
se um rearranjo organizacional na forma estatal da modernidade, fruto das 
próprias dificuldades do Estado com ele mesmo, da construção legislativa de 
promessas à disputa por sua concretização, em um primeiro momento no 
âmbito da administração (Executivo) envolta em projetos de reforma do 
Estado e, posteriormente, diante da insatisfação na sua (ir)realização,  nos 
limites da jurisdição, em busca das promessas perdidas. Grifos no original. 

Reforça-se, portanto, a idéia de dilema, até de paradoxo, vivido pelo Estado 
contemporâneo. As crises de instancias política e jurídica parecem não serem passíveis de 
solução diante da lógica do neoliberalismo, do consumismo, da pós-modernidade, enfim, do 
contexto de subdesenvolvimento e exclusão social da periferia capitalista, como é o caso 
brasileiro. Há que se entender, contudo, como tal lógica consegue se manter e se auto-
reproduzir tão passiva e efetivamente, como se tentará a seguir. 

4.    O discurso da exceção 
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Neste tópico derradeiro, o instituto do discurso deve ter como ponto de partida o 
conceito de dispositivo no sentido foucaultiano[18], ou seja, como instrumento de natureza 
estratégica, de manipulação e intervenção racional, capaz de orientar, bloquear ou fixar para 
utilizar as relações de força (AGAMBEN, 2009, p. 28). 

Como se percebe, o discurso se caracteriza como elemento de sustentação da 
governabilidade, através do qual se neutraliza tensões e se viabiliza o poder. Há que se 
atentar, no entanto, que a intenção deste estudo é a de ir além da proposta de dispositivo de 
Foucault e considerar o discurso oriundo também de outras forças que não o poder. 

Nesse sentido, utilizar-nos-emos da concepção de dispositivo de Giorgio Agamben 
(2009, p. 40):  

Generalizando posteriormente a já bastante ampla classe dos dispositivos 
foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha 
de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 
discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 
manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, 
as medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido 
evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a 
agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e 
– por que não – a própria linguagem [...]. 

Portanto, estamos tratando aqui de um discurso mais generalizado, por 
conseqüência, de maior alcance, de maior irradiação nos setores sociais, através dos mais 
variados dispositivos, mesmo porque, o próprio sistema capitalista é caracterizado por uma 
“gigantesca acumulação e proliferação dos dispositivos”[19], os quais tendem a indicar, através 
dos modelos de linguagem, um mesmo caminho. A nosso ver, o discurso não se isola, mas 
penetra nos demais dispositivos. 

Dentre as características dos dispositivos pós-modernos, e portando do discurso da 
pós-modernidade, está a questão da “velocidade”. O discurso da contemporaneidade é 
eminentemente calcado pela velocidade, de maneira que, tamanha é a rapidez em que os fatos 
se sucedem e são informados, projetam-se sujeitos desapegados. A vida em si torna-se 
líquida[20], não há mais o que choque, o que revolte, não há mais tempo para isso. 

Outro aspecto importante é o da tecnologia, que se apropriou definitivamente do 
adjetivo da necessidade. O exacerbado desejo de consumo da tecnologia, de inserir-se no 
tecnológico, com a finalidade de evitar o tédio, favorece o processo de alienação e desapego 
do sujeito, inserindo-o na massa arendtiana, ou ao menos em uma das novas “classes” do atual 
estágio do capitalismo[21]. 

O que se pode concluir é que os dispositivos, sob a ótica de Foucault, intentavam a 
produção de um determinado modelo de sujeito, como o clássico exemplo do dispositivo 
prisional, em que através do cárcere o delinqüente se tornava um sujeito novo, moldado sob as 
técnicas de governo. Entretanto, sob a visão de Agamben, os dispositivos da atual fase do 
capitalismo “não agem mais tanto pela produção de um sujeito quanto por meio de processos 
que podemos chamar de dessubjetivação” (2009, p. 47). Diz o autor (2007, p. 47): 

[...] o que acontece agora é que processos de subjetivação e processos de 
dessubjetivação parecem tornar-se reciprocamente indiferentes e não dão 
lugar à recomposição de um novo sujeito, a não ser de forma larval e, por 
assim dizer, espectral. 

Assim, o sujeito que se deixa levar, indiferentemente, pelos vários dispositivos pós-
modernos, não consegue mais do que reproduzir o discurso – como dispositivo – de que o que 
está posto não é passível de mudança, que seria este sistema irreversível em todos os aspectos. 
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Tal atitude representa a amputação das pernas e dos braços da política, que realmente não 
pode ser realizada, na sua essência, pelo ente alienado e massificado. 

Nesse aspecto, argumenta Agamben (2009, p. 48): 

As sociedades contemporâneas se apresentam assim como corpos inertes 
atravessados por gigantescos processos de dessubjetivação que não 
correspondem a nenhuma subjetivação real. Daqui o eclipse da política, que 
pressupunha sujeitos e identidades reais (o movimento operário, a burguesia 
etc.), e o triunfo da oikonomia, isto é de uma pura atividade de governo que 
visa somente à sua própria reprodução. Direita e esquerda, que se alternam 
hoje na gestão do poder, têm por isso bem pouco o que fazer com o contexto 
político do qual os termos provêm e nomeiam simplesmente dois pólos – 
aquele que aposta sem escrúpulos na dessubjetivação e aquele que gostaria, 
ao contrário, de recobri-la com a máscara hipócrita do bom cidadão 
democrático – de uma mesma máquina governamental. 

Do ponto de vista da política governamental, percebe-se a tentativa de justificarem 
muitas das mazelas sociais através de teorias jurídicas. Há, dessa forma, uma disputa 
autopoiética entre mínimo existencial e reserva do possível, “margeado pelo fundamento da 
dignidade humana no contexto de um Estado que, apesar de social, não rompeu com um 
modelo econômico cujo fundamento não é, por óbvio, o da inclusão social”. Grifos nos 
original. (MORAIS, 2008, p. 183). 

Como bem argumenta Vera Karam de Chueiri, “o discurso constitucional pode ser 
referido a partir da inexorabilidade dos compromissos republicanos e democráticos que estão 
na sua base” (2006, p. 161). 

Portanto, não será rara a justificativa da situação da exceção pela teoria da reserva 
do possível, onde o Estado não pode fazer além de suas possibilidades orçamentárias. 
Também se justificará a inclusão limitada do assistencialismo pela teoria do mínimo 
existencial, como forma de garantir a dignidade da pessoa humana.  

Na tensão entre o “Constitucionalismo” e a “Democracia”, nos parece que o Brasil 
vem preferindo a adoção de critérios cada vez mais “substancialistas” (nota-se forte influência 
das doutrinas norte-americana de Ronald Dworkin e alemã de Korad Hesse), deixando a cargo 
do Poder Judiciário efetivar os direitos fundamentais. Todavia, o julgador que se utiliza da 
força normativa da Constituição nunca esbarrou tanto com conceitos políticos e não jurídicos 
ou normativos para decidir, tais como os conceitos acima citados. 

Outro aspecto que compõem o discurso governamental é, como já referido, o das 
políticas públicas compensatórias de carências – que como argumentado anteriormente, não 
raro só existem quando coadunam com o sistema econômico adotado. Através desses 
argumentos e da sensação gerada de que tudo está se encaminhando para o progresso, 
sustenta-se a “aceitação de um certo nível de exclusão e que em seu arranjo a garantia da vida 
digna não vale para todos ou acontece em níveis distintos” (MORAIS, 2008, p. 190). 

Argumenta Morais (2008, p. 190): 

[...] no encontro entre política de inclusão e economia de exclusão 
permanece um espectro instransponível de aceitação de segregação – de 
inacessibilidade às promessas modernas. Esta é uma marca inafastável do 
modelo econômico capitalista, que contamina o arranjo político do Estado 
Social. 

Há, portanto, exagerado conformismo com as instituições postas. Sustentado pelo 
discurso, o modelo de gerir através da exceção se mantém, corroborando com as necessidades 
do modelo econômico capitalista neoliberal, o qual como se nota, eminentemente excludente. 

Na filosofia de Agamben, utiliza-se da idéia de profanação para desativar os 
dispositivos. Segundo o autor, profanar significa trazer de volta ao mundo dos homens aquilo 
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que um dia foi sacralizado, elevado ao divino[22].  O dispositivo – a exemplo do discurso – na 
forma de sacrifício, trata de separar e regular a passagem do profano para o sagrado (2009, p. 
45). 

Nesse sentido, o discurso da exceção tratou de elevar ao nível do sagrado o modelo 
de Estado hoje adotado. Segundo este discurso, não estaria o homem apto a mudar esta 
realidade transformada e regulada pelo mercado. Daí a necessidade de profanar tal dispositivo 
e trazê-lo novamente à racionalidade humana. 

Conclui Agamben (2009, p. 45): 

O problema da profanação dos dispositivos – isto é, da restituição ao uso 
comum daquilo que foi capturado e separado nesses – é, por isso, tanto mais 
urgente. Ele não se deixará colocar corretamente se aqueles que dele se 
encarregam não estiverem em condições de intervir sobre os processos de 
subjetivação, assim como sobre os dispositivos, para levar à luz aquele 
Ingovernável, que é o início e, ao mesmo tempo, o ponto de fuga de toda 
política. 

Também é a conclusão de Morais (2008, p. 194), agora sob à análise da realidade do 
Estado brasileiro: 

Será necessário profanar a idealização dos ícones modernos – Estado 
Nacional, Constituição, Estado de Direito etc – para poder reconstruir um 
projeto de sociedade que venha ao encontro, inclusive, dos projetos destes 
mesmos sagrados... uma vez que não há possibilidade alguma de se abrir 
mão daquelas que foram conquistas civilizatórias, mesmo em troca de 
promessas de um mundo novo.Grifos no original. 

Assim, não há outra possibilidade senão a de desativar definitivamente o discurso 
neoliberal da exclusão e do consumo, e a partir daí acreditar ser possível reestruturar um 
Estado realmente embasado na dignidade da pessoa humana, sob à ética da solidariedade e da 
libertação em detrimento do consumismo, da alienação e do individualismo. 

Conclusão 

A titulo de conclusão deste pequeno estudo, cabe não mais que rever o que foi 
discutido em cada tópico acima. Primeiramente, importante esclarecer que o Estado brasileiro, 
que se declara “democrático de direito”, na prática não o é, uma vez que o sistema econômico 
adotado é inversamente direcionado em relação às intenções sociais de sua carta 
constitucional. Sendo assim, não há que se argumentar pelo equilíbrio entre um econômico – 
individualista, patrimonialista e excludente – e o social – de cunho libertário e fundado no 
princípio da solidariedade. 

Ao adotar as regras, ou os mandos e desmandos do mercado, o Estado brasileiro 
torna-se um verdadeiro Estado de exceção permanente, uma vez que não há sequer um direito 
fundamental plenamente assegurado quando se confronta com a indeterminação 
proporcionada pelo subdesenvolvimento e pela exclusão social. 

Não há que se aceitar, nessa tendência, que a política se resuma a práticas pré-
estabelecidas e pré-inseridas nesta lógica excludente atual. Sob a ótica da libertação, há que se 
respeitar e valorizar os verdadeiros movimentos sociais e se exigir verdadeiro compromisso 
com a democracia e a efetivação de direitos. 

Do ponto de vista jurídico, cabe ao Direito o papel protagonista que assumiu na 
história da concretização da Constituição sem, entretanto, se adaptar a autopoiese do sistema 
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acima descrito. O Direito deve ser instrumento da ética social vigente. Não desta ética 
maquiada e forjada pelo discurso da exceção, mas sim aquela compromissada com a 
dignidade da pessoa humana, que agoniza no sentimento de cada pessoa que se propõe a 
melhorar seu mundo. 

No que tange a este impregnado discurso de irreversibilidade e de progresso, há que 
se desativar seu mecanismo, profanando este modelo de abstração e indeterminação que se 
auto-reproduz perversamente, ignorando as pessoas de carne e osso, em prol dos produtos, 
dos estereótipos, etc. 

Enfim, cabe principalmente repensar o Estado brasileiro, e implantar definitivamente 
seu caráter democrático e social. 
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[1] Argumentam Streck e Morais: “O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da 
realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das condições 
sociais de existência. Assim, o seu conteúdo ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida digna ao 
homem e passa a agir simbolicamente como fomentador da participação pública quando o democrático qualifica 
o Estado, o que irradia os valores da democracia sobre todos os seus elementos constitutivos e, pois, também 
sobre a ordem jurídica. E mais, a idéia de democracia contém e implica, necessariamente, a questão da solução 
do problema das condições materiais de existência”. Grifos no original. (STRECK, MORAIS, 2003, p. 93). 
[2] Cabe também destacar o conceito de Dalmo de Abreu Dallari, segundo o qual o Estado é uma “ordem jurídica 
soberana, que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território”. (DALLARI, 2001, p. 
49). 
[3] “Em Kant, o Estado é ordem neutra e, se nos for lícita a comparação antropomórfica, poder-se-ia compará-lo à 
figura de um inspetor de quarteirão ou guarda de trânsito. Consiste a missão do mesmo num protecionismo 
benigno, paternal. Protege os indivíduos contra a violência interna ou externa”. (BONAVIDES, 1995, p. 43). Em 
outra passagem: “aproxima-se o Estado jurídico de Kant do Estado constitucional de Montesquieu. Ambos 
representam o paralelo comum das aspirações daquele século renovador, em que, pela primeira vez na história, 
se faz da liberdade o dogma sacrossanto protetor do homem em sua verdadeira condição humana, dogma que 
desce do céu à terra, forcejando por realizar-se no próprio reino de César, na cidade terrena, e semear, ao menos 
teoricamente, nos textos das Constituições, as franquias políticas fundamentais”. (BONAVIDES, 1995, p. 42). 
[4] Nesse sentido, argumenta Morais: “na experiência pós-88, apenas para se ter uma idéia da dimensão do déficit 
e das dificuldades para fazer-se concreta uma constituição dirigente como a brasileira, ainda mais em um 
contexto de profunda transformação em sentido regressivo – lembre-se das propostas neoliberais, dos planos de 
reforma do Estado, das sugestões de flexibilização dos direitos e garantias sociais etc – do Estado Social”. Grifo 
no original (2008, p. 180). 
[5] Nesse sentido, José Eduardo Faria - O Direito na Economia Globalizada. 1ª Edição. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002. 
[6] Para Streck e Morais: “o Estado Democrático de Direito teria a característica de ultrapassar não só a 
formulação do Estado Liberal de Direito, como também a do Estado Social de Direito – vinculado ao welfare 
state neocapitalista – impondo à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo utópico de transformação da 
realidade. Dito de outro modo, o Estado Democrático é plus normativo em relação às formulações anteriores”. 
Grifo no original. (2003, p. 93 e 94). 
[7] “Contemporâneo é aquele que mantém fixo olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. 
Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros”. (AGAMBEN, 2009, p. 62). 
[8] Para Morais, “é exatamente do tensionamento entre projeto político-constitucional e projeto político 
econômico que subjaz a fórmula do Estado contemporâneo. Democracia como política e capitalismo como 
economia não formam um par perfeito. Pelo contrário, são gêmeos da tradição liberal que trilham caminhos 
distintos”. Grifo no original. (2008, p. 182). 
[9] Agamben ressalta que o “estado de exceção” não se confunde com o estado de guerra, tão-pouco com a 
expressão “estado de sítio”, ainda que as duas tenham relação histórica e influência no surgimento do referido 
conceito para o autor (2004, p. 12). 
[10] Figura do direito romano que qualquer um podia matar impunemente, desde que não fosse levado à morte nas 
formas sancionadas pelo rito. (AGAMBEN, 2002. p. 79). 
[11] Nas palavras de Paoli (2007, p. 229): “(...) programações uniformes e específicas para jovens, crianças, 
velhos, mulheres, adolescentes, negros, pobres paupérrimos, pobres mais ou menos, quase pobres, analfabetos 
como tal e analfabetos “funcionais”, desempregados, desanimados e desiludidos, cada um com seu mundo 
próprio -, como também foi necessário o reforço ou a invenção adequada de novos estereótipos que 
confirmassem o pertencimento amoldado ao que a cidade pode lhes oferecer”. 
[12] Também nesse sentido Morais, que argumenta que “deve-se reconhecer que o Estado Social não renega sua 
origem, mas apenas domestica suas pulsões de morte. E o faz por meio de políticas públicas compensatórias de 
carências, desde que isto não signifique a negação dos fundamentos de suporte do núcleo econômico do 
liberalismo – o capitalismo – que vem recompensando com a socialização dos custos de infra-estrutura 
econômica, de higidez para o trabalho e de um mercado consumidor em expansão, entre outros fatores”. Grifo no 
original. (2010, p. 190). 
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[13] Para Paoli (2007, p. 232): “a cidadania que se louva hoje é consensualmente não política e assumidamente 
emergencial, e as políticas privadas e públicas que ocorrem nesse meio são disputas pela eficiência entre os 
vários programas de socorro ou prevenção do transbordamento dos “problemas” sociais”. 
[14] Segundo Arendt: “o termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente devido ao seu 
número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não se podem integrar numa organização baseada no 
interesse comum, seja partido político, organização profissional ou sindicato de trabalhadores. Potencialmente, 
as massas existem em qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes, que 
nunca se filiam a um partido e raramente exercem o poder de voto”. (1989, p. 361). 
[15] NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 
[16] “a legislação-álibi constitui uma forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema político contra 
outras alternativas, desempenhando uma função ideológica”. (NEVES, 2007, p. 40). 
[17] Nesse caso a lei faz o papel de “à longo prazo”. Diz o autor: “Nesse caso, as divergências entre grupos 
políticos não são resolvidas por meio de ato legislativo, que, porém, será aprovado consensualmente pelas partes 
envolvidas, exatamente porque está presente a perspectiva da ineficácia da respectiva lei. O acordo não se funda 
então no conteúdo do diploma normativo, mas sim na transferência da solução do conflito para um futuro 
indeterminado”. (NEVES, 2007, p. 41). 
[18] Embora Foucault não tenha elaborado propriamente uma definição, Agamben cita uma entrevista do autor 
definindo aproximadamente o tema: “aquilo que procuro individualizar com este nome é, antes de tudo, um 
conjunto absolutamente heterogêneo que implica discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, decisões 
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e 
filantrópicas, em resumo: tanto o dito como o não dito, eis os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede 
que estabelece entre estes elementos [...]” (AGAMBEN, 2009, p. 28). 
[19] Para Agamben: “não seria provavelmente errado definir a fase extrema do desenvolvimento capitalista que 
estamos vivendo como uma gigantesca acumulação e proliferação de dispositivos. Certamente, desde que 
apareceu o homo sapiens havia dispositivos, mas dir-se-ia que hoje não haveria um só instante na vida dos 
indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum dispositivo”. (2009, p. 42). 
[20] No sentido de Bauman. BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
[21] Ilustra Giorgio Agamben: “aquele que se deixa capturar no dispositivo “telefone celular”, qualquer que seja a 
intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire, por isso, uma nova subjetividade, mas somente um 
número pelo qual pode ser, eventualmente, controlado; o espectador que passa as suas noites diante da televisão 
recebe em troca da sua dessubjetivação apenas a máscara frustrante do zappeur ou a inclusão no cálculo de um 
índice de audiência”. (2009, p. 48). 
[22] “A profanação é o contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o sacrifício tinha separado e 
dividido” (AGAMBEN, 2009, p. 45). 
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DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 

PRINCIPLE OF SUPREMACY OF PUBLIC INTEREST OVER PRIVATE: AN 
ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE DEMOCRATIC STATE OF 

RIGHT  

 
 
 

Isabelle De Baptista 
 

RESUMO 
Apesar de o Estado moderno ter sido instituído para a afirmação de valores e interesses 
individualistas que influenciaram tanto o espaço privado como também o espaço público, por 
conta da significativa alteração paradigmática do Estado, assegurou-se uma postura 
intervencionista com vistas à satisfação de interesses coletivos, desenvolvendo, assim, a 
noção do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Este artigo se propõe 
a realizar uma análise crítica do princípio da supremacia do interesse público sobre o 
particular, já que na atual ordem constitucional o que se apresenta com status de supremacia e 
importa na atuação direta, imediata e concreta pela Administração Pública é a efetivação dos 
direitos e garantias fundamentais. A atividade administrativa, de acordo com o Estado 
Democrático de Direito, deve se pautar na busca da satisfação dos interesses públicos 
condizentes com a vontade da coletividade e obtidos a partir de práticas democráticas e de 
acordo com os fins do Estado constitucionalmente definidos, em especial os que asseguram 
direitos e garantias fundamentais. 
PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. 
 
ABSTRACT 
In spite of the modern State has been set up for the affirmation of values and individualist 
interests that influenced so much the space deprived like also the public space, on account of 
the significant alteration of the State, with a posture interventionist sights to the satisfaction of 
collective interests, develops the notion of principle of supremacy of public interest over 
private. This article is proposed to carry out a critical analysis of the beginning of the 
principle of supremacy of public interest over private, since in the current constitutional order 
what shows up with status of supremacy and it matters in the straight, immediate and concrete 
acting for the Public Administration in the realization of the rights and basic guarantees. The 
administrative activity, in accordance with the Democratic State, has to rule in the search of 
the satisfaction of the public interests with the will of the community and obtained from 
democratic practices and in accordance with the constitutionally definite ends of the State, in 
special those who secure rights and basic guarantees. 
KEYWORDS: PUBLIC ADMINISTRATION. FUNDAMENTAL RIGHTS. PRINCIPLE 
OF SUPREMACY OF PUBLIC INTEREST OVER PRIVATE. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A partir da análise do interesse público como o objeto do direito administrativo, já que este 
ramo do direito foi desenvolvido para assegurar os meios jurídicos para que a Administração 
Pública concretize os objetivos fixados e, via de consequência, satisfazer os interesses da 
coletividade. 

  

Todavia, o Estado moderno foi instituído num ambiente de afirmação de valores 
individualistas que influenciaram tanto o espaço privado como também o espaço público. Por 
conta da significativa alteração paradigmática do Estado, asseguradora de uma postura 
intervencionista com vistas à satisfação de interesses coletivos, desenvolve-se a noção do 
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

  

O que se pretende desenvolver nesta pesquisa é que o princípio da supremacia do interesse 
público sobre o particular, nos termos defendido pela melhor doutrina administrativa 
brasileira, que o coloca em posição de destaque diante do regime jurídico administrativo e, 
por isso, tornando-o supedâneo de todos os institutos jurídicos, carece de uma análise crítica, 
já que na atual ordem constitucional o que se apresenta com status de supremacia e importa 
na atuação direta, imediata e concreta pela Administração Pública é a efetivação dos direitos e 
garantias fundamentais. 

  

Defende-se que a atividade administrativa, de acordo com o Estado Democrático de Direito, 
deve se pautar na busca da satisfação dos interesses públicos condizentes com a vontade da 
coletividade e obtidos a partir de práticas democráticas e de acordo com os fins do Estado 
constitucionalmente definidos, em especial os que asseguram direitos e garantias 
fundamentais. 

  

  

2 O INTERESSE PÚBLICO COMO OBJETO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

  

O direito administrativo, como os demais ramos do direito, sofreu uma profunda mutação em 
seus alicerces teóricos por conta de uma crescente complexidade das relações humanas desde 
seu reconhecimento como um ramo que goza de autonomia científica, jurídica e didática. 
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Tal análise deve ser abordada uma vez que cada ciência possui um objeto de análise e, no 
presente caso, tal objeto modificou-se significantemente levando em consideração a mudança 
paradigmática da estrutura estatal, sendo utilizados vários critérios para a definição desse 
objeto[1]. Para fins deste trabalho, limita-se a análise da contribuição dos critérios do serviço 
público e do interesse público, este último defendido por Héctor Jorge Escola (1989). 

  

Em princípio, entendia-se como objeto científico e como fundamento do direito 
administrativo a noção de serviço público. Deve-se tal construção teórica à doutrina francesa, 
através de Léon Duguit, denominado de pai da "Escola do Serviço Público", de Jèze e 
Bonnard, que aglutinaram em torno da noção de serviço público toda a estrutura do direito 
administrativo, que passou a ser conceituado como o conjunto de regras que se aplicam ao 
funcionamento de serviços públicos. 

  

Duguit, em especial, foi o teórico responsável por organizar um Estado de Direito 
prestacional, colocando o serviço público como fundamento do Direito Público. Alexandre 
Santos Aragão, ao comentar a teoria de Léon Duguit, afirma que 

  

[...] é o estado de consciência da massa dos indivíduos que compõem em um determinado 
grupo social a força criadora do Direito, que eclode quando o grupo social entende e admite 
que possa ser socialmente organizada um reação contra os violadores da regra, momento em 
que a simples norma social, fundada sobre a solidariedade e interdependência dos indivíduos 
que compõe a sociedade, se transforma em norma jurídica, que é originariamente um fato 
social, não uma criação do Estado ou expressão da sua soberania. Essas normas de impõe 
objetivamente ao Estado, assim como a todos os indivíduos (ARAGÃO, 2008, p. 82). 

  

Assim, resta claro que o desenvolvimento da Escola do Serviço Público ocorreu influenciada 
pela profunda transformação que passava o próprio Estado no início do século XX. Nesse 
sentido, Léon Duguit constrói sua teoria com base no paradigma do Estado Social de Direito, 
uma vez que o alicerce de seu pensamento foi a noção de solidariedade e interdependência 
social. 

  

[...] quando se observa uma sociedade, identifica-se a solidariedade como força de coesão que 
a mantém, por similitude ou por divisão de trabalho; a sociedade apresenta-se tanto mais forte 
quanto mais estreitos forem os laços de solidariedade entre seus integrantes. [...] Os homens 
tornam-se acentuadamente diferentes entre si, diferentes por suas aptidões, necessidades, 
aspirações e, em função disso, o intercâmbio de serviços que adquire um caráter bastante 
complexo e freqüente; daí os laços de solidariedade se tornarem mais intensos (DUGUIT, 
1996, p. 23-24). 
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Para Duguit, as regras do direito como eram até então concebidas, sob a perspectiva liberal, 
não se constituíam num modelo ideal, daí propor uma concepção do direito fundada na 
solidariedade social, na postura de cada homem desempenhar um papel social, já que "[...] o 
homem em sociedade tem direitos; mas esses direitos não são prerrogativas pela sua qualidade 
de homem; são poderes que lhe pertencem porque, sendo homem social, tem obrigações a 
cumprir e precisa ter o poder de cumpri-las" (DUGUIT, 1996, p. 27). 

  

Todavia, atrelar o objeto do direito administrativo tão somente à prestação de serviço público 
não foi suficiente para abarcar toda a complexidade da atividade administrativa do ente 
estatal. Daí a necessidade de encontrar outro objeto mais adequado e que melhor 
sistematizasse a disciplina jurídica que expandia suas bases teóricas simultaneamente com o 
desenvolvimento do próprio Estado e das atividades administrativas, principalmente em 
relação ao favorecimento da vinculação com o princípio da legalidade[2]. Nesse sentido, o ato 
administrativo, como objeto do direito administrativo, passou a ser estruturado a partir de seus 
elementos, atributos, competência, pela análise da vontade administrativa em torno do mérito 
e da discricionariedade, finalidades e formalidades. 

  

Mesmo assim tal objeto não expressou essencialmente a atividade administrativa, 
principalmente porque em muitos aspectos a Administração Pública não atua por meio de atos 
administrativos. 

  

Perfilha-se, neste trabalho, o posicionamento de Héctor Jorge Escola, que propõe o interesse 
público como objeto do direito administrativo. Em sua obra El interés público como 
fundamento del derecho administrativo (1989), o jurista argentino efetua um profundo estudo 
a fim de demonstrar como o interesse público está no cerne dos principais institutos do direito 
administrativo, como a organização administrativa, os serviços públicos, o ato administrativo, 
o contrato administrativo, entre outros. 

  

Héctor Jorge Escola levando em consideração a amplitude das funções administrativas, 
propõe que o direito administrativo seja estruturado para possibilitar e assegurar que a 
Administração Pública, e toda sua estrutura organizacional composta por órgãos e entidades, 
desenvolva atos, procedimentos, tendentes a alcançar dos seus fins que não são os 
determinados pela própria Administração, tampouco pelo direito administrativo, mas por fins 
externos, devidamente adequados com fins gerais do Estado (ESCOLA, 1989, p. 20). 

  

Tais fins externos a que o autor aduz compreendem a noção de bem-estar geral, esta definida 
constitucionalmente, e que encontra correlato jurídico na noção de interesse público assim 
entendido não somente como o somatório da maioria dos interesses individuais coincidentes, 
"[...] mas também no resultado de um interesse emergente da existência da vida em 
comunidade, na qual a maioria dos indivíduos reconhecem, também, como um interesse 
próprio e direto" (ESCOLA, 1989, p. 31, tradução nossa)[3]. 
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É a vinculação com o interesse dos indivíduos inserido numa comunidade que justifica a 
atuação estatal garantidora e protetora dos direitos e garantias fundamentais, evitando, via de 
consequência, possíveis práticas injustificadas e indesejadas por parte das autoridades 
públicas envolvidas e responsáveis pela administração da res publica. 

  

O intervencionismo estatal é justificado na medida em que assegura o bem-estar geral que, 
nesse sentido, permite que os indivíduos desfrutem da liberdade e dos direitos 
constitucionalmente reconhecidos. 

  

[...] o direito administrativo está concebido para possibilitar e assegurar que a administração 
pública consiga de maneira concreta os objetivos que são fixados, satisfazendo as 
necessidades da comunidade e dos indivíduos que a integram, alcançando o bem-estar geral 
que é o sustento de nossas liberdades e direitos, opondo barreiras eficazes a um 
intervencionismo estatal que se reconhece necessário, somente admissível quando concorre ao 
resultado do bem-estar geral [...] (ESCOLA, 1989, p. 31, tradução nossa)[4]. 

  

Compete inferir que a atividade administrativa, congruente com o modelo de Estado 
Democrático de Direito, deve se pautar na busca da satisfação dos interesses públicos 
condizentes com a vontade da coletividade e obtidos a partir de práticas democráticas e de 
acordo com os fins do Estado constitucionalmente definidos,em especial os que asseguram 
direitos e garantias fundamentais. 

  

   

3 O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O 
PRIVADO: UMA ANÁLISE À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

  

Tecidas as considerações sobre a noção de interesse público, compete analisar 
especificamente o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, 
interpretando-o à luz da teoria constitucional e das características definidoras do Estado 
Democrático de Direito. 

  

Vale destacar que se trata de um grande desafio examinar o mais relevante alicerce do Direito 
Administrativo que é o princípio da supremacia do interesse público, não a partir do poder de 
império[5] que sempre gozou a Administração Pública, mas pela importância de sua atuação 
voltada, num contexto de Estado Democrático de Direito, para a análise de sua legitimidade 
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fincada na satisfação do interesse público, uma vez que, segundo Héctor Jorge Escola, o 
Direito Administrativo é o direito do interesse público (1989, p. 13). 

  

O Estado moderno é instituído num ambiente de afirmação de valores individualistas que 
influenciaram tanto o espaço privado como também o espaço público. Contemporaneamente, 
por ocasião da mudança paradigmática do Estado, em que cada vez mais passou a ter uma 
postura intervencionista com vistas à satisfação de interesses coletivos, desenvolve-se a noção 
do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

  

O direito administrativo, enquanto disciplina jurídica autônoma, é possuidor de regras e 
princípios próprios e sistematizados, que lhe dão identidade e o diferencia dos demais ramos 
do Direito. Nesse sentido, há princípios que são específicos desse ramo do conhecimento, 
dentre eles o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, segundo 
Celso Antônio Bandeira de Mello[6] (2009), fundamenta o regime jurídico administrativo[7]. 
Para o administrativista brasileiro, "todo o sistema de Direito Administrativo, a nosso ver, 
se constrói sobre os mencionados princípios da supremacia do interesse público sobre o 
particular e indisponibilidade do interesse público pela Administração" (MELLO, 2009, p. 
56, grifo nosso). 

  

Como observa Maria Tereza Fonseca Dias, ao analisar a mudança da função do Estado desde 
a modernidade até a contemporaneidade, influenciada pelos movimentos denominados de 
pós-modernidade[8], 

  

[...] o Estado perde seu privilégio de transcendência quando passa a necessitar do auxílio da 
sociedade na realização de suas funções, e a norma jurídica, dependendo do crivo da 
legitimidade, não pode mais ser definida como "expressão da vontade geral", visto que a lei é 
formulada segundo um conjunto de relações políticas e sociais contingentes (DIAS, 2003, p. 
34, grifo nosso). 

  

Dessa forma, o Estado Democrático de Direito obtém a legitimidade de suas atuações quando 
estas estiverem diretamente ligadas aos interesses da sociedade e em caso de conflito entre 
interesse privado e interesse público, este último deve ser implementado pelo ente estatal. 

  

De uma atuação fincada na proteção dos interesses individuais para atuação uma dedicada à 
satisfação dos interesses da coletividade, tal mudança paradigmática influenciou no 
desenvolvimento dos pressupostos jurídicos que integram o regime jurídico administrativo, 
pautado em prerrogativas e sujeições. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7447



Decorre do ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009) que as prerrogativas[9] e as 
sujeições[10] existentes no regime jurídico administrativo são por conta de um antagonismo 
típico dessa disciplina jurídica: a tutela da liberdade dos indivíduos e o exercício da 
autoridade pela Administração, necessitando, para cada qual, de um trato diferenciado, vez 
que 

  

Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à observância da lei; é a 
aplicação ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da 
Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgados 
prerrogativas e privilégio que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público 
sobre o particular. 

[...] 

Ao mesmo tempo que as prerrogativas colocam a Administração Pública em posição de 
supremacia perante o particular, sempre com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, 
as restrições a que está sujeita limitam a sua atividade a determinados fins e princípios que, 
se não observados, implicam desvio de poder e consequente nulidade dos atos da 
Administração (DI PIETRO, 2009, p. 61-62, grifos do autor). 

  

A supremacia jurídica que a Administração Pública possui decorre do Estado ser o agente 
responsável pela satisfação das necessidades concretas e específicas da coletividade. Assim, o 
interesse público se coloca como legitimador da atuação estatal, pois as atividades 
administrativas devem ocorrer em prol da satisfação dos interesses da coletividade e, para 
tanto, o sistema jurídico assegura uma diferenciação do ente público em relação ao particular 
como forma de garantir a implementação das medidas administrativas necessárias para a 
efetivação dos interesses da coletividade. Sobre essa mudança no perfil do Direito 
Administrativo, sintetizou Alexandre Santos de Aragão 

  

De uma disciplina de autoridade, que pressupunha uma relação vertical entre Estado e cidadão 
("administrado"), orientada à persecução de objetivos macroeconômicos, se passa a um 
Direito Administrativo voltado a garantir em prol dos cidadãos a melhor satisfação possível 
dos seus direitos fundamentais (ARAGÃO, 2005, p. 04). 

  

Nesse sentido, é que o princípio "[...] proclama a superioridade do interesse da coletividade, 
firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da 
sobrevivência e asseguramento deste último" (MELLO, 2009, p. 69). Não há que se falar em 
conflitos entre a atuação estatal e a supremacia do interesse público, pois tais situações, já 
tratadas de forma antagônica, passam a ter um mesmo significado. 

  

Decorre do princípio da supremacia a posição de autoridade da Administração Pública, uma 
vez que a lei a torna responsável pela efetivação de diversos interesses públicos. "[...] 
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Significa que o Poder Público se encontra em situação de autoridade, de comando, 
relativamente, aos particulares, como indispensável condição para gerir os interesses públicos 
postos em confronto" (MELLO, 2009, p. 70). Decorre, portanto, do aludido princípio a 
verticalidade das relações existentes entre o público e o privado, importando, sempre, no 
desequilíbrio natural em favor do ente estatal. 

  

A problemática aparece quando a autoridade administrativa é exercida de forma a efetivar as 
"razões de Estado", ou seja, quando a função administrativa é realizada para a satisfação de 
interesses privados dos detentores do poder que acaba por gerar o exercício reiterado de 
autoritarismo por parte do Estado, distante dos preceitos do Estado Democrático de Direito e 
da nova disposição constitucional que impõe a observância e a efetivação dos direitos e 
garantias fundamentais. 

   

No Brasil, um grupo de juristas[11] implementou, através da obra "Interesses públicos versus 
interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público" (2005), 
severas críticas ao princípio da supremacia do interesse público, tendo como base a concepção 
moderna da teoria constitucional e uso indevido e ultrapassado do aludido princípio no país, 
voltado muito mais para práticas de autoritarismo do que propriamente satisfação de 
interesses coletivos, assegurando uma atuação estatal voltada para a defesa da efetivação dos 
direitos e garantias fundamentais. 

  

Tais críticas fizeram com que teóricos do direito administrativo partissem em defesa do 
princípio em tela, dentre eles destaca-se Alice Gonzales Borges que assim se manifestou 

  

Se a Administração Pública, no exercício de suas funções, não pudesse usar, por exemplo, de 
certas prerrogativas de potestade pública, tais como a imperatividade, a exigibilidade e a 
presunção de legitimidade dos seus atos, nem, em circunstâncias especiais perfeitamente 
delineadas pela lei, a auto-executoriedade de certas medidas urgentes, então teríamos 
verdadeiro caos. Ficaríamos com uma sociedade anárquica e desorganizada, e os cidadãos 
ver-se-iam privados de um de seus bens mais preciosos, que é o mínimo de segurança 
jurídica indispensável para a vida em sociedade. 

[...] 

É preciso não confundir a supremacia do interesse público - alicerce das estruturas 
democráticas, pilar do regime jurídico-administrativo - com as suas manipulações e 
desvirtuamentos em prol do autoritarismo retrógrado e reacionário de certas autoridades 
administrativas. O problema, pois, não é o princípio: é, antes, de sua aplicação prática 
(BORGES, 2006, p. 30-31, grifos do autor). 

  

Fábio Medina Osório (2000, p. 69-107), também em defesa, tanto reconhece a existência do 
princípio da supremacia do interesse público como o entende como princípio implícito na 
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ordem constitucional brasileira, já que a Constituição é repleta de situações que impõe a 
superioridade do Estado com vistas a atingir seu fim teleológico que é a satisfação do 
interesse público. Nesse sentido, assim se manifesta 

  

São múltiplas as fontes constitucionais da superioridade do interesse público sobre o privado. 
Dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública decorre a superioridade do 
interesse público em detrimento do particular, com direção teleológica da atuação 
administrativa. Resulta clara, na sequência, a relação entre o imperativo conteúdo finalístico 
da ação administrativa (consecução do interesse público) e a existência de meios materiais e 
jurídicos que retratam a supremacia do interesse público sobre o privado, é dizer, as situações 
de vantagens da Administração pública perseguíveis pelo Poder Público. De outro lado, a 
existência de bens coletivos que reclamam proteção estatal e restrições a direitos individuais 
também retrata um princípio de superioridade do interesse público sobre o particular. Nas 
normas constitucionais protetivas desses bens e valores coletivos, portanto, está implícita 
a existência do interesse público e sua superioridade relativamente ao privado (OSÓRIO, 
2000, p. 86-87, grifo nosso). 

  

Vale lembrar, a título meramente exemplificativo, algumas normas constitucionais onde o 
interesse público se apresenta em grau de desigualdade em relação ao interesse particular, 
como a função social da propriedade privada, assegurada no inciso XXIII do artigo 5º, e, para 
efetivar tal função social, a Constituição autoriza os institutos requisição da propriedade em 
caso de eminente perigo (artigo 5º, inciso XXV, CRFB), a desapropriação ordinária por 
interesse social ou necessidade e utilidade pública (artigo 5º, inciso XXIV, CRFB), 
desapropriação de forma sancionatória em caso de descumprimento da função social da 
propriedade urbana (artigo 182, § 4º, III, CRFB) e da propriedade rural, sendo esta última 
destinada a implantação de políticas de reforma agrária (artigo 184, CRFB); bem como o 
confisco da propriedade privada, caso seja utilizada para cultivo de culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas (artigo 243, CRFB). 

  

  

3.1 INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 

  

A doutrina administrativa brasileira, por influência do direito italiano, classifica o interesse 
público em primário e secundário. Tais noções decorrem primordialmente dos ensinamentos 
do publicista italiano Renato Alessi quando da análise da supremacia jurídica que goza a 
Administração Pública e seus limites[12]. 

  

Alessi ressalta os limites para a supremacia administrativa elencando, em primeiro lugar, a 
importância que uma norma jurídica possui ao legitimar o comando administrativo a fim de 
oferecer "[...] uma certa garantia de tutela dos indivíduos contra a possibilidade de arbítrio e 
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opressão por parte dos governantes"[13] (ALESSI, 1953, p. 151, tradução nossa) e que estes 
façam uso do poder de forma diversa daquela que impõe a satisfação do interesse público. 

  

Outro limitador é a função administrativa que compreende o encargo de concretizar os 
interesses públicos, e estes não são simplesmente os interesses da Administração enquanto 
pessoa jurídica. Nesse sentido, Renato Alessi identifica interesses primários e secundários do 
Estado. 

  

Os interesses primários decorrem da dimensão pública dos direitos de indivíduos inseridos 
num dado contexto social. Os interesses secundários decorrem de toda manifestação de 
vontade do Estado enquanto pessoa jurídica, "[...] interesse, portanto, subjetivo, em quanto 
próprio do sujeito, e também, em sentido lato, patrimonial"[14] (ALESSI, 1953, p. 152, 
tradução nossa). 

  

Todavia, como bem ressalta o jurista italiano, outro limitador da supremacia administrativa 
deriva do entendimento de que os interesses secundários são apenas legítimos se forem 
coincidentes com os interesses primários e, assim, se colocam como garantia "[...] de que a 
ação administrativa seja efetivamente direta na realização do interesse público"[15] (ALESSI, 
1953, p. 153, tradução nossa). 

  

Tal diferenciação também é analisada por Luís Roberto Barroso que apresenta relevante 
síntese 

  

O interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele 
promover: justiça, segurança e bem-estar social. Estes são interesses de toda a sociedade. O 
interesse público secundário que seja parte da União, do Estado-membro, do Município ou 
das suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é 
o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas. (BARROSO, 2005, XIII). 

  

Barroso ainda ressalta que tanto o interesse público primário como secundário são 
importantes, posto que o primeiro se presta a efetivar os direitos de natureza individual ou 
coletiva, mas reconhecidos socialmente como públicos; ao passo que o interesse secundário 
torna-se relevante na medida em que impõe ao administrador público um controle financeiro 
imprescindível para a efetivação de interesses públicos primários. "[...] Sem recursos 
adequados, o Estado não tem capacidade de promover investimentos sociais nem de prestar de 
maneira adequada os serviços públicos que lhe tocam" (BARROSO, 2005, p. XIV). Todavia, 
o inviável é o sacrifício do interesse primário em prol de alcançar a satisfação do interesse 
patrimonial do Estado. 
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Para Barroso, o interesse público primário desfrutará de supremacia numa perspectiva de um 
Estado alicerçado em parâmetros democráticos e constitucionais, não sendo possível o 
exercício da ponderação ao efetivar tal interesse, pois "[...] o interesse público primário 
consiste na melhor realização possível, à vista da situação concreta a ser apreciada, da 
vontade constitucional, dos valores fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou 
promover" (BARROSO, 2005, p. XVI). 

  

Já o interesse secundário nunca desfrutará de supremacia a priori e abstrato em relação ao 
interesse privado e caso haja conflito, este deve ser solucionado pela aplicação da ponderação 
"[...] à vista dos elementos normativos e fáticos relevantes para o caso concreto" (BARROSO, 
2005, p. XV). 

  

À luz do Estado Democrático de Direito marcado pela centralidade da Constituição entende-
se que o princípio da supremacia do interesse público não é o fundamento do regime jurídico 
administrativo. A supremacia decorre da estrutura jurídica hierarquizada, constitucionalmente 
disposta, e que vincula a Administração Pública e não propriamente um axioma do Direito 
Administrativo, vetor de interpretação dos institutos jurídicos administrativos. 

  

Entende-se que tal posicionamento doutrinário que considera o interesse público em primário 
e secundário ensejou, no Brasil, grande desvirtuação da incidência do princípio da supremacia 
do interesse público, pois se trata, na verdade, da supremacia da satisfação dos direitos e 
garantias fundamentais, constitucionalmente determinados, de observância obrigatória por 
parte do Estado. 

  

Defende-se que o interesse público secundário compreende uma construção inadequada, vez 
que se refere ao controle do erário, das finanças públicas, do Estado enquanto ente dotado de 
interesses patrimoniais. O interesse secundário decorre do múnus de administrar, ou seja, gerir 
finanças e recursos públicos, manter a equilíbrio das contas públicas compreendem encargos 
típicos de quem administra, seja no âmbito público ou privado. 

  

A formação social e política do Brasil, marcado sobremaneira por práticas coronelísticas[16] e 
clientelistas[17], do trato da coisa pública como propriedade privada do governante, ainda tão 
presente no exercício da política, a defesa de que o interesse secundário como interesse 
público é algo que, se utilizado de forma incoerente com os ditames legais que vinculam a 
Administração Pública, importará no exercício de autoritarismo, com auxílio e justificativa 
doutrinária. 
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3.2 O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E A TEORIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

  

3.2.1 A teoria dos direitos fundamentais 

  

Os direitos fundamentais compreendem o cerne do atual constitucionalismo e consagram o 
reconhecimento dos direitos inalienáveis dos indivíduos. Dimitri Dimoulis e Leonardo 
Martins definem os direitos fundamentais como 

  

[...] os direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos 
constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo 
como finalidade o exercício do poder estatal em face da liberdade individual (DIMOULIS; 
MARTINS, 2007, p. 54). 

  

Desse conceito, verifica-se a forte ligação entre o Estado de Direito e os direitos 
fundamentais, haja vista que somente num Estado organizado sob a supremacia da lei, é 
possível a positivação dos direitos individuais, estes, limitadores do exercício do poder 
estatal. 

  

Na medida em que ocorre a mudança paradigmática do Estado, como visto no capítulo 
anterior, os direitos fundamentais deixam de possuir apenas a visão de defesa da liberdade 
individual e, por isso, limitador do poder estatal, para assegurador de direitos sociais. 

  

Antonio E. Perez Luño leciona que "[...] os direitos fundamentais deixam de ser meros limites 
ao exercício do poder político, ou seja, garantias negativas dos interesses individuais, para 
definir um conjunto de valores ou fins diretos da atuação positiva dos poderes públicos"[18] 
(2004, p. 21, tradução nossa). Para o citado autor, sob a égide do atual constitucionalismo, os 
direitos fundamentais exercem duas funções: 

  

[...] no plano subjetivo seguem atuando como garantias da liberdade individual, se bem que 
este papel básico se coaduna, hoje, com a defesa dos aspectos sociais e coletivos da 
subjetividade, enquanto que o objetivo foi assumido numa dimensão institucional a partir da 
qual seu conteúdo deve funcionar para a consecução dos fins e valores constitucionalmente 
proclamados (PERES LUÑO, 2004, p. 25, tradução nossa, grifo do autor)[19]. 
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Para Robert Alexy, os direitos fundamentais são considerados como o núcleo de todo o 
constitucionalismo moderno e os direitos do homem e os direitos fundamentais possuem uma 
estreita relação. Os direitos do homem possuem como características os seguintes aspectos: 
são (i) universais, (ii) fundamentais, (iii) preferenciais, (iv) abstratos e (v) morais. Já os 
direitos fundamentais, por outro lado, são os direitos que foram acolhidos em uma 
Constituição com o intuito de positivar os direitos do homem. A positivação não anula os 
direitos do homem, mas confere validade jurídica a eles (2008, p. 10). 

  

A positivação jurídica dos direitos do homem na Constituição "[...] significa a incorporação 
na ordem jurídica positiva dos direitos considerados "naturais" e "inalienáveis" do indivíduo", 
leciona J. J. Gomes Canotilho, e sem essa positivação "[...] os direitos do homem são 
esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política" (2002, p. 
377). 

  

Decorre daí que os direitos fundamentais são vinculativos, pois uma vez positivados no corpo 
constitucional, impõem a observância obrigatória por todos os Poderes, Legislativo, Judiciário 
e Executivo, em razão da superioridade que as normas constitucionais asseguradoras de 
direitos fundamentais possuem em nosso ordenamento jurídico. 

  

Especificamente no artigo 5º, § 1º, da CRFB, assegura que todos os direitos e garantias 
fundamentais - e aí se incluem os direitos individuais e coletivos, sociais e políticos, 
independente da localização de tais direitos ao longo do texto constitucional brasileiro - 
possuem aplicação imediata. Dessa forma, os direitos e garantias fundamentais são 
imediatamente vinculantes a todos os poderes estatais legalmente constituídos. Todas as 
normas relacionadas a direitos e garantias fundamentais são preceitos normativos que 
vinculam o poder do Estado de forma direta e imediata (SARLET, 2007, p. 384-404). 

  

Resta evidente a força vinculante que os direitos e garantias fundamentais exercem sobre toda 
atuação estatal, e por todos os Poderes do Estado. Para fins desse trabalho, resta-nos delimitar 
a atuação da Administração Pública que, de forma típica, é exercida pelo Poder Executivo. 

  

  

3.2.2 O princípio da supremacia do interesse público, direitos fundamentais e Estado 
Democrático de Direito 

  

Como visto, parte-se da premissa de que o vigente sistema constitucional, cujo núcleo é a 
defesa dos direitos e garantias fundamentais, vincula todos os Poderes estatais e está no centro 
de todo o ordenamento jurídico. Dessa forma, a razão de ser do Estado é a satisfação dos 
direitos e garantias fundamentais. 
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A Constituição somente é devidamente compreendida se interpretada e efetivada a partir dos 
direitos fundamentais, pois esses "[...] é que justificam a criação e desenvolvimento de 
mecanismos de legitimação, limitação, controle e racionalização do poder" (SCHIER, 2005, 
p. 222). Assim, o catálogo de direitos e garantias fundamentais é que protegem o direito dos 
indivíduos frente às razões de Estado, que por algumas vezes, levando em consideração o 
contexto político brasileiro, são permeadas por atos de autoritarismo, em detrimento da 
satisfação dos interesses públicos. 

  

O princípio da supremacia do interesse público adentra ao ordenamento jurídico brasileiro 
nesse espírito de imposição de uma superioridade a priori não para fins de realização das 
razões de Estado, mas para o exercício de uma desigualdade frente aos interesses particulares, 
apenas para a imposição e satisfação dos direitos e garantias fundamentais, inseridos na atual 
ordem constitucional, como legítimos interesses públicos. "[...] O Estado legitima-se e 
justifica-se a partir dos direitos fundamentais e não estes a partir daquele. O Estado gira em 
torno do núcleo gravitacional dos direitos fundamentais" (SCHIER, 2005, p. 223). 

  

Nesse sentido, o interesse coletivo que requer tratamento desigual por parte do poder público 
é o interesse que efetiva os direitos fundamentais. Para tanto, a própria Constituição assegura 
patamar de desigualdade para o ente estatal efetivar a satisfação do interesse público. 

  

[...] Assim, os direitos, liberdades e garantias fundamentais não são compreendidos como 
"concessões" estatais e nem tampouco podem ser vistos como um "resto" de direitos que só 
podem ser afirmados quando não estejam presentes outros interesses mais "nobres", quais 
sejam, os públicos. Ao contrário, os direitos fundamentais "privados" devem integrar a 
própria noção do que seja o interesse público e este somente se legitima na medida em nele 
estejam presentes aqueles. A regra, portanto, é de que não se excluem, pois compõem uma 
unidade normativa e axiológica (SCHIER, 2005, p. 228). 

  

Considerando que diversos interesses privados também adentram ao amplo rol de direitos 
fundamentais, em caso de conflito entre o interesse público e o privado, a Administração 
Pública deve, apenas, se sobrepor ao interesse privado se houver a satisfação do interesse 
público primário e, como visto, é aquele direcionado para a real satisfação dos interesses da 
coletividade, pois a partir de uma interpretação da Constituição de forma sistêmica, "[...] 
interesses (ou direitos) públicos e privados equiparam-se. [...] Ambos são reconhecidos na 
Constituição em condição de igualdade. Ambos encontram-se no mesmo patamar de 
hierarquia" (SCHIER, 2005, p. 233), já que nem os interesses públicos são superiores aos 
privados, tampouco os privados são superiores aos públicos. 

  

Todavia, parte-se da premissa que a satisfação do interesse público secundário não efetiva 
diretamente direitos fundamentais e, nesse caso, a Administração Pública não está 
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constitucionalmente autorizada a exercer o tratamento pautado na desigualdade para fins de 
efetivar interesses patrimoniais do Estado. Em caso de conflito entre o interesse privado e 
público secundário, deve prevalecer o interesse do primeiro, sob pena de violação ao núcleo 
essencial da Constituição. 

  

Nesse diapasão, a Administração Pública detêm inúmeras funções impostas pelas normas 
constitucionais e infraconstitucionais, todas convergentes para a efetivação dos direitos e 
garantias fundamentais, considerados para efeito deste trabalho, como legítimos interesses 
públicos. 

  

Todavia, perfilha-se o entendimento exarado por Daniel Sarmento que defende a existência de 
uma "[...] absoluta inadequação entre o princípio da supremacia do interesse público e a 
ordem jurídica brasileira" (SARMENTO, 2005, p. 27), em razão dos riscos que os direitos 
fundamentais sofrem pela posição de autoridade do Poder Público. Ressalta que num contexto 
de Estado Democrático de Direito, a existência dos poderes públicos decorrem do encargo 
que possuem na tutela e efetivação dos direitos humanos, uma vez que 

  

[...] a cosmovisão subjacente ao princípio em debate apresenta indisfarçáveis traços 
autoritários, que não encontram respaldo numa ordem constitucional como a brasileira, em 
cujo epicentro axiológico figura o princípio da dignidade da pessoa humana (SARMENTO, 
2005, p. 27). 

                                                                                                                                                       
                                                                        

Além disso, Sarmento adverte sobre a indeterminação do conceito de interesse público aliado 
ao fato da fragmentação política vivenciada na contemporaneidade. Nesse contexto, explica o 
autor "[...] o interesse público periga tornar-se o novo figurino para a ressurreição das "razões 
de Estado", postas como obstáculo intransponível para o exercício de direitos fundamentais 
[...]" (SARMENTO, 2005, p. 25). 

  

Celso Antonio Bandeira de Mello ressalta que a estrutura do conceito de interesse público 
pressupõe a positivação dos múltiplos interesses na Constituição. 

  

[...] Uma coisa é a estrutura do interesse público, e outra é a inclusão e o próprio 
delineamento, no sistema normativo, de tal ou qual interesse que, perante este mesmo sistema, 
será reconhecido como dispondo desta qualidade. [...] Com efeito, dita qualificação quem faz 
é a Constituição e, a partir dela, o Estado, primeiramente através dos órgãos legislativos, e 
depois por via dos órgãos administrativos, nos casos e limites da discricionariedade que a lei 
lhes haja conferido (MELLO, 2009,70). 
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Sobre a temática, leciona Gustavo Binenbojm no sentido de que atualmente erige-se "[...] a 
idéia de constitucionalização do direito administrativo [...], pela adoção dos sistemas de 
direitos fundamentais e de democracia, tal como instituídos na Constituição, [...] a pautar a 
atuação da Administração Pública" (2005, p. 127, grifo do autor). 

  

Nesse sentido, o direito administrativo está vinculado aos preceitos estatuídos 
constitucionalmente que impõe a observância, por excelência, do princípio da dignidade da 
pessoa humana. A partir desse novo contexto, Gustavo Binenbojm sugere que 

• (i) a Constituição, e não mais a lei, passa a situar no cerne da vinculação 
administrativa à juridicidade; 

• (ii) a definição do que é o interesse público, e de sua propalada supremacia sobre os 
interesses particulares, deixa de estar ao inteiro arbítrio do administrador, passando a 
depender de juízos fundamentais e outros valores e interesses metaindividuais 
constitucionalmente assegurados; 

• (iii) a discricionariedade deixa de ser um espaço de livre escolha do administrador 
para convolar-se em um resíduo de legitimidade, a ser preenchido por procedimentos 
técnicos e jurídicos prescritos pela Constituição e pela lei com vistas à otimização do 
grau de legitimidade da decisão administrativa. Por sua importância no contexto 
democrático e de implementação dos direitos fundamentais, tem-se dado ênfase à 
participação e à eficiência como mecanismos de legitimação das escolhas 
discricionárias da Administração Pública (BINENBOJM, 2005, p. 128-129). 

 À luz do Estado Democrático de Direito, o Direito Administrativo fixa suas estruturas 
teóricas no respeito aos preceitos constitucionais, sendo que o Estado, enquanto administrador 
da res publica, deve impor a promoção e efetivação dos direitos individuais e coletivos. A 
partir desse novo paradigma, a Constituição apresenta-se como verdadeiro condicionante da 
atuação estatal, uma vez que as escolhas não mais se fundamentam na autoridade e 
supremacia do Estado, mas em mecanismos que visam à efetivação dos direitos e garantias 
fundamentais. 

  

Diante desse cenário, considerando a nova sistemática constitucional comprometida "[...] com 
a proteção e promoção dos direitos individuais de maneira ponderada e compatível com a 
realização das necessidades e aspirações da coletividade como um todo" (BINENBOJM, 
2005, p. 129), resta evidente a inconsistência teórica do princípio da supremacia do interesse 
público, uma vez que o Direito Administrativo não deve mais ser explicado e aplicado com 
base na supremacia a priori que Estado detém, mas a partir do postulado da satisfação dos 
direitos e garantias fundamentais. 

                

  

3.2.3 A ponderação como critério para satisfação do interesse público 
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Considerando a importância que os direitos fundamentais possuem na ordem jurídica 
contemporânea marcada pela preponderância das normas constitucionais, Daniel Sarmento 
(2005) analisa o conflito entre a satisfação de interesses públicos e direitos fundamentais e 
manifesta-se, de plano, que o princípio da supremacia do interesse público não constitui no 
critério mais acertado para a resolução do conflito. Para tanto, propõe uma solução não por 
meio da dogmática do Direito Público, mas através da teoria dos direitos fundamentais. 

  

Em caso de colisão de interesses públicos primários voltados para a satisfação de uma meta 
coletiva e os interesses primários que sirvam para a garantia de um direito fundamental, Luís 
Roberto Barroso (2005, p. XVI-XVII) sugere que seja realizada uma ponderação com base da 
observância de dois parâmetros: a análise da razão pública e da dignidade da pessoa humana. 
O uso da razão pública "[...] consiste na busca por elementos constitucionais essenciais e em 
princípios consensuais de justiça, dentro de um ambiente de pluralismo político". 

  

O princípio da dignidade da pessoa humana, por sua vez, pressupõe que o ser humano seja 
tratado como um fim em si mesmo e evita, via de consequência, que "[...] seja reduzido à 
condição de meio para a realização de metas coletivas ou de metas individuais". Dessa forma, 
se numa atuação estatal que visa alcançar uma meta coletiva, a dignidade da pessoa humana 
for desrespeitada, tal atuação deve ser evitada. 

  

A utilização da técnica da ponderação também é defendida por Gustavo Binenbojm quando a 
própria Constituição ou a norma infraconstitucional não esgotar as possibilidades de 
ponderação de interesses públicos e privados, nesse caso caberá à Administração Pública 
efetuar a ponderação dos interesses envolvidos. Assim, o 

  

[...] raciocínio ponderativo funciona como verdadeiro requisito de legitimidade dos atos da 
Administração Pública, traduzindo postura mais objetivamente comprometida com a 
realização dos princípios, valores e aspirações sociais expressos no documento constitucional 
(BINENBOJM, 2005, p. 150). 

  

O resultado do "raciocínio ponderativo" leva ao melhor interesse público, ou seja, "[...] o fim 
legítimo que orienta a atuação da Administração Pública" (BINENBOJM, 2005, p. 151). 
Sendo que a ponderação só é alcançada a partir da incidência do princípio da 
proporcionalidade, em seus três aspectos: a análise da adequação, da necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito. 

  

O jurista tedesco Robert Alexy define o princípio da proporcionalidade nos seguintes termos: 
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O princípio da proporcionalidade consiste de três princípios: os princípios da adequação, da 
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Todos os três princípios expressam a 
idéia de otimização. Os direitos constitucionais enquanto princípios são comandos de 
otimização. Enquanto comandos de otimização, princípios são normas que requerem que algo 
seja realizado na maior medida possível, das possibilidades fáticas e jurídicas. Os princípios 
da adequabilidade e da necessidade dizem respeito ao que é fática ou factualmente possível. O 
princípio da adequação exclui a adoção de meios que obstruam a realização de pelo menos um 
princípio sem promover qualquer princípio ou finalidade para a qual eles foram adotados. [...] 
O balanceamento sujeita-se a um terceiro sub-princípio da proporcionalidade, o princípio da 
proporcionalidade em sentido estrito. Esse princípio expressa o que significa a otimização 
relativa às possibilidades jurídicas (legal). (ALEXY, 2003, p. 135-136). 

  

Conforme leciona Daniel Sarmento, a ponderação deverá ser efetivada levando em 
consideração que cada restrição a interesse em jogo será justificada na medida em que "[...] 
(a) mostrar-se apta a garantir a sobrevivência do interesse contraposto, (b) não houver solução 
menos gravosa, e (c) o benefício logrado com a restrição a um interesse compensar o grau de 
sacrifício imposto ao interesse antagônico" (2003, p. 96), ou seja, a partir da incidência do 
princípio da proporcionalidade. 

                                    

Nesse sentido, considerando que diante da existência de interesses conflitantes, públicos e 
privados, Gustavo Binenbojm defende que 

  

[...] o melhor interesse público só pode ser obtido a partir de um procedimento racional que 
envolve a disciplina constitucional de interesses individuais e coletivos específicos, bem 
como um juízo de ponderação que permita a realização de todos eles na maior extensão 
possível. O instrumento desse raciocínio ponderativo é o postulado da proporcionalidade. 

[...] A preservação, na maior medida possível, dos direitos individuais constitui porção do 
próprio interesse público. São metas gerais da sociedade política, juridicamente estabelecidas, 
tanto viabilizar o funcionamento da Administração Pública, mediante instituição de 
prerrogativas materiais e processuais, como preservar e promover, da forma mais extensa 
quanto possível, os direitos dos particulares. (BINENBOJM, 2005, p. 167, grifo do autor). 

  

Dessa forma, para o aludido autor, a ponderação de interesses se apresenta como o melhor 
instrumento de resolução de conflitos de interesses públicos e privados, por levar em 
consideração os interesses individuais e coletivos, tomando por parâmetro situações 
concretas, sem que haja a supremacia a priori de qualquer das partes do conflito. 

  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O núcleo do hodierno sistema constitucional compreende a defesa dos direitos e garantias 
fundamentais, que por se encontrar no centro de todo o ordenamento jurídico, vincula todos 
os Poderes estatais. Dessa forma, a razão de ser do Estado é a satisfação dos direitos e 
garantias fundamentais. 

  

Como visto, o princípio da supremacia do interesse público confere uma superioridade a 
priori não para fins de realização das razões de Estado, mas para o exercício de uma 
desigualdade frente aos interesses particulares tendo como maior finalidade a satisfação dos 
direitos e garantias fundamentais, inseridos na atual ordem constitucional, como legítimos 
interesses públicos. 

  

Defende-se que o interesse coletivo que requer tratamento desigual por parte do poder público 
é o interesse que efetiva os direitos fundamentais. Para tanto, a própria Constituição assegura 
patamar de desigualdade para o ente estatal efetivar a satisfação do interesse público, como 
por exemplo na intervenção da Administração Pública na propriedade privada através da 
requisição e desapropriação; as formas de intervenção no domínio econômico, todas buscando 
a efetivação de outros direitos fundamentais. 

  

No caso de interesses privados em conflito com o interesse público e ambos serem 
pertencerem ao amplo rol de direitos fundamentais, a Administração Pública deve, apenas, se 
sobrepor ao interesse privado se houver a satisfação do interesse público primário e, como 
visto, é aquele direcionado para a real satisfação dos interesses da coletividade, pois a partir 
de uma interpretação da Constituição de forma sistêmica, já que nem os interesses públicos 
são superiores aos privados, tampouco os privados são superiores aos públicos. 

  

Parte-se da premissa que a satisfação do interesse público secundário não efetiva diretamente 
direitos fundamentais e, nesse caso, a Administração Pública não está constitucionalmente 
autorizada a exercer o tratamento pautado na desigualdade para fins de efetivar interesses 
patrimoniais do Estado. Em caso de conflito entre o interesse privado e público secundário, 
deve prevalecer o interesse do primeiro, sob pena de violação ao núcleo essencial da 
Constituição. 

  

Assim, à luz do Estado Democrático de Direito, os institutos jurídicos que integram o direito 
administrativo devem respeitar os preceitos constitucionais, cabendo ao Estado, enquanto 
administrador da res publica, a promoção e efetivação dos direitos individuais e coletivos. A 
partir desse novo paradigma, a Constituição apresenta-se como verdadeiro condicionante da 
atuação estatal, uma vez que as escolhas não mais se fundamentam na autoridade e 
supremacia do Estado, mas em mecanismos que visam à efetivação dos direitos e garantias 
fundamentais. 
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[1] Além dos trabalhados no texto, a partir dos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, cita-se outros critérios como o (i) do Poder Executivo que aglutina os princípios 
jurídicos que disciplinam a atividade do Executivo; (ii) das relações jurídicas que considera 
direito administrativo as regras que disciplinam as relações entre a Administração e os 
administrados; (iii) o critério teleológico que diz que o direito administrativo é o sistema 
jurídico que regula a atividade do Estado voltado para seus fins; (iv) critério negativo ou 
residual que destina-se a regular a atividade estatal excluídas as atividades legislativas e 
jurisdicionais; (v) o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado que dita as 
regras da atividade jurídica não contenciosa do Estado e regula a constituição de seus órgãos; 
(vi) critério da Administração Pública, bem mais completo e aglutinador das ideias de todos 
os critérios anteriores, que entende o direito administrativo como o conjunto de regras e 
princípios que vinculam órgãos, entidades e agentes públicos que realizam de forma concreta 
e imediata os fins do Estado (DI PIETRO, 2009, p. 43-47). 

[2] O princípio da legalidade surge com o Estado de Direito, como expressão burguesa de 
organização estatal, que impôs ao Estado a limitação da ação dos governantes. Conforme 
leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, "[...] enquanto o princípio da supremacia do 
interesse público sobre o interesse privado é da essência de qualquer Estado, de qualquer 
sociedade juridicamente organizada com fins políticos, o da legalidade é específico do Estado 
de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá a identidade própria. Por isso 
mesmo é o princípio basilar do regime jurídico-administrativo já que o Direito Administrativo 
[...] nasce com o Estado de Direito: é uma conseqüência dele. É fruto da submissão do Estado 
à lei. É, em suma, a consagração da idéia de que a Administração Pública só pode ser exercida 
na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, 
infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei (MELLO, 2005, p. 
99-100, grifo do autor). 
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[3] No original: "[...] sino también el resultado de um interés emergente de la existência de la 
vida em comunidad, en el cual la mayoría de los individuos reconocen, también, un interés 
próprio y directo". 

[4] No original: "[...] el derecho administrativo está concebido para posibilitar y asegurar 
que la administración pública logre de manera concreta los objetivos que le han sido fijados, 
satisfaciendo las necesidades de la comunidad y de los individuos que la integran, 
alcanzando el bienestar general que es sustento de nuestras liberdades y derechos, oponiendo 
vallas eficaces a un intervencionismo estatal que si se reconoce necesario, solo resulta 
admisible cuando concurre al logro de ese bienestar general". 

[5] Poder de império compreende a atuação administrativa pautada no exercício de 
prerrogativas de autoridade. Trata-se de tradicional classificação do ato administrativo, em 
relação à posição jurídica da Administração, sendo conceituado por Hely Lopes Meirelles 
como "atos de império ou de autoridade são todos aqueles que a Administração pratica usando 
de sua supremacia sobre o administrado ou servidor e lhes impõe obrigatório atendimento. É o 
que ocorre nas desapropriações, nas interdições de atividade, nas ordens estatutárias. Tais atos 
podem ser gerais ou individuais, internos ou externos, mas sempre unilaterais, expressando a 
vontade oniponente do Estado e seu poder de coerção. São, normalmente, atos revogáveis e 
modificáveis a critério da Administração que os expediu. Essa conceituação não se revive a 
vetusta e abandonada teoria da dupla personalidade do Estado ora através como pessoa 
pública, expedido atos de império, ora agiria cmo pessoa privada, praticando atos de gestão" 
(MEIRELLES, 2000, p. 155-156). 

[6] O Prof. Celso Antonio Bandeira de Mello ainda inclui o princípio da indisponibilidade do 
interesse público que compreende os interesses qualificados como próprios da coletividade e 
impostos ao setor público que "[...] não se encontram à livre disposição de quem quer que 
seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem 
disponibilidade sobre eles, não sentido de que lhe incumbe apenas curá-los - o que é também 
um dever - na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis" (MELLO, 2009, p. 73-
74).       

[7] Explica a Prof.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro que "a expressão regime jurídico da 
Administração Pública é utilizada para designar, em sentido amplo, os regimes de direito 
público e direito privado a que pode submeter-se a Administração Pública. Já a expressão 
regime jurídico administrativo é reservada tão-somente para abranger o conjunto de traços, 
de conotações, que tipificam o Direito Administrativo, colocando a Administração Pública 
numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa" (2009, p. 60, grifo do 
autor). 

[8] Refere-se ao contexto atual denominado de pós-modernidade. Trata-se da condição do 
capitalismo contemporâneo que produz influências em toda atuação humana. François de 
Lyotard foi um dos pioneiros na identificação desse movimento na obra "A condição pós-
moderna" (1979), caracterizada pelo fim das grandes metanarrativas, ou seja, o descrédito dos 
grandes esquemas explicativos do saber e da política. Dominam, neste cenário, os experts, o 
saber científico se reduz a tal ponto de ficar restrito a especialistas. 

Vários autores atualmente debruçam suas análises para compreensão dos efeitos desse 
movimento, em que destacamos Zygmunt Bauman, que nomeia de "modernidade líquida", 
esse processo de elevação do indivíduo enquanto consumidor, descrença dos valores 
"sólidos", velocidade diante da revolução tecnológica que impõe um ritmo esquizofrênico à 
vida, a exclusão dos elementos "impuros" da sociedade entre eles a segregação racial, e, 
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acima de tudo, a pós-modernidade "... vive num estado de permanente pressão para se 
despojar de toda interferência coletiva no destino individual, para desregulamentar e 
privatizar. (...) A busca da pureza moderna expressou-se diariamente com a ação punitiva 
contra as classes perigosas; a busca da pureza pós-moderna expressa-se diariamente com a 
ação punitiva contra os moradores das ruas pobres e das áreas urbanas proibidas, os 
vagabundos e indolentes". BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-modernidade. 
Tradução de Mauro Gama, Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 
26, grifo nosso. 

[9] Como prerrogativas é possível exemplificar com a possibilidade de impor 
desapropriações; instituir servidões administrativas; a imposição de cláusulas exorbitantes nos 
contratos administrativos como as que permitem a alteração ou rescisão unilateral do contrato; 
privilégios tributários como as imunidades tributárias entre entes federados previstas no artigo 
150 da Constituição da República Federativa do Brasil, privilégios processuais como os 
prazos dilatados previstos no artigo 188 do Código de Processo Civil; prevenir, fiscalizar e 
punir no exercício do poder de polícia. 

[10] As restrições podem ser exemplificadas a partir da obrigatoriedade de observância aos 
princípios elencados no caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil 
como a legalidade; a impessoalidade - que obriga a existência das licitações e dos concursos 
públicos para a escolha de servidores públicos; a moralidade; a publicidade - pela necessária 
divulgação dos atos administrativos; e a eficiência que impõe uma análise do custo e do 
benefício de toda atuação estatal. 

[11] Luís Roberto Barroso autor do texto "O Estado contemporâneo, os direitos fundamentais 
e a definição da supremacia do interesse público"; Daniel Sarmento autor do texto 
"Interesses públicos vs. interesses privados na perspectiva da teoria e da filosofia 
constitucional"; Alexandre Santos Aragão autor do artigo intitulado "A "supremacia do 
interesse público" no advento do Estado de Direito e na hermenêutica do Direito Público 
contemporâneo"; Gustavo Binenbojm autor do artigo intitulado "Da supremacia do interesse 
público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o Direito Administrativo"; 
Humberto Ávila autor de "Repensando o "princípio da supremacia do interesse público sobre 
o particular", e, finalmente, Paulo Ricardo Schier autor do texto "Ensaio sobre a supremacia 
do interesse público sobre o privado e o regime jurídico dos direitos fundamentais". Todos 
esses textos estão reunidos na obra: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus 
interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

[12] O tema é analisado nas páginas 147 a 182 da obra ALESSI, Renato. Sistema 
istituzionale del diritto amministrativo italiano. Milano: Giuffrè, 1953. 

[13] No original: "[...] uma certa garanzia di tutela dei singoli contro la possibilità di arbitrî 
ed oppressione da parte dei governanti". 

[14] No original: "[...] interessi, pertanto, soggettivi, in quanto propri del singolo soggetto, 
od anche, in senso assai lato, patrimoniali". 

[15] No original: "[...] che l'azione amministrativa sia diretta effettivamente alla 
realizzazione dell'interesse pubblico". 

[16] Sobre a tradição política brasileira, pode-se "[...] definir o coronelismo como umas 
instituições imaginárias centrais da sociedade brasileira. Foi a instituição imaginária que 
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permitiu durante longo tempo a existência histórica dos mais diversos personagens políticos, 
dotando-os de significação. A sobrevivência do coronelismo até hoje é devida à profunda 
impregnação das práticas sócio-políticas brasileiras pelo imaginário do coronel. [...] Os 
coronéis são, de fato, criadores de códigos de comportamento social bem brasileiros, numa 
sociedade fechada à cidadania e centrada nas grandes famílias oligárquicas". GUALBERTO, 
João. A invenção do coronel: ensaio sobre as raízes do imaginário político brasileiro. 
Vitória: SPDC/UFES, 1995. p. 15. 

[17] O clientelismo consolidou-se no Brasil na primeira fase do período republicano, entre 
1889 a 1930, período dominado pela alternância política entre latifundiários de São Paulo e 
Minas Gerais (República do Café com Leite), que ascendiam ao poder através da utilização do 
forte controle político que exerciam sobre a população, apoderando-se da utilização de meios 
que sufocavam o exercício democrático, com a manipulação do processo eleitoral e a 
utilização do voto de cabresto, dando continuidade ao status quo desenvolvido desde o 
período colonial, mantendo, dessa forma, o poder e controle político, econômico e social. 
Nesse contexto, têm-se clientes, além de cidadãos. Sobre o assunto, conferir: LEAL, Victor 
Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 2.ed. 
São Paulo: Alfa-Omega, 1975. 

[18] No original: "[...] los derechos fundamentales han dejado de ser meros límites al ejercicio 
del poder político, o sea, garantias negativas de los intereses individuales, para devenir un 
conjunto de valores o fines directivos de la acción positiva de los poderes públicos." 

[19] No original: "[...] en el plano subjetivo siguen actuando como garantias de la libertad 
individual, si bien a este papel clásico se aúna ahora la defensa de los aspectos sociales y 
colectivo de la subjetividad, mientras que en el objetivo han asumido una dimensión 
institucional a partir de la cual su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los 
fines y valores constitucionalmente proclamados. 
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS RELAÇOES PRIVADAS: 
ESTUDO DE CASO À LUZ DOS DIREITOS DO AUTOR 

 

FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE PRIVATE RELATIONS: A CASE STUDY IN THE 
LIGHT OF THE RIGHTS OF THE AUTHOR 

 
 
 

Michele Taís Dumke 
 

RESUMO 
Diante da crescente violação aos direitos constitucionais nas relações de caráter 
eminentemente privado, a aplicação e a incidência dos direitos fundamentais, inicialmente 
concebidos para regular as relações entre os indivíduos e o Estado, passaram a ganhar 
destaque na doutrina e na jurisprudência, através do desenvolvimento de teorias destinadas a 
analisar e discutir a incidência da tutela dos direitos fundamentais nas relações privadas e a 
forma de incidência da tutela destas normas fundamentais em tais situações. O estudo dessa 
situação é o pano de fundo do presente trabalho, que pretende verificar a irradiação da 
proteção dos direitos fundamentais nas relações privadas, em especial, sob o aspecto das 
relações deste cunho, envolvendo direitos do autor.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; RELAÇÕES PRIVADAS; 
APLICAÇÃO DIRETA OU INDIRETA; PROPRIEDADE INTELECTUAL; DIREITO DO 
AUTOR. 
 
ABSTRACT 
Given the increasing violation of constitutional rights in the relations of eminently private, 
implementation and impact of fundamental rights, initially designed to regulate relations 
between individuals and the State started to gain prominence in the doctrine and 
jurisprudence, through the development of theories for to examine and discuss how the 
incidence of protection of fundamental rules in such situations. The study of this situation is 
the backdrop of this work, you want to check the radiation protection of fundamental rights in 
private relations, especially relations of this nature, involving copyright. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS. PRIVATE RELATIONS. APPLICATION 
DIRECTLY OR INDIRECTLY. INTELLECTUAL PROPERTY. A COPYRIGHT 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

Há muito se discute sobre a incidência e eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
privadas. Isto porque, os direitos fundamentais propriamente ditos são, na essência, os direitos 
do homem livre e isolado, direitos que possui em face do Estado, segundo Bonavides, (2009, 
p. 561), citando Carl Schmitt. 
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Partindo desta concepção clássica, de que os direitos fundamentais nada mais são do que 
direitos do homem em face do Estado, exprimindo, pois, a verticalidade das relações 
estabelecidas, passou-se a questionar a aplicabilidade de tais direitos às relações privadas 
(horizontais), principalmente diante de situações em que uma das partes apresenta-se 
prevalente à outra pelo poderio econômico ou político, por exemplo. 

  

Nesta senda, qual seria a eficácia dos direitos fundamentais quando frente à relações de cunho 
eminentemente privado? Teriam eficácia indireta, sendo aplicados de maneira reflexa, ou 
teriam eficácia direta, imediata? 

  

À luz de tais questionamentos, buscou-se analisar a incidência de tais direitos, utilizando-se, 
para tanto, de um breve apanhado histórico sobre o surgimento e institucionalização dos 
direitos fundamentais, passando pela análise das corrente teóricas que analisam a sua 
aplicação e incidência sobre as relações horizontais, buscando, por fim, a situação desta 
celeuma no ordenamento jurídico, através da análise do posicionamento jurisprudencial 
brasileiro sobre o tema. 

  

Nesta senda, a análise da violação ao direito à propriedade intelectual, e, dentre estes, dos 
direitos do autor, figurou como pando de fundo para buscar a forma de aplicação dos direitos 
fundamentais às relações não públicas, em razão da sua frequente desrespeito, principalmente 
diante das novas tecnologias, dentre as quais, a internet. 

  

Versando os direitos do autor sobre a proteção às obras intelectuais, como obras literárias, 
científicas e artísticas e os direitos conexos a estas, apresentou-se a expansão da internet como 
uma forma peculiar de violação a tais direitos. A velocidade com que a troca de informações 
acontece no mundo virtual favorece a propagação de informações em tempo real e a 
disseminação de obras dos mais variados conteúdos. Diante disso, dificultoso torna-se o 
controle da propriedade intelectual dos conteúdos disponibilizados pela rede mundial de 
computadores, favorecendo, assim, a violação dos direitos do autor. 

  

Diante desta situação, buscou-se analisar como se daria a reparação ou a restauração a tais 
direitos, bem como a forma como a tutela constitucional incidiria sobre as relações deste 
cunho. 

  

  

A INCIDÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS 
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Destinados a manter e regular os pressupostos essenciais à vida do homem, os direitos 
fundamentais surgiram como garantias deste em face do Estado, a fim de limitar o poder 
estatal e estabelecer um rol de direitos oponíveis erga omnes. Por tal razão, as primeiras 
dimensões de direitos buscaram tutelar os preceitos fundamentais contemporâneos à 
revolução francesa - liberdade, igualdade e fraternidade - a fim de institucionalizá-los de 
maneira gradativa na ordem jurídica positiva. 

  

O primeiro grande bloco de direitos fundamentais a serem assegurados no âmbito 
constitucional foram os direitos da liberdade, civis e políticas. Tais direitos se apresentaram 
como verdadeiros direitos de resistência ou de oposição frente ao Estado, buscando separar ou 
demarcar uma zona-limite de atuação do Estado frente à autonomia individual, passando a ser 
conhecidos como direitos de cunho negativo, em razão do momento histórico em que 
surgiram, em que o Estado liberal-burguês era marcado pelo individualismo e pelo 
capitalismo. 

  

Nesse cenário, a sociedade, cansada dos desmandos estatais, firmou os direitos à liberdade e à 
autonomia privada, buscando a abstenção da intervenção estatal nos interesses e relações 
privadas. Incluíram-se no rol de tais direitos o direito à vida, à liberdade (de expressão, de 
imprensa, de manifestação, de reunião, de crença, etc), os direitos de participação política, os 
direitos à igualdade, à propriedade, representando, pois, a "fase inicial do constitucionalismo 
ocidental", conforme Paulo Bonavides (2009, p. 517) 

  

Com a evolução da sociedade, a efetivação dessa gama de direitos fundamentais, 
principalmente com a eclosão da revolução industrial, mostrou-se ineficaz ou inoperante sem 
um comportamento ativo do Estado na sua manutenção, mormente face aos problemas sociais 
e econômicos decorrentes das mudanças introduzidas com a expansão da indústria e da 
industrialização, razão pela qual passou-se a buscar novamente a intervenção do Estado na 
autonomia individual, a fim de regular as relações no campo social. 

  

Coube ao Estado, pois, atuar de modo positivo para regular a convivência em sociedade, fato 
que autorizou que as pessoas passassem a exigir atitudes dos órgãos estatais a fim de defender 
os seus direitos fundamentais frente ao Estado. Assim, surgiram os direitos de segunda 
dimensão ou direitos da igualdade, conhecidos também como direitos sociais, culturais e 
econômicos, apresentando-se como direitos positivos, por alçarem o Estado à função de 
pacificador social, ao exigir a sua participação mais efetiva nas relações a fim de garantir o 
equilíbrio destas. 

  

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet: 
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[...] Estes direitos fundamentais [...] caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo 
direitos e prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., 
revelando uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais 
concretas, utilizando-se a formulação preferida da doutrina francesa. [...] (2009, p. 47) 

  

Conhecidos como direitos de fraternidade e igualdade, destinaram-se os direitos de terceira 
dimensão à tutela da coletividade, dissociando-se, assim, do homem, considerado 
individualmente. Inserem-se no contexto destes direitos o direito à paz, à autodeterminação 
dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à qualidade de vida, ao patrimônio 
histórico e cultural, dentre outros. 

  

Tais direitos encontram-se ainda em fase de ascendente constitucionalização, diante da sua 
importância e da implicação universal que, frente a vastidão de seus titulares, muitas das 
vezes indefinidos ou indefiníveis, requer o congresso dos Estados para consecussão de seus 
objetivos, como, por exemplo, a efetivação da garantia a um meio ambiente sustentável e 
equilibrado, em contraposição aos danos causados pelo crescimento e desenvolvimento 
econômico. 

  

Divergem os doutrinadores sobre a existência da quarta e da quinta dimensões de direitos 
fundamentais. Configurariam os direitos de quarta dimensão o direito à democracia, à 
informação e ao pluralismo, dos quais dependeria a concretização da sociedade aberta do 
futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, segundo Bonavides (2009, p. 571). O 
mesmo doutrinador cita ainda o direito à paz como direito fundamental de quinta dimensão, 
mencionando como direito imanente à vida, sendo condição indispensável ao progresso de 
toas as nações, pequenas e grandes, em todas as esferas (2009, p. 580). 

  

A crítica à existência de tais dimensões de direitos fundamentais reside na ideia de que o 
desdobramento de todos os direitos fundamentais se dá em função e com base nos tradicionais 
direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, sendo os direitos apresentados como direitos 
de quarta e quinta gerações nada mais do que parcela daqueles direitos, dissecados e 
reapresentados sob titulação diversa (SARLET, 2009, p. 50/51).  

  

O fato é que em todas as dimensões, os direitos fundamentais destiram-se a regular, mediata 
ou imediatamente, relações entre os indivíduos e o Estado, tidas como verticais. Porém, a 
partir do momento em que passou-se a verificar a existência de um conteúdo essencial nos 
direitos fundamentais, cuja proteção proíbe restrições à eficácia desses direitos, passou-se a 
discutir a possibilidade de se aplicar a proteção decorrente destes direitos às relações privadas, 
irradiando suas normas e valores às relações estabelecidas sem a vinculação (direta) do ente 
estatal em algum dos pólos, questionando-se, assim, o cabimento, num primeiro momento, 
das tutelas ou das garantias decorrentes dos direitos fundamentais nas relações de cunho 
privado, e, posteriormente, como se daria a irradiação ou a aplicação destes à tais relações. 
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Parece-nos certo que, ao tempo em que as normas constitucionais passaram a irradiar seus 
princípios sobre toda a normatividade, atingiram os postulados básicos do direito privado a 
fim de atribuir-lhes significados e interpretações diversas das inicialmente vinculadas. Os 
direitos fundamentais, nesta seara, são os meios pelos quais se expandem os princípios e 
princípios constitucionais, impondo-se à todas as normas e relações jurídicas, inclusive às 
privadas. 

  

Na doutrina e literatura alemãs3, assim como na brasileira, o debate sobre o tema cingiu-se em 
duas correntes principais: a dos que entendem que os direitos fundamentais devem ser 
aplicados, diretamente às relações entre particulares, assim como o são nas relações entre o 
individuo o ente estatal; e a dos que prelecionam que tais direitos devem irradiar seus efeitos 
nas relações entre particulares de maneira mediata, através da reinterpretação do direito 
infraconstitucional à luz dos direitos fundamentais. 

  

Sobre o tema, assevera Thiago L. S. Sombra (2004, p. 182): 

  

O fundamento da eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 
pode ser retirado da concepção desses enquanto valores que emergem por todo ordenamento, 
ou seja, como uma decorrência inevitável do princípio da unidade do ordenamento jurídico e 
da força normativa da Constituição. Um dos fatores que mais contribuiu para a criação da 
teoria da eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares foi a 
concepção de uma Constituição normativa democrática, a qual deveria preconizar pela 
supremacia de uma série de princípios e valores emergentes na sociedade. Desse modo, a 
força normativa da Constituição, consubstanciada em sua fundamentalidade e supremacia 
jamais poderia conceber que a ordem jurídica-privada ficasse alheia às normas 
jusfundamentais. 

  

Segundo a teoria da aplicação mediata dos direitos fundamentais às relações privadas, tais 
direitos requerem o estabelecimento ou a criação de cláusulas gerais pela legislação 
infraconstitucional para que possam incidir, devendo, ainda, serem tais cláusulas interpretadas 
em consonância com a ordem constitucional vigente. 

De acordo com Daniel Sarmento4, 

  

A teoria da eficácia mediata nega a possibilidade de aplicação direta dos direitos 
fundamentais nas relações privadas porque, segundo seus adeptos, esta incidência acabaria 
exterminando a autonomia da vontade, e desfigurando o Direito Privado, ao convertê-lo numa 
mera concretização do Direito Constitucional (2007, p. 121/182) 
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Nesse sentido, a fim de evitar o desaparecimento da autonomia da vontade, característica 
imanente das relações privadas, caberia, pois, ao legislador criar os mecanismos para a 
aplicação dos direitos fundamentais à tais relações, através de mecanismos que protejam as 
características dos Direitos Privados, e que alcancem a este a proteção constitucional, 
devendo o aplicador do direito atuar na integração das lacunas jurídicas. 

  

Conforme Simone A. Savazzoni, 

  

Para esta corrente, a força jurídica dos preceitos constitucionais no âmbito das relações entre 
particulares incide apenas mediatamente, por meio dos princípios e das normas próprias do 
direito privado, vez que os direitos fundamentais servem apenas para princípios para 
interpretação das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados, suscetíveis de 
concretização ou preenchimento (colmatação) de lacunas. 

Justifica-se a aplicação mediata para assegurar a proteção constitucional da autonomia 
privada, o que pressupõe a possibilidade dos indivíduos renunciarem a direitos fundamentais 
no âmbito das relações privadas. (2008) 

  

Pela teoria da aplicação imediata ou direta dos direitos fundamentais, poderiam estes ser 
aplicados às relações privadas sem que houvesse a necessidade de cláusulas gerais 
delimitando ou normatizando a sua incidência. Isto porquê, considerada a natureza erga 
omnes dos direitos fundamentais, apresentariam-se como direitos subjetivos, passíveis de 
serem exercidos de maneira plena, inclusive nas relações privadas (MARETTI, 2010). 

  

Segundo tal corrente, a justificativa da eficácia direta dos direitos fundamentais na esfera 
privada decorreria da necessidade de se corrigirem eventuais desigualdades, sobretudo nos 
casos em que a dignidade da pessoa humana estivesse sob ameaça ou diante de uma 
ingerência indevida na esfera da intimidade pessoal (MARETTI, 2010). 

  

Enfrentando o tema atinente à aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, 
posicionou-se o Supremo Tribunal Federal5 da seguinte forma: 

  

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE 
COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E 
DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS 
RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não 
ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas 
relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos 
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes 
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públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes 
privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA 
PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a 
qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, 
em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da 
República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O 
espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à 
incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais 
de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, 
não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, 
especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não 
confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de 
ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força 
normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema 
de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. 
ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. 
ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem 
função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus 
associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode 
denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - 
UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume 
posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus 
associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla 
defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o 
recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de 
suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por 
restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade 
exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional 
de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais 
concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, 
CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 
(RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT 
VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821) 

  

Neste julgamento, analisou a Corte Suprema a questão atinente à eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações privadas, proferindo decisão considerada precursora sobre o 
assunto. Tal julgamento teve origem no recurso extraordinário interposto pela União 
Brasileira de Compositores (UBC) buscando a revisão da decisão proferida pelo Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro que, julgando a ação ajuizada, tornou inválido o ato que excluiu do 
quadro de associados da UBC, sob o fundamento de que a recorrente não teria respeitado o 
princípio da ampla defesa. 

  

A relatora do acórdão, ministra Ellen Gracie, ao analisar o caso, deu provimento ao recurso, 
levando em consideração o fato de que as associações privadas possuíam autonomia para 
elaboração de suas regras, razão pela qual seus associados deveriam aderir às mesmas, não 
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podendo-se falar em anulação da exclusão de associado em face da disposição estatutária. Foi 
seguida em seu voto pelo ministro Carlos Velloso. 

  

Divergindo deste, o ministro Gilmar Mendes, ressaltou, em sua decisão, a teoria da 
aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais às relações privadas, no que foi seguido 
pelos ministros Joaquim Barbosa e Celso de Mello. 

  

Tal decisão, considerada como inovadora ao cindir com o pensamento constitucional clássico, 
que reconhecia a aplicação dos direitos fundamentais apenas às relações entre o Estado e o 
particular, reconheceu a oponibilidade de tais direitos às relações entre particulares, abraçando 
a chamada eficácia imediata (ou direta) dos direitos essenciais, e passando a exigir do Estado 
uma conduta ativa de proteção desses direitos. 

  

Segundo Daniella C. Minholi: 

  

A autonomia privada, cujas limitações encontram-se na ordem jurídica, não pode ser exercida 
com prejuízo aos direitos e garantias de outros entes, vez que a autonomia de vontade não 
adjudica aos indivíduos, no âmbito de seu encontro e desempenho, a faculdade de violar ou 
ignorar as restrições impostas pela Constituição Da República Federativa do Brasil, cuja 
eficácia e força normativa igualmente se impõem, aos entes privados, no domínio de suas 
relações particulares, em sede de liberdades fundamentais. (2009) 

  

  

A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO AUTOR E A TUTELA JURISDICIONAL: 
ESTUDO DE CASO 

  

À luz do entendimento jurisprudencial acima exposto, e seguindo a previsão constitucional, 
pronunciou-se recentemente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, reconhecendo a 
tutela direta dos direitos fundamentais nas relações privadas ao julgar ação de suspensão de 
publicação pela internet cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, 
ajuizada por Arysson Soares da Silva e Antonio Pereira de Azevedo, em face de Dimas 
Batista de Araújo, face a violação da propriedade intelectual decorrente da publicação de 
partes da obra "José Batista dos Santos, uma figura de patriarca" por Dimas Batista de Araújo, 
como se sua fosse, em obra comercializada e divulgada na internet, intitulada "Pesquisa 
Genealógica", resultando no acórdão cuja ementa é: 
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EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. PLÁGIO DE OBRA 
LITERÁRIA. LIVRO FLAGRANTEMENTE REPRODUZIDO EM OBRA PUBLICADA 
PELA INTERNET SEM O CONSENTIMENTO DOS AUTORES. DISTRIBUIÇÃO NÃO 
AUTORIZADAS DE FOLHETO CONTENDO TRECHOS DA OBRA SEM MENCIONAR 
A AUTORIA. OFENSA AOS DIREITOS AUTORAIS DOS ESCRITORES. DANOS 
MORAIS CARACTERIZADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. 

  

Do corpo do acórdão, extrai-se6: 

  

[...] Cinge-se a presente demanda em indenização por danos morais e materiais face a 
reprodução, pelo apelante, de obra literária escrita pelos apelados. 

  

O caso em tela deve ser analisado à luz do disposto na Lei 9.610/98, que regula os direitos 
autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos 
(art. 1°), assegurando-lhe os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou (art. 22). 

  

Além disso, o art. 5° estabelece: 

"Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do 
público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por 
qualquer forma ou processo; 

[...] 

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou 
científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer 
armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de 
fixação que venha a ser desenvolvido; 

VII - contrafação - a reprodução não autorizada; 

[...]." 

  

 Mais adiante, no art. 7°, consta: 

  

"São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 
tais como: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7476



I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

[...]." 

  

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo esclarece: 

  

"Quando se dá não apenas a falta de autorização do titular, mas também a apropriação da obra 
de outra pessoa como sua, a figura que se caracteriza é o plágio, que significa a apropriação 
indevida, ou o furto, do trabalho intelectual. Diz respeito mais à paternidade da obra, já que se 
funda na usurpação, atribuindo alguém a si a autoria de uma obra, ou parte dela, através da 
cópia pura e simples, ou disfarçadamente, com mudança de algumas palavras. Mas envolve o 
direito de publicidade, quando se consuma o plágio". (Responsabilidade Civil: Lei n. 10.406, 
de 10.01.2002, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 832). 

  

In casu, extrai-se da exordial que os autores fizeram pesquisa sobre a história genealógica da 
Família Batista, vindo a publicar um livro de título  "JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, UMA 
FIGURA DE PATRIARCA" (doc. 03 - fl. 08). O réu, ora apelante, por sua vez, ao pesquisar 
sobre o mesmo tema, publicou seu estudo, por intermédio da internet, sob a denominação de 
"Pesquisa Genealógica", além de confeccionar folheto utilizando-se de textos contidos no 
trabalho dos autores. 

  

Analisando trechos do livro dos apelados e comparando-os com partes do folheto divulgado 
pelo apelante, verifica-se facilmente que este último copiou grande parte da obra dos autores, 
como bem verificou o Magistrado a quo ao ressaltar que: 

  

"(...), da simples comparação de alguns trechos do livro dos autores com passagens constantes 
do folheto produzido pelo réu, denota-se uma flagrante uniformidade impressa nos itens "O 
POVOAMENTO DO SERIDÓ", "PRIMEIRA SESMARIA DE TERRAS REQUERIDA 
ONDE HOJE É O MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS", "ASCENDÊNCIA DO 
PATRIARCA, JOSÉ BATISTA DOS SANTOS", dentre vários outros, onde se verifica que 
até mesmo os "capítulos" são igualmente denominados". (fl. 253). 

  

De fato, não é difícil constatar a flagrante semelhança entre as obras, bastando comparar 
passagens como bem o fez o Juiz sentenciante ao destacar: 

  

"A título de exemplificação, transcrevemos um dos excertos mencionados, assinalado em 
ambas as obras sov o título "O POVOAMENTO DO SERIDÓ". 
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Obra dos autoers - pag. 08 do livro coalcionado à fl. 08 dos atos: 

"Todo o povoamento do sertão nordestino, feito pelo colonizador português, está ligado 
diretamente à formação e à expansão dos ciclos do gado e do algodão. Foi, por conseguinte, o 
ciclo do gado que impulsionou o povoamento do sertão nordestino e, dentro dele, a região do 
Seridó, mediante a instalação de currais de gado. 

(...)" 

Folheto do réu - fl. 10 dos autos: 

"Todo o povoamento do sertão nordestino, feito pelo colonizador português, está ligado 
diretamente à formação e à expansão dos ciclos do gado e do algodão. Foi, por conseguinte, o 
ciclo do gado que impulsionou o povoamento do sertão nordestino e, dentro dele, a região do 
Seridó, mediante a instalação de currais de gado. 

(...)'" (fl. 253). 

  

Neste vértice, cabe verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores de ensejar o 
dano moral reclamado. 

  

Como dito inicialmente, a Lei de Direitos Autorais (9.610/98) ampara o pleito indenizatório 
em seu art. 22 "Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que 
criou", e mais adiante, no art. 108, dispõe expressamente que "Quem, na utilização, por 
qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o 
nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por 
danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: [...]". 

  

No presente caso, inegável que o dano moral sofrido pelos autores deriva do próprio ato ilícito 
violador de direito, pois como visto, o legislador fixou a responsabilidade objetiva por 
contrafação de obra intelectual na qual seja omitido o nome do autor, não se exigindo, 
portanto, o elemento culpa. Sobre o assunto, afirma Rui Stoco: 

  

Como se verifica, a indenização por dano moral do autor de obra intelectual é assegurada no 
caso de terceiro que deixa de indicar ou anunciar como tal o nome, pseudônimo ou sinal 
convencional do autor, intérprete ou executante. 

[...] 

  

É como reproduzir no rádio uma canção e não informar o nome do seu autor (o que vem se 
tornando comum, lamentavelmente), ou apresentar uma peça de Molière ou de Shakespeare 
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sem informar seus nomes ou, ainda, fazer uma exposição de fotografias ou de obras de arte 
sem identificar o seu autor. 

Utilizar é fazer uso, aplicar. 

Do que se infere que a expressão "utilização, por qualquer modalidade", é infeliz e restritiva e 
não expressa todo o alcance que o legislador buscou. 

Nessas hipóteses o responsável pelo ato responderá por dano moral. 

Note-se que a responsabilidade é objetiva, pois basta a utilização sem divulgação da 
identidade do autor para caracterizar-se o ato ilícito. Não se indaga da intenção do agente nem 
se releva o fato de ter incorrido em erro ter sido apenas imprudente ou negligente (desidioso) 
(Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 820). 

  

 No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "a indenização, no caso, é 
devida como conseqüência do desprezo de direito moral, que está diretamente vinculado à 
pessoa do autor, e funda-se no fato de ser a obra a projeção de sua personalidade'" (JB 
95/98, Min. Francisco Rezek). 

  

Desta feita, irrelevante não tenha sido delineada a culpa do apelante, porquanto a lei dispensa 
a configuração deste elemento. 

  

Aliás, nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho, "seria uma demasia, algo até impossível, exigir 
que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos 
ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 
dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 
irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" (Programa de 
Responsabilidade Civil. 4ª ed. revista, aumentada e atualizada, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
102). 

  

Vejamos o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios: 

  

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO A 
reprodução parcial ou integral de obra literária, sem a autorização prévia e expressa do autor, 
configura contrafação e gera direito à indenização por danos morais (TJSC - AC n. 
2007.023621-1, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 10.07.2007). 

  

Sobre o montante do ressarcimento, cumpre ressaltar que, em matéria de danos morais, a lei 
civil não fornece critérios específicos para a sua fixação. Justamente por isso a jurisprudência 
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tem optado por confiar ao prudente arbítrio do magistrado essa árdua missão de estipular um 
valor justo para amenizar a dor alheia. 

  

Nesse passo, o quantum indenizatório tem sido fixado de acordo com as peculiaridades de 
cada caso concreto, levando em conta, sobretudo: as condições pessoais e econômicas das 
partes envolvidas; a intensidade do sofrimento psicológico gerado; a finalidade admonitória 
da sanção, para que a prática do ato ilícito não se repita; e o bom senso, para que a 
indenização não seja extremamente gravosa, a ponto de gerar um enriquecimento sem causa 
ao ofendido, nem irrisória, que não chegue a lhe propiciar uma compensação para minimizar 
os efeitos da violação ao bem jurídico. Neste sentido, assentou o Superior Tribunal de Justiça: 

  

DANO MORAL. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR. 
CONDENAÇÃO ANTERIOR, EM QUANTIA MENOR. 

Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, 
tais como nível cultural do causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do 
ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do 
dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a 
vítima. (REsp 355392 / RJ, rel. Min. Castro Filho, j.26.3.2002). 

  

No caso em apreço, inegável o dano moral experimentado pelos autores, o qual é presumido, 
posto que restou violado o direito personalíssimo de sua obra intelectual. 

  

Sendo assim, o valor fixado de R$ 3.000,00( três mil reias) para cada um dos autores, pelo 
Magistrado a quo mostra-se adequado e consonante com aqueles comumente aceitos por esta 
Corte em casos semelhantes, perfazendo-se em quantia justa e razoável, hábil a reparar o 
abalo moral sofrido e punir a ofensora. 

  

Por tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença hostilizada em 
todos os seus termos. 

  

É como voto. [...] 

  

No caso em análise, verificou-se ter havido violação do direito à propriedade intelectual 
através da utilização de trechos de obra literária de autoria de terceiros por Dimas Batista de 
Araújo, sem a autorização dos autores originais, e sem menção da autoria do material 
utilizado. 
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Os direitos do autor são espécie de direito autoral, do qual também fazem parte direitos a 
programas de computador (softwares), e destinam-se a tutelar as obras intelectuais protegidas, 
como textos de obras literárias, artísticas ou científicas, assim como os artistas, interpretes ou 
executantes, bem como produtores de fonogramas e os organismos de radiofusão. 

  

Tais direitos inserem-se na gama de direitos fundamentais de primeira dimensão, por 
constituírem direito à propriedade intelectual. De acordo com Isabel Vaz, citada por Bernardi: 

  

[...] sob a denominação "propriedade intelectual" agrupam-se duas grandes categorias de bens, 
dando origem a direitos resultantes da atividade intelectual, com reflexos no domínio 
industrial, científico, literário ou artístico. Na primeira categoria, chamada propriedade 
industrial, incluem-se os direitos relativos a invenções, marcas de fábrica ou de comércio, 
dentre outros. Na segunda, sob o título de direito do autor e correlatos, engloba as obras 
literárias, musicais, artísticas, filmes, fonogramas e demais criações semelhantes. [...] (2010, 
p. 62) 

  

Diante da amplitude dos direitos à propriedade intelectual, nos limitaremos, por ora, aos 
direitos autorais. Direito autoral, segundo Flávia L. N. Kischelewski (2009), é um "conjunto 
de prerrogativas que visam a proteção dos direitos do autor e daqueles ligados a ele. A criação 
de um autor é resguardada de forma que lhe sejam assegurados os direitos patrimoniais e 
morais sobre sua obra intelectual." 

  

No caso em análise, ao reconhecer o magistrado a violação aos direitos do autor, e buscar uma 
forma de recompor tal violação, o fez com base no reconhecimento da aplicação imediata da 
tutela dos direitos fundamentais às relações privadas, cuja previsão constitucional decorre do 
art. 5º, XXVII e XXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil. 

  

Certo é que os direitos do autor são integrados por relações de ordem moral e de ordem 
patrimonial, sendo aquelas "direitos inerentes à relação entre o criador e a sua obra, e estas em 
reflexo econômicos nas diferentes formas de utilização das obras intelectuais" (BITTAR, 
2003, p. 109). 

  

Os direitos morais são perenes, inalienáveis e irrenunciáveis, ligando eternamente o autor à 
sua obra pelos vínculos decorrentes de tais direitos, o que permite-lhe defender a integridade 
da obra, impedir a sua modificação ou alteração, ou qualquer forma de utilização econômica 
não-autorizada (BITTAR, 2003, p. 109). 
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Tratam-se, pois, de uma revelação da personalidade do autor, estando ligados à relação do 
autor com a elaboração, divulgação e titulação de sua própria obra. Segundo o art. 24 da Lei 
n. 9.610/98, constituem-se direitos morais do autor: 

  

Art. 24. São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo 
o do autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de 
atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação 
ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 
autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; 

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em 
poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou 
audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu 
detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja 
causado. 

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os 
incisos I a IV. 

§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. 

§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando 
couberem 

  

Buscam os direitos morais, pois, resguardar a relação do autor com a sua obra, de modo a 
atribuir-lhe o ônus e o bônus desta, garantindo-lhe, pois, o direito de ter seu nome vinculado à 
obra, de modo que qualquer obra baseada na literatura de Jorge Amado, por exemplo, deverá 
fazer referência à sua autoria, ainda que já tenha caído em domínio público. 

  

Além disto, é assegurado o direito do autor à circulação da sua obra, que compreende tanto o 
direito de manter uma obra inédita quanto o de retirar-lhe de circulação, bem como de 
modificar ou vetar a modificação de sua obra, cabendo-lhe, ainda, solicitar de quem quer que 
seja, exemplar único ou raro de sua obra, para fins de preservar a sua memória. Todas estas 
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prerrogativas são asseguradas ao autor, como dito, para garantir que a obra fique 
umbilicalmente ligada ao seu autor, nos exatos termos em que foi criada. 

  

Aliado a tal direito, existe o direito econômico, através do qual percebe o autor vantagens 
materiais decorrentes da venda de suas obras no mercado. De fato, ainda que não exista valor 
de mercado, a obra do autor sempre terá valor moral, cuja violação deverá ser reparada. 

  

Face à indissociabilidade entre criador e criatura, que permite ao autor a defesa da obra contra 
qualquer tipo de violação é que nasceu o direito reconhecido através do julgado proferido pelo 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no qual determinaram os desembargadores a 
recomposição pecuniária do direito moral do autor, violado através da reprodução não-
autorizada de trechos da obra produzida por Dimas Batista de Araújo, citadas na obra 
"Pesquisa Genealógica", sem os devidos créditos intelectuais. 

  

Ainda que seja difícil o controle e a defesa dos direitos do autor quando da publicação ou da 
utilização inautorizada das obras, em especial em quando tais violações se dão através de 
publicações na internet, o fato é que o reconhecimento da incidência dos direitos 
fundamentais nas relações privadas, aplicando-se a tutela destes à reparação dos direitos 
quando violados, afigura-se como meio de buscar a preservação e a observância de tais 
direitos, ainda que cogente, dada a sua importância. 

  

Apesar de não ter sido citada de forma explícita, no caso em análise restou amplamente 
demonstrada a incidência imediata da proteção dos direitos fundamentais nas relações 
privadas decorrente da violação aos direitos do autor, eis que os julgadores, reconhecendo a 
existência de uma relação violada, buscaram o restabelecimento do direito, e a recomposição 
do dano causado. 

  

CONCLUSÃO 

  

Certo é que a questão atinente a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas 
está longe de ter um entendimento pacífico, frente a pluralidade de implicações e 
imbricamentos do tema. O que se buscou, através do presente, foi uma análise, ainda que 
superficial, sobre o atual entendimento da situação. 

  

O crescente desrespeito aos direitos, tanto nas relações entre o indivíduo e o Estado, quanto 
nas relações privadas, requer a adoção de medidas e a aplicação de normas capazes de 
alcançar a pacificação social. Diante do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, cuja 
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proteção proíbe a restrição da eficácia desses direitos, não há como negar ou não reconhecer a 
sua incidência às violações a direitos decorrentes de relações privadas. 

  

Ainda que tenham sido pensados inicialmente para regular as relações entre o homem e o 
Estado, os direitos fundamentais não deixam de ser regramentos criados para proteger 
determinada gama de bens do indivíduo irrenunciáveis e ilimitáveis, de modo a garantir a 
todos um lastro mínimo de garantias essenciais à sua existência e desenvolvimento. 

  

Reconhecendo tal situação, restou possível verificar que modernamente pouco se discute 
sobre a possibilidade de se estender a tutela dos direitos fundamentais as relações privadas, 
tratando-se, pois, de questão quase que pacificada. Os questionamentos sobre o tema voltam-
se, assim, à forma de incidência destes direitos em tais relações. 

  

Os tribunais pátrios, seguindo o exemplo europeu (como na Alemanha, Portugal e Espanha), 
possuem forte tendência em reconhecer a incidência direta ou imediata da aplicação dos 
direitos fundamentais nas relações de cunho privado, conforme é possível observar através 
das decisões citadas e comentadas no corpo do presente estudo. 

  

Com o desenvolvimento crescente de novas tecnologias, novas maneiras de violação aos 
direitos de cunho constitucional foram verificadas. Exemplo disso é a internet, cuja 
velocidade da troca de informações e a falta de controle sobre os conteúdos disponibilizados 
na rede têm figurado como recorrente meio de desrespeito a estes direitos, principalmente no 
que se refere aos direitos do autor. 

  

Ao mesmo tempo em que pode auxiliar na divulgação e na propagação de idéias, a internet 
também favorece o uso irregular dos conteúdos disponibilizados online, pelas facilidades 
inerentes e pela vastidão de conteúdos. Os direitos do autor, diante disso, tornam-se presas 
fáceis destas violações, pela dificuldade de controle de conteúdo àquele que disponibilizar ou 
tiver disponibilizada obra através da internet. 

  

Nessa esteira, restou possível verificar uma tendência ao reconhecimento da aplicação 
imediata destes direitos a tais relações, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, 
principalmente pela pluralidade de formas de violação aos direitos em questão, apresentando-
se o reconhecimento da aplicação imediata como uma resposta as desigualdades, que clamam 
pela efetivação daqueles direitos inerentes à sobrevivência em sociedade. 
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RESUMO 
A França tem uma forte tradição baseada na liberdade, igualdade e fraternidade, bem como na 
garantia dos direitos individuais. Entretanto, o surgimento da lei que proíbe o uso do véu e do 
nigab pelas mulheres muçulmanas quando estiverem em locais públicos mostra-se como 
medida inconstitucional por ferir a liberdade religiosa e de manifestação cultural. Numa 
sociedade plural e multicultural, torna-se impossível a definição de valores da república, 
como pretendem os parlamentares franceses com a referida lei. Apenas um Estado 
comprometido com os direitos individuais de seus cidadãos é capaz de conciliar a convivência 
de indivíduos tão distintos em um mesmo território. Enquanto a visão comunitarista, que visa 
colocar o bem da comunidade acima dos direitos individuais, predominar, o indivíduo e os 
grupos contra-majoritários perderão a proteção estatal. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS INDIVIDUAIS, COMUNITARISMO, LIBERAL, 
INCONSTITUCIONAL, MULTICULTURALISMO, LIBERDADE RELIGIOSA, 
DEMOCRACIA. 
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France has a strong tradition based on liberty, equality and fraternity, as well as in the 
safeguarding of the individual rights. However, the emergence of the law prohibiting the 
wearing of the veil and the niqab by Muslim women in public places shows how this Law is 
unconstitutional for violating religious freedom and cultural expression. In a plural and 
multicultural society, it becomes impossible to define the values of the republic, as claimed by 
French lawmakers with that specific law. Only a state committed with individual rights of its 
citizens is able to combine the coexistence of such distinct individuals in the same territory. 
While the communitarian vision, which aims to put the common good above individual rights, 
prevails, the individual and counter-majoritarian groups will keep missing the state protection. 
KEYWORDS: INDIVIDUAL RIGHTS, COMMUNITARIANISM, LIBERAL, 
UNCONSTITUTIONAL, MULTICUTURALISM, RELIGION FREEDOM, DEMOCRACY. 
 
 

1.     INTRODUÇÃO 

  

A França é conhecida historicamente pelo lema “liberdade, igualdade e fraternidade” 

cunhado nos tempos da Revolução Francesa e presente até os dias atuais em sua Constituição. 

Lema este que por ter-se constitucionalizado deveria guiar toda a criação normativa e definir 

os contornos de atuação e intervenção do Estado tanto no âmbito privado quanto na esfera 

pública. 

O moto da Revolução Francesa tornou-se o ícone dos ditos “valores da República”. 

Entretanto, o alcance do sentido de seus termos sofreu uma profunda transformação com a 

edição da lei que proíbe o uso do véu e do nigab publicamente pelas mulheres muçulmanas. 

Esta lei traz como base de fundamentação valores que mostram uma concepção bastante anti-

democrática do Estado no que se refere à liberdade religiosa, ampliando os limites de 

intervenção do dito Estado laico restringindo direitos fundamentais, como a liberdade de 

manifestação religiosa. 

Desse modo, o presente artigo visa analisar os fundamentos éticos, políticos e 

jurídicos envolvidos na justificação e aplicação da referida lei tendo como referência o fato de 

a França ser uma democracia constitucional em um contexto de pluralidade social e cultural. 

  

1.     BREVE HISTÓRICO DA LEI QUE PROÍBE O USO DO VÉU NA FRANÇA 

  

Em 14 de setembro de 2010, o Senado francês aprova, por 246 votos a favor e um contra, 

a lei que proíbe o uso do véu e do nigab em público “que cubram total ou parcialmente o rosto 

das mulheres”.[1] Segundo notícia veiculada pelo sítio da BBC, o projeto havia sido aprovado 
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pela Câmara Baixa do Parlamento já em julho de 2010, e após a ratificação pelo Senado, entra 

em vigor no início de 2011, salvo se o Conselho Constitucional da França decidisse derrubar a 

lei.[2] 

Conforme a redação divulgada da lei, esta proíbe as mulheres de usarem o nigab ou a 

burca, sob pena de pagarem uma multa de 150 euros, além de serem obrigadas a fazer um 

“curso de cidadania francesa”. No caso dos homens que forçarem as mulheres a utilizar esses 

trajes, eles poderão ser condenados a pagar multas de até 30 mil euros e podem ter até um ano 

de prisão.[3] 

Caso uma mulher muçulmana seja flagrada em ambiente público trajando o nigab ou a 

burca, será dirigida até uma delegacia para ser identificada. Essa determinação bem como a 

multa incluem também turistas.[4] 

Como órgão que ratifica as decisões do Senado antes do veredicto presidencial, o 

Conselho Constitucional, teria um mês para validar a referida lei.[5] Em 7 de outubro de 2010, 

a BBC divulga a terrível notícia: o Conselho Constitucional da França aprova a lei que proíbe 

o uso do véu islâmico em lugares públicos.[6] 

A única alteração proposta pelo Conselho Constitucional foi que não se aplique a referida 

lei “em locais públicos onde ocorram cerimônias religiosas, onde poderia violar o princípio de 

liberdade religiosa”.[7] O último recurso que resta contra esta lei é o apelo à Corte Européia de 

Direitos Humanos em Estrasburgo.[8] 

Segundo notícia veiculada no sítio da BBC, a referida lei possui amplo apoio popular na 

França, inclusive conta com a participação do presidente Nicolas Sarkozy e boa parte do 

governo. “O ministro da imigração, Eric Besson, por exemplo, classificou a burca como ‘um 

caixão ambulante’.”[9] 

Esta medida parece ser o ápice de uma série de proibições que já vinham sendo 

implementadas pelo governo francês, como o uso do véu, crucifixos e demais adornos 

religiosos em escolas públicas. E nessa mesma esteira parecem seguir Bélgica, Espanha e 

Holanda.[10] 

  

2.     A QUESTÃO DO GERAL E DO PARTICULAR - ARGUMENTOS A FAVOR E CONTRA 

A LEI QUE PROÍBE O USO DO VÉU E DO NIGAB 
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A notícia choca e assusta os defensores da liberdade religiosa. Entretanto, também é 

preciso conhecer os argumentos utilizados pelos parlamentares na construção do discurso que 

fundamenta a proibição do uso do véu e do nigab. 

Segundo a ministra da Justiça, Michele Alliot-Marie, “Não estamos falando de segurança 

ou de religião, mas de respeito aos nossos princípios republicanos”. Em seguida continua o 

discurso da ministra: “A França, terra do secularismo, garante o respeito a todas as religiões, 

mas esconder o rosto sob um véu vai contra a ordem social, seja algo forçado ou voluntário”, 

conforme relatado pela BBC.[11] 

Caberia aqui lembrar à ministra da Justiça que a laicidade do Estado não pode servir como 

instrumento para o governo interferir na liberdade religiosa individual de cada cidadão, o 

Estado é laico e secularizado, mas isso não significa que seus habitantes também o devam ser. 

Uma vez que a manifestação religiosa é voluntária e livre, não cabe ao Estado determinar se 

ela é boa ou não para a ordem social, desde que não esteja ferindo os direitos fundamentais 

dos demais indivíduos. 

A partir dessa visão da ministra, o Estado passaria a ter poder de impor um ateísmo ou 

uma laicidade a seus habitantes de maneira totalmente contrária a uma liberdade de escolha 

pessoal do indivíduo em relação a fé ou religião que deseja professar ou não. 

Como bem declarou a ministra da Justiça, a posição dos parlamentares franceses vista 

como tendente a gerar uma proibição do uso do véu e do nigab pelas mulheres muçulmanas 

que vivem na França busca consolidar uma doutrina republicana que de certa forma afasta e 

proíbe formas diferentes de vida e expressão social. Ao alegarem que a resolução visa garantir 

os “valores da República”, os parlamentares buscam determinar quais sejam esses valores, 

mesmo que estes não possam ser exaustivamente enumerados o fazem por exclusão daqueles 

que não são, por eles, assim considerados. 

Tais valores encontram-se, como bem coloca o comunitarista Charles Taylor, por meio do 

patriotismo através do qual se criam vínculos com as pessoas por uma participação em uma 

entidade política comum. No caso em específico, verifica-se bem a tese republicana mostrada 

por Charles Taylor quando esta tese coloca que uma sociedade livre deve se apoiar numa forte 

identificação dos indivíduos/cidadãos em torno de um sentido de bem comum que  é o 

patriotismo.[12] No caso em análise, o bem comum seria a igualdade entre homens e mulheres 

e a não manifestação de uma liberdade religiosa por meio do uso de certos trajes. 

Essa percepção comunitarista remonta a valores defendidos por Aristóteles em seu livro 

“Política”. De acordo com o filósofo grego o bem supremo é a comunidade, assim, todos os 

homens devem praticar ações visando este bem maior.[13] Na visão de Aristóteles: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7489



Estas considerações deixam claro que a cidade é uma criação 

natural, e que o homem é por natureza uma (sic) animal social, e um homem 

que por natureza, e não por mero acidente, não fizesse parte de cidade 

alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade (...). 

............................................................................................................ 

Na ordem natural a cidade tem precedência sobre a família e sobre 

cada um de nós individualmente, pois o todo deve necessariamente ter 

precedência sobre as partes; (...). 

É claro, portanto, que a cidade tem precedência por natureza sobre o 

indivíduo. De fato, se cada indivíduo isoladamente não é auto-suficiente, 

consequentemente em relação à cidade ele é como as outras partes em relação 

a seu todo, e um homem incapaz de integrar-se numa comunidade, ou que seja 

auto-suficiente a ponto de não ter necessidade de fazê-lo, não é parte de uma 

cidade, por ser um animal selvagem ou um deus.[14] 

  

Assim, observando a argumentação feita em defesa da lei que proíbe o uso do véu e do 

nigab e comparando-a com o discurso de Aristóteles, percebe-se que a lei parte do 

pressuposto que a comunidade e o bem da República são a menor unidade a ser observada, e 

que o indivíduo não pode ser considerado isoladamente. Desse modo, coloca-se a comunidade 

e seu bem à frente dos direitos individuais fundamentais, como a liberdade religiosa e a livre 

manifestação. 

Quando a ministra da Justiça da França afirma que “esconder o rosto sob um véu vai 

contra a ordem social”, ela expressa que a iniciativa do Parlamento francês ao elaborar a 

referida lei busca refletir o que seja a “vida boa”, nos moldes dos “princípios republicanos”, 

como ela mesma declara. Essa proposição parece buscar o que Habermas chama de uma 

“auto-afirmação de uma identidade coletiva acima de outras identidades coletivas”[15], idéia 

existencialista defendida por Carl Schmitt e que trouxe seríssimos problemas ao ocidente 

quando serviu de fundamentação para o nazismo. Como bem afirma Habermas, essa idéia é 

“falsa e perigosa, em vista de suas conseqüências práticas”.[16] 

A mesma situação analisada sob uma perspectiva liberal pode ser percebida de forma 

distinta, mostrando claramente tendências políticas, e não jurídicas, na busca por “se fazer 

justiça”, podendo gerar problemas no futuro. 

Numa visão liberal, pode-se encaixar essa atividade parlamentar de restringir e proibir o 

uso do véu e do nigab  em dois dos quatro fatos gerais que John Rawls estabelece para uma 

concepção política de justiça. De acordo com o segundo fato geral, o uso opressivo do poder 

estatal pode manter uma comum afirmação de uma compreensão religiosa, filosófica e 
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moral[17], nesse ponto pode-se incluir uma compreensão dos “valores da República” argüidos 

pelos parlamentares franceses. 

Nessa perspectiva, a posição dos parlamentares acabaria por impor uma compreensão 

sobre a manifestação religiosa de usar o véu e o nigab, ferindo assim o direito à liberdade 

religiosa. 

A respeito do uso opressivo do poder estatal, o ensaísta britânico C. S. Lewis argumenta 

que as tiranias exercidas para o bem de suas vítimas são as mais opressivas, pois aqueles que 

nos atormentam para o nosso próprio bem o fazem até o fim com a aprovação de suas próprias 

consciências, e, assim, são capazes de transformar a terra em um inferno, acreditando que 

estão trazendo o céu. Segundo C. S. Lewis, a bondade destes tiranos soa  com um insulto 

intolerante.[18] 

Of all tyrannies a tyranny sincerely exercised for the good of its 

victims may be the most oppressive. It may be better to live under robber 

barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’s cruelty 

may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated; but those 

Who torment us for our own good Will torment us without end for they do so 

with the appoval of their own conscience. They may be more likely to go to 

Heaven yet at the same time likelier to make a Hell of earth. Their very 

kindness stings with intolerable insult.[19] 

  

Parece ser exatamente essa tirania em nome do bem que os parlamentares franceses 

buscam implantar com a referida lei aprovada. Em nome do próprio bem das mulheres 

muçulmanas, alguns dos parlamentares alegam que a lei servirá como forma de libertá-las de 

uma opressão que se expressa na obrigatoriedade do uso do véu e do nigab. Ao tentar 

emancipar as mulheres muçulmanas “vítimas” do uso do véu e do nigab, os legisladores 

franceses acabam por esmagar a liberdade religiosa, juntamente com a livre manifestação. 

Com o discurso de libertar as mulheres da opressão que a religião muçulmana impõe a 

elas, a Câmara e o Senado franceses oprimem utilizando de intolerância para com aquele que 

é diferente do que “normalmente” identificam como o “bem comum da república”, ou o 

“socialmente aceitável”. É a partir dessa intolerância com o diferente que se fundamenta a 

proibição do uso do véu e do nigab em solo francês. 

Os parlamentares franceses parecem desconhecer totalmente o sentido da hospitalidade, 

prática de essência que vai além dos limites da tolerância segundo Derrida, e muito próxima 

da fraternidade que compõe a tríade dos valores da República. Segue a definição de 

hospitalidade formulada pelo filósofo francês: 
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A hospitalidade pura e incondicional, a hospitalidade em si, abre-se 

ou está aberta previamente para alguém que não é esperado nem convidado, 

para quem quer que chegue como um visitante absolutamente estrangeiro, 

como um recém-chegado, não-identificável e imprevisível,em suma, 

totalmente outro. (...)  sem essa idéia de hospitalidade pura ( uma idéia que é 

também à sua própria maneira uma experiência) não teríamos sequer a idéia 

do outro, a alteridade do outro, ou seja, de alguém que entra em nossas vidas 

sem ter sido convidado. Não teríamos sequer a idéia de amor ou de 

"convivência"  (vivre ensemble) com o outro de modo que não seja parte de 

alguma totalidade ou “conjunto". A hospitalidade incondicional, que não é 

nem jurídica nem política, ainda assim é a condição do político e do jurídico. 

Justamente por essas razões, não estou nem seguro de que seja ético, à medida 

que não chegue a depender de uma decisão. Mas o que seria da “ética” sem 

hospitalidade?[20] 

  

De acordo com a análise feita por Derridá a respeito da hospitalidade, observa-se que os 

legisladores franceses não agiram com ética na elaboração da lei que veta o uso do véu e do 

nigab, uma vez que não se abriram para aqueles que são totalmente diferentes, totalmente 

“outro”(como denomina Derridá), não consideraram a alteridade, a diferença. Assim, feriram 

a sua própria constituição que declara em seu artigo 2º que a República francesa respeitará 

todas as crenças.[21] 

Outro fato que se coloca, na vertente liberal de John Rawls, é que para a concepção de 

justiça servir como base pública de justificação de um regime constitucional, ela deve ser 

aprovada pelas mais diferentes e inconciliáveis compreensões doutrinárias e visões de 

mundo.[22] Nesse ponto, cabe discutir o que as mulheres que usam o véu pensam da 

compreensão dos parlamentares. 

Como coloca Dworkin, o Estado não deve defender nenhuma concepção de vida boa 

esposada pelos indivíduos, mas deve ser neutro em relação a elas, garantindo sempre a igual 

consideração e respeito a todos os indivíduos.[23] Essa mesma posição é defendida por 

Habermas quando afirma que “o multiculturalismo suscita em primeira linha a questão sobre a 

neutralidade ética da ordem jurídica e da política”, não observando apenas o que seja “bom 

para nós, mas aquilo que seja bom para todos.[24] 

Nessa visão, portanto, não caberia ao Estado uma definição de valores da república que 

limitassem a liberdade e a igualdade nas formas de expressão religiosa e cultural. O 

liberalismo preza por primar os direitos individuais e a liberdade, os quais são amplamente 

feridos pela posição prevalecente entre os parlamentares franceses. 
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Aquilo que se observa de forma latente na referida lei é a total ausência de tolerância com 

o diferente e com o outro. Cabem aqui algumas palavras do filósofo alemão Habermas a 

respeito da necessidade da tolerância numa “democracia militante” dentro de uma ordem 

liberal e que reconhece a alteridade: 

(...) essa ultrapassagem reflexiva das fronteiras da tolerância dentro 

de uma “democracia militante” deve-se à natureza universalista da fundação 

moral e legal de uma ordem liberal. No sentido estrito, o 

“universalismo”equivale ao individualismo igualitário de uma moralidade que 

exige reconhecimento mútuo, no sentido de respeito igual e consideração 

recíproca por todos. Ser membro dessa comunidade moral inclusiva, que está 

portanto aberta para todos, promete não apenas solidariedade e inclusão sem 

discriminação, mas, ao mesmo tempo, direitos iguais para a proteção da 

individualidade e da alteridade de todos.[25] 

  

A lei perdeu a dimensão da garantia dos direitos individuais à medida que restringiu a 

liberdade de religião e de manifestação cultural de um grupo específico sob o argumento de 

que a comunidade francesa considera tal manifestação incompatível com seus valores 

republicanos. Não há, portanto, a noção de moral inclusiva na comunidade francesa pela 

leitura desta lei, não há uma abertura para todos, como afirma Habermas, necessária para a 

inclusão sem discriminação dos muçulmanos que vivem em solo francês. Perdeu-se a noção 

de uma democracia militante na França, ou ao menos em seu Parlamento e órgãos 

institucionais como a Corte Constitucional. 

Entretanto, se a resolução não fosse elaborada como uma lei que force de forma violenta e 

imperativa as mulheres muçulmanas a abandonarem seus hábitos quando estiverem em 

público, poderia funcionar como uma forma de permitir a estas mulheres que conscientemente 

desejam romper com sua cultura religiosa a garantia de seus direitos individuais, como por 

exemplo não serem discriminadas por isso. Então a lei passaria a ter um outro caráter. Ao 

invés de limitar a manifestação da liberdade religiosa, a resolução permitiria a sua melhor 

expressão, possibilitando opções de escolha a essas mulheres. 

Então, a resolução refletiria exatamente o que Habermas coloca em seu livro “A inclusão 

do outro”  ao tratar das sociedades multiculturais. Nas palavras do autor: 

Em sociedades multiculturais, a coexistência equitativa das formas 

de vida significa para cada cidadão uma chance segura de crescer sem 

perturbações em seu universo cultural de origem, e também poder criar seus 

filhos nesse mesmo universo; ou seja, significa a chance de poder confrontar-

se com sua cultura de origem – como com qualquer outra -, dar-lhe 
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continuidade ou transformá-la, ou ainda a chance de distanciar-se com 

indiferença de seus imperativos, ou mesmo romper com ela, em uma atividade 

auto-crítica, para viver a partir daí com a marca deixada por uma ruptura 

consciente com a tradição ou então com uma identidade cindida. A mudança 

acelerada das sociedades modernas manda pelos ares todas as formas 

estacionárias de vida. As culturas só sobrevivem se tiram da crítica e da cisão 

a força para uma autotransformação. Garantias jurídicas só podem se apoiar 

sobre o fato de que cada indivíduo, em seu meio cultural detém a 

possibilidade de regenerar essa força.[26] 

  

Assim, o Estado francês deve garantir que as mulheres muçulmanas que não queiram mais 

utilizar-se dos seus trajes culturais sejam respeitados pelos seus familiares e demais 

indivíduos e tenham seus direito de liberdade e igualdade garantidos e considerados pelos 

cidadãos franceses. Assim, a opção de escolha de manter-se ou não na tradição de origem 

cabe às mulheres muçulmanas, e não ao Estado francês. 

Caso essas mulheres sejam banidas por meio de intolerância, esta deve ser considerada 

inconciliável com o Estado de direito, com apoio na visão de Habermas. Uma vez que este 

autor afirma que “o fundamentalismo que conduz a uma práxis de intolerância é inconciliável 

com o Estado de direito”, argumentando que “essa práxis apóia-se sobre interpretações 

religiosas ou histórico-filosóficas do mundo que reivindicam exclusividade para uma forma 

privilegiada de vida. Falta a tais concepções a consciência da falibilidade de sua reivindicação 

de validação e o respeito em face do “ônus da razão”.”[27] 

É importante colocar que caso essas mulheres muçulmanas optem por manterem-se na 

tradição do uso do véu e do nigab, a neutralidade do direito deve garantir também essa opção. 

Como bem coloca Habermas, em sociedades complexas, o direito não pode mais manter uma 

totalidade coesa de cidadãos por meio de “um consenso acerca de valores, mas tão somente 

através de um consenso quanto ao procedimento relativo a ações jurígenas legítimas e ao 

exercício de poder”.[28] 

Analisando o problema sob a perspectiva de Charles Taylor de que as repúblicas 

funcionam como famílias unidas pela sua história em comum[29], é importante colocar que a 

república é formada por diferentes compreensões doutrinárias, como bem trabalha John 

Rawls, e que não necessariamente entenderão a história da mesma forma. Como bem coloca a 

romancista nigeriana Chimamanda Adichie[30] o perigo de uma história única é que ela cria 

estereótipos. E o problema de estereótipos não é que eles sejam falsos, mas eles são 

incompletos. a, gerando tratamentos diferenciados sem fundamentação. 
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 Assim, é possível que a história e os valores que serviram de fundamento para os 

parlamentares criarem a lei que proíbe o uso do véu e do nigab não seja a mesma história 

compartilhada pelas mulheres muçulmanas que serão alvo da lei. Os valores da república que 

são verdadeiros para os parlamentares não são os mesmos das mulheres muçulmanas que 

vivem na França. A unificação de uma visão como sendo a única história gera distorções por 

conta de sua incompletude.   

Desse modo os mesmos fatos podem ser entendidos de formas diversas dependendo da 

compreensão de quem os analise e dos olhos de quem os observam. Assim, valorar a tradição 

por meio do direito acaba fazendo com que este assuma uma posição doutrinária, o que é um 

grande risco às posições divergentes. 

  

3.     ANÁLISE CONSTITUCIONAL DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS EM UMA 

SOCIEDADE PLURAL E DEMOCRÁTICA 

  

Quando Dworkin trabalha a noção de direito como integridade, ele coloca que o “objetivo 

da Constituição é, em parte, proteger os indivíduos contra aquilo que a maioria considera 

correto”.[31] Nessa perspectiva, a resolução que proíbe o uso do véu por este uso ser contrario 

à tradição ou aos valores republicanos, seria claramente inconstitucional por ferir minorias e 

seus direitos de liberdade e igualdade, ou na expressão de Dworkin “igual consideração e 

respeito”. 

Considerando que a maioria dessas mulheres muçulmanas que usam o véu são imigrantes 

de países árabes, pode-se trabalhar ainda a idéia de integração política de Habermas. De 

acordo com essa concepção, Habermas coloca que o Estado Democrático de Direito só pode 

exigir dos imigrantes a socialização política pela assimilação do “uso da razão pública”.[32] 

 Dessa forma o Estado pode garantir a identidade da república baseada nos princípios 

constitucionais, e não nas orientações éticas próprias da forma cultural predominante no país. 

Na visão de Habermas, os imigrantes não precisam renunciar a sua forma de vida cultural de 

origem, mas devem dispor-se a “arraigar-se na cultura política de sua nova pátria”. Assim, 

não há espaço para uma “assimilação coagida, em prol da auto-afirmação de uma forma de 

vida cultural predominante no país”.[33] 

De acordo com o contexto do pluralismo democrático, a lei que proíbe o uso da 

burca e do nigab é claramente inconstitucional. Essa ausência absurda de constitucionalidade 
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mostra-se latente com a simples leitura da íntegra do artigo 2º da Constituição Francesa 

vigente. Segue sua reprodução: 

  

France is a Republic, indivisible, secular, democratic and social. It 

shall ensure the equality of all citizens before the Law, without distiction of 

origin, race or religion. It shall respect all beliefs. 

The national emblem is the tricolor flag, blue, white and red. 

The national anthem is the “Marseillaise”. 

The motto of the Republic is “Liberty, Equality and Fraternity”. 

Its principle is government of the people, by the people and for the people.[34] 

De acordo com o artigo 2º da Constituição Francesa, todos os cidadãos serão tratados 

sem distinção de raça, origem ou religião, todas as crenças serão respeitadas e os  lemas da 

República são a liberdade, a igualdade e fraternidade. Primeiramente, a lei promove uma 

distinção de origem e religião ao proibir o uso do véu e do nigab em ambientes públicos e não 

promover a mesma restrição com relação aos trajes ou assessórios utilizados por indivíduos 

que professam outras religiões ou crenças, como o uso do quipá pelos judeus, ou do crucifixo 

pelos cristãos. 

Em um segundo momento, a referida lei fere a determinação constitucional de respeito 

a todas as crenças, na medida em que impõe uma visão do que seja uma boa crença e do que 

seja uma má crença, como bem reflete a posição da ministra da Justiça ao afirmar que o uso 

do véu e do nigab vai contra a “ordem social”. 

Neste ponto cabe a reflexão da novelista nigeriana Chimamanda Adichie, quando esta 

coloca que o reforço de uma única história rouba a dignidade das pessoas, e enfatiza como 

somos diferentes ao invés de mostrar como possuímos semelhanças. Afasta, assim, a 

possibilidade do reconhecimento da nossa humanidade compartilhada.[35] Como se verifica, é 

exatamente isso que a lei que proíbe o uso do véu na França faz, diferencia o tratamento 

conferido às mulheres muçulmanas do tratamento dado a outras mulheres de outras crenças, 

por insistir numa única versão histórica dos “valores da República”, minando a igualdade. 

Por fim, a lei negligencia claramente os três lemas cunhados pela Revolução Francesa 

– liberdade, igualdade e fraternidade - , ao cassar a liberdade religiosa, violar a igualdade de 

tratamento entre as mulheres que professam a fé muçulmana e os demais indivíduos, e 

desconsiderar qualquer sentido ou importância que a fraternidade possa ter com relação ao 

outro e à alteridade. 

A inconstitucioanlidade decorre do fato de que esta  lei negligencia o pluralismo de 

religiões, filosofias e doutrinas morais característico da cultura pública da democracia, como 
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bem aponta Rawls acima citado. Ao negligenciar o pluralismo, tal lei acaba por negá-lo ou 

mesmo por tentar eliminá-lo, à medida em que proíbe uma manifestação cultural e religiosa 

que não se apresenta como intolerante nem incompatível com o Estado Democrático de 

Direito no estrito sentido da aparição pública de trajes muçulmanos. 

A lei francesa caracteriza-se como uma forma de uso opressivo do poder estatal com 

a finalidade manter uma afirmação comum de uma compreensão do que sejam valores da 

república e do bem comum, e, portanto, é inconciliável com as compreensões doutrinárias dos 

muçulmanos (mais especificamente de suas mulheres). Tal lei acaba por negar um direito de 

liberdade religiosa de uma minoria por considerá-lo expressão contraria à dignidade, sem 

considerar necessariamente o que as usuárias da burca compreendem sobre sua dignidade em 

relação ao uso desses trajes. 

Outro problema que se coloca é que a proibição do uso do véu e do nigab pode 

revelar uma forma de perseguição religiosa implementada pelo Estado francês. O ensaísta 

britânico C. S. Lewis mostra o perigo de estados de pensamento (states of mind) que 

desagradam o governo  sendo considerados deturpações morais que devem gerar a perda da 

liberdade passam a ser vistos como doenças que merecem receber uma cura.[36] 

As observações feitas por C. S. Lewis mostram-se de extrema importância na medida 

em que um Estado que se diz laico, como o francês, não pode favorecer nenhuma religião ou 

prática religiosa, ao mesmo tempo em que não pode realizar perseguições a nenhum tipo de 

crença ou manifestação religiosa. A proibição criada pelos parlamentares franceses mostra um 

viés de perseguição mascarado por um discurso extremamente “humanitário” (como colocado 

por C.S. Lewis) à medida em que promete “curar” as mulheres francesas da “doença” do uso 

do véu e do nigab, como, nas palavras do ministro da imigração, uso que as torna semelhantes 

a um “caixão ambulante”. 

A posição prevalecente entre os legisladores franceses mostra como estes acreditam 

ser o grupo de especialistas e técnicos capacitados e aptos a decidirem o que deve e o que não 

deve ser o “bem social”. Eles passam, assim, a retirar do debate público a condição e as 

crenças das minorias, fundamentando suas decisões nas suas próprias crenças. 

Apenas nos casos em que essas mulheres desejem romper com a tradição cultural de 

sua religião, a lei seria constitucional se as apoiasse e protegesse nesta opção. Entretanto, caso 

ela se aplique como proibição incondicionada afrontará claramente a Constituição. 

O Estado tem o papel de garantir as manifestações culturais mais diversas, desde que 

elas não afrontem a liberdade e a igualdade e não sejam intolerantes e incompatíveis com o 

Estado Democrático de Direito, como demonstram Habermas e Dworkin em suas teorias. No 

que concerne à igualdade entre homens e mulheres, o Estado Democrático de Direito deve 
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considerar que essa igualdade nunca será a identidade entre homem e mulher, pois cada um 

tem particularidades que os diferenciam. Na busca em tratar desigualmente os desiguais para 

assim atingir a verdadeira igualdade, o Estado deve garantir a igual consideração e o respeito, 

bem como todos os direitos fundamentais, tanto aos homens quanto às mulheres, 

considerando suas particularidades. 

Se a expressão de liberdade religiosa da mulher muçulmana é usar a burca e ela 

deseja conscientemente manifestar-se dessa forma, o Estado deve garantir seu direito. Já se a 

manifestação religiosa do homem muçulmano não é tão ostensiva nos trajes, não cabe ao 

Estado interferir nessa expressão de liberdade. 

Entretanto, se no espaço privado há uma subordinação imposta pela religião, esta não 

deve prevalecer na esfera pública, e ambas as esferas devem dialogar para que os direitos 

individuais sejam garantidos, na visão de Habermas[37], e tanto o homem quanto a mulher 

sejam considerados iguais e livres. 

A decisão dos parlamentares não deveria ter se revestido deste caráter axiológico, 

uma vez que como agentes do Estado não devem definir valores nem firmar concepções 

subjetivas, mas buscar garantir uma igual consideração e respeito às mulheres muçulmanas, 

como o fariam se fossem mulheres cristãs ou de qualquer outra religião que estivessem tendo 

seu direito à liberdade religiosa ferido, restringido ou limitado. 

 Uma lei com motivações racionalmente justificadas nos pressupostos liberais, 

defendidos por John Rawls e Dworkin, por exemplo, que colocam o Estado como neutro 

diante do pluralismo e o direito como garantidor da igualdade e liberdade de cada indivíduo, 

nunca iria sobrepor ao indivíduo  uma comunidade ou  uma maioria, num “consenso político 

mínimo na esfera pública capaz de garantir a estabilidade de um mundo social composto por 

pessoas que não concordam entre si em boa parte das questões éticas substanciais”.[38] 

Em face da separação de poderes, como bem coloca Günther, o legislativo é 

responsável pela justificação e o judiciário pela aplicação das leis.[39]  Como a justificação 

teve um viés extremamente anti-democrático, não considerando minorias, nem sequer 

valorizando o indivíduo, mas preocupando-se essencialmente com uma “comunidade”e seus 

“valores republicanos”, era de se esperar que o judiciário francês aplicasse a Lei Maior em 

relação de supremacia no que concerne à lei infra-constitucional, garantindo assim, na 

concepção de Dworkin, o direito como integridade, e assim declarasse esta inconstitucional. 

Entretanto, não foi isso que se verificou na prática. 

A aplicação da referida lei foi ratificada pelo Conselho Constitucional francês com um 

viés extremamente político, sendo este anti-democrático e caindo no perigo que Tocqueville 

chama de “ditadura da maioria”[40], uma vez que não concedeu o mesmo direito de liberdade 
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religiosa a uma minoria que habita em seu território. Assim o Conselho mostrou-se agente de 

um estado “autoritário-despótico” como denomina Tocqueville.  Assim, a lei passa a ser 

instrumento para que uma “cultura igualitária de uma maioria destrua as possibilidades de 

manifestação de minorias ou mesmo de indivíduos diferenciados. O desenvolvimento, 

portanto, de uma sociedade onde hábitos, valores, etc., fossem de tal forma definidos por uma 

maioria que quaisquer atividades ou manifestação de idéias que escapassem ao que a massa 

da população acredita ser a normalidade, seriam impedidas de se realizar”.[41] 

Nas próprias palavras de Tocqueville, um dos grandes perigos que um discurso 

pretensamente democrático corre é tornar-se na prática uma tirania da maioria: 

O que é, pois, uma maioria considerada coletivamente senão um 

indivíduo que possui opiniões e, no mais das vezes, interesses contrários a um 

outro indivíduo que chamamos de minoria? Ora, se admitis que um homem 

investido de onipotência pode dela abusar contra seus adversários, por que 

não admitis a mesma coisa para uma maioria? Os homens, ao se reunirem, 

mudam de caráter? Tornam-se mais pacientes nos obstáculos, tornando-se 

mais fortes? Quanto a mim, não teria como crer nisto; e o poder de fazer tudo, 

que recuso a um só de meus semelhantes, não o outorgaria jamais a muitos. 

..............................................................................................................

....... 

(...) E se fosse necessário, enfim, se chegar a uma completa 

igualdade, não valeria mais a pena se deixar nivelar pela liberdade do que por 

um déspota?[42] 

  

A referida lei aprovada pelo parlamento francês e ratificada pelo Conselho 

Constitucional reflete a vontade de uma maioria consolidada como um indivíduo em suas 

opiniões que exerce uma opressão forte sobre a minoria muçulmana restringindo, quando não 

abolindo, seu direito de liberdade religiosa. Assim, a maioria francesa revela-se um déspota, 

igualando uma única visão à força para todos os cidadãos e cerceando a liberdade. 

Desse modo, baseado numa razão política favorável ao bem da República, bem este 

reconhecido pela maioria e não por minorias existentes em solo francês, o governo da França 

(em seus diversos âmbitos, legislativo, judiciário, etc.) exerce o que Pierre Bourdieu chama de 

“abuso de poder” mascarado por uma razão que fundamenta “um império arbitrário”. A 

coerção da vontade da maioria se disfarça de “razões jurídicas”.[43] 

  

4.     CONCLUSÃO 
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Por fim resta que a Corte Européia de Direitos Humanos, em Estrasburgo, manifeste-

se contra a referida lei, ressuscitando os direitos fundamentais violados, e trazendo-os sob 

roupagem de direitos humanos, devido ao seu caráter internacional. 

Até que esta Corte se manifeste fica a frase de Bunyan, citada por C. S. Lewis, para a 

reflexão a respeito da posição dos parlamentares franceses em relação aos muçulmanos que 

vivem na França: “It came burning hot into my mind, whatever he said, and however he 

flattered, when he got me home to his house, he would sell me for a slave”.[44] 

Ficam também um par de versos de John Ball: 

Be ware ere ye be woe 

Know your friend from your foe.[45] 

  

  

O bem que os parlamentares, o presidente e o Conselho Constitucional franceses 

acreditam estar realizando em prol das mulheres muçulmanas parece ser um resgate para os 

valores da república, um acolhimento no lar genuinamente francês. Entretanto, mostra-se mais 

como um mascaramento da real intenção de cerceamento de liberdade religiosa, escravizando 

as minorias a uma laicidade que soa inconstitucional e anti-democrática. 
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PULVERIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DIANTE DO 
DILÚVIO NEOLIBERAL 

 
 
 
 

Tatiana Moraes Cosate 
 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo demonstrar a ausência de participação do Estado na 
concretização dos direitos fundamentais, sobretudo os relacionados à primeira e à segunda 
dimensões. Para tanto, necessário se faz abordar o que vem a ser neoliberalismo, o seu 
nascimento e principais postulados, como a exaltação ao mercado e a mimetização das 
atividades estatais, a fim de que a estreita ligação entre aquele modelo econômico e a retração 
das políticas públicas seja evidenciada. Posteriormente, será destacada a utilização de uma 
ciência criminal maniqueísta que transforma os problemas sociais em criminais. E para que 
esse trabalho ganhasse vida, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica de obras, 
documentos e leis relevantes para a temática a qual possibilitou uma visão conceitual do 
objeto de estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: LIBERALISMO; NEOLIBERALISMO; MOVIMENTO LEI E 
ORDEM. 
 
RESUMO 
PALAVRAS-CHAVES:  
 
 

  

1 Introdução 

  

Nas últimas décadas, principalmente a partir dos anos 70, presenciou-se um retrocesso das 
atividades desempenhadas pelo Estado no campo da efetivação e garantia dos direitos sociais. 
Ao se buscar a origem desta mudança de órbita no tocante às atividades estatais, depara-se 
com a aplicação dos princípios neoliberais aplicados no campo econômico, detectando que há 
uma profunda intersecção entre as suas principais premissas e a pulverização de políticas 
públicas que repercutem, de forma direta, na falta de concretude dos direitos fundamentais. 

Assim, ao se glorificar a existência de um mercado livre, forte e independente, tem-se, em 
contrapartida, o enfraquecimento do poder Estatal que não consegue sobrepor-se à força do 
capital, sobretudo quando este assume uma feição financeira, extremamente volátil, 
internacional e perspicaz. Analisando esta realidade, Michael Hardt e Antonio Negri 
contribuem para a sua elucidação ao apresentarem a ideia de Império, figura política que 
personifica a hegemonia desta nova fase do capitalismo, o poder soberano que governa o 
mundo e que não respeita as barreiras territoriais dos antigos Estados Nação, destruindo tudo 
que for um óbice aos seus anseios. Até as legislações não ficam imunes ao poder de 
aniquilação do Império, que, sem titubear, as destrói ou as altera. (2010). 
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Neste ponto, outra consequência advinda da aplicação neoliberal é a utilização do direito 
penal como instrumento de políticas sociais, originando uma instrumentalização equivocada 
das normas criminais que acabam por tolher a liberdade individual do segmento mais 
pauperizado da sociedade. Dentro deste aspecto, o papel midiático não pode ser renegado, 
tendo em vista que, por intermédio de uma atuação massiva, os meios de comunicação, em 
especial a televisão, conseguem transformar o crime em produto de consumo que tem como 
consequência direta a formação de um senso comum propício à aplicação recrudescida do 
direito penal. Isso ocorre em decorrência da interpretação errônea de atribuir ao crime a 
responsabilidade por toda e qualquer deterioração social. O problema dessa catarse é que a 
verdadeira causa das tensões sociais resta ocultada, ao mesmo tempo em que se exalta a falta 
de determinação de alguns indivíduos indesejados e a conivência legislativa para com eles. 

  

2 A cartilha de políticas públicas dos neoliberais 

  

Conceituar neoliberalismo não é uma tarefa simples, devido a múltiplas facetas que esse 
fenômeno possui. Sendo assim, é perfeitamente possível atribuir-lhe uma conatação 
econômica, política, social, jurídica e ética. De acordo com o Dicionário de Economia do 
Século XXI, neoliberalismo vem a ser uma "doutrina político-econômica que representa uma 
tentativa de adaptar os princípios do liberalismo econômico às condições do capitalismo 
moderno". (SANDRONI, 2005, p. 590). Logo, pode-se afirmar que há uma ligação entre o 
liberalismo e o neoliberalismo, dando a impressão de que este vem a ser o resgate daquele. No 
intuito de saber se esta primeira impressão procede, é preciso relembrar os últimos 
acontecimentos históricos, principalmente o ano de 1929, época em que ocorreu a quebra da 
Bolsa de Valores de Nova York, ocasionando uma crise sem precedentes na economia 
americana. Nesta ocasião, vigorava nos Estados Unidos, bem como na maioria dos países, o 
sistema econômico denominado liberalismo cuja matriz, como explica Nina Ranieri, é a 
concepção de que: 

  

Ao Estado compete um domínio residual, que compreende as ações relativas à soberania e à 
ordem pública. Todas as demais áreas da vida social, notadamente no que concerne à 
economia, são franqueadas à iniciativa privada, abstendo-se o Estado de qualquer 
interferência no funcionamento do mercado (2001, p. 139). 

  

Percebe-se, portanto, que a pedra fundamental do liberalismo é o afastamento do Estado a fim 
de que os próprios indivíduos consigam reger o seu percurso econômico e pessoal. Tal 
pensamento inaugurou a chamada era moderna e a sua consolidação somente foi possível com 
o surgimento do modelo jusnaturalista que se contrapõe com a visão organicista da sociedade. 
De fato, antes da chegada da "era moderna", predominava o entendimento de que "a 
sociedade como um todo vem antes dos indivíduos". (BOBBIO, 2002, p. 4). Seu grande 
expoente foi Aristóteles, para quem o homem é um animal político que nasce dentro de um 
grupo social menor (família) e que se aperfeiçoa a partir do seu ingresso num grupo social 
maior (Estado). O importante era ressaltar que a sociedade é um todo e o todo está acima das 
partes, que são os indivíduos. 
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Contudo, este modelo aristotélico sofreu um declínio substancial a partir do século XVI, 
período em que se presenciou a Reforma Protestante e a cristalização de uma nova classe 
social: a burguesia. Até então, toda a estrutura política permanecia nas mãos da realeza que a 
utilizava de forma absoluta e despótica, estabelecendo direitos tão somente aos aristocratas, 
deixando de fora as demais camadas sociais. Portanto, os burgueses eram aqueles que 
possuíam o poder econômico mas lhes faltava a força política, como relata Castor Ruiz: 

  

A burguesia, à diferença da aristocracia, é a classe que não tem honra. Ela pertence à massa 
do burgo, não possui nobreza e, sem o reconhecimento da nobreza, fica excluída dos títulos 
nobiliários e dos privilégios que eles outorgam. O burguês tem o poder econômico, mas não 
tem reconhecimento de status diferenciado; ele é um mero indivíduo sem linhagem nem 
prerrogativas familiares e sangüíneas que lhe possibilitem aceder às estruturas de poder da 
velha ordem. O burguês se defronta com o paradoxo de deter o controle econômico dos novos 
modos de produção, mas estar excluído dos dispositivos de poder que conferem a honra e o 
mando. Ele pertence ao burgo, é um indivíduo, universal, abstrato, sem brasões familiares 
nem títulos que lhe confiram reconhecimento de honra familiar ou estamental. (2004, p. 71). 

  

Outrossim, o catolicismo era a religião predominante e, segundo esta concepção, a aferição do 
lucro era uma atitude pecaminosa, devendo o homem se contentar com o mínimo para sua 
sobrevivência. Há de se mencionar, ainda, que esta mesma religião pregava uma origem 
teleológica do poder, no sentido de que as decisões políticas provinham de Deus, cujo 
representante no mundo terrestre era a pessoa do Rei, do Monarca, do Imperador, do Príncipe, 
sendo natural a crença na desigualdade das pessoas. Importante notar que tais compreensões 
contrariavam os anseios burgueses, afinal, como conjugar a prática de atividades econômicas 
com o pensamento cristão? Como contrariar as leis soberanas se o Rei era o representante de 
Deus na terra? Era preciso inverter este pensamento. 

E o ponto crucial para operar esta mudança, adotando uma interpretação weberiana, foi o 
surgimento de uma ética calvinista que, além de propiciar a prática lucrativa, atribuía ao 
trabalho e ao esforço físico a salvação individual, interpretando o acúmulo de riquezas como 
sinônimo de benção divina. (Wolkmer, 2001, p. 32). Dessa forma, unindo a vontade da 
burguesia de controlar o poder político e o seu anseio em deter mais bens materiais, opera-se 
uma inversão de perspectiva na relação política estabelecida entre Estado/cidadão, onde este 
passa a ser o ponto de partida para a construção de uma doutrina moral e jurídica, retirando da 
sociedade o núcleo gravitacional. 

Nasce uma visão mais libertária e igualitária do indivíduo, no sentido de que este, ao invés de 
súdito, deveria ser considerado cidadão, titular de direitos e não apenas de deveres, como era 
o pensamento até então predominante. E foi, a partir deste momento, que surgiu o 
jusnaturalismo cuja genialidade consistiu na aplicação de uma ética individualista, 
concebendo o homem em si mesmo, sem qualquer vínculo social, possuidor de um estado 
natural originário de perfeita sintonia entre a liberdade e os direitos. 

Ressalta-se que esse era o único caminho viável para inverter a concepção secular segundo a 
qual o poder político procede de cima para baixo. Assim, utilizando a doutrina dos direitos 
naturais, a burguesia logrou em encontrar uma fundamentação teórica como saída para limitar 
o poder do monarca e conseguir declarar alguns direitos fundamentais que lhe eram 
favoráveis. Aliás, a respeito dessa nova visão, John Locke foi o seu grande inspirador[1]. Em 
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sua obra intitulada Segundo Tratado sobre o Governo (1690), Locke defendia a existência de 
um estado de natureza hipotético, onde os indivíduos eram titulares de direitos naturais, como, 
por exemplo, a propriedade, a liberdade e a vida. E nesse estado de natureza verificava-se a 
mais perfeita sintonia entre a liberdade e a igualdade, já que a fruição dos direitos ocorria de 
maneira igualitária, não se permitido que um indivíduo tivesse mais prerrogativas que o outro. 

Outra consideração importante é que nesse estágio natural não havia a formação do Estado, 
vale dizer, os direitos originalmente concebidos por Locke antecedem à criação do Estado. 
Este, por sua vez, passa a ser fruto de um contrato social firmado pelos indivíduos. Logo, 
qualquer limitação à ação individual não pode ir além do que foi estabelecido 
consensualmente no contrato social. Observa-se, neste ponto, total discrepância com a visão 
organicista da sociedade, pois, ao contrário desta, inaugura-se uma visão contratualista da 
formação do Estado, onde as partes (indivíduos) antecedem e são superiores (detentores de 
direitos) ao todo (Estado). 

Como nexo recíproco deste novo pensamento, surge a noção de Estado de Direito, onde a 
legalidade assume função ímpar, tendo em vista que é a lei, fruto do contrato social, que 
controla a ação executiva, instituindo a competência de agir do governo. E para que a lei 
conseguisse alcançar tais objetivos políticos, ela necessariamente deveria ser abstrata, 
impessoal e geral não estando vinculada ao arbítrio dos detentores do poder. É a consagração 
da "superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens" (BOBBIO, 2005, p. 18), 
constituindo a única solução para garantir a liberdade humana e limitar o poder político. 

Paralelamente à noção de Estado de Direito, obteve-se também o nascimento e a positivação 
dos direitos fundamentais de primeira dimensão, os chamados direitos civis e políticos. Seu 
conteúdo gira em torno das liberdades individuais que condicionam a atuação estatal, 
estabelecendo verdadeira barreira à atuação arbitrária do poder público que se limita a uma 
atitude abstencionista, de modo a não interferir na esfera de autonomia do homem. De acordo 
com a visão de Agostinho Ramalho Marques Neto este traço pode ser enumerado como 
marcante desta época, pois, até então, "as ordens jurídicas, por assim dizer, não tinham voz 
para atribuir direitos subjetivos, mas apenas para prescrever obrigações e estabelecer as 
sanções aplicáveis nos casos de transgressão". (2004, p. 104). 

E todas essas inovações políticas e jurídicas fizeram eco no campo econômico, concebendo a 
formulação de Estado Mínimo, cujo maior patrono é Adam Smith. Em sua obra intitulada A 
riqueza das nações, publicada em 1776, Smith exprime sua ideia central: laissez faire, laissez 
passer, que se traduz na redução do papel do Estado como forma de incentivar a livre 
iniciativa privada das atividades econômicas, desprendendo-as das leis e regulamentos 
estatais. O fundamento desta doutrina vem a ser a crença na total eficiência do mercado que 
não necessita de um Estado forte, devendo serem abolidos os inúmeros regulamentos estatais 
mercantilistas, configuradores de um verdadeiro entrave à livre atuação dos indivíduos. 
Assim, o imprescindível, para o bom funcionamento da sociedade, é a existência de um 
Estado mínimo, limitado em suas funções, devendo atuar em apenas três campos: 
"manutenção da segurança interna e externa, a garantia da propriedade e dos contratos e a 
responsabilidade por serviços essenciais de utilidade pública". (MORAES, 2001, p. 13). 

Tais formulações oriundas no século XVIII receberam a denominação de liberalismo e 
constituíram o núcleo doutrinal das ações governamentais de diversos países, incluindo os 
Estados Unidos. No entanto, a partir do momento em que a economia americana se viu 
submetida ao debacle de 1929, começou-se a repensar sobre a eficácia do liberalismo, época 
em que os democratas conseguem ganhar as eleições presidenciais de 1933, tendo seu 
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representante, Franklyn Delano Roosevelt, abandonado a visão liberal e proposto medidas de 
ingerência do governo na economia que ficaram conhecidas como New Deal. 

Esse intervencionismo social e econômico do Estado americano inaugurou um novo modelo 
estatal: o do Welfare State[2] que se fundamenta numa maior intervenção do Estado na 
geração e na canalização dos investimentos. É o Estado como gestor das ordens econômica e 
social, como explica Fábio Guedes Gomes: 

  

A definição de welfare state pode ser compreendida como um conjunto de serviços e 
benefícios sociais de alcance universal promovidos pelo Estado com a finalidade de garantir 
uma certa "harmonia" entre o avanço das forças de mercado e uma relativa estabilidade social, 
suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam segurança aos indivíduos para 
manterem um mínimo de base material e níveis de padrão de vida, que possam enfrentar os 
efeitos deletérios de uma estrutura de produção capitalista desenvolvida e excludente. (2006, 
p. 3). 

  

O documento de referência para esta nova política governamental foi a Teoria Geral do 
emprego, do juro e da moeda de John Maynard Keynes (1936) onde o autor prega um Estado 
forte como forma de promover o crescimento econômico e incrementar o consumo e os 
investimentos financeiros. Ademais, o Estado também ficaria responsável pela promoção de 
políticas sociais, com amplo investimento na seguridade social e outros serviços de bem-estar 
à população (habitação, moradia, saúde, transporte urbano). É a nítida inferência à 
necessidade de ações sociais por parte do Estado como tentativa de organizar a sociedade e 
igualar os desníveis provocados pela crescente industrialização e aplicação sistemática do 
pensamento liberal. Como consequência desta nova construção ideológica, houve o 
incremento dos direitos fundamentais de segunda dimensão[3], os ditos direitos sociais[4], 
culturais e econômicos, que demandam, exatamente, uma maior intervenção do Estado com a 
finalidade precípua de promover a justiça social. 

E o cenário mundial, especialmente a partir da 2ª Guerra Mundial, foi a sedimentação da 
teoria keynesiana que passou a ser implementada em vários países capitalistas, rompendo com 
a tradição secular liberal. Porém, como o percurso histórico é cíclico, essa suposta hegemonia 
do Welfare State começa a decair em razão de três acontecimentos marcantes. Primeiro, foi o 
assustador crescimento do mercado financeiro na década de 70, com a intensificação do fluxo 
transnacional de capitais. A respeito deste processo, Göran Therborn comenta que o mesmo 
foi um golpe duro à soberania dos Estados, já que a geração de capital pelos mercados atingiu 
um patamar inigualável, fazendo com que a implementação das políticas estatais passasse "a 
depender da confiança destes mercados". (2008, p. 45). 

Paralelamente, nesta mesma época, verificou-se um decréscimo da produção industrial dos 
países capitalistas ocidentais, acompanhado pela baixa produção do petróleo. É a famosa crise 
fiscal dos anos 70, responsável pelos péssimos índices de crescimento econômico e altas taxas 
de inflação, configurando uma verdadeira recessão pós-guerra. (SALINAS, 2009, p. 131). 
Como forma de entendimento desta crise, é preciso ter em mente que para o Estado realizar 
todas aquelas ações sociais, ele precisava arrecadar, por isso, o Estado Social também ficou 
conhecido como Estado Fiscal, no sentido de que era necessário estabelecer impostos na 
promoção de serviços mínimos para a população. No entanto, a partir da década de 70, a 
demanda por serviços estatais cresceu vertiginosamente, em contrapartida, ninguém queria 
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pagar por tais serviços, fazendo com que as despesas ultrapassassem as receitas, dando início 
à crise mencionada. (RIVERA BEIRAS, 2004, p. 325). 

Além do mais, esta crise fiscal do Estado Social também é resultado direto do declínio do 
modelo societal fordista e o ingresso ao que se denomina de pós-fordismo. (RIVERA 
BEIRAS, 2004, p. 339). Em linhas gerais, o modelo fordista caracterizava-se pela produção 
em série, onde cada trabalhador desempenhava uma única função predeterminada, 
transformando a sua força laborativa em uma atividade altamente especializada. Este modelo 
de organização do trabalho foi aplicado, inicialmente, por Henry Ford (por isso, fordismo) em 
sua fábrica de automóveis localizada na cidade de Detroit, a Ford Motor Company, que tinha 
como base conceitual as técnicas de produção desenvolvidas por Frederick Winslow Taylor. 

Taylor foi responsável por sistematizar e aplicar uma "divisão técnica do trabalho humano 
dentro da produção industrial", consistente em repassar a cada trabalhador uma única função 
estritamente necessária à consecução do seu serviço. (PINTO, 2007, p. 31). A intenção era 
eliminar a alocação de demasiadas funções sobre um único trabalhador, o que lhe ocasionava 
uma perda desnecessária de energia e tempo para a realização das suas atividades. Dessa 
maneira, ao atribuir a cada trabalhador uma única tarefa que fosse compatível com suas 
habilidades e conhecimentos técnicos, Taylor acreditava que se obteriam dois resultados 
concomitantes: rapidez e precisão na execução do trabalho. 

Em termos práticos, toda essa inovação tem como fundamento a extrema especialização do 
trabalhador, atribuindo-lhe capacidades técnicas padronizadas e a realização de funções 
estáticas em um menor tempo possível e sob a vigilância constante da fábrica. (PINTO, 2007, 
p. 37). Utilizando estes ensinamentos, Ford conseguiu ampliar a sua produção, ficando 
mundialmente conhecido como articulador da produção de massa, como descreve Geraldo 
Augusto Pinto: 

  

Buscou-se estrangular ao máximo os 'poros' da jornada de trabalho, de modo que todas as 
ações realizadas pelos trabalhadores estivessem, a cada instante, agregando valor aos 
produtos. Se a 'racionalização taylorista permitia uma significativa intensificação do trabalho 
humano através do controle pela cronometragem dos tempos de operação parciais, no sistema 
fordista é a velocidade automática da linha de série (do objeto de trabalho, portanto) que 
impõe ao trabalhador (o sujeito do trabalho) a sua condição de disposição para o labor, 
estabelecendo, dentro de limites cada vez mais estreitos de tempo, a 'melhor maneira' de 
trabalhar. (2007, p. 45). 

  

Aliás, neste ponto, Raúl Cervini lança uma observação contundente: como o Estado 
intervencionista adotava o modelo fordista, onde se tinha uma produção material em larga 
escala, era necessário incrementar o consumo de tais bens, "de forma que não se pode 
conceber o chamado Estado de Bem-Estar Social sem uma sociedade de consumo" que, em 
última análise, ia de encontro aos anseios capitalistas. (1995, p. 31). Tal assunto também foi 
observado por David Harvey ao explicar que, em decorrência da preocupação de Ford em 
garantir a sustentabilidade do consumo de bens, a sua fábrica aplicava o seguinte slogan: "seu 
dia de oito horas e cinco dólares". O objetivo era fornecer ao trabalhador "renda e tempo de 
lazer suficientes para que consumissem os produtos produzidos em massa que as corporações 
estavam por fabricar em quantidades cada vez maiores". (2010, p. 122). É desta constatação 
que se justifica a estreita ligação existente entre o Estado do Bem Estar Social e as ideias de 
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Ford, já que, com a realização de gastos sociais, acreditava-se que o consumo seria 
incrementado, mantendo a economia forte e a demanda estável. Em suma: tanto no Estado 
social como no modelo fordista estava presente a equação keynesiana de que "era posible 
combinar crecimiento ilimitado con una mejor distribuición de la riqueza y una mayor 
equidad social"[5]. (RIVERA BEIRAS, 2004, p. 338). 

O problema é que, como informado, os gastos estatais assumiram um patamar insuportável de 
serem mantidos. Além disso, a intensificação do mercado financeiro fez nascer um novo polo 
comercial que requisitava uma maior fluidez nas suas operações, deixando de lado a 
"racionalidade burocrática técnico-científica" do modelo fordista. (HARVEY, 2010, p. 133). 

Diante desta realidade, o fordismo vai perdendo espaço e, em seu lugar, surge visões 
alternativas de reestruturação produtiva, entre as quais, destaca-se o toyotismo. Implementado 
no Japão, por intermédio da empresa Toyota Motor Company, o toyotismo se caracterizava 
pela "desverticalização e subcontratação de empresas que passavam a desenvolver e a 
fornecer produtos e atividades". (PINTO, 2007, p. 53). Verifica-se, portanto, o nascimento da 
terceirização da atividade laborativa e, junto com ela, a gênese do que Harvey denomina de 
"acumulação flexível" (2010, p. 140) caracterizada pela queda das barreiras comerciais e 
estatais que permitiam a entrada e a saída de recursos financeiros. Este novo panorama recebe 
a denominação de pós-fordismo, caracterizado pelo trabalho fragmentário, precário, flexível, 
instável e automatizado. Ademais, como destaca Maurício Gonçalves Saliba, o fluxo de 
informação adquire posição de destaque, determinando o nível de produção e consumo, já que 
muitas empresas apenas se dedicam à fabricação do produto depois de ter a certeza que o 
mesmo foi efetivamente comprado, impondo um estoque zero de mercadorias. (2008, p. 171). 

Junto a estas mudanças econômicas, dois fatos políticos sepultam de vez o Estado 
Intervencionista: a subida de Margareth Thatcher ao poder na Inglaterra (1979) e de Ronald 
Reagan nos Estados Unidos (1980). Tais políticos passaram a utilizar os ensinamentos de 
Friedrich August von Hayek e Milton Friedman como bases teóricas para suas ações 
governamentais. Hayek e Friedman eram economistas que, nos anos de 1944 e 1950, 
respectivamente, defendiam a volta dos preceitos liberais clássicos, propulsionado pelo 
mínimo envolvimento do Estado na Economia[6]. 

No tocante à mensagem de Hayek, vale destacar a sua obra intitulada O Caminho da 
Servidão, onde realiza um "ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de 
mercado por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente 
econômica, mas também política". (ANDERSON, 2008, p. 9). Logo nas primeiras páginas de 
seu livro, o economista austríaco exprime a sua repulsa ao Estado Intervencionista, 
comparando-o aos regimes totalitários da Rússia comunista e da Alemanha nacional-socialista 
(HAYEK, 1990, p. 41) que acabaram por tolher a liberdade individual e a competição 
saudável e necessária entre as pessoas. 

Dessa forma, a atitude mais sensata para se sair da crise dos anos 70, era voltar com as leis do 
mercado, devendo o Estado a assumir um caráter subsidiário, como mero arrecadador de 
impostos, sem qualquer vinculação aos gastos sociais, haja vista a sua falta de 
operacionalidade em lidar com momentos de depressão econômica. E foram exatamente todos 
esses saberes promovidos por Hayek e seus aliados que Thatcher e Reagan colocaram em 
prática durante as suas ações governamentais, recebendo a denominação de neoliberalismo 
que, como explica Deborah Farias, é "uma revisão dos pressupostos econômicos descritos 
pelos teóricos liberais clássicos". (2007, p. 67). 
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Assim, partindo do pressuposto liberal de que o Estado é um mal necessário, a teoria 
neoliberal prega a supremacia do mercado, devendo as suas leis regerem por conta própria a 
economia. Em síntese, menos Estado, mais mercado, caracterizando o processo de 
desregulamentação da economia. A justificativa encontrada foi a divulgação de uma ideologia 
de que tudo que provém do Estado é ineficiente, improdutivo e corrupto, enquanto que o 
mercado passa a ser glorificado e sinônimo de sucesso produtivo. Seguindo este raciocínio, 
nada mais sensato que retirar do Estado os seus bens e controlar os seus gastos por meio de 
privatizações e terceirizações, transferindo à iniciativa privada a administração das agências e 
empresas estatais. Com a palavra, Atilio Boron: 

  

(...) atualmente a ortodoxia dominante aconselha 'diminuir' Estado, liquidar suas empresas 
para fortalecer o setor privado da economia, e nossos governos estão atuando - com a fúria e o 
dogmatismo dos convertidos - em função dessas novas idéias. Esta violenta oscilação no 
'clima ideológico' do capitalismo tem, sem dúvida, enorme significação do ponto de vista das 
capacidades efetivas do Estado para intervir na vida econômica. O 'papel retor' que se atribuía 
à ideologia desenvolvimentista do pós-guerra foi significativamente diminuído; seus recursos 
e sua capacidade para executar uma política econômica soberana também. (2008, p. 80). 

  

Outra estrutura que necessita ser restringida é a atuação dos sindicatos, alvo de inúmeras 
críticas de Hayek, vez que tais ações "corroem as bases de acumulação capitalista" 
(ANDERSON, 2008, p. 10), provocando um aumento do gasto público com a feitura de 
políticas sociais. E a via encontrada pelo neoliberalismo para conquistar esse objetivo foi a 
"restauração da taxa 'natural' de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de 
trabalho para quebrar os sindicatos". (ANDERSON, 2008, p. 11). Assim, quanto maior o 
número de desempregados, maior é o poder de barganha do mercado que pode promover uma 
reestruturação produtiva que inclui a reformulação das leis trabalhistas, diminuindo 
sensivelmente os gastos com estas demandas. E nesse campo há de se concordar que as 
formulações de Hayek experimentaram um êxito espantoso, já que a Inglaterra e os Estados 
Unidos presenciaram níveis de desemprego massivo com a consequente perda do poder 
sindical e a diminuição expressiva do número de greves. 

Em verdade, parte deste sucesso deve-se à significativa redução do "proletariado industrial, 
fabril, tradicional, manual, estável e especializado, herdeiro da era da indústria verticalizada 
de tipo taylorista e fordista" e a fortificação do sistema toyotista em que a informalidade e a 
flexibilidade das relações empregatícias constituem o calcanhar de Aquiles na construção de 
um contingente de pessoas ávidas por qualquer espécie de trabalho. (ANTUNES; ALVES, 
2004, p. 336). 

As políticas públicas[7] também se sucumbiram diante do prelúdio neoliberal. Como 
analisado, durante a vigência do Estado Social, a prestação de serviços sociais era garantida às 
pessoas que não dispunham de recursos materiais para a sua aquisição. No entanto, ao pregar 
a supressão do Estado econômico, o neoliberalismo também defende o afastamento do Estado 
das atividades sociais que passam a ficar total e absolutamente desprotegidas, como relata 
Andréia Galvão: 
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O neoliberalismo combate, em nome de um Estado mínimo e 'enxuto', o Estado de bem-estar 
social e seus congêneres (como o Estado desenvolvimentista brasileiro). Os direitos sociais 
universais (ou nem tanto, já que não é possível falar em Welfare State no Brasil, uma vez que 
os direitos sociais são restritos e hierarquizados a partir de um critério ocupacional, sendo 
negado a várias parcelas de trabalhadores autônomos, informais, subempregados) são 
substituídos por políticas compensatórias e focalizadas, que dão ao 'cidadão' precavido - 
transmutado em cliente - a 'liberdade' de adquirir no mercado a forma de proteção social que 
melhor lhe convém. (2007, p. 37). 

  

Esta mercantilização dos bens sociais está intrinsecamente relacionada com a visão defendida 
pelo reformismo liberal acerca da desigualdade social. Sob este aspecto, Enrique de La Garza 
Toledo explica que para o neoliberalismo a existência de desigualdades sociais é um fator 
positivo e eficaz, pois incrementa a iniciativa otimizadora e seleciona os indivíduos mais 
aptos a concorrerem no mundo livre do comércio. (2009, p. 80). Logo, quando mais distante o 
Estado estiver dessa área, melhor será, pois o mercado, naturalmente, conseguirá vencer o 
estágio de pobreza e desigualdades, instalando uma verdadeira justiça social. É a ordem 
natural dos acontecimentos. 

Mas se essa ordem natural não se tornar realidade? A resposta é simples, explica Manoel 
Malaguti, já que "o sucesso ou o fracasso de cada um depende apenas de a) seus próprios 
esforços e b) do que lhe é reservado pelo destino". (1998, p. 64). Em outros termos, os 
neoliberais responsabilizam o próprio indivíduo pela situação social na qual se encontra, seja 
porque não houve empenho suficiente ou, então, porque ninguém pode escapar da própria 
sorte. Independente da resposta eleita, em ambas encontra-se a mesma mensagem: o mercado 
não é culpado e a existência de desigualdades sociais é um dado imparcial, neutro e até 
admitido. É a aplicação de um verdadeiro darwinismo social, onde impera a grandeza do mais 
forte. Por estas razões, os neoliberais assumem uma postura totalmente contrária à 
universalização do voto. Segundo esse pensamento, ao se ampliar o direito de voto, o Estado 
transforma-se em uma máquina ociosa, pois deverá arcar e sustentar os eleitores, ocasionando 
uma despesa irracional dos recursos materiais. Sendo assim: 

  

O direito de voto se converteria numa arma de saque dos despossuídos contra os proprietários, 
e aqueles que 'não se dessem bem' no mercado poderiam pretender recuperar terreno mediante 
a ação política do Estado, a tributação progressiva e a imposição de leis sociais aos 
proprietários. Seria uma espécie de 'chantagem' política. (MORAES, 2001, p. 24). 

  

Aplicando tais preceitos, restam apenas dois caminhos a serem seguidos: limitar o acesso e o 
âmbito do sufrágio e transferir a proteção social ao mercado. A respeito deste último, Asa 
Cristina Laurell adverte que somente interessa ao mercado a cessão dos bens sociais rentáveis. 
E para que isso ocorra, torna-se imprescindível a junção de dois fatores: existência de 
consumidores que estejam aptos a pagar pela aquisição de tais benefícios e que a prestação 
pública destes serviços seja de má qualidade. (2009, p. 167). Diante dessas explicações, fica 
totalmente compreensível entender o porquê que a doutrina neoliberal prega o corte dos 
gastos sociais públicos. 
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O problema desta nova postura, como já ressaltado por Andréia Galvão, é a transformação do 
cidadão em consumidor, onde cada serviço, antes fornecido pelo Estado, deve ser adquirido, 
comprado, pago. É a transformação do espaço público em espaço seletivo, no qual o receptor 
dos benefícios sociais são discriminados de acordo com a sua renda. Ou seja, aquele que não 
possui recursos financeiros para adquirir a saúde, a educação, a moradia, a assistência social, 
a segurança, acaba ficando desprovido de tais itens, afinal, quem não paga, não leva. 

Tendo em vista essa deterioração dos direitos sociais, é que Marques Neto chega a afirmar 
que há uma diferenciação crucial entre o neoliberalismo e o liberalismo. O autor informa que 
o movimento ideário surgido no século XVIII e que fundamentou as Revoluções Americana 
(1776) e Francesa (1789) se caracterizou por conter uma atitude estatal ativa, no sentido de 
que o Estado proclamasse direitos, mesmo que estes consistissem em apenas liberdades 
públicas, como analisado. O movimento neoliberal, por sua vez, ocasionou um verdadeiro 
desfazimento do conteúdo material dos direitos até então conquistados ao longo dos séculos, 
sobrelevando a importância do mercado e inferiorizando o valor da democracia: 

  

No terreno político, princípio e conceitos cruciais, como os de democracia, Estado, Nação, 
soberania e cidadania fundados no princípio ético da dignidade da pessoa humana, vão se 
transfigurando e mesmo, num sentido limite, se dissolvendo. (...). O Mercado, esse ser 
metafísico, inatingível e indestrutível enquanto tal, é o verdadeiro soberano no mundo da 
economia globalizada. (2004, p. 109). 

  

O resultado desta sistemática não podia ser outro senão o aumento das desigualdades sociais, 
originando a formação de uma sociedade injusta. E é neste ponto que transparece a face mais 
nefasta do neoliberalismo, pois em decorrência de sua aplicação, presenciou-se um dramático 
retrocesso social, cuja característica essencial é o aumento assustador do segmento 
pauperizado da população. A respeito, Alberto Silva Franco atesta que, no ano de "1960, 20% 
da população mais rica do mundo dispunha de uma renda 30 vezes mais elevada do que a dos 
20% mais pobres", tendo essa diferença alcançado, no ano de 2000, o patamar de 82 vezes a 
mais. "Dos 6 bilhões de habitantes do planeta, apenas 500 milhões vivem confortavelmente, 
enquanto cinco bilhões e quinhentos milhões permanecem na necessidade". (2000, p. 115). 

  

3 A chegada dos preceitos neoliberais em solo brasileiro 

  

Como visto, Inglaterra e Estados Unidos foram o berço da aplicação dos preceitos liberais. 
Porém, essa política de fundamentalismo liberal foi implementada na maioria dos países, a 
exemplo da Alemanha com a vitória de Helmut Khol (1982), na Dinamarca com Schulter 
(1983), François Miterrand na França, González na Espanha, Portugal com Soares e na Itália 
com Craxi. No tocante à América Latina, o Chile é o país precursor na adoção da política 
neoliberal. A razão desta originalidade, explica Moraes, deve-se ao fato de que, durante o 
governo de Augusto Pinochet (1973-1989), os seus principais dirigentes haviam se formado 
na Universidade Católica do Chile que, por sua vez, sofreu nítida influência ideológica da 
Universidade de Chicago da qual Friedman é o seu maior expoente e defensor da volta do 
liberalismo. (2001, p. 45). 
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E a partir da década de 80, os demais países latino-americanos também não ficaram imunes à 
aplicação dos preceitos neoliberais, sendo esta adoção interpretada como sinônimo de 
equilíbrio da inflação herdada pelos governos anteriores. (SALLUM JR, 1999). Neste 
contexto, o papel das ditaduras militares foi imprescindível para a consolidação do 
neoliberalismo, já que quaisquer manifestações sociais contrárias ao neoliberalismo eram 
duramente reprimidas, garantido, dessa forma, um ambiente estável para a sedimentação da 
"nova racionalidade econômica". (GROS, 2002, p. 38). 

No caso do Brasil, o ponto primordial para a consolidação da política neoliberal foi a 
suplantação da Era Vargas que se caracterizava em ser um Estado desenvolvimentista, com 
uma presença forte e central nas decisões políticas e econômicas. O maior representante deste 
período histórico foi a figura de Getúlio Vargas, como a própria denominação sugere. Tal 
experiência perdurou durante as décadas de 30 a 70, já que em 1983 o Estado Vargas 
experimentou uma crise que o desagregou completamente. Trata-se da crise fiscal 
propulsionada pela incontrolável dívida externa assumida pelo Brasil que eliminou os 
investimentos e os empréstimos internacionais, debilitando o pagamento dos débitos e o 
equilíbrio das finanças públicas. (SALLUM JR, 1999). 

Essa dívida acabou repercutindo no campo político, onde se verificou que os aliados ao 
Estado desenvolvimentista passaram a acreditar que a atitude mais propícia para se sair da 
crise era adotar as ideias neoliberais. Neste ponto, há de se ressaltar a forte pressão dos 
Estados Unidos sobre a América Latina para a adoção dos preceitos neoliberais que ficaram 
regulamentados no Consenso de Washington (novembro de 1989). Este vem a ser uma 
cartilha de recomendações elaborada pelo governo norte-americano, juntamente com as 
instituições financeiras internacionais (Fundo Monetário Internacional, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e Banco Mundial), a ser obedecida pelos países emergentes que 
quisessem adquirir novamente os fluxos financeiros internacionais, suspensos na década de 
80. Como tais orientações foram proferidas na cidade de Washington, o economista John 
Williamson as denominou de Consenso de Washington e cujos postulados fundamentais 
eram: a disciplina fiscal, liberalização do comércio e política de privatizações. 
(CARCANHOLO, 1998, p. 25). 

Sallum Jr adverte que, mesmo nesse período, ainda houve uma certa repulsa em se adotar tal 
política, citando como exemplo dessa resistência a própria promulgação da Constituição 
Federal de 1988, na qual ainda se presenciava "a ampliação das limitações ao capital 
estrangeiro, com o aumento do controle estatal sobre o mercado em geral e com a 
multiplicação dos mecanismos de proteção social aos funcionários, trabalhadores, 
aposentados e assim por diante". (1999, p. 27). 

Neste cenário, onde se verificava diametralmente a polarização de posições antagônicas que 
variavam entre a liberalização e a estatização do mercado, vêm as eleições presidenciais de 
1989, na qual Fernando Collor de Mello obteve vitória sobre o seu adversário, Luis Inácio 
Lula da Silva, sedimentando a entrada do Brasil na era neoliberal. De fato, o projeto 
neoliberal foi galgando degraus cada vez maiores. Utilizando o argumento de superação da 
crise fiscal deixada pelo Estado Desenvolvimentista, o governo Collor iniciou uma redução 
progressiva das tarifas de importação, formalizou privatizações de empresas estatais, 
desregulamentou as atividades econômicas e comprometeu a rede protetiva às empresas 
privadas nacionais. 

Aqui há de se fazer um parêntese para sublinhar que, muito embora Collor tenha iniciado essa 
inflexão liberal, foi somente com o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), nas 
eleições presidenciais de 1994, que o projeto neoliberal ganhou força total. Isso se deve ao 
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fato de que Collor fracassou em suas promessas eleitorais, seguindo caminho totalmente 
oposto que foi o aprofundamento da crise brasileira iniciada na década de 80. Ademais, o 
apogeu neoliberal da era Cardoso é fruto do "sucesso" do Plano Real que possibilitou a 
estabilização e a sobrevalorização da moeda brasileira, ganhando simpatia de grande parcela 
da população que, à primeira vista, havia melhorado as suas condições de vida. 

Indubitavelmente, não se verificou antes uma aplicação tão robusta do reformismo liberal. A 
própria Constituição Federal não ficou imune a este ideário, tendo vários de seus dispositivos 
alterados, a exemplo do artigo 170, inciso IX que estabelecia um tratamento jurídico 
privilegiado às empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. No entanto, com a 
Emenda Constitucional nº. 06, de 15 de agosto de 1995, referido dispositivo constitucional 
passa a dispensar um tratamento diferenciado a qualquer empresa de pequeno porte que tenha 
sido constituída sob as leis brasileiras, não importando mais a origem do capital, se nacional 
ou estrangeiro. Em decorrência dessa revisão de posicionamento, o artigo 171, também da Lei 
Maior, foi revogado pela mesma Emenda, pois não havia mais sentido em se diferenciar 
empresa brasileira de capital nacional da empresa brasileira de capital estrangeiro para fins de 
licitação, contratação de bens e serviços públicos e exploração de recursos minerais e 
hidráulicos. 

Entretanto, esse milagre neoliberal brasileiro começa a surtir alguns abalos, a exemplo da 
crise mexicana em 1994 e a moratória Rússia em agosto de 1998. Verificou-se que o sucesso 
das políticas neoliberais não era tão sólido e seguro, pois ficou demonstrado que caso 
ocorresse um desequilíbrio no sistema financeiro mundial, a própria economia interna ficava 
sujeita a condições desfavoráveis que comprometiam ainda mais a balança comercial do país, 
tendo em vista a sua dependência aos recursos estrangeiros para equilibrar a sua dívida 
externa e outros débitos. 

E os números caminham exatamente na confirmação desta constatação, já que no início do 
segundo mandato eletivo de FHC (final de janeiro de 1999), a moeda brasileira teve uma 
desvalorização de 50% e os gastos financeiros com o débito da dívida externa simplesmente 
saltaram de R$ 120 bilhões para R$ 274 bilhões entre os dois mandatos eletivos de FHC. E os 
números não param por aí, já que "no ano de 1997, cerca de 15% da população brasileira, 
aproximadamente 24 milhões de pessoas, viviam com renda inferior à linha da indigência" e 
"34% dos brasileiros, cerca de 54 milhões de pessoas, viviam abaixo da linha de pobreza". 
(MENDES; BULLA; PRATES; MEDEIROS, 2004, p. 48). O que se pretende deixar em 
evidência é que, por onde a ideologia neoliberal foi aplicada, presencia-se, paralelamente, 
uma exclusão socioeconômica, com o consequente aumento da miséria. O pior é que tal 
realidade é interpretada pelos ideólogos neoliberais como o "custo social" do progresso. 

  

4 A criminalização da miséria e a cobertura midiática 

  

Realizadas essas premissas que permitem uma singela configuração do que vem a ser o 
neoliberalismo, resta indagar se o sistema jurídico também sofre impactos dessa nova 
configuração contemporânea. Utilizando os ensinamentos de Wolkmer, pode-se afirmar que o 
sistema jurídico não existe por si só enquanto estrutura normativa autônoma e acabada. Pelo 
contrário. A instância jurídica é "reflexo cultural da confluência de uma determinada 
produção econômica com as necessidades da formação social e da estrutura de poder 
dominante". (2001, p. 82). Levando em consideração tais saberes, conclui-se que o direito 
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também ficou submerso na arena coercitiva do neoliberalismo. Aliás, tal afirmação já ficou 
evidenciada quando da análise da estrutura nacional e os reflexos produzidos por essa política 
no texto constitucional durante o governo de FHC. 

Dentro dessa perspectiva e adentrando no campo do direito penal, já que esse ramo, como 
bem destacou Lorenzo Morilla Cueva, é o mais suscetível às variações ideológicas e política 
de uma sociedade (2002, p. 03), tem-se o fortalecimento do aparelho repressivo estatal como 
forma compensatória do esfacelamento do Estado Social. Assim, ao invés do Estado realizar 
uma política pública voltada para o saneamento do desamparo social, ele vai no caminho 
totalmente oposto e inócuo que é a criminalização dos problemas sociais causados pelo 
sistema econômico adotado. É a "despolitização dos conflitos sociais e politização da questão 
criminal". (BATISTA, 2003, p. 14). 

A lógica para entender esse mecanismo é simples. Ao pregar uma visão antiestatal no campo 
econômico e social, o neoliberalismo fomenta a criação de um abismo social, separando de 
forma ortodoxa aqueles que possuem condições econômicas para a aquisição de bens 
materiais e serviços públicos, daqueles que não as possuem. Logo, esta última classe, 
totalmente esquecida e abandonada pelo Estado, transforma-se em algo indesejável, ofensivo 
aos olhos da sociedade, devendo a sua visibilidade ser evitada a qualquer custo. 

Daí advém a parte contraditória do neoliberalismo: para conter a visibilidade da miséria 
provocada pela aplicação de seus preceitos, exige-se um Estado forte no que se refere ao 
aparato policial, transformando o Direito Penal em instrumento de gestão e refugo social. 
Afinal, como observado por Hayek, o neoliberalismo necessita de uma "estrutura legal 
elaborada com inteligência e sempre aperfeiçoada". (1990, p. 65). Assim, se por um lado os 
neoliberais exigem e proclamam um Estado mínimo na esfera social e econômica, por outro 
lado, passam a defender o surgimento de um Estado Máximo no que diz respeito ao controle 
policial dos problemas sociais. Para João del Nero, esta nova configuração da vivência social 
corresponde exatamente a uma concepção negativista do Estado, onde este, pelo fato de não 
poder ingerir na economia, desempenha apenas uma função de "manutenção da ordem, 
mediante o estabelecimento de normas imperativas e coativas". (2002, p.111). 

Neste prisma, o direito penal assume função ímpar. E como forma de elucidar esta nova 
função desempenhada pela direito penal, os ensinamentos de Loïc Wacquant constituem o 
melhor caminho. Através das obras As Prisões da Miséria (2001), Punir os Pobres: a nova 
gestão da miséria nos Estados Unidos (2003) e Os condenados da cidade (2005), Wacquant 
elucida a relação lógica que há entre o surgimento e o fortalecimento de um Estado policial e 
penitenciário e o enfraquecimento do Estado - Providência. Para se chegar a esta conclusão, o 
autor relembra os anos 80, período correspondente ao clímax da aplicação dos ideários 
neoliberais e dos cortes substanciais nos orçamentos destinados a programas sociais, saúde e 
educação. Em decorrência desta retração das políticas públicas, as disparidades sociais 
cresceram vertiginosamente[8], aumentando ainda mais a pobreza de massa "que ao se 
combinarem, alimentam o crescimento inexorável da violência criminal, transformada em 
principal flagelo das grandes cidades". (WACQUANT, 2001, p. 8). Até este ponto, as 
constatações de Wacquant não trazem nenhuma perplexidade, eis que este dinamismo restou 
analisado quando da apresentação dos preceitos neoliberais. 

No entanto, a grande contribuição doutrinária do autor é evidenciar que, como consequência 
daquele ciclo, tem-se o nascimento e a glorificação do controle dos miseráveis pela força, 
inaugurando uma verdadeira ditadura sobre os pobres. Dito em outras palavras, o direito penal 
passa a "mascarar e conter as consequências sociais deletérias, nas regiões inferiores do 
espaço social, da desregulamentação do trabalho assalariado e da deterioração da proteção 
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social". (WACQUANT, 2001, p. 22). Dessa forma, não é de se estranhar o estrondoso 
aumento da população carcerária, sendo os Estados Unidos[9] um exemplo emblemático neste 
campo, haja vista que entre os períodos de 1980 a 2008, o número de encarcerados triplicou. 
(PÉREZ CEPEDA, 2010, p. 283). 

O interessante é observar que as altas taxas de encarceramento não corresponderam a um 
aumento da criminalidade violenta, sendo, na verdade, fruto de dois fatores cumulativos. 
Primeiro, a ostensiva perseguição policial a crimes normalmente perpetrados por aqueles que 
careciam do amparo estatal, tais como os "negócios com drogas, furto, roubo, ou simples 
atentados contra a ordem pública". (WACQUANT, 2001, p. 83). Em segundo, pela "extensão 
da pena privativa de liberdade para uma gama de crimes que até então não incorriam em 
condenação à reclusão". (WACQUANT, 2003, p. 64). Acompanhando o aumento humano, 
também se presenciou um alto investimento carcerário que correspondia a cortes cada vez 
mais frequentes nos serviços públicos de assistência à população. É o business penitenciário 
americano, onde a gestão punitiva se tornava num negócio lucrativo. 

  

Assim, enquanto os créditos penitenciários do país aumentavam 95% em dólares constantes 
entre 1979 e 1989, o orçamento dos hospitais estagnava, o dos liceus diminuía em 2% e o da 
assistência social, em 41%. Os Estados Unidos fizeram a escolha de construir para seus 
pobres casas de detenção e estabelecimentos penais em lugar de dispensários, creches e 
escolas. (grifos nossos). (WACQUANT, 2001, p. 88). 

  

Outro dado levantado por Wacquant vem a ser utilização da ideologia da repressão, através de 
mecanismos técnicos de equiparação do crime à guerra, onde o criminoso deve ser eliminado. 
Logo, pode-se dizer que, seguindo esse raciocínio, o problema da criminalidade fica 
simplificado, isolado totalmente das questões sociais. O crime passa a ser visto como um 
desvio pessoal, uma opção individual entre seguir o bom caminho ou desviar-se para o mundo 
da criminalidade. As questões sociais que influenciaram essa escolha são abandonadas, 
"esquecidas". Afinal, torna-se muito mais fácil "dissociar a criminalidade dos indicadores 
sociais, reduzindo aquela a um desvio de personalidade". (MAZZILLI NETO , 2007, p. 29). 

A respeito desse efeito redutor do discurso punitivista, a sua etiologia reside na aplicação de 
uma criminologia positiva (ANDRADE, 2003a, p. 34), guiada pelos métodos de investigação 
das ciências naturais, como forma de identificar os possíveis indivíduos, tendo como 
principais percursores Cesare Lombroso, Rafaele Garofalo e Enrico Ferri. 

De fato, na obra L'Uomo Delinquente (1876), Lombroso expõe o seu conceito de criminoso 
atávico. Como o próprio nome indica, este pensamento parte do pressuposto de que existem 
indivíduos portadores de traços físicos e mentais predispostos à pratica de crimes. Em outras 
palavras, há pessoas que já nascem com tendência a ser delinquentes, pelo simples fato de que 
sua constituição genética assim estabelecer, a exemplo da epilepsia, formas anormais do 
crânio e mandíbula e assimetrias na face. Há de se ressaltar que Ferri aprofundou os 
conhecimentos levantados por Lombroso, acrescentando o fator social e ambiental à 
criminalidade, dando origem à tríplice ordem de fatores que necessariamente levam a 
descobrir um potencial criminoso: a causa individual (orgânica ou psíquica), o meio ambiente 
telúrico (onde se analisa as condições climáticas, a umidade e o calor, por exemplo) e o 
ambiente social, tais como os fatores socioeconômicos e culturais. (ANDRADE, 2003b, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7517



p.36). Desta concepção advém a classificação lançada dos criminosos em: nato, louco, 
passional, ocasional e habitual. (FERNANDES, N.; FERNANDES, V., 2002, p. 90 e 91). 

O resultado da aplicação do conceito de inatismo ao mundo do crime foi a neutralização dos 
problemas sociais, concebendo a criminalidade "como um fenômeno natural, causalmente 
determinado" (ANDRADE, 2003a, p. 35). Logo, caberia à criminologia tão somente 
identificar e diagnosticar quais os indivíduos eram portadores desses comportamentos 
tendenciosos, classificando-os como seres anormais, desviantes e perigosos. Por conseguinte, 
efetivando a ideia semeada pelos criminólogos positivistas, o aumento da criminalidade 
desprende-se da noção de violência institucional[10] e estrutural, não possuindo qualquer 
relação com o desmantelamento do Estado Social. A preocupação reside em selecionar o 
criminoso e proteger o seio social daquele. 

  

Em seu momento 'clínico', o positivismo incorporou, conseqüentemente, a linguagem médica 
para identificar problemas sociais (clínica criminológica, diagnóstico, prognóstico, 
tratamento). Tudo isso serviu para estabelecer, sobre a realidade de classe da população 
penitenciária, associações entre o pobre, o feio, o anormal e o perigoso. E ao contrário, 
também: o rico, o são, o belo, o inofensivo, livrando-se assim as condutas danosas dos 
poderosos e constituindo-se um estereótipo do delinqüente, que pertencia sempre às classes 
subalternas. (DE CASTRO, 2005, p. 74). 

  

Como resultado direto destas operações ideológicas, surgem os discursos que pregam a 
aplicação de um Direito Penal Máximo, onde todos os males sociais seriam, supostamente, 
resolvidos pela aplicação de um arsenal punitivo duro, recrudescido e forte. Somente o 
aumento da produção legislativa penal e das penas privativas de liberdade com a consequente 
diminuição das garantias materiais e processuais do acusado proporcionaria a tão almejada 
segurança pública. Portanto, para os adeptos desse movimento, o direito penal serve apenas 
para manter e assegurar a ordem vigente, posto que o crime é uma anormalidade a ser punida 
e reprimida severamente. É o discurso de combate ao criminoso em nome da segurança 
pública, levantando-se todas as armas necessárias e que sejam capazes de neutralizá-lo e 
mantê-lo o maior tempo possível na cadeia. 

No bojo desta construção, qualquer exposição que seja favorável ao respeito dos direitos 
fundamentais do acusado passa a ser vista como algo prejudicial à sociedade e a favor da 
criminalidade, pois, no imaginário popular, repousa a estigmatização do criminoso, 
concebendo-o como algo indesejado, um incômodo a ser eliminado. Estão abertas as portas 
para o cometimento de quaisquer atrocidades! O que importa é o bem vencer. 

Neste contexto, insere-se, ainda, o Direito Penal do Inimigo que foi arduamente sistematizado 
pelo penalista alemão Günther Jakobs, durante um congresso em Berlim, ocorrido em outubro 
de 1999. (MUÑOZ CONDE, 2010, p. 94). Na ocasião, Jakobs defendeu a distinção entre 
Direito Penal do cidadão e Direito Penal do Inimigo, sendo esta diferenciação reflexo da 
própria classificação que faz dos indivíduos, separando-os em cidadãos e não-cidadãos, 
pessoas e não-pessoas. Destarte, o cidadão/pessoa é o indivíduo que está vinculado ao Direito 
e pelo Direito, sendo que o seu atuar ilícito se apresenta de forma incidental. Assim, o cidadão 
oferece uma segurança cognitiva mínima de restabelecimento da vigência da norma. Enfim, 
ele cumpre a expectativa normativa de cumprimento jurídico. De forma totalmente oposta é o 
atuar do inimigo que não pode ser considerado pessoa porque revela o seu distanciamento 
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permanente ao Direito. Ou seja, ele não possui o desejo de se submeter à ordem normativa, 
buscando, a todo momento, a sua destruição. Por esta razão, ele é considerado inimigo da 
sociedade e do Direito, não lhe sendo assegurados os direitos e garantias fundamentais 
próprias dos cidadãos, além da possibilidade do estabelecimento de penas excessivamente 
duras. Neste conceito, podem ser incluídos os membros de organizações criminosas, grupos 
terroristas e os narcotraficantes ou quem quer que seja, afinal, não há uma determinação 
específica de quem deva ser considerado "inimigo", estando este conceito na dependência das 
variadas subjetivações dominantes. (GRACIA MARTIN, 2007). 

Seguindo esta tendência draconiana, o ordenamento jurídico brasileiro editou a Lei 10.792, de 
1º de dezembro de 2003, que inseriu o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) aos artigos 52 
a 54 da Lei de Execução Penal (LEP - nº. 7.210/84), consistente na sanção disciplinar que 
obriga o recolhimento do preso em cela individual, pelo prazo máximo de 360 dias. Durante 
este intervalo temporal, o detento tem direito a visitas semanais de duas pessoas, excluídas as 
crianças, com duração de duas horas e igual período diário de banho de sol. O objetivo era 
separar e isolar os líderes de organizações criminosas dos demais presos, tendo em vista que 
aqueles continuavam a comandar ações delituosas do lado interno e externo dos 
estabelecimentos prisionais. Assim, com a imposição de uma execução penal mais severa, 
acreditava-se que a segurança nos estabelecimentos penais estaria resolvida, voltando o 
governo a ter total controle interno nos presídios[11]. 

Ledo engano, pois resta evidente que esse aumento do poder coercitivo penal é inócuo. Todos 
esses exemplos trazidos e que corporificam a ideia de exaltação das leis penais evidenciam 
uma única conclusão: a principal causa da maioria dos crimes é a violência institucionalizada. 
E esta violência, por sua vez, tem como causa direta o afastamento do Estado na área social. 
Em poucas palavras: o aniquilamento da violência institucionalizada não se resolve com 
políticas repressivas. 

Outra constatação que está intrinsecamente relacionada com a aplicação de um direito penal 
máximo é a cobertura midiática de acontecimentos criminosos. Violência e crime 
transformaram-se em notícia, contribuindo para o aumento da percepção subjetiva de 
insegurança, dando a impressão de que a violência urbana[12] nunca esteve tão alta. Neste 
diapasão, matérias que deveriam ostentar caráter informativo à população, descambam para a 
exploração sensacionalista de casos atrozes[13], cujo objetivo é envolver emocionalmente o 
público, transformando a insegurança subjetiva em um dado objetivo. 

Flávia Goulart Pereira explica que esse efeito difuso e endêmico do sentimento de 
insegurança provocado pelos meios de comunicação ocorre por intermédio da transmissão de 
imagens da realidade, cujo objetivo é iludir o receptor, fazendo-o acreditar "de que o que lhe é 
apresentado está muito próximo de si, gerando percepções inexatas da realidade por um lado 
e, por outro, um sentimento de impotência". (2004, p. 110). Em termos mais técnicos, trata-se 
da espetacularização da realidade e da produção da verossimilhança. Esta, conforme ensina 
Elizabeth Rondelli, caracteriza-se pelas "filmagens em plano-seqüência, da edição com 
poucos cortes e da simulação de transmissão ao vivo" (1994, p. 3), tendo como meta a 
reprodução da "verdade"; do que está acontecendo. 

No entanto, a realidade que é repassada por estes programas é uma realidade virtual, pois ela é 
"gerenciada nos processos de seleção e tematização de fatos, no tratamento editorial que 
recebem nas empresas de comunicação". (RONDELLI, 1994, p. 02). Um exemplo típico era o 
programa policial Linha Direta da Rede Globo que ia ao ar todas as quintas-feiras à noite 
(1999 a 2007). Com o slogan "A partir de hoje você está em linha direta com o seu direito, em 
linha direta com a cidadania", o programa fazia uma reconstituição tendenciosa de fatos 
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criminosos, cujos supostos autores encontravam-se foragidos. O objetivo era envolver a 
população, tornando-a emocionalmente parte do caso retratado que se resumia a homicídios, 
estupros e latrocínios. O perigo desta prática reside na transformação da criminalidade em 
epifenômenos (RONDELLI, 1994, p. 02) que se caracteriza pela constatação dos seguintes 
preceitos: 

  

a) Pobre não tem cidadania, privacidade ou intimidade. Eugênio Bucci constata que só se fala 
em invasão de privacidade quando a pessoa prejudicada é alguém de posse ou de poder. "É 
como se gente pobre não tivesse intimidade a ser preservada". (BUCCI, 2000, p. 156). Sendo 
assim, torna-se perfeitamente normal exibir e expor rostos humildes e simplórios; 

  

b) Exclusão social da classe pobre, pois ela representa o abominável, o perigo, o inimigo em 
potencial, os agentes ativos dos atos delituosos. E como forma de reafirmar o estereótipo[14] 
de que a pobreza está sempre associada à criminalidade, os programas policiais utilizam os 
bairros pobres, a periferia, os morros e as favelas como pano de fundo de suas edições. Esta 
prática "intensifica os preconceitos e ergue as barreiras do apartheid social e geográfico". 
(RONDELLI, 1994, p. 8). 

A respeito deste processo de assimilação entre pobreza e criminalidade, Michel Misse adverte 
que o lado perverso desta concepção errônea ser amplamente difundida no imaginário social é 
que o próprio "complexo polícia/justiça/penitenciária" a ela não fica imune. Portanto, 
seguindo este preconceito, as atividades policiais e judiciais seguem um roteiro pronto e 
acabado de perseguição ao pobre que acaba refletindo na transmissão midiática dos crimes, 
confirmando o imaginário de que "existem práticas criminais efetivamente associadas às 
condições de vida, sociabilidade e habitação de segmentos marginalizados nas grandes 
metrópoles brasileiras". (2006, p. 34). Entretanto, ao se realizar um juízo crítico (relativista, 
como denomina o autor), a conclusão que se obtém é que a "criminalidade se espalha 
igualmente por todas as classes, sendo apenas mais perseguida nas classes subalternas que nas 
dominantes" (2006, p. 10), desmontando-se a ideia equivocada de que a maioria dos pobres é 
criminosa. "Afinal, o 'crime' não é um privilégio de classe". (2006, p. 34). 

  

c) A criação de uma opinião pública a favor da utilização do direito penal como única solução 
para obter a tão sonhada segurança e resolução dos problemas sociais. 

Em relação à manipulação da opinião pública pela atuação dos meios de comunicação, 
Roberto Amaral é enfático ao afirmar que, diante de uma sociedade tão desigual e ágrafa 
como a contemporânea, e sabendo que informação transformou-se em mercadoria que não é 
consumida de forma homogênea, como ocorre com os demais bens de consumo, é ilusório 
acreditar que é possível existir uma opinião pública objetiva, consciente e autônoma. Enfim, 
resta claro que a atuação midiática constrói a opinião pública conforme os seus interesses. 
(2000, p. 202). 

Comprovando esta distorção, o sociólogo José Cláudio Souza Alves, ao analisar a cobertura 
midiática dos últimos conflitos que ocorrem na Cidade do Rio de Janeiro entre a polícia civil 
daquele Estado e as forças armadas do nominado Complexo do Alemão, aponta a seguinte 
conclusão: 
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A mídia nos faz crer - sobretudo a Rede Globo está empenhada nisso - que há uma luta entre o 
bem e o mal. O bem é a segurança pública e a polícia do Rio de Janeiro e o mal são os 
traficantes que estão sendo combatidos. Na verdade, isso é uma falácia. Não existe essa 
realidade. O que existe é essa reorganização da estrutura do crime. A realidade do RJ exige 
hoje uma análise muito profunda e complexa e não essa espetacularização midiática, que tem 
um objetivo: escorraçar um segmento do crime organizado e favorecer a constelação de outra 
composição hegemônica do crime no RJ. (2010). 

  

E qual o papel do direito penal dentro deste processo tendencioso? Simples. A população, 
influenciada e manipulada pela mídia, requer do Poder Público o incremento do arsenal 
punitivo estatal. Assim, os legisladores, no afã de dar respostas rápidas e fáceis à população 
quanto à questão do aumento subjetivo da criminalidade, criam, a cada dia, mais e mais leis 
que tragam em seu corpo um capítulo intitulado "dos crimes e das penas". É o discurso do 
eficientismo penal, como sintetiza Zaffaroni: 

  

As leis penais são um dos meios preferidos do Estado-espetáculo e de seus operadores 
'showmen', em razão de serem baratas, de fácil propaganda e pela facilidade e frequência com 
que enganam a opinião pública sobre sua eficácia. Trata-se de um recurso que obtém um 
crédito político com baixo custo. Daí a reprodução de leis penais, a decodificação, a 
irracionalidade legislativa e, sobretudo, a condenação de todos os que duvidem da sua 
eficácia. (apud MAZZILLI NETO, 2007, p. 30). 

  

O problema desta constatação é que a inflação legislativa não consegue alcançar o objetivo 
para qual foi criada, ensejando a produção de efeito simbólico[15] e o próprio 
enfraquecimento e descrédito da ciência criminal. Afinal, a violência, como dado 
característico da sociedade pós-moderna, ao mesmo tempo em que impulsiona o cidadão a 
exigir do Estado respostas mais eficientes quanto a este mal conjuntural, traduz-se como um 
fenômeno comunicacional, à medida que representa um grande fator de lucro para a empresa 
que a veicula. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Através deste ensaio, demonstrou-se que o campo econômico influencia de forma direta a 
instância jurídica, principalmente no que se refere à efetivação dos direitos fundamentais. 
Dessa forma, em decorrência do regime econômico adotado (neoliberalismo), as políticas 
públicas foram renegadas a um papel secundário no plano das atividades estatais, onde se 
verifica a sua subjugação às leis do mercado. Neste prisma, as disparidades sociais crescem 
vertiginosamente, criando um contingente de pessoas totalmente desprovidas de serviços 
básicos essenciais, como a educação, saúde, moradia, alimentação, trabalho, entre outros. 
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Constatou-se, ainda, que o Estado, diante da impossibilidade de contrapor os anseios 
comerciais, acaba por criminalizar as consequências deletérias da sua própria inatividade, 
transformando cidadãos que não puderem adquirir o status de consumidores em clientes do 
sistema prisional. E, ao proceder desta maneira, cria-se um discurso altamente bélico, dirigido 
somente a uma classe social, carecedora da atuação estatal, mas cuja recordação é apenas 
realizada no momento de elaboração de leis draconianas. Por fim, colaborando com a 
construção deste cenário prejudicial, tem-se a atuação massiva dos meios de comunicação que 
deturpam a realidade, criando a falsa concepção que violência urbana se resume à prática de 
crimes. 
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[1] Dentro desta versão contratualista do Estado, também ganha destaque as enunciações de 
Thomas Hobbes condensadas na obra o Leviatã (1651), considerada o grande marco que 
inaugura o pensamento político moderno e que antecede, cronologicamente, as formulações 
lockeanas. Em sua obra, Hobbes afirma que o estado de natureza dos homens é marcadamente 
beligerante, violento, inseguro, para o qual a única saída seria a criação de um Estado Político 
que fosse capaz de devolver aos indivíduos o sentimento de paz. Deste pensamento, advém a 
célebre frase de Hobbes que o consagrou por séculos: "o homem é o lobo do homem", 
preceituando que o Estado é a única esperança que resta aos homens para sair daquele estágio 
de natureza hostil. Logo, não há direitos oponíveis contra o Estado, já que tais faculdades 
inexistem no estágio anterior à sua formação. Aqui reside a total discordância entre Hobbes e 
Locke e o porquê que a construção lockeana é que vai de encontro aos anseios burgueses. 

[2] Utilizando os ensinamentos de Luis Moreno, torna-se necessário expor que o Estado de 
Bem-Estar deita suas raízes históricas na Europa, através da promulgação da legislação 
britânica New Poor Law (1834) que estruturou um sistema de ajuda aos pobres que, até então, 
ficavam sob a custódia da igreja ou das instituições benéficas, sendo praticamente nula a 
participação estatal neste campo. Posteriormente, outro fator que contribui para a titularidade 
europeia sobre o modelo de Bem-Estar, foi a implementação de programas estatais de 
seguridade social durante o governo de Bismarck (1883) na Alemanha, destinado aos 
trabalhadores mais necessitados. Em continuidade, Moreno acrescenta que, atualmente, 
existem dois modelos de Estado de Bem-Estar: o universalista, adotado pela Suécia e 
Dinamarca, onde alguns direitos sociais são prestados aos cidadãos sem restrições ou 
distinções, já que as contribuições sociais são de igual valor para todos os contribuintes. Por 
outro lado, existe o modelo ocupacional, também denominado bismarckiano, que como o 
próprio nome sugere, é utilizado pela Alemanha e se funda na ideia de que a prestação dos 
direitos sociais vai de acordo com a contribuição realizada pelo cidadão. (2001, p. 17-24). 
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[3] Fala-se em incremento porque a origem de tais direitos fundamentais reporta-se ao cenário 
totalmente devastador ocasionado pela Revolução Industrial no século XVIII no tocante às 
condições precárias de trabalho e o baixo nível salarial dos trabalhadores. Nesta ocasião, sob a 
influência da crítica socialista, chegou-se à conclusão que a garantia formal das liberdades 
públicas não era suficiente, eis que a maioria da população não possuía condição material para 
usufruí-las. Logo, era necessário que o Estado voltasse a interferir, outorgando ao homem 
prestações sociais estatais, "revelando uma transição das liberdades formais abstratas para as 
liberdades materiais concretas" dirigidas ao bem estar humano. (SARLET, 2007, p. 55). Em 
suma: "estes direitos, portanto, não são direitos estabelecidos 'contra o Estado' ou direitos de 
'participar no Estado', mas sim direitos garantidos 'através ou por meio do Estado'". (BEDIN, 
2002, p. 62). 

[4] Vladimir Brega Filho observa que, apesar da denominação "direitos sociais", estes 
representam a concretização de uma justiça social referente às reivindicações individuais das 
classes menos favorecidas, não podendo ser confundidos com os direitos coletivos que 
reportam à terceira dimensão. (BREGA FILHO, 2002, p. 23). 

[5] Tradução livre: "era possível combinar crescimento ilimitado com uma melhor 
distribuição da riqueza e uma maior equidade social". 

[6] É justo aludir que tanto Hayek quanto Friedman apoiaram suas convicções teóricas nos 
ensinamentos de Ludwing von Mises que, no ano de 1922, já havia externado a sua crítica ao 
Estado Social em sua obra Economia Comunal. Contudo, apesar desta importância teórica, 
realmente são Hayek e Friedman os grandes ícones do neoliberalismo, cujas ideais renderam a 
Hayek, o Prêmio Nobel de Economia em 1974 e, a Friedman, o mesmo prêmio em 1976. 

[7] Também denominadas de programas de ação governamental, as políticas públicas 
constituem "meios de planejamento para a execução dos serviços públicos", fornecendo ao 
Estado um planejamento eficaz de suas atividades. (SANTIN, 2004, p. 35). Dessa forma, o 
poder Executivo, por intermédio de um planejamento, consegue sistematizar e efetivar os 
direitos sociais, dando vida às prestações positivas do Estado. 

[8] A título de ilustração, Wacquant informa que enquanto nos Estados Unidos "a parcela da 
riqueza nacional correspondente a 1% dos norte-americanos mais ricos dobrou em uma 
década, saltando de 17,6% em 1976 para 36,3% em 1989, há mais gente vivendo abaixo da 
'linha de pobreza', em 1992, do que em qualquer outra época desde 1964: 36 milhões de 
pessoas, incluindo uma em cada três famílias negras ou latinas". (2005, p. 30). Já na 
Comunidade Europeia, foi o crescimento do número de desempregados que assusta: "de 2,9% 
em 1973 para cerca de 11% em 1987". (2005, p. 30). 

[9] Conforme Wacquant mesmo ressaltou, não são todas as cidades americanas que optaram 
por esta política de penalização da pobreza. No bojo desta exceção, podem ser citadas como 
exemplo Boston e San Francisco que realizaram ações totalmente opostas no sentido de 
integrar a sociedade com aqueles que perpetram crimes. (WACQUANT, 2004, p. 238). Da 
mesma forma que tais políticas não ficaram adstritas ao país do Tio Sam, ganhando dispersão 
em vários governos, a exemplo de Tony Blair na Inglaterra e Lionel Jospin na França. 

[10] É importante ressaltar que por violência institucional deve-se entender a atitude omissiva 
do Estado de propiciar aos seus cidadãos condições mínimas de uma existência digna. Enfim, 
é a violência que priva a maioria da população dos requisitos básicos de cidadania, como 
alimentação, moradia, educação e assistência médica e demais fatores. 
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[11] A título de informação, o deputado Federal, Fernando Francischini (PSDB/PR), redigiu 
um projeto-lei (nº. 592/2011) que visa alterar o artigo 52 da Lei de Execuções Penais a fim de 
instituir o Regime Disciplinar Máximo (RDM), cujas regras o seu próprio autor as expõe: "A 
idéia é que presos envolvidos com organizações criminosas, quadrilha, bando ou no comando 
de rebeliões e crimes dentro ou fora do presídio, passem pelo RDD, e caso persistam nas 
condutas relacionadas no § 2º do art. 52, poderão ser encaminhados ao RDM, onde ficarão em 
cela individual, por prazo definido pelo Juiz, não terão direito à visita íntima; as conversas 
com a família e advogados serão gravadas em áudio e vídeo e a correspondência controlada, 
com autorização judicial. O banho de sol não será mais coletivo e sim individual. Por fim, o 
RDM será autorizado pelo juiz em até 48 horas após requerimento da Direção do Presídio, 
tendo em vista que a rapidez na tomada de decisão auxiliará no controle de rebeliões e 
condutas assemelhadas. A proposta é simples: o RDD prevalece, como é hoje, para os presos 
envolvidos em organizações criminosas, quadrilha, bando ou no comando de rebeliões e 
crimes dentro ou fora do presídio. O RDM (Regime Disciplinar Máximo) será a instância 
disciplinar máxima para o preso que já no RDD, persiste no envolvimento ou no comando de 
atividades criminosas. O RDM será controlado pelo Juiz, o Ministério Público e 
acompanhado pela OAB". (http://www.camara.gov.br/sileg/integras/844565.pdf, acesso em 
29 de março de 2011). 

[12] "A violência urbana diz respeito a uma multiplicidade de eventos (que nem sempre 
apontam para o significado mais forte da expressão violência) que parecem vinculados ao 
modo de vida das grandes metrópoles na modernidade tardia. Esses eventos podem reunir na 
mesma denominação geral, motivações e características muito distintas, desde vandalismo, 
desordens públicas, motins e saques até ações criminosas individuais de diferentes tipos, 
inclusive as não intencionais como as provocadas por negligência ou consumo excessivo de 
álcool ou outras drogas. Além disso, a expressão violência urbana tenta dar um significado 
mais sociológico a esses eventos, interligando-os a causas mais complexas e a motivações 
muito variadas, numa abordagem que preconiza a necessidade de não desvincular esses 
eventos da complexidade de estilos de vida e situações existentes numa grande metrópole. A 
ampliação dos eventos que cabem no uso da expressão decorre exatamente da ampliação da 
experiência e da demanda de relações sociais pacificadas e civilizadas. Violência urbana e 
incivilidade tornam-se assim, na segunda metade do século vinte, duas faces de uma mesma 
moeda". (MISSE, 2006, p. xi e xii). 

[13] Bruno, Eloá, Isabela, João Hélio, Mércia e Vanessa são apenas alguns exemplos recentes 
desta espetacularização da violência como mercadoria que caracteriza a indústria do medo, 
cujos principais itens serão analisados no capítulo 03. 

[14] Entende-se por estereótipos "as construções mentais falsas, imagens, e idéias de conteúdo 
alógico que estabelecem critérios socialmente falsificados. Os estereótipos baseiam-se em 
características não comprovadas e não demonstradas, atribuídas a pessoas, coisas e situações 
sociais, mas que, na realidade não existem. Os principais estereótipos referem-se à classe, 
etnia e religião. Pelo fato de um estereótipo salientar qualidades em vez de defeitos, não 
significa que deixe de ser estereótipo". (LAKATOS; MARCONI, 1999, p. 108 e 109). 

[15] "Simbólico, em sua compreensão crítica, consiste no atributo que uma norma penal 
apresenta, segundo o qual as funções latentes da norma suplantam suas funções manifestas, de 
maneira a gerar a expectativa de que o emprego e o efeito da norma concretizarão uma 
situação diversa da enunciada pela própria norma". (HASSEMER, 2008, p. 221). 
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FOR OVERCOMING THE LIBERAL PARADIGM 
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RESUMO 
O presente estudo analisa o rompimento paradigmático ocorrido na jurisprudência do STF 
acerca do mandado de injunção, objetivando questionar se este se encontra em consonância 
com os imperativos do novo modelo constitucional e com as diretrizes do Estado 
Democrático de Direito ou representa mais um sintoma do mal que macula o Poder Judiciário, 
o ativismo judicial. Para tanto, inicia-se discorrendo sobre a evolução dos paradigmas de 
Estado, ressaltando, ao fim da introdução, a importância do mandado de injunção como 
instrumento hábil a implementar as promessas incumpridas da modernidade. No primeiro 
capítulo, busca-se traçar as bases teóricas subjacentes ao entendimento originário acerca do 
mandado de injunção, expressas especialmente no julgamento do MI 107, identificando-as 
como de baixo entendimento constitucional. O segundo capítulo delineia os atuais contornos 
do princípio da divisão dos poderes sob a ótica do Estado Democrático de Direito e da 
maneira com que o Poder Judiciário é instado a se manifestar nos casos de omissão dos 
demais poderes. Nas considerações finais, traça-se o panorama de crise em que se encontra o 
direito, realçando a importância de romper com pressupostos interpretativos anteriores, na 
busca pela efetividade de institutos jurídicos e concreção constitucional. 
PALAVRAS-CHAVE: MANDADO DE INJUNÇÃO; ATIVISMO JUDICIAL; 
SEPARAÇÃO DOS PODERES; ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 
ABSTRACT 
The present study analyzes the paradigmatic breakthrough occurred in STF jurisprudence 
related to writ of injunction, questioning if that is either consonant with the arrangements of 
the new constitutional model and with the policies of the Democratic rule-of-law State, or 
represents another symptom of the malady that has infected the judiciary, the judicial 
activism. For reaching that, it begins discussing the evolution of State’s paradigms, point out, 
at the end of the introduction, the relevance of writ of injunction as an efficient instrument for 
implementing the modern unkept promises. In the first chapter, it seeks to outline the 
theoretical bases underlying the original understanding of writ of injunction, expressed on 
judicial decision MI 107, characterizing them as constitutional misunderstanding. The second 
chapter describes the current contours of the principle of separation of powers from the 
perspective of a democratic rule of law state and the way the judiciary is called upon to decide 
in cases of omission of the other powers. At last, it draws the picture of crisis in which the law 
stands, stressing the importance of breaking with earlier assumptions of interpretation, in the 
pursuit of effectiveness of legal institutions and constitutional concretion.  
KEYWORDS: WRIT OF INJUNCTION; JUDICIAL ACTIVISM; SEPARATION OF 
POWERS; DEMOCRATIC RULE OF LAW STATE 
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I – INTRODUÇÃO: colocação do problema 

  

O presente ensaio busca elucidar o papel e utilidade do mandado de injunção na 

relação de permanente tensão entre a previsão constitucional da garantia de direitos 

individuais e sociais e sua respectiva efetividade social. Para tanto, se partirá da análise da 

evolução dos paradigmas de Estado, vinculando suas mutações às transformações sociais que 

lhes foram contemporâneas, bem como às mudanças ocorridas na própria compreensão do 

direito. 

Tal análise se faz imprescindível ao presente estudo, uma vez que, como preleciona 

Habermas, “um paradigma delineia um modelo de sociedade contemporânea para explicar 

como direitos constitucionais e princípios devem ser concebidos e implementados para que 

cumpram naquele dado contexto as funções a eles normativamente atribuídas” (HABERMAS, 

1997, p. 123).  Nesse sentido, Cattoni de Oliveira aduz que: 

  

“[...] as compreensões jurídicas paradigmáticas de uma época, 
refletidas por ordens jurídicas concretas, se referem às imagens 
implícitas que se tem da própria sociedade; sendo, portanto, um 
conhecimento de fundo (um background) que confere às práticas de 
fazer e de aplicar o Direito uma perspectiva, orientando o projeto de 
realização da comunidade jurídica” (CATTONI, 2004, p. 37). 

  

O Estado Liberal foi fundado a partir da Revolução Francesa como resposta ao modelo 

absolutista dominante, responsável pela manutenção das desigualdades e cerceamentos de 

liberdades, característicos do status quo vigente no século XVIII. O primeiro movimento 

constitucionalista, inaugurado a partir deste paradigma de Estado, propõe-se a estabelecer 

limites à ingerência do Estado na esfera privada. As constituições liberais, também 

conhecidas como constituições garantia, são consideradas como meros “instrumentos de 

governo” (VERDÚ, 1975), que organizam e limitam o Poder Político, e, para tanto, trazem 

garantias de natureza negativa designadas a limitar a capacidade do Leviatã (HOBBES, 

1651) de imiscuir-se na esfera privada.  

A atuação negativa do Estado, aliada à má distribuição das riquezas obtidas, a partir da 

Revolução Industrial, fez eclodir movimentos socialistas que questionavam a desigualdade 

instalada na sociedade liberal, em que os burgueses, detentores dos meios de produção, 

exploravam a mão-de-obra operária, submetida a condições subumanas de trabalho. A 

incapacidade do Estado Liberal de reconhecer o interesse público nas relações privadas, 

somada à constatação de que a enunciação meramente formal de direitos foi incapaz de 

superar as diferenças que segregavam os bem aquionados daqueles que não o eram, levou à 
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sua crise, sendo que após a Primeira Guerra Mundial o modelo liberal começou a dar sinais de 

falência, emergindo, então, traços de um novo paradigma que se instaurava. 

O Estado Social, ou Welfare State, diferente de seu predecessor que se mantinha 

neutro e afastado dos conflitos sociais, agindo somente para restabelecer a normalidade, 

assume o papel de agente condutor da sociedade, estabelecendo para as pessoas “pautas 

públicas de vida boa” (CARVALHO, 1999). Nesse sentido, o Estado passou de um mero 

espectador a um agente atuante na vida pública e privada, ou seja, transformou-se em um 

modelo de Estado de feições paternalistas, cujo intento é garantir o alcance do bem-estar à 

sociedade, a partir do provimento de direitos sociais. Nesse diapasão, considera Carvalho 

Netto que no paradigma do Estado do bem-estar:  

  

“[...] todo o direito é publico, imposição de um Estado colocado acima 
da sociedade, de uma massa amorfa, carente de acesso à saúde e/ou à 
educação, massa pronta a ser moldada pelo Leviatã onisciente sobre o 
qual recai essa imensa tarefa. O Estado subsume toda dimensão do 
público e tem que prover os serviços inerentes aos direitos de Segunda 
geração à sociedade, como saúde, educação, previdência, mediante 
aos quais alicia clientela” (CARVALHO NETTO, 1999, p. 480) 

  

Inicia-se, assim, a busca pela “materialização” dos direitos (HABERMAS, 2003). 

Dessa forma, o constitucionalismo do paradigma social, caracterizado pela presença das 

constituições conhecidas como dirigentes1, tornaram-se eminentemente positivas por 

preverem uma atuação concretista do Estado na implementação de direitos que, além de terem 

sofrido uma forte ampliação, foram submetidos a uma releitura, à luz do paradigma social. 
 A despeito do compromisso assumido pelo Estado-provedor, Habermas (2003, p. 497-

498) conclui pela irrealização do projeto por ele idealizado: “a proposta por cidadania 

permanece nesse paradigma como uma espera irrealizada”. De acordo com o autor, aquele que 

seria o “cidadão” transformou-se em “cliente” desse Estado detentor de uma estrutura 

gigantesca apta a gerir todo o desenvolver do corpo social. 

O Estado Social por não ter conseguido concretizar as propostas de materialização dos 

direito, revelando-se assim incapaz de promover cidadania, entra em declínio. E, com a 

hipercomplexidade das sociedades, que vivenciavam a era tecnológica e um período de 

eclosão de diversos movimentos sociais, a situação se torna mais grave. Via de consequência, 

as bases sócio-teóricas sobre as quais se assentavam esse modelo de Estado sucumbiram 

frente à irrealização dos objetivos por ele estabelecidos. Como alternativa ao fracasso 

representado pelo welfare state, emerge, como conteúdo do novo modelo constitucional, o 

Estado Democrático de Direito. 
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O Estado Democrático de Direito se coloca como em permanente tensão entre os 

paradigmas do Estado Liberal e do Estado Social, pelo fato de retomar com as liberdades 

clássicas dos indivíduos e, ao mesmo tempo, buscar a concretização dos objetivos sociais 

estabelecidos pelo Estado do bem-estar. José Afonso da Silva caracteriza-o como:  

  

"[...]um tipo de Estado que tende a realizar a síntese do processo 
contraditório do mundo contemporâneo, superando o Estado 
capitalista para configurar um Estado promotor de justiça social que 
o personalismo e o monismo político das democracias populares sob 
o influxo do socialismo real não foram capazes de construir."(SILVA, 
1994, p.120) 

  

No Estado Democrático de Direito são resguardadas tanto a autonomia pública quanto 

a autonomia privada. Aquela vem garantir aos cidadãos uma participação ativa nas questões 

políticas, indiretamente, por meio da eleição de representantes escolhidos pelo voto popular e, 

diretamente, através de mecanismos de participação popular, como o plebiscito, o referendo, o 

recall, ações populares, iniciativa popular de projeto de lei, legitimidade do cidadão para 

oferecer a acusação de impeachment contra o chefe do executivo, entre outros. A autonomia 

privada proporciona uma liberdade ampliada ao cidadão permitindo-lhe escolher um plano de 

vida pessoal, bem como a sua forma de implementação. São resgatadas, para tanto, as 

garantias negativas de que não haverá a interferência por parte do Estado na vida privada de 

cada indivíduo. Dessa forma os valores liberais que foram esquecidos no Estado Social foram 

resgatados no Estado Democrático de Direito e reinterpretados à luz desse novo paradigma, 

uma vez que as liberdades passaram a ser tuteladas pelo Estado.   

Nesse sentido, 

  

“Tais esforços têm em comum a valorização dos princípios 
constitucionais, que garantem a autonomia privada, e os que 
organizam processos decisórios públicos. Ou seja, a visão de que o 
público e o privado são, na verdade, esferas complementares e 
essenciais uma à outra para a configuração do regime democrático; 
são esferas equiprimordiais, para empregar o termo cunhado por 
Habermas.” (BARACHO, 2000, p.168) 

  

Logo, no Estado Democrático de Direito, as autonomias pública e privada devem ser 

co-originárias, sem que haja supremacia de uma sobre a outra (HABERMAS, 2003, p. 155-

156). Outro ponto que não pode ser desprezado é o fato de que o Estado Democrático de 

Direito além de assegurar os direitos individuais clássicos, bem como os sociais, expande sua 

tutela ao abranger os direitos coletivos e difusos, como, por exemplo, o direito ao meio 
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ambiente equilibrado, direito ao patrimônio histórico artístico e cultural, direito do 

consumidor, entre outros cujo titular não pode ser individualizado visto ser de interesse de 

toda coletividade. 

Porém, cabe ressaltar que no Brasil, mesmo sob a égide do Estado Democrático de 

Direito, restam inatingidos os objetivos estabelecidos pelo paradigma de Estado predecessor. 

Conquanto se vislumbre o referido quadro anacrônico, concepções neoliberais têm ganhado 

força ao propor uma retomada à concepção de um Estado absenteísta, responsável pelo 

aumento do fosso que separavam a classe burguesa da massa proletária. Como consequência, 

tornam-se contraditórias as propostas de retorno a um modelo de Estado mínino, quando, 

ainda, nem foram alcançadas as conquistas prometidas pelo Estado Social, vez que em terrae 

brasilis as intervenções por ele realizadas apenas resultaram em melhoras às condições de 

vida da própria elite. Portanto, considerando a gigantesca defasagem social no Brasil, 

Boaventura Santos (1998, apud STRECK, 2007, p.26) defende a idéia da impossibilidade do 

enfraquecimento do Estado, ao afirmar que: “precisamos de um Estado cada vez mais forte 

para garantir os direitos num contexto hostil de globalização neoliberal”.  

O Estado, no paradigma do Estado Democrático de Direito, deve se firmar como 

agente promovedor de políticas sociais, uma vez que a Constituição, ao dar guarida às 

promessas incumpridas da modernidade, compreendendo-se esta não como um estado 

imutável, estático, mas como “processo contínuo, marcado, mormente, pela descentração e 

dessacralização da sociedade”, que exige o embate a obstáculos postos por ele no seu 

constante desenvolver1. Em contrapartida, o que se presencia é a omissão deste em relação 

aos déficits sociais.   

Neste cenário, é importante dizer que a constituição que era concebida como uma 

simples carta de intenções e, a partir da Constituição de 1988, assume o centro do 

ordenamento jurídico, passando-se a interpretá-la como uma norma jurídica em sentido 

pleno, possuidora de aplicabilidade e eficácia diretas. Esse fenômeno foi chamado de 

revolução copernicana do direito constitucional (MIRANDA, 1999, apud STRECK, 200-, 

p.6-7). O novo constitucionalismo surge para contrapor-se ao positivismo jurídico, 

incapaz de depreender a diferença entre eficácia e validade das normas jurídicas.  

A revolução copernicana é paradigmática, uma vez que garantiu à Constituição 

força normativa (HESSE, 1991), da qual decorre a total e ampla eficácia das normas que 

a compõem.  

No interior desse paradigma, a Constituição deixa de ser mera ferramenta que se 

“insere” entre o Estado e a Sociedade e passa a ser compromissória e dirigente, sendo que seu 

conteúdo se volta para o alcance dos objetivos por ela elencados. Assim, se conclui que a 
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função da Constituição, nesse contexto, é instituir os instrumentos para resgatar os direitos de 

segunda e terceira geração, através de institutos como substituição processual, ação civil 

pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção (individual e coletivo), entre 

outras formas. 

Entretanto, diante do baixo grau de concretização de que se reveste o texto 

constitucional, ocorre a transformação da constituição, nas palavras de Streck, “em um 

território inóspito (espécie de latifúndio improdutivo), pela falta de uma pré-compreensão 

adequada acerca de seu papel no interior do novo paradigma do Estado Democrático de 

Direito.” (STRECK, 200-, p.6).  O paradoxo estabelecido entre um texto rico em direitos 

fundamentais e uma realidade maculada por (claros) sinais de usurpação desses próprios 

direitos por práticas político-jurídicas cobra do judiciário uma jurisdição constitucional 

efetiva.  

Sob essa ótica, presencia-se uma ruptura paradigmática no modo com que se concebe 

a hermenêutica, que abandona um modelo interpretativo-subsuntivo para assumir um modo 

interpretativo-concretizador. Ao lado disso, Streck ressalta que “o Direito, enquanto legado da 

modernidade – até porque temos uma Constituição democrática - deve ser visto, hoje, como 

um campo necessário de luta para implantação das promessas modernas (igualdade, justiça 

social, respeito aos direitos fundamentais, etc.)” (id.,ibid.). Ainda, explica o autor que o 

Direito não pode mais ser concebido como uma racionalidade instrumental, mas sim como 

instrumento de transformação social.   

Visto isso, se torna profícua a discussão acerca da evolução social e jurídica que 

compõe o pano de fundo no qual hoje se insere o mandado de injunção, porquanto ilustra o 

desenvolvimento da concepção, sempre condicionada por um pano de fundo 

intersubjetivamente compartilhado, que a sociedade e Estado guardam de si próprios. 

Ademais, viabiliza a reflexão sobre qual postura se é exigida do Judiciário em cada cenário 

específico da história, é dizer, de que maneira se deve exercer a jurisdição constitucional para 

que se guarde e concretize os valores presentes em cada momento constitucional.  

  

  

II- ENTENDIMENTO ORIGINÁRIO DO MANDADO DE INJUNÇÃO: sinal de baixa 

compreensão e consequência inefetividade do instituto 

  

  

Verificado que todas as Constituições anteriores foram derrogadas, mesmo subsistindo 

normas de eficácia limitada sem a devida regulamentação, e que a Constituição de 1988 trazia 
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em seu bojo leque extenso de normas cuja aplicabilidade dependia da atuação dos poderes 

constituídos necessário era um instrumento que garantisse ao cidadão a exigibilidade de tais 

regulamentações. Logo, o Texto Constitucional de 1988 albergou o instituto do mandado de 

injunção, com vistas a que o cenário precedente não se repetisse e, consequentemente, que 

exercício de nenhum direito restasse obstaculizado pela ausência de ato normativo 

regulamentador.  

  

“Por isso mesmo, a nova Lei Fundamental do Brasil institucionalizou 
esse remedium juris, com o objetivo de superar as conseqüências 
prejudiciais às liberdade públicas, que necessariamente decorrem do 
comportamento negativo do Poder Público que se abstém de cumprir a 
obrigação constitucional de editar normas e prescrever regras jurídicas 
imprescindíveis ao exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas 
assegurados pelo texto da carta Política.” (STF, MI 107-QO/DF, T.P., 
rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.09.90). 

  

Expresso no art. 5º, inc. LXXI, o mandado de injunção, erigido à condição de direito 

fundamental, tem sido objeto de discussões jurisprudenciais, a partir das quais se têm 

elaborado seus contornos institucionais, que determinam a amplitude de seus efeitos 

concessivos, seu grau de aplicabilidade e aqueles (partes) que figurarão em seus pólos passivo 

e ativo.  

Nesse sentido, a análise do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do MI n. 

107, que teve como relator o Min. Moreira Alves, faz-se premente, já que as principais 

questões nele abordadas foram determinantes para a concretização do entendimento que se 

firmou no STF acerca daquele que se constituiu como instrumento garantidor do pleno 

exercício das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania. 

Cumpre suscitar, a início, a questão de ordem levantada pelo relator atinente ao grau 

de aplicabilidade de que se reveste a norma que prevê o writ, já que prenuncia o fundamento 

que, outrossim, condiciona o entendimento do STF acerca da extensão dos efeitos decorrentes 

do provimento concessório do Mandado de Injunção. Chamado a manifestar-se, o Procurador 

Geral da República à época emitiu parecer pugnando pela não-auto-executoriedade da norma 

instituidora do mandado, a despeito do princípio que institui a auto-aplicabilidade de todas as 

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, esculpido no §1º, do art. 5º, da 

CR/1988. A questão que daí se descortina é a incapacidade de se superar os paradigmas 

constitucionais anteriores.  
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A teoria acerca da aplicabilidade das normas constitucionais aí empregada partiu 

(ainda!) de pressupostos típicos do paradigma do Estado liberal-burguês. Consoante este, 

qualquer norma que não trouxesse expressamente sua condição de aplicação, ou seja, fugisse 

ao modelo subsuntivo das regras (“Se A é, deve ser B”), seriam desprovidas de qualquer 

normatividade. Via de consequência, “normas constitucionais consagradoras de direitos 

sociais foram, muitas vezes, interpretadas, tal como em Weimar, como diretivas que poderiam 

ou não seguidas pelo legislador” (CATTONI, 1998, p. 92). 

Destituindo-se força normativa das normas constitucionais em que não se verifique 

esse “requisito”, como quer esse entendimento, ocorreria uma subversão da lógica presente no 

ordenamento jurídico, na medida em que normas constitucionais, portanto superiores, tais 

como as definidoras dos objetivos da República Federativa do Brasil e as asseguradoras de 

direitos e garantias fundamentais, possuiriam menor força vinculativa do que as regras 

infraconstitucionais, portanto inferiores, elaboradas aos moldes kelsenianos (FERNANDES, 

2010, p. 80). 

A crítica que desse entendimento se faz vem sendo tenazmente propugnada por Streck, 

quando de suas palestras e conferências pelo país. Segundo o Constitucionalista, um dos 

obstáculos para que se concretize o texto constitucional, ou melhor, uma das causas para que 

restem inatingidos os objetivos constitucionais, art. 3º da CR/88, e incumpridas as promessas 

da modernidade é a falta de uma nova teoria das fontes, a ser aplicada em sede de jurisdição 

constitucional (2005, p.1). A necessidade desta é patente, tanto que, comumente, se tem 

realizado a interpretação constitucional com base em portarias e leis infraconsitucionais. 

  
“O novo constitucionalismo – que exige uma nova teoria das fontes 
[...] – ainda não aconteceu. Veja-se nesse sentido continuamos a 
pensar que a lei é a única fonte, bastando, v.g., ver o que fizemos com 
o mandado de injunção, ‘exigindo’ uma ‘lei regulamentadora’, 
ignorando que a Constituição é a nova fonte”. (STRECK, 2007, p.1). 
 

Tem-se o exemplo, igualmente empregado por Streck, de julgados anulatórios de 

processos em que o advogado não acompanhava o acusado ao interrogatório, sucessivamente 

anulados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o argumento de que o Código de 

Processo Penal (CPP) não exigia a presença do defensor naquela etapa procedimental. 

Redigida, no entanto, lei que previa tal obrigatoriedade, todos passaram a obedecê-la. Disso se 

conclui que é muito mais difícil aplicar a ampla defesa, direito fundamental, e, portanto, a 

Constituição, do que uma lei infraconstitucional. 

Passa-se à analise do caráter atribuído pelo STF aos efeitos concessivos do Mandado 

de Injunção. Conforme se afigura no voto do ministro-relator do MI 107, a injunção 
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concedida reservar-se-ia a declarar a mora da autoridade competente para editar o ato 

regulamentador da prerrogativa constitucional. 

  

“Ação que visa a obter do poder judiciário declaração de 
inconstitucionalidade desta omissão se estiver caracterizada a mora 
em regulamentar por parte do Poder, órgão, entidade ou autoridade de 
que ela dependa, com a finalidade de que se lhe dê ciência dessa 
declaração, à semelhança do que ocorre com a ação direta de 
inconstitucionalidade( art. 103, §2°, da carta Magna)” (STF, MI 107-
3/DF, T.P., rel. Min. Moreira Alves, DJ 02.08.91). 

  

Refuta, desse modo, a possibilidade de supressão da inércia do legislador pelo 

judiciário, com fundamento na ideia de que os princípios da separação dos poderes e da 

democracia vedar-lhe-iam o poder de colmatar as lacunas deixadas pelos demais poderes 

públicos. 

O próprio Ministro Moreira Alves, no entanto, averigua de maneira percuciente que 

esse entendimento é carente de meios hábeis a coagir a cessação da omissão, mas julga ser 

essa a teoria que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico-constitucional. 

  

“A Constituição partiu da premissa de que, com a procedência da ação 
direta ou do mandado de injunção, o Poder competente, declarada a 
inconstitucionalidade por omissão não persistirá em sua atitude 
omissa. E, bem ou mal, contentou-se com essa eficácia. Ao Supremo 
Tribunal Federal não é dado desconsiderar essa eficácia, para ter como 
inócuo o mandado de injunção” (id.,ibid.) 

  

Decorre desse entendimento o total esvaziamento do referido instituto, já que seus 

efeitos se assemelhariam aos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É como se 

o ordenamento, ignorando sua condição de conjunto harmônico e coerente (Bobbio, 1999), 

previsse dois institutos diferentes por meio dos quais se pudesse alcançar os mesmos 

resultados.  

Conforme apregoa Cattoni de Oliveira,  

  

“algo esdrúxulo acontece: é como se a Constituição tivesse criado dois 
institutos cujos efeitos seriam os mesmos, ou seja, os da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por omissão. E, nesse caso, qual seria o 
interesse processual de qualquer um para agir em juízo? Qual a 
necessidade de se estabelecer, como fez a Constituição no art. 103, os 
legitimados para a ADI por omissão, se qualquer um pode conseguir o 
mesmo por via do Mandado de Injunção? Como é que o Mandado de 
Injunção, nos termos adotados por esta tese, pode ser interpretado 
como garantia constitucional de direito se, com base nesta posição, 
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ele, por fim, nada ou quase nada garantiria?” (CATTONI DE 
OLIVEIRA, 1998, p. 105) 

  

Continuar concebendo o MI como ação mandamental, é dizer, impassível de execução 

direta, relega o instituto ao ostracismo jurídico, vez que subtrai dele os meios que lhe são 

próprios a exercer a função garantidora que o ordenamento lhe incumbiu. A título de 

ilustração, seria semelhante se o mandado de segurança apenas reconhecesse o dano e o 

direito líquido e certo e, seguidamente, cientificasse a autoridade coatora, mas não dispusesse 

de força para se fazer cessar a ilegalidade. 

Assim como na questão de ordem acima analisada, o entendimento originário do 

Pretório Excelso acerca dos efeitos concessivos do mandado de injunção pressupõe a 

incapacidade de se superar paradigmas de direito anteriores e, mais, mostra-se como sinal da 

incapacidade de se apreender o sentido da nossa Carta Política. 

A aprovação de um texto constitucional dirigente e compromissório fundou em nosso 

ordenamento jurídico um novo modelo constitucional, na medida em que aquele não mais se 

limita, como o faziam as Constituições liberal-burguesas, a apenas enunciar/garantir as 

conquistas que os movimentos sociais anteriores haviam alcançado; sua função agora é muito 

mais transformadora do que meramente descritiva de uma dada realidade (BERCOVICI, 

2008, p. 151). 

Inaugurado esse novo modelo constitucional, cuja característica principal é a 

consubstanciação entre constitucionalismo e democracia, vale dizer, é a formação do Estado 

Democrático de Direito (VELLOSO, 2010, p. 387), a Constituição ganha um plus normativo 

em relação aos ordenamentos constitucionais anteriores (STRECK, 2005, p. 7), o que implica 

obrigar todos os poderes constituídos a exercerem suas funções vinculando-se aos direitos e 

garantias fundamentais esculpidos no texto constitucional, sempre com vistas a promover 

transformações, nas estruturas sócio-econômicas, necessárias à concretização constitucional 

(implementar as eternas promessas da modernidade). Dito isso, não há como se pensar que 

determinados ramos do direito, tais como o direito civil e as relações privadas por ele regidas, 

manter-se-ão hermeticamente fechados à efetividade das normas constitucionais 

(horizontalização dos direitos e garantias fundamentais).  

No entanto, a revolução copernicana inaugurada por esse novo modelo de Constituição 

não foi apreendida pelo pensamento jurídico nacional, persistindo no imaginário dos juristas 

de bases teóricas típicas do positivismo, conforme se evidencia pela incapacidade de 

reconhecer força normativa aos princípios e pela concepção segundo a qual os textos 
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normativos apenas representam a ponta de um iceberg, abaixo do qual se encontram valores a 

serem desvelados pelo aplicador do Direito. 

Por sua vez, a concepção que os juristas guardam a respeito da força normativa de que 

dispõe a Constituição é refletida pela maneira com que a jurisdição constitucional é exercida. 

Jurisdição reflete tutela, proteção, não sendo poucos os instrumentos atribuídos ao poder 

judiciário para que resguarde a Constituição contra usurpações a serem promovidas pelos 

poderes públicos. Controle de constitucionalidade, remédios constitucionais, interpretação 

conforme a Constituição foram todos designados para salvaguardá-la de interpretações 

tendentes a usurpar-lhe o sentido, bem como para promover a concretização e materialização 

de seus preceitos fundantes. 

  

“A Constituição brasileira de 1988 foi prodigamente dotada de normas 
consagradoras de sua supremacia, o que não deixa de ser um indicador 
da preocupação ou apreensão do constituinte (e dos cidadãos, 
indiretamente) com a possibilidade da sua desobediência, ou da 
desconsideração de tal supremacia pelos encarregados de lhe dar 
cumprimento (GEORGAKILAS, R.; FERRAZ, T.; DINIZ, M., 1989, 
apud MELLO, 1990). 

  

Isso posto, o débil modelo de jurisdição constitucional aplicado, leia-se, a maneira 

com que estes institutos são empregados, reflete de forma contundente o frágil conceito 

depreendido pela maioria da jurisprudência e da doutrina a respeito do que venha a ser a 

Constituição e das especificidades que ela apresenta. A fim de se visualizar o quadro 

constitucional brasileiro, basta que se perceba o (exíguo) grau de concretização do texto 

constitucional. 

A redução do writ à mera notificação ao poder omisso, ao permitir que o próprio 

Judiciário se omita frente à inércia dos poderes regulamentadores, é simbólica da baixa 

compreensão do ser da Constituição, e acarreta uma das mais graves patologias 

constitucionais, o desprestígio constitucional. 

  

III - ATIVISMO JUDICIAL OU INTERPRETAÇÃO CONFORME A 

CONSTITUIÇÃO, COMO ENTENDER O POSICIONAMENTO ATUAL DO STF 

SOBRE O MANDADO DE INJUNÇÃO. 

  

Realizadas as devidas digressões acerca dos pressupostos que condicionavam o 

entendimento originário do STF acerca do writ injuncional, far-se-á nesse capítulo uma 

análise da compreensão a que chegou o Pretório Excelso sobre os efeitos concessivos deste 
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instituto constitucional, com vistas a caracterizá-lo como símbolo do ativismo judicial ou 

como evolução profícua do papel que o judiciário julga ser-lhe exigido pelo novo texto 

constitucional. Para tanto, traz-se à lume os julgados que marcaram a evolução dessa nova 

concepção, passando pelos que, inicialmente, representaram exceções pouco sólidas ao 

entendimento anterior, até aqueles que consolidaram o entendimento jurisprudencial, hoje, 

majoritário.  

Com intento de ver regulada a concessão da reparação econômica que o §3º, do art. 

8º, dos ADCT, lhes garantia, muitos trabalhadores que tiveram cerceada a liberdade de 

exercer sua profissão durante a ditadura militar impetraram mandados de injunção junto ao 

STF. O julgamento de um desses mandados, MI 283-5/DF, cujo relator foi o Ministro 

Sepúlveda Pertence, já contempla uma mudança no juízo que o Pretório Excelso guardava a 

respeito desta ação constitucional, na medida em que, por este, foi reconhecido o direito do 

requerente de receber a indenização pleiteada e estabelecido prazo para que fosse suprida a 

omissão inconstitucional (FERNANDES, 2010, p. 412). 

A pouca expressividade que essa mudança representou se deve ao fato de que, a 

despeito do reconhecimento de que a indenização era devida, não coube ao mandado de 

injunção viabilizar o exercício deste direito constitucional. Foi julgado que a Ação Cível de 

reparação de danos consistiria em instrumento hábil a delimitar a quantia devida pelo Estado 

e, desse modo, garantir a fruição da prerrogativa pelo requerente. Vale dizer que, conquanto 

efeitos concessivos do writ extrapolaram a condição de mera declaração de 

inconstitucionalidade ao poder omisso, não se é possível perceber uma ruptura com uma 

concepção subsidiária do writ, pelo que se vê da incapacidade de que ele promova a 

concretização do direito não regulamentado. 

Modificação significativa, apta a, de fato, caracterizar uma ruptura com o 

entendimento anterior, encontra-se assente no julgamento do MI 231-2/RJ, cujo objeto era a 

regulamentação de norma expressa no art. 195, § 7º, de maneira que se desobstaculize o 

exercício de imunidade tributária por instituições de assistência social. O elemento 

conducente a garanti-la maior solidez do que a mudança jurisprudencial citada anteriormente 

é o fato de que, pela primeira vez, o STF pronunciou-se no sentido de promover a 

regulamentação necessária à viabilização do direito, malgrado tenha interposto como 

condição para que a realize a inadimplência do legislador após determinado espaço de tempo. 

Desse modo, o STF rompeu com a tradição jurisprudencial ao garantir à sentença concessória 

do Mandado de Injunção caráter resolutivo, é dizer, ao adotar a tese concretista1, autorizou o 

Poder Judiciário a prover norma regulamentadora a ser aplicada no caso concreto. 
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Como última etapa do processo evolutivo da concepção acerca do mandado de 

injunção os MI 708 e MI 711 apresentam outro avanço frente à base jurisprudencial 

precedente, na medida em que firmam entendimento garantidor de maior autonomia à ação 

jurisdicional, alcançada a partir da prescindibilidade da mora regulamentar para que o 

Judiciário proveja a norma a ser aplicada ao caso concreto. Alçada à condição de 

entendimento jurisprudencial majoritário, a tese concretista individual direta, além de 

apreender o writ injuncional como apto a fornecer a norma implementadora do exercício de 

prerrogativa constitucional, autoriza o judiciário a editá-la sem que haja o prévio 

reconhecimento da inadimplência dos poderes omissos. 

Apresentada a tese que fundamenta o entendimento atualmente consolidado a 

respeito do mandado de injunção, cumpre agora minudenciá-lo de modo a tencionar as 

opiniões que o consideram como conforme à Constituição com as que o compreendem 

enquanto sinal de prática ativista do judiciário, capaz de violar o princípio constitucional da 

separação dos poderes. 

 Antes de proceder à referida análise, cumpre tecer algumas considerações sobre o 

fenômeno jurídico denominado “ativismo judicial”. A primeira vez que esse termo foi 

cunhado de modo a atrair substancialmente a atenção pública ocorreu no periódico popular 

norte-americano, Fortune Magazine, em 1947, em artigo escrito por Arthur Schelesinger Jr. 

Como conteúdo, trazia uma análise das concepções que cada um dos Ministros da Suprema 

Corte americana guardava sobre a postura que lhes é jurídica e socialmente exigida, 

separando-os em dois grupos, os ativistas judiciais, “Judicial Activists”, e aqueles que 

admitiam uma postura de autocontenção como devida aos magistrados, “Champions of Self 

Restraint” (KMIEC, 2004). 

A partir desta primeira utilização notória do termo, tratar do ativismo, ou pelo menos 

mencioná-lo, se tornou lugar-comum da dogmática jurídica, passando-se a encontrá-lo nos 

mais variados periódicos (não somente) jurídicos, trabalhos acadêmicos e debates políticos. 

Todavia, o emprego massivo do termo não veio acompanhado de estudo que lhe garanta 

clareza, de modo que sua maleabilidade permite que em diferentes obras o encontre sob 

perspectivas diametralmente opostas, ora garantindo-lhe uma conotação positiva, ora 

atribuindo-lhe valoração negativa. Nesse ponto, são precisas as lições de Young, para quem o 

juízo de valor, positivo ou negativo, a ser atribuído à prática ativista dependerá da concepção 

que se guarda a respeito do papel devido ao judiciário (2002, p. 1162) 

No contexto norte-americano, este autor alerta sobre a manipulabilidade que a 

terminologia apresenta, mas propugna a importância do conceito quando da análise do papel 

institucional que se atribui ao Judiciário no que pertine à sua relação com os outros poderes 
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do Estado. Ademais, adverte que o termo vem sendo utilizado sempre que se quer garantir 

substância a críticas feitas a decisões judiciais com que não se concorde. 

Ao tratarmos do emprego do termo em terrae brasilis, cumpre diferenciá-lo de outro 

conceito a que ele, comumente, se encontra adstrito, o de judicialização da política. Conforme 

preleciona Barroso (200-), o fenômeno da judicialização, encarado como o alargamento da 

jurisdição e do discurso jurídico, capaz, inclusive, de circunscrever as tradicionais instâncias 

de poder, legislativo e executivo, decorre do novo desenho institucional promovido pela 

Constituição. Enquanto no Estado Liberal ao legislativo foi atribuída importância superior, 

por competir-lhe estabelecer os limites ao absolutismo, e no Estado Social, devido ao seu 

caráter providente, conferiram-se supremacia ao Executivo, no Estado Democrático de 

Direito, a transmutação das relações de poder para dentro do texto constitucional erigiu o 

Judiciário à condição de ator principal do cenário jurídico-político. 

  
“Ao lado disso, a democratização no acesso ao direito e à justiça, 
inclusive ante os novos instrumentos jurídico-processuais e, além 
disso, dos próprios serviços postos à disposição da população pelo 
próprio Estado-como é o caso da Defensoria Publica (art.134 da 
CF/88) – tem viabilizado que o conflito que emerge deste 
descompasso- promessas vs. irrealização – deságue na função 
jurisdicional do Estado, a qual, acompanhando tendência 
contemporânea, tem assumido a centralidade no debate e condução da 
política estatal. 
Ou seja: no contexto de constitucionalismo dirigente em um ambiente 
de crise estrutural do Estado, é na função jurisdicional que se 
estabelece a disputa pela realização e definição do projeto 
constitucional expresso no texto da Carta Política.” (BOLZAN; 
ESPINDOLA, 2008, p. 221)  
  

No contexto, especificamente, brasileiro, o modelo de Constituição analítica e o 

critério misto em sede de controle de constitucionalidade, sob o fundamento, ainda, do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, art. 5º, inc. XXXV, da CR/88, foram os 

responsáveis pela promoção da judicialização da política. 

O ativismo judicial, por sua vez, caracteriza-se como uma escolha, uma decisão do 

Judiciário a respeito de qual postura ele próprio deve assumir. E nesse ponto, quando ao 

Judiciário se faculta a escolha do modo de jurisdição que ele julga certo exercer, reside o 

perigo, vista a capacidade que foi delegada ao Judiciário, expressa pela “dificuldade 

contramajoritária”1. A apropriação de definições como a exposada por Barroso (200-, p. 9-

11), segundo a qual o ativismo se define como o “modo específico e pró-ativo de interpretar a 

Constituição [...], que procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, 

inclusive e especialmente construindo regras específicas de conduta a partir de enunciados 
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vagos”, dá a azo a que os magistrados “substituam os juízos do legislador e da Constituição 

por seus juízos próprios, subjetivos, ou mais que subjetivos, subjetivistas (solipsistas1)” 

(STRECK, 2010). Nesse diapasão, Young (2002, p. 1162) cita Broke, para quem os juízes se 

consideram mais competentes do que qualquer outra pessoa; do que os membros do executivo 

em determinar regulamentações e do que o Legislador em proteger direitos. 

Transportado para o tema do mandado de injunção, as acusações de que o recente 

modo de concebê-lo representa exemplo de postura ativista valem-se sempre do argumento de 

que o princípio da separação dos poderes impediria o Judiciário, em decorrência da sua 

incapacidade institucional de prever os efeitos sistêmicos provindos da decisão concessiva do 

writ, de suprir a omissão do poder inadimplente. Para desconstruí-las, cumpre tecer algumas 

considerações sobre o conceito do princípio da separação dos poderes, buscando reconstruí 

sua interpretação à luz do Estado Democrático de Direito. 

Considerado um princípio típico dos Estados de Direito, o princípio da separação dos 

poderes teve sua relevância enunciada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789), tanto que sua vigência foi estabelecida como requisito de existência de Constituição 

em uma dada sociedade. Sob a égide do Estado Liberal, seu conceito prescrevia que os 

poderes devem se relacionar por meio de um sistema de “freios e contrapesos” 

(MONTESQUIEU, 2006. p.52.), em que o poder é limitado pelo poder, no exercício das 

“faculdades de impedir” (CATTONI, 2002, p. 57). A teoria clássica da divisão de poderes tem 

como base uma divisão estanque de competências entre os Poderes Legislativos, Judiciário e 

Executivo. O Poder Legislativo, nesse contexto, é soberano, uma vez que tem como 

competência a elaboração das leis, consideradas fontes por excelência do Direito. Ao Poder 

Judiciário incumbe resolver conflitos entre os particulares, ou entre estes e o Estado, 

competindo ao juiz fazê-lo como se a “boca da lei” fosse (MONTESQUIEU, 2006). 

  

“A separação (rigorosa) foi historicamente necessária quando o poder 
pendia entre governantes que buscavam recobrar suas prerrogativas 
absolutas e pessoais e o povo que, representado nos parlamentos, 
intentava dilatar sua esfera de mando e participa 
ção na gerência dos negócios públicos [...] Não temos dúvida por 
conseguinte em afirmar que a separação de poderes expirou desde 
muito como dogma da ciência. Foi dos mais valiosos instrumentos de 
que se serviu o liberalismo para conservar na sociedade seu esquema 
de organização do poder.” (BONAVIDES, 2006, p. 158) 

  

O princípio da divisão dos poderes se submeteu a uma releitura ao longo do tempo, passando a ser 

entendido, hodiernamente, não mais a partir de uma perspectiva liberal, mas trazendo uma idéia de cooperação 

entre as esferas do Estado, no compromisso de concretizar o texto constitucional.  Essa reinterpretação foi 
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necessária, uma vez que o Princípio da divisão dos poderes, compreendido de maneira rigorosa é ineficaz, já que 

o Poder Legislativo se torna incapacitado para elaborar as regras gerais sem conhecer o que foi ou está sendo 

realizado pelo Poder Executivo e sem ter o conhecimento de quais meios este possui para agir. O Poder 

Executivo, nesse mesmo sentido, não pode ficar dependente de um processo vagaroso de elaboração das leis, em 

muitas ocasiões concluído de maneira inadequada, para somente depois cumprir as exigências sociais, muitas das 

vezes de caráter grave e urgente (DALLARI, 1995). 

Já o Poder Judiciário tem como atribuição solucionar os litígios entre os cidadãos, julgando de maneira 

imparcial e fundamentada, respeitando as garantias processuais e constitucionais. O juiz, nesse contexto, deverá 

buscar harmonizar os interesses situados nas três esferas fundamentais: a pública, que é ocupada pelo Estado, a 

privada, ocupada pelo indivíduo, e a esfera coletiva, que é representada pelos interesses dos indivíduos que se 

agrupam em busca da concretização de objetivos políticos, econômicos, culturais ou outros (GUERRA, 2001).  

Desse modo, segundo Cattoni: 

“não há de modo algum, que isentar os operadores jurídicos 
de responsabilidades na realização do projeto constitucional-
democrático entre nós. Uma ordem constitucional como a brasileira de 
1988, que cobra reflexividade, nos termos do paradigma do Estado 
Democrático de Direito, ordena aos operadores do direito uma maior 
consciência hermenêutica, bem como, responsabilidade ética e política 
para sua implementação – algo que, infelizmente, e muitas vezes, falta 
a doutrinadores e a tribunais no Brasil”. (2002, p. 99-100) 

  
  

Nessa perspectiva, a adoção da interpretação que se confere ao Poder Judiciário 

competência para suprir a omissão do poder inadimplente, quando do deferimento do pedido 

injuncional, não fere o Princípio da Separação de Poderes, vez que este, diante da concepção 

cooperativa que o Estado Democrático de Direito lhe garantiu, não pode ser utilizado como 

álibi para o próprio judiciário se omita frente à omissão (inconstitucional!) dos demais 

poderes.  

Ademais, não há que se falar, sob a alegação de que a competência legislativa estaria 

sendo delegada àqueles que ascenderam aos seus cargos por via diferente da democrática, que 

a tese concretista ultraje o regime de governo democrático; a democracia anunciada pela atual 

Constituição não se restringe tão somente à proteção do sistema eleitoral e dos direitos à 

participação política. Muito mais que isso, esta, inscrita nos contornos que a atual 

Constituição delimitou, erigiu-se como de cunho social, compromissada com a 

implementação dos direitos previstos constitucionalmente (VERÍSSIMO, 2008). Vislumbrado 

este contexto, o mandado de injunção, ao permitir-lhe, de fato, viabilizar o exercício dos 

direitos dependentes de regulamentação, não abala a democracia, mas, contrario sensu, a 

fortalece. 

  

IV – CONCLUSÃO: 
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A transmutação de temas eminentemente políticos para dentro do texto 

constitucional não veio acompanhada do adimplemento dos compromissos nele firmados, 

conduzindo a um cenário de total desprestígio constitucional, em que poucos o reconhecem 

enquanto instância transformadora, dotada de normatividade e eficácia plena. Como 

consequência da Constituição ter se tornado o referido elo conteudístico entre política e 

direito, ao Judiciário foi atribuído caráter protagônico frente aos demais poderes; a 

apropriação dos tribunais como locus de discussão de temas políticos polêmicos (abortos de 

fetos anencéfalos, pesquisas com células-tronco embrionárias, legitimidade das políticas de 

quotas raciais), muitas vezes, deriva da descrença sobre a política majoritária e da tentativa 

dos atores políticos de se protegerem do desgaste que estas discussões lhe acarretariam. 

Todavia, conquanto se verifique a assunção dos juízes ao patamar de atores 

principais do cenário sócio-político, é crescente a descrença no Judiciário, já que, encarado 

como prestadora do “serviço público” de composição de litígios privados, tem sua 

credibilidade progressivamente mitigada pela sua incapacidade de dar vazão ao número de 

litígio que lhe cumpre dirimir.  

Diante desta crise de duplo aspecto por que passa o direito, o presente estudo se 

designa a inquietar os operadores do direito sobre os pressupostos (inadequados) que 

comumente se subjazem à maneira com que apreendem e aplicam vários institutos legais. 

Buscou-se fazê-lo a partir da reconstrução do entendimento jurisprudencial acerca do 

mandado de injunção, já que a evolução da maneira de concebê-lo ilustra bem a necessidade 

de se rever a interpretação que se tem sobre estes institutos. A ausência desta releitura pode 

conduzi-los à inocuidade e, consequente, esvaziamento do texto constitucional. 

Enfim, verificada a insuficiência do paradigma liberal em fornecer ao mandado de 

injunção uma interpretação que lhe permita viabilizar o exercício de direitos constitucionais 

deu razão a que se rompesse com o entendimento original e se alcançasse uma interpretação 

que, além de não consistir em postura arbitrária, se encontra em conformidade com os 

mandamentos constitucionais. 
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1 Na obra Constituição dirigente e vinculação do legislador (1982), Canotilho desenvolveu um conceito de 
constituição dirigente que vem sofrendo significativas mudanças no decorrer do tempo. O próprio autor no 
prefácio da 2ª edição desse mesmo livro declara que a atenuação do poder estatal proporciona uma modificação 
quanto o papel do programa constitucional. Sendo que este passa a assumir uma função mais de legitimador da 
sociedade estatal do que de um direito dirigente do centro político. Dessa forma, as constituições perdem um 
pouco de sua força dirigente, mas não deixam de ser diretivas. Sem controvérsias, pode-se afirmar que o 
dirigismo constitucional, no seu sentido clássico, não existe mais, contudo a constituição dirigente não morreu, 
visto que restam relevantes dimensões de programaticidade e dirigismo constitucional, mesmo que em uma 
perspectiva mais flexível e menos impositiva. 
  
1 CHAMON, L. A teoria do discurso não permite compreensões adequadas à terrae brasilis. In: OLIVEIRA, M. 
C. Devido processo legislativo. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006. 
1 Foi realizada síntese dos entendimentos jurisprudenciais acerca dos efeitos concessivos do 
Mandado de Injunção, estabelecendo classificações cujo critério distintivo é a concretude 
passível de ser extraída a partir do provimento judicial, cumulada com a extensão dos efeitos 
dele provenientes: 1- Tese não-concretista: base teórica sobre a qual se assenta o 
entendimento originário do Pretório Excelso, expresso no julgamento do MI 107. A partir 
dela, reconhece-se ao mandado de injunção a capacidade de declarar a mora do órgão 
regulamentador, sem, contudo, prever-lhe instrumentos aptos a viabilizar o exercício da 
prerrogativa; 2- Tese concretista: garante ao writ aptidão para prover a norma reguladora cuja 
ausência obstaculizava a fruição de direito constitucional. Subdivide-se, com base na extensão 
da eficácia que a norma possui, em concretista geral, que prevê efeito erga omnes à decisão 
concessória, e concretista individual, segundo a qual a norma provida pelo judiciário 
produzirá efeitos apenas entre as partes do processo. Esta subdivisão, por sua vez, biparte-se 
em teoria concretista individual direta, que dispensa o reconhecimento da mora para que o 
judiciário proceda à edição da norma regulamentadora, e teoria concretista individual 
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intermediária, segundo a qual só será concedida capacidade para o judiciário suprir omissão 
inconstitucional após o transcurso de prazo por ele determinado. 
1 Young (2002) preleciona que a dificuldade contramajoritária ilustra a situação presente em 
um Estado de sistema democrático majoritário, em que ao Judiciário foi delegada a 
capacidade de revogar leis ou atos normativos aprovados por representantes do povo, 
membros tanto do Executivo quanto do Legislativo, eleitos através de um processo 
democrático.  
1 “O solipsismo é a ideia de que a única realidade é o próprio EU, é que tudo o mais não tem 
existência em si própria[...]. Sendo assim, o EU é um núcleo inviolável da realidade, a única 
irrefutável, o demais tudo é duvidoso, tudo é de certa forma crença [...]. Para o solipsismo, 
toda a realidade a sua volta pode simplesmente ser uma projeção da mente, ou seja, o mundo é 
uma ilusão sensível”. NÚCLEO da realidade. Disponível em: . Acesso em: 20/04/2011. 
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RESUMO 
Tendo em vista as discussões e sugestões da Comissão Especial do Senado Federal para a 
nova reforma política no Brasil, o trabalho procura analisar os temas envolvidos no contexto 
da teoria da democracia. Busca-se, assim, localizar o atual momento numa perspectiva 
histórica movida pela tentativa de alcançar amadurecimento democrático. 
Além disso, procura-se a compreensão das razões e as orientações conferidas a debate 
político, envolvendo aspectos que contrapõe multiplicação legislativa e participação popular, 
igualdade e liberdade. Por fim, tecem-se comentários a cada um dos temas trabalhados pela 
Comissão Especial, discutindo e verificando, em cada uma deles, a existência não apenas 
pertinência, mas também de elementos que possam fortalecer a democracia ou evitar riscos 
para a mesma. 
PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA; REFORMA POLÍTICA; SISTEMA POLÍTICO; 
PROCESSO ELEITORAL. 
 
ABSTRACT 
In the context of the development of the Special Commission to debate the new political 
reform in Brazil, this paper analyze the aspects involving the democracy theory, trying to 
locate this actual moment in a historical perspective and aiming for the maturing process of 
the democracy. Besides, it was searched for specific theoretical arguments to understand the 
reasons and the directions of this debate, involving aspects which put on opposite sides the 
multiplication of the laws and the people’s participation, equality and liberty. At last, it was 
emphasized about each one of the items discussed by the National Congress Temporary 
Commission, verifying in each one not only the pertinence but the existence of elements that 
could either weaken or strengthen the Brazilian democracy. 
KEYWORDS: DEMOCRACY; POLITICAL REFORM; POLITICAL SYSTEM; 
ELECTORAL PROCESS. 
 
 

  

1 Introdução 

  

O presente trabalho procurou analisar os temas atualmente debatidos sobre a reforma política 
brasileira, por ocasião das atividades realizadas por Comissão Especial do Senado Federal. 
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Iniciamos apresentando a evolução histórica da reforma política, como recurso para 
demonstrar que não se trata de um momento particular, pontual, mas, pelo contrário, de 
seqüência evolutiva que tenta alcançar sempre o aperfeiçoamento democrático possível. 
Pontuamos, assim, alguns projetos anteriores de reforma política ainda na primeira legislatura 
do Congresso Nacional. Mencionamos, também, o contexto político-normativo após o 
período ditatorial brasileiro. 

  

Em seguida, apresentamos fundamentação doutrinária com enfoque na teoria da democracia 
com o objetivo de encontrar parâmetros à análise dos temas em questão. Desta forma, 
confrontamos duas perspectivas doutrinárias opostas, quais sejam, os defensores de certa 
engenharia institucional que reputam a alteração legislativa como suficiente para mudança de 
prática política nacional e, em contrapartida, os que apontam o artificialismo de tal 
perspectiva. 

  

Analisando os itens debatidos pela Comissão Especial do Senado, identificamos que alguns 
aspectos de nosso sistema não sofreram alteração e outros significaram simples retoques nas 
atuais regras. Por fim, um grupo de novas condições eleitorais e políticas apontam para 
mudanças profundas no sistema como o temos hoje. Paradoxalmente, alguns itens podem 
fortalecer realmente a democracia, ao passo que outros tantos podem colocá-la em risco fatal. 

  

A despeito do caráter inconclusivo da Comissão do Senado, a importância do trabalho está no 
fato de que os principais e mais polêmicos itens do projeto afetam a própria essência 
democrática e figuraram anteriormente e diversas tentativas de alterações, razão pela qual, 
sejam ou não definitivamente aprovadas, certamente continuaram a se apresentarem em 
futuras ocasiões em que se debata a democracia. 

  

  

2 HISTÓRICO 

  

O projeto de reforma política atualmente em debate em Comissão Especial do Senado Federal 
acompanha tendência continuada no processo político-constitucional brasileiro. Trata-se, na 
verdade, de mais um capítulo do reformismo político nacional. 

  

Antônio Pereira Pinto, publicista da época do Império, na obra Reforma política, já registrava 
que "desde a primeira legislatura (1826) iniciaram-se em ambas as câmaras luminosos 
projetos tendentes a regulamentar o processo das eleições" (1983, p.12). José de Alencar, 
teórico da democracia representativa e proporcional, astuto observador do cenário político em 
que atuava, verdadeiramente enfurecido pela quantidade e insuficiência das mutações no 
sistema eleitoral, advertiu em discurso pronunciado em 1874 na Câmara de Deputados: 
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"Alguns, sinceramente, fazem como o médico que, esgotado o seu receituário, quando o 
doente geme, manda-lhe que 'mude de travesseiro'. A eleição direta é o travesseiro disponível. 
Temos experimentado os círculos, os triângulos, diversas formas de manipulação. Falta a 
eleição direta; é o travesseiro para o enfermo que não tem repouso" (1977, p.424). 

  

Esses dois autores demonstram como os debates em torno de alterações no sistema político 
brasileiro sempre foram uma constante, a ponto de dificilmente qualquer legislatura se iniciar 
sem muitos projetos de reforma política. Destarte, as atuais propostas de reforma política 
revelam uma tendência do processo histórico, a qual se reforça no final da última década de 
70, como reação à ditadura que então vigia no país. 

  

A partir de 1979, principalmente, com a substancial mudança na legislação partidária 
possibilitando o retorno ao multipartidarismo, tomou vulto uma constante discussão ou 
elaboração de normatividade partidário-eleitoral. Não houve rupturas, mas um lento processo 
social e político refletido em mutações legislativas que podem ser distribuídas em três 
categorias: 1. fixação ou ampliação de limites para o exercício da cidadania eleitoral; 2. 
decisões que afetaram o processo eleitoral e a organização partidária; 3. decisões que 
alteraram a representação política (MORAES;LIMA, 2003). 

  

Em consequência, três momentos marcaram o gradual retorno à democracia política brasileira, 
bem como à ampliação da cidadania política: 1. o restabelecimento das eleições diretas para 
governador, a partir de 1982, para prefeitos das capitais, a partir de 1985, e, desde 1989, para 
presidente da República; 2. a autorização para a criação de partidos nacionais, superando o 
bipartidarismo instituído pelo Ato Complementar nº 4/65; 3. o estabelecimento do voto 
facultativo para o analfabeto[1] (1985) e para os menores entre dezesseis e dezoito anos de 
idade. 

  

A despeito de tais alterações, a insatisfação com o sistema político permaneceu. Observa 
Fábio Wanderley Reis (2003, p.13-14) que "o debate brasileiro tem exibido a característica de 
um enfrentamento bastando rígido entre partidários e oponentes das posições quanto a 
diferentes aspectos dos problemas, [...] em que se confrontam presidencialistas e 
parlamentaristas, majoritaristas e proporcionalistas etc.". Podemos identificar dois grupos 
antípodas em debate: aqueles que depositam na alteração da legislação a esperança do 
aperfeiçoamento do sistema político, os "adeptos da engenharia política", e os que, consciente 
ou inconscientemente, com fundamento em Edmund Burke (considerado fundador do 
conservadorismo moderno), reputam tal opção como inócuo artificialismo legal. 

  

Tomemos como objeto de análise três tentativas anteriores de reforma política, anunciadas 
invariavelmente com pretensões quase revolucionárias tal a profundidade das alterações 
propostas, prevalecendo as concepções defendidas pelos "adeptos da engenharia política": 
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Na legislatura de 1995-1998, tramitou no Congresso Nacional, tendo como relator o então 
senador Sérgio Machado (PSDB-CE), projeto de reforma abordando os seguintes aspectos do 
sistema político: sistema eleitoral; fidelidade partidária; partido nacional e desempenho 
eleitoral; domicílio eleitoral e filiação partidária; duração de mandato de senador; datas de 
posse; voto facultativo; divulgação de pesquisas eleitorais; imunidade parlamentar; número de 
vereadores; suplentes de senadores; e financiamento de campanhas. 

  

Na legislatura seguinte, 1999-2002, com objetivo semelhante, criou-se uma comissão especial 
na Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Alexandre Cardoso (PSB-RJ) e relatada 
pelo deputado Ronaldo Caiado (PFL-GO). O relator propôs o exame dos seguintes temas 
básicos: financiamento de campanhas eleitorais; fidelidade partidária, domicílio eleitoral, 
filiação partidária; sistema eleitoral, listas; coligações partidárias, limites; propaganda dos 
partidos políticos, pesquisa; e causas de inelegibilidades, renúncia. Isto sem prejuízo da 
análise de outras questões como a atinente ao pacto federativo e a relativa à organização dos 
poderes (MORAES, 2003; 2005). 

  

Em 2007, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei nº 
1.210/07, que trata da reforma política e que continua na Câmara. O projeto tem pretensões 
largas, dispondo sobre as pesquisas eleitorais, o voto de legenda em listas partidárias 
preordenadas, a instituição de federações partidárias, o funcionamento parlamentar, a 
propaganda eleitoral, o financiamento de campanha e as coligações partidárias. Na visão dos 
subscritores do projeto, pretende-se encaminhar solução para os problemas seguintes, que 
requererem soluções mais urgentes: "a) a deturpação do sistema eleitoral causada pelas 
coligações partidárias nas eleições proporcionais; b) a extrema personalização do voto nas 
eleições proporcionais, da qual resulta o enfraquecimento das agremiações partidárias; c) os 
crescentes custos das campanhas eleitorais, que tornam o seu financiamento dependente do 
poder econômico; d) a excessiva fragmentação do quadro partidário; e) as intensas migrações 
entre as legendas, cujas bancadas no Legislativo oscilam substancialmente ao longo das 
legislaturas". 

  

3 ENSEJO DOUTRINÁRIO 

  

Inúmeras são as possibilidades de análise doutrinária da reforma política atualmente debatida 
no Senado Federal. Na medida em que desde a Revolução Francesa (1789) os mais variados 
projetos de democracia refletem os embates dos valores igualdade e liberdade, começaremos 
nossos comentários por eles. 

  

Considerados ora como complementares, ora como incompatíveis, igualdade e liberdade 
fundamentam duas tradições políticas distintas quais sejam, respectivamente, democracia e 
liberalismo. Para os fins do presente trabalho, limitar-nos-emos a utilizar tais conceitos como 
convergentes. Tomaremos a obra de Alexis de Tocqueville para cumprir tal desiderato, uma 
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vez que o autor francês notabilizou-se, principalmente, pela tentativa de compatibilizar 
teoricamente os conceitos de igualdade e liberdade até então tomados como auto-excludentes. 

  

Segundo Tocqueville, igualdade é um conceito necessário na tradição democrática, ou seja, 
será inevitável, com o permanente amadurecimento da democracia, que se consagre a 
igualdade dos indivíduos. Por outro lado, a liberdade seria produto de conquista, na medida 
em que uma sociedade democrática poderia optar por ser tiranizada ou livre. O 
desenvolvimento da igualdade poderia gerar risco fatal à liberdade. 

  

A possibilidade da democracia tirana foi certamente a maior preocupação de Tocqueville que, 
assim como Edmund Burke, considerava possível encontrar na maioria o pior dos tiranos 
(1983). A única possibilidade de se evitar essa tirania seria a ação política do povo. A 
participação popular, portanto, seria não apenas fator de equilíbrio entre igualdade e 
liberdade, mas ainda a garantia de que a tirania da maioria não se converteria na tirania de um 
só: 

É difícil fazer o povo participar do governo; e é mais difícil ainda fornecer-lha a experiência e 
os sentimentos que lhe faltam para governar bem. 

As vontades da democracia são mutáveis, seus agentes, grosseiros e suas leis, imperfeitas - 
concordo. Mas, se fosse verdade que em breve não deverá existir nenhum intermediário entre 
o império da democracia e o jugo de uma só pessoa, não deveríamos antes nos inclinar por 
este do que voluntariamente nos submeter ao outro? E se fosse necessário, enfim, se chegar a 
uma completa igualdade, não valeria a pena se deixar nivelar pela liberdade do que pelo 
déspota? (Tocqueville, 2010, p. 342). 

  

Da necessidade indispensável da participação popular para evitar a democracia tirana e 
conhecendo as dificuldades em viabilizar essa mesma participação, podemos escolher novo 
ângulo de enquadramento doutrinário da reforma política. Trata-se da divergência entre os 
defensores da engenharia legal como única possibilidade de propiciar o aperfeiçoamento de 
nosso sistema político e os pensadores que buscam em Burke o fundamento crítico contrário à 
essa engenharia pelo seu artificialismo. 

  

Aproveite-se o ensejo para destacar que, em termos constitucionais, o sistema político 
brasileiro encontra-se bem provido de ferramentas que possibilitam a participação popular 
direta. O art. 14 da Constituição Federal prevê o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular 
como opções de ação direta no processo de produção normativa. Além deles, a Constituição 
introduziu, ampliou ou enfatizou diversos outros mecanismos de participação 
administrativa[2] ou judicial,[3] bem como está aberta à inclusão, via emendas 
constitucionais, de novos mecanismos. 
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Contudo, não se pode atribuir apenas ao aperfeiçoamento das normas a responsabilidade pelo 
amadurecimento de nosso sistema político. Infelizmente, formou-se no senso comum a idéia 
de que não se dispõe de instituições políticas adequadas e que o instrumento para construí-las 
é mais e mais legislação. Nesse sentido, não nos furtaremos a analisar os itens ora debatidos 
no Senado Federal sem, contudo, nos afastarmos da idéia de que aspectos outros teriam 
primazia no que concerne ao amadurecimento político nacional. 

  

  

4 PONTOS DE ALTERAÇÃO 

  

Em 22 de fevereiro de 2011, foi instalada Comissão Temporária no Senado Federal, por meio 
de Ato do Presidente do Senado n.º 24, de 2011, com a finalidade de elaborar anteprojeto de 
reforma política. Na composição da Comissão, pode-se já perceber o esforço na formação de 
uma coalizão de forças políticas suficientes para alterações de estofo: dos doze membros, dois 
são ex-presidentes da República (Itamar Franco PPS-MG e Fernando Collor PTB-AL), sete 
são ex-governadores (Roberto Requião PMDB-PR, Aécio Neves PSDB-MG, Jorge Viana PT-
AC, Antônio Carlos Valadares PSB-SE, Luiz Henrique Silveira PMDB-SC, Wellington Dias 
PT-PI, Eduardo Braga PMDB-AM) e dois são egressos do Ministério Público (Demóstenes 
Torres DEM-GO e Pedro Taques PDT-MT), sendo presidida por Francisco Dornelles, do PP-
RJ, ex-Ministro de Estado (Ministro da Fazenda do Governo Sarney e Ministro das pasta de 
Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Governo Fernando Henrique)[4]. 

  

Encerrando as discussões temáticas em 7 de abril do ano em curso, a Comissão debateu 
diversas questões que, para fins de análise, podem ser divididas em três grupos: regras 
debatidas e não alteradas, limitando-se à convalidação de seu atual teor; regras alteradas de 
baixo impacto na percepção dos eleitores e regras que alteram profundamente o atual sistema 
político. 

  

Foram debatidas e não alteradas, optando a Comissão pela manutenção do atual entendimento 
as regras referentes à obrigatoriedade do voto; fidelidade partidária; domicílio eleitoral de 
pelo menos um ano na circunscrição pela qual o candidato pretende disputar eleições, além de 
filiação partidária pelo mesmo período. Foram mantidas também as atuais regras referentes à 
cláusula de desempenho (o partido deve eleger no mínimo três representantes, de estados 
diferentes, à Câmara dos Deputados, para possuir funcionamento parlamentar) e propaganda 
partidária (no tocante ao condicionamento do tempo de veiculação em rádio e TV 
proporcional ao número de representantes eleitos para a Câmara Federal). 

  

A regra alterada de mais baixo impacto ao eleitorado, praticamente único ponto que não 
encerrou divergências foi a alteração da data de posse dos chefes do Executivo. Atualmente 
existe uma única data, o dia 1º de janeiro subseqüente às eleições. A proposta aprovada pela 
comissão estabeleceu duas datas diferenciadas, a serem observadas a partir de 2014: dia 10 de 
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janeiro foi a data acordada para a posse de prefeitos e governadores e dia 15 de janeiro para a 
posse de Presidente da República. 

  

Podemos mencionar apenas mais uma regra alterada que trará pouco impacto ao eleitorado, 
apesar de sua importância real, qual seja, a redução do número de candidatos a suplente de 
senador (reduzido de dois para um), bem como a impossibilidade de cônjuge ou parente 
consangüíneo ou afim, até segundo grau ou por afinidade, do candidato a senador comporem 
a mesma chapa[5]. Trata-se de um discreto avanço, notadamente a referência ao nepotismo 
ainda consagrado em nosso sistema político. 

  

Mencionamos que se tratou de discreto avanço porque, a despeito de impedir o nepotismo na 
chapar e reduzir a suplência para apenas uma vaga, manteve o próprio instituto da suplência, 
alvo de críticas por possibilitar, na prática, que atue como parlamentar indivíduo 
desconhecido pelo eleitorado e que não recebeu qualquer voto, à medida que seu contato com 
o público limita-se à estampa de seu nome junto ao do candidato nas propagandas eleitorais. 

  

Cumpre destacar, contudo, que o suplente, segundo a proposta aprovada, não poderá assumir 
em casos de afastamento permanente (renúncia ou morte), devendo ser convocada eleição 
para o pleito seguinte, mesmo que sejam eleições municipais. Trata-se de importante 
alteração, ainda que não contemple os casos mais numerosos, quais sejam, os de afastamento 
apenas formalmente temporários como, por exemplo, aqueles em que o parlamentar ignora os 
votos recebidos ao compor a estrutura do Executivo. 

  

Os demais temas encerram grandes polêmicas na medida em que alteram profundamente o 
sistema político nacional. Destarte, serão analisados com o devido vagar a seguir: 

  

a) Fim da reeleição 

Em 2010, assistiu-se ao terceiro pleito no Brasil em que foi possível a reeleição para 
presidente da República e governador. Para os prefeitos, já se teve as experiências de 2000, 
2004 e 2008. A despeito da inexistência de estudos abalizados sobre o impacto do mecanismo 
sobre o experimento democrático-constitucional brasileiro, uma verificação empírica sobre a 
reeleição talvez não seja, de modo geral, animadora. 

  

Com efeito, o retrospecto aponta para vícios como utilização da máquina governamental, 
abuso de poder político, desequilíbrio da competição política, prática de condutas vedadas aos 
agentes públicos, captação ilícita de sufrágio, oligarquização e personalização do poder e 
empreendedorismo político distante dos valores republicanos, dentre outros aspectos 
negativos, vinculados ao mecanismo. 
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No próprio debate realizado quando da gênese da reelegibilidade foi visível o consenso acerca 
de seus aspectos negativos, reunindo inspiradores, e aproveitadores reais ou potenciais, da 
introdução do mecanismo, em 1987, na Constituição Federal. De fato, na presidência de 
Fernando Henrique Cardoso apostrofou-se na Constituição Federal, em detrimento de uma 
tradição republicana centenária de repulsa, o mecanismo da reeleição. 

  

Convém lembrar que, na seqüência da transição autoritarismo-democracia, ocorrida no Brasil 
e em outros países sul-americanos, a teoria política encareceu pelo menos mais duas 
condições necessárias à qualificação de uma democracia política ou poliarquia, a saber, quem 
ocupa as posições mais altas no governo não deve sofrer o término de seus mandatos antes 
dos prazos legalmente estabelecidos e as autoridades eleitas não devem estar sujeitas a 
restrições severas ou vetos (O'DONNELL, 1996). 

  

Robert Dahl, ainda em 1971, estabelecera condições de existência para qualquer regime que 
se pretenda democrático, partindo da verificação de um conjunto de condições que, em boa 
parte, deveriam estar presentes, quais sejam, eleição das autoridades públicas; sufrágio 
universal; eleições livres e limpas; direito de disputar cargos públicos; liberdade de expressão; 
informação alternativa e liberdade de associação. 

  

Atendidas tais condições, mesmo que ainda não plenamente, a teoria da democracia 
estabelece mais uma condição indispensável para que um regime seja considerado 
democrático, qual seja, que os presidencialismos (de coalizão, de animação, ou de outra 
natureza) não admitam mandatários vitalícios ou quase vitalícios (MORAES, 2010), ainda 
que resultante do voto exercido nos termos apresentados por Dahl. 

  

Neste ensejo, podemos situar que, na contramão de exemplos dos vizinhos sul-americanos, a 
Comissão Especial do Senado aprovou o fim da reeleição para os executivos das três esferas, 
municipais, estaduais de federal, aumentando o mandato em um ano. Trata-se de importante 
mudança nas regras eleitorais e que, caso aprovada em definitivo, importará no 
reconhecimento de que os benefícios mencionados pelos defensores da reeleição não 
justificam os vícios inerentes ao seu funcionamento. 

  

b) Fim das coligações nas eleições proporcionais 

Não mais serão permitidas as coligações partidárias nas eleições proporcionais, destinadas a 
escolha de vereadores e deputados. A maior crítica dirigida às coligações proporcionais está 
na concepção de que atualmente a legislação eleitoral favorece a união de partidos minúsculos 
e inexpressivos com a finalidade primeira, e por vezes única, de obter tempo de propaganda 
eleitoral gratuita. Isso se dá porque a atual regra estabelece uma relação entre o tempo de 
propaganda e o número de partidos com representação na Câmara Federal que compõem a 
coligação, ou seja, quanto maior o número de partidos, maior o tempo destinado à coligação. 
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Uma vez que se prioriza apenas esse aspecto na formação das coligações, a aproximação das 
agremiações por interesses ideológicos seria ignorada. Ademais, na medida em que a 
coligação é tratada como um único partido, bastaria um único candidato ser muito bem votado 
para que outros membros da coligação, mesmo desconhecidos do eleitorado, fossem também 
eleitos, uma vez que os votos são destinados ao partido/coligação e não exclusivamente ao 
candidato. Exemplos não faltam para ilustrar esse argumento, como foi o caso do candidato 
Enéas Carneiro e, mais recentemente, do palhaço Tiririca. Neste diapasão, conveniente seria 
alterar outras regras para propiciar o fortalecimento dos partidos como será comentado no 
item a seguir. 

  

c) Sistemas eleitorais 

Argumentamos no item anterior que a maior crítica dirigida às coligações proporcionais 
refere-se a aproximação de partidos sem afinidade ideológica voltados, pragmaticamente, 
apenas para obtenção tempo na propaganda eleitoral, o que poderia mesmo propiciar a eleição 
de candidatos desconhecidos a partir de votações expressivas dos maiores partidos. 

  

Pode-se perceber como esse argumento vai além da simples formação de coligações, 
alcançando a maneira como o sistema eleitoral atualmente distribui os votos nas eleições 
proporcionais, ou seja, a crítica dirige-se também ao sistema proporcional de lista aberta como 
o temos hoje. 

  

Os índices de quociente eleitoral e quociente partidário possibilitam a existência dos 
chamados "puxadores de votos": indivíduos que recebem a maior parte dos votos e que serão 
distribuídos para os demais candidatos do partido ou coligação. Tomando mais uma vez como 
exemplo o caso de Enéas Carneiro, eleito deputado federal em 2002 com mais de 1,5 milhões 
de votos. A marca até hoje recordista possibilitou que o inexpressivo partido Prona, de Enéas, 
elegesse outros candidatos com votação pífia de até menos de 300 votos. 

  

Em substituição a esse sistema, a Comissão aprovou a manutenção do sistema proporcional, 
mas de lista fechada. Por essa regra, os partidos apresentam listas de candidatos por ordem de 
prioridade para que o eleitor possa vislumbrar antecipadamente quem seria eleitor com seu 
voto. A manutenção do sistema proporcional justifica-se por, pelo menos, dois motivos: 
mantém a intenção de fortalecimento dos partidos políticos e possibilita a representatividade 
das minorias, aspecto fundamental de qualquer democracia. 

  

Assim como as demais propostas, o sistema proporcional de lista fechada não foi aprovado 
por consenso, mas por maioria. Como proposta alternativa, voto vencido na Comissão, 
defendeu-se o voto majoritário para Deputados, conhecido como Distritão. Em seu desfavor, 
por conseqüência dos argumentos acima, entende-se que referido sistema enfraqueceria os já 
combalidos partidos políticos brasileiros, bem como suprimiria a possibilidade de 
representação parlamentar das minorias. 
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d) Cotas para mulheres 

Referida proposta busca fortalece a igualdade de gênero nos parlamentos. Contudo, sua força 
está vinculada à aprovação definitiva do sistema proporcional de lista fechada, uma vez que 
seria reservada às mulheres metade dos nomes indicados pelos partidos. 

  

Dentre todos os itens aprovados, esse aparenta ser o que melhor exemplifica a atuação dos 
que defendem o artificialismo legal para a consecução de uma real mudança na vida política 
brasileira. 

  

e) Financiamento público de campanha e limite de gastos 

Tão relevante quanto antiga, merece atenção a relação problemática entre dinheiro e política. 
Com efeito, não obstante a República brasileira contar com mais de um século de existência 
formal, a pouca institucionalização do princípio republicano entre nós é evidente, tornando-a, 
em muitas situações, mais cosa nostra do que res republica, com indicadores da quase 
inexistente distinção entre o "público" e o "privado". 

  

Essa característica da formação nacional manifesta-se, como em tantas outras nuances, no 
financiamento partidário-eleitoral, o que nos leva a concordar que, em certa medida, a crise 
brasileira relaciona-se com o financiamento de partidos e de eleições, ou seja, a raiz da 
corrupção brasileira, em resumo, estaria na troca de favores entre os eleitos para gerir a coisa 
pública e os responsáveis por custear suas campanhas. 

  

Pertinente destacar que os vícios oriundos da relação entre política e dinheiro não são 
monopólio brasileiro. Embora com graus e traços diferentes, têm dimensão globalizante, 
atingindo países ricos e pobres, democracias novas e antigas, partidos e políticos de todas as 
posições político-ideológicas. 

  

Exatamente por tais motivos, há muito se debate, e a Comissão aprovou não apenas o 
financiamento exclusivamente público de campanha, mas ainda o estabelecimento de um 
limite para esses gastos. 

  

Deve ser ressaltado que o estabelecimento de um teto para os gastos se constitui medida 
salutar. Não apenas por dificultar a possibilidade do eleitor ser iludido pelo candidato melhor 
estruturado economicamente, impedindo aqueles postulantes não apoiados por grandes 
atividades empresarias de competir em igualdade de condições, mas ainda por evitar que, uma 
vez aprovado o financiamento público, sejam gerados excessivos e desnecessários gastos da 
verba pública. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7560



f) Candidatura avulsa 

Sem dúvida alguma, essa foi a proposta mais contraditória e retrógrada aprovada pela 
comissão. Por sua redação permite-se o registro de candidaturas sem vínculo partidário em 
eleições municipais, desde que apoiado por pelo menos 10% dos eleitores do respectivo 
município. Contraditória porque enfraquece as agremiações municipais que se tentou 
fortalecer com o fim das coligações proporcionais, com a mudança para o sistema de lista 
fechada e com a manutenção da fidelidade partidária, a obrigatoriedade de filiação partidária 
de pelo menos 1 ano e a cláusula de desempenho. 

  

A proposta é retrógrada na medida em que legitima o populismo, fortalecendo a 
oligarquização que há muito tentamos superar. Ignorar a necessidade de fortalecimento dos 
partidos políticos constitui-se, portanto, como verdadeiro risco à própria democracia, 
desestimulando a participação coletiva do eleitorado. Se alguma das propostas aprovadas pela 
Comissão merece rechaço, certamente é essa. 

  

5 Considerações finais 

  

Como resultado dos argumentos apresentados no presente trabalho, podemos concluir que o 
processo de alteração do sistema político brasileiro não é questão pontual, mas resultado de 
processo histórico perene em busca de permanente aperfeiçoamento desse sistema e 
conseqüente amadurecimento democrático. 

Os temas propostos à alteração já figuraram anteriormente em processos semelhantes e podem 
ser considerados como uma espécie de reação ou transição do último período ditatorial pelo 
qual o país passou rumo à democracia, pelo que podemos compreender que, em certa medida, 
é possível que ocorram alguns avanços. 

  

Não obstante, tornou-se evidente que em tais cenários de alteração política, duas correntes se 
confrontam e guiam o rumo tomado pelas mudanças: os que depositam na alteração de 
redação normativa ou na multiplicação legislativa a confiança de reais mudanças na cultura 
política nacional e, em oposição a essa concepção, os defensores do pensamento burkeano que 
denunciam o artificialismo das simples alterações legais. 

  

Neste ensejo, a doutrina de Alexis de Tocqueville, ao analisar a contraposição entre os valores 
de igualdade e liberdade no seio da teoria da democracia, compreende que somente a atuação 
política popular pode impedir que a democracia se transforme em tirania. Desta forma, 
buscamos analisar o processo de alteração de nosso sistema político a partir da possibilidade 
de cada uma das propostas fortalecer efetivamente a democracia. 
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Tomando como objeto de estudo os trabalhos realizados pela Comissão Especial do Senado 
Federal, dividimos os itens debatidos, para fins de análise, em três categorias: regras que 
foram debatidas, mas não alteradas, limitando-se à convalidação de seu atual teor; regras que 
foram alteradas, mas que importarão baixo impacto na percepção dos eleitores e regras que 
alteram profundamente o atual sistema político. 

  

Na primeira categoria classificamos a manutenção do voto obrigatório, fidelidade partidária, 
cláusula de desempenho, domicílio eleitoral e filiação partidária dos candidatos. Na segunda 
categoria, enquadramos apenas a alteração da data de posse dos chefes de Executivo, bem 
como a suplência de senadores. 

  

Entre as modificações mais profundas, tecemos comentários sobre o fim da reeleição para 
chefe do Executivo com o conseqüente aumento de mandato, fim das coligações partidárias 
em eleições proporcionais, mudança do sistema eleitoral proporcional para sistema 
proporcional de lista fechada, cota para participação feminina na representação parlamentar, 
financiamento público de campanha e candidatura avulsa. 

  

Por se tratarem que questões polêmicas, dada as alterações práticas que acarretarão e 
considerando que o trâmite do processo de reforma ainda está em seu início, todos esses 
temas são passíveis de completas alterações. Algumas deliberações tomadas pela comissão, 
inclusive, guardam verdadeiros paradoxos, merecendo maior atenção o perigo que uma delas 
em particular pode acarretar para o desenvolvimento da democracia, qual seja, a possibilidade 
de candidatura avulsa, ferramenta que nitidamente legitima a ação populista tão conhecida dos 
brasileiros. 
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[1] Pouco mais de uma década antes, em 23/01/1964, a Rede da Democracia, formada pelos 
jornais O Globo, Jornal do Brasil e O Jornal, veiculava pronunciamento do 
Deputado  Federal Eurípedes Cardoso de Menezes, para quem o "direito de voto ao analfabeto 
é uma insensatez" (CARVALHO, 2010, p.231). 

[2] Audiência pública (art. 58, § 2º, II), colegiado público (art. 89, VI; art. 194, VII; art. 204, 
II; art. 206, VI; art. 216, § 1º; art. 227, § 1º), co-gestão paraestatal (art. 206, VI), cooperação 
das associações representativas no planejamento municipal (art. 29, XII), provocação de 
inquérito civil (art. 129, § 1º), controle externo de contas municipais (art. 31, § 3º), denúncia 
aos tribunais de contas (art. 74, § 2º) e  reclamação relativa à prestação de serviços públicos 
(art. 37, § 3º, I a III). 

[3] Mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX, a e b), ação popular (art. 5º, LXXIII),  ação 
civil pública (art. 129, III), ADIn e ADC (art. 103, VII, VIIII e IX), ação de impugnação de 
mandato eletivo (art. 14, § 10), legitimação extraordinária de comunidades e organizações 
indígenas (art. 232), júri popular (art. 5º, XXXVIII), escabinato (art. 98, I  e II) e acesso da 
advocacia às magistraturas togadas ((arts. 94, 111, I; 115, I; 119, II; 120, III; 123, caput, e par. 
ún., I; art. 123, par. ún., I). 

[4] Como suplentes os senadores: Humberto Costa (PT-PE), Vital Filho (PMDB-PB), 
Waldemir Moka (PMDB-MS), Aloysio Nunes (PSDB-SP), Ana Amélia Lemos (PP-RS) e 
Vicentinho Alves (PR-TO) 

[5] O caso recente que mais chamou a atenção nesse debate foi o do Senador Garbaldi Alves 
Filho (PMDB-RN), licenciado para atuar como Ministro da Previdência e substituído por seu 
pai.  
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TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS E À 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
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A DECISION OF THE 153 ADPF AND PERPETRATION OF IMPUNITY INSTITUTED 

BY STF, AS WELL AS FAILURE TO INTERNATIONAL TREATIES ON HUMAN 
RIGHTS AND TO JURISPRUDENCE 

 
 
 

Antônio Rodolfo Franco Mota Veloso 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem como fundamental objetivo desenvolver uma análise acerca da 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 153, que tinha como objeto a Lei 
nº 6.683 (Lei de Anistia). Para isso, inicia-se uma análise da petição inicial, bem como dos 
votos proferidos pelos ministros da referida Corte sobre o tema. Logo depois, ingressando no 
âmbito doutrinário, discute-se sobre os direitos humanos, demonstrando a diferença deste 
termo com “direitos fundamentais”; o recepcionamento dos tratados de direitos humanos pelo 
ordenamento jurídico brasileiro; as decisões internacionais acerca da lei de anistia em países 
que tiveram ditaduras semelhantes a do Brasil. Por fim, é analisada a impunidade perpetrada 
pela lei de anistia, bem como o risco que o Estado Democrático de Direito sofre pela não 
punição dos algozes da ditadura. 
PALAVRAS-CHAVE: ADPF 153; ANISTIA; DIREITOS HUMANOS; IMPUNIDADE. 
 
ABSTRACT 
The present work has the objective to develop a analysis about the decision of the Supreme 
Court in the ADPF 153, which had as object the Law nº 6683 (Amnesty Act). To do so, 
begins an analysis of his petition, as well as the votes cast by the ministers of that Court on 
this issue. After, joining in the doctrinaire discussion, deals with the human rights, 
demonstrating the difference of these with the term "fundamental rights"; the reception of the 
human rights treaties by the brazilian legal system, international decisions regarding the law 
of amnesty in countries that had dictatorships like that of Brazil. Finally, analyzes the 
impunity perpetrated by the amnesty law, as well as the risk that the Law Democratic State 
suffers by not punishing the torturers of the dictatorship. 
KEYWORDS: ADPF 153; AMNESTY; HUMAN RIGHTS; IMPUNITY. 
 
 

   
INTRODUÇÃO 
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Em abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADPF 153, 

causando uma grande discussão no mundo jurídico. Alguns afirmam que a decisão foi correta, 

tendo em vista que a lei foi feita a partir de um "acordo político" e tendo uma promulgação 

legítima, mesmo um terço dos senadores não tendo sido eleitos de forma direta. Outros 

afirmam que essa decisão vai de encontro com os direitos humanos e as decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que já se posicionou no sentido de impedir que leis de 

(auto)anistias se perpetuem, chegando, inclusive, a afirmar, em uma de suas decisões, que os 

agentes estatais praticantes de crimes de tortura não podem ser anistiados, esse crime é 

imprescritível e ataca frontalmente os direitos humanos. 

É incontestável que a lei de anistia brasileira trouxe benefícios para grande número 

de pessoas. O regime ditatorial brasileiro (1964 – 1985) trabalhou intensamente para prender 

qualquer um que fosse contra a forma de governo. Para isso, usava forte propaganda, taxando, 

qualquer um que atrapalhasse esse governo de criminosos e "subversivos". Isso fazia com que 

os próprios familiares desses indivíduos se afastassem deles. 

Além disso, havia perseguições e prisões, com base em atos normativos maculados, 

não respeitando nem mesmo a Constituição vigente à época. Pode-se citar, a título de 

exemplo, os atos institucionais, que eram normas consideradas Constituições outorgadas, 

elaboradas unilateralmente pelo Presidente da República, que detinha muito poder. Ao todo, 

foram elaborados dezessete atos institucionais, sendo o quinto, que limitava o direito de ir e 

vir, suspendia algumas garantias constitucionais (vitaliciedade, estabilidade e o direito de 

habeas corpus, nos casos determinados), considerado o mais severo. 

Com isso, perseguidos políticos, que possuíam pouquíssimas garantias, tinham que 

fugir para outros países, sendo obrigados a mudar de nome e, muitas vezes, sua aparência. O 

retorno só foi possível com a promulgação da Lei de Anistia. 

Contudo, enquanto alguns celebram o perdão concedido, outros se indignam, uma 

vez que a Lei de Anistia não perdoou só os perseguidos políticos, mas também perdoou os 

agentes estatais que praticaram diversos crimes em nome da segurança nacional, gerando 

dessa forma, um sentimento de impunidade que atinge vários brasileiros e familiares de 

pessoas que foram presas e, provavelmente, mortas. 

Ao se analisar as leis de anistia elaboradas nos países que tiveram um regime 

ditatorial semelhante ao do Brasil (Uruguai, Argentina, Chile, Peru), percebe-se que elas não 

tinham o objetivo principal perdoar os perseguidos políticos, mas evitar que os agentes 
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públicos respondessem processos e fossem julgados pelas práticas de seus crimes, isto é, o seu 

principal fito era perpetuar a impunidade. 

Dessa forma, surgem as seguintes indagações: o quê deve ser feito para que esses 

agentes não fiquem impunes? Há a recepção da Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) pela atual 

Constituição brasileira? Qual o posicionamento prevalece: o do STF ou o da doutrina que 

segue as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos? A tortura é um crime 

imprescritível? 

Para a formulação do presente trabalho foi utilizado o método dialético com 

predominância indutiva, utilizando-se de procedimentos histórico e comparativo. Como 

técnicas de pesquisa, foi utilizado meios bibliográficos (livros, revistas, artigos científicos), 

bem como pesquisa de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. 

 

 

1 DA ADPF 153 

 

 

1.1 A petição inicial da ADPF 153 

 

 

Em 1979, foi promulgada a Lei de Anistia, que teve o objetivo de conceder anistia às 

pessoas que praticaram determinados atos, que estão previstos no art. 1º da Lei nº 

6.683/79.103[1] Embora isso trouxesse, sem dúvida alguma, benefícios para muitas pessoas, 

que, por não aceitarem a forma de governo da época (Ditadura Militar), eram presas, 

torturadas e taxadas de criminosas, há uma indignação na comunidade jurídica nacional e 

internacional. 

Isso se deve pelo fato da referida lei ter beneficiado também agentes públicos que, 

em nome da segurança nacional, abusavam de sua autoridade e praticavam vários crimes, 

                                                 
103[1] Art. 1º. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 
direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao 
poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado). 
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podendo ser citado, a título de exemplo, homicídio, desaparecimento forçado, abuso de 

autoridade, lesões corporais, estupro e atentado violento ao pudor.104[2] Por isso, já prevendo o 

fim do regime, esses agentes, usando o discurso do perdão, aprovaram a Lei de Anistia (Lei nº 

6.683/79).  

Todavia, a real finalidade da lei não era perdoar só as pessoas que foram perseguidas, 

incriminadas pela Ditadura, mas de fazer com que os verdadeiros responsáveis não fossem 

levados aos julgamentos e condenados. 

Com o intuito de fazer com que o sentimento de impunidade, que atinge vários 

brasileiros, fosse dirimido, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, se 

utilizando da sua legitimidade dada pelo art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/99105[3] combinado 

com o art. 2º, inciso VII, da Lei nº 9.868/99106[4], interpôs no Supremo Tribunal Federal uma 

argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), tendo como objeto o § 1º, do 

art. 1º da Lei nº 6.683/79.107[5] Essa ação foi recebida pela Corte Suprema sob o nº 153 e teve 

como relator o Ministro Eros Grau. 

A petição inicial apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil demonstra, inicialmente, que há os pressupostos para propor a ADPF. Por isso, 

apresenta, em vários momentos, a existência da relevância e da controvérsia acerca do tema 

(condições necessárias para o aceite da referida ação), mostrando trechos de entrevistas de 

pessoas conceituadas, como o ex-presidente do STF, Carlos Velloso. 

Mais adiante, já entrando no mérito da questão, a OAB apresenta a existência de uma 

obscuridade no § 1º, do art. 1º da Lei de Anistia. Isso se deve à intenção do governo de 

proteger os seus agentes, ou seja, resguardar as pessoas que praticaram crimes contra presos 

políticos. 

                                                 
104[2] ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 153-6. Petição Inicial. STF. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=330654&tipo=TP&descricao= 
ADPF%2F153>. Acesso em: 04 abr. 2011, p. 03. 
105[3] Art. 2º. Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental: I – os legitimados para a ação 
direta de inconstitucionalidade. 
106[4] Art. 2º. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade: [...] VII – o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
107[5] O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB propõe argüição de descumprimento de 
preceito fundamental objetivando a declaração de não-recebimento, pela Constituição do Brasil de 1988, do 
disposto no § 1º do artigo 1º da Lei n. 6.683, de 19 de dezembro de 1979. A concessão da anistia a todos que, em 
determinado período, cometeram crimes políticos, entender-se-ia, segundo esse preceito, aos conexos – crimes 
de qualquer natureza relacionados por crimes políticos ou praticados por motivação política (ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 153-6. Petição Inicial. STF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=330654&tipo=TP&descricao= ADPF%2F153>. 
Acesso em: 04 abr. 2011, p. 5).  
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É sabido que esse último dispositivo legal [art. 1º, § 1º] foi redigido 
intencionalmente de forma obscura, a fim de incluir sub-repticiamente, no âmbito da 
anistia criminal, os agentes públicos que comandaram e executaram crimes comuns 
contra opositores políticos ao regime militar. Em toda a nossa história, foi a 
primeira vez que se procurou fazer essa extensão da anistia criminal de 
natureza política aos agentes do Estado, encarregados da repressão. Por isso 
mesmo, ao invés de se declararem anistiados os autores de crimes políticos e crimes 
comuns a ele conexos, como fez a lei de anistia promulgada pelo Ditador Getúlio 
Vargas em 18 de abril de 1945, redigiu-se uma norma propositalmente obscura. E 
não só obscura, mas tecnicamente inepta.(Grifo original)108[6] 
 

 

Portanto, constata-se que os detentores do poder na época elaboraram uma lei 

maculada, não tendo, primordialmente, a intenção de perdoar somente os "subversivos", mas 

de fazer com que os seus agentes não fossem punidos por todos os crimes que praticaram. 

Destarte, surge a impunidade, fato que não foi aceita por países vizinhos, como se verá mais 

adiante. 

A petição também apresenta fatos que estão relacionados com a política do 

esquecimento adotada pelo Estado Brasileiro, o que, para a OAB, é inadmissível, tendo em 

vista que o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição afirma que "todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou interesse coletivo ou geral. Por 

conseguinte, não se pode omitir informações referentes aos responsáveis que efetuaram das 

prisões em nome da segurança nacional, bem como dos torturadores.109[7] Vale ressaltar, 

outrossim, que o Código de Processo Penal, antes da alteração da pela Lei nº 11.449/07, 

exigia, no seu art. 306, caput, preso devia receber a nota de culpa que indicava o motivo da 

prisão, o condutor e as testemunhas.110[8] 

Em seguida, é ressaltado que a lei de anistia não foi feita de forma legítima, uma vez 

que um terço dos senadores da época eram escolhidos de forma indireta, o que acarretaria em 

um vício formal. É mister, outrossim, salientar que o Presidente da República não tinha 

legitimidade, porquanto era eleito indiretamente, ferindo o princípio democrático. 

                                                 
108[6] Ibid., p. 13. 
109[7] [...] Despiciendo, também, frisar que se o objetivo maior da organização estatal é de manter o bem comum 
do povo (res publica) acima de qualquer interesse pessoal ou grupal, sobretudo dos que exercem funções 
públicas, é inadmissível que os órgãos estatais sejam autorizados a ocultar, corum populo, a identidade dos 
agentes públicos que praticaram crimes contra os governados (ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL 153-6. Petição Inicial. STF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=330654&tipo=TP&descricao=ADPF%2F153>. 
Acesso em: 04 abr. 2011, p. 20). 
110[8] Art. 306.  Dentro em vinte e quatro horas depois da prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada pela 
autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. 
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Por fim, é frisado que os militares usaram argumentos falaciosos, já que afirmaram 

que a Lei de Anistia é decorrente de um acordo, no qual não é apresentado as partes, como 

também o Brasil é signatário da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Crueis, Desumanos e Degradantes de 1984. 

Nos pedidos, pede-se que a Lei nº 6.683/79 ser interpretada conforma à atual 

Constituição e que seja declarada que a "anistia concedida pela citada lei aos crimes políticos 

ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra 

opositores políticos, durante o regime militar (1964/1985)".111[9] 

 

 

1.2 Dos votos do Supremo Tribunal Federal 

 

 

A ADPF proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi 

recebida pelo STF, tendo como relator o Ministro Eros Grau. Contudo, contrariando as 

expectativas daquele, a Corte Suprema decidiu, por sete votos a dois112[10], pela improcedência 

do caso. 

O relator da ação afastou os argumentos levantados na petição inicial. A primeira 

tese que ele refutou foi em relação a obscuridade da norma, alegada pela OAB. Segundo o 

referido ministro, toda norma, até ser interpretada, é obscura, uma vez que "as normas 

resultam da interpretação e podemos dizer que elas, enquanto textos, enunciados, disposições, 

não dizem nada: elas dizem o que os intérpretes dizem que elas dizem".113[11] 

Mais adiante, o relator começa a analisar os princípios apresentados na exordial, 

chegando a afirmar que os argumentos não são de cunho jurídico, mas político.114[12] Por fim, 

arrola vários julgados para fundamentar a sua decisão. 

Em virtude do pouco espaço que se tem para analisar a fundo os votos, citar-se-á os 

argumentos mais pertinentes, levantados pelos ministros do STF. 

                                                 
111[9] ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 153-6. op. cit., p. 29. 
112[10] Votaram pela improcedência os Ministros Eros Grau, Carmén Lúcia, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Celso 
de Mello, Cezar Peluso e Gilmar Mendes. Votaram pela procedência parcial os Ministro Carlos Ayres Britto e 
Ricardo Lewandowski. 
113[11] STF, ADPF 153-DF, Rel. Ministro Eros Grau, julgado em: 29.04.2010, DJU de 30.04.2010, p. 16. 
114[12] Ibid., p. 21. 
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Pode-se iniciar a questão levantada pela Ministra Carmén Lúcia no tocante ao ponto 

da ilegitimidade dos senadores "biônicos", o que acarretaria na ilegitimidade da Lei de 

Anistia. Esclarece a magistrada que isso não pode ser discutido, uma vez que esses mesmos 

legisladores participaram da elaboração da atual Constituição. Destarte, se fosse aceito esse 

argumento, a Carta Magna de 1988 deveria também ser discutida.115[13] 

Outra indagação que foi levantada é em relação à prescrição. Segundo o Ministro 

Cezar Peluso, mesmo que a ação fosse julgada procedente, não se teria nenhum interessa na 

demanda tendo em vista sua prescrição.116[14] O ministro também salienta que não houve auto-

anistia, porquanto seu texto normativo não foi criado por um ato unilateral ou institucional, 

mas de um acordo.117[15] 

Um dos votos que decidiu a procedência parcial da ADPF em questão foi a do 

Ministro Carlos Ayres Britto. Em suma, o ministro afirma que o caráter amplo, geral e 

irrestrito não foi para a lei de anistia, mas para a abertura democrática.118[16] Ressalta que os 

"crimes hediondos e equiparados não foram incluídos no chamado relato ou núcleo deôntico 

da lei".119[17] Por conseguinte, não se pode estender a anistia aos crimes previstos no art. 5º, 

inciso XLIII da Constituição. 

O outro voto a favor da procendência parcial da arguição foi o do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Em seu voto, o ministro entende que a prescrição penal deve ser analisada no 

caso concreto, não interferindo na análise da referida ação.120[18] Por fim, depois de fazer uma 

explanação de vários temas e fundamentando sua decisão no direito internacional, o 

magistrado decide que os agentes do Estado não estão automaticamente abrangidos pela Lei 

nº 6.683/79.121[19] 

                                                 
115[13] Ibid., p. 80. 
116[14] Fosse outra a interpretação devida, não haveria nenhum interesse processual nesta demanda, porque todas 
as ações criminais e todas as ações cíveis, exceto as declaratórias, estão prescritas, inclusive aquelas previstas no 
artigo 200 do Código Civil em vigor, que faz depender o início do curso da prescrição de sentença criminal que 
reconheça o fato gerador da responsabilidade civil, porque, no caso, prescrita a ação penal, não haveria juízo 
penal capaz de emitir decisão de mérito que pudesse dar início ao curso da prescrição civil: também a prescrição 
civil, salvo a das ações puramente declaratórias, está consumada de há muito (STF, ADPF 153-DF, Rel. Min. 
Eros Grau, julgado em: 29/04/2010, DJU de 30.04.2010, p. 210). 
117[15] STF, ADPF 153-DF, Rel. Min. Eros Grau, julgado em: 29/04/2010, DJU de 30.04.2010, p. 210. 
118[16] Ibid., p. 142. 
119[17] Ibid., p. 137. 
120[18] Ibid., p. 103. 
121[19] Por todo o exposto, pelo meu voto, julgo procedente em parte a presente ação para dar interpretação 
conforme ao § 1º do art. 1º da Lei 6.683/1979, de modo a que se entenda que os agentes do Estado não estão 
automaticamente abrangidos pela anistia contemplada no referido dispositivo legal, devendo o juiz ou tribunal, 
antes de admitir o desencadeamento da persecução penal contra estes, realizar uma abordagem caso a caso (case 
by case approach), mediante a adoção dos critério da preponderância e da atrocidade dos meios, nos moldes da 
jurisprudência desta Suprema Corte, para o fim de caracterizar o eventual cometimento de crimes comuns com a 
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2 VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E IMPUNIDADE 

 

 

Antes de ingressar na questão referente às violações dos direitos humanos e 

fundamentais que ocorreram no mundo, é mister fazer uma diferenciação entre esses dois 

tipos de direitos, bem como demonstrar a importância destes para o Estado de Direito. Essa 

necessidade se deve à confusão que é feita entre os dois no âmbito jurídico.122[20] 

 

 

2.1 "Direitos humanos" e "direitos fundamentais": a equivocada utilização dos termos como 
sinônimos e a importância desses direitos para o Estado de Direito 
 

 

No ambiente jurídico vê-se constantemente a utilização das expressões "direitos 

humanos" e "direitos fundamentais" como sinônimas, o que é um equívoco, embora ambos 

possuam o mesmo conceito e conteúdo,123[21] como a proteção da Dignidade da Pessoa 

Humana. Todavia, os referidos termos são utilizados em planos jurídicos distintos. O 

primeiro, em suma,  está relacionado com os direitos reconhecidos e positivados no âmbito 

internacional; o segundo se vincula aos direitos previstos na Constituição de um determinado 

Estado.124[22] 

Vale ressaltar que a distinção entre os termos é meramente dogmática, não se 

podendo afirmar que os direitos humanos são mais importantes do que os direitos 

fundamentais e vice-versa. O que se pretende demonstrar é a importância de ambos para a 

                                                                                                                                                         
conseqüente exclusão da prática de delitos políticos ou ilícitos considerados conexos (STF, ADPF 153-DF, Rel. 
Min. Eros Grau, julgado em: 29/04/2010, DJU de 30.04.2010, p.129). 
122[20] MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 26. 
123[21] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.29. 
124[22] Ensina Ingo Wolfgang Sarlet: "Em que pese sejam ambos os termos ("direitos humanos" e "direitos 
fundamentais") comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, 
procedente para a distinção é de que o termo "direitos fundamentais" se aplica para aquele direitos do ser 
humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo 
que a expressão "direitos humanos" guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se 
àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação 
com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e 
tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional). (SARLET, op. cit., p.29.) 
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proteção do Estado de Direito, sendo necessário fazer uma pequena digressão para a 

compreensão do tema. 

A história ensina que em determinada época o poder estatal se concentrava na mão 

de um soberano. A sua vontade era lei e não havia a necessidade da aprovação do povo, pois 

ele se confundia com o próprio Estado. Dessarte, o monarca elaborava atos que lhe 

beneficiavam, pouco se importando o quê o povo, que era totalmente oprimido, pensava ou 

necessitava. Esse período é conhecido como absolutismo. 

Devido à terrível opressão existente, à crescente pobreza e miséria da população, se 

iniciou um processo de revolução, o qual causou a ruptura do paradigma, isto é, caía o antigo 

regime. Essa revolução ocorreu na França em 1789. 

A Revolução Francesa é conhecida como um marco histórico, pois é a queda de um 

regime absolutista, que não conhecia limites e centralizava todo o poder nas mãos de uma 

única pessoa, para um Estado de direito, isto é, um Estado limitado por direitos fundamentais, 

como explica George Marmelstein: 

 

 

[...] a noção dos direitos fundamentais como normas jurídicas limitadoras do poder 
estatal surge justamente como reação ao Estado absoluto, representando o oposto do 
pensamento maquiavélico e hobbesiano. Os direitos fundamentais pressupõem um 
Estado juridicamente limitado (Estado de direito/ separação de poderes) e que tenha 
preocupações éticas ligadas ao bem comum (direitos fundamentais/ 
democracia).125[23] 
 

 

É mister ressaltar que há uma discussão doutrinária acerca do responsável pela 

criação dos direitos fundamentais. Ela envolve a Declaração de Direitos do povo da 

Virgínia(1776) e a Declaração Francesa (1789).126[24] É inegável a importância das duas, mas 

deve-se observar que a primeira tinha o objetivo de proteger os direitos do povo norte-

americano; a segunda visava a proteção do ser humano, afirmando, em seu artigo primeiro, 

que "os homens nascem e permacem livres e iguais em direitos".127[25] 

A respeito da última Declaração, afirma Fábio Konder Comparato: 

 

                                                 
125[23] MARMELSTEIN, op. cit., p. 36. 
126[24] SARLET, op. cit., p. 43. 
127[25] COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 171. 
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O estilo abstrato e generalizante distingue, nitidamente, a Declaração de 1789 dos 
bills of rigjts dos Estados Unidos. Os americanos, em regra, [...] estavam mais 
interessados em firmar a sua independência e estabelecer o seu próprio regime 
político do que em levar a ideia de liberdade a outros povos. [...] Os revolucionários 
de 1789, ao contrário, julgavam-se apóstolos de um mundo novo, a ser anunciado a 
todos os povos e em tempos vindouros. [...] Pétion, que foi maire de Paris, 
considerou normal que a Assembleia se dirigisse a toda a humanidade: "Não se trata 
aqui de fazer uma declaração de direitos unicamente para a França, mas para o 
homem em geral".128[26] 
 

 

Por conseguinte, percebe-se, baseado no que foi citado, que a Declaração de 1776 se 

enquadra no âmbito dos direitos fundamentais, porquanto elencava direitos que se direcionava 

aos norte-americanos, não possuindo o caráter universal que estabelecia a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na qual visava proteger todos os homens.129[27] 

Constata-se, portanto, que os direitos fundamentais são de suma importância para a 

afirmação do Estado de Direito, pois limita o poder, bem como estão vinculados a Dignidade 

da Pessoa Humana. Todavia, não bastam serem, apenas, previstos. É necessário que a sua 

localização no ordenamento jurídica seja privilegiada, isto é, têm que ser previstas em uma 

norma imutável ou de difícil alteração, que é a Constituição. Sobre isso, Paulo Bonavides, ao 

tratar dos critérios formais de caracterização dos direitos fundamentais formuladas por Carl 

Schmitt, leciona: 

 

 

Pelo primeiro, podem ser designados por direitos fundamentais todos os direitos ou 
garantias nomeados e especificados no instrumento constitucional. 
Pelo segundo, tão formal quanto o primeiro, os direitos fundamentais são aqueles 
direitos que receberam da Constituição um grau mais elevado de garantia ou de 
segurança; ou são imutáveis (unabänderliche) ou pelo menos de mudança 
dificultada (erschwert), a saber, direitos unicamente alteráveis mediante lei de 
emenda à Constituição. (Grifo original)130[28] 

 

 

Destarte, a Constituição é um meio seguro para a proteção dos direitos fundamentais. 

É o atual caso do Brasil, que, com a promulgação da Carta Magna de 1988,  é constituído 

como Estado Democrático de Direito (art. 1º caput), tendo como um dos seus fundamentos a 

                                                 
128[26] Ibid., p. 145. 
129[27] Baseando-se na lição de Martin Kriele, Ingo Wolfgang Sarlet afirma: "[...] que [Martin Kriele], de forma 
sintética e marcante, traduz a relevância de ambas as Declarações para a consagração dos direitos fundamentais, 
afirmando que, enquanto os americanos tinham apenas direitos fundamentais, a França legou ao mundo os 
direitos humanos (SARLET, op. cit., p. 44.). 
130[28] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 561. 
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dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), bem como estabelece como cláusula pétreaa 

separação dos poderes (art. 60, § 4º, III) e os direitos previstos no seu art. 5º (art. 60, § 4º, IV). 

 

 

2.2 Os tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

A Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, foi marcada pelas atrocidades que o homem 

é capaz de fazer. Na Alemanha, pessoas que não se enquadravam dentro do padrão tido como 

correto eram perseguidas. Estavam nessa lista os "homossexuais, Testemunhas de Jeová, 

cristãos, criminosos condenados e alguns considerados 'associais' – ou seja, ciganos, 

prostitutas e pessoas sem residência".131[29] Vale salientar que as maiores vítimas do regime 

nazista foram os judeus. 

Percebendo o grande desrespeito à Dignidade da Pessoa Humana, a comunidade 

internacional iniciou um processo de reestabelecimento dos valores para o mundo jurídico, 

isto é, a atenção aos direitos humanos, que devido ao positivismo exacerbado, excluía-a.132[30] 

Com isso, foi criado a ONU (Organização das Nações Unidas), órgão voltado para "promover 

a paz, a segurança internacional e a cooperação entre os povos para resolver os problemas da 

humanidade, como a proteção dos direitos humanos [...]".133[31] 

Destarte, iniciou-se um processo de elaboração de tratados voltados à proteção do ser 

humano, sendo, outrossim, criados órgãos com o fito de fiscalizar a aplicação dos 

compromissos previstos nos acordos. 

Cada país trata os tratados de direitos humanos de forma diferente. Alguns declaram-

nos a nível de norma constitucional.134[32] O Brasil, mesmo tendo como um de seus 

fundamentos a Dignidade da Pessoa Humana, tratava-os como lei ordinária. Todavia, com a 

promulgação da Emenda nº 45 de 2004, que incluiu o § 3º no art. 5º135[33], essa previsão foi 

alterada, ou seja, o tratado de direito humanos, se aprovados pelo quórum previsto neste 

dispositivo, será considerado uma emenda constitucional. 

                                                 
131[29] [S.A.]. Holocausto: a estratégia de purificação racial de Hitler. São Paulo: Escala, [S.D.], p. 11. 
132[30] PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 2. ed. Bahia: Jus 
Podivm, 2010, p. 634. 
133[31] Ibid., p. 634. 
134[32] COMPARATO, op. cit., p. 74. 
135[33] Art. 5º. [...] § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 
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Com isso, um tratado de direitos humanos, hodiernamente, pode ingressar no 

ordenamento jurídico brasileiro sob duas formas: norma constitucional, se atingir o quórum 

exigido pela Constituição, ou, segundo entendimento criado pelo STF, norma supralegal, caso 

não alcance essa exigência. A respeito do tema, Paulo Henrique Gonçalves Portela ensina: 

 

 

Quanto aos tratados de direitos humanos aprovados antes da EC/45 ou fora de seus 
parâmetros, o STF abandonou, recentemente, a noção de que as normas oriundas de 
tais compromissos equivaleriam às leis ordinárias, substituída por dois novos 
entendimentos. O primeiro, por ora majoritário, é o da supralegalidade desses 
tratados, defendida, por exempli, pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do 
HC 90.172/SP. O segundo, atualmente minoritário, é o da constitucionalidade das 
normas internacionais de direitos humanos, defendida pelo Ministro Celso de Mello 
em voto proferido no julgamento do HC 87.585/TO.136[34] 

 

 

Constata-se, portanto, que o Brasil trata os tratados de direitos humanos de forma 

diferenciada, uma vez que esses direitos são de suma importância para o respeito da 

Dignidade da Pessoa Humanos e para o Estado Democrático de Direito. 

 

 

2.3 As decisões internacionais acerca dos agentes estatais participantes de crimes contra a 
Dignidade da Pessoa Humana 

 

 

Analisando a história mundial, percebe-se que depois da Segunda Grande Guerra, 

surgiu a necessidade de criar normas e tribunais que possuíssem o fito de proteger os direitos 

humanos e punir os agentes estatais ou pessoas que praticam(ram) algum ato que desrespeite 

e/ou ponha em risco a existência e a integridade do ser humano. 

Um dos Tribunais mais famosos foi o de Nuremberg, que puniu, inclusive com a 

pena de morte137[35], pessoas ligadas ao regime nazista e que praticaram diversos tipos de atos 

perversos. 

Para evitar digressões, será analisado casos que foram julgados pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Isso se faz necessário pelo fato de muitos países da 

América Latina (Chile, Argentina, Peru etc.) terem tido um período de regime militar, 

                                                 
136[34] PORTELA, op. cit., p. 130. 
137[35] Um dos membros do regime nazista condenado à forca foi Hermann Goering, um dos principais líderes do 
Partido Nacional Socialista. 
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semelhante ao do Brasil, isto é, aplicava todas as medidas possíveis para a manutenção do 

poder e, percebendo o seu declínio, "promulgava" leis de anistia – ou melhor, leis de auto-

anistia – para que a impunidade fosse perpetuada. 

 

 

2.3.1 As decisões referentes as leis de anistias nos países latinos americanos 

 

 

Vários países da América Latina passaram por um regime militar na década de 70 e 

80 do séc. XX. Dentre eles estão o Chile, Argentina, Uruguais e Brasil (1964 – 1985). 

Nesse período ditatorial, agentes estatais praticavam diversas atrocidades com o 

intuito de repreender qualquer forma de manisfestação que abalasse o regime. Muitas pessoas 

foram presas, torturadas e mortas, tendo julgamentos sumários, que não respeitavam, de 

forma alguma, os direitos humanos declarados em tratados internacionais.138[36] 

Com o declínio dos regimes ditatoriais, iniciou-se uma fase de "promulgação" de leis 

de anitias, que tinham o fito de "perdoar" pessoas que praticaram algum crime político ou 

conexo.139[37] É indubitável o benefício que esse tipo de lei trouxe para as pessoas que eram 

perseguidas e taxadas de criminosas ou "subversivas". Todavia, é mister ressaltar que essas 

leis não tinham o objetivo principal de anistiá-las, mas tentar promover a impunidade, isto é, 

evitar que agentes estatais que promoveram o desrespeito aos direitos humanos fossem 

julgados e condenados pelos seus crimes, como relata a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, ressaltada pela Corte Interamericana: 

 

 

[El presente] caso es fundamentalmente un caso gravísimo y tristísimo de 
ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Gobierno peruano, actuando 
en forma clandestina e ilegal … Pero es también sobre … la imposición deliberada 
de mecanismos legislativos y judiciales para impedir el conocimiento de los hechos 
y para impedir la sanción de los responsables. Es por eso que …[se trata] no 
solamente sobre los hechos sangrientos que ocurrieron en Barrios Altos, sino 
también sobre la actitud del ex Gobierno del Perú de violentar sus obligaciones 
internacionales sancionando leyes cuyo único objeto era la impunidad. …[L]o que 
hay que hacer en las próximas semanas, meses, días, es específicamente remover 
estos obstáculos en la legislación peruana para que efectivamente las víctimas de 

                                                 
138[36] O livro "Brasil: nunca mais" relata histórias de pessoas que eram torturadas pelos agentes estatais 
afirmando que "[...] a tortura no Brasil passou, com o Regime Militar, à condição de 'método científico', incluído 
em currículos de formação de militares". E mais: "Os torturadores não apenas se gabavam de sua sofisticada 
tecnologia da dor, mas também alardeavam estar em condições de exportá-la ao sistema repressivo de outros 
países[...]" (Arquidiocese de São Paulo. Brasil: nunca mais. 19. ed.São Paulo: Vozes, 1985, p. 32-33). 
139[37] Vê art. 1º da Lei nº 6.683/79. 
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Barrios Altos tengan acceso a la verdad y a la justicia y tengan recursos para hacer 
valer sus derechos ante el Estado peruano.140[38] 
 

Essas leis, na maioria dos países latino-americanos, não logrou êxito, sendo 

invalidadas em vários países, como a Argentina, Chile e Uruguai, pois nem esses países, nem 

o sistema interamericano aceitou que a impunidade fosse perpetrada no mundo jurídico.141[39] 

Dentre os casos mais notório se encontra o do ex-ditador chileno Augusto Pinochet, 

que foi acusado de "tortura, morte e desaparecimento forçado de 94 pessoas".142[40] Devido à 

prática de tortura, Pinochet foi submetido à jurisdição compulsória prevista nos arts. 5º e 8º da 

Convenção contra Tortura. Sobre o caráter compulsório e universal desta Convenção, Flávia 

Piovesan ensina: 

 

 

[...] Compulsória porque obriga os Estados-partes a processar e punir os 
torturadores, independentemente do território onde a violação tenha ocorrido e da 
nacionalidade do violador e da vítima. Universal porque o Estado-parte onde se 
encontre o suspeito deverá processá-lo ou extraditá-lo para outro Estado-pater que o 
solicite e tenha o direito de fazê-lo, independentemente de acordo prévio bilateral 
sobre extradição.143[41] 
 

 

Outro caso, não menos importante, que pode ser relatado é Almonacid Arellano e 

outros vs. Chile, tendo como objeto a validade do decreto-lei chileno nº 2.191 (lei de anistia 

chilena), que impediu a sanção dos responsáveis pela execução de Almonacid Arellano. 

Entendendo que os responsáveis pelo fato não podiam ficar impunes, tendo em vista que "los 

crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables 

                                                 
140[38] CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs. Perú. Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2011, p. 13. 
141[39] Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direito Humanos decidiu: "son inadmisibles las disposiciones de 
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos 
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos" (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 
Sentença Caso Barrios Altos vs. Perú. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2011, p. 50). 
142[40] PIOVESAN, Flávia. Pinochet e direitos humanos. Folha de São Paulo. São Paulo, 7 nov. 1998. 
Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/flaviapiovesan/piovesan_pinochet.html>. Acesso 
em: 21 abr. 2011. 
143[41] PIOVESAN, Flávia. Direito Internacional dos Direitos Humanos e Lei de Anistia: O Caso Brasileiro. 
Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais, Fortaleza, ano 7, n. 10, p. 419 – 436, nov. 2009, p. 
426. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7578



reconocido en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes"144[42], a Corte 

Interamericana decidiu que " [...] el Decreto Ley No. 2.191 no siga representando um 

obstáculo para la continuación de las investigaciones de la ejecución extrajudicial del señor 

Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, el castigo de los responsables". 

Pode-se constatar, portanto, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o sistema 

internacional de direitos humanos tem atuado fortemente para a punição de agentes estatais 

que praticam(ram) atos crueis, desrespeitando, desta forma, a Dignidade da Pessoa Humana. 

Pode-se observar, uma forte atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vem, 

como se pode constatar em sua jurisprudência, firmando o entendimento que o caminho mais 

correto a ser adotado é a punição desses agentes. 

 

 

3 A IMPUNIDADE PERPETRADA PELA LEI DE ANISTIA E O RISCO 
PARA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO 
 

 

Como se sabe, o STF, em abril de 2010, se manifestou a respeito da Lei de Anistia. A 

referida Corte afirmou que esta lei não vai de encontro com os preceitos da Constituição 

Federal, tendo que ser mantida, uma vez que decorre de um acordo celebrado, não se 

caracterizando uma autoanistia, não podendo, dessa forma, se enquadrar nos casos rechaçados 

pela jurisprudência internacional.145[43] 

Todavia, há discussões na referida decisão. Muitos autores entendem que a Lei de 

Anistia não possue legalidade, tendo em vista que vai de encontro com o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos e chegando-se a afirmar que as leis de anistias, que foram elaboradas 

pelas ditaduras, "não são verdadeiras leis, não passam de aberração jurídica, uma afronta à 

recta ratio".146[44] 

                                                 
144[42] CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença Caso Almonacid Arellano vs. 
Chile. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2011, p. 49. 
145[43] Vide voto do Ministro Cezar Peluso na ADPF 153. (STF, ADPF 153-DF, Rel. Min. Eros Grau, julgado em: 
29/04/2010, DJU de 30.04.2010, p. 210) 
146[44] TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O fim das leis de auto-anistia. Mortos e Desaparecidos 
Políticos. Disponível em: <http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pagina.php?id=193>. Acesso em: 22 abr. 
2011. 
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Para entender o motivo da Lei nº 8.863/79 não ser válida, faz-se necessário fazer uma 

breve digressão, apresentando o modo que ela foi promulgada e o real motivo de sua 

promulgação. 

 

 

3.1 A "promulgação" da Lei de Anistia 

 

 

Como se sabe, o Brasil viveu, por vinte e um anos, em um regime ditatorial, sendo 

governado por militares que eram eleitos de forma indireta, como era exigido no art. 74 da 

Emenda Constitucional nº 1/69,147[45] e que foi marcado por perseguições políticas, prisões, 

limitações dos direitos e desrespeito à Dignidade da Pessoa Humana, isto é, havia um grande 

desrespeito aos direitos humanos previstos nos tratados internacionais. 

Os agentes estatais, se apoiando em atos institucionais, que chegavam a ter mais 

força do que a própria Constituição (demonstrando a pouca importância que era dado a 

esta),148[46] praticavam atos atrozes em nome da segurança nacional. Era comum pessoas não 

serem submetidas à julgamento,149[47] presas, torturadas e mortas150[48]. 

Devido a forte oposição que o governo sofria – um dos fortes opositores era a Igreja 

Católica – o regime militar, sob o comando do Presidente da época, General Geisel, iniciou 

um processo de abertura "lenta, gradual e segura"151[49] com o intuito de controlá-la "no 

                                                 
147[45] Art. 74. O Presidente será eleito, entre os brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos 
direitos políticos, pelo sufrágio de um colégio eleitoral, e sessão pública e mediante votação nominal. 
148[46] Ferdinand Lassall conclui que "os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas de poder; a 
verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores reais e efetivos do poder que naquele país 
vigem e as constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do 
poder que imperam na realidade social: eis aí os critérios fundamentais que devemos sempre lembrar" 
(LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 40). (Grifo 
original) 
149[47] Essa previsão era estabelecida pelo art. 11 do Ato Institucional nº 5 com a seguinte redação: "Excluem-se 
de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato institucional e seus Atos 
Complementares, bem como os respectivos efeitos". 
150[48] Sobre as conseqüências da decretação do Ato Institucional nº 5, Roberto Ribeiro Martins afirma que abriu-
se "uma nova onda punitiva, a terceira, de duração ilimitada 1583 cidadãos brasileiros perderam seus direito 
políticos, seus mandatos parlamentares, ou foram destituídos de suas funções até junho de 1977. Desta feita, as 
universidades e instituições científicas foram particularmente atingidas, como a Universidade de São Paulo, a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Oswaldo Cruz. De Márcio Moreira Alves a Alencar 
Furtado, o AI-5 cassou o voto de 6.353.974 brasileiros. Há nova onda de prisões e milhares de pessoas são 
encarceradas. A tortura como tratamento aos presos políticos e o assassinato e 'desaparecimento' de cidadãos 
encarcerados passam a ser denunciados pelos mais variados setores, com freqüência, até os dias atuais" 
(MARTINS, Roberto Ribeiro. Anistia ontem e hoje. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2010, p 155). 
151[49] FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13. ed. São Paulo: EDUSP, 2009, p. 489. 
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caminho de uma indefinida democracia conservadora, evitando que a oposição chegasse 

muito cedo ao poder".152[50] 

Em 1979, é sancionada pelo Presidente Figueiredo a Lei nº 6.683/79, outrossim 

conhecida como Lei de Anistia, que era uma das principais lutas dos opositores do então 

regime vigente153[51]. Sobre isso, o historiador Boris Fausto ensina: 

 

 

Em agosto de 1979, Figueiredo tirou das mãos da oposição uma de suas principais 
bandeiras: a luta pela anistia. A lei de anistia aprovada pelo Congresso continha 
entretanto restrições e fazia uma importante concessão à linha-dura. Ao anistiar 
"crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 
motivação política", a lei abrangia também os responsáveis pela prática de tortura 
[...].154[52] 

 

 

É mister ressaltar que a ideia de anistia sempre esteve presente no período da 

ditadura militar.155[53] Contudo, ela nunca tinha sido aprovada pelo Poder Executivo. Pelo 

contrário, este decreta o AI-5, que faz com que possibilitava o governo punir sumariamente 

qualquer pessoa que fosse contra o regime. 

Constata-se, portanto, que a ideia de anistiar os presos políticos não era algo novo, 

mas uma luta que esteve presente em boa parte do regime militar e tinha apoio de vários 

setores da sociedade. Objetivava uma anistia geral e irrestrita para pessoas que estavam 

presas, exiladas ou banidas do território nacional156[54], com direitos políticos cassados, ou 

seja, era essencial a concessão de uma anistia para os indivíduos que, de alguma forma, foram 

prejudicados pela ditadura. 

Destarte, não se podia incluir nesse grupo de pessoas os agentes estatais responsáveis 

pela prática de crimes perversos, que atacaram gravemente o próprio princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, com base no argumento da segurança nacional e em atos normativos 

                                                 
152[50] Ibid., p. 489 – 490. 
153[51] A Igreja Católica também clamava pela anistia, como pode se perceber em um apelo de D. Paulo Evaristo 
Arns, citado no livro de Roberto Ribeiro Martins, que pedia uma "anistia generosa para os presos políticos de 
nossa terra" (MARTINS, op. cit., p. 167). 
154[52] FAUSTO, op. cit., p. 504. 
155[53] Uma das reivindicações da UNE, que funcionava irregularmente em 1968, era que fosse decretada anistia 
para os professores e alunos punidos pelo então regime vigente. Outro episódio que pode ser citado é a rejeição 
do projeto de autoria do deputado Paulo Macarini, no qual foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça 
e que concedia anistia "a todos os estudante, trabalhadores e intelectuais punidos por atos relacionados com as 
manifestações intelectuais [...]"(MARTINS, op. cit., p.152 - 153). 
156[54] Estabelecia o art. 1º do Ato Institucional nº 13 que "o Poder Executivo poderá, mediante proposta dos 
Ministros de Estado da Justiça, da Marinha de Guerra, do Exército ou da Aeronáutica Militar, banir do território 
nacional o brasileiro que, comprovadamente, se tornar inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional". 
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elaborados pelo Poder Executivo, que, na visão de Cesare Beccaria, é inaceitável.157[55] 

Todavia, isso não ocorreu, pois foi "promulgada" a Lei nº 6.683/79 que estabeleceu, 

propositalmente, em seu art. 1º, § 1º, que os crimes conexos são aqueles delitos de "qualquer 

natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política". 

Sobre o suposto acordo para a elaboração desta lei e o benefício dado aos 

torturadores, leciona Flávia Piovesan: 

 

 

Quanto à lei de anistia de 1979, que abrange crimes políticos praticados entre 1961 a 
1979, há que se afastar a insustentável interpretação de que, em nome da conciliação 
nacional, a lei de anistia seria uma lei de "duas mãos", a beneficiar torturadores e 
vitimas. Esse entendimento advém da equivocada leitura da expressão "crimes 
conexos" constante na lei. [...] Não se pode falar entre fatos praticados pelo 
delinqüente e pelas ações de sua vitima. A anistia perdoou a estas e não a aquelas; 
perdoou as vitimas e não os que delinqüem em nome do Estado [...].158[56] 
 

 

Percebe-se, portanto, que o referido dispositivo foi elaborado de forma obscura, não 

definindo os crimes considerados conexos, abrindo-se, dessa forma, uma brecha para que os 

referidos agentes públicos pudessem ficar impunes, gerando, por conseguinte, um sentimento 

de impunidade nas vítimas e nos seus familiares. 

 

 

3.2 A impunidade gerada pela observância da Lei de Anistia e a divergência do STF à 
Constituição de 1988 e à Corte Interamericana de Direitos Humanos 
 

 

Assim como nos países da América Latina que tiveram uma ditaduras similares com 

a do Brasil, o principal objetivo – importante ser frisado novamente – da Lei de Anistia de 

1979 não era perdoar os perseguidos por esse governo, mas fazer com que os verdadeiros 

criminosos, os agentes públicos que desrespeitaram os direitos humanos e praticaram vários 

crimes tipificados no Código Penal (homicídio, desaparecimento forçado, abuso de 

autoridade, lesões corporais, estupro e atentado violento ao pudor, ocultação de cadáver etc) 

ficassem impunes. Por isso Antônio Augusto Cançado Trindade afirma que as leis de auto-

                                                 
157[55] "A primeira consequência desses princípios é que só as leis podem fixar as penas de cada delito e que o 
direito de fazer leis penais não pode residir senão na pessoa do legislador, que representa toda a sociedade unida 
por um contrato social" (BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. 2. ed. Bauru: EDIPRO, 2010, p. 28 – 
29). 
158[56] PIOVESAN, op. cit., p. 428. 
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anistia são perversas, pois "pretendem subtrair da Justiça os responsáveis por crimes contra a 

humanidade".159[57] 

Todavia, o Supremo Tribunal Federal não entende dessa forma. Segundo o 

entendimento majoritário desta Corte, a qual entende que a referida lei foi recepcionada pela 

Constituição e chegando a Ministra Ellen Gracie a afirmar, em seu voto, que: 

 

 

[...] a anistia, inclusive daqueles que cometeram crimes nos porões da ditadura, foi o 
preço que a sociedade brasileira pagou para acelerar o processo pacífico de 
redemocratização, com eleições livres e a retomada do poder pelos representantes da 
sociedade civil.160[58] 

 

 

Contrariamente ao posicionamento do referido órgão jurisdicional, encontram-se 

vários autores e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que entendem que essas as leis 

de auto-anistia não possuem válidade, uma vez que elas perpetuam a impunidade, o que não é 

aceito na comunidade jurídica internacional, pois entende-se que, se não existir exemplos de 

punições, as pervesidades que foram anistiadas podem ser novamente praticadas. 

Nesse sentido, Antônio Augusto Cançado Trindade afirma: 

 

 

O dever dos Estados de investigação e punição dos responsáveis por violações dos 
direitos humanos encontra-se relacionado com seu dever de prover reparações 
devidas às vítimas de tais violações. É ademais, dotado de caráter preventivo, 
combatendo a impunidade para evitar a repetição dos atos violatórios dos direitos 
humanos. No tocante à dimensão preventiva do combate à impunidade, cabe ter 
presente a advertência contida no preâmbulo do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional de 1988, ao afirmar sua determinação de por um fim à impunidade dos 
perpetradores dos crimes  mais graves que preocupam a comunidade internacional 
como um todo, e de "assim contribuir à prevenção de tais crimes".161[59] 

 

 

Como se observa, é essencial para a garantia dos direitos humanos que as leis de 

anistias sejam invalidadas para possibilitar a punição dos algozes da ditadura.162[60] 

                                                 
159[57] TRINDADE, op.cit., p. 26. 
160[58] STF, ADPF 153-DF, Rel. Min. Eros Grau, julgado em: 29/04/2010, DJU de 30.04.2010, p. 153. 
161[59] TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, v. 2, p. 407. 
162[60] No "caso Gomes Lund e Outros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil, decidiu a Corte que " [...] o Brasil 
deve adotar todas as medidas que sejam necessárias para assegurar que a Lei de Anistia e as leis de sigilo não 
continuem a representar um obstáculo para a persecução penal contra graves violações de direitos humanos[...]". 
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Outro fato que demonstra ser um empecilho, relatado, por exemplo, nos votos dos 

Ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso, é a possível prescrição dos crimes praticados na 

época da ditadura. O Código Penal, em seu art. 109, estabelece o prazo prescricional máximo 

de vinte anos para punir um criminoso. Seguindo esse entendimento, ficaria impossível a 

punição dos delitos praticados antes de 1979. 

De fato, consoante predominante doutrina e jurisprudência, consagra-se o princípio 

da prescritibilidade para os crimes existentes no ordenamento jurídico, salvo as exceções 

previstas pelo poder constituinte originário163[61] 

Todavia, urge ressaltar que este não é o posicionamente de parte da doutrina, pois, 

consoante leciona Piovesan, a tortura "é crime de lesa humanidade, considerado imprescritível 

pela ordem internacional".164[62] Frise-se que, em idêntico sentido se posiciona a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, entendendo que não podem ser aplicados os prazos 

prescricionais aos crimes que afrontaram a Dignidade da Pessoa Humana, como destacado 

alhures. 

Ademais, a Constituição, em seu art. 5º, XLIII, estabeleceu que são "insuscetíveis de 

graça ou anistia a prática de tortura, [...] e os definidos como crimes hediondos", 

comprovando que o constituinte, devido ao repúdio que esses delitos causam, não os 

beneficiou com o referido instituto (anistia).  

Salienta-se, outrossim, que o § 2º, do referido artigo, afirma que "os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte", concluindo-se, por conseguinte, que a garantia estabelecida no direito 

internacional de punir agentes públicos responsáveis pelos referidos delitos tem de ser 

cumprida. 

Por último, deve ser salientado que a não aplicação de uma punição gera um sério 

risco ao Estado Democrático de Direito, pois, por ser um país com a impunidade legalizada e 

aceita pelo Supremo Tribunal Federal, há o risco de futuramente ser instaurada uma nova 

ditadura, na qual não há Estado de Direito que, segunda Julia Maurmann Ximenes, "[...] 

                                                                                                                                                         
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença Caso Gomes Lund e outros ("Guerrilha 
do Araguaia") vs. Brasil, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 22. abr. 2011, p. 95) 
163[61] A Constituição, no seu art. 5º, inciso XLII e XLIV prevê que a prática de racismo e a "ação de grupos 
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático" são crimes imprescritíveis. 
164[62] PIOVESAN, op. cit., p. 428. 
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emerge da formação que normalmente se chama de Estado Liberal e de uma necessidade 

básica: controlar o uso arbitrário do poder por parte do Estado".165[63] 

Observa-se, portanto, que o Estado de Direito nasceu com o objetivo de limitar o 

poder do Estado, não permitindo a prática da arbitrariedade e do abuso de poder contra a 

população. Todavia, isso não ocorre em uma ditadura, pois o direito não consegue limitar o 

poder  ditador, gerando, assim, desrespeitos aos direitos fundamentais estabelecidos na 

Constituição, bem com a violação dos fundamentos da República Federativa do Brasil, como 

a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF), causando insegurança para todo o país, uma 

vez que agentes públicos poderão prender, torturar e matar qualquer pessoa, tendo a certeza 

de que não serão punidos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

O Brasil viveu um período marcado por perseguições, desaparecimentos forçados, 

tortura mortes que eram praticados por agentes públicos que praticavam esses atos com base 

na segurança nacional e em atos institucionais elaborados por ditadores, os quais tinham como 

objetivo a manutenção dos seus poderes, pouco importando para o bem estar da população e o 

respeito aos direitos humanos e à Dignidade da Pessoa Humana. 

A Lei de Anistia – ou melhor, de auto-anistia – teve, como principal objetivo, a 

perpetração da impunidade dos algozes. Na esperança de obter a declaração do não 

recepcionamento do referido dispositivo pela atual ordem constitucional, o Conselho Federal 

da OAB ingressou com uma ADPF. Todavia, a ação, data venia, foi julgada incorretamente 

pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou-a improcedente. 

Ao se analisar as decisões de outros países que tiveram uma ditadura semelhante do 

Brasil, percebe-se que foi adotado o entendimento contrário ao da Corte brasileira, isto é, 

                                                 

165[63] XIMENES, Julia Maurmann.  Reflexões sobre o conteúdo do Estado Democrático de Direito. Instituto de 
Educação Superior de Brasília. Disponível em: 
<http://www.iesb.br/ModuloOnline/Atena/arquivos_upload/Julia%20Maurmann%20Ximenes.pdf>. Acesso em: 
18 abr. 2011, p. 3. 
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esses Estados invalidaram as leis de anistias, punindo os carrascos responsáveis crueldades 

pelos seus respectivos crimes. 

Vale ressaltar, outrossim, que a Corte Interamericana de Direitos Humanas tem 

firmado jurisprudência no sentido de punir essas pessoas. Para isso, estabeleceu a invalidação 

das leis de anistias para o proporcionamento das respectivas punições, bem como a 

imprescritibilidade dos crimes que lesam os direitos humanos, como a tortura e o genocídio. 

Portanto, conclui-se que o STF agiu incorretamente ao ratificar a recepção da Lei nº 

6.683/79 pela atual Carta Magna, indo de encontro com tratados internacionais e as decisões 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, perpetrando, destarte, a impunidade que o 

referido disposito gerou aos criminosos (agentes públicos responsáveis pelo sofrimento de 

inúmeras pessoas), bem como pondo em risco o Estado Democrático de Direito, uma vez que 

novos ditadores poderão surgir com a certeza de que o seu governo não será limitado pelo 

direito e que não serão punidos. 
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RESUMO 
O texto objetiva analisar a implementação das decisões da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos em Brasil. Pretende-se demonstrar que, apesar de ter ratificado a Convenção 
Americana de Direitos Humanos em 1992 e de ter reconhecido a jurisdição da Corte em 1998, 
não há mecanismos jurídicos capazes de fazer as decisões do tribunal eficazes no Estado 
brasileiro. Chegou-se a conclusão que o país prescinde de legislação para dar concreta 
efetividade às sentenças proferidas pela Corte e de que normativa específica se faz 
imprescindível. Para o tanto, é necessário o estabelecimento de procedimentos claros, que 
ocorram no âmbito administrativo, mas cuja inobservância seja considerada pelo judiciário 
afronta aos princípios de Dignidade da Pessoa Humana e do Estado Democrático de Direito.  
PALAVRAS-CHAVE: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS; 
EFETIVIDADE DAS SENTENÇAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO 
BRASIL; SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMEN 
El texto objetiva el análisis de la implementación de las decisiones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en Brasil. Se pretende demostrar que, a pesar de haber ratificado la 
Convención Americana de Derechos Humanos en 1992 y de haber reconocido la jurisdicción 
de la Corte en 1998, no hay mecanismos jurídicos capaces de hacer las decisiones del tribunal 
eficaces en Brasil. Se llegó a la conclusión que Brasil necesita de una legislación y procura 
dar concreta efectividad a las sentencias proferidas por la Corte. Para ello, es necesario el 
establecimiento de procedimientos claros, que ocurran en el ámbito administrativo, pero cuya 
inobservancia sea considerada por la judicatura afrenta a los principios de Dignidad de la 
Persona Humana y del Estado Democrático de Derecho. 
PALABRAS-CLAVE: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; 
EFECTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS EN BRASIL; SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
 

Introdução 
Ao longo dos séculos da história da humanidade a idéia de direitos humanos foi gradualmente 
consolidada para tornar-se semelhante ao conceito de direitos fundamentais garantido pelas 
normas constitucionais. Consequentemente, ao longo de muito tempo, a proteção de direitos 
de homens e mulheres foi concebida apenas dentro das fronteiras de cada Estado soberano. 
No entanto, quando as relações internacionais foram intensificadas e foram rompidas as 
barreiras jurídicas que prendiam os Estados e a sociedade internacional ao conceito clássico 
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de soberania, tornou-se possível a coexistência do sistema de proteção dos direitos 
fundamentais com o sistema de proteção internacional dos direitos humanos. 
Contemporaneamente é inimaginável não considerar a importância dos direitos humanos para 
o desenvolvimento da dignidade da pessoa e das coletividades, e inegável a sua relevância 
tanto como instrumento para a consolidação de valores compartilhados pela comunidade 
internacional quanto para a inspiração daqueles que são observados pela República Federativa 
do Brasil. Não é, portanto, desnecessário lembrar que os direitos humanos fazem parte dos 
pilares de sustentação da sociedade principalmente porque são limitadores do exercício 
autoritário do poder, e que a atuação estatal e internacional devem primar pela sua garantia . 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi um marco jurídico da transição para a 
democracia e institucionalização dos direitos humanos. Em seus dispositivos há referência 
imediata à dignidade humana logo em seu artigo 1º, que se revela como um dos princípios 
fundamentais de um estado democrático de direito. Há também na Constituição brasileira 
determinação expressa de que esse princípio deve ser considerado como preceito 
fundamental, a reger o Estado em suas relações internacionais (art. 4 º, II). 
Decorridos mais de 20 anos da adoção da atual carta magna brasileira, tanto a evolução do 
pensamento jurídico brasileiro quanto o desenvolvimento dos institutos garantidores da 
eficácia dos direitos humanos são relativamente novos no cenário social e normativo do país. 
Apesar de o artigo 7 º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 
Constituição Federal estipular que se propugnaria pela formação de um tribunal internacional 
dos direitos humanos, o Brasil não havia reconhecido até 1998 a jurisdição da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), órgão que ajudou a idealizar por ocasião de 
sua participação na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em 
São José de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, na qual se adotou a Convenção 
Americana de Direitos Humanos (CADH ou Pacto de São José da Costa Rica). 
No que diz respeito ao continente americano, a proclamação da Carta da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) em 1948, deu origem às primeiras providências que ajudariam a 
consolidar futuramente o Sistema interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, a 
exemplo da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Contudo, somente em 
décadas posteriores houve a consolidação do sistema regional de proteção entre os países 
americanos. Em 1959 foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
cuja competência, insuficiente na sua origem, foi alterada pelo CADH para melhor trabalhar 
pela garantia da efetividade dos direitos humanos. Este órgão, definido como essencial para a 
proteção dos Direitos do Homem no continente americano, tem como objetivo promover o 
respeito e a preservação desses direitos, sendo que sua principal função refere-se à 
provocação da jurisdição da Corte IDH.  
O Pacto de São José ainda foi responsável pela criação da própria Corte, que integra e 
completa o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. A Corte 
Interamericana é órgão judicial independente, responsável pela aplicação e interpretação da 
CADH e de seus protocolos conexos. Exerce jurisdição consultiva, provisória e contenciosa, 
sendo que suas decisões são capazes de atribuir reparação às vítimas e também exigir ações 
por parte dos Estados que reconheceram sua competência. 
Desde os primeiros casos submetidos à Corte Interamericana pela Comissão em 1986 , o 
tribunal emitiu várias sentenças, na maioria condenatórias, sobre o mérito de causas cujos 
objetos versam sobre descumprimento dos direitos humanos. As poucas absolvições 
demonstram cabalmente que os Estados, não obstante se comprometerem nacional e 
internacionalmente pela garantia de direitos individuais e coletivos por meio de 
procedimentos solenes, não cumprem nem mesmo suas normativas internas sobre tais 
direitos, pois "Ainda que valiosa, a formalidade de limitar o poder em leis e Constituições não 
assegura por si só o resguardo e a observância dos direitos humanos" . Como resultado do 
comportamento errático dos Estados, que reconhecem sua debilidade em limitar seus próprios 
poderes, cada vez mais casos são submetidos todos os anos à Corte Interamericana, sobre os 
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mais variados temas . 
O acesso da vítima à Corte IDH não ocorre de maneira direta, como acontece em relação ao 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas por intermédio da atuação da Comissão 
Interamericana. Deve haver o envio de uma petição à CIDH sendo que os legitimados para 
tanto são a própria vítima, alguém por ela ou uma Organização Não Governamental (art. 44 
da CADH). As petições são submetidas a procedimentos perante a Comissão Interamericana 
que analisa previamente requisitos de admissibilidade e se houve ou não violação aos direitos 
humanos. Para que o caso seja aceito, são necessários que se observem alguns requisitos, 
quais sejam: o esgotamento dos recursos da jurisdição interna, a submissão do caso antes de 
transcorrido o prazo prescricional de seis meses, e a inexistência de outro procedimento 
internacional (no bis in idem), além da própria qualificação do peticionário (art. 47 da 
CADH). Em relação ao esgotamento dos recursos da jurisdição interna, o art. 46, §2°, do 
Pacto de São José do Costa Rica estipula suas excepcionalidades: a ausência do devido 
processo legal, a falta de acesso à jurisdição interna ou a possibilidade de esgotá-la (art. 46 da 
CADH). A jurisprudência da Corte ainda acrescentou como flexibilização do esgotamento dos 
recursos internos outras duas situações: quando os defensores de direitos humanos do Estado 
investigado de violações aos direitos humanos têm receio por sua segurança ou quando não há 
previsão de defensoria gratuita aos seus habitantes. 
Atualmente, com a alteração dos procedimentos para se levar um caso até a Corte 
Interamericana, previstos em novo regulamento que vigora desde o início 2010, as formas de 
atuação estão mais ágeis. Estas mudanças aumentaram a participação das vitimas e, medidas 
que visam o equilíbrio processual, há muito tempo reivindicadas pelos especialistas, puderam 
ser concretizadas. O antigo regulamento estabelecia que, caso o Estado não cumprisse as 
recomendações da Comissão Interamericana contidas no relatório nos termos do artigo 50 da 
CADH, esta deveria preparar uma denúncia que seria levada à apreciação da Corte, o que 
consumia muito tempo e esforço. Agora, o artigo 35 do novo regulamento estabelece que, 
para que o assunto seja submetido à Corte, a Comissão Interamericana somente deverá enviar 
o relatório que havia aprovado em conformidade com o artigo 50 da CADH, acompanhado de 
uma nota de entrega que indicará os motivos que a levaram a o apresentar. 
Apesar de todas as conquistas provenientes do Sistema Americano de Proteção dos Direitos 
Humanos, a participação brasileira em relação à promoção de sua eficácia é muito tímida. 
Uma das explicações para isso é que vários anos se passaram até o Brasil participar 
integralmente do Sistema Interamericano desde sua criação. Apesar de ser membro originário 
da OEA e parte no Pacto de São José desde 1992, somente no dia 10 de dezembro de 1998 o 
país reconheceu a jurisdição da Corte IDH.  
A partir dessa data passou a fazer parte dos países que estão sujeitas à jurisdição da Corte 
IDH, porém não há no ordenamento jurídico brasileiro uma lei que determine como se 
processará a implementação das decisões da Corte Interamericana. Por outro lado, as normas 
do Sistema Interamericano não preveem como suas decisões devem ser executas. Carecendo 
as sentenças dos tribunais internacionais de direitos humanos e, em particular, as sentenças da 
Corte IDH, de executividade, a execução das sentenças proferidas pela Corte é de 
competência dos próprios Estados (art. 66 da CADH). Este é problema que se reflete 
diretamente no Brasil, que ainda não possui legislação específica para que as decisões da 
Corte possam ser executadas. 
No Sistema Interamericano, em matéria de execução dos mandamentos da sentença, não há 
instâncias de executoriedade. Estipula-se, contudo, a obrigação da Corte Interamericana de 
submeter à consideração da Assembleia Geral da OEA, em cada período de sessões, um 
informe sobre seu trabalho no ano anterior. Nesse informe a Corte deve assinalar os casos em 
que não tenha havido cumprimento de seus comandos, com as recomendações que lhe sejam 
necessárias. A Assembleia Geral, por sua vez, não se encontra obrigada a pronunciar 
conforme tais recomendações e tais pronunciamentos, de conformidade com as normas da 
Carta da OEA, não são vinculantes.  
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Portanto, o problema a ser solucionado ao longo do trabalho é de suma relevância, pois a 
Corte Interamericana não possui qualquer mecanismo para execução de suas decisões, 
deixando a cargo dos Estados proporcionar, pelos meios que entender mais adequados, o 
efetivo cumprimento das decisões. Assim, a questão a ser analisada nos próximos itens é: 
‘Como implementar os comandos das sentenças da Corte IDH se o Estado Brasileiro não 
cumprir voluntariamente a obrigação?' 

 
1. Damião Ximenes Lopes e a Condenação do Brasil perante a Corte IDH 
A primeira condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana foi em 2006, no Caso 
Damião Ximenes Lopes , o que ofereceu a oportunidade de investigação dos mecanismos 
possíveis de cumprimento das decisões da Corte no Brasil. A Corte IDH criou ao longo do 
tempo de sua existência sólida jurisprudência no sentido de distinguir reparações de 
indenizações. Em relação ao primeiro tipo, ela se constitui em gênero da qual a segunda é 
espécie. O conceito de reparação integração os seguintes elementos: a) garantia de não 
repetição (o Estado deve assegurar que os atos lesivos não se repetirão); b) obrigação de 
investigar os feitos e sancionar os responsáveis (trata-se de medida que exige o devido 
processo legal e tempo razoável para seu desenlace); c) reparação material de natureza 
pecuniária e simbólica (indenização).  
Sabe-se que a natureza dos direitos protegidos e reconhecidos por decisão judicial é motivo 
suficiente para que o Estado brasileiro utilize mecanismos para assegurar a eficácia da tutela 
jurisdicional diferida e não atrapalhe sua execução, o que, por si só, poderia significar a 
negação da administração da justiça. Sem embargo, o país não se posicionou legalmente sobre 
a forma de cumprimento das decisões da Corte, apesar de já ter sido outras vezes condenado 
após esse caso. Apesar da falta de legislação específica, o Estado brasileiro ainda não se 
furtou ao cumprimento das sentenças condenatórias. No caso Damião Ximenes Lopes, 
algumas medidas de não repetição foram adotadas, com destaques para a aprovação da Lei nº 
10.216/2001, a lei da reforma psiquiátrica. Não obstante, a Corte reiterou a necessidade de o 
Estado brasileiro continuamente desenvolver um programa de formação e capacitação de 
médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, auxiliares de enfermaria e de todos os 
vinculados com a prestação do serviço público de saúde mental.  
Ainda no caso em tela, a indenização pecuniária foi paga por meio da edição de um 
documento executivo (Decreto nº 6.185/2007) que autorizou a Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República a lhe dar cumprimento, considerando que este órgão 
teria sob sua autoridade a administração de um fundo orçamental para pagamento de 
indenizações de vítimas de obrigações contraídas pela União por meio da adesão a tratados 
internacionais de proteção aos direitos humanos. Desta forma, foi dado cumprimento à 
sentença proferida pela Corte Interamericana, sem que houvesse muitos questionamentos 
jurídicos acerca dos procedimentos adotados pelo governo brasileiro diante do já mencionado 
vácuo legislativo. 
Como resultado das poucas discussões que existiram sobre o assunto, houve a sugestão de 
que, como o parágrafo 2º do artigo 68 da CADH prevê que a indenização fixada nas sentenças 
da Corte poderá ser executada no país respectivo através de processo interno, tal execução 
poderia ocorrer mediante a observação das regras já existentes para execução das sentenças 
contra a Fazenda Pública. Para tanto, poderia se imaginar a aplicaçãodos procedimentos 
previstos no artigo 100 da Constituição Federal que dispõe sobre o pagamento por meio de 
precatórios. É conveniente observar que as sentenças da Corte Interamericana são 
provenientes de tribunal internacional, categoria que não se confunde com a chamada 
sentença estrangeira, conforme será melhor especificado em tópico posterior. Todavia, a 
sentença estrangeira é considerada aquela proferida por autoridade judiciária de outro país 
que, para ter força executória no Brasil, deve passar pela homologação do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme dispositivo previsto no art. 105, I, i, da Constituição Federal.  
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Infelizmente, a falta de disciplina jurídica específica para a execução das sentenças da Corte 
Interamericana no Brasil significa que as discussões muitas vezes podem servir não para 
elucidar a forma de implementação das decisões, mas como maneira de retardar o 
cumprimento de seus mandamentos. 

 
2. Os procedimentos para a execução das decisões pecuniárias contra o Estado 
Como descrito anteriormente, nos processos perante a Corte Interamericana os demandados 
são sempre os Estados soberanos entre os países americanos que se submeteram à jurisdição 
do tribunal. No caso brasileiro, quando existe uma dívida dos particulares em relação ao 
Estado, a execução dos títulos se opera perante a Fazenda Pública e essa execução não segue 
os moldes comuns, pois os bens pertencentes à União, Estados e Municípios são legalmente 
impenhoráveis, ou seja, impossível a execução contra a Fazenda Pública mediante penhora e 
expropriação. 
O Código de Processo Civil (CPC) brasileiro prevê procedimento especial para execução de 
quantia certa contra a Fazenda Pública. Assim, para a satisfação da obrigação, depois da 
sentença executiva, o Poder Judiciário, por meio do presidente do tribunal competente, expede 
a requisição de pagamento (precatório) contra a Fazenda Pública executada (CPC, art. 730, 
inc. I). Segundo a Constituição da República Brasileira, a verba necessária ao pagamento dos 
débitos constantes dos precatórios deve obrigatoriamente ser incluída no orçamento do Poder 
Judiciário até o dia 1° de junho do ano anterior (CF, art. 100, §5°) . O pagamento por 
precatório segue uma ordem de apresentação, ou seja, o credor não terá seu credito quitado 
imediatamente. 
O sistema de precatórios surgiu na Constituição Brasileira de 1934 com o objetivo de 
moralizar pagamentos efetuados pelo Estado de forma indiscriminada. O sistema utilizado até 
então, a apresentação aleatória para o Congresso Nacional das sentenças condenatórias contra 
o Estado, incentivou a criação de regras de direito administrativo que favorecia determinados 
créditos em detrimento de outros. Na Constituição de 1988, o precatório é encarado como um 
sistema especial de pagamento utilizado pela Fazenda Pública, ainda hoje associado à ideia de 
moralidade, já que enfatizaria a igualdade entre os credores e o princípio da impessoalidade. 
Essa seria uma forma de realização de pagamentos criada para evitar o favorecimento de 
alguns por razões políticas ou pessoais. O problema em relação a esse tipo de ação estatal não 
está na questão relativa à igualdade dos créditos, mas a demora no seu pagamento, conforme 
será adiante abordado. 
A exceção para a mencionada isonomia entre os credores é tipificada no art. 100, caput, da 
Constituição, que estipula que o pagamento do precatório não se sujeita à ordem de 
apresentação quando decorrentes de créditos de natureza alimentícia. Sua definição se 
encontra em seus parágrafos 1º e 2º, que determina a natureza alimentícia como créditos 
decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenização por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em 
virtude de sentença transitada em julgado . 
A Emenda Constitucional (EC) n. 62 de 2009 fez algumas modificações ao sistema de 
precatórios no que diz respeito a obrigações alimentícias por meio da introdução do texto do 
atual parágrafo 2º do art. 100 da Constituição Federal. Sobre esse tema, a jurisprudência já 
vinha, em parte, concedendo o chamado sequestro humanitário, tendo em vista os princípios 
da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, bem como o dever do estado de zelar pela 
saúde e de prestar assistência ao cidadão, conforme os arts. 1º, III; 5º ‘caput'; e 23, II, da 
Constituição Federal . 
Além dos portadores de doença grave, o parágrafo 2º agracia os sexagenários e aqueles com 
idade superior, para, em se tratando de crédito alimentar, reservar-lhes, com preferência 
absoluta, o triplo do valor referente aos requisitórios de pequeno valor, que continuam no § 3º 
e escapam do art. 100, no tocante à expedição do precatório, dado o tratamento especial. 
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Sobre esse ponto, é importante ressaltar que além do precatório há outra forma de pagamento 
aplicável às obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que a fazenda federal, 
estadual, distrital ou municipal deve realizar em virtude de sentença judicial executiva 
transitada em julgado, o RPV (Requisição de Pequeno Valor) . No âmbito federal, obrigações 
de pequeno valor são aquelas até 60 salários mínimos, conforme definido na Lei 10.259, de 
12 de Julho de 2001, em seu art. 3° caput.  
Na Federação Brasileira, em que os entes federativos são a União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal, há a possibilidade que cada ente fixe valores distintos para definir o que 
consideram pequeno valor, conforme a capacidade de pagamento (§5° do art. 100 da 
Constituição Federal). Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido como pequeno valor 
o pagamento far-se-á mediante precatório, podendo o exeqüente renunciar o credito do valor 
excedente, recebendo assim por meio de RPV, um sistema muito mais rápido e ágil que o 
precatório .  
Ressalta-se que, dentre as modificações da EC nº 62 também houve a instituição de regime de 
moratória para pagamento chamado de regime especial. Por meio do parágrafo 15 
acrescentado ao art. 100 da Constituição Federal, lei complementar definirá regime especial 
para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo 
sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Na falta de uma lei 
complementar, a própria emenda já trouxe alternativa a ser aplicada, pois alterou o art. 97 do 
ADCT, determinando regras provisórias para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
Por meio dessas regras, esses entes que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, 
estejam em mora na quitação de precatórios vencidos assim como com os que sobrevierem ao 
longo da vigência de tal sistemática, relativos a sua administração direta e indireta, sem 
prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados, terão que depositar em conta 
especial valores relativos aos títulos, em prazo que pode se estender por até 15 anos.  
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4372 foi movida pela Associação Nacional 
de Magistrados Estaduais (Anamages) contra a Emenda Constitucional n. 62 em janeiro de 
2010. No parecer que enviou ao ministro Ayres Britto, relator do caso no Supremo Tribunal 
Federal (STF), o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, apontou que o argumento da 
Anamages em relação à tramitação irregular que a então Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) n. 12, origem da EC n. 62. Não houve qualquer espaço de tempo entre os dois turnos 
de votação no Senado, que deve ser de, no mínimo, 5 dias, de acordo com o seu Regimento 
Interno. Além de outras importantes alegações da Anamages em relação à proposição da ADI 
que dizem respeito inclusive a defasagem na correção dos títulos , destaca-se a constatação de 
que o parágrafo 6º do artigo 97 do ADCT, incluído pela EC, vinculou apenas 50% do valor 
destinado ao pagamento dos precatórios por ordem de apresentação. De acordo com a nova 
redação dada ao parágrafo, i restante dos créditos poderá ser pago por outros meios como o 
leilão. Essas seriam mudanças que, na visão da proponente da ADI, caracterizam alteração 
definitiva da decisão judicial por ato administrativo, o que vulneraria os princípios da 
separação dos poderes (artigo 2º) e da imutabilidade da coisa julgada (artigo 5º, inciso 
XXXVI). 

3. A reforma do Código de Processo Civil brasileiro e a execução das sentenças contra a 
Fazenda Pública 
No Brasil, apesar de o sistema dual ter sido praticamente abolido pelo Código de Processo 
Civil, contra a Fazenda Publica este permanece. Em regra, substituiu-se a ação de execução de 
sentença por uma fase de seu cumprimento, que se realiza dentro da própria relação 
processual já existente, uma mera consequência dos procedimentos de cognição. Todavia, 
como anteriormente explicitado, nos procedimentos contra a Fazenda Pública manteve-se o 
sistema dual, a execução é realizada em procedimento próprio, ou seja, para se alcançar 
concretamente o direito material pleiteado no procedimento cognitivo é necessário a 
propositura de um novo procedimento, a ação de execução de sentença. Desta forma, são 
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imperativos dois processos: primeiro um de conhecimento e só depois o de execução. 
O grande problema é que o atual procedimento executivo terá nova petição inicial, nova 
citação, e ainda dará a Fazenda Pública a faculdade de opor embargos a execução. Além da 
morosidade gerada pelo novo procedimento, a figura dos embargos à execução é inimaginável 
quando se trata de sentença de Corte Internacional, da qual o Brasil é signatário. Diferente do 
que ocorre na impugnação, o executado independentemente de penhora, depósito ou caução, 
poderá opor-se à execução por meio de embargos (art. 736 caput, CPC) . Este sistema não 
atende em nada aos objetivos pleiteados.  
Obviamente a adoção destes procedimentos não resultará na efetividade das sentenças 
proferidas pela Corte IDH ou qualquer outra Corte Internacional. No caso da adoção, pelo 
Brasil, do procedimento judicial para a satisfação das decisões proferidas pela Corte IDH, os 
embargos à execução opostos ao título executivo judicial devem ser entendidos como de 
caráter meramente protelatório, isto porque, como já supramencionado, é requisito 
fundamental o esgotamento dos recursos internos para que possa exercer sua jurisdição, é no 
mínimo absurda a figura dos embargos nestes casos. A jurisdição interna fora ineficiente e 
não teve condições de atender seus jurisdicionados, tendo estes que recorrer a procedimento 
internacional. Por essa razão, simplesmente não há o que se falar em embargos nestes casos. 
Deste modo, caberia ao juiz da execução rejeitar liminarmente os embargos quando estes 
forem manifestamente protelatórios (CPC, art. 739, inc. III) , e fixar multa ao embargante não 
superior a 20% (vinte por cento) do valor em execução (CPC, art. 740, parágrafo único) . 
Atualmente, discute-se no Congresso Nacional brasileiro um novo Código de Processo Civil, 
sem data para entrar em vigor. É possível, embora seja pouco provável, que se aprovem 
mudanças pertinentes à execução das sentenças contra a fazenda pública. 

4. A inviabilidade do sistema de precatório ante as execuções das decisões pecuniárias da 
Corte Interamericana 

Infelizmente, o que geralmente ocorre quando uma pessoa natural ou jurídica litiga contra um 
ente público brasileiro para reivindicação de valores indenizatórios ou qualquer outra 
obrigação pecuniária é que tal pagamento traduz-se em um atraso de muitos anos, talvez 
décadas, procedimento agora agravado com o novo regime especial descrito pela Emenda 62, 
conforme dantes relatado. Além disso, quando finalmente há o pagamento, esse pode ser 
parcelado em várias prestações mensais. Deste modo, os credores podem viver a totalidade de 
suas vidas sem receber do Estado o valor devido, ou recebê-lo parcialmente, transmitindo aos 
seus filhos e netos o direito ao crédito. Por isso, as críticas veementes ao sistema de 
precatórios se baseiam em não ser solução efetiva. Apesar de ter havido o reconhecimento do 
direito por meio de um titulo público, tal consideração não teria nenhuma efetividade se 
postergado o pagamento correspondente e ainda parcelado em sucessivos e quase 
intermináveis prestamentos. 
Não há dúvida de que o sistema de precatórios afeta a celeridade do processo e de que pode 
atrasar em demasia a reparação pecuniária correspondente à violação de direitos humanos. A 
equiparação da indenização aos créditos de natureza alimentícia aceleraria o cumprimento da 
obrigação e a satisfação do sujeito lesionado, no caso de uma possível execução forçada. 
Obviamente, esta equiparação amenizaria um problema de nível prático, todavia, não 
resolveria o problema: a obrigação do Estado de cumprir as determinações da Corte 
Interamericana. Recorrer à execução forçada -tendo em vista o modelo de execução adotado 
nos procedimentos contra a Fazenda Pública brasileira- para satisfação do crédito é uma 
afronta aos Direitos Humanos. 
Além disso, o Estado, ao praticar um ato ou omissão lesiva ao cidadão deve ser 
responsabilizado pelos danos causados. A adoção do precatório como forma de reparação do 
dano estatal já causado é absurda, pois é traço característico do Estado Democrático de 
Direito a prestação jurisdicional eficaz e célere . Assim, constitui-se em direito do cidadão e 
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dever do Estado uma resposta concreta e efetiva ao dano causado. O precatório aplicado às 
sentenças da Corte Interamericana não resultará nesta resposta e ainda representará outra 
violação brasileira à norma internacional. Ao ratificar o Pacto de São José, o Brasil assumiu o 
dever de adequar seu ordenamento jurídico à norma internacional (artigo 2º). Soma-se a essa 
obrigação o dever que o Estado brasileiro tem de observar os compromissos contraídos 
internacionalmente e de não alegar disposições de seu direito interno para descumprir o 
estipulado, conforme a disposição do art. 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados de 1969, recentemente ratificada pelo Brasil.  
Contudo, até agora não houve posicionamento do Congresso Nacional quanto à 
implementação das decisões da Corte Interamericana em nível nacional, o que gera incertezas 
e insegurança jurídica. Seria, portanto, razoável o estabelecimento de um fundo pecuniário, de 
modo a assegurar as indenizações. Um fundo semelhante foi instituído pela Lei 11.079, de 
2004 ("Lei das PPP" - parcerias público-privadas). 
O fundo poderia ser administrado pela Comissão de Tutela dos Direitos Humanos, instituída 
pelo Decreto nº. 4433 de 18 de outubro de 2002, que tem dentre suas competências, segundo 
o artigo 2° do referido decreto: I - acompanhar a negociação entre os entes federados 
envolvidos e os peticionários de soluções amistosas para casos em exame pelos órgãos do 
sistema interamericano de promoção e proteção dos direitos humanos; II - promover, 
fiscalizar e adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos; III - acompanhar a defesa da República Federativa do 
Brasil nos casos de violação de direitos humanos submetidos à apreciação da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e da Corte IDH; IV - gerir as dotações orçamentárias 
alocadas anualmente pelo Tesouro Nacional com vistas à implementação deste Decreto; e V - 
realizar a interlocução com órgãos dos entes federados e, por intermédio do Ministério das 
Relações Exteriores, com os órgãos do sistema interamericano de promoção e proteção dos 
direitos humanos, sobre aspectos relacionados à aplicação deste Decreto. 

5. Execução das sentenças da Corte Interamericana em relação a tutelas específicas 
Nas sentenças brasileiras em que há comandos extrapecuniários em relação às obrigações de 
fazer e não fazer, o Código de Processo Civil Brasileiro dispõe em seu art. 461, §4° que o juiz 
poderá impor multa diária ao réu, no caso em questão, à Administração Pública, fixando-lhe 
prazo razoável para cumprimento de preceito. Todavia, a fixação de pena de multa não é 
suficiente para resolver a omissão no cumprimento das sentenças da Corte Interamericana, 
que por sua vez, geram consequencias complexas. Alem de atentar contra decisão da Corte 
Interamericana, já que a obrigação deveria ser cumprida voluntariamente, o inadimplemento 
irá onerar ainda mais a Administração Pública. Desta forma, o inadimplemento da obrigação 
derivada do titulo judicial, deveria responsabilizar pessoalmente o administrador, visto que, 
no Estado Democrático de Direito, zelar pelo pronto cumprimento das ordens judiciais é 
dever do administrador. Se no direito privado o poder de agir é uma faculdade, no direito 
público é imposição, um dever para o agente que o detém, pois não se admite a omissão da 
autoridade/administrador público diante de situações que exijam a sua atenção. Pouca ou 
nenhuma liberdade resta ao administrador público para que possa simplesmente deixar de 
praticar atos pertinentes a suas atribuições. Daí o porquê da omissão da autoridade ou o 
silêncio da Administração, quando obrigados a agir ou se manifestar, gera responsabilidade 
para o agente omisso e autoriza a obtenção do direito por via judicial. Logo, os agentes 
públicos responsáveis pelo inadimplemento, tendo agido com culpa, devem arcar com as 
conseqüências de seus atos. Sobre esse ponto, a jurisprudência da Corte Interamericana é 
bastante cristalina e não deixa margem para a responsabilização dos agentes públicos: As 
obrigações convencionais dos Estados Partes vinculam todos os poderes e órgãos do Estado.  
Todavia, importante salientar que a dualidade de procedimentos, prevista conta a Fazenda 
Pública, não deve chegar a ser aplicada às sentenças das Cortes Internacionais, devendo ser 
utilizada a execução forçada somente nos casos necessários ao adimplemento da obrigação, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7595



como exemplo se houver demora injustificada do Estado no cumprimento das sentenças da 
Corte. As decisões da Corte devem ser cumpridas voluntariamente, tendo em vista o 
comprometimento do Estado brasileiro ao ratificar o Pacto de São José de Costa Rica, o 
princípio da boa fé e a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

1. A impossibilidade da conversão das tutelas específicas em perdas e danos devido ao 
Interesse Público 
Outro aspecto a ser tratado quando se fala das tutelas especificas é quanto à possibilidade de 
conversão destas em perdas e danos. O art. 461, §1° do CPC estipula que a obrigação somente 
se converte em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela especifica ou a 
obtenção do resultado prático correspondente. Entretanto, necessário ressalvar que as 
sentenças proferidas pela Corte IDH sempre irão estabelecer indenizações em razão de ofensa 
aos direitos humanos, e estipular medidas para preservar a dignidade da pessoa humana. Estas 
medidas, por sua vez, são de Interesse Público já que irão determinar políticas estatais mais 
eficazes para o fortalecimento das instituições de direito humanos no País.  
Não se pode confundir o interesse público com o interesse do Estado, já que muitas vezes, 
infelizmente, a atuação estatal não está voltada para o bem estar da sociedade. O interesse 
público não se confunde com o interesse do Estado, com o interesse do aparato administrativo 
ou do agente público. É imperioso tomar consciência de que um interesse é reconhecido como 
público porque é indisponível, porque não pode ser colocado em risco, porque suas 
características exigem sua promoção de modo imperioso . 

6. A atuação do Ministério Público e dos agentes sociais 
Ainda em vista da supremacia do interesse público, o ordenamento jurídico brasileiro 
estabelece no art. 127 da Constituição Federal a figura do Ministério Público como garantidor 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Como os Direitos Humanos são classificados como direitos indisponíveis a atuação do 
Ministério Público mostra-se essencial. O rol do art. 129 da Constituição Federal, que traz as 
funções institucionais do Ministério Público e não menciona expressamente os Direitos 
Humanos, é meramente exemplificativo. Portanto, é função do Ministério Público, agindo em 
defesa dos interesses sociais, fiscalizar o cumprimento das decisões proferidas pela Corte 
Interamericana bem como atuar em juízo no caso de execução forçada. 
Ao Ministério Público, portanto, é perfeitamente possível visualizar a utilização da Ação Civil 
Pública , em nome do interesse público, visando dar concreta efetividade às decisões 
proferidas pela Corte IDH, caso o Brasil não cumpra as decisões em tempo hábil. 
Indubitavelmente, é de interesse geral que as medidas visando à proteção dos direitos 
humanos proferidas na decisão da Corte Interamericana sejam plenamente implementadas. 
Nestes casos, estariam presentes todos os elementos que dão ensejo à propositura da Ação 
Civil Pública, já que se verifica a ilegalidade das ações estatais em violar os direitos humanos, 
a necessidade de defesa dos direitos transindividuais - de natureza indivisível, a afronta ao 
interesse público e a violação de princípios constitucionais da Administração Pública como a 
moralidade, legalidade e eficiência. São legitimados ativos para a propositura da dessa ação, 
além do Ministério Público, a Defensoria Pública e as Associações Privadas, como por 
exemplo, as ONGs. Neste ultimo caso, as com pelo menos um ano de constituição e que 
possuam pertinência temática, ou seja, tratem de direitos humanos. Em suma, observados os 
requisitos, as mesmas ONGs que patrocinaram um caso perante a Corte Interamericana 
podem propor esta demanda no Brasil. 
Neste caso, o objetivo principal da Ação Civil Pública não seria a concreta efetivação das 
decisões proferidas pela entidade internacional. Assumiria, portanto, uma função um pouco 
diversa da tutela eficaz dos direito. Faria um papel importante e necessário ao pressionar as 
autoridades, visando dar cumprimento as decisões que não foram implementadas de imediato 
no país. . 
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7. As Ações Constitucionais: Ação Popular, Mandado de Segurança e Mandado de Injunção  
As ações constitucionais são outra alternativa previsata pela Constituição Federal brasileira e, 
em conjunto com a Ação Civil Pública, constituem outra forma de garantir a ordem jurídica, o 
regime democrático e os interesses sociais e individuais, principalmente no tocante aos 
direitos e garantias fundamentais. Dessa forma o ordenamento jurídico brasileiro possui 
formas de dar concreta efetividade à decisão proferida pela Corte IDH que não tenha sido 
cumprida voluntariamente. 
A Ação Popular é o remédio constitucional previsto para proteção do interesses públicos em 
face da Administração. Constitui uma garantia constitucional prevista no artigo 5°, inciso 
LXXIII e regulamentada pela Lei n° 4.717/65. Guarda identidade com a Ação Civil Pública 
visto que presentes os mesmos elementos que dão ensejo à propositura da ação. Tanto é assim 
que ambas possuem caráter de fungibilidade. Todavia, diferente da Ação Civil Pública, o 
legitimado ativo para propositura da Ação Popular é o cidadão brasileiro, ou seja, qualquer 
cidadão brasileiro que entenda haver uma afronta aos direitos humanos . 
O Mandado de Segurança é uma ação constitucional que consiste numa garantia fundamental 
protegida pelo artigo 60, §4°. Está previsto no artigo 5°, inciso LXIX da Constituição e 
regulamentado pela Lei n° 12.016/2009. Possui procedimento especial e caráter mandamental. 
É o remédio constitucional previsto para proteger direito liquido e certo individual não 
amparado por habeas corpus e habeas data. Diferentemente da Ação Civil Pública e da Ação 
Popular, o Mandado de Segurança protege direito individual, ou seja, no caso em questão 
seria legitimado ativo para propositura da ação, visando à implementação da decisão da Corte 
Interamericana, a vitima da violação ou aquele que a representa.  
Note-se que no conteúdo das decisões proferidas pela Corte IDH existem dois elementos de 
natureza diversa: o primeiro tratando da reparação ou minimização dos danos sofridos pela 
vitima de abuso dos direitos humanos, e um segundo, ligado diretamente ao interesse público. 
Neste segundo caso, visando à proteção dos direitos humanos e estabelecendo medidas 
necessárias para que novos abusos não venham a ocorre no futuro. Observa-se que o Mandado 
de Segurança só pode ser utilizado objetivando a reparação do dano sofrido pela vitima, tendo 
em vista tratar-se de proteção de direito liquido e certo individual. Assim, a reparação devida 
já foi estabelecida pela Corte Interamericana e o que se pleiteia com o Mandado de Segurança 
é o cumprimento da decisão proferida pela referida corte no que tange a reparação do dano 
sofrido pela vitima.  
É importante ressaltar que no caso em questão estão presentes todos elementos que dão ensejo 
à propositura do Mandado de Segurança: a ilegalidade, a lesão ao direito, a conduta omissiva 
do Estado e o caráter subsidiário da ação. A ilegalidade consistente na violação do inciso 
LXXVIII, direito fundamental garantido no artigo 5° da Constituição brasileira, que 
estabelece a todos, no âmbito jurisdicional e administrativo, a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como a violação dos princípios 
constitucionais da moralidade, legalidade/juridicidade e eficiência . A conduta omissiva 
refere-se à inércia da autoridade competente, quando esta tem de implementar os comando 
das decisões da Corte Interamericano e não o faz em tempo hábil. Com relação à lesão ao 
direito, esta ocorre em razão da violação dos direitos fundamentais, princípios constitucionais 
e em vista da demasiada demora na apuração dos danos sofridos pelas vítimas. Finalmente, o 
caráter subsidiário da ação se configura em vista da apreciação de proteção ao direito líquido 
e certo não amparado por habeas corpus e habeas data. 
Observa-se que o Mandado de Injunção assim como o Mandado de Segurança tratam de 
direito líquido e certo individual, mas seu objetivo é suprir uma omissão do Poder Público 
para viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na 
Constituição Federal que não foi ainda regulamentada .  
No tocante ao Mandado de Injunção, instituto derivado do writ of injunction do direito anglo-
saxão, é interessante abordar uma possibilidade singular de decisão proferida pela Corte 
Interamericana, qual seja, a que determina a criação de uma lei ou a alteração de uma lei 
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considerada uma afronta à dignidade humana. O Mandado de Injunção é uma ação 
constitucional prevista no artigo 5°, inciso LXXI, possui procedimento especial e caráter 
mandamental por seguir o procedimento do Mandado de Segurança. Trata-se de remédio 
constitucional previsto para proteger direito liquido e certo que não possa ser exercido ante a 
ausência de norma constitucional regulamentadora. Observa-se que o Mandado de Injunção 
assim como o Mandado de Segurança cuida de direito líquido e certo individual já que visa 
suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma 
liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal que não tenha sido 
regulamentada. 
Todavia, ao prolatar uma decisão referente à edição/alteração de uma norma brasileira, a 
Corte Interamericana estará estabelecendo um comando genérico e abstrato que só terá 
validade após a edição/alteração da referida norma. Diante disto, o Mandado de Injunção 
torna-se uma alternativa viável para todos que tem o exercício de um direito, liberdade ou 
prerrogativa constitucional inviabilizados em virtude da falta da norma reguladora da 
Constituição. Enquanto o órgão competente não der efetividade à decisão proferida pela Corte 
Interamericana de edição/alteração da norma, o Mandado de Injunção pode ser utilizado para 
suprir a lacuna normativa e garantir o exercício do direito aos indivíduos. Obviamente, ao 
adotar essa posição entende-se como mais adequada a corrente concretista que estabelece 
certo prazo para que o órgão competente resolva a questão. 
São dois os elementos que dão ensejo à propositura do Mandado de Injunção: a falta da norma 
reguladora com previsão constitucional e a impossibilidade do exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais. Em vista do primeiro elemento, as não existências de norma que 
regulamentem os direitos previstos na Constituição Federal constituem o cerne da decisão 
proferida pela Corte Interamericana. Já em vista do segundo elemento, os direitos humanos 
devem ser protegidos porque incorporados como parte integrante da Constituição Federal (art. 
5º, §2º) e, portanto, parte integrante dos valores protegidos pela sociedade . 

8. As medidas adotadas, os objetivos e o prazo para o cumprimento de medidas do Sistema 
Interamericano 
Em relação às medidas adotadas e aos objetivos buscados em decisões finais de casos 
tramitados por meio do sistema de petições, identificou-se que quatro objetivos centrais são 
buscados: o primeiro, referente à reparação de pessoas ou grupos de pessoas, o que é 
conseguido por meio de indenizações econômicas monetárias e não monetárias, reparações 
simbólicas e de restituição de direitos. Em um segundo propósito vislumbra-se a preservação 
de futuras violações de direitos por meio de formação de funcionários públicos, 
conscientização da sociedade, introdução de reformas legais, criação ou aperfeiçoamento de 
instituições e de outras medidas preventivas. A investigação e a sanção de violações de 
direitos humanos figuram em terceiro lugar, sendo que, para esses casos, são necessárias 
reformas legais em determinadas ocasiões. Por último, a proteção de vítimas e testemunhas . 
O Brasil tem um desempenho mediano no que diz respeito ao cumprimento das medidas 
apuradas, conforme estudo de Basch et al. O total de descumprimento determinado foi de 
36%, e de descumprimento parcial de 24%.  
Acerca da execução das sentenças com comandos extrapecuniários, tema que faz relação à 
necessidade de estabelecimento de uma data para seu cumprimento, a Corte IDH, em geral, 
estipula prazo determinado para concreta efetividade da decisão. Não obstante, em alguns 
casos a Corte estabelece o que se chama de "prazo razoável" para seu cumprimento, não se 
comprometendo diretamente quanto ao quantum concernente ao tempo que deverá ser 
observado pelas autoridades nacionais. No caso Damião Ximenes Lopes, a Corte determinou 
que o Brasil deveria investigar e punir os responsáveis pela morte do Sr. Damião em prazo 
razoável. É evidente que para os casos em que a Corte determina um prazo fixo para 
cumprimento da obrigação, não é possível que a execução da sentença o desobedeça. Resulta 
disso a obviedade de que o Estado deve cumprir a decisão em tempo determinado, sob pena 
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de ser responsabilizado internacionalmente e de ser executado em âmbito interno com base no 
título judicial. 
Contudo, nas decisões em que não se estabelece prazo determinado, seu cumprimento deve 
respeitar o princípio da razoabilidade. Quando se verificam casos em que há descaso por parte 
do Estado nesse sentido, não há impedimento que de que se recorra à Corte, relatando o 
ocorrido e requerendo fixação de prazo certo. 

9. Homologação de sentença estrangeira e suas distinções em relação à sentença internacional 
Equivocadamente e como se comprovará a seguir, algumas autoridades confundem as 
sentenças estrangeiras com as sentenças internacionais, determinando para a efetividade das 
decisões da Corte Interamericana os mesmos procedimentos relativos à homologação de 
sentença estrangeira previstos no art. 105, I, ‘i", da Constituição Federal, como exposto 
anteriormente. A homologação de sentenças estrangeiras transcorre do princípio internacional 
original no costume que desobriga o Estado a reconhecer a executoriedade de decisões 
emanadas de outras soberanias . O procedimento ante o STJ objetiva certificar que a sentença 
estrangeira não ofende a soberania nacional nem a ordem pública e que se revise todos os 
requisitos extrínsecos indispensáveis a sua homologação.  
Diferente é a situação da sentença internacional. Os tribunais internacionais proferem 
decisões que extraem a sua força vinculativa de tratados subscritos e ratificados pelo Estado-
parte, que transferiu parte de seu poder de imperium em relação ao objeto de sua jurisdição. 
Não é possível, portanto, considerar que a jurisdição brasileira terá autonomia e exclusividade 
de verificação dos requisitos do título judicial para acatar ou não a decisão da Corte 
Interamericana. Desta feita, quando o Brasil ratificou o CADH, e especialmente quando 
reconheceu a jurisdição da Corte em 1998, igualmente se submeteu às condições propostas 
pelo tratado, que envolviam igualmente a transferência de parte de seu imperium para aquele 
tribunal . 
Assim, as sentenças das Cortes Internacionais não podem ser equiparadas às sentenças 
estrangeiras, pois não se sujeito à homologação perante o STJ para que sejam cumpridas pelo 
Estado brasileiro. André de Carvalho Ramos afirma que a homologação de sentença 
estrangeira é um mecanismo de cooperação judicial entre os Estados pelo qual é feita a 
ponderação entre o poder da soberania estatal e a necessidade de se assegurar o acesso à 
justiça. Com a recepção da decisão de um tribunal de outro país, se evita a demora na 
repetição de processos internos. O procedimento homologatório em natureza constitutiva já 
que objetiva tão somente a apreciação de determinados requisitos fixados pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, o que torna o instituto reservado, portanto, a sentenças oriundas de Estado 
estrangeiro. Sendo a Corte IDH um órgão internacional, sua sentença tem natureza jurídica de 
decisão de uma organização internacional e não de um Estado estrangeiro . 

10. Os projetos de leis sobre a execução das sentenças da Corte Interamericana no Brasil 
O projeto de lei arquivado de nº 3.214, de 2000, de iniciativa do Sr. Deputado Marcos Rolim, 
foi a primeira tentativa em âmbito legislativo a considerar a necessidade de existência de uma 
legislação para tornar efetivas as sentenças da Corte IDH. Seu objetivo era a imediata 
aplicação das decisões da Corte e também da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
Seu art. 2º determinava que as decisões indenizatórias fossem consideradas alimentícias e 
constituiriam título executivo judicial para ser executadas contra a Fazenda Pública. Porém, 
não havia nenhuma previsão para outras formas de reparação ou outros mandamentos que 
porventura existissem nas sentenças da Corte Interamericana.  
Era um projeto muito conciso que não abordava pontos essenciais acerca da efetividade dos 
comandos advindos da Corte em seus sucintos quatro artigos. Um informe da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, relatado pelo então Deputado José Dirceu, e 
a aprovação de uma emenda substitutiva de autoria da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, em 8 de agosto de 2001, resultaram em grande modificação do conteúdo do 
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projeto. Segundo a nova redação, as decisões da Corte Interamericana precisavam ser 
homologadas dentro de um certo prazo pelo tribunal competente , o que evidencia a confusão 
e o desconhecimento das diferenças dos tipos de decisões advindas de tribunais não 
brasileiros .  
O projeto de lei nº 4.667, de 2004, de autoria do Deputado José Eduardo Cardozo, que ainda 
se encontra em tramitação no Congresso Nacional, dispõe sobre os efeitos jurídicos imediatos 
das decisões de organismos internacionais de proteção dos direitos humanos dos quais o 
Brasil reconheceu sua competência. Afora essa questão, não há diferenciação essencial a 
redação do projeto descrito anteriormente e esse. Apesar de o Brasil participar de vários 
organismos internacionais de proteção dos direitos humanos, somente reconheceu a 
competência jurisdicional da Corte Intermericana. 
É relevante enfatizar que efeitos imediatos das sentenças não serão obtidos através de um 
procedimento de execução judicial, conforme já mencionado. As obrigações no plano material 
correspondem a vínculos jurídicos que conferem a um dos sujeitos o poder de exigir de outro 
determinada obrigação. A não realização da prestação devida por parte do sujeito passivo é o 
objeto da demanda que será verificado no processo. Dessa maneira, se há previsibilidade para 
instauração de uma demanda executiva, não existe efetivamente o efeito jurídico imediato 
previsto no projeto. Por essas razões, o projeto carece de lógica formal e material, além de ser 
inconstitucional. 
O pagamento das indenizações provenientes das Cortes Internacionais e de outros organismos 
de defesa dos direitos humanos deve ocorrer por procedimento mais célere, como o 
administrativo. O judiciário somente seria acionado se houvesse a necessidade de satisfação 
forçada da obrigação, mesmo porque as decisões das Cortes Internacionais devem ser 
cumpridas voluntariamente pelo Estado-parte.  
Não obstante, todos os problemas atuais com a efetividade das decisões da Corte 
Interamericana e importantes modificações na estrutura administrativa brasileira, resultaram 
em melhoras importantes no panorama jurídico-administrativo do país. Uma dessas medidas 
se traduziu na criação da Comissão de Tutela dos Direitos Humanos, subordinada à Secretaria 
de Estado de Direitos Humanos, pelo Decreto nº 4433, de 18 de outubro de 2002. Tanto essa 
Comissão quanto a Secretaria são considerados órgãos extremamente atuantes na defesa dos 
direitos humanos e na procura pela consolidação de uma política comprometida com sua 
observação e respeito. 

 
11. O "Caso Gomes Lund e Outros ("Guerrilha Do Araguaia") vs. Brasil" 
Um exemplo enigmático e atual da necessidade de mecanismos internos aptos a dar 
efetividade às decisões da Corte Interamericana de Direito Humanos pode ser vislumbrado no 
"Caso Gomes Lund e Outros ("Guerrilha Do Araguaia") vs. Brasil". Em 26 de março de 2009 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu à Corte demanda contra o Brasil, 
em nome de pessoas desaparecidas - e seus familiares - no contexto da Guerrilha do Araguaia. 
A demanda refere-se à responsabilidade do Estado pela detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento de 70 pessoas, resultado de operações do Exército brasileiro empreendidas 
entre 1972 e 1975 com o objetivo de erradicar a chamada Guerrilha do Araguaia. Refere-se 
também à responsabilidade do Estado de realizar investigação penal com a finalidade de 
julgar e punir as pessoas responsáveis pelos desaparecimentos, bem como ao acesso a 
informação sobre a Guerrilha do Araguaia já que as medidas legislativas e administrativas 
adotadas pelo Brasil restringiram indevidamente o direito de acesso à informação . 
Segundo decisão da Corte Interamericana "a falta de acesso à justiça, à verdade e à 
informação afetaram negativamente a integridade pessoal dos familiares dos desaparecidos". 
O Brasil foi condenado a investigar os fatos, proceder nos julgamentos necessários e, se for o 
caso, punir os responsáveis; determinar o paradeiro das vítimas; indenizar os envolvidos; além 
de realizar outras medidas de reabilitação, satisfação e garantia de não repetição do ocorrido. 
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Vislumbra-se que a decisão da Corte Interamericana vai de encontro a alguns pontos do 
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 153/DF, que 
versa sobre a constitucionalidade da Lei de Anistia. O STF decidiu que a Lei de Anistia se 
deu por solução consensual da partes e, portanto a jurisprudência internacional não era 
aplicável. Quanto ao direito à verdade, o Tribunal brasileiro fez questão de ressaltar que a 
busca pela verdade não teria nem poderia ter qualquer finalidade de persecução penal. 
Resta claro que além do descumprimento das normas e preceitos fundamentais já existentes 
inclusive no ordenamento interno, o Brasil, em vista da decisão do STF, não possui a intenção 
de cumprir integralmente a decisão proferida pela Corte Interamericana. Na verdade, o 
Tribunal brasileiro se absteve, convenientemente, da obrigação de dar efetividade à decisão da 
Corte Interamericana, afirmando que se há necessidade de alteração de uma lei nacional esta 
tarefa caberia ao Legislativo. Contudo, o Tribunal se esquece que não é possível em vista do 
ordenamento internacional e do próprio ordenamento interno a supressão de direitos 
fundamentais.  
Em artigo esclarecedor, César Augusto Baldi afirma que "é preocupante verificar que a Corte 
nacional, que se vangloria de defender o cidadão contra o arbítrio do Estado e de relembrar 
que nenhum Poder está imune ao controle, não reconheça, na prática, a "cooperação entre os 
povos para o progresso da humanidade"(art. 4º, IX, CF) e a "prevalência dos direitos 
humanos" (art. 4º, II, CF), princípios que devem reger o Brasil em suas relações 
internacionais e, pois, extensíveis a todos os Poderes, inclusive o Judiciário" . 
Apesar de não estar expresso na decisão do STF, evidencia-se que sua fundamentação é 
mascarada pelo medo -não declarado- de supressão da soberania nacional por um organismo 
internacional. Este temor é característica antiquada em um Estado supostamente democrático. 
O próprio ordenamento jurídico brasileiro prevê a impossibilidade se supressão dos direitos e 
garantias fundamentais, sejam estes derivados do ordenamento jurídico interno ou 
internacional. Portanto, como poderia o STF, baseado em um receio infundado, suprimir a 
aplicação de um direito fundamental? Neste sentido, a Corte Nacional deixa transparecer um 
posicionamento "conveniente", alegando não estar suprimindo direitos e garantias 
fundamentais já que sua análise é Constitucional e, neste sentido, caberia à Administração 
Pública e ao Legislativo dar efetividade à decisão proferida pela Corte Interamericana. 
Contudo, nesse momento escapa ao STF a importante constatação de que qualquer direito e 
garantia fundamental é constitucional no Estado brasileiro.  
Baldi salienta que o aparente consenso em relação aos direitos humanos esconde o fato de que 
eles são um campo de lutas e de contestações - também discursivas - onde "competem 
pressupostos e visões de mundo distintos sobre gênero, diferença, cultura e subjetividade" . 
Aparado neste pressuposto e receoso da supressão da identidade nacional/ soberania 
brasileira, o STF se omite na análise dos pressupostos democráticos envolvidos na situação 
concreta ao olvidar que a democracia efetiva só se desenvolve através do dialogo exercido 
pelos denominados atores sociais. A sociedade democrática e plural é composta de diferentes 
sujeitos e visões de mundo, e tanto a diversidade de interesses, quanto os conflitos e as 
diferenças sociais devem ser considerados. Na tentativa de se solucionar essas questões, é 
imperioso "defender que o acordo normativo seja firmado com base na procedimentalidade 
jurídica (razão discursivo-jurídica)".  
Em suma, o caso corrobora a argumentação deste estudo e demonstra que o Brasil carece de 
mecanismos que permitam dar efetividade às decisões proferidas pela Corte Interamericana. 

 
Considerações Finais 
A incorporação nacional dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil e sua 
efetividade interna devem gerar uma reflexão bastante ampla sobre o reordenamento do 
sistema jurídico nacional . Com efeito, os Estados que firmaram e ratificaram o CADH o 
fizeram no exercício de sua soberania e, no desempenho de sua vontade soberana, 
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reconhecem como obrigatória a competência contenciosa da Corte Interamericana sobre casos 
relativos à interpretação ou aplicação dos instrumentos jurídicos do Sistema Interamericano 
de Proteção aos Direitos Humanos para aqueles que figurem como vítimas de sua violação. 
Nos casos contenciosos, a Corte Interamericana estabeleceu que sua competencia se limita à 
responsabilidade internacional do Estado e que não tem como objeto impor penas a pessoas 
culpadas por suas violações, mas sim amparar aqueles que necessitam da reparação dos danos 
causados pelas ações e omissões estatais. Os artigos 63 e 68 do CADH estabelecem regras 
relativas às sentenças emitidas pela Corte Interamericana e de tais regras se deduz a 
obrigatoriedade ou vinculação dos Estados às sentenças pronunciadas pelo tribunal nos casos 
contenciosos. Assim, não cabe dúvida sobre o efeito vinculante de tais decisões, em princípio, 
porque esta é uma característica formal de toda sentença pronunciada por um tribunal 
jurisdicio¬nal. A Corte Interamericana, como tal, não é exceção à regra, pois é um órgão 
jurisdicional autônomo e de reconhecida autoridade. Entretanto, tem encontrado na sua 
atuação prática diversos obstáculos, já que suas sentenças são vinculantes para o Estado 
responsável pela violação de direitos humanos e este nem sempre age de boa vontade para 
assumir sua dita responsabilidade . 
Com advento do regime democrático e com a chamada era pós-positivista ou 
neoconstitucionalista do direito, os princípios constitucionais e as normas jurídicas devem ir 
além da concepção positivista de validade normativa e incluir, juntamente com os 
pressupostos de validade, o efeito jurídico de eficácia específica da lei. A este respeito, não é 
aceitável que o novo paradigma constitucional o qual assegura aos direitos humanos 
hierarquia constitucional, admita a mera eficácia legislativa como forma de produção de seus 
efeitos. O novo paradigma para a eficácia concreta constitucional legislativa (Eficácia Social 
da Lei) se apóia na necessidade de criação de mecanismos que sejam capazes de tornar efetivo 
os comandos dos princípios constitucionais e dos mandamentos da Corte Interamericana no 
Brasil. Enfatiza-se que a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, §2°, recebeu como 
norma constitucional os tratados e convenções sobre direitos humanos dos quais o Brasil é 
signatário.  
Sem embargo, apesar da nobre intenção do legislador, as justificações dos projetos de lei 
dantes apresentados, tanto o de 2000 como o de 2003, são insuficientes, pois não se 
encontram nos seus artigos a correspondência jurídica necessária para a resolução dos 
diferentes enfoques que podem ser abordados por uma sentença da Corte Interamericana. São 
dispositivos que ao invés de darem efetividade às decisões da Corte Interamericana, trariam 
burocracia e transtornos. Evidencia-se pelo exposto acerca do "Caso Lund", que há 
necessidade de normativa especializada e devidamente discutida pela sociedade.  
Dentre os pontos abordados por esse trabalho, o que mais se destaca evidencia que as 
sentenças da Corte Interamericana devem ser cumpridas voluntariamente devendo somente 
haver necessidade de execução forçada nos casos de descumprimento da obrigação. Merece 
também relevância a constatação de que o pagamento das indenizações mediante precatório 
seria uma afronta aos Direitos Humanos, principalmente em virtude de sua morosidade. Seria, 
portanto, razoável o estabelecimento de um fundo que garantisse indenizações e que fosse 
aplicado em outras prestações que poderiam também advir de sentenças da Corte 
Interamericana, como em programas educacionais e treinamento de pessoal especializado. 
Conclui-se que o Brasil necessita de uma legislação própria, diferente dos moldes dos projetos 
de lei já existentes, objetivando concreta efetividade das sentenças proferidas pela Corte IDH 
e dos comandos constitucionais brasileiros. 
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A GUERRILHA DO ARAGUAIA E AS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA PARA COMPREENSÃO DA REAL 
IMPORTÂNCIA DA CONDENAÇÃO DO BRASIL NO CASO LUND 

 
THE ARAGUAIA GUERRILLA AND VIOLATIONS OF FUNDAMENTAL RIGHTS 

DURING THE MILITARY DICTATORSHIP: A CRITICAL ANALYSIS TO 
UNDERSTAND THE REAL IMPORTANCE OF CONVICTION IN THE CASE OF 

BRAZIL LUND 
 
 
 

Bruno Wanderley Júnior 
Davi Niemann Ottoni 

 

RESUMO 
Por meio do presente artigo pretendemos realizar uma análise histórica dos fatos que 
ocorreram na guerrilha do Araguaia demonstrando que a luta armada, opção de alguns grupos 
de resistência ligados à esquerda durante o regime militar, conseguiu resistir à ação do 
exército com razoável êxito. Em razão da atuação bem sucedida desses grupos o exército 
reagiu com rigor excessivo e uso de repressão por meio de tortura e mortes desnecessárias. 
Tais atos, devidamente catalogados, representaram violações aos direitos fundamentais 
daqueles que estiveram envolvidos com o projeto de resistência. Além disso, a recusa do 
acesso aos dados oficiais sobre a guerrilha, bem como aos corpos de desaparecidos, aos 
familiares dos mortos, representam uma latente violação à dignidade da pessoa humana razão 
pela qual a condenação do Brasil no Caso Lund, pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, demonstra-se acertada. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: GUERRILHA DO ARAGUAIA, CASO 
LUND, CORTE INTERAMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA, 
ESTADO DE DIREITO, ANISTIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. 
 
ABSTRACT 
Through this article we intend to conduct a historical analysis of the events that occurred in 
the Araguaia guerrilla showing that the armed struggle, option of some resistance groups, 
during the military regime, unable to resist the army's actions with reasonable success. Due to 
the successful performance of these groups, the army responded with hardship and repression 
through the use of torture and unnecessary deaths. Such acts, properly cataloged, representing 
violations of fundamental rights of those who were involved with the project of resistance. 
Moreover, denial of access to official data on the guerrillas, and the bodies of missing 
persons, relatives of the dead, representing an underlying violation of human dignity which is 
why the condemnation of Brazil in the Lund case, the Inter-American Court Human Rights, it 
is shown right. 
KEYWORDS: TAGS: ARAGUAIA GUERRILLA, CASE LUND, INTER-AMERICAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY, RULE OF LAW, AMNESTY 
INTERNATIONAL, HUMAN DIGNITY, RIGHTS. 
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Introdução 

 
A recente condenação sofrida pelo Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos 
coloca em cheque sua atuação, como estado democrático de direito, frente a "lei da anistia". 
Esta lei, elaborada durante um regime autocrático e com aprovação em um congresso 
composto por uma grande quantidade de membros "não eleitos" diretamente, os conhecidos 
"senadores biônicos", acabou por anistiar não somente aqueles que lutaram contra a ditadura, 
mas também todos aqueles que cometeram desmandos e torturas, violações gritantes aos 
direitos humanos e que, portanto, não poderiam ser abarcadas por uma Constituição 
Democrática e que salvaguardou os mais importantes direitos fundamentais em seu texto. 

 
Dentro deste contexto procuraremos demonstrar como ocorreram tais violações, para isso 
faremos uma análise histórica criteriosa sobre a guerrilha e seus acontecimentos. E mais, 
procuraremos demonstrar que os desmandos continuam nos dias atuais atingindo os familiares 
das vítimas que estão sendo ameaçados para não realizarem ou incentivarem investigações 
ligadas ao tema, bem como em ter acesso aos corpos dos entes que foram mortos durante a 
ação militar. Ao permitir todos esses acontecimentos, o Brasil vai à contramão dos demais 
países latino-americanos que viveram na ditadura e que promoveram a revisão e suspensão de 
suas leis de anistia. 

  

A guerrilha do Araguaia 

  

Durante o regime militar grupos de esquerda optaram resistir à ditadura por meio de 
guerrilhas, alguns grupos adotaram as práticas de guerrilhas urbanas, outros se inspiraram nas 
guerrilhas camponesas adotadas no Vietnã e na China. Decidido a também abraçar a luta 
armada o PC do B foi buscar na China sua inspiração e lá conheceu a fórmula da "Guerra 
Popular Prolongada" para que grupos populares insurgentes pudessem se organizar de forma 
efetiva para a tomada do poder e não se tornasse somente mais um grupo errante. Desse modo 
o PC do B começou a se interessar pela guerrilha rural, ao contrário do partido do qual havia 
se originado, o PC - Partido Comunista - de Prestes , que optara pela guerrilha urbana. 
Seguindo essa idéia o PC do B enviou diversos militantes para diversas áreas remotas do país, 
áreas essas consideradas estratégicas. Uma dessas áreas era o sul do Pará, no Araguaia 
(POMAR, 1980, pág. 2). 

 
A escolha do sul do Pará não foi por acaso, mas também não foi a primeira opção. De início 
os dirigentes do partido consideravam o centro-oeste do país como o lugar ideal. À medida 
que o grupo que defendia como prioridade o terreno preponderava essa idéia foi sendo 
deixada de lado e a área ao norte de Goiás e ao sul do Maranhão começou a ser considerada. 
Até então a região do Araguaia era vista como local de refúgio. Entretanto ao constatarem que 
essa região vivia uma forte expansão agrícola os dirigentes perceberam que deslocar 
militantes para o local poderia colocar em risco a operação. A escolha acabou então recaindo 
sobre o Araguaia que foi escolhida como região propícia para a guerrilha e que dificultava a 
ação do exército. A região próxima as margens do rio Araguaia apresentavam matas 
praticamente intocadas e existia um imenso fundo selvagem que propiciava a sobrevivência 
por meio da caça (POMAR, 1980, pág. 28). A escolha de um local assim não foi uma 
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inovação trazida pelo PC do B. Outros grupos guerrilheiros, incentivados pelo Foquismo , se 
embrenharam por diversos locais inóspitos no Brasil como a Serra do Caparaó e no Vale da 
Ribeira (NARLOCH, 2009, pág. 282). Para atingir seu objetivo o PC do B recrutou militantes 
do partido em todo o Brasil, muitos dos quais já se encontravam em risco vivendo nas grandes 
cidades por serem perseguidos pelo governo. 

 
O PC do B passou a enviar grupos de militantes para esta região que se situava em plena 
"Amazônia Legal" no ano de 1966. A população local era empobrecida e sobrevivia com 
poucos recursos. Apesar da chegada de pessoas que não possuíam os traços regionais não 
houve uma suspeita ou estranhamento por parte dos moradores pelo fato da região ser um 
local de ampla expansão (GILVANE, 1993, pág. 95). Por ser uma região que recebia pessoas 
de todos os locais do Brasil, muitas delas perseguidas, o Araguaia possuía características que 
contribuíram para que o PC do B não chamasse a atenção para a constante transferência de 
militantes para o local. Também favorecia certa aversão ao governo pela população local que 
se sentia lembrada por ele somente no momento da coleta de impostos realizada todo mês por 
um coletor acompanhado de policiais (MOURA, 1976, pág. 24). Além disso, havia toda uma 
orientação do partido para que assim que chegassem na região tentassem criar vínculos de 
amizade e bom trato com seus moradores. São encaminhados até 1972, ano em que se previa 
o início da guerrilha, cerca de 70 militantes, com formação diversificada, provenientes de 
vários estados do país e que foram distribuídos por toda a região situada a margem esquerda 
do rio Araguaia. O PC do B cuidava de arrumar um "álibi" para cada um. Alguns chegavam 
para montar pequenos comércios, outros para ajudar parentes no trabalho ou atuarem como 
vendedores. O objetivo era se infiltrar na população local e aprender o máximo com eles de 
forma que aprender a sobreviver na região e na floresta não se tornasse mais uma dificuldade. 
Cuidarem de aprender como sobreviver e se movimentar dentro dela usando a bússola, o sol e 
até mesmo as estrelas como pontos de referência. Tornando-se capazes de viajar por dezenas 
de léguas, por dentro da mata fechada, chegando no local pré-determinado sem grandes 
complicações (MOURA, 1976, pág. 28). Por fim, para não chamarem a atenção os militantes 
recebiam treinamento militar teórico e prático totalmente as escondidas sem que ninguém 
ficasse sabendo. 

 
Não demorou muito para que os militantes percebessem que o principal objetivo, que lhes 
conferiria uma forte vantagem em uma guerrilha, seria conhecer a floresta como os caçadores 
da região. Eles descobriram que os caçadores conseguiam se embrenhar na mata do Araguaia 
e, com pouquíssimos mantimentos, chegarem no outro lado no Xingú após meses. Tal façanha 
só era possível devido ao bom conhecimento do funcionamento da mata que fornecia todos os 
recursos para a empreitada. Existiam variados tipos de animais para se caçar, frutas típicas da 
floresta, e o babaçu que fornecia óleo e palmito. Caso sentissem sede em algum local onde 
não existisse água ela poderia ser providenciada com os diversos cipós que forneciam água 
que podia ser ingerida (MOURA, 1976, pág. 28-29). Como veremos adiante, por aprenderem 
métodos de sobrevivência na floresta com parcos recursos os militantes alcançarão uma 
vantagem ímpar sobre o exército. 

 
A dificuldade de adaptação ao local ocorreu porque muitos dos militantes eram estudantes e 
nunca haviam trabalhado. Se adaptar ao trabalho local foi para vários deles um desafio. Outro 
fator que tornou difícil o processo de adaptação foram as doenças típicas da região. As 
doenças tropicais atacaram boa parte dos militantes, entretanto não existem relatos de 
militantes que possam ter falecido devido a elas. Mesmo assim, alguns deles tiveram que ser 
retirados da região para que fossem tratados em hospitais nos grandes centros urbanos o que 
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acabou atraindo a atenção dos militares para o fato. Em 1971, a militante Regina, uma das 
selecionadas pelo PC do B para compor a guerrilha na região, adoeceu e teve que ser enviada 
para tratamento no sul do país, acabou desertando e delatando toda a operação para os 
militares devido a pressão de sua família (POMAR, 1980, pág. 38). Com essas informações o 
exército começou a mobilizar sua área de inteligência para a região do Araguaia, com o 
intuito de identificar um possível foco de guerrilheiros revolucionários. 

 
Outra estratégia interessante do PC do B foi enviar o militante Osvaldo Orlando da Costa, 
conhecido popularmente como "Osvaldão", e reconhecido até hoje como o principal 
combatente guerrilheiro. Osvaldão era formado pela Escola Técnica Nacional e pelo CPOR - 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Acostumado a caçar nas matas paraenses 
conhecia como poucos a floresta (MOURA, 1979, pág. 19). Acabou ficando conhecido 
rapidamente na região como alguém com múltiplas habilidades. Carismático, conseguiu atrair 
a admiração dos moradores da região, fato que ajudou o PC do B a implantar mitos em torno 
do mesmo com o intuito de torná-lo um herói popular. Devido aos seus conhecimentos do 
funcionamento da floresta Osvaldão conseguiu se tornar um dos últimos militantes a ser 
morto pelos militares. Após a sua morte os militares levaram o seu corpo preso a uma corda 
em um helicóptero percorrendo todos os vilarejos. Em cada um desses locais o seu corpo era 
exibido como exemplo de que mesmo alguém considerado com "habilidades extraordinárias" 
poderia ser preso e morto e que aquela era uma prova irrefutável disso. A figura mítica do 
Osvaldão representava um trabalho de massas bem elaborado pelo PC do B e que o exercito 
tentava desconstruir o utilizando como um exemplo. 

 
Foi Osvaldão o encarregado do Destacamento B, um dos três destacamentos militares em que 
foram divididos os guerrilheiros. O Destacamento A ficou sob a responsabilidade do militante 
Zé-Carlos e o C sob o comando de Paulo Rodrigues (MOURA, 1976, pág. 37). Sendo que 
cada destacamento possuía um comandante e um vice-comandante e mais vinte e um 
membros. Sendo assim cada destacamento contava com um número total de 23 guerrilheiros, 
número ideal para um destacamento militar segundo o PC do B. Após a divisão em 
destacamentos foi organizada uma comissão militar com o intuito de cuidar da articulação e 
orientação dos mesmos. O militante Mário, um dos primeiros a chegar na região, se tornou o 
responsável pela comissão. Logo depois é elaborado o regulamento militar para as "Forças 
Guerrilheiras do Araguaia" (MOURA, 1976, pág. 37). Bem estruturado, o regulamento se 
esmera nos seus 32 artigos em organizar o comportamento do grupo de modo detalhado, não 
só entre os combatentes (existe até mesmo a previsão de encaminhamento de infrações para a 
"Justiça Militar Revolucionária"), como também para com os militares e o povo da região . 
Tudo isso demonstra a preocupação em se elaborar um grupo extremamente organizado e 
coeso para facilitar a atuação da militância como se vê no Comunicado nº 1 do grupo: 

  

"Diante do criminoso ataque das forças armadas governamentais, muitos habitantes das zonas 
de São Domingos das Latas, Brejo Grande, Araguatins, Palestina, Itamarim, Santa Izabel, 
Santa Cruz e São Geraldo resolveram não se entregar. Armar-se com o eu puderem e 
enfrentar corajosamente o arbítrio e a prepotência do Exército e da Polícia. Com tal objetivo 
internaram-se nas matas do Pará, Goiás e Maranhão para resistir com êxito ao inimigo muito 
numeroso e melhor armado. A fim de desbaratar as operações militares da ditadura, defender 
suas vidas e desenvolver sua luta pela posse da terra, a liberdade e uma existência melhor para 
toda a população. Decidiram formar destacamentos armados, criaram as Forças Guerrilheiras 
do Araguaia". (MANUEL, 1976, pág. 37-38) 
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Como se pode perceber os militantes foram sagazes em tentar envolver sempre os habitantes 
da região, para isso procuraram fazê-los acreditar que a resistência estava sendo formada 
contra desmandos que ocorriam com os moradores da região e não pela tentativa de se 
prender os procurados pelo exército. Para envolverem os cidadãos nesse argumento e 
conseguirem ainda mais a aprovação popular criaram a "União pela Liberdade e Direitos do 
Povo". Após a sua formação elaboram um programa que denominaram "Em defesa do Povo 
Pobre e pelo Progresso do Interior". No programa inseriram diversas reivindicações da 
população e estipularam meios para alcançá-las. Bem detalhado e elaborado, o programa 
visava contribuir e facilitar a vida do trabalhador no campo estabelecendo até mesmo 
cooperativas de produtos agrícolas. Curioso é o estabelecimento de regras que prevêem o 
respeito aos direitos humanos, como a liberdade religiosa (art. 17) e de reunião (art. 18). Essas 
características ficam evidentes na convocação elaborada pelo grupo e que seria divulgada para 
a população local: 

  

"A ULDP convoca a todos, homens e mulheres, jovens e velhos, para lutar com energia e 
entusiasmo por este programa de reivindicações mínimas. Chama os habitantes do interior a 
ingressar em suas fileiras e a levar adiante a revolução popular. É hora de decisão. De acabar 
para sempre com o abando em que vive o interior e para pôr fim à vida de padecimentos em 
conta de milhões de brasileiros esquecidos, humilhados e explorados". (MANUEL, 1976, pág. 
38) 

  

Dessa forma fica evidenciada a tentativa do grupo de mostrarem que estavam do lado dos 
moradores da região e que estes deveriam lhes apoiar. Tal atitude tinha um objetivo maior, a 
de que, no momento do conflito armado, fosse possível incorporar as massas ao lado da 
guerrilha (POMAR, 1980, pág. 23). Mas se por um lado se tentava arregimentar o apoio da 
população local por outro a guerrilha começou a realizar ataques a civis. Como o cerco 
elaborado pelo exército se prolongava os guerrilheiros começaram a sentir necessidade de 
itens como querosene, alimentos e pilhas para lanterna. Foi justamente atrás desses recursos 
que o Destacamento B comandado por Osvaldão realizou um ataque à sede de um castanhal. 
A escolha do alvo era a melhor, pois atacar uma residência local ou uma mercearia da região 
poderia provocar rancores na população. A sede do castanhal era, portanto o local civil que 
menos repercussão negativa traria entre os moradores. Para obter os recursos os vigias locais 
foram dominados e o administrador foi forçado a entregar as mercadorias. Ações como essa 
possivelmente contribuíram para que a imagem dos guerrilheiros começasse a se corroer na 
opinião pública ao longo do tempo (MANUEL, 1976, pág. 40). Outro relato envolvendo falta 
de recursos também envolveu o destacamento de Osvaldão, que, ao elaborar uma emboscada, 
aguardou uma semana os militares aparecerem mas teve que desistir porque o alimento 
acabou (MANUEL, 1976, pág. 61). As maiorias dos acontecimentos envolvendo a falta de 
mantimentos ocorreram durante a terceira ofensiva militar contra a guerrilha, ou seja, os 
guerrilheiros estavam sendo vítimas de seu próprio sucesso, conseguiam resistir mas o tempo 
prolongado acabava com as provisões. 

 
Por fim, em 12 de abril de 1972, para surpresa da direção do PC do B que não sabia da 
delação da desertora Regina, o exército realiza uma invasão em toda a região do Araguaia 
dando início ao conflito. Entretanto, para a frustração dos militares, os militantes se 
embrenham na mata e demonstram um excelente conhecimento de como ela funciona. A 
guerra se torna difícil e os militares passam a travar uma guerrilha complicada ao contrário de 
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uma operação de rotina como imaginavam. Os militantes do PC do Brasil já haviam montados 
estoques com suprimentos pela floresta e estavam dispostos a resistir por meio da luta armada. 
Para desmantelar o grupo os militares realizaram três cercos sendo os que os dois primeiros 
falharam. Somente o terceiro e último cerco logrou êxito, mas para isso lançou uso de extrema 
violência e desmandos inclusive com os habitantes locais que não estavam envolvidos na 
guerrilha. Existem relatos de residências que foram queimadas e paióis que foram destruídos. 
Militantes foram amarrados em burros e arrastados vivos para logo depois serem mortos a 
golpes de baioneta (MANUEL, 1976, pág. 41). Ao mesmo tempo em que os militantes eram 
perseguidos e torturados o mesmo ocorria em todo o território nacional com os membros do 
PC do B. A ação frente aos filiados e dirigentes não foi menos violenta, levando à morte 
membros importantes do Comitê Central do PC do B como Carlos Nicolau Danielli, Lincoln 
Cordeiro Oest, Luís Guilhardini, Lincoln Bicalho Roque e Maurício Grabois . A repressão 
ocorreu em diretórios situados na Bahia, Espírito Santo, Guanabara, São Paulo e Ceará. Por 
fim, culminou com a chacina da Lapa em 1976 (POMAR, 1980, pág. 2). Nenhuma dessas 
informações sobre as atrocidades na ação militar chegavam ao povo brasileiro devido ao filtro 
elaborado pela censura brasileira da época. A preocupação dos militares em que os 
acontecimentos não chegassem ao público em geral tinha como objetivo não só o de evitar 
manchar as forças armadas com um histórico formado por práticas de torturas e desmandos, 
mas o também de impedir qualquer simpatia do público com os guerrilheiros. O exército sabia 
que esse era um dos principais objetivos do PC do B. Afinal o partido tinha consciência que 
um pequeno grupo de pessoas jamais conseguiria dar um golpe em um país de grande 
extensão territorial como o Brasil. Apesar disso, vários dirigentes acreditavam que a ação de 
pequenos grupos guerrilheiros, formados por bravos combatentes, despertaria a simpatia da 
nação, trazendo a massa para um grande levante por meio do exemplo (POMAR, 1980, pág. 
20). Já o cerco a população local teve como objetivo evitar que a mesma ajudasse aqueles que 
haviam embrenhado na floresta. Em contrapartida os militares passaram a utilizar das tribos 
de índios locais para que os mesmos realizassem buscas dentro da floresta, sendo este um dos 
seus grandes trunfos. Também ofereceram aos moradores locais recompensas em dinheiro por 
cada guerrilheiro que fosse pego vivo ou morto e para ajudá-los nas buscas dos mesmos. Ao 
mesmo tempo em que se pressionavam os moradores, lhes ofereciam serviços públicos por 
meio da operação ACISO que distribuiu remédios e realizava atendimentos médicos para a 
população local (MANUEL, 1976, pág. 44). Além de tentarem envolver a população por meio 
de políticas públicas também começaram a desenvolver uma estratégia para a região. 
Percebendo que o conhecimento da floresta se demonstrou uma enorme vantagem para os 
guerrilheiros o exército decidiu abrir mais cinco quartéis destinados à criação de batalhões de 
infantaria da selva (MANUEL, 1976, pág. 50). A medida que eram encontrados os 
guerrilheiros eram torturados e mortos. No final do conflito cerca de 19 soldados morreram e 
67 guerrilheiros foram mortos (NARLOCH, 2009, pág. 283). Até os dias de hoje boa parte 
dos corpos encontram-se desaparecidos e as famílias não possuem acesso a eles, pois o 
exército nega o acesso aos documentos ligados a guerrilha sob a alegação de que ela nunca 
existiu. 

  

A LEI DE ANISTIA 

 
A luta em prol da anistia 

 
Durante o regime militar de 1964 a 1985 diversos Atos Institucionais foram promulgados que 
iam de forma contrária aos direitos fundamentais de todo o brasileiro. A reação da população 
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contra a ditadura levou a um endurecimento do regime que promoveu a repressão de direitos 
civis e políticos que foram somadas a prisões arbitrárias, torturas das mais variadas formas e o 
desaparecimento de opositores que até hoje, mesmo após mais de 20 anos do fim do regime 
militar, permanecem como um mistério para seus familiares. Aliás, esse demonstra ser um dos 
piores legados que o regime militar deixou para os brasileiros, a impossibilidade de mães, 
filhos, irmãos e irmãs de poderem realizar o enterro de seus entes queridos já que não sabem o 
paradeiro dos corpos. 
Desde o Ato Institucional nº 1, quando diversos políticos tiveram seus direitos cassados sendo 
que alguns deles começaram a se refugiar fora do país, começou a discussão sobre uma lei 
que anistiasse os perseguidos e concedessem a oportunidade de seu retorno ao território 
nacional. Esse objetivo começou a tomar corpo a partir de 1968, quando se iniciou o 
movimento em prol de uma lei que anistiasse os opositores do regime militar que se 
encontravam exilados em razão das perseguições do regime. Diversos comitês em prol da 
anistia foram criados na Europa, ao mesmo tempo em que foram criadas diversas entidades 
para defendê-la dentro do país (SWESSON FILHO, 2010, pág. 177). Além disso, protestos e 
a greve de fome realizada por presos políticos de todo o país ajudaram a reforçar a defesa da 
anistia. 

 
Por fim a luta em prol da anistia ganhou fôlego com duas mortes ocorridas nos porões da 
tortura. A do jornalista Wladimir Herzog, que faleceu em outubro de 1975 e teve o seu corpo 
encontrado nas dependências do DOI-CODI e a do metalúrgico Manoel Fiel Filho, que 
ocorreu em janeiro de 1976. A notícia da morte de Wladimir Herzog causou comoção 
nacional e paralisou os trabalhos de rádios, televisões, revistas e jornais de São Paulo. Após o 
seu enterro no cemitério judaico a polícia tentou impedir a população de ter acesso à Catedral 
da Sé onde ocorreria a missa ecumênica. Mesmo com a repressão policial a Catedral ficou 
lotada. A morte de Herzog acabou gerando um processo até então inédito no país. Pela 
primeira vez o judiciário reconheceu a responsabilidade estatal pela morte de um preso 
político e foi reconhecida a ilegalidade pelos "métodos de investigação" utilizados pelos 
agentes de governo. Já a morte do metalúrgico Manoel Fiel Filho, obrigou o governo a 
substituir o general Ednardo D'ávila Melo que comandava na época o II exército. Tal atitude 
deixou mais uma vez a culpa pelos agentes do DOI-CODI. (SWENSSON JÚNIOR, 2010, 
pág. 178) 

 
O pedido de anistia ecoou por vários anos do regime militar até que no governo de João 
Batista Figueiredo, no ano de 1979, foi encaminhado o projeto de lei. O argumento era de que 
o projeto viabilizaria a transição para a democracia anistiando tanto opositores do regime 
militar quanto aos militares envolvidos. Ao mesmo tempo em que ocorria o movimento pela 
votação da Lei de Anistia o país iniciava sua transição para a democracia. Essa transição 
ocorreu de forma "tranqüila" ao ponto de que, mesmo após deixarem o poder, os mesmos 
militares permaneceram na ativa e nenhum foi exonerado (BASTOS, 2009, pág. 184). 

 
Essa transição ocorreu por que já há um bom tempo os militares percebiam o 
descontentamento da população com o regime imposto por eles. Esse descontentamento não 
ocorria simplesmente por meio dos partidos de esquerda e suas guerrilhas como vimos acima. 
Ela começou a ser mostrada nas urnas. Nas eleições que ocorreram em novembro de 1974 a 
população votou maciçamente nos candidatos do MDB que eram contrários à arena. Com isso 
o MDB conseguiu eleger uma grande quantidade de deputados federais e senadores. Diante 
disso os militares começaram a perceber que para manter o governo sobre controle deveria 
adotar medidas, mesmo que fossem antidemocráticas. Dessa idéia surgiu a "Lei Falcão", com 
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o intuito de alterar as regras já para as eleições municipais de 1976. Com isso o processo de 
controle das eleições estava somente começando e o voto da população começava a perder 
força. Entretanto, mesmo com essas medidas, o Presidente Geisel percebeu que ocorreria uma 
vitória da oposição nas eleições seguintes. Como governar já se demonstrava extremamente 
difícil devido aos empecilhos que os políticos do MDB colocavam a qualquer projeto do 
governo. O Presidente Geisel decidiu tomar uma atitude drástica, fechar o Congresso 
Nacional por duas semanas. Admitindo o seu retorno somente depois de alterar as regras para 
as próximas eleições, com uma novidade que seria mais um golpe forte na democracia. Foi 
criada a figura do "senador biônico", que seria eleito pelas assembléias legislativas de cada 
estado brasileiro. Como cada um dos três senadores seria "biônico" e os governadores 
continuavam sendo eleitos indiretamente, os militares acreditavam que conseguiriam dessa 
forma continuar controlando o cenário político nacional, e conseguiram. Nas eleições 
seguintes a população votou novamente no MDB ampliando a margem que o partido de 
oposição havia conseguido nas últimas eleições, entretanto, devido a figura do senador 
"biônico", o governo Geisel continuou controlando a maioria do Congresso em 1978. 

  

A tramitação do Projeto de Lei 

 
Foi dentro desse quadro político antidemocrático que tramitou o projeto de lei que tratava da 
anistia brasileira. Era de se esperar que o regime militar não se preocupasse tanto com a 
elaboração da lei de anistia e sua transição. Tendo o Congresso Nacional sob controle ficaria 
fácil identificar possíveis movimentos prejudiciais a eles e impedi-los ainda dentro do 
Congresso. Isso começou a ser percebido já no momento da elaboração do projeto que deu 
origem à lei. O art. 57, VI, da CF de 1967, que havia sido inserido nesta constituição por 
conta da EMC 1/69, estabelecia que a competência para conceder anistia para crimes políticos 
pertencia ao Presidente da República após ser ouvido o Conselho de Segurança Nacional. 
Dessa forma coube ao Presidente da República João Batista Figueiredo, em conjunto com 
Petrônio Portella, senador da república, Goubery do Couto e Silva, que exercia a função de 
ministro-chefe da Casa Civil, Heitor Ferreira, que atuava como secretário particular do 
Presidente, Octávio Aguiar de Medeiros, então chefe do SNI, e Danilo Venturini, que exercia 
a chefia do gabinete militar, a elaboração do Projeto de Lei (SWENSSON JÚNIOR, 2010, 
pág.181). Portanto, muitos membros da alta cúpula do regime militar participaram da 
elaboração do projeto que seria encaminhado ao Congresso o que garantiu a proteção dos 
interesses não só de seus membros, mas também da categoria que representavam. Ao assinar 
o projeto em 26 de junho de 1979 o Presidente Figueiredo fez questão de enviar uma 
mensagem ao povo brasileiro ressaltando o início de um momento ímpar, que favorecia à 
pacificação, mas para que a lei de anistia alcançasse seu objetivo era necessário um 
desarmamento dos espíritos para que surgisse uma coexistência pacífica (BASTOS, 2009, 
pág. 184). Dessa forma o Presidente Figueiredo deixava claro, desde o seu pronunciamento, 
de que seriam abarcados na lei da anistia não somente aqueles que lutaram contra a ditadura 
colocando as suas vidas em risco, mas também os que praticaram a tortura nos porões do 
DOI-CODI. 

 
Após o encaminhamento do projeto para o Congresso o mesmo foi submetido às comissões 
parlamentares conforme estabelecia o processo legislativo de 1967. Mais uma vez o governo 
militar demonstrou que pretendia manter o projeto sob controle, sem alterações, durante todo 
o processo legislativo. É bem verdade que foram elaboradas comissões mistas para análise do 
projeto com membros tanto da situação quanto da oposição. Entretanto, dos 11 senadores que 
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compunham a comissão, apenas 3 eram da oposição sendo os outros 7 da antiga Arena que 
compunha a base do governo . Já dos 11 deputados federais que participaram da comissão 5 
eram do MDB e 6 da Arena . Como relatores foram escolhidos o deputado Ernani Satyro para 
a Câmara Federal e para o senado os Senadores Moacyr Dalla e Helvídio Nunes, mais tarde 
substituídos por Aderbal Jurema e Jutahy Magalhães, todos da Arena. Dessa forma o governo 
garantiu a maioria das comissões e as suas relatorias para que tudo transcorresse como 
desejasse (SWENSSON JÚNIOR, 2010, pág. 181). 

 
A medida em que os trabalhos das comissões avançavam as propostas de alterações da lei, 
realizadas pela oposição, começaram a ser negadas. Das 305 emendas e 9 substitutos 
apresentadas por 26 senadores e 108 deputados federais (sendo 49 desses parlamentares 
pertencentes à Arena), a maioria não logrou êxito (BASTOS, 2009, pág. 185). Dessas 
emendas, um total de 83 tinha como objetivo de somente alterar o art. 1º do projeto, o que 
deixava evidente a preocupação dos parlamentares com a repercussão que a aprovação desse 
artigo poderia gerar (SWENSSON JÚNIOR, 2010, pág. 182). Ao rejeitar a maioria dos 
substitutivos e das emendas que lhe foram apresentadas o único argumento do relator era de 
que elas se tratavam de propostas "impertinentes" (BASTOS, 2009, pág. 187). Demonstrando 
o desinteresse em até mesmo justificar as negativas enviadas à oposição. Com isso o regime 
militar avançava em seu intento, por um lado impedia a aprovação de emendas que tentavam 
excluir da anistia os torturadores do governo, por outro lado os militares poderiam elaborar a 
transição da forma que bem entendessem, ou seja, sem prejuízo para aqueles que realizaram 
desmandos por ordens do governo. Estava formado o cenário para uma transição da 
democracia "sem maiores transtornos e sem um levante popular". Mesmo assim, os 
parlamentares conseguiram, ao apresentar elevado número de pedidos de alterações, 
demonstrarem seu descontentamento com o projeto de lei elaborado pelo Presidente 
Figueiredo e sua equipe. 

 
Por fim, a Lei 6.683 acabou sendo promulgada em 28 de agosto de 1979, tendo também sido 
publicada e tornado válida em todo o território brasileiro. O único veto realizado pelo 
Presidente Figueiredo ao sancionar a lei foi o verto parcial no art. 1º para que fosse retirada a 
expressão "e outros diplomas legais". Para regulamentar a lei, o Presidente Figueiredo 
expediu o Decreto 84.223, conforme exigia o art. 13 do diploma legal. Para completar o ciclo 
iniciado, foi também expedido o decreto 84.223 no dia 20 de novembro do mesmo ano. Com 
o Decreto o Presidente Figueiredo concedeu indulto e as penas de todos aqueles que foram 
condenados foram reduzidas. Através desse ato diversos presos políticos alcançaram a 
sonhada liberdade (SWENSSON JUNIOR, 2010, pág. 185). 

A Lei 6683/79 e a anistia aos agentes estatais 

 
Mesmo assim o descontentamento permaneceu, a lei 6.683 acabou por anistiar também os 
agentes do governo que realizaram diversas espécies de tortura e que também promoveram o 
seqüestro e desaparecimento de opositores do regime militar no seu art. 1º. Esse artigo 
estipulava que ficariam anistiados todos os que, dentro do período compreendido entre 2 de 
setembro de 1.961 e 31 de dezembro de 1978 tivessem cometido os delitos a seguir: crimes 
políticos ou conexos a estes, cujos direitos políticos haviam sido suspensos; aos servidores da 
administração pública direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público; aos 
servidores do Poder Legislativo e Judiciário e; aos militares, dirigentes e representantes 
sindicais, punidos com fundamentos em Atos Institucionais e complementares (BASTOS, 
2009, pág. 186). Ou seja, todos aqueles que realizaram práticas de torturas e desmandos nos 
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porões do DOI-CODI estariam isentos de qualquer penalidade. As razões sustentadas por 
aqueles que defenderam a anistia aos torturadores era a de que estes não agiam por conta 
própria mas sim por razões políticas. Esses agentes estatais teriam agido, portanto 
influenciados pela doutrina da segurança nacional segundo a qual o país corria o risco de um 
golpe comunista que lançavam uso de práticas terroristas e subversivas para desestabilizar o 
governo. Sendo assim, os excessos praticados seriam justificáveis ou até mesmo necessários. 
Ademais, para que ocorresse uma transição pacífica e tão sonhada pela sociedade, era 
necessário estabelecer concessões por ambas as partes, o que nas palavras do Presidente 
Figueiredo ao assinar o Projeto de Lei nº 14 seria o necessário "desarmamento dos espíritos" 
para que dessa forma se alcançasse uma "coexistência democrática" (BASTOS, 2009, pág. 
184). Isso acabou gerando uma forte discussão na doutrina entre os que concordavam que a 
lei concedia anistia aos torturadores e entre aqueles que não concordavam com tal hipótese. 
Muitos autores dedicados aos direitos humanos criticaram a interpretação dada à expressão 
"crimes conexos" existente na lei. Dentre as opiniões que sustentam essa teoria cumpre 
destacar a de Flávia Piovesan: 

  

"Crimes conexos são os praticados por uma pessoa ou grupo de pessoas, que se encadeiam em 
suas causas. Não se pode falar em conexidade entre fatos praticados pelo delinqüente e pelas 
ações de sua vítima. A anistia perdoou a estas e não a aqueles; perdoou as vítimas e não os 
que delinqüem em nome do Estado. Ademais é inadmissível que o crime de tortura seja 
concebido como crime político, passível de anistia e prescrição." (PIOVESAN, 2009, pág. 
181) 

 
Portanto, Flávia Piovesan considera não somente precipitado o entendimento que se dá à 
expressão "crimes conexos" como vai além, afirmando ser impensável que em uma sociedade 
democrática o Estado admita a prescrição para crimes que envolva a tortura de seus cidadãos 
(PIOVESAN, 2009, pág. 181). Lênio Streck, seguindo a mesma linha de raciocínio, afirma 
que a lei de anistia jamais poderia considerar a tortura como um crime político, e como não é 
crime político, jamais poderia ser alcançada nos seus efeitos seja por uma lei ou até mesmo a 
própria Constituição. Streck ainda faz mais uma ressalva, a de que uma lei jamais deve 
proteger de modo incompleto os direitos humanos fundamentais. Uma vez estabelecido, o 
Estado Democrático de Direito tem a obrigação de defender os direitos de seus cidadãos, e 
essa proteção não deve ser somente contra a ação de outros cidadãos, mas também contra a 
ação do próprio Estado contra a população em geral. Sendo assim, ao ser interpretada de 
modo que os torturadores sejam inocentados, a Lei de Anistia vai contra o princípio da 
proteção do deficiente defendida pelos direitos humanos. Sob esse ponto de vista um Estado 
jamais poderia elaborar uma lei concedendo anistia para aqueles que praticaram a tortura pois 
ao agir dessa forma ele estaria defendendo de forma incompleta os direitos humanos 
(STRECK, 2009, pág. 26). 

 
Apesar de vários doutrinadores, como Piovesan e Streck citados acima, sustentarem que a lei 
não abarcou os torturadores e que a inclusão destes seria um erro de interpretação sobre o 
significado do que seriam crimes políticos, a tese de que a lei de anistia teve um caráter amplo 
e irrestrito alcançou também os agentes estatais isentando-os de seus crimes (SWENSSON 
JÚNIOR, 2010, pág. 191). Esse caráter amplo foi adotado pelo STM - Superior Tribunal 
Militar, em suas decisões. De fato, após a jurisprudência do STM defender o caráter extensivo 
da Lei de Anistia para também aqueles que praticaram a tortura, nos trinta anos que seguiram 
a publicação da Lei 6.683/79, nenhum torturador foi condenado, razão pela qual a alegação de 
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que esses agentes foram inocentados foi adotada na prática (SILVA, 2009, pág. 253). Em 
razão disso entendimentos como a de Flávia Piovesan acabaram esbarrando na compreensão 
dada por uma grande quantidade de juristas, principalmente do campo penal. Segundo esses 
juristas não seria possível rediscutir os efeitos da lei já que admitir essa hipótese colocaria em 
risco o princípio da reserva legal. Para aqueles que defendem essa linha de raciocínio ligada 
ao penal-clássico (seja ele de feição iluminista ou pós-iluminista), o direito somente deve ser 
usado com o intuito de proteger o "débil" contra a ação do Estado "mau". Sendo assim, 
admitir que a lei permita a condenação de torturadores fariam esses juristas caírem em 
contradição com a tese clássica penal que defendem. É triste constatar que se defende a 
tortura em prol do sustento de uma corrente doutrinária, mas infelizmente isso é o que ocorre 
atualmente no país. É justamente por isso que essa posição ainda sofre críticas como a de 
Lênio Streck para quem o direito penal também deve ser utilizado para que ocorra a 
transformação da sociedade como o exemplo da justiça argentina que veremos adiante 
(STRECK, 2009, pág. 25). 

 
Outro fato chamou a atenção quanto aos efeitos da lei de anistia. Ao mesmo tempo em que 
foram isentados todos aqueles que estiveram envolvidos na prática da tortura, deixaram de 
fora do benefício da lei, todos aqueles que já haviam sido condenados por crimes já 
tipificados na Lei de Segurança Nacional Vigente na época (Dec.-Lei 898/69) como 
terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal que se constituíam práticas de resistência ao 
regime militar. Portanto a lei foi ainda mais longe, possibilitando a anistia para os torturadores 
em geral, mas não estendendo o benefício a todos que lutaram contra o regime militar. 
Gerando um conflito até mesmo curioso e ilógico, aqueles que cometeram os crimes acima 
transcritos, mas que a sentença não havia transitado em julgado estariam anistiados, já aqueles 
que cometeram o mesmo crime e cuja sentença já houvesse sido prolatada tiveram sua 
condenação mantida e a anistia negada (BASTOS, 2009, pág. 186). Fica, portanto, 
evidenciado que a lei, apesar de abrangente, foi eivada de falhas e elaborada em um estado 
que sofria medidas antidemocráticas com forte tendência para favorecer uma minoria que 
praticou atrocidades. Mesmo assim a lei não foi alterada até os dias de hoje. O único avanço 
em nossa legislação para com os que foram perseguidos e oprimidos durante o regime militar 
foi a lei 9.140/95. Essa lei acabou reconhecendo como mortos os desaparecidos políticos 
durante o regime militar e estabeleceu que seus familiares teriam direito à indenização por 
parte do Estado (PIOVESAN, 2009, pág. 181). Fora isso poucos avanços ocorrem em matéria 
legislativa e no judiciário interno. Junto também ficaram para trás a possibilidade dos 
familiares terem acesso aos documentos militares sobre o período de exceção, pedido esse 
negado pelas forças armadas. 

  

O direito internacional dos direitos humanos antes da Lei 6.683/79 

 
Após a segunda guerra mundial se ganha projeção internacional o debate em torno dos 
direitos humanos. Essa preocupação tem como escopo as atrocidades cometidas durante o 
regime nazista. A partir dos fatos que ocorreram na 2ª guerra mundial a sociedade global 
começou a pensar nos direitos humanos como parâmetro para impedir ações abusivas do 
Estado frente à população. Para isso era necessário transformá-lo em norma a ser seguida. É 
justamente por isso que a Declaração de 1948 da ONU inicia um processo global de suma 
importância, a de desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos. É justamente a 
convenção quem vai estabelecer diversos instrumentos de proteção à dignidade da pessoa 
humana (PIOVESAN, 2009, pág. 178). 
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A lei de anistia e o tratamento dispensado nos tribunais pátrios 

  

Como afirmado acima o STM admitiu a possibilidade da anistia também para os agentes 
estatais que cometeram a prática da tortura durante o regime militar. Essa jurisprudência 
impediu que as ações que abordavam o tema tivessem sucesso neste tribunal. Já a justiça 
comum apenas recebeu a sua primeira ação contra um militar pela prática da tortura em 
novembro de 2006. Na ocasião a justiça de primeira instância do Estado de São Paulo tomou 
uma decisão marcante para os direitos humanos no país. Nessa oportunidade a justiça admitiu 
que o militar acusado, no caso o Coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, poderia 
ser processado uma vez que a lei de anistia não impedia tal ato (SILVA, 2009, pág. 259). 
Mesmo assim trata-se de apenas o início, Fábio Konder Comparato defende que esses 
processos devem se multiplicar no judiciário. Dessa forma as famílias das vítimas deveriam 
ser incentivadas a não se calarem pelo medo, mas se fazerem ouvir de alguma forma. 

 
Já no STF foi a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº 153) 
impetrada pela OAB, com o objetivo de que o STF declarasse de que a Lei da Anistia não 
protegia os crimes de tortura praticados durante o regime militar, que tentou questionar a 
legalidade da aplicação da lei de anistia no Brasil. A atitude da OAB vai de encontro com 
outros países, como a Argentina, Chile e Peru, que viveram sob o regime militar e que 
permearam a cultura de contestar judicialmente os militares acusados de torturar opositores da 
ditadura. 

 
Ao ajuizar a ação a OAB também colocou em debate a necessidade de se abrirem os arquivos 
da ditadura para facilitar a localização dos desaparecidos do regime militar. O mesmo foi feito 
pela vizinha Argentina e possibilitou o esclarecimento de diversos fatos que ocorreram 
durante a ditadura naquele país. 

 
No dia 29 de abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal, após dois dias de deliberações, 
rejeitou o pedido da OAB por sete votos a dois. Foram votos a favor da revisão os Ministros 
Ricardo Lewandowski e Carlos Aires Britto. Foram contrários os Ministros Eros Grau, que 
foi seguido por Cármen Lúcia, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Cezar 
Pelluso e Celso de Mello. 

 
Apenas os Ministros Lewandowski e Britto se posicionaram contra o argumento de que a Lei 
anistiou torturadores. Para a surpresa dos brasileiros, os outros Ministros do STF se 
posicionaram contra a ação sob diversos argumentos, dentre os quais o de que rever a Lei de 
Anistia é uma função do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário. Para surpresa de muitos 
o Ministro Eros Grau, relator da ADPF, se posicionou de forma contrária ao pleito da OAB 
mesmo tendo sido torturado durante o regime militar em 1972, época em que militava no 
Partido Comunista Brasileiro. A posição do STF colocou a maioria dos familiares, vítimas das 
atrocidades perpetradas durante o regime militar em apreensão, e todos acabaram voltando 
seus olhos para o julgamento do Caso Lund na Corte Interamericana dos direitos humanos. 

 
A decisão da ADPF nº 153 frente ao Direito Internacional 
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Como vimos acima, a posição do STF não somente vai contra a tendência dos direitos 
humanos após a segunda-guerra mundial como também é contrária ao que estabelece o direito 
internacional e aos pactos do qual o país é signatário. Ao deixar de lado o Pacto de São José 
da Costa Rica e as recomendações internacionais para que fosse revista a lei de anistia o 
governo brasileiro abriu as portas para uma ação em uma corte internacional. Isso veio a 
acontecer no momento em que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi 
provocada pela ONG Center for Justice and International Law - Cejil, pelo Grupo Tortura 
Nunca Mais e pela Comissão de Familiares de mortos e desaparecidos durante o regime 
militar, estes grupos apresentaram demanda junto a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos por violar o Pacto de San José da Costa Rica ao não punir os responsáveis e 
também por não permitir o acesso dos familiares aos dados do governo sobre a Guerrilha do 
Araguaia. O caso que estava tramitando na Corte Interamericana de Direitos Humanos sob o 
nº 11.552 acabou condenando o Brasil em sentença prolatada em 24 de outubro de 2010 e 
publicada em 14 de dezembro de 2010. A condenação segue a jurisprudência já consolidada 
na Corte Interamericana de Direitos Humanos de que crimes contra a humanidade (dentre os 
quais estão a tortura e os desaparecimentos ocorridos durante a guerrilha) que foram 
cometidos por agentes da ditadura militar, devem ser investigados e punidos (GOMES, 2011). 

  

Conclusão 

 
As atrocidades ocorridas durante a Guerrilha do Araguaia não devem ser esquecidos. Pelo 
contrário, devem constar em livros de história e serem ensinados aos nossos filhos. Os crimes 
citados na sentença do Caso Lund demonstram que durante a guerrilha as atrocidades 
cometidas pelo governo foram assustadoras. E mais, permaneceram no tempo ao atingirem os 
entes queridos que não tiveram por parte do governo informações relevantes sobre o paradeiro 
dos corpos e até mesmo foram ameaçados quando tentavam localizá-los. Tais atos, 
inimagináveis em um regime democrático de direito, representa talvez o lado mais sombrio 
dessa história, motivo pelo qual a condenação do Brasil no Caso Lund demonstra ser acertada 
e uma forte esperança para que possamos questionar a aplicação dos direitos fundamentais 
frente aos desvarios cometidos durante os regimes autocráticos. 
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A RELATIVIZAÇÃO DA IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO DO ESTADO 
ESTRANGEIRO FACE ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NA 

PERSPECTIVA DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA. 
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THE HUMAN RIGHTS VIOLATION IN PERSPECTIVE OF THE BRAZILIAN COURTS 
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RESUMO 
Remetendo-se às origens ancestrais da imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros e 
descrevendo a evolução experimentada por tal instituto ao longo dos séculos, o presente 
trabalho aborda a relativização da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro face às 
violações de Direitos Humanos. É em especial na segunda metade do século XX que essa 
problematização manifesta-se com maior fervor nas jurisprudências nacional e internacional, 
estendendo seus efeitos inclusive diante de atos de soberania dos Estados. Dar-se-á especial 
enfoque aos casos que envolvem violações aos direitos humanos e a (in)existência de 
imunidade de soberania para os Estados violadores, sendo a análise feita sob a ótica do 
indivíduo e a proteção dos direitos humanos, como indicativo das transformações sociais e 
jurídicas nas relações entre Estado e indivíduo. 
PALAVRAS-CHAVE: IMUNIDADE; ESTADO; DIREITOS HUMANOS; VIOLAÇÕES 
 
ABSTRACT 
Referring to the ancestral origins of immunity from jurisdiction of foreign States and 
describing the evolution experienced by this concept over the centuries, this paper addresses 
the relationship between immunity from jurisdiction and the human rights violations. It is 
mainly in the second half of the 20th century that this issue arises in the Brazilian and 
international jurisprudence, when its effects can be perceived even against the States’ acts of 
sovereignty. This paper specially highlights cases involving human rights violations and the 
(in)existence of sovereign immunity for the violating States, focusing on the individual’s 
perspective and analyzing the protection of human rights, as an indicative of social and 
juridical transformation between Estate and individual. 
KEYWORDS: IMMUNITY; STATE, HUMAN RIGHTS, VIOLATIONS 
 
 

1. Introdução 

De origens históricas anciãs, a imunidade soberana remonta à inviolabilidade dos templos de 
culto ao divino, nos quais não se admitia a jurisdição local das autoridades temporais, mas 
somente de seus representantes religiosos. Já o conceito moderno de imunidade de soberania 
surge com os Estados modernos, quando a inviolabilidade da pessoa do soberano, outrora 
representante do direto da divindade, transmutou-se para o Estado.  

A imunidade de jurisdição é explicada como decorrência do princípio da igualdade dos 
Estados no plano do Direito Internacional, consolidada pela expressão latina par in parem non 
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habet judicium. E também pode ser entendida como um desdobramento de norma 
consuetudinária autônoma amplamente reconhecida no âmbito do direito internacional. 
Discute-se se tal imunidade alguma vez teve caráter absoluto e qual sua atual conformação na 
doutrina e jurisprudência nacional e internacional. 

A jurisprudência nacional, apoiada pela doutrina especializada, por meio do Supremo 
Tribunal Federal, no caso Genny v. Alemanha em 1989, com base em norma costumeira 
internacional, reconheceu que a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em matéria 
trabalhista tem caráter relativo. Essa nova orientação seguiu as inovações trazidas nesse 
campo pela comunidade internacional, estabelecendo, assim, uma primeira flexibilização da 
regra absoluta da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro. 

Das alterações sofridas pelo direito internacional no decorrer da história, a que mais destaque 
merece, quando o assunto é imunidade de soberania, é o fato de que de uma ótica centrada na 
figura dos Estados, passou-se a uma concepção que se preocupa cada vez mais com o papel 
dos indivíduos e da importância dos direitos humanos. Neste escopo, verifica-se uma efetiva 
reordenação do pensamento jurídico nacional e internacional de maneira que a primazia 
conferida à proteção dos direitos humanos ocasionou mudanças em diversos institutos do 
direito internacional, cuja aplicação passou a se pautar também por esses valores, que se 
encontram materializados em diversos documentos internacionais e também na ordem 
nacional. É um movimento que a princípio pode parecer contrário ao do aumento autonomia e 
diminuição da intervenção Estatal, mas que se analisado em profundidade revela que a 
sociedade internacional não mais coaduna com posturas desrespeitosas aos seres humanos, e 
por isso se ve obrigada a intervir e revogar imunidades de origens tão remotas quanto o 
próprio surgimento do Estado. 
Este trabalho visa demonstrar o efeito de tais transformações sobre a imunidade de jurisdição 
do Estado estrangeiro, analisar os casos que permitiram a evolução desse instituto. Porém, 
este estudo pretende, de forma despretensiosa, corroborar com as contestações levantadas ao 
instituto das imunidades de jurisdição do Estado estrangeiro quando as demandas em questão 
envolvem violações aos direitos humanos. É ainda sustentável advogar pela intangibilidade do 
Estado estrangeiro quando este atenta contra valores mundialmente louvados, discutidos e 
protegidos, como assim os são os direitos humanos? 

  

2. Histórico do Instituto da Imunidade do Estado soberano 

O Estado também pode participar de uma relação jurídica de direito privado com conexão 
internacional à medida que sua lei interna admita essa atuação, e, se tal for o caso, não viole a 
legislação de outro Estado a cujo território a relação jurídica é vinculada. Ou seja, a 
possibilidade de ser parte de uma relação jurídica de direito privado com conexão 
internacional não está restrita aos particulares. 

Nesses casos, indaga-se se o Estado estrangeiro pode ser acionado perante a justiça de outro 
Estado soberano, e se seu patrimônio, situado no território deste, pode ser judicialmente 
executado, baseado em decisão que lhe seja desfavorável. A impossibilidade de demandá-lo 
resultará na sua imunidade de jurisdição, isto é, não estará sujeito à jurisdição de outro Estado 
soberano, não obstante a justiça deste país, em princípio, seja internacionalmente competente 
para julgar a relação jurídica objeto da disputa judicial.[1] 
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Para melhor analisar o instituto da imunidade de jurisdição, que inicialmente era entendido de 
forma absoluta, ou seja, até o século XX os Estados em geral gozavam de imunidade absoluta 
perante a justiça de outro Estado, faz-se necessário uma contextualização histórica desse 
instituto permitindo melhor visualização de sua evolução e transformação pela doutrina 
internacional, que passou a adotar a tese da imunidade relativa ou limitada de jurisdição do 
Estado estrangeiro. 

As imunidades tiveram uma primeira formulação através do costume internacional, que 
consagrou a regra par in parem non habet judicium, "[...] nenhum Estado soberano pode ser 
submetido contra sua vontade à condição de parte perante o foro doméstico de outro 
Estado"[2] regra essa que teria sua reformulação nos séculos posteriores, nas formas das 
imunidades absolutas e das imunidades relativas.[3] 

Guido Fernando da Silva Soares aponta que as primeiras manifestações a respeito de 
hipóteses de fenômenos subtraídos à jurisdição de uma autoridade local, imunidades, 
atribuem-se a alguns determinados lugares que, consagrados ao culto divino, não permitiriam 
o exercício de atividades que não fossem estritamente relacionadas aos serviços religiosos. Na 
Grécia Clássica e em todos os períodos da Civilização romana, no interior de templos, 
cemitérios e locais onde se realizavam atividades religiosas, havia entendimento de que os 
poderes das autoridades locais cessavam, em respeito à superioridade dos seres e dos lugares 
que eram a eles dedicados. [4] 

O surgimento e a expansão do Cristianismo levaram ao alargamento da sacralidade de 
determinados locais a outros, como os mosteiros e conventos, contudo, sempre subordinada à 
idéia de que tais sítios deveriam estar fora dos poderes das autoridades leigas, por serem 
consagrados ao culto de um único Deus ou, ainda, das pessoas a seu serviço. Nessa cadeia 
evolutiva, a sacralidade de locais, logo se estenderia à sacralidade das funções neles exercidas 
e, igualmente, às pessoas que as exercem, que se encontrariam fora do poder das autoridades 
leigas. 

Nesse diapasão o instituto das imunidades jurisdicionais passou a se incorporar ao status da 
pessoa, sem que houvesse qualquer distinção entre as qualidades da pessoa e os atos que 
praticava. Dessa forma, desenvolveu-se também a noção de que os privilégios e imunidades, 
primitivamente ligados a função do monarca como o representante de Deus legitimado pelo 
então denominado "direito divino dos reis", e investido nos seus poderes temporais, viesse a 
se irradiar para a sua pessoa, por tudo quanto a ela se referisse; seus familiares e, certamente, 
para seus representantes pessoais, em particular, quando em missões oficiais, nos 
relacionamentos com outros monarcas. 

Antenor Pereira Madruga Filho leciona que a imunidade diplomática, em relação à jurisdição 
exercida pela autoridade local da missão, é um fenômeno mais antigo que o reconhecimento 
da imunidade do próprio soberano representado.[5] 

Vale lembrar que modernamente não se entende mais o local das legações diplomáticas ou 
consulares como território estrangeiro em solo nacional, mas, tão-somente, um local protegido 
por normas internacionais, conforme determinam as Convenções de Viena sobre relações 
diplomáticas e consulares de 1961 e 1963. Antenor Pereira Madruga assevera que a evolução 
do direito internacional e da concepção de que suas normas impõem limites à soberania 
tornou desnecessário o recurso à ficção da extraterritorialidade, não obstante ser ainda comum 
ouvir o leigo e equivocado raciocínio de que as restrições de acesso do poder público ao 
terreno da representação diplomática estrangeira se justificam por ser ali "território 
estrangeiro independente". Destaca, ainda, que antes da metade do século XX, Clovis 
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Beviláqua já afirmava a impropriedade da fictícia extraterritorialidade, considerando-a 
perigosa e inútil no contexto do direito moderno.[6] 

A imunidade própria do Estado, segundo afirma Antenor Pereira Madruga Filho, surge da 
imunidade que se reconhecia à pessoa do monarca. 

Não houve a criação de uma nova imunidade, apenas a transferência da titularidade da 
imunidade, que deixa de ser atributo pessoal do governante, tido como soberano, passando a 
ser atributo da pessoa jurídica do Estado. Nesse caso, a mutação estaria não no instituto da 
imunidade, mas na feição externa do soberano. [7] 

Antenor Pereira Madruga Filho, diante do princípio da imunidade absoluta dos Estados 
soberanos, assevera que o direito das imunidades poderia não ter tido a mesma relevância se a 
Escuna Exchange[8] houvesse sido confiscada não por Napoleão Bonaparte, mas, digamos, 
por D. João VI. Neste caso ainda se vê em uma confusão entre imunidade da pessoa do 
governante e imunidade do Estado. Todavia, essa confusão se desfaz diante do argumento, 
respaldado pela corte, da diferença entre a imunidade dos bens particulares do soberano, 
adquiridos no território do foro, e a imunidade dos bens afetados ao interesse nacional. 
Possivelmente, os Estados Unidos não se teriam empenhado tanto em promover a reforma na 
Suprema Corte do acórdão que restituía a MCFaddon e William Greetham, cidadãos norte-
americanos, a embarcação de sua propriedade, confiscada por tropas francesas em decorrência 
de violação ao embargo naval decretado contra a Inglaterra e seus aliados. 

Para o autor talvez, uma decisão contrária da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso 
Schooner Exchange v. McFaddon tivesse efetivamente levado a uma declaração de guerra 
pela França [para ele é muito provável que o forte interesse diplomático dos Estados Unidos 
em não se atritarem com o soberano francês pesou na decisão, assumida em corte por sua 
Procuradoria-Geral, de explorar a teoria jurídica que permitiria resolver o impasse. Esse 
interesse, expressamente disposto nas razões de recurso apresentadas neste caso pela 
Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, que alertou: "se os tribunais dos Estados Unidos 
devem exercer tal jurisdição acarretará em uma declaração judicial de guerra"[9]. Ou, mais 
provavelmente, não tivesse dado ensejo ao surgimento da teoria da imunidade absoluta. [10] 

Esse fato demonstra bem que uma potência, através de atos unilaterais, pode influenciar 
bastante na mudança do costume internacional, pois até 1952 os Estados Unidos da América 
reconheceram uma imunidade de jurisdição quase absoluta aos Estados soberanos 
estrangeiros, fundando-se no precedente estabelecido no referido caso "The Schooner 
Exchange v. McFaddon", julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 24 de fevereiro 
de 1812, conforme explica Antenor Pereira Madruga Filho: 

Não é de se estranhar que a prática unilateral de uma potência, cuja ascensão se verifica 
justamente na primeira metade do século XX, venha a ter um papel fundamental no costume 
internacional que se forma nesse período. Convém relembrar que, apesar de os tribunais 
belgas e italianos jamais terem aplicado a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros e não 
obstante a resolução do Instituto de Direito Internacional, firmada em 1891, já propor uma 
imunidade apenas relativa, firmou-se inicialmente um costume internacional próximo à 
prática norte-americana, conferindo à prerrogativa de imunidade um caráter quase 
absoluto.[11] 

Percebe-se, portanto, que no Estado liberal moderno, através de usos e costumes, os 
representantes dos Estados gozavam de privilégios, que foram consolidados nas Convenções 
de Viena sobre relações diplomáticas e consulares de 1961 e 1963, respectivamente. No 
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entanto, para Francisco Rezek, a imunidade do próprio Estado soberano não encontra 
fundamento em tais convenções internacionais: 

Embora votadas primordialmente à disciplina dos privilégios diplomáticos e consulares, as 
convenções de Viena versam no seu contexto a inviolabilidade e a isenção fiscal de certos 
bens - móveis e imóveis - pertencentes ao próprio Estado acreditante, não ao patrimônio 
particular de seus diplomatas e cônsules. Contudo, ali não se encontra norma alguma que 
disponha sobre a imunidade do Estado, como pessoa jurídica de direito público externo, à 
jurisdição local (de índole cível, naturalmente).[12] 

É possível discernir, assim como o fez o autor, a regra costumeira sintetizada no aforismo par 
in parem non habet judicium: nenhum Estado soberano pode ser submetido contra sua 
vontade à condição de parte perante o foro doméstico de outro Estado. Ou seja, os 
negociadores dos tratados de Viena dos anos sessenta não convencionaram a norma 
costumeira, sobretudo porque seu teor se poderia estimar fluente, a fortiori, da outorga do 
privilégio a representantes do Estado estrangeiro em atenção à sua soberania, e não com o 
propósito de "beneficiar indivíduos". [13] 

Antenor Pereira Madruga Filho, coadunando com essa idéia, alerta para a existência das 
chamadas "normas [internacionais] escritas" para as imunidades consulares e diplomáticas e 
"normas consuetudinárias" para a imunidade do Estado soberano. Destaca, ainda, a 
impossibilidade de se aplicar as convenções de 1961 e 1963 como recurso de integração de 
lacuna na norma costumeira sobre a imunidade dos Estados, conforme o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal no caso Nogueira v. Estados Unidos da América.[14] 

Por outro lado, Eneas Bazzo Torres entende que a Convenção de Viena, embora 
primordialmente disciplinando as questões relativas ao serviço diplomático, mais afetas ao 
pessoal da missão, disciplinou, também, imunidade do Estado, especialmente em seu art. 22, 
§ 3º, que, segundo ele, trata de inviolabilidade dos bens do Estado, que nada mais é do que 
uma espécie de imunidade in rem. [15] 

Fato que merece destaque, por seu caráter peculiar e conseqüências jurídicas no ordenamento 
nacional, é o de que uma vez reconhecida a imunidade de jurisdição do Estado Estrangeiro, o 
Supremo Tribunal Federal não aplica qualquer norma de Direito Interno, somente normas de 
Direito Internacional, mais precisamente, costume internacional, tendo em vista que as 
normas das Convenções de Viena não se aplicam para a imunidade soberana. Dessa forma, no 
Brasil vigora a pratica da aplicabilidade imediata da norma internacional na ordem jurídica 
interna. O Superior Tribunal de Justiça também já reconheceu inexistir norma de Direito 
Interno para o reconhecimento da imunidade soberana. "Não existe nenhum código, 
convenção ou tratado que obrigue o juiz brasileiro a reconhecer a imunidade absoluta de 
jurisdição a todos os atos praticados pelo Estado estrangeiro no Brasil." Ministro Garcia 
Vieira, do Superior Tribunal de Justiça, partidário da não aplicação no Brasil de uma 
imunidade extensiva, dita absoluta, solução que mais tarde o Supremo Tribunal Federal 
acolheria no caso Genny de Oliveira (AC 9.696, Relator Ministro Sydney Sanches). 

Grosso modo, conclui-se que a imunidade do Estado surge, originalmente, para protegê-lo das 
vicissitudes dos sistemas legais domésticos, bem como para estimular o estabelecimento de 
boas relações entre os Estados soberanos. Seu conceito permeia a idéia de que imunidade de 
jurisdição configura um conjunto de regras negativas que estabelecem quando uma corte não 
pode julgar um caso. Após determinar se possui ou não jurisdição para o caso, uma corte 
nacional irá checar se as regras relativas à imunidade se aplicam a este réu específico e, se 
constatado que ele é imune ao processo, a corte deverá abster-se de julgar a demanda que, se 
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não fosse por esta circunstância em particular da qual decorre a imunidade, sujeitar-se-ia 
normalmente à jurisdição da corte.[16] É nesse sentido que Accioly, Nascimento e Casella 
colocam a imunidade como uma restrição ao direito fundamental do Estado à jurisdição, 
direito este que é anterior e inerente à condição de Estado, e que será limitado pela 
imunidade.[17] 

 

3. Transição da Teoria da Imunidade de Jurisdição do Estado Estrangeiro: 

absoluta ou relativa? 

Nota do artigo: sem nota 167 votos 

A problemática da imunidade do Estado estrangeiro nunca foi pacífica e nem teve tratamento 
equânime. O direito diplomático se esforça para fixar um norte definitivo acerca do conteúdo 
e alcance da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro. As grandes mudanças de nosso 
século foram determinantes para a alteração da mentalidade da independência total das 
representações do Estado em solo estrangeiro. 

O primeiro marco a ser apontado é o pós Segunda Guerra Mundial e o, posterior e 
consequente, incremento das relações comerciais e do intercâmbio globalizado. Nesse 
contexto, surgiu a necessidade de os Estados criarem diretrizes para o tratamento das questões 
diplomáticas. Cita-se, nessa ocasião, a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, 
de 18 de abril 1961, na qual 81 países soberanos fizeram-se representados visando difundir 
normas que assegurassem o eficaz desempenho das missões diplomáticas. Esse texto restou 
incorporado ao direito positivo brasileiro pelo Decreto nº 56.435/65. Já em 24 de abril de 
1963, foi aprovada a Convenção de Viena sobre as Relações Consulares, promulgada no 
Brasil com o Decreto nº 61.078/67, e cuja finalidade também era assegurar o eficaz 
desempenho das repartições consulares em nome de seus respectivos estados. Ambas as 
Convenções asseguram amplo rol de garantias aos agentes de missões diplomáticas e 
repartições consulares. No âmbito das missões, seus membros são fisicamente invioláveis e 
gozam de ampla imunidade de jurisdição penal, civil e tributária. 

Acreditou-se, por muito tempo, que as regras expressas em tais Convenções conferiam aos 
Estados estrangeiros imunidade total em face da jurisdição do país em que situam suas 
missões diplomáticas. Prevalecia a noção da costumeira regra sintetizada no aforismo par in 
parem non habet judicium, ou seja, entre pares não há jurisdição, nenhum Estado soberano 
pode ser submetido, contra sua vontade, à condição de parte perante o foro doméstico de 
outro Estado. [18] 

A concepção absoluta da imunidade de Estado estrangeiro, no campo jurisprudencial, foi 
cristalizada através da paradigmática decisão, proferida pela Suprema Corte dos Estados 
Unidos da América em 1812, sobre o caso da Escuna Exchange, na qual a sentença do Chief 
Justice Marshall favorece a tese do caráter absoluto da imunidade de jurisdição, 
excepcionando, portanto, a França da jurisdição das cortes norte-americanas. Esse precedente 
orientou as cortes não só dos Estados Unidos, mas de diversos outros países, a concederem 
imunidade absoluta e irrestrita para os Estados estrangeiros perante os tribunais nacionais, 
restando os indivíduos lesados sem praticamente nenhum remédio. 

Convém relembrar, conforme leciona Antenor Madruga, que apesar de os tribunais belgas e 
italianos jamais terem aplicado a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros, e não obstante 
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a resolução do Instituto de Direito Internacional, firmada em 1891, já propor uma imunidade 
apenas relativa, firmou-se inicialmente um costume internacional próximo à prática norte-
americana, conferindo à prerrogativa de imunidade um caráter quase absoluto.[19] A 
importância e a repercussão da decisão Escuna Exchange para o direito internacional - e em 
especial para o campo das imunidades - é, portanto, incontestável. O paradigma da imunidade 
absoluta perdurou por muito tempo na doutrina e jurisprudência do direito internacional, 
tendo prevalecido até o fim do século XIX. 

Com as transformações ocorridas no panorama político, social e econômico do século XIX, a 
teoria clássica da imunidade absoluta do Estado estrangeiro já não mais se sustenta, tendo 
sofrido consideráveis modificações com o passar dos anos, como consequência da própria 
alteração do papel desempenhado pelo Estado. De fato, a crescente globalização e o avanço 
das relações e atividades comerciais entre os Estados determinaram uma atenuação à figura da 
imunidade total da jurisdição estrangeira. Assim, na medida em que se tornou corriqueira a 
prática de atos tipicamente particulares por parte dos Estados estrangeiros, passou-se a se 
atentar para a disparidade e injustiça de tratamento com os jurisdicionados nacionais, 
admitindo-se a submissão do Estado aos órgãos judiciais locais, em casos excepcionais.[20] 

Esse cenário levou à necessidade de se pensar em um tratamento jurídico distinto para os atos 
dos Estados, não mais limitados às suas atribuições eminentemente políticas e administrativas 
relacionadas ao governo do país. Assim, emerge a distinção entre atos de governo (jure 
imperii) e de gestão (iure gestionis ou privatorum), que é consagrada, segundo Cassese[21], 
pela jurisprudência dos tribunais italianos e belgas, que passam a negar a concessão de 
imunidade de jurisdição para os atos praticados pelos Estados estrangeiros em sua capacidade 
privada, inaugurando uma nova tendência no campo do Direito Internacional. Dessa maneira, 
a superação da teoria da imunidade absoluta tem como pilar o entendimento de que os 
privilégios de pessoas e locais diplomáticos são concedidos em virtude da função que 
exercem ou da sua representatividade, mas não tem a plenitude de abranger os atos praticados 
pelo Estado estrangeiro quando os realiza como se particular fosse (iure gestionis ou 
privatorum). Com efeito, tornou-se assente na doutrina e na jurisprudência a relativização da 
imunidade de jurisdição, não em relação aos agentes e missões diplomáticas, mas sim, em 
relação ao próprio Estado estrangeiro. 

Contudo, assume importante relevância a separação da imunidade diplomática e consular, 
confiada a determinados entes físicos que prestam serviços nas organizações internacionais, 
daquela imunidade pretendida pelo próprio Estado estrangeiro. Não restam dúvidas de que as 
pessoas físicas permanecem abrangidas pelos privilégios e imunidades diplomáticas 
concedidas pelas Convenções de Viena de 1961 (que trata do servidor diplomático) e 1963 ( 
que versa sobre serviço consular).[22] Os beneficiários da imunidade são os agentes 
diplomáticos, membros da estrutura administrativa, técnica e doméstica. O agente 
diplomático, por possuir relação jurídica com o próprio Estado de origem, goza do benefício 
da imunidade de jurisdição penal, cível, tributária e trabalhista. A existência da imunidade 
absoluta nesses casos é inquestionável, estando à sujeição do agente diplomático, à legislação 
pátria jungida, à prévia e expressa renúncia. 

Superada essa diferenciação, percebe-se que pouco a pouco a concepção de que os Estados 
gozam de imunidade absoluta começa a ceder lugar a uma visão mais restritiva do instituto, e 
cada vez mais países aderem às correntes italiana e belga. Um precedente de destaque na 
jurisprudência internacional foi dado em 1952, quando os Estados Unidos da América 
declaram formalmente a adoção da teoria restritiva através da notória Tate Letter, uma carta 
do Secretário de Estado norte-americano que delineia a nova política do país no tema, 
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adotando a teoria restritiva da imunidade soberana em relação aos pedidos dos governos 
estrangeiros de concessão de imunidade de jurisdição.[23] 

No cenário nacional, a abordagem do tema imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro 
igualmente trilhou um caminho que partiu de uma concepção absoluta para a adoção, ainda 
que tardia e limitada a certas esferas, de um paradigma relativista. As primeiras decisões 
apontavam a existência de uma imunidade supra legem do próprio Estado estrangeiro que, na 
ausência de norma internacional específica, foi originada em sede jurisprudencial, 
especialmente em foro trabalhista. As decisões do Supremo Tribunal Federal eram no sentido 
de reconhecer a imunidade do Estado, apesar de não prevista nos Tratados e Convenções, com 
base em uma antiga regra consuetudinária. 

A tese da imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro, entretanto, foi revista, a 
partir de decisão proferida pela Corte Norte-Americana no afamado caso "Genny" [24], no 
qual foi proferido o clássico voto vista do então Ministro Francisco Rezek, que determinou 
um novo norte de orientação para o assunto, afastando a imunidade da República da 
Alemanha e sujeitando-a ao pólo passivo de reclamatória trabalhista[25]. Nesse julgado, o 
então Ministro Rezek, traçou uma clara evolução do instituto da imunidade de jurisdição para 
concluir pela inexistência da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em relações 
trabalhistas, com arrimo no pensamento de que não há mais subsídios para estatuir sobre a 
imunidade como antes se vinha fazendo, eis que a partir de 1972, com a edição da Convenção 
Européia da Basiléia[26] sobre as imunidades do Estado, reafirmada por leis dos Estados 
Unidos da América[27] e do Reino Unido[28], restaram introduzidos no campo jurídico 
internacional flexibilizações na teoria da imunidade absoluta do Estado estrangeiro. 

Guilherme Jaeger[29] destaca a importância da supracitada decisão para o direito nacional, 
afirma que este é o leading case brasileiro, pois representa a ruptura de uma tendência 
jurisprudencial então vigente, que considerava a imunidade de jurisdição como absoluta [com 
exceção apenas a imóveis], e a partir de então o Supremo Tribunal Federal passou a permitir 
que Estados Estrangeiros sejam julgados perante o Judiciário brasileiro. 

É importante ressaltar que os votos, no caso "Genny", ainda não traziam a diferenciação 
específica entre "atos de império" e "atos de gestão", mas apenas romperam a noção 
tradicional de imunidade absoluta. Contudo, nos julgados posteriores, com o apoio da 
doutrina internacionalista, entendeu-se pela inexistência de suporte para a exclusão dos entes 
de direito público à jurisdição doméstica em casos que envolvam os atos de pura gestão. Pois 
os mesmos não constam das normas das Convenções Internacionais, na medida em que estão 
afastados da rotina puramente diplomática/consular. 

Nesse sentido, faz-se necessária a distinção entre os atos iure imperi e iure gestionis, pela qual 
se determinaria a sujeição ou não do Estado estrangeiro à jurisdição local. A real finalidade 
dessa distinção é para efeitos de fixação ou não da jurisdição pátria. Pois a tendência do 
Supremo Tribunal Federal é de restringir a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro tão 
somente para aqueles litígios que envolvam ou decorram dos chamados atos de império, 
devendo-se resolver as questões de atos de gestão em conformidade com as normas internas. 

A doutrina internacionalista clássica define aqueles primeiros como sendo todo ato praticado 
em nome da soberania do Estado estrangeiro, fazendo valer sua posição de agente 
diplomático, bem como aqueles decorrentes de contratos firmados em nome do próprio 
Estado. São os atos com os quais os agentes diplomáticos desempenham o ofício que lhes foi 
confiado, interligado à rotina puramente diplomática/consular, a fim de estreitar e manter as 
relações com o país acreditado. 
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Os atos de gestão traduzem aqueles nos quais o Estado age como particular, desenvolvendo 
atividades estranhas ou desligadas ao fiel desempenho das respectivas funções diplomáticas. 
Na visão de Mello Bolson, quando um estado exerce atividade que, por natureza, se acha 
aberta a todos, coloca-se fora de sua função, não sendo possível admitir que interesses 
unilaterais de um Estado se sirvam da norma internacional.[30] Nesses casos, portanto, o 
Estado se equipara, perante a ordem jurídica nacional, ao próprio Estado nacional e seus 
indivíduos. 

Coadunando com o entendimento que vem sendo firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o 
Superior Tribunal de Justiça[31], no julgamento de recurso em ação de execução fiscal 
movida pelo Município do Rio de Janeiro contra o Japão visando receber créditos relativos à 
IPTU e taxas de limpeza e iluminação pública, reiterou o entendimento de que 
"modernamente se tem reconhecido a imunidade ao Estado Estrangeiro nos atos de império, 
submetendo-se à jurisdição estrangeira quando pratica atos de gestão", voto do Ministro 
Garcia Vieira. A novidade em relação ao julgado do Supremo Tribunal Federal é que o voto 
supra citado se deu em lide tributária e não trabalhista, o que revela a tendência de abertura da 
via judicial para uma grande vala de processos envolvendo os Estados estrangeiros, 
decorrente dos atos iuris gestionis. 

De forma diversa atua o Judiciário brasileiro quando a questão versa sobre atos dos Estados 
estrangeiros que violem direitos humanos. A praxi demonstra que persiste a noção da 
inafastabilidade da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro. Os julgados tratam tais 
atos como sendo atos de soberania do Estado questionado (iure imperi), impedindo dessa 
forma a submissão dos mesmos à jurisdição nacional. Desse fato emerge a dúvida quanto à 
viabilidade de se manter a imunidade de jurisdição do Estado violador de direitos humanos 
frente à importância da dignidade da pessoa humana, tida como valor supremo a ser 
resguardado pelas nações, o que já foi amplamente discutido e de certa forma positivado, 
inclusive pela Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948.[32]  

 

4. A Imunidade de Jurisdição do Estado Estrangeiro e as Violações aos direitos 

humanos sob a ótica dos Tribunais nacionais e estrangeiros 

O passar dos séculos evidenciou uma interessante evolução do direito internacional, que 
outrora era centrado no papel desempenhado pelo Estado em detrimento dos indivíduos. O 
pós Segunda Grande Guerra contribuiu para a derrocada da hegemonia do Estado e do 
positivismo. Nesse contexto, quando as atrocidades perpetradas pelo regime nazi-fascista 
despertaram o mundo para a necessidade de se proteger certos valores e direitos inerentes aos 
seres humanos, as nações se mobilizaram para a adoção da Declaração Universal de Direitos 
Humanos, de 1948, que trouxe a dignidade da pessoa humana como valor supremo a ser 
resguardado pelas nações.[33] 

Outros instrumentos de proteção aos Direitos Humanos, a exemplo da Declaração Universal, 
surgiram, seja em esfera mundial, regional ou local. No Brasil, pode-se apontar a própria 
Constituição da República Federativa do Brasil, fruto do processo de redemocratização então 
vivido, que registrou tal avanço, reconhecendo a dignidade da pessoa humana como princípio 
fundamental em seu art. 1º, inc. III, e afirmando, em seu art. 4º, inc. II, que o Brasil é regido, 
nas suas relações internacionais, pelo princípio da prevalência dos Direitos Humanos. 
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O papel de destaque assumido pelos direitos humanos na comunidade internacional afetou a 
concepção de diversos institutos do direito internacional. O foco passou a ser a busca pelo 
reconhecimento e proteção universal dos direitos humanos, centrando-se, maiormente, no 
papel dos indivíduos. Diante disso, muitos são os que defendem uma nova transição para a 
imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, baseada na dignidade da pessoa humana e na 
proteção dos Direitos Humanos, que possibilitaria um avanço na teoria da imunidade de 
jurisdição condizente com a importância dada pelo direito à proteção desses valores. Ou seja, 
tornou-se insustentável a defesa da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro quando da 
prática de atos violadores de direitos humanos. 

No panorama mundial, é perceptível, e cada vez mais frequente, a tendência da jurisprudência 
de diversos países pela negativa de concessão de imunidade aos Estados estrangeiros 
violadores de Direitos Humanos perante às cortes do Estado nacional. Um exemplo 
emblemático a ser citado é o Prefecture of Voiotia v. Germany (Grécia). Esse caso diz 
respeito a um massacre perpetrado por oficiais nazistas na vila grega de Distomo, na segunda 
guerra mundial. Décadas depois, os parentes das vítimas recorrem às cortes gregas para 
pleitear indenizações da Alemanha. Os tribunais gregos, em uma decisão inédita, dão ganho 
de causa às vítimas, afirmando que as barbáries perpetradas pelas tropas alemãs constituíam 
violações às normas de jus cogens e que, portanto, deveriam ser punidas. Essa decisão, 
entretanto, foi revertida por uma Corte Especial grega, formada especialmente para o 
caso.[34] 

Outros exemplos, também notórios, mas com desfechos ainda retrógrados [primaram pela 
manutenção da noção que os atos contestados eram atos de império, e que, portanto, não se 
submetiam à jurisdição de outro Estado] são os casos Princz v. Federal Republic of Germany 
(EUA) [35] e o caso Al-Adsani v. Kuwait (Reino Unido) [36]. 

Já o caso Ferrini v. Germany (Itália)[37] descreve uma demanda, intentada por Ferrini, 
nacional italiano, por ter sido submetido a trabalhos forçados nas fábricas alemãs durante a 
segunda guerra mundial. A corte de cassação italiana dá ganho de causa a Ferrini, mas a 
Alemanha, alegando violação de sua imunidade de jurisdição por parte da Itália, levou o caso 
à Corte Internacional de Justiça em 2008.[38] É uma clara demonstração de que a comunidade 
internacional, diante de atos de Estados estrangeiros que violem os valores humanos, procura 
relativizar a imunidade de soberania para proteger o indivíduo. O instituto da imunidade de 
jurisdição não pode servir de escudo para a torpeza dos Estados, principalmente quando o 
maior afetado é o ser humano e os seus direitos. 

O Judiciário brasileiro, em algumas ocasiões, já, também, se deparou com tal questão: a 
necessidade de se revisar a manutenção da imunidade de jurisdição quando a questão 
suscitada versar sobre violação de direitos humanos. As Cortes nacionais têm mantido o 
entendimento pelo respeito à imunidade de jurisdição quando se tratar de ato de império do 
Estado estrangeiro. Porém, já é possível visualizar alguma flexibilização, principalmente, no 
que tange a necessidade de certeza de que o Estado estrangeiro questionado diante do poder 
judiciário brasileiro tem a real ciência da demanda contra ele proposta, e se, no caso em voga, 
opta por preservar sua imunidade de jurisdição.  

No Recurso Ordinário 64/SP- Salomon Frydman v. República Federal da Alemanha, a Min. 
Relatora Nancy Andrighi afirma ser "imperativo que se determine a citação, no processo sub 
judice, da República Federal da Alemanha para que, querendo, oponha resistência à sua 
submissão à autoridade judiciária brasileira"[39]. Como resultado, o recurso ordinário foi 
provido, afastando-se o indeferimento da inicial e a extinção sem resolução do mérito, 
determinando-se a citação da Alemanha na figura do Chefe da Missão Diplomática no Brasil. 
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Esse caso, em específico, traz o pedido de indenização em face da Alemanha de um brasileiro 
naturalizado que, nascido na França em 1931 e sendo de etnia judaica, sofreu perseguições, 
humilhações e agressões pelo regime nazista, sofrendo, assim, danos materiais e morais. O 
juízo de 1º grau julgou extinto o processo sem exame do mérito, afirmando que a composição 
da lide, não seria da competência da autoridade brasileira. O autor interpôs recurso ordinário 
ao Superior Tribunal de Justiça. 

Semelhante padrão se observa, ainda na decisão do R.O. 70[40], no qual, novamente, a Min. 
Relatora Nancy Andrighi votou por dar provimento ao recurso ordinário para determinar o 
seguimento da ação de conhecimento, citando-se a Nova Zelândia na figura do chefe de sua 
Missão Diplomática no Brasil. 

Porém no R.O. 85, no qual o Min. Relator João Otávio de Noronha proferiu voto afirmando 
não se tratar de caso de citação propriamente dita, pois não se buscava a angularização do 
processo, e sim de mera comunicação processual atípica, sem ônus para quem a recebe, 
bastando, para tanto, a expedição de simples "nota verbal". O Min. Relator afirmou, ainda, 
que o silêncio do Reino Unido não importa renúncia da imunidade, devendo esta ser expressa, 
e, portanto, negou seguimento ao recurso ordinário 85.[41] 

Maior destaque deve ser dado ao Recurso Ordinário nº74/ RJ. Em seu julgamento, o Ministro 
Luis Felipe Salomão proferiu voto de vanguarda reconhecendo essa nova fronteira da 
imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros - a proteção aos Direitos Humanos - e 
advogando contra a impunibilidade dos Estados violadores dos direitos humanos quando 
confrontados no Judiciário nacional. 

O caso em tela, diz respeito à ação de indenização por danos morais ajuizada por Josélia da 
Silva Marques em face da República Federal da Alemanha, em virtude do afundamento, em 
1943, de um barco de pesca por um submarino alemão no litoral de Cabo Frio (RJ), 
resultando na morte do tio e do avô da autora. O submarino alemão foi abatido pela Marinha 
de Guerra do Brasil, sendo seus tripulantes encaminhados aos Estados Unidos, onde 
confessaram o afundamento do Changri-lá, embarcação na qual se encontravam os parentes 
da autora. O Tribunal Marítimo, entretanto, procedeu ao arquivamento do caso em 1944, 
alegando ausência de provas. O processo, contudo, foi extinto em primeiro grau sem 
julgamento de mérito, tendo o magistrado fundamentado sua decisão no julgamento anterior 
de outra causa idêntica, estabelecendo a incidência da prescrição e a impossibilidade de 
submeter um país soberano ao pagamento de indenização em virtude de atos de guerra.[42] 

Em sede de recurso ordinário, o Ministro Salomão delimita a matéria a ser abordada em seu 
voto, afirmando que "o cerne da controvérsia, portanto, é concernente à existência ou não de 
imunidade de jurisdição quando o ato é praticado dentro do território brasileiro e refere-se a 
direitos humanos, gerando responsabilidade civil".[43] Afirma que inexiste obstáculo legal, 
no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, ao exercício da jurisdição em face de soberania 
externa, de acordo com os ditames do art. 109, II, da Constituição Federal. O julgador 
ressalta, contudo, que "o instituto da imunidade de jurisdição é reconhecido e aplicado pela 
jurisprudência pátria, que recepciona o costume internacional no direito interno" e, carecendo 
a matéria de regulamentação expressa, faz-se necessário o recurso às normas gerais da 
Constituição e à jurisprudência. 

O voto proferido pelo magistrado é claro no sentido de reconhecer na jurisprudência pátria a 
aplicação da distinção baseada na natureza do ato, outorgando-se a imunidade no caso de atos 
de jure imperii, mas descartando-a nos atos de jure gestionis.  Distinção essa, segundo o 
julgador, nem sempre é suficiente para se enfrentar a complexidade da realidade, 
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necessitando-se buscar novos elementos[44], sendo que "convenções internacionais e 
legislações internas de diversos países já apresentam exceções à imunidade de jurisdição em 
circunstâncias fáticas semelhantes à do caso em apreço". Assevera, ainda, que "os fatos 
narrados na petição inicial enquadram-se na exceção estabelecida para ilícitos praticados no 
território do Estado foro e que resultem em ferimento ou morte de um nacional".[45] 

Nesse momento, o Ministro Luis Felipe Salomão, além de salientar a existência de outros 
argumentos que indicam igualmente a necessidade de relativização da imunidade de 
jurisdição dos Estados soberanos, provoca ao afirmar que a imunidade de jurisdição, 
conquanto seja instrumento de manutenção das boas relações entre os Estados, acaba, por 
vezes, obstando a consecução de um dos objetivos primordiais da comunidade das nações, 
qual seja, a promoção e proteção dos direitos humanos.  Daí emerge para todo o cenário 
internacional, a exemplo do que ocorreu nos casos Prefecture of Voiotia v. Germany na 
Grécia, e Ferrini v. Germany na Itália, uma nova orientação de caráter restritivo da imunidade 
- mesmo para atos considerados de império -, fenômeno que acarreta significativas alterações 
do direito consuetudinário relativo à questão. 

Após minuciosa análise da doutrina nacional e da jurisprudência internacional no tema, o 
magistrado se posiciona no sentido de que a imunidade de jurisdição, construção do direito 
costumeiro, deve ser afastada quando conflitar com normas ius cogens, de hierarquia superior. 
Segundo o Ministro: 

[...] conforme narrado pela autora, o evento danoso consiste em ataque, com disparos 
efetuados por submarino alemão, realizado pelos agentes do Estado-réu em território 
brasileiro, a barco de pesca que navegava na região de Cabo Frio, resultando na morte de 
todos os seus tripulantes, inclusive o tio e o avô da requerente. Observa-se que os fatos 
ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. Logo, submetem-se, igualmente, às 
regras e aos costumes internacionais que regem os conflitos armados, vale dizer, direito 
internacional humanitário.[46] 

Ou seja, considerando-se que, à época dos acontecimentos, já vigorava a Convenção de Haia 
de 1907[47], percebe-se que "o assassinato dos cidadãos brasileiros não-combatentes pelos 
tripulantes do submarino alemão constituiu, já naquele momento, violação aos princípios 
gerais do direito internacional humanitário".[48] Portanto, o julgador afirma que, uma vez 
apurada a veracidade dos fatos elencados na inicial estar-se-á diante de uma violação ao 
direito internacional em virtude tanto do descumprimento de normas que regulamentam os 
conflitos quanto por infringir os princípios de direitos humanos, considerados normas de jus 
cogens. Dessa forma, é inadmissível que o Estado-réu encontre abrigo na imunidade de 
jurisdição para escapar da conseqüência de seus atos. 

Por último, e com extrema sapiência, após análise das decisões de outras cortes nacionais na 
mesma matéria, e, examinar a jurisprudência pátria, o magistrado afirma que o costume 
internacional na área não se encontra mais preso à dicotomia entre atos de gestão e atos de 
império. Alerta que, atualmente, alcança novos paradigmas acerca do alcance da imunidade 
de jurisdição e, em última análise, da função da soberania estatal. Esse entendimento, de 
acordo com o magistrado, se coaduna com a importância conferida pela Constituição Federal 
aos direitos humanos, tanto na ordem interna como na externa. O voto-vista do Ministro foi 
no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para afastar a imunidade de jurisdição e 
determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha prosseguimento. Contudo, 
num evidente retrocesso da Corte, a decisão final, com base no voto do relator, deu 
provimento apenas para determinar o retorno dos autos à origem para a intimação da 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7631



República Federal da Alemanha, com efeitos limitados apenas à solicitação de manifestação 
sobre se aceita ou não se submeter à jurisdição brasileira. 

Pela análise do voto do Min. Salomão, é possível visualizar um movimento de modernização 
e evolução do instituto da imunidade de jurisdição, que concorde com a mais moderna 
doutrina da direito internacional, que visa privilegiar a ótica centrada no indivíduo e a 
primazia à proteção dos direitos humanos. 

 

5. Conclusão  

Diante do exposto, nota-se que no âmbito jurisprudencial brasileiro, que teve como leading 
case a Apelação Cível 9696 de 1989, caso Genny de Oliveira, a imunidade de jurisdição do 
Estado estrangeiro experimenta a mesma transformação observada no panorama mundial. 
Passou-se a adotar uma visão restritiva desse instituto, baseando-se na distinção entre atos de 
império (imunes à jurisdição alheia) e atos de gestão (alcançáveis pela jurisdição dos Estados 
nacionais). 

Soma-se à citada evolução o crescente reconhecimento da importância da proteção aos 
direitos humanos, o que acarreta no surgimento de casos nos quais as vítimas de violações aos 
direitos humanos, argumentam pela não-outorga da imunidade de jurisdição para os Estados-
réus, buscando, assim, reparações pecuniárias pelos seus prejuízos. 

No panorama mundial é perceptível, e cada vez mais freqüente, a tendência da jurisprudência 
de diversos países pela negativa de concessão de imunidade aos Estados estrangeiros 
violadores de Direitos Humanos perante as cortes do Estado nacional. A comunidade 
internacional, diante de atos de Estados estrangeiros que violem os valores humanos, procura 
relativizar a imunidade de soberania para proteger o indivíduo. Já é cada vez mais comum o 
entendimento, e a defesa, de que o instituto da imunidade de jurisdição não pode servir de 
escudo para a torpeza dos Estados, principalmente quando o maior afetado é o ser humano e 
os seus direitos. 

O Poder Judiciário brasileiro, recentemente, tem se deparado com estas questões em seus 
julgados. Entretanto, os Tribunais brasileiros continuam, em regra, outorgando a imunidade 
para os Estados violadores de direitos humanos sem maiores questionamentos, apesar de todo 
o progresso em relação ao reconhecimento da necessidade de proteção do indivíduo. Porém, 
esse quadro começa a apresentar pequenos avanços. A exemplo disso, pode-se citar o voto de 
vanguarda proferido pelo Min. Luis Salomão no recurso ordinário 74, no qual se posiciona a 
favor da procedência do recurso, não reconhecendo, portanto, o instituto da imunidade de 
jurisdição para o Estado Alemão, por ter cometido ato violador de direitos humanos. 

A expectativa é pela flexibilização, mais uma vez, do instituto da imunidade de jurisdição dos 
Estados estrangeiros, nos moldes do ocorrido quando da transição da regra da imunidade 
absoluta para a relativa, possibilitando, assim, que as vítimas dos Estados violadores de 
direitos humanos, tenham acesso, nas cortes nacionais, às reparações devidas por atrocidades, 
tendo em vista a importância conferida à proteção dos direitos humanos a partir da Segunda 
Guerra Mundial. 
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RESUMO 
O presente artigo discute a proteção ao meio ambiente saudável por meio do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, a partir de um ensaio crítico sobre um julgamento da 
Corte Européia de Direitos Humanos (Caso Hatton e outros vs. Reino Unido), ocorrido há 
quase uma década. A partir da abordagem da Corte Européia, são apontadas críticas à 
concepção da proteção ambiental a partir do direito à privacidade e à vida familiar, bem como 
se desdobram críticas às dificuldades para a configuração da responsabilidade internacional 
do Estado por poluição ambiental. Em conclusão, uma década após o julgamento, vislumbra-
se que os dilemas enfrentados pelo caso Hatton ainda assombram a implementação 
contemporânea dos direitos ambientais enquanto direitos humanos. 
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ABSTRACT 
The article discusses the approach of the European Court of Human Rights for the 
environmental protection and the recognition of a right to a healthy environment in the case 
Hatton and others vs. United Kingdom. It criticizes the European emphasis of protection of 
the environment through the right of privacy and family life. Also, it points the obstacles for 
the attribution of International Responsibility to the State for environmental pollution. Hence, 
it seems that the dilemmas faced by Hatton case still haunts the contemporary Human Rights 
Law implementation of environmental rights. 
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1. Introdução 

  

Vários são os enfoques adotados para a análise da proteção internacional do meio ambiente. 
Ainda que o meio ambiente e as normas que o tutelam tenham se  tornado objeto próprio de 
um ramo jurídico, há a enfatizar que o indivíduo não perdeu o seu espaço ou importância. 
Assim, a proteção ao meio ambiente não tem apenas a finalidade de preservação do planeta, 
porquanto busca também garantir a sobrevida humana (e de suas gerações futuras) em um 
ambiente sustentável.[1] Logo, é inequívoca a existência de uma dinâmica interação entre o 
Direito Internacional Ambiental e os outros ramos do direito, que passaram a incorporar, em 
seus regimes jurídicos, as pretensões legítimas de proteção ambiental.[2] Neste contexto, 
exsurgem reflexos ambientais no Direito Internacional dos Direitos Humanos. A ascensão do 
direito ao meio ambiente saudável tem sido reconhecida como uma derivação implícita de 
vários tratados de direitos humanos vigentes, além de constar expressamente reconhecido em 
alguns deles.[3] 

O presente artigo pretende discutir a interação entre os referidos sistemas internacionais de 
proteção em uma situação litigiosa concreta, levada à solução internacional de controvérsias: 
o caso Hatton et al v. Reino Unido[4], decidido de forma definitiva pela Grand Chamber da 
Corte Européia de Direitos Humanos (2003). 

A discussão a partir do cenário europeu é ilustrativa da necessidade emergente de um diálogo 
mais abrangente entre a principiologia ambiental e o regime jurídico de responsabilidade 
internacional por violação a direitos humanos. Pretende-se demonstrar as possibilidades de 
convergência entre ramos complementares do Direito Internacional, evitando-se assim o risco 
da análise fragmentada[5] da ordem jurídica, ainda em franca evolução. 

  

2. Reflexões jurídico-ambientais a partir do Caso Hatton e others vs. United Kingdom 

  

O caso Hatton e outros v.s Reino Unido adquiriu repercussão internacional, especialmente 
porque foi levado ao julgamento da Grand Chamber (Tribunal Pleno[6]) da Corte Européia de 
Direitos Humanos, órgão plenário (instância máxima de deliberação)[7]. Ainda que a solução 
adotada seja de questionável benefício à jurisprudência ambiental, foi a primeira vez que a 
Corte se referiu expressamente à existência de direitos humanos ambientais, sob o domínio da 
Convenção Européia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (doravante CEDH)[8]. 

Em linhas gerais, o caso tinha por objetivo discutir os efeitos da poluição sonora causada 
pelos vôos noturnos no aeroporto de Heatrow (Inglaterra) na vida doméstica de oito 
moradores de seus arredores, na Inglaterra.[9] Segundo os peticionários, a regulamentação 
dos ruídos dos vôos noturnos adotada pelo Estado não era suficiente para coibir a poluição 
sonora na localidade, o que afetava o sono, sossego e vida familiar, uma vez que os níveis de 
ruídos eram intoleráveis.  Com base nos direitos protegidos na Convenção Européia, o caso 
discutia a violação ao artigo 8 (direito à privacidade e à vida familiar) e no artigo 13 (direito à 
um recurso efetivo).[10] 

Na fase de julgamento, a Câmara (Chamber) admitiu, inicialmente, que o Estado não teria 
interferido diretamente na vida doméstica e na saúde dos peticionários, uma vez que não era o 
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causador da poluição sonora.[11] Contudo, sustentou que, no regime jurídico convencional 
além do dever de abstenção de interferências, o artigo 8 da Convenção Européia (CEDH), que 
trata do direito à privacidade e vida familiar, impunha também obrigações positivas de adotar 
medidas para garantir a observância do direito tutelado.[12] Neste ponto, ao realizar uma 
ponderação justa[13] ("fair balance") entre os interesses públicos e individuais envolvidos, 
julgou que a mera referência ao bem estar econômico do país não seria suficiente para afastar 
a violação ao direito ao meio ambiente saudável[14]. Segundo o posicionamento majoritário, 
existiam meios menos onerosos para se manter o funcionamento do aeroporto (e em 
consequência, o desenvolvimento econômico do país), sem que isso gerasse uma poluição 
sonora hábil a afetar a vida familiar dos peticionários. Neste sentido, a Corte considerou que 
não basta adotar medidas, mas elas devem ser adequadas e suficientes para afastar a violação 
à Convenção.[15] 

Considerando que o aeroporto Heatrow é uns dos principais da Europa, e tendo em vista que a 
decisão da Sessão de Julgamento da Corte contradizia precedente anterior[16], o Reino Unido 
invocou a aplicação do artigo 43(2) da Convenção, devolvendo a matéria controvertida à 
apreciação do Tribunal Pleno (Grand Chamber). Nesta ocasião, o julgamento foi revertido, 
entendendo por maioria que não houve violação ao artigo 8 da CEDH (direito à privacidade e 
vida familiar), apesar de manterem a violação ao artigo 13 (direito a um remédio efetivo) do 
mesmo instrumento[17]. 

O entendimento adotado segue uma visão mais restrita sobre a ponderação justa entre 
interesse público (materializado no interesse econômico da nação) e o interesse dos 
particulares, do que a adotada no primeiro julgamento.[18] Neste sentido, o Tribunal Pleno 
considerou que os vôos noturnos eram realizados conforme a regulamentação do Estado, não 
constituindo, portanto, atividade ilícita. 

Inicialmente, reafirmou-se que apesar de o direito ao meio ambiente saudável não ser 
expressamente consagrado na Convenção, poderia ele ser implicitamente derivado do direito à 
privacidade e vida familiar, uma vez que a poluição sonora gerava distúrbios de sono e de 
demais aspectos domésticos dos peticionários. Contudo, como ainda não havia um expresso 
consenso europeu[19] sobre como tratar da matéria, a Corte aplicou a teoria da margem de 
apreciação[20], segundo a qual o Estado teria melhores condições de regulamentar as suas 
questões internas e as políticas públicas. Assim, sendo a Corte um órgão de supervisão, sua 
competência para análise da violação se restringiria à averiguação se a conduta do Estado se 
deu de acordo com a regulamentação por ele mesmo criada, se a interferência (ou ausência de 
adoção de medidas) era necessária em uma sociedade democrática, e se atendiam aos 
interesses sociais, econômicos e de segurança da nação (vide artigo 8(2) da Convenção). [21] 

Ademais, ressaltou que a interferência não era tão devastadora à privacidade como em outros 
casos (tais como o de criminalização da conduta homossexual). Por fim, apontou que nem 
toda a vizinhança do aeroporto era afetada pelo barulho, e, além disso, os peticionários eram 
livres para se mudar a outras localidades mais silenciosas.[22] Considerou também que o 
Estado vinha adotando medidas administrativas, tais como o monitoramento e as vistorias 
realizadas na década de noventa. Logo, julgou-se por maioria que não houve violação ao 
artigo 8 (CEDH), restando demonstrada a violação residual à CEDH, por força do artigo 13 
(direito a um remédio efetivo), da mesma convenção. 

Tendo em vista as linhas argumentativas seguidas pela Corte Européia, é interessante 
diagnosticar alguns problemas oriundos da argumentação exposta no precedente, que afetam e 
ameaçam a tendência de incorporação da proteção ambiental em um dos mais significativos 
sistemas regionais de Direitos Humanos. 
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3. Problemas centrais da proteção ambiental no âmbito do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos 

  

3.1 A incerteza jurídica dos contornos do direito ambiental como direito humano 

  

O contexto histórico do Caso Hatton transcende aos próprios limites da Europa. Como já 
amplamente explorado na doutrina, é certo que a proteção jurídica do meio ambiente, 
reconhecida em alguns países, ganhou forma a partir da Declaração de Estocolmo (Declaração 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano) e, algumas décadas depois, com a 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992).[23] O produto da 
organização e sensibilização da sociedade internacional refletiu não apenas nos tratados 
concebidos especificamente para a proteção do meio ambiente. Tendo em vista a pertinência 
temática, alguns tratados de direitos humanos também passaram a incorporar a cláusula 
protetiva ambiental em seu corpus iuris, o que demonstra a tendência de "ecologização" dos 
direitos humanos. [24] 

Assim, no âmbito regional, há a formação de um consenso sobre o reconhecimento do direito 
ao meio ambiente enquanto direito humano. No sistema Africano, a Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos[25] (Carta de Banjul) reconheceu expressamente o direito ao 
meio ambiente em seu texto[26].  Já no Sistema Interamericano, também o Protocolo 
Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Protocolo de San Salvador) 
menciona expressa ao direito ao meio ambiente saudável. [27]   

         No âmbito do Conselho da Europa, o direito ao meio ambiente saudável foi tangenciado 
por algumas convenções específicas[28]. Contudo, não há reconhecimento expresso na 
Convenção Européia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais e em seus respectivos 
protocolos adicionais, que dão ênfase maior à proteção dos direitos civis e políticos[29]. Não 
obstante, alguns peticionários começaram a alegar que, o direito ao meio ambiente saudável 
era um desdobramento implícito do direito ao domicílio e à vida familiar[30],  consagrado no 
artigo 8 da Convenção[31]. 

Neste ponto, o precendente em comento suscita algumas reflexões. A princípio, a associação 
entre meio ambiente e vida privada pode gerar uma contradição aparente. A poluição sonora 
ao meio ambiente, ainda que tenha atingido as residências específicas dos peticionários, afeta 
a coletividade, dada a natureza difusa do direito ao meio ambiente. Por isso, a degradação do 
meio ambiente não se trata apenas de uma interferência à vida privada e familiar, mas de uma 
interferência à coletividade que acaba por afetar, de forma reflexa (e inevitável) o cotidiano 
das vítimas, tornando-se judiciável por meio do artigo 8 da CEDH. Neste sentido, importa 
ponderar que, pela afinidade, o direito ao meio ambiente é mais ligado ao direito à vida e à 
saúde. Contudo, como o direito à vida, na jurisprudência européia, não foi formulado de 
forma ampla, torna-se estrategicamente mais indicada a alegação no marco do artigo 8 da 
CEDH, tal como ocorreu no caso Hatton. Ainda assim, seria mais coerente se a proteção 
ambiental pelo menos fosse ampliada partindo do direito à vida (artigo 2 da CEDH), ainda 
que continuasse tangenciando, de alguma forma, a cláusula genérica contida no artigo 8 da 
CEDH (ligado à noção de privacidade). Isso porque, é estranho que se argumente que a 
poluição sonora causa transtornos ao ambiente familiar, sem que ele afete a saúde (sono) e a 
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vida das vítimas que nele habitam. Por outro lado, dada a indivisibilidade[32] dos direitos 
humanos, a ofensa a um direito reflete e importa na violação dos demais direitos explícitos e 
dos implícitos que lhe são conexos[33], razão pela qual se torna possível reconciliar essa 
aparente contradição. 

Além disso, vale indagar se é adequado que o direito ao meio ambiente saudável seja restrito 
às limitações do direito à vida familiar. Isso porque se trata de um direito qualificado[34], isto 
é, que permite ingerências previstas na lei e que, numa sociedade democrática "sejam 
necessárias para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar econômico 
do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde ou da 
moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros" [CEDH, artigo 8(2)]. Essa 
possibilidade de limitação acarreta uma grande flexibilidade na ponderação sobre a ocorrência 
da violação, invibializando, em muitos casos a efetiva proteção ambiental.[35] 

Finalmente, há a questionar se é possível que o direito à privacidade (vinculado aos direitos à 
personalidade) englobe um direito implícito ao meio ambiente saudável. Se por um lado, a 
Corte Européia tem mantido essa possibilidade em sua jurisprudência constante[36], resta 
estranha a criação de um ranking sobre as possíveis interferências que afetam a privacidade. 
Para melhor estampar a crítica a ser realizada, vale colacionar um trecho do julgado no qual se 
compara a interferência dos vôos noturnos na vida familiar dos peticionários com o grau de 
interferência que a criminalização da conduta homossexual gerava na fruição do direito à 
privacidade (Caso Dudgeon v. Reino Unido[37]). A respeito, vide a estranha comparação: 

  

The Court notes that the introduction of the 1993 Scheme for night flights was a general 
measure not specifically addressed to the applicants in this case, although it had obvious 
consequences for them and other persons in a similar situation. However, the sleep 
disturbances relied on by the applicants did not intrude into an aspect of private life in a 
manner comparable to that of the criminal measures considered in Dudgeon to call for an 
especially narrow scope for the State's margin of appreciation.[38] 

  

Neste sentido, de forma absolutamente acertada, os juízes dissidentes criticaram[39], 
veementemente, a comparação adotada pela Grand Chamber sobre os níveis de interferência 
em casos que não possuem contextos fáticos semelhantes[40]. Ora, é inequívoco que a 
derivação do direito à liberdade de orientação sexual e de identidade de gênero deriva do 
direito à personalidade e privacidade.  Entretanto, o enfoque adotado bem diverso da análise 
da tutela ambiental. Assim, a inclusão do meio ambiente saudável no rol do artigo 8 (CEDH) 
não deve ser feita por meio da criação de uma hierarquia entre os direitos da personalidade e 
da vida familiar (com a invocação dos círculos concêntricos para medição de níveis de 
interferência). Ao contrário, há a entender que a cláusula genérica de proteção à privacidade 
abrange, de forma holística, vários aspectos que dialogam e interagem entre si (dentre os 
quais se destacam: privacidade, saúde e direito à vida). Assim, é completamente dispensável 
comparações como a mencionada acima. Apenas para evitar futuras situações como essa, 
seria recomendável de lege ferenda que o direito ao meio ambiente saudável ganhasse 
reconhecimento autônomo via protocolo adicional, uma vez que assim poderia abranger todas 
as formas de ingerências e intervenções na complexidade da vida ambiental.  

Portanto, considerando que a garantia implícita de proteção ambiental deriva de uma cláusula 
absolutamente ampla, como a do artigo 8 (CEDH), resta claro que os contornos jurídicos do 
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direito ao meio ambiente saudável ainda são  incertos no contexto europeu, sendo necessária 
uma reflexão aprofundada sobre eventuais contradições encontradas em julgados como o caso 
Hatton. 

  

3.2 O Problema da responsabilidade internacional do Estado por dano ao direito ao meio 
ambiente saudável 

  

Ainda que se vença o argumento sobre a incerteza do status e dos contornos  do direito ao 
meio ambiente saudável, o caso Hatton realça outra dificuldade encontrada na proteção 
ambiental no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos: a questão da 
responsabilidade internacional. 

A responsabilidade internacional dos Estados, em linhas gerais, é um dos temas que mais gera 
divergências no Direito Internacional. Por essa razão, até a presente data, apesar do esforço da 
Comissão de Direito Internacional (CDI) das Nações Unidas[41], não foi possível a 
elaboração de um tratado internacional multilateral, que desse os contornos gerais do 
tema.[42] Contudo, é possível notar que a ausência de codificação não implica na inexistência 
de normas que disciplinem a responsabilidade internacional. Na verdade, a matéria se 
consolidou no costume internacional, que tem sido sistematizado pelos estudos da CDI. 
Assim, Tribunais Internacionais tem apreciado a responsabilidade internacional (norma 
costumeira) enquanto direito em vigência[43]. Excepcionalmente à regra geral costumeira, há 
tratados esparsos que adotam determinados regimes jurídicos especializados de 
responsabilidade, o que confere um tratamento fragmentado à questão, dificultando a sua 
efetiva evolução. 

Neste contexto de "caos (des)equilibrado" próprio do Direito Internacional, surgem algumas 
dificuldades para a aplicação prática e para a visualização dos limites de responsabilização 
internacional, o que pode gerar frustração nas expectativas legítimas e nos anseios da 
sociedade internacional, bem como ensejar uma ausência de clareza sobre a aplicação da 
norma jurídica.  Essa dificuldade é claramente perceptível no caso Hatton, conforme 
discutiremos a seguir.  

Como ensina Guido Soares[44], no direito internacional, e particularmente no direito 
internacional ambiental, o sistema convive com uma duplicidade de regimes jurídicos de 
responsabilização: a responsabilidade subjetiva (baseada na noção de ato ilícito) e a 
responsabilidade objetiva (fundada na teoria do risco). 

Essa dicotomia não é uma novidade específica do direito internacional, mas um reflexo direto 
dos sistemas adotados nos diversos ordenamentos jurídicos internos dos Estados, que são os 
próprios (mas não os únicos) sujeitos de Direito Internacional. Particularmente no campo 
ambiental, observa-se a ascensão da responsabilidade objetiva (fundada na teoria do risco), 
que é a que melhor responde à principiologia deste ramo jurídico. 

Assim, para melhor compreender a dualidade do sistema (absolutamente visível no caso de 
responsabilidade internacional por dano ambiental), vale uma análise comparativa entre a 
proteção internacional do meio ambiente com a proteção ambiental no âmbito interno. 
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No âmbito do Direito Constitucional Comparado, juntamente com a consagração do 
reconhecimento do direito ao meio ambiente saudável, os Estados passaram a reconhecer que 
os mecanismos de proteção deveriam responder à realidade da proteção pleiteada. Assim, 
países como Brasil, Estados Unidos da América, Itália, França e Alemanha[45] passaram a 
adotar o regime jurídico da responsabilidade objetiva[46]. Com a consagração da necessidade 
de proteção do meio ambiente, nota-se que o regime de responsabilidade subjetiva[47] não é 
hábil a uma proteção efetiva, eis que a doutrina passa a constatar que tanto atividades lícitas 
quanto as ilícitas propiciam a degradação ambiental. Assim, considerando que a 
responsabilidade subjetiva não dá respostas jurídicas suficientes à necessidade social 
imperiosa de prevenção do dano ambiental no exercício da atividade empresarial, exsurge a 
responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco[48]. Por essa razão, atribui-se 
responsabilidade objetiva ao agente (público ou particular) que, no exercício de atividade 
lucrativa assume o risco da produção de resultado lesivo ao meio ambiente.[49] Essa é uma 
forma de contrabalancear os bônus alcançados por meio da inserção dos ônus do exercício de 
tal atividade, própria do princípio do poluidor pagador[50].  

De igual maneira, no plano internacional, gradativamente se aceita a responsabilidade objetiva 
por dano ambiental.[51] Contrapondo os dois regimes jurídicos, Guido Soares ensina que: 

No sistema da responsabilidade objetiva, por estar afastada a noção de ilícito (pois se trata 
de  determinar as conseqüências de atos lícitos, porém com efeitos danosos), não se necessita 
do pressuposto da definição do que seja lícito e, portanto, o dever de reparar está inerente na 
própria definição da conduta tipificada na norma, ou em outras palavras, o dever de reparar é 
a própria obrigação primária (...).[52] 

  

Já a responsabilidade subjetiva, disciplinada no plano internacional através dos Articles on 
States Responsibility[53], desenvolvidos pela Comissão de Direito Internacional e aprovado 
pela Assembléia Geral da ONU possui as seguintes características: 

  

No sistema da responsabilidade subjetiva ou por culpa, há uma operação dupla: uma prévia, 
para analisar a ocorrência da inadimplência de uma norma, constante de um sistema de 
normas que instituem direitos e deveres (...), e uma segunda, para buscar um outro sistema de 
normas de conteúdo específico (que definem as obrigações ditas secundárias, consistentes em 
um dever de reparar) as conseqüências das violações das primeiras. Portanto, as hipóteses de 
incidência das normas de responsabilidade dita subjetiva têm como condição lógica prévia a 
existência de uma obrigação primária (pois não se pode atribuir as conseqüências de um 
ilícito, se não houver uma norma que defina o que é ilícito). (...)[54] 

  

Uma vez sedimentados os conceitos debatidos, cumpre observar que, no âmbito da 
responsabilidade internacional por violações a direitos humanos, há ainda resistência quanto à 
sua sedimentação com base na teoria objetiva[55]. De fato, os tribunais de direitos humanos 
ainda não se posicionaram de forma clara sobre a natureza jurídica da responsabilidade 
internacional do Estado, apesar de basearem a argumentação na regra geral da 
responsabilidade subjetiva (por culpa), fundada na ocorrência de um ato ilícito internacional, 
e na imputabilidade dessa conduta violatória ao Estado[56]. 
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Lado  outro, no Direito Ambiental Internacional[57] verifica-se a possibilidade de 
responsabilização do Estado por danos causados por atos ilícitos[58] (responsabilidade 
subjetiva), como também há a possibilidade de responsabilização por atos lícitos (com base na 
teoria objetiva)[59]. 

Contudo, o mesmo não ocorre na tutela ambiental com base no Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. A responsabilidade internacional por violação ao direito humano ao meio 
ambiente saudável[60] tem sido fundada apenas na teoria subjetiva, eis que os tratados[61] de 
direito ambiental que prevêem o regime jurídico objetivo não são judiciáveis perante as 
Cortes de Direitos Humanos, tais como a Corte Européia. Assim, a ainda que se reconheça a 
existência de um direito humano ao meio ambiente saudável (com conteúdo em expansão), há 
a necessidade de refletir sobre os problemas que a convergência entre os ramos-irmãos do 
direito internacional geram em matéria de responsabilidade internacional. 

O caso Hatton é um bom exemplo do paradoxo descrito acima. No precedente em comento, 
percebe-se que o dano ambiental era gerado por uma atividade lícita no direito interno, 
consistente nos vôos noturnos no aeroporto Heatrow (Reino Unido). 

Neste ponto, cabe um parênteses importante. É certo que a Corte Européia já reconheceu, em 
outras ocasiões, que o exercício de atividades regulamentadas pelo Estado poderia gerar 
violações à Convenção[62]. Esse raciocínio, ainda que a primeira vista possa cogitar uma 
aproximação com a teoria objetiva, na verdade representa uma hipótese clara de 
responsabilização subjetiva, eis que a Corte não considera unicamente a relação entre 
atividade lícita e dano causado, mas adota um juízo de razoabilidade e proporcionalidade 
entre a efetividade da regulamentação e as obrigações internacionais oriundas da CEDH[63]. 

Seguindo essa linha geral de argumentação, todo o raciocínio utilizado no julgado esforçou-se 
por sopesar os interesses individuais com os interesses econômicos da nação, perpassando 
também por um juízo de proporcionalidade da regulamentação para a proteção contra a 
poluição sonora gerada pelos vôos noturnos. Se por um lado, a argumentação é válida para a 
ponderação de direitos humanos, nota-se que foi insuficiente para dar uma solução adequada à 
lide. Essa carência tem sido reconhecida não apenas em sede doutrinária, como também foi 
apontada pelos próprios juízes da CEDH, que elaboraram um voto dissidente em 
conjunto[64]. 

O apego excessivo da Corte Européia com a sua jurisprudence constante acabou gerando uma 
fuga em relação à questão central: o impacto humano ambiental no exercício de atividades 
econômicas regulamentadas (e, portanto, lícitas). Essa ponderação é inerente à principiologia 
ambiental que acompanha e dá conteúdo à noção de direito humano ao meio ambiente 
saudável. Assim, com base no princípio da prevenção[65], do poluidor pagador[66] e do 
desenvolvimento sustentável[67], nasce (ainda que de lege ferenda) a necessidade de discutir 
a responsabilidade internacional pelo exercício de atividade lícita que causa dano ambiental, 
também no âmbito dos Sistemas Regionais de Direitos Humanos. 

Mesmo que se entendesse que o desenvolvimento econômico da nação impunha os vôos 
noturnos no aeroporto Heatrow, há a questionar sobre a sustentabilidade da conduta estatal, 
que deixa de exigir dos causadores da poluição sonora a incorporação dos custos sociais da 
atividade exercida. Ademais, se a responsabilização internacional do Estado é uma forma de 
prevenir a ocorrência de danos ambientais futuros, a sua negatória gera o risco de promover, 
por conseqüência, um discurso econômico não sustentável. Observa-se, pois, que as questões 
essenciais à elucidação do caso, seriam melhor exploradas pela Corte Européia no marco da 
responsabilidade objetiva, segundo a qual ainda que lícita, há a considerar o impacto e a 
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reparação do dano ambiental. Como o regime jurídico objetivo não é o adotado pelo 
mencionado Tribunal, certamente essa é uma das raízes da insuficiente argumentação 
desenvolvida, denominada por alguns[68] de "retrocesso". Destarte, percebe-se que o 
problema da dualidade da responsabilidade internacional gera limitações que contradizem a 
própria principiologia básica do Direito Ambiental.[69] 

Portanto, não basta que o direito ao meio ambiente saudável seja reconhecido como implícito 
à Convenção Européia. É necessário que o dever de respeitar o referido instrumento abranja 
formas concretas de responsabilização que protejam e evitem violações à CEDH. Para que se 
amplie o conteúdo material do direito humano a vida familiar (artigo 8) é necessário que a 
repercussão dessa expansão nos limites do regime de responsabilidade adotados sejam 
levados em conta. 

Através da análise da forma pela qual a jurisprudência européia tem se desenvolvido, observa-
se que os Estados signatários tem sido responsabilizados apenas nos casos de exercício de 
atividades ilícitas (não permitidas) ou irregulares (contrárias à lei interna). Como cediço, dada 
a alta complexidade da degradadação ambiental, essa forma de responsabilização é 
insuficiente e não atende aos princípios da prevenção e precaução. Assim, para o efetivo 
avanço da proteção ambiental no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, há a 
propor (de lege ferenda) formas de responsabilização oriundas da teoria do risco. 

Contudo, essa sugestão não pode ser oferecida sem considerações mais aprofundadas. Isso 
porque, em um terreno tão controverso como o da responsabilidade internacional, seria 
paradoxal adotar de forma clara a teoria objetiva para a responsabilização por violação a um 
direito implícito (meio ambiente saudável), ao passo que os demais direitos expressamente 
reconhecidos na CEDH continuariam a ser regidos pela regra geral (teoria subjetiva). 

Neste caso, o avanço no campo da tutela ambiental no âmbito dos Tribunais Internacionais de 
Direitos Humanos poderia também gerar reflexos em todo o regime jurídico de 
responsabilidade por violações as normas de direitos humanos. Essa é a linha defendida por 
Cançado Trindade[70]. Segundo o jurista, não apenas a tutela ambiental, mas também os 
direitos humanos clássicos (tais como a liberdade de expressão), devem ser subjetivos a um 
regime jurídico objetivo, de forma a evitar condutas estatais ambíguas e esquivas. Essa é, sem 
dúvidas, uma tendência a ser pensada e debatida, a fim de evitar a incoerência na interação 
entre o Direito Internacional Ambiental e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, tal 
como a apontada no Caso Hatton.  

  

 

4. Considerações finais 

  

Os problemas ora abordados ensejam uma necessária reflexão quanto ao conteúdo do direito 
humano ao meio ambiente saudável e a instrumentalização da responsabilidade estatal a fim 
de garantir proteção efetiva ao bem tutelado. 

Nota-se claramente que a humanização do meio ambiente (isto é participação do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos na proteção ambiental) é capaz de suportar as carências e 
as necessidades de forma a conceder uma tutela efetiva, evitando-se a sensação de retrocesso 
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em relação às conquistas até então garantidas pelo Direito Internacional Ambiental. Lado 
outro, é certo que a "ecologização dos direitos humanos" (compreendida como incorporação 
do direito ao meio ambiente saudável no Sistema de Direitos Humanos) tem trazido 
discussões válidas, forçando a expansão da noção de dignidade, humanidade e equilíbrio entre 
homem e o meio natural. 

Assim, a análise do Caso Hatton permite ilustrar que a Convenção Européia, no âmbito de 
seu respectivo sistema regionalizado, é mesmo um instrumento vivo, fruto de seu tempo, uma 
vez que compreende a proteção ambiental como forma de resguardo à proteção. Contudo, essa 
ampliação acaba gerando a necessidade de questionar as próprias bases da proteção humana 
internacional. Dessa forma, deve-se buscar conciliar a visão de que o homem é um ser 
passível de vida em dignidade que deve respeitar e instrumentalizar a proteção do meio 
ambiente, de forma a garanti-lo para as suas gerações presentes e futuras. 
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RESUMO 
Acreditando-se que a evolução dos direitos humanos acaba por culminar na ideia da 
universalidade e indivisibilidade desses direitos, as nações e o Direito se vêem num processo 
de adoção e efetivação dos direitos humanos, de acordo com os comandos na Declaração 
Universal de 1948. Todavia, esse não é um processo uniforme e existem regiões nas quais a 
tensão entre o relativismo cultural e a universalidade dos direitos humanos traz um obstáculo 
para a proteção dos mencionados direitos, como, por exemplo, nos países árabes. Deve-se 
buscar, portanto, a concretização dos direitos humanos nesses países, e, nesse passo, a 
observância ao mínimo ético irredutível, com o objetivo de alcançar uma cultura dos direitos 
humanos, que proteja os cidadãos em relação ao que lhes deve ser universalmente garantido, 
independentemente de sua religião, cultura, gênero, nacionalidade ou qualquer outra 
diferença. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; UNIVERSALISMO; RELATIVISMO 
CULTURAL; PAÍSES ÁRABES; DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS 
 
ABSTRACT 
Taking into consideration that the development of human rights ends up on the idea of the 
universalism of these rights, the countries, governments, and the Law must be in a process of 
human rights' adoption and effectiveness, according to the Universal Declaration of 1948's 
commands. However, this is not a uniform process, once there are countries in which tension 
between cultural relativism and universalism of human rights is responsible for the creation of 
obstacles for the protection of these rights. Some of those countries are the Arabic ones. 
Based on these ideas, try to achieve the human rights' consolidation in those countries, and, 
consequently, the observation of the "irreductible minimum ethic" of each person, with the 
objective of reach a culture of human rights, which protects the citizens on what must be 
guaranteed universally, whatever his or her religion, culture, gender, nationality, or any other 
ground. 
KEYWORDS: HUMAN RIGHTS; UNIVERSALISM; CULTURAL RELATIVISM; 
ARABIC COUNTRIES; CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF EFFECTIVENESS OF 
HUMAN RIGHTS 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7658



 O tema pesquisado é um dos mais atuais da sociedade mundial, mais especificamente quando 
se aborda a questão da justiça, democracia, direitos humanos, globalização, multiculturalismo 
e a não discriminação no mundo: os direitos humanos como política simultaneamente cultural 
e global: desafios e perspectivas acerca desses direitos nos países árabes. 

A concepção contemporânea de Direitos Humanos é fruto de uma história marcada por 
avanços, recuos e conquistas[1]. Nesse cenário de progresso, ressalta Piovesan[2], 

  

a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 vem a inovar ao introduzir a chamada 
concepção contemporânea de direitos humanos, marcada pela universalidade e 
indivisibilidade desses direitos. Universalidade, porque clama pela extensão universal dos 
direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a 
titularidade de direitos, considerando o ser humano um ser essencialmente moral, dotado de 
unicidade existencial e dignidade, esta como valor intrínseco à condição humana. 
Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância 
dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Os direitos humanos compõem, 
assim, uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o 
catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo de direitos sociais, econômicos e 
culturais. 

  

Sob essa perspectiva, a Declaração Universal de 1948 vem sendo efetivada nos mais diversos 
pontos do globo e seus princípios e valores são protegidos internacionalmente. Tanto é que os 
diversos sistemas de proteção dos direitos humanos hoje existentes dialogam entre si, com 
vistas à proteção da pessoa. 

Os sistemas globais e regionais de proteção adotam o valor da primazia da pessoa humana e, 
somando-se aos sistemas nacionais de proteção de cada país, tentam proporcionar a maior 
efetividade possível na tutela e promoção dos direitos fundamentais. Exemplos dessa luta e 
progresso são os existentes sistemas regionais Europeu, Interamericano e Africano de 
Proteção dos Direitos Humanos. 

Todavia, destaca-se no presente estudo um dos desafios centrais e mais importantes da 
atualidade quando se fala da efetivação de uma real proteção dos direitos humanos nas mais 
variadas culturas e países do mundo: a tensão entre o relativismo cultural e o caráter universal 
dos direitos humanos. 

Nesse ponto, partindo-se do pressuposto da necessidade de um diálogo entre as culturas e as 
ideias universais acerca dos direitos das pessoas, merece atenção a reflexão acerca dos 
direitos humanos e os valores culturais presentes nos países árabes[3] ainda hoje. 

Destaca-se, aqui, a incipiente iniciativa de criação do Sistema Árabe de Proteção dos Direitos 
Humanos, com a adoção, no ano de 1994, da Carta Árabe de Direitos Humanos (Arab Charter 
on Human Rights), a qual entrou em vigor em 2008. Como alerta Piovesan[4], "é no contexto 
do islamismo e dos países árabes que a tensão entre a laicidade estatal e fundamentalismos 
religiosos ganha maior contorno. A referida Carta Árabe dos Direitos Humanos reflete a lei 
islâmica da Sharia e outras tradições religiosas". 
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Nesse sentido, de suma importância se faz um debate acerca das perspectivas e dos desafios 
que permeiam a busca por uma real proteção dos direitos dos seres humanos nesses países, 
num sistema em que se faz presente a desigualdade, principalmente, entre muçulmanos e não-
muculmanos, bem como entre homens e mulheres. 

Assim tenta-se debater as seguintes questões: O que ainda é violado nesses países em matéria 
de direitos humanos? O quão importante é a necessidade de diálogo dessas culturas com o 
resto do mundo e como torná-lo possível? A partir de um diálogo global, regional e local, 
quais são as perspectivas para avançar na proteção dos direitos nos países árabes? Essas são 
apenas algumas das questões essenciais envolvendo os direitos humanos no mundo árabe 
atual. 

Para isso, no primeiro capítulo, analisa-se o histórico de criação e divulgação dos direitos 
humanos, com especial relevância à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

Num segundo momento, partindo-se da idéia de processo de universalização dos direitos 
humanos, a partir, notadamente, da Declaração de 1948 - a qual permitiu a formação de um 
sistema internacional de proteção desses direitos -, demonstra-se a proteção dos direitos 
humanos nas mais diversas culturas. 

Parte-se, então, para a discussão central da pesquisa, qual seja, a discussão acerca de um dos 
principais desafios atuais dos direitos humanos: a tensão entre o universalismo e o relativismo 
cultural. Abre-se espaço para a análise do multiculturalismo e como ele influencia a 
efetivação dos direitos humanos. Aqui, discute-se os pontos de convergência e divergência 
dos direitos humanos com a cultura árabe e como se encontra o cenário atual nos países 
árabes acerca dos direitos humanos, trazendo a baila a necessária análise da Carta Árabe dos 
Direitos Humanos de 1994. 

Visa-se, assim, discutir a efetivação dos direitos humanos nos países árabes na atualidade, 
tendo em vista que a tensão entre o universalismo e o relativismo cultural sobretudo nesses 
países é, atualmente, um dos maiores desafios dos direitos humanos na ordem internacional, 
mormente quando se pensa em não discriminação, real efetivação e necessidade de diálogo 
intercultural com vistas à proteção integral do ser humano. 

Propõe-se, a título conclusivo, o maior diálogo entre esses países e a ordem internacional, 
como meio dessas nações - marcadas por embates históricos de intolerância étnico-religiosa e 
discriminação religiosa e de gênero - se transformarem em países mais arejados para a 
promoção dos direitos humanos. 

  

  

2 O PROCESSO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS - 
HISTÓRICO 

  

  

A ideia de direitos humanos é tão antiga quanto à própria história das civilizações, tendo se 
manifestado em diferentes culturas, nos mais diversos momentos. Comparato[5] denota que 
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tudo gira em torno do homem e de sua eminente posição no mundo. Indaga, nesse ponto, em 
que consiste a dignidade humana, e conclui dizendo que a resposta a essa indagação foi dada, 
sucessivamente, no campo da religião, da filosofia e da ciência. Ao final, diz que a primeira 
fase de internacionalização dos direitos humanos teve início na segunda metade do século 
XIX e findou com a Segunda Guerra Mundial. 

Segundo o citado autor 

  

Ao emergir da Segunda Guerra Mundial, após três lustros de massacres e atrocidades de toda 
sorte, iniciados com o fortalecimento do totalitarismo estatal nos anos 30, a humanidade 
compreendeu, mais do que em qualquer outra época da História, o valor supremo da 
dignidade humana. O sofrimento como matriz de compreensão do mundo e dos homens, 
segundo a lição luminosa da sabedoria grega, veio aprofundar a afirmação histórica dos 
direitos humanos.[6] 

  

Nesse sentido, como aduz Trindade[7], apesar da contribuição das culturas e dos diversos 
momentos históricos, como, por exemplo, a influência das manifestações de correntes de 
pensamento, das declarações de direitos (dos séculos XVII e XVIII) ligadas ao 
jusnaturalismo, decisiva à concepção declaratória dos direitos humanos, revelam estes, 
parâmetros limitados se comparados com a Declaração de 1948, dada a vocação 
eminentemente universal desta última. 

Portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, de fato, constitui o marco 
inaugural dessa nova fase histórica de afirmação internacional dos direitos humanos, a qual se 
encontra em pleno desenvolvimento. A concepção trazida pela Declaração é fruto da 
internacionalização dos direitos humanos, que constitui um movimento extremamente recente 
na história, surgindo a partir do Pós-Guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores 
cometidos durante o nazismo. 

Nas palavras de Piovesan[8] 

  

no esforço da reconstrução do pós-guerra, no âmbito do Direito Internacional, começa a ser 
delineado o sistema normativo internacional de proteção dos direitos humanos. É como se se 
projetasse a vertente de um constitucionalismo global, vocacionado a proteger direitos 
fundamentais e limitar o poder do Estado, mediante a criação de um aparato internacional de 
proteção de direitos. Por sua vez, no âmbito do Direito Constitucional ocidental, testemunha-
se a elaboração de textos constitucionais abertos a princípios dotados de elevada carga 
axiológica, com destaque ao valor da dignidade humana. Daí demonstra-se a importância 
maior do valor da dignidade humana, como referencial ético e superprincipio que orienta o 
constitucionalismo contemporâneo nas esferas local, regional e global. Nessa medida, 
conclui-se que a concepção construída é a de que a soberania absoluta do Estado passa a ser 
relativizada, na medida em que são admitidas intervenções no plano nacional em prol da 
proteção dos direitos humanos e cristaliza-se a idéia de que o indivíduo tem que ter direitos 
protegidos na esfera internacional, na condição de sujeito de direitos. 
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Essa emergente corrente de universalização dos direitos humanos traz como uma das 
conseqüências necessárias o processo de desenvolvimento de uma proteção internacional 
desses direitos, integrado por tratados internacionais de proteção, os quais demonstram, 
mormente, a consciência contemporânea compartilhada entre os Estados a respeito do 
consenso acerca de temas centrais dos direitos humanos, na busca da guarda dos chamados 
'parâmetros protetivos mínimos'[9], ou seja, o mínimo ético irredutível a cada um dos seres 
humanos, o mínimo essencial no campo da dignidade, dos direitos fundamentais de cada ser 
humano.[10] 

A Declaração Universal afigura-se, assim, como a fonte de inspiração e ponto de 
convergência dos instrumentos sobre direitos humanos em níveis tanto global quanto regional, 
vindo a sugerir que instrumentos globais e regionais sobre direitos humanos se 
complementam. Vale dizer, desenvolve-se no mundo a visão internacionalizada dos direitos 
humanos, trazendo, a Declaração, os direitos pertencentes a todas as pessoas, 
independentemente de limitações como nacionalidade, cor, raça, sexo ou religião, 
incorporando a ideia de universalidade de direitos e liberdades pertencentes aos seres 
humanos e decorrentes de sua própria existência; ela reúne direitos e liberdades de diferentes 
categorias, que se complementam e traduzem, em conjunto, o ideal de dignidade humana. 

A partir daí, como aduz Godinho[11], esforços foram concentrados na elaboração de tratados 
internacionais, com indiscutível força vinculante para os Estados, capazes de concretizar o 
exercício dos diretos e liberdades consagrados na Declaração Universal. Esses esforços 
levaram à formulação dos dois principais Pactos Internacionais Relativos aos Direitos 
Humanos: o Pacto Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional 
relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Com efeito, como bem ilustra Piovesan[12], "a conjugação desses instrumentos internacionais 
simbolizou a mais significativa expressão do movimento internacional dos direitos humanos, 
apresentando central importância para o sistema de proteção em sua globalidade". Nas 
palavras de Donnelly[13], na ordem contemporânea, os direitos elencados na Carta 
Internacional de Direitos representam o amplo consenso alcançado acerca dos requisitos 
minimamente necessários para uma vida com dignidade. Os direitos enumerados na Carta 
Internacional podem ser concebidos como direitos que refletem uma visão moral da natureza 
humana, ao compreender os seres humanos como indivíduos autônomos e iguais, que 
merecem igual consideração e respeito. 

A Declaração de 1948 e os tratados e pactos internacionais que a seguiram, consolidam, 
portanto, a concepção universal de direitos humanos e pretendem que esses direitos sejam 
protegidos de forma igualitária em todos os países, afinal, o ser humano deve ser protegido 
pelo fato de ter nascido ser humano, independente do lugar, cultura, características 
particulares que possua, entre outros, e é aqui que se apresenta um dos maiores desafios dos 
direitos humanos na ordem internacional atual: a tensão entre o relativismo cultural e a 
universalidade desses direitos. Como assevera Donnelly, a questão que surge é a real 
efetividade dos direitos humanos nas mais variadas culturas, trazendo, nesse ponto, a 
abordagem da tensão entre o relativismo cultural e a universalidade dos direitos humanos. 
Como questiona o mencionado autor: if human rights are based in human nature, on the fact 
that one is a human being, how can human rights be relative in any fundamental way?[14] 
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3 DESAFIO ATUAL: A TENSÃO ENTRE O UNIVERSALISMO E O RELATIVISMO 
CULTURAL - OS DIREITOS HUMANOS NAS DIVERSAS CULTURAS 

  

  

Baseando-se na análise realizada no capítulo anterior, conclui-se que a historicidade dos 
direitos é inegável. Conforme nos ensina Melina Fachin[15], 

  

com o evoluir do tempo, as ideias e o próprio(s) direito(s) vão se desenvolvendo, de acordo 
com os movimentos sociais. Assim sendo, é fundamental que o contexto espaço-tempo seja 
levado em conta, não sob um aspecto meramente cronológico, mas também crítico desse 
desenvolvimento. 

Os direitos humanos também partem desse princípio: só têm sentido dentro de certos padrões 
conjunturais. Segundo lição de Noberto Bobbio: "Do ponto de vista teórico, sempre defendi - 
e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos - que os direitos do homem, por mais 
fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez nem de uma vez por todas".[16] 

  

Segundo a citada autora, "é nessa aporia que se coloca essa discussão: por um lado, o 
relativismo cultural é inegável haja vista a historicidade do(s) direito(s), e por outro, se os 
direitos humanos são, por definição, direitos dos humanos, também o são, por definição, 
universais". No entanto, se de um lado afigura-se o relativismo cultural como fato inegável, 
de outro, evidencia-se que no mundo contemporâneo é impossível negar o consenso que há ao 
redor da Declaração de 1948. Aqui se percebe o duplo contexto existente nos dias de hoje: por 
um lado, a globalização e, por outro, a fragmentação cultural; assim, como poderão ser os 
direitos humanos uma política simultaneamente cultural e global? 

Sobre o tema, Jack Donnelly[17] defende a não implementação nem de um universalismo 
radical, nem de um relativismo cultural radical. Propõe uma escala de gradações, dos vários 
graus de universalismo e relativismo. 

Os enfoques universalistas, por apego ao discurso jurídico abstrato, tendem a ignorar a 
diversidade e diferenças de poder existentes entre as identidades sociais diversas, assim que 
mesmo estes axiomas, entretanto, apenas podem ser vistos sob as lentes de determinados 
contextos espaço-temporal. 

Já os enfoques relativistas, por outro lado, ao universalizar seus particularismos, podem ser 
complacentes com práticas que promovem e favorecem a iniqüidade e, em certas ocasiões, 
podem até justificar atos de violência física e morte. Nessa seara, Jack Donnelly defende a 
presença de um universalismo forte, ou seja, não se pode simplesmente negar o relativismo 
cultural; neste aspecto, o valor intrínseco do homem seria a principal fonte de validade e 
fundamento do direito, mas a cultura é uma importante fonte de validade dos direitos. A 
universalidade é presumida ab initio e o reconhecimento do relativismo cultural seria uma 
maneira de tolher-lhes o excesso.[18] 
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Nesse sentido, os sistemas regionais de proteção vêm como consolidação da ideia que às 
pessoas das mais diversas culturas deve ser garantido o mínimo irredutível de direitos, ou 
seja, os direitos fundamentais estampados na Declaração Universal. 

Nas palavras de Godinho [19] 

  

As reflexões acerca do estabelecimento de standarts mínimos de dignidade e de bem-estar 
humanos no mundo fizeram surgir um complexo arcabouço normativo-institucional, o qual, 
ao mesmo tempo que pretende consagrar um conteúdo comum de direitos e liberdades 
fundamentais, enfrenta o desafio de proteger e garantir as particularidades culturais. (...) A 
harmonização das ações dos Estados na busca do respeito aos direitos e liberdades humanas 
surge, nesse contexto, como corolário essencial. 

  

Percebe-se, portanto, que, com base na proteção aos direitos mínimos das pessoas - por sua 
condição de seres humanos -, as ações dos Estados na busca pela proteção desses direitos, 
devem se esforçar para harmonizar questões culturais, econômicas e governamentais com o 
objetivo de diminuir o máximo possível eventuais tensões ou antagonismos existentes em 
uma cultura com relação à proteção dos direitos humanos. A iniciativa dos Estados é essencial 
para a efetivação da proteção dos direitos humanos nas mais diversas culturas. Em diversas 
delas, as iniciativas de proteção se fazem presentes e em pleno desenvolvimento. 

Os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos são a prova desse citado 
desenvolvimento, no sentido de justicialização dos direitos humanos em cada região, com a 
criação de tratados internacionais que fixam um consenso internacional sobre os parâmetros 
mínimos de proteção dos direitos humanos, deveres dos Estados em implementar e proteger 
esses direitos, instituição de órgãos de proteção e mecanismos de monitoramento e sanções 
em caso de violação [20]. 

E, assim, temos o Sistema Europeu, que se traduz como o mais amadurecido de todos os 
sistemas regionais de proteção; o Sistema Regional Interamericano, o qual se apresenta numa 
fase intermediária de amadurecimento e ainda se depara com regiões que não consolidaram 
um regime totalmente democrático, com o pleno respeito aos direitos humanos, tendo em 
vista o existente alto grau de violação aos direitos econômicos, culturais e sociais, em virtude 
do alto índice de exclusão e desigualdade social, que compromete a vigência plena dos 
direitos humanos na região. 

E há, também, o Sistema Regional Africano de Proteção dos Direitos Humanos, que é o mais 
recente e se encontra em processo de consolidação e construção. Como nos conduz Piovesan, 
"a recente historia do sistema regional africano revela, sobretudo, a singularidade e 
complexidade do continente africano, a luta pelo processo de descolonização, pelo direito de 
autodeterminação dos povos e pelo respeito às diversidades culturais. Revela, ainda, o desafio 
de enfrentar graves e sistemáticas violações aos direitos humanos". [21] 

 Diversos autores também discorrem sobre a proteção dos direitos humanos em outras regiões 
do globo, como na Ásia e na China, por exemplo[22]. No entanto, quando tomamos em 
consideração os países árabes, o que se encontra é um incipiente sistema regional árabe de 
proteção aos direitos humanos, fundado na Carta Árabe de Direitos Humanos, a qual entrou 
em vigor no ano de 2008, e determina o respeito a leis religiosas/divinas. Aqui se encontra o 
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problema, principalmente no que diz respeito às mulheres. Na cultura do universalismo forte, 
fundada na inegável concepção universalista dos direitos humanos - como já explicado 
anteriormente - isso é inadmissível, evidenciando uma colisão entre a Carta Árabe e os 
parâmetros protetivos mínimos globais. E mais, deve-se levar em consideração a tensão entre 
a efetividade da proteção dos direitos humanos e a realidade desses povos. 

Vale dizer, considerando a concepção contemporânea de direitos humanos, que afirma a 
universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos[23], deve-se passar à necessária 
análise desses direitos no mundo árabe, por ser esse um dos pontos mais delicados e tensos 
quando se fala de um dos principais desafios para a construção dos direitos humanos na 
atualidade - a universalidade e o movimento do relativismo cultural. 

  

  

4 OS DIREITOS HUMANOS E OS PAÍSES ÁRABES 

  

  

Inobstante a questão dos direitos humanos estar inserida na agenda internacional, algumas 
regiões contam, por motivos culturais, com uma proteção ainda bastante frágil dos indivíduos, 
mormente quando comparadas à proteção desenvolvida nos sistemas regionais de proteção 
mencionados anteriormente. 

Nos países árabes, os direitos humanos apresentam premissas diferentes das outras regiões. 
Como dita Godinho[24], por ser constituído principalmente por países islâmicos e 
conservadores, a ideia prevalecente é a de que os direitos humanos são uma derivação do 
poder divino, em contraposição à de direito natural, que predomina nas outras regiões do 
mundo. Isso pode trazer algumas sérias e já antigas conseqüências para alguns setores da 
população. As mulheres e os não islâmicos são os que mais tendem a ser marginalizados 
nessas sociedades, podendo-se apontar as próprias leis internas do islamismo como suporte a 
essa marginalização. 

Assevera a citada autora que 

  

a trajetória singular dos países do Oriente Médio em relação à proteção dos direitos humanos 
foi também influenciada pelo fato da abertura desses países para as relações internacionais ter 
começado a se dar somente a partir de 1945, ano em que foi fundada a Liga dos Estados 
Árabes, composta pela Síria, Arábia Saudita, Iêmen, Líbano, Jordânia, Egito e Iraque. Boa 
parte do tratamento da questão dos direitos humanos na região perpassa a atuação da Liga. 
Posteriormente, em 1968, é criada a Comissão Árabe Permanente de Direitos Humanos, a 
qual inclui representantes de todos os Estados árabes. Atualmente, entre os documentos 
regionais mais importantes estão a Declaração Universal Islâmica de Direitos Humanos 
(1981) e a Carta Árabe de Direitos Humanos (1994). Apesar de esses documentos 
demonstrarem uma mobilização dos países do Oriente Médio em torno da necessidade de que 
os direitos humanos e a equidade global sejam equalizados, percebe-se que ainda são 
iniciativas incipientes, podendo alegar que são relativamente não efetivos, ou, no mínimo, não 
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tão efetivos na prática quanto deveriam o ser, levando em conta o grau de desenvolvimento 
em relação ao tema em outros pontos do globo. 

  

  

Isso porque, é no contexto do islamismo e dos países árabes que a tensão entre a laicidade 
estatal e fundamentalismos religiosos ganha maior contorno. A Carta Árabe de Direitos 
Humanos[25] reflete a lei islâmica da Sharia e outras tradições religiosas. 

A lei da Sharia rege os aspectos da vida de um muçulmano. Há, nesse conjunto de regras, 
princípios fixos (que versam sobre questões mais pessoais, como casamento, ritos religiosos, 
heranças, etc) e princípios mutáveis (como, por exemplo, penas para diferentes tipos de 
crimes), que podem ser interpretados e aplicados de acordo com a vontade de cada país ou 
corte. 

"A Sharia é o código de leis islâmicas baseadas no Alcorão e nos ensinamentos do profeta 
Maomé e mostra qual o caminho correto para se viver e chegar à felicidade", explicou o 
xeque Jihad Hassan Hammadeh, vice-presidente da Assembleia Mundial da Juventude 
Islâmica (WAMY) no Brasil. 

Segundo um relatório do Council of Foreign Relations (CFR) sobre a Sharia, esse conjunto de 
leis se desenvolveu centenas de anos após a morte de Maomé. Por ele ter sido considerado o 
mais devoto dos seguidores, seu modo de vida se tornou modelo para todos os muçulmanos e 
foi coletado por estudiosos - no que ficou conhecido por 'hadith'. Como cada região tenta 
conciliar os costumes locais com o islamismo, a literatura hadith se desenvolveu em 
diferentes escolas. Xiitas e sunitas seguem escolas diversas, e, portanto, diferentes versões da 
Sharia. 

Os aspectos mais significativos regulados pela Sharia são o casamento e o divórcio. A 
aplicação da lei criminal é a mais controversa. Apesar de a maioria dos países muçulmanos 
descartar as punições tradicionalmente prescritas, ainda há casos de tribunais que aplicam os 
rigorosos castigos.[26] 

O islamismo[27], por sua vez, requer a submissão de todos os indivíduos a Allah e as 
liberdades humanas só podem ser compreendidas na medida em que atendam à vontade 
divina[28]. Nesse sentido, o denominado gender gap continua a existir e muitas regras que 
subestimam as mulheres continuam a ser justificáveis, com base em regramentos e imposições 
baseadas na Sharia e no islamismo e que, portanto, são legítimas no âmbito interno de 
determinados países. 

Assim, ainda hoje, como exemplo, no Irã, as mulheres são obrigadas a usar o véu para 
esconder os cabelos. Seu testemunho vale metade do de um homem. A lei concede ao marido 
o direito de repudiar a esposa, sem que ela possa contestar ou pedir pensão. Na situação 
inversa, o divórcio exige da mulher longas batalhas judiciais. Na Arábia Saudita as mulheres 
não podem dirigir automóvel ou sentar-se sozinha num restaurante. Neste país existem cerca 
de 300 mil motoristas particulares, número ainda distante de poder fornece a cada mulher 
saudita a locomoção desejada. Mulheres que não tem motoristas só podem sair de acordo com 
a vontade de seus maridos ou filhos. Em vários países africanos e do Oriente Médio, ou 
mesmo na Indonésia, Malásia, Paquistão e Índia, mais de dois milhões de jovens e mulheres 
adultas sofrem anualmente a mutilação genital.[29] Em agosto de 2009, os casos de duas 
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mulheres que agiram contra a lei islâmica em diferentes países ganharam as manchetes dos 
jornais internacionais. No Sudão, uma jornalista pode receber 40 chicotadas por ter usado 
calças compridas em público e, na Malásia, uma modelo foi condenada a seis chicotadas por 
ter bebido cerveja em público.[30] 

Uma análise dessas situações concretas permite perceber, de imediato, que em face das idéias 
universalistas de direitos humanos se contrastam condutas de culturas específicas, no caso, 
das comunidades árabes que legitimam valores diferentes dos garantidos pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. E como sustentar os direitos humanos sem violar o direito à 
diferença? 

Esses direitos devem ser sustentados tendo-se em mente que todos possuem direito a um 
mínimo irredutível de proteção, independente de sua religião ou cultura. Certo é que se deve 
cultivar a cultura local para não se perder a identidade do povo, mas até que ponto? Talvez o 
limite seja "o aceitável pelo naturalmente humano", aspecto esse que vai além da sociedade e 
de sua cultura local e é sentido pelo ser humano de qualquer cultura, na medida em que, 
mesmo que este se "conforme" com certas situações[31], na realidade, está sendo violado, 
pela visão universal dos direitos humanos e seu corpo, seu psicológico e sua saúde irão sentir 
tal violação. 

Nessa medida, a harmonização entre a cultura e o universalmente aceito deve-se fazer 
presente no campo dos direitos fundamentais do ser humano. E a alegação de que a proteção 
dos direitos humanos seria algo simplesmente imposto pela cultura ocidental e que, por isso, 
não precisa ser absorvida por outras culturas não parece plausível, uma vez que a própria 
criação da Carta Árabe de Diretos Humanos demonstra que, mesmo nesses países, o mínimo 
protetivo necessário à sobrevivência digna se faz necessário e está sendo reivindicado mesmo 
por aqueles árabes que respeitam muito a sua cultura, religião, raça e dogmas e se sentem 
felizes com isso, mas até o limite da possibilidade de uma vida na qual se sinta digno. E essa 
dignidade e proteção mínima, por sua vez, é aquela conferida pela Declaração de 1948 e que 
se faz presente, também, na Carta Árabe de Direitos Humanos[32]. 

Na cultura árabe, as restrições por que são submetidas as pessoas são rigorosas e os cidadãos 
as aceitam, pois está intrínseco à sua criação e, quanto a isso, não nos cabe criticar, pois, 
assim como nós, ocidentais, temos um ponto de vista sobre as coisas da vida, os árabes têm 
outro e a população atual já nasceu aprendendo e vivendo desse modo. Por isso, repita-se, 
esses aspectos não devem ser criticados pelos ocidentais, mas essas restrições e costumes 
devem apenas existir e serem aceitas até o ponto que não violem a dignidade do povo árabe, 
pois eles, quanto à esse aspecto, almejam viver, no mínimo, dignamente, com a proteção que 
é conferida às pessoas em outras regiões do mundo, tanto é que as reivindicações estão cada 
vez mais aparentes. 

O que dizer sobre uma brasileira, cujos pais nasceram em um país árabe e moram atualmente 
no Brasil, que é obrigada, em virtude da cultura, a se casar com seu primo, mas que, 
exatamente pelo fato de morar no Brasil, fazer faculdade e ver a vida dos outros brasileiros 
que estão à sua volta, está com o sentimento de estar sendo extremamente violada em vários 
de seus direitos?[33] Por um lado, ela tenta se conformar e achar que seu primo será um bom 
marido (essa conformação foi gradualmente colocada em sua mente), mas aqui está o 
exemplo prático de que essa conformação é parcial, pois nos momentos de reflexão, surge o 
sentimento de que há algo muito errado e que seus direitos estão sendo violados. 

Segundo as palavras de Luiz Edson Fachin[34] 
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uma das importantes travessias ocorridas na família foi aquela entre o valor prioritário da 
instituição familiar para o valor prioritário do indivíduo dentro dessa família; interesses 
fundamentais dos sujeitos dentro da família - e não prioridade da instituição em detrimento do 
direito do sujeito em si - estão em voga e são protegidos a nível de direitos fundamentais. O 
interesse das pessoas se sobrepõem aos interesses formais da família como instituição. 

  

Portanto, percebe-se que no caso supracitado, um direito fundamental pode estar sendo 
violado, mormente quando se tem por base a concepção contemporânea de direitos 
fundamentais do ser humano. Contudo, a cultura, nesse caso, está obstaculizando a proteção 
dos direitos dessa mulher em relação ao seu âmbito familiar, estampando a discriminação do 
sexo feminino pelos árabes existente ainda hoje, mesmo os que já vivem em outros países. E, 
aqui, a partir desse pequeno exemplo, sente-se a dimensão e as proporções que podem tomar a 
falta de aplicação e efetivação da proteção dos direitos humanos na cultura árabe. Não nos 
parece crível que, num país teoricamente integrado à concepção universal de direitos humanos 
como o Brasil, no século XXI, ainda nos deparemos com exemplos como esse. E isso ocorre 
em virtude do movimento cultural que ainda está em contraposição com alguns direitos 
humanos defendidos como universais e de todo ser humano. 

Compartilha-se do entendimento de Flávia Piovesan[35], quando afirma que, para os 
relativistas, a noção de direito está estritamente relacionada ao sistema político, econômico, 
cultural, social e moral vigente em determinada sociedade. Sob esse prisma, cada cultura 
possui seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais, que está relacionado às 
específicas circunstâncias culturais e históricas de cada sociedade, bem como seu peculiar 
sistema moral. A título de exemplo, basta citar as diferenças de padrões morais e culturais 
entre o islamismo e o mundo ocidental, no que tange ao movimento dos direitos humanos. 
Como ilustração, caberia mencionar a adoção da prática da clitorectomia e da mutilação 
feminina por muitas sociedades de cultura não ocidental. Nessa linha, segundo menciona 
Alves[36] 

  

 se, na consideração dos direitos humanos, os ocidentais privilegiam o enfoque individualista, 
e os 'orientais' e socialistas o enfoque coletivista, se os ocidentais dão mais atenção às 
liberdades fundamentais e os socialistas aos direitos econômicos e sociais, os objetivos 
teleológicos de todos são essencialmente os mesmos. O único grupo de nações que ainda tem 
dificuldades para a aceitação jurídica de alguns direitos estabelecidos na Declaração Universal 
e sua adaptação às respectivas legislações e práticas nacionais é o dos países islâmicos, para 
quem os preceitos da lei corânica extravasam o foro íntimo, religioso, dos indivíduos, com 
incidência no ordenamento secular da comunidade. 

  

Atentando-se novamente para o exemplo da prática cultural da mutilação genital feminina, vê-
se que, em relação ao movimento dos direitos humanos nos países islâmicos, demonstra-se 
um processo progressivo de conscientização por parte dos governos e dos movimentos 
religiosos, pressionados pela crítica interna da própria sociedade. Ou seja, como dito 
anteriormente, esse processo de reivindicação do mínimo de proteção - baseado na Declaração 
Universal - já existe mesmo por parte daqueles que respeitam a sua cultura, religião, raça e 
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dogmas e se sentem felizes com isso, mas até o limite da possibilidade de uma vida na qual se 
sinta digno. 

Conforme ensinamentos de Barreto[37], tomando o exemplo acima citado, a primeira 
constatação que se pode tirar é a de que não se pode racionalmente supor que essa prática 
tenha sido, durante séculos, considerada, por todas as mulheres, como necessariamente boa e 
aceitável. É razoável supor que tenha havido algum grau de insatisfação diante da obrigação 
imposta pela tradição; tanto isto é verdade que ocorrem na atualidade, fuga de jovens em 
países africanos para escapar da mutilação. O simples fato de existir esse nível de rebeldia em 
países de cultura tradicional, e teoricamente uniforme, faz com que se admita a existência de 
grupos sociais, que se opõem às práticas tradicionais que mais violam direitos humanos, tal 
como conhecidos universalmente. Essas manifestações de revoltas resultam das chamadas 
críticas internas, desenvolvidas durante séculos, do mesmo modo como os direitos humanos 
no ocidente resultaram de um processo de contestação a valores e práticas, dentro de uma 
mesma cultura. A observação das culturas locais, portanto, demonstra que elas não se 
constituem em universos fechados, impermeáveis às influências exógenas e incapazes de 
serem contestadas por forças sociais internas. Há interpretações diferentes de tradições 
culturais e religiosas dentro da própria cultura, as quais são expressas por críticas internas. 

Do mesmo modo que os seres humanos têm necessidades comuns em todo o mundo (comer, 
dormir, etc.), eles também têm valores comuns, ou seja, aqueles imprescindíveis à vida com 
dignidade de todos os seres humanos, por mais diferentes que sejam do ponto de vista de vida 
cultural. E esses valores são reivindicados. O autor procura demonstrar como 

  

esses valores, que se encontram escondidos sob a manta de interpretação e práticas 
hegemônicas da tradição cultural, aparecem sob a forma de movimentos de protestos e de 
heterodoxias que vocalizam valores comuns a todos os homens, mas que se encontram 
momentaneamente negados pelo poder político ou religioso local. Os movimentos de 
afirmação dos direitos humanos, para o qual convergem os indivíduos e grupos sociais, 
excluídos dentro de seu próprio grupo social, evidenciam como em situações socialmente 
injustas e excludentes o recurso aos valores expressos por essa categoria de direitos 
constituem um mínimo moral comum a todas as sociedades.[38] 

  

Objetiva-se, atualmente, garantir esse mínimo moral mesmo nessas regiões mais resistentes à 
real efetivação dos direitos humanos em suas sociedades. A Carta Árabe de Direitos Humanos 
entrou em vigor somente em 2008 e ainda fala sobre a Sharia, mas está presente para que se 
tente, cada vez mais, acabar com violações aos direitos humanos e trazer a própria concepção 
universal de direitos humanos para esses povos, ainda muito arraigados à cultura religiosa e 
local 'a todo custo'. 

  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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            No complexo âmbito dos direitos humanos, a sua evolução acaba por culminar na 
idéia da universalidade e indivisibilidade desses direitos e, nesse sentido, as nações se vêem 
num processo de adoção e efetivação dos direitos humanos, de acordo com a ideia estampada 
na Declaração Universal de 1948. Todavia, esse não é um processo uniforme e, a despeito de 
sistemas mais evoluídos - como o regional de proteção europeu - ou aqueles que se encontram 
em graus mais tímidos de desenvolvimento - interamericano e africano -, existem regiões nas 
quais a tensão entre o relativismo cultural e a universalidade dos direitos humanos traz um 
obstáculo para a proteção dos mencionados direitos. 

            É no contexto dos países árabes e do islamismo que o maior impedimento à efetivação 
da proteção aos direitos humanos se faz presente. A incipiente iniciativa de criação do 
Sistema Árabe de Proteção dos Direitos Humanos traduz-se na preocupação com o fim de 
violações aos direitos da população pautadas na religião ou cultura. Nessa linha, a entrada em 
vigor da Carta Árabe de Direitos Humanos somente em 2008 demonstra o início de uma ainda 
tímida caminhada na busca pelo que é direitos de todos. Tímida, porque a própria Carta reflete 
a lei islâmica da Sharia. O islamismo, por sua vez, "requer a submissão de todos os indivíduos 
a Allah, e as liberdades humanas só podem ser compreendidas na medida em que atendam à 
vontade divina. Institui-se, por isso, um sistema de desigualdade, principalmente, entre 
homens e mulheres."[39] 

Assim, em matéria de direitos humanos e fundamentais, os direitos das mulheres, por 
exemplo, ainda são violados com base em leis divinas, costumes ou tradições culturais. De 
fato, nos países árabes é onde se encontram os piores índices de violações aos direitos das 
mulheres. Em reportagem sobre os palestinos e o desejo de non-violence (não à violência), 
traduzido num documentário objeto da notícia, afirma-se que, ainda hoje, "The middle east is 
one place for men and an entirely different place for women." [40] 

Nesse sentido, a partir, inclusive, dos exemplos trazidos no presente estudo, não há como 
negar que essa cultura está, ainda, mais fechada do que o aceitável a todo esse processo de 
universalização dos direitos humanos - o qual também não é antigo, mas hoje já ganha 
contornos evoluídos em diversos pontos do globo. E, na opinião de Donelly[41], 

  

nós não podemos passivamente assistir atos de tortura, desaparecimento, detenção e prisão 
arbitrária, racismo, antissemitismo, repressão a sindicatos e Igrejas, miséria, analfabetismo e 
doenças, em nome da diversidade ou respeito a tradições culturais. Nenhuma dessas práticas 
merece nosso respeito, ainda que seja considerada uma tradição. 

  

Por isso, defende-se a necessidade de um diálogo global e intercultural para avançar na 
proteção dos direitos humanos nos países árabes. Abdullah Ahmed An-na'im reflete sobre os 
direitos humanos no mundo islâmico com base em uma nova interpretação do islamismo e da 
Sharia e ilustra a possibilidade do diálogo entre culturas a partir de uma das condições 
colocadas por Boaventura: a adoção da versão cultural que inclua o maior grau de 
diversidade, no caso, que inclua também as mulheres em relação de igualdade com os 
homens. Prevê o autor uma possibilidade de intercâmbio cultural pautado na reinterpretação 
de certas bases culturais, como ocorre na reinterpretação do Corão. Essa reinterpretação 
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possibilitaria um diálogo entre a cultura islâmica e a cultura dos direitos humanos, ao menos 
no que toca aos direitos das mulheres.[42] 

Em direção similar, Bhikhu Parekh[43] defende um universalismo pluralista, não 
etnocêntrico, baseado no diálogo intercultural. Afirma o autor que 

  

o objetivo de um diálogo intercultural é alcançar um catálogo de valores que tenha a 
concordância de todos os participantes. A preocupação não deve ser descobrir valores, uma 
vez que os mesmos não têm fundamento objetivo, mas sim buscar um consenso em torno 
deles. (...) Valores dependem de decisão coletiva. Como não podem ser racionalmente 
demonstrados, devem ser objeto de um consenso racionalmente defensável. (...) É possível e 
necessário desenvolver um catálogo de valores universais não etnocêntricos, por meio de um 
diálogo intercultural aberto, no qual os participantes decidam quais os valores a serem 
respeitados. (...) Essa posição poderia ser classificada como um universalismo pluralista. 

  

Acredita-se, como bem trazido por Piovesan[44], que "a abertura do diálogo entre as culturas, 
com respeito à diversidade e com base no reconhecimento do outro, como ser pleno de 
dignidade e direitos, é condição para a celebração de uma cultura dos direitos humanos, 
inspirada pela observância do 'mínimo ético irredutível', alcançado por um universalismo de 
confluência". 

É de suma importância, portanto, o diálogo intercultural a respeito dos direitos humanos e sua 
efetivação em países ainda marcados pela não concretização de alguns desses direitos, devido 
ao relativismo cultural exacerbado. Deve-se buscar maior tolerância, liberdade e observância 
ao mínimo ético irredutível, com o objetivo de se alcançar uma cultura dos direitos humanos, 
que proteja os seus cidadãos em relação ao que lhes deve ser universalmente garantido, 
independentemente de sua religião, cultura ou nacionalidade. 

E, nas palavras de Boaventura de Sousa Santos[45]: "a luta pelos direitos humanos e, em 
geral, pela defesa e promoção da dignidade humana não é um mero exercício intelectual, é 
uma prática que é fruto de uma entrega moral, afetiva e emocional baseada na 
incondicionalidade do inconformismo e da exigência de ação". 

Deve-se deixar de lado o trato amadorístico de uma questão tão importante como a 
perspectiva de efetivação dos direitos humanos em todas as sociedades, aprimorando-se ainda 
mais o estudo em relação às parcelas da população que ainda são violadas em alguns dos seus 
direitos humanos e fundamentais. Essencial a continuidade de pesquisas e estudos como o 
aqui desenvolvido, com vistas a contribuir para a promoção de uma política universal 
pluralista dos direitos humanos, baseada no diálogo e tolerância entre culturas. Deve haver o 
reconhecimento de que ainda há direitos humanos sendo violados e agir no sentido vencer o 
desafio de sua efetivação nas variadas culturas. 

Compartilhando do entendimento proposto por Santos [46], primordial destacar que só uma 
política cosmopolita de direitos humanos é capaz de promover o diálogo intercultural entre a 
pretensão de uma universalidade dos direitos humanos ocidentais e, no outro pólo, as mais 
variadas tradições religiosas. E esse diálogo se mostra essencial, mormente quando se pensa 
em expectativa e esperança para o futuro. Sobre tal questão, Shirin Ebadi destaca que 
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Se o século XXI deseja se livrar do ciclo de violência, atos de terror e guerra e evitar a 
experiência do século XX - o mais terrível século para a humanidade -, não há outro caminho 
a não ser o do entendimento e da colocação em prática de todos os direitos humanos para toda 
a humanidade, independentemente de raça, gênero, fé, nacionalidade ou status social. 

  

Tem-se em mente que o presente estudo, por suas limitações, talvez tenha trazido mais 
questionamentos do que respostas às complexas perguntas propostas na presente pesquisa. No 
entanto, objetivou-se trazer a lume questões que não podem ser deixadas de lado, ao contrário, 
devem ter destaque na sociedade contemporânea quando o assunto é a presença de uma 
cultura dos direitos humanos. Estudar a cultura árabe e demonstrar o que ainda é violado 
nesse âmbito, buscando perspectivas de como trazer maior efetivação à proteção dos direitos 
humanos nessa cultura mostra-se essencial para que uma proteção dos direitos humanos, 
pautada no universalismo pluralista, seja realidade para os árabes, já que grande parte desse 
povo ainda sofre violações aos seus direitos que já não se fazem presentes em outras regiões e 
culturas do mundo. 
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[1] Nas palavras de José Eduardo Faria: "Pouco mais de meio século depois (da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem de 1948), o horror da guerra está de volta. A barbárie 
inerente às mais diversas formas de opressão continua banalizada. Genocídios são cometidos 
a pretexto de "defesas preventivas" contra atentados terroristas. E o multilateralismo foi 
substituído pela vontade unilateral do país hegemônico do mundo contemporâneo(...). Assim 
tem sido a evolução contemporânea dos direitos humanos - uma trajetória resultante de rios de 
sangue e tinta, de incertezas e definições, de avanços e recuos. (BALDI, César Augusto (Org). 
Direitos Humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004). 

[2] PIOVESAN. Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 13. 

[3] A palavra árabe significa nômade que vive sob sua tenda no deserto. Diz portanto mais 
respeito a um gênero de vida e organização social do que uma língua ou mesmo uma raça. 
Neste sentido a língua árabe se difundiu e arabizou populações gerando mais arabizados do 
que árabes propriamente ditos; povos que passaram a se identificar pela língua, pela religião e 
pelos hábitos sociais. Os povos aos quais chamamos árabes representam um conjunto 
heterogêneo que vai desde o mundo árabe do Oriente - Machrek: Arábia Saudita, Iêmen, 
Omã, Emirados Árabes, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Kwait, Palestina; até o mundo árabe 
do Ocidente - Maghreb: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão. (LINHARES, Maria 
Yedda. O Oriente Médio e o mundo árabe. São Paulo, Brasiliense, 1982, p. 18-19). 

[4] PIOVESAN. Flávia, op. cit., 2007, p. 21. 

[5] COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001. 

[6]COMPARATO, Fábio Konder. op. cit., 2001, p. 54. 

[7] TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos 
humanos. Vol 1. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 18. 

[8] PIOVESAN, Flávia (coord.). Código de direito internacional dos direitos humanos 
anotado. São Paulo: DPJ Editora, 2008, p. 8-9. 

[9] Parâmetros protetivos mínimos para a garantia do mínimo ético irredutível (PIOVESAN, 
op. cit., 2006, p. 13 e 16) 

[10] Fabio Konder Comparato, ao discorrer sobre a afirmação histórica dos direitos humanos, 
nos fala sobre a situação do homem e, aqui, faz uma importante revelação, considerada pelo 
autor, inclusive, a mais importante revelação da História: a de que todos os seres humanos, 
apesar da inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem 
igual respeito como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a 
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beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, ninguém - 
nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação - pode afirmar-se 
superior aos demais.  (COMPARATO. op. cit., 2001, p. 1) 

[11] GODINHO, Fabiana de Oliveira. A proteção internacional dos direitos humanos. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 14. 

[12] PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 12 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 152. 

[13] In: PIOVESAN, op. cit., 1996, p. 152. 

[14] "Se os direitos humanos são baseados na natureza, no simples fato de ser humano, como 
eles podem ser relativos em qualquer forma?". (Tradução Livre). In: DONNELLY, Jack. 
Universal Human Rights in Theory and in Practice. Ithaca: Cornell University Press, 2003, 
p. 91. 

[15] FACHIN, Melina. Universalismo versus relativismo: superação do debate maniqueísta 
acerca dos fundamentos dos direitos humanos. São Paulo. Trabalho apresentado como 
requisito parcial para a conclusão da disciplina Direitos Humanos, Mestrado em Filosofia do 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

[16] BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. In: FACHIN, 
Melina, op. cit., p. 5. 

[17] DONNELLY, Jack. op. cit., 2003. 

[18] "Weak cultural relativism, which might also be called strong universalism, considers 
culture a secondary source of the validity of a right or rule. Universality is initially presumed, 
but the relativity of human nature, communities, and rules checks potential excesses of 
universalism". (DONNELLY, Jack. op. cit., 2003). 

[19]GODINHO, Fabiana de Oliveira. op. cit., p. 6. 

[20] PIOVESAN. Flávia. op. cit., 2007, p. 55. 

[21] PIOVESAN. Flávia. op. cit., 2007, p. 119. 

[22] GODINHO, Fabiana de Oliveira. op. cit, 2006, p. 151,152; BALDI, César Augusto. op. 
cit., 2004, p. 359, 377; entre outros. 

[23] Passagem retirada do ensaio proposto pela autora Flávia Piovesan, ao tratar da inegável 
posição de universalidade e, mais, de indivisibilidade dos direitos humanos na atualidade e a 
tensão dessa concepção com a realidade do relativismo cultural, o qual se faz mais forte em 
determinadas culturas ainda hoje. Segue a autora concluindo que, de fato, a universalidade 
dos direitos humanos em face do movimento do relativismo cultural é um dos principais 
desafios para a construção dos direitos humanos na ordem contemporânea. (In: BALDI, César 
Augusto. op. cit., 2004, p. 58.) 

[24] GODINHO, Fabiana de Oliveira, op. cit, 2006, p. 149,150. 

[25] Sobre o tema, o preâmbulo da citada Carta: 
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"Preamble 

Given the Arab nation's belief in human dignity since God honoured it by making the Arab 
World the cradle of religions and the birthplace of civilizations which confirmed its right to a 
life of dignity based on freedom, justice and peace, 

Pursuant to the eternal principles of brotherhood and equality among all human beings which 
were firmly established by the Islamic Shari'a and the other divinely-revealed religions. (...)" 

[26] Informações sobre a Sharia obtida no site: 
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MRP1289629-5602,00.html 

[27] Islã, do árabe islam, significa "submissão absoluta do ser diante de Deus". O fiel 
islâmico, ou muçulmano, é todo aquele que proclama sua devoção total a Deus. Ao contrário 
do que diz o senso comum, Islã não é sinônimo de Arábia, nem todo árabe é islâmico, embora 
o árabe seja o idioma de seu livro sagrado o Alcorão. Os árabes são numericamente 
minoritários no mundo islâmico, sendo que Irã, Paquistão, Indonésia e Malásia são os quatro 
maiores países islâmicos não-árabes. 

[28] PIOVESAN, Flávia. op. cit., 2007, p. 21. 

[29] ESPINOLA, Cláudia Voigt. A mulher no Islã: Direitos Humanos, violência e gênero. 
Doutorado em Antropologia Social - UFSC. 

[30] Informações obtidas no site: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MRP1289629-
5602,00.html 

[31] Um exemplo são os relatos daquelas que acham certo a circuncisão: Cláudia Voigt 
Espinola traz em seu artigo relatos retirados do livro de Brooks, sobre algumas dessas 
mulheres: "Essas mulheres cresceram na certeza de que a extirpação do clitóris e a infibulação 
eram essenciais para a beleza e o bem-estar femininos: "Minha mãe, minha avó e minha 
bisavó, todas me disseram que estava certo, que sem isso a mulher não conseguiria se 
controlar e acabaria como prostituta. Aprendi a acreditar que assim era mais bonito. 
Crescemos recitando: 'uma casa sem porta não é bonita'." (...) Vejamos o exemplo de uma 
jovem muçulmana educada e articulada, exprimir gratidão pela remoção de parte do clitóris: 
"me faz lembrar que meu casamento tem coisas mais importantes que o prazer." (BROOKS, 
1996: 54-56). Os objetivos mais citados para a prática da mutilação genital são: a preservação 
da virgindade e a fidelidade da mulher (que remetem à questão da honra nestas sociedades) 
sustentadas por concepções sobre a sexualidade feminina (sem direito ao prazer?) acerca da 
necessidade deste rito de iniciação para a idade adulta. 

[32] Exemplifica-se com alguns artigos retirados do citado documento:  

Article 2 - Each State Party to the present Charter undertakes to ensure to all individuals 
within its territory and subject to its Jurisdiction the right to enjoy all the rights and freedoms 
recognized herein, without any distinction on grounds of race, colour, sex, language, religion, 
political opinion, national or social origin, property, birth or other status and without any 
discrimination between men and women.  

Article 5 - Every individual has the right to life, liberty and security of person. These rights 
shall be protected by law. 
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[33] Faz-se presente, aqui, a importante constatação de que a cultura não é "territorializada', 
ou seja, ela é passada para uma geração, a qual, portanto, nasceu e viveu com ela a vida toda. 
No caso dessa geração sair de seu âmbito cultural e ir para outro, levará consigo a cultura e, 
no caso de essa ser rígida, não haverá nem mesmo o esforço para se adequar mesmo que 
parcialmente à cultura do outro território com a qual se depara. 

[34] Palestra ministrada pelo Professor Luiz Edson Fachin no V Congresso Nacional de 
Direito Civil e I Congresso Paranaense de Direito de Família, realizada em 18.09.2010. 

[35] PIOVESAN. Flávia. op. cit., 2010, p. 153. 

[36] ALVES. José Augusto Lindgren. Os direitos humanos como tema global. Boletim da 
Sociedade Brasileira de Direito Internacional, Brasília, DF, v. 45, n. 77-78, jan,mar/ 1992, p. 
47. In: PIOVESAN, Flávia. op. cit., 2010, p. 153. 

[37] BARRETTO, Vicente de Paulo. Multiculturalismo e direitos humanos: um conflito 
insolúvel? In: BALDI, César Augusto (Org). op. cit., 2004. 

[38] BARRETTO, Vicente de Paulo. Multiculturalismo e direitos humanos: um conflito 
insolúvel? In: BALDI, César Augusto (Org). op. cit., 2004. p. 287. 

[39] PIOVESAN, Flávia. op. cit., 2007, p. 21. 

[40] From "Unveiling the truth". In: Revista Newsweek, August, 23-30, 2010, p. 51-54. 

[41] DONELLY, Jack. In: PIOVESAN, op. cit., 2010, p. 153. 

[42] Abdullah Ahmed An-na'im. In: PIOVESAN, Flávia. op. cit., 2007, p. 19. 

[43] Bhikhu Parekh. In: Ibidem, p. 18. 

[44] Ibidem, p. 19. 

[45] SANTOS, B.S. Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos. Reconhecer 
para Libertar, p. 444. In: FACHIN, Melina. op. cit., p. 18. 

[46] SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos 
humanos. In: BALDI, César Augusto (Org). op. cit., 2004, p. 262/263. 
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RESUMO 
A acessibilidade não deve ser encarada de uma forma isolada, restrita e individualizada, mas 
sim sob um enfoque amplo, global e multifacetário. Apesar do ordenamento jurídico ainda 
preocupar-se mais diretamente com a acessibilidade de circulação, não pode ignorar outros 
aspectos e variantes deste instituto. Busca-se uma acessibilidade total do deficiente ao meio 
ambiente do trabalho, antes, durante e depois da jornada de trabalho, dentro de um plexo 
físico, mental e jurídico. Só assim poder-se-á falar em um meio ambiente do trabalho 
ecologicamente equilibrado, digno e decente. Apenas a acessibilidade multifacetária ou 
poliédrica poderá concretizar a dignidade do trabalhador deficiente e o tão propalado 
equilíbrio do meio ambiente do trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: ACESSIBILIDADE; DEFICIENTE; MULTIFACETÁRIA; 
DIGNIDADE. 
 
ABSTRACT 
The accessibility should not be viewed in isolation, restricted and individualized, but under a 
broad, global and multifaceted focus. Although the law still worries more directly about the 
accessibility of movement, it can’t ignore other aspects and variations of this institute. We 
seek the complete accessibility to the disabled in the work environment, before, during and 
after the workday, within a physical, mental and legal plexus. Only then we will be able to 
talk about an ecologically balanced, dignified and decent work environment. Just the 
multifaceted or polyhedral accessibility can materialize the dignity of the disabled worker and 
the so mentioned balance of the work environment. 
KEYWORDS: ACCESSIBILITY; DISABLED; MULTIFACETED; DIGNITY. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

A questão da acessibilidade dos deficientes é um dos temas mais atuais e relevantes dentro do 
estudo do Direito, principalmente em face de sua extrema complexidade e pelos reflexos 
sociais que suscita. 

O fato de uma pessoa ser portadora de uma deficiência física não lhe suprime a condição de 
cidadã nem deve limitar sua dignidade pessoal. Desta maneira, mostra-se imprescindível 
compreender os mecanismos pelos quais é possível concretizar esta dignidade dentro do bojo 
de um meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado. 
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Nesta esteira, buscar-se-á analisar a questão da acessibilidade multifacetária ou poliédrica e 
como esta se relaciona ao meio ambiente de trabalho dos deficientes físicos e como se 
contextualiza e se  enquadra dentro dos Direitos da Personalidade. Tentar-se-á demonstrar 
como uma acessibilidade fragmentada e restrita é insuficiente para a inclusão no meio 
ambiente de trabalho.  Outrossim, será  abordado temas paralelos e indissociáveis, como 
emprego decente e  dignidade da pessoa humana. 

Ainda não existe consenso sobre o que seja deficiência. Nem o Direito, nem a Filosofia, nem 
a Psicologia, nem a Sociologia, dentre outros ramos da Ciência chegaram a um consenso 
sobre o enquadramento da deficiência, em especial o da deficiência física.  O artigo abordará 
as correntes que tratam sobre o assunto dentro da complexidade que lhe é intrínseca. 

"Desde a raiz dos tempos, faz parte da própria condição do ser humano conviver com 
limitações próprias ou alheias, tanto na área sensorial, motora, intelectual, funcional, orgânica, 
comportamental ou de personalidade". [1] 

Realmente, a sociedade deve buscar de forma cabal a integração dos deficientes - e este ato 
consiste em incluí-los no mercado de trabalho, em proporcionar-lhes  educação e   formação 
global. 

A limitação advinda da deficiência não pode ser equiparada a incapacidade laboral. Na 
verdade existe mais uma incapacidade social que laboral. Os deficientes físicos se forem 
valorizados e adaptados podem ser extremamente produtivos e propulsores do crescimento 
econômico.   

Por fim, ilustrar-se-á como o princípio da equidade intergeracional oferece diretrizes 
solidárias entre as presentes e futuras gerações no tocante ao meio ambiente de trabalho dos 
deficientes físicos. 

Desta forma, o estudo se propõe a analisar a problemática da acessibilidade multifacetária no 
âmago do meio ambiente do trabalho dos deficientes e dos Direitos da Personalidade. Trata-se 
de um assunto amplo e complexo, marcado por profundas divergências e incertezas. O estudo 
se faz necessário e presente, pois a valorização imediata dos deficientes é uma necessidade 
impostergável. 

  

2 QUESTÕES ESTATÍSTICAS SOBRE A DEFICIÊNCIA 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que dez por cento da população 
mundial, ou seja, 610 milhões de pessoas, possuem algum tipo de deficiência física, mental ou 
sensorial[2], das quais 386 milhões encontram-se entre 15 e 64 anos de idade [3]mais de 600 
milhões de pessoas com deficiências mentais, físicas e sensoriais. Talvez o conhecimento e 
divulgação crescente destes números tenha contribuído para conscientizar os países a dar uma 
maior atenção aos portadores de deficiência. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 10% (dez por cento) da população de cada país 
possui algum tipo de deficiência física, sensorial (visual e auditiva) e mental . Na seara 
exclusiva da deficiência física, pelos cálculos da OMS, 2% (dois por cento) são constituídos 
exclusivamente  por portadores desta modalidade de deficiência. Dentro desses números, 
seriam aproximadamente 517.563 (quinhentos e dezessete mil, quinhentas e sessenta e três) 
pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física no Brasil. 
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Num contexto global, é possível afirmar que "o desemprego entre os 386 milhões de pessoas 
com deficiência, com idade para trabalhar, é muito maior do que para indivíduos ainda 
economicamente ativos, podendo as taxas de desemprego, no primeiro grupo, chegar a 80 por 
cento". [4] 

Infelizmente, na maioria esmagadora das sociedades, para não dizer em todas, pouquíssimas 
pessoas com deficiência estão empregadas com remuneração justa. Realmente, quase todos os 
países, praticamente  80% das pessoas com deficiência em idade de trabalhar estão 
desempregados. 

O Censo 2000, divulgado pelo IBGE[5] (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
indica que cerca de 24,5 milhões de pessoas (14,5% da população brasileira) apresentou 
algum tipo de incapacidade para ver, ouvir, mover-se ou alguma deficiência física e mental, o 
que representava 24,5 milhões de pessoas. Interessante lembrar que o Brasil reflete números 
similares aos de países como os Estados Unidos (15%) e a Austrália (18%). 

Tendo por fulcro fatores econômicos e sociais, constata-se que nas regiões norte e nordeste do 
país, a incidência de casos de deficiência mostra-se sensivelmente mais elevados, tendo em 
vista que os meios de vida e prevenção apresentam maiores deficiências. 

Patrícia Tuma Martins Bertolini faz uma observação interessane ancorada nestes números: 

Tudo isso nos leva a questionar se a quantidade de pessoas com deficiência existente no Brasil 
(eram 24.600.256 portadores de algum tipo de deficiência com 5 anos ou mais de idade, por 
ocasião do censo de 2.000) é uma minoria insignificante e desprezível, que deve permanecer 
em casa, reclusa, para que as pessoas "normais" não sejam submetidas ao "desprazer" de 
assistir a esse espetáculo lastimável e deprimente.De tempos em tempos, candidatos a cargos 
eletivos desfraldam a bandeira dos portadores de necessidades especiais, mas, tão logo eleitos, 
esquecem as promessas de campanha, que não consideram como compromissos.  [6] 

  

  

Neste universo estatístico, impõe-se lembrar que "dados das Nações Unidas indicam que 80% 
do total de pessoas portadoras de deficiência (ppds) em países em desenvolvimento vivem em 
regiões rurais isoladas".[7]  

É essencial que a sociedade organizada, através de suas mais amplas facetas, busque 
modificar este cruel panorama. Os deficientes precisam ser valorizados e incluídos ao 
mercado de trabalho, sem a pecha do preconceito e da incapacidade. 

  

4 BREVE HISTÓRICO 

Se hoje o deficiente físico é mais respeitado e protegido, portador de vários direitos 
fundamentais, nem sempre foi assim. Ao contrário, o direito ao trabalho do deficiente é "fruto 
de uma lenta e progressiva evolução jurídico-legal ao longo do tempo e ao redor do 
mundo".[8] 
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Ribeiro de forma didática aponta quatro fases históricas no que se refere aos deficientes 
físicos: 

  

Em nosso país a tutela constitucional da pessoa portadora de deficiência é preocupação 
recente (final da década de 70) embora a questão da deficiência seja antiga, remontando aos 
povos primitivos, podendo-se estabelecer nesta história quatro fases com características 
distintas mas de ocorrência muitas vezes simultânea: a fase da exclusão social total (e 
conseqüentemente de "direitos"), onde se admitia até o sacrifício pela morte; a fase da 
segregação institucional quando este segmento excluído foi acolhido em instituições 
filantrópicas e religiosas; a fase da integração social na qual as ppds que fossem habilitáveis 
ou reabilitáveis eram treinadas e inseridas na sociedade segundo os padrões vigentes nesta à 
época (a deficiência era um problemas apenas de seu portador e familiares) e a fase da 
inclusão social que se identifica com um processo bilateral onde a ppd prepara-se para ocupar 
seu lugar na sociedade e esta prepara-se para recebê-la, adaptando-se para atender às 
diversidades e diferenças, transformando-se em uma "sociedade para todos".[9]  

  

Num primeiro momento, vislumbra-se que na Idade Antiga o deficiente físico, em regra, era 
rotulado como um verdadeiro inválido. Alguns povos exterminavam os deficientes por 
considerá-los um grande entrave à sobrevivência do grupo. Todavia, é imperioso ressaltar que 
alguns povos antigos os protegiam e sustentavam para angariar a simpatia e proteção dos 
deuses. 

Os hebreus vislumbravam na deficiência física um verdadeiro castigo divino que vedava seus 
portadores de exercer cargos em serviços religiosos. Entendimento contrário seria uma 
verdadeira conspurcação dos rituais sagrados. Por sua vez, a Lei das  XII Tábuas, na Roma 
antiga, autorizava os patriarcas a matar seus filhos defeituosos.[10]  

Em Esparta, os filhos defeituosos eram jogados em um precipício, pois a sua sociedade 
guerreira apenas valorizava os fortes e aptos à guerra. 

Curioso destacar que em algumas sociedades primitivas os portadores de deficiências mentais 
eram considerados oráculos, verdadeiros intermediários entre os deuses e os homens. 
Gozavam assim de prestígio social.[11] 

Enquanto "na Índia antiga, as pessoas deficientes e os doentes incuráveis tinham suas bocas e 
narinas tapados com a lama do rio sagrado e eram atirados às águas do rio Ganges.[12]  

"[...], na Idade Média, mais especificamente na Europa medieval, eles eram surrados e 
queimados na fogueira. Eram trancados em grandes instituições. Eram explorados como 
objetos científicos". [13] 

 "Supunha-se que os surdos não teriam acesso à salvação, já que, de acordo com Paulo na 
Epístola aos Romanos, a fé provinha do ouvir a palavra de Cristo".[14] 

  Este período de preconceito mórbido e atrasado em relação aos deficientes físicos apenas 
começou a modificar-se com o Iluminismo, período inegavelmente revolucionário em vários 
campos do saber, da política e das relações sociais. Somente com o Iluminismo [...] "é que 
houve uma preocupação, verdadeiramente científica, com a loucura humana".[15]  
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Matheus Ferreira Bezerra conclui com eficiência todo esse escorso histórico: 

  

Contudo, o pensamento aristotélico não conseguiu abrigo em seu tempo, de sorte que as 
noções de deficiência e incapacidade passaram a ser confundidas por ao longo dos anos, até o 
final da Idade Média e início da Idade Moderna, quando alguns deficientes passaram a 
conseguir destaque em diversas atividades, a exemplo de Luís de Camões, Lord Byron, 
Ludwig van Beethoven e Aleijadinho que, ao desempenhar com distinção suas funções, 
acabaram por demonstrar serem distintas as noções de deficiência e incapacidade e, 
conseqüentemente, que a deficiência não implica necessariamente uma incapacidade.[16]  

  

  

Todavia, foi com a Revolução Industrial que o trabalho dos deficientes físicos começou a ser 
mais aproveitado (para não dizer explorado), ao lado da força de trabalho das mulheres, 
crianças e idosos. Estes novos trabalhadores passaram a ser aproveitados pela burguesia que 
"visava a redução dos custos da produção, haja vista que se pagava menos a estes 
trabalhadores".[17] A Revolução Industrial, assim, reflete marcos positivos e negativos. 
Positivo, pelo aumento da força de trabalho e pelo crescimento econômico; negativo, pela 
exploração desenfreada a que eram submetidos os homens, mulheres, jovens, crianças, idosos 
e deficientes. 

Portanto, no contexto histórico, percebe-se que no decorrer dos tempos os deficientes mais 
foram repudiados que valorizados. Apenas recentemente é que começaram a ser vislumbrados 
como capazes de contribuir para o crescimento da sociedade. Espera-se que cada vez mais o 
Direito esteja atento para esta realidade e que contribua para esta inclusão. 

  

4 ESPECTRO NORMATIVO  

 Existem inúmeros dispositivos constitucionais, legais e internacionais, que tratam da matéria 
de forma direta e indireta. Indubitavelmente, o Brasil apresenta uma das legislações mais 
evoluídas na proteção aos deficientes físicos. Ocorre que entre discurso e a prática, entre 
previsão normativa e a aplicabilidade, a distância é quase infinita. Muito já evoluímos, mas o 
caminho ainda é longo. 

Na toada dos mais modernos diplomas constitucionais, acertadamente, o  Constituinte 
Brasileiro de  1988 incluiu, logo em seu art. 1.º, dentre os princípios fundamentais do Estado 
Brasileiro, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa: 

  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] 

II - a cidadania; 
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III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...] 

  

Inegavelmente, a valorização do trabalho é um dos princípios mais relevantes reconhecidos 
pelo ordenamento jurídico brasileiro. "Reconhece a Constituição, a essencialidade da conduta 
laborativa como um dos instrumentos mais relevantes de afirmação do ser humano, quer no 
plano de sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social".[18] 
Realmente, "o  trabalho traduz-se em princípio, fundamento, valor e direito social".[19]  

Como uma verdadeira diretriz  teleológica, o art. 3, IV, da Carta Magna previu de forma 
lapidar que: 

  

"Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

(...) 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação." 

  

Para os deficientes esta norma é uma verdadeira bandeira. Jamais poderão ser incluídos dentro 
de um meio ambiente do trabalho decente enquanto houver a mórbida figura do preconceito. 
Busca-se a superação deste mal que só contribui para o atraso da sociedade. 

Neste contexto de proteção constitucional aos deficientes físicos, aparece o princípio da 
isonomia  como um alicerce inexpugnável, no seu art. 5.º: "Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de  qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
[...]. Costuma-se apontar que esta norma exalta a igualdade formal de todos perante a lei. Ao 
seu lado existiria a igualdade material, igualdade esta que reconhece que os desiguais devem 
ser tratados desigualmente dentro de um contexto protetivo. Em outras palavras, o Direito 
reconhece que existem diferenças e que alguns grupos necessitam ser protegidos para que 
uma igualdade material possa ser concretizada (aqui enquadram-se os idosos, as crianças e 
adolescentes, os consumidores e os próprios deficientes). 

O art. 5 não deixou de capitular que a "a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais" (inc. XLI). 

Garantiu, também, a Constituição Brasileira em vigor, dentre os direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, a "proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil", assim como a "proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência". 

A Carta Magna  buscou dar ao deficiente uma cobertura global e multifacetária e nesta esteira 
traçou normas que concretizassem  uma melhoria de sua condição social: "Art. 7.º São 
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direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: [...] XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 
critério de admissão do trabalhador portador de deficiência." 

Com acerto destaca Lauro Luiz Gomes Ribeiro: 

  

A Carta Política brasileira adota os valores sociais do trabalho como um dos fundamentos de 
nosso Estado Democrático de Direito (art. 1.º, IV, da CF/1988) e a base da ordem social que 
tem como objetivo o bem-estar e a justiça social (art. 193, da CF/1988), expressamente 
repudiando qualquer forma de discriminação preconceituosa em relação ao salário e critério 
de admissão do trabalhador portador de deficiência[...].[20] 

  

Nosso Estatuto maior também  prevê em seu art. 24 que "compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) XIV - proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência." Trata-se aqui de uma competência normativa, ou seja, 
competência para legislar. É possível perceber que este artigo não insere os Municípios nessa 
competência concorrente. Estariam então os Municípios excluídos de legislar sobre proteção e 
integração social aos portadores de deficiência física? De forma alguma, pois podem legislar 
sobre o assunto tendo por fulcro o interesse local (art. 30, I, da CF/1988). Não poderia ser 
diferente, pois é fato notório que a maioria das violações contra os deficientes ocorrem no 
bojo dos entes municipais. 

 Dentro dessa competência municipal, é interessante lembrar que o instrumento básico da 
política de desenvolvimento urbano é o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal e 
obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes. Por uma questão lógica, no 
plano diretor deve conter dispositivos de proteção aos deficientes físicos,  pois realmente é 
na  órbita municipal que existem os maiores desrespeitos aos seu direitos. 

Ao lado desta competência concorrente, existe uma competência administrativa ou de 
implementação, capitulada no art.23 da Constituição Federal. O inc.II felizmente não deixou 
de tutelar as pessoas portadoras de deficiência física: "Art. 23. É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e 
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência." 

A Constituição Federal também não deixou de se preocupar com o acesso dos portadores de 
deficiência aos cargos públicos. O art. 37, inciso VIII da CF/1988 determina que "A lei 
reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência 
e definirá os critérios de sua admissão". Trata-se de previsão extremamente feliz e pertinente - 
nada mais lógico e coerente que estimular aos deficientes a se enquadrem na  estrutura da 
Administração Direta e Indireta. 

Não se pode esquecer que o art. 170 da CF/1988  prevê que a  ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados , dentre outros  princípios, a defesa 
do meio ambiente (inc. VI) e a busca do pleno emprego (inc. VIII). 

Estas previsões capituladas no art. 170 da CF/1988 são extremamente relevantes aos 
deficientes, pois: 1) Só haverá efetividade de proteção caso haja um investimento no meio 
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ambiente de trabalho - que deve ser acessível e adaptado às necessidades  dos deficientes; 2) a 
busca do pleno emprego envolve inquestionavelmente os interesses dos mesmos. 

Reconhece a ordem constitucional que são assegurados aos portadores de deficiência o direito 
à educação: "Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: (...) II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino." Trata-se de um dos principais direitos que 
podem ser atribuídos aos deficientes, verdadeira alavanca que os tornarão aptos ao trabalho, à 
sociedade e a própria vida. 

Outrossim, a CF/1988 assegura em seu art.  200 que ao  sistema único de saúde compete, 
além de outras atribuições, nos termos da lei: "[...] II - executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; [...] VIII - colaborar na 
proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho". 

Neste diapasão, aponta Bruneta que: 

  

Com efeito, a fim de garantir a eficácia social da norma, urge compreender a saúde em uma 
acepção ampla, que envolva o completo bem estar físico, mental e espiritual do ser humano. 
Tal concepção, aliás, mostra-se em sintonia com aquela defendida pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), segundo a qual "a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade." [21] 

  

Ao dispor sobre a assistência social, estabeleceu nossa Carta Política: 

  

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

(...) 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei." 

  

O benefício assistencial consignado no art. 203, V é inegavelmente um dos maiores 
instrumentos para proporcionar dignidade aos deficientes físicos carentes, sem condição 
laborativa  e em condição de miserabilidade. 

O Constituinte de 1988, estabeleceu no Art. 227 da CF/1988 que: 
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"É dever da família, da sociedade e do Estado (...) § 1.º O Estado promoverá programas de 
assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades 
não governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos: (...) II - criação de programas de 
prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, a facilitação do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. § 2.º A lei disporá 
sobre normas de construção dos logradouros e edifícios de uso público e de fabricação de 
veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso  adequado às pessoas portadoras de 
deficiência." 

  

Ao seu lado, o art. 244 da Constituição Federal consigna que ""a lei disporá sobre a 
adequação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivos 
atualmente existentes a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2.º." 

"O § 2.º do art. 227 e o art. 244 versam (o primeiro projetado para o futuro e o segundo para o 
presente e pretérito) sobre a acessibilidade".[22] 

Ao lado da proteção constitucional, o legislador brasileiro tem buscado construir um 
arcabouço normativo infraconstitucional para proteger as pessoas portadores de deficiência 
física - as principais são: 

Lei 7.713/1988, que confere isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria 
ou reforma percebidos por pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como sobre os 
valores recebidos a título de pensão; Lei 7.853/1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá outras providências. No conjunto das leis protetivas, destaca-se esta de 
forma fulgurante. O regulamento desta Lei foi dado pelo Decreto 3.298/1999 que  dispõe 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 
normas de proteção, e dá outras providências. Indubitavelmente, este Decreto trata-se também 
de um dos mais importantes dispositivos infraconstitucionais de proteção aos deficientes; a 
Lei 8.213, de 24.07.1991, especialmente no que trata da habilitação e reabilitação profissional 
e social da pessoa portadora de deficiência e reserva de cargos nas empresas para 
beneficiários reabilitados ou pessoas portadores de deficiência; Lei 8.742/1993, que 
regulamenta o benefício assistencial de prestação continuada (aos deficientes e idosos); Lei 
8.899/1994, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de 
transporte coletivo interestadual; Lei 9.394/1996, que define as diretrizes e bases da educação, 
em especial no que tange à educação especial; Lei 9.867 1999, que dispõe sobre a criação e o 
funcionamento de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos cidadãos; Lei 
10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências; Lei 10.708/2003, que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes 
acometidos de transtornos mentais egressos de internações. 

No plano internacional, existem vários "documentos" que dispõem direta ou indiretamente 
sobre os deficientes físicos, podendo ser destacados os seguintes: 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem - ONU, de  1948; Convenção Americana de 
Direitos Humanos de 1969 - Pacto de San José da Costa Rica; Declaração de Direitos do 
Deficiente Mental  - proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de 
dezembro de 1971; Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes - Resolução aprovada 
pela Assembléia Geral das Organizações das Nações Unidas em 09/12/75; Convenção 159 da 
OIT de 1983 sobre Reabilitação Profissional Emprego de Pessoas Deficientes; Recomendação 
nº 168 da OIT de 1983   sobre a reabilitação profissional e o emprego de pessoas portadoras 
de deficiência; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, 
promulgado pelo Decreto n. 6.949/2009. 

Observa-se que existe uma preocupação interna e internacional em prol dos deficientes 
físicos. É imprescindível neste momento que esta atenção se converta em efetividade, 
para que tais dispositivos não se tornem  inócuos e sem repercussão prática.  

  

  

5 O ENQUADRAMENTO DA DEFICIÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 

ENQUADRAR QUEM É DEFICIENTE   NÃO É ALGO FÁCIL NEM UNÍSSONO, AO 

CONTRÁRIO, É ALGO COMPLEXO E TORMENTOSO. NORMAS, 

DOUTRINA, TRATADOS E JURISPRUDÊNCIA TENTAM FORNECER O 

CONCEITO - MAS COM DIFERENTES VARIAÇÕES E ALCANCES. 

De uma forma ampla e genérica, é possível visualizar duas grandes correntes que buscam 
fornecer critérios para o enquadramento da deficiência: 1) uma corrente rígida, que procura 
fornecer elementos precisos e seguros para que uma pessoa seja amoldada ao conceito de 
deficiência; 2) corrente flexível ou extensiva, que busca alargar o conceito de deficiência, em 
especial para se concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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TRATA-SE INILUDIVELMENTE DE UMA TAREFA ESPINHOSA, QUASE QUE 

INSOLÚVEL. SE HOUVER UM POSICIONAMENTO RÍGIDO DEMAIS, 

VÁRIAS PESSOAS PODERÃO SER PREJUDICADAS E DESPROTEGIDAS EM 

INÚMEROS ASPECTOS; POR OUTRO LADO, SE FOR ADOTADO UMA 

CORRENTE FLEXÍVEL AO EXTREMO, A MAIORIA DA POPULAÇÃO 

MUNDIAL PODERIA SER QUALIFICADA COMO DEFICIENTE -  POIS É 

DIFÍCIL ENCONTRAR NO PLANETA UMA PESSOA QUE NÃO APRESENTE 

AO MENOS UMA LIMITAÇÃO LEVE. 

Num primeiro momento, é possível compreender a deficiência como sendo toda perda ou 
anormalidade de uma função psicológica, fisiológica ou física. [23]. Ou seja, o deficiente está 
indissociavelmente ligado a uma limitação intrínseca ao  ser-humano -  limitação esta que 
inibe sua capacidade de ser, sentir, pensar, trabalhar, participar, enfim, viver em sociedade de 
forma integral. 

NO BRASIL, O MAIOR PARÂMETRO PARA O ENQUADRAMENTO É O 

DECRETO 3.298/1999 QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL PARA A 

INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, CONSOLIDA 

AS NORMAS DE PROTEÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O CONCEITO 

DE DEFICIÊNCIA VEM CAPITULADO EM SEU  ART. 3º: 

  

Art. 3o  Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

        I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano; 

        II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 
tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar 
de novos tratamentos; e 

        III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 
pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 
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        Art. 4o  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 

        I - deficiência física[24] - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

[...] 

  

Analisando-se o Decreto, literalmente, conclui-se que nem toda pessoa que possui uma 
incapacidade pode ser enquadrada como deficiente, pois o mesmo estipula qualificações 
rígidas. 

Percebe-se que os incisos I e III do art. 3º  estão interligados. Segundo o Decreto 
nº.  3.298/1999, a deficiência é toda  perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade 
(inc. I). Mas esta incapacidade, segundo o Decreto em comento deve apresentar 
"uma  redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de 
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de 
deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao 
desempenho de função ou atividade a ser exercido" (inc.III). 

Desta forma, o Decreto 3.298/1999 exige uma incapacidade qualificada, ou seja, não é 
qualquer incapacidade temporária que gera uma deficiência, pois a pessoa deve apresentar 
também uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social. Em outras 
palavras, a deficiência deve gerar uma incapacidade e esta incapacidade deve gerar uma 
redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social. 

Neste diapasão, Matheus Ferreira Bezerra com propriedade efetua os seguintes apontamentos: 

  

 A deficiência é entendida como uma limitação para o desempenho de atividades habituais, 
corriqueiras. Esta definição, presente no estágio atual do direito brasileiro, demonstra ser 
inconfundível o entendimento entre deficiência e incapacidade, que é entendida como uma 
impossibilidade de desempenho de determinada ou determinadas atividades laborativas.[25] 

  

É possível visualizar que nem todos os deficientes são incapazes e que nem todos os 
incapazes são deficientes. 

A Organização Internacional do Trabalho, em sua Gestão das questões relativas à deficiência 
no local de trabalho, apontou com propriedade que pessoa com deficiência trata-se de 
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[...] indivíduo cujas perspectivas de obter emprego apropriado, reassumi-lo, mantê-lo e nele 
progredir são substancialmente reduzidas em virtude de deficiência física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla devidamente reconhecida, agravadas pelas dificuldades locais de inclusão 
no mundo do trabalho.[26] 

  

  

Percebe-se que não existe consenso sobre o que seja deficiência. Nem o Direito, nem a 
Filosofia, nem a Psicologia, nem a Sociologia, dentre outros ramos do saber e 
da  Ciência,  chegaram a um veredito preciso; é possível que nunca cheguem. O que é 
essencial é a busca da valorização incessante destas pessoas com equilíbrio e bom-senso. 
Deve-se buscar proteger os deficientes na medida de suas limitações intrínsecas - mas não se 
pode buscar santificá-los, mitificá-los ou colocá-los numa redoma de vidro, pois tal postura 
apenas irá gerar novos desvios sociais. 

  

6  A QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE MULTIFACETÁRIA  

A Constituição Federal de 1988, felizmente não se esquivou de tratar sobre a acessibilidade ao 
estabelecer que a lei deverá dispor "sobre normas de construção dos logradouros e edifícios de 
uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiência" (art. 227, §2.º da CF/1988) 

No plano infraconstitucional, o assunto é tratado pela Lei 10.098/2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida - sendo tal lei, por esta previsão, rotulada  de Estatuto 
da Acessibilidade. 

Patrícia Bertolin fornece um esboço preciso deste Estatuto: 

  

Dedicou-se o referido Estatuto a definir o que é acessibilidade e o que são barreiras, 
distinguindo o que são barreiras arquitetônicas e barreiras nas comunicações, para mostrar 
como tornar acessíveis os elementos de urbanização, as vias públicas, os parques e demais 
espaços de uso público. No que se refere à acessibilidade em edificações, tratou de formas 
distintas os edifícios públicos, ou de uso coletivo, em que se deve garantir o acesso a todos os 
pavimentos e manter sanitários destinados ao uso de pessoas com deficiências, e os edifícios 
de uso privado, onde deve ser garantida a circulação no andar térreo e suas dependências e 
unir as unidades habitacionais com o exterior e com as áreas de uso comum. Também dispôs 
acerca da acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização, garantindo às pessoas 
portadoras de necessidades especiais o acesso à informação e à comunicação, impondo aos 
serviços de radiodifusão sonora a utilização da linguagem de sinais. [27]    

  

A acessibilidade visa um "ganho de autonomia e de mobilidade a um número maior de 
pessoas, até mesmo àquelas que tenham reduzido a sua mobilidade ou dificuldade em se 
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comunicar, para que usufruam os espaços com mais segurança, confiança e 
comodidade."[28]   

Guilherme José Purvin de Figueiredo exalta a possibilidade de ser no direito de circulação 
várias "a) acessibilidade arquitetônica; b) acessibilidade urbanística; e c) adequação dos meios 
de transporte público. Todos eles constituem dimensões do exercício do direito constitucional 
de locomoção enquanto direito de circulação".[29] 

"É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa portadora de deficiência 
no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial 
de trabalho protegido" (art. 34 do  Decreto nº 3.298/1999).  Destaca-se que nos casos de 
deficiência grave ou severa, esta inserção no mercado produtivo  poderá ser efetivada 
mediante a contratação das cooperativas sociais de que trata a Lei no 9.867, de 10 de 
novembro de 1999.[30]  

O Decreto nº. 3.298/1999, ao tratar do acesso ao trabalho, aponta três espécies de 
inserção laboral da pessoa portadora de deficiência: 

  

I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 
trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua 
concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais; 

II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e 
previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios especiais para sua 
concretização; e 

III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma ou mais 
pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de economia familiar, 
com vista à emancipação econômica e pessoal.[31] 

  

Todavia, em que pese o ordenamento jurídico ainda preocupar-se mais diretamente sobre a 
acessibilidade de circulação, esta deve ser encarada não de uma forma isolada, restrita e 
individualizada, mas sim sob uma forma ampla, global e multifacetária. Busca-se uma 
acessibilidade total do deficiente ao meio ambiente do trabalho, antes, durante e depois da 
jornada de trabalho, dentro de um plexo físico, mental e jurídico. Só assim poder-se-á falar 
em um meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado, digno e decente. 

Quando se fala em acessibilidade não se deve imaginar que  tal conceito se restrinja ao acesso 
ao trabalho, mas também ao próprio meio ambiente laboratício do deficiente. Este meio 
ambiente deve ser equilibrado em todos os aspectos, ou seja, físicos, jurídicos, psicológicos, 
dentre tantos outros. Que adianta o deficiente chegar ao seu labor se lá não existem as 
condições mínimas de trabalho, se não existe treinamento adequado, se não existe uma 
remuneração digna, se não existe uma gestão de seu emprego, se não existe respeito, 
confiança e valorização de sua pessoa? A acessibilidade assim é poliédrica, pois deve ser 
garantida em vários aspectos. 

Matheus Ferreira Bezerra vislumbra duas categorias de acessibilidade ao deficiente: 
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A noção de acessibilidade do deficiente ao trabalho envolve duas categorias: um física, ligada 
a eliminação de barreiras arquitetônicas, ou seja, de todas as estruturas físicas que separem o 
deficiente do ambiente de trabalho, como por exemplo, escadas, em vez de rampas de acesso, 
ou transporte oferecido pela empresa que não comporte o deslocamento do cadeirante; e outra 
jurídica, ligada à inclusão no mercado de trabalho propriamente dita no emprego que, nos 
termos do art. 35 do Dec. 3.298/99, será feita por três formas distintas: a) colocação 
competitiva; b) colocação seletiva; e c) promoção do trabalho por conta própria. 

Na primeira modalidade, colocação competitiva, a inserção do deficiente no mercado de 
trabalho depende de apoios especiais,  que são suportes necessários para reduzir ou suprimir a 
limitação decorrente da deficiência do trabalhador. 

Na segunda modalidade, colocação seletiva, a inserção do deficiente no mercado de trabalho 
depende da adoção de procedimentos especiais,  que representa um tratamento diferenciado, 
em decorrência da deficiência apresentada pelo trabalhador e também ligada ao seu grau de 
manifestação, para a contratação. Este tratamento diferenciado consiste numa flexibilização 
dos elementos integradores do contrato de trabalho do empregado com deficiência, como por 
exemplo, alteração do horário de trabalho ou da jornada, para que este venha a se adaptar da 
melhor forma possível ao emprego. 

Na terceira modalidade, promoção do trabalho por conta própria, diferentemente das outras 
duas, a inserção do deficiente não ocorrerá como empregado subordinado, mas sim, como 
autônomo, independente, cooperativo e até mesmo como empregador, no qual deverá receber 
incentivo, a fim de, com esta atividade, conseguir renda e sustento próprios. [32] 

  

Assim, ao lado da acessibilidade física, é imprescindível que o deficiente tenha outras 
acessibilidades para poder trabalhar com dignidade, eficiência e igualdade de condições: 1) 
que o posto de trabalho seja adaptado/ajustado a suas condições e necessidades; 2) Que a 
empresa se preocupe com a gestão da deficiência[33]; 3) Que haja uma preocupação com as 
condições de trabalho do deficiente; 4) Que o processo de contratação dos empregados leve 
em consideração a questão da deficiência[34]; 5) Que o emprego do deficiente ofereça 
perspectivas de promoção e crescimento na carreira; 6) deve haver oportunidades de 
treinamento, manuais e cursos patrocinados por empregadores; 7) fomento de Políticas de 
Manutenção do emprego e combate à discriminação. 

Um dos pontos cruciais de acessibilidade dentro do meio ambiente do trabalho reside na 
modificação da Geografia da empresa para se compatibilizar com as necessidades do 
empregado portador de necessidades especiais. Neste caso: 

  

Trata-se de adaptação ou de redesenho de ferramentas, máquinas, do espaço e das estações de 
trabalho e do ambiente com vista às necessidades de pessoas com deficiência. Poderá incluir 
também ajustes na organização do trabalho, no horário de trabalho, no seqüenciamento das 
operações e na redução de tarefas a seus elementos básicos.[35] 

  

Sublinhe-se, nada adiantará que o deficiente  tenha acesso ao trabalho se lá não encontrará 
uma estrutura laborativa  adequada. As condições de trabalho adequadas tratam-se de fatores 
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imprescindíveis que determinam as circunstâncias nas quais o trabalhador desenvolverá suas 
atividades com eficiência. "Tais fatores incluem horário de trabalho, organização do trabalho, 
conteúdo do trabalho, serviços de assistência social e medidas tomadas para proteger a saúde 
e a segurança ocupacionais do trabalhador".[36] 

Percebe-se, em termos gerais, que os empregadores necessitam fazer algumas adaptações para 
que o trabalhador deficiente possa efetuar suas atividades com produtividade e eficiência. 
Dentre estas adaptações, algumas podem ser invocadas: 1) adaptações de instrumentos e 
equipamentos para permitir o pleno desempenho de tarefas; 2) A flexibilidade dos horários de 
trabalho pode ser fator significativo para possibilitar que algumas pessoas com deficiência 
realizem satisfatoriamente suas tarefas; 3) Pode ser preciso rever requisitos de desempenho, 
em consulta com os trabalhadores com deficiência e seus representantes, sobretudo no estágio 
inicial depois da contratação ou depois que um trabalhador tenha adquirido alguma 
deficiência.[37] 

Neste planejamento de adaptações, é sempre recomendável que se consulte o trabalhador 
deficiente e os representantes dos trabalhadores. [38] 

Neste processo multifacetário da acessibilidade, é imprescindível pensar-se em uma Gestão da 
deficiência, sem o qual a inclusão do deficiente no ambiente de trabalho não se mostrará 
eficiente. Esta gestão tem por finalidade "facilitar o emprego de pessoas com deficiência 
mediante esforço coordenado que visa às necessidades  individuais, ao ambiente de trabalho, 
às necessidades da empresa e às responsabilidades legais.[39] 

Como já aduzido, a acessibilidade envolve também elementos pré-contratuais, como o próprio 
procedimento de contratação. Como pensar em acessibilidade se no período de contratação 
ignora-se as condições peculiares do deficiente? Ignorar esta questão seria tratar a 
acessibilidade como uma utopia inalcançável! Será impossível  pensar em acessibilidade se os 
empregadores ceifarem implacavelmente os deficientes no período de contratação, mesmo 
que de forma não direta. 

Neste sentido aponta a Gestão das questões relativas à deficiência no local de trabalho, 
repertório de recomendações práticas da OIT: 

  

4. Contratação 

4.1. Preparando a contratação 

4.1.1. O princípio da não discriminação deveria ser respeitado durante todo o processo de 
contratação para assegurar máximo benefício ao empregador e igualdade de oportunidades 
tanto para candidatos com deficiência quanto para os demais. Os empregadores poderiam, por 
exemplo, incluir em seus procedimentos de contratação e no anúncio do emprego uma 
declaração sobre seu compromisso com a igualdade de oportunidades. Ademais, deveria 
utilizar um distintivo para sinalizar que essa política está em vigor dentro da empresa; 
convidar especificamente pessoas com deficiência que se habilitem e declarar que os 
candidatos serão julgados unicamente com base em suas capacidades. 

4.1.2. Os empregadores deveriam assegurar que, durante o processo de contratação, fosse 
aceito o maior número possível de inscrições de pessoas com deficiência qualificadas para o 
trabalho. Poderiam fazer isso, por exemplo, consultando-se com serviços de contratação de 
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pessoas com deficiência ou com qualquer outro órgão especializado e certificando-se do que 
as vagas fossem anunciadas de maneira acessível a pessoas com diferentes tipos de 
deficiência (os anúncios podem ser impressos, divulgados por rádio ou pela Internet) e com o 
fornecimento de formulários em vários formatos. 

(...) 

4.1.7. Ao avaliar um candidato com deficiência para determinado emprego, o empregador 
deveria estar disposto a fazer ajustes e adaptações, se necessários, no local, no espaço e nas 
condições de trabalho do trabalhador, a fim de maximizar as habilidades do candidato na 
execução de seu trabalho. 

Assessoramento e orientação relativos a ajustes e adaptações apropriados poderiam ser 
obtidos de serviços de recrutamento ou de agências especializadas, inclusive de organizações 
de ou para pessoas com deficiência. Os ajustes e adaptações, quando necessários, deveriam 
ser planejados em consulta com trabalhadores com e sem deficiência e feitas com o 
consentimento de representantes dos trabalhadores e dos trabalhadores com deficiência em 
causa [...]. [40] 

  

Na mesma esteira, os testes e entrevistas antes da contração e os próprios critérios de seleção 
também não podem ignorar as necessidades dos deficientes. Os testes devem se mostrar 
acessíveis, com um formato adequado aos portadores de deficiência. O mesmo vale para as 
dinâmicas de grupo, testes psicológicos, entrevistas, dentre tantos outros procedimentos de 
avaliação pré-contratual. Estes cuidados são essenciais para que não haja uma exclusão 
implacável e inadvertida dos deficientes. 

Neste contexto protetivo, é mister que as empresas invistam também  em orientação 
profissional de trabalhadores. "Os empregadores deveriam organizar sessões de orientação 
sobre a empresa ou serviço, o ambiente de trabalho e o posto de trabalho para cada 
trabalhador com deficiência recém-contratado, nos mesmos moldes adotados para os demais 
trabalhadores".[41] 

Outrossim, de nada  adiantará contratar deficientes  se não investirem em treinamentos 
adequados e precisos  aos mesmos . Para tanto 

  

 Os empregadores deveriam assegurar que informações essenciais concernentes ao posto e ao 
local de trabalho, como instruções relativas ao posto de trabalho, manuais de operação, 
informações sobre regulamentos do pessoal, procedimentos para apresentação de queixas e 
procedimentos de segurança fossem transmitidas aos trabalhadores com deficiência de 
maneira que pudessem inteirar-se plenamente de seu teor. 

[...] Ao oferecer emprego a candidato com deficiência, o empregador deveria indicar-lhe toda 
e qualquer adaptação proposta com relação ao ambiente de trabalho, a seu espaço de trabalho, 
horário e treinamento, além de se consultar mais com o candidato sobre o assunto. Qualquer 
treinamento especial para o posto de trabalho ou apoio pessoal que se afigurasse necessário 
deveria ser discutido nessa oportunidade.[42] 
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Este treinamento será extremamente salutar e benéfico para inclusão do deficiente. A pura e 
imediata contratação pode gerar efeitos terríveis, em especial o sentimento de incapacidade no 
deficiente - sem contar que pode ser um verdadeiro estímulo a discriminação. É necessário, 
assim, que se invista em treinamentos, manuais[43] e cursos específicos patrocinados pelos 
empregadores. 

Realmente, "a utilização de leitores, intérpretes e material de ensino adaptado deveria ser 
facilitada, quando necessário, pelas autoridades competentes, pela própria empresa onde 
trabalha ou por organizações de ou para pessoas com deficiência".[44] 

Por outro lado, caso não haja a possibilidade do empregador empregar de imediato o 
deficiente, "poderia então dar ao candidato ao emprego a oportunidade de adquirir experiência 
de trabalho, possibilitando-lhe a aquisição de habilidades, conhecimento e postura de trabalho 
requerida para certos postos no local de trabalho". [45]                   

Essa experiência tem a função de traçar  um mapa preciso do meio ambiente de trabalho e das 
limitações/aptidões do deficiente, logo, é bom tanto para o empregador como para o 
postulante com limitações físicas.[46] 

Um dos pontos mais ignorados dentro do meio ambiente de trabalho do deficiente é a questão 
das perspectivas de carreira, ou seja, políticas de promoção. Essa perspectiva gera uma 
sensação positiva e salutar no empregado deficiente, estimula-o e o faz produzir 
incomensuravelmente mais. "Trabalhadores com deficiência deveriam ter as mesmas 
oportunidades que os demais trabalhadores, no local de trabalho, para adquirir habilidades e 
experiência necessárias para progredir em suas carreiras".[47] 

No complexo poliedro da acessibilidade, deve-se investir cada vez mais em Políticas de 
manutenção do emprego em face de deficiências adquiridas no próprio emprego. Os 
empregadores devem se conscientizar dos benefícios incontestáveis desta Política, em 
especial no tocante a experiência do empregado que adquiriu a deficiência.                       

Neste diapasão,  é possível apontar algumas medidas estratégicas de manutenção no emprego: 

"(a) intervenção oportuna e recurso a serviços apropriados; (b) medidas para gradual retomada 
do trabalho; (c) oportunidades para trabalhadores com deficiência fazerem testes no trabalho 
ou obter experiência em outro emprego se já não são capazes de executar as tarefas anteriores; 
(d) utilização de serviços de apoio e de assessoria técnica para identificar qualquer 
oportunidade ou adaptação que possa ser necessária".[48] 

  

Ao lado de todas esta gama de aspectos que envolvem a acessibilidade do deficiente ao 
ambiente de trabalho, recomenda a Organização Internacional do Trabalho que haja 
incentivos e serviços de apoio aos empregadores: 

  

As autoridades competentes deveriam pôr à disposição dos empregadores incentivos para a 
realização de adaptações no espaço de trabalho, assim como serviços técnicos de 
assessoramento que pudessem dar assessoria e informação atualizadas sobre adaptações no 
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espaço de trabalho ou sobre a organização das tarefas do posto de trabalho, segundo as 
necessidades.[49] 

  

Interessante lembrar que a OIT entende ser necessária que toda informação pertinente com 
relação à função reduzida ou ao estado de saúde de um trabalhador com deficiência deveria 
ser reunida e mantida pelo empregador em caráter confidencial. [50] 

Tendo por fulcro estas considerações, é possível afirmar que a acessibilidade  deve ser 
encarada sob um prisma multifacetário ou poliédrico. O ordenamento jurídico deve garantir 
uma acessibilidade total do deficiente ao meio ambiente do trabalho, antes, durante e depois 
da jornada de trabalho, dentro de um plexo físico, mental e jurídico. 

  

6.1 O  Estatuto da Acessibilidade  

  

O Estatuto da acessibilidade, Lei 10.098/2000, estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 
mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação. [51] 

Para os fins da Lei, acessibilidade é conceituada a possibilidade e condição de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 2º, I). 

A lei também conceitua o que sejam barreiras (art. 2º, II): 

  

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 
movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em:  

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 
público; 

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e 
privados; 

c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de 
comunicação, sejam ou não de massa; 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7696



De forma coerente, a Lei dispõe que "o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos 
parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a 
torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida" 
(art. 3º) . 

Na mesma esteira protetiva, dispoe o art. 4º que as 

  

 vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as 
respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-
se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover 
mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

  

A Lei também se preocupou com os sanitários e lavatórios que atendam as necessidades dos 
deficientes, ao dispor que "os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, 
praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um 
sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT" (art. 
6º). [52] 

A Lei em comento também dispôs sobre o desenho e localização do mobiliário urbano, de 
forma que não atrapalhem ou impeçam a circulação dos deficientes: 

  

Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais 
de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres 
deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo que 
possam ser utilizados com a máxima comodidade (art. 8º).  

  

Dispôs a lei que "os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em 
locais que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida" (art. 10). Neste ínterim, recomenda a Organização Internacional do 
Trabalho: 

 O acesso para pessoas com deficiência auditiva compreende também acesso à informação 
normalmente transmitida por meio sonoro, como, por exemplo, campainha, alarme de fogo, 
apito ou sirene. Essas facilidades deveriam ser revistas e complementadas, quando necessário, 
com medidas alternativas, por exemplo, luzes intermitentes.[53] 

A lei não deixou de prever a questão da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso 
coletivo. Nestes moldes, a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados 
destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis 
às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 11). 

No que tange a acessbilidade nos Edifícios de uso privado, a Lei apontou de forma expressa a 
obrigatoriedade de instalação de elevadores que deverão ser construídos atendendo os 
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requisitos mínimos de acessibilidade[54]. Infelizmente este é um dispositivo ignorado ou não 
cumprido na maior parte dos edifícios de uso privado. 

Quanto a acessibilidade nos veículos de transporte coletivo, dispõe a Lei 10;098/2000  que 
"os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade 
estabelecidos nas normas técnicas específicas (art. 16). 

Um dos pontos mais importantes da referida  Lei versa sobre a acessibilidade nos sistemas de 
comunicação e sinalização. Para o Estatuto: 

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá 
mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e 
sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, 
para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, 
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. [55] 

  

O apoio do Poder Público nesta questão da deficiência é fundamental. Políticas Públicas 
devem ser fomentadas para que os deficientes possam ser melhor tutelados -  em 
especial  para que  a sociedade possa mais eficazmente compreender  a amplitude e 
complexidade do assunto. Nesta toada, previu a Lei que o Poder Público, por meio dos 
organismos de apoio à pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas 
destinados: I - à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de 
deficiências; II - ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas 
para as pessoas portadoras de deficiência; III - à especialização de recursos humanos em 
acessibilidade.[56] Outrossim, previu o Estatuto que o  Poder Público promoverá campanhas 
informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la 
e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. [57] 

Por fim, a Lei 10.098/2000 instituiu algumas medidas de fomento à eliminação de barreiras, 
podendo ser destacadas: 1) a instituição  no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação 
orçamentária específica, cuja execução será disciplinada em regulamento[58]; 2) A 
legitimidade das organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência para 
acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta Lei. [59] 

  

7 A ACESSIBILIDADE MULTIFACETÁRIA ENQUANTO DIREITO DA 
PERSONALIDADE , "DIGNIDADECENTRISMO" E O PRINCÍPIO DA EQUIDADE 
INTERGERACIONAL 

Cada vez  mais o meio ambiente de trabalho dos deficientes deve ser estudado dentro da ótica 
dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana. Neste ínterim, destaca-se, "os 
direitos da personalidade são direitos subjetivos da pessoa humana, incluídos aqui aspectos de 
ordem física, psíquica e moral. Comportam várias espécies: direito à vida, à liberdade, ao 
nome, à honra, à imagem, à privacidade, ao corpo, dentre outros".[60] 

Tecidas estas considerações, é possível afirmar que a acessibilidade multifacetária pode ser 
enquadrada numa verdadeira espécie de direitos da personalidade dos deficientes. Sem essa 
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acessibilidade, o deficiente não poderá externar sua individualidade na sociedade e no 
universo jurídico - em outras palavras, tornar-se-á um ser humano incompleto em sua essência 
e incapaz de externar todas as suas potencialidades. 

Na mesma esteira, a acessibilidade global contribui para construir o conceito de emprego 
decente aos deficientes. Leda Maria Messias da Silva fornece alguns elementos precisos para 
a compreensão do emprego decente: 

  

Afinal, o que é "decente"? Segundo os estudiosos do vernáculo, de modo geral a palavra é 
definida como sendo, dentre outras, "honesto", "conveniente", "apropriado", "bem 
comportado", "que fica bem", "asseado", "limpo". Portanto, não fica difícil concluir que 
"emprego decente" deve ser entendido como aquele que preserva a dignidade do trabalhador. 
E preservar a dignidade do trabalhador, em tempos de precarização do trabalho a fim de 
diminuir custos e competir com o mercado globalizado, não poderia fugir da aplicação do 
Princípio de Proteção nas relações de trabalho, mais atual do que nunca, embora muitos 
tenham mitigado a sua aplicação na contemporaneidade. Numa relação, de um modo geral, 
tão desigual, como na relação de trabalho, só é possível o cumprimento da função social do 
contrato, considerando que o trabalhador possa gozar de um ambiente sadio e que esteja 
ancorado pelo Princípio da Proteção, para a eficácia dos seus direitos, conforme 
discorreremos mais adiante.[61] 

  

Na órbita do meio ambiente do trabalho dos deficientes, é inegável que só haverá emprego 
decente se houver uma acessibilidade ampla e irrestrita. Não é possível vislumbrar uma 
"decência laboratícia" se o trabalhador não tem acesso físico, psicológico e jurídico ao 
emprego. 

Apenas haverá o equilíbrio do meio ambiente do trabalho quando todas as normas e princípios 
tornarem-se eficazes - e toda essa gama protetiva afunila-se no princípio/valor da dignidade 
da pessoa humana. Assim, esta dignidade é o resultado de uma gama de normas, princípios, 
políticas e ações. A acessibilidade (sentido amplo) é um dos maiores instrumentos para se 
concretizar a dignidade do trabalhador deficiente e o tão propalado equilíbrio do meio 
ambiente do trabalho. 

Realmente, como ensina Godinho, 

  

O princípio da dignidade da pessoa humana traduz a idéia de que o valor central das 
sociedades, do direito e do Estado contemporâneos é a pessoa humana, em sua singeleza, 
independentemente de seu status econômico, social ou intelectual. O princípio defende a 
centralidade da ordem juspolítica e social em torno do ser humano, subordinante dos demais 
princípios, regras, medidas e condutas práticas. 

Trata-se do princípio maior do direito constitucional contemporâneo, espraiando-se, com 
grande intensidade, no que tange à valorização do trabalho.[62] 
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Percebe-se que hoje existe uma verdadeira dignidadecentrismo, ou seja, no centro de todas as 
relações jurídicas públicas ou privadas reside o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Este princípio exerce uma verdadeira "força de gravidade" em torno de todos os 
outros  institutos jurídicos - e aqueles que se afastam dessa força fatalmente serão maculados, 
corrompidos e finalmente, afastados. 

Dentro deste estudo, é salutar estudar-se um outro princípio, o da equidade intergeracional. 
Trata-se de um princípio de  Direito Ambiental plenamente aplicável ao meio ambiente de 
trabalho dos deficientes.  Tal princípio exalta uma solidariedade entre gerações, de forma que 
as presentes não esgotem e degradem os recursos ambientais (em sentido amplo)  em 
detrimento das futuras gerações.  Como diz o Supremo Tribunal Federal,  

  

incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em 
benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter 
transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, 
representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos 
intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, 
na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. [63] 

  

  

O princípio da equidade intergeracional está consignado no art. 225, in fine, da Constituição 
Federal: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações". 

Pelo princípio da equidade intergeracional deverá haver uma solidariedade entre gerações na 
concretização do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este princípio é plenamente 
aplicável na órbita do ambiente de trabalho e em especial na defesa dos interesses dos 
deficientes. As presentes gerações devem se despir do egoísmo e do individualismo, em prol 
de uma sociedade futura onde os deficientes sejam incluídos, respeitados e valorizados. 

  

8. CONCLUSÕES 

O fato de uma pessoa ser portadora de uma deficiência mental não lhe suprime a condição de 
cidadã nem deve retirar sua dignidade pessoal. Todavia,  apenas de forma recente é que os 
ordenamentos jurídicos começaram a proteger mais eficazmente  os portadores de 
deficiência  e estenderem  aos mesmos os idênticos direitos fundamentais assegurados a todos 
os cidadãos. 

Deve-se buscar uma integração do deficiente na sociedade e no mercado de trabalho e para 
isso deve ser estimulada suas potencialidades, como ser digno e produtivo. O assistencialismo 
extremado vicia e corrompe ao invés de ajudar a fomentar o crescimento social e laboral do 
deficiente. 
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Indubitavelmente, o Brasil apresenta uma das legislações mais evoluídas na proteção aos 
deficientes físicos. Ocorre que entre  discurso e a prática, entre  obrigatoriedade e a 
aplicabilidade, a distância é quase infinita. Muito já evoluímos, mas o caminho ainda é longo. 

O CONCEITO DE DEFICIÊNCIA NÃO É FÁCIL NEM UNÍSSONO. NORMAS, 

DOUTRINA, TRATADOS E JURISPRUDÊNCIA TENTAM FORNECER O 

CONCEITO,  MAS COM VARIAÇÕES E ALCANCES DISPARES. 

Ainda não existe consenso sobre o que seja deficiência. Nem o direito, nem a filosofia, nem a 
psicologia, nem a sociologia, dentre outros ramos da Ciência chegaram a um consenso e é 
possível que nunca cheguem. O que é essencial é a busca da valorização incessante destas 
pessoas com equilíbrio e bom-senso. 

Deve-se buscar proteger os deficientes na medida de suas limitações intrínsecas, mas não se 
pode santificá-los, mitificá-los ou colocá-los numa redoma de vidro, pois tal postura apenas 
irá gerar novos desvios sociais. 

A acessibilidade não deve ser  vislumbrada  sob uma ótica parcial, restrita e individualizada, 
mas sim sob um enfoque  amplo, global, multifacetário ou poliédrico. Busca-se uma 
acessibilidade total do deficiente ao meio ambiente do trabalho, antes, durante e depois da 
jornada de trabalho, dentro de um plexo físico, mental e jurídico. Só assim poder-se-á falar 
em um meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado, digno e decente.  Apenas a 
acessibilidade multifacetária ou poliédrica poderá concretizar a dignidade do trabalhador 
deficiente e o tão propalado equilíbrio do meio ambiente do trabalho. 

A acessibilidade multifacetária pode ser enquadrada numa verdadeira espécie de direitos da 
personalidade dos deficientes físicos. Sem essa acessibilidade o deficiente não poderá 
externar sua individualidade na sociedade e no universo jurídico - em outras palavras, tornar-
se-á um ser humano incompleto em sua essência e incapaz de externar todas as suas 
potencialidades. 

Na órbita do meio ambiente do trabalho dos deficientes, é inegável que só haverá emprego 
decente se houver uma acessibilidade ampla e irrestrita. Não é possível vislumbrar uma 
decência laboratícia se o trabalhador não tem acesso físico, moral e jurídico ao emprego. 

Pelo princípio da equidade intergeracional deverá haver uma solidariedade entre gerações na 
concretização do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este princípio é plenamente 
aplicável na órbita do ambiente de trabalho e em especial na defesa dos interesses dos 
deficientes. As presentes gerações devem se despir do egoísmo e do individualismo em prol 
de uma sociedade futura onde os deficientes sejam incluídos, respeitados e valorizados. 

Apenas haverá o equilíbrio do meio ambiente do trabalho quando todas as normas e princípios 
tornarem-se eficazes e com possibilidade de implementação. Toda essa gama protetiva 
afunila-se no valor dignidade da pessoa humana. Assim, esta dignidade é o resultado de uma 
gama de normas, princípios, políticas e ações. A acessibilidade (sentido amplo) é um dos 
maiores instrumentos para se concretizar a dignidade do trabalhador deficiente e o tão 
propalado equilíbrio do meio ambiente do trabalho. 
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RESUMO 
A sustentabilidade tem como fundamento ético a alocação do ser humano no centro do 
processo de desenvolvimento, de modo a recolocar o crescimento econômico em seu papel 
instrumental para a promoção do desenvolvimento social, com o devido respeito ao meio 
ambiente – daí se falar em desenvolvimento sócio-ambientalmente sustentável. O objetivo 
central desta pesquisa é avaliar como a proposta apresentada por esse paradigma vai ao 
encontro do projeto constitucional brasileiro que erigiu a dignidade da pessoa humana como 
seu fundamento, fazendo do ser humano, e da humanidade, o fim do Estado e da sociedade. O 
presente artigo tem por hipótese de trabalho a percepção de que a ligação existente entre 
sustentabilidade e dignidade humana, alça, no plano constitucional, o princípio da 
sustentabilidade como um direito fundamental. Nessa etapa da pesquisa demonstrou-se que a 
linguagem jurídica de sustentabilidade, mesmo permanecendo intrinsecamente relacionada 
com suas origens na seara da economia, da ecologia e das teorias da administração, ganha 
contornos próprios, superando o dualismo entre desenvolvimentismo e ambientalismo. 
PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; DIGNIDADE 
HUMANA; DIREITOS FUNDAMENTAIS; DIREITOS HUMANOS. 
 
ABSTRACT 
The placement of the human being in the center of the development process is the ethic 
fundament of the sustentability by replacing the economic growth in its fundamentol roll to 
promote the social development, as its appropriated respect to the environment – so one to tell 
of social-environmental sustentable development. The central objective of this research is to 
evaluate how the propose showed by this paradigm goes to the meeting with the brazilian 
constitutional project that erected the human dignity as its fundament, doing the human being, 
and the humanity, the end of the State and the society. This paper’s working hypothesis is the 
view that the link between sustainability and human dignity, handle, at the constitutional 
level, the principle of sustainability as a fundamental right. At this stage of the research, it was 
demonstrated that the juridical language of sustainability, even remaining intrinsically linked 
to its origins in the field of economy, ecology and theories of management, gain own shape, 
overcoming the dualism between developmentalism and environmentalism. 
KEYWORDS: SUSTENAIBLE DEVELOPMENT; HUMAN DIGNITY; FUNDAMENTAL 
RIGHT; HUMAN RIGHT. 
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1 - A genealogia de um paradigma             

  

            O futuro historiador das ciências sociais terá o direito de surpreender-se com a 
frustrante simplicidade das teorias de desenvolvimento postas em circulação após a segunda 
guerra mundial. Um estreito economismo levava a pensar que, uma vez assegurado o 
crescimento rápido das forças de produção, seria provocado um processo completo de 
desenvolvimento que se estenderia mais ou menos a todos os domínios da atividade 
humana.[1] 

            As elevadas taxas de crescimento experimentadas no pós-guerra não confirmaram tais 
projeções, pelo contrário. Nos países industrializados, os problemas sociais "clássicos" 
(desemprego estrutural, o sistema de previdência social, as questões relacionadas aos idosos, 
aos deficientes, às minorias etc.) nem de longe foram solucionados. E, ao mesmo tempo, 
deve-se enfrentar problemas sociais, lógicos e ecológicos novos, e as recaídas negativas desse 
crescimento tão veloz.[2] 

            É no Terceiro Mundo, porém, que o crescimento mimético - reprodução do caminho 
outrora percorrido pelos países industrializados - provoca os maiores estragos e o 
maldesenvolvimento se desabrocha. Constata-se da experiência vivida na segunda metade do 
século XX que até uma modernização muito rápida pode, em certos casos, ser realizada na 
periferia do mundo capitalista, mas, via de regra, às custas do aumento das desigualdades 
entre a minoria privilegiada e a maioria dos pobres, em detrimento das populações rurais e a 
favor das citadinas, com custos sociais e ecológicos na maioria das vezes exorbitantes.[3] 

            A persistente confusão entre o crescimento e o desenvolvimento mostra-se 
particularmente grave. As manifestações do maldesenvolvimento impingem uma revisão dos 
instrumentos conceituais tradicionalmente empregados na análise da problemática do 
desenvolvimento - tendo-se em mente que o crescimento continua sendo condição 
necessária  ao desenvolvimento, apesar de não ser, de modo algum, suficiente.[4] Afinal, não 
é a riqueza (crescimento econômico) em si o fator decisivo ao bem-estar coletivo, mas sim o 
uso que uma coletividade faz dela.[5] 

            Pretende-se, pois, superar esse estado de crise - cujos sintomas são o esgotamento de 
um estilo de desenvolvimento ecologicamente depredador, socialmente perverso e 
politicamente injusto - através de um novo estilo de desenvolvimento, onde a economia deixe 
de ser um fim em si mesmo e uma ciência em que tudo aquilo para o qual não se pode 
estabelecer um preço carece de valor, e o ser humano passe a ser o centro do processo de 
desenvolvimento.[6] Afirma Roberto Pereira Guimarães: numa única palavra, o novo estilo 
de desenvolvimento requer uma nova ética.[7] 

            Essa nova realidade sócio-política que se anunciou, requer um novo modelo de 
estruturação da relação entre indivíduos, sociedade, economia e poder político. O Estado 
Democrático de Direito aparecerá como resposta superadora dos modelos reducionistas e 
unilaterais do modelos liberal e social anteriores.[8] E a dualidade entre ambientalismo e 
desenvolvimentismo econômico, estruturada no contexto do Estado Social, também deve ser 
superada, no âmbito do Estado Democrático contemporâneo. Um dos aspectos de estruturação 
do Estado Democrático de Direito, consiste, por isso, na elaboração constitucional de um 
modelo de efetivação jurídica do desenvolvimento sócio-ambientalmente sustentável, que, 
nascido do discurso econômico, gerencial, administrativo e ecológico, deve assumir o status 
de linguagem normativa constitucional.[9] 
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            A reunião de Founex é o marco inicial dessa virada conceitual e do surgimento de um 
novo paradigma. Convocada como parte do processo preparatório para a Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente de 1972 e projetada para explorar a relação entre meio 
ambiente e desenvolvimento, o Relatório Founex (1972) rejeitou as abordagens reducionistas 
representadas pelo ecologismo intransigente e pelo economicismo de visão estreita. Nela se 
estabeleceu um caminho intermediário entre o pessimismo da advertência dos malthusianos a 
respeito do esgotamento dos recursos e o otimismo da fé dos cornucopianos a respeito dos 
remédios da tecnologia.[10] 

            Embora reconhecendo a complexidade e gravidade tanto dos desafios sociais como 
dos ambientais com os quais a humanidade se depara, tanto o Relatório Founex como a 
Declaração de Estocolmo de 1972 e a Declaração de Cocoyoc de 1974 transmitiram uma 
mensagem de esperança sobre a necessidade e a possibilidade de se projetar e implementar 
estratégias ambientalmente adequadas, para promover um desenvolvimento sócio-econômico 
equitativo - estilo de desenvolvimento batizado pelos pesquisadores anglo-saxões como 
desenvolvimento sustentável.[11] 

            Seu conceito, já clássico, foi dado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, presidida pela Primeira Ministra da Noruega, Gro Brundtland, cujo 
informe, intitulado Nosso futuro comum, foi publicado em 1987. Neste documento, também 
conhecido como Relatório Brundtland, se assentou o primeiro aspecto genealógico deste 
conceito: desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades.[12] Apesar do seu alto grau de generalização, de tal conceito se infere que a 
satisfação das necessidades e das aspirações humanas é o principal objetivo do 
desenvolvimento.[13]  

            O Relatório Brundtland[14] sublinhou que as possibilidades de materialização de um 
estilo de desenvolvimento sustentável se encontram diretamente relacionadas com a 
superação da pobreza, com a satisfação das necessidades básicas de alimentação, saúde e 
habitação, com uma nova matriz energética que privilegie fontes renováveis de energia e com 
um processo de inovação tecnológica cujos benefícios sejam democraticamente 
compartilhados por países ricos e pobres[15], bem como entre as pessoas ricas e pobres no 
âmbito interno dessas sociedades. 

            Nota-se que, mesmo tendo sua origem vinculada ao manejo durável dos ecossistemas, 
a idéia de sustentabilidade é suficientemente rica para poder ser integrada numa visão 
multidimensional de desenvolvimento.[16] Diz o sociólogo Manoel Cabral de Castro que "o 
repto imposto pelo novo ambientalismo ao desenvolvimento foi o prelúdio de um 
questionamento ainda mais radical: o da nova questão social"[17]. 

            Redução da desigualdade e fomento do diálogo (desenvolvimento democrático), 
garantia de patamares mínimos e progressivos de qualidade de vida (desenvolvimento social), 
e racionalização das relações do homem com os recursos naturais e ecossistemas 
(desenvolvimento ambiental), somam-se à sustentabilidade inter-geracional e formam, assim, 
o tripé conceitual complementar do desenvolvimento sustentável como complexo conceitual. 

  

2 - As dimensões da sustentabilidade 
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            Após reafirmar a importância crescente adquirida pelos particularismos culturais na 
contemporaneidade, apresentando, inclusive, contextos específicos de cada país que devem 
ser considerados para que nele seja aplicada uma adequada via de desenvolvimento, Ignacy 
Sachs defende a possibilidade de se construir uma axiologia do desenvolvimento baseada em 
certos princípios universais.[18] 

            O desenvolvimento, prossegue o mestre, deve ter uma finalidade social justificada 
pelos postulados éticos da solidariedade entre gerações e da equidade concretizada num 
contrato social. O desenvolvimento integral de cada homem e de todos os homens só poderá 
ser generalizado por meio da construção de uma "civilização do 'ser', na partilha equilibrada 
do 'ter'".[19] Além disso, o desenvolvimento pressupõe a prudência ecológica, em nome da 
solidariedade entre as gerações, e, no plano instrumental, impõe-se o princípio da eficiência 
econômica, medido por um padrão macrossocial e não apenas pela lucratividade 
empresarial.[20] 

            Assim, o desenvolvimento aparece como um conceito pluridimensional, tendo, com 
frequência, a ele agregado algum adjetivo (econômico, social, político, cultural, durável, 
viável, humano etc.).      Ignacy Sachs faz uma proposta para a definição do conteúdo da 
palavra desenvolvimento partindo da seguinte hierarquização: o social no comando, o 
ecológico enquanto restrição assumida e o econômico recolocado em seu papel 
instrumental.[21]  

            A essas três principais dimensões da sustentabilidade - social, ecológica e econômica - 
ele acresce a cultural, e a espacial.[22]  Já Roberto Pereira Guimarães, com vistas a 
transformar tais dimensões em critérios objetivos de política pública, adiciona a essas a 
dimensão ambiental, demográfica, política e institucional.[23]  

             Analisemo-nas, uma a uma, já que sua caracterização se mostra indispensável ante o 
imperativo de que todo planejamento de desenvolvimento precisa levar em conta, 
simultaneamente, tais dimensões.[24] 

            A sustentabilidade social visa alcançar um patamar razoável de homogeneidade social 
com distribuição de renda justa e a promoção da igualdade no acesso aos recursos e serviços 
sociais.[25] O buscado, por exemplo, com medidas de discriminação positiva e de inserção no 
mundo do trabalho.[26] 

            A sustentabilidade ecológica se refere à base física do processo de crescimento e 
objetiva a conservação e uso racional do estoque de recursos naturais incorporados às 
atividades produtivas.[27] Atingível com medidas como a limitação do uso de recursos não 
renováveis.[28] Já a sustentabilidade ambiental preza pelo respeito à capacidade de 
autodepuração dos ecossistemas naturais, e não pela preservação do potencial do capital 
natureza na sua produção de recursos renováveis - como ocorre com a sustentabilidade 
ecológica.[29] 

            A sustentabilidade demográfica é tida como um aspecto particular das 
sustentabilidades ecológica e ambiental, relacionando-se com a capacidade de suporte da 
natureza. Assim, deve-se considerar os impactos da dinâmica demográfica tanto nos aspectos 
de gestão da base de recursos naturais como de manutenção da capacidade de carga ou de 
recuperação dos ecossistemas.[30] 

            A sustentabilidade econômica estabelece que a eficiência econômica deve ser avaliada 
em termos macrossociais, e não apenas através do critério da rentabilidade empresarial de 
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caráter microeconômico.[31] Atingível com medidas como desenvolvimento econômico 
instersetorial equilibrado, segurança alimentar e capacidade de modernização contínua dos 
instrumentos de produção.[32] 

            A sustentabilidade cultural reconhece que a base do desenvolvimento reside na 
manutenção da diversidade em seu sentido mais amplo, devendo-se prezar, por exemplo, 
pelos direitos das minorias e pela manutenção da biodiversidade.[33] 

            A sustentabilidade planetária reconhece a necessidade de se reverter, através de 
políticas integradas, os processos de degradação ecológica e ambiental. Afinal, tais problemas 
extrapolam as fronteiras do Estado-nação.[34] Já sustentabilidade espacial se dirige à 
obtenção de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e a uma melhor distribuição 
territorial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas.[35] 

            E, por fim, a sustentabilidade política vincula-se estreitamente ao processo de 
construção da cidadania e busca garantir a incorporação plena dos indivíduos ao processo de 
desenvolvimento[36] enquanto desenvolvimento dialogado e consciente. Prega que a 
democracia seja definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos e o 
estabelecimento de um nível razoável de coesão social.[37] Roberto Guimarães fala em 
sustentabilidade institucional, que projeta no próprio desenho das instituições que regulam a 
sociedade e a economia as dimensões sociais e políticas da sustentabilidade em seu conteúdo 
macro.[38] 

            Resta saber se tais conceitos, critérios e dimensões, podem ser considerados como 
normas jurídicas contempladas no ordenamento jurídico brasileiro, pois nascida no plano do 
discurso,[39] a sustentabilidade precisa se fazer como efetividade posta e garantida 
juridicamente, o que implica sair do plano de seu conhecimento, para o plano de seu 
reconhecimento no campo jurídico-político e na prática social efetiva.[40] 

  

3 - Sustentabilidade e Direito: pontos de convergência 

  

            Resta claro ser a sustentabilidade um produto lingüístico conceitual do seu tempo. A 
concepção outrora vigente sobre desenvolvimento foi, como dito alhures, paulatinamente 
abalada na segunda metade do século passado. Tal conceito foi sendo questionado pelos 
movimentos da realidade,[41] fazendo-se necessária a elaboração de estilos alternativos de 
desenvolvimento, surgindo, enfim, a noção do desenvolvimento sustentável. 

            Essa evolução vem ao encontro da corrente que, contrapondo-se à filosofia 
jusnaturalista, prega a historicidade dos direitos do homem. O nascimento dos direitos deve 
ser buscado na realidade social de uma determinada época, pois são eles resultado de um 
processo histórico.[42] Portanto, não se pode ter como obstrução para que a sustentabilidade 
seja considerada como um direito o fato de ela não ter tido relevância universal em toda a 
história da humanidade. Se direito for, terá sido semeado no desenvolvimento social 
experimentado pela humanidade nas últimas décadas. 

            Salta aos olhos a consonância que tal conceito, como interesse difuso[43] que é, tem 
com os direitos fundamentais de terceira geração/dimensão, tais como o direito ao 
desenvolvimento e ao meio ambiente. São direitos que se assentam sobre a solidariedade, 
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dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, e que têm primeiro por destinatário 
o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo 
em termos de existencialidade humana.[44] 

            Reconhece-se, ainda, que o problema apontado por Ignacy Sachs relacionado com a 
pluridimensionalidade do desenvolvimento sustentável, qual seja: a harmonização de 
objetivos colidentes,[45] não é um desafio inédito para a doutrina jurídica. As Constituições 
modernas são documentos dialéticos que consagram bens jurídicos que se contrapõem. 
Assim, a existência de colisões de normas constitucionais passou a ser percebida como um 
fenômeno recorrente - até porque inevitável - no constitucionalismo contemporâneo.[46] 

            A sustentabilidade que, dentre as espécies normativas, se inclui entre os princípios, 
está sujeita - como todos os princípios, como mandamentos de otimização que são - a sofrer 
restrições quando aplicada a casos concretos. Os princípios, segundo Robert Alexy, são 
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes, e são caracterizados por poderem ser satisfeitos 
em graus variados.[47] Assim, o princípio da sustentabilidade deve se harmonizar 
internamente (entre suas dimensões) e externamente, com outros bens jurídicos contemplados 
no ordenamento jurídico que venham com ele concorrer na construção de modelos jurídico-
comportamentais concretos.  

            E mais: a sustentabilidade deriva, assim como os demais direitos fundamentais, do 
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da Constituição Federal). Ante a 
notável interligação existente entre a ética que subjaz a ideia da sustentabilidade e o princípio 
da dignidade da pessoa humana, passa-se a expor alguns aspectos deste princípio que serve 
tanto como justificação ético-política, quanto como fundamento normativo para os direitos 
fundamentais. 

  

4 - O princípio da dignidade da pessoa humana na ordem constitucional brasileira 

  

            A eminente posição ocupada pelos seres humanos no mundo, tendo cada qual um 
idêntico valor intrínseco, possui distintas fundamentações na história[48]. A justificativa 
religiosa surgiu com a afirmação da fé monoteísta[49] - com destaque às contribuições 
oriundas do cristianismo, tendo em vista o fato de que: 

  

(...) tanto no Antigo quanto no Novo Testamento podemos encontrar referências no sentido de 
que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, premissa da qual o 
cristianismo extraiu a consequência (...) de que o ser humano - e não apenas os cristãos - é 
dotado de um valor próprio e que lhe é intrínseco, não podendo ser transformado em mero 
objeto ou instrumento.[50] (grifo nosso) 

  

            É esse destaque do ser humano em relação aos outros seres da criação que lhe confere 
um valor próprio, bastando, para desfrutá-lo, que se seja humano. 
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            Já a justificação laica dessa notoriedade do ser humano surgiu com a afirmação da 
natureza essencialmente racional do ser humano. A sabedoria grega expressou-a com vigor, 
pela voz dos poetas e filósofos.[51] É o que pode ser notado em Prometeu Acorrentado (470-
445 a.C), por exemplo, onde Ésquilo exalta a racionalidade humana em passagens onde 
Prometeu expõe os benefícios que trouxe à humanidade, como ao dizer que "de estúpidos que 
eram, eu os tornei inventivos e engenhosos"[52]. 

            Marco Túlio Cícero informa[53] que no mundo romano antigo a noção de dignidade 
humana possuía um duplo significado: por um lado indicava a posição especial do homem no 
cosmos; por outro, sua posição na esfera da vida pública, variando de acordo com a posição 
ocupada pelo indivíduo na escala hierárquica social, que, em Roma, estava vinculada à 
própria graduação da capacidade jurídica, desde o escravo e o servo, pelos processos de 
manumissão, até ao cidadão livre de Roma; e deste, pelos processos de atribuição de potestas 
e imperium, até a condição de honrosa de magistrado, onde se exerce a dignidade do ius 
honorarim e seus correlatos poderes.[54] Salta aos olhos ser este o primeiro o significado 
jurídico que se relaciona com o valor universal da dignidade humana - valor que, para o 
ocidente, desde o racionalismo humanista do séc. XVII, não se adquire e nem se perde, 
inalienável que é, diferentemente do que se dá ao se ter em mente o seu sentido posto nas 
matrizes primeira da cultura jurídica ocidental, quando era uma qualidade dos melhores. 
Veremos que, em seu sentido atual, a dignidade humana exige, até por uma questão coerência 
com seu próprio conceito, sua igual atribuição a todos os seres humanos. 

            O início do longo processo de universalização da idéia de dignidade se dá no ocaso da 
Idade Média, quando Tomás de Aquino chegou a referir expressamente à expressão 
"dignidade humana", fundamentando-a na circunstância de que o ser humano foi feito à 
imagem e semelhança de Deus e "na capacidade de autodeterminação inerente à natureza 
humana, de tal sorte que, por força de sua dignidade, o ser humano, sendo livre por natureza, 
existe em função da sua própria vontade"[55]. No que foi secundado, já no contexto 
antropocêntrico renascentista, por Giovanni Pico della Mirandola que, ao reconhecer o 
homem como o único ser naturalmente incompleto, afirmou ser o seu próprio arbítrio o 
determinante de sua natureza,[56] compreendendo a dignidade humana a partir da sua 
essencial possibilidade de escolha.[57] 

            Já no contexto do iluminismo, o aperfeiçoamento desse pensamento se deu em 
Immanuel Kant, que, partindo da já assentada idéia da natureza racional do ser humano, sinala 
que a autonomia de vontade é um atributo apenas encontrado nos seres racionais, sendo 
esse, portanto, o fundamento da dignidade da natureza humana.[58] Vejamos as lições de 
Fábio Comparato sobre o pensamento kantiano acerca da dignidade humana: 

  

(...) só o ser racional possui a faculdade de agir segundo a representação de leis ou 
princípios; só um ser racional tem vontade, que é uma espécie de razão, denominada razão 
prática. A representação de um princípio objetivo, enquanto obrigatório para uma vontade, 
chama-se ordem ou comando (Gebot) e se formula por meio de um imperativo. Segundo o 
filósofo [Kant], há duas espécies de imperativo. De um lado, os hipotéticos, que representam 
a necessidade prática de uma ação possível, considerada como meio de se conseguir um fim 
desejado. De outro lado, o imperativo categórico, que representa uma ação como sendo 
necessária por si mesma, sem relação com finalidade alguma, exterior a ela.[59] (negrito 
nosso) 
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            O imperativo categórico, que diz respeito a condutas boas em si mesmas, é assim 
enunciado: age segundo máximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por 
objecto como leis universais da natureza.[60]         Esta é a fórmula kantiana de se determinar 
a ação ética, a moralidade: não se afastar do imperativo categórico, isto é, não praticar ações 
senão de acordo com uma máxima que possa desejar seja uma lei universal.[61] 

            O princípio primeiro de toda ética é o de que "o homem, e, duma maneira geral, todo o 
ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou 
daquela vontade",[62] sendo a moralidade (a ética e principalmente o Direito) a única 
condição que pode fazer de tal máxima uma realidade.[63] Diz o filósofo: 

  

Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da natureza, têm 
contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como meios e por isso se chamam 
coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque quer dizer como algo que 
não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida 
todo o arbítrio (e é um objeto de respeito).[64] (grifo nosso) 

  

            Daí que em um mundo no qual todos pautem a sua conduta pelo imperativo categórico 
- no reino dos fins -, tudo tem ou um preço ou uma dignidade: "quando uma coisa tem um 
preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está 
acima de todo preço, e portanto não permite equivalente, então ela tem dignidade"[65]. 

            A questão é que, em Kant, o homem, para ter dignidade, deve conseguir universalizar 
seu conceito como livre, ou seja, deve promover a igualdade de todos em liberdade, por meio 
do Direito. A universalização do Direito deve ter como diretriz um humanismo que saiba 
reconhecer em cada pessoa a sua dignidade - enquanto fim em si mesmo, sem, com isso, 
desconsiderar que a plena dignidade só se atinge quando ela se manifesta como sendo de 
todos e não apenas de alguns.[66] Por isso, podemos dizer que toda a filosofia prática 
kantiana deságua no conceito de dignidade, de modo que a máxima universal da dignidade 
humana pôde ser posta por ele nos seguintes termos: age de tal maneira que uses a 
humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre e 
simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.[67]  

            Tal postura, em termos atuais, pressupõe respeito à identidade cultural, respeito à 
história de vida de cada sujeito e de cada tradição. Esse é o grande desafio da tarefa de 
aproximação dos sistemas jurídicos mundiais rumo a uma implementação dos direitos 
humanos como bases de sustentação e meta final de todos eles. 

            A alteridade - reconhecimento do outro, do diferente, como igualmente digno[68] - 
constitui elemento fundamental da Justiça Universal Concreta como um ideal realizável.[69] 
Assim sendo, a compreensão do Direito no plano de uma universalidade inclusiva surge 
como tarefa indispensável à busca por efetividade dos direitos fundamentais da pessoa 
humana e da concreção do conceito de Direito, tal como principiologicamente definido por 
Hegel como "reino da liberdade em realização"[70]. 

            Quanto a isso, Pinto Coelho e Benevides, advertem sobre o seguinte: 
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            Esse desafio, porém, precisa também ser pensado do ponto de vista da necessidade de 
reconstrução semântica multicultural dos próprios direitos humanos, ou seja, de cada um dos 
direitos que compõem o rol de prerrogativas tidas como fundamentais a todo e qualquer ser 
humano na contemporaneidade. 

            Somente é possível abordar essa questão no âmbito de um tratamento teórico-jurídico 
que supere o plano das definições abstratas e empobrecedoras e se firme em bases mais 
compatíveis com a sua complexidade e pluralidade.  Nesse patamar amadurecido, a busca 
pelo sentido dos direitos fundamentais faz-se a partir da compreensão de seu devir histórico e 
de sua função e sentido racional possíveis numa contemporaneidade multi-cultural, assim 
manifesta tanto no plano interno, quanto internacional. Por outro lado, parte-se do pressuposto 
teórico-reflexivo de que o sentido atual do Direito Ocidental, como instrumento voltado para 
promoção e garantia da dignidade da pessoa humana, necessariamente exige, para ser 
coerente, o respeito e reconhecimento das normatividades inerentes a outras culturas, e a 
capacidade destas colaborarem com a construção de parâmetros comuns de Justiça.[71] 

  

            Portanto, a dignidade da pessoa resulta de dois fatos: ser ela (a pessoa), diferentemente 
das coisas, um ser considerado e tratado como um fim em si e nunca como meio para a 
consecução de determinado resultado; e ser dotada de vontade racional, isto é, ser capaz de 
guiar-se pelas leis que ela própria edita. Assim, tendo o homem dignidade, a humanidade, 
como espécie, e cada ser humano em sua individualidade, é propriamente insubstituível: não 
tem equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma.[72] 

            Apesar do criticável excesso de antropocentrismo presente no pensamento 
kantiano[73], é justamente nele que "a doutrina jurídica mais expressiva - nacional e 
alienígena - ainda hoje parece estar identificando as bases de fundamentação e, de certa 
forma, de uma conceituação da dignidade da pessoa humana"[74]. O desafio atual, porém, 
tem sido o de: a) apreendê-lo em sua dinâmica cultural e histórica; b) torná-lo aberto à 
dimensão ecológica da vida humana e; c) captá-lo em seu caráter inclusivo e dialogal do 
ponto de vista político-social. 

  

4.1 - A dignidade da pessoa humana como norma fundamental 

  

            Pois bem, com desenvolvimento da ideia de dignidade humana no âmbito da filosofia, 
ela passa a se tornar, ao longo do século XX, um objetivo político: um fim a ser buscado pelo 
Estado e pela sociedade.        Sabe-se, porém, que, a despeito de ter passado a integrar 
documentos internacionais[75] e constitucionais[76], vindo a ser considerada um dos 
principais fundamentos dos Estados democráticos, a concretização da dignidade humana foi 
vista, em um primeiro momento, como tarefa exclusiva dos Poderes Legislativo e 
Executivo.[77] 

            As atrocidades ocorridas durante a 2ª Guerra Mundial foram o pano de fundo para o 
surgimento de um novo direito constitucional (também chamado de neoconstitucionalismo), 
cujo marco filosófico é o pós-positivismo jurídico e o giro da filosofia da linguagem. 
Aclaradas, drasticamente, as deficiências do positivismo jurídico,[78] o pós-positivismo 
introduziu no ordenamento positivo as ideias de justiça e legitimidade (tornando-o permeável 
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aos valores reconhecidos politicamente como fundantes da vida social contemporânea) na 
tentativa de promover um verdadeiro encontro entre a ciência jurídica, a filosofia do 
Direito[79] e a experiência jurídica concreta.[80] 

            O reconhecimento de normatividade aos princípios, com sua distinção qualitativa 
em relação às regras, e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais 
edificada sobre a dignidade da pessoa humana, são símbolos da perspectiva pós-
positivista.[81]  

            Nesse contexto, há uma migração paulatina da idéia de dignidade humana para o 
mundo jurídico, sendo somente no período compreendido entre as últimas décadas do século 
XX que "a dignidade humana se aproxima do Direito, tornando-se um conceito jurídico, 
deontológico - expressão de um dever-ser normativo, e não apenas moral ou político. E, como 
conseqüência, sindicável perante o Poder Judiciário" [82]. Assim, sem deixar de ser um valor 
moral fundamental, ganha também status de princípio jurídico. Mais que isso, toda a ordem 
constitucional passa a ser pensada como projeto de efetivação orquestrada da dignidade 
humana, para todos. 

            A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, faz menção 
explícita - de maneira inédita na história constitucional brasileira - ao princípio da dignidade 
da pessoa humana logo em seu primeiro artigo, onde elenca os fundamentos da República. 
Tendo esse dispositivo clara inspiração na Carta portuguesa de 1976, valemo-nos das lições 
do mestre lusitano Gomes Canotilho: 

  

O que é ou que sentido tem uma República baseada na dignidade da pessoa humana? A 
resposta deve tomar em consideração o princípio material subjacente à idéia de dignidade da 
pessoa humana. Trata-se do princípio antrópico que acolhe a idéia pré-moderna e moderna da 
dignitas-hominis (Pico della Mirandola) ou seja, do indivíduo conformador de si próprio e 
da sua vida segundo o seu próprio projeto espiritual (plastes et fictor). 

Perante as experiências históricas da aniquilação do ser humano (inquisição, escravatura, 
nazismo, stalinismo, polpotismo, genocídios étnicos) a dignidade da pessoa humana como 
base da República significa, sem transcendências ou metafísicas, o reconhecimento do homo 
noumenon, ou seja, do indivíduo como limite e fundamento do domínio político da 
República. Neste sentido, a República é uma organização política que serve o homem, não 
é o homem que serve os aparelhos políticos organizatórios.[83] (negrito nosso) 

  

            A expressão da dignidade humana como fundamento do Estado brasileiro quer 
significar, pois, que "esse existe para o homem, para assegurar condições políticas, sociais, 
econômicas e jurídicas que permitam que ele atinja os seus fins" [84]. O fim do Estado é o 
homem, como fim em si mesmo que (o homem) é, quer dizer, como sujeito de dignidade, de 
razão digna e supremamente posta acima de todos os bens e coisas, inclusive do próprio 
Estado.[85]   

            Tem-se, pois, que a constitucionalização de tal princípio modifica, em sua raiz, toda a 
construção jurídica: ele impregna toda a elaboração do Direito, porque ele é o elemento 
fundante da ordem constitucionalizada e posta na base do sistema. Tanto é assim que é 
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considerado como um superprincípio constitucional: a fonte de todas as escolhas políticas 
estratificadas no modelo de Direito plasmado na formulação textual da Constituição.[86] 

            Vale frisar que, além desta vinculação do Estado - detentor do dever de respeito e 
proteção contra a violação da dignidade pessoal (dimensão negativa),  e do dever de 
promoção e realização concreta de uma vida com dignidade para todos (dimensão positiva) -, 
também a ordem comunitária e, portanto, todas as entidades privadas e os particulares, 
encontram-se diretamente vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o que 
implica a existência de deveres de proteção e respeito também na esfera das relações entre 
particulares.[87] Assim, a dignidade humana está abarcada pelo princípio da máxima eficácia 
vertical (na relação entre Estado e o particular) e máxima eficácia horizontal (na relação entre 
particulares). 

            Dito isso, resta anotar que, tendo como premissa o caráter normativo e, portanto, 
vinculante, da dignidade da pessoa humana, a ela é conferido um duplo papel no sistema, pois 
além de seu enquadramento na condição de norma fundamental, sendo um conteúdo 
autônomo de direitos, o princípio da dignidade da pessoa humana também funciona como 
fonte de direitos, garantias e deveres fundamentais[88], capaz de nortear os sentidos destes 
direitos, justificar o reconhecimento de novos direitos, bem como ser verdadeiro critério de 
ponderação de sentido na implicação recíproca entre os diversos direitos fundamentais com 
ele relacionados. 

  

4.2 - A dignidade humana e a abertura material do catálogo de direitos e garantias 
fundamentais: indissociabilidade dos direitos fundamentais e o desdobramento da dignidade 
em direitos individuais, coletivos e difusos como fundamento para se pensar a 
sustentabilidade como complexo atributivo de direitos. 

  

            A dignidade humana, na condição de princípio fundamental, exige e pressupõe o 
reconhecimento e a proteção dos direitos fundamentais em todas as suas gerações/dimensões. 
Sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que lhe são inerentes, em 
verdade estar-se-á negando-lhe a própria dignidade.[89] É ela "um valor que atrai a realização 
dos direitos fundamentais do Homem"[90], não havendo como realizá-la nem torná-la efetiva 
senão através de tais direitos. 

            Na atual dogmática constitucional pós-positivista, a unidade de sentido, de valor e de 
concordância prática conferida ao sistema de direitos fundamentais repousa na dignidade da 
pessoa humana, ou seja, na concepção que faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do 
Estado.[91] O valor fundante do sistema no qual se alberga os direitos fundamentais é o 
princípio da dignidade humana[92]: base de todas as definições e caminhos interpretativos 
dos direitos fundamentais; "coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana 
estampado nos direitos fundamentais"[93].  Diz Barroso: 

  

Em verdade, dignidade humana e direitos humanos são duas faces de uma só moeda, ou, na 
imagem corrente, as duas faces de Jano: uma, voltada para a filosofia, expressa os valores 
morais que singularizam todas as pessoas, tornando-as merecedoras de igual respeito e 
consideração; a outra, voltada para o Direito, traduz posições jurídicas titularizadas pelos 
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indivíduos, tuteladas por normas coercitivas e pela atuação judicial. Em suma: a moral sob a 
forma de Direito.[94] 

  

            Além dessa estreita ligação existente entre a dignidade humana e os direitos 
fundamentais que desfrutam de sua fundamentalidade por expressa determinação do 
Constituinte (direitos e garantias compreendidas no Título II da Constituição Federal)[95], ao 
superprincípio constitucional cabe, ainda, ser o principal critério que fundamenta a 
existência de direitos fundamentais em diversos outros momentos do texto constitucional, 
bem como de outros direitos fundamentais que como tais não foram expressamente 
designados no texto constitucional. 

            É sabido que a Constituição de 1988 consagrou a ideia da abertura material do 
catálogo de direitos e garantias fundamentais, donde se extrai que além daqueles direitos e 
garantias expressamente reconhecidos como fundamentais pelo Constituinte (portanto, 
direitos formalmente fundamentais), existem direitos fundamentais assegurados em outras 
partes do texto constitucional (fora do Título II)[96]; existem direitos fundamentais oriundos 
de tratados internacionais em matéria de direitos humanos (art. 5º, §2º e §3º da Constituição 
Federal)[97]; existem direitos fundamentais implícitos[98], que podem ser decorrentes do 
regime e dos princípios da Constituição (art. 5º, §2º) ou subentendidos nos direitos 
fundamentais expressamente positivados.[99] 

            O reconhecimento da existência de direitos fundamentais implícitos vai ao encontro da 
idéia de que a Constituição é mais do que o texto, devendo nela serem incluídos princípios e 
regras não formalmente constitucionalizados. Diz Canotilho que "existe um direito 
constitucional não escrito que embora tenha na constituição escrita os fundamentos e limites, 
completa, desenvolve e vivifica o direito constitucional escrito"[100]. Daí ser o direito 
constitucional um "direito vivo", um "direito em ação", havendo, portanto, uma Constituição 
material. Acresça-se a isso, que, em sendo o sistema jurídico brasileiro um sistema aberto de 
regras e princípios, tem ele "uma estrutura dialógica, traduzida na disponibilidade e 
'capacidade de aprendizagem' das normas constitucionais para captarem a mudança da 
realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da 'verdade' e da 'justiça'"[101]. 

            Assentada tal ideia, resta saber quais os critérios que poderão servir de fundamento 
para a localização dos tais direitos fundamentais implícitos. Ingo Sarlet parte do princípio de 
que só merecem o status de direitos fundamentais as posições jurídicas que, no que diz com o 
seu conteúdo e importância possam ser equiparadas às constantes do catálogo elaborado pelo 
próprio Constituinte, para, em seguida, afirmar que "o princípio da dignidade da pessoa 
humana assume posição de destaque, servindo como diretriz material para a identificação de 
direitos [fundamentais] implícitos"[102]. E conclui: 

  

Assim, o fato é que - e isto temos por certo - sempre que se puder detectar, mesmo para além 
de outros critérios que possam incidir na espécie, estarmos diante de uma posição jurídica 
diretamente embasada e relacionada (no sentido de essencial à sua proteção) à dignidade 
da pessoa, inequivocamente estaremos diante de uma norma de direito fundamental, sem 
desconsiderar a evidência de que tal tarefa não prescinde do acurado exame de cada 
caso.[103] (grifo nosso) 
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            Defende ainda, sedimentando ainda mais a importância da dignidade humana nesse 
processo revelador, a possibilidade de que "do princípio da dignidade da pessoa humana se 
possam deduzir autonomamente - sem qualquer referência direta a outro direito fundamental - 
posições jurídico-subjetivas fundamentais"[104].  

            Como a cláusula geral da dignidade da pessoa humana acaba sendo concretamente 
realizada, em termos técnico-jurídicos, por meio dos direitos fundamentais em espécie, 
impõe-se que se busque, com fundamento direito na dignidade da pessoa humana, a sua 
proteção - mediante o reconhecimento de posições jurídico-subjetivas fundamentais - contra 
novas ofensas e ameaças, em princípio não alcançadas, ao menos não expressamente, pelo 
âmbito de proteção dos direitos fundamentais já consagrados no texto constitucional.[105] 
Diz Häberle: 

  

No processo histórico do novo desenvolvimento estatal-constitucional dos direitos 
fundamentais, a construção jurisprudencial ou as novas formulações textuais de direitos 
fundamentais individualmente considerados atuam como novas atualizações do postulado-
base de proteção da dignidade humana em face de novas zonas de perigo, por meio de um 
aperfeiçoamento jusfundamental.[106] (grifo nosso) 

  

            Assim, a pretensão de eficácia e de inviolabilidade da dignidade da pessoa humana 
encontra-se na dependência da sua capacidade de se integrar no contexto da dogmática dos 
direitos fundamentais, designadamente mediante a aptidão para uma abertura sistêmica que 
revela sua produtividade justamente pela possibilidade de uma reconstrução historicamente 
situada.[107] 

            É nesse contexto de atualização/efetivação do princípio da dignidade humana que 
aparece o princípio da sustentabilidade que, deixando de ser apenas um suporte conceitual da 
Ordem Constitucional Econômica e Social, passa a ser considerado como um direito 
fundamental.[108] 

  

5 - Considerações finais: dignidade humana como fonte da re-significação constitucional 
do desenvolvimento sócio-ambientalmente sustentável e democrático como direito 
humano-fundamental 

  

            As considerações apresentadas neste trabalho, que trilharam o caminho da 
sustentabilidade como teoria à sustentabilidade como direito fundamental da pessoa humana, 
caminho mediado pela força normativo-constitucional da dignidade como centro das ordens 
jurídicas contemporâneas, testaram a hipótese apresentada, no sentido que constatar que esse 
percurso de fato teve o condão de possibilidade a superação do dualismo entre 
desenvolvimentismo e ambientalismo que se pode observar no conceito de desenvolvumento 
sustentável, quando este é apresentado em searas discursivas pré-jurídicas. 

A similaridade existente entre os fundamentos da dignidade humana e o do desenvolvimento 
sócio-ambientalmente sustentável, qual seja, o homem como um fim em si mesmo, impassível 
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de ser empregado como meio para consecução de fins diversos - sejam fins econômicos, 
razões de Estado ou qualquer outro que o valha -, além de permitir, impinge que a 
sustentabilidade seja dotada de eficácia jurídico-constitucional. 

            Ao revestir-se de eficácia jurídica, opera-se uma profunda transformação no que se 
refere à eficácia social do princípio da sustentabilidade: passa-se da fase do discurso com 
conteúdo variável de acordo com as conveniências de seu locutor (dos ambientalistas de todos 
os tipos aos mais estratégicos profissionais do marketing empresarial) para a fase da 
imperatividade que reveste uma norma jurídica posta e eficaz. 

            Há, na presente quadra, uma relação de recíproca reclamação entre tais princípios: a 
sustentabilidade, cuja sobrevivência e relevância prática são frequentemente colocadas em 
cheque, ganha novo fôlego ao ser considerada, e reconhecida, como um direito fundamental; 
já a dignidade humana, um elemento proliferador de direitos fundamentais ao longo dos 
tempos, anseia por oxigenações constantes que lhe permitam manter-se como o centro 
axiológico do sistema jurídico, além de a sustentabilidade dar-lhe as condições de um 
desdobramento constitucional com maior grau de sistematicidade e efetividade sinérgica dos 
direitos decorrentes.  

            Porém, não será surpresa se céticos disserem se tratar de uma visão utópica, que se 
limitou a aglutinar duas utopias. Parece-nos, contudo, se tratar mais de uma visão de 
vanguarda jurídica, ainda carecedora, é certo, de vários ajustes, destacando-se a carência de 
efetividades de vários do aspectos normativos específicos, nos quais se desdobrou a 
sustentabilidade no plano infra-constitucional. Por parecer-nos o modelo da sustentabilidade, 
em sua (re)significação constitucional, o mais adequado ao projeto de realização da dignidade 
da pessoa humana, convidamos a comunidade jurídica a levá-la à sério como direito e, assim, 
oferecermos a nossa colaboração para a sua efetivação num horizonte de futuro palpável e que 
começa agora, na contemporaneidade. O futuro de uma civilização do ser, não do ter. 
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RESUMO 
As pessoas com deficiência, em virtude de preconceito ou do tratamento inadequado, são 
tidas, muitas vezes, como incapazes ou dignas de pena. Em muitos casos acabam sendo 
excluídas por omissões legais ou por incapacidade do poder público em fazer políticas 
satisfatórias para garantir a sua integração. O presente trabalho objetiva abordar temática de 
inovadora importância, qual seja a necessidade de busca de vida digna no Brasil através de 
uma incessante luta por inclusão, em especial, o direito à acessibilidade desse grupo 
vulnerável, tido referido direito como integrante do núcleo mínimo existencial. 
PALAVRAS-CHAVE: PESSOA COM DEFICIÊNCIA; ACESSIBILIDADE; NÚCLEO 
MÍNIMO EXISTENCIAL. 
 
ABSTRACT 
People with disabilities because of prejudice or inadequate treatment, are seen often as unable 
or pitiable. In many cases end up being excluded by law or omissions by the inability of the 
government in making policies to ensure satisfactory integration. This paper aims to approach 
the theme of innovative importance, namely the need to search for a decent life in Brazil 
through an incessant struggle for inclusion, in particular the right to accessibility of this 
vulnerable group, had that right as part of the core existential. 
KEYWORDS: PERSON WITH DISABILITIES; ACCESSIBILITY; CORE EXISTENTIAL 
MINIMUM. 
 
 

  

Tenho amigos para saber quem sou. 
Pois os vendo loucos e santos, bobos e sérios, 

Crianças e velhos, nunca me esquecerei 
De que "normalidade" é uma ilusão  

Imbecil estéril.  
Oscar Wilde 

  

1 INTRODUÇÃO 
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O exórdio da preocupação e do amparo à pessoa humana tornou-se mais acentuado, em países 
do ocidente, sobretudo após a segunda guerra, que por ocasião da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948 se generalizou a consignação de direitos, permeando-os de uma 
tutela axiologicamente condicionada ao próprio ser humano. 

O desenvolvimento e a complexificação da sociedade fez expandir-se a necessidade de 
fornecer direitos a certas camadas da população historicamente excluídas por não se 
enquadrarem nos padrões da normalidade, isso se deu principalmente com as pessoas com 
deficiência. Nesta esteira, os direitos humanos são assegurados a qualquer pessoa sem 
qualquer vinculação com qualquer Estado-nação a qual fazem parte, são direitos da 
humanidade como um todo. 

Em terra brasilis, foi somente a partir da Constituição Federal de 1988, em que inaugurado o 
processo de redemocratização do Estado, que teve início uma tutela mais contundente frente 
as pessoas com deficiência, vez que, além de suplantada a mera declaração de direitos, foi 
tomada como núcleo máximo de toda a engrenagem jurídico-constitucional da sociedade a 
tutela da pessoa humana, dignamente considerada. 

Nessa vereda, ante a crescente antropologização da tutela jurídica, pretende-se com o presente 
fomentar uma melhor compreensão da garantia de um núcleo mínimo existencial, que 
especificamente a esse grupo de pessoas teria como vértice culminante o direito fundamental 
à acessibilidade, que se efetivado proporcionaria às pessoas com deficiência sua existência 
condigna. 

Assim, uma das grandes preocupações em relação à necessidade de efetivação da dignidade 
da pessoa humana e, consequentemente, a concretização do princípio da igualdade no seio 
social diz respeito às pessoas com deficiência, as quais, seja em razão de apresentarem 
comportamento diferenciado daquele normalmente experimentado por uma determinada 
comunidade, seja em razão de não ostentarem as mesmas características físicas e psíquicas 
verificadas na maioria dos indivíduos, sofrem os mais diversos tipos de discriminação e de 
exclusão, sendo, inclusive, expungidas injustamente do benefício resultante do exercício de 
direitos que, ao menos em tese, se mostram pertencentes a qualquer cidadão. 

Assim, considerando que as pessoas com deficiência possuem características e necessidades 
que merecem uma precípua atenção a fim de que, realmente, se concretize o princípio da 
igualdade convencionou-se enquadrar como um dos núcleos mínimos existenciais o direito 
humano fundamental à acessibilidade. 

  

2 DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA SOB 
A PERSPECTIVA INTERNACIONAL: ALGUNS CONCEITOS 

  

A compreensão pós-moderna de direitos humanos se deu com a Declaração dos Direitos do 
Homem, datada de 1948, em que se elevou a preocupação com a pessoa humana, passando-se 
a albergar um feixe de direitos acoplados entre si de maneira inédita, vez que combinavam os 
direitos advindos dos ideais liberais (direitos de primeira geração), com os direitos 
consignados no Estado Social (direitos de segunda geração), ensejando uma edificação de 
caráter emancipatório direcionado à tutela da dignidade humana, esta conjuntura se deu 
principalmente no ocidente em países que adotaram o capitalismo. Na realidade nacional, 
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apesar das Cartas Constitucionais anteriores terem trazido alguma preocupação, foi somente 
na Constituição Federal de 1988, com a retomada da democracia, que a dignidade humana 
ganhou vultos de princípio e passou a nortear toda a estrutura de nosso ordenamento jurídico. 

Assim, infere-se que "a Declaração imediatamente combina o discurso liberal e o discurso 
social da cidadania, conjugando o valor liberdade ao valor igualdade" (PIOVESAN, 1999, p. 
119). E ao compatibilizá-los delineia a "concepção contemporânea de direitos humanos, pela 
qual os direitos humanos passam a ser concebidos como uma unidade interdependente, inter-
relacionada e indivisível" (PIOVESAN, 1999, p. 121). Dessa forma, "apresentando-se os 
direitos humanos uma unidade indivisível, revela-se esvaziado o direito à liberdade, quando 
não assegurado o direito à igualdade e, por sua vez, esvaziado revela-se o direito à igualdade, 
quando não assegurada a liberdade" (PIOVESAN, 1999, p. 122). 

Entretanto, dificultosa é a conjugação da igualdade com a liberdade, que segundo o 
entendimento de Norberto Bobbio, "as sociedades são mais livres na medida que são menos 
justas e mais justas na medida em que são menos livres" (1992, p. 43). 

Ora, essa conjugação e, consequente, harmonização suplantou os limites do século passado, 
tornando-se um desafio premente ao aplicador do direito ainda na segunda década do século 
XXI, como forma inescusável de cumprir o desafio da promoção da dignidade humana e de 
realizar o compromisso postulado em 1988: construir uma sociedade livre e justa, fundada na 
solidariedade social. 

Com efeito, o fenômeno da internacionalização dos direitos do homem não parou por ai, vez 
que, mesmo na atualidade vislumbra-se uma gama de documentos internacionais que almejam 
sua plena efetivação passando e abordam assuntos afeitos a peculiaridades da pessoa humana, 
já que voltados à própria promoção da humanidade como um todo. Eis que constatamos uns 
mais abrangentes, como a Convenção Americana dos Direitos do Homem (Pacto de San Jose 
da Costa Rica), e outros mais específicos como a Declaração dos Direitos dos Deficientes 
Físicos de 1975 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008. Estas 
últimas, por peculiares àqueles, almejam em sua especificidade tutelar de forma mais 
contundente as diferenças que possam marginalizar esse segmento ou mesmo impedi-los de 
qualquer consignação de direitos que a eles são ínsitos. 

Nesse diapasão, inicialmente, cumpre-nos fazer a seguinte indagação: Quem seriam as 
pessoas com deficiência? Passando-se a respondê-la. 

Sob o aspecto prático, tem-se a definição dada pela Assembléia Geral da ONU, na data de 09 
de dezembro de 1975, por meio da resolução nº. 3.447 que estabelece como deficiente: 

[...] qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as 
necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, 
congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais. 

  

A Convenção de Guatemala estabeleceu no art. 1º que: 

O termo deficiência significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS)[1] no contexto da experiência em matéria de saúde 
distingue deficiência, incapacidade e invalidez. Assim, deficiência é toda perda ou anomalia 
de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica; Incapacidade é toda 
restrição ou ausência (devido a uma deficiência), para realizar uma atividade de forma ou 
dentro dos parâmetros considerados normais para um ser humano e invalidez corresponde a 
uma situação desvantajosa para um determinado indivíduo, em consequência de uma 
deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de uma função 
normal no seu caso (levando-se em conta a idade, o sexo e fatores sociais e culturais).    

Portanto, a incapacidade existe em função da relação entre as pessoas deficientes e o seu 
ambiente e ocorre quando essas pessoas se deparam com barreiras culturais, físicas ou sociais 
que impedem o seu acesso aos diversos sistemas da sociedade que se encontram à disposição 
dos demais cidadãos. Portanto, a incapacidade é a perda, ou a limitação, das oportunidades de 
participar da vida em igualdade de condições com os demais. 

Já a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008, ratificada pelo Brasil, 
traz nova definição em seu artigo 1º (propósito) que: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 
pessoas. 

  

Em que pese ter se externado algumas conceituações, não se conforma simples o mister de se 
estabelecer limites precisos de quem são as pessoas com deficiência. Assim, segundo Luiz 
Alberto David Araujo: "deficiência há de ser entendida levando-se em conta o grau de 
dificuldade para a integração social e não apenas a constatação de uma falha sensorial ou 
motora, por exemplo". Diz o autor: 

O que define a pessoa portadora de deficiência não é falta de um membro nem a visão ou 
audição reduzidas. O que caracteriza a pessoa portadora de deficiência é a dificuldade de se 
relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de dificuldade para a integração social é que 
definirá quem é ou não portador de deficiência (ARAUJO, 2001, p. 13). 

  

Com efeito, o deficiente não se conjecturaria simplesmente possuidor de uma anomalia 
vislumbrada a olho nu, já que muitas pessoas ditas normais tem extrema dificuldade de se 
integrar socialmente, apesar deste conceito ser deveras amplificado, configura-se como o mais 
apto a conformar uma atitude inclusivista a essas pessoas, dada sua elevada heterogeneidade, 
além de representar um grande passo à efetiva tutela desse segmento social. 

No entanto, o maior problema não é conceituar a pessoa com deficiência, e, sim combater a 
discriminação e intolerância que as assolam diuturnamente. Enquanto a humanidade não os 
enxergar como pessoas dignas de direitos e potencialidades, independentemente de sua 
condição física ou mental, para muitos, os deficientes vão continuar sendo a representação da 
pessoa (e quiçá, coisa) que importuna e é justamente contra esta concepção que o direito deve 
apoitar sua luta e encravar seus alicerces para uma profícua e contínua tutela das pessoas com 
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deficiência, principalmente ante a agigantada consideração que estes galgaram na ordem 
jurídica internacional. 

Ora, a pessoa com deficiência não pode ser encarada como portadora de uma doença ou uma 
enfermidade de forma a tender ao abandono de suas potencialidades, ou seja, não se deve, a 
partir das definições apresentadas, se deixar levar à aplicação de preconceitos e conceitos 
estigmatizantes que conduzam à tolerância de práticas e políticas não inclusivas, afastando-as, 
consequentemente, da possibilidade de ter acesso a direitos. 

  

3 DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA  

  

A acessibilidade da pessoa com deficiência pode ser tido como um direito humano 
fundamental por, além de deter as características afeitas à fundamentalidade, tem ligação 
intrínseca aos direitos fundamentais da personalidade consignados na Carta Constitucional, 
que conjeturam o livre desenvolvimento da personalidade, a liberdade e a autonomia em 
condições condignas, como inerentes das pessoas com deficiência. 

Neste diapasão, sendo a personalidade ínsita a toda a qualquer pessoa, sendo esta garantir já 
se estará fomentando o alcance de sua dignidade, bem como, ao se afiançar o direito de ir e 
vir de cada ser humano protege-se a ampla expansão de características que lhes são próprias 
de sua personalidade. 

A afirmação da liberdade de desenvolvimento da personalidade humana e o imperativo de 
promoção das condições possibilitadoras desse livre desenvolvimento constituem corolários 
do reconhecimento da dignidade da pessoa humana como valor no qual se baseia o Estado 
(MOTA PINTO, 1999, p. 152). 

  

Suplantando as assertivas da liberdade e da identidade de cada indivíduo, há a possibilidade 
de conjugar-se à dignidade da pessoa humana o direito fundamental ao livre desenvolvimento 
da personalidade, sendo aqui conglomerado além dos direito especiais da personalidade 
(intimidade, privacidade, honra, imagem, etc - art 5º, inc. X, CF/88) aqueles referentes às 
especificidades das pessoas com deficiência como autonomia, acessibilidade, integridade, 
liberdade e igualdade. 

Personalidade se resume no conjunto de características do próprio indivíduo; consistem na 
parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no sentido jurídico, sendo o primeiro 
bem a pertencente à pessoa, sua primeira utilidade. Através da personalidade, a pessoa poderá 
adquirir e defender os demais bens. (SZANIAWSKI, 1993, p. 35). 

  

Considerando-se que cada indivíduo é único e detentor peculiaridades próprias que lhe torna 
possuidor de uma infinita gama de direitos, a normalização dos indivíduos de uma sociedade 
queda-se alheia as reais necessidades humanas, além de se distanciar do núcleo de direitos que 
estão associados à sua própria existência. 
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O homem contemporâneo, embora reconheça a necessidade de igualação num conjunto de 
condições sociais básicas, passa a reclamar, ciente da sua individualidade constantemente 
ameaçada pela "normalização" e pela massificação, um direito à diferença que contemple a 
especificidade de sua personalidade.[...] A nova luta pela unidade e pela antropocentrização 
das regras jurídicas, de que constitui uma das dinâmicas mais significativas a consagração de 
um direito geral de personalidade, enquanto matriz, referência e complemento dos direito 
especiais de personalidade (SOUZA, 1995, p. 84-85). 

  

O desvelar-se da personalidade humana, repita-se, entendida como uma característica ínsita à 
própria natureza do homem reativou a imprescindível exigência de tutela de certos valores 
através do direito, tendo em vista que é essencial para a qualidade de vida de todos os 
indivíduos o livre despertar de suas qualidades, necessidades, e capacidades, como condição 
insigne de sua existência, sem as quais até mesmo a sobrevivência humana torna-se deveras 
prejudicada, e a concepção de sociedade pretendida pelo Texto Constitucional esta fadada 
existir somente no papel. 

Esses - os direitos de personalidade - são direitos que "existem antes e independentemente do 
direito positivo, como inerentes ao próprio homem, considerado em si e em suas 
manifestações" (BITTAR, 2000, p. 8). 

Diante de todo o exposto, necessário se ressaltar que o princípio da dignidade da pessoa 
humana "impõe ao Estado, além do dever de respeito e proteção, a obrigação de promover as 
condições que viabilizem e removam toda sorte de obstáculos que estejam a impedir as 
pessoas de viverem com dignidade" (SARLET, 2008, p. 116). 

Com efeito, além de possibilitar que a personalidade das pessoas com deficiência se 
desenvolva livremente, caberá ao Estado subsidiar tal incremento, seja por meio de ações 
normativas ou fáticas, que decorrem diretamente do direito à prestação ínsitos aos direitos 
fundamentais, tendo o condão de possibilitar-lhes um mínimo de existência digna. 

Nessa perspectiva, o direito humano fundamental à acessibilidade torna-se de fundamental 
importância para as pessoas com deficiência, pois terá o condão de possibilitar aos membros 
desse grupo social o mais amplo ingresso aos direitos fundamentais que são detentores. A 
acessibilidade proporciona aos cidadãos detentores de certas necessidades a oportunidade de 
ter o direito de ir e vir e de participar em condições de igualdade com os demais, gozando de 
liberdade e autonomia para desenvolver-se e relacionar-se livremente. 

Conjectura-se com a diminuição ou eliminação de barreiras, quer materiais ou sociais para a 
igualização de oportunidades. Vez que a acessibilidade não se resume, em que pese se extraia 
da própria locução do termo, ao direito de locomoção, apregoando, indelevelmente, o direito à 
informação e ao exercício da cidadania, como reflexo do livre desenvolvimento da 
personalidade e da autonomia dos membros desse segmento. 

Cumpre salientar que a Convenção das pessoas com deficiência em seu item "w" reconhece, 
enfaticamente, a importância da acessibilidade, desvelando-a como um direito fundamental 
social imprescindível à sociabilidade, à autonomia e ao livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa com deficiência. 

Entrementes, nesse ponto, convém asseverarmos que pelo fato da ratificação dessa Convenção 
pelo Brasil ter se dado após a EC 45/04, ao adentrar a ordem interna esta terá o status 
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equivalente à emenda constitucional. Ou seja, se referido tratado teve o intuito de conferir 
direitos humanos à ordem interna, galgará a envergadura equivalente à norma constitucional, 
desde que adentre a esta sob o fulcro do processo legislativo de emenda à Constituição, para 
valer sob tais ajustes no sistema jurídico-constitucional brasileiro.[2] Conforma-se, assim, a 
inerente fundamentalidade do direito à acessibilidade já que por ocasião dessa convenção 
detém status de norma constitucional. 

Ademais, deve-se consignar que o direito humano fundamental à acessibilidade tem a função 
de resgatar o compromisso social para que se promova a justiça social às pessoas com 
deficiência. 

  

3.1 As Facetas da Acessibilidade 

  

Inobstante observe-se que tanto a Lei nº 10.098/00 que veio regulamentar o art. 227 da 
Constituição Federal, com o intuito de eliminação de barreiras arquitetônicas, principalmente 
as existentes nas fachadas dos prédios públicos e no seu interior que dificultavam ou 
impediam o acesso às pessoas com deficiência a esses locais; bem como as recentes 
orientações internacionais advindas da Convenção da Pessoa com deficiência, que apesar de 
ter tratado o assunto da acessibilidade de forma contundente, a mera normatização desse 
direito até mesmo em instrumentos internacionais, não o torna realizado ou meio eficaz de 
concretização desse direito. 

Compreendendo-se essas barreiras físicas, segundo Bahia (1998, p. 23), em: arquitetônicas, 
urbanísticas ou de transporte; apesar dessas consistirem num dos principais obstáculos à 
acessibilidade, convém asseverarmos que, além dessas barreiras físicas, também há as 
barreiras sociais, tidas como: a falta de tolerância, respeito e solidariedade da sociedade, que 
fazem com que a acessibilidade seja um anseio longínquo. 

Ademais, o direito à acessibilidade não se restringe tão-só ao direito de acessar certos lugares. 
Admitindo-se que esse direito é de imprescindível valor à pessoa com deficiência, 
especialmente porque influi em seu direito de ir, vir e permanecer, diretamente relacionada à 
dignidade dos membros dessa camada da sociedade. 

O direito à acessibilidade teria gravado em si a característica da fundamentalidade, por tal 
direito ter o intuito de socializar situações imprevisíveis, abolir diferenças, minimizar danos e 
assegurar o pleno gozo do próprio direito à circulação, a liberdade de locomoção das pessoas 
com deficiência e principalmente por dar respaldo ao alcance ou restabelecimento de sua 
autonomia. Neste sentido, Marta Gil é enfática em afirmar que: 

Antes a acessibilidade estava voltada para a eliminação de barreiras, construção de rampas, 
apesar destas serem fundamentais. Vai-se mais longe, a acessibilidade atinge outras esferas 
como a educação, lazer, trabalho, esporte, cultura, etc (GIL, 2006, passim). 

  

Outrossim, a evolução e uma maior consideração frente as pessoas com deficiência, em todo 
mundo e especialmente nos Estados Unidos, deu ensejo a elucubração de uma nova 
metodologia buscando o incremento à acessibilidade desse grupo social. Em terras americanas 
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surgiu em 1988 sob o título "Assistive Technology"[3], traduzido para o português como 
"Tecnologia Assistiva". 

Entretanto, esta nova metodologia somente passou a ser empregado na realidade nacional 
neste século, em que o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), instituído pela Portaria n. 142, de 
16 de novembro de 2006, determinou que a tecnologia assistiva representaria uma área do 
conhecimento detentora de: "característica interdisciplinar, que engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social". (BRASIL, Ministério da Justiça, 2006). 

Seu principal intuito é proporcionar às pessoas com deficiência maior independência, 
qualidade de vida e inclusão social, pois, por meio da elevação de sua comunicação e 
mobilidade, deterá maior controle de seu ambiente, ampliando-se habilidades para o 
aprendizado, facilitando-se sua inserção trabalho e, consequentemente, um melhor 
relacionamento com a família e a diminuição de fatores tanto físicos como de índole social 
que lhes impeçam de integrar plenamente na sociedade. 

Outra forma de barreira que impede a acessibilidade, obstando de se considerar até mesmo 
como pessoas titulares de todo e qualquer direitos, é a atitudinal, em que se olvida que as 
pessoas com deficiência têm vontade e autonomia para frequentar os mais variados lugares ou 
vendando-lhes outras tantas oportunidades de diversas naturezas, quedando-se restrito aos 
lugares e possibilidades que os responsáveis por outorgar sua fruição "ache" melhor. Assim, 
"nenhum grupo social pode se arrogar o direito de impedir um dos seus membros de atingir o 
máximo do seu potencial latente". (SILVA, 1993, p. 46). 

Ora, nesse sentido, a acessibilidade pode-se ser compreendida como um direito social, 
inferindo-se que em sua dimensão prestacional representa uma reivindicação para sua 
concretização, assegurando-se, conseguintemente, a dignidade da pessoa humana, já que 
garantido um mínimo de condições de existência. 

A pessoa com deficiência não pode ficar à mercê da solução de problemas de ordem 
administrativa. O artigo 9º (Acessibilidade) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência determina, in verbis:  

1.         A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e 
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a 
outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como 
na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras 
à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:  

a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive 
escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho; 

b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de 
emergência; 

2.         Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7740



a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para 
a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público; 

b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público 
ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para 
pessoas com deficiência; 

c) Proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação em relação às questões de 
acessibilidade com as quais as pessoas com deficiência se confrontam; 

d) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização 
em braille e em formatos de fácil leitura e compreensão; 

e) Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo 
guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o acesso aos 
edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público; 

f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim 
de assegurar a essas pessoas o acesso a informações; 

g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação, inclusive à Internet; 

h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a 
disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses 
sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo. 

  

Assim, apesar a realização da acessibilidade ser obrigação inerente aos Poderes Públicos, é 
também responsabilidade de cada um de nós, como um compromisso com a própria 
humanidade, decorrendo diretamente do princípio da solidariedade social. 

Essa mudança de cenário é algo muito positivo, mas ainda é pouco, pois se vislumbra, 
diariamente, situações em que a dignidade da pessoa humana é malferida, não apenas pela 
violência direta em que há o repúdio da sociedade, mas, principalmente, pela formas veladas 
como o preconceito, o racismo e, acima de tudo, pela falta de oportunidade para sociabilidade 
das pessoas com deficiência. 

Denota-se, a importância e a imponência do princípio constitucional da proteção da dignidade 
humana, bem como sua força soberana, quando confrontado com outros postulados de 
magnitude, sendo imensamente gratificante perceber que, paulatinamente, o nobre Poder 
Judiciário brasileiro não vem medindo esforços para fomentar sua inexorável defesa. A 
existência, a validade, a eficácia e a efetividade da democracia está na prática dos atos 
administrativos do Estado voltados para o homem. 

Depende, igualmente, de uma mudança cultural no seio de nossa sociedade, se fundando no 
respeito às peculiaridades de afligem as pessoas com deficiência, vez que somente dessa 
forma galgaremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva e conformada ao 
desenvolvimento sócio-humanitário. 
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4 NÚCLEO MÍNIMO EXISTENCIAL 

  

O núcleo mínimo existencial vislumbra-se, em apertada síntese, num rol de direitos que 
teriam o condão de satisfazer a própria condição de existência humana. Assim, apesar de não 
haver um conceito unívoco sobre o que ensejaria estes direitos, nem quanto a sua extensão, 
nem quanto à sua abrangência, elucubra-se que a insurgência de sua concepção alberga, 
especialmente, a necessidade de existência de direitos afeitos às necessidades humanas, 
intimamente relacionados com as grandes desigualdades presentes em nossa sociedade, 
principalmente da falta de reconhecimento, respeito e tolerância frente à diferença. O que 
indubitavelmente os ligaria a gama de direitos fundamentais que dependem de uma prestação 
estatal para sua conformação, ou seja, em maior ou menor escala, comportariam os direitos 
sociais. 

Nesta senda, pode-se afirmar que o mínimo existencial é extraído das determinações 
constitucionais que proclamam os objetivos fundamentais da República, constantes do art. 3º 
do Texto Constitucional, quais sejam: "I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 
garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais [...]", imbricando-se nesses as premissas para o 
estabelecimento de um rol de direitos que deveriam ser prestados às pessoas com deficiência 
para se cumprir tais objetivos, no afã, indelével, de lhes garantir um mínimo existencial. 

Contudo, ao se lindar a um mínimo a prestação de direitos fundamentais não se quis mitigar, 
nem mesmo desconsiderar a importância que detêm os demais direitos, mas sim conferir uma 
maior importância, principalmente no que tange à efetividade, àqueles que ensejam 
circunstâncias existenciais mínimas e, consequentemente, que tenham o condão de realizar o 
objetivo constitucional, possibilitando a igualização de oportunidades às pessoas com 
deficiência como condição mesma de sua sobrevivência digna. 

Ademais, convém asseverar que, em que pese muitos autores definam sua substância como 
estanque, este não possui em âmbito nacional um conteúdo definitivo, variando conforme as 
necessidades de determinado segmento, classe ou categoria da sociedade, sendo estabelecidos 
seus parâmetros no reduto do caso concreto. 

Outrossim, vale ressaltar que em âmbito internacional, nas declarações atinentes aos direitos 
humanos encontramos alguns delineamentos, conforme se depreende da Declaração Universal 
dos Direitos dos Homens de 1948, aduzindo-se que: "Toda pessoa tem direito a um nível de 
vida suficiente para assegurar a sua saúde, o seu bem estar e o de sua família, especialmente 
para alimentação, o vestuário, a moradia, a assistência médica e para serviços sociais 
necessários [...]" (art. XXV). 

Balizas essas que se aproximam demasiadamente à proposta por Andréas Joachim Krell. 
Assim, "o referido 'padrão mínimo social' para sobrevivência incluirá sempre um atendimento 
básico e eficiente de saúde, o acesso a uma alimentação básica e vestimentas, à educação de 
primeiro grau e a uma moradia [...]" (KRELL, 2002, p. 63). 

Entretanto, assinala ainda este autor que o conteúdo concreto, que deverá conter esse mínimo 
social está sujeito às condições de cada país (KRELL, 2002, p. 63), bem como o grau de 
evolução social, o desenvolvimento humano colmatado constitucionalmente e as necessidades 
de cada grupo existente na sociedade, em especial as pessoas com deficiência. 
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Ademais, a concepção de um mínimo existencial correlaciona-se ao cerne vindicável dos 
direitos fundamentais sociais - âmago indecomponível do princípio da dignidade da pessoa 
humana. Nesta senda, o núcleo mínimo de direitos sociais compreenderia: saúde básica, 
educação fundamental, assistência aos desamparados e acesso à Justiça (BARCELLOS, 2008, 
p. 288). 

Sendo assim, se acolhermos o entendimento acima elucubrado, há que se ressaltar que, pelo 
fato de estarmos diante de uma compreensão de direitos sociais que se aplicará a restritas 
camadas ou segmentos da sociedade, o núcleo mínimo proposto pela supracitada autora se 
modificaria um pouco, haja vista que as necessidades de existência humana digna se 
manifestam de forma diferenciada, pois se deve levar em conta o grau de vulnerabilidade que 
a eles é inerente, a desigualdade e exclusão social que sofreram e suas necessidades ínsitas. 

Em outra perspectiva, Ricardo Lobo Torres acastela que o mínimo existencial representa um 
direito constitucional que pode ser direta e prontamente reclamado pelo seu titular. Afirma o 
autor que "há um direito às condições mínimas de existência digna que não pode ser objeto de 
intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais positivas" (TORRES, 1995, p. 
125). Complementando, diz que "sem mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de 
sobrevivência do homem e desaparecem as condições iniciais de liberdade" (TORRES, 1995, 
p. 127). 

Por outro lado, a abstratividade excessiva do que constaria no rol do mínimo existencial 
abalaria, sobremaneira, a racionalidade que se depreende do sistema jurídico, vez que, repita-
se, a heterogeneidade populacional propugna a variabilidade constante do que será 
considerado como núcleo mínimo. No caso em questão o delineamento concernente as pessoa 
com deficiência seria capitaneado pela acessibilidade, vez que indispensável tanto à 
sobrevivência social como moral e, indiscutivelmente, um instrumento de cidadania - em 
todas as suas vertentes - dos indivíduos desse grupo. 

Dando o lamiré Clèmerson Merlin Clève conceitua mínimo existencial como imprescindível à 
condição humana, qualquer que seja sua graduação, conforme se depreende de sua afirmação: 

O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário e indispensável, do mínimo último, 
aponta para uma obrigação mínima do poder público, desde logo sindicável, tudo para evitar 
que o ser humano perca sua condição de humanidade, possibilidade sempre presente quando o 
cidadão, por falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de lazer, de assistência, 
vê confiscados seus desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída sua autonomia, 
resultando num ente perdido num cipoal das contingências, que fica à mercê das forças 
terríveis do destino (CLÈVE, 2006, p. 38). 

  

Assim, elucubra-se que a vida condigna não se restrinja em se assegurar, simplesmente, a 
integridade física e a sobrevivência humana, pelo contrário, vai além disso, uma vez que 
fornece (ou deve fornecer) oportunidades equânimes a todos para o livre desenvolvimento da 
personalidade de cada membro do grupo social, o que tornará plena a fruição dos direitos 
fundamentais escudados na Carta Constitucional. 

Neste sentido Rodolfo Arango sublinha que: "a vida humana não é apenas subsistência. Ela é 
existência que se dignifica em situações onde um indivíduo pode atingir seu máximo 
potencial. A plena realização dessa ideia é o objetivo de uma visão enriquecida dos direitos 
fundamentais, mas também de uma democracia realmente efetiva" (ARANGO, 2005, p. 101). 
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Enfatiza ainda Andréas Joachim Krell que grande parte dos autores alemães acolhem a ideia 
de que o Estado Social tem o dever de afiançar aos indivíduos uma existência digna. Referido 
mínimo retirou-se do próprio princípio da dignidade da pessoa humana associado aos direitos 
à integridade física e à vida. Sendo este o atual posicionamento na Corte Constitucional, ou 
seja, reconhece-se que é de obrigação estatal afiançar um "mínimo vital" (KRELL, 2002, p. 
60-61) aos cidadãos do país.[4] 

A obrigação estatal se perfazeria em prestações estatais, portanto, os direitos fundamentais 
sociais, por representarem uma das facetas dos direitos prestacionais, em âmbito estrito, são 
direitos dependentes de ações positivas fáticas por parte dos Poderes Públicos, com o escopo 
de proporcionar a seus titulares um mínimo vital para que subsistam dignamente. 

O programa social representado por este direito é dependente de uma atuação governamental 
que favoreça o acesso das pessoas com deficiência de um conjunto mínimo de direitos com 
vistas a preencher o núcleo irredutível da cláusula geral de tutela da pessoa. Os referidos 
conjuntos mínimos de direitos figuram-se como alguns bens essenciais, considerados 
basilares à manutenção da existência em condições condignas, ou seja, "representa a 
quantidade mínima de direitos sociais abaixo da qual o homem não tem condições para 
sobreviver com dignidade" (TORRES, 2009, p. 53).[5]   

Com efeito, para a pessoa com deficiência este mínimo compreenderia o conjunto de bens 
(das mais variadas naturezas) que pudessem proporcionar a realização do seu direito humano 
fundamental à acessibilidade. 

Os direitos sociais são direitos promovidos, sustentados e proporcionados pelo Estado no 
intuito de nutrir a moldura social de possibilidades materiais (ou mesmo imateriais) que a 
instigue no alcance de uma igualdade material com vistas à justiça social. 

Ora, depreende-se, dessa forma, que os direitos humanos fundamentais, de índole social, 
detêm um duplo escopo, primeiramente por meio do dever de proteção estatal, ao ser 
estabelecido aos indivíduos um conjunto de valores jurídicos mínimos para que cada membro 
da sociedade possa ter assegurado seu desenvolvimento em condições condignas, em 
igualdade com os demais. E um segundo que, agregando-se ao primeiro, reflete o dever de 
prestação estatal que se configura como a garantia de eficácia dos direitos materiais que são 
assegurados constitucionalmente, vinculando todos os Poderes de Estado para que os cumpra. 

  

4.1 O direito fundamental à acessibilidade como um dos mínimos existenciais 

  

O delineamento do direito fundamental à acessibilidade como um direito que tem o condão de 
garantir, tanto em sua faceta material como social, a realização do livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa com deficiência como condição mesma de sua sobrevivência digna, 
pode ser tido como um direito que os municia de um mínimo de condições para a existência 
desses. 

Primeiramente porque possibilita às pessoas com deficiência uma maior oportunidade para 
suplantar as recrudescentes barreiras que os açoitam diuturnamente, com uma gama de 
direitos que possa prepará-los (mas não isentá-los!) para a indiferença, a intolerância e a 
imprudente discriminação ainda existente em nossa sociedade. Ou seja, pretende-se suprir a 
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falta de solidariedade social tutelando-se mais assiduamente seus direitos, mas que mesmo 
lindados a um mínimo - ínfimo apenas em sua extensão, devendo deter uma maximizada 
profundidade, ou seja, eficácia -, que lhes assegurem uma existência digna. 

Nesta senda, louvável destacar a teoria da motivação do psicólogo Abraham Maslow, que 
assevera a existência de uma hierarquia entre as necessidades humanas, nas quais as primeiras 
carecem ser satisfeitas para que as outras possam ser buscadas. De tal modo, o indivíduo é 
invariavelmente acometido em buscar aquilo que necessita. Conforme se pode extrair de sua 
afirmação: 

As diferentes necessidades básicas estão mutuamente relacionadas numa ordem hierárquica, 
de tal modo que a satisfação de uma necessidade e sua consequente remoção do centro do 
palco provocam não um estado de repouso ou de apatia estóica, mas, antes, o aparecimento na 
consciência de outra necessidade "mais alta"; a carência e o desejo continuam, mas em nível 
"superior" (MASLOW, [19- ], p. 56-57). 

  

Ora, essa hierarquia de necessidades é estabelecida numa "ordem de vigor e de prioridade" 
(MASLOW, [19- ], p. 184) em que num patamar mais inferior têm-se os bens essenciais para 
a sobrevivência, e no ápice pelas mais elevadas, de índole mais abstratas não tão 
imprescindíveis à sobrevivência. As necessidades mais básicas, as mínimas, garantem as 
condições mais ínfimas de dignidade. 

Dessa forma, convém ressaltarmos que "não é qualquer direito mínimo que se transforma em 
mínimo existencial. Exige-se que seja um direito a situações existenciais dignas" (TORRES, 
2009, p. 36), e nesse sentido, pode-se afirmar que o direito à acessibilidade encaixa-se 
perfeitamente nessa descrição, vez que o acesso a bens, valores, direitos ou mesmo ao respeito 
e tolerância dos membros do grupo social elucubram-se em situações existenciais que 
fomentam a dignidade às pessoas com deficiência. 

Ademais, é plenamente inserto no núcleo mínimo existencial a acessibilidade, pois em virtude 
de os mínimos necessários variarem de acordo com as necessidades dos cidadãos e com o 
contexto social predominante na atualidade, e tendo sua arquitetura alicerçada sob uma 
sistemática humanística, tanto de ordem interna como internacional, unge-se a pessoa humana 
como núcleo axiológico no qual se devem voltar toda a atuação dos Poderes Públicos. 

Nesse passo, pode-se vislumbrar que a acessibilidade para as pessoas com deficiência, por 
exemplo, compreenderiam "verdadeiros direitos sociais originariamente derivados da 
constituição sempre que eles constituam o standart mínimo de existência indispensável à 
fruição de qualquer direito." (CANOTILHO, 1998, p. 518). 

Assim, torna-se premente a intensificação de mecanismos estatais, que considerando as 
necessidades e peculiaridade das pessoas com deficiência, possam ter tutelados plenamente 
seus direitos no afã de lhes promover a mesma gama de oportunidades que detêm os demais 
cidadãos. 

  

4.2 Acesso à Justiça: Face Substancial do Mínimo Existencial e Instrumento de Tutela 
do Direito Humano Fundamental à Acessibilidade 
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Adotando-se parte da conceituação defendida por Ana Paula de Barcellos (2008), que ao 
enumerar um rol de direitos tidos como representantes do núcleo mínimo existencial elenca o 
acesso à justiça como um deles. Entretanto, face sua instrumentalidade não se conjectura 
perfeitamente como um direito diretamente fulcrado nas necessidades humanas, mas sim, teria 
intuito precípuo de viabilizar a realização dos demais. 

Assim, vislumbra-se que pela Carta Constitucional de 1988 houve a convalidação do artigo 
VIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos em que se lobriga o direito processual 
como instrumento imprescindível para a garantia o desempenho integral dos direitos 
fundamentais. 

A renovada mentalidade constitucionalista que se instaurou fez com que a atividade 
jurisdicional ficasse dirigida por uma circularidade intersistêmica - formou-se uma 
dependência entre os direitos fundamentais e o processual civil -, onde processo e normas da 
Constituição quedam-se em íntima relação e não mais se pode realizar justiça no processo 
sem que este vislumbre todo o arcabouço de direitos fundamentais. Porquanto, os direitos 
fundamentais e a dignidade humana galgaram um status de grande relevância no 
constitucionalismo contemporâneo, tanto que tem o poder de intervir categoricamente em 
todos os ramos da ciência jurídica. Destarte, que, especialmente no processo civil as diretivas 
constitucionais pressionaram-no tão densamente que se iniciou uma marcha em direção a 
concretizar de seus preceitos e objetivos. 

O tratamento constitucional de assuntos antes restritos somente ao campo processual 
favoreceram a composição entre as esferas técnicas e valorativas visando a conexão destes à 
categoria constitucional do humanismo. A referência dessa categoria tem procedência dos 
escritos de José Joaquim Gomes Canotilho (1993, p. 431) ao alvitrar, no ínterim da atuação 
jurisdicional entre a organização da justiça e as técnicas dos procedimentos, o dever de 
abrangência entre aos direitos da humanidade, considerando que em sede constitucional são 
expressos pelos direitos fundamentais. 

Direitos estes que na interpretação das normas processuais devem ter relevância 
hierarquicamente superior na realização dos direitos postos em juízo.  Assim, confirmou-se o 
"caráter plenamente normativo das Constituições como forma de assegurar a máxima 
vinculação de todos os Poderes de Estado e da sua produção normativa" (CADEMARTORI, 
1999, p. 26). 

Dessa forma, a consideração dos direitos fundamentais como esfera imanente de todo e 
qualquer membro da sociedade, que reflete em todas as instituições do Estado fomenta 
intensamente as possibilidades de viver condignamente. Torna-se a atuação jurisdicional na 
realização do direito, sob o manto Constitucional, um instrumento que proporciona aos seus 
jurisdicionados "os direitos fundamentais processuais e um Poder Judiciário independente 
idealizado pela Constituição Federal, capaz de responder ás exigências da sociedade" 
(PORTO, 2009, p. 23). 

Com efeito, tem-se que o acesso à justiça é imprescindível para a plena viabilidade dos 
direitos materiais que conformariam o mínimo existencial em condições dignas, fomentando 
as especificidades e as necessidades de dado segmento, classe ou camada da sociedade. 

Flávio Luiz de Oliveira elucubrando sobre o mínimo necessário aduz que para sua 
conformação deve-se considerar "os fatores sociais e econômicos que permeiam a realidade 
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brasileira". Nesta vereda, "a atuação jurisdicional deve ser norteada pela concretização do 
'padrão mínimo social' para uma existência digna, haja vista, inclusive os fundamentos da 
República" (OLIVEIRA, 2006, p. 109). 

Além de instrumento processual, representa também instrumento político, que ao vislumbrar 
as diferenças e especificidades de cada jurisdicionado contribuiu-se para a abertura da 
superação das formalidades excessivas que obstruem sua prestação. Nesse novo 
equacionamento do acesso à justiça tem-se que: 

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental - o mais básico 
dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e 
não apenas proclamar, os direitos de todos. E conclui que o acesso não é apenas um direito 
social fundamental, ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 
processualística. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12). 

  

O aspecto constitucional do processo estabelece, dessa forma, o ponta pé inicial à passagem 
para um instrumentalismo substancial[6] cotejando, hodiernamente, na dificuldade de se 
adequar o processo à realidade da sociedade. Assim, nessas circunstâncias, o acesso à Justiça 
delineia-se pela composição do conjunto de princípios e garantias do processo qualquer que 
seja o âmbito. Confirmando-o na processualista, ou nos demais ramos, garantia de elevada 
relevância. 

Destarte, a garantia de acesso à Justiça conduz, desde sua instituição em terra brasilis, 
múltiplas concepções, em facetas diversas, uma formal, que carrega tão-só o reconhecimento 
e a aptidão ao exercício da justiça e, uma material, com referência direta à obtenção da tutela 
jurisdicional visando ao processo e ao procedimento. 

A faceta formal, de antemão, deflagra um significado falacioso que não condiz com a 
amplitude deste instituto. Representando muito mais que o mero senso comum de "bater às 
portas do Poder Judiciário", requerendo-se a possibilidade de início da prestação jurisdicional 
como uma obrigação que o Estado deve cumprir. 

Compreendidas tais facetas de forma entrelaçada é possível se vislumbrar uma ampla 
abrangência da expressão, vez que o âmbito formal foi o primeiro idealizar o termo Justiça 
como equivalente ao Poder Judiciário, ocasião que acesso se afiguraria como um real ingresso 
àquele, e o material, em complemento, abrangendo o acesso imbuído axiologicamente, que 
representaria a obtenção a uma certa ordem de valores e direitos fundamentais 
(RODRIGUES, 1994, p. 28). 

Para que a prestação de referido acesso seja viável, deve-se, todavia, ultrapassar a concepção 
jurídica de sua exploração, considerando características de diferentes âmbitos, tais como o 
social, o político, o econômico, o educacional, o etário, entre outros, vez que os 
jurisdicionados possuem muitas diferenças e peculiaridades que devem ser consideradas no 
interregno da prestação jurisdicional. 

Assim, a garantia de acesso à justiça equivaleria ao próprio acesso a direitos refletindo uma 
prerrogativa pertencente ao Judiciário de efetivar os direitos fundamentais, isto é, um direito 
charneira. Sua evolução vai da simples possibilidade de admissão às vias judiciais, até 
alcançar, na atualidade, um patamar mais complexo, de um autêntico direito fundamental 
social, representando uma prestação básica do Estado, em outras palavras, o acesso à justiça 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7747



conjectura-se como instrumento apto a se realizar as necessidades existenciais mínimas de 
seus jurisdicionados. Outrossim, abrangeria o acesso à justiça "elemento instrumental e 
indispensável da eficácia positiva ou simétrica reconhecida aos elementos materiais do 
mínimo existencial" (BARCELLOS, 2008, p. 289). 

Diante de todo o afirmando, intensificam-se as expectativas para a consumação de um 
verdadeiro acesso à justiça que coadune as preocupações e os problemas sociais tendo os 
objetivos constantes do Texto Constitucional como norte. 

  

4.3 A incipiente intervenção do STF a respeito do núcleo mínimo existencial  

  

Em pesquisa jurisprudencial, precisamente nas decisões mais recentes do STF, pôde-se 
observar em seus pronunciamentos um posicionamento mais enfático e contundente a favor 
das ações que tenham por objeto direitos sociais prestacionais desveladores do mínimo 
existencial. 

Extraindo-se de suas decisões o prelúdio da superação (ainda que engatilhando!) das antigas e 
inflexíveis limitações da intervenção da Corte Constitucional especialmente aqueles casos 
afeitos separação dos poderes e da viabilidade da discricionariedade "judicial". Sem contar as 
insistentes e nefastas fundamentações baseadas na cláusula da reserva do possível. 

Nesse sentido, Ricardo Lobo Torres é enfático em afirmar que uma das únicas possibilidades 
de se afetar os limites fáticos conjecturadores do mínimo existencial seriam realizadas pelo 
Poder Judiciário, principalmente, "nas suas funções de controle de da reserva de lei ou de 
judicialização de política orçamentária, nas quais atua como legislador negativo ou positivo" 
(TORRES, 2009, p. 115). Entretanto, deve-se afiançar que, apesar da: 

Teoria da reserva do possível ser condicionada pelas disponibilidades orçamentárias, porém 
os legisladores não possuem ampla liberdade de conformação, pois estão vinculados ao 
Princípio da Supremacia Constitucional, que se encontram no art. 3º, dentre outras normas 
objetivos. (SCAFF, 2005, p. 226). 

  

Nesta vereda, depreende-se que, mais cedo ou mais tarde, esse instrumento de subterfúgio a 
não realização dos direitos fundamentais cairá por terra, pois em que pese, ser de extrema 
relevância as considerações afeitas a essa teoria, é forçoso se adequar tal instrumento tanto em 
nossa realidade social - que é repleta de desigualdades - como no sistema jurídico-
constitucional - em que a vontade estatal nem sempre é fulcrada para os anseios do povo, mas 
volta-se muito mais e crescentemente aos interesse particulares, dos nossos representes e, 
corporativista de seus pares. 

Deste modo, o referido princípio da reserva do possível necessita se conformar  ao mínimo 
existencial, especialmente no que tange ao: 

[...] conjunto das condições primárias sócio-políticas, materiais e psicológicas sem as quais 
não se dotam de conteúdo próprio os direitos assegurados constitucionalmente, em especial 
aqueles que se referem aos fundamentais individuais e sociais [...] que garantem que o 
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princípio da dignidade humana dota-se de conteúdo determinável (conquanto não 
determinado abstratamente na norma constitucional que o expressa), de vinculabilidade em 
relação aos poderes públicos, que não podem atuar no sentido de lhe negar a existência ou de 
não lhe assegurar a efetivação, de densidade que lhe concede conteúdo específico sem o qual 
não se pode afastar o Estado (BRASIL, STF. Agr. Instr. nº 564035/SP, 2007). 

  

Destarte, em que pese a reserva do possível estar conjeturada numa redoma de prudência, esta 
não pode agir como um requisito paralisante ante a necessidade de efetivação de direitos 
fundamentais ensejadores do mínimo existencial, pelo contrário, a consideração afeita a estes 
é que ministrar o antídoto para que se promova a existência humana condigna. Ora, sem se 
confirmarem condições de existência dignas o próprio sistema jurídico-constitucional perde 
sua razão de ser. 

Nesse diapasão, na decisão do Agravo de Instrumento nº 564.035/SP constata-se que o teor do 
voto da Ministra Carmem Lúcia delineou as linhas gerais de sua concepção a respeito do 
mínimo existencial, como sendo 

O conjunto de direitos fundamentais sem os quais a dignidade da pessoa humana é confiscada. 
E não se há de admitir ser esse princípio mito jurídico ou ilusão da civilização, mas dado 
constitucional de cumprimento incontornável, que encarece o valor de humanidade que todo 
ser humano ostenta desde o nascimento e que se impõe ao respeito de todos. (BRASIL. STF. 
2007). 

  

Do teor do voto proferido pela supracitada Ministra elucubra-se a confirmação da tutela de 
um núcleo mínimo que permite não só o vital, concernente a própria sobrevivência, mas que 
esta venha acompanhada de condições plenas de desenvolvimento humano em diversos 
campos, compostas por subsídios sociais, culturais, psíquicos, políticos entre outros, que 
variam conforme as necessidades dos membros do grupo social, mas estão, indelevelmente, 
atrelado ao agenciamento da dignidade da pessoa humana. 

Uma outra decisão que abordou o mínimo existencial com clareza solar foi a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 45, em que Ministro Relator, perfilhou que a 
efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais cominam prestações estatais, as quais 
estão sujeitas, em grande medida, às possibilidades orçamentárias do Estado. No entanto, 
afiançou a ilicitude do Poder Público, utilizando-se de imprópria manipulação, quer de sua 
atividade financeira, quer na político-administrativa, designar impedimento dissimuladamente 
com o intuito de impedir ou postergar a consignação das condições materiais mínimas para a 
existência humana. 

Afirmando ainda que a reserva do possível não pode ser evocada pelo Estado com a intenção 
de desobrigá-lo de cumprir de suas obrigações, especialmente quando encontram em xeque 
direitos constitucionais eivados de um sentido de capital fundamentalidade (integridade e 
intangibilidade do núcleo consubstanciador do "mínimo existencial"). 

De tal modo, apesar de ainda poder-se extrair, das decisões proferidas do Tribunal uma 
imutável impotência e deferência indiscutível ao princípio da reserva do possível, sob os 
auspícios dessa decisão, conclui-se que esta Corte Constitucional não se pode furtar em 
realizar condições mínimas imprescindíveis para uma vida digna. Entretanto, vislumbramos 
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que, todavia, há caminhos a avançar, pretendeu-se apenas traçar balizas demonstrando o 
prelúdio da preocupação do STF com a garantia de um mínimo existencial. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 
demais pessoas. 

O tratamento muitas vezes despendido a elas afrontam totalmente o princípio basilar 
constitucional da dignidade da pessoa humana, e, o da igualdade, principalmente no campo da 
acessibilidade, que, embora assegurada por leis, está precária, ferindo o exercício de direitos, 
que, ao menos em tese, se mostram pertencentes a qualquer cidadão. 

Nesse contexto, a questão da inserção das pessoas com deficiência vem sendo crescentemente 
discutida, além do âmbito internacional, em campo nacional, principalmente, a partir da 
Constituição Federal de 1988. Não há dúvidas que a inclusão social desse grupo vulnerável 
deve ser efetivada e a implementação da inclusão social deve ser garantida a partir da 
adequada acessibilidade para que consigam não apenas viver, mas viver de maneira digna. 

A vida digna é então aquela onde estão presentes os valores essenciais para o pleno 
desenvolvimento da pessoa, próprios para as suas necessidades, aptos para as suas 
características, identificados e individualizados de forma a satisfazer o seu titular. Não é um 
conceito jurídico, é sociológico, e passível de vários entendimentos. É um valor distinto da 
pessoa humana atribuindo direitos específicos a cada homem, núcleo essencial dos direitos 
fundamentais, não se perdendo de vista que a qualidade de vida é uma categoria 
suficientemente ampla para abranger todos os direitos fundamentais da terceira geração já 
identificados e, quiçá, muito dos que nem sequer ainda foram plenamente caracterizados. 

Vida e Dignidade são valores essencialmente independentes e necessariamente correlatos, 
num paradoxo necessário para a manutenção do seu conteúdo, e do mais alto grau de 
importância como determinantes da positivação jurídica. Porém, de nada adiante se ter vida se 
a esta não for viabilizado um núcleo que torne a dignidade plenamente palatável. 

Dessa forma, em caso de o Estado se omitir em seu dever de efetivar esses valores tão 
essenciais ao homem, cabe ao Poder Judiciário, através da tutela jurisdicional possibilitar a 
sua ampla concretização. 

Depreende-se que o núcleo mínimo existencial enseja uma abertura do sistema jurídico-
constitucional no sentido de proporcionar a constante oxigenação dos valores 
constitucionalizados, a fim de poder cobrir com o seu manto toda a plataforma de evolução 
social e as necessidades humanas em seu integral conteúdo - em seus âmbitos físico, psíquico, 
social, e cultural. Eis sua diuturna redefinição visando operacionalizar as mais variadas 
necessidades humanas que o direito tutela. A garantia de um núcleo mínimo existencial chega 
a ser condição para a própria existência da sociedade e de um Estado que, ao menos se 
nomina democrático. 
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Com a ratificação da Convenção dos direitos das Pessoas com Deficiência, pelo Brasil, 
entende-se que houve, por parte do legislador, uma maior conscientização/ humanização e 
respeito à igualdade, supondo-se também a tolerância com as diferenças e peculiaridades de 
cada individuo. Espera-se, porém, que o Estado juntamente com a sociedade consiga 
promover o direito humano fundamental à acessibilidade e, sociabilizar plenamente as 
pessoas com deficiência. 
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[1] International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH), 
Organização Mundial da Saúde, Genebra, 1980. 

[2] Flávia Piovesan vai ainda mais longe, entende que a partir desta Emenda passam a 
sobressair na doutrina nacional quatro correntes interpretativa a respeito da hierarquia dos 
tratados internacionais de direitos humanos, quais sejam: " a) a hierarquia supraconstitucional 
destes tratados; b) a hierarquia constitucional; c) a hierarquia infraconstitucional, mas 
supralegal; e d) a paridade hierárquica entre tratado e lei federal" (PIOVESAN, 2005, p. 69). 
Por deter este assunto grandes deblaterações, posto que não detém corrente que conseguiu, 
por completo sua pacificação, nem mesmo em âmbito do Tribunal Constitucional, neste 
estudo se defenderá a hierarquia constitucional dos tratados internacionais que versem sobre 
direitos humanos, principalmente, por este se basear num tratado específico que concerne aos 
direitos humanos fundamentais das pessoas com deficiência. 
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[3] Criado em 1988, foi relevante elemento jurídico dentro da legislação norte-americana 
conhecida como Public Law 100-407, sendo renovado como Assistive Technology Act de 
1998 (P.L. 105-394, S.2432). Compreendendo, juntamente com outras leis, o ADA - American 
with Disabilities Act - que regula os direitos dos cidadãos com deficiência nos EUA, além de 
prover a base legal dos fundos públicos para compra dos recursos que estes necessitam. 

[4] Registre-se que a origem de se vincular o princípio da dignidade da pessoa humana, na 
tradição alemã, ao mínimo vital para existência humana, tem relevância, principalmente, pelo 
momento histórico que passou aquele país, que mergulhado aos horrores da Guerra 
necessitava de uma proteção mais profícua à dignidade humana, ligada, especialmente, à vida 
e à integridade física dos indivíduos. Ao se transportar este - verdadeiro direito fundamental - 
à realidade brasileira, em um contexto totalmente adverso, conjuga-se esse 'mínimo vital' ao 
meio material de se prover a existência humana, contudo, tomando por esse ponto de vista, 
esvazia-se, sobremaneira, o seu real conteúdo, vez que, distancia-o de valorar a dignidade 
humana e lhe aproxima de uma teorização econômica do direito, da reserva do possível, ou 
seja, o mínimo será possível, não porque promove a dignidade humana, mas sim porque é o 
mínimo que o Estado pode prestar. 

[5] Na doutrina comparada, as considerações a respeito dos direitos sociais aproximam-se do 
conjecturado por nossos juristas, donde se vislumbra que "das várias normas sociais, 
econômicas e culturais é possível deduzir um núcleo básico de direitos sociais, na ausência do 
qual o estado português se deve considerar infractor das obrigações jurídico-sociais 
constitucional e internacionalmente impostas". (CANOTILHO, 1998, p. 470). 

[6] Termo cunhado por Kazuo Watanabe (2005). 
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RESUMO 
Resumo: A proposta deste artigo é trazer as principais contribuições teóricas acerca do debate 
sobre reconhecimento para a consolidação dos direitos humanos como resistência e 
emancipação. Em primeiro lugar, a partir da determinação de idéias como ‘identidade’ e 
‘autenticidade’, busca-se afirmar a singularidade do sujeito e enfrentar o universalismo 
abstrato dos direitos humanos. O reconhecimento enquanto necessidade humana vital ressalta 
a importância do Outro para a conformação sadia das Identidades. Diante da relação 
inexorável entre identidade e reconhecimento, destaca-se a proposta de Axel Honneth para 
uma vinculação mais estreita entre teoria do reconhecimento e direito. A partir da constatação 
de que os seres humanos não podem se comportar de maneira neutra e passiva em relação às 
ofensas sociais, maus tratos físicos ou à privação de direitos, os direitos humanos deixam de 
se constituírem em um eficiente depósito de rancor, dando lugar a um laboratório de 
resistência. 
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IDENTIDADE; AUTENTICIDADE. 
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Identidade e Autenticidade. 2. Teoria do Reconhecimento e 
Direito. 3. Direitos humanos como gramática de resistência. Conclusões. Referências 
Bibliográficas. 

  

Introdução 

  

            Em tempos de intensa violação de direitos, desigualdade e desrespeito é natural que se 
renove a aposta nos direitos humanos para construção de uma sociedade mais equânime, 
tolerante e justa. Mas, para que essa aposta se converta em mudança real do status quo, é 
necessário desmistificar certos pressupostos e enfrentar os paradoxos gerados por uma noção 
de direitos humanos não comprometida com a emancipação de seres concretos e plurais. 
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            A partir do momento (séculos VIII a II a.C.) em que os seres humanos são 
considerados em sua igualdade essencial, como seres dotados de liberdade e razão, percebeu-
se a necessidade de criar direitos que permitam que todos e todas, reconhecidas suas 
diferenças, sejam dignos de igual respeito e consideração. 

No entanto, só depois de vinte e cinco séculos a máxima 'todos os homens nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos' foi proclamada como compromisso formal por grande parte 
dos povos da Terra[1]. Alerta Douzinas (2009:273) que "relações jurídicas abstratas podem 
criar as condições de igualdade perante a lei, mas não reconhecem nem respeitam as 
necessidades, desejos ou a história da pessoa concreta". 

            Das definições que mais influenciam a doutrina brasileira[2] pode-se destacar que 
vigora com certa preponderância uma noção de direitos humanos como conjunto de 
faculdades e instituições que, como reivindicações morais e políticas amplamente 
compartilhadas, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e igualdade humana em 
uma comunidade historicamente situada[3]. 

             Já se apresenta uma preocupação em entendê-los como construções humanas 
contingentes. Mas, essa análise não é suficiente para lidar com os desafios cotidianos de 
exclusão e invisibilidade. A crença de que tais direitos foram feitos para proteger todos os 
seres humanos ou, pelo menos, todos aqueles definidos em lei como seus destinatários ainda 
ecoa com certa carga de confiabilidade, mesmo diante de evidências históricas em sentido 
contrário[4]. 

              Depois de Hegel, Marx e Burke não há muita dificuldade em identificar o verdadeiro 
Sujeito dos direitos humanos: é ele o homem branco, europeu, cristão, detentor dos meios de 
produção, heterossexual e não portador de deficiência. A proposta de universalização retórica 
mascara e naturaliza[5] relações sociais de dominação e opressão, na melhor das hipóteses 
serve para purgar a culpa pela sistemática ofensa à integridade, identidade, cultura e memória 
do Outro. 

              É preciso não apenas determinar os direitos humanos a partir de seres concretos e 
plurais como atentar para que não sirva de pretexto para legitimar novas violações. Em seu 
nome guerras são declaradas[6] e a paz celebrada; democracias se erguem e outras tantas são 
forjadas; a propriedade se torna sacra e mais sacra ainda a luta pela terra; liberais, socialistas, 
Estados, criminosos, suas vítimas, o vizinho, órfãos, fundamentalistas os evocam para 
justificarem seus atos: "ao se tornarem a expressão vernácula de qualquer tipo de aspiração e 
desejo individuais e uma língua dominante da política pública, eles perderam seu significado 
e seu limite" (DOUZINAS, a). 

            Yash Ghai (2003: 563) sugere que os direitos humanos sejam utilizados para desafiar 
a noção de universalidade dos valores ocidentais, promovendo outros valores decorrentes de 
outras experiências (de gênero, cultura, classe, raça, religião, sexualidade, cidadania). Na 
esteira de sua afirmação, este artigo pretende através da Teoria do Reconhecimento reabilitar 
a força libertadora e contra-hegemônica dos direitos humanos para que eles, de fato, se 
imponham como mecanismo de resistência a todas as formas de opressão[7]. 

             Atualmente, a discussão sobre reconhecimento aparece como a nova forma de se 
conceber uma Teoria Crítica que possibilite interpretações, diagnoses e novas formulações 
para os problemas das sociedades contemporâneas (MATTOS, 2007:41). O modelo da luta 
por reconhecimento explicita uma "gramática, uma semântica subcultural, na qual as 
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experiências de injustiça encontram uma linguagem comum que indiretamente oferece a 
possibilidade de uma ampliação das formas de reconhecimento" (SAAVEDRA, 2007: 111). 

            O trabalho se iniciará com o desenvolvimento de ideias como identidade e 
autenticidade, centrais para entender a categoria do reconhecimento. Em seguida, passa-se a 
determinação dos principais pressupostos sobre os quais se sustenta a Teoria do 
Reconhecimento, com destaque para a análise empreendida por Axel Honneth que entende o 
direito enquanto uma de suas esferas. Por fim, a partir das contribuições de Joaquín Herreras 
Flores e Costas Douzinas pretende-se caracterizar os direitos humanos como gramática de 
resistência. 

  

1. Identidade e Autenticidade 

             De acordo com Mercer, a identidade somente se torna uma questão quando está em 
crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da 
dúvida e da incerteza (HALL, 1999: 9). Se isso é verdade, não há momento mais oportuno 
para (re)pensar a Identidade. 

            O sujeito iluminista de identidade fixa e estável vai aos poucos se descentrando e 
ficando com identidades abertas, contraditórias, inacabadas e fragmentadas. A constituição do 
sujeito moderno não implicou em um individualismo marcante, mas em uma individualidade 
diferenciada. A partir do colapso da ordem social, econômica e religiosa medieval, o homem 
se liberta das tradições divinamente estabelecidas e passa a se reconhecer enquanto indivíduo 
soberano, indivisível, singular, distintivo e único. Este processo teve início com a Reforma e o 
Protestantismo[8]. 

           O Humanismo Renascentista colocou o homem no centro do universo, posteriormente 
as revoluções científicas deram ao indivíduo a capacidade de inquirir, investigar e decifrar os 
mistérios da natureza, até que com o Iluminismo passou a dominar a idéia do homem racional, 
científico, libertado do dogma e da intolerância, diante do qual repousava a totalidade da 
história humana, que se pretendia ver compreendida e dominada. 

            À medida que as sociedades modernas iam se tornando mais complexas, aumentava a 
necessidade de uma concepção de mundo mais sensível às questões sociais. O Estado deixara 
de ser o único opressor e passou a ser o principal protetor das massas frente à fúria lucrativa 
do mercado, conseqüentemente o sujeito individual passou a ser visto como mais uma 
engrenagem da maquinária burocrática e administrativa do Estado moderno. 

            A sociologia passou a localizar o indivíduo em processos de grupo e em normas 
coletivas, sendo possível propor uma explicação alternativa do modo como os indivíduos são 
formados subjetivamente através de sua participação em relações sociais mais amplas. De 
acordo com essa nova visão, a identidade é formada na interação entre o sujeito e a sociedade, 
esta noção estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando 
ambos reciprocamente mais unificados. 

            Em meados do século XX pôde-se perceber uma série de rupturas nos discursos do 
conhecimento científico, simplificados nos seguintes fenômenos: o marxismo, a descoberta do 
inconsciente por Freud, a constatação da linguagem como sistema social por Saussure, o 
poder disciplinar destacado por Foucault e, por fim, o impacto do feminismo e demais 
movimentos sociais organizados. Estes fenômenos evidenciaram o fato de que a identidade é 
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definida historicamente, o sujeito assume identidades diferentes em momentos diferentes, a 
identidade torna-se uma "celebração móvel" (HALL, 1999:13). 

           Os escritos de Marx sofreram, em meados do século XX, uma fase de redescoberta e 
reintrepertação. Seus novos intérpretes afirmam que o marxismo entendido corretamente 
deslocou qualquer noção de agência individual. Ao rejeitar a essência do homem como sua 
base teórica, todo o sistema orgânico de postulados, que circundavam esta questão, estava 
sendo consequentemente rejeitado. 

O segundo fenômeno que contribuiu para o descentramento do sujeito moderno foi a 
descoberta do inconsciente por Freud: 

            A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos 
desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que 
funciona de acordo com uma lógica muito diferente daquela da Razão, arrasa o conceito do 
sujeito cognoscente e racional, provido de uma identidade fixa e unificada. (HALL, 1999: 36) 

  

            Um novo questionamento se colocou quando Saussure afirmou que a língua é um 
sistema social, que ela preexiste a nós. O significado surge nas relações de similaridade e 
diferença que as palavras têm com outras palavras. E é esse o ponto mais próximo entre 
língua e identidade: da mesma maneira que se sabe o que é a noite porque ela não é o dia, 
sabe quem és em relação ao outro que não pode ser. A identidade está estruturada como a 
língua: "O significado é inerentemente instável: ele procura o fechamento (a identidade), mas 
ele é constantemente perturbado (pela diferença)" (HALL, 1999: 41). Existem sempre novos 
significados que obrigam a refletir sobre as incansáveis tentativas de criar mundos fixos e 
estáveis. 

            Foucault representou um dos pólos principais desta "desconstituição" do sujeito 
moderno com o desenvolvimento de seus estudos sobre o poder disciplinar. Por fim, o 
feminismo, além de muitos outros aspectos, questionou a noção de que homens e mulheres 
eram parte da mesma identidade, a humanidade¸ substituindo-a pela questão da diferença 
sexual. Com isso, politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação. 

            Stuart Hall (1999) utiliza esses "cinco descentramentos" para demarcar os principais 
pilares de questionamento conceitual sobre o sujeito moderno e a formação de sua identidade. 
Diante desse novo quadro teórico, um dos autores que melhor trata a questão da identitária é 
Charles Taylor. 

Taylor (2001) entende a identidade como algo equivalente à interpretação que uma pessoa faz 
de si mesma e das características fundamentais que a definem como ser humano. O autor se 
esforça para demonstrar a correlação entre identidade e moralidade[9]. A identidade é 
entendida a partir da relação que se estabelece com a noção de virtude e bem, dentro de uma 
determinada hierarquia moral (MATTOS, 2007). 

              Do ponto de vista teórico, afirma Semprini (1999), as experiências da diferença e do 
encontro com o outro são sempre enriquecedoras, pois elas representam a própria condição de 
emergência da identidade. Se no momento da interação um indivíduo sente que sua 
autoimagem retransmitida pelo outro é uma imagem desvalorizante, discriminatória ou 
agressiva, esta experiência pode perturbar o sujeito e instalar no seio de sua identidade uma 
dúvida sobre o seu real valor e o valor das metas que ele estabeleceu para si mesmo. 
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Habermas (1990) entende por 'identidade[10] bem-sucedida' a capacidade peculiar de sujeitos 
capazes de falar e agir, de permanecerem idênticos a si mesmos, inclusive nas mudanças 
profundas da estrutura da personalidade, com as quais eles reagem a situações contraditórias. 

            A íntima conexão entre identidade e reconhecimento advém da constatação de que 
este interfere decisivamente na conformação da primeira. Os indivíduos só se transformam em 
agentes humanos plenos, capazes de compreenderem a si mesmos e, portanto, de definir sua 
identidade, na relação com o outro, por meio da linguagem[11]. É na interação com o outro 
que o sujeito se constitui. A identidade é formada pela compreensão de si mesmo e dos que 
estão a volta, por meio da aquisição de significações compartilhadas. 

             Para melhor explorar a relação entre identidade e reconhecimento, é necessário 
caracterizar a ideia de autenticidade. O ideal de autenticidade[12] conclama o indivíduo a 
descobrir seu modo singular de ser: cada indivíduo é diferente e original, e é essa 
originalidade que determina como ele deve viver (TAYLOR, 1997). 

A liberdade moderna e a autonomia exigem que os sujeitos se centrem em si mesmos. Essa 
autoreferencialidade é formada por duas facetas, que o Taylor denomina maneira e matéria 
(1994: 111).  No primeiro caso, a autenticidade refere-se à maneira de ser capaz de levar a 
cabo qualquer fim ou forma de vida escolhida. Mas o conteúdo dessa forma de vida pode 
encontrar significado em diferentes âmbitos - pode-se expressar ou encontrar realização na 
religião, na política, na arte, na defesa do meio ambiente, entre outros. 

             O problema ocorre quando as duas esferas se confundem, quando não apenas a vida 
passa a ser guiada por orientações pessoais, como o conteúdo da forma de vida escolhida tem 
como referência apenas a si mesmo. O individualismo radical é fruto da "confusão" entre as 
duas classes de autoreferencialidade, 'maneira' e 'matéria', dando a ilusão de que a 
autoreferencialidade da matéria é tão inevitável quanto a da maneira, levando a um atomismo 
e a um antropocentrismo exacerbado. É necessário ter como conteúdo das ações algo que está 
além de si mesmo. 

             O autor não propõe que o conteúdo das ações deva ser determinado por algo externo, 
a condução da vida deve ser orientada por escolhas internas. Tais escolhas é que não podem 
ter como única referência o "próprio umbigo". O ideal de autenticidade impõe que se deve ser 
fiel a si mesmo, recuperar o próprio sentiment de l'existence (1994: 120), mas na condição de 
ser social,  formado a partir de uma relação dialógica. Esse sentimento só será alcançado em 
sua plenitude se acompanhado do reconhecimento de que ele o coloca em relação com um 
todo mais amplo. 

            O reconhecimento da diferença implica na reivindicação da autenticidade que 
juntamente com a dignidade constituem o "excepcionalismo moral ocidental" (SOUZA, 2003, 
67) que perpassa todo indivíduo ou sociedade moderna. Os sujeitos na modernidade são 
marcados pela tensão latente entre a defesa de uma dignidade universal e a busca do 
reconhecimento de suas particularidades. A não realização de uma dessas esferas priva o ser 
humano de uma necessidade humana vital, o reconhecimento. É esse o desafio a ser explorado 
no item seguinte.     

  

  

2. Teoria do Reconhecimento e Direito 
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             Da relação necessária entre identidade e reconhecimento decorre a vinculação entre 
Teoria do Reconhecimento e Direito. Essa relação foi sustentada por Hegel a partir de alguns 
pressupostos fundamentais acerca da subjetividade, tais como[13]: a) a subjetividade é criada 
por meio da luta entre pessoas pelo reconhecimento recíproco de sua identidade; b) a vida 
ética é o viver bem praticado e experienciado por cada cidadão; c) o movimento do espírito na 
história: do direito à moralidade, à vida ética no domínio dos princípios morais, ao Estado nas 
instituições está repleto de contradições e conflitos que são gradativamente absorvidos na 
marcha do espírito em direção à consciência-de-si; e d) o eu constitui-se reflexivamente na 
sua dependência radical de outros. 

               Partindo da premissa de que a conservação intersubjetiva da identidade do Eu é a 
experiência originária da dialética, Hegel propõe um modelo a partir do qual a estrutura que 
torna compreensíveis a natureza e a história em sua essencial multiplicidade é, ao mesmo 
tempo, a estrutura através da qual o eu deve criar e manter a própria identidade. Isto permite 
que o espírito subjetivo - o Eu - possa ser pensado de modo universalista como vontade livre 
e, ao mesmo tempo, ser identificado com a particularidade de um determinado espírito do 
povo e de um Estado particular. 

              Em Hegel, a individuação depende da subjetivação crescente do espírito. Para 
George Herbert Mead, ela resulta da internalização das instâncias controladoras do 
comportamento, que imigram de fora para dentro (HABERMAS, 1990: 185). A 
individualização ocorre, portanto, pelo processo de integração e generalização das 
expectativas que fazem as pessoas em relação às outras. Essa integração e generalização 
ocorrem de maneira abstrata e permite gerar ações autônomas, resultantes das interpretações e 
relações feitas entre as diversas expectativas, algumas até contraditórias, dando ensejo a um 
movimento interior de autocomando do comportamento, que é único. 

             Assim como Hegel, Mead também coloca a luta por reconhecimento como o ponto 
referencial de uma construção teórica que deve explicar a evolução moral da sociedade. Mead 
entende a individuação como um processo lingüisticamente mediado da socialização e, ao 
mesmo tempo, da constituição de uma história de vida consciente de si mesma[14]. Esta 
afirmação determina que a individualidade seja formada pelo reconhecimento intersubjetivo e 
pelo autoentendimento mediado também de maneira intersubjetiva, o que torna a linguagem 
essencial à formação de qualquer sujeito. A partir do momento em que se configura a 
importância que as relações intersubjetivas tem na conformação das personalidades, não há 
como falar de direitos humanos sem referência ao reconhecimento. 

             De acordo com Nancy Fraser (2001), a luta por reconhecimento constitui a forma 
paradigmática do conflito político no final do século XX. Ao lado da disputa pela distribuição 
dos bens materiais, as sociedades atuais são marcadas por uma luta pelo poder de nomeação, 
pelo confronto em torno do sentido que deve ser atribuído às experiências coletivas. 

            Taylor defende a idéia de que o reconhecimento é uma necessidade humana vital, 
porque o falso reconhecimento ou a falta de reconhecimento podem constituir uma forma de 
opressão que aprisiona alguém em uma interpretação de si mesma falsa, deformada e 
reduzida. Recorrendo a estudo desenvolvido por Frantz Fanon, Taylor (2001: 96) demonstra 
que a principal arma dos colonizadores é a imposição de uma imagem depreciativa aos povos 
colonizados. Desta maneira, a libertação destes povos estaria condicionada a um processo 
lento e difícil de modificação desta autoimagem distorcida. 

             Uma sociedade que se pretenda efetivamente democrática deve ter como uma de suas 
preocupações centrais o desenvolvimento do reconhecimento igualitário, porque a sua 
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ausência pode constituir uma das formas mais graves de opressão, ao aprisionar uma pessoa 
ou um grupo de pessoas em uma modalidade distorcida e redutora de ser. A internalização de 
características negativas por uma pessoa ou determinado grupo de pessoas, pode condicioná-
lo(s) a uma situação de submissão e violência dificilmente de ser revertida. 

              A política da dignidade universal prega uma forma de não-discriminação cega aos 
modos em que se diferenciam os cidadãos ao basear-se na idéia de que todos os seres 
humanos são iguais. Partindo de uma premissa liberal procedimental - ou liberalismo 1[15] - 
em que o Estado deve manter uma posição de neutralidade em relação às perspectivas 
culturais e demais metas coletivas, essa política inaugura um modelo de aplicação uniforme 
das regras que definem os direitos fundamentais, desconsiderando as metas coletivas. Nesse 
sentido, os confrontos culturais são entendidos como espécies de conflito entre concepções 
individuais acerca da vida digna e que, por isso, não devem ser objeto de preocupação das 
instituições públicas. 

             A política da diferença, por sua vez, redefine a não discriminação exigindo que as 
particularidades constituam a base de um tratamento diferencial. O caminho vislumbrado por 
Taylor para atingir uma forma de reconhecimento pleno só poderá ocorrer via política da 
diferença, porque para ele "uma sociedade supostamente justa e cega às diferenças não só é 
inumana - na medida em que suprime as identidades - senão também, de maneira sutil e 
consciente, resulta discriminatória"(2001:67). 

             Esta perspectiva se demonstra realizável em uma sociedade pautada em uma postura 
liberal substantiva - liberalismo 2 -, ou seja, um Estado comprometido com a sobrevivência da 
diversidade cultural, atuando de forma positiva para sua preservação. Sendo ainda uma 
vertente do liberalismo não pode servir de base para um campo de reunião para todas as 
culturas, mas apenas a expressão política de certo gênero de culturas, estabelecendo limites a 
determinadas manifestações culturais que se apresentem totalmente incompatíveis com os 
princípios políticos fundamentais de cada comunidade (TAYLOR, 2001: 94)[16]. 

            As reflexões do autor canadense são centrais no debate sobre reconhecimento, mas a 
teoria que melhor determina a relação entre reconhecimento e direito é a desenvolvida por 
Axel Honneth[17]. Com forte inspiração nos trabalhos de Hegel e Mead, Honneth vai 
determinar que uma relação de reconhecimento não distorcida deve conter todos os 
pressupostos subjetivos que precisam os sujeitos para sentirem-se protegidos nas condições de 
sua autorealização[18]. Honneth (2003) traça uma tipologia fenomenológica pautada em três 
padrões de reconhecimento: amor, direito e solidariedade. 

             Honneth entende o amor como todas aquelas relações primárias baseadas em ligações 
fortes entre poucas pessoas, tenham elas a forma das relações entre pais e filhos, relações de 
amizade ou relações eróticas entre dois parceiros. Nestes casos, dois sujeitos sentem-se unidos 
pela relação de dependência do respectivo outro. A confiança de que a pessoa amada preserva 
sua afeição mesmo que sua atenção não esteja sendo direcionada a ela, dá ao outro uma 
certeza amadurecida de que as suas carências vão encontrar permanente satisfação por parte 
da primeira. A autoconfiança, ou capacidade de estar só, nasce da autorelação a que um 
sujeito pode chegar quando se sabe amado por uma pessoa vivenciada como independente, 
pela qual ele também sente amor ou afeição. 

             A forma de reconhecimento do amor, portanto, é pautada na tensão entre o poder-
estar-só e o estar-fundido. Ao contrário, as formas de desrespeito que atingem essa esfera do 
reconhecimento são caracterizadas pelo autor como maus-tratos, porque experimentamos esse 
tipo de desrespeito quando somos atacados em nossa integridade física. 
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            O Segundo padrão, o direito, só pôde refletir uma forma de reconhecimento com a 
modernidade, quando o sistema jurídico passou a ser entendido como a expressão de 
interesses universalizáveis e a obediência às normas jurídicas passou a estar condicionada ao 
seu assentimento por seres livres e iguais. 

Ao obedecer à mesma lei, os sujeitos de direito se reconhecem reciprocamente como pessoas 
capazes de decidir com autonomia individual sobre normas morais. Se todos os seres 
humanos são racionais, são capazes de decidir autonomamente sobre as normas que desejam 
seguir, e por essas razões, são todos dignos de respeito. O direito permite uma forma de 
reconhecimento do outro que independe da estima por suas realizações e características 
particulares, são as propriedades que identificam o outro como pessoa, que servem de 
fundamento a essa forma de respeito. Para que o indivíduo possa ser reconhecido como 
parceiro de interação na esfera jurídica não basta que ele possua a capacidade abstrata de 
poder orientar-se por normas morais, é preciso ainda que ele tenha a propriedade concreta de 
viabilizar tais escolhas. 

            Nesse sentido, as lutas por reconhecimento nessa esfera têm por objetivo conceder 
àqueles que estão excluídos dessa relação as condições necessárias para a participação igual 
no acordo racional. A criança adquire a autoconfiança a partir da experiência contínua da 
dedicação materna. O adulto, por sua vez, só vai poder conceber sua ação como manifestação 
de sua própria autonomia, respeitada por todos, a partir da experiência do reconhecimento 
jurídico. 

            É o caráter público que os direitos possuem [...] o que lhes confere a força de 
possibilitar a constituição do autorespeito; pois com a atividade facultativa de reclamar 
direitos, é dado ao indivíduo um meio de expressão simbólica, cuja efetividade social pode 
demonstrar-lhe reiteradamente que ele encontra reconhecimento universal como pessoa 
moralmente imputável (HONNETH, 2003: 197). 

            O Terceiro padrão de reconhecimento é chamado de solidariedade. Para que um 
sujeito alcance sua autorealização, além da autoconfiança e do autorespeito, é preciso que ele 
tenha ainda autoestima. Aliado a experiência da dedicação afetiva e do reconhecimento 
jurídico, os sujeitos humanos dependem de uma estima social que lhes permita referir-se 
positivamente a suas propriedades e capacidades concretas. 

Nesse caso, os seres humanos são reconhecidos quando suas propriedades singulares 
contribuem em alguma medida para o desenvolvimento daquela sociedade. A estima social 
depende do contexto de vida social compartilhado pelos membros de uma comunidade de 
valores. É a autocompreensão cultural de uma sociedade que predetermina os critérios que 
irão definir se uma pessoa pode ou não ser estimada. 

            Honneth relaciona essa forma de reconhecimento à idéia de solidariedade, para 
designar uma espécie de relação interativa na qual os sujeitos tem um interesse recíproco 
pelos distintos modos de vida, pelo fato de se estimarem entre si de maneira simétrica[19]. 
São relações solidárias porque elas "não despertam somente a tolerância para com a 
particularidade individual da outra pessoa, mas também o interesse afetivo por essa 
particularidade".(2003:211)       

            Cada um desses padrões estaria responsável pela conformação de uma parcela da 
autorealização. Do amor é construída a autoconfiança, com o direito o autorespeito e com a 
solidariedade a autoestima. A autoconfiança é atacada quando é retirada violentamente a 
possibilidade da livre disposição sobre o próprio corpo. O sujeito que sofre este tipo de 
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desrespeito perde a confiança em si e no mundo e acaba sendo acometido por uma espécie de 
vergonha social. Nos termos da teoria do reconhecimento, a segurança afetiva propiciada pela 
experiência intersubjetiva do amor, constitui o pressuposto psíquico do desenvolvimento de 
todas as outras atitudes de autorespeito, na medida em que a autoconfiança individual é a base 
indispensável para a participação autônoma na vida pública. 

            O autorespeito constitui a possibilidade do indivíduo se referir positivamente em 
relação a si mesmo e é gerado pela capacidade de participar autonomamente na formação 
discursiva da vontade. A ausência deste gera uma espécie de vergonha social que paralisa os 
ofendidos. Só o protesto ativo e a resistência a uma situação de subprivilégio jurídico podem 
recuperar o autorespeito dos excluídos. Para o indivíduo, a denegação de pretensões jurídicas 
socialmente vigentes significa ser lesado na expectativa intersubjetiva de ser reconhecido 
como sujeito capaz de formar juízo moral. 

            O desrespeito à forma de reconhecimento solidariedade se dá quando alguns modos 
de vida ou crenças são considerados de menor valor. Nesse caso, retira-se do sujeito a 
possibilidade de atribuir um valor social às suas próprias capacidades. A forma de vida por ele 
escolhida é depreciada a tal ponto que deixa de ter um significado positivo no interior daquela 
coletividade. Internamente, essa forma de desrespeito gera uma perda de autoestima pessoal, 
tendo em vista que o sujeito não consegue entender a si próprio como um ser estimado por 
suas capacidades e propriedades características. 

            A tese de Honneth (2003) é a de que o elo psíquico que conduz do sofrimento à ação 
pode ser desempenhado pelas reações emocionais negativas como a vergonha, a ira, a 
vexação, ou o desprezo. Nesse sentido, a tensão afetiva gerada pelo sofrimento humano força 
o indivíduo a se insurgir contra a realidade que o oprime. O indivíduo não pode se comportar 
de modo emocionalmente neutro em relação às ofensas sociais, aos maus-tratos físicos ou à 
privação e exclusão de direitos. As reações emocionais negativas, vivenciadas pelo 
desrespeito de pretensões de reconhecimento, contém em si a possibilidade de que a injustiça 
imposta ao sujeito se revele, em termos cognitivos, como combustível para a resistência 
política. 

            Pelo que se depreende da proposta de Honneth, tal resistência seria informada por 
demandas (a) pela garantia da possibilidade da livre disposição sobre o próprio corpo; (b) pela 
concretização de pretensões jurídicas socialmente vigentes e possibilidade de participar na 
conformação do conteúdo de novas pretensões; e (c) pela contestação de práticas sociais, 
políticas públicas e omissões que perpetuem ou instituam visões hierarquizantes e 
depreciativas do Outro.  

  

3. Direitos humanos como gramática de resistência 

             Visões críticas[20] acerca dos direitos humanos mostraram, com bastante 
competência, que eles foram sistematicamente usados para mascarar e naturalizar situações de 
dominação e opressão e garantir, através da falácia de sua universalidade, as condições 
necessárias para o desenvolvimento do modelo capitalista, por definição desigual e 
excludente. 

            Ressalta aos olhos a "tragédia do homem contemporâneo enfrentando um mundo que 
se lhe opõe ferozmente e frente ao qual a impotência, a inação, o isolamento, a loucura e, 
talvez, a ironia, constituem as únicas armas 'reais' de que pode dispor" (FLORES, 2007:108). 
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Diante da cruel realidade que desumaniza todos aqueles que fogem à condição de Sujeito de 
direitos humanos e da constatação de que as grandes declarações de direitos cumpriram o 
papel de manutenção e legitimação dessa mesma ordem, a teoria do reconhecimento, tal como 
descrita por Honneth, permite defender uma gramática alternativa para esses direitos. 

             Quando afirma que a tensão afetiva gerada pelo sofrimento humano força o indivíduo 
a se insurgir contra a realidade que o oprime, Honneth vai desmistificar a tese de que os 
'inumanos' experienciam com neutralidade e passividade as violências sofridas. Essa 
constatação auxilia a reconstrução da dogmática dos direitos humanos a partir de um ideário 
dos conflitos e da resistência política: "Quando a intransponibilidade do abismo entre as 
declarações missionárias sobre igualdade e dignidade, e a realidade sombria da desigualdade 
obscena se tornam aparentes, os direitos humanos - ao invés de eliminar a guerra - levarão a 
novos e incontroláveis tipos de tensão e conflito" (DOUZINAS, c). 

             No lugar de ideias que escamoteiam a realidade e retiram da esfera do político as 
instituições centrais do capitalismo global neoliberal, a dimensão do político é reabilitada e 
radicalizada. Ao invés de um eficiente depósito de rancor, um inesperado laboratório de 
resistência. 

             A cultura não deve ser vista como desconectada das estratégias de ação social. Ela 
responde contextualmente à maneira pela qual são determinadas as relações sociais, 
econômicas e políticas. Dessa estreita interconexão entre problemas culturais, sociais, 
econômicos e políticos propõe-se uma visão complexa dos direitos humanos. Uma visão que 
assume a realidade e a presença de múltiplas vozes, todas com o mesmo direito a expressar-
se, a denunciar e exigir e a lutar (FLORES, 2004). Uma visão que entende os direitos 
humanos com produtos culturais. 

            Do mesmo jeito que a teoria do reconhecimento complexifica a noção de direitos 
humanos, tem sua dimensão ampliada pela nova conformação proposta. Se reabilitado o 
caráter emancipatório do direito, a resposta normativa ao reconhecimento passa a ser 
alargada, atuando não apenas na esfera do autorespeito, mas também nos contornos da estima 
social: 

            O reconhecimento outorgado pelos direitos humanos não se estende apenas a objetos 
externos, tais como a propriedade e as prerrogativas contratuais. Ele chega ao âmago da 
existência, aborda a fundamental apreciação do Outro e a autoestima do indivíduo além do 
respeito, e toca as bases de sua identidade. Esse tipo de reconhecimento concreto não pode 
estar baseado em características universais da lei, mas em uma luta contínua pelo desejo 
singular do Outro e seu concreto reconhecimento. Os direitos humanos, como o desejo, 
constituem um campo de batalha com uma dimensão ética. (DOUZINAS, 2009:293) 

            

            Pretende-se colocar o reconhecimento como categoria central de análise, sem cair nas 
armadilhas do universalismo abstrato (e sua racionalidade jurídico/formal) ou do 
comunitarismo (e sua racionalidade material/essencialista), configurando os direitos humanos 
enquanto racionalidade de resistência[21]: "o que negamos é considerar o universal como um 
ponto de partida ou um campo de desencontros. Ao universal há de se chegar - universalismo 
de chegada ou de confluência - depois (não antes) de um processo conflitivo, discursivo de 
diálogo ou de confrontação" (FLORES, 2004:375). 
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            Herrera Flores propõe um universalismo impuro que pretende não a superposição, mas 
o entrecruzamento. Uma proposta que não é universalista nem particularista, mas 
intercultural[22], cujo único essencialismo válido é o de "criar condições para o 
desenvolvimento das potencialidades humanas, o de um poder constituinte difuso que faça a 
contraposição, não de imposições ou exclusões, mas de generalidades compartidas às que 
chegamos (de chegada), e não a partir das quais partimos (de saída)" (2004:375). 

            Sem a ideia de entrecruzamento cultural corre-se o risco de reprodução da ideologia 
dominante dos impérios, imperialismos e colonialismos ocidentais. Nessa lógica, o Outro é 
inumano ou subumano, o que justifica a escravidão, as atrocidades e até a aniquilação como 
estratégias da missão civilizatória e de sua integração à ideia de 'humanidade'. No diálogo 
intercutural, as provisões abstratas dos direitos podem sujeitar as desigualdades e 
indignidades a um ataque contundente (DOUZINAS, c). 

            O terreno sob o qual se trabalha é arenoso, se a busca for por estabilidade e segurança 
a contribuição será de pouca valia. Aliando a teoria do reconhecimento de Honneth e a noção 
de direitos humanos de Douzinas e Herrera Flores, intenta-se reconhecer que os direitos 
humanos escondem e afirmam a estrutura dominante, mas busca-se enfatizar que eles revelam 
a desigualdade, a invisibilidade, a opressão e o desrespeito e ajudam a desafiá-los. 

            Essa proposta pode ser sistematizada pelo seguinte axioma proposto por Douzinas (c): 

O objetivo dos direitos humanos é de resistir à dominação e à opressão pública e privada. Eles 
perdem este objetivo quando se transformam em ideologia política, ou em idolatria do 
capitalismo neoliberal ou na versão contemporânea da missão civilizatória. 

Enquanto gramática de resistência, é preciso tomar os direitos humanos nas mãos, encarar os 
vários rostos de seus sujeitos, empoderar-se mutuamente e construir as condições necessárias 
para que as experiências se constituam em luta permanente pela dignidade. 

            Herrera Flores (2009:191) os conceitua a partir do universo normativo de resistência 
como produtos culturais que formam parte da tendência humana ancestral por construir e 
assegurar as condições sociais, econômicas, políticas, econômicas e culturais que permitem 
aos seres humanos perseverar na luta pela dignidade, ou o que é o mesmo, o impulso vital 
que, em termos spinozanos, lhes possibilita manter-se na luta por seguir sendo o que são: 
seres dotados de capacidade e potência para atuar por si mesmos. 

            Deve-se renunciar a ideias de conquistas acabadas e entendê-los como processos de 
afirmação da dignidade: "os direitos humanos são os meios discursivos, expressivos e 
normativos que pugnam por reinserir os seres humanos no circuito de reprodução e 
manutenção da vida, permitindo-lhes abrir espaços de luta e de reivindicação" (FLORES, 
2004:382). 

            Enquanto houver relações de servidão, dominação, opressão e violência, haverá o 
desejo por uma liberdade positiva e uma fraternidade emancipadora. Essa tensão deve 
alimentar a ação política das classes domésticas e civilmente subalternas para invenção de um 
novo mundo e as empurrará para construção das condições necessárias para chegar a ele. 

            Essa concepção impõe o redimensionamento não apenas do que se convencionou 
entender como direito humano, como de todos os pressupostos de sua realização: "os direitos 
humanos podem voltar a re-clamar o seu papel redentor nas mãos e imaginação de quem os 
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devolvem à tradição de resistência e luta, contra o conselho dos pregadores do moralismo, da 
humanidade sofredora e da filantropia humanitária" (DOUZINAS, c) 

            Busca-se um outro direito, a abertura de novos espaços de construção coletiva da 
subjetividade e cidadania, e, uma outra forma de divisão do fazer que permita o acesso 
igualitário às condições que dão dignidade. 

            A partir dos espaços de luta, o indivíduo luta pelo que é seu, quer dizer, pela sua 
capacidade de atuar em prol de uma vida digna, e não renuncia ao que não tem (seus 
pretendidos direitos), ou seja, de sua capacidade e sua potencialidade humana para assumir, 
impor e garantir política, econômica, social, cultural e juridicamente compromissos e deveres 
que nos responsabilizem e, ao mesmo tempo, responsabilizem as instituições públicas e 
privadas na construção das condições para aceder igualitariamente aos bens necessários para a 
vida. (FLORES, 2009:203) 

  

            Nesse sentido, propõe-se o enfrentamento constante do qual florescerá universos 
simbólicos plurais e interativos, práticas sociais antagonistas às ordens hegemônicas 
monoculturais, políticas públicas definidas democraticamente e comprometidas em dar 
respostas a necessidades humanas concretas e agendas políticas alternativas. 

  

Conclusões 

            Um estudo mais detalhado das ideias de identidade e autenticidade permite entender 
de maneira mais responsável que os danos gerados por determinadas práticas sociais e 
políticas (de Estado(s) e de mercado) seletivas atingem de maneira crucial o desenvolvimento 
dos seres humanos. Indivíduos concretos que, diante de uma dogmática universal e abstrata 
dos direitos humanos, são privados das condições necessárias para lutar pela sua dignidade. 

            Assim como Taylor, acredita-se que a identidade é formada em parte pelo 
reconhecimento, pela falta deste ou, ainda, pelo 'falso reconhecimento' dos outros. Procurou-
se através da tipologia defendida por Honneth, desenvolver um modelo de reconhecimento 
fortemente vinculado à afirmação dos direitos. A escolha do autor deu-se principalmente pelo 
fato do direito integrar uma das três esferas de sua teoria do reconhecimento. 

            Dessa forma, além de afirmar a importância de garantir o impulso vital que possibilita 
um manter-se na luta seguir sendo o que se é, alerta para os perigos que a sua não observância 
pode gerar. A inefetividade dos direitos humanos não afeta apenas a força normativa da 
constituição ou amplia o déficit de legitimidade e aposta na política, para além desses efeitos, 
essa forma de desrespeito violenta diretamente as identidades de todos os que se acham 
privados de sua concretização. 

           Ao invés de assistirem a todo esse desrespeito passivamente, acreditando que um dia a 
promessa da universalidade se realizará, essa massa de excluídos persevera na existência e 
desafia não apenas os grilhões do direito, mas cria espaços alternativos de luta. Claro que há 
também resistência por parte daqueles que insistem em afirmar direitos e privilégios a partir 
de uma perspectiva excludente. O que não é razoável é que em nome dos direitos humanos se 
defenda a utilização de violências físicas, ofensas a formas de vida culturais específicas e 
privação de direitos. 
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            Essa tensão entre dominação e emancipação é permanente e permanente deve ser a 
luta pela redefinição dos direitos humanos na direção da segunda. Nesse sentido, considera-se 
que as contribuições de Costas Douzinas e Herrera Flores constituem as concepções de 
direitos humanos que melhor representam essa proposta. 

Com Douzinas (2009) aprende-se que cada nova reivindicação de direitos é uma resposta de 
luta a relações sociais e jurídicas dominantes, contra as injúrias e danos que elas infligem, em 
um determinado tempo e lugar. A vida dos direitos está na experiência; não está no indivíduo 
isolado, mas no reconhecimento de ser com os outros. Na luta por direitos humanos se nega o 
existente, critica-se as injustiças e as infâmias atuais em nome de um futuro desconhecido e 
até mesmo impossível. 

            Herrera Flores (2009) os entende como produtos culturais de uma potência humana de 
transformação e mudança em prol da dignidade. Afastando-se de uma perspectiva jurídico-
formal ou transcendente (às paixões, necessidades e determinações da existência) propõe uma 
outra narração, um discurso de alternativa, de resistência aos essencialismos e formalismos 
liberal-ocidentais que serviram eficientemente aos desenvolvimentos genocidas e injustos de 
todas as formas de colonização e imperialismo. 

            Há aqueles que denunciam a falência dos direitos humanos. De outro lado, há os que 
mantêm a crença nos direitos humanos como mecanismo abstrato de proteção da dignidade. 
Procurou-se aqui defender os direitos humanos como meios discursivos, expressivos e 
normativos que recolocam os seres humanos no circuito de reprodução e manutenção da vida, 
permitindo-lhes abrir espaços de luta e de reivindicação. Foram renovadas as apostas na 
política, no direito e na convivência intercultural para a construção de uma realidade livre e 
igualitária, vivenciada por seres concretos e singulares. 
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[1] Conforme Preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. 

[2] Nesse sentido, ver COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos. São Paulo: Saraiva, 1999; MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito 
Internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2004; LAFER, Celso. A Reconstrução dos 
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crítica à concepção hegemônico-ocidental da trajetória dos direitos humanos, ver: VILLEY, 
Michel. O direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins Fontes, 2007 e SANTOS, 
Boaventura de Sousa. Reconhecer para Libertar: os caminhos do cosmopolitismo 
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[3] Alguns autores traçaram o processo histórico de afirmação dos direitos humanos, mas nem 
todos se impuseram a tarefa de defini-los. Celso D. de Albuquerque Mello (2004, 813) 
ressalta as definições desenvolvidas por Perez Luño, Louis Henkin. De acordo com Perez 
Luño, chamamos de direitos humanos: "um conjunto de faculdades e instituições, que, em 
determinado momento histórico, concretiza as exigências da dignidade, a liberdade e a 
igualdade humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos 
jurídicos a nível nacional e internacional". Louis Henkin afirma que: "Direitos Humanos 
constituem um termo de uso comum mas não categoricamente definido. Esses direitos são 
concebidos de forma a incluir aquelas 'reivindicações morais e políticas, que, no consenso 
contemporâneo, todo ser humano tem o dever de ter perante sua sociedade ou governo', 
reivindicações estas reconhecidas como 'de direito' e não apenas por amor, graça ou 
caridade.". Peces-Barba, define-os como: "faculdades que o Direito atribui a pessoas e aos 
grupos socais, expressão de suas necessidades relativas à vida, liberdade, igualdade, 
participação política, ou social ou a qualquer outro aspecto fundamental que afete o 
desenvolvimento integral das pessoas em uma comunidade de homens livres, exigindo o 
respeito ou a atuação dos demais homens, dos grupos sociais e do Estado, e com garantia dos 
poderes públicos para restabelecer seu exercício em caso de violação ou para realizar sua 
prestação". 

                Para Dalmo Dallari (1998, p. 7) os direitos humanos seriam aqueles sem os quais a 
pessoa humana não conseguiria existir ou não seria capaz de desenvolver-se e de participar 
plenamente da vida. 

No mesmo sentido, André de Carvalho Ramos (2002, p. 13) considera os direitos humanos 
aqueles cujo conteúdo é decisivamente constitutivo da dignidade humana em determinado 
contexto histórico. 

Bobbio (1992, p. 5) os define como direitos cujo reconhecimento é condição necessária para o 
aperfeiçoamento da pessoa humana ou para o desenvolvimento da civilização. 

Flávia Piovesan (2007: 8) destaca os conceitos de Carlos Santiago Nino, Hannah Arendt e 
Joaquín Herrera Flores. Nino considera que "os direitos humanos são uma construção 
consciente vocacionada a assegurar a dignidade humana e a evitar sofrimentos, em face da 
persistente brutalidade humana." Arendt  afirma que "os direitos humanos não são um dado, 
mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e 
reconstrução." Herrera Flores os entende como um construído axiológico, a partir de um 
espaço simbólico de luta e ação social. Nesse sentido os "direitos humanos compõem uma 
racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem e consolidam 
espaços de luta pela dignidade humana". 

A visão crítica de Herrera Flores acrescenta às anteriores uma natureza emancipatória e, por 
esse motivo, Flores e Costas Douzinas representam o marco teórico deste artigo para a defesa 
dos direitos humanos. 

[4] Quando seres 'não autorizados' resolveram defender o universalismo da liberdade e 
igualdade contra seus inventores, como na Revolução Haitiana, foram tão covardemente 
abatidos que passados dois séculos o lugar que poderia ostentar o título de um dos mais 
genuínos berços dos direitos humanos, ostenta o pior índice de desenvolvimento humano 
(IDH) das Américas. 

[5] Trabalhando relações de dominação pessoal e impessoal a partir de Bourdieu, Jessé Souza 
afirma "Todas as sociedades, modernas ou pré-modernas, produzem mecanismos específicos 
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de 'des-conhecimento' que permitem, ao refratar a percepção da realidade imediata, que as 
relações sociais de dominação ganhem autonomia própria ao 'aparecerem' como naturais e 
indiscutíveis. Toda sociedade, seja moderna ou pré-moderna, tende a naturalizar relações 
sociais que são contingentes e constituídas socialmente. A forma que essa 'illusio' assume, no 
entanto é histórica e mutável. Bourdieu tende a chamar esse efeito encobridor e mascarador de 
'capital simbólico'." (SOUZA, 2007:62). Para uma melhor análise dos desafios do 
enfrentamento desse "capital simbólico", ver (SOUZA, 2007:55-93) 

[6] Declara-se guerra contra o terror; contra os 'sem alma'; os 'imorais'; os 'sem lugar' e quem 
mais ousar desafiar o 'universalmente' aceitável. Conforme afirma Douzinas (c) "O 'eixo do 
mal', os 'Estados párias', os 'regimes indecentes', o 'Açougueiro de Bagdá e os 'falsos 
refugiados' são herdeiros contemporâneos dos 'macacos' de Sepúlveda, representantes 
históricos da inumanidade".  Sepúlveda foi o filósofo que travou debate com o bispo 
Bartholomé de lãs Casas na discussão sobre a atitude espanhola em relação aos indígenas do 
México, em 1550. De acordo com Douzinas (c): "Sepúvelda argumentou que 'os espanhóis 
governam com pleno direito sobre os bárbaros que, em prudência, talento, virtude e 
humanidade, são tão inferiores aos espanhóis quanto as crianças em relação aos adultos, as 
mulheres aos homens, o selvagem e cruel ao tenro e gentil, eu diria ainda, os macacos em 
relação aos homens'." 

[7] Por influência de Douzinas (2009: 294), o trabalho se apóia no conceito de opressão como 
negação do autodesenvolvimento, defendido por Íris Young. As suas formas mais evidentes 
são a exploração econômica, a marginalização social, a inutilidade cultural e a violência. Nas 
palavras de Douzinas (2009:96): "a opressão nega a capacidade das pessoas de decidir qual é 
o melhor projeto de vida para elas e as priva dos meios necessários para levá-lo adiante. Não 
permite a suas vítimas viverem conforme seus desejos e desenvolverem seu potencial, além 
de impedir a realização de suas aspirações e capacidades". 

[8] De acordo com Jessé Souza (2003) a Reforma foi a parteira tanto da singularidade cultural 
quanto moral do ocidente. 

[9] Segundo interpretação de Patrícia Mattos (2007:51), perceber a relação entre identidade e 
moralidade é superar o 'naturalismo' que domina a atitude natural da vida 
cotidiana.  Naturalismo esse responsável pela noção objetificada de self e pela defesa das 
instituições modernas neutras, baseadas em critérios 'meritocráticos' e 'igualitários'. 

[10] Para Habermas, a formação da identidade ocorre da seguinte maneira (1990: 78 a 81): 
uma criança adquire uma 'identidade natural', estabelecendo limites entre o seu corpo e o 
ambiente que a circunda. Essa identidade natural só será substituída por uma identidade 
constituída por papéis e mediatizada simbolicamente quando o indivíduo for capaz de se 
localizar em seu mundo social de vida, incorporando as universalidades simbólicas dos papéis 
menos fundamentais do seu ambiente familiar e as normas de ação de grupos mais amplos. 
Nesse estágio, o indivíduo passa a ter a capacidade de se referir a si mesmo através da 
reflexão, isto é, o indivíduo entra em comunicação com um outro Eu, de tal modo que ambos 
podem conhecer-se e reconhecer-se reciprocamente como Eus. No adulto a identidade do Eu 
se confirma na capacidade de construir novas identidades, "integrando nelas as identidades 
superadas e organizando a si mesmo e às próprias interações numa biografia inconfundível". 
Nessa fase, podemos ver confirmada a afirmação hegeliana de que o Eu é Universal Absoluto 
e, ao mesmo tempo, singularização absoluta. 

[11] Taylor parece seguir a concepção de linguagem definida pelo expressivismo. Esse 
modelo de pensamento, que tem como grande teórico Herder, entende a linguagem como um 
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meio ao qual estamos imersos e que nos constitui, sendo reducionista qualquer concepção que 
a entenda como algo que opera entre nós e o mundo objetivo, conforme postula o naturalismo. 
Para os expressivistas, a linguagem exerce basicamente três funções: (1) expressiva: é a forma 
que os humanos articulam sentidos de uma maneira complexa e densa; (2) a linguagem serve 
para expor algo entre os interlocutores (notadamente no espaço público) e; (3) pela 
linguagem, nossas inquietudes mais importantes podem formular-se, articular-se para 
impactarnos, adotando uma forma constitutiva. (TAYLOR, 1994: 22) 

[12] De acordo com Taylor, o ideal de autenticidade é fruto do período romântico, que se 
mostrava crítico em relação à racionalidade não comprometida e ao atomismo que não 
reconhecia os laços da comunidade. A noção de autenticidade se desenvolve a partir do 
momento em que estar em contato com os próprios sentimentos morais permite que se atue 
corretamente, um contato que deve ter um significado moral independente. Age-se 
corretamente com o fim de tornar-se verdadeiro e pleno ser humano, não para obtenção de 
alguma recompensa ou como fuga do castigo divino, por exemplo. Nesse momento já é 
possível defender uma identidade individualizada, formada a partir de um sentido moral, dado 
agora por uma voz interior que permite ao sujeito diferenciar o bom do mau, sem estar 
atrelado a dogmas religiosos. 

    Esse giro subjetivo característico da cultura moderna faz com que a "salvação moral" 
dependa da recuperação de um autêntico contato moral consigo mesmo. O ideal de 
autenticidade, aliado ao princípio da originalidade, determina que se tem um modo original de 
ser e que o modelo de vida a ser perseguido não deve ter como referência algo externo, mas 
deve ser encontrado dentro de si: "ser fiel a mim mesmo significa ser fiel a minha própria 
originalidade, que é algo que só eu posso articular e descobrir".(TAYLOR, 1993: 51). 

    Esse novo ideal de autenticidade e a idéia de dignidade derivam da decadência da 
sociedade hierárquica que tinha como postulado a idéia de honra. 

    Descobrir a identidade por si mesmo - conforme prega o ideal da autenticidade - não 
significa que ela seja elaborada isoladamente, ao contrário, ela é negociada por meio do 
diálogo com os outros.  A linguagem permite a definição da identidade e a conseqüente 
conversão em agentes humanos plenos, capazes de compreensão de si mesmos. Taylor 
entende por Identidade o que somos e de onde viemos: "como tal constituye el transfondo en 
el que nuestros gustos y deseos, y opiniones y aspiraciones, cobran sentido. Si algunas de las 
cosas a las que doy más valor me son accesibles sólo en relación a la persona que amo, 
entonces esa persona se convierte em algo interior a mi identidad".(TAYLOR, 1994: 70) 

    A identidade é definida sempre pelo diálogo e, às vezes, pela luta com as identidades que 
os outros significantes querem reconhecer nela. O ato de definir-se resulta em encontrar o que 
há de significativo na diferença em relação aos demais: "me defino por minha capacidade de 
articular verdades importantes". (TAYLOR, 1994: 71) 

[13] Seguindo a análise empreendida por Douzinas (2009). 

[14] Esse entendimento demonstra a influência dos pensadores Humboldt e Kierkgaard na 
psicologia social de Mead. (HABERMAS, 1990: 186) 

[15] Os dois tipos de liberalismo que Taylor descreveu no texto Política de Reconhecimento 
foram redefinidos por Michael Walzer como Liberalismo 1 e Liberalismo 2. De acordo com 
Walzer, o liberalismo 1 seria aquele comprometido da maneira mais vigorosa possível com os 
direitos individuais e com um Estado rigorosamente neutro.  Já o liberalismo 2, seria aquele 
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pautado em um Estado comprometido com a sobrevivência e o florescimento de uma nação, 
cultura ou religião em particular, ou de um limitado conjunto de nações, culturas e religiões, 
na medida em que os direitos básicos dos cidadãos que têm diferentes compromissos estejam 
protegidos. O liberalismo 2 seria, portanto, mais tolerante e indeterminado, na medida em que 
não aceita opções singulares e definitivas, mas adapta sua política às suas circunstâncias. 
Diversamente da postura defendida por Taylor, Walzer conclui sua análise optando pelo 
Liberalismo de primeiro tipo.(TAYLOR, 2001: 139 a 145) 

[16] Para determinar esses limites não há alternativa senão o recurso à idéia de razoabilidade. 

[17] Além de Axel Honneth, Nancy Fraser representa referência obrigatória no debate do 
reconhecimento aliado à ideia de justiça. Diferentemente do autor, Fraser propõe um modelo 
de justiça que alia as ideias de redistribuição e reconhecimento através do conceito de 
paridade de participação. Além de separar as esferas da redistribuição da de reconhecimento, 
outro ponto de desacordo entre Fraser e Honneth está em que o representante da Escola de 
Frankfurt constrói sua teoria a partir das influências teóricas de Hegel, Mead e Winnicott 
sobre identidade e subjetividade, enquanto que a autora substitui a ideia de identidade pela de 
status. O enfrentamento das principais diferenças entre as duas propostas fugiria aos estreitos 
limites desse trabalho e já foram devidamente exploradas pelos próprios pensadores em obra 
conjunta (2003).   

[18] Nesse sentido, torna-se necessário desvincular-se de uma concepção da moral de matriz 
Kantiana, porque a moral entendida do ponto de vista do respeito universal leva a uma 
compreensão liberal dos bens que formam a concepção de vida boa. Tampouco se deve buscar 
respostas nas teorias éticas comunitaristas que procuram formar o ethos de uma comunidade a 
partir de tradições concretas. A abordagem da teoria do reconhecimento deve estar no meio do 
caminho entre essas duas concepções, partilhando com a primeira o interesse por normas 
universais que garantam condições de possibilidade mínimas para um desenvolvimento 
satisfatório da vida e com a segunda as orientações pelo fim da auto-realização humana. 

 [19] Simétrico significa que todo sujeito recebe a chance, sem graduações coletivas, de 
experienciar a si mesmo, em suas próprias realizações e capacidades, como valioso para a 
sociedade. 

[20] De acordo com Douzinas (c) Marx foi o primeiro a denunciar que os direitos naturais 
surgiram como poderosa arma nas mãos da classe capitalista em ascensão, instituições 
assegurando e naturalizando relações sociais e econômicas dominantes. "Eles foram usados 
para retirar do desafio político as instituições centrais do capitalismo, como a propriedade, as 
relações contratuais, a família, a religião".es assegurando e naturalizando relaçue os direitos 
naturais surgiram como poderosa aneth, permite a cos em relaç 

[21] Assim como Herrera Flores, Douzinas mostra a insuficiência das respostas universalistas 
e comunitaristas para a temática dos direitos humanos. De acordo com o autor (DOUZINAS, 
c) tanto universalistas quanto comunitaristas tomaram uma decisão axiomática em relação 
àquilo que constitui a essência da humanidade e a seguem com um "teimoso desrespeito aos 
argumentos contrários".  Em sua perspectiva, a humanidade não pode atuar como um 
princípio normativo, niilista ou mitológico; ela não é uma propriedade compartilhada, não tem 
fundamento, tampouco fim. 

[22] Para Herrera (2004) reivindicar a interculturalidade não se limita no necessário 
reconhecimento do outro. É preciso transferir poder, 'empedrar' aos excluídos dos processos 
de construção de hegemonia. 
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RESUMO 
O presente estudo retrata a importância maior do reconhecimento dos Direitos Humanos no 
âmbito internacional, enfatizando o crime de tortura desde a antiguidade clássica até os 
presentes dias, buscando por meio dos tópicos dispostos o mínimo para se compreender a 
sistemática proposta pelo tema. Inicia-se destacando a tortura quando era naturalmente 
praticada na Grécia e em Roma, destacando-se em seguida a prática do ato na Idade Média e 
na Idade Moderna, sendo que nesse ponto destaca-se a conscientização do mal da tortura por 
meio do Iluminismo, com a citação dos grandes filósofos da época, que foram 
reconhecidamente os únicos responsáveis para a conscientização da prática da tortura como 
um crime atentatório da dignidade da pessoa humana. Por fim, faz-se pontuações sobre a 
criminalização da tortura na Idade Contemporânea, sobretudo a partir da sua inserção no 
sistema internacional de proteção aos Direitos Humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: TORTURA; DESTAQUES HISTÓRICOS; DIREITOS HUMANOS 
 
ABSTRACT 
This study illustrates the importance of greater recognition of human rights internationally, 
emphasizing the crime of torture from classical antiquity to the present day, looking through 
the topics the least ready to understand the methodology proposed by the theme. It starts 
highlighting torture when practiced was of course Greece and Rome, especially after such 
action in the Middle Ages and Modern Age, at which point there is the awareness of the evil 
of torture by the Enlightenment , to quote the great philosophers of the time, who were known 
to be solely responsible for awareness of torture as a crime would undermine the dignity of 
the human person. Finally, it is scores on the criminalization of torture in the Contemporary 
Age, especially since their integration into the international system of protection of Human 
Rights. 
KEYWORDS: TORTURE; HISTORICAL HIGHLIGHTS; HUMAN RIGHTS 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

            Se é certo que a pós-modernidade nos revelou um mundo muito mais complexo e rico 
em diversidade do que aquele mundo que fundou os direitos do homem, também é certo que 
ela inaugura um modo de vida que parece revelar uma humanidade repleta de filhos do nada. 
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Sem lastro, sem memória, sem pertencimento, parafraseando Sontag (2003), insensíveis ao 
sofrimento e a dor dos outros. 

            A universalização por que passou os direitos do homem, sobretudo no pós Segunda 
Guerra Mundial, parece ter revelado uma face nefasta, vergonhosa, porém recorrente da 
humanidade e que tem se mostrado cada vez mais desnuda: a inclinação para causar a dor, o 
sofrimento e, ao mesmo tempo, a tolerância para com ele, desde que à distância, e a 
habilidade de aviltar o ser humano no que ele tem de mais precioso, a humanidade. 

            Imagens da dor, da tortura, da guerra, da violência, sob as suas mais variadas formas 
de manifestação, são veiculadas pelos meios de comunicação que, apesar de não terem mais 
fronteiras, esbarram num obstáculo quase intransponível. Aquele ancorado na banalização do 
mal, também sob as suas mais variadas formas de manifestação. 

            Mas em que pese a visibilidade que a violência assumiu na pós-modernidade e a 
falibilidade das políticas e aparatos de Estado para enfrentá-la, ao menos em um ponto parece 
haver certa convergência da sociedade internacional de se manter viva a memória e de 
estabelecer mecanismos permanentes de vigilância das práticas estatais como forma de se 
combater a violência de Estado. 

            Assim, o que se pretende no presente estudo é trazer alguns apontamentos teóricos e 
históricos acerca da tortura enquanto mecanismo, por excelência de desumanização do 
humano, de modo a demonstrar o quanto ela tem se mostrado recorrente na história da 
humanidade e o quão necessário se faz manter viva a memória, por meio de políticas de 
Estado e também por meio da atuação internacional como mecanismo efetivo de prevenção e 
erradicação da prática da tortura no mundo contemporâneo. 

            Inicia-se situando historicamente a tortura para, em seguida, analisá-la sob a 
perspectiva inaugurada com o sistema de proteção aos direitos humanos existente no seio das 
Nações Unidas, buscando enfatizar a forma como o tema foi tratado na Declaração Universal 
de 1948 e, em especial, na Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos e Degradantes (ONU-1984), e, ainda, o papel dos órgãos e dos mecanismos de 
monitoramento existentes no âmbito das Nações Unidas voltados à preservação, ao combate e 
á erradicação da prática da tortura. 

  

2 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DA TORTURA 

  

Segundo a concepção organicista clássica o homem pode ser tido como um ser gregário por 
natureza. Desvinculado dessa característica ou seria um deus ou seria uma besta, mas jamais 
um homem. A antropologia, filiada ao pensamento clássico grego, relata que desde a pré-
história o homem vive em grupos, sendo assim, em face de suas transformações históricas 
foram sendo criados padrões de condutas que eram impostos a todos os integrantes daquele 
meio, acreditando-se e difundindo-se a idéia de que o rompimento com esses padrões 
colocaria em risco a sobrevivência da espécie, o que ensejava e justificava a punição do 
transgressor. 

Nota-se que desde o início da civilização existiam crenças relacionadas à magia que eram 
muito arraigadas na sociedade da época, valendo destacar a figura do totem, de poderes 
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sobrenaturais que recaíam sobre determinada força da natureza, animal e até mesmo sobre 
uma planta. 

O totem era sempre vinculado aos membros de determinada tribo, família ou casta, pois, 
acreditava-se que o seu espírito não só levava plena proteção a todos os membros, mas, 
também, castigava de forma severa aqueles que o ofendiam, chegando-se, até mesmo, à 
imposição da morte que era determinada pelo chefe do grupo que também ocupava a posição 
de chefe religioso. 

Alguns povos tinham como reprimenda a lapidação, que consistia na execução do condenado 
por meio de pedradas desferidas pelos integrantes da comunidade atingida pela conduta 
ofensiva, sendo que a prática da punição era de regra coletiva. 

Pessagno (1953, p.15) destaca que todo o misticismo que regia o homem primitivo acabou 
fazendo com que durante séculos o delito fosse enfocado mais como um pecado do que como 
uma ofensa à ordem social, sendo que a aplicação da reprimenda tinha como finalidade 
precípua acalmar o ente divino sem preocupação de restaurar a harmonia vilipendiada. 

Ainda na antiguidade, alguns povos faziam uso efetivo da tortura como um instrumento 
probatório destinado a obter a confissão daquele que se acreditava ser o criminoso, tendo a 
tortura sido definida como um tormento que se aplicava ao corpo, com o fim de averiguar a 
verdade. 

A base fundamentalista da tortura estava sedimentada no ideal de que mesmo o homem mais 
mentiroso tinha uma tendência natural de dizer a verdade, sendo que, para mentir havia a 
necessidade de exercer um autocontrole por meio do esforço cerebral. 

Verri (2000, p.90) destaca que a tortura é uma criação antiga e nasceu juntamente com o 
desejo tirano do homem de dominar o seu semelhante, sendo que as suas ações estão pautadas 
antes pelo poder do que pela virtude e pela razão. 

O povo grego foi um dos precursores no uso sistemático da tortura no tocante a instrução 
criminal para fins de prova destinando-se, em regra, aos escravos da época, pois acreditavam 
que a dor por eles sentida substituía o juramento que os seus senhores prestavam de dizer a 
verdade. Os homens livres eram isentos da tortura, salvo os estrangeiros e 'metecos', 
denominação dada aos estrangeiros que tinham domicilio em Atenas. 

Forner (1990, p.154) assevera que os gregos, um povo tão culto "[...] em todas as artes que 
enobrecem o homem, se embruteceu de propósito na parte em que mais se deve ter cultura e 
sabedoria, a saber: a administração do justo".  

A utilização indiscriminada da tortura contra os suspeitos de prática de crimes contra o Estado 
contrariava toda e qualquer norma de bom senso, haja vista que além de fazer do 
procedimento criminal algo extremamente desumano, ainda colocava o cidadão de bem nas 
mãos de caluniadores, pois permitia que pessoas de má índole acusassem o próximo sem ao 
menos indicar de forma fundamentada o motivo daquela indicação. Muito embora a 
normatização penal da época tratasse de forma rígida o delito de calúnia, o Estado a todo 
tempo se mostrou ineficiente quanto à punibilidade do referido delito, levando inúmeros 
inocentes a serem injustiçados com a prática da tortura. 

Pierangeli (1992, p.24) dispõe que como todos os povos antigos, os romanos nos seus 
primeiros tempos também foram influenciados de forma marcante por dogmas religiosos, e 
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por isso, as condutas que atentassem contra as normas impostas pela religião constituíam um 
atentado contra os deuses, sendo que a execução da pena era cruel, como por exemplo, a 
denominada crematio, que consistia no arremesso do condenado ainda vivo na fogueira para 
que fosse consumido pelas chamas. 

Na Grécia a tortura subdividia-se em pública e privada, sendo que nessa última permitia-se 
que os próprios senhores dos escravos fizessem uso indiscriminado da tortura em assuntos 
domésticos, enquanto que a tortura pública era perpetrada pelo chamado quaestor, que eram 
os magistrados destinados a apurarem o crime de homicídio. 

Forner (1990, p.162) aponta que em virtude das incertezas detectadas nas confissões e 
declarações obtidas dos escravos submetidos aos tormentos, os jurisconsultos e imperadores 
da época estabeleceram diversas providências para que os juízes não acreditassem piamente 
nas confissões obtidas por meio da tortura, pois esse era "[...] um meio frágil, perigoso e 
falível [...]", por isso, passou-se a não dar mais crédito às declarações do escravo que 
incriminasse seu amo nas causas próprias. 

A aplicação da tortura por meio de procedimentos judiciais restou regulamentada no Código 
Teodosiano que continha cerca de vinte e uma constituições imperiais que foram compiladas 
no período de 312 a 423, tendo sido distribuídas entre quinze títulos diversos que 
regulamentava e/ou mencionava o uso da tortura. 

Justiniano também regulamentou a tortura por meio da normatização do Digesto com o título 
de De quaestionibus, sendo que neste se normatizou o uso da tortura nos escravos referentes 
às ações propostas contra seus donos, o que acabou limitando a sua utilização apenas nos 
casos de adultério, de fraude cometida no censo e nos direitos de lesa majestade.  (MOREIRA 
ALVES, 2007, p.46) 

Vale destacar que a normatização do Digesto referente à tortura determinava que ela devesse 
ser aplicada para o esclarecimento dos delitos, no entanto, só se poderia recorrer a ela quando 
recaíssem sobre o acusado fortes indícios da sua autoria, e ainda, quando restassem esgotados 
todos os recursos atinentes à elucidação do crime. 

É de se notar que a brutal crueldade da tortura não ficou restrita apenas na circunscrição 
romana, uma vez que a quaestio tormentorum também foi aplicada reiteradamente às 
províncias romanas, o que se evidencia com a seguinte colocação de Forner (1990, p.165): 

Se todos os imperadores houvessem imitado as virtudes de Augusto, seu respeito aos antigos 
institutos de Roma, sua bondade no mando, seu amor ao povo, sua moderação e justiça no 
estabelecimento de novas leis, é muito provável que, com a extinção da escravidão se 
houvessem extinguido também os procedimentos criminais determinados para os servos e as 
modernas legislações da Europa careceriam desta mancha, que, nesta parte, são filhas da 
jurisprudência de um Nero e de seus dignos êmulos. 

No ano 476 d.C. os germanos, após terem conquistado, no século V, os territórios da Espanha, 
África e Gália, finalmente dominaram o Império Romano do Ocidente. 

Relatos dessa época destacam que antes da invasão de Roma o Direito germânico, por ser 
muito primitivo, não era composto por leis escritas, sendo sedimentado apenas nos costumes. 
Logo, a pena mais grave imposta entre os germanos consistia na expulsão da tribo pela perda 
da paz provocada pelo indivíduo que atentava contra o Direito naquele meio, e por 
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conseqüência, a expulsão lhe retirava a proteção da divindade, podendo ser morto por 
qualquer pessoa a qualquer tempo. 

Segundo Mello (1960, p.35) no que se referia aos meios de prova utilizados na apuração dos 
delitos acreditava-se, na época, que o Direito estava consubstanciado na vontade de Deus, por 
isso, Deus protegia aquele que estava com o Direito. Por essa razão, a tortura não era utilizada 
como instituto que emanava do poder estatal, razão pela qual era substituída pelas ordálias ou 
Juízos de Deus, que consistiam em uma prova judiciária utilizada para determinar se o 
acusado era ou não inocente, sendo que as práticas mais comuns para esse tipo de prova eram 
aquelas que submetiam o acusado a uma determinada prova muito dolorosa, e ao final, se a 
busca da prova fosse concluída sem nenhum ferimento ou se as feridas fossem rapidamente 
curadas, o acusado era tido por inocente. 

Com a adoção do cristianismo pelo Império Romano como a única religião verdadeira 
naquele território, a Igreja Católica culminou atingir o poder político universal propiciado 
pelo sacro império romano, de maneira que qualquer ação considerada atentatória contra o 
cristianismo era repreendida por se tratar de um ilícito, logo os cristãos passaram a ter 
magistrados, tribunais e ainda, uma genuína jurisprudência cível e criminal. 

A Igreja amplamente fortalecida passou a ramificar a sua normatização aos fatos considerados 
crimes, tendo inicialmente abrangido os de ordem espiritual e, em seguida, os de natureza 
mista que envolvia os crimes carnais, como o adultério, o incesto e a sodomia, além de outras 
infrações como a usura, a blasfêmia e o perjúrio. 

Vale destacar que o Direito canônico, logo no início, passou a fazer uso do processo 
acusatório, pois os cânones, que eram todas as regras oriundas da Igreja, não permitiam que 
alguém fosse condenado sem a presença de um acusador. 

No século XIII o Papa Inocêncio III estabeleceu que o procedimento criminal além de ser 
iniciado por meio da acusação, também poderia ser iniciado por meio da denúncia promovida 
por qualquer do povo. 

No ano de 1215 o mesmo Papa presidiu o quarto Concílio da Latrão, onde ficou estabelecido 
os princípios do sistema inquisitório, tendo por exigência precípua a instauração do processo 
por escrito e consequentemente a proibição da inflição de dor por meio da tortura, o que 
mesmo tendo parecido uma evolução para a época, não foi cumprido como deveria, pois tanto 
os tribunais eclesiásticos como os laicos continuaram a praticar a tortura de forma 
indiscriminada nos seus procedimentos. 

Bethencourt (2000, p.335) assinala que até o século XVI o conteúdo semântico da palavra 
inquisição entregava o sentido de inquérito judiciário, que era destinado a apurar, de forma 
rigorosa, a verdade sobre os fatos criminosos. Entretanto, paulatinamente tal sentido foi se 
desagregando do originário enfoque para se definir o Tribunal do Santo Ofício, pois este se 
autoproclamava como Inquisição. 

A tortura passou a ser oficialmente admitida nos tribunais da Inquisição no ano 1252, através 
da bula Ad Extirpanda que recomendava a cautela de não se colocar em perigo a vida dos 
torturados e ainda, que não se lesionasse os seus membros, tendo sido editada pelo Papa 
Inocêncio IV. 

O Santo Ofício dava início a procedimentos investigatórios até por meio de cartas anônimas, 
bastando apenas algumas presunções ou frágeis indícios para que fosse desencadeada a 
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persecução àquele que divergia da Igreja, sendo que se a falta fosse considerada grave, o réu 
além de ser preso e criteriosamente interrogado, ainda poderia ser submetido à tortura quando 
se mostrasse recalcitrante em não confessar a imputação que lhe foi feita. 

É de se destacar que nos casos em que o Santo Ofício considerasse de extrema gravidade a 
prática da heresia, o acusado era entregue a Justiça secular para que fosse executada a pena de 
morte, mas antes, o mesmo poderia ser submetido à tortura para que pudesse indicar os nomes 
dos seus cúmplices. 

Normas específicas foram estabelecidas para se utilizar a tortura no Santo Ofício, haja vista 
que os inquisitores seguiam religiosamente um diretório estabelecido pelo dominicano 
Nicolau Eymerich, que estabeleceu regras para a inflição de tormentos. 

Eymerich (1993, p.209) ensina que obtida a autorização papal para o uso da tortura nos 
processos eclesiásticos, os inquisitores, de pronto, não aplicavam a tortura e se utilizavam, 
para tanto, dos juízes laicos. Ocorre que pelo fato de tais processos envolverem a questão da 
fé, entendeu-se conveniente que a inflição de tormentos ficasse adstrita aos bispos e 
inquisidores. 

Reinaldi (1986, p.18) afirma que embora as autoridades da época pudessem antever que 
algum inocente poderia morrer, não se importavam com isso, pois havia a crença de que a 
tortura haveria de limpar os pecados do acusado, sendo este mesmo pensamento um alento 
para os inquisidores, quando, ao término da tortura, o acusado conseguia sobreviver, sem o 
reconhecimento da imputação que lhe foi direcionada. 

Com a intenção de aperfeiçoar a persecução penal, com o transcorrer do tempo passou-se a 
estimular as denúncias anônimas ou secretas, que, por sua vez, foram fontes de calúnias e 
outras falsidades, o que levou ainda mais pessoas inocentes para o tormento. 

O procedimento da tortura no medievo se apresentava dividido em três graus, quais sejam: 
leve, grave e gravíssima, sendo que a de primeiro grau compreendia a ameaça feita pelo juiz 
de submeter o acusado à tortura no caso de o mesmo insistir em negar a imputação que lhe foi 
direcionada. Na tortura grave atingia-se a fase em que o acusado já se encontrava no próprio 
instumento de tortura, sendo que no caso da tortura gravíssima, esta se concretizava quando 
do início do interrogatório no decorrer do suplício. 

Tomás y Valiente (1969, p.118) destaca que no caso de o réu confessar a prática delitiva no 
decorrer da tortura, a confissão só teria valor se fosse ratificada no dia subsequente, sendo que 
tanto o interrogatório quanto a sua ratificação eram documentados em uma ata. Se porventura 
o réu não ratificasse a confissão ou afirmasse que assim o fez por temor ou em virtude das 
dores decorrentes da tortura, poderia ser novamente submetido ao suplício pela segunda e até 
mesmo pela terceira vez. 

A tortura que até o século XIV era destacada como um intrumento processual onde 
gravitavam garantias legais acabou se agravando a partir do século XV, notoriamente nos 
governos absolutistas, quando a sua finalidade passou a vislumbrar, principalmente, a 
segurança do Estado, diminuindo ainda mais as parcas garantias disponibilizadas aos 
indivíduos. 

Relatos da época destacam que o processo inquisitivo na Idade Moderna, salvo algumas 
exceções, desenvolveu-se de maneira ainda mais atentatória aos direitos do acusado, tendo em 
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vista que todos os atos processuais eram realizados de forma secreta, sem que ao menos o 
acusado pudesse tomar conhecimento da acusação. 

Acerca disso, Foucault (2004, p.36) assevera que o processo escrito e elaborado de forma 
secreta cristalizava o princípio em matéria criminal de que "[...] o estabelecimento da verdade 
era para o soberano e seus juízes um direito absoluto e um poder exlcusivo". 

Foucault (2004, p. 33) destaca ainda que a inflição de tormentos não restringia tão-somente a 
garantir a busca da verdade dos fatos. Como grande parte dos crimes era apenada com a 
reprimenda capital, os juízes, dependendo da gravidade, graduavam o sofrimento do 
condenado, antes que o carrasco lhe desferisse o golpe fatal, sendo que a pena quando se 
caracterizava pelo prévio suplício, era calculada com detalhes, como o número de golpes de 
açoites; a utilização do ferrete em brasa; o tempo em que o condenado deveria agonizar na 
fogueira ou mesmo na roda; o tipo de mutilação a ser infligida, como a mão decepada ou os 
labios ou língua furados. 

A França que também vivenciou a monarquia absolutista acabou tornando-se palco para a 
difusão do processo inquisitivo e principalmene da famigerada tortura. 

Na Alemanha a tortura se fez presente juntamente com o processo inquisitivo proveniente da 
Itália, passando a integrar os estatutos de Worms (1498), a Ordenança Criminal de Bamberg 
(1507) e a Constitutio Criminalis Carolina (1532). 

Fato é que a Alemanha desenvolveu a tortura de forma extraordinária, mais do que nos 
demais países europeus, tendo em vista o seu rigoroso processo inquisitivo. 

Martínez Díez (1962, p.250) lembra que o reaparecimento da tortura judicial na Espanha, 
assim como se deu em outros países europeus, antecedeu a Idade Moderna, sendo fruto da 
obra "[...] do direito culto e romanizante de Alfonso X de Leão, o Sábio e seus juristas de 
formação boloniense." 

Destaca-se que os juízes das Cortes espanholas, bem como os de Castilha, esbravejavam a 
imprescindibilidade da utilização da tortura e das penas mais desumanas para que os homens 
maus pudessem ser extirpados do seio da sociedade. 

Portugal não se livrou dos governos absolutistas que dominavam a Europa, e em face disso, 
destacamos a princípio o Código Afonsino (Ordenações Afonsinas) que foi o primeiro a 
surgir na Europa, na Idade Moderna, tendo sido decretado em 1446 por D. Pedro, Duque de 
Coimbra, em homenagem ao seu sobrinho Afonso V. 

A normatização penal inserida no livro V, refletiu a mais absoluta falta de humanidade nos 
procedimentos criminais da época, tendo sido a tortura regulamentada no título LXXXVII 
com a rubrica: Dos tormentos e em que casos devem ser dados aos Fidalgos e Cavaleiros. 

D. Manuel que assumiu o trono português com o falecimento de D. João II (1495) e deu início 
ao trabalho de revisão das Ordenações Afonsinas, tendo concluído o quinto livro da nova 
legislação em 1514, disciplinou a tortura nos mesmos moldes das Ordenações Afonsinas. 

Pierangeli (1992, p.204) relata que em 1557, D. Sebastião que na época contava com apenas 
três anos de idade, herdou o trono de Portugal, sendo que o regente D. Henrique encarregou 
D. Duarte Nunes Leão de elaborar uma compilação das leis então vigentes no país, tendo em 
vista que após o advento das Ordenações Manuelinas novas leis foram elaboradas com relexos 
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em alguns dispositivos das próprias Ordenações, sendo que a mencionada compilação restou 
aprovada pelo Alvará Real de 1569, quando se determinou a sua imediata observância. 

Com o falecimento de D. Sebastião e de seu sucessor, o Cardeal D Henrique, assumiu o trono 
lusitano Felipe II da Espanha que consagrou-se rei de Portugal em 1581 com o título de Felipe 
I e providenciou logo a reforma geral da legislação portuguesa. Ocorre que a mencionada 
legislação não entrou em vigência de imediato, pois com a morte de Felipe I (1598) foi 
instituida uma nova comissão para atualização do texto da lei, sendo que no ano de 1603, já 
no reinado de Felipe II passou a vigorar aquele ordenamento que ficou denominado de 
Ordenações do Reino de Portugal. 

Pierangeli (1992, p. 206) assevera que o livro V das referidas ordenações que tratava de 
matéria penal, refletia claramente a mentalidade mórbida da época, cristalizada no fanatismo e 
na prepotência dos governos despóticos, que disseminaval o terror e a cueldade em seus 
súditos como uma das formas de sedimentação de poder. 

É de se concordar com a colocação feita acima, pois além de o legislador na época impor a 
pena de morte para a maioria dos delitos, adotou ainda as penas infamantes como o açoite, a 
marca de fogo e as galés, não tendo se esquecido da tortura que restou disciplinada no título 
CXXXIII, com a rubrica: "Dos tormentos". 

  

3 O ILUMINISTMO E A CONSCIENTIZAÇÃO DO MAL DA TORTURA 

  

O iluminismo, movimento cultural, político e filosófico, ficou conhecido como século das 
luzes por retratar um movimento da luz contra as trevas. Tal movimento se desenvolveu na 
Europa a partir do século XVII consolidando-se no século XVIII, onde fomentou de forma 
aguerrida a luta da razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade 
Média. 

Merecem destaque os principais filósofos iluministas: John Locke (1632-1704); Voltaire 
(1694-1778); Montesquieu (1689-1755); Jean-Jacques Rousseau (1712-1778); Denis Diderot 
(1713-1784) e Jean Le Rond D´Alembert (1717-1783). 

Com o efetivo destaque da doutrina jusnaturalista automaticamente os direitos naturais do 
homem frente ao Estado emergia a cada dia, principalmente quando se tratava do Direito 
Penal, pois nesta seara deu-se início aos fortes embates pela abolição da tortura e 
automaticamente uma cobrança fundamentada acerca da humanização das penas. 

Vale destacar a figura de Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, que desde a sua 
juventude coletou material suficiente para publicação da sua obra intitulada Espírito das Leis 
(1748), que de forma pontual sobrepôs o homem frente ao Estado estabelecendo vários 
postulados em prol da democracia, da liberdade, da legalidade e da igualdade. 

A publicação da referida obra contagiou não só a França mas inúmeras outras nações, 
despertando para a causa humanista diversos intelectuais que mais à frente fizeram história 
com escritos acerca da humanização das penas, tal como Beccaria, valendo destacar que 
Montesquieu pontuou diretamente a questão da tortura no capítulo XVII do livro VI. 
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Montesquieu, um dos principais filósofos do iluminismo atacou veementemente a fragilidade 
do legislador da época, que considerava que os depoimentos de duas testemunhas, por si só, 
bastavam para incriminar o acusado e levá-lo à condenação. 

Quanto à tortura, Montesquieu apregoava que era totalmente desnecessária citando a 
Inglaterra que já havia rejeitado a tortura sem nenhum prejuízo para a apuração dos delitos 
devendo ser um exemplo a ser seguido. 

A moderação das penas também foi um ponto a ser considerado por Montesquieu em seu 
capítulo IX do livro O Espírito das Leis (1748) onde enfatizou que as penas severas só 
interessam aos governos despóticos. 

Não se pode deixar de destacar a figura de Voltaire que escreveu o livro Tratado sobre a 
tolerância (1763) que constituiu um dos grandes testemunhos acerca do Iluminismo, quando 
o autor entregou ao mundo um relevante instrumento para a edificação da liberdade. 

Voltaire discorre que a intolerância atenta contra o direito natural, uma vez que não se pode 
admoestar o seu semelhante, afirmando: 

  

Crê, ou te abomino; crê ou te farei todo o mal que puder; monstro, não tens minha religião, 
logo não tens religião alguma; cumpre que sejas odiado por teus vizinhos, tua cidade, tua 
província. (VOLTAIRE, 2000). 

  

Em sua obra, Voltaire destaca ainda que a razão e o pensar de cada cidadão devem ser 
respeitados, desde que ele não perturbe a ordem e respeite plenamente os costumes da pátria. 
Afirma com propriedade que constituem flagrante abuso de intolerância as perseguições 
religiosas promovidas pela Igreja Católica, concluindo que a intolerância não provém de Jesus 
Cristo, o qual não mandou construir os cárceres da Inquisição nem instituiu os carrascos dos 
autos-de-fé. 

O movimento Iluminista chega a seu ápice na pessoa de Cesare Beccaria Bonsana que, 
fazendo uso de uma linguagem concisa e inteligível a todos, inclusive para o homem comum 
da época, edificou o seu insuperável tratado que foi intitulado Dos delitos e das penas (1764), 
sendo que no ano de 1807 já tinham sido publicadas trinta edições italianas tendo sido 
traduzido em sete idiomas. 

Inegavelmente, a obra de Beccaria instigou uma repaginação de todo o sistema penal e 
processual penal da época, enfatizando principalmente os princípios da legalidade e da 
humanidade, e por conseqüência atingiu a eliminação da prática da tortura, a minoração e a 
humanização das penas, a extirpação da pena de morte em alguns países e a restrição em 
outros, o desaparecimento das penas corporais e infamantes, dentre outras penas insensatas e 
imbecis, por assim dizer. 

Vale destacar o capítulo dezesseis da referida obra onde combate de forma contundente a 
utilização da tortura nas instruções processuais que tinham por objeto a obtenção da confissão 
do réu, tida com a rainha das provas, a descoberta dos supostos cúmplices ou de outros delitos 
de que ainda não era acusado. 
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Beccaria (2001) ensina que nenhum homem pode ser considerado culpado antes de uma 
sentença judicial, o que posteriormente transformou-se no princípio do estado de inocência. 
Argumenta que no caso de haver provas que incriminem o réu, este não merece outra pena 
senão aquela preconizada pelo legislador, sendo inútil a aplicação da tortura por se mostrar 
absolutamente desnecessária à confissão. Ainda, no caso de haver incertezas quanto à 
culpabilidade do réu, este não deve ser submetido aos tormentos, devendo ser considerado 
inocente. 

O autor destaca, ainda, em sua obra que não se pode permitir que a dor seja a cristalização da 
verdade, como se esta aflorasse dos músculos ou das fibras do torturado, asseverando que a 
tortura acaba absolvendo os criminosos mais fortes que podem resistir mais aos tormentos e 
condenando os mais fracos, mesmo que sejam inocentes. 

Seguindo os ensinamentos de Beccaria (2001), este repudia ainda a aplicação da tortura no 
caso de o acusado apresentar pontos controvertidos no seu interrogatório, fundamentando que 
se as contradições são comuns nos homens em ambiente normal, também poderão se fazer 
presentes diante de um interrogatório, de maneira que tanto o inocente temeroso quanto o 
suposto culpado que tem por objetivo ocultar o crime, estão sujeitos a entrarem em 
contradição em determinados pontos. 

Nota-se que a eficácia da obra Dos delitos e das penas (1974) se deu por meio do espírito 
crítico e reformador herdado por Beccaria por meio dos iluministas que o precederam. O 
diferencial de Beccaria para com os demais está no fato de o autor não ter se limitado apenas 
em tecer críticas ácidas acerca da tortura e das penas, mas enfatizou a urgente necessidade de 
uma ampla reforma nos sistemas penal e processual daquele tempo. Com seu humanismo 
evidente e sua linguagem simples e acessível a todos, Beccaria acabou contagiando não só os 
monarcas, mas também pessoas de grande influência nos Estados europeus, o que resultou em 
uma política de reforma naquele continente. 

Norberto Bobbio (2000, p. 605), que tanto influenciou o pensamento político do século XX, 
se autodenominava philosophe, cujo o termo indica a figura de um vivificador de idéias que 
"[...] em tudo se deixa guiar pelas luzes da razão e que escreve pra se tornar útil, dar sua 
contribuição para o progresso intelectual, social e moral e debelar toda forma de tirania, seja 
intelectual, moral ou religiosa[...]" proclamou o iluminismo como tendo sido a "[...] difusão 
do uso da razão para dirigir o progresso da vida em todos os aspectos", sobretudo no que 
tange ao direito que tem o ser humano de manter a sua integridade moral e de se proteger dos 
abusos e arbitrariedades advindas do poder estatal. 

  

4 A CRIMINALIZAÇÃO DA TORTURA NA IDADE CONTEMPORÂNEA 

                                                                                           

Mesmo com a conquista histórica da abolição legal da tortura, é sabido que essa sua prática 
continua sobrevivendo à margem da lei, seja em governos despóticos ou naqueles países 
que  vivenciam uma pseudodemocracia, onde os direitos fundamentais do homem, mesmo 
estando positivados, não alcançam patamares satisfatórios de realizabilidade. 

Em face de inesquecíveis e lamentáveis acontecimentos vivenciados no século XX, onde 
ocorreram duas guerras mundiais e registrou-se a dizimação em massa de milhões de pessoas 
por regimes totalitários, tais como o nazismo e o facismo, é que no transcorrer do tempo 
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foram sendo elaborados, pela comunidade internacional, instrumentos de proteção aos direitos 
do homem, o que culminou com a própria criminalização internacional da tortura. 

Não há dúvida, portanto, de que as atrocidades cometidas no século XX, principalmente na 
Segunda Guerra Mundial, que foi palco de desmedidas agressões de natureza política e 
raciais, fomentaram a consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Nas palavras de Arendt (1975), "[...] os direitos humanos não são um dado, mas um 
construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução." 

Bobbio (2000, p.30), por sua vez, destaca: 

  

[...] os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como 
direitos positivos particulares (quando cada Constituição incorpora Declarações de Direito), 
para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais. 

  

Fazendo um parâmetro entre os séculos XVIII e XIX e o século XX, nota-se que os primeiros 
se destacaram na proteção do homem frente à tortura, onde lutou-se de forma aguerrida para a 
sua abolição legal, enquanto que no século XX restou a condenação plena da prática da 
tortura com a internacionalização da proteção dos direitos humanos como forma de garantir 
eficazmente o desaparecimento por completo dessa prática desumana. 

A Convenção de Genebra (1864) destaca-se como o primeiro documento relevante promovido 
para a proteção de direito humanitário em âmbito internacional, e teve por intenção precípua 
minorar o sofrimento dos soldados feridos e doentes em decorrência das guerras, e ainda, 
proteger a própria população civil atingida por conflitos bélicos. 

Acerca da evolução protetiva dos direitos humanos, vale destacar que a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos surgiu após as atrocidades praticadas durante a Segunda Guerra 
Mundial com o intuito de se criar um organismo internacional com força de uma sociedade 
política internacional para lutar precipuamente pela edificação da dignidade humana. 

Tendo em vista a preemente necessidade de se elaborar um documento para reafirmar e 
solidificar a proteção dos direitos humanos, foi elaborado naquele organismo internacional a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) tendo sido aprovada pela Assembléia 
Geral nas Nações Unidas no dia 10 de dezembro do mesmo ano e subscrita pelo Brasil no 
mesmo dia. 

Cabe-nos destacar no referido documento o que dispõe o artigo V: "[...] ninguém será 
submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante." 

Vários outros documentos internacionais relevantes combatem a tortura de forma direta ou 
indireta, entretanto, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes representa, nos dias atuais, um dos mais importantes 
instrumentos internacionais em vigência contra a prática de ato tão vil. 

A necessidade de se elaborar um documento tão particularizado adveio da confirmação de que 
mesmo tendo a proteção aos direitos humanos e a proibição à tortura evoluído 
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consideravelmente em nível internacional e até mesmo internamente nos Estados que 
defendem a liberdade e a dignidade humana, a prática contínua da tortura ainda se faz 
presente em muitos Estados que preconizam a liberdade e a dignidade humana. 

Em face da ineficácia de instrumentos jurídicos práticos para a punibilidade efetiva da prática 
da tortura, as Nações Unidas acordaram acerca da necessidade de se elaborar um texto 
internacional particularizando a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou 
degradantes, de maneira que no 5º Congresso da ONU, realizado em Genebra (1975), sobre a 
prevenção do crime e tratamento do criminoso, elaborou-se a referida declaração que foi 
aprovada pela Assembléia Geral em 9 de dezembro daquele ano. 

            No que tange especificamente à Convenção contra a Tortura, adotada em 1984 pela 
Organização das Nações Unidas, é importante ressaltar que esta foi elaborada e posta em 
vigor num momento bastante peculiar da história, qual seja, o do rompimento como os 
regimes autoritários que vigoraram na América Latina da década de 1960 até a década de 
1980, quando a redemocratização sela a democracia e a institucionalização dos direitos 
humanos como pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito. 

            José Augusto Lindgren Alves (1997, pág. 136) afirma que, no século XX, além de 
haver sido regularmente utilizada e administrada nos campos de concentração nazi-facistas, a 
tortura, mais especificamente durante as décadas de 1970 e 1980, foi também "exercida contra 
dissidentes em regimes comunistas e contra subversivos em países de governos militares 
seguidores da denominada Doutrina da Segurança Nacional, seu emprego como meio de 
dissuasão contra qualquer tipo de resistência adquiriu feições estratégicas em ambos os 
campos ideológicos da Guerra Fria", ganhando terreno e expandindo-se "por um perímetro 
que abarcava a América Latina, a Europa ditatorial (Espanha, Grécia, Portugal, Turquia e 
países comunistas), o Oriente Médio, a África do Sul, e reencontrava sistemas político-
culturais onde nunca havia sido formalmente abolida, em outras regiões". 

            É dentro desse contexto que a Organização das Nações Unidas adota a Convenção de 
1984 e, em seu artigo 1º faz constar a seguinte definição de tortura: 

  

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou 
confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja 
suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por 
qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou 
sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de 
funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. 

  

 Evidenciando ao menos três elementos essenciais à definição da tortura, quais sejam: a) 
inflição deliberada de dor ou sofrimentos físicos ou mentais; b) a finalidade do ato (obtenção 
de informação ou confissão, aplicação de castigo, intimidação ou qualquer coação e qualquer 
outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza); c) vinculação do agente ou 
responsável, direta ou indiretamente, com o Estado, o maior contributo da Convenção contra a 
Tortura de 1984 talvez tenha sido o de considerar a prática da tortura crime contra a ordem 
internacional e de reconhecer que tias práticas decorrem da perversidade do Estado, que de 
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garantidor de direitos, passa a ter em seus agentes brutais violadores de direitos (PIOVESAN, 
2010). 

Dentre os principais pontos da convenção pode ressaltar a obrigação que os Estados-parte 
assumiram de empreender todos os esforços para o estabelecimento de mecanismos efetivos e 
eficazes de proteção contra atos de tortura e outras formas de tratamento cruel, desumano ou 
degradante, o direito de todo ser humano de não ser extraditado ou expulso para um Estado 
onde haja substancial risco de sofrer tortura, o direito à indenização no caso de tortura, o 
direito a não ser torturado para fins de obtenção de prova Ilícita, como a confissão, de modo a 
enfatizar que nenhuma circunstância excepcional, seja qual for, pode ser invocada como 
justificativa para a prática da tortura. 

A Convenção também estabelece a jurisdição compulsória e universal para os indivíduos 
suspeitos de sua prática, de modo que, a obrigação de punir torturadores independe do 
território onde a violação tenha ocorrido e da nacionalidade do violador e da vítima e, ainda, 
que tal obrigação se estende até o dever de processar ou extraditar suspeito de ter praticado a 
tortura para outro Estado-parte que o solicite e tenha o direito de fazê-lo, independentemente 
de acordo prévio bilateral sobre extradição. 

A Convenção também tratou de justicializar tais obrigações endereçadas aos Estados-parte. 
Além de haver criado um Comitê próprio, convencional, composto por 10 (dez) especialistas 
independentes, que atuam à título pessoal e não sob representação, para exercer o 
monitoramento das práticas estatais no que concerne à tortura, também cuidou de instituir 
mecanismos internacionais de monitoramento, que integram o que se denomina de 
international accountability, quais sejam: as petições individuais, os relatórios periódicos e as 
comunicações interestatais. 

Por meio dos relatórios periódicos os Estados têm de manter o Comitê informado sobre as 
medidas legislativas, administrativas e judiciais que vêm adotando no sentido de erradicar a 
prática da tortura. Dentre as medidas a serem consideradas estão a criminalização da conduta, 
com o estabelecimento de pena condizente com o potencial ofensivo que o crime representa, a 
adoção de medidas judiciais eficazes na punição de torturados e, também, a criação de uma 
verdadeira cultura de educação para os direitos humanos, criando um espaço público que não 
seja conivente nem tolerante com as práticas da tortura. 

Pela comunicações inter-estatais, um Estado-parte pode denunciar outro perante o Comitê 
pela prática de tortura. No entanto, em razão do alto nível de politização desse mecanismo o 
mesmo vem se tornando cada vez mais seletivo e desacreditado perante a sociedade 
internacional. Esse mecanismo, para que possa ser invocado, necessita de uma declaração 
expressa do Estado-parte habilitando o Comitê para receber tais comunicações, nos termos do 
que preceitua o artigo 20 da Convenção contra a Tortura. 

Já no que tange ao mecanismo das petições individuais, esse também exige que o Estado-parte 
faça uma declaração expressa habilitando o Comitê a receber comunicações individuais. No 
entanto, é importante ressaltar que, para que um indivíduo possa ter acesso ao Comitê 
necessário se faz o cumprimento de alguns requisitos formais, dentre os quais se ressalta a 
necessidade da vítima haver esgotado os recursos jurídicos internos do Estado violador. 

Até o final dos anos 2000, segundo dados das Nações Unidas, 64 (sessenta e quatro) Estados-
parte haviam reconhecido a competência do Comitê contra a Tortura para apreciar petições 
individuais e 58 (cinqüenta e oito) haviam reconhecido a competência do Comitê para 
apreciar comunicações interestatais. 
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Em 2002 uma importante alteração foi promovida dentro da estrutura do Comitê contra a 
tortura que ampliou os mecanismos de monitoramento de que dispõe para exercer seu poder 
de vigilância. Por ocasião da adoção do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, 
restou criado o Sub-Comitê para a prevenção da tortura, que desde então, passou a poder 
também fazer visitas in loco regulares a locais de detenção nos Estados que a ele aderiram. 

E, embora não sejam legalmente vinculantes e obrigatórias, as decisões tanto do Comitê 
quando do Sub-Comitê criado em 2002, têm auxiliado o exercício dos direitos humanos no 
plano internacional em face do Power of Embarrassment. 

Por fim, importa assinalar que com o mesmo propósito que direcionou a ONU a elaborar a 
Convenção contra a tortura de 1984, a Organização dos Estados Americanos aprovou em 
Assembléia Geral (1985) a Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Tortura, 
onde foram utilizados vários preceitos contidos na Convenção de 1984. Na Convenção 
regional, no entanto, evidencia-se que a conceituação da tortura se apresenta mais abrangente, 
o que não desonera a Convenção de 1984 e nem tampouco os demais dispositivos 
internacionais de combater a prática da tortura. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O flagelo da tortura exposto no presente trabalho nos remete a imaginar como se deram as 
cenas dantescas das práticas perpetradas ao longo da história, principalmente quando 
determinados atos tinham o respaldo da imposição indiscriminada por meio do Estado. 

É de suma importância o acompanhamento permanente dos direitos humanos devidamente 
reconhecidos na seara internacional, principalmente no que tange a prática da tortura para que 
não seja sobrestado o direito do homem de viver com dignidade, livre de qualquer vestígio de 
ilegalidade e injustiça como um todo, incluindo-se, por óbvio, a prática da tortura. 

No que diz respeito ao Brasil, há que se exaltar os dispositivos colacionados na Constituição 
Federal Brasileira de 1988, que dispõe de forma clara e inquestionável a institucionalização e 
a proteção dos direitos humanos, repudiando taxativamente a prática da tortura, sendo fato 
incontroverso que a temática relacionada à proteção dos direitos humanos está inserida de 
forma definitiva na agenda doméstica e internacional do Brasil. 

No que tange a prática da tortura, esta deve ser combatida com o devido rigor pelas 
autoridades brasileiras, que tem o dever de evitar essa prática insensata por meio de seus 
agentes públicos, devendo punir de forma exemplar aquele que usar de tal expediente, 
conforme prevê o diploma legislativo e a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 
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RESUMO 
Em face das declarações internacionais de direitos humanos e do crescente debate em torno da 
preservação da biodiversidade e das culturas, é pertinente ao campo jurídico desenvolver 
estudos sobre a proteção conferida pelo direito internacional dos direitos humanos e pelo 
direito brasileiro a bens e formas de vida relevantes do ponto de vista da 
biodiversidade/multiculturalidade, elevadas a estatuto de direitos fundamentais. Este texto tem 
como objetivo estudar a normatização vigente sobre o tema e a experiência da troca de 
sementes crioulas entre mulheres do Movimento de Mulheres Camponesas – MMC – como 
forma de resistência à homogeneização dos cultivares e em defesa dos direitos dos 
agricultores. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS. CAMPESINATO. BIODIVERSIDADE. 
MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS-MMC. 
 
RESUMEN 
Teniendo en cuenta las declaraciones internacionales de derechos humanos y el creciente 
debate en torno a la preservación de la biodiversidad y de las culturas, interesa al campo 
jurídico desarrollar estudios referentes a la protección conferida por el derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho brasileño a bienes y formas de vida importantes desde 
el punto de vista de la biodiversidad/multiculturalidad, alzadas al estatuto de derechos 
fundamentales. Esse texto objetiva estudiar las normas sobre el tema y la experiencia de troca 
de semillas criollas entre mujeres del Movimento de Mulheres Camponesas – MMC – como 
forma de resistencia a la homogeneización de los cultivares y de defensa de los derechos de 
los agricultores. 
PALABRAS-CLAVE: DERECHOS HUMANOS. CAMPESINATO. BIODIVERSIDAD. 
MOVIMENTO DAS MULHERES CAMPONESAS-MMC. 
 
 

  

1 Introdução 

  

A inclusão de novos temas de estudos no campo dos direitos humanos, como os relativos à 
biodiversidade, são uma imposição da complexidade social contemporânea, que dia-a-dia 
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apresenta situações limítrofes e instaura conflitos de interesses para os quais já não servem as 
respostas conhecidas. O princípio da "decidibilidade"(FERRAZ JR., 2010) que norteia a 
atuação de juízes e tribunais nos Estados contemporâneos impõe não só a solução dos 
conflitos, mas uma solução razoável, isto é, que possa ser justificada de acordo com a tradição 
jurídica e, ao mesmo tempo, aceita como satisfatória pelas partes diretamente envolvidas e 
pela sociedade como um todo. 

Nestes "limites do direito" não poderiam deixar de constar temas que tangenciam os limites 
da vida, como a engenharia genética e o controle da biodiversidade. Esta é prática antiga, 
exercida na seleção de sementes (ou outras formas de reprodução de cultivares), no 
cruzamento genético por polinizações e enxertos, na experimentação de solos e variações nas 
épocas de plantio. Marcada pelo tempo da experimentação, repetição e, especialmente, 
repartição dos saberes nas comunidades. Aquela - a engenharia genética, forma radical de 
controle da biodiversidade - é fruto da tecnociência, marcada por outro tempo (a 
experimentação controlada) e por outras formas de repartição. Se ambas visam ao aumento da 
produtividade dos cultivares, o mesmo não se pode dizer em relação à preocupação com a 
preservação da biodiversidade e da segurança alimentar da humanidade. (SANTILI, 2009) 

Desde que a biodiversidade passou a constar dentre as temáticas do ambientalismo 
(RIBEIRO, 1992), ao ponto de suscitar a proposição de uma convenção internacional1, 
preocupações que até então eram subalternas começam a ser reconhecidas e legitimadas como 
reivindicações válidas no contexto do direito internacional dos direitos humanos. Este texto 
estuda uma destas experiências e diz respeito à homogeneização, registro e controle de 
sementes por laboratórios e empresas comerciais, mediante sistemas de patentes; à sujeição 
dos agricultores, por meio de ações de extensão rural e do financiamento de plantios, a uma 
situação de dependência para a reprodução de cultivares a que tradicionalmente tinham 
acesso; e ao movimento de resistência engendrado pela estratégia de recuperação e troca de 
sementes pelo Movimento de Mulheres Camponesas-MMC. 

  

2 Biodiversidade nas conferências internacionais de direitos 

  

O direito vem se voltando, desde os anos oitenta, aos estudos de bioética, campo teórico 
surgido na década de setenta e que discute as relações da ética com processos vitais, humanos 
ou não, tendo em conta as potencialidades de normas jurídicas sujeitarem condutas e 
processos sociais até então não sujeitos a condicionamentos. Se a tecnociência promoveu, de 
um lado, essa potencialidade, de outro tornou possível, pela universalização da comunicação e 
da informação, algum controle sobre as interferências humanas nos ciclos biológicos e nas 
culturas tradicionais. 

Bioética, segundo a definição da Encyclopedia of Bioethics, "é o estudo sistemático do 
comportamento humano na área das ciências da vida e dos cuidados da saúde quando se 
examina esse comportamento à luz dos valores e dos princípios morais." (REICH, 1978 apud 
BELLINO, 1997, p. 21). O neologismo "bioethics" foi criado em 1970 por V. R. Potter . Em 
1978 foi Publicada a Encyclopedia of Bioethics, coordenada por W. Reich. Com a progressiva 
superação do antropocentrismo, a bioética estende seu olhar às entidades que integram a 
biosfera (fauna, flora e ambiente) ampliando seu campo de ação. Na definição de Bellino, 
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A questão da alteridade corresponde ao problema da definição do bem em geral e da 
comunidade ética correlativa, ou seja, do conjunto de todos os seres aos quais o bem definido 
seja referente. Se a razão é assumida como supremo bem, os outros, consequentemente, serão 
os seres razoáveis; se a vida é considerada o verdadeiro bem, os outros serão todos os seres 
vivos. (1997, p. 28-29) 

  

Ainda que as discussões em torno da biossegurança e do valor da biodiversidade para o futuro 
do planeta sejam anteriores, o tema passou a integrar as pautas ambientalistas especialmente a 
partir dos debates ocorridos durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecida como Rio 92. Tamanha foi a relevância reconhecida à matéria, 
que a Convenção sobre Diversidade Biológica foi um dos documentos fundamentais 
resultantes da Cúpula da Terra naquele final de milênio. De patrimônio da humanidade, a 
biodiversidade passou a ser considerada "direito" dos Estados, detentores soberanos dos seus 
elementos constitutivos, quer dizer, dos recursos naturais. 

A Constituição brasileira de 1988 contemplou a proteção à biodiversidade no art. 225, em 
especial no § 1º, incisos I, II e VII. A lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentou esses 
dispositivos constitucionais e instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC). Essa lei (art. 2º, III) define "diversidade biológica" nos mesmos termos da 
Convenção sobre Diversidade Biológica: 

[...] a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, 
os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas. (BRASIL, 2000) 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, firmada durante a "Rio 92", foi ratificada pelo 
Brasil através do Decreto Legislativo nº 2, de 1994. No âmbito internacional, seguiram as 
tratativas para tornar efetiva a Convenção mediante a adoção de medidas protetivas dos 
biomas, notadamente em face da circulação internacional de organismos vivos geneticamente 
modificados. Finalmente foi firmado em Montreal, em 29 de janeiro de 2000, o Protocolo de 
Cartagena sobre Biossegurança. O Governo brasileiro depositou o instrumento de adesão ao 
Protocolo junto à Secretaria Geral da ONU em 24 de novembro de 2003. 

O Protocolo de Cartagena entrou em vigor em 11 de setembro de 2003. No Brasil, passou a 
viger em 22 de fevereiro de 2004, mediante Decreto que dispõe que o documento "será 
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém". 

Em consonância com a Decisão II/5 da Conferência das Partes (1995) da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, o Protocolo regulamenta o movimento transfronteiriço de qualquer 
organismo vivo modificado que possa ter efeitos adversos na conservação e uso sustentável da 
diversidade biológica. Estabelece, ainda, procedimentos para a adoção de "acordo prévio 
informado", mediante o qual o procedimento é significativamente simplificado. 

O documento reafirma o Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecido como princípio da precaução2, amplamente contemplado na 
legislação ambiental brasileira. O Princípio obriga a autoridade administrativa que decide 
sobre a autorização de uma atividade (no caso, a difusão transfronteiriça de organismo vivo 
modificado) a ponderar os riscos de efeitos adversos oriundos da biotecnologia, especialmente 
para a saúde humana, e o potencial desta de contribuir para o bem-estar humano. 
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O Protocolo aplica-se ao movimento transfronteiriço, ao trânsito, à manipulação e à utilização 
de organismos vivos modificados3 que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso 
sustentável da diversidade biológica. Seu objetivo é, nos termos do art 1º: 

[...] contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, da 
manipulação e do uso seguros dos organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia 
moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade 
biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana, e enfocando especificamente os 
movimentos transfronteiriços. 

O art. 5º estabelece regra diferenciada para o movimento transfronteiriço de organismos vivos 
modificados que se destinam à utilização farmacológica, com fundamento em outros 
documentos internacionais. 

Questão polêmica suscitada pelos "considerandos" do Protocolo de Cartagena são as 
implicações dos organismos vivos modificados para a segurança alimentar. De um lado, 
permitem o aumento da produtividade dos cultivares com base na padronização genética. Por 
outro, levam à perda de biodiversidade, decorrente da crescente homogeneização das 
sementes e do desaparecimento de espécies. Centenas de milhares de variedades de cultivares 
se perdem como consequência da produção e comércio de sementes produzidas em 
laboratórios, às quais o acesso é facilitado por políticas públicas e privadas de acesso 
financiado. (SANTILI, 2009, p. 100-105) 

Ainda quando se dispõe de centros de conservação da biodiversidade (para a conservação da 
diversidade genética de cultivares), esses recursos naturais não cumprem a função de 
proporcionar aos agricultores autonomia e segurança alimentar em situações de crise, como as 
inadaptações climáticas, ataques de pragas e outras que podem afetar as lavouras homogêneas 
de forma devastadora. 

Outro aspecto não contemplado é a dependência gerada mediante o acesso a organismos vivos 
modificados, tratando-se de cultivares, em relação aos agroquímicos necessários em larga 
escala para corrigir o solo e prevenir o ataque de pragas. 

Relatórios da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
apontam que a maioria das populações mais pobres do mundo vive em áreas rurais em países 
em desenvolvimento. Nesses casos, a modernização das lavouras pelos organismos vivos 
modificados é apresentada como um imperativo para superar a condição de pobreza. Mas esse 
ponto de vista vem sendo contestado com fundamento em diferentes lógicas de argumentação. 

A adoção das lavouras geneticamente homogêneas, por meio de sementes padronizadas em 
laboratório, produz um incremento de produtividade. Não obstante, torna os agricultores 
dependentes de créditos para a correção do solo, aquisição das sementes e das tecnologias a 
elas associadas. Ocorre perda de autonomia, na medida em que as comunidades abandonam as 
sementes crioulas e os saberes tradicionais sobre os cultivos; ocorre perda de biodiversidade, 
que acarreta maior exposição a riscos de perdas das safras pela incidência de eventos 
climáticos e de pragas (às quais as variedades crioulas poderiam apresentar características de 
resistência diferenciadas); ocorre o endividamento e a dependência do crédito para cada nova 
safra. 

Também se apontam fatores nutricionais como desvantagens da opção pela padronização 
genética. O número de cultivares utilizados na alimentação humana e animal vêm se 
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restringindo a cada ano e que isto tem impactos sobre a saúde. Como aponta Santili (2009, p. 
103): 

Os alimentos são feitos com um número cada vez menor de espécies e variedades de plantas, 
e os derivados de milho e soja, por exemplo, estão presentes na maioria dos produtos 
alimentícios industrializados. Para que se tenha uma idéia, estima-se que existam entre 250 
mil e 420 mil espécies de plantas superiores, das quais apenas trinta corresponderiam a 95% 
da nutrição humana, e apenas sete delas (trigo, arroz, batata, mandioca, batata-doce e cevada) 
responderiam por 75% desse total. 

A Conferência sobre Diversidade Biológica, na terceira edição do Panorama da 
Biodiversidade Global (ONU, 2010), apontou claramente a redução da taxa de perda de 
biodiversidade como uma contribuição para a mitigação da pobreza e para o benefício de 
todas as formas de vida na Terra. Por isso o ano de 2010 foi considerado o Ano Internacional 
da Biodiversidade.4 

Em outubro de 2010 foi realizada na cidade de Nagoia, Japão, a Conferência das Partes da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP 10. Passados dez anos da assinatura do 
Protocolo de Cartagena, a preocupação das Partes (193 países) foi produzir um acordo sobre 
ações a serem implementadas para conservar a biodiversidade do planeta. Três aspectos foram 
contemplados: Plano Estratégico para enfrentar a perda de biodiversidade (2011-2020), 
protocolo de acesso e repartição de benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade e 
estratégia de mobilização de recursos financeiros para implementar ações de conservação. 

Desde o ponto de vista do direito interno, vigem no Brasil a Lei de Sementes (Lei n. 
10.711/03) e a Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97), que regulamentam a produção 
e comercialização de sementes, sendo que a primeira trata da garantia de identidade e 
qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e 
utilizado em todo o território nacional e a segunda diz respeito aos direitos de propriedade 
intelectual sobre cultivares. 

Conforme ALVES, VOGT e KIST (2010), a lei n. 10.771/2003, conhecida como "nova lei de 
sementes e mudas", não apresentava, na versão original possibilidade de se empregar nos 
programas governamentais as variedades de sementes crioulas. No entanto, mediante 
mobilização dos movimentos sociais e ONGs, em especial a Articulação Nacional da 
Agroecologia (ANA), tal legislação reconheceu oficialmente essas sementes, permitindo 
assim a sua produção, comércio e uso. 5 O art. 2º, inciso XVI da lei define: 

[...] as cultivares locais, tradicionais ou crioulas são reconhecidas como sendo "variedade 
desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados da reforma 
agrária ou indígenas, com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas 
respectivas comunidades e que, a critério do MAPA, considerados também os descritores 
socioculturais e ambientais, não se caracterizam como substancialmente semelhantes às 
cultivares comerciais. 

Nos termos do art. 11 da Lei de Sementes, as variedades crioulas são isentas da inscrição no 
Registro Nacional de Cultivares (RNC). No entanto, havendo interesse em efetivar esse 
registro, inúmeras dificuldades são encontradas, como aponta Santili (2009). Para essa autora, 
apesar da predominância dos sistemas locais (tradicionais) de culturas nos países latino-
americanos, a Lei n. 10.711/03 está essencialmente voltada ao sistema formal e estabelece 
normas e requisitos que só podem ser atendidos pelo setor industrial de sementes: 
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A lei impõe excessivas restrições/limitações para que os agricultores possam produzir as suas 
próprias sementes, desconsiderando o fato de que essas sementes são, em geral, as mais 
adaptadas às condições locais. Além disso, ao impor pesados ônus para a produção e a 
comercialização de sementes, ignora o fato de que as pequenas empresas de sementes teriam 
melhores condições de atender demandas específicas de mercados locais, contribuindo assim 
para a conservação e o uso da agrobiodiversidade. (SANTILI, 2009, p. 148) 

Desta forma, em lugar de assegurar o acesso das variedades adequadas também aos 
agricultores familiares, tradicionais e agroecológicos, a Lei de Sementes acaba privilegiando 
somente os sistemas formais e os interesses privados (mercados para as sementes comerciais). 
O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, por ela estabelecido, condiciona a produção, o 
beneficiamento e a comercialização de sementes e mudas à prévia inscrição do cultivar no 
Registro Nacional de Cultivares. As variedades crioulas não atendem aos requisitos 
estabelecidos pela lei, como "ser claramente distinguível de outros cultivares conhecidos, por 
margem mínima de descritores e por sua denominação própria" e ser " homogêneo e estável 
quanto aos descritores através de gerações sucessivas" (art. 2º, XV). Para Santili (2009, p. 
149), "O estabelecimento de tais critérios - homogeneidade e estabilidade - exclui as 
variedades que não os preenchem e, em muitos casos, as variedades mais adaptadas às 
condições locais podem não atender a tais critérios, justamente por serem heterogêneas. Esta e 
outras dificuldades são impedimentos a que se estabeleça, no Brasil, um sistema de produção 
e comércio de sementes que realmente atenda às necessidades da maioria dos agricultores. 

Por fim, cabe mencionar que o Núcleo de Estudos da Agrobiodiversidade (NEABio), da 
Universidade Federal de Santa Catarina, vem discutindo a criação de um novo marco legal 
para uma lei de sementes para a agricultura familiar. 

  

3 Modernização da agricultura, revolução verde e outras qualificações 

  

Na história brasileira, a introdução de plantas e animais exóticos não são novidades. A 
aclimatações de plantas e a domesticação de animais estiveram presentes num dos primeiros 
ciclos econômicos, o do açúcar (DEAN, 1991). As operações ecológicas que governavam a 
viabilidade de transferências de fauna e flora eram complexas: 

Em um sentido mais amplo e mais profundo, os portugueses, naqueles seus atos de transferir 
plantas e animais [entre os continentes colonizados] economicamente interessantes, estavam 
acelerando o processo natural da cosmopolitização das floras e faunas terrestres, 
desvanecendo assim a tendência à diferenciação e ao endemismo iniciada com a separação 
dos continentes em tempos remotos. (DEAN, 1991, 216). 

Um dos relatos inesquecíveis é o das transferências da flora; a mais decantada é a da 
seringueira levada à Malásia6. Mesmo que as trocas ou apropriações não fossem simétricas e 
representassem prejuízo ao "doador" involuntário, há grande distância com as mudanças 
atuais, com modificação genética, espoliação de culturas de diversos grupos e tentativas de 
patenteamentos para obtenção de lucros. 

Ontem como hoje, o rural brasileiro apresenta clivagens. Sem dúvida, os grandes latifúndios 
proporcionam melhorias habitacionais e outras comodidades aos proprietários. Como ontem, 
temos grandes canaviais, algodoeiros, cafeeiros e fazendas de gado, dentre outros, que 
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dependem da mão-de-obra que, literalmente, "come o pão com o suor de seu rosto". Na outras 
franjas da grande propriedade, os pequenos agricultores estiveram associado aos grotões, à 
ignorância, à incapacidade de objetivarem sua classe, a ponto de serem nominados como 
"classe-objeto" (BOURDIEU, 1977), associados às doenças, aos ambientes insalubres 
(CAROLA, 2004), à falta do ethos capitalista (como se isso fosse crime), à baixa 
rentabilidade da produção que aos calvinista7 poderia parecer uma transgressão aos preceitos 
divinos. 

No Brasil, no período pós-guerra, missões científicas, empresariais e eclesiásticas 
advogavam-se o papel de civilizadoras. Nesse período a Europa fora contemplada como Plano 
Marshall, para recuperação dos danos sofridos com a II Guerra Mundial. Aos países latino-
americanos e caribenhos, não incluídos, criariam uma agência das Nações Unidas, a Comissão 
Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) . Para a agricultura e alimentação foi 
implantado o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), a exemplo do 
órgão de âmbito internacional, a FAO (Food and Agriculture Organization). A criação dos 
organismos multilaterais, no âmbito da ONU, passava por diversos trâmites e, 
fundamentalmente, dependia de recursos financeiros. 

Outro elemento a ser considerado, no pós-guerra, foi a guerra fria. Em decorrência desta, 
ganhou corpo o anticomunismo (RODIGHERO, 2002), que no solo brasileiro, fincaria suas 
raízes8. A necessidade de superar a crônica escassez de recursos propiciou a entrada de 
recursos externos, através das filantropias científica e empresarial, que tiveram boa acolhida 
em Pindorama. Mas essas parcerias bilaterais ou multilaterais não podem ser consideradas 
como imposição de força unilateral. Tomar a iniciativa e dispor de capitais são elementos 
essenciais. 

Antes de adentrar no tema da extensão rural, cabe comentar a constituição da Agroceres, em 
Minas Gerais, a disseminação milho híbrido, dentre outros, e as ações do Grupo Rockfeller e 
suas experiências na extensão rural. O Balanço de Responsabilidade Social, da Agroceres, ao 
historicizar suas ações, mostra que em 1945, em Minas Gerais, foi constituída a empresa por 
pesquisadores vinculados à Escola de Agronomia de Viçosa para a comercialização do milho 
híbrido no país. Não foi uma geração espontânea. Os pesquisadores estudaram nos Estado 
Unidos e teriam trazido dezenas de sementes de milho ao Brasil. Cinco anos depois, associa-
se ao grupo Rockefeller para desenvolver o milho híbrido.9 Em 1997, o grupo Agroceres 
vende operações de sementes para Monsanto. 

A filantropia empresarial de Nelson Rockefeller implicou na constituição de duas instituições, 
a AIA10 (1946) e do IBEC, sem fins lucrativos, voltadas ao desenvolvimento da economia 
rural que se pautava em alguns itens, como: a disseminação do já criado milho híbrido, com 
promessas de elevar a produtividade; a introdução da avicultura industrial," em detrimento da 
produção de galinhas caipiras; a mecanização das terras, aposentando enxada e arado; a 
indução da criação de suínos em grande escala, com alimentação assegurada pela 
produtividade das lavouras de milho. Oliveira (1999), ao estudar as circunstâncias da criação 
da extensão rural no Brasil, mostra a dupla influência norte-americana. De um lado situa-se a 
a AIA, de caráter privado, e de outro o IV Ponto, de caráter público. Este integrava estratégia 
da política externa de Truman, que consistia na ajuda técnica ao mundo subdesenvolvido. 

Neste momento as políticas da CEPAL priorizavam a industrialização. A revolução verde ou 
modernização da agricultura propiciaria matéria-prima para a agroindústria que se instalava: 
grãos com maior rendimento, suínos e aves com novas linhagens. Aliava-se o Estado e o setor 
comercial e industrial. 
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3.1 A extensão rural em Santa Catarina 

A revolução verde, em Santa Catarina, foi executada pelo serviço de extensão rural, em 1956, 
cujo objetivo era criar estratégias de educação informal que consolidasse o modelo capitalista 
de produção agrícola. A operacionalização ocorreu pela ACARESC - Associação de Crédito e 
Assistência Rural de Santa Catarina. Dispunha de equipes de trabalho de campo, que contava 
com agrônomos e profissionais de economia doméstica (estas para trabalhar com as 
mulheres). Visitavam as propriedades e, num processo de educação informal, assinalavam as 
atividades indicadas a adultos e jovens de ambos os sexos11. 

Os trabalhos da extensão rural foram no sentido de incutir um sentimento de subalternidade 
no agricultor: aprendia que seu padrão de higiene estava aquém do desejado e que não 
aproveitava adequadamente hortaliças e frutas de seus pomares. Os extensionistas ensinavam 
a fazer a conservas, a cuidar das horas, dos jardins, dos pomares. Também incutiam hábitos de 
higiene, mediante a instalação de banheiros. 

Em face da resistência dos mais velhos às mudanças sugeridas e da autoridade do chefe da 
família, detentor dos saberes sobre o manejo da terra e das relações com o mundo exterior à 
propriedade (comércio, sindicato, igreja...), uma das estratégias eficazes da extensão rural 
foram as atividades com jovens, homens e mulheres, realizadas nos finais de semana. 
Introduziram uma forma associativa chamada de Clube 4-S ( 4Hs, em inglês cabeça, coração, 
mãos e saúde, adaptado para saber, sentir, servir e saúde), agregando os jovens rurais 
mediante atividades ritualizadas, com juramentos e outras formas de criar espírito de corpo, 
cujo objetivo estaria na formação de lideranças diferentes daquelas dos pais. Era o caminho 
para introduzir as novas formas de plantar, com adoção de técnicas, como a curva de nível, ou 
de sementes para o cultivo de milho híbrido. Para isso, escolhiam pedaço de terra, próximo à 
estrada, faziam o plantio e acompanhavam. O resultado mostraria a superioridade do 
rendimento do milho híbrido em relação ao milho crioulo. Esse tipo de procedimento era 
chamando de "lavoura demonstrativa". A renda extra poderia ser empregada para pequenas 
viagens, o que representava uma aventura a quem nunca saíra da área rural. Outras atividades 
eram realizadas, como cultivo de pomares, arruamento de estradas, placas de sinalização e 
construções de abrigo aos passageiros de ônibus, à beira das estradas. 

Mesmo que as sementes híbridas fossem adquiridas a cada plantio, os jovens estavam 
convencidos da necessidade de ultrapassar as técnicas e sementes tradicionais. A perspectiva 
de aumento de rendimento, levou os agricultores a introduzir em suas propriedades o milho 
híbrido, os adubos químicos. A ação do Estado, ao exercer a extensão rural, foi guiada por 
procedimentos de décadas anteriores, como a das empresas de grãos híbridos, da assistência 
técnica e do crédito rural, indispensável para modernizar a propriedade. Tão somente as 
família consideradas excluídas do circuito da modernização valiam-se das chamadas sementes 
crioulas, que adquiriram status de atraso. 

  

4 A ação do Movimento de Mulheres Camponesas em defesa das sementes crioulas 

A Constituição de 1988 assegurou novos direitos às mulheres, mas a sua implementação 
exigiu mobilizações sociais. Uma organização formal das mulheres surgida no início da 
década de 80 no interior do município de Chapecó-SC, atual município de Nova Itaberaba, 
seria protagonista de muitas lutas: o chamado MMA (Movimento das Mulheres Agricultoras), 
que posteriormente substituiu a chancela "agricultura" por "camponesa" e se tornou MMC12. 
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Inicialmente, centrou-se nos direitos sociais, em especial nos previdenciários (aposentadoria 
da trabalhadora rural e licença maternidade). 

Logo as discussões se espraiam em âmbito maior, vinculadas às preocupações da Via 
Campesina. Essa inserção significou a ampliação das lutas em comuns no mundo rural. No 
caso brasileiro, como de outros países que integram a Via Campesina, as mulheres organizam-
se em torno da soberania alimentar. 

Como experiência social vivida nas ações da extensão rural, testemunharam a modernização 
da agricultura, a introdução de agrotóxicos e a adoção de sementes híbridas em detrimento 
daquelas utilizadas tradicionalmente. A politização das mulheres e a experiência da 
caminhada política levou a releituras do passado. Uma delas é que o aumento de 
produtividade das lavouras não significou amenização da fome no mundo. Outra é que a 
introdução de sementes híbridas vinculou o agricultor a uma relação de dependência das 
empresas agropecuárias, a cada plantio, para obter sementes e agriquímicos demandados para 
a fertilização do solo e controle de pregas. A consequência foi a expropriação dos saberes 
tradicionais e a perda das sementes crioulas, mediante a imposição de padrões e plantio 
heterônomos. 

Se anteriormente, quando da implantação da extensão rural, a paisagem tradicional era vista 
como obsoleta, neste momento, passou a significar vida. As sementes e outros sucedâneos 
introduzido recentemente são associados à morte da vida tradicional, da saúde, da autonomia 
e soberania dos povos. Recuperar as sementes de frutas, verduras, hortaliças e flores que 
estavam em vias de desaparecer passa a ser tarefas das mulheres. Não se trata tão somente de 
recuperar a semente, mas da carga semântica que carregam. 

A prática milenar das mulheres trocarem entre si sementes de produtos agrícolas, hortaliças, 
flores e mudas de árvores frutíferas ou ornamentais havia se tornado ultrapassada. No caso de 
hortaliças, plantas medicinais e flores, as sementes passaram a ser vendidas em envelopes, 
com foto colorida e indicações de semeadura e plantio. Inverte-se novamente a história e o 
hábito da troca voltou a ser valorizado. Extrapolando a atividade mercadológica, reinsere a 
dimensão de doar, receber e retribuir, no circuito nominado por Marcel Mauss (2003) de 
reciprocidade. Os atos de doar e receber implicam no compromisso social de retribuição, 
deixado os camponeses em "dívidas morais", 

Circulam o conhecimento, a solidariedade e outras formas não mercantis de vida, atribuindo 
significados que já foram extirpados, mas considerados fundamentais, como um traço da 
sabedoria camponesa. Mesmo que esses produtos crioulos não tenham o tamanho e a 
aparência física daqueles originários das sementes híbridas, trata-se de valorizar e demarcar o 
sentimento de pertencimento de suas vidas com seus produtos. Valorizar o produto crioulo 
significa a recusa cornucopiana de fonte tecnológica, estabelecendo que os camponeses e as 
camponesas têm seus valores, apreciam sua cultura e trabalham em prol da soberania 
alimentar. 

No caso brasileiro, entre as mulheres camponesas do MMC, consta de sua agenda a 
organização da festa de semente crioula. Em Santa Catarina, vem acontecendo no município 
de Anchieta a Festa do Milho Crioulo. O milho crioulo foi utilizado como o elemento de 
chamada à adesão da população camponesa. 

Tradicionalmente, nas pequenas propriedades, os grãos plantados em maior volume eram 
milho e feijão. O milho, em especial representou papel decisivo na alimentação de animais e 
dos humanos. Na região em questão, no período anterior à colonização há relato dos caboclos 
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se valerem do milho branco, macio, principalmente para fazer o angu. Era preparado também 
para o pão. Neste caso, não era sinônimo de trigo, mas feito de grãos triturados no pilão ou no 
monjolo. O milho de cor laranja, triturado no pilão, era empregado para a canjica que 
acompanhava a carne de porco. Esses pratos caboclos esquecidos, foram retomados 
emblematicamente como pratos típicos. 

Entre agricultores, principalmente, os de origem alemã, no oeste catarinense, havia consumo 
do milho crioulo, cozido in natura ou moído e utilizado na dieta alimentar, principalmente no 
pão, pois além do milho ser mais barato que o trigo, "sustentava" mais. Dentre os 
descendentes de italianos, a da polenta feita de milho moído em moinho era o prato 
indispensável. 

Outrora, como hoje, a retirada anual de quantia de sementes destinadas ao plantio é prática 
rotineira dos agricultores. Sem a reserva da sementes para o plantio, resta impossibilidade 
nova colheita. Em caso de intempérie, com baixa produção, a reserva de sementes era 
precedida à alimentação. 

O plantio de milho de sementes crioulas requer o cuidado de evitar a polinização com o milho 
híbrido. Uma das estratégias utilizadas é a do plantio do milho crioulo mais tardiamente que o 
milho híbrido nas propriedades vizinhas, o que fará com que seja menor o perigo da 
polinização. 

Para subsidiar as práticas de trocas de sementes, o MMC elaborou e difunde uma cartilha 
intitulada "Sementes da vida nas mãos das mulheres camponesas", em que se expõe temas e 
metodologias de capacitação de mulheres. Uma sugestões do material é justamente organizar 
uma "festa das sementes" na comunidade com o objetivo de apresentar as experiências de 
recuperação das sementes, flores, frutos, ervas medicinais, entre outras, a fim de motivas a 
comunidade a assumir a luta pela soberania alimentar dos agricultores 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos documentos internacionais sobre conservação da diversidade biológica terem sido 
ratificados pelo governo brasileiro e serem normas vigentes nos termos da Constituição 
Federal de 1988, a legislação infra-constitucional não proporciona aos agricultores a 
autonomia necessária para optar pelos cultivares crioulos para produção em escala. As 
exigências imposta pela Lei de Sementes quanto ao registro de cultivares e a produção em 
escala comercial não podem ser atendidas, em face das peculiaridades dos interesses da 
agroecologia e agricultura familiar e da heterogeneidade genética dos cultivares de interesse 
dos agricultores. 

Há um hiato entre as intenções manifestadas na ratificação de documentos internacionais e a 
efetiva viabilização de produção, comércio, linhas de crédito, assistência técnica e outras 
necessidades elementares para o fortalecimento da agrobiodiversidade. Os compromissos 
assumidos pelo governo brasileiro impõe a revisão da legislação sobre cultivares, tanto no 
sentido de proteger a diversidade genética da influência dos organismos vivos modificados 
(homogeneizados), fazendo cumprir o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, quanto de 
favorecer a expansão da produtividade agrícola agroecológica que opta pela semente crioula. 

Não foi assunto abordado neste texto, mas cabe mencionar que o Brasil precisa sancionar o 
quanto ante uma Lei de Biodiversidade que substitua e corrija as incoerências da Medida 
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Provisória atualmente em vigor. Nessa lei haverá de ser contemplado satisfatoriamente o 
princípio da precaução, mencionado no Protocolo e alicerce da hermenêutica ambiental no 
direito brasileiro. 

A posição das mulheres na luta pela recuperação das sementes crioulas é relacionada à 
simbologia de que as mulheres são sementes, fazem parte da natureza e que as sementes são 
para a vida e não para o lucro, como pretende o agronegócio. Em todos os encontros do 
movimento ocorre a troca de sementes, muitas delas que nem mais existiam na região. 
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meeiras, diaristas, arrendatárias, posseiras) de outros estados, encontram-se unificados como 
um só   

1 Introdução 

  

A inclusão de novos temas de estudos no campo dos direitos humanos, como os relativos à 
biodiversidade, são uma imposição da complexidade social contemporânea, que dia-a-dia 
apresenta situações limítrofes e instaura conflitos de interesses para os quais já não servem as 
respostas conhecidas. O princípio da "decidibilidade"(FERRAZ JR., 2010) que norteia a 
atuação de juízes e tribunais nos Estados contemporâneos impõe não só a solução dos 
conflitos, mas uma solução razoável, isto é, que possa ser justificada de acordo com a tradição 
jurídica e, ao mesmo tempo, aceita como satisfatória pelas partes diretamente envolvidas e 
pela sociedade como um todo. 

Nestes "limites do direito" não poderiam deixar de constar temas que tangenciam os limites 
da vida, como a engenharia genética e o controle da biodiversidade. Esta é prática antiga, 
exercida na seleção de sementes (ou outras formas de reprodução de cultivares), no 
cruzamento genético por polinizações e enxertos, na experimentação de solos e variações nas 
épocas de plantio. Marcada pelo tempo da experimentação, repetição e, especialmente, 
repartição dos saberes nas comunidades. Aquela - a engenharia genética, forma radical de 
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controle da biodiversidade - é fruto da tecnociência, marcada por outro tempo (a 
experimentação controlada) e por outras formas de repartição. Se ambas visam ao aumento da 
produtividade dos cultivares, o mesmo não se pode dizer em relação à preocupação com a 
preservação da biodiversidade e da segurança alimentar da humanidade. (SANTILI, 2009) 

Desde que a biodiversidade passou a constar dentre as temáticas do ambientalismo 
(RIBEIRO, 1992), ao ponto de suscitar a proposição de uma convenção internacional1, 
preocupações que até então eram subalternas começam a ser reconhecidas e legitimadas como 
reivindicações válidas no contexto do direito internacional dos direitos humanos. Este texto 
estuda uma destas experiências e diz respeito à homogeneização, registro e controle de 
sementes por laboratórios e empresas comerciais, mediante sistemas de patentes; à sujeição 
dos agricultores, por meio de ações de extensão rural e do financiamento de plantios, a uma 
situação de dependência para a reprodução de cultivares a que tradicionalmente tinham 
acesso; e ao movimento de resistência engendrado pela estratégia de recuperação e troca de 
sementes pelo Movimento de Mulheres Camponesas-MMC. 

  

2 Biodiversidade nas conferências internacionais de direitos 

  

O direito vem se voltando, desde os anos oitenta, aos estudos de bioética, campo teórico 
surgido na década de setenta e que discute as relações da ética com processos vitais, humanos 
ou não, tendo em conta as potencialidades de normas jurídicas sujeitarem condutas e 
processos sociais até então não sujeitos a condicionamentos. Se a tecnociência promoveu, de 
um lado, essa potencialidade, de outro tornou possível, pela universalização da comunicação e 
da informação, algum controle sobre as interferências humanas nos ciclos biológicos e nas 
culturas tradicionais. 

Bioética, segundo a definição da Encyclopedia of Bioethics, "é o estudo sistemático do 
comportamento humano na área das ciências da vida e dos cuidados da saúde quando se 
examina esse comportamento à luz dos valores e dos princípios morais." (REICH, 1978 apud 
BELLINO, 1997, p. 21). O neologismo "bioethics" foi criado em 1970 por V. R. Potter . Em 
1978 foi Publicada a Encyclopedia of Bioethics, coordenada por W. Reich. Com a progressiva 
superação do antropocentrismo, a bioética estende seu olhar às entidades que integram a 
biosfera (fauna, flora e ambiente) ampliando seu campo de ação. Na definição de Bellino, 

A questão da alteridade corresponde ao problema da definição do bem em geral e da 
comunidade ética correlativa, ou seja, do conjunto de todos os seres aos quais o bem definido 
seja referente. Se a razão é assumida como supremo bem, os outros, consequentemente, serão 
os seres razoáveis; se a vida é considerada o verdadeiro bem, os outros serão todos os seres 
vivos. (1997, p. 28-29) 

  

Ainda que as discussões em torno da biossegurança e do valor da biodiversidade para o futuro 
do planeta sejam anteriores, o tema passou a integrar as pautas ambientalistas especialmente a 
partir dos debates ocorridos durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecida como Rio 92. Tamanha foi a relevância reconhecida à matéria, 
que a Convenção sobre Diversidade Biológica foi um dos documentos fundamentais 
resultantes da Cúpula da Terra naquele final de milênio. De patrimônio da humanidade, a 
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biodiversidade passou a ser considerada "direito" dos Estados, detentores soberanos dos seus 
elementos constitutivos, quer dizer, dos recursos naturais. 

A Constituição brasileira de 1988 contemplou a proteção à biodiversidade no art. 225, em 
especial no § 1º, incisos I, II e VII. A lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentou esses 
dispositivos constitucionais e instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC). Essa lei (art. 2º, III) define "diversidade biológica" nos mesmos termos da 
Convenção sobre Diversidade Biológica: 

[...] a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, 
os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas. (BRASIL, 2000) 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, firmada durante a "Rio 92", foi ratificada pelo 
Brasil através do Decreto Legislativo nº 2, de 1994. No âmbito internacional, seguiram as 
tratativas para tornar efetiva a Convenção mediante a adoção de medidas protetivas dos 
biomas, notadamente em face da circulação internacional de organismos vivos geneticamente 
modificados. Finalmente foi firmado em Montreal, em 29 de janeiro de 2000, o Protocolo de 
Cartagena sobre Biossegurança. O Governo brasileiro depositou o instrumento de adesão ao 
Protocolo junto à Secretaria Geral da ONU em 24 de novembro de 2003. 

O Protocolo de Cartagena entrou em vigor em 11 de setembro de 2003. No Brasil, passou a 
viger em 22 de fevereiro de 2004, mediante Decreto que dispõe que o documento "será 
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém". 

Em consonância com a Decisão II/5 da Conferência das Partes (1995) da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, o Protocolo regulamenta o movimento transfronteiriço de qualquer 
organismo vivo modificado que possa ter efeitos adversos na conservação e uso sustentável da 
diversidade biológica. Estabelece, ainda, procedimentos para a adoção de "acordo prévio 
informado", mediante o qual o procedimento é significativamente simplificado. 

O documento reafirma o Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecido como princípio da precaução2, amplamente contemplado na 
legislação ambiental brasileira. O Princípio obriga a autoridade administrativa que decide 
sobre a autorização de uma atividade (no caso, a difusão transfronteiriça de organismo vivo 
modificado) a ponderar os riscos de efeitos adversos oriundos da biotecnologia, especialmente 
para a saúde humana, e o potencial desta de contribuir para o bem-estar humano. 

O Protocolo aplica-se ao movimento transfronteiriço, ao trânsito, à manipulação e à utilização 
de organismos vivos modificados3 que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso 
sustentável da diversidade biológica. Seu objetivo é, nos termos do art 1º: 

[...] contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, da 
manipulação e do uso seguros dos organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia 
moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade 
biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana, e enfocando especificamente os 
movimentos transfronteiriços. 

O art. 5º estabelece regra diferenciada para o movimento transfronteiriço de organismos vivos 
modificados que se destinam à utilização farmacológica, com fundamento em outros 
documentos internacionais. 
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Questão polêmica suscitada pelos "considerandos" do Protocolo de Cartagena são as 
implicações dos organismos vivos modificados para a segurança alimentar. De um lado, 
permitem o aumento da produtividade dos cultivares com base na padronização genética. Por 
outro, levam à perda de biodiversidade, decorrente da crescente homogeneização das 
sementes e do desaparecimento de espécies. Centenas de milhares de variedades de cultivares 
se perdem como consequência da produção e comércio de sementes produzidas em 
laboratórios, às quais o acesso é facilitado por políticas públicas e privadas de acesso 
financiado. (SANTILI, 2009, p. 100-105) 

Ainda quando se dispõe de centros de conservação da biodiversidade (para a conservação da 
diversidade genética de cultivares), esses recursos naturais não cumprem a função de 
proporcionar aos agricultores autonomia e segurança alimentar em situações de crise, como as 
inadaptações climáticas, ataques de pragas e outras que podem afetar as lavouras homogêneas 
de forma devastadora. 

Outro aspecto não contemplado é a dependência gerada mediante o acesso a organismos vivos 
modificados, tratando-se de cultivares, em relação aos agroquímicos necessários em larga 
escala para corrigir o solo e prevenir o ataque de pragas. 

Relatórios da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
apontam que a maioria das populações mais pobres do mundo vive em áreas rurais em países 
em desenvolvimento. Nesses casos, a modernização das lavouras pelos organismos vivos 
modificados é apresentada como um imperativo para superar a condição de pobreza. Mas esse 
ponto de vista vem sendo contestado com fundamento em diferentes lógicas de argumentação. 

A adoção das lavouras geneticamente homogêneas, por meio de sementes padronizadas em 
laboratório, produz um incremento de produtividade. Não obstante, torna os agricultores 
dependentes de créditos para a correção do solo, aquisição das sementes e das tecnologias a 
elas associadas. Ocorre perda de autonomia, na medida em que as comunidades abandonam as 
sementes crioulas e os saberes tradicionais sobre os cultivos; ocorre perda de biodiversidade, 
que acarreta maior exposição a riscos de perdas das safras pela incidência de eventos 
climáticos e de pragas (às quais as variedades crioulas poderiam apresentar características de 
resistência diferenciadas); ocorre o endividamento e a dependência do crédito para cada nova 
safra. 

Também se apontam fatores nutricionais como desvantagens da opção pela padronização 
genética. O número de cultivares utilizados na alimentação humana e animal vêm se 
restringindo a cada ano e que isto tem impactos sobre a saúde. Como aponta Santili (2009, p. 
103): 

Os alimentos são feitos com um número cada vez menor de espécies e variedades de plantas, 
e os derivados de milho e soja, por exemplo, estão presentes na maioria dos produtos 
alimentícios industrializados. Para que se tenha uma idéia, estima-se que existam entre 250 
mil e 420 mil espécies de plantas superiores, das quais apenas trinta corresponderiam a 95% 
da nutrição humana, e apenas sete delas (trigo, arroz, batata, mandioca, batata-doce e cevada) 
responderiam por 75% desse total. 

A Conferência sobre Diversidade Biológica, na terceira edição do Panorama da 
Biodiversidade Global (ONU, 2010), apontou claramente a redução da taxa de perda de 
biodiversidade como uma contribuição para a mitigação da pobreza e para o benefício de 
todas as formas de vida na Terra. Por isso o ano de 2010 foi considerado o Ano Internacional 
da Biodiversidade.4 
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Em outubro de 2010 foi realizada na cidade de Nagoia, Japão, a Conferência das Partes da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP 10. Passados dez anos da assinatura do 
Protocolo de Cartagena, a preocupação das Partes (193 países) foi produzir um acordo sobre 
ações a serem implementadas para conservar a biodiversidade do planeta. Três aspectos foram 
contemplados: Plano Estratégico para enfrentar a perda de biodiversidade (2011-2020), 
protocolo de acesso e repartição de benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade e 
estratégia de mobilização de recursos financeiros para implementar ações de conservação. 

Desde o ponto de vista do direito interno, vigem no Brasil a Lei de Sementes (Lei n. 
10.711/03) e a Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97), que regulamentam a produção 
e comercialização de sementes, sendo que a primeira trata da garantia de identidade e 
qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e 
utilizado em todo o território nacional e a segunda diz respeito aos direitos de propriedade 
intelectual sobre cultivares. 

Conforme ALVES, VOGT e KIST (2010), a lei n. 10.771/2003, conhecida como "nova lei de 
sementes e mudas", não apresentava, na versão original possibilidade de se empregar nos 
programas governamentais as variedades de sementes crioulas. No entanto, mediante 
mobilização dos movimentos sociais e ONGs, em especial a Articulação Nacional da 
Agroecologia (ANA), tal legislação reconheceu oficialmente essas sementes, permitindo 
assim a sua produção, comércio e uso. 5 O art. 2º, inciso XVI da lei define: 

[...] as cultivares locais, tradicionais ou crioulas são reconhecidas como sendo "variedade 
desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados da reforma 
agrária ou indígenas, com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas 
respectivas comunidades e que, a critério do MAPA, considerados também os descritores 
socioculturais e ambientais, não se caracterizam como substancialmente semelhantes às 
cultivares comerciais. 

Nos termos do art. 11 da Lei de Sementes, as variedades crioulas são isentas da inscrição no 
Registro Nacional de Cultivares (RNC). No entanto, havendo interesse em efetivar esse 
registro, inúmeras dificuldades são encontradas, como aponta Santili (2009). Para essa autora, 
apesar da predominância dos sistemas locais (tradicionais) de culturas nos países latino-
americanos, a Lei n. 10.711/03 está essencialmente voltada ao sistema formal e estabelece 
normas e requisitos que só podem ser atendidos pelo setor industrial de sementes: 

A lei impõe excessivas restrições/limitações para que os agricultores possam produzir as suas 
próprias sementes, desconsiderando o fato de que essas sementes são, em geral, as mais 
adaptadas às condições locais. Além disso, ao impor pesados ônus para a produção e a 
comercialização de sementes, ignora o fato de que as pequenas empresas de sementes teriam 
melhores condições de atender demandas específicas de mercados locais, contribuindo assim 
para a conservação e o uso da agrobiodiversidade. (SANTILI, 2009, p. 148) 

Desta forma, em lugar de assegurar o acesso das variedades adequadas também aos 
agricultores familiares, tradicionais e agroecológicos, a Lei de Sementes acaba privilegiando 
somente os sistemas formais e os interesses privados (mercados para as sementes comerciais). 
O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, por ela estabelecido, condiciona a produção, o 
beneficiamento e a comercialização de sementes e mudas à prévia inscrição do cultivar no 
Registro Nacional de Cultivares. As variedades crioulas não atendem aos requisitos 
estabelecidos pela lei, como "ser claramente distinguível de outros cultivares conhecidos, por 
margem mínima de descritores e por sua denominação própria" e ser " homogêneo e estável 
quanto aos descritores através de gerações sucessivas" (art. 2º, XV). Para Santili (2009, p. 
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149), "O estabelecimento de tais critérios - homogeneidade e estabilidade - exclui as 
variedades que não os preenchem e, em muitos casos, as variedades mais adaptadas às 
condições locais podem não atender a tais critérios, justamente por serem heterogêneas. Esta e 
outras dificuldades são impedimentos a que se estabeleça, no Brasil, um sistema de produção 
e comércio de sementes que realmente atenda às necessidades da maioria dos agricultores. 

Por fim, cabe mencionar que o Núcleo de Estudos da Agrobiodiversidade (NEABio), da 
Universidade Federal de Santa Catarina, vem discutindo a criação de um novo marco legal 
para uma lei de sementes para a agricultura familiar. 

  

3 Modernização da agricultura, revolução verde e outras qualificações 

  

Na história brasileira, a introdução de plantas e animais exóticos não são novidades. A 
aclimatações de plantas e a domesticação de animais estiveram presentes num dos primeiros 
ciclos econômicos, o do açúcar (DEAN, 1991). As operações ecológicas que governavam a 
viabilidade de transferências de fauna e flora eram complexas: 

Em um sentido mais amplo e mais profundo, os portugueses, naqueles seus atos de transferir 
plantas e animais [entre os continentes colonizados] economicamente interessantes, estavam 
acelerando o processo natural da cosmopolitização das floras e faunas terrestres, 
desvanecendo assim a tendência à diferenciação e ao endemismo iniciada com a separação 
dos continentes em tempos remotos. (DEAN, 1991, 216). 

Um dos relatos inesquecíveis é o das transferências da flora; a mais decantada é a da 
seringueira levada à Malásia6. Mesmo que as trocas ou apropriações não fossem simétricas e 
representassem prejuízo ao "doador" involuntário, há grande distância com as mudanças 
atuais, com modificação genética, espoliação de culturas de diversos grupos e tentativas de 
patenteamentos para obtenção de lucros. 

Ontem como hoje, o rural brasileiro apresenta clivagens. Sem dúvida, os grandes latifúndios 
proporcionam melhorias habitacionais e outras comodidades aos proprietários. Como ontem, 
temos grandes canaviais, algodoeiros, cafeeiros e fazendas de gado, dentre outros, que 
dependem da mão-de-obra que, literalmente, "come o pão com o suor de seu rosto". Na outras 
franjas da grande propriedade, os pequenos agricultores estiveram associado aos grotões, à 
ignorância, à incapacidade de objetivarem sua classe, a ponto de serem nominados como 
"classe-objeto" (BOURDIEU, 1977), associados às doenças, aos ambientes insalubres 
(CAROLA, 2004), à falta do ethos capitalista (como se isso fosse crime), à baixa 
rentabilidade da produção que aos calvinista7 poderia parecer uma transgressão aos preceitos 
divinos. 

No Brasil, no período pós-guerra, missões científicas, empresariais e eclesiásticas 
advogavam-se o papel de civilizadoras. Nesse período a Europa fora contemplada como Plano 
Marshall, para recuperação dos danos sofridos com a II Guerra Mundial. Aos países latino-
americanos e caribenhos, não incluídos, criariam uma agência das Nações Unidas, a Comissão 
Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) . Para a agricultura e alimentação foi 
implantado o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), a exemplo do 
órgão de âmbito internacional, a FAO (Food and Agriculture Organization). A criação dos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7810



organismos multilaterais, no âmbito da ONU, passava por diversos trâmites e, 
fundamentalmente, dependia de recursos financeiros. 

Outro elemento a ser considerado, no pós-guerra, foi a guerra fria. Em decorrência desta, 
ganhou corpo o anticomunismo (RODIGHERO, 2002), que no solo brasileiro, fincaria suas 
raízes8. A necessidade de superar a crônica escassez de recursos propiciou a entrada de 
recursos externos, através das filantropias científica e empresarial, que tiveram boa acolhida 
em Pindorama. Mas essas parcerias bilaterais ou multilaterais não podem ser consideradas 
como imposição de força unilateral. Tomar a iniciativa e dispor de capitais são elementos 
essenciais. 

Antes de adentrar no tema da extensão rural, cabe comentar a constituição da Agroceres, em 
Minas Gerais, a disseminação milho híbrido, dentre outros, e as ações do Grupo Rockfeller e 
suas experiências na extensão rural. O Balanço de Responsabilidade Social, da Agroceres, ao 
historicizar suas ações, mostra que em 1945, em Minas Gerais, foi constituída a empresa por 
pesquisadores vinculados à Escola de Agronomia de Viçosa para a comercialização do milho 
híbrido no país. Não foi uma geração espontânea. Os pesquisadores estudaram nos Estado 
Unidos e teriam trazido dezenas de sementes de milho ao Brasil. Cinco anos depois, associa-
se ao grupo Rockefeller para desenvolver o milho híbrido.9 Em 1997, o grupo Agroceres 
vende operações de sementes para Monsanto. 

A filantropia empresarial de Nelson Rockefeller implicou na constituição de duas instituições, 
a AIA10 (1946) e do IBEC, sem fins lucrativos, voltadas ao desenvolvimento da economia 
rural que se pautava em alguns itens, como: a disseminação do já criado milho híbrido, com 
promessas de elevar a produtividade; a introdução da avicultura industrial," em detrimento da 
produção de galinhas caipiras; a mecanização das terras, aposentando enxada e arado; a 
indução da criação de suínos em grande escala, com alimentação assegurada pela 
produtividade das lavouras de milho. Oliveira (1999), ao estudar as circunstâncias da criação 
da extensão rural no Brasil, mostra a dupla influência norte-americana. De um lado situa-se a 
a AIA, de caráter privado, e de outro o IV Ponto, de caráter público. Este integrava estratégia 
da política externa de Truman, que consistia na ajuda técnica ao mundo subdesenvolvido. 

Neste momento as políticas da CEPAL priorizavam a industrialização. A revolução verde ou 
modernização da agricultura propiciaria matéria-prima para a agroindústria que se instalava: 
grãos com maior rendimento, suínos e aves com novas linhagens. Aliava-se o Estado e o setor 
comercial e industrial. 

3.1 A extensão rural em Santa Catarina 

A revolução verde, em Santa Catarina, foi executada pelo serviço de extensão rural, em 1956, 
cujo objetivo era criar estratégias de educação informal que consolidasse o modelo capitalista 
de produção agrícola. A operacionalização ocorreu pela ACARESC - Associação de Crédito e 
Assistência Rural de Santa Catarina. Dispunha de equipes de trabalho de campo, que contava 
com agrônomos e profissionais de economia doméstica (estas para trabalhar com as 
mulheres). Visitavam as propriedades e, num processo de educação informal, assinalavam as 
atividades indicadas a adultos e jovens de ambos os sexos11. 

Os trabalhos da extensão rural foram no sentido de incutir um sentimento de subalternidade 
no agricultor: aprendia que seu padrão de higiene estava aquém do desejado e que não 
aproveitava adequadamente hortaliças e frutas de seus pomares. Os extensionistas ensinavam 
a fazer a conservas, a cuidar das horas, dos jardins, dos pomares. Também incutiam hábitos de 
higiene, mediante a instalação de banheiros. 
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Em face da resistência dos mais velhos às mudanças sugeridas e da autoridade do chefe da 
família, detentor dos saberes sobre o manejo da terra e das relações com o mundo exterior à 
propriedade (comércio, sindicato, igreja...), uma das estratégias eficazes da extensão rural 
foram as atividades com jovens, homens e mulheres, realizadas nos finais de semana. 
Introduziram uma forma associativa chamada de Clube 4-S ( 4Hs, em inglês cabeça, coração, 
mãos e saúde, adaptado para saber, sentir, servir e saúde), agregando os jovens rurais 
mediante atividades ritualizadas, com juramentos e outras formas de criar espírito de corpo, 
cujo objetivo estaria na formação de lideranças diferentes daquelas dos pais. Era o caminho 
para introduzir as novas formas de plantar, com adoção de técnicas, como a curva de nível, ou 
de sementes para o cultivo de milho híbrido. Para isso, escolhiam pedaço de terra, próximo à 
estrada, faziam o plantio e acompanhavam. O resultado mostraria a superioridade do 
rendimento do milho híbrido em relação ao milho crioulo. Esse tipo de procedimento era 
chamando de "lavoura demonstrativa". A renda extra poderia ser empregada para pequenas 
viagens, o que representava uma aventura a quem nunca saíra da área rural. Outras atividades 
eram realizadas, como cultivo de pomares, arruamento de estradas, placas de sinalização e 
construções de abrigo aos passageiros de ônibus, à beira das estradas. 

Mesmo que as sementes híbridas fossem adquiridas a cada plantio, os jovens estavam 
convencidos da necessidade de ultrapassar as técnicas e sementes tradicionais. A perspectiva 
de aumento de rendimento, levou os agricultores a introduzir em suas propriedades o milho 
híbrido, os adubos químicos. A ação do Estado, ao exercer a extensão rural, foi guiada por 
procedimentos de décadas anteriores, como a das empresas de grãos híbridos, da assistência 
técnica e do crédito rural, indispensável para modernizar a propriedade. Tão somente as 
família consideradas excluídas do circuito da modernização valiam-se das chamadas sementes 
crioulas, que adquiriram status de atraso. 

  

4 A ação do Movimento de Mulheres Camponesas em defesa das sementes crioulas 

A Constituição de 1988 assegurou novos direitos às mulheres, mas a sua implementação 
exigiu mobilizações sociais. Uma organização formal das mulheres surgida no início da 
década de 80 no interior do município de Chapecó-SC, atual município de Nova Itaberaba, 
seria protagonista de muitas lutas: o chamado MMA (Movimento das Mulheres Agricultoras), 
que posteriormente substituiu a chancela "agricultura" por "camponesa" e se tornou MMC12. 
Inicialmente, centrou-se nos direitos sociais, em especial nos previdenciários (aposentadoria 
da trabalhadora rural e licença maternidade). 

Logo as discussões se espraiam em âmbito maior, vinculadas às preocupações da Via 
Campesina. Essa inserção significou a ampliação das lutas em comuns no mundo rural. No 
caso brasileiro, como de outros países que integram a Via Campesina, as mulheres organizam-
se em torno da soberania alimentar. 

Como experiência social vivida nas ações da extensão rural, testemunharam a modernização 
da agricultura, a introdução de agrotóxicos e a adoção de sementes híbridas em detrimento 
daquelas utilizadas tradicionalmente. A politização das mulheres e a experiência da 
caminhada política levou a releituras do passado. Uma delas é que o aumento de 
produtividade das lavouras não significou amenização da fome no mundo. Outra é que a 
introdução de sementes híbridas vinculou o agricultor a uma relação de dependência das 
empresas agropecuárias, a cada plantio, para obter sementes e agriquímicos demandados para 
a fertilização do solo e controle de pregas. A consequência foi a expropriação dos saberes 
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tradicionais e a perda das sementes crioulas, mediante a imposição de padrões e plantio 
heterônomos. 

Se anteriormente, quando da implantação da extensão rural, a paisagem tradicional era vista 
como obsoleta, neste momento, passou a significar vida. As sementes e outros sucedâneos 
introduzido recentemente são associados à morte da vida tradicional, da saúde, da autonomia 
e soberania dos povos. Recuperar as sementes de frutas, verduras, hortaliças e flores que 
estavam em vias de desaparecer passa a ser tarefas das mulheres. Não se trata tão somente de 
recuperar a semente, mas da carga semântica que carregam. 

A prática milenar das mulheres trocarem entre si sementes de produtos agrícolas, hortaliças, 
flores e mudas de árvores frutíferas ou ornamentais havia se tornado ultrapassada. No caso de 
hortaliças, plantas medicinais e flores, as sementes passaram a ser vendidas em envelopes, 
com foto colorida e indicações de semeadura e plantio. Inverte-se novamente a história e o 
hábito da troca voltou a ser valorizado. Extrapolando a atividade mercadológica, reinsere a 
dimensão de doar, receber e retribuir, no circuito nominado por Marcel Mauss (2003) de 
reciprocidade. Os atos de doar e receber implicam no compromisso social de retribuição, 
deixado os camponeses em "dívidas morais", 

Circulam o conhecimento, a solidariedade e outras formas não mercantis de vida, atribuindo 
significados que já foram extirpados, mas considerados fundamentais, como um traço da 
sabedoria camponesa. Mesmo que esses produtos crioulos não tenham o tamanho e a 
aparência física daqueles originários das sementes híbridas, trata-se de valorizar e demarcar o 
sentimento de pertencimento de suas vidas com seus produtos. Valorizar o produto crioulo 
significa a recusa cornucopiana de fonte tecnológica, estabelecendo que os camponeses e as 
camponesas têm seus valores, apreciam sua cultura e trabalham em prol da soberania 
alimentar. 

No caso brasileiro, entre as mulheres camponesas do MMC, consta de sua agenda a 
organização da festa de semente crioula. Em Santa Catarina, vem acontecendo no município 
de Anchieta a Festa do Milho Crioulo. O milho crioulo foi utilizado como o elemento de 
chamada à adesão da população camponesa. 

Tradicionalmente, nas pequenas propriedades, os grãos plantados em maior volume eram 
milho e feijão. O milho, em especial representou papel decisivo na alimentação de animais e 
dos humanos. Na região em questão, no período anterior à colonização há relato dos caboclos 
se valerem do milho branco, macio, principalmente para fazer o angu. Era preparado também 
para o pão. Neste caso, não era sinônimo de trigo, mas feito de grãos triturados no pilão ou no 
monjolo. O milho de cor laranja, triturado no pilão, era empregado para a canjica que 
acompanhava a carne de porco. Esses pratos caboclos esquecidos, foram retomados 
emblematicamente como pratos típicos. 

Entre agricultores, principalmente, os de origem alemã, no oeste catarinense, havia consumo 
do milho crioulo, cozido in natura ou moído e utilizado na dieta alimentar, principalmente no 
pão, pois além do milho ser mais barato que o trigo, "sustentava" mais. Dentre os 
descendentes de italianos, a da polenta feita de milho moído em moinho era o prato 
indispensável. 

Outrora, como hoje, a retirada anual de quantia de sementes destinadas ao plantio é prática 
rotineira dos agricultores. Sem a reserva da sementes para o plantio, resta impossibilidade 
nova colheita. Em caso de intempérie, com baixa produção, a reserva de sementes era 
precedida à alimentação. 
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O plantio de milho de sementes crioulas requer o cuidado de evitar a polinização com o milho 
híbrido. Uma das estratégias utilizadas é a do plantio do milho crioulo mais tardiamente que o 
milho híbrido nas propriedades vizinhas, o que fará com que seja menor o perigo da 
polinização. 

Para subsidiar as práticas de trocas de sementes, o MMC elaborou e difunde uma cartilha 
intitulada "Sementes da vida nas mãos das mulheres camponesas", em que se expõe temas e 
metodologias de capacitação de mulheres. Uma sugestões do material é justamente organizar 
uma "festa das sementes" na comunidade com o objetivo de apresentar as experiências de 
recuperação das sementes, flores, frutos, ervas medicinais, entre outras, a fim de motivas a 
comunidade a assumir a luta pela soberania alimentar dos agricultores 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos documentos internacionais sobre conservação da diversidade biológica terem sido 
ratificados pelo governo brasileiro e serem normas vigentes nos termos da Constituição 
Federal de 1988, a legislação infra-constitucional não proporciona aos agricultores a 
autonomia necessária para optar pelos cultivares crioulos para produção em escala. As 
exigências imposta pela Lei de Sementes quanto ao registro de cultivares e a produção em 
escala comercial não podem ser atendidas, em face das peculiaridades dos interesses da 
agroecologia e agricultura familiar e da heterogeneidade genética dos cultivares de interesse 
dos agricultores. 

Há um hiato entre as intenções manifestadas na ratificação de documentos internacionais e a 
efetiva viabilização de produção, comércio, linhas de crédito, assistência técnica e outras 
necessidades elementares para o fortalecimento da agrobiodiversidade. Os compromissos 
assumidos pelo governo brasileiro impõe a revisão da legislação sobre cultivares, tanto no 
sentido de proteger a diversidade genética da influência dos organismos vivos modificados 
(homogeneizados), fazendo cumprir o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, quanto de 
favorecer a expansão da produtividade agrícola agroecológica que opta pela semente crioula. 

Não foi assunto abordado neste texto, mas cabe mencionar que o Brasil precisa sancionar o 
quanto ante uma Lei de Biodiversidade que substitua e corrija as incoerências da Medida 
Provisória atualmente em vigor. Nessa lei haverá de ser contemplado satisfatoriamente o 
princípio da precaução, mencionado no Protocolo e alicerce da hermenêutica ambiental no 
direito brasileiro. 

A posição das mulheres na luta pela recuperação das sementes crioulas é relacionada à 
simbologia de que as mulheres são sementes, fazem parte da natureza e que as sementes são 
para a vida e não para o lucro, como pretende o agronegócio. Em todos os encontros do 
movimento ocorre a troca de sementes, muitas delas que nem mais existiam na região. 
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sobrexplotação de recursos, as mudanças climáticas, as espécies exóticas invasoras e a 
poluição. 
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na Jamaica, que no Brasil chegou a ser chamada de "capim colonião". A pecuária, no Brasil, 
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sugestivo, "o capitalista missionário", resultado de pesquisa feita junto às empresas do 
personagem central. 

8 EIDT (2009) em sua tese de doutorado ficcionaliza num personagem que nasceu no 
povoado de Porto Novo, atual Itapiranga, que expressa em várias passagens o medo ao 
comunismo entre os agricultores do oeste de Santa Catarina. 

9 As atividades não se concentraram somente no milho híbrido, passaram ao sorgo híbrido, 
hortaliças e outros cultivares. Nos aos 70 a Agroceres teria desenvolvido o primeiro núcleo 
genético de suínos para a produção de carne. Nos anos 90, criou a Agroceres PIC Argentina, 
com vistas ao Mercosul. Trata-se de uma .joint-venture entre a Agroceres e a Pig 
Improvement Company - PIC, considerada pela empresa maior organização internacional de 
melhoramento genético de suínos. (AGROCERES, 2007). 

  

10 AIA - Associação Internacional Americana - chamado de braço filantrópico da 
Corporaação IBEC - The International Basic Economy Corporation. Em 1952 o IBEC, iniciou 
as atividades no Brasil e em 1966 a filial brasileira foi incorporada ao Banco de Investimento 
do Brasil, do grupo Moreira Sales. Da relação entre as duas instituições, Oliveira (1999, p. 
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117) apresenta exemplo à AIA cabia a criação de frangos; ao IBEC a ração para frangos. 
Fertilizantes venda de sementes de milho híbrido. 

  

11 TERMO DE ACORDO entre Estado Catarinense e ACARESC, explicitas os objetivos da 
extensão: "- EXTENSÃO- visando levar ao agricultor, individualmente, isoladamente ou em 
grupos, através de métodos próprios, ensinamentos de técnicas melhoradas, com o fito de 
aumentar o rendimento de seu trabalho e de sua propriedade de vida do lar, e aos filhos com o 
fito de desenvolver neles o interesse pelas atividades agrícolas e domésticas." 

12 A partir de 2004 o MMA/SC, assim como outros movimentos autônomos de mulheres 
(agricultoras/trabalhadoras rurais, extrativistas, quebradeiras de coco, pescadoras artesanais, 
meeiras, diaristas, arrendatárias, posseiras) de outros estados, encontram-se unificados como 
um só movimento nacional: MMC. 

movimento nacional: MMC. 
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RESUMO 
O presente trabalho visa a analisar e destacar a importância da sentença do “CASO GOMES 
LUND E OUTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. BRASIL”, proferida pela 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, em data de 24 de novembro de 
2010, que declarou a incompatibilidade da Lei de Anistia brasileira com a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos e condenou o Brasil a reconhecer publicamente sua 
responsabilidade pelo ocorrido, bem como determinou que fossem investigados e punidos, na 
forma da legislação aplicável, os envolvidos nas práticas criminosas perpetradas de detenção 
arbitrária, tortura e desaparecimento forçado, entres outras disposições, destacando-se a 
questão do não esclarecimentos dos fatos até os dias atuais. Como forma de trabalho pretende 
cotejar o seu conteúdo decisório com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal – 
STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 
número 153, criticando este último julgado a partir dos votos vencidos, concluindo que o 
Brasil, por seu Poder Judiciário, ainda não garante o cumprimento das disposições 
convencionais e seus efeitos no plano interno, sendo embaraçoso para o país ter uma decisão 
de sua Corte Constitucional criticada explicitamente por Corte Internacional, o que estimula a 
implementação efetiva dos tratados e dos seus efeitos. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; GUERRILHA DO ARAGUAIA; CORTE 
INTERAMERICANA 
 
ABSTRACT 
This  paper  aims to  analyze  and  highlight  the importance  of  the  sentence 
"CASE GOMES LUND AND OTHERS (" Araguaia Guerrilla ") VS.BRAZIL, made 
by INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS (CIDH), under date of November 
24, 2010 declaring the incompatibility of the Amnesty Law  in Brazil with the American 
Convention on Human Rights and has condemned Brazil to  publicly 
recognize   its   responsibility  for what happened,  and  has determined   to  be 
investigated  and  punished in accordance with applicable  law,  those involved  in  criminal 
practices who committed arbitrary detention, torture  and  forced disappearance,  amongst 
other  provisions, especially  the matter  of  non-clarification  of  the facts  to  the present 
day.  As a way  of  working  aims to  collate  the  content  decision-
making  with   the   interpretation by the Supreme Court - STF in the  trial  of the 
submission  of  Noncompliance of Fundamental Precept - ADPF number 153,  criticizing  the 
latter  judged  from  the  losing voters,  concluded  that Brazil,  by  its  judiciary,  still does not 
guarantee  compliance with  the  treaty provisions  and their effects on the domestic 
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front,  the  country is embarrassing to have a  decision of  its  Constitutional Court  explicitly 
criticized  by  an International Court (CIDH), which  encourages  the effective 
implementation  the Treaties and their effects.  
KEYWORDS: HUMAN RIGHTS;  ARAGUAIA GUERRILLA;  INTER-AMERICAN 
COURT 
 
 

  

1. Introdução 

  

A sentença do "CASO GOMES LUND E OUTROS ("GUERRILHA DO ARAGUAIA") VS. 
BRASIL", proferida pela CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - 
CIDH, em data de 24 de novembro de 2010, é condenação inédita contra o Brasil, mas que se 
consubstancia como um fato corriqueiro no Direito Internacional dadas as questões peculiares 
que envolvem o caso. 

  

Seu ineditismo dá-se por ser a primeira vez que um Tribunal Internacional aprecia a Lei de 
Anistia brasileira, bem como pelo fato de que o país fora efetivamente condenado por crimes 
de lesa-humanidade praticados por seus agentes, quais sejam, detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado. 

  

Noutro aspecto, é possível constatar a partir da leitura da minuciosa decisão da Corte o quanto 
de poder ainda possuíam aqueles que foram responsáveis pela chamada "Lei da Anistia"1 
brasileira, vez que o Poder da época não cedeu, concedeu a anistia (parcial), e demonstraram 
ainda que detém forte influência no cenário político nacional, com o julgamento improcedente 
pelo Supremo Tribunal Federal - STF da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental - ADPF número 153 interposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil - CFOAB. 

  

O STF julgou improcedente a ADPF número153, sob a assertiva que a Lei da Anistia é 
anterior Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes2, a Lei sobre Tortura3 e a Constituição4 e, por 
consequência, não alcança anistias concedidas anteriormente. Contudo, ressalvou a decisão 
que "impõe-se o desembaraço dos mecanismos que ainda dificultam o conhecimento do 
quanto ocorreu no Brasil durante as décadas sombrias da ditadura"5. 

  

Assim, temos uma decisão da mais alta Corte pátria que é irrecorrível6 no plano interno e uma 
decisão da CIDH que questiona a atuação do STF no tocante ao controle de 
convencionalidade7, notadamente ao não garantir o Brasil o cumprimento das disposições 
convencionais e seus efeitos no direito interno. 
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Para uma melhor compreensão do ocorrido passemos a descrição do caso perante a CIDH. 

  

2. Da descrição do caso perante a Corte 

  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu em agosto de 1995 uma petição do 
Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e pela Human Rights Watch/Americas, 
em nome de pessoas desaparecidas na chamada Guerrilha do Araguaia. A petição foi 
admitida, teve seu mérito aprovado e o Brasil, apesar de devidamente notificado não 
implementou satisfatoriamente as recomendações ofertadas. 

  

Assim, a Comissão submeteu o caso à CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS - CIDH, considerando que representava 

  

uma oportunidade importante para consolidar a jurisprudência interamericana sobre as leis de 
anistia com relação aos desaparecimentos forçados e à execução extrajudicial e a consequente 
obrigação dos Estados de dar a conhecer a verdade à sociedade e investigar, processar e punir 
graves violações de direitos humanos.8 

  

Salientando que 

a demanda se refere à alegada responsabilidade [do Estado] pela detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil [...] e 
camponeses da região, [...] resultado de operações do Exército brasileiro empreendidas entre 
1972 e 1975 com o objetivo de erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura 
militar do Brasil (1964-1985).9 

  

Outro fundamento para que a Comissão submetesse o fato à Corte fora que "em virtude da Lei 
No. 6.683/79 [...], o Estado não realizou uma investigação penal com a finalidade de julgar e 
punir as pessoas responsáveis pelo desaparecimento forçado de 70 vítimas"10. 

  

Assim, o Brasil virou réu perante o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 
Humanos num caso de extrema repercussão nacional e internacional, justamente por se referir 
a fatos ocorridos durante a ditadura militar e cujas informações o governo sempre se negou a 
fornecer. 
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Após os procedimentos de praxe, o Brasil foi notificado, tendo havido ampla dilação 
probatória11, pareceres de peritos e participação de oito amicus curiae. 

  

Em sua defesa o Brasil alegou a incompetência da CIDH, tendo o Tribunal entendido que era 
competente a partir do reconhecimento da mesma pelo Brasil, visto que 

  

os atos de caráter contínuo ou permanente perduram durante todo o tempo em que o fato 
continua, mantendo-se sua falta de conformidade com a obrigação internacional. Em 
concordância com o exposto, a Corte recorda que o caráter contínuo ou permanente do 
desaparecimento forçado de pessoas foi reconhecido de maneira reiterada pelo Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, no qual o ato de desaparecimento e sua execução se 
iniciam com a privação da liberdade da pessoa e a subsequente falta de informação sobre seu 
destino, e permanecem até quando não se conheça o paradeiro da pessoa desaparecida e os 
fatos não tenham sido esclarecidos.12 

  

Ou seja, mesmo tendo os fatos ocorrido em data anterior a ratificação do tratado pelo Brasil, 
os mesmos não foram esclarecidos até a data da apresentação do caso perante a Corte, sendo, 
pois competente para apreciar o caso face à persistência do desaparecimento e não 
esclarecimento dos fatos. 

  

Quanto as demais exceções preliminares suscitadas pelo Brasil, estas também não foram 
acolhidas, à exceção da exclusão de uma pessoa cujos restos mortais foram localizados em 
data anterior a ratificação do tratado. 

  

No mérito, houve a apresentação de vasta prova documental, testemunhal e pericial, com 
destaque para a participação da professora Flávia Piovesan, que fora perita proposta pela 
Comissão e de Hélio Bicudo, que fora perito proposto pelos representantes, tendo o mesmo 
apresentado laudo pericial sobre a interpretação dada aos crimes conexos previstos na Lei No. 
6.683/79, afirmando que esta interpretação constitui "um suposto obstáculo para a persecução 
penal e punição dos autores das graves violações dos direitos humanos cometidas durante o 
regime militar brasileiro". 

  

Ao final, o Brasil foi condenado a reconhecer publicamente sua responsabilidade pelo 
ocorrido, bem como determinou que fossem investigados e punidos, na forma da legislação 
aplicável, os envolvidos nas práticas criminosas perpetradas de detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado, entres outras disposições, destacando-se a questão do não 
esclarecimentos dos fatos até os dias atuais, como adiante apreciaremos. 
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3. Da decisão da Corte 

  

Como no presente estudo não se pretende analisar todas as peculiaridades da decisão, sendo 
objeto a declaração de incompatibilidade da Lei de Anistia brasileira com a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, a condenação do Brasil no reconhecimento público de 
sua responsabilidade pelo ocorrido, bem como a determinação de que sejam investigados e 
punidos os envolvidos nas práticas criminosas perpetradas de detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado, não se fará a descrição minuciosa da mesma, limitando-se aos 
aspectos acima especificados. 

  

Neste sentido, a Corte destacou que: 

  

as vítimas de violações de direitos humanos ou seus familiares devem contar com amplas 
possibilidades de ser ouvidos e atuar nos respectivos processos, tanto à procura do 
esclarecimento dos fatos e da punição dos responsáveis, como em busca de uma devida 
reparação.13 

  

E ainda: 

Além disso, a obrigação, conforme o Direito Internacional, de processar e, caso se determine 
sua responsabilidade penal, punir os autores de violações de direitos humanos, decorre da 
obrigação de garantia, consagrada no artigo 1.1 da Convenção Americana.14 

  

Entendeu também a Corte pela incompatibilidade das anistias relativas a graves violações de 
direitos humanos com o Direito Internacional, asseverando que: "As anistias ou figuras 
análogas foram um dos obstáculos alegados por alguns Estados para investigar e, quando 
fosse o caso, punir os responsáveis por violações graves aos direitos humanos."15 

  

Outro aspecto relevante para o cotejamento da decisão da Corte com a interpretação dada pelo 
Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental - ADPF número 153 fora justamente a ausência do controle de 
convencionalidade praticado pelo STF, reconhecido na sentença internacional: 

  

No presente caso, o Tribunal observa que não foi exercido o controle de convencionalidade 
pelas autoridades jurisdicionais do Estado e que, pelo contrário, a decisão do Supremo 
Tribunal Federal confirmou a validade da interpretação da Lei de Anistia, sem considerar as 
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obrigações internacionais do Brasil derivadas do Direito Internacional, particularmente 
aquelas estabelecidas nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em relação com os artigos 
1.1 e 2 do mesmo instrumento.16 

  

Destarte, desta parcela decisória da Corte depreende-se que o Brasil, de fato, fora amplamente 
condenado, com reconhecimento de sua responsabilidade pelo fato, com condenações em 
preceitos cominatórios de dar e fazer, havendo até mesmo crítica a falta de apreciação das 
obrigações internacionais pelo Supremo Tribunal Federal - STF que confirmou a validade da 
interpretação dada à Lei de Anistia. 

  

  

4. O constrangimento internacional da decisão condenatória 

  

A Corte em sentença de 126 laudas, num feito com aproximadamente 6 mil folhas, 
reconheceu que o Brasil fora responsável pela violação grave de direitos humanos, em face da 
prática de crimes de detenção arbitrária, desaparecimento forçado e tortura por agentes do 
estado, bem como que o país ainda se encontra desrespeitando o chamado direto à verdade. 
Uma decisão de tal magnitude, com a força que possui o Tribunal, e pela repercussão que 
ocorre no cenário internacional, teve o efeito de constranger o país, notadamente no momento 
em que sua presidente é uma pessoa que participou efetivamente da militância pela 
reconquista democrática e, reconhecidamente, perdeu "companheiros" de luta nos anos de 
chumbo. 

  

Neste sentido, a afirma Flávia Piovesan: 

  

Na experiência brasileira, a ação internacional tem auxiliado na publicidade das violações de 
direitos humanos, oferecendo o risco do constrangimento (embarrassment) político e moral do 
Estado violador, e, nesse sentido, surge como significativo fator para a proteção dos direitos 
humanos.17 

  

Confirmando o afirmado pela carismática professora, segue trecho de notícia jornalística em 
que é desferida crítica da ONU acerca da decisão do STF quanto a Lei da Anistia brasileira: 

  

A decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a Lei da Anistia no Brasil foi alvo de 
críticas na Organização das Nações Unidas (ONU). A principal autoridade para direitos 
humanos na entidade, a sul africana Navi Pillay, condenou o desfecho do julgamento e pediu 
o fim da impunidade no Brasil.18 
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Na mesma matéria é externada opinião de jurista: 

  

"Isso é incrível e uma afronta. Leis de anistia foram tradicionalmente formuladas por aqueles 
que cometeram crimes, seja qual for o lado. É um auto perdão que o século 21 não pode mais 
aceitar", afirmou o jurista espanhol Fernando Mariño Menendez. 

  

Se a decisão do STF já havia sido rechaçada pelos organismos internacionais, e causara algum 
constrangimento ao país, este fato fora majorado após a Corte Interamericana ter 
expressamente afirmado que teria o nosso Tribunal Constitucional desconsiderado as 
obrigações internacionais do Brasil derivadas do Direito Internacional. Ou seja, não teria feito 
o devido controle de convencionalidade. 

  

Neste diapasão é de se observar que a partir do momento de sua adesão voluntária ao sistema 
internacional não pode o Estado, nem seus agentes Jurídicos olvidar o cumprimento das 
obrigações pactuadas. Nas palavras do professor Jayme Benvenuto: 

  

O novo momento do direito internacional é resultado da necessidade de estabelecer limites à 
noção tradicional de responsabilização do Estado na arena internacional em situações em que 
as instituições nacionais se mostram omissas ou falhas na tarefa de proteger os direitos 
humanos, conforme declarados em instrumentos internacionais e nacionais, e considerando 
que os Estados participam do sistema internacional de proteção aos direitos humanos por livre 
e espontânea vontade.19 

  

Assim, o embaraço causado pela sentença da Corte ao Brasil, hoje presidido por militante de 
esquerda, é algo inusitado e, entendemos, será capaz de acelerar o processo de abertura e 
conclusão da efetivação do direito à verdade. 

  

Neste sentido, inclusive, já é possível ouvir vozes palacianas, reconhecendo o fato, o que 
outrora era incomum: "os desaparecidos são história da nação, de que nós não temos de nos 
envergonhar ou nos vangloriar. Nós temos de enfrentar, discutir, estudar como fato 
histórico"20. E o enfrentamento da matéria passa pelo cumprimento da decisão da Corte 
Interamericana. 

  

  

5. Dos preceitos resolutivos da sentença da CIDH 
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A parte resolutiva da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos é dividida 
basicamente em três aspectos, quais sejam, apreciação das preliminares, declarações e 
disposições (onde a Corte decide, declara e dispõe). 

  

Quanto às preliminares apenas uma fora parcialmente aceita, como já comentados em linhas 
anteriores, sendo as demais rechaçadas. 

  

Em suas declarações a Corte reconhece que: 

  

1. A Lei de Anistia brasileira é incompatível com Convenção Americana; 
2. O Brasil é responsável pelo desaparecimento forçado de pessoas; 
3. O Brasil descumpriu a obrigação de adequação do direito interno à Convenção 

Americana; 
4. O Brasil violou direitos às garantias judiciais e à proteção judicial; 
5. Violou o Estado brasileiro o direito à liberdade de pensamento e expressão em face da 

afetação do direito de buscar e receber informação e conhecer a verdade; 
6. E por fim, violou o Estado brasileiro o direito à integridade pessoal. 

  

Já em suas disposições, a Corte, asseverando que a própria sentença já é em si mesma uma 
forma de reparação, corrobora o afirmado linhas atrás no tocante ao constrangimento 
internacional e comina que o Estado brasileiro deve: 

  

1. Investigar e punir penalmente os responsáveis por atos de detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado; 

2. Envidar esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas; 

3. Ofertar tratamento médico e psicológico ou psiquiátrico para as vítimas que o requererem; 

4. Dar publicidade à sentença da Corte, por meio eletrônico e impresso; 

5. Realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional, mediante 
uma cerimônia pública com a presença de altas autoridades brasileiras e das vítimas; 

6. Realizar um programa de capacitação em Direitos Humanos para as Forças Armadas, 
incluindo-se neste programa esta sentença e a jurisprudência da Corte Interamericana; 

7. Tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os 
parâmetros interamericanos, na forma da legislação interna; 
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8. Continuar com as iniciativas de busca, sistematização e publicação de toda a informação 
sobre a Guerrilha do Araguaia, assim como da informação relativa a violações de direitos 
humanos ocorridas durante o regime militar, vez que ficou demonstrado que "foram 
apresentadas 21.319 páginas de documentos, distribuídas em 426 volumes do acervo do 
extinto Serviço Nacional de Informações"21; 

9. Indenizar por dano material, por dano imaterial e por restituição de custas e gastos, 
ressalvando que os "montantes fixados pela Lei No. 9.140/95, e pagas aos familiares das 
vítimas a 'título de reparação', são razoáveis nos termos de sua jurisprudência e supõe que 
incluem tanto os danos materiais como os imateriais a respeito das vítimas desaparecidas."22 

10. Realizar uma convocatória em jornal de circulação nacional e um da região do Araguaia 
objetivando que os familiares de eventuais vítimas possam produzir prova na forma da Lei 
No. 9.140/95. 

  

Da leitura dos pontos resolutivos percebe-se que o desencadeamento da decisão parte 
justamente da incompatibilidade da Lei de Anistia brasileira com a Convenção Americana, 
consequentemente tendo o Brasil violado a mesma ao não adequar seu ordenamento interno, 
consoante o compromisso no plano internacional. 

  

Desta forma, todos os atos que foram praticados pelo Brasil, sob a égide da Lei da Anistia no 
tocante a não persecução criminal dos agentes do Estado brasileiro que praticaram os crimes 
de detenção arbitrária, desaparecimento forçado e tortura são claramente violadores da 
Convenção Americana. 

  

Assim, a decisão, em verdade, não traz necessariamente algo novo, mas aplica com primor 
sua própria jurisprudência e reconhece que o Brasil, apesar de ter demonstrado nítidos 
esforços no afã de dar proteção aos direitos humanos, não conseguiu fazê-lo de forma efetiva 
em sua inteireza, ao menos segundo os preceitos interamericanos. 

  

Neste sentido, louvável fora a interposição perante o Supremo Tribunal Federal - STF da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF número 153 pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, fundamentando-se, inclusive no 
entendimento jurisprudencial da CIDH, consoante referido à folha 25 daqueles autos23. 

  

Passamos, então, a breve análise da ADPF número 153 no STF. 

  

6. Da decisão do STF na ADPF 153 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7827



A inicial formulada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB 
persegue a procedência da ação para dar a Lei da Anistia: 

  

uma interpretação conforme à Constituição, de modo a declarar, à luz dos seus preceitos 
fundamentais, que a anistia concedida pela citada lei aos crimes políticos ou conexos não se 
estende aos crimes comuns praticados agentes da repressão contra opositores políticos, 
durante o regime militar (1964/1985).24 

  

Contudo, o Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento da referida Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF número 153 julgou em 266 laudas, em 
data de 29.04.2010, por sete votos a dois, improcedente a mesma, nos termos do voto do 
Relator, Ministro Eros Grau, entendendo que a Lei de Anistia fora uma lei-medida dotada de 
efeitos concretos já exauridos. 

  

Foram vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, que lhe dava parcial provimento, no 
sentido de dar interpretação conforme à Constituição do parágrafo primeiro do artigo primeiro 
da Lei 6.683/1979, de modo a que se entenda que os agentes do Estado não estão 
automaticamente abrangidos pela anistia, sendo necessária uma abordagem caso-a-caso pelo 
judiciário no caso concreto, momento em que o juiz adotaria os critérios da preponderância e 
atrocidade dos meios, nos moldes da própria jurisprudência do STF, bem como o Ministro 
Ayres Britto, que a julgava parcialmente procedente para excluir da anistia os crimes 
previstos no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição. 

  

Para melhor compreensão, transcreve-se os textos normativos referidos: 

  

CF/88, Art 5o., XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem; 

  

Lei n. 6.683, de 23 de agosto de 1979 (Lei da Anistia) - Art. 1º É concedida anistia a todos 
quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, 
cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 
direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 
vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos 
Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 
Institucionais e Complementares (vetado). 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza 
relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 
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§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes 
de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 

  

Como se vê, nem mesmo os ministros que entenderam pela parcial procedência da ação 
chegaram a um consenso o que denota a complexidade da matéria, e os votos concordes com 
o relator, alguns até maiores em número de páginas, apenas tergiversaram sobre o direito 
internacional, chegando o ministro Celso de Mello a afirmar que os precedentes internacionais 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos invocados pela parte autora e pelos amicus 
curiae seriam inconsistentes, posto que a anistia brasileira teria sido bilateral (fls. 183-184). 
De fato, houve alguma bilateralidade, mas a leitura atenta do parágrafo primeiro e segundo, 
ambos do artigo primeiro da Lei de Anistia, demonstram a auto-anistia patente do caso 
brasileiro, com dois pesos e duas medidas, conforme será adiante explanado. 

  

Segundo Walber Agra, a pós-modernidade conduz para uma necessidade de fundamentação 
das decisões do Supremo Tribunal Federal - STF, face ao esmorecimento da previsibilidade 
das decisões que, ao fugir do padrão, carecem de legitimidade, asseverando que uma das 
saídas é a democratização das decisões do Órgão, através do alargamento do número de seus 
intérpretes25, tendo o Brasil aderido a estas ideias que foram inseridas no direito interno pela 
Lei n. 9.868/99 (Amicus Curiae). 

  

Assim, na ADPF 153 houve participação da sociedade civil com oito amicus curiae e ampla 
manifestação social com juntadas de vários abaixo-assinados, mas que, contudo não foram 
suficientes para convencer os intérpretes formais da Constituição. 

  

Agra destaca que estas ideias partem da teoria de Peter Häberle que prega uma interpretação 
aberta e realizada por todos, sem restrição quanto ao número, pois não podem ter o monopólio 
da interpretação apenas os intérpretes formais, destacando que para esta teoria um regime 
democrático efetivo não pode prescindir desta interpretação aberta, momento em que haveria 
um diálogo do STF com a sociedade civil.26 

  

Ao fim e ao cabo, pode-se afirmar que o diálogo formal efetivamente existiu no curso da 
ADPF 153, mas foi a decisão da Corte Interamericana que soube ouvir o clamor da sociedade 
brasileira. 

  

7. Breve análise dos votos divergentes na ADPF 153/STF 

  

Em pese o STF na ADPF 153 ter entendido pela integração da Lei da Anistia a nova ordem 
constitucional, bem como que fora "concedida, igualmente anistia aos autores de crimes 
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políticos ou conexos" praticados no período do regime de exceção, a Corte considerou que 
tais entendimentos são incompatíveis com a Convenção Americana, consoante o já exposto 
linhas atrás. 

  

Neste sentido, a decisão da Corte Interamericana está acorde com o voto vencido do Ministro 
Ricardo Lewandoski27, na decisão do STF na ADPF 153 que reconhecera a existência de 
crimes de lesa-humanidade (tortura), dotados de imprescritibilidade e insuscetíveis de graça 
ou anistia (fl. 11528), asseverando ter o Brasil a obrigação de respeitar o Direito Humanitário 
(fl. 118), citando inclusive o polêmico caso "Cesare Batisti" (fl. 120) e listando inúmeros 
crimes comuns praticados (fl. 125). 

  

O voto lúcido do Ministro Ricardo Lewandoski traz à tona a questão dos crimes políticos 
relativos, considerando-os hard cases, sendo necessária uma abordagem caso-a-caso, cujos 
critérios seriam da preponderância e atrocidade dos meios. 

  

Com a exata noção e consciência dos fatos, o Ministro Ricardo Lewandoski votou pela 
procedência parcial da ação, no sentido de dar interpretação conforme à Constituição do 
parágrafo primeiro do artigo primeiro da Lei 6.683/1979, de modo a que se entenda que os 
agentes do Estado não estão automaticamente abrangidos pela anistia, sendo necessária uma 
abordagem caso-a-caso pelo judiciário no caso concreto, momento em que o juiz adotaria os 
critérios da preponderância e atrocidade dos meios, nos moldes da própria jurisprudência do 
STF. 

  

Já o Ministro Ayres Brito, também vencido, chegou a chamar "hipocrisia normativa" (fl. 136) 
o sentido atribuído ao texto e afirmou em seu voto não se aplicar a anistia à crimes hediondos 
e equiparados, pois não teriam eles sido incluídos no núcleo deôntico da Lei, registrando 
também alguns relatos de crimes (fls. 137-138). 

  

Destacou ainda em seu voto que as pessoas que praticaram os crimes (comuns) tramitavam à 
margem de qualquer ideia de Lei, frisando que "torturador não é ideólogo" (fl. 139) e a 
existência de crimes de lesa-humanidade (fl. 142) para, ao final, julgar parcialmente 
procedente a ação para excluir da anistia os crimes previstos no artigo 5º, inciso XLIII, da 
Constituição. 

  

Assim, neste particular os votos divergentes encontraram guarida no julgamento da Corte 
Interamericana, afastando os crimes comuns, os atos cruéis dos agentes estatais que deveriam 
servir aos cidadãos e não torturá-los, atentar contra sua dignidade ou fazê-los desaparecer. 
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A decisão final do STF, ao que parece, não contextualizou os fatos de acordo com a sua 
própria jurisprudência da época, onde em inúmeros julgados os cidadãos brasileiros batiam às 
suas portas: 

  

... o STF lavrou memoráveis decisões em defesa do Direito. "Habeas-corpus impetrados pelos 
indiciados em IPMs, ou réus de processos já iniciados, eram acolhidos pelos ministros, seja 
para libertar os detidos, seja para desclassificar os delitos para a Justiça Comum, seja para 
garantir o direito a foro especial, seja para travar a ação penal por inexistência de crime.29 

  

A Corte Constitucional também olvidou as mudanças que sofreu a própria instituição por 
força do regime ditatorial: 

  

... o presidente Castello Branco, com a força dos Atos Institucionais, aposentou membros 
daquela Corte, alterou sua composição para nomear ministros afinados com o Regime Militar 
e determinou a competência exclusiva da Justiça Militar para julgar civis acusados de crimes 
contra a Segurança Nacional.30 

  

Como se viu até os ministros do STF foram vítimas do poder repressor do período de exceção 
brasileiro, notadamente após a decretação do Ato Institucional número 5 - AI 5, de 13 de 
dezembro de 1968, não se podendo negar a força dos poderes constituídos quando da 
promulgação da malfadada Lei de Anistia brasileira. 

  

Ao comentar tese de Doutorado de Lúcia Elena Bastos sobre a Anistia no caso brasileiro, Inês 
Soares destaca: 

  

A autora reflete sobre os meios possíveis de se restaurar o convívio social em um pós-conflito 
e destaca que os agentes públicos brasileiros não poderiam ter sido anistiados pelos crimes 
cometidos na ditadura (tortura, execuções sumárias, desaparecimento forçado de pessoas) e 
que a interpretação dada à Lei 6.683/79 não é adequada aos princípios que regem o direito 
internacional. Como diz a autora, os Estados que perdoam irrestritamente os torturadores 
antes de levá-los a julgamento não cumprem suas obrigações internacionais de julgar os 
crimes contra a humanidade"31 

  

Esta inadequação não passou despercebida pela Corte que afastou a compatibilidade da lei 
pátria com a Convenção Interamericana, sendo este o ponto de partida da sentença em análise. 
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Neste aspecto, parece que os ministros de nossa Corte Constitucional acostumaram-se a 
crueldade de nosso tempo, nas palavras de Cançado Trindade: 

  

O século XX, que marcha célere para seu ocaso, deixará uma trágica marca: nunca, como 
neste século, se verificou tanto progresso na ciência e tecnologia, acompanhado 
paradoxalmente de tanta destruição e crueldade.32 

  

Esta crueldade é também percebida como natural (infelizmente) pela população, que capta 
certo reflexo do estado de coisas que existia (e existe) como algo que é. Uma reificação do 
senso comum33. 

  

Outrossim, o reflexo da impunidade adquirida pelos torturadores anistiados desaguou em 
outros mares: 

  

As Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais de hoje, reforçadas pela experiência 
nefasta do regime militar, são o resultado de uma visão de segurança, que está presente nos 
órgãos do estado e em parcela considerável da sociedade brasileira, enquanto combate da 
criminalidade.34 

  

Neste sentido, peculiar e apropriada a decisão de implantação de programa de capacitação em 
direito humanos nas Forças Armadas imposta pela Corte ao Estado brasileiro, sendo 
inovadora a decisão, ao fazer surgir no direito interno uma forte vinculação ao sistema 
protetivo de direitos humanos interamericano com a imposição da decisão como conteúdo 
obrigatório dos programas de capacitação. Nas palavras de Lima Jr.: 

  

Com efeito, os tratados internacionais de direitos humanos reforçam a Carta de direitos 
prevista constitucionalmente, inovando-a, integrando-a e complementando-a com a inclusão 
de novos direitos.35 

  

Outrossim, como já mencionado, a decisão da Corte Interamericana determinou que o Brasil 
se responsabilizasse pelo cumprimento efetivo dos direitos às garantias judiciais e à proteção 
judicial que foram violados pela interpretação dada à Lei da Anistia, no que Ramos, 
analisando os deveres desta natureza protetiva no tocante a implementação das decisões no 
Brasil, assevera: 
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Já a obrigação de garantia concretiza uma obrigação de fazer, que consiste na organização, 
pelo Estado, de estruturas capazes de prevenir, investigar e mesmo punir toda violação, 
pública ou privada, dos direitos fundamentais da pessoa humana.36 

  

Ou seja, não basta a simples adesão formal a uma convenção para que se efetive cumprimento 
da mesma, são necessárias medidas de ordem administrativa, que pressupõem decisões 
políticas, para a implementação das estruturas capazes de dar guarida ao resultado esperado, 
servindo a publicidade das decisões internacionais como justa medida para constranger os 
gestores públicos a adotarem efetivamente a postura concretizadora dos direitos humanos. 

  

O que se percebe é que a atuação da CIDH funciona como um regulador ético quando falha o 
direito interno em aplicar o princípio da densidade suficiente (ou mínimo existencial) 
consistente em garantir que os direitos que exigem concretização jurídico-político tenham 
precisão em seu conteúdo.37 

  

Adeodato coloca o controvertido tema em forma de pergunta: 

No fundo da controvérsia sobre a construção jurisprudencial dos direitos fundamentais estão a 
questão conceitual já exposta, entre a definição do material ou formal, e a questão ética sobre 
a possibilidade de universalização dos direitos humanos. Quer dizer, se os direitos humanos 
são tão evidentes que nem precisariam de positivação ou se a ética está ao sabor das 
preferências circunstanciais.38 

  

Percebe-se, pois, que a construção de estruturas necessitam de decisões eminentemente 
políticas que, de fato, ficam ao sabor de preferências contextuais, exercendo uma decisão de 
uma Corte Internacional (e sua jurisprudência) forte influência por conta do constrangimento 
internacional, como fora observado em linhas anteriores. 

  

Heloísa Amélia Greco, em tese de doutoramento em História/UFMG, intitulada "Dimensões 
fundacionais da luta pela anistia"39 afirma categoricamente que o movimento pela anistia 
visava o direito à memória enquanto dimensão da cidadania e com brilhantismo trata dos "nós 
górdios a serem desatados na disputa pela apropriação da memória: a reciprocidade, os mortos 
e desaparecidos políticos e a instituição da tortura." Ou seja, nitidamente a pesquisadora se 
debruça sobre o caráter excludente da Lei que fora denunciado pelas CBAs - Comissões 
Brasileiras de Anistia. 

  

A prova mensurável do Poder que se conserva e não anistia de fato, vem da voz de um 
revolucionário exilado em carta aberta à nação brasileira, cujo trecho singelo e profundo, é 
reproduzido pela historiadora: "Ao estabelecer um limite, qualquer que seja, à anistia, o Poder 
conserva um trunfo: quer provar que não cede, concede."40 
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Em arremate, conclui a pesquisadora: 

  

Esclarecimento das mortes e desaparecimentos políticos, responsabilização e punição dos 
torturadores, desmantelamento do aparelho repressivo, denúncia da violência policial, luta 
contra todas as formas de repressão, interlocução prioritária com o movimento popular, 
recuperação da cidade enquanto espaço de exercício da cidadania: é este o conteúdo político 
do legado do movimento pela anistia o responsável pela sua dimensão matricial a partir da 
articulação de um contradiscurso que institui nova gramática da luta pelos direitos humanos e 
da construção da contramemória enquanto direito ao passado cujo núcleo é o direito à 
verdade.41 

  

Com a decisão da Corte Interamericana, ao que parece, conseguiu-se atingir o desiderato 
legado pelos responsáveis pelo movimento pela anistia. 

  

  

  

  

8. À guisa de conclusão 

  

  

A importância da sentença do "CASO GOMES LUND E OUTROS ("GUERRILHA DO 
ARAGUAIA") VS. BRASIL", proferida pela CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS - CIDH dá-se inicialmente pelo fato de ser uma condenação inédita do Brasil, 
onde pela primeira vez um Tribunal Internacional apreciou a Lei de Anistia brasileira, 
reconhecendo-a como incompatível com o sistema internacional de direitos humanos e o 
Estado como responsável por crimes de lesa-humanidade (detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado). 

  

Neste contexto, causou embaraço internacional o julgamento improcedente da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF número 153 interposta pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, notadamente por ser uma decisão 
irrecorrível no plano interno, ao entender como conforme a interpretação dada a Lei da 
Anistia. 
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Com a nítida crítica da CIDH ao STF contida na sentença internacional do caso Araguaia, vez 
que o mesmo deixou de realizar o chamado controle de convencionalidade no plano interno, 
obteve-se a atenção do Estado brasileiro no sentido de que se observe as normas 
internacionais pelo seus Órgãos Jurisdicionais. 

  

Neste estudo, procurou-se demonstrar que a decisão do STF não contextualizou os fatos de 
acordo com a sua própria jurisprudência da época, onde em inúmeros julgados os cidadãos 
brasileiros batiam às suas portas para garantir direitos e os tinham assegurados pela Corte, ao 
ponto de que o regime ditatorial passou a praticar ingerências, aposentando ministros e 
nomeando outros "afinados" consigo. Ou seja, olvidou o STF que até os seus ministros foram 
vítimas do poder repressor do período de exceção brasileiro, não se podendo negar a força dos 
poderes constituídos quando da promulgação da malfadada Lei de Anistia brasileira, que auto-
anistiou os criminosos "afinados" com o Poder e impediu a persecução criminal e o 
conhecimento da verdade sobre os fatos ocorridos no período. 

  

Assim, em pese o STF na ADPF 153 ter entendido pela integração da Lei da Anistia a nova 
ordem constitucional, bem como que fora "concedida, igualmente anistia aos autores de 
crimes políticos ou conexos" praticados no período do regime de exceção, a Corte considerou 
que tais entendimentos são incompatíveis com a Convenção Americana, na linha de 
entendimento do voto vencido do Ministro Ricardo Lewandoski, que reconhecera a existência 
de crimes de lesa-humanidade (tortura), dotados de imprescritibilidade e insuscetíveis de 
graça ou anistia, asseverando ter o Brasil a obrigação de respeitar o Direito Humanitário. 

  

Neste sentido, não é difícil perceber que não basta a simples adesão formal a uma convenção 
para que se efetive cumprimento da mesma, sendo necessárias medidas de ordem 
administrativa, que pressupõem decisões políticas para a implementação das estruturas 
capazes de dar guarida ao resultado esperado, servindo a publicidade das decisões 
internacionais como justa medida para constranger os gestores públicos a adotarem 
efetivamente a postura concretizadora dos direitos humanos. 

  

Percebe-se, pois, que a construção de estruturas necessitam de decisões eminentemente 
políticas que, de fato, ficam ao sabor de preferências contextuais, exercendo a decisão da 
CIDH forte influência por conta do constrangimento internacional decorrente. 

  

Por fim, é possível concluir que o Brasil foi condenado por não dar efetividade as normas 
interamericanas, em que pese ter usado de recursos retóricos no sentido de que estava 
diligentemente cumprindo o seu papel, quando na verdade uma parcela daqueles que 
exerceram o poder ditatorial outrora ainda encontra-se como agentes capazes de influência 
como atores no jogo político-institucional, mas que, dada a magnitude da decisão da CIDH, 
deverão conformar-se à nova realidade dos direitos humanos no plano nacional por força dos 
pactos internacionais firmados, com a consequente mudança de paradigma nas estruturas 
concretizadoras dos direitos humanos no plano interno. 
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O Direito Fundamental à indenização - evolução conceitual e sua interpretação 
constitucional 

Tula Wesendonck[1] 

Resumo 

Este artigo propõe um estudo do direito fundamental à indenização através da evolução 
conceitual da indenização e de sua interpretação constitucional. O estudo elaborado tem por 
objetivo demonstrar a relevância da caracterização do direito à indenização como um direito 
fundamental, no que concerne à interpretação constitucional dada à indenização, e a utilização 
da noção de direito fundamental à indenização como mecanismo de resolução de alguns 
problemas contemporâneos ligados à responsabilidade civil. 
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The fundamental right to compensation - Conceptual evolution and it's constitutional 
interpretation. 

Abstract 

This article propose a study under the fundamental right to compensation through the 
conceptual evolution of the right to compensation and it's constitutional interpretation. The 
research has a main objective shows the importance to characterize the right to compensation 
as a fundamental right, in the constitutional interpretation to the compensation and the use the 
idea of fundamental right as a mechanism to solve many contemporary problems linked with 
law of torts. 
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INTRODUÇÃO 

Para entender o direito à indenização como um direito fundamental, seus efeitos e sua 
operacionalidade é necessário analisar a evolução do "direito à indenização" no Direito 
brasileiro, partindo do contexto da vigência do Código Civil de 1916, passando pelos efeitos 
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da Constituição Federal de 1988 e pelos reflexos do texto constitucional sobre a 
responsabilidade civil regulada pelo Código Civil de 2002. 

O Código Civil de 1916 tinha um caráter eminentemente patrimonialista, consentâneo com a 
estrutura social vigente na época de sua publicação, pois marcado por princípios liberais e 
individualistas que não permitiam espaço para compreensão de um direito à reparação por 
danos provocados a elementos subjetivos da pessoa: a principal expressão da personalidade 
era o direito de ser proprietário e, portanto, a patriomonialidade era essencial para o sistema 
de responsabilidade civil. 

Porém, era um valor vigente, descontextualizado de uma teoria de proteção dos direitos da 
personalidade, a proteção da honra da pessoa, através de um conjunto de disposições 
específicas para regular uma parte sensível da vida social da época que era a moralidade 
vinculada ao casamento, repressão aos crimes contra a honra e aspectos peculiares da vida 
social.  [2] 

Essa circunstância fez com que ao longo do século XX fossem surgindo decisões esporádicas 
reconhecendo a existência e possibilidade do dano moral no ordenamento jurídico brasileiro, 
mesmo diante da inexistência de uma regra geral a esse respeito. 

Tais decisões fizeram com que doutrina brasileira, na tentativa de sistematizar o regime da 
responsabilidade civil e, já no influxo das idéias surgidas após a segunda grande guerra, em 
especial aquelas decorrentes da conhecida jurisprudência dos valores passaram a interpretar o 
artigo 159 do Código Civil como uma cláusula geral da responsabilidade civil que tinha 
internamente a possibilidade de ser um veículo para a aplicação geral de um regime dos danos 
morais. 

Isso ocorreu, fundamentalmente, pela ampliação da noção de dano[3] que na cláusula geral 
não está limitada pela noção patrimonialista. A esse propósito Clóvis do Couto e Silva 
afirmava que o art. 1.553 do CC de 1916 se relacionava com o art. 159 CC, e este dispositivo 
era considerado como uma cláusula geral da responsabilidade civil no Direito brasileiro, a 
exemplo do modelo adotado pelo Código Civil francês.[4] 

O autor referia que esses dois dispositivos possibilitavam a interpretação no sentido de 
considerar viável a indenização por dano moral. A interpretação dada nesse sentido por Clóvis 
do Couto e Silva e outros juristas não era unânime, ao menos até o advento da Constituição 
Federal de 1988. Além disso, havia o problema da limitação do dano no caso de injúria ou 
calúnia, pois pela redação do artigo art. 1547, construiu-se uma interpretação de 
alternatividade, já que o artigo dispunha que se o ofendido não pudesse provar o prejuízo 
material o ofensor teria que pagar a multa no grau máximo da pena criminal respectiva e isso 
gerava a idéia que o dano patrimonial e o moral não seriam cumuláveis. 

Ou seja, a indenização por dano moral não foi criação da CF de 88, orientação que também é 
corroborada por Sergio Severo, que traz em sua obra a descrição de decisões que datam de 
1913 (antes do CC de 1916) sobre a indenização do dano moral[5]. 

Mas, ainda que se considerasse existente no ordenamento brasileiro os permissivos para o 
reconhecimento da indenização pelo dano moral, Clóvis do Couto e Silva alertava que não 
havia uma pacificação em torno da matéria. Somente depois da CF de 88, é que se tornou 
admissível, de maneira inquestionável no ordenamento brasileiro, a indenização por dano 
moral e a compreensão de que o conceito de dano do art. 159 do Código Civil de 1916 
também admitia a noção de "dano moral". Daí a importância dos incisos V e X do art. 5º da 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7843
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio  Grande do Sul



CF, que sepultaram as discussões em torno da viabilidade da indenização pelo dano moral (ou 
extrapatrimonial)[6]. 

Além do CC de 1916 não possuir um tratamento satisfatório quanto ao dano moral, o Direito 
brasileiro também se deparava com outra característica negativa, pois continha dispositivos 
discriminatórios, como se percebe do conteúdo do art. 1548[7]. 

A esse respeito, importante colacionar neste estudo as críticas tecidas por João Luiz Alves, no 
início do século XX: "Estabelecendo o Código a obrigação de reparar o mal, no caso de 
estupro, se a mulher for honesta, teve por fim negar à deshonesta, victima de estupro, 
qualquer direito? Não seria justo, nem seria humano. Por mais degradada que seja a mulher, 
resta-lhe sempre o direito de dispor livremente do seu corpo (...). Esta indemnização, certo, 
não pode ser a devida à mulher honesta, consistente no dote ou na reparação pelo casamento, 
mas terá de obedecer aos principios geraes de direito, nos termos dos arts. 1.549 e 1.553"[8]. 

Assim, somente com a CF de 1988 foi possível considerar a "existência do princípio da 
reparação de um dano moral com generalidade"[9], restando superada com o art. 5º, X da CF 
de 88 a discussão em torno da admissibilidade do dano moral, bem como viável a cumulação 
do dano moral com o patrimonial. 

Nesse contexto se justifica o estudo proposto neste artigo como o objetivo de definir a 
relevância ou não de considerar o direito à indenização como um direito fundamental através 
da interpretação constitucional do direito à indenização e o alcance que terá essa interpretação 
para a resolução de alguns problemas contemporâneos no âmbito da eficácia do direito 
fundamental à indenização. 

I - A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO NO 

ORDENAMENTO BRASILEIRO 

•A)      Os reflexos da nova ordem constitucional sobre o direito à 

indenização. 

A partir da Constituição de 1988 se inaugura uma importante fase no Direito Civil brasileiro 
tendo em vista que a Constituição passa a tratar de matérias ligadas aquilo que antes era 
denominado como esfera privada. As "categorias clássicas do direito constitucional, tais como 
"bem comum", "interesse público", "soberania", "lei", "direitos fundamentais", precisavam ser 
repensadas. Do mesmo modo, como se impõe com relação aos conceitos tradicionais do 
Direito Civil."[10] 

Essa é uma característica própria das Constituições dos Estados democráticos, nas quais os 
princípios fundamentais dos diversos ramos do Direito e também do Direito Privado passaram 
a fazer parte dos textos constitucionais, sobretudo nos países de tradição romano-
germânica.[11] 

Isso fez com que se relativizasse a dicotomia entre Direito Privado e Público, e surgisse o 
movimento da constitucionalização do Direito Civil. Porém, o Direito Privado continuou 
tendo "espaço próprio", "não restou absorvido pelo Direito Constitucional", mas passou a ser 
necessário interpretar o Direito Privado como um ramo do Direito que perdeu o seu caráter 
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individualista e patrimonialista[12]. O Direito Privado deixou de se preocupar 
fundamentalmente com a censura do responsável e passou a se preocupar com as vítimas dos 
danos, dando maior efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana[13]. 

O estudo em torno da matéria é importante sob a perspectiva de que a legislação civil "pode 
mais": a legislação autoriza ir além dos contornos atuais da responsabilidade civil e isso 
contribui para o estabelecimento do direito fundamental à indenização, na proteção dos 
direitos da personalidade. 

Por isso, pode-se afirmar que a sociedade é fundada sobre o Direito Privado, mas ela não pode 
ser separada do Estado, ela deve estar integrada ao Estado, num sistema que Ludwig Raiser 
considerava vinculado à Lei Fundamental dos alemães[14], e que no ordenamento brasileiro 
deve ser vinculado à Constituição Federal. 

Em estudo proposto a respeito da dogmática dos Direitos Fundamentais e Direito Privado 
Canotilho sugere que o legislador não precisa assumir um papel de inimigo dos direitos, 
aquele que somente restringe direitos. A intervenção do legislador pode ser "concretizadora, 
clarificadora, densinficadora, constitutiva de direitos e não apenas restritiva" de direitos. A lei 
pode também exercer a função protetora de direitos, pode ser harmonizadora, otimizadora de 
direitos[15]. 

Clóvis do Couto e Silva defendia que embora a CF de 1988 fosse um avanço para o Direito 
Brasileiro, porque trouxe a pacificação da necessidade de indenização do dano moral, acabou 
trazendo uma visão limitativa da responsabilidade civil, porque o termo dano moral pode não 
englobar alguns casos nos quais não se buscava a indenização antes da CF de 88 e a limitação 
constitucional fez com que se continuasse a não buscar a indenização depois dela, como se vê 
nos casos consagrados pela jurisprudência francesa ("préjudice d'agrément" - indenização 
pelo prejuízo juvenil, perda do gosto do olfato, perda das atividades de lazer ...), por isso é 
necessária uma interpretação ampla dos artigos que tratam sobre a responsabilidade civil para 
incluir também outras formas de danos extrapatrimoniais[16]. Nesse contexto, embora não 
referido pelo autor de forma expressa, pode também ser incluído o dano existencial, matéria 
sobre a qual existe grande discussão nos dias de hoje[17]. 

Porém, a interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional precisa ser consentânea com o 
sentido do reconhecimento do Direito a indenização, que foi ampliativa em todos os sentidos, 
já que visava proteger de forma ampla os direitos da personalidade, razão pela qual a 
expressão "dano moral" não se limita ao dano moral subjetivo, mas às formas de dano 
extrapatrimonial. 

Essa interpretação é fundamentada, também, pela reiterada preocupação do Constituinte em 
inserir diversos dispositivos que tratassem sobre a responsabilidade civil.[18] 

O inciso V do art. 5º assegura direito de resposta proporcional ao agravo e também a 
indenização por dano material, moral ou à imagem, atribuindo status constitucional e de 
direito fundamental ao que já estava previsto na Lei 5.250, de 09.02.1967 (Lei de Imprensa). 

A inviolabilidade dos direitos personalíssimos, e o respectivo direito à indenização está 
prevista no inciso X, do art. 5º.  

O inciso XXVII, do art. 5º nas suas letras "a" e "b" ao garantir a proteção às participações 
individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humana, inclusive em 
atividades desportivas, assegura o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
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àqueles que criarem ou participarem das respectivas criações. Tal dispositivo mantém as 
previsões da Lei 5.988/73. 

O art. 37, § 6º trata da responsabilidade objetiva do Estado e o art. 21, XXIII, "c", estabelece a 
responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. 

 O inciso XXVII do art. 7º traz importante inovação ao tratar da indenização civil nas 
hipóteses de acidente do trabalho, alargando o entendimento da Súmula 229 do STF que a 
admitia apenas nas hipóteses de dolo ou culpa grave. O texto constitucional menciona apenas 
"dolo ou culpa", sem qualquer referência ou exigência no sentido de que a culpa seja grave. 

Ao dispor dessa forma a Constituição respondeu aos anseios de uma sociedade que clamava 
pelo tratamento da matéria de forma mais efetiva (tendo em conta que o modelo tradicional de 
responsabilidade fundada na culpa e no dano patrimonial já estava superado em virtude dos 
novos danos experimentados pela sociedade). A responsabilidade civil, agora inserida da CF, 
recebeu a proteção do manto constitucional, e isso exige mais esforço no exame e 
interpretação da matéria, sob pena de que a determinação constitucional se torne letra morta, e 
isso não pode ocorrer porque o objetivo foi dar à matéria a proteção da norma constitucional, 
passando a ser objeto de competência de exame do STF, que é o guardião da Constituição. 

Assim, impossível ignorar que o Constituinte dedicou-se a regular a Responsabilidade Civil 
na Constituição, e isso, como já foi referido anteriormente, seguindo a orientação dos modelos 
das Constituições dos Estados democráticos, em especial os países de tradição romano-
germânica (a exemplo de Itália e Portugal) que inserem os princípios fundamentais do Direito 
Privado em seu bojo. 

Assim, a CF de 88 substituiu a idéia de proteção da liberdade pela noção de proteção da 
dignidade da pessoa humana. E isso exige que o intérprete não só reflita sobre a CF, mas 
também esteja comprometido com a transformação do Direito, trazida pela própria 
Constituição, uma vez que deixa de seguir o modelo de tutela do CC de 1916, que era restrito 
à tutela do indivíduo e passa ter uma tutela da dignidade da pessoa humana.[19] 

Alguns doutrinadores defendem que pelo fato do art. 5º da CF, nos inciso V e X, ter incluído a 
inviolabilidade à honra e à imagem no rol de direitos fundamentais, teria assegurado a 
indenização no caso de violação desses direitos, e isso fez com que o dano, seja de natureza 
patrimonial ou moral, se desprendesse da noção de culpa, tendo assim a responsabilidade 
assumido o critério objetivo[20]. 

Porém, é imperioso esclarecer, mesmo defendendo que a responsabilidade pelo dano moral 
deriva do simples fato da violação de um direito da personalidade, tornando-se, pois, 
desnecessária a prova do reflexo (ou seja, não é necessário provar o dano em si, porque ele é 
in re ipsa) é necessário mostrar a violação do direito da personalidade (fato ilícito) e o nexo 
de causalidade, porque ainda que se vislumbre hoje na responsabilidade civil, a idéia de 
flexibilização dos pressupostos da responsabilidade civil, tais pressupostos continuam 
existindo e são necessários para a configuração da responsabilidade. 

A esse respeito merece ser referida importante decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 
Paraná que reconheceu ter a Constituição Federal elevado a reparação por danos morais ao 
status de direito fundamental da pessoa (art. 5º, V) e por isso "passou a prevalecer a tese de 
que não é necessária a demonstração de efetivo prejuízo para que se tenha direito à reparação 
por danos morais, vez que a simples comprovação dos fatos e do nexo de causalidade já 
demonstram a violação de preceito constitucional".[21] 
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Esse é um dos pontos mais importantes a respeito da caracterização do direito à indenização 
como um direito fundamental, havendo corrente doutrinária respeitável que defende que a 
simples violação um direito da personalidade gera a característica de ilícito indenizável, na 
defesa de que deve ser "recuperada a idéia de dano como lesão a um interesse juridicamente 
protegido", assim, basta provar a lesão, não há necessidade de a vítima provar a existência do 
dano para conseguir alcançar a procedência da ação[22]. 

Essa solução foi utilizada pelo STJ ao julgar famoso caso envolvendo a Atriz Maitê Proença 
que depois de ter feito ensaio fotográfico para revista masculina, para o qual houve 
autorização, teve posteriormente a publicação das fotografias em jornal de grande circulação 
sem a prévia autorização. 

No caso concreto, a posição do STJ foi de reformar a decisão proferida pelo Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro[23], tendo em vista que mesmo não trazendo nenhum dano à 
imagem da autora, havia a possibilidade de ser procedente o seu pedido em virtude da lesão 
ao direito juridicamente protegido, porque a sua imagem foi utilizada sem autorização. 

Assim, o dano passa a ser configurado como a lesão ao uso desautorizado da imagem de uma 
pessoa, não dependendo da verificação das conseqüências desse uso, sejam elas negativas ou 
positivas[24].  

Importante ressaltar, que no Rio Grande do Sul o Jornal Zero Hora também foi condenado a 
pagar indenização à atriz, por publicar as fotografias do ensaio fotográfico da revista 
masculina sem a autorização da autora. Na ocasião, teria sido realizada entrevista com a atriz 
e as fotografias do ensaio nu foram incluídas na publicação da entrevista sem qualquer 
autorização prévia[25]. 

Esse caso é importante para o desenvolvimento deste trabalho, tendo em vista que no caso 
concreto o que se colocou em discussão foi o fato de discutir a viabilidade de indenização 
pelo dano moral com base simplesmente na ocorrência da lesão a direito juridicamente 
protegido, sem que se fizesse a comprovação da existência do dano. 

Se no caso concreto, fosse discutindo o proveito econômico que o jornal obtivesse pelo uso 
das fotografias sem a autorização da atriz a matéria seria objeto do direito restituitório. 

A discussão sobre o direito fundamental à indenização atingiu também as relações de 
consumo e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), no art. 6.º, VI e VII 
contemplou a reparação do dano sofrido pelo consumidor: "São direitos básicos do 
consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais 
e coletivos e difusos. VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados". 

O CDC trouxe mais rigor nas indenizações, para os casos de inclusão indevida em cadastros 
de devedores, pela incidência do dano punitivo. Antes a indenização era mais preocupada com 
a reparação integral e o CDC trouxe a preocupação com o aspecto didático pedagógico da 
indenização. 

A regra da responsabilidade civil sempre foi de se estabelecer a indenização pela medida do 
dano. A partir das idéias de Boris Stark (1947) passou a se estabelecer o caráter sancionatório 
da indenização. O autor apontava a tendência do valor da indenização ser maior quando o 
ofensor age com culpa grave ou dolo. Esse entendimento é adotado em parte da jurisprudência 
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brasileira e acolhido na doutrina, relacionado com o instituto dos punitive damages, ou 
exemplary damages do direito norte-americano, cabíveis notadamente nos casos de danos 
extrapatrimoniais coletivos. A esse respeito, embora não usando o termo dano punitivo, foi 
acatada pelo Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul segundo o qual a natureza da 
reparação do dano moral consiste em um "misto de satisfação compensatória à vítima e de 
sanção ao causador do dano, ou seja, deve-se, com a condenação pecuniária, propiciar à 
vítima uma satisfação, um prazer, que sirva de lenitivo à amargura que lhe foi imposta, ao 
mesmo tempo em que se pune civilmente o lesador (sic), buscando até mesmo efeito 
repressivo e pedagógico (Ap Civ 196032965, 9.ª Câm. Civ., Porto Alegre, TARS, rel. Juiz 
Antônio Guilherme Tanger Jardim, Revista Julgados do TARS 98/407-408.). [26] 

Outro aspecto relevante, e que deve ser destacado no estudo do direito fundamental à 
indenização se refere à orientação que passou a ser adotada na jurisprudência brasileira a 
respeito da impossibilidade de limitação da indenização nos casos de ofensa à honra. 

Assim já decidiu o STF, que "toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por 
dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade 
irrestrita assegurada pela atual Constituição da República. Por isso, já não vige o disposto no 
art. 52 da Lei de Imprensa, o qual não foi recebido pelo ordenamento jurídico vigente."[27] 
Além disso, merece ser considerado que "o fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como 
regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. 
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e 
humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da República - 
incisos V e X do art. 5º, no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo 
Brasil."[28] 

Contribui também para a reflexão a respeito da evolução do conceito de indenização o 
entendimento de que os danos morais podem ser cumulados com os danos patrimoniais. Essa 
matéria que foi objeto de grande discussão no passado, como se pode ver da ementa a seguir 
"Na ação ordinária de indenização cumulada com perdas e danos, em relação às despesas do 
luto da família, a nova Constituição Federal em seu art. 5º, V e X, entende inteligentemente 
poder ser calculado, considerando-se os danos, material e moral. Quanto ao valor da pensão, a 
mesma é calculada em relação ao salário mínimo vigente na época, ou quando conhecido o 
valor que recebia a vítima o cálculo é feito sobre o mesmo"[29]. 

Hoje a matéria está pacificada com a súmula 37 do STJ (17.03.92) que passou a entender 
cumuláveis as indenizações do dano material e moral provenientes do mesmo fato, o que 
ganhou reforço com a súmula 387 do STJ (26.08.2009) que passou a reconhecer a cumulação 
da indenização pelo dano moral e estético. 

•B)      O Direito à indenização no Código Civil e sua interpretação 

constitucional. 

É inegável que a responsabilidade civil ganhou nova feição no Código Civil de 2002, o que 
pode ser percebido, entre outros aspectos pela inclusão da regra geral da responsabilidade 
objetiva e pela preocupação em estabelecer a proteção aos direitos da personalidade. Isso se 
deve em grande medida pela consolidação na legislação civil das orientações já preconizadas 
pela CF 88. Porém, ao invés desse aspecto ser considerado como determinante do 
sepultamento das discussões a respeito da constitucionalização do Direito Privado, deve servir 
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como estímulo para reacender o debate em torno da matéria, tendo em conta a utilidade de 
considerar a indenização como um direito fundamental. 

Nesse sentido, cabe o alerta de que não se pode "ignorar os princípios constitucionais, ou 
interpretá-los à luz do Código Civil" [30] (a citação se refere ao CC de 1916), o que pode por 
a perder toda a evolução da responsabilidade civil. 

Assim é importante perceber que o CC de 2002 trouxe grandes inovações, mas essas 
inovações continuam merecendo interpretação conjugada com a CF. 

Dentre as inovações do CC de 2002 se percebe a inclusão expressa da indenização pelo dano 
moral (art. 186), a caracterização do fato ilícito independentemente de dano, como se percebe 
no modelo de redação adotado para a responsabilidade no CC de 2002 que caracteriza no art. 
186 e 187 do CC o ato ilícito, e trata em capítulo específico a obrigação de indenizar nos 
artigos 927 e ss do CC. Assim, deixa claro que a responsabilidade não é a única conseqüência 
do ato ilícito (matéria que tem relevância sobretudo nos casos de abuso do direito, como 
pondera Judith Martins-Costa)[31]. 

Além dessas inovações, o CC de 2002 traz capítulo específico destinado a tratar dos direitos 
da personalidade e sua proteção, ponto de extrema relevância para o estudo que se propõe 
neste artigo, em virtude da consolidação dos dispositivos constitucionais, merecendo destaque 
a proteção da imagem e da honra e da dignidade da pessoa humana. 

A esse respeito Pietro Perlingieri alerta sobre a tentativa do Direito Civil de reconstrução do 
"conceito de pessoa", com destacada ênfase no "valor da pessoa", e acrescenta: "No 
personalismo confluem as ideologias que, depois da Segunda Guerra Mundial, encontram um 
compromisso político nos princípios fundamentais das novas democracias ocidentais e, em 
parte, daquelas orientais: o espiritualismo cristão, com veias modernas e sociais, que têm dado 
vida ao cristianismo social moderno; o existencialismo; o marxismo, recusado na sua 
integralidade pelo personalismo, mas apreciado pela sua substância humanista de liberação 
social".[32] 

Isso corrobora com o argumento já referido anteriormente, que a Constituição de 88 substituiu 
a idéia de proteção da liberdade pela noção de proteção da dignidade da pessoa humana[33], e 
essa orientação reflete também no CC de 2002. 

 Talvez isso possa ser explicado pelo fato de que "muitos dos princípios que foram alçados ao 
status de direitos fundamentais têm suas origens no Direito Privado. A migração de princípios 
de Direito Privado para o Direito Constitucional deu-se com a massiva previsão constitucional 
destes princípios voltados à preservação do homem no período pós 2ª Guerra Mundial, 
principalmente nos países da Europa ocidental que experimentaram tantos horrores, como 
formas imperativas de garantias da dignidade da pessoa humana em sua plenitude."[34] 

E, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, se torna evidente a elevação da pessoa 
como centro de irradiação de seu sistema, perdendo, ou minimizando sensivelmente, o 
centralismo patrimonialista que dominava o Código Civil revogado, o que pode ser explicado 
pelo princípio da socialidade, diretriz básica do CC de 2002 idealizado por Miguel Reale[35]. 

O CC de 2002 incluiu um capítulo destinado à proteção dos direitos da personalidade, mas 
não ficou imune a críticas, como a advertência de que o CCB, ao contrário do CC português 
não trata de uma regra geral de proteção dos direitos da personalidade, como se vislumbra do 
art. 70 do CC português que estabelece uma tutela geral da personalidade[36]. 
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Nesse sentido, merece destaque a posição de Fabio de Andrade que considera prejudicial a 
falta de uma regra geral de tutela dos direitos da personalidade, pois se houvesse um preceito 
geral de proteção da personalidade daria mais conexão ao princípio da dignidade humana e 
tornaria mais efetiva a proteção dos direitos da personalidade, pois uma cláusula geral de 
tutela daria mais efetividade aos direitos de personalidade específicos. Assim não haveria 
dúvida de que o rol dos dispositivos do CC é exemplificativo e não taxativo[37] 

Ainda segundo o autor, outro aspecto positivo a ser ponderado no caso de um preceito geral 
diz respeito ao uso racional do princípio da dignidade da pessoa humana que muitas vezes 
acaba sendo vulgarizado. 

Mas, parte da doutrina entende que é desnecessária a solução apontada acima, tendo em vista 
que justamente por existir na CF 88 o princípio da dignidade da pessoa humana, se dispensa 
um preceito geral no CC.[38] Também merece destaque a posição de Judith Martins-Costa 
que comentando o então projeto do CCB, refere que o art. 12 do CC é uma cláusula geral de 
proteção dos direitos da personalidade.[39] 

A proteção dos direitos da personalidade no CC de 2002 faz com se justifique que o direito à 
indenização alcance o status de direito fundamental, como se verifica do posicionamento do 
STF, em importantes decisões, que tratam de forma expressa sobre o direito fundamental à 
indenização e que merecem ser citadas neste trabalho. 

A primeira a ser referida é uma decisão proferida em fevereiro de 2010, nos autos do Recurso 
Extraordinário n. 469251 RS, no qual se colocava em questão a pertinência ou não de uma 
indenização por dano moral em virtude de violação da honra. No processo, a empresa 
jornalística Zero Hora foi demandada sob o argumento de ofendido à honra do autor por 
veicular matéria jornalística na qual um Deputado Federal teria sido abordado por policiais 
militares. A decisão foi no sentido de não reconhecer viável a indenização tendo em vista que 
não teria se verificado no caso concreto conduta antijurídica, pois o jornal somente tornou 
público fato verídico, não praticando assim comportamento contrário ao Direito. 

A decisão é importante, pois marca a vinculação do direito à honra, a sua proteção e a 
indenização em decorrência da lesão sofrida, corolário da CF, decorrência do direito 
fundamental, como se pode observar do trecho transcrito da ementa: "Como a honra é um 
conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade do indivíduo, o seu bom nome, a sua 
reputação e o respeito que merece dos demais, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso V 
e X, elevou o valor da moral individual a direito fundamental, tornando-a um bem 
indenizável."[40] 

A segunda decisão a ser referida, também proveniente do STF, foi proferida nos autos do 
Agravo de Instrumento AI 369691 RJ, que também faz alusão ao termo direito fundamental à 
indenização, como se vê da ementa a seguir:  "1. A Constituição reconhece como direito 
fundamental o da indenização por dano moral, mas não estabelece a forma pela qual será 
tal indenização calculada, tendo o acórdão recorrido negado o caráter punitivo da fixação por 
ele feita com fundamento nas circunstâncias de ser a vítima pai-de-família e da natureza do 
evento que foi a morte. Inexiste, assim, a alegada ofensa direta aos incisos V e X do artigo 5º 
da Carta Magna.2. Em face do exposto, nego seguimento ao presente agravo"[41]. 

Outra decisão que merece destaque neste estudo é a que trata do direito fundamental à 
reparação integral, proferida em 5 de março de 2009, nos autos do RO 00578-2007-030-04-
00-0, o qual reconheceu a indenização por dano moral em decorrência de acidente de 
trabalho. Na ementa do julgado se percebe a orientação do Tribunal de utilizar a expressão 
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direito fundamental à indenização, como se vê do trecho a seguir transcrito: "Acidente do 
trabalho. Violação a direitos personalíssimos do empregado. Sofrimento e angústia 
impingidos à esfera subjetiva. Dano moral que irradia a obrigação de indenizar. Direito 
fundamental à reparação integral, ex vi do art. 5º, inciso X, da Constituição da 
República."[42] 

Assim, pode se perceber, que mesmo de maneira tímida, os Tribunais já têm feito referência 
ao termo direito fundamental à indenização, reconhecendo a eficácia da norma constitucional, 
o que é um dos problemas contemporâneos mais importantes a ser resolvido tanto em matéria 
de responsabilidade civil quanto em matéria de eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais[43]. 

II - PROBLEMAS CONTEMPORÂNEOS DA EFICÁCIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À INDENIZAÇÃO. 

  

Como visto anteriormente, o CC de 2002 não traz uma regra geral de proteção dos direitos da 
personalidade como acontece no Direito português no seu art.70[44]. Isso contudo, não pode 
conduzir à conclusão de que no sistema brasileiro os direitos da personalidade seriam 
considerados como numerus clausus[45]. Mas, é necessário admitir que o tratamento dado aos 
direitos da personalidade e sua violação no CC de 2002 acabou sendo limitado, e em virtude 
dessa limitação ganha interesse o debate em torno da categorização do direito à indenização 
como um direito fundamental. 

A utilidade dessa discussão se vislumbra no art. 20 do CC que traz o direito à imagem como 
um direito da personalidade. No sistema do CC de 2002, a imagem somente poderá ser usada 
por outrem se houver expressa autorização, mas a legislação civil limita a indenização aos 
casos em que houver ofensa à moral do indivíduo ou então que o uso da imagem se destinar a 
fins comerciais. 

Se a imagem for usada sem autorização, mas não for para fins comerciais ou não violar a 
honra do indivíduo, o CC não autoriza àquele que teve a sua imagem usada de forma 
indevida, a indenização e nem mesmo a possibilidade de buscar a reparação in natura, pela 
violação do direito, consistente no uso indevido da imagem. 

Para esses casos, a CF pode ser usada, com a finalidade de alargar o âmbito de proteção dos 
direitos da personalidade, que acabaram recebendo tratamento limitado no CC de 2002. 
Assim, nesse caso específico tem interesse em se usar a responsabilidade civil 
constitucional[46], ou mais precisamente, o termo proposto neste estudo: direito fundamental 
à indenização, para buscar a proteção dos direitos da personalidade considerados em si 
mesmos, independentemente de ter havido dano ou não. 

Essa forma de reparação é a reparação in natura que segundo Clóvis do Couto e Silva era a 
regra do CC de 1916 (art. 1534)[47]. O CC de 2002 não trata de forma específica dessa forma 
de reparação, o que reforça a existência de uma tradição da patrimonialização das relações 
civis na Responsabilidade Civil no Direito brasileiro, assim, embora o CC de 2002 repita a 
regra do dispositivo do CC de 1916, a regra acaba sendo a busca pela indenização nos casos 
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de ato ilícito. Assim, a solução no caso concreto descrito acima é usar a CF e não o CC, 
porque este último diploma legal não regula a matéria. 

            Essa noção é corroborada por Ingo Sarlet para quem o tratamento dado aos direitos 
fundamentais na CF de 88 faz com que mesmo tendo sido referidos os direitos da 
personalidade no CC de 2002 há utilidade em continuar usando o fundamento constitucional 
para a proteção desses direitos tendo em vista que "as normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5.º, § 1.º, da CF/1988), o que, por si só, já 
bastaria para demonstrar o tratamento diferenciado (e privilegiado) que os direitos 
fundamentais reclamam no âmbito das relações entre Constituição e Direito Privado. Se a 
influência sobre a ordem jurídico-privada não é, por certo, prerrogativa dos direitos 
fundamentais, também não há como negligenciar que existem fortes razões a sustentar uma 
natureza qualitativamente diferenciada"[48]. 

Assim, deve ser feita uma interpretação da legislação civil integrada à Constituição 
Federal[49] para que não ocorra o seu esvaziamento e se tenha o efeito de irradiação da CF, 
em suma os direitos fundamentais além de vincularem o legislador privado, vinculam os 
juízes e Tribunais a aplicarem o Direito Privado à luz da Constituição e dos direitos 
fundamentais[50]. 

Vale lembrar que a "Constituição portuguesa de 1976 que, em seu art. 18/1, consagrou 
expressamente uma vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais, a nossa 
Constituição de 1988 sequer previu, a despeito de consagrar o princípio da aplicabilidade 
imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais (art. 5.º, § 1.º, 
CF/1988)".[51] 

Por isso, é importante usar o argumento de que se está diante não só de um direito da 
personalidade e de sua violação prevista no CC, mas também de que se está diante de um 
direito fundamental e de sua violação prevista na CF, e isso porque aí se terá o efeito da 
eficácia imediata dos direitos fundamentais conforme já dispôs Ingo Sarlet: "não 
vislumbramos razão para afastar, desde logo, uma vinculação direta dos particulares - seja 
qual for a natureza do direito fundamental em questão - a não ser quando se cuide de direitos 
fundamentais que tenham por destinatário precípuo o Poder Público"[52] 

Isso conduz a uma "eficácia irradiante" e um "dever geral de respeito" (...) "autorizando e 
impondo ações do Poder Público no sentido de proteger os direitos fundamentais também 
contra agressões oriundas de particulares, poderosos ou não". E não é demasiado destacar: 
"Todas as normas de Direito Privado, independentemente de sua qualidade, podem e 
devem ser consideradas para efeitos de uma interpretação embasada nos direitos 
fundamentais".[53] 

Dito isso, percebe-se que existe grande importância do debate em torno do direito 
fundamental à indenização e, sob o ponto de vista prático, pode se elencar algumas situações 
em que isso se torna evidente como se verá a seguir. 

•A)      Ponderação dos Direitos Fundamentais 

A primeira questão a ser enfrentada nessa matéria diz respeito à solução a ser tomada no 
confronto de direitos fundamentais. 
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Canotilho adverte que "o direito do estado constitucional democrático e de direito leva a sério 
os princípios, é um direito de princípios ... tomar a sério os princípios implica uma mudança 
profunda na metódica de concretização do direito e, por conseguinte, na actividade 
jurisdicional dos juízes."[54] 

Essa passagem é importante para se fixar a noção a respeito de como se poderá "ponderar" 
bens jurídicos, constitucionalmente protegidos.  O autor refere que é necessário o jurista 
perceber que existem alguns casos difíceis em que a lógica do "tudo ou nada", do "verdadeiro 
ou falso", da "segurança e insegurança",  é a pior lógica para dar uma solução razoável e 
racional a esses casos. 

O autor exemplifica a situação com o caso em que uma criança teria sido "roubada", ou, pelo 
menos, transferida ilegalmente para a Itália, onde um casal lhe deu um tratamento de filha. 
Qual seria a melhor solução? Defender a usucapião de crianças? Defender a segurança 
jurídica e os ditames da lei que determinam a devolução da criança? O autor alerta que 
mesmo sendo um caso difícil não poderiam ser minimizados os princípios da dignidade da 
pessoa e o livre desenvolvimento da personalidade. Assim o autor defende que deveria existir 
uma constitucionalização da jurisdição. 

Além desse caso, o autor refere que os direitos fundamentais intervêm diretamente nas 
relações dos particulares uns com os outros, e para ilustrar a situação aponta caso de um 
português que intentou junto dos tribunais civis uma ação contra o locador a fim de poder 
instalar na sua residência uma antena parabólica destinada a possibilitar a recepção de notícias 
da sua Pátria. O locador opôs-se e o Tribunal deu-lhe razão. O português resolveu lançar mão 
do amparo da ação constitucional de defesa junto do Tribunal Constitucional. Este deu-lhe 
razão porque nas relações jurídico-civis de arrendamento não deve ser aniquilado o direito 
fundamental da informação. 

O autor cita Dworkin, para quem "o direito não se inventa, mas a criação do direito para o 
julgamento de casos difíceis exige uma hermenêutica específica assente numa ponderação ou 
balança de princípios, dificilmente reconduzível a soluções subsuntivas ou a induções de 
precedentes judiciais disfarçados". 

Alexy refere que os as normas são divididas em princípios e regras. Entre ambos existe uma 
diferença qualitativa. Considera a distinção entre princípios e regras da seguinte forma: 
princípios ordenam que algo seja realizado da maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes, são mandamentos de otimização, podem ser 
satisfeitos em graus variados, a medida de sua satisfação não depende das possibilidades 
fáticas, mas também das possibilidades jurídicas, e as possibilidades jurídicas são 
determinadas pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que sempre são 
satisfeitas ou não o são (dependendo de sua declaração de validade ou não). As regras contêm 
determinações no âmbito do que é fática e juridicamente possível. Os direitos fundamentais 
são normas que podem ser regras ou princípios.[55] 

Os direitos fundamentais têm uma garantia jurídico-constitucional de direitos individuais que 
não se esgota em uma garantia de direitos de defesa do cidadão clássicos contra o estado. Os 
direitos fundamentais personificam também um ordenamento de valores objetivos. Esses 
valores jurídico-fundamentais ou princípios valem não somente para a relação entre o Estado 
e o cidadão, mas, muito além disso, para todos os âmbitos do Direito. Com isso produz-se um 
efeito de irradiação dos direitos fundamentais. Alexy defende que quando há colisão de 
princípios somente por ponderação pode ser resolvida. Interessante notar que essa visão de 
Alexy é apresentada para contrapor a crítica de Jürgen Habermas, para quem ponderar no 
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Direito Constitucional conduz a vários problemas dentre os quais a arbitrariedade dos juízes, e 
que a ponderação tomaria dos direitos fundamentais sua força normativa. Habermas alerta que 
pelo ponderar, os direitos seriam reduzidos de grau ao plano dos objetivos, programas e 
valores.  Porém Alexy demonstra que quando há colisão desproporcional é necessário uma 
intervenção a um direito fundamental, e isso se verifica nos casos em que não resta outra 
saída, não existe outra possibilidade de intervenção[56].  

Para resolver esses conflitos, Judith Martins-Costa sugere que se pode usar o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Mesmo após a Constituição, porém, poucos são os acórdãos que 
buscam no princípio da dignidade da pessoa humana a fonte para a criação de novos casos ou 
para operar a ponderação de valores quando conflitantes os princípios e as garantias 
constitucionais, ante os constantes atentados verificados, na ordem prática, ao livre 
desenvolvimento da personalidade e à dignidade humana[57]. 

Nesse sentido a autora refere o acórdão do TJSC, por voto do Des. Alcides Aguiar, que 
deferiu mandado de segurança para sustar programa de televisão que noticiara fato delituoso, 
envolvendo o autor da ação, com fundamentado no princípio constitucional da dignidade da 
pessoa, como se vê do trecho da ementa que segue: "Diante de dois direitos fundamentais 
conflitantes, deve prevalecer aquele que defende um bem maior, e, no caso em discussão, este 
é o da dignidade da pessoa humana face à liberdade, indiscriminada, da imprensa" (MS 9.564, 
4.ª Câm. Civ., TJSC, Xanxerê, relator designado Des. Alcides Aguiar, j. 13.03.1997).[58] 

Em caso parecido, no qual também se ponderou o direito à informação diante do direito à 
honra e à imagem, o Tribunal de Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
determinou que "não há violação do direito à honra se a matéria jornalística se restringe a 
retratar o fato como ocorreu, sem extrapolar o direito à liberdade de expressão e o dever de 
informação" (...) "A simples falta de autorização na divulgação da imagem não implica 
necessariamente em violação a esse direito da personalidade quando alguém comparece, por 
vontade livre e consciente, a um evento público com ampla cobertura jornalística e permanece 
ao lado de personalidade política sem qualquer preocupação em preservar a sua intimidade da 
curiosidade geral".[59] 

O mesmo Tribunal proferiu outra decisão, no sentido de reconhecer a necessidade de se 
atender ao princípio da ponderação quando colidem os direitos fundamentais da intimidade, 
vida privada, honra e intimidade com a liberdade de informação e a liberdade de imprensa que 
também são direitos fundamentais. Assim, ao examinar caso em que foi ajuizada ação 
indenizatória por danos morais, em virtude de matéria jornalística divulgada em Blog de 
Jornalista. O Tribunal entendeu que no caso não seria viável a indenização tendo em vista que 
se tratava de homem público alvo de noticiários e de duras críticas pelos jornais 
nacionais[60]. 

Ainda sobre a ponderação, o STF proferiu decisão reconhecendo que "o sigilo bancário, 
espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois 
deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na 
forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da 
razoabilidade"[61]. 

Porém, importante ressaltar que a regra vigorante é a da preservação do sigilo bancário, e 
somente terá lugar a sua quebra em casos excepcionais, como demonstrado pelo STF no 
trecho da ementa que segue: "Requisição de remessa ao STF de lista pela qual se identifiquem 
todas as pessoas que fizeram uso da conta de não residente para fins de remessa de valores ao 
exterior: impossibilidade. Configura-se ilegítima a quebra de sigilo bancário de listagem 
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genérica, com nomes de pessoas não relacionados diretamente com as investigações (art. 
5º,  X, da CF). Ressalva da possibilidade de o Ministério Público Federal formular pedido 
específico, sobre pessoas identificadas, definindo e justificando com exatidão a sua 
pretensão."[62] 

Outra situação em que a ponderação é relevante para determinar ou não a ocorrência de dano, 
é a que dispõe sobre a proteção do direito de propriedade em confronto com o princípio da 
dignidade da pessoa humana, nos casos de revista íntima feita pelo empregador em face do 
empregado, como se vê do trecho da ementa que segue: "em nenhum momento o direito à 
propriedade ou ao poder diretivo do empregador foi posto em dúvida. Ocorre que tal poder 
encontra limites, se confrontado com o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana, ou ainda com o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade da pessoa, como 
se deu no presente caso"[63]. 

Ainda a respeito da ponderação, é importante referir decisão proferida pelo STF, que 
considerou viável a escuta telefônica em escritório de advocacia, o que afrontaria a 
inviolabilidade do escritório, tendo em vista que no caso concreto o advogado era suspeito de 
prática de crime, como se vê da ementa que segue: "Escuta ambiental e exploração de local. 
Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial, 
no período noturno, para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão 
judicial. Invasão de domicílio. Não caracterização. (...) Inteligência do art. 5º, X e XI, da CF; 
art. 150, § 4º, III, do CP; e art. 7º, II, da Lei 8.906/1994. (...) Não opera a inviolabilidade do 
escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, 
sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de 
exercício da profissão."[64]  

•B)      Lesão ao nascituro 

Além da ponderação, há relevância na discussão em torno do direito fundamental à 
indenização nos casos em que a ofensa ocorre em relação ao nascituro. O nascituro não tem 
personalidade, mas tem direitos submetidos a uma condição suspensiva, e em virtude disso 
pode se assegurar a proteção dos direitos da personalidade.[65] 

Assim, o TARS expressamente reconheceu "o direito" do nascituro à indenização pela morte 
de seu pai, considerando "desimportante o fato de D. ter nascido apenas após o falecimento do 
pai", pois, "mesmo que não o tenha conhecido, por certo terá o menino, por toda a vida, a dor 
de nunca ter conhecido o pai" (Ap Civ 195080585, 5.ª Câm. Civ., 26.10.1995, rel. Des. Rui 
Portanova, TARGS 97/298).[66] 

No mesmo sentido, foi a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que 
determinou a indenização a ser paga pelo Estado por apenado foragido que causa morte de pai 
de família, estendendo a indenização também ao nascituro, inclusive no que diz respeito aos 
danos extrapatrimoniais[67]. 

Também viável a indenização quando a lesão ao nascituro ocorre por dano sofrido pela mãe 
na gestação. O Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul reconheceu a indenização por dano 
moral em pelo sofrimento gerado em decorrência de Acidente de Trânsito que gera angústia e 
tensão à gestante ao longo de 8 meses[68]. No mesmo sentido, foi determinada indenização 
pelo dano moral decorrente do erro de interpretação da farmácia ao vender ao consumidor 
medicamento diverso da receita médica, que é contra indicado para gestante, causando risco 
de aborto[69]. 
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Essas decisões são importantes, mas é necessário referir que foi objeto de debate no caso 
concreto somente o direito de indenização à gestante, não tendo sido considerado que 
qualquer ofensa dirigida à gestante, sobretudo à sua integridade física, pode gerar prejuízo ao 
nascituro, e isso pode ser indenizado se for considerado a indenização como direito 
fundamental. 

Interessante referir a esse respeito a decisão proferida em ação de revisão de indenização 
julgada no processo movido por João Carlos Graboius, torturado na barriga da sua mãe, 
Criméia Grabois, durante a ditadura militar[70]. Nesse caso, houve a indenização paga ao 
filho, e essa indenização foi devida tendo em vista o prejuízo que sofreu por não ter uma 
gestação saudável o que demonstra a preocupação com os direitos do nascituro. 

Esse caso não é isolado, muitos outros ocorreram, sendo uma técnica comum na época da 
ditadura militar a tortura de mulheres grávidas[71]. 

Além dessas situações, deve ser considerado como dano ao nascituro, a lesão decorrente de 
má conduta médica, que por erro de diagnóstico ou de procedimento, na gestação ou no parto, 
causa dano à saúde do nascituro. 

A esse respeito, importante referir decisão proferida em outubro deste ano, pelo Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, que reconheceu a responsabilidade civil em decorrência de 
lesão ao nascituro por erro médico verificada pelo fato do médico, mesmo conhecendo a falta 
de estrutura do hospital para atendimento no caso concreto, fez com que a parturiente 
aguardasse longas horas para que o parto fosse feito, o que ocasionou as lesões cerebrais na 
infante, conforme se vê: "O Município, na condição de pessoa jurídica de direito público 
interno, responde objetivamente pelo atendimento prestado em estabelecimento sob sua 
ingerência, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Hipótese em que demonstrado terem sido as 
seqüelas suportadas pela demandante decorrentes das complicações enfrentadas no parto e das 
condições do nosocômio de responsabilidade do Município, havendo nexo causal entre a má 
prestação do serviço municipal e os danos descritos na exordial". (...) "São incomensuráveis a 
dor e o sofrimento suportados pela autora, ante a perda de grande parte de suas funções 
cerebrais, em razão das complicações no seu nascimento, estando caracterizado o danum in re 
ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, 
prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto"[72]. 

O mesmo Tribunal, examinando outro caso também impôs a indenização por danos 
decorrentes de falha no atendimento no parto e seqüelas ao neonato, como segue: "Age com 
culpa, por imprudência, negligencia e imperícia, médico obstetra que deixa de constatar o 
sofrimento fetal, mantendo o procedimento de parto normal sem aplicação de técnicas 
auxiliares a expulsão do nascituro, e, no momento critico do parto, entrega a parturiente aos 
cuidados exclusivos da enfermeira assistente, saindo da sala cirúrgica, vindo a nascer o bebe 
com graves lesões neurais decorrentes de anoxia, que o condena a uma vida vegetativa. Danos 
materiais decorrentes das despesas com permanente tratamento medico, vencidas e vincendas, 
a serem apuradas em liquidação de sentença. Pensionamento vitalício mensal a criança 
amparado nas conseqüências do dano"[73]. 

C) Ocorrência de dano pela simples violação de um direito da personalidade 

Outra vantagem de considerar a reparação de danos como direito fundamental da pessoa 
repousa nos fatos em que se pode estar diante de situação em que a violação do direito 
fundamental por si só não gera dano. A esse respeito, importante referir que o art. 20 do CC 
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faz a referência somente à indenização e não à reparação in natura, e existem casos em que se 
pode ter a violação do direito da personalidade sem a ocorrência de dano, por isso haveria a 
possibilidade de buscar a solução do caso com base na CF para pedir, por exemplo, que a 
veiculação da imagem cessasse. 

Porém, se for considerado o direito à indenização como um direito fundamental, poder-se-ia ir 
além: se a simples violação ao direito da personalidade ocasiona o dano em si, além da 
reparação in natura o autor poderia buscar a indenização. 

Essa posição não é unânime e precisa ser ponderada com a idéia de que no sistema do CC de 
2002 o ato ilícito está desvinculado do dano, assim a responsabilidade civil não é a única 
conseqüência do ato ilícito, e para incidir a indenização deveria sempre ocorrer dano[74]. 

Ainda que essa advertência seja necessária neste trabalho, é também importante perceber que 
na jurisprudência vários são casos reconhecidos em que a vítima não precisa provar o dano 
para que se imponha a indenização, ou seja: a indenização que fica submetida à ocorrência de 
lesão ao direito da personalidade. 

Nesse sentido, pode ser citado o caso Maitê Proença (já analisado neste artigo), no qual o 
objeto da disputa recaía sobre a incidência de indenização por dano moral pelo uso indevido 
da imagem, sem a necessidade de comprovação da existência de dano moral.  

Além desse caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconheceu o direito à 
indenização quando se tratar de simples violação do direito à personalidade quando o nome da 
pessoa for vinculado à coluna de cunho homossexual[75], nos casos de criação de perfil falso 
no Orkut[76], em situação em que o Estado descumpre ordem judicial de concessão de 
medicamento ao cidadão[77]. 

O Tribunal de Justiça do Paraná também reconheceu a caracterização de indenização pelo 
dano moral no caso de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 
devedores[78]. 

O posicionamento é compartilhado pelo STJ, que julgando caso sobre a violação de 
correspondência (extrato do FGTS) entendeu que incide o dano moral pela simples violação 
de direito da personalidade, sem a necessidade da vítima provar a ocorrência do dano[79]. 

Assim, verifica-se a utilidade de reconhecer o direito à indenização como um direito 
fundamental. 
  

CONCLUSÃO 

A matéria objeto deste artigo é nova. Não se encontra tratada de forma expressa na doutrina 
brasileira. Porém, esse argumento não afasta a utilidade da discussão a respeito da viabilidade 
do reconhecimento do direito fundamental à indenização. 

Da mesma forma, o fato do Código Civil de 2002 ter repetido certos dispositivos 
constitucionais, ou ter estabelecido de forma expressa a proteção dos direitos da 
personalidade, não relega ao segundo plano a discussão em torno da constitucionalização do 
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Direito Privado, ao contrário, deve servir como estímulo a reacender o debate em torno 
matéria, reforçando a proteção dos direitos da personalidade pelo princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

Como se viu no desenvolvimento do estudo feito neste artigo, considerar o direito à 
indenização como um direito fundamental é de grande relevância para a evolução da 
responsabilidade civil, disciplina que por sua dinâmica, exige interpretação sob o enfoque 
constitucional. 

Assim, é extremamente útil para o Direito vigente o enfrentamento da matéria, tendo em vista 
a possibilidade de se estabelecer novas soluções para a incidência da responsabilidade civil, 
como é o caso da lesão ao nascituro, a fixação da caracterização do dano em decorrência da 
lesão a direito juridicamente protegido e também no exame dos conflitos dos direitos 
fundamentais, através da ponderação. 

Dessa forma, situações jurídicas nas quais não havia o reconhecimento de indenização mesmo 
ocorrendo lesão, poderão agora ser objeto de ações indenizatórias. 

Além disso, mesmo considerando que a indenização não é única forma de proteger os direitos 
fundamentais, pois a própria Constituição Federal dispõe sobre a reparação in natura quando 
se refere ao direito de resposta, defender o direito fundamental à indenização é de extrema 
importância, tendo em vista que a legislação civil atual (art. 20 do CC, por exemplo) em 
certos casos a reparação in natura, quando ocorre exploração da imagem sem autorização 
prévia, e em virtude disso não se verifique prejuízo ou exploração da imagem com fins 
comerciais. 

Para esses casos a legislação civil não traz solução satisfatória (não há indenização ou 
reparação in natura), sendo necessária a interpretação constitucional para tornar efetiva a 
proteção do direito da personalidade. 

Por fim, é necessário acrescentar que este artigo, teve por finalidade apresentar o tema à 
discussão, não se pretendeu esgotar o exame de uma matéria tão nova, que merece debate nos 
meios acadêmicos e judiciais. 
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Art. 1.538.  No caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido 
das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de lhe 
pagar a importância da multa no grau médio da pena criminal correspondente. (Redação dada 
pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919) 

§ 1o  Esta soma será duplicada, se do ferimento resultar aleijão ou deformidade. 

§ 2o  Se o ofendido, aleijado ou deformado, for mulher solteira ou viúva, ainda capaz de 
casar, a indenização consistirá em dotá-la, segundo as posses do ofensor, as circunstâncias do 
ofendido e a gravidade do defeito. 

Art. 1.541.  Havendo usurpação ou esbulho do alheio, a indenização consistirá em se restituir 
a coisa, mais o valor das suas deteriorações, ou, faltando ela, em se embolsar o seu 
equivalente ao prejudicado (art. 1.543). 

Art. 1.543.  Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa (art. 1.541), 
estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje 
àquele. 

Art. 1.547.  A indenização por injúria ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas 
resulte ao ofendido. 

Parágrafo único.  Se este não puder provar prejuízo material, pagar-lhe-á o ofensor o dobro da 
multa no grau máximo da pena criminal respectiva (art. 1.550). 
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Art. 1.548.  A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se este não 
puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à sua própria 
condição e estado: (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919) 

I - se, virgem e menor, for deflorada. 

II - se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por ameaças. 

III - se for seduzida com promessas de casamento. 

IV - se for raptada. 

Art. 1.549.  Nos demais crimes de violência sexual, ou ultraje ao pudor, arbitrar-se-á 
judicialmente a indenização. 

Art. 1.550.  A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas 
e danos que sobrevierem ao ofendido, e no de uma soma calculada nos termos do parágrafo 
único do art. 1.547. 

Art. 1.551.  Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal (art. 1.550): 

I - o cárcere privado; 

II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; 

III - a prisão ilegal (art. 1.552). 

[3] COUTO E SILVA, Clóvis do. O Conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado. In 
Revista dos Tribunais, n. 667, maio de 1991. 

[4] COUTO E SILVA, Clóvis do. Principes fondamentaux de la responsabilité civile en 
droit brésilien et comparé, Curso ministrado À Faculdade de Direito e Ciências Políticas de 
St. Maur (paris, XII). Mimmeo, 1988, p. 61. 

[5] SEVERO, Sérgio. Danos Extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996. 

[6] COUTO E SILVA, Clóvis do. O Conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado. In 
Revista dos Tribunais, n. 667, maio de 1991p. 7-16. 

[7] Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se este não 
puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à sua própria 
condição e estado: (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919)  

I - se, virgem e menor, for deflorada. 

II - se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por ameaças. 

III - se for seduzida com promessas de casamento. 

IV - se for raptada. 
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[8] MARTINS-COSTA, Judith. Os Danos à Pessoa No Direito Brasileiro e a Natureza da sua 
Reparação. In Revista dos Tribunais, n. 789, p. 21 e ss. 

[9] COUTO E SILVA, Clóvis do. O Conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado. In 
Revista dos Tribunais, n. 667, maio de 1991p. 7-16. 

[10] BODIN DE MORAES, Maria Celina. Constituição e Direito Civil: Tendências. In 
Revista dos Tribunais n. 779, setembro de 200, p. 47 e ss. 

[11] BODIN DE MORAES, Maria Celina. Constituição e Direito Civil: Tendências. In 
Revista dos Tribunais n. 779, setembro de 200, p. 47 e ss. 

[12] FACCHINI Neto, Eugênio. "Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização 
do direito privado". In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, Direitos 
Fundamentais e Direito Privado. 2ª. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 56. 

[13] FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo Código.  In: SARLET , 
Ingo Wolfgang, Org. O novo Código Civil e a Constituição., Livraria do Advogado editora, 
Porto Alegre, 2003, p. 161. 

[14] RAISER, Ludwig. Il Compito Del Diritto Privato. Milão: Editora Giufrè, 1990, p.183. 

[15] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra 
Editora, Coimbra, 2004,  p. 208. 

[16] COUTO E SILVA, Clóvis do. O Conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado. 
In Revista dos Tribunais, n. 667, maio de 1991p. 7-16. 

[17] Sobre o tema impende  a consulta de importante obra publicada recentemente: SOARES, 
Flaviana Rampazzo. Responsabilidade civil por dano existencial. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2009. 

[18] CASILLO, João . Dano e Indenização na Constituição De 1988, in Revista dos 
Tribunais, 660/37. 

[19] BODIN DE MORAES, Maria Celina. Constituição e Direito Civil: Tendências. In 
Revista dos Tribunais n. 779, setembro de 2000, p. 47 e ss. 

[20] AROUCA, José Carlos. Dano moral. In Revista de Direito do Trabalho, n. 128, 
outubro-dezembro 2007, p.60. 

[21] APELAÇÃO CÍVEL Nº 433.955-9, TJPR, Décima Câmara Cível, Relator Des. Arquelau 
Araujo Ribas, julg. em 06 de dezembro de 2007. 

[22] SCHEREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da Erosão 
dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.104. 

[23] Embargos Infringentes n. 250/199, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julg. em 
29.09.1999. 

[24] Recurso Especial n. 270.730, Relatora, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma do STJ, julg. em 
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[26] MARTINS-COSTA, Judith. Os Danos à Pessoa No Direito Brasileiro e a Natureza da 
sua Reparação. In Revista dos Tribunais, n. 789, p. 21 e ss. 

[27] RE 447.584, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 28-11-2006, Segunda Turma, DJ de 
16-3-2007. 
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Revista dos Tribunais n. 779, setembro de 200, p. 47 e ss. 

[31]MARTINS-COSTA, Judith. Conceito de ilicitude no novo Código Civil. Revista 
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[37] ANDRADE, Fábio Siebeneichler  de. Considerações sobre a Tutela dos Direitos da 
Personalidade no Código Civil de 2002. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O Novo Código 
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[44]PINTO, Paulo Mota. Direitos de Personalidade no Código Civil Português e no Novo 
Código Civil Brasileiro. Revista da Ajuris. Porto Alegre, vol. 31, n. 96, 2004, pp. 407-437. 

[45] ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. Considerações sobre a Tutela dos Direitos da 
Personalidade no Código Civil de 2002. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O Novo Código 
Civil e a Constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 

[46] BORGES, Roxana Cardorso Brasileiro. Direitos da Personalidade e Dignidade: da 
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de Direito Civil, n. 36, p. 54 e ss.   

[54] CANOTILHO,   José Joaquim Gomes.  A "Principialização" da Jurisprudência através da 
Constituição. In    Revista de Processo n. 98, junho de 2000, p. 83 e ss.   

[55] ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da 
Silva, São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 90 - 103. 
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[56] ALEXY, Robert.  Direitos Fundamentais, Ponderação e Racionalidade. In Revista de 
Direito Privado, n. 24, p. 334 e ss. 

[57] MARTINS-COSTA, Judith. Os Danos à Pessoa No Direito Brasileiro e a Natureza da 
sua Reparação. In Revista dos Tribunais, n. 789, p. 21 e ss. 

[58] MARTINS-COSTA, Judith. Os Danos à Pessoa No Direito Brasileiro e a Natureza da 
sua Reparação. In Revista dos Tribunais, n. 789, p. 21 e ss. 

[59] Apelação Cível 20070111069062APC 6ª Turma Cível Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA. 

[60] Apelação Cível 20070111218359APC, 4ª Turma Cível - TJDF Desembargador ALFEU 
MACHADO. 

[61] AI 655.298-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-9-2007, Segunda Turma, DJ de 
28-9-2007. 

[62] Inq 2.245-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 29-11-2006, Plenário, 
DJ de 9-11-2007. 

[63] STF - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 726654 BA Relator(a): MENEZES 
DIREITO, Julgamento: 02/02/2009. 

[64] Inq 2.424, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 26-11-2008, Plenário, DJE de 26-3-
2010. 

[65] Existe hoje grande debate sobre a personalidade do nascituro. Muitas teorias foram 
desenvolvidas a respeito da atribuição de personalidade ao nascituro, ou pelo menos de tutela 
ao nascituro. Tendo em vista que não é objeto deste artigo esgotar o estudo em torno da 
matéria, indica-se a leitura da obra: VIANA, Marco Aurélio S. Código Civil Comentado - 
Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

[66] MARTINS-COSTA, Judith. Os Danos à Pessoa No Direito Brasileiro e a Natureza da 
sua Reparação. In Revista dos Tribunais, n. 789, p. 21 e ss. 

[67] "Responsabilidade civil do estado. Apenado que, em regime semi-aberto fugitivo ha um 
mês, nada e feito para capturá-lo, e que assalta e mata motorista de taxi. Indenização aos 
familiares. Danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Voto vencido. 1.responsabilidade. 1.1-o 
art. 37, § 6°, da CF, estabelece responsabilidade do estado pelos danos que a ação ou omissão 
de seus agentes causarem a terceiros enquanto pelo art. 144, também da CF, 1.2-assim, tanto 
por um quanto por outro prisma, não pode o estado eximir-se da responsabilidade pela 
ausência, falha ou deficiência do serviço de segurança, verificada no caso concreto, tratando-
se de apenado, portanto, elemento sua custodia, que, em regime semi-aberto, não se 
apresentava havia um mês, sem que fosse tomada providencia efetiva para capturá-lo, e que 
veio a assassinar um motorista de taxi. 2.danos. 1.2-funeral. São devidos. 2.2-pensão. E 
devida a base de 2/3 da renda da vitima, visto que a outra parte esta consumia ao próprio 
sustento. 2.3-danos morais. São fixados conforme o caso concreto, e são devidos inclusive ao 
nascituro, uma vez que o sofrimento gerador do direito não e o sofrimento de efeito 
instantâneo decorrente do fato, mas sofrimento de efeito continuativo. 3. apelo provido. Voto 
vencido." (20fls). (Apelação Cível nº 598076172, Primeira Câmara cível, Tribunal de Justiça 
do RS, relator: Leo Lima, julgado em 18/08/1999) 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7867
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio  Grande do Sul



[68] "Acidente de Trânsito. Indenização por dano moral. Induvidosos sofrimentos, angústia e 
tensão, por longos oito meses, diante gravidez com possível prejuízo da vida e/ou da 
integridade física do nascituro, ha dano moral indenizável." (Apelação Cível Nº 194026779, 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: Geraldo César Fregapani, Julgado 
em 17/11/1994) 

[69] "Reparação de danos morais. Ingestão de medicamento inapropriado para a autora, 
gestante, por erro da farmácia ao ler a prescrição médica. Danos consubstanciados no mal-
estar, tontura, perda de forças e sudorese provocados. Angústia presumida ante a ingestão de 
medicamento contra-indicado para gestantes, notadamente no que diz com as conseqüências 
para o feto. Dano moral caracterizado. Recurso provido apenas para adequar o valor da 
indenização aos patamares da turma." (Recurso Cível Nº 71000969451, Terceira Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/09/2006) 

[70] Disponível no site http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2113895/idibal-piveta-recebera-
premio-franz-de-castro-holzwarth-no-dia-25-de-maio acesso em 02 de dezembro de 2010. 

[71] A título exemplificativo cabe mencionar : "No Recife, o Conselho de Justiça ouviu, em 
1970, este depoimento da estudante Helena Moreira Serra Azul, de 22 anos: (...) que o marido 
da interrogada ficou na sala já referida e ela ouviu, do lado de fora, barulho de pancadas; que, 
posteriormente, foi reconduzida à sala onde estava o seu marido, que se apresentava com as 
mãos inchadas, a face avermelhada, a coxa tremendo e com as costas sem poder encostar na 
cadeira; que o Dr. Moacir Sales, dirigindo-se à interrogada, disse que, se ela não falasse, ia 
acontecer o mesmo com ela; (...) na Delegacia, todos já sabiam que a interrogada estava em 
estado de gestação; (...) Também no Recife, a mesma ameaça sofreu a vendedora Helena 
Mota Quintela, de 28 anos, conforme denunciou, em 1972: (...) que foi ameaçada de ter o seu 
filho "arrancado à ponta de faca"; (...)  Em Brasília, a estudante Hecilda Mary Veiga Fonteles 
de Lima, de 25 anos, revelou, em 1972, como ocorreu o nascimento de seu filho, sob coação 
psicológica e com acentuados reflexos somáticos: (...) ao saber que a interrogada estava 
grávida, disse que o filho dessa raça não devia nascer; (...) que a 17.10 foi levada para prestar 
outro depoimento no CODI, mas foi suspenso e, no dia seguinte, por estar passando mal, foi 
transportada para o Hospital de Brasília; que chegou a ler o prontuário, por distração da 
enfermeira, constando do mesmo que foi internada em estado de profunda angústia e ameaça 
de parto prematuro; que a 20.2.72 deu à luz e (24 horas após o parto, disseram-lhe que ia 
voltar para o PIO." Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/dados/projetos/dh/br/tnmais/instrumentos.html acesso em 02 de 
dezembro de 2010. 

[72] Apelação Cível Nº 70033015785, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/10/2010. 

[73] Apelação Cível Nº 70003566577, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Julgado em 15/05/2002. 

[74] Nesse sentido Judith Martins-Costa. 

[75] "DANOS MORAIS. A prova desta modalidade de dano torna-se difícil e, em certos 
casos, até impossível, razão pela qual esta Câmara orienta-se no sentido de considerar o dano 
moral in re ipsa, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo." Apelação Cível Nº 
70029052743, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, 
Julgado em 29/04/2009) 
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[76] "DANOS MORAIS. Dano moral configurado, ante a violação do direito fundamental à 
honra e à imagem (art. 5º, X, da CF), possibilitada a perpetuação dessa ofensa e o 
agravamento da lesão, por ato omissivo da ré. A prova desta modalidade de dano torna-se 
difícil e, em certos casos, até impossível, razão pela qual esta Câmara orienta-se no sentido de 
considerar o dano moral in re ipsa, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo." 
(Apelação Cível Nº 70028159622, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Odone Sanguiné, Julgado em 15/04/2009) 

[77] "RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 
JUDICIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO 
MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. 2. Verificado descumprimento de ordem 
judicial concedida em antecipação de tutela, obrigando o Estado ao fornecimento de 
medicamento, deve responder objetivamente pelo dano extrapatrimonial gerado, que 
prescinde de comprovação por constituir-se in re ipsa, decorrendo da própria gravidade do 
fato. Cumpre frisar que dentro de um Estado Democrático de Direito pautado em suas 
relações internacionais pela prevalência dos direitos humanos e regido pelo Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana, mostra-se inaceitável o descumprimento por parte de um ente 

federado de ordem judicial proferida para o fim de garantir o fornecimento de medicamento a 
pessoa hipossuficiente. Ademais, seria uma demasia exigir-se da apelante que comprovasse o 
abalo psíquico que sofreu enquanto estava na expectativa de receber os medicamentos ou o 
valor correspondente.". (Apelação Cível Nº 70018165589, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 13/11/2008) 

[78] "O protesto indevido, por si só, já gera dano moral. A Constituição Federal elevou a 
reparação por danos morais ao "status" de direito fundamental da pessoa, conforme artigo 5.º, 
inciso V. Desse modo, passou a prevalecer a tese de que não é necessária a demonstração de 
efetivo prejuízo para que se tenha direito à reparação por danos morais, vez que a simples 
comprovação dos fatos e do nexo de causalidade já demonstram a violação de preceito 
constitucional." APELAÇÃO CÍVEL Nº 433.955-9, REL. DES. ARQUELAU ARAUJO 
RIBAS julg em 07 de dezembro de 2007. 

[79] "A responsabilização por dano moral, na hipótese dos autos, opera-se por força da 
simples violação de correspondência (in re ipsa), independentemente de prova da lesão." 
REsp 1025104 / RS Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julg. em 
27/04/2010. 
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RESUMO 
O presente artigo reflete sobre o significado dos direitos humanos e da cidadania no Brasil, 
procurando demonstrar que a inexistência de uma Revolução Burguesa em nosso país fez com 
que os direitos humanos e a cidadania adquirissem mera conotação legal, diverso do que 
aconteceu naquelas nações onde se verificaram movimentos revolucionários de conquista da 
cidadania e dos direitos humanos. Por não decorrerem de conquistas populares a cidadania e 
os direitos humanos no Brasil foram outorgados em cartas constitucionais e não adquiriram o 
significado e a concretização como se deu em outras nações. Assim, no intento de 
simultaneamente corroborar com tal perspectiva e lançar novas luzes sobre a mesma, o 
presente trabalho destaca alguns movimentos sociais que, desde Constituição Cidadã de 1988 
vêm abrindo possibilidades de reorientação das relações de poder constituintes nesse país. 
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA; DIREITOS HUMANOS; REVOLUÇÕES 
BURGUESAS. 
 
ABSTRACT 
This article reflects on the meaning of human rights and citizenship in Brazil, aiming to 
demonstrate that the absence of a Bourgeois Revolution in our country has made human rights 
and citizenship to acquire mere legal connotations, different from what happened in those 
nations where there revolutionary movements of the conquest of citizenship and human rights. 
So, the not apparent achievements of popular citizenship and human rights in Brazil were 
awarded in the constitutional charter and did not get the meaning and implementation as it did 
in other nations. Thus, in an attempt to simultaneously corroborate this perspective and shed 
new light on it, this work highlights some social movements that, from the Citizen 
Constitution of 1988 has opened possibilities for reorientation of power constituents's 
relations in this country. 
KEYWORDS: CITIZENSHIP; COLLECTIVE AND DIFFUSE RIGHTS; SOCIAL 
MOVEMENTS. 
 
 

Introdução 

  

            Na Europa Ocidental os direitos fundamentais nasceram do efetivo exercício da 
cidadania, decorrente de um longo processo histórico, o qual propiciou movimentos sociais e 
revoluções que fizeram surgir estados nacionais e um rol de direitos fundamentais do cidadão. 
No Brasil, o Estado nacional foi um projeto implantado pelas elites políticas, desde o Brasil 
Reinado, passando pelo Brasil Imperial, até a instalação da República. O povo brasileiro não 
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teve uma participação direta nesse processo de formação do Estado nacional. Assim, os 
direitos fundamentais, tal como aparecem pela primeira vez na Constituição Imperial de 1824, 
foram outorgados pelas elites políticas e adquiriram pouca efetividade. Nesse contexto 
histórico, a cidadania foi privilégio de poucos e ainda hoje encontra-se num processo de 
formação e de construção. 

            No Brasil, desde seu nascimento como Estado Independente a cidadania e os direitos 
humanos não decorreram de movimentos revolucionários e foram outorgados por uma Carta 
Constitucional, razão pela qual adquiriram pouca efetividade. Verificou-se, em nosso 
processo histórico, uma inversão, pela qual os direitos fundamentais criados nos textos 
constitucionais, doados de cima para baixo pelas elites, nunca foram conhecidos pela 
população. 

            Com o presente artigo objetivamos refletir sobre a origem e formação dos direitos 
fundamentais individuais no Brasil, demonstrando que entre nós a compreensão dos direitos 
humanos em gerações é de pouca ou nenhuma validade, pois os direitos individuais e a 
própria cidadania, em suas formações históricas, decorreram de concessões políticas de pouca 
ou nenhuma participação social. 

            O presente artigo procura denunciar a teoria individualista dos direitos humanos, a 
qual, sob a roupagem da subjetividade, banalizou as poucas conquistas históricas da 
população brasileira, esvaziando os direitos humanos em seu significado político e jurídico. 
Quando um povo não produz os movimentos revolucionários ou perde a memória histórica de 
movimentos populares que geraram a cidadania e os direitos humanos, posteriormente 
transformados em direitos fundamentais, pode-se dizer que esse mesmo povo perdeu sua parte 
de sua soberania e independência. Quando os direitos fundamentais não decorrem de 
conquistas sociais e populares, mas são concedidos em Cartas Constitucionais, num 
movimento vertical de normatização, que não conta com a efetiva participação popular no 
processo legiferante, esses direitos tornam-se meras ideologias, que banalizam as conquistas 
históricas da humanidade e ocultam seu significado jurídico e político. 

            A possibilidade de tal reflexão só foi possível ao nos depararmos com a situação 
histórica e atual dos direitos fundamentais da pessoa humana no Brasil. Trata-se de se admitir 
uma dura realidade: a cidadania e os direitos fundamentais no Brasil jamais alcançaram o 
sentido histórico, político e jurídico que representaram nos países europeus ou nos Estados 
Unidos da América do Norte. E isso se deve, em parte, à habilidade de nossas elites políticas 
de protagonizar um processo civilizatório patrimonialista e patriarcal e, por outro lado, à baixa 
adesão da população a movimentos sociais, quase sempre derrotados e apagados ou 
desfigurados em sua importância histórica e política. 

            Para demonstrar os fundamentos dessa reflexão, foi necessário desenvolvermos um 
percurso histórico, uma démarche acerca do conceito de cidadania surgido na Europa 
Ocidental, até alcançar uma compreensão sobre a importância do exercício da cidadania para 
a construção e conquista dos direitos humanos na história da civilização Ocidental. Nos 
estados nacionais europeus e mesmo nos Estados Unidos da América do Norte, as revoluções 
burguesas foram decorrência do efetivo exercício da cidadania e fizeram surgir declarações de 
direitos. No Brasil, assim como em muitos estados nacionais criados artificialmente pelas 
elites políticas, não se verificou o efetivo exercício da cidadania em seus primeiros séculos de 
existência. Dessa forma, esses estados nacionais não realizaram suas revoluções burguesas e 
os direitos fundamentais foram importados das constituições e declarações de direitos de 
outros países. 
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            Para apresentar essa reflexão, no primeiro item do presente trabalho, analisamos o 
surgimento do conceito de cidadania e como esse instituto firmou-se na historicidade da 
civilização Ocidental, caracterizando-se um conceito sine qua non para a construção dos 
direitos humanos. Nesse item, buscamos demonstrar que a idéia de cidadania possui uma 
origem muito antiga, mas que foi reconstruído e aperfeiçoado em diferentes momentos da 
história da civilização Ocidental, até tornar-se um conceito fundamental na luta pela 
reconstrução dos Estados absolutistas em Estados democráticos, nos Séculos XVII e XVIII. 

            Em seguida, no item segundo, demonstramos como esses movimentos sociais 
ocorridos na Europa nos Séculos XVII e XVIII influenciaram algumas colônias na América, 
ganhando contornos revolucionários e contribuindo para a Independência de algumas nações 
Americanas. 

            Por fim, no item terceiro, analisamos como as principais idéias sobre os direitos 
humanos foram transladadas do continente Europeu e Norte Americano para o Brasil, e como 
a maioria dos movimentos sociais na historicidade brasileira passou por um processo de 
banalização e desconstrução em seu significado histórico, no sentido de se enfraquecer 
propositadamente as conquistas populares e seu processo de memória e significado histórico. 
Seguem-se as considerações finais e as referências bibliográficas. 

  

I.    A Origem do conceito de cidadania e sua evolução até o advento dos Estados 
Modernos 

  

            A origem do conceito de cidadania é grega. Foi em Atenas, há mais ou menos VIII 
Séculos a. C. que surgiu no Mediterrâneo uma experiência singular: a idéia de Polis, espécie 
de cidade autônoma, independente e soberana que era governada, em última instância, por 
uma Assembléia de Cidadãos (politai). É verdade que essa Assembléia de Cidadãos não 
contava com a participação de todos, mas apenas dos homens livres e nascidos na própria 
Polis. Daí decorria que cidadão entre os gregos antigos era o homem livre, senhor de si e que 
tinha direito de participar da Assembléia de Cidadãos. Esse direito de participar da politai, 
portanto, não era extensivo aos escravos, mulheres e crianças, mas apenas aos homens livres 
que exerciam a prática do direito de decidir sobre os destinos políticos, culturais e econômicos 
da Polis. A esse direito de participar da politai e influenciar nos destinos políticos, culturais e 
econômicos da cidade é que se podia compreender como cidadania na Polis grega Antiga.[1] 

            Então, como foi possível que uma invenção tão antiga, como a cidadania, nascida na 
Grécia há mais de 2500 anos chegou até os dias atuais, adquirindo características próprias e 
assumindo importância sine qua non para a vida dos Estados Democráticos modernos? Como 
esse instituto da cidadania foi fundamental para a construção dos estados nacionais e dos 
Estados Modernos? 

             A resposta para a primeira questão deve ser encontrada na historicidade dos 
movimentos sociais dos povos europeus, e que, mais tarde, estendeu-se por todo o mundo 
Ocidental. Ocorre que a experiência grega de cidadania, entre outras descobertas do povo 
grego Antigo, influenciou Roma. Os romanos, depois de terem vivenciado experiências de 
Reinados por um longo período de sua história, fizeram de Roma uma cidade poderosa 
belicamente a qual expandiu seus domínios para além de seu território peninsular. Contudo, 
ao conquistarem a Grécia, os romanos foram por ela conquistados, porquanto, apesar de seu 
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grande poderio militar, sob o aspecto cultural, filosófico e político encontravam-se muitos 
séculos de atraso em relação aos gregos. Os romanos logo perceberam essa verdade e 
passaram a receber significativa influência do mundo grego em sua vida cultural, política e 
filosófica. A elite romana enviava seus filhos para estudarem filosofia, oratória e retórica em 
Atenas. E não era só isso: a arte da medicina, da arquitetura, da pedagogia, tudo era estudado 
em Atenas ou contava com a participação de mestres gregos. Esse encontro da cultura greco-
romana ficou conhecido como helenismo.[2] 

            Roma tornou-se, sob vários aspectos, uma extensão do mundo grego Antigo e, em 
decorrência da expansão do Império introduziu entre os povos europeus (então denominados 
bárbaros) muitos de seus valores culturais, jurídicos e econômicos. O cidadão romano possuía 
um status diferenciado dos demais povos conquistados. Adquirir cidadania romana implicava 
em transitar livremente por todo o Império Romano, sem ser detido ou molestado. Esse 
processo histórico, como se sabe, perdurou por vários séculos, até a queda de Roma, no 
Século V d. C. e o início da Idade Média. 

            Com o advento da Idade Média, a idéia de cidadania quase desapareceu, porquanto o 
fim do Império Romano significou também um período de fragmentação política e cultural, 
propiciando o predomínio político gradual da Igreja Católica. Nos períodos da alta à média 
Idade Média, as vilas e cidades européias formaram-se aos pés dos Mosteiros e Igrejas. A vida 
dos homens ilustres e letrados formava-se sob a influência das ordens religiosas. Os destinos 
políticos das cidades já não eram decididos pelas Assembléias dos Cidadãos, mas pela 
autoridade religiosa e pelo poder secular, exercido por um príncipe ou rei coroado pelo Papa. 
Nesse cenário, a idéia de cidadania foi substituída pela idéia de súdito, que representava o 
homem livre submetido ao poder político do Rei.[3] 

            Contudo a idéia de cidadania ressurgiria por volta do Século XIV com o 
Renascimento. Como se sabe, o Renascimento representou um retorno de muitos dos valores 
culturais, jurídicos e filosóficos que eram próprios ao mundo greco-romano. A partir de então, 
as cidades e vilas européias deram início a um lento e gradual processo de emancipação 
política em relação ao poder exercido pela Igreja Católica. Ora, esse processo emancipatório 
das cidades e vilas européias deu-se por meio dos movimentos sociais sendo que um 
movimento social de grande importância foi a Reforma Protestante verificada no Início de 
1517 a partir das teses de Martinho Lutero. 

            De que forma esse instituto da cidadania foi fundamental para a construção dos 
estados nacionais e dos Estados Modernos? É preciso destacar a importância da Reforma 
Protestante e como ela contribuiu para muitos dos fundamentos do surgimento do Estado 
Moderno. Ocorre que a Reforma Protestante foi um marco histórico que inaugurou valores 
éticos e políticos inovadores: o fim do domínio político da Igreja Católica, o surgimento de 
liberdades políticas; liberdade de culto e de religião; liberdade de imprensa, liberdade de 
pensamento e ainda a liberdade de cátedra nas Universidades. Evidentemente que o fim do 
predomínio político da Igreja Católica foi a conquista de uma cidadania efetiva que propiciou 
um movimento social de grande importância: Lutero jamais esteve só! Com ele a população 
alemã enfrentou o poder da Igreja Católica de sua época e as reformas religiosas deram causa 
a muitas reformas políticas. Essas reformas políticas influenciaram outros povos e Estados, 
como a Inglaterra e a França. 

            Ora, nesse momento histórico da Civilização Ocidental, a liberdade de cátedra nas 
Universidades foi fundamental para o surgimento de novas idéias jurídicas e políticas. Dentre 
essas novas idéias, talvez a mais importante tenha sido a que se propôs a reconstruir o 
conceito de cidadania, o qual passou a ser discutido direta ou indiretamente em inúmeras 
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obras acadêmicas que se popularizaram entre os jovens e acadêmicos de então. Dentre elas 
poderíamos mencionar as obras dos autores iluministas, como Montesquieu, Locke, Rousseau 
e Kant, entre outros. As obras desses autores iluministas influenciaram no surgimento das 
revoluções burguesas e, conseqüentemente, no aparecimento dos estados modernos, fundados 
na cidadania, na democracia constitucional e nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

  

  

II. Cidadania e Movimentos Sociais na Independência das nações Americanas 

  

            As idéias jurídico-filosóficas que propiciaram a Revolução Americana e a Revolução 
Francesa propagaram-se pelo novo mundo. No Brasil os movimentos sociais existem desde o 
Período Colonial, com a formação dos quilombos, sendo que o mais importante deles foi o de 
Palmares em 1602. Contudo, a primeira revolta com significado de natureza semelhante às 
revoluções burguesas verificadas na Europa foi a Inconfidência Mineira de 1790. Todos os 
demais movimentos sociais anteriores, como a Confederação dos Tamoios (1562), A 
formação do Quilombo de palmares (1602), a Guerra dos Bárbaros (1682), Insurreição 
Pernambucana (1645), Revolta do Maranhão (1684) ou mesmo a Guerra dos mascates (1710) 
possuíam uma natureza de luta contra o colonizador português e não objetivavam a 
construção da cidadania e de um Estado Independente nos moldes dos movimentos sociais e 
revolucionários europeus e norte americano. 

            A Inconfidência Mineira trouxe em sua base ideológica idéias semelhantes àquelas 
divulgadas pelos filósofos iluministas e concretizadas pela revolução Francesa e pela 
Americana. Não caberia aqui uma análise aprofundada das razões que levaram à derrota dos 
insurgentes ou às teses sobre a ausência de uma classe burguesa no Brasil de então. Os fatos 
significativos decorrentes do movimento inconfidente foram a construção dos primeiros 
valores inerentes à idéia de cidadania moderna, isto é, as aspirações por um país 
independente, republicano, e construído sobre fundamentos constitucionais democráticos.[4] 
Além disso, a Inconfidência Mineira foi um marco revolucionário e a ela se sucederam a 
Conjuração Baiana de 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817. Esse último movimento 
defendia a independência de Portugal e reuniu religiosos, comerciantes e militares que 
conseguiram prender o governador e constituir o primeiro governo republicano no Brasil. O 
movimento se estendeu à Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará, mas durou menos de 
três meses. Os revoltosos foram presos e, condenados à morte pelo fuzilamento. 

            Durante o Império outros movimentos sociais de importância para a formação da 
cidadania no Brasil ocorreram. O primeiro deles ficou conhecido como a Confederação do 
Equador (1824) e verificou-se novamente em Recife. Logo que os insurgentes conquistaram o 
poder estabeleceram um governo republicano, que deveria inaugurar um Estado independente, 
democrático e constitucional. Todavia, aos 19 de setembro do mesmo ano os revolucionários 
já estavam derrotados e receberam penas diversas: fuzilamento, forca ou prisão perpétua. 

            Assim sendo, esses movimentos sociais tiveram pouca repercussão no período 
Imperial, na Regência e Segundo Império e não contribuíram efetivamente para a construção 
da cidadania no Brasil. Por outro lado, a outorga da Constituição Monárquica de 1824 
concedeu todo um capítulo sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, sem que houvesse 
uma efetiva participação popular em seu processo de construção. Os movimentos populares 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7874



verificados ao longo do período Imperial foram derrotados, seus líderes enforcados ou 
fuzilados, de sorte que a participação popular foi duramente reprimida. 

            Proclamada a República, sem que houvesse participação popular, outros tantos 
movimentos sociais surgidos no Brasil foram duramente reprimidos. Exemplo disso foi 
Canudos, no interior da Bahia, onde viviam em 1896, cerca de 20 mil pessoas sob o comando 
de Antônio Conselheiro. O movimento iniciou-se em novembro de 1896 e a derrota se deu em 
outubro de 1897. Foram necessárias quatro expedições militares para sufocar 25 mil mortos 
revoltosos. Canudos marcou indelevelmente a identidade nacional e foi um acontecimento 
que contribuiu para denunciar a grande exclusão social do povo brasileiro, em especial no 
Nordeste brasileiro. 

            Outros movimentos sociais menores ocorreram durante os primeiros anos da 
República, como a Revolta da Vacina, de 1904, no Rio de Janeiro e a Revolta da Chibata, de 
1910. Ainda, a Revolta de Juazeiro, de 1914, em Juazeiro do Norte, interior do estado do 
Ceará, sob a liderança do padre Cícero, sertanejos pegaram em armas para derrubar o 
interventor do estado. O governo cedeu, devolvendo o poder ao grupo político que antes 
controlava o Ceará. A Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916, na região dos estados do 
Paraná e Santa Catarina, que foi um movimento messiânico, com milhares de mortos, mas 
com poucas repercussões para a formação da cidadania e dos direitos humanos no Brasil. 

            A Revolução de 30 foi para muitos historiadores e cientistas políticos a primeira 
Revolução Burguesa no Brasil.[5] De fato, esse movimento contou com certa participação 
popular, buscando derrubar as elites cafeeiras que dominavam a vida política brasileira. 
Contudo, apenas dois anos depois da Revolução de 30, aos 9 de julho de 1932, a oligarquia 
cafeeira do Estado de São Paulo se rebelou contra a ditadura Vargas, organizando um 
movimento popular conhecido como a Revolução de 1932. Apesar da derrota o movimento 
representou um consenso político entre as elites brasileiras e fez que o país construísse a 
segunda Constituição Republicana, a Constituição de 1934. 

            Nas décadas de 40 e 50 o Brasil viu florescer seu período de ouro. Na economia, nas 
artes, na música e nos esportes o país viu surgir uma geração que construía uma sociedade 
justa e igualitária, procurando diminuir as desigualdades sociais existentes nos segmentos de 
classes, intensificando a luta para extirpar o analfabetismo, instituindo um salário mínimo que 
buscava concretizar a idéia de direitos mínimos aos menos favorecidos. O avanço dos 
movimentos sociais urbanos e o aparecimento das Ligas Camponesas, no início da década de 
1960, exerceram forte pressão política por reformas de base na sociedade brasileira, como a 
exigência de reforma agrária, erradicação do analfabetismo, fim da desigualdade entre 
homens e mulheres nas relações trabalhistas, dentre outras reivindicações políticas. 

            Como reação a esses movimentos sociais crescentes, as elites políticas, em conjunto 
com a Igreja católica, organizaram um evento denominado "Marcha da família com Deus pela 
liberdade". Tal movimento foi o sinal verde para que as forças militares levassem a termo um 
Golpe de Estado ocorrido no dia 1º de abril de 1964, fazendo com que o Presidente João 
Goulart abandonasse o poder e se exilasse no Uruguai. 

            Após o Golpe de Estado de Abril de 1964 os poucos movimentos sociais foram 
proibidos e duramente reprimidos. As lideranças camponesas e sindicais foram perseguidas e 
presas. A Lei de Segurança Nacional foi utilizada para prender as forças oposicionistas e as 
lideranças dos movimentos sociais que se erguiam contra a ditadura militar. Milhares foram 
os assassinados e desaparecidos. Na década de 1980 a sociedade civil brasileira reorganizou-
se em seus diversos segmentos e deu início a um processo de manifestações políticas que 
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exigia o fim do Governo Militar e a redemocratização do país. Importante foram os papéis 
desempenhados pela Ordem dos Advogados do Brasil que em suas reuniões anuais fazia 
publicar documento exigindo a normalização da vida política do país e denunciando os abusos 
praticados pelo regime militar. De igual importância foram as atuações da A. B. I. 
(Associação Brasileira de Imprensa) pela CNBB (Conselho nacional dos Bispos Brasileiros) e 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 

            Por fim, em 1984 o Governo Militar viu-se amplamente derrotado nas eleições gerais 
para Governadores de Estado, Deputados Federais e Senadores. Era o fim da ditadura militar 
e o início da redemocratização do Estado brasileiro. Esse momento da história brasileira foi 
marcado pela construção de uma nova Constituição Federal, a Constituição de 1988, a mais 
democrática e representativa Carta Constitucional do Estado brasileiro. Contudo, um dos 
efeitos nefastos do período de Governo Militar no Brasil foi a desmobilização dos 
movimentos sociais existentes no Brasil. 

  

III. A Construção da Cidadania e dos Direitos Fundamentais no Brasil Contemporâneo 

            Na semana de 21 a 24 de janeiro de 1984 ocorreu na cidade de Cascavel, Paraná, o 
Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra. O MST, como ficou conhecido 
surgia com objetivos bem definidos: lutar pela terra, pela Reforma Agrária e pela construção 
de uma sociedade justa e igualitária. Até o presente momento o MST contabiliza 
aproximadamente 350 mil famílias assentadas 90 mil famílias acampadas em todo o Brasil. 
Além disso, o MST já registra 108 cooperativas de trabalhadores e trabalhadoras Sem Terra, 
65 unidades agroindustriais e uma história de luta contra a fome e a mortalidade infantil e 
cerca de 120 mil crianças e adolescentes freqüentam escolas construídas em terras que antes 
pertenciam a latifúndios improdutivos. 

O MST tem contribuído para a questão da cidadania no Brasil lutando pela terra, pois quanto 
maior for o número de famílias assentadas, menor será o êxodo rural e o número de famílias 
morando em favelas nas cidades. Ademais, ao combater o latifúndio e ao assentar famílias 
sem-terra, o MST propicia o surgimento de cooperativas para sustentar o trabalho dessas 
famílias e a escolaridade para crianças e adolescentes contribuindo para a questão dos direitos 
humanos e da cidadania no Brasil[6] O MST é um movimento social que trabalha com 
populações excluídas, procurando assentar famílias em propriedades rurais improdutivas, 
criando cooperativas, propiciando trabalho para milhares de trabalhadores rurais.[7] 

Em 1997 surgiu no seio da sociedade brasileira o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST) com o objetivo de garantir o direito à moradia e construir uma cidade justa e 
igualitária[8]. O movimento não visa somente àqueles que não têm moradia, mas também 
aqueles desprovidos de condição humana digna e que vivem em estado de miserabilidade. A 
falta de moradia é o principal fator contrario a uma vida com dignidade[9]. 

Desde 1940 o problema da moradia tornou-se muito grave no Brasil, pois as habitações dos 
grandes centros urbanos tornaram-se insuficientes para abrigar a população expulsa do campo 
no processo de êxodo rural. 

Historicamente o MTST iniciou suas atividades em 1997 quando 5.200 famílias construíram 
suas casas em um terreno desapropriado na cidade de Campinas. Este movimento foi 
considerado a maior ocupação em área urbana da América Latina, conhecido como Parque 
Oziel.[10] 
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Em 1998, o MTST passou a realizar ocupações nas cidades de Guarulhos, Diadema, Itapevi e 
também no Nordeste e no Rio de Janeiro, sendo que as ocupações chegaram a representar a 
conquista de 10.000 casas populares.[11] 

Entre os anos de 2001 a 2003 o MTST passou a atuar em todo o Brasil. Em Guarulhos, 
próximo a rodovia Presidente Dutra, houve a ocupação conhecida como Anita Garibaldi, que 
teve a participação de 10.000 pessoas. Em Osasco, ocorreu a ocupação Carlos Lamarca, onde 
ficava o antigo Lar Consolador da Verdade; e, em São Bernardo do Campo a ocupação Santo 
Dias, localizado num terreno de propriedade da Volkswagen, porém no dia 9 de agosto do 
mesmo ano a tropa de choque invadiu o terreno e expulsou os ocupantes sem teto.[12] 
Atualmente, o MTST vem contribuindo para um dos mais importantes direitos fundamentais: 
o direito à moradia que é condição sine qua non para a cidadania. 

  

Considerações finais 

            O processo histórico brasileiro pela qual os direitos fundamentais foram criados nos 
textos constitucionais e nas legislações brasileiras não contaram com a efetiva participação da 
população e talvez por isso adquiriram pouca efetividade entre nós. Somente as lutas e os 
movimentos sociais da atualidade procuram dar significado e efetividade aos poucos direitos 
fundamentais que sustenta a frágil cidadania no Brasil. Por essa razão, no Brasil os direitos 
fundamentais não possuem uma natureza jurídica individual ou subjetiva decorrente de 
conquistas históricas, mas foram outorgados em Cartas Constitucionais que contaram com 
pouca participação popular. 

            Com o presente trabalho procurou-se refletir sobre a origem e formação dos direitos 
fundamentais individuais no Brasil, demonstrando que entre nós a compreensão dos direitos 
humanos em gerações é de pouca ou nenhuma validade, pois os direitos individuais e a 
própria cidadania, em suas formações históricas não decorreram de movimentos sociais e 
revolucionários que geraram direitos civis e que posteriormente se transformaram em 
fundamentais. 

            Essa hipótese presente no trabalho, aparentemente contrária a quase tudo que se tem 
dito e ensinado sobre direitos fundamentais no Brasil procura denunciar a teoria individualista 
dos direitos humanos, a qual, sob a roupagem da subjetividade, banalizou conquistas 
históricas da população brasileira, esvaziando os direitos humanos em seu significado político 
e jurídico. 

            Quando não se verifica os movimentos sociais que geram os direitos fundamentais, 
posteriormente difundidos a todos os cidadãos; quando os direitos fundamentais não decorrem 
de conquistas sociais e populares, mas são concedidos em Cartas Constitucionais, num 
movimento vertical de normatização, que não conta com a efetiva participação popular no 
processo de elaboração da lei, esses direitos tornam-se apenas ideologias, que banalizam as 
conquistas históricas da humanidade e ocultam o real significado jurídico e político de 
construção da cidadania. 

            A hipótese inicialmente apresentada neste trabalho pode a nosso ver ser confirmada ao 
analisarmos a situação histórica e atual dos direitos fundamentais da pessoa humana no Brasil. 
Constatou-se uma dura realidade: a cidadania e os direitos fundamentais no Brasil jamais 
alcançaram o sentido histórico, político e jurídico que representaram nos países europeus ou 
nos Estados Unidos da América do Norte. E isso se deveu, em parte, à habilidade de nossas 
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elites políticas de protagonizar um processo civilizatório patrimonialista e patriarcal e, por 
outro lado, à baixa adesão da população a movimentos sociais, quase sempre derrotados e 
apagados ou desfigurados em sua importância histórica e política. Para demonstrar os 
fundamentos dessa reflexão, foi necessário desenvolvermos um percurso histórico, uma 
démarche acerca do conceito de cidadania surgido na Europa Ocidental, até alcançar uma 
compreensão sobre a importância do exercício da cidadania para a construção e conquista dos 
direitos humanos na história da civilização Ocidental. 

            Nos estados nacionais europeus e mesmo nos Estados Unidos da América do Norte, as 
revoluções burguesas foram decorrência do efetivo exercício da cidadania e fizeram surgir 
declarações de direitos. No Brasil, não se verificou o efetivo exercício da cidadania em seus 
primeiros séculos de existência. Dessa forma, o povo brasileiro não realizou sua revolução 
burguesa e os direitos fundamentais foram importados das constituições e declarações de 
direitos. 

Resta claro que, cronologicamente, o Brasil é um país muito jovem se comparado a 
consolidação ou emancipação político-administrativa de alguns países da Europa e mesmo 
dos Estados Unidos da América do Norte. É nesse sentido que o presente trabalho destacou a 
histórica posição de in-fans do povo brasileiro em relação ao labor de sua cidadania no 
exercício dos direitos humanos - a acepção daquele que destituído de fala é falado por outro; 
daquele que se constitui a partir de relações verticais de poder. Contudo, é diante da grandeza, 
da coragem, da simplicidade e cordialidade[13] deste povo que aqui se destacou o surgimento 
de alguns movimentos sociais que passaram a reivindicar seus direitos na contemporaneidade 
a fim de redimensionar as relações de poder que até então vigoravam em tal solo. 

No veio de um movimento de horizontalização do poder no Brasil, cumpre ainda destacarmos 
a importância dos direitos humanos na luta empreendida contra o Regime Militar nas décadas 
de 60 e 70 que deu margem à constituinte que fez nascer nossa Constituição Cidadã de 1984, 
a partir da qual vários movimentos sociais - inclusive os aqui não citados - puderam tomar 
forma e promover os ideais de justiça e igualdade tão caros a um jovem país em construção. 
Assim, em suas linhas finais, o presente trabalho firma sua fé que os direitos humanos são um 
importante instrumento social que aglutina e amplifica a voz de um povo em des-
envolvimento e trans-formação.  
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RESUMO 
O texto evidencia a mudança paradigmática ocorrida com a figura do Ombudsman, partindo 
do modelo clássico-escandinavo inaugurado na Suécia no ano de 1809. Inicialmente atrelado 
ao Parlamento e consubstanciado apenas no controle e fiscalização da Administração Pública, 
evoluindo para um novo paradigma, já consolidado, inclusive expandido além dos limites 
territoriais europeus, sobretudo entre os países de democracias tardias recém libertas de 
regimes autoritários, que além de controlar e fiscalizar o Poder Público (Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário), também atua como meio não judicial de proteção, concretização e 
promoção dos Direitos Humanos. Expõe quais são as principais características presentes no 
código genético do Ombudsman, como se dá sua investidura, a duração de seu mandato, 
modos de atuação seus limites e como suas características favorecem o acesso amplo e 
incondicionado aos cidadãos (e estrangeiros). Conclui que o paradigma atual de Ombudsman 
surgiu das necessidades nacionais relacionadas à maior proteção dos Direitos Humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE; FISCALIZAÇÃO; PODERES PÚBLICOS; 
CIDADÃO. MAGISTRATURA DE ???INFLUÊNCIA???. 
 
ABSTRACT 
The text highlights the paradigm shift occurred with the figure of the Ombudsman, based on 
the classic model-Scandinavian opened in Sweden in 1809. Initially pegged only to the 
Parliament and embodied in the control and supervision of Public Administration, evolving 
into a new paradigm, already established, including expanded beyond the territorial limits of 
Europe, particularly among countries newly freed late democracies from authoritarian 
regimes, which in addition to control and oversee government (Legislative, Executive and 
Judiciary), also acts as a non-judicial protection, promotion and implementation of Human 
Rights. Exhibits which are the main features present in the genetic code of the Ombudsman, 
as happens his investiture, the duration of his term, modes of operation and its limitations as 
its characteristics are conducive to broad and unconditional access to citizens (and foreigners). 
Concludes that the current paradigm of the Ombudsman came to the national needs related to 
greater Human Rights protection. 
KEYWORDS: CONTROL; SUPERVISION; THE GOVERNMENT; CITIZEN; 
MAGISTRACY OF "INFLUENCE". 
 
 

SUMÁRIO: Introdução. 1 Surgimento e expansão da figura do Ombudsman. 2 Elementos 
singulares delineadores de uma definição do Ombudsman. 3 A escolha do Ombudsman e 
suas características estruturais. 4 Atribuições e limites à sua atuação. Conclusão. 
Referências. 
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INTRODUÇÃO 

  

  

A proteção, concretização e promoção dos Direitos Humanos pode ser realizada 

através de dois sistemas: o sistema judicial e o sistema não judicial. 

O sistema judicial, como o próprio nome diz, refere-se à busca pela concretização e 

proteção dos direitos humanos, através do acionamento do Poder Judiciário que, quando 

provocado, apreciará casos de violação praticados pelo Poder Público e por particulares 

(independente de estarem investidos em funções públicas). 

No que tange ao sistema não-judicial pode ser dar pela autodefesa (atualmente 

proibida), pelo direito de resistência, pelas comissões de investigação de violações de direitos 

humanos (no âmbito interno e internacional) e pelo Ombudsman. 

O objeto central a ser tratado neste trabalho será o Ombudsman, figura de natureza 

político-constitucional inexistente no quadro institucional brasileiro, todavia, de longa data 

tem presença marcante nos países europeus e recentemente em países latino-americanos 

recém libertos de governos autoritários que, em sua maioria, inseriram nos textos de suas 

constituições a organização e competência deste importante personagem de origem 

parlamentar, dotando-o de dignidade constitucional, inicialmente para fiscalizar as atividades 

da Administração Pública e os abusos pela mesma cometidos em suas relações com os 

administrados, mas que, após a Segunda Guerra Mundial e a difusão de uma política 

internacional baseada em tratados de direitos humanos, expandiu-se e passou a ter também a 

missão proteger, concretizar e promover os Direitos Humanos no âmbito nacional. 

  

  

1 SURGIMENTO E EXPANSÃO DO OMBUDSMAN 
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O Ombudsman surgiu na Suécia em 06 de junho 1809, em decorrência da Revolução 

que destronou o Rei Gustavo Adolfo. O Parlamento sueco construiu uma nova Constituição, 

que buscou estabelecer o equilíbrio nas relações entre o Monarca e o Parlamento, sendo o 

Ombudsman, na qualidade de delegado constitucional do parlamento, o instrumento que 

manteria o almejado equilíbrio em face do poder monárquico através da vigilância sobre a 

atuação da Administração Pública, a fim de se combater a corrupção e assegurar a conduta 

administrativa vinculada às leis e à Constituição, fortalecendo, pois, a proteção dos direitos 

dos cidadãos (REIF, 2000, p. 02; CORREIA, p. 28).  

O aparecimento da figura do Ombudsman não se deu na Suécia por acaso. A 

organização administrativa sueca difere da organização administrativa, por exemplo, 

brasileira, pois, enquanto no Brasil o Governo, com seu conjunto de ministros constituem o 

topo hierárquico da Administração Pública, 

  

[…] na Suécia, as autoridades administrativas centrais não estão na dependência directa dos 
Ministros, não respondem perante eles, nem aqueles lhe podem dar instruções. A peculiaridade 
do sistema administrativo sueco, ao contrário do que acontece nos países que esculpiram a sua 
Administração segundo o modelo francês, consiste na separação entre o Governo e 
Administração. Escapando ao Governo a responsabilidade pela actividade das juntas 
administrativas centrais, compreende-se a necessidade que o Parlamento sentiu de erigir um 
sistema especial de controle da actividade administrativa. E o meio encontrado foi o 
Ombudsman (CORREIA, 1979, p. 30). 

  

Os países escandinavos vizinhos a Suécia haveriam de ser os primeiros a seguirem 

com a implementação da figura do Ombudsman, cuja instituição, organização e atribuição de 

competências (todas de origem parlamentar) continuaram a ser realizadas mediante previsão 

constitucional. 

Dentro deste paradigma clássico-escandinavo, o Parlamento indicava (ainda hoje, na 

maioria dos países que adotaram tal instituto, dá-se deste modo a escolha do Ombudsman) e 

empossava o ocupante do cargo de Ombudsman. 

Assim aconteceu na Finlândia, que em 1919, ao conquistar sua independência da 

Rússia, implantou o modelo sueco, de natureza jurídica constitucional-parlamentar de 

controle das atividades administrativas através do Ombudsman. 
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Posteriormente, em 1952, a Noruega, com a finalidade de proteger os direitos 

fundamentais (neste paradigma também insere os Direitos Humanos) em suas Forças 

Armadas, inovou e criou um comitê, nomeadamente o Comité dos Ombudsman, estruturado 

em um 

  

[...] órgão colegial, composto por sete membros, eleitos por quatro anos, com a missão 
fundamental de conhecer as reclamações dos militares no que respeita à sua vida material, aos 
direitos económicos e sociais dos soldados e ao tempo de serviço militar. O presidente do 
Comité é eleito pelos seus pares e tem o título de Ombudsman para as Forças Armadas 
(CORREIA, 1979, p. 32). 

  

Em seguida, a Dinamarca, em sua Constituição de 1953, foi o primeiro país de 

estrutura administrativa não dividida em Administração e Governo (modelo sueco supracitado 

de Administração Pública) a atribuir ao Ombudsman, por intermédio da atuação parlamentar, 

o poder de fiscalizar e controlar a Administração Pública (CORREIA, 1979, p. 31). 

A expansão da figura do Ombudsman entre os países escandinavos, que o dotaram de 

dignidade constitucional e da missão de vigiar a atuação da Administração Pública, logo 

influenciou outros países europeus, que também inseriram em suas constituições a ideia de 

um fiscal da atividade administrativa vinculada (como e verá posteriormente, ao Ombudsman 

é vedado interferir na esfera meritória das decisões administrativas). Isso ocorreu não somente 

para que houvesse efetivo controle assentado em uma rígida fiscalização sobre as atividades 

vinculadas da Administração Pública, mas, também (e principalmente), verificar se Direitos 

Humanos eram sistematicamente violados. 

Assim, fora da região escandinava, em 1957 a República Federal Alemã, mediante 

alteração de sua Constituição pela Lei Constitucional 19 de 1956, instituiu o Comissário 

Parlamentar para as Forças Armadas, com o objetivo de impedir a volta de hábitos das antigas 

forças armadas alemãs, consistentes em práticas que violavam sistematicamente os Direitos 

Humanos dos militares, bem como, para impedir que as forças armadas alemãs se 

transformassem em um estado dentro do Estado, como ocorreu no período de domínio 

político do nazista (CORREIA, 1979, p. 33). 

Entre os países que adotam o sistema common law, a Nova Zelândia, em 1962, foi o 

primeiro país a criar o Ombudsman sob o nome de Parliamentary Commissioner for 
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Administration, com objetivo de defender os particulares contra abusos praticados pela 

Administração Pública. A finalidade dessa comissão era o recebimento de queixas e a 

atribuição de investigar casos “em que um particular tem a consciência de estar a suportar 

uma injustiça como resultado de uma actuação administrativa defeituosa por parte de um 

Departamento governamental” (CORREIA, 1979, p. 35). 

Dentre os países que fizeram do Ombudsman instrumento de fiscalização e controle 

das atividades administrativas destaca-se a França, que apesar de resistências iniciais de 

alguns juspublicistas, os quais consideravam o Conselho de Estado o órgão competente para 

fiscalizar a Administração Pública, acabou por acolher a figura do Ombudsman sob o nome de 

Médiateur de la République, entretanto, fora do paradigma tradicional da instituição, haja 

vista que a, conforme dito alhures, o Ombudsman tem como característica a suas origem 

parlamentar, “ao passo que o Médiateur francês é nomeado pelo Conselho de Ministros, de 

modo discricionário” (CORREIA, 1979, p. 37). 

Ainda em solo europeu, não se pode esquecer da experiência portuguesa, que tem seu 

início em 1976 (período pós-ditadura Salazarista) juntamente com a Constituição da 

República Portuguesa, que reafirmou em seu texto a instituição do Provedor de Justiça (o 

provedor foi criado pelo Decreto-Lei 215/1975) inspirado no modelo clássico do Ombudsman 

de origem parlamentar (CORREIA, 1979, p. 37), todavia, além de controlar o Poder Público e 

o desenvolvimento adequado de suas atividades perante os administrados, tem poderes de 

recomendação (ANDRADE, 2006, p. 58) e, ainda, recebe e investiga queixas de violações de 

Direitos Humanos formuladas pelos cidadãos, bem como promove a difusão de um cultura 

baseada nestes direitos. 

Na América Latina encontram-se alguns exemplos recentes de instituição 

constitucional do Ombudsman, por exemplo, Argentina, Bolívia, Venezuela, Paraguai, 

Equador, Peru, México, Costa Rica, Guatemala, Colômbia, Peru. 

Na Argentina o Ombudsman recebeu o nome de Defensor del Pueblo e foi 

introduzido no quadro institucional na Constituição de 1994, tendo como mandato o controle 

da Administração Pública e a defesa dos Direitos Humanos em face da atuação abusiva da 

administração (VENTURA, 2007, 73).  

Na Bolívia o Ombudsman (Defensor del Pueblo) ganhou vida com a revisão 

constitucional de 1994, tendo como missão constitucional o controle da atividade 
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administrativa face os administrados e, ainda, a defesa, promoção e divulgação dos direitos 

humanos (VENTURA, 2007, 73).  

No Equador, também sob o nome de Defensor del Pueblo, sua instituição originou-se 

na revisão constitucional da Constituição Política de 1979, realizada em 1996, mantida 

posteriormente na Constituição Política de 1998, sendo-lhe atribuída as funções de defender e 

fomentar os Direitos Humanos (e fundamentais) (VENTURA, 2007, 76).  

Em 1992 o Paraguai aproveitou a elaboração de sua nova Constituição Política para 

inserir o Ombudsman em seu quadro institucional, conferindo-lhe o já conhecido nome de 

Defensor del Pueblo, tratado como comissário parlamentar incumbido de defender os Direitos 

Humanos e receber queixas dos cidadãos (VENTURA, 2007, 80). 

Nos dizeres de Catarina Sampaio Ventura, 

  

[...] o Ombudsman surge como mecanismo independente de controle externo da Administração 
Pública; é, dir-se-á, um Ombudsman “especializado em administração pública”. Corresponde, 
grosso modo, ao modelo clássico da instituição. Neste recorte, o Ombudsman assume o papel 
fundamental de velar pelo primado do Direito no âmbito do exercício da atividade 
administrativa, bem como, através da reacção às más práticas e disfuncionalidades 
administrativas detectadas, de promover o que hoje, no fundo, se congrega num conceito 
amplo de “boa administração”. 

Esta modelação rigorosamente administrativa da missão do Ombudsman disseminou-se, 
sobretudo, nos ordenamentos jurídicos que, ancorados em “velhas democracias”, procuraram, 
por via da sua recepção, dar fundamentalmente resposta às insuficiências ou incompletude dos 
meios clássicos de controlo político/parlamentar, administrativo e jurisdicional da 
Administração ou, de outro modo, complementar, com esse meio de distinta natureza, aquelas 
formas tradicionais de controlo. 

Já a visão do Ombudsman como defensor dos direitos humanos surge associada à emergência 
de novas democracias. Edificadas sobre os resquícios de regimes repressivos, coniventes com a 
violação dos mais básicos direitos humanos [...] (VENTURA, 2007, p. 83). 

   

Neste breve resumo sobre o surgimento e expansão dos Ombudsmen e citação de 

alguns exemplos praticados em países europeus e latino-americanos, percebe-se que a 

instituição partiu de um modelo clássico que tinha como principal objetivo controlar a 

Administração Pública a fim de se forçar um equilíbrio entre o Parlamento e o Poder 

Executivo, para em seguida, em uma mudança de paradigma substancial consequente de 

necessidades firmadas historicamente a partir de guerras e sistemáticas violações de Direitos 
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Humanos, transforma-se em um meio-não judicial de proteção, concretização e promoção de 

uma cultura jurídica e social baseada nos Direitos Humanos. 

  

  

2 ELEMENTOS SINGULARES DELINEADOES DE UMA DEFINIÇÃO DE 

OMBUDSMAN 

  

  

Após seu surgimento na Suécia, planificado em um modelo clássico de mandato 

estritamente fiscalizatório da atividade administrativa atrelada ao Parlamento, a instituição 

Ombudsman foi adotada por diversos países, sobretudo europeus e, tardiamente por países 

latino-americanos, após o fim de regimes autoritários violadores de Direitos Humanos, 

mediante sua inserção dentre os órgãos de dignidade constitucional, o que teve como 

consequência modificações no tocante às funções delegadas ao Ombudsman, que foram 

ampliadas, passando a agregar em seu mandato constitucional a proteção, concretização e 

promoção dos Direitos Humanos, porém, as alterações no modo de agir do Ombudsman e 

ampliação do seu campo de atuação não modificaram o seu código genético[1], que possui 

alguns elementos singulares que possibilitam identificar e distinguir este órgão de natureza 

constitucional dos demais órgãos estabelecidos pelo poder constituinte originário ou derivado. 

O primeiro elemento que distingue o Ombudsman dos outros órgãos 

constitucionalmente consagrados é o acesso direto, amplo, gratuito e incondicionado[2] de 

qualquer pessoa, nacional ou estrangeiro, que poderá apresentar queixas por abusos cometidos 

pelo Poder Público no desenvolvimento de atividades administrativas (ou judiciais, sendo que 

neste caso, pode-se exemplificar com a morosidade processual, que evidentemente não resulta 

em uma efetiva prestação jurisdicional), contra particulares investidos em funções públicas 

ou, ainda, por violações de Direitos Humanos praticados tanto pelo Poder Público quanto por 

particulares no exercício de funções públicas. 

 Segundo Filipe Boa Baptista, o “acesso é tão amplo e incondicionado que pode dar 

lugar a uma intervenção autonóma do órgão, por iniciativa própria – basta ao ombudsman 
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tomar conhecimento, por uma qualquer forma, de um determinado fato para poder agir” 

(2002, p. 16). 

Não há necessidade do cidadão queixoso fazer-se representar por advogado, assim 

qualquer cidadão ou estrangeiro pode dirigir-se ao Ombudsman diretamente, dispensados, 

portanto, requerimentos, petições ou a exigência de qualquer procedimento formal que possa 

dificultar o recebimento da queixa. 

Outro elemento de suma importância que caracteriza o Ombudsman 

independentemente da amplitude de seu campo de atuação é a sua independência face o Poder 

Executivo. No modelo clássico escandinavo o Ombudsman, de certo modo, complementa a 

função parlamentar, pois, conforme já mencionado, neste modelo, o Ombudsman nada mais é 

do que um instrumento parlamentar de controle e fiscalização sobre a Administração Pública. 

Sob outros dizeres, 

  

[…] na concepção clássica originária, que aliás permanece na Escandinávia, o ombudsman 
também não é um órgão independente. Como órgão parlamentar, ele é obviamente 
independente do Governo e da Administração, mas não é independente do parlamento. Pelo 
contrário, é um órgão do parlamento subordinado ao parlamento e controlado pelo parlamento 
(MOREIRA, 2002, p. 106). 

  

O terceiro componente do código genético do Ombusdman, presente em todas as 

suas variações constitutivas e estruturais, é o critério de atuação informal. Isto é 

  

O ombudsman actua segundo critérios não definidos expressamente na Constituição e na lei, 
permitindo-se-lhe o poder de os definir no caso concreto, determinando o que entende por boa 
ou má administração, o que considera justo e injusto, razoável e irrazoável. Estamos perante 
um caso típico em que o seu critério de actuação será definido por equidade, enquanto 
expressão de uma norma superior de justiça (critério material de decisão) e adaptação a uma 
situação particular de uma solução específica. Também aqui se revela a informalidade do órgão 
(BAPTISTA, 2002, p. 16).             

  

Como quarto e último elemento identificador e diferenciador da figura do 

Ombudsman dos demais institutos constitucionalmente previstos é a ausência de poder 

decisório. 
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O Ombudsman não decide, apenas recebe queixas formuladas por cidadãos ou 

estrangeiros por ações ou omissões do Poder Público em suas atividades vinculadas, para, 

então, fazer recomendações[3] dirigidas aos órgãos competentes e capazes de tomar as 

medidas necessárias que produzirão efeitos no sistema jurídico nacional. 

Trata-se de atuação que recebe a designação de “magistratura” de influência 

(RODRIGUES, 2003, p.79), que depende da rigorosidade técnica do ocupante do cargo de 

Ombudsman, bem como de sua isenção moral, equilíbrio, coerência, conhecimento jurídico, 

idoneidade e capacidade de adaptar seus métodos de atuação.  

Por fim, vale ressaltar que ao Ombudsman cumpre “ter sempre presente, por um 

lado, o dever de respeitar na íntegra o princípio da separação dos poderes, e, de outro, o 

caráter meramente recomendatório – e não decisório – do conjunto das suas competências” 

(AMARAL, 2003, 41). 

  

  

3 A ESCOLHA DO OMBUDSMAN E SUAS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 

  

  

Diante das exposições feitas até o presente momento é fácil notar a importância do 

Ombudsman dentro do quadro constitucional dos países que o recepcionaram e como atuação 

daquele colabora para um maior controle da  Administração Pública e dos demais Poderes 

Públicos em suas relações e desenvolvimento das suas atividades junto aos administrados[4], 

para o equilíbrio das ações dos poderes constituídos, além de fortalecer a democracia e a 

promoção de uma cultura (jurídica) baseada nos Direitos Humanos firmados em nível 

nacional (e internacional fundada das disposições dos tratados e convenções internacionais). 

Assim, certo é que, o Parlamento (ou o Poder Executivo, como na Grã-Bretanha, em 

que a Coroa, por decisão da Rainha, nomeia o Parliamentary Commissioner for 

Administration, cujo nome é indicado pelo Primeiro Ministro) não pode escolher qualquer 

indivíduo para representar, atuar e dirigir os trabalhos que buscam cumprir o mandato 

constitucional atribuído ao Ombudsman (CORREIA, 1979, p. 42). 
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Durante a escolha de quem assumirá a condição de Ombudsman, deve-se apostar em 

condições de elegibilidade, tais como, conhecimento jurídico comprovado, reputação ilibada, 

experiência, independência. 

Segundo Fernando Alves Correia, 

  

[…] a função só pode ser perfeitamente desempenhada por quem possuir uma valiosa 
preparação jurídica, que permita o estudo e a resolução das mais variadas questões que tocam 
vários ramos do direito. Tratando-se de uma «magistratura de persuasão», o êxito da actividade 
do Ombudsman depende do «prestígio» da pessoa que desempenha o cargo, prestígio que 
deriva não só da integridade moral do indivíduo, mas também dos seus elevados 
conhecimentos jurídicos (1979, p. 41). 

  

O verdadeiro Ombudsman não deve ter sua formação acadêmica e intelectual 

restritos à solução de questões comportamentais administrativas, deve sobretudo ter um 

profundo conhecimento sobre Direitos Humanos, entender o seu papel dentro das perspectivas 

constitucionais para cumprir satisfatoriamente sua missão de dignidade constitucional.  

Entre os aspectos estruturais que condicionam a atuação do Ombudsman encontram-

se a composição, a duração do mandato e o grau de independência em relação aos poderes 

constituídos. 

A maioria dos países que recepcionaram a figura do Ombudsman o organizaram 

individualmente, centralizado em um órgão e sede administrativa[5], mediante a investidura de 

uma pessoa como titular do cargo, porém, nada impede que a sua construção seja em forma de 

colegiado. Cita-se a título de exemplo a Áustria, país que organizou o Ombudsman em forma 

de colegiado, mediante a inclusão do Conselho do Ombudsman Austríaco em sua carta 

política, composto por três membros, com as funções de fiscalizar as atividades 

administrativas, recomendar ao Parlamento e aos outros Poderes, tendo, ainda, autorização 

para dirigir-se ao Tribunal Constitucional (VENTURA, 2008, p.59). 

Outros os países assumiram a organização descentralizada para o Ombudsman. Na 

França, embora exista um Médiateur único (personificação individual) que atua em todo 

território nacional, há, ainda, uma estrutura descentralizada nas várias regiões do país, que 

contam com representantes do Ombudsman francês nos principais pólos regionais, o que 

facilita a comunicação entre a população e o Médiateur (ROBLES, 2002, p. 33). 
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No tocante à duração do mandato esta geralmente coincide com a legislatura 

parlamentar. Isto se deve ao fato de que o Ombudsman, órgão de natureza constitucional e de 

origem parlamentar, geralmente é escolhido pelo Parlamento, com a finalidade de reforçar a 

sua autonomia funcional e independência face ao Poder Executivo.  

Outrossim, pode-se dizer que o mandato do Ombudsman coincide com a legislatura 

parlamentar pelo simples fato de que ele necessita da confiança do parlamento para manter-se 

no cargo e colaborar para o controle efetivo da Administração Pública e proteger os Direitos 

Humanos (MOREIRA, 2002, p. 108). 

Em que pese a criação do Ombudsman tenha como razão o controle exclusivo da 

Administração Pública, hodiernamente, o Ombudsman controla e fiscaliza o Poder Público, o 

que certamente engloba os três poderes constituídos e, também tem primordialmente a tarefa 

de proteger, concretiza e promover os Direitos Humanos.  

Nem todos os Estados procuram fazer com que o mandato do Ombudsman coincida 

com a legislatura parlamentar. Deste modo, mais uma vez cita-se a França como exemplo 

dissidente do paradigma mais utilizado pelos países que o inseriram em seu plano 

constitucional.  

Na França o mandato do Ombudsman não coincide com a legislatura parlamentar e 

isto se deve ao fato de que o Poder Executivo é o responsável pela escolha de quem ocupará o 

cargo de Médiateur, que ocupará o cargo por seis anos.  

Deste modo fica afastada a necessidade de confiança do parlamento e acentua-se a 

sua dependência em face do Poder Executivo, pois este além de indicar o ocupante do cargo 

de Ombudsman, também tem o poder de destituí-lo antes de expirar o mandato, sem qualquer 

interferência legislativa (CORREIA, 1979, p. 43). 

Outro interessante exemplo que difere do paradigma parlamentar está no modelo 

Britânico, que difere dos demais países no que diz respeito à nomeação e duração do mandato. 

Alhures referido que quem nomeia o Comissário Parlamentar Britânico é a Coroa, em decisão 

da rainha, (VENTURA, 2008, p. 70), sendo de responsabilidade do Primeiro Ministro a 

escolha do nome a ser apreciado. Em segundo lugar, o mandato é ilimitado e perdura 

enquanto a pessoa que ocupar o cargo de Ombusman apresentar bom comportamento 

(CORREIA, 1979, p. 43). 
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Quanto ao grau de independência, pode-se dizer que o Ombudsman está totalmente 

desvinculado do Poder Executivo, haja vista que, geralmente, a designação do ocupante do 

cargo se dá pelo Poder Legislativo (Parlamento). 

Embora a a nomeação parlamentar seja mais utilizada, certo é que “em 

contrapartida, pode ter como efeito criar uma dependência deste órgão em relação ao 

Parlamento, tornando-o presa fácil das manobras partidárias” (CORREIA, 1979, p. 45). 

Este é, sobretudo, um problema que atinge diretamente a atuação independente do 

Ombudsman.  

Em alguns países (essencialmente aqueles que adotam o paradigma escandinavo) o 

Ombudsman depende diretamente do Parlamento, seja por questões regimentais, econômicas 

ou relacionadas à estrutura física necessária para o atendimento da população e realização de 

seu mandato constitucional. Tome-se de exemplo o Ombudsman dinamarquês, que além de 

ser dependente da confiança do parlamento para manter-se no cargo “Normalmente não tem 

serviços de apoio próprio, não tem orçamento próprio e nem sequer sede própria, estando 

sediado nas instalações do próprio parlamento” (MOREIRA, 2002, 108). 

Interessante anotar que o Provedor de Justiça português, inspirado no modelo 

escandinavo, também tem a missão constitucional de controlar e fiscalizar a Administração 

Pública em cooperação com o Parlamento e ainda deve promover, concretizar, proteger os 

Direitos Humanos no plano nacional, balizado na Constituição da República Portuguesa e nas 

convenções e tratados internacionais, porém, é independente do Parlamento português em 

todos os aspectos, inclusive econômico, sendo que a sua independência também é “tem 

expressão estatutária na sua inamovibilidade, imunidade e incompatibilidades” (BAPTISTA, 

2002, p. 19), que lhe garantem a manutenção no cargo até o fim do mandato mesmo sem a 

confiança do Parlamento. 

O Ombudsman também não tem qualquer relação de dependência com o Poder 

Judiciário e o Ministério Público, apenas entrelaça suas ações com estes personagens de 

dignidade constitucional quando lhes envia relatórios, recomendações, denuncia 

irregularidades, atua como controlador-fiscal do Poder Público e guardião dos Direitos 

Humanos.       
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4 ATRIBUIÇÕES E LIMITES À SUA ATUAÇÃO 

  

  

Da exposição do surgimento e desenvolvimento do Ombudsman, partindo do 

paradigma clássico escandinavo consistente em um órgão constitucional-parlamentar apenas 

de controle e fiscalização da Administração Pública, para um órgão de defesa, promoção e 

concretização de direitos humanos, revela-se que o “Os Ombudsmen – como defensores do 

Povo, [...] ou como mediadores ente a Sociedade e o Estado, desempenham um papel da mais 

alta importância na credibilização da Justiça, ao serviço das populações e contra os abusos 

de poder” (SOARES, 2003, p. 21). 

Em linhas gerais, hodiernamente, o Ombudsman tem como atribuições controlar e 

fiscalizar o Poder Público (o paradigma clássico escandinavo fiscaliza apenas a 

Administração Pública) a fim de coibir práticas abusivas; receber queixas dos cidadãos sobre 

abusos praticados pela Poder Público (ações e omissões dos poderes públicos); receber 

queixas sobre violações de Direitos Humanos e investigá-las; dar início às atividades 

investigativas sem ser provocado por queixas quando tomar conhecimento de que Direitos 

Humanos são sistematicamente violados ou que o Poder Público tenha praticado atos 

abusivos; recomendar ao Poder Público, em todas as suas esferas de atuação, medidas de 

caráter não vinculativo para a solução das questões que lhe são postas; enviar relatórios ao 

Parlamento apresentando detalhadamente as atividades desenvolvidas e quais são os 

problemas administrativos e relacionados à proteção, concretização e promoção de Direitos 

Humanos que exigem maior atenção do Poder Público; promover seus trabalhos através da 

publicidade, com o intuito de promover uma cultura de Direitos Humanos. 

Quando se fala no controle e fiscalização das atividades do Poder Público, direciona-

se os olhos do Ombudsman para a vigilância de todas as atividades desenvolvidas pelos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e demais órgãos e entidades que participam da 

administração direta e indireta. 

A atuação do Ombudsman que visa o controle e fiscalização das omissões e ações 

prejudiciais dos Poderes Públicos em relação aos administrados tem como objetivo principal 

prevenir e reparar injustiças, combater violações de Direitos Humanos e, ainda, reforçar as 

perspectivas constitucionais[6]. 
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A autorização constitucional (e a chancela parlamentar) não dá ao Ombudsman total 

liberdade para executar e concluir a missão de controlador-fiscal da atividade administrativa e 

guardião dos Direitos Humanos, existindo alguns limites à sua atuação, que serão 

abreviadamente expostas nos parágrafos posteriores conjuntamente com as principais tarefas a 

ele atribuídas. 

O Ombudsman, embora não tenha em seu código genético o poder decisório e 

vinculativo em suas recomendações, quando fiscaliza e controla as atividades do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo (a natureza e origem constitucional-parlamentar não afasta 

do Ombudsman a possibilidade de controlar e fiscalizar das atividades parlamentares) 

  

[...] pode e deve ir, portanto, mais além do que os tribunais no controlo jurídico da 
discricionariedade – embora não deva, como também os tribunais não podem, intrometer-se no 
controlo do mérito da actuação dos poderes públicos, salvo em casos erro manifesto (erreur 
manifeste) ou total desrazoabilidade (pure unreasonableness) (AMARAL, 2003, p. 31). 

  

Portanto, ao Ombudsman é vedado imiscuir-se na esfera material das funções 

políticas, legislativa e jurisdicional; a ele cabe atuar tendo como parâmetros a separação dos 

poderes, as leis em vigor, os Direitos Humanos e as diretivas constitucionais. 

Qualquer movimentação do Ombudsman que invada a esfera de atuação dos poderes 

constituídos e que ofenda o princípio da separação dos poderes resulta em atuação 

inconstitucional. 

Também é facultado ao Ombudsman, quando controla e fiscaliza as atividades do 

Poder Público, independentemente da esfera estatal a ser investigada, pugnar pela observação 

das regras e princípios da boa administração, atuando como garante da boa administração (e 

da consequente boa governança) tendo-a como um valor jurídico e um direito de todos os 

cidadãos. 

Seu desempenho deve, inexoravelmente, procurar a 

  

[...] salvaguarda da boa administração, o que envolve a protecção dos direitos individuais 
contra decisões violadoras de regras e princípios jurídicos que os ofendam; mas também, e 
sobretudo, de promoção da boa administração, o que envolve, entre várias outras 
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manifestações, a titularidade de “poderes de iniciativa de investigar, denunciar irregularidades 
e recomendar alterações visando a melhoria dos serviços públicos (ALMEIDA, 2006, p. 37). 

  

Portanto, o Ombudsman pode e deve interferir até mesmo na escolha das políticas 

públicas visando a consagração do princípio da boa administração e a concretização dos 

Direitos Humanos (e fundamentais sociais), o que pode ser feito por meio da recomendação 

não vinculativa de alteração de lei, substituição de práticas administrativas burocráticas, de 

direcionamento de verbas para setores púbicos mais carentes, como a saúde, habitação, 

educação etc., tendo como limite apenas as políticas públicas já definidas na Constituição, ou 

pelos parlamentares e programas de governo (CAMPOS, 2003, p. 66).     

A ausência de poder decisório e vinculativo (imperativo), e o poder conferido ao 

Ombudsman, restrito a investigações, recomendações, elaboração de relatório e denuncia de 

irregularidades, denota que ele “não tem, por conseguinte, poder para modificar, revogar ou 

anular os actos dos poderes públicos” (VENTURA, 2008, p. 37).    

No que diz respeito ao controle e fiscalização sobre o Poder Judiciário, o 

Ombudsman, quando provocado pela apresentação de queixas formuladas pelos cidadãos ou 

quando detectar alguma falha na prestação de serviços jurisdicionais, deve apenas fazer 

recomendações, elaborar relatórios, denunciar as irregularidades, sempre com o objetivo de 

corrigir a prestação jurisdicional relacionada à boa administração do serviço jurisdicional.   

Não é permitido ao Ombudsman tratar de matérias que tem “por objeto a 

interpretação de normas jurídicas [...] Tal ‘impermeabilidade’ não significa que o Provedor 

não possa actuar no sentido de promover uma maior uniformidade de julgado, sobretudo em 

matérias que estejam em causa direitos e liberdade fundamentais das pessoas” (AMARAL, 

2006, P. 53). 

Outra atribuição dada ao Ombudsman de suma importância é a consistente no 

recebimento de queixas, que podem ser formuladas por qualquer por cidadão ou estrangeiro, 

informalmente, sem necessidade de fazer-se acompanhar de advogado ou, obrigação a 

pagamento de emolumentos, noticiando violações de Direitos Humanos ou práticas abusivas 

de agentes dos Poderes Públicos ou entidade privada investida em função pública. 

Recebida a queixa o Ombudsman dará início às investigações ou analisará as provas 

apresentadas pelo cidadão queixoso para, posteriormente, elaborar relatório com 
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recomendações, de caráter não vinculativo, sem poder imperativo ou decisório, mas que 

indica um caminho a ser seguido pelo ente público que praticou o ato violador das 

perspectivas constitucionais e legislativas orientadoras da conduta administrativa ou que tenha 

vilipendiado os Direitos Humanos. 

Importante salientar que o Ombudsman ainda pode ser acionado por entidade pública 

em desfavor de outra entidade pública, entretanto, nestes casos, não está livre para iniciar suas 

investigações, recomendar ou elaborar relatórios. Antes de decidir por qualquer medida, o 

Ombudsman deve distinguir do seguinte modo: 

  

Se se tratar de queixas sobre questões que tenham mecanismos próprios e específicos de 
solução estabelecidos na lei, entendo que estes devem ser accionados em primeiro lugar e só se 
forem bloqueados de má-fé é que o “Ombudsman” poderá intervir (por ex., em princípio, uma 
queixa de um ou vários membros de uma assembleia local contra a actuação da respectiva 
mesa deve, em primeira linha, ser apreciada e decidida pelo plenário da assembleia, e só se este 
se recusar, sem fundamento válido, a apreciar a boa-fé uma tal queixa é que deve abrir-se a 
porta à intervenção eventual do “Ombudsman”). 

Se, pelo contrário, se tratar de queixas sobre questões para as quais não existam mecanismo 
próprios e específicos de solução estabelecidos na lei, devendo o lesado optar entre um queixa 
dirigida ao “Ombudsman” e a propositura de uma acção judicial […] nada impede que o 
interessado opte pelo recurso ao “Ombudsman” […] (AMARAL, 2003, p. 37). 

  

Ainda, é possível que o Ombudsman inicie investigações e elabore recomendações e 

relatórios sem que qualquer queixa lhe seja apresentada (desde que sempre respeite o 

princípio da separação dos poderes), sendo-lhe vedado interferir em questões mérito do 

guardados na esfera de cada poder constituído. 

A publicidade dos trabalhos realizados pelo Ombudsman e os resultados de suas 

investigações e denúncias de irregularidades devem ser expostos a toda a população através 

da elaboração de relatório e recomendações. A publicidade fortalece a instituição, reforça sua 

independência e lhe dá mais credibilidade. 

Além da publicidade institucional, ao Ombudsman cabe investir na promoção dos 

Direitos Humanos, seja fazendo uso de seus relatórios e recomendações, tornando públicas as 

denúncias de irregularidades que sejam resultado de violações de Direitos Humanos, praticas 

abusivas do Poder Público ou, ainda, encampando campanhas publicitárias nos meios de 

comunicação em massa.      
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CONCLUSÃO 

  

  

O paradigma atual de Ombudsman não se encontra preso ao modelo clássico 

escandinavo, ora ultrapassado, por não atender diretamente os anseios sociais, especialmente 

por ter como função e objetivo principal auxiliar o Parlamento no controle e fiscalização 

apenas da Administração Pública. 

Nos dias atuais, o modelo Ombudsman não se preocupa somente com a 

Administração Pública, mas sim, com todos os poderes constituídos, uma vez que controla e 

fiscaliza desde as atividades legislativas até o Poder Judiciário sem deixar de lado o Poder 

Executivo. 

Além disso, assumiu a missão que podemos designar como a “principal razão de sua 

existência”: a de proteção, concretização e promoção dos Direitos Humanos, balizadas pelas 

perspectivas constitucionais e pelas convenções e tratados de internacionais. 

Suas características procedimentais e estruturais, consubstanciadas em um código 

genético marcado por um acesso amplo, direto, gratuito, incondicionado, pela atuação 

independente, informal e sua “magistratura” de influência aproximam o cidadão, favorecem a 

propagação de uma cultura fundada nos Direitos Humanos, o que fez seu modelo ultrapassar 

os limites territoriais europeus e ser recepcionado por países de outros continentes, sobretudo, 

os países de democracia tardia latino-americanos. 

Portanto, o Ombudsman tornou-se, ao longo do desenvolvimento histórico da 

humanidade um importante instrumento de fiscalização e controle não só dos Poderes 

Públicos, mas, principalmente, um meio não judicial de proteção, concretização e promoção 

de Diretos Humanos no âmbito nacional. 
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[1] A expressão “código genético do Ombudsman”, expressão cunhada por Filipe Boa Baptista em solo 
português, refere-se às características gerais e singulares encontradas nos ombudsmen da maioria dos países 
que utilizam este órgão para fiscalizar os Poderes Públicos e meio não-judicial de proteção, concretização e 
promoção dos direitos humanos. 

[2] Com exceção do Reino Unido e da França, onde se verifica uma intermediação 
parlamentar na tramitação das queixas ao órgão com funções homólogas. Este aspecto tem 
servido para questionar sobre se estes órgãos são verdadeiros ombudsmen, e não deixa de ser 
interessante verificar todas as tentativas de facilitar o acesso dos particulares, incluindo a 
possibilidade prática de acesso directo com regularização posterior pelo consentimento de 
qualquer um dos membros do parlamento (BAPTISTA, 2002, p. 15-16). 

[3] “As recomendações dirigidas ao órgão competente para corrigir o acto, constituem este no dever de tomar 
uma decisão em conformidade, ou de recusar a solução indicada, tendo, porém, sempre o dever de 
fundamentar o acto de recusa” (MACHETE, 2006, p. 105). 

[4] Jorge Miranda considera o Ombudsman “na generalidade dos ordenamentos – essencialmente um guardião 
dos direitos das pessoas frente aos poderes públicos” (MIRANDA, 2006, p. 111). 

[5] Maria Lúcia do Amaral expõe que “A criação, por lei e ad infinitum, de provedores plurais, destinados a 
tutelar sectores específicos de direitos fundamentais, teria no limite como resultado o multiplicar da forma da 
instituição, minando paradoxalmente a eficácia da sua função. Com efeito, o peso da opinião e da influência 
de cada magistratura será tanto menor quanto maior for o número dos 'magistrados'” (AMARAL, 2002, p. 
73).   

[6] Jorge Reis Novais sustenta que Ombudsman também pode controlar e fiscalizar as relações entre particulares 
ao dizer que “Na verificação e fiscalização de acções e omissões dos poderes públicos que atentem 
eventualmente contra direitos e interesses legítimos dos cidadãos, o Provedor de Justiça deve atender 
especialmente às relações entre Administração e particulares, mas também ao que ocorre nas relações entre 
privados em que exista uma especial relação de domínio, no sentido de verificar se a posição de supremacia 
de alguma das partes é susceptível de ameaçar ou lesar bens jusfundamentalmente protegidos e, em 
consequência, se o Estado desenvolve aí cabalmente os deveres de protecção de direitos fundamentais a que 
está obrigado.” (2008,p. 291). 
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E OS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO CÓDIGO 

CIVIL E NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE 
 

FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE RIGHTS OF PERSONALITY IN THE FEDERAL 
CONSTITUTION, CIVIL CODE AND THE LAW IN FANCY 

 
 
 

Francielle Calegari de Souza 
 

RESUMO 
O tema da pesquisa está voltado para os direitos da personalidade e os direitos fundamentais 
com ênfase na diferenciação e na conceituação das noções gerais do direito de personalidade, 
de modo a apresentar alguns elementos identificadores entre eles. Assim, abstrai-se a 
definição do direito de personalidade considerado no texto constitucional como fundamental 
para a constituição do Estado Democrático de Direito. Diante deste contexto, não podemos 
deixar de evidenciar a evolução trazida pela Constituição Federal, posteriormente albergada 
pela nova leitura do Código Civil de 2002 com a reelaboaração da dogmática civilística, na 
qual os direitos da personalidade desempenham papel fundamental, uma vez que a previsão 
seguida com a edição de um arcabouço de legislações extravagantes acerca do tema 
proporcionou a ampliação de novos paradigmas. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; DIREITOS DA 
PERSONALIDADE; CONSTITUIÇÃO FEDERAL; CÓDIGO CIVIL; LEGISLAÇÃO 
EXTRAVAGANTE. 
 
ABSTRACT 
The research topic is focused on the personality rights and fundamental rights with emphasis 
on differentiation and conceptualization of the general notions of legal personality in order to 
provide some identifying elements among them. Thus, the definition of the personality rights 
is defined, considering the constitutional text as fundamental to the constitution of the 
Democratic State. Given this context, we must highlight the progress brought by the Federal 
Constitution, later housed in the new reading of the Civil Code of 2002 with the re-
elaboration of the dogmatic civilist, in which the rights of personality play a fundamental role, 
once the prediction followed by the edition of a framework of extravagant laws on the subject 
gave expansion of new paradigms. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; PERSONALITY RIGHTS; CONSTITUTION; 
CIVIL CODE; EXTRAVAGANT LEGISLATION. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

Os direitos de personalidade, os quais serão articulados, bem como os direitos fundamentais, 
foram primordialmente elencados na Constituição Federal e ratificados mediante a releitura 
do Código Civil em 2002, "portanto, são direitos subjetivos de natureza privada, salientando 
que, por ser matéria também tratada no texto constitucional, pode-se afirmar que é integrante 
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do Direito Civil Constitucional"[1]. Nesse sentido, a eminente constituição do Estado 
Democrático de Direito se dá por meio do resguardo da dignidade humana, tendo em vista 
que a tutela jurídica preserva os direitos fundamentais e os direitos de personalidade. Um dos 
pontos chave para atingir a compreensão desses direitos, é atentar à evolução constitucional e 
jurídica através dos tempos, em que o objetivo primordial de preservar o respeito ao ser 
humano se mostrou latente. 

Percebe-se, portanto, que os direitos da personalidade despertaram o cuidado com o seu 
resguardo a partir do surgimento do ser humano; destarte o mundo jurídico lhe garante 
suficiente proteção à morte e à reminiscência de personalidade, as quais deverão ser 
respeitadas pelo direito. 

Atribuir tal relevância aos direitos de personalidade seria improfícuo se não fosse garantida 
sua proteção constitucional, a fim de assegurar seu cumprimento e se necessário, punir seu 
desrespeito. Nessa abordagem a jurisdição da aplicação legal desses direitos se dá frente à 
insigne relação e concepção humana, a qual está inserida em valores jurídicos intrínsecos à 
sociedade. 

Sob a égide do Direito e de seus pressupostos legais, percebe-se que mediante a relação 
evolutiva homem-sociedade organizou-se a ideologia constitucional. Desse modo, compete ao 
direito público proteger os direitos essenciais do homem, bem como demarcar a tradição 
normativa brasileira referente seu caráter regulamentador.  

Muito embora as declarações dos direitos fundamentais tenham expressado uma ótica 
pertinente à proteção da vida, honra, liberdade, entre outros, tal abordagem não se voltou à 
esfera do direito. Sendo assim, a teoria do direito de personalidade é recente e encontra-se em 
crescente evolução. Mediante tal crescimento cronológico, compreende-se a instituição de 
vários códigos e declarações, como, por exemplo, a doutrina alemã, os quais objetivaram 
estabelecer um lineamento jurídico em prol da dignidade humana frente às relações 
particulares. 

O Direito Natural expresso na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aspira a base 
normativa, a qual rege o ser humano e sem a qual seria difícil viver na tutela constitucional 
frente às prerrogativas inerentes da sabedoria popular. Destarte, sem a constitucionalização da 
liberdade, legalidade, respeito à dignidade, em base legislativa sólida, a proteção de todos os 
demais direitos imperativos ao homem seria comprometida. 

Ao outorgar a diferenciação entre os direitos fundamentais e de personalidade, as obrigações 
jurídicas ganham novas dimensões, uma vez que, ao participar de um contexto histórico 
impecavelmente delimitado, os direitos fundamentais são absolutos, invioláveis, 
intransferíveis e imprescritíveis. Assim, os direitos fundamentais do homem nascem, morrem 
e extinguem-se. Portanto, nesse contexto, frente à necessidade de viabilizar o direito da 
personalidade, o instituto jurídico deve assegurar mecanismos ao respaldo de diversos 
estatutos, com a finalidade de regulamentação estatal. 

O cenário político brasileiro favoreceu a expansão dos direitos arguidos até então e positivou 
a instituição de novos direitos no perpasso constitucional, alterando, assim, o epicentro do 
direito privado frente o Código Civil. Nesse aspecto, cabe à legislação extravagante amparar a 
tutela da personalidade. 
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Mediante os argumentos tecidos até então, verifica-se a importância de tal pesquisa, uma vez 
que articular direitos de personalidade e direitos fundamentais é mister à consagração da 
existência humana em qualquer contexto social. 

  

2.      CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONCEITO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUAS DISTINÇÕES 

  

            O homem, como ser em sociedade, é regido em suas relações por um rol de regras e 
princípios que visam protegê-lo e garantir-lhe direitos, impondo-lhe, por conseqüência, um 
sucedâneo de deveres. Dentre os direitos encontramos uma categoria de "direitos 
primeiros"[2], nominados ora como direitos fundamentais, ora como direitos de 
personalidade, situados, porém, em uma mesma categoria, cuja tutela jurídica seja igualmente 
devida. 

            A abordagem de questões relativas a existência ou inexistência de um microssistema 
de direitos fundamentais e outro de direitos da personalidade nos conduz à necessária 
compreensão acerca de cada um dos sistemas (fundamentais e de personalidade), que se 
revestem com uma função e um âmbito distinto em cada um dos planos que se inserem. 

            Como bem observa Capelo de Sousa[3], a idéia do direito geral de personalidade, 
apesar de profundas raízes históricas, constitui uma consagração histórico-jurídico 
relativamente recente, que só restou possível, a partir da "consolidação das idéias de direitos 
inatos, de direitos fundamentais e de direitos subjetivos", aliado à crescente e pungente 
necessidade de igualação e complementação dos direitos especiais de personalidade, em 
defesa dos direitos oponíveis em face aos particulares. Wanderlei De Paula Barreto, com 
propriedade ensina[4]: 

  

O BGH, (Superior) Tribunal Federal de Justiça alemão considerou que, quanto aos direitos especiais da 
personalidade, se tratam eles de especiais emanações do direito geral da personalidade, que, após o respectivo 
reconhecimento, passam a ser parte integrante do direito geral da personalidade deduzido do direito 
constitucional. 

  

              Por direitos fundamentais entende-se a diretriz ou alicerce básico de um Estado. 
Preservam de uma conotação política, ao passo que informam a concepção e ideologia de 
cada Estado, com a afirmação de prerrogativas e institutos inerentes à convivência digna dos 
indivíduos em sociedade. Enquanto objeto de direito público, constituem-se em um direito 
especial assegurado frente ao Estado, embora também produzam efeitos entre particulares, 
com mecanismos próprios de tutela constitucional[5]. 

Alerta Szaniawski[6], citando Mazeaud, que os direitos fundamentais têm, por escopo, a 
proteção dos direitos essenciais do homem contra as arbitrariedades do Estado, portanto, 
pertencem ao direito público. Mas que os direitos de personalidade revelam ser os mesmos 
direitos manifestados sob o ângulo privado, sob o enfoque das relações particulares, em 
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atentados sofridos pela pessoa por outro indivíduo. Conforme ratifica Oliveira e Menoia ao 
abalizarem que os 

  

Direitos Fundamentais significa diretrizes básicas que engendram decisões políticas imprescindíveis à 
configuração do Estado brasileiro, determinando-lhe o modo e forma de ser. O qualificativo fundamental da 
idéia de algo necessário, sem o qual inexistiria alicerce, base ou suporte[7]. 

  

É possível, então, distinguir os direitos fundamentais dos direitos da personalidade mediante a 
manifestação em uma dimensão privatista, de forma indireta, reflexa. Já na dimensão 
publicista, os direitos sujeitados gozam sua equidade perante o Estado. Nesse contexto, 
apresenta-se, portanto, o Direito Público em uma relação de subordinação - Estado x 
indivíduo - enquanto o Direito Privado investe em uma relação de coordenação, 
hodiernamente, sob a ótica dos direitos da personalidade. 

Os direitos da personalidade são posições jurídicas do homem que ele tem pelos simples fato 
de nascer e viver[8]. Ao passo que, os direitos fundamentais demarcam em particular a 
situação do cidadão perante o Estado. Com maestria, o referente contexto ratifica-se frente o 
comento de Pontes Miranda ao entender que, 

  

Direitos da Personalidade são todos os direitos necessários à realização da personalidade, à sua inserção nas 
relações jurídicas. O primeiro deles é o da personalidade em si mesma, que bem se analisa no ser humano, ao 
nascer, antes do registro do nascimento de que lhe vem o nome, que é direito de personalidade após o direito de 
ter nome, já esse, a seu turno, posterior, logicamente, ao direito de personalidade como tal[9]. 

  

Com base nas ideias do autor supracitado, é possível inferir que o direito da personalidade é 
propriedade a cada pessoa de maneira única e singular, de forma que possa ser instituída 
relação social que defina a proteção do indivíduo. 

Importa salientar, ainda, que o direito geral de personalidade é, mormente, uma normativa de 
natureza civil, ainda que intimamente conecte com o direito penal e o direito constitucional, 
os quais contêm tipos expressos de caráter variável, todos, contudo, na proteção dos 
indivíduos perante os particulares, ou seja, sob enfoque privado. Assim sendo, classicamente, 
a equidade em possuir o direito de personalidade implica em dispor da totalidade de direitos e 
obrigações numa perspectiva intrínseca ao ser humano. 

Nesse sentido, estabelecem-se algumas classificações dos direitos de personalidade, os quais 
divergem um tanto quanto de autor para autor. Desse modo, é válido ressaltar o que definiu 
Monteiro de Barros[10] ao classificar esse direito: 

  

Como direito à integridade física (direito a vida, à higidez corpórea, às partes do corpo, ao cadáver, etc.), à 
integridade intelectual (direito à liberdade de pensamento, autoria artística e científica e invenção) e à 
integridade moral (direito à imagem, ao segredo, à boa fama, direito à honra, direito à intimidade, à privacidade, 
à liberdade civil, política e religiosa, etc.). 
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Como é possível perceber, as classificações são muitas e de diversas categorias, portanto o 
Código Civil elencou um rol visto que grande parte dos direitos da personalidade vem 
inserida na Constituição Federal. "No Código Civil onde é facilmente possível verificar, cada 
um desses direitos possui uma estrutura própria, com suas características e disciplina que se 
diferenciam um do outro, com tratamento individual e especial"[11]. 

Conclui Capelo de Sousa[12] que na medida em que o bem juridicamente tutelado - dignidade 
humana - insere-se e tende a reproduzir a filosofia de valores inerentes a essa ordem jurídica, 
parece-nos que a proteção da personalidade no âmbito de subsistemas de direito civil, de 
direito constitucional, de direito penal, etc., emergem de uma comum e abrangente concepção 
jurídica do homem e das relações humanas. 

A guisa de conclusão é possível averiguar que os direitos da personalidade constituem a seara 
do direito civil, enquanto os fundamentais são objetos do direito constitucional, divergindo, 
porém, apenas quanto ao âmbito de atuação e tutela jurídica, já que os direitos de 
personalidade encontram-se delineados no direito privado (privatista) em contraposição aos 
direitos fundamentais pertencentes ao direito público (publicista), não esquecendo, todavia, 
que ambos irradiam do valor supremo da dignidade da pessoa humana, sobre a qual não se 
permite distinções. 

  

3. A PREVISÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

  

              Destacado, a princípio, como instrumento limitador do poder estatal, os direitos 
fundamentais têm sua concepção nas ideias, nas lutas, nos movimentos sociais, nos atos 
heróicos individuais, nas tensões políticas e sociais que antecedem as mudanças. Sua origem 
acompanha as interações do homem com a sociedade e a necessidade de proteção individual 
em relação aos arbítrios do Estado, examinada, inicialmente, pelo Direito Romano com a 
edição da Lei das doze tábuas, citada por Moraes[13], como princípio dos escritos 
consagradores da liberdade, da propriedade e da proteção aos direitos do cidadão. 

              Na seqüência, a elaboração das declarações de direitos passou a concentrar a 
ideologia constitucional observada inicialmente no século XVIII, conflagrada pelos ideários 
libertários da Magna Carta Libertatum, que nas palavras de Bastos[14] "foi extraída pela 
nobreza inglesa do Rei João Sem Terra em 1215, quando este se apresentava enfraquecido 
pelas derrotas militares que sofrera". Posteriormente, e com significativa importância no curso 
da história, encontramos a participação da Revolução dos Estados Unidos da América, com a 
Declaração do Estado da Virgínia, de 1776, e as demais que a acompanharam sob a tônica 
preponderante de limitação do poder estatal. 

              A consagração normativa dos direitos fundamentais ocorreu, porém, com a 
promulgação da Declaração de Direitos do homem e do cidadão, de 1789, fruto da Revolução 
Francesa e, como tal, base do direito burguês. Como observa Ferreira Filho: 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7905



A opressão absolutista foi a causa mais próxima do surgimento das declarações. Destas a primeira foi a do 
Estado do Virgínia, votada em junho de 1776, que serviu de modelo para as demais na América do Norte embora 
a mais conhecida e influente seja a dos "Direitos do Homem e do Cidadão", editada em 1789 pela Revolução 
Francesa. [15] 

  

A ampla efetivação dos direitos fundamentais continuou durante o constitucionalismo liberal 
do século XIX, mas foi no início do século XX que os diplomas se ocuparam das 
preocupações sociais, como se percebe na Constituição de Weimar em 1919, Declaração 
Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado em 1918, bem como a Constituição 
Mexicana em 1917, ainda que com menor repercussão[16]. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinada em Paris em 10 de dezembro de 
1948, constitui a mais importante conquista dos direitos fundamentais no plano internacional, 
retratando sua preocupação com quatro ordens de direitos individuais, conforme assevera 
Bastos: 

  

Logo no início, são proclamados os direitos pessoais do indivíduo: direito à vida, à liberdade e à segurança. Num 
segundo grupo encontram-se expostos os direitos do indivíduo em face da coletividade: direito à nacionalidade, 
direito de asilo para todo aquele perseguido (salvo os casos de crime comum), direito de livre circulação e de 
residência, tanto no interior como no exterior e, finalmente, direito de propriedade. Num outro grupo são tratadas 
as liberdades públicas e os direitos públicos: liberdade de pensamento, de consciência e religião, de opinião e de 
expressão, de reunião e de associação, princípio na direção dos negócios públicos. Num quarto grupo figuram os 
direitos econômicos e sociais: direito ao trabalho, à sindicalização, ao repouso e à educação. [17] 

                            

A trajetória histórica dos direitos fundamentais nas constituições brasileiras teve início com a 
Carta Imperial de 1824, com seu Título VIII - Das disposições geraes e garantias dos direitos 
civis e políticos dos cidadãos brazileiros; seguido pela Constituição Republicana de 1891, 
que em seu Título III - Seção II previa a Declaração de Direitos. Tal tradição foi mantida pela 
Constituição de 1934 e de 1937, acompanhando a Constituição de Weimar, apesar das 
características políticas preponderantes à época. A Constituição de 1946, além de prever um 
capítulo específico para os direitos fundamentais individuais, introduziu ao texto outros 
diversos direitos sociais. Igual seguimento se observa na Constituição de 1967 e na Emenda 
Constitucional de 1969, marcadas sempre pela tradição brasileira de enumeração 
exemplificativa das normas de caráter constitucional.[18] 

Como remate é importante frisar, a título de conclusão tópica, a notável tendência observada 
no cenário do constitucionalismo moderno transcendente à positivação jurídica dos direitos 
fundamentais para o plano de sua concretização, de sua efetividade. 

  

 4. A POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO DIREITO 
BRASILEIRO 

  

A partir dessas declarações, o homem passou a ter garantias de seus direitos fundamentais 
com a proteção assegurada de sua vida, de sua honra, de sua liberdade, de sua integridade 
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física e psíquica, da intimidade, do segredo, dentre outros, nas Constituições e legislações que 
referendariam e inseririam mencionados direitos. Tais codificações, no entanto, não se 
voltaram para a esfera do direito privado. 

Neste paralelo, a edificação da teoria dos direitos da personalidade é recente e encontra-se em 
estágio de evolução. No decorrer da evolução histórica da sociedade, a teoria dos direitos 
inatos foi um avanço e culminou em uma reação aos arbítrios do Estado, acolhida como base 
das Declarações dos Direitos do homem e do cidadão e na Revolução Francesa[19], a qual 
constituiu um marco de um sistema de direitos. 

Antes disso, como bem pontua Tomaszewski[20] defende-se a importância do direito romano 
na elaboração de uma teoria jurídica acerca da personalidade, advinda da filosofia grega que 
fortemente contribuiu na construção desta categoria de direitos ao estabelecer a idéia de um 
direito natural, inerente ao homem e preexistente ao Estado. 

Na lição de Bittar, 

  

A construção da teoria dos direitos da personalidade humana deve-se, principalmente: a) ao cristianismo, em que 
se assentou a idéia da dignidade do homem; b) a Escola de Direito Natural, que firmou a noção de direitos 
naturais ou inatos ao homem, correspondentes à natureza humana, e a ela unidos indissoluvelmente e 
preexistentes ao reconhecimento do Estado; e, c) aos filósofos e pensadores do iluminismo, em que se passou a 
valorizar o ser, o indivíduo frente ao Estado.[21] 

  

Cronologicamente, as declarações de direitos citadas explicitam princípios de proteção da 
pessoa humana, sedimentada em 1886 pela lei belga e em 1895 pela lei romena ao textualizar 
o início de uma proteção ao nome, vindo a consagrar-se em 1900 com a normatização do 
direito à vida, ao corpo e saúde trazida pelo Código Civil Alemão, que posteriormente 
ampliado estendeu sua proteção à honra, imagem, voz, intimidade e ao nome. Em 1902 foi a 
vez do Código espanhol, seguido em 1907 pelo Código Civil suíço e a partir de então, em 
diversos países do mundo iniciou-se o arcabouço jurídico na proteção ao indivíduo frente ao 
exercício das relações particulares[22]. 

Com bem pontua Szaniawski, 

  

A Idade Média lançou as sementes de um conceito moderno de pessoa humana baseado na dignidade e na 
valorização do indivíduo como pessoa. O significado pessoa e personalidade da Antiguidade passou por diversas 
fases da história da humanidade em crescente evolução, até os dias atuais.[23] 

  

Como reação direta ao modelo de Estado anterior, os direitos contidos nas mencionadas 
declarações eram direitos dos quais a pessoa poderia se valer perante o Estado, em um matiz 
individualista. Na verdade, esta nova ordem jurídica conferia ao homem determinadas 
liberdades em relação ao Estado. Havia, porém, outro campo: o campo das relações privadas, 
onde, até então, o homem não poderia se valer de uma proteção específica e individualizada 
no ordenamento jurídico. 
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Neste contexto, observa-se o surgimento de determinada categoria de direitos que consistem 
no reconhecimento, ao ser humano, de um conjunto de garantia que possui em decorrência de 
sua própria existência, decorrente da evolução da teoria dos direitos fundamentais como 
direitos inatos, produto da afirmação do pensamento do Direito Natural expressado na 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, os quais possuem, em sua 
conotação, a denominação de direitos de personalidade. 

Sobre esta nova concepção afirma Pietro Perlingieri: 

  

A ordem jurídica deve ser entendida como um todo, onde, dentro de uma hierarquia de valores, tenha um local 
primacial a noção de que o homem é pessoa dotada de inalienável e inviolável dignidade. Somente a leitura da 
norma civil à luza da constituição e de seus princípios superiores é que se revelará, à noção de direito da 
personalidade, a sua verdadeira dimensão.[24] 

  

Aponta Cupis[25], que o interesse privado relativo à vida, à integridade física, à honra, e 
outros, pode-se considerar tutelado ainda que reflexamente por outras normas que não as 
concernentes ao direito civil, como ocorre em relação ao direito penal ao sancionar e 
criminalizar condutas que porventura venham a feri-los. Contudo, o problema de sua tutela 
não se poderia considerar resolvido com a simples possibilidade de dedução. Não existe aqui, 
um mecanismo especial de tutela na proteção do direito individual, na medida em que 

  

A reação extrapenal destinada à indenização encontra a sua razão de ser na tutela do interesse privado; mas, além 
disso, concretiza-se em um direito do sujeito prejudicado, de cuja vontade depende a exigência de 
indenização[26]. 

  

Neste particular, pondera Szaniawski que a moderna doutrina alemã defende a tese de que a 
proteção da personalidade humana se encontra albergada no âmbito do direito civil.  Mas, 
como esta se presta ao exercício de tipificação de condutas elegendo-as como delitivas, não 
existe possibilidade de proteção ampla e eficaz da dignidade da pessoa humana e seus 
desdobramentos. 

A guisa do comparativo supracitado, a personalidade enquanto fundamento e pressuposto de 
direitos e obrigações jurídicas, remete-nos a importância de sua tutela na sociedade, situação 
antes observada ao discorrer acerca de sua previsão na seara do direito constitucional, do 
direito civil, do direito penal e até mesmo do previsto na legislação extravagante, além de 
constituir um tema de avultado debate na jurisprudência nacional e internacional. 

Em que pese tais posicionamentos, a premente necessidade de reconhecer os direitos da 
personalidade, e até mesmo, a viabilidade e urgência de sua inserção no ordenamento jurídico, 
não pode ser afastada da necessidade de que o instituto jurídico ofereça mecanismos aptos a 
proteger tais valores e assegurar aos seus titulares a tutela contra possíveis agressões. 

Os direitos que visam a tutela da pessoa humana desfrutam de estatutos diversos, diferindo 
em função do prisma analisado. No âmbito constitucional, recebem regulamentação como 
direitos de cunho fundamental do Estado, fruindo de garantias específicas na defesa da 
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dignidade da pessoa diante dos poderes públicos. Ao passo que, na esfera civil perfaz-se por 
meio de instrumentos de preservação da pessoa no âmbito privado, contra os abusos de 
particulares na salvaguarda de interesses próprios do ser. 

De tal modo, sua prestabilidade se ressalta na medida em que defendida a idéia da existência 
de um microssistema de direito fundamental e outro de direito da personalidade, constitui 
importante acervo jurídico na proteção de direitos, ainda que não estejam estes positivados, 
mas decorram do valor fundante da dignidade humana. 

Existe, hodiernamente, uma grande preocupação com a promoção do ser humano. Neste 
contexto, a proteção de direitos da personalidade e direitos fundamentais (uma no enfoque 
privado e a outra, no público/estatal)[27] é de suma importância na consagração da existência 
humana e seu caráter de essencialidade. 

Desse modo, Capelo de Sousa pontua que, 

  

Todo o meio social tem uma sensibilidade particular relativamente à essencialidade dos direitos. É assim que, 
mudando a consciência moral, modificando-se o modo de encarar a posição do indivíduo no seio da sociedade, 
muda correlativamente o âmbito dos direitos tidos como essenciais à personalidade.[28] 

  

A partir dessa reflexão podemos iniciar o estudo acerca da previsão dos Direitos da 
Personalidade no ordenamento jurídico brasileiro, em especial no âmbito da Constituição 
Federal, do Direito Civil e das esparsas legislações extravagantes pertinentes ao tema. 

  

4.1   Direitos da Personalidade na Constituição Federal 

  

Foi sob a égide da doutrina alemã que se cogitou o enunciado de regras gerais de direitos da 
personalidade, embora o Código austríaco de 1810 já fizesse referência aos direitos inatos, 
bem como no Código português de 1986 em que se definiram os direitos à existência, 
liberdade, associação, apropriação e defesa[29]. Observa-se assim, a exigência de um 
reconhecimento expresso e passível de regulamentação, visando garantir-lhes proteção e 
sancionamento pelo Estado. 

No plano internacional, as Declarações ascenderem os direitos de personalidade ao plano mais 
elevado, projetando-se como princípios inspiradores de todo o direito a ser instituído no 
âmbito interno. 

No Brasil, as mudanças no cenário político favoreceram a expansão dos movimentos em 
defesa dos direitos do homem. Não obstante os precedentes da Constituição Imperial sobre a 
inviolabilidade da correspondência, a liberdade e a igualdade, foi a Republicana de 1891 que 
cuidou dos direitos individuais de modo organizado, ampliando-se na de 1934 e depois de 
1946 o seu regime. Em 1988, a tendência foi de positivação de novos direitos, sendo os tipos 
expressos de direitos da personalidade variados e encontrados em todo arcabouço 
constitucional. 
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Com pesar, observa Szaniawski que a Constituição de 1988 não contém uma cláusula 
destinada a tutelar amplamente a personalidade humana e suas emanações, tal qual fez a 
Constituição Alemã. No entanto, não se pode negar que nossa Constituição absorveu em seu 
Título I a doutrina do direito geral de personalidade, concernente aos Princípios Fundamentais 
do Estado Brasileiro, protegendo a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos 
fundamentais do homem, garantindo-os[30]. 

Tal cláusula geral representa o ponto de referência, o qual estabelece a prioridade necessária 
às pessoas humanas, que é "o valor fundamental do ordenamento, e está na base de uma série 
(aberta) de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável exigência 
de tutela"[31]. 

Com tal fito, o advento constitucional de 1988 se destacou por enfatizar um maior respeito à 
dignidade da pessoa humana, de modo a especificar direitos e garantias expressos em favor da 
personalidade humana, sem excluir outros decorrentes do regime e dos princípios adotados 
pela Constituição. 

Os direitos e garantias individuais arrolados na Constituição são direitos de personalidade que 
já foram consagrados, tendo sido alçados à categoria de princípios fundamentais. Assim 
sendo, não protegem apenas os indivíduos dos ataques praticados pelo Estado, mas antes se 
vale de uma tutela ampla que deve respeitar os direitos de personalidade dos indivíduos que 
estão no seu território, bem como dos particulares entre si. 

Na verdade, de nada adiantaria atribuir-se tamanha relevância aos direitos da personalidade se 
não fosse assegurada a sua proteção constitucionalmente, garantindo o seu cumprimento e se 
necessário punindo o seu desrespeito. 

  

4.2   Direitos da Personalidade no Código Civil 

  

É imprescindível, num primeiro momento, abordar a constitucionalização do direito privado e 
os novos rumos do direito civil, elevando-se as normas de direito civil às contidas no texto 
constitucional. Mais do que uma prática exegética, observa-se a mudança no epicentro do 
direito privado, em que a propriedade cede espaço à pessoa humana e sua essencialidade. 

Valendo-se de uma codificação privatista, a repersonalização do direito civil permitiu a 
reposição da pessoa humana como centro do direito, com uma mudança radical no eixo 
central do sistema, em que o patrimônio dá lugar à valorização da pessoa. Isso não quer dizer 
que se está expulsando o conteúdo patrimonial do sistema jurídico, mas sim dando 
prevalência aos interesses da personalidade. É o interesse da pessoa humana mais valorizada 
que o patrimônio que ela detenha. 

Este novo pensamento, em continuidade a alguns princípios nítidos de proteção à 
personalidade trazida pelo Código Civil de 1916, fez com que em 2002 possibilitasse o 
legislador a reserva de um capítulo específico, Capítulo II, Título I - arts. 11 a 21, para tratar 
dos direitos de personalidade (direitos de natureza privada). No art. 12 tratou de um direito 
geral de personalidade; nos arts. 13 a 15 da incolumidade física (direito ao próprio corpo); no 
art. 16 do nome; no art. 20 da imagem, da honra e da intimidade; no art. 21, da privacidade. 
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Pode-se perceber que se versou sobre as principais categorias dos direitos da personalidade, 
sobre os direitos físicos (corpo, cadáver, parte do corpo), sobre os psíquicos (intimidade, vida 
privada) e sobre os morais (nome, honra), através de disposições abrangentes que remetem à 
compreensão da doutrina, da jurisprudência e da legislação especial. 

A regulamentação adotada no Código Civil estabelece um regime comum aplicável aos 
direitos da personalidade e à previsão de alguns direitos da personalidade em espécie, 
regulando aspectos sobre o corpo, o direito ao nome ou direito a imagem, não suficientemente 
versados na Constituição Federal. 

A tutela dos direitos da personalidade deve ser integral, garantindo sua proteção em qualquer 
situação. Esta tutela faz-se acompanhar, no enunciado do art. 12, de um meio de tutela 
tradicional dos direitos da personalidade que é a responsabilidade civil. Nesse contexto, 
pontua Szaniawski ao justificar pela inserção dos direitos de personalidade no Direito Civil 
que 

  

Não só por funcionar esse Direito como depositário dos princípios gerais do direito, no dizer de Oliveira 
Ascensão, uma vez que 'toda a matéria comum às várias disciplinas, tendencialmente a todas, é deixada para o 
Direito Civil, mas principalmente por dizer à responsabilidade civil do ofensor aos direitos da personalidade que 
é tutela do Direito Civil'. E neste ponto pouco importa que o ofensor seja o Estado ou outro particular, a 
responsabilidade ainda pertence à disciplina do Direito Civil.[32] 

  

Conclui o autor ao discorrer acerca do pensamento da doutrina brasileira em reportar a uma 
divisão de direitos da personalidade públicos e de direitos da personalidade privados que, 
seguindo a concepção da doutrina alemã e do pensamento do italiano Pietro Perlingieri, além 
da própria tendência de superação da dicotomia direito público e privado, a idéia da divisão se 
remete apenas para fins didáticos. Neste panorama, a summa divisio entre o direito público e 
privado não coaduna com a ideia hoje presente de unidade do ordenamento jurídico baseado 
por valores insculpidos na Constituição Federal. 

  

4.3   Direitos da Personalidade na Legislação Extravagante 

  

Maria Helena Diniz[33] observa que apesar de grande importância dos direitos da 
personalidade, o Código Civil mesmo tendo dedicado a ele um capítulo específico não 
assumiu o risco de enumeração taxativa prevendo em poucas normas a proteção de tais 
direitos, a serem desenvolvidos de modo jurisprudencial e doutrinário, além de regulado por 
normas específicas. Fica a cargo da legislação extravagante, portanto, vasta previsão de 
direitos especiais de tutela da personalidade. 

Diferentes diplomas têm se preocupado com os direitos da personalidade. Podemos arrolar o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), com os direitos fundamentais declarados 
entre os arts. 7º a 69, pois trazem expressa referência ao direito à vida e à saúde, à liberdade, 
ao respeito e à dignidade, à convivência familiar, à educação, à cultura. O Decreto nº 24.559, 
de 3.7.34, para a proteção à pessoa e aos bens dos psicopatas e a Lei nº 8.560, de 29.12.92, 
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sobre a investigação de paternidade de filhos havidos fora do casamento, também são 
exemplos desta positivação. 

A par disso, tem-se a Resolução 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, que trata da 
utilização de técnicas de reprodução assistida; na proteção de propriedade intelectual sobre 
programas de computador; a Lei 9609/98; a Lei de Imprensa, a Lei 5250/67; a Lei 8501/92, 
ao estabelecer regras para a utilização de cadáver não reclamado para fins de estudo ou 
pesquisa científica; a Lei 9434/97 e o Decreto 2268/97, ao regular os transplantes de órgãos; a 
Lei 7232/84, que versa sobre a proteção do sigilo na informática; a Lei 8.401, de 8.1.92, ao 
disciplinar o controle de autenticidade de cópias de obras audiovisuais em videofonograma 
postas em comércio; a Lei nº 9.610, de 19.2.98, de direitos autorais. 

Cumpre-nos citar também a Lei nº 4.701, de 28.6.68, que disciplina a atividade homoterápica 
e institui a política do sangue humano, com a regulamentação do Decreto nº 60.969, de 
7.7.67, e o Decreto nº 61.817, de 1.12.67, que veda a exportação do sangue humano. Ainda 
sobre o problema do sangue, deve ser anotada a Lei nº 6.437, de 20.8.77, a qual define e 
estabelece sanções a infrações quanto à legislação sanitária. 

A esse elenco, aderem-se às legislações as atividades de imprensa e de comunicações (Leis nº 
4.117, de 27.8.62 e nº 5.250, de 9.2.67), ao coibirem práticas lesivas contra aspectos dos 
direitos de personalidade; e, por derradeiro, o Código Penal ao condenar o homicídio, o 
infanticídio, o aborto, crimes contra honra, inviolabilidade do domicílio e da correspondência, 
dentre outros. 

  

5. CONCLUSÃO 

  

Mediante as considerações tecidas até então, é possível confirmar que a partir do advento da 
Constituição Federal de 1988, a defesa e proteção dos direitos inerentes ao homem ganharam 
novas dimensões, novas preocupações e novas legalizações, visto que uma vez 
constitucionalizados tais direitos, devem ser incontestavelmente respeitados. Nesse sentido, a 
constitucionalização ajustou os referentes direitos ao ordenamento jurídico, repersonalizando-
os e dirigindo-os a quem evidentemente o direito deve primar: a pessoa. 

A repersonalização desses direitos implica em atribuir maior valor ao direito do indivíduo do 
que ao seu patrimônio. Assim sendo, esse novo aspecto constitucional impulsionou a 
valorização da afetividade e da solidariedade entre as pessoas. 

A efetividade da presente pesquisa se deu mediante o fato do direito de personalidade ser um 
direito novo, o qual carece de uma teoria geral para definir seus caracteres, significado e 
extensão de um modo unanimemente considerado. Ainda foi ratificada a funcionalidade desta, 
frente à constatação de que o tema da categoria abordada é pouco discutido no Brasil, visto 
que a grande maioria dos autores referencia apenas as tradicionais lições sobre aquisição e 
perda da personalidade, muitas vezes confundindo esta com capacidade jurídica. 

Ao buscar trazer contribuições à valorização dos direitos fundamentais e de personalidade, 
fixando seus limites, a fim de garantir respeito a esses direitos, foram estabelecidas 
considerações reflexivas, as quais atentaram à tutela segundo a teoria tipificadora e fracionaria 
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da categoria, com enfoque na evolução da jurisprudência e legislação pertinente, sendo ela 
extravagante ou não. 

O direito de personalidade está intimamente vinculado à noção de direitos do homem em sua 
condição existencial, logo os direitos individuais assegurados pela Constituição atuam como 
fio condutor à interpretação e aplicação dos direitos de personalidade previstos, também, na 
norma civil. 

Destarte, é mister sobrepujar a separação entre as duas concepções unilaterais do direito de 
personalidade: a privatista e outra exclusivamente publicística. Ou seja, o direito da 
personalidade tem enfoque dentro do direito privado, enquanto o direito fundamental se volta 
à visão do direito publico. Contudo, na realidade, os direitos fundamentais e de personalidade 
se mesclam e se referem ao mesmo objeto, a distinção está na perspectiva a quem será 
aplicado. 

Desse modo, no contexto das relações sociais organizadas, os direitos fundamentais ao ser 
humano têm a função intrínseca de proporcionar à vivência, dignidade pacífica.   

No decorrer da pesquisa, evidenciou-se a evolução crescente com relação aos direitos do 
homem, e a maneira pela qual tal preocupação tornou-se cada vez mais latente, manifestando-
se em Constituição, Código Civil e legislação extravagante. 

Ao ter sido ponderada a Constituição, foi possível constatar que esta caracteriza os elementos, 
os quais dão substrato ao direito geral de personalidade, ou seja, o respeito e a proteção à 
dignidade humana e aos direitos fundamentais do homem entendidos como fundamentos do 
Estado da República Federativa do Brasil. 

Nesse sentido, conclui-se que a tutela dos atributos da personalidade é assegurada a todos os 
indivíduos para que estes possam dispor do mínimo necessário ao resguardo de sua dignidade. 
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RESUMO 
Resumo 
A relevância do assunto pertinente aos Direitos Humanos nos dias atuais, somada à 
necessidade de uma maior e melhor abordagem do princípio magno que permeia toda a 
sistemática jurídico-constitucional brasileira, qual seja, a igualdade material, fundamentando 
o novel instituto dos precedentes constitucionais obrigatórios, trazem a lume o debate acerca 
da real necessidade de implementação da observância das teses jurídicas, a motivação ou a 
ratio decidendi perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em seus acórdãos, quando 
chamado a decidir a respeito de temas de grande repercussão jurídica, social, econômica ou 
política, que irão influenciar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. A adoção dos 
precedentes constitucionais obrigatórios objetivam garantir a unidade, a igualdade, a 
segurança jurídica, a uniformidade e a racionalidade do sistema jurídico-constitucional pátrio, 
valores, hoje, essenciais à dinamicidade do Poder Judiciário das civilizações ocidentais 
modernas, mas sem perder de vista a efetivação do princípio da igualdade e a realização da 
justiça, cânone tão caro ao Estado Democrático de Direito, instrumento indispensável à 
proteção e à potencialização dos Direitos Humanos, objeto central deste trabalho. 
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ABSTRACT 
Abstract 
The relevance of the issue relevant to human rights today, plus the need for more and better 
approach to the principle that permeates the entire magnum systematic Brazilian legal-
constitutional, that is, material equality, basing the novel institution of mandatory 
constitutional precedents, bring to light the debate about the real need for implementation of 
compliance with the legal arguments, the motivation or the ratio decidendi perpetrated by the 
Supreme Court (STF) in its judgments when called upon to decide on issues of far-reaching 
legal, social, economic or political, that will influence the lives of millions of Brazilians. The 
adoption of mandatory constitutional precedents aimed to ensure unity, equality, legal 
certainty, uniformity and rationality of the legal system and constitutional parental rights, 
values, today, the essential dynamics of the judicial branch of modern Western civilization, 
but without losing sight of the realization of the principle of equality and achievement of 
justice, canon so dear to democratic rule of law, an essential tool for the protection and 
enhancement of Human Rights, the main object of this work. 
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Introdução. 

 Estabelecer um diálogo e uma ilação acerca dos três temas mencionados, a 

saber, direitos humanos, princípio da igualdade e os precedentes constitucionais obrigatórios 

requer um grande esforço metodológico e argumentativo. 

 Fixar algumas noções inerentes aos direitos humanos, para que, de fato, se 

dê início à busca permanente do entendimento do que eles realmente sejam e da sua 

imprescindibilidade nos dias de hoje incumbirá ao primeiro capítulo, denominado Uma breve 

abordagem sobre a importância dos Direitos Humanos em consonância com a sistemática 

dos precedentes obrigatórios, no qual serão expostos conceitos básicos não só dos direitos 

humanos, mas também de outros termos e institutos a eles relacionados. 

 A igualdade, em contraposição com a liberdade, é assunto que aflige os 

pensadores contemporâneos, eis que o estabelecimento de equilíbrio entre esses dois valores 

fundamentais se constitui no grande dilema a ser enfrentado pelo atual estágio a que chegou o 

Estado Democrático de Direito. 

 Nesta perspectiva, a análise do princípio da igualdade, ou da isonomia, 

ainda que sucinta e inserida em outros assuntos e enfoques, se faz, deveras, essencial, dada a 

sua relevância com a ordem constitucional brasileira, cuja sociedade possui um histórico 

marcado por injustiças e por um enorme fosso que separa as pessoas em classes ainda muito 

distantes umas das outras. 

 A igualdade, neste ponto, é considerada o princípio magno da Constituição 

Federal, permeando todo o sistema jurídico-constitucional pátrio. Dessa forma, não podíamos 

fugir de tema tão caro e importante aos debates jurídicos hodiernos. 

 Eis, portanto, a missão que cabe ao segundo capítulo: Considerações acerca 

do princípio da igualdade dentro da temática dos precedentes obrigatórios. 

 No que tange aos precedentes constitucionais obrigatórios, sua relação 

lógica com os dois outros assuntos a serem aqui abordados se faz presente nos objetivos 

perpetrados pelo constituinte derivado em implantar tal instituto advindo da tradição do 

common law: o tratamento isonômico para casos iguais, a segurança jurídica, a unidade do 

sistema jurídico interno, a previsibilidade, a estabilidade das decisões judiciais e a 

racionalidade, postulados estes que, por si só, justificam a adoção desse novo sistema de 

distribuição de justiça. Tarefa destinada à terceira parte deste estudo: A colocação do 

problema relativo aos precedentes obrigatórios em face da igualdade perante a lei e da 

efetivação dos direitos humanos. 
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1. Uma breve abordagem sobre a importância dos Direitos Humanos em 
consonância com a sistemática dos precedentes obrigatórios. 

 Não obstante o entendimento segundo o qual direitos humanos equivalem 

àqueles direitos e prerrogativas consagrados nos tratados e nas convenções internacionais, 

tendo, por isso, uma forte conotação conceitual relativa ao ramo do Direito Internacional 

Público, objetiva-se, neste particular, entendê-los e explicá-los tão somente como todo direito 

que procura preservar os postulados atinentes à dignidade da pessoa humana, quais sejam, a 

vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, bem como os corolários deles 

oriundos. 

 Sob este enfoque, o Estado de direitos humanos, nas palavras do professor 

português Paulo Otero166[1], foi concebido tendo por base os seguintes alicerces valorativos que 

envolvem vários aspectos da vida política e social do Estado Democrático de Direito. 

 Primeiramente, a sociedade política deverá ter, como centro de sua razão de 

ser, e de suas relações, o ser humano, ou seja, o Estado, o Poder e o Direito só existem e só se 

justificam em razão das necessidades propugnadas pelo ser humano, na medida em que os 

valores da liberdade, da justiça e da solidariedade tornam-se as pedras angulares do sistema 

constitucional de um Estado de direitos humanos. 

 Num segundo momento, o Estado de Direitos Humanos reflete o poder 

político voltado a satisfazer àquelas necessidades coletivas dos membros da sociedade, 

materiais ou imateriais, ou seja, o Estado não é um fim em si mesmo, mas deve ser 

instrumento para atender aos anseios coletivos: o Estado nasce para servir aos cidadãos, não 

os cidadãos nascem para servir ao Estado. 

 Ademais, o cerne do Estado de Direitos Humanos, dentro de um terceiro 

estágio de consideração, se fixa na existência e na efetivação dos direitos fundamentais, no 

seu aspecto material e essencial, pois é na pessoa humana viva e concreta e na sua dignidade 

inviolável que o Estado de direitos humanos encontra o seu referencial axiológico nuclear167[2]. 

Salienta, ainda, que nem todos os direitos fundamentais possuem o mesmo nível de 

importância, sendo os de maior relevância, a seu sentir, os direitos fundamentais relativos à 

preservação da dignidade da pessoa humana. 

 Em suma, o Estado de direitos humanos é um modelo de sociedade política 

fundado no respeito à dignidade da pessoa humana, na garantia e na defesa da cultura da vida 

e na vinculação internacional à tutela dos direitos fundamentais, possuindo normas 

                                                 
166[1] OTERO, Paulo. Direito Constitucional. Volume I. Identidade Constitucional. Coimbra: Almedina, 2010, p. 

31. 
167[2] OTERO, Paulo. Ob. cit., p. 33. 
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constitucionais dotadas de eficácia reforçada, um poder político democrático e uma ordem 

jurídica axiologicamente justa. 

 Jorge Miranda168[3], a seu turno, bem define a condição dos Direitos 

Humanos, em seus aspectos histórico e jurídico, quando assinala que: 

Na linguagem corrente, fala-se principalmente em Direitos do 
homem; e nós próprios, ao considerarmos determinados aspectos históricos e 
filosóficos, também não podemos deixar de fazer. Não é por acaso que isso 
sucede: não apenas porque a Declaração dos Direitos dos Homens e do 
Cidadão de 1789 à Declaração Universal dos Direitos do Homem se 
desenvolve o percurso decisivo na aquisição jurídica dos direitos 
fundamentais mas também porque a expressão traduz a ideia de direitos do 
homem, só por ser homem, e direitos que, por isso mesmo, são comuns a 
todos os homens. 

 Em relação ao uso adequado do termo Direitos Humanos, a título de 

ilustração, Jorge Miranda169[4] pondera e, de certa forma, condena a expressão Direitos 

Humanos, ao preconizar que: 

Por vezes alude-se a direitos humanos a par ou em vez de direitos 
do homem. É locução que se deve evitar: 1.º) por ser, neste momento, um 
anglicismo, sem a sedimentação de quase 200 anos de expressão direitos do 
homem (esta só parcialmente de origem francesa); 2.º) por direitos humanos 
pode inculcar direitos inerentes à humanidade ou ao género humano, sem 
pertinência a cada pessoa concreta, cujos direitos poderia, assim, não ser 
respeitados; 3.º) por nada permitir inferir que com direitos do homem só se 
tenham em vista os homens, e não também as mulheres (lembre-se o art. 1.º 
do Código Civil português de 1867). 

 Desta forma, chega-se à conclusão de que, em verdade, o Estado de direitos 

humanos é sempre um modelo incompleto, aberto e imperfeito de sociedade política ao 

serviço do ser humano, estando, portanto, em permanente construção, à medida que novas 

exigências morais e éticas vão surgindo e à medida que as sociedades vão evoluindo na busca 

da felicidade. 

 Admoesta-se, todavia, que o Estado de direitos humanos não é um 

fenômeno irreversível. Ao contrário, a sua edificação e seu aprofundamento recomeçam 

sempre a cada novo dia, o que exige certa vigilância e cuidado, tendo em vista os novos 

riscos, perigos e desafios, que muitas vezes implicaram retrocessos consideráveis nesse 

modelo de organização do Estado. 

 Isto prova que os direitos humanos é desafio, é luta, é conquista, na medida 

em que o acervo de que hoje somos depositários é fruto do empenho de nossos antepassados, 

que não mediram esforços em tornar possível um mundo mais justo, humano e fraterno. Cabe, 

                                                 
168[3] MIRANDA, Jorge. Direitos Fundamentais – Introdução Geral: Apontamentos das Aulas. Lisboa, 1999, p. 28. 
169[4] MIRANDA, Jorge. Ob. Cit., p. 28. 
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porém, às novas e às futuras gerações preservar e ampliar os direitos que, até agora, foram 

“acumulados” pelas civilizações pretéritas, numa busca incessante por justiça. 

2. Considerações acerca do princípio da igualdade dentro da temática dos 
precedentes obrigatórios. 

 O princípio da igualdade, por suas próprias características, principalmente 

seu alto grau de abstração e generalidade, talvez seja a questão que mais causa inquietações e 

polêmicas, não só no âmbito jurídico, mas também no meio filosófico, sociológico, 

psicológico e econômico. Pois, notoriamente, se sabe que o desejo inegociável pela igualdade 

é histórica e não se pode perder a consciência de que a História é a luta permanente do 

homem na busca de um mundo melhor. 

 O que realmente importa, em se tratando do tema igualdade, é a referida 

igualdade material, em detrimento, pois, da igualdade formal, que, outrora defendida como 

absoluta pelos Revolucionários Burgueses do século XVIII, já não encontra mais eco no 

mundo de hoje. 

 A repisada fórmula “todos são iguais perante a lei”, entendida aqui também 

como “todos são iguais na lei”, muito embora tenha o seu valor e os seus méritos históricos, 

não produz os efeitos que os membros da sociedade pós-moderna, massificada, anseiam, pois 

não resolve o problema das desigualdades reais, concretas, aquelas que vivenciamos no dia a 

dia, isto é, a igualdade no plano formal se torna muito vaga e, cada vez mais, abstrata, o que a 

faz, por assim dizer, uma quimera. 

 Outrossim, em contraposição à igualdade formal, surgiu a ideia de levar a 

efeito o que se costumou chamar “igualdade material”. Neste passo, aplica-se o critério da 

igualdade no plano concreto. Lança-se mão da igualdade para solucionar os casos in concreto. 

Enfim, a cada caso será dada uma solução diferente, pois as peculiaridades e as idiossincrasias 

de um, em determinado momento, não correspondem às soluções adotadas em outros casos 

passados. 

 Neste diapasão, Robert Alexy170[5]vislumbra algumas fórmulas que, 

propugnadas pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, com base nos critérios 

adotados do par de comparação de elementos e da proibição geral de arbitrariedade,  

poderiam ser perfeitamente levadas em consideração, no sentido de se efetivar a mencionada 

igualdade material. 

                                                 
170[5] ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. SILVA, Virgílio Afonso da. (trad.). São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008, p. 393 a 410. 
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 Segundo tais fórmulas, ao legislador, e por consequência, ao juiz, é vedado 

tratar: 1) “o igual desigualmente”; 2) “o substancialmente igual desigualmente”; 3) “o 

substancialmente igual arbitrariamente de forma desigual”; 4) “uma igualdade substancial está 

presente nos casos em que um tratamento desigual for necessariamente arbitrário”; 5) “o igual 

não pode ser tratado arbitrariamente de forma desigual”; 6) “tratamentos arbitrariamente 

desiguais são proibidos”; 7) “se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de 

um tratamento desigual, então, o tratamento igual é obrigatório; 8) “se não houver razão 

suficiente para a permissibilidade de um tratamento igual, então, é obrigatório um tratamento 

desigual; e 9) “se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, 

o tratamento desigual é obrigatório”. 

 Em verdade, esse interesse perpétuo pela igualdade material manifesta nada 

mais do que a busca incessante pela realização da justiça, a qual, na sua relação com o 

Direito, teve uma definição lúcida pelo eminente professor uruguaio, Eduardo Juan Couture, o 

príncipe dos processualistas latino-americanos, que assim preleciona: o direito não é um fim, 

mas um meio. Nas escalas dos valores não aparece o direito. Aparece, no entanto, a justiça, 

que é um fim em si, e a respeito da qual o direito é tão somente um meio para atingi-la. A luta 

deve ser, pois, pela justiça171[6]. 

 Neste ponto, a justiça, como valor ético insuperável, encontra amparo nas 

lições de Calamadrei172[7], segundo o qual para encontrar a justiça, é necessário ser-lhe fiel. 

Ela, como todas as divindades, só se manifesta a quem nela crê”. 

  Assim, justiça é, na lição sempre respeitada de Norberto Bobbio173[8], a 

correspondência da norma “com os valores últimos ou finais que inspiram um determinado 

ordenamento jurídico”. 

 Em linhas gerais, deduz-se que a igualdade material deve levar em conta a 

situação, a relação ou a circunstância jurídica em que a pessoa, sujeito de direito, se encontra, 

e não a qualidade dessa pessoa em si, pois ela mesma, em uma determinada relação jurídica, 

como por exemplo, numa relação de consumo na compra de um bem durável, ou no contrato 

de prestação de serviço bancários, assumir a posição inquestionável de hipossuficiente e, por 

isso, merecer atenção maior da legislação protetiva de defesa do consumidor. E pode esta 

mesma pessoa, na qualidade de patrão de uma empregada doméstica, submeter-se ao princípio 

                                                 
171[6] COUTURE, Eduardo Juan. Os mandamentos do advogado. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor. 

Tradução: Ovídio Baptista da Silva e Carlos Otávio Athayde, 1979, p. 47. 
172[7] CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes. Tradução de 

Eduardo Brandão, 1995, p. 04. 
173[8] BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. Tradução de Denise Agostinetti. Revisão de 

Silvana Cobucci Leite. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008 (Justiça e Direito), p. 25. 
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da hipossuficiência que tutela o trabalhador e que orienta toda a sistemática do Direito do 

Trabalho. E também se ver numa situação em que se discute um direito de vizinhança, de um 

contrato civil de compra e venda imobiliária ou de direito de sucessão, nos quais se encontra 

em pé de igualdade em relação aos demais interessados. 

 Então, em cada uma dessas circunstâncias, a mesma pessoa deverá receber 

um tratamento diferenciado do microssistema que rege a relação jurídica, isto é, o regime 

jurídico adotado para cada caso trata a mesma pessoa de forma diferente, pois ela assume, 

diante do Direito, várias posturas e caracteres jurídicos. 

3. A colocação do problema relativo aos precedentes obrigatórios em face da 
igualdade perante a lei e a efetivação dos direitos humanos. 

 Assim, tendo o princípio da igualdade como mote, no que tange à análise 

dos precedentes jurisprudenciais obrigatórios, constata-se, claramente, que a consecução dos 

objetivos traçados pela implantação deste instituto, que tem sua origem no common law, 

efetiva e potencializa os preceitos relativos à concretização dos direitos humanos no plano 

jurídico e político brasileiro. 

 Fiel ao pensamento habermasiano, Gisele Cittadino174[9] sustenta que, por 

conta da heterogeneidade cada vez mais aprofundada das sociedades pós-modernas, a 

realização efetiva dos direitos humanos e da democracia se procede mediante o diálogo 

intersubjetivo constante entre os integrantes da sociedade politicamente organizada, entre as 

instituições e o povo, entre os órgãos estatais e os entes representativos de classes, de modo 

que o Estado deve criar espaços públicos em que esses diálogos possam ser levados a efeito. 

 Transportando esses conceitos para o sistema de precedentes constitucionais 

obrigatórios, pode-se afirmar que o processo de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 

em matéria de controle de constitucionalidade, cujas ratio decidendi têm o condão de vincular 

os demais órgãos do Judiciário, é um espaço público de debates intersubjetivos, na medida em 

que as principais decisões jurídico-políticas do país passam pelo crivo da Suprema Corte, tais 

como o sistema de cotas para negros, a legalidade do aborto, a fidelidade partidária e a 

eutanásia. 

 O objetivo de toda decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, seja 

em sede de controle difuso, seja em sede de controle concentrado, se firma na força vinculante 

de determinar que outros órgãos do Poder Judiciário obedeçam aos seus ditames. 

                                                 
174[9] CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: Elementos da Filosofia Constitucional 

Contemporânea. 4.ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 170 a 182. 
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 Neste sentido, o espírito de tornar obrigatórios todos os precedentes 

emanados dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário reflete, em certa medida, a concretização 

do princípio fundamental da igualdade perante a lei: ubi eadem ratio, ibi ius idem esse debet, 

nas clássicas e remotas palavras do Direito Romano, que hoje são tão caras aos preceitos do 

Estado Democrático de Direito. 

 Aliás, o sistema de controle difuso, aqui relativamente às decisões emanadas 

do Supremo Tribunal Federal em particular, só faz sentido na medida em que os demais juízes 

e tribunais de instâncias inferiores sigam os precedentes constitucionais fixados nas decisões 

proferidas nos recursos extraordinários submetidos à apreciação da Suprema Corte. 

 Caso contrário, se isso não for observado, o propósito do controle difuso se 

tornará ilógico e sem razão de ser, tornando o próprio sistema judiciário confuso e 

contraproducente. Ou seja, o tratamento dado à própria força normativa da Constituição 

Federal encontra sua garantia de efetivação no tratamento dado aos precedentes obrigatórios 

advindos das ratio decidendi contidas nos acórdãos proferidas em sede de Recurso 

Extraordinário. 

 Sabe-se que até a metade do século XX, as Cartas Constitucionais europeias 

eram tidas apenas como documentos de índole política, um convite à atuação dos Poderes 

Públicos, sem qualquer conotação jurídico-coercitiva. Era, pois, espaço doutrinário e 

jurisprudencial em que vigoravam a centralidade da lei e supremacia do Parlamento, cujos 

atos eram insuscetíveis de controle judicial, estando o juiz e o Poder Judiciário alheio a 

qualquer ingerência acerca da obrigatoriedade constitucional e da compatibilidade das normas 

infraconstitucionais ao texto magno175[10]. 

 Ressalte-se, por oportuno, que nas decisões provenientes do controle 

objetivo de normas, vale dizer, das ações declaratórias de constitucionalidade (ADC) e das 

ações declaratórias de inconstitucionalidade (ADIN), que têm por objeto o julgamento dos 

dispositivos legais in abstrato, a questão da coisa julgada erga omnes não oferece maiores 

dúvidas no que tange à parte dispositiva da decisão, pois o sentido específico de tal controle 

constitucional se volta a declarar a compatibilidade da norma com o sistema constitucional 

vigente, fato este que deve ser acatado por todos os juízes e tribunais irrestritamente. 

 Porém, a circunstância que mais suscita discussão se prende ao fato de se 

saber, no que se refere ao controle difuso, mais especificamente nos julgamentos dos recursos 

extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal, se os motivos determinantes da decisão, ou 

seja, a ratio decidendi, constituem precedentes constitucionais que devam ser seguidos pelos 

                                                 
175[10] BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e 

a Construção do Novo Modelo. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 198. 
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demais juízes e tribunais inferiores, haja vista que o dispositivo dessas decisões faz coisa 

julgada inter partes, não estendendo seus efeitos a um número indefinido de pessoas e 

situações, da mesma forma que ocorre nos julgamentos das ações de controle objetivo de 

constitucionalidade. 

 Luiz Guilherme Marinoni176[11], por sua vez, sustenta que, não só os motivos 

determinantes das decisões proferidas nos recursos extraordinários pelo Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito do controle difuso, mas também toda e qualquer decisão emanada em 

controle concentrado (ADIN, ADC e ADPF) e também quando a Suprema Corte brasileira 

aplica as técnicas de interpretação conforme a Constituição e da declaração de 

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, possuem o status de precedentes 

constitucionais. 

 Todavia, isso não acontece pelo simples fato de que as decisões de controle 

objetivo geram uma eficácia vinculante. Em outras palavras, adverte o autor que os motivos 

determinantes elaborados por ocasião do controle difuso possuem eficácia vinculante 

principalmente porque o STF deve manter sua autoridade constitucional de guardião dos 

princípios constitucionais pátrios, cujo objetivo essencial é preservar a ordem e a unidade do 

sistema constitucional brasileiro. Ou seja, o fundamento sobre cujas razões se apoia a tese 

segundo a qual os motivos determinantes ou a ratio decidendi detêm o caráter de precedentes 

normativos constitucionais é a própria autoridade do Supremo Tribunal Federal e a própria 

força normativa da Constituição Federal, e não a relação com a natureza vinculativa das 

decisões tomadas no controle concentrado de constitucionalidade. 

 A quebra de paradigma nos Pós-Segunda Guerra, que transformou a 

natureza dos textos constitucionais de político para jurídico, acarretou três consequências 

fundamentais. 

 Nas palavras de Luís Roberto Barroso177[12], o caráter normativo das 

constituições e suas implicações no mundo do Direito se fazem presentes, vejamos: 

Desse reconhecimento de caráter jurídico às normas 
constitucionais resultam consequências especialmente relevantes, dentre as 
quais se podem destacar: 

a) a Constituição tem aplicabilidade direta e imediata às situações 
que contempla, inclusive e notadamente as referentes à proteção e promoção 
dos direitos fundamentais. Isso significa que as normas constitucionais 
passam a ter um papel decisivo na postulação de direitos e na fundamentação 
de decisões judiciais; 

                                                 
176[11] MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 

467 a 469. 
177[12] BARROSO, Luís Roberto. Ob. cit., p. 198. 
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b) a Constituição funciona como parâmetro de validade de todas as 
demais normas jurídicas do sistema, que não deverão ser aplicadas quando 
forem com ela incompatíveis. A maior parte das democracias ocidentais 
possui supremas cortes ou tribunais constitucionais que exercem o poder de 
declarar leis e atos normativos inconstitucionais. 

c) os valores e fins previstos na Constituição devem orientar o 
intérprete e o aplicador do Direito no momento de determinar o sentido e o 
alcance de todas as normas jurídicas infraconstitucionais, pautando a 
argumentação jurídica a ser desenvolvida. 

 Na verdade, as Constituições modernas, nascidas no contexto democrático 

das sociedades ocidentais pós-Segunda Guerra, consubstanciam a interface entre o Direito e 

os princípios éticos, morais e políticos consagrados por estas sociedades. 

 Assim, os valores reconhecidos como imprescindíveis à sobrevivência de 

determinado grupamento humano, organizado politicamente, e que estão contidos na carta 

constitucional dos países civilizados, permeiam todo o ordenamento jurídico interno, dando-

lhe, portanto, um caráter ético na tarefa de produção, interpretação e aplicação das normas 

jurídicas. 

 Em outras palavras, o processo de construção do Direito, para ser 

considerado com um mínimo ético, deve obedecer aos ditames insculpidos nos textos 

constitucionais democráticos, mormente o princípio orientador de todo o ordenamento 

jurídico-constitucional moderno, a igualdade. 

 Nesse sentido, deve-se ter sempre em mente que o juiz também é o 

destinatário dessa norma fundamental, ou seja, na aplicação da lei ao caso concreto não 

poderá jamais se afastar, nem frustrar, nem tergiversar – ou no repisado termo utilizado pelo 

Ministro Marco Aurélio de Mello –, nem claudicar com o princípio fundamental que lhe 

impõe assegurar a igualdade, de maneira efetiva e não formal, com o objetivo de erradicar a 

pobreza extrema e construir uma sociedade livre, justa e solidária178[13]. 

 Outra questão básica que deve ser levantada, quando se trata de efeitos 

vinculantes dos precedentes constitucionais, não é a relação que se traça entre a natureza 

jurídica das decisões emanadas pelo STF nos julgados de controle concentrado (ADIN, ADC 

e ADPF), mas sim a autoridade constitucional inerente ao exercício jurisdicional do STF em 

matéria de controle de constitucionalidade, tanto no âmbito difuso, quanto no âmbito 

concentrado, o que permite ter uma visão mais abrangente e eficaz dos precedentes 

constitucionais, no que tange à validade e à unidade de todo sistema jurídico-constitucional 

brasileiro. 

                                                 
178[13] NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 22. 
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 Talvez o fenômeno que mais representa a consolidação da constituição 

jurídica, no sistema jurídico-constitucional brasileiro atual, é a despolitização ou a afirmação 

do monopólio judicial no controle de constitucionalidade, no atual estágio em que se 

encontram a sistemática jurídico-constitucional brasileira, de um modo geral, e a evolução do 

modelo de controle de constitucionalidade adotado na Constituição Federal, mormente as 

modificações introduzidas pela EC n.º 45/2004, de um modo específico. Em face disso, sente-

se a necessidade de abordar a real natureza jurídico-política do inciso X, do artigo 52, da 

CF/88. Enfim, de estabelecer um parâmetro acerca da relação entre a eficácia vinculante dos 

precedentes constitucionais e a suspensão da lei pelo Senado Federal. 

 Por conta da inclusão no ordenamento jurídico da Súmula Vinculante a 

partir de 2004, é inegável que os precedentes constitucionais, sejam eles advindos do controle 

objetivo ou subjetivo, ganharam força normativa, isto é, os fundamentos determinantes ou a 

ratio decidendi das decisões proferidas pela Corte Suprema devem ser observados pelas 

instâncias judiciais inferiores, não havendo qualquer diferenciação ou discriminação para 

aplicá-las pelo fato de advirem de uma decisão em controle concentrado ou em controle 

difuso. 

 Nesta perspectiva, se a participação do Senado Federal no controle de 

constitucionalidade anteriormente à EC n.º 45/2004 já era muito limitada, na medida em que 

apenas suspendia a eficácia de lei declarada incidentalmente inconstitucional nas decisões de 

recurso extraordinário pelo STF, agora ficou ainda menor, haja vista que, declarada a 

inconstitucionalidade de uma referida norma no controle difuso pela Suprema Corte, entende-

se que o papel do Senado Federal é de apenas dar maior publicidade e divulgação acerca 

dessa inconstitucionalidade, visto que os demais órgãos do poder judiciário das instâncias 

inferiores deverão seguir, de imediato, os termos da decisão proferida pelo STF no controle de 

constitucionalidade. 

 Até porque, a aplicação do entendimento deduzido pelo STF, neste aspecto, 

não pode ficar à mercê da discricionariedade legislativa em declarar a suspensão da lei já 

considerada inconstitucional, o que, invariavelmente, se não demora para ocorrer,  não ocorre 

pela própria inércia do Senado Federal. 

 Ademais, por força da evolução no processo de controle constitucional 

brasileiro, passaram a surgir novas formas de se declarar a inconstitucionalidade de diplomas 

normativos em face da Constituição Federal, quais sejam, a declaração com efeitos 

prospectivos e a da “lei ainda constitucional”. 
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 Dentro desse contexto, tem-se como emblemático o caso da declaração da 

lei ainda constitucional é o do “prazo em dobro da Defensoria Pública” para recorrer, tendo 

em vista o § 5º, do artigo 5º, da Lei n.º 1060/50, acrescentado pela Lei 7871/89, conforme se 

verificou na decisão do HC 70514, com forte apelo à eficácia do princípio da igualdade no 

plano do processo penal brasileiro. 

 Na oportunidade, o STF entendeu que, não obstante a inconstitucionalidade 

da Lei 7871/89 que autorizou o prazo em dobro para a Defensoria Pública recorrer, os 

recursos interpostos pela Defensoria Pública poderiam ser feitos com o prazo em dobro, “ao 

menos até que a sua organização, nos Estados, alcance o nível de organização do respectivo 

Ministério Público, que é a parte adversa, como órgão de acusação, no processo da ação penal 

pública”. 

 Em outras palavras, a lei é inconstitucional, mas por circunstâncias fáticas, 

fica a aplicação de inconstitucionalidade suspensa, até que seja estabelecida a igualdade 

institucional entre as Defensorias Públicas e o Ministério Público. Tal igualdade talvez seja 

analisada futuramente com base na parte que cabe a cada instituição na fatia do orçamento 

público, no número de servidores à sua disposição, na estrutura física e logística desses 

órgãos. 

  No início, já se disse que o principal trecho da decisão no controle difuso, 

ou seja, nos acórdãos que julgam os recursos extraordinários são os motivos determinantes ou 

a ratio decidendi, até para efeitos de formação dos precedentes constitucionais com força 

vinculativa, e que, no controle objetivo de leis, o que tem mais realce jurídico é a parte 

dispositiva, uma vez que faz coisa julga erga omnes. 

 Muito embora isso seja verdadeiro, não se pode olvidar que a motivação ou 

fundamentação dos acórdãos do STF, ao atuar no controle concentrado, também constituem 

precedentes e que, por isso, devem ser obedecidos pelos demais órgãos do judiciário, a saber, 

os motivos determinantes deduzidos no âmbito do controle concentrado de 

constitucionalidade (ADIN, ADC e ADPF) teriam naturalmente efeitos vinculantes. Este 

posicionamento possui afirmação nas ações reclamatórias n.º 1987 e n.º 2363. 

 Outro ponto a ser abordado neste estudo se fixa no instituto da repercussão 

geral como critério de admissibilidade no recurso extraordinário e a sua eficácia vinculante 

aos demais recursos que têm igual natureza e conteúdo, tudo com fundamento no § 3º, do 

artigo 102, da CF/88, acrescentado pelo advento da EC n.º 45/2004. 

 A ideia de repercussão geral induz a dois conceitos fundamentais. O 

primeiro se prende à relevância, que deve ser valorada do ponto de vista econômico, político, 
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social ou jurídico. Neste passo, o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de 

uma lei já caracteriza, por si só, a relevância jurídica de um recurso extraordinário. O segundo 

se alinha ao conceito de transcendência, isto é, o pedido de reforma em um recurso 

extraordinário, em face de uma acórdão, e a respectiva decisão têm de ultrapassar os limites 

subjetivos da lide e atingir outros membros da sociedade. Aqui, a transcendência pode ser 

vista sob dois ângulos: qualitativamente, que pertine ao conteúdo jurídico do assunto tratado 

ou ao tema debatido no recurso, objeto da decisão a ser proferida pelo STF. Podem-se citar 

como exemplos os direitos fundamentais da pessoa humana, o poder constitucional de 

tributar, aspectos relativos ao devido processo legal e ao processo justo e de duração razoável; 

e quantitativamente, relativamente ao número de pessoas envolvidas na questão jurídica 

debatida no recurso extraordinário. Demandas envolvendo os direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, material e processualmente discutidos, podem ser consideradas, em 

tese, transcendentes. 

 Dessa forma, vê-se que os temas envolvendo a repercussão geral não dizem 

respeito à constitucionalidade ou a matéria de fundo do recurso extraordinário, e como 

somente o STF pode se manifestar a respeito da repercussão geral, a decisão acerca dela tem 

força vinculante horizontal apenas, ou seja, vincula os demais órgãos do STF. Cabe aos 

Tribunais inferiores o dever de aquilatar o entendimento da Suprema Corte. 

 Quanto ao procedimento para se processar e julgar a multiplicidade de 

recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral é 

importante para racionalizar o sistema de recursos para o STF, tendo por arcabouço legal o 

artigo 543-B e seus parágrafos do CPC e o RISTF. 

 Detalhe importante do julgamento de recursos múltiplos com repercussão 

geral na sistemática do CPC é a seleção do recurso-paradigma pelo Tribunal de origem. 

Diante de vários recursos que tratam do mesmo assunto constitucional com repercussão geral, 

o Tribunal a quo escolherá um para subir e se submeter à análise do STF, e sobrestará os 

demais até decisão final acerca da repercussão geral e da decisão do mérito da causa, 

vinculando-se, pois, aos termos do acórdão do STF. 

 A escolha do recurso paradigma, ressalte-se, é ato discricionário do Tribunal 

de origem e não gera direito subjetivo às partes envolvidas nos demais recursos sobrestados, o 

que, em última análise, não lhes dá o direito de interpor qualquer recurso em face da decisão 

de escolha. 

 Há de se fazer uma reflexão sobre o procedimento de escolha do recurso 

paradigma, uma vez que há vários tribunais, estaduais e regionais, pelo país e cada um poderá 

escolher o seu recurso paradigma, causando uma certa confusão no momento de decidir a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7929



repercussão geral e a controvérsia. Luiz Guilherme Marinoni sustenta que os recursos 

deveriam seguir seu curso natural até o STF, sendo que o primeiro recurso que ali chegasse 

tratando de determinado tema se tornaria o recurso paradigma179[14]. 

 Quanto o processo de formação de súmulas, no antigo e atual momento do 

direito brasileiro, temos que elas são enunciados, proposições, textos jurisprudenciais 

condensados pelos Tribunais, principalmente os Superiores, que, segundo Marinoni180[15], foram 

tratados, indevidamente, pela doutrina brasileira, com um caráter altamente universal, abstrato 

e geral, cuja aplicação, invariavelmente, se faz ampliativa ou restritivamente pelo intérprete, a 

seu talante, sem qualquer vinculação com os precedentes que lhes deram origem. 

 Enfim, não se busca o contexto histórico-jurídico (DNA) dos precedentes 

que embasaram as súmulas editadas pelos tribunais, razão pela qual não se pode dar a elas um 

alcance racional para permitir a solução do caso sob julgamento (distinguishing). 

 No que tange às súmulas na ordem jurídico-processual brasileira, a partir do 

advento da EC n.º 45/2004, passou o STF a ter uma outra visão sobre elas na medida em que 

sua interpretação e aplicação pela Suprema Corte procura aplicar coerentemente o 

distinguishing, principalmente nos casos envolvendo a efetiva aplicação das Súmulas 634, 

635 e 691 do STF, pelo que lhes atribuiu maior flexibilidade ao manipulá-las, a fim de 

garantir a efetiva tutela constitucional em face das liberdades públicas essenciais à pessoa 

humana, de modo que se evite aquele entendimento obtuso e hermeticamente fechado que 

rechaçava o processamento de habeas corpus e de medida cautelar, cujo indeferimento 

ocorrera por decisão monocrática advinda de outro tribunal superior. 

Conclusão. 

 Por este escrito, tentou-se, pelo menos, demonstrar o mínimo da relação 

existente entre três institutos que estão em voga no cenário jurídico, não só brasileiro, mas 

também mundial: os direitos humanos, a igualdade material e a utilização dos precedentes 

constitucionais na realização da justiça. 

 O objetivo foi apresentar alguns elementos e conceitos que servem de fio 

condutor na incursão sobre os temas trazidos a lume, principalmente quando se chamam ao 

debate assuntos de interesse inadiáveis e imprescindíveis ao convívio social e às relações 

entre os cidadãos e o Estado, salientando a necessidade de se buscar e de se fazer justiça. Uma 

justiça sólida, palpável, tangível e presente no dia a dia, que permeia não apenas o sistema 

jurídico de uma sociedade politicamente organizada, mas também a vida real das pessoas. 

                                                 
179[14] MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 476. 
180[15] MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 480 e 481. 
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 É forçoso realçar, neste sentido, as palavras pertinentes do Ilustre professor 

português Eduardo Vera-Cruz Pinto, proferidas em palestra de encerramento na Universidade 

de Lisboa, em 13.01.2011, que são, em última análise, uma profissão de fé do jurista na 

difícil, mas possível, tarefa de realizar a justiça, a qual, segundo ele, deve ser sempre o norte, 

o objetivo máximo do operador do direito, que jamais deve ser por ele negligenciado, a 

pretexto de que se trata de uma abstração e de algo inatingível pela humanidade. Infeliz 

daquele que não deposita na justiça toda a sua força e confiança. Este, sim, está destinado ao 

fracasso e à desilusão, não só como estudioso do direito, mas sobretudo como ser humano. 
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SOLIDARIEDADE E DIREITOS DE SOLIDARIEDADE 
 

SOLIDARITY AND SOLIDARITY RIGHTS 
 
 
 

José Antonio Remédio 
 

RESUMO 
A solidariedade tem sido enfocada no decorrer da história com sentidos variados, ora como 
virtude nas relações com os outros, ora como princípio jurídico e político cuja realização está 
vinculada à comunidade ou à sociedade, ora como repartição da riqueza comum, e ora como 
dádiva ou graça, sem qualquer contrapartida dos beneficiários. 
Enquanto afirmação jurídica, a ideia da solidariedade surge entre os séculos XIX e XX, dando 
origem ao movimento denominado “solidarismo”. 
A filantropia constitui uma importante faceta da solidariedade social no mundo atual, sendo 
que, em sua versão moderna, destaca-se pela busca da máxima eficiência e de elevados 
retornos para investimentos sociais. A nova filantropia movimenta valores gigantescos na 
órbita mundial, superiores, inclusive, ao Produto Interno Bruto de diversos países. 
A solidariedade social encontra-se atualmente positivada em diversos textos constitucionais, 
inclusive na Constituição Federal brasileira, que a contempla como princípio e como direito 
fundamental. 
Os direitos de solidariedade, que conformam os direitos de terceira geração, são integrados 
pelo direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos e à 
comunicação, bem como por outros direitos difusos, e atualmente são indispensáveis para a 
plenitude da realização do homem, seja no âmbito estatal, seja na órbita planetária. 
PALAVRAS-CHAVE: SOLIDARIEDADE; DIREITOS DE SOLIDARIEDADE; 
DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO; DIREITOS DIFUSOS 
 
ABSTRACT 
Solidarity has been interpreted through history as having various meanings, sometimes as 
merit in interpersonal relations, other times as a legal and political principle whose occurrence 
is connected to the community or society, it also has been interpreted as distribution of 
common wealth, and also as boon, without any reward from the beneficiares. 
As a legal term, the idea of solidarity appeared between the XIX and XX centuries, 
originating a movement called “solidarism”. 
Philanthropy constitutes an important facet of social solidarity in the modern world. In its 
current version, philanthropy stands for achieving the maximum efficiency and elevated gains 
for social investments. New philanthropy involves huge sums of money worldwide, many 
times superior to the Grouse National Product of several countries. 
Social solidarity is found in modern days in several constitutional texts, including the 
Brazillian Constitution, which contemplates it as a principle and fundamental right. 
Solidarity rights, that integrates the third generation rights, incorporate the rights to peace, 
development, environment, self-determination and communication, as well as other diffuse 
rights, and are nowadays essential for the full realization of man, in his status and in the planet 
as well. 
KEYWORDS: SOLIDARITY; SOLIDARITY RIGHTS; THIRD GENERATION RIGHTS; 
DIFFUSE RIGHTS 
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1          INTRODUÇÃO 

  

  

A solidariedade está diretamente relacionada com a vida do homem em sociedade. 

  

Integrando os denominados direitos humanos ou fundamentais e identificando-se como um 
dos princípios que regem a sociedade moderna, inclusive estatal, a solidariedade possibilita, 
de um lado, a preservação do indivíduo e sua integração ao meio social e, de outro lado, a 
manutenção e o desenvolvimento da própria sociedade. 

  

O presente trabalho objetiva destacar as características e a importância da solidariedade no 
mundo atual, como ação individual e coletiva das pessoas, como direito de terceira geração e 
como expressão da participação dos indivíduos na ordem global. 

  

  

  

2          SENTIDOS DE SOLIDARIEDADE 

  

  

Vários são os sentidos atribuídos ao termo solidariedade. 

  

Etimologicamente, entre outros sentidos, a palavra solidariedade significa "laço ou vínculo 
recíproco de pessoas ou coisas independentes" e "sentido moral que vincula o indivíduo à 
vida, aos interesses e às responsabilidades dum grupo social, duma nação, ou da própria 
humanidade". A expressão "solidariedade de classe" expressa "relação de responsabilidade 
entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada elemento do grupo se sinta 
na obrigação moral de apoiar o(s) outro(s)".[1] 

  

Num sentido geral, solidariedade significa estar ao lado do outro, objetivando ajudá-lo e 
auxiliá-lo em suas necessidades.[2] 
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A solidariedade, identificando-se como relação de encontro, não é algo acrescentado, mas 
pertencente à estrutura da condição humana.[3] O sentimento de solidariedade é básico para 
toda a sociedade, configurando o fundamento de toda a vida moral e de toda a criação 
humana.[4] 

  

Também corresponde a uma das formas de expressão do bem comum, podendo a 
solidariedade decorrer da atividade espontânea do homem e da sociedade ou de imposição 
legal. 

  

Exprimindo o império espontâneo da justiça geral, a solidariedade implica para o indivíduo 
em sentir-se incumbido de interesses comuns a si e aos outros,[5] assim como também 
implica no direito e no dever de corresponsabilidade pela busca do bem comum.[6] 

  

  

Entendida como a justa harmonia dos interesses do indivíduo e da sociedade, como o 
reconhecimento de que o interesse de um envolve o interesse de todos, a solidariedade 
caracteriza-se como uma das ideias fundamentais para a consciência jurídica em nossos dias, 
integrando a base da nossa concepção da vida socialmente organizada.[7] 

  

Também pode ser compreendida a solidariedade num sentido objetivo, "em que se alude à 
relação de pertença e, por conseguinte, de partilha e de corresponsabilidade que liga cada um 
dos indivíduos à sorte e vicissitudes dos demais membros da comunidade", e num sentido 
subjetivo e de ética social, em que "exprime o sentimento, a consciência dessa mesma 
pertença à comunidade".[8] 

  

A solidariedade ainda pode ser identificada como fática e como valor: enquanto a 
solidariedade fática decorre da necessidade imprescindível da coexistência humana, a 
solidariedade como valor decorre da consciência racional dos interesses em comum.[9] 

  

Na relação entre os diversos indivíduos ou entre os indivíduos e a sociedade, a solidariedade 
implica numa dependência recíproca, gerando direitos e deveres tanto em relação aos 
indivíduos como à sociedade. 
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3          EVOLUÇÃO HISTÓRICA E ESPÉCIES DE SOLIDARIEDADE 

  

  

A solidariedade, como afirmação jurídica e instituto relacionados com o Direito Público, é 
uma ideia moderna, que surge no final do século XIX e início do século XX, elaborada 
principalmente por teóricos franceses, movidos pela preocupação em encontrar uma resposta 
adequada para a permanente e preocupante questão social então existente, ideia essa que 
passou para a história com a designação de "solidarismo".[10] 

  

O discurso solidarista ou o direito de solidariedade corresponde a "um discurso jurídico 
característico do direito contemporâneo, nascido na Europa no fim do século XIX e no início 
do século XX, momento em que se opera uma reformulação do fundamento e do conteúdo do 
Direito e do Estado".[11] 

  

A ideia da solidariedade teve diversos enfoques no decorrer da história, entre os quais se 
destacam:[12] 

  

a) a solidariedade dos antigos: concebida como a virtude indispensável nas relações com os 
outros, típica dos grupos primários, como se verifica com a família; 

  

b) a solidariedade dos modernos: princípio jurídico e político cuja realização passa tanto pela 
comunidade estadual (enquanto comunidade política ou social), como pela sociedade civil ou 
comunidade cívica; 

  

c) a solidariedade mutualista: traduzida numa repartição baseada na intenção de criar riqueza 
em comum em matéria de bens, serviços e infraestrutura considerados indispensáveis ao bom 
funcionamento e desenvolvimento da sociedade; 

  

d) a solidariedade altruísta: a ação solidária se apresenta como uma dádiva, de acordo com 
uma regra de gratuidade, ou seja, sem qualquer contrapartida por parte dos beneficiários da 
atividade solidária. 

  

A solidariedade dos modernos, por sua vez, subdivide-se em:[13] 
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a) solidariedade vertical (solidariedade pelos direitos ou solidariedade paterna): cada um é 
responsável pela sorte dos demais membros da comunidade; de um lado, corre pela realização 
dos direitos sociais a cargo especialmente do estado social e, de outro lado, pelos direitos de 
quarta geração (ecológicos e de solidariedade); 

  

b) solidariedade horizontal (solidariedade pelos deveres ou solidariedade fraterna): de um 
lado, traz à colação os deveres fundamentais que o Estado não pode deixar de concretizar 
legislativamente e, de outro lado, os deveres de solidariedade que cabem à comunidade social 
ou à sociedade civil, em contraposição à sociedade estadual ou política. 

  

Uma das expressões da solidariedade horizontal é identificada pelo voluntariado social, 
através do qual o Estado convoca a colaboração dos indivíduos e grupos sociais, de forma 
economicamente desinteressada, "mobilizando-a para a realização daqueles direitos sociais ou 
dos direitos sociais daqueles destinatários relativamente aos quais a atuação estadual, ou mais 
amplamente a atuação de caráter institucional, não está em condições de satisfazer".[14] 

  

Atualmente identificam-se como de cunho solidário "não só o conjunto das relações 
interindividuais dos cidadãos na sociedade política, e dos povos na cena internacional, mas 
também a relação do Estado com qualquer cidadão ou grupo de cidadãos, ou da Organização 
das Nações Unidas com qualquer de seus membros".[15] 

  

A solidariedade social, na sociedade contemporânea, "já não pode ser considerada como 
resultante de ações eventuais, éticas ou caridosas, tendo-se tornado um princípio geral do 
ordenamento jurídico, dotado de completa força normativa e capaz de tutelar o respeito 
devido a cada um".[16] 

  

Apesar disso, a filantropia tem-se identificado como importante versão da solidariedade no 
mundo atual. 

  

Em sua versão moderna, a filantropia destaca-se pela busca da máxima eficiência e de 
elevados retornos para investimentos sociais, sendo suas ações guiadas pelos seguintes 
critérios empresariais:[17] 

  

a) autossuficiência: os projetos sociais devem criar suas próprias fontes de renda e se tornar 
auto-suficientes; 
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b) eficiência: existem metas para a obtenção de resultados e controles sobre a burocracia 
filantrópica; 

  

c) foco: os projetos são escolhidos de acordo com o retorno econômico ou social que podem 
gerar; 

  

d) transparência: as ações filantrópicas submetem-se a auditorias e periodicamente 
apresentam relatórios sobre suas atividades e resultados. 

  

Consoante pesquisa realizada no ano de 2006, diversas são as entidades filantrópicas mundiais 
que seguem o modelo de gestão da nova filantropia, entre as quais se sobressai a fundação 
Bill & Melinda Gates, que financia escolas públicas e pesquisa a cura de doenças, com capital 
de 60 bilhões de dólares, o que a aproxima do porte de grandes companhias, como a 
montadora de veículos Honda e a fábrica de computadores Dell, ou ainda a aproxima do 
Produto Interno Bruto (PIB) de alguns países.[18] 

  

Entre os filantropos que fizeram fortuna em diferentes setores da economia americana 
destacam-se entre os maiores doadores, Warren Buffet, com 40 bilhões de dólares, Bill e 
Melinda Gates com 28 bilhões de dólares, Gordon e Betty Moore com 7,3 bilhões de dólares, 
George Soros com 5,4 bilhões de dólares, Eli e Edythe Broad com 1,8 bilhão de dólares, 
James e Virginia Stowers com 1,6 bilhão de dólares, Alfred Mann com 1,5 bilhão de dólares, 
a família Walton com 1,35 bilhão de dólares, Ted Turner com 1,2 bilhão de dólares e Michael 
e Susan Dell com 1,2 milhão de dólares.[19] 

  

Também no Brasil, segundo ranking elaborado por Istoé Dinheiro, a filantropia tem-se 
desenvolvido a passos largos, tendo a atividade movimentado no ano de 1999 cerca de 1,6 
bilhões de reais, destacando-se entre alguns dos maiores protagonistas, Roberto Marinho (por 
meio da Fundação Roberto Marinho), Norberto Odebrecht (Fundação Odebrecht), José 
Mindlin (através da Fundação Vitae), Maurício Sirotsky e Luís Norberto Pascola.[20] 

  

  

  

4          AS GERAÇÕES DE DIREITOS E OS DIREITOS DE SOLIDARIEDADE 
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A doutrina não é uniforme a respeito das expressões utilizadas para representar os direitos 
fundamentais do homem. 

  

De um lado, sustenta-se que as variadas expressões usadas pela doutrina correspondem a uma 
mesma e única realidade. 

  

Assim, para José Afonso da Silva, os direitos fundamentais do homem constituem uma 
mesma realidade, que tem sido referida pela doutrina através de diversas expressões 
indistintamente utilizadas para designá-los, tais como "direitos naturais, direitos humanos, 
direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, 
liberdades públicas e direitos fundamentais do homem".[21] 

  

            Consoante Sérgio Resende de Barros, com quem concordamos, os direitos humanos e 
os direitos fundamentais são um único instituto jurídico.[22] 

  

            Por outro lado, parte da doutrina assevera que as diferentes expressões utilizadas para 
representar os direitos fundamentais do homem não possuem o mesmo significado. 

  

Conforme André Ramos Tavares, muitas das expressões utilizadas apresentam significados 
não coincidentes, motivo por que a questão da designação desse conjunto de direitos 
mundialmente reconhecidos merece uma abordagem mais técnica.[23] 

  

            De acordo com Ana Maria D'Ávila Lopes, "direitos humanos são princípios que 
resumem a concepção de uma convivência digna, livre e igual de todos os seres humanos, 
válidos para todos os povos e em todos os tempos", enquanto "direitos fundamentais, ao 
contrário, são direitos jurídica e constitucionalmente garantidos e limitados espacial e 
temporariamente".[24] 

  

É bem verdade que a ampliação do sentido dos direitos humanos, inclusive através da 
utilização de diversas expressões para representar uma mesma realidade, ao invés de reforçar 
seu conteúdo e aplicação, acaba por fragilizá-los. 

  

Da mesma forma, a inclusão de outros direitos àqueles especificamente relacionados à pessoa 
humana, como se verifica, a título de exemplo, com o direito de certas categorias de 
indivíduos (direitos dos trabalhadores, direitos dos aposentados, direitos dos estudantes, 
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direito dos índios, direito dos consumidores), também acaba fragilizando ou debilitando a 
fundamentalidade inerente ao conceito de direito fundamental. 

  

Entretanto, mesmo não possuindo conceito doutrinário uniforme e mesmo não estando 
representados por uma única expressão, os direitos humanos encontram-se hoje positivados na 
maioria das Constituições modernas, de forma que o que se busca na atualidade, mais do que 
a identificação de seu conceito ou uniformidade da expressão que o representa, é a superação 
de sua previsão meramente formal, por meio de sua efetiva e concreta aplicação, inclusive no 
âmbito do Direito Internacional. 

  

A doutrina, também de forma não unânime, arrola diversas características relacionadas com 
os direitos humanos. 

  

Acompanhando orientação de José Afonso da Silva, os direitos humanos possuem as 
seguintes características[25]: 

  

a) a historicidade: como qualquer direito, os direitos fundamentais são históricos, nascendo, 
modificando-se e desaparecendo; 

  

b) a inalienabilidade: são direitos intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis; 

  

c) a imprescritibilidade: são sempre exigíveis e exercíveis, não perdendo a exigibilidade pelo 
eventual não-uso pelo titular; 

  

d) a irrenunciabilidade: não podem ser renunciados, embora seu titular possa deixar de 
exercê-los concretamente. 

  

Por outro lado, o movimento histórico de expansão e afirmação progressiva dos direitos 
humanos fundamentais justificou o estudo de sua evolução no tempo, dando ensejo ao 
surgimento das denominadas gerações ou dimensões de direitos, entre os quais os direitos de 
primeira, segunda e terceiras gerações ou dimensões, que correspondem a uma sucessão 
temporal da afirmação e acumulação dos novos direitos fundamentais.[26] 
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A expressão "gerações de direitos" é atribuída a Karel Vasak, tendo sido por ele utilizada em 
aula inaugural proferida no Instituto Internacional dos Direitos Humanos no ano de 1979, na 
cidade de Estrasburgo, sob o título "Pour les droits de l'homme de la troisième génération: les 
droits de solidarieté". 

  

Entre as características das gerações de direitos destacam-se:[27] 

  

a) direitos de primeira geração: são os chamados direitos de liberdade; correspondem aos 
direitos civis e políticos, tendo como titular o indivíduo; são oponíveis ao Estado; 

  

b) direitos de segunda geração: correspondem aos direitos sociais, culturais e econômicos, 
bem como os direitos coletivos ou de coletividades; correspondem a obrigações positivas do 
Estado e estão fundamentados no princípio da igualdade; 

  

c) direitos de terceira geração: objetivam a preservação do gênero humano, garantindo-lhe, 
entre outros, o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente saudável e à 
comunicação. 

  

No Brasil, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, os direitos de primeira geração 
(direitos civis e políticos), compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, 
realçando o princípio da liberdade, enquanto os direitos de segunda e terceira geração 
acentuam, respectivamente, os princípios da igualdade e da solidariedade. Os direitos de 
terceira geração "materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a 
todas as formações sociais, consagrando o princípio da solidariedade e constituindo "um 
momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos 
direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade".[28] 

  

Todavia, inexiste exclusão ou extinção de direitos entre os diversos direitos que integram as 
diferentes gerações de direitos, mas sim, permanência e acumulação, de forma que "os 
direitos das gerações anteriores continuam com eficácia plena, formando a base sobre a qual 
assentam-se novos direitos".[29] 

  

Em conformidade com o disposto no artigo 5º da Declaração e Programa de Ação de Viena de 
1993, Declaração essa aprovada por consenso pelos 165 países que participaram da 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, encontra-se atualmente superada a dicotomia 
entre categorias de direitos, sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais, uma 
vez que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-
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relacionados, inexistindo, assim, hierarquia entre os diversos direitos, devendo todos eles ser 
tratados pela comunidade internacional de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade 
e com a mesma ênfase. 

  

O direito de solidariedade pode ser identificado como "um conjunto de práticas jurídicas 
vistas como espaço fático, valorativo, normativo e cognitivo, no qual procura-se fazer a 
articulação entre o 'direito' e o 'social', sem nenhuma relação de causalidade ou de 
reflexo".[30] 

  

Os direitos de solidariedade desenvolveram-se inicialmente no âmbito internacional e, em 
seguida, passaram a ser gradualmente positivados nos mais variados Estados. 

  

A solidariedade mundial, adotando a humanidade como titular de direitos, "foi afirmada no 
campo penal com a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, de 
1948, e o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, de 1998".[31] 

  

Concretamente, porém, o desenvolvimento dos direitos de solidariedade no plano 
internacional iniciou-se em 1981, através da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos  - Carta de Banjul (artigo 20 e seguintes), inicialmente relacionados com os direitos ao 
desenvolvimento, ao meio ambiente e à paz. 

  

Entre os direitos de solidariedade contemplados na atualidade no âmbito internacional podem 
ser citados:[32] 

  

a) o direito à paz: deduzido do artigo 20 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
de 1966, da Organização das Nações Unidas - ONU; consagrado no artigo 23, alíneas 1ª e 2ª, 
da Declaração Africana; 

  

b) o direito ao desenvolvimento: inscrito na Declaração sobre a Raça e os Preconceitos 
Raciais, da Unesco, em 1978; consagrado no artigo 1º, 1, da Declaração sobre o Direito ao 
Desenvolvimento, da ONU, em 1986; previsto também pelo artigo 22 da Declaração 
Africana; 

  

c) o direito ao meio ambiente: consta tanto da Declaração de Estocolmo, de 1972, como da 
Declaração do Rio de Janeiro, de 1992; 
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d) o direito ao patrimônio comum da humanidade: insinuada na Carta dos Direitos e Deveres 
Econômicos dos Estados, adotada pela Organização das Nações Unidas - ONU, em 1974, no 
tocante ao fundo do mar e seu subsolo; 

  

e) o direito à autodeterminação dos povos: no âmbito da Organização das Nações Unidas - 
ONU, consta do artigo 1º, § 2º e artigo 55, ambos da Carta das Nações Unidas; teve afirmação 
plena no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado pela Organização das 
Nações Unidas - ONU em 1966 (artigo 1º); consta também do artigo 20 da Carta Africana; 

  

f) o direito à comunicação: objeto de diversas manifestações da UNESCO, principalmente a 
partir dos anos 1980. 

  

Entre as sucessivas gerações, a solidariedade se afirmou no campo internacional com a 
celebração da Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992.[33] 

  

  

  

5          POSITIVAÇÃO DA SOLIDARIEDADE 

  

  

Os Estados atuais, inclusive o Brasil, em maior ou menor proporção, acabaram positivando 
em seus ordenamentos jurídicos o princípio da solidariedade e os direitos de solidariedade. 

  

A solidariedade é tratada na Constituição Federal brasileira de 1988 como princípio 
fundamental da República Federativa do Brasil e como direito fundamental. 

  

Dispõe o artigo 3º da Constituição Federal de 1988 que são objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (inciso 
I), a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 
regionais (inciso III). 
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A "sociedade fraterna" referida no Preâmbulo da Constituição Federal corresponde à 
"sociedade solidária" mencionada no artigo 3º, inciso I, também da Magna Carta brasileira, 
orientando-se o sistema constitucional brasileiro, dessa forma, no sentido do 
"solidarismo".[34] 

  

Tais dispositivos integram o Título I da Constituição Federal, denominado "dos princípios 
fundamentais", de forma que sua essencialidade "faz com que desfrutem de preeminência, 
seja na realização pelos Poderes Públicos e demais destinatários do ditado constitucional, seja 
na tarefa de interpretá-los e, à sua luz, interpretar todo o ordenamento jurídico nacional".[35] 

  

A expressa referência à solidariedade pelo Constituinte brasileiro faz surgir em nosso 
ordenamento normativo um princípio jurídico inovador, que deve ser levado em conta não só 
no momento da elaboração da legislação ordinária e na execução de políticas públicas, como 
também nos momentos de interpretação e aplicação do Direito, por todos os membros da 
sociedade.[36] 

  

O princípio constitucional da solidariedade identifica-se "com o conjunto de instrumentos 
voltados para garantir uma existência digna, comum a todos, em uma sociedade que se 
desenvolva como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados".[37] 

  

O mesmo ocorre em relação à Constituição da República Portuguesa de 1976, que dispõe em 
seu artigo 1º que "Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa 
humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária". 

  

A "sociedade livre, justa e fraterna" prevista no artigo 1º da Constituição portuguesa aspira a 
ser não somente uma ordem garantidora da dignidade humana do homem livre, com sua 
identidade e integridade espiritual, mas também uma ordem referenciada por meio de 
momentos de solidariedade e de corresponsabilidade entre todos os membros da comunidade, 
ou seja, libertando as pessoas do medo de existência, garantindo-lhe uma dimensão social-
existencial minimamente digna, abrindo-lhe a via para prestações econômicas, sociais e 
culturais, possibilitando, assim, a criação de uma sociedade justa, em termos de justiça 
distributiva e retributiva.[38] 

  

A Constituição Federal brasileira também abriga a proteção dos direitos de solidariedade ou 
direitos de terceira geração. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7943



A solidariedade é o fecho do sistema de princípios éticos, complementando e aperfeiçoando a 
liberdade, a igualdade e a segurança: "enquanto a liberdade e a igualdade põem as pessoas 
umas diante das outras, a solidariedade as reúne, todas, no seio de uma mesma comunidade", 
todos sendo convocados para defender o que lhes é comum; no tocante à segurança, "ela só 
pode realizar-se em sua plenitude quando cada qual zela pelo bem de todos e a sociedade pelo 
bem de cada um dos seus membros".[39] 

  

Conforme decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Constituição Federal brasileira está 
inserida num contexto em que valoriza a dignidade da pessoa humana, concebendo-a como 
titular de interesses que transcendem a esfera meramente patrimonial, atingindo seu âmbito 
existencial, bem como os direitos constitucionais de terceira geração (solidariedade e 
fraternidade).[40] 

  

São protegidos constitucionalmente, como direitos de terceira geração, os denominados 
direitos de solidariedade ou fraternidade, "que englobam o direito a um meio ambiente 
equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos 
povos e a outros direitos difusos".[41] 

  

Qualquer que seja o direito difuso considerado, estará ele relacionado com os direitos de 
terceira geração ou direitos de solidariedade, como ocorre, a título de exemplo, com os 
direitos concernentes aos consumidores, ao patrimônio público, aos investidores nos 
mercados de capitais, à saúde dos trabalhadores e à educação. 

  

Nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, são funções institucionais do 
Ministério Público, "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 

  

A Constituição Federal de 1988 enuncia alguns direitos de solidariedade, entre os quais o 
direito ao meio ambiente (artigo 225) e o direito de comunicação social (artigo 220). 

  

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, consoante expressão do Supremo Tribunal 
Federal, corresponde a um típico direito de terceira geração ou de novíssima dimensão, que 
assiste a todo o gênero humano, incumbindo ao Estado e à coletividade a especial obrigação 
de defender e preservar esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual, em 
benefício das presentes e futuras gerações, sendo irrenunciável o adimplemento desse 
encargo, por representar "a garantia de que não serão instaurados, no seio da coletividade, os 
graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que 
a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral".[42] 
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Entre as disposições normativas infraconstitucionais utilizadas na defesa dos direitos de 
solidariedade ou direitos de terceira geração, sobressai-se a pioneira Lei 7.347, de 24-7-1985, 
que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

  

Na sequência, e também objetivando a proteção dos direitos difusos e coletivos, advieram, 
entre outras, a Lei 7.853, de 24-10-1989 (que no artigo 7º cuida da ação civil pública em 
defesa das pessoas portadoras de deficiências), a Lei 7.913, de  7-12-1989 (que no artigo 3º 
dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade da danos causados aos investidores no 
mercado de valores mobiliários), a Lei 8.069, de 13-7-1990 (que no artigo 208 e seguintes 
trata da proteção judicial dos interesses difusos e coletivos da criança e do adolescente), a Lei 
8.078, de 11-9-1990 (que no artigo 81 e seguintes dispõe sobre a defesa do consumidor em 
Juízo), a Lei 10.257, de 10-7-2001 (que dispõe sobre a ordem urbanística), a Lei n. 10.741, de 
1º-10-2003 (que cuida da defesa dos idosos), e a Lei 11.340, de 7-8-2006 (que no artigo 37 
disciplina a defesa dos interesses e direitos transindividuais da mulher). 

  

No Brasil, portanto, os direitos de solidariedade ou direitos de terceira geração são dotados, 
formalmente, de um arcabouço jurídico constitucional e infraconstitucional de proteção 
bastante expressivo. 

  

É bem verdade, porém, que apesar dos avanços havidos no mundo, em especial no Brasil, são 
ainda enormes as dificuldades existentes para se ter acesso amplo à justiça, com efetiva e 
rápida prestação jurisdicional, em particular em relação aos denominados direitos ou 
interesses difusos ou coletivos. 

  

  

  

6          CARÁTER GLOBAL DA SOLIDARIEDADE 

  

  

A solidariedade é inerente ao homem, a todos os homens. 

  

Há e sempre houve grupos sociais, sendo que os homens que fazem parte desses grupos têm, 
ao mesmo tempo, consciência de sua individualidade própria e dos laços de solidariedade 
social que os unem aos outros homens, solidariedade essa que, embora ainda tênue, abrange 
toda a humanidade.[43] 
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"Embora as possíveis 'formas' de sociedade sejam múltiplas, todas elas são desenvolvimento 
de um núcleo natural de sociedade, em cuja virtude o homem está - por natureza - unido aos 
demais por vínculos de solidariedade e comunidade".[44] 

  

A solidariedade atua nas dimensões nacional, internacional e intergeneracional, todas 
complementares, cada uma delas correspondendo a um conjunto específico de direitos 
humanos, transmudando-se a interdependência biológica ou a fraternidade religiosa de todos 
os seres humanos em autêntica solidariedade jurídica, criadora de direitos e geradora de 
obrigações.[45] 

  

A nova ordem internacional deve incluir princípios importantes como a solidariedade e a 
partilha do ônus, ou seja, a solidariedade entre os países e a solidariedade dentro de cada país 
em prol dos desfavorecidos, o que "requer ações baseadas nos interesses e valores comuns 
para administrar os problemas que não respeitam fronteiras e que só podem ser resolvidos por 
meio da cooperação internacional", a qual, por sua vez, "deve abranger uma série de 
problemas globais, que vai desde a degradação do meio ambiente e a migração até o tráfico de 
drogas e as doenças epidêmicas".[46] 

  

É com base na solidariedade, certamente, mais do que na soberania, que os Estados, 
individualmente tão vulneráveis, "vão conter o armamento nuclear, combater a fome e a 
pobreza da maioria de sua população, resistir a epidemias, recuperar-se dos desastres naturais 
e beneficiar-se com a transferência de tecnologia e com as comunicações internacionais".[47] 

  

O estabelecimento de "uma ordem jurídica aplicável a todos os homens, aparece como 
condição necessária para a solidariedade humana".[48] 

  

No solidarismo existe elevado grau de compreensão entre os diversos povos, não importando 
o idioma ou a crença, bastando ser lembrado que no outro se encontra um ser humano dotado 
das mesmas aspirações e dos mesmos problemas.[49] 

  

A solução das crises passa necessariamente por uma renovação profunda dos espíritos, uma 
impulsão moral feita de verdadeira solidariedade humana, de compreensão pelas verdadeiras 
misérias alheias, materiais e morais, de profundo amor ao próximo, sendo "necessário um 
despertar fundamental da consciência que consiga fazer sentir e operar a solidariedade entre 
todos os homens, a substancial interdependência do bem-estar dos diversos países, a unidade e 
a fraternidade do gênero humano", a qual não é um conceito naturalístico para ser aplicado, 
mas um fim moral a perseguir.[50] 
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A solidariedade impõe deveres que são opostos aos Estados e às instituições nacionais ou 
internacionais, porque atendem a uma necessidade genérica de "consolidar o gênero humano 
em todo o globo terrestre, reprimindo atos humanos desumanos que, por 'paradoxo da 
civilização', destroem a condição humana",[51] encerrando os direitos de solidariedade 
poderes-deveres da humanidade para consigo mesma, por isso supranacionais e 
superestatais.[52] 

  

  

  

7          CONCLUSÕES 

  

  

A solidariedade, embora tenha sido enfocada no decorrer da história com diversos sentidos, 
possui como elemento comum a relação com o outro, com a comunidade, com a sociedade. 

  

Como afirmação jurídica, a ideia da solidariedade surge entre os séculos XIX e XX, dando 
ensejo ao surgimento do "solidarismo". 

  

Entre as versões da solidariedade destaca-se a filantropia que, em sua modalidade moderna, 
pauta-se pela busca da máxima eficiência e de elevados retornos sociais, movimentando 
valores superiores ao Produto Interno Bruto (PIB) de diversos países. 

  

A solidariedade social encontra-se hoje positivada em diversos Estados, em particular os 
constituídos sob a forma de Estado Social de Direito, como é o caso da República Federativa 
do Brasil. 

  

Os direitos de solidariedade, como direitos de terceira geração, são integrados pelo direito à 
paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos e à comunicação, 
bem como por outros direitos difusos. 

  

A solidariedade constitui um dos princípios que regem a sociedade moderna, inclusive estatal, 
dando ensejo não só à preservação do indivíduo, mas também à sua integração ao meio social 
e à manutenção da própria sociedade. 
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No âmbito mundial a solidariedade impõe deveres que são opostos até mesmo aos Estados e 
às instituições nacionais ou internacionais, atendendo a uma necessidade genérica de 
preservação, consolidação e realização do gênero humano. 
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A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À MORADIA ATRAVÉS 
DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

 
THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL HOUSING RIGHT THROUGH THE 

IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICIES MUNICIPAL  

 
 
 

Jamile Cherém Gomes de araújo Pereira 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem como questão fundamental elucidar se a concretização dos direitos 
sociais gira em torno da efetividade das normas constitucionais ou se decorre da 
implementação de políticas públicas. Nesse contexto, o direito à moradia serve como 
parâmetro para o debate. Inicialmente, far-se-á um estudo sobre o surgimento das políticas 
públicas e de que modo o controle judicial de tais políticas pode auxiliar na concretização dos 
direitos fundamentais sociais. Após um breve comentário sobre os direitos sociais e as teorias 
da reserva do possível e do mínimo existencial, passa-se a analisar o direito à moradia através 
de uma abordagem municipalista. Nesse sentido, por ser a esfera mais próxima do cidadão e 
possuir uma dimensão reduzida, o município se torna um interessante marco e ponto para o 
estudo das políticas públicas.  
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS; DIREITO À MORADIA; 
CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS. 
 
ABSTRACT 
This research has the fundamental question elucidate if the implementation of social rights 
revolves around the effectiveness of the constitutional rules or is derived from the 
implementation of public policies. In this context, the housing right serves as a parameter for 
the debate. Initially, it shall be a study on the emergence of public policies and the way in 
which the judicial control of such policies can help in achieving of the fundamental social 
rights. After a brief comment about the social rights and the theories of the reserve of the 
possible and the minimum existential, this research will examine the housing right through an 
approach municipality. In this sense, to be closer to the citizen and have a reduced size, the 
city becomes an interesting march and point for the study of public policy. 
KEYWORDS: PUBLIC POLICIES; HOUSING RIGHT; CONCRETION OF SOCIAL 
RIGHTS. 
 
 

  

1. Políticas Públicas  

  

1.1. Surgimento e conceituação  
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 Enquanto na Europa, a política pública foi estudada como um desdobramento do papel do 
Estado; nos Estados Unidos, ela surgiu de forma autônoma. Pode-se afirmar, pois, que como 
área de conhecimento acadêmica independente, a política pública nasce nos Estados Unidos, 
como uma subárea da ciência política[1]. 

 Na América Latina, os debates sobre políticas públicas iniciaram-se apenas nos anos oitenta, 
com o declínio da maioria dos regimes ditatoriais latino americanos e o conseqüente processo 
de (re)democratização constitucional. A discussão, nesse sentido, mostrou-se intimamente 
ligada à abertura política e à pressão social pela concretização dos direitos sociais e 
econômicos. No Brasil, à medida em que a Constituição de 1988 ampliou e universalizou os 
direitos fundamentais, as políticas públicas passaram a fazer parte da pauta de discussões 
tanto das agendas governamentais quanto dos meios acadêmicos[2].  

 O campo de estudo das políticas públicas é, diante dos vários temas que aborda (como 
Estado, política, economia, direito e sociologia) multidisciplinar, motivo pelo qual 
pesquisadores das mais variadas áreas vêm se debruçando sobre o tema. Dessa forma, apesar 
da política pública ser um campo da ciência política, a ela não se resume. 

 De uma forma geral, o estudo das políticas públicas procura entender quais são os motivos 
que levam os administradores a tomar ou deixar de tomar uma decisão, o que os leva a fazer 
ou deixar de fazer[3] uma obra ou um investimento, ou seja, analisa quais são os parâmetros 
que influenciam as opções governamentais[4]. 

 A expressão política pública não é fácil de ser conceituada, não havendo uma definição 
unívoca sobre o assunto. De uma maneira ampla, pode-se considerar política pública como o 
conjunto de atividades estatais que têm influência na vida dos cidadãos. Laswell, considerado 
um dos pais da política pública, que nos anos 30 do século passado já tratava do tema, em 
conhecida definição, argumenta que as políticas públicas importam em responder as 
indagações de "quem, quando e o que" deve ser realizado pelo Estado[5]. 

 Outras definições enfatizam que a política pública serve para solucionar problemas sociais. 
Seguindo tal linha, a política pública transmite a idéia de uma medida (ou um conjunto delas) 
adotada pelo Estado com o fim de concretizar os direitos mais básicos dos cidadãos, 
efetivando, dessa forma, o próprio Estado Democrático de Direito[6]. Constituem, pois, 
respostas do sistema político em face das demandas sociais, desempenhadas pelo Estado em 
prol da população, que têm como fim último dar concretude e garantia aos direitos 
fundamentais[7]. 

 De maneira didática e sucinta, Celina Souza resume política pública como "o campo do 
conhecimento que busca ao mesmo tempo, 'colocar o governo em ação' e/ou analisar essa 
ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações" [8]. Ampliando-
se essa conceituação, todas as formas de intervenção estatal podem ser classificadas como 
políticas públicas quer sejam para efetuar investimentos quer sejam para realizar funções 
meramente administrativas ou burocráticas. 

 Mas não é apenas o Estado que determina quais serão as políticas públicas adotadas, outros 
segmentos como movimentos sociais e grupos de interesse também participam da formulação 
das políticas públicas. A intensidade da participação de cada segmento irá depender, no 
entanto, da influência política do grupo ou movimento ou do momento político vivido pelo 
Estado. 
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 Uma última ressalva se mostra importante. É fundamental que se tenha um conhecimento real 
sobre a situação social e as demandas mais importantes para a população antes da elaboração 
da agenda que fixará as políticas públicas. Nesse contexto, uma visão imediatista, 
comumente, compromete o sucesso das políticas públicas. 

  

1.2. Flexibilização do princípio da separação dos poderes e o controle judicial das 
políticas públicas: via de concretização dos direitos fundamentais  

 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu art. 16[9], atrelou a validade de 
uma Constituição à previsão de direitos fundamentais e ao princípio da separação dos 
poderes. Nesse sentido, a Carta Política que não fizessem tal previsão expressamente, não 
poderia ser considerada uma Constituição. É clara, pois, a relação entre os direitos 
fundamentais e o princípio da separação dos poderes, devendo este servir como fator 
promotor daqueles e nunca como agente obstaculizador[10].  

 A atual Constituição prevê o princípio da separação dos poderes em seu art. 2º, ao afirmar 
que "São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário". A separação dos poderes toma forma, pois, através da especialização das 
funções estatais[11], não sendo, todavia, vedado que um dos poderes, ocasionalmente, exerça 
uma função que lhe seja não específica, desde que, é claro, não haja invasão no âmbito de 
atuação alheio[12]. 

 Diante do dissenso sobre como se resolver o problema da não efetivação dos direitos 
fundamentais, uma discussão se tornou imperiosa: o princípio da separação dos poderes tem 
se tornado um entrave à concretização dos direitos fundamentais? Há uma corrente que afirma 
que a rígida separação dos poderes tem produzido um efeito entorpecente às reivindicações 
sociais. De acordo com tal linha de raciocínio, o princípio proposto por Montesquieu deve ser 
flexibilizado. 

 O Estado Social moderno não pode se manter preso às amarras do passado, mas requer uma 
redistribuição do peso de cada um dos poderes de forma que haja um sistema eficaz de freios 
e contrapesos[13]. No momento em que as leis deixam de ser vistas como normas meramente 
simbólicas e assumem a forma de normas programáticas, a importância do esquema clássico 
de separação dos poderes é relativizada[14]. 

 Nesse contexto, o Legislativo e o Executivo não são os únicos responsáveis por viabilizar a 
Constituição. O Judiciário tem o poder-dever de impedir ações ou omissões contrárias ao 
texto constitucional. Sob tal perspectiva, a relativização da separação dos poderes não pode 
ser considerada uma forma de colocar o Judiciário acima dos outros poderes, mas, sim, um 
meio de concretização da Constituição[15]. 

 Em regra, o poder judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro poder. No entanto, 
parece ser cada vez mais indispensável o controle das verbas públicas e da prestação dos 
serviços básicos pelo judiciário, visto que os poderes executivo e legislativo não vêm se 
mostrando capazes de cumprir eficientemente os direitos fundamentais. Quando o processo 
político se mostra falho ou omisso na execução de políticas públicas, cabe ao judiciário tomar 
uma postura ativa a fim de realizar os fins sociais constitucionalmente estabelecidos.       

 Trata-se da judicialização dos problemas sociais, que são encarados de frente por um 
judiciário ativista, moderno e em consonância com os direitos fundamentais. Dessa forma, a 
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judicialização das políticas públicas faz com que se invertam as funções clássicas dos 
juízes[16], que acabam se tornando responsáveis pelas políticas de outros poderes estatais, 
com o fito de assegurar a efetivação dos direitos constitucionalizados nas democracias 
contemporâneas. 

 É importante salientar que esse tipo de intervenção deve ocorrer principalmente em países 
emergentes ou subdesenvolvidos, uma vez que as disparidades sociais são tão gritantes que 
sem a intervenção judicial não se teria, muitas vezes, como dar concretude aos direitos mais 
básicos do cidadão.    

 Impende destacar, ainda, que, ao contrário do que pregam muitos juristas conservadores, ao 
atuar no âmbito de efetivação de políticas públicas o judiciário não invade a esfera de outros 
poderes, mas apenas garante a concretização do texto constitucional[17], que em última 
análise é a sua função precípua. Pode-se afirmar que um fator decisivo para uma proteção 
ineficiente dos direitos fundamentais no Brasil, reside no fato de grande parte dos juristas 
possuírem uma base jusfilosófica e um modus operandi alicerçados no formalismo jurídico. 

 Em certos casos, o não cumprimento dos direitos fundamentais é suscetível de desencadear 
uma inconstitucionalidade por omissão. A omissão em tela pode ser legislativa ou 
administrativa e pode dar ensejo a uma inconstitucionalidade permanente, que 
consequentemente, gera uma desestabilização política. Afinal, de que vale um direito ser 
previsto constitucionalmente se ele não pode ser concretizado no plano real? 

 Nesse sentido, é evidente e incontestável o valor político de uma decisão judicial que declara 
a mora do Estado perante os direitos fundamentais. Mais do que efetivar tais direitos para 
certo grupo social, essas decisões abrem precedentes, servem de modelo para outros juízes e, 
o que é mais importante, servem como veículos de luta para canalizar as reivindicações 
sociais. 

  

2. Direitos Sociais  

  

2.1. Nota histórica e conceituação   

 As primeiras normas de caráter social têm origem na Inglaterra da primeira metade do século 
XIX e foram criadas com o fito de reduzir a exploração laboral advinda da Revolução 
Industrial. A ampliação de tais direitos e a sua efetiva (muitas vezes teórica) concretização, 
contudo, só ocorreu no século XX com a institucionalização do Estado de Bem Estar Social. 

 Pode-se afirmar que, em sua origem, os direitos sociais estavam, pois, diretamente ligados ao 
direito do trabalho e ao direito previdenciário, vinculados aos conflitos existentes entre capital 
e trabalho. Nas sociedades contemporâneas, todavia, a aplicação de tais direitos não se 
restringe aos trabalhadores, mas é ampliada a todos os cidadãos.   

 No tocante à previsão constitucional, os direitos sociais apenas foram positivados no início 
do século XX, com a Constituição do México, de 1917, e com a Constituição Alemã de Bonn, 
de 1919. À época, todavia, as normas sociais possuíam uma baixa concretude e reduzida 
normatividade. 
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 Os direitos sociais objetivam uma compensação das desigualdades fáticas e têm como 
finalidade garantir ao cidadão uma existência com dignidade[18]. Constituem, pois, 
prestações positivas que possibilitam a melhoria de vida dos mais carentes, criando condições 
mais propícias ao aferimento da igualdade real[19]. Nesse contexto, os direitos sociais tendem 
a privilegiar os interesses coletivos, na busca por uma sociedade mais justa[20].     

 As normas que versam sobre direitos sociais são programáticas, ou seja, prescrevem a 
realização de uma atitude positiva por parte do Estado. Não se pode interpretar tais direitos 
como meras recomendações, uma vez que traduzem direitos de aplicação imediata[21]. Nesse 
cenário, a inércia do poder público se mostra não apenas afrontosa àqueles que necessitam do 
Estado para dignificar sua existência, mas também inconstitucional[22].  

 Impende destacar que a questão dos direitos sociais só é levantada quando esse direito é 
violado ou simplesmente negligenciado pelo poder público. Há, pois, um paradoxo evidente, 
uma vez que os direitos sociais são mais discutidos e debatidos pela sociedade quanto mais 
freqüentes e graves forem suas violações[23]. 

  

2.2. Teoria da reserva do possível e teoria do mínimo existencial: fundamentos 
procrastinatórios de direitos sociais 

 Quando demandado judicialmente a fim de cumprir os preceitos constitucionais no que tange 
à efetivação dos direitos sociais, o Poder Público, costumeiramente, se utiliza da teoria da 
reserva do possível. Tal teoria tem origem na jurisprudência constitucional alemã e prescreve 
que a prestação de serviços pelo Estado está condicionada à disponibilidade de recursos 
públicos, além de estar localizada no campo de discricionariedade do executivo e do 
legislativo, ou seja, fora do âmbito de decisão do judiciário. 

 A teoria da reserva do possível surgiu quando um grupo de alunos recorreu à justiça com o 
fito de pleitear a criação de vagas suficientes para todos aqueles que quisessem ingressar nas 
universidades alemãs. O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, todavia, decidiu 
contrariamente ao pleito, afirmando que o Estado não era obrigado a criar mais vagas nas 
universidades, uma vez que não havia orçamento público disponível para tanto[24]. 

 O Brasil possui o provinciano costume de acolher teorias jurídicas alienígenas sem fazer as 
devidas adaptações ao contexto sociocultural pátrio. Resta evidente que a realidade dos 
alemães se mostra infinitamente diversa daquela vivida pelos brasileiros. Dessa forma, adotar 
a teoria da reserva do possível no Brasil, bem como em outros países periféricos seria o 
mesmo que negar a efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

 A reserva do possível só deve ser utilizada como fundamento quando o poder público 
demonstrar categoricamente que a decisão pode causar mais prejuízos do que benefícios para 
a concretização dos direitos fundamentais sociais[25]. Condicionar a concretização dos 
direitos sociais e culturais à existência do dinheiro público significa reduzir sua eficácia à 
zero, uma vez que sempre será possível se justificar a não efetivação do direito sob o 
argumento da falta de verba pública. 

 Em contrapartida à teoria da reserva do possível, desenvolveu-se a teoria do mínimo 
existencial, segundo a qual os direitos fundamentais só podem ser exigidos como direitos 
subjetivos se a pretensão estiver aquém do mínimo suficiente para manter uma vida digna. Se 
a pretensão se encontrar fora do mínimo existencial, o reconhecimento de direitos subjetivos 
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ficaria na dependência de legislação infraconstitucional, não podendo o judiciário agir além 
da previsão legal[26]. 

 Tal teoria também tem origem no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha e é fruto do 
pós-guerra, época em que o judiciário alemão tentava minimizar os efeitos nocivos do regime 
nazista através de uma postura judicial mais ativista e em consonância com os direitos 
humanos. O precedente que originou a teoria do mínimo existencial determinou um aumento 
expressivo no auxílio pago pelo estado alemão aos cidadãos carentes e teve como base o 
princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o princípio do Estado Social e o 
direito à integridade física. 

 A priori, poder-se-ia fazer uma análise favorável dessa teoria, uma vez que ela busca 
preservar e efetivar os direitos fundamentais mínimos. Por outro lado, um intérprete 
ideologicamente contrário à efetivação dos direitos sociais poderia se utilizar desse argumento 
para diminuir ao máximo seu núcleo essencial, ou seja, definir indevidamente o conteúdo 
indeterminado "mínimo existencial". 

 Diante de tais considerações algumas questões se mostram pertinentes: a dignidade pode ser 
mensurada? Quais são as condições mínimas que devem ser fornecidas pelo Estado para que o 
cidadão viva com dignidade? A existência de condições mínimas de sobrevivência é 
compatível com o ordenamento jurídico pátrio? 

 Inicialmente deve-se ressaltar que a dignidade não é um conceito construído apenas pela 
sociologia ou por outra ciência humana, o que cada cidadão entende por sua própria dignidade 
é fundamental para a elaboração deste conceito. Além disso, a teoria do mínimo existencial se 
mostra incompatível com o ordenamento jurídico constitucional brasileiro, uma vez que a 
Carta de 1988 não prevê apenas um mínimo a ser protegido, mas a plena concretização de 
todos os preceitos nela contidos, levando-se em conta, ainda, a indivisibilidade dos direitos 
fundamentais. 

 Ante o exposto, pode-se afirmar que, apesar das diferenças que lhes são particulares, tanto a 
teoria da reserva do possível, quanto a teoria do mínimo existencial têm como fito 
procrastinar a efetivação dos direitos sociais, devendo ambas, portanto, serem 
desconsideradas no ordenamento jurídico pátrio. 

  

2.3. Direitos Sociais: efetivação de normas constitucionais ou questão de políticas 
públicas? 

 Com a ascensão da Constituição ao posto de norma jurídica fundamental, todas as normas 
constitucionais passaram a ser providas de eficácia jurídica, variando, apenas, a depender da 
norma, a carga eficacional. No tocante aos direitos e garantias fundamentais, o § 1º do art. 5º 
da Constituição é claro ao afirmar que esses possuem aplicação imediata.     Apesar de parte 
da doutrina acreditar que os direitos fundamentais só têm aplicação imediata se as normas que 
os definem se mostrarem completas em sua hipótese e em seu dispositivo, a doutrina 
majoritária[27] defende a direta e imediata aplicação dos direitos fundamentais, mesmo que 
esses possuam caráter programático, ou seja, independente da sua concretização 
legislativa[28]. 

  Dessa forma, a expressão "efetivação de direitos sociais" tão usada pela doutrina pátria 
mostra-se redundante, uma vez que a efetividade já lhes é inerente. O que falta então para que 
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os direitos sociais tenham concretude? A resposta é simples: realização de políticas públicas 
eficazes que farão com que os direitos sociais saiam do plano normativo e ingressem no plano 
fático. 

  

3. Direito à moradia  

  

3.1. Referências históricas 

 O direito à moradia é mais que um direito fundamental, trata-se de um direito natural do 
homem, previsto em diversos tratados internacionais e positivado na maioria esmagadora das 
Constituições dos países ocidentais. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 foi o primeiro instrumento 
internacional a reconhecer expressamente o direito à moradia. A partir de então vários 
tratados e documentos internacionais passaram a prever o direito à moradia, destacando-se, 
nesse contexto, por sua importância, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos 
e Culturais, de 1966, que foi incorporado ao direito interno brasileiro[29]. 

 Ainda no plano externo, mostra-se importante mencionar duas conferências promovidas pela 
ONU acerca dos assentamentos humanos, a Declaração de Vancouver, também conhecida 
como Habitat I e a Declaração de Istambul, denominada Habitat II.  A primeira reconheceu a 
moradia como um direito fundamental humano, já a segunda explicitou o conteúdo e a 
extensão do direito à moradia, bem como definiu as responsabilidades dos Estados signatários 
a fim de que esses tentassem minimizar os problemas relativos à questão. Tais conferências 
tiveram como objetivo precípuo colocar a questão habitacional como tema central das 
políticas públicas e como ponto prioritário no desenvolvimento dos países. 

 No direito constitucional pátrio, a moradia apenas foi incorporada expressamente à 
Constituição vigente com a edição da Emenda Constitucional n.º 26 de 2000. Importante 
destacar que a Carta de 1988 já fazia menção à moradia em outros dispositivos, podendo-se 
citar: (a) o inc. IV do art.7º, que definiu o salário mínimo como aquele capaz de assegurar ao 
trabalhador direitos básicos, dentre eles a moradia; (b) o inc. IX, art. 24, que atribuiu à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência para promover melhorias nas 
condições habitacionais e construir moradias; e, (c) o art. 183 que previu o instituto do 
usucapião especial urbano para fins de moradia. 

 Apesar da inserção tardia no ordenamento pátrio, antes da emenda n.º 26 de 2000 já era 
possível se reconhecer um direito fundamental à moradia através de dois processos 
hermenêuticos: (a) como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana; ou (b) 
tendo como base os tratados internacionais dos quais o Brasil era signatário. 

 Pode-se conceituar o direito à moradia como o direito a um local adequado para se viver, 
tendo como baliza o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, o lugar deve garantir 
uma vida digna. Devido à interconexão do direito à moradia com outros direitos básicos, para 
que se tenha uma moradia de acordo com os princípios constitucionais, é necessário, dentre 
outros requisitos, que essa: seja habitável; esteja localizada em local de fácil acesso e próxima 
a serviços públicos básicos; tenha segurança jurídica da posse; tenha acessibilidade; seja 
dotada de serviços infra-estruturais básicos; e, esteja adequada à cultura de seu morador[30]. 
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3.2. Direito à moradia e direito à cidade: interconexões  

 No Brasil, a grande maioria da população encontra-se confinada nos grandes centros urbanos. 
Tal estatística, aliada ao grave problema da desigual distribuição de renda, faz com que o 
déficit habitacional seja excessivo. Diante da delicada situação de parte das habitações 
existentes nas grandes cidades e dos efeitos gerados pela não concretização do direito à 
moradia, questiona-se: até que ponto o direito à moradia encontra-se relacionado com o 
direito à cidade? 

 Hoje, são raros os espaços públicos destinados às práticas de esporte, bem como ao lazer, 
quando estes existem, todavia, se encontram, na maioria das vezes, situados em bairros 
nobres. A verticalização das moradias transformou o espaço urbano em uma verdadeira 
cidade de concreto, na qual não há circulação de ar. O aumento das temperaturas, por sua vez, 
gerado pelo excesso de asfalto, faz com que cresça o número de doenças respiratórias, 
principalmente nas crianças. 

 Enquanto isso, o inchaço urbano gera uma favelização das regiões metropolitanas. O número 
de favelas e comunidades carentes em áreas ditas nobres fez com que o mercado imobiliário 
desenvolvesse um novo conceito de moradia: o condomínio fechado. Quem tem dinheiro vive 
hoje enclausurado em condomínios "seguros", uma vez que "protegem" seus moradores dos 
"perigos" existentes na cidade. 

 Outro ponto deve ser aqui levantado. Com a periferização do centro, o comércio foi retirado 
dos lugares históricos que sempre ocupou e passou a se situar nos shoppings centers. Dessa 
forma os shoppings passaram a ocupar um lugar que antes individualizava uma cidade: o seu 
centro comercial. Trata-se de um processo de descaracterização do ambiente urbano. Se antes 
casarões históricos, praças e mercados integravam e particularizavam a feição de uma cidade, 
hoje, a maioria delas tem aspectos muito comuns: a verticalização, a favelização e a 
periferização tanto das moradias quanto dos próprios moradores[31]. 

 Tais constatações se mostram pertinentes, pois, além de questionar a ausência de moradia, é 
necessário se repensar o próprio direito à cidade com o intuito de desfazer a separação sócio 
espacial imposta pelo mercado. Seguindo essa linha de raciocínio, a conexão entre direito à 
moradia e direito à cidade deve levar em consideração não apenas a unidade habitacional 
concreta, mas o seu entorno e o desenho urbanístico em geral. 

  

3.3. A Sistemática não concretização do direito à moradia 

 Dentre tantas dificuldades que impossibilitam o acesso da população de baixa renda à 
moradia, podem-se citar como preponderantes: a falta políticas públicas; o descaso do Poder 
Público com a questão; a marginalização e criminalização dos movimentos sociais que lutam 
a favor do direito em tela[32]; o difícil acesso da camada mais pobre da população à justiça; a 
inércia do Ministério Público em relação à problemática habitacional, a especulação 
imobiliária e o conservadorismo muitas vezes exacerbado do Poder Judiciário. 

 Os entraves supracitados não podem, todavia, funcionar como escusa para a não 
concretização de direitos fundamentais. Um Estado que se autodenomina Social e 
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Democrático de Direito tem a obrigação de controlar os problemas resultantes da pobreza e 
encontrar soluções para efetivar os direitos constitucionalmente estabelecidos. 

 Um olhar debruçado sobre a questão faz revelar a omissão, em diferentes graus, dos três 
poderes. O esforço legislativo em fornecer as ferramentas jurídicas capazes de sanar a 
problemática da habitação é indubitável, embora ainda careçam de maior regulamentação 
certos pontos específicos. O executivo, por outro lado, não se mostra sensível ao problema, e 
se utiliza dos limites materiais impostos pela realidade econômica como obstáculos 
supostamente intransponíveis. O judiciário, por sua vez, ainda possui uma postura muito 
tímida no que concerne à concretização do direito à moradia[33]. 

 Essa não concretização sistemática que perpassa várias administrações públicas, diferentes 
partidos e ideologias contraditórias faz com que a Constituição tenha uma força meramente 
simbólica. De acordo com tal raciocínio, as normas de direitos fundamentais sociais que não 
podem ser efetivadas por questões financeiras servem como álibi para criar a imagem de um 
Estado que responde normativamente aos problemas sociais. O fato de a norma ser prevista 
constitucionalmente gera a ilusão de que um dia será efetivada, fato que por si só imuniza o 
sistema contra outras alternativas, evitando, por exemplo, movimentos revolucionários[34].   

 Nesse sentido, a força simbólica dos direitos fundamentais sociais possui uma função não 
apenas jurídica, mas também política. Há, na verdade, um uso retórico por trás do discurso 
sobre direitos fundamentais sociais que serve para fins distintos. O direito, nesse caso, serve 
de pano de fundo para interesses políticos, sendo bons exemplos: um governador que é eleito 
tendo como promessa de campanha a construção de casas populares; um senador que se elege 
prometendo alterar a legislação trabalhista das empregadas domésticas com o fito de fornecer 
a essas trabalhadoras os mesmos direitos dos demais proletários; um presidente da república 
que é eleito com a promessa de revolucionar o sistema de segurança do país, alegando que 
extinguirá a violência e o poder paralelo do tráfico. 

  

3.4. A concretização do direito à moradia através da implementação de políticas 
públicas municipais 

 Para fins deste estudo, mostra-se imperioso, a princípio, analisar os efeitos gerados pela 
forma federativa adotada pela Carta Política. Sabe-se que a característica essencial do modelo 
federal de Estado é a descentralização político-administrativa. Pode-se afirmar, pois, que o 
princípio que norteia o pacto federativo é a limitação e definição do poder, que passa a ser 
exercido tanto no âmbito da União e dos Estados quanto em unidades menores de abrangência 
local[35]. 

 Em que pese tal descentralização, a federação possui um direito nacional que serve como 
elemento articulador das diversas unidades autônomas. Tal direito, todavia, não condiciona 
totalmente os direitos regional, estadual ou municipal. Nesse sentido, com base na autonomia 
que lhe é outorgada constitucionalmente, o poder local pode tomar decisões que independem 
da permissão do poder federal. Há, com isso, uma periferização do poder[36].  

 Impende ressaltar, que para que a federação se coadune com os preceitos constitucionais, 
deve-se agregar ao modelo de descentralização política a idéia de concretização do princípio 
da democracia participativa. Para tanto, é preciso que se fortaleçam os mecanismos de 
participação social nas tomadas de decisões, precipuamente no âmbito das esferas menores da 
federação. 
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 Levando-se em consideração as dimensões continentais do Brasil e as dificuldades de se 
definir as competências dentro do próprio Estado, destaca-se a aplicação do princípio da 
subsidiariedade. Trata-se de princípio através do qual as decisões devem ser tomadas no nível 
político mais reduzido possível, já que esse é o nível mais próximo do local no qual as 
decisões serão efetuadas e executadas[37]. 

 Antes do advento da Constituição de 1988, as políticas públicas eram rigidamente 
centralizadas na esfera federal, cabendo aos Estados e municípios o papel de meros 
executores, fato que distanciava a população da tomada de decisões. 

 Com a Carta Política de 1988 foi dada maior autonomia aos municípios. Se antes, esses eram 
meros coadjuvantes; agora, possuem responsabilidade e poder para desenvolver suas próprias 
políticas públicas. O município constitui, nesse sentido, o campo mais satisfatório para a 
realização das políticas públicas, devido ao fato de ser a esfera mais próxima do cidadão, que 
poderá, por conseguinte, fiscalizar os atos governamentais com mais facilidade. 

 Conforme já foi explanado neste trabalho, as políticas públicas têm como objetivo apresentar 
respostas às demandas sociais. Pode-se afirmar que o ciclo das políticas públicas possui cinco 
fases que podem ser fragmentadas da seguinte forma: (a) percepção e delimitação dos 
problemas; (b) inserção na agenda; (c) formulação de políticas; (d) implementação de 
políticas; (e) avaliação dos resultados e dos erros cometidos[38]. Há necessidade de se 
cumprir o disposto acima rigorosamente, respeitando todas as fases, uma vez que a falta de 
planejamento é o motivo pelo qual grande parte das políticas públicas restam fracassadas. 

 A administração dos bens públicos não é tarefa neutra. A opção por uma política pública 
específica sempre envolve conflitos de interesses entre as classes sociais. Cabe ao 
administrador, nesse sentido, tentar minimizar esses conflitos. Nesse ponto, uma ressalva se 
mostra importante: a escolha e implementação de políticas públicas devem sempre ter como 
baliza os direitos fundamentais e especificamente os direitos sociais, a fim de reduzir as 
desigualdades e garantir a dignidade da pessoa humana. 

 É fundamental haver políticas públicas que se coadunem com os problemas sociais. Nesse 
contexto, a implementação de políticas públicas que visem regularizar a questão habitacional 
e dar concretude ao direito à moradia se mostra urgente, precipuamente nos grandes centros 
urbanos, nos quais o direito à moradia e o direito à cidade vêm sendo flagrantemente 
desrespeitado. 

 O poder local é, claramente, o campo mais propício para a realização de políticas públicas, 
uma vez que é o lugar no qual cada cidadão pode, com mais facilidade, fiscalizar os atos do 
administrador. Nesse contexto, a demanda pela concretização do direito à moradia se amolda 
perfeitamente à essa noção de maior autonomia do poder local, uma vez que o problema 
habitacional é questão inerente ao município. 
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RESUMO 
A gestão democrática das cidades é instrumento de atuação popular que auxilia na discussão e 
elaboração do Plano Diretor Municipal, visto como política pública em concreto. A 
elaboração de um bom plano diretor possibilita o crescimento ordenado e sustentável das 
cidades, minimizando as mazelas existentes no ambiente citadino e propiciando qualidade de 
vida e justiça social para a população. Há exemplos de planos diretores bem sucedidos que 
foram elaborados contando com a participação da comunidade. A interação de vários atores 
no contexto de elaboração do plano propicia a formação de uma política pública em 
consonância com a realidade social e legitima o processo de participação democrática.  
PALAVRAS-CHAVE: PLANO DIRETOR. POLÍTICA PÚBLICA. GESTÃO 
DEMOCRÁTICA DAS CIDADES. PARTICIPAÇÃO POPULAR. 
 
ABSTRACT 
The democratic management of cities is a popular instrument of action that helps in the 
discussion and preparation of municipal master plan, seen as a public policy in concrete. The 
development of a good master plan allows for the orderly growth and sustainable 
development of cities, minimizing the ills that exist in urban living environment and 
providing quality of life and social justice for the population. There are examples of 
successful master plans that were developed with the participation of the community. The 
interaction of various actors in the context of preparing the plan promotes the formation of 
public policy in line with social reality and legitimize the process of democratic participation. 
KEYWORDS: MASTER PLAN. PUBLIC POLICY. DEMOCRATIC MANAGEMENT OF 
CITIES. POPULAR PARTICIPATION. 
 
 

  

1 - Introdução 

            O presente artigo terá por propósito demonstrar o instituto da gestão democrática das 
cidades, previsto na Lei 10.257, de 2001, denominado de Estatuto da Cidade, como 
instrumento de concretização de políticas públicas.             Pretende-se comprovar que 
somente com a participação ativa da população, através da gestão democrática, torna-se 
possível a elaboração de um planejamento urbano que, efetivamente, atenda os verdadeiros 
interesses da comunidade. 
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            Objetiva-se, portanto, evidenciar que a participação da população, por meio da gestão 
democrática das cidades, é fundamental na conformação e elaboração do plano diretor 
municipal, visto como política pública em concreto. Para tanto, ainda que sucintamente, será 
feita uma análise conceitual do Estatuto da Cidade, realçando, especialmente, os conceitos de 
plano diretor e de gestão democrática das cidades, de maneira a propiciar um diálogo desses 
institutos com a definição de política pública e com suas principais características. 

            Além disso, a fim de se manter uma visualização concreta de como o fenômeno vem 
sendo enfrentado no Brasil, analisar-se-ão dois exemplos práticos bem-sucedidos ocorridos 
em algumas cidades brasileiras, procedendo-se à concatenação da teoria com a realidade 
prática[1]. 

            Nesse ínterim, será feito um diálogo desse processo participativo da população na 
elaboração do plano diretor com a política pública propriamente dita, problematizando-se o 
tema a fim de desvendar se, realmente, a participação de outros atores tem influência na 
deliberação e formação da política pública em concreto - o plano diretor municipal. 

            Utilizar-se-á a obra de Carlos Matus[2] como marco teórico sobre essa participação de 
outros atores na elaboração da política pública, esboçando de que modo acontece a 
participação, qual o critério de entrada para a representação, além de tencionar a função da 
linguagem nesse jogo social[3]. 

2 - Definição de Política Pública 

            Diante da multiplicidade conceitual sobre políticas públicas, faz-se necessário 
identificar suas características determinantes, ante a impossibilidade de ser adotado um 
conceito único. A formulação de um conceito, como se pode observar em diversas doutrinas 
que tratam do assunto[4], ocorre conforme o caráter que se pretende tornar operável por meio 
dele, ou seja, parte da demanda da ciência em questão. 

Em outras palavras, como a formulação de conceito de políticas públicas depende do aporte 
doutrinário para a qual se pretende operacionalizar, não há unicidade sobre o conceito em 
questão. Os elementos que o fundamentam serão elegidos a partir de uma concepção parcial 
das ciências sociais, políticas ou jurídicas, por exemplo, o que se justifica para viabilizar a 
compreensão do objeto a determinada ciência.[5] 

            A um primeiro momento, deve-se mencionar que a linha argumentativa que se 
pretende travar está relacionada à interpenetração entre a política pública e a participação da 
comunidade, no sentido proposto por Lahera[6], de que uma boa política pública é aquela que 
é desenvolvida pelo setor público e, frequentemente, com a participação da comunidade e do 
setor privado, correspondente a cursos de ação e fluxo de informação relacionados com um 
objetivo político definido de forma democrática. 

Antes de tudo, alguns conceitos necessitam ser abordados, até mesmo para que se consiga 
chegar a um ponto de confluência. Para Enrique Saravia e Elisabete Ferrarezi: 

Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a 
introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões condicionadas pelo 
próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como 
pelos valores, idéias e visões dos que adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las 
como estratégias que apontam para diversos fins, todos eles, de alguma forma, desejados 
pelos diversos grupos que participam do processo decisório. A finalidade última de tal 
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dinâmica - consolidação da democracia, justiça social, manutenção do poder, felicidade das 
pessoas - constitui elemento orientador geral das inúmeras ações que compõem determinada 
política. Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela é um sistema de 
decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter 
ou modificar a realidade de um ou de vários setores da vida social, por meio da definição de 
estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 
estabelecidos[7]. 

  

A política pública é composta por um fluxo de decisões públicas que visa manter ou 
introduzir desequilíbrios na seara social com o fito de remodelar sua realidade, por meio de 
estratégias de atuação e alocação de recursos. Tratam-se de estratégias direcionadas a fins que 
podem variar conforme os grupos que participam do processo decisório. O elemento 
orientador geral será a consolidação da democracia, da justiça social, da manutenção do 
poder, bem como da felicidade das pessoas. 

Precioso o conceito de Bucci:   

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto 
de processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de planejamento, processo 
de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo 
judicial - visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, 
a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de 
prioridades, a reserva dos meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que 
se espera o atingimento desses resultados[8]. 

         

            Em relação ao suporte jurídico, as políticas públicas não possuem um formato único, 
podendo ser previstas nos mais diversos padrões normativos, inclusive alicerçadas no próprio 
texto constitucional, como é o caso, por exemplo, do Fundo de Educação Básica e do Plano 
Diretor dos Municípios, este previsto no art. 182 da Constituição Federal[9]. 

Pela exemplificação dos conceitos acima, verifica-se que os autores selecionaram os 
elementos que julgaram importantes para as respectivas áreas científicas. LAHERA parte da 
penetrabilidade da esfera pública e privada para a adequação da política pública. SARAVIA 
forneceu enfoque sobre elementos relacionados à gestão social com vistas a aspectos políticos 
do Estado, enquanto BUCCI partiu de um esforço de compreensão jurídica sobre o tema, 
elaborando o conceito em termos compreensíveis ao direito administrativo, portanto, à seara 
jurídica, numa proposta de dialogar com tal objeto.  

            Não obstante a seletividade de elementos conformadores dos conceitos acima, uma 
das características mais interessantes de política pública reside na idéia da participação 
popular, tanto no processo de formulação, como também de decisão e execução dessas 
políticas. 

A participação popular nas etapas das políticas públicas permite uma maior penetrabilidade da 
administração pública e formulação jurídica de normas[10] adequadas às demandas da 
realidade social. Veja-se: 
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Na prática, o que ocorre é que derrubados os muros altos que separam a Administração 
Pública da sociedade, esta passa a participar da concepção, da decisão e da implementação 
das políticas públicas. As audiências públicas, as consultas públicas são exemplos de como se 
dá na prática a participação na elaboração das políticas públicas; o plebiscito administrativo, o 
referendo, as comissões de caráter deliberativo exemplificam, por seu turno, a participação no 
próprio processo de decisão, as comissões de usuários, a atuação de organizações sociais ou 
de entidades de utilidade pública, e até uma recente expansão da concessão de serviços 
públicos fornecem uma amostra de participação na própria execução das políticas 
públicas[11]. 

  

Nesse aspecto, em relação à elaboração do Plano Diretor Municipal, a participação da 
população se mostra essencial, pois, retomando o conceito de Lahera, uma boa política 
pública necessita da participação popular. 

  

3 - Algumas noções sobre o Estatuto da Cidade: plano diretor e gestão democrática das 
cidades 

            Visando regulamentar norma constitucional, foi promulgada, em 10 de julho de 2001, 
a Lei 10.257, denominada de Estatuto da Cidade, tendo como objetivo a regulamentação do 
espaço urbano. 

            Dentre os institutos previstos no Estatuto da Cidade, destaca-se o plano diretor dos 
municípios, visto como o mais completo instrumento de condução da política pública 
municipal, no que concerne aos seus aspectos urbanos. 

Segundo disposição legal[12], o plano diretor é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana e parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

            De fato, o plano diretor é verdadeira política pública. Formalmente, trata-se de uma 
lei; todavia, materialmente, é uma política pública, com suporte em normas 
constitucionais[13]. 

O Plano Diretor é a lei geral que estabelece as prioridades nas realizações do governo local, 
pois deve abordar todos os problemas identificados a partir de um detalhado estudo sobre o 
espaço físico territorial urbano. Dessa forma, contribui para que sejam sanadas as 
necessidades de maior urgência e relevância da população nele identificada, disciplinando e 
controlando as atividades urbanas em benefício do bem-estar da coletividade[14]. 

  

            O plano diretor é o instrumento básico de ordenação das cidades. É a lei municipal que 
deve tratar de todo o processo de desenvolvimento urbano. É nele que estão definidos os 
pilares sobre a função social da propriedade urbana, englobando o território do Município 
como um todo, e deve ser aprovado por lei municipal[15]. 
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            Tem por função prática atenuar os problemas urbanos, conferindo às cidades 
crescimento ordenado e sustentável, com qualidade de vida e justiça social. Por outras 
palavras, pode-se dizer que o plano diretor visa minimizar os problemas sociais existentes no 
ambiente citadino, problemas estes que envolvem múltiplas variáveis e que devem ser 
estudados de forma global. 

Um problema social existe e é formulado pela interação conjunta de múltiplas variáveis numa 
situação carregada de problemas, e é estudado para que se compreenda e calcule o resultado 
de conjunto sobre a situação, a fim de que se tome uma decisão sobre os problemas. Trata-se 
de multiefeitos provenientes de multicausas. Na prática, essa multicausalidade não ocorre só 
dentro de um departamento convencional da ciência, cercado por fronteiras analíticas e sem 
realidade, e sim entre os departamentos da ciência, dentro da unidade do jogo social. Trata-se 
de um vetor transdepartamental de causas, que gera um fator transdepartamental de efeitos na 
totalidade do espaço de jogo[16]. 

  

            Como problema transdepartamental, um problema social, para ser solucionado, exige 
o conhecimento da prática social. Aqui reside um ponto de extrema relevância. Se o plano 
diretor visa eufemizar os problemas sociais existentes nas cidades, e se estes problemas são 
transdepartamentais, verificáveis na prática social, devem existir mecanismos que aliem a 
convivência prática com o aspecto técnico, ou seja, que possibilitem a interação da realidade 
social com a ciência. 

Bem por isso, o legislador não cuidou de esboçar apenas a definição de plano diretor. Pelo 
contrário, previu diversos instrumentos necessários à condução de uma boa política urbana, 
dentre os quais se destaca o mecanismo denominado gestão democrática das cidades. É aqui 
que se permite a convivência da teoria (ciência, tecnicismo), com a prática, conforme será 
delineado logo abaixo. 

A plena realização da gestão democrática é, na verdade, a única garantia de que os 
instrumentos de política urbana introduzidos, regulamentados ou sistematizados pelo Estatuto 
da Cidade (tais como o direito de preempção, o direito de construir, as operações consorciadas 
etc.) não serão meras ferramentas a serviço de concepções tecnocráticas, mas, ao 
contrário, verdadeiros instrumentos de promoção do direito à cidade para todos, sem 
exclusões[17]. (grifo não consta no original). 

  

            Seguindo a lição acima esposada, percebe-se que é a participação popular que propicia 
o acesso das pessoas às políticas de desenvolvimento urbano, inclusive legitimando a ação do 
Poder Público, a qual se dá com a participação dos destinatários dessas políticas. 

As diretrizes do Estatuto expressam ainda a obrigatoriedade da participação popular tanto no 
processo de elaboração quanto no de gestão dos planos diretores, propiciando o debate, 
trazendo os conflitos e apresentando opções para as intervenções a serem realizadas no 
município pelo poder público. Portanto, a lei local deve dispor para a realização de audiências 
públicas e debates públicos, garantindo amplo acesso e publicidade desses encontros, 
principalmente às entidades não governamentais, associações, etc., que estão direta ou 
indiretamente, em razão de seus compromissos sociais, aptas a identificar as necessidades e 
prioridades locais, garantindo legitimidade ao Plano Diretor[18].    
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Para que as cidades cresçam de forma ordenada, não é interessante se ter somente 
crescimento, que, usualmente, ocorre de forma desordenada, ocasionando sérios entraves para 
o Poder Público, ou seja, sérios problemas sociais. É necessário, sobretudo, que haja um 
desenvolvimento urbano, e que esse desenvolvimento seja sustentável, o que se consegue, 
principalmente, através da elaboração de um eficiente Plano Diretor. 

            Conforme previsto nos incisos I e II do § 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, para a 
elaboração do Plano Diretor, deve haver a participação da população, através de audiência 
públicas, de debates com os vários seguimentos da população. A gestão democrática das 
cidades propicia a participação da população na tomada de decisão, garantindo maior 
legitimidade ao processo político, bem como maior representatividade. 

            A garantia da gestão democrática das cidades se faz por meio de órgãos colegiados de 
política urbana, debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assunto de 
interesse urbano, iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano[19]. 

            A gestão democrática das cidades apresenta-se como um meio de participação da 
população na definição das mais diversas questões municipais, de acordo com os seus 
interesses e particularidades próprias. As associações e as sociedades civis organizadas 
possuem um interessante papel na concretização desse instituto, cuja importância é 
fundamental para o exercício da democracia. 

            O sucesso da implementação desse instrumento depende, essencialmente, da formação 
de capital social[20] na comunidade, o que, a partir dos dados ofertados pelo Ministério das 
Cidades, não é possível mensurar. 

            Dessa forma, evidente que a participação da população é essencial na definição dos 
problemas urbanos, bem como na determinação das especificidades desses problemas. 
Através de uma participação ativa da população, o Poder Público municipal pode, mais 
facilmente, definir as prioridades para as cidades, elaborando um Plano Diretor em 
consonância com os anseios da população, alinhando-se à prática social e tornando a ação 
social horizontalizada. 

4 - Ainda a Gestão Democrática: meio de instrumentalização de política pública 

            Como visto, o Plano Diretor municipal pode ser conceituado como uma política 
pública em concreto, inclusive com previsão no texto constitucional[21]. A formação desse 
plano não prescinde da manifestação da vontade comunitária, e este foi o objetivo do 
legislador quando previu o instrumento jurídico da gestão democrática das cidades como 
forma de participação da comunidade. 

            O que se pretende defender é, portanto, a participação da população, por meio da 
gestão democrática, como forma de inserir outros atores na formulação da política pública - o 
Plano Diretor. 

            Como já mencionado, serão utilizados dois exemplos do processo de elaboração dos 
planos diretores ocorridos em municípios distintos, os quais foram considerados bem 
sucedidos pelo Ministério das Cidades. Faz-se necessário, portanto, um panorama inicial 
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sobre a realidade desses municípios, a fim de que se possa compreender melhor como ocorreu 
o aludido processo, o que pode ser visualizado através da análise da tabela abaixo. 

MUNICÍPIO CARACTERIZAÇÃO 
DO CONTEXTO LOCAL 

CONTEXTO 
GEOGRÁFICO 

ECONOMIA LOCAL 

BATALHA (PIAUÍ) Situada na região norte do 
Estado do Piauí, 
possuindo uma área de 
1.553,8 km2 

Possui uma área 
rural muito 
extensa, 
encontrando-se 
dividida em 06 
(seis) 
comunidades na 
zona rural. 

A base da economia 
local é a agropecuária 
e o comércio. Parte da 
população vive da 
economia informal, 
aflorando o problema 
do desemprego. 

LARANJAL DO 
JARI (AMAPÁ) 

Localiza-se em uma área 
arenosa, de região 
ribeirinha, possuindo uma 
área de 31.170,30 km2, 
localizando-se na parte sul 
ocidental do Estado do 
Amapá. 

  

Município de 
grande extensão, 
que possui sérios 
problemas 
ambientais 
ligados, 
principalmente, 
ao alagamento, e 
com habitações 
construídas sobre 
palafitas. O 
Município é de 
difícil acesso e 
possui diversas 
comunidades 
aonde só é 
possível o 
deslocamento por 
meio de barco. 

Mineração e produção 
de celulose. Alto 
interesse econômico 
pela região acarreta 
problemas de 
crescimento 
populacional 
desprogramado. 

  

            Como se pode perceber, os municípios escolhidos possuem realidades distintas, 
merecendo, dessa forma, processos diversos de elaboração do Plano Diretor Participativo, a 
fim de que se atendam às suas peculiaridades. 

            Em cada Município exemplificado, as realidades geográficas, por si sós, já são 
suficientes para que se possa perceber que a discussão da proposta do plano deve ser feita de 
acordo com as características locais. 

            Exemplificativamente, no Município de Laranjal do Jari, as propostas apresentadas - 
como adiante se demonstrará na descrição da experiência de elaboração do plano desse 
Município - tenderam mais para o atendimento das questões de moradia, habitação e 
saneamento básico, uma vez que a região sofre com constantes enchentes comuns na região 
amazônica. Por seu turno, o Município de Batalha, por possuir uma zona rural muito extensa, 
procurou se preocupar com os problemas das comunidades da zona rural. 
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            A descrição das experiências selecionadas demonstra quão importante é o intercâmbio 
da ciência com a prática. Portanto, para sustentar a tese aqui proposta, e até mesmo para que 
seja feito uma comparação com as descrições das experiências nos municípios selecionados, 
partiu-se do conceito de jogo social, proposto por Matus[22], no qual pretende correlacionar a 
teoria com a prática, discutindo o grave problema que existe na teoria da prática, priorizando 
a horizontalidade dos problemas existentes na praxe pública, o que ocorre na formulação do 
plano diretor. 

Na relação entre teoria e prática, há dois casos, com diferentes graus de dificuldade. O 
primeiro concerne à prática do profissional que trabalha no âmbito de sua especialidade. A 
universalidade e as ciências tradicionais respondem razoavelmente bem a esse primeiro caso. 
O segundo caso se refere ao dirigente que exerce uma função pública. Essa é uma prática 
social que ultrapassa as fronteiras da formação especializada tradicional proporcionada pelas 
faculdades universitárias e apresenta problemas comuns muito específicos, que não são 
reconhecidos pelas ciências[23]. 

  

            Na elaboração do Plano Diretor Municipal, deve ser levada em consideração a opinião 
de outros atores que estão envolvidos no processo (ou ao menos que por ele sejam 
beneficiados ou dele sejam destinatários). 

            O conhecimento do profissional, do técnico que elabora o plano, se desvencilhado da 
realidade social (a qual somente é conhecível com o apoio da opinião comunitária), propicia a 
formação de uma política verticalizada, alheia à horizontalidade que se requer quando se trata 
de gestão pública[24]. 

            Na verdade, a prática social extrapola a formação profissional, pois exige que se 
explique a realidade. Em outras palavras, deve haver contextualização entre o que se pretende 
na teoria com o que realmente acontece na prática. Portanto, a importância da gestão 
democrática se faz preponderante, pois permite esse intercâmbio, na medida em que o 
conhecimento prático (da comunidade e demais órgãos e agentes envolvidos) auxilia na 
técnica de formulação do plano diretor. 

            Todas essas experiências selecionadas, que são fases anteriores ao processo de 
elaboração dos planos diretores, demonstram como se deu essa interligação entre a ciência e a 
prática. Pela análise do quadro que se segue, ver-se-á que houve, nas várias fases anteriores à 
proposta de aprovação final do Plano, diálogos entre diferentes atores, nos mais diversos 
níveis de conhecimento. 

            A descrição da experiência demonstra que a proposta para elaboração do Plano não foi 
verticalizada, participando dela os mais diferentes personagens, nas mais variadas fases, umas 
mais técnicas e outras mais empíricas. 

MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
BATALHA (PIAUÍ) 1 - O processo para elaboração do Plano Diretor 

Participativo - PDP - começou por influência do 
Ministério das Cidades. 

2 - Mobilização de lideranças comunitárias e da 
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população local. 

3 - Realização de dois eventos, contando com 
audiência pública, para explicação da 
proposta.  Formalização do Núcleo Gestor e 
contratação de consultoria especializada. 

4 - Capacitação do Núcleo Gestor e formação de 
Comissões Temáticas. 

5 - Realização de 06 (seis) oficinas de trabalho em 
cada comunidade-pólo. 

LARANJAL DO JARI (AMAPÁ) 1 - Parceria firmada com a Universidade Federal 
do Amapá para estudo dos problemas municipais. 

2 - Formação de uma Equipe "Força Tarefa Local" 
para aprimoramento dos trabalhos (comunidade, 
professores, funcionários públicos, estudantes). 

3 - Participação de ONGs no processo deliberativo. 

4 - Dificuldade de levantamento do material. 

5 - Após levantamento dos dados, discussão do 
material selecionado. 

6 - Seleção de 12 (doze) áreas de acordo com a 
densidade da população. 

7 - A equipe abordou cerca de 2.200 habitações, 
atingindo um público médio de 12 mil pessoas, que 
permitiu a realização de um seminário explicativo. 

8 - Publicação da Revista do Plano Diretor 
Participativo para o amplo conhecimento do 
público e da sociedade. 

9 - Elaboração de um conjunto de mapas temáticos 
permitindo a elaboração do texto da proposta 
básica a ser discutida em audiência pública. 

  

            A iniciação dos trabalhos se deu não por pressão popular, mas por iniciativa de órgão 
do Executivo. Houve a participação de órgãos técnicos (no caso do Município de Batalha, a 
contratação da consultoria especializada, e, no caso do exemplo do Município de Laranjal do 
Jari, a parceria com o corpo docente e discente da Universidade Federal do Amapá). 

            Importante também mencionar a presença da burocracia durante todo o processo. Em 
ambos os Municípios analisados, houve a participação de funcionários públicos das 
respectivas prefeituras[25]. 
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            Não obstante a presença maciça de técnicos durante todo o processo de preparação das 
propostas, houve, também, a influência de "pessoas do povo", o que se deu nas audiências 
públicas, na formação de núcleos gestores, nos debates realizados nas comunidades. 

            Nesse contexto, uma questão mostra-se de suma importância em toda essa discussão: 
o problema da linguagem. A ciência tende a utilizar uma linguagem mais técnica, estranha ao 
conhecimento dos outros atores que vivenciam o problema na prática. A linguagem deve 
comportar a comunicação com o destinatário. Matus enxerga o problema da linguagem como 
comum à prática horizontal[26], pois a linguagem é um meio de dominação e é também uma 
ferramenta privilegiada para acumular conhecimentos. 

(...), na prática, os diálogos sociais são opacos e controlados. Não são sempre inteligíveis, o 
conteúdo proposicional é às vezes falsificado, se aplicam a atos incorretos e se ocultam as 
intenções. Além disso, conforme sejam os interesses dos jogadores e o controle que eles 
exercem sobre o sistema de conversações, podem ser amplificados ou amortecidos, de acordo 
com a conveniência de cada jogador[27]. 

  

            A linguagem precisa, então, ser contextualizada com o público alvo. No caso da 
elaboração do Plano Diretor, na medida em que se deseja a participação comunitária, é 
imprescindível que se utilize uma linguagem que permita a comunicação com o destinatário - 
a população. 

            Para que se compreendam melhor os exemplos abaixo citados, necessário se faz a 
observância de uma tabela demonstrativa das realidades e caracterização dos Municípios que 
foram analisados. 

            Nessa tabela, observam-se os atores que participaram do processo, como também a 
metodologia utilizada para cada fase do processo, percebendo-se que, de acordo com cada 
fase, foi utilizada uma metodologia diversa. 

  

MUNICÍPIO CRITÉRIO PARTICIPATIVO METODOLOGIA 
BATALHA (PIAUÍ) • Em um primeiro 

momento, mobilização da 
população urbana e rural 
para participarem dos 
eventos de lançamento da 
proposta. 

• Acontecimento dos 
eventos na Câmara 
Municipal com presença 
da população das zonas 
rural e urbana, ONGs, 
autoridades, lideranças 
comunitárias e sindicais, 
entidades religiosas. 

• Formação do Núcleo 
Gestor por 42 

• Em um primeiro 
momento, 
demonstração da 
necessidade de 
criação do PDP 
para a população. 

• Reunião e 
capacitação em 
nível técnico, 
juntamente com 
treinamento da 
consultoria 
realizada. 

• Quando da 
demonstração das 
propostas para a 
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representantes das 
comunidades. 

• Capacitação do Núcleo 
Gestor pela Consultoria 
contratada. 

• Formação de Comissões 
Temáticas dentro do 
Núcleo Gestor. 

• Realização, pelo Núcleo 
Gestor, de 06 oficinas nas 
06 comunidades-pólo da 
zona rural  

população mais 
carente, utilização 
de uma linguagem 
mais acessível 
(recursos 
audiovisuais, 
sonoros, cartazes). 

LARANJAL DO JARI 
(AMAPÁ) 

• Criação da Força Tarefa 
Local formada por 
funcionários da prefeitura, 
representantes 
comunitários, estudantes e 
professores. 

• Participação de ONGs e 
comunidades sociais em 
zonas de difícil acesso. 

• Participação de diversos 
segmentos sociais, de 
entidades e de 
representantes das áreas 
envolvidas para 
discutirem o teor do 
material a ser levantado. 

• Levantamento de dados 
estatísticos em relação a 
12.000 habitantes. 

• Demonstração, para a 
comunidade, dos dados 
levantados e da proposta 
do plano. 

• Discussão em nível 
técnico, pelos 
funcionários do 
Município, com o 
corpo docente e 
discente da 
UNIFAP. 

• Discussão das 
propostas com a 
população, 
principalmente em 
reservas extrativas, 
por meio de faixas, 
cartazes, fitas de 
vídeo, folders e 
DVD. 

• Utilização de 
questionários para 
levantamento de 
dados perante a 
população (visita 
aos domicílios). 

• Utilização, em 
momento final, de 
linguagem técnica 
com os 
componentes da 
Força Tarefa 
Local. 

  

            Perceba o exemplo prático que ocorreu no Município de Batalha, no Estado do Piauí, 
no qual o Núcleo Gestor juntamente com os técnicos da Consultoria contratada para a 
elaboração do Plano Diretor realizaram seis oficinas de trabalho na zona rural, com o objetivo 
de sensibilizar os moradores das comunidades para participarem da elaboração do plano 
diretor. Como o público alvo eram pessoas de pouca formação escolar (zona rural de um 
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município pobre do nordeste), a preocupação foi a utilização de uma metodologia de 
linguagem direta, com recursos didáticos simples (cartazes, fotos, som etc.)[28]. 

            No Município de Laranjal do Jari, ocorreu o mesmo. Quando da proposição das 
primeiras idéias, as quais foram elaboradas por funcionários da prefeitura em parceria com 
professores e estudantes da Universidade Federal do Amapá, a linguagem utilizada foi mais 
elevada. Todavia, quando foi necessária a apresentação da proposta para a população mais 
carente, sobremaneira aqueles que vivem afastados da zona urbana, foram utilizados recursos 
que permitissem a comunicação (faixas, cartazes, fitas de vídeo). 

            É fácil perceber que, nos exemplos acima citados, os objetivos foram atingidos. A 
utilização de metodologia diversa, mais prática e menos técnica, permitiu uma junção da 
teoria com a prática, horizontalizando o conhecimento técnico (daqueles que possuíam a 
função de elaborar o plano: Núcleo Gestor, consultoria contratada, professores universitários, 
funcionários públicos) e se atingindo o objetivo esperado: a participação da população. 

            Há, também, um terceiro aspecto que merece destaque: a participação da população. 
De que forma ocorreu? Quem pôde participar? Quais os atores envolvidos nesses processos? 
O quadro acima demonstra como se deu essa participação. 

            Um exemplo bastante interessante ocorreu no Município de Laranjal do Jari, no 
Estado do Amapá. Por estar inserido em uma região de floresta, e por se tratar de um 
Município de criação recente e de extrema pobreza e problemas sociais, outros fatores tiveram 
de ser considerados[29]. 

            Em Laranjal do Jari, houve não somente a participação da comunidade. Prioritária foi 
a participação de organizações não governamentais (ONGs), revelando uma certa organização 
social inicial do Município e contribuindo de forma especial no processo democrático. Essas 
ONGs, por exemplo, foram as responsáveis por disseminar a proposta elaborada nas reservas 
extrativistas, muito comuns no Município. 

            A experiência de Laranjal do Jari foi marcada, também, pela participação da 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, por meio de convênio firmado com o Município. 
Vários técnicos da UNIFAP, especialmente alunos e professores do curso de Arquitetura e 
Urbanismo, trabalharam em conjunto com movimentos sociais, gestores municipais e com as 
mais diversas comunidades, alcançando o objetivo de participação da comunidade. 

É significante deixar claro que essa experiência em Laranjal do Jari não foi suficiente para 
resolver todos os problemas urbanos existentes no município, até mesmo porque existem 
limitações econômicas, sociais e ambientais. 

É importante observar que as limitações econômicas, políticas e ambientais existentes não 
podem ser enfrentadas por ações isoladas (de âmbito exclusivamente municipal), face ao alto 
custo da infraestrutura necessária para a promoção de desenvolvimento através de níveis 
satisfatórios de qualidade de vida (...)[30]. 

  

Em Batalha, quando das propostas iniciais, o Município possuía uma população de 24.127 
(vinte e quatro mil, cento e vinte e sete habitantes), de acordo com censo demográfico de 
2000 (IBGE). Efetivamente, só participaram 23 (vinte e três) pessoas em cada oficina, o que 
totalizou 138 (cento e trinta e oito) pessoas. Não houve uma participação majoritária dos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 7985



habitantes do Município, mas, de qualquer modo, é inegável que ocorreu a inserção de outros 
atores na elaboração da política pública, o que permitiu uma apreensão mais aprimorada da 
realidade social. 

Perceba que, nesses dois exemplos acima citados - Municípios de Laranjal do Jari, no Amapá, 
e de Batalha, no Piauí - a participação de outros atores fez-se presente. O processo de 
elaboração do plano não se limitou aos agentes estatais encarregados de sua condução[31]. 

            É interessante, todavia, estabelecer alguns pontos relativos ao processo participativo 
na preparação do plano. Em outras palavras: qual o critério de entrada que permitiu o ingresso 
de determinado cidadão nesse processo? E como se formulou esse critério? 

            A um primeiro momento, necessário asseverar que a participação absoluta de todos os 
habitantes citadinos é algo inviável na prática. Deve haver algum critério de representação. 
Politicamente, a representação da população se faz por meio da Câmara de Vereadores, 
encarregada da aprovação do plano[32]. 

Ocorre que, em momentos anteriores à aprovação do Plano, há a sua discussão com a 
população. Aqui reside a indagação: quem tem legitimidade para participar dessa discussão? 
Todos do povo? Somente alguns legitimados? E quem são esses legitimados? 

            Mais uma vez, o exemplo do Município de Batalha, no Piauí[33]. Como demonstra a 
tabela descritiva da experiência, naquele Município, a Prefeitura realizou um evento 
inaugural, lançando a idéia do Plano Diretor, mobilizando lideranças comunitárias e a 
população local na sede municipal, dividindo-se em dois eventos: a Etapa Preparatória 
Municipal e uma Audiência Pública. Esses eventos ocorreram em dois turnos, na Câmara 
Municipal, com a presença de autoridades, lideranças comunitárias e sindicais, entidades 
religiosas e população. 

Após esse primeiro momento, houve a formação do Núcleo Gestor Local, que foi composto 
por 42 (quarenta e dois) representantes das comunidades, e formalizado por meio de Portaria 
Municipal. 

            Portanto, a participação da população, deu-se por meio de um Núcleo Gestor Local, 
formado por líderes comunitários, além da facultatividade do comparecimento no momento 
do lançamento da proposta na Câmara de Vereadores. Nesse caso, por mais que não tenha 
existido a participação absoluta de toda a população, inegável que houve representatividade. 

            Em Laranjal do Jari, a população participou através de entrevistas que foram 
realizadas nas habitações e que atingiram, aproximadamente, 12.000 (doze mil) habitantes. 
Houve, também, a participação das comunidades extrativistas, através do auxílio que foi 
prestado pelas ONGs. A participação técnica deu-se por meio de funcionários públicos[34] e 
por professores e estudantes da Universidade Federal do Estado do Amapá. Houve a 
participação de outros segmentos sociais. 

            A simples presença de outros atores nesse processo de formulação já é capaz - embora 
não suficiente - para conformar a política pública criada (Plano Diretor Municipal) com os 
interesses da população. Permite-se, assim, um viés transdepartamental[35] ao processo 
técnico que, geralmente, é inserto na formulação das políticas públicas, pois, na verdade, "os 
problemas da prática política e os problemas do povo comum cruzam em sentido horizontal 
os compartimentos verticais do conhecimento proporcionado pela ciência tradicional"[36]. 
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            Tendo em vista o aspecto acima ressaltado, de que existem limitações à participação 
da população durante todo o debate, um último ponto deve ser abordado: como são 
conciliados os interesses contrapostos na elaboração de uma política pública, ou seja, quais 
interesses prevalecem, faticamente, quando da finalização do programa? 

            Nos exemplos mencionados ao longo desse texto, os dados obtidos não são suficientes 
para a correta averiguação dos reais interesses envolvidos, razão pela qual não se pode formar 
um juízo crítico mais aprofundado. 

            Mas, comumente, na prática, tendem a prevalecer os interesses de grupos mais fortes, 
ou mesmo daqueles que dominam uma melhor técnica e que dispõem de uma melhor forma 
de comunicação. Bem por isso que Lahera[37] acentua que algumas pessoas e corporações 
têm maior capacidade de incluir, hierarquizar e excluir temas da discussão social, na idéia de 
que a agenda pública se constitui como um jogo de poder de onde se constroem legitimidades 
e ilegitimidades, ainda que de maneira implícita. 

            Na verdade, o plano diretor carece de aprovação pela Câmara Municipal. É dizer, por 
mais que existam debates, seminários, audiências públicas e toda sorte de participação 
popular e de organismos representativos de classes, no final, toda a proposta, previamente 
debatida e elaborada, deve ser aprovada, por meio de lei, pela Câmara de Vereadores. 

            Em tese, os interesses dos vereadores devem coincidir com os interesses daqueles que 
o legitimaram para representá-los. Ocorre que, na prática, existem outros fatores que 
influenciam no processo decisório, como, por exemplo, os interesses de grupos imobiliários, 
políticos, econômicos[38]. 

            Mas, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de debates, audiências, questionários, 
pesquisas e demais instrumentos que propiciem uma maior participação popular, torna a 
elaboração dessa política pública - Plano Diretor - mais horizontalizada.          

5 - Considerações Finais 

            Pelo que pôde ser observado através da análise dos exemplos acima citados, a 
participação de outros atores no processo de elaboração do Plano Diretor municipal propicia 
uma maior aproximação da política com a realidade local. 

            A gestão democrática propicia um contato do gestor público com a comunidade. 
Percebeu-se que, com a elaboração do Plano Diretor em parceria com a comunidade houve 
um significativo avanço no debate das questões políticas, podendo propiciar, quando da 
concretização do Plano, uma melhoria na qualidade de vida da população, além de uma maior 
distribuição de justiça social. 

A abertura para a participação popular é, por si, um avanço em termos de debate democrático. 
Mas não só a abertura é suficiente para que haja um avanço significativo nesse sentido, pois 
devem existir condições que propiciem a efetiva participar popular. No entanto, a análise dos 
dados disponíveis não foi suficiente para mensurar como se deu todo o processo, de que 
forma ocorreu a atuação dos atores e qual o fator de influência exercido por eles. 

Os dados que foram utilizados são concernentes a exemplos bem sucedidos de dois 
Municípios brasileiros, com uma base selecionada de informações sem controle das 
informações não consideradas ou excluídas. Ademais, não se teve uma previsão dos reais 
alcances dos instrumentos implementados para que pudesse ser feita uma comparação entre 
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eles, bem como para poder fornecer informações sobre as dificuldades de cada realidade 
social tratada para a implementação do Plano Diretor sob o foco da gestão democrática das 
cidades. 

            Ademais, tendo em vista a indisponibilidade de exemplos não exitosos, tornou-se 
impossível fazer uma análise comparativa mais detalhada entre bons e maus exemplos de 
gestão democrática das cidades em Plano Diretor, o que acaba por trazer uma análise parcial 
da proposta e inviabilizar, por omissão de informações, uma análise mais detalhada dos 
obstáculos a serem superados para o êxito de uma proposta como esta em ocasião 
diversa.             
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[1] Foram utilizados exemplos de dois Municípios brasileiros (Batalha, no Estado do Piauí, e 
Laranjal do Jari, no Estado do Amapá). As informações foram obtidas do sitio do Ministério 
das Cidades (www.cidades.gov.br). Tratam-se de experiências bem sucedidas, segundo 
previsto no próprio site. Portanto, os dados apresentados nos relatórios utilizados não são 
totalmente suficientes para a verificação dos alcances proporcionados pela implementação do 
plano diretor em cada cidade implantado. Pôde-se observar que as informações 
disponibilizadas não exaurem, em profundidade, as possíveis análises de cada caso. Em outras 
palavras, trata-se de uma fonte de dados limitada e parcial, pois, como dito, somente foram 
disponibilizadas informações de casos bem sucedidos e de modo superficial. 

[2] MATUS, Carlos. Teoria do Jogo Social, São Paulo: FUNDAP, 2005. 

[3] Abordar-se-á o conceito traçado por Matus de práticas sociais horizontais, enfatizando o 
processo de participação política, a fim de demonstrar que, na realidade, tudo se torna um 
jogo, e que nesse jogo estão envolvidos os mais variados atores. O objetivo do estudo desse 
autor é demonstrar que a prática social extrapola a formação profissional, exigindo o estudo 
do campo, tornando a prática social mais horizontal e transdepartamental. 

[4] Logo abaixo serão expostos os principais conceitos adotados pela doutrina especializada. 

[5] Mais à frente, ver-se-á que isso ocorre devido à forma departamentizada que as ciências 
tratam a realidade, devido à visão vertical que possuem. Nesse sentido, Matus posiciona-se a 
favor de uma ciência prática, com uma visão horizontal da realidade social. 

[6] PARADA, Eugenio Lahera. Política y políticas públicas. p. 67 a 95. In FERRAREZI, 
Elisabete. SARAVIA, Enrique. Brasília:ENAP, 2006. p. 68-69. 

[7] SARAVIA, Enrique.O conceito de política pública. p. 21-42. In SARAVIA, Enrique. 
FERRAREZI, Elisabete (orgs.). Políticas públicas, Coletânea - Volume 1, ENAP - Escola 
Nacional de Administração Pública, Brasília - DF, 2006, p. 28-29. 

[8] BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito, p. 1-49. In 
BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p. 39. 

[9] Segundo Maria Paula Dallari Bucci, os Títulos da Ordem Econômica e da Ordem Social 
também contêm algumas referências a políticas públicas. 
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[10] Aqui em sentido lato.  

[11] PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e 
execução das políticas públicas, p. 163-176. In BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas 
públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 171. 

[12] Art. 40 da Lei 10.257/2001. 

[13] O art. 182 da Constituição Federal fixou: "A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo (...)". 

[14] SANTIN, Janaina Rigo. A gestão democrática municipal no estatuto da cidade e a teoria 
do discurso habermasiana. Disponível em 
ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/download/5177/3893. Acesso em 09 de 
setembro de 2010. 

[15] O art. 40 da Lei 10.257/2001 assim reza: "Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei 
municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana". 

[16] MATUS, Carlos. Teoria do Jogo Social, São Paulo: FUNDAP, 2005, p. 30. 

[17] BUCCI, Maria Paula Dallari. Gestão Democrática da Cidade.  P. 334-354. In DALLARI, 
Adilson Abreu, FERRAZ, Sérgio. (Org.). Estatuto da Cidade (comentários à Lei Federal 
10.257/2001, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 337. 

[18] LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. et. al. ESTATUTO DA CIDADE E PLANO DIRETOR 
COMO INSTRUMENTOS DA POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO. Estudo de caso: Bairro da Vila Nova Conceição. São Paulo - Capital. Revista do 
Instituto dos Advogados de São Paulo. Ano 8. N. 16. jul.dez./2005, p. 285-298. p. 289. 

[19] Art. 43 da Lei 10.257/2001. 

[20] "A ideia conceitual de capital social tem a ver com a capacidade de cooperar e de confiar 
para a produção do bem público, e não para a depredação social". Relaciona-se, intimamente, 
com a cultura local. Em específico com "uma cultura cívica mais intensa, um maior 
envolvimento da população com a coisa pública (res pública), uma sociedade mais 
comprometida com o bem público, mais cooperativa e mais confiante nos seus pares. A 
cultura cívica, associada à confiança interpessoal, traduz-se em um recurso fundamental de 
poder para os indivíduos e para as sociedades, em um capital - capital social - cujos benefícios 
são comuns a todo o grupo ou a toda a sociedade". In ARAÚJO, Maria Celina Soares D'. 
Capital Social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. p. 11 e 15. 

[21] Art. 184 da Constituição Federal. 

[22] MATUS, Carlos. Teoria do Jogo Social, São Paulo: FUNDAP, 2005. 

[23] MATUS, Carlos. Ob. Cit. p. 21. 

[24] Trabalha-se aqui com a idéia de Matus no sentido de que "a prática social extrapola a 
formação profissional e, em qualquer âmbito, exige, dentre outras questões, que se explique a 
realidade, que se identifique a avalie problemas e causas críticas, que se calcule sobre o futuro 
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incerto, que se façam e avaliem-se propostas sobre os produtos e resultados de nossas ações, 
que se resolvam conflitos de conhecimento, que se faça análise estratégica para construir 
viabilidade, que se estudem os outros atores que participam do jogo social, que se faça o 
monitoramento da evolução e das mudanças na realidade que esteja sob intervenção, e que se 
projetem ou modernizem organizações". (p. 21-22). 

[25] Em Laranjal do Jari, o Poder Público municipal, inclusive, utilizou-se da participação de 
diversos funcionários públicos para integrar a chamada Força Tarefa Local. 

[26] MATUS, Carlos. Op. Cit. p. 40. 

[27] MATUS, Carlos. Op. Cit. p. 42. 

[28] Disponível em www.cidades.gov.br, Acesso em 09 de setembro de 2010. 

[29] O Município surgiu do povoado criado pelo projeto Jari Celulose. "À margem das 
riquezas produzidas, o povoado foi crescendo de forma desordenada e sem qualquer 
planejamento, transformando-se numa extensa área de palafitas sobre as águas, configurando-
se, assim, em uma das maiores favelas fluviais do mundo, convivendo com graves problemas 
ambientais". Acessado em www.cidades.gov.br, em 09 de setembro de 2010. 

[30] Acessado em www.cidades.gov.br, em 09 de setembro de 2010. p. 8. 

[31] Segundo consta no Banco de Experiências de Planos Diretores Participativos, obtido no 
sitio www.cidades.gov.br, em 09 de setembro de 2010, "o interesse da população de Laranjal 
do Jari pelo processo participativo fortaleceu o eixo de cidadania por todo o Município". P. 9. 

[32] Mais uma vez, não custa relembrar que o Plano Diretor, materialmente, é uma política 
pública, mas, sua formalização se faz por meio de lei ordinária municipal, a qual exige 
aprovação da Câmara de Vereadores. 

[33] Dados obtidos no Banco de Experiências de Planos Diretores Participativos, obtido no 
sitio www.cidades.gov.br, em 09 de setembro de 2010, pp. 2-3. 

[34] Os dados obtidos não demonstram quais foram os critérios utilizados para a escolha 
desses funcionários que fizeram parte da Força Tarefa Local. Consta, apenas, que foram 
selecionados funcionários por áreas respectivas, como, por exemplo, saúde e educação. 

[35] No caso do Município de Batalha, já mencionado, os membros do Núcleo Gestor se 
dividiram em Comissões Temáticas, envolvendo os seguintes temas: Educação, Cultura e 
Lazer; Desenvolvimento econômico, Agricultura e Pecuária; Saúde; Infra-estrutura, Meio 
Ambiente e Turismo; Política e Administração; Regularização Fundiária. Acesso em .... p. 3. 

[36] MATUS, Carlos. Ob. Cit. p. 29. 

[37] Ob Cit. p. 74. 

[38] Esses fatores, determinantes na tomada de decisão, não aparecem em dados e estatísticas 
disponíveis à população, pois fogem dos objetivos atinentes ao interesse coletivo, razão pela 
qual se torna impossível fazer uma análise crítica mais apurada. 
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A INCONSTITUCIONAL REGRESSIVIDADE DO GASTO PÚBLICO 
FEDERAL NO FINANCIAMENTO DO DIREITO À SAÚDE 

 
UNCONSTITUTIONALITY BY OMISSION IN THE REGULATION EC 29/2000 AND 
REGRESSIVITY OF PUBLIC SPENDING ON FEDERAL FINANCING OF HEALTH 

RIGHT 
 
 
 

Élida Graziane Pinto 
 

RESUMO 
Este estudo cuida de discutir o caráter regressivo do gasto federal nas ações e serviços 
públicos em saúde, diante da falta de regulamentação do § 3º do art. 198, com a redação dada 
pela Emenda nº 29, de 13 de setembro de 2000. O decurso de mais de 10 anos desde a EC nº 
29, tal como restou mais conhecida, sem sua regulamentação, faz manter o critério definido 
no art. 77 do ADCT (que, por seu turno, deveria vigorar apenas pelos primeiros cinco anos da 
aludida Emenda). Tal dispositivo transitório discrimina os entes da federação de modo 
contrário não só ao pacto federativo, mas atenta também diretamente contra a máxima 
eficácia do direito fundamental à saúde. Enquanto Estados, DF e Municípios aplicam 
percentual de sua receita de impostos, a União aplica o montante do gasto do ano anterior 
corrigido apenas pela variação nominal do PIB (ou seja, inflação + crescimento do PIB). Em 
face desse cenário é que se sustenta, neste artigo, com fulcro nos princípios da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais e da vedação de retrocesso, que, a partir de 2005, a 
manutenção do critério de cálculo do gasto mínimo da União, tal como definido transitória e 
precariamente pelo art.77 do ADCT, é inconstitucional. Impõe-se, juridicamente, reconhecer a 
inconstitucionalidade por omissão da União na regulamentação da EC nº 29, de 2000, assim 
como é imperativo que o ente da federação que mais arrecada, também tenha maior 
participação proporcional no custeio da política pública de saúde, exigindo-se da União que 
sua participação no custeio do Sistema Único de Saúde – SUS seja progressiva e não 
regressiva, como vem acontecendo. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À SAÚDE; FINANCIAMENTO; EC Nº 29; 
INCONSTITUCIONALIDADE; REGRESSIVIDADE DO GASTO FEDERAL. 
 
ABSTRACT 
This study looks after discussing the regressive character of spending on federal initiatives 
and public services in health, given the lack of regulation of § 3 of art. 198, with wording 
amended by Amendment No. 29, dated September 13, 2000. The course of more than 10 
years since the Amendment No. 29, better known as left, without regulation, does maintain 
the criteria defined in art. 77 ADCT (which, in turn, should be only the first five years of said 
Amendment). This transitional arrangement discriminates against entities of the federation in 
a manner contrary not only to the federal pact, but also attentive directly against the maximum 
efficacy of the fundamental right to health. While States, DF and municipalities apply a 
percentage of its revenue from taxes, the EU applies the amount spent last year just fixed the 
rate of nominal GDP (ie. GDP growth + inflation). Faced with this scenario is that it supports 
this article, with focus on the principles of maximum efficiency of fundamental and kicking 
the fence, which, since 2005, maintaining the criterion for calculating the minimum 
expenditure of the Union, as defined transient and poorly by art.77 ADCT is unconstitutional. 
We must, legally, to recognize the unconstitutionality by omission of the Union in the 
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regulation of Amendment No. 29 of 2000, as it is imperative that the Federation level that 
most raises, also has a larger proportional share in the funding of public health policy, 
requiring of the Union that its participation in funding the National Health System – SUS is 
progressive and not regressive, as is happening. 
KEYWORDS: RIGHT TO HEALTH, FUNDING, AMENDMENT NO. 29, 
UNCONSTITUTIONALITY, REGRESSIVITY IN FEDERAL SPENDING. 
 
 

  

1. Introdução 

Este artigo visa avaliar, à luz dos princípios da vedação de retrocesso e da máxima eficácia 
dos direitos fundamentais, a conformidade constitucional do caráter regressivo assumido pelo 
gasto público federal nas ações e serviços públicos de saúde - ASPS desde a Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000. 

Passada mais de uma década desde a sua promulgação, a técnica legislativa adotada pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000, de remeter sua regulamentação sensível à edição de 
norma posterior tem se revelado inadequada sob os pontos de vista institucional e federativo. 

É necessário, já passada uma década sem a reclamada regulamentação por lei complementar, 
que haja uma reforma constitucional dos §§ 2º e 3º[1] do art. 198 da CR/1988 e dos seus 
próprios fundamentos para "renegociar"[2] federativamente os custos financeiros e desafios 
materiais do dever estatal de garantia e promoção da saúde. 

A política pública de saúde precisa enfrentar o problema de sua vulnerabilidade fiscal como 
um impasse federativo que só pode ser bem equacionado no próprio corpo do art. 198 da 
Constituição. 

O déficit normativo vivenciado pelo setor demanda uma intervenção mais forte e mais 
profunda[3] que lhe traga os mesmos efeitos limitadores[4] dos abusos e desvios 
interpretativos impostos, na área da educação, pela Emenda nº 53, de 19 de dezembro de 
2006, a chamada Emenda do FUNDEB[5]. 

A hipótese que orienta o presente artigo é a de que as ações e serviços públicos de saúde 
vivenciam uma espécie de "guerra fiscal de despesa", dotada de mecanismos sofisticados de 
evasão fiscal e burlas interpretativas. Em especial, interessa a este estudo o comportamento do 
gasto público da União em ASPS em face do volume total de recursos destinados ao Sistema 
Único de Saúde - SUS, assim como em face do montante total da receita federal. 

A sobrecarga desse sério impasse federativo recai sobre os municípios, os quais passaram no 
pós-CR/1988 à linha de frente da ação governamental. É sobre eles que tem desabado o 
excesso de demandas judiciais e pressões sociais pelo incremento material do SUS, sem que 
haja, contudo, o respaldo financeiro correspondente ao acréscimo de suas funções executivas. 

Como bem avaliaram Piola et al. (2009, p. 162, grifo nosso), "um sistema de saúde universal 
e igualitário compromissado com o atendimento integral requer, invariavelmente, recursos 
públicos vultosos. Seria ingenuidade supor, portanto, que a implementação dos princípios 
constitucionais na área da saúde pudesse efetivar-se apenas com ganhos de eficiência, sem 
recursos adicionais"[6]. 
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Se é certo que algumas mudanças substantivas ainda estão por ser implementadas no curso da 
evolução do SUS, a solução de tal pendência exige uma estrutura sólida e estável de 
financiamento público progressivo. Cumpre, pois, questionar se a relativa estagnação material 
do SUS no âmbito constitucional, especialmente quando comparado à política pública de 
educação, tem sido causada, entre outras coisas, pela falta daquela estrutura normativa e 
financeira. 

Para testar e, posteriormente, avaliar tais relações de sentido, é que se subdividiu o presente 
artigo em cinco capítulos, já incluída esta introdução. No segundo capítulo, serão 
apresentados os fundamentos teóricos que estatuem o estágio evolutivo dos direitos 
fundamentais em patamar constitucional que veda retrocesso e que lhes assegura máxima 
eficácia, diante do nível de riqueza social e da disponibilidade de soluções tecnológicas 
aplicáveis. 

No terceiro capítulo, será observada a participação da União e os seus respectivos impasses 
financeiros e orçamentários causados na política pública nacional de saúde. A regressividade 
do gasto público federal em saúde é constatável, como se verá ao longo deste estudo, quer se 
adote o critério da (1) participação proporcional do gasto federal no volume total de gastos 
públicos com o SUS, quer se adote o critério da (2) participação proporcional dos gastos 
federais em ASPS no volume total da receita corrente líquida da União. 

No quarto capítulo, espera-se confirmar a hipótese de que não se vive, quanto ao gasto 
público federal em saúde, um cenário de mera estabilização, mas sim o de uma verdadeira 
regressividade proporcional do gasto da União no custeio do SUS. 

No quinto e último capítulo, serão apresentadas as considerações finais no sentido de 
reconhecer que tal cenário regressivo implica omissão inconstitucional da União quanto ao 
dever de legislar a norma reclamada pelo § 3º do art. 198 da CR/1988. 

Isso porque, segundo PINTO (2010, p. 10), "o princípio da vedação de retrocesso para os 
direitos à saúde e à educação já não se situa estritamente no patamar de vedação de extinção 
ou redução deliberada do arranjo, mas também inclui e exige a proibição de estagnação ou 
restrição interpretativa que lhe retire a possibilidade de progredir". 

O aviso inicial é de que, enquanto o SUS estiver envolto no difícil impasse da regulamentação 
do seu financiamento, a União tenderá a seguir aplicando no sistema menos recursos do que 
pode e deve verter, na medida em que facilmente transfere aos Municípios os custos da 
pressão social e até mesmo judicial por sua expansão e aprimoramento. 

Quanto aos Estados federados, embora não eles sejam diretamente alvo deste artigo, sabe-se - 
a teor da Nota Técnica SIOPS/DESD/SE/MS[7] nº 19, de 6 de abril de 2010, do Ministério da 
Saúde - que a omissão legislativa da União também repercute no descumprimento da EC nº 
29, de 2000, pelos governos estaduais. Segundo a aludida Nota do Ministério da Saúde, dos 
vinte e sete Estados (incluído o DF) que alegaram haver cumprido integralmente em 2008 o 
teor do art. 77 do ADCT, apenas quatorze efetivamente passaram pelo crivo da avaliação de 
conformidade com o que o Conselho Nacional de Saúde reputa ser ação e serviço público em 
saúde. 

Tal primário diagnóstico leva à necessidade de rechaçar a inconstitucional omissão legislativa 
e responsabilizar os governos omissos e causadores da guerra fiscal no financiamento do 
SUS, com base nos princípios da vedação de retrocesso social e da máxima eficácia dos 
direitos fundamentais, para que cumpram o dever de progressividade nas suas ações 
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governamentais expressas pelas execuções orçamentárias em saúde, assim como já tem sido 
aparentemente conquistado na educação. Eis o desafio de que se passa a cuidar 

  

2. Direitos Fundamentais e estágio aquisitivo conquistado na CR/1988: uma questão de 
princípio 

Contemporaneamente, faz-se necessário não só assegurar a força normativa da Constituição 
como documento que fixa limites à ação estatal, mas principalmente como fundamento 
material que deveria orientar - positivamente - essa mesma ação. Vale, a esse respeito, colher 
a lição de Canotilho (1994, p. 487), segundo a qual "a vinculação jurídico-constitucional dos 
actos de direção política não é apenas uma vinculação através de limites, mas uma verdadeira 
vinculação material que exige um fundamento constitucional para esses mesmos actos." 

Outro não foi o propósito das normas que inseriram na Constituição de 1988 patamares 
mínimos de gasto público em determinados direitos fundamentais, como os de saúde e 
educação, senão o de orientar a ação positiva do Estado brasileiro (em qualquer dos três níveis 
da federação). 

Mais do que mera orientação, os arranjos normativos que estabelecem o grau de aquisição 
normativa na garantia dos direitos fundamentais à saúde e à educação são, em extensão e 
profundidade, a própria face objetiva[8] de tais direitos. 

Não basta, porém, dizer que direitos fundamentais não podem ser subjetiva e objetivamente 
preteridos (em seu estágio já adquirido). Esse posicionamento já assentado doutrinária e 
jurisprudencialmente, por si só, não dá conta da busca por novos e sistêmicos avanços, uma 
vez que é no desafio de consistentemente progredir que se dá o maior impasse no 
financiamento de tais direitos. 

Foi em prol da demanda por um movimento de evolução institucionalizada que alguns 
dispositivos constitucionais operaram um esforço de distribuição federativa dos custos das 
ações e serviços públicos em saúde (art. 198) e da manutenção e desenvolvimento do ensino 
(art. 212). 

Porque não são passíveis de terem "solução" de uma única vez e de uma vez por todas, as 
políticas públicas de natureza prestacional (como o são saúde, educação, assistência social 
etc) são tidas como de eficácia constitucional progressiva. Ou seja, elas devem ser 
empreendidas em um processo de satisfação/ emancipação progressiva dos cidadãos, já que, 
de início, deve-se garantir a subsistência em caráter primordial. Sucessivamente (o que não 
significa dizer cronologicamente) vão sendo promovidas, entre outras, políticas de inclusão 
cultural, desportiva e laborativa, por exemplo. 

Isso ocorre porque a formulação e a execução de políticas públicas são deveres estatais 
inseridos na sistemática constitucional de condensação de direitos fundamentais. Assim, por 
mais que a tutela desses direitos passe por uma via complexa de fixação do "mínimo 
existencial" [9] (garantidor do fundamento da dignidade da pessoa humana) e de respeito à 
ideia de "reserva do possível"[10], tais políticas públicas não podem simplesmente ser 
preteridas. 

A ideia de vedação de retrocesso social[11] inscreve-se como garantia de que os direitos 
sociais, econômicos e culturais - uma vez tenham sido assegurados constitucionalmente - não 
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podem ser simplesmente suprimidos ou constrangidos pelo legislador (CANOTILHO, 1994, 
p. 483). 

Nesse sentido, o mínimo de garantia estatal em saúde - contra o qual não pode haver medidas 
tendentes ao retrocesso - toma como ponto de partida, no Brasil pós-EC nº 29, de 2000, as 
vinculações orçamentárias estabelecidas no art. 198, não cabendo a qualquer dos entes da 
federação atentar contra esse estágio normativo de proteção. 

Em igual medida, o mínimo de garantia estatal em educação contemporaneamente toma como 
ponto de partida o arranjo constitucional desenhado no art. 212 e pelas Emendas 
Constitucionais nº 14, de 12 de setembro de 1996, nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e nº 59, 
de 11 de novembro de 2009, de forma a configurar um contínuo processo de aquisição 
evolutiva. 

É nesse cenário que se mobilizam os fundamentos da (1) interpretação conforme a 
Constituição, (2) vedação de retrocesso social e (3) inadmissibilidade de restrições a direitos 
fundamentais que não guardem exata correlação de adequação, necessidade e 
proporcionalidade estrito senso (elementos da proporcionalidade lato sensu que apenas são 
aferíveis diante do caso concreto). 

A finalidade contida no dever de progressividade seria, em suma, a de assegurar a máxima 
eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais. Ora, falar de direitos 
fundamentais no Brasil é falar da sua especial tutela no texto constitucional vigente, 
mormente se se observar o disposto no art. 5º, §1º da Carta Magna que assegura 
"aplicabilidade imediata" a esses direitos. Vale contextualizar, contudo, que o caráter 
"imediato" da aplicabilidade dos direitos fundamentais (não apenas dos direitos sociais) é 
sempre referido à realidade social e econômica em que eles se inserem. 

A demanda pela maior eficácia e efetividade possível dos direitos fundamentais efetivamente 
deve ser realizada segundo uma hermenêutica constitucional que revisite as bases de 
fundamentação da Constituição em favor da dignidade da pessoa humana. Tal raciocínio se 
aplica com maior ênfase quando se cuida da eficácia dos direitos fundamentais que 
demandam ação positiva do Estado, dentro das limitações orçamentárias e da definição 
parlamentar do que deva ser programa de trabalho dos diversos entes da federação. 

Para tanto, impõe-se o esforço de questionar a clássica posição da Constituição de mera 
asseguradora de competências estatais e da separação de poderes para imprimir-lhe o que 
Clève (2003) chama de dogmática constitucional emancipatória. 

O autor em comento (2003, p. 18-19) cobra "radicalidade" na interpretação do Constituinte de 
1988, vez que, em favor dos direitos sociais, foi inserido na Constituição dispositivo que 
contempla "esses direitos como verdadeiros direitos fundamentais" e que os introduziu "no 
título adequado. Não são, pois, meras normas-programa residentes em outro capítulo 
constitucional." 

A radicalidade na defesa dos direitos fundamentais e, em especial para este estudo, na defesa 
do direito à saúde impõe uma interpretação que dê a máxima eficácia aos comandos 
constitucionais que situam o estágio atual de sua proteção, sendo vedada qualquer tentativa de 
retrocesso. É, pois, a partir de tal eixo principiológico que deriva a exigência de que a saúde 
seja assegurada pelo Estado em uma rota de progressiva universalização e expansão 
qualitativa, dadas as condições sociais de disponibilidade tecnológica e econômica. 
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Não se pode reputar constitucionalmente adequado que qualquer direito fundamental, 
mormente o direito à vida e à saúde, seja constrangido pelas insubsistências do seu arranjo 
protetivo, tampouco que o impasse sobre o seu financiamento lhe leve à estagnação do seu 
contínuo processo de reformulação social e incorporação de novos patamares materiais e 
fiscais de prestação. Eis, portanto, o objetivo do próximo capítulo: evidenciar como alguns 
impasses provocados pela União sobre o custeio do direito à saúde se revelam 
inconstitucionais. 

  

  

3. Impasses fiscais provocados pela União: a inconstitucionalidade por omissão em 
regulamentar a EC nº 29, de 2000 

  

Cuida-se aqui de enfrentar alguns conflitos materiais que, direta ou indiretamente erigiram, no 
nível da União, uma espécie de barreira fiscal fática ao dever de progressividade no 
financiamento da política pública de saúde. 

Segundo Jorge et al. (2009), é fato que a União tem mantido seus níveis de gasto nas ações e 
serviços públicos em saúde - ASPS como proporção do produto interno bruto - PIB em 
patamar médio anual de 1,7%. Ocorre, contudo, que ela reduziu, no período de 2000 a 2008, 
progressivamente sua responsabilidade no setor quando se observa a participação, durante o 
mesmo período, da despesa federal em saúde no volume total das suas receitas correntes (caiu 
de 8,06% em 2000 para 6,45% em 2008). 

A despeito do sistemático incremento[12] da receita corrente federal sustentado, sobretudo, 
por contribuições sociais, como, por exemplo, a extinta CPMF[13], a União tem se esquivado 
- ao menos do ponto de vista financeiro e orçamentário - do dever constitucional de assegurar 
progressividade à política pública da saúde. 

A despeito de o verbo "esquivar" ser demasiado forte para o emprego comum, no caso da 
União e sua ação governamental em saúde, o uso do verbo no tocante ao período pós-EC nº 
29, de 2000 mostra-se normativamente adequado. Isso, porque progressividade pressupõe 
avanço incremental (o que não houve) em face das disponibilidades orçamentárias e diante da 
premência das demandas de um sistema ainda em implantação como o é o SUS. 

Não houve avanços, pelo contrário, o que se pode registrar, em bases estritamente jurídicas, é 
o surgimento de alguns impasses que, senão diretamente gerados, foram majorados em sua 
repercussão financeiro-orçamentária pela União. 

O aniversário de dez anos[14] de falta de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 
2000, impacta negativamente o próprio alcance do arranjo protetivo da política pública de 
saúde. As maiores repercussões financeiras de tal omissão legislativa se dão em três níveis 
cumulativos de esvaziamento do dever constitucional de financiamento mínimo das ações e 
serviços públicos de saúde. 

O primeiro nível reside na tendência de regressividade proporcional que a forma de cálculo do 
valor devido pela União evidenciou ao longo do período de 2000 a 2010. Isso, porque o 
critério de cálculo do patamar mínimo de gasto da União preocupou-se apenas com a variação 
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nominal do PIB, desconhecendo a necessidade de manter alguma referência de proporção com 
o crescimento da própria receita corrente líquida federal. 

Na forma do art. 77 do ADCT, enquanto os Estados e Municípios devem gastar com a política 
pública de saúde um determinado percentual fixo da receita de impostos e transferências 
constitucionais, a União não teve qualquer vinculação de gasto com o comportamento 
progressivo, ou não, de sua receita. 

Isso, por si só, permitiu ao Governo Federal despregar-se de qualquer proporção histórica de 
gasto em saúde em face do volume total das suas receitas. Como se verá adiante, o 
crescimento das receitas correntes federais tem sido, na média, consideravelmente superior à 
variação do PIB. Por essa razão é que se fala, desde já, em regressividade do gasto federal em 
saúde, quando observada a proporção de tal gasto sobre o volume anual da receita corrente 
líquida. 

No segundo nível de esvaziamento, devem ser avaliados os parcos instrumentos jurídicos de 
controle da inclusão de despesas outras no quantum devido de despesas mínimas em saúde, 
como se verá com o estudo de caso da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 45 - ADPF intentada perante o Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, o terceiro nível de progressivo esvaziamento da força normativa da EC nº 29, de 
2000, vai se recrudescendo com o decurso do tempo sem a sua regulamentação. Isso porque a 
força integradora do SUS resta mitigada pela falta de critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 
Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das 
disparidades regionais. 

Sem esses critérios reclamados pelo inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição, abre-se 
espaço para a pura e simples omissão federal, ademais de permanecerem inquestionadas as 
disparidades regionais no âmbito do SUS. Inegavelmente, trata-se de uma lesão perpetrada 
concomitantemente contra o financiamento da política pública de saúde e contra o próprio 
pacto federativo. 

Em qualquer dos três níveis suscitados de esvaziamento, a forma de cálculo do valor 
determinado pela EC nº 29, de 2000 como cota de responsabilidade da União tem sido 
contabilmente interpretada em desfavor da área da saúde. 

Explica-se tal linha restritiva de interpretação exatamente pela ausência de regras operacionais 
no art. 198 da Constituição, o qual apenas estabelece o dever de financiamento mínimo no 
SUS, sem fixar comandos diretos. A técnica legislativa, então, adotada foi a de remeter tais 
assuntos ao legislador infraconstitucional, prevendo apenas uma regra de transição, enquanto 
a lei complementar solicitada não fosse editada. 

No art. 77 do ADCT, portanto, os Estados e Municípios, de um lado, tiveram a fixação de 
percentuais de gasto (respectivamente, 12% e 15%) em face da receita de impostos e de 
recursos recebidos de transferências, como as que são veiculadas por meio do Fundo de 
Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. De outro, 
o montante de recursos a ser aplicado pela União, diferentemente disso, decorreria da seguinte 
equação: despesa empenhada do ano anterior corrigida pela variação nominal do PIB. 

Problema reside na forma de cálculo dessa equação para a União, pela dificuldade de fixação 
normativa quanto à base de cálculo sobre a qual incidiria a variação nominal do PIB. Não há 
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clareza sobre se o total de despesas empenhadas deveria ser o referente à base fixa calculada 
para o ano anterior na forma da lei orçamentária anual - LOA, ou se o valor total das despesas 
efetivamente empenhadas até dezembro do ano imediatamente anterior ao do orçamento que 
será executado (base móvel). 

Segundo bem avaliaram Campelli e Calvo (2007, grifo nosso), 

o Governo Federal está sujeito a distintas interpretações, a depender da posição adotada em 
relação aos dois principais dissensos: a definição sobre quais gastos podem ser considerados 
como ações e serviços públicos de saúde; e a base de cálculo a ser utilizada para a previsão 
mínima de recursos, que consiste na contraposição entre os critérios de 'base móvel' e 'base 
fixa'. Para a União, em 2000, o montante mínimo aplicado em ações de saúde deveria ser o 
valor empenhado em 1999 acrescido de 5%. Nos anos seguintes, entre 2001 e 2004, o valor 
apurado no ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB. 

Pelas interpretações 'base fixa' versus 'base móvel' pode-se concluir tanto pelo cumprimento 
da EC-29 quanto pelo seu desrespeito por parte do Governo Federal. A primeira 
interpretação, denominada como 'base fixa', defende que o percentual de variação do 
PIB nominal é aplicado sobre o valor mínimo de recursos calculado para o ano anterior. 
Tal entendimento é defendido, fundamentalmente, pelo Ministério da Fazenda, pela 
Advocacia Geral da União e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A 
segunda interpretação, denominada como 'base móvel', defende que o termo 'apurado' deve 
ser entendido como 'empenhado', à semelhança do que foi definido pela EC-29 para o ano 
2000. Essa interpretação é compartilhada pelo Ministério da Saúde, pelo CNS e pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU), entre outros. Sob o enfoque de 'base móvel', o percentual de 
variação do PIB nominal é aplicado sobre o volume de recursos executado no ano 
anterior, exceto quando este for inferior ao piso mínimo calculado. Pode-se ver que as 
distintas interpretações da EC-29 confundem o acompanhamento e a avaliação acerca do 
cumprimento desta. Na União, de acordo com o critério de 'base fixa', vê-se que a EC-29 teria 
sido cumprida, excetuando o exercício de 2003. Contudo, se o critério utilizado fosse o de 
'base móvel', a União teria cumprido a EC-29 apenas em 2000. Merece fazer menção ao 
Acórdão nº. 957/2005 do TCU, de 13 de julho, que reafirma que o método considerado 
correto a ser adotado pela União, exigido pela EC-29, é o chamado critério de 'base móvel' e 
que os gastos realizados por meio do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, bem como 
os gastos do Programa Bolsa-Família, não devem ser considerados parte integrante dos 
recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos em Saúde. Além disso, a Resolução nº. 322 
do [Conselho Nacional de Saúde] também não reconhece a natureza desses gastos para o 
cumprimento da EC-29. 

A interpretação firmada pelo Tribunal de Contas da União (por meio da Decisão nº 143, de 
2002 - Plenário e do Acórdão nº 957, de 13 de julho de 2005) vem sendo desconsiderada, sob 
o argumento de que falta regulamentar a EC nº 29, de 2000, na forma da lei complementar 
reclamada pelo § 2º do art. 198 da CR/1988. 

Na Nota Conjunta n.º 13/2004 (que traz considerações acerca dos vetos ao projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias para 2005 - Lei n.º 10.934, de 11 de agosto de 2004), as Comissões 
de Orçamentos, Fiscalização e Controle (do Senado Federal) e de Orçamento e Fiscalização 
Financeira (da Câmara de Deputados) apontaram a pretensão reducionista da União ao 
discutir a fórmula de cálculo do percentual mínimo de gastos que tal ente deveria promover 
nas ações e serviços públicos de saúde. 
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Senão veja-se que o dispositivo vetado no PLDO (de 2004) foi o seguinte §3º do art. 59 da 
proposição que mais tarde transformar-se-ia na Lei n.º 10.934/2004: "§ 3º - Na execução 
orçamentária de 2005, a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde será 
equivalente ao maior valor entre o efetivamente empenhado e o mínimo previsto para 
aplicação em 2004 nessas ações e serviços, corrigido pela variação nominal do PIB de 2004 
em relação ao de 2003." 

Por seu turno, as razões do veto presidencial calcaram-se nos seguintes argumentos: 

Estabelece o dispositivo, para o exercício de 2005, a adoção da maior de uma das duas bases 
de cálculo na identificação dos recursos mínimos a serem aplicados em ações e serviços de 
saúde: valor empenhado ou o valor mínimo apurado para aplicação no exercício de 2004. 

Veda o art. 167, inciso IV, da Constituição, a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, excetuando, entre outros, as ações e serviços públicos de saúde como 
determinado pelo art. 198, § 2º, da Constituição. Por sua vez, determina este dispositivo 
constitucional que os recursos mínimos aplicados à saúde serão fixados na forma estabelecida 
em lei complementar, sendo que, até a edição da mesma, deve ser observada a regra de 
transição estabelecida no inciso I do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT. 

Ora, o que estabelece o dispositivo inserido no Congresso Nacional é alterar a hipótese fixada 
no art. 77, inciso I, do ADCT, ao tornar obrigatória a adoção do valor empenhado no 
exercício de 2004 como base de cálculo para a definição dos recursos mínimos aplicados às 
ações e serviços públicos de saúde em 2005. Tal medida, assim, apresenta-se como 
inconstitucional por ampliar a vinculação de receitas de impostos para além do que foi 
excepcionado pela própria Constituição. 

Ora, não é razoável - em face do princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais - que 
o Poder Executivo da União argumente ser inconstitucional regra de cálculo móvel do 
percentual mínimo de gastos com saúde, sendo que a interpretação desse dispositivo poderia 
significar a diferença de alguns bilhões de reais a mais ou a menos para as ações e serviços 
públicos em saúde. Já existe vinculação de gastos com a saúde e se é possível adotar 
interpretação que expanda a capacidade de financiamento de tal direito social fundamental, 
impõe-se que assim seja. 

Além do conflito na forma de calcular a base do gasto mínimo da União acima citado, houve 
a inclusão de gastos diversos na cota do que se reputa ação e serviço público em saúde. Um 
interessante exemplo desse impasse residiu na manobra empreendida pelo Presidente da 
República de vetar dispositivo da lei de diretrizes orçamentárias - LDO de 2004 que afastava, 
do cálculo mínimo de gastos em saúde, as despesas relacionadas ao refinanciamento da dívida 
do Ministério da Saúde e ao pagamento de inativos. 

Ora, uma vez ausente a limitação da LDO sobre como identificar quais despesas são ou não 
gastos regulares em saúde, o Governo Federal poderia de forma não transparente e 
desarrazoada reduzir o montante mínimo de recursos vertidos para a aludida política pública, 
em claro descumprimento do disposto na EC n.º 29, de 2000. 

Antes, contudo, que o Supremo Tribunal Federal decidisse o mérito do questionamento[15], o 
Executivo já havia conseguido aprovar nova lei que restaurava o dispositivo vetado (Lei n.º 
10.777/2003) e, assim, tornara prejudicada a análise. 
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Não obstante tal prejudicialidade, o Relator da citada Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 45 (ADPF n.º 045/DF, DJ 04/05/2004, p. 00012, Julgamento 
29/04/2004), Ministro Celso de Mello, proferiu voto que fixa - devidamente - os limites 
constitucionais da discricionariedade orçamentária dos Poderes Legislativo e Executivo na 
consecução de direitos sociais. 

A decisão do STF, no caso citado, apresentou claramente que não se trata de intervenção 
injustificada do Poder Judiciário na discricionariedade alocativa dos Poderes Legislativo e 
Executivo, mas de controle sobre omissão inconstitucional e atentatória do direito social 
fundamental à saúde. 

A adoção da ADPF foi adequada, nesse caso, não só para que fosse vedado o retrocesso 
inconstitucional perpetrado pelo Executivo federal, como também para que fosse fixada a 
interpretação constitucionalmente adequada do preceito fundamental sob discussão, qual seja, 
a regra diferenciada de financiamento do direito fundamental à saúde. 

Nesse relevante precedente judicial, o Ministro Celso de Mello afirmou, paradigmaticamente, 
que não pode o Executivo empregar suas disponibilidades financeiras - sob o emprego da 
cláusula da "reserva do possível" - para desincumbir-se de seus deveres constitucionais e, 
assim, deixar de garantir materialmente direitos sociais que respondem pelo "mínimo 
existencial": 

É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder 
Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de 
implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, 'Os Direitos 
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976', p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, 
Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e 
Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao 
Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos 
político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a 
eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 
constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. 

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o 
caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" 
(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema 
pertinente à "reserva do possível" (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "The Cost 
of Rights", 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação 
(sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), 
cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas 
concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos 
direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de 
seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo 
financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, 
desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a 
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imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará 
lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de 
sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que 
revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de 
inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 
condições materiais mínimas de existência. 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a 
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, 
com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação 
ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentalidade. (ADPF 45/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 04/05/2004 P 
- 00012, grifos nossos) 

A alegada limitação de recursos e disponibilidades materiais - sob pena de afronta ao art. 60, 
§4º, IV da CR/1988 - não pode decorrer da ação do legislador ordinário, nem de emenda à 
Constituição, pois o Constituinte Originário resguardou fonte de receitas para a seguridade 
social (art. 195) e assegurou percentual mínimo de gastos com saúde e educação (art. 212). De 
outro lado, embora o percentual mínimo de gastos com saúde tenha decorrido de emenda 
constitucional (EC n.º 29/2000), tal garantia material de consecução inscrita no art. 198, §2º 
não poderia ser pura e simplesmente reduzida - sob pena de retrocesso vedado 
constitucionalmente - sem que outras formas de custeio fossem adicionalmente criadas. 

O próximo tópico visa, precisamente, analisar a tendência de redução do gasto federal mínimo 
em saúde, como uma "indevida manipulação da atividade financeira e/ou político-
administrativa" da União, na feliz expressão do Ministro Celso de Mello (2004). 

  

4. Estabilização ou regressividade (?) proporcional do gasto federal em saúde 

  

Como já dito, a EC 29, de 2000 previu formas diferentes de gasto mínimo para a União, de 
um lado, e para os Estados e Municípios, de outro. Para a União foi fixado que o valor 
aplicado em 1999 seria acrescido, no mínimo, de 5% e, de 2000 a 2004, o valor aplicado no 
ano anterior seria corrigido pela variação nominal do PIB. Esse fator de correção inclui tanto 
o índice de inflação, quanto o índice de crescimento do PIB, propriamente dito. Para os 
Estados e Municípios, fixou-se um percentual mínimo em face da receita de impostos e 
oriunda de repartições (algo semelhante à vinculação para a manutenção e desenvolvimento 
do ensino). 

Conforme se depreende da Tabela nº 1 abaixo, a receita corrente líquida - RCL da União (que 
inclui, além da receita de impostos, em especial, a receita de contribuições sociais destinadas 
à seguridade, da qual a saúde faz parte) cresceu, desde então, em ritmo bastante mais 
acelerado que a variação nominal do PIB. 

Daí decorreu que, desde 2000, a participação percentual do gasto federal no volume total de 
gastos públicos (dos três níveis da federação) em ações e serviços públicos de saúde diminuiu, 
assim como caiu a participação proporcional (percentual) dos gastos em saúde no OGU. 
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TABELA 1 

Receita Corrente Líquida e Gasto em Saúde da União, de 2001 a 2008 

                                                                                                    R$ milhares 

Exercício Receita Corrente 
Líquida - RCL 

Variação 
Nominal da RCL 

(%) 

Gasto em Saúde Variação 
Nominal do 

Gasto em Saúde 
(%) 

2008 428.563.288 10,83 48.678.681 9,88 
2007 386.681.857 12,17 44.303.491 8,72 
2006 344.731.433 13,77 40.750.155 10,05 
2005 303.015.775 14,63 37.029.236 13,45 
2004 264.352.998 17,53 32.638.719 20,29 
2003 224.920.164 11,39 27.132.748 13,34 
2002 201.927.320 20,38 23.939.100 10,53 
2001 167.739.102 - 21.659.255 - 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - 
RREO da União apresentados no 6º bimestre de cada ano do período considerado (2001 a 
2008), disponíveis na página eletrônica da Secretaria do Tesouro Nacional 
(http://www.stn.fazenda.gov.br/hp/lei_responsabilidade_fiscal.asp ), acesso em 20 de março 
de 2010. 

  

Além da distorção acima apontada, tem-se que, a partir de 2005, o art. 77 do ADCT deveria 
deixar de ser aplicado (por ser norma de duração transitória) e lei complementar deveria ter 
sido editada no sentido de regulamentar a EC 29, de 2000, para que, entre outras coisas, novos 
limites e critérios fossem indicados para a fixação do limite mínimo de gasto em saúde para 
os três níveis. Na falta de norma cogente, tem sido mantida a aplicação dos limites mínimos 
definidos pelo art. 77, a título de suprir lacuna deixada pela omissão do legislador 
infraconstitucional. 

Esse é, precisamente, o teor do § 4º do art. 77, segundo o qual as regras definidas 
transitoriamente terão aplicabilidade mantida até que seja editada a lei complementar exigida 
pelo art. 198, § 3º da CR/1988. 

Ocorre, contudo, que o art. 77 do ADCT é regra que vem sendo mantida, desde 2005, em 
desconformidade com os princípios constitucionais, sobretudo, o da máxima eficácia dos 
direitos fundamentais. Se se pensar a saúde à luz do binômio necessidade-possibilidade que 
informa, tipicamente, o direito a prestações (como ocorre com as pensões alimentícias), 
percebe-se que a União pode verter mais recursos ao SUS e às ASPS, na mesma medida em 
que a saúde necessita urgentemente de uma regularidade de financiamento progressivo. 

Em suma, não deveria ser mais cogente a norma transitória do art. 77 do ADCT, cuja validade 
deveria ter expirado em 2005 e sua manutenção tem se alimentado da inércia legislativa do 
Congresso Nacional e dos interesses protelatórios do Governo Federal. 
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Nada obsta, nesse sentido, que o Judiciário[16], em consonância com as metas fiscais da LDO 
e sem prejuízo dos demais direitos fundamentais, venha a determinar que a União corrija seu 
patamar anual de gasto não apenas pela variação nominal do PIB (inflação + crescimento ou 
redução do PIB). A determinação seria ampliativa, na medida em que incluiria a correção 
também pela variação nominal da receita corrente líquida. Em anos de bonança, a saúde 
ganharia mais espaço e em anos de crise (como o de 2009, em que houve queda de 
arrecadação), manteria, no mínimo, a correção pela inflação do período. 

Nesse sentido, a reserva do possível e o nível de riqueza da sociedade seriam objetivamente 
aferíveis pelo patamar de variação da receita corrente líquida. 

É notória, nesse sentido, a guerra fiscal de despesa que a União tem provocado contra Estados 
e Municípios, descentralizando programas de ação e reconcentrando receitas não repartíveis 
(POCHMANN, 2005), de modo a mitigar a eficácia dos direitos fundamentais prestacionais e 
o próprio pacto federativo. 

Na Tabela nº 2[17] a seguir, percebe-se a evolução da receita corrente líquida e do gasto em 
saúde, sendo que se o gasto em saúde tivesse - até 2008 (portanto, antes da crise financeira 
internacional) - adotado o critério de correção pela variação nominal da RCL, ter-se-ia 
aplicado na saúde - no período de 2001 a 2008, cerca de R$ 24 bilhões de reais a mais no 
setor, em termos nominais[18]. Isso sem falar ainda especificamente nos efeitos da DRU e na 
própria atualização monetária dos valores relativos a exercícios passados... 

  

TABELA 2 

Diferença de critério de cálculo do gasto em saúde da União, de 2001 a 2008: variação 
nominal do PIB versus variação nominal da RCL 

                                                                   R$milhares 

Exercício Cálculo 
conforme a 

variação 
nominal do 

PIB 

Cálculo 
conforme a 
variação da 

RCL 

Diferença apurável 
anualmente 

2008 48.678.681 55.426.638 6.747.957 
2007 44.303.491 49.933.908 5.630.417 
2006 40.750.155 44.516.277 3.766.122 
2005 37.029.236 39.128.309 2.099.073 
2004 32.638.719 34.134.441 1.495.722 
2003 27.132.748 29.043.172 1.910.424 
2002 23.939.100 26.073.411 2.134.311 
2001 21.659.255 21.659.255 - 
Total     23.784.026 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - 
RREO da União apresentados no 6º bimestre de cada ano do período considerado (2001 a 
2008), disponíveis na página eletrônica da Secretaria do Tesouro Nacional 
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(http://www.stn.fazenda.gov.br/hp/lei_responsabilidade_fiscal.asp ), acesso em 20 de março 
de 2010. 

  

Como se depreende, preliminarmente, dos dados acima apresentados, a vulnerabilidade fiscal 
do gasto federal nas ações e serviços públicos em saúde tem agravado um desequilíbrio 
federativo entre a União, de um lado, e os Estados e Municípios, de outro. Isso porque a 
União é, sem sombra de dúvidas, a maior arrecadadora unitária do sistema tributário nacional, 
sem que, concomitantemente, assuma as correspondentes responsabilidades pela 
progressividade dos direitos sociais inscritos na Carta de 1988. 

Configura-se, desse modo, um verdadeiro impasse federativo, quiçá, como ensaiado há pouco, 
uma nova espécie de guerra fiscal. É essa uma guerra, de certo modo, provocada 
intencionalmente pela União não só para a redução das despesas constitucionalmente 
vinculadas, mas também para evitar a repartição de receitas prevista nos arts. 157 a 159 da 
CR/1988. 

  

5. Omissão inconstitucional do dever de legislar e estagnação do estágio do debate: 
resgatando o binômio possibilidade-necessidade na fixação do gasto social federal no 
SUS 

  

À luz de todo o exposto até aqui, revelaram-se fortes os indícios de uma guerra fiscal causada 
pela União com a manutenção do critério atual de cálculo dos valores mínimos a serem 
aplicados em saúde por cada ente da federação, a despeito da ausência do dispositivo 
constitucionalmente exigido (lei complementar) que deveria regulamentar a EC 29, de 2000. 

Trata-se esse de um impasse normativo e financeiro causado pela omissão inconstitucional do 
legislador que ainda não editou a lei complementar reclamada pelo art. 198 da CR. O 
problema é que tal impasse reproduz efeitos para o pacto federativo e para a própria eficácia 
do direito fundamental à saúde, 

A perversa correlação entre o arranjo fiscal[19] analisado no tópico anterior e a 
descentralização das ações e serviços públicos em saúde levou a que a participação dos gastos 
de Estados e Municípios no volume total de despesas com o SUS tenha subido de 40,2% em 
2000 para 54,1%, em valores aproximados (PIOLA, 2009, p. 13). A perda de importância 
relativa dos gastos federais seria, portanto, da ordem de 14% do volume total de gastos com o 
SUS. 

A instabilidade federal no financiamento da saúde tão evidenciada, por exemplo, durante o 
processo de aprovação da Emenda Constitucional nº 56/2007 (que não prorrogou a validade 
da extinta CPMF), denota claramente um processo histórico de vulnerabilidade dos gastos 
sociais em face da agenda de estabilização macroeconômica que dominou a década de 1990 e 
que subsiste na década de 2000. 

A tensão fiscal entre a agenda de estabilização monetária e a efetivação dos direitos 
fundamentais fica expressa na sua situação de vulnerabilidade fiscal, pois, como 
pertinentemente suscitam Castro et. al. (2008, p. 32-33, grifo nosso), 
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[De 1999 em diante], apesar de o GSF [gasto social federal] ter se mantido em patamar não 
inferior ao do período anterior [1995-1998], predominou uma tendência de oscilações 
seguindo o ciclo econômico e os ajustes dos gastos fiscais do governo, principalmente com o 
deslocamento da prioridade do governo para o pagamento de juros e encargos da dívida 
pública. Isso acarretou grande aumento dos gastos financeiros do governo e forte ampliação 
da carga tributária, ampliação ironicamente capitaneada por tributos arrecadados em nome da 
proteção social. [...] 

Portanto, alguns desafios estão colocados para a efetiva implementação das políticas sociais 
nos próximos anos. Entre os mais importantes, está o de proteger a política social e, 
consequentemente, o gasto social diante de conjunturas adversas. Os dados revelam a 
vulnerabilidade dos gastos sociais durante os anos de crise. 

Para fazer face à vulnerabilidade dos gastos sociais denunciada por Castro et. al. (2008), o 
Judiciário foi demandado, ao longo de todo o período considerado, como se fora um 
controlador do atendimento varejista de direitos sociais. Mas a solução individual para 
problemas estruturais na formulação das políticas de saúde, educação, assistência e 
previdência social, por exemplo, é tecnicamente míope e temporalmente limitada. 

A instabilidade fiscal deliberadamente[20] provocada pela União no sistema de financiamento 
do SUS no período pós-EC 29, de 2000, rompe a percepção da saúde como direito coletivo e 
solidário, acirrando competições intersetoriais em toda a seguridade social, como também 
provoca distorções federativas entre municípios e estados que passam a suportar a sobrecarga 
de demandas sem correspondente fonte de receitas. 

Tal guerra fiscal de despesa decorre, sobretudo, da regressividade do gasto federal no setor e 
da falta de regulamentação do § 3º do art. 198, com a redação dada pela Emenda nº 29/2000. 
Diante desse cenário, desde já, é possível concluir pela inconstitucionalidade por omissão na 
manutenção do § 4º do art. 77 do ADCT. Por conseguinte, seria possível exigir judicialmente 
da União que ela aplique não apenas o patamar do ano anterior corrigido pela variação 
nominal do PIB, mas que - usando o mesmo raciocínio jurídico do direito a prestações 
(fundado no binômio possibilidade-necessidade) e enquanto durar a omissão legislativa - ela 
promova a correção pela variação nominal da receita corrente líquida. 

A inconstitucionalidade por omissão do transcurso de dez anos de EC nº 29/2000, sem 
regulamentação, é agravada pela manutenção dos critérios definidos no art. 77 do ADCT. 
Esse dispositivo transitório discrimina os entes da federação de modo contrário não só ao 
pacto federativo, mas atenta também diretamente contra a máxima eficácia do direito 
fundamental à saúde. Enquanto Estados, DF e Municípios aplicam percentual de sua receita 
de impostos, a União aplica o montante do gasto do ano anterior corrigido apenas pela 
variação nominal do PIB (ou seja, inflação + crescimento do PIB). 

Ao longo do tempo, o resultado é de uma menor participação do gasto federal no volume total 
de recursos públicos disponíveis para o SUS, assim como o de uma menor participação do 
gasto em saúde no volume total de receitas da União. Isso porque a receita federal cresce mais 
rápido que o PIB e a União corrige seu patamar de gasto mínimo no SUS apenas pela variação 
do PIB. 

O que se tem atualmente presenciado, desde 2000, é uma estratégia econômico-contábil 
deliberada (porquanto lastreada no art. 77 do ADCT) para reduzir - até mesmo diante do pacto 
federativo - o volume de recursos federais no volume total de recursos públicos para o SUS. 
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Ou seja, a União apresenta uma regressividade proporcional, porque os outros entes 
continuam tendo patamar de gasto atrelado ao comportamento da receita de impostos. 

Na educação, por exemplo, essa disparidade não ocorre, pois todos os três níveis da federação 
têm seus patamares de gasto mínimo atrelados ao comportamento de suas respectivas receitas 
de impostos e transferências constitucionais. Esse é o teor do art. 212 da CR, cominado com o 
art. 60 do ADCT. 

Se falta lei complementar, impõe-se seja discutida, com base no binômio possibilidade-
necessidade típico dos direitos a prestações, a hipótese de que a União seja obrigada a corrigir 
seu patamar mínimo anual não apenas pela variação nominal do PIB, na forma do art. 77 do 
ADCT (que vem sendo mantido desde 2005 apenas pela falta de regulamentação da EC 29, de 
2000), mas que seja corrigido pela variação nominal da sua receita. 

Tal disparidade de critério retira da saúde dezenas de bilhões de reais, apenas porque a União 
não tem qualquer obrigação de fazer acompanhar o seu patamar de gasto mínimo com o 
crescimento da sua receita. Quem mais arrecada, inclusive por meio de contribuições sociais, 
proporcionalmente é quem tem menos aplicado no SUS. Os municípios, de outro lado, ficam 
reféns de um sistema de financiamento precário e acabam por suportar a sobrecarga fiscal 
oriunda da omissão dissimulada da União de dar progressividade ao sistema. Quanto aos 
Estados, ressalvada a situação dos que dão interpretação evasiva ao conceito de ação e serviço 
público de saúde, eles também têm sido cada vez mais pressionados por ações judiciais e por 
pressões setoriais, sem, contudo, ter a mesma capacidade econômico-financeira da União. 

Nesse sentido, é preciso reafirmar que há um dever de progressividade no financiamento do 
SUS e que o princípio da vedação de retrocesso determina também ser vedada a estagnação 
fiscal do arranjo protetivo do direito à saúde. A política pública de saúde precisa de ações 
coletivas que questionem a raiz do problema e não pode se deixar levar apenas pela 
judicialização do setor havida pelas inúmeras e relativamente míopes ações individuais. 

O Judiciário, nesse sentido, apenas seria o sinal último do acúmulo de impasses oriundos da 
inadimplência orçamentária dos Poderes Executivo e Legislativo da União para com o 
sistema. As ações individuais, desse modo, dariam vazão - como válvula de escape necessária 
e até útil - às pressões tópicas e retardariam o dever de sistematizar a política de saúde como 
direito coletivo e como responsabilidade de todos os entes da federação. 

O dever da União de conferir progressividade à política pública da saúde parece estar 
circunscrito, assim, ao perverso tripé de pressão por avanços apenas no atendimento varejista 
do Judiciário, responsabilização direta limitada aos agentes municipais e estaduais e redução 
proporcional dos recursos federais no volume total de recursos disponíveis para o SUS. Esse é 
o ciclo vicioso no qual a área da saúde ingressou no nível federal e que tem se reproduzido 
ainda mais perversamente nos níveis estadual e municipal, como se verá na sequência. 
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[1] Cujo inteiro teor é o seguinte: 

"Art. 198. [...]  

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais 
calculados sobre: 

I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º; 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que 
se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso 
II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 
3º. 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: 

I - os percentuais de que trata o § 2º; 

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos 
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; 

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal; 

IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União." 

[2] Na feliz expressão de Corbucci et al. (2009). 

[3] Em uma breve nota de conteúdo subjetivo, parece-nos francamente esgotada, do ponto de 
vista histórico, e limitada, do ponto de vista jurídico, a norma programática do § 3º do art. 198 
da CR/1988, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 29, de 2000. 
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Embora este estudo não objetive cuidar da análise dos diversos projetos de lei complementar 
que tramitam no Congresso Nacional para fins de "regulamentação da Emenda 29" (como 
ficou mais usualmente conhecida), apontamos aqui nossa observação pessoal de que apenas 
por meio de nova emenda constitucional se promoveria um reequilíbrio no custeio da política 
pública de saúde. Isso porque a União encontra-se diretamente interessada no esvaziamento 
normativo da regulamentação da EC nº 29, de 2000, assim como porque há fortes impasses 
federativos (sobretudo, causados pelos Estados-membros que criam restrições conceituais ao 
seu alcance e pela União que se escusa do dever de progressividade no financiamento do 
SUS). 

[4] A Emenda 53/2006 (que operou como verdadeira correção de rumos no custeio mínimo da 
política pública de educação) introduziu limites no art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT. Como tal dispositivo não é objeto deste artigo, fica aqui 
apenas um convite ao leitor para que observe no art. 60 do ADCT uma evidência jurídica 
interessante da trajetória ampliativa da política pública de educação, na sequência das 
redações que lhe foram atribuídas pelo texto original da CR/1988, pela EC 14/1996 e pela EC 
53/2006. 

[5] Sigla relativa ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, que foi regulado pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006. O FUNDEB aprimorou o modelo anteriormente criado pela Emenda 
Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, a qual havia criado o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. 

[6] Galdino (2005, p. 211), embasado na instigante obra sobre os custos dos direitos (The cost 
of rights) de Stephen Holmes e Cass Sunstein, sustenta que, "em vez de considerar direito 
uma situação ideal e não raro absoluta, é melhor considerá-los como poderes de invocar os 
seletivos investimentos dos escassos recursos públicos de uma dada comunidade." 

[7] Tal Nota foi emanada por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde, do Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento, que, por sua vez, está 
vinculado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de onde, portanto, surgiu a sigla 
SIOPS/DESD/SE/MS. O estudo em comento foi elaborado tendo em vista os balanços gerais 
dos Estados brasileiros, referentes ao exercício de 2008, quanto ao cumprimento da EC nº 29, 
de 2000, e da Resolução nº CNS 322, de 2003. 

[8] Trata-se de uma das várias possíveis decorrências do que Ingo Sarlet (2009, p. 148) chama 
de "dever geral de efetivação atribuído ao Estado". Ainda segundo o autor, os direitos 
fundamentais têm passado por um processo de valorização que lhes atribui, além da clássica 
percepção de direitos subjetivos de defesa, a "condição de normas de direito objetivo", cujas 
múltiplas feições apontam para uma "autêntica mutação dos direitos fundamentais", 
garantindo uma "liberdade efetiva para todos, e não apenas daqueles que garantiram para si 
sua independência social e o domínio de seu espaço de vida pessoal." (2009, p. 151) 

[9] Segundo Torres (2010, p. 314), embora o mínimo existencial careça de conteúdo 
específico, sabe-se que ele abrange qualquer direito "em seu núcleo essencial". Dito de outro 
modo, "o mínimo existencial não tem dicção constitucional própria. Deve-se procurá-lo na 
idéia de liberdade, nos princípios constitucionais da dignidade humana, da igualdade, do 
devido processo legal e da livre iniciativa, na Declaração dos Direitos Humanos e nas 
imunidades e privilégios do cidadão." Isso porque "sem o mínimo necessário à existência 
cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem as condições iniciais de 
liberdade. A dignidade humana e as necessidades materiais de existência não retrocedem 
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aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes 
podem ser privados." (TORRES, 2010, p. 314, grifos nossos) 

[10] Em meio às restrições orçamentárias e às prioridades governamentais fixadas 
intertemporalmente pelo Poder Público. 

[11] Nas palavras de Canotilho, "o número essencial dos direitos sociais já realizado e 
efetivado através de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, 
sendo inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação de esquemas alternativos ou 
compensatórios, se traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura e 
simples desse núcleo essencial. A liberdade do legislador tem como limite o núcleo essencial 
já realizado". (1998, p. 449) 

[12] Para Afonso (2005, p. 09), trata-se esse movimento de uma verdadeira "recentralização 
tributária", na medida em que a arrecadação total dos três níveis da federação representou, em 
2004, 36,8 % (trinta e seis inteiros e oito décimos) do PIB e a União sozinha absorveu (já 
descontadas as transferências intergovernamentais) cerca de 21,7 % (vinte e um inteiros e sete 
décimos) do PIB. Ainda segundo Afonso (2005), a União, de 1998 a 2004, aumentou sua 
participação percentual no total da arrecadação em 2,7 (dois inteiros e sete décimos) pontos 
percentuais, o que claramente significou menor disponibilidade relativa de recursos para 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

[13] A sigla se refere à contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores 
e de créditos e direitos de natureza financeira, donde apenas CPMF. Sua constituição e 
manutenção na CR/1988 deveu-se às Emendas Constitucionais nº 12, de 1996; nº 21, de 1999; 
nº 31, de 2000; nº 37, de 2002, e nº 42, de 2003. 

[14] Ultimado em 13 de setembro de 2010. 

[15] Tal discussão que lhe fora apresentada por meio da ação de arguição de descumprimento 
de preceito fundamental (ADPF n.º 045/DF, DJ 04/05/2004, p. 00012, Julgamento 
29/04/2004) a respeito da inconstitucionalidade do veto ao §2º do art. 55 (posteriormente 
remunerado para art. 59) da Lei que seria promulgada como Lei federal n.º 10.707/2003. 

[16] Quiçá em ações civis públicas no âmbito da justiça federal, ou em sede de ADI por 
omissão. 

[17] Essa Tabela foi elaborada à luz dos relatórios resumidos de execução orçamentária da 
União, do 6º bimestre de cada ano dentro do lapso temporal de 2001 a 2008 (RREO), para 
levantar, tanto quanto possível, o início da vigência da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de 
setembro de 2000. 

[18] O critério de todos os dados lançados neste estudo é o da sua remissão nominal, ou seja, 
dos seus valores lançados diretamente. Não se desconhece, contudo, que o valor de R$ 24 
bilhões acima registrado deveria, para corresponder à realidade inflacionária brasileira, ser 
corrigido monetariamente. A correção monetária se mostraria necessária para que o valor 
fosse concebido em sua expressão atualizada. Ou ainda, ele deveria ser deflacionado aos 
patamares de 2001 para ser possível uma comparação economicamente adequada da sua base 
relativa aos demais anos da série histórica. 
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[19] Tal arranjo, sem prejuízo da conjunção de outros possíveis aspectos, é considerado aqui 
como uma verdadeira guerra fiscal, com as consequentes reconcentração tributária federal e 
progressiva redução do papel da União no financiamento do SUS. 

[20] Pertinente, a esse respeito, mostra-se a crítica de Faria (1993, p. 64-65, grifo nosso): "Por 
meio da 'aplicação seletiva' dessa ordem jurídica assimétrica e fragmentária, mediante a 
instrumentalização de normas numa direção distinta da que foi originariamente formulada e 
não-regulamentação de certos direitos para bloquear a implementação dos benefícios que eles 
asseguram, o Estado subsidiário do corporativismo 'social' revelar-se-ia capaz de gerar um 
'efeito de distanciamento' em relação à ordem constitucional em vigor. [...] Em outras 
palavras, esse efeito permite que a contínua ruptura da legalidade formal do Estado, por 
causa da 'aplicação seletiva' da lei, não seja acompanhada automaticamente pela quebra 
da legitimidade desse mesmo Estado." 
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RESUMO 
A pesquisa apresenta o pensamento levantado por Ayn Rand, cujas bases remontam à 
profusão do ideário liberal em confronto ao conceito de intervenção estatal. O estudo 
compreende a relação entre desenvolvimento social, político e econômico e a liberdade do 
indivíduo que, sob a ótica da análise em foco, necessita também, em países periféricos, ser 
promovida por meio de políticas públicas efetivas. A metodologia utilizada na elaboração da 
pesquisa constitui-se em estudo desenvolvido por meio de pesquisa do tipo bibliográfica, pura 
quanto à utilização dos resultados, e de natureza qualitativa. Observa-se que a visão 
unicamente liberal, ilustrada pela literatura de Ayn Rand, assim como a perspectiva voltada à 
ideia de Estado como membro centralizado, devem ser concebidas, na medida do possível, de 
maneira conjunta, com a efetivação de direitos garantidores de um patamar mínimo de 
igualdade. Conclui-se nessa abordagem que a tentativa de alcançar um ponto de equilíbrio 
entre liberalismo econômico e participação do Estado pode ser vislumbrada com a adoção de 
políticas públicas, que atuem como mecanismo inclusivo, capaz de compreender as 
circunstâncias sociais e promover o desenvolvimento do capital humano e a rede social. 
PALAVRAS-CHAVE: AYN RAND. REALIZAÇÃO PESSOAL. A REVOLTA DE 
ATLAS. DIREITOS SOCIAIS. REALIZAÇÃO SOCIAL 
 
ABSTRACT 
The research presents the thought raised by Ayn Rand, whose foundations date back to the 
profusion of liberal ideology, confronting the concept of state intervention. The study 
involves the relationship between social, political and economic development and the 
individual freedom that, from the perspective of the analysis focused, it means, peripheral 
countries, must be promoted either through effective public policies. The methodology used 
in preparing the study constitutes on a study developed through a literature review on the 
type, pure as the use of results, qualitative and quantitative, and the aims, descriptive and 
exploratory. We observe that only liberal view illustrated by Ayn Rand´s literature as well as 
the oriented perspective of the state as a centralized member must be designed, wherever 
possible, jointly with the effectuation of guaranteeing rights of a minimum level of equality. 
We concluded by this approach that attempts to achieve a balance between economic 
liberalism and state participation can be glimpsed through adoption of public policies to act as 
a inclusive mechanism, able to understand the social circumstances and promote the social 
and human capital development. 
KEYWORDS: AYN RAND. PERSONAL ACCOMPLISHMENT. ATLAS SHRUGGED. 
SOCIAL RIGHTS. SOCIAL ACCOMPLISHMENT. 
 
 

INTRODUÇÃO 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8015



A escritora Ayn Rand, cujas ideias são abordadas como foco do estudo, tornou-se uma das 
autoras mais influentes dos Estados Unidos por propagar ideários liberais e defender 
conceitos de felicidade relacionados à realização pessoal e à moralidade racional. Contrária ao 
modelo de Estado centralizado e intervencionista, dispõe sua obra em defesa de primados 
democráticos e da liberdade individual, o que exige detida reflexão sobre sua literatura. 
Escrito em 1946 e publicado em 1957, a obra "A revolta de Atlas" é um romance dedicado à 
defesa do liberalismo econômico e da livre-iniciativa, cujo enredo relata de que maneira uma 
fábrica preparada, tecnologicamente desenvolvida e extremamente produtiva pode vir a ser 
destruída pela profusão de ideias igualitárias. 

  

Tal contexto evoca uma das principais características de Ayn Rand; a frontal e resoluta 
oposição à participação do Estado na vida comum dos cidadãos. Pela visão da autora, a 
liberdade do indivíduo é um dos primeiros direitos a serem limitados quando a atuação do 
Estado se manifesta, sob as vestes de um mecanismo capaz de promover a igualdade 
substancial. Sob a visão da autora, se as qualidades individuais não são consideradas, tornam-
se cruciais os problemas que daí decorrem, pois o próprio propósito moral do ser humano 
pode restar comprometido. Nesse sentido, o desenvolvimento é, essencialmente, um processo 
de expansão das liberdades reais desfrutadas pelas pessoas. Para Ayn Rand, o mais elevado 
propósito moral humano deve ser a realização de sua própria felicidade. O homem não deve, 
assim, forçar os outros para que aceitem seus padrões, tampouco admitir que façam o mesmo 
com seus direitos. Cada homem deve viver com um fim em si mesmo e seguir seu próprio 
interesse racional. 

  

Tal perspectiva encontra ponto de reflexão onde ocorre um capitalismo tardio, quando 
confrontado à realidade social dos países periféricos, crivada por toda sorte de privações de 
liberdade, muitas vezes carente de oportunidades e cujos direitos básicos não atingem o plano 
da concretude. Talvez, teorizar o desenvolvimento econômico absolutamente livre de 
qualquer intervenção do Estado seja um momento não tão determinista quando relacionado à 
realidade imposta pelas circunstâncias sociais. Opressão econômica, política e social são 
fatores que devem ser considerados como temas relevantes, principalmente no que concerne à 
construção de mecanismos capazes de diminuir as diferenças e promover possibilidades de 
desenvolvimento humano, o que influi, na capacidade de avaliação e elaboração de escolhas 
políticas autônomas. 

  

Conforme tema aqui proposto para análise, a adoção de políticas públicas adequadas às 
circunstâncias sociais refletem a possibilidade de intervenção estatal para a condução a um 
patamar mínimo de igualdade de direitos, elemento essencial para o desenho de perspectivas 
voltadas ao desenvolvimento do capital humano e capital social, o que não deve, 
sobremaneira, confundir-se com cessão gratuita de oportunidades para os cidadãos, 
indistintamente. O Estado deve, portanto, operar como mecanismo de ação coletiva da 
sociedade, visando à equalização de condições sociais para fortalecimento dos cidadãos até o 
ponto em que se tornem aptos ao desenvolvimento político e econômico de modo autônomo e 
independente. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AYN RAND: VIDA E CIRCUNSTÂNCIAS HISTÓRICAS 

  

Alissa Zinovievna Rosenbaum, conhecida internacionalmente por Ayn Rand, destaca-se pelo 
jaez filosófico presente em obras de ficção, estas, caracterizadas pelo vigor de suas teorias e 
pelo pensamento, muitas vezes, controverso. Suas obras foram fundamentais para a 
construção do pensamento base do movimento libertário - no qual foi proposta uma 
redefinição dos poderes institucionais do Estado - com a exacerbação do princípio da não 
agressão e a consideração pela ilegitimidade do recurso à força física como mecanismo de 
coerção, a partir das ideias exaradas por uma das linguagens mais influentes da literatura 
ficcional norte-americana. 

  

Filha de judeus, como o próprio nome aponta, nasceu em 02 de fevereiro de 1905, em São 
Petesburgo, Rússia czarista, adotando o nome Ayn Rand como um pseudônimo apenas na 
fase adulta. Autodidata, adentrou à fase escolar com a insatisfação que viria a se apresentar 
como uma de suas maiores características, encarando o aprendizado como experiência 
enfadonha e especialmente ruim, principalmente quando tinha de se deter sobre a leitura de 
livros por ela considerados "melosos demais" e desnecessários, já que não despertavam nela a 
intenção de conhecer as personagens retratadas naquelas publicações. Assim, decidiu procurar 
material mais apropriado à sua leitura fora da escola, determinando-se, a partir daí, a eliminar 
o problema das personagens melancólicas com uma sugestão simples: seria ela, agora, a 
escritora a desenvolver figuras instigantes e acontecimentos mais interessantes. Na 
adolescência já havia escrito cinco histórias, retratando o homem como um ser real, sem 
idealizações, em um contexto novo, fora dos padrões presentes pela imposição coletivista 
russa. (AYN RAND INSTITUTE, 2010, on line). 

  

Ao eclodir a Revolução Russa de 1917, Ayn Rand já havia descoberto, aos 12 anos, o 
potencial de liderança do ser humano, o que, uma vez percebido, seria impossível retroceder. 
Desta feita, as ideias comunistas impostas pela Revolução, descrevendo um cenário 
organicista de que o homem deveria ser contido em uma visão sistêmica, na qual deveria atuar 
apenas em prol da coletividade sublimando a livre iniciativa, pareciam ser absolutamente 
frágeis ante a grandeza dos indivíduos e das inúmeras possibilidades que ela vislumbrava 
sobre a criatividade dos homens. 

  

O comunismo se lhe apresentou como um ideário que parecia absolutamente incompatível 
com a realidade humana, além do fato de que o comunismo arrastara de sua família tantos 
bens materiais quantos eram possíveis, justificando tal ato pelo bem da coletividade, mesmo 
que a referida coletividade, a qual ela pertencia, não clamasse pela pilhagem de bens alheios. 
Ayn Rand não compreendia, apenas, por que razão teria de suprimir a liberdade e condicionar 
sua vida pelo bem dos outros, se entendia o ser humano como ente individualizado, que 
deveria ser valorizado por suas conquistas e pelos méritos do trabalho. Para a autora em 
comento, a ideologia, oriunda da Revolução Russa, tinha como único objetivo a supressão da 
inteligência, da ambição e da criatividade, tornando os indivíduos dependentes do Estado. 
Tempos depois, em seu último período escolar, conheceu a história americana, encantando-se 
com o modelo de vida norte-americano, demonstrado por uma nação construída por homens 
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livres - o que viria a ser o foco de todas as suas obras. Desde então, passou a propugnar uma 
anti-ideologia comunista, na qual o fruto do trabalho do homem, bem como seus méritos e 
escolhas pela condução da própria vida, tornar-se-iam direitos inalienáveis. Sobre o tema, 
cumpre destacar: 

  

No que se referia à liberdade, os fundadores do socialismo não escondiam suas intenções. 
Eles consideravam a liberdade de pensamento a origem de todos os males da sociedade do 
século XIX [...] A democracia atribui a cada homem o valor máximo; o socialismo faz de 
cada homem um mero agente, um simples número. Democracia e socialismo nada têm em 
comum, exceto uma palavra: igualdade. Mas observe-se a diferença: enquanto a democracia 
procura a igualdade na liberdade, o socialismo procura a igualdade na repressão e na servidão. 
(HAYEC, 1990, 46 - 47). 

  

O caráter de análise da natureza humana, foco primordial da inarredável busca pela verdade 
efetiva das coisas, configura-se presente na literatura da autora, que se propõe a estudar a 
sociedade sob a abordagem efetiva dos fatos humanos, tomando como objeto de ponderação a 
realidade política pensada sob os auspícios da prática humana concreta, sem idealizações ou 
eufemismos. 

  

Além da concentração sobre a verdade real, os escritos de Ayn Rand se assemelham, por 
exemplo, às obras de Nicolau Maquiavel, pensador florentino do século XVI, quanto à 
valorização do homem e da importância de sua liberdade. "Só são boas, seguras e duráveis 
aquelas defesas que dependem exclusivamente de nós, de nosso próprio valor". 
(MAQUIAVEL, 1996, p. 136). Tal comparação se deve em virtude da ênfase que os referidos 
autores conferem à conquista da auto-suficiência por meio da valorização do potencial 
humano. 

  

No final de 1925 obteve autorização do governo para deixar a União Soviética, justificada por 
visita a parentes nos Estados Unidos. Embora alegasse uma passagem breve, estava 
determinada a nunca voltar à Rússia. De Chicago, partiu, após seis meses, para Hollywood, 
onde conseguiu sua primeira colocação profissional como roteirista, adquirindo, em 1931, 
cidadania norte-americana. Veio a falecer em março de 1982. O mais autobiográfico de seus 
romances, foi baseado em seus anos sob a tirania soviética. (AYN RAND INSTITUTE, 2010, 
on line). 

  

2 PELA DEFESA DA RAZÃO 

  

Na história, vários movimentos políticos e filosóficos nasceram e a maioria deles não 
persistem. Entretanto, a democracia e a ditadura tiveram desenvolvimento crescente e se 
estabeleceram, delineando rumos econômicos e políticos para muitas sociedades. Criadora do 
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objetivismo (posteriormente denominado "randismo", para denotar sua origem), Ayn Rand, 
explicita seu pensamento com a ideia de que essa filosofia foi construída com base na 
realidade objetiva, na qual é necessária a compreensão humana sobre a realidade efetiva. Para 
Ayn Rand, o homem necessita de uma moralidade racional, não baseada na fé, emoção, 
decreto arbitrário, místico ou social, mas sim, na razão. A razão possibilita que a moral seja 
comprovada, demonstrada, definida. Sobre o tema, urge elucidar: 

  

Considerando-a como um estado em que o homem pode se realizar como homem e construir 
um mundo adequado ao seu conceito, a concepção hegeliana de liberdade concreta exige que 
a liberdade se eleve à consciência da necessidade - vale dizer, dos nexos objetivos e da 
legalidade própria da natureza e da história, das leis de seu desenvolvimento objetivo -, à 
compreensão do que a realidade é, porque o que é, é a razão. (BRANDÃO, p.111). 

  

Para a filósofa e romancista, a moralidade deve estar fundamentada na vida humana como 
padrão de valor, conduzindo o homem a orientar suas ações de acordo com sua própria 
condição, ou seja, de maneira racional. O mais elevado propósito moral humano deve ser a 
realização de sua própria felicidade. O homem não deve, assim, forçar os outros para que 
aceitem seus padrões, tampouco admitir que façam o mesmo com seus direitos. Cada homem 
deve viver com um fim em si mesmo e seguir seu próprio interesse racional. 

  

O altruísmo judaico-cristão, por exemplo, deve ser analisado com extrema cautela, visto que, 
ao passo que enuncia o preceito de que a obrigação moral do homem é viver para os outros, se 
sacrificando em prol da coletividade, silencia quanto ao significado do real teor desse 
sacrifício. O homem não precisaria, na perspectiva de Ayn Rand, servir aos outros, 
indiscriminadamente, para justificar sua existência. Se o homem deve trabalhar, se preocupar 
e ser responsável por seus congêneres, torna-se, então, um objeto sacrificável, sem identidade, 
sem liberdade de escolha. No entanto, se o homem admite a ideia de que está designado 
apenas à persecução de sua própria felicidade, essa compreensão o emancipa, pois o torna 
responsável por suas decisões. Assim, o homem se revela em posicionamento distante da pura 
servidão, eximindo-se do sacrifício pelo alheio, pelo outro indiscriminado. Importa assinalar o 
seguinte trecho do poema "Fábula das abelhas", de Bernard Mandeville (2010, on line), que, 
mesmo escrito em 1714, evidencia absoluta consonância com aspectos da atualidade: 

  

[...] Alguns, com grande capital e pouco esforço,  
Lançavam-se a negócios de fabulosos lucros; Outros estavam condenados à foice e à espada,  
E a todos esses árduos e cansativos ofícios  
Nos quais, voluntariamente, desgraçados suam dia após dia,  
Esgotando as forças e os membros para poderem comer, 

Enquanto outros se dedicavam a mistérios  
Aos quais poucos encaminhavam aprendizes,  
Que não requeriam outro cabedal senão o descaramento,  
E podiam estabelecer-se sem um centavo sequer,  
Como trapaceiros, parasitas, gigolôs, jogadores,  
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Punguistas, falsários, charlatães, adivinhos  
E todos os que, inimigos  
Do trabalho honesto, astuciosamente  
Convertiam em seu próprio benefício  
O trabalho do afável e incauto próximo [...]. 

  

Pensar na coletividade antes de pensar em si mesmo, como no ideário comunista, parece, 
então, uma perspectiva localizada fora do contexto racional, visto que não há como trabalhar 
pela coletividade quando esta é desconhecida, pois tal ação poderia abrir precedentes para o 
parasitismo da força de trabalho, supressão de liberdades e tirania política. 

  

Quando a coletividade indiscriminada é considerada como fator de poder, acima dos 
elementos garantidores da liberdade, em especial, na esfera dos países periféricos, o 
tratamento aos assuntos coletivos sobrepõe a importância dos temas individuais, o que não se 
diferencia do que ocorre no mercado. Ora, os ataques à democracia e aos mercados estão 
estreitamente relacionados, pois ambos lidam com a força das instituições. 
(CHOMSKY,2002). Sobre o tema, importa ressaltar a consideração de Alexis de Toqueville, 
enunciada por Célia Galvão Quirino (2010, p. 156): 

  

Toqueville vê no desenvolvimento democrático dos povos dois grandes perigos possíveis de 
acontecer: o primeiro seria o aparecimento de uma sociedade de massa, permitindo que se 
realizasse uma Tirania da Maioria; o segundo seria o surgimento de um Estado autoritário-
despótico. No primeiro caso, o seu temor é que a cultura igualitária de uma maioria destrua as 
possibilidades de manifestação de minorias ou mesmo indivíduos diferenciados [...]. 

  

Na esfera política, tal raciocínio se aplica de forma a considerar a busca do Estado pelo bem-
estar social, da forma como se apresenta, tentando ajustar condutas humanas ao auxílio ao 
próximo, uma espécie de neossocialismo, no qual o coletivismo completo toma formas 
preocupantes, visto que se coaduna em muitos aspectos com a moralidade altruísta, 
divergindo, portanto, da moralidade racional. A razão, nesse momento, se apresenta como 
fundamento essencial, pois compreende, primeiro, a construção de capital humano e social, 
justamente para conferir ao homem liberdade de escolha e consciência quanto à 
responsabilidade sobre suas atitudes políticas. Sobre o assunto: 

  

Essa questão da responsabilidade suscita uma outra. Uma pessoa não deveria ser inteiramente 
responsável por aquilo que lhe acontece? Por que outros deveriam ser responsáveis por 
influenciar a vida dessa pessoa? Essa ideia, em uma ou outra forma, parece estar na mente de 
muitos comentaristas políticos, e a concepção do esforço pessoal encaixa-se bem no espírito 
da época presente. [...] Qualquer afirmação de responsabilidade social que substitua a 
responsabilidade individual só pode ser, em graus variados, contraproducente. Não existe 
substituto para a responsabilidade individual. (SEN, 2000, p. 321). 
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O homem não deve ser o joguete de uma legislação que apregoa o bem-estar social, 
materializado pela atuação humana pelo benefício coletivo. O sistema deve, sim, propiciar 
meios de redução das desigualdades sociais, mas para isso, deve contar com a participação 
livre e responsável dos cidadãos na construção de uma sociedade mais justa. 

  

2.1 Consequências de uma sociedade feita por indivíduos produtivos 

  

Com um discurso sobre o libertarianismo moderno, Ayn Rand transcreve de forma clara o 
conflito entre trabalhadores fartos da exploração de um sistema castrador da livre iniciativa e 
a necessidade de libertação de um Estado burocrático com faces totalitaristas, com a força 
política de esquerda no poder, provocando a reflexão sobre as ideias propagadas e 
reproduzidas por que nem mesmo acredita nelas. Como exemplo, o diálogo inicial do livro I, 
entre o temeroso presidente da empresa ferroviária Taggart Transcontinental, James Taggart, 
aparentemente anestesiado pelo conceito cômodo e quase religioso de auxílio indiscriminado, 
e sua irmã, Dagny Taggart, prática, ávida pelo desenvolvimento e progresso, que tenta 
recuperar a ferrovia: 

  

James: Por que somos obrigados a fazer pedidos exclusivamente à Rearden? 

Dagny: Porque somos bem atendidos. 

James: Não gosto de Henry Rearden. 

Dagny: Eu gosto. Mas isso não importa, de qualquer modo. Precisamos de trilhos e ele é o 
único que pode fornecê-los. 

James: o elemento humano é muito importante. Você não tem sensibilidade para o fator 
humano. 

Dagny: Não. Não tenho mesmo. 

[...] 

James: Não entendo por que você faz tanta questão de ajudar Ellis Wyatt, ao mesmo tempo 
que acha errado ajudar um país menos favorecido. 

Dagny: Ellis Wyatt não está pedindo a ninguém que o ajude. E eu não estou aqui para ajudar 
ninguém, estou operando uma ferrovia. 

James: Isso me parece uma visão muito estreita. Não entendo por que a gente tem que ajudar 
um homem em vez de ajudar uma nação. 

Dagny: Não estou interessada em ajudar ninguém, estou interessada em ganhar dinheiro. 
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James: Uma atitude pouco prática. Essa voracidade egoísta em relação ao lucro é coisa do 
passado [...]. (RAND, 2010, p. 28 - 31). 

  

A visão do empresário James Taggart reflete o raciocínio de que uma perspectiva 
exclusivamente economicista, sem a atenção ao fator humano, é destrutiva a longo prazo, 
enquanto Dagny Taggart, pelo afã de salvar a empresa da família e, por consequência, o 
emprego de muitos trabalhadores, decide operar a ferrovia com mãos rígidas, objetivamente, 
sem julgar imprescindíveis reflexões desse jaez para o momento. Valores de livre iniciativa e 
não intervenção estatal são evidenciados em quase todo o enredo de "A revolta de Atlas", o 
que se dá sob os auspícios de um ideário individualista e liberal. 

  

Tal concepção deve ser abordada sob uma ótica reflexiva, cuja lucidez deve ser aspecto vital 
para o desenvolvimento do racioncínio proposto. Liberalismo econômico total ou participação 
do Estado como mecanismo provedor da igualdade social? Elementos democráticos e livre 
iniciativa ou intervencionismo estatal? A proposta inquietante feita por Ayn Rand denota 
necessidade por questionamentos ainda mais severos: o que seria da sociedade se, pela força 
das circunstâncias, ela fosse constituída, eminentemente por indivíduos produtivos? 

  

Sobre o tema, importa ressaltar que entre os indivíduos, as mais diversas capacidades são 
úteis a todos, pois demandam produção concernente a seus talentos diferenciados. A parcela 
da população que não possui determinadas aptidões pode vir a desenvolvê-la, integrando 
ideias ou, mesmo, adquirindo meios para adquiri-la de acordo com as próprias necessidades. 
(SMITH, 2009). A amplitude das realizações e liberdades individuais depende, diretamente, 
da capacidade e potencial impingidos em cada ação. Quando o cidadão é valorizado em suas 
aptidões e habilidades pessoais, passa a prezar por suas liberdades de escolha e atuação, o que 
pode influir na adoção de atitudes proativas e na busca pela melhora da qualidade de vida, o 
que seria inescapável em um contexto de valorização do esforço individual. 

 

2.2 Entre a realização pessoal e o bem comum 

 
O conceito de bem comum aborda os objetivos a serem atingidos pelo homem em um 
contexto de desenvolvimento em prol do benefício coletivo, condenadas as atitudes 
individualistas e de busca pelo progresso pessoal. Trata-se de visão sistêmica na qual os 
sujeitos são reconhecidos como parte de um todo, mas não são considerados em suas 
peculiaridades e aptidões visto que o interesse coletivo tende a se sobrepor ao individual. 

  

Se, desta feita, o bem comum é estimado acima do bem individual, a coletividade 
indiscriminada passa a ser considerada como mais importante que o ser humano por si 
mesmo, passando, este, a ser tão-somente um sujeito que deve se sacrificar pelo todo, pois há 
bens mais significantes a serem protegidos. O bem comum é, portanto, o bem da maioria, o 
que torna contrária a consideração da minoria, do indivíduo. Mas quando os direitos do 
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indivíduo são violados em prol da maioria, isso significa a abolição de todos os direitos. 
(RAND, 1967, on line). A valorização da realização pessoal, sob a ótica de Ayn Rand, 
corresponde à libertação do indivíduo e consequente proteção e reconquista de seus próprios 
direitos. A sociedade feita por indivíduos produtivos, na qual cada membro exerce o trabalho 
em busca da realização pessoal e autonomia econômica, pode se tornar um ambiente propício 
ao desenvolvimento e independência, pois tende a se tornar uma sociedade livre. 

  

A remuneração pelo trabalho exercido, sob a perspectiva liberal, transcende a um efeito 
necessário e se torna sintoma natural do desenvolvimento da riqueza, uma vez que a 
manutenção deficiente de um trabalhador pobre, sem condições de soerguimento econômico 
conduz à conclusão de que a sociedade está estacionária, ou que tende a regredir. A 
produtividade, portanto, é elemento propulsor de desenvolvimento, precisamente, na 
proporção do poder conferido ao indivíduo. (SMITH, 2009). 

  

O homem não precisaria, na perspectiva de Ayn Rand, ser despido da independência e 
autonomia conferidas pela consciência do papel que representam na sociedade, em virtude da 
realização do bem comum em prejuízo da satisfação pessoal. A realização humana encontra 
abrigo na produtividade e sensação de desenvolvimento próprio, com o reconhecimento do 
esforço e dedicação dedicados na execução de cada atividade. A condução da própria vida 
deve restar protegida pela autonomia de escolha política e econômica dos indivíduos que, 
independentes, pois, sob essa ótica, cada homem deve viver com um fim em si mesmo. 

  

3 A REVOLTA DE ATLAS: QUANDO AS FORÇAS POLÍTICAS ESTÃO EM COLAPSO 

  

Na mitologia grega, o titã Atlas recebeu o castigo de Zeus, deus dos deuses, e a partir daí 
carregaria, para sempre, o peso dos céus sobre seus ombros. No clássico romance de Ayn 
Rand, os indivíduos pensadores, os inovadores e mais criativos do mundo devem carregar o 
peso de um mundo decadente e controverso, cujas concepções não lhes pertencem, sendo 
explorados até a exaustão por um sistema falido, que se utiliza do parasitismo sobre a força de 
produção dos trabalhadores e se vale da corrupção como mecanismo para evitar o 
desenvolvimento, asfixiar a criatividade e impedir o progresso individual e da sociedade. 
(RAND, 2010). A obra "A revolta de Atlas" impulsiona o leitor a uma reflexão sobre as 
verdades enunciadas e as encontradas pelo esforço individual. Mostra o quão pernicioso pode 
ser o Estado opressor e totalitário, que tenta travestir o capitalismo como um montro que deve 
ser evitado de qualquer modo, pois sua redescoberta significaria a emancipação dos homens. 

  

Em um panorama devastador, em que a intervenção estatal se enleva sobre a iniciativa privada 
de reerguer a economia, os principais líderes da indústria, do empresariado, das ciências e das 
artes começam a desaparecer, misteriosamente. Com medidas arbitrárias e normas 
manipuladas pela atuação estatal, propriedades e invenções são subtraídas minando 
possibilidades de progresso econômico em suas diversas ordens, já que o Estado não 
consegue manter a lucratividade de outrora. (RAND, 2010). 
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Nessa obra, Atlas, o grande titã, aqui representado por mentes criativas e insatisfeitas, revolta-
se contra o sistema e decide parar de sustentar o céu, materializado em um fardo pesado de 
exploração e burocracia desarrazoada. Assim como a designação que nomeia a primeira 
vértebra da coluna cervical - Atlas; como referência ao local onde sustentava o gigantesco 
peso a que fora condenado suportar o titã mitológico, o Atlas de Ayn Rand decide fazer uma 
greve, recusando-se à continuidade de exploração ao qual era submetido, e deixando um 
Estado já improdutivo à mercê do colapso total. 

  

A ficção, nesse ponto, alcança ares de realidade; as mentes criativas não são valorizadas, o 
reconhecimento pelo esforço individual é minado pela ideia da busca incessante pelo bem 
coletivo e a corrupção deteriora, aos poucos, o progresso. Em uma época imprecisa, em que as 
forças políticas de esquerda estão no poder, a liberdade do indivíduo recebe duros golpes e a 
economia está prestes a ruir. Tal panorama evidencia circunstâncias muito semelhantes às 
vividas em regimes políticos totalitários, pois, sob o manto da proteção de direitos coletivos, é 
justo conceber a ideia de que se abdique das liberdades individuais vislumbrando um bem 
maior: o benefício coletivo, como se o indivíduo não fizesse parte de um todo, e como se sua 
opião de nada valesse. 

  

4 PERSPECTIVAS DE REALIZAÇÃO SOCIAL PELA PRÁTICA DOS DIREITOS 
SOCIAIS 

  

A realização social constitui elemento de maior significação, para a esfera jurídica e para o 
propósito igualitário da convivência comum, como núcleo indisponível de toda uma sorte de 
eventos que se realizam no contexto do bem-estar coletivo. Para o indivíduo singularmente 
considerado, a realização social complementa necessidades particulares de desenvolvimento e 
ascensão, desde que reflita efeitos dentro da esfera da coletividade. E qual seria o objetivo da 
histórica busca pela efetivação de direitos sociais, senão a realização social em uma 
perspectiva universalizante, capaz de compreender vários segmentos da sociedade? A 
materialização dos direitos sociais se dá, portanto, com a efetivação de garantias, para todos 
os cidadãos, de um nível de instrução, bem-estar e segurança social, equivalentes à 
necessidade de compensar as desigualdades produzidas, muitas vezes, por fatores 
econômicos. 

  

Constituem direitos sociais aqueles que possuem como principal escopo a garantia aos 
indivíduos de condições capazes de efetivar os demais direitos inerentes à condição humana 
em sociedade, tendendo a exigir a atuação estatal como meio para equalizar a distribuição da 
justiça social. Essa classe de direitos, nos moldes atuais, possui origem em uma profunda 
crise da economia capitalista, conjugada à revolta de trabalhadores e à tentativa de contenção 
desse momento político pelo Estado. Tal evento se materializou na Revolução Industrial, 
caracterizada pela aceleração do progresso técnico em detrimento do desenvolvimento 
humano, que, em decorrência do advento de máquinas substitutivas à mão-de-obra, gerou um 
desemprego em massa, ocasionando uma crescente e devastadora desigualdade social, que 
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obrigou o Estado a se posicionar quanto à proteção dos direitos do trabalhador e em prol da 
coletividade. Nesse sentido, a postura intervencionista por parte do Estado detém como 
finalidade, portanto, a redução das desigualdades sociais. 

  

Os direitos sociais podem estar relacionados às realizações proporcionadas pelo indivíduo 
consciente, ou a partir do auxílio de instituições ou do próprio Estado, de maneira direta ou 
indireta, e estão enunciados em normas constitucionais que intentam a diminuição das 
desigualdades sociais e que possibilitam condições de vida mais dignas aos menos 
favorecidos. Cumpre asseverar a divisão doutrinária dos direitos sociais em cinco classes, 
todas em teor fundamental, quais sejam; os direitos relativos ao trabalhador; à seguridade 
social, englobando o direito à saúde, à previdência e à assistência social; os direitos relativos à 
educação e cultura; à família, criança, adolescente e idoso e, finalmente, os direitos relativos à 
proteção do meio ambiente. (OLIVEIRA, 2006). Importa elucidar que: 

  

O Estado e seus poderes estão despertando para a concretização dos direitos sociais. Trata-se 
de sua própria preservação. Poder Judiciário e Constituição formam duas realidades 
inseparáveis na vida do Estado, de forma que o primeiro recepcionará as demandas judiciais 
em favor dos direitos sociais e dará garantia aos preceitos constitucionais, evitando que 
questões constitucionais se confundam com questões de arbítrio de poder. (POMPEU, 2008). 

  

O conteúdo do artigo 6º da Constituição Federativa do Brasil, de 1988, que enumera os 
direitos sociais, possui como base o primado do trabalho, e como objetivo, o bem-estar e a 
justiça social, motivo pelo qual tende a exigir a atuação do Estado quanto aos mecanismos de 
ingerência para garantia da ordem social e da justiça distributiva. Diante do enfraquecimento 
de camadas sociais, trazido a lume por muitos dos escritos de Ayn Rand, torna-se cada vez 
mais visível a exclusão de membros da classe trabalhadora, conforme se denota por fatos 
históricos que remontam à similar situação, em um mesmo contexto. 

  

No Brasil, o reconhecimento de que os indivíduos não possuem plena igualdade de direitos 
impõe a atuação do Poder Público por determinação constitucional, na medida em que as 
desigualdades devam ser, mesmo que minimamente, reduzidas. Assim, por imperativo 
constitucional, se estabelece a atuação do Poder Público no sentido de implementar a 
igualdade substancial de acesso aos direitos sociais, sob a forma de políticas expressivas e 
capazes de atingir a materialização dos direitos.(ROCHA, 2010). 

  

A tomada de consciência quanto à problemática social no panorama histórico brasileiro, 
deveu-se, possivelmente, a um marco realizado por Getúlio Vargas que à época, enquanto 
candidato de oposição e antes mesmo da eclosão do Outubro Revolucionário, lançou 
oficialmente o programa político da Aliança Liberal, nos idos de 1930, afirmando, em tom 
inflamado, que não se poderia negar a existência da questão social no Brasil, considerando, 
principalmente, a proteção ao proletariado urbano e rural por mecanismos criados pelo 
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governo, mesmo que ambas as classes nem sempre detivessem a mesma visão sobre os fatos 
sociais. (WOLKMER, 1989). 

  

À época, a necessidade percebida pelo governo de outorgar uma legislação social que 
respondesse a inúmeras reivindicações do movimento da classe operária era um reflexo do 
peso do proletariado na estrutura social. E assim o é hoje, guardadas as peculiaridades e 
distinções de cada período. Não há como negar a força do proletariado na conquista de 
direitos sociais, tampouco a força impingida na luta pelas liberdades políticas e na busca pela 
realização social por meio da atenção do Estado, direcionada pelo clamor por melhores 
condições de vida para toda uma classe de indivíduos. 

  

Nesse diapasão, o Estado, como elemento de organização e gestão do poder em uma 
sociedade que lhe confere a origem e a legitimidade, é o ente político e soberano que atua 
junto ao sistema jurídico, dotado de força coercitiva regulada por um sistema institucional 
normativo constituído por leis permanentes e por políticas públicas adequadas às 
circunstâncias sociais. Assim, o Estado atua como um instrumento de ação coletiva da 
sociedade, representando mecanismo por meio do qual se tentam alcançar objetivos políticos 
de todas as ordens, tais como a estabilidade social, a liberdade e o bem-estar, todos, 
direcionados pela conquista da justiça social. (BRESSER-PEREIRA, 2004). 

  

A necessidade pelo desenvolvimento impinge a existência de um nível desejado de emprego e 
renda, o que vem a se somado a outros objetivos que, por razões políticas ou econômicas, 
passam a ser foco do Estado capitalista. A capacidade de mobilização e organização social 
acaba por sedimentar a busca por melhores condições de trabalho e desenvolvimento, o que se 
projeta na criação de mecanismos de integração. (ROCHA, 2010). No contexto dos países 
periféricos, a criação de mecanismos de legalização de eventuais conflitos sociais, oriundos 
da desigualdade de condições de competitividade na esfera do capitalismo, transcende à 
criação de meios de inclusão do proletariado nos benefícios do sistema, construindo assim, 
modelos de integração entre classes sociais. A construção de um patamar mínimo de direitos 
implica na consideração da existência de desigualdades e busca pela equalização de 
oportunidades de acesso aos procedimentos constitucionais. 

  

A problemática da defesa sobre as questões que envolvem os direitos de ordem social 
continua atual, ainda que tenham ocorrido evoluções significativas em caráter estrutural e 
normativo, ainda que se tenha elevado a questão social a um problema fundamental do Estado 
e sobre o qual enleva-se a importância das instituições democráticas para a proteção de 
direitos e resgate de melhores condições sociais. Nesse sentido, resta aduzir que "sem direitos 
do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia, sem democracia, não existem as 
condições mínimas para a resolução pacífica dos conflitos". (BOBBIO, 1992, p. 1). A livre 
iniciativa depende da estabilidade democrática, e essa democracia se constitui em veículo para 
responder a algumas questões sociais. Sob tal perspectiva é que os valores do cidadão 
deveriam ser expresssos, na medida em que as escolhas feitas deveriam versar entre o que os 
indivíduos querem para si mesmos, como consumidores e investidores, e o que desejam para a 
sociedade. (REICH, 2007). 
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Significativas são também as alterações no panorama mundial, com reflexos no quantitativo 
da imigração e emigração, nas oscilações monetárias e crises internacionais, nas relações de 
trabalho e no reconhecimento dos direitos fundamentais pertinentes aos trabalhadores, na 
transformação do modelo de consumo pela abertura de mercados e crescente competitividade 
em esfera global. 

  

Há de se considerar que a atuação do Estado, por mais importante que se apresente para a 
mantença e resguardo de direitos sociais, não configura único meio para sua materialização, 
visto que, a partir do momento em que o indivíduo passa a deter a noção de que, em um 
contexto democrático, não está condicionado à plena aquiescência da figura estatal sobre suas 
concepções, passa, por conseguinte, a admitir uma nova postura, evidenciando a possibilidade 
de uma exponencial proatividade e crescente atuação dentro da sociedade em que vive. 

  

Assim, como consequência possível, cabe acolher a ideia de que o homem, empoderado em 
sua força de trabalho e ciente de sua posição como indivíduo produtivo, pode começar a 
administrar suas próprias possibilidades sociais, buscando meios efetivos para a concretização 
de seus direitos, inclusive, no que concerne à esfera dos direitos sociais. Estes dependem, 
ainda, da organização social, reivindicada e eficaz, reformulada pela participação ativa de 
membros da sociedade e pela atuação pragmática de entes estatais, conjuntamente. 

  

Diante da estratificação ocasionada por um tecido social frágil, desgastado, cujas 
oportunidades de emprego são cada vez mais reduzidas, e onde a condução da ordem social se 
infere de maneira desorganizada, sob o manto de uma série de violações a direitos essenciais, 
pode-se afirmar que a evolução da sociedade, em termos de realização de direitos, só pode 
ocorrer mediante a reconquista de espaços políticos pela própria sociedade, que deve se 
posicionar de maneira atuante em prol da defesa de suas prerrogativas, inclusive, no que diz 
respeito à materialização da igualdade. Destaque-se que "a igualdade presente na esfera 
pública é, necessariamente, uma igualdade de desiguais que precisam ser igualados sob certos 
aspectos e por motivos específicos". (ARENDT, 2008, p. 227). 

  

Se, como consequência da participação política, a entidade estatal, em suas diversas formas, 
fornece meios capazes de propiciar a igualdade substancial de condições, atuando de modo a 
diminuir desigualdades, evidenciando a titularidade de direitos e sua correspondente proteção, 
é possível, então, começar a delinear um futuro mais próspero para a garantia dos direitos 
sociais e, a partir daí, torna-se razoável traçar perspectivas para a realização social em um 
contexto participativo e politicamente democrático. 

  

4.1 A formação do capital social e humano no Estado Liberal 
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O conceito de capital social começou a ser adotado pela literatura acadêmica como um 
conjunto de valores sociais, capazes de promover a ação individual e coletiva dentro de um 
contexto de inserção cultural e política, que tem sido incorporado como estratégia 
governamental para justificar a promoção de políticas públicas direcionadas. É necessário 
haver uma predisposição social para que se assumam as responsabilidades sobre as dimensões 
do proceso democrático, o que vem a se concretizar a partir de uma revitalização da sociedade 
em relação às instituições políticas, que devem ser fortes o suficiente para suportar os fatores 
reais de poder, aludidos por Ferdinand Lassale (1980). 

  

O próprio conceito de igualdade, como elemento inerente à condição de cidadão, decorre da 
consonância entre liberdade política, participação social e liberdades civis, o que veio a 
contrastar frontalmente com o ideário de desigualdade implantado pelo capitalismo no início 
do século XX. A conquista e ampliação de direitos passou a evocar a emergência de uma 
ordem de direitos coletivos, aumentando, assim, a área de abrangência da cidadania e da 
afirmação de liberdades de autonomia e de participação, inserindo o indivíduo. (NEVES, 
1994). 

  

Entretanto, há de se observar, com atenção, dois problemas recorrentes: a ausência de 
credibilidade no sistema político e a inserção do indivíduo nas políticas econômicas, de modo 
a atingí-lo e beneficiá-lo. O desenvolvimento econômico possui estreita relação com o 
desenvolvimento humano, visto que pode vir a proporcionar uma melhora nas condições de 
vida dos cidadãos em curto prazo, mas, se simultaneamente não decorrem desse 
desenvolvimento o emprego e a distribuição de renda, o padrão de pobreza e exclusão social 
pode permanecer inalterado. (BAQUERO, 2006). 

  

Destarte, cumpre asseverar que a dimensão política não se dissocia da dimensão econômica, e 
ambas estão diretamente ligadas à necessidade de desenvolvimento humano, com o amparo 
estatal em atuação conjunta de suas instituições, para promover a efetivação de um patamar 
mínimo de direitos sociais, garantindo uma qualidade de vida mais justa para os cidadãos que 
legitimam a estrutura organizacional do Estado. Estas instituições, por sua vez, devem restar 
fortalecidas e independentes para suportar possíveis exacerbações de poder, e dar 
continuidade às necessárias mudanças para o processo de desenvolvimento humano. Acerca 
da urgência sobre a força das instituições, cumpre destacar: 

  

O fato de podermos ligar determinadas mudanças em concepções institucionais a certos 
resultados comportamentais não significa que seja fácil produzir as mudanças institucionais; 
na verdade, as instituições são muito ‘pegajosas' ou dependentes de caminhos. Com 
frequência o custo das mudanças institucionais é muito maior do que o custo transacional de 
instituições fracas ou abaixo do ideal. As sociedades precisam gerar vontade política para 
realizar reformas e evitar que as novas instituições sejam sabotadas pelos perdedores da luta 
inicial. (FUKUYAMA, 2010, p. 246). 
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O Estado, como mecanismo de ação coletiva que viabiliza a tarefa de intervir ou liberalizar a 
economia, depende de instituições fortalecidas, capazes de resguardas os direitos da sociedade 
e aptas a promover o desenvolvimento econômico. Ao definir valores e normas sociais, as 
instituições acabam por determinar o comportamento social e a condução da economia. As 
instituições, portanto, na medida em que se encontram inseridas na estrutura econômica e 
social, refletem uma cultura social muito específica, que as legitima e delineia os objetivos 
políticos, de modo a se adequarem a realidade nacional e a engendrar estratégias de 
desenvolvimento. 

  

Na perspectiva do Estado liberal, que apregoa a mínima intervenção estatal e a situação de 
laissez faire como meio de ajustamento econômico propiciado por uma "mão invisível", 
defendido com fervor por Ayn Rand, a partir de suas leituras sobre a obra de Adam Smith, as 
liberdades individuais devem ser respeitadas para que tudo se acomode de forma comum e 
simples, considerando-se, ainda, a abertura de mercados e o desenvolvimento econômico a 
partir da valorização das aptidões e talentos pessoais de cada indivíduo singularmente 
considerado. 

  

Entretanto, o liberalismo não demonstrou ser suficiente para, sozinho, promover o equilíbrio 
na sociedade, na medida em que as desigualdades sociais passaram a surgir como elemento 
constante, e de difícil controle. "A concepção estritamente liberal do Estado era invisível à 
questão social e as liberdades clássicas se tornaram conquistas meramente formais". 
(MEIRELES, 2008 , p. 39). A aplicação única do liberalismo, sem a descentralização, a 
ocupação com as possibilidades de perversão da economia contra a proteção do indivíduo, 
constitui em uma visão estreita sobre a natureza humana e, principalmente, da conjuntura do 
tecido social em países periféricos, presumindo que as pessoas estão em condições de 
igualdade substancial. (YUNUS, 2008). 

  

A existência de instituições que promovam a descentralização administrativa, com a 
participação ativa dos indivíduos em busca da efetivação de suas liberdades, aduz a existência 
do homem como ator social, multidimensional, que busca por si a defesa de prerrogativas. 
Entretanto, se o indivíduo não é conhecedor sobre a titularidade de seus direitos, se não se 
reconhece como parte de um sistema político por estar excluído das decisões, poderá restar 
inapto a pleitear novos rumos para a democratização e justiça social, visto não estar em 
condição de paridade com os demais cidadãos da sociedade em que está inserido. Ainda, há 
de se considerar um foco de discussão: e quando essa situação específica se torna a realidade 
da maioria? 

  

A resposta pode estar nas grandes razões para os desajustes sociais. Ora, se subsiste uma 
ausência absoluta do Estado, quedam-se infrutíferos os gritos pela efetivação e resguardo de 
direitos fundamentais, visto que os indivíduos não estão, em um plano real, em condições de 
igualdade substancial. Diante desse cenário, faz-se necessária a atuação estatal na tentativa de 
diminuição das desigualdades sociais, por meio da adoção de políticas públicas adequadas à 
sanar uma realidade com tantas dessemelhanças, promovendo, dessa forma, o acesso a bens 
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jurídicos essenciais, como igualdade de direitos, dignidade humana e materialização de 
direitos sociais. 

  

Trata-se o capital social de um conjunto de experiências participativas que, por ocorrerem 
dentro de determinado grupo social, findam por reforçar seus laços de solidariedade, 
confiança e prestatividade. Decorre, dessa estrutura de formação do cidadão, uma elevação 
dos níveis de participação social e preocupação com o desenvolvimento, que depende, 
também, da consolidação do capital humano, que se dá pelo fortalecimento de habilidades e 
aptidões pessoais para a elaboração de redes sociais produtivas, feitas por indivíduos 
conscientes, responsáveis e verdadeiramente livres na formulação de seus conceitos. Por meio 
da educação e aprendizado as pessoas podem se tornar mais produtivas, o que pode significar, 
a longo prazo, um importante incremento para a expansão econômica. "Responsabilidade 
requer liberdade. Assim, o argumento do apoio social para expandir a liberdade das pessoas 
pode ser considerado um argumento em favor da responsabilidade individual, e não contra 
ela". (SEN, 2000, p. 322). 

  

A liberdade do indivíduo depende de sua ação, de sua noção quanto ao papel que desempenha 
na sociedade, quanto à importância que recai sobre a materialização de direitos. O homem 
pode ser politicamente ativo quando detém inteligência sobre os fatos para discernir entre a 
concordância e a aquiescência sem reflexão, o que, invariavelmente, necessita da liberdade de 
escolha, oriunda da consciência sobre a condição de cidadão e que advém da concretização de 
um patamar mínimo de igualdade entre indivíduos. 

  

Se o verdadeiro pilar de sustentação da liberdade e da realização de direitos está na 
participação ativa dos cidadãos nas decisões de cunho político, é de essencial importância a 
formação de capital humano e social, para tornar os cidadãos responsáveis pelas próprias 
escolhas, promovendo assim, a emancipação humana pela busca da liberdade. Sobre o tema, 
importa considerar: 

  

Para Toqueville, embora seja necessário que se anuncie a liberdade como um direito, que se 
formalize ou institucionalize através de leis e instituições, essas medidas sozinhas não seriam 
suficientes para que se garantisse a liberdade. Isso porque o verdadeiro sustentáculo da 
liberdade está posto na ação política dos cidadãos e na sua participação nos negócios públicos. 
O que pode, evidentemente, ser incentivado através da implantação de instituições tais como a 
descentralização administrativa, a organização de associações políticas que tenham como 
finalidade a defesa da cidadania ou mesmo a existência de grandes partidos. (QUIRINO, 
2006, p. 157). 

  

Há de se considerar, portanto, que a estrutura do poder democrático pode restar comprometida 
quando não se supõe um patamar mínimo de respeito aos direitos e garantias adquiridos como 
resultado de intensas lutas sociais. Faz-se necessária a efetivação de uma parcela mínima de 
políticas públicas voltadas ao resgate do cidadão quanto à igualdade de oportunidades, ao 
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respeito de direitos sociais e à formação do indivíduo, fazendo com que este se torne 
diretamente responsável por suas escolhas políticas, em um contexto de desenvolvimento de 
capital humano e social. Subdesenvolvimento político, desigualdades abissais e indicadores 
numéricos que, ainda, não alcançam a complexidade e profundidade da miséria em sua 
totalidade, não permitem que os indivíduos se expressem com a liberdade essencial para a 
necessária inserção nos negócios políticos. (POMPEU, 2005). Sobre o tema, resta asseverar 
que "a fragilidade endêmica da vida política continua a ser uma chave para a compreensão da 
persistência da pobreza e da desigualdade. A propensão institucionalizada nas estruturas 
políticas com frequência impede a implementação de políticas em favor dos pobres". 
(FUKUYAMA, 2010, p. 179). 

  

Os direitos e deveres do indivíduo estão compreendidos na esfera de conduta do mesmo, 
tornando-o sujeito responsável pela correta aplicabilidade de preceitos legais. Quando este 
indivíduo não exerce o direito que possui, deixa, por conseguinte, de participar ativamente de 
todas as questões que envolvem a comunidade em que está inserido, abdicando de sua 
integração na esfera estatal, ocupando uma posição alheia às decisões políticas. Isso, como 
um reconhecimento assaz do subdesenvolvimento de capital humano e da muitas vezes exígua 
preocupação política com o desenvolvimento do capital social. É essencial a participação da 
comunidade e de seus integrantes no exercício de vigília em relação aos assuntos de interesse 
coletivo, para reafirmar um compromisso de mudança social por meio da participação política 
e de uma democracia representativa que tenha condições e subsídios para evoluir a uma 
democracia participativa. 

 
4.2 Políticas públicas, desenvolvimento humano e capital social 

  

A abordagem sobre a adoção de políticas públicas sob a perspectiva da proteção de direitos 
requer a dimensão sobre a complexidade da questão e, mais, o reconhecimento sobre as 
dificuldades reais em se garantir o resguardo do bem-estar coletivo. Tal ação requer, ademais, 
a exposição das fragilidades sociais ocasionadas pela omissão estatal. A reflexão sobre os 
direitos do homem, principalmente os que se referem à proteção aos princípios da livre 
iniciativa, ao trabalho e à justa compensação, deve conduzir à elaboração de alternativas 
capazes de reordenar e reajustar a estrutura quanto à participação política de grupos sociais. 
(PRÁ, 2006). 

  

Desta feita, pensar os problemas que afetam a ordem social e política compreende um nível de 
inteligibilidade acerca das instituições e das pessoas que a compõem, justamente para tentar 
entender as razões da pobreza, da falta de oportunidades e da pouca efetivação de direitos em 
um ambiente democrático em que resista o fortalecimento institucional não apenas de maneira 
legal, mas de maneira legítima. É sabido que algumas estruturas institucionais são de grande 
relevância para o desenvolvimento de democracia, e que "é por essa razão que o 
fortalecimento institucional foi eleito uma das mais importantes tarefas para que se 
garantissem uma democracia sustentável e uma boa governança". (ELLIOTT, 2002). 
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Para tal análise, urge criar condições políticas e sociais, por meio de políticas públicas 
adequadas, para que se formule uma nova mentalidade, na qual se tenha a exata medida sobre 
a titularidade dos direitos dos cidadãos, para que estes possam deles usufruir livremente. 
Relacionam-se, assim, políticas públicas, desenvolvimento humano na busca pela efetivação 
de direitos, acionando a perspectiva do capital social, objetivando a valorização de princípios 
democráticos e a elaboração de estratégias governamentais de promoção de políticas públicas 
que atuem em consonância com os apelos reais. A igualdade material, como distribuição 
igualitária de capacitações, deve ser o sentido principal da implementação de políticas 
públicas voltadas à emancipação do cidadão, bem como do desenvolvimento como 
mecanismo de se alcançar a liberdade. (SEN, 2000). 

  

Trata-se a igualdade da liberdade entre indivíduos e a garantia sobre o exercício dessa 
prerrogativa, fundamento do Estado sob a ordem social, que transcende à proposta da 
igualdade formal para adentrar em seu mérito, em busca da real e efetiva igualdade 
substancial de acesso aos instrumentos constitucionais, o que, sim, pode vir a justificar sua 
intervenção. O Estado brasileiro, por imperativo constitucional, deve manter o compromisso 
pela defesa de prerrogativas e combate à exclusão. "Na Lei Maior, a dignidade humana e os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa foram alçados à categoria de fundamento do 
próprio Estado Democrático de Direito brasileiro". (POMPEU, 2010, p. 356). 

  

Tal desenvolvimento é necessário e urgente, visto que o próprio sistema democrático depende 
da liberdade e da consciência real dos indivíduos, sob pena de uma drástica inserção em 
regimes não democráticos pela busca alternativa de concretização de direitos que hoje são 
vilipendiados. Ou seja; o cidadão, diante de situações recorrentes de desprezo aos seus 
direitos por parte do Estado, sem a formação de um capital humano e social, pode, sim, vir a 
abdicar de suas liberdades individuais para apoiar regimes autoritários que se comprometam a 
responder às demandas sociais. (POMPEU, 2005). Trata-se de uma situação extremamente 
atual, a exemplo de políticas não democráticas adotadas na Venezuela de Hugo Rafael 
Chávez, que se utilizou das chamadas missões bolivarianas para promover o atendimento 
básico das necessidades da população venezuelana e que, por muito pouco, ainda não deu 
vazão à reformas constitucionais de contornos mais dramáticos. 

  

É necessário ressaltar que tais medidas políticas contaram com o amparo legítimo de uma 
população que abdicou de liberdades individuais para ter acesso à educação, saúde, 
assistência aos desamparados e segurança, bem como a toda uma sorte de direitos, estes, 
utilizados como moeda de troca para a sublimação de algumas garantias democráticas como o 
direito à informação e ao pluralismo. "Não há poder estável sem legitimidade, sem apoio 
mínimo da sociedade ao qual ele é imposto". (BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 5). Portanto, 
nada mais pernicioso para a democracia que a passividade cega dos cidadãos. (PUTNAM, 
1996). 

  

Em regimes autoritários, que conjugam centralização administrativa e despotismo, em 
especial, quando situadas em países periféricos, tendem a resultar em políticas compensatórias 
de favores, exclusão social e má gestão de recursos públicos. Tal circunstância enseja a 
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urgência pela descentralização e combate à intermediação de liberação de recursos públicos à 
corrupção, para que se vislumbre o desenvolvimento político, econômico e social. A injustiça 
social, de toda ordem, acaba por comprometer suas instituições democráticas, pois não parece 
ser possível anuir a um regime constitucional que não determina objetivos democráticos, 
evidenciando um sistema pouco creditício. (POMPEU, 2010). 

  

Deve-se ressaltar, ainda, que as políticas públicas promovidas pelo Estado e voltadas à 
proteção dos direitos do homem, embasadas nos conceitos de desenvolvimento do capital 
social e participação cidadã, refletem um novo panorama de compreensão quanto à necessária 
redução das desigualdades e da exclusão social, bem como devem promover o incentivo à 
participação dos indivíduos nas decisões que a eles dizem respeito, para que tais ações não se 
travistam em um discurso falacioso de construção de políticas públicas como um simples 
benefício proporcionado pelo Estado. 

  

A realidade que evidencia o desequilíbrio social, em uma esfera na qual muitos são 
subcidadãos em seu alcance aos procedimentos constitucionais (NEVES, 1994), diante da 
controversa face de Estados cuja população convive entre pujança e miséria, denota que a 
finalidade do Estado, assim, como proposta constitucionalmente, ainda constitui tarefa das 
mais árduas, visto que realizar inclusão social se compõe em um processo, longo e contínuo. 

  

Nesse sentido, sobre a defesa de direitos fundamentais, cumpre assinalar que "a essência dos 
direitos humanos está no ato de deter direitos, tornando efetivas ações e opiniões que revelem 
o conteúdo da luta humana pela defesa de suas prerrogativas. (ARENDT, 1989). A edificação 
de novas relações entre o indivíduo e o Estado, que envolvam a credibilidade, depende da 
reciprocidade da confiança institucional oriunda do desenvolvimento do capital social e da 
participação política pela defesa dos direitos fundamentais ao ser humano. 

  

CONCLUSÃO 

  

Pela da pesquisa realizada, é possível constatar a necessidade de um patamar mínimo de 
efetivação de políticas públicas, que atuem no sentido de emancipar os indivíduos, 
transmodificando-os em pessoas capazes de pensar sobre as problemáticas que envolvem a 
sociedade em que estão inseridos, em todas as suas dimensões e, a partir daí, diante de um 
choque de realidade, passar a agir com responsabilidade sobre as próprias decisões, admitindo 
uma postura ativa diante dos fenômenos sociais, isso, quando há construção e 
desenvolvimento do capital social. 

  

Nesse ponto, pois mais adversas que pareçam as opiniões, encontram-se as afirmações de Ayn 
Rand e a possibilidade de contrução de uma sociedade responsável a partir da intervenção 
estatal. O caminho entre a liberdade do homem e sua correlata responsabilidade sobre as 
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decisões políticas encontra amparo na capacidade do indivíduo em buscar sua realização 
pessoal, por meio de uma filosofia objetivista, racional, ou pela materialização da igualdade 
substancial propiciada por políticas públicas eficazes, que confiram ao ser humano subsídios 
suficientes para o desenvolvimento do capital humano e social, principalmente, no que 
concerne ao fortalecimento e emancipação do cidadão que, livre, é capaz de responder pelas 
próprias escolhas. 

  

O desenvolvimento, desta feita, assume contornos sérios de um real compromisso com as 
possibilidades proporcionadas pela liberdade individual. Resta a compreensão de que o 
homem não pode ser completamente livre para viver em condições economicamente liberais, 
se não consegue desfrutar de um patamar mínimo de materialização de seus direitos sociais, 
assim como o Estado não se torna hábil a propagar a defesa da liberdade do homem sem que 
suas potencialidades pessoais sejam consideradas. 

  

Há de se considerar, assim, que as estruturas dos institutos democráticos podem restar 
comprometidos quando não se supõe um patamar mínimo de respeito aos direitos e garantias 
adquiridos como resultado de intensas lutas sociais. Não se trata da defesa por uma pretensa 
atuação paternalista por parte do Estado, amparo a medidas autoritárias e castradoras da 
liberdade, tampouco uma apologia à desconsideração de que o indivíduo é capaz de zelar pelo 
seu melhor interesse; mas, sob a visão da realidade efetiva das coisas, tornar-se-ia mais difícil 
a luta pela materialização de prerrogativas do cidadão se este ainda permanece alheio à 
existência de direitos, distante da consciência sobre a própria condição de cidadão. 

  

Para tentar amenizar tais abismos sociais, faz-se necessária a atuação de mecanismos 
auxiliares à defesa da cidadania em toda sua dimensão, por meio do fortalecimento de 
instituições e participação do Estado para a efetivação de uma parcela mínima de políticas 
públicas voltadas ao resgate do indivíduo quanto à equalização de oportunidades, respeito de 
direitos sociais e formação do indivíduo, fazendo com que este se torne diretamente 
responsável por suas escolhas políticas. A complexidade que envolve a miséria e suas 
consequências sobre o ser humano, em especial, nos países periféricos, denota ser, ainda, 
necessária a adoção de políticas públicas capazes de dirimir diferenças, organizadas no 
sentido de reduzir o subdesenvolvimento e alcançar a igualdade substancial entre pessoas, 
auxiliando-as na busca pela própria liberdade, por intermédio da equiparação de condições na 
persecução de direitos e garantias. 

  

REFERÊNCIAS  

 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução: Roberto Raposo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8034



____________. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

AYN RAND INSTITUTE. A brief biography of Ayn Rand. Disponível em:< 
http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=about_ayn_rand_aynrand_biography>. 
Acesso em: 30 out. 2010. 

  

BAQUERO, Marcelo. Globalização e democracia inercial: o que o capital social pode fazer 
na construção de uma sociedade participativa? In: BARQUERO, Marcelo; DEJALMA, 
Cremonese (Orgs.). Capital social: teoria e prática. Ijuí: Unijuí, 2006. 

  

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. 

  

BRANDÃO, Gildo Marçal. Hegel: o Estado como realização histórica da liberdade. In: 
WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os clássicos da política. v. 2. 11. ed. São Paulo: Ática: 2006. 

  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 
Senado, 1988. 

  

BRESSER -PEREIRA, Luiz Carlos. Instituições, bom estão e reforma da gestão pública. In: 
AVARTE, Paulo Roberto. Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004. 

  

CHOMSKY, Noam. O lucro ou as pessoas? Neoliberalismo e ordem global. Tradução: Pedro 
Jorgensen Junior. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

  

ELLIOTT, Kimberly Ann. A corrupção e a economia global. Tradução: Marsel Nascimento 
Gonçalves de Souza. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002. 

  

FUKUYAMA, Francis. Ficando para trás: explicando a crescente distância entre América 
Latina e Estados Unidos. Tradução: Nivaldo Montingelli Jr. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8035



HAYEC, Friedrich August von. O caminho da servidão. Tradução: Anna Maria Capovilla. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990. 

LASSALE, Ferdinand. Que é uma Constituição? Porto Alegre: Editorial Villa Martha, 1980. 

  

MEIRELES, Ana Cristina Costa. A eficácia dos direitos sociais. Salvador: Jus Podivum, 
2008. 

  

MANDEVILLE, Bernard. A fábula das abelhas. Disponível em: < 
http://economiapoliticabrasil.blogspot.com/2009/03/fabula-das-abelhas-de-bernard.html>. 
Acesso em: 16 dez. 2010. 

  

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Coleção Os Pensadores. Tradução: Lívio Xavier. São 
Paulo: Nova Cultural: 1996. 

  

NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. In: Revista 
de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, p. 253-276, 1994. 

  

OLIVEIRA, Erival da Silva. Elementos do direito: direito constitucional. 5. ed. São Paulo: 
Premier, 2006. 

  

POMPEU, Gina Vidal Marcílio. Direito à educação: controle social e exigibilidade judicial. 
Fortaleza: ABC Editora, 2005. 

  

____________. O Estado, a constituição e a economia. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio 
(Org.). Estado, constituição e economia. Fortaleza: Fundação Edson Queiróz, 2008. 

  

____________. A ordem econômica e o acesso à educação. Condição essencial para o efetivo 
exercício dos direitos fundamentais. In: SCAFF, Fernando Facury; ROMBOLY, Roberto; 
REVENGA, Miguel. A eficácia dos direitos sociais. 

 

São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8036



PRÁ, Jussara Reis. Políticas públicas, direitos humanos e capital social. In: BARQUERO, 
Marello; DEJALMA, Cremonese (Orgs.). Capital social: teoria e prática. Ijuí: Unijuí, 2006. 

  

PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

  

QUIRINO, Célia Galvão. Toqueville: sobre a liberdade e a igualdade. In: WEFFORT, 
Francisco C. (Org.). Os clássicos da política. v. 2. 11. ed. São Paulo: Ática: 2006. 

  

RAND, Ayn. A revolta de Atlas. v. 1, 2 e 3. Tradução: Paulo Henriques Britto. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2010. 

  

____________. Capitalism - the unknown ideal. New York: New American Library, 1967. 
Disponível em: . Acesso em: 24 nov. 2010. 

  

REICH, Robert B. Supercapitalism; the transformation of business, democracy, and everyday 
life. New York: Alfred A. Knopf, 2007. 

  

ROCHA, Francisco Sérgio. Orçamento público e o implemento dos direitos fundamentais. In: 
SCAFF, Fernando Facury; ROMBOLY, Roberto; REVENGA, Miguel. A eficácia dos direitos 
sociais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

  

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das letras, 2000. 

  

SMITH, Adam. A riqueza das nações. Tradução: Maria Teresa Lemos de Lima. Curitiba: 
Juruá, 2009. 

  

YUNUS, Muhammad. Um mundo sem problema: a empresa social e o futuro do capitalismo. 
Tradução: Juliana A. Saad e Henrique Amat Rêgo Monteiro. São Paulo: Ática, 2008. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8037



WOLKMER, Antônio Carlos. Constitucionalismo e direitos sociais no Brasil. São Paulo: 
Acadêmica, 1989. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8038



DESENVOLVIMENTO, DIREITOS HUMANOS E ESTADO DE 
SOLIDARIEDADE: DOS DIREITOS IMPOSSÍVEIS AOS DIREITOS 
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DEVELOPMENT, HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF SOLIDARITY: RIGHTS 
IMPOSSIBLE TO SPECIFIC RIGHTS 

 
 
 

Eduardo Pordeus Silva 
 

RESUMO 
O presente trabalho focaliza a questão da efetividade do direito ao desenvolvimento humano, 
levando em conta as discussões em torno da problemática dos direitos sociais e sua 
concretização. Dessa maneira, torna-se importante a análise a partir da necessidade de 
promoção dos direitos humanos, p?incipalmente, através da política social, tendo em vista que 
os direitos sociais impõem o novo olhar acerca da atuação do Estado, bem assim, das ações da 
própria sociedade civil, no intuito do respeito aos direitos da pessoa humana. Eis a razão por 
que a solidariedade é adotada como medida concreta à praticidade dos direitos sociais, que, 
para alguns, tratam-se de direitos impossíveis. Ora, se o problema em pauta é atinente à 
consolidação do desenvolvimento humano, tem-se que é imperativo o fomento do 
desenvolvimento nacional passando, necessariamente, pelo combate efetivo às formas de 
degradação do ser humano, que, de modo concreto, é a privação econômica dos 
marginalizados. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ESTADO, SOLIDARIEDADE, 
DESENVOLVIMENTO, POLÍTICA PÚBLICA, DIREITOS SOCIAIS. 
 
ABSTRACT 
Abstract:This paper focuses on the question of the effectiveness of the right to human 
development, taking into account the discussions around the issue of social rights and their 
implementation. Thus, it becomes important to the analysis from the necessity of promoting 
human rights, principally through social policy, in order that social rights impose the new 
look on the activities of the State, as well as the actions of their own civil society in order to 
respect the rights of the individual. That is why solidarity is adopted as a concrete measure to 
the convenience of social rights, which, for some, these are rights impossible. But if the 
problem in question is regards to the consolidation of human development, has been the 
imperative of promoting national development through necessarily effective for combating 
those forms of human degradation, which, in practical terms, is the deprivation economically 
marginalized. 
KEYWORDS: KEY-WORDS: STATE, SOLIDARITY, DEVELOPMENT, PUBLIC 
POLICY, SOCIAL RIGHTS. 
 
 

1 Introdução 

O presente artigo versa sobre a efetivação do direito ao desenvolvimento humano, sob a 
vertente do Estado de solidariedade. No mais, a temática tem pertinência, visto que é afeita à 
concretização dos direitos da pessoa humana e ao pleno respeito aos mesmos. 
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Sendo assim, é importante afirmar que o triunfo dos direitos humanos fica à mercê, 
principalmente, das ações estatais, aptas a fortalecer em cultura própria de promoção da 
dignidade da pessoa humana. Tal assertiva se sustenta porque os contingentes sociais esperam 
de uma instituição investida de autoridade a intervenção na realidade social, com vistas a 
favorecer a liberdade humana. 

As formas de violação da dignidade da pessoa humana são bastantes variadas, especialmente 
quando se toma como referência a realidade socioeconômica brasileira, marcada por sérias 
formas de maltrato aos direitos fundamentais. Portanto, a meta de solidariedade deve ser a 
tônica do Estado e, com efeito, do planejamento e da execução das políticas sociais. 

Nesse contexto, talvez o mais sério agravante seja a questão da pobreza e da miséria a que 
está submetida grande parte da população brasileira, uma questão social vivenciada na própria 
formação do Estado brasileiro. Ora, se o problema em pauta é atinente à consolidação do 
desenvolvimento humano, tem-se que é imperativo o fomento do desenvolvimento nacional 
passando, necessariamente, pelo combate efetivo às formas de degradação do ser humano, 
que, de modo concreto, é a privação econômica desses marginalizados. 

Desta forma, a efetivação dos direitos sociais, cujas metas programáticas estão a cargo da 
ação estatal, de modo particular, é colocada na ordem do dia das discussões acadêmicas, tendo 
em vista os descasos do poder público sob a alegação da crise financeira pela qual passa o 
Estado brasileiro, retomando a antiga colocação de que: "efetiva-se o direito pretendido 
quando puder e quando o dinheiro der". 

Esta maneira de pensar causa preocupação do ponto de vista dos direitos humanos, os quais 
prescindem de meio-termos, uma vez que exigem a sua plena eficácia e efetividade, sob pena 
de se tornarem figura de linguagem. 

Diante do exposto e sem exaurir o tema, a seguir serão apresentadas as visões acerca da 
conjugação do direito ao desenvolvimento includente, como forma de efetivar os direitos 
humanos sociais. Essas visões trazem os destaques dados por economistas, tidos como 
modernos, que também ressaltam a preocupação sobre o desenvolvimento sustentado, haja 
vista que a ciência deve estar a serviço da pessoa humana. 

2 Direitos humanos e desenvolvimento humano: para onde caminha a solidariedade? 

O debate acerca dos direitos humanos ganha pontualidade quando transcende da teoria à 
prática, tornando-se o foco apropriado para servir aos valores e aos princípios relevantes 
relacionados ao bem estar da pessoa humana. 

Na definição de Culleton et. al. (2009, p. 13), os direitos humanos são caracterizados como 
exigências havidas da condição natural do ser humano e "[...] que, por isso, exigem seu 
reconhecimento, seu respeito e ainda a sua tutela e promoção por parte de todos, mas 
especialmente daqueles que estejam instituídos em autoridade". 

Hannah Arendt (2004) sustenta o debate acerca da distinção entre a natureza humana e a 
condição humana. Esta última retrata as formas de vida que o ser humano impõe a si mesmo 
em prol da sobrevivência. Tais condições visam suprir a existência humana e podem variar 
segundo o lugar e o momento histórico nos quais estão inseridos. Eis porque todos os seres 
humanos são condicionados e aqueles que condicionam o comportamento de outros tornam-se 
condicionados, sistematicamente, pelo próprio movimento de condicionar. 
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A partir das considerações acima, a ideia de compreender os direitos humanos como algo 
inato, fruto da natureza humana, resta fragilizada, tendo em conta a decisão da comunidade 
política acerca do que é acatado como modo mais adequado de convivência humana. Portanto, 
os direitos humanos estão condicionados à perspectiva da decisão racional a qual dista da 
concepção naturalista destes direitos. 

A conceituação acima cuida de reforçar a necessidade de que, no caso concreto, o Poder 
Público, investido da autoridade legitimada, tome medidas a fim de promover o pleno 
desenvolvimento da pessoa humana, respeitadas, obviamente, as diversidades e as diferenças 
sociais e culturais. Expõe Costas Douzinas (2009, p. 19): "Os direitos humanos se tornam o 
princípio de libertação da opressão e da dominação, o grito de guerra dos sem-teto e dos 
destituídos, o programa políticos dos revolucionários e dissidentes". 

Weis (2010, p. 25), comentando também o conceito de direitos humanos, destaca que 
apontados direitos são chamados de humanos porque há o caráter essencial para a vida digna, 
haja vista a necessidade de proteção de valores e de bens elementares para que à pessoa 
humana seja facultado o desenvolvimento de suas capacidades potenciais. 

Hodiernamente, os conceitos trabalhados e debatidos são tendentes a reforçar a questão 
relativa ao desenvolvimento integral do ser humano, posto que a qualidade de vida é o 
imperativo que fomenta a felicidade e a segurança social. 

A essa evidência, o desenvolvimento absorve a ideia de reparação das desigualdades diversas 
da sociedade, bem como, a promessa de tudo, particularmente a de modernidade inclusiva, 
aquela voltada para a mudança estrutural. Dessa maneira, a igualdade, a equidade e a 
solidariedade são trunfos identificados no processo de desenvolvimento, apontando 
consequências positivas para o pensamento econômico, que é diferenciado do economicismo 
redutor (SACHS, 2008, p. 13-14).1 

Costas Douzinas (2009, p. 155-156) provoca a necessidade de implementação e de respeitar 
aos direitos humanos da seguinte forma: "Os direitos humanos são violados dentro do Estado, 
da nação, da comunidade, do grupo [...] a luta para mantê-los pertence aos dissidentes, às 
vítimas, àquelas pessoas cuja identidade é negada ou denegrida". 

A energia necessária para a proteção, a proliferação horizontal e a expansão vertical dos 
direitos humanos vem de baixo, vem daqueles cujas vidas não foram oferecidos ou não 
aceitou os abrandamentos que acompanham a apatia política. (DOUZINAS, 2009, p. 157). 

Os movimentos sociais têm o espaço de luta no âmbito do Estado democrático de direito e, 
dessa maneira, reafirmam o engajamento quanto às transformações que facilitam o 
desenvolvimento social. Por isso, não ampliar, via políticas sociais, as condições de efetivar 
as liberdades humanas implica em agravamento maior da marginalização socioeconômica, de 
sorte tal que vulnera a condição de agente social do indivíduo. 

Para condicionar esse desenvolvimento, é preciso remodelar as ações estatais, de forma 
estabelecer metas concretas de inclusão social. O valor da solidariedade social tende, 
gradativamente, a caracterizar o Estado, tudo com a finalidade de atender às demandas 
coletivas, particularmente. Certamente, o Estado brasileiro filia-se ao sistema jurídico 
consagrador dos valores fundamentais da dignidade da pessoa humana e da justiça social, de 
modo a não consolidar a exclusão social, mas sim obrigar os Estados a melhorar as condições 
de vida dos esquecidos e marginalizados (WEIS, 2010, p. 21). 
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Cabe aqui expor acerca das discussões havidas em torno do direito da solidariedade, o qual se 
encontra amparado na ideia de justiça social, segundo a qual o direito é direcionado em razão 
e em favor da sociedade, de forma a conciliar a liberdade individual e o bem estar coletivo 
(FARIAS, 1998, p. 58). 

Para Farias (1998, p. 62), a justiça social não exige apenas o aumento da qualidade da 
liberdade e da igualdade, mas exige a transformação no modo de pensar as relações havidas 
entre ser humano/sociedade e ser humano/Estado. No mais, essa forma de justiça tem como 
meta a compreensão de efetivar o sistema pautado no processo de associação, de coordenação, 
de garantias recíprocas e de serviços mútuos, no qual a liberdade individual é conciliada com 
o regime da autoridade social. 

À conta dessa situação, a noção da justiça social identifica o direito como justa medida à 
superação das antinomias da sociedade e do próprio sistema jurídico, de sorte tal que o direito 
é informado pela equidade (FARIAS, 1998, p. 63 e 67). Afigura-se interessante pensar o 
direito e seus instrumentos enquanto meios aptos e favoráveis às mudanças já reclamadas 
pelos movimentos sociais e pelo próprio clamor social, aviltados pelas desigualdades sociais e 
toda sorte de exclusão. 

A solidariedade deve certamente pautar o agir das instituições sociais e jurídicas para tornar 
concreta a promoção do bem estar social, a fim de superar ou minimizar as desigualdades 
socioeconômicas as quais caracterizam a sociedade brasileira, na forma estabelecida na ordem 
constitucional brasileira. 

Em outras palavras, o valor solidariedade ultrapassa as ações emergenciais e caridosas, 
especialmente em se tratando das políticas sociais do Estado, pois, mais atualmente, os 
comandos dos direitos humanos sugerem a própria emancipação da pessoa humana e dos 
grupos sociais, de forma tal que cada um obtenha seu espaço na conjuntura social e veja 
favorecida a oportunidade de participação nos destinos da sua vida. 

3 Desenvolvimento humano e a promoção da participação política 

Entende-se que só é possível o desenvolvimento quando os benefícios do crescimento 
econômico se prestam à ampliação das capacidades humanas, representadas pelo conjunto de 
coisas que as pessoas podem ser ou fazer nas suas vidas: ter uma vida digna, ter instrução, ter 
acesso aos recursos mínimos à sobrevivência, e ser capaz de participar da vida em sociedade 
(VEIGA, 2006, p. 25). 

Ausente algum dos elementos apontados, não se pode identificar a plenitude da liberdade 
humana. Portanto, as pessoas precisam ser livres para que as escolhas sejam exercidas e que 
garantam seus direitos e participem das decisões políticas na vida em sociedade. 

Tolher a pessoa humana na participação da vida política significa, dentre outras coisas, forjar 
do autoritarismo que redunda em mais exclusão e mais retração na efetivação de direitos 
humanos básicos, uma vez que apenas algum grupo ou agente político detém a prerrogativa da 
decisão acerca do que é adequado em dado momento histórico, principalmente em se tratando 
de política pública à efetivação de direitos econômicos, sociais e culturais. 

Pensar, hodiernamente, em desenvolvimento das capacidades do ser humano é se voltar às 
ações estatais através das quais as liberdades são verídicas e promissoras. Todavia, o termo 
desenvolvimento é, severamente, questionado porque remete a discussões que passam pelo 
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discurso da sua impossível concretude até o discurso sua realização por meio das ações 
impostas ao Poder Público e à sociedade civil. 

A respeito disso, Sachs (2008, p. 26) destaca dois grandes problemas herdados do século XX 
para o qual o conceito de desenvolvimento includente pode ser melhor explicado, qual seja: o 
desemprego em massa e as desigualdades crescentes. Nesse contexto, conforme Sen (1987), 
há ampla validade de aproximação da economia, da ética e da política. 

O conceito de desenvolvimento passa a ser redefinido a partir da perspectiva de 
universalização e de exercício pleno dos direitos humanos, inclusive àqueles relativos à 
coletividade (o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado, à paz, dentre 
outros).2 

Não se tem definição oficial ou uniforme acerca do termo desenvolvimento econômico. 
Entretanto, pode-se caracterizá-lo como a conjugação de crescimento rápido e auto-
sustentável, mudanças da estrutura econômica, produção tecnológica, modernização 
institucional, a melhoria dos indicadores sociais, bem como a promoção da sustentabilidade 
ambiental (CASTELAR, 2009, p. 10). 

Diante disso, parece não ter legitimidade a retórica da existência e do reconhecimento de 
direitos sociais (direitos econômicos, sociais e culturais) sem a concomitante praticidade 
desses direitos fundamentais à vida digna. São vários os exemplos que podem ser 
mencionados: o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito à 
previdência, o direito à moradia, dentre outros. 

Justamente esse debate, o qual provoca a necessidade de aprofundamento na matéria da 
fundamentação dos direitos sociais, tornam plausíveis os questionamentos postos acerca da 
unidade dos direitos humanos, porque tratar de direitos civis e políticos como direitos 
plenamente eficazes e efetivos, do ponto de vista do agir do Estado social, as mesmas 
argumentações seriam remetidas para os denominados direitos sociais (direitos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais). 

Sob esse prisma, reacende-se o tema da concretização irrestrita dos direitos humanos, 
independentemente da sua identidade geracional (primeira, segunda e terceira gerações, assim 
como toma parte da doutrina no Brasil e no estrangeiro - que não cabe maiores digressões 
neste trabalho). Portanto é de se perguntar: há quanto aos direitos sociais a possibilidade de 
sua plena eficácia, a fim de propiciar o desenvolvimento humano? 

4 Dos direitos impossíveis aos direitos concretos 

De início, é importante salientar que a locução direitos impossíveis é empregada por Bidart 
Campos (1989, p. 343), reportando-se à impossibilidade de ofertar o desfrute de muitos 
direitos sociais, em face das disfunções do regime político as quais dificultam a efetivação 
daqueles direitos. Cabe, na visão do autor, o reforço das medidas institucionais que o Estado 
de Bem-Estar Social estabelece no seu ordenamento jurídico. 

A crise da aplicabilidade dos direitos sociais mostra-se tarefa, severamente, difícil a partir da 
concepção da política social, haja vista os problemas estruturais que caracterizam o Estado de 
bem estar social. Zockum (2009, p. 50) afirma que há dois limites relativos à temática dos 
direitos sociais: i) conteúdo substantivo (direitos sociais genericamente considerados); ii) 
conteúdo subjetivo (meios jurídicos aptos à sua efetivação), colocando-se neste segundo 
aspecto a questão do tema reserva do possível. 
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Nesse contexto, a reserva do possível é invocada pelo Estado para se desobrigar do 
cumprimento de suas obrigações constitucionais sob o argumento de que não há 
disponibilidade financeira para sua realização ou que não há dotação orçamentária para a 
observação do dever imposto (ZOCKUM, 2009, p. 51) 

Na visão de Zockum (2009, p. 58), as disposições normativas que condicionam em seu núcleo 
as garantias relacionadas ao mínimo vital são sempre exigíveis, motivo pelo qual apenas as 
normas de direito de menor importância no caso concreto podem ser efetivadas pelo Estado 
sob a reserva do possível. 

Por outro lado, em face da homenagem à dignidade da pessoa humana, não se sustenta essas 
alegações porque ferem o chamado mínimo existencial. Sendo assim, o que se exige, a todo 
custo, é a implementação de política pública para efetivar direitos carentes de concretização. 
Lembre-se que mínimo existencial é aquele núcleo essencial que deve ser preservado para que 
o ser humano sobreviva com um padrão mínimo de dignidade (ZOCKUM, 2009, p. 54). 

Acerca da necessidade de efetivação dos chamados direitos econômicos, sociais e culturais, 
Weis (2010, p. 59) já advertiu que para se afirmar "[...] a existência de um direito é justamente 
a possibilidade de exercê-lo e de exigi-lo em judicialmente, se necessário for". No mesmo 
sentido, Zockum (2009, p. 49) observa que os direitos sociais condicionam a plena 
exigibilidade, de sorte que a pessoa humana pode pleitear imediatamente a utilidade 
requerida. Conforme Culleton et. al. (2009, p. 99), embora estes direitos sejam chamados de 
direitos sociais, "[...] são direitos cujo titular pode ser individualmente identificado". 

Os direitos sociais são considerados ‘direitos-meio' relativamente aos direitos civis e políticos, 
porque aqueles determinam a criação de condições materiais que permitam às pessoas em 
situação social vulnerável desfrutar plenamente de suas liberdades (WEIS, 2010, p. 73). 

Especificamente, a política de inserção social do trabalhador tende a fomentar o 
desenvolvimento próprio da pessoa humana. Amartya Sen, inclusive, reitera que esse caminho 
de conquista às liberdades é de fundamental importância para conferir dignidade aos 
indivíduos, razão pela qual exige, efetivamente, do Estado medidas pontuais para facultar o 
desenvolvimento humano3. 

5 Desenvolvimento econômico no combate à miséria: uma questão de política pública 

Aponta-se ser fundamental a remoção das principais fontes de privação de liberdade (SEN, 
2002): "pobreza e tirania, carência e oportunidades econômicos e destituição social e 
sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência de Estados 
repressivos" (VEIGA, 2008, p. 34). 

Veiga (2008, p. 35-36) observa que o mundo atual nega liberdades elementares a um grande 
número de pessoas, sendo que a ausências de liberdades substantivas está relacionada à 
pobreza econômica, a qual tolhe das pessoas o direito à alimentação digna, à saúde de 
qualidade, afora os problemas atinentes à carência de serviços públicos, bem como ao direito 
de participação da vida política.4 

De uma maneira geral, o Estado tem obrigação de assegurar à pessoa humana a fruição dos 
direitos sociais. Entretanto, quanto ao direito social ao trabalho, tal dever não se sustenta, haja 
vista que a efetivação deste direito, mediante o fornecimento a todos de um posto de trabalho, 
não se faz possível, porque o Estado não é empregador universal e a ordem econômica 
constitucional não esbarra com o primado da livre iniciativa (ZOCHUM, 2009, p. 143-144).5 
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No mesmo sentido, advertem Culleton et. al. (2009, p. 168-169) que a efetivação do direito ao 
trabalho, dentro do marco econômico ao qual se insere a ordem jurídica brasileira, aponta o 
fomento do desenvolvimento nacional, apto a gerar as oportunidades para o pleno emprego, 
sendo que, nesse sentido, a única obrigação concreta que se impõe ao Estado é a prestação da 
assistência social por intermédio de benefícios sociais (políticas de redistribuição de renda: 
Programa Bolsa Família, Programa Nacional de Agricultura Familiar, benefícios 
previdenciários ao idoso e ao deficiente físico, dentre outros). 

Alguns autores consideram a política social como o conjunto de dispositivos e de medidas 
promovidos pelo Estado para socorrer alguns dos seus residentes que, vulneráveis 
economicamente, estão tolhidos da participação plena na vida em comum (BAJOIT, 2009, p. 
15). Eis que neste termo genérico ficam incluídas várias categorias sociais de várias 
denominações (pobres, indigentes, marginais, precários, beneficiários, dentre outras). 

Nessa perspectiva, as políticas sociais adotam certas finalidades, dentre elas a promoção da 
igualdade material na sociedade. A esse respeito, Avelãs Nunes destaca que: 

No conceito de necessidades básicas tende hoje a incluir-se também a ideia de que o 
desenvolvimento implica o direito a um grau razoável de igualdade entre os cidadãos do 
mesmo país, no que toca designadamente à repartição do rendimento e ao acesso às condições 
básicas de desenvolvimento e de promoção social. (NUNES, 2003, p. 112) 

  

Concorda-se que a estratégia de desenvolvimento socioeconômico para o Brasil deve ser 
informada por duas facetas, a saber: a) qual o ponto de chegada da sociedade rumo ao intento 
de desenvolvimento; b) qual o percurso econômico o qual facilite a plena qualidade de vida 
para todos (SICSÚ, 2009, p. 19). Desse modo, as políticas públicas (sua execução, 
acompanhamento e avaliação) devem, necessariamente, integrar o plano desenvolvimentista, 
sob pena de se tornar utopia. 

Defende-se que o crescimento sustentável só é implantado efetivamente a partir do momento 
em que se estimula a produção, os investimentos e o consumo. Especificamente, segundo 
Khair (2009, p. 61), o consumo é o ponto privilegiado nesse processo, haja vista que a sua 
expansão atrai a produção e os investimentos, ampliando a arrecadação pública, que podem 
propiciar os investimentos em políticas sociais e infraestrutura. 

A população de baixa renda pode se inserir no processo de desenvolvimento econômico, a 
partir do momento em que o mercado de consumo esteja ao seu alcance. Podem-se citar 
alguns exemplos de mecanismos que facilitam a positiva execução do desenvolvimento 
econômico: a inflação baixa, oferta de créditos com juros acessíveis, distribuição de renda via 
aumento do salário mínimo, programas de transferência de renda familiar às classes carentes 
economicamente, redução regressiva da carga tributária (KHAIR, 2009, p. 61). 

Bajoit (2009, p. 16) indica que a forma de classificar tais contingentes sociais é identificando 
os recursos faltantes para completar o sentido participação política dessas classes. Sob esse 
ponto de vista, afirma o autor as causas que comprometem o engajamento nas decisões 
políticas que: i) "alguns não tem a força ou a saúde física ou mental: são muito jovens, muitos 
velhos, doentes, vítimas de acidentes, deficientes"; ii) "outros não receberam a socialização 
que lhes seria necessária: crianças abandonadas ou órfãs, alunos em abandono escolar"; iii) 
outros não tem emprego ou trabalho"; iv) "outros colocaram-se mais ou menos ‘fora da lei' e a 
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sociedade considera que eles constituem perigo para o seus membros"; v) "outros não são 
considerados como cidadãos de pleno direitos: imigrantes" (BAJOIT, 2009, p. 16). 

Dessa maneira, fica questionado como um cidadão excluído socioeconomicamente tem a 
capacidade de participação e de gestão nos destinos do seu Estado, haja vista que, partindo do 
conceito de Rocha (2006, p. 10), "[...] ser pobre significa não dispor de meios para operar 
adequadamente no grupo social em que se vive". 

Eis o motivo pelo qual se reforça que a pobreza desvencilha a pessoa humana da participação 
da vida social e denigre a condição da mesma, porque o direito à felicidade resta, direta e 
fatalmente, comprometido. A miséria, a qual necessita urgentemente de política social para a 
sua erradicação, propicia, sem dúvida, a maior exposição a toda sorte de criminalidade e de 
vulnerabilidades. 

Ora, a pobreza mostra-se como a principal fonte de vulnerabilidade relativa aos direitos 
humanos, porquanto exclui parte da população ao acesso aos bens e aos serviços básicos para 
manutenção e para o reforço da qualidade de vida. Diante disso, afirma-se que todas as 
demais vulnerabilidades (social e cultural) podem ser associadas ou mais agravadas pela 
situação de pobreza e de miséria (CULLETON et. al. 2009, p. 192). 

A realidade fiscal do Estado aponta para uma limitação que lhe impõe certas reservas 
relativamente ao atendimento dos reclames sociais na área da previdência social, educação, 
saúde, meio ambiente, dentre outras aclamadas por quem pretende ter vida digna. Assim 
sendo, a argumentação da reserva do possível desemboca no discurso acalorado de promover, 
a todo custo, aqueles direitos básicos para a existência humana com dignidade. 

Identificando estudos que criticam as formas perversas, anormais e desiguais de inclusão 
social, faz necessária a apropriação da totalidade dos direitos da pessoa humana, de forma que 
haja uma inclusão justa, esta como forma central para o desenvolvimento includente (SACHS, 
2008, p. 38). 

6 Qualidade de vida na perspectiva do direito da solidariedade 

Conforme os pesquisadores das ciências sociais, é unânime a forma de compreensão que o 
desenvolvimento não deve ser confundido com o crescimento econômico. Acrescenta Khair 
(2009, p. 59) que o crescimento econômico deve levar em conta também o patrimônio 
ecológico e cultural, as dimensões sociais, políticas e ambientais em conjunto a fim de 
consolidar o desenvolvimento integral da pessoa humana e da coletividade. 

Sob essa vertente, elabora-se uma teoria para provocar a necessidade da solidariedade social a 
ser contida nas estratégias do desenvolvimento. Para tanto, faz-se premente a consideração do 
estágio em que se encontra o Estado, identificando as práticas de transformação para o 
alcance pleno do desenvolvimento humano (neste compreendendo o social, ambiental, 
cultural, político e econômico) (KHAIR, 2009, p. 59-60). 

A qualidade de vida nas cidades brasileiras é afetada pela crise social, ao tempo em que impõe 
desafios ao governo, à comunidade e ao mercado. Tanto é que a marginalização 
socioeconômica cria, negativamente, a oportunidade para a difusão da criminalidade, bem 
como para o sucateamento do serviço público ante a falta de investimentos para promoção dos 
direitos fundamentais básicos da população (saúde, educação, previdência, lazer, dentre 
outros) (CLEMENTINO, 2002, p. 126). 
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Consoante Derani (2008, p. 59), a "[...] qualidade de vida abrange esta totalidade, acatando o 
fato, de que um mínimo material é sempre necessário para o deleite espiritual [...]". Essa 
expressão refere-se à noção de bem-estar e corresponde a um objetivo do processo econômico 
como a preocupação da política ambiental, a qual afasta a visão parcial de que as normas de 
proteção ao meio ambiente impedem o desenrolar dos processos econômicos e tecnológicos. 

Daí mostra-se tratar da necessidade de empreender políticas públicas que são, na conceituação 
de Carvalho Filho (2008, p. 110-111), "[...] as diretrizes, estratégias, prioridades e ações que 
constituem as metas perseguidas pelos órgãos públicos, em respostas às demandas políticas, 
sociais e econômicas e para atender aos anseios oriundos das coletividades".6 

Na visão de Bucci (2008, p. 250), a riqueza conceitual das políticas públicas concentra em seu 
caráter de arranjos complexos, que são compostos de elementos de diversas naturezas, os 
quais balizam a decisão e o uso dos meios dispostos ao Poder Público. 

Sendo assim, essas políticas seriam os arranjos institucionais complexos, inscritos em 
estratégias e programas de ação governamental, os quais são decorrentes de processos 
regulados, objetivando adequar meios e fins (BUCCI, 2008, p. 251). 

Fala-se na necessidade das novas alternativas para consolidação da antiga perspectiva 
progressista de vida melhor para todos: a possibilidade de assegurar as necessidades morais e 
materiais para todos; de direito ao trabalho e à previdência social; ter direito à participação 
política; ter, enfim, o direito à liberdade para dar valor àquilo que contempla os olhos das 
pessoas (UNGER, 2008, p. 9). 

Para Unger (2008, p. 11), a humanização está no comando, do ponto de vista dos discursos 
normativos da filosofia e da teoria do direito, tanto que há a justificação de práticas a exemplo 
de políticas compensatórias pelo Estado ou a partir da feitura de lei como concentração de 
princípios e políticas impessoais que propiciam uma vida menos prejudicial aos mais carentes. 

Sob esse viés, a apontada faceta de humanismo pode facilitar o efetivo diálogo com o direito 
de solidariedade porquanto faculta o direcionamento de política na agenda do Estado e dos 
sujeitos que, de uma maneira ou de outra, contribuem com o processo do desenvolvimento 
social e, com efeito, da qualidade de vida. 

7 Considerações finais 

É possível enveredar as políticas sociais no afã da consolidação progressiva da qualidade de 
vida desde que a execução da referida política tenha metas objetivas para além do 
assistencialismo ou da visão localizada, sem efetiva correlação com outras políticas públicas. 
Assim, não se pode executar, eficientemente, a política de distribuição de renda quando não se 
preocupa com a política educacional, bem como, com a política ambiental, por exemplo. 

A perspectiva do desenvolvimento integral da pessoa humana passa necessariamente pelos 
caminhos que exigem a tarefa estatal conectada aos direitos humanos únicos. Pensar 
diversamente corre-se o risco de certos direitos restarem comprometidos e adiados, de sorte 
tal a prejudicar a política de desenvolvimento executada. 

A solidariedade informa, de modo preponderante, toda a ação nas órbitas do direito ambiental, 
do direito da seguridade social, do direito do trabalho, em razão da natureza que estes ramos 
do direito tutelam e, assim, reforça que o Poder Público, efetivamente, adere a um novo modo 
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de servir aos anseios da sociedade, motivo pelo qual reitera a tese de que o Estado deve ser 
servo do homem e não o contrário. 

E isso não ocorre porque a solidariedade é confundida com comiseração, mas, 
particularmente, porque o direito assume uma função social específica a qual atende aos 
fundamentos da dignidade humana. A partir dessas concepções, pode-se afirmar que a justiça 
social aponta à harmonização ou ao equilíbrio das contradições e dos conflitos, haja vista que 
ela mesma se mostra útil dentro da sociedade caracterizada por desigualdades sociais. 

Note-se que os discursos políticos e dos movimentos de defesa dos direitos humanos 
simpatizam com a questão do combate a chaga social que é presente na vida social a olhos 
nus. Mas essa tarefa não se mostra uma das mais fáceis de se enfrentar porque, justamente, a 
política de erradicação da miséria é relacionada, intimamente, à temática da possibilidade do 
Estado social de direito em atender toda essa demanda de efetivar direitos humanos sociais. 
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1 Conforme Veiga: "A riqueza não pode ser buscada como um fim em si mesmo, mas como 
meio para obter outras coisas que ele talvez inclua nas noções de bem-estar, poder ou uma 
combinação disso" (VEIGA, 2008, p. 21-22). 

2 Acrescente-se, por exemplo, que no direito ao trabalho a ideia de desenvolvimento 
apresenta um duplo valor: intrínseco e instrumental, porque o trabalho decente amplia o 
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exercício de diversos outros direitos (SACHS, 2008, p. 37). Por essa razão, é pontual 
identificar que: "O desenvolvimento nada tem de quimérico e nem pode ser amesquinhado 
como crescimento econômico. Esse caminho do meio é o mais desafiador [...]" (VEIGA, 
2008, p. 18). 

3 O desenvolvimento tende a habilitar a pessoa humana para manifestar suas "[...] 
potencialidades, talentos e imaginação, na procura da auto-realização e da felicidade [...] 
numa combinação de trabalho [...] e de tempo dedicado a atividades não produtivas." 
(SACHS, 2008, p. 35). 

4 Tal visão é tratada como organização social para a qual exigem atos de voluntarismo 
responsável por meio de política pública para resgatar a cidadania dos seguimentos carentes 
da sociedade (SACHS, 2008, p. 26). 

5 Conforme Sachs (2008, p. 38), as economias estão caracterizadas por um grau amplo de 
desperdício, haja vista os problemas sociais que afligem a sociedade, tanto é que afirma que: 
"[...] de todas as formas de desperdício, a pior de todas é aquela que destrói vidas humanas 
por meio do déficit de oportunidades de trabalho decente". 

6 As políticas públicas, no entendimento de Eros Grau, "são objeto de reivindicação 
legitimada [...] cuja imposição é o fornecimento de prestações positivas à sociedade." (Cf. 
GRAU, 2003, p. 25; GRAU, 2005, p. 215). 
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RESUMO 
O objetivo do artigo é analisar, diante da construção histórica dos direitos sexuais e 
reprodutivos sob a perspectiva feminista, como o multiculturalismo deve ser considerado na 
implementação de políticas públicas de saúde sexual e reprodutiva da mulher, fundando-se 
nos aspectos da diversidade e da igualdade material que consubstanciam o direito à diferença, 
o qual deve ser visto sob sua faceta múltipla. Para tanto, parte-se da mudança do papel da 
mulher na sociedade devido, principalmente, aos movimentos feministas, impulsionando o 
reconhecimento da igualdade material de gêneros e construindo os direitos sexuais e 
reprodutivos, os quais devem ser concebidos como direitos humanos e fundamentais, ora 
vistos como liberdades públicas, ora como direitos sociais e, portanto, exigindo tanto uma 
abstenção quanto uma atuação positiva do Estado, através do desenvolvimento de políticas 
públicas nas mais diversas áreas, assegurando seu pleno exercício. Analisa-se, por 
conseguinte, como se consubstancia a diferença dentro das próprias minorias, concluindo que 
seu esquecimento na implementação de políticas públicas para os direitos sexuais e 
reprodutivos da mulher resulta em uma atuação estatal ineficaz, pois que não atende às 
necessidades femininas em suas especificidades de cultura e etnia, por exemplo, não 
raramente suprida por ações afirmativas de caráter privado e voluntário. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS; POLÍTICAS 
PÚBLICAS; MULTICULTURALISMO; DIREITO À DIFERENÇA. 
 
ABSTRACT 
The objective of the article is to analyze, before the historical construction of the sexual and 
reproductive rights under the feminist perspective, as the multiculturalism it should be 
considered in the implementation of public politics of the woman's sexual and reproductive 
health, being founded in the aspects of the diversity and of the material equality that mold the 
right to the difference, which should be seen under your multiple facet. For so much, he/she 
breaks of the change of the woman's paper in the society owed, mainly, to the feminist 
movements, impelling the recognition of the material equality of goods and building the 
sexual and reproductive rights, which they should be conceived as human and fundamental 
rights, some times seen as public freedoms, other times as social rights and, therefore, 
demanding so much an abstention as a performance of the Welfare State, through the 
development of public politics in the most several areas, assuring your full exercise. It is 
analyzed, consequently, as if cause the difference inside of the own minorities, ending that 
your forgetfulness in the implementation of public politics for the woman's sexual and 
reproductive rights results in an ineffective state performance, because that doesn't assist to 
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the feminine needs in your culture specificities and ethnicity, for instance, not rarely supplied 
by affirmative actions of private character and volunteer. 
KEYWORDS: SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS; PUBLIC POLITICS; 
MULTICULTURALISM; RIGHT TO THE DIFFERENCE. 
 
 

  

Introdução  

  

          O percurso histórico da mulher na sociedade para a concepção de gêneros e o 
conseqüente reconhecimento de sua titularidade de direitos através dos movimentos 
feministas, de Conferências e eventos de caráter internacional (principalmente acerca da 
Conferência do Cairo, de 1994), foi árduo e tortuoso, fruto de lutas incansáveis, com o 
empreendimento de movimentos sociais e eventos consubstanciados em ideais políticos, 
econômicos e filosóficos. 

          Da mesma maneira, a conceituação dos direitos sexuais e reprodutivos e sua concepção 
como direitos fundamentais femininos, frente às várias vertentes que assumem em razão da 
multiplicidade de direitos que lhe são correlatos (sendo estes até então enxergados e 
defendidos separadamente), não foi tarefa simples. Todavia, acabou se configurando em um 
marco para a mudança de papel da mulher perante a sociedade e a própria família, tirando o 
foco da maternagem (vez que, principalmente os avanços tecnológicos, possibilitaram 
desvencilhar sexo de reprodução) para a satisfação pessoal, levando a uma mudança de 
valores para a promoção do reconhecimento das diferenças de gênero e conseqüente 
igualdade material, colocando igualdade e diferença como faces de uma mesma moeda. 

          É buscando assegurar o exercício de tais direitos que o Estado desenvolve políticas 
públicas. No Brasil, por exemplo, com a eleição de sua primeira "presidenta" (como prefere 
ser intitulada Dilma Roussef), a figura da mulher desponta e ganha ainda mais relevância, 
passando a exigir investimentos maciços. Se antes já se contava com a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres[1], fruto da semente plantada com a criação do Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher[2] e órgão de assessoria direta e imediata do Presidente da República na 
coordenação, formulação e articulação de políticas públicas para as mulheres, agora aguarda 
ainda mais espaço no orçamento público. O próprio governo anunciou o investimento de R$ 
4,5 bilhões na rede de saúde feminina até 2014, bem assim a criação de uma "Rede Cegonha", 
que se propõe a atender a mulher desde o início da gravidez até o segundo ano de vida do 
bebê. 

         Contudo, na tentativa de atender às especificidades femininas preservando sua 
identidade e atingir seus objetivos precipuamente inclusivos, a implementação de tais 
políticas por vezes busca promover uma igualdade de gêneros através da construção de um 
discurso simplista, pautado tão somente nos aspectos fenotípicos, no binômio homem x 
mulher, que não pode servir de parâmetro para a construção de um sistema democrático e 
inclusivo na sociedade moderna, ainda que se tenha em mente países de modernidade tardia, 
tal qual o Brasil. Isto porque o direito à diferença deve ser concebido dentro de uma sociedade 
cosmopolita, pelas bases do multiculturalismo, envolvendo valores maiores que se olvidados 
darão ao próprio racismo razão de ser. 
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          O Estado acaba, portanto, lançando mão de mecanismos em caráter tão abrangente que 
se esquece de peculiaridades ainda maiores dentro desta minoria. É o caso da mulher negra, 
índia, muçulmana, "profissional do sexo", dentre outras: releva-se tão somente o elemento 
diferença, aqui representado pela simples diferença de gênero, caindo na "cilada" de se 
subjugar à histórica visão dicotômica, esquecendo-se que os fenômenos do multiculturalismo 
e da diversidade, como trazido pelas estudiosas feministas, relevaram uma "diferença 
múltipla", isto é, a existência de outras diferenças dentro das próprias minorias. Essa é, assim, 
a problemática que a presente pesquisa passa a investigar. 

  

1. A concepção dos direitos sexuais e reprodutivos sob a perspectiva dos direitos 
fundamentais da mulher 

  

          Inicialmente, para que se possa visualizar os direitos sexuais e reprodutivos sob a 
perspectiva dos direitos fundamentais na vertente feminina, com todas as suas implicações 
dentro do Estado Democrático de Direito, há que se reportar a um contexto histórico de seu 
surgimento, seus precedentes (quando ainda não haviam se consubstanciado, não passando de 
meras "fagulhas" na luta das mulheres por outros direitos correlatos), pontuando os marcos 
essenciais ao seu reconhecimento, a exemplo das lutas travadas pelos movimentos feministas 
e os eventos internacionais em prol das necessidades das populações. 

          Assim, através de um breve retrospecto histórico, pode-se notar que o papel da mulher 
frente à família, à sociedade e ao Direito, e do Estado neste processo, envolveu questões de 
cunho eminentemente filosófico, social e político. 

         Ao adotar a teoria sobre a origem da descriminação por gênero de Rose Marie Muraro, 
Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2005, p. 51-68) descreve que na sociedade primitiva os 
grupos eram matricêntricos e as concepções teológicas sempre se mantinham vinculadas ao 
feminino, de forma que o homem só passou a compreender seu papel na reprodução (até então 
condição quase sobrenatural inerente à mulher) no período neolítico, o que, juntamente ao 
sedentarismo e ao surgimento da propriedade privada, resultou na sociedade patriarcal, com o 
surgimento do "mito conformista da mulher com sua condição de subalternidade", 
restringindo a missão feminina à garantia da descendência do homem. 

         Já Wilza Vieira Villela e Margareth Arilha (2003, p. 95-150) descrevem que, nos 
primórdios, não se compreendia uma diferenciação entre homens e mulheres, ainda que de 
caráter meramente biológico, sendo que só se concebia um sexo: os homens, que seriam 
completos ou incompletos, traduzindo-se estes últimos nas mulheres, consideradas pelas 
tradições filosóficas e médicas gregas, além do cristianismo, "homens que não completaram 
sua formação, física ou moral". 

         Desta forma, com o decorrer dos tempos e a ascensão de valores na sociedade, surgiram 
vários movimentos cruciais para que se enxergassem essas diferenças, sendo que a 
"consciência de gênero", isto é, a concepção da diferença entre os sexos e da necessidade 
feminina de lutar para seu reconhecimento igualitário, despontou no calor das revoluções 
burguesas entre as mulheres da Inglaterra e França, principalmente quando na Revolução 
Francesa, em 1789, época em que podem ser observadas as primeiras manifestações em prol 
dos direitos das mulheres, inspiradas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e que 
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serviram de bases para o despontar do movimento feminista hodierno. (BRAUNER, 2003, p. 
02) 

         Portanto, nota-se que não se pode tomar "gênero" como uma simples definição 
gramatical, de feminino e masculino, mulher e homem, oposto dos sexos, mas sim sob a 
perspectiva de uma conjuntura, das relações sociais, do emprego das culturas e seus efeitos 
nas instituições e organizações sociais, econômicas e políticas. 

         Neste mesmo sentido manifesta-se Aníbal Faúndes (1999, p. 04): 

  

O conceito de gênero permite distinguir entre os papéis reprodutivos do homem e da mulher, 
que dependem de sua biologia, dos papéis de gênero, que são determinados pela sociedade e 
que variam de uma cultura para outra. Entender que os papéis de gênero não são biológicos ou 
"naturais" é o que permite discutir que estes papéis podem mudar e tornarem-se mais 
equitativos. 

  

         Ícones do próprio movimento feminista formularam sua definição de "gênero", tal como 
Joan Scott: 

  

Minha definição de gênero tem duas partes e diversas subconjuntos [sic], que estão 
interrrelacionados, mas devem ser analiticamente diferenciados. O núcleo da definição 
repousa numa conexão integral entre duas proposições: (1) o gênero é um elemento 
constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o 
gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. (SCOTT, 1995, p.86) 

  

         Partindo deste pressuposto, ainda que superado o pensamento primitivo acerca da 
existência de um só gênero, mais ou menos desenvolvido, persistiu a crença de que a mulher 
assumia um papel inferior ao homem, impingindo-lhe somente algumas funções dentro da 
vida social, de forma que somente este representava a humanidade, conforme explana Mattar 
(2008), fazendo um apanhado das ideias de Rohden, Villela e Arilha: 

  

Entretanto, em razão de fenômenos que transformavam a vida da mulher constantemente, 
como a gravidez e as "hemorragias esporádicas", os homens achavam que as mulheres eram 
seres estranhos, capazes de perverter a ordem do mundo em função de sua inerente 
instabilidade. As mulheres pareciam estar mais sujeitas às influências externas, já que 
supostamente frágeis e vulneráveis - física, moral e intelectualmente. A inteligência estava 
associada ao masculino e a sensibilidade ao feminino, já que era por meio das características 
biológicas que se delimitavam as capacidades físicas e mentais e, portanto, os papéis que cada 
um dos sexos podia assumir na sociedade. Neste sentido, a função precípua das mulheres era, 
pois, a procriação, e Deus as haviam feito com as necessárias características para o bom 
desempenho desta tarefa. 
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          Diante das concepções descritas a mulher passou a assumir papel inferior ao homem, 
ideologia até então apregoada pela própria Igreja, sendo-lhe impingidas somente algumas 
funções dentro da vida social, vez que, como bem observa Alves (2010, p. 109), a própria 
sociedade "preparou mecanismos de garantia da exclusão das mulheres". 

         Dentre suas funções destaca-se a maternagem, criando-se uma visão idealizada do papel 
de mãe, que acabou sendo "tradicionalmente vinculada aos esteriótipos [sic] femininos de 
submissão, proteção e abnegação da mulher, destinada a gerar e dar um sentido a sua vida 
quando da reprodução, sendo considerada digna de respeito somente quando seu desempenho 
nas atribuições impostas pela maternidade respondesse aos interesses da sociedade". 
(BRAUNER, 2003, p. 48) 

         Como se não bastasse, até mesmo nesta "função" o Estado intervinha, pois que 
desenvolvia políticas de controle populacional sob a ideologia de que o crescimento da 
natalidade poderia acarretar significativos prejuízos econômicos, políticos e, por conseguinte, 
sociais (teorias malthusiana e neomalthusiana). 

         Os programas desenvolvidos não se direcionavam à satisfação das necessidades 
femininas, servindo tão somente sua saúde como pretexto (uma vez que a contracepção era 
tida como responsabilidade exclusiva da mulher, pensamento este decorrente de fatores 
socioculturais até hoje perceptíveis principalmente nas classes sociais mais baixas), o que 
resultou em inúmeras conferências internacionais de população. 

         Ademais, asseveram Brega Filho e Alves (2009, p.135-136) que "a partir do século XIX 
começou a delinear-se um cenário aterrador", sendo que "as atividades laborais destinadas às 
mulheres estavam vinculadas ao serviço doméstico - como dona-de-casa, governanta, ou 
dama-de-companhia -; ao magistério - que normalmente rendiam melhores salários -; ao 
serviço fabril ou à prostituição. 

         Contudo, a figura da mulher dentro de uma sociedade intrinsecamente machista sofreu 
profundas alterações, passando a buscar não somente sua realização afetiva mas também 
profissional, para postar-se dignamente e igualitariamente dentro da sociedade, sem deixar de 
lado seu papel de mãe, mas questionando essa visão idealizadora de doação total ao lar (que 
ainda continua). 

          Soma-se a tanto o sentimento de revolta pelos entraves ao acesso feminino à educação 
bem assim a condições dignas de trabalho. 

           Estes foram alguns dos pontos que culminaram no surgimento do movimento 
feminista, inspirado nas ideias do humanismo renascentista e de fundamentação teórica no 
iluminismo e na revolução francesa de caráter machista, "principalmente com base nas 
convicções de que existem direitos inalienáveis, que fazem parte da natureza humana e no 
princípio da igualdade forma" (BREGA FILHO e ALVES, 2009. p.133-134), e que precisou 
utilizar-se de uma construção lógica para conseguir aplicar os direitos existentes em favor das 
mulheres, vez que o pensamento conservador que emanava do Direito e, por conseguinte, da 
legislação, colocava o homem no centro de proteção e titular de direitos, relegando a mulher 
ao esquecimento: 
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Neste contexto se encerra a problematização dos novos direitos na perspectiva feminista: ao 
lado de demandas inéditas, repousam direitos exaustivamente consagrados pelos 
ordenamentos jurídicos das nações, que simplesmente carecem de concretude quando 
contrapostos ao velho modelo patriarcal, sexista e hierárquico de sociedade. (GOMES, 2003, 
p. 55) 

  

          Foi através desse rompimento dos obstáculos filosóficos e psicológicos que a mulher, 
como agente transformador da sociedade, despontou, começando por romper as esferas 
pública e privada, através de um processo lento e constante de conscientização e 
posicionamento, que determinou a presença dos direitos femininos em inúmeros tratados e 
convenções internacionais. 

          No final da década de 60, com o surgimento de todos estes movimentos sociais, criou-
se uma frente de luta pela liberdade, opondo-se às políticas estatais e destacando o papel da 
mulher como ser livre, além de discussões acerca de sua saúde, como com relação aos 
métodos anticoncepcionais, esterilização, aborto, entre outros. O tema de muitas campanhas 
neste sentido foi a expressão "meu corpo é meu", dito "nosso corpo nos pertence" pelo 
movimento feminista americano da década de 70, e, a partir dos anos 80, já pode se constatar 
uma nova fase de empenho na produção teórica e prática ao que concerne à saúde da mulher. 

          No Brasil essa "marginalização" feminina não fora diferente, sempre calcada em uma 
suposta "condição natural de inferioridade" para com o homem, no período colonial (no qual 
se destacou o papel determinante da Igreja Católica) até o Brasil República. 

          Transpondo tais barreiras, chegou-se ao marco histórico mundial para a mudança de 
paradigma, qual seja, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
(CIPD) do Cairo, em 1995 (que mudou o foco das políticas populacionais strictu sensu para a 
defesa dos direitos humanos da mulher, consubstanciados na igualdade de gêneros, para seu 
bem-estar social e familiar), e no marco brasileiro de reconhecimento (substancial) da 
igualdade entre os sexos, consubstanciado pela Constituição Federal de 1988, que buscou a 
adequação jurídica à nova situação da mulher ante a sociedade (ruindo o "modelo ideal" 
adotado pelo Código Civil de 1916), destacando-se, ainda, por abranger e ressaltar os direitos 
das minorias esquecidas na História brasileira: 

  

A Constituição Republicana de 1988 é um marco na luta pela igualdade de direitos entre os 
sexos, bem como na positivação de uma gama de "novos" direitos no que tange à situação 
jurídica da mulher que, tutelada em nível constitucional, passa a gozar de um outro status 
enquanto sujeito de direitos. Resultado de forças sociais antagônicas, em uma época de 
crescentes complexidades e transformações no cenário nacional e internacional, o mencionado 
Diploma Legal, seguindo inclusive a tendência alienígena, não se poderia furtar ao 
reconhecimento e positivação de demandas tão antigas como a isonomia entre os cônjuges na 
sociedade conjugal, a não discriminação da mão-de-obra feminina, a proteção à gestante e à 
empregada-mãe, dentre outras tantas. Nunca uma Constituição brasileira tratou tão 
minuciosamente de um número tão significativo de direitos especificamente reconhecidos às 
mulheres. (GOMES, 2003, p. 59-60) 
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         Ademais, tais movimentos não se limitaram a isso, influindo também "para um maior 
equilíbrio da hierarquia dos direitos humanos" (DORA e SILVEIRA, 1998, p.34), na medida 
em que incentivavam o pensamento da igualdade material, para que as pessoas fossem vistas 
de acordo com suas especificidades (etnia, classe e gênero) e, desta forma, por suas 
necessidades igualmente específicas, de acordo com seus valores. 

          Com a elevação da mulher ao status de sujeito de direitos, colocando em discussão os 
padrões socioculturais e a atuação estatal, começou-se a reconhecer-lhe direitos mais 
específicos, dentre eles os direitos sexuais e reprodutivos, fruto de diversos fatores elencados 
por Alves (2010, p. 114) como "a intensificação dos processos de urbanização, o 
desenvolvimento de métodos contraceptivos, o aumento das lutas feministas e a legalização 
do aborto em alguns países". 

          Estes direitos, intimamente ligados ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e 
até mesmo a liberdade de reunião e participação política, devem ser entendidos ora como 
forma de liberdade individual de escolher se e como desejam reproduzir-se (também chamado 
de direito à procriação), sem qualquer interferência do Estado para regular ou controlar a 
sexualidade e reprodução, ora como dever dos Estados em garantir outros direitos correlatos 
que assegurem seu livre e seguro exercício, tal como o desenvolvimento de políticas públicas 
para a promoção e garantia da igualdade de gêneros, a coibição e eliminação de qualquer tipo 
de violência, o acesso à educação sexual e reprodutiva, e a promoção de serviços de saúde 
sexual e reprodutiva por meios sociais e legais, com pleno acesso. 

         Frisa-se que, apesar de conceitos extremamente ligados, como outro explanado, 
envolvendo liberdade individual e atuação estatal (como direitos humanos que foram 
reconhecidos), não são dependentes entre si, uma vez que a atividade sexual, diante dos 
diversos métodos contraceptivos existentes, não pressupõe fins reprodutivos, bem assim a 
reprodução, diante das inúmeras inovações tecnológicas, pode advir de outras intervenções 
que não a relação sexual propriamente dita. 

          A partir das considerações até então alinhavadas, pode-se concluir que os direitos 
sexuais e reprodutivos da mulher configuram-se como direitos humanos fundamentais, na 
medida em que tomam por conteúdo ético e base axiológica o princípio maior da dignidade da 
pessoa humana (direitos do homem) e se postam através do reconhecimento normativo formal 
nas legislações alienígenas e pátria (direitos humanos), legitimando-se constitucionalmente 
(direitos fundamentais). 

          Entretanto, é a partir da ideia de princípios que os direitos sexuais e reprodutivos podem 
ser analisados dentro do que hodiernamente se entende como direitos humanos fundamentais, 
destacando-se, além dos princípios da indivisibilidade, universalidade e o princípio 
democrático, a diversidade (como se verá adiante, elemento crucial na efetividade de tais 
direitos), como descreve o princípio 4 do Plano de Ação do Cairo: 

  

A promoção da igualdade e equidade dos gêneros e os direitos da mulher, e a eliminação de 
todos os tipos de violência contra as mulheres, e garantir sua capacidade de controlar sua 
própria fecundidade, são pedras angulares dos programas de população e desenvolvimento. 
Os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível 
dos direitos humanos universais. A participação plena e igualitária da mulher na vida civil, 
cultural, econômica, política e social em nível nacional, regional e internacional, e a 
erradicação de todas as formas de discriminação por razões de sexo são objetivos prioritários 
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da comunidade internacional.[3] (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS NAÇÕES 
UNIDAS SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, Cairo, 1994, tradução nossa) 

  

           Diante de todo este apanhado, nota-se que os direitos sexuais e reprodutivos da mulher 
pautam-se não somente na liberdade de autodeterminação de seu corpo, pela livre escolha de 
sua reprodução e sexualidade dentro da regulamentação de fecundidade, mas envolve um 
amplo espectro, no sentido de obter condições estruturais (leia-se condições materiais de 
infraestrutura e institucionais, de formação e apoio psicossocial) para o exercício responsável 
de seu arbítrio, porquanto envolve valores ligados à saúde e bem-estar, além de outros tantos 
de cunho social, econômico e cultural. 

          Tratam-se, pois, de direitos que se interrelacionam, ora se posicionam como direitos de 
primeira (de liberdade) ora de segunda (sociais) dimensões, exigindo, pois, uma abstenção ou 
uma atuação positiva do Estado, sempre assumindo uma posição garantista, através do 
preponderante desenvolvimento de políticas públicas. 

  

2.  A diversidade e a igualdade como pilares para a construção do direito à diferença no 
espaço multicultural 

  

         Tendo em vista a contextualização dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos 
fundamentais femininos feita inicialmente, resta traçar breves considerações acerca da 
diversidade e da igualdade, possibilitando enxergá-los como pilares do direito à diferença e, 
por conseguinte, fundamentos para a construção da sociedade cosmopolita, justificativas à 
problemática apresentada. 

         Um conceito abrangente de diversidade é trazido por Maria Lucia Silva Barroco, que o 
descreve 

  

Como componente da realidade social, a diversidade está presente nas diferentes culturas, 
raças, etnias; gerações, formas de vida, escolhas, valores, concepções de mundo, crenças, 
representações simbólicas, enfim, nas particularidades do conjunto de expressões, 
capacidades e necessidades humanas historicamente desenvolvidas. Assim, é elemento 
constitutivo do gênero humano e afirmação de suas peculiaridades naturais e sócio-culturais. 
(BARROCO, 2006, p.01) 

  

          Aplicando-se tal perspectiva aos direitos fundamentais, conclui-se que os titulares de 
direitos devem ser vistos de acordo com suas múltiplas peculiaridades, sejam elas de cultura, 
etnia, religião ou outras relevâncias de cunho geográfico, e não diante simplesmente de um 
padrão socialmente imposto pela "cultura do homem médio". 

A igualdade, por sua vez, revela-se um direito de conteúdo materialmente constitucional, 
porquanto se relacione ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem assim à estrutura 
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social e estatal, mostrando-se relevante à base axiológica do ordenamento, mas que, como 
direito fundamental, encontra a relatividade como uma característica: sua aplicação encontra 
limites dependendo do caso concreto. 

          Dentro dos paradigmas sociais, foi se caracterizando de diversas formas: como 
igualdade geométrica no paradigma medieval (quando o direito natural se confundia com o 
direito de nascença, pela idéia de castas), igualdade aritmética mas formal no paradigma 
liberal e igualdade material no Estado Social, culminando na busca da igualdade 
procedimental no Estado Democrático de Direito, exposta por Habermas como a busca pela 
ascensão do sujeito de objeto para coautor na vida política, participando em igualdade de 
condições da produção e aplicação das políticas públicas. 

          Nesta perspectiva, a isonomia deve ser vista como um direito ou princípio 
interrelacionado a todos os outros direitos (como já trazido pelo igualitarismo liberal que teve 
como um de seus expoentes Ronald Dworkin), encontrando na vertente substancial a "pedra 
de toque" para o desenvolvimento dos movimentos minoristas e acabando por assumir uma 
relevância ainda maior quando visualizada sob o aspecto da mulher (que, como exposto no 
primeiro item deste trabalho, procurou e ainda procura, paulatinamente, construir um papel 
igualitário de atuação na sociedade, no Estado e na família). 

          Junto à integridade corporal e à autonomia pessoal, diversidade e igualdade compõem o 
que Sônia Corrêa e Rosalind Petchesky (1996, p. 150) apontam como os quatro princípios 
éticos que servem de base aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. 

         Enquanto a igualdade se aplica aos direitos sexuais e reprodutivos quanto às "relações 
entre homens e mulheres (sistema de gênero) e as relações entre mulheres (condições como 
classe, idade, nacionalidade e outras)" (CORRÊA, PETCHESKY, 1996, p. 165), requerendo a 
"mitigação das diferenças entre mulheres no âmbito do acesso aos serviços de saúde" 
(CORRÊA, PETCHESKY, 1996, p. 167), a diversidade importa o respeito pelas diferenças 
em seus aspectos. 

         Por certo que, diante desta breve conceituação, as diferenças encontram nos princípios 
da diversidade e igualdade conceitos a priori antitéticos. Contudo, será que não se trata de 
uma impressão errônea? Seria possível conciliar tais valores? Tais questionamentos 
encontrarão respostas a partir da análise do direito à diferença. 

          Segundo Alves (2010, p.139-142), o direito à diferença encontra como base filosófica a 
consideração de diferenças específicas e não por "ficções metafísicas" ou "pretensões de 
verdade absoluta típicas da modernidade", através da ética da alteridade; pilar dogmático-
crítico o apoio em princípios constitucionais implícitos e explícitos; e pilar pragmático a 
conscientização e militância próminorias para o empreendimento de ações afirmativas. 

          Este valor não veio expresso como direito fundamental em nossa Constituição Federal 
de 1988, mas é fruto da concepção de vários outros dispositivos, como do próprio direito à 
igualdade (artigo 5º. "caput") ou da dignidade humana, democracia e pluralismo, constantes 
no artigo 1º., "caput" e incisos III e IV, caracterizando-se, pois, como um direito fundamental 
implícito, devendo sempre ser concebido através daquele primeiro, a isonomia, como faces de 
uma mesma moeda. Relacionam-se, portanto, os princípios de igualdade e diversidade outrora 
apresentados, encontrando na harmonização, diante de sua relatividade, os limites para sua 
compreensão, alcance e aplicação conjunta. 
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          Por ele aduz-se que as diferenças não existem apenas para ser toleradas, mas também 
respeitadas quando traduzem uma identidade, a expressão de uma singularidade, na 
construção de uma sociedade democrática, pois que os seres humanos são iguais em sua 
natureza. 

          Entretanto, os valores da igualdade e da diferença oriundos da concepção de gêneros e 
do reconhecimento dos direitos das mulheres passaram a servir de bandeira para muitos 
movimentos feministas, cuja explicação muitas vezes extremamente simplista ou tão 
complexa que de difícil compreensão fazia com que se traduzissem em valores antitéticos, 
criando uma contradição dentro da própria argumentação feminista. (PIERUCCI, 1990) 

  

[...] A palavra feminismo teve origem no contexto político francês do século XIX para 
designar os diferentes grupos que, de uma maneira ou de outra, tentaram melhorar a situação 
das mulheres. No século XX, este conceito, por vezes, aplicou-se apenas às mulheres que, na 
política, salientaram as diferenças entre o homem e a mulher, a sua natureza ímpar, a 
experiência mística da maternidade, e a sua pureza. Estas correntes da política feminista 
foram substituídas por movimentos políticos mais "racionalistas" quanto à questão dos sexos 
(Jaggar, 1983:5). É nesta linha que podem inserir-se o feminismo liberal e o feminismo 
marxista. 

Em vezes de acentuar as diferenças entre mulheres e homens, ambos sublinham as 
semelhanças. [...] (DAHL, 1993. p. 13) 

  

          Delineou-se, assim, a chamada "cilada da diferença", pautada no pensamento binário 
construído durante a história: 

  

Tornando-se igualdade e diferença como antíteses, cria-se para os grupos sociais a tarefa 
impossível de eleger uma das estratégias: defender a igualdade e negar a diferença ou, ao 
contrário, defender a diferença e negar a igualdade. Isto acaba por construir uma armadilha 
para os movimentos. (MARIANO, 2005. p.06) 

  

          Tal situação culminou na discussão de inúmeras estudiosas feministas, tais como Joan 
W. Scott, Chantal Mouffe e Judith Butler, que procuravam nos fundamentos pós-
estruturalistas rediscutir a noção de identidade, apregoando a existência da categoria de 
"mulheres" como sujeito do feminismo (MARIANO, 2005, p. 01) e tentando articular a 
aplicação dos valores de igualdade e diferença em estratégias políticas. 

         Neste ponto, cumpri ressaltar que exaltar tão somente a existência de um direito à 
diferença seria argumentar dubiamente, haja vista que, como demonstrado por Pierucci, pode 
ser usada como bandeira esquerdista para fundamentar seu racismo "pois, funcionando no 
registro da evidência, as diferenças explicam as desigualdades de fato e reclamam a 
desigualdade (legítima) de direito". (PIERUCCI, 1990) 
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         Ora, o racista não é aquele que tão somente rejeita as diferenças, mas primeiramente as 
reconhece de maneira enfática: 

  

Entre a afirmação da diferença (constatada ou inventada) e sua rejeição (que é onde o racismo 
se consuma), medeia uma série de procedimentos discursivos tendentes a aumentar a distância 
entre os signos, a exacerbar a diferença, a fazer funcionar a diferença, readizalizando-a no ato 
mesmo de enraizá-la no dado biológico (racismo clássico) ou no dado cultural dito 
"irredutível" (neo-racismo). (PIERUCCI, 1990) 

  

         Portanto, qualquer visão isolada e simplista dos valores de igualdade e diferença levaria 
a uma visão errônea, diversa aos fins inclusivos a que se destinam, transformando-se em uma 
argumentação politicamente questionável. 

         Assim, diante do raciocínio até aqui esboçado, deve-se concluir que o direito à diferença 
tem no direito à igualdade seu irmão siamês, não podendo ser enxergados separadamente 
como valores antitéticos, mas sistematicamente, posição esta já externada pela historiadora 
Joan W. Scott (ainda mais evidente quando se analisa sob a luz das teorias feministas) e que, 
ainda segundo Pierucci (1990), é "[...] a mais difícil de se traduzir em idéias claras e distintas 
e, pelas sutilezas que implica e pela complexidade intelectual que exige de quem a abraça, 
mais difícil ainda de ser vivida e passada adiante, no quotidiano ou em contextos 
institucionais e políticos mais imediatamente conflitivos". 

          Aplicando-se os valores de diversidade e diversidade como bases do direito à diferença, 
deve-se ressaltar a lógica comparativa de aplicação descrita por Brega Filho e Alves (2009, p. 
136): 

  

[...] os direitos de diferença dos negros se fundamentam justamente na diferença, diferença 
historicamente construída, que precisa ser da mesma forma, historicamente desconstruída. 
Também foi dito que os direitos de diferença dos homossexuais, são propriamente direito de 
respeito à diferença, e se fundamentam na igualdade. As mulheres devem ter tratamento 
diverso dos negros e homossexuais quando se trata de direitos à diferença, porque existem 
circunstâncias em que injustiça é tratá-las de forma diferente da dos homens, e existem 
circunstâncias em que injustiça é, justamente, tratá-las de forma igual. 

  

         Assim, tendo-se em mente que o multiculturalismo (pluralismo) "designa, 
originalmente, a coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas 
diferentes no seio de sociedades modernas", e que logo passou a ser usado como "um modo 
de descrever as diferenças culturais em um contexto transnacional e global" (SANTOS, 2010, 
p. 26), conclui-se que o reconhecimento à diferença é um pressuposto para a consubstanciação 
da democracia inclusiva. 

         Discorre Boaventura de Souza Santos (2010, p. 28), com base em obra de Robert Stam, 
que o multiculturalismo se trata de um conceito que aponta de maneira simultânea e 
alternativa para uma descrição (quando se pode falar na "1. a existência de uma 
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multiplicidade de culturas no mundo; 2. a co-existência de culturas diversas no espaço de um 
mesmo Estado-nação; 3. a existência de culturas que se interinfluenciam tanto dentro como 
além do Estado-nação") e para um projeto. 

          Ora, é através dessa visão multicultural dos direitos humanos que se torna possível a 
construção de uma sociedade cosmopolita (forma de globalização "de baixo para cima", 
hegemônica), em que se oportuniza organização aos "subordinados" na defesa de seus 
interesses comuns, beneficiando-se das possibilidades de interação entre nações oportunizada 
no sistema global (SANTOS, p. 13-14). 

          Em realidade, Boaventura de Sousa Santos (2001, p.20) lista como uma das premissas 
na transformação do localismo globalizado em cosmopolitismo o fato de que "todas as 
culturas tendem a distribuir as pessoas e grupos sociais entre dois princípios competitivos de 
pertença hierárquica", quais sejam, os princípios da igualdade e da diferença, que não 
necessariamente se sobrepõem. 

         Assim, deve-se buscar um diálogo intercultural para a hermenêutica diatópica[4], na 
compreensão das diferenças e da incompletude das culturas através da visualização de outras, 
devendo-se conceber, segundo Boaventura (2001, p.28), dois imperativos culturais, dentre 
eles o de que "as pessoas e os grupos sociais têm o direito de ser iguais quando a diferença os 
inferioriza, e o direito de ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza". 

          Portanto, a diversidade e a igualdade, que acabam sendo valores pulverizados na 
própria Constituição Cidadã (como se pode notar já em seu preâmbulo), tendo seu 
reconhecimento apoiado pelo princípio constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, 
condição indissociável, tornam-se pilares do direito à diferença ou direito das minorias (que 
em termos quantitativos são maioria) dentro dos espaços multiculturais, a serem promovidos 
pelo Estado, através de discriminações positivas, como instrumentos de inclusão social, sem, 
contudo, descaracterizá-los ou negar-lhes a identidade. Os exemplos clássicos são as ações em 
prol dos negros, homossexuais e mulheres. 

          Aplicando-se este raciocínio (igualdade e diversidade como fundamentos do 
reconhecimento do direito à diferença na sociedade cosmopolita) no que concerne aos direitos 
sexuais e reprodutivos femininos, nota-se a necessidade de se enxergar o sujeito de direitos, 
qual seja, a mulher, de acordo com suas peculiaridades e particularidades, acabando por exigir 
do Estado uma resposta de igual forma específica e diferenciada a suas necessidades, como 
instrumento de promoção à igualdade material e reflexo do "caráter bidimensional da justiça: 
como instrumento de redistribuição e como reconhecimento de identidades" (ADVOCACI, 
2003, p. 53). 

         Todavia, como aduz Leonardo Augusto Gonçalves (2009, p. 232), essa "aldeia global" 
em que se transformou o mundo pela ideologia neoliberal e o avanço da tecnologia, favoreceu 
a imposição de padrões de comportamento e atuação pelos detentores do poder econômico. 
Isso deveras se configura como um entrave ao reconhecimento dos pilares da diversidade e à 
construção do multiculturalismo emancipatório descrito por Boaventura de Sousa Santos. 

          Deve se analisar, ainda, se a atuação estatal ocorre de maneira concreta e efetiva ou 
serve apenas como parâmetros genéricos e abstratos da atuação estatal, como uma propaganda 
enganosa de promoção da cidadania, bem como se essa concepção doutrinária de diferença 
múltipla poderia servir de instrumento potencializador à promoção de políticas públicas para 
os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. É o que se buscará averiguar a seguir. 
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3. Contextualizando a problemática: a (in)eficácia da intervenção e asseguramento 
estatal 

  

          Diante das considerações alinhavadas no primeiro item, conclui-se que o Estado deve 
assumir diferentes posicionamentos: quando em face de sua vertente libertária, deve abster-se 
de intervir diretamente, limitando-se a assegurar seu pleno exercício (haja vista que neste caso 
os direitos sexuais e reprodutivos traduzem-se como liberdades públicas); já frente à vertente 
social, deve assumir-se como Welfare State, Estado de Bem-Estar Social, promovendo o 
acesso de todos os titulares, com o desenvolvimento de políticas públicas. 

          Não se pode olvidar que as chamadas políticas públicas não se configuram como meros 
atos de gestão, mas devem compor um sistema de medidas interrelacionadas aplicadas para o 
fim maior do Estado, como mecanismos de efetivação de direitos fundamentais em todos os 
aspectos, já delineado pela própria Constituição Federal. 

         Neste segundo aspecto, por assumirem os direitos sexuais e reprodutivos da mulher o 
caráter de direitos sociais fundamentais, cabe ao Estado o dever de assegurar sua proteção e 
incentivo nas diversas áreas em que ele se estende, principalmente na saúde, educação, 
segurança e trabalho, desenvolvendo práticas como a oferta de políticas públicas voltadas a 
esse fim, conjuntamente à sociedade e à família, e não somente através da criação legislativa. 

         Exemplos de ações não faltam, como programas de conscientização infanto-juvenil 
junto às escolas e às famílias, o acesso amplo e esclarecido a métodos contraceptivos eficazes 
ou a um pré-natal gratuito e de qualidade, capacitação dos profissionais que militam nas 
referidas áreas, etc. 

          É a partir destas ações que o Estado se calca nos fundamentos trazidos no segundo item, 
quais sejam, a diversidade, o multiculturalismo e, principalmente, o direito à diferença, para 
legitimá-las como afirmativas para a mulher, vindo supostamente a cumprir seu papel de 
garantidor dos direitos fundamentais, neste caso, dos direitos sexuais e reprodutivos 
femininos, na construção de uma sociedade menos excludente e sexista. 

          Contudo, não se pode negar que seu simples oferecimento estatal se configura muitas 
vezes em um atendimento deficitário e de massa, despreocupado com os aspectos 
socioculturais que entravam sua abrangência e efetividade, diante da ausência de informações 
demográficas inclusivas traduzidas em dados estatísticos abrangentes. 

          Outra não é a conclusão quando se tem em pauta a variedade étnica: mulheres índias, 
negras, caucasianas, asiáticas... cada uma destas comunidades possui diferentes propensões 
genéticas a enfermidades e exposição a risco reprodutivo e formação cultural diversa, como a 
idade de iniciação na vida sexual ou tamanho da prole, bem assim a participação do marido ou 
companheiro nas decisões familiares. 

          O problema se torna ainda mais evidente diante do exemplo trazido por Eduardo Cambi 
(2009, p. 66-67), consubstanciado na clitoridectomia, isto é, a ablação do clitóris (conhecida 
como mutilação genital feminina), uma manifestação cultural e religiosa recorrente na África 
subsaariana e no Oriente Médio que supostamente ajudaria na manutenção da virgindade das 
solteiras e reforça a identidade do grupo. Contudo, tal prática é em geral realizada sem 
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condições mínimas de higiene, resultando em hemorragias e infecções que levavam inúmeras 
vezes à esterilidade ou à morte. 

           Mais um exemplo advém do fator econômico. Mulheres provindas de classes menos 
favorecidas, talvez por não disporem de um consentimento esclarecido, ou aquelas que 
possuem a economia familiar embasada na atividade agrícola, em geral possuem uma prole 
mais numerosa e com intervalos natalícios menores, vendo na esterilização a única forma de 
contracepção (que exige menor investimento financeiro pelo Governo se comparado a outros 
métodos contraceptivos), e não tendo pleno acesso aos serviços de saúde ou tendo o acesso 
somente a serviços precários. 

            Por fim, outro grupo de mulheres que exige atuação especializada é o das 
trabalhadoras do sexo (prostitutas), não raramente relegadas a este papel diante da falta de 
escolha e oportunidade resultante muitas vezes da própria negligência estatal, justamente 
pelos altos índices de acometimento de doenças sexualmente transmissíveis, agravados pela 
própria exclusão social. 

            Afora que intervenções desregradas poderiam originar situações de cunho negativo, 
porquanto, como visto, envolvem fatores complexos, que ultrapassam a diversidade 
fenotípica. 

           Desta forma, o que se busca é a percepção de especificidades dentro de uma minoria 
para a efetividade das medidas. Não basta taxar uma ação de inclusiva simplesmente porque 
se destina a uma minoria, neste caso a mulher, porquanto se tratam de situações em que as 
"subminorias" que a compõe também são relevantes. 

          Assumir essa postura de realizar medidas pelo "politicamente correto", como um 
mecanismo de empreendimento formal da ideologia constitucional, em suposto respeito ao 
pluralismo e à dignidade da pessoa humana, resultam no que se tem hoje: um atendimento em 
massa, ineficiente e erroneamente inclusivo, que funciona como um simples marketing estatal 
e só faz crescer a descrença da população. O caso dos direitos sexuais e reprodutivos da 
mulher, ora analisado, configura-se como um dos inúmeros exemplos disso. 

          Trata-se, pois, de reconhecer uma minoria dentro de uma minoria, um direito à 
diferença dentro de um direito à diferença; enfim, o direito à diferença dentro das próprias 
minorias, fundando-se na diversidade e na igualdade material, e não continuar nessa discussão 
simplista de igualdade versus diferença, porquanto "a diferença binária cederia lugar à 
diferença múltipla" (PIERUCCI, 1990). 

          Tal posicionamento foi brilhantemente apresentado por Joan Scott: 

  

Não é a mesmidade (sameness) ou identidade entre mulheres e homens que queremos afirmar, 
mas uma diversidade mais complicada e historicamente variável do que aquela que a oposição 
masculino/feminino permite, uma diversidade que é também diferentemente expressa para 
diferentes propósitos em diferentes contextos. Com efeito, a dualidade que esta oposição cria 
traça uma única linha de diferença, investe-a de explicações biológicas e, então, trata cada 
lado da oposição como um fenômeno unitário. Tudo em cada categoria (macho/ fêmea) se 
presume então que seja o mesmo; daí, as diferenças dentro de cada categoria são suprimidas. 
Em contraste, nosso objetivo é ver não só as diferenças entre os sexos, mas inclusive o modo 
como estas operam para reprimir as diferenças dentro dos grupos de gênero. A 'mesmidade' 
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construída em cada lado da oposição binária oculta o múltiplo jogo das diferenças e mantém 
sua irrelevância e invisibilidade. (...) A única alternativa, me parece, é recusar-se a opor a 
igualdade à diferença e insistir continuamente nas diferenças: diferenças como a condição das 
identidades individuais e coletivas, diferenças como o desafio constante à fixação dessas 
identidades, a história como ilustração repetida do jogo das diferenças, diferenças como o 
verdadeiro sentido da própria igualdade. (SCOTT apud PIERUCCI, 1990, grifo do autor) 

  

          Ora, "não basta debater as diferenças entre homens e mulheres (diferenças externas), é 
preciso também debater as múltiplas diferenças entre os homens e entre as mulheres 
(diferenças internas)". (MARIANO, 2005. p. 06) 

Silvana Mariano aponta em seu estudo este como o ponto de concordância entre as estudiosas 
feministas anteriormente citadas, Scott, Butler e Mouffe, ainda que discordem quanto suas 
conseqüências no empreendimento de políticas feministas: 

  

A necessidade de rejeitar os esquemas dicotômicos de pensamento; de não ocultar as 
diferenças internas de cada categoria e pensar em termos de pluralidades e diversidades, e; de 
rechaçar as abordagens essencialistas; são os pontos sobre os quais Butler, Scott e Mouffe 
estão plenamente de acordo e que aproximam estas autoras e inúmeras/os outras/os que se 
filiam ao pós-estruturalismo ou ao pós-modernismo. (MARIANO, 2005, p. 07) 

  

          Assim, a formulação de políticas públicas efetivas à proteção dos direitos sexuais e 
reprodutivos da mulher quando se tem em pauta a diversidade étnica, por exemplo, teria que 
ser acompanhada não somente de um estudo estatístico, mas de ações que promovessem a 
isonomia material, com incentivos e medidas de conscientização populacional para a plena 
inclusão social frente ao racismo velado que teima em continuar existindo. 

          A incontestável deficiência das políticas estatais no âmbito dos direitos sexuais e 
reprodutivos da mulher (o que, infelizmente, não é seu "privilégio") tem sido por vezes 
suprida pelo desenvolvimento de programas comunitários, servindo-se de experiências com 
abordagens participativas, tendo a proteção desses direitos não raramente como um reflexo de 
ações afirmativas públicas voluntárias direcionadas à inclusão da mulher. 

          Somente com o reconhecimento destas bases, a diversidade e a igualdade substancial 
para a compreensão do direto à diferença dentro dos preceitos multiculturais, aplicadas de 
uma maneira complementar, dentro das próprias minorias (e não só como fruto de uma 
discussão dicotômica de igualdade e diferença), o Estado estará apto a conferir eficácia aos 
programas desenvolvidos, potencializando-os sensivelmente, a exemplo dos direitos sexuais e 
reprodutivos da mulher ora em pauta. 

  

Conclusões 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8065



         Procurou-se demonstrar pelo presente estudo que a discussão acerca dos direitos 
reprodutivos e sexuais surgiu historicamente de maneira velada, na medida em que a mulher 
sempre fora vista em posição de inferioridade com relação ao homem, tendo como função 
primordial a procriação, sendo que o questionamento focava tão somente uma solução ao 
problema demográfico e não os direitos individuais que transpareciam, sem fazer a distinção 
entre reprodução e sexualidade, condicionando-os a interesses político-econômicos. 

         Contudo, com a mudança na conjuntura advinda de avanços teóricos, calcados na 
concepção dos direitos humanos e na igualdade material dos gêneros (principalmente pelos 
movimentos feministas), a década de 90 tornou-se um marco ao efetivo reconhecimento dos 
direitos reprodutivos e sexuais, através de sua base em direitos correlatos, de maneira que os 
direitos reprodutivos e sexuais femininos passaram a ser tomados como direitos humanos 
fundamentais, por estarem ligados a valores intrínsecos ao homem, principalmente a 
dignidade da pessoa humana (o que lhes confere valor de direitos do homem), ter sua previsão 
em legislação de caráter internacional (que a caracterizam como direitos humanos) e no 
ordenamento interno em âmbito constitucional (trazendo-lhes o status de direitos 
fundamentais). 

         Justamente por resultarem da confluência de outros tantos direitos, são conquistas que se 
encaixam ora como direitos de igualdade, ora como direitos sociais, que exigem do Estado 
uma posição ativa para sua proteção e promoção, derrubando, assim, as barreiras entre o 
público e o privado. 

          É através desta última vertente que se encontra a criação de políticas públicas, para que 
se estabeleça uma atuação conjunta com a família e a sociedade pela conscientização com a 
mudança de paradigmas, informação e criação de mecanismos de proteção, principalmente na 
área da saúde. 

         Contudo, diante dos conceitos trazidos acerca dos princípios da diversidade e igualdade 
como fundamentos para visualizar o direito à diferença pela perspectiva do multiculturalismo, 
relevou-se a necessidade da adoção pelo Estado de medidas que atendam às especificidades 
de cada grupo e preservem sua identidade, para que atinja de maneira efetiva seus objetivos 
precipuamente inclusivos, auxiliando na construção de uma sociedade cosmopolita. 

Quando se aplica este raciocínio no que concerne aos direitos sexuais e reprodutivos da 
mulher chega-se a um novo dilema: o Estado lança mão de mecanismos em caráter tão 
abrangente que se olvida de peculiaridades ainda maiores dentro desta minoria. É o caso da 
mulher negra, índia, muçulmana, profissional do sexo, dentre outras. 

          Ocorre que esta intervenção deixa de obter real êxito, servindo tão somente como um 
marketing estatal, que só "inclui" efetivamente a "mulher média", e acaba tendo que ser 
muitas vezes suprida por ações afirmativas privadas e voluntárias, desenvolvidas por 
organizações nãogovernamentais ou outras instituições particulares. 

         Portanto, o caminho é se ter em pauta essa nova perspectiva: deixar de enxergar o direito 
à diferença como uma simples oposição ao direito de igualdade, como se fossem idéias 
antitéticas, posto que envolvem valores maiores e que muitas vezes podem servir de 
argumento comum para posições extremas (como no caso do racismo, em que o 
reconhecimento da diferença é um pressuposto para sua rejeição). 

          A partir daí se poderá reconhecer a existência de um crescente número de diferenças 
dentro das próprias diferenças ("diferença múltipla"), fundamentando, assim, a própria 
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igualdade substancial e, por conseguinte, embasando-se nos valores do pluralismo e da 
dignidade da pessoa humana, será possível a efetivação de uma democracia material, por seus 
fins inclusivos. 

           Aplicando-se essas ideias no que concerne aos direitos sexuais e reprodutivos 
femininos, crê-se que um atendimento efetivo pelo Estado se viabilizaria começando pela 
confecção de estudos estatísticos mais abrangentes e profundos quanto à mulher e, a partir 
deles, obtendo-se um norte para o desenvolvimento de políticas públicas mais específicas, que 
realmente atendam suas necessidades sexuais e reprodutivas. 

          Outrossim, não é demais lembrar: o empreendedorismo, a "quebra de tabus", a criação 
doutrinária e a comoção social, cobrando dos representantes uma atuação garantista e 
participando, através do "empoderamento", é a pedra de toque para que efetivamente a mulher 
possa, enfim, assumir a posição de titular de direitos sexuais e reprodutivos, de acordo com 
suas especificidades, no pleno exercício da cidadania e da democracia. 
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[1] Medida Provisória n. 103 de 1º. de janeiro de 2003, convertida na Lei n. 10.683/2003. 

[2] Lei 7.353, de 29 de agosto de 1985 e Decreto n. 6.412 de 25 de março de 2008. 
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[3] Principle 4 - Advancing gender equality and equity and the empowerment of women, and 
the elimination of all kinds of violence against women, and ensuring women's ability to 
control their own fertility, are cornerstones of population and development- related 
programmes. The human rights of women and the girl child are an inalienable, integral and 
indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in civil, 
cultural, economic, political and social life, at the national, regional and international levels, 
and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex, are priority objectives of 
the international community. (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS NAÇÕES 
UNIDAS SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, Cairo, 1994) 

[4] Segundo Boaventura de Sousa Santos, a hermenêutica diatópica calca-se na ideia de que 
"os lugares comuns retóricos mais abrangentes de determinada cultura", chamados topois, 
"por mais fortes que sejam, são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertencem", 
fato este que não pode ser visualizado em seu interior. Desta forma, não almeja a 
hermenêutica diatópica atingir a completude, o que é impossível, mas "ampliar ao máximo a 
consciência de incompletude mútua através de um diálogo que se desenrola, por assim dizer, 
com um pé numa cultura e outro, noutra." (SANTOS, p. 28) 
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RESUMO 
A busca do bem-estar, da saúde e da segurança, desde os primórdios da civilização, sempre 
pautou as ações do homem, sendo ínsita, na atualidade, à dignidade da pessoa humana. 
A concretização da dignidade da pessoa humana exige, em verdade, a necessidade de se 
garantir ao indivíduo um rol de direitos que lhe assegurem existência digna que, nos Estados 
modernos, integra os denominados direitos fundamentais sociais, assim caracterizados por 
demandarem do Estado ações de caráter positivo ou prestacionais. 
Nesse contexto ganha importância o estudo dos direitos sociais, sobretudo pela natureza 
dessas normas constitucionais, com destaque para o direito à educação, responsável pela 
consolidação do Estado Democrático de Direito e da plena cidadania. 
A despeito do caráter programático de algumas normas constitucionais de cunho educacional, 
revela-se inafastável o caráter vinculante e a aplicabilidade imediata não só de suas 
disposições, mas também das demais normas constitucionais afetas aos direitos sociais, seja 
por meio de seu enfoque como direito público subjetivo, seja através da efetivação de 
políticas públicas. 
A Constituição Federal brasileira, além de traçar expressa e implicitamente a necessidade de 
concretização do direito à educação por meio de políticas públicas, também o assegura 
individualmente através da defesa subjetiva do direito. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS SOCIAIS; DIREITO À EDUCAÇÃO; POLÍTICAS 
PÚBLICAS; DIREITOS DIFUSOS. 
 
ABSTRACT 
The pursuit of welfare, health and safety, since the beginning of civilization, always guided 
the actions of man, being inherent in actuality to the dignity of the human person.The 
realization of human dignity requires the need to assure a list of individual rights that 
guarantee a decent life that, in modern states, integrates the fundamental social rights, called 
that way because they demand characterized actions of a positive or installment from the 
State.In this context, stands out the study of social rights, above all by the nature of these 
constitutional provisions, particularly the right to education, responsible for the consolidation 
of the Democratic State and the full citizenship.Despite the programmatic character of some 
educational constitutional provisions, it is unremovable the binding and immediate 
applicability not only of its provisions, but also the other constitutional provisions that affects 
the social rights, either through its focus as a subjective public right or through effectuation of 
public policies.The Brazilian Federal Constitution, in addition to tracing an implicitly and 
expressed need of realization of the education right through public policies also assures this 
right individually through the subjective defense of rights. 
KEYWORDS: SOCIAL RIGHTS, RIGHT TO EDUCATION; PUBLIC POLICIES; 
DIFFUSE RIGHT. 
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1 INTRODUÇÃO AO TEMA E ASPECTOS CONCEITUAIS 

  

A educação está diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana, que por sua vez se 
identifica com um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Os direitos e garantias fundamentais, na Constituição Federal brasileira de 1988, são 
integrados, entre outros, pelos "direitos e deveres individuais e coletivos" e pelos "direitos 
sociais". 

A educação insere-se no texto constitucional tanto no Título II, Capítulo I, que trata dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, como no Título II, Capítulo II, que se refere aos 
"direitos sociais". 

O presente trabalho objetiva destacar a importância da educação na realização da dignidade da 
pessoa humana, abordando, em particular, os instrumentos jurídicos existentes no Brasil para 
sua concretização, seja individualmente, por meio da proteção do direito subjetivo, seja 
enquanto direito social genérico, por intermédio da realização das políticas públicas. 

 
2 DIREITOS SOCIAIS: CONSIDERAÇÕES BÁSICAS 

  

Os direitos sociais, com assento no princípio da dignidade humana, trazem consigo o valor 
igualdade como premissa maior de existência. 

A exigibilidade dos direitos sociais é indispensável na consolidação do Estado Social de 
Direito, sendo que sua concretização, ao menos no que tange ao mínimo existencial, constitui 
inafastável dever imposto ao Estado. 

O princípio da igualdade para a efetivação dos direitos sociais assenta raízes no Cristianismo, 
levando-se em conta a mensagem de libertação do homem, com afirmação da dignidade da 
pessoa humana e da premissa de que os homens seriam criaturas formadas à imagem e 
semelhança de Deus, o que, portanto, obrigatoriamente conduz à ideia de irmandade e 
igualdade entre os indivíduos.[1] 

A noção de igualdade também esteve latente nas revoluções liberais (francesa e norte-
americana), embora a tônica neste período histórico estivesse mais afeta à luta pela 
consolidação dos direitos conhecidos como de primeira dimensão, vinculados especialmente 
ao valor liberdade, posto que, neste período, "a burguesia reivindica o respeito às liberdades 
dos indivíduos e a consequente limitação dos poderes públicos"[2], disso decorrendo o caráter 
negativo destes direitos, eis que exigem uma abstenção por parte do Estado. 

O movimento histórico de expansão e afirmação progressiva dos direitos fundamentais deu 
ensejo ao estudo de sua evolução no tempo, com o surgimento das denominadas "gerações ou 
dimensões de direitos", sobressaindo-se os direitos de primeira, segunda e terceira gerações 
ou dimensões, correspondendo tais direitos a uma sucessão temporal da afirmação e 
acumulação dos novos direitos fundamentais.[3] 
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Os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos), compreendem as liberdades 
clássicas, negativas ou formais, com realce ao princípio da liberdade, enquanto os direitos de 
segunda e terceira gerações acentuam, respectivamente, os princípios da igualdade e da 
solidariedade.[4] 

Os direitos sociais, denominados direitos fundamentais de segunda geração, foram 
consagrados com a Revolução Industrial e com a luta do proletariado, sobretudo porque a 
burguesia, que passou a ser a classe social dominante, não via limites para seu anseio de 
ampliação da produção e das riquezas, fazendo, então, com que o proletariado passasse a 
exigir a instituição de direitos diretamente ligados ao valor igualdade, com a implementação 
de prestações materiais e jurídicas que pudessem reduzir as desigualdades no plano fático. 

Nesse contexto, revelou-se insuficiente que o Estado assegurasse a igualdade dos indivíduos 
somente "perante a lei", de onde emergia a necessidade da busca de fundamento para a 
consagração da igualdade "na própria lei". 

Conforme lição de Hans Kelsen, garantida pela Constituição, a igualdade dos sujeitos na 
ordenação jurídica não significa que estes devam ser tratados de maneira idêntica nas normas 
e em particular nas leis expedidas com base na Constituição, uma vez que a igualdade assim 
entendida não é concebível. Seria um absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as 
mesmas obrigações ou lhes conferir exatamente os mesmos direitos sem distinção alguma 
entre eles, como ocorre, a título de exemplo, entre crianças e adultos, indivíduos mentalmente 
sadios e alienados, homens e mulheres.[5] 

Ainda nesse período tem-se a retomada do pensamento aristotélico de Justiça dirigida à 
realização do "bem comum", também desenvolvido por São Tomás de Aquino na Idade 
Média. Este, porém, inovou ao introduzir a noção de impossibilidade de se perpetuar 
distinções entre os seres humanos, com reafirmação da igualdade entre todos os indivíduos 
perante Deus. 

Referida forma de pensar, com grande influência da doutrina Social Católica, é sintetizada 
pelo Professor Ricardo Castilho nos seguintes termos: 

  

As revoluções liberais burguesas suprimiram as formas hierárquicas de organização da 
sociedade, instaurando, em seu lugar, sociedades democráticas pautadas pela igual valia dos 
indivíduos perante a lei. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do capitalismo industrial 
transformou substancialmente a sociedade, que passou a ser composta por uma diminuta 
classe abastada de detentores dos meios de produção e de uma imensa massa de trabalhadores 
assalariados que viviam em situações de extrema miséria. O efeito da revolução industrial, 
potencializado pelos ditames do liberalismo econômico, criou condições para que o 
pensamento aristotélico-tomista, focado na coletividade e no Bem Comum, fosse resgatado, 
em substituição à filosofia de índole eminentemente individualista, cunhada a partir de René 
Descartes. 

Com efeito, os autores neotomistas, ligados em sua maioria, à Igreja Católica européia, 
reconstruíram a doutrina eudaimônica inaugurada por Aristóteles, adaptando-a às novas 
exigências colocadas pelo igualitarismo então em voga.[6] 
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Os direitos sociais, embora bastante amplos na atualidade, não podem ser dissociados do 
denominado pela doutrina como "mínimo vital", mínimo de existência condigna, "mínimo 
existencial" ou "mínimo de sobrevivência", expressões essas com sentidos bastante próximos. 

O "mínimo vital", conforme Vidal Serrano Nunes Júnior, deve ser entendido "como o dever 
do Estado, caudatariamente ao princípio da dignidade humana, de garantir a todos um 
‘standard' social mínimo incondicional"[7]. 

No Brasil, alguns autores fazem distinção entre os termos "mínimo existencial" e "mínimo 
vital", estando este último mais relacionado ao mínimo para a sobrevivência humana. 

Ao mencionar a contribuição da experiência germânica acerca do assunto, Ingo Wolfgang 
Sarlet, por exemplo, constata que o designado "mínimo existencial" não deve ser confundido 
com o "mínimo vital ou mínimo de sobrevivência", eis que este último vincula-se à garantia 
da vida humana, sem necessariamente abarcar as condições para uma sobrevivência física em 
condições dignas, ou seja, ter uma vida com certa qualidade.[8] 

Essa diferenciação, apesar de não ser o foco do presente estudo, serve para fornecer alguns 
critérios para avaliação da aplicabilidade e eficácia de determinadas normas constitucionais 
educacionais. 

Portanto, sem adentrar nesta discussão, fato é que não se pode perder de vista a estreita 
relação existente entre mínimo existencial, dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais sociais, sendo que estes últimos "constituem obrigações de prestação 
"positivas" cuja satisfação consiste num "facere", uma "ação positiva" a cargo dos poderes 
públicos"[9]. 

Não raras vezes a concretização dos direitos sociais acaba por ser dificultada, haja vista a 
existência de limites orçamentários por parte dos Estados, os quais, normalmente, acabam 
invocando a conhecida doutrina da "reserva do possível" como escusa à não satisfação desse 
direito fundamental. 

Não é por outro motivo que Konrad Hesse afirma haver certa fragilidade intrínseca à natureza 
dos direitos sociais no que diz respeito ao seu estatuto constitucional, visto que, em seu 
entender, estes não consolidam direitos subjetivos (que geram possibilidade de reparação 
perante o Estado), mas apenas direitos que são realizados através de "tarefas de Estado", 
programas de objetivos sujeitos a amplas margens legislativas e políticas de configuração.[10] 

Embora passível de questionamentos, Hesse sustenta que a cláusula de Estado social de 
Direito não fundamenta "a priori" pretensões individuais diretas de nenhum tipo, embora 
possa, entre outras, ser de extraordinária importância para interpretar os direitos fundamentais 
que, como direitos derivados de participação, possam justificar tais demandas.[11] 

Contudo, em que pesem os debates sobre a possibilidade de alegação da "reserva do possível" 
para justificar a não efetivação de direitos sociais, há de se ter claro que, no que tange ao 
cumprimento do "mínimo vital", resta inequívoca a impossibilidade do Estado em furtar-se à 
concretização de determinado direito fundamental social, sob pena de esvaziamento de seu 
conteúdo e desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

A Constituição Federal brasileira arrola uma série de direitos sociais, conformando-os como 
direitos fundamentais, entre os quais se destacam a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 
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o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a 
assistência aos desamparados (arts. 6º a 11). 

Em vista dessas considerações, proceder-se-á, na sequência, à análise da questão relativa à 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, tema esse indispensável para o 
desenvolvimento do presente trabalho. 

 
3 EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

  

Embora reconhecendo a existência de outros posicionamentos doutrinários a respeito da 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, em relação ao presente trabalho será 
utilizada a tradicional classificação tripartite apresentada por José Afonso da Silva. 

Consoante referido constitucionalista, todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia, 
ou seja, todas elas irradiam efeitos jurídicos, embora se saiba que "a eficácia de certas normas 
constitucionais não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo 
constituinte enquanto não se emitir uma normação jurídica ordinária ou complementar 
executória, prevista ou requerida", dividindo-se as normas, no tocante à eficácia, nas seguintes 
categorias:[12] 

a) "normas constitucionais de eficácia plena": compreendem as normas que desde a entrada 
em vigor da constituição produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de 
produzi-los), tendo elas aplicabilidade direta, imediata e integral; 

b) "normas constitucionais de eficácia contida": correspondem as normas que também 
incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos os efeitos pretendidos, mas 
preveem meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos limites, em 
vista de algumas circunstâncias, sendo elas de aplicabilidade direta, imediata e não integral; 

d) "normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida": compreendem as normas que 
não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, visto que o 
legislador constituinte, por qualquer razão, não estabeleceu sobre a matéria uma 
normatividade suficiente para tanto, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro 
órgão, tendo tais normas aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. 

Ao se referir à tutela das situações jurídicas subjetivas, afirma o autor ser compreensível "que 
as normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata protejam diretamente as 
situações jurídicas subjetivas, configuradas como direito subjetivo".[13] 

As normas constitucionais de eficácia contida, por seu turno, conferem situações jurídicas 
subjetivas de vantagem aos governados, de forma específica, e situações subjetivas de vínculo 
ou negativas aos agentes do poder, decorrendo de tais normas direitos subjetivos para os 
indivíduos, embora, em certas circunstâncias previstas nas regras de contenção de eficácia de 
tais espécies de normas (lei reguladora do direito; conceitos gerais, como ordem pública, bons 
costumes, etc.) podem decorrer situações jurídicas em favor dos poderes públicos.[14] 

A normas constitucionais de eficácia limitada podem ser subdivididas em:[15] 
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a) "normas constitucionais de princípio institutivo": "aquelas através das quais o legislador 
constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou 
institutos, para que o legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante lei"[16], 
podendo, ainda, ser "impositivas" ou "facultativas"; 

b) "normas constitucionais de princípio programático": aquelas normas constitucionais através 
das quais o constituinte limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus 
órgãos - legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos - em vez de regular, direta e 
imediatamente determinados interesses, como programas das respectivas atividades, 
objetivando à realização dos fins sociais do Estado.[17] 

Sintetizando seu pensamento acerca das normas programáticas e das situações subjetivas, 
aduz José Afonso da Silva: 

  

(..) essas normas geram situações subjetivas negativas para o legislador e para a 
Administração, que não podem desenvolver suas atividades senão nos limites e do modo 
como elas determinam em seu programa, nas suas diretrizes, nos seus princípios. Essa 
situação de dever importa o surgimento de uma situação contraposta, que confere a seu 
beneficiário uma possibilidade de invalidação dos atos decorrentes daquelas atividades, 
quando contrários aos ditames das normas programáticas. 

Se não se tem o direito subjetivo no seu aspecto positivo, como poder de exigir uma prestação 
fundada numa norma constitucional programática, surge ele, porém, em seu aspecto negativo, 
como possibilidade de exigir que o Poder Público não pratique atos que a contravenham.[18] 

  

Ainda relativamente às normas constitucionais programáticas, e aqui há de se fazer destaque 
para as normas constitucionais alusivas ao direito fundamental à educação, "o fato de 
dependerem de providências institucionais não quer dizer que não tenham eficácia. Ao 
contrário, sua imperatividade direta é reconhecida, como imposição constitucional aos órgãos 
públicos".[19] 

 
4 O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO E SUA 
PROTEÇÃO 

  

O tema relativo às situações jurídicas subjetivas, embora controvertido na doutrina, está 
relacionado com os denominados interesses e com sua proteção pela ordem jurídica. 

Interesse, segundo José Cretella Júnior, é uma pretensão do indivíduo, que cabe a todas as 
pessoas, ao passo que direito constitui a pretensão protegida pela norma jurídica.[20] 

Com base na doutrina italiana, José Afonso da Silva[21] conceitua "situação jurídica subjetiva 
como a posição que os indivíduos ou entidades ocupam nas relações jurídicas, e que lhes 
possibilita realizar certos interesses juridicamente protegidos ou os constrange subordinar-se a 
eles". Os temas do "direito subjetivo" e da "situação jurídica subjetiva" são relacionados pelo 
autor nos seguintes termos: 
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Se esses interesses protegidos são daqueles que a ordem jurídica considera um valor fundante 
ou importante do Direito, recebem eles proteção direta, plena e específica, constituindo-se na 
figura dos direitos subjetivos. Se essa proteção for indireta, limitada e genérica, o interesse 
protegido revelará outras situações jurídicas subjetivas, como o interesse simples, o interesse 
legítimo, a expectativa de direito ou o direito condicionado (...). 

  

O entendimento adequado da questão conduz à assertiva de que somente poderá ser 
qualificado como subjetivo aquele direito que possa ser exigido em juízo pelo seu titular. 

O direito público subjetivo, na lição de Clarice Seixas Duarte, confere ao indivíduo a 
possibilidade de transformar a norma geral e abstrata contida num determinado ordenamento 
jurídico em algo que possua como próprio, sendo que a maneira de fazê-lo é poder acionar as 
normas jurídicas (direito objetivo), transformando-as em "seu" direito (direito subjetivo). 
Continuando, assevera que o direito público subjetivo configura-se como um instrumento 
jurídico de controle da atuação do poder estatal, pois permite ao seu titular constranger 
judicialmente o Estado a executar o que deve.[22] 

Para Cristina Queiroz, "os direitos fundamentais sociais são ‘direitos subjetivos' sempre que 
possam ser feitos valer a justiça, isto é, desde que possam ser accionados judicialmente a 
requerimento do respectivo titular."[23] 

Essa concepção, baseada naquilo que já ensinava Hans Kelsen, considera que o indicativo 
para se constatar a presença de um direito subjetivo (tomado no sentido técnico) é a 
possibilidade da respectiva coercibilidade judicial, o que se insere no campo da 
"justiciabilidade" dos direitos fundamentais sociais. 

Entende-se por justicialidade, na lição de Cristina Queiroz, 

  

a possibilidade de o titular do direito reclamar perante um juiz ou tribunal o cumprimento das 
obrigações que derivam desse direito. Neste sentido, ser titular de um direito subjetivo 
significa deter um poder jurídico reconhecido pelo direito objetivo, isto é, deter o poder de 
participar na criação de uma norma jurídica individual por intermédio de uma acção 
específica em justiça, designadamente através de reclamação ou queixa.[24] 

  

A partir das considerações expendidas, e tomando-se por base a grande divergência a respeito 
da "subjetivação" e correspondente "justiciabilidade" dos direitos fundamentais sociais, não 
há como deixar de apresentar três posições doutrinárias que enfrentam o assunto, conforme 
formulado pela já mencionada autora:[25] 

  

- uma primeira de negação: os direitos fundamentais sociais não são "direitos subjetivos", 
defendida por HESSE e BANDURA; 
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- uma segunda, que afirma que só em casos evidentes os direitos fundamentais sociais podem 
ser considerados "direitos subjetivos", sendo nos restantes casos qualificados de "normas 
objectivas", defendida por BÖCKENFÖRDE e DIETLEIN; 

- uma terceira tese que afirma que os direitos fundamentais sociais, desde que alcancem um 
"determinado conteúdo", devem ser qualificados de "direitos subjetivos", expressa por 
ALEXY, STERN, MURSWIECK, SCHWABE e BOROWSKI. 

  

A terceira posição doutrinária citada, encampada por Robert Alexy, parece ser a mais 
adequada à aferição da subjetivação e da justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais, 
especialmente por considerar as especificidades do caso concreto e ser dotada de maior 
realismo. 

Ao se exigir que o direito fundamental social alcance um "determinado conteúdo" para que 
possa ser considerado direito subjetivo, não se está excluindo o entendimento de que a 
preservação do "mínimo de existência condigna" seja sempre qualificada de "direito 
subjetivo", acabando por vir garantida, deste modo, nos mesmos termos dos direitos 
fundamentais de defesa.[26] 

Não é crível que os direitos sociais mais básicos, dentre os quais se inclui o direito à 
educação, não sejam concebidos e valorados como "direitos prestacionais de natureza 
subjetiva" naquilo que neles possa ser tido por eminentemente "pessoal", isto é, diretamente 
decorrente do princípio da "dignidade da pessoa humana" na sua dupla dimensão "individual" 
e "social", numa palavra, como "ser socialmente integrado".[27] 

Os direitos fundamentais sociais, em sua grande maioria, são disciplinados através de normas 
constitucionais programáticas, o que, conforme já explanado, não lhes subtrai o caráter 
vinculante e a aplicabilidade imediata. 

Consoante Celso Antonio Bandeira de Mello, a Constituição não é simples ideário, não é 
apenas uma expressão de anseios, de aspirações, de propósitos, mas sim, é a transformação de 
um ideário, é a conversão de anseios e aspirações em regras impositivas, em comandos, em 
preceitos obrigatórios para todos, órgãos do Poder e cidadãos.[28] 

Na esteira do entendimento de que não existe norma constitucional desprovida de eficácia, é 
patente a força normativa vinculante das disposições constitucionais alusivas ao tema da 
Justiça Social (contemplado, dentre outros dispositivos, nos artigos 6º, 7º, 170 e 193 da 
Constituição da República), destacando-se que tais disposições não são meras exortações ou 
conselhos de simples valor moral, uma vez que todas as normas relativas à Justiça Social, 
inclusive as normas constitucionais programáticas, são verdadeiros comandos jurídicos, o que 
lhes assegura cumprimento obrigatório, gerando ao Estado os correspondentes deveres de 
fazer ou não fazer.[29] 

Não obstante ser dispensável tecer maiores comentários sobre a eficácia plena e aplicabilidade 
integral da norma estampada no artigo 6º da Constituição Federal, no qual estão relacionados 
os direitos fundamentais sociais assegurados pela Lei Maior, tem-se que a simples 
interpretação sistemática do texto constitucional, focada no artigo 5º, §1º da Constituição 
Federal, conduz necessariamente à aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais, dentro das quais estão contidas as normas de direitos fundamentais 
sociais. 
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No que concerne à temática da educação, além de se caracterizar como um direito social 
fundamental, nos termos do art. 6º, "caput", da Constituição Federal, vale lembrar que o artigo 
205 da Lei Maior, ao dispor que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho", opta por um conceito de formação integral do indivíduo. 

O conceito de educação, acompanhando José Celso de Mello Filho, 

  

é mais compreensivo e abrangente que o da mera instrução. A educação objetiva propiciar a 
formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade 
do educando. O processo educacional tem por meta: (a) qualificar o educando para o trabalho; 
e (b) prepará-lo para o exercício consciente da cidadania. O acesso à educação é uma das 
formas de realização concreta do ideal democrático.[30] 

  

O artigo 205 da Constituição Federal, embora consista em norma constitucional programática 
e, portanto, de eficácia limitada, gera situações jurídicas subjetivas para o legislador e para a 
Administração Pública, vinculando necessariamente o Estado, ao mesmo tempo em que 
também gera direitos subjetivos aos indivíduos, ainda que seja em seu aspecto negativo. 

O direito social à educação também encontra relevante disciplina no artigo 208 da 
Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de prestar a educação a todo cidadão, ao 
dispor, "in verbis": 

  

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria; 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 
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Tais disposições podem gerar direitos subjetivos aos seus titulares, permitindo-se, portanto, a 
busca do Poder Judiciário para se garantir a concretização desses direitos. 

Consoante lição de André Ramos Tavares, independentemente de políticas públicas, de 
opções gerais, de programas totais de educação, o Estado não pode "eximir-se da obrigação de 
prestar, individualmente, quando solicitado, inclusive judicialmente, o devido acesso à 
educação fundamental, que é obrigatória (art. 208, I, da Constituição)".[31] 

Especificamente em relação ao acesso ao ensino obrigatório e gratuito, reconhece a 
Constituição Federal, expressamente, ser ele direito público subjetivo (CF, art. 208, § 1º). 

A educação infantil às crianças até cinco anos de idade, em creche e pré-escola, está prevista 
como obrigação do Estado no inciso IV do art. 208 da Constituição Federal e, não obstante 
inexistir expressa previsão constitucional considerando-a direito público subjetivo, assim ela 
pode ser identificada, consoante jurisprudência de nossos tribunais, como direito público 
subjetivo. 

Decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: 

  

Prometendo o Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e 
constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no sentido de erradicação da 
miséria intelectual que assola o país. O direito à creche é consagrado em regra com 
normatividade mais que suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito 
passivo, "in casu", o Estado. 

Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo 
da criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição 
consagrado constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o assegura, sendo 
certo que todas as crianças nas condições estipuladas pela lei encartam-se na esfera desse 
direito e podem exigi-lo em juízo.[32] 

  

Ainda no mesmo sentido, porém mais recentemente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça 
que, consagrado, por um ângulo, o dever do Estado, revela-se, por outro, o direito subjetivo da 
criança. "Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a todo 
direito corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições 
estipuladas pela lei enquadram-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo".[33] 

 
5 INSTRUMENTALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÓBICES À 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

  

A par da explanação antes efetuada, alusiva aos direitos sociais, insta perquirir sobre o modo 
como se dá sua concretização, ou seja, de que forma esses direitos exteriorizam-se no mundo 
empírico. 
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Nesta seara, ganham relevância as políticas públicas empreendidas pelo Estado, que devem 
ser concebidas como programas ou quadro de ação governamental, consistentes num conjunto 
de medidas articuladas ou coordenadas, cuja finalidade é "movimentar a máquina do governo, 
no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar 
um direito".[34] 

De modo mais objetivo, Luíza Cristina Fonseca Frischeisen entende que as políticas públicas 
representam basicamente, "a eficácia social do direito do cidadão a obter prestações positivas 
do Estado".[35] 

Evidencia-se, assim, o caráter instrumental das políticas públicas (fazendo-se um paralelo 
com a instrumentalidade do processo), visto que materializam os direitos sociais previstos na 
Constituição da República através de ações positivas do Estado. 

Contudo, a despeito da hodierna obrigação que recai sobre o Estado para que garanta aos 
indivíduos condições mínimas para usufruir de uma vida digna, resta patente que há uma 
limitação orçamentária, a depender do órgão estatal, para que os direitos sociais possam ser 
efetivamente concretizados através da implementação das políticas públicas. 

Aqui reside um dos pontos mais cruciais à plena materialização dos direitos sociais, o que tem 
suscitado inúmeros debates na seara dos direitos fundamentais. 

A dignidade da pessoa humana continua a ser o principal parâmetro para se exigir do Estado a 
concretização de uma pretensão respaldada em um direito social. 

Ocorre que a tendência de esvaziamento do Estado e de substituição dos espaços públicos por 
interesses predominantemente neoliberais tem produzido efeitos nefastos na concepção de 
Estado de Bem-Estar Social, de forma que os direitos fundamentais sociais acabam sendo 
diretamente afetados. 

Ao fazer alusão sobre o entendimento do Tribunal Constitucional Português a respeito do 
tema, registra José Joaquim Gomes Canotilho que: 

  

Aparentemente, o recurso à dignidade da pessoa humana como princípio ontofenomenológico 
fundante da dignidade social da pessoa humana nada teria de problemático. O 
desenvolvimento da personalidade ancorado na dignidade da pessoa humana ainda é o 
fundamento mais inquestionável das prestações sociais a cargo do Estado. Mas, o "teste 
dóxico" de jurisprudência constitucional portuguesa aponta para o "esvaziamento 
solidarístico" desta estratégia discursiva do Tribunal Português.[36] 

  

A opção feita por um determinado Estado, principalmente aqueles consubstanciados sob a 
forma de Estado Social de Direito, como é o caso do Brasil, por ocasião da inclusão dos 
direitos sociais no rol de direitos fundamentais do indivíduo, deve conduzir à ideia de 
impossibilidade de vinculação do anseio de concretização dos direitos sociais à capacidade 
orçamentária de cada Estado, sob o argumento da "reserva do possível". 

A alegação da "reserva do possível", consistente na escassez de recursos públicos em 
oposição à gama de responsabilidades estatais a serem atendidas, não imuniza o administrador 
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de adimplir promessas vinculadas constitucionalmente aos direitos fundamentais 
prestacionais, principalmente levando-se em conta a notória destinação de recursos públicos 
para áreas que, embora inseridas na zona de ação pública, são menos prioritárias e relevantes 
que os valores básicos da sociedade representados pelos direitos fundamentais.[37] 

"Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, dentre 
os quais a educação e a saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que não pode ser 
condicionado à conveniência política do administrador público".[38] 

A adoção absoluta da "reserva do possível" para afastar a responsabilidade do Estado na 
concretização dos direitos sociais poderia levar ao esvaziamento do conteúdo jurídico dos 
direitos sociais e ao esfacelamento do Estado Social de Direito assegurado pela Constituição 
da República do Brasil, trazendo, assim, imensas dificuldades ao exercício pleno da 
cidadania. 

Educação e cidadania "caminham juntas, são indissociáveis, pois quanto mais educados, mais 
serão capazes de lutar e de exigir seus direitos e de cumprir seus deveres".[39] 

O Poder Judiciário brasileiro não se tem mostrado inerte em relação às eventuais omissões ou 
inadequadas opções administrativas no tocante à não realização das políticas públicas 
relacionadas com a efetivação de direitos fundamentais sociais. 

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "não podem os direitos sociais ficar 
condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o 
Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa", pois "seria uma 
distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o 
escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à 
realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais".[40] 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, acabou por fixar o entendimento no sentido de que 
é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas 
quando os órgãos estatais competentes, em razão do descumprimento dos encargos político-
jurídicos de sua responsabilidade, vierem a comprometer a eficácia e a integridade de direitos 
individuais ou coletivos impregnados de estatura constitucional, mesmo que derivados de 
cláusulas de conteúdo programático[41]. 

Especificamente no tocante à educação, em questões relacionadas à omissão da 
Administração quanto ao transporte de alunos da rede estadual de ensino[42] e à carência de 
professores em unidades de ensino público[43], considerando que a educação é um direito 
fundamental e indisponível dos indivíduos, e que é dever do Estado propiciar meios que 
viabilizem o seu exercício, o Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento no sentido 
de que: 

  

Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de 
formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário 
determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas 
públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais 
inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-
jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a 
eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional. 
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No tocante à educação infantil, decidiu o Supremo Tribunal Federal ser ela prerrogativa 
constitucional indisponível, que impõe ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que 
possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares, sendo possível ao Poder 
Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente de políticas 
públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o 
poder discricionário do Poder Executivo.[44] 

No que concerne aos meios procedimentais existentes para que o Poder Judiciário possa 
implantar políticas públicas no caso de omissão dos órgãos estatais competentes, a ação civil 
pública[45] identifica-se como o instrumento mais adequado, inclusive em relação às políticas 
concernentes ao direito social fundamental da educação,[46] observando-se que seu rito 
procedimental básico é estabelecido pela Lei 7.347, de 24-7-1985. 

Por fim, é de se ponderar que "de nada adiantam preceitos legais que vinculem educação e 
cidadania, se os responsáveis pela efetivação da educação não estiverem comprometidos e 
preparados para essa finalidade",[47] pois, como lembra Norberto Bobbio, será de pouca valia 
a lei que aponta um bom caminho, caso os caminhantes "enxergam com clareza, mas têm os 
pés presos, ou poderiam ter os pés livres, mas têm os olhos vendados".[48] 

 
6 CONCLUSÕES 

  

A atuação estatal deve pautar-se pela concretização dos direitos fundamentais sociais, com 
destaque para o direito fundamental à educação, notadamente por ser ele pressuposto legítimo 
do pleno exercício da cidadania e por possibilitar a plena realização da dignidade da pessoa 
humana, as quais, por sua vez, constituem princípios fundamentais da República Federativa 
do Brasil. 

Os direitos fundamentais sociais não podem ser tomados como meros ideais ou exortações 
dirigidas aos poderes públicos, mas, ao contrário, dada a fundamentalidade desses direitos, há 
de se conferir aplicabilidade imediata às normas que os disciplinam, valendo-se, para tanto, da 
disposição constante do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal e da interpretação 
sistemática e teleológica das demais disposições constitucionais. 

Os preceitos contidos na Constituição Federal cada vez mais ganham novos contornos, 
passando a vincular a atuação do Estado de modo efetivo (princípio da força normativa da 
Constituição) e, ainda que se considere que os direitos fundamentais sociais sejam previstos, 
em sua maioria, em normas constitucionais de eficácia programática, há de se reconhecer que 
elas sempre geram situações jurídicas subjetivas, seja para o Estado, seja para o indivíduo, 
como ocorre no caso do direito fundamental à educação. 

Não há norma constitucional desprovida de eficácia, podendo-se dizer que a norma 
constitucional programática, se não for capaz de gerar verdadeiro direito subjetivo em seu 
aspecto positivo, como poder de exigir uma prestação nela fundada, haverá de gerá-lo em seu 
aspecto negativo, conferindo ao seu titular a possibilidade de exigir que o Poder Público não 
pratique atos que se contraponham a esse direito. 

A justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais, com destaque para o direito à educação, é 
uma realidade no Brasil que muito tem contribuído para a concretização dos direitos sociais. 
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No que tange ao mínimo de existência digna, não há qualquer margem para a escusa por parte 
do Estado em concretizar o direito fundamental social, perdendo sentido a invocação da 
"reserva do possível", eis que se impõe o dever de observância irrestrita ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, com foco no mínimo existencial, aliado a 
uma interpretação sistemática das normas constitucionais educacionais, serve para justificar a 
subjetivação de outros direitos educacionais de natureza constitucional, como no caso da 
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade, dando ensejo à 
busca do Poder Judiciário para sua concretização. 

Finalmente, por mais que se percebam alguns avanços na área da educação, imperioso 
reconhecer o quanto ainda há por se fazer para que esse direito fundamental social seja 
plenamente concretizado, bastando, para tanto, mencionar a necessidade de universalização de 
seu acesso e da melhoria da qualidade do ensino, sem o que não será possível pensar na 
emancipação do indivíduo e no exercício da cidadania. 
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HOTELARIA HOSPITALAR: INSTRUMENTO DE ACESSO A SAÚDE 
DE FORMA DIGNA  

 
HOSPITAL HOTEL MANAGEMENT: AN INSTRUMENTO TO ACCESS HEALTH IN A 

DIGNITY WAY 
 
 
 

Daniela Lehmann Duarte 
 

RESUMO 
A vida e a saúde são direitos fundamentais, constitucionalmente tutelados. O restabelecimento 
físico dos enfermos não pode ser o único objetivo a ser alcançado pelos profissionais de 
saúde, nem tampouco, pelas políticas públicas voltados a esse setor. Assim como a vida e a 
saúde são tutelados pelo direito, o valor-guia da constituição federal é a dignidade da pessoa 
humana. As políticas públicas de saúde, devem valer-se, então, dos conceitos de dignidade 
para a preservação da saúde física e mental das pessoas. Não há que se falar em mínimo, 
quando se trata dos bens mais preciosos dos seres humanos. As políticas públicas da saúde 
devem pautar-se em conceitos de humanização, respeitando, dessa forma, os direitos da 
personalidade das pessoas e sua dignidade. A hotelaria hospitalar pode caracterizar-se como 
um instrumento capaz de promover a humanização, através dos princípios da hospitalidade. O 
presente artigo pretende demonstrar que a hotelaria hospitalar não é passível de ser 
implantada apenas em hospitais privados, mas também, em instituições públicas de saúde. 
Cabe aos gestores, conscientizarem-se dos benefícios desse novo conceito, e inseri-los, de 
maneira mais agressiva, nas políticas públicas de saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. DIGNIDADE HUMANA. 
HOTELARIA HOSPITALAR. HUMANIZAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
Life and health are fundamental rights, constitutionally protected. The physical recovery of 
the sick cannot be the only goal to be achieved by health professionals, nor by public policies 
geared to this sector. As life and health are safeguarded by law, the main guideline of the 
federal constitution is the dignity of human being. The public health policies, therefore, must 
draw on the concepts of dignity for the preservation of mental and physical health of people. 
We should not speak of minimum when it comes to the most precious asset of human beings. 
Public health policies should be guided by concepts of humanization, respecting thus the 
personality rights of persons and their dignity. The hospital hotel management can be 
characterized as an instrument to promote the humanization through the principles of 
hospitality. This article argues that the hospital hotel management is not suitable only for 
private hospitals but also for public health institutions. It is up to managers to be aware of the 
benefits of this new concept, and insert them in a more aggressive manner in public health 
policies. 
KEYWORDS: PUBLIC HEALTH POLICIES. HUMAN DIGNITY. HOSPITAL HOTEL 
MANAGEMENT. HUMANIZATION. 
 
 

1   INTRODUÇÃO 
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Na contemporaneidade homens e mulheres reclamam o reconhecimento aos seus direitos 
fundamentais com um vigor nunca antes visto. Entre os direitos da personalidade, encontram-
se os direitos sociais, "a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados" dentre outros que se fundam na dignidade da pessoa humana. 

A saúde é um bem de extrema importância para o indivíduo. A integridade física e psíquica 
compõe o núcleo axial da pessoa humana. A falta de saúde, por si só, gera transtornos 
incomensuráveis às pessoas. A prestação de serviço público deve atender, não só a 
necessidade de restabelecimento físico da pessoa, mas também, a preservação e promoção de 
seus direitos da personalidade. Os profissionais que prestam serviços de saúde em hospitais, 
encontram-se pressionados por uma clientela, das mais exigentes e conscientes de seus 
direitos.      

As tecnologias de ponta estão, cada vez mais, ao alcance de todos. Portanto, o diferencial, na 
contemporaneidade, é a prestação de serviço. O direito a saúde, previsto constitucionalmente, 
como direito fundamental da pessoa humana, deve contemplar a recuperação física e psíquica 
dos pacientes. 

O cliente de saúde quer ter seu problema físico solucionado, aliado a uma prestação de 
serviço que oportunize a preservação e promoção de sua dignidade. A saúde pública deve ser 
prestada à população, pautada no princípio da eficiência e, para isso, as pessoas devem ser 
submetidas a tratamentos humanizados. Os seres humanos buscam serem reconhecidos em 
sua individualidade. 

Nesse sentido, tem papel relevante a hotelaria hospitalar, que cresce, significativamente, a 
cada ano. Inicialmente entendida apenas como luxo desnecessário e inviável para implantação 
na rede pública de saúde, atualmente é tida como instrumento relevante de melhoria no clima 
organizacional e, também, de receptividade de pacientes e acompanhantes. 

A hotelaria hospitalar visa implantar rotinas, que proporcionem melhorias na qualidade dos 
serviços e humanização no atendimento hospitalar.  Esse processo pode ser realizado através 
de duas vertentes: a primeira, com investimentos na estrutura física dos hospitais e 
implantação de novos serviços, necessitando, para tanto, grande aporte de capital; e, a 
segunda, através de mudanças comportamentais, capazes de humanizar o atendimento e 
promover a prestação de serviços de saúde com dignidade e respeito às pessoas. 

Um complicador nesse setor refere-se à condição financeira de grande parte das instituições 
de saúde pública do país. Nesse sentido, o foco do artigo, será a hotelaria hospitalar como 
instrumento de promoção da humanização dos serviços hospitalares, garantindo, dessa forma, 
a dignidade da pessoa humana. 

Nesse fundo contextual, é evidente a necessidade de uma pesquisa acurada sob o tema 
proposto, para que seja analisada a hotelaria hospitalar com base no valor dignidade do 
homem, direitos da personalidade e direitos a saúde, para que seja identificado o entorno axio-
jurídico onde se dinamizam as relações sociais inerentes. 

Para tanto, será abordada, no primeiro capítulo, a dignidade da pessoa humana, contemplando 
seu conceito e natureza jurídica. Num segundo momento, tratar-se-ão das políticas públicas de 
saúde no Brasil e, por fim, a hotelaria hospitalar e seus reflexos sobre dignidade da pessoa 
humana. 
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Para que uma Nação cresça de forma sustentável, é necessário garantir-se os direitos 
fundamentais de homens e mulheres que se enfeixam e se aglutinam aos direitos de 
personalidade para enobrecer homens e mulheres na sua dignidade. 

2 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

O conceito de dignidade da pessoa é, extremamente, amplo, subjetivo e complexo. Pode ser 
entendido como o valor máximo que guia todo o ordenamento jurídico brasileiro porque 
representa o homem integral, psicossomático e espiritual. 

A dignidade está relacionada ao que há de mais precioso no ser humano. É o núcleo dos 
valores morais e éticos inerentes às pessoas. Em virtude de sua abrangência, torna-se mais 
fácil identificarem-se situações em que se desrespeita o exercício do direito à dignidade e 
alcançar-se um conceito do que seja, propriamente, esse valor. 

Dessa forma, entende Luiz Antonio Rizzatto Nunes, 

Se - como se diz - é difícil a fixação semântica do sentido da dignidade, isso não implica que 
ela possa ser violada. Como dito, ela é a primeira garantia das pessoas e a última instância de 
guarida dos direitos fundamentais. Ainda que não seja definida, é visível a sua violação, 
quando ocorre.[1] 

Segundo Ézio Luiz Pereira, a dignidade "é o valor constitucional supremo que agrega em 
torno de si os demais direitos e garantias instrumentalizando-os e harmonizando-os, 
envolvendo o próprio direito à vida em sociedade." [2] 

Importa refletir acerca desse conceito, uma vez que o autor aporta a dignidade como valor-
guia para o Direito e a vida em sociedade. Partindo-se do princípio de que o propósito do 
Direito é promover convivência harmoniosa entre as pessoas e sendo, então, a dignidade, o 
valor principal do ordenamento jurídico, percebe-se que toda a sociedade deve estar pautada 
no respeito à dignidade da pessoa humana. Acerca disso, observa Guilherme Calmon 
Nogueira da Gama, 

[...] no quadrante atual da história da civilização, reconhece-se a dimensão comunitária - ou 
social - a dignidade de cada pessoa humana e de todas as pessoas em razão da igualdade em 
dignidade e direitos, e diante da circunstância, de conviverem em sociedade. Desse modo, o 
caráter intersubjetivo da dignidade da pessoa humana gera o dever de respeito geral 
relativamente a todos os demais integrantes.[3] 

Por mais que seja um valor absoluto, inalienável, intransmissível, entre outras características, 
percebe-se que a sociedade a agride, ainda, nas relações públicas e privadas. Diversos 
exemplos poderiam ser suscitados, tais como prisões lotadas, torturas, trabalho escravo, 
hospitais desprovidos de recursos mínimos e com atendimento desumano, dentre outros. De 
maneira geral, a sociedade está acostumada a presenciar tais situações de desrespeito ao 
exercício do direito à dignidade da pessoa humana e, se não bastasse, essas agressões não 
causam muitas vezes, sequer, uma perplexidade por parte da sociedade nem, tampouco, do 
Estado, que, por vezes, é autor de tais violações. 

Jorge Teixeira da Cunha ressalta que: 

A dignidade inclui a reciprocidade do reconhecimento. A afirmação da dignidade humana não 
pode ser uma bandeira das pessoas que já são reconhecidas na sua dignidade, mas deve 
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igualmente lembrar a estas que a dignidade só pode crescer simultaneamente em todas as 
pessoas e em todos os povos. Enquanto houver uma pessoa que não veja reconhecida a sua 
dignidade, ninguém pode considerar-se satisfeito com a dignidade adquirida.[4] 

É necessário entender a dignidade da pessoa humana como valor fundante de todo o 
ordenamento, o qual não se pode restringir, suprimir ou violar. Nesse sentido, tampouco é 
possível imaginar renúncia ou disposição desse valor. Não cabe ao indivíduo dispor de sua 
dignidade. Como mencionado, a dignidade não pode ser destacada da pessoa, ela é inata ao 
ser humano. 

Com isso, tem-se que compreender que toda e qualquer pessoa deve ser respeitada em sua 
dignidade. Consoante esclarece Luiz Antonio Rizzatto Nunes, a dignidade "é absoluta, plena, 
não pode sofrer arranhões nem ser vítima de argumentos que a coloquem num 
relativismo."[5] Em hipótese alguma a pessoa pode perder a sua dignidade. Os atentados à 
dignidade, originados pelas relações sociais entre os indivíduos, espezinham o exercício do 
direito à dignidade, mas não a dignidade da pessoa propriamente. Até o mais perigoso dos 
criminosos deve ter a sua dignidade preservada e mantida. 

Ingo Wolfgang Sarlet, sustenta que: 

[...] a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e inalienável, 
constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de 
tal sorte que não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma 
pretensão que lhe seja concedida a dignidade.[6] 

Percebe-se, então, que a dignidade da pessoa está ligada à essência do ser humano. Luiz 
Antonio Rizzatto Nunes afirma que, "[...] a dignidade nasce com o indivíduo. O ser humano é 
digno porque é."[7] 

Entende-se que violar o valor dignidade significa agredir o que há de mais importante para o 
ser humano, sua honra, sua imagem dentre muitas outras situações. Consoante preleciona 
Alexandre Moraes, "a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 
traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas [...]."[8] 

Nesse contexto, percebe-se que a dignidade da pessoa está intrinsecamente ligada à outros 
direitos fundamentais das pessoas, tais quais, direito à vida e direito à saúde, através de 
tratamento condizente com esse valor-guia previsto constitucionalmente. 

Quando se aborda a dignidade da pessoa, relacionada à valores fundamentais como vida e 
saúde, não há que se em pensar em garantia do mínimo necessário à sobrevivência, mas sim, 
do máximo possível à todas as pessoas, uma vez que é dever do Estado prestar tais serviços 
aos cidadãos. 

Após essas considerações iniciais, entende-se que a dignidade é o valor fundamental que deve 
guiar o ser humano para que esse consiga viver em sociedade. É o respeito necessário para 
que haja conivência harmoniosa entre as pessoas. Está relacionada aos valores morais e éticos 
dos indivíduos. Ela é inata ao ser humano e dele não pode ser destacada. Cabe ao Estado e aos 
particulares a sua proteção e desenvolvimento, buscando ao menos, a garantia do mínimo 
existencial para uma vida digna e almejando alcançar o máximo possível para o progresso da 
sociedade. Nesse sentido, leciona Elimar Szaniawski, 
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A Constituição brasileira de 1988, atendendo aos reclamos sociais, adotando expressamente o 
princípio da dignidade da pessoa em seu texto, criou diversos mecanismos objetivando 
assegurar o acesso da população ao patrimônio mínimo destinado a permitir a esta uma vida 
digna. Através de um capítulo próprio, Capítulo II, do Título I, destinado a tutelar as garantias 
sociais, a Constituição brasileira outorga no art. 6º, a todas as pessoas, o direito à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à 
infância, à assistência aos desamparados, como direitos sociais destinados a assegurar uma 
boa qualidade de vida. No art. 7º, tutelando diversos direitos sociais, promove a Constituição 
a melhoria da condição social dos brasileiros e estrangeiros aqui residentes. [...].[9] 

Percebe-se, então, que a dignidade da pessoa humana está amparada, constitucionalmente, e 
que, além das políticas públicas necessárias para se garantir o mínimo necessário a uma vida 
digna, deve esta ser compreendida e respeitada pela sociedade. O Estado deve conferir à 
população condições materiais e defesa dos seus legítimos interesses, mas cabe aos 
particulares, também, empenharem-se na busca de convivência harmoniosa, pautada em 
valores morais e éticos e respeitando a dignidade da pessoa humana. 

Há grande divergência, no que diz respeito à natureza jurídica da dignidade da pessoa 
humana. 

Autores há que entendem ser a dignidade um valor, outros um princípio constitucional, um 
supraprincípio, um metaprincípio, uma regra e, até mesmo, um postulado normativo. 

Para se iniciar a análise, cabe definir cada espécie para, posteriormente, se adotar um 
posicionamento quanto à natureza jurídica da dignidade da pessoa humana. 

A Constituição Federal, em seu art. 1º, inciso III, menciona a dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República Federativa do Brasil. Não restam dúvidas de que o legislador, 
por meio desse dispositivo legal, outorgou à dignidade papel de guia para todas as relações 
sociais entre os indivíduos e o Estado. A proposta é de que a dignidade deve estar presente 
tanto nas relações entre particulares como para com o Estado. 

Segundo Robert Alexy "princípios são normas a serem cumpridas na maior medida possível, 
dentro de possibilidades jurídicas e reais existentes."[10] Nesse sentido, segundo o próprio 
autor, pode-se afirmar que os princípios são mandados de otimização. Considerando-se que 
devem ser cumpridos conforme a possibilidade, fica difícil entender a dignidade da pessoa 
humana como um princípio, uma vez que não há que se falar em relativização do conceito de 
dignidade. A dignidade é absoluta. Ela deve ser respeitada, protegida e desenvolvida em sua 
totalidade. 

Para Luiz Antonio Rizatto Nunes, a dignidade da pessoa humana "é um verdadeiro 
supraprincípio constitucional que ilumina todos os demais princípios e normas constitucionais 
e infraconstitucionais."[11] O autor fundamenta sua ideia afirmando que a dignidade não é 
apenas conceito abstrato, mas que deve, na verdade, ser o guia de todas as relações. 

Cabe, aqui, destacar, também a definição de sobreprincípio, que segundo Daniel Sarmento 
citado por Ézio Luiz Pereira é "espécie de carro-chefe dos direitos fundamentais. Hoje não há 
direito sem dignidade: ou há dignidade ou não há direito."[12] 

Uma teoria francamente aceita pela doutrina é a de Humberto Ávila, o qual faz divisão 
tripartida entre as categorias de normas jurídicas. 
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De acordo com Humberto Ávila "as regras são normas imediatamente descritivas, pois 
prescrevem ou proíbem comportamentos determinados, em si descritos." [13] Esses 
comportamentos, já estão descritos e cabe ao legislador fazer o enquadramento entre a 
construção normativa e a construção dos fatos. 

Por sua vez, os princípios, segundo o autor acima, "são normas imediatamente finalísticas, 
que estabelecem um estado ideal de coisas, um fim a ser atingido que impõe a realização de 
certos comportamentos."[14] Como já mencionado anteriormente, o enquadramento da 
dignidade da pessoa humana como princípio torna-se frágil, ao se imaginar relativização de 
seu alcance. 

E, por fim, Humberto Ávila apresenta o conceito de postulados normativos, os quais "são 
metanormas, ou seja, normas que estruturam a maneira pela qual outras normas devem ser 
aplicadas, situando-se em um plano diverso daquele das regras e dos princípios."[15] 

Em sua conclusão, o autor demonstra que a dignidade pode atuar como princípio ou postulado 
normativo, dependendo da situação concreta em que for analisado. 

Mais do que norma, princípio, ou outras formas de enquadramento da dignidade da pessoa 
humana, ela deve ser entendida como valor supremo. Seguindo os ensinamentos de Ézio Luiz 
Pereira, a dignidade da pessoa humana "é o valor constitucional supremo que agrega em torno 
de si os demais direitos e garantias instrumentalizando-os e harmonizando-os, envolvendo o 
próprio direito à vida em sociedade."[16] 

Miguel Reale, adverte que a dignidade é "o valor-fonte, ou seja, aquele do qual emergem 
todos os valores, os quais somente não perdem força imperativa e sua eficácia enquanto não 
se desligam da raiz de que promanam."[17] 

Nesse sentido, pode-se entender que a dignidade é o valor supremo do ordenamento jurídico 
brasileiro. Todas as normas, princípios e regras devem ser guiadas pelo valor dignidade da 
pessoa humana. Sem dúvida, a dignidade tem eficácia plena. 

A dignidade da pessoa humana transcende os limites do Direito, uma vez que ela não está 
presente apenas nos ordenamentos que a reconhecem. A dignidade perpassa todos os limites, 
sendo um valor supremo que deve ser respeitado, protegido e desenvolvido por todos os 
povos. 

  

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DA SAÚDE 

Para iniciar o estudo das políticas públicas da saúde, faz-se necessário, inicialmente, entender 
o conceito e objetivos dessas políticas. 

Segundo Ahlert, o conceito de políticas públicas pode ser compreendido como: 

ações empreendidas pelo Estado para efetivar as prescrições constitucionais sobre as 
necessidades da sociedade em termos de distribuição e redistribuição das riquezas, dos bens e 
serviços sociais no âmbito federal, estadual e municipal. São políticas de economia, educação, 
saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, trabalho etc.[18] 
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Maria Paula Dallari Bucci, por sua vez, define políticas públicas como "programas de ação 
governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 
para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados"[19] 

Percebe-se, então, que as políticas públicas são decisões das prioridades, estabelecidas pelos 
governos, com o intuito da prestação adequada de serviços à sociedade. 

Tais decisões requerem análises criteriosas, uma vez que, seus resultados, surtirão efeitos 
diretamente na vida dos cidadãos. Nesse sentido, entende-se que, as políticas públicas devem 
surgir das inquietações e necessidades da própria sociedade. 

Conforme mencionado anteriormente, o guia para a definição das políticas públicas deveriam 
ser os anseios e necessidades da sociedade, entretanto, em muitas situações, percebe-se que, 
outros aspectos são considerados para tomada de decisões. Consoante evidencia Shirlei 
Afonso da Rocha: 

Por conta disso, normalmente costuma-se pensar o campo das políticas públicas unicamente 
caracterizadas como administrativo ou técnico, e assim livre, portanto, do aspecto "político" 
propriamente dito, que é mais evidenciado na atividade partidária e eleitoral. Esta é uma meia 
verdade, dado que apesar de se tratar de uma área técnico-administrativa a esfera das políticas 
públicas também possui uma dimensão política uma vez que está relacionada ao processo 
decisório. Isto é, ao Estado é imperativo fazer escolhas sobre que área social atuar, onde atuar, 
por que atuar e quando atuar. Estas escolhas, por parte do Estado, que se transformam em 
decisões são condicionadas por interesses de diversos grupos sociais. Representam conquistas 
que se traduzem legalmente em direitos ou garantias defendidos pela sociedade. O Estado terá 
que intermediar e negociar estes interesses na busca de estabelecer critérios de justiça social 
visando um discernimento político sobre suas funções sociais e qual o alcance delas.[20] 

O papel dos governantes, eleitos pelo povo, ou dos servidores públicos, deveria ser, então, 
buscar a identificação dos anseios da sociedade e, conduzir as políticas públicas, para 
concretização dessas realizações. 

No Brasil, com o regime democrático vigente, contemplado com eleições para o poder 
executivo, a cada 04 anos, as políticas públicas tornam-se frágeis e descontinuadas, pela 
alternância das lideranças políticas no poder. O povo, para o qual, as políticas públicas devem 
ser destinadas, sofre as conseqüências dessas disputas pelo poder. 

Verifica-se que, muitas vezes, os interesses partidários e até mesmo, particulares dos agentes 
políticos, interferem na manutenção e promoção de políticas públicas iniciadas em governos 
de oposição. Esse, talvez seja o ponto nevrálgico das políticas públicas no Brasil. 

Uma vez conceituadas políticas públicas e seus objetivos, resta, nesse momento, abordar 
algumas políticas públicas de saúde no Brasil, relevantes ao estudo. 

O órgão responsável pela implementação e promoção das políticas públicas de saúde no 
Brasil, é o Ministério da Saúde, o qual está diretamente subordinado ao presidente da 
República. Cabe ao ministério, portanto, a preocupação com a prevenção e o restabelecimento 
da saúde da população, visando a melhoria na qualidade de vida das pessoas. 

A Constituição brasileira de 1988, em seu art. 196, determina: 
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.[21] 

Diversas são as políticas públicas desenvolvidas pelo ministério. Dentre elas, pode-se destacar 
a grande preocupação em  promover uma vida digna aos brasileiros. 

O programa "Mortalidade Infantil", por exemplo,  tem por objetivo a redução das 
desigualdades existentes entre Nordeste e Amazonia. Segundo dados do ministério da saúde, a 
proposta é "reduzir, no mínimo, em 5% ao ano a mortalidade infantil (crianças menores de 1 
ano de idade), especialmente o componente neonatal (até 27 dias de nascido), entre os anos de 
2009 e 2010."[22] 

Percebe-se nessa política, o empenho em garantir o direito à vida e a dignidade de crianças, 
que necessitam da intervenção do Estado, para ter seus direitos respeitados. 

Outro programa de destaque no Brasil é o "Mais saúde", o qual contempla um plano com 86 
metas e 208 ações. Tal programa é estruturado através de 04 pilares. O primeiro, tem por 
objetivo a promoção e atenção à saúde. Traz a preocupação da família como um todo. 
Segundo dados do ministério: 

A família é o centro do Mais Saúde. As ações contemplam desde o planejamento familiar até 
a saúde do idoso, com investimento de R$ 38,6 bilhões, dos quais R$ 30,8 bilhões do Plano 
Plurianual e R$ 7,8 bilhões da regulamentação da Emenda 29/CPMF. Os recursos serão 
aplicados na ampliação de serviços e programas de saúde, prevenção de doenças e estímulo à 
adoção de hábitos saudáveis. [23] 

 No segundo pilar, evidencia-se a gestão, trabalho e controle social. Percebe-se, então, o 
movimento de organização da saúde no país, com intuito de bem atender a população. 

O terceiro pilar, busca a ampliação do acesso à saúde com qualidade. Através dos dados 
disponíveis no site do ministério da saúde, verifica-se, que nesse quesito, não apenas as 
estruturas físicas serão contempladas com investimentos. A humanização, é ressaltada como 
meta, nessa política pública de saúde. 

De acordo com o 3º pilar do programa Mais Saúde: 

A humanização no atendimento aos usuários do SUS também é prioridade. O Mais Saúde vai 
apoiar tecnicamente serviços e equipes de humanização, que serão ampliadas de 80 por ano 
para 240 por ano até 2011. O reforço da humanização vai contar ainda com a implantação do 
acolhimento com classificação de risco em 50% dos serviços de pronto-socorro do SUS. 
Mais: serão qualificadas 347 maternidades de referência nos 26 estados e no Distrito Federal 
no Programa Maternidade Amiga da Mulher, garantindo a presença do acompanhante e 
implantando protocolos para atenção e qualificação de 2 mil profissionais que atuam nas 
urgências e emergências do país.[24] 

Nesse ponto, pode-se identificar que, não só as instituições privadas preocupam-se com a 
humanização no atendimento atualmente. Faz-se necessária a inserção de mais profissionais 
qualificados para a implantação de políticas dessa natureza. Muitos profissionais de saúde 
acreditam, que a saúde, ainda, está relacionada apenas ao restabelecimento físico das pessoas. 
Desprezam, por vezes, os desequilíbrios emocionais que prejudicam a recuperação dos 
pacientes. Profissionais da saúde, em inúmeros casos, interagem com pacientes como se 
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coisas fossem. No mundo contemporâneo, tais conceitos estão ultrapassados e, a mudança, 
requer investimento das políticas públicas e interesse dos envolvidos. 

O direito a saúde, assim como o direito a vida, estão tutelados pela Constituição Federal e, 
devem ser providos pelo Estado, pautados pelo valor-guia do ordenamento jurídico brasileiro, 
a dignidade da pessoa. 

 A materialização da dignidade da pessoa, nas políticas públicas de saúde, só será alcançada, 
através da humanização no atendimento. 

Segundo o Presidente do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Pessoa (IMIP), 
instituição filantrópica de Pernambuco, que completou 50 anos, em 2010: 

Muito antes de ser moda falar em humanização da saúde, o IMIP já tinha essa filosofia. Por 
isso, é atual. Nosso principal objetivo é o ser humano. Entendemos que não é só a cura de 
doentes que faz a diferença. É o atendimento, o acompanhamento.[25] 

Ainda sobre o IMIP, o senador Jarbas Vasconcellos, enalteceu o trabalho desenvolvido em 
seu pronunciamento no plenário: 

o Imip desde o princípio se pautou por um atendimento humanizado, bem diferente daquele 
ao qual os mais pobres muitas vezes são submetidos no Brasil. "Essas medidas simples - mas 
revolucionárias tornaram mais humano o ambiente hospitalar e contribuíram para diminuir o 
tempo de internamento e a morbi-mortalidade nos hospitais."[26] 

Por fim, o quarto pilar do programa Mais saúde, apresenta uma preocupação mais técnica com 
a produção, desenvolvimento e cooperação em saúde. Nesse ponto, aspectos de 
gerenciamento das políticas públicas são alvo de discussões e objetivos. 

 Outra política de destaque, relacionada aos direitos da personalidade, é a política nacional de 
humanização (PNH). Essa política teve inicio em 2001, através do Programa Nacional de 
Humanização na Assistência Hospitalar.  Posteriormente, foi extinto e, em 2003 passou a 
vigorar o Programa Nacional de Humanização da Gestão e da Atenção. De acordo com o 
portal da saúde do ministério da saúde: 

Desde sua implantação, a PNH se firmou como uma obra em aberto, porque dialoga com um 
SUS que dá certo, que não se cansa de se reinventar, de criar. Obviamente que esta 
constatação não nos desobriga a apontar que há enormes e complexos desafios, sobre os quais 
temos de nos debruçar para enfrentá-los, mas sempre com a aposta de qualificar um sistema 
que é solidário e inclusivo,[27] 

A política nacional de humanização tem papel fundamental para o restabelecimento físico e 
psíquico das pessoas. Os seres humanos, ao necessitarem de atendimento médico, 
internamento em hospitais, interrompem abruptamente suas atividades habituais. As pessoas 
tornam-se mais instáveis emocionalmente e o respeito e humanização no atendimento, podem 
acalmar as almas transtornadas. 

Em 2000, o Ministério da saúde publicou o Manual de Humanização, o qual entende que: 

Humanizar é garantir à palavra a sua dignidade ética. Ou seja, para que o sofrimento humano, 
as percepções de dor ou de prazer sejam humanizados, é preciso que as palavras que o sujeito 
expressa sejam reconhecidas pelo outro. É preciso, ainda, que esse sujeito ouça do outro 
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palavras de seu reconhecimento. É pela linguagem que fazemos as descobertas de meios 
pessoais de comunicação com o outro. Sem isso, nos desumanizamos reciprocamente. Em 
resumo: sem comunicação, não há humanização. A humanização depende de nossa 
capacidade de falar e de ouvir, depende do diálogo com nossos semelhantes.[28] 

Muitas outras políticas de saúde são desenvolvidas pelos governos federal, estadual e 
municipal. Entretanto, o objetivo do presente trabalho é demonstrar que a humanização no 
atendimento, é essencial para a tutela da dignidade da pessoa humana. A humanização pode 
ser alcançada, através da implantação dos princípios e práticas da hotelaria hospitalar. Como 
mencionada inicialmente, a hotelaria é capaz de promover mudanças comportamentais 
focadas para o atendimento hospitaleiro às pessoas. 

No próximo capítulo, então, serão abordados o conceito de hotelaria hospitalar e seus reflexos 
nas políticas públicas de saúde. 

  

4   HOTELARIA HOSPITALAR 

  

Desde os tempos mais remotos, sempre houve uma preocupação com a saúde e humanização 
no trato entre as pessoas. De acordo com Ornélio Dias de Moraes, "A preocupação com a 
saúde e a cura dos males, de doenças e de algum tipo de sofrimento é inerente à condição 
humana desde o alvorecer das civilizações."[29] 

Nos primórdios, viajantes, peregrinos ou pessoas enfermas eram recebidas nas hospedarias. 
Segundo Suely Domingues Romero Hauser, "inicia-se a "Era dos Hospitais" com atividades 
básicas de restaurar a saúde, pregar a assistência, simplesmente concluindo diagnóstico e 
efetuando tratamento limitados pelos padrões e condições da época.[30] A caridade existente 
nessa época, estava extremamente, relacionada aos fortes valores religiosos das pessoas. 

A caridade, fraternidade e hospitalidade eram praticadas por deveres cristãos. As pessoas 
atendiam os enfermos e necessitados, pois temiam desobedecer seus valores religiosos e 
serem castigados por suas atitudes. 

Nesse fundo contextual, a hotelaria hospitalar, busca reaproximar essas duas áreas que já 
caminharam juntas no passado. 

Segundo Adalto Félix de Godoi: 

Uma das mais antigas modalidades de turismo, viajar a procura de recursos para preservar a 
saúde, tratar doenças ou buscar a cura para males e enfermidades, sempre moveu uma grande 
quantidade de pessoas à procura dos mais diversos tratamentos onde quer que estes se 
encontrassem.[31] 

A hotelaria hospitalar tem apresentado grande crescimento com o passar dos anos. Gestores 
de hospitais, profissionais da saúde e os próprios pacientes, reconhecem, atualmente, que a 
prestação dos serviços médicos, aliada à qualidade e humanização no atendimento, são 
primordiais para o setor de saúde. 
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[...] Preocupados com o estado físico e emocional do cliente de saúde e, principalmente, com 
as internações prolongadas e as horas gastas por familiares e amigos em recintos que parecem 
mais muros de lamentações do que salas de espera, alguns gestores estão tentando deixar para 
trás a imagem clássica de hospital, levando para as instituições mudanças e serviços que 
minimizem o impacto desses momentos difíceis, transformando a estada no ambiente 
hospitalar mais agradável [...].[32] 

Nesse contexto, surge o conceito de hotelaria hospitalar, o qual envolve, tanto aspectos 
estruturais, como comportamentais, dos envolvidos no processo. 

Conforme demonstra Adalto Félix de Godoi , "Hotelaria hospitalar é a introdução de técnicas, 
procedimentos e serviços de hotelaria em hospitais com o consequente benefício social, físico, 
psicológico e emocional para pacientes, familiares e funcionários." [33] 

No mesmo sentido, encontra-se o entendimento de Marcelo Boeger, segundo o qual, 
"hotelaria hospitalar é a reunião de todos os serviços de apoio, que, associados aos serviços 
específicos, oferecem aos clientes internos e externos conforto, segurança e bem-estar, 
durante seu período de internação."[34] 

A hotelaria hospitalar visa, portanto, a inclusão de serviços de hotelaria nos hospitais, com o 
objetivo de facilitar processos, para funcionários e pacientes. 

Os clientes de saúde, como são chamados atualmente, precisam de tratamento adequado, para 
que seu estado psíquico seja preservado. Os seres humanos, pelo princípio da dignidade da 
pessoa humana, previsto na Constituição Federal, devem ser respeitados em sua totalidade. 
Em hospitais públicos, presencia-se, ainda, uma série de violações aos direitos da 
personalidade, tais como a honra, intimidade e até mesmo, a imagem da pessoa. Cidadãos de 
bem, desprovidos de recursos financeiros para custear planos de saúde ou tratamentos 
particulares, recebem do Estado, prestações de serviços, muito aquém, do mínimo necessário 
à preservação da dignidade. Não são raras as internações em corredores, salas de espera, 
presenciadas em hospitais públicos. Sem dúvida, tais medidas expõem a pessoa a situações 
degradantes, espezinhando sua dignidade. 

As pessoas com saúde debilitada, necessitam amparo dos profissionais da saúde para o seu 
restabelecimento. Ao contrário do que muitos pensam, a hotelaria hospitalar não é privilégio 
apenas dos hospitais privados. Alguns hospitais públicos, já visualizam os benefícios da 
hotelaria hospitalar na recuperação dos pacientes. 

No serviço hospitalar público a preocupação com o bem-estar do paciente aconteceu depois 
que o Ministério da Saúde avaliou uma de suas pesquisas, entre os anos de 1999 e 2000. O 
estudo pretendia descobrir o que mais desagradava ao usuário do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o resultado assustou os técnicos do governo. De acordo com os resultados a grande 
maioria dos pacientes se queixou do atendimento ruim dos profissionais. "Mas por quê tratar 
mal o paciente se ele é o nosso principal cliente?"[35] 

Com isso, percebe-se que, apesar de o país viver uma crise no setor de saúde, no qual 
hospitais têm dificuldade em melhorar a estrutura física, a hotelaria hospitalar pode ser um 
instrumento capaz de promover a humanização, através de mudanças comportamentais nos 
prestadores de serviços de saúde. 

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP (Incor) comprova a viabilidade de 
implantação da hotelaria hospitalar em instituições públicas. De acordo com entrevista 
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realizada com a enfermeira Vilma Inácio Costa, a hotelaria hospitalar iniciou em 2000, a 
partir da "necessidade de adequar os serviços de hotelaria nas unidades de internação, visando 
implementar melhorias na qualidade (fluxo/conforto) para o melhor acolhimento do paciente 
em suas necessidades."[36] Ainda, segundo a enfermeira, a dificuldade em implantar a 
hotelaria hospitalar em instituição pública, refere-se, ao "investimento inicial para adequação 
de recursos humanos e aquisição de bens e serviços de hotelaria."[37]  

Diante do panorama em que se encontra a saúde pública no Brasil, fica evidente, a 
necessidade de implantação de políticas públicas que objetivem um atendimento mais digno 
ao cidadão. Essas políticas podem ser benéficas, inclusive, para acelerar o tratamento dos 
doentes. Segundo Vilma Inácio da Costa, 

acredito que os processos institucionais ajustados e focados na hotelaria hospitalar e 
humanização deverão acolher e auxiliar no bem estar físico e psíquico. Com isso, 
proporcionar melhor aderência ao tratamento e, consequentemente, diminuir o tempo de 
recuperação da doença (tendência), auxiliando na terapêutica proposta. [38] 

Se não é possível fazer a reestruturação física das instituições de saúde, cabe ao Estado, 
promover mudanças culturais acerca do atendimento na saúde no país. No Incor, percebe-se 
que a hotelaria hospitalar proporciona melhor atendimento aos pacientes e acompanhantes. 

Assim como os hospitais privados preocupam-se com a humanização dos serviços prestados, 
deve-se destacar que, os hospitais públicos são mantidos com recursos de tributos, recolhidos 
pelo contribuinte. Portanto, o mínimo que se espera, é que o Estado proporcione condições 
adequadas de tratamento, pois os bens tutelados nesse caso, são os mais valiosos para 
quaisquer pessoas: a vida e a saúde. 

A hotelaria hospitalar pode ser o instrumento capaz de provocar tais mudanças. É evidente 
que, os benefícios gerados promoverão melhorias a todos os envolvidos.  

Os hospitais precisam de uma reestruturação organizacional. Conceitos atuais de nutrição e 
gastronomia podem ser trabalhados em conformidade aos princípios da hotelaria hospitalar. A 
alimentação fornecida pelos hospitais, principalmente no que diz respeito aos acompanhantes, 
deve ser revista. Ressalta-se que, acompanhantes gozam de plena saúde, e não precisam 
comer as conhecidas, "comidas de hospital." Verifica-se que, políticas públicas de gestão 
adequada nos hospitais podem, ao contrário do que muitos acreditam, gerar receitas para a 
instituição de saúde. 

Quando os hospitais públicos passarem a ser geridos eficazmente, tais políticas servirão de 
incremento na receita dos hospitais. 

Com medidas simples, a hotelaria hospitalar pode proporcionar humanização no atendimento 
e receita às instituições de saúde. Ações de entretenimento para pacientes e acompanhantes 
podem ser proporcionadas, em parcerias com empresas privadas, socialmente responsáveis e 
até mesmo, grupos de voluntários. Apresentações musicais, teatros, brinquedotecas, dentre 
tantas possibilidades, são formas de proporcionar uma estada pautada no respeito à dignidade 
do ser humano. 

5 CONCLUSÃO 
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A saúde e a via são direitos fundamentais das pessoas. Por isso, são direitos indisponíveis, 
instransmissíveis e irrenenciáveis. Tais direitos devem ser preservados e promovidos, 
pautados sob o valor-guia da Constituição Federal Brasileira, a dignidade da pessoa humana. 

Presencia-se, no mundo contemporâneo, constantes violações aos direitos da personalidade e 
à própria dignidade da pessoa humana nas instituições de saúde. Como mencionado 
anteriormente, faz parte do dia-a-dia dos profissionais e instituições de saúde, atendimentos 
em corredores, salas de espera, dentre outras atrocidades. 

O ser humano, com sua saúde física debilitada, requer cuidados especiais para o seu 
restabelecimento. As pessoas, quando adentram em hospitais ou demais locais de atendimento 
de saúde, encontram-se fragilizadas e emocionalmente desequilibradas. Pacientes e 
acompanhantes interrompem suas atividades diárias, sem muitas vezes saber, exatamente, 
quando terão suas vidas normalizadas. 

O Estado, como encarregado de gerir as políticas públicas de saúde, tem a missão de 
promover o bem-estar físico e emocional dos cidadãos. Verifica-se que, a prestação do serviço 
público, deve atender princípios constitucionais de eficiência e boa prestação do serviço 
público. Os pacientes, na verdade, são contribuintes que querem, nesse momento de angústia, 
aflição e dor, receber o retorno de seus tributos pagos, na forma de uma prestação de serviço 
adequada. 

A hotelaria hospitalar pode ser um instrumento de promoção do direito à saúde do cidadão de 
forma digna. Instituições privadas já aderiram, francamente, a esse conceito. Por possuírem 
melhores condições financeiras, tais instituições trabalham não só com a conscientização 
acerca da hospitalidade e humanização, mas também, através de uma reestruturação das 
instalações físicas do local. 

Instituições públicas, por sua vez, em sua grade maioria, desprovidas de recursos financeiros, 
podem investir na hotelaria hospitalar como forma de humanizar o atendimento. Além disso, a 
hotelaria hospitalar quando bem implantada, pode ser fonte de receita para hospitais e demais 
instituições de saúde. 

Como mencionado, os hospitais podem implantar serviços, sem qualquer custo, necessitando, 
apenas, de gestores públicos comprometidos em buscar parcerias com empresas privadas 
socialmente responsáveis e também grupos de voluntários. 

Algumas políticas públicas já sinalizam a preocupação com a humanização no atendimento. 
Essas iniciativas devem ser priorizadas e, para isso, necessita-se de grande trabalho e 
conscientização. A hotelaria hospitalar não pode ser considerada luxo desnecessário. A 
valorização da humanização promove a dignidade da pessoa. 

A saúde e a vida estão em jogo quando se fala em políticas públicas de saúde. Pobres, ricos, 
independente de raça, sexo ou religião, encontram-se fragilizados quando sua saúde física ou 
mental não funciona bem. Cabe, então à todos os envolvidos, promoverem mudanças no 
atendimento hospitalar no Brasil. A humanização pode ser alcançada sem grandes aportes de 
recursos financeiros. Não se pode mais aceitar, no mundo contemporâneo, tamanhas violações 
à dignidade da pessoa humana. 
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
 

JUDICIALIZATION HEALTH 
 
 
 

Adriane Haas 
Eduardo Hoffmann 

 

RESUMO 
A saúde como corolário da vida humana é um direito fundamental social, tendo garantida sua 
proteção pela Constituição Federal. Tal garantia é efetuada através das políticas públicas do 
Estado, o que no Brasil foi naturalmente judicializado, pois tais políticas não se mostraram 
suficientes na prestação do serviço à população brasileira, necessitando da intervenção 
judiciária para adequar a prestação do direito à saúde ao cidadão, intervindo inclusive na 
decisão orçamentária do Poder Público. Os critérios para alocação dos recursos financeiros 
são muitos, sendo que devem ser analisados com cautela, pois não é uma decisão fácil, 
cabendo ao Poder Público demonstrar sua impossibilidade de cumprir determinada decisão, 
equilibrando a reserva do possível em prol da garantia do mínimo existencial. Ademais, para 
priorizar a proteção da saúde dos cidadãos, deve-se ajustar orçamentos, atualizar 
medicamentos e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, alocar recursos, tudo em prol de 
garantir a vida digna do cidadão. 
PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE; POLÍTICAS PÚBLICAS; ALOCAÇÃO DE RECURSOS; 
INTERVENÇÃO JUDICIAL. 
 
ABSTRACT 
Health as a corollary of human life is a fundamental social right, and guaranteed their 
protection by the Constitution. This warranty is made through the public policies of the State, 
which in Brazil was naturally judicialized, because such policies were not sufficient to 
provide the service to the brazilian population, requiring judicial intervention to tailor the 
provision of citizens' right to health including intervening in the decision of the government 
budget. The criteria for allocation of financial resources are many, but they must be carefully 
analyzed because it is not an easy decision, leaving the Government to demonstrate its 
impossibility to meet certain decision, balancing the reserve for the guarantee in favor of the 
existential minimum. Furthermore, to prioritize the protection of citizens' health, you should 
adjust budgets, update medications and treatments by Unified Health System, allocate 
resources, all in favor of guaranteeing the worthy life of the citizen. 
KEYWORDS: HEALTH; PUBLIC POLICY; RESOURCE ALLOCATION; JUDICIAL 
INTERVENTION. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A SAÚDE FAZ PARTE DA EXISTÊNCIA DO SER HUMANO. QUEM ESTÁ 

SAUDÁVEL VIVE UMA VIDA MAIS FELIZ. DO CONTRÁRIO, QUEM SE 

ENCONTRA ENFERMO, PODE PASSAR POR MUITA DIFICULDADE ATÉ 

ENCONTRAR O AUXÍLIO NECESSÁRIO PARA OBTER O TRATAMENTO 

ADEQUADO. 

NO BRASIL, QUEM POSSUI MELHORES CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

COMPRA REMÉDIOS E SE UTILIZA DE TRATAMENTOS, SEJA ATRAVÉS DO 

PAGAMENTO DE PLANOS DE SAÚDE OU ATRAVÉS DAS BENESSES 

CONCEDIDAS PELOS EMPREGADORES. 

MAS COMO FICA A SITUAÇÃO DAQUELES QUE NÃO POSSUEM 

COBERTURA MÉDICA PAGA?  

A NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL GARANTE O DIREITO À SAÚDE A 

TODO CIDADÃO. VIGE NO BRASIL, O PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DA 

SAÚDE.  

O ARTIGO 196 DA CARTA MAGNA ASSEVERA SER UM DEVER DO 

ESTADO O DIREITO À SAÚDE DE TODOS, A SER ATENDIDO ATRAVÉS DE 

POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA 

E PARA GARANTIR O ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES PARA PROTEÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO. 

O PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS DE 1966, RATIFICADO PELO BRASIL, ESTABELECE EM SEU ART. 

12 QUE: OS ESTADOS-PARTES DO PRESENTE PACTO RECONHECEM O DIREITO 

DE TODA PESSOA DE DESFRUTAR O MAIS ELEVADO NÍVEL POSSÍVEL DE 

SAÚDE FÍSICA E MENTAL. 

DESTA MANEIRA, COMO O DIREITO À SAÚDE É UM ASSUNTO 

CONSTITUCIONALIZADO E TAMBÉM DISCUTIDO INTERNACIONALMENTE, 

ELE NATURALMENTE FOI NO BRASIL TAMBÉM JUDICIALIZADO, UMA VEZ 

QUE O ESTADO NÃO CONSEGUIU SE MOSTRAR EFICIENTE NA PRESTAÇÃO 

DESTE SERVIÇO A TODA POPULAÇÃO. 

OCORRE QUE MUITAS DEMANDAS VÊM SURGINDO E ATOLANDO O 

PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR JUNTO AOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS, 

PARA ADEQUAR A DEVIDA PRESTAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE DO 

CIDADÃO.  
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AÍ SURGEM DIVERSAS DÚVIDAS. ATÉ QUE PONTO PODE O ESTADO 

INTERVIR NO ORÇAMENTO PÚBLICO? DEVE ELE RESPEITAR A GARANTIA 

DA RESERVA DO POSSÍVEL? PODE ALOCAR RECURSOS PARA GARANTIR O 

DIREITO À SAÚDE? 

  

2. O DIREITO À SAÚDE 

  

O DIREITO À SAÚDE É UM DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO1[1], 

GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE E TIDO POR DEVER DO ESTADO. 

TAMBÉM É CONSIDERADO UM DIREITO SOCIAL, CONFORME PREVISTO NO 

ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FAZENDO PARTE DOS CHAMADOS 

DIREITOS DE SEGUNDA DIMENSÃO (OU GERAÇÃO)1[2]. 

A SAÚDE TAMBÉM ESTÁ EMBUTIDA NO CONCEITO DE DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA, QUE É TIDA POR FUNDAMENTO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL1[3]. TEM-SE AINDA, QUE O DIREITO À SAÚDE É 

TIDO POR UM DIREITO SUBJETIVO, OU SEJA, AQUELE QUE PODE SER 

EXIGIDO PELO SEU TITULAR, MAS ACIMA DE TUDO, TAMBÉM DEVE SER 

COMPREENDIDO COMO DIREITO FUNDAMENTAL OBJETIVO, NO SENTIDO 

COMUNITÁRIO, DO PONTO DE VISTA DA SOCIEDADE, PODENDO-SE FALAR 

EM RESPONSABILIDADE COMUNITÁRIA DOS INDIVÍDUOS1[4]. 

PARA MANTER A SAÚDE, O ESTADO DEVE OBSERVAR TRÊS 

MODALIDADES DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RESPEITAR, PROTEGER E 

IMPLEMENTAR1[5].  

O ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMPLEMENTA:  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8109



ESTE DISPOSITIVO APRESENTA CARÁTER IMPERATIVO, IMPONDO 

AO ESTADO A FUNÇÃO BÁSICA E ESSENCIAL DE ATUAR, A FIM DE 

EXERCER POLÍTICAS E AÇÕES QUE CONSTRUAM UMA NOVA ORDEM 

SOCIAL, QUE MELHORE O BEM ESTAR DE TODOS QUE ESTIVEREM EM 

TERRITÓRIO NACIONAL, TORNANDO-SE EVIDENTE A FUNÇÃO PRECÍPUA 

DO ESTADO EM ATUAR VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, 

PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE AO DIREITO CONSAGRADO À SAÚDE1[6]. 

O BRASIL IMPLANTOU O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, 

INICIALMENTE PREVISTO NO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

POSTERIORMENTE, RECEBENDO TRATAMENTO ESPECÍFICO PELA LEI Nº 

8.080/1990. 

O SISTEMA DE SAÚDE É FINANCIADO PELA SEGURIDADE SOCIAL, 

PELA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, SENDO DE 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE DE TAIS ENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 

24, XII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

A SAÚDE É FORMADA PELOS SEGUINTES PRINCÍPIOS: 

A. ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. TODOS TÊM DIREITO À SAÚDE, DE 

IGUAL MODO, TANTO OS NACIONAIS QUANTO OS ESTRANGEIROS 

RESIDENTES NO PAÍS; B. PROVIMENTO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS POR 

MEIO DE REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, INTEGRADOS EM 

SISTEMA ÚNICO; C. DESCENTRALIZAÇÃO, COM DIREÇÃO ÚNICA EM 

CADA ESFERA DE GOVERNO; D. ATENDIMENTO INTEGRAL, COM 

PRIORIDADE PARA AS ATIVIDADES PREVENTIVAS, COMO, POR EXEMPLO, 

DE VACINAÇÃO; E. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO, 

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE; F. PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA NA ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE, OBEDECIDOS OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS1[7]. 

  

ALÉM DESTES, TAMBÉM O ART. 7º DA LEI Nº 8.080/1990 

ACRESCENTA OUTROS PRINCÍPIOS1[8]. PARA QUE TUDO ISTO SEJA 

OBSERVADO, O ESTADO TEM QUE DISPOR DOS RECURSOS PARA 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESTA FORMA, A UNIÃO, OS ESTADOS, DISTRITO 

FEDERAL E OS MUNICÍPIOS DEVEM APLICAR NA SAÚDE RECURSOS 

MÍNIMOS DERIVADOS SOBRE PORCENTAGEM DE ARRECADAÇÃO DE 

DETERMINADOS IMPOSTOS.  
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NO CASO DOS ESTADOS, POR EXEMPLO, 12% DO PRODUTO DA 

ARRECADAÇÃO DOS SEUS IMPOSTOS, PREVISTOS NO ARTIGO 155 E DOS 

RECURSOS DOS ARTIGOS 157 E 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVERÃO 

SER APLICADOS NA SAÚDE. EM SE TRATANDO DOS MUNICÍPIOS, 15% DO 

PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE SEUS IMPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 

156 E DOS RECURSOS DOS ARTIGOS 158 E 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

SERÃO APLICADOS NA SAÚDE.   

OCORRE QUE, MUITAS VEZES, AINDA QUE HAJA ESSA 

PORCENTAGEM RESERVADA ÀS AÇÕES DE SAÚDE, A UNIÃO, OS ESTADOS 

E OS MUNICÍPIOS NÃO CONSEGUEM COBRIR TODA A NECESSÁRIA E 

INDISPENSÁVEL ASSISTÊNCIA À SAÚDE POPULAR.  

Ives Gandra Martins demonstra seu inconformismo com o contido no art. 196 da 

Constituição Federal: 

O art. 196 é uma excelente carta de princípios absolutamente divorciada 

da realidade brasileira [...] o acesso à assistência médica e hospitalar no País é 

um direito de poucos brasileiros, estando alijada grande parte da população do 

exercício de tal direito. Por outro lado, esse dever o Estado não cumpre, quer 

através da União, quer dos Estados e da grande maioria dos Municípios1[9]. 
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ISTO SE DÁ PELO FATO DE QUE, PARA MANTER O SISTEMA DE 

SAÚDE O CUSTO É ALTO, FALTAM INVESTIMENTOS, HÁ FALHAS NA 

PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA, O QUE VEM 

GERANDO A DECADÊNCIA DO SUS E DO DIREITO À SAÚDE DO CIDADÃO. 

DISTO, DECORRE QUE O JUDICIÁRIO VEM SENDO CADA VEZ MAIS 

SOLICITADO PARA SOLUCIONAR ESTAS QUESTÕES, DETERMINANDO QUE 

A ADMINISTRAÇÃO CUMPRA COM SEU PAPEL DE DAR RESPALDO E 

GARANTIR O DIREITO À SAÚDE À TODOS OS CIDADÃOS1[10].  

RESTA SABER OS IMPACTOS QUE AS DECISÕES JUDICIAIS PODEM 

CAUSAR, UMA VEZ QUE QUANDO A ADMINISTRAÇÃO É CONSTRANGIDA, NAS 

VIAS JURISDICIONAIS, A PRESTAR, INDISCRIMINADAMENTE, ATENDIMENTO 

MÉDICO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, OS COFRES PÚBLICOS SOFREM 

GRANDE PREJUÍZO, COMPROMETENDO O FUNCIONAMENTO DO ESTADO 

COMO UM TODO E NÃO APENAS DA ESTRUTURA DO SUS1[11]. 

LEVANTAMENTO RECENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 

CNJ, REALIZOU BALANÇO CONSTATANDO QUE TRAMITAM NO JUDICIÁRIO 

ATUALMENTE, 240.980 PROCESSOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, SENDO 

A MAIOR DELAS RECLAMANDO ACESSO A MEDICAMENTOS E 

PROCEDIMENTOS MÉDICOS PELO SUS, VAGAS EM HOSPITAIS1[12], ENTRE 

OUTRAS, O QUE VEM CORROBORAR COM A PREOCUPAÇÃO RECENTE 

SOBRE O ASSUNTO, QUE MERECE CADA VEZ MAIS ATENÇÃO POR PARTE 

DO PODER PÚBLICO. 

  

3.  POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO 

JUDICIÁRIO  

  

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL É HIERARQUICAMENTE SUPERIOR A 

TODAS AS OUTRAS NORMAS EXISTENTES EM NOSSO ORDENAMENTO, 

HAVENDO SUPREMACIA INCLUSIVE COM RELAÇÃO AOS PODERES 

EXISTENTES: 

(...) na fórmula política do regime democrático, que nenhum dos Poderes 

da República está acima da Constituição e das leis. Nenhum órgão do Estado - 

situe-se ele no Poder Judiciário, no Poder Executivo ou no Poder Legislativo - é 

imune ao império das leis e à força hierárquico-normativa da Constituição1[13].  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8112



  

ASSIM, CABE AO JUDICIÁRIO FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS 

NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE FISCALIZANDO O LEGISLADOR 

ORDINÁRIO E O ADMINISTRADOR PÚBLICO, QUANDO SEUS ATOS 

VIOLAREM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL1[14], PRINCIPALMENTE NO QUE 

TANGE AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, DENTRE ELES, O 

DIREITO À SAÚDE. 

HAVENDO TAMBÉM OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM AGIR, 

QUANDO É SEU DEVER, AS QUESTÕES SÃO TRAZIDAS AO JUDICIÁRIO PARA 

OBTEREM RESPALDO1[15].  

NESSES CASOS NÃO HÁ INVASÃO DE COMPETÊNCIA, MAS APENAS 

SUPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DO DEVER DE PROTEÇÃO DO ESTADO (DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE NECESSÁRIAS), EM RAZÃO DA OMISSÃO DO ÓRGÃO 

QUE, INICIALMENTE, DEVERIA TÊ-LO FEITO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES1[16]. 

TAL INTERVENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA COMPLEMENTAR 

EVENTUAL ATUAÇÃO DEFICIENTE DO ÓRGÃO PÚBLICO, A FIM DE EVITAR 

LESÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

O ADMINISTRADOR PÚBLICO POSSUI DISCRICIONARIEDADE PARA 

DAR SOLUÇÃO CORRETA À CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA, ANTE OS MAIS 

DIVERSOS FATOS DA VIDA, EM QUE A LEI NÃO PODERIA ABRANGER1[17]. 

COM ESTA MARGEM DE LIBERDADE, PODE O ADMINISTRADOR AGIR COM 

DESVIO DE PODER, ONDE SE FAZ IMPERIOSO QUE O JUDICIÁRIO HAJA 

PARA CORRIGIR TAIS ATOS. 

ADEMAIS, É SABIDO QUE PARA MANTER QUALQUER AÇÃO DO 

ESTADO, ISTO ENVOLVE RECURSOS A SEREM GASTOS NAS MAIS 

VARIADAS ÁREAS. PARA MANTER A ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO É 

DIFERENTE, DEPENDE-SE DA ESCOLHA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO EM 

APLICAR O RECURSO NESTA ÁREA, SENDO QUE O CONJUNTO DE 

ATIVIDADES QUE ELE EXERCE É O QUE SE CHAMA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS.  
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ESTAS ESCOLHAS NÃO CONSTITUEM MERA LIBERALIDADE DO 

AGENTE, MAS SIM ESTÃO VINCULADAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE 

DETERMINA FINS PARA PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS, POIS É NESTE MOMENTO QUE TAIS DIREITOS SERÃO 

CONCRETIZADOS1[18]. ASSIM, ALÉM DA VINCULAÇÃO ESPECÍFICA AOS FINS 

PRIORITÁRIOS CONTIDOS NO TEXTO CONSTITUCIONAL, A DEFINIÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS E, CONSEQUENTEMENTE, DO DESTINO A SER DADO AOS 

RECURSOS PÚBLICOS, SOFRE UMA LIMITAÇÃO JURÍDICA GENÉRICA, QUE 

DECORRE DO PRÓPRIO ESTADO REPUBLICANO1[19].   

AINDA ASSIM, O AGENTE PÚBLICO POSSUI UMA LIBERALIDADE OU 

DISCRICIONARIEDADE PARA PODER ESCOLHER COMO APLICAR OS 

RECURSOS EM DETERMINADA ÁREA, COMO POR EXEMPLO, NA SAÚDE. 

O PROBLEMA OCORRE QUANDO ESTA ESCOLHA NÃO ATENDE AS 

NECESSIDADES DOS CIDADÃOS. CABE AOS OUTROS DOIS PODERES 

(LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO), O DEVER DE INTERVIR PARA ASSEGURAR A 

DEVIDA APLICAÇÃO DO RECURSO.   

DE ACORDO COM O DISCURSO DE LUIS ROBERTO BARROSO, EM 

UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO AO STF, PARTE DA ENERGIA QUE ESTÁ 

SENDO CANALIZADA PARA O DEBATE ACERCA DA JUDICIALIZAÇÃO DEVERIA 

SER INVESTIDA NO DEBATE ACERCA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO. É AÍ 

QUE SE FAZEM AS ESCOLHAS EM UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA. AS 

ESCOLHAS BOAS E AS ESCOLHAS TRÁGICAS1[20]. 

QUANDO O PODER JUDICIÁRIO É INSTADO A AGIR, ELE INTERVÉM 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIR A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, DENTRE OS QUAIS, O DIREITO À SAÚDE1[21].

  

LOGO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ALGUNS AUTORES ASSIM SE MANIFESTAVAM: A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

ESTÁ IMPREGNADA DE UM ESPÍRITO GERAL DE PRIORIZAÇÃO DE DIREITOS E 

GARANTIAS ANTE O PODER PÚBLICO. (...) EVIDENTE QUE A AMPLIAÇÃO DO 

CONTROLE JURISDICIONAL NÃO HÁ DE LEVAR À SUBSTITUIÇÃO DO 

ADMINISTRADOR PELO JUIZ; CULMINARÁ COM A ANULAÇÃO DE ATOS, A 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, A ABSTENÇÃO DE AGIR, ETC1[22]. 
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DESTA FORMA, É DE SE VER NITIDAMENTE A POSSIBILIDADE DE O 

JUDICIÁRIO INTERVIR NO PODER PÚBLICO, QUER PARA CORRIGIR OS ATOS 

DE SEUS ADMINISTRADORES, QUER PARA GARANTIR QUE SE CUMPRAM 

OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, DENTRE ELES O DIREITO À 

SAÚDE. 

  

4. RESERVA DO POSSÍVEL X MÍNIMO EXISTENCIAL 

  

O MÍNIMO EXISTENCIAL PODE SER COMPREENDIDO COMO O 

CONJUNTO AMPLO DE ATIVIDADES PARA PROMOVER A DIGNIDADE 

INDIVIDUAL OU SOCIAL DO CIDADÃO1[23]. 

NESTE ASPECTO, PARA SE GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, UMA SÉRIE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DEVEM SER 

RESPEITADOS, DENTRE ELES, O DIREITO À ALIMENTAÇÃO, À SAÚDE, À 

MORADIA, À EDUCAÇÃO, AO EMPREGO, DENTRE OUTROS, QUE 

REPRESENTAM UM MÍNIMO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA TAL 

MISTER. 

CONTUDO, O DIREITO FUNDAMENTAL DO MÍNIMO EXISTENCIAL 

DEVE POSSUIR CONTEÚDO VARIÁVEL E TER CONCEITO FLEXÍVEL, POR 

TRATAR DE PROBLEMAS QUANTITATIVOS, DEVE MANTER UMA 

PERSPECTIVA ABERTA E CASUÍSTICA, POIS DEPENDE DO TEMPO, LUGAR, 

ESTRUTURA E NÍVEL ECONÔMICO E FINANCEIRO DA SOCIEDADE1[24]. 

POR OUTRO LADO, TEM-SE A RESERVA DO POSSÍVEL COMO 

ESPÉCIE DE LIMITE JURÍDICO E FÁTICO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, 

SENDO QUE PARA MANTÊ-LO, OS DIREITOS SOCIAIS FICAM 

CONDICIONADOS À DISPONIBILIDADE DE RECURSOS SUSCETÍVEIS, PARA 

QUE NÃO SE INVIABILIZE TODO O SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA, LOCALIZADA 

NO CAMPO DISCRICIONÁRIO DAS DECISÕES ORIUNDAS DAS POLÍTICAS DE 

GOVERNO E DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, AS QUAIS ESTÃO SINTETIZADAS 

NO ORÇAMENTO PÚBLICO1[25]. 

QUANDO TRATAR-SE DE AUSÊNCIA DE RECURSOS, ESTÁ-SE DIANTE 

DA RESERVA DO POSSÍVEL FÁTICA E, NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE 

DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ESTÁ-SE DIANTE DA 

RESERVA DO POSSÍVEL JURÍDICA, COMO NAS HIPÓTESES DO ART. 167 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
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FEITA A DISTINÇÃO, É DE SE MENCIONAR QUE O PODER PÚBLICO, 

QUANDO ACIONADO JUDICIALMENTE, MUITAS VEZES ALEGA A RESERVA 

DO POSSÍVEL PARA TENTAR SE EXIMIR DA PRESTAÇÃO, PRINCIPALMENTE 

NOS CASOS EM QUE SE BUSCA GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. 

CONTUDO, A ALEGAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO MERECE 

SER ACATADA SEM RESSALVAS, POIS ELA NÃO PODE SER CONSIDERADA 

UM LIMITE ABSOLUTO PARA NEGAR A REALIZAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: A RESERVA DO POSSÍVEL É APENAS UM DOS ARGUMENTOS 

QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JUIZ NO MOMENTO EM QUE FORMULA A 

SUA DECISÃO, BUSCANDO COMPATIBILIZAR A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO COM A DEVIDA RESPONSABILIDADE ESTATAL1[26]. 

NESTE SENTIDO, É CERTO QUE A RESERVA DO POSSÍVEL DEVE 

CONVIVER HARMONICAMENTE PARA GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL 

DO CIDADÃO:  

(...) a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. 
O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido 
judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo 
Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter 
recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, 
ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 
fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da 
Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do 
bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua 
própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições 
materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa 
dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 
prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá 
discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se 
deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de 
prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do 
possível 1[27]. 
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NESTE SENTIDO, OS TRIBUNAIS SUPERIORES JÁ SE UTILIZAM DO 

CRITÉRIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DOS 

DIREITOS SOCIAIS, DENTRE ELES O DA SAÚDE: 
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ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE JUDICIAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - 

DIREITO À SAÚDE- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO - MANIFESTA NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - 

NÃO-OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO 

EXISTENCIAL - 1- NÃO COMPORTA CONHECIMENTO A DISCUSSÃO A 

RESPEITO DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIGURAR 

NO PÓLO ATIVO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EM VISTA DE QUE 

O TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU A QUESTÃO UNICAMENTE SOB O 

PRISMA CONSTITUCIONAL. 2- NÃO HÁ COMO CONHECER DE RECURSO 

ESPECIAL FUNDADO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ANTE A NÃO-

REALIZAÇÃO DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. 3- A PARTIR DA 

CONSOLIDAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS, A FUNÇÃO 

ESTATAL FOI PROFUNDAMENTE MODIFICADA, DEIXANDO DE SER 

EMINENTEMENTE LEGISLADORA EM PRÓ DAS LIBERDADES PÚBLICAS, 

PARA SE TORNAR MAIS ATIVA COM A MISSÃO DE TRANSFORMAR A 

REALIDADE SOCIAL. EM DECORRÊNCIA, NÃO SÓ A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA RECEBEU A INCUMBÊNCIA DE CRIAR E IMPLEMENTAR 

POLÍTICAS PÚBLICAS NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DOS FINS 

CONSTITUCIONALMENTE DELINEADOS, COMO TAMBÉM, O PODER 

JUDICIÁRIO TEVE SUA MARGEM DE ATUAÇÃO AMPLIADA, COMO FORMA 

DE FISCALIZAR E VELAR PELO FIEL CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

CONSTITUCIONAIS. (...) POR OUTRO LADO, QUALQUER PLEITO QUE VISE 

A FOMENTAR UMA EXISTÊNCIA MINIMAMENTE DECENTE NÃO PODE SER 

ENCARADO COMO SEM MOTIVOS, POIS GARANTIR A DIGNIDADE 

HUMANA É UM DOS OBJETIVOS PRINCIPAIS DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO. POR ESTE MOTIVO, O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL 

NÃO PODE SER OPOSTO AO PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 6- 

ASSEGURAR UM MÍNIMO DE DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, DENTRE OS QUAIS A EDUCAÇÃO E A 

SAÚDE, É ESCOPO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL QUE NÃO 

PODE SER CONDICIONADO À CONVENIÊNCIA POLÍTICA DO 

ADMINISTRADOR PÚBLICO. A OMISSÃO INJUSTIFICADA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM EFETIVAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDAS E ESSENCIAIS PARA A PROMOÇÃO 

DA DIGNIDADE HUMANA NÃO DEVE SER ASSISTIDA PASSIVAMENTE PELO 
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PODER JUDICIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E 

IMPROVIDO1[28]. GRIFOU-SE. 

  

Portanto, a alegação da reserva do possível deve ser analisada com ressalvas, sempre 

tendo em vista a garantia da dignidade humana, que é representada pelo mínimo existencial, 

com a proteção de vários direitos fundamentais, dentre eles, o da saúde. 

ADEMAIS, QUANDO ALEGADA EM DEFESA A RESERVA DO 

POSSÍVEL COMO LIMITAÇÃO FÁTICA AO CUMPRIMENTO DO PEDIDO OU DA 

DECISÃO, O PODER PÚBLICO DEVERÁ ASSUMIR O ÔNUS DA PROVA PARA 

DEMONSTRAR A REAL LIMITAÇÃO1[29]. 

  

5.  ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

  

A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA, NOS ÚLTIMOS ANOS VEM SE 

FIRMANDO NO ENTENDIMENTO DE QUE O DIREITO À SAÚDE POSSUI UM 

PESO ABSOLUTO, NÃO CONSIDERANDO OS LIMITES E AS QUESTÕES DE 

ALOCAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E OS ESTABELECIDOS PELA 

DOUTRINA QUANTO À SEPARAÇÃO DE PODERES1[30]. 

Tem-se por alocação de recursos, o processo pelo qual recursos existentes são 

distribuídos entre usos alternativos, que podem ser finais (programas ou atividades-fim), 

intermediários (os diversos insumos e atividades necessários à produção do serviço final), ou 

definidos em termos dos usuários dos serviços1[31]. 

A alocação de recursos em se tratando do direito à saúde, dá-se em três níveis: 

(...) a macroalocação é determinada no âmbito da política ampla, haverá 

uma relação entre os recursos nacionais disponíveis e a opção da conjuntura 

política vigente quanto à alocação daqueles recursos na área sanitária. Na 

mesodistribuição de recursos, há a repartição entre grupos de indivíduos que 

apresentam características em comum, como para grupos etários, comunidades 

situadas em determinada região do país e portadores de certa patologia. A 

microdistribuição, refere-se à atividade médica particularizada, é o agente 

sanitário que atuará de forma a atender a demanda, objetivando a 

compatibilização com os recursos que lhe foram disponibilizados1[32]. 

  

É sabido que o Estado muitas vezes não consegue atender toda a demanda que surge 

para assegurar o direito à saúde a todos os indivíduos, uma vez que os recursos são escassos. 
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Ademais, podem haver outras áreas que demandem prioridades de aplicação do dinheiro 

público. A escolha para aplicação cabe do Poder Público, munido das legislações pertinentes 

quanto ao orçamento público. 

Contudo, a doutrina já entende que opções orçamentárias possam ser invalidades 

pelo judiciário a fim de se promover a concretização dos direitos fundamentais e ao mínimo 

existencial. Em síntese, primeiro, há de disponibilizar recursos para atingir o mínimo 

existencial. Somente depois disso é válido discutir como serão investidos os recursos 

remanescentes1[33]. 

Cresce a preocupação quanto à distribuição adequada dos recursos, principalmente 

no tocante às deficiências do sistema de saúde atualmente no Brasil, principalmente em 

determinadas regiões do país, onde a situação mais se agrava. 

Há, ainda, a questão da decisão do profissional médico ou do estabelecimento 

hospitalar, que devem realocar os recursos na medida do que necessitam os pacientes. 

Nos três níveis, a questão da realocação dos recursos deve ser analisada pela 

bioética1[34]. 

Algumas alternativas de soluções são destacadas por Marcelo Medeiros: 

A primeira consiste em uma redução da demanda por tratamento como 

resultado de, por exemplo, medidas de medicina preventiva. A segunda, na 

redução dos custos do sistema e a terceira na ampliação do orçamento, o que, em 

última instância, é uma transferência do problema de alocação de recursos na 

saúde para uma alocação geral de recursos públicos na sociedade. Mesmo assim, 

apesar de uma provável diminuição da pressão sobre as decisões alocativas, o 

problema de como distribuir recursos na forma de bens e serviços de saúde 

persistiria. O eixo central desse problema é como distribuir com justiça. A 

resposta, evidentemente, depende da referência usada para estabelecer o que vem 

a ser “justo”1[35]. 
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AÍ SURGE A DÚVIDA RELATIVA AO QUE VEM A SER JUSTO E, COMO 

DEVE SER MELHOR APLICADO OS RECURSOS RELATIVOS À SAÚDE, UMA 

VEZ QUE COMO VISTO, É POSSÍVEL A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA 

TAL MISTER.  

QUEM MERECE RECEBER O RECURSO, À MEDIDA QUE, EM SE 

DEFERINDO ALGUM PEDIDO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE 

ALTO CUSTO, ESTÁ SE PRIVILEGIANDO UM CIDADÃO E PRETERINDO 

OUTRAS DEZENAS DE PACIENTES QUE TAMBÉM NECESSITAM DE 

TRATAMENTO E AUXÍLIO POR PARTE DO PODER PÚBLICO? 

NO NÍVEL DA DECISÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, COMO 

DECIDIR PRETERINDO UNS EM DESFAVOR DE UMA PESSOA MAIS IDOSA, 

POR EXEMPLO? COMO FAZER A TRIAGEM NOS CASOS DE UMA 

CATÁSTROFE, POR EXEMPLO? É ÉTICA TAL CONDUTA? 

ADEMAIS, COMO TER CERTEZA DE QUE AQUELE DIAGNÓSTICO É O 

CORRETO1[36]? COMO SABER SE AQUELA PESSOA REALMENTE PRECISA DO 

TRATAMENTO E NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS SEUS 

CUSTOS? O FORNECIMENTO DE REMÉDIOS E TRATAMENTOS BÁSICOS 

DEVE SER PRIVILEGIADO EM DETRIMENTO ÀS CIRURGIAS E 

TRATAMENTOS MAIS CAROS1[37]?  

Todas estas questões envolvem problemas éticos, os chamados hard cases (casos 

difíceis) onde o Judiciário muitas vezes é incitado a resolver. 
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6.  QUAL CRITÉRIO DEVE SER UTILIZADO 

  

DIVERSOS AUTORES OPINAM NO SENTIDO DE ELUCIDAR O TEMA, 

AFIRMANDO QUE NOS CASOS DA ESCOLHA DA APLICAÇÃO DO RECURSO, 

OU MESMO QUANDO ESTE NECESSITAR SER REALOCADO, EM RAZÃO DA 

SUA ESCASSEZ, O CRITÉRIO A SER UTILIZADO É A PONDERAÇÃO DE 

VALORES1[38]. 

PARA JOSÉ ROBERTO GOLDIM, OS CRITÉRIOS PARA SE ALOCAR 

RECURSOS ESCASSOS DEVEM SER PRÉ-DEFINIDOS: O MERECIMENTO, A 

NECESSIDADE E PROGNÓSTICO. PARA ELE, O PRIMEIRO CRITÉRIO SE 

REMETE AO GRAU DE CONTRIBUIÇÃO DO INDIVÍDUO PARA A SOCIEDADE 

NO PASSADO. JÁ O SEGUNDO CRITÉRIO, TRATA-SE DE TOMAR POR BASE 

INFORMAÇÕES ATUAIS DO ESTADO DO INDIVÍDUO, TAIS COMO, 

GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE, DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS 

OUTRAS PESSOAS RELACIONADAS COM O PACIENTE; POR FIM, O ÚLTIMO 

CRITÉRIO, TAMBÉM CHAMADO DE EFETIVIDADE, TRATA-SE DO MAIS 

UTILIZADO E SE BASEIA EM PROJEÇÕES FUTURAS COMO O 

ENVELHECIMENTO DE UM PACIENTE, PODENDO SER OBVIAMENTE 

DESFAVORÁVEL AOS IDOSOS1[39]. 

NO CASO DA SAÚDE, OS RECURSOS ESCASSOS PODEM SER 

DIVIDIDOS EM HOMOGÊNEOS (QUE PODEM SER DIVISÍVEIS, COMO 

MEDICAMENTOS ESPECIAIS, OU INDIVISÍVEIS, COMO EXEMPLO, OS LEITOS 

DE UMA UTI) OU HETEROGÊNEOS (DIVISÍVEL SERIA COMO NO CASO DO 

SANGUE, OU INDIVISÍVEL, COMO EXEMPLO O RIM PARA 

TRANSPLANTE)1[40].  

TAMBÉM HÁ A DIVISÃO DO CAMPO DA BIOÉTICA, QUE PODE SER 

CLASSIFICADO COMO CAMPO MACROBIOÉTICO, QUANDO A DECISÃO É 

TOMADA ATRAVÉS DA VONTADE GERAL, PELA VIA POLÍTICA, OU PODE 

SER MICROBIOÉTICO, QUANDO SE BASEIA NA DECISÃO PRIVADA, PESSOAL, 

INDIVIDUAL, PODENDO AINDA ATINGIR A DECISÃO VÁRIAS PESSOAS, 

QUANDO TEM-SE A MACROALOCAÇÃO, OU QUANDO ATINGE UM INDIVÍDUO 

ESPECÍFICO, QUE TRATA-SE DA MICROALOCAÇÃO1[41]. 
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O QUADRO QUE JOSÉ ROBERTO GODIM MONTA É O SEGUINTE, 

TRAZENDO AINDA, QUE A DECISÃO A SER TOMADA PODE SER RACIONAL, 

CONFLITUAL, NEGOCIADA, CASUAL OU DENEGERADO1[42]: 

  

Tipo de Recurso 

 a ser alocado 

Critério 

de Alocação  

Proces

so de  

Tomada de 

Decisão 

Âmbi

to do Processo 

de Tomada de 

Decisão 

Abran

gência das 

decisões a 

serem tomadas 

Homogêneo e 

Divisível 

Homogêneo e Não 

Divisível 

Heterogêneo e Divisível 

Heterogêneo e Não 

Divisível 

Mereci

mento 

Necessidade 

Efetividade 

Racio

nal 

Negociado 

Conflitual 

Casual 

Degenerado 

Micro

bioético 

Macrobioético 

Micro

alocação 

Macroalocação 

  

FINALIZA O AUTOR, DESTACANDO QUE O IMPORTANTE É QUE TAIS 

CRITÉRIOS SEJAM RESPEITADOS E SE ATINJA A IGUALDADE DE ACESSO A 

TODAS AS PESSOAS QUE BUSCAM O MELHORAMENTO DA SUA SAÚDE, 

ASSIM COMO, DEVEM SER UTILIZADOS CRITÉRIOS DEFENSÁVEIS E 

GENERALIZÁVEIS, A FIM DE SE EVITAR FAVORECIMENTOS1[43].  

Ainda, há o critério de da igualdade de acessos, segundo o qual a melhor forma de se 

atingir a igualdade seria o sorteio ou a escolha aleatória das pessoas que receberiam o 

medicamento ou o tratamento primeiro, podendo ser chamada de igualdade de acesso 

provável1[44]. 
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DA MESMA FORMA, QUANDO SE TEM DÉFICIT DE RECURSO A SER 

REPASSADO À SAÚDE, DEVE SER UTILIZADO O CRITÉRIO DA 

UNIVERSALIDADE DO TRATAMENTO, A FIM DE SE ATINGIR O MAIOR 

NÚMERO DE PESSOAS, QUE TENHAM AS MAIORES NECESSIDADES E QUE 

TAMBÉM SE UTILIZE O CRITÉRIO DA EFICÁCIA1[45], PELO QUAL O RECURSO 

DEVE SER APLICADO ÀS PESSOAS QUE TENHAM MELHORES CHANCES DE 

SOBREVIVER, COMO RESSALTADO ANTERIORMENTE. 

ADEMAIS, DETERMINADOS CASOS EXIGEM CAUTELA DO 

JUDICIÁRIO, TAIS COMO, OS URGENTES, ONDE O CURSO DO 

MEDICAMENTO OU DO TRATAMENTO PODEM SE TORNAR TÃO CAROS 

PARA BENEFICIAR UM SÓ AGENTE, EM DETRIMENTO DE TODA UMA 

POPULAÇÃO QUE PODE FICAR SEM REMÉDIO DE CUSTO INFERIOR ÀQUELE, 

POR EXEMPLO. 

TAMBÉM DEVE-SE TER CAUTELA PARA JULGAR OS CASOS DE 

TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS EM PACIENTES. DE ACORDO COM 

EDUARDO CAMBI, DEVE-SE TOMAR ALGUMAS CAUTELAS, COMO: 

I) EXIGIR QUE OS MÉDICOS, ANTES DE PRESCREVEREM TRATAMENTOS E 

REMÉDIOS NÃO PREVISTOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES 

TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ESGOTEM AS 

POSSIBILIDADES ALI PREVISTAS; II) EM SENDO AS RESPOSTAS 

TRADICIONAIS INSUFICIENTES, É NECESSÁRIO QUE OS MÉDICOS 

FUNDAMENTEM, TECNICAMENTE, AS RAZÕES DA SUA INEFICÁCIA, 

MENCIONANDO A EVENTUAL UTILIZAÇÃO ANTERIOR, PELO USUÁRIO, 

DO TRATAMENTO OU DO REMÉDIO, SEM A RESPOSTA ADEQUADA; III) 

AINDA, É PRUDENTE QUE APRESENTEM ESTUDOS CIENTÍFICOS 

ETICAMENTE ISENTOS E COMPROBATÓRIOS DESSA EFICÁCIA (V.G., 

REVISTAS INDEXADAS E COM CONSELHO EDITORIAL); IV) POR FIM, 

COMO MEDIDA ETICAMENTE RECOMENDÁVEL, PODE-SE EXIGIR QUE 

ELES EXPLIQUEM POSSÍVEIS VÍNCULOS FORMAIS OU INFORMAIS, COM O 

LABORATÓRIO FABRICANTE DO FÁRMACO. É CERTO QUE A PROTEÇÃO 

AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVE ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO 

DA MEDICINA1[46]. 
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NA ANÁLISE DOS PROBLEMAS ÉTICOS RELACIONADOS À 

ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE, TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADO 

O CRITÉRIO DA EQUIDADE QUE NECESSITA DO PRINCÍPIO DA 

SOLIDARIEDADE PARA SUA EFETIVAÇÃO, É A CHAMADA JUSTIÇA SOCIAL, 

QUE VAI SE REALIZANDO, PELA APLICAÇÃO DE UM CONJUNTO DE DIVERSOS 

CRITÉRIOS AOS CASOS CONCRETOS, COM PARTICULAR REALCE PARA O DA 

NECESSIDADE MÉDICA, COMO FATOR DE RACIONALIZAÇÃO, E O DA 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, COMO FATOR DE ACESSIBILIDADE 

UNIVERSAL1[47].  

DO CONTRÁRIO, A NÃO CONCESSÃO DO REMÉDIO OU A NÃO 

DETERMINAÇÃO DO TRATAMENTO IMPLICARIA A IMPOSIÇÃO SUMÁRIA DA 

PENA DE MORTE, SEM CRIME E SEM PROCESSO (...) OU A CONDENAÇÃO A 

VIVER COM GRAVES SEQÜELAS (CEGUEIRA, DEFICIÊNCIA MENTAL, ETC.)1[48]. 

POR FIM, INTERESSA CITAR TAMBÉM QUE SENDO O DIREITO À 

SAÚDE COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA, TODAS ESTAS ESCOLHAS ACIMA 

CITADAS, ACERCA DO PREÇO DO REMÉDIO, DO TRATAMENTO, DA 

QUANTIDADE DE LEITOS, DE ÓRGÃOS A SEREM IMPLANTADOS, ENTRE 

TANTAS OUTRAS QUESTÕES ENVOLVENDO A SAÚDE, DEVEM SER 

ANALISADAS COM CAUTELA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA1[49]. 

  

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

PELO EXPOSTO, TEM-SE QUE NÃO EXISTE UM CRITÉRIO FÁCIL A 

SER UTILIZADO QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE UM CASO DE SAÚDE, UMA 

VEZ QUE TAL DIREITO ENVOLVE A PRÓPRIA VIDA DO CIDADÃO. 

NESTE ASPECTO, TEM-SE QUE A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À 

SAÚDE ESTÁ CADA VEZ MAIS EM VOGA, COM O CRESCIMENTO DE AÇÕES 

QUE ENVOLVEM A SUA GARANTIA. 

EM SE TRATANDO DO PODER PÚBLICO, O PODER JUDICIÁRIO PODE 

INTERVIR NA DECISÃO ORÇAMENTÁRIA SE ESTA NÃO ESTIVER 

OBEDECENDO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS, BEM COMO SE HOUVER 

FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO À SAÚDE DO CIDADÃO, COMO NOS 

CASOS DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS NÃO 

CONTEMPLADOS PELO SUS. 
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POR OUTRO LADO, SE O PODER PÚBLICO NÃO CONSEGUE CUMPRIR 

A DECISÃO JUDICIAL, POR ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE, CABE A ELE 

PROVAR ISTO DE MODO INEQUÍVOCO, DEMONSTRANDO QUE A RESERVA 

DO POSSÍVEL ESTÁ SENDO RESPEITADA EM PROL DA GARANTIA DO 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 

JÁ EM SE TRATANDO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PELOS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE, TEM-SE QUE ENTRE OS TRÊS CRITÉRIOS 

APRESENTADOS, DO MERECIMENTO, NECESSIDADE OU DA EFETIVIDADE, 

DEVEM SER ANALISADOS COM CAUTELA, UMA VEZ QUE NÃO DEVE SER 

OBSERVADA APENAS A REAL POTENCIALIDADE DA PESSOA, MAS SIM O 

QUE ELA JÁ REPRESENTOU PARA A SOCIEDADE, NÃO SENDO UMA 

DECISÃO FÁCIL. 

PORTANTO, TODAS ESTAS QUESTÕES ENVOLVENDO A SAÚDE 

ESTÃO ACOBERTADAS PELOS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA, QUE DEVE ESTAR 

PREPARADA PARA TAL DISCUSSÃO. 

NÃO EXISTE UM ÚNICO MELHOR CRITÉRIO PARA SE DEFINIR AS 

AÇÕES PRIORITÁRIAS EM SE TRATANDO DO DIREITO À SAÚDE. 

O QUE DEVE SER TENTADO É UMA UNIÃO ENTRE OS DIVERSOS 

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA SAÚDE NO BRASIL, EM PROL DE PRIORIZAR 

O DIREITO DO CIDADÃO, SEJA AJUSTANDO OS ORÇAMENTOS EM TODOS OS 

SEUS NÍVEIS, ATUALIZANDO A LISTA DOS NOVOS MEDICAMENTOS E 

TRATAMENTOS DO SUS, NO CRITÉRIO DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS, ETC. 

O QUE IMPORTA É GARANTIR A VIDA DIGNA DO CIDADÃO 

ATRAVÉS DE AÇÕES QUE GARANTAM O SEU ACESSO DIGNO A 

MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE. 
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da igualdade”. 
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2002, p. 1904. 
1[4] SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais, sua dimensão organizatória e procedimental e o direito 
à saúde: algumas aproximações. In Revista de Processo, ano 34, nº 175, set/2009, p. 12-16. 
1[5] Na primeira categoria, não se espera do Estado o fornecimento de bens ou serviços, mas a sua não intrusão 
na vida do indivíduo de qualquer forma que possa resultar na redução de sua saúde. (...) A segunda modalidade 
consiste na obrigação de proteger, que requer que o Estado iniba a ação de todo terceiro que possa violar ou 
desrespeitar o direito à saúde de um indivíduo. Como exemplo, pode-se mencionar a obrigação do Estado de 
assegurar que as  empresas não deixem seus empregados trabalhar em circunstancias que podem trazer 
qualquer risco substancial à saúde dos mesmos. Por fim, existe a obrigação de implementação que institui para 
o Estado o dever de facilitar ou fornecer diretamente bens e serviços para suprir as necessidades básicas da 
sociedade. Aplicado ao direito à saúde, isto significa que se espera do Estado a disponibilização de serviços 
ligados à saúde, assim como a implantação de uma política de saúde eficaz. MILANEZ, Daniela. O direito à 
saúde: uma análise comparativa da intervenção judicial. In Revista de Direito Administrativo nº 237 (julho à 
setembro de 2004) Rio de Janeiro: Editora Renovar LTda, p. 198-199. 

1[6] SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ATIQUE, Henry. O direito à alimentação adequada como instrumento de 
concretização do direito fundamental à saúde e de inclusão social. Anais do CONPEDI Maringá, 2009, p. 1118. 

1[7] MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 498-499. 
1[8] Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 
da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
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todos os níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - divulgação de informações quanto 
ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII - utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; VIII - participação da 
comunidade; IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) 
ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de 
serviços de saúde; X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; XII - capacidade de 
resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

1[9] E continua mais adiante: Quem lê o art. 196 tem a impressão de que o País está acima das nações 

no que diz respeito à saúde, tanto nas ações profiláticas quanto naquelas de recuperação dos doentes. Quem 

vive a realidade da grande maioria da população brasileira menos favorecida percebe quão distante está o 

sonho do constituinte da prática dos detentores do poder. BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. 

Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 110-

113. 
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1[10] NESTE SENTIDO: PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS 

- DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 

CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) – O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. O 

DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À SAÚDE REPRESENTA PRERROGATIVA JURÍDICA 

INDISPONÍVEL ASSEGURADA À GENERALIDADE DAS PESSOAS PELA PRÓPRIA CF (ART. 196). 

TRADUZ BEM JURÍDICO CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO, POR CUJA INTEGRIDADE DEVE 

VELAR, DE MANEIRA RESPONSÁVEL, O PODER PÚBLICO, A QUEM INCUMBE FORMULAR - E 

IMPLEMENTAR - POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS IDÔNEAS QUE VISEM A GARANTIR, AOS 

CIDADÃOS, INCLUSIVE ÀQUELES PORTADORES DO VÍRUS HIV, O ACESSO UNIVERSAL E 

IGUALITÁRIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MÉDICO-HOSPITALAR. O DIREITO À SAÚDE - 

ALÉM DE QUALIFICAR-SE COMO DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A TODAS AS PESSOAS - 

REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. O 

PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE SEJA A ESFERA INSTITUCIONAL DE SUA ATUAÇÃO NO 

PLANO DA ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA BRASILEIRA, NÃO PODE MOSTRAR-SE INDIFERENTE 

AO PROBLEMA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, SOB PENA DE INCIDIR, AINDA QUE POR 

CENSURÁVEL OMISSÃO, EM GRAVE COMPORTAMENTO INCONSTITUCIONAL. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA 

CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. O CARÁTER PROGRAMÁTICO DA REGRA INSCRITA NO 

ART. 196 DA CF - QUE TEM POR DESTINATÁRIOS TODOS OS ENTES POLÍTICOS QUE COMPÕEM, 

NO PLANO INSTITUCIONAL, A ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA DO ESTADO BRASILEIRO - NÃO 

PODE CONVERTER-SE EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE, SOB PENA DE O 

PODER PÚBLICO, FRAUDANDO JUSTAS EXPECTATIVAS NELE DEPOSITADAS PELA 

COLETIVIDADE, SUBSTITUIR, DE MANEIRA ILEGÍTIMA, O CUMPRIMENTO DE SEU 

IMPOSTERGÁVEL DEVER, POR UM GESTO IRRESPONSÁVEL DE INFIDELIDADE 

GOVERNAMENTAL AO QUE DETERMINA A PRÓPRIA LEI FUNDAMENTAL DO ESTADO. 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. O RECONHECIMENTO 

JUDICIAL DA VALIDADE JURÍDICA DE PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE 

MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES, INCLUSIVE ÀQUELAS PORTADORAS DO VÍRUS 

HIV/AIDS, DÁ EFETIVIDADE A PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA CF (ART. 5º, CAPUT, E 196) E 

REPRESENTA, NA CONCREÇÃO DO SEU ALCANCE, UM GESTO REVERENTE E SOLIDÁRIO DE 

APREÇO À VIDA E À SAÚDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE DAQUELAS QUE NADA TÊM E 

NADA POSSUEM, A NÃO SER A CONSCIÊNCIA DE SUA PRÓPRIA HUMANIDADE E DE SUA 

ESSENCIAL DIGNIDADE. (STF - AGRG-RE 273.834-4 - RS - 2ª T. - REL. MIN. CELSO DE MELLO - 

DJU 02.02.2001). 

1[11] GANDINI, João Agnaldo Donizeti [et al]. A judicialização do direito à saúde: a obtenção de atendimento 
médico, medicamentos e insumos terapêuticos por via judicial: critérios e experiências. 
http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/16694 Acesso em 14/01/2011. 

1[12] Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14096:brasil-tem-mais-de-240-mil-processos-na-area-de-
saude. Acesso em 26/04/2011. 
1[13] Discurso do Min. Celso de Mello, proferido em 23/04/2008. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoCM29abr.pdf. Acesso em 14/01/2011. 
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1[14] CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 
protagonismo judiciário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 212. 
1[15] Neste sentido, tanto a ação errada do administrador, quanto à sua omissão que ofendam a Constituição 
devem ser  reconhecidas pelo judiciário, conforme decisão do STF: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - 
MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS  INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. - O desrespeito à 
Constituição - O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia 
governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, 
que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os 
princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), 
gera a inconstitucionalidade por ação. - Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização 
concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em 
conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do 
texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que 
pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada 
pelo Poder Público. - A - A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a 
imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade 
político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende 
direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria 
aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental. (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, Pleno). 
1[16] CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 
protagonismo judiciário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 254. 
1[17] MELLO, Celso Antônio Bandeira. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 35. 
1[18] BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas 
Públicas. In Revista de Direito Administrativo nº 240 (abril à junho de 2005) Rio de Janeiro: Editora Renovar 
LTda, p. 90-91.  
1[19] BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas 
Públicas. In Revista de Direito Administrativo nº 240 (abril à junho de 2005) Rio de Janeiro: Editora Renovar 
LTda, p. 92.  
1[20] Disponível em: http://www.conjur.com.br/2009-mai-06/barroso-aponta-solucao-racionalizar-judicializacao-
saude. Acesso em 27/01/2011. 
1[21] Como se vê na seqüência em decisão do TJSP: Controle judicial das políticas públicas de saúde. 
Necessidade de analisar cada caso concreto. Doença AVC. Idoso com necessidade de suplementação 
nutricional. Teoria das reservas do possível é insuficiente para afastar a análise do caso individualizado. 
Procedimento de ponderação da teoria dos princípios é o meio a solucionar o conflito entre a teoria das 
reservas do possível e o dever de o Estado assegurar o núcleo essencial dos direitos fundamentais. 
Comprovação de que o caso em análise legitima a prevalência da intervenção judicial para assegurar o núcleo 
essencial do direito fundamental à saúde e o princípio da máxima eficiência das normas constitucionais. Ordem 
concedida. TJSP, 8ª Câmara, Apelação nº 762.633.5/4-00. Relator Luis Manuel Fonseca Pires. J. em 28/11/2008. 
1[22] MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 
174-175. 
1[23] CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 
protagonismo judiciário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 392. 
1[24] CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 
protagonismo judiciário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 398. 
1[25] WANDERLEY, Allan Weston de Lima. Medicamentos Excepcionais: a reserva do possível. In Anais do 
CONPEDI Maringá, 2009, p. 1644. 
1[26] CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 
protagonismo judiciário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 400. 
1[27] BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 2002, p. 245-246. 
1[28] STJ - REsp 1.041.197 - (2008/0059830-7) - 2ª T - Rel. Min. Humberto Martins - DJe 16.09.2009 - p. 521. 
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RESUMO 
Parte integrante de uma pesquisa de mestrado em andamento, o presente artigo apresenta uma 
análise do controle de constitucionalidade das políticas públicas promovendo recortes para 
sua compreensão dentro da dinâmica do combate ao trabalho escravo rural contemporâneo. 
Para tanto, o presente trabalho busca analisar do problema da implementação de políticas 
públicas efetivas de erradicação do trabalho escravo, questão que passa pela necessidade de 
uma regulação jurídica constitucionalmente adequada para a procedimentalidade 
administrativa adotada, destacando a presença dos direitos sociais em jogo quando essa 
prática criminosa é cometida e o paradoxo das garantias penais, em princípio igualmente 
legítimas, que também incidem sobre a questão. A Constituição, como fonte de direitos e 
garantias, precisa ser o norte de toda a produção legislativa reguladora dos atos do Poder 
Executivo e exatamente pra evitar abusos por parte dos Poderes do Estado. O controle de 
constitucionalidade de políticas públicas é pensado, nesse trabalho, como um complexo 
jurisdicional conformador das normas e atos em questão com a Constituição, devendo atuar 
tanto em abstrato, no controle das leis instituidoras e reguladoras dessa política pública, 
quanto em concreto, no controle dos atos efetivamente praticados pela Administração e 
Judiciário, no contexto dessa política. Como resultados parciais, a testagem proposta revela 
um paradoxo que precisa ser devidamente trabalhado, qual seja, a necessária estruturação de 
um instrumento eficaz de coibição e punição dessa conduta que é criminosa, sem respeito os 
direitos garantistas referentes à liberdade individual e ao devido processo, também legítimos. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO ESCRAVO; DIREITO AGRÁRIO; CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE; DIREITOS SOCIAIS; POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
ABSTRACT 
Part of a research in progress, this paper presents an analysis of judicial review of public 
policies promoting clippings to your understanding of the dynamics within the fight against 
forced labor contemporary rural. To that end, this paper seeks to analyze the problem of 
implementation of effective public policy for the eradication of slavery, an issue that involves 
the need for a constitutionally adequate legal regulation for the procedural administration 
adopted, highlighting the presence of social rights at stake when this practice crime is 
committed and the paradox of penal guarantees, in principle equally legitimate, which also 
affect the question. The Constitution as a source of rights and guarantees, must be the entire 
north of the legislative production of the regulatory acts of the Executive and accurately to 
avoid abuse by State Powers. The constitutional control of public policy is designed in this 
work as a complex jurisdictional rules and conformity of acts concerned with the Constitution 
and must act both in the abstract, the control of the schools themselves and other regulatory 
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laws of this public policy, and in particular, in effectively controlling the acts committed by 
the administration and judiciary, in the context of this policy. As partial results, the testing 
proposal reveals a paradox that needs to be properly worked, which is the necessary 
structuring of an effective instrument of deterrence and punishment of such conduct is 
criminal, without regard for the rights guarantees related to individual freedom and due 
process, also legitimate.  
KEYWORDS: LABOR LAW; AGRARIAN LAW; JUDICIAL REVIEW; SOCIAL 
RIGHTS; PUBLIC POLICY 
 
 

  

1.  INTRODUÇÃO 

Honoré de Balzac disse certa vez que "A administração é a arte de aplicar as leis sem lesar os 
interesses". Tal máxima dita pelo pensador francês do século XIX apresenta de forma simples 
uma questão que deve ser a preocupação máxima dos governantes e de um Estado que se 
pretenda eficaz, justo e inserido dentro de um contexto democrático de Direito. Uma vez que 
entendemos ser o Direito um sistema dinâmico e sempre em constante transformação há que 
se observar que o Estado, enquanto ente administrador por excelência, não pode perder de 
vista que sua administração pública deve aplicar as leis sem lesar os interesses de seus 
administrados, inclui-se nessa lesão a negligência ou omissão de direitos. 

O Direito precisa acompanhar as transformações sociais, diante da realidade que se apresenta 
factualmente, e pensar essas situações reais sob um prisma jurídico e, dessa forma, relevante. 
Montesquieu idealizou, dentro de uma perspectiva do Estado Moderno, a separação dos 
Poderes do Estado[1], determinando (em suma) que ao Legislativo cumpre legislar, ou seja, a 
elaboração das leis que regulam o Estado; ao Executivo cumpre a execução dessas leis e, 
consequentemente, a administração da sociedade; e por fim, ao Judiciário, julgar o 
descumprimento das leis e questões que exijam do Estado-Juiz uma resposta diante de 
conflitos de interesse dentro do âmbito social. A separação dos Poderes do Estado respondia, 
à época, aos anseios e necessidades sociais e isso foi compreendido, sistematizado e 
assimilado dentro do pensamento jurídico. Hoje, observamos que a separação dos Poderes 
exige uma mútua fiscalização e, em certa medida, participação/interferência entre os Poderes. 

Há que se destacar que questões que envolvem Direitos Sociais e Garantias Fundamentais 
merecem tal atenção do Estado onde é preciso reconhecer que só serão alcançados e 
respeitados com o trabalho em equipe dos Três Poderes. Muitos são os problemas 
diagnosticados na realidade brasileira, mas apresentamos como destaque a questão do 
Trabalho Escravo Rural Contemporâneo, verdadeira vergonha nacional de um país que busca 
ser um Estado que assegura 

"o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias" 

como é entoado no Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A 
prática de exploração de mão de obra escrava, ainda nos dias de hoje, se mostra como 
situação grave e que é fomentada por indiferença da sociedade e de várias esferas do Poder 
Público que nada ou muito pouco tem feito para atuar nesse combate. O presente estudo é 
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parte de uma pesquisa em andamento, em nível de mestrado, que culminará em uma 
dissertação a ser apresentada e defendida perante o Programa de Mestrado em Direito Agrário 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. 

Nessa linha, para entendermos melhor a problemática dentro de aspectos mais voltados à 
realidade e não somente ao discurso ideológico, a presente análise se presta a pensar uma 
maior participação do Poder Judiciário nas Políticas Públicas de Combate ao Trabalho 
Escravo Rural Contemporâneo, por meio do juízo de (in)constitucionalidade dessas políticas, 
em especial por omissão, como uma forma de aperfeiçoar essas mesmas políticas públicas e 
lhes dar maior eficácia e efetividade. Deve haver uma preocupação de promover a Justiça sem 
causar mais injustiça, ou seja, todo o procedimento deve ser constitucionalmente pensado, 
levando-se em conta todos os personagens da relação jurídica, evitando-se que sob a 
motivação de "distribuir" justiças cumprindo os direitos sociais, outros direitos igualmente 
relevantes como os direitos de propriedade e devido processo legal, por exemplo, sejam 
ignorados. 

O fenômeno do Trabalho Escravo Rural Contemporâneo se coloca no mundo jurídico e na 
realidade brasileira como um problema ainda mal compreendido, visto que, a despeito de se 
verificar um aumento considerável de estudos ligados a essa questão, poucos são os que 
transcendem a mera preocupação conceitual. Diagnosticamos que a questão precisa ser 
enfrentada com visões sociais, administrativas, analisando não só o problema a ser combatido, 
mas os mecanismos usados, as medidas preventivas e as saneadoras. Como ponto de análise 
de uma perspectiva do Direito Agrário sobre as relações de trabalho no campo, sem esquecer 
por certo, da relevância do assunto no que se refere aos Direitos Humanos, o Trabalho 
Escravo Rural Contemporâneo envolve questões mais que meramente trabalhistas 
apresentando reflexos de ordem internacional. Entender e combater a questão é uma 
necessidade. 

Em decorrência desta realidade ainda deficiente da Doutrina e dos estudos jurídicos sobre os 
mecanismos de combates, a questão a ser respondida neste trabalho é: existe algum controle 
de constitucionalidade de políticas públicas que versem sobre o Combate ao Trabalho Escravo 
Rural Contemporâneo? Se não existe ainda esse controle sua aplicação doravante significaria 
um real aperfeiçoamento dessas políticas públicas dando-lhes mais efetividade? Sob uma 
perspectiva garantista de Direitos Sociais podemos pensar como legítima essa interferência do 
Judiciário nos mecanismos Executivos? Essa interferência possibilitaria um aperfeiçoamento 
da procedimentalidade administrativa adotada? 

Pretende-se, de modo geral, apontar existência (ou inexistência) de preocupação do Poder 
Judiciário quanto ao controle de constitucionalidade das políticas públicas que envolvem o 
combate ao trabalho escravo contemporâneo. Ora, verifica-se uma preocupação do Judiciário 
em demonstrar a legitimidade do princípio de revisão judicial das leis e dos atos do Poder 
Público à luz da Constituição (seja, inclusive, por omissão), mas questionamos se essa 
preocupação se estende ao Problema do Trabalho Escravo Rural Contemporâneo que, em 
razão da atenção - inclusive internacional - que essa questão tem despertado, merece e deve 
ser resolvida o quanto antes. Especificamente, anseia-se despertar a atenção para os 
pesquisadores dedicados ao enfrentamento do Trabalho Escravo Contemporâneo, 
demonstrando um possível novo horizonte a ser debatido que é o que se refere às políticas 
públicas de combate (pensar os mecanismos e não somente o problema) e a possibilidade de 
interferência mais direta do Poder Judiciário nessa questão como forma de aperfeiçoamento 
das políticas de combate. 
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Justifica-se a escolha do tema em razão de uma preocupação mais objetiva, jurídica e prática 
no Combate ao Trabalho Escravo Rural Contemporâneo. Uma análise com base nos atos 
administrativos (Esfera Executiva) dentro de uma perspectiva judicial (Esfera Judiciária) 
versando sobre o objeto de estudo em destaque (Trabalho Escravo Rural Contemporâneo) se 
mostra escassa dentro do âmbito acadêmico. Há estudos a respeito do trabalho escravo, há 
estudos sobre o controle constitucionalidade de políticas públicas, mas verificamos que não há 
um diálogo (pelo menos não houve nenhuma ocorrência diagnosticada, não de modo direto[2]) 
entre esses focos de estudo. Busca-se, com o presente, ampliar os horizontes do debate sobre 
o Combate ao Trabalho Escravo Rural no Brasil, apontando novas perspectivas de análise. 
Dessa forma, em outro sentido, justifica-se também a discussão na busca de uma atualização e 
releitura dos referenciais teóricos do Direito Agrário e seu diálogo com o Poder Público e as 
questões do trabalhador rural. 

Opta-se pelas pesquisas bibliográficas e documentais, usando também como fonte a internet, 
por apresentarem melhores bases de análise. Diante do material levantado promovemos 
recortes teóricos do assunto, desenvolvendo a construção do raciocínio a partir de premissas 
gerais, que possibilitariam melhor entendimento da questão, passando a análises mais 
afuniladas, centralizando o estudo na perspectiva de possível aperfeiçoamento dos 
mecanismos de política pública. 

2.  O PROBLEMA DO TRABALHO ESCRAVO RURAL CONTEMPORÂNEO 

Compondo parte de nosso passado histórico, é de conhecimento comum que o uso da mão-de-
obra escrava foi largamente utilizado e que por quase quatro séculos configurou-se como a 
base da sociedade brasileira. A presença da escravidão negra e indígena no passado de nosso 
país é ensinada desde a educação de base e posteriores, também reforçada por outros meios 
como livros (didáticos, históricos e ficções), produções artísticas e herança folclórica que, em 
diferentes proporções, ainda mantém presente na memória essa forma de exploração de 
trabalho. Hoje causa repúdio e é com muita crítica e reprovação que nossa sociedade 
contemporânea olha para trás e relembra a barbárie cometida contra as comunidades 
indígenas e africanas, constando maior destaque a estes do que àqueles. Contudo, a despeito 
do senso comum crer que a escravidão é uma realidade relegada ao nosso passado histórico, 
há (e de forma vergonhosa) em proporções alarmantes a presença da escravidão nos dias 
atuais. É certo, contudo, que hoje a escravidão recebeu novos contornos, não mais se 
enquadrando na antiga visão do escravismo clássico. 

Para facilitar esse distanciamento e proporcionar uma compreensão da escravidão atual dentro 
de seus contornos próprios e característicos há a adoção de diversas nomenclaturas como 
"escravidão contemporânea", "neo-escravidão", "escravidão-branca", "redução à condição 
análoga de escravo", "semi-escravidão", "escravidão por dívida", "servidão por dívida", "nova 
servidão", "trabalho forçado", entre outras. Cada termo, carregado de significações próprias, 
busca apontar questões relevantes dentro de um mesmo problema. De fato essa variedade de 
termos resulta em muita divergência doutrinária que, por fim, prejudica os trabalhos de 
repressão a essa forma criminosa de exploração do trabalho humano. 

Uma vez que as divergências sobre a conceituação e nomenclatura do trabalho escravo 
contemporâneo[3] não faz parte do objetivo traçado para o presente estudo[4] não nos 
aprofundaremos nesse pormenor, sendo suficiente a menção que tal aspecto existe. Para que 
possamos dar continuidade se mostra suficiente adotar a definição da escravidão 
contemporânea de SCHWARZ: 
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"o estado ou condição de um indivíduo que é constrangido à prestação de trabalho, em 
condições destinadas à frustração de direito assegurado pela legislação do trabalho, 
permanecendo vinculado, de forma compulsória, ao contrato de trabalho mediante fraude, 
violência ou grave ameaça, inclusive mediante a retenção de documentos pessoais ou 
contratuais ou em virtude de dívida contraída junto ao empregador ou pessoa com ele 
relacionada."[5] 

Como se depreende da definição acima há a presença de coação, trabalho compulsório, fraude 
(inclusive contratual), violência ou grave ameaça, subtração de documentos e a presença de 
descumprimento de obrigações trabalhistas. Alguns autores costumam reforçar que o 
elemento de supressão da liberdade, no direito de "ir e vir"[6] é fator determinante para a 
configuração do trabalho escravo contemporâneo, outros autores já vislumbram o elemento da 
supressão da dignidade da pessoa humana como fator realmente relevante para esse 
diagnóstico. 

Apenas a título de complementação cumpre lembrar que o Trabalho Escravo Rural 
Contemporâneo se configura pela submissão do indivíduo à trabalhado para o qual não se 
ofereceu espontaneamente[7], visto ser vítima de falsas propostas de excelentes condições de 
emprego e salário. Lembramos que todo trabalho escravo é degradante, mas nem todo 
trabalho degradante é escravo. O conceito de liberdade e dignidade da pessoa humana ganham 
peso relevante. Nessa modalidade criminosa há ainda a presença de violência 
moral/psicológica/física/econômica[8], vigias armados, castigos etc.. Há a preocupação do 
"escravocrata" com fugas e há ainda o contexto regional a ser destacado. O uso do trabalho 
escravo rural sempre se dá em regiões distantes do local de origem do trabalhador. 

Por mais surpreendente que seja essa realidade, a escravidão contemporânea consegue ser 
ainda mais vantajosa ao "neo-escravocrata" e mais cruel ao indivíduo escravizado do que a 
antiga forma. Na escravidão clássica o escravo era um bem, e sua aquisição e manutenção 
geravam despesas consideráveis, fato que na escravidão contemporânea não se nota. A vinda 
de uma leva de escravos vindos da África de navio significava um investimento alto, enquanto 
hoje, quando muito, se paga a passagem de ônibus dos trabalhadores e um "adiantamento" 
irrisório no ato do aliciamento. 

O quadro atual demonstra que o Brasil nunca extinguiu a escravidão, ainda que legalmente a 
tenha abolido. A escravidão contemporânea revela-se como herança ainda mais cruel do que 
sua predecessora clássica. Tal violência não se baseia mais em uma suposta "superioridade" 
de raça, no preconceito de cor, pois brancos, negros, índios, mulheres, crianças, e até mesmo 
estrangeiros são alvo do novo "mercado de escravos". Sua presença está por todo o país, no 
Nordeste (o grande "fornecedor" de mão de obra escrava), nos canaviais e fazendas de gado 
do Centro-Oeste, nos desmatamentos e seringais do Norte, nas carvoarias do Sudeste, nas 
fazendas de tabaco do Sul. 

3.  POLÍTICAS PÚBLICAS. 

A busca pela compreensão do que vem a ser uma política pública demonstra que esse tipo de 
análise não era um tópico de interesse da análise jurídica até pouco tempo atrás, estando, 
normalmente, relegada á Ciência Política e ao interesse da Administração Pública[9]. Ocorre 
que, como já afirmado, cumpre ao Direito e aos pesquisadores da seara jurídica responder às 
necessidade sociais e, exatamente por essa necessidade, presenciamos um fenômeno cada vez 
maior de intercomplementariedade[10] do Direito. 
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Políticas Públicas se apresentam em nossa realidade como resultado de uma Constituição com 
elementos de uma constituição dirigente. Se uma constituição dirigente, por essência, 
determina em seu corpo normativo alguns objetivos e fins para o Estado, ela "dirige" os 
rumos que o Poder Estatal deve seguir[11]. No caso da nossa Constituição da República 
Federativa contamos com a positivação de Direitos Sociais, e nesse "positivar" estabeleceu 
fins, objetivos e direitos a serem tutelados pelo Estado e por ele promovidos. O Estado não é 
mais um Estado que se abstém, ele é um Estado que faz. 

Se essas Constituições se mostram benéficas em promover ao status constitucional os direitos 
sociais e garantias fundamentais, peca (por assim dizer) por não determinar como os 
objetivos, fins, metas e direitos devem ser atingidos. Como aqueles direitos precisam ser 
garantidos e promovidos o Poder Público deve desenvolver ações e mecanismos pro seu 
cumprimento e é exatamente nesse contexto que nascem as Políticas Públicas. Dizendo de 
outra forma, numa realidade em que o Estado precisa fazer escolhas e juízos (conveniência, 
equidade, oportunidade, etc.) dentro de um plano estratégico de atuação (levando em 
consideração os custos operacionais, financeiros, de pessoa, de tempo) as Políticas Públicas se 
mostram como as manifestações dessas escolhas dentro de um raciocínio político dos 
Governantes. 

Não é difícil perceber assim que as Políticas Públicas são (ou deveriam ser) os programas e 
diretrizes do Estado que de forma complementar às normas (tradicionalmente abstratas e 
gerais) preenchem as lacunas acima apontadas para concretizar os princípios e as regras 
positivadas. Se dissemos que as leis são abstratas e gerais, as políticas públicas são pensadas e 
instrumentalizadas de modo a realizar as proposições da norma (regras e princípios). Cumpre 
retomar (e reforçar) essa premissa: em uma Constituição com elementos dirigentes e com 
previsão de direitos sociais, observamos que o legislador constituinte por razões diversas 
considerou suficiente traçar as metas (princípios, direitos, fins, objetivos) não determinando 
os mecanismos para alcançá-las. Ora, dessa forma as Políticas Públicas se revelam como 
ações operacionais do Estado, que demandam recurso e planejamento. Falando de outra 
forma, Políticas Públicas são atos/atividades, normas e decisões governamentais que 
operacionalizam direitos sociais e tem com o diferencial seu componente finalístico. 

Nesses termos, temos a manifestação de BUCCI: 

"toda política pública é um instrumento de planejamento, racionalização e participação 
popular. Os elementos das políticas públicas são o fim da ação governamental, as metas nas 
quais se desdobra esse fim, os meios alocados para a realização das metas e, finalmente, os 
processos de sua realização."[12] 

Como se percebe as Políticas Públicas se configuram como um elaborado processo de 
atividades governamentais que envolvem investimentos e gastos do erário público (ainda que 
por vezes e eventualmente conte com participação da iniciativa privada), envolve 
investimento de tempo e pessoal, além de, por óbvio, dizer respeito diretamente a direitos 
sociais tutelados constitucionalmente. Esses Direitos Sociais tutelados envolvem uma 
existência digna com a proteção ao trabalho, que é desrespeitada em situações em que se 
configura trabalho escravo, de forma que é através de Políticas Públicas específicas que o 
Estado procurará dar efetividade às garantias desses direitos. O que percebemos como grande 
problema é a implementação dessas políticas públicas que na busca apressada para tentar 
promover a justiça não se atentam para a regulação jurídica (que atenda plenamente a 
Constituição) o que as tem tornado deficiente e por vezes obstaculizam a mesma Justiça que 
tentam promover. 
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4.  CONSIDERAÇÕES SOBRE DIREITOS SOCIAIS 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Art.6º, da Constituição da República Federativa 
do Brasil)[13] 

Nossa constituição confere, como se observa, especial destaque aos Direitos Sociais, trazendo 
um capítulo para tratar do assunto[14], onde percebemos que são aqueles direitos que buscam 
proporcionar uma compensação das desigualdades. Uma vez que dizem respeito a essa 
tentativa de promover a igualdade real entre os indivíduos é indissociável dos direitos 
políticos, econômicos, culturais e civis. Não se pode, por exemplo, pensar em pleno gozo de 
Direitos Humanos que não considerem os direitos sociais. Esse destaque constitucional se 
configura em elemento de "reequilíbrio" social/econômico, de forma que há (ou deveria 
haver) uma cobrança em face do Estado para realização desses direitos por meio das políticas 
públicas nos moldes já analisados. 

Quando pensamos sobre direitos sociais é importante lembrarmos que eles se inserem em um 
contexto recente, recebendo status de direito constitucional somente a partir do século 
passado[15]. A CRFB/88 apresenta muitos dispositivos que ilustram essa 
"constitucionalização" de direitos sociais ainda que estejam inclusas dentro de outras 
garantias fundamentais. Para fins da presente pesquisa é interessante nos atentarmos 
principalmente aos que se ligam à dignidade do trabalho. Vemos, por exemplo: o fundamento 
da República na dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho[16]; a ordem 
econômica fundada na valorização do trabalho tendo por fim assegurar a todos existência 
digna, nos ditames a justiça social, observando o princípio da busca do pleno emprego[17]; há 
também a disposição de a ordem social se basear no primado do trabalho e seu objetivo ser o 
bem-estar e a justiça sociais[18]; entre outros[19]. 

Já cientes da importância dos direitos sociais, é dado agora tecer algumas observações sobre a 
política pública que tutela os direitos sociais ligados ao trabalho e, de forma mais direta, que 
se prestam a combater o trabalho escravo rural contemporâneo. 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO RURAL 
CONTEMPORÂNEO 

Já vislumbramos linhas gerais sobre o problema do Trabalho Escravo Rural Contemporâneo. 
Trata-se de uma ofensa a direitos fundamentais como dignidade da pessoa humana, liberdade 
e o trabalho digno, entre tantos outros tutelados constitucionalmente, ofensa essa inadmissível 
na contemporaneidade e no atual estágio de conquistas dos Direitos Humanos. 

Como não bastasse se tratar de questões constitucionalmente tuteladas há que se observar 
ainda que o Brasil é signatário de diversos documentos de ordem internacional se 
comprometendo a combater o trabalho escravo contemporâneo em todas as suas formas. Há a 
obrigação de agir por parte do Estado tanto internamente (por força da Constituição) quanto 
na ordem internacional, e, aqui, devemos compreender o Estado nos seus Três Poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), e em todos os seus entes federativos (União, Estados-
Membros, Municípios e Distrito Federal). Essa dupla esfera de responsabilidade e 
compromisso se depara exatamente com uma questão que analisamos há pouco: há objetivos e 
metas, mas não se oferece o "modo de agir" ou o "modo de proceder". Exatamente para 
preencher esses aspectos lacunosos é que as Políticas Públicas de Combate ao Trabalho 
Escravo Rural Contemporâneo se mostram necessárias para o alcance da realidade almejada. 
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Ainda que o debate sobre o combate ao Trabalho Escravo Rural Contemporâneo tenha se 
apresentado no Brasil (com mais veemência, ressaltamos) na segunda metade do Séc.XX 
percebemos que somente na virada do milênio é que presenciamos medidas mais "enérgicas" 
para, de fato, combater essa chaga. Podemos dizer, por exemplo, que as medidas mais efetivas 
começaram em 1995 com a instituição dos grupos móveis de fiscalização, em 2003 com o 
Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a criação da Comissão Nacional de 
Erradicação do Trabalho Escravo, a alteração do Art. 149 do Código Penal Brasileiro. Um 
destaque para a criação da "Lista Suja"[20], pela Portaria 540/2004. 

Vemos surgir novos conceitos jurídicos, como o da dignidade da pessoa humana e dignidade 
no trabalho, esses conceitos são um fim em si mesmos que precisam ser alcançados, com 
reflexos em toda a sociedade. Vivemos em um Estado Democrático de Direito (ou que pelo 
menos se pretende ser) que com a CRFB/88 se comprometeu a dar efetividade aos direitos 
garantidos. Vimos acima a valorização dos direitos sociais, especialmente os que se referem a 
dignidade humana e ao trabalho, de forma que claro se mostra o dever/necessidade do Estado 
em dar efetividade a esses direitos. É preciso oferecer condições de trabalho, promover a 
dignidade dos trabalhadores, punir aqueles que isso desconsideram/desrespeitam ao escravizar 
seu semelhante. Então ai entra uma indagação já levantada: como o Estado tem atuado nesse 
sentido? Como tem funcionado as políticas públicas de combate ao Trabalho Escravo Rural 
Contemporâneo? 

Por certo a principal Política Pública de Combate ao Trabalho Escravo Rural Contemporâneo 
seja o Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que se desdobra em diversas 
ações que reúnem pessoas e entidades do Poder Público e iniciativa privada. Destacamos 
anteriormente a criação da Lista Suja e se mostra necessário dizer que enquanto instrumento 
de uma política pública que busca atender as metas do Plano Nacional apresentou 
resultados[21] consideráveis nas ações propostas e executadas. 

Houve a checagem da cadeia dominial dos imóveis presentes na Lista, verificando-se o 
cadastro, registro e produtividade, para identificar possíveis irregularidades que ensejassem a 
desapropriação dessas terras por interesse social; foram previstas cláusulas impeditivas para 
obtenção/manutenção de crédito rural aos que foram listados; identificação das cadeias 
produtivas do trabalho escravo (essa identificação foi feita pela Ong Repórter Brasil) que 
revelou resultados preocupantes; promoção de Inquéritos civis, proposituras de Ações Civis 
Públicas, Ações Coletivas de Dano Moral pelo Ministério Público, além de Termos de Ajuste 
de Conduta - TAC com os indiciados quando constatada a presença de efetivo uso de mão de 
obra escrava; além de governos estaduais (e alguns municipais) que se comprometeram a 
firmar parcerias com produtores rurais (associações e federações destes) para juntos combater 
esse problema. 

Os desdobramentos ainda se percebem pela restrição de crédito privado, visto que há 
receptividade (ainda que não geral) dos bancos em acatar essas recomendações; o Pacto 
Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo que fomentou acordos privados reprimindo 
contratos com pessoas constantes na Lista; percebe-se também maior atuação de organizações 
não-governamentais, demonstrando que a sociedade está se tornando mais comprometidas a 
colaborar com as políticas públicas de combate. 

Ainda sobre a atuação das Políticas cumpre destacar a concessão de benefícios aos 
trabalhadores libertos/resgatados da condição (análoga a) de escravo como acesso a crédito 
público (como a denominada "Terra para a Liberdade") do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário; a concessão de seguro-desemprego[22] aos trabalhadores resgatados e indenização 
em dinheiro que propicie alguma compensação. 
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6. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E O CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

O controle de constitucionalidade, ou juízo de constitucionalidade, nascem da supremacia da 
Constituição. Como Lei Maior de um Estado, a ela devem todas as normas e atos do Poder 
Público claro respeito e consonância. Ora, em regra o controle de constitucionalidade é a 
forma de aferir se determinado ato ou norma está adequada à Magna Lei. Essa verificação 
reforça a ideia de supremacia da Constituição e lhe garante estabilidade e preservação, posto 
que se não houvesse esse cuidado muitas normas e atos do Poder Público poderiam configurar 
abuso, pervertendo suas naturais funções. A inconstitucionalidade pode ser identificada por 
ação (comissiva/positiva) ou omissão (negativa), ou seja no agir do Estado ou no seu deixar 
de agir, ambas se afastando da determinação constitucional; pode ser material (quando diz 
respeito ao conteúdo estar dispare) ou formal (quando diz respeito aos procedimentos que se 
chocam com a Constituição), pode ser ainda total ou parcial, direta ou indireta, originária ou 
superveniente.[23] 

Já compreendemos qual é a natureza das políticas públicas e como ela é um instrumento para 
efetivação dos direitos e promoção dos objetivos e metas da Constituição. E por isso Oswaldo 
Canela Junior, "cabe ao Poder Judiciário investigar o fundamento de todos os atos estatais a 
partir dos objetivos fundamentais inseridos na Constituição (art. 3º da CF brasileira)"[24]. 
Ressalta Fábio Konder Comparato[25] que "o juízo de constitucionalidade, nessa matéria tem 
por objeto não só as finalidades, expressas ou implícitas, de uma política pública, mas 
também os meios empregados para se atingirem esses fins". 

O controle de constitucionalidade de políticas públicas apresenta uma peculiaridade 
interessante a ser ressaltada. O método clássico de interpretação constitucional, como é dado 
em geral à norma e aos atos, é feita em nível abstrato, apenas normativo, onde a verificação 
da constitucionalidade de uma norma se dá no contraste com a norma constitucional superior 
(isoladamente ou em conjunto com toda a Constituição), ou seja, os fatos e os elementos 
concretos não são levados em conta. O controle de constitucionalidade é normalmente 
perpassa pelo clássico silogismo formal: a premissa maior como sendo a Constituição e a 
premissa menor a norma (ou ato) impunado/contestado, o que não oferece normalmente 
respaldo para uma análise factual. Uma análise constitucional das políticas, enquanto 
construções voltadas majoritariamente para resultados e efeitos práticos, é preciso que a 
análise prime por elementos reais e factuais.[26] 

Se as políticas pública são, em suma, instrumentos para realização da Constituição e dos 
direitos nela inseridos é preciso que elas jamais da Constituição se afastem. Como é possível 
fazer esse controle? Ora respondendo a essa questão Oswaldo Canela Junior afirma: 

"Como toda atividade política (políticas públicas) exercida pelo Legislativo e pelo Executivo 
deve compatibilizar-se com a Constituição, cabe ao Poder Judiciário analisar, em qualquer 
situação e desde que provocado, o que se convencionou chamar de "atos de governo" ou 
"questões políticas", sob o prisma do atendimento aos fins do Estado (art. 3º da CF)", ou seja, 
em última análise à sua constitucionalidade. 

Se a Magna Lei não estabelece, cumpre aos Poderes Legislativos e Executivo o seu 
cumprimento, sem nunca afastar-se dela: 

"A Constituição representa a base de todo ordenamento jurídico. É norma orientadora dos 
poderes constituídos. Para garantir essa função basilar e orientadora, ou seja, para assegurar 
que essa norma seja respeitada, surge o Sistema de Controle de Constitucionalidade."[27] 
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A autoridade do Estado e de todas as suas ações (políticas públicas, destacamos para fins 
dessa análise) só encontram legitimidade se estiverem devidamente embasadas pela 
Constituição e dentro de suas finalidades e objetivos encontrarem sua motivação. Citamos: 

"Nossa Constituição é rígida. Em conseqüência, é a lei fundamental e suprema do Estado 
brasileiro. Toda autoridade só nela encontra fundamento e só ela confere poderes e 
competências governamentais. Nem o Governo federal, nem o Governo dos Estados, nem os 
dos Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque todos são limitados, expressa ou 
implicitamente, pelas normas positivas daquela lei fundamental. Exercem suas atribuições nos 
termos nela estabelecidos. Por outro lado, todas as normas que integram a ordenação nacional 
só serão válidas se conformarem com as normas da Constituição Federal."[28] 

O Poder Judiciário já se manifestou a respeito desse controle de constitucionalidade das 
Políticas Públicas em diversas situações[29] mas tal atitude não é sempre vista com bons olhos. 
Uma vez que não se inclui no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário essa 
atribuição de formular e implementar políticas públicas, atribuição essa que pertence aos 
Poderes Executivo e Legislativo. O que legitima então essa participação do Judiciário no 
controle de constitucionalidade de políticas públicas? Ora, caso as políticas públicas se 
afastem dos fins previstos pela Lei Maior elas perdem sua razão de ser e, dessa forma, acabam 
incorrendo em ilegalidade, pois os direitos que deveriam ser promovidos não o serão. Se as 
políticas públicas da Carta Política se afastam estão frustrando toda a confiança que a 
população deposita na Constituição e no Estado[30]. 

O Controle de Constitucionalidade das Políticas Públicas assim deverá servir como 
instrumento para garantir a eficácia da Constituição. Assim esse controle evita abusos de 
comportamento do Poder Público ou mesmo a sua inércia frente às necessidades da nação 
quanto aos direitos sociais. O Judiciário, movido pelo imperativo ético-jurídico, justifica essa 
fiscalização/intervenção para possibilitar o acesso aos direitos que tenham sido 
negligenciados, recusados ou pervertidos pelo Estado. 

Para que também se evite um abuso por parte da intervenção é confirmado pela doutrina a 
existência de alguns requisitos delimitadores para que o Judiciário aja: que seja observado o 
mínimo de direitos e condições para garantir a existência do cidadão; que seja uma pretensão 
razoável individual ou socialmente; e verba para possibilite essas prestações reclamadas. 

O Judiciário intervém nas políticas públicas por meio do controle de constitucionalidade 
obedecendo as regras de proporcionalidade e razoabilidade, analisando, no caso concreto, se a 
conduta (ou as normas) estão pautadas ou não na Constituição. Não há um julgamento de 
mérito do ato, só da sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, seja por ação ou 
omissão. Uma vez reconhecida e julgada a inconstitucionalidade da política pública haverá 
sanção[31] enquanto perpetuarem os atos ou não forem tomadas as providencias determinadas 
(no caso de omissão). 

O Controle de Constitucionalidade das Políticas Públicas é embasado no próprio texto 
constitucional quando este afirma no Art. 5º, no. XXXV: "a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito". O dispositivo deve ser interpretado de forma 
ampla onde nenhuma ameaça ou lesão a direito estará fora da apreciação judiciária: aqui se 
incluem normas, atos e políticas públicas. COMPARATO ressalta que esse juízo de 
constitucionalidade deveria ter um condão também orientador e fiscalizador, por exemplo, 
prévio às políticas públicas como afirma: 
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"Seria desejável (...) que a demanda judicial de inconstitucionalidade de políticas públicas 
pudesse ter, além do óbvio efeito desconstitutivo (ex nunc, como assinalado), também uma 
natureza injuntiva ou mandamental. Assim, antes mesmo de se realizar em pleno um 
programa de atividades governamentais contrários à Constituição, seria de manifesta utilidade 
pública que ao Judiciário fosse reconhecida competência para impedir, preventivamente, a 
realização dessa política"[32] 

Para colocar as políticas públicas sob o crivo do poder judiciário qualquer tipo de ação seja 
ela coletiva, seja individual com efeitos coletivos ou seja meramente individual, qualquer uma 
pode ser utilizada. As ações específicas/típicas para esse tipo de procedimentos são três a 
saber: ação direta de inconstitucionalidade - ADIN; ação declaratória de constitucionalidade - 
ADC (por alguns chamada de ADECON); e, arguição de descumprimento de preceitos 
fundamentais - ADPF[33]. 

7.  O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO RURAL CONTEMPORÂNEO DENTRO DE 
UMA PERSPECTIVA GARANTISTA DOS DIREITOS SOCIAIS 

O Trabalho Escravo Rural Contemporâneo desenha um cenário lamentável para o Brasil, que 
repercute tanto em esferas de ordem mais econômicas (Agronegócio, comércio exterior, 
relações internacionais) quanto de ordem mais humanística. Falamos inicialmente que o 
Direito precisa responder às necessidades que a sociedade gera com sua mudança temporal, e 
sob esse aspecto precisamos ter em mente que assim o Direito acaba por dar a tônica na 
condução das relações sociais. Não se pode, dessa forma, pensar qualquer interpretação e 
resposta do Direito que não esteja pautada nos princípios de dignidade da pessoa humana, 
justiça social, direitos humanos e sociais. Assim as políticas públicas que atuam no combate 
ao trabalho escravo rural contemporâneo também devem passar pelo crivo do Judiciário, uma 
vez que nenhuma política pública lhe é alheia. Assim se manifestou o Ministro Herman 
Benjamim[34]: 

"Como regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de 
programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas 
públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade. Precedentes do STJ." 

A despeito de existirem políticas públicas de repressão, observamos que elas são 
insuficientes. Não há políticas que se prestem a amparar as vítimas desse crime, salvo o 
seguro-desemprego para trabalhadores resgatados e os créditos para aquisição de terras. As 
políticas públicas preventivas e até mesmo as que pudessem promover a re-inserção desses 
trabalhadores no mercado de trabalho. Os relatos de reincidência de trabalhadores nessa 
situação preocupam pela revelação de que os trabalhadores são capazes de voltar às situações 
degradantes e atentatórias de sua liberdade e dignidade na esperança de melhores condições 
de vida. 

Isso nos mostra que o controle de constitucionalidade de políticas públicas deve observar esse 
problema em diversos momentos, não só no momento da aplicação da política pública. Os 
direitos sociais exigem que haja esse controle e preocupação o tempo todo. Atentando para 
esse problema BUCCI observa: 

O problema da justiciabilidade dos direitos sociais se alarga muito, passando a abarcar todo o 
caminho de efetivação de um direito, desde o seu nascimento, quando é previsto na norma, até 
a sua emancipação, quando é encartado em determinado programa de ação de um governo e 
passa a integrar medidas de execução. Em outras palavras, a exigibilidade de um direito 
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aparece nas várias fases de organização temporal da política pública, desde o estabelecimento 
da agenda (agenda setting), a formulação de alternativas, a decisão, a implementação da 
política, a execução até a fase final, da avaliação. [35] 

Direitos sociais são negligenciados e até mesmo abertamente desrespeitados e não é preciso ir 
muito longe para diagnosticar/verificar isso. A despeito de estarem constitucionalmente 
previstos não são parte da realidade da maior parte da população: trabalho, moradia, 
educação, alimentação e saúde. Agravam-se as desigualdades em razão de mecanismos 
sociais e nos próprios instrumentos governamentais que dificultam o acesso e exercício desses 
direitos aos cidadãos. 

Uma vez claro que as políticas públicas estão diretamente relacionadas a realização de 
direitos, pois são ações positivas do Estado, é pertinente considerar que o controle de 
constitucionalidade de Políticas Públicas de Combate ao Trabalho Escravo Rural 
Contemporâneo possibilita a necessária aplicação de medidas práticas, fruto de um melhor 
planejamento e delimitada dentro de uma lógica garantista dos direitos sociais. A lógica é 
simples: não basta leis proibitivas ou a previsão normativa de garantias, é preciso ações 
públicas que lhes dêem efetividade. Claro está que quanto mais fortalecidos estejam os 
direitos sociais (legitimando as políticas públicas) mais embasados estarão os esforços 
governamentais. São as políticas públicas que trarão esses direitos do "mundo das idéias" para 
a realidade. 

Como observamos é inegável que existem políticas públicas voltadas para o combate ao 
trabalho escravo, mas se diagnostica falhas na eficácia e efetividade de muitas delas, inclusive 
havendo alto índice de impunidade como fator de fomento da prática criminosa. Elas 
necessitam, por certo de revisão, aperfeiçoamento e melhor desenvolvimento e, sob certo 
aspecto, o controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, pelo menos em tese, pode 
contribuir. Uma perspectiva constitucional e jurídica poderá ser benéfica na busca da tão 
almejada concretude e celeridade. A apreciação judicial pelo juízo de constitucionalidade 
contemplaria um debate mais profundo (e não menos técnico) no que refere a questão que 
podem ou precisam sofrer aprimoramento para que saiam da abstração e ganhem maior 
praticidade. 

Antes que se desande para conclusões precoces não se sugere aqui que o Judiciário usurpe a 
função do Executivo tecendo políticas públicas. O Executivo é quem detém o dever de 
planejamento e não o Judiciário, de fato. Como já explanado acima, o Judiciário não imiscuir-
se-á em toda e qualquer política pública, posto haver requisitos já apresentados para tanto. 

O próprio Judiciário não tem tecidos considerações sobre a constitucionalidade das políticas 
públicas, o que nos poderia levar a crer que todas estão em perfeita consonância com a Lei 
Maior ou que, de outro lado, não há provocação do judiciário para proceder com a 
análise[36]. 

A pesquisa busca saber se um controle de constitucionalidade das políticas públicas de 
combate ao trabalho escravo é possível e conveniente; se possibilitaria uma melhor atuação do 
Estado, uma melhor estruturação dessas mesmas políticas; se haveria uma maior preocupação 
com os direitos sociais. É certo que as políticas públicas de combate não estão navegando em 
um mar de rosas, porque, como é amplamente divulgado existem diversas ações que 
questionam a constitucionalidade do Cadastro de Empregadores, a "Lista Suja" que já 
comentamos acima[37]. Existem diversas alegações que esse instrumento ofende diversos 
preceitos constitucionais[38]. Daí podemos observar que não a despeito de haver uma 
preocupação do Judiciário em exercer o juízo de constitucionalidade sobre as políticas 
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públicas inexiste uma preocupação específica com as políticas públicas que dizem respeito ao 
trabalho escravo contemporâneo. 

O crivo de constitucionalidade por parte do Judiciário poderia, por exemplo, ter identificado 
as imperfeições da Portaria 540/2004 que dispõe sobre a criação da "Lista Suja" poderia ter 
evitado margem para contestação de sua legitimidade. Iêda Andrade Fernandes observa que a 
lista suja "ao ser criada por legislação interna, o MTE facilitou contestações e favoreceu a 
obtenção de liminares".[39] 

A "Lista Suja" é um exemplo do paradoxo constitucional. Está claro que a Constituição 
determinou a promoção dos direitos sociais (como já exaustivamente relembramos), mas a 
que preço esses direitos devem ser promovidos? Como mencionamos a Lista Suja, eficaz 
mecanismo da política de combate tem sido alvo de sucessivas ações judiciais na busca de 
liminares para exclusão dos nomes dos infratores, sob alegação de ofensa a princípios 
constitucionais. Por certo que nossa crítica não está sobre a Lista Suja, mas sobre a sua 
instrumentalização que apresentou falhas que possibilitaram essas contestações quanto à sua 
legalidade. 

Como não existe esse controle de constitucionalidade de forma apropriada há sempre o risco 
que as políticas públicas de combate ao trabalho escravo rural contemporâneo, na busca pela 
punição dos possíveis criminosos acabe por desrespeitar direitos também fundamentais e 
legítimos. O controle de constitucionalidade das políticas evitaria, dessa forma, que em razão 
de problemas processuais essas políticas públicas acabem por perder a eficácia. 

Não podemos ignorar que o Poder Judiciário já encontra-se abarrotado de processos e a 
proposta aqui apresentada, de maior participação do Judiciário nas políticas públicas 
esbarraria nesse aspecto. A morosidade do Judiciário poderia resultar em atraso das políticas 
públicas ao invés de sua melhoria, o fator sempre corrosivo do tempo incorreria em uma 
inconstitucionalidade do processo de juízo de constitucionalidade, por certo. Por essa razão 
somos concordes a proposta de COMPARATO quando afirma que a melhor solução seria "a 
criação de um órgão judiciário encarregado, exclusivamente, de julgar litígios constitucionais 
diretamente ou em última instância"[40]. 

Há ainda dentro do Judiciário resistência quanto à análises baseadas em elementos fáticos e 
dados reais, se sustentando toda a análise de casos concretos (e mesmo daqueles que dizem 
respeito à juízos de constitucionalidade) há simples interpretação abstrata. A proposta de 
maior participação do Judiciário nas políticas públicas que dizem respeito à questão do 
trabalho escravo rural contemporâneo necessita de uma mudança no pensamento dos 
julgadores. Ignorar aspectos fáticos resulta numa interferência negativa do Judiciário, que não 
raras vezes, distorceu políticas públicas que foram baseadas em planejamentos prévios, 
orçamentos limitados e propostas de ação (com um público alvo determinado), subvertendo a 
ideia principal e tornando a política ineficaz por não alcançar seus objetivos principais.[41] 

O fim social (a realização dos direitos sociais) precisa ser o norte de interpretação e de 
motivação (junto dos direitos humanos) de toda ação do Estado (Executivo), toda produção 
normativa do Legislador (Legislativo) e toda reflexão/decisão do Estado-Juiz (Judiciário). O 
controle de constitucionalidade de políticas públicas, aparando arestas de 
inconstitucionalidade dessas ações ou identificando a inconstitucionalidade por omissão, a 
falta de ações promotoras, pode representar uma economia (sob uma perspectiva garantista de 
direitos sociais) e uma postura mais eficaz dessas ações, uma vez já analisadas sob o crivo 
desse controle judicial. O atual contorno atenta para a necessidade de participação ativa do 
Judiciário nessa promoção da Justiça Social, mas sempre lembrando que a realidade tem que 
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ser observada, os direitos sociais tem que ser alcançados, nos moldes constitucionalmente 
determinados. 

8.  CONCLUSÕES 

Como observamos que o Direito é um sistema dinâmico e procura atender as necessidade 
sociais, daí porque em constante transformação, pensando a realidade e repensando seus 
próprios referenciais. Os pesquisadores do Direito necessitam, de igual forma, romper limites 
existentes dentro dos ramos jurídicos se lembrando que a intercomplementariedade da 
pesquisa é a melhor forma de trazer ao debate aspectos que em um primeiro momento 
poderiam parecer distantes da área de interesse do Direito, mas que inegavelmente devem 
fazer parte da reflexão. Raro é, hoje em dia, aspectos da vida social que não sejam da área de 
interesse do Direito. 

Essa necessidade de ampliação das concepções jurídicas encontra na Constituição uma grande 
fonte de questionamentos. Possuímos uma Constituição dirigente, de forma que o Estado 
precisa agir e se pautar pelo que está constitucionalmente previsto e alcançar os objetivos 
constitucionalmente determinados. O Estado só possui autoridade e legitimidade se coaduna 
com sua Lei Maior. Ora, nossa Lei Maior estabeleceu Direitos Sociais a serem alcançados, 
direitos esses, frisamos, se dignam a promover o "re-equilíbrio" econômico da população, 
possibilitando que as classes menos favorecidas tenham meios de crescimento social. 

Uma vez que observamos que ao determinar os direitos sociais a serem promovidos, 
observamos também que não foi estabelecido o "como fazer" de modo que aos Poderes 
Legislativo e Executivo incumbiu-se de planejar ações que viessem a atender esses interesses 
constitucionais se configurando como escolhas de ação política. Como elemento político 
composto de atos e normas, as políticas públicas estão sob o crivo do Poder Judiciário que 
sobre elas exerce o controle aferindo sua compatibilização com a República Federativa do 
Brasil. Ainda que hajam resistências, esse juízo de constitucionalidade não ofende a 
tripartição dos poderes pois permanece a atribuição de cada Poder, e esse crivo judicial só 
reforça (ou combate) as políticas públicas combatendo ilegitimidades e distanciamentos em 
relação à CRFB/88: o judiciário só as implementa ou corrige, quando necessário e dentro de 
critérios. 

A questão do Trabalho Escravo Rural Contemporâneo se mostra, a cada dia, um problema 
urgente e que necessita de ações efetivas por parte do Poder Público. Direitos Sociais são 
desrespeitados totalmente, junto aos Direitos Humanos, não se podendo imaginar omissão por 
parte do Estado. Contudo, há políticas públicas de combate ao trabalho escravo que possuem 
vícios que dificultam sua eficácia, e em outras situações há clara omissão por parte do Poder 
Público. O Judiciário, e em especial as cortes superiores, enquanto guardiãs da integridade da 
Constituição não podem admitir que a Lei Maior exista como mero emaranhado de artigos 
que possuem enorme beleza dentro de um ideal de justiça social, mas que se limite a ser bela e 
não efetiva. Uma constituição inócua é uma constituição morta. 

A implementação da Reforma Agrária, como política pública por excelência ligada à justiça 
social e desenvolvimento do campo e dos trabalhadores rurais, se faz cada dia mais 
necessária. As políticas públicas de combate ao trabalho escravo deve agir em parceria com a 
Reforma Agrária para, unindo forças, promovam a justiça no campo, trazendo os 
trabalhadores rurais para o palco da economia e da política nacional onde eles devem assumir 
seus papéis de protagonistas. 
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Nesse sentido, se mostra necessário o juízo de constitucionalidade das políticas públicas de 
combate ao trabalho escravo, no sentido de aperfeiçoá-las e garantir que o trabalho escravo 
seja de fato combatido e os direitos sociais sejam garantidos. Por certo, como observamos, 
não é uma tarefa fácil posto necessitar de uma nova visão de compreensão de elementos 
factuais e dados reais/estatísticos que fogem da convencional apreciação abstrata dos 
elementos constitucionais, como a possível criação de uma Corte específica para julgamento 
dessas ações, o claro cuidado para evitar abusos na apreciação do Poder Judiciário e também, 
a busca por soluções céleres. 

Vemos como pertinente, como continuidade da pesquisa iniciada, um novo estudo de 
levantamento de dados, coletando e cruzando informações com dados do Poder Judiciário 
frente a problemas processuais (quantidade de processos, principais alegações, principais 
motivações de pareceres contrários à proposta da política pública, entre outros) de modo a 
antever uma possível perda de eficácia desses mecanismos e da própria política pública por 
inconstitucionalidades ou incoerências dentro da sua instrumentalização. Um levantamento 
desse porte colaboraria com o debate posto, analisando o grau de eficiência e eficiência 
procedimental dessas políticas. 

É um caminho árduo que só começa a ser trilhado. Um novo horizonte de compreensão do 
combate ao Trabalho Escravo se apresenta. Um novo olhar para os mecanismos de combate e 
não somente no problema a ser combatido, dentro de um diálogo intercomplementar e 
preocupado com resultados possível e não somente com ideais inalcançáveis. É um caminho 
árduo como bem lembra COMPARATO quando diz: 

"a democracia nunca é o fruto de uma evolução natural e inelutável da sociedade política. Ela 
se institucionaliza, muito ao contrário, ao longo de um incessante e penoso trabalho de 
modelagem das instituições políticas, em defesa da dignidade humana"[42]. 

Que nesse processo, desempenhemos, pois, essa nobre tarefa. 
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[1] Por certo não ignoramos que a teoria da Tripartição dos Poderes não é de autoria de 
Montesquieu, sendo conhecido que John Locke já havia discorrido a respeito, um século 
antes, e antes deste já havia o reconhecimento das funções estatais essenciais: executivo, 
legislativo e judiciário, desde a Antiguidade Clássica Grega (nas obras de Platão e Aristóteles) 
como afirmado por M. I. Finley, na obra O Legado da Grécia: Uma Nova Avaliação. 
Contudo, ressaltamos, foi Montesquieu quem, de fato, apresentou a teoria de forma mais 
ampla, sistemática e coerente. 

[2] Ressaltamos aqui que a obra de Rodrigo Garcia Schwarz, Trabalho escravo: a abolição 
necessária: uma análise da efetividade e da eficácia das políticas de combate à 
escravidão contemporânea no Brasil. São Paulo: LTr, 2008, é um excelente exemplo de 
análise da efetividade e eficácia das políticas de combate à escravidão contemporânea no 
Brasil. 

[3] Cumpre destacar que não há por parte do Estado Brasileiro uma nomenclatura oficial, 
documentos que versam sobre a questão divergem. A Resolução Nº 306, 06/11/2002 utiliza o 
termo "condição análoga a de escravo", bem como a Lei nº 10.608, de 20/12/02 (conversão da 
MPv nº 74/2002). Essa expressão também é a adotada pelo Código Penal Brasileiro (Art. 149) 
O Plano Nacional Para Erradicação do Trabalho Escravo, adota as expressões "trabalho 
escravo contemporâneo", "trabalho escravo" e "condições análogas". 

[4] Uma análise mais aprofundada se encontrará na Dissertação, como explicado. 

[5] SCHWARZ, Rodrigo Garcia. Trabalho escravo: a abolição necessária: uma análise da 
efetividade e da eficácia das políticas de combate à escravidão contemporânea no Brasil. 
São Paulo: LTr, 2008. Pág. 117-118. 

[6] Ou seja, de se ausentar/retirar do local da prestação de serviço. Nesse sentido Guilherme 
Augusto Caputo Bastos (Revista LTr, v.70, n.3, mar./2006/367) e também Luís Antonio 
Camargo de Melo (Revista do Ministério Público do Trabalho, v.26, p.14). 

[7] Nesse sentido a OIT na Convenção 29, Art. 2º.1. afirma "compreenderá todo trabalho ou 
serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido 
espontaneamente." 

[8] É mais comumente encontrada na doutrina a existência de três tipos de coação/violência: 
moral, psicológica e física. Outros autores, compreendendo a amplitude a coação/violência, 
identificam a modalidade econômica, como é o caso de Carlos Henrique Bezerra Leite no 
Artigo: A ação civil pública e a tutela dos interesses individuais homogêneos dos 
trabalhadores em condições análogas à de escravo. Revista do Tribunal Superior do 
Trabalho, Brasília, v. 71, n. 2, p. 146-173, maio/ago. 2005 

[9] Sugerimos a leitura do Artigo "Buscando um Conceito de Políticas Públicas para a 
Concretização dos Direitos Humanos" (Cadernos Pólis 2 Direitos Humanos e Políticas 
Públicas, São Paulo, Instituto Pólis, v. 2, p. 5-16, 2001) de autoria da Dra. Maria Paula Dallari 
Bucci. 

[10] O termo "intercomplementariedade" nos parece mais adequado visto que a proposta é 
uma pesquisa dialogada com outras áreas do Conhecimento, tendo-as como fonte e 
referenciais complementares. Entendemos que o termo "interdisciplinar" ainda que mais 
comumente usado para definir aquela idéia, em verdade diz respeito à divulgação dos 
resultados para outros ramos do Conhecimento, ou seja, o diálogo seria posterior a pesquisa. 
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[11] Canotilho assim se manifesta: "A Teoria da Constituição se pergunta em que medida 
pode uma lei fundamental transformar-se em programa normativo do Estado e da sociedade. 
Mais concretamente: como pode (se é que pode) uma constituição servir de fundamento 
normativo para o alargamento de fins econômico-sociais, positivamente vinculantes das 
instâncias de regulação jurídica". Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, p. 166, 
J. J. Gomes Canotilho. 

[12]  BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando um Conceito de Políticas Públicas para a 
Concretização dos Direitos Humanos Cadernos Pólis 2 Direitos Humanos e Políticas 
Públicas, São Paulo, Instituto Pólis, v.2 2001, p.13 

[13]  Redação dado pela Emenda Constitucional nº 64 de 2010. 

[14] A CRFB/88 dedicou, para tratar especificamente do assunto, o Título II, Capítulo II - 
DOS DIREITOS SOCIAIS, Art. 6 - 11, que trata, sobretudo, do trabalho. 

[15] A saber: no ano de 1917 a Constituição Mexicana, 1918 a Constituição Russa e 1919 a 
Constituição Alemã. Tal fato se Du como resultado na nova organização estatal (molde 
liberal) e conquistas históricas. 

[16] Art. 1º, III e IV, CRFB/88. 

[17] Art. 170, VII, CRFB/88 

[18] Art. 193, CRFB/88 

[19] Art. 1º. II; Art.3º I, III e IV; Art.4º, II; Art.5º, II; Art.7º, XXII, XX; Art.170, III; Art.186, 
III e IV, CRFB/88 

[20] O Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas 
à de escravo, foi previsto no Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. A 
Portaria n.540 é de 15 de outubro de 2004. 

[21] Para uma explicação mais detalhada sobre a Lista Suja e apresentação dos resultados, 
sugerimos o artigo de Iêda Andrade Fernandes: "Eficácia da lista suja no combate ao trabalho 
escravo" Revista de direito do trabalho, v.34, n.131, p.64-95, jul./set. 2008. 

[22] Depois do resgate se concede três (03) parcelas de seguro-desemprego (benefício do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), nos termos da Resolução 
306/2002. 

[23] Como o foco desse estudo não se direciona para a classificação das formas de 
inconstitucionalidade não nos estendemos apresentando conceituações elaboradas. 

[24] CANELA JUNIOR, Osvaldo. A efetivação dos direitos fundamentais através do 
processo coletivo: um novo modelo de jurisdição. São Paulo, Tese (doutoramento) defendida 
na USP. 

[25] COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas 
públicas. Revista de Informação Legislativa. Brasília a.35 n.138 abr./jun.1998. p. 46 
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[26] Quem apresenta uma análise sobre esse assunto é Andrea Coimbra Oliveira, na 
monografia "O controle de constitucionalidade de políticas públicas e interpretação do STF", 
publicada pela Sociedade Brasileira de Direito Público - SBDP, disponível em 
http://www.sbdp.org.br/ver_monografia.php?idMono=114 

[27] SIMÃO, Calil. Elementos do sistema de controle de constitucionalidade.São Paulo: SRS, 
p.1-2 

[28] José Afonso da Silva Curso de direito constitucional positivo, 32.ed, 926.pgs, Brasil: 
Malheiros Editores. 

[29] No fornecimento de medicação aos portadores de HIV (RE 271.286 e AgRg 271.286); 

[30]  Sugere-se a leitura do seguinte julgado RTJ 175/1212-1213, Rel.Min. CELSO DE 
MELLO 

[31] a) a aplicação de multa diária (astreintes) ou a título de ato atentatório ao exercício da 
jurisdição; b) a responsabilização por ato de improbidade administrativa; c) a intervenção no 
Estado ou no Município; d) a responsabilização criminal 

[32] COMPARATO, op.cit., p. 47. 

[33] Reguladas pelas Leis 9868/99 (ADIN e ADC) e 9882/99 (ADPF). 

[34] REsp nº 1.179.115-RS (2010/0020403-6), STJ 

[35]  BUCCI, op.cit., p.12 

[36] Em consulta ao site do STF realizou-se uma busca com os termos "trabalho escravo" e as 
opções "adin", "adc", "adecon" e "adpf", usando como filtro a busca por: acórdãos, 
repercussão geral, súmulas vinculantes, súmulas, decisões monocráticas, decisões da 
presidência, informativo e questões de ordem. Todas resultaram em "nenhum documento 
encontrado" 

[37] A despeito de ser grande o número de ações em primeira instância, especialmente na 
busca por liminares, a nível de apreciação do STF isso não se verifica. Em pesquisa pelo site 
do STF com os termos "cadastro de empregadores" foi encontrada somente uma ação, julgada 
improcedente por razões de ilegitimidade do pólo passivo da cautelar, não se apreciando o 
mérito. (Pet 3373/ DF - Distrito Federal, Rel. Min. Cézar Peluso, julgamento: 05/04/2005. 
Iêda Andrade Fernandes informa também da ADIn 3.347 proposta pela Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cf. Eficácia da lista suja no combate ao 
trabalho escravo. Revista de Direito do Trabalho 2008 - RDT 131 p.86. 

[38] Em resumo os infratores alegam que a Lista fere o direito de propriedade, reserva legal e 
legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, gera 
dano moral, etc. 

[39] FERNANDES, Iêda Andrade. Eficácia da lista suja no combate ao trabalho escravo. 
Revista de Direito do Trabalho. 2008 - RDT 131. 

[40] COMPARATO, op.cit., p.47 
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[41] Há muita reclamação nesse sentido, como quando, por exemplo, uma política pública de 
distribuição de remédio se vê obrigada a distribuir a um público não previsto e assim no fim, 
por ter esse novo "público" não previsto, não consegue atender as metas pois ignora os 
estudos de gasto, as pesquisas técnicas, aspectos factuais que foram base da formulação 
daquela política. 

[42] COMPARATO, op.cit.,p.48. 

  

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8153



O CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: A 
FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E A 

CONCRETIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL 
 
THE JUDICIAL CONTROL OF PUBLIC POLICIES: THE FUNDAMENTALITY OF THE 

DEVELOPMENT RIGHT AND THE ACHIEVEMENT OF THE EXISTENTIAL 
MINIMUM 

 
 
 

Humberto Lima de Lucena Filho 
 

RESUMO 
O presente trabalho busca abordar o controle judicial das políticas públicas a partir da 
fundamentalidade do direito ao desenvolvimento, de forma a traçar um paradigma a ser 
utilizado pelo Poder Judiciário na análise do caso concreto. Os padrões de aferição podem 
consistir na concretização plena dos direitos sociais ou na observância apenas do núcleo 
constitucional do mínimo existencial. Para tanto, parte o presente escrito da responsabilidade 
do Estado na promoção das políticas públicas, analisando o direito fundamental ao 
desenvolvimento, a contraposição das normas programáticas e mínimo existencial para, ao 
fim, realizar um estudo de caso na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE JUDICIAL; POLÍTICAS PÚBLICAS; DIREITO AO 
DESENVOLVIMENTO; MÍNIMO EXISTENCIAL 
 
ABSTRACT 
The current paper aims to approach the judicial control of public policies considering the 
fundamentality of the development right, in a way to delineate a standard to be used by the 
Judiciary Power when analyzing the real case. The Standards of comparison may consist in 
the plenty fulfilment of social rights or in the observance only of the constitutional nucleus of 
existential minimum. Therefore, the paper considers the State responsability about promoting 
the public policies, analyzing the fundamental right to development, the contraposition of 
programme rules and existential minimum to, in the end, study a jurisprudence of the Federal 
Supreme Court. 
KEYWORDS: JUDICIAL CONTROL; PUBLIC POLICIES; DEVELOPMENT RIGHT; 
EXISTENTIAL MINIMUM 
 
 

   

  

1 INTRODUÇÃO 

  

            "Como eu vim cair nessa? (...) Com sete anos eu já ficava na rua. Com 12, fazia 
programa para comprar crack, maconha, farinha (cocaína). Ficava jogada mesmo, largada. 
Tenho vergonha só de lembrar". 
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            Eis o relato de uma adolescente de quinze anos, ao ser entrevistada, na cidade de São 
Paulo, pela repórter do Universo Online, Janaina Garcia em março de 2011[1]. Situação que 
deve ser adjetivada minimamente de calamitosa, em especial por se tratar de um sujeito de 
direitos que recebe proteção especial do ordenamento jurídico por ser integrante de um grupo 
vulnerável: as crianças e adolescentes. 

            Situações como a aventada pelo questionamento inicial da moça retoma um debate em 
ascensão na doutrina, jurisprudência e Academias dos cursos de Direito e considerado um dos 
temas mais calorosos e dignos de discussão no âmbito da pesquisa jurídica: o papel do Estado 
na promoção das políticas públicas, ou, ainda, sobre a responsabilidade daquele no que 
pertine a concretizar o direito fundamental ao desenvolvimento. 

            O Estado Democrático de Direito - grande conquista das sociedades pós-modernas - 
tem como pressuposto de sua existência a soberania popular, a segurança jurídica 
(consubstanciada na legalidade) e o critério da igualdade como ponto de partida para o 
tratamento dos cidadãos e pedra de toque dos direitos fundamentais. 

            A partir destes três elementos pode-se desdobrar institutos de inquestionável 
relevância para a consolidação de uma Democracia saudável, capaz de prover, aos que dela 
participam, reais possibilidades de se alcançar a justiça social e erradicação das 
desigualdades, conforme preconiza o artigo 3º e seus incisos da Constituição Federal da 
República Brasileira[2]. 

            O atual modelo de Constituição adotado pelo Poder Constituinte Originário brasileiro 
referenda a consolidação de um Estado Constitucional Social, no qual a atuação do ente 
abstrato configura-se como imprescindível no processo de alcance dos valores considerados 
como importantes pela sociedade nacional. 

            A partir disto é que se pode depreender a incontestabilidade do ônus outorgado ao 
Estado por força das normas constitucionais quanto à sua responsabilidade de desenvolver 
programas fundamentados nos valores arrolados no art. 1º, incisos I a V, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, os quais tenham por escopo atingir os objetivos do art. 3º, 
incisos I a IV da mesma Carta[3]. 

            Todavia, por questões de naturezas diversas, dentre elas a alegação de dificuldades 
orçamentárias e a conseqüente utilização da teoria da reserva do possível, os gestores públicos 
tem se furtado a encarar a faceta programática e valorativa da Constituição como de natureza 
vinculante. Nesse contexto, surge como função do Poder Judiciário garantir a efetivação dos 
direitos fundamentais a partir de um controle judicial concretizador subsidiário das políticas 
públicas, devendo, para fins metodológicos, o acesso a estas ser compreendido como 
integrante do direito ao desenvolvimento. 

            O controle judicial, entretanto, para definir os limites da sentença e aplicação do 
direito ao desenvolvimento necessita ter um limite delineado: o parâmetro para a 
materialização do acesso às políticas públicas deve ser o mero atendimento ao mínimo 
existencial ou a obediência plena aos ditames das normas programáticas? 

            Buscará o presente escrito estabelecer uma resposta inicial sem a pretensão de esgotar 
tão rico tema e, para tanto, far-se-ão breves considerações acerca do direito ao 
desenvolvimento, da responsabilidade do Estado, do mínimo existencial e das normas 
programáticas e, por último, a análise da matéria numa decisão do Supremo Tribunal Federal. 
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2 O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 

  

            Após as atrocidades patrocinadas pela primeira e segunda grades guerras mundiais 
percebeu-se uma grande crise de identidade e de valores nas sociedades ocidentais. O término 
do último conflito armado que envolveu todas as grandes potências européias e americanas 
resultou, do ponto de vista jurídico, num cenário de reflexão e mudanças profundas acerca do 
pensamento tangente ao homem e seu papel na sociedade. 

            O marco fincado por esse novo momento denominou-se de Neoconstitucionalismo ou 
positivismo ético, tendo como fundamentos uma papel diferenciado ético-valorativo dos 
princípios jurídicos e o reconhecimento de sua força normativa, bem como a Constituição 
passou a ocupar um papel de destaque e supremacia absoluta nos ordenamentos jurídicos. 

            Foi nesse cenário que uma teoria dos direitos fundamentais encontrou espaço para ser 
robustecida. 

            Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis definem estas espécies de direitos como 
"direitos públicos-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos 
constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo 
como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual" 
(MARTINS e DIMOULIS, 2009, p.46). 

            A partir do século XIX, quando ganharam maior relevância, a doutrina adotou uma 
certa regra de tempo ou de gerações/dimensões para os direitos fundamentais. Os de primeira 
geração constituem direitos de liberdade, haja vista serem os primeiros a fazer parte de um 
instrumento normativo constitucional, correspondendo aos direitos civis e políticos, 
coincidindo historicamente com a fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. 

            Os direitos de segunda dimensão estão intrinsecamente conectados com o princípio da 
igualdade e manifestam-se com os direitos sociais, culturais e econômicos, direitos coletivos 
ou de coletividade. 

            Por fim, quanto aos de terceira dimensão tem como característica o desprendimento da 
figura do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos 
(família, povo e nação), qualificando-se como difusos e coletivos, em face de sua titularidade. 
É nessa categoria onde está inserido o direito ao desenvolvimento. 

            O desenvolvimento tem sido objeto de estudo multidisciplinar nas ciências sociais, 
mas com pureza metodológica deficiente quando se trata de um tratamento jurídico. Isto 
porque não há clareza na definição do termo para o Direito. 

            A Constituição Federal, no art. 3º, inciso II, preconiza que é um dos objetivos da 
República Federativa do Brasil o desenvolvimento nacional e deixa a cargo da Hermenêutica 
Constitucional aferir os limites e essência desse objetivo-direito. 

            Adotar-se-á aqui o pensamento de Osvaldo Agripino de Castro Júnior, cuja definição 
de desenvolvimento enfatiza sua acepção social em sobreposição à faceta político-econômica. 
Segundo o autor, o desenvolvimento social consiste na 
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melhoria dos índices que demonstram as condições mais gerais da existência humana, 
trazendo dignidade, saúde, trabalho, educação e habitação, ressaltando que tais melhorias 
devem ser feitas de forma sustentável, pois somente a criação de ambientes institucionais e 
macroeconômicos favoráveis a tais mudanças, por si só, não bastam para proteger os 
vulneráveis e os excluídos da economia brasileira, sendo imprescindível a distribuição da 
renda [...] (CASTRO JÚNIOR, 2006, p. 9) 

  

            Por sua vez, o direito ao desenvolvimento coincide com a terceira dimensão dos 
direitos fundamentais e coincidente com o princípio iluminista da fraternidade ou 
solidariedade. Está situado numa categoria de direitos que tem por destinatário "o gênero 
humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos 
de existencialidade concreta" (BONAVIDES, 2009, p.569). E nessa esteira, de acordo com 
Etiene-R. Mbaya, o direito ao desenvolvimento diz respeito não apenas aos homens e suas 
pretensões ao trabalho, saúde e alimentação adequada, mas também ao Estado (Ibidem, 
p.570). 

            Veja-se que em última instância o direito ao desenvolvimento tem como vertente os 
direitos individuais e sociais. A distinção entre a primeira e segunda geração de direitos 
fundamentais em relação aos de terceira está no fato de que a tutela decorrente desta última 
abarca todas as pessoas, de forma que a titularidade do direito é indeterminada (PAROSKI, 
2008, p.116). 

            Tais direitos remetem a uma justiciabilidade social que no atual estágio de Estado 
Democrático de Direito está intrinsecamente ligada às responsabilidades estatais, 
operacionalizadas mediante instrumentos disponibilizados pelo Poder Constituinte aos Chefes 
do Executivo e Legislativo - as políticas públicas, designação comum para a dimensão 
objetiva dos direitos de status positivus materiais e normativos (MARTINS et al, 2009, p.57-
58). 

            Portanto, não basta ao administrado ter garantido o direito à moradia, saúde, educação, 
alimentação e trabalho. A efetividade destes direitos reside muito mais no acesso a eles do 
que na sua própria constituição normativa. Compara-se com o direito público subjetivo de ser 
reparado por dano decorrente de ato ilícito. 

            Ora, a validade do direito de perceber a reparação civil se dissolve em sistemas 
jurídicos nos quais o acesso à justiça é obstaculizado por dificuldades como altos valores de 
custas processuais, ausência de Defensorias Públicas e alternativas extrajudiciais de solução 
de conflitos, e imparcialidade do juiz, a título de exemplificação. 

            Ao faminto, ao morador de rua, ao doente, à prostituta e ao menor abandonado são 
irrelevantes o cunho substantivo de seus direitos fundamentais se ele não tiver garantido a via 
de posse a tais entitulamentos. 

  

3 A RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
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            Seja no espectro de uma teorização jusnaturalista, positivista, decisionista ou 
fundacional, é sabido que os indivíduos, com a cessação do modus vivendi nômade, por razões 
de auto-proteção (Grimm, 2007, 149-165), desenvolvimento ou de outra natureza, reuniram-
se de maneira organizatória político-institucional, ainda que rudimentar, com o fim de 
reconhecimento universal de sua identidade social: o Estado. Este foi concebido a partir da 
atribuição de poder concentrado ao soberano ou mediante a pulverização de forças entre 
tipologias distintas de representatividade, mas com sua fonte de estruturação criada a partir da 
positivação de princípios e regras vigentes no seio dos grupos dominantes e juridicamente 
denominada de Constituição. 

            Desde as antigas civilizações tem-se que as normas de organização política, 
consuetudinárias ou dogmáticas, já apontavam para o surgimento da idéia de documento 
político básico de regulação das relações humanas e destas para com o Estado. As primeiras 
manifestações constitucionais decorrem da imprescindibilidade de institucionalização do ente 
estatal, não se relevando a limitação de poder ou a concretização de direitos fundamentais, 
isto é, o advento da Constituição é anterior ao fenômeno constitucionalista. Atribui-se a tal 
faceta da Carta Política a nomenclatura "Constituição Institucional" (Miranda, 2000, p.13). 

            É no seio dessa relação entre Estado e Constituição que se localiza o tema da 
responsabilidade estatal. Esta decorre exatamente da necessidade de se estruturar o 
funcionamento social tomado como pressuposto lógico a inserção da atividade do ente 
abstrato regulador no desenvolvimento da humanidade. 

            A idéia de responsabilidade tem origens na Roma antiga. O termo spondeo é o mais 
aproximado da locução responsabilidade (Gonçalves, 2002, p.1). Esta palavra latina era 
designada para aquelas pessoas devedoras, que respondiam pelos danos decorrentes dos 
contratos verbais, instituindo uma das primeiras idéias de restauração de equilíbrio 
econômico, jurídico e de reparação do dano. 

            Contudo, é necessário destacar que o termo latino refere-se ao gênero 
responsabilidade, a qual é distinta das outras tipologias, quais sejam responsabilidade moral e 
responsabilidade jurídica. A primeira categoria está ligada às regras de natureza moral ou 
religiosa e atua no campo da consciência individual (Ibidem, p.2). Foi largamente difundida 
durante os primeiros séculos da Era Cristã e na Idade Média com o Direito Canônico. É uma 
espécie mais generalista de responsabilidade, pois prescinde do conceito de dano e bebe das 
definições de pecado, certo e errado, céu e inferno. 

            A responsabilidade jurídica, por seu turno, só é caracterizada quando há violação de 
norma jurídica, devidamente elaborada de acordo com os trâmites constitucionais, e haja 
dano. Logo, vê-se que a distinção reside em critérios objetivos e previamente estabelecidos. 
No campo da responsabilidade jurídica estão abrigadas as diversas naturezas subespécies, 
inclusive a civil. 

            A Constituição da República afirma repetitivamente a responsabilidade do Estado para 
a promoção das políticas públicas e dos critérios para seu acesso, quase sempre com o artigo 
caput dos títulos referentes à saúde, educação, seguridade social, dentre outros. Sabe-se, em 
contraposição, que a atuação nos direitos prestacionais demanda recursos financeiros, os quais 
estão limitados pelas leis orçamentárias e, segundo alguns doutrinadores, pelas cláusulas da 
reserva do possível[4]. 

            Embora consciente de que a matéria exige uma análise mais acurada e profunda, 
partilhamos do entendimento conclusivo de G. L Lübber-Wolfs e de sua teoria interna de para 
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os direitos fundamentais sociais - e por ricochete direito ao desenvolvimento - no sentido de 
inadmitir restrições a tais direitos em face do próprio conteúdo normativo e determinante de 
intervenção. Ponderação de interesses aplicáveis a estes direitos seria relativizar a garantia de 
conteúdo previamente estabelecida e violar um comando de ações afirmativas designadas ao 
Estado (LEIVAS, 2006, p.96). É dizer que se o substrato de políticas públicas implica numa 
necessidade de interferência do ente estatal na esfera do particular mediante uma ordem de 
facere, aceitar a omissão do Estado é coadunar com uma postura inconstitucional, já que se 
trata de conduta contrária àquela prevista pelos direitos sociais[5]. 

  

4 MÍNIMO EXISTENCIAL VERSUS NORMAS PROGRAMÁTICAS 

  

            Na omissão inconstitucional do Poder Executivo e Legislativo é dever do Poder 
Judiciário garantir os direitos fundamentais. Diversos são os argumentos contrários ao 
pretenso ativismo judicial, porém destaca-se a separação dos Poderes. O assunto, ainda alvo 
de acaloradas discussões, merece arena própria para discussão, o que não impede de partir do 
pressuposto da legitimidade do Poder Judiciário para apreciar violações comissivas ou 
omissivas aos Direitos Fundamentais. 

            Resta saber se o paradigma de analisa do controle judicial das políticas públicas 
debruçar-se-á sobre o mínimo existencial ou às normas programáticas. 

            De início, imperioso é definir cada uma das categorias. 

            O mínimo existencial deve ser encarado sob o prisma inicial da teoria das 
necessidades. 

            Doyal e Gough apud Paulo Gilberto Cogo Leivas afirmam que as necessidades básicas 
estariam vinculadas à prevenção de prejuízos graves e que o necessário corresponde a "um 
padrão ótimo crítico ou máximo de saúde e autonomia", ou melhor, um nível ótimo mínimo 
(LEIVAS, p.126). Añon Roig apud LEIVAS (2006, p.123-124) define tais necessidades como 
"situações ou estados que constituem uma privação de aquilo que é básico ou imprescindível e 
que, em conseqüência, põe-nos diretamente em relação com a noção de dano, privação ou 
sofrimento grave para a pessoa". 

A bem da verdade, os denominados níveis ótimos variam de país para país, ainda que seja um 
conceito universal que independa da condição econômica de determinado povo, já que a 
constituição genética e necessidades vitais dos povos são semelhantes. Deve-se, assim, lê-los 
como parâmetro aceitável mínimo em determinada sociedade e vetores de sustentação do 
mínimo existencial. 

            Ora, não sendo as necessidades básicas satisfeitas e tendo-se o nível vida médio em 
determinada sociedade como padrão de avaliação, surge o direito à satisfação dessas 
necessidades, calcados nos direitos sociais. Em observância a esta premissa, no ano de 2002, 
o Tribunal Constitucional de Portugal reconheceu a violação ao mínimo existencial praticada 
por 
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norma constante em decreto que, ao substituir o chamado rendimento mínimo garantido pelo 
rendimento social de inserção, estabeleceu, como critério para o gozo do novo benefício, a 
idade mínima de 25 anos, enquanto o diploma anterior reconhecia a titularidade do direito aos 
indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos (LEIVAS, 2006, p. 131). 

            

            Ana Paula Barcellos (2002, p.305-306) entende o mínimo existencial como parâmetro 
do controle judicial das políticas públicas, de maneira que somente as prestações integrantes 
do minimus seriam exigíveis pela via judicial. Os outros direitos sociais devem ser cobrados 
sob a forma de eficácia negativa e vedação do retrocesso social. 

            A grande massa de miseráveis, abandonados e hipossuficientes que povoam o Brasil 
anseiam sim pelo fim da desigualdade, fome, pobreza, sistema público de saúde insuficiente. 
Até que se atinja esse estado ou haja desigualdades em níveis mínimos há um caminho a ser 
trilhado. 

            As normas programáticas, por seu turno, não estabelecem normas específicas em áreas 
como o trabalho, saúde e previdência social. Indicam um norte a ser observado e possuem 
sinalização para a legislação e administração, indicando um 

  

caminho a seguir, ordenando a adoção de possíveis medidas destinadas a dar respostas às 
necessidades humanas em cada área, sobretudo em benefício da população pobre segundo 
certas diretrizes, juízos de possibilidade e escolhas discricionárias (MARTINS NETO, 2003, 
p.185). 

  

            As referidas normas detêm estreita relação com o conceito de Constituição Dirigente 
(dirigierende Verfassung), utilizado em 1961 por Peter Lerche e, posteriormente, por 
Canotilho, em Portugal (Bercovici, 2007, p. 168). Pela teoria dirigente, busca-se romper com 
a tradicional concepção das normas programáticas, desde o momento em que a Constituição 
não se delimita apenas a assegurar direitos existentes ou prever ideais de sociedade, mas é um 
instrumento de transformações de realidades orientado para o futuro. O raciocínio dedutível 
desta teoria abriga na já insistida força jurídica da Constituição, mas vai além quando tenta 
vincular o legislador, positiva ou negativamente, fornecendo-lhe fundamentos e linhas de 
atuação para a política (CANOTILHO apud BERCOVICI, 2007, p. 169). 

            Veja-se que a Constituição Federal de 1988, de cristalino caráter dirigente, é dotada de 
um conjunto de dispositivos programáticos que levam (ou deveriam levar) os governantes e 
parlamentares a trilhas bem específicas no caminho de concretização constitucional. Embora 
o próprio Canotilho tenha admitido uma revisão na sua Teoria da Constituição Dirigente, ao 
adaptá-la às novas circunstâncias factuais portuguesas e propugnar por uma teoria própria de 
dirigismo em cada Estado, não é recomendável abandonar tão importante e influente 
arquétipo científico, mormente em realidades de não realização plena dos programas 
pontuados pela Lex Fundamentalis, a saber, o Brasil. 

            Não obstante o intrínseco relacionamento entre o dirigismo constitucional e as normas 
programáticas, aquele é a pedra de toque entre a constitucionalização do direito das relações 
privadas e a eficácia das normas constitucionais. Isto porque é possível que a positivação 
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constitucional das relações privadas sejam encampadas como normas programáticas no corpo 
da Constituição ao traduzirem objetivos, programas ou valores a serem estimulados pelo 
Estado. Convém aqui ressaltar que a vinculação do legislador - seja em relação às normas 
pontualmente programáticas (como defende Lerche) ou à toda a Constituição [Dirigente], 
segundo Canotilho - não se sucede apenas no plano do um dia será. A idéia de esperança de 
aplainamento de desigualdades por intermédio da Constituição pode e deve ser viabilizada 
desde já, para que no futuro haja resultados consistentes de alteração social. 

            De toda forma, no que ainda pertine à eficácia das normas em estudo, seja em 
qualquer categorização tomada como paradigmática, sempre se remeterá ao dualismo entre 
aplicabilidade imediata ou mediata e a necessidade e intervenção do legislador ordinário para 
a concretização daquelas. 

            O cerne da questão não paira sobre uma classificação ou outra, até porque, neste 
aspecto, importa muito mais a materialidade da eficácia do que as belas e eruditas 
terminologias dispensadas pela doutrina aos institutos. Desprezar o conteúdo e debruçar-se 
sobre as formas em detrimento da essência implicaria cair numa angústia do mesmo nível da 
esposada na canção Palavras ao Vento, composta por Marisa Monte e Moraes Moreira e 
interpretada pela saudosa Cássia Eller, nos versos "Palavras apenas, palavras pequenas, 
palavras ao vento". É dizer: mudam-se as locuções, mas o problema (ou solução) da 
aplicabilidade permanece. 

            Todavia, um alerta é necessário. Óbvio que um mero programa de erradicação da 
pobreza, por exemplo, 

  

desacompanhada de uma imposição categórica, não tem como fundamentar, em favor dos 
indivíduos, o poder de regularmente exigir da administração pública, a título gratuito, o 
pagamento mensal de uma renda mínima, a oferta permanente de uma cesta básica de 
alimentos ou o fornecimento de remédios para o tratamento de enfermidades. (MARTINS 
NETO, 2003, p. 187) 

  

            Isto porque os direitos decorrentes dos programas estatais são disciplinados pelo 
legislador ordinário e não devem ser interpretados sob o espectro de que o Estado é o grande 
salvador da humanidade e de suas mazelas, mas sim um agente instrumental da redução das 
desigualdades sociais. 

            Cristalina a normatividade dos programas outorgados ao legislador, conforme já se 
defendeu aqui. Porém, ao se tratar de controle judicial das políticas públicas não se pode 
usurpar as competências do legislador e do gestor público. 

            A interferência do Poder Judiciário é de natureza emergencial, para garantir um direito 
fundamental, em regra, violado ou sob a iminência de violação. Não se pretende que o juiz 
legisle e promova políticas públicas em substituição a quem constitucionalmente de direito. 

            O acesso às políticas públicas - direito ao desenvolvimento - deve sim ser garantido ao 
particular, mas com uma natureza distinta daquela se fosse proporcionada de maneira 
espontânea pelos programas estatais. Quer-se defender a essa altura do pensamento que a 
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antecipação de normas programáticas e de todos os direitos sociais pelo magistrado é 
incompatível com a moderna doutrina da separação dos Poderes e do papel judicante. 

            A adoção das normas programáticas como paradigma de controle de garantia do 
direito ao desenvolvimento ignora uma realidade presente no Brasil de limitações financeiras 
e rigidez orçamentária e pode gerar uma instabilidade político-institucional sem precedentes, 
caso seja de fato o parâmetro utilizado nas decisões judiciais[6]. 

            Ademais, há de se reconhecer a responsabilidade do indivíduo e dos particulares no 
desenvolvimento pessoal na medida em que o Estado Social não implica necessariamente 
num sistema público de encargos assistenciais absolutos, que isente o indivíduo da 
responsabilidade para consigo mesmo e as organizações privadas de contribuírem para a 
construção progressiva do difícil equilíbrio social. 

            Logo, as normas programáticas são encargo do legislador ordinário e dos membros do 
Poder Executivo. São muito mais amplas e fluidas do que o conceito de mínimo existencial 
(também não tão fácil de aferir) e consistem em projetos macro-econômicos e políticos, não 
sendo o aplicador do Direito o sujeito responsável pela utilização final do cetro da Justiça 
Social. 

            A relação entre mínimo existencial e normas programáticas tem natureza de meio e 
fim, sem a exclusão recíproca dos conceitos. E mais: o controle judicial das políticas públicas 
a partir do mínimo existencial impede a violação do impede a violação do princípio da 
isonomia e é até mesmo compatível com a denominada reserva do possível fática, pelo que 
"não se poderia exigir judicialmente do Estado uma prestação que não pudesse ser concedida 
a todos os que se encontrem na mesma situação" (NOVELINO, 2011, p.531). 

  

5 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL: O CASO DA ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 45-9/DF 

  

            A doutrina nacional não tem vacilado em construir um substrato teórico para a 
efetivação do direito ao desenvolvimento, in casu, o acesso às políticas públicas e a efetivação 
dos direitos fundamentais sociais. Porém, a palavra final é dada ao Supremo Tribunal Federal, 
seja no exercício de sua competência originária ou na atuação como órgão de recursal 
extraordinário. Afinal, a Justiça Constitucional na modalidade abstrata é privativa daquela 
Corte. 

            Sinalizações da sociedade brasileira não diárias no sentido de demandar provimentos 
jurisdicionais que tenham como objeto uma ação ou omissão inconstitucional pelos Poderes 
Públicos na elaboração e instrumentalização do acesso às políticas públicas. O papel do 
Judiciário é fundamental nesse cenário. 

José Luiz M. Esteves (2007, p.135-136)[7], em estudo cuidadoso sobre tendências decisórias 
da Corte Máxima na efetivação dos Direitos Sociais conclui que 
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o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado - ainda que de forma tímida - postura 
intervencionista que se mostra contrária às concepções dogmáticas do Estado Liberal, como a 
formulação da 'separação dos poderes'. Apresentam-se decisões em que decide que o Estado, 
mediante seus órgãos administrativos, deve prover os necessitados do atendimento à saúde 
mesmo quando esse atendimento não integra política pública definida no âmbito da 
administração realizada pelo Executivo. Mas, quando da atuação por meio do controle 
concentrado de constitucionalidade necessária à defesa dos direitos fundamentais sociais, o 
Supremo Tribunal Federal evidencia mais objetivamente persistir numa postura histórica de 
auto-restrição da qual dá clara demonstração não somente ao se declarar incompetente para 
agir, mas também - em virtude de uma reação de perplexidade aos instrumentos de controle 
trazidos pela Constituição de 1988 - ao se negar a julgar, fazendo tramitar, por mais de meia 
década sem decisão final, ações judiciais que buscam a efetividade de direitos sociais. 

  

            Ainda que conservador a postura do referido Tribunal, cabe fazer referência a uma 
decisão paradigmática proferida pela Corte no ano de 2004 e que relaciona-se com o tema ora 
tratado: a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45-9/DF[8]. 

            A ação foi proposta em razão do veto presidencial do §2º do art. 55 do Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentária, de forma que aquele permitia que as despesas governamentais da 
União "com encargos previdenciários, serviços da dívida e recursos do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza fossem computadas no montante de gastos mínimos exigidos 
constitucionalmente" (Ibidem, p.123). 

Antes do julgamento do mérito da ação, o Presidente da República enviou ao Congresso novo 
Projeto de LDO que retificava sua posição anterior. Com isto, a ADPF perdeu seu objeto, 
porém o relator, Ministro Celso de Mello, fez uma extensa fundamentação acerca do papel do 
Estado em relação às políticas públicas que, de certa forma, indica um norte do Supremo 
tangente à matéria. 

            O escólio do Ministro sustentou-se na competência constitucional, consubstanciada na 
dimensão política, conferida ao Supremo Tribunal Federal na efetivação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais e na impossibilidade de se aceitar ineficácia dos direitos 
sociais materializada pela conformação do legislador e omissão do Poder Executivo. 

            Ainda em decorrência do voto do magistrado e de seus argumentos, infere-se que o 
mínimo existencial é fundamento da dignidade da pessoa humana, deve ser alcançada antes da 
realocação de recursos em outros projetos e, segundo Sua Excelência "é capaz de conviver 
produtivamente com a reserva do possível" (sic). 

            Uma análise mais apropriada da decisão do caso em tela revela uma sutil mudança de 
paradigma no tratamento do direito ao desenvolvimento em sede de instância superior. Isto 
porque nos juízos de primeira instância há uma clara consolidação do paradigma do Estado 
devedor-interventor e pioneirismo na efetivação dos direitos sociais e de titularidade 
indeterminada. 

            Embora não se possa detectar literalmente uma menção acerca do acesso às políticas, 
inegável seu caráter implícito nessa decisão, inclusive em razão do princípio do atendimento e 
cobertura universal, previsto no art. 194, inciso I, da Constituição da República e mola mestra 
da seguridade social e saúde - hipoteticamente afetados pela decisão, caso a ADPF não tivesse 
perdido seu objeto. 
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6 CONCLUSÕES 

  

            Diante das idéias apresentadas o presente escrito posiciona-se no sentido de: a) 
reconhecer a responsabilidade jurídica do Estado na promoção das políticas públicas; b) 
intervenção judicial nas ações e omissões constitucionais como mecanismo de controlar o 
acesso ao direito ao desenvolvimento sob o corte epistemológico aqui realizado; c) adoção do 
critério do mínimo existencial como núcleo orientador da decisão judicial e compreensão 
daquele como meio para um alcance das normas programáticas; d) sinalização do STF no 
sentido de reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário na manutenção do mínimo 
existencial em compatibilidade com a cláusula limitadora da reserva do possível. 

            Conclui-se, finalmente, como se começou, aludindo-se àquela adolescente 
abandonada, mas com um ar de esperança. Para que a jovem um dia possa alcançar um estado 
ideal de igualdade e igualdade substantiva, o básico - não ínfimo - deve-lhe ser garantido: o 
acesso aos bens de consumo e serviços, trabalho, saúde, educação e moradia. Enfim, o direito 
a desenvolver-se. 
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[1]UNIVERSO ONLINE. "Ali eu me sentia largada", conta adolescente que deixou a rua 
após drogas e prostituição. Disponível em:< 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/03/24/ali-eu-me-sentia-largada-jogada-conta-
adolescente-que-deixou-as-ruas-apos-as-drogas-e-a-prostituicao.jhtm>. Acesso em 27 de 
março de 2011. 

[2]Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação 

[3] Impende ressaltar que as normas de caráter programático estão pulverizadas por todo o 
texto Constitucional (art. 203, 205, 215, dentre outros). A menção aos arts. 1º e 3º indicam a 
função orientadora, mas não menos normativa, destes. 

[4]Segundo Paulo Gilberto Cogo Leivas (2002, p. 97-98), a cláusula da reserva do possível 
foi "referida no julgamento do caso Numerus Clausus I pelo Tribunal Constitucional Federal 
da Alemanha [...]" no qual o referido Tribunal "distingue dois direitos: um direito a participar 
nas instituições educativas existentes e um direito à criação de novas vagas". 

[5]Uma outra justificativa para o posicionamento esposado nesse escrito encontra respaldo na 
lição de Ana Paula de Barcellos (2002, p.240-244), ao afirmar "Com muito maior razão, 
também o conteúdo das despesas haverá de estar vinculado juridicamente às prioridades 
eleitas pelo constituinte originário [...]". Aduz, ainda, a autora que "Com efeito, o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Internacional sobre o 
direito das crianças e também o Pacto de São José de Costa Rica obrigam os Estados 
signatários a investirem o máximo de recursos disponíveis na promoção dos direitos previstos 
em seus textos". 

[6]Imagine-se se todos os brasileiros excluídos das políticas públicas ajuizassem ações 
solicitando a implementação dos programas constitucionais inaldita et altera pars e os 
magistrados concedessem provimentos jurisdicionais com base na fundamentação jurídica dos 
requerentes. Sem temor de equívoco, o caos financeiro nas contas públicas seria 
institucionalizado. 

[7] Para tanto, o autor analisou cinco decisões do STF na jurisdição constitucional no controle 
difuso e sete no controle concentrado 

[8]EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA 
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE 
GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8166



ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 
CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO 
LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO 
POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA 
INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO 
"MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES 
POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 29/04/2004. Publicação DJ 04/05/2004 PP-00012. 
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O DIREITO A SAUDE: COMPLEXIDADES, EFETIVIDADE E 
JUDICIALIZAÇÃO 

 
THE RIGHT TO HEALTH: COMPLEXITIES, EFFECTIVENESS AND 

JUDICIALIZATION 
 
 
 

Francis Vanine De Andrade Reis 
Mariana Aurora Ferreira de Sousa Soares 

 

RESUMO 
A questão da efetivação dos direitos sociais e do direito a saúde em particular, via Poder 
Judiciário, constitui um dos temas mais polêmicos do mundo jurídico-constitucional moderno. 
Isso porque, ao se realizar uma releitura dos preceitos constitucionais, evidencia-se a função 
do Poder Judiciário enquanto garantidor de direitos fundamentais. Nesse sentido, a 
determinação judicial à administração pública para fornecimento de determinado 
tratamento/medicamento constitui exemplo manifesto da atuação da função jurisdicional 
enquanto protetora das garantias constitucionais fundamentais. Doutrinária e 
jurisprudencialmente, existem várias teorias contrárias a esta crescente intervenção judicial na 
administração pública. De outro lado, destaca-se o caráter subjetivo dos direitos sociais, os 
quais podem ser exigidos em juízo em decorrência de sua condição de direito fundamental. O 
presente artigo tem por escopo a análise do papel exercido pelo Judiciário quando intervém, 
determinando à administração pública o fornecimento de determinado 
tratamento/medicamento necessário à garantia do direito à saúde e, por conseguinte, tutelando 
o axioma da dignidade da pessoa humana. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; GARANTIDOR; 
DIREITOS FUNDAMENTAIS; DIREITO SUBJETIVO; DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA 
 
ABSTRACT 
The question of the implementation of social rights via the judiciary constitutes one of the 
most controversial subjects of the modern legal-constitutional world. This is because of, 
carrying out a reinterpretation of the constitutional percepts, it is evident the role of the 
judiciary as a guarantor of fundamental rights. In this context, the judicial determination that 
the government supplies specific treatment/medication shows a great example of the action of 
the judiciary as protector of the fundamental constitutional guarantees. Doctrinal and 
jurisprudentially, there are various theories contrary to the judicial intervention in the public 
administration. However, we highlight the subjective nature of social rights, which may be 
required in court due to its status as a fundamental right. The scope of this paper is to analyze 
the role played by the judiciary when it intervenes, in order to determine that the government 
supplies a specific treatment/medication, necessary to guarantee the right to health, in turn, a 
prerequisite of human dignity. 
KEYWORDS: KEYWORDS: JUDICIARY; GUARANTOR; FUNDAMENTAL RIGHTS; 
SUBJECTIVE RIGHTS; HUMAN DIGNITY 
 
 

1 Introdução  
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            O Poder Judiciário tem por função típica a jurisdição, ou seja, o Judiciário aplica a lei 
ao caso concreto atuando como substitutivo da vontade das partes, com vistas à pacificação 
social (CINTRA, DINAMARCO, GRINOVER, 2010, p.149). Contudo, em um uma leitura 
constitucionalizada, hoje não se pode mais afirmar que a função do Judiciário limita-se única 
a exclusivamente à aplicação da lei. Isso porque, além da função típica de "dizer o direito", 
possui também atributos atípicos, tais como a função de garante dos direitos fundamentais, 
realização do controle de constitucionalidade e, por vezes, legislar (como no caso da Súmula 
Vinculante, interpretação conforme a constituição e mandado de injunção). Nos dizeres dos 
professores Antônio Carlos de Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco e Ada Pellegrini 
Grinover: 

Terceiro dos poderes do Estado na lição clássica de Montesquieu, o Judiciário não tem a 
importância política dos outros poderes, mas ocupa um lugar de destaque entre os demais, 
quando encarado pelo ângulo das liberdades e dos direitos individuais e sociais, de que 
constitui principal garantia (2010, p.175). 

            Nesta senda, a judicialização das políticas públicas da saúde constitui exemplo 
manifesto da atuação do Judiciário enquanto garantidor de direitos fundamentais. Isso porque 
nos últimos anos a Constituição brasileira conquistou, verdadeiramente, força normativa e 
efetividade. Assim, o reconhecimento da supremacia da Constituição tem como conseqüência 
prática a aplicabilidade imediata de seus preceitos, sejam por juízes monocráticos ou 
tribunais. Direitos constitucionais são, na mais moderna concepção, direitos subjetivos em 
sentido pleno, respaldados por tutela judicial específica. Nesse sentido, em relação aos 
direitos sociais nada poderia ser diferente, evidenciando-se seu caráter de direito subjetivo, 
especialmente no tocante às prestações na área da saúde, objeto do presente artigo. 

            Insta ressaltar, desde já, que a legitimidade do Poder Judiciário para implementação de 
políticas públicas é objeto de críticas diversas, não havendo consenso doutrinário ou 
jurisprudencial acerca de tal legitimação. Nada obstante, a despeito das citadas controvérsias, 
cumpre relembrar um pequeno trecho da ADPF 45, Arguição que no ano de 2008 versou 
sobre o tema em questão: 

[...] É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder 
Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e implementar 
políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na 
Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse 
domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal 
incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder 
Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos 
político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a se comprometer, com tal comportamento, 
a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 
constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. (ADPF 
45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 
04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191). Disponível em http://www.stf.jus.br. 
Acesso em 13/09/10. 

O presente trabalho tem por escopo a análise do papel exercido pelo Poder Judiciário quando 
intervém, no sentido de determinação à administração pública para fornecimento de 
tratamentos/medicamentos em variadas hipóteses, conseqüência prática da efetivação do 
direito a saúde.   
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Para tanto, sem a pretensão de esgotar o tema, partir-se-á da análise das características e 
peculiaridades dos direitos sociais e, por conseguinte, das limitações à satisfação de um 
direito pleno à saúde. Após, com foco na judicialização, far-se-á uma breve exposição acerca 
das teorias e críticas tangentes a implementação de políticas públicas via Poder Judiciário, 
especialmente no que toca ao argumento da escassez de recursos orçamentários e aos 
princípios da separação dos poderes e da isonomia, passando-se ainda pela garantia do 
mínimo existencial, enquanto pressuposto de uma vida digna. Por fim, uma pequena 
abordagem sobre o tema das ações coletivas no campo da saúde e de determinados parâmetros 
para a atuação judicial. 

  

2 Da Segunda Geração de Direitos Fundamentais - Primeira Complexidade 

            Tomando como base a concepção de direitos fundamentais como direitos humanos 
consagrados no plano interno, historicamente revelados e positivados nas constituições de 
diversos países, faz-se mister destacar o caráter histórico característico de tais direitos. 

Isso porque, após atravessarem um período de total carência normativa no qual eram 
considerados meras declarações solenes, estes direitos tiveram sua normatividade 
reconhecida, elevando-se à categoria de normas jurídicas constitucionais. 

Com efeito, direitos fundamentais são normas constitucionais positivas que adquiriram certo 
caráter "cumulativo" [1], frutos das constantes reivindicações dos indivíduos. 

Assim, baseando-se nos postulados clássicos da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e 
fraternidade, os direitos fundamentais passaram, doutrinariamente, a ser classificados em 
"gerações", ou como preferem alguns autores[2], "dimensões", sendo certo que a efetivação e 
conteúdo das gerações de direitos encontram-se intimamente ligados à evolução histórica dos 
ideais revolucionários. 

Neste norte, os direitos fundamentais de primeira geração, oriundos da influência iluminista 
dos séculos XVII e XVIII, inauguraram o período de reconhecimento da liberdade dos 
indivíduos frente ao Estado absoluto, motivo pelo qual são comumente denominados direitos 
de defesa, de caráter predominantemente negativo, destinando-se a uma abstenção estatal na 
esfera de liberdade dos indivíduos. Constituem exemplo da primeira dimensão, os direitos 
civis e políticos, ligados ao valor de liberdade, dentre os quais se destacam o direito à vida, 
liberdade, igualdade e propriedade (NOVELINO, 2009). 

Os direitos fundamentais de segunda geração, por sua vez, advêm da supremacia do Estado 
Social, tendo em vista os relevantes problemas sociais e econômicos que acompanharam o 
processo de industrialização do século XIX. Sendo assim, evidencia-se uma dimensão 
positiva do Estado, que têm por dever a busca pelo bem-estar social. Ligados à igualdade 
material, integram o rol dos direitos de prestação a assistência social, a saúde, a educação, o 
trabalho, a moradia etc. Cumpre salientar que, nos anos do pós-guerra, esses direitos passaram 
a ser consagrados em várias constituições e tratados internacionais (NOVELINO, 2009). 

O surgimento dos direitos fundamentais de terceira geração, ligados à idéia de fraternidade ou 
solidariedade, advém da necessidade de consideração da sociedade como um todo, assumindo 
destaque uma dimensão coletiva da figura do indivíduo. Dentre os integrantes desta geração, 
pode-se citar o direito ao meio ambiente, a autodeterminação dos povos, o patrimônio 
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histórico da humanidade, rol não taxativo de direitos relacionados ao desenvolvimento 
(NOVELINO, 2009). 

Nada obstante a literatura jurídica[3] classifique ainda uma quarta geração de direitos, para 
fins do presente estudo, a relevância de tal classificação encontra-se nos direitos fundamentais 
de segunda geração, nos quais estão incluídos os direitos sociais e, por conseguinte o direito à 
saúde. 

  

3 Da Efetividade dos Direitos Sociais - Segunda Complexidade 

            A questão da efetividade dos Direitos Sociais tem suscitado grandes dúvidas e 
controvérsias por grande parte dos estudiosos do direito constitucional brasileiro. Isso porque 
realizar determinada política pública com vistas à efetivação de quaisquer direitos sociais é 
fato que, por si só, transcende o simples raciocínio jurídico-formal, envolvendo aspectos 
políticos e sociológicos diversos. 

            Como exposto acima, diferentemente do que ocorre com os chamados direitos de 
defesa (primeira geração), os direitos sociais reclamam uma atuação positiva por parte do 
Estado. Sendo assim, é comumente aceito que os direitos civis e políticos constituem normas 
de eficácia plena, diretamente aplicáveis e aptas a produzir efeitos no mundo jurídico-
constitucional. 

            De outro lado, os direitos sociais foram previstos pela Constituição Federal através de 
estruturas normativas diversas, dotadas de eficácia e aplicabilidade distintas, sem prejuízo, 
contudo, de seu caráter de direito fundamental, a teor do que dispõe o art. 5º, 2º[4] de nossa 
Carta Magna. 

            Em uma hipótese de violação aos direitos de defesa, a função do magistrado limita-se 
apenas, regra geral, a censura judicial à conduta realizada pelo poder público. Os direitos de 
prestação, uma vez violados, dependem para sua efetivação de uma manifestação 
(regulamentação) legislativa por parte do Estado. 

            Nesta senda, os direitos sociais foram definidos como normas de conteúdo 
programático, ou seja, normas cuja concretização de seus preceitos constitui tarefa dos órgãos 
executores das políticas públicas, e não do Judiciário. Para Ingo Wolfgang Sarlet, normas 
programáticas apresentam: 

[...] normatividade insuficiente para alcançarem plena eficácia, porquanto se tratam de normas 
que estabelecem programas, finalidades e tarefas a serem implementadas pelo Estado, ou que 
contêm determinadas imposições de maior ou de menor concretude dirigidas ao Legislador 
(2007, p. 309). 

Desta forma, a efetivação dos direitos sociais encontra-se diretamente vinculada a vontade e 
interesse dos poderes legislativo e executivo. 

Nada obstante o reconhecimento de sua aplicabilidade diversa, os direitos sociais acabam por 
integrar o raciocínio segundo o qual não existe norma constitucional desprovida de eficácia. 
Ainda, sabe-se que não é próprio de qualquer norma jurídica sugerir ou recomendar 
determinada conduta. Com efeito, normas constitucionais são contidas por comandos, sendo 
estes dotados de eficácia. 
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            Assim, a teor do que dispõe o art. 5º, §1º da Constituição Federal, "as normas 
definidoras dos direitos e garantias individuais têm aplicação imediata". Tal dispositivo, 
ensina a moderna doutrina, deve ser encarado momo mandamento de otimização[5], com 
vistas à máxima efetividade da Lei Suprema. 

Nesse sentido, partindo de uma concepção prospectiva dos direitos fundamentais, adequados à 
proteção do indivíduo e a garantia da dignidade da pessoa humana, destaca-se o entendimento 
de que as normas definidoras dos direitos de prestação, embora na maioria das vezes não 
contenham os elementos suficientes para sua efetivação, podem e devem ser diretamente 
aplicadas ao caso concreto. 

Corroborando sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se da seguinte maneira: 

[...] O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por 
destinatários todos os agentes políticos que compõe, no plano institucional, a organização 
federativa do Estado brasileiro - não podem converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Pode Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima , o cumprimento de seu impostergável 
dever, por um gasto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria 
Lei Fundamental do Estado [...] (RE 271286 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 12/09/2000, DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT VOL-02013-07 
PP-01409) Disponível em http://www.stf.jus.br. Acesso em 13/09/10. 

Outrossim, ainda no que toca à efetivação dos direitos sociais, se faz mister reconhecer que a 
realização dos mesmos dependem, em certa medida, de prestações positivas por parte do 
Estado, acabando por esbarrar em suas limitações econômico-orçamentárias. Nesse quadro, 
boa parte dos estudiosos do direito constitucional pátrio[6] entendem que a efetivação dos 
direitos sociais se encontra limitada pela teoria da reserva do possível, segundo a qual, ao 
Estado cumpre a responsabilidade pela justiça social, mas na medida de suas limitações e 
reservas orçamentárias (NOVELINO, 2009). 

Por outro lado, a escassez de recursos orçamentários jamais poderá se tornar um óbice à 
garantia das condições mínimas de existência humana, sob pena de sacrifício do princípio-
valor basilar de todo constitucionalismo contemporâneo, qual seja, a dignidade da pessoa 
humana. Nesse sentido, destaca-se a importância dos direitos sociais para fruição de uma vida 
com dignidade, porquanto os direitos de prestação objetivam, em primeira linha, uma 
compensação das desigualdades fáticas de modo a assegurar a proteção da pessoa (e de 
qualquer pessoa) contra necessidades de ordem material, garantindo uma existência com 
dignidade. 

  

4 Da reserva do possível - Alguns limitações 

            O orçamento público pode ser entendido como o instrumento de planejamento através 
do qual o Estado define receitas e fixa as despesas a serem realizadas em determinado 
período.  Assim, para realização de toda sua atividade centrada no bem-estar social, o Estado 
define seu plano de atuação dentro da realidade orçamentária (NOVELINO, 2009). 

            No caso do custeio da saúde em particular, em face de seu elevado custo econômico, o 
legislador constituinte a inseriu na Seguridade Social[7], a qual constitui dever de toda 
sociedade e do Estado, sendo financiada por ambos, de modo que todos os cidadãos são co-

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8172



responsáveis para com o Estado para preservação da vida e da saúde, conforme arts. 194 
caput e 195 caput da Constituição Federal[8]. Nesse sentido, os recursos públicos que 
sustentam o sistema público de saúde advêm, basicamente, de tributos, especialmente das 
contribuições que custeiam a Seguridade Social (FRANCISCO, 2008, p.869-972). 

            Nesse quadro, pode-se afirmar que a realização dos direitos prestacionais encontra-se 
diretamente vinculada ao orçamento, tendo em vista os recursos financeiros por ele 
disponibilizados, destinados à realização das políticas públicas. Deste modo, para boa parte da 
doutrina e jurisprudência, ao Estado competiria à responsabilidade pela justiça social, dentro 
de suas limitações e reservas orçamentárias, ou seja, de acordo com a reserva do possível. 

            A teoria da reserva do possível tem origem alemã, mais especificamente na Corte 
Constitucional tedesca, na qual se sustentou que as limitações de ordem econômica podem 
comprometer a plena efetividade dos direitos sociais e, sendo assim, os indivíduos somente 
estariam autorizados a exigir do Estado a execução de uma prestação ou o atendimento a um 
interesse dentro dos limites da razoabilidade (NOVELINO, 2009). 

            Em que pese o mandamento constitucional em sentido contrário[9], é razoável 
sustentar que não há como impor ao Estado o dever de prestar um direito pleno à saúde ou à 
assistencial social ao cidadão que possua recursos próprios, suficientes para custeá-los. E, 
ainda, quando da defesa do reconhecimento do caráter subjetivo dos direitos sociais, isso não 
significa dizer que ao Estado incumbe o dever de custeá-los indiscriminadamente. 

            Contudo, insta salientar que a teoria da reserva do possível abrange aspectos mais 
complexos, os quais transcendem os limites da razoabilidade. Para Ingo Wolfgang Sarlet 
(2007, p. 304), a reserva do possível apresenta pelo menos uma dimensão tríplice, qual seja: 

[...] a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para efetivação dos direitos fundamentais; 
b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guardam íntima conexão 
com a distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e 
administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama equacionamento, notadamente no 
caso do Brasil, no contexto constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do 
eventual titular de um direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema 
da proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra, 
também da sua razoabilidade. 

            Isso porque, a aplicação da dita teoria apenas se mostrará adequada se observadas as 
complexidades de suas próprias dimensões, sendo a efetiva disponibilidade de recursos o 
primeiro passo para averiguação da razoabilidade da prestação reclamada. Todavia, tal não 
significa que o Poder Público deverá comprovar a absoluta falta de recursos, porquanto 
existem outras demandas sociais a serem atendidas. No entanto, ao Estado incube o ônus da 
prova em demonstrar que a concessão de determinadas prestações esbarra em suas limitações 
econômico-orçamentárias, devendo apresentar nos autos elementos suficientes a corroborar o 
entendimento ventilado, não sendo suficientes meras alegações. 

Nesse sentido, preleciona Daniel Sarmento: 

Não basta, portanto, que o Estado invoque genericamente a reserva do possível para se opor à 
concessão judicial de prestações sociais - como, infelizmente, tem ocorrido na maior parte das 
ações nesta matéria. É preciso que ele produza prova suficiente desta alegação (2008, p. 572). 
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Outrossim, a disponibilidade jurídica dos recursos existentes alcança patamar 
importantíssimo, pois a existência de previsão orçamentária está diretamente relacionada aos 
serviços que deverão ser prestados pelo Estado.  Contudo, a questão que suscita maior debate 
gira em torno da determinação judicial para realização de gastos necessários a satisfação de 
direitos sociais sem previsão orçamentária. Por um lado, argumenta-se que diante da escassez 
de recursos e da impossibilidade de atendimento concomitante a todas as demandas sociais, 
cabe ao legislador o poder de escolha daquilo que deverá ser priorizado através das leis 
orçamentárias. De outra banda, aduz-se que submeter à eficácia dos direitos sociais à 
existência de previsão orçamentária significa condicionar a eficácia normativa da 
Constituição a vontade e interesse do legislador (SARMENTO, 2008). 

Ora, o caráter fundamental dos direitos sociais impõe que os mesmos sejam realizados mesmo 
contra a vontade das maiorias. Além disso, tornou-se corrente a afirmação de que o gozo 
minimamente adequado dos direitos sociais é indispensável para o funcionamento de uma 
democracia[10]. Assim sendo, não há como invocar o argumento democrático para defender a 
impossibilidade de decisões judiciais que concedam prestações não contempladas no 
orçamento. 

 Ademais, na perspectiva do titular, faz-se mister observar, no caso concreto, a 
proporcionalidade da prestação pleiteada em  face ao dever do Estado de prestar um direito 
pleno à saúde. Conforme será desenvolvido em tópico específico, não há dúvidas de que, se a 
prestação pleiteada constitui garantia para mínimo de uma existência digna, tal prestação deve 
ser custeada pela administração pública. Outra deverá ser a conclusão nos casos em que o 
objeto da demanda sobressaia ao conceito do mínimo essencial. 

As demandas individuais no campo da saúde têm por sua própria natureza e estrutura de lidar 
com a teoria da reserva do possível. Considerada toda a complexidade da dita teoria, percebe-
se o quão retórica se dá sua aplicação no controle individual, porquanto é pouco provável a 
ocorrência da averiguação concreta do argumento da escassez de recursos orçamentários no 
campo das ações individuais[11]. Do mesmo modo, é tarefa juridicamente complexa para o 
magistrado averiguar a proporcionalidade da prestação pleiteada em face do dever incumbido 
ao Poder Público, sem levar em conta, ainda, as percepções subjetivas do juiz. 

            Nada obstante, a reserva do possível não pode ser pura e simplesmente transposta para 
a realidade brasileira, já que concebida sob os moldes da sociedade germânica, na qual os 
direitos prestacionais essenciais já estão implementados. Isso porque o Brasil, embora 
apresente-se como um país em desenvolvimento, é ao mesmo tempo um país que na área 
social padece de todos os problemas característicos dos países não-desenvolvidos, sendo certo 
que grande parte da população carece de recursos básicos. 

Insta salientar a enorme distância entre as realidades alemã e brasileira, o que se evidencia na 
diferença emergente entre negar (judicialmente, ou mesmo pelas vias administrativas) um 
direito básico de saúde, moradia ou educação e, recusar um tratamento médico de altíssima 
especialização, ou experimental, que certamente não poderá ser ofertado para o restante da 
população, por não ser financeiramente possível (caso em que se enquadra a realidade 
germânica). 

Diante de tal cenário e tomando como premissa a conjuntura histórica brasileira, a teoria da 
reserva do possível deve ser encarda por todos (gestores públicos, magistrados e legisladores), 
apenas como norte à realização de políticas eficazes. 
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Inobstante o reconhecimento do vínculo da efetivação dos direitos prestacionais a existência 
de recursos materiais disponíveis, se faz mister questionar até que ponto as prestações estatais 
poderão ser denegadas sob o argumento da escassez de recursos orçamentários? Quais são os 
critérios e limites para observância do que é razoável exigir-se do Poder Público? Vale dizer, 
até que ponto o Estado poderá, baseado no argumento que não possui recursos, se esquivar de 
prestar o mínimo de saúde, educação, moradia...? 

            Ora, desnecessário salientar que boa parte dos problemas de efetividade dos direitos 
sociais e do direito à saúde em particular, decorre muito mais das falhas e desvios na 
execução das políticas públicas do que de falhas em sua elaboração ou escassez de recursos. 

            Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se: 

[...] Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida 
manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial 
que revele o ilegítimo, o arbitrário e censurável propósito de fraudar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais 
mínimas de existência. (RE 271286 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 12/09/2000, DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT VOL-02013-07 PP-
01409) Disponível em http://www.stf.jus.br. Acesso em 13/09/10. 

  

5 Da Separação dos Poderes - O Mito de Montesquieu  

            Discorrido sobre o argumento da escassez de recursos orçamentários, cumpre tecer 
também algumas reflexões acerca do princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea 
expressa na Constituição da República[12] e, por conseguinte, argumento demasiadamente 
utilizado para questionar a validade da efetivação dos direitos sociais via Poder Judiciário. 

A doutrina da separação dos poderes remonta ao pensamento de Aristóteles, em seu livro 
intitulado "Política", no qual o filósofo grego tratou das funções do Estado. Contudo, foi na 
época moderna que a teoria tripartida adquiriu forma e completude, com base nas idéias 
desenvolvidas por John Locke e Montesquieu. Para Locke, havia apenas os poderes 
legislativo e executivo, defendendo a necessidade de um sistema de freios e contrapesos, a 
fim de realizar a separação entre as duas funções do Estado. (citado por WEFFORT, 2008). 

            Em seguida, com fincas na teoria de Locke, Montesquieu escreveu seu célebre tratado 
"O espírito das leis", aprimorando a teoria da separação dos poderes. O filósofo francês 
constata, com base na "experiência eterna que todo aquele que detém poder e não encontra 
limites tende a dele abusar" (citado por WEFFORT, 2008, p.115). 

Montesquieu acreditava que para afastar governos absolutistas e evitar a produção de normas 
tirânicas, seria fundamental estabelecer a autonomia e os limites de cada um dos três poderes, 
através de um sistema de freios e contrapesos, o qual consiste na contenção do poder pelo 
poder. Assim, cada poder deve ser autônomo no exercício de suas funções, porém tal 
exercício deve ser controlado pelos demais poderes (citado por WEFFORT, 2008). 

            Nada obstante a existência do Poder Judiciário, naquela época tal poder destinava-se a 
aplicar indiscriminadamente a lei posta (ou imposta). No modelo liberal clássico, o juiz era a 
"boca da lei", devendo apenas dizer o direito. Hoje, como dito anteriormente, em uma leitura 
constitucionalizada, sabe-se que o Judiciário, através de suas funções atípicas, atua como 
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principal protagonista da separação dos poderes, realizando o equilíbrio entre funções do 
Estado. 

            No Brasil essa teoria é muitas vezes encarada de forma estanque e rígida, sendo que 
para muitos, é impossível imaginar a intervenção do Judiciário na realização das políticas 
públicas, corrigindo ou definindo-as. 

            Todavia, conforme leciona Virgílio Afonso da Silva: 

O que é compreendido como a "teoria da separação dos poderes" é, no entanto, uma visão 
enviesada das idéias de Montesquieu, aplicada a um regime presidencialista, em uma 
sociedade que é infinitamente mais complexa do que aquela que Montesquieu tinha como 
paradigma (2008, p. 589) 

            Isso porque, quando o legislador constituinte define que três poderes são 
independentes e harmônicos[13], tal não significa dizer que os mesmos sejam absolutamente 
independentes. Em realidade, os poderes da União são poderes autônomos[14] e não 
soberanos[15] ou independentes, ou seja, possuem autonomia no exercício de sua função, mas 
esta função deve ser controlada pelos demais, não havendo relação de hierarquia entre eles. 

            Contudo, há ainda outro argumento já citado, ligado, de certa forma, à separação dos 
poderes, qual seja, a ausência de legitimidade democrática do Poder Judiciário na 
implementação de políticas públicas, prerrogativa que pertence em tese aos poderes 
legitimados pelo voto popular (SILVA, 2008). 

            Ora, é certo que no Brasil os membros do Judiciário não são eleitos e sim escolhidos 
por critério técnico-meritório[16]. Desta forma, se o Poder Judiciário não é eletivo, isso não 
significa dizer que o mesmo careça de legitimidade democrática, mas sim que constitui poder 
contra-majoritário. Tem por função primordial garantir direitos fundamentais, sobretudo das 
minorias sem força no âmbito dos poderes legislativo e executivo, sendo certo que a 
realização dos direitos fundamentais constitui pressuposto essencial a realização de um Estado 
Democrático de Direito. 

  

6 Do princípio da isonomia: um argumento sólido? 

            No que pese o princípio da separação dos poderes, um dos maiores argumentos 
contrários à judicialização das políticas públicas da saúde refere-se à possível violação ao 
princípio da igualdade (SARMENTO, 2008). Isso porque, a determinação judicial à 
administração pública para fornecimento e realização de determinado tratamento, cirurgia ou 
medicamento, em detrimento da maioria da população que aguarda nas filas do SUS para 
realização dos mesmos procedimentos, configurar-se-ia flagrante desrespeito ao princípio da 
isonomia[17] expresso no texto da Carta Política, tendo em vista a situação de desigualdade 
possivelmente gerada pela intervenção do Poder Judiciário. 

Contudo, a estudiosa Ana Paula de Barcelos ensina que: "A rigor, a única diferença que 
distingue o autor de uma demanda judicial dessas milhares de pessoas é que estas não têm 
capacidade de mobilização, nem diante do Judiciário, nem diante da mídia" (2008, p. 806). 

Isso porque, em realidade, a única diferença prática entre as pessoas que demandam 
judicialmente seus tratamentos e aquelas que simplesmente aguardam sua realização pela rede 
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pública de saúde, é que estas últimas não possuem conhecimento suficiente acerca da 
possibilidade de se exigir em juízo o tratamento necessário a garantia de seu direito à saúde e 
tampouco, da existência de um direito subjetivo à saúde. Do contrário, caso possuíssem o 
conhecimento suficiente para tal, certamente bateriam nas "portas" do Poder Judiciário em 
busca do tratamento necessário a realização de seu direito à saúde. 

Outrossim, insta observar que em diversas oportunidades são demandados judicialmente 
tratamentos que, por motivos diversos, não são disponibilizados pela rede pública de 
saúde.  Neste caso particular, evidencia-se a relevância de uma ponderação de valores a ser 
realizada por magistrados, defensores e procuradores para observância dos limites do que é 
razoável exigir-se do Poder Público. Isso porque, não há dúvidas de que se a prestação 
pleiteada constitui garantia para mínimo de uma existência digna, tal prestação deve ser 
custeada pela administração pública. 

Nada obstante, tal não significa dizer que o ativismo judicial[18], sobretudo no que se refere 
às demandas individuais, constitua a melhor solução para a questão da efetividade dos direitos 
sociais em geral, porquanto se todos os cidadãos que careçam de recursos resolvessem 
demandar em juízo seus tratamentos e demais prestações, certamente haveria apenas uma 
transferência de problemas de uma esfera de poder para a outra. 

De outro lado, se o direito à saúde constitui direito fundamental por excelência e, como tal, 
deve ser aplicado imediatamente ao caso concreto, conforme enunciado pela Constituição 
Federal em seu art. 5º, § 1º, absurdo considerável consubstancia-se na afirmação de que a 
determinação judicial a administração pública para fornecimento de determinado tratamento 
ao indivíduo que comprovadamente não possui recursos, constitui desrespeito ao princípio da 
igualdade. 

Ora, flagrante violação ao princípio da isonomia decorre sim da existência de uma previsão 
constitucional ampla, que confere a todos e qualquer cidadão a garantia de seu direito a saúde, 
mas que em realidade, apenas os indivíduos que dispõe de boas condições financeiras podem 
ter acesso ao tratamento/medicamento que seu médico indicar. Vale dizer, será que o Poder 
Judiciário, garantidor de direitos fundamentais, está criando uma situação de desigualdade ou 
será que esta desigualdade existe há muito e compete a todos os poderes solucioná-la? 

  

7 Do mínimo existencial como garantia de uma vida digna 

            Com efeito, é na dignidade da pessoa humana que reside o fundamento primeiro e 
principal dos direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais em geral, bem como do 
direito à saúde em particular. 

            Fundamento do Estado brasileiro, núcleo axiológico de todo constitucionalismo 
contemporâneo, a dignidade da pessoa humana é o valor constitucional supremo que irá 
informar a criação, a interpretação e aplicação de toda ordem normativa constitucional, 
sobretudo o sistema de direitos fundamentais. 

Ingo Wolgang Sarlet conceitua dignidade da pessoa humana como sendo uma: 

[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa contra todo e qualquer 
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ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existentes 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos (2007, p. 60). 

            Nesta senda, tendo por base a concepção já citada de direitos fundamentais como 
direitos humanos reconhecidos no plano interno, revelados historicamente e positivados nas 
constituições de diversos países, percebe-se que a dignidade em si não é um direito, mas sim 
um atributo inerente a todo e qualquer ser humano ou, simplesmente, um valor. 

            Contudo, existe uma relação de mútua dependência entre ela e os direitos 
fundamentais, pois ao mesmo tempo que esses surgiram como uma exigência da dignidade 
para proporcionar o pleno desenvolvimento da vida humana, somente por meio da existência 
desses direitos à dignidade poderá ser respeitada e protegida (NOVELINO, 2009). 

            Nesse sentido, José Carlos Francisco ensina que: 

A dignidade humana não se preocupa apenas com a existência biológica do ser humano, mas 
com a satisfação das mínimas condições de vida que assegurem existência digna. Portanto, 
não basta assegurar a existência do ser humano, pois a concretização da dignidade humana 
impõe que essa existência seja em padrões dignos viabilizados por meios que assegurem a 
realização da natureza humana e a convivência social (2008, p. 859) 

            Desta forma, a dignidade humana é valor-fonte que está diretamente vinculado a um 
conjunto de direitos e prerrogativas comumente denominado "mínimo existencial" ou 
"essencial", sem o qual a existência fica desprovida de elementos vitais ao ser humano e à 
vida em sociedade. 

O conteúdo do mínimo existencial será definido no tempo e espaço, haja vista tratar-se de 
conceito construído historicamente, em face das circunstâncias e possibilidades de cada 
sociedade, levando-se em conta suas condições financeiras e culturais (BARCELLOS, 2008).  

Deste modo, partindo de um conceito materialmente aberto dos direitos fundamentais, 
qualquer tendência a cristalização do conceito de mínimo existencial será totalmente 
desprezível. Isso porque a adaptação e flexibilização do instituto às alterações pelas quais a 
sociedade venha a passar tende a proteger o ser humano, uma vez que é vedado o retrocesso 
das conquistas sociais (BARCELLOS, 2008). 

Inobstante as peculiaridades espaços-temporais, não há dúvidas de que o direito à vida e à 
saúde integram o conteúdo do mínimo existencial. Por conseguinte, o acesso a tratamentos de 
saúde é prerrogativa inerente à dignidade humana, devendo o Poder Público, prover os meios 
necessários que garantam tratamentos/medicamentos a quem necessitar. 

            Diante de tal cenário, em decorrência das normas constitucionais garantidoras da 
dignidade da pessoa humana, compete ao Judiciário determinar o fornecimento do mínimo 
existencial, independentemente de ação específica do Legislativo ou da Administração 
Pública no mesmo sentido. 

  

8 Do Valor das Abordagens Coletivas  
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            As questões aqui resumidamente tratadas, até então, partem de uma perspectiva 
individual e subjetiva. Ou seja, todos esses argumentos trazidos a baila gravitam em torno das 
demandas individuais no campo da saúde. Vale dizer, são argumentos muitas vezes presentes 
(e por este motivo, aqui explorados) naquelas ações que um indivíduo, isoladamente 
considerado, vai a juízo exigir do Estado à prestação necessária à garantia de seu direito à 
saúde. Contudo, faz-se mister abordar o tema da efetividade dos direitos prestacionais e, por 
conseguinte, da judicialização das políticas públicas da saúde sob uma perspectiva coletiva. 

Tomando como premissa as afirmações acima, pode-se observar que se o indivíduo tem 
direito às prestações necessárias à garantia de seu direito à saúde, especialmente no que tange 
ao mínimo existencial, é porque se conclui que o Estado tem de fato o dever jurídico de 
oferecer tal serviço, não somente em face do autor de eventual demanda judicial, mas também 
em face de todos aqueles que sem encontrem em situação equiparável (BARCELLOS, 2008). 

            Insta observar que, do ponto de vista jurídico, aqueles que não foram a juízo postular 
individualmente seu direito à saúde não deixaram de ter direito a esse serviço. Assim sendo, 
se o direito individual existe, deve haver igualmente a possibilidade de tutela coletiva, 
especialmente quando se trate de pretensões materiais necessárias à dignidade humana 
(BARCELLOS, 2008). 

            As ações coletivas, na defesa de direitos e interesses difusos (indivisíveis ou 
homogêneos), trazem por sua própria natureza e estrutura dois grandes benefícios: a 
ampliação da garantia de acesso ao Judiciário[19] e, por conseguinte, a ampliação da defesa 
dos interesses dos mais necessitados. Isso porque, conforme desenvolvido alhures, os 
seguimentos mais excluídos da sociedade, muitas vezes, não buscarão a tutela jurisdicional 
para garantia de seu direito a saúde, pelo que o estudioso Daniel Sarmento (2008, p. 553-586) 
denominou "hipossuficiência cultural". 

            Outrossim, no campo das ações coletivas, os magistrados deverão, necessariamente, 
refletir sobre o potencial de universalização do que foi pedido. Basta pensar em uma ação 
civil pública que afete um amplo universo de pessoas. Impossível apreciação e decisão de 
uma demanda desta natureza sem considerar os efeitos sobre as políticas públicas em vigor. 
Nesse quadro, destaca-se a importância da "reserva do possível" enquanto critério de 
parametrização da tutela jurisdicional coletiva. 

            Conforme já salientado, diante da alegação do poder público de que não possui 
recursos ou, os recursos existentes foram destinados a outras áreas, há pouco que se possa 
fazer para examinar o caso de forma consistente, sendo certo que investigar tal argumento a 
fundo nas ações individuais não parece plausível. 

            Tal dificuldade, defende Ana Paula de Barcellos (2008, p. 803-826), parece ser 
substancialmente minimizada uma vez que o controle sobre a omissão estatal na prestação de 
determinado serviço se coloque no plano coletivo. Isso porque, a discussão coletiva exigirá 
naturalmente um exame do contexto geral das políticas públicas discutidas e, por conseguinte, 
da "reserva do possível". Para tanto, é necessários que os legitimados (Defensoria Pública, 
Ministério Público e associações) sejam munidos de condições técnicas para trazer tais 
elementos aos autos e, então, discuti-los. 

            A partir de tal constatação, chega-se a conclusão de que a discussão acerca dos direitos 
a prestações de saúde não tem apenas reflexos individuais.  Para além do controle individual, 
e sem prejuízo dele, é possível cogitar da tutela jurisdicional coletiva, a qual desempenha 
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papel relevante na defesa dos aspectos materiais da dignidade humana e do mínimo 
existencial, conforme leciona Ana Paula de Barcelos (2008, p. 815-826). 

            Outrossim, as ações coletivas (direitos difusos e homogêneos) tendem a fornecer 
critérios claros e gerais para eventual correção das políticas públicas, visando sempre à 
adequação destas ao texto constitucional[20]. 

            Por fim, cumpre ressaltar que a existência das ações coletivas não tem por 
conseqüência o descabimento das ações individuais. Tal posição não se coaduna com a 
concepção aqui advogada de que os direitos sociais configuram autênticos direitos 
fundamentais, nem tampouco com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 
Ademais, as classes mais necessitadas não poderiam ficar a mercê da iniciativa dos 
legitimados para propositura de ações coletivas. Deste modo, as ações individuais continuam 
sendo importante via para cidadania, sobretudo naquelas situações específicas que não se 
enquadram nos perfis das ações coletivas. 

  

10 Da implementação de políticas públicas via Poder Judiciário - Alguns Parâmetros 

Diante da existência de um direito subjetivo à saúde e, sobretudo da inércia das autoridades 
públicas competentes na realização de políticas públicas eficazes, fato é que o Judiciário tem 
sido diariamente chamado a resolver questões relacionadas ao direito à saúde e vem 
determinando a concessão de tratamentos/medicamentos em variadas hipóteses, 
especialmente no tocante as demandas individuais. 

Com efeito, vive-se um verdadeiro ativismo judicial na área da saúde, fato que pode se 
constatado através das inúmeras ações que tramitam em todos os cantos do país. A questão 
atual, certamente, não diz mais respeito ao reconhecimento dos direitos fundamentais, mas 
sim à sua efetividade e realização, sendo positiva a constatação de que o Poder Judiciário tem 
se mostrado tão sensível as questões dramáticas suscitadas pelo direito fundamental à saúde. 

Contudo, preleciona Daniel Sarmento (2008, p. 553-586), faz-se mister a adoção de certos 
parâmetros para a atuação judicial, a fim evitar decisões equivocadas acerca de um tema 
demasiadamente relevante e bem como evitar o favorecimento das classes já privilegiadas. 
Assim sendo, a partir do trabalho doutrinário e da construção jurisprudencial, alguns critérios 
básicos têm sido definidos como parâmetros nas demandas judiciais que versem sobre 
tratamentos de saúde[21]. Tais requisitos, embora longe de um consenso por parte da 
literatura jurídica, constituem verdadeiros pressupostos ao aforamento de uma ação desta 
natureza, sem, contudo, apresentarem-se como fins em si mesmos. Nesse quadro, para José 
Carlos Francisco (2008, p. 868-869), nas ações cujo objetivo sejam prestações de saúde, são 
necessárias as seguintes observações: 

• 1) A necessidade de prévia utilização da via administrativa, a qual não afasta o 
controle jurisdicional, mas deverá, via de regra, ser previamente demandada. Ora, se 
os argumentos fáticos utilizados na seara judicial para favorecimento da demanda 
resumem-se a necessidade do tratamento e sua não prestação pelo Poder Público, por 
imperativo de procedência lógica, o jurisdicionado deverá previamente esclarecer que 
o tratamento pleiteado não se enquadra na listagem de procedimentos/medicamentos 
padronizados pela rede pública de saúde, ou caso se enquadre, que tal tratamento não 
será fornecido para seu caso; 
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• 2) O tratamento/medicamento padronizado também poderá pleiteado, uma vez que, 
embora conste da listagem de serviços disponibilizados pelo SUS, tal serviço não está 
sendo fornecido ou sequer há previsão de quando será dispensado regularmente pela 
rede pública de saúde; 

• 3) A comprovação da necessidade do tratamento objetivado através de laudos, 
relatórios médicos, os quais devem motivar a prescrição. Tal requisito apresenta dupla 
finalidade: a primeira diz respeito ao conhecimento técnico inerente aos profissionais 
da medicina, os quais são os únicos habilitados a afirmarem a necessidade de um 
tratamento, a periodicidade em que o mesmo deve ser realizado, bem como o grau de 
urgência do quadro clínico de seu paciente; a segunda, ligada, de certa forma a 
anterior, refere-se ao pedido de antecipação de tutela presente na maioria das 
demandas cujo objeto sejam prestações de saúde. Isso porque, conforme o sistema 
processual em vigor, o deferimento da tutela antecipada está condicionado à prévia 
produção probatória[22], representada, nestes casos, por laudos e relatórios médicos, a 
fim de que a efetividade da tutela não seja comprometida pelo decurso do tempo; 

• 4) Embora não aceito majoritariamente, a fim buscar o favorecimento das classes 
hipossuficientes, o jurisdicionado deverá comprovar sua carência de condições 
econômico-financeiras para arcar com os custos do tratamento, porquanto é razoável 
que o demandante não possua recursos próprios, suficientes para custear o serviço 
requerido sem prejuízo de seu próprio sustento e/ou de sua família[23]; 

• 5) Responsabilidade solidária dos entes da federação, visto que União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios têm responsabilidade solidária no custeio de 
tratamentos e medicamentos, cabendo ao autor de certa ação escolher em face de 
quem ajuizará a demanda, se apenas em face de um ente público ou de todos eles; 

11 Conclusão 

Ante o exposto, percebe-se que a legitimidade para atuação do Judiciário na implementação 
das políticas públicas advém justamente da inércia daqueles que (na condição de poderes 
constituídos para tal fim) deveriam o fazer, bem como do objetivo maior do Estado 
contemporâneo, qual seja, a promoção do bem estar e a justiça sociais, os quais devem ser 
perseguidos por todos os poderes. 

Doutrinariamente, existem várias teorias contrárias a este ativismo e, conseqüentemente, à 
legitimidade do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas, dentre as quais 
foram comentadas a escassez de recursos orçamentários, separação dos poderes e legitimidade 
democrática. Jurisprudencialmente, a questão ganha maior destaque no que tange a 
responsabilidade dos entes federados pelas prestações na área da saúde. 

  Contudo, independentemente da posição adotada, é certo que os direitos sociais sempre 
estarão aptos a gerar algum tipo de efeito jurídico, pois toda norma constitucional é provida 
de eficácia e aplicabilidade. A tendência atual, certamente, dirige-se ao aumento deste 
ativismo e conseqüente reconhecimento da função do Judiciário enquanto garante de direitos 
fundamentais, como função típica do mesmo poder, sendo positiva a adoção de parâmetros 
para a atuação judicial. 

Ademais, não somente do reconhecimento do caráter subjetivo dos direitos sociais advém a 
crescente busca pela tutela jurisdicional. Há ainda fatores afins que contribuem para o 
ativismo judicial, tais como a proliferação das doenças, aumento da expectativa de vida e a 
multiplicação da indústria farmacêutica. 
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 Como exposto acima, as limitações econômico-orçamentárias tangentes à efetivação dos 
direitos sociais jamais poderão se tornar um obstáculo à garantia das condições mínimas de 
uma existência digna, cabendo sempre ao Judiciário provocado corrigir eventuais distorções. 

Nota-se, portanto, que a questão da efetivação dos direitos sociais de prestação via Poder 
Judiciário não se encontra resolvida, não podendo de forma alguma ser solucionada como a 
regra do "tudo ou nada", dependendo sempre da análise de cada caso concreto e de uma 
ponderação de valores guiada pelos prismas constitucionais. 
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[1] "[...] Os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-se em três 
gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e qualitativo, o qual, 
segundo tudo faz prever, tem por bússola uma nova universalidade: a universalidade material 
e concreta, em substituição da universalidade abstrata e, de certo modo, metafísica daqueles 
direitos, contida no jusnaturalismo do século XVIII". (BONAVIDES, 2009, p. 563). 

[2] "[...] Com efeito, não há como negar que o reconhecimento progressivo de novos direitos 
fundamentais tem o caráter de um processo cumulativo, de complementaridade, e não de 
alternância, de tal sorte que o uso da expressão "gerações" pode ensejar a falsa impressão da 
substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo 
"dimensões" dos direitos fundamentais, posição esta que aqui optamos por perfilhar, na 
esteira da mais moderna doutrina [...]". (SARLET, 2007, p. 54). 

[3] "[...] A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da 
quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado 
social. São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o 
pluralismo político. Deles dependem a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua 
dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de 
todas as relações de convivência". (BONAVIDES, 2009, p. 571). 

[4] Art. 5º. [...] §2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte. 

[5] "[...] Levando-se em conta esta distinção, somos levados a crer que a melhor exegese da 
norma contida no art. 5º, §1º, de nossa Constituição é a que parte de premissa de que se trata 
de norma de cunho inequivocamente principiológico, considerando-se, portanto, um espécie 
de mandado de otimização (ou maximização), isto é, estabelecendo aos órgãos estatais a 
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tarefa de reconhecerem a maior eficácia possível aos direitos fundamentais [...]". (SARLET, 
2007, p. 284). 

[6] "[...] Talvez a crítica mais freqüente seja a financeira, formulada sob a denominação de 
"reserva do possível". Os recursos públicos seriam insuficientes para atender às necessidades 
sociais, impondo ao Estado sempre a tomada de decisões difíceis. Investir recursos em 
determinado setor sempre implica deixar de investi-los em outros". (BARROSO, 2008, p. 
892). 

[7] Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. 

[8] Art. 195. A seguridade social será financiada por toda sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e os Municípios, e das seguintes contribuições sociais [...]. 

[9] Art. 196.  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediantes políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

[10] "[...] Isto é: ainda que não se quisesse reconhecer um valor autônomo a tais direitos e à 
sua proteção, ao menos será preciso assumir dois axiomas para que as pessoas possam 
participar do processo de deliberação: reconhecer que os indivíduos são livres e iguais. Sem 
um respeito a um conjunto básico de direitos fundamentais, os indivíduos simplesmente não 
tem condições de exercer sua liberdade, de participar conscientemente do processo 
democrático e do diálogo do espaço público. Em outras palavras: o sistema de diálogo 
democrático não tem como funcionar adequadamente se os indivíduos não dispõem de 
condições básicas de existência digna". (BARCELLOS, 2008, p. 822-823). 

[11]"[...] A possibilidade de levar a cabo perícias do orçamento e da execução orçamentária 
dos entes públicos no âmbito de ações individuais não me parece plausível. Assim, no mais 
das vezes, o magistrado tem três opções: (i) ignorar o argumento; (ii) curvar-se a ele; ou (iii) 
fazer um juízo de razoabilidade genérico, baseado na sua percepção (parcial) da realidade e no 
seu bom senso. Um magistrado pode considerar que uma prestação de R$50.000,00 deve ser 
custeada pelo Poder Público, pois tal valor, imagina o juiz, provavelmente não interfere 
gravemente com as disponibilidades de recursos públicos; fosse o custo de R$500.000,00, 
porém, talvez a conclusão fosse diversa; fosse outro juiz, é possível que outras fossem as 
conclusões". (BARCELOS, 2008, p. 818). 

  

[12] Art. 60. [...] §4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I 
- a forma federativa do Estado; II - o voto direito, secreto, universal e periódico; III - a 
separação dos poderes; IV - os direitos e garantias individuais. 

[13] Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

[14] Autonomia - 1. Faculdade de se governar por si mesmo; 2. Direito ou faculdade que tem 
uma nação de se reger por leis próprias; independência administrativa; (FERREIRA, 2000, p. 
77). 
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[15] Soberania -1. Poder ou autoridade suprema; 2. Propriedade que tem um Estado de ser 
uma ordem suprema que não deve sua validade a nenhuma outra ordem superior; 
(FERREIRA, 2000, p. 640). 

[16]Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, observando-se os seguintes princípios: I - ingresso na carreira, cujo 
cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel 
em direito, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à 
ordem de classificação [...]. 

[17]Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: [...]. 

[18]Para Daniel Sarmento, refere-se à verdadeira explosão de demandas judiciais, 
determinando a entrega de prestações materiais aos jurisdicionados relacionados aos direitos 
sociais constitucionalmente positivados (2008, p. 553-556). 

[19] Art. 5º. [...] XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito. 

[20] "[...] Ademais, as ações coletivas tendem a possibilitar uma instrução processual mais 
completa, fraqueando ao juiz um maior contato com as inúmeras variáveis envolvidas na 
implementação das políticas públicas de atendimento aos direitos sociais, que tenderiam a ser 
negligenciadas nas ações individuais. Isto, evidentemente, possibilita a adoção de decisões 
mais informadas, a partir de uma visão mais abrangente da problemática subjacente à 
adjudicação de cada direito social". (SARMENTO, 2008, p. 585). 

[21] Nesse sentido, é a jurisprudência: EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo 
Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. 
Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do 
direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos 
que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria 
de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na 
ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança 
públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STA 175 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal 
Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT 
VOL-02399-01 PP-00070). Disponível em http://www.stf.jus.br. Acesso em 26/02/11. 

  

[22] Cf., neste sentido: Alexandre Freitas Câmara (2010, p. 283-292). 

[23]EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: 
FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente 
carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação 
do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido. (AI 486816 AgR, 
Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 12/04/2005, DJ 06-05-
2005 PP-00028 EMENT VOL-02190-07 PP-01299). Disponível em http://www.stf.jus.br. 
Acesso em 26/02/11. 
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O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E O CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA. 

 
THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO HEALTH AND THE NATIONAL COUNCIL OF 

JUSTICE: A NECESSARY RELATIONSHIP. 
 
 
 

Fernando Basto Ferraz 
FLAVIA SOARES UNNEBERG 

 

RESUMO 
O direito à saúde é caracterizado por sua fundamentalidade constitucional formal e material. 
Sua implementação pelos Poderes Executivo e Legislativo no Brasil ainda é objeto de 
provocações jurisdicionais, visando assegurar a realização de tais direitos em demandas 
individuais e coletivas. Ao longo dos anos vêm-se observando um significativo 
recrudescimento das demandas judiciais cujo objeto é o direito social à saúde, infligindo 
preocupação no sentido de aferir a melhor atuação jurisdicional concreta face a uma prestação 
que em muito se junge à discricionariedade estatal, aliado às limitações econômico-
financeiras que sempre se ligam aos direitos de cunho social. Em virtude deste aumento 
exponencial da interferência do Judiciário nas políticas públicas de saúde, o que poderia 
acarretar severa afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva orçamentária, e 
diante do risco de um suposto ativismo judicial irrestrito, o Conselho Nacional de Justiça 
instaurou um estudo unificatório e orientador de atuação nesta seara, dada a complexidade do 
tema e o reconhecimento de que Magistrados e demais operadores do Direito carecem de um 
apoio técnico para que as decisões judiciais envolvendo o direito à saúde não sejam 
dissociadas da realidade social e política brasileira. O objetivo geral desse trabalho é, pois, 
investigar os atuais posicionamentos acerca do direito à saúde no Brasil e como o Conselho 
Nacional de Justiça, em 2010, procurou disciplinar a questão como pauta institucional para 
todos os Tribunais do País. A metodologia utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, 
exploratória e dialética. Conclui-se que a relação entre o direito fundamental social à saúde e 
os princípios da Separação dos Poderes e da reserva do possível, além de necessária, revela-se 
altamente complexa, haja vista que os casos concretos exigem a ponderação de interesses e a 
mitigação de posicionamentos eminentemente teóricos para dar azo a uma efetivação real do 
direito à saúde no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE; CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA; JUDICIALIZAÇÃO; RECOMENDAÇÃO; EFETIVIDADE. 
 
ABSTRACT 
The right to health is characterized by its formal and substantial constitutional fundamentality. 
Its implementation by Executive and Legislative Powers of the Brazilian Republic is still 
object of many judicial proceedings, which assure the realization of health rights in individual 
and collective demands. During several years it has been noticing a significant increase of 
judicial proceedings which object is the social right to an effective public health, starting also 
a worry about which could be the best jurisdictional concrete action into a subject that is very 
much attached to a discretionary issue of the state, allied to the economic and financial 
limitations that always come together with social rights. Because of this exponential increase 
of the interference of Judiciary Power in public politics of health, which could severely threat 
the principles of separation of powers and the budget legality, and also face the risk of an 
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unrestricted judicial activism, the National Council of Justice had started an unifying e 
orienting study about this subject, considering the complexity of the theme and the 
acknowledge that Judges and other Law Workers need a technical support in order to consider 
in the concrete cases involving health problems the social and political reality of Brazil. 
Therefore, the general objective of this study is to investigate the actual understandings about 
the right of health in Brazil e how the National Council of Justice, in 2010, has managed to 
discipline this subject as an institutional brief for all Courts in the country. The methodology 
used was bibliographic, theoretic, descriptive, exploratory and dialectic. The conclusion of the 
study is that the relationship between the social fundamental right to health and the principles 
of separation of powers and the cost of rights is not only necessary but also very complex, 
since the concrete cases demand the model of balancing values and the equalization of the 
pure theoretic opinions giving chance to the real concretization of health right in Brazil. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH; NATIONAL COUNCIL OF 
JUSTICE; JUDICIALIZATION; RECOMENDATION; EFFECTIVENESS. 
 
 

INTRODUÇÃO  

            A saúde é uma das dimensões do mínimo existencial à dignidade da vida humana, 
que  é atributo fundante de todo o sistema jurídico, e opera obrigatoriamente sobre os 
comportamentos tanto dos órgãos estatais quanto dos particulares. 

            A cada ano milhares de pessoas ingressam em juízo no Brasil visando obter tutela 
jurisdicional voltada à concretização do direito à saúde, seja por intermédio de pedidos de 
fornecimento de medicamentos pelo ente estatal, seja por pedidos de tratamento médico ou 
mesmo em face de planos de saúde, em que se discute notadamente a abusividade ou não de 
suas cláusulas contratuais, em verdadeira aplicação da eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais. 

            A expansão da judicialização da saúde no país fez soar o alarme do Poder Judiciário. 
O Conselho Nacional de Justiça, alertado pela demanda crescente, editou recomendação para 
orientar os Tribunais pátrios a adotar mecanismos de otimização e controle das prestações 
jurisdicionais em face dos entes estatais, tudo visando dotar Magistrados e demais operadores 
do Direito de condições de melhor apreciar os casos concretos envolvendo demandas relativas 
ao direito à saúde, reduzindo decisionismos e subjetivismos exacerbados que podem criar 
embaraços junto à Administração Pública. 

            O presente trabalho tem o objetivo de abordar a relação entre o direito fundamental à 
saúde, garantia constitucional de todos os brasileiros ou estrangeiros residentes ou de 
passagem pelo país, e o tratamento dado pelo Poder Judiciário a tal demanda, a qual vem se 
apresentando vultosa nos últimos anos. 

            Para os fins deste estudo optou-se por abordar o recrudescimento estatístico das 
demandas de saúde no país, os principais argumentos utilizados pelas partes envolvidas em 
demandas que tais, bem assim os mecanismos jurídicos adotados pelo Conselho Nacional de 
Justiça para otimizar a prestação jurisdicional em todo o país diante da realidade constatada. 

1. BREVE HISTÓRICO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 

            No Brasil, as questões atinentes ao direito à saúde tiveram tímido início pelos órgãos 
políticos imperiais, tendo sido no século XIX estabelecidas campanhas de conscientização 
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focadas em epidemias pontuais, podendo-se lembrar os resultados alcançados na erradicação 
da febre amarela no Rio de Janeiro, campanhas contra a lepra, os controles sanitários. Não se 
podia falar em uma política real de saúde até então. 

            O sistema público de saúde somente passou a existir no Brasil na década de 1930, com 
a criação dos Institutos de Previdência, os IAP´s, que não eram universalizados, já que 
vinculados apenas aos trabalhadores que contribuíam para a Previdência Social. 

            O Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) foi criado quando do regime 
militar, unificando os IAP´s, mas ainda ligando a assistência à saúde ao trabalho formal. 
Ainda havia uma grande exclusão social no tocante a tal direito, diante da massa de 
trabalhadores informais e desempregados. 

            A redemocratização intensificou o debate sobre a universalização dos serviços 
públicos de saúde. Com a Constituição Federal de 1988 o direito à saúde se estendeu a todos 
os cidadãos do país, trabalhadores formais ou não, convolado que foi a direito fundamental. 
Endossa a concepção contemporânea de Direitos Humanos, afirmada pela Declaração 
Universal de Direitos Humanos de 1948, conjugando direitos civis e políticos aos direitos 
sociais. 

            A Constituição Federal de 1988 atribui competência concorrente para legislar sobre 
proteção e defesa da saúde aos três entes federativos, num compromisso com o Estado Social. 
Os princípios que norteiam a saúde são o da universalidade, da subsidiariedade e da 
descentralização, ficando os Municípios responsáveis em caráter prioritário pela execução das 
políticas de saúde em geral e pela distribuição de medicamentos. Os três entes estatais 
participam do financiamento do sistema, mas a União e os Estados possuem competência 
supletiva de execução de políticas públicas, suprindo eventuais ausências dos Municípios. 

            A Lei 8080/90 instituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS, entre as três esferas de 
governo, descentralizando, integralizando o atendimento e reforçando o caráter de direito 
pessoal e social coletivo evocando a participação da sociedade nas políticas de saúde. O SUS 
é o conjunto de ações e serviços de saúde que podem ser prestados pela Administração direta 
e indireta, bem como pela iniciativa privada, sendo que, neste caso, tem caráter 
complementar. 

            Em seu art. 3°, a mencionada Lei 8080/1990 reafirma que, dentre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, o transporte, o lazer determinam significativamente os níveis de saúde da 
população, e estes, por sua vez, expressam a organização social e econômica do país. Denota-
se o caráter holístico do direito à saúde, que abrange diversos temas afetos à dignidade 
humana. Afinal, e apenas para ilustrar a questão, não se pode falar em saúde de qualidade sem 
o correspondente aporte mínimo no tocante à moradia de qualidade, alimentação saudável, 
saneamento básico em regular funcionamento. 

            Ao Ministério da Saúde incumbe implementar e avaliar a Política Nacional de 
Medicamentos. No que concerne à distribuição de medicamentos, os Municípios têm a 
incumbência de definir o rol de medicamentos essenciais, com base na Relação Nacional de 
Medicamentos, e executar a assistência farmacêutica, tendo em vista a atenção básica à saúde. 

            Aos Municípios e Estados compete precipuamente fomentar os serviços e ações de 
saúde, sendo que a União atua em caráter supletivo e subsidiário, bem como em 
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harmonização em casos como assistências de alta complexidade, regulação do setor privado, 
responsabilização pela compra e distribuição de componentes de assistência farmacêutica.        

            Há duas linhas de prestação privada dos serviços de saúde: a participação 
complementar, mediante convênio ou contrato de direito público firmado com o SUS, 
privilegiando-se as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, e a saúde suplementar, em 
que a assistência é prestada diretamente pelas operadoras de planos de saúde, em contratação 
feita pelo próprio interessado. Neste âmbito situam-se grandes controvérsias, 
inclusive  jurisprudenciais, destacando-se o papel do Estado-Juiz no cumprimento dos deveres 
de proteção decorrentes das normas constitucionais. 

            O financiamento da saúde ainda é um ponto emblemático na sistemática do direito 
fundamental à saúde. Evidentemente, as desigualdades sociais e regionais do Brasil ainda são 
óbice ao efetivo implemento do sistema de proteção do direito à saúde no país, direito social e 
individual que é. 

            Cerca de 180 milhões de brasileiros são potenciais usuários do Sistema Único de 
Saúde. Deste universo, dois terços dependem exclusivamente dos SUS, totalizando 118 
milhões de pessoas. Além disso, em 2009 mais de 52 milhões de brasileiros estavam 
vinculados a planos de saúde no país.[1] A crescente demanda judicial com o propósito de 
garantir o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público tem sido motivo de preocupação 
para os gestores da saúde em todos os níveis federativos. Para uma ideia preliminar, o gasto 
com medicamentos em 2007 foi 3,2 vezes maior do que em 2002; já o gasto com 
medicamentos da atenção básica teve aumento de 75% e com medicamentos dos programas 
estratégicos houve aumento de 124% no mesmo período[2]. 

            De 2001 a 2006 houve aumento de 7,5% com gastos do Ministério da Saúde, e o 
Brasil gasta mais em saúde que outros países vizinhos com níveis superiores de renda. Ocorre 
que gastar mais não quer dizer ter resultados melhores. Conforme estudo feito em 2004, 
apesar de o Brasil gastar mais do que a Argentina em saúde per capita, no Brasil há o dobro 
de probabilidade de uma criança menor de cinco anos morrer que na Argentina. Isto pode 
sugerir que o Brasil aplica mal seus recursos, mas impende salientar que a pesquisa ignora o 
histórico de saúde dos dois países.[3] 

            Não se pode olvidar que os gastos com medicamentos aumentaram em todo o mundo. 
No Brasil passaram de 5,4% em 2002 a 11% em 2006. Nos EUA aumentaram 200% entre 
1990 e 2000. No Reino Unido aumentaram 10% entre 2001 e 2002. No Canadá, por sua vez, 
o crescimento foi de 11% de 2004 para 2005. Há muitas variáveis para esta elevação de 
gastos, como o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida, os avanços 
científicos, a medicalização da sociedade, o aumento do número de procedimentos médicos 
etc.[4]. 

            Estes vultosos números revelam de per si uma necessidade de atenção especial para a 
questão da saúde no Brasil, diante da potencialidade de demandas a serem submetidas aos 
Tribunais pátrios envolvendo a matéria. 

2. CARACTERÍSTICAS DO REGIME JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO 
DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 

            A Constituição Federal de 1988 alinhou-se a uma concepção abrangente do direito à 
saúde, consonante com a posição da Organização Mundial da Saúde, compreendendo noções 
curativa, preventiva e promocional da tutela jusfundamental da saúde. 
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            A força normativa das normas constitucionais teve lugar no Brasil graças à "doutrina 
brasileira da efetividade", termo cunhado por Claudio Pereira de Souza Neto. Afastou-se a 
insinceridade normativa para aproximar a Constituição da realidade, atribuindo-se comandos 
às normas constitucionais[5]. Neste prisma, sempre que a Constituição define um direito 
como fundamental, este se torna exigível. E tal não é diferente com o direito à saúde no 
ordenamento jurídico brasileiro. 

             A fundamentalidade formal do direito à saúde desdobra-se na sua superior hierarquia 
axiológica, conferida pela Constituição Federal de 1988, pelos limites formais e materiais de 
reforma constitucional e, ainda, por sua aplicabilidade imediata. Ademais, possui dúplice 
dimensão: é defensiva, consistente no dever de proteção da saúde, revelada pelas normas 
jurídicas em geral que buscam proteger a vida em sua totalidade, e prestacional em sentido 
lato, significando o dever de promoção da saúde concretizada pelas normas e políticas 
públicas de regulamentação e organização do SUS e o dever de participação da comunidade 
na tomada de decisões e controle de ações de saúde.[6] 

            Esta concepção abrangente, inclusive com espectro coletivo, não serve para afastar a 
titularidade individual, tratando-se de direito ligado à proteção individual da vida, assim como 
à dignidade da pessoa humana. 

             Em apertada síntese, características do regime jurídico-constitucional do direito à 
saúde[7] são: 

1. A constatação mundial (OMS) de que saúde é o estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, com abertura do conceito no direito internacional, em sede de direitos 
humanos; 

2. A proteção constitucional à saúde ligada não somente ao aspecto curativo, como ainda 
preventivo e promocional; 

3. A institucionalização de um sistema único, descentralizado e regionalizado de saúde; 

4. A universalidade das ações e serviços, e 

5. O reconhecimento da relevância pública das ações e serviços de saúde. 

            O caráter aberto e programático dos arts. 6° e 196 da CF/1988 permite a atualização 
do conteúdo e, portanto, da tutela oferecida pelas normas constitucionais e legais. Assim, a 
salvaguarda do direito à saúde também se dá pela proteção conferida a outros bens 
fundamentais, o que reforça a interdependência e mútua conformação de todos estes direitos. 
Diz respeito à qualidade mínima de vida, que resulta da convergência de um amplo leque de 
políticas: do saneamento à geração de emprego. É um direito e um dever fundamental, 
conectado ao princípio da solidariedade, já que toda a sociedade é co-responsável pela 
efetivação e proteção do direito à saúde de todos e de cada um, sendo o que Canotilho chama 
de "responsabilidade compartilhada (shared responsability)"[8]. 

            Demais disso, é notória a intensidade da vinculação entre a dignidade da pessoa 
humana e os direitos sociais. Os determinantes sociais de saúde independem de estar os 
indivíduos analisados no mesmo país e de terem idênticos fatores biológicos, pois estão 
ligados ao ambiente em que vivem. Assim, ainda que não tivesse sido positivado 
explicitamente no texto constitucional, o direito à saúde certamente poderia ser admitido 
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como direito fundamental implícito, à semelhante do que acontece em outros sistemas 
jurídicos - como é o caso da Alemanha, por exemplo[9]. 

             Ressalte-se, ainda, que no âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos 
humanos os direitos sociais têm sido tutelados por princípios correlatos, notadamente o direito 
à vida, além da nítida relação com o princípio da dignidade da pessoa humana[10]. 

            A sociedade civil é instada a participar das Conferências de Saúde para propor 
políticas de saúde em cada nível da federação, bem como nos Conselhos de Saúde, que atuam 
no planejamento e controle do SUS, e ainda no âmbito das agências reguladoras, como faz 
exemplo a Agência Nacional de Saúde, dentre outras. 

3. A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL 

            É inafastável o estreitamento entre política e justiça no mundo contemporâneo. A 
atuação política no Poder Judiciário brasileiro vem sendo observada no Supremo Tribunal 
Federal, o que tem gerado diversas tensões. Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, esta 
atuação "reflete um fenômeno que é mundial, mas com peculiaridades decorrentes da Carta de 
1988: a judicialização da política que tende a trazer a politização da justiça"[11]. 

            Para Lênio Streck, a tensão entre os membros dos Poderes estatais é esperada, 
culminando com a atuação do Poder Judiciário "judicializando a política", para usar um seu 
termo[12]. 

            No caso da saúde, tal direito social engloba várias posições jurídico-positivas de 
diferentes naturezas, abrangendo direitos de defesa, direitos à proteção, direitos a organização 
e direitos a prestações materiais. Os direitos originários advêm da aplicação direta da norma 
constitucional, e os direitos derivados são os previstos na esfera infraconstitucional. Há 
posições diversas sobre se os direitos prestacionais à saúde ocorrem primordialmente de modo 
derivado ou originário, mas em qualquer das posições é inafastável no Brasil a possibilidade 
de exigir do poder público o implemento de qualquer de suas prestações, havendo além dos 
dispositivos constitucionais uma pletora de atos normativos que disciplinam a matéria.[13] 

            O art. 196 da CF/88 é extreme de dúvidas ao dispor que a garantia do direito à saúde 
se dará por políticas econômicas e sociais, e não por decisões judiciais. Evidentemente, 
todavia, a ineficácia das políticas públicas traz consigo a necessidade de atuação do Poder 
Judiciário visando dar guarida às pretensões não atendidas pelos demais Poderes do Estado no 
tocante a direitos e garantias fundamentais. 

            Esta situação gerou um recrudescimento do labor judicial, com conseqüente 
retardamento da prestação jurisdicional, valendo salientar que a interferência judicial em 
temas afetos ao Executivo ou Legislativo já conduziu a conclusões no sentido de que o 
Judiciário seria um colaborador governamental ou co-responsável por decisões contrárias ao 
interesse popular[14]. 

             O STF e o STJ já reconheceram o direito à saúde como direito público subjetivo, 
sendo que este último também já decidiu que: 

comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política.[15] 
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             Não obstante, na mesma decisão o STJ afirmou que: 

a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade[16]. 

            Demais disso, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um leading case no 
julgamento do AgRg no RE 271.286/RS (DJ 24.11.2000), reconhecendo o dever do Estado 
em oferecer tratamento a pacientes aidéticos, afirmando o caráter fundamental e subjetivo do 
direito à saúde. Este precedente foi estendido para várias hipóteses de fornecimento de 
prestações na área de saúde, previstas ou não em políticas públicas estatais ou na cobertura 
dos planos e seguros privados de saúde. 

            Em julgado recente, a Primeira Turma do STF reconheceu o direito de um grupo de 
pessoas portadoras de uma doença rara chamada retinose pigmentar, que leva à perda 
progressiva da visão, de realizar tratamento em Havana, Cuba. Por maioria dos votos, foi 
negado provimento ao Recurso Extraordinário n° 368564, da União contra autorização do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região para tratamento no exterior. 

             Em síntese, o grupo impetrou mandado de segurança com o objetivo de que o 
Ministério da Saúde custeasse viagem para Cuba, a fim de obter tratamento. O writ foi negado 
pelo juiz de primeira instância, que afirmou que a assistência à saúde deveria ser prestigiada 
mas que, no caso concreto, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia havia acostado laudo 
sustentando que inexistia tratamento específico para a doença dentro ou fora do Brasil. Ao 
analisar o recurso, todavia, o TRF-1 entendeu que, por haver direito líquido e certo, a 
segurança deveria ser concedida, ressaltando que a saúde é obrigação do Estado. 

              A análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal teve início em sessão realizada 
no dia 08 de abril de 2008, quando o relator, o saudoso Ministro Menezes Direito, entendeu 
que o pedido do grupo não poderia ser deferido, votando no sentido de prover o recurso da 
União. Segundo ele, a viagem para Cuba seria inócua, pois a doença seria incurável. No 
entanto, o Ministro Marco Aurélio, ao proferir seu voto-vista, negou o recurso e abriu 
divergência, ao permitir a viagem ao exterior, sustentando que o direito à saúde é fundamental 
e é um dever do Estado, havendo reiterados pronunciamentos da Corte no mesmo sentido[17]. 
Aludiu a votos da lavra do Ministro Celso de Mello, o qual teria consignado a impossibilidade 
de fazer prevalecer sobre o interesse do cidadão o aspecto econômico-financeiro, considerado 
o direito à vida e à saúde, alegando que não se pode "[...] compreender que se articule a 
inexistência de lastro econômico-financeiro para se negar um tratamento à saúde a um 
cidadão", ao citar como precedente o Recurso Extraordinário 271286. Ao apresentar seu voto-
vista na sessão do dia 13 de abril de 2011, o Ministro Ricardo Lewandowski trouxe a questão 
novamente para o exame da Turma. Ele se uniu ao voto do Relator pelo provimento do 
recurso, entendendo que o caso feriria o princípio da isonomia, mas ambos foram 
vencidos. Ele afirmou ainda ter sido sensibilizado pela consideração do relator de que a 
doença é incurável e que seria um mero paliativo, além de onerar o orçamento da União em 
detrimento de outros com doenças mais sérias. 

              No azo, também votou o Ministro Luiz Fux, que considerou que o recurso da União 
deveria ser negado, avaliando que a função do STF é tutelar a dignidade da vida humana e a 
prestação da saúde pelo Estado[18]. 
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              Como se pode observar pelo julgado mencionado, no que tange ao direito 
fundamental à saúde, a Suprema Corte brasileira prestigiou o direito fundamental à saúde 
acima de interesses econômico-financeiros, ainda que visível a dualidade de entendimentos 
envolvendo a temática. 

             Com efeito, se nos órgãos que compõem o Poder Judiciário, notadamente nos 
Tribunais Superiores, as divergências sobre o tema são muitas, observa-se que na 
doutrina  muitos são também os argumentos contrários à judicialização de demandas 
envolvendo direitos sociais, entre os quais se engloba o direito à saúde, podendo-se elencar, 
exemplificativamente, os seguintes: 

1. O fato de o direito à saúde constar de norma programática enunciada na Constituição não 
teria o condão de gerar o direito subjetivo individual de exigir do Estado o fornecimento de 
medicamentos de alto custo, em detrimento de outros doentes em idêntica situação;  

2. Que somente o legislador, representante popular que é, teria competência para decidir sobre 
a afetação dos recursos públicos da saúde, falando-se em um princípio da reserva parlamentar 
em matéria orçamentária;  

3. Em oposição ao entendimento imediatamente anterior, que caberia a delegação ao Poder 
Executivo do poder decisório no campo da saúde, diante de sua visão global tanto dos 
recursos disponíveis quanto das necessidades no campo da saúde;  

4. Que se deve atentar para a "reserva do possível" ou para a reserva orçamentária, já que o 
orçamento público não consegue atender à demanda por direitos de toda a população;  

5. Que casuísmos e decisões extravagantes ainda são a tônica de decisões judiciais na área da 
saúde, derivados da ausência pelo Poder Judiciário de conhecimentos técnicos para imiscuir-
se em políticas de saúde; 

6. Que as decisões judiciais na seara medicamentosa geram desorganização da Administração 
Pública, que tem de realocar seus recursos conforme as flutuações oriundas das decisões 
judiciais;  

7. Que o Poder Judiciário ostenta abordagem individualista dos problemas sociais, quando 
deveria focar-se em uma atuação pautada pela avaliação dos custos e benefícios, em uma 
análise global;  

8. Que o Judiciário, ao protagonizar a implementação de políticas públicas, não contribui para 
a redução das desigualdades econômicas e sociais, antes as reforça; 

9. Que o acesso à justiça em demandas relativas ao direito à saúde gera discriminação e 
privilégios, na medida em que apenas poucos brasileiros e, em geral, os ainda melhor 
favorecidos teriam oportunidades de fazer uso da máquina judiciária, potencializando as 
diferenças de classe no Brasil, já que os realmente necessitados continuariam carentes do 
acesso à saúde; 

10. Que o uso do Judiciário acarretaria o efeito multiplicador, diante da existência de milhares 
de pessoas em situação potencialmente idêntica ao do impetrante, gerando risco de falência do 
sistema público de saúde. 
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             Ainda nesta linha argumentativa, transcreve-se opinativo de Mattos, no sentido de 
que: 

[...] as decisões emanadas pelo Poder Judiciário muitas vezes ignoram ou desconhecem o funcionamento do 
Sistema de Saúde e outros aspectos técnicos de extrema relevância. Nesse contexto, diversas ações de 
medicamentos contra o Estado obrigam-no ao fornecimento na quantidade prescrita, em um prazo geralmente 
curto - de um ou poucos dias - e diretamente ao autor/usuário ou ainda ao médico prescritor. Tais drogas, que 
necessitam de controle e cuidados no acondicionamento, são entregues ao alvitre do demandante sem qualquer 
controle por parte do SUS[19]. 

            Nas lindes deste estudo não cabe adentrar na análise pormenorizada das opiniões 
supramencionadas, valendo a menção para exaltar o intenso debate que o tema desperta. Há, 
por fim, outras correntes que sustentam que a ingerência do Terceiro Poder em questões 
sociais configuraria perigoso "ativismo judicial". Neste ponto, salutar é o ensinamento de Luis 
Roberto Barroso, que diferencia a judicialização das questões políticas de ativismo judicial, 
aduzindo que: 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por 
órgãos do Poder Judiciário e não pelas instâncias políticas tradicionais - o Congresso Nacional e o Poder 
Executivo [...]. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e Tribunais, com 
alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade. O fenômeno 
tem causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência mundial; outras estão diretamente relacionadas 
ao modelo institucional brasileiro. [...] A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da 
mesma família, freqüentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas 
mesmas causas imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do 
modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos 
referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer. [...] O ativismo judicial é uma atitude, a 
escolha de um modo específico e pró-ativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. 
Normalmente ele se instala em situações de retratação do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a 
classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de forma efetiva. A ideia 
de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos 
valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura 
ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição às 
situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador 
ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em 
critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou 
de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas"[20]. (Grifos no original). 

            O tema é complexo e, evidentemente, agasalha toda sorte de interpretações. É de se 
observar, todavia, que a análise política da implementação ou não dos direitos sociais em 
casos concretos não é feita por mera conveniência pelo Poder Judiciário, mas sim porque a ele 
não é dado deixar de dizer o Direito no caso concreto. 

            Ademais, em que pesem os argumentos supra, a judicialização das demandas 
envolvendo direitos sociais é uma necessidade real no cenário político e social brasileiro. 
Ainda que não se possa olvidar o espaço de discricionariedade do legislador quanto à escolha 
do meio ou meios para efetivar o direito à vida dentro de um mínimo existencial, tampouco se 
pode afastar a jurisdição e o acesso à justiça em matéria tão afeta à dignidade humana. 

            Impedir o acesso à justiça de uns porque tantos outros não o têm é também ferir uma 
garantia constitucional que não pode ser afastada. O direito à saúde, como todos os demais 
direitos sociais, deve ser submetido a enfrentamento pelo Poder Judiciário quando sua 
efetivação prática estiver ameaçada, e este deve encontrar sua medida de atuação sem ser 
inerte quando provocado e sem extrapolar suas funções constitucionais. Há benefícios numa 
atuação mais proativa do Poder Judiciário, mas não se pode perder de vista o equilíbrio 
fundamental entre os três Poderes estatais. 
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              Os direitos fundamentais incluem a liberdade, a igualdade e o mínimo existencial. Os 
três Poderes do Estado são obrigados a realizar os direitos fundamentais na maior extensão 
possível, tendo como limite mínimo o núcleo essencial desses direitos[21]. 

             Os direitos sociais possuem viés coletivo, o que não afasta a titularidade individual 
que lhe é intrínseca, visto que ligados à proteção individual da vida e da integridade física, 
assim como da dignidade da pessoa humana. Afinal, o direito individual de ação reflete forma 
concreta de manifestação da cidadania ativa e instrumento de participação do indivíduo no 
controle social das ações estatais[22]. 

            A prevalência de ações coletivas nas demandas de saúde é solução que, em tese, 
atenderia melhor aos anseios de uma tutela jurisdicional mais consonante com uma política 
pública, mas não pode servir de pretexto para obstar a prestação jurisdicional individual. A 
saúde, como tantos outros direitos sociais, está interconectada com outros direitos e reflete 
também as carências em outros setores da vida humana, já que a ausência de advogados ou 
defensores públicos afeta a dinâmica das relações individuo versus Poder Judiciário no 
tocante a pleitos deste jaez. 

            Não se olvide, ainda, o fato de que a atenção à saúde depende de políticas 
multissetoriais que transcendem os serviços médicos e o fornecimento de medicamentos, 
cumprindo ao Judiciário sanar as lacunas deixadas por atuações deficitárias ou mesmo inações 
na área da saúde cuja responsabilidade incumbe aos Poderes Executivo e Legislativo dos 
entes federativos. 

4. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A PROBLEMÁTICA DA SAÚDE NOS 
TRIBUNAIS BRASILEIROS 

            A partir do pensamento de Hannah Arendt, que concebe os direitos humanos a partir 
da construção da igualdade e a cidadania como o direito a ter direitos, o direito não é um 
dado, mas um construído. Se o primeiro direito humano é o "direito a ter direitos", a questão 
principal não é mais a declaração de novos direitos, mas a busca pela sua efetividade[23]. 
Ainda há uma longa jornada a conquistar, em que pese ter o direito a saúde vivenciado 
conquistas paulatinas ao longo dos tempos. 

            No tocante ao direito à saúde, e com o aumento da demanda judicial correlata, 
observou-se um descompasso evidente entre o pensamento do Poder Judiciário e o dos 
expertos em saúde. Enquanto o primeiro, em exegese de ponderação de interesses, tem 
buscado conciliar o direito fundamental social e individual com os óbices orçamentários e 
políticos, os segundos sustentam a limitação de recursos como principal entrave à entrega de 
prestação jurisdicional em matéria de saúde, consubstanciado no princípio da "reserva do 
possível", afirmando que o Estado não tem condições financeiras para atender a todas as 
demandas individuais envolvendo atendimentos de saúde. 

            É sabido que o texto constitucional deve ter respaldo na realidade fático-social para 
que seja efetivo, sob pena de gerar a 'frustração constitucional' (Verfassungsenttãuschung), o 
que acaba desacreditando a própria instituição da Constituição como um todo.[24] No cotejo 
desta possibilidade de frustração que assola sociedades em que muito se garantem direitos 
numa órbita meramente formal, sem o correspondente retorno fático, aliado à hipertrofia 
jurisdicional na seara da saúde observada nos últimos anos no país, passou-se a buscar 
critérios práticos para aferir as pretensões levadas a juízo, incumbência no Brasil atribuída ao 
Conselho Nacional de Justiça. 
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            Este órgão, criado constitucionalmente para o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, dentre 
outras funções, procurou estabelecer parâmetros de atuação uniforme dos Tribunais 
brasileiros visando reduzir desigualdades de compreensão e processamento do tema do 
enfrentamento da saúde no Poder Judiciário[25]. 

            Portanto, em 2009, o Conselho Nacional de Justiça designou um grupo de trabalho 
para proceder a estudos visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional em matéria de 
assistência à saúde, denotando-se que naquela oportunidade já se vislumbrava a necessidade 
de dotar o Judiciário de mecanismos de melhor atuação concreta quanto à matéria. 

            Segundo levantamento encaminhado por vinte Tribunais brasileiros ao Conselho 
Nacional de Justiça, constatou-se vultoso número de demandas cujo objeto pertine 
diretamente ao direito à saúde, totalizando 112.324 processos. Nota-se que tal soma se refere 
tão somente às estatísticas apresentadas por vinte Tribunais pátrios, perfazendo um universo 
nacional incompleto, o que de logo permite concluir que a questão da saúde no Brasil, a partir 
de seu reconhecimento constitucional em 1988, transformou-se em matéria com ampla 
discussão jurisprudencial. Segue abaixo os quantitativos verificados: 

                                                                                  Quantidade de processos enviados 

• Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo                          44690  
• Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro                    25234  
• Tribunal Regional Federal da 4ª Região                                   8152 
• Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais                        7915  
• Tribunal Regional Federal da 2ª Região                                   6486  
• Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo                       5181  
• Tribunal Regional Federal da 3ª Região                                    4705  
• Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso                         2919  
• Tribunal de Justiça do Estado do Paraná                                   2609  
• Tribunal de Justiça do Distrito Federal                                      1914  
• Tribunal de Justiça do Estado da Bahia                                       781  
• Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia                                 595  
• Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte               452  
• Tribunal de Justiça do Estado de Goiás                                       309  
• Tribunal Regional Federal da 1ª Região                                       203  
• Tribunal de Justiça do Estado do Amapá                                      76  
• Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão                                  66  
• Tribunal de Justiça do Estado do Pará                                           19  
• Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região                                  11  
• Tribunal de Justiça do Estado do Acre                                            7  

Fonte: 
http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/relatrio_da_resoluo_107.pdf.  Acesso 
em 03/04/2011. 

  

            Nesta troca de vivências, que como dito nem de longe abarca toda a realidade do país, 
já que muitos Tribunais não apresentaram seus levantamentos tempestivamente, fica claro que 
o Poder Judiciário tem em mãos um tema recorrente cuja solução exige um conhecimento 
especializado e uma noção ampla da realidade social e econômica do país, já que a questão 
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dos recursos financeiros é inafastável da discussão quanto ao mérito do fornecimento ou não 
dos serviços de saúde em sentido lato. Neste diapasão, o Conselho Nacional de Justiça viu-se 
obrigado a tomar medidas que garantissem uma uniformidade de ação judiciária nacional no 
tocante ao enfrentamento das questões atinentes à saúde no país. 

            Com efeito, nas demandas judiciais é mister cotejar a necessidade da prestação 
postulada e as reais possibilidades do interessado e da sociedade em oferecê-la. A 
integralidade do atendimento deve ter limites técnicos e científicos e em noções de 
economicidade. Os diálogos institucionais passaram a ser exigidos nesta temática para evitar 
choques entre os Poderes. 

            Assim, na busca de um ponto de equilíbrio entre os princípios da precaução e da 
proteção à saúde, bem como os pressupostos de segurança, eficácia e qualidade dos 
tratamentos assegurados, o Conselho Nacional de Justiça, fulcrado no art. 103-B, incisos I, II, 
III e VII, da Constituição federal de 1988[26], expediu a Resolução n. 107, de 06 de abril de 
2010, instituindo o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das 
demandas de assistência à saúde[27]. Nela constam as atribuições do Fórum visando melhor 
subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na 
solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. 

            Desta forma, as decisões judiciais devem seguir parâmetros mínimos de adequação ao 
ordenamento interno, para não onerar de forma desarrazoada o ente público. 

            Se a resposta jurisdicional é devida em caso de omissão ou falta de política pública, ou 
insuficiência dessas políticas, do atendimento ou da disponibilidade do serviço, cabe ao 
magistrado ter em consideração o máximo de elementos técnicos para prolatar a melhor 
decisão possível dentro de uma matéria tão cara para a vida humana em sociedade, em 
especial pelo representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses processos 
judiciais e a relevância da matéria para a garantia de uma vida digna à população brasileira. 

            Consigne-se, ainda, que a Resolução n. 107/2010 foi fruto de amplo processo de 
discussão encetada na Audiência Pública nº 04, realizada pelo Supremo Tribunal Federal para 
discutir as questões relativas às demandas judiciais que objetivam o fornecimento de 
prestações de saúde, notadamente a carência de informações clínicas prestadas aos 
magistrados a respeito dos problemas de saúde enfrentados pelos autores dessas demandas, 
dentre as quais também se observaram as reiteradas reivindicações dos gestores para que 
fossem ouvidos antes da concessão de provimentos judiciais de urgência e a necessidade de o 
Judiciário considerar concretamente a capacidade gerencial dos demais Poderes no que 
concerne à organização do sistema público de saúde. 

            Nesta mesma audiência, autoridades e especialistas tanto da área médica quanto da 
jurídica manifestaram-se acerca de decisões judiciais que versam sobre políticas públicas 
existentes, assim como a necessidade de assegurar a sustentabilidade e gerenciamento do 
Sistema Único de Saúde. 

            Além da Resolução 107/2010, também foi editada a Recomendação 31/2010[28], da 
lavra do Conselho Nacional de Justiça, cujos destinatários são os Tribunais de Justiça dos 
Estados e  Tribunais Regionais Federais, estabelecendo prazo até dezembro de 2010 para que 
estes celebrassem convênios visando disponibilizar apoio técnico composto por médicos e 
farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 
apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes nas demandas judiciais, sempre 
tendo em consideração as peculiaridades regionais. Evidentemente, a Recomendação não 
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contém caráter sancionador em caso de não ultimação das medidas no prazo assentado, 
apenas procura orientar e com seus preceitos sugerir celeridade na adoção das medidas 
propostas. 

            A recomendação contempla, ainda, que as corregedorias orientem seus magistrados 
para instruir as ações, tanto quanto possível, com relatórios médicos pormenorizados, 
evitando autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ou em fase experimental, e que os gestores 
sejam preferencialmente ouvidos antes da apreciação de medidas de urgência. 

            A recomendação, em flagrante preocupação com a parte vulnerável, e no sentido de 
evitar novas demandas envolvendo os mesmos interessados contra o poder público, também 
orienta a que magistrados e tribunais determinem, no momento da concessão de medida 
abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas 
governamentais de saúde, promovendo a inclusão dos demandantes na realidade social da 
saúde do país, bem como seja efetuada uma aproximação dos magistrados aos Conselhos 
Municipais e Estaduais de Saúde e às unidades de saúde pública ou conveniadas ao SUS, 
além de hospitais habilitados em oncologia, jungindo o operador do Direito à realidade social 
que deverá enfrentar concretamente.   

            Demais disso, prevê a recomendação seja incluída a legislação sobre direito sanitário 
como matéria individualizada no programa de direito administrativo dos respectivos 
concursos para ingresso na carreira da magistratura, de acordo com a relação obrigatória de 
disciplinas estabelecida pela Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça, ficando a 
cargo das Escolas de Formação de Magistrados a incorporação do direito sanitário nos 
programas dos cursos de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados, com a 
promoção de seminários periódicos para estudo e mobilização na área da saúde. 

CONCLUSÃO  

            O recrudescimento das demandas sobre saúde reflete carências não somente de 
políticas públicas de saúde como também de outros direitos sociais que refletem diretamente 
no bem-estar do indivíduo. Se certo é reconhecer a necessidade de que família e sociedade se 
irmanem no dever de sustento à saúde, não menos certo é exigir que o Judiciário não faça 
menos do que pode fazer, e aqui se assenta a tutela de direitos fundamentais que podem ser 
promovidos com a sua atuação, máxime quando tais direitos possuem cunho social, 
repercutindo na qualidade de vida individual e coletiva de uma nação. 

            O Judiciário tem o dever de resgatar direitos que ainda não foram ultimados. Não se 
trata de imiscuir-se em tema que não lhe atine, mas sim de tornar efetivo o comando 
constitucional. 

            A atuação do Conselho Nacional de Justiça, promovendo estudos e editando 
provimentos e recomendações para garantir uma atuação jurisdicional mais justa e mais 
consentânea com o ideário de eficiência e razoabilidade na tutela concretamente requestada, 
demonstra a preocupação do Poder Judiciário em responder satisfatoriamente ao direito 
individual ou coletivo clamado em juízo ao mesmo tempo em que procura sopesar tal 
pretensão com os mecanismos de ordenação de políticas públicas pelos Poderes Executivo e 
Legislativo, especialmente numa área tão tormentosa e sujeita a graves dependências 
econômicas como a saúde pública. 
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            Se os direitos sociais constituem o arcabouço da cidadania, imperioso é fomentar a 
cidadania ativa, visando a inclusão social na tomada de decisões em políticas públicas. A 
Constituição Federal não é lugar do "superdiscurso social", devendo os operadores do Direito 
reconhecer os limites da jurisdição[29]. Estabelecer parâmetros para orientar o julgador no 
que toca à melhor prestação jurisdicional no caso concreto é salutar iniciativa em que 
confluem todos os interesses dos Poderes constituídos rumo a um Estado de efetivo bem-estar 
social e de concreta implementação dos direitos fundamentais. 
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medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - 
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RESUMO 
O trabalho tem por objetivo analisar as razões da inaplicabilidade do sistema de reserva de 
vagas para os portadores de deficiência no mercado de trabalho brasileiro, instituído por meio 
da Lei 8.213/1991. Muito embora não se pretenda discutir a legitimidade do uso de ações 
afirmativas como meio de assegurar a inserção social de certos grupos, pretende-se 
demonstrar que o sistema adotado no Brasil é equivocado e desconsidera dados concretos da 
população brasileira, inviabilizando a efetiva integração das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho ao mesmo tempo em que sujeita as empresas a inúmeras sanções pelo 
descumprimento da lei, apesar de não a observarem por razões alheias à sua vontade. 
Pretende-se, ainda, apresentar sugestões para a melhoria das políticas públicas relacionadas às 
pessoas com deficiência. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO CONSTITUCIONAL; DIREITOS SOCIAIS; AÇÕES 
AFIRMATIVAS; MERCADO DE TRABALHO; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 
AUTONOMIA EMPRESARIAL; INTERVENÇÃO ESTATAL; IMPACTOS NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
ABSTRACT 
This work has as objective to analyze the reasons of the inapplicability of the quota system for 
people with disabilities created by law 8.213/1991. Although we do not intend to discuss the 
legitimacy of using afirmative actions as a mean to assure the social insertion of certain 
groups, we aim to demonstrate that the quota system is misguided and dismiss concrete data 
from Brazilian populations, turning unfeasible the effective integration of people with 
disabilities in labor market at the same that subjecting companies to innumerous sanctions for 
not complying with the law, in spite the fact they do not follow it for reasons beyond their 
control. The aim is also present suggestions for improving public policy related to persons 
with disabilities. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL LAW; SOCIAL RIGHTS; AFIRMATIVE ACTIONS; 
LABOR MARKET; PEOPLE WITH DISABILITIES; CORPORATE AUTONOMY; STATE 
INTERVENTION; IMPACTS ON PUBLIC POLICY. 
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1.      Introdução 

  

Atualmente, vários segmentos da sociedade brasileira pleiteiam a implementação de ações 
afirmativas em seu benefício, e destaca-se, sobretudo, a tentativa de se instituir o sistema de 
reserva legal de vagas, nos mais variados setores da vida social. Assim, pretende-se, e.g., 
sejam estipuladas quotas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos ou nas 
universidades públicas, assim como já se estipulou que os partidos políticos devem ter certo 
percentual de seus candidatos pertencentes ao sexo feminino, a fim de aumentar a 
representatividade política das mulheres. 

De qualquer forma, enquanto ainda não se tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal 
acerca da constitucionalidade do sistema de quotas, as ações afirmativas no Brasil parecem 
limitar-se à reserva legal de vagas, como se isso fosse o suficiente para por fim à situação de 
desigualdade que se pretendeu combater. Ademais, mesmo a estipulação de quotas parece 
fazer-se sem um estudo adequado, deixando a impressão de que critérios de conveniência 
política é que orientaram o legislador. 

No presente trabalho, pretende-se avaliar os impactos da Lei 8.213, de 1991, cujo art. 93 
estabelece a obrigatoriedade de as empresas com mais de 100 empregados preencherem de 
2% a 5% de seus cargos com portadores de deficiência, independentemente do setor em que 
atuam. Tal dispositivo criou, ainda, uma forma indireta de estabilidade, pois a vaga ocupada 
por portador de deficiência somente poderá ser preenchida por outro portador de deficiência. 

No entanto, de acordo com estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (FIEMG), tal lei não apenas falhou na inclusão social dos portadores de deficiência 
como, ainda, criou grandes dificuldades para o empresariado, decorrentes da impossibilidade 
fática de se atender as exigências legais. 

Assim, além de evidenciar as razões da inaplicabilidade do sistema de reserva de vagas para 
as pessoas com deficiência, pretende-se, também, sugerir alternativas que, sem alterar o tênue 
equilíbrio entre a autonomia empresarial na condução de suas atividades, e a intervenção 
estatal na promoção do bem comum, contribuam para o aprimoramento das políticas públicas 
relativas às pessoas com deficiência. 

  

2.      Pessoas com deficiência e a construção da identidade pelo trabalho 

  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE[1], com base no Censo Demográfico 
do ano de 2000, informa que existem no Brasil aproximadamente 24,5 milhões de pessoas 
portadoras de deficiência, o que equivale a significativos 14,5% da população brasileira (Fig. 
1). 
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Figura 1 - Gráfico percentual de pessoas com deficiência no Brasil 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego[2] 

  

  

Segundo a estatística retromencionada, 48,1% do total de pessoas com deficiência apresentam 
problema visual, 27,1% algum tipo de deficiência motora ou física, 16,6% alguma deficiência 
auditiva e 8,2%, deficiência mental. Essas deficiências podem ser congênitas ou adquiridas, 
sendo estas últimas provocadas por violência urbana, acidentes de trânsito ou domésticos e 
erro médico, dentre outros (Fig. 2). 

Confirmação eloquente do preconceito e da discriminação ainda existentes no Brasil é o fato 
de que em um universo de 26 milhões de trabalhadores formais ativos apenas 537 mil são 
pessoas com deficiência, o que representa 2% do total, um número bastante baixo se 
comparado à representatividade da população com deficiência (14,5%).[3] 

Por outro lado, sabe-se que o trabalho desempenha importante papel social, pois além de 
atender às necessidades pessoais objetivas do indivíduo, possui um caráter 
subjetivo,  auxiliando na construção identitária.[4] 
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Figura 2 - Gráfico Causas da deficiência (em %) 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego[5] 

  

Segundo Edite Krawulski[6], 

  

[...] o homem passou a ser visto como um componente de uma força de trabalho e se viu 
transformado de indivíduo em trabalhador: o trabalho passou a significar um instrumento do 
valor e da dignidade humana, e a distinção entre este e a ocupação passou a ser solapada. 

  

A sociedade contemporânea tem como base de sua existência a competitividade, a 
produtividade, o rendimento, a maximização e a eficiência, todos decorrentes da força 
incontrolável da globalização. E, assim, o ser humano é valorizado principalmente por aquilo 
que produz, i.e., pelo retorno econômico que a força do seu trabalho proporciona em favor da 
sociedade. 

Apesar da grande alteração dos seus significados ao longo da história, o trabalho nunca 
perdeu o seu significado positivo para os indivíduos, possuindo grande importância num 
contexto social, como ressalta Ricardo Tadeu Marques da Fonseca[7]: 
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[...] a partir do trabalho o ser humano conquista sua independência econômica e pessoal, 
reafirma sua capacidade produtiva, exercita sua auto-estima e se insere na vida adulta 
definitivamente. 

  

A formação da identidade do ser humano na sociedade moderna passa, pois, pelo exercício de 
alguma atividade profissional que o dignifique, sendo o trabalho, sem qualquer sombra de 
dúvidas, um direito social fundamental, como pondera Sandra Morais de Brito Costa: 

  

O direito ao trabalho constitui-se em direito da pessoa humana, e, significa a faculdade que 
cada homem tem de exercer uma atividade útil para si, sua família e a sociedade, mediante 
uma justa remuneração[8]. 

  

  

Assim, o ser humano precisa exercer alguma atividade profissional para se sentir útil, 
eficiente e inserido na sociedade. Todavia, aos portadores de deficiência nega-se, em grande 
parte por preconceito e desconhecimento, o próprio acesso ao trabalho. 

O conceito de deficiência traz em si a ideia de ausência ou de negação da eficiência, o que 
gera, desde logo, grande preconceito e discriminação em relação à pessoa com deficiência, 
pois, como afirmou Teresa Costa d'Amaral[9], 

  

[...] numa sociedade em que os padrões são, cada vez mais, os da eficiência e da 
superioridade, a falta vai continuar sendo o que deve ser negado e escondido, o que deve ser 
camuflado pela ilusão da transparência [...]. 

  

E continua[10]: 

A igualdade negada na definição pela falta atinge diretamente o deficiente, marca-o pela 
concepção de uma falta absoluta, pela definição de uma diferença insuperável, segrega 
definitivamente o diferente. 

  

No mesmo sentido, Álvaro Ricardo Souza Cruz pondera [11]: 

  

O estereótipo do portador de deficiência se liga à própria denominação do mesmo: deficiente. 
Esta palavra se associa na psicologia de massas à ideia de incapacidade, de dependente, de 
pedinte e de mendicância. O deficiente é aquele que a sociedade considera digno de pena, o 
inútil e inválido que necessita da ajuda dos outros. 
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Além da questão da definição, existe o problema da pouca informação e da falta de 
consciência da coletividade. A deficiência é de tal forma ignorada que mesmo seus conceitos 
básicos fogem ao conhecimento da grande maioria da sociedade. 

Em razão da grande discriminação gerada ao longo da própria história, surge a importância da 
implementação de políticas públicas que incentivem e garantam aos portadores de deficiência 
o acesso ao exercício do seu direito fundamental ao trabalho. 

Assim, observado o tênue equilíbrio entre a autonomia empresarial na coordenação de suas 
atividades, e a intervenção do Estado para assegurar o bem comum, há de ser aceita a 
formulação de políticas públicas que objetivem resgatar a dignidade e a cidadania das pessoas 
com deficiência por meio do direito fundamental ao trabalho. 

  

3.      O sistema de reserva legal de vagas instituído pela Lei 8.213/1991: méritos e 
equívocos  

  

Há praticamente duas décadas, discute-se na sociedade brasileira a legitimidade e a legalidade 
de se implementar ações afirmativas, como forma de se diminuir as distorções sociais 
existentes, com base no princípio da igualdade, que é a concretização da ideia de justiça 
social. 

Muito embora as ações afirmativas não se limitem ao estabelecimento de quotas mínimas que 
deveriam ser preenchidas por determinadas categorias sociais, é exatamente o sistema de 
reserva legal de vagas que tem gerado maiores discussões, ao mesmo tempo em que parece ter 
sido eleito o instrumento principal na formulação de políticas públicas. 

Com efeito, as políticas públicas destinadas a promoverem maior igualdade em determinado 
setor da sociedade tem dado maior ênfase ao estabelecimento de quotas a serem preenchidas 
por aqueles tradicionalmente excluídos, como se o sistema de reserva legal de vagas fosse 
suficiente para eliminar a desigualdade social. Por consequência, as demais medidas 
necessárias à eliminação da desigualdade acabam relegadas a segundo plano, como se 
observou por ocasião aprovação da Lei 9.504/97, que em seu art.10, §3º dispôs que: 

  

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara 
Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinquenta por cento 
do número de lugares a preencher. 

§3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação 
deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para 
candidaturas de cada sexo. 
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Apesar de vigente há mais de uma década, a simples estipulação da reserva de vagas não teve 
o condão de aumentar a participação das mulheres na vida política, muito embora elas 
representem 52% do eleitorado nacional. Sintomaticamente, não foram implementadas outras 
medidas que efetivamente procurassem fortalecer a posição política do eleitorado feminino. 

Bastante similar é a situação das pessoas portadoras de deficiência, que foram contempladas 
pela Lei 8.213/1991. O seu art. 93 instituiu a obrigatoriedade da contratação de pessoas 
portadoras com deficiência nas empresas com mais de cem empregados: 

  

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% 
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I- até 200 empregados ....................................................................2% 

II- de 201 a 500 ...............................................................................3% 

III- de 501 a 1.000 ...........................................................................4% 

IV- de 1.001 em diante ....................................................................5% 

§1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado ao final de contrato por 
prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo 
indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. 

§2º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de 
empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, 
quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. 

  

A não observância da norma acima transcrita sujeita a empresa infratora ao pagamento de 
multas elevadas, cuja aplicação é de responsabilidade do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), além de outras medidas legais. 

Importante acrescentar que, além de ser obrigada ao preenchimento das quotas, a empresa não 
pode dispensar os empregados com deficiência sem antes contratar pessoas na mesma 
condição, nos termos do §1º do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991. 

Nos casos em que a dispensa imotivada não for precedida de contratação de pessoa em 
condições semelhantes, a jurisprudência brasileira tem declarado a nulidade da dispensa e 
determinado a imediata reintegração do empregado ao trabalho. 

Além disso, já se entendeu que em hipótese alguma o empregado portador de deficiência pode 
ser dispensado sem justa causa se a empresa não estiver cumprindo estritamente a cota 
destinada a essas pessoas: 
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EMENTA: PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPENSA. De acordo com a 
previsão contida no artigo 93 da Lei 8.213/91, a empresa que contar com mais de 100 
empregados somente poderá dispensar o empregado, portador de necessidades especiais, sem 
justa causa, se atender, de forma cumulativa, aos requisitos de contar com um número de 
empregados habilitados ou deficientes habilitados pelo menos no limite do percentual 
estabelecido e admitir anteriormente à dispensa pretendida, outro empregado em condição 
semelhante. Deixando a reclamada de comprovar o preenchimento da cota mínima de 
trabalhadores com necessidades especiais, não poderia proceder à dispensa do reclamante[12]. 

  

Conforme entendimento do desembargador relator, a empresa apenas poderá dispensar o 
empregado com deficiência sem justa causa se atender cumulativamente a dois requisitos: a) 
contar com um número de empregados habilitados ou deficientes habilitados pelo menos no 
limite do piso estabelecido e, b) admitir outro empregado em condição semelhante, mesmo 
assim quando a cota mínima estiver preenchida. 

Observa-se que se pretendeu uma ruptura com o viés caritativo e paternalista que sempre 
permeou a relação da sociedade com os portadores de deficiência, e iniciou-se um viés 
inclusivo, reafirmando-se as capacidades das pessoas com deficiência com base em seu 
trabalho, colocando-se em segundo plano suas deficiências físicas, mentais, sensoriais, 
tendência que sempre foi um fator de estigmatização e exclusão social. 

A ausência de outras medidas de cunho inclusivo, porém, impediu que a Lei 8.213/1991 
atendesse ao seu objetivo precípuo de permitir a inclusão das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que sujeita o empresariado a elevadas multas pelo 
não cumprimento da lei (muito embora não a cumpra pela dificuldade de mão-de-obra). 

  

4.      As dificuldades para o cumprimento da Lei 8.213/1991 

  

Estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)[13] põe 
em destaque duas grandes dificuldades encontradas pelos empresários para atingirem as 
quotas estabelecidas pela Lei 8.213/1991: "a insuficiência dos portadores de necessidades 
especiais que estejam disponíveis para trabalhar e a falta de aptidão da grande maioria dos 
mesmos, de satisfazer aos requisitos necessários para a maioria dos postos de trabalho 
existentes". 

De acordo com o referido estudo, inúmeros fatores obstaculizariam a observância da lei. São 
eles: 

  

4.1  Insuficiência numérica 
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A insuficiência numérica das pessoas com deficiência se deve ao fato de que as estimativas 
reais de pessoas passíveis da aplicação da mencionada lei são substancialmente inferiores aos 
totais divulgados pela estatística do IBGE. 

É que a Lei n. 8.213/1991 considerou a totalidade dos números divulgados pelo IBGE, não 
tendo atentado para o fato de que estavam incluídas na referida estatística pessoas que não se 
encontram em "idade ativa", ou seja, idade para trabalhar. 

Se o artigo 403 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) veda qualquer trabalho aos 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, a Lei 8.213, de 1991 
não poderia ter incluído os menores de 14 anos no percentual de contratação obrigatória. 

Além disso, não poderiam ter sido incluídas no percentual da referida lei, as pessoas maiores 
de 59 por não fazerem parte da população que se encontra em idade ativa.[14] 

Considerando este primeiro "filtro", a redução quanto ao número de pessoas portadoras de 
deficiência na população brasileira foi de 24.600.256 pessoas para 15.221.712, resultando em 
9.378.544 pessoas com deficiência com idades entre 0 a 14 anos e maiores de 60 anos.[15] 

Não houve, assim, um correto dimensionamento das vagas destinadas às pessoas com 
deficiência, podendo-se, pois, afirmar existir uma insuficiência numérica de pessoas 
portadoras de deficiência disponíveis para o trabalho. 

  

4.2  Benefícios governamentais 

  

Outro fator que, segundo o referido estudo[16], pode afetar a procura por trabalho por parte 
das pessoas com deficiência é a existência de Programas Governamentais que concedem 
aposentadorias e benefícios a estas pessoas. 

O primeiro refere-se às Aposentadorias por Invalidez concedidas pelo INSS aos contribuintes 
previdenciários, que apresentam doenças que os incapacitam permanentemente para o 
exercício da atividade laboral. Estas pessoas podem ser portadoras de deficiência ou não. O 
que o INSS verifica é a aptidão ou a ausência de condições para o trabalho de maneira 
definitiva. O segundo refere-se ao Benefício de Prestação Continuada - BPC, da Lei Orgânica 
da Assistência Social, para as Pessoas Portadoras de Deficiência. 

Nos termos do artigo 20 da Lei n. 8.742, de 1993, o benefício de prestação continuada é a 
garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 
setenta anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e 
nem de tê-la provida por sua família. Da mesma forma, o artigo 42 da Lei n. 8.213, de 1991, 
prevê que a aposentadoria por invalidez apenas é concedida às pessoas consideradas 
incapazes e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência. 

Ressalte-se que, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento Social[17], entre o 
ano de 2002 e 2010 o percentual de pessoas com deficiência que recebem o benefício de 
prestação continuada no Brasil cresceu 75,6%.  Ademais, de acordo com estudo realizado pela 
Fundação Getúlio Vargas, processando os microdados da Relação Anual de Informações 
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Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS 2000/MTE), 32,4% das pessoas com 
deficiência estão aposentadas por invalidez, o que representa um número extremamente alto 
diante da obrigatoriedade de contratação destas pessoas.[18] 

Logo, as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada ou a aposentadoria por 
invalidez não podem ter outra fonte de renda comprovada, sob pena de perderem o benefício. 

As pessoas que recebem um dos benefícios acima citados e que, por serem portadoras de 
deficiência estão abrangidas pelo percentual previsto pela Lei n. 8.213 de 1991, 
presumivelmente deixam de procurar emprego formal, para não terem de abrir mão de um 
benefício vitalício e praticamente impossível de ser recuperado, o que diminui ainda mais o 
número de pessoas com deficiência disponíveis ao trabalho. 

Essa circunstância contraditória inibe o processo de inclusão, incentiva o ingresso dessas 
pessoas no mercado informal[19] e, consequentemente, impossibilita, ou no mínimo dificulta 
o preenchimento das vagas obrigatoriamente destinadas às pessoas com deficiência. 

  

4.3 Absorção por outros setores 

  

Também pode ser considerado fator que afeta a procura de trabalho pelas pessoas com 
deficiência a absorção delas por outros setores, como o setor público. 

Anota o estudo realizado pela FIEMG[20]: "A aprovação nos concursos públicos, em geral, 
diminui a disponibilidade dos PNEs mais qualificados para se empregarem em outros setores 
e segmentos econômicos". 

É que, conforme já mencionado, o artigo 37 do Decreto 3.298, de 1999, determina a reserva 
de no mínimo 5% das vagas em concurso público às pessoas com deficiência, o que, 
naturalmente, faz aumentar a demanda por cargos públicos. 

Além das pessoas com deficiência absorvidas pelo setor público, também devem ser 
considerados aqueles que, por opção, são autônomos ou donos do próprio negócio. 

De acordo com Ana Cláudia Vieira de Oliveira Ciszewski[21], existem estudos que 
evidenciam que um número significativo de pessoas com deficiência trabalha não apenas 
como autônomos, mas também como microempresários. 

Conforme dados da Figura 3, obtida no próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego[22], 
em agosto de 2006 15,4% das pessoas portadoras de deficiência que estavam trabalhando no 
Brasil eram autônomas. 
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Figura 3 - Gráfico - Ocupações/trabalho formal (em %) 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego[23] 

  

Tais pessoas estão igualmente incluídas no percentual previsto pela Lei n. 8.213, de 1991, e 
não são passíveis de aplicação da aludida lei por não estarem, por uma razão óbvia, 
disponíveis ao trabalho como empregados. 

  

4.4 Baixo nível de escolaridade 

  

Pode-se considerar, ainda, como grande obstáculo para o cumprimento da legislação vigente o 
baixo nível de escolaridade dos brasileiros portadores de deficiência, principalmente no 
contexto das grandes mudanças tecnológicas atuais, o que exige formação e aprendizado para 
a maioria dos postos de trabalho. 

Segundo estudo elaborado pela FIEMG[24], os níveis de escolaridade média no ano de 2000 
para as pessoas portadoras de deficiência foi de apenas 3,75 anos de estudo para o estado de 
Minas Gerais, 5,62 anos para Belo Horizonte, 3,91 anos para Betim e 4,72 anos para 
Contagem, números preocupantes para as empresas obrigadas à contratação de pessoas com 
deficiência. 

Encontrar candidatos com o perfil e a qualificação desejados requer um esforço enorme, 
mesmo se houver a flexibilização dos requisitos exigidos no processo de recrutamento e 
seleção das pessoas com deficiência. Ademais, a contratação de pessoas com baixa 
qualificação não oferece perspectivas de crescimento dentro da empresa, o que faz com que 
elas fiquem estagnadas durante anos no mesmo cargo, não correspondendo aos propósitos da 
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inclusão.[25] Dessa forma, a falta de qualificação é, sem dúvida, um grande entrave na 
contratação de pessoas portadoras de deficiência. 

Em recente publicação[26], o jornal Valor Econômico divulgou que, para tentar resolver o 
problema da baixa qualificação, algumas empresas, como o Banco Votorantim e as Casas 
Bahia, vêm desenvolvendo programas de capacitação profissional próprios: 

  

Desde 2008, o Banco Votorantim, segundo a superintendente de RH da instituição, Rosemary 
Deliberato, tem um programa para a capacitação e formação dessa mão de obra. São 239 
funcionários que participaram das nove edições promovidas, de acordo com Aline Ditta, 
responsável pela área de Responsabilidade Social e Diversidade do banco. O curso, com 
duração média de seis meses, oferece desde aulas de português e matemática, até informática 
e noções sobre o mercado financeiro. Após o treinamento, os profissionais são alocados em 
áreas que correspondam ao perfil e preferências, respeitando suas deficiências. 

A Casas Bahia também criou em 2008 o Centro de Capacitação e Reabilitação da Casas Bahia 
(Cecrep), no centro de São Paulo. Segundo nota da assessoria de imprensa da varejista, mais 
de 300 profissionais com deficiência concluíram o programa e atuam em funções como 
auxiliar de escritório, estoque, vendas e caixa. Os cursos, oferecidos em parceria com a 
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência (Apave), têm dois meses de 
duração. 

  

Empresas que dispõem de recursos tentam solucionar o problema da falta de qualificação 
promovendo os referidos cursos de capacitação profissional. De outro lado, aquelas que não 
possuem recursos acabam sendo penalizadas em razão da ausência de contratação de pessoas 
com deficiência. 

  

4.5 Localização das pessoas portadoras de deficiência 

  

A Lei n. 8.213, de 1991, é aplicável a todos os entes da Federação, indistintamente. Assim, 
todas as empresas brasileiras que possuam acima de cem empregados devem preencher o 
mesmo percentual de vagas com pessoas com deficiência, nos termos do artigo 93 da referida 
lei. Contudo, as pessoas com deficiência não estão igualmente distribuídas em todas as 
regiões brasileiras. 

De acordo com Gláucia Gomes Vergara Lopes[27], "pelos dados coletados em 1998 pelo 
Ministério da Previdência Social, o Nordeste concentra 40% dos portadores de deficiência do 
País, o Sul 18%, o Centro-Oeste 16%, o Norte 14% e o Sudeste 12%." 

Da mesma maneira, as empresas não estão igualmente distribuídas em todos os estados e 
municípios brasileiros. Desse modo, é necessário considerar as diferenças regionais, no que se 
refere tanto à localização das empresas quanto à concentração dos portadores de deficiência, 
para impor um determinado percentual de contratação obrigatória a cada empresa, o que não 
foi observado pelo legislador. 
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4.6 Ramo de atuação da empresa 

  

O legislador não atentou para a questão referente ao ramo de atuação nem à atividade 
desenvolvida pela empresa obrigada a contratar pessoas com deficiência. 

Uma empresa mineradora, por exemplo, não tem condições de contratar pessoas portadoras de 
deficiência, por ser fundamental que os seus empregados estejam em perfeitas condições 
físicas e, até mesmo, psicológicas, para o exercício da função de mineiro. 

Da mesma forma, uma empresa de construção pesada não pode contratar indivíduos com 
deficiência para serem operadores de equipamentos pesados, como retroescavadeiras e 
tratores. 

Desse modo, não há dúvidas de que o ramo de atuação da empresa influencia a possibilidade 
ou não de contratação de pessoas com deficiência, sendo imperiosa a modificação do 
percentual ou, até mesmo, a dispensa do preenchimento das quotas. 

Na opinião de Gláucia Gomes Vergara Lopes[28], para solucionar o referido problema, as 
empresas deveriam alocar os empregados portadores de deficiência em serviços internos ou 
de escritório. Entretanto, normalmente, os "serviços internos" são preenchidos por pessoas de 
alta qualificação, como diretores, gerentes e especialistas. Todavia, conforme os dados já 
citados, as pessoas portadoras de deficiência possuem baixíssimo nível de escolaridade. 

  

4.7 Acessibilidade aos meios de transporte 

  

Outro grande problema associado à inserção de indivíduos com deficiência no mercado de 
trabalho é a falta de acessibilidade aos meios de transporte, o que dificulta a locomoção digna 
do cidadão. Muitas vezes, apesar de a empresa ter adaptado todo o meio ambiente laboral, não 
há como o empregado chegar até o trabalho em razão da falta de acessibilidade nos meios de 
transporte. 

Em que pese a acessibilidade se tratar de um direito fundamental do portador de deficiência, 
por meio do artigo 227, §2º da Constituição da República de 1988, tais pessoas encontram 
sérias dificuldades em sua locomoção. 

Apesar de a NBR 15.320 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata da 
acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário, estar em vigor desde 30 de 
janeiro de 2006, tais regras não são integralmente aplicadas pelas empresas de transporte 
rodoviário, o que dificulta a locomoção do cidadão portador de deficiência até o trabalho. 

Não obstante a existência das dificuldades mencionadas, o número de autuações em razão do 
descumprimento da Lei de Quotas só vem aumentando. Conforme noticiado pelo jornal Valor 
Econômico[29], na Grande São Paulo e na Baixada Santista o Ministério Público do Trabalho 
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registrou 116 autuações em 2010, contra 90 em 2009, o que representa um aumento de 35,5% 
em apenas um ano. 

  

4.8 A flexibilização da Lei 8.213/1991 pela dificuldade de sua implementação 

  

Diante da enorme dificuldade das empresas em contratar pessoas portadoras de deficiência, o 
Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário devem agir com extrema cautela para que 
não haja uma discrepância entre o objetivo da lei e o resultado decorrente da sua aplicação. 

É que, muitas vezes, mesmo tendo envidado esforços na contratação de tais pessoas, as 
empresas se veem obrigadas ao pagamento de multas altíssimas e, até mesmo, elevadas 
indenizações por danos morais, sem que haja qualquer negligência da sua parte. Como 
demonstrado, o não cumprimento da lei não necessariamente pode ser imputado ao 
empresário. 

O próprio Ministério Público do Trabalho, por intermédio da procuradora Fernanda Brito, 
entende que[30]: 

  

[...] o órgão deve insistir em soluções extrajudiciais, evitando o ajuizamento de ações civis 
públicas. Isso só deve acontecer, segundo ela, nos casos em que a empresa não demonstrar o 
menor esforço para preencher a cota. De acordo com ela, a reclamação mais frequente das 
companhias é que não existem portadores capacitados para o trabalho no mercado. 

  

O Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário devem, pois, verificar a situação 
concretamente e analisar se é o caso de autuação, aplicação de multa e pagamento de 
indenização por danos morais coletivos. 

Ao decidir o Recurso Ordinário n. 03506-2006-081-02-00-8, a 11ª Turma do Tribunal 
Regional da Segunda Região entendeu que não era o caso de aplicação de multa, tendo 
anulado o débito fiscal da empresa autuada, conforme parte do voto da relatora 
desembargadora Rita Maria Silvestre, abaixo transcrito: 

[...] 

Reveladoramente constrangedora se mostra a realidade brasileira, onde estatísticas apontam 
que a questão da reserva de mercado de trabalho em relação às pessoas deficientes tem 
suscitado questionamentos no sentido de que a empresa-autora não é a única que tem tido 
dificuldades para cumprir integralmente o comando legal que ensejou a aplicação da multa, 
visto que a Lei 8.213/91 se dirige aos beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou 
pessoa portadora de deficiência habilitada e estas são raras a se apresentar. A louvável 
iniciativa do legislador de instituir um sistema de cotas para as pessoas portadoras de 
deficiência, obrigando as empresas a preencher determinado percentual de seus quadros de 
empregados com os denominados PPDs, não veio precedida nem seguida de nenhuma 
providência da Seguridade Social, ou de outro órgão governamental, no sentido de cuidar da 
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educação ou da formação destas pessoas, sequer incentivos fiscais foram oferecidos às 
empresas. A capacitação profissional é degrau obrigatório do processo de inserção do 
deficiente no mercado de trabalho.[31] 

  

  

Verifica-se, pois, que o débito fiscal decorrente da multa aplicada à empresa autuada pelo 
Ministério Público do Trabalho em razão do suposto descumprimento da reserva de vagas foi 
corretamente anulado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, ao fundamento 
de que a capacitação profissional, cuja responsabilidade é do Estado, é degrau obrigatório do 
processo de inclusão das pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. 

No mesmo sentido agiu o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região ao decidir o 
Recurso Ordinário n. 00391-2009-001-10-00-0 em uma ação anulatória de débito fiscal. 

No voto condutor, o desembargador relator, Braz Henriques de Oliveira, entendeu que, antes 
de autuar, o representante do Ministério Público do Trabalho deveria ter agido com 
razoabilidade no sentido de verificar se a empresa autuada se esforçou para o cumprimento da 
referida cota, conforme abaixo transcrito: 

  

[...] 

Antes de punir, o Estado deveria buscar cumprir o seu relevante papel social. 

No caso presente, data venia, não era ato meramente vinculado, desprovido de alguma dose de 
discricionariedade interpretativa da realidade, pois não vejo razoabilidade no estreito prazo 
entre a notificação e autuação (09.10.2008 e 26.02.2009), para uma empresa que emprega 707 
empregados (fl.25), e dependia da vontade de terceiros, que estivessem dispostos a aceitar a 
proposta pública de empregabilidade lançada por meio de anúncios de jornais, ação sindical e 
do órgão previdenciário. Não houve questionamento concreto algum sobre a ação do 
empregador em buscar meios para preencher a quota dentro do curto espaço de tempo que 
transcorreu entre a notificação e autuação. 

  

E continua: 

  

É certo que o art.93 da Lei nº 8.213/91 obrigou as empresas com 100 ou mais empregados a 
preencherem de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) das suas vagas para os 
beneficiários da previdência reabilitados ou portadores de deficiências. Todavia, em nenhum 
momento foi determinado que estas vagas deveriam ser preenchidas aleatoriamente, sem 
qualquer critério. Porém, deve ser considerado que as empresas contratam seus funcionários 
de acordo com as suas necessidades econômicas, com observância de certos requisitos 
necessários para o desenvolvimento e o bom andamento dos serviços. Neste cenário, devem 
ser cotejados o tipo de deficiência e o trabalho a ser desenvolvido pelo obreiro. Ademais, a 
Recorrente, nas suas razões de recurso, afirmou que o cumprimento da legislação em questão 
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não significa a contratação sem qualquer critério, devendo a empresa reservar vagas para os 
casos em que forem comprovadas a qualificação e aptidão necessárias para o bom 
desempenho das atividades a serem exercidas. Ora, a inicial indica que a Recorrida reserva e 
garante vagas aos portadores de necessidades especiais, fato também não questionado pela 
defesa. Assim, não pode ser considerado que a empresa tenha descumprido o disposto no 
artigo 93 da Lei nº 8.213/1991, por não ter conseguido contratar pessoas reabilitadas ou 
portadoras de deficiências, que preenchessem os requisitos necessários para assumir os cargos 
colocados à disposição, pela dificuldade de se encontrar mão-de-obra com o perfil previsto na 
norma legal. 

  

Tais julgados constataram ser patente a omissão do Poder Executivo quanto ao cumprimento 
dos dispositivos constitucionais relacionados ao dever de educação, previsto pelos artigos 6º e 
205 da Constituição da República de 1988, e à promoção de políticas públicas destinadas à 
efetivação dos direitos sociais das pessoas portadoras de deficiência. Evidenciou-se, assim, 
que a inclusão dos portadores de deficiência não depende apenas da reserva de vagas, mas 
exige a atuação efetiva do Estado no cumprimento do papel que a Constituição lhe atribuiu. 

  

5.      Medidas alternativas de inclusão das pessoas com deficiência 

  

Conforme explicitado, muitas vezes o sistema de quotas é difícil ou, até mesmo, impossível 
de ser cumprido. O ramo de atuação da empresa, a falta de qualificação das pessoas com 
deficiência e os benefícios a elas concedidos são alguns dos grandes obstáculos para que a 
empresa consiga cumprir a lei. 

O sistema brasileiro de reserva legal de vagas aos portadores de deficiência não oferece 
nenhuma forma de premiação àquele que cumpre as quotas. Antes, é um meio repressivo e de 
penalização daqueles que não alcançam as metas impostas pela lei. Todavia, a ausência de 
estímulos para as empresas que contratam indivíduos com deficiência não se deve à falta de 
previsão legal, eis que o artigo 22, §4º, da Lei n. 8.212, de 1991, prescreve: "O Poder 
Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, 
mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de 
deficiências física, sensorial e/ou mental com desvio do padrão médio". 

O referido dispositivo legal, entretanto, ainda não foi devidamente regulamentado, o que não 
deveria impedir, na opinião de Lutiana Nacur Lorentz[32], a sua plena aplicação pelo Poder 
Judiciário, com base nos princípios da ponderação e da proporcionalidade. 

Tal posicionamento deve ser visto com cautela, eis que pode comprometer os cofres públicos. 
Uma decisão judicial que confere isenção de determinado tributo para uma empresa que 
contrata pessoas com deficiência ou que determina o pagamento de um auxílio financeiro para 
adaptação do meio ambiente laboral, por exemplo, pode prejudicar ou impedir o emprego dos 
recursos públicos nos locais para os quais foram previamente destinados. 

Ainda segundo a referida autora[33], o sistema que tem apresentado mais resultados positivos é 
aquele que conjuga o sistema punitivo com o sistema premiativo de contratação dos cidadãos 
com deficiência. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8220



Dessa maneira, a regulamentação do disposto no artigo 22, §4º, da Lei n. 8.212, de 1991, seria 
extremamente interessante não só para a população com deficiência como também para o 
empresariado brasileiro. 

É necessário, pois, analisar cada uma das formas premiativas e a sua aplicabilidade ao sistema 
jurídico brasileiro. 

  

5.1 Isenção ou redução de tributos 

  

Com base neste sistema, a empresa é estimulada a contratar pessoas com deficiência por meio 
da redução ou isenção da carga tributária ou das contribuições previdenciárias. 

De acordo com Lutiana Nacur Lorentz[34], alguns países condicionam essa redução ou 
isenção da carga tributária ao chamado "meio ambiente de trabalho inclusivo". Ou seja, a 
empresa apenas terá o benefício se realizar adaptações no meio ambiente laboral. Outros 
países condicionam o incentivo a uma permanência mínima de um a dois anos na empresa. 
Há, ainda, aqueles que não condicionam a nenhuma outra atitude empresarial além da mera 
contratação das pessoas portadoras de deficiência. 

Tal medida parece ser extremamente útil ao estímulo à contratação de pessoas com 
deficiência em todas as empresas, especialmente por aquelas que não têm a obrigação legal de 
cumprir o sistema de quotas. Todavia, no Brasil, o aludido incentivo fiscal não existe. 

5.2 Auxílio financeiro para adaptação do meio ambiente laboral 

  

Por meio desse sistema de incentivo, as entidades governamentais "concedem, diretamente, 
um numerário para que as empresas promovam a adaptação do meio ambiente de trabalho a 
fim de empregar pessoas com deficiência".[35] 

Essa também é uma excelente forma de estímulo, eis que muitas empresas não possuem 
condições de arcar com o ônus de uma reforma para receber pessoas com deficiência, e o 
trabalho destas pessoas depende integralmente de um meio ambiente adaptado às suas 
necessidades. 

Ressalte-se que as adaptações no meio ambiente laboral não podem ser apenas físicas ou 
arquitetônicas, mas instrumentais, comunicacionais e, acima de tudo, culturais, o que significa 
que a empresa, por intermédio do setor de Recursos Humanos, deve trabalhar para que os 
empregados portadores de deficiência não se tornem vítimas de discriminação. 

Na opinião de Lutiana Nacur Lorentz[36], este é o sistema que se afigura como o mais 
adequado para ser combinado com o sistema de quotas de trabalho, porque o labor dessas 
pessoas só é possível num ambiente acessível. 

Saliente-se, por fim, que, não obstante a inexistência de previsão legal para a concessão de 
ajuda adaptação, conforme já mencionado, o BNDES, por meio do Programa de Apoio a 
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Investimentos Sociais de Empresas (PAIS), disponibiliza recursos para financiar alguns 
programas empresariais, dentre os quais se inclui a adaptação do meio ambiente de trabalho. 

  

5.3 Cota-contribuição  

  

Por meio desse sistema, as empresas pagam um valor em dinheiro em razão do não 
preenchimento das quotas de contratação obrigatória de pessoas com deficiência. A 
importância a ser paga pela empresa deve ser revertida em favor de um "fundo 
governamental", como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ou de associações e 
fundações que trabalham na defesa das pessoas com deficiência, como acontece na 
Espanha.[37] 

  

Observa-se que esse tipo de sistema deve ser bem regulamentado, para que não se torne um 
meio legal de fugir da obrigação de inclusão de pessoas com deficiência. 

  

Conforme Lutiana Nacur Lorentz[38], um sistema como este poderia significar: 

  

[...] um retorno ao chamado período assistencialista, em flagrante desrespeito ao atual período 
inclusivo, porque na verdade configurar-se-ia como um verdadeiro atestado de incompetência 
destas pessoas, já que seriam consideradas tão incapazes pelas empresas, que seria preferível 
pagar para que elas não trabalhassem para a empresa, do que pagar para que elas efetivamente 
trabalhassem. 

  

No mesmo sentido, posiciona-se Gláucia Gomes Vergara Lopes[39]: 

  

Os críticos do sistema cota-contribuição entendem que o pagamento de um valor como forma 
de se liberar da contratação nada mais é que pagar para legitimamente discriminar. 

  

De fato, o retorno ao período assistencialista, ou paternalista, seria um retrocesso. Entretanto, 
o sistema de pagamento de cota-contribuição não pode ser considerado um retorno ao referido 
período, tendo em vista que o valor pago pelas empresas não seria revertido para os 
portadores de deficiência, mas para um fundo governamental ou para associações e fundações 
que trabalham na defesa das pessoas com deficiência. 

Dessa forma, discorda-se do posicionamento das autoras acima aludidas, eis que o sistema de 
cota-contribuição não defende o pagamento de uma espécie de "salário" para que as pessoas 
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com deficiência fiquem em casa ao invés de trabalhar. Além disso, ressalte-se que a cota-
contribuição apenas seria paga em casos de dificuldade ou impossibilidade comprovada de 
contratação das referidas pessoas, sendo apenas uma forma de a empresa não ser penalizada 
pelo não preenchimento das quotas destinadas aos portadores de deficiência, e não uma 
licença para deixar de contratar. 

Para que este sistema não se torne um meio de fugir da obrigação legal de contratação de 
pessoas com deficiência, seria interessante criar o cadastramento oficial das referidas pessoas 
disponíveis ao trabalho, como é feito na Espanha. Assim, não havendo pessoas com 
deficiência disponíveis ao trabalho devidamente cadastradas em agências oficiais de emprego, 
a empresa poderia pagar o valor da cota-contribuição. 

É preciso lembrar que muitos tipos de trabalho podem até piorar a saúde das pessoas com 
deficiência. É o caso das empresas de construção pesada e mineradoras, que possuem 
atividades perigosas e passíveis de vitimar os indivíduos com deficiência. 

Dessa forma, após a comprovação da impossibilidade de contratação de pessoas com 
deficiência, independentemente do motivo, a empresa poderia se valer do pagamento da cota-
contribuição em substituição ao cumprimento das quotas para não ser autuada e forçada ao 
pagamento de multas e indenizações. 

  

5.4 Contrato de aprendizagem 

  

Uma das grandes dificuldades da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
é a baixa escolaridade, associada à falta de qualificação dessas pessoas. 

Uma forma de amenizar o referido problema é a contratação das pessoas portadoras de 
alguma deficiência por meio de contrato de aprendizagem, em que a própria empresa, por si 
só ou em parceria com uma organização não governamental, trabalha na qualificação do 
indivíduo para, mais tarde, contratá-lo como trabalhador permanente e inseri-lo nas quotas a 
ele destinadas a estas pessoas. 

O artigo 428 da Consolidação das Leis Trabalhistas assim define o contrato de aprendizagem: 

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e 
por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 
(quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem 
formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral 
e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 
formação. 

[...] 

§ 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto 
quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 

 [...] 
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§ 5o A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de 
deficiência. 

[...] 

  

Observa-se que para as pessoas portadoras de deficiência o contrato de aprendizagem poderá 
ser feito por prazo superior a dois anos, além de não haver limitação máxima da idade para a 
contratação dessas pessoas como aprendizes. 

Segundo Ricardo Tadeu Marques da Fonseca[40], isso se deve à verificação de que pessoas 
com deficiência mental ou sensorial encontram séria dificuldade em acompanhar o 
desenvolvimento cronológico escolar genérico, estando, por diversas vezes, minimamente 
habilitadas para a profissionalização mesmo em idade adiantada. 

Dessa maneira, constata-se que a norma trabalhista permite a referida flexibilização para que 
o direito universal à habilitação profissional das pessoas portadoras de deficiência seja 
preservado. 

Conforme já mencionado, o Projeto Piloto de Incentivo à Aprendizagem de Pessoas com 
Deficiência, de iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com o Ministério 
Público do Trabalho, incentiva as empresas a contratarem tais pessoas como aprendizes, por 
entender que é uma boa forma de solucionar o problema da baixa qualificação das pessoas 
com deficiência 

Em pesquisa a respeito da contratação de pessoas com deficiência[41], a empresa Solides 
Ltda., que atua na área de consultoria em recursos humanos, constatou que 37,78% das 
empresas mineiras contratam portadores de deficiência como aprendizes, o que demonstra que 
elas estão envidando esforços para a contratação e a qualificação dessas pessoas. 

  

6.      Conclusões 

  

Uma das principais características da sociedade contemporânea consiste na tentativa de se 
eliminar as desigualdades sociais, promovendo-se ações que possibilitem a efetiva integração 
dos indivíduos na vida social. Dentro desse contexto, sobressaem as tentativas de inclusão das 
pessoas com deficiência, tradicionalmente marginalizadas e sempre observadas por um viés 
caritativo e paternalista. 

Partindo do pressuposto de que o trabalho ocupa relevante função na sociedade 
contemporânea e é um dos mais relevantes elementos para a construção da identidade e, 
consequentemente, para o exercício ativo da cidadania, tem-se observado a elaboração de 
políticas públicas tendentes à inclusão dos portadores de deficiência no mercado de trabalho. 

No Brasil, a Lei 8.213/1991 estabeleceu um sistema de reserva legal de vagas, pelo qual as 
empresas são obrigadas, em determinadas circunstâncias, a contratarem certo percentual de 
empregados portadores de deficiência. 
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Todavia, é inaceitável que a política pública de inserção do portador de deficiência no 
mercado de trabalho se restrinja ao dever legal imposto ao empresariado de contratar 
determinado percentual de trabalhadores unicamente em virtude de sua deficiência. Tal como 
demonstrado, uma série de aspectos relevantes não foram observados por ocasião da fixação 
do percentual a ser atingido pelas empresas, o que dificulta sobremaneira o cumprimento da 
lei e frustra os seus beneficiários. 

Ademais, dentre as várias alternativas existentes para a inserção da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho, fez-se uso daquela que menos esforço exige do Poder Público: a reserva 
de vagas, no setor privado, para os portadores de deficiência. De fato, não houve qualquer 
intenção de se regulamentar a Lei 8.212, também de 1991, que atribui ao Poder Executivo a 
obrigação de estabelecer mecanismos de estímulo às empresas que se utilizam de empregados 
portadores de deficiência. 

Conclui-se, portanto, que muito embora a intervenção do Estado na atividade econômica, a 
ponto de estabelecer critérios para a contratação de empregados, possa ser considerada 
legítima, de acordo com os fins pretendidos, não se pode pretender que o simples 
estabelecimento de quotas a serem preenchidos em determinado setor isente o Estado de seu 
dever de promover, de fato, a inclusão social. Cabe a ele, em última análise, levar a cabo 
políticas públicas que efetivamente contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade 
justa e solidária. 
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA VINCULAÇÃO JURÍDICO-
PRESTACIONAL COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
CONSTITUTIONAL RIGHTS AND ITS BINDING WITH PUBLIC SERVICES. 

 
 
 

Carolina Souza Cordeiro 
 

RESUMO 
Este artigo tem o intuito de pesquisar acerca da existência ou não de uma relação vinculativa 
entre os direitos fundamentais, em especial os direitos sociais - caracterizados por serem 
eminentemente prestacionais -, e o serviço público, que é um dos principais meios de que 
dispõe o Estado para realizar as atividades de interesse público que lhe competem. Ademais, 
em face da importância da qual se reveste a discussão acerca da forma e do meio de prestação 
dos direitos sociais, referida análise sob o prisma dos serviços públicos é tarefa que se mostra 
interessante e de valor significativo para diversos ramos do Direito, principalmente nos países 
que adotam o conceito francês de serviço público.  
PALAVRAS-CHAVE: SERVIÇOS PÚBLICOS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; 
DIREITOS SOCIAIS. 
 
ABSTRACT 
This article aims to find out whether or not there is a binding relationship between the 
constitutional rights, especially the social rights – which represent the rights to receive 
provisions from the government - and the public service – which is one of the most important 
ways that is used by the State to carry out the activities of public interest. Moreover, given the 
importance that takes the discussion about the form and the ways of providing constitutional 
rights, this analysis focusing on public provisions is a task that becomes interesting and has a 
significant value to different fields of law, mainly in countries that adopt the French concept 
of public service.  
KEYWORDS: PUBLIC SERVICES; CONSTITUTIONAL RIGHTS; SOCIAL RIGHTS. 
 
 

  

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA VINCULAÇÃO JURÍDICO-
PRESTACIONAL COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS. 

INTRODUÇÃO 

       O serviço público é um dos institutos mais importantes de todo o Direito Administrativo, 
já tendo sido conceituado por Duguit como a "própria essência do Estado".[1] No Brasil, essa 
importância é ressaltada pela própria Constituição que prevê que o Estado cumpra seus 
deveres para com a sociedade por meio da prestação de serviços públicos (vide art. 175 da 
Carta Magna).[2] Em que pese o seu destaque, a conceituação desse instituto sempre foi um 
problema para a doutrina, a qual admite, conforme afirma José dos Santos Carvalho Filho, 
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que "constitui traço de unanimidade (...) a dificuldade de definir, com precisão, serviços 
públicos".[3] 

        Por sua vez, os direitos fundamentais carregam em si não só a função negativa de limitar 
a atuação do Estado, mas também o papel positivo e impositivo de obrigar o Estado a atuar 
em sua concretização e em sua proteção, especialmente de forma preventiva. Assim, mais que 
meios de controle das atividades do Estado, esses direitos se efetivam em normas que 
definirão os fins e as tarefas do Estado, podendo ter maior ou menor concretude, mas sempre 
indicando os caminhos a se tomar a fim de efetivar os anseios da sociedade.[4]   

        A prestação de serviço público pelo Estado muitas vezes se confunde com a realização 
de direitos fundamentais prestacionais pelo Poder Público. Este artigo propõe a discussão 
acerca da existência ou não de uma relação vinculativa entre tais direitos e os serviços 
públicos. Destaque se dá aos direitos sociais, direitos fundamentais prestacionais por 
excelência.  

O ESTADO COMO PRESTADOR DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

        Desde Montesquieu, a forma de concepção dos direitos do cidadão é ponto fundamental 
na definição do Estado e de sua Constituição. Esses direitos fundamentais seriam inerentes à 
própria natureza do homem, estando ou não positivados.[5] 

        Inicialmente, os direitos fundamentais possuíam um papel limitador da atividade estatal. 
Com o passar do tempo, além de trazer essa carga de atuação negativa, ou seja, de limitação 
de outras normas e da própria atividade dos legisladores, os direitos fundamentais passaram a 
representar um fim em si mesmos.[6] 

         No contexto dos chamados direitos de 2ª geração, como descreve Canotilho, esses 
direitos passaram a impor ao Estado o dever de garantir prestações sociais: 

  

A luta das classes trabalhadoras e as teorias socialistas põem em relevo a 
unidimensionalização dos direitos do homem 'egoísta' e a necessidade de completar (ou 
substituir) os tradicionais direitos do cidadão burguês pelos direitos do 'homem total', o que 
só seria possível numa nova sociedade. Independentemente da adesão aos postulados 
marxistas, a radicação da ideia da necessidade de garantir o homem no plano econômico, 
social e cultural, de forma a alcançar um fundamento existencial-material, humanamente 
digno, passou a fazer parte do patrimônio da humanidade.[7] 

  

           De sorte que não era mais suficiente que o Estado se abstivesse, a ideia de atuação 
estatal visando determinadas finalidades ganha contornos mais relevantes, com vistas às 
necessidades sociais concretas. Consequentemente, a Administração Pública, que busca a 
concretização dos interesses reservados ao Estado, passa a ser responsável pela efetivação das 
necessidades dos cidadãos. [8] 
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            Nos dias de hoje, no Estado democrático de Direito, as atividades do Estado só se 
legitimam se voltadas aos interesses públicos e são os direitos fundamentais, que se mostram 
sempre mais importantes, que indicam o caminho que o Estado deverá seguir.[9] Em 
decorrência disso, doutrinadores como Manoel Gonçalves Ferreira Filho qualificam o Estado 
como o sujeito passivo dos direitos fundamentais por excelência. E a principal arma trazida 
pela Constituição para tutelar e assegurar o exercício dos direitos fundamentais é a existência 
do Poder Judiciário. [10] 

          Sob outro prisma, Luis Roberto Barroso, no prefácio do livro Interesses públicos 
versus interesses privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse 
público, afirma: 

  

O Estado ainda é a grande instituição do mundo moderno. Mesmo quando se fala em 
centralidade dos direitos fundamentais, o que está em questão são os deveres de abstração ou 
de atuação promocional do Poder Público. Superados os preconceitos liberais, a doutrina 
publicista reconhece o papel indispensável do Estado na entrega de prestações positivas e na 
proteção frente à atuação abusiva dos particulares.[11]  

  

           Por tudo isso que foi exposto, pode-se concluir, em consonância com Paulo Henrique 
Ribas, que em momento algum se pode tentar desvincular o Estado do seu papel de prestador 
de direitos fundamentais, independentemente de que teoria se adote ou de como se entenda o 
Estado. Isso porque a concretização dos princípios e direitos deles decorrentes é - e deve ser 
sempre - a principal função e o objetivo último das ações estatais.[12] 

  

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

          Os direitos fundamentais são elementos essenciais de um Estado constitucional, 
conforme afirma Ingo Sarlet, e isso implica serem parte indispensável da Constituição de um 
Estado democrático de Direito[13]. Assim diz o autor: 

  

há como sustentar que, além da íntima vinculação entre as noções de Estado de Direito, 
Constituição e direitos fundamentais, estes, sob o aspecto de concretizações do princípio da 
dignidade da pessoa humana, bem como os valores da igualdade, liberdade e justiça, 
constituem condição de existência e medida de legitimidade de um autêntico Estado 
Democrático e Social de Direito.[14]  

  

            Alexandre de Moraes afirma em seu livro Direitos Humanos Fundamentais que a 
"noção de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento da ideia de 
constitucionalismo"[15]. Assim, o autor descreve o surgimentos de tais direitos: 
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Os direitos humanos fundamentais, em sua concepção atualmente conhecida, surgiram como 
produto da fusão de várias fontes, desde tradições arraigadas nas diversas civilizações, até a 
conjugação dos pensamentos filosófico-jurídicos, das ideias surgidas com o cristianismo e 
com o direito natural. 

  

             Essas ideias encontravam um ponto fundamental em comum, a necessidade de 
limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades 
constituídas e a consagração dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como 
regentes do Estado moderno e contemporâneo.[16] 

  

             Atualmente, nessa seara, faz-se importante ressaltar a constitucionalização dos 
direitos fundamentais que, ao serem consagrados na Carta Magna, protegem os indivíduos 
"contra eventuais ilegalidades e arbitrariedades do próprio Estado", além de implicar em plena 
tutela pelo Poder Judiciário.[17] 

  

DIREITOS FUNDAMENTAIS PRESTACIONAIS  

  

             Robert Alexy, em seu livro Teoría de los Derechos Fundamentales[18], trata dos 
direitos fundamentais como direitos subjetivos. Com base nessa afirmação, para fazer um 
estudo analítico de tais direitos, o autor diferencia três aspectos a serem considerados: o 
objeto, a competência e as liberdades desses direitos subjetivos. 

             No que se refere ao objeto, Alexy trabalha a estrutura fundamental do direito a algo 
distinguindo os direitos a prestações negativas (ou direitos de defesa) dos direitos a ações 
positivas. Por fim, dentre os direitos fundamentais a ações positivas, os direitos podem ser 
classificados em direitos a ações positivas fáticas e direitos a ações positivas normativas.[19] 

Alexy descreve os chamados direitos fundamentais prestacionais como se observa abaixo: 

  

Quien habla de 'derechos prestacionales' se refiere, por lo general, a acciones positivas 
fácticas. Este tipo de derechos que están referidos a prestaciones fácticas que, en princípio, 
también podría llevar a cabo un sujeto particular, serán llamados 'derechos a prestaciones 
en sentido estricto'. Se puede hablar no solo de prestaciones fácticas sino también, de 
prestaciones normativas. Cuando se trata de estas últimas, los derechos a acciones positivas 
normativas adquieren también el carácter de derechos prestacionales. Serán llamados 
'derechos prestacionales en sentido amplio'[20] 

  

          A partir disso, surge a preocupação estatal com os meios de prestação e efetivação dos 
direitos prestacionais. Para Alexy, 
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(...) la satisfacción de este tipo de derechos se lleve a cabo de una forma, que en ciertos 
aspectoes es jurídica, no altera en nada el carácter del derecho como un derecho a una 
acción fáctica. Para la satisfacción del derecho es indiferente la forma como Ella se lleve a 
cabo. (...) La irrelevância que la forma jurídica de la ejecución de la acción tiene para la 
satisfacción del derecho es el critério para la delimitación de los derechos a acciones 
positivas fácticas y a acciones positivas normativas.[21] 

            

           Assim, entende-se em consonância com o autor que os direitos fundamentais podem 
ser prestados de diferentes formas, sem que necessariamente seja de uma forma juridicamente 
vinculada. Entretanto, também não exclui a possibilidade de sê-lo. O que é realmente 
significativo é a vinculação dos direitos fundamentais com esse aspecto prestacional, pois é 
este elemento que o vincula aos serviços públicos. 

           Essa vinculação do Estado com prestações e meios de concretizá-las requer uma 
delimitação do termo prestação, para que também se determine o direito prestacional. Assim, 
recorre-se a Alexy, que afirma: "Si se presupone un concepto amplio de prestación, todos los 
derechos a acciones positivas del Estado pueden calificarse como derechos a recibir 
prestaciones del Estado, en un sentido amplio."[22]  

            A principal questão que se apresenta é a de se saber em que medida as disposições dos 
direitos fundamentais estão limitadas as normas que conferem direitos prestacionais em 
sentido amplo. Nesse sentido, se insere especialmente a discussão acerca dos direitos 
sociais.[23] 

  

ANÁLISE ESTRUTURAL DAS POSIÇÕES JURÍDICO-PRESTACIONAIS  

           Em seu livro Estudos dos Direitos Sociais, Canotilho realiza uma análise aprofundada 
dos direitos prestacionais a fim de proceder, em suas próprias palavras, "uma investigação 
teorética possibilitadora da diferenciação estrutural das diversas posições jurídico-
prestacionais"[24]. Imbuído desse intuito, o jurista português analisa o direito fundamental à 
vida e conclui, conforme observa-se abaixo, pela existência de liberdade por parte do Estado 
para determinar os meios de efetivação dos direitos fundamentais: 

  

Se o cidadão tem direito a prestações existenciais mínimas, entendidas como dimensão 
indeclinável do direito à vida, não se afirma que ele tenha um direito de acção ("Anspruch", 
"Klage", "claim", exigência) perante os poderes públicos. Uma coisa é afirmar a existência 
de um direito, outra coisa é determinar quais os modos ou formas de protecção desse direito 
(acção judicial, procedimento administrativo). Acresce que o facto de se reconhecer um 
direito à vida como direito positivo a prestações existenciais mínimas, tendo como 
destinatário os poderes públicos, não significa impor como o Estado deve, prima facie, 
densificar esse direito. (...)[25]  
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          Para melhor explicar essa compreensão, Canotilho cita as Constituições portuguesa e 
espanhola. Nenhuma delas, apesar de trazerem um rol de direitos sociais, "estabelece também 
uma ponderação pré-determinada quanto à escolha dos meios indispensáveis para satisfazer 
prestações existenciais mínimas"[26]. Ou seja, existe uma certa liberdade na decisão quanto 
ao meio de concretização. Entretanto, essa liberdade ou discricionariedade, nas palavras de 
Canotilho "nunca é total, pois existem determinantes constitucionais heterónomas a vincular 
o legislador".[27] No caso da Constituição portuguesa, essas determinantes tomam forma de 
direitos positivos; na espanhola, de princípios.[28] 

           Em estudo acerca da Teoria Geral dos Direitos Humanos Fundamentais, Alexandre de 
Moraes analisa a evolução dos direitos fundamentais nas Constituições ao longo da história 
moderna. Destaque-se a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, que 
trouxeram um rol de direitos individuais e sociais expressamente previstos. [29] Entretanto, 
pode-se afirmar, com base nos estudos de Canotilho e Alexy, que não há qualquer vinculação 
com os meios através dos quais tais direitos deverão ser concretizados. 

           No Direito alemão, por exemplo, a noção de serviços públicos está atrelada ao 
atendimento às necessidades coletivas do cidadão e aos direitos fundamentais. Em referido 
ordenamento, o serviço público tem características bem menos peculiares e distintas das 
outras atividades estatais, sendo chamada de "asistência vital" [30]. 

           Já Robert Alexy alega não se poder afirmar que todo direito fundamental prestacional, 
como são os direitos sociais, levarão necessariamente à vinculação de determinada atividade, 
no sentido de que a atividade poderá ser realizada de diversas formas. A partir disso, ele 
diferencia a exigibilidade de um direito fundamental prestacional (no texto, exigibilidade 
judicial) da exigibilidade de um direito negativo. 

  

Los derechos de defensa son, para los destinatários, prohibiciones de destruir, de afectar 
negativamente, etc. Los derechos prestacionales son, para los destinatários, mandatos de 
proteger o promover, etc, algo. Si está prohibido destruir o afectar algo, entonces está 
prohibida toda acción que constituya o provoque una destrucción o afectación. En cambio, si 
está ordenado proteger o promover algo, no está entonces ordenada toda acción que 
constituya o provoque una protección o una promoción. Así, la prohibición del homicídio 
implica prima facie la prohibición de toda acción homicida; en cambio, el mandato de salvar 
a alguien, no implica el mandato de llevar a cabo todas lãs acciones que consisten en salvar 
a alguien. Si es posible salvar a alguien que está se ahogando, ya sea nadando o arrojándole 
un salvavidas o con la ayuda de un bote, de ninguma manera están ordenadas al mismo 
tiempo las tres acciones de salvamento. Lo que está ordenado es, más bien, la realización de 
la primera, de la segunda o de la tercer acción. Pero, esto significa que el destinatário del 
mandato de salvamento, si no se suman otras razones limitantes, tiene un margen de acción 
dentre del cual puede elegir, cómo quiere cumplir el mandato. Con la expresión "margen de 
acción", se ha pronunciado la expresión decisiva con respecto a la exigibilidad judicial de los 
derechos a acciones positivas.[31] 

  

         Conclui-se, portanto, que não há só uma maneira do Estado realizar a prestação de 
direitos fundamentais, e dentre elas pode-se incluir a prestação por meio de serviços públicos. 
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Ou seja, percebe-se que não havendo uma vinculação quanto ao meio ou a forma a 
concretização desses direitos, fazê-lo por meio de serviço público é algo plausível e talvez o 
mais adequado, já que se trata do Estado enquanto garantidor principal. 

  

DIREITOS FUNDAMENTAIS E SERVIÇO PÚBLICO 

  

          Paulo Henrique Ribas, em seu ensaio sobre a relação entre direitos fundamentais e 
serviço público, afirma que 

  

Estado, serviço público e direitos fundamentais são conceitos extremamente interligados (...). 
O serviço público é um conceito mutável, altamente dependente do momento histórico e de 
variados aspectos que passa uma sociedade, restando claro que a alteração da concepção do 
Estado refletirá imediatamente na concepção do serviço público.[32] 

  

           Para que se perquira a viabilidade desta relação, é necessária uma visita ao conceito de 
serviço público de Duguit. Pode-se afirmar que o estudo das principais obras que tratam do 
serviço público não estaria completo sem a leitura de Duguit[33]. Para o francês, o serviço 
público tem função tanto de legitimação quanto de limitação da atuação da Administração. 
Assim, entende-se que o Estado só atua de maneira legítima no âmbito do serviço público e só 
o fará se for para prestar esse serviço. Duguit vai mais longe e estabelece o serviço público 
como elemento do Estado e, portanto, um paradigma para sua compreensão. Nesse sentido, 
ele defende que o Estado "es una cooperación de servicios públicos organizados y 
controlados por los gobernantes"[34]. 

          Com vistas a essa importância dada ao serviço público pela Escola nomeada em sua 
homenagem, uma eventual relação com os direitos fundamentais ganha ainda mais valor para 
o Direito Público. Também a partir desse entendimento, ampliam-se os limites do que pode 
ser serviço público e abrem-se os horizontes para um leque de possibilidades de serviços 
públicos em relação com os direitos fundamentais. 

         No ordenamento pátrio, Paulo Henrique Ribas descreve o serviço público como "meio 
de concretização de direitos fundamentais dos cidadãos, notadamente de direitos sociais"[35]. 
O estudo dos direitos sociais para o autor daria uma análise mais empírica aos direitos 
fundamentais. 

         José Joaquim Gomes Canotilho reconhece a possibilidade e a necessidade de se fazer 
uma relação entre serviços públicos e direitos fundamentais de 2ª geração ao afirmar que a  

  

nebulosa dos 'direitos a prestações' (= 'direitos sociais', 'direitos económicos, sociais e 
culturais', 'princípios rectores de la política social y económica') carece de uma investigação 
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teorética possibilitadora da diferenciação estrutural das diversas posições jurídico-
prestacionais.[36]  

  

          Para o autor português, o principal problema no que concerne aos direitos sociais está 
no modo de sua positivação, ou seja 

  

em 'levarmos a sério' o reconhecimento constitucional de direitos como o direito ao trabalho, 
o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao ambiente. 
Independentemente das dificuldade (reais) que suscita um tipo de direitos subjectivos onde 
falta a capacidade jurídica poder (= jurídico, competência) para obter a sua efectivação 
prática (= accionabilidade), não podemos considerar como simples 'aleluia jurídico' 
(Constituição Schmitt) o facto de as constituições (como a portuguesa de 1976 e a espanhola 
de 1978) considerarem certas posições jurídicas de tal modo fundamentais que a sua 
garantia, ou a falta desta, não pode ser deixada aos critérios (ou até ao arbítrio) de simples 
maiorias parlamentares.[37] 

  

         Como se percebe, os serviços públicos atendendo a direitos sociais são uma forma clara 
e patente de concretização dos direitos fundamentais. Assim, esses serviços teriam uma 
função maior do que simplesmente satisfazer as necessidades administrativas do ente federal 
(interesse público secundário[38]), mas principalmente de legitimar o poder do Estado por 
meio da concretização do interesse público (primário), realizando os serviços públicos em 
prol da promoção efetiva dos direitos fundamentais. 

  

CONCLUSÃO 

  

         Em seu artigo[39], Rejane Esther Vieira reclama ser imprescindível a reformulação dos 
serviços públicos a fim de que demonstrem não só direitos, mas também "valores 
democráticos"[40], nos quais se encontram também os direitos fundamentais. A partir disso e 
dos estudos ora realizados, conclui-se que é possível se conciliar os dois institutos e que para 
a doutrina moderna, ambos devem estar sempre a serviço do Estado democrático. Os direitos 
fundamentais precisam ser concretizados, de preferência por meio de serviços públicos, a fim 
de que o interesse público seja preservado e alcançado. 

          Paulo Henrique Ribas, aprofundando o tema, afirma que  
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Os serviços públicos devem voltar-se à realização do princípio da dignidade da pessoa 
humana, ao atendimento das necessidades concretas dos cidadãos em determinada sociedade 
e em determinado momento histórico. Diga-se, aliás, que tal afirmação nada mais é que 
óbvia, pois o atendimento aos cidadãos consiste na principal razão de existência do Estado. 

(...) 

Ademais, a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 não permite tal 
desvirtuamento, visto ser dotada de normas consagradoras de direitos fundamentais que 
necessitam da prestação de serviço público para a consecução do interesse público e o 
atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.[41]  

  

            Em suma, afirmar que os conceitos de serviço público e de direitos fundamentais são 
intrinsecamente ligados é uma conclusão inegável. Pode-se conceber, com base nessa 
premissa, que a melhor compreensão de serviço público se dará enquanto meio de efetivação 
dos direitos fundamentais, especialmente dos prestacionais; de forma análoga, a melhor forma 
de se concretizar os direitos fundamentais será por meio de serviços públicos. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por finalidade analisar as formas de violência intrafamiliar contra a 
criança e a violação dos Direitos da Personalidade juntamente com a responsabilidade 
atribuída pela Constituição Federal de 1988, ao Estado para a proteção integral da criança. 
Para realizar essa proteção expressa na Constituição Federal de 1988, família, sociedade e 
Estado precisam trabalhar juntas em prol da valorização da criança e erradicação de toda 
forma de violência que ela possa sofrer. Algumas doutrinas apresentam que são violências 
contra a criança: a violência física, psíquica, sexual e a negligência. Todas causam sequelas e 
tem graves consequências para o desenvolvimento da criança, como ser humano. A 
valorização dos Direitos da Personalidade da criança se faz necessária para o seu 
reconhecimento, como sujeito de direitos, que merecem toda a proteção do Estado. Quando a 
família passa a ser o sujeito ativo da violência praticada contra a criança, a sociedade e o 
Estado devem se unir e elaborar políticas públicas que promovam a dignidade da criança e 
que façam cessar as violências nas quais elas são vítimas. 
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A CRIANÇA. 
DIREITOS DA PERSONALIDADE. POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine how family violence against children and violation of Civil Rights 
with the responsibility assigned by the Constitution of 1988, the rule for the protection of the 
child. To do this protection explicit in the Constitution of 1988, family, society and 
government must work together to promote the recovery of the child and the eradication of all 
forms of violence that she may suffer. Some have doctrines that are violence against children: 
physical violence, psychological, sexual and neglect. All causes and consequences has serious 
consequences for child development as a human being. The valuation of the Civil Rights of 
the child is necessary for their recognition as subjects of rights, they deserve all the protection 
of the state. When the family becomes the active subject of violence against children, society 
and the state must join forces and develop public policies that promote the dignity of the child 
and they do end the violence in which they are victims. 
KEYWORDS: FAMILY VIOLENCE AGAINST CHILDREN. PERSONALITY RIGHTS. 
PUBLIC POLICIES. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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Os Direitos Fundamentais e, dentre eles, especificamente, os Direitos da Personalidade, 
transgredidos na ocorrência da violência intrafamiliar são muitos. Identificar as formas de 
violência é muito importante para intensificar as formas de combatê-la. Muitas crianças são 
agredidas todos os dias e, na maioria dos casos, ninguém fica sabendo ou, ainda, quando uma 
pessoa alheia a violência descobre sua ocorrência, não denuncia, ficando inerte, omissa[1]. 

A criança é um ser em formação, especial por sua condição de criança que necessita de 
cuidados especiais e que deve obter resposta do Estado frente à violação de seus direitos. Ao 
Estado[2], a sociedade e a família dar proteção integral a toda criança, e quando a família 
passa a ser sujeito ativo das agressões o Estado deve intervir e defender a criança para que a 
violência não ocorra. 

Pretende-se analisar as formas de violência contra a criança, os Direitos da Personalidade 
violados com enfoque o dever legal do Estado em prever e manter políticas públicas sociais 
que orientem vitimas da violência, cuidando das mesmas e, ainda, buscando a total e plena 
erradicação dessa pratica que assola a sociedade. 

DESENVOLVIMENTO 

1 DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A CRIANÇA 

A identificação da ocorrência de violência intrafamilar é um dos maiores obstáculos a ser 
transposto quando se trata da proteção integral da criança no seio da família. É de se ressaltar 
que "A família, como instituição social, é uma entidade anterior ao Estado, anterior a própria 
religião e também anterior ao direito (...)"[3], e é dentro dela que ocorre a formação e 
transmissão de valores e princípios que formam o ser humano. Ainda, segundo José Afonso 
da Silva[4], "A família é afirmada como base da sociedade e tem especial proteção do Estado, 
mediante assistência na pessoa de cada um dos que a integram e criação de mecanismos para 
coibir a violência no âmbito de suas relações". Esse mesmo autor, mais adiante, assevera que 
"Essa família, que recebe a proteção estatal, não tem só direitos. Tem o grave dever, 
juntamente com a sociedade e o Estado, de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos 
fundamentais da criança e do adolescente enumerados no art. 227: direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. Colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão é exigência 
indeclinável do cumprimento daquele dever"[5]. 

Famílias em que a violência faz parte do cotidiano ou mesmo nas que ela ocorre 
esporadicamente, a formação e transmissão de valores e princípios são prejudicadas pela falta 
de interesse dos pais com os filhos, pelo abandono ou pela violência, ainda que indireta contra 
a criança. Viviane Nogueira de Azevedo Guerra, explica que a violência: 

é uma forma de relação social; esta inexoravelmente atada ao modo pelo qual os homens 
produzem suas condições sociais de existência. Sob esta óptica, a violência expressa padrões 
de sociabilidade, de modo de vida, modelos atualizados do comportamento vigentes em uma 
sociedade em um momento determinado de seu processo histórico. A compreensão de sua 
fenomenologia não pode prescindir, por conseguinte, da referência às estruturas sociais; 
igualmente não pode prescindir da referência aos sujeitos que a fomentam enquanto 
experiência social. (...) A violência é simultaneamente a negação de valores considerados 
universais: a liberdade, a igualdade, a vida. (...) a violência não é necessariamente condenação 
à morte, ou, ao menos, esta não preenche seu exclusivo significado. Ela tem por referência a 
vida, porém a vida reduzida, esquadrinhada, alienada; não a vida em toda sua plenitude, em 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8245



sua manifestação prenhe de liberdade. A violência é uma permanente ameaça à vida pela 
constante alusão a morte, ao fim, à supressão, à anulação[6]. 

A violência intrafamiliar contra a criança representa toda ação ou omissão praticada pelos 
pais, parentes ou responsáveis pela criança, que sendo capaz de causar dano físico, 
psicológico, sexual a vítima, negando a criança o direito de ser tratado como sujeito e pessoa 
em condição peculiar de desenvolvimento.[7] 

A violência intrafamiliar consiste na transgressão do poder familiar disciplinador do adulto, 
na negação do valor liberdade, pois exige que a criança seja cúmplice, obrigando-a ao pacto 
de silêncio e no processo de vitimização como forma de aprisionar a vontade da criança e 
submetê-la ao poder do adulto a fim de coagi-la a satisfazer seus interesses[8]. 

A violência intrafamiliar contra a criança apresenta as seguintes características: 

é uma violência interpessoal; é um abuso do poder disciplinador e coercitivo dos pais ou 
responsáveis; é um processo de vitimização que às vezes se prolonga por vários meses e até 
anos; é um processo de imposição de maus-tratos à vítima, de sua completa objetalização e 
sujeição; é uma forma de violação dos direitos essenciais da criança e do adolescente 
como pessoa e, portanto, uma negação de valores humanos fundamentais como a vida, a 
segurança; tem na família sua ecologia privilegiada. Como esta pertence à esfera do privado, 
a violência doméstica acaba se revestindo da tradicional característica do sigilo[9]. (original 
sem os negritos) 

  

1.1 Formas de violência intrafamiliar contra a criança 

Quando ocorre a violência intrafamiliar, inevitavelmente se constata a transgressão dos 
Direitos Fundamentais da criança e, consequentemente, dos Direitos da Personalidade, dentre 
eles o direito à integridade física, psicológica, à liberdade, o direito à vida em sua plenitude. 

Várias são as formas de violência intrafamiliar contra a criança. Destaca-se, aqui, para fins do 
presente estudo, as seguintes formas: (a) violência sexual, (b) violência psicológica, e (c) 
violência física. 

  

1.1.1 Da violência sexual contra a criança 

A violência sexual contra a criança é uma das mais perversas violências praticadas contra a 
criança, e ela pode ser praticada de várias formas, sendo a de maior incidência a ocorrência de 
abuso sexual dentro da própria família. É uma demonstração cruel de violação aos Direitos 
Humanos da criança e merece não só reprimenda penal, mais também a adoção de medidas 
protetivas em favor das vítimas. "Os danos causados ao desenvolvimento físico, psicológico, 
social e moral da criança e adolescente vítimas de abuso sexual podem trazer conseqüências 
ainda mais penosas às suas vidas, como por exemplo, levá-las ao uso de drogas e a gravidez 
indesejada"[10]. 

Esta modalidade de violência pode ser definida como "ato ou jogo sexual, em uma relação 
hetero ou homosexual, entre um ou mais adultos e uma criança, que tem por escopo estimular 
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sexualmente esta criança, bem como utilizá-la com o fim de obter estimulação ou prazer 
sexual de uma ou mais pessoas"[11]. 

Lauro Monteiro explica que todo o debate acerca do tema está voltado para a punição do 
agressor e não à prevenção, sendo assim sugere que: 

o abuso sexual deve ser discutido por toda a sociedade organizada; a prevenção dessa prática 
delituosa deve ter como foco a família, principalmente, a escola, que assume uma importância 
maior diante da família abusadora, seja física ou sexualmente; Cabe a escola, prioritariamente, 
ensinar a criança a se defender do abuso sexual, inclusive daqueles praticados pelos próprios 
pais; Ao Estado cumpre realizar investimentos nas escolas, nos âmbitos municipal, estadual e 
federal, além de oferecer treinamento aos professores acerca de temas envolvendo a 
sexualidade humana, de forma a torná-los aptos ao enfrentamento de eventuais casos 
concretos[12]. 

Uma das maiores dificuldade acerca do tema é a identificação da violência, pois a criança se 
torna refém dos pais, passando a fazer o que eles os obrigam. Anna Freud explica que "no 
abuso sexual da criança, esta não pode evitar ficar sexualmente estimulada e essa experiência 
rompe desastrosamente a sequência normal de sua organização sexual"[13]. Diante disso, não 
podemos aceitar o argumento de que a criança em alguns casos reconhece a agressão, porém, 
não a denuncia pelo fato de "gostar" da violência. 

Alguns danos são de regra identificados nas crianças vítima de violência sexual, que são a 
estigmatização social. A criança torna-se, assim, socialmente estigmatizada pelas reações dos 
vizinhos, escolas e companheiros e a traumatização da criança é desacreditada pela negação 
do agressor e dos membros da família. 

1.1.2 Da violência psicológical contra a criança 

A violência psicológica contra a criança se apresenta de várias maneiras, podendo 
evidenciar-se "como a interferência negativa do adulto sobre a criança e sua competência 
social, conformando um padrão de comportamento destrutivo. São modalidades desta 
violência: rejeitar, isolar, aterrorizar, ignorar e corromper a criança"[14]. 

Rejeitar: quando o adulto não aceita a criança, não reconhece o seu valor, nem a legitimidade 
de suas necessidades; 

Isolar: quando o adulto afasta a criança de experiências habituais à idade, impedindo de ter 
amigos e fazendo crer que ela ou ele está só no mundo; 

Aterrorizar: quando o agressor instaura um clima de medo, faz agressões verbais à criança, a 
atemoriza e a faz crer que o mundo é hostil; 

Ignorar: quando o adulto não estimula o crescimento emocional e intelectual da criança ou do 
adolescente; 

Corromper: quando o adulto induz a criança à prostituição, ao crime e ao uso de drogas.[15] 

A violência psicológica, também chamada de "violência perversa (...) constitui nas famílias 
uma engrenagem infernal, difícil de ser detectada, pois tende a transmitir-se de uma geração a 
outra. É o caso de maus-tratos psicológicos que escapam muitas vezes a vigilância dos que 
estão à volta, mais que produzem devastações"[16]. 
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Em alguns casos, os maus-tratos assumem caráter educativo. Punindo a criança por algo que 
ela fez que tem por objetivo torná-la submissa e obediente aos pais. A convenção 
internacional dos direitos da criança considera como maus-tratos psicológicos às crianças a 
violência verbal, o comportamento sádico e desvalorizador, a rejeição afetiva, a exigência 
excessiva e desproporcional em relação à idade da criança, as ordens educativas contraditórias 
ou impossíveis.[17] Destaca Marie-France que "essa violência, que nunca é sem importância, 
pode ser indireta e atingir a criança apenas por tabela, salpicando-a de lama, ou pode visar 
diretamente à criança que ela busque anular"[18]. 

1.1.3 Da violência física contra a criança 

A violência física contra a criança é entendida como o "emprego de força física contra a 
criança, de forma não acidental, causando-lhe diversos tipos de ferimentos e perpetrada por 
pai, mãe, padrasto, madrasta"[19] ou responsável pela criança. Existe divergência na 
conceituação da violência física, mas Viviane Guerra explica que, em uma análise na 
literatura brasileira, 

algumas falam em síndrome, outra em violência ou introduzem a nomenclatura abuso-
vitimização física; o conceito de dano está presente quando se fala na presença de ferimentos; 
sob a rubrica de violência física incluem-se, além da punição severa, os castigos 
inapropriados à idade e compreensão da criança.[20] 

Em grande parte das famílias que ocorre a violência física, os filhos são tratados como objetos 
pelos pais, pois aqueles devem fazer tudo o que estes mandam e ainda esperam desempenho 
superior a suas capacidades, e quando não são capazes de realizar as tarefas ou quando se 
queixam são consideradas crianças que só causam problema. Importante ressaltar que ao 
aplicar o castigo físico por meio da violência este demonstra ao filho que ele é "responsável" 
pelo quadro de violência, ou seja, "as causas do problema são individuais, devem ser 
hipostasiadas como culpa e jamais remetidas a questões mais amplas que se interliguem a 
problemas familiares, sociais. O resultado deste tipo de prática: seres humanos que de 
antemão buscam erros em si mesmos"[21]. 

A negligência, por sua vez, compreende-se quando a família ou um de seus membros se omite 
em prover as necessidades físicas e emocionais de uma criança. "Impende salientar que ela se 
configura naqueles comportamentos dos pais ou responsáveis em alimentar, vestir, medicar, 
dar carinho, afeto e atenção" [22] quando não são promovidos pela falta de recursos. 

1.2 Dos agressores 

Alguns pais vêem seus filhos como objetos manipuláveis, que podem infligir as humilhações 
por ele já sofrida. "Toda a alegria da criança é-lhe insuportável. Ela é repreendida, faça o que 
fizer, diga o que disser. Há uma espécie de necessidade de fazê-la pagar pelo sofrimento que 
ele próprio vivenciou"[23]. 

Pais que sofreram agressões em sua infância estão mais propensos a agredir seus filhos, pois, 
foram criados sem amor, carinho e proteção, são adultos que quando crianças só recebiam 
atenção na forma de maus-tratos pelos pais. Por outro lado, torna-se difícil imaginar que pais 
que nunca sofreram nenhum tipo de violência intrafamiliar agridam seus filhos. Essas pessoas 
foram criadas com proteção e carinho, aprenderam desde pequenas o que  é correto e não 
admitem a violência contra a criança porque eles são seres pequenos e indefesos. 
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Nas famílias onde a violência intrafamiliar ocorre, geralmente há um estabelecimento de uma 
espécie de "aliança solidária entre os cônjuges pela qual um dificilmente exerce este tipo de 
violência sem a cumplicidade silenciosa do outro, sendo mais raro que o parceiro não agressor 
revele o problema a terceiro"[24]. A falta de informação sobre a ocorrência da violência 
intrafamiliar a torna na maioria das vezes uma violência sem punição para os agressores. 

2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

2.1 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Abordar acerca dos Direitos Fundamentais, diretamente, sem antes tecer, ainda que em breves 
palavras, sobre os Direitos do Homem e Direitos Humanos, parece não ser o caminho mais 
correto e adequado. Apesar da confusão que se faz a propósito dessas locuções, e até mesmo 
da utilização de uma por outra, é perfeitamente possível traçar alguns pontos distintivos entre 
elas.[25] 

Os Direitos do Homem[26] está muito próximo aos Direitos Naturais, devendo ser entendidos 
como valores éticos-políticos, vinculados a dignidade da pessoa humana, presentes no seio 
social, cultiváveis e exercidos pelas pessoas, cujos valores precedem e transcendem o direito 
positivado. Pode-se afirmar que eles existem e são reconhecidos, pelas pessoas, 
independentemente de uma normatização estatal, com previsão num ordenamento jurídico, 
este compreendido como um conjunto ou complexo de normas, editadas por um poder 
soberano[27], ou seja, pelo Estado. 

Segundo a lição de George Marmelstein[28], "(...) os direitos do homem possuem um 
conteúdo bastante semelhante ao direito natural. Não seriam propriamente direitos, mas algo 
que surge antes deles e como fundamento deles. Eles (os direitos do homem) são a matéria-
prima dos direitos fundamentais, ou melhor, os direitos fundamentais são os direitos do 
homem positivados". 

Os Direitos humanos também não devem ser confundidos com os Direitos do Homem e, 
tampouco, com os Direitos Fundamentais. Os Direitos Humanos decorrem dos Direitos do 
Homem, mas se encontram positivados no âmbito do Direito Internacional, seja por meio de 
um Tratado Internacional ou de um Pacto Internacional. Os Direitos Humanos apresenta, 
sem dúvida, uma nota marcante de seu caráter universal[29]. Mas, mesmo nesse contexto, os 
valores protegidos pelos Direitos Humanos também estão relacionados à dignidade da pessoa 
humana. 

Finalmente, os Direitos Fundamentais[30], como Direitos do Homem, caracterizam-se como 
tais, pois se encontram positivados no âmbito da Constituição e, consequentemente, do 
Direito Constitucional e, também, como os anteriores - Direitos do Homem e os Direito 
Humanos -, tem relação com esse valor ético, que é a dignidade da pessoa humana, não 
podendo esta sofrer qualquer limitação por parte do já aludido "poder soberano". Aliás, como 
ensina George Marmelstein, "(...) os direitos fundamentais possuem um inegável conteúdo 
ético (aspecto material). Eles são os valores básicos para uma vida digna em sociedade. Nesse 
contexto, eles estão intimamente ligados à idéia de dignidade da pessoa humana e de 
limitação do poder. Afinal, em um ambiente de opressão não há espaço para vida digna. A 
dignidade humana é, portanto, a base axiológica desses direitos"[31]. É de se por em destaque 
que a Constituição Federal de 1988, no Título que trata Dos Princípios Fundamentais, 
precisamente no art. 1º, quando disciplina acerca dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil, que se constitui em Estado Democrático de Direito, no inc. III, traz a dignidade de 
pessoa humana como um de seus fundamentos.[32] 
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Nessa breve análise, acerca desses direitos, o que se alcança com clareza, podendo tirar por 
conclusão, é que o núcleo comum dos mencionados direitos repousa na dignidade da pessoa 
humana. 

Feitas essas breves considerações acerca dos Direito do Homem, dos Direitos Humanos e dos 
Direitos Fundamentais, na sequência, passa-se a tratar sobre os Direitos da Personalidade. 

2.2 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

No Brasil, recentemente, vem se observando uma preocupação maior, por parte do legislador, 
com referência aos Direitos Fundamentais e, dentre eles, muitos dos Direitos da 
Personalidade. Tanto isso é verdade que a nossa legislação, Constituição Federal de 1988[33] 
e o Código Civil brasileiro de 2002[34], vem tratando da matéria, além de outros textos 
legais, como é o caso específico do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)[35], que 
interessa mais de perto ao presente estudo. Essa preocupação, como se observa, não é só do 
legislador, mas, também, da comunidade jurídica como um todo, em especial, da Doutrina 
brasileira, conforme se pode observar de várias obras especializadas sobre o assunto[36]. 
Assim, faz-se necessário, no passo seguinte, um estudo sobre o conceito e características dos 
Direitos da Personalidade. 

2.1.1 Conceito e características 

O princípio da dignidade da pessoa humana, valor supremo fundamentado na Constituição 
Federal brasileira vigente, revela a proteção integral da pessoa e de seus Direitos 
Fundamentais. Os Direitos da Personalidade, que ocupam status de Direitos Fundamentais 
formam um núcleo de proteção aos Direitos do Homem. 

A construção da teoria dos direitos da personalidade se confunde com a construção relativa 
aos direitos fundamentais, mais adquire força a partir da consagração da dignidade da pessoa 
humana como valor fundante dos Estados Democráticos, o que coloca o ser humano como 
centro referencial dos ordenamentos jurídicos.[37] 

Reconhecendo as divergências doutrinárias acerca da origem e conceituação dos Direitos da 
Personalidade, é importante ressaltar que mesmo com uma "certa imprecisão, o que torna 
difícil integrá-los nas categorias, dogmaticamente, estabelecidas, é consenso geral considerá-
los como um direito subjetivo, que tem como particularidade inata e original um objeto 
inerente ao titular, que é a própria pessoa (...)"[38]. 

Os Direitos da Personalidade são direitos subjetivos, inerentes a pessoa humana e essenciais 
para o pleno desenvolvimento da dignidade humana. Carlos Alberto Bittar, em obra 
especializada, afirma: "Considera-se como da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa 
humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento 
jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, a 
intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos"[39]. Roxana Cardoso Brasileiro 
Borges, por sua vez, entende que "Os direitos de personalidade são próprios do ser humano, 
direitos que são próprios da pessoa. Não se trata de direito à personalidade, mas de direitos 
que decorrem da personalidade humana, da condição de ser humano. Com os direitos da 
personalidade, protege-se o que é próprio da pessoa, como o direito à vida, o direito à 
integridade física e psíquica, o direito à integridade intelectual, o direito ao próprio corpo, o 
direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à 
imagem, o direito ao nome, dentre outros. Todos esses direitos são expressões da pessoa 
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humana considerada em si mesma. Os bens jurídicos mais fundamentais, primeiros, estão 
contidos nos direitos da personalidade"[40]. 

Adriano de Cupis acentua a essencialidade dos Direitos da Personalidade para o 
desenvolvimento do indivíduo, quando afirma que "(...) existem certos direitos sem os quais a 
personalidade restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo valor 
concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos perderiam todo o interesse 
para o indivíduo - o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria 
como tal. São eles os chamados "direitos essenciais", com os quais se identificam 
precisamente os direitos da personalidade"[41]. 

O Código Civil brasileiro aponta, como se vê do art. 11[42], algumas das características dos 
Direitos da Personalidade (intransmissibilidade e irrenunciabilidade), mas não todas como se 
faz, normalmente, em seara de Doutrina, a saber: (a) são absolutos, (b) são inatos, (c) são 
inalienáveis, (d) são intransmissíveis, (e) indisponíveis, (f) são imprescritíveis, (g) são 
extrapatrimoniais, (h) são necessários, e (i) são vitalícios. 

Cristiano Imhof sobre as características dos Direitos da Personalidade, escreve: 

Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, sendo ilimitados por ato 
voluntário, inclusive de seu titular. Está compreendido na irrenunciabilidade dos direitos de 
personalidade, a indisponibilidade, pois seu titular deles não pode dispor livremente. Podem 
ser inatos, quando inerentes á natureza humana (e.g., vida, liberdade, honorabilidade, auto-
estima) e decorrentes (derivados ou adquiridos), quando se formam em momento posterior ao 
nascimento da personalidade do sujeito de direito (e.g., direito moral do autor). São perpétuos, 
não podendo ser extintos (prescrição e decadência) pelo não uso. São insuscetíveis de 
apropriação, isto é, não se pode penhorá-los, nem expropriá-los, tampouco adquiri-los por 
usucapião[43]. 

As características dos Direitos da Personalidade expressam a finalidade de proteção a que eles 
se destinam. O "(...) caráter de intransmissível determina que eles não podem ser objeto de 
cessão e até mesmo de sucessão, por ser um direito que expressa à personalidade da própria 
pessoa do seu titular e que impede a sua aquisição por um terceiro por via da 
transmissão"[44]. Apresentam eles, ainda, caráter de irrenunciabilidade, pois são inseparáveis 
da pessoa humana.[45] Carlos Alberto Bittar apresenta a finalidade das características dos 
Direitos da Personalidade: 

Com efeito, esses direitos são dotados de caracteres especiais, para uma proteção eficaz à 
pessoa humana, em função de possuírem, como objeto, os bens mais elevados da pessoa 
humana. Por isso é que o ordenamento jurídico não pode consentir que deles se despoje o 
titular, emprestando-lhes caráter essencial. Daí, são, de início, direitos intransmissíveis e 
indispensáveis, restringindo-se à pessoa do titular e manifestando-se desde o nascimento. 

Constituem direitos inatos (originários), absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, 
imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes(...) [46] 

3 DA TRANSGRESSÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE COM A 
OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 227[47] a doutrina da proteção 
integral dos direitos da criança. Para tanto, assegura que toda criança tem direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Menciona, como 
se pode observar, além de Direitos da Personalidade, Direitos Sociais[48]. Atribui, ainda, a 
Constituição Federal vigente, no citado dispositivo legal, o dever da família, da sociedade e 
do Poder Público de assegurar, com prioridade, todos os direitos da criança referidos no 
citado dispositivo legal. 

É de muita relevância "o chamamento lançado à família, à sociedade e ao poder público, no 
que diz respeito ao atendimento dos direitos fundamentais da criança, elevados ao patamar de 
prioridade absoluta. (...) Negar à criança os direitos humanos fundamentais, significa negar a 
própria dignidade humana"[49]. 

Além da Constituição Federal vigente, como afirmado acima, as normas constantes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) são definidoras de institutos de proteção dos 
Direitos Fundamentais da criança. Basta ver que o Título II do referido Estatuto trata Dos 
Direitos Fundamentais (arts. 7º a 69), cujo Título está subdividido nos seguintes Capítulos: 
Capítulo I - Do Direito à Vida e à Saúde (arts. 7º a 14), Capítulo II - Do Direito à Liberdade, 
ao Respeito a Dignidade (arts. 15 a 18), Capítulo III - Do Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária (arts. 19 a 52-D), Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e 
ao Lazer (arts. 53 a 59), e Capítulo V - Do Direito à Profissionalização e à Proteção do 
Trabalho (arts. 60 a 69). Considerado pela doutrina, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
como um microssistema jurídico, cria ele mecanismos de amparo e proteção integral a criança 
e garantindo, ainda, instrumentos de defesa. 

Atenta a esses comandos, a Doutrina, em uma análise geral dos dispositivos do Estatuto, 
sustenta, como se pode verificar dos ensinamentos de Válter Kenji Ishida, que 

O legislador menorista mencionou no Título I, inicialmente, o direito ao gozo de todos os 
direitos fundamentais da pessoa humana (art. 3°). Depois, preocupou-se em elencar esses 
direitos fundamentais no Título II. Nesse diapasão, no Capítulo I, mencionou o direito à vida 
e à saúde, no Capítulo II, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, no Capítulo III, o 
direito à convivência familiar e à comunitária, no Capítulo IV, o direito à educação, à cultura, 
ao esporte e ao lazer e no Capítulo V, o direito a profissionalização e à proteção no trabalho. 
Para garantir a efetivação desses direitos, criou mecanismos para tal, mencionando a 
prevenção no Título III, estabelecendo no art. 70 como "dever de todo prevenir a ocorrência 
de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente", Após, fixou, baseadas no 
poder de polícia, regras administrativas de limitação do administrativo (...). Na parte especial, 
passou a dispor de todos os assuntos pertinentes a se assegurar esses direitos fundamentais da 
criança e do adolescente e ao atendimento da proteção integral.[50] 

O Estatuto da Criança e do Adolescente resguarda, em atenção a dignidade da pessoa 
humana[51], fundamento do Estado brasileiro, os direitos essenciais a criança e apresenta seus 
mecanismos de defesa. Preocupa-se, não há dúvida alguma, o referido Estatuto com a criança, 
pois além de ser ela um ente humano extremamente frágil[52], ainda em formação, por suas 
próprias condições físicas e de idade, é tarefa do atual modelo de Estado, por nós adotado, 
Estado Social Democrático de Direito, proteger o mais fraco[53]. Para tanto, é função 
institucional do Ministério Público, dentre outras, a de defender os interesses sociais e 
individuais indisponíveis.[54] Não é por outra razão, também, que o legislador processual, 
nesse quadro, cuidou de estabelecer que cabe ao Ministério Público intervir, como fiscal da 
lei, nos processos em que há interesses de incapaz.[55] No Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o Ministério Público tem, ainda, importantes funções, consoante se observa da 
leitura dos arts. 95[56] e 200 a 205. 
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Essa intervenção do órgão ministerial, no entanto, ocorre quase sempre em caráter repressivo, 
quando alguma lesão a direito já foi realizada. Como será visto adiante, muitas lesões e 
ameaças, decorrentes de violência à criança, mormente no seio familiar, poderiam ser, 
perfeitamente, evitadas se houvessem medidas de caráter preventivo. Aqui, acredita-se que a 
adoção de políticas públicas, entendida por Ronald Dworkin[57], como padrões de conduta 
que propõem objetivos a serem alcançados, normalmente melhorais em algum aspecto 
econômico, político ou social para a comunidade, com a finalidade de proteger os interesses e 
direitos da criança seriam altamente benéficas e salutar, 

Com a ocorrência da violência intrafamiliar há uma transgressão direta dos Direitos 
Fundamentais da criança e, por conseqüência, nos Direitos da Personalidade que, como já 
visto, são de caráter irrenunciável e indisponível. 

Essa prática de violência, no seio familiar e fora dele, em ambiente de trabalho ou escolar, 
pode caracterizar o assédio moral[58]-[59], o qual "(...) pode ser tido como uma prática 
continua de um assediador perverso contra uma vítima em potencial, processo em que um 
terror psicológico se instala e que pode ocorrer em diversos ambientes, como a casa, a escola 
ou o trabalho, minando, gradativamente, a integridade psíquica do assediado"[60]. 

Esse comportamento de violência do agressor ao agredido pode provocar, como ensina Ana 
Beatriz Barbosa Silva[61], várias conseqüências psíquicas e comportamentais, a saber: (a) 
sintomas psicossomáticos[62], (b) transtorno do pânico[63], (c) fobia escolar,(d) fobia 
social, (e) transtorno de ansiedade generalizada (TAG), (f) depressão, (g) anorexia e 
bulimia, (h) transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), (i) transtorno do estresse pós-
traumático (TEPT), e (j) quadros menos freqüentas (esquizofrenia, suicídio e homicídio). 
Observe-se que essas conseqüências deságuam, diretamente, na saúde da pessoa, passando e 
devendo ser tratada como matéria de saúde pública, como uma das políticas públicas. 
Adentra-se, portanto, no ambiente da Seguridade Social[64] e, especialmente, da Saúde 
Pública[65]. Como já afirmado, o ideal é que se aja preventivamente, a fim de se evitar essas 
violências contra a criança, mas, o Estado não poderá descurar de cuidar, também, das ações 
repressivas quando essas violências, tão graves, ainda mais contra as crianças, venham ocorrer 
no seio social. 

Assim é necessário que o Estado assuma o papel de protetor da criança vítima de violência 
intrafamiliar e desenvolva políticas sociais que forneça amparo as vítimas. Nesse contexto é 
importante registrar que as "(...) políticas e as práticas de proteção social da criança e do 
adolescente, no Brasil, são decorrentes de construções demarcadas por condições históricas, 
sociais e econômicas, e estão implicadas em contextos singulares, culturais e estruturalmente 
complexos"[66]. 

Para Maria do Carmo Brant de Carvalho, a "(...) família está no centro das políticas públicas 
de proteção social. Há 20 anos, apostávamos no chamado modelo de Estado do bem-estar 
social, capaz de atender a todas as demandas de proteção"[67]. 

A proteção social "pode ser pontuada enquanto uma estruturação, processo em permanente 
construção, que engloba uma multiplicidade de proposições sociais, institucionalizadas ou 
não, visando o fomento de ações societárias imbricadas a diferentes contextos sociais"[68]. 

As conquistas em defesa da criança são expressivas, porém, ainda existem constantes 
violações, sendo, necessário o processo de construção permanente de proteção aos direitos das 
crianças e, consequentemente em seus Direitos Fundamentais e da Personalidade. 
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Encontra-se, atualmente, grande dificuldade em desenvolver políticas de proteção social, e um 
dos motivos dessa dificuldade é a miserabilidade da população, que afeta mais de perto a 
criança, ante a sua vulnerabilidade. As crianças estão abandonadas, passando fome, as 
famílias não têm condições de existência digna, e por isso, outras políticas públicas são 
desenvolvidas para atenuar a situação, como por exemplo, a bolsa família, que tem por 
finalidade prestar auxilio financeiro a famílias de baixa renda a fim de tentar melhor a forma 
de vida dessas pessoas. 

O Governo Federal elaborou uma cartilha de orientação para a prática em serviço quando 
relacionado à violência intrafamiliar[69]. Essa cartilha apresenta orientações para o 
atendimento de vítimas de violência intrafamiliar. A decisão de denunciar as agressões é um 
ato que exige das vítimas ou de seus pais um grande esforço. Para a criança contar a uma 
pessoa desconhecida, por exemplo, que foi abusada sexualmente pelo pai é muito difícil e 
necessita de cuidado e preparo. Até mesmo para o outro cônjuge, o não agressor, denunciar a 
ocorrência da violência é raro, por isso, essa orientação do Governo Federal se tornou um 
grande guia para o atendimento dos casos de violência intrafamiliar. A cartilha explica que a 
prevenção da violência intrafamiliar deve estar inserida em ações de comunicação, culturais e 
econômicas, que sejam capazes de gerar uma consciência coletiva e um compromisso frente 
aos problemas de discriminação e desigualdades aos quais estão submetidos os diferentes 
grupos populacionais.[70] 

A sociedade, ao lado do Estado e da família, deve ter, assim, maior participação no combate à 
violência intrafamiliar, pois somente o Estado, ainda mais com toda sua falta de eficiência e a 
grande morosidade nas suas ações, não oferece condições suficientes para proteger a criança 
em tempo adequado e eficiente[71]. O envolvimento das escolas, entidades não 
governamentais, igrejas e clubes de serviços, no sentido de orientar as crianças a se defender 
da prática da violência, indicando as formas de ocorrência, como fazer para denunciar, seria 
um grande auxilio para a defesa dos direitos da criança. 

A cartilha apresenta algumas ações que podem ser desenvolvidas por intermédio de cada 
instituição que tem por dever salvaguardar os direitos da criança. 

A sociedade pode atuar na mudança das crenças, tabus e valores culturais envolvendo os 
papeis de gênero, geracionais, relações de poder da família; afirmar novas concepções e novos 
modelos de poder; incentivar estratégias e atitudes de respeito e justiça na resolução de 
conflitos; incentivar o respeito e a legitimação de interesses divergentes como parte do 
processo democrático; incentivar o reconhecimento e a tolerância frente às diferenças. As 
instituições devem buscar a legitimação institucional / social da violência (organizações 
governamentais e não-governamentais); promover modelos de não-violência; promover 
meios e estratégias que favoreçam a desvitimização; valorizar o papel ativo da comunidade na 
resolução não-violenta de conflitos; promover o empoderamento dos setores vulneráveis e a 
democratização das relações; estabelecer metas e valores coletivos a serem alcançados para a 
reversão da violência; buscar a adoção e respeito à legislação internacional de direitos 
humanos; promover o acesso a serviços adequados e apoio institucional as famílias de 
pessoas vulneráveis à situação de violência; garantir a punição dos perpetradores e real 
reparação às vítimas. A família deve promover novos padrões que favoreçam a quebra 
do ciclo de violência; desenvolver habilidades para a solução não-violenta de conflitos; 
estimular atitudes de flexibilidade e responsabilidade nas relações afetivas e familiares; 
promover a elevação da auto-estima e empoderamento das famílias e indivíduos vulneráveis; 
promover a socialização e o intercâmbio.[72] (original sem os negritos) 
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Algumas dessas ações que a cartilha apresenta para o combate a violência intrafamiliar 
merecem ser destacadas. Ações que valorizem a dignidade da pessoa humana, incentivando o 
respeito mútuo, podem ser desenvolvidas nas escolas, assim como o incentivo a não-violência 
face os problemas de convivência. Já nas famílias que têm um histórico de violência 
intrafamiliar é necessário que se rompa esse ciclo de agressões, buscando a igualdade e o 
respeito dos membros da família. 

Assim, é de fundamental importância "(...) instituir e multiplicar redes de apoio, estimular que 
se constituam grupos de auto-ajuda onde as vítimas de violência se recuperem, através de sua 
própria história, sua auto-estima e confiança, sendo capazes de reconhecer seus próprios 
recursos para superar o problema"[73]. 

4 CONCLUSÃO 

A violência intrafamiliar é um fato que está enraizado na família e, ainda, na própria 
sociedade. A violência contra a criança é uma conduta gravíssima, que infelizmente em 
alguns casos é mascarado pela forma de educar. O ciclo de pais agredidos quando criança que 
hoje agridem seus filhos e crianças agredidas por seus pais que se tornarão pais agressores 
deve ser rompido. 

O Estado tem o dever de cuidar, zelar, proteger a criança, por ser ela um ser humano inocente 
que depende em tempo integral de cuidados, carinho, educação, visto que a família não 
realizou a sua tarefa de cuidados com o menor. A criança não aprende sozinha, precisa de 
orientação, e isso não pode ser feito de forma violenta, pois ela vai aprender que bater, 
violentar, explorar é normal. 

As ações desenvolvidas pelo Estado para coibir a prática da violência ainda são medidas que 
precisam ser ampliadas e melhoradas. Porém, um Estado que reconhece a importância da 
valorização da dignidade da criança e disponibiliza um microssitema como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e suas tutelas é com certeza um Estado que está preocupado com a 
criança. No entanto, essa preocupação não é suficiente para erradicar a pratica da violência 
intrafamiliar contra a criança, mas é um caminho a ser seguido. 
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[1] Observe-se que a omissão pode caracterizar crime capitulado no Código Penal, ou seja, o 
crime de omissão de socorro, o qual vem tipificado no art. 135 do Código Penal em vigor, in 
verbis: "Omissão de socorro Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo 
sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao 
desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade 
pública: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - A pena é aumentada 
de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a 
morte". Também não é de se destacar o crime capitulado no art. 149, do Código Penal 
brasileiro, Redução a condição análoga à de escravo, quando praticado contra criança> 
Confira-se: "Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de 
trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída 
com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. (...) § 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: I 
- contra criança ou adolescente; (...)". Talvez, então, aqui, nessas hipóteses, como uma das 
formas de Políticas Públicas devessem existir órgãos, vinculados a Administração Pública, ou 
ao próprio Ministério Público, enquanto instituição permanente destinada,, no Estado Social 
Democrático de Direito, a proceder a defesa daqueles tidos como mais fraco, no caso, os 
incapazes. Essas entidades receberiam as denúncias, apurando-as, porém, preservando o 
denunciante, a fim de que não venha a ser perseguido ou molestado pelo agressor. 

[2] Então, o Estado, de modo especial, deve desenvolver Políticas Públicas para assegurar à 
criança os seus direitos, principalmente os Direitos Fundamentais e, dentre eles, os Direitos 
da Personalidade. 

[3] OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 22. 

[4] Curso de direito constitucional positivo. 21. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 822. 

[5] Ibidem, p. 823. 

[6] GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. Violência de pais contra filhos: a tragédia 
revisitada. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Cortez, 2001, p. 31. 

[7] Ibidem, p. 32. 

[8] Ibidem, p. 32. 

[9] Ibidem, p. 32. 

[10] KIM, Richard Pae. Fluxos de atendimento como instrumento de garantia dos direitos das 
vítimas de abuso sexual. Revista Jurídica Consulex - ANO XIV - n° 315 - 28 de 
Fevereiro/2010, p. 43. 

[11] TOMASZEWSKI, Adaulto de Almeida. Separação, Violência e Danos Morais. São 
Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 169. 

[12] MONTEIRO, Lauro. Pedofilia: O mal que assola o mundo. Revista Jurídica Consulex - 
ANO XIV - n° 315 - 28 de Fevereiro/2010, p. 34. 
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[13] FREUD. Anna. A psychoanalyst's iew of sexual abuse by parents. In: P. Beezley Mrazek 
& C. H. Kempe (Eds.) Sexually abused childrn and their families. Oxford: Pergamon Press, 
1981, p. 33 a 34. 

[14] TOMASZEWSKI, Adaulto de Almeida. Separação, Violência e Danos Morais. São 
Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 178. 

[15] Ibidem, p. 179. 

[16] HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. 12. ed. 
Rio de Janeiro; Bertrand Brasil, 2010, p.47. 

[17] Ibidem, mesma página. 

[18] Ibidem, mesma página. 

[19] GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. Violência de pais contra filhos: a tragédia 
revisitada. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Cortez, 2001, p. 41. 

[20] Ibidem, p. 42. 

[21] Ibidem, p. 43. 

[22] TOMASZEWSKI, Adaulto de Almeida. Separação, Violência e Danos Morais. São 
Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 180. 

[23] HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. 12. ed. 
Rio de Janeiro; Bertrand Brasil, 2010, p. 51. 

[24] GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. Violência de pais contra filhos: a tragédia 
revisitada. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Cortez, 2001, p. 44. 

[25] Para tanto e para um estudo mais aprofundado, remete-se o leitor para o texto de 
BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais Origens, 
conceituação e distinções, fundamentação. In Temas atuais de direitos fundamentais. 2. ed. 
rev. e ampl. Ilhéus: Editus, 2007, p. 13 a 50. 

[26] Emprega-se, aqui, a palavra "Homem" por ser ela consagrada nesse contexto. Mas, 
entende-se que, atualmente, em virtude do princípio da igualdade, a terminologia mais 
apropriada seria "pessoa", ficando, portanto, a locução da seguinte forma: "Os Direitos da 
Pessoa". 

[27] Entenda-se por poder soberano, segundo a lição de Norberto Bobbio, "(...) aquele acima 
do qual não existe, num determinado grupo social, nenhum outro, e que, como tal, detém o 
monopólio da força" (Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed., tradução Maria Celeste C. J. 
Santos; ver. Téc. Claudio De Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Brasília: UnB, 
1999, p. 25). 

[28] Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 26. 

[29] Mas, aqui, quando se fala no caráter universal dos Direitos Humanos, não se pode perder 
de vista a questão referente à igualdade e, também, da multiplicidade de culturas. Nesse 
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ambiente, realmente, fica delicado trabalhar com os Direitos Humanos, com caráter universal, 
aplicável a todos os povos e territórios. Daí o surgimento das teorias monistas e dualistas. À 
propósito do assunto, Rogério Gesta Leal, ao discorrer sobre A efetivação dos Direitos 
Humanos e Fundamentais internacionais no âmbito interno da jurisdição brasileira: espectro 
de uma crise, ensina que "Quando falamos em Direitos Humanos e Fundamentais, é 
inexorável que tenhamos em mente a natureza multidisciplinar e internacional que os informa, 
o que implica algumas dificuldades na compreensão do processo de suas internalizações no 
sistema jurídico pátrio de cada Estado Nação. Neste ponto, o processo de internalização ou 
incorporação de normas internacionais ao direito doméstico, ao longo dos anos, dividiu a 
doutrina jurídica no Ocidente, e tem dividido até hoje, em, no mínimo, dois grupos bem 
identificados: monistas e dualistas. Os monistas, na realidade, entendem que as ordens 
jurídicas interna e externa são parte de um mesmo sistema jurídico. O que os distingue é o 
fato de haver os que entendem que há o primado do Direito Internacional sobre a norma 
interna, e os que, ao contrário, entendem haver prevalência, sempre, da norma interna, em 
contraposição ou antinomia com a norma externa. Os dualistas, por sua vez, que representam 
exatamente aqueles sistemas jurídicos como o nosso, adotam a recepção como uma das 
formas de receber a norma jurídica internacional, sustentando que há dois sistemas jurídicos 
distintos e independentes: um interno e outro externo. Nesses casos, especificamente, 
sustentam que a norma internacional, em realidade, quando é recebida pelo ordenamento 
jurídico interno, perde quase toda a característica de norma internacional. Passa a ser, 
efetivamente, uma norma interna. Até porque, nos regimes como o nosso, onde há 
necessidade do recebimento legislativo dessa norma internacional, antes da sua 
transformação, ela não tem validez nem eficácia". (LEAL, Rogério Gesta. A difícil relação 
entre Direitos Humanos e Fundamentais e o Judiciário brasileiro: aspectos de um perfil. in 
Conflito, jurisdição e direitos humanos : (Des) apontamentos sobre um novo cenário social 
/organizadores Fabiana Marion Spengler, Doglas Cesar Lucas. Ijuí: Unijuí, 2008. 368p. 
(Coleção direito, política e cidadania; 19), p. 148 e 149). 

[30] Sobre Direitos Fundamentais, consulte-se: (a) BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, em especial o Capítulo 16, A teoria dos 
Direitos Fundamentais (p. 561 a 578), o Capítulo 17 A quinta geração de Direitos 
Fundamentais (p. 579 a 593) e o Capítulo 18 A interpretação dos Direitos Fundamentais (p. 
594 a 661); (b) ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio 
Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 2008; e (c) MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 
Constitucional, tomo IV Direitos Fundamentais, 4. ed. Coimbra: Coimbra, 2008. 

[31] Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 18. 

[32] Confira-se, à propósito, o art. 3º, inc. III, da CF/88: "Art. 1º. A República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade 
da pessoa humana; (...)". 

[33] Cuidou a Constituição Federal de 1988, no Título I, Dos Princípios Fundamentais, de 
uma forma especial, no art. 1º, inc. III, da Dignidade da pessoa humana. No Título II, Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I, Dos direitos e deveres individuais e coletivos 
cuidou de vários Direitos Fundamentais e Direitos da Personalidade, a saber, dentre outros 
decorrentes do regime e dos princípios previstos na Constituição: vida, liberdade, honra, a 
imagem das pessoas, direitos autorais. 

[34] O Código Civil brasileiro de 2002 cuidou Dos Direitos da Personalidade, no Capítulo II 
(arts. 11 a 21), do Título I - Das Pessoas Naturais, do Livro I - Das Pessoas, da Parte Geral. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8260



[35] Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990, que Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Esta lei, em seu art. 4º, dispõe, in verbis: "Art. 4º É 
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária". 

[36] Dentre outras, aponta-se as seguintes: (a) BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da 
personalidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989; (b) CANTALI, Fernanda Borghetti. 
Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e dignidade humana. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009; (c) BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da 
personalidade: de acordo com o novo código civil. São Paulo: Atlas, 2005; (d) SANTA 
MARIA, José Serpa de. Direito da personalidade e a sistemática civil geral. São Paulo: Julex 
Livros, 1987; (e) SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da Personalidade e sua tutela. 2. ed. rev. 
atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005; (f) Dimensões Jurídicas da 
Personalidade na Ordem Constitucional Brasileira / Organizadora: Joyceane Bezerra de 
Menezes, Florianópolis: Conceito, 2010; (g) GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da 
personalidade no sistema jurídico brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007; (h) 
ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no código civil. São Paulo: Saraiva, 
2005 (coleção Prof. Agostinho Alvim); e (i) BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos 
de personalidade e autonomia privada. 2. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007 (Coleção Prof. 
Agostinho Alvim / coordenação Renan Lotufo). 

[37] CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, 
autonomia privada e dignidade humana, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 61. 

[38] MOTTA, Luizane Aparecida. OLIVEIRA, José Sebastião de. Direito da personalidade e 
dano moral nas relações familiares. Revista Jurídica Cesumar, v. 7, n. 1, p. 217-240, jan./jun. 
2007, p. 220. 

[39] BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 1. 

[40] BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. 
2. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007 (Coleção Prof. Agostinho Alvim / coordenação Renan 
Lotufo), p. 21. 

[41] CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 24. 

[42] "Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária". 

[43] IMHOF, Cristiano. O Código civil e sua interpretação jurisprudencial: anotado artigo 
por artigo. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, p. 44 e 45. 

[44] BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo código 
civil. São Paulo: Atlas, 2005, p. 27. 

[45] Ibidem, mesma página. 

[46] BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2008, p. 11. 
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[47] Confira-se, a propósito, o art. 227, da Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 227. 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (...)". 

[48] "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição". 

[49] AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. Violência sexual intrafamiliar: é possível proteger a 
criança? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 54. 

[50] ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 
10. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 14. 

[51] "O destaque da dignidade humana, em nossa Constituição, como um dos fins do Estado 
Democrático de Direito reflete a idéia de respeito aos direitos fundamentais do cidadão, não 
só em referência ao Estado, mas também em suas relações pessoais, como o direito de ser 
reconhecido como pessoa humana. A dignidade é, enfim, o respeito que cada um merece do 
outro". (SEREJO, Lourival. Direito constitucional da família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, 
p. 30). 

[52] Não há dúvida que as crianças se inserem num grupo de pessoas mais vulneráveis quanto 
à violação de seus direitos, brotando, então, nesse contexto, a necessidade de ações 
governamentais, por meio de políticas públicas, para a garantia dos direitos desse grupo 
específico. 

[53] Os autores da Teoria geral do processo, ao discorrer sobre o Ministério Público, com 
muita propriedade, escrevem: "O Ministério Público é, na sociedade moderna, a instituição 
destinada à preservação dos valores fundamentais do Estado enquanto comunidade. Define-o 
a Constituição como "instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis" (art. 127). Esses valores recebem a atenção dos membros do 
Parquet, seja quando estes se encarregam da persecução penal, deduzindo em juízo a 
pretensão punitiva do Estado e postulando a repressão ao crime (pois este é um atentado aos 
valores fundamentais da sociedade), seja quando no juízo civil os curadores se ocupam da 
defesa de certas instituições (registros públicos, fundações, família), de certos bens e valores 
fundamentais (meio-ambiente, valores artísticos, estéticos, históricos, paisagísticos), ou de 
certas pessoas (consumidores, ausentes, incapazes, trabalhadores acidentados no trabalho). É 
que o Estado social de direito se caracteriza fundamentalmente pela proteção ao fraco 
(fraqueza que vem de diversas circunstâncias, como a idade, estado intelectual, inexperiência, 
pobreza, impossibilidade de agir e compreender) e aos direitos e situações de abrangência 
comunitária e portanto transindividual, de difícil preservação por iniciativa dos particulares. O 
Estado contemporâneo assume por missão garantir ao homem, como categoria universal e 
eterna, a preservação de sua condição humana, mediante o acesso aos bens necessários a um 
existência digna - e um dos organismos de que dispõe para realizar essa função é o Ministério 
Público, tradicionalmente apontado como instituição de proteção aos fracos e que hoje 
desponta como agente estatal predisposto à tutela de bens e interesses coletivos ou difusos". 
(ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de, GRINOVER, Ada Pellegrini, e DINAMARCO, 
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Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 26. ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 230 e 
231). 

[54] Oportuna a leitura do art. 127, caput, da CF/88, in verbis: "Art. 127. O Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis". 

[55] Confira-se à propósito o art. 82, incs. I e II, do CPC/73, in verbis: "Art. 82. Compete ao 
Ministério Público intervir: I - nas causas em que há interesses de incapazes; II - nas causas 
concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, 
declaração de ausência e disposições de última vontade; (...)". 

[56] "Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão 
fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares". 

[57] Los derechos en serio. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1989, p. 72. 

[58] "Ressalte-se a existência de diversas denominações para o assédio moral. Entre elas tem-
se: mobbing, bullying, harassment, whistleblowers e ijime. Apesar das peculiaridades que se 
costumam levantar para cada uma, grosso modo, traduzem o mesmo fenômeno". (RUIZ, Ivan 
Aparecido e MACHADO, Isadora Vier. Tutelas de urgência e preventivas: aplicabilidade em 
casos de assédio moral. In Revista Jurídica Cesumar. v. 6, n. 1, p. 515-539, 2006, Maringá: 
Centro Universitário de Maringá, 2006, p. 518). 

[59] Consulte-se: HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: A violência perversa no 
cotidiano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010; e BARRETO, Margarida. Uma jornada de 
humilhações. 2000. 266 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000. 

[60] RUIZ, Ivan Aparecido e MACHADO, Isadora Vier. Tutelas de urgência e preventivas: 
aplicabilidade em casos de assédio moral. In Revista Jurídica Cesumar. v. 6, n. 1, p. 515-539, 
2006, Maringá Centro Universitário de Maringá, 2006, p. 520. 

[61] Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p. 25 a 32. 

[62] Essa autora, a respeito desse sintoma psicossomático, afirma: "Os pacientes tendem a 
apresentar diversos sintomas físicos, entre os quais podemos destacar: cefaleia (dor de 
cabeça), cansaço crônico, insônia, dificuldade de concentração, náuseas (enjoo), diarreia, boca 
seca, palpitações, alergias, crise de asma, sudorese, tremores, sensação de "nó" na garganta, 
tonturas ou desmaios, calafrios, tensão muscular, formigamentos. Vale a pena ressaltar que 
este sintomas, sejam isolados ou múltiplos, costumam causar elevados níveis de desconforto e 
prejuízos nas atividades cotidianas do indivíduo". (Ibidem, p. 25). 

[63] A respeito do transtorno do pânico, escreve a referida autora: "Dos casos clínicos que 
tenho acompanhado, este é um dos mais representativos do sofrimento humano. Caracteriza-
se pelo medo intenso e infundado, que parece surgir do nada, sem qualquer aviso prévio. O 
indivíduo é tomado por uma sensação enorme de medo e ansiedade, acompanhada de uma 
série de sintomas físicos (taquicardia, calafrios, boca seca, dilatação da pupila, suores etc.), 
sem razão aparente. Um ataque de pânico dura, em média, entre vinte a quarenta minutos. 
Esse curto espaço de tempo é um dos momentos mais angustiantes que um indivíduo pode 
vivenciar. Muitos relatam a sensação de estar sofrendo um ataque cardíaco, de que vai 
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enlouquecer, de estranheza de si mesmo e de que pode morrer a qualquer momento. Quem 
passa por crises de pânico acaba por desenvolver o "medo de ter medo", ou seja, nunca Sab 
quando uma nova crise ocorrerá. Ultimamente o transtorno do pânico já pode ser observado 
em crianças bem jovens (6 a 7 danos de idade), muito em função de situações de estresse 
prolongado a que são expostas. O bullying, certamente, faz parte dessa condição". (Ibidem, p. 
25 e 26). 

[64] Confira-se o art. 194, da CF/88, in verbis: "Art. 194. A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social". 

[65] Confira-se o art. 196, da CF/88, in verbis: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação". 

[66] BARROS, Nivia Valença. Violência intrafamiliar contra a criança e adolescente. 
Trajetória histórica, políticas sociais, práticas e proteção social. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 
Departamento de Psicologia, 2005, p. 84. 

[67]ACOSTA, Ana Rojas. VITALE, Maria Amália Faller. (orgs.) Família: redes, laços e 
políticas públicas. 4. ed. São Paulo: Cotez, 2008. 

[68] BARROS, Nivia Valença. Violência intrafamiliar contra a criança e adolescente. 
Trajetória histórica, políticas sociais, práticas e proteção social. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 
Departamento de Psicologia, 2005, p. 86. 

[69] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Políticas de Saúde. Violência intrafamiliar: 
orientações para a prática em serviço/ Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2001. 

[70] Ibidem, p. 85. 

[71] Nunca é demais lembrar que a Administração Pública está sujeita, além de outros 
princípios, ao princípio da eficiência, consoante se observa do caput do art. 37, da CF/88, in 
verbis: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)". 

[72] Ibidem, p. 86. 

[73] Ibidem, p. 87. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS, DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO 
ADMINISTRATIVA: UMA ABORDAGEM À LUZ DO DIREITO 

ADMINISTRATIVO 
 

PUBLIC POLICIES, DEMOCRACY AND ADMINISTRATIVE PARTICIPATION: ONE 
APPROACH UNDER THE LIGTH OF ADMINISTRATIVE LAW 

 
 
 

Cristiane Schwanka 
 

RESUMO 
O presente texto pretende apresentar uma reflexão acerca do processo de formulação, decisão 
e implementação de políticas públicas. Parte-se do entendimento de que políticas públicas se 
constituem atividades administrativas por excelência, inseridas no âmbito da Administração 
Pública, uma vez que a essa incube as funções de planejar, governar, gerir e direcionar os 
recursos financeiros do Estado. Nesse sentido, propugna-se que o processo decisório, desde a 
sua origem, seja fomentado e regido pela participação democrática, por meio da 
processualidade administrativa, de tal forma a possibilitar o encontro do Estado-
Administração com todos os atores e setores sociais interessados e/ou beneficiários da política 
pública que se pretende implantar, com vistas a atingir o potencial benéfico transformador 
almejado pela ação governamental. Destaca-se ainda, que a participação democrática 
consolidada pela processualidade administrativa à medida em que confere legitimidade à 
política pública, fomenta a pretensão de torná-la impositiva e contínua, e por isso mesmo, 
pretende desvincular a determinada política pública da figura do governante. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS; DEMOCRACIA REPRESENTATIVA; 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA; 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL; PROCESSUALIDADE 
ADMINISTRATIVA; GESTÃO ADMINISTRATIVA. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to present a reflection on the process formulation, decision making and 
implementation of public policies. It is understood that public policies are made of 
administrative activities, embedded within the Public Administration, since it has the function 
of planning, governing, manage and direct the financial resources from the State. In this line, 
it is suggested that the process of decision making, since its origin, be encouraged and 
governed by democratic participation, through the administrative processivity, to enable the 
meeting of the State-Administration with all stakeholders and interested social sectors and/or 
beneficiaries of the public policy that should be implanted, aiming to achieve the transforming 
potential benefits sought by the governmental action. It is also emphasized that the democratic 
participation consolidated by the administrative processivity confers legitimacy to public 
policy, as it encourage this policy to be forceful and continuous, and therefore, detached from 
the figure of the ruler. 
KEYWORDS: PUBLIC POLICIES; REPRESENTATIVE DEMOCRACY; 
PARTICIPATIVE DEMOCRACY; ADMINISTRATIVE PROCESS. 
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Introdução 

  

No modelo de Estado contemporâneo, a definição, conformação e implementação de políticas 
públicas são atividades marcadamente administrativas e, portanto, submetidas ao regime 
jurídico administrativo, uma vez que as funções de planejar, governar, gerir e direcionar os 
recursos financeiros são próprias da Administração Pública, conforme estabelecido pela Carta 
constitucional. 

            As formulações de políticas públicas - saúde, meio ambiente, segurança, habitação, 
educação, esporte e lazer, cultura, entre outras -, podem sofrer pressões de uma gama de 
atores, cada qual atuando sob a influência de interesses diversos - políticos, econômicos, 
sociais, entre outros -, que podem influenciar o processo de formulação e implementação de 
políticas públicas. 

Todavia, partindo da premissa de que a política pública define-se como o processo de escolha 
dos meios para a realização dos objetivos do governo, com a participação dos agentes 
públicos e privados, é possível afirmar que devido à complexidade dessas relações, muitas 
vezes os interesses de diversas naturezas se tornam conflitantes e o processo de formulação de 
políticas públicas converte-se em algo conflituoso e não democrático, fazendo prevalecer o 
interesse do poder hegemônico estatal. 

Nesse sentido, propugna-se pelo encontro do Estado e dos diversos atores sociais, bem como 
pela articulação de diversos setores por meio da participação administrativa democrática 
norteada pela processualidade administrativa, no sentido de corroborar para uma via mais 
adequada e transparente de definição, processo de formulação e implementação de políticas 
públicas que tenham por meta a alcançar, uma melhoria das condições econômicas, políticas 
ou sociais da sociedade. 

O artigo, por óbvio, não possui a pretensão de esgotar o tema, mas de instigar a reflexão de 
que políticas públicas devem ser construídas em ambientes substancialmente democráticos, 
muito embora se constituam atividade administrativa por excelência. 

  

1          Políticas públicas, arranjos institucionais, cidadania e processo 

decisório: a abordagem de Marcus André Melo 

  

A análise de políticas públicas, entendida lato sensu como a análise do "Estado em ação", 
decorre de uma tradição intelectual de forte identidade anglo-saxonica, mais 
especificadamente norte-americana, que remete ao progressionismo americano e reformismo 
republicano e que deixaram raízes no otimismo desse campo disciplinar que se funda, dentre 
outros, no suposto das virtudes do good government, e que os problemas do governo podem 
ser equacionados pelo uso do conhecimento social.[1] 
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Nesse sentido, a visão sobre políticas públicas assume a existência de democracia estável e a 
persistência de plataformas fora do governo onde especialistas podem analisar e criticar a 
condução de ações públicas.[2] 

            Todavia, a popularização da expressão políticas públicas é vista como um 
concomitante de processos de democratização e institucionalização de origem liberal, uma 
vez que a própria expressão política pública é termo engenhoso que reflete a interpenetração 
entre o governo liberal e a sociedade, insinuando a existência de uma flexibilidade e 
reciprocidade maiores que do que permitem os conceitos como leis, estatutos, entre outros. 
Reflete, dessa maneira, novos valores na cultura política relativos à publicização de decisões e 
à noção de esfera pública como distinta da esfera estatal.[3] 

Por outro lado, a análise de políticas públicas sob a problemática relacionada ao padrão de 
intervenção do Estado, em que as questões de natureza institucional ou mais políticas são 
pouco exploradas, evidencia questões relativas à cidadania e participação política, a processos 
decisórios e grupos de interesses na própria formulação das políticas públicas.[4] 

Ao se avançar à temática da avaliação das políticas públicas vislumbra-se a necessidade de 
um olhar para o interior da Administração Pública, bem como na consideração de questões 
relativas ao papel das variáveis políticas na implementação ou no desempenho de programas 
governamentais. Assim, os estudos de avaliação política podem ser entendido como um teste 
de hipóteses que são assumidas como verdadeiras pelos formuladores de políticas públicas, e 
nesse sentido a análise pode não corroborar tais hipóteses ou ainda revelar efeitos não 
antecipados no processo de implementação.[5] 

No Brasil, os estudos de políticas públicas representam uma inflexão em relação às analises 
de natureza histórica e sociológica, sobre as relações Estado/Sociedade, dos quais despontam 
temas clássicos como o autoritarismo, o clientelismo e o corporativismo. Os padrões de 
intermediação de interesses e arranjos decisórios que caracterizam os regimes políticos ao 
longo do tempo no Brasil tomaram a questão do corporativismo como baliza teórica e 
focalizaram os processos de intermediação de interesses na formação de políticas com ênfase 
no papel das elites empresariais. 

Nesse sentido, as burocracias econômicas e os colegiados de decisórios na esfera de 
planejamento e política econômica constituem-se objeto de estudo de políticas públicas, tais 
como o Conselho Monetário Nacional, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e 
o Conselho Consultivo de Planejamento, dentre outros. Essas contribuições combinaram a 
discussão do autoritarismo e corporativismo, com analise de arranjos institucionais e 
processos decisórios.[6] 

No cenário nacional, é importante destacar que a análise de políticas publicas experimentou 
um boom na década de 80, sendo determinado em um primeiro momento, pelo deslocamento 
ocorrido na agenda pública (modus operandi do Estado: questões de desenho institucional - 
descentralização, participação, transparência, e redifinicao do mix público-privado de 
políticas). A essa transformação da agenda política seguiu-se de perto uma redescoberta na 
agenda de pesquisas das políticas municipais e da questão da descentralização, aliada à 
valorização dos elementos formais da democracia. Se antes adquiria centralidade a eficácia do 
Estado para corrigir as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento econômico, nos 
anos 80 a questão democrática passou a importar em uma chave dupla: como um fim em si 
mesmo e como precondição para maior eficácia da ação do Estado.[7] 
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Posteriormente, em um segundo momento, constatou-se que a perplexidade causada pela 
constatação de que com o fim do regime autoritário, os obstáculos à consecução de políticas 
sociais efetivas prosseguiam sendo basicamente os mesmos, paradoxalmente, serviu para 
fortalecer os estudos sobre políticas. Foi o desencantamento em relação ao Estado - e à sua 
capacidade de intervenção- que levou a um maior interesse sobre as condições de efetividade 
da ação pública.[8] 

            Na seqüência, em um terceiro momento, a proliferação de estudos de políticas 
públicas foi alimentada pela difusão internacional de reforma do Estado. Assim, as questões 
de desenho institucional adquiriram centralidade no estudo das questões relativas à eficiência 
de políticas e programas, de tal forma a buscar compreender se a cultura política é 
logicamente anterior ao desenho institucional, ou, antes, se o desenho institucional produz 
uma cultura política específica. O pano de fundo visa a descoberta de identificar se a cultura 
associativa local produz maior eficiência de um determinado programa de governo.[9] 

            A variabilidade de experiências de descentralização das políticas publicas foi 
examinada a partir da variável da cultura associativa, que também examinou o papel de policy 
legacies. O fato de que as práticas participativas podem converter-se em mecanismos que 
sancionam a idéia de conferir "a quem pode o poder, a quem pode a participação" 
enxergaram estoque importantes de capital social nas comunidades de baixa renda, entretanto, 
muito pouco se discutiu sobre o efeito desagregador da situação e sobre a efetividade das 
políticas públicas. Elites burocráticas com formação econômica passaram a desfrutar de 
autonomia decisória sem precedentes, engendrando um déficit democrático e de 
accountability.[10] 

            Na realidade, é possível evidenciar que o débil enraizamento social dos decisores 
dificulta a implementação de políticas públicas. A forte tensão entre o hiperativismo decisório 
e a incapacidade de implantar políticas, só pode ser entendida pelo padrão de isolamento do 
processo decisório prevalente. Implementação exige, cooperação, coordenação e 
legitimidade.[11] 

  

2          Algumas notas acerca do esforço de superação do modelo de 

democracia representativa: a convergência para o modelo de 

democracia participativa ou deliberativa 

  

Na história, quando os sistemas sociopolíticos se desestabilizam, sempre se buscou diferentes 
soluções de equilíbrio, que consistem em diferentes misturas e proporções, objetivando um 
sistema que se mantenha coeso.[12] 

A construção de modelos democráticos alternativos, muito embora na atualidade não se 
afastem das fórmulas semis, podem fazer frente não apenas a perda de sentido da democracia 
representativa, mas de alguma forma podem permitir dar conta desse processo de 
reconstrução do modelo de Estado da modernidade, calcado na configuração território-povo-
poder e de reconstrução de outros lugares de tomada de decisão, compatível com a nova 
forma de cidadania que se constitui fonte de autoridade e legitimidade.[13] 
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Norberto BOBBIO destaca que os significados históricos da democracia representativa e da 
democracia direta são tantos que impedem a escolha forçada entre duas alternativas 
excludentes. O problema da passagem de uma para outra somente pode ser posto através de 
um continuum no qual não é possível dizer onde começa uma e termina a outra. Não são dois 
sistemas alternativos, mas dois sistemas que podem se integrar reciprocamente[14]. Aduz o 
autor: "Com uma fórmula sintética, pode-se dizer que num sistema de democracia integral as 
duas formas de democracia são ambas necessárias mas não são, consideradas em si mesmas, 
suficientes."[15] 

BOBBIO registra que não há dúvida de que estamos assistindo à ampliação do processo de 
democratização, com a respectiva exigência e o exercício efetivo de uma sempre nova 
participação. O que acontece agora é que o processo de expansão do poder ascendente, está se 
estendendo da esfera das relações políticas para a esfera das relações sociais, onde o indivíduo 
é considerado na variedade de seus status e de seus papéis específicos. 

  

...se hoje se pode falar de processo de democratização, ele consiste não tanto, como 
erroneamente muitas vezes se diz, na passagem da democracia representativa para a 
democracia direta quanto na passagem da democracia política em sentido estrito para a 
democracia social (...) consiste na extensão do poder ascendente (...) para o campo da 
sociedade civil.[16] 

  

Diante desse quadro, BOBBIO afirma que a verdadeira reviravolta no desenvolvimento das 
instituições democráticas pode ser sinteticamente resumida na reviravolta da democratização 
do estado para a democratização da sociedade. Da democracia política para a democracia 
social. 

Com efeito, Giovanni SARTORI bem observa que os súditos somente se tornam cidadãos - 
com direito e voz-, no interior de estruturas que dispersam o poder e admitem uma grande 
variedade de poderes intermediários e compensatórios[17], numa clara sinalização de que 
uma sociedade pluriclasse ao exercer forte pressão, sinaliza a necessidade de mudança para o 
tradicional poder dominante centralizador, fruto da democracia representativa clássica. 

Não é sem razão que assevera Pablo Lucas VERDÚ que o "exercício democrático da 
democracia" depende da conjugação de condições materiais - saúde, educação, moradia, 
dignidade humana - de tal forma a permitir um nível mínimo de inclusão do indivíduo na 
comunidade, do contrário somente se estará diante de uma democracia formal.[18] 

  

3          A democracia representativa e a democracia participativa: a visão de 

complementaridade como conformadora da democracia 

administrativa na conformação de políticas públicas 
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A noção de democracia em um Estado Democrático de Direito faz com que essa seja exija a 
democratização da democracia, de tal forma que a propagação do ideal democrático 
ultrapasse as fronteiras do território político[19]. 

Odete MEDAUAR afirma que a preocupação com a democracia política leva, muitas vezes, 
ao esquecimento da democracia administrativa, quando na verdade, essa deveria ser o reflexo 
da primeira.[20] 

O direito constitucional pátrio, em diversos momentos, preparou o caminho para uma maior 
participação dos cidadãos na esfera administrativa, com vistas a assegurar a participação 
conveniente e justa dos membros da coletividade. É possível afirmar que a perspectiva 
bidimensional Estado-cidadão introduzida pela Carta Magna, da qual surgem direitos e 
deveres originados do vinculo cidadania destina-se tanto ao Estado quanto aos indivíduos. 

Gustavo Justino de OLIVEIRA destaca as palavras de Francis DELPEREE, para quem "...é o 
cidadão consciente de seus direitos civis, políticos e sociais (porque bem informado), que 
deseja tomar a palavra e expressar sua opinião nos assuntos relativos à condução das 
atividades públicas."[21] 

Com efeito, a participação popular encontra-se em convergência com vetores da democracia, 
uma vez que permite que grupos sociais organizados e ativos participem das decisões estatais, 
conferindo maior legitimidade às decisões da administração. 

Nesse sentido, a participação administrativa se apresenta como uma técnica que permite a 
correção do distanciamento da organização administrativa em relação ao cidadão e ao 
contexto social em que está inserido, para tanto, basta que ocorra o reconhecimento, pelo 
Estado, de ser possível a substituição de parte do processo de representação e deliberação 
típicos da democracia representativa por mecanismos e procedimentos típicos da democracia 
participativa. 

Em sintonia com o entendimento de Gustavo Justino de OLIVEIRA, a conceituação de 
participação administrativa, se manifesta como sendo a forma de intervenção individual ou 
coletiva do cidadão na gestão dos órgãos e entidades que integram a administração público, 
com reflexos no conteúdo das decisões delas emanadas.[22] 

Gustavo Justino de OLIVEIRA leciona que a problemática da participação administrativa 
revela-se como uma melhor integração social e maior estabilidade política, uma vez que 
confere maior grau de eficácia e de efetividade dessas decisões, por refletirem os anseios da 
coletividade em virtude da atuação prévia dos cidadãos. Todavia, o autor apresenta 
posicionamento de João Baptista MACHADO o qual relaciona alguns problemas ou 
inconveniências que podem surgir em desfavor da participação administrativa: do ponto de 
vista dos cidadãos o emprego de tempo e energia nessa atividade pode fazer com que muitos 
desistam de assim agir, se restar claro o rendimento escasso. Segundo MACHADO, do ponto 
de vista da Administração, a participação tenderia a reduzir a eficiência dos serviços, 
alargando o processo decisório além de fomentar a irresponsabilidade dos órgãos de gestão. 
MACHADO ainda destaca o que denomina de participação cooptativa, como sendo aquela 
destinada a servir aos interesses das autoridades com o intuito de aceitação de objetivos 
impostos por outrem.[23] 

Nesse contexto, a participação procedimental se afigura como sendo a expressão jurídica da 
participação administrativa, na qual o cidadão participa nas funções administrativa por 
intermédio de procedimento de elaboração de tomada de decisões. os mecanismos de 
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participativos cujos resultados poderão ser vinculantes ou não-vinculantes para a 
Administração Pública, todavia, a participação popular levada a efeito representa mais um 
elemento na limitação da liberdade de atuação da Administração. Nos dizeres de Gustavo 
Justino de OLIVEIRA:"Ainda que não vinculante, as exposições dos interessados devem ser 
minuciosamente consideradas pelo órgão decididor, podendo inclusive constituir-se na 
motivação expressa de sua decisão."[24] 

No atual contexto histórico, razão assiste a Gustavo Justino de OLIVEIRA ao afirmar que o 
estado contemporâneo desponta sua função estatal de mediação, não apenas permitindo a 
participação popular como também interagindo com os canais de comunicação, com o escopo 
especial de instituir e estabelecer vínculos de legitimação das tomadas de decisão. Essa nova 
forma de atuar reclama mudanças no Direito Administrativo para fazer frente às novas 
relações e intersecções a serem estabelecidas entre Estado, Administração Pública e sociedade 
civil.[25] 

Com efeito, a democracia participativa pressupõe a cidadania ativa que encontra nos ideais 
republicanos condições para seu desenvolvimento. Representa aquilo que Norberto BOBBIO 
denomina de democratizar a democracia, através do fortalecimento da técnica substancial da 
gestão do Estado por cooperação, pela real intervenção dos cidadãos no processo de definição 
de seu destino.[26] 

Tal entendimento induz que a estrutura de legitimação democrática exige várias coisas, dentre 
elas a principal é que o povo não deve aparecer como metáfora, mas deve ser um povo que 
possa, no plano das instituições democráticas, efetivamente entrar em cena como destinatário 
e agente de controle e responsabilidade do poder estatal.[27] 

Enfim, importa que o reconhecimento de qualquer direito de participação significa o 
reconhecimento da autonomia aos corpos sociais que dela se beneficiam, que cria um espaço 
de negociação e que permite romper a barreira das decisões unilateriais e autoritárias no 
interior do Estado-Administração enquanto agente definidor de políticas públicas, buscando 
dessa forma impedir que o mesmo Estado se produza a si próprio. A vontade popular deve, 
portanto, apresentar-se como ponto norteador da dinâmica de todo e qualquer processo 
político como realidade sobre a qual se desenvolve o verdadeiro sentido do ideal democrático. 

Rodolfo de Camargo MANCUSO identifica políticas públicas com condutas administrativas, 
de modo imediato. Define: 

  

...a política pública pode ser considerada como a conduta comissiva ou omissiva da 
Administração Pública, em sentido largo, voltada à consecução de programa ou meta 
previstos em norma constitucional ou legal...[28] 

  

Denota-se, portanto, que o momento histórico requer a busca da redemarcação do espaço 
público como a inserção das alterações no modo como são desenvolvidas as relações entre 
Estado e a Sociedade Civil. Busca-se o estreitamento dos laços entre Estado e Sociedade 
Civil, por meio de uma acentuada interseção entre o poder político (estatal) e os centros de 
poder social (sociedade).[29] Tal cenário é resultado da combinação do exercício da cidadania 
com a efetiva participação direta dos cidadãos nos assuntos de interesse da sociedade, 
fundamentado na busca pela solidariedade entre os indivíduos. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8271



Com efeito, a forma de participação popular que mais interesse desperta é aquela em que o 
cidadão se insere nos planos decisórios da Administração Pública, seja porque foi consultado 
ou porque a ele foi outorgado o poder de decisão.[30] Assim, possível é colocar em evidência 
que o aumento da participação popular vem conferir maior legitimidade aos atos da 
administração e ampliar o controle sobre o governante, resultando em maior confiabilidade na 
gestão administrativa. A legitimidade passará então a estar focada no cidadão, retratando o 
que Paulo BONAVIDES denomina de "neocidadania governante".[31] 

Ao aproximar o governo de seus cidadãos o Estado está, simultaneamente, reforçando a 
participação popular e dividindo a responsabilização que lhe cabe na condução dos assuntos 
públicos. A nova constituição, ao completar mais de duas décadas de existência, 
compromissada com a busca de equilíbrio entre as forças políticas e sociais, abriu e 
pavimentou caminhos para esse fim, no qual Estado, Governo e Administração Pública 
constituem-se em intermediadores e promotores constitucionalmente vocacionados. 

  

4          A processualidade administrativa como forma de densificação da 

administração pública democrática na conformação e implementação 

de políticas públicas 

  

Sem dúvida, os grandes desafios da nova perspectiva da gestão pública estão centrados na 
necessidade de uma adequada processualidade administrativa[32] que permita à sociedade 
atuar de forma direta e efetiva, capaz de afastar e minimizar os eventuais perigos de 
neutralização da participação popular na esfera estatal. Afinal, nos dizeres de Juarez 
FREITAS, "...o novo somente se impõe se absorver elementos do paradigma anterior."[33] 

Processos administrativos transparentes, acessíveis aos cidadãos, que permitam acompanhar a 
tomada de decisão administrativa, e que mesmo na presença de incertezas e controvérsias 
permitam aferir que a decisão se mostra racional e justa. Tais medidas ou providências 
estatais tendem a minimizar a insegurança jurídica e os riscos de violação aos direitos e 
garantias individuais dos cidadãos.[34] 

Trata-se de uma das linhas de evolução da Administração Pública contemporânea, que de 
forma transparente deve propiciar a abertura dos canais de interação com a sociedade de 
modo a possibilitar um confronto dialético dos interesses públicos e privados envolvidos no 
próprio ato, como instrumento para a objetivação do próprio poder administrativo. A via da 
participação dos cidadãos nas organizações e nos procedimentos representa a legitimação do 
poder e controle de seu abuso. 

Colocando em evidência o emprego de mecanismos participativos na conformação das 
decisões administrativas, Sabino CASSESE aponta para a necessidade de criação de espaços 
de efetiva negociação sob a ótica da reciprocidade de concessões, de forma a favorecer a 
obtenção de um equilíbrio de interesses originalmente contrapostos.[35] 

Sinalizando para a atualidade e pertinência dessa temática, emerge o "direito fundamental a 
uma boa administração"; previsto no art. 41 da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Européia (Carta de Nice, 2000), em que os cidadãos europeus têm direito de exigir dos órgãos 
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e entidades da União um conjunto de posturas, tais como a garantia do contraditório em 
processos que digam respeito a seus interesses e a efetiva reparação de danos eventualmente 
causados a si.[36] 

Marçal JUSTEN FILHO aduz que "a observância de procedimentos democráticos, com a 
ampla participação da população, é um fator constitutivo da validade da atividade 
administrativa."[37] O autor defende a procedimentalização como forma de garantia 
democrática; a propósito, vale conferir suas colocações: 

  

A procedimentalização significa a necessidade de que as decisões administrativas surjam 
como conclusão de uma série ordenada de atos, estruturados entre si de modo a propiciar a 
participação de todos os interessados, a ampla realidade dos fatos, a exposição dos motivos 
determinantes para as escolhas adotadas e a submissão à revisão de entendimentos.[38] 

  

Atribui-se também à Administração uma "tarefa de justiça"[39] uma vez a função 
administrativa não mais pode permanecer alheia aos direitos e vontade dos indivíduos. "Hoje 
o esquema processual representa um dos meios para que a vontade do administrador e a 
vontade dos administrados se encontrem na fase de decisão."[40] 

Essa perspectiva evolucionista da Administração Pública com a efetiva participação do 
particular na conformação de atos estatais a partir do processo possibilita o acompanhamento 
e conhecimento da dinâmica da atuação estatal de elaboração e implementação de políticas 
públicas, como legítimos interessados. 

Ao estabelecer a processualidade administrativa, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 
um núcleo comum de processo que representa um verdadeiro "direito garantia" que repudia a 
opacidade e a omissão estatal aos reclames dos cidadãos. 

O processo no Direito Administrativo e, por conseqüência, no Estado-Administração, 
representa uma garantia para a sociedade de que a competência administrativa estatal será 
exercida de modo responsável e coerente. Dito de outro modo, a imposição constitucional de 
atuação administrativa processualizada possui dupla potencialidade: por um lado, torna 
possível o controle, pelo interessado ou por qualquer cidadão, da discricionariedade estatal 
nos devidos termos, permitindo a verificação de limites e medidas; e, por outro lado, demanda 
uma atuação mais dialógica da função administrativa, conferindo-lhe maior legitimidade. 

Colocando em evidência a mudança de forma de atuação do Estado, Joan PRATIS I 
CATALÁ registra que "estamos assistindo mais a uma mudança por reequilíbrio do que a 
uma alteração por abandono das funções estatais tradicionais. Há um incremento do viés do 
governo como sócio facilitador e cooperador. Porém, isso não determina a obsolescência das 
funções tradicionais."[41] 

Nos dizeres de Juarez FREITAS, o Estado Constitucional prescreve uma espécie de controle 
efetivo da constitucionalidade dos atos administrativos, cuja tarefa deve ser cumprida de 
ofício pela Administração Pública, como meio de aprofundamento do controle e oposição à 
discricionariedade sem freios.[42] 
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Conforme leciona Romeu Felipe BACELLAR FILHO, em se tratando de intervenção estatal, 
"...não é possível que o interesse perseguido com o exercício da função administrativa não 
encontre seu princípio e fim no interesse dos próprios cidadãos, tanto numa perspectiva 
individual, quanto coletiva". [43]  

Como bem observou Joaquim José Gomes CANOTILHO, "a exigência de um procedimento 
juridicamente adequado para o desenvolvimento da atividade administrativa considera-se 
como dimensão insubstituível da administração do Estado de direito democrático."[44] 

Nessa linha, todo o contexto de definição, consolidação e implementação de políticas públicas 
inclui a necessária horizontalidade no trato das relações entre Estado e Sociedade, 
conformando uma nova face da Administração Pública, a Administração Pública consensual. 

  

  

5          A Administração Pública consensual como ambiente adequado para a 

definição de políticas públicas 

  

A presença dos cidadãos no interior da Administração Pública sob o nome de participação 
administrativa se apresenta como efeito da moderna concepção da relação Estado-sociedade, 
em que se vislumbra não rigorosa separação, nem fusão, mas recíproca coordenação entre os 
atores.[45] 

Essa nova perspectiva de relação Estado-Sociedade demanda a mudança paradigmática do 
direito público de forma a permitir uma nova forma de gestão pública, propiciando uma 
gestão horizontalizada, flexibilizada e concertada, na qual as decisões passam a ser tomadas 
de acordo com o resultado das negociações entre Estado e Sociedade Civil. 

Nesse sentido, a cooperação mútua entre Estado e sociedade passa a ser pressuposto para o 
atingimento dos fins do Estado, bem como para a sua legitimação democrática. Daí a razão da 
necessidade do estabelecimento do diálogo do Estado com a sociedade, que é, hodiernamente, 
complexa, plural e democrática, por meio de mecanismos ordenadores da participação 
democrática que devem ser levado a sério.[46] 

Eis a razão pela qual Odete MEDAUAR leciona que "elabora-se novo paradigma em lugar do 
antigo, no qual dominava a centralização, o monolitismo de centros de poder. Com a 
participação forma-se 'ponte entre um mundo administrativo muito fechado e cidadãos muito 
esquecidos'."[47] 

Trata-se, sem dúvida, de uma moderna tendência posta ao exercício do poder estatal, qual 
seja, a atuação por cooperação, com grande ênfase à consensualidade que se torna, sobretudo, 
legítima. Concepção que pretende a simetria com a perspectiva bidimensional Estado-cidadão 
que proclama direitos e deveres tanto para o Estado quanto para o cidadão, estabelecida pela 
Carta constitucional.[48] 
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Ao possuir como escopo central a pessoa humana, a Constituição Federal de 1988 tem o 
homem, em todas as suas dimensões, como principal destinatário.[49] O desenvolvimento 
sustentável, centrado na pessoa humana, envolve como elementos essenciais o respeito dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais, incluindo, dentre outros, o sistema de 
governo transparente e responsável, bem como a observância dos princípios democráticos que 
presidem a organização do Estado e se destinam a assegurar a legitimidade da sua autoridade 
e a legalidade das suas ações.[50] 

Marca, sobretudo, o que Norberto BOBBIO denomina de "era dos direitos", no sentido de um 
"Estado dos cidadãos" que privilegia o individuo "sujeito de direitos" e não mais "objeto de 
poder".[51] 

Ora, se um dos pilares do Estado de Direito é a fixação de um regime jurídico administrativo, 
é possível afirmar que com a Constituição de 1988 restou identificada a presença de um 
regime jurídico constitucional-administrativo fundado em princípios constitucionais 
expressos[52], outros de modo explícito[53] e muitos outros que se extraem implicitamente, 
tais como da prescritibilidade, da lealdade e da boa-fé, da segurança das relações jurídicas, da 
razoabilidade e da proporcionalidade, entre outros. 

Conforme leciona CANOTILHO, tais princípios não são mais do que "expressões do eterno 
combate contra a opacidade e arcana práxis das organizações de poder e estímulos para uma 
nova interrogação sobre as formatações organizativas do Estado (e outras constelações 
políticas)."[54] 

Afirme-se, desde logo, que eventuais discrepâncias de qualquer norma, com os princípios 
explícitos e implícitos do texto constitucional poderão ser resolvidas por meio de uma 
interpretação conforme com a Constituição. 

Baptista MACHADO elucida que o consenso entre os representantes do Estado - 
Administração-,e seus parceiros sociais - cidadãos-, vem a representar uma segunda via de 
legitimação para a atuação estatal, traduzindo-se numa espécie de interpenetração do Estado 
com a sociedade. Assim, o fenômeno da concertação retrata a participação dos poderes 
privados no exercício das funções públicas. Nesse contexto, o Estado passa a ser, ao mesmo 
tempo, representante e instrumento da sociedade para o atingimento do bem comum.[55] 

Almiro do COUTO E SILVA destaca que, fenômeno relativamente recente nas relações entre 
o Estado e os indivíduos na realização de fins de interesse público tem sido a busca de 
decisões administrativas por meios consensuais. Segundo o autor, administração concertada, 
administração consensual, soft administration são expressões que refletem formas de 
democracia participativa, em que o Poder Público, ao invés de decidir unilateralmente, 
procura atrair os indivíduos para o debate de questões de interesse comum, as quais deverão 
ser solvidas mediante acordo..[56] 

Odete MEDAUAR apresenta uma síntese dos principais fatores que provocaram a abertura da 
Administração pública para as variações consensuais como forma de exercício de suas 
atividades: 

  

Um conjunto de fatores propiciou esse modo de atuar, dentre os quais: a afirmação pluralista, 
a heterogeneidade de interesses detectados numa sociedade complexa; a maior proximidade 
entre Estado e sociedade, portanto, entre Administração e sociedade. Aponta-se o 
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desenvolvimento, ao lado dos mecanismos democráticos clássicos, de "formas mais autênticas 
de direção jurídica autônoma das condutas", que abrangem, de um lado, a conduta do Poder 
Público no sentido de debater e negociar periodicamente com interessados as medidas ou 
reformas que pretende adotar, e de outro, o interesse dos indivíduos, isolados ou em grupos, 
na tomada de decisões da autoridade administrativa, seja sob a forma de atuação em 
conselhos, comissões, grupos de trabalho no interior dos órgãos públicos, seja sob a forma de 
múltiplos acordos celebrados. Associa-se o florescimento de módulos contratuais também à 
crise da lei formal como ordenadora de interesses, em virtude de que esta passa a enunciar os 
objetivos da ação administrativa e os interesses protegidos. E, ainda: ao processo de 
deregulation; à emersão de interesses metaindividuais; à exigência de racionalidade, 
modernização e simplificação da atividade administrativa, assim como de maior eficiência e 
produtividade, alcançados de modo mais fácil quando há consenso sobre o teor das 
decisões.[57] 

  

A busca pelo consenso representa um novo método de governar ou administrar que fomenta 
uma maior integração das forças sociais com vistas à estabilidade social e política, eliminando 
a má vontade e resistência que costumam acompanhar as intervenções agressivas da 
Administração. Com efeito, demonstra ser uma via hábil a impedir que as "funções sociais" 
do Estado se convertam em "funções de dominação", representando uma verdadeira 
reestruturação da democracia com o despertar das comunidades naturais dos cidadãos que 
surgem como limite ao poder da administração centralizada.[58] 

Nos dizeres de Nuria CUNILL GRAU, tornar a Administração Pública efetivamente 
"publicizada" significa fazer convergir para ela "o reforço de uma institucionalidade de 
representação e participação social, que torna patente o propósito de uma esfera pública, cujo 
assento e destino últimos são a própria sociedade."[59] 

A participação suscita o tema da legitimidade pelo procedimento, que consiste na legitimidade 
da decisão emitida pelo órgão ou autoridade decididora ter considerado, previamente à 
emissão do procedimento administrativo, o resultado do emprego de instrumentos 
participativos. A decisão administrativa que possua o respaldo da participação popular terá 
maior eficácia e efetividade, obtendo-se, por conseqüência, maior eficiência na gestão 
administrativa e maior justiça na decisão. O fenômeno da administração participativa ou 
concertada é uma técnica essência de eficiência que visa substituir a tradicional 
Administração autoritária.[60] 

Merece destaque a assertiva de CUNILL GRAU: 

  

A participação dos cidadãos, orientada pelos princípios da legitimidade democrática, expressa 
a possibilidade de que processos horizontais de articulação política possam influir nas 
decisões do aparelho administrativo estatal, de modo a refletir a aglutinação da vontade 
pública. Neste contexto, a accountability da administração revela seu caráter 
multidimensional, com uma expressão tanto vertical como horizontal, em tensão, mas 
complementares; mais que isso, quase em relação recíproca.[61] 
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Gustavo Justino de OLIVEIRA afirma que a conformação da Administração Pública 
consensual não resulta na superação da administração imperativa, mas seguramente diminui 
seu campo de incidência. Segundo o autor, a expansão do consensualismo para considerável 
parcela das atividades perpetradas pela Administração provoca uma mudança de eixo do 
direito administrativo, que passa a ser orientado pela lógica da autoridade continuamente 
permeada e temperada pela lógica do consenso. [62] 

É cediço que no modelo de Estado contemporâneo, a cooperação mútua, entre Estado e 
sociedade é pressuposto para o atingimento dos fins do Estado e para a sua legitimação 
democrática. Nesse cenário, torna-se necessária uma nova forma de interação entre o cidadão 
e o Estado, pelo aperfeiçoamento do canal de diálogo, notadamente daqueles voltados à 
tomada de decisão, na medida em que se espera tornar informações mais acessíveis e 
transparentes, de tal forma a propiciar maior estabilidade nas relações entre Estado e 
Sociedade, notadamente no que se refere à discussão, consolidação e implementação das 
políticas públicas. 

Pode-se dizer que as políticas públicas representam os instrumentos de ação dos governos, 
numa clara substituição dos "governos por leis" (government by law) pelos "governos por 
políticas" (government by policies). O fundamento mediato e fonte de justificação das 
políticas públicas é o Estado social, marcado pela obrigação de implemento dos direitos 
fundamentais positivos, aqueles que exigem uma prestação positiva do Poder Público.[63] 

Nesse contexto, as políticas públicas podem ser entendidas como o conjunto de planos e 
programas de ação governamental voltados à intervenção no domínio social, por meio dos 
quais são traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado, sobretudo na 
implementação dos objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição. Em apertada 
síntese, políticas públicas são programas de ação governamental para a realização de objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados. 

Impende destacar que as políticas públicas são atividades marcadamente administrativas e 
submetidas ao regime jurídico administrativo, uma vez que as funções de planejar, governar, 
gerir e direcionar os recursos financeiros são próprias da Administração Pública, conforme 
fixado pelo texto constitucional. 

É inegável, por certo, que o estudo das políticas públicas pelo Direito Administrativo marca 
profundamente a evolução do Direito como um todo, acompanhando a consolidação do 
chamado Estado democrático de direito, o Estado constitucional pautado pela defesa dos 
direitos de liberdade e pela implementação dos direitos sociais. 

Nesse sentido, cumpre à Administração Pública, por intermédio de seus órgãos, a 
concretização dos direitos fundamentais positivos, por meio de políticas públicas concebidas 
no interior do Poder Legislativo ou pela própria Administração, seja por meio de abstenções, 
restrições ou prestações positivas, bem como a consecução de objetivos de interesses difusos 
ou coletivos. 

Com a mudança no cenário social, a consolidação dos movimentos de classe, o fortalecimento 
de novos atores sociais, o pluralismo político e jurídico, a heterogeneidade política da 
sociedade, evidencia-se a necessidade de repensar as bases teóricas do Direito, emergindo a 
consensualidade e a participação administrativa como novas bases dogmáticas no âmbito do 
direito administrativo. 
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Resta evidenciar que a um só tempo político e jurídico são definidos os sistemas, regimes e 
formas de organização estatal e traçadas as políticas públicas que os governos instituídos 
deverão efetivar. Afinal, o direito e a política são os elementos que dão consistência à 
constituição do espaço público, qual seja, o Estado. 

  

Considerações Finais 

  

Tendo como ponto de partida o pressuposto de que o fundamento mediato e fonte de 
justificação das políticas públicas é o contexto de um Estado marcado pela obrigação de 
implemento dos direitos fundamentais positivos, notadamente aqueles que exigem uma 
prestação positiva do Poder Público, alude-se que a união de diversos atores sociais e a 
articulação de diversos setores desde o momento da discussão originária de conformação de 
determinada política pública pode auxiliar e ampliar o potencial benéfico e transformador de 
uma determinada política pública. 

Caso contrário, a implementação dessa política pública se torna mais complexa, caracterizada 
sobretudo pela imposição do poder estatal, podendo até mesmo perder parte da sua função 
precípua, notadamente a de promover o bem comum. 

Resta evidenciado ainda que as políticas públicas como programas de ação governamental, 
estão por isso mesmo, sujeitas à descontinuidade em decorrência do fim do mandato eletivo 
de determinado governante. Nesse sentido, a participação democrática por meio da 
processualidade administrativa representa uma fonte originária de legitimação da política 
pública de tal forma a pretender-se tornar impositiva, assinalando uma meta a alcançar para a 
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO: CONQUISTA DO 
TRABALHADOR E CUSTO PARA A EMPRESA?  

 
REDUCTION OF WORKING HOURS: CONQUEST OF THE WORKER AND COST TO 

THE COMPANY?  
 
 
 

Cynthia Mara Lacerda Nacif 
Luiz Otávio Linhares Renault 

 

RESUMO 
AO desemprego estrutural é uma realidade mundial. A necessidade de criar novos postos de 
emprego reacendeu a discussão sobre a redução da jornada de trabalho como uma saída 
brasileira para resolver o problema do desemprego e concretizar os direitos sociais 
fundamentais. As vantagens para os trabalhadores são inúmeras visto que eles ganham em 
qualidade de vida. Já as empresas temem que a redução da jornada de trabalho e o aumento do 
valor das horas extras gerem reflexos diretos nos custos. As discussões estão longe de acabar, 
mas estudos econômicos comprovam que a hora reduzida traz inúmeras vantagens para a 
empresa, para o trabalhador e também para o Estado. Portanto, o presente artigo tem o escopo 
de fazer uma análise histórica, econômica e de avaliação da política pública de redução da 
hora semanal na visão dos trabalhadores e dos empregadores. Por fim, verificar se há ou não 
viabilidade da política pública de implantação da hora reduzida no Brasil.  
PALAVRAS-CHAVE: REDUÇÃO DA JORNADA. TEMPO DE TRABALHO. HORA 
EXTRA. 
 
ABSTRACT 
Structural unemployment is a global reality. The need to create new jobs has revived debate 
about the reduction of working hours as a Brazilian output to solve the unemployment 
problem and achieve the fundamental social rights. The advantages are numerous for the 
workers as they gain in quality of life. The companies fear that the reduction of working hours 
and increasing the amount of overtime to generate a direct impact on costs. The discussions 
are far from over, but economic studies show that the reduced hours brings several advantages 
to the company for the employee and also for the state. Therefore, this article has the scope to 
make a historical analysis and economic evaluation of public policy on reduction of weekly 
hours in the view of workers and employers. Finally, check whether or not viability of public 
policy on implementation of reduced hours in Brazil. 
KEYWORDS: REDUCTION OF THE JOURNEY. WORKING TIME. OVERTIME. 
 
 

1- INTRODUÇÃO 

  

  

Cresce a preocupação com o desemprego estrutural1 no Brasil. Através de alternativas 

de políticas públicas busca-se remediar a situação com programa de geração de empregos, 
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formação profissional, ou por meio dos mecanismos tradicionais de seguro-desemprego, 

intermediação de mão-de-obra e informação estatísticas sobre mercado de trabalho. 

  

A crescente taxa de trabalhadores informais tem preocupado as autoridades brasileiras, 

reacendendo a discussão sobre a redução da jornada de trabalho.  Estudos econômicos 

demonstram que uma possível saída para o desemprego estrutural seria a redução da jornada 

de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas. É uma forma de fragmentar o horário de 

trabalho e colocar no mercado uma mão-de-obra que se encontra subutilizada. 

  

A redução da jornada também tem o escopo de favorecer a vida do trabalhador 

facilitando a inclusão social, humanizando as relações de trabalho e aumento da qualidade de 

vida, visto que possibilitaria a todos usufruir o tempo para se dedicar a sua vida pessoal e 

social, podendo inclusive investir em conhecimento e aperfeiçoamento. 

  

Por outro lado, a visão das empresas é de que a redução da jornada de trabalho 

elevaria os custos administrativos e previdenciários e diminuiria a competitividade frente ao 

mercado.  A proposta do empresariado seria a flexibilização da legislação, com a permissão 

para negociações entre sindicatos patronais e dos trabalhadores, determinando na convenção 

coletiva a jornada de trabalho de acordo com a necessidade de cada setor. 

  

Uma Proposta de Emenda Constitucional PEC nº 231/95 que tramita na Câmara dos 

Deputados, propondo alteração dos incisos XIII e XVI do art. 7º da Constituição Federal, para 

redução da jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais e aumenta para setenta e cinco 

por cento a remuneração de serviço extraordinário, reacendeu a discussão entre empregadores 

e empregados, mas ainda está longe de chegar em um consenso. Estudos econômicos 

elaborados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico e 

Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada demonstram que a redução da jornada é uma das 

possíveis saídas para a criação de novos postos de trabalho. 

  

2- HISTÓRICO: 

  

Desde a origem do Direito do Trabalho, as requisições de redução da jornada de 

trabalho e aumento salarial sempre estiveram presentes nas lutas e reivindicações dos 

trabalhadores. O século XIX foi um período de franca expansão industrial, os trabalhadores, 

notadamente mulheres e crianças eram submetidas a longas jornadas de trabalho nas fábricas 
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européias, prejudicando o tempo de convívio familiar e social, onde o descanso se resumia a 

poucas horas de sono entre um turno de trabalho e outro. 

  

O alongamento do tempo de trabalho é parte do processo de acumulação primitiva de 

capital que antecedeu a consolidação do sistema capitalista. Nos paises europeus, é datado 

entre o final da Idade Média e a Revolução Industrial. Em outros paises, antecedeu aos 

processos de industrialização ou tardia hegemonia capitalista.   

  

A história comprova que os momentos em que a força de trabalho está mais 

enfraquecida política ou economicamente são propícios ao alongamento das horas de 

trabalho.  O ápice do trabalho é encontrado nos momentos que antecedem imediatamente ou 

nos momentos em que se instauraram efetivamente as revoluções industriais. Arnaldo 

Sussekind (1950, pág. 8) diz que: 

  

No predomínio do liberalismo, o abuso da liberdade contratual, 

convertido na opressão do mais poderoso, levou os operários a trabalharem 

normalmente 15 e 16 horas e, excepcionalmente, até 18 horas por dia, como 

nos revelam diversos historiadores e estudiosos do Direito do Trabalho. 

  

A jornada de trabalho era de tal modo extenuante que os acidentes de trabalho eram 

corriqueiros e expulsavam do mercado diversos trabalhadores que se tornavam deficientes e 

incapazes de trabalhar. Nesse contexto, o Papa Leão XIII publicou em 1891 a Encíclica 

Rerum Novarum, afirmando que: 

  

Não é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a ponto de 

fazer pelo excesso da fadiga embrutecer o espírito e enfraquecer o corpo. A 

actividade do homem, restrita como a sua natureza, tem limites que se não 

podem ultrapassar. O exercício e o uso aperfeiçoam-na, mas é preciso que de 

quando em quando se suspenda para dar lugar ao repouso. Não deve, 

portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as forças permitem. 

Assim, o número de horas de trabalho diário não deve exceder a força dos 

trabalhadores, e a quantidade de repouso deve ser proporcionada à qualidade 

do trabalho, ás circunstancias do tempo e do lugar, à compleição e saúde dos 

operários. 
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A redução da jornada também foi uma constante preocupação da Organização 

Internacional do Trabalho desde o seu surgimento. A Convenção nº 1 da OIT, já em 1919, 

previa a jornada de trabalho de 8 horas diárias, ou 48 horas semanais para os trabalhadores da 

industria. Em 1930 e 1931 a mesma jornada foi estendida aos trabalhadores do comercio e 

escritórios e das minas de carvão, respectivamente pelas Convenções nº 30, e nº 31 da OIT. 

Em 1935 foi elaborada a Convenção nº 35 que previa a jornada de 40 horas semanais. 

  

No Brasil, a implementação de industrias e outros empreendimentos capitalistas se 

deram na segunda metade do século XIX em diante. Esse processo absorveu uma mão de obra 

massiva, vinda do meio urbano e rural paupérrimos, que tinham fracas normas de trabalho 

para ampará-los. No inicio do século XX a jornada de trabalho alcançou seu patamar máximo 

de 3.600 horas ou mais de trabalho por ano. 

  

As jornadas de trabalhos extenuantes fizeram eclodir diversos movimentos operários 

em nome da redução da jornada de trabalho. A classe operária organizada e consciente 

começou um movimento grevista que se alastrou por todo o país. A greve, iniciada em 12 de 

junho de 1917, no bairro da Mooca - São Paulo, propagou-se e tornou-se uma greve de 

abrangência nacional, onde os operários reivindicavam, dentre outras coisas, uma jornada de 8 

horas de trabalho e o adicional de 50% no valor das horas extras (SILVA, 1992). 

  

A Constituição da República do Brasil de 1934, editada no governo Getulio Vargas, 

foi a primeira que estabeleceu, no artigo 121, a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Mas 

somente após a edição da CLT em 1943 que veio a limitação para 48 horas semanais, das 

horas extras para no máximo  duas horas diárias e determinação de pagamentos diferenciado 

ao trabalho extraordinário é que se alcançou uma estabilidade na jornada padrão.  Tal pratica 

perdurou ate a edição da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que reduziu 

para 44 horas semanais a jornada de trabalho do brasileiro. 

  

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) demonstram que na maioria 

dos paises, principalmente os subdesenvolvidos, o limite de horário é em torno de 48 horas de 

trabalho semanal. Especialistas questionam que apenas a analise da jornada legal não é um 

indicador adequado de duração efetiva do trabalho, pois não inclui o trabalho suplementar em 

expedientes que podem ultrapassar os limites legais, visto que as horas extras são incluídas na 

jornada normal e passam a ser horas habituais. 
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Atualmente, defende-se a redução da jornada de trabalho com intuito de garantir uma  

duração razoável do trabalho com uma qualidade mínima de vida. Para que novos empregos 

possam surgir é preciso desestimular a hora extra e viabilizar a criação de novos postos de 

trabalho que irão absorver os desempregados. 

  

Economistas destacam que é preciso agir com cautela, considerando o impacto 

generalizante que a redução da jornada de trabalho provoca sobre vários setores da economia, 

dentre eles o tempo de utilização de equipamentos, a compensação salarial, a produtividade e 

o financiamento das contribuições sociais. Nos ensinamentos de Sadi Dal Rosso (1998, pág. 

98): 

  

A redução da jornada de trabalho como política para gerar mais 

empregos é uma questão que depende dos grandes agentes sociais, tanto dos 

governantes quanto dos empregadores e dos trabalhadores. Nenhum deles 

pode ser de antemão excluído, pois a maneira como a redução do tempo de 

trabalho é negociada e implementada condiciona seu resultado. 

  

Assim, serão necessários um comprometimento social e uma efetiva política pública 

para obtenção da redução da jornada e a geração de novos empregos. Nesse diapasão, tramita 

na Câmara dos Deputados desde 1995, Proposta de Emenda a Constituição 231 A, de autoria 

do  Sr. Inácio Arruda, que "altera os incisos XIII e XVI do art. 7º da Constituição Federal 

reduzindo a jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais e aumentando para 75% a 

remuneração de serviço extraordinário.  Votada e aprovada pela Comissão Especial em 30 de 

junho de 2009. Em 20 de abril de 2011 foi requerido pelo Deputado Federal Francisco 

Praciano a inclusão na Ordem do Dia para apreciação da PEC 231-A pelo Plenário da 

Câmara, o que ainda não houve deferimento.   

  

  

3- TEORIAS ECONÔMICAS QUE FUNDAMENTAM A REDUÇÃO DA 

JORNADA DE TRABALHO 

  

Uma breve análise sobre as teorias econômicas clássicas do século XIX e XX que 

influenciaram as teorias contemporâneas que comprovam a viabilidade da redução da jornada 

de trabalho. 
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3.1- Teoria do Valor Trabalho 

  

Para a teoria do valor-trabalho defendida por Karl Marx, no  livro O Capital,  o valor 

da mercadoria deriva do tempo de trabalho socialmente necessário a sua produção. O trabalho 

é a única atividade que cria valor. O capitalismo aumenta a quantidade de valor gerada pelo 

trabalho de seus empregados por meio da mais-valia. Esta é produzida de duas maneiras 

distintas: a mais-valia absoluta, que implica o alongamento das horas de trabalho, e a mais-

valia relativa, extraída a partir de dois processos de aumento da produtividade do trabalho, a 

saber, a transformação da base técnica da empresa e a adoção de processos organizativos de 

racionalização do trabalho. Como explicita Marx em seu livro O Capital (1996, pág. 138): 

  

O prolongamento da jornada de trabalho além do ponto em que o 

trabalhador teria produzido apenas um equivalente pelo valor de sua força de 

trabalho, e a apropriação desse mais-trabalho pelo capital – isso é a produção 

da mais-valia absoluta.  Ela constitui a base geral do sistema capitalista e o 

ponto de partida para a produção da mais-valia relativa. Com esta, a jornada 

de trabalho está desde o principio dividida em duas partes: trabalho 

necessário e mais-trabalho. Para prolongar o mais-trabalho reduz-se o 

trabalho necessário por meio de métodos pelos quais o equivalente do salário 

é produzido em menos tempo. A produção da mais-valia relativa absoluta 

gira apenas em torno da duração da jornada de trabalho; a produção da mais 

valia relativa revoluciona de alto a baixo os processos técnicos de trabalho e 

os agrupamentos sociais. 

  

Em ambas as formas de extração de mais-valia a duração do trabalho está envolvida, 

visto que a criação de mais-valor só se dá com a presença do trabalho. A mais-valia absoluta 

conduz ao aumento do número de horas trabalhadas; a mais valia relativa, à diminuição da 

jornada, que, em geral, é acompanhada pela intensificação do trabalho, Karl Marx  (1996 pág. 

139) diz que: 

  

A mais valia relativa é absoluta, pois condiciona o prolongamento 

absoluto da jornada de trabalho além do tempo necessário à existência do 

próprio trabalhador. A mais-valia absoluta é relativa, pois condiciona um 

desenvolvimento da produtividade do trabalho, o qual permite limitar o 

tempo do trabalho necessário à parte da jornada de trabalho. 
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Para Marx, a mais-valia possui também um outro componente: a intensidade do 

trabalho e a transformação da base tecnológica. A produção de mais valor no trabalho pode 

ocorrer sem que o número de horas trabalhadas aumente. Isso se dá quando o trabalho se torna 

mais intenso ou mais denso, isto é, quando mais produtos ou serviços são produzidos em 

tempo idêntico ao despendido anteriormente. Não só a inovação tecnológica, mas também a 

reorganização interna do trabalho nas empresas pode levar a esse resultado. 

  

Diante deste quadro, as empresas poderiam aumentar a intensidade do trabalho e 

compensar na redução de horas de trabalhadas, podendo reduzir a necessidade de mão de 

obra. Marx  ensina que o limite social é que determina a variação da jornada de trabalho. Para 

os capitalistas o tempo de trabalho se manifesta na mais-valia da qual é retirada a riqueza, já 

para os trabalhadores será o controle sobre a vida individual de cada um e sobre a distribuição 

do tempo empregado na realização de suas atividades diárias. 

  

Não há uma análise especifica de Marx sobre a possibilidade da redução da jornada 

como forma de solução para o desemprego, visto que este tinha em mente o funcionamento do 

modo de produção capitalista, do que a reduzir a penúria do trabalho; eram as contradições do 

modo de produção capitalistas que estavam no centro de sua investigação, e não as formas de 

superá-las. Contudo, em “O Capital”, ao versar sobre as decisivas conexões entre trabalho e 

tempo livre, Marx (1996 pág. 941/942)  diz: 

  

De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser 

determinado por  necessidade e  por  utilidades  exteriores  impostas;  por  

natureza,  situa-se além  da esfera  da  produção  material  propriamente  dita. 

A liberdade  nesse  domínio  só pode consistir  nisto:  o  homem  social,  os  

produtores  associados  regulam  racionalmente  o intercâmbio material com 

a  natureza, controlam-no coletivamente,  sem deixar que ele seja a força 

cega que os domina; efetuam-no com o menor dispêndio de energias e nas 

condições mais adequadas e mais condignas com a natureza humana. Mas 

esse esforço situar-se-á sempre no reino da necessidade. Além dele começa o 

desenvolvimento das forças  humanas  como um  fim  em  si  mesmo,  o  

reino  genuíno da liberdade,  o  qual  só pode florescer tendo por base o reino 

da necessidade. E a condição fundamental desse desenvolvimento humano é 

a redução da jornada de trabalho. 
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3.2- Teoria da Escolha 

  

O economista britânico William Stanley Jevons, em “A teoria da Economia Política”, 

desenvolve a teoria da escolha que tem como pressuposto que decisões sobre tempo de 

trabalho estão diretamente ligadas aos custos e ganhos individual. Dentro da jornada de 

trabalho o alongamento das horas trabalhadas visa aumentar as rendas obtidas, chamadas de 

efeito renda, ou seja, o individuo trabalha mais tempo à medida que sente a perspectiva de 

maiores ganhos. 

  

Quando o trabalhador percebe que não vale mais a pena investir em trabalho, por 

considerar que os ganhos adicionais perderam atratividade, passa a fazer outra escolha, a de 

substituir a renda por lazer, ou seja, o efeito substituição conduz a diminuição da jornada de 

trabalho, tanto em termos individuais quanto sociais. 

  

Em 1965, o economista Gary S. Becker atualizou e ampliou a teoria da escolha para a 

economia moderna, propondo que a decisão racional é tomada levando em consideração não 

só os custos e ganhos diretos, mas também custos e ganhos indiretos e custos e ganhos 

deferidos. Cada escolha tem seu custo de oportunidade. 

  

Jevons demonstra apenas que ganhos e custos diretos são objetos dos efeitos da renda 

e substituição. Becker, com uma visão mais ampla, aplica a teoria da escolha racional para a 

determinação da jornada de trabalho do individuo, ampliando o rol de itens que influenciam a 

escolha. Enquanto a teoria tradicional de Jovens assentava-se sobre as categorias trabalho e 

lazer, eleita segundo o grau de utilidade percebida pelo individuo, Becker introduz inúmeros 

outros itens de escolha, sejam bens, sejam serviços, demonstrando que ganhos e custos 

indiretos também contam muito.   

  

O trabalho e não-trabalho articulam-se de acordo com um continuo que vai de 

atividades mais necessárias para menos necessárias, vinculadas a custo de oportunidade 

diferenciados, que não se restringem a olhares subjetivos e decisões particulares. A decisão é 

tomada de acordo com a regulamentação do mercado perante sinalizações concretas, os 

ganhos ou as perdas de forma direta ou indireta obtidas no presente ou deferidas para o futuro 

permite compreender a racionalidade da decisão de aumento ou diminuição da jornada de 

trabalho. Um exemplo é a noção de ganhos e custos adiados que precede aos estudos, adia-se 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8293



o ingresso no trabalho, e assim, o ganho de um salário, tendo em vista estudar e preparar-se 

profissionalmente com a expectativa de melhores salários no futuro. 

  

Becker ensina que decisão racional sobre trabalhar mais e aumentar a renda ou 

trabalhar menos e aumentar o lazer está diretamente ligada aos ganhos e custos diretos, 

indiretos e diferidos, cada escolha tem seu custo de oportunidade. Trabalhar mais ou menos 

tempo é resultado de decisões racionais e também de influencia do mercado que oferece 

indicadores concretos de bens e serviços. Os custos de oportunidade não são apenas olhares 

subjetivos e decisões particulares. 

  

As proposições de Becker demonstram que a escolha leva também em consideração os 

ganhos propostos, quando os sindicatos de trabalhadores e de empregadores definem suas 

posições quanto à jornada de trabalho, procuram tomar decisões estratégicas que são mais 

convenientes para os agentes coletivos, portanto, as mais racionais, nas circunstancias que se 

encontram, sobrepondo a vontade individual. 

  

3.3 – Teóricos Contemporâneos 

  

A proclamada tese do fim do trabalho defendida por Jaremy Rifkin e outros, apóiam-

se na revolução tecnológica que substituiria a mão-de-obra humana pela automação e 

informatização. Com a consequencia do crescente desemprego. 

  

Mas até os mais pessimistas como Rifkin, em seu livro O Fim dos Empregos, que 

sustenta que as máquinas inteligentes estão substituindo os seres humanos em incontáveis 

tarefas, forçando milhões de trabalhadores ingressarem nas filas do desemprego e se 

sustentarem através do seguro desemprego, tem a visão de que uma das saídas é a semana 

reduzida de trabalho, e relata diversos casos de sucesso, vejamos (2004, pág. 225): 

  

Experiências com a semana de trabalho reduzida em empresas como 

a Hawlett-Packard e a Digital Equipament convenceram muitos céticos no 

mundo empresarial dos benefícios potenciais da nova abordagem para a 

administração. Na fábrica da  Hawlett-Packard, em Grenoble, a direção 

adotou a semana de quatro dias, mas manteve a fabrica operando 24 horas 

por dia, sete dias por semana. Os 250 funcionários da empresa passaram a 

trabalhar em uma semana de 26 horas e 50 minutos no turno da noite, uma 
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semana de 33 horas e meia no turno da tarde e uma semana de 34 horas e 40 

minutos no turno da manhã. Recebiam os mesmos salários que recebiam 

quando trabalhavam 37 horas e meia por semana, apesar do fato de estarem 

trabalhando em média quase seis horas a menos por semana. A remuneração 

extra era vista pela direção como uma troca pela disposição dos 

trabalhadores de trabalharem em regime de horas flexíveis. A produção 

triplicou na fabrica de Grenoble, em grande parte porque a empresa 

conseguiu manter sua fabrica em operação continua sete dias por semana, em 

vez de mantê-la ociosa durante dois dias, como era o caso antes da 

reorganização do horário de trabalho. Gilbert Fournier, então alto funcionário 

da Confederação Francesa dos Trabalhadores Democráticos, disse que os 

trabalhadores estavam “satisfeitos com experiências como na Hawlett-

Packard”. “Estamos convencidos”, disse Fournier, “de que a semana de 

trabalho reduzida, que também mantém as máquinas funcionando tanto ou 

mais, é a chave para a criação de empregos na Europa.”   

  

  

A redução da jornada da semana tem acompanhado aumentos de produtividade e 

crescimento econômico, desmentido a constante afirmação de que menos trabalho e mais 

ociosidade abalam a competitividade e os lucros corporativos. 

  

André Gorz, em seu livro Metamorfose do Trabalho, propõe como solução para se 

buscar um novo sentido para o trabalho (2003, pág. 177): 

  

Do conjunto de analises que procedem, desvela-se em filigrana a 

visão de uma outra sociedade possível. A diminuição progressiva do trabalho 

com fim econômico permitirá que nela predominem as atividades 

autônomas; o “tempo livre prevalecerá sobre o tempo coagido, o lazer sobre 

o trabalho”; “o lazer não será mais repouso ou compensação, mas tempo 

essencial e razão de viver, e o trabalho será reduzido a um meio”. “Então 

esse  tempo livre veiculará os valores comuns. Pensem na transformação que 

sofrerão nossas sociedades quando a criatividade, a convivialidade, a beleza, 

o lúdico, vencerem os valores da eficiência e da rentabilidade ligados ao 

trabalho.” 
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É necessário mais tempo livre para estimular a economia de serviços e proporcionar 

aos trabalhadores tempo para comprarem e usarem os bens e serviços. Economistas defendem 

que uma política eficaz de redução da jornada de trabalho é um instrumento eficaz para gerar 

empregos, com a proposta de trabalhar menos para todos trabalharem.    

  

Assim, mesmo aqueles autores que proclamam a ditadura do desemprego e falta total 

de trabalho com a substituição da mão-de-obra do homem pela máquina, defendem 

veementemente que a saída para a criação de novos empregos é a diminuição progressiva do 

tempo de trabalho. 

  

Assim,  com  a  breve exposição do pensamento  social  de  Marx, dos economistas 

Gary S. Becker, William Stanley Jevons, Jaremy Rifkin e André Gorz,  não há dúvidas que o 

desemprego é um dos maiores desafios de nosso século e que atualmente mesmo com 

crescimento econômico, pode não haver aumento proporcional dos empregos é necessário que 

reduzir a jornada de trabalho. 

  

4- A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

  

A Proposta de Emenda Constitucional – PEC 231/95, que tramita no Congresso 

Nacional há 14 anos, foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados e tem 

sido causa de muitas discussões entre patrões e empregados, lados opostos de uma mesma 

realidade. 

  

O projeto, sem data marcada para votação pelo plenário da Câmara, prevê a redução 

da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem alteração de salário, e o aumento do 

valor da hora extra de 50% para 75% sobre o valor da hora trabalhada. O objetivo principal da 

medida é estimular a geração de empregos. 

  

Empregados e empregadores discutem se a alteração da Constituição traria efetivas 

vantagens para as partes, argumentos existem para ambos os lados, mas poucas experiências 

de outros países tem mostrado que a redução da hora semanal de trabalho é uma saída efetiva 

para o desemprego.   

  

4.1- visão da empresa 
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As empresas enfatizam que a redução da jornada de trabalho não seria a melhor forma 

de resolver o problema do desemprego estrutural brasileiro. Sob o ponto de vista empresarial 

a  proposta de redução da hora semanal não irá favorecer a geração de novos cargos, e irá 

aumentar os custos das empresas.   

  

As empresas temem que a redução do tempo de trabalho irá reduzir também o tempo 

de utilização dos equipamentos e de abertura dos serviços de postos de trabalho, implicando 

em diminuição proporcional dos períodos de operação, com possível diminuição da produção 

de bens e serviços e consequentemente aumentando os custos.   

A segunda variável é sobre a compensação salarial, as empresas temem que a 

redução da hora semanal sem redução do salário irá aumentar os custos financeiros da 

empresa, que serão forçadas a contratar novos empregados ou a arcar com o valor das horas 

extras elevado. 

  

Com o aumento das despesas, os produtos correm o risco de se tornarem menos 

competitivos visto que os custos das empresas serão repassados para eles. E, com o aumento 

do preço dos bens, o consumo irá reduzir, uma vez que os trabalhadores terão o poder de 

compra reduzido.  Por outro lado, se a empresa absorver os custos ficará inviabilizada de 

investir e gerar novos postos de trabalhos. 

  

Para as empresas o aumento com as despesas trabalhistas, salários, encargos legais, 

benefícios, treinamentos, equipamentos que necessariamente terão um custo maior, 

principalmente se novos empregados forem contratados. 

  

Um estudo elaborado pela CNI  demonstra que o empresário sempre pensa em reduzir 

os custos e aumentar a produtividade. Com um aumento das despesas a adoção de tecnologias 

em detrimento à mão-de-obra será inevitável. 

  

É fato que toda obrigação trabalhista compulsoriamente imposta às empresas aumenta 

o custo do trabalho, os empresários propõem como solução o crescimento econômico, que 

poderia criar efetivamente novos empregos e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Para que novos postos de trabalho efetivamente sejam criados seria necessária a diminuição 

dos custos incidentes sobre a folha de pagamento que seriam transformados em investimentos 

e inclusão social que geraria crescimento econômico.   
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Além de toda a preocupação econômica os empregadores defendem a flexibilização 

das normas trabalhistas para viabilizarem novas contratações. Se os trabalhadores negociarem 

diretamente com a empresa a flexibilização das regras de contratação poderiam adequar as 

características especificas de cada setor. 

  

4.2- visão dos trabalhadores: 

  

Para os trabalhadores a redução da jornada de uma maneira geral será benéfica, 

estudos demonstram que a redução da hora de trabalho viabiliza a criação de mais postos de 

trabalho, e atenderia os anseios de justiça e equilíbrio social. 

  

Para o Estado o desemprego representa um custo elevado, quanto maior o número dos 

desempregados, mais elevado o custeio do seguro-desemprego e de outros serviços de 

assistência. A redução da jornada de trabalho aliviaria as finanças do Estado e as empresas 

poderiam ser compensadas com diminuição nas contribuições para o seguro-desemprego. 

Portanto, as finanças públicas seriam favorecidas com o aumento das contribuições sociais e 

com a redução dos fastos com seguro-desemprego e outros gastos de assistência, treinamento 

e colocação de desempregados. 

  

Sendo também uma medida vinculada a uma consciente política pública de redução 

dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A diminuição das horas de atividade resulta 

sistematicamente em ganhos de produtividade. Os trabalhadores sentem-se descansados e por 

isso trabalham com mais empenho, cometem menos erros, e o produto do trabalho aumenta. 

As empresas teriam o custo unitário de trabalho amortecido por este ganho.   

  

Os malefícios causados pela longa exposição dos indivíduos ao ambiente laborativo, 

além de exacerbar os riscos de doenças e acidentes, em face da fadiga surgida que reduz 

substancialmente a atenção e a argúcia de qualquer pessoa.   

  

Há outro fator que a jornada reduzida poderá realizar, a convivência familiar e social, 

ao lazer, concedendo ao empregado a oportunidade de pensar e produzir melhor. Que 

permitirá aos pais permanecerem maior tempo em torno do seu meio familiar, já que terão 

praticamente um dia a mais – o sábado – para dedicar a sua vida particular. Sob essa ótica, 

hipoteticamente a marginalidade poderá também ser reduzida. 
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O trabalhador consciente poderá também investir em conhecimento e qualificação. 

Um dia a mais livre, ou uma hora a menos de trabalho facilitará a busca pelo estudo. Para as 

empresas também será um ganho, visto que uma mão-de-obra mais qualificada trará 

benefícios diretos para elas. 

  

A medida a médio e longo prazo beneficiará o desenvolvimento do país, sob o ponto 

de vista social, cultural e econômico. O esperado aumento dos postos de trabalho será um 

ganho para toda a sociedade, mais pessoas trabalhando, mais renda, mais consumo e 

consequentemente melhor qualidade de vida para todos. 

  

Domenico de Masi ensina que o ócio é um meio propiciador da vida superior e dos 

valores que elevam o homem a uma condição plena para a formação da personalidade e da 

cidadania. O trabalho é importante porque propicia além da riqueza a viabilidade ao lazer que 

é uma forma de complementação do homem. De Mais, em seu livro O Futuro do Trabalho 

(2003, pág. 280/281) afirma que: 

  

A redução do trabalho humano é necessária para produzir bens e 

serviços (isto é, a produtividade crescente) não decorre só da inovação 

tecnológica mas também de outros fatores dinâmicos, entre os quais a 

organização científica para obter proveito e riqueza mas também para 

realizar o eterno sonho de produzir e consumir trabalhando o menos possível. 

Lucro e riqueza, no final das contas, não significam nada mais do que 

estarmos nos aproximando da realização desse sonho. 

  

Ricardo Antunes, em seu livro Os sentidos do Trabalho, ensaio sobre a afirmação e a 

negação do trabalho, afirma (2002,  pág 177): 

  

A luta pela redução da jornada ou tempo de trabalho deve estar no 

centro das ações do mundo do trabalho hoje, em escala mundial. Lutar pela 

redução do trabalho visando, no plano mais imediato, minimizar o brutal 

desemprego estrutural que é consequencia da lógica destrutiva do capital e de 

seu sistema. Reduzir a jornada ou o tempo de trabalho para que não prolifere 

ainda mais a sociedade dos precarizados e dos desempregados. 
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O ócio e o trabalho são dois fatores que tendem a compor a vida do homem 

contemporâneo. Do trabalho ganhará subsistência digna. Do ócio, obterá a realização plena da 

personalidade e da cidadania. 

  

5- CONCLUSÃO 

  

As partes diretamente interessadas possuem opiniões divergentes. De um lado, os 

trabalhadores sustentam que a redução da hora do trabalho geraria um ganho para as 

empresas, visto que trabalhariam mais em menos tempo. De outro lado, o empresariado 

resiste, temendo o aumento dos custos da produção. 

  

Fato é que estudos realizados pelo DIEESE e pelo IPEA demonstram que os custos 

com os salários no Brasil são baixos quando comparados com o valor pago pelos outros 

países. Diante desse argumento, entendem que redução da jornada de trabalho não traria 

prejuízos à competitividade das empresas brasileiras. Argumentam ainda que o peso dos 

salários no custo total de produção no Brasil é baixo, girando em torno de 22% de acordo com 

a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Uma redução de 9,09% na jornada (de 44 para 

40 horas) representaria um aumento no custo total da produção de apenas 1,99%. 

  

A duração da jornada efetivamente trabalhada no Brasil é uma das maiores do mundo. 

O fim das horas extras teria um potencial para gerar cerca de um milhão de postos de 

trabalho. Por esta razão, é necessário combinar a redução da jornada com mecanismos que 

coíbam e limitem a utilização das horas extras. 

  

  Além de extenso e flexível, o tempo de trabalho no Brasil vem sendo 

intensificado em função das diversas inovações técnico-organizacionais implementadas pelas 

empresas como, por exemplo, a polivalência, a concorrência entre os grupos de trabalho, as 

metas de produção e a redução das pausas. 

  

A combinação de todos estes fatores de políticas públicas desencadeados pela redução 

da jornada de trabalho, sem redução de salários, provocaria a geração de um círculo virtuoso 

na economia, combinando a ampliação do emprego, o aumento do consumo interno, a 

elevação dos níveis da produtividade do trabalho, a melhoria da competitividade do setor 

produtivo, a redução dos acidentes e doenças do trabalho, a maior qualificação do trabalhador, 
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a elevação da arrecadação tributária, enfim um maior crescimento econômico com a melhora 

da distribuição de renda. 

  

Os ensinamentos dos teóricos econômicos demonstram que a resolução sobre redução 

da hora de trabalho devem ser pautadas em diversas estratégias e limites estruturais e políticas 

públicas para que se alcance a almejada criação de novos postos de trabalho, com intuito de 

reduzir as taxas de desemprego estrutural brasileiro que tem aumentado nas últimas décadas.  

A Hora reduzida é uma forma de concretizar os direitos sociais que garantem aos cidadãos 

uma qualidade de vida digna. 
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1 Desemprego estrutural é causado pela deficiência do mercado de trabalho em absorver todas as pessoas aptas a 
trabalhar. É um problema na estrutura da economia. Embora a taxa de desemprego esteja bastante arrefecida, não 
deixam de ser preocupantes as questões referentes ao subemprego, à terceirização, ao trabalho análogo à 
condição do escravo, ao trabalho infantil e à informalidade. Ademais, há, ainda, paralelamente, um tema 
subjacente a milhões de contratos de trabalho, vale dizer, à capacitação e à profissionalização dos trabalhadores, 
a fim de que eles possam permanecer no mercado de trabalho, mais exigente, a cada dia.  
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REFLEXÕES SOBRE DIREITOS SOCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL NA 
PERSPECTIVA DA FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 
 

REFLECTIONS ON SOCIAL RIGHTS AND SOCIAL PROTECTION IN VIEW OF THE 
FORMULATION, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF SOCIAL POLICIES 

 
 
 

Carlos Alberto Lima de Almeida 
 

RESUMO 
O presente artigo pretende apresentar algumas reflexões relacionadas à formulação, 
implementação e avaliação de políticas sociais, visando demonstrar a importância da questão 
na dimensão do controle social sobre as ações governamentais relacionadas a direitos sociais 
que nos foram assegurados na Constituição Brasileira, tais como o direito a educação e a 
saúde. Para tanto, aborda inicialmente, a relação existente entre a proteção social e a criança 
no Brasil, do império aos dias atuais. Em seguida concentra sua atenção no Plano Presidente 
Amigo da Criança e do Adolescente, que, segundo o governo Lula, foi desenvolvido em 
respeito à legislação brasileira expressa na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS SOCIAIS; POLÍTICAS SOCIAIS; CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 
 
ABSTRACT 
This article aims to present some thoughts related to the formulation, implementation and 
evaluation of social policies, aiming to demonstrate the importance of the issue in the 
dimension of social control over government actions related to social rights that we have been 
assured by the Brazilian Constitution, such as the right to education and health. For this, first 
addresses the relationship between social protection and child in Brazil, Empire to today. 
Then focus your attention on Friendly President's Plan for Children and Adolescents, which, 
according to Lula, was developed in compliance with Brazilian legislation as expressed in the 
1988 Federal Constitution and the Statute of Children and Adolescents. 
KEYWORDS: SOCIAL RIGHTS; SOCIAL POLICY; CHILD AND ADOLESCENT 
 
 

Reflexões sobre direitos sociais e proteção social na perspectiva da formulação, 
implementação e avaliação de políticas sociais 

1. Introdução 

A proteção social à criança e ao adolescente ganhou força no ordenamento jurídico brasileiro 
especialmente após o advento da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida como Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Tanto nas gestões de Fernando Henrique Cardoso quanto nas de 
Luiz Inácio Lula da Silva foram observadas ações governamentais que revelam a inserção do 
tema na agenda governamental.  
Este trabalho pretende articular, inicialmente, a relação existente entre a proteção social e a 
criança no Brasil, do império aos dias atuais. Em seguida concentra sua atenção no Plano 
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Presidente Amigo da Criança e do Adolescente, que, segundo o governo Lula, foi 
desenvolvido em respeito à legislação brasileira expressa na Constituição Federal de 1988 e 
no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Finalmente, oferece reflexões na perspectiva 
da formulação, implementação e avaliação de políticas sociais. 

2. A proteção social e a criança no Brasil: do Império ao Governo Lula 

Antes de tecermos algumas considerações sobre a proteção social conferida a criança no 
Brasil, através da análise da legislação relativa à infância desde o império até os dias atuais, 
devemos fazer uma breve observação quanto ao sentimento de infância.  
O sentimento da infância, aqui compreendido como a consciência da particularidade infantil, 
que distingue a criança do adulto, só começou a surgir a partir do século XVI, desenvolvendo-
se sob duas formas distintas: um sentimento de "paparicação" e um sentimento de 
exasperação. Segundo Philippe Ariès, o primeiro 

surgiu no meio familiar, na companhia de criancinhas pequenas. O segundo, ao contrário, 
proveio de uma fonte exterior à família: dos eclesiásticos ou dos homens da lei, raros até o 
século XVI, e de um maior número de moralistas no século XVII, preocupados coma 
disciplina e a racionalidade dos costumes. 

A compreensão do sentimento de infância é de extrema importância, pois fundamenta, no 
ordenamento jurídico contemporâneo, a necessidade de se estabelecer um tratamento 
diferenciado entre crianças e adultos. A exposição da legislação brasileira, que será feita a 
seguir, bem demonstra as transformações que este sentimento vem sofrendo desde a sua 
identificação no século XVI.  
Um dos primeiros aspectos jurídicos a ser ressaltado no império refere-se ao tratamento 
estabelecido para os menores que praticassem crimes. Neste período, não havia nenhuma lei 
especial, estando os menores submetidos ao Código Criminal que estabelecia a idade penal 
em 14 anos. Entretanto, verificamos que a legislação penal demonstrava uma preocupação 
com os menores infratores, considerando a menoridade civil uma atenuante e prevendo o 
recolhimento dos menores em estabelecimentos especiais. 
No que concerne à proteção a infância em um sentido mais amplo, as políticas imperiais eram 
de caráter nitidamente assistencialista. A legislação editada neste período estava associada às 
obras de caridade da Igreja Católica, a qual se tornara responsável pelas crianças órfãs e 
abandonadas. Na segunda metade séc. XIX verificou-se uma preocupação do governo com a 
formação educacional das crianças, o que deu margem a diversos incentivos para o 
estabelecimento de escolas. Para os administradores do período, a pobreza não poderia 
impedir o acesso das crianças às escolas, o que possibilitou a formação das bases para a 
organização do ensino publico no Brasil. 
A questão da infância no Brasil mudou de enfoque a partir da promulgação da Lei do Ventre 
Livre, de 1871. Isto porque, com os filhos de escravos livres e sem a assistência necessária, as 
crianças tornaram-se objeto de responsabilidade e preocupação por parte do governo. 
Acrescentam-se a este fato, as transformações jurídico-sociais verificadas no país, decorrentes 
da urbanização, especificamente na importância que medicina higienista teve no contexto da 
formação das cidades que passara a demonstrar uma preocupação específica com as crianças. 
No governo republicano, a esfera jurídica passou a ser o principal catalisador da formulação 
do problema relacionado à infância e da busca da sua solução. Neste período o processo de 
urbanização foi mais intenso o que, associado ao modo de produção capitalista, acelerou as 
transformações na sociedade e de seus valores. A partir deste momento problema das crianças 
abandonadas ampliou-se e ganhou visibilidade.  
Nas duas primeiras décadas do século XX legislou-se intensamente com objetivo de 
solucionar os problemas da infância. Neste período, verifica-se uma contraposição entre a 
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defesa da criança e a defesa da sociedade. No que toca às crianças, o debate sobre a 
necessidade de um código especial para elas, respaldava-se na substituição da punição, pela 
profilaxia, educação, recuperação e correção.  
A partir deste momento, verifica-se uma "judicialização da infância", colocando-se a criança 
como uma categoria jurídica: o menor. Os debates sobre a infância abandonada e a 
delinqüente, ampliaram-se, pois a criminalidade entre os menores aumentava 
significativamente. A internação passou a ser um procedimento muito utilizado, tanto para 
repressão dos menores delinqüentes, como para o acolhimento de menores abandonados, ou 
cujos pais foram destituídos do pátrio poder ou não tinham condições de providenciar a 
assistência necessária.  
Em 1926, foi promulgado o Código de Menores, lei que dava uma cobertura ampla das 
situações envolvendo a infância e a juventude, regulamentando também questões 
administrativas. Esta lei regulamentava em minúcias as atribuições da autoridade competente, 
dando-lhes liberdade para fiscalizar e investigar o menor. No entanto, não foi suficiente para 
solucionar os problemas relativos aos menores. 
A partir da década de 30 a questão da infância e da adolescência começou a ser tratada como 
parte importante do projeto de reformulação do papel do Estado, que tem como foco principal 
de sua ação assistencial a família. Tal postura decorre do disposto no art. 127 da Constituição 
de 1937 que dispunha: 

A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do 
Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de 
vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. 

O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta grave dos 
responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do conforto e 
dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral.  
 
Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a 
subsistência e educação da sua prole. 

Com a finalidade de viabilizar assistência à população carente foram criados diversos órgãos 
estatais, a começar pela criação do Conselho Nacional de Serviço Social, que foi seguida de 
outras entidades, tais como o Departamento Nacional da Criança, o Serviço de Assistência ao 
menor, a Legião Brasileira de Assistência, SENAC e o SENAI.  
Não obstante, os problemas relativos aos menores continuavam sob a égide do setor jurídico 
que ditava as leis e as medidas assistenciais a serem seguidas, através da ação jurídico-social 
dos juízes de menor. No decorrer da década, o aumento do número de internações e o grande 
número de crianças e jovens desasistidos demonstraram que este problema era um problema 
de origem eminentemente social, que não poderia ficar restrita aos ditames legais e a atuação 
dos juízes. 
Nas décadas posteriores a compreensão do "problema do menor" voltou-se para outro 
enfoque: as condições do operariado, o que resultou em um esforço do governo para melhorar 
as condições de vida do trabalhador e, conseqüentemente da família e das crianças.  
Outro fato importante ocorrido na década de 40 foi a promulgação do novo Código Penal em 
1940 - que reforçou a necessidade de revisão do Código de Menores o qual deveria imprimir 
um caráter mais social. No entanto, a revisão completa e substancial não se concretizou, sendo 
realizada apenas reformas parciais de caráter provisório, através de leis de emergência. 
Sobre as propostas para formulação de um novo Código de Menores, cabe aqui fazermos uma 
breve observação. As propostas de reformulação do Código de Menores dividiam-se em duas 
correntes que divergiam quanto à própria concepção do menor e quanto à doutrina a ser 
refletida no código. O menor era visto sobre dois prismas: a) enquanto objeto do direito penal 
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e; b) enquanto sujeito de direitos. No que concerne à doutrina, esta se dividia em duas 
perspectivas: a) a judiciária pura; e b) o juizado executivo. 
Observamos também que nessa época os debates sobre a situação da infância começaram a 
tomar vulto em todo o mundo. Na América Latina, as discussões no IX Congresso Pan-
americano da Criança (1948) destacavam a transformação do conceito tradicional de família e 
a necessidade de seu fortalecimento e também das relações comunitárias, como forma de 
prevenir o abandono e a delinqüência.  
No contexto mundial, é relevante a promulgação, no âmbito da Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas, da Declaração dos Direitos da Criança (1959), da qual o 
Brasil foi um dos países signatários. Entretanto, tal documento contrapunha-se a realidade da 
lei vigente no país e as condições subumanas de vida de grande parte das crianças brasileiras.  
A ditadura militar instaurada no país em 1964 contribuiu ainda mais para o agravamento 
dessas condições. Neste mesmo ano, foi extinto o SAM (Serviço de Assistência ao Menor) e 
para substituí-lo, foi criada a FUNABEM, cujas diretrizes básicas não eram compatíveis com 
o regime instaurado. A política de segurança nacional também contribuía para a não solução 
da questão da infância, uma vez que objetivava afastar o grupo de menores que colocassem 
em risco a ordem pública. Durante este período, houve inclusive uma lei que reduziu a 
maioridade penal para 16 anos. 
A reforma do Código de Menores fazia-se cada vez mais urgente, e novamente, os operadores 
jurídicos debatiam como fazê-la. Para um grupo de juízes a reforma deveria estabelecer as 
bases do Direito do Menor definindo o seu conceito (definição, tratamento e prevenção), 
finalidades, atribuições e escopo de sua ação. Enquanto o outro tinha um posicionamento com 
menor rigor jurídico, através do qual buscava-se imprimir a legislação um embasamento 
sócio-pedagógico. 
A lei foi finalmente promulgada em 1979, sendo alvo de muitas críticas, pois era apenas uma 
adaptação para aqueles tempos da lei de 1926, não trazendo soluções para as questões que se 
tornavam cada vez mais urgentes. Este novo código concedia poderes ilimitados ao juiz, o que 
facilitava as injustiças e não conduzia as causas do problema. 
Assim como na vigência do Código de 1926, a internação era a medida mais utilizada para 
"proteger a infância". Na realidade, o que ocorria era o simples afastamento de crianças e 
adolescentes marginalizadas do convívio social. A aplicação desta medida - que deveria ser 
tomada em último caso e por um curto período - era freqüente, provocando os efeitos 
contrários dos pretendidos. Como bem sintetiza Vera Vanin ao analisar algumas pesquisas 
relacionadas à questão: 

[...] as crianças e adolescentes internos lesados em sua identidade não desenvolvem 
sentimentos de pertinência, auto-estima e afetividade; não tinham noção clara de propriedade 
e autoridade e sua sociabilidade estava prejudicada. 

A década de 80 representou uma grande evolução na questão da infância, pois a sociedade 
conscientizou-se que o problema da criança, não é exclusivo do governo, mas de toda 
sociedade. A questão ganhou maior visibilidade com a organização de grupos e instituições 
que formaram um movimento em torno de sua causa. Tal movimento demonstrou ao país que 
crianças pobres não tinham sequer o direito à infância, questionou a prática de se internar 
crianças de baixa renda e ensejou a participação comunitária em beneficio dos menores, 
surgindo novos atores sociais como os educadores, os técnicos em diversas áreas e os 
voluntários.  
Esta ação crescente culminou no movimento "A criança e a Constituinte", que ensejou a 
previsão constitucional de proteção à família, de modo que a criança possa desenvolver-se. 
Esta proteção foi consagrada no art. 227 da Constituição de 1988: 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
Outro resultado desta ação foi a promulgação da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, 
denominada Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto acolheu a doutrina da Proteção 
Integral, já professada na Declaração dos Direitos da Criança da ONU. Sobre esta doutrina, 
destacamos a lição de Elisabeth Maria Velasco Pereira: 

A doutrina da Proteção Integral estabelece que a família é o grupo fundamental da sociedade e 
ambiente natural para o crescimento e bem estar de todos os seus membros e, em particular, 
das crianças e deve receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir 
plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade. 

As principais inovações desta lei com relação ao Código de Menores de 1979, em brevíssima 
síntese, foi a redefinição dos direitos das crianças e jovens e a reorganização das atribuições e 
competências do poder público a nível federal, estadual e municipal, em função da 
municipalização do atendimento.  
Outro aspecto que devemos ressaltar é a instituição do o Conselho Tutelar, que como bem 
coloca Elisabeth Velasco "[...] é um instrumento de plena participação democrática que 
objetiva a atuação e o comprometimento dos cidadãos, através da decisão de seus 
representantes nos destinos das crianças e adolescentes desassistidos, em nosso país". 
Segundo a autora, esta instituição "objetiva convocar a sociedade para participar de um 
projeto integrativo onde se discuta, analise e se busque soluções para o real cumprimento dos 
direitos das crianças e dos adolescentes".  
Do exposto, verifica-se que desde o Império, período em que a sociedade brasileira 
desenvolveu-se e transformou-se consideravelmente, a questão das crianças revelou a origem 
social e política. A questão do menor é mais uma das conseqüências da exclusão social que 
atinge maior parte da população.  
Verificamos portanto, a solução do problema não se dá apenas com a edição de leis, ainda que 
de boa técnica. É necessário, que os juízes que atuam nas Varas de Infância e Juventude 
conscientize-se de sua função político-social e atuem de forma a tornar efetivas as disposições 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este é um imperativo para todos os servidores do 
judiciário relacionados às Varas de Infância e Juventude, tais como psicólogos, oficiais de 
justiça e comissários de menores, bem como as outras funções relacionadas ao Poder 
Judiciário, especialmente o Ministério Público e a Defensoria Pública. 
Dentro deste contexto, destaca-se o posicionamento de Nara Brancher: 

Muito mais que uma lei que garantir direitos à infância e adolescência, o Estatuto surge como 
um novo modelo de sociedade no qual está prevista a participação da sociedade civil que se 
organiza para delibera sobre as políticas de atendimento à infância, mas que também 
pressupõe um engajamento maior dos membros da magistratura em questões essencialmente 
sociais, para que aos poucos a sociedade brasileira veja com outros olhos a infância que ela 
mesma reduz. 

É também necessário que sociedade civil conscientize-se do seu papel, participando das 
discussões relativas a infâncias através dos Conselhos Tutelares, seja atuando como 
Conselheiros ou simplesmente votando em seus componentes e "fiscalizando" a sua atuação.  
Paralelo a estes esforços conjunto para a eficácia do Estatuto, o Estado deve desenvolver 
políticas sociais voltadas para a educação e assistência, provendo as crianças e adolescentes 
os alimentos necessários para o seu desenvolvimento físico, educação, cultura, saúde e lazer. 
Ressaltamos que estas políticas devem incluir também a família, que é o principal núcleo de 
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referência das crianças e adolescentes. Somente desta forma, atender-se-á plenamente o 
direito à infância saudável e feliz. 

 
3. O Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente 

Antes de apresentar o Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente, torna-se 
pertinente questionar: o que é um plano?  
Um plano pode ser considerado como a "soma de programas que procuram objetivos comuns, 
ordena os objetivos gerais e os desagrega em objetivos específicos, que constituirão os 
objetivos gerais dos programas." Um programa pode ser considerado como um "conjunto de 
projetos que perseguem os mesmos objetivos" . E um projeto "consiste num conjunto de 
atividades inter-relacionais e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos 
limites de um orçamento e de um período de tempo dados."  
O Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente foi apresentado pelo governo Luiz 
Inácio Lula da Silva, como sendo desenvolvido em respeito à legislação brasileira expressa na 
Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  
Segundo o governo, o Plano apresentado observava, ainda, os acordos internacionais relativos 
à criança e ao adolescente ratificados pelo Brasil na Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança de 1989. 
O governo Luiz Inácio Lula da Silva mencionava 16 desafios que seriam enfrentados por 
meio de um conjunto de mais de 200 ações desenvolvidas por diversos ministérios. Segundo o 
Plano apresentado, a responsabilidade pela sua implementação seria de uma Comissão 
Interministerial, coordenada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos e composta por 
representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Assistência Social; Ministério das Cidades; 
Ministério da Educação; Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à 
Fome; Ministério da Integração Nacional; Ministério da Justiça; Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; Ministério da Saúde; Ministério do Trabalho Emprego; Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Segundo dados fornecidos pelo governo, tratava-se, pois, de um amplo esforço de articulação 
e integração intergovernamental capaz de promover a necessária sinergia entre as várias ações 
que afetam a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. A Proposta Orçamentária 
deste Plano perfaz o montante de R$ 55,9 bilhões distribuídos ao longo do período 2004-
2007. 
O Plano destacava que os frutos da mudança nas condições de vida das crianças e 
adolescentes brasileiros não serão colhidos, apenas, com a prioridade concedida à questão 
pelo Governo Federal. O sucesso da colheita dependerá, em muito, do apoio e engajamento 
dos diversos entes da federação e de parcerias criativas com a sociedade civil organizada. 
Assim, o Plano, conforme apregoava o governo, deveria ser assumido como uma das 
dimensões de um processo transparente e transformador rumo à construção de um futuro 
melhor para a nossa nação. 
O Plano observava que a Constituição Brasileira introduziu uma nova dimensão às políticas 
públicas da infância e da adolescência ao declarar "prioridade absoluta" à promoção da 
proteção integral da criança e do adolescente, por parte do Estado, da família e da sociedade. 
Esta inovação teria provocado, segundo a visão do governo, transformações legais e 
institucionais, regulamentadas em diversas legislações, sendo a principal o Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal 8069 de 13 de julho de 1990). 
O governo afirmava que o ECA orienta-se pela doutrina da proteção integral às crianças e 
adolescentes contida na "Doutrina das Nações Unidas para a proteção dos direitos da 
infância", a qual reflete, basicamente, quatro instrumentos: (i) a Convenção Nacional das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança; (ii) as Regras Mínimas das Nações Unidas para a 
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Administração da Justiça dos Menores (Regras de Beijing); (iii) as Diretrizes das Nações 
Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil; e (iv) as Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade. No Estatuto também foram 
incluídos dispositivos decorrentes da Convenção nº 138 da Organização Internacional do 
Trabalho, de 1973, sobre a Idade Mínima de Admissão ao Trabalho, fixada em 16 anos, e da 
Convenção de Haia sobre a Proteção das Crianças em Matéria de Adoção Internacional, 
ratificadas pelo Brasil em 1999. 
O ECA, conforme exposto no Plano, garante à criança e ao adolescente todos os direitos 
constantes na Convenção sobre os Direitos da Criança e destaca o princípio democrático da 
participação e do controle da sociedade civil na formulação e na execução das ações públicas 
de promoção e de defesa de direitos. O Estatuto propõe-se a instituir um novo modelo de 
políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos da infância e da adolescência, baseado 
em ações intersetoriais orientadas por alguns princípios fundamentais, como: (i) o direito à 
vida e à saúde; (ii) o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; (iii) o direito à convivência 
familiar e comunitária; (iv) o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; e (v) o direito 
à profissionalização e à proteção ao trabalho.  
O cumprimento da legislação, que é considerada avançada por se constituir a única no 
contexto latino-americano adequada aos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito da Criança, ainda é um desafio no Brasil, principalmente quando se consideram as 
características históricas que marcaram as ações de atenção à criança e ao adolescente no país, 
cuja prática enfatizava os aspectos caritativos e repressivos em detrimento da garantia de 
direitos básicos de cidadania para grande parte da população infanto-juvenil. Essa é a visão 
apresentada pelo governo Lula em seu Plano. 
As crianças e adolescentes brasileiros eram ainda considerados a parcela mais vulnerável da 
população. Muitas delas se defrontavam com problemas decorrentes da pobreza e dificuldades 
de acesso a serviços públicos de qualidade nas áreas de educação, saúde, esporte, lazer e 
profissionalização. Como agravante, a garantia de uma vida saudável é prejudicada pela baixa 
cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo as estimativas 
de que 19,1%, aproximadamente, das famílias brasileiras não são atendidas por rede geral de 
água e 36% não têm acesso a serviços de esgotamento sanitário. Alguns indicadores sociais 
expressam as conseqüências desse quadro de precariedade: os elevados índices de mortalidade 
materna nas capitais, em torno de 74,5 por 100 mil nascidos vivos; as expressivas 
desigualdades regionais no que diz respeito à mortalidade infantil, sobressaindo-se a região 
Nordeste, com uma taxa igual a 44,2 óbitos por mil nascidos vivos, e a região Sul, com 19,7 
por mil; a insegurança alimentar, que assola 23 milhões de brasileiros (14% da população); a 
baixa qualidade do ensino, que leva a que 59% das crianças ainda sejam analfabetas após 
terem cursado pelo menos 4 anos de estudo; e toda a sorte de maus tratos, abusos e violências, 
como a exploração sexual, o desaparecimento e o abandono, que fazem parte do cotidiano de 
grande parte das crianças e adolescentes brasileiros. 
São coincidentes as agendas do Governo e da sociedade no campo dos desafios que deveriam 
ser enfrentados na área da infância e da adolescência. O Governo do Presidente Lula, tendo 
em vista o referido quadro alarmante, tinha a proposta de atuar de forma diferenciada em 
relação à referida parcela da população, reconhecendo que crianças e adolescentes 
necessitavam de atenção especial em respeito a sua condição de seres em desenvolvimento e 
de sujeitos de direitos. Foi com esse intuito que o Governo destacou entre os desafios 
prioritários do Plano Plurianual 2004-2007 - PPA 2004-2007 - o de "reduzir a vulnerabilidade 
das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os 
mecanismos de efetivação de seus direitos". 
Do ponto de vista do conjunto das ações governamentais, aquele Governo afirmou já ter 
desencadeado uma série de medidas coerentes com o objetivo de promover a ampliação dos 
direitos sociais para os segmentos tradicionalmente excluídos dos benefícios da ação do 
Estado. Em tal direção, o Governo Lula destacava a prioridade dada ao combate à fome e à 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8310



redução das desigualdades sociais, cujo passo concreto dizia ter se materializado na 
implementação de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e na 
unificação dos programas de transferência de renda por meio da Bolsa Família. No caso desta 
última medida, o objetivo alegado foi o de melhorar a gestão do gasto público, ampliar a 
cobertura da população atendida, aumentar o valor do benefício financeiro concedido e 
contribuir para a universalização do acesso aos direitos sociais básicos, associando a 
transferência direta de renda às ações de saúde, nutrição, assistência social e educação. Entre 
as metas da Bolsa Família, cabe destacar aquelas que contribuiriam diretamente para a 
consecução dos desafios presentes no Plano, tais como: a ampliação da escolaridade; a 
redução da evasão e da repetência escolar; a redução do analfabetismo; a atenção à saúde e o 
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das crianças, e a redução da 
mortalidade materno-infantil. 
Segundo o governo, o Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente não era uma 
proposta encerrada; isto significava que, ao longo do processo de sua implementação, novas 
ações poderão ser incluídas a partir do debate permanente com a sociedade. O Plano de Ação 
era composto pelos quatro Compromissos internacionais assumidos pelo Presidente da 
República: 1- Promovendo Vidas Saudáveis; 2- Provendo Educação de Qualidade; 3 - 
Proteção Contra Abuso, Exploração e Violência; e 4- Combatendo HIV/AIDS. Sob cada um 
desses grandes compromissos encontram-se os desafios que as diversas ações e programas 
governamentais deveriam enfrentar.  
 
4. Reflexões sobre o Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente na perspectiva da 
formulação, implementação e avaliação de políticas sociais. 

O exame da proteção social conferida à criança no Brasil, através da análise da legislação 
relativa à infância desde o império até os dias atuais, demonstra a pertinência do tema, sempre 
presente na agenda governamental. Maria Eliana Labra observa que 

[...] uma política pública é um conjunto (cluster) de atores, instituições, processos de decision-
making e resultados, existindo relações causais entre os quatro componentes mencionados. A 
natureza precisa dessas relações pode ser contingente devido a constrangimentos ou induções 
maiores à formação política. Quer dizer, os atores políticos e as arenas de política podem não 
se correlacionar diretamente com os processos decisórios e com os resultados das políticas ao 
longo do tempo. Isto remete à centralidade do tempo e do ritmo na (re)produção e 
transformação dos sistemas sociais, entendendo "tempo" não como variável linear e o 
"timing" como o ritmo nacional em comparação com o contexto internacional. 

O artigo 227 da Lei Maior impõe como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  
Vários atores, portanto, devem estar compromissados com a proteção à criança. 
As políticas sociais podem ser consideradas como a "intervenção estatal pelo fornecimento de 
bens sociais dirigidos a todos os cidadãos de uma mesma sociedade (nação) que por eles se 
responsabilizam e dos quais são merecedores, podendo ou não deles precisar" .  
Nesta dimensão, o Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente trabalhava com a 
perspectiva social de proteção à criança. No documento apresentado pelo governo, 
encontravam-se elementos relacionados aos seguintes desafios:  
• No âmbito do primeiro Compromisso, "Promovendo Vidas Saudáveis", encontram-se os 
desafios de (i) Redução da Mortalidade Infantil; (ii) Redução da Mortalidade Materna e 
Atenção à Saúde Reprodutiva; (iii) Segurança Alimentar e Combate à Desnutrição; (iv) 
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Atenção à Saúde e ao Desenvolvimento da Criança e do Adolescente; e (v) Ampliação do 
Acesso ao Saneamento e à Água Potável de Qualidade. 
• No segundo Compromisso, "Provendo Educação de Qualidade", foram incluídos os 
seguintes desafios: (i) Expansão e Melhoria da Educação Infantil; (ii) Ampliação da Educação 
Básica de Qualidade; (iii) Promoção da Educação Especial; e (iv) Alfabetização de Jovens e 
Adultos. 
• O terceiro Compromisso, intitulado "Proteção contra Abuso, Exploração e Violência", 
engloba quatro desafios: (i) Apoio à Criança e ao Adolescente em Situação de 
Vulnerabilidade Social; (ii) Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do 
Adolescente; (iii) Combate à Exploração Sexual; e (iv) Proteção contra a Violação dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes. 
• Finalmente, o Compromisso "Combatendo HIV/AIDS" contém três desafios: (i) Prevenção 
da Transmissão das DST/AIDS; (ii) Apoio a Crianças e Adolescentes Infectados pelo 
HIV/AIDS; e, (iii) Atenção aos Órfãos e Filhos de Mães Soropositivas. 
Entretanto, embora o Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente apresentasse 
elementos relacionados à sua formulação e aos desafios que se obrigava, observamos que 
seriam necessários alguns esclarecimentos mais específicos no que concerne e à sua 
implementação e a absoluta ausência de indicação ao contexto de sua avaliação. Destacamos 
que o governo anunciava que a Proposta Orçamentária do Plano perfazia o montante de R$ 
55,9 bilhões distribuídos ao longo do período 2004-2007. Isto porque, como leciona Bernardo 
Kliksberg: 

Una sociedad civil cada vez más articulada y, activa esta exigiendo real participación 
ciudadana en el diseño e implementación de las políticas publicas, transparencia, control 
social, profundizar la descentralización Del Estado y metas semejantes . 

No que tange à implementação, a referência estava sendo realizada por uma "Comissão 
Interministerial, então coordenada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos", tratando-se 
de um "amplo esforço de articulação e integração intergovernamental capaz de promover a 
necessária sinergia entre as várias ações que afetam a qualidade de vida das crianças e dos 
adolescentes", carecendo de maior transparência e especificação no que se referia às 
responsabilidades de cada órgão, às metas, aos recursos específicos e aos prazos.  
Quanto ao contexto de avaliação, Ana Paula Viana, citando Rolando Franco e Ernesto Cohen, 
observa que as análises de políticas públicas ou projetos sociais podem ser de quatro tipos: 
investigação, investigação avaliativa, avaliação e monitoramento. (são diferenciados pelos 
momentos em que são realizados: antes, durante ou depois da realização política); pelo objeto 
do estudo, pelos objetivos do estudo, pelas técnicas que empregam; e pela relação que 
estabelecem com a política.  
Por fim, no que se refere à avaliação, o Plano não previa nenhuma forma de avaliação 
posterior a sua implementação como forma de examinar, qualitativamente e 
quantitativamente, os impactos e os resultados decorrentes da implementação da Política 
Pública. 
Para Regina M. Faria a avaliação pode ser vista sobre três aspectos:  
- do ponto de vista metodológico, a avaliação é uma atividade que obtém, combina e compara 
dados de desempenho com um conjunto de metas escalonadas; 
- do ponto de vista de sua finalidade, a avaliação responde a questões sobre a 
eficácia/efetividade dos programas e, neste sentido, sua tarefa é julgar e informar; 
- do ponto de vista de seu papel, a avaliação detecta eventuais falhas e afere os méritos dos 
programas durante sua elaboração. Neste sentido, sua tarefa é formativa, permitindo a 
correção ou confirmação de rumos. 
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Kátya Maria Nasiaseni Calmon acrescenta ainda que a "avaliação é um dos mais importantes 
instrumentos de feedback capaz de contribuir para o aprendizado organizacional". É através 
dos dados da avaliação que os administradores públicos poderão implementar novos 
programas e aperfeiçoar a gestão das políticas governamentais. Esta interação entre 
planejamento e implementação, origina um processo descrito como aprendizagem 
organizacional. 
Baseada na concepção de Chris Argyris e Donald Schön, a autora afirma que : 

A avaliação de programas constitui um dos mecanismos de feedback mais importantes na 
organização, capaz de detectar erros na sua forma de agir, indicar como corrigi-los, e 
contribuir para melhorar a eficiência e a eficácia organizacional. A avaliação de programas 
pode gerar aprendizagem organizacional, a partir do momento em que a organização busque 
utilizar sistematicamente esse mecanismo de feedback, seja de maneira instrumental ou 
conceitual, para aperfeiçoar ou mudar a sua forma de agir. 

As políticas públicas são comumente avaliadas sobre três aspectos: efetividade, eficácia e 
eficiência.  
A efetividade consiste no "exame da relação entre a implementação de um determinado 
programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termo de uma 
efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida das populações atingidas pelo 
programa sob avaliação".  
A eficácia consiste na "relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um 
determinado programa e seus resultados efetivos".  
Note-se que estes dois termos não devem ser tomados como sinônimo. Regina M. Faria bem 
caracteriza a diferença entre estes: "eficácia é uma dimensão do processo de desenvolvimento 
e implementação do programa, enquanto efetividade é uma dimensão do resultado, ex-post, 
destinada a averiguar o alcance das metas."  
E, por fim, a eficiência consiste na "avaliação da relação entre o esforço empregado na 
implementação de uma dada política e os resultados alcançados".  
Verifica-se portanto, que a avaliação constitui-se em uma etapa fundamental para as políticas 
públicas, posterior à sua implementação, através do qual se determina o grau em que foram 
alcançadas as finalidades do plano e tem por principal finalidade influenciar sua reformulação 
de modo a torná-las mais efetivas, eficazes e eficientes.  
5. Conclusão 
Apesar da longa trajetória da proteção social da criança e dos avanços verificados no campo 
legislativo e na formulação e implementação de políticas públicas a situação das crianças e 
adolescentes em nosso país ainda enseja muitas ações do governo e da sociedade. 
Sem dúvidas, o Estatuto da Criança e do Adolescente representou um grande avanço na 
legislação sobre a criança, mas a sua efetividade e a definitiva consagração na doutrina da 
Proteção Integral que o fundamenta dependem da implementação de políticas públicas que 
garantam os direito sociais de nossas crianças e adolescentes. 
Cumprindo o seu dever, o governo Lula lançou o Plano Presidente amigo da criança, que 
tinha dois objetivos básicos: promover a saúde (física e psíquica) e a educação, o que se 
depreende dos quatro compromissos contidos no documento "Um Mundo para as crianças" 
(1- Promovendo Vidas Saudáveis; 2- Provendo Educação de Qualidade; 3- Proteção Contra 
Abuso, Exploração e Violência; e 4- Combatendo HIV/AIDS).  
Entretanto, verifica-se que o Plano carecia, em alguns pontos, de especificidade de alguns 
objetivos, o que poderia dificultar a sua implementação. Além disso, não previa a realização 
de processos avaliativos, fundamentais para a reformulação das políticas públicas, de modo 
que estas sejam efetivas, eficazes e eficientes, possibilitando o pleno desenvolvimento das 
crianças e garantindo-lhes uma vida digna, objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil. 
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Refletir sobre os meios de implementação, formulação e a necessidade de avaliação de 
políticas sociais nos aproximam da possibilidade de mecanismos de maior controle social 
sobre as ações governamentais que pretendem garantir direitos sociais que nos foram 
assegurados na Constituição Brasileira. 
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RESUMO 
Este artigo está dividido em três partes. Na primeira, apresenta uma reconstrução do sentido 
da seguridade social a partir da noção de segurança jurídica. Nas duas seguintes, analisa dois 
tipos distintos de experiências internacionais voltadas à proteção dos direitos de seguridade 
social, do trabalho e moradia. A primeira deriva dos resultados de mais de uma década de 
supervisão internacional, disponíveis num documento da ONU que vem ganhando a atenção 
de tribunais e Cortes Constitucionais como fundamento de interpretação dos direitos de 
seguridade social: o Comentário Geral n. 19, do Comitê de Direitos Econômicos Sociais e 
Culturais (Comitê DESC). Depois, o artigo analisa quatro leading cases proferidos pelas 
Cortes internacionais da África do Sul e da Colômbia. O argumento central do artigo é uma 
defesa da "responsividade judicial" e da "interpretação evolutiva de direitos fundamentais 
sociais". As justificativas têm como base as premissas de uma teoria brasileira dos direitos 
fundamentais sociais, a experiência do Comitê DESC e as inovações interpretativas que visam 
superar críticas e objeções convencionais à efetivação dos direitos fundamentais de 
seguridade social e do trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. SEGURIDADE 
SOCIAL. RESPONSIVIDADE JUDICIAL 
 
ABSTRACT 
This article is divided into three parts. At first, it presents a reconstruction of the meaning of 
social security from the notion of legal security. In the two following it examines two distinct 
types of international experiences aimed at protecting the social security, labor and housing 
fundamental rights. The first experience derives from the results of more than a decade on 
international supervision. It´s available in one UN´s document that is gaining more attention 
from the Constitutional Courts as grounds of constitutional interpretation of social security 
rights: it is the General Comment No. 19, elaborated by the ESCR Committee. The article 
then examines four leading cases handed down by the international courts of South Africa and 
Colombia. The central argument of the paper is a defense of "judicial responsiveness" and 
"evolutive interpretation” in the area of fundamental social rights. The justification is based 
on the assumptions of brazilian theory of fundamental social rights, in the experience of 
ESCR Committee and in the interpretive innovations aimed at overcoming objections and 
criticism of conventional enforcement of fundamental social rights. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL SOCIAL RIGHTS. SOCIAL SECURITY. JUDICIAL 
RESPONSIVENESS 
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Introdução 

As políticas sociais são formas de intervenção estatal que afetam diretamente a 

dinâmica dos sistemas econômicos, o bem-estar social, as instituições sociais e as relações 

sociais. Existem para promover redistribuição de riqueza, estimular a produção econômica e a 

segurança coletiva. As políticas sociais, por isso, podem ser vistas como aliadas da política 

econômica na realização dos objetivos nacionais.  

Há, no entanto, importantes críticas contra esse entendimento. Algumas delas têm 

matriz acentuadamente ideológica, pois associam os princípios da solidariedade e da 

universalidade, que fundamentam o conjunto dos direitos do welfare state, ao avanço da 

estratégia comunista (GOLDWATER 1987), outras são estruturadas em argumentos de 

eficiência econômica (FRIEDMAN 1962; GILDER 1982), procuram evidenciar que os gastos 

públicos com políticas de proteção social resultam em catastróficas inconsistências sistêmicas, 

como a inflação e a perda de competitividade econômica que pioram, no fim, as condições 

gerais de vida da população-alvo das políticas sociais. Há outras críticas baseadas em 

questões morais, procuram salientar que a moral cívica resultante do welfare state é geradora 

de dependência. Muitos autores trataram dos processos políticos como um caminho para a 

dependência (LIPSET e Rokkan 1967), mas há críticas específicas dirigidas aos programas do 

welfare state como soluções que estimulam as pessoas a ficar em casa, em vez de atuarem no 

mercado de trabalho, e de se tornarem produtivas (WILSON 1985). É como se os programas 

de seguridade social estimulassem uma cidadania dependente do Estado.  

Mesmo diante desses, e de outros discursos críticos, a maioria dos quais oriundos do 

pensamento liberal ou conservador[1], e outros tantos advindos até do pensamento progressista 

(ESPING-ANDERSEN, 1990), as políticas sociais ainda são uma forma de prestação direta 

de bem-estar pelo Estado. São programas de saúde, ajudas financeiras diretas a indivíduos ou 

a famílias, intervenções regulatórias redistributivas que vão de reformas fundiárias a 

tributação progressiva, além de variadas modalidades de prestação direta de bens (moradia, 

alimentos, educação etc.) (UNRISD, 2006). 

Ampliar os horizontes da efetividade dos direitos humanos inscritos no sistema 

internacional é tarefa que exige superar essas críticas ideológicas, econômicas e morais. Em 

síntese, tornar os direitos de seguridade social, e outros direitos sociais adjacentes, mais 

familiares à linguagem dos direitos fundamentais sem, no entanto, confundi-los com 

revolução marxista, dependência moral e ineficiência econômica.  

O esforço para integrar os direitos de seguridade social definitivamente à categoria 

dos direitos fundamentais exige, por um lado, reformulação da agenda e das estruturas 

responsáveis pelas políticas sociais convencionais para lhes dar sustentabilidade (ESPING-
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ANDERSEN e Duncan Gallie 2001). Exige também revisões conceituais na teoria jurídica 

dos direitos de welfare state. A teoria dos direitos fundamentais precisa evoluir para uma 

concepção integrada. As políticas públicas precisam alcançar uma capacidade de ação que 

lhes dê condições de integrar políticas sociais e política de desenvolvimento econômico; 

liberdades individuais, direito civis e direitos sociais.  

Se a visão integrada dos diretos fundamentais é uma exigência da cultura atual dos 

direitos humanos, ainda assim as políticas sociais diferem das políticas econômicas e as 

liberdades e direitos civis também diferem dos direitos sociais. A experiência dos últimos 60 

anos mostra, contudo, que a teoria dos direitos fundamentais tem se dedicado a identificar 

diferenças mais do que identidades entre ambas (KONKAR 2009). Superar essa visão 

fragmentada é uma condição que se impõe à teoria dos direitos sociais fundamentais 

(PIOVESAN 2004; MULLER 2009). Políticas sociais e direitos fundamentais sociais devem 

ser vistos, não por contraste em face das liberdades políticas e econômicas, mas como 

evolução do sentido e do alcance das liberdades fundamentais.  

Um passo nessa direção é reler a seguridade social a partir da evolução da segurança 

jurídica. Outro é identificar evoluções conceituais na experiência de organismos 

internacionais supervisores da aplicação de convenções internacionais pertinentes. Outro 

passo, ainda, é analisar a estrutura argumentativa da interpretação constitucional que envolve 

essa categoria de direitos e compreender particularidades e inovações das decisões judiciais 

que precisam enfrentar as críticas e as objeções correntes, mencionadas acima.  

Este artigo, por isso, está dividido em três momentos. No primeiro, dedica-se a 

reconstruir o sentido da seguridade social a partir da noção de segurança jurídica com o 

intuído de demonstrar a ligação e a evolução ocorrida entre ambos. Nas duas partes seguintes 

são analisadas duas experiências internacionais na área dos direitos sociais fundamentais. A 

primeira deriva da atuação de um organismo internacional responsável pela supervisão das 

obrigações internacionais com direitos de seguridade social. São os resultados de mais de uma 

década de supervisão de políticas de seguridade social organizados num só documento que 

ganhando a atenção de tribunais e Cortes Constitucionais como fundamento de interpretação 

constitucional dos direitos de seguridade social: o Comentário Geral n. 19, do Comitê de 

Direitos Econômicos Sociais e Culturais (Comitê DESC). Depois, são analisados quatro 

leading cases: dois proferidos pela Corte Constitucional da África do Sul e dois pela Corte 

Constitucional da Colômbia.  

A eleição dessas Cortes se deve ao fato de ser uma jurisprudência pouco conhecida 

no Brasil, mas que vêm chamando a atenção de muitos analistas internacionais (MAUS 

2009;SUNSTEIN 2001), quer pelas soluções criativas, quer pelas dificuldades dramáticas que 
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precisam ser enfrentar na efetivação de direitos sociais. Neste artigo, defende-se a necessidade 

de uma investigação mais aprofundada dessas fontes internacionais não só por que as 

experiências internacionais são decisivas para o teste de validade das hipóteses de uma teoria 

local, mas também por que esse parece ser o caminho adequado para o desenvolvimento de 

uma concepção cosmopolita (HABERLE 2003) de interpretação de direitos fundamentais.  

Seguridade social como evolução da segurança jurídica 

A segurança jurídica é um clássico emblema da primeira geração de direitos 

fundamentais. A seguridade social[2], um emblema da terceira geração. Ambos, no entanto, 

estão essencialmente integrados[3], exatamente como todos os direitos humanos, na visão atual 

das democracias constitucionais.  

A segurança jurídica é princípio geral de direito que tem suas origens no ideário do 

rule of law, do estado de direito liberal. É a segurança que faz definitivos os direitos 

adquiridos; que condiciona a criação de novos deveres à autorização legal e que limita 

restrições das liberdades individuais. A segurança jurídica, nesse sentido básico, protege 

liberdades individuais e outras posições jurídicas adquiridas nos negócios da vida civil (status 

jurídico)[4]. Tem um caráter conservador e, por isso, serve bem ao moderno ideário do 

governo de leis, fundamento da primeira geração dos direitos fundamentais.  

Esse mesmo ideal de segurança jurídica como governo de leis ampliou seu alcance 

para assumir também, ainda na arquitetura das democracias liberais modernas, o sentido de 

proteção jurídica do regime político. Todas as democracias modernas protegeram 

juridicamente as liberdades individuais e civis, e suas instituições políticas basilares 

(republicanas, eleitorais, representativas, forma de estado e separação de poderes[5]). O 

significado de segurança jurídica alcançou o status quo civitas. Essa concepção de segurança 

jurídica, ainda que ampliada, mantém um sentido de conservar algo e, por isso, adapta-se bem 

ao ideário fundante das democracias liberais. 

O ideário liberal da segurança jurídica incorporou ainda outros significados: dele 

emergiu o ideal de segurança pública. Todas as democracias liberais[6], por mais ciosas que 

sejam dos direitos de liberdade pessoais, não hesitaram em autorizar o Estado a restringi-las 

severamente como forma de punir agressões físicas e patrimoniais. A segurança jurídica, 

nesse sentido, protege a paz civil (status quo civitatis). Serve bem ao ideário de paz e ordem, 

fundantes das democracias liberais.  

Para além da segurança jurídica nesses sentidos mencionados, as democracias 

liberais construíram a ideia de que as liberdades individuais são elementos que constituem 

uma sociedade justa. A justiça civil depende das garantias inerentes às liberdades individuais 
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(BERLIN 1991; CONSTANT 1985; RAWLS 2000). Por conta disso, as liberdades deveriam 

gozar de uma fundamentalidade diferenciada no interior de um ordenamento jurídico 

legítimo. Foram qualificadas, por isso, como direitos essencialmente constitucionais e de 

hierarquia normativa superior (RAWLS 2000). Disso se segue que eventuais colisões entre 

esses direitos essencialmente constitucionais e outras obrigações previstas em leis deveriam 

resultar na máxima segurança dessas liberdades/direitos constitucionais (BREYER 2004).  

O controle de constitucionalidade (judicial review), seja pelo modelo americano, 

seja pelo europeu, deu uma nova conformação aos sentidos básicos da segurança jurídica 

enquanto rule of law. Fez o direito ocidental evoluir para novas formas de proteção (do 

sistema representativo para o sistema judicial) contra ameaças e violações de suas liberdades 

fundamentais. Depois do judicial review, nem as leis podem violar direitos constitucionais. 

Diante das leis, os direitos constitucionais não se abalam, são rígidos (FERRAJOLI 2007, 

36). Essa noção de rigidez constitucional carregou para a doutrina dos direitos constitucionais 

o ideário da proibição de retrocessos (SARLET 2004) em matéria de direitos fundamentais 

que, imediatamente, tornou-se um componente do sentido evoluído de segurança jurídica: não 

pode haver retrocessos em direitos fundamentais. 

Depois da institucionalização do direito constitucional como sistema de normas 

superiores, nem governos, nem leis podem violar o sistema estabelecido de direitos 

fundamentais. Violar é retroceder. Esse entendimento, apesar de seus avanços, é uma forma 

conservadora de segurança jurídica, pois protege o status quo (as liberdades individuais e os 

direitos civis e políticos) contra arbitrariedades civis e estatais.  

Nova evolução de sentido da segurança jurídica vai se dar quando o imperativo 

passa a ser proteger as pessoas contra os arbitrariedades sócio-econômicas que ameaçam a 

dignidade humana. Eis o fundamento dos direitos de seguridade social.  

Desde 1919, com o tratado de Paz de Versalhes, que também deu origem à 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), os direitos sociais do trabalho são reconhecidos 

como direitos humanos. Todas as convenções da OIT que vieram depois incorporaram os 

direitos sociais do trabalho aos direitos humanos. E foi essa abordagem da OIT que 

influenciou a redação da Declaração Universal, de 1948, composta por dois grupos de direitos 

fundamentais: os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. É por 

isso que, na arena dos tratados e convenções internacionais, aceitam-se que todos os direitos 

humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados (TRINDADE 

1997; KONKAR 2009). 

As inovações conceituais atreladas a direitos econômicos, sociais e culturais que 

aderiram ao novíssimo conceito de direitos humanos, em 1948, também promoveram 
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alterações na concepção de garantias contra riscos e arbitrariedades. Se antes os riscos e 

arbitrariedades tinham origem nas relações civis e no poder de imperium do Estado, agora 

também podem ter origem nas relações de trabalho e nas relações sociais desiguais. Admitir 

riscos e arbitrariedades sociais como causas da condição desumana é sinal de evolução no 

ideário da segurança jurídica para a seguridade social. 

Esse sentido ampliado da segurança jurídica como proteção contra riscos e 

arbitrariedades do sistema econômico e social surgiu, primeiramente, na arena internacional; 

só mais tarde repercutiu no direito interno (COURTIS 2008; RIERA 2006; CRAVEN 1993). 

Até meados dos anos 50 do século XX, apenas parte dos direitos humanos eram assegurados 

constitucionalmente como direitos fundamentais. Os direitos sociais passaram a ser 

constitucionalizados apenas a partir da segunda metade do século XX. Daí se concluir que 

democracia e direitos sociais andaram dissociados. Quando se integraram, ainda ficaram 

ressalvas e hesitações[7].  

A seguridade social é ideário nascido da cultura da dignidade humana, da 

solidariedade e da universalidade. Mas é, também, resultado de uma da concepção evoluída 

de segurança jurídica, tanto que é um sistema de direitos, instituições e programas 

fundamentais do Estado, com sede em convenções internacionais de direitos humanos e no 

direito constitucional. Seu propósito é proteger expectativas de adequado desenvolvimento 

humano, contra riscos e arbitrariedades do sistema econômico e social, por meio de soluções 

solidárias de financiamento da equidade social[8]  

Os direitos de seguridade social passaram à condição de direitos fundamentais sem 

se tornar conservadores. Diferente dos direitos de liberdade, mas semelhante à maioria[9] dos 

direitos sociais, os direitos de seguridade social são vínculos que obrigam o Estado a prestar 

serviços destinados a modificar o status quo dos sujeitos a eles vinculados. São mandamentos 

para que sejam executadas políticas sociais orientadas para a promoção da dignidade, da 

equidade social e da proteção das pessoas contra riscos e vulnerabilidades humanas e sociais 

(condições de saúde e consequências de uma economia de mercado). 

A aplicação desses direitos fundamentais tem variadas formas de controle. A seguir 

serão analisadas duas experiências complementares e suas soluções inovadoras: primeiro as 

experiências de um organismo internacional de supervisão, depois, leading cases de Cortes 

Constitucionais de países com problemas sociais semelhantes, ou até mais graves do que os 

do Brasil. Tanto uma quanto as outras devem trazer mais luzes ao debate dedicado a teorizar 

os direitos de seguridade social como direitos fundamentais e a superar objeções 

conservadoras e as críticas ideológicas, econômicas e morais. 
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Supervisão internacional da seguridade social: experiência acumulada 

pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê 

DESC), da ONU. 

O Comitê DESC elabora, regularmente, comentários gerais sobre as condições de 

cumprimento, pelos Estados-Parte, dos direitos e deveres inscritos no Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). Esses comentários são reconhecidos, 

atualmente, como importantes fontes de interpretação das normas do PIDESC. O que 

surpreende não é que tais comentários sejam utilizados para compreender o instrumento 

internacional, mas que tais comentários venham sendo utilizados também, pela jurisprudência 

nacional, como fonte de interpretação constitucional desses direitos (COURTIS 2008; 

CRAVEN 1993; MAUS 2009), sempre que os casos guardem relação com o PIDESC. Desse 

modo, pode-se dizer que vem surgindo, a partir dessa experiência, uma nova possibilidade 

para a interpretação conforme a Constituição. 

O Comentário Geral 19 (ONU, 2008) é uma singular fonte de compreensão quanto 

ao que há de consensos, em matéria de seguridade social, na experiência de mais de uma 

década de relatórios elaborados pelos Estados signatários. Seria uma extravagância não adotar 

esse documento como fundamento de interpretação constitucional. É um instrumento 

descritivo do modo como os Estados cumpriram suas obrigações e normativo quanto ao modo 

como os Estados devem agir para assegurar a plena oferta dos padrões mínimos de seguridade 

social.  

A análise dos Comentários revela que há um consenso internacional quanto à 

obrigação estatal de garantir um nível mínimo indispensável de prestações na área da 

seguridade social. Os serviços essenciais indispensáveis estão na área da saúde, desemprego e 

subemprego, moradia, água, saneamento, alimentação e educação. E as políticas que devem 

implementar proteções nessas áreas devem contemplar, no mínimo, os seguintes programas: 

1. serviços de saúde (preventivos e curativos); 2. ajuda financeira e serviços médicos 

indispensáveis à maternidade (atendimento pré-natal, parto e pós-natal); 3. Ajuda financeira e 

serviços de acompanhamento para garantir os cuidados indispensáveis aos deficientes e 

órfãos; 4. Ajuda financeira e serviços de acompanhamento para assegurar que todas as 

crianças e adolescentes de famílias carentes não sejam explorados econômica ou socialmente. 

5. ajuda financeira aos impossibilitados de trabalhar (por razões de saúde, acidente, idade, 

desemprego); 6. ajuda financeira a trabalhadores a tempo parcial, eventuais e informais. 

O Comitê entende que violações a esses direitos podem decorrer de atos de comissão 

ou de omissão. Os de comissão são usualmente retrocessivos, ou seja, são atos que 
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deliberadamente definem a seguridade social de maneira muito restritiva (§4), que revogam 

direitos ou que, decididamente, dificultam seu exercício (§64), por exemplo, quando não 

aloca meios suficientes para realizar as ações exigidas pelo PIDESC ou quando não fiscaliza 

(nem responsabiliza) jurisdicionados que não cumprem obrigações securitárias.  

Violações aos direitos de seguridade social decorrentes de atos omissivos vêm sendo 

identificadas com medidas insuficientes para garantir o chamado nível mínimo (§59a) de 

seguridade social. Dentre os mais destacados atos omissivos estão: 1. a não aplicação da 

legislação vigente, 2. a gestão não sustentável dos planos de previdência; 3. a não revogação 

de legislação manifestamente incompatível; 4. a não regulação de certas atividades que, 

reconhecidamente, violam direitos de seguridade social; 5. a negligência quanto à busca de 

apoio internacional para viabilizar o exercício mínimo desses direitos; 6. a falta de 

informações precisas (indicadores, análises de resultados) sobre o cumprimento dos direitos 

de seguridade.  

A análise dos comentários sugere que há uma forte presunção internacional de que 

seja proibido adotar medidas regressivas relativas à seguridade social (§42). Tanto é assim 

que o Estado que as adotar terá de provar, perante o Comitê DESC: 1. que tem uma 

justificativa razoável; 2. que analisou detidamente todas as alternativas possíveis; 3. que todas 

as partes afetadas pelas medidas participaram da decisão; 4. que as medidas não são 

discriminatórias; 5. que as medidas terão uma repercussão sustentável e que não foram 

violados direitos adquiridos; 6. que nenhum grupo foi privado de um acesso ao mínimo 

indispensável de seguridade. 

Apesar de o direito à seguridade social ter sido reafirmado tão categoricamente no 

direito internacional, apenas 20% da população mundial conta com serviços adequados de 

seguridade social (§7). Por isso, o Comitê recomenda que os Estados Partes empenhem o 

máximo de seus recursos disponíveis para realizar o direito de todas as pessoas à seguridade 

social mínima, sem nenhum tipo de discriminação negativa, especialmente entre homens e 

mulheres e, especialmente, entre trabalhadores da economia estruturada e os da economia não 

estruturada.  

O relatório revela que o não cumprimento, ou o cumprimento insuficiente, de 

obrigações para com a seguridade social é, normalmente, justificado com a alegação da 

reserva do possível. Tal motivação, porém, não é aceita pelo Comitê como suficiente. O 

argumento da escassez de recursos deve ser provado com evidências de que o Estado adotou 

todas as medidas mais adequadas para cumprir suas obrigações mínimas(§60).   

Os Estados, em especial o que estão em situação de descumprimento ou de 

cumprimento insuficiente de suas obrigações junto à ONU, devem reconhecer o papel 
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decisivo que a cooperação internacional têm na efetivação dessas políticas de seguridade 

social. As obrigações internacionais dos Estados signatários do PIDESC são muito mais 

amplas do que a noção de cooperação internacional, à primeira vista, pode sugerir. O Estado, 

que tem o dever de não prejudicar terceiros, pode atuar também para evitar que seus 

jurisdicionados violem, no exterior, tais direitos. Além disso, a cooperação internacional é 

decisiva para a proteção dos trabalhadores que migram periodicamente ou que são apátridas. 

Além disso, o Comitê recomenda que o Estado signatário considere os direitos de seguridade 

social em todas as decisões internacionais de que participar. Assim, nas discussões sobre 

acesso ao crédito internacional, sobre a atuação do Banco Mundial, OMC e FMI, na regulação 

de mercados, em questões bélicas ou religiosas, enfim, em todas as questões internacionais de 

que o Estado for parte deve se comprometer a propugnar para que outros campos não 

interfiram na adequada prestação dos serviços de seguridade social.  

O PIDESC não é concebido como norma programática pelo Comitê. Bem ao 

contrário, é visto como um instrumento que também impõe obrigações imediatas aos Estados. 

Por exemplo, eliminar todas as formas discriminatórias de acesso aos serviços de seguridade 

social, adotar as mais adequadas soluções de aplicação de recursos públicos; lograr a cabal 

aplicação do princípio da melhoria contínua das condições de vida de todas as pessoas; e do 

mais elevado nível possível de saúde física e mental[10]. A efetivação desses direitos requer 

políticas públicas responsivas, isto é, estratégias racionais para destinar recursos (humanos e 

financeiros) suficientes aos fins esperados.  

Como se pode notar, os direitos de seguridade social são interpretados pelo Comitê 

como garantias jurídicas plenamente estabelecidas. E nessa medida, são vistos como direitos 

plenamente justiciáveis. Como o Comitê exige que os Estados ofereçam procedimentos de 

reparação de danos e de acesso à justiça para tornar efetivos os direitos de seguridade social, 

deve-se reconhecer a relevante contribuição do Comitê para fundamentar interpretações do 

PIDESC ou de interpretações constitucionais quando os direitos fundamentais tiverem relação 

direta com o instrumento internacional.  

A seguir serão analisados quatro hard cases relativos à seguridade social e a outros 

direitos sociais, ocorridos na África do Sul e na Colômbia. São casos úteis para a pesquisa 

brasileira em direitos fundamentais sociais porque são Cortes de países com problemas sociais 

tão dramáticos quanto os da sociedade brasileira; são democracias novas, como a brasileira; 

também têm um sistema de Constituições rígidas e adotam uma concepção ampliada de 

direitos fundamentais. Além dessas semelhanças com o Brasil, essas decisões utilizaram a 

experiência do Comitê DESC e de outros organismos internacionais supervisores de direitos 
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humanos para fundamentar suas interpretações constitucionais. Essa é uma novidade que 

precisa ser melhor aproveitada pela agenda investigativa e pela jurisprudência no Brasil. 

O objetivo, agora, como já anunciado, é ver como essas Cortes estão promovendo a 

evolução dos direitos de seguridade social e de outros direitos sociais e como estão 

enfrentando as críticas e as objeções antes notadas, a partir de fontes e instrumentos 

internacionais.  

O primeiro caso (Soobramoney case) envolve o direito à saúde. Revela as 

dificuldades e hesitações da Corte sul-africana em efetivar o direito a tratamentos médicos 

emergenciais. É um caso que discute as condições de aplicabilidade do direito à vida saudável 

quando a decisão afeta apenas um interesse individual. Não aplica princípios estabelecidos em 

Convenções internacionais e da Constituição. É um caso relevante porque a Corte reconheceu 

as limitações da sua jurisprudência passada e reclamou respostas evolutivas para casos 

futuros. 

O segundo caso (Grootboom case) envolve o direito à moradia e intervenção na 

discricionariedade governamental. Revela o elevado senso de responsividade da Corte sul-

africana em efetivar o direito social de moradia condigna e de não se omitir diante da 

necessidade de soluções sustentáveis para o grave problema da falta de habitação adequada 

para um grande grupo de assentados. É um caso que discute a cláusula da reserva do possível 

e a dignidade da pessoa humana. A decisão não entra no mérito administrativo, mas aplica o 

direito internacional e interpretações do Comitê PIDESC para determinar a adoção, pelo 

governo, de medidas razoáveis na solução do problema. É um caso que revela um novo 

sentido para o checks and balances. 

O terceiro caso (Zoraide Sanches) envolve o direito do trabalho e a intervenção na 

discricionariedade patronal. Revela o elevado senso de responsividade da Corte Colombiana 

em efetivar os direitos sociais do trabalho e de não se omitir diante das práticas arbitrárias de 

empregadores. É um caso que discute a função social da empresa, a natureza jurídica e os fins 

sociais do salário e a aplicação da dignidade e da justiça nas relações de trabalho. A Corte 

determinou a reparação dos danos causados à reclamante e também estendeu, sponte propria, 

os efeitos da decisão a todos os demais empregados da empresa que se encontravam em 

situação de semelhante. Aplica princípios estabelecidos em Convenções da OIT e da 

Constituição e supera noções civilistas quanto à natureza do contrato de trabalho.  

O quarto caso (vendedores informais de Bogotá) envolve seguridade social, direito 

do trabalho e direito administrativo. Revela, igualmente, o elevado senso de responsividade 

da Corte Colombiana em efetivar direitos sociais do trabalho e de não se omitir diante do 

grave problema do desemprego e do amparo social. É um caso que discute a função social do 
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espaço público e a vinculação da administração pública aos direitos fundamentais sociais, 

mesmo quando pratica atos de mera gestão patrimonial. A Corte interveio no mérito da 

decisão administrativa e julgou desproporcional a solução do simples desalojamento dos 

trabalhadores informais. Adotou princípios do PIDESC e da OIT para considerar imoral o 

agravamento do desemprego propiciado pelo próprio governo. É um caso que revela um novo 

sentido para o checks and balances. 

Direitos sociais aplicados: África do sul - Soobramoney case 

Na África do Sul a justiciabilidade dos direitos fundamentais sempre foi restringida 

por uma concepção de soberania parlamentar herdada, cum grano salis, do sistema de 

Westminster. Havia esperança de que, a partir de 1996, a nova constituição pudesse mudar as 

coisas, em especial, relativamente aos direitos fundamentais sociais. Daí o debate 

(KLAAREN 2010; VOS 2001) sul-africano em torno do caráter transformativo dos direitos 

constitucionais e da necessidade de uma interpretação constitucional evolutiva dos direitos 

sociais naquele país.  

O primeiro caso na Corte Constitucional em que tais esperanças foram testadas é o 

paradigmático Soobramoney case. Foi a primeira vez em que a Corte Constitucional teve que 

decidir sobre os contornos do direito constitucional à saúde, tendo em conta que o pedido 

provinha de um cidadão e o problema da escassez de recursos.  

O reclamante, Thiagraj Soobramoney, 41 anos, sofria de insuficiência renal crônica 

e, para evitar a morte, precisava de um tratamento com hemodiálise. Por não dispor de 

recursos suficientes, procurou o Hospital Addington, que é financiado pelo Estado, em 

Durban. O hospital recusou o tratamento porque, segundo seus critérios de elegibilidade, 

Soobramoney apresentava um estado físico geral que não o qualificava para o tratamento, isto 

é, ele não seria curado rapidamente, nem estava apto a receber um transplante de rim. Diante 

da negativa, Soobramoney buscou uma tutela constitucional no intuito de tornar efetivos dois 

dispositivos constitucionais: o do Art. 27 (3) da Constituição - A ninguém será recusado o 

tratamento médico emergencial, cumulado com a Seção 11 do Capítulo 2, do Bill of Rights, 

onde se lê que: Todos têm direito à vida.  

Seu pedido foi julgado improcedente. Segundo a Corte, as circunstâncias de 

Soobramoney não seriam, propriamente, emergenciais. Seu caso seria uma deterioração 

crônica das funções vitais e o acesso ao atendimento emergencial previsto na Constituição 

justificar-se-ia noutras situações, tais como as catastróficas[11]. Nos casos de catástrofes 

naturais ou de acidentes que envolvem muitas pessoas, o tratamento médico não poderia ser 

retardado, por exemplo, por motivos burocráticos. Este seria o sentido da norma do 
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atendimento emergencial. Além disso, entendeu a Corte que os recursos do Estado e dos 

hospitais são escassos e “há momentos em que isso obriga [a administração] a adotar uma 

abordagem holística em vez de se concentrar nas necessidades específicas de determinados 

indivíduos” (§31). 

De acordo com essa decisão, o direito a tratamento médico emergencial, previsto no 

Bill of Rights da Constituição sul-africana, não teria aplicação imediata, não seria uma 

derivação do direito à vida, nem poderia ser invocado por uma ação individual, como 

pretendia Soobramoney. As circunstâncias emergenciais que obrigam o Estado são as que 

afetam uma coletividade e, mesmo assim, o atendimento dependerá da disponibilidade de 

recursos. Nesse caso, devido à limitação de recursos estatais e aos critérios que o Hospital 

elegeu[12] para realizar hemodiálise, a Corte se omitiu, pois, a seu ver, a solução do caso 

dependeria de decisões de mérito político e clínico (§29). 

Direitos sociais aplicados - Africa do Sul: Grootboom case 

O segundo caso é o clássico Grootboom case. Nele a Corte teve de se debruçar sobre o 

direito constitucional a adequadas condições de moradia (Seção 26, 1), e sobre o dever 

constitucional de o Estado tomar medidas legislativas razoáveis para assegurar a progressiva 

realização desse direito, com os recursos disponíveis (Seção 26, 2).  

Uma comunidade foi judicialmente despejada de um assentamento informal e 

montou precários abrigos na localidade de Wallacedene, na Cidade do Cabo. Os assentados 

não dispunham de saneamento básico, nem de eletricidade. Irene Grootboom e outros 

ajuizaram, então, um pedido de providências à High Court da cidade do Cabo, com amparo 

nas seções 26 (o direito de acesso à moradia adequada) e 28 (direito das crianças ao abrigo 

básico). Reclamaram providências emergenciais. A High Court, invocando o caso 

Soobramoney, entendeu que o governo já havia tomado "medidas razoáveis, dentro dos 

recursos disponíveis - como exigido pela S. 26 (2) da Constituição, exceto o direito de 

habitação básica (shelter) assegurado às crianças, pela S.28 (c) da mesma Constituição. A 

High Court decidiu, por isso, que os recorrentes tinham o direito de receber um abrigo básico 

adequado.  

Quatro meses depois as medidas judiciais determinadas ainda não haviam sido 

efetivadas pela administração local. Daí veio o recurso à Corte Constitucional. Esta, por sua 

vez, resolveu o caso de forma paradigmática, a partir de cinco fundamentos: contexto 

histórico, princípios de justiça processual, natureza jurídica dos direitos fundamentais sociais, 

postulados da hermenêutica constitucional.  
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O primeiro fundamento tem bases na história social da Africa do Sul. A Corte 

elaborou uma crítica moral às políticas discriminatórias do passado (fundiária e urbana): 

reconheceu que a expropriação colonial e a distribuição de terras em bases raciais, dos anos 

de apartheid, deslocaram a população rural para os centros urbanos e precarizaram a atividade 

agrícola (§6). Reconheceu também que a cidade do Cabo adotava, naqueles anos, um controle 

racial de fluxo urbano. “O legado do controle de fluxo urbano é a causa do agudo problema de 

falta de habitação adequada atualmente” (§6). Eis por que tanta migração rural e tanta 

concentração em áreas de alto risco social. 

O segundo fundamento tem bases no due process of law. A Corte criticou as 

arbitrariedades cometidas no procedimento de despejo e asseverou que tal ato foi prematuro e 

desumano: “uma reminiscência dos despejos dos tempos do apartheid. Casas foram 

demolidas e queimadas; pertences destruídos. Muitos moradores sequer conseguiram salvar 

seus pertences pessoais” (§10). Eis porque aqueles assentados se encontravam, então, em 

Walacedene. 

O terceiro fundamento tem bases na justiciabilidade dos direitos fundamentais 

sociais. A Corte afirmou que na África do Sul todos os direitos sócio-econômicos são 

justiciáveis[13]. No Certification Judgement a Corte decidiu que:  

[U]ma Constituição pode conferir aos tribunais tarefas que 

normalmente são conferidas aos demais Poderes sem que isso implique 

numa violação da Separação de Poderes e (...) porque muitos dos 

direitos civis e políticos inscritos no [texto constitucional antes deste 

caso] originavam semelhantes implicações orçamentárias sem, por isso, 

comprometer-lhes a justiciabilidade (Case CCT 23/96, tradução nossa). 

O quarto fundamento tem bases nos postulados hermenêuticos[14] assentados pela 

própria Corte, no já referido Certification Judgment e no próprio texto constitucional, Seção 

39. A Corte reafirmou, primeiramente, que todos os direitos constantes do Bill of Rights 

devem ser interpretados em seu contexto (§21). Assim como os direitos à moradia constantes 

da S. 26[15]. Depois assentou que é seu dever a considerar o direito internacional e o direito 

estrangeiro como fontes de interpretação do Bill of Rights sul-africano[16]. Extraiu então que é 

obrigação da África do Sul de fazer cumprir o mínimo essencial [17] desses direitos 

fundamentais sociais.  

A tarefa desafiadora para a Jurisdição Constitucional passou a ser, então, determinar 

o que seja a noção internacional de nível mínimo essencial de obrigações sociais e, também, o 

que sejam, no plano interno, medidas estatais razoáveis para realizar o mínimo essencial 

dessas obrigações. A posição da Corte foi a seguinte: como a Constituição exige que o Estado 
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adote medidas razoáveis para realizar o mínimo essencial dessas obrigações internacionais, 

o governo deve apresentar “um programa razoável que atribua claramente as 

responsabilidades e tarefas para as diferentes esferas de governo e que assegure os recursos 

financeiros e humanos disponíveis (§39, tradução nossa). O Poder Judiciário não indicaria 

nem escolheria “quais medidas seriam as mais desejáveis ou favoráveis para ser adotadas, ou 

como o dinheiro público poderia ser melhor aproveitado”. A questão jurídica é, segundo a 

Corte, saber se as medidas adotadas são razoáveis (§41, tradução nossa).  

Entretanto, a intervenção judicial investigaria se o Estado dispõe de um programa 

razoavelmente formulado e capacidade para que ele seja razoavelmente implementado. “Um 

programa razoável que não é implementado de maneira razoável não terá cumprido 

razoavelmente suas obrigações” (§42, tradução nossa). O relator advertiu que a 

implementação razoável de um programa social não significa apenas avanços estatísticos. “Se 

as medidas adotadas, embora estatisticamente bem sucedidas, deixam de responder às 

necessidades dos que delas mais necessitam, então não passam no teste da razoabilidade” 

(§44, tradução nossa).  

A implementação razoável, contudo, tem outra face: a duração. A Corte admitiu, no 

mesmo julgado, que é correta a interpretação oferecida pelo Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, da ONU, no Comentário Geral n. 3/1990, quanto ao significado que se 

deve atribuir à expressão realização progressiva dos direitos sociais, expressa não só na 

Constituição sul-africana, como no PIDESC-66. Interpreta-se a realização progressiva “à luz 

do objetivo geral (...) do Pacto, que é estabelecer claras obrigações (...) de avançar o mais 

rapidamente e eficazmente possível para alcançar esse objetivo (§9, tradução nossa) (ONU 

2008). 

Com base nesses critérios a Corte avaliou o programa habitacional e constatou 

violação direta ao direito de adequada moradia.  

Direitos sociais aplicados - Colômbia: Caso Zoraide Sanches   

O primeiro case colombiano a ser discutido decorre de uma paradigmática Acción de 

tutela por violación de derechos fundamentales, que resultou na Sentencia SU-519/97 da 

Corte Constitucional. Trata-se de um leading case trabalhista em que a Corte se vê obrigada a 

desdobrar o significado dos princípios da dignidade e da justiça nas relações de trabalho. Para 

isso, analisa as relações de trabalho à luz de um princípio geral de proteção, discorre sobre (a) 

relações arbitrárias de subordinação; (b) aplicação de direitos fundamentais nas relações 

contratuais trabalhistas; e (c) à luz da máxima da proporcionalidade, discorre sobre os limites 

do poder dos empregadores na fixação do salário de seus empregados. Além disso, é uma 
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decisão que revela emblemático contraste entre a postura, por assim dizer, liberal do juiz de 

direito a quo (haja vista que sua decisão foi pela não interferência da jurisdição nas relações 

contratuais), e a postura responsiva dos juízes constitucionais.  

A reclamante Zoraida Toro Sanchez, que já contava com vários anos de vínculo 

profissional com a reclamada, foi discriminada por não se submeter às disposições da Lei 50, 

de 1990. O tema central da Acción era saber se o empregador podia fixar salários (acima do 

mínimo legal) segundo seu exclusivo arbítrio, se o empregador podia exigir adesão de seus 

empregados a um novo regime jurídico e se poderia pressionar seus empregados a aceitar um 

salário inferior ao pago a outros profissionais de mesmo nível. 

O teor da sentença de primeiro grau, recorrida, revela o quanto o magistrado atuou 

sem comprometimento moral e, por isso, foi conservador: o juiz de direito se absteve de 

adentrar nas questões principiológicas que a Constituição e as circunstâncias reclamavam. A 

sentença de primeiro grau estabeleceu, basicamente, que nenhum juiz de direito pode 

solucionar conflitos de interesses individuais decretando aumentos salariais ou criando outros 

benefícios extralegais, pois a legislação prevê que só os sujeitos do contrato de trabalho 

podem, e devem, acordar a remuneração pelo trabalho executado. 

A Corte Constitucional não entendeu assim. Começou a revisar a mencionada 

sentença a partir de fundamentos constitucionais extraídos de sua doutrina jurisprudencial[18]: 

1. O trabalho, na Colômbia, tem um valor social, tanto que é um dos fundamentos do Estado 

Social de Direito (preâmbulo da Constituição). 2. As relações laborais são especialmente 

protegidas pelo direito constitucional, tanto que toda pessoa tem direito de trabalhar em 

condições dignas e justas (Art. 25 da Constituição), o que significa, para a Corte, que a 

colocação profissional é um dever social, que as relações de trabalho devem corresponder à 

dignidade do ser humano e realizar o conceito de justiça no caso concreto. 3. As noções 

constitucionais de dignidade e justiça são valores morais nucleares do texto constitucional e 

significam que, na Colômbia, os empregados não podem ser considerados meros fatores de 

produção. Isso seria considerá-los meios para alcançar fins econômicos. 4. As inferências 

quanto à aplicação da dignidade e justiça nas relações de trabalho não significam, no entanto, 

que os empregadores perdem a discricionariedade na gestão de seus subordinados. 6. Indicam, 

porém, que a discricionariedade patronal (ius variandi) deve ser exercida de modo razoável, 

isto é, suas consequências não devem ser calculadas exclusivamente a partir dos custos e 

benefícios do sistema empresarial. O empregador, no exercício de sua discricionariedade 

patronal deve considerar, harmonicamente, as circunstâncias que afetam o trabalhador 

enquanto pessoa (sua família, sua saúde, o lugar e o tempo de trabalho, sua conduta e sua 

produtividade). 
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A solução do caso provocou investigação conceitual aprofundada quanto ao alcance 

das referidas noções constitucionais de dignidade e de justiça aplicáveis às relações de 

trabalho. A Corte elaborou, para isso, uma decisão estruturada numa interpretação holística 

dessas noções, partindo do Art. 53 da Constituição[19]. O texto desse artigo prescreve 

“relações de trabalho que respeitem a proporcionalidade entre a remuneração que recebe o 

trabalhador e a quantidade e qualidade de seu trabalho”. A Corte entendeu, por isso, que a 

máxima da proporcionalidade, no sistema constitucional colombiano, exige que, nas relações 

de trabalho,  

[A] remuneração não seja simplesmente simbólica. Há de ser adequada ao 

esforço que implica a tarefa realizada pelo trabalhador, a sua preparação, 

experiência e conhecimentos e ao tempo durante o qual vincula seu potencial 

laboral aos fins que interessam ao empregador (tradução nossa). 

Fica claro que o dever de remunerar, no caso, tem uma dimensão negativa (obrigação 

de não fazer) e outra positiva (obrigação de fazer). É, por um lado, uma séria restrição ao 

exercício da discricionariedade patronal (ius variandi) quanto às suas possibilidades de 

definir, por critérios exclusivamente de mercado, um plano de salários. É também uma séria 

vinculação do empregado quanto ao cumprimento dos fins sociais do salário, pois o 

empregador deve a gerir seus subordinados, em todas as decisões que os afetem qua 

subordinados, em conformidade com a máxima da proporcionalidade. O empregador, em 

síntese, deve definir um plano salarial que assegure equilíbrio entre o valor do salário, a 

experiência, o conhecimento e o treinamento dos empregados.  

Direitos sociais aplicados - Colômbia: Caso dos vendedores informais de 

Bogotá   

            Um sistema garantista de seguridade social deve proteger também os trabalhadores 

eventuais, os que trabalham por conta própria e os que trabalham na economia não 

estruturada[20]. Além do dever de promover o emprego pleno, produtivo e livremente 

escolhido, os Estados signatários do PIDESC devem tomar medidas capazes de amenizar os 

efeitos da perda de renda devida à incapacidade laboral ou ao desemprego. Isso significa que 

é dever do sistema de seguridade social proteger adequadamente os trabalhadores que não 

fazem parte do sistema econômico estruturado.  

O caso a ser analisado agora, está diretamente relacionado com essas diretrizes da 

ONU e da OIT. Trata-se da Sentencia SU-360/99, proferida em Acción de Tutela pela Corte 

Constitucional colombiana. O objetivo da ação era saber se a administração pública tinha 

autoridade constitucional para desalojar vendedores informais de espaços públicos sem 
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obrigação de realocá-los. O caso envolveu 738 vendedores ambulantes e estacionários 

informais da localidade de Novena de Fontibón, na capital de Bogotá. Eles exerciam suas 

atividades informais há vários anos nas ruas da cidade. Em associação, contudo, assumiram 

um compromisso formal com o governo local de aos poucos, desocupar as áreas públicas. A 

nova administração da localidade, contudo, não reconheceu esse acordo anterior e tomou 

medidas para retirá-los dos espaços públicos. A administração editou uma resolução 

administrativa que os declarou contraventores e, depois, deu ordem para que a força policial 

os pressionasse e os desalojasse das ruas e calçadas. 

Os trabalhadores informais eram, em sua maioria, pessoas de idade avançada, de 

escassos recursos econômicos, sem formação escolar, sem preparação técnica ou profissional 

que lhes permitisse concorrer a um emprego. Recorreram à justiça pois consideravam que as 

medidas do poder local violavam direitos constitucionais fundamentais como o direito à vida, 

à dignidade, à saúde, à integridade familiar, de terem um trabalho em condições dignas e 

justas, o direito de proteção aos menores e o direito a tratamento igualitário. Além disso, 

consideraram que a municipalidade quebrou o princípio da confiança legítima porque não 

reconheceu licenças expedidas, nem o compromisso formal com a administração anterior. 

Alegaram, ainda, que a atividade que realizam não era proibida, nem regulamentada pelo 

Poder Público e que alguns vendedores estacionários foram realocados, enquanto outros não. 

Pediram, com isso, a imediata suspensão do desalojamento e a realocação de todos em locais 

dignos, a fim de que pudessem continuar a exercer seu direito ao trabalho e à renda. 

As decisões de primeiro e segundo grau, porém, foram adversas e se basearam nos 

seguintes argumentos: 1. Quando há conflitos entre interesses gerais e individuais devem 

prevalecer os gerais; 2. Os vendedores informais ocupam ilegitimamente o espaço público; 3. 

É dever da administração proteger o espaço público; 4. O direito do trabalho deve ser 

protegido quando se realizar em condições lícitas; 5. A atividade informal realizada pelos 

vendedores restringe o direito dos demais cidadãos de usar os bens de uso comum; 6. As 

licenças expedidas pela administração estavam vencidas; 7. Quando a ação foi proposta o 

desalojamento já se havia consumado; 8. Os vendedores não fizeram prova de dano concreto; 

9. Os vendedores deveriam procurar outros meios de defesa, especialmente a administrativa; 

10. É inútil pedir o impossível ao Judiciário: não há recursos para realocar todos os informais. 

O entendimento da Corte Constitucional foi diferente. A partir de uma profunda 

digressão sobre o significado de espaço público, a Corte deixou claro que as concepções 

estabelecidas pelo Código Civil foram superadas. Não se restringe mais a bens físicos de uso 

comum. “O que caracteriza os bens que integram o espaço público é sua afetação ao interesse 

geral e sua destinação ao uso direto e indireto em favor da coletividade” (§2.2). Desse modo, 
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as autoridades públicas têm o dever de restringir liberdades quando for preciso preservar a 

ordem, a saúde ou a moralidade, mas devem fazê-lo de modo a realizar os mandamentos 

constitucionais de proteção à pessoa em sua vida, honra, bens, crenças e demais direitos e 

liberdades. É que a busca da preservação do interesse geral não pode gerar danos aos direitos 

fundamentais (§3.2).  

A Corte Constitucional vem se pronunciando pela aplicação do princípio da 

confiança legítima como mecanismo para conciliar, de um lado, o interesse 

geral que se concretiza no dever da administração de conservar e preservar o 

espaço público e, de outro lado, os direitos ao trabalho e de igualdade das 

pessoas que exercem o comércio informal (§4, tradução nossa). 

Segundo a Corte, o princípio da confiança legítima[21] sempre deve ser aplicado para 

conciliar conflitos entre interesses públicos e privados quando a administração cria 

expectativas favoráveis ao administrado e o surpreende ao eliminá-las subitamente. “A 

confiança que o administrado deposita na estabilidade de atuação da administração é digna de 

proteção e deve ser respeitada” (§5). Isso implica dizer que a administração precisa dar 

soluções que contemplem todos os interesses relevantes, públicos e privados. Por isso 

estipulou o dever de a administração pública não negligenciar o tema do desemprego nas 

circunstâncias do caso. 

O entendimento foi pela inconstitucionalidade dos atos de desalojamento. E o 

fundamento repousou na efetividade dos direitos sociais. Desalojar um vendedor ambulante 

tem o mesmo efeito que desempregá-lo, o que não só deteriora a sua condição de vida como 

propaga a pobreza a desumanização e o gravíssimo problema do desemprego.  

Responsividade judicial e interpretações evolutivas em sede de direitos 

fundamentais sociais 

Em que pese a insensibilidade da Corte no caso Soobramoney quanto aos seus 

deveres republicanos e quanto à responsividade estatal diante de direitos fundamentais 

sociais, o caso fez a Corte reconhecer que sua jurisprudência vinha tratando do direito à vida 

no contexto da pena capital e que, nunca antes (§15), havia sido chamada a decidir sobre 

parâmetros do direito à vida, ou quanto à sua relevância, em face de obrigações positivas 

impostas ao Estado pelas disposições do Bill of Rights. Em seus debates, alguns juízes 

destacaram até jurisprudência da Suprema Corte da Índia nesse sentido[22] e que reclamara que 

também a África do Sul deveria aprofundar sua concepção atuação diante de dramas pessoais 

que envolvem direitos sociais. 

O caso Grootboom manifesta todos os contornos de uma interpretação evolutiva dos 

direitos fundamentais sociais, na medida em que resulta numa sofisticada construção 
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jurisprudencial sobre os propósitos igualitários (igual dignidade) do direito constitucional de 

morar. É, por um lado, uma séria restrição ao exercício da discricionariedade política em 

matéria habitacional, e uma séria vinculação quanto a fins coletivos dessa mesma política. É 

um caso paradigmático, por isso, de contornos sofisticados de uma jurisdição responsiva: a 

tutela jurisdicional não se omitiu diante de um tema de elevada importância moral que, por 

isso, afeta diretamente o núcleo essencial de um direito fundamental. É exemplo relevante de 

jurisdição responsiva, ainda, por que posiciona a tutela jurisdicional no debate republicano. A 

Corte não se omitiu do dever de renovar sua atuação no sistema de checks and balances, tanto 

que não atuou apenas negativamente na delimitação dos limites da discricionariedade política 

em matéria de política habitacional. Em vez disso, formulou parâmetros jurídicos para 

vincular o governo a agir conforme as expectativas fundamentais da Constituição.  

O caso Zoraide Sanches revela importantes traços de interpretação evolutiva porque 

é uma construção jurisprudencial do propósito social, ou fins coletivos do salário (justiça e 

dignidade). O propósito constitucional do salário não é ser, apenas, a contraprestação 

pecuniária dos serviços ou produtos gerados pelo trabalhador, não é, portanto, um assunto 

restrito à esfera das relações contratuais. A decisão holística da Corte colombiana ensina que 

a falta de explicitação, pelo texto constitucional, quanto aos objetivos do salário[23], não exime 

os empregadores (públicos ou privados) do dever de compô-lo a partir dos parâmetros da 

dignidade e justiça, seus fins sociais. O caso é uma decisão exemplar, também, para o estudo 

da jurisdição responsiva, na medida em que a tutela jurisdicional não se omitiu diante de um 

tema de elevada importância moral e que, por isso, afeta diretamente o núcleo essencial de um 

direito fundamental (relações de trabalho dignas e justas). Por essa razão, e para a surpresa de 

alguns juízes da Corte que foram vencidos[24], seus efeitos não se limitaram às partes do 

processo. A Corte determinou que a empresa procedesse a uma revisão de sua política de 

remuneração e nivelasse os salários de todas as operadoras que exerciam funções semelhantes 

à da reclamante. 

O caso dos vendedores informais revela a força dos direitos fundamentais sociais na 

gestão do espaço público. A sentença é um importante exemplo de como se articulam e se 

influenciam, mutuamente, administração pública e direitos fundamentais sociais, com uma 

ordem de precedência destes sobre aquela. É uma decisão paradigmática porque reconhece 

que as relações de trabalho têm um propósito: aprimorar as condições de vida das pessoas. E 

que esse direito/dever fundamental vincula a administração pública, em quaisquer de suas 

ações que tendam a restringi-lo. 

Considerações finais 
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Qual é o modo correto de avaliar essas experiências e interpretações? Tanto os 

direitos constitucionais liberais quanto os direitos constitucionais de seguridade social e do 

trabalho são regidos por princípios. E todos, por igual, são mandados de otimização sujeitos a 

juízos de ponderação e a soluções proporcionais, quer diante da colisão dos direitos sociais 

entre si, quer diante da colisão deles com os direitos liberais. Não há, mais, motivos para 

tratar os direitos constitucionais do trabalho ou da seguridade social como regras quando 

colidem com princípios ou com direitos de primeira geração/dimensão; tampouco há motivos 

que justifiquem o ativismo irresponsável. A jurisdição constitucional, por tratar diretamente 

da ponderação de princípios, não pode se afastar de uma correta avaliação dos propósitos e 

fins moralmente adequados de cada instituto de direito da seguridade social e do trabalho. Não 

há como fazer uma adequada ponderação de princípios sem desenvolver uma argumentação 

equilibrada sobre os contextos e valores que consubstanciam a noção constitucional de bem 

comum. Disso deriva a responsividade judicial.  

Não parece mais haver justificativas convincentes para que as críticas (ideológicas, 

econômicas e morais), bem como as objeções (orçamentárias, regulativas, representativas, de 

competência programática e coletivistas) se sobreponham aos valores morais da dignidade, da 

liberdade, da igualdade, da proteção e do bem estar coletivo. Estes são elementos 

consubstanciadores da noção constitucional de bem público. Tanto os compromissos 

assumidos perante a ONU quanto as decisões analisadas revelam que a implementação 

progressiva de direitos fundamentais sociais é um dever de todos os poderes do Estado. E 

mais, que a implementação progressiva exigida pelo PIDESC tem um sentido de envidar o 

máximo esforço possível, com o máximo dos recursos disponíveis para efetivar a seguridade 

social e os demais direitos fundamentais sociais. Essa é a dimensão, propriamente responsiva 

da democracia. O Judiciário participa dessa ação responsiva controlando a razoabilidade e 

proporcionalidade das ações administrativas e legislativas. Isso significa que pode, e deve, 

declarar inconstitucional o uso irracional de escassos recursos públicos. 

A consubstanciação moral das decisões judiciais é plenamente justificável e ao fazê-lo, 

os tribunais também atuam com responsividade. Não se omitem diante de graves problemas 

morais e se envolvem na construção de soluções em harmonia com a atuação de outros 

poderes públicos ou sociais.  

Fica a tese, então, de que a teoria dos direitos fundamentais sociais evoluirá para uma 

concepção integrada de direitos humanos, com horizontes cosmopolitas. É por isso que a 

seguridade social de hoje é parte da segurança jurídica de ontem. Os direitos fundamentais 

sociais, como direitos humanos, receberão interpretação evolutiva pelo aprendizado que a 
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teoria dos direitos fundamentais pode fornecer diante das experiências responsivas 

(democráticas e judiciais) elaboradas pelas Cortes Constitucionais.   

A jurisdição constitucional em sede de direitos fundamentais, maxime em sede de 

direitos sociais, é uma jurisdição de natureza evolutiva. A análise dos comentários gerais do 

Comitê DESC e os leading cases analisados revelam importantes características republicanas 

dessas soluções.  

Se o pensamento liberal pouco se importou com as formas de governo e com o 

desenvolvimento de teorias sobre práticas e funções da autoridade (ARENDT 1972, 133) 

judicial, e se a filosofia do direito deixou de ser uma filosofia dos bens públicos para ser uma 

filosofia das liberdades, como a própria teoria constitucional deixou de ser uma doutrina sobre 

a organização do Estado e da conformação de autoridade[25], para ser uma doutrina, sobretudo, 

preocupada com os limites da atuação estatal. É possível constatar, por outro lado, o 

surgimento de uma prática jurisdicional e de um discurso sobre autoridade judicial baseada 

nas exigências de responsividade constitucional (OLDFATHER, Bockhorst e Dimmer 2010; 

STRAPAZZON 2010).  

Tanto a nova pratica quanto a teoria da responsividade são parte de uma nova política 

de bem-estar social, que é, também, uma discussão sobre uma política de bem comum. E toda 

a discussão sobre bem comum não pode se resumir numa questão de escolher políticos 

escrupulosos. É também uma questão de saber o que significa a dimensão republicana da 

atuação dos três poderes. Para isso, todos os atores envolvidos nas questões substanciais do 

direito constitucional precisam se engajar seriamente e diretamente na solução de questões 

morais relevantes.  

A deliberação sobre isso, caso a caso, é onerosa para a cidadania. É por isso que 

instituições especializadas devem ser estimuladas a promover esse debate qualificado. Parece 

que, diante do atual desenho institucional do Estado brasileiro, o Judiciário, o Ministério 

Público e as Universidades são as instituições muito apropriadas para isso.  

Todos esses temas, hipóteses e dúvidas remetem à questão de revitalizar o discurso 

público na linha da responsividade e das interpretações evolutivas. Sua hipótese de base é que 

o Estado não pode ser moralmente neutro quando trata de direitos e de justiça. Por isso, a 

solução liberal pela neutralidade é errada. Respeitar os outros não é o mesmo que ignorá-los.  
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[1]A plena vigência dos direitos fundamentais sociais positivos enfrentam um amplo conjunto de 
objeções, tais como as orçamentárias (reserva do possível), as regulativas (necessidade de 
intermediação legislativa), as representativas (o legislativo com locus da inovação), as programáticas 
(de quem é a competência para estabelecer políticas públicas) e coletivistas (o indivíduo não é o 
destinatário natural de direitos sociais), sobre as objeções, ver (MICHELMAN 2003) 
[2] A expressão Seguridade Social tem por referência certas políticas de ajuda social do início do 
século XX. Mas ela aparece pela primeira vez no documento de lançamento do Social security Act, 
que instituiu a Previdência Social americana, em 1935. A expressão social insurance foi consagrada a 
partir do famoso Beveridge Report, de 1942, elaborado pelo economista britânico William Beveridge 
(BEVERIDGE 1942). 
[3] A inspiração teórica para o desenvolvimento deste argumento da concepção integrada da 
seguridade social e da segurança jurídica vem do trabalho de Sarlet (SARLET 2004) 
[4] Ver CRFB Art. 5º. II, XXXVI; Art. 19, II, Art. 23, I. 
[5] Ver CRFB Art. 34, IV e VII, a, d, Art. 60 § 4º., I, II, Art. 129, II e IV. 
[6] Ver CRFB Art. 34, III, Art. 129, III, Art. 144. 
[7] Bom exemplo dessas ressalvas e hesitações vem do próprio direito internacional. A XXI 

Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, realizada em 19.12.66 aprovou duas 

convenções: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Essa dicotomia dos direitos humanos em dois 

instrumentos talvez seja a melhor representação dessas dúvidas e hesitações. E por que a 

Assembleia Geral produziu essa dicotomia? Por causa de interpretações conflitantes quanto à 

natureza jurídica dos direitos sociais. Parte dos membros entendia que nem todos os temas em 

debate eram, propriamente, direitos. Daí por que escrever, numa convenção, os direitos 

individuais, e reservar a outra para o que chamaram de deveres estatais. Para outra parte dos 

membros, essa não era a principal justificativa da cisão. O que exigia a dicotomia de 

instrumentos era o fato de que esses direitos fundamentais teriam efetividade distinta. Daí 

porque inserir numa convenção os direitos imediatamente aplicáveis e noutra há direitos 
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progressivamente aplicáveis. Houve ainda uma terceira linha de razões. Para outros 

congressistas, todos seriam direitos fundamentais, mas nem todos seriam exigíveis, ou 

justiciáveis. Os direitos civis e políticos são justiciáveis (KONKAR, 2009) 
[8] Daí por que a seguridade social existe para fazer frente à exclusão social, às desigualdades 
excessivas, ao egoísmo social e às condições intoleráveis de exploração econômica. Ver CRFB, Art. 
1º. IV, Art. 3º. III, Art. 5º. XXIII, Art. 6º a 10, Art. 21, IX, Art. 23, X, Art. 34, VII, e; Art. 129, Art. 150, VI, 
c; Art. 167, XI, Art. 170, caput, III, VI, Art. 193, Art. 194 e 194, I, Art. 195, Art. 196, Art. 197, Art. 198, 
Art. 201, Art. 203, Art. 212; Art. 79 e 82 do ADCT). 
[9] É preciso dizer que os direitos sociais são, em sua maioria, direitos prestacionais, pois nem todos 
têm essa natureza. Isto é, nem todos os direitos sociais são direitos sociais por que impõem, a 
terceiros, um dever de dar ou fazer.  

Há direitos sociais que têm natureza de liberdade negativa, por isso impõem o dever a 
terceiros de não intervirem nas escolhas privadas do titular do direito. É o que se passa com a 
liberdade de ação concedida ao empregado durantes suas férias, feriados, licenças e repousos 
laborais. Durante esses períodos o empregado mantém sua relação contratual, como se estivesse 
trabalhando, mas o empregador não tem o direito de exercer sobre ele a direção da atividade 
econômica. O bem jurídico protegido pelo direito social é a liberdade de ação individual.  

Noutros casos o direito social pode proteger uma liberdade positiva; um certo tipo de ação do 
titular do direito social. O dever imposto a terceiros é, novamente, o de não intervir. Isso ocorre, por 
exemplo, com o direito de fazer greve e de organização sindical. O bem jurídico protegido pelo direito 
social, nesse caso, é uma específica forma pública de ação do titular do direito em defesa de seus 
interesses.  

Há também direitos sociais proibitivos. Eles não protegem um certo tipo de ação do titular do 
direito, nem tampouco uma liberdade individual. Simplesmente impõem, a terceiros, um dever de não 
fazer, isto é, de não agir de certa maneira. Vejam-se as muitas formas de proibições trabalhistas 
impostas aos empregadores: proibição de criar diferença salarial, de discriminar portadores de 
necessidades especiais, de ofertar trabalho noturno para mulher, etc. Nesses casos, os direitos 
sociais são direitos negativos por que são garantias de não opressão. Há também direitos sociais 
semelhantes aos direitos proibitivos, mas que são simples direitos de não retrocesso de status. Nessa 
situação está, por exemplo, o direito social de irredutibilidade salarial. 
[10] Art. 11 e 12 do PIDESC 
[11] Como no episódio recente, mencionado pelo relator Arthur Chaskalson (§19), de um acidente de 
trem que feriu muitas pessoas. O acidente com o trem indiano foi invocado pelo requerente, por 
analogia.  
[12] O hospital tinha regulamento próprio para dispensar hemodiálise a duas categorias de pacientes: 
os que podem ser curados num curto prazo e os aptos a receber um transplante. 
[13]Esse entendimento vem da interpretação proferida no Certification Judgment, Case CCT 23/96, 6 
September 1996   
[14] Nos parágrafos 34 a 38 desse Certification Judgment, ficou estabelecido que toda interpretação da 
Constitucionação deve ser (1) teleologicamente orientada, isto é, coerente com o objetivo 
fundamental da Carta, que é estabelecer uma nova ordem constitucional, de um estado constitucional 
democrático e soberano, no qual todos os cidadãos tenham meios de participar e exercer seus 
direitos fundamentais e suas liberdades. Isso implica, por outro lado, que a Carta (2) não deve ser 
interpretada com rigidez técnica, pois os princípios constitucionais são meios para lidar com situações 
presentes e futuras. Por isso, também, todos os princípios constitucionais devem ser lidos (3) 
holisticamente, o que significa, de forma integrada com outros princípios e com seu contexto. 
[15] A S. 26 tem três subseções. A primeira confere um direito geral de acesso à moradia adequada. A 
segunda estabelece e delimita o âmbito da obrigação positiva imposta ao Estado para promover o 
acesso à moradia adequada e tem três elementos-chave. O Estado é obrigado a: (a) adotar medidas 
legislativas e outras, (b) com seus recursos disponíveis, (c) para alcançar a realização progressiva 
desse direito. A terceira subseção fornece proteção contra despejos arbitrários. Interpretá-los em seu 
contexto exige partir do texto e complementar a decisão a partir do contexto histórico e social (§22) 
[16] Ver o Art. 39 da Constituição Sul-Africana. A tese de que acordos, tratados e cases internacionais 
relativos a direitos humanos que não tocam diretamente a África do Sul devem ser adotados como 
instrumentos de intepretação adotada pela Corte a partir do case Makwanyane and Another 1995 (3) 
SA 391 (CC), 1995 (6) BCLR 665 (CC). 
[17] O conceito de obrigação mínima, ou de nível mínimo essencial, foi desenvolvido pelo Comitê no 
Comentário Geral n. 3, de 1990 (ONU Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2008). 
Atender o nível mínimo essencial de suas obrigações sociais é um piso abaixo do qual a conduta do 
Estado não deve descer se quiser cumprir com suas obrigações assumidas no PIDESC, ou seja, a 
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obrigação mínima, ou o nível mínimo essencial, é determinada, tendo em conta as necessidades dos 
grupos mais vulneráveis.  
[18] Sentencia T-483 de 27.10.93 
[19] Este Art. 53 fornece o que no Brasil se denomina de preceito fundamental, isto é, normas 
constitucionais consubstanciadoras de princípios. 
[20] O conceito de economia não estruturada foi admitido nas Conclusões relativas ao trabalho 

decente e economia informal, na Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), 90ª reunião, §. 3. Significa, basicamente, o trabalho realizado numa economia (a) sem 

relação contratual formal, (b) sem unidade empresarial formal e (c) sem endereços – 

residenciais e profissionais – formais.  
[21] O princípio da confiança legítima foi desenvolvido pela Corte Europeia de Justiça, em 1965, na 
Sentença de 13 de julho.  
[22]Baseando-se no direito à vida, a Suprema Corte da Índia determinou que o Estado prestasse 
tratamento médico aos que dele necessitam, que prestasse assistência jurídica a quem não pode 
pagá-la, e que proporcione acesso entre áreas isoladas e áreas mais desenvolvidas. Ver VD Mahajan 
Constitutional Law of India. 7a. ed (Eastern Book Company, Lucknow 1991), 230-234, BL Hansaria 
Right to Life and Liberty under the Constitution (A Critical Analysis of Article 21) (NM Tripathi Private 
Ltd, Bombaim, 1993), 24-40. 
[23] Como faz a Carta do Brasil, em seu art. 7º. IV. 
[24] Ver o salvamento de voto elaborado pelos magistrados Jorge Arango Mejia, Hernando Herrera 
Vergara e Vladimiro Naranjo Mesa. 
  
[25] A última grande teoria constitucional orgânica é, sem dúvidas, a teoria do Poder Constituinte, com suas 
raízes em Sieyés. 
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A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: POLÍTICAS PÚBLICAS E A 

DEMOCRATIZAÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA BRASILEIRA 
 

THE REALIZATION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH BY PUBLIC 
ADMINISTRATION: PUBLIC POLICIES AND THE DEMOCRATIZATION OF THE 

BRAZILIAN ADMINISTRATIVE FRAMEWORK  

 
 
 

Saulo Lindorfer Pivetta - Bolsista CAPES 
 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo, basicamente, promover uma reflexão a respeito das prestações 
materiais necessárias à efetivação do direito a saúde a partir da realidade administrativa 
brasileira. Mais que isso, o trabalho verifica a possibilidade de se inserir a participação 
popular nos processos decisórios da Administração Pública, notadamente no momento de 
formulação das políticas públicas de saúde, democratizando a esfera administrativa brasileira. 
Para tanto, será adotado o seguinte itinerário: (i) o primeiro bloco do texto abordará a 
configuração constitucional da Administração Pública brasileira a partir de 1988; 
complementando o estudo inicial, será analisado como a Constituição dispôs a respeito da 
democratização das decisões administrativas; (ii) a segunda parte terá por objeto a dimensão 
da saúde, realizando-se inicialmente uma aproximação do conteúdo desse direito; em seguida, 
será estudado o regime jurídico-administrativo do direito à saúde; (iii) o último bloco será 
dedicado às políticas públicas: em primeiro lugar, sua compreensão no âmbito jurídico; em 
segundo lugar – e cerne deste trabalho – se verificará a possibilidade de utilização da noção 
de políticas públicas como instrumento democrático de construção do conteúdo material do 
direito à saúde, etapa indispensável para a efetivação desse direito.  
PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA; 
DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DIREITO FUNDAMENTAL À 
SAÚDE; POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 
ABSTRACT 
This article aims primarily to promote a reflection on the benefits materials necessary for 
realization of the right to health from the Brazilian administrative reality. More than that, the 
study concerns the possibility to enter the popular participation in decision taking part in 
processes of public administration, especially at the time of formulating public health policies, 
democratizing the administrative sphere in Brazil. For this, will be adopted the following 
route: (i) the first block of text address the constitutional setup of the Brazilian administration 
since 1988; complementing the initial study, will be analyzed how the Constitution has 
conduct to the democratization of administrative decisions; (ii) the second part is dedicated to 
the issue of health, performing a first approximation of the content of this right, and then will 
be studied the health constitutional regulation; (iii) the last block will be dedicated to public 
policies: firstly, its comprehension by law, and secondly the possibility of using the notion of 
public policy as an instrument of democratic construction of the substantive content of the 
right to health, indispensable step to the concretization of that right. 
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1. Introdução 

Antes de tecer alguns comentários introdutórios, é importante fazer referência a um dado: a 
taxa de mortalidade infantil (0 a 5 anos) no Brasil está em 19,88 para cada mil nascimentos. 
Em 1990, este número era de 52,04 a cada mil nascimentos. O que parece ser um avanço 
significativo, entretanto, oculta uma triste realidade: o Brasil ocupa apenas a 90ª posição no 
ranking que avalia a mortalidade infantil em diversos países do mundo, ficando atrás de 
vários países latino-americanos, como Cuba (taxa de 5,25), Chile (6,48), Argentina (12,8) e 
Colômbia (15,3). Quando a comparação é com países centrais, a diferença é mais gritante: 
Islândia apresenta uma taxa de 2,6; a Suécia, 2,7.[1] 

Essas informações são apresentadas, de início, para chamar a atenção para a temática deste 
artigo: o problema da efetivação do direito à saúde por meio de políticas públicas conduzidas 
pela Administração Pública. Os números apresentados acima revelam que a questão é urgente 
no Brasil, inclusive para o meio jurídico. Outra questão imprescindível de ser enfrentada 
nessa seara diz respeito à definição do alcance desse direito. E pergunta-se: a quem cabe a 
determinar o conteúdo do direito à saúde? À legislação? À própria Administração? 

Este artigo tem como objetivo, basicamente, promover uma reflexão a respeito das prestações 
materiais necessárias à efetivação do direito a saúde a partir da realidade administrativa 
brasileira. Mais que isso, o trabalho verifica a possibilidade de se inserir a participação 
popular nos processos decisórios da Administração Pública, notadamente no momento de 
formulação das políticas públicas de saúde. Trata-se de investigar a utilização de mecanismos 
que permitam definir, na realidade concreta, qual o conteúdo material do direito à saúde - 
tarefa imprescindível para que a satisfação desse direito tenha níveis adequados. 

Para tanto, será adotado o seguinte itinerário: (i) o primeiro bloco do texto abordará a 
configuração constitucional da Administração Pública brasileira a partir de 1988; 
complementando o estudo inicial, será analisado como a Constituição dispôs a respeito da 
democratização das decisões administrativas; (ii) a segunda parte terá por objeto a dimensão 
da saúde, realizando-se inicialmente uma aproximação do conteúdo desse direito; em seguida, 
será estudado o regime jurídico-administrativo do direito à saúde; (iii) o último bloco será 
dedicado às políticas públicas: em primeiro lugar, sua compreensão no âmbito jurídico; em 
segundo lugar - e cerne deste trabalho - se verificará a possibilidade de utilização da noção de 
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políticas públicas como instrumento democrático de construção do conteúdo material do 
direito à saúde, tarefa determinante para que a realidade sanitária brasileira seja modificada. 

  

2. Administração Pública e o projeto de democratização da Constituição Federal de 
1988 

2.1 Estrutura e finalidades da Administração Pública 

A Constituição Federal de 1988 é resultado de um complexo processo constituinte, em que se 
verificou intensa participação popular, com diversos segmentos da sociedade defendendo 
interesses muitas vezes conflitantes. De qualquer forma, a despeito de ser marca das 
contradições de seu momento histórico, o texto constitucional promulgado consagra o Estado 
Democrático de Direito, que apresenta como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III, CF). Compreende-se, assim, que o principal destinatário desta 
"Constituição Cidadã" é o homem, em todas as suas dimensões[2] - idéia à qual faço menção 
tendo em vista que, apesar de reiteradamente trabalhada pela doutrina, é fundamental para se 
extrair o conteúdo emancipatório da Carta Constitucional.[3] 

É justamente com a Constituição de 1988 que o termo "administração pública" aparece pela 
primeira vez em nível constitucional, sendo-lhe dedicado o capítulo VII ("Da Administração 
Pública") do Título III ("Da Organização do Estado"). Os dispositivos ali contidos 
normatizam de maneira bastante densa diversos âmbitos da atuação administrativa - 
servidores públicos, criação de entidades públicas, contratação de obras e serviços etc. -, 
sendo fixados os parâmetros basilares que devem guiar a Administração; a Constituição, 
portanto, conforma institucional e funcionalmente a Administração Pública brasileira 
(MEDAUAR, 1993, p. 71-72). 

Isso significa que, a partir de 1988, identifica-se a presença de um regime constitucional-
administrativo (BACELLAR FILHO, 2003, p. 27), que é fundado em princípios 
constitucionais explícitos (art. 37 da CF): legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência[4]. Contudo, saliente-se que este processo de constitucionalização do regime da 
Administração Pública faz com que sobre ela incidam não apenas estes princípios - 
denominados "setoriais" - mas também os demais princípios constitucionais (fundamentais e 
gerais)[5], cujo conteúdo material e axiológico apresenta força normativa sobre todas as 
esferas do sistema jurídico (BARROSO, 2005, p. 24). 

Nesse sentido, a conformação constitucional da Administração Pública faz com que diversos 
institutos tradicionais do Direito Administrativo ganhem nova leitura, dentre os quais 
merecem destaque - pela importância que têm para este trabalho - o princípio da legalidade e 
a noção de discricionariedade administrativa. Ainda, a realidade administrativa faz com que 
sejam reforçadas figuras que até então pouco espaço tinham nesse âmbito, como o direito de 
participação popular[6]. 

O princípio da legalidade foi ampliado com a Constituição de 1988. Maria Sylvia Zanello Di 
Pietro (2005, p. 47) ensina que o texto constitucional submeteu o administrador não apenas à 
lei meramente formal, mas ao Direito: embora a Constituição não seja explícita quanto a isso, 
a rica menção a valores - como justiça, segurança, bem-estar, igualdade -, já no preâmbulo, 
força a conclusão de que os atos da Administração devem estar alinhados com os valores 
previstos de maneira explícita ou implícita pela Carta Constitucional. Ademais, supera-se a 
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concepção de que a lei ordinária é imprescindível para a concretização da Constituição, 
vinculando o administrador diretamente a esta (BARROSO, 2005, p. 43). 

A discricionariedade[7], definida sinteticamente como a "faculdade que a lei confere à 
Administração para apreciar o caso concreto, segundo critérios de oportunidade e 
conveniência" (DI PIETRO, 2005, p. 48), tem forte ligação com a legalidade: quanto mais 
amplo este princípio, menor a discricionariedade. Desse modo, nota-se que a Constituição 
Federal restringiu o poder de escolha dos administradores, vez que determinou uma série de 
prioridades e objetivos a serem atingidos e, por outro lado, definiu diversos princípios que 
devem ser respeitados pelo administrador. A Administração Pública, assim, apresenta-se 
notadamente como atividade com vocação para a concretização dos direitos fundamentais 
(PESSOA, 2006, p. 44). 

Nesse sentido, compreende-se a discricionariedade como uma liberdade onerosa, chamada por 
Odete Medauar (2006, p. 111) de liberdade-vínculo. Ou seja, os órgãos e autoridades públicos 
exercitam tal liberdade dentro dos parâmetros definidos pela Constituição e pela legislação 
infraconstitucional, expressa ou implicitamente. Ademais, o art. 3º da Constituição[8] 
estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira, vinculando inclusive 
a Administração Pública. 

Deve-se ressaltar, ainda, que a conformação constitucional da Administração Pública 
determina a procedimentalização da atividade administrativa. Isso significa que a produção 
dos atos administrativos deve ocorrer, obrigatoriamente, de maneira procedimentalizada. 
Marçal Justen Filho (2009, p. 235) conceitua procedimentalização como "a submissão das 
atividades administrativas à observância de procedimentos como requisito de validade das 
ações e omissões adotadas". Trata-se, segundo o autor, da obrigação de que a atividade 
administrativa observe um itinerário definido previamente, assegurando, dessa forma, a 
possibilidade de controle da realização dos interesses coletivos. 

A imposição de uma sequência lógica através da qual se materializa a vontade administrativa 
representa mecanismo de controle das competências estatais. Assim, por mais que 
determinado ente ou autoridade disponha de competência legal para determinado ato, o 
exercício desse poder jurídico não pode ocorrer de maneira absoluta. Além de evitar que a 
produção do ato administrativo se opere em momento único e imediato, a 
procedimentalização impõe que seja assegurada a manifestação de todos os possíveis 
interessados naquele ato (BACELLAR FILHO, 2003, p. 130-131). Desse modo, espera-se que 
a decisão administrativa "seja logicamente compatível com os eventos que lhe foram 
antecedentes e se traduza em manifestação fundada em motivos cuja procedência é requisito 
de validade" (JUSTEN FILHO, 2009, p. 235).  

É importante ressaltar que a procedimentalização não representa mero formalismo 
desnecessário. Muito pelo contrário, com a preordenação das etapas a serem seguidas pelo 
administrador busca-se a realização de uma série de fins, dentre os quais se destacam: (i) o 
controle do exercício do poder jurídico (evitando-se o cometimento de abusos e permitindo a 
verificação da regularidade de cada uma das etapas que compõem o procedimento); (ii) o 
fortalecimento do conteúdo democrático da Administração Pública (incorporando a 
participação do cidadão no agir administrativo); (iii) o aperfeiçoamento da atividade 
administrativa (já que a dialética inerente ao procedimento faz com que a decisão 
administrativa seja mais bem informada); (iv) a redução da litigiosidade judicial (ampliando a 
participação popular, a composição de interesses diversos é facilitada) (JUSTEN FILHO, 
2009, p. 237-239). 
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Esse movimento de procedimentalização da Administração Pública apresenta-se como 
exigência não só para a concretização de um Estado Democrático, mas também para que se 
materialize um Estado Social. Isso porque, além de fundar o Estado brasileiro em valores 
democráticos, a Constituição ainda lhe atribui uma série de finalidades, sobretudo quanto à 
efetivação dos direitos fundamentais. Assim, a inserção da comunidade no processo de 
elaboração do ato administrativo, bem como a possibilidade de controle das ações 
administrativas (adequando-as às finalidades públicas definidas pela Constituição e pela Lei), 
faz com que a procedimentalização represente mecanismo de implementação do Estado 
Democrático e Social (SCHIER, 2002, p. 98). 

Ainda, a vinculação do agir administrativo a determinados procedimentos relaciona-se com o 
modelo burocrático de dominação, segundo a acepção weberiana[9]. É o que a doutrina 
geralmente chama de "Administração Pública burocrática". Isso porque a racionalização do 
Poder Público, no âmbito das instituições administrativas, ocorreu através da burocracia. 
Nesse modelo, o exercício das atividades públicas é definido previamente, submetendo-as às 
prescrições legais (princípio da legalidade). Ou seja, através de imposição normativa são 
estabelecidos os fins a que o administrador público se vincula e, além disso, é definido o 
caminho que se deve trilhar para que o ato decisório final seja válido. Tem-se, portanto, um 
controle de meios (procedimento) e de resultados (finalidades) (SCHIER, 2002, p. 89-96). 

  

2.2 O direito de participação popular na Administração Pública 

A riqueza do texto constitucional não reside apenas na conformação estrutural e institucional 
da esfera administrativa; mais do que isso, a Constituição traz em seu bojo a idealização de 
um projeto democrático para o Estado brasileiro (SALGADO, 2007, p. 202). O texto 
constitucional faz sua primeira referência à democracia já no Preâmbulo, ao declarar que, a 
partir de 5 de outubro de 1988, instituía-se um "Estado Democrático". Ainda, é determinado 
que o Estado deve "assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias". 

Logo em seguida, o art. 1º apresenta os fundamentos da República - a soberania, a cidadania, 
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 
pluralismo político -, os quais representam referenciais para o conceito de democracia. Ainda, 
devem ser destacados o caput do art. 1º (que fixa a República Federativa do Brasil como 
Estado Democrático de Direito), bem como seu parágrafo único, que se refere explicitamente 
ao povo como fonte de todo o poder, o qual é exercido através de representantes eleitos ou 
diretamente. 

Ou seja, o projeto democrático constitucionalizado não se resume à possibilidade de escolha 
dos representantes, por meio do exercício do direito de voto; mais que isso, o texto 
constitucional alberga a possibilidade do exercício direto da democracia. E, além da 
possibilidade de democracia direta (quando o próprio povo define a vontade do Estado), a 
democratização da esfera pública brasileira conduz à compreensão de que é justamente o 
princípio democrático que prevalece como critério de legitimidade das ações dos agentes 
públicos. 

Assim, ao lado da democracia representativa e da democracia direta, ganha relevo a 
democracia participativa, considerada como a possibilidade de os cidadãos participarem das 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8346



decisões políticas do Estado, do debate público que define o destino do país. Trata-se de uma 
concepção mais refinada do projeto democrático, na medida em que através do exercício da 
democracia participativa é a própria sociedade que se democratiza: não se trata apenas de 
definir quem será o responsável pela decisão final, se os representantes eleitos (democracia 
representativa) ou se o próprio povo (democracia direta); através dos instrumentos de 
democracia participativa a máquina estatal (sobretudo o Poder Executivo) se torna mais 
próxima da sociedade, diminuindo a distância entre aqueles que governam e aqueles que são 
governados (DI PIETRO, 1999, p. 133). 

Ademais, como leciona Paulo Bonavides (2003, p. 18-24), a democracia participativa 
representa direito positivado pelo art. 1º, parágrafo único da Constituição. Isso implica 
reconhecer a democracia participativa como norma jurídica, de modo que a atuação do Estado 
que contrarie tal princípio, ou que busque afirmar a superioridade ou exclusividade da 
democracia representativa, deve ser considerada inconstitucional (SALGADO, 2007, p. 247). 

O projeto democrático estabelecido constitucionalmente se irradia por todas as esferas do 
Estado brasileiro. Entretanto, em razão do tema trabalhado neste texto, é importante verificar 
como a Constituição materializa a democracia no âmbito administrativo. Inicialmente, 
destaca-se o direito de participação popular, que aponta para a democratização da 
Administração Pública. A própria constitucionalização dos princípios da Administração (art. 
37, CF) indica que a Constituição buscou reestruturá-la de modo a dar concretude aos 
elementos democráticos que informam a República Federativa do Brasil (ROCHA, 2002, p. 
95). Ademais, a conformação da atividade administrativa, vocacionada para a concretização 
dos direitos fundamentais, impõe que a atuação estatal seja democrática. É nesse sentido que 
Bacellar Filho (2007, p. 114) ressalta que, "no Direito Administrativo, os direitos 
fundamentais incorporam garantias aos cidadãos (afirmação de direitos de defesa e direitos a 
prestação positiva frente à Administração), em trânsito para uma Administração mais 
democrática". 

Para garantir a democratização da Administração Pública, extrai-se do texto constitucional o 
direito de participação popular. Esse direito define, juridicamente, o mecanismo através do 
qual se efetiva a democracia participativa no âmbito administrativo. O direito de participação 
é gênero em que se enquadram outros direitos, como o direito de reclamação (previsto 
expressamente no art. 37, § 3º, inciso I da Constituição). Conforme salienta Adriana Schier 
(2002, p. 27), o direito de participação tem natureza de direito fundamental que decorre dos 
princípios do Estado de Direito e do Estado Democrático, estruturantes da República 
Federativa do Brasil. Em razão disso, aplica-se ao direito de participação o regime dos 
direitos fundamentais (Título II da Constituição).         

Pode-se afirmar a fundamentalidade material do direito de participação na medida em que a 
Carta Magna, em seu art. 5º, § 2º, promoveu a abertura do rol de direitos fundamentais. 
Assim, a existência de direitos positivados não exclui outros, podendo ser identificados 
direitos fundamentais a partir de outros dispositivos da Constituição, de Tratados 
Internacionais ou mesmo serem deduzidos do sistema constitucional como direitos 
fundamentais implícitos. Conclui-se, então, que o direito de participação é direito 
fundamental, materialmente, haja vista que, mesmo não constando expressamente no texto 
constitucional, decorre dos princípios do Estado de Direito e do Estado Democrático, ambos 
consagrados pela Constituição (SCHIER, 2002, p. 34). 

Nesse sentido, pode-se infirmar a fundamentalidade material do direito de participação na 
medida em que ele concretiza o Estado Democrático de Direito. De acordo com a lição de 
Paulo Bonavides, os direitos fundamentais de quarta geração estão compreendidos 
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historicamente no momento de instituição do Estado Social, e se conectam à democracia, à 
informação e ao pluralismo político.[10] Ou seja, pode-se considerar o direito de participação 
como direito implícito (em seu aspecto formal), e integrante da quarta geração de direitos, 
consagrando, no Brasil, o Estado Social e Democrático de Direito. 

Ademais, além de representar determinação constitucional, o direito de participação popular 
marca verdadeiro avanço no modo de gerir a Administração Pública. Isso porque, ao se 
aproximar da comunidade, as decisões dos administradores podem ser aprimoradas, 
compatibilizando a atuação estatal com as verdadeiras demandas populares. Ou seja, a 
participação popular é determinante para a identificação do interesse público (MEDAUAR, 
2003, p. 230-233). Trata-se de tornar as burocracias estatais mais responsáveis pelas bases 
que as legitimam, e, sobretudo, são fortalecidos novos espaços de luta locais, fomentando a 
participação de atores sociais que serão os interlocutores da cidadania (indivíduos singulares, 
sindicatos, movimentos sociais etc.) - sujeitos responsáveis pela história que os envolve 
(LEAL, 2005, p. 388). 

Verifica-se, portanto, que a previsão de participação popular na esfera administrativa está 
inserida na própria estrutura da Administração Pública estabelecida constitucionalmente. 
Além de democratizar o âmbito administrativo, a participação direta do particular, na gestão e 
no controle da Administração, permite que sejam corrigidas as imperfeições do modelo 
burocrático, evitando sua autonomização. Nas palavras de Adriana Schier (2002, p. 108), 
"aproveitou-se, assim, dos benefícios da racionalidade formal, da qual a burocracia é fruto, e 
procurou-se minimizar as suas consequências negativas através de mecanismos da 
democracia". 

Deve-se atentar ainda para o fato de que não basta que o administrador público goze de 
competência legal específica para que se considere que seus atos são dotados de legitimidade 
democrática. Não se confunde, portanto, competência com legitimidade.[11] Isso significa 
que o exercício do direito de participação faz com que as decisões administrativas sejam mais 
bem informadas, racionalizando-as. Mas não é só: a atuação administrativa torna-se 
efetivamente pública e transparente, voltada para a satisfação do interesse público 
(BACELLAR FILHO, 2008, p. 214-215). E a participação do cidadão, além de conferir maior 
legitimidade à Administração, faz com que a própria comunidade se transforme em agente de 
seu desenvolvimento e de sua emancipação (ANDRADE, 2004, p. 31). 

A participação administrativa se expressa juridicamente através da participação 
procedimental, através da qual os indivíduos são inseridos no procedimento em que são 
definidas as decisões administrativas. E, para que seja viabilizada essa interlocução, devem 
ser estabelecidos espaços públicos de diálogo, mecanismos que permitam a participação 
popular nos processos de deliberação. Trata-se de estabelecer meios para a concretização não 
só dos valores constitucionais democráticos, como também de diversos dispositivos 
constitucionais que apontam claramente para a necessidade de inserção comunitária na esfera 
da decisão administrativa (OLIVEIRA, 2005, p. 180).  

A participação popular procedimental pode ter lugar (i) na fase instrutória (informativa), (ii) 
na fase decisória dos procedimentos administrativos, e (iii) na fase de execução 
(implementação da decisão). 

A participação na fase instrutória visa ao fornecimento de maiores subsídios para a decisão a 
ser tomada, possuindo caráter meramente informativo, ou seja, não vinculando a 
Administração. De maneira semelhante ocorre quando a participação toma lugar na fase de 
execução - com a decisão administrativa já definida, a atuação popular servirá apenas para 
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informar a Administração sobre eventuais correções do plano. Assim, nota-se que mais 
relevante é a participação inserida na fase decisória, quando os resultados obtidos por 
mecanismos participativos terão caráter vinculante sobre a atividade administrativa 
(OLIVEIRA, 2005, p. 180). 

Verifica-se, portanto, que a democratização da Administração Pública decorre de imposição 
constitucional, seja por seu conteúdo axiológico, seja por previsão expressa em vários 
dispositivos. Ademais, ressalta-se a participação procedimental - notadamente quando 
inserida na fase decisória - como modo de se viabilizar que a comunidade participe das 
decisões administrativas. 

  

3. Direito fundamental à saúde 

3.1 Delineamento do conteúdo do direito à saúde 

Antes mesmo de se verificar como o conteúdo do direito à saúde é delineado em termos 
teóricos, é importante destacar que a própria concepção da saúde como direito é algo recente. 
Sobretudo após a II Guerra Mundial que as questões sanitárias passam a fazer parte das pautas 
políticas dos governos, conferindo-se proteção à saúde a partir de uma racionalidade 
econômica: o progresso e reconstrução da economia dependiam de trabalhadores saudáveis. 
Neste momento, os países centrais europeus enquadram o conceito de saúde no âmbito da 
"seguridade social" (que engloba, além da saúde, a previdência social e os sistemas de 
assistência social) (DALLARI, 1998, p. 87-89). 

Quanto à realidade brasileira, apenas a Constituição Federal de 1988 traz dispositivo que 
garante expressamente o direito à saúde. No limite, os textos constitucionais de 1934, 1937, 
1946, 1967 e 1969 contêm apenas regras de competência legislativa na esfera sanitária. 

Ainda que não representasse direito de status constitucional, na década de 30 (do século XX) 
alguns serviços de saúde curativa passaram a ser ofertados pelo Estado brasileiro, com a 
criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, mas ainda de maneira não 
universalizada. Apenas tinham acesso a tais serviços os trabalhadores que contribuíam para os 
institutos de previdência (IAPs - Institutos de Aposentadoria e Pensão). Antes desse período, 
merece destaque a Lei de Vacina Obrigatória, promulgada pelo governo do presidente 
Rodrigues Alves (1902-1906), que determinou a obrigatoriedade da vacina anti-varíola no 
município do Rio de Janeiro, exigindo-se atestado de vacinação para que o cidadão pudesse 
ter acesso a empregos públicos, matrícula nas escolas, casamentos etc. Era inclusive permitido 
o uso de força policial para obrigar a população a se vacinar. O caráter impositivo dessa 
política foi tão forte que provocou a chamada "Revolta da Vacina". Este quadro permaneceu 
na época do regime militar, tendo direito a atendimento na rede pública de saúde apenas quem 
trabalhava com carteira assinada (BARROSO, 2008, p.13-14). Apenas com a Constituição de 
1988 o panorama se modificou, conforme se verá no próximo tópico. 

Apontam Dallari e Venturi (2003, p. 35) que o final do século XX tem se caracterizado por 
um recuo do Estado em relação à responsabilidade pela saúde, sobretudo nos países 
periféricos, permanecendo o Poder Público com papel apenas subsidiário. Ademais, as 
decisões em saúde estariam sendo definidas não mais em razão de critérios epidemiológicos, 
mas principalmente com base em considerações de ordem econômica, a partir de uma relação 
de custo-benefício. Essa nova racionalidade tem promovido uma diminuição nos gastos com 
prevenção, por exemplo - elemento que possui íntima ligação com a idéia de saúde pública. 
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Entretanto, no caso brasileiro é importante destacar que essa tendência vem sendo modificada 
nos últimos anos. Como exemplo, verifica-se que os gastos públicos federais com saneamento 
básico (item fundamental na prevenção de problemas de saúde) subiram de 5,5 (em 2004) 
para 13,12 bilhões de reais (em 2008).[12] 

A Organização Mundial da Saúde (órgão que integra a ONU), no preâmbulo de sua 
Constituição, define saúde como "completo bem-estar físico, mental e social". O que, 
conforme Dallari (1998, p. 89), expressa a presença de um núcleo básico, correspondente à 
ausência de doenças, enquanto que a noção de "completo bem-estar" representaria, em 
verdade, um objetivo a ser alcançado, e não um conceito fechado. 

Quanto ao tratamento doutrinário dado ao tema, Schwartz (2001) aponta que há certa 
convergência em relação aos âmbitos curativo, preventivo e promocional da saúde. Ainda, o 
autor informa que esta noção ampla de saúde se coaduna com o tratamento dado ao tema pela 
Constituição de 1988, em seu artigo 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação" (SCHWARTZ, 2001, p. 27). 

Ingo Sarlet (2001, p. 100) equipara vida digna a vida saudável, ou seja, são aproximados os 
conceitos de qualidade de vida e de dignidade da pessoa humana, de modo que o completo 
bem-estar físico, mental e social (conforme definição da OMS) direcionam-se a densificar o 
princípio da dignidade da pessoa humana. No mesmo sentido, Morais (2003, p. 81) associa a 
noção de saúde à de qualidade de vida: a saúde como um dos elementos da própria cidadania, 
como elemento promocional da dignidade da pessoa humana. 

Ainda, importante destacar o caráter pluridimensional da noção de qualidade de vida: se por 
um lado há o aspecto pessoal (a respeito do que o indivíduo entende por "vida boa"), há 
também um viés coletivo, tendo em vista que a atuação do Estado direciona-se sobretudo à 
proteção da população considerada globalmente (FAGOT-LARGEAULT, 2001, p. 87-88). 

Verifica-se, portanto, que os ideais de saúde direcionam a questão à própria busca de justiça e 
de igualdade material na medida em que a proteção e a promoção da saúde representam 
verdadeira condição para a concretização dos anseios constitucionais, sobretudo o de 
efetivação da dignidade da pessoa humana.[13] 

  

3.2 Regime jurídico-constitucional do direito à saúde 

A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à saúde no rol dos direitos sociais (art. 6º), 
que integra o Título II ("Dos Direitos e Garantias Fundamentais"). Mais detalhadamente, o 
tema é tratado nos artigos 196 a 200 (seção II do Título VIII - "Da Ordem Social"). 

O texto constitucional, portanto, atribuiu ao direito à saúde o status de direito fundamental, 
material e formalmente. A fundamentalidade formal é resultado: (a) de sua hierarquia 
axiológico-normativa superior, enquanto norma positivada pela Constituição; (b) de sua 
previsão entre os limites materiais à reforma constitucional (art. 60, § 4º, IV); (c) da 
aplicabilidade imediata e vinculatividade imposta ao Estado, em razão da norma do artigo 5º, 
§ 1º da Constituição (ou seja, o exercício do direito à saúde independe de regulação 
infraconstitucional). A fundamentalidade material decorre da relevância da saúde como bem 
jurídico tutelado por dispositivo constitucional, que possui íntima ligação com outros direitos 
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fundamentais e valores constitucionais, como o próprio direito à vida e a dignidade da pessoa 
humana (SARLET, 2001, p. 92-93). 

Por outro lado, a Constituição elegeu a saúde não apenas como direito, mas também como 
dever fundamental, conforme se depreende do caput do artigo 196: a saúde é direito de todos 
e dever fundamental do Estado (...). Neste ponto, o estudo dos deveres a que se refere o artigo 
196 levanta o problema das possíveis dimensões reconhecidas ao direito à saúde, tendo em 
vista que é a partir delas que decorrem os respectivos deveres (FIGUEIREDO, 2007, p.86-
87).  

Sarlet (2007) argumenta que o direito à saúde é direito social que apresenta dupla dimensão, 
uma defensiva e outra prestacional.[14] Como direito de defesa, o direito à saúde impõe o 
dever de respeito, em sentido precipuamente negativo: a saúde de alguém não deve ser 
prejudicada, mas preservada. Enquanto direito prestacional, é determinado, notadamente ao 
Estado, o dever de agir concretamente para garantir a saúde da população (SARLET, 2001, p. 
97). Esse agir concreto do Estado configura-se tanto no sentido de fornecimento de bens e 
serviços (direito a prestações em sentido estrito), como na organização de instituições e 
procedimentos de proteção do direito à saúde (MILANEZ, 2004, p. 198-199). 

A partir de uma perspectiva administrativista, Carlos Ari Sundfeld (2002, p. 92-93) defende 
que, para atuar na defesa e na promoção da saúde, a Administração Pública opera sob dois 
enfoques primordiais: (i) como "administração de serviços", que representa a disponibilização 
de prestações materiais aos indivíduos e à coletividade (serviços de saúde); e (ii) como 
"administração ordenadora", quando a atuação estatal é direcionada na imposição de deveres 
positivos e negativos, seja pelo condicionamento do exercício dos direitos individuais, seja 
pela fiscalização e pelo sancionamento de condutas inadequadas. Verifica-se, portanto, que a 
administração de serviços relaciona-se com a dimensão material no sentido estrito do direito à 
saúde, enquanto que a administração ordenadora se enquadra entre os deveres de proteção 
(direito a prestação em sentido amplo) e os deveres de defesa. 

Ainda, no âmbito da dimensão defensiva do direito à saúde, Sarlet (2001, p. 100) ressalta que 
deve ser considerado o princípio da proibição do retrocesso. De maneira simplificada, tal 
princípio impõe, sobretudo ao legislador infraconstitucional, que não seja desconstituído o 
nível de concretização que ele próprio havia dado aos dispositivos da Constituição, ainda mais 
quando se considera que a eficácia e efetividade do direito à saúde é densificada quando 
existente regulamentação infraconstitucional (o que, certamente, não exclui sua aplicabilidade 
imediata a partir do próprio texto constitucional). 

Quanto à dimensão prestacional do direito à saúde, ressalte-se que o artigo 6º da Constituição, 
que já abarca uma série de direitos prestacionais originários (ou seja, que não dependem de 
regulamentação infraconstitucional para serem exercidos), é complementado 
infraconstitucionalmente pela Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), explicitando a 
noção ampla que possui a dimensão prestacional do direito à saúde (FIGUEIREDO, 2007, p. 
90). Isso porque o art. 3º dessa Lei[15] associa a saúde a diversos fatores determinantes: a 
alimentação, a saúde, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

Assim delineado o direito à saúde conforme sua matriz constitucional e infraconstitucional, a 
seguir será enfrentado o tema das políticas públicas, notadamente quanto ao seu significado 
no âmbito jurídico (item 4.1), bem como sua adequação à dupla finalidade de efetivação do 
direito à saúde e de democratização da esfera administrativa brasileira (item 4.2). 
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4. Políticas públicas, efetivação do direito à saúde e democratização da esfera 
administrativa brasileira 

4.1 Significado de políticas públicas em direito 

A utilização pela doutrina do termo políticas públicas não é unívoco. Muitas vezes ele é 
utilizado sem grande rigor, como se fosse categoria eminentemente política, o que diminuiria 
sua relevância para o meio jurídico. Entretanto, diversos textos legais, entre eles a própria 
Constituição, fazem referência às políticas públicas, de modo que se mostra necessário 
aprofundar a compreensão do termo. 

Uma compreensão inicial do assunto é apresentada por Regina Ferrari (2008, p. 473), que 
conceitua políticas públicas como o conjunto de atividades que se destina à realização do 
interesse público[16], e "só estas atividades, sistematizadas de forma abrangente, é que podem 
realizar os fins previstos na Lei Fundamental, principalmente no que tange aos direitos 
fundamentais". De forma semelhante, Rogério Gesta Leal (2008, p. 68) refere-se a políticas 
públicas constitucionais vinculantes como as ações atribuídas pela Constituição aos Poderes 
Públicos destinadas à efetivação de direitos e garantias fundamentais. 

Contudo, é com Maria Paula Dallari Bucci (2002) que o conceito é refinado, ganhando 
contornos mais nítidos. Inicialmente, a autora argumenta que o enfoque das políticas públicas 
destaca a relevância da Administração Pública na tarefa de determinação e conformação 
material das leis e decisões políticas (notadamente aquelas definidas pela Constituição) a 
serem concretizadas em âmbito administrativo (BUCCI, 2002, p. 248-249). Ou seja, assim 
como o legislador está vinculado a conduzir o processo legislativo de acordo com os fins e 
programas estabelecidos constitucionalmente, o administrador também deve conduzir a 
máquina estatal no sentido de concretização dos ditames constitucionais, muitas vezes através 
de políticas públicas (CANOTILHO, 1994, p. 152). 

Quanto ao estudo do tema pelo direito administrativo, ressalta a autora que o processo de 
formação e execução da política pública faz mover uma série de instrumentos administrativos, 
em razão do que se torna fundamental conhecer os princípios jurídicos que regem a 
Administração, os mecanismos necessários para a contratação de funcionários e serviços, as 
formas de organização administrativa (Administração direta e indireta) etc. Desse modo, não 
se trata de mero "ato político", concluindo-se que "o direito administrativo interessa às 
políticas públicas, assim como as políticas públicas interessam ao direito administrativo" 
(BUCCI, 2002, p. 250).           

Política pública, no âmbito jurídico, é um programa de ação dos governos (government by 
policies), desenvolvendo e aprimorando o government by law. A função de governar constitui 
o núcleo da definição de política pública, em um contexto no qual se busca superar o modelo 
exclusivamente normativista e dedutivo (muitas vezes reducionista) de representação do 
direito. Insere-se no direito público, dessa maneira, um mecanismo de funcionamento da 
Administração que não se restringe a regras, no qual as técnicas decisórias abarcam também 
princípios e objetivos. Ressalte-se que este modelo não exclui o da legalidade, de modo que a 
realização de políticas públicas deve ocorrer dentro dos parâmetros de legalidade e 
constitucionalidade (BUCCI, 2002, p. 253-255).  

O conceito de política se torna operacional juridicamente através da noção de atividade, que 
representa o "conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo 
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determinado". Ou seja, o programa de ação de governo (política pública) se desenvolve como 
atividade administrativa. A forma de exteriorização da política pública não é rigorosa, não 
havendo padrão jurídico uniforme para tanto. Algumas são definidas por lei ordinária, outras 
por lei complementar. Pode, ainda, ocorrer a definição de forma conjunta entre Poder 
Executivo e Legislativo. Importante, de qualquer forma, que o instrumento normativo 
utilizado estabeleça os objetivos da política, os mecanismos institucionais que serão utilizados 
em sua realização e as demais condições que viabilizem sua implementação (BUCCI, 2002, p. 
255-258). 

O modo de agir governamental através de políticas públicas decorre do estabelecimento, pela 
Constituição, de objetivos fundamentais e de direitos sociais, que demandam prestações 
positivas do Estado para serem concretizados (SANTOS, 2006, p. 76-77). Nesse sentido, tem-
se que o ponto de partida da política pública é o próprio texto constitucional, marcando um 
controle prévio da discricionariedade do administrador.[17] Isso impõe que o aparato material 
e orgânico da Administração seja estruturado de modo a viabilizar a implementação dessas 
políticas (COSTALDELLO, 2010, p. 19). E será o processo de formulação da política que 
definirá seus contornos concretos. Processo, ou conjunto de processos, portanto, é palavra-
chave para se compreender a noção de política pública. 

Isso porque a formulação da política consiste em um processo[18], em que são ouvidas as 
partes interessadas na política. Verifica-se, assim, que a elaboração e execução de políticas 
estão inseridas no movimento de procedimentalização da Administração Pública. Ademais, o 
termo política pública indica não só os autores, como também os destinatários da política, de 
forma que apenas poderá ser considerada pública se efetivamente contemplar os interesses da 
coletividade e, ainda, se for resultado de um processo público (BUCCI, 2002, p. 269). 

A participação popular - inserida no processo de formação, de execução e de avaliação[19] -, 
além de garantir a legitimidade da política, permite a identificação dos contornos do interesse 
público no caso concreto, tornando a decisão administrativa mais informada e mais racional. 
Ou seja, além de materializar os ditames constitucionais de democratização da Administração, 
a participação popular no processo de formulação da política racionaliza a atuação 
administrativa, ampliando as possibilidades de concretização das disposições constitucionais 
(BREUS, 2007, p. 219). 

Nesse sentido, a inserção da comunidade no processo de definição da política pública 
representa significativo avanço na aferição da efetividade da política como mecanismo de 
implementação dos ditames constitucionais. Sobretudo porque, ao se definir materialmente 
quais atividades deverão ser adotadas pela Administração para que a finalidade pública seja 
atendida, os parâmetros de controle[20] da atuação estatal estarão estabelecidos de maneira 
mais clara. Desse modo, os fins a que o administrador está vinculado - que muitas vezes são 
definidos abstratamente pela Constituição[21] - se tornam concretos, fazendo com que os 
recursos públicos sejam destinados de maneira adequada.[22] 

Ainda, Costaldello (2010, p. 21) ressalta a importância do planejamento estratégico, que deve 
estar associado ao processo de concretização da política pública. De acordo com a autora, 
"estratégia está em reunir os vários elementos e planejar a ação administrativa vinculativa 
por certo tempo, independentemente da alternância dos titulares que exercem a tarefa de 
governar". Ou seja, definidos os resultados que devem ser atingidos, mediante determinadas 
ações administrativas, a Administração Pública deve estabelecer estratégias e se planejar para 
que, dentro de determinado lapso temporal, sejam tais objetivos alcançados.[23] 
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4.2 Dupla finalidade das políticas públicas: instrumento de efetivação do direito à saúde 
e de democratização da esfera administrativa 

A partir do embasamento teórico apresentado, verifica-se que o conceito de políticas públicas 
deve ser compreendido como mecanismo democratizante da esfera administrativa brasileira. 
Este posicionamento decorre de duas constatações: (a) a imposição, feita pela Constituição, de 
que o direito à saúde seja concretizado, notadamente pela Administração Pública[24] - ou 
seja, na medida em que o Estado é apontado como o destinatário constitucional do dever de 
efetivação do direito à saúde, deverão ser implementadas políticas públicas adequadas; (b) a 
dificuldade de definição, exclusivamente a partir do texto da lei, da extensão do conteúdo 
material do direito à saúde, ensejando a inserção da comunidade no processo de formulação 
das políticas públicas sanitárias. 

Deve-se ressaltar que, ainda que sejam esboçados pela doutrina e pela legislação os traços do 
conteúdo que integra o direito à saúde, nota-se que são bastante imprecisos os contornos para 
que se sejam determinadas as principais ações públicas no âmbito sanitário. Nem poderia ser 
diferente, afinal a dimensão concreta da saúde não pode se resumir a palavras. E sobretudo 
quanto à dimensão positiva do direito à saúde (direito a prestações) que se verifica essa 
imprecisão, tendo em vista que as carências específicas de cada comunidade demandam 
atuações estatais diferenciadas. Somente a realidade social, em dado momento histórico (com 
suas tecnologias, suas condições culturais, seu nível de desenvolvimento econômico), permite 
determinar o que seria a saúde e quais as ações necessárias para implementá-la. Tal realidade 
apenas é apreendida se ouvidos os destinatários da atuação estatal. Ademais, como salienta 
Dallari (2009, p. 96), a sofisticação conceitual das construções normativas deve ser somada 
aos elementos do contexto em que serão aplicadas. 

Ou seja, o avanço constitucional quanto à previsão expressa do direito à saúde como direito 
fundamental não marca a conquista definitiva desse direito como realidade concreta, como 
direito efetivado: "Enquanto houver indicadores sociais a demonstrar iniquidades, injustiça 
social e quadros epidemiológicos não favoráveis, o direito à saúde permanece em construção. 
Mas também é assim que deve ser a saúde: uma obra nunca acabada, até porque o que é saúde 
está em constante transformação" (DELDUQUE e OLIVEIRA, 2009, p. 110). 

Por outro lado, havendo determinação constitucional de que o direito à saúde seja 
concretizado, devem ser tomadas as providências para que tal objetivo seja alcançado. Nesse 
sentido, a própria Constituição elegeu as políticas públicas como instrumento privilegiado, ao 
definir em seu artigo 196 que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação" (destacou-se). Ainda, o artigo 198, § 2º da Constituição[25] estabelece os 
recursos mínimos que deverão ser aplicados em ações e serviços de saúde. A partir disso que 
Rogério Gesta Leal fala em políticas públicas constitucionais vinculantes. 

As políticas públicas, além de representarem mecanismo previsto constitucionalmente para a 
concretização do direito à saúde, mostram-se adequadas à concepção dinâmica de saúde aqui 
exposta. Como apresentado anteriormente, a formulação da política pública consiste em um 
processo, no qual devem ser inseridos todos aqueles que serão afetados pela atuação estatal. E 
para que sejam identificadas todas as pretensões e as demandas sociais, é imprescindível a 
participação da comunidade, que deverá ser inserida no processo de formulação da política de 
saúde desde a sua formulação (quando serão definidos os contornos materiais do direito à 
saúde), passando pela fiscalização dos atos de execução, até o controle de seus resultados 
(OLIVEIRA, 2009, p. 171). 
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Importante ressaltar, ainda, que aproximar a esfera pública da comunidade é dado ligado à 
própria dinâmica evolutiva da concepção de Estado. Enquanto Estado Democrático de 
Direito, sobretudo em seus desdobramentos a partir do segundo pós-guerra, às conquistas de 
seus modelos anteriores[26] soma-se a possibilidade de intervenção popular na elaboração da 
decisão estatal (DALLARI, 2009, p. 98-99). Trazendo essa reflexão para a realidade 
brasileira, percebe-se que o Estado Democrático de Direito erigido com a Constituição de 
1988 funda-se justamente em bases democráticas. Como apresentado no início deste trabalho, 
o texto constitucional procurou democratizar o Poder Público brasileiro, inclusive com a 
previsão de diversos mecanismos que garantissem o exercício do direito de participação. 

No âmbito da formulação de políticas públicas de saúde, além da previsão do art. 196 da 
Constituição, deve-se atentar para a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e para a Lei nº 
8.142/90 (Lei do Sistema Único de Saúde), que estruturam o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Importante notar que a legislação dispôs expressamente a respeito da participação popular na 
gestão do SUS, com a criação da Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, instâncias 
colegiadas existentes em âmbito federal, estadual e municipal. As Conferências de Saúde 
apresentam caráter consultivo, com competência para avaliar a situação da saúde e propor 
novas diretrizes para a política de saúde de seu respectivo ente federativo. Os Conselhos de 
Saúde, que apresentam composição paritária de representantes do governo, prestadores de 
serviço, trabalhadores da saúde e usuários, possuem competência nas áreas de planejamento e 
controle dos serviços de saúde (definida no art. 1º, § 2º da Lei nº 8.142/90[27]). 

Assim, se por um lado as políticas públicas representam programa de ação governamental, por 
outro o conceito abrange também a idéia de democratização da Administração Pública, na 
medida em que o processo de formulação da política demanda participação da comunidade. 
No tema específico deste trabalho, a relevância da participação popular no processo de 
elaboração da política consiste justamente na possibilidade de construção do conteúdo 
material do direito à saúde, ou seja, são os próprios destinatários das ações governamentais 
que devem ter a possibilidade de estabelecer, em processo dialógico com a Administração, os 
contornos que o direito adquirirá na realidade concreta: quais serviços de saúde são 
necessários ou precisam ser modificados, qual o alcance do sistema de saneamento básico e 
tratamento de água, quais as carências nutricionais existentes, quais regiões demandam 
atuações específicas etc. 

Dessa maneira, ocorre uma densificação normativa do direito à saúde, facilitando inclusive o 
posterior controle dos atos da Administração Pública, de modo a verificar se o direito foi 
concretizado pelo administrador (controle social), bem como se os recursos públicos foram 
destinados de maneira adequada, considerando as prioridades estabelecidas no processo de 
formulação da política pública (controle feito, sobretudo, pelos Tribunais de Contas). 

E nesse processo de definição do conteúdo concreto do direito à saúde a ser efetivado pelas 
políticas públicas, papel destacado deve ser atribuído aos Conselhos de Saúde. Fruto de lutas 
de movimentos sociais que remontam à década de 1970[28], a institucionalização jurídica dos 
Conselhos possibilita a inserção procedimental da comunidade nos processos decisórios 
administrativos no âmbito das políticas de saúde. Não se trata de mera participação formal, 
legitimatória de qualquer ato do Poder Público. A participação da população nos Conselhos 
deve ser substantiva, ou seja, com efetivo poder de decisão sobre as políticas públicas - 
notadamente na definição do conteúdo material do direito à saúde. É esse espaço, composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários (art. 
1º, § 2º da Lei nº 8.142/90), em que a luta pode ser travada, em que os atores sociais 
(movimentos sociais, associações de bairros, sindicatos etc.) podem agir organizadamente 
para vincular a Administração Pública quanto às suas reivindicações.  
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Apesar de institucionalizada a democratização da gestão da saúde pública através dos 
Conselhos, a maneira como são regulamentados faz com que nem sempre a participação 
popular tenha efetivo poder decisório sobre os destinos das políticas públicas. Ainda que a Lei 
nº 8.142 estabeleça que os Conselhos de Saúde possuem "caráter deliberativo" (art. 1º, § 2º), 
não é definido como ocorrerá o processo decisório, definição delegada ao regimento de cada 
Conselho (art. 1º, § 5º). Assim, em muitos casos o poder de decisão do Conselho é 
prejudicado devido às ingerências da Administração Pública local. Isso ocorre especialmente 
pelo fato de o administrador muitas vezes ter receio de o Conselho absorver o prestígio 
("capital político") pelas ações realizadas. Trata-se de visão retrógrada que dificulta a 
concretização do projeto constitucional brasileiro (OLIVEIRA, 2009, p. 174). 

De qualquer forma, a luta democrática é possível. Ou seja, como existe arcabouço 
constitucional e infraconstitucional - nos termos apresentados acima -, torna-se viável a 
democratização dos sistemas de definição das políticas públicas de saúde. Ademais, a gestão 
democrática da política sanitária representa não só a efetivação do projeto idealizado pela 
Constituição, mas também a garantia de que o direito à saúde terá seu conteúdo material 
definido de acordo com as verdadeiras demandas sociais. Entretanto, certo é que não se trata 
de um processo mecânico, exigindo intensa pressão popular para que essa demanda seja 
concretizada na realidade administrativa brasileira. 

  

5. Conclusão 

Ao longo do artigo foram abordados, basicamente, os seguintes pontos: (i) inicialmente, foi 
trabalhada a temática da conformação constitucional da Administração Pública (regime 
constitucional-administrativo), que impõe limites à discricionariedade do administrador, 
ocorrendo uma ampliação do princípio da legalidade; (ii) ademais, a Constituição também 
estabeleceu diversos mecanismos de participação popular na condução da coisa pública, em 
razão do que se afirma que a democratização da Administração Pública é um dos ditames do 
texto constitucional; (iii) adentrando o âmbito do direito à saúde, foram tecidas algumas 
aproximações conceituais do que seria o conteúdo do direito à saúde; (iv) quanto à sua 
configuração constitucional, trata-se de direito social fundamental, além de dever atribuído ao 
Estado; (v) no último bloco do trabalho, foi abordado o tema das políticas públicas, enfocando 
a utilização desse conceito no âmbito jurídico, notadamente no Direito Administrativo; (vi) 
finalmente, foi utilizado o desenvolvimento teórico anterior para desenvolver a idéia da 
adequação das políticas públicas como instrumento para a efetivação do direito à saúde e para 
realizar a democratização da esfera administrativa brasileira. 

Conforme apresentado no tópico anterior, ainda é tímida a previsão, em legislação 
infraconstitucional, de mecanismos de participação popular na definição do conteúdo material 
do direito à saúde. Ainda assim, a noção de políticas públicas, cujo conceito pressupõe a 
participação da comunidade, representa instrumental que pode ser utilizado como forma de 
pressão das Administrações, em todos os níveis da Federação[29]. Isso porque a participação 
popular na definição do que vem a ser saúde e vida saudável representa verdadeiro 
pressuposto para que a Constituição seja concretizada. 

Portanto, a luta pela efetivação do direito à saúde exige também a luta pela efetivação do 
projeto democrático delineado na Constituição de 1988. E para que seja alterada a realidade 
sanitária de nosso país, o primeiro passo é identificar a correta compreensão dos fundamentos 
e objetivos do Estado e da Administração Pública. Definir o conceito de políticas públicas a 
partir de uma ótica democratizante - com participação popular nos momentos da formulação, 
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da execução e do controle - é o caminho defendido neste trabalho. Trata-se de veículo capaz 
de promover a ligação entre as previsões constitucionais de democratização da esfera pública 
brasileira e o dever de concretização do direito fundamental à saúde. Certamente o processo 
não é simples nem automático - exige luta. Embora o caminho seja longo, o primeiro passo 
foi dado, com o estabelecimento de um projeto democrático pela Constituição. E a caminhada 
não pode ser interrompida.  
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[1] De acordo com a revista médica "The Lancet". Disponível em 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60703-9/fulltext 

[2] Canotilho leciona que as dimensões da pessoa seriam: o homem como pessoa, como 
cidadão e como trabalhador. CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª 
ed. Coimbra: Almedina, 1995. p. 347. 

[3] Sobre a dignidade da pessoa humana no âmbito administrativo, cf. GONZÁLEZ PÉREZ, 
Jesús. La dignidad de la persona y el Derecho Administrativo. A&C Revista de Direito 
Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 7, n. 29, p. 11-35, jul./set. 2007. 

[4] Especificamente sobre o princípio da eficiência, cf. GABARDO, Emerson. Princípio 
Constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética. 2002. 
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[5] Ruy Espíndola explica que os princípios fundamentais são aqueles cujo conteúdo 
representam as decisões políticas estruturais do Estado, sumarizando as demais normas 
constitucionais (estando elencados no Título I da Constituição - como, por exemplo, a 
dignidade da pessoa humana, apresentada na introdução deste tópico). Por outro lado, os 
princípios gerais especificam os fundamentais, viabilizando a aplicação imediata destes (por 
exemplo, o princípio da legalidade - art. 5º, I, CF). ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Princípios 
Constitucionais e atividade jurídico-administrativa: anotações em torno de questões 
contemporâneas. p. 63-64. 

[6] O direito de participação popular materializa a relevância da atuação do cidadão na gestão 
e no controle da Administração Pública. A Constituição prevê diversos instrumentos que 
possibilitam ao indivíduo e à coletividade contribuir com a definição dos rumos a serem 
tomados pela Administração. E, devido à relevância para o presente trabalho, o tema será 
detalhado no item 2.2.               

[7] Para um estudo detalhado da discricionariedade administrativa, cf. DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanello. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 2 ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. p. 17-65. 

[8] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

[9] Weber faz a distinção de três formas de legitimação da dominação (ou seja, de formas 
através das quais os indivíduos reconhecem em outro como detentor de autoridade): (i) a 
legitimação tradicional  (a autoridade do "ontem eterno", que remonta a tempos passados), 
domínio exercido pelo patriarca; (ii) a legitimação carismática, que decorre de carisma (graça) 
extraordinário e pessoal; (iii) a legitimação legal, que se origina da crença na validade do 
regime legal estatuído e da repartição da competência através de regras criadas racionalmente. 
WEBER, Max. A política como vocação. In Ensaios de sociologia política. Rio de Janeiro: 
Zahar editores, 1963. p. 94-152. Ainda, para um estudo mais aprofundado cf. WEBER, Max. 
Economia e sociedade. 3 ed., vol. I, Brasília: UNB, 1994. 

[10] Para Bonavides, os demais direitos seriam: os de primeira geração, que são os direitos de 
resistência, de oposição ao Estado; os de segunda geração estão situados no contexto histórico 
do pós-segunda guerra, conformando a estrutura do Estado Social; os de terceira geração 
referem-se ao direito ao desenvolvimento, ao meio-ambiente (assentados na dimensão da 
fraternidade). BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. p. 475-525. 

[11] Deve-se compreender, na linha de Álvaro Cruz e Gibson Armanelli, que a legitimidade 
não se confunde com legalidade: ainda que a decisão administrativa seja legal, ela poderá não 
ser legítima, caso esteja em descompasso com as prioridades estabelecidas pela Constituição. 
Ou seja, o exercício das competências constitucionais e legais deve levar em conta as 
exigências definidas pela Constituição para ser legítimo. CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; 
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GIBSON, Sérgio Armanelli. Direito Administrativo em enfoque: as contribuições da Teoria 
Discursiva de Jürgen Habermas. p. 8266. 

[12] Dados retirados do Relatório de Aplicações de 2008, organizado pela Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental (órgão vinculado ao Ministérios das Cidades) através da 
publicação "Gasto Público em Saneamento Básico". Disponível em 
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-
ambiental/Livro%20Relatorio%20de%20Aplicacoes%20de%202008.pdf 

[13] Nesse sentido, Rogério Gesta Leal define que a saúde constitui indicador constitucional 
parametrizante do mínimo existencial, tendo em vista que tal a vida saudável é base para que 
sejam atingidos os objetivos fundamentais da República, estabelecidos no art. 3º da 
Constituição: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento 
nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e 
regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. LEAL, Rogério Gesta. A efetivação do direito à 
saúde por uma Jurisdição-Serafim: limites e possibilidades. p. 67 

[14] Alexy, principalmente, é responsável pela formulação inicial da proposta de classificação 
dos direitos fundamentais segundo a função principal que exerçam (classificação funcional). 
Ingo Sarlet adaptou essa classificação à realidade constitucional brasileira, fazendo a distinção 
entre direitos de defesa (operando limites à atuação estatal, na tutela da liberdade individual) 
ou direitos a prestações, em sentido amplo (direitos à proteção e os direitos à participação na 
organização e no procedimento) e em sentido estrito (prestações materiais). Para um estudo 
aprofundado, cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8ª ed., rev. e 
atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 191-241; ALEXY, Robert. Teoria de los 
derechos fundamentales (tradución Ernesto Garzón Valdés). Madri: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 1997. 

[15] Lei nº 8.080/90, art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde 
da população expressam a organização social e econômica do País. 

[16] Sobre interesse público, cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. p. 58-69. 

[17] Ainda que se considere o poder de iniciativa do governo, o governante não pode se omitir 
de efetivar as disposições constitucionais às quais está vinculado. BUCCI, Maria Paula 
Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. p. 261. 

[18] Bacellar Filho distingue procedimento (série de atos concatenados logicamente que 
convergem para determinado fim), enquanto que processo seria uma espécie de procedimento 
(gênero), adicionando-se a este a cooperação entre sujeitos sob a ótica do contraditório. 
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. p. 46-47. Ainda 
sobre o tema, cf. MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. p. 35-41.  

[19] Bucci afirma que a participação procedimental ocorre em três momentos: (i) formação da 
política (apresentação dos pressupostos materiais e técnicos pela Administração, quando serão 
discutidos os interesses das partes interessadas); (ii) execução da política (medidas 
administrativas, financeiras e legais de implementação do programa); (iii) avaliação (dos 
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efeitos sociais e jurídicos da política, sob o crivo do contraditório). BUCCI, Maria Paula 
Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. p. 266. 

[20] Sobre o tema do controle externo, cf. COSTALDELLO, Ângela Cássia. Aportes para um 
ideário brasileiro de gestão pública: a função do controle externo. In A&C Revista de Direito 
Administrativo e Constitucional, ano 10, n. 40, p. 13-31, abr./jun. 2010. 

[21] De qualquer sorte, ressalta-se que as metas estabelecidas constitucionalmente são 
prioritárias e vinculam a Administração Pública, ainda que não haja densificação normativa 
infraconstitucional. Por outro lado, o que se defende neste trabalho é que a participação 
popular no processo de formulação das políticas públicas faz com que os objetivos 
constitucionais se tornem mais bem delineados, racionalizando a atuação administrativa e 
permitindo que o controle externo ocorra sobre parâmetros mais claros. 

[22] Ademais, como leciona a professora Ângela Costaldello, os serviços indispensáveis à 
proteção do direitos fundamentais básicos muitas vezes são prestados de maneira precária, 
enquanto que atividades sem relevância pública - como publicidade governamental - recebem 
elevados recursos. COSTALDELLO, Ângela Cássia. Aportes para um ideário brasileiro de 
gestão pública: a função do controle externo. p. 18. 

[23] A autora ressalta que a noção de planejamento estratégico se enquadra na concepção de 
gestão pública, que amplia a idéia de Administração Pública. Os elementos que informam a 
gestão pública objetivam melhorar a atuação administrativa, de modo a concretizar o 
princípio da boa administração pública. No presente trabalho, ainda que não se tenha adotado 
o conceito específico de gestão pública, verifica-se que a partir dos pressupostos apresentados 
(notadamente quanto à idéia do estabelecimento, a partir de 1988, de um regime 
constitucional-administrativo), é possível inserir o tema do planejamento estratégico sem que 
haja qualquer incompatibilidade teórica. 

[24] Rogério Gesta Leal afirma que a responsabilidade da Administração pela efetivação do 
direito à saúde decorre da dimensão operacional exigida: havendo previsão normativa da 
atuação, bem como dotação orçamentária devidamente aprovada pelo Legislativo (plano 
plurianual, leis de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias), a Administração deve 
operacionalizar a materialização do direito. LEAL, Rogério Gesta. A efetivação do direito à 
saúde por uma Jurisdição-Serafim: limites e possibilidades.  p. 69. 

[25] Art. 198, § 2.º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados sobre: (...) 

[26] Notadamente o Estado de Direito (Estado liberal clássico, das garantias de liberdade e de 
não intervenção) e o Estado Social (que passa a intervir na realidade social para modificá-la, 
através de serviços públicos etc.). 

[27] Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, 
com as seguintes instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 
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(...) 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua 
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

[28] Sobre esse tema, cf. BRASIL (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - 
Conasems). Movimento Sanitário Brasileiro na década de 70: a participação das 
Universidades e dos Municípios - memórias. Brasília: Athalaia, 2007. Disponível em 
http://www.conasems.org.br/files/Livro_Movimento_SanitarioDecada_70.pdf 

[29] Tendo em vista que a saúde é de competência comum da União, dos Estados e dos 
Municípios - art. 23, II, CF. 
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A DEFINIÇÃO LEGAL DE ATIVIDADE RURAL NO DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO: CONDIÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS PREVIDENCIÁRIAS  
 
THE LEGAL DEFINITION OF RURAL ACTIVITIES IN THE SOCIAL SECURITY ACT: 

A CONDITION FOR THE ADEQUACY OF THE PUBLIC POLICIES ON SOCIAL 
SECURITY  

 
 
 

José Luiz Antiga Júnior 
Tatiana Stroppa 

 

RESUMO 
A efetivação do direito à previdência social da população rural mediante a definição legal de 
atividade rural, para que se diminua a margem de discricionariedade da Administração 
quando da execução e desenvolvimento das políticas públicas, foi a problemática abordada. 
Através da metodologia de compilação de textos, verificou-se que existiu a preocupação do 
legislador constituinte em assegurar a uniformidade e a equivalência no tratamento 
dispensado às populações urbana e rural, visando o amparo desta última pelo direito 
previdenciário brasileiro. Evidenciou-se que a efetividade das políticas públicas traçadas nos 
textos legais vem sendo mitigada pela Administração Pública, que se utiliza inclusive da 
indefinição do que seria “atividade rural”. Dessa forma, foi possível analisar diversas fontes 
do direito com intuito de definir atividade rural, concluindo-se que tal mister é conditio sine 
qua non da efetivação da inclusão social dos trabalhadores rurais. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: PREVIDÊNCIA SOCIAL; 
TRABALHADOR RURAL; POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 
ABSTRACT 
The realization of the right to social security of the rural population through the legal 
definition of rural activities, in order to decrease the discretion of the Public Administration 
during the implementation and development of public policies, the issue was addressed. 
Through the methodology of compilation of texts, it was found that there was the concern of 
the constitutional legislator to ensure uniformity and equity in treatment accorded to urban 
and rural populations, seeking the support of the last one by the Brazilian social security law. 
It was evident that the effectiveness of public policy outlined in legal texts has been mitigated 
by public administration, which uses including the indefinition of what is "rural activity". 
Thus it was possible to analyze various sources of law in order to define rural activity, 
concluding that such a task is conditio sine qua non of effective social inclusion of rural 
workers. 
KEYWORDS: KEY WORDS: SOCIAL SECURITY; RURAL WORKERS; PUBLIC 
POLICIES. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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A previdência social foi reconhecida no texto constitucional como um direito social e por isso 
é que o Estado, sobretudo os Poderes Legislativo e Executivo, tem o dever de atuar 
positivamente para a criação de condições reais de fruição desse direito. 

Todavia, perante uma suposta escassez da receita da Previdência Social as normas 
constitucionais pertinentes ao Direito Previdenciário se distanciam cada vez mais de sua 
materialização no mundo dos fatos, bastando observar as dificuldades impostas para que os 
segurados obtenham a concessão de seus benefícios, sendo que muitas vezes, tendo em vista a 
longa demora para o julgamento dos processos, eles sequer recebem em vida os seus 
benefícios previdenciários. 

O fato é que a conquista, em matéria previdenciária, firmada no texto constitucional está 
longe de ser concretizada em toda a sua extensão. 

Nesse sentido, o presente estudo busca revelar como é que a ausência de elaboração 
legislativa infraconstitucional, especificamente da definição de atividade rural, é utilizada 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social como se fosse um espaço discricionário para a 
definição do que seja atividade rural em detrimento do trabalhador rural. 

Para isso, primeiramente e sem qualquer pretensão de exaurir o tema, buscou-se demonstrar a 
imbricação existente entre as políticas públicas e os direitos sociais.  

Em seguida, analisou-se o modo como a atividade rural é disciplinada pelo direito 
previdenciário, considerando-se, para tanto, a legislação, os posicionamentos jurisprudenciais 
e a doutrina. É necessário enfatizar que uma breve incursão histórica fundamenta a discussão 
do tema, pois demonstra a preocupação constitucional em proteger o trabalhador rural da 
mesma forma como o fez com o trabalhador urbano. Essa tentativa de realização da igualdade 
foi particularizada pelos princípios da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
no Art. 194, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. 

Entretanto, como a definição de atividade rural não parece envolver conceitos jurídicos, 
optou-se por uma análise terminológica e dos vocábulos em questão, sempre se valendo das 
suas implicações no direito da sociedade atual. 

O fato de existir proteção diferenciada do trabalhador rural com vistas à efetivação do 
princípio jurídico da igualdade, pelo próprio texto constitucional, faz com que surja uma zona 
de conflito que se resume ao não enquadramento de algumas atividades como rurais pela 
administração pública (INSS), o que leva à necessidade da efetiva proteção pelo acesso às 
vias judiciais. 

  

1.        POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS SOCIAIS: UMA APROXIMAÇÃO 

  

O reconhecimento dos denominados direitos sociais trouxe o estudo das políticas públicas 
para a seara jurídica, uma vez que tais direitos dependem, em sua maioria, de prestações 
positivas por parte do Estado para sua efetividade. Na Constituição Federal de 1988, são 
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exemplos desses direitos a educação, a saúde, o trabalho, a previdência social e a assistência 
aos desamparados. 

Dessa maneira, muitas vezes as normas constitucionais atributivas de direitos sociais 
asseguram prerrogativas cuja realização fica na dependência de norma infraconstitucional 
integradora ou da prática de atos administrativos, sendo que a inércia dos Poderes Legislativo 
e do Executivo no cumprimento dessas imposições  impedem a fruição do interesse 
reconhecido no texto constitucional[1]. 

Nesta perspectiva, avulta a importância do desenvolvimento de políticas públicas enquanto 
instrumentos, meios ou mecanismos para que o Estado consiga implementar os direitos 
sociais. 

De acordo com Maria Paula Dallari Bucci, as políticas públicas podem ser definidas como a 
"coordenação dos meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e 
privadas para a realização de objetivos socialmente (ou economicamente) relevantes e 
politicamente determinados" (BUCCI, 1997, p. 91)[2] 

Mais uma vez, a mesma autora supracitada, em outro texto, define política pública como: 

...o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos 
juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 
processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial - 
visando coordenar os  meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização 
de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 

Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando 
a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de 
tempo em que se espera o atingimento dos resultados[3]. 

  

Logo, percebe-se que a política pública revela-se como "um conjunto organizado de  normas 
e atos tendentes à realização de um objetivo determinado"[4], objetivo este muitas vezes 
ligado aos direitos sociais, nos quais se inclui, como já dito, a previdência social. Portanto, o 
conceito de política pública, em regra, exige duas vias: a atuação normativa do Legislativo e a 
implementadora do Executivo. 

De fato, a previdência social foi inserida no caput do Art. 6º da Constituição Federal de 1988 
(CF/88) e detalhada (Regime Geral) nos artigos 201 e 202, os quais estabelecem o mínimo 
que deve ser conferido aos beneficiários da Previdência. Nesse ponto, o professor Marcelo 
Leonardo Tavares defende que: 

a previdência fundamental deve ser baseada nos princípios da universalidade, da 
uniformidade e da solidariedade na proteção dos segurados mais desvalidos, mediante a 
participação do Estado; na cobertura dos riscos sociais da morte, da idade avançada, da 
incapacidade, da maternidade e do desemprego involuntário; e no estabelecimento de 
patamares mínimo e máximo de pagamento dos benefícios, com a manutenção real do valor 
das prestações[5]. 
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Dissertando sobre os princípios da uniformidade e da equivalência positivados no Art. 194, 
parágrafo único, II da CF/88, José Afonso da Silva explica que: 

O princípio da uniformidade significa que as prestações da Seguridade Social em benefícios 
como em serviços devem estender-se indistintamente às populações urbanas e rurais - isso 
para evitar o que já ocorreu: os trabalhadores urbanos recebiam benefícios e serviços 
previdenciários, enquanto os trabalhadores rurais não tinham cobertura alguma. Aqui, o 
princípio da uniformidade acaba tendo o mesmo sentido do princípio da universalidade 
subjetiva: extensão de benefícios e serviços a toda a população. O princípio da equivalência 
significa que os benefícios e serviços prestados à população rural hão de ter valores iguais aos 
prestados à população urbana, e vice-versa. A uniformidade está na extensão dos benefícios a 
ambas as populações. A equivalência está na igualdade dos valores dos benefícios e serviços 
prestados a uma e a outra[6]. 

  

Sérgio Pinto Martins acrescenta que: 

A uniformidade vai dizer respeito aos aspectos objetivos, às contingências que irão ser 
cobertas. A equivalência toma por base o aspecto pecuniário ou do atendimento dos serviços, 
que não serão necessariamente iguais, mas equivalentes, na medida do possível, dependendo 
do tempo de contribuição, coeficiente de cálculo, sexo, idade etc. 

Menciona ainda o preceito constitucional que a uniformidade e a equivalência dos benefícios 
e serviços são atinentes às populações urbanas e rurais. O conceito de população é mais 
amplo, valendo para todo o sistema da seguridade social (previdência social, assistência social 
e saúde), abrangendo por analogia o pescador e o garimpeiro. Essa orientação vem a corrigir 
defeitos da legislação previdenciária rural que sempre discriminava o trabalhador rural.[7] 

  

Observando as definições supracitadas torna-se possível compreender que os princípios da 
uniformidade e da equivalência refletem uma tentativa particularizada de concretização do 
princípio da igualdade material entre os trabalhadores urbanos e rurais. 

Ao tratar da igualdade material, Joaquim B. Barbosa Gomes preleciona que: 

  

Produto do Estado Social de Direito, a igualdade substancial ou material propugna redobrada 
atenção por parte do legislador e dos aplicadores do Direito à variedade das situações 
individuais e de grupo, de modo a impedir que o dogma liberal da igualdade formal impeça ou 
dificulte a proteção e a defesa dos interesses das pessoas socialmente fragilizadas e 
desfavorecidas[8]. 

Justamente por causa dessa dimensão dada ao princípio da igualdade, albergada por um 
modelo jurídico-político de Estado Social, é que é preciso fomentar o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas para apoiar e promover determinados grupos sociais que ficaram 
alijados do desfrute dos bens como, no presente caso, o dos trabalhadores rurais. 

Eis porque é tão importante fixar a ligação entre esses princípios e repisar que eles   vinculam 
e informam  todas as regras jurídicas e ações atreladas à seguridade social, aqui 
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especificamente à previdência social, de tal modo que qualquer atividade a eles contrária 
estará acobertada pelo vício da inconstitucionalidade. 

Seria errôneo também argumentar que os princípios da uniformidade e da equivalência seriam 
destituídos de eficácia jurídica por estarem positivados em uma norma programática haja vista 
que, conforme defendido por José Afonso da Silva,  "todas as normas constitucionais são 
dotadas de eficácia jurídica e imediatamente aplicáveis nos limites dessa eficácia"[9]. 

Assevera Luís Roberto Barroso: 

As normas constitucionais programáticas, dirigidas que são aos órgãos estatais, hão de 
informar, desde o seu surgimento, a atuação do Legislativo, ao editar leis, bem como a da 
Administração e do Judiciário ao aplicá-las, de ofício ou contenciosamente. Desviando-se os 
atos de quaisquer dos Poderes da diretriz lançada pelo comando normativo superior, viciam-se 
por inconstitucionalidade, pronunciável pela instância competente. 

Delas não resulta para o indivíduo o direito subjetivo, em sua versão positiva, de exigir uma 
determinada prestação. Todavia, fazem nascer um direito subjetivo "negativo" de exigir do 
Poder Público que se abstenha de praticar atos que contravenham os seus ditames[10]. 

  

Entretanto, não estão sendo implementadas ações promotoras para assegurar a uniformidade e 
a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Ao contrário. A 
inexistência de uma definição legal de atividade rural para fins previdenciários, ainda que 
desnecessária, permite que o Instituto Nacional do Seguro Social utilize argumentos e 
justificativas desfavoráveis ao trabalhador rural para criar embarações à concessão de 
benefícios previdenciários deixando, assim, os ditames constitucionais relegados a um 
segundo plano. Esta conduta do Instituto Nacional do Seguro Social vem ancorada nas 
opiniões  de alguns economistas que atribuem às aposentadorias rurais o déficit atual da 
Previdência[11]. 

Fundamental, então, a definição adequada de atividade rural para que os princípios da 
uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais sejam 
corretamente integrados às políticas públicas de Estado em matéria previdenciária, porquanto 
o que está em jogo é a superação da longa exclusão dos trabalhadores rurais da cobertura 
previdenciária, a qual é, sem dúvida, condição sine qua non de subsistência e de  dignidade 
para os trabalhadores rurais. 

  

2.         PROTEÇÃO JURÍDICO-PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR RURAL: 
LOPS, FUNRURAL E CONSTITUIÇÃO DE 1988 

  

            A Lei Orgânica da Previdência Social (Lei nº 3807) foi publicada em 26 de agosto de 
1960, e marca o que alguns juristas chamam de fase/período de unificação da previdência 
social no Brasil[12], afinal, até então havia vários micro-sistemas jurídicos vigentes que 
haviam sido criados conforme lutas isoladas de determinadas classes de trabalhadores, tais 
como os ferroviários, os industriários, os comerciários, e os bancários. Logo após em 1966 
houve a criação de um instituto que "agrupasse" essas diversas categorias e tornasse a 
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previdência social única no pais. Tratava-se do Instituto Nacional da Previdência Social 
(INPS). 

            Ocorre que a LOPS colocou os trabalhadores rurais à margem da proteção jurídico-
previdenciária, chegando, inclusive a dispor em seu texto que deveriam ser realizados estudos 
para que houvesse a devida abordagem e extensão dos benefícios previdenciários aos 
rurícolas[13]. 

            Nota-se, portanto, que não havia uniformidade de tratamento e proteção de 
trabalhadores rurais. 

            Em 1963, pela lei nº 4.212, foi criado o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 
(FUNRURAL), que colocava a cargo do IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários) o recolhimento das contribuições destinadas a custear os benefícios 
previdenciários dos rurícolas. O sistema contributivo era precário, e não amparava os riscos 
sociais de forma adequada, razão pela qual seria possível dizer que o regime jurídico era 
assistencialista, e não previdenciário[14]. 

            Não obstante a criação de novos textos legislativos que protegiam os trabalhadores 
rurais, tais como a lei complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o 
PRORURAL, a uniformidade de tratamento entre urbanos e rurícolas veio apenas em 1988, 
com a Constituição Cidadã, que em seu Art. 194, parágrafo único, inciso II previu os 
princípio da uniformidade e da equivalência entre as populações urbana e rural, conforme já 
exposto. 

            Com a vigência da Lei nº 8.213, foram criadas algumas distinções que precisam ser 
conhecidas. Primeiramente, de uma maneira simples, passou-se a ter cinco tipos de segurados 
obrigatórios da previdência social, quais sejam: empregado, empregado doméstico, 
contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. No que diz respeito às quatro 
primeiras, a Lei nº 8.213 não fez diferenciação entre população urbana e rural, cumprindo, ao 
que parece, o mandamento da uniformidade e equivalência. 

            Apesar disso, a mesma lei previu apenas alguns benefícios previdenciários aos 
segurados especiais. Importante, então, trazer a tona alguns textos da mencionada Lei nº 
8.213. 

            O Art. 11 conceitua o segurado especial como sendo, in verbis: 

  

(...) pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 
que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual 
de terceiros, na condição de:  

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:  

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;  

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 
do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o 
principal meio de vida;  
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b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal 
meio de vida; e 

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este 
equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 
trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

  

            Já,  o Art.39 da mesma lei apresenta os benefícios previdenciários destinados ao 
segurado especial, criando então uma distinção com relação à população urbana, in verbis: 

  

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 
garantida a concessão: 

        I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou 
de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade 
rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 
benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou 

        II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de cálculo 
estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma 
estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social. 

Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade 
no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 
que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do 
benefício. 

  

            Parece-nos, portanto, que a lei nº 8.213/91 tratou desigualmente a população rural, 
prevendo a concessão de benefícios sem a contraprestação direta e contínua (mensal) aos 
chamados segurados especiais. Para ter acesso aos benefícios do Art. 39, I e parágrafo único, 
basta o segurado especial contribuir com uma porcentagem do resultado de sua produção 
rural. Não lhe é exigida a contribuição mensal, a não ser que pretenda ter acesso aos demais 
benefícios previdenciários ou ter benefícios em um valor maior que o do salário mínimo. 

            Nos dizeres de Jane Berwanger, "dessa forma, em vez de exigir-se carência do 
segurado especial, para os benefícios de valor mínimo, a lei quer a comprovação da 
atividade rural pelo respectivo período".[15] 

            A criação do chamado segurado especial e a concessão de benefícios de maneira 
diferenciada a ele são, portanto, parte da política pública de inclusão social de uma população 
que por décadas se viu inadequadamente protegida em termos de previdência social. 

            Como será apontado, atos do Poder Executivo indicam que existe a tendência de 
descaracterizar a atividade como rural quando se trata da concessão de benefícios sem a tal 
contraprestação direta e contínua que já foi mencionada. 
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            E nesse ponto, a problemática que se levanta neste artigo ganha ênfase: ao criar esse 
tratamento desigual, o legislador não conceituou a atividade rural, o que, pela leitura do Art. 
39 mencionado, é essencial para a efetivação do princípio da igualdade e para a inclusão 
social citadas. 

3.        O QUE SE ENTENDE POR ATIVIDADE RURAL? 

  

            No que diz respeito à definição de atividade rural, primeiramente é preciso salientar 
que a discussão pode se dar em âmbitos distintos: direito do trabalho e direito previdenciário. 
Ademais, há regras de outros ramos do direito que parecem definir a atividade rural de 
maneira satisfatória, ou seja, de modo que a definição seja utilizada pelos demais ramos da 
ciência jurídica. 

            Outro aspecto importante a ser ressaltado, preliminar à busca pela definição de 
atividade rural, é o modo como o regime geral de previdência social disciplina os rurícolas. 

            Para Jane Lucia Wilhelm Berwanger, "Os trabalhadores rurais são classificados, na 
Lei 8.213, de 24.07.1991, em três categorias: empregados rurais (art. 11, inc. I, alínea "a"), 
contribuintes individuais (art. 11, inc. V, alínea "g") e segurados especiais (art. 11, inc. 
VII)"[16]. 

            Até então, o trabalhador rural era conceituado de maneira indistinta por leis de cunho 
trabalhista e previdenciário, sem uma devida categorização do tema. 

            Sob a égide da Constituição de 1967 é possível verificar a preocupação do legislador 
com aspectos conceituais. Assim é que a Lei 4.212, de 1963, que criou o FUNRURAL, 
estabeleceu, em seu Art. 2º, o seguinte, verbis: 

  

Art. 2º Trabalhador rural para os efeitos desta é toda pessoa física que presta serviços a 
empregador rural, em propriedade rural ou prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro 
ou "in natura", ou parte "in natura" e parte em dinheiro. 

  

            A lei mencionada não é de cunho eminentemente previdenciário, no entanto, ao 
instituir regras da previdência dos rurícolas, foi tida como a primeira conquista da categoria 
em termos de amparo previdenciário. 

            Já a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que é de cunho trabalhista, possui 
disposição semelhante ao tratar do empregado rural, como se verifica adiante, in verbis:  

  

Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, 
presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e 
mediante salário. 
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            Outra lei já citada, a Lei Orgânica da Previdência Social, de 1960, que trouxe 
definição singela: 

  

Art. 3º "São excluídos do regime desta lei: 

II - os trabalhadores rurais assim entendidos, os que cultivam a terra e os empregados 
domésticos, salvo, quanto a êstes, o disposto no art. 166." 

  

            A lei 8.213/91 não define atividade rural. Nem ao menos determina como deve ser 
entendido o trabalhador rural. 

            Os direitos trabalhistas dos rurícolas podem e são diversos daqueles que os 
trabalhadores urbanos detém. Entretanto, uma vez admitida a recepção dos comandos legais 
acima apontados pela Carta Magna de 1988, em termos de direitos previdenciário, há que 
existir uniformidade e equivalência no tratamento, conforme já exposto. 

            A definição de atividade rural seria obtida em decorrência do conceito de empregado 
ou trabalhador rural. Logo, com base nos dispositivos legais já apontados, a doutrina passou 
analisar os fatores que realmente caracterizariam o trabalhador rural, optando pelo critério da 
natureza da atividade para diferenciá-lo do trabalhador urbano. Dentre os autores do direito 
previdenciário, encontramos as seguintes lições: 

  

Prédio rústico é todo imóvel situado fora do perímetro urbano, sem qualquer consideração a 
sua dimensão. 

No entanto, como em um prédio rústico também se pode instalar atividade industrial (por 
exemplo, indústria de laranja), é indispensável a verificação da natureza da atividade, que 
deve ser agrícola ou pecuária, para que haja trabalho rural. É, pois, a finalidade da exploração 
econômica que caracteriza o trabalho como rural ou não. Quem exerce atividade econômica, 
como agricultor ou pecuarista, é o empregador, já que o empregado é tido como simples fator 
de produção. Desde que o trabalho prestado ajude para aquela finalidade, a ela estará 
intimamente ligado. No caso de trabalho industrial, o segurado aparecerá como um 
empregado urbano qualquer. No entanto, se a mesma indústria mantém catadores de laranja, 
essa parte da atividade será agrícola. Outrossim, nas atividades industriais primárias, em que a 
matéria-prima rural não sofre modificação, entende-se continuar a atividade a ser 
agrícola.[17] 

  

Adotando o mesmo critério de diferenciação, João Ernesto Aragonés Viana leciona: 

  

"A diferença entre o serviço de natureza urbana e o serviço de natureza rural não será 
demonstrada pelo local onde o trabalho é prestado, mas sim pela natureza da prestação. Dessa 
forma, o trabalho prestado em um escritório, no meio rural, será de natureza urbana".[18] 
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             Neste mesmo sentido tem sido o posicionamento dos Tribunais brasileiros quando a 
matéria sub judice é de direito previdenciário, como exemplifica o julgado abaixo: 

  

TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 27232 RS 2003.04.01.027232-0 

Resumo: Embargos à Execução Fiscal. Contribuição Para a Previdência Social Urbana dos 
Trabalhadores que Desempenhem Serviços Não Diretamente Ligados à Atividade Rural. 

Relator(a): OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA; Julgamento: 25/11/2008; Órgão Julgador: 
SEGUNDA TURMA; Publicação: D.E. 10/12/2008 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL URBANA DOS TRABALHADORES QUE DESEMPENHEM SERVIÇOS NÃO 
DIRETAMENTE LIGADOS À ATIVIDADE RURAL. 

1. Ainda que o empregador exerça atividade no meio rural, para enquadramento do 
trabalhador empregado como rural é imprescindível que este desempenhe serviços de tal 
natureza. 

2. Recurso improvido[19]. 

  

Algumas decisões dos tribunais brasileiros firmaram posicionamento contrário, optando pelo 
critério do local do trabalho ou da qualidade do empregador para a caracterização do rurícola. 
É o que se verifica na ementa abaixo transcrita, in verbis: 

  

TST - RECURSO DE REVISTA: RR 7001974820005135555 700197-48.2000.5.13.5555 

Resumo: Proc. nº Tst-rr-700.197/2000.5 trabalhador Rural. Configuração. 

Relator(a): Rider de Brito 

Julgamento: 03/10/2001 

Órgão Julgador: 5ª Turma, 

Publicação: DJ 09/11/2001. 

PROC. Nº TST-RR-700.197/2000.5 TRABALHADOR RURAL. CONFIGURAÇÃO. 

Consoante prevê o artigo 2º da Lei nº 5.889/73, empregado rural é toda pessoa física que, em 
propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador 
rural, sob a dependência deste e mediante salário. Portanto, sendo a Reclamada empregadora 
rural, é rural o seu empregado, ainda que seja vigia. Recurso de Revista não conhecido[20]. 
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O posicionamento exposto no julgado acima é minoritário. A administração pública adota o 
critério da natureza da atividade como definidor do trabalho rural para fins previdenciários: 
em 09 de agosto de 2001 o então Ministério da Previdência e da Assistência Social, mediante 
sua Consultoria Jurídica, elaborou o parecer nº 2.522, que também firmou posicionamento no 
sentido de que a natureza jurídica é determinante para que se estabeleça o conceito de 
trabalhador rural para fins de direito previdenciário, como se verifica no item 18 do 
documento, abaixo transcrito, in verbis: 

  

18. Assim, temos que os trabalhadores que comprovadamente desempenham atividades rurais, 
independentemente da natureza da atividade do empregador, têm direito ao prazo reduzido, 
previsto no art. 201, § 7º, inciso II da Constituição Federal, para fins de concessão de 
aposentadoria por idade. 

  

            Daí decorrer a perplexidade que causa a leitura da Instrução Normativa nº 20, da lavra 
do Instituto Nacional do Seguro Social, datada de 2007, que dispõe, in verbis: 

  

Art. 34. O segurado que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora 
de serviço rural, no período anterior ou posterior à vigência da Lei nº 8.213, de 1991, é filiado 
ao regime urbano como empregado ou autônomo, hoje, contribuinte individual, 
compreendendo os seguintes casos: 

I - o carpinteiro, o pintor, o datilógrafo, o cozinheiro, o doméstico e todo aquele cuja atividade 
não se caracteriza como rural; 

II - o motorista, com habilitação profissional, e o tratorista; 

III - o empregado do setor agrário específico de empresas industriais ou comerciais, assim 
entendido o trabalhador que presta serviços ao setor agrícola ou pecuário, desde que tal setor 
se destine, conforme o caso, à produção de matéria-prima utilizada pelas empresas 
agroindustriais ou à produção de bens que constituíssem objeto de comércio por parte das 
agrocomerciais, que, pelo menos, desde 25 de maio de 1971, vinha sofrendo desconto de 
contribuições para o ex-Instituto Nacional de Previdência Social-INPS, ainda que a empresa 
não as tenha recolhido; 

IV - o empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que presta serviço, 
indistintamente, ao setor agrário e ao setor industrial ou comercial; 

V - o motosserrista; 

VI - o veterinário, o administrador e todo aquele empregado de nível universitário; 

VII - o empregado que presta serviço em loja ou escritório; e 
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VIII - o administrador de fazenda, exceto se demonstrado que as anotações profissionais não 
correspondem às atividades efetivamente exercidas. 

  

Parece indiscutível que esse dispositivo afronta o próprio texto legal, razão pela qual a 
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO 
SUL - FETAG/RS propôs a AÇÃO CIVIL PÚBLICA que foi autuada sob o Nº 
2005.71.00.044110-9/RS e tramitou perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Ação foi 
julgada parcialmente procedente, e da sentença constou: 

  

(...) pelo que se depreende da norma regulamentar (IN 20/2007), no inciso VIII estaria 
prevista a situação do administrador sem qualificação profissional de nível universitário, 
previsto no inciso VI, que corresponde ao empregado denominado capataz que é aquele 
trabalhador que planeja e supervisiona a execução das atividades, administra a mão-de-obra e 
equipamentos do estabelecimento, entre outras tarefas de chefia. 

Esse empregado tem sua atividade, sua ocupação, vinculada diretamente à atividade fim do 
estabelecimento rural e, portanto, não pode ser excluído da condição de trabalhador rural. 

Da mesma forma o tratorista, que trabalha para empregador rural, pois essa é uma função 
específica e essencial do estabelecimento agrícola. Não há produção rural possível, em 
propriedade mecanizada, sem a utilização de tratores, cuja condução é tão ou mais desgastante 
do que a maioria das demais ocupações do estabelecimento rural. 

Já em relação às atividades de motorista e de cozinheiro entendo que não há diferença 
ontológica entre aquelas exercidas para o empregador rural ou para o empregador urbano. 
Com efeito, em relação ao motorista não se desconhece que se trata de atividade desgastante, 
penosa, mas não há como diferenciá-la pelo local da prestação do serviço ou pela 
classificação do empregador. O motorista que transporta a produção na zona rural ou por vias 
urbanas ou por vias de transporte intermunicipais ou interestaduais executa atividade idêntica 
submetido aos mesmos desgastes físicos, tanto que até 1995 se presumia como atividade 
penosa, autorizando a concessão de aposentadoria especial para o motorista de caminhão ou 
de ônibus. Essas tarefas, no entanto, não têm natureza de atividade rural. 

O mesmo raciocínio vale para a profissão de cozinheiro(a), pois não se pode presumir grandes 
diferenças na atividade pelo ramo econômico do empregador. Não se trata de atividade 
específica do trabalhador rural, até antes pelo contrário, devendo ser muito mais numerosos os 
profissionais vinculados a empregadores urbanos do que rurais. 

  

Referido processo encontra-se em fase recursal. Não obstante, em 06 de agosto de 2010, o 
INSS editou nova Instrução Normativa, de nº 45, na qual constou texto idêntico ao apreciado 
na r. sentença mencionada. O texto está positivado no art. 31. 

Mas, como já afirmado, o conceito de atividade rural sempre decorreu da definição de 
trabalhador rural. 
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A primeira lei que se preocupou com a definição da atividade rural e não do trabalhador rural 
foi de nº 8.023/90, que trata do imposto de renda incidente sobre o resultado da atividade 
rural. Nela encontramos o seguinte, in verbis: 

Art. 2º. Considera-se atividade rural: 

I - a agricultura; 

II - a pecuária; 

III - a extração e a exploração vegetal e animal; 

IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, 
piscicultura e outras culturas animais; 

V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a 
composição e as características do produto "in natura", feita pelo próprio agricultor ou 
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, 
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a 
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, 
acondicionados em embalagem de apresentação 

  

Em seguida, a Lei nº 9430/96, que dispõe sobre a legislação tributária federal, as 
contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras 
providências, trouxe, em seu art. 59, a seguinte redação, verbis: 

  

Art. 59. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que se destinem ao 
corte para comercialização, consumo ou industrialização." 

  

Parece ser possível adotar o conceito legal de atividade rural, ainda que a finalidade da lei e 
seus dispositivos não tenham relação direta com o Direito Previdenciário. Contudo, algumas 
questões envolvendo as expressões legais precisam ser aprofundadas. 

Os termos utilizados nos textos legais acima apontados possuem uma variação semântica 
conforme as diferentes áreas do conhecimento que lidem com a questão agrária. Para um 
economista, importa estabelecer o setor da economia a que a atividade agropecuária está 
ligada, e analisar qual seu papel na economia do país. De outro lado, a preocupação de um 
engenheiro agrônomo é com as formas de exploração vegetal e animal. Porém, para o direito, 
essas possíveis variações que consideram local, tempo, política e meio ambiente, não afetam a 
funcionalidade da definição legal. 

  

Agricultura e agropecuária são termos que têm sido utilizados, tradicionalmente, como 
sinônimos na economia brasileira. 
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Esses termos se referem ao setor produtivo baseado na atividade rural, que tem na terra um 
fator de produção essencial.[21] 

  

             A atividade rural se resume, portanto, à atividade agropecuária. Para fins de direito 
previdenciário, atividade rural seria qualquer atividade de exploração ou extração de bens 
animais ou vegetais in natura valendo-se dos fatores terra e trabalho. 

             A destinação do bem não parece refletir na definição. Assim é que, ainda que a 
exploração animal se destine à industrialização, caso a mesma seja feita in natura, na 
exploração direta do bem, haverá de ser atividade rural. Se o corte da cana-de-açúcar é feito 
manualmente, valendo-se da terra e do trabalho braçal, ainda que seja para a produção de 
álcool e açúcar de forma industrializada. Os momentos da atividade econômica são distintos: 
numa primeira etapa, há a atividade agrícola, e na segunda a atividade industrial. Logo, o 
trabalhador que lida no corte da cana-de-açúcar (bóia fria) deve ter essa atividade considerada 
como rural para fins previdenciários. 

             Esse parece ser o fundamento dos exemplos de atividades rurais trazidos em algumas 
obras do direito previdenciário. Como exemplo, vale transcrever a exemplificação de Miguel 
Horvath Júnior: 

  

RURAL: bóia-fria, tirador de leite, vaqueiro, empregado de agroindústria e agropecuária que 
atua no setor agrário, safrista, volante, eventual, temporário etc.[22] 

  

            Do exposto, parece ser possível afirmar, em articulado, o seguinte: 

I)      A definição de atividade rural tem como critério a natureza e não o local onde o serviço 
é prestado; 

II)   A atividade rural engloba todos os meios de exploração vegetal ou animal diretamente 
pelo homem, manualmente ou com a ajuda de instrumentos, mediante o trabalho dos bens 
vegetais e animais tal qual se encontram naturalmente dispostos em terra; 

III)             Atividades que sejam desenvolvidas no meio rural ou à empregador rural, devem 
ser submetidas ao critério da natureza, a fim de que se verifique se existe diferença das que 
são urbanas. Não havendo a diferença, os critérios do direito previdenciário que são mais 
benéficos aos rurícolas não serão aplicados. 

  

  

4.         DE COMO A (IN)DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE RURAL REFLETE NOS 
DIREITOS SOCIAIS 
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            Nos autos do processo administrativo referente ao benefício nº 0133.489.191-2, que 
tramita perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, a 1ª Câmara daquele órgão 
proferiu a seguinte decisão: 

  

(...) 

Sobre os períodos alegados como exercidos em atividades especiais, destacamos que a 
atividade de lavrador em agricultura campesina na lavoura de cana, não se confunde com a 
atividade de trabalhador rural em agroindústria, não cabendo enquadramento dos períodos de 
15\08\1977 a 02\03\1980 e de 21\07\1994 a 09\12\1994. 

(...) 

  

            Em razão dessa decisão, o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição foi 
negado ao segurado. 

            Esse é apenas um exemplo da problemática que envolve a questão da atividade rural. 

            Em 12 de maio de 2009 o INSS editou o memorando-circular nº 20 INSS/DIRBEN, 
baseado em parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social 
(CONJUR/MPS), segundo o qual, para fins de direitos previdenciários, atividade rural é 
diferente de atividade agropecuária. Em resumo, por este memorando, para ter direito ao 
adicional de 40% (quarenta por cento) em razão de a atividade ser considerada especial, deve 
o interessado (Segurado) comprovar que exerceu atividade pecuária e agrícola ao mesmo 
tempo. 

            Nos casos acima citados o resultado é o mesmo: a interpretação do Poder Público 
mediante sua autarquia previdenciária federal é sempre no sentido de inviabilizar a concessão 
de benefícios previdenciários a quem exerceu atividade rural. 

            A fundamentação dessas interpretações dos textos legais é externada, quando não está 
implícita, na questão financeira. Ora se alega que até a Constituição Federal de 1988 a 
população rural não vertia contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, ora se alega 
que é necessário preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. 

            Parece ser inegável que as reformas previdenciárias trazidas pelas Emendas 
Constitucionais de números 20 e 41, de 1998 e 2003, respectivamente, estão refletindo no 
modo como o INSS tem interpretado os textos legais já existentes. 

            A EC nº 20/98 determinou o equilíbrio financeiro e atuarial e revelou a opção do então 
governo Fernando Henrique Cardoso por um sistema que exigia contribuição ao amparar os 
cidadãos protegendo-os de contingências sociais como o desemprego, a redução da 
capacidade laboral e até a morte. 

            A opção dos governos recentes tem sido, portanto, de equilibrar a balança da 
previdência social limitando o que talvez seja a maior conquista em termos de direitos sociais 
da população brasileira: um sistema de seguridade social abrangente e que ampara o cidadão 
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do berço até a morte, para usar as expressões advindas da Inglaterra no período do Plano 
Beveridge. 

            Não há dúvidas de que há o conflito entre efetivação de direitos sociais e a gerência 
dos cofres públicos. Sob a alegação de que o sistema previdenciário (e, de uma forma 
abrangente, o sistema da seguridade social) seria deficitário, inviável e colocaria em risco a 
economia do país, as reformas recentes foram todas no sentido de limitar os direitos sociais. 

            Ocorre que é possível destacar um ponto desse discurso neoliberal: o déficit 
previdenciário tem sido atribuído à população rural. Neste ponto é que volta a tona a questão 
do conceito de atividade rural e, principalmente, suas implicações práticas na análise dos 
direitos previdenciários dos cidadãos. Em outras palavras, o discurso "econômico" gerou as 
alterações legislativas (inclusive na Constituição, como afirmado), e está permitindo 
interpretações prejudiciais à população rural por órgãos da Previdência Social. 

            Deve-se ressaltar que inclusive os setores jurídicos estão imbuídos do discurso 
econômico. Com a diferença de que muitas vezes se valem de discursos técnico-jurídicos ou 
sutilezas nos termos legais, os órgãos jurídicos da Previdência Social brasileira estão fazendo 
a população rural sentir as políticas implantadas para se buscar o equilíbrio econômico. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            Conclui-se, primeiramente, que houve a devida positivação do direito previdenciário 
como um direito social na Constituição Federal de 1988, de forma principiológica, atendendo-
se aos objetivos do Estado Democrático e Social de Direito. 

            Não obstante, verificou-se que o legislador infraconstitucional não definiu o que vem a 
ser atividade rural, fato este que tem servido de base para interpretações equivocadas da 
Administração Pública. Dessa forma, como condição da concretização do direito à proteção 
jurídico-previdenciária da população rural, partindo-se dos princípios constitucionais da 
igualdade, da uniformidade e da equivalência, bem como da análise de outras fontes do direito 
(jurisprudência e legislação infraconstitucional), foi possível delinear as características que 
formam a chamada atividade rural. 

            Assim sendo, por atividade rural se entende o conjunto de atos do homem, pessoa 
física, que engloba todos os meios de exploração vegetal ou animal diretamente, manualmente 
ou com a ajuda de instrumentos, mediante o trabalho dos bens vegetais e animais tal qual se 
encontram naturalmente dispostos em terra, desde que haja diferença das atividades 
semelhantes exercidas pela população urbana. 

            O conceito retira da Administração pública o excesso de discricionariedade que tende 
a obstar a concretização da igualdade de tratamento previdenciário entre as populações urbana 
e rural. Parece que a discussão a respeito da efetivação desse direito social não prescinde de 
definições e contextualizações corretas e compassadas com a realidade brasileira. 
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RESUMO 
Este artigo analisa a premente questão da efetividade das normas constitucionais, tendo em 
vista a atual deficiência na implementação dos direitos sociais, de caráter prestacional, pelo 
Estado brasileiro. Demonstra que a satisfação dos direitos sociais, em um panorama 
globalizado de profunda crise social e econômica, não deve depender da discricionariedade na 
atuação do Poder Executivo e da disponibilidade de recursos no orçamento. Por outra visão, 
este trabalho examina a problemática dos direitos sociais, em especial direito à educação e 
saúde, reafirmando a força normativa da Constituição Federal de 1988 e o importante papel 
que o Poder Judiciário assume na luta pela concretização da justiça social e realização da 
dignidade humana. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS SOCIAIS; EFETIVIDADE; DIGNIDADE HUMANA; 
PODER JUDICIÁRIO. 
 
ABSTRACT 
This paper analyses the imperious question of effectiveness of the constitutional standards, in 
view of the actual deficiency of implementation of the social rights, endowed with character 
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the global scenery of deep social and economic crisis, could not depend on the leeway in the 
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this study examines the issue of social rights, specially education and health, reaffirming the 
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Introdução 
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Durante o século XX, profundas transformações ocorreram na seara dos direitos 
fundamentais, sobretudo com o advento do Welfare State. Com efeito, no Estado Liberal, 
anterior ao Estado Social, presenciou-se a limitação dos poderes públicos e a garantia da 
autonomia do homem, para que a burguesia ascendente pudesse concretizar os seus interesses 
próprios. Nesse sentido, pensou-se que o mercado com sua "mão invisível" acomodaria 
eventuais problemas que surgissem na sociedade e o Estado, portanto, abster-se-ia de 
intervenções, privilegiando os direitos de defesa oponíveis em sua face. 

Esta compreensão acabou por se revelar inadequada, pois a ideia da igualdade formal 
burguesa ensejou miséria, exclusão e desconforto aos mais oprimidos. Com o 
desenvolvimento do sistema capitalista, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 
pregados fervorosamente na Revolução Francesa, mostraram-se ineficientes para a proteção 
dos indivíduos. O desequilíbrio e a desigualdade social e econômica entre as pessoas 
tornaram-se evidentes, provocando injustiças e insatisfações por parte dos segmentos menos 
abastados. Esse desequilíbrio observou-se ainda mais gritante tendo como foco a relação de 
trabalho. 

Em suma, a questão social comprovou a falta de aptidão do mercado para regular a si próprio. 
Desse modo, as classes populares reivindicatórias levaram a um redimensionamento das 
funções do Estado, que passou a cuidar das áreas da saúde e educação para os mais pobres e 
proteger trabalhadores, idosos e outros também vulneráveis. 

Nessa perspectiva, novos direitos foram positivados - de cunho prestacional - no intuito de 
garantir a igualdade material, ou seja, nivelar a população em condições materiais básicas 
para sua sobrevivência. Diante da primeira grande crise capitalista, as constituições que 
nasceram no período entreguerras e no pós-guerra instituíram normas para dirigir a política 
econômica e promover políticas sociais. 

Não há dúvida de que hoje o Estado Social (alemão), Providência (francês) ou Welfare State 
(inglês) enfrenta uma grave crise tendo como causas, entre outras razões, a escassez de 
recursos, potencializada pela explosão demográfica e consequentes demandas dos excluídos, 
pela globalização econômica e ineficiência da máquina estatal burocratizada.[1] 

Por outro lado, no que respeita aos direitos sociais - estes que estiveram na dependência do 
legislador, que sobre os quais exercia ampla discricionariedade - não ficaram resguardados do 
risco da inefetividade. Na maior parte das vezes tais direitos eram enunciados por normas 
programáticas, consideradas carentes de natureza jurídica, fato que confirmava a 
desvinculação do legislador ao desenvolvimento e efetividade dos direitos sociais. 

A ideia prevalecente no Estado Social foi a ausência de vinculação legislativa, o que gerou 
um déficit de efetividade das normas sociais constitucionais. Em muitos países onde foram 
registrados alguns vazios democráticos, especificamente no pós-guerra, o foco das funções do 
Estado se dirigiu à ordem econômica, sem que isso repercutisse em melhoras nas condições 
sociais. Cumpre salientar que mesmo com o advento e consolidação da jurisdição 
constitucional, houve continuidade da ideia de dependência dos direitos sociais de lei ulterior 
que os regulamentassem, não se sustentando a tese de justiciabilidade destes direitos enquanto 
não adensados por lei. 

Nesse panorama, será ainda possível confiar no Estado como provedor e protagonista do bem-
estar para igualmente todas as classes sociais? Com efeito, neste estudo pretender-se-á 
demonstrar que a despeito da realidade vivida, não se pode desprezar os ideais constitucionais 
de liberdade, igualdade e solidariedade que nutrem a evolução do conceito de Estado e nos 
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guiam para o enfretamento dos problemas de justiça social e para a concretização da 
dignidade humana. 

Assim, procurar-se-á nas linhas que seguem demonstrar que a satisfação dos direitos sociais 
não se faz apenas pela vontade do legislador (conveniência e oportunidade) e pela atuação do 
Poder Executivo, habilitado e com recursos disponíveis nos cofres públicos. Por outro lado, a 
análise perpassa pela força normativa da Constituição e pela afirmação da jurisdição 
constitucional como meio de concretização dos direitos sociais fundamentais, os quais se 
constituem pelo valor mínimo de existência digna. 

No cenário de globalização e profunda crise sócio-econômica, optar-se-á por refletir sobre a 
imperatividade das normas constitucionais e as insuficiências das garantias dadas a estes 
preceitos após o advento da Constituição Federal de 1988. Por fim, observar-se-á a postura do 
Poder Judiciário brasileiro frente às demandas interpostas pela efetivação de direitos 
fundamentais sociais, bem como perante as alegações de escassez de recursos e agressão ao 
princípio da separação dos poderes. 

  

1. Dignidade humana e relevância normativa da Constituição 

  

Em meio às transformações ocorridas no Direito Constitucional contemporâneo, que tiveram 
o pós-guerra como marco temporal nos países da Europa e, no Brasil, com a promulgação da 
Constituição de 1988, atualmente, é inegável o respeito e a força que se atribui às normas 
constitucionais de todos os países. 

É oportuno lembrar que o debate filosófico, que marcou a evolução do Direito Constitucional, 
deu-se entre dois modelos completamente opostos de direito. Foi a conjugação dos 
pensamentos jusnaturalista e positivista que consagrou o pós-positivismo, enquanto corrente 
jusfilosófica prevalecente na reflexão daqueles que propugnam pela moral e ética do direito. 

Como ensina Maria Helena Diniz[2]: 

O jusnaturalismo em sua concepção originária, do século XIII, de tipo objetivo e material, 
demonstrava grande influência escolástica (filosofia da Igreja Católica) e conteúdo teológico, 
fundamentando-se na inteligência e na vontade divina. Vale ressaltar que, em oposição ao 
jusnaturalismo originário, desenvolveu-se o jusnaturalismo como doutrina epistemológico-
jurídica de tipo subjetivo e formal, a partir do século XVII, que buscava os seus fundamentos 
na identidade da razão humana. 

  

Em breve histórico podemos aferir a importância da corrente jusnaturalista, também chamada 
de filosofia natural do direito, que se baseava na crença em valores de justiça universais e 
válidos[3]. Este pensamento foi fundamental para impulsionar as revoluções liberais. Mas 
pela alegada falta de objetividade, o jusnaturalismo foi deixado de lado, e no final do século 
XIX, o positivismo jurídico alcançou a vitória, e o direito passou a ser considerado tão-
somente a lei positivada. 
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A doutrina epistemológico-jurídica denominada exegetismo marcou a ciência do direito no 
século XIX, período pós-codificação francesa, pregando que o direito positivo se identificasse 
por completo com a lei escrita, sendo a função específica do jurista ater-se rigorosamente ao 
texto legal, com intuito de revelar o seu sentido. Não negavam o jusnaturalismo à medida que 
afirmavam que os códigos elaborados de forma racional eram a própria expressão humana do 
direito natural e por isso o estudo do direito deveria se restringir à mera exegese dos códigos. 
A esta atitude convencionou-se denominar de positivismo legal, estatista e avalorativo. [4] 

Até a primeira metade do século XX, o movimento pelo positivismo prevaleceu nas 
discussões em torno da legitimidade e justiça. Com as barbáries promovidas pelos Estados, 
fascista e nazista, sob o manto da legalidade, houve a decadência da corrente positivista e o 
retorno das discussões sobre a ética e os valores incorporados ao direito. 

O pensamento chamado pós-positivista propôs uma reflexão sobre o direito, não apenas 
enquanto lei, direito posto, mas também procurou desvendar a sua função, caminhando no 
sentido da concretização da ideia de moral e justiça. Nesse sentido, Luis Roberto Barroso[5], 
explica que: 

No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em 
construção incluem-se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas 
relações com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a 
formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos 
direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana. 

  

Frise-se que não é aconselhável promover uma análise das normas constitucionais sem 
reconhecer como premissa do estudo que a Constituição é a ordem jurídica fundamental da 
comunidade e que todas as suas normas, nelas se incluem os princípios, possuem o caráter 
vinculante e obrigatório. O modelo constitucional que vigorava na Europa pautava-se na 
supremacia do Poder Legislativo. Desse modo, a Constituição era vista como um convite aos 
Poderes Públicos para atuar, destacando-se por ser um documento essencialmente político. Na 
atualidade, é premissa admitida nos estudos constitucionais que as normas constitucionais 
possuem força, ou seja, são imperativas, vinculantes e obrigatórias. 

Importante observar os pressupostos enunciados por Konrad Hesse[6] para que a Constituição 
bem desenvolva a sua força normativa. Sendo eles: a) "quanto mais o conteúdo de uma 
Constituição lograr correspondência à natureza singular do presente, tanto mais seguro há de 
ser o desenvolvimento de sua força normativa"; b) "um ótimo desenvolvimento da força 
normativa da Constituição depende não apenas do seu conteúdo mas também da sua práxis"; 
c) "a interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força 
normativa da Constituição". 

Em decorrência da sua força normativa, as normas constitucionais são interpretadas enquanto 
verdadeiras normas jurídicas. Todavia, diante das peculiaridades das normas constitucionais, a 
interpretação jurídica nos moldes tradicionais mostrou-se insuficiente para dar todas as 
respostas às questões ligadas à realização da vontade do Poder Constituinte. Por isso, a 
doutrina construiu novos conceitos e paradigmas, dando origem ao que se convencionou 
chamar de "nova interpretação constitucional". 

Em vista desta nova fase de interpretação constitucional, Luis Roberto Barroso[7] relaciona as 
categorias sobre as quais os estudiosos constitucionalistas têm se debruçado, sendo elas: as 
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"cláusulas gerais", os "princípios", as "colisões de normas constitucionais", a "ponderação" e 
a "argumentação". 

Dentre tais ideias, por questão de delimitação temática e pela profunda relação com nosso 
objeto de estudo, em vista que cada um destes pontos assume dimensões monográficas, 
destaca-se o princípio[8] da dignidade da pessoa humana enquanto vetor imprescindível no 
desenvolvimento das bases dos direitos fundamentais. 

O reconhecimento da força normativa dos princípios foi uma importante contribuição do 
chamado pensamento pós-positivista, na medida em que houve a sua distinção das regras 
(comandos descritivos de condutas específicas) e seu reconhecimento como verdadeiras 
normas[9] que consagram valores. [10] 

 Desse modo, a árdua tarefa do intérprete constitucional, diante de disposições 
principiológicas como as que afirmam a dignidade da pessoa humana, é dar-lhes cada vez 
mais concretude. Nesse ponto, convém reproduzir o conceito bastante analítico de dignidade 
da pessoa construído por Ingo Sarlet.[11] Para este autor, trata-se de uma: 

Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 
e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

  

Assim, é oportuno consignar que as atuais constituições trouxeram diversos dispositivos com 
valores e conceitos indeterminados, que demandam, sob o perigo da incerteza, uma atuação 
concreta do Poder Público, especialmente na função de dizer o direito em conformidade com 
os sentimentos do povo. 

Por outro lado, não resta dúvida sobre a afirmação de que a Constituição é normativa na 
totalidade dos seus termos, constituindo-se firmemente em normas jurídicas. Assim, uma 
norma jurídica inserida na Constituição, notadamente como a que consagra a prevalência da 
dignidade humana, terá os mesmos efeitos das outras normas constitucionais e, portanto, será 
suprema em face das demais normas previstas no ordenamento jurídico. 

  

2.                  A problemática dos direitos fundamentais sociais na Constituição brasileira 
de 1988 

  

No plano constitucional, muitas vezes, a fundamentalidade dos direitos está intimamente 
ligada aos valores incorporados pela Constituição. Nesse sentido, os direitos quando 
fundamentais exprimem o núcleo axiológico e cumprem o papel de adensamento dos valores, 
ou seja, concretização dos valores constitucionais.[12] 

Na verdade, para se configurar o direito fundamental não basta que esteja expresso na 
Constituição, mas deve ser possível identificar o seu valor complementar. Quanto aos direitos 
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prestacionais, Robert Alexy[13] esclarece sobre a base jurídica que são muito importantes não 
podendo depender de uma simples maioria para sua outorga ou denegação. Acrescente-se que 
este direito é de tal relevância de modo que materialmente seu conteúdo é de dignidade. 

Há controvérsias na doutrina jurídica sobre a fundamentalidade dos direitos sociais. Contudo, 
saliente-se que o caráter fundamental de um direito é identificado como aquilo que integra as 
condições mínimas de existência digna. Em outras palavras, se o intérprete está diante dos 
direitos fundamentais, deve reconhecer que estes explicitam a dignidade da pessoa humana. 
Sendo assim, não cabem dúvidas que no âmbito das prestações mínimas sociais o núcleo 
essencial que se preserva é a existência digna. 

A definição dos fins a serem perseguidos pelo Estado juridicamente em prol do bem comum 
não é tarefa dos políticos de governo em sua maioria, mas sim deve representar os anseios do 
povo. O Estado, portanto, é meio para a efetivação das necessidades sociais. Sendo assim, não 
se pode minimizar a relevância das decisões políticas, uma vez que a importância do plano 
político se materializará em uma das formas de realização dos objetivos consagrados na lei 
fundamental dos Estados. 

A Constituição brasileira de 1988 inseriu a cláusula de abertura, em seu artigo 5º, § 2º, pelo 
qual se admitem direitos fundamentais que decorram de princípios e do regime constitucional, 
bem como os provenientes de tratados internacionais. Nessa esteira, não é prudente considerar 
apenas como fundamentais os direitos elencados no Título II da Constituição. Os direitos 
fundamentais sociais encontram-se espalhados em várias partes da Constituição de 1988. 
Dentre os Direitos e Garantias Fundamentais, no Título II, encontramos o Capítulo dos 
Direitos Sociais, mas também encontramos o direito ao ensino fundamental (artigo 208, inciso 
I, §1º), o direito à saúde (artigo 196) e o direito à assistência social (artigo 201, V, § 2º).   

Importante a leitura do artigo 6º que preceitua como direitos sociais "a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados". Logo em seguida, o artigo 7º em seus incisos prevê 
os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, com vistas à melhoria na sua condição social. 

No Título VIII, destinado à Ordem Social, encontram-se importantes Capítulos, quais sejam: 
a) Seguridade Social (Capítulo II), que abrange normas destinadas à saúde, previdência e 
seguridade social; b) Educação, Cultura e Desporto (Capítulo III); c) Meio Ambiente 
(Capítulo VI); d) Família, Criança, Adolescente e Idoso (Capítulo VII). 

Interessante notar no Título VII, o Capítulo que traz os "Princípios Gerais da Ordem 
Econômica". Nele se destaca o artigo 170 que dispõe como um de seus princípios a "busca 
pelo pleno emprego". Vê-se, portanto, a nítida vinculação entre a ordem econômica, os 
ditames sociais e a concretização da dignidade humana. 

Com tantas tarefas confiadas ao Estado brasileiro, pode-se inferir que este ente assumiu a 
responsabilidade de promover o desenvolvimento da personalidade do ser humano, sendo 
parceiro na concreção do direito ao desenvolvimento, buscando a melhoria nas condições de 
vida população em seu aspecto sócio-econômico sem, contudo, prejuízo para as garantias 
individuais do Estado Democrático de Direito. Nessa esteira, cumpre reafirmar a conexão 
entre liberdade, igualdade e solidariedade[14] para alcançar o progresso econômico, não 
ultrapassando os limites do Estado de Direito, ou seja, os fundamentos e respeito à legalidade. 

Não há que se questionar a força jurídica de todas as previsões de direitos de cunho social na 
Constituição vigente, por outro lado, não se pode vendar os olhos para a atual crise de 
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efetividade pela qual passa o Estado e os direitos fundamentais sociais. Nesse sentido, adverte 
Ingo Sarlet[15] que: 

[...] seja em virtude do incremento dos níveis de exclusão socioeconômica e da implantação, 
em maior ou menor escala, daquilo que Boaventura Santos designou de 'fascismo societal' em 
todo o Planeta (já que também nos países desenvolvidos tem aumentado gradativamente o 
número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza), seja como consequência da 
fragilização das instituições estatais e do fortalecimento correspondente das esferas de poder 
econômico no contexto da globalização, certo é que hoje, mais do que nunca, constata-se que 
a problemática do assim chamado Estado social e democrático de Direito - e, 
consequentemente, da efetiva implementação de padrões mínimos de justiça social - constitui 
um dos temas centrais de nossa época. 

  

Quando se está atento aos padrões mínimos de existência digna, a discussão sobre a 
potencialidade programática das normas constitucionais não pode deixar de ser mencionada. 
Na experiência italiana, ao final da 2ª Guerra Mundial, quando foi instituído o Estado Social, 
com a Constituição de 1947, viram-se grandes debates em torno de uma norma, mais 
precisamente o artigo 3º, que previa a competência da República para afastar os obstáculos de 
cunho econômico e social que impediam o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a 
participação efetiva dos trabalhadores no âmbito político, econômico e social do país. 

Diante do dispositivo de caráter inegavelmente finalístico, vários autores se manifestaram na 
tentativa de expressar uma percepção coerente sobre a relação entre os direitos sociais e as 
normas programáticas. Como primeiro teórico italiano sobre o tema, Gaetano Azzariti[16] se 
deteve na classificação de normas em puramente diretivas, equivalentes às programáticas, que 
se restringiam a direcionar o legislador futuro e eram carentes de juridicidade, não vinculando 
a atividade do legislador. 

Como não sustentou o caráter jurídico das normas, sua doutrina foi ultrapassada pela teoria de 
Vezio Crisafulli[17], que por sua vez defendeu que as normas programáticas exprimem uma 
exigência de legislação infraconstitucional ulterior, vinculando diretamente a atividade do 
legislador. A partir dele se reconheceu: i) a força normativa das normas programáticas, 
portanto, seriam nulas leis contrárias a estas normas; ii) a possibilidade de se vincular o Poder 
Público aos fins políticos estabelecidos constitucionalmente. Não obstante, a questão era 
respeitar os princípios programáticos ao legislar, não havendo qualquer tipo de sanção caso o 
legislador se omitisse e não desenvolvesse uma norma infraconstitucional complementadora. 
Na verdade, o controle de constitucionalidade no ordenamento italiano ainda era incipiente 
para alcançar a omissão. 

Importante destacar que nos dizeres de Crisafulli[18] "Da observância pelos órgãos estatais da 
norma depende a satisfação de certos interesses". [19] Nesse sentido, admitia apenas uma 
expectativa de direito por parte do sujeito que seria beneficiado pelo programa. A única 
situação subjetiva plausível seria a impugnação da lei caso não fossem seguidos os princípios 
programados. 

No Brasil, José Afonso da Silva recorreu aos estudos de Crisafulli e definiu as normas 
programáticas relacionando-as com os direitos sociais, pautados pelos fins sociais os quais o 
Estado deve perseguir. O jurista acrescentou que as normas programáticas seriam resultado do 
caráter dirigente da Constituição brasileira de 1988, que estabeleceu programas a serem 
desenvolvidos pelo legislador ordinário. Nas palavras de José Afondo da Silva[20]: 
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[...] normas constitucionais através das quais o constituinte, em vez de regular, direta e 
imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios a serem 
cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como 
programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado. 

  

Para Luis Roberto Barroso[21], as normas programáticas são "disposições indicadoras de 
valores a serem preservados e fins sociais a serem alcançados". O autor continua dizendo que 
"seu objeto é o de estabelecer determinados princípios e fixar programas de ação". Já 
Canotilho[22] diferentemente afirma que "promessas" ou "programas futuros", como eram 
tradicionalmente veiculadas pela doutrina, não servem para caracterizar as normas 
programáticas, vez que estas possuem o mesmo valor jurídico que as demais normas da 
Constituição, não se tratando de meras "declarações".  Necessário assinalar a força jurídica de 
tais normas, sendo certo que a questão atual está centrada na sua aplicabilidade, que 
sobremodo vem sendo discutida e revelada com a presença do Poder Judiciário nos casos 
concretos. 

No mesmo sentido, José Afonso da Silva[23] admitiu que: 

[...] cada vez mais a doutrina em geral afirma o caráter vinculativo das normas programáticas, 
o que vale dizer que perdem elas, também cada vez mais, sua característica de programas, a 
ponto, mesmo, de se procurar nova nomenclatura para defini-la, como por exemplo, normas 
que expressam 'apenas uma finalidade a ser cumprida obrigatoriamente pelo Poder Público', 
sem entretanto, apontar os meios a serem adotados para atingi-la, isto é, sem indicar as 
condutas específicas que satisfariam o bem jurídico consagrado na regra. 

  

     As normas programáticas consagram valores e fins que obrigam o Poder Público a honrá-
los e preservá-los, ainda que não tenha sido previsto seu meio de consecução. Por outro lado, 
existe uma íntima ligação das normas programáticas com os direitos sociais, especialmente no 
que toca à proteção da dignidade humana e justiça social.  Nesse sentido, José Carlos 
Vasconcellos dos Reis[24] desenvolveu relevante estudo a este respeito, observando que 
normas programáticas e normas definidoras de direitos sociais têm um aspecto em comum: 
"seu papel de conformar a ordem econômica e social a certos postulados de justiça social e 
realização espiritual, para proteger os indivíduos das desigualdades de cunho econômico e 
elevar-lhes as condições de vida." 

Ao analisar a Constituição brasileira vigente, pode-se verificar a existência de normas 
programáticas que mencionam uma legislação futura[25] e outras que não fazem menção à 
legislação. Com relação às normas que fazem referência à lei tem-se que respeitar a máxima 
da legalidade e, com o advento da lei ulterior, a norma não será mais programática. Ao lado 
dessas, existem outras normas programáticas que não dependem de outra norma para vincular 
totalmente o Estado e a coletividade jurídica aos seus preceitos. Esse é o caso do artigo 170 da 
CRFB/88[26], que traz direitos que notadamente necessitam de uma atuação positiva do 
Poder Público e da iniciativa privada[27]. 

Vale acrescentar a lição de Regina Nery Ferrari[28], 

[...] o não cumprimento da Constituição por falta de regulamentação legislativa, quando existe 
expresso dever de legislar, pode e deve ser declarado como inconstitucional, violador de Lei 
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Fundamental. O problema aqui não se resume em fazer política, em substituir o legislador 
pelo juiz, mas apreciar a inconstitucionalidade da política. 

  

Mesmo sendo notório que as normas constitucionais sociais não têm surtido os efeitos 
necessários para reequilibrar a posição de inferioridade de grande parte da população 
brasileira, não se pode deixar de destacar a precisão do texto constitucional com relação à 
justiça social e a existência digna, que condicionam a ordem econômica. Não se diga que o 
conteúdo apresentado no artigo 170 da CF/1988 é vago ou impreciso a ponto de inibir 
totalmente a eficácia dos princípios nele insculpidos.[29] Como se depreende do que foi dito 
anteriormente no presente estudo, os princípios também são dotados de imperatividade. Além 
disso, por conferirem unidade interna ao sistema, a eficácia poderá ser inferida da sua 
conjugação com as demais normas constitucionais. 

Regina Nery Ferrari[30] tratou da questão das normas programáticas deixando clara a sua 
preocupação com a normatividade e com a imperatividade. Note-se que a autora ao verificar o 
que está disposto no artigo 170 da Constituição, que relaciona os fins sociais a serem 
atingidos no ordenamento econômico, caracteriza as normas programáticas: 

Tais normas definem fins e não estabelecem pressupostos de fato, isto é, não dizem quando se 
deve atuar, nem o conteúdo da atuação, ou seja, o que deve ser feito, embora indiquem, 
imperativamente, o fim a ser perseguido. O maior problema desse tipo normativo reside no 
fato de que o conteúdo de dever prescrito na norma é precisamente o fim a ser atingido, sem a 
determinação da conduta a realizar, ficando ao destinatário da norma uma ampla margem de 
discricionariedade para escolher os meios adequados à persecução do fim determinado. O que 
não arranha ou diminui a obrigatoriedade de atingi-los. 

  

            Interessa-nos a opinião da autora[31] para quem a norma programática é capaz de 
gerar direitos subjetivos, vez que inibe o Poder Público no sentido de atuar em 
desconformidade com os seus fins e, sobretudo, nas suas palavras "conferem ao seu 
destinatário o direito de exigir o cumprimento da prestação nela prevista, de modo que não 
altere o seu significado original, gerando, portanto, efeitos jurídicos, situações subjetivas". 

             No mesmo sentido, adicione-se que as autoridades estão vinculadas às normas da 
Constituição, não cabendo a distinção entre sua aplicação e efeitos, especialmente, quando se 
trata de condições mínimas para existência humana. 

Cabe mencionar aqui, como lembrou García de Enterría[32], que o Tribunal Constitucional 
Espanhol diante da qualificação das normas espanholas como idearias sem conteúdos de 
proteção jurídica afirmou que "a Constituição era uma norma, que não era um programa, que 
não era um documento retórico, que não era um manifesto, mas sim um conjunto de preceitos 
jurídicos e, além disso, de valor máximo". 

De fato, não se pode conceber que normas fundamentais sociais, que carregam em si os 
valores essenciais da sociedade, sejam apontadas como imprecisas por prescrever meros 
programas ou fins a serem perseguidos pelo Estado. Vale reafirmar que estes interesses se 
traduzem na realização da dignidade e justiça social e são juridicamente relevantes. Portanto, 
não podem correr o risco da sua redução à mera questão moral e política, ensejando 
esquecimento pelo desuso. 
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 Frise-se, por outro ângulo, que uma vez que os direitos sociais foram consagrados na 
Constituição Federal/88 e alçam o status de direitos fundamentais, conforme discorrido 
anteriormente, negar-lhes a eficácia plena, condicionando-os à atividade legislativa 
infraconstitucional seria, inclusive, uma afronta à segurança jurídica, o que não se pode 
admitir. [33] Nesse sentido, vale lembrar que Antonio-Enrique Pérez Luño[34] admite que a 
segurança constitui um desejo arraigado na vida do homem, o qual sente terror ante a 
insegurança de sua existência, diante da imprevisibilidade e a incerteza a que está submetido. 

Enfim, é preciso ressaltar, a respeito da segurança jurídica, que a sociedade deve ter um 
paradigma que lhe permita prever as consequências dos seus atos e programar seu futuro, 
fazendo opções, para que se possa meditar sobre as responsabilidades que advirão de cada 
comportamento. 

                         

3. A polêmica efetivação judicial dos direitos fundamentais sociais 

  

Diante do problema da inefetividade dos direitos fundamentais sociais, existe um forte debate 
doutrinário que abrange a hipótese da dimensão subjetiva, positiva ou prestacional, dos 
indivíduos, pela qual se poderia o titular de um direito social fundamental exigir do Estado a 
sua realização. Haja vista que a Constituição prescreveu direitos de caráter prestacional, 
importa saber se é possível analisá-los como verdadeiros direitos subjetivos e quais os 
critérios para que o Poder Judiciário atue na implementação das prestações sociais. 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado de forma contumaz acerca da 
eficácia plena do direito à saúde, garantindo a gratuidade do fornecimento de medicamentos e 
atendimento a pacientes necessitados, inclusive em acórdãos proferidos em sede de recurso 
extraordinário. [35] 

O que se depreende dos fundamentos das referidas decisões desse Tribunal é que, 
primeiramente, o direito à saúde é uma consequência constitucional indissociável do direito à 
vida e caracterizado como direito fundamental, por cuja integridade deve velar o Poder 
Público. Note-se, ainda, menção à questão afeta à ineficácia da norma, que não pode 
transformar o direito à saúde em promessa constitucional inconsequente, máxime em face da 
imediata repercussão do tema em matéria de dignidade da pessoa humana. 

Ademais, os acórdãos analisados ressaltam a dimensão política da jurisdição constitucional 
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, a qual permite a esta Corte, ainda que em bases 
excepcionais, determinar que sejam implementadas políticas públicas definidas na 
Constituição Federal sempre que os órgãos competentes vierem a comprometer, com a sua 
omissão, a eficácia e a integridade dos direitos sociais. 

No tocante à educação, o Supremo Tribunal Federal também já garantiu a efetividade de tal 
direito, inclusive para o fim de viabilizar o transporte escolar, sob o fundamento de que se 
trata de direito fundamental indisponível, cuja tutela é dever do Estado, que deve propiciar os 
meios para o seu exercício, sendo que, na omissão da Administração Pública, é permitida ao 
Judiciário a sua concretização[36]. 

A concretização dos direitos sociais na forma como procedida pela jurisprudência exposta não 
é endossada de forma unânime pela doutrina, havendo quem entenda[37] que a linha de 
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implementação dos referidos direitos que emprega, por adotar uma proteção individual e não 
coletiva, representa um risco para a própria sociedade, desvirtuando o sentido dos direitos 
sociais. 

Em abono à tese da impossibilidade de implementação judicial dos direitos sociais por via de 
demandas de interesse individual, Fernando Scaff[38] leciona que: 

Na ânsia de implementar integralmente as normas constitucionais, vem ocorrendo no Brasil 
uma avalanche de decisões de todas as instâncias implementando diretamente o direito à 
saúde previsto no art. 196 da Constituição. Fazem de forma individual o que deveria ser 
implementado através de políticas públicas - o que pressupõe o alcance de uma coletividade 
de indivíduos através de um conjunto de normas emitidas pelo Poder Legislativo e pelo Poder 
Executivo. 

Com estas decisões, os programas e as políticas públicas de saúde têm sido bastante abalados 
financeiramente, e comprometida fica sua capacidade de implementação. Confundem-se 
direitos individuais com direitos sociais. Em alguns Estados, como o do Rio Grande do Sul, 
notícias da imprensa dão conta que já existem mais de 20 mil ações envolvendo 
medicamentos e ordens judiciais, e o valor passou de US$ 5 milhões em 2005 para US$ 13 
milhões em 2006 (o que já corresponde a 25% do orçamento total da Secretaria de Saúde 
daquele Estado), sendo que desse total certa de US$ 10 milhões já tramitam através de 
bloqueio direto de dinheiro na conta corrente do Estado. 

  

E conclui o referido autor[39]: 

[...] é necessário distinguir as situações fáticas colocadas em disputa judicial, para evitar que o 
Poder Judiciário aja como instrumento de captura das verbas públicas para uso individual, sob 
a veste de aplicador dos direitos sociais. O Poder Judiciário, ao assim proceder, estará 
transformando o financiamento público dos direitos sociais em fontes de custeio de planos de 
saúde individuais - o que, seguramente, não faz parte dos objetivos da Constituição brasileira. 

  

Ressalve-se que, embora critique a efetivação judicial dos sociais para benefício individual, o 
autor defende que é possível a implementação por intermédio do Poder Judiciário nos casos 
de atendimento a interesses coletivos. Nesse passo, Fernando Scaff[40] considera que: 

Uma situação é a de faltar medicamento ou tratamento médico previsto nas normas em vigor. 
Neste caso, é fundamental que a ação judicial seja imediata, urgente e ágil, a fim de 
salvaguardar a vida humana. Outra situação é aquela em que o Autor da ação pleiteia o 
fornecimento de medicamento ou tratamento que não conste das normas vigentes. Aqui, a 
cautela deve ser redobrada para conceder a apropriação individual de verbas públicas. Não 
que esta providência judicial não deva ser concedida, mas ela deve receber triplicada atenção 
para que não haja concessão de verbas a quem possui recursos próprios para satisfazer a 
necessidade, ou ainda, para quem queira experimentar tratamentos ou medicamentos não 
reconhecidos pela legislação brasileira. Ou, pior ainda, para quem não quer se submeter às 
regras e aos procedimentos próprios do Sistema Único de Saúde. 
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É fácil admitir que as normas programáticas atribuem de pronto um efeito negativo, pelo qual 
abre-se a possibilidade de se opor ao Estado se forem violadas. O Poder Público está proibido 
de praticar atos contrários a estas normas, sob pena de violar direito objetivo 
hierarquicamente constitucional. Porém, é uma tarefa árdua convencer que um indivíduo 
poderá invocar direitos subjetivos advindos de determinadas normas programáticas. Nesse 
ponto, urge discutir a questão do interesse jurídico na efetivação do direito social. Para José 
Carlos Vasconcelos dos Reis[41], esta tese consiste em que "os cidadãos têm interesse na 
implementação, por parte do Estado, das normas programáticas, um interesse 
constitucionalmente protegido e, portanto, juridicamente relevante." Esse interesse jurídico e 
legítimo ao qual o autor se refere é o interesse público, não o interesse isolado. 

Sobre a interferência do Poder Judiciário, Ronald Dworkin [42] infere que: "[...] o Tribunal 
deve tomar decisões de princípio, não de política - decisões sobre que direitos as pessoas têm 
sob nosso sistema constitucional, não decisões sobre como se promove melhor o bem-estar 
geral- [...]." 

Cumpre atentar, por exemplo, para o reconhecimento do direito de todos à saúde e dever do 
Estado, previsto no artigo 196 da CF/88, que é bem diferente da imposição prevista no artigo 
198 do mesmo diploma, que define as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Para Regina 
Ferrari[43], o direito à saúde "pode configurar em direito subjetivo público, não cabendo aqui, 
também, ao Judiciário a alegação de falta de legislação, mas o atendimento do fim 
constitucionalmente visado, de promoção da dignidade humana [...]." 

Nesse sentido, ainda que o Poder Judiciário não seja competente para definir projetos e 
programas dirigidos às políticas públicas, este órgão pode controlá-los, sobretudo, quando se 
está pondo em parte a proteção dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. 
Dessa argumentação, decorre que alguns direitos fundamentais sociais poderão ser 
demandados judicialmente sem que seja ultrapassada a competência judicante. 

Outra premissa indispensável surge quando se requer condições mínimas para a realização da 
dignidade humana, qualificadas como direito ao mínimo existencial, que exigem uma posição 
incisiva do Estado na prestação positiva. Nesse ponto, não há que se pensar em retrocesso 
aquém do mínimo. Por isso, a exemplo dos direitos à saúde e educação, previstos em normas 
programáticas fundamentais[44], verifica-se que constituem direitos subjetivos e que, 
portanto, podem ser reivindicados do Poder Público, por serem essenciais à manutenção da 
vida digna. 

A imposição de concretização dos direitos sociais visando toda a sociedade ou um grupo, em 
detrimento dos pleitos individuais, restringiria de forma inaceitável o acesso aos aludidos 
direitos, o que se mostra incompatível com a necessidade proteção da dignidade humana em 
alguns casos. Se há interesses ligados aos valores sociais mínimos incorporados à 
Constituição, que nasceram por conta da insubmissão que afeta indivíduos ou a coletividade, 
estes são juridicamente relevantes e merecem ser protegidos sob todas as formas. 

É forçoso destacar que a jurisprudência analisada neste trabalho, além de reconhecer a 
necessidade de concretização dos direitos sociais através de demandas individuais, enfrenta 
também o argumento de que o Poder Judiciário não poderia efetivar os referidos direitos sob 
pena de praticar ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

De fato, o entendimento de que a atuação do Judiciário na efetivação dos direitos sociais 
representa uma usurpação de funções atreladas às searas legislativa e executiva, ensejando 
ofensa à Constituição Federal vigente, demonstra uma compreensão absolutamente 
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desatualizada da estrutura da separação dos poderes presente no ordenamento jurídico 
brasileiro. 

No nível das funções estatais básicas, não se nota diferença entre o Brasil e a maioria dos 
demais países, adotando-se no sistema pátrio a divisão entre Poder Executivo, Poder 
Legislativo e Poder Judiciário, conforme se lê no art. 2º, da Constituição Federal, pelo qual 
"são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário". Conforme tal separação, cabe, originariamente, ao Legislativo, a elaboração de 
leis, de normas gerais e abstratas; ao Executivo, a administração do Estado; e, ao Judiciário, a 
função de distribuir a justiça, aplicando a lei. 

Contudo, essa separação de Poderes não é rígida a ponto de impedir a interferência recíproca, 
sendo permitida a penetração e cooperação entre os Poderes, inclusive visando fiscalizar as 
competências uns dos outros, num sistema de freios e contrapesos, estabelecido na própria 
Constituição Federal de 1988. 

Merece destaque, nesse ponto, a opinio de Manoel Gonçalves Ferreira Filho[45], que, ao 
comentar a interpenetração dos poderes, conclui: 

A especialização inerente à 'separação' é, dessa forma, meramente relativa. Consiste numa 
predominância no desempenho desta ou daquela função. Cada poder, em caráter secundário, 
colabora no desempenho de outras funções, pratica atos teoricamente fora de sua esfera. 

  

Exemplos desse sistema de freios e contrapesos é a permissão ao Executivo de editar normas 
com força de lei, como as Medidas Provisórias; a possibilidade de veto, pelo Executivo, de 
leis elaboradas pelo Legislativo; a autorização ao Judiciário de declarar a 
inconstitucionalidade de leis e normas do Executivo e Legislativo; a prerrogativa atribuída ao 
chefe do Poder Executivo de escolher ministros dos Tribunais Superiores; a possibilidade de 
impeachment do chefe do Executivo através do Legislativo etc. 

Essa nova visão acerca do princípio da separação dos poderes, que implica interferência e 
cooperação mútuas entre Executivo, Legislativo e Judiciário se coaduna perfeitamente com a 
concepção atual de Constituição, enquanto documento jurídico-histórico-cultural no qual se 
prioriza a realização de um projeto constitucional, que demanda a reavaliação do sentido do 
texto da Constituição Federal. Dita mudança de paradigma se observa sobremaneira veemente 
em relação aos direitos sociais.[46] 

Conferindo sustentação inexorável ao posicionamento ora defendido, José Luis Bolzan de 
Morais e Janaína Rigo Santin[47] asseveram que: 

[...] tais circunstâncias se põem em consonância com a transformação política operada pelo 
Estado Democrático de Direito, quando a própria noção de democracia é trasladada para um 
lócus legitimador não mais meramente formal, senão, principalmente, substancial. Esta visão 
já está presente no âmbito do Estado Social, no qual a noção de garantia não fica mais restrita 
aos padrões liberais de limitação negativa da ação estatal, mas vem acrescida de um plus 
transformador, em que a concretização de obrigações/prestações que importam na 
transfiguração do status quo assume efetivamente uma posição de primazia no espaço de 
legitimação constituído pela função de garantia. Com isso, a distribuição clássica das funções 
dos poderes públicos não mais está sujeita a uma separação rigorosa, com o objetivo de 
reforçar uma estrutura de fiscalização; mas, noutro sentido, apresenta-se mais flexível, voltada 
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a uma finalidade de cooperação, baseada na perspectiva de que há uma unidade inexorável no 
Estado para a realização de valores éticos substanciais positivados constitucionalmente e 
intensamente reclamados pela população. Logo, essa finalidade de cooperação entre os 
poderes públicos para a pela efetivação dos direitos fundamentais está, de alguma maneira, 
expressa em uma atribuição executiva peculiar ao espaço público, sem que se limite às tarefas 
próprias do Poder Executivo. 

  

Dentro desse novo panorama, mostra-se inegável que a tarefa da jurisdição sofreu uma 
releitura, que não olvida o seu caráter político, visando à realização do citado projeto 
constitucional, em especial no que tange aos direitos sociais. Em observância a este 
fenômeno, já se nota na doutrina a referência a expressões como "judicialização" da política, 
politização do jurídico e jurisprudencialização da Constituição. [48] 

Acrescente-se que a Constituição Federal de 1988 é expressa em determinar o princípio pelo 
qual nenhuma matéria está excluída da apreciação do Judiciário, em seu art. 5º, XXXV ("a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"), pelo que cada 
indivíduo pode ajuizar ação judicial visando obter a concretização dos direitos sociais para a 
sua situação específica. [49] 

No plano casuístico, inexiste desculpa legal para a eventual omissão do Judiciário em dar 
concretude aos direitos sociais, pois o art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, estabelece 
que na aplicação da lei, "o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum"; o art. 4º, do mesmo diploma legal, dispõe que, na omissão da lei, o juiz deve 
decidir o caso conforme a analogia, os princípios gerais do direito e os costumes; e o art. 126, 
do Código de Processo Civil, estabelece também que o juiz não pode se eximir em sentenciar 
ou despachar alegando lacuna e obscuridade da lei (proibição do non liquet). 

Quando a Constituição determina que a "educação é direito de todos e dever do Estado e da 
família [...]" surge para o cidadão o seguinte questionamento: - como o pai, poderia acionar o 
Estado para que seu filho frequentasse a escola? Se ele desejar acionar o Poder Judiciário, este 
não poderá se eximir de prolatar a sentença, nem mesmo poderá negar a prestação 
jurisdicional, pois a norma constitucional é imperativa e protege um valor essencial à vida 
digna. 

Existe, de fato, um direito positivado na Constituição que deve ser concretizado, a partir do 
direito do particular de exigir do Estado o cumprimento da prestação. O mesmo raciocínio se 
aplica à situação da saúde que é igualmente direito de todos e dever do Estado. 

Quanto à reserva do possível, esta não poderá ser alegada para que a autoridade decline do seu 
dever, sendo necessário atuar com razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, Regina 
Nery Ferrari[50] entende que: 

[...] não é possível solicitar ao Estado passagem para Nova Iorque a fim de ser atendido por 
médico particular [...] Porém, contrario sensu, pensar que o direito à saúde e o dever do 
Estado em prestá-lo não podem nunca fazer florescer um direito subjetivo positivo, no sentido 
de exigir um prestação para atendê-lo, leva a um só caminho, o de aceitar que pode existir 
direito sem dever e que a Constituição nada mais é do que ideário de boas intenções [...]. 
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A postura observada nos julgamentos investigados, de garantir a eficácia dos direitos sociais, 
mostra-se louvável, enquanto instrumento de preservação do próprio direito, pois, como 
afirma Jhering[51], "o direito não é uma pura teoria, mas uma força viva. Por isso a justiça 
sustenta numa das mãos a balança em que pesa o direito, e na outra, a espada de que se serve 
para o defender. A espada sem a balança é a força brutal; a balança sem a espada é a 
impotência do direito". 

Finalmente, cumpre sublinhar que na atual Constituição foram distribuídos bens jurídicos de 
cunho material, em prol da dignidade humana, que não se materializam apenas nas liberdades, 
mas principalmente nos valores sócio-econômicos. Por isso, a comunidade cidadã precisa se 
assegurar nas suas necessidades, vistas como situações que lhe proporcionarão o 
desenvolvimento da personalidade. Assim, não basta segurança jurídica formal de igualdade 
perante a lei, mas também é necessária a segurança material provida pelo Estado, que deve 
buscar dar a maior efetividade possível aos preceitos da Constituição Federal/88. Enfim, cabe 
ao Poder Judiciário, a partir da adequada assimilação da força jurídica imperativa destas 
normas, identificar quando a prestação será possível e concretizá-la. 

  

Conclusão 

  

O Estado Social moderno surgiu como uma consequência da ineficiência do liberalismo 
desenfreado pós-revolução francesa, que gerou colapso social pela pobreza e luta de classes, 
disseminando-se a ideia da necessidade de reformulação do papel do Estado, no intuito de 
diminuir as desigualdades entre os cidadãos, garantindo-lhes direitos sociais como saúde e 
educação, entre outros. 

Tal objetivo do Estado Social esbarra, contudo, na escassez de recursos oriunda de fatores 
como a explosão demográfica observada em todo o mundo, a globalização econômica e a 
ineficiência da máquina estatal burocratizada, desencadeando uma crise em matéria da 
efetividade dos direitos sociais. 

Ditas dificuldades são agravadas pelo modelo legislativo utilizado para a disciplina dos 
direitos sociais, enunciados à semelhança de normas programáticas, as quais destacam 
objetivos do Estado a serem perseguidos pelos seus órgãos, cuja eficácia resta dependente de 
atividade legislativa infraconstitucional. 

É preciso se reconhecer, todavia, que, os direitos sociais representem um paradigma para o 
legislador pátrio, pelo seu caráter de direitos fundamentais, e carregam em si valores 
essenciais da sociedade, intimamente ligados à dignidade da pessoa humana e justiça social, o 
que exige o reconhecimento e defesa de sua efetividade plena. 

Os direitos sociais possuem, assim, caráter prestacional, em alguns casos, perfazendo-se em 
verdadeiros direitos subjetivos oponíveis ao Estado, inclusive pela via judicial, embora, na 
prática, este status não seja reconhecido na forma efetiva necessária para a satisfação dos 
anseios sociais. 

No intuito de sanar as deficiências práticas ora enunciadas, o Poder Judiciário brasileiro tem 
se manifestado no sentido de garantir a efetividade de alguns direitos sociais, conforme se 
depreende da análise da jurisprudência dos tribunais regionais federais e dos tribunais 
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superiores. Esta manifestação do Judiciário dependerá da essencialidade do conteúdo da 
norma, por isso optou-se por revelar o posicionamento quanto aos direitos à saúde e ao 
ensino, cujas prestações inegavelmente têm por fim a realização da dignidade humana. Desse 
modo, reitere-se que o Poder Jurisdicional jamais poderia se eximir de prolatar a sentença ou 
negar a prestação do objeto. 

Tem-se observado uma clara evolução jurisprudencial no Brasil sobre o tema da eficácia dos 
direitos sociais, superando a tese da falta de natureza jurídica, por serem considerados meros 
programas. Felizmente, a jurisprudência nacional já demonstra sinais de consciência da 
problemática ora exposta, garantindo a concretização dos direitos sociais em várias 
oportunidades, o que se percebe, inclusive, pela análise de acórdãos da lavra do próprio 
Supremo Tribunal Federal, responsável primaz pela defesa da Constituição Federal em vigor. 

O posicionamento jurisprudencial noticiado neste estudo representa um lampejo de otimismo 
na defesa da eficácia plena dos direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, os quais 
foram idealizados para, de fato, promoverem a erradicação das desigualdades e seus deletérios 
consectários, e não simplesmente se transmudarem em letra morta de magnitude 
constitucional. Importante fundamento é o caráter imperativo da norma constitucional 
programática, cujo fim necessita ser perseguido por todos os órgãos do Estado. 

Assim, é imperioso reconhecer que a própria noção de efetividade das normas imperativas 
que traduzem os direitos sociais dependem da atuação do Poder Legislativo, da 
Administração, mas também do Poder Judiciário, que precisa colaborar com a concretização 
das normas, livrando-se dos objetivos das promessas e atuando nos limites da razoabilidade e 
proporcionalidade. 
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estar social perdeu para a ideia neoliberal nas décadas finais do século XX, por dois fatores 
distintos - nos Estados centrais do capitalismo, porque a pujança econômica permitiu o 
encolhimento do Estado, provocando naturalmente por causa da prosperidade geral os 
benefícios sociais reclamados em prol da população, na linha do que classicamente pregava 
Adam Smith; e, nos Estados periféricos, conjugado com essa onda neoliberal imposta pelos 
países centrais, o de que as obrigações assumidas por esses Estados quanto aos seus 
compromissos de pagamento da dívida pública externa e interna, simultaneamente, às 
demandas sociais, que eram superiores a sua própria capacidade de satisfazê-las." SAYEG, 
Ricardo Hasson. Doutrina Humanista de Direito Econômico - a construção de um marco 
teórico. Tese de livre-docência em Direito Econômico na PUC-SP. 2008. p. 119. 
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atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2002. pp. 817-818.) 
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geral de abstração; mas quem vai muito longe nas particularidades de uma regulamentação 
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A PARCERIA PÚBLICO PRIVADA COMO INSTRUMENTO DE 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AS A MEANS OF ACHIEVING FUNDAMENTAL 

RIGHTS 
 
 
 

Kesia Correia Oliveira 
 

RESUMO 
Efetivar o acesso às políticas públicas é princípio constitucional e obrigação jurídico-social do 
Estado, exigindo do Poder Público o adimplemento deste dever. Assim, o presente trabalho 
objetiva definir os parâmetros para a utilização da Parceria Público-Privada como instrumento 
de otimização do orçamento público para a promoção de políticas públicas concretizadoras de 
direitos fundamentais. Demonstrando que, ao longo da história, o papel do Estado 
diversificou-se, assumindo um caráter interventor em alguns períodos e uma postura 
absenteísta em outros. Sendo que a postura mais voltada ao laissez faire, laissez aller, laissez 
passer foi responsável por grandes déficits de infraestrutura e por desequilíbrios socais. São 
de grande monta os desafios sociais para a erradicação da pobreza no país, tendo em vista que 
as necessidades de infraestrutura básica ainda não foram supridas. Acredita-se que a 
cooperação entre a iniciativa privada e o Poder Público é capaz de fazer com que 
investimentos estratégicos para os Estados sejam economicamente atraentes aos parceiros 
privados. Em razão de os direitos fundamentais serem concretizáveis apenas através da 
realização de políticas públicas que visem o pleno desenvolvimento humano, atrair o 
investimento privado para o interesse público é uma estratégia trazida pela Lei 11.079/04 que 
objetiva solucionar problemas como esses. 
PALAVRAS-CHAVE: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA; FINANÇAS PÚBLICAS; 
PROJECT FINANCE; DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 
ABSTRACT 
Enable effective access to public policies qualifying as constitutional prerogatives are upheld 
at all constitutional and legal duty postulate-social state, imposing upon the Government the 
due performance of that obligation. Thus, this paper attempts to define the parameters for the 
use of Public Private Partnership as a tool for optimizing the public budget for the promotion 
of public policies in furtherance of fundamental rights. Therefore, throughout history, the role 
of the state has diversified, assuming an interventionist character in some periods and a stance 
on other absentee, been the more focused approach to laissez faire, laissez aller, laissez passer 
responsible for major infrastructure deficit and social imbalance. Are of major consequence 
the social challenges to poverty eradication in the country knowing that the needs of basic 
infrastructure had not been met. It is believed that cooperation between the private and the 
Government is capable to make that strategic investments to the States be economically 
attractive to private partners. As fundamental rights are only achievable through the 
implementation of public policies aimed at full human development, attract private 
investment for the public interest is one strategy brought by Law 11.079/04 that aims to solve 
problems like these. 
KEYWORDS: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, PUBLIC FINANCE, PROJECT 
FINANCE, FUNDAMENTAL RIGHTS. 
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INTRODUÇÃO 

A viabilização do efetivo acesso às políticas públicas qualificadas como prerrogativas 
constitucionais deferida a todos é postulado constitucional e obrigação sociojurídica do 
Estado, impondo ao Poder Público o adimplemento deste dever. A concretização dos direitos 
fundamentais é um assunto de amplo interesse, em especial no que diz respeito à análise da 
força normativa das previsões constitucionais relativas ao tema. 

Os direitos fundamentais constituem a base dos Estados de Direito. Visam tanto proteger o 
particular da intervenção do poder público, como preservar a dignidade da pessoa humana. 
Fazem parte do Estado Democrático e vinculam todo o ordenamento jurídico.[i] As políticas 
públicas constitucionais, tidas por direitos fundamentais de segunda geração, revelam uma 
reivindicação no plano do sistema jurídico-normativo, que seria a solidariedade social com a 
intromissão dos preceitos de dignidade da pessoa humana e cidadania. Por isso, o Estado tem 
um débito a saldar com a coletividade mediante a concreta efetividade das políticas públicas 
de alto significado social e indiscutível valor constitucional - prestação positiva, sob pena de 
caracterizar-se inação pública e pleno menosprezo do compromisso constitucional - 
inconstitucionalidade por omissão. 

Das teorias acerca da interpretação dos direitos fundamentais, destacam-se as teorias 
democráticas, que dividem-se em tradicional e contemporânea. Na visão da teoria 
democrática tradicional, os direitos fundamentais dizem respeito somente às normas 
disciplinadoras dos direitos dos cidadãos em um determinado processo democrático e a 
liberdade converte-se em competência, serviço público ou responsabilidade para alcançar este 
fim. Conforme a teoria democrática contemporânea, os direitos fundamentais não são 
simplesmente destinados às normas da esfera pública, ou a uma mera acepção do termo 
democracia, constituem expressão da dignidade humana.[ii] 

Como o Direito Pós-Moderno almeja ser mais flexível e adaptar-se às contingências, várias 
correntes foram desenvolvidas na jurisprudência e na doutrina de diversos países enfatizando 
posições que ressaltavam os direitos fundamentais nas relações privadas.[iii] No entanto, há 
discordâncias ideológicas nestas correntes: o há entre os que defendem o respeito ao indivíduo 
de forma mais abstrata e generalizada (referentes às ideias de liberdade e igualdade trazidas 
pela modernidade e influenciadores do ideário liberal-burguês.) e também entre os que 
alertam para as desigualdades das sociedades (para a necessidade de melhor pensar as 
questões sociais com o objetivo de impor limites à autonomia da vontade).[iv] No entanto, em 
sociedades onde a jurisprudência se estabeleceu como principal instrumento de análise dos 
direitos fundamentais nas relações privadas, pode-se dizer que há consenso quanto à 
existência de fatores universais que exigem uma abordagem das relações privadas em uma 
perspectiva mais pública dos direitos fundamentais.[v] 

Todavia, isto também não significa o regresso à teoria democrática tradicional, que 
meramente equipara o ato privado aos poderes públicos, pois este tem o poder de restringir a 
autonomia individual a níveis inconcebíveis para os Estados constitucionais.[vi] Neste 
sentido, as argumentações acima robustecem a construção deste trabalho, pois reforçam a 
importância de se compreender os direitos fundamentais como dimensão da autonomia 
individual.  

Nesta linha, este trabalho objetiva definir os parâmetros para a utilização da Parceria 
Público-Privada como instrumento de otimização do orçamento público para a promoção de 
políticas públicas concretizadoras de direitos fundamentais. Por ser uma espécie de 
contratação entre o setor público e o privado relativamente nova no Brasil, a Parceria 
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Público-Privada (PPP) ainda é objeto de diversas indagações.  A PPP nasceu da tentativa de 
encontrar uma solução para a falência fiscal do Estado, com o objetivo de sanar as carências 
de infraestrutura física e social brasileira. Objetiva atender a uma demanda não suprida pelas 
demais contratações entre o Poder Público e o setor privado, a contratação de serviços 
(precedidos ou não por obras) não atraentes para o parceiro privado pela inexistência de 
lucratividade ou mesmo por taxa interna de retorno desinteressante. A adoção da PPP no 
Brasil nasceu desse contexto de incertezas e do imperativo da realização de investimento em 
infraestrutura para assegurar direitos fundamentais, que o Estado não conseguia mais atender. 

Como a posição do Estado vem se alterando ao longo da história, assumindo diferentes 
feições (desde a de provedor das necessidades sociais, seja se abstendo de intervir, regulando 
e intervindo o minimamente), as legislações administrativas também se modificaram 
conforme o modelo de Estado que se apresenta. No entanto, apesar da introdução de 
legislações sobre licitações e concessões (Lei 8.666/93 e 8.987/95), ainda persistiu a 
necessidade de um texto que atendesse a requisitos que não foram supridos pelos atos 
normativos existentes. 

Para desenvolver este trabalho, a metodologia utilizada foi de natureza bibliográfica, 
descritiva e exploratória. Este estudo realizou-se através de pesquisa bibliográfica com o 
objetivo de explicar o problema através de referências teóricas publicadas em documentos. A 
primeira parte do artigo faz um apanhado geral acerca dos direitos fundamentais e da 
necessidade de políticas públicas para a sua efetivação. Em seguida, apresenta-se a Parceria 
Público-Privada para, por fim, explicar como a Parceria Público-Privada pode ser utilizada 
como instrumento de concretização dos direitos fundamentais 

A problemática da presente pesquisa se baseia nos seguintes argumentos: 

a)      Entendimento de que existem políticas públicas constitucionais vinculativas, segundo o 
qual se entende que a Administração estará compelida à elaboração de estratégias de atuação 
visando implementá-los para a garantia dos direitos fundamentais. Assim sendo, o Poder 
Executivo não poderá furtar-se à elaboração das políticas públicas relacionadas aos direitos 
fundamentais, bem como à efetiva implementação destes, sob pena de descumprir norma 
constitucional de ordem pública, imperativa, inviolável e auto-aplicável; 

b)      Ciente de que devido à escassez de recursos, invoca-se sempre a reserva do possível 
diante do caso concreto; 

c)      Possibilidade de utilização do instituto da Parceria Público-Privada como instrumento 
de otimização do orçamento público para que se possa fomentar políticas públicas 
concretizadoras de direitos fundamentais. 

d)     O limite máximo delimitado por lei do art. 28 da Lei 11.079/04[1] pode ser um fator que 
gere problemas a localidade que possuam uma receita corrente líquida baixa e grande 
necessidade de políticas públicas urgentes sem que haja recursos o suficiente para que estas 
sejam realizadas sem o auxílio de iniciativa privada; 

e)      Outra dificuldade ou mesmo impossibilidade quanto à observância da Lei de 
Responsabilidade Fiscal é que as limitações impostas por aquela lei são limitadas no tempo 
em função do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária 
Anual, pois não há como fazer previsão ou estimativa do impacto orçamentário-financeiro que 
abranja todo o período de vigência dos contratos de parceria público-privada. 
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1.      DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Como a noção de direitos fundamentais se funde com a própria noção de Estado Democrático 
de Direito, a doutrina, passou a classificar esses direitos em "gerações", inspirada nos 
históricos postulados de "liberdade, igualdade e fraternidade" da Revolução Francesa. No 
entanto, parte da doutrina critica essa terminologia, argumentando que a expressão 'gerações' 
pode ensejar a impressão da substituição gradativa de uma geração por outra, o que não seria 
a melhor expressão da realidade. Neste sentido, há quem prefira o termo 'dimensões' dos 
direitos fundamentais, como o professor Willis Santiago Guerra Filho, ou mesmo o termo 
'família', como o professor Airon Sayão Romita. Independente da terminologia utilizada, a 
classificação dos direitos fundamentais em gerações expõe as diversas transformações de 
conteúdo, alcance e efetividade percebidas durante todo o seu processo histórico. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão surgiram fundamentalmente pela influência 
dos ideais iluministas dos jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII, período marcado pelo 
reconhecimento da liberdade dos indivíduos frente ao Estado. Esta é a razão pela qual 
costumam ser definidos como direitos de cunho 'negativo', pois são dirigidos a uma abstenção 
e não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos. São, portanto, direitos de 
resistência ou de oposição perante o Estado. Integram os direitos de primeira geração os 
direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade.[vii] 

Originados no século XIX, em virtude dos relevantes problemas sociais e econômicos que 
acompanharam o processo de industrialização, os direitos de segunda geração se apresentam 
como uma dimensão positiva do Estado, no intuito de patrocinar um "welfare state". 
Caracterizam-se por conferir aos indivíduos direitos a prestações sociais por parte do Estado, 
tais como assistência social, saúde, educação e trabalho. Pode-se observar que no século XX, 
de modo especial após a Segunda Guerra, esses direitos fundamentais acabaram por ser 
consagrados em várias Constituições e tratados internacionais. 

Os direitos de terceira geração costumam ser chamados de direitos de fraternidade ou de 
solidariedade, pois enfocam a sociedade como um todo, voltados à essência do ser humano. 
Desvinculando-se da figura do homem como indivíduo e assumindo, portanto, uma dimensão 
coletiva ou difusa. São freqüentemente citadas como exemplos de direitos fundamentais de 
terceira geração: a proteção do meio-ambiente e do patrimônio histórico, a paz dos povos e a 
sua qualidade de vida. 

É imperioso ressaltar que a doutrina acrescenta ainda mais gerações a essas classificações. O 
prof. Paulo Bonavides[viii], por exemplo, afirma que há autores que cogitam a existência de 
uma quarta geração, traduzida em Direitos como à democracia, à informação e ao pluralismo. 
Ele mesmo já afirmou em palestra que a paz é um direito de quinta geração[ix] e já há autores 
falando em direitos de 6ª geração. 

Após estudo do histórico dos direitos fundamentais, Vladimir Brega Filho conclui que 
somente os direitos individuais não eram suficientes para a sua garantia, pois havia a 
necessidade de serem criadas condições para o seu exercício. Os direitos sociais, econômicos 
e culturais foram definidos e assegurados buscando garantir condições sociais razoáveis a 
todos os homens para o exercício dos direitos individuais.[x] Brega Filho explica ainda, 
citando Ingo Wolfgang Sarlet, que esses direitos foram classificados como direitos 
fundamentais de segunda geração e, até hoje são caracterizados por outorgarem aos 
indivíduos direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, 
trabalho, e outros, revelando uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades 
materiais concretas.[xi] 
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Os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, consagrados como fundamentos do 
Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. São verdadeiras liberdades 
positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, cuja finalidade é a 
melhoria de condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade 
social. 

Segundo o art. 6º da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, "são direitos 
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados". Esta previsão 
constitucional revela o traço concernente à indisponibilidade dos direitos sociais, bem como a 
característica da auto-aplicabilidade da regra prevista no supra-referido artigo 6º. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho entende que os direitos sociais são direitos subjetivos, como 
os são as liberdades públicas. Todavia, não são simplesmente poderes de agir (típico das 
liberdades públicas de modo geral), mas poderes de exigir (são direitos de crédito).[xii] Dessa 
forma, os operadores do direito devem buscar as alternativas possíveis para o efetivo respeito 
aos direitos sociais, fazendo com que o Estado cumpra o seu dever de garantir ao cidadão o 
direito de viver em uma sociedade que persiga, por meio da atuação dos poderes constituídos 
e das organizações civis não governamentais, a erradicação da pobreza e da marginalização, 
reduzindo as desigualdades so 

ciais e regionais e promovendo o bem de todos, exatamente como estabelece o art. 3º, III e IV, 
da Constituição Federal. 

Baseando-se na divisão dos Poderes do Estado apresentada por Montesquieu, ao Executivo 
compete a prática dos atos de chefia, de governo e de administração. E para que os direitos 
sociais possam ser de fato concretizados, é imperioso que o Poder Executivo, responsável 
pelos atos de administração do Estado, promova a elaboração das chamadas políticas 
públicas, traçando estratégias de atuação na busca da efetividade dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, etc. 

Hely Lopes Meirelles nos ensina que à Administração é concedido o chamado poder 
discricionário "para a prática de atos administrativos, com liberdade na escolha de sua 
conveniência, oportunidade e conteúdo".[xiii] Porém, quando se trata dos direitos sociais, o 
poder discricionário da Administração deve ser analisado com intensa precaução, pois a 
elaboração das políticas públicas e a realização dos atos administrativos tendentes à efetiva 
implementação de tal modalidade de direitos estão vinculadas ao cumprimento de dispositivo 
constitucional de ordem pública, arraigado aos critérios da imperatividade e inviolabilidade, 
possuindo natureza de norma auto-aplicável e, assim, não podendo ser afastada pela 
discricionariedade do Administrador. 

Nesse contexto, surge o conceito de políticas públicas constitucionais vinculativas, segundo o 
qual se entende que a Administração estará compelida à elaboração de estratégias de atuação 
visando implementá-los para a garantia dos direitos fundamentais. Assim conclui-se que o 
Poder Executivo não poderá furtar-se à elaboração das políticas públicas relacionadas aos 
direitos fundamentais, bem como à efetiva implementação destes, sob pena de descumprir 
norma constitucional de ordem pública, imperativa, inviolável e auto-aplicável. 

Na hipótese da Administração não cumprir tais deveres, deixando de elaborar (ou elaborando 
de maneira inadequada) as políticas públicas relacionadas aos direitos sociais, ou, ainda, 
deixando de cumpri-las (ou cumprindo de forma ineficaz), abre-se espaço para a análise e 
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discussão acerca dos instrumentos que podem ser utilizados na busca da tutela dos direitos 
sociais. 

Inclusive, a Constituição Federal prevê no §2º do artigo 5º, que os direitos e garantias 
previstos no corpo do seu texto não excluem outros decorrentes de tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte. E o Brasil é signatário da Declaração sobre 
direito ao desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabeleceu que o 
"desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa 
ao constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base 
em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos 
benefícios daí resultantes".[xiv] Podendo-se concluir que o direito ao desenvolvimento é um 
direito fundamental decorrente da disposição constitucional ultra citada. 

Esta Declaração dispõe que é obrigação dos Estados, tanto o direito como o dever de elaborar 
políticas nacionais apropriadas para o desenvolvimento, objetivando constantemente o 
aperfeiçoamento do bem-estar da população inteira e de todos os indivíduos, com fulcro em 
uma participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição eqüitativa. 

Por fim, a Declaração reconhece a pessoa humana como participante ativa e beneficiária do 
direito ao desenvolvimento,[xv] afastando a idéia de um Estado garantidor, e ratificando um 
modelo de co-responsabilidade entre os cidadãos e o poder estatal. 

  

2.      EVOLUÇÃO DO PAPEL DO ESTADO 

É possível estudar as parcerias entre a Administração Pública e a iniciativa privada através da 
análise das premissas que embasam o Estado Liberal, o Estado do Bem-Estar e o Estado 
Democrático de Direito. Ciclo que é o retrato da inexistência de uma proposta de Estado que 
atenda aos imperativos sociais.[xvi] Neste contexto, a relação do público com o privado 
constitui o cerne desta análise. 

Conforme já fora observado, a posição do Estado está em constante mutação no decorrer da 
história. A sociedade adotou modelos diferenciados que variam entre o de provedor de todas 
as necessidades da sociedade ao de simples espectador. Observa-se que cada modelo de 
Estado possui uma deficiência, que traz resultados por vezes insatisfatórios à sociedade. 

Com relação ao modelo de Estado Mercantilista, observa-se que apesar de buscar sempre um 
protecionismo alfandegário e comercial, o Estado não procurava desenvolver suas 
manufaturas locais.  Todavia, a finalidade era simplesmente o acúmulo de metais nobres 
independente de sua origem ser do próprio país ou de suas colônias, conquistadas a partir do 
fomento dos descobrimentos marítimos no século XVI. Resultando em um modelo de 
organização estatal que beneficiava a aristocracia e a burguesia, que ainda subjugava-se à 
primeira.[xvii] 

Como conseqüência das insustentáveis deficiências deste modelo, Adam Smith desenvolveu o 
que se chama de Escola Econômica Clássica, também denominada de liberalismo. Por volta 
de 1776, esta Escola deu origem a um modelo de Estado cuja base ideológica assentava-se 
sobre o não intervencionismo, o que lhe rendeu a alcunha de Estado Liberal.  Para Adam 
Smith, as Nações somente acumulariam riquezas se possibilitassem que os indivíduos 
conduzissem e perseguissem seus interesses pessoais sem controles econômicos realizados 
pelo Estado. Acreditava que se cada indivíduo fosse livre para perseguir seus próprios 
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interesses, a economia encontraria seu equilíbrio seguindo as leis da oferta e da procura, o que 
beneficiaria a sociedade como um todo. Portanto, o Estado deveria ser o instrumento de que 
se utiliza o indivíduo para atingir os seus fins.[xviii] 

Esta primeira opção de Estado de Direito teve por principais características o absolutismo 
monarca e a crença na liberdade do indivíduo. Neste sistema, privilegiavam-se os interesses 
da burguesia. Esta, quando o apoio do Estado já não mais lhe era interessante, diminuiu os 
poder do monarca e acabou com as regalias da nobreza feudal (já em decadência) através de 
argumentos do direito natural. As funções do Estado ficaram restritas à garantia de uma 
ordem pública que proporcionasse liberdade aos sujeitos, de forma que outro sujeito não 
pudesse opor-lhes restrições. Para ilustrar essa ideologia, Paulo Bonavides cita Alfres 
Vierkandt, para quem "só tem valor à liberdade como condição prévia, como base de um 
procedimento ativo e criador, mediante o qual o Homem, sem o estorvo de qualquer pressão 
estranha, e sem o encadeamento de uma baixa paixão, siga as suas próprias aptidões".[xix] 

A burguesia consolidou seu domínio através da Revolução Francesa. Formulou teorias 
baseadas nos direitos naturais, cujos princípios desencadearam esta revolta social. No entanto, 
a propagação da ideia de liberdade a todos os indivíduos da sociedade foi mero instrumento 
para a burguesia alcançar o poder político. Uma vez atingido este objetivo, as ideias de 
liberte, egalité et fraternité, restringiram-se somente ao plano formal. 

Apesar de mais moderado, Stuart Mill, precursor da Escola Econômica Neoclássica 
Marshaliana, sugeria reformas liberais e aceitava que a intervenção estatal não se restringia 
apenas à proteção dos indivíduos e da propriedade. Apesar de defender o Estado Liberal como 
modelo mais geral, ele acreditava que ao governo cabia intervir para mitigar as conseqüências 
socialmente prejudiciais do livre mercado. Em Princípios de Economia Política, ele defendia 
mudanças para resguardar as minorias e fazer sobrelevar a influência daqueles que tinham 
melhor educação. Dentre suas propostas, encontra-se a concepção de um meio que permita a 
eliminação da pobreza extrema de uma geração inteira, através da criação de um sistema 
educacional nacional eficaz. Ele também acreditava que o Estado deveria intervir legislando 
com o fulcro de garantir a criação de sindicatos que protegessem os direitos dos 
trabalhadores.[xx] 

Para Friedrich Hayek, a economia é um sistema excessivamente complexo para ser delineado 
por uma instituição central, pois precisa desenvolver-se de forma espontânea, através do livre 
mercado.[xxi] Por esta razão, o Estado deveria abster-se de intervir na economia, seguindo o 
princípio do Estado-mínimo. Que, entre outras coisas, negava a possibilidade da atuação 
empresarial do Estado. 

Porém, este modelo de Estado Liberal, submetido ao princípio basilar da não intervenção 
estatal e do individualismo igualitário, demonstrou não ser capaz de promover o 
desenvolvimento integral pessoa humana. Era visível a desigualdade material, havendo, por 
parte da burguesia, interesse ideológico de conservar a forma de dominação de classe e de 
exclusão social e econômica. 

Dessa forma, a prática de decisões políticas orientadas para saciar as pretensões burguesas 
sem atender aos anseios dos demais segmentos da sociedade culminou na necessidade de se 
elaborar outro modelo teórico de pensamento econômico e, portanto, outro modelo de Estado. 
Neste modelo, a ideia de liberdade do indivíduo inserida pelo Estado liberal deveria ser 
interpretada como possibilidade do sujeito interferir na formação da vontade do próprio 
Estado, nas suas escolhas políticas. O foco, então, não seria mais o do princípio liberal, mas o 
do princípio democrático, que deu origem à denominada democracia de massas ou igualitária. 
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Este novo modelo de organização estatal tinha como sustentáculo a democracia, que seria o 
meio para atingir as finalidades sociais. Paulo Bonavides definiu democracia como "(...) a 
conciliação de classes, acordo de energias humanas, quando a sua colaboração mútua se faz 
livre, e por isso mesmo entretecida de entusiasmo e boa vontade."[xxii] 

Em razão da percepção da insustentabilidade do status quo, os teóricos começaram a debater 
acerca da efetiva abrangência desta liberdade defendida pelo liberalismo. Não mais se podia 
aceitar como contrapartida à liberdade a exploração dos trabalhadores (que se assemelhava à 
escravidão), a opressão e miséria. O discurso de liberdade dissociado da ideia de justiça social 
e econômica não era mais sustentável. Para Herbert Samuel, é impossível existir liberdade 
real enquanto o ser humano for confinado e oprimido pela pobreza, pelo excesso de horas de 
trabalho, pela insegurança da subsistência. Ele acreditava que a verdadeira liberdade ocorre 
quando o homem não mais está preso a essas coisas. Em certos casos, isso só poderia ser 
conseguido através do poder da lei, pois mais leis também podem significar mais 
liberdade.[xxiii] 

Na tentativa de romper com as desigualdades herdadas pelo modelo liberal, nasce o modelo 
do Estado Social. Tem por objetivo e fornecer serviços e ações objetivando a garantia da 
igualdade material através de uma teia de proteção social e políticas públicas. 
Conseqüentemente, cresceu a importância da dimensão do público - provedor desse equilíbrio 
ansiado agora no grupo social.[xxiv] Como resultado dessa nova postura, o plano do privado 
fora reduzido a uma função de menor destaque, pois passou a ser associado individualismo 
egoísta.[xxv] 

Contudo, essa postura confunde aquilo que é de interesse comum (público) daquilo que é do 
Estado (estatal), identificando o Estado como único e exclusivo provedor dos interesses e 
necessidades da dimensão do público. [xxvi] Assim, diante da exaltação da dimensão pública 
e rejeição da dimensão privada, faz-se necessário diferenciar serviço público de atividade 
econômica do Estado.[xxvii] 

Observa-se que um dos resultados de se confundir aquilo que é público e o que é estatal foi a 
extrema diminuição da participação popular e dos mecanismos de controle sociais, pois estes 
tipos de iniciativas só produzem efeitos na esfera de público em que coexistam Estado e 
Cidadania.[xxviii] Desta confusão também decorre o abuso da centralização do poder com 
tendências ao totalitarismo do Estado. A insuficiência de recursos para suprir a imensa rede 
social sob responsabilidade estatal e a ausência de gestão eficaz sobre a qualidade de serviços 
e pelas escolhas empreendidas através da indução a ações financeiras futuras foi o que levou 
ao esgotamento do modelo do Estado do Bem-Estar Social. 

As legislações oriundas desta concepção de Estado refletiam a necessidade da classe 
dominante de sobreviver às ideologias socialistas que entusiasmavam os trabalhadores. 
Assim, era imprescindível que o Estado optasse por investir os recursos públicos não apenas 
objetivando suprir demandas de curto prazo, mas também vislumbrando seus efeitos no longo 
prazo. No entanto, o Estado Social estava vulnerável à índole dos governantes e à suas 
conseqüentes escolhas, que por vezes não correspondiam aos anseios populares. Pois, devido 
ao controle da função social estar concentrada nas mãos dos governantes, estes a desvirtuaram 
em proveito próprio. 

Assim, vale ressaltar o surgimento do modelo do Estado Democrático de Direito 
proporcionou a participação e o controle social adequado da concretização das políticas 
implementadas em nome do interesse coletivo e da cidadania. Neste novo cenário, a distinção 
entre aquilo que é público e o que é privado passa a ter um sentido diferente. Não é mais 
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possível limitar o público ao que é estatal, pois a seara pública de deliberação começa a ter 
mais atores sociais e políticos. Assim, a relação público-privada fora redefinida, não estando 
mais em posição antagônica, mas complementares. Essa busca conjunta pelo bem comum se 
reflete, sobretudo, no Direito Administrativo. 

A mudança ocorre fundamentalmente na ideologia, no modo de concepção do Estado e da 
Administração Pública. O Estado deixa de ser simples prestador de serviços para fomentar a 
iniciativa privada. Deseja-se que a democratização da Administração Pública ocorra através 
da participação dos cidadãos nos órgãos de deliberação e da cooperação entre público e 
privado no cumprimento da função administrativa do Estado. [xxix] 

  

3.      A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

A argumentação acima contextualiza a evolução das parcerias entre a esfera pública e a 
privada através da reinterpretação destas dimensões, assim como do entendimento quanto à 
exclusividade ou não do Estado como provedor de serviços públicos.[xxx] 

A PPP tem origem no Reino Unido, mas o conceito dado pelo Governo britânico à expressão 
Parceria Público-Privada tem uma amplitude desconhecida em língua portuguesa. Para os 
britânicos, Public-Private Partnership é um conceito amplo, que assume quaisquer formas de 
parceria entre o poder público e a iniciativa privada.[xxxi] O instituto inglês que mais se 
aproxima o modelo de PPP adotado pelo Brasil é o programa de Private Finance Iniciatives, 
cuja característica principal é a responsabilização do risco do projeto ao parceiro privado, que 
deverá observar o chamado Good Value for Money. Preceitua o Good Value for Money que o 
projeto de parceria público-privada precisa procurar otimizar a prestação do serviço através da 
reunião de fatores como: eficiência maior, qualidade agregada e baixo custo. Estes projetos 
implementados no Reino Unido proporcionaram relevante economia ao Estado se comparados 
aos modelos tradicionais de contratação pelo ente público. 

Portugal distingue a PPP em lato senso e stricto senso. A expressão Parceria Público-Privada, 
lato senso, alcança todas as parcerias realizadas entre o setor público e a iniciativa privada. 
Stricto senso, PPP significa o modo com que o parceiro público delega ao parceiro privado a 
responsabilidade de implementar obra ou serviço, por um período de tempo longo o suficiente 
para possibilitar que investimento seja amortizado. 

No Brasil, a expressão Parceria Público-Privada tem uma acepção específica, não abrangendo 
as concessões tradicionais regidas pela Lei 8.987/95. Uma das inovações trazidas pela Lei 
11.079/04 diz respeito ao risco do empreendimento que há nos contratos de concessão. 
Segundo a Lei 8.987/95, o objeto do contrato é executado por conta e risco do concessionário 
não havendo qualquer responsabilidade do Poder Público com a assunção destes riscos. 
Diversamente, nas parcerias público-privadas, o concessionário (parceiro privado) divide com 
o Estado (parceiro público) os riscos oriundos da execução do contrato. Ressalta-se que a 
própria lei que instituiu as parcerias público-privadas garante ao parceiro privado o 
pagamento das contraprestações acordadas caso o parceiro público seja inadimplente por meio 
de Fundo Garantidor[xxxii]. 

Em síntese, o principal objetivo da Parceria Público-Privada é direcionar à iniciativa privada 
o projeto, financiamento, execução ou investimento de determinada serviço (precedido ou não 
por pesquisa), para o melhor atendimento de uma demanda social. A participação do setor 
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público ocorre por meio do pagamento de uma contraprestação, um valor mensal para a 
gestão do projeto, ou por participação financeira na obra ou serviço. 

A Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que pode se dar nas 
modalidades patrocinada ou administrativa. Naquela, os serviços são fruídos diretamente 
pelos particulares, através de tarifas com adição de contraprestação pecuniária provida pelo 
próprio Poder Público. Nesta, o próprio Poder Público usufrui direta ou indiretamente o 
serviço prestado, arcando com sua remuneração a título de contraprestação. 

As parcerias com a iniciativa privada já estão consolidadas em diversos segmentos brasileiros, 
como transportes, infraestrutura, de energia e saneamento. Desde a década de 90, quando se 
teve notícias das primeiras atividades com este enfoque no Brasil, elas se mostraram 
vantajosas para todos os atores envolvidos. No entanto, as parcerias com a iniciativa privada, 
principalmente com o modelo da lei 11.074/04, ainda são novidade para políticas públicas 
concretizadoras de direitos sociais, como o setor de saúde, que pouco explorou de suas 
vantagens. Trata-se de um mercado de oportunidades para empresas especializadas e também 
para o setor público, que pode otimizar e aprimorar os serviços prestados à população. 

É possível realizar parceria com a iniciativa privada para a prestação de serviço público de 
natureza comercial ou social dos seguintes modos: 

• Para o serviço público de natureza comercial, que admita cobrança de tarifa do 
usuário, o instituto é a concessão comum ou permissão de serviço público, em sua 
forma tradicional, regida pela Lei nº 8.987/95, ou concessão patrocinada instituída 
pela Lei nº 11.079/04; 

• Para o serviço público de natureza comercial, que não admita cobrança de tarifa do 
usuário, os institutos cabíveis são a concessão administrativa instituída pela Lei nº 
11.079/04 e os contratos de empreitada regidos pela Lei nº 8.666/93; 

• Para serviço publico de natureza social, é cabível a concessão administrativa referida 
na Lei nº 11.079/04, além de outros instrumentos como contratos de gestão, 
terceirização e gestão associada. 

4.      PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA COMO INSTRUMETO DE 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A defesa de políticas públicas eficazes envolve iniciativas além da questão orçamentária. 
Contudo, o orçamento público constitui peça síntese e decisiva para a definição das políticas 
públicas. Assim, a concretização dos direitos fundamentais (incluídos nestes os sociais) se 
submete à disponibilidade de recursos financeiros para que sejam executadas as políticas 
públicas. Talvez seja esse o maior entrave para a não aplicação das políticas essenciais para o 
desenvolvimento e bem estar social, indisponibilidade da alocação de verbas. 

Diante da escassez de recursos, invoca-se sempre a reserva do possível diante do caso 
concreto. Pois o Poder Público, não tendo recursos materiais para implementar os programas 
de governo, terá de ser razoável na escolha da destinação daquele orçamento reduzido. Assim, 
em razão dessa escassez e da multiplicidade das necessidades da população, a Administração 
Pública vê-se obrigada a, discricionariamente, escolher a destinação de seus recursos. A 
questão da discricionariedade da Administração Pública, bem como do orçamento diminuto, 
contribui para que nasça um impasse, já que o Estado não tem condições de arcar com os 
gastos e, outras vezes, não realiza a melhor escolha para atingir os seus fins. Conforme 
preceitua o ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, só é possível pretender, quer 
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nos casos de vinculação, quer nos casos de discrição, que a conduta do administrador atenda 
excelentemente, à perfeição, a finalidade que a motivou.[xxxiii] 

Como forma de contornar essa escassez de recursos do Estado, na década de noventa (no 
governo de Margareth Thatcher), surge na Inglaterra um instituto denominado de Public 
Private Partnership, traduzido para o português como Parceria Público-Privada (PPP), que se 
destinava, inicialmente, à retomada dos investimentos nos setores de infra-estrutura. O Reino 
Unido, Portugal e os Estados Unidos da América apresentam-se como os paradigmas de 
utilização das PPP's no direito estrangeiro. No Brasil, a Parceria Público-Privada, nesses 
termos, surge em 2004 com a Lei 11.079. 

Na verdade, foram três as razões que motivaram o crescimento das PPP's: 

• busca de eficiência,  
• melhoras proporcionadas na gestão de recursos e  
• gestão do risco.  

A construção de um hospital é um exemplo de políticas públicas concretizadoras de direitos 
fundamentais. O direito à saúde está previsto na Constituição Federal de 1988, que preceitua 
que o Estado tem o dever de prover os aspectos materiais necessários para a sua 
efetivação.[xxxiv] Assim, a construção de um hospital pelo parceiro privado, através da 
Parceria Público-Privada é um modo de otimizar o orçamento para concretizar direitos 
fundamentais, pois, neste caso, a administração não pagará apenas pela construção do 
hospital. Tanto é permitido à administração, se já possuir um hospital equipado, delegar ao 
privado à gestão deste equipamento de forma a fornecer à população a prestação de um 
serviço de saúde de qualidade. Como é possível que o Estado contrate a construção, desde que 
o privado tenha a obrigação de zelar pelo seu funcionamento durante prazo estipulado (que 
pode variar de 5 a 35 anos). 

A necessidade de investimentos em infraestrutura (inclusive em infraestrutura social) para 
alavancar o crescimento econômico, a queda na arrecadação de tributos (que resulta n a 
escassez de recursos) e a severidade da Lei de Responsabilidade Fiscal (que controla o 
endividamento Público) levaram o Estado a buscar outros meios de realizar os investimentos 
necessários ao crescimento sustentável que tanto se deseja. Neste sentido, na tentativa de 
atender as urgências da sociedade sem ter que arcar de imediato com os altos investimentos, o 
Estado tem buscado na esfera privada um meio de aumentar a quantidade de serviços 
ofertados, que eram, até então, atividade exclusiva da Administração Pública. 

  

CONCLUSÃO 

Como a escassez de recursos públicos não é motivação aceitável para que o Estado se exima 
de sua responsabilidade, é de sua competência promover ações de fomento, regulações e 
parcerias. A Constituição Federal prevê no §2º do artigo 5º, que os direitos e garantias 
previstos no corpo do seu texto não excluem outros decorrentes de tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte. E o Brasil é signatário da Declaração sobre 
direito ao desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), pode-se concluir que 
o direito ao desenvolvimento é um direito fundamental decorrente desta disposição. 

O direito ao desenvolvimento situa-se na terceira geração[xxxv] e a sua promoção deve estar 
coligada à efetivação da dignidade da pessoa humana. Para tanto, deve-se ampliar os aspectos 
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basilares da gestão pública, acatando ações de naturezas diversas (política, econômica, social, 
ambiental, cultural, etc). Neste caminho, é preciso que a parceria público-privada seja 
utilizada como um instrumento para a concretização dos direitos fundamentais. 

Para que isto ocorra, a Lei 11.079/04 determina que os projetos observem diversas diretrizes, 
dentre as quais está a sustentabilidade financeira e as vantagens socioeconômicas. De forma 
que o instituto não deve atender apenas às demandas financeiras, mas devem trazer benefícios 
econômicos e sociais, constituindo-se no ponto determinante da opção pelo modelo da 
parceria público-privada. 

Este novo modo de parceria entre o setor público e o privado poderá diminuir os déficits 
socioeconômicos existentes. Na década de oitenta o Brasil sofreu uma severa crise financeira, 
reduzindo sua capacidade de realizar investimentos em infraestrutura física e social. A 
solução encontrada para este problema foi a desestatização com a delegação dos serviços 
públicos econômicos à iniciativa privada, que tanto ocorreu através do downsizing (redução 
do tamanho do Estado, tornando-o adequado para desempenhar suas tarefas essenciais) como 
da privatização, entendendo-se esta como a transferência para o setor privado e ao livre 
mercado de todas as atividades indevidas ou excessivamente estatizadas. 

Uma das mais importantes leis editadas neste sentido foi a Lei nº 8.987/95, denominada como 
Lei de Concessões de Serviços Públicos, tendo sido posteriormente complementada pela Lei 
nº 9.074/95. Porém, o Brasil não conseguiu o que se buscava com essas soluções, pois ainda 
depois das desestatizações realizadas no decorrer da década de noventa encontrava-se em 
crise fiscal. O país precisava saldar uma enorme dívida interna e externa e a população ainda 
estava carente de serviços públicos básicos oferecidos pelo Estado, pois ou não eram 
oferecidos ou o eram precariamente. 

A Parceria Público-Privada surgiu no Brasil como uma das soluções para a escassez de 
recursos orçamentários diante da necessidade de atender às demandas sociais de 
infraestrutura. Os contratos sob o regime de Parceria Público-Privada diferem-se dos 
contratos de privatização porque neste o Estado basicamente se limita à regulação e à 
supervisão das atividades desenvolvidas pelo setor privado, e naquele o Estado avoca para si o 
comando e procura parcerias com o setor privado, para se utilizar da expertise e do capital 
deste em prol da sociedade. 

Assim, espera-se que a União e os seus entes federados consigam utilizar deste instrumento 
para que ele cumpra a sua função e sejam concretizados os direitos fundamentais que a 
sociedade brasileira tanto espera. 
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MIGUEL DO OESTE/SC, AS MODEL OF SUSTAINABLE OCCUPATION: A CASE 
STUDY 
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RESUMO 
O presente artigo tem como supedâneo pesquisa de iniciação científica com base no tema da 
regularização fundiária urbana, nas proximidades do Rio Guamerim, em São Miguel do 
Oeste/SC, como modelo de ocupação sustentável, com estudo de caso, isto porque, nos 
últimos anos, em decorrência do processo de urbanização, a paisagem das cidades foi se 
alterando, principalmente com a formação das favelas, cortiços e pela inserção deste processo, 
essencialmente em áreas ambientalmente protegidas. Neste sentido, a pesquisa teve por 
objetivo verificar se a regularização fundiária urbana poderia servir de instrumento para a 
redução do impacto ambiental causado pelos assentamentos irregulares nas proximidades do 
Rio Guamerim, em São Miguel do Oeste/SC a fim de promover a melhoria da qualidade de 
vida dos habitantes e qualidade ambiental, garantindo a possibilidade de consecução de uma 
cidade sustentável. Para tanto, em um primeiro momento realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica e legal e, num segundo momento, uma pesquisa de campo, por meio de coleta de 
fotografias (imagens) para avaliação e observação da realidade social e ambiental que assola a 
comunidade ribeirinha situada próxima ao Rio Guamerim. Por conseguinte, promoveu-se a 
análise dos dados obtidos na pesquisa de campo em comparativo com a doutrina e legislação 
vigente a fim de estabelecer possível solução ao problema vislumbrado pela pesquisa, a qual 
se materializou na iniciativa de proposta de projeto de lei encaminhado ao Executivo 
Municipal. Destarte, com base na análise do material coletado e na realidade habitacional 
instalada junto às margens do Rio Guamerim, que ostenta área urbana pública e particular, e 
diante da responsabilidade do Estado, na figura do Poder Público Municipal em promover 
condições dignas de existência (moradia) e contribuir para a preservação ambiental, verificou-
se que o melhor e mais apto instrumento de política urbana, com base no Estatuto da Cidade, 
a promover uma possível e promissora regularização fundiária urbana junto ao Rio Guamerim 
é a Operação Urbana Consorciada. Destacando-se que, apesar da operação urbana consorciada 
ser um instrumento de regularização fundiária e política urbana utilizada com maior 
incidência em centros urbanos maiores, ainda é a mais viável dentre os demais instrumentos 
disponibilizados pelo texto legal, e nada obsta o seu sucesso no Município de São Miguel do 
Oeste, em especial nas áreas situadas às margens do Rio Guamerim, se para tanto, houver as 
participações popular, pública e privada nesta reconstrução. Afinal, é a melhoria de moradia 
do próximo para o restabelecimento do meio ambiente de todos.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE; OCUPAÇÃO IRREGULAR; REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; 
DIREITO À MORADIA. 
 
ABSTRACT 
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The present article has as base the research of scientific initiation with the subject of the urban 
agrarian regularization, nearby River Guamerim, in São Miguel do Oeste/SC, as model of 
sustainable occupation, with case study, due to, lately, derive from the urbanization process, 
the landscape of the cities have been modifying, mainly with the formation of shantytowns, 
tenement houses and the insertion of this process, essentially in environmentally protected 
areas. Besides that, the research had the objective to verify if the urban agrarian regularization 
could serve as instrument for the reduction of environment impact caused by the irregular 
nestings nearby River Guamerim, in São Miguel do Oeste/SC in order to promote the 
improvement of the inhabitants life quality and environmental quality, guaranteeing the 
possibility of achievement of a sustainable city. However, at a first moment was realize a 
legal and bibliographical research and, in a second moment, a field research, by photograph 
collection (images) for an assessment and comment of the social and environment reality that 
devastates the next situated marginal community to the River Guamerim. Therefore, it was 
promoted the data analysis obtained in the research of field in comparative degree with the 
doctrine and current law in order to establish possible solution to the problem glimpsed for 
the research, which if materialized in the initiative of proposal of directed project of law for 
Municipal Executive. Thus, on basis of the collected material analysis and the housing reality 
installed next to the River Guamerim bank, that represent public and particular urban area, 
and ahead of the State responsibility, in the figure of the Municipal Public Power in 
promoting existence worthy conditions (housing) and to contribute for the environmental 
preservation, was verified that optimum and more apt instrument of urban politics, on the 
basis of the Statute of the City, to promote a possible and promising urban agrarian 
regularization nearby River Guamerim is the Joined Urban Operation. Being distinguished 
that, although the urban operation joined to be an instrument of agrarian regularization and 
urban politics used with bigger incidence in bigger urban centers, still is most viable amongst 
the too much available instruments for the legal text, and nothing hinders its success in the 
City of São Miguel do Oeste, special in the situated areas next to the River Guamerim bank, 
nevertheless, it will have the popular, public and private participation in this reconstruction. 
After all, it is the improvement of housing of the next one for the reestablishment of the 
environment to all. 
KEYWORDS: KEY-WORDS: AREA OF PERMANENT PRESERVATION; IRREGULAR 
OCCUPATION; AGRARIAN REGULARIZATION; RIGHT TO THE HOUSING. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

          Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se uma política 
constitucional para as cidades, o que melhor se verifica da leitura dos seus artigos 182 e 183. 
Referidos artigos vieram a ser regulamentados mais tarde com o advento da Lei nº 
10.257/2001 - Estatuto da Cidade, estabelecendo que a política de desenvolvimento urbano 
compete a cada Município, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade (habitar, morar, trabalhar e recrear) e garantir o bem-estar de seus habitantes 
- o sonho da cidade sustentável. 

            Porquanto, não só com o planejamento e a ordem urbana se preocupam a Constituição 
Federal e o Estatuto da Cidade, todavia, também levam em consideração a "cidade irregular", 
realidade esta que se forma a partir de assentamentos nascidos e desenvolvidos quase como 
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em oposição à cidade legal (MILARÉ, 2006), e que ilustram a realidade de muitas cidades 
brasileiras.       

            Importante frisar, que a cidade irregular não exclui o direito à cidade, que é direito de 
cidadania, direito fundamental, como o é o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, visto que a lei reconhece que todos têm direito à moradia, como o têm à vida, à 
saúde e ao trabalho (MILARÉ, 2006). 

            Contudo, ao contrário do esperado, tem sido o direito à moradia, um dos direitos 
sociais mais distantes dos cidadãos brasileiros, independentemente se de grandes, médias, ou 
pequenas cidades. Isto porque, uma parcela considerável da população encontra-se em 
condições desumanas de habitação, ou simplesmente não possuem qualquer habitação. 
Imagem mais nítida e visível nos centros maiores em que as "cidades irregulares - favelas" 
crescem desenfreadamente (MUKAI, 2007). 

            Ocorre que tal situação está diretamente vinculada a condição de ser humano, quando 
os direitos sociais se ligam umbilicalmente a ideia de dignidade da pessoa humana, pois 
somente sua efetivação poderá concretizar à todos uma vida digna. 

            Neste norte, para que se garanta uma vida com dignidade para todos, é que o Estatuto 
da Cidade confere ao Município a possibilidade jurídica de fazer valer o instituto da função 
social da propriedade urbana, contudo, sua efetividade depende, via de regra, de aprovação 
por lei, do Plano Diretor ou de zoneamento e das leis decorrentes, que concretamente definam 
as áreas em que haja imóveis sujeitos à regularização fundiária. 

            Por derradeiro, a regularização fundiária é um processo de intervenção pública, sob os 
aspectos jurídico, social e físico, que objetiva legalizar a permanência de populações 
moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação, 
implicando na formação de uma cidade sustentável. 

            Porém, o problema da regularização fundiária esbarra, principalmente, na ausência de 
recursos humanos suficientes e minimamente preparados para a tarefa, essencialmente se esta 
política urbana fundiária levar em conta a justiça social e a qualidade ambiental (MILARÉ, 
2006). Isto porque, na atualidade, não há como se falar em política urbana desvinculada da 
questão ambiental. 

            Contudo, em vista da falta de iniciativa (omissão) do Poder Público, e até mesmo da 
própria coletividade, o que se tem, são pessoas de baixa renda, ocupando áreas de risco ou de 
preservação permanente para construção de moradias precárias. 

            Em resultado, os impactos ambientais gerados pela ocupação desordenada das cidades 
são latentes, além do que, a informalidade está quase sempre associada a outras mazelas 
sociais. 

            Nesta senda, importante relembrar, que a população de baixa renda tem sim, direito à 
moradia, direito fundamental de segunda geração, mas não de qualquer jeito. Em face disso, é 
que os projetos de regularização fundiária podem e devem ser excelentes instrumentos de 
preservação ambiental e acesso efetivo ao direito à moradia conforme respaldado pela 
legislação vigente, em seu âmbito nacional, estadual e municipal. 

            Porquanto, analisar a origem da informalidade, talvez seja a melhor forma de chegar-
se à formalidade, e alcançar o modelo ideal de cidade sustentável, haja vista, que na maioria 
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das vezes, os recursos para a solução dos problemas das comunidades de baixa renda estão 
dentro delas mesmas, quando da relativização de seu direito à moradia, que leva a crença de 
parte excluída da cidade, eis que lhe falta, a propriedade e as condições de sustentabilidade 
que a acompanham. 

            Neste ínterim, propõe-se aqui um estudo de caso ao que refere a ocupação irregular 
urbana em áreas de preservação permanente - visível em qualquer cidade brasileira. Almeja-se 
porquanto, que o caso analisado/avaliado possa servir de modelo e apontamento de solução a 
outras situações iguais e/ou semelhantes espalhadas pelo Brasil, que na prática vêm 
contribuindo para a má formação das cidades, para a falta de qualidade ambiental e de 
moradia digna. 

            

2 AS CIDADES IRREGULARES E A FORMAÇÃO DA CIDADE SUSTENTÁVEL 

  

            As cidades irregulares surgem com o aumento desordenado da população, que não 
tendo como adquirir um lugar adequado para morar pela falta de condições financeiras e que 
pela latente diferença de poder econômico existente nos grandes centros, é obrigada a morar 
nos arredores da cidade, compondo aglomerados urbanos desordenados. Eis o que o Direito 
Urbanístico ousou chamar de urbanização. 

A corroborar, Milaré (2007, p. 542) refere que: 

  

Os elevados índices de urbanização e, inversamente, os baixos níveis de urbanismo vêm 
criando situações insustentáveis para o Poder Público e a coletividade. O inchaço doentio dos 
centros urbanos (aumento desregrado da população) não tem encontrado o contrapeso das 
estruturas urbanas necessárias (moradia, trabalho, transporte e lazer), gerando-se daí formas 
endêmicas de males urbanos. 

  

            De tal sorte, destas ocupações irregulares[1] decorrem graves problemas sociais e 
ambientais, como a violência que tem em uma de suas causas, a ausência de oportunidade de 
trabalho e, principalmente, a diferença das relações econômicas; a degradação ambiental em 
que há a destruição da fauna, da flora, da água, do solo; a poluição das grandes fábricas, 
desemprego, miséria, tráfico de drogas; entre outros, que dificultam a vida nas cidades. Para 
ilustrar, pertinente dizer nas sábias palavras de Milaré (2007, p. 541) de que "a cidade passou 
a ser a grande caixa de ressonância dos problemas ambientais, tomados em seu conjunto". 

            Assim, ao longo deste aparato, ratifica-se ser função do Poder Público regulamentar as 
consideradas áreas irregulares, oferecendo as pessoas que as integram melhores condições de 
vida. Contudo, tal realidade urbana compromete não só o desenvolvimento social, mas o 
próprio meio ambiente, fator que condiciona a obtenção de uma melhor qualidade de vida. 
Melhor dizendo, a questão ambiental[2] nos grandes centros urbanos deve ser, sem dúvida, 
objeto de proteção pelo Poder Público, pois está extremamente ligada a saúde humana e ao 
bem estar de toda a coletividade. 
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Nas palavras de Milaré (2007, p. 531): 

  

Para o atendimento dessas atribuições e obrigações, as quais dependem, muitas vezes, de 
regulamentação por lei, convergem as regras específicas de competências fixadas pela 
Constituição, possibilitando, no caso do Município, o exercício de suas capacidades em prol 
do meio ambiente dentro do território onde exerce sua autonomia. 

  

            Neste sentido, o desenvolvimento urbano e sua regularização cabem ao Município, por 
meio do Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001, garantindo a todas as pessoas que vivem 
nos centros urbanos uma vida digna, com a possibilidade de exercício de seus direitos sociais 
e individuais (MUKAI, 2007). 

            Entretanto, para que ocorra a efetivação desses direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal, urge ao Município, via de regra, a elaboração do Plano Diretor, no 
intuito de instituir normas capazes de atender, não somente os objetivos de uma cidade 
regularizada, mas também proporcionando a toda a coletividade uma ótima qualidade de vida, 
principalmente, com a obtenção de moradia adequada em um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, para assim atender as funções sociais da cidade[3] consideradas mínimas: 
habitação, recreação, trabalho e circulação. 

Pode-se aferir então, que o modelo de habitação surgido com a cidade irregular é 
insustentável para a vivência do ser humano, ferindo diretamente o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

De outra banda, como o crescimento do meio urbano pode ocorrer de forma ordenada ou 
desordenada, o direito a cidade sustentável, que é direito fundamental, não é garantido a todos 
os habitantes. Isto porque, muitas pessoas são obrigadas a viver na cidade, sem possuírem 
condições básicas essenciais para viver dignamente. 

            No entanto, mesmo que a cidade regular seja importante em determinados pontos, não 
é ela que vai garantir os direitos fundamentais a todos os habitantes, pois analisando o modo 
de vida da população das cidades regulares percebe-se o quanto estas são insustentáveis, 
principalmente pelo consumismo supérfluo e exagerado. Assim, para que sejam garantidos 
direitos a todas as pessoas é necessário que a cidade seja sustentável e não somente regular. 

            Neste sentido, oportunas são as palavras de Fiorillo (2005, p. 277): 

  

Os elementos da cidade regular - as casas modernas, as ruas para automóveis, os serviços 
públicos - são ao mesmo tempo reservados a uma minoria e impostos como modelo 
inalcançável a todos os outros. Portanto a divisão das duas cidades se torna um instrumento de 
discriminação e de domínio, indispensável à estabilidade do sistema social. 

  

Contudo, a proteção ambiental estabelecida na Constituição Federal de 1988 bem como a 
garantia do direito à cidade sustentável estabelecida no artigo 2º, inciso I, do Estatuto da 
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Cidade como um direito fundamental, dispõe que o meio urbano para ser considerado 
adequado à qualidade de vida dos habitantes deve essencialmente cumprir com os objetivos 
da política urbana, como atender o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Por derradeiro, a cidade sustentável constitui-se em um dos meios essenciais para garantir a 
convivência humana e uma sadia qualidade de vida, caracterizando-se pelo desenvolvimento 
sustentável, ou seja, o desenvolvimento dos meios necessários para a proteção dos direitos 
humanos em todos os seus âmbitos. 

Ademais, neste sentido, o acesso à terra urbana, essencial a efetivação à cidade sustentável, é 
necessário para a sobrevivência humana, visto que é a partir dele que, concretizam-se os 
demais direitos fundamentais previstos na Constituição Federal (FIORILLO, 2005). 

            Por conseguinte, a caracterização da cidade sustentável ocorre quando o Poder Público 
torna efetivos os direitos, necessários e indispensáveis, à vida em sociedade, tais como, o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. 

            Por esses fatores é que a cidade sustentável, nos dias hodiernos, possui enorme 
importância para o bem estar da população, pois busca uma valorização do meio natural 
através da preservação do meio ambiente, culminando também na satisfação das funções 
sociais da cidade. 

            Cabe, assim, ao Município estabelecer no seu Plano Diretor os objetivos a serem 
alcançados diante das necessidades da população, utilizando a Gestão Orçamentária 
Participativa prevista no artigo 4º, inciso III, alínea f, do Estatuto da Cidade, como 
instrumento necessário para a execução e organização da cidade sustentável. 

            Ademais, a concretização da cidade sustentável deve levar em consideração os 
aspectos históricos, culturais, sociais, econômicos e ambientais de cada lugar, analisando e 
determinando quais são os problemas existentes, para que o Poder Público por meio dos 
mecanismos de sua competência busque a integração do homem no meio urbano de forma 
saudável. 

            No entanto, é difícil pensar em uma cidade sustentável com a lógica do sistema 
capitalista, pois a realidade atual não vai ao encontro dos pressupostos da sustentabilidade e, 
menos ainda, da adequação do meio urbano ao meio natural. 

  

3 DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS: O DIREITO AO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E O DIREITO À MORADIA COM 
DIGNIDADE 

  

            O meio ambiente ecologicamente equilibrado[4] é direito de todos e busca propiciar 
aos seres humanos condições saudáveis de sobrevivência. Assim dispõe a Constituição 
Federal de 1988, no artigo 225, caput, quando menciona que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Justifica-se a sua qualidade de direito fundamental 
essencial a sadia qualidade de vida. 
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Neste sentido, "o meio ambiente ecologicamente equilibrado é, sem dúvida, o princípio 
transcendental de todo o ordenamento jurídico ambiental, ostentando, o status de verdadeira 
cláusula pétrea" (MILARÉ, 2007, p. 159). 

Na mesma linha, ao falar sobre meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito 
fundamental Teixeira (2006, p.67), ressalta que: 

  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no Brasil, a exemplo de outros países, 
é apresentado e estruturado como direito fundamental por ser essencial à sadia qualidade de 
vida; e tem como meta, entre outras, a defesa dos recursos ambientais de uso comum, ou seja, 
o patrimônio da humanidade, necessários para uma vida digna. Este direito é portador de uma 
mensagem de interação entre o ser humano e a natureza para que se estabeleça um pacto de 
harmonia e de equilíbrio. 

  

  

            Por derradeiro, o desenvolvimento sustentável está relacionado com o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, sendo assim, é necessário que sejam analisados conjuntamente, 
visto que não se pode falar em sustentabilidade dos povos quando não há uma conexão entre o 
desenvolvimento econômico e o equilíbrio ecológico. Isto porque, o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é incompatível com a degradação ambiental, com o crescimento 
irregular das cidades, com o consumismo exagerado, com a poluição dos rios, dos mares, do 
solo; pois prejudica a saúde e o bem estar das pessoas, o que fere o princípio da dignidade da 
pessoa humana[5]. 

            Por oportuno é dever do Estado garantir à população melhor qualidade de vida, 
providenciando meios necessários à proteção ambiental, seja regulamentando a utilização dos 
recursos naturais, criando planos ambientais, conscientizando a população através de 
palestras, impondo sanções quando cabíveis, intervenções na economia, etc., pois é com a 
preservação do meio ambiente que todos poderão garantir as condições essenciais ao 
desenvolvimento humano e a consecução das cidades sustentáveis. 

No entanto, para que a proteção ambiental se concretize, é necessário que tanto o Poder 
Público quanto os indivíduos de toda sociedade, cumpram conjuntamente com os deveres que 
lhes são impostos cada qual dando maior ênfase ao que lhe compete. 

Ainda, em relação à proteção ambiental, verifica-se que a efetivação do direito ao meio 
ambiente ecologicamente depende da adequação da lei ao sistema econômico e social, porém, 
até que se aperfeiçoe a legislação, os danos aos recursos naturais continuam sendo praticados, 
destruindo o meio ambiente e dificultando uma vivência saudável (TEIXEIRA, 2006). 

            Como resultado, somada a ineficácia da fiscalização das normas ambientais inclui-se a 
não fiscalização também das normas urbanísticas, quando o não respeito a uma atinge 
sobremaneira a regularidade da outra. Sério e notório exemplo se tem, quando das ocupações 
de áreas de preservação ambiental em espaços urbanos em busca de moradia e trabalho. 
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            Tal evento revela que as áreas de preservação permanente[6] são degradadas com 
maior intensidade na área urbana do que na área rural, em função dos vários tipos de 
ocupações existentes neste espaço. 

            Neste diapasão, ratifica-se que referidas áreas de preservação ambientais, legalmente 
obrigatórias ao que refere sua proteção, são essenciais para a preservação dos recursos 
naturais e para manter o equilíbrio ambiental, e necessárias para fornecer ótima qualidade de 
vida aos habitantes, bem como, para toda a coletividade. 

            Porquanto, o Município deverá, em conformidade com o que dispõe o Código 
Florestal, observar as disposições do plano diretor ou da lei de uso do solo nos casos em que 
for encontrado, na área urbana, qualquer tipo de vegetação descrita pela própria lei. Assim, o 
Município não poderá atuar de forma mais flexível do que dispõe o Código Florestal, pois 
encontrará limites nos seus princípios e dispositivos. 

            Nesta senda, o plano diretor é essencial para a proteção ambiental das cidades, pois 
estabelece os mecanismos de ordenação e controle territorial, contribuindo para que as 
ocupações e a expansão urbana não ocorram além do limite estabelecido no Código Florestal - 
Lei nº 4.771 de 1965, evitando, principalmente, a degradação das áreas de preservação 
permanente. 

            Portanto, além de contribuir na realização do desenvolvimento sustentável, as áreas de 
preservação permanente possuem fundamental importância para a vida humana nos centros 
urbanos, principalmente na preservação dos recursos hídricos, fator este, importante para a 
garantia da saúde de toda a população. 

            Já ao que tange o direito social à moradia, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948[7], ostentou reconhecimento internacional e proteção como um direito 
fundamental a todos na base das Constituições de cada Estado. Ademais, embora sendo a 
Declaração, uma simples recomendação, ou seja, sem força cogente e obrigatória, mas 
meramente declarativa, sua criação foi muito importante ao que tange a respeitabilidade de 
princípios mínimos norteadores da qualidade e dignidade da vida humana[8]. 

            Destarte, com a universalização dos direitos humanos as pessoas passaram a ter 
garantido esses direitos em todos os países (Estados), tornando-se o indivíduo, com base nesta 
proteção internacional um sujeito de direito internacional (PIOVESAN, 2003). 

            Como resultado, os direitos humanos foram criados para proteger o ser humano da 
exploração e exclusão a qual convive, reduzindo as desigualdades sociais e garantindo uma 
vida digna, onde consiga viver de forma adequada, ou seja, tendo condições necessárias para 
satisfazer as suas necessidades básicas. 

            Neste norte, incluído o direito à moradia no texto constitucional pela emenda nº 26 de 
14/02/2000, o art. 6º passou a ter a seguinte redação: "são direitos sociais a educação, a saúde, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição". Anteriormente o art. 
6º não fazia qualquer menção ao direito à moradia. 

            Destaca-se, então, que o direito à moradia é um direito fundamental de segunda 
geração, ou seja, um direito essencial para a sobrevivência do ser humano na sociedade. 
Referido direito ainda encontra previsão legal constitucional no inciso IV do artigo 7º 
destacando, que uma das necessidades vitais básicas dos trabalhadores urbanos e rurais, bem 
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como de sua família, é a moradia, e no artigo 183 ao prever a usucapião urbana que, além de 
ser objeto de regularização fundiária, tem a finalidade de reconhecer efetivamente o direito à 
moradia. 

            Referido direito está intimamente ligado com a dignidade da pessoa humana, a qual 
somente se efetiva quando o individuo vive numa sociedade onde tem acesso as condições 
essenciais para a sua sobrevivência. Para que essas condições essenciais existam, cabe ao 
Estado desenvolver atividades e mecanismos que garantam a efetivação dos direitos sociais, 
atendendo assim ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

            Neste ápice, deve o Estado Brasileiro, segundo Saule Junior (1999, p. 78): 

  

[...] promover e proteger o direito à moradia e de intervir e regulamentar as atividades do setor 
privado referente a política habitacional, como a regulamentação do uso e acesso a 
propriedade imobiliária, em especial a urbana, de modo que atenda a função social, 
regulamentar o mercado de terra, dispor sobre sistemas de financiamento de habitação de 
interesse social, regulamentar e dispor sobre o uso do solo urbano, sobre o direito de 
construir, dispor sobre instrumentos tributários, dispor sobre os regimes de locação, de 
concessão de uso para fins de moradia. 

  

  

            No direito à moradia estão incluídos vários outros direitos, os quais são diretamente 
responsáveis para uma habitação saudável e uma convivência harmoniosa na comunidade, 
como por exemplo, o direito ao saneamento básico, a coleta de lixo, ao lazer, ao 
abastecimento de água, a segurança, entre outros. O Estado diante desta situação tem a 
obrigação e o dever de atender essas necessidades de forma igualitária, sem discriminação, de 
modo a beneficiar algumas pessoas em detrimento de outras. 

            Hodiernamente, em face dos problemas econômicos e sociais que acometem a 
sociedade atual, vislumbra-se a possibilidade concreta de exclusão da população de baixa 
renda da chamada "cidade legal", apontando-se aos arredores das cidades, contribuindo de 
forma direta para as mazelas que envolvem e afetam a sadia qualidade de vida. 

            Neste contexto, os direitos humanos fundamentais da população de baixa renda que 
habita espaços irregulares são visivelmente desrespeitados, pois a condição de vida é mínima 
e não há sequer a possibilidade de garantia de melhoria destas condições, nem mesmo as 
gerações futuras (ALFONSIN, 1999). 

Ao se referir às ocupações irregulares Botrel (in MUKAI, 2007, p. 130) descreve que "a 
ocupação do espaço urbano ocorreu sem que fossem seguidas diretrizes de ordenação dessa 
ocupação, gerando, assim, inúmeras ocupações desordenadas". 

            Para tanto, é o Município, por meio do plano diretor que tem a maior responsabilidade 
de garantir que seus habitantes tenham uma qualidade de vida digna, desenvolvendo as reais 
funções sociais da cidade (habitar, trabalhar, recrear e circular), promovendo políticas de 
gestão habitacional de interesse social, por meio da criação de planos de urbanização para 
aqueles assentamentos em condições precárias de habitabilidade (SAULE JUNIOR, 1999). 
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4 DIRETRIZES LEGAIS 

  

O Direito Urbanístico surgiu com a preocupação do embelezamento das cidades, ou seja, os 
primeiros limites impostos aos proprietários estavam relacionados com a estética das cidades. 
Contudo, com o passar dos anos, percebeu-se que as irregularidades existentes no meio 
urbano não estavam relacionadas somente com a beleza, todavia, com a saúde e bem-estar dos 
habitantes. Desta forma, o urbanismo começou a desenvolver-se no seu aspecto social. 

Pode-se, conforme referido por Erenberg (2008, p. 19), dizer-se que: 

  

O Direito Urbanístico é ferramenta fundamental para a consecução dessa tarefa de gerenciar 
as cidades por intermédio da aplicação de normas de Direito Público, no sentido de conceder 
a cada habitante, bem como à comunidade como um todo, a cota de bem-estar que almejamos 
e da qual a Constituição nos faz merecedores". 

  

            Em consonância, as áreas verdes que na antiguidade eram destinadas somente para 
satisfazer o prazer dos imperadores e sacerdotes, hodiernamente, são destinadas não apenas 
para o embelezamento das cidades, mas também, para recuperar áreas degradadas, proteger as 
que ainda não foram destruídas e garantir uma vida saudável para o ser humano. 

            Na realidade "o objeto do urbanismo moderno, não é só transformar e desenvolver as 
localidades, visando dar um máximo de bem-estar aos cidadãos, mas também conservar, 
preservar e manter valores e bens comunitários que são imprescindíveis para aquele bem-
estar" (MUKAI, 2006). 

            Por derradeiro, o desenvolvimento das cidades manifesta-se de forma acelerada, em 
resultado também, da população do campo, que busca na cidade melhores alternativas de 
sobrevivência. Desta forma, há o aumento das desigualdades sociais, principalmente em 
relação à propriedade, onde alguns possuem poucas condições de utilização dos terrenos, 
conseguindo garantir apenas a renda para a sua sobrevivência; enquanto, outros que 
adquirirem melhores espaços, possuindo uma renda muito superior, conseguem ter acesso aos 
meios urbanos de forma mais efetiva. 

            E é justamente essa densidade populacional descontrolada que se reflete nas cidades, 
que contribui com a ocupação do solo de forma irregular, gerando enormes assentamentos 
urbanos. Neste sentido, segundo Silva (2000) um aspecto de grande importância para a 
população é realizar o equilíbrio urbano de forma a controlar a densidade populacional e a 
densidade de edificações. 

De acordo com Mukai (2006, p. 64): 
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O mencionado fenômeno da industrialização, auxiliado pelo desenvolvimento dos meios de 
transportes, provocam violentas modificações nas antigas e equilibradas relações entre o meio 
rural e o meio urbano. A intensa urbanização, fenômeno consequente do primeiro e que 
significa a criação de novas áreas urbanas e intensificação do gênero urbano de vida de todas 
as áreas já existentes, é acontecimento típico da era que se seguia à Revolução Industrial. Da 
necessidade de impedir o aparecimento inevitável de inúmeros males, ligados a esse 
crescimento desordenado, começou a surgir uma especialização nova que visa não só a 
ordenar a cidade, mas, agora com uma preocupação de maior alcance, que seja a de 
disciplinar e conseguir estabelecer técnicas de intervenção no processo de ocupação do 
espaço. 

  

            Porquanto, a ocupação do solo urbano deve ser respeitada e subordinada às normas 
que visam proteger o bem-estar dos indivíduos que vivem nas cidades. Construir e edificar 
são direitos dos proprietários, contudo, existem limitações urbanísticas que buscam manter 
um ambiente agradável, sadio e seguro em favor da coletividade. 

Destaca-se, por oportuno, que o ambiente artificial consiste no espaço construído pela ação 
humana, e as cidades representam muito bem esse espaço, pois nelas percebe-se facilmente a 
intervenção do homem. No entanto, as cidades estão crescendo rapidamente e de forma 
desordenada principalmente pela falta de planejamento dos Municípios, e assim, tanto o 
Estatuto da Cidade quanto os princípios constitucionais, são essenciais para garantir o 
desenvolvimento sustentável e assegurar a dignidade humana. 

            Nesta senda, a política de desenvolvimento urbano deverá ser executada pelo Poder 
Público Municipal através do Plano Diretor[9] como já referido, assim como menciona o 
artigo 40 do Estatuto da Cidade, com o objetivo de garantir as funções sociais da cidade e o 
bem-estar de todos os habitantes. No entanto, a importância da política de desenvolvimento 
urbano não é interesse somente do Município, todavia, também interesse do Estado. 

            Neste sentido, destaca Milaré (2007, p. 515) que "a expressão "Política Urbana" 
prevista no Estatuto da Cidade, possui um caráter nacional mesmo que a execução das 
atividades, em implementar e ordenar, sejam do Município. 

            Ressalta-se que a competência sobre o desenvolvimento urbano cabe tanto à União, 
Estados e Municípios, onde cada um vai legislar conforme o seu interesse. Assim, a União vai 
legislar sobre assuntos gerais, os Estados sobre assuntos regionais e os Municípios sobre 
assuntos locais. 

            A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 21, destaca que é competência 
exclusiva da União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transporte urbano. Para tanto, editou-se o Estatuto da Cidade - Lei nº 
10.257/2001, com o intuito de promover o desenvolvimento econômico e social urbano. 

            Referido Estatuto estabelece diretrizes gerais para uma política urbana sustentável. 
Para melhor compreensão Prestes (2006, p. 242) menciona que: 

  

O estatuto da cidade é a expressão legal da política pública urbano-ambiental, norma 
originadora de um sistema que interage com os diversos agentes que constroem a cidade, e a 
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reconhece em movimento, em um processo que precisa, de um lado, avaliar e dar conta das 
necessidades urbanas e de outro estabelecer os limites para a vida em sociedade, considerando 
que esta sociedade está cada vez mais dinâmica, exigente e com escassez de recursos naturais. 

  

            No artigo 24, inciso I, do texto constitucional consta expressamente a competência 
concorrente[10] entre a União, os Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre direito 
tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 

            Aos Estados foi estabelecida a competência residual, ou seja, o que não compete a 
União e aos Municípios cabe aos Estados-Membros estabelecer. Nesta senda, os Estados 
podem complementar ou suplementar as normas de interesse gerais, federais para os seus 
Municípios, mas não poderá legislar sobre matéria de interesse local. Ainda, quando não 
existir norma federal de interesse geral ele poderá legislar para satisfazer seus interesses 
regionais sobre urbanismo. 

            Já a competência do Município é suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber. Porquanto, embora a matéria urbanística seja concorrente, cabe ao Município a 
competência da grande massa de normas urbanísticas, realizando através de seus planos de 
desenvolvimento urbanístico atividades de zoneamento, impondo limites ao direito de 
construir sempre levando em conta o interesse da população e a preservação do meio 
ambiente; e disciplinar sobre normas de edificação, pois tem ampla competência, eis que está 
mais próximo do interesse local (MUKAI, 2007), desenvolvendo assim, papel de destaque e 
não de mero coadjuvante no planejamento urbano. 

            Neste contexto, interessante destacar que o meio ambiente urbano recebe dois tipos de 
proteção, a mediata e a imediata. A proteção mediata consiste na previsão do artigo 225 do 
texto constitucional, pois destaca a proteção geral do meio ambiente; no entanto, a proteção 
imediata do meio ambiente artificial é a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, que trata exclusivamente da política urbana (FIORILLO, 2005). 

            Para tanto, o Estatuto da Cidade determinou que os Municípios, com a participação da 
comunidade elaborassem o plano diretor, com o objetivo de regulamentar e organizar a 
propriedade urbana de acordo com o interesse social. 

            No entendimento de Saule Junior (1999) a existência de normas e instrumentos 
jurídicos são meios necessários para disciplinar e regularizar as cidades informais, sendo 
indispensável, no entanto, o plano diretor: 

         

O plano diretor é o instrumento essencial para o estabelecimento destas normas e dos 
instrumentos jurídicos, que promovam a integração social e territorial, de forma a delimitar as 
áreas que necessitam de uma intervenção do Poder Público visando a urbanização e a 
regularização fundiária, e transferir para o campo da legalidade urbana os territórios das 
cidades informais, de modo a reconhecer e implementar os direitos urbanos das pessoas que 
vivem nestes assentamentos, tais como a prestação de serviços, implantação da infra estrutura 
e equipamentos públicos (SAULE JUNIOR, 1999, p. 23). 
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            Para Mukai (2006), o planejamento urbano exige adequada organização administrativa 
para que, nas diversas etapas de sua implementação, haja um resultado eficaz na implantação 
das diretrizes, programas e projetos, contribuindo também, para evitar a elaboração de um 
plano somente constituído de boas intenções e mais nada. 

            De acordo com o disposto no artigo 182, §1º da Constituição Federal, há 
obrigatoriedade da elaboração do plano diretor para as cidades com mais de vinte mil 
habitantes. Porém, com o advento do Estatuto da Cidade, conforme aduz o artigo 41, essa 
obrigação torna-se concreta não somente para as cidades com mais de vinte mil habitantes, 
todavia, para as cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, 
cidades onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no §4º[11] 
do artigo 182 da CF, cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico e ainda, para 
as cidades inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

            Contudo, a obrigatoriedade de elaboração de plano diretor[12], nas situações expostas 
alhures, não exime os Municípios com população inferior de cumprir e buscar o cumprimento 
da função social das cidades. 

            Destaca neste sentido, Erenberg (2008, p. 150) que: 

            

Não resta dúvida, que de qualquer modo, a função social da propriedade urbana se aplica a 
toda cidade brasileira, independentemente da quantidade de habitantes e o fato de possuir ou 
não plano diretor ou qualquer norma de ordenação do espaço urbano. E, tratando-se de 
princípio jurídico da mais alta relevância constitucional, é cogente e dotado de plena e 
imediata aplicabilidade, independentemente de produção normativa infraconstitucional. 

  

Neste contexto, na busca pela melhor ocupação dos espaços urbanos e de normas que 
propiciem esta finalidade de forma igualitária e justa, é que surge a regularização fundiária, 
como mecanismo propulsor apresentável por meio de diversos instrumentos de política 
urbana.              

            Segundo Alfonsin (apud GAZOLA, 2008, p. 119), regularização fundiária é: 

  

[...] o processo de intervenção pública, sob os aspectos jurídico, físico e social, que objetiva 
legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em 
desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando acessoriamente melhorias no 
ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da 
população beneficiária. 

  

            Sob este enfoque, observa-se que um dos grandes objetivos da regularização fundiária 
é o alcance de moradia digna, de qualidade de vida a todo e qualquer indivíduo. 
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            Neste mesmo desiderato, Gazola (2008, p. 119) define regularização fundiária como 
sendo: 

  

[...] um conjunto de projetos e ações integradas que objetivam a promoção da regularização 
jurídica, urbanística, ambiental e social, objetivando a promoção do desenvolvimento humano 
e urbano, em assentamentos irregulares, de forma includente e sustentável. 

  

            Nesta senda, não há que se olvidar que uma das tarefas mais importantes do Município 
em se tratando de questão de moradia, é a regularização fundiária urbana e para isto há leis e 
mecanismos suficientes. 

Destarte, para que seja efetivada a política de desenvolvimento urbano nos Municípios e 
alcançada a sustentabilidade das cidades em consonância com o meio ambiente, conforme 
preconiza o Estatuto da Cidade, é necessário, além da atuação do Poder Público, também, da 
participação popular. 

  

5  OCUPAÇÃO URBANA IRREGULAR CONSTITUÍDA EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE: ANÁLISE DO CASO 

  

            Com base na realidade habitacional instalada, que ostenta área urbana pública e 
particular, e diante da responsabilidade do Estado, na figura do Poder Público Municipal em 
promover condições dignas de existência e contribuir para a preservação ambiental, concluiu-
se que o melhor e mais apto instrumento de política urbana, com base no Estatuto da Cidade - 
Lei nº 10.257/2001, a promover uma possível e promissora regularização fundiária urbana, 
com qualidade ambiental e de moradia, para o local é a Operação Urbana Consorciada[13]. 

Tal instrumento tem por objetivo a parceria entre Poder Público e particular na promoção de 
uma melhor política urbana com vantagens para ambas as partes, mas em benefício do bem 
comum - a melhoria da condição de vida e moradia da comunidade ribeirinha e ao mesmo 
tempo uma melhor promoção na manutenção do meio ambiente, como garantia de qualidade 
de vida para as presentes e futuras gerações. 

Assim, as operações urbanas consorciadas nada mais são que, intervenções pontuais 
realizadas sob a coordenação do Poder Público, envolvendo a iniciativa privada, os moradores 
e os usuários do local, com o objetivo essencial de alcançar transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental do local. 

Nesta senda, o Estatuto da Cidade, reconhece e regula instrumentos de política urbana, como 
as operações urbanas consorciadas, capazes de assegurar a regularização fundiária de áreas 
ocupadas irregularmente pela população ribeirinha, frise-se, em áreas de preservação 
permanente, reconhecidas e protegidas pela lei ambiental. 

            Sob este enfoque, aduz Mukai (2007, p. 94): 
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[...] a participação dos diversos segmentos interessados da comunidade é fundamental, não só 
por exigência legal, mas, principalmente, para tornar a sua implantação uma realidade 
concreta. A parceria ou consórcio entre Poder Público municipal e a sociedade civil em 
operação urbana ocorre por meio da participação destes diversos segmentos desde a fase 
inicial, passando por sua formulação, implantação, controle e avaliação dos resultados. 

  

            Por conseguinte, referido instrumento de política urbana compatibiliza seus 
mecanismos com áreas públicas e privadas, o que é o caso das áreas ocupadas irregularmente 
no caso em comento. 

            Contudo, deve-se observar que referido instrumento deve, indubitavelmente, seguir as 
diretrizes gerais impostas pelo Estatuto da Cidade e específicas dispostas no plano diretor, isto 
porque, tanto o plano quanto a operação urbana consorciada são meios para a concretização 
das funções sociais da cidade (MUKAI, 2007). 

            Para Mukai (2007) a diferença da operação urbana consorciada para os demais 
instrumentos de regularização fundiária está na concretude de sua realização estrutural, com 
significativas melhorias sociais e valorização ambiental. 

            Com base nisso, continua Mukai (2007, p. 91-92): 

  

Este tipo de operação urbana exige planejamento acurado, estudo de impacto de vizinhança e 
ambiental, maior prazo de maturação na elaboração do respectivo projeto ou plano de 
intervenção na sua implementação, bem como uma forma especial de gerenciamento e 
controle distintas das usuais. Neste caso, os três objetivos devem ser simultaneamente 
concretizados: transformações estruturais, melhorias sociais e ambientais, pois faltando 
qualquer deles a operação não estará completa. 

            

            Nestes moldes, o artigo 33 do Estatuto da Cidade revela que o plano instituidor da 
operação urbana deverá, pelo menos, trazer a definição da área a ser atingida, o programa 
básico de sua ocupação, o programa de atendimento econômico e social para a população 
diretamente afetada, finalidades, estudo prévio de impacto de vizinhança, a contrapartida a ser 
exigida em função da utilização dos benefícios concedidos e a forma de controle da operação. 

            Importante destacar, a relevância da participação popular na realização da operação 
urbana consorciada: 

  

Não há como obrigar as pessoas afetadas a participar do processo de planejamento, 
implantação e controle da operação urbana, mas esta participação deve ser facultada, de modo 
aberto, mediante ampla divulgação de toda informação sobre o que lhe diga respeito e debate 
das propostas a fim de tornar possível o afloramento dos eventuais interesses conflitantes e 
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sua posterior compatibilização com o interesse geral, consideradas as situações peculiares de 
cada um (MUKAI, 2007, p. 93). 

  

            Ademais, cumpre referir que "a ideia de operação urbana não é nova, tendo sido 
utilizada por diversos Municípios brasileiros, como São Paulo, nas operações Faria de Lima 
(1995), Água Branca (1995) e Urbana Centro (1997)" (MACRUZ; MACRUZ; MOREIRA, 
2002, p. 108-109) 

Em resumo, a operação urbana consorciada tem por objetivo geral a recuperação de ambientes 
degradados e a adequação da infraestrutura urbana, edificações e serviços às inovações 
tecnológicas dentro da perspectiva de adaptação das cidades aos atuais processos de 
transformação social e econômica. 

Isto porque, conforme preconiza o Código Florestal, em seu art. 2º, todo curso de água deve 
ter área de floresta margem à dentro. O desrespeito à manutenção e preservação das áreas de 
preservação permanente pode proporcionar o assoreamento dos rios, a interferência direta na 
biodiversidade e na manutenção e conservação do ecossistema entre outros. 

Ainda, observou-se concretamente com base na formação desta população ribeirinha, que o 
desenvolvimento de ocupações irregulares sem condições mínimas de existência promove a 
degradação ambiental, pois conforme visto, não há sistema de saneamento básico, coleta de 
lixo e outros direitos essenciais à dignidade da pessoa humana. Para tanto, os lixos são 
largados no arroio e o sistema de encanamento feito nas casas, "desemboca", é jogado 
diretamente nas águas do próprio arroio, facilitando além da degradação ambiental, a 
proliferação de doenças e outros. Suprime-se desta forma a qualidade de vida desta 
população, quando se nega a ela o direito à cidade, ou melhor, a uma cidade sustentável que 
possa, no fomento de suas funções mínimas, garantir com o direito à moradia e ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, a dignidade da pessoa humana. 

Para tanto, após adequação teórica e legal ao caso concreto e possíveis políticas públicas 
como instrumento de solução, encaminhou-se ao Poder Executivo do Município em tela, 
iniciativa de proposta de lei com base nos levantamentos teóricos, legais e fáticos, para 
regularização fundiária deste espaço urbano como molde de aplicação para outras áreas do 
Município em mesma situação e porque não, aos demais Municípios que compõe a região. 

A proposta de lei sugerida e encaminhada ao Executivo Municipal vislumbrou a instituição e 
aprovação da Operação Urbana Consorciada por lei específica para o local, com o 
consequente deslocamento das pessoas (moradores ribeirinhos - pessoas de baixa renda) para 
áreas com melhor infraestrutura, na ânsia de melhores moradias, e ao final, a recomposição 
das áreas de preservação permanente, que embora suprimidas, serviram por um bom tempo 
como alicerce para a sobrevivência, mesmo que indigna, daquela população. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A partir do estudo realizado, pode-se concluir que a regularização fundiária urbana é uma 
forma eficaz e hábil de solução aos impactos ambientais e sociais causados pelas ocupações 
irregulares formadas em áreas de preservação permanente (matas ciliares), que acabam por 
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postergar o implemento da dignidade da pessoa humana, com base no cumprimento de 
direitos fundamentais mínimos, como a moradia e meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

É notório que a recuperação ambiental resultante da regularização fundiária desta área, não 
isentará o Município, em relação às áreas públicas degradadas, de sua responsabilização, 
contudo, trará melhores condições de existência às pessoas que ali habitam em consonância 
com a preservação ambiental, tão necessária e urgente. 

E, foi partindo da premissa de que somente uma regularização fundiária urbana poderia 
restabelecer a qualidade de vida e ambiental do lugar, é que se descobriu na operação urbana 
consorciada, um instrumento de política urbana apto e eficaz na transformação correta e 
adequada do local. 

Para tanto, sabe-se que o Município deverá buscar o apoio da população que ali reside, 
criando programas de incentivo e participação na melhoria do local, e ainda, buscar parcerias 
com particulares, uma troca de benefícios, dentre eles a concessão do direito de construir, de 
forma adequada com o meio ambiente, em troca da recolocação destas pessoas, na condição 
de seres humanos dignos, integrantes de uma sociedade justa e igualitária, em salvaguarda ao 
meio ambiente. 

Contudo, apesar da operação urbana consorciada ser um instrumento de regularização 
fundiária e política urbana utilizada, com maior incidência, em centros urbanos maiores, ainda 
é a mais viável, para a realidade que urge deste problema social e ambiental, dentre os demais 
instrumentos disponibilizados pelo Estatuto da Cidade, e nada obsta o seu sucesso se para 
tanto, houver as participações popular, pública e privada nesta reconstrução. Afinal, é a 
melhoria de moradia do próximo para o restabelecimento do meio ambiente de todos. 
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[1] "[...] a ocupação de forma irregular, que acomete as cidades, é uma maneira de efetivação 
do direito a moradia, ocasionando formações de favelas e construções subnormais que 
ocorrem pela falta de normas urbanísticas e pela privação de condições da população para 
fazer da forma exigida pela cidade legal (MILARÉ, 2007, p. 522). 

[2] (...) o direito ao desenvolvimento e o direito a um meio ambiente sadio têm como vínculo 
o desenvolvimento sustentável (...). O princípio do desenvolvimento sustentável fundamenta o 
atendimento das necessidades e aspirações do presente, sem comprometer a habilidade das 
gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. (...) a política de desenvolvimento 
urbano deve ser destinada para promover o desenvolvimento sustentável, de modo a atender 
as necessidades essenciais das gerações presentes e futuras. O atendimento dessas 
necessidades significa compreender o desenvolvimento urbano como uma política pública que 
torna efetivo os direitos humanos, de modo a garantir à pessoa humana uma qualidade de vida 
digna (SAULE JUNIOR, 1999, p. 160). 
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[3] As funções da cidade, descritas como elementos fundamentais no estudo do urbanismo e 
do Direito Urbanístico moderno, foram definidas em 1933, durante o IV Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna, em Atenas. O item 77 da Carta de Atenas indica as 
seguintes funções: habitação, trabalho, recreação e circulação (LE CORBUSIER, 1971, p. 42 
apud DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de direito urbanístico. Barueri, SP: 
Manole, 2004, p. 13). 

[4] Indispensável para a vida humana, o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve estar 
assegurado por um sistema legal que imponha padrões de qualidade e restrinja o uso de bens 
ambientais. Entre outras possibilidades, sua tutela é concretizada mediante a previsão de 
limitações de poderes e de faculdades aos titulares de direito do tipo privatístico e 
publicístico. Isso quer dizer que as atividades econômicas devem estar harmonizadas com a 
defesa ambiental, na medida em que ocorrem para satisfazer os interesses coletivos ou difusos 
de uma séria determinada ou indeterminada de pessoas (TEIXEIRA, 2006, p. 128). 

[5] O princípio da dignidade da pessoa humana é comum ao direito ambiental e ao direito 
econômico - ambos apresentam o princípio da escassez. Essa assertiva redunda em usar 
racionalmente os bens ambientais - isto é, eles precisam ser usados sem riscos ao equilíbrio 
ambiental, o que certamente contribui para a definição de uso sustentável dos recursos como 
condição essencial ao cuidado com o planeta e ao desenvolvimento econômico: dois pilares 
para uma vida digna (TEIXEIRA, 2006, p. 126). 

[6] As áreas de preservação permanente são importantíssimas para o bem-estar das 
populações, bem como, para todo o ecossistema, pois têm o papel de abrigar a biodiversidade 
e promover a propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e garantir o armazenamento 
do recurso água em condições favoráveis de quantidade e qualidade (MILARÉ, 2007, p. 693). 

[7] Os Estados não se responsabilizam pelo não cumprimento da Declaração dos Direitos 
Humanos, pois as declarações não são obrigações legais, no entanto, o Estado tem apenas 
compromissos políticos com a população (SAULE JUNIOR, 1999). 

[8] "O problema é ainda mais agudo em se tratando de uma Declaração Universal que não 
dispõe de um aparato próprio que a faça valer, tanto que o desrespeito acintoso e cruel de suas 
normas, nesse mais de meio século de sua existência, tem constituído uma regra trágica, 
especialmente no nosso continente e também no nosso país" (SILVA, 2003, p. 164). 

[9] O plano diretor é o instrumento essencial para o estabelecimento destas normas e dos 
instrumentos jurídicos, que promovam a integração social e territorial, de forma a delimitar as 
áreas que necessitam de uma intervenção do Poder Público visando a urbanização e a 
regularização fundiária, e transferir para o campo da legalidade urbana os territórios das 
cidades informais, de modo a reconhecer e implementar os direitos urbanos das pessoas que 
vivem nestes assentamentos, tais como a prestação de serviços, implantação da infra estrutura 
e equipamentos públicos. 

[10] Em relação aos interesses dos entes federados, em especial os do Município, Mukai 
(2006, p. 36) se posiciona "o nosso urbanismo é essencialmente de ordem municipal, embora 
a competência constitucional na matéria seja concorrente". 

[11] Art. 182, § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente, de: 
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I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

[12] Para Erenberg (2008, p. 10), "o plano diretor se afigura como instrumento de efetivação 
da função social da propriedade e não como circunstância condicionante de sua existência e 
aplicabilidade". 

[13] Art. 32, §1º, do Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/01 - [...] "o conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 
área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental". 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8450



AS NOVAS TENDÊNCIAS SOCIOLABORAIS NO ÂMBITO DO 
MERCOSUL 

 
NEW TENDENCIES SOCIAL AND LABOR IN MERCOSUR 
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Marco Antônio César Villatore 

 

RESUMO 
O presente artigo tem como objeto de estudo, “As novas tendências sociolaborais no âmbito 
do MERCOSUL”. Com o advento da globalização, os países do globo uniram-se em blocos 
internacionais visando à integração econômica e social. O MERCOSUL é um bloco criado 
com esta finalidade, mas que ainda encontra diversos entraves para a integração completa de 
seus Estados Partes. Dentre as dificuldades existentes, destaca-se as questões sociolaborais 
que, mesmo após a assinatura da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL, pouco evoluíram. 
Esta Declaração surgiu com a função precípua de determinar as diretrizes e princípios a serem 
seguidas pelos Estados Partes no que diz respeito aos direitos humanos fundamentais do 
trabalho. Tais diretrizes nada mais são do que princípios já existentes nas Convenções da OIT 
e ratificados por todos os Estados Partes do MERCOSUL, o que demonstra um interesse 
conjunto na busca de uma melhor qualidade de vida entre seus trabalhadores, com a finalidade 
de atingir a justiça social. Entretanto, observando a sociedade como protagonista da aplicação 
destes direitos e princípios fundamentais os resultados demonstram que muito pouco foi feito 
para que essas diretrizes de fato atinjam a sociedade como um todo e tragam resultados 
efetivos que contribuam para a integração social do Bloco. Neste contexto, buscou-se analisar 
todo o processo histórico que culminou na assinatura da Declaração Sociolaboral do 
MERCOSUL e demonstrar a situação atual de sua aplicação, destacando a importância na 
criação de medidas para sua efetiva aplicação e na necessidade de maior atenção ao tema por 
parte de todos os governantes envolvidos para que a integração socioeconômica do 
MERCOSUL ocorra de forma harmônica, rápida e sem agravar os problemas sociais já 
existentes. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS SOCIAIS; DIREITO DO TRABALHO; MERCOSUL; 
DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL. 
 
ABSTRACT 
This article has as object of study, "New tendencies social and labor in MERCOSUR”. With 
the advent of globalization, countries of the world united in order to block international 
economic and social integration. MERCOSUR is a block created for this purpose, but still 
find many obstacles to full integration of its States Parties. Among the difficulties, we 
highlight the issues social and labors that even after the signing of the Social and Labor 
Declaration, progressed little. This statement came up with the primary function of 
determining the guidelines and principles to be followed by States Parties with regard to 
fundamental human rights work. These directives are nothing more than existing principles in 
the ILO Conventions and ratified by all Member States of MERCOSUR, which shows a joint 
interest in finding a better quality of life among their employees, in order to achieve social 
justice . However, observing the society as a protagonist of the implementation of these rights 
and principles and the results show that too little bit was done to ensure that these directives 
actually reach society as a whole and bring effective results that contribute to social 
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integration of the Block. In this context, we have analyzed the whole historical process that 
culminated in the signing of the Social and Labor Declaration of MERCOSUR and 
demonstrate the current status of your application, highlighting the importance in establishing 
measures for their effective implementation and the need for greater attention to the issue by 
of all governments involved to socio-economic integration of MERCOSUR occur in a 
harmonic way, quickly and without aggravating the existing social problems. 
KEYWORDS: SOCIAL RIGHTS; LABOR LAW; MERCOSUR; THE SOCIAL AND 
LABOR DECLARATION. 
 
 

1 INTRODUÇÃO     

O comércio internacional ganhou destaque na década de 1980 quando os países iniciaram suas 
aberturas comerciais, proporcionando entre si a troca de produtos; investimentos e tecnologia, 
surgindo, assim, o fenômeno conhecido como globalização. 

A globalização gerou as integrações econômica, política e cultural entre os mais variados 
países, diminuindo as distâncias geográficas e contribuindo para o aumento do intercâmbio 
cultural e tecnológico. 

Essa integração mundial foi responsável pelo avanço da pesquisa, da ciência e da tecnologia, 
possibilitando a criação e inovação de produtos cada vez mais sofisticados que possam 
atender uma demanda cada vez mais exigente, que em virtude da própria globalização, têm 
acesso às mais diferentes culturas e padrões de vida tornando-se extremamente exigente no 
atendimento de suas vontades. 

Por outro lado, esse avanço que tornou as empresas mais competitivas também trouxe consigo 
problemas internacionais, como a necessidade de proteção do mercado interno frente à 
entrada dos produtos estrangeiros. 

Neste ínterim surgiu a necessidade da regionalização comercial na forma de blocos 
econômicos com o intuito de facilitar o desenvolvimento comercial e promover a inserção de 
economias nacionais de países pobres e ricos no cenário internacional, tendo como exemplo 
de destaque a União Europeia. 

A formação de tais blocos econômicos regionais facilitou o surgimento das economias de 
escala, contribuiu para o aumento da produtividade e a redução de custos das empresas, bem 
como induziu uma maior competitividade não somente com os países participantes do bloco, 
como também perante aos demais países de outras regiões. 

No Brasil, o fenômeno da globalização foi observado logo após a sua abertura econômica em 
meados da década de 1990. O fim da política protecionista às importações inseriu 
definitivamente o país no cenário do comércio mundial. 

Naturalmente que diante de todos estes acontecimentos na esfera mundial, a América do Sul 
também foi atingida pelo processo da globalização, intensificado com a entrada do Brasil no 
comércio internacional, o que culminou na formação do bloco econômico da América do Sul - 
o denominado MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). 

Apesar de todo o fenômeno da globalização, os historiadores sabem que os anseios de uma 
união latino americana surgem desde muito antes das formações dos blocos econômicos. Já 
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no século XIX, o general venezuelano Simon Bolívar sonhava com a adesão das Américas, 
lutando pela criação do primeiro tratado de união latino americano. 

Entretanto, a América Latina por diversas vezes sofreu vários entraves sociais e econômicos, 
como a aplicação de governos ditadores na década de 60, que atrasaram seus avanços em 
termos de regionalização comercial. Sendo que somente em 26 de março de 1991 houve a 
assinatura do Tratado de Assunção. 

Tal documento é o instrumento jurídico fundamental de criação do Mercado Comum do Sul, 
possuindo características interessantes no que diz respeito as metas, os prazos e instrumentos 
necessários à construção do bloco econômico, possuindo não apenas normas para as situações 
atuais como também para as necessidades futuras dos Estados Partes. 

Segundo a doutrina, o MERCOSUL, é um projeto integracionista que vem se desenvolvendo 
desde o início dos anos 90, a partir das primeiras tentativas de cooperação econômica entre 
Brasil e a Argentina. Assumiu sua primeira conformação institucional em 1991, com o 
Tratado de Assunção. Buscou unificar inicialmente os mercados do Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai, que são Estados Partes do MERCOSUL. Atualmente conta também com 
Estados Associados como Chile, Bolívia, Peru, Venezuela e Equador. 

Desta feita, o objetivo primordial do MERCOSUL seria, conforme o artigo 1º. do Tratado de 
Assunção, formar um mercado comum, devendo entrar em vigência até o dia 31 de dezembro 
de 1994, sendo denominado Mercado Comum do Sul. 

Entende-se por mercado comum entre os países membros a livre circulação de bens, serviços 
e fatores produtivos mediante a eliminação dos direitos aduaneiros, das restrições tarifárias, 
estabelecimento de tarifas externas comuns, adoção de política comercial frente aos países 
não membros e elaboração de políticas macroambientais entre os países participantes. Ainda, 
busca assegurar condições de competência adequada entre os países membros, harmonizando 
suas legislações no intuito de intensificar cada vez mais a integração dos membros. 

Inicialmente, o Tratado de Assunção trouxe um aumento considerável das exportações entre 
os Estados Partes. Em contrapartida, houve um aumento do desemprego formal, dos 
empregos de baixa renda e da informalidade. 

Obviamente que, analisando a origem histórica dos Estados Partes envolvidos, tais como 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, verifica-se que a falta de uma política bem estruturada 
no que diz respeito à educação e a economia e demais fatores sociais de cada um desses 
países, a formação de um bloco econômico culminaria no surgimento do desemprego e da 
maior concentração de desigualdade social. 

Entretanto, conforme será demonstrado, não houve, inicialmente, com a assinatura do Tratado 
de Assunção, qualquer preocupação com as questões sociais e trabalhistas. Muito tempo se 
passou para que os Estados Partes reconhecessem a necessidade de se criar normas e 
regulamentos que tratassem do tema a fim de estabelecer um efetivo equilíbrio sociolaboral 
entre os quatro países integrantes do Bloco. 

Diante de todo esse contexto, o presente artigo tem por finalidade realizar um breve estudo da 
evolução da legislação trabalhista no MERCOSUL, analisando o estado atual em que se 
encontra após mais de 20 anos da assinatura do Tratado, quais são os impactos das práticas 
comerciais do bloco perante a sociedade dos Estados Partes, avaliando as garantias e os 
direitos dados aos trabalhadores que são diretamente atingidos pelo Mercado Comum do Sul. 
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Portanto, considera-se este tema de elevada importância tendo em vista o crescimento da 
participação nacional no comércio mundial e o papel fundamental que o Brasil tem junto ao 
MERCOSUL por ser atualmente a maior economia do bloco, trazendo implicações 
consideráveis no âmbito sociolaboral nacional e internacional. 

Essa investigação dar-se-á por meio de uma pesquisa bibliográfica, valendo-se do 
levantamento de fontes teóricas como livros, doutrinas, teses, artigos e legislações. Após a 
colheita desses dados realizar-se-á uma análise comparativa dos diferentes posicionamentos 
dos autores e das legislações brasileiras e internacionais, identificando desta forma os fatores 
que contribuem para desenvolvimento da legislação trabalhista do MERCOSUL e de uma 
sociedade mais justa e igualitária. 

  

2 BREVE HISTÓRICO DA ORIGEM DO MERCOSUL 

A América Central e especialmente a América do Sul foram regiões de experimentação da 
idéia de união de Estados. Vários tratados, firmados entre Estados soberanos, implementaram 
estruturas que tinham por objeto instituir, sobre uma base que ultrapassa em muito a antiga 
noção de "aliança", laços fundamentados na permanência, em objetivos ambiciosos e 
instituições (VENTURA, 2003, p 27). 

A primeira tentativa ocorreu em 1960 pelo 1º. Tratado de Montevidéu, denominado ALALC - 
Associação Latino Americana de Livre Comércio, tendo como objetivo criar uma Zona de 
Livre Comércio entre todos os países da América Latina dentro de doze anos. 

Tal instituição, em virtude de fracassos iniciais, logo foi substituída pela ALADI - Associação 
Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, criada também em Montevidéu, em um 
segundo Tratado, na década de 1980. 

A ALADI pretendia "a criação, sem prazos peremptórios, de áreas de preferência que, ao 
longo do tempo, induziriam a um mercado comum latino-americano" (BAPTISTA, 1993, p. 
8). 

Houve, ainda, a criação da chamada "Declaração do Iguaçu" em 1985, onde Brasil e 
Argentina afirmaram a vontade de criar uma integração bilateral. Ainda nesta mesma década, 
houve outros pactos entre os países da América Latina, visando sempre a integração 
econômica entre os Estados. 

Entre todas essas uniões verifica-se muita diversidade do ponto de vista da extensão 
geográfica quanto da intensidade dos laços criados entre os participantes. Entretanto, 
nenhuma dessas uniões atingiram seus objetivos, o que se pode afirmar que foram, na 
verdade, tentativas de união. 

Assim, em meados da década de 1990, foi assinada a Ata de Buenos Aires, em que foi 
estipulada a criação de um Mercado Comum, num prazo de quatro anos e meio, ou seja, até 
dezembro de 1994. Paraguai e Uruguai aderiram aos ideais almejados por Argentina e Brasil, 
assinando-se um novo Tratado em Assunção entre os quatro países, em 1991, no qual foi 
criado, dessa maneira, o Mercado Comum do Sul - MERCOSUL (CRUZ, 2006, p 54). 
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O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de março de 1991, instituindo o Mercado Comum 
entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 
República Oriental do Uruguai, sendo estes participantes denominados "Estados Parte". 

No Brasil, o Tratado foi promulgado pelo Presidente da República em 21 de novembro de 
1991, mediante Decreto nº. 350, publicado pelo Diário Oficial de 22 de novembro de 1991. 

Em seu artigo 1º. o Tratado dispõe que o Mercado Comum denominar-se-á Mercado Comum 
do Sul - MERCOSUL e que deverá estar implantado até 31 de dezembro de 1994. 

Assim, o período que compreendeu a assinatura do Tratado até a sua real adoção em 1994, foi 
denominado "período de transição". A adoção do Tratado se deu por meio do Protocolo de 
Ouro Preto, em dezembro de 1994. 

Nos dizeres de Deisy Ventura (2003, p.7): 

  

O objeto manisfesto do Tratado de Assunção (TAs) é a integração econômica entre os 
signatários. Extrai-se do texto, porém, uma finalidade ainda mais precisa: atingir um modelo 
determinado de integração, ou seja, mercado comum, que deveria ser estabelecido em 31 de 
dezembro de 1994. Assim, um período de transição iniciou-se com a entrada em vigor do 
TAs, em 29 de novembro de 1991. Os quatro parceiros pretenderam, portanto, atingir um 
mercado comum em um pouco mais de três anos. 

  

Para tanto, os Estados-membros adotaram uma atitude dialética[1] . O TAs contém elementos 
de continuidade e de mudança, o que torna complexa a determinação de sua natureza jurídica 
(§1). Convenção sinalagmática, da qual algumas obrigações recíprocas são imediatamente 
exigíveis , o TAs compreende igualmente disposições de natureza programática. Cada um dos 
seus dispositivos possui, portanto, um valor jurídico diferente (§2). 

  

O Tratado de Assunção instituiu, ainda, diversas etapas do MERCOSUL tendo como 
finalidade única criar, até o ano de 2005, um verdadeiro Mercado Comum. As etapas previstas 
foram: (a) Zona de Livre Comércio, visando eliminar as barreiras tarifárias e não tarifárias, 
bem como a eliminação de direitos alfandegários que incidem sobre o comércio externo entre 
os países do Bloco, fazendo com que, desta forma, os produtos gerados nos Estados-Partes 
possam circular entre si sem o pagamento de impostos de importação; (b) União Aduaneira, 
com o fim de aplicar uma mesma Tarifa Externa Comum (TEC) para os produtos importados 
de outros países não pertencentes ao Bloco que iniciou-se em 1995; e, por fim, (c) Mercado 
Comum, que seria a etapa mais avançada, onde além da livre circulação de bens que ocorre 
com a União Aduaneira, circulam também livremente o capital, a mão de obra e os serviços. 
(CRUZ, 2005, p. 53-54). 

Obviamente que a motivação que levou cada Estado Parte à assinatura do Tratado de 
Assunção, desde a época de sua ocorrência, foi diferenciada e até hoje a expectativa que cada 
um deles possui com relação ao Bloco é diversificada. 
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A Argentina, por exemplo, com a vigência do Tratado, pretendeu e pretende até o momento 
atual desenvolver o comércio entre empresas e, por meio disso, aumentar as vantagens 
competitivas de sua indústria, em virtude da dependência de suas exportações junto ao Brasil. 
Ainda, o governo argentino visa obter um mercado maior e mais apto a absorver sua força de 
trabalho, mais qualificada e com maior mobilidade do que a de seus vizinhos, bem como suas 
exportações e produtos industrializados, ainda mais após a crise que à levou à decadência por 
não saber desenvolver uma indústria moderna e competitiva. (VENTURA, 2003, p.23). 

O Brasil, por sua vez, verificou na assinatura do Tratado a oportunidade estratégica de se 
colocar no epicentro de um projeto integracionista, englobando toda a América do Sul, a fim 
de constituir, ainda, um sustentáculo diplomático mais poderoso e legítimo que aja conforme 
sua liderança. Nas palavras de Ventura (2003, p. 37): 

  

Assim, o Mercosul figura como uma ferramenta institucional capaz de preparar a entrada do 
país nos circuitos do comércio internacional, depois de um longo período vivido sob o regime 
conhecido como de substituição das importações. O Brasil necessita dessa inserção, pois, face 
à ausência de capitais nacionais, é preciso apelar fortemente, aos investimentos estrangeiros, a 
fim de financiar o crescimento interno. Para o Brasil, o bloco tem por escopo superar 
definitivamente as desconfianças entre vizinhos, promover o auxílio mútuo entre os parceiros 
a fim de prepará-los para enfrentar a viva competição que caracteriza a economia 
internacional, assim como abrir caminho para as novas modalidades de diálogo com outros 
atores internacionais. 

Já para o Uruguai, o Tratado de Assunção surge como forma de aumentar seu mercado 
interno exíguo e não perder o acesso aos mercados argentino e brasileiro, que poderia acabar 
acontecendo em função do estreitamento dos laços comerciais entre estes dois países. 

Para o Paraguai, da mesma maneira, a assinatura do Tratado surge como forma de perpetuar 
seus laços econômicos com Argentina e Brasil, bem como instrumento político de projeção 
internacional. Ainda, ambos os pequenos países, por meio do Tratado, podem beneficiar-se 
pela transferência benéfica de tecnologias provenientes das joint-ventures com sociedades 
argentinas e brasileiras (VENTURA, 2003, p. 38). 

Assim, pelo estudo de Deisy Ventura, pode-se verificar que há três objetivos que podem ser 
deduzidos da ação dos Estados quando da negociação do Tratado de Assunção, qual sejam: 

Primo, exercendo um papel de país intermediário, às vezes ao lado dos países menores, às 
vezes ao lado do gigante brasileiro, a Argentina renova as relações do eixo Brasília-Buenos 
Aires. Secundo, o Brasil, para quem o Mercosul, não é uma condição de sobrevivência, 
caminha de modo a afirmar internacionalmente sua hegemonia de modo democrático e 
legítimo. Tertio, os pequenos Estados dão ao Mercosul uma importância capital e se lançam 
plenamente nesse desafio. (VENTURA, 2003, p. 38). 

  

Ainda, a autora conclui que: 

Diante de um contexto tão complexo, os Estados procuram a realização de suas pretensões, às 
vezes contraditórias, dentro do Mercosul, sem saber ainda precisar a forma como a maior 
parte delas será concretizada. Daí resulta que o Tratado de Assunção associa uma 
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surpreendente firmeza na escolha de seu destino a uma singular leveza na escolha dos meios 
que lhe permitirão atingir seus objetivos" (VENTURA, 2003, p. 40). 

  

Desta feita, conforme informado anteriormente, a estrutura inicial do MERCOSUL se deu por 
meio da assinatura do Tratado de Assunção e sua real configuração emana do Protocolo de 
Ouro Preto. Importante destacar que no preâmbulo do Tratado destacou-se a necessidade dos 
chefes de Estado atentarem-se ao fato de que há uma dinâmica implícita em todo o processo 
de integração, assim havendo sempre a consequente necessidade de se modificar e adaptar a 
estrutura institucional do bloco, conforme a evolução e as transformações impostas pela 
realidade dos fatos (CRUZ, 2006, p. 59). 

O MERCOSUL, portanto, originou-se da união de quatro países: Argentina, Brasil, Uruguai e 
Paraguai, visando estabelecer uma aliança comercial por meio de uma zona de livre comércio. 

No ano de 1995, esta zona de livre comércio converteu-se em união aduaneira por meio da 
criação de uma Tarifa Externa Comum - TEC, permitindo que todos os signatários do bloco 
pudessem cobrar uma mesma quota nas importações dos demais países. 

Em 1996, a Bolívia e o Chile demonstraram interesses em atuarem no bloco econômico como 
países associados. No decorrer do tempo, outras nações latino-americanas demonstraram 
interesse em participar do MERCOSUL. Entretanto, somente a Venezuela levou o interesse 
adiante. Assim, desde 2006, a Venezuela aguarda a aprovação do Congresso Nacional do 
Paraguai para a sua entrada definitiva no bloco. 

Atualmente, o MERCOSUL permanece tendo como Estados Partes os quatro países que 
deram origem ao bloco e a Venezuela continua dependendo da aprovação do parlamento 
paraguaio, vez que os outros três países já ratificaram a sua participação no bloco como 
membro efetivo. 

Como países associados, o MERCOSUL possui a Bolívia (desde 1996); Chile (desde 1996); 
Peru (desde 2003); Colômbia (desde 2004); e Equador (desde 2004). 

O status de Estado Associado é atribuído por Decisão do Conselho do Mercado Comum. Para 
aceder a esta posição, a Decisão CMC n°. 18/04, que dispõe sobre a admissão de novos 
Estados Associados no MERCOSUL, exige, no seu artigo 1°., a assinatura prévia de Acordos 
de Complementação Econômica (ACEs), instrumentos bilaterais firmados entre o 
MERCOSUL e outros membros da ALADI. Nesses acordos se estabelece um cronograma 
para a criação de uma zona de livre comércio com os Estados Partes do MERCOSUL e uma 
gradual redução de tarifas entre o MERCOSUL e os Estados signatários. Além de poder 
participar na qualidade de convidado nas reuniões dos organismos do MERCOSUL, os 
Estados Associados também podem ser signatários de Acordos sobre matérias comuns. 

A Venezuela, por sua vez, se outorgou como "Estado Associado em processo de adesão", ou 
seja, em termos práticos signifca que ela tem voz mas não voto nas reuniões do bloco. Uma 
vez que ela adotou o marco legal, político e comercial do MERCOSUL na metade de 2006, 
firmou-se o protocolo para converter-se em Estado associado (CMC nº. 29/2005). 

Assim, após uma análise do desenvolvimento histórico do bloco, é importante que se faça um 
pequeno estudo da estrutura orgânica do MERCOSUL, a fim de se entender até onde as 
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decisões do Conselho do Mercado Comum e suas resoluções têm influenciado as questões na 
área social e trabalhista que é objeto de estudo deste trabalho. 

  

3 A ESTRUTURA ORGÂNICA GERAL DO MERCOSUL 

O artigo 18 do Tratado de Assunção determina que antes de se estabelecer o Mercado 
Comum, necessário se faz que os Estados Partes reúnam-se a fim de determinar a estrutura 
definitiva dos órgãos administrativos, bem como suas atribuições específicas. 

Tal reunião ocorreu em 17 de dezembro de 1994 na cidade de Ouro Preto, firmando-se o 
denominado Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção, onde em seu artigo 1º., foi 
estabelecida a estrutura orgânica do Bloco da seguinte maneira: 

  

I - Conselho do Mercado Comum/CMC (arts. 2º a 9º); 

II - Grupo Mercado Comum/GMC (arts 10 a 15); 

III - Comissão de Comércio do Mercosul/CCM (arts 16 a 21); 

IV - Comissão Parlamentar Conjunta/CPC (arts 22 a 27); 

V - Foro Consultivo Econômico-Social/FCES (arts 31 a 33, 40 a 450); 

VI - Secretaria Administrativa do Mercosul/SAM (arts 31 a 33, 40 a 45); 

Parágrafo único. Poderão ser criados, nos termos do presente Protocolo, os órgãos auxiliares 
que se fizerem necessários à consecução dos objetivos do processo de integração. 

  

O Conselho do Mercado Comum é o órgão supremo do Bloco, correspondendo-lhe a 
"condução política do processo de integração e a tomada de decisões para assegurar o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo Tratado de Assunção e para lograr a 
constituição final do Mercado Comum" (artigo 3º.). Ele é composto pelos Ministros das 
Relações Exteriores e da Economia que devem se reunir ao menos uma vez a cada seis meses 
com a participação dos Presidentes dos Estados Partes. 

O Grupo Mercado Comum, por sua vez, trata-se do órgão executivo do MERCOSUL, sendo 
formado por quatro membros permanentes e quatro suplentes por país, podendo se reunir 
quantas vezes se acharem necessárias. Suas manifestações são realizadas por meio de 
"Resoluções" aprovadas por consensos que serão obrigatórias à todos os Estados Partes. 

Ainda, temos a Comissão de Comércio do MERCOSUL, cuja competência está disposta no 
artigo 16 do Protocolo de Ouro Preto, qual seja: 
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Velar pela aplicação dos instrumentos de política comercial comum acordados pelos Estados-
Parte para o funcionamento da União Aduaneira, bem como acompanhar e revisar os temas e 
matérias relacionados com as políticas comerciais comuns, com o comércio intra-Mercosul e 
com terceiros países. 

  

A Comissão Parlamentar Conjunta constitui o órgão representativo dos Parlamentares dos 
Estados Partes no âmbito do MERCOSUL. Já o Foro Consultivo Econômico-Social, por sua 
vez, é o órgão de representação dos setores econômicos e sociais, a quem foi atribuída a 
função consultiva. Suas recomendações ao Grupo Mercado Comum são decididas por 
consenso, em presença de todos os Estados Partes. 

Por fim, temos a Secretaria Administrativa do MERCOSUL que nada mais é do que um órgão 
operacional, com sede definitiva na cidade de Montevidéu, suas funções compreendem desde 
o arquivo oficial de toda a documentação atinente ao Bloco, bem como registrar as listas 
nacionais dos árbitros e especialistas de cada Estado Parte. 

O MERCOSUL conta também, atualmente, com instâncias orgânicas não decisórias como A 
Comissão Sociolaboral (CSL), o Fórum de Consulta e Concertação Política (FCCP), os 
Grupos de Alto Nível, os Comitês Técnicos (CT) dependentes do CCM, o Observatório do 
Mercado de Trabalho (OMT) dependente do SGT10, e o Fórum da Mulher em âmbito do 
FCES. 

A estrutura do MERCOSUL também comporta órgãos específicos de Solução de 
Controvérsias, como os Tribunais Ad hoc e o Tribunal Permanente de Revisão. 

Ademais, o MERCOSUL funciona habitualmente mediante Reuniões de Ministros (RM), 
Reuniões Especializadas (RE), conferências, e Reuniões para atos jurídicos determinados. 

Além dos órgãos sucintamente dispostos acima, o MERCOSUL conta ainda, com órgãos 
voltados exclusivamente para a questão sociolaboral, quais sejam: o SGT - 10/O Subgrupo de 
Trabalho; as Comissões Técnicas e Comissões Ad Hoc e o Foro Consultivo Econômico 
Social, já citado anteriormente. 

O Tratado de Assunção criou os subgrupos de trabalhos em seu Anexo V e foram divididos 
conforme abaixo: 

SGT 01 - Assuntos Comerciais 

SGT 02 - Assuntos Aduaneiros 

SGT 03 - Normas Técnicas 

SGT 04 - Políticas Fiscal e Monetária Relacionadas com o Comércio 

SGT 05 - Transporte Terrestre 

SGT 06 - Transporte Marítimo 

SGT 07 - Política Industrial e Tecnológica 
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SGT 08 - Política Agrícola 

SGT 09 - Política Energética 

SGT 10 - Coordenação de Políticas Macroeconômicas 

  

Posteriormente, em reuniões nos dias 08 e 09 de maio de 1992, o Grupo Mercado Comum 
(GMC) lançou a Resolução nº. 11/92 criando o SGT 11 - Assuntos Trabalhistas. Entretanto, 
em 1995, outra Resolução também do GMC (nº. 20) delimitou a existência de apenas dez 
subgrupos. Assim, o SGT 10 teve sua natureza modificada e passou a denominar-se 
"Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social". 

Desta feita, importante destacar que por muito tempo a questão social e trabalhista não obteve 
destaque no âmbito MERCOSUL, sendo somente considerada após diversas tentativas e 
pressões de sindicatos e governos. Tal assunto é de prima importância para entendermos 
como surgiu a questão trabalhista dentro do Tratado de Assunção e como esta se encontra 
atualmente. 

  

4 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DIMENSÃO SOCIOLABORAL DENTRO DO 
MERCOSUL 

A criação do MERCOSUL por meio da assinatura do Tratado de Assunção em 1991 não 
previa nada a respeito de questões sociais e trabalhistas. Estas foram completamente 
ignoradas visto que o objetivo da criação do bloco estava voltado somente às questões 
comerciais, tanto o é que o Tratado contava apenas com representantes dos Poderes 
Executivos e dos Estados. 

Cruz (2006, p. 69) entende que 

  

O Tratado de Assunção apenas fez referência aos temas comerciais e à estrutura institucional 
para avançar um processo de integração. Tampouco considerou explicitamente o tema 
trabalhista, constando em seu Preâmbulo que os Estados-Partes do MERCOSUL entendem o 
seguinte: a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, através da integração, 
constitui condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento econômica 
com justiça social (Preâmbulo do Tratado de Assunção). 

  

Observa-se que a assinatura do Tratado de Assunção, de fato, apenas foi voltada para as 
questões comerciais e ao afirmar que "constitui condição fundamental para acelerar seus 
processos de desenvolvimento econômico com justiça social" foi uma maneira muito genérica 
de lidar com a questão social. A omissão às questões sociolaborais constitui um terrível 
engano vez que tais assuntos são protagonistas de toda e qualquer relação comercial e não 
poderia, em hipótese alguma, ter sido esquecida. 
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Assim, não foi sem razão que logo que o Tratado começou a ganhar notoriedade e tal omissão 
foi constatada, assim como a omissão referente à representação dos empregados e 
empregadores, passaram a ocorrer diversas reivindicações por parte dos representantes dos 
trabalhadores, no sentido de incluir sua participação na agenda do MERCOSUL. 

Em 9 de maio de 1991 os Ministros do Trabalho do quatro Estados Partes reuniram e 
emitiram a chamada "Declaração de Ministros do Trabalho dos Países-Membros do 
MERCOSUL" (SIC) com o intuito de demonstrar a necessidade de que o processo de 
integração fosse acompanhado de efetiva melhoria nas condições de trabalho nos países que 
subscreveram o Tratado, comprometendo-se todos a prestar a necessária colaboração para o 
conhecimento recíproco dos regimes próprios relacionados com o emprego, a previdência 
social, a formação profissional e as relações individuais e coletivas de trabalho. 
(ROBORTELLA, 1993, p. 1315). 

Foi a partir desta Declaração que o GMC criou o Subgrupo de Trabalho 11 (SGT 11), pela 
Resolução nº. 11/92, que tinha como característica própria o caráter e funcionamento 
tripartite, contando com os representantes dos Ministérios do Trabalho, das organizações 
empresariais e dos trabalhadores para a realização de suas tarefas. O setor privado também 
tinha direito à voz, sendo-lhe vedado apenas o voto. Para tanto, o SGT 11 criou oito 
Comissões Temáticas para tratar dos assuntos abaixo: 

1)                   Relações individuais de trabalho; 

2)                   Relações coletivas de trabalho; 

3)                   Emprego e migrações trabalhistas; 

4)                   Formação profissional; 

5)                   Saúde e seguridade no trabalho; 

6)                   Seguridade social; 

7)                   Setores específicos (transporte) e; 

8)                   Princípios (Convenções da OIT e Carta Social). 

Nas palavras de GODOY (2008, p. 3): 

[...] Tal fato deve ser assinalado como de grande significado, no mínimo, por três aspectos: 

a) foi a primeira manifestação concreta da busca da melhoria do desenvolvimento econômico 
com justiça social e das condições de vida, fora do âmbito comercial do Tratado de Assunção; 

b) decorreu de expressa e legítima demanda dos parceiros sociais e das áreas sociais dos 
governos; 

c) adotou a constituição tripartite para o subgrupo, a mesma que consagra a OIT como o 
organismo mais democraticamente representativo dentre todos os que constituem a 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
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Desta feita, os Presidentes dos quatro Estados Partes reuniram-se em 1992, na Argentina, para 
determinar os cronogramas de trabalhos a serem seguidos pelas Comissões Temáticas durante 
todo o Período de Transição previsto no Tratado de Assunção, isto é, até 31 de dezembro de 
1994, determinando quais os temas de estudos e os prazos a serem cumpridos. (CRUZ, 2006, 
p. 70) 

Tais estudos deveriam ser iniciados por meio de estudo comparativo entre os regimes 
jurídicos-trabalhistas existentes nos Estados Partes, a fim de que, posteriormente, fossem 
identificadas as assimetrias que poderiam retardar ou prejudicar a livre circulação dos fatores 
de produção, ou, ainda, distorcer a concorrência saudável entre as forças produtivas dos 
países. E, por fim, após estas análises, as propostas das Comissões deveriam ser formuladas e 
encaminhadas ao GMC. (CRUZ, 2006, p. 70) 

Segundo Cruz (2006, p. 70), o coordenador do SGT 11 na época, afirmou que os resultados 
das comissões temáticas na etapa final da transição restringiram-se apenas ao seguinte: 

A metodologia de identificar assimetrias e buscar eliminá-las, utilizada intensamente naquele 
momento para harmonizar tarifas alfandegárias e restrições não-tarifárias, foi transplantada 
para o campo das relações de trabalho e balizou as atividades do SGT 11. O que hoje vemos 
não parece ter sido o melhor caminho. (...) os trabalhos de quase todas as comissões se 
limitaram basicamente a comparar legislações, estimar custos e detectar assimetrias, que se 
supunha pudessem ser harmonizadas naquele momento. O tempo e os desdobramentos do 
processo de integração se encarregaram de mostrar que a harmonização das legislações do 
trabalho e da previdência social só poderão vir numa etapa muito posterior, talvez na fase de 
mercado comum, não agora. 

  

Das Comissões Temáticas existentes, destacamos a de nº. 8 tendo em vista o objeto deste 
trabalho. Dentre as atividades desenvolvidas por esta Comissão, a que consideramos de mais 
relevância é a elaboração de uma Carta de Direitos Fundamentais em matéria laboral, 
realizada com o intuito de harmonizar as normas trabalhistas. 

Tal Carta seria obrigatória para todos os Estados Partes onde estes deveriam reconhecer 
determinados direitos e garantir padrões de proteções mínimas para os trabalhadores da 
região. Entretanto, apesar de ter sido realizada até uma Subcomissão tripartite para a 
realização do projeto, em agosto de 1993, esta não obteve sucesso, pois não houve consenso 
entre os países no que diz respeito à inclusão do tema "cláusula social" no Tratado de 
Assunção. 

As discussões iniciaram-se quando a Argentina expressou sua intenção de inserir a criação de 
mecanismos eficazes de controle e fiscalização do cumprimento de normas trabalhistas dos 
Estados Partes do MERCOSUL, defendendo um contexto em que houvesse a criação de órgão 
fiscalizador e com mecanismos de controle que permitissem a aplicação de sanções 
econômicas e políticas aos países infratores (CRUZ, 2006, p.75). 

Em outras palavras, a Argentina expressou a vontade de punir aqueles Estados Partes que 
cometessem o "dumping social", isto é, sempre que houvesse descumprimento de normas 
trabalhistas, nacionais ou internacionais, que ocasionassem vantagens econômicas aos países 
praticantes do dumping, estes deveriam ser punidos por meio de pedidos de ofício ao órgão 
fiscalizador ou por solicitação de atores sociais. 
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Entretanto, o próprio Brasil se opôs a tal ideia por não admitir a vinculação de questões 
trabalhistas às questões comerciais. Nas palavras de Cruz (2006, p. 76) "o governo brasileiro 
não favorecia a adoção de padrões trabalhistas como condicionantes do comércio 
internacional e preferia que o tema fosse tratado no âmbito da OIT". Por tal motivo, as 
negociações para elaboração da Carta foram infrutíferas. 

Assim, em outubro do mesmo ano, os trabalhadores ainda interessados na defesa e garantia de 
seus direitos, elaboraram a proposta denominada "Carta dos Direitos Fundamentais do 
MERCOSUL" por meio da Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS). 

Este projeto previa que todo e qualquer ato que violasse os direitos, liberdades e garantias 
fundamentais, poderia ser apreciado pelo Comitê de Peritos através de denúncia realizada 
pelas organizações de trabalhadores ou de empregadores. Ainda, previa que a Comissão 
poderia aplicar direitos compensatórios em casos de prática de "dumping" social conforme 
Regulamento "Antidumping", também apresentado pelos trabalhadores. 

Porém, mais uma vez, o Brasil se opôs a tal projeto pelos mesmos argumentos anteriormente 
expostos e a proposta dos trabalhadores não foi aceita. No explicar de Cruz (2006, p.76): 

O Governo brasileiro entendia que para reprimir o descumprimento das leis trabalhistas já 
existiam, no plano interno, em âmbito administrativo, os mecanismos de fiscalização do 
trabalho e, na esfera judicial, os órgãos especializados na Justiça do Trabalho, cuja 
independência era notória, não se justificando a superposição de uma instância internacional 
para cuidar do mesmo assunto. 

  

Assim, tendo em vista que uma das atribuições do GMC era criar quantos grupos de trabalho 
fosse necessário para a execução de seus trabalhos, o SGT 11 foi substituído pelo SGT 10 que 
passou a ser chamado de "Relações de Trabalho, Emprego e Seguridade Social". 

Em outras palavras, sem qualquer resultado concreto dos trabalhos do novo órgão, passaram-
se três anos até a assinatura do Protocolo de Ouro Preto (dezembro/1994), que reconhece o 
não cumprimento da meta do Mercado Comum, mas a realização de uma União Aduaneira, 
ainda que imperfeita, dando-lhe estruturação orgânica definitiva. Mas, é somente em 1995 que 
o tema laboral é objeto de nova disposição, pela Resolução nº. 20/95, que reorganiza os 
subgrupos e reconstitui o Subgrupo nº. 10, agora englobando "Assuntos Laborais, Emprego e 
Seguridade Social", com a constituição tripartite do extinto Subgrupo nº. 11 e uma extensa 
pauta temática: relações individuais de trabalho; relações coletivas de trabalho; emprego; 
formação profissional; saúde e segurança no trabalho; seguridade social; custos laborais nos 
transportes terrestre e marítimo; convênios da OIT; e direitos fundamentais. (GODOY, 2008, 
p. 4). 

Entretanto esses grupos especiais não tiveram o êxito esperado, e o GMC voltou com as 
antigas Comissões permanentes, divididas, neste momento, em três categorias: relações 
trabalhistas; emprego, migrações, qualificação e formação profissional; e, por fim, saúde, 
segurança, inspeção do trabalho e seguridade social. Tais Comissões deveriam analisar as 
questões referentes à dimensão social do processo de integração do Bloco MERCOSUL, bem 
como levar em consideração os trabalhos anteriormente realizados pelo subgrupo. 

Assim, em respostas às determinações do GMC, o Ministério do Trabalho da Argentina 
encaminhou uma nova proposta para o tratamento das questões dos direitos laborais 
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desvinculados de qualquer aplicação de sanções econômicas imediatas, consagrando alguns 
direitos básicos dos trabalhadores a serem respeitados pelos Estados Partes. Ainda, tais 
direitos seriam supervisionados por um Conselho de Relações Laborais do MERCOSUL, de 
natureza tripartite, funcionando nos moldes da Comissão de Cooperação Laboral do NAFTA. 
Tais direitos correspondem àqueles consagrados em oiti das principais Convenções da OIT, 
quais sejam: 

Convenções nºs.  29 e 105 - Abolição do Trabalho Forçado; 

Convenção nº. 87 - Liberdade de Associação; 

Convenção nº. 98 - Liberdade de Negociação Coletiva; 

Convenções nºs. 138 e 182 - Proibição do Trabalho Infantil; 

Convenções nºs. 100 e 111 - Não-discriminação. 

  

Assim, pela primeira vez, o Instrumento Sociolaboral dentro do Bloco repercutiu 
positivamente. O GMC determinou que os demais Estados Partes apresentassem propostas 
alternativas ou contribuições à proposta argentina para uma próxima reunião do subgrupo que 
seria realizada na cidade de Montevidéu em agosto de 1997. 

O Brasil, objetivando atender à determinação do GMC, buscou contatos com os 
representantes do setor privado nacional a fim de lograr com uma proposta comum relativa 
aos setores governamental, empresarial e sindical brasileiro. Entretanto, verificou-se que as 
centrais sindicais brasileiras já estavam comprometidas com o projeto inicial de formulação 
consensuada no âmbito da CCSCS. 

Assim, houve um impasse entre o setor empresarial e o sindical, vez que o primeiro não 
apoiava qualquer formulação que aludisse, de forma clara, a um mecanismo de verificação ou 
controle da eficácia da Carta, o que fez com que a coordenação brasileira do subgrupo, 
durante a reunião em Montevidéu, retirasse a sua proposta, comprometendo-se a apresentá-la 
em novo documento à presidência pro tempore Uruguaia até o dia 10 de novembro do mesmo 
ano (CRUZ, 2006, p. 81). 

Ainda, na reunião de Montevidéu, foi aprovada a criação do Grupo ad hoc para tratar da 
Dimensão Sociolaboral do MERCOSUL, cuja composição e cronograma foram inseridos na 
mesma ata de sua criação. Então, em outubro de 1997, este recém-criado Grupo ad hoc 
conseguiu um marco fundamental: consensuar e apresentar alguns pontos importantes na 
criação de um Instrumento Social, por meio da construção de uma estrutura básica levando 
em consideração direitos individuais e coletivos das partes de uma relação laboral; o emprego; 
a formação profissional; a certificação ocupacional; a saúde e segurança no trabalho; a 
inspeção do trabalho; e, também, as migrações laborais. Ainda, houve uma construção 
elaborada dos mecanismos de aplicação e seguimento do Instrumento Social, como, por 
exemplo, ser um órgão tripartite, de posição institucional, onde as tomadas de decisões são 
por consenso e sem caráter sansonatório. (CRUZ, 2006, p. 82). 

Pela primeira vez, houve um debate amplo, em que se evidenciaram divergências importantes 
quanto à abrangência e aplicação do documento e, inclusive, a oposição dos setores privados 
principalmente no que diz respeito à Coordenação brasileira, fez com que ficassem 
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demonstradas diversas dificuldades que os Estados Partes enfrentariam no tratamento inédito 
do tema no processo de integração, ainda mais agravado pelo fato dos países como Brasil e 
Argentina, estarem iniciando seus processos de flexibilização da suas legislações trabalhistas 
naquela época. 

Em 24 de novembro de 1997, também em Montevidéu, houve uma segunda reunião onde o 
Grupo ad hoc recomendou ao SGT 10 a adoção de um Protocolo contendo características 
específicas, bem como garantias quanto aos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, 
além da aplicação e seguimento de outros temas, como condições mínimas de trabalho, direito 
da informação, etc. (CRUZ, 2006, p. 84). 

Para tanto, o SGT 10 enviou uma Proposta de Protocolo Sociolaboral do processo de 
integração ao GMC para sua consulta e aprovação. A partir daí, o Grupo ad hoc revigorou e 
impulsionou rapidamente a elaboração de um documento sociolaboral definitivo. Para tanto, 
este realizou várias reuniões, cujo resultado foi o aprimoramento das vontades e necessidades 
dos atores sociais, de maneira consensuada (CRUZ, 2006, p. 85). 

Nos dias 17 e 18 de novembro de 1998, na cidade de Brasília, houve uma nova reunião, onde 
o Grupo Ad Hoc chegou a um consenso sobre uma redação final do que veio a denominar-se 
"Declaração Sociolaboral do MERCOSUL". Nesta reunião, conforme texto abaixo, os 
representantes setoriais se manifestaram concluindo que: 

a) os membros governamentais, observando avanço no tratamento da dimensão social, 
reafirmaram sua posição para que o Instrumento criado fosse uma Declaração Presidencial, 
contando com um mecanismo de aplicação e seguimento que permitisse condições para criar 
uma evolução em direção a um documento de maior institucionalidade no âmbito do 
MERCOSUL, e não somente para promover sua vigência efetiva. Atentara, ainda, que o 
Instrumento a ser criado deveria conter, em seu texto, a afirmação das preocupações dos 
Estados-Partes do MERCOSUL com o componente social da integração do atual contexto [...] 

b) os membros empregadores expressaram que o documento devia ser uma Declaração 
Presidencial de princípios, sem efeito vinculante e sem caráter sancionador, dotada de um 
mecanismo de seguimento, tripartite, atuando por consenso dos três setores, com caráter 
estritamente promocional e; 

c) os membros trabalhadores reafirmaram sua posição quanto a um protocolo, integrado ao 
ordenamento jurídico do MERCOSUL, sendo este, também, de caráter vinculante. 
Reafirmaram a opinião de que consideram o conteúdo e o alcance do instrumento a ser 
submetido ao SGT 10 insuficientes em termos gerais; entretanto, acreditam que a proposta de 
instituição da comissão de seguimento contém avanços que permitem seguir concretizando a 
dimensão do MERCOSUL, desde que os direitos não contemplados na declaração por falta de 
consenso entre os atores sociais do bloco continuem a ser analisados. (CRUZ, 2006, p.86). 

  

Sendo assim, em 10 de dezembro de 1998, na cidade do Rio de Janeiro, foi assinada, pelos 
Presidentes dos quatro Estados Partes do MERCOSUL a "Declaração Sociolaboral do 
MERCOSUL", suprindo, assim, a omissão deixada pelo Tratado de Assunção que foi 
primeiramente apontada pelos Ministros do Trabalho em 1991, ou seja, foram necessários 
quase que oito anos para que os Estados Partes do Bloco entrassem num acordo e resolvessem 
aceitar o fato de que os trabalhadores e todas as demais questões sociais e trabalhistas não são 
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apenas expectadores dos assuntos de Comércio Exterior, muito mais, são os verdadeiros 
protagonistas deste cenário. 

  

5 A DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL NA ATUALIDADE 

  

Este capítulo não pretende exaurir a apreciação de todas as garantias trabalhistas previstas nos 
quatro Estados Partes do MERCOSUL, mas sim demonstrar, de maneira simplificada, os 
direitos e garantias principais existentes em cada um dos Estados Partes e que se fizeram 
presentes na Declaração Sociolaboral do MERCOSUL assinada em 1998. 

Na leitura da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL verifica-se que os Estados Partes do 
Bloco, em comum acordo, tendo em vista o interesse de desenvolver seu crescimento 
econômico com base na justiça social, assinaram o Tratado de Assunção em 1991. 

Todos os Estados Partes declararam no Tratado a vontade de abrir suas barreiras comerciais 
em prol de um maior desenvolvimento do país e da qualidade de vida de seus habitantes, 
através de justiça social. Destaca-se que, conforme explicado ao longo deste trabalho, não 
houve, em nenhum momento, a preocupação explícita com as questões sócio-laborais que 
somente foram surgir na Declaração de 1998. 

Assim, para uma melhor visualização desta Declaração Sociolaboral do MERCOSUL, 
observaremos o esquema estrutural do documento, conforme abaixo: 

 I - Direitos individuais dos trabalhadores: 

a)        Eliminação da discriminação do trabalhador no emprego; 

b)        Trabalhadores migrantes; 

c)        Trabalhadores fronteiriços; 

d)        Trabalho infantil; 

e)        Eliminação do trabalho forçado; 

f)         Direitos dos empregadores. 

  

II - Direitos coletivos: 

a)             Organização sindical e liberdade sindical; 

b)            Participação dos trabalhadores nas empresas; 

c)             Negociação coletiva; 
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d)            Direito de greve; 

e)             Diálogo social. 

  

III - Políticas de emprego: 

a)             Fomento ao emprego; 

b)            Formação profissional; 

c)             Proteção ao desempregado. 

  

IV - A fiscalização do trabalho: 

a)             Saúde e segurança do trabalho; 

b)            Inspeção do trabalho; 

c)             Indenização. 

  

V - Seguridade social 

  

VI - Aplicação e seguimento 

  

Conforme a estrutura demonstrada acima, verifica-se que as diretrizes e princípios desta 
Declaração nada mais são do que os principais direitos humanos presentes nas Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho. 

Nas palavras de GODOY (2008, p. 4): 

  

Não bastasse a proclamação do compromisso com tão densa matriz de direitos humanos e 
sociais, o longo Preâmbulo ainda ressalta que "a integração envolve aspectos e efeitos sociais 
cujo reconhecimento implica a necessidade de prever, analisar e solucionar os diferentes 
problemas gerados, neste âmbito, por essa mesma integração", creditando aos Ministros do 
Trabalho do MERCOSUL a insistência na diretriz de que "a integração regional não pode 
confinar-se à esfera comercial e econômica, mas deve abranger a temática social, tanto no que 
diz respeito à adequação dos marcos regulatórios trabalhistas às novas realidades configuradas 
por essa mesma integração e pelo processo de globalização da economia, quanto ao 
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reconhecimento de um patamar mínimo de direitos dos trabalhadores no âmbito do 
MERCOSUL, correspondentes às convenções fundamentais da OIT". 

  

Ainda, verifica-se que, obviamente, não se estabelece, por meio da Declaração, uma 
unificação do Direito do Trabalho, mas sua mera harmonização. Mas, mesmo assim, em 
comparação com os instrumentos similares já existentes em outros blocos, como na União 
Européia, a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL revela-se bem sucedida, pois, de 
maneira geral, ela é mais abrangente do que qualquer outra, pautando-se mais proximamente 
das Convenções da OIT e tratando diversos temas que os demais não resolveram. 
(GASPARINI, 2004, p. 15). 

Importante destacar ainda que os últimos artigos da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL 
ocupam-se da sua aplicação e seguimento. 

Neste sentido, os Estados Partes se comprometem a instituir um órgão tripartite, auxiliar do 
GMC, que terá caráter promocional e não sancionador, dotado de instâncias nacionais e 
regionais, cujo objetivo será o de fomentar e acompanhar a aplicação do Instrumento. Trata-se 
da chamada Comissão Sociolaboral. 

Tal processo iniciou-se logo com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto e também no 
Protocolo de Brasília, estabelecendo os mecanismos de solução de controvérsias existentes no 
MERCOSUL. 

Todas as queixas oficiais dos Estados Partes, bem como das privadas de pessoas físicas ou 
jurídicas nos países do MERCOSUL, deverão ser submetidas inicialmente à respectiva Seção 
Nacional da Comissão de Comércio. Não sendo possível ser resolvido nesta instância, o 
assunto será encaminhado à Comissão de Comércio do MERCOSUL. Se, ainda assim, não 
houver um consenso, tal questão será levada ao GMC. 

Desta feita, qualquer decisão da Comissão de Comércio do MERCOSUL ou do GMC deverá 
ser implementada dentro de um prazo determinado. Se isso não ocorrer, poderá haver 
apelação da parte interessada junto ao Tribunal de Arbitramento Ad Hoc, que é composto por 
dois árbitros procedentes dos países envolvidos na divergência e o terceiro, de um país neutro 
ao MERCOSUL As pessoas físicas não possuem acesso direto à este Tribunal .Se a decisão 
dos árbitros não for acatada, o Estado querelante poderá impor medidas de compensação, tais 
como a interrupção de importações de um bem procedente do Estado transgressor ou a 
imposição de uma tarifa adicional a produtos oriundos deste Estado. (CRUZ, 2006, p. 95); 

Como, até então, o MERCOSUL, previa somente demandas voltadas para os aspectos 
econômicos, financeiros e comerciais, era possível a punição de infrações pela parte 
prejudicada em virtude da prática de "dumping social" por medidas que levassem até à 
existência do tipo "cláusula social". 

Entretanto, com a evolução do Bloco para as questões sócio-laborais houve a preocupação 
com que tal forma de punição não caísse sobre tais questões, ou seja, buscando isolar as 
questões trabalhistas das cláusulas comercias, o SGT 10 inseriu na Declaração mecanismos de 
acompanhamento e aplicação do Instrumento e não mecanismos de solução de controvérsias, 
criando-se, desta forma, a Comissão Sociolaboral. 

Nas palavras de MANSUETI (2004, p. 227): 
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El carácter instrumental asignado a La Comisión Sociolaboral, como mecanismo de consulta 
y seguimiento de La Declaración Sociolaboral, no debe ser confundido em lo atinente a la 
aplicación del contenido de ese instrumento em el régimen jurídico interno de los Estados 
Miembros. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 25 de la Declaración, su aplicación no puede 
ser realizada em cuestiones comerciales, econômicas y financieras, circunstancia que a la luz 
de sus antecedentes, solo puede ser interpretada em el sentido que queda excluída del sistema 
control comunitário de validez mediante los mecanimos de solución de controvérsias. Es 
decidir, em lo concerniente al conocimiento y aplicación de la Declaración no son 
competentes los tribunales arbitrales previstos en los sistemas de solución de controvérsias 
comeciales vigentes a nivel comunitario. De haberse dispuesto tal competencia especial, ella 
excluiria la competencia de la justiça social para entender en assuntos derivados de la 
aplicación de la Declaración, tal como lo ha interpretado la C.S.J.N. argentina aún antes de la 
reforma constitucional de 1994[2]. 

  

Sendo assim, além de formular planos e programas de ação para a aplicação da Declaração, a 
Comissão Sociolaboral deveria formular análises e relatórios sobre a sua aplicação, bem como 
analisar memórias elaboradas pelos Estados Partes e enviar relatórios ao GMC no intuito de 
criar um regulamento interno. Para tanto, suas primeiras reuniões ocorreram nos dias 10 e 11 
de maio de 1999, na cidade de Assunção, onde diversas temáticas a respeito do regulamento 
interno da Comissão foram discutidas. 

Posteriormente, no ano de 2000, após os Estados Partes levarem seus resultados obtidos 
consensualmente a respeito do regulamento interno da Comissão Sociolaboral ao GMC, este 
aprovou suas diretrizes e, desde então, as atividades desenvolvidas pela Comissão 
Sociolaboral continuaram apresentando grandes avanços em suas reuniões seguintes. 

Nas palavras de CRUZ (2006, p. 99), podemos concluir que: 

(...) a Dimensão Social do MERCOSUL passou por etapas importantes desde sua 
implantação. Conseguiu-se, de maneira positiva, direcionar seu futuro para um caminho 
promissor, no momento em que se  separou a solução de suas possíveis controvérsias 
trabalhistas das soluções usualmente praticada nas cláusulas comerciais. Nesse sentido, deve-
se ressaltar a importância da criação da Comissão Sociolaboral do MERCOSUL, a qual 
permite que a Declaração, assinada pelos Presidentes dos quatro países, não represente um 
mero instrumento de retórica, mas, sim, demonstre a intenção do MERCOSUL de respeitar e 
aplicar os direitos fundamentais dos trabalhadores por ela garantidos. 

  

Entretanto, para GODOY (2008, p. 5): 

A Declaração constituiu-se num indubitável avanço em termos conceituais, dados seu sólido 
embasamento e a grande amplitude dos direitos consagrados. Entretanto, como costuma 
acontecer com esse tipo de manifestação, de reduzida eficácia jurídica (pelo limitado e 
polêmico poder vinculatório de suas disposições), dela não resultaram efeitos concretos 
apreciáveis. No caso específico, contribuíram para essa ineficácia: a) a excessiva amplitude da 
Declaração - quando comparada, por exemplo, com a correspondente Declaração da OIT) -, 
bastante distanciada da heterogênea realidade socioeconômica da região (especialmente da de 
algumas sub-regiões), resultando em perda ou imprecisão do foco e da escala das prioridades 
com maior possibilidade de materialização dentro daquela realidade; b) a falta de definição 
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clara das tarefas a serem cumpridas por cada um dos Estados Partes, na busca da referida 
materialização de princípios e direitos. 

  

Portanto, verifica-se que a criação da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL foi um avanço 
dos países membros do Bloco em busca de uma verdadeira justiça social. Mas mais ainda do 
que isso, a preocupação de se criar uma Comissão Sociolaboral com o intuito de fomentar e 
aplicar os dispositivos da Declaração demonstra ainda mais o interesse dos quatro países em 
respeitar e de fato aplicar os direitos e garantiras dos trabalhadores, evoluindo cada vez na 
promoção da justiça e do bem-estar social. Entretanto, em virtude da amplitude do tema, 
muito ainda haverá que ser feito para que de fato essas questões sociais sejam 
verdadeiramente solucionadas. 

Importante frisar, ainda, que apesar do compromisso ter sido assumido entre os países ao 
assinarem a Declaração, o respeito aos direitos e garantias dos trabalhadores ainda não é real. 

Não é possível negar que diversas empresas vêm se preocupando com a condição de vida e de 
trabalho de seus empregados, por meio do desenvolvimento de diversas atividades, desde o 
oferecimento de planos de saúde, alimentação até a possibilidade de formas de entretenimento 
e cuidados de beleza dentro do próprio local de trabalho. Entretanto, nas palavras de 
GASPARINI (2004, p. 16): 

Não obstante, o cumprimento voluntário dos programas de direitos sociais só surge se a 
relação custo-benefício envolvida é favorável ao empreendedor, razão por que, num ambiente, 
como o brasileiro, em que predominam a economia formal, a atividade microempresária e da 
empresa de pequeno porte, as normas jurídicas analisadas não passam mesmo de uma 
declaração, de uma afirmação, com nenhuma ou pouca repercussão prática. 

  

É nesse contexto que se discute se há realmente efetividade na Declaração Sociolaboral do 
MERCOSUL. 

Para isso devemos verificar se a Declaração de fato é absorvida pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, que pode ser confirmada pela consagração do §2º do artigo 5º. da Constituição de 
1988, que determina que os direitos fundamentais reconhecidos em instrumentos outros que 
não a própria Lei Maior têm aplicabilidade imediata, caracterizando-se exceção à sistemática 
estabelecida para a internação do documento de Direito Internacional por meio de ação 
conjunta dos poderes Executivo e Legislativo (GASPARINI, 2004, p. 17). 

Desta forma, não resta dúvidas que a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL é plenamente 
aplicável no ordenamento jurídico nacional. Assim, tudo o que nela está consagrado, em 
termos de direitos fundamentais individuais e coletivos dos trabalhadores, que está em 
consonância com os princípios e disposições do ordenamento jurídico brasileiro devem ser 
considerados como algo não tão distante da realidade. Entretanto, infelizmente, não se 
observa, na prática, que a Declaração formal causa reflexos na vida social brasileira e 
internacional. 

Em outras palavras, 
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E infelizmente é assim que se apresentam suas disposições - insista-se, principalmente as 
contidas no capítulo outros direitos. Não existe reflexo da declaração formal no calor da vida 
social brasileira. 

Isso se deve, principalmente, à falta de caráter vinculativo da Declaração, o que se verifica na 
leitura do seu artigo 20. 

É evidente que, com o interesse que se revela pela aplicação da Declaração Sociolaboral, a 
integração do Cone Sul passará bem ao largo da efetivação dos direitos sociais dos 
trabalhadores (GASPARINI, 2004, p. 19). 

  

Portanto, observa-se que desde a sua criação, não houve uma preocupação em promover a 
Declaração como um documento pragmático, posto que não há meios adequados para 
assegurar o seu cumprimento. Suas disposições nada mais são do que princípios, "e isso ao 
contrário do que pretende a ciência jurídica - que os reconhece como normas de plena eficácia 
- é a deixa para, sob o pretexto de que se cuida de meras normas programáticas, relegá-los ao 
discurso vago e distante da realidade" (GASPARINI, 2004, p. 19). 

Criaram-se, assim, um órgão de acompanhamento, com função apenas de recomendar. 
Recomendações estas que não tem outra função que não advertir ou avisar que a Declaração 
Sociolaboral não está sendo cumprida. 

Assim, o problema da efetividade da Declaração Sociolaboral do Mercosul, e de uma forma 
geral, dos direitos sociais, reduz-se a um problema político, concentrado na disposição do 
administrador público em implementar ações que lhe confiram existência no mundo prático. 

Estabelece-se, então, um jogo de forças, por meio do qual se disputa a atenção do gestor 
público. E, nesse embate, os órgãos de representação dos trabalhadores não obtêm o 
atendimento alçando pelos famigerados lobbies dos concentradores dos meios de produção. 

O meio em que se efetivam os direitos sociais , portanto, é político e, como já se disse, o mais 
que a Constituição pode fazer é garantir tal empenhamento (GASPARINI, 2004, p.20). 

  

Portanto, a Declaração nada mais faz do que reafirmar o que já se encontra no ordenamento 
jurídico brasileiro, e suas dificuldades em termos de aplicação prática são as mesmas 
encontrados no campo de todos os demais direitos fundamentais presentes na Constituição de 
1988. 

Desta feita, como exemplo de tentativa de aplicação prática da Declaração, importante 
destacar a Convenção de financiamento MERCOSUL-União Europeia para o Projeto de 
Dimensão Sociolaboral do MERCOSUL (ALA/2003/005-767). A idéia deste projeto surgiu 
em 1999, sendo determinado que sua concretização deveria se dar em 2002. Entretanto, na 
época, seu prazo de concretização foi estendido para 2007. 

Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento da dimensão sociolaboral do 
MERCOSUL, por meio do fortalecimento das instâncias do Mercado Comum do Sul relativas 
aos diálogos socioeconômicos entre os diferentes atores políticos e sociais. 
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Segundo VILLATORE (2006, p. 54) como resultados esperados deste projeto, temos: 

1. Fortalecimento do diálogo e da negociação entre os representantes governamentais e 
socioeconômicos (Subgrupo de Trabalho 10 e Declaração Sociolaboral), inclusive com a 
organização de um Congresso sobre Diálogo Social; 2. Consolidação do Observatório do 
Mercado de Trabalho (com elaboração de uma estratégia nesse sentido, além de uma proposta 
para a harmonização de formação e de certificação profissional no MERCOSUL); 3. Criação 
do Observatório de Mercado Único (com elaboração do projeto de sua criação e apresentação 

do projeto pelos órgãos de decisão correspondentes); 4. Fortalecimento institucional do Foro 
Consultivo Econômico-Social (devendo efetuar um diagnóstico do seu funcionamento e 
elaborar um plano de ação para o seu fortalecimento além, de definir uma política de 
informação, de publicação e de desenvolvimento do site da internet). 

  

Deste projeto até o momento, outros poucos assuntos ligados à política socioeconômica foram 
discutidos dentro do MERCOSUL. Em 2008 em Reunião Ordinária do Conselho do Mercado 
Comum foi discutido acerca da organização de um Instituto Social do MERCOSUL e em 
2009 sobre o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos.  Entretanto, não houve, 
ainda, nenhuma medida impactante neste cenário que contribua de fato para a efetiva 
integração harmônica entre os trabalhadores e atores sociais do bloco. 

  

  

6 CONCLUSÃO 

  

Conforme foi demonstrado ao longo deste trabalho, verificou-se que o Tratado de Assunção, 
logo que teve sua assinatura e foram implantados os mecanismos necessários para a formação 
do MERCOSUL não teve, em momento algum, por nenhum de seus Estados Partes, a 
preocupação com os trabalhadores - pessoas chaves de todo o processo produtivo e os 
responsáveis de fato pela circulação dos bens, serviços e fatores produtivos dentro e fora do 
bloco econômico. 

O Tratado de Assunção silenciou por completo no que diz respeito aos aspectos sociais e das 
relações de trabalho. Nenhum de seus 10 subgrupos do anexo V do Tratado deu importância à 
política social. O Tratado foi inteiramente formulado visando à formação de um mercado 
comum, esquecendo-se por completo dos protagonistas deste cenário - os trabalhadores. 

Foi necessário que dez anos se passassem para que os problemas sociais começassem a se 
intensificar de forma que diversos grupos sindicais e políticos começassem a pressionar pela 
necessidade de políticas sociais dentro do MERCOSUL. 

Desta maneira, houve a criação do Subgrupo de Trabalho nº. 11 do Tratado de Assunção 
(atual Subgrupo 10), visando se ocupar das relações de trabalho, emprego e previdência 
social. Tal grupo realizou diversas pesquisas e estudos, detectando a necessidade de adoção de 
uma carta de direitos fundamentais do MERCOSUL, como a que havia sido realizada pela 
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União Europeia. Surge, assim, em 10 de dezembro de 1998 a Declaração Sóciolaboral do 
MERCOSUL. 

Tal Declaração trouxe consigo alguns princípios que não são nada mais do que diretrizes a 
serem seguidas no tocante à legislação e atividade sócio-laboral do MERCOSUL: o da não 
discriminação e da promoção da igualdade; da eliminação do trabalho forçado; garantia de 
liberdade de exercício de qualquer profissão ou ofício; abolição do trabalho infantil e aumento 
progressivo da idade mínima para entrada no mercado de trabalho; liberdade sindical; 
negociação coletiva e direito de greve. 

 Tais princípios foram baseados nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, que foram ratificadas por todos os Estados Partes do Bloco, o que facilitou o processo de 
harmonização das normas de direito do trabalho entre os mesmos. 

O ponto positivo do estudo realizado foi verificar que mesmo havendo a omissão das questões 
trabalhistas quando da assinatura do Tratado de Assunção, a evolução do tema em 20 anos foi 
surpreendente sob a ótica da garantia dos Direitos Fundamentais, pois a Declaração conseguiu 
abranger praticamente todos os direitos fundamentais dos trabalhadores, ainda sob às 
diretrizes da OIT. 

Ainda, no que diz respeito à sua aplicação, o afastamento das questões trabalhistas das 
questões comerciais foi de inteligência grandiosa, pois permitiu a criação de uma Comissão 
Sociolaboral visando promover a aplicação e seguimento da Declaração não mediante ações 
punitivas, mas de caráter promocional. 

Pode-se verificar também que em todo o processo para a criação da Declaração Sociolaboral e 
ainda, dentre suas diretrizes, o diálogo entre os atores sociais foi sempre promovido a fim de 
construir a integração entre os países do bloco, demonstrando a preocupação que houve em se 
construir um Instrumento que atendesse ao interesse geral e mais ainda, demonstrando a 
vontade verdadeira dos países do bloco em desenvolver realmente uma política sociolaboral 
em meio ao seu processo de integração. 

Entretanto, infelizmente, sabe-se que na teoria os direitos fundamentais presentes na 
Declaração tem aplicação prática muito diferente. A realidade política, econômica e social dos 
Estados Partes demonstra que ao longo de toda a história, a falta de uma estrutura econômica 
e de vontade política, torna tais disposições legais até, de certa forma, utópicas. 

O processo de transformação política e de conscientização social, capaz de tornar a tão bela 
utopia descrita nos princípios da Declaração em prática verdadeira será ainda muito árdua e 
demorada. Mas saber que há pelo menos uma vontade já descrita e assinada pelos países do 
MERCOSUL já é um grande avanço na história. 

A partir do momento em que se tem a vontade consensual entre as partes envolvidas, o 
primeiro passo já foi dado. Resta, agora, somente encontrar os mecanismos corretos para que 
tal vontade seja colocada em prática e, claro, torcer para que haja vontade política fiel e 
honesta na aplicação de tais mecanismos. 

Por fim, diante de todo o exposto, conclui-se que o tema em questão é ainda relativamente 
novo, não havendo ainda muitas informações disponíveis para um melhor aprofundamento do 
estudo, nem mesmo volume considerável de textos para consultas e análises comparativas. 
Por outro lado, é um tema de altíssima relevância, pois a partir da assinatura da Declaração 
Sociolaboral do MERCOSUL, necessário se faz que os estudiosos do Direito comecem a 
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dedicar-se mais ao tema, a fim de contribuir para o avanço da aplicação de uma Carta 
Sociolaboral no âmbito do Mercado Comum do Sul. 

Afinal, somente mediante estudo dedicado, aprofundado e de análises de especialistas será 
possível avançar ainda mais na marcha do progresso em prol de uma integração econômica, 
comercial e social entre os países. 
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[1] A expressão foi duplamente empregada por Luiz Olavo BAPTISTA, inicialmente quando 
estabeleceu o alcance histórico do MERCOSUL - "O TAs possui características muito 
especiais e às vezes dialéticas: é um elemento de mudança e de continuidade. Um elemento de 
mudança pois tende a uma nova configuração , não apenas econômica e comercial mas 
também política; um elemento de continuidade pois ele prolonga os esforços de integração 
por Brasil e Argentina, assim como pelo continente. Em seguida, ele confronta as 
características do TAs: a um caráter transitório "é associado, de forma dialética, a decisão de 
criar o Mercado Comum, com efeitos praticamente irreversíveis" (VENTURA, 2003, p. 7). 

[2] O caráter instrumental atribuído à Comissão Sociolaboral, como mecanismo de consulta e 
de acompanhamento da Declaração Sociolaboral não deve ser confundido com o que se refere 
quanto a aplicação do conteúdo do instrumento com o regime jurídico interno dos Estados-
Membros. De acordo com o disposto no artigo 25 da Declaração, a sua aplicação não pode se 
dar em questões comerciais, econômicas e financeiras, circunstâncias estas que, à luz de seus 
antecedentes, só podem ser interpretadas no sentido de excluir do sistema de controle 
mediante os mecanismos de solução de controvérsias. As decisões, no que diz respeito ao 
conhecimento e aplicação da Declaração, não são de competência dos tribunais de arbitragem 
previstos nas soluções de controvérsias comerciais vigentes no bloco. Se tal competência 
especial tivesse sido colocada neste âmbito, estaria sendo excluída a justiça social dos 
assuntos derivados da Declaração, tal como foi interpretado pelo Supremo Tribunal Argentino 
antes de sua reforma constitucional em 1994 (MANSUETI, 2004, p. 227). 
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JUDICIARY IN THE (RE)CONSTRUCTION OF DEMOCRACY 

 
 
 

Paulo Henrique Martins de Sousa 
 

RESUMO 
Este breve artigo pretende analisar as imbricações entre o constitucionalismo e a democracia, 
as duas faces de uma mesma moeda do Estado Democrático de Direito. Pretende-se 
demonstrar como o papel de protagonista que contemporaneamente o Poder Judiciário, 
notadamente o Supremo Tribunal Federal, foi alçado na República e na sociedade brasileira 
ainda está aquém dos poderes-deveres que ele pode, e deve possuir: o de agente principal de 
concretização e fomento da democracia, sobretudo pelo abandono de práticas pouco 
democráticas, decorrentes de uma histórica cultura de apatia política – drasticamente 
acentuada pela ditadura militar – combinada com a constante negação dos direitos básicos 
para que todos os cidadãos possam ser agentes de um processo verdadeiramente democrático. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUCIONALISMO; DEMOCRACIA; DIREITOS 
SOCIAIS. 
 
ABSTRACT 
This brief article attempts to canalize the interplay between constitutionalism and democracy, 
the two sides of the same coin of the Democratic State of Law. We intend to demonstrate the 
protagonist role that today our Judiciary, especially the Supreme Court, was raised in the 
Republic and in Brazilian society is still short of the powers-responsibilities that it can, and 
must have: the main agent of the materialization and supporter of democracy, mainly for the 
abandonment of undemocratic practices, due a historical culture of political apathy – 
dramatically enhanced by the military dictatorship – combined with the constant denial of the 
basic rights for all citizens to be agents of a truly democratic process. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONALISM; DEMOCRACY; SOCIAL RIGHTS. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

  

Este trabalho originou-se a partir das reflexões feitas a partir do aprofundamento da teoria 
constitucional e do paradoxo da democracia constitucional nos Estados contemporâneos e nas 
sociedades complexas; em suma, discutir e repensar, criticamente, Democracia vs. 
Constitucionalismo. 
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Por isso mesmo, este artigo não pretende apenas fazer um compêndio de diversos autores, 
aleatoriamente, mas criar um diálogo possível através de argumentos de modo problematizado 
- e, por que não, problematizante? - e encadeado, como numa obra literária, numa peça teatral, 
ou, como diria Dworkin[2], numa "teia inconsútil". Assim, espera-se não esgotar, mas, ao 
contrário, ampliar o espaço de discussão sobre um tema tão vasto, talvez mais um tijolo na 
construção da Catedral[3] da democracia. 

O nó górdio que se pretende expor aqui é que em que pese o atual protagonismo do Judiciário, 
especialmente de nosso Supremo Tribunal Federal, na guarda da Constituição, ele ainda se 
distancia, sobretudo nas decisões difíceis, da concretização efetiva daquilo que fora 
sistematicamente negado ao povo ao longo da história nacional, e de modo mais acentuado 
entre 1964-1985, durante a ditadura: a democracia e sua participação popular. 

Deste modo, ver-se-á a democracia que temos, seus problemas, limitações e obstáculos à 
democracia que queremos na realidade brasileira. Entrementes, tratar-se-á da ausência de 
participação política do povo e de algumas questões afeitas a ela. Concluir-se-á com o papel 
que nosso Judiciário tem e parece querer, e o papel que poderia ter num verdadeiro Estado 
Democrático de Direito, que não pode prescindir do povo, da opinião e da decisão de todos. 
[4] 

  

  

1. O JUDICIÁRIO QUE TEMOS: A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 

  

•1.1.        O papel da Suprema Corte na realidade brasileira 

  

Em regra, o papel mais salutar de uma Suprema Corte num país é defender sua Constituição. 
Como guardião máximo, a Corte deverá atuar, dentro de seus limites, para preservar a Magna 
Carta de um povo contra, inclusive, ele mesmo. Mas, não seria apequenar demasiadamente 
seu papel, transmutando sua tradicional função de bouche de la Loi em uma versão, 
potencializada pelo papel de destaque atual da Constituição no sistema jurídico, diferente, 
mas igual, de bouche de la Constitution? 

Parece ser exatamente esse o papel estabelecido pela Constituição Federal brasileira à nossa 
Suprema Corte, ao claramente estabelecer que compete "ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição", em seu art. 102, caput. Ora, em que pese os demais 
papéis estabelecidos constitucionalmente ou na prática, a função do STF é precipuamente, ou 
seja, principalmente, essencialmente, de modo mais importante, a guarda da Constituição. 

As diferentes leituras que daí surgem podem significar um papel mais ou menos importante 
que a Corte terá na realidade e o que se defende neste artigo é que a leitura atualmente feita é, 
talvez, mais legalista e menos democrática e social do que se poderia fazer. O Supremo 
poderia fazer mais pela democracia. 
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1.2. Constituição: o que, do que e para quem? 

  

A Constituição, "complexo normativo ao qual deve ser assinalada a função de verdadeira lei 
superior do Estado, que todos os seus órgãos vincula", [5] orbita em torno do princípio que 
lhe serve de guia, inserto logo de início no art. 1º, inc. III, qual seja, a dignidade da pessoa 
humana, "princípio estruturante, constitutivo e indicativo das idéias diretivas básicas de toda a 
ordem constitucional", que ganha "concretização por meio de outros princípios e regras 
constitucionais formando um sistema jurídico harmônico". [6] 

Para melhor compreender os desenvolvimentos seguintes, considerar-se-á que a dignidade da 
pessoa humana não se encontra equilibrada sobre o tripé tradicional, conhecido desde a 
Revolução Francesa: Liberté, Egalité, Fraternité (ou la mort!, para ser totalmente fiel aos 
revolucionários de 1789); mas, numa simplificação proposital, sobre os pilares da Liberdade e 
da Igualdade. 

Assim, desdobrando-se a igualdade e a liberdade, suportes da dignidade, ver-se-á uma vasta 
capilaridade de direitos concentrados no art. 5º, mas também dispersos por todo o tecido 
constitucional e até mesmo fora dele, nos princípios implícitos, nos Tratados e Pactos dos 
quais o Brasil é signatário, nas leis infraconstitucionais e mesmo nas práticas constitucionais 
assumidas pela República. Tais direitos reconhecem-se na liberdade ou na igualdade, a 
depender da situação concreta, mas, tradicionalmente, fala-se nos direitos de primeira geração 
- ou direitos individuais - e direitos de segunda geração - ou direitos sociais. [7] 

O compromisso republicano assumido pelos constituintes, a partir da defesa intransigente da 
dignidade da pessoa humana emanada na liberdade e na igualdade, foi em nome do "povo 
brasileiro", como diz o Preâmbulo, ou seja, não em prol de muitos brasileiros ou da maioria 
deles, mas de todo o povo brasileiro. Não se pode aceitar, portanto, que aqueles que detêm o 
poder bloqueiem sistematicamente aqueles que não o detêm para continuar com ele, fechando 
os canais democráticos, [8] subvertendo o compromisso republicano para a manutenção do 
iníquo status quo. 

Destarte, não se pode transformar o todo na maioria, instrumentalizando a democracia numa 
verdadeira tirania da maioria, que impõe sua vontade majoritária contra as minorias. Nesse 
caso, a corte superior teria, então, uma função de preservação: "a execução de uma função 
preservacionista pelas cortes como um papel essencial de um bem ordenado regime 
democrático". [9] 

No mesmo sentido, não se pode considerar que democraticamente escolha-se o retrocesso na 
conquista de determinados direitos, sobretudo em vista das cláusulas pétreas estabelecidas no 
art. 60, § 4º da Magna Carta, sobretudo a disposta no inciso IV ("direitos e garantias 
individuais"). Aqui, Bruce Ackerman afirmaria que nossa Constituição é "fundamentalista de 
direitos", porque primeiro protege os direitos e somente depois autoriza a imposição da 
vontade popular sobre determinadas questões. [10] 

Ainda que se compreenda a necessidade de afirmação de determinados direitos como 
inabaláveis, em decorrência do regime de exceção imediatamente anterior, tendente a suprimir 
numa canetada os direitos individuais dos cidadãos, é questionável até que ponto tais 
cláusulas devam ser realmente inflexíveis, até que ponto o povo tem o "direito de mudar de 
opinião". [11] Mormente nos casos de direitos individuais mais controversos, alçados à 
imutabilidade, como no caso, por exemplo, do direito de herança, constante no art. 5º, XXX; 
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ou no caso específico da limitação da proteção aos direitos individuais, excluindo-se, a priori, 
quase todos os direitos sociais como cláusulas pétreas. 

A Constituição, não obstante seus problemas, sobretudo no que tange à aplicação, "é 
fundamentalmente a convenção mais básica que determina a vida coletiva de uma sociedade. 
Como tal, esta desempenha uma função social indispensável, servindo de marco para apoiar e 
limitar o processo democrático". [12] Em que pesem as controvérsias, a Constituição da 
República Federativa do Brasil é a arma de todos os cidadãos brasileiros para que se vejam 
cumpridos os compromissos expressamente defendidos na Carta, de modo a efetivar a 
dignidade da pessoa humana, base e razão de ser do Estado Democrático de Direito. 

  

1.3. Século do Judiciário vs. Século do Povo 

  

A visibilidade do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, tem aumentado 
de forma rápida e consistente após a Constituição de 1988, que atribuiu um papel de maior 
destaque a ele no âmbito do equilíbrio de poderes da República. 

O STF, como "guarda da Constituição", conforme ela mesma dispõe, é o responsável pela 
última palavra sobre as leis, conforme o próprio assevera: "o Supremo Tribunal Federal 
(STF), como instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, foi responsável por proferir a 
última palavra sobre os principais temas sociais, econômicos e políticos que movimentaram 
o país nesses 50 anos de história (grifos acrescidos)". [13] 

Por isso, aparentemente sem exageros, o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, 
Ministro Francisco Cesar Asfor Rocha, afirmou que já "tivemos o século do Executivo e o 
século do Legislativo. Este é o século do Judiciário". [14] Mas, e qual será o Século do Povo? 

A celeuma em torno do caráter democrático ou antidemocrático de se deixar a onze pessoas, 
aos onze Ministros do Supremo, a decisão final sobre os principais temas nacionais, inclusive, 
chegou ao próprio STF, na polêmica discussão entre os ministros Gilmar Mendes e Joaquim 
Barbosa, no âmbito do julgamento da ADI 2791. Este acusou o então Presidente do STF de 
julgar de maneira classista, sem atentar para os efeitos de sua decisão, convidando-o para que 
saísse às ruas. [15] Posteriormente, o então Presidente Gilmar Mendes afirmou que os 
julgamentos da Corte não poderiam ser "respaldados pela opinião pública, [pois] dependendo 
da história que se conta, a opinião pública aplaude até linchamento". [16] 

Não que se pretenda que o brocardo vox populi, vox dei seja a pedra fundamental do Estado e 
da democracia, ou fatalmente se apoiará a ditadura da maioria, com a previsível supressão 
dos direitos das minorias; deve-se "colocar certas restrições no que a maioria pode fazer às 
vulneráveis minorias". [17] Fé na democracia é uma coisa, mas fé cega é outra, mormente 
porque as "maiorias judiciais podem ser às vezes mais confiáveis protetoras dos direitos 
básicos que as populares". [18] 

No entanto, no mesmo sentido, não se pode concordar que "a opinião pública jamais pode ser 
determinante para a decisão do magistrado. A opinião pública não pode conduzir a decisão do 
juiz, o juiz não pode decidir com receio de ir de encontro à opinião pública". [19] Isto porque 
a discussão democrática contribui para que as inconsistências sejam conhecidas pelos demais 
envolvidos na discussão e a verdade moral tendencione à maioria. [20] 
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Em que pesem as conquistas que o Judiciário propiciou à sociedade brasileira desde 1988, a 
impressão é de que se está frente ao melhor poder, ao poder dos aristoi, ao poder dos 
melhores e não ao poder que concretiza democraticamente a dignidade da pessoa humana, o 
"direito a ter direitos", nas palavras de Hannah Arendt. Como Asfor Rocha disse na entrevista, 
o crescente volume de processos que chegam ao Judiciário é característico deste momento 
histórico, sobretudo por duas razões: "aumento de direitos da cidadania e a própria 
consciência desses direitos de cidadania". Cabe questionar se o Judiciário está efetivando tais 
direitos; ao que tudo indica, como se verá na discussão sobre o custo dos direitos e a reserva 
do possível, a resposta poderia ser diferente, e talvez mais satisfatória. 

Por isso, o século do Judiciário deveria ser traduzido não como o período em que o Judiciário 
teve mais poder na sociedade, mas, ao inverso, que deu mais poder à sociedade, que fez o que 
os séculos do Executivo e do Legislativo não fizeram. Desta forma, ele deveria possibilitar a 
existência e continuidade perene de uma democracia formal e material, advinda da real 
possibilidade de todos poderem participar livre e igualmente do processo democrático, das 
decisões e das conseqüências. 

  

2. A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

  

A participação popular é a chave para reduzir o abismo entre a sociedade e o governo, para 
evitar que a "crise da democracia" aprofunde-se. Ela é assim, exigível por diversas razões: o 
governo é um bem público que deve ser zelado; ela é essencial para a defesa dos interesses 
dos semelhantes; a chance de haver uma decisão contrária aos interesses de alguém é maior 
quando não se participa da discussão (quando um grupo abstém-se, há progressiva ausência 
de opções políticas para ele e a tendência de não-participação aumenta). [21] 

  

2.1. Apatia política e efetivação dos direitos        

  

Na esteira do raciocínio dos custos dos direitos e das escolhas político-econômicas, chega-se à 
conclusão de que a participação popular, a cidadania, depende da efetivação de determinados 
direitos pelo Estado, de cunho básico, biológicos mesmo, tanto do ponto de vista individual 
quanto coletivo. 

Nas palavras de Hannah Arendt, a cidadania - que necessita da participação ativa para ser 
efetivada - "é o direito a ter direitos"; [22] o Estado deve "reproduzir e desenvolver a vida 
humana, a começar pelas condições materiais, econômicas e ecológicas, para exemplificar". 
[23] 

Assim, para que todos os cidadãos possam participar e (re)construir cotidianamente a 
democracia, a cidadania - pautada na liberdade e na igualdade - é imprescindível,  pois "sem a 
prática dos direitos do homem e do cidadão, 'o povo' permanece em metáfora ideologicamente 
abstrata de má qualidade" [24], apática e que não questiona as escolhas jurídicas e políticas 
feitas. 
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Os direitos individuais não são capazes de afirmar a democracia sem os direitos sociais, 
"aqueles garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao 
trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranqüila"; portanto, "Exercer a cidadania 
plena é ter direitos civis, políticos e sociais". [25] Os direitos sociais, em verdade, "são uma 
extensão natural dos direitos individuais clássicos"; por isso, não é defensável a visão 
"daqueles que sustentam que os direitos individuais ou 'negativos' têm uma prioridade maior 
que os sociais ou 'positivos". [26] 

A partir destas constatações, a apatia política da sociedade brasileira, dentre tantos fatores, 
adviria, principalmente, de três: a "persistente cultura oligárquica" presente no país, que 
sempre afastou a esmagadora maioria da população dos processos de tomada de decisões; o 
período "de redução dos direitos de cidadania e de minimização da atividade política" durante 
o regime militar e; a ausência de "compromisso explícito dos diversos governantes com a 
prática democrática" no âmbito da educação. [27] 

Somar-se-iam a estes fatores a despolitização promovida pelo Parlamento, sobretudo por 
conta de um processo de desencantamento popular pelas questões políticas - fruto dos 
recorrentes escândalos de corrupção seguidos de impunidade e do não reconhecimento dos 
eleitores em seus eleitos -, e pelo Judiciário, conseqüência da primazia na defesa dos direitos e 
da Constituição em detrimento da promoção das discussões democráticas e do 
empoderamento do povo através das instâncias de deliberação popular - fruto da concepção, 
mais ou menos difundida, mais ou menos explícita, de que o povo não tem condições de 
escolher o melhor para si, ao contrário da Corte. A esta questão retornar-se-á no item 
posterior. 

Norberto Bobbio, na obra O futuro da democracia, muito bem coloca que a diferença entre a 
democracia que temos e a democracia que queremos advém das promessas não cumpridas, da 
diferença entre daquilo "que foi prometido e o que foi efetivamente realizado". Dentre outras, 
pode-se destacar três das promessas que contrastam a democracia almejada e a democracia 
realizada: a. o modelo representativo passou da representação política à representação de 
interesses (as relações transformaram-se numa relação de troca no mercado político, através 
da relação eleitor-partido, num primeiro nível, e, num segundo, no mercado econômico, pela 
relação entre partidos); b. o poder continua na mão de poucos, da oligarquia; c. a formação da 
cidadania não foi levada a sério. [28] 

Os sistemas democráticos contemporâneos não podem pressupor apenas uma democracia 
formal - simplificada no todos têm direito de voto, votar e ser votado -, mero procedimento, 
mas também cumprir seu papel material, evitando a exclusão. [29] 

  

2.2. A Suprema Corte e o Parlamento: despolitização e repolitização 

  

Defende-se que apesar dos benefícios trazidos, a assim chamada judicialização da política e a 
democracia representativa nos moldes atuais não reforçam o papel do povo no processo de 
tomada de decisões, sobretudo aquelas mais importantes. 

As decisões da comunidade passam por três níveis: pessoal, político e jurídico. O papel 
tradicional do Judiciário é decidir sobre as leis e, nesse sentido, a Suprema Corte tem a 
palavra final sobre a constitucionalidade ou não das leis. O Parlamento, tradicionalmente, 
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elabora e aprova as leis que serão seguidas pela comunidade. Mas, em ambos os níveis pode 
haver mais ou menos participação popular, a depender a vontade de seus membros. 

Exemplificativamente, o Congresso Nacional pode decidir elaborar uma lei que 
descriminaliza a eutanásia ou o aborto em geral; o Supremo Tribunal Federal pode julgar, no 
âmbito de uma sessão de julgamento ordinária, pela constitucionalidade ou não da lei, a 
depender da interpretação feita ao encontro ou de encontro aos princípios da Constituição. E, 
no caso do julgador, a visão "do que está posto na lei depende da ideologia de cada um, das 
experiências, das frustrações, da felicidade, da tristeza, da alegria que cada juiz tem no 
momento em que julga". [30] 

Contudo, ambos, o Congresso e o STF poderiam, em momentos distintos, ter fomentado a 
participação popular por diversos mecanismos, como ter submetido a questão a plebiscito ou, 
após a aprovação da lei, a referendo; ter devolvido a questão novamente à discussão no 
Parlamento ou indicado a propositura de um referendo. Se a comunidade está sujeita às 
decisões políticas que versam sobre temas importantes, a escolha também pode ser 
coletiva[31], pode - e deve - ser deliberada pelo próprio povo. 

No entanto, a opção dessas instâncias, a despeito de inserções democráticas em seus 
processos, é a de continuar a decidir aristocraticamente as questões, mesmo nos casos difíceis 
em que não se tem uma resposta melhor a priori. A discussão sobre quem deve decidir orbita 
dois pólos bem definidos: o Parlamento e a Suprema Corte; mas ambos os pólos parecem 
passar ao largo do povo, do escopo da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Isto 
porque parece continuar bastante sólida a idéia, bastante presente na visão de Madison e 
Hamilton, de que o povo não tem condições de julgar o que é melhor para si mesmo, pois as 
paixões, não as razões, do público julgam e que, portanto, apenas os filósofos, os líderes 
patrióticos, poderiam ser dignos de confiança para dialogar e decidir desapaixonadamente, 
[32] ainda que contemporaneamente se saiba que é impossível tanto para um legislador 
quanto para um juiz, respectivamente, legislar e julgar sem levar em conta suas próprias 
paixões. 

Ao contrário, crê-se que a liberdade do Estado Democrático pressupõe uma responsabilidade 
pessoal de reflexão que perde significado quando essa responsabilidade é solenemente 
ignorada pelas instâncias superiores de decisão e deliberação. [33]  Em regra, devemos 
advogar em favor da autonomia, pois a pessoa sabe quais interesses melhor lhe convém; 
muitas das vezes em que julgamos que determinada escolha é a mais acertada para a pessoa 
estamos, como se verá no futuro, errados. [34] 

Assim, o reconhecimento da autonomia pessoal "exclui o perfeccionismo, posição de acordo 
com a qual é legítima a ação do Estado que impõe ideais de virtude pessoal"  [35], em prol da 
responsabilização dos próprios cidadãos por suas escolhas políticas e por suas conseqüências. 
A autonomia "estimula e protege a capacidade geral das pessoas de conduzir suas vidas de 
acordo com uma percepção individual de seu próprio caráter, uma percepção do que é 
importante para elas". [36] 

É necessário que as instâncias de poder não despolitizem ainda mais uma sociedade já 
caracterizada em verso e prosa pela apatia política, mas procurem, pelo arsenal jurídico e 
político à mão, repolitizá-la. 

  

2.3. Os custos dos direitos e a reserva do possível 
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A efetivação do princípio-mor da Carta de Direitos requer que o respeito e a implementação 
dos direitos sejam efetivados por todos os cidadãos, direta ou indiretamente. Cabe aos agentes 
públicos - mas não apenas a eles, frise-se - um papel de destaque nesse sentido, na condução 
de políticas públicas para "erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades 
sociais e regionais", conforme estabelece o art. 3º, inc. III. 

Obviamente, a materialização da dignidade gerará custos à sociedade. Os conservadores, 
então, ao desdobrá-la em liberdade e igualdade, asseveram que o primeiro princípio, que deu 
origem aos direitos individuais, poderia ser prontamente levado a cabo, à medida que não 
gerariam custos ao Estado. Ao contrário, os direitos sociais, derivados do princípio da 
igualdade, ao gerarem custos - e altos - ao Poder Público, deveriam ser paulatinamente, e na 
medida das possibilidades financeiras estatais, concretizados. 

Contudo, essa interpretação é errônea, ao supor que os direitos individuais necessitam apenas 
de omissões do Estado e, por outro lado, que os direitos sociais geram apenas ações. O 
Estado, para preservar direitos, sejam eles individuais ou sociais, deve criar e manter diversas 
instituições que, evidentemente, trazem consigo custos: 

  

Além da óbvia verdade de que os direitos dependem do governo deve ser adicionado um 
lógico corolário, rico em implicações: direitos custam dinheiro. Direitos não podem ser 
protegidos ou impostos sem financiamento e suporte públicos. Isso é verdade tanto para 
antigos direitos quanto para novos direitos, para direitos da América tanto de antes quanto de 
depois do New Deal de Roosevelt. Ambos, o direito ao bem-estar e o direito à propriedade 
privada, têm custos públicos. [37] 

  

A alocação de recursos não pode servir de escusa para a não concretização dos direitos 
decorrentes da igualdade, eis que a consolidação dos direitos que decorrem da liberdade 
também demanda recursos. Se há uma proteção insuficiente dos direitos, isso ocorre por causa 
de uma "imaginação limitada dos intérpretes com maior poder político, incluindo os membros 
da Suprema Corte". [38] 

A questão é, assim, de escolha e as escolhas que foram e são feitas, por vezes, não parecem 
objetivar a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades, como se comprometeu em 
1988. E a base para tal constatação é empírica, lastreada por dados constrangedores. 

Em 1940, o salário mínimo real correspondia a R$ 889,03; em 1957, a R$ 1.112,44, a maior 
média anual da história brasileira. Em 1964, início do regime de exceção ditatorial, 
correspondia a R$ 838,05, já corrigidos pela inflação; em 1991, pouco depois de a jovem 
democracia brasileira ter novamente dado os primeiros passos, o salário mínimo tinha valor 
real de R$ 275,55, fruto da política econômica desastrosa do regime militar; em 1994, no raiar 
do Plano Real[39], chegou a R$224,84, o menor valor desde o início da aferição. Desde então, 
o salário mínimo real vem sendo objeto "de tímida e irregular recuperação" subindo 
gradativamente, alcançando a marca de R$ 300,00 em 2005, ainda assim, quase 1/3 do 
patamar de 1940. [40] 

Por outro lado, o salário mínimo vigente em 2010 era de R$ 510,00, enquanto o salário 
mínimo necessário, de acordo com o DIEESE, deveria ser de R$ 1.987,26. [41] O número de 
miseráveis - cidadãos que vivem com menos de R$ 137,00 mensais, ou quase ¼ do salário 
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mínimo vigente - chega a 30 milhões, uma queda de 43% desde 2003, mas ainda longe de ser 
suficiente. [42] 

O Brasil ainda é o país mais desigual das Américas, onde os 10% mais ricos concentram 
50,6% da renda, ao passo que os 10% mais pobre ficam com apenas 0,8% dela. [43] Os 27 
milhões de aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência Social custaram 
R$42,9 bilhões em 2009, sendo que 2/3 recebiam um salário mínimo; ao mesmo tempo, R$47 
bilhões foram desembolsados para pagar as aposentadorias e pensões dos 900 mil 
funcionários públicos, uma discrepância bastante visível. 

Em que pesem os avanços obtidos com as políticas públicas de transferência de renda e de 
sistemática elevação do salário mínimo (saltou-se no Índice Gini[44] de 0,636 em 1991[45], 
para 0,580 em 2003[46] e 0,515 em 2008[47]) , ainda há dados alarmantes, como o Brasil ter 
o 3º pior Índice de Desigualdade do planeta, [48] muito atrás de países como Ruanda ou 
Etiópia, que têm IDH baixíssimos e economias em ruínas. [49] 

A carga tributária brasileira, por sua vez, também deveria exercer um papel importante na 
concretização do art. 3º, inc. III, sobretudo por conta do disposto no art. 145, § 1º da 
Constituição, que estabelece que os tributos "serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte", efetivando o princípio da capacidade contributiva. Contudo, o 
extrato dos 10% mais pobre paga o equivalente a 32,8% de sua renda, enquanto os 10% mais 
ricos, apenas 22,7%. [50] 

O conceito de reserva do possível (Vorbehalt des Möglichen) surgiu na Alemanha, no âmbito 
do Tribunal Constitucional alemão, significando que a sociedade deve balizar a razoabilidade 
da pretensão individual (não se pode abarcar todas as pretensões individuais à custa da 
coletividade) de modo a não se incompatibilizar o Estado Social. [51] 

Contudo, no Brasil o conceito de reserva do possível foi descaracterizado, desinterpretado 
tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, que fazem confusão entre os conceitos de 
direitos sociais e direitos fundamentais com reserva do possível e (in)disponibilidade 
financeira: "A reserva do possível fática, adotada no Brasil por amplo círculo da doutrina (...) 
denota a confusão com o limite (fático) do limite (reserva do orçamento), que opera dentro do 
âmbito de proteção ao mínimo existencial e não é meramente heurístico". [52] 

Os direitos custam, e caro. Mas as escolhas feitas são questionáveis e, em razão disso, o 
argumento da reserva do possível perde muito de sua força. Alegar que os direitos 
fundamentais de caráter social não podem ser realizados é uma meia verdade, pois em que 
pese não haver "sobras" orçamentárias, há recursos que podem ser sim, melhor alocados. 

  

3. O JUDICIÁRIO QUE QUEREMOS: A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS E DA 
DEMOCRACIA 

  

O papel dos juízes na materialização da participação popular na tomada de decisões é muito 
salutar, portanto. E isso ocorrerá em dois níveis distintos, mas igualmente importantes: a 
politização dos debates de relevância nacional, dando ao povo a decisão final e; a efetivação 
dos diretos da cidadania com a implementação de políticas públicas para a criação de 
condições para que o debate se estabeleça. 
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O Judiciário não pode meramente ser o guardião da Constituição, ou dos princípios 
constitucionais, entendido de modo reducionista e legalista, mas o guardião do povo - da 
dignidade da pessoa humana -, do fomento e da manutenção da participação popular e da 
democracia - direta, o máximo possível. 

E isso ocorrerá com a realização dos direitos previstos na Carta Magna: a liberdade e a 
igualdade; e todos os direitos deles decorrentes: liberdade de expressão, de associação, de 
locomoção, de consciência, de crença, de exercício de trabalho, a vida privada, a intimidade, a 
honra, o sigilo, bem como de moradia, de alimentação, de um ambiente sadio, de petição aos 
poderes públicos, de justa remuneração, de uma velhice tranqüila, de vedação de qualquer 
forma de discriminação, entre tantos outros direitos previstos desde 1988, mas também já 
antes. Desta forma, os todos serão protagonistas do processo democrático, não apenas 
coadjuvantes, ou ausentes, sendo governados por uma maioria de fato. 

De outra banda, nosso Judiciário tem uma dupla responsabilidade, pois não apenas deverá 
colaborar para efetivar a democracia, mas também deverá agir contra majoritariamente, 
quando necessário, de modo a evitar: a. a tirania da maioria; b. o retrocesso na conquista de 
direitos; c. a utilização do Estado em benefício de determinada categoria ou estrato social; d. a 
manobra ou desvirtuação do povo em prol da iniciativa privada (corrupção por cartéis, 
grandes grupos e monopólios) e; e. o emprego do poder financeiro como forma de 
sobreposição à democracia. 

Seguramente, "este matrimônio entre democracia e constitucionalismo não é simples. 
Sobrevêm tensões quando a expansão da primeira conduz a uma debilitação do segundo ou, 
ao contrário, o fortalecimento do ideal constitucional se converte em um freio para o processo 
democrático", e tais tensões não são fáceis de verificar, já que não se sabe exatamente "o que 
faz com que a democracia seja algo valioso, qual o modelo de democracia maximiza esse 
valor e a obscuridade mesmo da noção de constitucionalismo". [53] 

Tal trabalho, por certo, será árduo; e necessitará de Hércules[54], que não apenas tomem a 
decisão mais correta, mas que em suas decisões a democracia seja sempre levada às últimas 
conseqüências. 

É assim que se consolidará verdadeiramente o Estado, a Democracia e os Direitos, ou seja, o 
Estado Democrático de Direito, cuja proposta e norte foram delineados em 1988, e não apenas 
o Direito, que parece ser a preocupação determinante nas decisões de nossa mais alta Corte. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

  

Espera-se que o leitmotiv deste trabalho tenha sido seguido: do Judiciário que temos, com uma 
visão ainda limitada do poder que tem para concretizar os ideais democráticos tão cobiçados 
pelo povo brasileiro, passando pelos problemas da apatia política e ausência de participação 
popular nas decisões que atingem exatamente aqueles que não decidem por si, [55] até se 
chegar a algumas indagações e propostas sobre o Judiciário que queremos, que efetive não 
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apenas os direitos, mas também a democracia, um trabalho que exigirá muitos Hércules e que 
necessita que não se veja a deliberação popular como um problema ou uma ameaça, ou a 
panacéia nacional, mas como um plausível recurso e um progresso possível. Para tanto, 
conclui-se com alguns apontamentos suplementares, que sirvam à reflexão. 

Nos Estados grandes, inevitavelmente, a participação popular direta enfrenta grandes desafios. 
Por isso, embora ruim, a representação é um mal necessário. Mas há formas de amenizar os 
problemas do sistema representativo, tais como: fazer com que as discussões da campanha 
eleitoral continuassem sendo deliberadas no Parlamento no ponto em que pararam e, em 
determinados casos, o povo mesmo discutir e decidir e; fazer com que os partidos políticos 
simplifiquem as discussões e justificações (já que nem todos pretendem converter-se em 
filósofos morais e políticos amadores. [56] 

A democracia, entretanto, não se esgota na eleição quadrienal dos governantes; requer, 
todavia, que haja efetiva discussão coletiva e conseqüente decisão majoritária para que se 
detectem soluções moralmente corretas. E isso dependerá do grau de satisfação de certos 
requisitos, tais como: que os interessados participem da discussão e da decisão; que 
participem numa base igual e sem coerção; que possam expressar seus interesses e justificá-
los com argumentos genuínos; que o grupo tenha uma dimensão apropriada que maximize a 
probabilidade de um resultado correto; que a maioria e a minoria variem em diferentes temas, 
não havendo uma minoria excluída, congelada, ou uma maioria eterna; que os indivíduos não 
estejam sujeitos a emoções extraordinárias. [57] 

Desta forma, apesar de algum grau de representação necessariamente existir, a democracia 
direta deve ser obrigatória sempre que possível, através de plebiscitos, referendos, iniciativas 
populares e recall. Nada obstante, tais métodos devem ser vistos com parcimônia, dado o 
risco de manipulação e cooptação popular a eles inerentes - como nos casos de ditadores 
populistas -, que serão minimizados à medida que são postos em prática os requisitos 
expostos anteriormente. 

É cediço que nas formas tradicionais de participação os cidadãos são inquiridos a dizer apenas 
"sim" ou "não" frente a uma discussão, sendo impossibilitados de formular questionamentos 
ou objeções aos defensores desta ou daquela posição, o que enfraquece o caráter imparcial do 
debate. [58] 

Ainda assim, é louvável que tais medidas existam. Nos EUA, por exemplo, vê-se a 
importância dada à participação popular feita por meio de plebiscitos e referendos, algo 
habitual no país. 

Concomitantemente às eleições legislativas, as mais variadas consultas são feitas nos diversos 
estados da Federação, questionando a população desde temas de menor relevância, como a 
criação de cães (Missouri) e o nome oficial do estado (Rhode Island), até temas bastante 
controvertidos, como o aborto (Colorado), a língua oficial (Oklahoma) e os impostos 
(Colorado e mais oito estados). 

Contudo, o lado perverso da democracia real também aparece, pois, à medida que tais 
consultas custam muito caro, muitas delas são financiadas por grandes empresas e 
conglomerados econômicos que têm muito interesse em ver determinadas opiniões 
vencedoras. Exemplo disso é a tentativa de se suspender as leis que limitam a emissão de 
gases, na Califórnia, patrocinada pela indústria petroleira (US$ 3,6 milhões), ou eliminar os 
impostos sobre garrafas, patrocinada pela indústria de bebidas (US$ 17 milhões). [59] 
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A democracia está sujeita a cotidianos ataques e frustrações. Uma luta diária deve ser travada 
para que ela seja um instrumento de realização dos ideais pretendidos pela comunidade. No 
caso brasileiro, esses ideais estão, em sua maioria, impressos indelevelmente em nossa 
Constituição, na forma dos direitos e das garantias que todos os cidadãos têm, ou que 
deveriam ter. 

Por isso, nosso Poder Judiciário, em especial nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal 
Federal, tem o dever inescapável e indelegável de consolidar o Estado, a Democracia e os 
direitos. Deve concretizar o Estado Democrático de Direito previsto no caput do art. 1º, e não 
apenas guardar a Constituição de um povo caracterizado pela distância do "viés democrático 
que deveríamos ter há mais tempo"[60] 

A democracia é um processo sem-fim e auto-corretivo de geração e especificação, 
regeneração e interpretação das leis básicas, [61] não apenas um momento estanque onde o 
povo escolhe entre números ou nomes. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS E O CONTROLE JUDICIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
FUNDAMENTAL RIGHTS AND JUDICIAL REVIEW OF PUBLIC POLICY 

 
 
 

Thierry Chozem Zamboni Kotinda 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo evidenciar os fundamentos jurídicos que comportam a 
revisão judicial de políticas públicas, bem como a atuação positiva do Poder Judiciário na 
materialização de direitos fundamentais. Tratar-se-á o desenvolvimento do princípio da 
legalidade, o surgimento da ideia tradicional sobre a separação dos Poderes, elaborada pelo 
Barão de Montesquieu, a contemporânea análise acerca da teoria da separação dos Poderes e a 
concretização dos direitos fundamentais pelo Poder Judiciário. Desse modo, pretende-se 
firmar a legitimidade do Poder Judiciário para suprir a inércia dos demais Poderes no 
processo de efetivação dos direitos fundamentais oriundos da Constituição da República de 
1988, inclusive por meio do processo de construção jurídica decorrente do processo judicial 
cognicitivo. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE JUDICIAL; POLÍTICAS PÚBLICAS; DIREITO 
CONSTITUCIONAL; 
 
ABSTRACT 
This paper aims to highlight the legal grounds which include judicial review of public 
policies, as well as the positive role of the judiciary in the realization of fundamental rights. It 
will treat the development of the principle of legality, the emergence of the traditional idea 
about the separation of powers, established by Baron de Montesquieu, the analysis about the 
contemporary theory of separation of powers and the realization of fundamental rights by the 
judiciary. Thus, we intend to establish the legitimacy of the judiciary to overcome the inertia 
of the other powers in the process of enforcement of fundamental rights from the Constitution 
of 1988, including through the construction process due to legal knowledge proceedings. 
KEYWORDS: JUDICIAL REVIEW; PUBLIC POLICY; CONSTITUTIONAL LAW; 
 
 

 INTRODUÇÃO 

  

As transformações sociais[1] que acompanharam o processo de transformação da 
racionalidade do ordenamento jurídico, em especial nas últimas duas décadas, têm ocasionado 
conflitos entre os Poderes da República. O descompasso entre progressividade com as quais 
os direitos econômicos, sociais e culturais, em sua natureza ativa, passaram a integrar o bloco 
de constitucionalidade e as efetivas condições de garantir esses direitos - assim como os 
direitos civis e políticos de eficácia negativa -, têm levado ao Poder Judiciário a incumbência 
de suprir as omissões legislativas, bem como suprir as inércias do Estado na gestão destas 
garantias constitucionais.[2] 
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Diante da impossibilidade do Estado promover toda essa "inflação legislativa"[3], o que gera 
a intensificação da jurisdição constitucional como recorrente meio para a efetivação dos 
direitos fundamentais, o presente trabalho se lança como uma investigação sobre os limites da 
função normativo-judicial perante o exercício das funções típicas do Poder Executivo e 
Legislativo. 

Sabe-se que os direitos fundamentais formam o núcleo essencial das Constituições 
modernas[4] e, em regra, são os direitos que objetivam dar efetividade ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, seja por meio do reconhecimento de liberdades e garantias, seja 
por meio da atuação positiva[5] da Administração Pública. 

Sabe-se também que os direitos fundamentais são promovidos pelo Estado[6] por meio de 
variados programas e ações governamentais que visam a efetivação destas liberdades e 
garantias fundamentais preceituadas na ordem jurídica. Estes programas de governo são as 
chamadas políticas públicas[7], e são constituídos, em regra, dentro da esfera de 
discricionariedade dos agentes políticos - sendo, portanto, atos (próprios) de governo, e 
tipicamente emanados pelos Poderes do Estado, em especial pelo Poder Executivo -, no 
exercício de sua atividade administrativa[8] e, são, ainda, determinados por meio das Leis 
Orçamentárias[9]. 

O estudo acerca das políticas públicas é complexo, especialmente porque não se trata de um 
objeto de estudo exclusivamente do Direito, mas interdisciplinar. Na seara jurídica, o tema é 
costumeiramente associado ao estudo da ciência política[10], bem como a outros ramos do 
Direito, tais como o Direito Constitucional, o Direito Financeiro e, especialmente, o Direito 
Administrativo[11]. 

O Direito Administrativo é a disciplina jurídica que tutela a atividade da Administração 
Pública com a finalidade de mantê-la atrelada ao estrito cumprimento de objetivos legalmente 
determinados.[12] E a atuação do Estado, em observância ao seu regime jurídico típico, 
constitui-se a partir de um binômio de prerrogativas e sujeições decorrentes dos princípios 
basilares da referia disciplina: o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado 
e o princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração.[13] 

Sendo assim, pondere-se que dos princípios reitores da disciplina nascem[14] as normas 
destinadas à manutenção da atividade gestora do Estado, paralelamente atrelada ao 
cumprimento do interesse público. 

Nesse rumo, para a garantia do cumprimento desses comportamentos tementes ao interesse 
público[15] é que se fez necessário a criação de mecanismos de controle da Administração 
Pública.[16] Entretanto, em respeito a objetividade do tema, não serão discutidos no presente 
trabalho as demais formas de controle, além do controle judicial de políticas públicas. 

  

A PRINCIPIOLOGIA JURÍDICA PARA O CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

O princípio da legalidade no Direito Administrativo surge concomitantemente  ao Estado 
Moderno, com o advento do Estado de Direito, enquanto principal fundamento jurídico para a 
limitação do poder estatal, assim como orientador das atividades da Administração Pública, a 
fim de manter a organização liberal, posto que já na Declaração Universal dos Direitos do 
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Homem e do Cidadão de 1789[17], verifica-se, no artigo 15[18], o interesse público referente 
ao exercício do controle do Estado. 

Durante esse primeiro momento do Estado Moderno, a crença na lei era tamanha que a Escola 
da Exegese, que se constituiu sobre o estudo do Código Napoleônico de 1804, desenvolveu o 
ideário de plenitude da vontade da lei a partir do objetivo do legislador, uma vez que esta (a 
lei) era desenvolvida nos moldes da democracia representativa do Parlamento[19], limitando a 
atividade judiciária à mera aplicação objetiva do ordenamento jurídico, que por sua vez seria 
pleno para a regulação de todos os atos e fatos relevantes ao Direito.[20] 

Não é sem motivo que Maurizio FIORAVANTI destaca que naquele período: 

  

...la ley está en la vanguardia de la nueva forma de estado porque contiene la voluntad de la 
nación soberana que ha deliberado sobre la supresión de los antiguos particularismos. Los 
jueces vienen después, y sobre ellos recae la sospecha de que puedan tener  la ambición de 
restaurar el protagonismo perdido aumentando desmesuradamente su poder de interpretar la 
ley. Esta, precisamente porque contiene necesariamente la voluntad general, debe, por el 
contrario, aplicarse de manera clara y uniforme, de tal modo que garantice a los ciudadanos 
que entre la voluntad soberana de la nación y ellos mismos no se impone ninguna voluntad 
particular, ligada por obra de los jueces a la lógica de los casos concretos que, en la línea de 
la revolución, está demasiado cerca de la lógica de la norma particular y, por tanto del 
privilegio.[21] 

  

No mesmo sentido, aponta Susanna POZZOLO que: 

  

O modelo do Estado de Direito é constituído em torno do princípio de legalidade, da 
secularização do jurídico como coisa à parte da justiça, e a conformidade hierárquica que 
transmite validade às normas do sistema. Sob essa leitura, o Estado de Direito vive uma única 
dimensão legalista. Com o termo "legalista" não se indica simplesmente uma doutrina 
formalista qualquer de interpretação e de aplicação do direito positivo, mas sim uma ideologia 
de legalidade que a identifica com a aplicação da lei, com a separação dos poderes, e, mais 
recentemente, com o respeito a uma Constituição escrita e garantida por um juiz legal.[22] 

  

Em síntese, aponta Celso Antonio BANDEIRA DE MELLO que do princípio da legalidade, 
encontramos diversas "implicações ou decorrências; a saber: princípios da finalidade, da 
razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação e da responsabilidade de Estado[23]". 

O princípio da legalidade pode ser considerado, quiçá, o principal princípio viabilizador do 
controle da Administração Pública, mas certamente não é o único. Neste sentido, oportuna a 
ponderação de Juarez FREITAS, que afirma que "o princípio da legalidade só experimenta 
significado na interação com os demais princípios fundamentais"[24]. O princípio da 
legalidade deve ser posicionado ao lado dos demais imperativos constitucionais de modo que 
seja razoável à Administração Pública promover, e.g. a efetivação de um determinado Direito 
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Fundamental de eficácia limitada[25], que ainda não tenha sido regulamentada a sua prestação 
pelo Poder Legislativo. 

Hans KELSEN, ao analisar brevemente a relação entre os cidadãos e a Administração Pública 
aponta que:  "É usual contrapor aos direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos, 
constitucionalmente garantidos, deveres correspondentes por parte do Estado de não violar, 
através das leis, a igualdade ou liberdade que forma o conteúdo destes direitos ou, por outras 
palavras, de não interferir na esfera individual assim protegida, através de leis pelas quais esta 
esfera seja reduzida ou mesmo aniquilada."[26] 

  

Nesse sentido, a legalidade positivada nas primeiras Constituições experimentou significado 
no exercício do controle do Estado porque ao mesmo tempo em que desenhou os objetivos de 
ideológicos do Estado administrador, determinou também, os limites de sua atuação, 
observando a não invasão na esfera de direitos subjetivos de seus administrados. 

De fato, as Constituições caracterizam-se como o agrupamento das normas que definem a 
estrutura do Estado, a sua organização, as formas de atuação, as limitação do Poder Público e, 
mais recentemente, o conjunto de direitos e garantias indissociáveis à existência de vida 
digna, tal como a experiência brasileira. 

   

OS LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Sendo cediço, portanto, que uma das principais funções da Constituição da República está 
vinculada à proteção de direitos fundamentais e a limitação e racionalização do exercício do 
poder, não é sem razão que se estuda a Federação, enquanto forma de Estado, como 
mecanismo de racionalização territorial do exercício do poder. 

No estudo sobre a teoria da separação dos Poderes, o tema central continua sendo a limitação 
do poder por meio da repartição orgânica, também conhecida como separação horizontal do 
poder[27]. 

É preciso deixar claro, de início, que a separação dos Poderes é um instrumento vinculado a 
um fim, qual seja a limitação dos Poderes do Estado para proteger e aperfeiçoar a realização 
dos direitos fundamentais. Tanto é verdade que o nascimento e a positivação da teoria da 
separação dos Poderes se deu no momento da fundação do Estado Moderno, posto que a partir 
da Declaração de 1789, o instituto da separação dos Poderes passou a direcionar o conteúdo 
normativo relativo à racionalização dos Poderes funcionais-institucionalizados dos Estados 
Modernos.[28] 

É interessante ressaltar que a constatação da existência de vários Poderes não é nova e não 
nasceu na modernidade. É sabido que desde a antiguidade diversos filósofos já indicavam a 
existência de diversas funções públicas ou funções do Estado.[29] Contudo, foi somente na 
modernidade, por meio do ideário de MONTESQUIEU que a supramencionada teoria ganhou 
a modulação que hoje se conhece. O filósofo foi além da simples comprovação da existência 
de vários Poderes[30] e constatou que, em todas as experiências anti-democráticas e 
autoritárias, essas diversas funções estiveram concentradas nas mãos de uma única autoridade. 
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Diante disso, MONTESQUIEU, sugere que as diversas funções do Estado devem ser 
exercidas por autoridades diferentes. Para cada função, então, deveria existir uma autoridade 
diversa para o seu desempenho. 

A partir daqui, a presente teoria se divide. Enquanto na França a questão da separação dos 
Poderes aplicou-se com um viés mais rígido[31], em outros países adotou-se o modelo de 
separação de Poderes desenvolvido nos Estados Unidos, baseado na existência de controles 
recíprocos entre os diversos poderes[32]. 

Corroborando com o sistema de controles recíprocos, disserta BARROSO que "o conteúdo 
nuclear e histórico do princípio da separação dos Poderes pode ser descrito nos seguintes 
termos: as funções estatais devem ser divididas e atribuídas a órgãos diversos e devem existir 
mecanismos de controle recíproco entre eles, de modo a proteger os indivíduos contra o abuso 
potencial de um poder absoluto"[33].[34] 

Considerando que a República brasileira adota a perspectiva acima, para o estudo acerca do 
controle judicial de políticas públicas, cumpre saber quais os limites de atuação do Poder 
Judiciário, ou óbices à sua atuação, quando os demais poderes da República forem chamados 
a submeter-se a função jurisdicional. 

Conforme destacado por Eduardo APPIO, "A avaliação judicial das políticas públicas não se 
apresenta como novidade no contexto brasileiro, já que se faz a partir do controle de 
legalidade e legitimidade dos atos administrativos"[35]. 

Ora, com base na teoria tradicional da separação dos Poderes, a discricionariedade do ato 
administrativo jamais poderia ser objeto de controle judicial, mas tão-só a legalidade atinente 
ao seu processo de formulação[36], haja vista que a discricionariedade[37] é elemento típico 
do Poder Executivo, e inadmite-se esta a ingerência entre Poderes[38].[39] 

Sobre o tema, afirma Andreas Joachim KRELL que "encontramos no Brasil uma resistência 
ao controle judicial do mérito dos atos do Poder Público, aos quais se reserva um amplo 
espaço de atuação autônoma, discricionária, onde as decisões do órgão ou agente público são 
insindicáveis quanto à sua conveniência e oportunidade"[40]. De fato os limites estabelecidos 
à revisão judicial eram os limites da estrita legalidade, em razão dos imperativos máximos da 
separação dos Poderes. Entretanto, a partir dos novos valores jurídicos trazidos pela 
Constituição da República de 1988, o Poder Judiciário passa a assumir uma "função política 
de controle dos atos do Poder Legislativo e Executivo"[41], ampliando-se o campo de 
submissão judicial para a análise sobre "a legitimidade, a economicidade, a razoabilidade, a 
proporcionalidade, a eficiência, os resultados"[42]. 

Considerando que a Constituição da República limita e racionaliza o exercício dos Poderes 
para a proteção de direitos fundamentais, seria "um arrematado absurdo apontar o princípio da 
separação dos Poderes como entrave à efetivação dos direitos fundamentais"[43], inclusive 
dos direitos fundamentais sociais. 

Sobre esta nova visão acerca do princípio da separação dos Poderes, Andreas Joachim 
KRELL destaca que "na medida em que as leis deixam de ser vistas como programas 
condicionais e assumem uma forma de programas finalísticos, o esquema clássico de divisão 
dos poderes perde sua atualidade"[44]. 

Corroborando com o entendimento acima, Mauro CAPPELLETTI destaca que nas 
experiências radicais, "o ideal da estrita separação dos Poderes teve como conseqüência um 
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Judiciário perigosamente débil, e confinado, em essência, aos conflitos 'privados'"[45], em 
outras palavras, nos casos em que o princípio da separação dos Poderes foi interpretado de 
maneira extrema, o Judiciário se caracterizou por ser um órgão limitado a dirimir conflitos de 
ordem privada, o que, conseqüentemente, implica num Estado em que os cidadãos sofrem de 
limitações no que tange a efetivação dos direitos fundamentais. 

Cumpre destacar que a ingerência judicial no exercício do controle de políticas públicas[46] 
não representa ameaça alguma a sobrevivência da democracia. Conforme defende Estefânia 
Maria de Queiroz BARBOZA, "quando a inércia dos Poderes Executivo e Legislativo 
configurar um óbice ao regular funcionamento da democracia, é legítimo ao Judiciário atuar 
na efetivação dos direitos fundamentais sociais, justamente para permitir a manutenção do 
processo democrático"[47]. 

Nesse mesmo sentido, oportuno transcrever as palavras de Ana Claudia acerca da 
legitimidade do Poder Judiciário para realizar as determinações constitucionais, veja-se: 

  

Com efeito, ninguém discute a competência do Poder Legislativo para legislar sobre os 
direitos sociais; de igual modo, ninguém discute a competência do Poder Executivo para 
realizar ações administrativas para a prestação dos direitos sociais. No entanto, não é da 
competência de nenhum desses poderes decidir se garantirão ou não tais direitos, porque isto é 
uma determinação constitucional. Assim, sendo um órgão criado para concretizar os fins 
constitucionais, o Poder Judiciário está tão vinculado à Lei Fundamental quanto os demais 
poderes, gozando, portanto, de legitimidade para materializar tais direitos.[48] 

  

Ocorre que esta suposta intromissão do Poder Judiciário, no tocante a formulação e execução 
de políticas públicas, representa uma nova concepção sobre a democracia, haja vista que 
membros do quadro Judiciário, não-eleitos, limitam a discricionariedade dos representantes 
do povo escolhidos por meio de um processo eleitoral popular, mas com a finalidade de 
garantir a organização democrática. 

Sabe-se que a apreciação judicial de políticas públicas é um instrumento para a garantia da 
democracia, ao passo que, substancialmente, garante a maior aplicabilidade possível das 
normas constitucionais, inclusive dos direitos sociais. Entretanto, é imperioso frisar que a 
atividade jurisdicional ocorre mediante provocação, ou seja, através da instância judicial, mas 
não por meio do Poder Judiciário, ex officio.[49] 

Em regra, o Poder Judiciário não é competente para formular uma política pública, haja vista 
que esta função configura-se ato discricionário de outros Poderes da República, conforme 
definido pela Constituição. Ademais, a ausência de limite a atividade judicial, pode gerar 
graves conseqüências políticas, haja vista que o juiz, além da carência democrática para a 
elaboração de políticas públicas, não possui todos os elementos técnicos que viabilizem a 
alocação de recursos públicos de modo a atender o real conjunto de necessidades da 
sociedade, bem como há o risco de que a ingerência ilimitada e irrestrita do Judiciário pode, 
inclusive, representar um vicio democrático no que tange a própria instituição Judiciária.[50] 

Não obstante, a ideia  de que "não se atribui ao Poder Judiciário o poder de criar políticas 
públicas, mas tão-só de impor a execução daquelas já estabelecidas nas leis constitucional ou 
ordinárias"[51] comporta exceções. 
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Conforme já mencionado, a atividade judicial não possui o condão de elaborar políticas 
públicas, em substituição aos Poderes Executivo e Legislativo. Contudo, sempre que houver a 
procedência em casos em que a tutela jurisdicional for provocada, em razão da ineficiência da 
Administração Pública em garantir, de modo eficaz, um direito constitucional ou 
constitucionalmente fundamental, caberá, ao juiz, nesses casos, garantir a realização do 
interesse público.[52] 

Nesse sentido, para Mauro CAPPELLETTI, a atividade jurisdicional, embora seja a atividade 
de resolução de conflitos, envolve também, ainda mais durante o processo das demandas 
constitucionais, o exercício de atividades discricionárias, ou seja: o Poder Judiciário não é 
apenas um órgão de mera decisão sobre direitos, mas de reflexões políticas. 

  

É manifesto o caráter acentuadamente criativo da atividade judiciária de interpretação e de 
atuação da legislação e dos direitos sociais. Deve reiterar-se, é certo, que a diferença em 
relação ao papel mais tradicional dos juízes é apenas de grau e não de conteúdo: mais uma vez 
impõe-se repetir que, em alguma medida, toda interpretação é criativa, e que sempre se mostra 
inevitável um mínimo de discricionariedade na atividade jurisdicional. Mas, obviamente, 
nessas novas áreas  abertas à atividade dos juízes haverá, em regra, espaço para mais elevado 
grau de discricionariedade e, assim de criatividade, pela simples razão de que quanto mais 
vaga a lei e mais imprecisos os elementos do direito, mais amplo se torna também o espaço 
deixado à discricionariedade nas decisões judiciárias. Esta é, portanto, poderosa causa da 
acentuação que, em nossa época, teve o ativismo, o dinamismo e, enfim, a criatividade dos 
juízes[53] 

  

Aliás, "não existe discricionariedade na omissão do cumprimento da Constituição. Na 
verdade, trata-se de arbitrariedade que pode e precisa ser corrigida"[54]. Entretanto, é 
imperativo frisar que Judiciário não age com o animus elaborador da política pública, mas 
como instrumento de efetivação de Direitos fundamentais, enquanto dirime um conflito que 
atine ao interesse público. 

Ademais a Constituição da República, eu seu artigo 5º, inciso XXXV, apregoa que "a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"[55]. De tal sorte, "uma 
interpretação adequada do dispositivo leva à conclusão de que não somente lei, mas também 
atos, inclusive omissos, do Poder Legislativo e Executivo não podem ficar sem controle"[56]. 

Aliás, a função jurisdicional-concretizadora de direitos fundamentais não é nova. Hans 
KELSEN já militava a ideia de que na insuficiência normativa positivada ou consuetudinária, 
poderia o órgão Judicial estabelecer, no caso concreto, as condições materiais de fruição de 
um direito legalmente autônomo, desde que vinculado aos princípios gerais da ordem jurídica, 
veja-se: 

  

Mas também é possível que a ordem jurídica confira ao tribunal o poder de, no caso de não 
poder determinar qualquer norma jurídica geral que imponha ao demandado ou acusado o 
dever cuja violação o demandante privado ou o acusador público alegam, não rejeitar a 
demanda ou não absolver o acusado mas, no caso de ter por injusta ou não eqüitativa, quer 
dizer, como não satisfatória, a ausência de uma tal norma geral dar provimento à demanda ou 
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condenar o acusado. Isto significa que o tribunal recebe poder ou competência para produzir, 
para o caso que tem perante si, uma norma jurídica individual cujo conteúdo não é de nenhum 
modo predeterminado por uma norma geral de direito material criada por via legislativa ou 
consuetudinária. Neste caso, o tribunal não aplica uma tal norma geral, mas a norma jurídica 
que confere ao tribunal poder para esta criação ex novo de direito material. Costuma-se dizer 
que o tribunal tem competência para exercer a função de legislador. Isto não é completamente 
exato quando por legislação se entenda a criação de normas jurídicas gerais. Com efeito, o 
tribunal recebe competência para criar apenas uma norma individual, válida unicamente para 
o caso que tem perante si. Mas esta norma individual é criada pelo tribunal em aplicação de 
uma norma geral tida por ele como desejável, como "justa", que o legislador positivo deixou 
de estabelecer. Somente enquanto aplicação de uma tal norma geral não positiva é possível 
afirmar como justa (correta) a norma individual estabelecida pelo tribunal.[57] 

  

Outra questão importante é a alocação orçamentária para o cumprimento das decisões 
judiciais. Segundo Maurício Mesurini da COSTA "o orçamento possui um aspecto político ao 
destinar e distribuir as verbas públicas, assim revelando os rumos sociais e regionais. Um 
aspecto econômico ao manifestar as condições econômicas do Estado. Um aspecto técnico ao 
calcular receitas e despesas. Um aspecto jurídico ao atender normas constitucionais e 
legais"[58]. Aqui surge o principal conflito acerca do tema do controle substancial de políticas 
públicas: a impossibilidade de realização dos direitos judicializados sem interferências diretas 
no controle político orçamento público disponível ao Administrador Público para a 
maximização ativa do conjunto normativo fundamental. 

Eduardo APPIO entende que a atividade judiciária encontra sua barreira limítrofe quando vêm 
a interferir na gestão orçamentária do Estado, entendendo que o procedimento de formulação 
de políticas públicas deve ocorrer privativamente pelos Poderes Executivo e Legislativo e, a 
não observância desta privatividade[59], é incompatível com o sistema representativo 
nacional[60]. 

A posição de Eduardo APPIO demonstra a resistência que se coloca a plena efetividade dos 
direitos fundamentais, qual seja a reserva de função típica da Administração Pública e do 
Poder Legislativo, nos moldes da clássica visão do princípio da separação dos Poderes. 

Entretanto, este entendimento não pode prevalecer no conflito entre a efetivação da 
Constituição e a reserva de função típica do sistema republicano. Américo Bedê FREIRE 
JÚNIOR já indica que "a prévia previsão de despesa no orçamento não é um fim em si mesmo 
e que as normas constitucionais devem ser interpretadas em prol da máxima efetividade dos 
direitos fundamentais"[61]. 

Neste mesmo sentido se posiciona Ana Paula de BARCELLOS. Confira-se o trecho abaixo 
transcrito: 

  

...é certo que a delegação envolvida na representação política não é absoluta; não se trata de 
um 'cheque em branco' que admite qualquer tipo de decisão ou conduta por parte do 
representante. Nesse sentido, a liberdade do titular de um mandato político simplesmente não 
justifica ou autoriza decisões idiossincráticas, comprovadamente ineficientes ou simplesmente 
sem sentido. Assim, além da vinculação específica aos fins prioritários contidos no texto 
constitucional, a definição das políticas públicas e, conseqüentemente, do destino a ser dado 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8504



aos recursos públicos, sofre uma limitação jurídica genérica que decorre do próprio Estado 
republicano.[62] 

  

Portanto, quando a atividade judicial interferir na organização das finanças de um Estado, não 
se verifica a substituição, ou até mesmo a extinção, da atividade Executiva e Legislativa, mas 
a sua mínima e razoável limitação ou restrição para o alcance dos objetivos maiores de nossa 
ordem jurídica, os direitos fundamentais[63]. 

Não se olvida que esta ingerência é contrária a tradicional ideia da separação dos Poderes e da 
ideia tradicional de democracia. Contudo, na colisão entre os princípios fundamentais[64] da 
dignidade da pessoa humana e a reserva legal das típicas funções da República, é plausível a 
intromissão, desde que ocorra com justa razoabilidade e proporcionalidade. 

O embate entre o constitucionalismo e a democracia deve ser discutido durante o controle 
judicial de políticas públicas enquanto situação de colisão entre princípios fundamentais, e de 
tal modo, ser dirimido observados os critérios de ponderação[65] e mínima anulação do 
direito restringido.[66] 

Não se intercede aqui a ideia de que uma decisão judicial possa determinar a erradicação da 
pobreza, ou a realização de prestações sociais que inviabilizem a organização do Estado. A 
interferência deve ser mínima. Deve, por conseguinte, determinar a realização dos resultados 
mínimos a serem alcançados para a existência, ainda que básica, de condições de dignidade, 
reservando-se, ao poder público, o desenvolvimento progressivo daquela política pública. 

Na verdade, no Brasil criou-se um mito acerca do controle judicial de políticas públicas, 
baseado na incorporação não contextualizada da perspectiva tradicional da separação dos 
Poderes. 

Nos países em que a separação dos Poderes é extrema, as demandas contra o Estado são 
julgados por órgãos não-Judiciários. Isto porque não se admite que um poder venha a julgar as 
atividades e condutas alheias a sua organização. Sendo assim, a revisão dos atos 
administrativos e dos atos políticos é realizado dentro da mesma estrutura da República que 
lhe deu vida.[67] 

Entretanto, no Brasil, por determinação do poder constituinte, as demandas contra o Estado, 
bem como o controle de constitucionalidade das leis é realizado por um Poder alienígena a 
estrutura que, tipicamente, os concebe, o Poder Judiciário. A atividade de controle exercida é 
idêntica aos dos outros sistemas homogêneos, mas por órgão diferente. 

Eduardo APPIO, quando acusa a impossibilidade do controle da formulação de políticas 
públicas pelo Judiciário afirma que "a determinação de retirada de receita de uma determinada 
rubrica aprovada em lei ou a redestinação de verbas para as obras e serviços que o juiz reputa 
prioritários, culminaria por concentrar nas mãos do Judiciário as funções legislativa, executiva 
e judicial, convertendo-o num 'superpoder'"[68]. 

Não se trata da criação de um superpoder como dito, mas a imputação de uma atividade ao 
Judiciário que é essencial ao Estado Democrático de Direito.[69] 

Celso Antonio BANDEIRA DE MELLO, ao discorrer sobre os princípios constitucionais do 
Direito Administrativo brasileiro, ensina que não existe um poder que se fundamenta em sua 
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própria existência, mas uma prerrogativa que se fundamenta no dever de cumprimento de uma 
determinada função.[70] 

O que se pretende defender é que não se trata de concentrar nas mãos dos juízes poderes 
ilimitados, em razão de se fazer do Poder Judiciário um superpoder. É oportuno que se extraia 
dos ensinamentos do professor Celso Antonio BANDEIRA DE MELLO que os eventuais 
poderes atípicos à convencional função jurisdicional, que forem conferidos aos juízes não será 
uma livre concessão de prerrogativas, mas da auferição de instrumentos que viabilizem a 
realização dos comandos constitucionais. 

Para além dos argumentos já sucitados, deve-se reconhecer a necessidade de repensar os 
antigos institutos jurídicos legitimadores da ordem social, dentro dos parâmetros da 
Constituição da República, e não dos dogmas residuais de outros tempos.[71] "A Constituição 
não é estática, mas dinâmica, em continuo processo de aperfeiçoamento"[72] e, portanto, é 
importante a ressalva de que as variadas funções do Estado não podem ser continuamente 
interpretadas com base em valores concebidos e determinados para circunstancias e épocas 
pretéritas, cujos valores e ideais não mais condizem com a atual realidade jurídico-social. 

Não é vazia a letra da Constituição quando confere Judiciário a guarda da Constituição. A 
opção legislativa era, sem sombra de dúvida, a existência de interferências mútuas entre os 
Poderes, e a confiança, ao Poder Judiciário, de garantir o exercício das funções 
constitucionalmente previstas, objetivando-se dar maior aplicabilidade aos direitos 
fundamentais. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A revisão judicial de políticas públicas, embora amplamente debatido pela doutrina nacional, 
ainda é tema de grandes controvérsias e, conseqüentemente, precede grandes discussões 
acadêmicas. 

Conforme é sabido, o surgimento do Estado moderno representou não apenas um momento de 
transformação social, mas de inovações nas relações entre o Estado e os particulares. 

Ao longo do desenvolvimento do Estado Moderno e do Estado Social, em razão da grande 
intensidade da função legislativa, que positivou mais garantias do que a Administração 
Pública pode garantir, o Poder Judiciário tem sido o campo de conflito entre o poder público e 
os particulares. 

Dentre a doutrina, há aqueles que entendem que a intervenção do Poder Judiciário na 
atividade administrativa representa um risco democrático, haja vista que os membros do 
quadro Judiciário não são investidos nesta função pela via democrática, além de que esta 
intervenção seria contrária ao pressuposto da separação dos Poderes, positivada na Declaração 
de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 

Do contrário, existem aqueles que entendem que esta ingerência entre Poderes é compatível 
com a idéia de MONTESQUIEU de freios e contrapesos, sendo, portanto, saudável ao 
funcionamento e estruturação do Estado Democratico de Direito. 
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Entre esses, há aqueles que dizem que o Juiz, ao proferir decisões impositivas à 
Adminsitração Pública para garantir os direitos que compõem o ordenamento jurídico, cria 
políticas públicas em substituição ao agente político investido na função administrativa, ou 
seja, toma as vezes daquele que detém o Poder Discricionário de gestão dos recursos públicos. 

Outros, ainda, dizem que o caratre das decisões mandamentais contra a Fazenda Pública não 
se configuram como criação de políticas públicas, mas tão-só determinação de efetividade de 
direitos fundamentais. 

De fato, entende-se que esta distinção entre a natureza jurídica da decisão mandamental 
contra o Estado não importa significante diferença para o mundo jurídico, posto que, os 
efeitos da decisão, em respeito ao princípio da boa administração pública, concomitantemente 
com o princípio da proibição do retrocesso social, impõem ao administrador público o dever 
de incluir os recursos (sejam estes financeiros ou humanos ou técnicos) indispensáveis para 
garantir o seu cumprimento. 

Portanto, crie ou não, imediatamente, política pública, a decisão judicial desencadeará um 
processo que vinculará a Administração Pública a incluir em sua atividade de gestão de 
recursos, os meios indispensáveis à garantia continuada do serviço público que 
instrumentalizará um direito fundamental. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: O DIREITO À SAUDE NO 
BRASIL E NOS PAISES DO LESTE EUROPEU, SEGUNDO A 

PERSPECTIVA GARANTISTA DE FERRAJOLI 
 
 
 
 

Maria Goretti Dal Bosco 
 

RESUMO 
O presente estudo representa a primeira abordagem do trabalho de pesquisa em direito 
comparado, que avalia o direito à saúde nos países do Leste europeu, pós-admissão na União 
europeia, suas carências e as políticas públicas a serem desenvolvidas tanto pela União quanto 
no âmbito interno de cada país em busca do alcance dos níveis praticados atualmente em 
países já admitidos na União Europeia há mais tempo, comparando tais situações ao modelo 
brasileiro, de acordo com uma perspectiva garantista, nos moldes do pensamento de Luigi 
Ferrajoli. Ainda que os antigos membros da UE apresentem níveis consideráveis de qualidade 
do serviço de saúde aos seus nacionais, não ocorre o mesmo no que se refere aos países 
aceitos há menos tempo na Instituição, os quais se debatem com dificuldades de várias ordens 
na tentativa de alcançar o mínimo aceitável de prestações nesta área às suas populações. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO COMPARADO À SAÚDE; LESTE EUROPEU; 
BRASIL; CONSTITUIÇÃO EUROPEIA; GARANTISMO JURÍDICO. 
 
RESUMO 
Questo studio rappresenta il primo approccio alla ricerca in diritto comparato, che valuta il 
diritto alla salute nei paesi dell'Europa orientale, dopo l'ammissione all'Unione europea, le sue 
carenze e le politiche pubbliche per essere sviluppato sia l'Unione e sotto sistema di ciascun 
paese per trovare la gamma dei livelli attualmente praticata nei paesi già entrati nella UE per 
più tempo, confrontando queste situazioni il modello brasiliano, secondo una prospettiva 
garantizadora del garantismo, simile al pensiero di Luigi Ferrajoli. Mentre i vecchi Stati 
membri dell'UE hanno sostanziali livelli di qualità dell'assistenza sanitaria ai suoi cittadini, il 
caso nei confronti di paesi accettato meno tempo fà all’istituzione, cui sono alle prese con vari 
problemi nel cercare di raggiungere il rendimento minimo accettabile in questo settore per le 
loro popolazioni. 
PALAVRAS-CHAVES: DIRITTO COMPARATO ALLA SALUTE; L’EST 
DELL’EUROPA. BRASILE; LA COSTITUZIONE EUROPEA; GARANTISMO 
GIURÍDICO. 
 
 

  

Introdução  

             

               O presente estudo aborda os direitos fundamentais sociais, em relação às políticas 
públicas de garantia da saúde na União Europeia pós-admissão dos países do leste europeu, 
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fazendo uma comparação com o modelo brasileiro. O trabalho é parte dos estudos de pós 
doutorado da autora na Itália, sob a orientação do professor Luigi Ferrajoli. 

               Avalia-se o direito à saúde contemplado na Carta de Direitos Fundamentais da 
União Europeia, a qual integra o documento formal chamado Constituição Europeia, a partir 
das políticas públicas que são desenvolvidas pela Instituição em direção aos países membros 
do Leste, recém-admitidos, e algo sobre a prática da prestação dessa obrigação estatal em 
alguns dos novos Estados-membros. 

               A abordagem garantista do tema se deve à posição teórica de Ferrajoli, segundo a 
qual, o Estado de Direito deve ser um aparato político jurídico limitado pelo Direito, 
superando o processo que impõe uma subordinação dos direitos individuais e coletivos ao 
sucesso de planos econômicos. Significa que a garantia dos direitos fundamentais sociais, que 
dependem de prestações estatais, deve estar assegurada pela Carta de Direitos do Estado, 
enquanto questão sobre a qual nenhuma maioria política pode deixar de decidir, conforme os 
postulados da teoria garantista de Ferrajoli. 

               Assim, a avaliação dos dados encontrados na realidade de países como Romênia, 
Hungria e Polônia, entre outros Estados do Leste europeu, demonstra que, tal como no Brasil, 
os direitos fundamentais sociais, em especial o direito à saúde, permanecem à margem de um 
modelo distanciado da realidade social, sendo constantemente violados sob as mais diversas 
formas, numa espera surda e de poucas perspectivas de que o Estado, agora integrado à União 
Europeia, seja capaz de modificar. 

            

I. O direito à saúde na Constituição Europeia 

  

O direito à saúde, em primeiro plano, é um direito humano, consagrado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, no art. XXV,[1] o qual assegura um conjunto de outros 
direitos capaz de promover um padrão de vida que garanta a toda pessoa e a sua família, 
saúde e bem estar, incluindo-se nisto a alimentação, o vestuário, a habitação e os serviços 
sociais indispensáveis. 

               A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, em seu art. 35, estabelece que 
"cada cidadão tem direito de acesso à prevenção sanitária e de obter os cuidados médicos nas 
condições estabelecidas pela legislação e pelas práticas nacionais".[2] Isso não quer dizer, 
entretanto, que todo e qualquer cidadão, fora de seu domicílio dentro da União europeia, 
especialmente aqueles provenientes de países pertencentes ao Leste europeu e admitidos 
recentemente à Instituição. 

Isto porque, no que se refere às políticas públicas, previstas na parte III da Constituição, a 
Carta afirma que a ação da União será complementar às políticas nacionais para o setor, e 
voltada para a melhoria da saúde pública, prevenção contra doenças e redução dos riscos para 
a saúde física e mental.[3] 

Para atingir tais objetivos, as principais ações da União contempladas na Carta devem voltar-
se à luta contra os grandes flagelos, fomentando a investigação de suas causas, formas de 
transmissão e prevenção, assegurando às populações informações sobre saúde e educação, 
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além de atuar na vigilância, alerta e luta contra graves ameaças que ultrapassam as fronteiras 
de cada país. 

A busca por subsídios em ordenamentos estrangeiros e na realidade das políticas públicas 
praticadas pela União Europeia a partir do período pós-inclusão dos países do Leste na 
Instituição, e internamente, pelos próprios Estados nacionais, é uma tarefa muito difícil de ser 
realizada, dado que além de serem aqueles países detentores de uma realidade bastante 
diversa daquela registrada nos demais Estados da União, entrados até os anos 2000, cuja 
economia é estruturada - ainda que alguns atravessem períodos difíceis, como Grécia e 
Irlanda, possuem cada qual o seu próprio idioma, sendo necessário recorrer a outros idiomas 
para ter acesso àquelas informações. 

  

II. A realidade dos países do Leste 

  

                A maioria dos Estados do Leste europeu, saídos de sistemas comunistas e admitidos 
à União, enfrenta grave crise econômica e social. Os modelos de políticas públicas praticados 
no âmbito dos novos membros, no campo da saúde, em sua maioria, ainda patina nas práticas 
antigas, com deficiências dos mais variados gêneros. A Instituição começa, aos poucos, a 
adotar mecanismos comuns aos países do Leste, mas tudo ainda está longe de alcançar os 
padrões de saúde existentes na região mais estável econômica e socialmente. 

               As dificuldades começam em maio de 2004, quando dez novos membros são 
admitidos à União Europeia: oito países da Europa Central e Oriental (Estônia, Eslováquia, 
Eslovênia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia e República Checa), além de Chipre e Malta. 
Em janeiro de 2007, Bulgária e Romênia também aderem à União Europeia, totalizando 27 
membros. 

               A realidade dos novos membros não tem semelhança com a dos antigos: a maioria 
dos países do Leste está empobrecida e envolvida numa crise social e econômica sem 
precedentes. No começo de 2010, a União Europeia anunciou que 17% de sua população - ou 
85 milhões de pessoas - havia chegado ao final do ano de 2008 sujeita à pobreza, o que 
significou um ponto percentual a mais do que no ano anterior, ou cinco milhões de novos 
pobres. E a situação mais grave, de fato, foi vislumbrada no Leste, onde, na Letônia, que 
detém o maior índice, a pobreza atingia 26% da população, e na Romênia, chega a 23%. Para 
a UE, é "pobre" uma família que tem rendimentos inferiores a 60% da renda média no 
respectivo país, levando-se em conta o custo de vida, o que significa 13.600 euros ao ano, 
para um norueguês, e 1.900 euros, para um romeno.[4] 

               Uma das principais causas é o endividamento pessoal. Bancos europeus-ocidentais 
dominaram, a partir da queda dos regimes comunistas, o setor financeiro na CEE e 
conseguiram ganhos fartos. Todavia, assumiram enormes riscos: o valor total de seus 
empréstimos ao Leste europeu sobe a 1,5 trilhão de dólares - ou todo o PIB do Brasil.[5] 

               A diferença entre os números encontráveis na Europa do Ocidente e o Leste é 
significativo. Dados de 2004, de um estudo da London School of Economics,[6] concluiram 
que o tempo médio de vida de uma pessoa na Europa Ocidental é de 75,3 anos, enquanto na 
Polônia, um cidadão vive, em média, 69 anos. Na Lituânia, 40% dos homens fumam, 
enquanto na Polônia, 78% dos pacientes de hospitais dizem ter pago taxa extra aos médicos. 
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Esta prática foi vista in loco na Romênia, por exemplo, em cidades de médio porte, nas quais 
médicos do sistema cobram taxas dos pacientes para atendimento, apesar de o sistema em 
tese, haver estrutura pública para proporcionar os serviços públicos. 

               Na Hungria, que sustenta o maior índice de câncer de pulmão do mundo, 62% do 
salário dos médicos vêm de pagamentos informais. Em relação à taxa de mortalidade no Leste 
Europeu, é 2,5 vezes maior do que a registrada na Europa Ocidental.  Apesar desses dados, a 
orientação da União Europeia é de que cada Estado-membro seja livre para decidir sobre suas 
políticas em saúde, conforme o contexto e as tradições nacionais. Todavia, as políticas para o 
setor nos países devem partilhar determinados valores comuns, especialmente, "o direito a 
uma saúde pública de elevado nível e a igualdade de acesso a cuidados de saúde de qualidade, 
além da busca por uma integração das questões de saúde em todas as suas políticas".[7] 

               A Instituição destina anualmente mais de 50 milhões de euros para as atividades que 
se destinam a melhorar a segurança da saúde, incluindo a busca por redução das disparidades 
e a implementação de programas mais eficientes de informaçoes sobre questões de saúde aos 
usuários. Os recursos são distribuídos para diversos programas, como planejamento de 
situações de emergência em saúde, segurança dos doentes e prevencão de lesões e 
acidentes.[8] 

               As políticas previstas também determinam investimentos em melhoria da nutrição, 
consumo seguro de álcool, estilos de vida saudáveis e qualidade da saúde no envelhecimento, 
além de combate ao uso de tabaco e drogas, em busca da redução de doenças graves, como a 
AIDS e a tuberculose, e para fomentar a troca de conhecimentos e tecnologias nas questões de 
gênero, saúde infantil e doenças raras. 

               Tais políticas, entretanto, não têm sido capazes de reduzir as dificuldades que cada 
país do Leste europeu - uns mais do que outros - encontra para oferecer saúde de boa 
qualidade a todos os seus nacionais, por razões diversas, as quais cabe estudar na realidade de 
cada um dos Estados recém inseridos. 

               Em relação aos membros mais antigos da União Europeia, vários deles oferecem 
com sucesso sistemas universais de saúde,[9] como Alemanha - pioneira na modalidade na 
Europa - Holanda e Bélgica, mas as formas de financiamento e administração do setor são 
bastante diferenciadas do que se conhece no Brasil e não apresentam as dificuldades 
localizadas na realidade brasileira, ou nos países do Leste europeu. Nestes países, existem 
diferenças entre coberturas e contribuições e a grande maioria dos usuários é também 
contribuinte do sistema. O próprio governo financia um pacote de serviços básicos que são 
oferecidos por fundos de saúde, nos moldes dos procedimentos pagos pelo Sistema Único de 
Saúde no Brasil. Entretanto, nestes países existe uma competição entre os diversos seguros-
saúde, proporcionando ao usuário a escolha de sua preferência, enquanto os governos 
financiam o sistema e regulam as relações entre todos os envolvidos. 

               A dificuldade dos residentes nos países do Leste vai além da realidade vivida em 
seus Estados de origem, no que se refere à prestação sanitária, dado que esta depende, ainda, 
de um vinculo laboral no Estado para o qual se deslocam os cidadãos.[10] Logo, o 
atendimento de saúde está adstrito a um vínculo de trabalho, seja subordinado ou autônomo, 
para que o cidadão tenha direito de acesso aos serviços sanitários, exceção feita aos casos de 
emergência, para os quais recebem assistência, mas deve submeter-se à toda sorte de 
dificuldades que uma situação de certa forma irregular para os parâmetros da legislação da 
UE, possa acarretar. Assim, o direito a cidadania no que se refere à saúde se exerce 
essencialmente através do trabalho. 
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               A situação pode ser vista num panorama ainda mais grave ao se considerar a 
quantidade de pessoas que emigram em busca de trabalho fora de seus Estados de origem. Na 
Romênia, por exemplo, mais de quatro milhões de cidadãos vivem em outros países da UE, 
trabalhando nos mais variados tipos de serviços, geralmente aqueles destinados à mão de obra 
especializada de nível médio, em especial nas áreas de construção civil e de construção naval, 
além de uma grande parte que se dedica a trabalhos de todas as naturezas, na indústria em 
geral, no turismo e em serviços gerais que não exigem qualificação, como os de âmbito 
doméstico.[11] 

               Os esforços comunitários desde os anos 2000 têm sido concentrados sobremaneira à 
modernização e simplificação do regime de coordenação das políticas sanitárias dos diversos 
Estados-membros, como prevê o Regulamento n. 1408/71, que se relaciona à aplicação dos 
regimes de seguridade social aos trabalhadores com vínculo de subordinação e seus familiares 
que se deslocam no âmbito interno da Comunidade. Também se aplica aos trabalhadores 
autônomos, aos funcionários públicos, estudantes e aposentados. 

                Este Regulamento prevê três tipos de assistência sanitária: a) aquela direta aos 
trabalhadores migrantes segundo a qual, estes poderiam ter acesso ao sistema sanitário tanto 
do Estado de residência quanto do Estado no qual exercem sua atividade laborativa; b) outra 
assistência direta de modo a garantir o acesso aos sistemas sanitários dos países membros no 
decorrer de estadias temporárias em caso de emergência; c) a assistência segundo a qual, os 
cidadãos comunitários, depois de obter uma permissão especial, poderiam ir a outro Estado-
membro para receber tratamento, com direito ao reembolso das taxas do Estado prestador por 
parte do sistema de saúde do Estado de inscrição do paciente. 

               Uma modificação dessa legislação, no ano de 2004, através do Regulamento 
n.883/2004, estendeu o direito a esse atendimento também aos apátridas, aos refugiados que 
residem num Estado-membro que estão ou estiveram sujeitos à legislação de um ou mais 
Estados-membros, bem como aos seus familiares e sobreviventes (art. 2º, parágrafo I). "[... 
Isto significa que, pela primeira vez, a segurança social não configura simplesmente um 
instrumento, ou um meio de garantia para a realização da livre circulação dos trabalhadores, 
mas, sem dúvida, um direito autônomo."[12] 

               A mudança representa uma concepção mais ampla da segurança social que aquela 
restrita à da mobilidade das pessoas em um mercado comum, e uma tentativa de desvincular 
do trabalho a noção de "proteção social",[13] mas, efetivamente, não chega próximo do 
modelo ideal de política pública capaz de promover a integração dos diversos sistemas de 
saúde dos Estados-membros, e em muito maior grau de dificuldade, dos países do Leste 
europeu, há pouco admitidos à União. Mais do que isso, "[... o papel da Europa nas políticas 
públicas de saúde parece efetivamente destinado a crescer, mas até o momento é ainda incerto 
qual o modelo de coexistência entre saúde nacional e saúde europeia...]," o que demonstra "a 
necessidade de uma reforma mais estrutural, capaz de dar sequência à demanda de saúde dos 
cidadãos comunitários...]," ainda que a elaboração de uma estratégia comunitária geral em 
matéria de tutela da saúde "[...importe inevitavelmente um impacto direto sobre os sistemas 
de saúde singulares de cada Estado nacional."[14] 

               No Brasil, a crise das políticas governamentais em matéria de saúde pública é 
demonstrada pela insuficiência de estrutura necessária à garantia efetiva do direito 
fundamental e universal à saúde dos usuários (Constituição Federal, arts. 6º., caput e 
196),[15] os quais, em muitas ocasiões, se vêem obrigados a recorrer ao Poder Judiciário em 
busca da prestação estatal para ver atendidas suas carências. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8526



               A realidade brasileira, no que se refere à saúde, encontra similaridade com a situação 
de alguns países do Leste europeu inseridos na União Europeia, dado que ambos, o Brasil e 
aqueles Estados, encontram-se em fase de busca por soluções capazes de reduzir as inúmeras 
carências registradas no setor, as quais passam, em princípio, pela insuficiência de recursos 
financeiros, mas que também encontram barreiras difíceis de superar no que guarda à criação 
e implementação de políticas públicas adequadas às necessidades dos usuários, e no estilo de 
administração da saúde adotado pelos governos. 

As carências do setor de saúde no Brasil têm levado muitos usuários ao Poder Judiciário, em 
busca de prestações do Estado para as mais diversas necessidades, satisfeitas em incontáveis 
decisões dos juízes de primeiro grau e dos tribunais, o que tem levado alguns autores a 
considerar que o País atravessa um período de "judicialização da saúde".[16] Exemplo disso 
são as compras de medicamentos por ordem da Justiça, que em 2007 consumiram 526 
milhões de reais nas esferas federal, estadual e municipal. Somente no Ministério da Saúde os 
gastos com ações judiciais para a compra de medicamentos aumentaram 20 vezes entre 2005 
e 2008, passando de 2,5 milhões de reais para 48 milhões, valor suficiente para realizar 5,2 
milhões de consultas pré-natais e 130 mil partos normais num país que ainda sofre com 
elevadas taxas de mortalidade materna.[17] 

Esta realidade ainda não pode ser devidamente avaliada no âmbito dos países do Leste e na 
Corte Constitucional Europeia, que é o organismo de decisão final de todas as demandas que 
envolvem o direito comum dos Estados membros. De uma primeira sondagem, observou-se 
que as demandas junto à Corte da UE ainda não alcançam o nível praticado no Brasil, 
restringindo-se mais ao direito ao acesso à saúde por parte de cidadãos europeus saídos de 
seus Estados em busca de trabalho em outros países-membros e de aceder a tratamentos 
especializados também fora de seus países de origem. 

  

III. Garantismo juridico e direito à saúde  

  

O Garantismo Jurídico, desenvolvido por Luigi Ferrajoli, que tem o Estado de Direito como 
um aparato político jurídico limitado pelo Direito, superando o processo que impõe uma 
subordinação dos direitos individuais e coletivos ao sucesso de planos econômicos. Tendo 
como pressuposto a centralidade da pessoa, o Garantismo funciona como sistema de garantias 
que perpassa a Constituição e se apresenta como mecanismo de limitação dos poderes da 
Administração Pública. Desta forma, os poderes, sejam públicos ou privados, ficam 
funcionalizados aos direitos fundamentais.[18] Para o autor, existe a possibilidade de 
reinterpretar o contrato social, a partir da consideração de um esquema de justificação do 
Estado enquanto instrumento de tutela dos direitos fundamentais. Dessa forma, é lícito 
reconhecer o contratualismo como a primeira doutrina embrionária da democracia, "não 
apenas da democracia política ou formal (...) mas, também, e sobretudo, da democracia 
substancial, aquela em que é possível fundar sobre a garantia de seus direitos".[19] 

               No que se refere aos direitos fundamentais sociais, Ferrajoli se refere a um 
"garantismo social". Esse aspecto da teoria garantista está relacionado à necessidade de 
assegurar os direitos à sustentação básica dos cidadãos, como a saúde, a educação, o trabalho, 
a moradia, entre outros, os quais, segundo Ferrajoli,[20] devem ser considerados supraestatais 
- assim como todos os direitos fundamentais - de modo a impor-se um sistema de obrigações 
internacionais para a proteção desses direitos, especialmente em relação aos países mais 
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pobres. Esta é uma das teses defendidas pelo autor no âmbito internacional - que incluem 
também a desvinculação dos direitos fundamentais da noção de cidadania, para reconhecê-los 
a todas as pessoas em todos os países, independentemente de sua nacionalidade. Assim, 
segundo Ferrajoli,[21] todos os direitos devem ser concretizados diante de todos os poderes, e 
em todos os níveis, tanto estatal, quanto internacional. 

As garantias que asseguram os direitos sociais são pressuposto de desenvolvimento 
econômico e da sociedade,[22] dado que uma pessoa desnutrida não apresenta níveis 
adequados de produtividade e impede a geração da riqueza individual e coletiva. Se direitos 
sociais custam mais do que outros direitos, serão ainda mais custosos quando não satisfeitos, 
afirma Ferrajoli. 

As garantias, segundo Ferrajoli,[23] são de duas espécies: garantias primárias e secundárias. 
As primárias, ou de primeiro grau, previstas em normas primárias, implicam a obrigação de 
prestações ou a proibição de lesões dispostas como garantias de um direito subjetivo; as 
garantias secundárias, contempladas em normas secundárias, significam a obrigação de anular 
ou de condenar um ato inválido ou da responsabilidade por um ato ilícito. Assim, as garantias 
primárias representam garantias dos próprios direitos, enquanto que as secundárias, dizem 
respeito à anulabilidade e responsabilidade por desrespeito às garantias primárias. 

A teoria garantista vislumbra, na estrutura nomodinâmica do direito moderno, a obrigatória 
distinção entre os direitos e suas garantias, em virtude do princípio da legalidade como norma 
de reconhecimento das normas positivamente existentes.[24] Também é a mesma estrutura 
que obriga a admitir que os direitos existem se, e só se, estão normativamente estabelecidos, 
da mesma forma como as garantias constituídas pelas obrigações e as proibições 
correspondentes existem se, e só se, também elas se encontram normativamente 
estabelecidas,[25] sendo válido o raciocínio tanto para os direitos de liberdade, chamados 
negativos, quanto para os direitos sociais, chamados positivos. 

Aos direitos sociais estão vinculadas obrigações ao Estado, e os conteúdos são 
predetermináveis, o que não ocorre com os limites, que podem ser estabelecidos de forma 
diferente, conforme o tempo, o lugar, o estágio de desenvolvimento econômico, ou outros 
fatores. Assim, aos direitos à saúde, à educação, entre outros, correspondem obrigações 
variáveis, de acordo com os níveis de vida previstos em cada ordenamento. Os direitos 
fundamentais correspondem, então, "[...] a carências vitais da pessoa historicamente e 
culturalmente determinados". Logo, a qualidade, quantidade e grau de garantia desses direitos 
é que definem a qualidade de uma democracia e dão a dimensão do progresso alcançado.[26] 

O que caracteriza as garantias dos direitos sociais, segundo Ferrajoli,[27] é o fato de que a 
intervenção do poder público comporta uma redistribuição da riqueza. Devem ser assegurados 
níveis mínimos de igualdade e subsistência, financiados através de recursos oriundos da carga 
fiscal progressiva, imposta aos mais ricos. Uma tal situação somente poderia advir da previsão 
constitucional das garantias primárias dos direitos sociais, assim como, de um sistema de 
controle do inadimplemento das obrigações do Estado, com a introdução, na Constituição, de 
vínculo rígidos de equilíbrio dos investimentos sociais, através do estabelecimento, como 
exemplo, de cotas mínimas no orçamento estatal destinadas à garantia daqueles direitos.[28] 

Ferrajoli[29] afirma não ser verdadeiro que os direitos sociais não podem ser garantidos como 
os demais, porque os atos necessários para sua satisfação seriam inevitavelmente 
discricionários, não formalizáveis e não suscetíveis de controle e coerção jurisdicional. Isso 
pode ser desmentido pela experiência jurídica mais recente, que tem ampliado a proteção 
jurisdicional por meio de diferentes mecanismos (medidas urgentes, ações reparatórias e 
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similares), em especial, nos campos dos direitos à saúde, à seguridade social e a uma 
retribuição justa. Esses direitos têm o valor de princípios informadores do sistema jurídico 
amplamente utilizados na solução de controvérsias pela jurisprudência dos tribunais 
constitucionais. 

A realidade, entretanto, aponta para o quanto pode ser diferente a possibilidade da realização 
política das garantias, como diz Ferrajoli,[30] na ordem interna e, mais difícil ainda, na ordem 
internacional. É que a satisfação dos direitos sociais é custosa e incompatível com a lógica do 
mercado, ou, pelo menos, impõe limites a ele. Os obstáculos, assim, têm natureza política, o 
que leva o autor a afirmar que o desafio das forças democráticas é, exatamente por isso, 
também político, e consiste, hoje mais do que nunca, na luta pelos direitos e suas 
garantias.[31] 

O direito à saúde constitui uma garantia primordial à sociedade, uma vez que se trata de um 
direito essencial à vida. Ferrajoli o considera como conteúdo do direito à sobrevivência, junto 
com o direito ao trabalho com relativa estabilidade.[32] Esse direito compreende, segundo 
autor, não apenas a garantia de acesso à cura adequada de doenças, mas também, a serviços 
apropriados de prevenção de doenças, a receber informações sobre o próprio estado de saúde, 
a participar das decisões terapêuticas de tratamento e a ser ressarcido de danos injustos à sua 
saúde, e, inclusive, o direito de morrer com dignidade.[33] 

Como se deduz das argumentações expostas, a teoria garantista se presta a fundamentar a 
aplicação da legislação nacional e estrangeira, respectivamente, no âmbito de suas jurisdições, 
visando a garantia do direito à saúde, na medida em que os direitos fundamentais não 
dependem apenas de previsão constitucional, mas, também, da definição e implementação de 
políticas públicas capazes de assegurar a efetividade desses direitos. 

No âmbito do direito pátrio, a Constituição brasileira garante a todos os cidadãos o direito à 
saúde, por força de vários dispositivos constitucionais. É um direito garantido, mas que 
depende da ação positiva do Estado para sua efetivação. A Carta de 1988 dispõe que a saúde é 
um direito que deve ser estendido a todas as pessoas e, enquanto dever do Estado deve ser 
garantido mediante políticas sociais e econômicas, não se restringindo somente em coibir a 
disseminação de doenças que colocam em risco a coletividade, mas em atuar de forma 
abrangente, de efetivar verdadeiramente o acesso igual, universal e de qualidade. 

No que se refere à doutrina brasileira, Ingo Sarlet identifica-se, de certo modo, com a posição 
de Ferrajoli, quando afirma que o direito à saúde, ao lado de outros direitos fundamentais, 
compõe o mínimo a propiciar à pessoa o pleno desenvolvimento de suas aptidões, em todas as 
suas formas, enquanto que as normas de direitos fundamentais, "[... são direta 
(imediatamente) aplicáveis na medida de sua eficácia, o que não impede que se possa falar de 
uma dimensão 'programática' dos direitos fundamentais."[34] 

O autor considera que existe uma "inequívoca imbricação" entre questões avaliadas 
normalmente como "meramente" políticas, econômicas, sociais ou culturais, e a ordem 
jurídica, enquanto não se pode esquecer que o jurídico - não apenas no que se refere à saúde - 
é limitado pela realidade social, econômica e cultural de determinada sociedade.[35] Assim, a 
efetividade dos direitos fundamentais não se resume à sua previsão na norma jurídica, mas se 
transforma num problema de políticas de direitos fundamentais. Disto se pode deduzir que o 
distanciamento entre as previsões normativas e as práticas governamentais nasce, também, da 
ausência de políticas públicas capazes de efetivar as chamadas "garantias primárias" a que se 
refere Ferrajoli. 
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Ademais disso, sustenta Sarlet, a saúde não é dever apenas do Estado, mas também um 
compromisso da família, da sociedade e de cada pessoa, sendo certo que a ausência de 
solidariedade e responsabilidade do poder público e da comunidade, impõe cada vez mais que 
a saúde não seja além de uma "[... mera promessa insculpida no texto da nossa Constituição". 
A constatação implica repensar as formas de participação das comunidades na definição e 
implementação das políticas públicas para os direitos fundamentais sociais, neste caso, o 
direito à saúde, para que a interveniência dos destinatários, de forma mais estreita junto ao 
Poder Público, se transforme em compromisso conjunto na busca da efetividade dos direitos. 

Entre os autores brasileiros, José Eduardo Faria, esposa a concepção de que a efetivação dos 
direitos fundamentais passa pela "[... implementação e execução de programas 
emancipatórios...]", os quais pressupõem a "[... extensão da cidadania do plano meramente 
político-institucional para os planos econômicos, social, cultural e familiar, assegurando-se o 
direito dos indivíduos de influir nos destinos da coletividade".[36] 

  

CONCLUSÃO 

  

               Da abordagem realizada como resultado dos primeiros estudos sobre a garantia do 
direito a saúde no Brasil e nos países do Leste recém admitidos à União Europeia vislumbra-
se uma realidade semelhante entre aqueles países e o Brasil. As dificuldades ocasionadas pelo 
mau gerenciamento de recursos e de estruturas também está presente em boa parte dos países 
recém admitidos, em graus diferentes conforme seja a situação econômica de cada Estado-
membro. Nos mais pobres, como Romênia e Hungria, por exemplo, se pode deparar com 
realidades muito parecidas com a brasileira, com falta de médicos especialistas, leitos nos 
hospitais e equipamentos de tratamento de alta complexidade, entre outros. 

               As limitações levam ao crescimento dos índices de doenças graves entre a 
população, como as ligadas ao consumo exagerado de fumo e de álcool. A legislação da 
União Europeia ainda não é suficiente para implementar em cada novo Estado-membro 
estratégias conjuntas com as autoridades nacionais para uma política de saúde capaz de 
aproximar-se daquela existente Estados mais antigos na Instituição, e, tampouco, tem previsão 
de que isso possa ocorrer em curto prazo. 

               O direito à saúde dos imigrantes se restringe ainda ao vínculo de emprego ou 
trabalho autônomo, além de algumas outras situações, como a dos apátridas e refugiados e 
seus familiares e sobreviventes, desde que oriundos de um dos Estados-membros. Esse 
quadro, aliado à crise econômica que afeta tanto Estados pobres quanto ricos, se transforma 
em combustível para um quadro de desalento entre os cidadãos dos mais novos Estados 
admitidos à Instituição, os quais, tal como no Brasil, não encontram estrutura, médicos ou 
tratamentos adequados às suas enfermidades. 

               A resposta da União Europeia a essa situação é ainda uma incógnita e os estudos a 
serem desenvolvidos poderão oferecer respostas mais concretas e consistentes. Ao lado das 
questões gerais, como a saúde pública, no âmbito da União, existem as estruturas e políticas 
nacionais de cada Estado-membro, as quais devem ser respeitadas pelas políticas gerais, por 
determinação da Constituição europeia. Das soluções que forem implementadas de modo 
conjunto entre a União e os países membros podem resultar estratégias capazes de orientar 
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novos modelos de gestão que assegurem prestações de garantia ao direito à saúde enquanto 
direito fundamental. 
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DO DIREITO À SAÚDE: POLÍTICAS PÚBLICAS DE PLANEJAMENTO 
FAMILIAR  

 
DEL DERECHO A LA SALUD: POLÍTICAS PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 
 
 
 

Jussara Schmitt Sandri 
 

RESUMO 
O planejamento familiar, dedicado especialmente a pessoas economicamente hipossuficientes, 
demanda ações governamentais destinadas ao controle da natalidade e à promoção de serviços 
de informação e de saúde reprodutiva, respeitado o princípio da autonomia da vontade. No 
exercício da paternidade responsável e mediante um efetivo projeto parental, estará 
resguardada tanto a saúde da gestante, quanto do feto e posteriormente da criança, sendo 
necessário, dentre outras ações, acompanhamento médico desde o pré-natal. O estudo de 
referidas questões se mostra relevante, na medida em que a implementação de políticas 
públicas de planejamento parental pode viabilizar o acesso ao direito à saúde familiar, 
contribuindo, desta forma, para a garantia e manutenção do princípio da dignidade da pessoa 
humana.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DA PERSONALIDADE; FAMÍLIA; PATERNIDADE 
RESPONSÁVEL; PLANEJAMENTO PARENTAL; SAÚDE REPRODUTIVA. 
 
RESUMEN 
La planificación familiar, dedicada especialmente a las personas económicamente hipos 
suficientes, exige acciones gubernamentales destinadas al control de natalidad y a la 
promoción de servicios de información y de salud reproductiva, respetándose el principio de 
la autonomía de voluntad. En el ejercicio de la paternidad responsable y por medio de un 
proyecto paternal eficiente, estará protegida tanto la salud de la gestante, como la del feto y 
posteriormente del niño, siendo necesario, entre otras acciones, acompañamiento medico 
desde el prenatal. El estudio de dichas cuestiones se muestra relevante, considerando que la 
aplicación de políticas públicas de planificación parental puede tornar viable el acceso al 
derecho a la salud familiar, aportando, de esa manera, a asegurar y mantener el principio de la 
dignidad de la persona humana. 
PALABRAS-CLAVE: DERECHO DE LA PERSONALIDAD; FAMÍLIA; PATERNIDAD 
RESPONSABLE; PLANIFICACIÓN PARENTAL; SALUD REPRODUCTIVA. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

O direito à saúde vincula-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, o 
planejamento familiar será enfocado no âmbito dos direitos da personalidade, mediante a 
análise da realidade atual do país, com destaque ao exercício da paternidade responsável. 
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A saúde pública é dever do Estado e demanda ações de vigilância e de intervenções 
governamentais que resultem numa vida saudável à pessoa, proporcionando qualidade de vida 
e conciliando os interesses do indivíduo aos interesses da família e da sociedade. 

Serão discutidas formas de planejamento e de implementação de políticas públicas de saúde 
reprodutiva, para melhoria da saúde pública, possibilitando o uso de métodos contraceptivos e 
o acesso a serviços de saúde adequados, o que beneficia também os filhos, por viabilizar o 
exercício da paternidade responsável, proporcionando a devida assistência moral, afetiva, 
intelectual e material. 

Apresentar-se-ão controvérsias, sendo abordadas as discussões mais significativas, 
enfatizando que, na realização de políticas públicas de planejamento familiar, é imperioso que 
o Estado respeite o princípio da autonomia da vontade. 

Por fim, serão apresentadas algumas sugestões de ações efetivas do governo que garantam 
informação, assistência especializada e acesso a todos os recursos que permitam a opção livre 
e consciente por ter ou não ter filhos, pelo espaçamento e número de gestações e pelo método 
anticoncepcional mais adequado aos seus desejos e condições orgânicas, mediante programas 
educacionais e assistenciais destinados especialmente à população carente, cabendo ao 
Ministério Público cobrar ações concretas do Governo e fiscalizar as políticas públicas de 
planejamento familiar.  

  

  

1 DO DIREITO À SAÚDE NO CONTEXTO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

  

Os direitos da personalidade reconhecem os valores inerentes à pessoa humana, 
imprescindíveis ao desenvolvimento de suas potencialidades físicas, psíquicas e morais, tais 
como a vida, a saúde física e psíquica, dentre outros.  

De acordo com Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade são aqueles "reconhecidos 
à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no 
ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a 
higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos"[1],  vinculados de 
forma indissociável ao reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, como 
qualidade necessária ao incremento das potencialidades físicas, psíquicas e morais de todo ser 
humano. 

Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão refere-se à teoria da personalidade, 
esclarecendo que 

  

A partir do desenvolvimento da teoria da personalidade, abriu-se um novo campo para a 
expansão dos direitos personalíssimos da pessoa humana, entre tais direitos, está a liberdade e 
a dignidade humana. A dignidade humana está garantida pela Constituição Federal e há de 
considerar a incidência da Constituição no Direito Civil.[2] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8539



  

A personalidade é um valor[3] e como tal "refere-se ao que de mais íntimo o indivíduo possa 
ter, e isto é vulnerável durante toda a existência"[4], sendo certo que "os direitos da 
personalidade são limites impostos contra o poder público e contra os particulares na proteção 
da pessoa humana, garantindo o seu desenvolvimento e sua própria existência"[5]. 

No âmbito do Código Civil, é possível observar que 

  

a tutela da pessoa natural é construída com base em três preceitos fundamentais constantes no 
Texto Maior: a proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); a solidariedade social, 
inclusive visando a erradicação da pobreza (art. 3º, I e II); e a igualdade em sentido amplo ou 
isonomia.[6] 

  

De acordo com Cifuentes, os direitos da personalidade pertencem "à ordem privada, pois 
estão reconhecidos e proclamados como uma espécie de direitos dotados de proteção 
civil"[7], e os direitos fundamentais constituem uma forma de "tutela pública, aspirando a pôr 
o indivíduo sob a proteção do ordenamento político."[8] 

A integridade física é um "modo de ser físico da pessoa, perceptível mediante os sentidos", 
sendo "digno de tutela o interesse público relativo à integridade física dos indivíduos, na 
medida em que tal integridade constitui condição de convivência normal, de segurança, de 
eficaz desenvolvimento da atividade individual profícua".[9] 

No que tange ao direito à saúde, é necessário "manter-se a higidez física e a lucidez mental do 
ser"[10], de modo que o indivíduo tem garantido o direito de não ter o seu corpo violado 
fisicamente, porque a "ideia de saúde associa-se com a ideia de bem. O estado natural do ser 
humano seria o estado de pleno gozo de suas faculdades físicas e psíquicas, o estado de 
perfeito bem estar, denominado saúde" [11]. 

Nesse contexto, o direito à saúde concilia os interesses do indivíduo aos interesses da família 
e da sociedade, fundado na regra básica da convivência, permitindo, de um lado, que a pessoa 
desenvolva plenamente todas as suas aptidões, contribuindo para o progresso da sociedade, e 
por outro, a preservação da saúde lhe possibilita a comodidade para o alcance de seus 
objetivos particulares.[12] A propósito, José Jairo Gomes leciona que 

  

talvez seja a família o lugar onde com mais expressividade se revelem os sentimentos de 
solidariedade e cooperação entre os indivíduos. É ela o abrigo seguro contra a angústia 
existencial do ser humano, contra os sentimentos de insegurança e de desamparo que o 
fustigam. Com efeito, a cooperação familiar é vital para o desenvolvimento integral da pessoa 
desde a concepção até os últimos instantes de vida, seja no plano individual, seja no coletivo, 
seja sob o aspecto espiritual, seja, enfim, sob o material.[13] 
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Denota-se, deste modo, que a saúde do ser humano possui uma dimensão social, pois ao 
cuidar do indivíduo estar-se-ia cuidando da sociedade, e, no mesmo vértice, ao tratar da saúde 
coletiva, cuidar-se-ia da saúde individual, o que é possível ocorrer por meio de uma justiça 
distributiva e a consequente organização da solidariedade social. Neste sentido manifesta-se 
Osmir Antonio Globekner: 

  

É importante verificar como esse conceito aproxima a definição de saúde do conceito de 
cidadania e de dignidade da pessoa humana, pois, por ele, desfrutar de um adequado estado de 
saúde, significa para o indivíduo, não só viver uma vida longa e saudável, mas também 
possuir os conhecimentos que o habilitem a tanto, significando também desfrutar de um nível 
decente de vida; ou seja, ter condições para desenvolver suas capacidades e exercitar suas 
opções de vida e de desenvolvimento humano.[14] 

  

A Constituição Federal, por meio do art. 196, reconhece a saúde como direito social e dever 
do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas sociais e econômicas 
comprometidas com a redução do risco de enfermidades e de outros gravames.[15] 

Para Canotilho, "os direitos consagrados e reconhecidos pela constituição designam-se, por 
vezes, direitos fundamentais formalmente constitucionais, porque eles são enunciados e 
protegidos por normas com valor constitucional formal."[16] 

Segundo o entendimento de Osmir Antonio Globekner: 

  

O conceito de saúde que resulte da contextualização social é que haverá de revestir ou 
preencher o direito à saúde. É a este conceito, comunitariamente construído, que deverá 
reportar-se o legislador, o administrador, o juiz, ou, em geral, o aplicador do Direito ao buscar 
dar consequência à previsão constitucional do direito à saúde.[17] 

  

O direito à saúde refere-se ao bem estar e à qualidade de vida das pessoas, sendo um 
pressuposto ao exercício da cidadania, consubstanciado como um dos direitos fundamentais 
sociais. De acordo com os ensinamentos de Maria de Fátima Magalhães Jorge: 

  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde, como direito 
subjetivo público, oponível ao Estado, é apontado em várias partes da Constituição vigente. 
Está incluído no rol dos direitos sociais, art. 6º, alinhando-o, o legislador constituinte, lado a 
lado com outros direitos que necessitam da prestação positiva do Estado para sua efetiva 
realização, via políticas públicas.[18] 

  

Ocorre, porém, que alguns "atentados à integridade dos indivíduos são considerados legítimos 
pelas legislações, obrigando, inclusive, os mesmos, a se submeterem a esses atentados sem o 
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direito de recusa".[19] Neste caso, a possibilidade de atentado à integridade física é fundada 
"na prevalência do interesse público sobre o interesse individual, mesmo diante da perspectiva 
de violação de um direito da personalidade"[20], pois tratam-se de 

  

deveres jurídicos com profunda incidência na área da personalidade humana, nos quais a lei 
visa primacialmente a protecção de interesses colectivos, ou nos quais a lei, embora visando 
prioritariamente interesses privados, não quis deixar a respectiva tutela na livre 
disponibilidade dos interessados particulares.[21] 

  

Consideram-se lícitos, deste modo, alguns atentados à integridade física que sejam impostos 
legalmente, visando à saúde pública, mediante, por exemplo, a "obrigatoriedade de submeter-
se o indivíduo a tomar as vacinas nas campanhas obrigatórias promovidas pelo Ministério da 
Saúde".[22] 

Nesse contexto, o Decreto 78.231, de 12 de agosto de 1976, que regulamenta a Lei 6.259, de 
30 de outubro de 1975, dispõe sobre "a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, 
sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças, e dá outras providências."[23] 

De acordo com a referida legislação, se houver necessidade, e em nome da saúde pública, o 
governo possui a prerrogativa de impor a vacinação na população, independentemente de 
consentimento. Nesse sentido é importante ressaltar que 

  

As vacinas obrigatórias no Brasil são a BCG, contra tuberculose; a Sabin, contra a 
poliomielite; a Tríplice, contra tétano, coqueluche e difteria; a vacina contra sarampo e a 
MMR, contra sarampo, caxumba e rubéola. Além dessas, o Governo providencia vacinas em 
alguns casos de ameaça de epidemia, como as de meningite. A poliomielite é considerada 
erradicada, mas as campanhas de vacinação contra a doença ainda acontecem em todo o 
País.[24] 

  

Ora, o Estado, cumprindo seu dever de preservar a saúde dos cidadãos, impõe a vacinação 
compulsória, ainda que sem o consentimento individual, para o bem estar da coletividade, 
além de proporcionar inúmeras outras formas de garantia à saúde pública. 

A Constituição Federal consagrou como fundamental o direito à saúde, atribuindo ao Poder 
Público o dever de promover políticas públicas, tendo conferido ao indivíduo a possibilidade 
de reivindicar do Estado a garantia de acesso, universal e gratuito, a todos os tratamentos 
disponíveis, preventivos ou curativos, inclusive com o fornecimento de medicamentos 
necessários à preservação da saúde. 

A pessoa é o bem supremo da ordem jurídica, o seu fundamento e o seu fim[25], uma vez que 
o princípio da dignidade da pessoa humana pressupõe que o direito individual e social à 
saúde, como um direito fundamental, especialmente em relação aos economicamente 
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hipossuficientes, deve ser oferecido e garantido, voluntária e gratuitamente, pelo Poder 
Público. 

Aliás, o princípio da dignidade humana "constitui valor-guia não apenas dos direitos 
fundamentais, mas de toda a ordem jurídica constitucional e infraconstitucional".[26] Nesse 
diapasão, Leandro Soares Lomeu esclarece que 

  

O princípio da dignidade a pessoa humana exerce função instrumental integradora e 
hermenêutica na ordem jurídica como um todo e, especialmente, no direito de família, 
servindo de parâmetro para aplicação, interpretação e integração de todo o ordenamento 
jurídico. É a idéia consagrada do macroprincípio, ou, o princípio dos princípios.[27] 

  

Não se pode olvidar, contudo, dos princípios da legalidade e da discricionariedade, atrelados 
ao Poder Público. Entretanto, tais princípios não podem prevalecer sobre valores como a vida, 
a dignidade da pessoa humana, a proteção e a solidariedade social, que são bases e 
fundamentos constitucionais. 

Nesse diapasão, vale lembrar que todos os seres humanos são igualmente dignos de respeito. 
O princípio axiológico é o potencial humano universal, o que cada pessoa possa ter feito dele. 
[28] 

Hodiernamente vive-se numa sociedade em que a relação social universal é a mercadoria[29], 
e que o que importa não é o conteúdo das interações entre os indivíduos, mas a lucratividade 
na relação. Os relacionamentos ocorrem, muitas vezes, não pelos valores intrínsecos de cada 
pessoa, mas pela sua capacidade de produzir mais-valia. 

Ocorre, porém, "uma ampla gama de posições que, numa extremidade, dá primazia aos 
direitos individuais e à liberdade e, na outra, dá maior prioridade à vida comunitária ou ao 
bem das coletividades."[30] 

Desse modo, os indivíduos que se identificam com a mercadoria, e não com o outro, passam a 
se enxergar apenas como objeto, e não como pessoa. O capital, ao transformar tudo em 
mercadoria, não dá espaço para a construção da identidade, de modo que não se constrói uma 
identidade, mas uma aparência de realidade. Ainda que de forma inconsciente, se consome o 
que não é necessário, não o que faz bem, mas o que traz lucro, mesmo que seja prejudicial à 
saúde e que destrua o planeta.[31] 

Observa-se, assim, o cenário da modernidade, no qual a política resume-se a governo, o 
espaço público é fatalmente reduzido a um mínimo desprezível, o privado meramente 
transformado em intimidade, e o homem, como um ser controlado.[32] 

Entrementes, ao se promover a dignidade da pessoa humana, protege-se a saúde do indivíduo, 
sua vida, a sociedade e o direito, uma vez que "o direito à vida é o fundamento de todos os 
direitos. A ética da vida se insere por essa via na universalidade dos valores. Quem diz 
dignidade humana diz justiça".[33] 

O Estado deve garantir a eficácia dos direitos fundamentais, que se revelam como 
pressupostos para a vida do cidadão, contribuindo efetivamente para a promoção da dignidade 
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da pessoa humana. Ora, se o direito à saúde se consubstancia em um direito público subjetivo, 
exige-se do Poder Público uma atuação positiva para sua eficácia e garantia. 

  

  

2 DO PLANEJAMENTO FAMILIAR COMO UM DIREITO À SAÚDE E AO 
EXERCÍCIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL 

  

O direito à saúde reflete a possibilidade de uma vida saudável ao cidadão, proporcionando 
qualidade de vida, que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A saúde pública, como dever do Estado, demanda formas distintas de organização social e 
política, mediante a implementação de sistemas e serviços de saúde, atuando por meio de 
ações de vigilância e intervenções governamentais. 

Nesse diapasão, o planejamento familiar se apresenta como uma maneira eficaz de preservar e 
garantir a saúde pública, na medida em que possibilita o uso de métodos contraceptivos e o 
acesso a serviços de saúde adequados. 

A Constituição Federal de 1988, no § 7º do art. 226[34], apresenta o princípio da paternidade 
responsável, estimulando o planejamento familiar, uma vez que o nascimento de filhos 
demanda recursos de natureza física, social e econômica, o que importa na necessária 
consciência do casal em relação aos deveres oriundos desse processo de escolha. 

A paternidade responsável, como princípio, é igualmente prevista nos artigos 3º e 4º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda, no inc. IV do art. 1.566 do Código Civil, 
podendo ser conceituada como "a obrigação que os pais têm de prover a assistência moral, 
afetiva, intelectual e material aos filhos."[35] 

Os pais, além de proverem o sustento dos filhos, devem socializar e educar as crianças com 
responsabilidade e companheirismo na manutenção e fornecimento dos recursos alimentares e 
educacionais das crianças. Deste modo, a paternidade responsável acaba por fortalecer as 
relações, estimulando e construindo laços baseados no respeito, no afeto e na solidariedade. 

O art. 1.634 do Código Civil dispõe sobre o poder familiar, que inevitavelmente "ainda 
conserva uma carga de supremacia e comando que não se coaduna com o seu verdadeiro 
sentido, já que os pais têm, com relação aos filhos, não só poder, mas um complexo e 
relevante conjunto de deveres relativos a guarda, sustento e educação."[36] 

O poder familiar envolve direitos e deveres na relação entre pais e filhos, como os deveres de 
assistência, auxílio e respeito mútuo. Nesse sentido, Clayton Reis adverte que 

  

É absolutamente irresponsável a geração do filho sem que sejam analisadas e ponderadas as 
conseqüências advindas do seu nascimento e, o seu ingresso na ordem jurídica e social. 
Ademais, o próprio Estado impõe dever Constitucional à família no sentido de proceder com 
os cuidados necessários na manutenção e educação do novo ser humano, igualmente, 
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responsabiliza criminalmente os pais pelos maus tratos (art. 136 CP), abandono material (art. 
244 CP) e abandono intelectual (art. 247 CP) dos filhos que estejam sob o seu poder familiar. 
Dessa forma, sob esse prisma o planejamento familiar assume uma posição importante e 
valiosa, na medida em que conscientiza os pais de seus deveres e obrigações diante do novo 
ser humano gerado.[37] 

  

O homem e a mulher possuem a liberdade de escolher se terão filhos, quantos pretendem ter e 
a diferença de idade entre as crianças. O planejamento familiar contribui para a saúde da 
mulher e da criança, possibilitando ao casal, também, uma análise criteriosa para posterior 
opção pelo tipo de educação que será dado aos filhos e quais as condições de vida que lhes 
serão proporcionadas. 

A propósito, vale conceituar o planejamento familiar, que é o 

  

exercício do direito da mulher ou do casal à informação, à assistência especializada e ao 
acesso a todos os recursos que lhes permitam a opção livre e consciente por ter ou não ter 
filhos, pelo espaçamento e número de gestações e pelo método anticoncepcional mais 
adequado aos seus desejos e condições orgânicas, sem coação de qualquer origem.[38] 

  

A Resolução Normativa nº 192 de 27/05/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
define o planejamento familiar como "um conjunto de ações de regulação da fecundidade que 
garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 
homem ou pelo casal". [39] Deste modo observa-se que os direitos de reprodução humana "se 
ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir 
livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de 
ter a informação e os meios de assim o fazer."[40] 

A liberdade de escolha, proporcionada pelo planejamento familiar, garante à família o livre 
exercício de um direito constitucional, consubstanciado no planejamento do núcleo familiar 
de forma consciente e responsável e "o propósito do legislador é que a paternidade seja 
exercida de forma responsável, porque apenas assim todos os princípios fundamentais, como 
a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana e a filiação serão respeitados"[41], de modo 
que 

  

O ato de planejar a família, bem como, o de escolher o filho é um ato de caráter racional que 
envolve reflexão acerca de fatores de ordem social e econômica. Por sua vez, trata-se 
igualmente de uma adesão espontânea da pessoa a outra pessoa, cujos sentimentos de afeição 
e amor se solidificam na medida do transcurso do tempo. Somente a escolha fundada na 
dignidade e na responsabilidade poderá justificar esse magno momento proclamado pelo 
legislador. O Estado consciente dessa realidade inseriu esse processo de escolha dentro de 
uma esfera de valores, vedando interferências de qualquer natureza - pública ou privada - que 
pudessem macular o referido processo decisório dos consortes. Esse é o momento de 
recolhimento pessoal do casal ou o ponto culminante da conjugalidade - a da incorporação 
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nela de um novo ser humano, capaz de justificar um dos mais importantes objetivos do 
casamento consistente na procriação.[42] 

  

Denota-se, assim, o grau de responsabilidade dos pais no momento em que optam pela vinda 
de um filho, pois o dever de formar o cidadão num ambiente familiar é tarefa de ambos os 
genitores, o que requer dedicação e comprometimento, de modo que a educação e os cuidados 
com a prole devem ser realizados conjuntamente. A família, como reduto de afeto e de 
promoção da pessoa humana, "assume espaço importante para a realização dos direitos 
fundamentais infanto-juvenis."[43] 

Portanto, um efetivo planejamento familiar é imperioso para resguardar a saúde da mãe, que 
terá condições de realizar previamente os exames necessários para verificar sua aptidão para o 
estágio gestacional; do feto, que terá acompanhamento médico desde a sua concepção, que foi 
planejada, livre de qualquer ato irresponsável que possa vir a causar traumas futuros para 
todas as pessoas envolvidas; da criança, após o nascimento, que terá todo um 
acompanhamento adequado para o seu melhor desenvolvimento; e finalmente, o planejamento 
familiar contribuirá, também, para a saúde da família e da sociedade como um todo. 

  

  

3 DO PLANEJAMENTO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
SAÚDE REPRODUTIVA 

  

O art. 196 da Constituição Federal reconhece a saúde como direito social e dever do Estado, 
devendo ser garantida mediante políticas públicas sociais e econômicas comprometidas com a 
redução do risco de enfermidades e de outros gravames.[44] 

As políticas públicas realizadas por meio de ações governamentais, visando ao bem comum, 
podem ser definidas como 

  

o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um 
compromisso público que visa dar conta de determinada demanda, em diversas áreas. 
Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço 
público.[45] 

  

A Constituição Federal veda "qualquer forma coercitiva por parte de instituições privadas ou 
oficiais"[46] no planejamento familiar, o que representa a plena liberdade de escolha, ou seja, 
ninguém pode escolher pelo casal o momento em que terá filhos, assim como é defeso o 
exercício de qualquer tipo de coerção, seja de natureza pública ou privada. 

Ora, se o planejamento familiar é livre decisão do casal, compete ao Estado dispor de recursos 
para o exercício deste direito, até porque a saúde é direito de todos e dever do Estado[47], 
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devendo ser garantido o acesso igualitário e universal às ações de saúde. Nesse sentido, Maria 
de Fátima Magalhães Jorge esclarece: 

  

Quando o sistema jurídico determina ao Estado o dever de prestar a saúde pública à 
população, não discrimina a entidade federativa ou poder instituído, a todos vincula, inclusive 
a sociedade. O Poder Executivo é o detentor da responsabilidade pela efetivação do direito à 
saúde, garantido constitucional e infraconstitucionalmente. Entretanto, a responsabilidade da 
sociedade civil é igualmente importante na definição de quais as questões que vão merecer 
atenção especial nas políticas públicas de saúde, através das instituições organizadas ou pela 
via do exercício dos direitos da cidadania.[48] 

  

O planejamento familiar envolve a assistência à contracepção, devendo compor uma política 
ampla de saúde reprodutiva. Os primeiros programas de planejamento familiar surgiram com 
o objetivo de reduzir o excessivo crescimento da população. Foram promovidas políticas para 
diminuir o crescimento demográfico e para melhorar os indicadores quantitativos de saúde 
pública associados ao subdesenvolvimento, como a morbidade e mortalidade materno-infantil. 
Essas políticas incluíam estratégias e programas visando ao desenvolvimento e à introdução 
de métodos anticoncepcionais. Os programas educativos incluíam mensagens que associavam 
altas taxas de natalidade à pobreza.[49] 

No Brasil, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM, criado em 1983, 
tem como objetivo atender a mulher, por meio de atividades de assistência integral, voltadas 
para o aprimoramento do controle pré-natal, do parto e do pós-parto, abordando os problemas 
presentes desde a adolescência até a terceira idade, além do controle de doenças transmitidas 
sexualmente, e dentre outros, a assistência para a concepção e a contracepção.[50] A 
propósito, segundo o entendimento de José Eustáquio Diniz Alves: 

  

Com a criação do PAISM as forças progressistas, e em especial o movimento feminista, 
conseguiram colocar a questão do planejamento familiar no âmbito dos programas de 
assistência a saúde integral da mulher. O PAISM representou um grande avanço em relação a 
toda à discussão anterior, pois assumiu uma postura de neutralidade diante dos objetivos 
natalistas e controlistas das políticas macroeconômicas do país. Representou, também, o 
compromisso do poder público com as questões de reprodução, apesar de ter dado pouca 
ênfase na responsabilidade masculina no processo de regulação da fecundidade.[51] 

  

O papel do homem, no que tange à responsabilidade quanto ao planejamento familiar, não 
havia sido plenamente definido, mormente por ser a mulher quem sofre as consequências 
imediatas de uma gravidez indesejada. Até porque, conforme esclarece José Eustáquio Diniz 
Alves: 

  

Somente em 1996 o Congresso Nacional aprovou a Lei n. 9.263 de 12 de janeiro de 1996, que 
regulamenta o parágrafo 7 do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento 
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familiar no Brasil. Esta lei incorpora muito do que havia sido discutido anteriormente no país 
sobre o planejamento familiar enquanto um direito da mulher, do homem e do casal, fazendo 
parte do conjunto de ações de atendimento global e integral à saúde e proíbe qualquer medida 
coercitiva, entre outras providências.[52] 

  

 Observa-se que não apenas a Lei 9.263/1996[53], mas o §2º do art. 1.565 do Código Civil 
também dispõe sobre o planejamento familiar, ao definir a responsabilidade dos pais pelos 
encargos da família, inclusive quanto aos filhos. Contudo, inobstante os princípios e a 
legislação que tutelam os menores, observa-se que "na prática, por ausência de políticas 
públicas que promovam planejamento familiar e a paternidade responsável, existe uma 
afronta direta a esses direitos".[54] 

  

Mesmo depois da aprovação da Lei do Planejamento Familiar, em 1996, a disponibilidade de 
métodos contraceptivos na rede pública de saúde continua baixa devido à crise fiscal do 
Estado brasileiro. O fato é que as famílias mais pobres não podem exercer de maneira plena 
os seus direitos à autodeterminação reprodutiva. Não há empecilho para os casais que querem 
ter "quantos filhos Deus mandar". Contudo, a situação é dramática para quem quer limitar ou 
espaçar o número de filhos e não possui os meios para adquirir os métodos contraceptivos no 
mercado.[55] 

  

  

É defeso a instituições oficiais e privadas qualquer tipo de coerção, que não podem 
condicionar o gozo de qualquer direito ao número de filhos. Tendo como alicerce a 
informação e o direito de acesso aos métodos de concepção e contracepção, a liberdade de 
decidir dos pais é a base do planejamento dos filhos.[56] Vale ressaltar que 

  

O Brasil conseguiu implantar uma legislação regulando a prática do planejamento familiar. 
Isto não quer dizer que o país adotou uma política populacional controlista ou natalista. O 
Estado brasileiro continuou reafirmando a posição contrária as metas demográficas. O que 
houve foi um reconhecimento que a população estava demandando meios para o controle da 
natalidade. Apesar de toda a controvérsia ao nível macro, no nível micro, existia apoio ao 
planejamento da prole.[57] 

  

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada em 1994, no 
Cairo, cuja plataforma o Brasil é signatário, previu a definição de saúde sexual e reprodutiva, 
os direitos reprodutivos, discutindo sobre população e desenvolvimento no mundo, tendo 
como preocupação, também, a qualidade de vida dos menores. Aliás, consoante o 
entendimento de Valéria Silva Galdino Cardin, observa-se que 
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A dignidade do menor também deve ser preservada e pode ser descrita como um mínimo 
invulnerável que todo estatuto jurídico precisa assegurar. Decorre do direito que todo ser 
humano tem de ser respeitado em sua integridade física, psicológica e espiritual, assegurando-
se assim os direitos da personalidade. Estes se apresentam como um conteúdo mínimo e 
imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa.[58] 

  

Em janeiro de 2004, a então ministra Emília Fernandes, da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, propôs a inclusão do planejamento familiar entre as contrapartidas exigidas pelo 
Programa Bolsa-família,[59] mas "a mulher, enquanto gestante, também tem violados seus 
direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados, a começar pelo fato de que grande 
parte da sociedade ainda acredita que a sexualidade da mulher está associada à 
reprodução."[60] 

Nesse diapasão, José Eustáquio Diniz Alves esclarece que 

  

As críticas se dirigiam à forma coercitiva de planejamento familiar proposta para os pobres, 
ou seja, as pessoas e famílias carentes que necessitassem de uma transferência de renda, por 
meio do Programa Bolsa-família, teriam que controlar a fecundidade, ferindo, desta forma, 
todos os princípios de não-coerção discutidos anteriormente e aprovados na legislação 
brasileira. [61] 

  

Por força de tantas críticas e em atendimento ao princípio da autonomia da vontade e da não 
interferência do Poder Público no planejamento familiar, a proposta foi rejeitada, embora o 
planejamento familiar seja uma necessidade, pois as pessoas carentes não têm acesso às 
informações necessárias ao controle de natalidade, nem a todos os métodos contraceptivos. 
Valéria Silva Galdino Cardin assevera que 

  

O acesso à informação e a facilidade de obtenção de meios contraceptivos sob orientação 
médica adequada é a maneira mais fácil e branda de evitar gestações indesejadas, diminuindo 
o número daquelas de alto risco, abortos inseguros e consequentemente reduzindo a 
mortalidade materna e infantil.[62] 

  

O conflito entre o interesse individual e o público é facilmente vislumbrado na hipótese de 
esterilização voluntária feminina, que, de acordo com o art. 10 da Lei 9.263/1996, somente 
pode ocorrer quando a mulher já contar com 25 anos completos de idade, ou se já tiver no 
mínimo dois filhos.[63] Ora, num país em que a pobreza é alarmante e a criminalidade 
assustadora, se a mulher não preencher os requisitos legais, não poderá exercer a sua 
liberdade de escolha, sendo desrespeitado, na hipótese, o princípio da autonomia da vontade. 
Nesse sentido, José Eustáquio Diniz Alves leciona: 
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O debate sobre o planejamento familiar no Brasil no início do século XXI mostra que apesar 
de existir uma legislação adequada no país quanto aos direitos reprodutivos, muita coisa falta 
ser feita para que a população, especialmente as camadas mais carentes, possa ter garantidos 
seus direitos de cidadania. Falta também um consenso sobre a relação entre população e 
desenvolvimento no país.[64] 

  

O planejamento familiar, que envolve a saúde e a vida das pessoas, está intrinsecamente 
ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da autonomia da vontade, 
decorrente do direito de liberdade. Pelo princípio da autonomia da vontade "as partes, de 
acordo entre si, podem pactuar e dispor livremente do que pretenderem. No entanto, essa 
liberdade para convencionar sofre limitações pelas normas cogentes."[65] 

Em 22 de março de 2005, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres, apresentou a Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, 
e "os seus efeitos práticos têm sido muito pequenos, pois os postos de saúde continuam sem 
condições de prover regularmente e em quantidade adequada os meios de regulação da 
fecundidade."[66] Isto porque, conforme leciona de Valéria Silva Galdino Cardin: 

  

pobreza e falta de planejamento familiar estão diretamente relacionadas com a violência 
urbana. Cada gravidez indesejada em quem não tem condições econômicas para sustentar 
adequadamente uma criança onera ainda mais o país, que fica obrigado a investir em escolas, 
postos de saúde, hospitais, alimentação, vacinas, medicamentos, habitação e em penitenciárias 
para os delinquentes.[67] 

  

Deste modo, denota-se imperioso que o Poder Público disponibilize métodos contraceptivos 
para parcelas carentes da sociedade, realizando ações informativas que esclareçam e 
incentivem a população a usar métodos anticoncepcionais e também a realizar suas escolhas 
de maneira consciente, por meio de um planejamento familiar que contribua para o controle 
de natalidade. Contudo, de acordo com José Eustáquio Diniz Alves: 

  

O problema é que a questão da regulação da fecundidade está contaminada por injunções 
ideológicas que refletem diferentes projetos sociais e perspectivas de posicionamentos 
políticos. No nível macro, existe uma dicotomia entre natalistas e controlistas. Os primeiros, 
que sempre predominaram na história brasileira consideram que a população deve continuar 
crescendo e que ao invés de limitar a população precisamos acelerar o desenvolvimento. Já os 
controlistas e neomalthusianos consideram 

que o alto crescimento populacional prejudica o desenvolvimento econômico, dificulta o 
combate à pobreza, podendo provocar impactos nocivos ao Meio Ambiente.[68] 

  

Por outro lado, a decisão sobre como, quando e quantos filhos se quer ter, deve ser tomada 
pelos indivíduos, em comum acordo com seus parceiros, quando for o caso, cabendo ao setor 
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público, em parceria com a iniciativa privada, fornecer as informações e os meios 
contraceptivos para que as opções reprodutivas possam ser tomadas sem coerção e em 
conformidade com os direitos humanos. 

A formulação de uma política populacional deve sempre vir no sentido de elevar a qualidade 
de vida da população, considerando a universalidade e a indivisibibilidade dos direitos 
humanos, sem qualquer discriminação social ou limitação da cidadania plena.[69] 

Nesse viés, mostra-se oportuno o entendimento da política da diferença[70], na qual as 
peculiaridades dos indivíduos ou grupos devem ser valoradas, bem como as potencialidades e 
características que os diferenciam. Embora essa política procure valorizar as particularidades, 
traz implicitamente um princípio universal, que visa garantir e respeitar que a definição e 
formação da identidade, tanto individual quanto social, seja realizada de forma própria e 
original. 

De outra sorte, na política da dignidade[71], o potencial é a racionalidade humana, que 
informa que cada um merece respeito, e na política da diferença, o potencial é de formar e 
definir a própria identidade. 

Nesse contexto, tanto a política da dignidade igual, como a política da diferença, não 
funcionam de forma absoluta. Na teoria da igualdade extrema ocorre um atentando contra as 
particularidades de cada identidade, exatamente naquilo que os diferencia. E na política da 
diferença, que enseja o reconhecimento de particularidades, prevalecem os princípios 
fundamentais da cultura mais forte, resultando na falta de participação dos indivíduos nas 
decisões políticas, que se situa no âmbito das políticas públicas. 

As pessoas, orientadas e cientes dos métodos contraceptivos por meio de políticas públicas de 
planejamento familiar, poderão optar por gerar filhos no momento que entenderem mais 
adequado, sem que isso lhes cause qualquer prejuízo ou que interrompa sua formação, como 
ocorre nas hipóteses de gravidez na adolescência, sendo necessário, também, "destinar um 
programa para pessoas adultas, principalmente nas regiões mais pobres do país, ressaltando a 
importância da paternidade responsável e do dever intransferível de guarda, sustento e 
educação dos filhos."[72] 

O Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde, incentiva o planejamento 
familiar, distribuindo gratuitamente métodos contraceptivos[73] à comunidade carente, 
embora 

  

a ausência de um efetivo e amplo programa de Planejamento Familiar traz como conseqüência 
um elevado número de gestações indesejadas, contribuindo para a prática extensiva de 
abortos. Certamente, mesmo nos países com o uso adequado de métodos modernos continuam 
a ocorrer abortos devido à gravidez indesejada, mas em número muito menor.[74] 

  

Diante desta realidade, observa-se que as mulheres enfrentam sérias dificuldades, pela falta de 
informação no que diz respeito à sua saúde reprodutiva. Ações que visem à implementação de 
meios que propiciem o planejamento familiar mostram-se necessárias, mas que estimulem 
também a paternidade responsável, mediante programas informativos adequados e específicos 
para esclarecer, incentivar e ajudar a definir as formas de contracepção mais adequada em 
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cada situação, atendendo aos interesses não apenas da mulher, mas do casal envolvido no 
processo contraceptivo. 

A propósito disto, Valéria Silva Galdino Cardin recomenda que 

  

O Estado deve promover programas que visem à saúde, não só na cura de doenças, mas na 
prevenção, com equipes em postos de saúde, hospitais ou em programas como "Saúde da 
Família", e incrementar o planejamento familiar e a paternidade responsável nas camadas 
sociais menos favorecidas.[75] 

  

Ocorre, porém, que ainda existe uma política de contracepção controlada por interesses 
econômicos internacionais, pela rede hospitalar privada e pela medicina de grupo, que 
facilitam a mercantilização da contracepção, privilegiando métodos de estrito controle 
médico, como a pílula e a esterilização.[76] 

Deste modo, o planejamento familiar, na prática, reflete interesses contraditórios que se 
confrontam numa luta entre as instâncias políticas, econômicas e ideológicas de poder, uma 
vez que, "nas classes menos favorecidas o acesso e a compreensão do planejamento familiar 
são embrionários e débeis, seja por desconhecimento dos métodos contraceptivos, seja por 
falta de políticas públicas do Estado".[77] Ocorre, entretanto, que as adversidades não são 
apenas estas, uma vez que 

  

é notório que as mulheres continuem enfrentando sérias dificuldades no que diz respeito à sua 
saúde reprodutiva, e quanto ao planejamento familiar, estas não se limitam à falta de acesso 
aos meios para regular a fertilidade, faltam-lhes também o saber sobre o seu corpo, sobre os 
seus desejos e sobre suas possibilidades para intervir no processo reprodutivo, para que 
possam escolher conscientemente entre os diferentes métodos.[78] 

  

Ainda que a instabilidade econômica e social produza reflexos diretamente na constituição e 
na administração da família, aliado ao fato de a mulher não ter acesso às informações 
necessárias para o exercício consciente de suas possíveis escolhas, o planejamento familiar, 
em conjunto com o exercício da paternidade responsável, somente poderá tornar-se realidade, 
nas camadas mais carentes da população, mediante a implementação de ações políticas 
governamentais efetivas. 

Por outro lado, "se as políticas públicas para implementação do planejamento familiar e da 
paternidade responsável focarem somente na natalidade e na possibilidade de assistência 
material dos filhos, não serão efetivas."[79] A propósito disto, ressalte-se o importante papel 
do Ministério Público, que além de guardião da lei, tem o dever, dentre outros, de acordo com 
Germano Schwartz, 
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de buscar a concretude do direito posto e implementá-lo na prática, com o intuito de modificar 
a realidade do direito e do imaginário de seus operadores, transformando-a em um 
ordenamento jurídico que realmente reconheça os direitos sociais, e, principalmente, a 
saúde.[80] 

  

O Ministério Público tem, portanto, a prerrogativa de cobrar do Poder Estatal, políticas que se 
mostrem eficazes para um efetivo planejamento familiar, mormente porque as "estatísticas são 
assustadoras quanto ao número de abortos, de abandono de menores, de abuso sexual infantil 
etc."[81] 

O princípio da autonomia da vontade deve ser respeitado, e a mulher deve ter a liberdade de 
gerir o seu corpo, optando pela gravidez somente quando lhe convier, embora José Eustáquio 
Diniz Alves admita que 

  

as mulheres pobres, principalmente aquelas vivendo em favelas nas grandes cidades, não 
tendo acesso aos métodos contraceptivos e, devido à proibição do aborto no país, são 
obrigadas a conviver com a gravidez indesejada. Os filhos não planejados crescem em 
condições de vida precárias e, na falta de escolas e emprego adequados, terminam na 
criminalidade, elevando as cifras da violência no país.[82] 

  

Desta forma, é dever e responsabilidade do Estado, na esfera municipal, estadual e federal, 
implantar um conjunto de ações públicas que sejam 

  

direcionadas para uma modificação cultural com programas globais de ação, visando também 
ao aparelhamento das instituições de ensino e à diminuição da evasão escolar; apoio e 
qualificação de jovens; planos de assistência familiar através de cursos e atendimento social e 
psicológico; programas de requalificação e recolocação profissional; integração da família à 
comunidade; trabalho contínuo e ostensivo para conscientização e distribuição de 
preservativos, contraceptivos e pílulas do dia seguinte; combate incisivo à criminalidade, 
dentre outros.[83] 

  

A relevância das questões concernentes à saúde pública demanda o desenvolvimento de 
políticas públicas ativas, sendo necessários esforços do Poder Público, por meio das três 
esferas de governo, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade de modo equânime. 
Com base nas deficiências que o setor da saúde apresenta, sugere-se a implementação de 
parcerias público-privadas na área da saúde, de forma a atrair o setor privado a investir em 
projetos de interesse comum, aproximando a iniciativa privada a fim de que forneça 
condições para a construção de obras ou a prestação de serviços de interesse público. [84] 

Outra sugestão que se apresenta, é a permissão legal para a esterilização cirúrgica livre e 
consciente como mecanismo de planejamento familiar e de paternidade responsável, sendo 
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descabida a hipótese de esterilização voluntária feminina somente ocorrer quando a mulher já 
contar com 25 anos completos de idade, ou se já tiver no mínimo dois filhos.[85] 

Valéria Silva Galdino Cardin, ao recomendar a implementação de políticas públicas de 
controle de natalidade, adverte: 

  

Acrescente-se ainda que em nossa sociedade mulheres de pouco mais de 20 anos, com vários 
filhos, são impedidas de realizar a esterilização cirúrgica, sob o argumento de que são muito 
jovens. Impedir que essas mulheres sejam esterilizadas faz com que tenham mais e mais 
filhos, chegando à meia idade já sem qualquer qualidade de vida e sem ter tido condições de 
dar dignidade aos filhos.[86] 

  

O poder público deve fornecer subsídios que tornem o indivíduo apto a desempenhar suas 
preferências de forma consciente, de acordo com a realidade em que está inserido. Para isso, 
são necessárias políticas públicas que desenvolvam e que estimulem o planejamento familiar, 
resultando num melhoramento das condições de vida do cidadão individualmente 
considerado, e no plano coletivo, também da saúde pública. 

Para isso, é necessária a realização de ações em escalas diferentes de gestão, identificando as 
oportunidades que se apresentam nas comunidades, determinando as suas prioridades e 
identificando as lacunas existentes, viabilizando ações governamentais adequadas em 
situações distintas da realidade brasileira, respeitada a diversidade natural, social, política e 
econômica que assaz gera pressões nos diversos níveis de gestão pública. 

O governo deve realizar, portanto, ações que estimulem a paternidade responsável, 
orientando, conscientizando e instigando a população, notadamente aquela econômica e 
culturalmente hipossuficiente, a adotar métodos contraceptivos eficazes, para um efetivo 
controle de natalidade, mas de tal forma que não haja interferência ou coação no processo de 
escolha do casal, por força do princípio da autonomia da vontade, enaltecendo, desta forma, o 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os direitos da personalidade referem-se à proteção de valores inatos no homem, vinculados ao 
princípio da dignidade humana, para o desenvolvimento das potencialidades físicas, psíquicas 
e morais do indivíduo. 

O direito à saúde, como um direito fundamental, reflete a possibilidade de uma vida saudável 
ao cidadão, proporcionando qualidade de vida, que deriva do princípio da dignidade da pessoa 
humana, conciliando os interesses do indivíduo aos interesses da família e da sociedade. 
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A saúde pública, como dever do Estado, demanda formas distintas de organização social e 
política, mediante a implementação de sistemas e serviços de saúde e de informação, atuando 
por meio de ações de vigilância e de intervenções governamentais. 

O planejamento familiar contribui para a saúde pública, possibilitando o uso de métodos 
contraceptivos e o acesso a serviços de saúde adequados. Beneficia também os filhos, por 
possibilitar que os pais exerçam a paternidade responsável, proporcionando a devida 
assistência moral, afetiva, intelectual e material. 

O poder público deve promover o exercício do direito da mulher ou do casal à informação, à 
assistência especializada e ao acesso a todos os recursos que lhes permitam a opção livre e 
consciente por ter ou não ter filhos, pelo espaçamento e número de gestações e pelo método 
anticoncepcional mais adequado aos seus desejos e condições orgânicas, sem coação de 
qualquer origem, respeitado o princípio da autonomia da vontade. 

Parcerias público-privadas na área da saúde podem atrair o setor privado a investir em 
projetos de interesse comum, a fim de que forneça condições para a construção de obras ou a 
prestação de serviços na promoção da saúde pública. 

A esterilização cirúrgica livre e consciente, como mecanismo de planejamento familiar e de 
paternidade responsável, deveria ser permitida e incentivada. 

O Estado tem o dever e a responsabilidade de implantar políticas públicas mediante 
programas globais de ação, visando planos de assistência familiar por meio de cursos e 
atendimento social e psicológico, com um trabalho contínuo de informação e incentivo ao 
controle de natalidade, inclusive com o fornecimento de métodos contraceptivos, 
estabelecendo programas educacionais e assistenciais destinadas especialmente à população 
carente, cabendo ao Ministério Público cobrar ações concretas do Governo e fiscalizar as 
políticas públicas de planejamento familiar.  
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Suelen Da Silva Webber 
 

RESUMO 
Resumo: Esta pesquisa analisa a posição do Judiciário frente a pedido de medicamentos 
experimentais ou de elevado custo monetário para algumas poucas pessoas, em desfavor do 
Estado. Nessa perspectiva, necessário se faz uma observação dos efeitos que a globalização 
tem causado no cenário nacional no que diz respeito a essa questão, bem como é necessário 
observar como a administração pública, por meio de suas políticas, e os Tribunais vem 
lidando com a situação posta. Para o desenvolvimento dessa ideia são utilizados como 
referencias os teóricos Niklas Luhmann, Wilson Engelmann, Alfonso de Julios – Campuzano 
e Mireille Delmas – Marty. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO SANITÁRIO; MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS; 
GLOBALIZAÇÃO; POLÍTICAS PÚBLICAS; PODER JUDICIÁRIO. 
 
ABSTRACT 
This research analyses the judiciary position on granting or not appeals for experimental or 
high cost medicines for a few people, in disadvantage on State. In this perspective, it is 
necessary an observation about the effects that the globalization has caused to the national 
scenery about this question, as it is necessary noticing how the public administration, through 
policies, and the Court has been dealing with this situation. For this work will be used as 
referencial the theorists Niklas Luhmann, Wilson Engelmann, Alfonso de Julios – 
Campuzano e Mireille Delmas – Myrta. 
KEYWORDS: SANITARY LAW, EXPERIMENTAL MEDICINES, GLOBALIZATION, 
PUBLIC POLICIES, JUDICIARY. 
 
 

  

Considerações iniciais 

  

O objetivo desse trabalho é verificar como a globalização tem afetado a efetivação do Direito 
à Saúde no cenário brasileiro, no tocante a concessão de medicamentos postulados via 
judicial. Esse estudo será efetuado a partir das ideias de globalização de Mireille Delmas - 
Marty e de Alfonso de Julios-Campuzano, bem como com a observância de elementos 
internos do sistema sanitário e do sistema do Direito. Para isso, uma abordagem sistêmica da 
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questão, com um aporte na Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann também se faz 
necessária. 

Quando se fala em direito à saúde, em âmbito brasileiro, a verdade é que a discussão está 
centrada na efetivação do Direito à Saúde e não à sua normatização, uma vez que o mesmo já 
está garantido na Constituição Federal de 1988, bem como nas Constituições Estaduais e 
Municipais. Todavia, em que pese a garantia constitucional, a verdade é que esse direito 
fundamental, embora não tenha preço, custa caro para ser efetivado. Assim, ao invés de 
trabalhar com prevenção, está-se diante de um cenário bem diferente, qual seja, a efetivação 
se dando por meio de pedidos judiciais já que a administração pública, atualmente não esta 
estruturada para lidar com a situação. Nessa senda, a globalização exerce papel fundamental, 
uma vez que muitos pedidos que chegam aos Tribunais brasileiros referem-se a medicamentos 
que ainda nem chegaram ao Brasil, e que, por esse motivo, ainda são considerados 
experimentais nesse solo, já que a ANVISA, órgão responsável pela aprovação de fármacos 
no Brasil, ainda não teve chance de se manifestar a respeito. Assim, a decisão fica na mão dos 
juízes, que tem que tentar equilibrar uma balança inequilibrável. É esse o cenário que será 
examinado. 

Para apurar essa situação, o trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro deles dedica-se 
à uma abordagem sobre o direito sanitário, sua positivação, sua organização, sua 
diferenciação funcional e suas organizações. Um enfoque especial é dado à ANVISA, aos 
medicamentos experimentais e aos medicamentos com um elevado custo monetário. 

No segundo capítulo, a proposta foi realizar um apanhado sobre as questões que cercam o 
tema envolvendo a globalização. Assim, antes de trazer os reflexos da globalização no Estado 
Brasileiro quando da efetivação do direito ao acesso a medicamentos, algumas considerações 
sobre o que é a globalização são feitas. 

Após constatar o que é o Direito à Saúde e no que consiste a globalização, o terceiro capítulo 
vai demonstrar como o Judiciário Brasileiro tem lidado com a problemática. Nesse ponto, 
algumas decisões proferidas pelos Tribunais brasileiros são trazidas à discussão, para 
possibilitar que se possa tecer conclusões de quanto é desejável que a globalização continue 
atingindo os países nesse nível frenético que vem alcançando. É dessa maneira que o trabalho 
será desenvolvido. 

  

1. Direito à Saúde 

  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.1 

  

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma importante diferenciação em relação às 
anteriores, qual seja, a constitucionalização dos direitos e garantias fundamentais da pessoa 
humana, destacando a dignidade da pessoa humana como valor fundamental. A mesma 
Constituição considera os direitos sociais como direitos fundamentais, incluindo-se neste 
aspecto o direito à saúde. 
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Neste passo, o direito ao acesso a medicamentos também é um direito fundamental. 

  

O acesso a medicamentos, decorrente do direito à saúde, encontra-se no artigo 6º, portanto, 
direito fundamental, por conseguinte, deve ser aplicado imediatamente, conforme estabelece o 
parágrafo 1º do artigo 5º. Vale dizer, aplica-se ao direito à saúde o regime jurídico dos direitos 
fundamentais (...) quando requerida, deve ser prestada imediatamente2. 

  

A constitucionalização do Direito à saúde trouxe, sem dúvida, muitos benefícios à população 
brasileira, sendo uma grande conquista. Contudo, muitas são as dificuldades impostas no 
momento de sua efetivação. Esses obstáculos são facilmente percebidos com o crescente 
número de ações que chegam ao Poder Judiciário postulando a efetivação deste Direito, 
muitas vezes envolvendo pedidos com medicamentos que ainda se encontram em fase de 
experimentação ou que possuem um valor extremamente elevado. 

Essa situação é fruto de uma sociedade de alta complexidade, a qual vivencia um grande 
processo de globalização, que coloca em xeque questões fundamentais da nação, entre elas a 
eficácia da Constituição Federal. Além disso, essa objeção relacionada aos pedidos de 
medicamentos decorre de outro problema pouco explorado, a vagueza semântica das normas. 
Afinal, no que consiste o Direito à Saúde? 

O problema semântico encontrado na saúde se evidencia pela própria expressão "a saúde é 
direito de todos", diante de sua amplitude, indeterminação de significado e vagueza 
semântica. Inconvenientes similares podem ser percebidos quando se trabalha com conceitos. 

Nessa linha, observe-se um conceito que tenta resolver ou minimizar a questão posta acima. 
"O conceito de saúde sofreu sensíveis alterações, passando, de uma aspiração ou uma benesse 
individual, a um direito inerente à cidadania, motivando a mobilização das comunidades no 
sentido da estruturação de sistemas de saúde que garantissem o atendimento universal e 
igualitário a todos os cidadãos."3. Assim, mesmo sofrendo diversas alterações, a expressão 
Direito à saúde, no campo do Direito, gera contingência e, consequentemente, complexidade. 

Outro exemplo de definição, e dessa vez com um nível de pretensão maior, já que esse 
conceito deveria ser global, é dado pela Constituição da Organização Mundial da Saúde, que, 
em seu preâmbulo, define saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade."4. Desta forma, o 
conceito de saúde é contingente5, e gera inúmeras possibilidades, por exemplo: o que seria o 
bem estar? 

As definições acima apresentadas dificultam as operações do Direito e da sociedade como um 
todo, no momento da real efetivação do "direito à saúde". Na forma posta pela Constituição, 
ou seja, de maneira vaga, é possível que se postule, com base nessa norma, medicamentos 
considerados experimentais ou com um elevado custo, junto ao Poder Judiciário, para uma 
única pessoa, ou para um grupo limitado de pessoas em desfavor do ente estatal? 

Para que se possa tecer algumas considerações sobre esse tema, faz-se importante dizer que a 
definição de saúde adotada nesse estudo não é a conceitual, mas a que trabalha com a ideia de 
forma. Assim, sempre que se falar em saúde, estar-se-á falando em enfermidade; ou seja, o 
código funcional que compõe o Sistema Sanitário é saúde/enfermidade. 
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Isso ocorre porque entende-se que a operação por meio de códigos e não de conceitos, gera 
uma produção de sentido muito mais avançada e com um nível muito menor de incerteza. 
Também importante dizer que, nessa linha, o sistema do Direito trabalha sob o código 
Direito/Não-Direito. Assim, como esses códigos possibilitam uma redução de complexidade, 
não caberá ao julgador, de forma totalmente livre e arbitrária, alcançar sentido ao que à lei. 

Nessa perspectiva, observem-se as palavras de Baraldi: 

A função de curar a enfermidade não se desenvolve com base na orientação do código 
são/enfermo. A distinção entre são e enfermo define o âmbito de comunicação específico 
entre médico e paciente: através dessa distinção se delimita uma função da qual não existem 
equivalentes na sociedade (nem no poder político, nem o dinheiro pode curar). Com os 
conceitos de sano e enfermo não se indicam portanto alguns estados físicos ou psíquicos 
particulares, mas sim os valores de um código: o valor positivo é a enfermidade e o valor 
negativo é a saúde6. 

  

A constitucionalização da saúde no Brasil é fruto de uma grande luta pelo direito fundamental 
de respeitabilidade da vida humana. Assim, ao se tomar uma decisão sobre esse assunto, não 
se pode abandonar os aspectos tradicionais que cercam a questão, e uma forma de se fazer 
isso é trabalhar por meio da ideia de códigos funcionais. 

Para dar conta dessa observação altamente complexa, adota-se a visão sistêmica para 
determinar como as situações se desenvolvem e como elas poderiam se desenvolver. Assim, 
tanto a saúde como o Direito são observados, nesse estudo, sobre o prisma da Teoria dos 
Sistemas de Niklas Lhumann. Esse olhar sistêmico pode ser percebido quando identificam-se 
denominações como complexidade, código e funcionalidade de um sistema. No artigo em 
questão, quando se explora a função do Sistema do Direito e do Sistema da Saúde. Ademais, 
nada pode ser visto fora da sociedade, ou seja, tudo está envolto pela visão sistêmica. 

Mas ao se falar em direito à saúde e, principalmente, ao se falar de medicamentos de alto 
custo sob a perspectiva decisional, primeiramente é importante esclarecer como os Tribunais 
tem definido o que são medicamentos experimentais. 

Tomando-se por base julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Desembargador 
Luís Augusto Coelho e Braga, usando-se das palavras de Maury Ângelo Bottesini e Mauro 
Conti Machado, define tratamento experimental como 

  

a prática conduzida em ambiente laboratorial, obedecendo aos preceitos éticos ditados pelos 
comitês federais, sob a fiscalização dos Conselhos Regionais de Medicina. O risco que a 
aplicação desse tratamento representa está fundamentalmente no fato de que os resultados 
obtidos nas condições especiais e artificiais dos laboratórios não são facilmente replicáveis 
nem generalizáveis para os casos da vida real (p.05).7 

  

Portanto, medicamentos experimentais são aqueles que ainda não foram aprovados pela 
ANVISA. É a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a organização que decide 
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quando um medicamento é experimental8 e quando ele já tem condições de ser liberado para 
consumo e comercialização. 

De fato, o trabalho exercido pela ANVISA é de grande relevância, já que a ela incumbe a 
aprovação de todos os medicamentos que estão no mercado brasileiro, os quais somam um 
número bem elevado. Neste sentido, observa-se a informação trazida por Flávia Piovesan: 

  

O Brasil está entre os dez maiores mercados consumidores de medicamentos, com uma 
participação da ordem de 1,5% (um por cento e meio) a 2,0% (dois por cento) do volume 
mundial. (...). Esse setor é constituído por cerca de 480 empresas, entre os produtores de 
medicamentos, indústrias quimiofarmacêuticas e importadores. Há aproximadamente 45 mil 
farmácias e 5.200 produtos, com 9.200 apresentações. O estrato da população brasileira com 
renda superior a dez salários mínimos, que representa 15% (quinze por cento) do total, gera 
48% (quarenta e oito por cento) do gasto em medicamento, com consumo médio anual de 193 
dólares per capita. O estrato com renda entre 4 a 10 salários mínimos corresponde a 34% 
(trinta e quatro por cento) da população e gera 36% (trinta e seis por cento) do gasto, com o 
consumo médio anual de 64 dólares per capita. Os 51% (cinquenta e um por cento) restantes 
da população, que possuem renda entre 0 e 4 salários mínimos, geram 16% (dezesseis por 
cento) do gasto e consumem, em média anual, 19 dólares per capita. Por tanto, o setor de 
fármacos, além de ser essencial, corresponde também a mercado consumidor de grande valia 
para o Brasil a partir de critérios mais abrangentes. Ou seja, um Direito estruturalmente aberto 
para uma diversidade cultural mais ampla9. 

A citação supra demonstra o quão relevante é o tema tratado. Os números apresentados são 
extremamente alarmantes para um país com uma realidade social como o Brasil. Tornam-se 
mais alarmantes quando conjugados com os efeitos da globalização, que acabam por expandir 
ainda mais esses números. 

Assim, se não bastassem marcadores internos tão elevados, atualmente nos deparamos com 
outro "furacão" que tem agitado a "indústria" de pedidos e utilização de medicamentos, a 
globalização. 

  

2. A globalização como causa de aumento dos pedidos de medicamentos experimentais 
junto ao Judiciário Brasileiro 

  

Na globalização, necessitam-se acrescentar à dogmática jurídica mecanismos paraestatais 
(organizações internacionais) que permitam a influência de outras culturas, de outras 
estruturas, de uma diversidade social maior, para se poder auto-reproduzir o Direito a partir de 
critérios mais abrangentes. Ou seja, um Direito estruturalmente aberto para uma diversidade 
cultural mais ampla10. 

  

A sociedade de complexidade hoje vivenciada volta-se para um fenômeno nunca antes 
experimentado: a globalização. Diante dessa revolução de paradigmas, cabe perguntar se é 
desejável que esse processo continue avançando11 de maneira desenfreada, como vem 
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ocorrendo. Disse desenfreada porque se tornou um fenômeno tão dominador que pode ser 
percebido em diversas áreas como a saúde, mas, principalmente, nos meios de comunicação e 
no setor econômico. 

Essa expansão ilimitada provocada pela globalização leva ao questionamentos de quão 
desejável ela é, em razão dos efeitos que ela apresenta. Dentre eles, destaca-se a "perda" de 
soberania e um "desrespeito" à Constituição Federal. Nesse sentido, vale lembrar as palavras 
de Grasso, trazidas por Campuzano ao abordar os efeitos gerados pela globalização. 

A perda inexorável do protagonismo do Estado como astro único e exclusivo de uma ordem 
jurídica fechada, autônoma e independente, capaz de regular a totalidade dos aspectos da vida 
social dos cidadãos em um determinado território, evidencia um panorama irreversível e 
difuso de pluralismo normativo, que se condensa na atuação de organismos de poder 
heterogêneos com capacidade de obrigação originária, novas organizações políticas de caráter 
supranacional, corporações transnacionais e grandes grupos econômicos e financeiros12. 

  

A partir do momento em que não se pensa mais na ideia de território geográfico tem-se que 
decidir como se passará a agir diante dessa avalanche de informações e "soberanias" que estão 
cercando a todos. Deve-se desconsiderar todo um passado de perspectivas nacionais isoladas 
fechando-se para esse "novo mundo" ou deve-se buscar uma forma de conciliar a tradição 
nacional com o fenômeno da globalização? Importante lembrar que, "a experiência histórico-
constitucional enlaça passado e presente e olha até o futuro."13 

Um dos processos desencadeados pela globalização, que muito tem afetado o ordenamento 
jurídico e a sociedade brasileira como um todo, é a possibilidade de acesso a medicamentos 
que ainda são considerados experimentais no Brasil. Não obstante, para que seja pertinente 
falar desse tema, importante destacar um outro aspecto da globalização que reflete nas 
questões sanitárias: a mídia e as organizações. 

O que possibilita a toda a informação se tornar global em questões de segundos? A mídia. 
Juntamente com o poder sobre a tecnologia biológica (biopoder), ou seja, o poder de dominar 
as técnicas que envolvem a vida, como a tecnologia farmacêutica, certamente o poder sobre 
os meios de comunicação é um dos mais valiosos bens que se pode almejar na atualidade. 
Está-se em uma era em que as coisas não ficam mais restritas às fronteiras territoriais de um 
país, mas sim, que se encontram disponíveis para o mundo em questão de segundos. Assim, a 
visão de sociedade deve ser ampliada. Afinal, tudo que se observa está dentro de um sistema 
social, e, nesse momento, esse sistema social se torna mais amplo e mais complexo, porque 
passa-se a observar questões que antes não eram possíveis de ser observadas. 

Isso causa preocupação à medida em que "a imprensa escrita decapitou a monarquia, o rádio 
abateu o Parlamento e a televisão açodou os partidos políticos, as novas mídias podem 
desmantelar o Estado-Nação14". É isso que se quer? 

Essas novas mídias, ou seja, a internet e sua infinidade de serviços interativos, podem acabar 
desmantelando Estados - Nação, justamente por questões como as que vem sendo abordadas 
nesse artigo. A velocidade imensurável com que a informação é transmitida de um lado do 
mundo para outro, e para pessoas dos mais variados níveis sociais, faz com que enfermos no 
Brasil tomem conhecimento e tenham acesso a medicamentos que estão sendo 
comercializados apenas na Europa. Isso, em muitos casos, é usado como fundamento de 
pedidos de concessão desses medicamentos as espessas do Estado. E é o Poder Judiciário que 
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terá que decidir sobre uma questão que o Sistema Sanitário brasileiro, através da ANVISA, 
que é o órgão competente, sequer teve tempo de reconhecer e avaliar. Ou seja, estar-se-á 
diante de um pedido de medicamento que no Brasil ainda é considerado experimental, o que, 
só é possível em razão da globalização, da mídia que traz a informação e da vagueza da 
norma disciplinadora da matéria. 

Evidentemente que a mundialização dos meios de comunicação não é de todo ruim, pois 
possibilita, por exemplo, "bibliotecas planetárias, livre e gratuitamente acessível pela internet, 
ou de uma universidade para o mundo cibernético, (...)".15 Mas esse acesso à informação que 
ela possibilita acaba por gerar desconforto e conflito dentro do sistema interno do país, se não 
for bem trabalhada. 

Falando-se em organizações, em especial as sanitárias, não há como não referir o caráter 
global que a discussão atinge. Isto porque há diversas organizações sanitárias de cunho 
extranacional, que possuem extrema importância no processo de efetivação do direito à saúde. 
Ainda assim, é importante ressaltar que estas organizações não possuem poder normativo 
sobre os Estados, atuando somente diante da cooperação do ente estatal, já que apenas este 
último tem responsabilidade sanitária, principalmente no caso do Brasil, onde este dever vem 
da própria Constituição Federal. Todavia, não há dúvidas que, mesmo não exercendo um 
poder normativo sobre o ente estatal, estas organizações possuem influência muito grande nas 
decisões tomadas pelos países. 

Assim, "as organizações podem ser analisadas como a resposta do sistema sanitário aos ruídos 
de fundo advindo do sistema global societário de se constituírem entidades que persigam a 
saúde em um mundo cujas fronteiras são cada vez menores e/ou inexistentes"16. 

Nessa linha, somente sob uma perspectiva muito conservadora é que se poderia negar a 
influência que as organizações internacionais exercem nos países, diante do grande número de 
atores sociais que estão ocupando o palco das discussões que envolvem, principalmente, 
direitos humanos e direitos sociais. 

  

Desse modo, a soberania dos Estados esta sendo drasticamente limitada diante do cenário 
internacional cada vez mais povoado por uma variada paisagem de atores de diversas 
procedências, cuja capacidade regulatória interfere ou cerceia severamente a própria 
capacidade normativa dos Estados17. 

  

  

Na disputa de espaço à luz dos holofotes, um dos principais atores sociais globais que surge 
no campo sanitário é a OMS. A Organização Mundial da Saúde representa uma das 
organizações sanitárias de cunho global. Foi criada em 1946, tendo como objetivo fomentar a 
criação de um direito sanitário mais forte, de âmbito internacional, tendo ligação direta com a 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

Dentro da Organização Mundial da Saúde (OMS) um dos mais importantes regramentos é o 
Regulamento Sanitário Internacional, o qual estabelece premissas decisórias, conforme 
constante na Constituição da OMS. 
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Outra organização global que possui influência no sistema sanitário é a Organização Mundial 
do Comércio. Sua ligação com o sistema sanitário se estabelece na medida em que referida 
organização está direcionada à resolução de controvérsias de caráter comercial. Esse é o caso 
da quebra de patentes de remédios, do Acordo sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio e o 
Acordo Sanitário e Fitossanitário, entre outros. 

Assim, podemos perceber que, embora o Estado Brasileiro possua suas regras sobre o Direito 
à Saúde, o fenômeno da globalização acaba intervindo de forma drástica em nossa soberania, 
pois a globalização acaba gerando um leque imenso de foros e de regramentos sobre questões 
sanitárias que, por fim, acabam por intervir nos programas políticos e sociais dos Estados, 
principalmente na efetivação dos mesmos. 

Esse é um cenário que acaba espelhando uma crise, essa reforçada pela globalização e que 
leva a uma grande complexidade dos sistemas. No caso específico, esse excesso de 
possibilidades é representado pela grande variedade de medicamentos que existem para a 
mesma patologia, onde o lobby da indústria farmacêutica se mostra muito efetivo, e o 
"acesso" a todas essas possibilidades de medicamentos só é possível em razão da abrangência 
e velocidade da mídia. 

Esse aspecto só salienta algo que já se mostra evidente nesse jogo. A globalização trabalha 
com o tempo real e o Direito com o passado. Sobre essas noções, Wilson Engelmann 
explorou bem o assunto: 

(...) a lógica temporal da globalização é a do tempo real, ou seja, do tempo da simultaneidade; 
ao passo que o Direito criado pelo Estado normalmente difere o tempo, especialmente o 
tempo processual. A produção jurídica sempre olha para o passado para normatizar uma 
determinada conduta, projetando-a para o futuro. Já na perspectiva da globalização, pelo 
contrário, o tempo é o espaço de decisão atual", o que acaba gerando um crise, já que 
realidade e o Direito estão em tempos diferentes18. 

  

  

Além desse descompasso temporal, vivenciamos um outro descompasso, o social. E é 
justamente sobre esse descompasso que Lenio Steck refere-se ao dizer que 

  

O enorme fosso existente entre direito e a realidade social, que é instituído e instituinte da 
crise de paradigma, retratam a incapacidade histórica da dogmática jurídica (discurso oficial 
do Direito) em lidar com a realidade social. Afinal, o establishment jurídico-dogmático 
brasileiro produz doutrina e jurisprudência para que tipo de país? Esse hiato e a crise de 
paradigma retratam a incapacidade histórica jurídica em lidar com os problemas decorrentes 
de uma sociedade díspar como a nossa.19 

  

Esse descompasso gera um mal-estar entre a Constituição e Sociedade, que se reflete no 
Judiciário, que tem que tentar equilibrar esses dois extremos, por meio de suas decisões. É 
nesse tocante que a questão dos pedidos de medicamentos experimentais que são levados ao 
Judiciário geram desconforto no sistema, pois fica nas mãos do juiz tentar equilibrar esses 
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dois extremos. Mais ainda, fica ao alvedrio do julgador analisar questões de direitos 
fundamentais que acabam sendo tumultuadas em função de toda a informação que chega ao 
conhecimento das mais variadas pessoas. 

Outro problema é apresentado pela falta de condições que o Magistrado tem de saber qual o 
compromisso que o médico particular do paciente tem ao prescrever medicamentos dessa 
natureza, ou até mesmo medicamentos de alto custo, quando esse pedido tem que ser 
analisado em sede de antecipação de tutela. 

A globalização força uma visão de Direito comparado, que antes não era necessária, pois tudo 
o que se precisava para decidir, e tudo sobre o que se decidia estava no território nacional. Em 
especial, no campo do Direito Sanitário, é fundamental que se lance um olhar para os países 
mais desenvolvidos, a fim de observar como os mesmos vêm trabalhando essas questões que 
tantos problemas causam no dia-a-dia do Judiciário brasileiro. Isso porque, 

  

a globalização vai nos forçar a um tipo de observação que antes nós não tínhamos. Não é que 
as coisas não existiam, nós não as observávamos. Então, o Direito, hoje, necessariamente, 
deve ser observado de forma diferente, não-normativista. Do ponto de vista internacional 
também, pois é importante analisar outros tipos de possibilidades de organizações que 
existem no exterior, como a ONU, grandes multinacionais e a União Europeia etc. Há, assim, 
uma observação plural do mundo, ou se quiser, mais do que um pluralismo, um 
multiculturalismo. Há muitas outras possibilidades de normatividade20. 

  

Contudo, para que este tópico não se torne exaustivo, escolhe-se observar como a França e os 
Estados Unidos vêm trabalhando algumas questões de direito sanitário. Nesta pequena 
abordagem, o ponto escolhido para análise é a questão das decisões referentes ao sistema 
sanitário. De quem partem as decisões em sistemas como o francês e o americano21? 

Basicamente, como lembrado por Schwartz, há duas formas desta pergunta ser respondida. 
Em casos de sistemas ligados ao Estado Nação, ou o sistema é liberal ou é social. Ou seja, no 
caso de ser liberal, o Estado se abstém de qualquer prestação sanitária e, no caso de ser social, 
a prestação sanitária passa a ser um dever estatal22. 

Na França, a proteção à saúde é direito com proteção Constitucional (assim como no Brasil), 
que veio de forma clara na Constituição de 1946, em seu preâmbulo, assim disposto: A Nação 
garante a todos, em especial à criança, à mãe e aos trabalhadores idosos a proteção a 
saúde23. 

Esta disposição foi confirmada pela Constituição de 1958, além de ter sido confirmada pela 
Declaração dos Direitos do Homem de 1989 e pelo Conselho Constitucional Francês, que 
entende a saúde como um direito fundamental. 

  

A proteção da saúde de todos se torna sem nenhuma ambiguidade um dever do Estado, ao 
qual se impõe além disso outras obrigações complementares no que diz respeito ao cuidado 
das crianças, dos adolescentes (...).24 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8576



  

Desta maneira, todo o sistema francês está embasado na normatização. Em termos de 
organizações, o sistema francês possui diversas, entre elas o Ministério da Saúde, vinculado 
ao Governo, o qual possui poderes para emanar diretrizes decisórias de caráter geral, bem 
como exercer a direção geral da saúde, a direção dos hospitais e a direção da farmácia e dos 
medicamentos. 

Ainda há outros órgãos decisórios específicos, como a Agência Francesa dos Medicamentos, 
o Estabelecimento Francês de Transplantes e a Agência Francesa do Sangue. 

Quanto ao Poder Judiciário, pode-se dizer que desde 1990, quando ocorreu a criação do 
Conselho Constitucional francês, até 2004, apenas quatro decisões foram proferidas em 
relação ao direito à saúde, todas confirmando o seu caráter constitucional. A maior atuação 
deste órgão tem ocorrido em relação à análise de leis criadas voltadas a esta questão25. 

Em contrapartida, temos o sistema sanitário americano que, embora recentemente tenha sido 
alterada a legislação, no tocante aos medicamentos, ainda adota o mesmo posicionamento. Em 
verdade, o sistema Americano, em que pese a Constituição, o Direito Consuetudinário, e a 
legislação em geral trazer referências sanitárias, não há hoje um sistema homogêneo, único e 
centralizado no poder do Estado. Assim, o direito à saúde nos Estados Unidos da América não 
é um direito com garantia constitucional. 

No sistema de proteção sanitária americano, as questões consideradas importantes são as que 
envolvem a proteção ao consumidor, a pureza dos alimentos e medicamentos, o meio 
ambiente e o estilo de vida. 

Assim, para tratar de questões como as acima mencionadas, o governo americano criou a 
FDA (Federal Drug Administration). O papel fundamental desta organização é a fiscalização 
de produtos, como lembra Spiller Junior, pois a "FDA decide e aprova produtos 
farmacêuticos, além de proceder à apreensão judicial de produtos transgressores, indicar 
criminalmente os envolvidos no fato típico e promover injunções judiciais na busca do 
cumprimento de seus objetivos"26. Ou seja, o FDA equivale à ANVISA. 

Em relação ao campo jurídico, no que se refere ao Direito Sanitário, as decisões que vêm 
sendo proferidas pela Suprema Corte Norte-Americana deixam claro que os Estados Unidos 
não consideram a saúde como um direito fundamental. Todavia, os Estados Unidos da 
América tem garantido o respeito ao direito à saúde por meio de proteção de direitos afins , 
afirmando que não pode haver discriminação racial nem sexual no atendimento, bem como 
reconhecendo a possibilidade de existência de erro médico, desde que haja a demonstração do 
nexo causal27. 

Ainda, há decisões relacionadas que consideram crime fabricar ou armazenar medicamentos 
em condições negligentes28. Assim, evidencia-se que, embora haja um paradigma nas 
decisões norte-americanas, já que não consideram o direito à saúde um direito fundamental 
que mereça proteção, esta mesma Corte garante a proteção a este direito por via transversa, já 
que tem proferido decisões que propiciam uma grande proteção do direito sanitário, o que 
vem garantindo aos americanos uma prestação sanitária mais adequada e satisfatória. 

É importante destacar que, na forma como o direito sanitário americano é estruturado, 
questões referentes à saúde são levadas com bastante frequência ao judiciário. 
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Desta forma, em breve síntese, evidenciam-se as diferenças entre o sistema Francês e o 
Americano, bem como possibilita-se uma comparação de ambos os sistemas com o sistema 
Brasileiro, que herda características de ambos, mas principalmente do modelo francês. 

Além do Direito comparado, outro ponto que deve ser considerado é que, com a globalização, 
a questão dos medicamentos experimentais acaba fugindo ao controle de um único órgão 
estatal como a ANVISA no Brasil ou o FDA nos Estados Unidos, pois, com a comunicação, a 
informação tem atingindo uma velocidade impensável há alguns anos. O que pode ocorrer, e 
que de fato vem ocorrendo, é uma dessas organizações já ter aprovado o medicamento para a 
sua "jurisdição" e o fármaco estar sendo postulado em um outro país com este argumento. 
Vejamos este exemplo trazido pelo médico Paulo Picon em entrevista ao CREMERS: 

  

As decisões são tomadas pelos médicos solitariamente. Nós continuamos preservando e 
gostando dessa autonomia solitária de decisão, mas que é influenciada por numerosas 
circunstâncias, que já foram discutidas. Mostrou então uma lista de medicamentos de alto 
custo do Ministério da Saúde do ano de 2003. São quatorze medicamentos que na época 
significavam 64% do maior orçamento de medicamentos do Brasil. O primeiro da lista era 
usado por 225 pacientes com um custo por paciente de 800 mil a um milhão de reais. A 
droga número dois, que hoje é a primeira, é um interferon que tem como preço unitário 
quatro milhões de reais por grama. Isso significa cem mil vezes mais que o preço do 
grama do ouro. Esse composto é uma associação do interferon com uma molécula de 
polietilenoglicol, que gerou uma patente, e essa patente criou um registro no FDA a um 
custo exorbitante, sem antecedentes na história da farmacologia. Uma ação na Justiça do 
Estado de São Paulo de 3.900 portadores de Hepatite C pedia o aludido interferon pelo nome 
comercial. Existem dois produtores, mas os pacientes queriam o produto com um preço 
calculado em 159 milhões de reais. Estaria quebrada a maior Secretaria de Saúde do Brasil. 
Esse assunto foi para o Supremo Tribunal de Justiça, que deu parecer favorável à Secretaria 
de Saúde, dizendo que havia protocolos para o uso desse produto no Brasil e que o seu 
uso não estava indicado em todos os casos. Isso mostra a atuação da propaganda na esfera 
dos usuários pacientes e prescritores. Mostrou casos específicos, como o da toxina 
botulínica, onde havia uma de menor preço, mas que por ser chinesa não era aceita, embora 
de eficácia comprovada e semelhante à de maior preço29. (grifado). 

  

Sobre a questão, também se manifestou o Vice Presidente da Academia - Sul- Riograndense 
de Medicina, Telmo Nonamigo: 

  

Na prática médica, o exemplo típico de "conflitos de interesses" é quando alguém prescreve a 
última medicação, ainda não lançada no Brasil, mas um Juiz, sem saber nada de medicina, 
obriga o hospital ou o secretário da saúde a comprar um remédio sem eficácia comprovada. 
De um lado fica alguém que, provavelmente bem intencionado, gera alto custo para o sistema 
de saúde ao tentar beneficiar uma pessoa, mas causa prejuízo para um grande número de 
outras, que, de outro lado, ficarão privadas de sua medicação necessária e de baixo custo, pois 
os recursos não são infinitos30. 
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A longa citação justifica-se porque resume o quadro alarmante que foi narrado até o 
momento. A situação de fato que se estabelece em relação à demanda de medicamentos 
experimentais, os quais não foram aprovados pela ANVISA, e a relação com a globalização, o 
jogo de interesses que envolve a questão e a legislação que dá base a estes pedidos será 
melhor analisada nos próximos tópicos. 

  

3. O pedido, a tomada de decisão e o dilema do julgador 

  

Dentro desta perspectiva, quando se comemoram 20 anos da promulgação da Constituição 
Cidadã, a questão principal não é mais a declaração de novos direitos, mas a busca pela 
efetividade dos mesmos. Aí se insere o direito à saúde, por ser um direito social, requer a 
disponibilidade orçamentária para sua implementação31 

  

Finalmente, após todas as considerações tecidas sobre os efeitos nefastos que a globalização 
causa no ordenamento jurídico desse país, no que se refere ao Direito Sanitário, é chegado o 
momento de efetivamente verificar como os Tribunais brasileiros vêm enfrentando a questão. 

Toma-se por exemplo duas decisões extremadas sobre a situação, que causaram grande 
repercussão no cenário jurídico (com interferência direta dos meios de comunicação). Inicia-
se pelas manifestações referentes a um caso ocorrido no Rio Grande do Sul concedendo 
medicamentos experimentais de elevado valor para uma paciente que sofre de câncer. 

A decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
teve repercussão imediata, gerando diversas manifestações. Um exemplo dessas declarações é 
encontrado no artigo do Juiz Federal Eduardo Appio, que em manifestação à decisão 
proferida pelo Desembargador Carlos Roberto Caníbal do TJ/RS intitulou seu artigo de "Um 
negócio de bilhões"32 ao expressar sua preocupação em relação à decisão prolatada, 
principalmente em razão do lobby que o laboratório farmacêutico deste medicamento faz em 
relação aos médicos oncologistas. 

Assim se manifestou Eduardo Appio: 

  

como juiz e cidadão brasileiro fiquei preocupado com o precedente aberto na Justiça gaúcha, 
até porque a fabricante (Roche) pratica um marketing bastante agressivo junto aos 
oncologistas do nosso país33. 

  

A ementa do julgado gerador de tanta controvérsia, assim dispôs: 
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GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO INESPECÍFICO. FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 
MEDIDA QUE MAIS SE ADEQUA ÀS NECESSIDADES DA PARTE. 1. Cumpre tanto ao 
Estado quanto ao Município, modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II da 
Constituição Federal de 1988, o custeio da saúde pública. 2. Em sendo dever não só do 
Estado, como também dos Municípios, garantir a saúde física e mental dos indivíduos e, em 
restando comprovado nos autos a necessidade da requente de fazer uso do medicamento 
requerido, imperiosa a concessão da liminar. Exegese que se faz do disposto nos artigos 196, 
200 e 241, X, da Constituição Federal, e Lei nº 9.908/93. 3. Possível a determinação de 
bloqueio de dinheiro das contas do ente estatal, pois não raras vezes descumpre decisão 
judicial, postergando ao máximo suas obrigações, muito embora tal decorra de comando 
judicial. Recurso provido monocraticamente, art. 557, §1º-A, do CPC. (Agravo de 
Instrumento Nº 70027909548, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 12/12/2008). 

  

  

Já na decisão de primeiro grau, o magistrado entendeu que "o fármaco não está aprovado pela 
ANVISA e o médico responsável pela prescrição não é o mesmo oncologista que vem 
acompanhando o tratamento da paciente. O custo da medicação é elevadíssimo (R$ 
132.000,00), sem que exista segurança à sua eficácia". 

  

A liminar, em 1º Grau, foi assim proferida: 

  

Vistos. Concedo à autora a gratuidade judiciária. Inicialmente, a requerente não comprova a 
negativa administrativa. O administrador não está obrigado a fornecer medicamento de 
eficácia duvidosa ou que não esteja aprovado em protocolos clínicos. A requerente não 
comprova que o medicamento HERCEPTIM está aprovado pela Anvisa e que faz parte dos 
medicamentos especiais fornecidos pelo Estado. 

Segundo os documentos de fls. 42/43, a demandante está participando de tratamento 
experimental. O médico que prescreveu o medicamento acima referido não é o mesmo 
oncologista que vem lhe acompanhando. Além disso, no atestado de fl. 22 nem mesmo há 
indicação da especialidade do respectivo médico. 

Nessas circunstâncias, não é razoável obrigar o Estado a fornecer medicação de custo 
elevadíssimo (R$ 132.000,00), principalmente inexistindo segurança da eficácia da 
medicação. 

Intime-se. 

Cite-se. 

Diligências legais34. 
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 A decisão proferida pelo Desembargador, que reformou a liminar transcrita acima, coloca em 
xeque uma questão: será que o Direito ao acesso a medicamentos pode ser limitado? Roque 
Junges, ao observar a questão, sob a ótica do principio da justiça também questiona. 

A questão crucial é se o direito à assistência sanitária é de extensão ilimitada ou se têm 
limites. Partindo de que os recursos são escassos, é eticamente aceitável uma racionalização e 
ponderação dos custos e uma restrição dos serviços. Os recursos devem cobrir, antes de mais 
nada, as exigências básicas da saúde (...)?35. 

  

Dentro dessa ideia, seria correto dizer que certos serviços sanitários não devem ser 
proporcionados, ou por não serem verdadeiras necessidades básicas, ou porque excedem a 
capacidade da sociedade36, ou ainda, porque são detentores de um grande risco37? 

No caso telado, em que pese a diligência do Desembargador ao consultar um especialista da 
medicina antes de decidir a questão38, não se verifica como uma simples "consulta" por 
telefone pode trazer certeza de que a decisão proferida, que fere o direito de diversos outros 
cidadãos foi a melhor possível para o caso39. Mesmo sendo o oncologista consultado uma 
referência na área, vale questionar qual o compromisso deste oncologista, se com o paciente 
ou com os laboratórios. Essa posição deve ser questionada em todos estes casos de 
medicamentos, principalmente experimentais, já que é de conhecimento notório o lobby que 
os laboratórios farmacêuticos praticam junto aos médicos, conforme já mencionado. 

Observe-se, ainda sobre a mesma situação, a informação trazida por Eduardo Appio dias 
depois da decisão proferida pelo Desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal: que só vem 
a embasar os questionamentos sobre a credibilidade dos laudos particulares. 

o oncologista C.H. Barrios - ouvido pelo ilustre magistrado na sua preocupação de prestar a 
melhor e imediata jurisdição - é, certamente, uma das autoridades no assunto. Todavia, suas 
relações com a Roche40 me parecem por demais próximas. Basta ver que além de publicar 
artigos na revista médica da referida indústria, o referido médico, em datas recentes (18 a 20 
de setembro de 2008) foi um dos coordenadores de um encontro internacional sobre o tema 
em Gramado/RS (Hotel Serrano), patrocinado por fabricantes de medicamentos41. 

  

Causa preocupação a concessão de uma medicação experimental de um custo tão elevado, que 
certamente irá privar diversas outras pessoas de atendimento médico ou acesso a 
medicamentos muito mais simples do que este. Essa preocupação também é externada por 
Eduardo Appio: 

  

Enfim, R$ 132 mil (pagamento por um único medicamento sem uma eficácia comprovada e 
sem aprovação da ANVISA42, para atender uma única mulher, sem previsão orçamentária, 
pode significar a morte de muitas outras pessoas que ficarão sem o atendimento adequado43. 

  

A decisão proferida evidencia a grande abertura cognitiva do nosso ordenamento. E essa 
abertura cognitiva é fruto irremediável dos efeitos da globalização. Não que seja contra a 
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abertura cognitiva. Pelo contrário, evidente que o Direito tem que estar sempre aberto aos 
anseios sociais. Todavia, é necessário que se tenha cautela no momento de decidir. 

No diapasão do elevado custo desses medicamentos, é conveniente dizer que a saúde não tem 
preço e que o direito a lutar por uma cura, por conforto ou pela própria vida não pode ser 
limitado por questões orçamentárias. Entretanto, na prática, cabe questionar qual a extensão 
desse direito de defesa das próprias necessidades. Ao conceder um medicamento desse 
patamar econômico, na situação atual do nosso Estado, a verdade é que diversas outras 
pessoas terão ceifado seu direito ao acesso à saúde. Terão essas pessoas menos valor que a 
postulante judicial? Sobre o tema, observem-se as considerações de Têmis Limberger: 

  

Em um país como o Brasil, em que os direitos sociais ainda não estão assegurados para 
grande parte da população, a pergunta que se faz é a seguinte: fica ao alvedrio a 
implementação destas políticas públicas por parte do Executivo ou o Poder Judiciário pode ser 
um importante mecanismo de pressão, na implementação destes direitos e em que limites? 
Assim, exemplificativamente, referente ao direito à saúde, o que a Constituição objetiva 
assegurar: um tratamento caro no exterior para uma só pessoa ou o tratamento de doença 
epidemiológica relevante para uma parcela expressiva da sociedade? Por isso, quando está 
ausente ou insuficiente uma política pública, o Judiciário deve agir, mas com critérios e 
limites, sob pena de se cair no subjetivismo judicial44. 

  

E segue, 

  

pode ser simpático o argumento de ampla concessão de qualquer medicamento, porém isto é 
falacioso, pois os recursos orçamentários são limitados em qualquer país, não sendo possível 
pretender fazer tudo a qualquer gasto45. 

Cabe dizer que, além da questão crucial do risco que os medicamentos experimentais 
apresentam, esse elevado custo dos fármacos inviabiliza que o nosso Estado possa alcançá-los 
a algumas pessoas, sem privar outras. Isso é um aspecto latente da globalização: enquanto a 
informação mais atualizada sobre a indústria farmacêutica está chegando a população, lhes 
possibilitando maior informação e maiores condições de "luta" por sua saúde, o ente estatal 
nacional não dá conta de atender esses pedidos sem privar e penalizar uma grande parcela da 
população. 

Como os recursos são limitados não se pode pretender o pagamento de um medicamento, por 
vezes com valor altíssimo, não testado suficientemente, em prol de uma lista estatuída a 
partir de critérios legais e de implementação do executivo46. 

  

Em contrapartida à decisão do TJ/RS, anteriormente trabalhada, pode-se verificar que, no ano 
de 2007, a Ministra Ellen Gracie proferiu decisão bem diversa. Chegando ao STF uma 
questão que analisava um pedido de medicamentos experimentais contra o Estado do Rio 
Grande do Norte, a Ministra, como relatora, proferiu uma das decisões que causou maior 
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impacto no meio jurídico, sendo motivo de diversas matérias da impressa e inclusive de uma 
audiência pública no STF. Assim se manifestou a Ministra: 

  

Verifico estar devidamente configurada a lesão à ordem pública, considerada em termos de 
ordem administrativa, porquanto a execução de decisões como a ora impugnada afeta o já 
abalado sistema público de saúde. Com efeito, a gestão da política nacional de saúde, que é 
feita de forma regionalizada, busca uma maior racionalização entre o custo e o benefício dos 
tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir o maior número possível 
de beneficiários. Entendo que a norma do art. 196 da Constituição da República, que assegura 
o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a 
população como um todo, assegurando-lhe acesso universal e igualitário, e não a situações 
individualizadas. A responsabilidade do Estado em fornecer os recursos necessários à 
reabilitação da saúde de seus cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. 
No presente caso, a se deferir o custeio do medicamento em questão em prol do impetrante, 
está-se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante 
da coletividade. Ademais, o medicamento solicitado pelo impetrante, além de ser de custo 
elevado, não consta da lista do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter 
Excepcional do Ministério da Saúde, certo, ainda, que o mesmo se encontra em fase de 
estudos e pesquisas. Constato, também, que o Estado do Rio Grande do Norte não está 
se recusando a fornecer tratamento ao impetrante. É que, o medicamento requerido é 
um plus ao tratamento que a parte impetrante já está recebendo47. (grifado). 

  

  

Como é possível decisões tão diferentes sobre questões tão semelhantes e que são 
determinadas pelo mesmo ordenamento? O primeiro ponto que salta aos olhos é o fato de que 
isso só ocorre porque o abismo existente entre direito e "realidade" é imenso48. Segundo, 
patente que essas situações só vão se agravar com o fenômeno da globalização. Até que ponto 
um país como o Brasil tem condições de efetivar o acesso a medicamentos que estão sendo 
garantidos na Europa e Estados Unidos? A Administração Pública nacional terá condições de 
enfrentar esta realidade? Até quando o Judiciário vai ter que lidar com essas situações? 

  

  

Considerações finais 

  

A garantia ao acesso à saúde é um Direito normatizado no Brasil. A realidade, contudo, 
mostra-se impiedosa: a prevenção adotada pela Administração Pública é precária em grande 
parte do território nacional e esse Direito vem sendo efetivado pelo Judiciário. Ao longo dos 
anos, a situação está ficando cada vez mais caótica, e vem adquirindo uma nova face, a face 
da globalização. 

Com efeito, é de clareza meridiana que a globalização não traz apenas benefícios para os 
países subdesenvolvidos, mas traz também seus resultados mais nefastos. Talvez, no caso 
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trabalhado, a falha esteja no sistema normativo brasileiro, que não cria processos mais rápidos 
para fiscalização e aprovação de medicamentos no nosso território, ou até mesmo na 
Administração Pública que não esta suficientemente estruturada para enfrentar esta nova 
realidade. Mas o fato é que, enquanto isso não ocorre, a utilização de medicamentos 
experimentais às custas do Estado é tomada de um risco imensuravelmente grande, o qual o 
Estado não pode ser obrigado a assumir, por decisão do Judiciário. 

Em que pese o fato desses medicamentos já terem sido aprovados em outros países, eles não 
foram aprovados no Brasil, e utilizar esse argumento como fundamento de pedidos dessa 
natureza é despir de significado a palavra soberania e todo o ordenamento constitucional. 

A mera importação de institutos para o nosso ordenamento já se mostrou bastante 
insatisfatória, podendo ser percebida tanto no Direito Penal quanto no Direito Civil. Isso é 
fruto do abismo existente entre as realidades dos países, as necessidades e as condições de 
possibilidade de efetivação de direitos. Aceitar a ideia de que os medicamentos devem ser 
concedidos nesse território porque já foram aprovados por outras soberanias é deixar de lado 
toda a tradição e história de conquistas desse país. 

O que realmente precisamos que ocorra é uma repaginação das estruturas das organizações 
sanitárias, principalmente da ANVISA. É necessário que o processo de aprovação dos 
medicamentos seja mais célere, obviamente sem perder seu caráter de comprometimento com 
a qualidade da avaliação. E isso só se dará por meio de políticas públicas comprometidas e 
melhor estruturadas. 

Não podemos mais viver o dilema de pessoas que necessitam de medicamentos terem que 
recorrer ao Judiciário para consegui-los. Não cabe ao Magistrado decidir sobre uma questão 
para a qual não possui competência, e não se está a falar de competência formal, vez que 
patente que o juiz pode e deve (em razão da lei) decidir essas questões, mas se está falando de 
conhecimento e técnica, está-se falando de uma decisão que deve ser tomada por um juiz, 
somente porque outro setor do Estado falhou. 

E essa falha é deveras grave. A uma, porque o risco envolvido na concessão desses 
medicamentos é muito grande. Não há como saber quais os reais efeitos que medicamentos 
em fase de experimentação podem causar. Assim, não há como obrigar o Estado a fornecer 
esses medicamentos, já que o ente estatal não pode assumir a responsabilidade pelos riscos 
que podem advir do uso desse medicamento. 

A duas, porque esses medicamentos, quase na totalidade do casos, são de um valor monetário 
extremamente elevado. Ao conceder um medicamento desse patamar econômico a uma única 
pessoa que teve acesso à informação e à via judicial, estamos privando milhares de outras ao 
acesso mínimo à saúde. Os números apontados ao longo do trabalho demonstram claramente 
isso. Enquanto algumas pessoas utilizam medicamentos que tem valor comparável à grama do 
ouro, e que não tem eficácia comprovada, milhões de pessoas estão morrendo nas filas do 
hospitais ou dos postos de saúde que não tem estrutura para a demanda física existente, como 
é notório no nosso país. 

Na forma como o artigo foi proposto, foi possibilitado trabalhar com os dois maiores poderes 
da atualidade: o poder da indústria farmacêutica e seu forte lobby sob os pesquisadores e 
médicos, e o poder da mídia. Juntos, formam um casamento perfeito e perigoso, o qual 
permite que se "barganhe" com a vida das pessoas. 
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Embora muitos defendam que as questões de Direito Humanos poderiam ser resolvidas por 
meio de um Estado Global com regramentos globais, parece que a proposta está fadada ao 
insucesso. Isso porque, para realizar esse projeto, seria necessário um "cofre" global, um 
costume global e uma tradição global. Isso é possível? 

A verdade é que, se o Estado brasileiro fosse um Estado ideal, certamente o problema não 
seria o valor dos medicamentos, e nem mesmo haveriam tantos pedidos de medicamentos 
experimentais. Isso porque o Estado ideal trabalharia com prevenção e, com prevenção, raros 
seriam os casos que chegariam ao Judiciário para efetivar o direito constitucional à saúde, e 
mais raras ainda seriam as mortes em corredores de hospitais na espera por atendimento. Não 
obstante, como não estamos nesse Estado dos sonhos, e sim em um Estado abalado pela crise, 
aliás, por diversas crises, temos que lidar com o risco de medicamentos experimentais vindos 
do exterior e com a tomada de decisão por parte do Judiciário, que não tem condições para 
decidir sobre isso. Assim, a melhor forma de encarar essa problemática é negando esses 
pedidos de medicamentos experimentais. 

De tudo que foi posto, finalmente é possível dizer que a separação total entre Direito Público 
e Direito Privado não encontra mais espaço na contemporaneidade. O que se tem hoje é 
apenas uma leve dicotomia. Um dos elementos que evidenciam isso é que o Direito à Saúde é 
uma norma de cunho público, no tocante ao acesso mínimo e à estrutura do sistema público de 
saúde. Todavia, a decisão sobre qual medicamento especifico vai ser tomado pelo enfermo 
extrapola os limites da linha entre Direito Público e Privado e acaba intervindo direitamente 
na vida particular do cidadão. O certo é que devemos trabalhar com prevenção, e não tentando 
consertar falhas inconsertáveis, que colocam em jogo a vida de milhares de pessoas, pois, no 
momento em que não há dinheiro para garantir a saúde de todos, o argumento de que a vida 
não tem preço não passa de uma frase bonita, pois na realidade, paradoxalmente para dar 
sentido a essa frase, necessita-se de recursos, já que garantir o Direito à saúde custa muito 
caro ao Estado. 
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MORADIA E PRESERVAÇÃO NO MEIO DA SERRA – PETRÓPOLIS – 
RJ: DIAGNÓSTICO DE UMA COLISÃO DE INTERESSES 

 
HABITATION ET CONSERVATION DANS LA COMUNNAUTÉ MEIO DA SERRA - 

PETRÓPOLIS - RJ: DIAGNOSTIC D'UNE COLLISION D'INTÉRÊTS  
 
 
 

Waleska Marcy Rosa 
 

RESUMO 
A urbanização, no Brasil, ocorreu sem planejamento, ao longo do processo de 
industrialização, o que gerou a ocupação desordenada do solo urbano, fazendo surgir altos 
índices de informalidade, situações de risco e a necessidade de regularização das ocupações 
informais. Verificadas as características de ocupação do solo urbano em Petrópolis, buscou-se 
identificar a colisão do direito à moradia exercido em uma dessas ocupações irregulares, a 
comunidade do Meio da Serra, situada no corredor ecológico entre a Reserva Biológica 
Federal do Tinguá (REBIO – Tinguá) e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), 
com a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. Verificou-se que a Lei n. 
11.977, de 07 de julho de 2009 permitiu a regularização de ocupações informais consolidadas 
em áreas de preservação permanente, o que poderia solucionar a colisão apontada neste texto, 
mas, ao mesmo tempo, indica o crescimento do grau de complexidade das relações sociais e 
jurídicas na região do Meio da Serra. 
PALAVRAS-CHAVE: OCUPAÇÕES INFORMAIS; MEIO AMBIENTE; 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA; PATRIMÔNIO CULTURAL. 
 
RESUME 
L’urbanisation, au Brésil, est arrivée sans planification, dans la voie du procès 
d’industrialisation, ce qui a mené à l’occupation desordennée du sol urbain, en faisant surgir 
les hauts indices d’informalité, les occupations de risque et le besoin de régularisation des 
places informelles. Etant donné les caractéristiques de l’occupation du sol à Petrópolis (RJ), 
on a fait une recherche pour identifier la collision du droit d’habitation exercé dans une 
occupation informelle, la comunnauté Meio da Serra, placée dans le couloir écologique entre 
la Reserva Biológica Federal do Tinguá (REBIO – Tinguá) et le Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos (PARNASO), avec la conservation de l’environnement e du patrimoine culturel. On a 
verifier qui la Loi Fédérale nº 11.977, du 7 juillet 2009, a permettre la régularisation agraire 
urbaine des occupations informelles consolidées dans les places de conservation permanent, 
ce qui peut résoudre la collision rapportée dans le texte, mais, aussi, marque l’augmentation 
de la complexité des relations sociaux et juridiques dans la région. 
MOT-CLES: OCCUPATIONS INFORMELLES; ENVIRONNEMENT; 
RÉGULARISATION AGRAIRE URBAINE; PATRIMOINE CULTUREL. 
 
 

 1 Introdução[i] [ii] 

Apresentam-se, neste trabalho, os resultados do estudo desenvolvido sobre o Meio da Serra 
(Petrópolis - RJ), no que se refere à colisão entre a preservação ambiental e do patrimônio 
cultural e o direito à moradia. Para tanto, foi elaborado um breve panorama a respeito da 
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comunidade objeto do trabalho. Os mais importantes aspectos históricos, econômicos, 
arquitetônicos e ambientais foram apontados, especialmente com o intuito de se identificar 
suas interferências sobre a conformação urbanística e social encontrada no Meio da Serra. As 
dificuldades enfrentadas, no que se refere à ocupação urbana irregular no local, decorrem da 
conjunção de todos esses elementos. 

Tratou-se de um diagnóstico inicial da situação no local, a fim de conduzir as atividades da 
pesquisa à identificação de possibilidades jurídicas que permitam a harmonização dos 
interesses em conflito. Para este diagnóstico, além de pesquisa teórica, foram feitas pesquisas 
documentais, conforme se verificará, e observações na comunidade. 

A abordagem na pesquisa foi multidisciplinar, em princípio com a área de História, 
pretendendo-se, em segundo momento, envolver a área de Educação e de Engenharia. 

2 Aspectos históricos e econômicos do Meio da Serra 

A área hoje denominada Meio da Serra é, como o próprio nome indica, a metade do trecho da 
serra de Petrópolis, a partir do município de Magé. 

No século XIX, estas áreas foram ligadas por uma via férrea, que ia da estação da Raiz da 
Serra (Vila Inhomerim), inaugurada em 1856, passando pelas estações do Meio da Serra e 
Alto da Serra, até a estação de Petrópolis, todas inauguradas em 1883. 

As novas estações férreas facilitaram o acesso à Cidade Imperial, uma vez que a estação da 
Raiz da Serra se unia à estação do Porto de Mauá (Guia de Pacoaíba), localizado no centro da 
cidade do Rio de Janeiro. 

Devido à instalação das oficinas da Leopoldina Railway onde hoje existe um complexo 
habitacional construído pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), as indústrias chegaram e a 
estrada de ferro possibilitou o desenvolvimento industrial do município de Petrópolis, onde à 
época, instalaram-se diversas fábricas de tecidos, tais como a Imperial Fábrica de Tecidos São 
Pedro de Alcântara (1871), Companhia Petropolitana de Tecidos (1873), a Fábrica de Tecidos 
Dona Isabel (1889) e a Fábrica Cometa (1903).  

A Fábrica Cometa pertencia à família Amoroso Lima. Alceu de Amoroso Lima assumiu a 
presidência da Fábrica três anos antes do falecimento de seu pai. A empresa permaneceu na 
família até pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. 

A Fábrica figurava como uma das mais tradicionais indústrias têxteis de Petrópolis, 
fornecendo recursos econômicos e sociais à cidade. Possuía um patrimônio imobiliário de 
aproximadamente sete milhões de metros quadrados, em área contígua, impulsionando o 
desenvolvimento local e gerando vários empregos. De acordo com os registros do Instituto 
Histórico de Petrópolis, a indústria funcionava com 336 (trezentos e trinta e seis) teares a 
vapor, empregando cerca de 6.000 (seis mil) operários e produzindo um total de quatro 
milhões e meio de metros de tecidos (FÁBRICA COMETA, 1988). 

A unidade do Meio da Serra foi construída no lugar da antiga Fábrica de Papel Orianda, 
instalada por Guilherme Schuch, o Barão de Capanema, em 1852[iii]. Esta fábrica 
apresentava um excepcional índice de perfeição técnica na produção do papel. 

A existência anterior da Fábrica de Papel Orianda revela certa urbanização do local na data 
em que foi estabelecida a Fábrica Cometa. Esta, por sua vez, ampliou a urbanização local, já 
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que grande parte das casas ali situadas foi construída pela empresa têxtil, a fim de abrigar seus 
empregados e suas respectivas famílias. 

A Cometa acrescentava à sua magnitude industrial um formidável serviço social para seus 
funcionários, garantindo-lhes assistência médica, farmácias, restaurantes, creche e escola para 
seus filhos (FÁBRICA COMETA,1977, p. 15). 

A decadência da Fábrica Cometa teve início com a crise comercial e industrial da década de 
1930, originada em oscilações monetárias e cambiais provocadas pelo Governo, para atender 
às pressões dos cafeicultores, o que causou uma estagnação do setor industrial. Ademais, 
houve aumento das importações, decorrente da desvalorização da moeda estrangeira, criando 
forte concorrência para os produtores brasileiros. A crise gerou dificuldades financeiras à 
empresa, o que levou à limitação de suas atividades em cinco dias por semana e à conseqüente 
redução do número de operários (COMETA, 2007, p. 7). 

Outro motivo para o esvaziamento econômico das indústrias petropolitanas, segundo os 
empresários do período, seria a falta de incentivos municipais para as suas atividades. Além 
disso, a legislação referente ao uso e ocupação do solo vigente à época, como o Decreto-Lei 
n° 48, de 1941, o Código de Obras, de 1960, e o Decreto Municipal nº 143, de 1976, criava 
grandes restrições ao desenvolvimento dos serviços fabris da cidade. Havia, ainda, críticas ao 
alto custo de terrenos para a instalação de novos empreendimentos, já que quase inexistem na 
cidade grandes áreas planas, adequadas à instalação de novos estabelecimentos. Por fim, 
existiam dificuldades no sistema de transportes. Com isso, muitas empresas preferiram 
exercer suas atividades em áreas com uma topografia menos acidentada, como a região da 
Baixada Fluminense (SANTOS, 2004, p.97). 

Por todos esses motivos, a empresa encontrava-se em condições econômicas críticas pouco 
antes de seu fechamento. Dessa maneira, os empregados não recebiam pontualmente a 
remuneração ou a recebiam através de vales ou mesmo tecidos produzidos. 

No final dos anos 1960, a unidade Cometa do Meio da Serra fechou suas portas, sendo 
mantida somente a produção na fábrica do Alto da Serra. Esta, contudo, encerra suas 
atividades em 15 de fevereiro de 1980, vendendo o prédio para a Abastecedora Brasileira de 
Cereais, que o destruiu completamente, instalando no local um centro comercial. 

Com o fim da Fábrica Cometa, as casas da vila operária foram prometidas aos empregados, 
como forma de pagamento dos salários ainda devidos. Por este motivo, seus residentes têm a 
convicção de que são os legítimos proprietários do local, quando, na verdade, encontram-se 
tão-somente na posse desses bens, sem definição do regime de propriedade. A situação é, 
ainda, agravada ela inércia do Poder Público, que nada faz para regularizar as ocupações. 

Depreende-se dos jornais da época (BARBOSA, 1992) que os funcionários mais graduados 
da fábrica ingressaram com pedidos de indenização trabalhista, reivindicando o pagamento 
dos salários devidos. Como a empresa não possuía outros bens disponíveis, o juiz ordenou o 
leilão das casas das vilas, que já estavam sendo ocupadas pelos operários da fábrica. No 
entanto, não houve interesse na compra dessas casas e os requerentes as receberam como 
pagamento da indenização trabalhista, passando a cobrar aluguéis dos operários que lá 
residiam, ou as oferecendo para compra e venda, por valores acentuadamente inferiores aos 
reais. 

Atualmente a construção onde funcionou a Fábrica de Tecidos Cometa do Meio da Serra está 
em ruínas. Ao redor, ainda existem casas da antiga vila operária. Com a desativação do ramal 
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ferroviário, em 1964 e a falência da indústria no início dos anos 1980, ocorreram muitas 
invasões e as construções originais estão desfiguradas. A própria estação do Meio da Serra, 
hoje, serve de moradia a pessoas que foram ocupando o espaço, devido ao abandono. 

Mesmo com o tombamento, pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), das ruínas da fábrica, não há iniciativa visível para recuperação desse patrimônio 
histórico e cultural. 

A indústria têxtil foi muito importante para o Município de Petrópolis, motivando o 
crescimento demográfico de bairros como Bingen, Cascatinha, Morin e Alto da Serra, cujas 
instalações e vilas operárias incorporaram-se à própria imagem da cidade[iv]. 

A atividade têxtil no município começou a declinar nas décadas de 1950 e 1960 com o 
fechamento das principais fábricas, o que demandou o desenvolvimento de outros setores da 
economia, especialmente o de comércio e o de serviços.  Entretanto, ainda existem edifícios 
que documentam esse importante período da história local, o que é possível, principalmente, 
devido às ações de preservação do Poder Executivo Federal. 

Paralelamente ao declínio e, talvez, também por conta dele, o trecho da ferrovia entre a Raiz 
da Serra e o Alto da Serra foi desativado. 

No início da década de oitenta, do século XX, alguns complexos fabris como 

os da Companhia Petropolitana de Tecidos, Fábrica Cometa e Fábrica 

São Pedro de Alcântara foram reconhecidos como patrimônio cultural 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

sendo inscritos sob o n. 84 (Processo n. 662-T-62), no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (fls. 24/88) como extensão 

das inscrições 34 e 80 do mesmo Livro. 

3 Aspectos arquitetônicos e ambientais do Meio da Serra 

Em relação à região do Meio da Serra, destacam-se os aspectos arquitetônicos e ambientais. 

No que se refere ao aspecto arquitetônico, o conjunto remanescente da antiga Fábrica Cometa, 
localizada no Meio da Serra, é o marco do local.  Isso porque a área agrega características que 
a tornam um peculiar objeto de investigação.  O conjunto urbano de interesse cultural - que 
apesar de deteriorado, não perdeu suas principais características arquitetônicas - está inserido 
em uma área com características naturais que demandam preservação e são legalmente 
protegidas.  Além disso, no local estão assentadas famílias de baixa renda, não havendo 
definição acerca do regime de propriedade, observando-se apenas situações fáticas de uso, 
gozo e disposição dos bens imóveis, tratando-se de uma área na qual a posse é a regra. 

O patrimônio construído revela práticas sociais e culturais dos múltiplos agentes que 
influenciaram na configuração da cidade, sendo parte ativa do intenso processo informativo 
que caracteriza o cotidiano público (FERRARA, 2000, p. 160).  Assim, as edificações e 
conjuntos urbanos podem ser considerados a materialização das relações sociais que 
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interagem no espaço da cidade, sendo um dos elementos de formação da identidade coletiva 
(MAGALDI, 1992, p. 29-36). 

A Constituição de 1988, no art. 216, reconhece como patrimônio cultural brasileiro os bens 
materiais e imateriais que fazem referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira.  O mesmo dispositivo atribui a proteção do 
patrimônio cultural ao Estado, acrescentando que esta deverá ser realizada com a colaboração 
de toda a sociedade.  Deve-se ressaltar que a norma consagrou um novo paradigma de 
proteção do patrimônio, baseado nas referências que este incorpora em contraposição à noção 
de excepcionalidade e monumentalidade do mesmo. 

Ao conjunto arquitetônico de valor cultural, edificado na área em destaque, agrega-se um 
ambiente natural, constituído de áreas remanescentes de Mata Atlântica, considerado direito 
difuso e fundamental, previsto no art. 225 da Constituição brasileira de 1988, e que impõe ao 
Poder Público e à coletividade a sua defesa e preservação. 

O Meio da Serra integra os limites da Área de Preservação Ambiental de Petrópolis - APA 
PETRÓPOLIS[v] e apresenta áreas de cobertura vegetal caracterizada como Floresta 
Ombrófila Densa e Vegetação Secundária. 

A Área de Preservação Ambiental é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, o que 
pressupõe a manutenção de equilíbrio entre o desenvolvimento sócio-econômico das 
comunidades nela existentes e a utilização dos recursos naturais.  De acordo com o art. 15 da 
Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, as Áreas de Preservação Ambiental têm como principais 
objetivos a proteção da diversidade biológica, a disciplina do processo de ocupação e a 
garantia da sustentabilidade dos recursos naturais. 

Além disso, alguns locais específicos do bairro podem ser caracterizados como áreas de 
preservação permanente, pelo só efeito da lei, em razão da localização das florestas e demais 
formas de vegetação natural, nos termos do art. 2º da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

Tais características impõem aos seus ocupantes limitações fáticas ao uso e gozo dos bens 
imóveis, além de condicionar determinados atos à autorização dos entes públicos 
competentes. 

A ocupação desordenada do Meio da Serra, especificamente das áreas de entorno ao conjunto 
fabril tombado da antiga Fábrica Cometa, vem acarretando conseqüências adversas à 
conservação do ambiente cultural e do ambiente natural que caracterizam o local.  

No Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2002, online), a verificação sobre as condições 
do meio ambiente em Petrópolis permitiu identificar duas situações importantes no contexto 
deste trabalho. Diagnosticou-se que a ocupação irregular e/ou desordenada do solo gerou 
alterações ambientais que prejudicaram a paisagem. Ao mesmo tempo, foi possível verificar 
que a ocupação irregular de áreas frágeis causou a degradação de áreas legalmente protegidas 
(CNM, 2010, online). Embora tais conclusões sejam referentes ao município como um todo, 
são aplicáveis ao Meio da Serra. 

A degradação do local pode ser atribuída a fatores como a falta de informação sobre as 
limitações decorrentes da especial caracterização do conjunto arquitetônico edificado no local, 
a falta de recursos econômicos da população que ocupa a área e a inércia do Poder Público 
municipal, competente em matéria de uso e ocupação do solo.  No que toca a este último 
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ponto, além de outros fatores, a inércia pode ser atribuída também à indefinição acerca dos 
limites exatos entre os Municípios de Petrópolis e de Magé[vi]. 

Desse modo, verifica-se, no local, a imposição constitucional de proteger tanto o ambiente 
cultural quanto o ambiente natural. 

Ao mesmo tempo, na referida área, a ocupação dos imóveis não atendeu a padrões 
urbanísticos e jurídicos, acarretando o exercício do direito à moradia de modo irregular.  Não 
restam dúvidas de que a preservação da área é uma imposição jurídica.  Entretanto, no mesmo 
nível de proteção constitucional (art. 6º da Constituição brasileira de 1988) e de proteção legal 
(Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade) encontra-se o direito à moradia. 

Evidencia-se, portanto, uma colisão de interesses na região. De fato, do mesmo modo que a 
Constituição brasileira de 1988 prevê a proteção do patrimônio cultural e a preservação 
ambiental, também reconhece de modo expresso (embora tardiamente) o direito à moradia. A 
existência dessa rota de colisão expõe a complexidade e, conseqüentemente, a dificuldade a 
ser enfrentada para se chegar à solução, ou a possíveis soluções, para a situação no local. 

Apesar de apontada a inércia do Poder Púbico Municipal no que se refere à busca de soluções 
para a situação apresentada, há que se registrar que, na década de 1990[vii], ocorreu iniciativa 
do Município no sentido de identificar as áreas ocupadas e cadastrar os moradores, além de 
identificar o perfil da comunidade local. É o que se passa a analisar. 

4 Perfil da Comunidade do Meio da Serra 

4.1 Localização  

A ocupação do Meio da Serra ocorreu, inicialmente, devido à instalação da Fábrica Cometa 
de Tecidos. Como era comum no início da industrialização, a empresa criou uma vila 
operária, por meio da reforma e ampliação da vila existente quando do funcionamento da 
Fábrica de Papel Orianda, com todos os equipamentos necessários à vida naquela localidade. 
Além das casas, compunham a vila uma igreja e um cinema. Na localidade, aconteciam 
festejos que permitiam à comunidade um razoável convívio social. Todas as construções e 
equipamentos estavam localizados em áreas seguras, do ponto de vista topográfico e 
configuravam-se como construções sólidas. Com a desativação da fábrica, a ocupação da área 
foi incrementada de modo desordenado. 

 Tendo em vista as características topográficas do local, como não poderia deixar de ser, o 
desenvolvimento urbano ocorreu por meio da ocupação de encostas e de vales próximos 
(ABREU, 1994, p.69). 

Geograficamente, o município de Petrópolis está situado na região serrana do Estado do Rio 
de Janeiro, possuindo 775Km2, correspondentes a 1,7727% da área total do Estado do Rio de 
Janeiro. Administrativamente, é distribuído em cinco distritos - o 1° Distrito, sede do 
Município, é a cidade de Petrópolis; o 2° Distrito tem sede em Cascatinha; Itaipava é a sede 
do 3° Distrito; o 4° Distrito tem sede em Pedro do Rio; por fim, a Posse é a sede do 5° 
Distrito (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2006, online). 

O território do município é muito montanhoso e possui vegetação densa. Seu relevo seguiu a 
conformação da Serra da Estrela, destacando-se encostas abruptas e montanhas de largas 
pedreiras. Devido à localização, altitude, relevo e vegetação, as chuvas são freqüentes no 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8598



período do verão, o que gera uma série de dificuldades. Dentre elas, destacam-se os 
deslizamentos de encostas, seja nas rodovias de acesso, seja nos assentamentos irregulares e 
mesmo em áreas em que as ocupações foram feitas de modo regular (CIDE, 2006, online). 

A preocupação com a instabilidade, típica da região montanhosa, esteve presente no 
planejamento da cidade de Petrópolis pelo Major Júlio Frederico Koeler, seu idealizador. 
Segundo Eppinghaus (1969, p. 13), o Major Júlio Frederico Koeler se preocupou com a 
"devastação das matas, erosão nas encostas e suas conseqüências danosas, com o escoamento 
das grandes precipitações pluviométricas, que já na época se faziam sentir com as chuvas de 
verão". Para evitar deslizamentos, Koeler utilizou regulamentação para o tamanho dos lotes 
que tinham grande profundidade, a fim de que as matas fossem preservadas por meio de 
restrição ao uso do alto das montanhas, impedindo, assim, o desmatamento. Com o passar do 
tempo, o Município tornou as normas de construção mais flexíveis, o que descaracterizou 
bastante o Plano Koeler, que norteou a fundação da cidade. As conseqüências disso podem ser 
verificadas anualmente no período de chuvas: deslizamentos de terra, perdas humanas e 
econômicas. 

Foi exatamente nas regiões de encostas e topos de morros que a expansão ocorreu e tem 
ocorrido de forma desordenada, principalmente por segmentos sociais menos favorecidos, que 
ocupam locais de instabilidade geológica. Esta situação não é diferente na região em estudo. 

A comunidade do Meio da Serra encontra-se localizada numa área periférica da zona urbana 
da cidade, entre o bairro do Alto da Serra e o Município de Magé. Ocupa áreas de entorno de 
duas unidades de conservação, a REBIO - Tinguá e o PARNASO. Tais unidades têm por 
finalidade, conforme disposição legal, compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos recursos naturais. 

Em decorrência da topografia do município, essas localidades, geralmente em encostas, 
apresentam grande potencialidade de risco, principalmente quando se verifica um processo de 
habitação e ocupação do solo sem observância aos critérios de urbanização e de proteção ao 
meio-ambiente, desprovidos de infra-estrutura ou mecanismos que assegurem o bem estar 
comum. 

O acesso ao Meio da Serra é feito, a partir de Petrópolis, pelo bairro Alto da Serra, por uma 
única via calçada de paralelepípedos em boas condições, embora bastante estreita e sinuosa, 
devido à topografia e aos recursos técnicos disponíveis, quando da construção da estrada, no 
século XIX. O modo como os moradores vêem a própria comunidade, fazendo uma 
subdivisão da população, é resultado da realidade vivida por cada um. Há aqueles que estão 
no local há muitos anos, sendo, em sua maioria, descendentes de pessoas que trabalharam na 
Fábrica Cometa[viii]. Há, ainda, pessoas que foram para o local devido às facilidades lá 
encontradas e não guardam identidade com a história local. 

Os descendentes de ex-empregados da fábrica, em regra, habitam as casas remanescentes da 
vila operária e as demais construções da época. Os demais moradores, em regra, têm 
condições de moradia mais inferiores e, em muitos casos, até mesmo precárias. Trata-se de 
casas de tijolos sem reboco e demais acabamentos externos, muitoas vezes situadas em áreas 
de risco. 

A distância aproximada até o centro da cidade é de dez quilômetros, que podem ser 
percorridos de ônibus, visto que a oferta de transporte coletivo é razoável, estando à 
disposição dos moradores ônibus convencional e um microônibus. Porém, há um 
inconveniente: os ônibus com mais lugares para passageiros não percorrem toda a 
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comunidade, em virtude da falta de espaço adequado para manobras. Os microônibus, que 
podem alcançar um trajeto maior da comunidade, só circulam em intervalos maiores. 

4.2 Fluxo Migratório 

Etimologicamente, o termo migrar significa passar de um lado para outro, mudar de 
residência, e é utilizado geralmente para denominar os movimentos ou deslocamentos da 
população, que ocorrem dentro dos bairros (intrabairros) ou entre os bairros de uma mesma 
cidade (interbairros), entre os municípios de uma mesma região (intermunicipal), entre 
municípios de regiões distintas (interregional), entre países de um mesmo continente 
(intracontinental) e entre países de continentes diferentes (intercontinental). São movimentos 
que podem ser considerados voluntários ou forçados, individuais, por núcleos familiares ou 
grupos, ocorrendo por causas naturais, sociais ou políticas, que têm por objetivo melhorar as 
condições de vida (ROESLER; CESCONETO, 2006). 

A história de ocupação da comunidade da Serra da Estrela, especificamente a região em 
questão, o Meio da Serra, segundo relato informal dos moradores mais antigos, teve como 
fator preponderante a existência da Fábrica Cometa. Tal relato pode ser confirmado pelo 
estilo das construções mais antigas, todas, de algum modo, vinculadas à existência da antiga 
Fábrica de tecidos. Trata-se de casas no estilo de vilas operárias e de casas construídas para 
abrigar os empregados mais graduados na hierarquia da empresa. Além disso, pode-se 
observar diversas outras edificações que serviam como áreas comuns ou sociais, como o 
clube, o cinema, a igreja, as vendas e o armazém. 

A ocupação do Meio da Serra, até determinado momento, ocorreu de forma gradual, ou seja, 
basicamente com o surgimento de novas famílias, já que os filhos se casavam e continuavam 
a morar no local. 

Porém, percebe-se um incremento populacional no início dos anos 1990, quando ocorre forte 
fluxo migratório interbairros e intermunicipal, pois muitos consideram que a vida no local é 
bastante razoável. Grande parcela da população atual chegou ao local atraída pelas facilidades 
de locomoção e pelas facilidades econômicas, visando economizar devido à ausência de 
cobrança de tributos. Há, ainda, moradores que mencionam a tranqüilidade e a beleza natural 
como os maiores atrativos locais. Estes moradores se referem à região como um "verdadeiro 
paraíso". 

Do ponto de vista da mobilidade, o local é servido por transporte público de razoável 
qualidade. Situando-se no meio da serra, o deslocamento é relativamente fácil tanto para a 
raiz da serra quanto para o alto da serra, ou seja, tanto em direção à Baixada Fluminense e Rio 
de Janeiro, quanto em direção a Petrópolis. 

Levando-se em consideração a questão econômica, são freqüentes os relatos de moradores nos 
quais se verifica que um dos motivos de escolha daquela localidade para moradia é o fato de 
não se pagar imposto territorial urbano (IPTU). Devido ao fato de ter ocorrido intensa 
ocupação irregular após o encerramento das atividades da Fábrica Cometa, não há certeza 
sobre a situação jurídica de muitas das moradias existentes no local, o que torna tais 
ocupações inexistentes para efeitos tributários. 

Embora se reconheçam os aspectos positivos da região, não há dúvidas de que a menção ao 
paraíso é um exagero. Diversos aspectos negativos podem ser apontados comparando-se os 
relatos e os questionários com as visitas de observação que vêm sendo feitas ao Meio da Serra 
durante o desenvolvimento da pesquisa. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8600



Podem ser apontados como principais aspectos negativos aqueles comuns a quaisquer 
ocupações irregulares, como riscos na localização dos imóveis e riscos decorrentes da 
qualidade das construções. Além disso, a ausência de equipamentos urbanos é marca local e 
também comum às ocupações irregulares em geral. 

Serviços, como fornecimento de água, esgoto e energia elétrica, existem no local, embora em 
determinados lugares sejam precários. 

Por fim, há falta de clareza acerca do domínio fundiário das áreas de ocupações irregulares e 
da sua destinação. Mesmo em relação aos imóveis da antiga vila operária, não há clareza 
quanto ao domínio fundiário, tendo em vista as condições nas quais os moradores habitam os 
referidos imóveis[ix]. 

4.3 Características Sociais, Econômicas e Culturais  

Não se sabe, ao certo, o número de moradores do bairro. Os dados obtidos pela 
CONCREMAT por meio do levantamento realizado no início da década de 1990 não mais 
condizem com a realidade, tendo em vista que no início da referida década houve forte 
incremento populacional na área. Por meio de observação, verifica-se que, atualmente, o 
número de moradias mais recentes, se não supera, provavelmente iguala o número de casas da 
época da Fábrica Cometa[x]. 

Os dados obtidos por meio da análise dos questionários elaborados e utilizados pela 
CONCREMAT não permitem traçar, com segurança, o perfil sócio-econômico e cultural da 
população local. No que se refere ao aspecto sócio-econômico, como não se sabe a época 
exata de aplicação dos questionários. Por isso não é possível verificar o real nível de renda, 
pois os questionários podem ter sido aplicados antes ou após o Plano Collor (1990). 

A comunidade local enfrenta sérios problemas de saneamento básico, falta de infra-estrutura, 
comércio pequeno e ausência de espaços destinados ao lazer, ao esporte e às atividades 
culturais. Na comunidade, além da escola, existe apenas um espaço destinado a aulas de 
informática destinadas às crianças. Este espaço é mantido pela Igreja Católica, por meio da 
Pastoral Universitária e conta com voluntários para o ensino da informática. 

Ficou evidenciada a precariedade quanto aos espaços destinados à prática cultural. Não há 
espaços públicos disponíveis, nem programas voltados para a comunidade. 

5 Implicações ambientais das condições urbanísticas da comunidade do Meio da Serra: a 
título de conclusão 

O município de Petrópolis padece de problemas graves no que se refere à ocupação de 
encostas. Tal fato interfere diretamente no aspecto ambiental. 

Especificamente em relação à comunidade em estudo, o Meio da Serra, o problema apontado 
está presente. Desse modo, a ocupação das encostas no corredor ecológico entre a REBIO - 
Tinguá e o PARNASO compromete a preservação do meio ambiente naquela área. Este 
comprometimento gera reflexos na própria comunidade, que, em épocas de chuva, 
especialmente no verão, fica exposta a risco de deslizamentos de terra, devido à baixa 
permeabilidade do solo, decorrente da construção indiscriminada. 
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Ainda em relação ao meio ambiente natural, a ocupação irregular é uma ameaça também pelo 
avanço do número de ocupações que não vêm sendo devidamente contidas pelo Poder 
Público. 

No que se refere ao meio ambiente construído, a problemática local gira em torno da 
necessidade de preservação do patrimônio cultural que vem sendo ameaçado, especialmente, 
pela descaracterização das antigas construções. De acordo com a avaliação do arquiteto do 
IPHAN que atua em Petrópolis, ainda é possível a retomar as características originais das 
construções, já que não há alterações profundas feitas pelos moradores. No entanto, o trabalho 
de recuperação não deve demorar, pois se corre o risco de descaracterização total, já que 
grande parte da população local não mais mantém laços com a história local. 

Evidencia-se, na área em questão, a colisão entre interesses protegidos constitucionalmente: o 
direito à moradia e a preservação do ambiente natural e do ambiente construído. Não restam 
dúvidas, no entanto, de que a busca de soluções para a evidente colisão apresentada passa pelo 
conhecimento aprofundado a respeito das condições de ocupação da área. Tal conhecimento 
torna-se ainda mais necessário, tendo em vista a possibilidade jurídica de regularização 
fundiária urbana em áreas protegidas decorrente da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009. 

De acordo com o art. 54, § 1º da referida lei, torna-se possível regularização fundiária de 
interesse social em área de preservação permanente, desde que estudo técnico comprove que a 
regularização implicará em melhoria das condições ambientais em relação à situação de 
ocupação irregular. 

Reafirma-se, então, a necessidade de conhecimento aprofundado sobre a ocupação da área, 
tendo em vista que, por meio de projeto específico que leve em consideração a situação 
ambiental, seria possível a regularização fundiária urbana da área em questão. 

Desse modo, em princípio, tornar-se-ia possível harmonizar a colisão entre o direito à moradia 
da população que, de modo consolidado, ocupa a referida área e a preservação do meio 
ambiente natural e do meio ambiente construído.      

O crescimento do grau de complexidade das relações sociais e jurídicas que se estabeleceram 
na região do Meio da Serra, com o passar dos anos e com o desenvolvimento da região, além 
das modificações prejudiciais que ocorrem na região, exigem a proteção de direitos 
fundamentais que estão inseridos na ordem constitucional brasileira. 
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[i] A elaboração deste trabalho teve sua origem em projeto de pesquisa apoiado pelo PIBIC-
CNPq e pelo FCRM (Fundo Celso da Rocha Miranda) na Universidade Católica de Petrópolis 
- UCP - Petrópolis - RJ, quando a autora laborava na referida IES (até dezembro de 2010). Os 
estudantes receberam bolsas de iniciação científica das referidas agências de fomento. Foram, 
ao todo, seis bolsistas, sendo quatro deles alunos do curso de Direito e dois deles alunos do 
curso de História. Os estudantes foram orientados por duas professoras da área do Direito e 
por uma professora da área de História. O projeto de pesquisa referido (Efetivação dos 
direitos fundamentais à moradia, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural: 
rotas de colisão e de cidadania) é parte de um esforço maior de investigação científica que foi 
desenvolvido entre os anos de 2005 e 2010, no âmbito da tese de doutoramento da autora, e 
continuado com os trabalhos do Grupo de Pesquisa Processo e Efetivação da Justiça e dos 
Direitos Humanos. 

[ii] A parte inicial das pesquisas baseou-se em documentos e fotografias do Museu Imperial 
de Petrópolis e em documentos e textos elaborados pelo Instituto Histórico de Petrópolis 
(IHP). No Museu Imperial foram encontrados documentos a respeito da Fábrica de Papel 
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Orianda e da Fábrica Cometa. No IHP, foram obtidos documentos e textos, especialmente a 
respeito da fase final da existência da Fábrica Cometa. 

[iii] Sobre a fábrica de papel Orianda ver INSTITUTO DA TERRA. Cidadania em cadeia: A 
História do Papel. Disponível em: <http://www.institutodaterra.org.br/historia2.html>. Acesso 
em: 10 out. 2008. Ver também ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL. 
História do Papel no Brasil. Disponível em: 
<http://www.bracelpa.org.br/bra/saibamais/historia/index.html>. Acesso em: 10 out. 2008. 

[iv] Como era comum à época da industrialização, as fábricas construíam ao seu redor 
edifícios que serviam de moradias a seus operários. 

[v] A APA - Petrópolis foi criada pelo art. 6 do Decreto 87.561, de 13 de setembro de1982 e 
delimitada pelo Decreto 527, de 20 de maio de 1992. 

[vi] Deve-se observar que o Meio da Serra está situado parte no município de Petrópolis e 
parte no Município de Magé. 

[vii] As pesquisas documentais foram desenvolvidas por meio de documentos fornecidos pela 
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Não há certeza, mas 
acredita-se que os documentos anlisados tenham sido produzidos entre 1990 e 1995. Tais 
documentos têm origem em estudo encomendado pela Prefeitura à empresa CONCREMAT - 
Engenharia e Tecnologia para análise da viabilidade de implantação do Parque Municipal da 
Serra da Estrela, que, de acordo com o planejamento, seria um parque de alta tecnologia. O 
objetivo era, também, encontrar meios de promover o desenvolvimento da economia local. 
Integram a documentação mapas do local, estudos sobre a vegetação, a geografia e o relevo e 
um grupo de questionários que foram respondidos pela população residente no local. Não foi 
possível identificar os critérios utilizados para escolha das famílias que responderam o 
questionário. Tendo em vista que a maioria dos questionários se refere a pessoas residentes 
em casas construídas pela Fábrica Cometa, imagina-se que o critério tenha sido exatamente 
este: pessoas que habitavam nas antigas casas. Há projeto de reativação da ferrovia que 
cortava o Meio da Serra, desativada na década de 1960. O projeto foi apresentado ao BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Social) e vem ganhando força diante dos grandes 
eventos programados para os próximos anos: Copa do Mundo de 2014 o Olimpíadas de 2016. 

[viii] Estes dados foram obtidos por meio dos questionários fornecidos pela SEPLAN, 
anteriormente mencionados. Ainda que não conhecidos em detalhes os critérios científicos 
para a coleta dos dados, o referido levantamento é o único que disponibilizou dados sobre a 
comunidade, por este motivo foi utilizado neste trabalho. Ressalte-se que tal levantamento 
não teve objetivo científico, mas pretendeu fazer um esboço da realidade local para tentar 
identificar possibilidades de melhoria na vida da comunidade, tendo em vista a intenção de 
criação do Parque Municipal da Serra da Estrela. 

[ix] Como verificado anteriormente, muitos moradores utilizam os imóveis a título precário e 
a título de locação, tendo como locadores aqueles que haviam recebido as casas como forma 
de adjudicação pelo pagamento de salários em atraso. 

[x] Uma das atividades de pesquisa prevista no projeto foi a reformulação e atualização do 
questionário aplicado pela CONCREMAT na década de 1990, a fim de utilizá-lo com fins 
científicos e de comparar os dados obtidos à época com aqueles obtidos com a presente 
pesquisa. O novo questionário foi elaborado e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEPq) da UCP. À época, a CONCREMAT aplicou o questionário a um total de 86 (oitenta e 
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seis) famílias. Aparentemente, foi aplicado por amostragem, mas não há indícios da 
porcentagem utilizada, pois existem questionários referentes a apenas 31 (trinta e uma) casas 
originais da vila. Ao mesmo tempo, foi possível verificar que foram entrevistadas famílias que 
moravam em casas mais recentes. Nesse caso, foram 55 (cinqüenta e cinco) famílias. 
Certamente, pela observação, pode-se verificar que as casas originais são em número maior 
que trinta e um. O mesmo ocorre em relação às casas mais recentes. 
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RESUMO 
Este artigo questiona a adequabilidade das políticas públicas para inclusão das minorias 
indígenas no Brasil. Analisando especificamente os programas de educação escolar 
direcionados a esse público, procura demonstrar que a transformação nos padrões de 
relacionamento desses povos com o Estado e com a sociedade levanta a atual necessidade de 
redefinição dos critérios que norteiam a construção das políticas públicas, partindo de um 
modelo gerencial, burocrático e unificador para outro participativo, aberto e responsivo às 
múltiplas práticas sociais. Acredita-se que a politização das políticas públicas possa oferecer 
um precioso contributo para o aprofundamento de uma cultura política vocacionada ao 
pluralismo cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: POVOS INDÍGENAS; POLÍTICAS 
PÚBLICAS; EDUCAÇÃO; LEGITIMIDADE; PARTICIPAÇÃO; ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 
 
ABSTRACT 
This essay questions the appropriateness of public policies on inclusion of indigenous 
minorities in Brazil. Analyzing specifically education programs targeted to that public, seeks 
to demonstrate that changes in patterns of relationship of these peoples with state and society 
raises the current need for a redefinition of the criteria that guide the development of public 
policies, from a managerial, bureaucratic and unifying model to another participatory, opened 
and responsive to the multiple social practices. It is believed that the politicization of public 
policies may offer a valuable contribution to enable the deepening of a political culture geared 
to cultural pluralism. 
KEYWORDS: KEYWORDS: INDIGENOUS PEOPLES; PUBLIC POLICIES; 
EDUCATION; LEGITIMACY; PARTICIPATION; DEMOCRATIC RULE OF LAW. 
 
 

    

Introdução 

  

Um longo caminho foi percorrido desde a percepção de uma questão propriamente indígena 
até os dias de hoje. A luta por reconhecimento e inclusão dessas minorias se atualiza de 
acordo com cada movimento histórico, e com cada acomodação institucional ao sistema de 
direitos em vigor. O presente artigo objetiva comparar a evolução da legislação e das políticas 
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públicas para inclusão do índio, demonstrando como essas manifestações estiveram 
vinculadas às transformações sociais, culturais e políticas no Brasil e no mundo. O texto se 
propõe a discutir a suficiência e adequabilidade do modelo de tratamento dado à questão 
indígena na gestão pública, e investiga qual o potencial da cultura e das identidades na 
reestruturação das políticas públicas afeitas aos povos tradicionais para o aprofundamento de 
uma democracia que reconheça as diferenças sem segregação. 

  

  

•1.                  A especificação de uma questão indígena 

  

A questão indígena nem sempre foi espontaneamente tratada pelo Estado como um assunto de 
política. Nossas duas primeiras décadas de república se passaram em um contexto de franca 
expansão populacional e tecnológica pelo interior dos sertões, e não eram esporádicos os 
episódios de conflito sangrento entre desbravadores e índios, mas até então nada havia sido 
feito para regulamentar a relação da "civilização" com os índios[1]. 

  

Dessa zona fronteiriça de contato surgiram as primeiras pressões por providências estatais. 
Inicialmente, intencionava-se a repressão da perpetuação desses conflitos. As populações das 
regiões de fronteira exigiam medidas capazes de assegurar a vida dos colonos, a conclusão 
das estradas de ferro e a posse mansa dos terrenos ocupados para cultivo. 

  

Essa situação de animosidade entre sertanejos e selvagens indóceis motivava estudiosos a 
pensarem maneiras de colocar as disputas a termo. Hermann Von Ihering, renomado etnólogo, 
foi um dos primeiros cientistas a tomar consciência da gravidade da questão, e não obstante 
defendia a destruição das comunidades tradicionais hostis em nome da paz e do progresso. 
Afirmou em 1907 que, "não sendo possível esperar deles nenhuma contribuição para a 
civilização e sendo, ao contrário, um empecilho para a colonização das regiões dos sertões 
que habitam, parece que não há outro meio, de que se possa lançar mão, senão o seu 
extermínio"[2].  Entretanto é preciso compreender que a tese de Ihering não era fruto dos 
delírios de uma mente desumana, antes expressava literalmente uma "atitude secular, 
profundamente enraizada em todas as zonas onde sobreviviam índios hostis ou arredios"[3]. 

            

Ocorre que a difusão de tais radicalismos provocou uma verdadeira "polarização da opinião 
pública", que dividia de um lado os protagonistas das frentes de conflito, e de outro a 
população citadina, "geográfica e historicamente distante das fronteiras de expansão"[4], 
"desligada dos interesses que atiçavam os chacinadores de índios, já não podia aceitar o 
tratamento tradicional do problema indígena, a ferro e fogo"[5]. Aos poucos essa segunda 
vertente ganhava as classes cultas do país, e desses debates surgiram as primeiras cogitações 
sobre a necessidade de criação de um órgão oficial não para a eliminação, mas para a proteção 
do índio como um ser capaz de se integrar e de viver harmoniosamente em sociedade. Essa 
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era a alternativa que então se levantava contra a tese sobre a inevitabilidade do uso da força 
contra um índio irremediavelmente incapaz para a civilização. 

  

E essa foi a inspiração para a criação do (hoje demonizado) SPI - Serviço de Proteção aos 
Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, criado em 20 de julho de 1910, pelo decreto 
n° 8.072. 

  

            É o que RIBEIRO expõe sobre o programa: 

  

As formulações desta nova política indigenista coube principalmente aos positivistas que, 
baseados no evolucionismo humanista de Augusto Comte, propugnavam pela autonomia das 
nações indígenas na certeza de que evoluiriam espontaneamente, uma vez libertadas de 
pressões externas e amparadas pelo Governo. 

Segundo o modo de ver dos positivistas, os índios, mesmo permanecendo na etapa "fetichista" 
do desenvolvimento do espírito humano, poderiam progredir industrialmente, tal como 
haviam progredido, na mesma etapa, os povos andinos, os egípcios e os chineses. Para tal 
resultado, o que cumpria fazer era proporcionar-lhes os meios de adotarem as artes e as 
indústrias da sociedade ocidental. (...) O que se impunha era, pois, uma obra de proteção aos 
índios, de ação puramente social, destinada a defendê-los do extermínio e resguardá-los 
contra a opressão[6]. (destaque nosso). 

  

Essa nova política indigenista era desenhada sobre bases positivistas, sendo orientada para o 
incentivo à capacitação gradual do índio para sua futura integração na sociedade. Nas palavras 
de BARBOSA, 

  

O Serviço [SPI] não procura nem espera transformar o índio, seus hábitos, os seus costumes, 
a sua mentalidade, por uma série de discursos, ou de lições verbais, de prescrições, 
proibições e conselhos [como tentaram as missões jesuíticas]; conta apenas melhorá-lo, 
proporcionando-lhe os meios, o exemplo e os incentivos indiretos para isso: melhorar os 
seus meios de trabalho, pela introdução de ferramentas; as roupas, pelo fornecimento de 
tecidos e dos meios de usas da arte de coser, a mão e à máquina; a preparação de seus 
alimentos, pela introdução do sal, da gordura, dos utensílios de ferro etc.; as suas 
habitações; os objetos de uso doméstico; enfim, melhorar tudo quanto ele tem e que constitui 
o fundo mesmo de toda existência social. E de todo esse trabalho, resulta que o índio torna-se 
um melhor índio e não um mísero ente sem classificação social possível, por ter perdido a 
civilização a que pertencia sem ter conseguido entrar naquela para onde o queriam 
levar[7].(destaque nosso). 
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Era o que se tinha de mais pioneiro à época. A etnologia era ainda uma "disciplina de 
museu[8]", uma ciência circunscrita no detalhamento do índio e suas exoticidades como quem 
descreve um "fóssil vivo[9]", e a antropologia não considerava como um objeto pertinente ao 
seu campo de trabalho a procura para soluções adequadas para os problemas sociais desses 
povos. As tentativas subseqüentes de proteção legal dos direitos dos indígenas seguiram 
impregnadas desse panorama. Entendia-se que a questão indígena merecia atenção especial, 
mas pouco se sabia como desenvolver esse tipo de tratamento. 

  

  

  

•2.                  Um sentido positivista de emancipação 

  

  

Os primeiros estudos antropológicos sobre as sociedades ditas primitivas representaram 
também um avanço para o reconhecimento de direitos de igualdade a essas pessoas. Em 1916 
o Código Civil incluiu os silvícolas entre os relativamente incapazes, conferindo-lhes um 
regime tutelar especial, que cessaria à medida da adaptação desses povos à vida civilizada. 
Esse regime diferenciado encontrava justificação na necessidade de proteção do selvagem, 
supostamente desprovido de discernimento suficiente para manifestar suas opiniões e 
determinar sua vida civil. 

  

Em 1957 a OIT aprovou a Convenção n° 107[10], Concernente às Populações Indígenas e 
Tribais. A OIT vislumbrou a necessidade de uma Convenção que, ante o aprofundamento das 
relações dos grupos tribais com a sociedade, pudesse comprometer os Estados a regrarem o 
"aproveitamento da força de trabalho dos trabalhadores indígenas, [...] para que as relações de 
trabalho não criassem o risco da escravização, da dominação injusta ou mesmo do 
aniquilamento cultural e até físico"[11] dos índios. A preocupação central era racionalizar a 
(inevitável) inserção do índio nas relações de trabalho, mas ao fazê-lo a Convenção foi 
minuciosa, instituindo para os Estados as obrigações de consideração às peculiaridades dos 
povos indígenas e de respeito aos valores espirituais e dos interesses materiais dos índios e 
dos grupos tribais[12]. 

  

Em 1967 foi promulgada a Lei n° 5.371, que, retomando os princípios estabelecidos na 
Convenção 107, autorizou a criação da FUNAI[13] (Fundação Nacional do Índio) e fixou as 
diretrizes da política indigenista[14]. A essa inovação seguiu-se o Estatuto do Índio, Lei 6.001 
de 19 de dezembro de 1973, ainda em vigor. O Estatuto fixou regras mais precisas sobre a 
condição e os direitos do índio, incumbindo aos órgãos públicos a proteção da pessoa, da 
cultura e do patrimônio material e espiritual dos índios e suas comunidades[15]. 

Como lembra DALLARI, o Estatuto do Índio foi um marco que representou 
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Um avanço em termos de reconhecimento e proteção dos direitos dos índios e dos grupos 
indígenas. Entre outras coisas, o Estatuto deu legitimidade aos "grupos tribais ou 
comunidades indígenas" para defenderem judicialmente seus direitos, obrigando a União, 
sobretudo por meio do Ministério Público Federal, a promover a defesa judicial e 
extrajudicial desses direitos. 

  

No Estatuto foram incluídas normas específicas sobre direitos civis e políticos, a tutela e sua 
eventual abolição em casos bem definidos e por meio de formalidades previstas com minúcia, 
as condições de trabalho, os direitos sobre as terras e o patrimônio indígena, o direito à 
educação e à saúde e, finalmente, sobre a responsabilidade penal dos índios e os crimes contra 
eles praticados[16]. 

  

Entretanto, como critica ARAÚJO, o Estatuto não abandonara a perspectiva integracionista 
como estratégia de ação: 

  

O Estatuto anunciava seu propósito logo em seu primeiro artigo: "integrar os índios à 
sociedade brasileira, assimilando-os de forma harmoniosa e progressiva"- em outras 
palavras, fazendo com que pouco a pouco deixassem de ser índios. Tratava-se, portanto, de 
uma lei cujos destinatários eram como que "sujeitos em trânsito", portadores, por isso 
mesmo, de direitos temporários, compatíveis com a sua condição e que durariam apenas 
enquanto perdurasse essa mesma condição[17]. 

  

 Os dois fragmentos anteriores não explicitam opiniões contraditórias sobre a "bondade" do 
Estatuto, antes confrontam diferentes planos de análise que colocam a nu o Estatuto em seus 
problemas metodológicos e contradições. De um lado, norma escancarava objetivos internos: 
a progressiva incorporação [capacitação] do índio [de um trabalhador útil] à comunidade 
[para a nação] pela paz [e pelo progresso]. De outro, em alinhamento com os direitos 
humanos no plano internacional, a preservação da cultura indígena ganhou um lugar de 
destaque. 

  

O Estatuto consolidou a visão que desde 16 se tinha sobre o índio como indivíduo 
relativamente incapaz, instituindo em favor dele a tutela governamental. Esse instituto de 
contornos e alcance dúbios entregava o índio à tutela do órgão indigenista federal - no caso, à 
Funai. 

  

Como pessoa relativamente incapaz, todos os atos praticados entre o índio não integrado à 
comunhão nacional com pessoa estranha à comunidade indígena eram considerados nulos. 
Para obter a liberação do regime tutelar indicado, o índio deveria pleitear em juízo a sua 
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emancipação por um processo formal em que se verificaria a sua aptidão para a vida 
social[18]. 

  

Uma vez emancipado, ou uma vez integrado, o índio era alçado à condição de cidadão 
comum, com os mesmos direitos e obrigações que cabem a todos os brasileiros. Nesses 
termos, a emancipação era referida apenas à aquisição de um estatuto formal - a capacidade 
civil -, sempre condicionada à competência do indivíduo ou do grupo para dissolver as 
máculas étnicas na cultura dominante. Para ser igual, imperioso que ele "se igualasse", 
forjando precariamente um modo de vida em nada semelhante ao seu. Resumindo, a renúncia 
à sua identidade seria o preço cobrado pela sociedade e pelo Estado pela igualdade. 

  

Se é irrecusável que a política indigenista fazia esse público padecer pela burocracia, pelo 
preconceito e pelas práticas desenvolvimentistas inadequadas, não é menos verdade que os 
discursos aparentemente generosos sobre a "emancipação" do índio (especialmente aqueles 
em que se defendia a emancipação de tribos inteiras) escondiam intenções nada altruístas. 

            Para LEITE, 

  

Já chegou a hora de emancipar o índio através de um sistema que o conduza a partícipe ativo 
e consciente da comunidade dita civilizada ou de deixá-lo entregue ao seu próprio destino 
dentro do País que mais do que a ninguém lhe pertence. 

(...) 

O que se está a fazer hoje é que não é certo. Reservar milhões de hectares de terras 
produtivas para que menos de uma centena de índios vivam nessas reservas, privando o País 
de abrir extensas áreas à produção (...) de outro lado, não se deve discutir - face à grande 
emancipação - a sobrevivência da cultura indígena, posto que o índio emancipado é um índio 
inserido na sociedade nacional, não sendo necessária a manutenção de nichos 
antropológicos para regalo dos especialistas[19]. 

  

Seguindo essa lógica, uma vez "cidadão", o índio não mais faria jus às "regalias" tutelares, eis 
que a legislação especial destinava-se apenas a sanar dificuldades transitórias de assimilação. 
É o que se defende no seguinte registro da época: 

  

Uma vez ocorrida a integração, ele é um brasileiro como todos os demais, não tendo qualquer 
influência sua origem numa comunidade indígena. Embora quanto à etnia não se possam 
alterar as características da origem, é rigorosamente certo que, do ponto de vista jurídico, o 
índio deixa de ser índio quando se integra na comunidade brasileira. A partir desse momento 
ele é um cidadão brasileiro comum, sem nenhum privilégio e sem qualquer proteção ou 
restrição especial[20]. (destaque nosso). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8611



  

À medida que o regime de tutela governamental e a legislação protecionista eram 
implementados, aumentavam exponencialmente as tensões e a animosidade social contra as 
comunidades indígenas. A emancipação do índio já não encontrava barreiras apenas nas 
inconsistências/insuficiências da ordem positiva: essa pretensão também contrastava com os 
interesses dos proprietários lindeiros, com a política econômica desenvolvimentista e com a 
opinião pública, já generalizadamente desconfiada de que os programas assistenciais 
representavam apenas prejuízos aos cofres públicos[21]. 

  

Na prática, até mesmo a defesa pelos órgãos federais foi muito deficiente[22]. Como noticia 
ARAÚJO, 

  

O tutor passou a ser, ao mesmo tempo, agressor. Especialmente entre os anos 70 e 80, época 
do chamado "milagre brasileiro", em que se construíram grandes obras de infra-estrutura em 
todo o território nacional, o Estado foi o responsável pelas maiores violações de direitos 
indígenas ocorridas no país[23]. 

            

Por tudo o que foi dito até o momento, é de se perceber que a política integracionista fixou o 
sentido de igualdade como aculturação. As medidas especiais de proteção se justificavam 
enquanto meios transitórios até que o índio atingisse o nível cultural e o aparato tecnológico 
necessário para a aquisição da capacidade civil. 

  

Também os compromissos com a preservação da cultura e da identidade étnica desses povos 
até então não passavam de acordos formais entre cavalheiros. Em termos práticos, a 
integração teve como resultados a criação de novas necessidades de consumo para os índios, 
com a sua consequente submissão ao sistema de produção mercantil, a degradação da unidade 
tribal e de sua racionalidade coletivista, a perda de sua identidade e de seu amor próprio. Em 
poucas palavras, a integração não fez mais pelo índio que engajá-lo em um sistema de 
estratificação e de exclusão social. 

  

Quando se fala do avanço da civilização em face dos grupos indígenas, o que se tem em 
mente, em geral, é a enorme distância entre a técnica e o equipamento de domínio da 
natureza de uma nação industrial moderna. Assim, a "civilização" pareceria um destino 
desejável para qualquer tribo, porque representaria o acesso a toda a "herança social da 
humanidade". 

  

Na prática, porém, para uma tribo qualquer - para os índios Kaapor, por exemplo - a 
civilização que lhes é acessível representa coisa bem diversa do progresso industrial e dos 
requintes da ilustração. Para eles, civilizar-se é ser engajado na vida famélica do 
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seringueiro, do castanheiro, do remador; é ser brutalizado pelo guante do patrão. É perder a 
fartura da aldeia, com seus extensos roçados, suas caçadas e pescarias coletivas, suas horas 
de lazer após cada trabalho extenuante, seu gosto de viver, proporcionado pelo convívio com 
uma centena de pessoas que vêem o mundo como ele próprio e cultivam uma rica fantasia 
para interpretá-lo[24]. 

  

  

•3.                  A Constituição de 1988 

  

A Constituição de 88 foi a primeira em nossa história institucional a assegurar aos povos 
indígenas o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições[25]. Ela 
seguiu a mesma orientação prenunciada nos diplomas legais e tratados anteriores, mas esse 
reconhecimento em nível constitucional revolucionou a forma de relacionamento dos índios 
com a sociedade[26] e com o Estado. 

  

A respeito do tratamento constitucional dado à questão indígena, ANJOS esclarece que as 
inovações do constituinte representaram intenções mais ambiciosas que a simples preservação 
de uma tradição: 

  

Ao proteger a manifestação das culturas populares, o artigo 215 também cita os indígenas, 
primeiro grupo minoritário a receber a atenção dos constituintes brasileiros. Mas a 
preocupação com os índios não se resume ao artigo 215; trata-se aqui, da minoria que 
mereceu o maior número de menções diretas no texto da CF/88: foram dezesseis referências 
a ações voltadas à proteção de seus direitos. Dentre aquelas, cujo objetivo é estipular as 
competências de diferentes atores do poder público com relação à promoção dos direitos dos 
índios, o art. 22, inc. XIV, determina que compete privativamente à União legislar sobre 
populações indígenas, enquanto o art. 109, inc. IX, remete aos juízes federais a decisão sobre 
direitos indígenas, e o art. 129, inc. V, descreve como função do Ministério Público a defesa 
judicial dos direitos e interesses das populações indígenas. Por outro lado, existem na CF/88 
outros dispositivos que efetivamente descrevem alguns direitos: o art. 210, §2º, e o art. 215, 
§1º, asseguram a utilização das línguas nativas na educação das comunidades indígenas e a 
manifestação das culturas populares, respectivamente. As maiores garantias, no entanto, 
estão no Título VIII, Capítulo VIII, intitulado "Dos Índios", que contém enunciados 
resguardando a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições 
indígenas, inclusive suas terras[27]. 

  

Pela primeira vez foi constitucionalizado o direito à diferença; isto é, o direito de ser índio e 
assim permanecerem indefinidamente[28]. De lá para cá, houve um avanço tão expressivo no 
reconhecimento desses direitos e nas políticas de promoção que grande parte da literatura 
especializada elege a Constituição como "marco divisor para a avaliação da situação dos 
índios no Brasil de hoje"[29]. 
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Na esteira da tradição constitucionalista pós 1945, a nossa Lei Fundamental foi bastante 
enfática quanto à necessidade de se assegurar a efetivação dos direitos sociais. É muito clara a 
preocupação com a promoção da igualdade material ou distributiva, pois a essa altura já é 
irrefutável que "a negação da liberdade econômica, sob a forma da pobreza extrema, torna a 
pessoa vulnerável a violações de outras formas de liberdade. (...) A negação da liberdade 
econômica implica a negação da liberdade social e política"[30]. 

  

Também HABERMAS aponta para a insuficiência da afirmação da igualdade formal para a 
delimitação de um sentido normativo de igualdade. 

  

Competências jurídicas iguais criam espaço para liberdades de ação que se podem utilizar 
diferenciadamente e que portanto não fomentam a igualdade factual das situações de vida ou 
das posições de poder. É bem verdade que se devem cumprir certos pressupostos factuais 
para que competências jurídicas sob condições de igualdade, caso se deseje evitar que o 
sentido normativo da igualdade de direitos se inverta por completo[31]. 

  

Se hoje os "direitos de igualdade" assumiram relevância permanente na pauta das 
democracias constitucionais, já não se pode apostar, como fez o Estado welfarista, que a 
materialização dos direitos sociais seja o único substrato prévio e necessário para a formação 
de um cidadão pleno. 

  

Uma exposição influente desta concepção de "cidadania como direitos" encontra-se em 
Citizenship and Social Class (1950), de T. H. Marshall. Marshall divide os direitos de 
cidadania em três categorias: direitos civis, que surgiram na Inglaterra no século XVIII; 
direitos políticos, que surgiram no século XIX; e direitos sociais - por exemplo, a educação, 
saúde, fundo de desemprego e reforma - que se estabeleceram no século XX. Para Marshall, 
o culminar do ideal de cidadania é o estado-providência social-democrata. Ao garantir 
direitos civis, políticos e sociais a todos, o estado-providência assegura que todos os 
membros da sociedade podem participar plenamente na vida comum da sociedade[32]. 
(destaque nosso). 

  

Por mais importante que seja a satisfação das necessidades vitais (e de certa segurança 
econômica) para o desenvolvimento da personalidade, não é possível abstrair essa premissa a 
ponto de depositar esperanças em um progresso econômico que gere, espontaneamente, 
autodeterminação. Por isso mesmo a grande promessa do Estado de Bem-estar falhou. O que 
se viu, "inclusive nos países onde ele aparentemente funcionou melhor, foi a formação de uma 
clientela dependente do Estado-Providência. 
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No Brasil, especificamente no que concerne às políticas públicas orientadas ao índio, a 
perspectiva assimilacionista se pautava nessas mesmas diretrizes e produziu um quadro social 
compatível com essa metodologia. O modo de reprodução cultural "civilizado" sempre foi o 
patamar a partir do qual todas essas políticas eram referenciadas[33]. A "indulgência 
etnocêntrica" se apressou em supor que o sonho de todo selvagem seria ganhar os lustros da 
civilização. 

Como lembra BAHIA, 

  

Habermas (...) mostra que classificações sobregeneralizantes feitas pelo Estado, que não 
levavam em consideração situações particulares - nem reivindicações específicas - , 
pressupunham "normalidades" que não existiam, o que acabou por "converter as almejadas 
compensações de perdas em novas discriminações", ou seja, permitiram "converter garantia 
de liberdade em privação de liberdade"[34]. 

  

Nos anos 60, Darcy Ribeiro já notava a impossibilidade real de "assimilação" ou de 
"aculturação" do índio na cultura "dominante". Todas as ações afirmativas dirigidas ao índio 
até então pecaram gravemente por desconsiderar o aspecto funcional de sua identidade étnica 
no seu auto-entendimento como indivíduo, como se fosse possível renunciar deliberadamente 
às suas circunstâncias, desde que fornecidas condições materiais e tecnológicas para a sua 
"dignificação". 

  

O que o etnólogo verificou, entretanto, contrariava todo o prognóstico do programa 
indigenista (segundo o qual o índio de hoje seria um civil exemplar amanhã): as diversas 
etapas de integração corresponderam a passos em um processo multifatorial de transfiguração 
étnico-cultural[35], por meio do qual, grosso modo, o índio tribal passara ao índio genérico, 
que quase nada conserva do patrimônio cultural original, mas permanece definido como índio 
e identificando-se como tal[36]. Já não pode retomar a traumatizada, desorganizada e 
fragmentada vida tribal, também não encontra lugar em um mundo que ao mesmo tempo o 
aprisiona (por dependência) e repele (por discriminação). 

  

Se assumirmos que cidadania não é apenas status definido por um conjunto de direitos e 
responsabilidades por também envolver uma dimensão de identidade de pertença a uma 
comunidade política[37], está correto afirmar com Darcy Ribeiro que o índio sujeito-objeto 
dessa "opressão burocrática e administrativa"[38] não passava de um "cidadão por omissão" 
de situação jurídica imprecisa[39]. 

  

As críticas ao Estado de Bem-estar, vindas justamente daqueles países mais bem sucedidos, 
mostram sua incapacidade de promover a cidadania. Ao lado disso, as mudanças econômico-
sociais e tecnológicas do final do século passado tornaram insustentável a operacionalidade 
da grande máquina burocrática. O paradigma estava se dissolvendo e, com ele, a crença 
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nessa posição privilegiada do Estado (associado com o público) sobre os indivíduos 
(privado)[40]. (destaques no original). 

            

PIOVESAN comenta que a fase mais recente de proteção dos direitos humanos foi regida pela 
necessidade de especificação do sujeito de direito sendo insuficiente tratar o indivíduo de 
forma genérica, geral e abstrata. "Ao lado do direito à igualdade surge, também, o direito 
fundamental à diferença, que demanda tratamento especial" [41]. Considerando o processo da 
"etnização da pobreza"[42], nota-se a "necessidade de adotar, ao lado de políticas 
universalistas, políticas específicas, capazes de dar visibilidade a sujeitos de direito com 
maior grau de vulnerabilidade, visando o pleno exercício do direito à inclusão social"[43]. 

  

Destacam-se, assim, três vertentes no que tange à concepção da igualdade: a) a igualdade 
formal, reduzida à fórmula "todos são iguais perante a lei" (que, ao seu tempo, foi crucial 
para a abolição de privilégios); b) a igualdade material, correspondente ao ideal de justiça 
social distributiva (igualdade orientada pelo critério socioeconômico); e c) a igualdade 
material, correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidades 
(igualdade orientada por critérios como gênero, orientação sexual, idade, raça e etnia)[44]. 

  

A Constituição de 88 inequivocamente não se distanciou do binômio a que FRASER alude 
como componentes simultâneos da justiça: a redistribuição e o reconhecimento de 
identidades, haja vista que 

  

o reconhecimento não pode se reduzir à distribuição, porque o status na sociedade não 
decorre simplesmente em função de classe. (...) reciprocamente, a distribuição não pode 
reduzir-se ao reconhecimento, porque o acesso aos recursos não decorre simplesmente em 
função de status[45]. 

  

Entretanto, a Constituição não desce às minúcias operacionais sobre como o sistema de 
direitos instituídos deve se afirmar, e esse "como" é de importância nada singela em um 
Estado Democrático de Direito, porque diz respeito à distribuição de poderes, competências e 
responsabilidades entre  Estado e cidadão, e afasta o prejuízo que políticas tecnocraticamente 
estabelecidas[46] representam para a auto-identificação do sujeito de direito como autor-
destinatário das normas e políticas que lhe afetam diretamente[47]. 

  

Sendo assim, para que as políticas pelo reconhecimento não traiam seus objetivos pelo 
agravamento das disparidades[48], a interpretação das carências[49], o acompanhamento e a 
avaliação desse projeto inclusivo devem estar sempre abertos à crítica dos afetados. A 
autonomia não se revela senão no momento da luta por ela, afinal, "é apenas pari passu com a 
ativação de sua autonomia enquanto cidadãos do Estado que se pode assegurar, a cidadão de 
direitos iguais, a sua autonomia privada"[50]. 
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•4.                  A Convenção 169 da OIT e programas de educação escolar indigenista 

  

No plano infraconstitucional, não se pode deixar de mencionar a Convenção n° 169 da OIT - 
Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais - aprovada em 27 de junho de 1989 e incorporada 
ao ordenamento jurídico brasileiro em 19 de abril de 2004[51]. Como quase todas as 
legislações e políticas indigenistas posteriores à Constituição, ela faz referência ao resguardo 
das culturas indígenas, mas não se limita a determinar o respeito a essas especificidades. A 
Convenção prescreve diretrizes aos Estados para que adotem um modelo participativo mais 
condizente com as necessidades de cada comunidade. 

  

Entre outros deveres, é estabelecido 1) o dever de consulta[52] aos os povos interessados, 
mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições 
representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas 
suscetíveis de afetação direta; 2) a responsabilidade de ação coordenada e sistemática[53] 
com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade; 3) a 
proibição de que essas medidas especiais de promoção sejam contrárias aos desejos expressos 
livremente[54] pelos povos interessados; 4) o dever de assegurar aos membros desses povos o 
gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional 
outorga aos demais membros da população[55]; 5) o gozo sem discriminação dos direitos 
gerais da cidadania sem deterioração como conseqüência dessas medidas especiais[56]. 

  

Entretanto, sempre que se articulam leis e políticas, discursos e práticas, objetivos estatais e 
estratégias governamentais, o problema inicial é lançado em uma contingência multifatorial 
que o reveste de grande complexidade. Para a percepção do desafio, elegemos como amostra 
de análise o processo de reconstrução das políticas de educação escolar indígena, assunto que 
mereceu destaque especial da Convenção 169 da OIT: 

  

  

Artigo 27 

        1. Os programas e os serviços de educação destinados aos povos interessados deverão 
ser desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles a fim de responder às suas 
necessidades particulares, e deverão abranger a sua história, seus conhecimentos e técnicas, 
seus sistemas de valores e todas suas demais aspirações sociais, econômicas e culturais. 

        2. A autoridade competente deverá assegurar a formação de membros destes povos e a 
sua participação na formulação e execução de programas de educação, com vistas a 
transferir progressivamente para esses povos a responsabilidade de realização desses 
programas, quando for adequado. 

        3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito desses povos de criarem suas 
próprias instituições e meios de educação, desde que tais instituições satisfaçam as normas 
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mínimas estabelecidas pela autoridade competente em consulta com esses povos. Deverão ser 
facilitados para eles recursos apropriados para essa finalidade[57]. (destaque nosso) 

  

O caso da educação é especialmente delicado e emblemático. Primeiro porque desde as 
primeiras missões religiosas a educação foi o principal meio através do qual a civilização 
afirmou a universalidade dos valores ocidentais sobre as culturas ditas inferiores, e sendo 
assim ainda existe um grande descompasso a ser superado entre uma lógica administrativa 
ainda centrada em práticas etnocêntricas de quinhentos anos[58], e um modelo ideal que 
promova o aprofundamento das tradições culturais por meio da abertura institucional para a 
adaptação segundo as características de cada grupo. 

  

Segundo, porque o discurso de valorização das culturas tradicionais não pode, em nome da 
"liberdade adaptativa", servir para justificar uma atitude minimalista do Estado, a ponto de 
sacrificar qualquer possibilidade de inserção social do índio. Se a primeira tendência expõe a 
risco as instituições culturais indígenas pela imposição de hábitos etnocêntricos, a segunda 
tende ao isolamento e ao abandono dessas "culturas marginais" à própria sorte. 

  

Como demonstra MACENA, o discurso oficial sobre a educação tem sido marcado por 
contradições. Muitas vezes os objetivos anunciados contrariam os métodos de trabalho, o que 
demonstra uma dificuldade institucional em assimilar as diferenças do ponto de vista dos 
grupos minoritários. 

  

O quadro geral da educação indigenista no país, segundo o PNE[59], está marcado por 
experiências descontínuas e fragmentadas, fazendo-se necessária a universalização da oferta 
"de uma educação escolar de qualidade para os povos indígenas, que venha ao encontro de 
seus projetos de futuro, de autonomia e que garanta a sua inclusão no universo dos 
programas governamentais que buscam a satisfação das necessidades básicas de 
aprendizagem, nos termos da Declaração Mundial sobre Educação para Todos". 

  

Do discurso do PNE transparece a tentativa de um controle maior por parte do Estado na 
questão escolar indigenista, ou seja, a universalização da oferta da educação escolar 
indigenista servirá para concentrar as "experiências fragmentadas" o que, a meu ver, oferece 
mecanismos melhor de controle por parte do Estado, em busca de uma homogeneização do 
ensino escolar[60]. (destaque nosso). 

  

MACENA, ao estudar o caso maranhense dos índios Canela, percebeu que os índios 
demonstraram relutância em aceitar "a imposição de "políticas específicas" que vão contra 
muitas das suas aspirações, uma vez que foram forjadas à sua revelia ou sem o mínimo 
conhecimento prévio delas". Isso ocorre com alguma frequência porque no momento em que 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8618



são diagnosticadas as carências, as autoridades geralmente se mostram refratárias ao 
diálogo[61] 

  

No primeiro momento os órgãos oficiais tentam atender às disposições legais que apregoam 
uma política educacional indigenista menos assimilacionista e mais pluralista. A 
participação dos próprios indígenas no Maranhão, neste campo, tem sido quase nula. O 
estado elabora políticas de ação baseadas em determinações oriundas de suas próprias 
percepções sobre os indígenas, ou baseadas nas vozes de indígenas de outras regiões do 
Brasil[62]. (destaque nosso). 

  

Outro impasse que se interpõe à concreção dessa política educacional especial está hoje 
menos ligado à dificuldade de remodelamento das práticas e padrões não referenciados aos 
povos indígenas. O risco que se nota mais presente é o de que a categoria "interesse indígena" 
seja condensada em uma estrutura conceitual geral, o que não melhora o problema da 
identificação quando estamos a falar no contexto brasileiro em que coexistem 222 povos que 
falam 180 línguas diferentes[63]. 

  

Como esclarece PERRELLI, a garantia de uma escola intercultural e a valorização dos 
conhecimentos tradicionais não serão medidas suficientes para atender ao direito à educação 
do indígena se os programas de educação escolar não forem mais flexíveis, responsivos e 
autorreferenciados às práticas locais, haja vista que 

  

a insistência em olhar o conhecimento tradicional com base nos paradigmas da academia 
pode redundar em pesquisas com resultados distorcidos, que deixam de fora informações 
valiosas por não estarem congruentes com o critério disciplinar e os parâmetros 
classificatórios acadêmicos [...] Essa prática impõe limitações que dificultam a percepção de 
conexões que confere validade a esse conhecimento e dentro das quais ele opera[64]. 

  

Há de se pensar, portanto, em novas práticas pedagógicas que considerem o fator cultural 
não como elemento acessório, e que "respeitem as diferenças, as lógicas e os estilos de 
aprendizagem de cada cultura, e que estejam comprometidas com a elaboração de projetos 
coletivos de empoderamento dos povos culturalmente subordinados"[65]. 

  

 

•5.                  Multiculturalismo e crise da racionalidade unificadora 

Finalmente positivados os direitos na ordem interna, permanece ainda uma pergunta: se a 
Constituição Federal garante o direito à diferença a esses povos, aqui exemplificado na escola 
indígena específica, intercultural e bilíngue, qual o motivo para esse descompasso entre o 
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sistema normatizado e a realidade social desses povos? Por que a intenção constituinte de 
inclusão das minorias na esfera pública ainda é uma expectativa? Por que as políticas públicas 
de "promoção" indígena não fizeram muito mais que socorrer a penúria, renovar a relação de 
dependência e acalmar os ânimos? 

  

Todos esses efeitos parecem advir de uma causa muito mais profunda que a insuficiência de 
recursos derivados do "enxugamento" e da "desregulamentação" do Estado que se seguiu ao 
modelo intervencionista. O desenvolvimento do Welfare State veio acompanhado por uma 
ordem jurídica e por uma auto-compreensão de Estado que fundamentavam a intervenção 
político-burocrática como atributo de poder[66]. Como consequencia mediata, a vontade 
pública passou a predominar sobre a vontade privada, e "a socialidade redundou em 
estatalidade"[67]. 

  

Ocorre que a redemocratização não chegou a obrigar a redistribuição de responsabilidades, 
poderes, e competências entre sociedade e Estado[68]. Como resultado, os órgãos 
burocráticos continuaram a avocar unilateralmente o interesse público para agir em nome de 
interesses setoriais, que impelem a realização parcimoniosa dos direitos. Sendo assim, o 
sistema do direito perdeu autonomia comunicativa para o processo político estratégico, que 
não raro acontece à revelia das "condições procedimentais de normatizações legítimas"[69]. 

  

[..] a partir do momento em que se criam políticas que não obedecem mais às condições da 
gênese democrática do direito, perdem-se os critérios que permitiriam avaliá-las 
normativamente. Pois, na implantação de tais programas, entram medidas de efetividade 
capazes de medir o emprego do poder administrativo, as quais substituem medidas de 
legitimidade da regulação jurídica. De fato, esse perigo parece crescer quando as tarefas do 
Estado se ampliam. A partir desse momento, o direito instrumentalizado para fins políticos, é 
açambarcado por um sistema administrativo independente e degradado à condição de meio 
entre outros meios aptos a resolver problemas de integração funcional[70]. 

  

Essa constatação levanta opiniões, como a de Müller, segundo a qual a crise sistêmica do 
direito põe em questão a própria força normativa da Constituição para produzir legitimidade e 
inclusão social. 

  

A Constituição não integra mais eficazmente a economia e a sociedade, a política e o direito; 
serve somente aos superintegrados. Ela não impõe mais o código direito/não direito ao 
metacódigo inclusão/exclusão; o Estado está sujeito à economia, o direito aos imperativos da 
economia. O cúmulo do cinismo objetivo consiste então no fato de que "se identifica 
constantemente com subversão" a vontade de subintegrados, (sub)cidadãos, (sub)pessoas 
excluídas de pretender os direitos de cidadania que lhes cabem segundo a lei e a 
Constituição. Tal realidade ainda não é ou já não é mais um "estado constitucional"; a 
Constituição exclui a si mesma, a saber, do nexo da legitimidade democrática[71]. 
(destaque nosso). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8620



De qualquer forma, parece certo que a dialética entre igualdade de direito e igualdade de fato 
perde o seu vínculo original com a cidadania e com o poder legítimo e passa a subordinar-se a 
uma lógica administrativa que "se programa a si mesma"[72]. "As instâncias estatais que 
instrumentalizam direitos para realizar fins coletivos tornam-se autônomas, entrando numa 
parceria com seus clientes mais poderosos e formando uma administração de bens 
coletivos"[73]. 

  

Esse modelo de ação governamental, filiado ao paradigma racionalista da modernidade[74], 
privilegia a mensuração, a previsibilidade e a linearidade[75] como padrões de aferição da 
eficiência no campo das políticas públicas. A imprevisibilidade, complexidade, e o risco, 
ínsitos ao jogo social devem ser estabilizados para permitir o êxito da política a ser 
implantada. Diante desse quadro teórico, o planejamento estatal tecnocrático se distancia das 
fontes de legitimação democrática e participativa para solucionar, exclusiva e cientificamente, 
problemas de integração funcional. 

  

A propósito das características desses modelos tradicionais de planejamento governamental, 
FORTIS enuncia, com base nos estudos do economista chileno Carlos Matus que: 

  

os pressupostos que alicerçavam os modelos tradicionais de planejamento: i) a separação 
entre sujeito e objeto, conferindo ao planejador um ponto de vista exterior e independente; 
ii) a presunção de correspondência entre a realidade e os fatos, que poderiam ser 
representados por meio de teorias; iii) a premissa de que a sociedade é um fenômeno 
redutível a leis que se repetem regularmente; iv) a ideia de que o desempenho da ação 
governamental deve ser medido exclusivamente por critérios de eficiência econômica; v) a 
ênfase em diagnósticos e predições, que, mediante a descoberta da verdade científica, 
autorizaria a formulação de prescrições, vi) a percepção da política como empecilho à 
eficiência da ação governamental. 

                                     (...) 

Matus [...] ressaltou também que os planejadores não estavam à altura dos desafios, sendo 
desconhecedores das causas profundas dos problemas enfrentados, tendo reduzido o plano a 
um conjunto de projeções formuladas com base em diagnósticos. Ele destacou ainda que o 
isolamento das agências responsáveis pela elaboração e implementação dos planos, 
desprovidas de efetivo poder decisório, contribuiu para o enfraquecimento do próprio 
processo de planejamento[76]. (destaque nosso). 

  

Com isso resta claro que não haverá reconhecimento das identidades enquanto se mantiver o 
"receituário ortodoxo, que privilegia soluções genéricas, abstratas e universais"[77]. Ao 
contrário, a solução legítima parece passar pela reavaliação dos instrumentos, técnicas e 
metodologias que sejam mais consentâneos com as escolhas e interesses específicos do 
contexto sob avaliação[78]. 
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Talvez mais importante que a utilização de instrumentos adequados seja a diluição da 
distinção rígida entre sujeito e objeto, traduzível no engajamento do ator[79] social em todo o 
processo de implementação da política, afinal, "a natureza indeterminada e incerta do jogo 
social inviabiliza reivindicações de objetividade do conhecimento, já que o significado da 
ação social não é dissociável do seu contexto ou situação"[80]. 

  

Esse modelo participativo enseja ainda o fortalecimento do "processo de consolidação 
democrática, contemplando não apenas mecanismos de controle social, mas instrumentos 
efetivos de participação política e influência no poder decisório"[81]. Com isso se vislumbra 
uma nova comunhão de responsabilidades entre o cidadão e o Estado, com a reordenação dos 
riscos e das possibilidades[82], em que a diversidade cultural será essência e marca da 
participação dos destinatários nos programas estatais, e não mais uma variável desafiadora da 
lógica burocrática sempre constante e unificadora. 

  

Nessa direção, a "politização das políticas públicas"[83] poderá favorecer a abertura do 
quadro constitucional para novos critérios de coesão social pelo debate e pelas formas 
possíveis e conflitivas de incorporação das modalidades de pluralismo traduzidas pelo 
multiculturalismo[84]. 

  

 

  

•6.                  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Pensar nos problemas de inclusão das minorias no sistema de direitos é também pensar na 
mudança de padrões de relacionamento desses grupos com o Estado e na função de 
responsabilidade que eles devem desempenhar no delineamento, execução e fiscalização das 
políticas públicas que lhe são afeitas, afinal, qualquer política de liberdade que procure 
soluções para os problemas de integração social não se pode afirmar unilateralmente, sob 
pena de criação de novos padrões de dominação e discriminação. 

  

Se a necessidade de transformação da "esfera jurídico-constitucional segundo diferentes 
âmbitos sociais e a diferentes práticas sociais"[85] é urgente, seria um erro imaginar que a 
redefinição dos critérios de liberdade, reconhecimento e de coesão social possa ser 
solucionada pela imposições de padrões unidirecionais, pois mais importante que construir 
políticas tecnicamente inofensivas ao multiculturalismo é fazer das políticas públicas 
instrumento de amadurecimento da cultura política e de autonomia cidadã. 
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O direito à educação, para essas minorias, deve superar a concessão isolada de "liberdade 
adaptativa" dos currículos aos conhecimentos tradicionais. A interculturalidade não se reduz à 
relação respeitosa entre pessoas de culturas diferentes. Trata-se, antes, de uma relação 
desejada e deliberada, uma resposta à necessidade de convivência e aprendizado, na qual 
ambas as culturas se influenciam e modificam mutuamente[86]. Sendo assim, a incorporação 
do multiculturalismo por meio das políticas públicas há de ser vivenciada pela sociedade 
como um todo, como parte de um projeto comum, e não marginal. Nesse processo, as 
contradições e os problemas de convivência não devem ser vistos como fontes de 
instabilidade, mas como aportes que matizam, enriquecem e aprofundam o projeto 
democrático.  
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RESUMO 
Com o presente trabalho, aborda-se a crise no princípio da separação de poderes, a forma 
como o Poder Judiciário se insere, atualmente, neste contexto delineado pela nova formatação 
do Estado Democrático de Direito, em especial em relação às políticas públicas. Aventa-se, 
ademais do estudo de casos em que o Poder Judiciário tenha atuado de maneira efetiva em 
questões inerentes à atuação dos demais Poderes, também a justificação dogmática para tanto. 
Para tanto, trabalha-se com as teorias preconizadas por Jürgen Habermas, Robert Alexy e 
Klaus Günther como forma de perquirir o embasamento dogmático apto a justificar a atuação 
judicial no trato de políticas públicas sob o aspecto corretivo da atuação dos demais Poderes 
da República. 
PALAVRAS-CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; POLÍTICAS PÚBLICAS; DEMOCRACIA 
 
ABSTRACT 
In this paper, we discuss the crisis on the principle of separation of powers, how the judiciary 
fits today, in this context outlined by the new format of the democratic rule of law, 
particularly in relation to public policies. In addition to the study of cases in which the 
Judiciary has acted effectively on issues related to the actions of other branches, the paper 
analyses the dogmatic justification for it. To this end, we work with the theories advocated by 
Jürgen Habermas, Robert Alexy and Klaus Günther as a way to justify judicial action in 
dealing with public policy in the aspect of corrective action of the other branches of 
government. 
KEYWORDS: JUDICIARY BRANCH; PUBLIC POLICIES; DEMOCRACY. 
 
 

  

I. Introdução 

Hodiernamente, com a formulação de novos desafios ao direito, embates principiológicos, 
choques normativos entre regras que embasam direitos de estaturas discrepantes e, mesmo, 
criação de novos ramos dogmáticos que objetivem explicar fenômenos sociais que se 
verificam candentes e inafastáveis[1], a clássica teoria da "Divisão de Poderes" passa por 
momento de ampla reflexão[2], perpassando-se dos papéis bem definidos e estáticos à crise 
gerada pela especificidade e aumento das demandas sociais, provocando acentuada 
intercessão na atuação dos órgãos responsáveis pela organização e manutenção do Estado. 

Diante desse quadro, o conhecido Sistema dos Freios e Contrapesos não mais se atém à 
função refreadora; ao contrário, presta-se a estabelecer diretrizes visando ingerências 
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positivas. Nesta vertente, uma nova visão acerca da divisão dos poderes poderá ensejar, em 
último grau, o desenvolvimento do país não apenas sob o enfoque econômico, senão também 
político, jurídico e social, apto, portanto, a garantir o enlevo da liberdade dos indivíduos e o 
consequente incremento da democracia[3]. Ultimado o correto balanceamento da atuação dos 
Poderes da República e, sobretudo, efetivando-se correta distribuição de recursos públicos, 
poder-se-á alcançar com plenitude o bem-estar como decorrência da igualdade em si, esta não 
sob o aspecto meramente formal, mas sim como manifestação garantida e indevassável da 
cidadania[4]. 

O Poder Judiciário se insere neste contexto não mais apenas com a função típica de resolução 
de conflitos[5] - ainda que sempre tenha tido funções atípicas de regulamentação e execução 
de diretrizes normativas[6] -, revelando, outrossim, papel de indicador das diretrizes a serem 
adotadas pelos demais Poderes em ordem a consagrar a efetividade da Carta da República e, 
notadamente, os direitos humanos nela inseridos. Tal se dá pela exegese jurisdicional calcada 
nos direitos fundamentais e posterior diálogo com os demais Poderes a fim de articular as 
atividades estatais e correlacioná-las às pautas sociais hauridas da Lei Fundamental. 

O presente trabalho visa investigar as premissas que embasam sobredito ideário, sobretudo no 
contexto da implementação de políticas públicas visando enlevar a democracia. Pretende-se, 
igualmente, empreender estudo acerca de alguns V. Julgados existentes, examinando se os 
pronunciamentos judiciais encontram justificativa dogmática para tratar de questões afetas às 
políticas públicas. 

  

II. Políticas públicas e democracia 

Entendida, outrora, como regime subversor da ordem social - na medida em que excluía a 
submissão de mulheres, crianças e escravos - ou reunião de um pequeno número de cidadãos 
capaz de fomentar constante risco à ordem social[7], a democracia atualmente consubstancia 
o manto principiológico sob o qual praticamente todos os regimes políticos vigentes, 
excluídos os de caráter totalitários, deixam-se agasalhar. 

Ainda assim, a concepção de governo do povo é desenvolvida em caráter meramente formal, 
garantindo-se a participação popular apenas por meio do exercício do direito ao voto[8]. 
Conceber a democracia em sede material ultima por exigir a participação efetiva da população 
no trato dos assuntos públicos, gerenciamento de recursos e aplicação dos ativos financeiros 
gerados pela tributação que se recolhe do contribuinte[9]. 

Alguns instrumentos já se verificam no cenário pátrio e moldura normativa correspondente, 
tais como o orçamento participativo e a consecução de audiências públicas. Ocorre, no 
entanto, que a definição e implementação de políticas públicas ainda se encontra 
exclusivamente sob o exclusivo critério da pessoa que se encontra à testa da administração 
pública, com eventual análise corretiva, deveras controvertidas, por meio do Poder Judiciário. 

A questão se torna ainda mais dificultosa tendo em linha de conta que o conceito 'políticas 
públicas' não se revela esclarecedor em sede doutrinária. A leitura atual sobre o tema aponta a 
existência, ao menos, de três vertentes distintas: políticas públicas como atividade; políticas 
públicas como norma; e, finalmente, como estratégia governamental. 

Acerca da primeira, todavia, a dificuldade de conceituação fora da seguinte maneira traçada 
por Fábio Konder Comparato: 
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A primeira distinção a ser feita, no que diz respeito à política como programa de ação, é de ordem negativa. Ela 
não é uma norma, ou seja, ela se distingue nitidamente dos elementos da realidade jurídica, sobre os quais os 
juristas desenvolveram a maior parte de suas reflexões, desde os primórdios da iurisprudentia romana. (...) 

Mas se a política deve ser claramente distinguida das normas e dos atos, é preciso reconhecer que ela acaba por 
englobá-los como seus componentes. É que a política aparece, antes de tudo, como uma atividade, isto é, um 
conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado. O conceito de 
atividade, que é também recente na ciência jurídica, encontra-se hoje no centro da teoria do direito empresarial 
(em substituição ao superado 'ato de comércio') e constitui o cerne da moderna noção de serviço público, de 
procedimento administrativo e de direção estatal na economia. 

A política, como conjunto de normas e atos, é unificada pela sua finalidade. Os atos, decisões ou normas que a 
compõem, tomados isoladamente, são de natureza heterogênea e submetem-se a um regime jurídico que lhes é 
próprio.[10] 

  

Entendida como norma, as políticas públicas se distinguiriam dos regramentos genéricos e 
abstratos precisamente pela ausência de tais atributos. Ao revés, seriam forjadas para a 
realização de objetivos determinados, atuando de forma complementar às normas vigentes, 
preenchendo os espaços correspondentes de sorte a concretizar os princípios e regras[11]. 

Entrevista como estratégia governamental, as políticas públicas se diferenciam do poder 
político, evidenciando-se impositivo o recorte alusivo à área em que implementada a política, 
tais como: política social, política econômica, fiscal, de saúde, habitacional, de assistência. 

Luciana Vargas Netto Oliveira, em estudo denominado "Estado e políticas públicas no Brasil; 
desafios ante a conjuntura neoliberal", assim esclarece: 

  

Políticas são atos oriundos de relações de força existentes na sociedade, materializados sob diversas formas. São 
denominadas de públicas quando essas ações são comandadas por agentes estatais e destinadas a alterar as 
relações sociais existentes. As políticas públicas são manifestações das relações de forças sociais refletidas nas 
instituições estatais e atuam sobre campos institucionais diversos em função do interesse público, destinando-se 
a alterar as relações sociais estabelecidas. (...) 

As políticas públicas são 'um conjunto de medidas agilizadas e sistematizadas pelo governo para atuar, com 
maior eficiência, nos mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens já instituídos ou em constante 
renovação.[12] 

  

Quer se tenham as políticas públicas como atividade ou norma, necessário considerar que a 
respectiva implementação assume importância candente na aplicação do princípio 
democrático, porquanto atreladas ao exercício da cidadania. 

Com efeito, o gerenciamento de recursos públicos e consecução das políticas públicas 
previamente constantes na pauta governamental é matéria que condiz diretamente com a 
democracia, na medida em que o interesse público demanda a aplicação dos recursos de 
maneira paralela aos interesses de classe, pessoais ou moralmente questionáveis[13]. 
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À falta, todavia, de instrumentos efetivos aptos garantirem a participação dos cidadãos na 
escolha das políticas públicas prioritárias em cada segmento da sociedade, poderia o Poder 
Judiciário assumir tal papel, ou, ao revés, estaria atuando de maneira contramajoritária e se 
arvorando em funções que não lhe apetecem? 

  

 III. Poder Judiciário: antigas funções, novos desafios 

Tradicionalmente tido como poder competente unicamente para a resolução de conflitos 
intersubjetivos, o Poder Judiciário atualmente desempenha também funções de diversa 
envergadura, imiscuindo-se em políticas públicas e enfrentando questões atreladas não apenas 
aos conflitos, mas também à própria gestão do aparelho judicial. 

Conquanto não se descure da imperiosa necessidade da salvaguarda de conflitos 
intersubjetivos e a efetividade das decisões que adjudiquem ao cidadão a norma apta a 
consubstanciar o desate do nó górdio posto à cura do aparelho judicial, hodiernamente 
também se impõe meditar acerca de direitos que extrapolam o individual, perpassando por 
abordagens outras, atreladas às minorias e grupos, cujas vertentes devem estar abrangidas 
pelas políticas desenvolvidas pelo aparelho estatal. 

Assim atuando, o Poder Judiciário estará assumindo papel de protagonista na defesa dos 
direitos fundamentais e humanos, garantindo o implemento da Constituição da República e, 
em último grau, a liberdade e igualdade dos cidadãos, inclusive frente ao Poder Público. 

O denominado ativismo judicial, todavia, não poder dar ensejo ao desequilíbrio no exercício 
da função típica dos demais Poderes. Por vezes, em decorrência do desconhecimento das 
especificidades econômicas ou com o intuito de garantir a efetividade da ordem emanada no 
bojo de determinado processo, o juiz ultima por dificultar ou mesmo obstar a atividade 
desenvolvida pelos demais Poderes, notadamente quanto à distribuição de recursos 
públicos[14]. 

 Dessa maneira, para além de solucionar contendas, o juiz as estará criando, porquanto 
estimulará a propositura de novas demandas visando à obtenção de direito cuja materialização 
se revelou impossível justamente à conta de provimento jurisdicional proferido em outro feito. 

Não se quer com isso sustentar que as Cortes de Justiça, quando confrontadas com conflitos 
que tenham por pano de fundo questões econômicas (moradia, saúde etc), releguem ao 
desdém os direitos fundamentais e humanos em prol exclusivamente da economia. Tal viria a 
reduzir o espaço da cidadania e o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, o que não 
se pode admitir sob pena de proscrição da Lei Fundamental. 

Como, então, admitir que o Poder Judiciário trabalhe com valores que servem de apanágio 
para o implemento de políticas públicas - exigência imposta pelos novos conflitos sociais - e 
não soçobre a atuação dos demais poderes? Como, na mesma medida, admitir que o Poder 
Judiciário possa refletir a democracia em aspecto substancial por meio de suas decisões? 

A fim de responder aos questionamentos, trabalharemos com três vertentes teóricas que, 
conquanto apresentem leituras distintas acerca do tema que se propõem a examinar, trazem à 
tona possíveis respostas à indagação. 
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Robert Alexy, em conhecida obra denominada "Teoria de los derechos fundamentales" 
inaugurou estudo acerca da diferenciação entre princípios e regras jurídicas. Enquanto os 
primeiros funcionam, no âmago do ordenamento jurídico, como mandados de otimização, 
sujeitos ao critério da ponderação na eventual hipótese de refregas, as normas, por outro lado, 
sujeitam-se a análise por meio de critério binário de validade e invalidade. 

Nas palavras do jurista: 

  

Apenas as primeiras - regras - teriam um caráter hipotético-condicional - de modo a permitir a subsunção de 
comportamentos em sua hipótese de incidência -, uma vez que os princípios possuiriam um caráter ideal que 
implicaria a possibilidade de eles serem cumpridos 'em diferentes graus', o que permitira que eles fossem 
definidos como mandados de otimização, 'que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em 
diferentes graus e que a medida devida de seu cumprimento depende não apenas de possibilidades fáticas, mas 
também das jurídicas.[15] 

  

A ideia, portanto, é a de que o Poder Judiciário, no exercício de seu mister judicante,  deve 
sopesar critérios de intervenção leve, moderada e séria de pronunciamentos estatais para 
verificar se tais se amoldam aos princípios maiores insertos na Lei fundamental. 

A fim de justificar as formas de intervenção, Robert Alexy aludiu ao julgamento, pela Corte 
Constitucional alemã, da constitucionalidade de lei que exigia a inclusão de avisos de saúde, a 
expensas dos produtores, nas embalagens de cigarros. Decidiu-se que a colocação de avisos 
acerca da nocividade do tabaco consubstanciaria interferência leve na liberdade de exercício 
de qualquer atividade econômica, ao passo que, por outro lado, um completo banimento de 
todos os produtos do tabaco poderia constituir uma interferência séria no mesmo 
princípio[16]. 

Klaus Günther, em posicionamento diverso à teoria da argumentação jurídica sustentada por 
Robert Alexy, desenvolveu o que denominou discursos de aplicação no direito e na moral, 
entendendo que todas as normas têm a mesma natureza binária (validade e invalidade), 
diferenciando-se apenas quanto às situações de aplicação. Partindo de exames tópicos, 
posiciona-se o autor no sentido de que todas as normas encontram-se impregnadas de exame 
de casos, de modo que possuem a mesma estrutura fundante - hipotético-condicional - e 
propriedades correlatas. O que diferenciaria princípios de regras não seria, portanto, a 
estrutura, senão apenas as diversas hipóteses de aplicação[17]. 

Sob este enfoque, os discursos de aplicação das normas - princípios ou regras - não podem ser 
considerados em apartado ao contexto, de maneira que a validade do regramento estará 
necessariamente correlacionada com a situação em que aplicado. 

Jürgen Habermas, tendo como ponto de partida o discurso de aplicação de Günther, entende 
necessário acrescer o princípio da universalidade às hipóteses de aplicação das regras e 
princípios, de sorte que deve ser considerado o debate sobre sua adequação ao contexto fático 
e jurídico sobre o qual vai incidir. 

Thomas da Rosa de Bustamente assim explica o pensamento de Jürgen Habermas: 
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Com efeito, Habermas, com fundamento na distinção entre princípios e policies - elaborada por Ronald Dworkin 
(1968) -, vislumbra um momento de incondicionalidade para as pretensões jurídicas individuais fundadas em 
princípios, as quais exigiriam que os direitos subjetivos - fundados nesses mesmos princípios - fossem 
compreendidos como 'trunfos em uma espécie de jogo em que os indivíduos defendem suas pretensões 
justificadas frente ao risco de vê-las sobrepujadas por fins coletivos. (HABERMAS, Jürgen. Facticidad Y 
validez: Sobre el derecho y el estado democrático de derecho em términos de teoria del discurso. Tradução de 
Manuel Jiménez Redondo. 2. Ed. Madrid: Trotta, 2005, p. 273). Esse caráter teleológico transformaria os 
princípios de normas em valores, de modo que a validade originariamente incondicional que os caracterizaria 
seria substituída por uma incontrolável relação de simples preferência, segundo parâmetros que não poderiam ser 
universalizáveis e nem muito menos controláveis racionalmente. (...) 

Assim, a solução para se levar a sério o caráter deontológico dos princípios, longe de concebê-los como 
mandados de otimização e submetê-los ao crivo do princípio da proporcionalidade, seria subtraí-los de 'uma 
análise de custo-benefício', visualizando-os como mandamentos absolutos e binariamente codificados, cujas 
eventuais colisões haveriam de ser resolvidas por meio de um discurso de aplicação pautado pelo princípio da 
universalidade.[18] 

  

Pauta-se Habermas na teoria do agir comunicativo, que não está embasada apenas em um ato 
singular de um indivíduo historicamente determinado ou de sujeito político, tal como o 
Estado, ainda que na feição de representantes eleitos legitimamente para o exercício da 
democracia. Impõe-se a discussão das atitudes governamentais, decisões e implemento das 
diretrizes políticas através de mediação com a linguagem. 

Mas, ainda que adotada a vertente que mais se aproxima da participação direta dos indivíduos 
quanto ao gerenciamento dos recursos necessários para o implemento das políticas públicas, 
como entender que o Poder Judiciário se encontre legitimado a tanto? 

Parece razoável ter como ponto de partida a leitura que o juiz faz do conflito posto à sua cura, 
tratando-se ou não de questão afeta às atividades estatais. 

Jürgen Habermas, em Direito e Democracia - entre facticidade e validade, traçou interessantes 
parâmetros interpretativos que se amoldam às três vertentes acima explicitadas e, ainda, 
traduzem o pensamento que o juiz deve trilhar para exame das res de qua agitur trazidas à 
baila[19]. 

No capítulo cinco da obra mencionada, trata Habermas da hermenêutica, realismo e 
positivismo como forma de melhor aplicar o direito pelo juiz. Critica Dworkin com relação à 
ideia do 'juiz-Hércules' e propõe uma forma deliberativa de emitir pronunciamentos judiciais 
tendentes à resolução de testilhas[20]. 

A hermenêutica, tal como explicou José Pedro Luchi: 

  

retomou a ideia artistotélica de que uma norma não regula sua auto-aplicação contrariamente àquela posição que 
via o procedimento jurídico como simples assunção de casos particulares sob uma lei universal. Porque a decisão 
sobre a qual a regra se aplica a qual caso, e como se aplica, não é simples e unívoca e depende precisamente da 
interpretação tanto da norma quanto dos estados de coisa, o que, por sua vez, depende de pré-compreensões. Ora, 
aqui se dá uma circularidade. O estado de coisas juridicamente relevante só é constituído a partir da norma e essa 
só se confirma a partir de sua aplicação a situações da vida.[21] 
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Dessa forma, os princípios sob os quais se fundam a tradição histórica em que se insere o juiz 
definem a relação entre as regras e correspondente aplicação na casuística observada nos 
conflitos sociais. 

Diversamente, para o realismo, conquanto não se negue uma pré-compreensão delineada pelo 
magistrado por oportunidade de sua formação, as decisões judiciais encontram inequívoca 
influência em fatores que lhe são externos. O juiz age como político, decidido a partir do 
ideário axiológico que deve, sob sua óptica, ser implementado[22]. 

Finalmente, o positivismo traz à tona a função social-estabilizante do direito, de maneira tal 
que fatos externos ou tradições arraigadas ao contexto social não devem ser consideradas 
como fatores aptos a definir a melhor aplicação do direito. Ao revés, este privilegia a lógica 
interna decorrente da ordem de valores materializadas no instrumento legal e procedimentos 
que lhe renderam azo. 

Assim explica José Pedro Luchi: 

  

O positivismo pretende fazer jus à função social-estabilizante do Direito, mas não apoiá-la em tradições éticas 
extra-jurídicas contestáveis nem em geral em fatos externos ao Direito. Aqui se privilegia a origem e a 
consequencialidade de um sistema de Direitos que tem sua lógica interna. Racional é uma decisão tomada pelas 
instâncias competentes, previstas na lei e de acordo com os procedimentos comandados. A insistência na 
segurança jurídica coloca na sombra a correção. Pretende-se delimitar claramente o Direito em relação à 
Política[23]. 

  

Apesar de divorciar direito e política, o positivismo também não parece oferecer adequada 
solução para os denominados 'caso difíceis' que não se encerram com a aplicação, "tout 
court", de uma norma ao caso concreto, demandando, bem ao contrário, exercício de 
combinação e ponderação entre princípios[24]. 

Curioso observar que existe um movimento pendular entre Direito-Política, ora justificando-
se o direito como forma de aplicação da política, ora afastando-o definitivamente, vedando 
sequer a análise de valores anteriormente discutidos por ocasião do processo de elaboração 
das normas. 

Sob quaisquer parâmetros ou definições que se possa achegar sobre as políticas públicas, a 
questão se situa, quando examinadas ações dos demais Poderes em confronto com a moldura 
normativa analisada pelo Poder Judiciário, na forma como se pode definir a aplicação das 
normas. 

Concebendo o sistema normativo com a função de estabilizar expectativas sociais e assegurar 
relações de reconhecimento recíproco entre sujeitos portadores de direitos individuais, 
pretende Habermas construir, a partir do entendimento deontológico, novo fundamento para o 
poder político e seu correspondente exercício[25]. Neste contexto, o processo discursivo da 
construção de consensos encontra-se fundada em plexos axiológicos compartilhados, quer 
quanto às instituições, quer entre estas e a sociedade civil[26]. 

Ao Judiciário, hodiernamente, não tem sido reservado papel comunicativo-preventivo com os 
demais poderes, senão apenas corretivo, apto a trazer à baila a concretude constitucional e 
assegurar, como quer Konrad Hesse, o princípio da concordância prática ou da harmonização, 
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de espeque a viabilizar a harmonização entre o bem da vida pretendido e a salvaguarda das 
funções institucionais reservadas a cada Poder[27]. 

A bem da verdade, os Estados Constitucionais atuais apresentam, em grande parte, instâncias 
pouco definidas do plexo de atribuições operativas de cada Poder quando confrontados com a 
pragmática dinâmica social. Conquanto a Carta Fundamental traga em si o bojo de funções, 
predominam visões paternalistas, compensatórias e pouco preventivas ou participativas à 
gestão de interesses comunitários[28]. 

Assim é que se verifica, atualmente, a denominada crise da administração da justiça, na 
medida em que ao Poder Judiciário se impõe a solução de conflitos que em melhor senda se 
amoldam a questões de índole política - função a qual, aliás, não pode relegar ao desdém, 
dada a configuração constitucional que deve subserviência - sem que apresente em seu 
contexto processual-procedimental espaço para a politização e debate das questões postas a 
exame[29]. 

Neste aspecto, a teoria de Habermas, que atrela a democracia à ação comunicativa, princípio 
da universalidade e consequente discurso quanto à aplicação das normas, parece realmente 
evidenciar maneira deveras adequada de garantir a forma de potencializar os valores 
democráticos. 

O Poder Judiciário, portanto, analisando as questões conflituosas que tenham como pano de 
fundo as políticas públicas elaboradas e implementadas pelo Poder Executivo não só estará 
cumprindo seu papel constitucional, mas garantindo o exercício da democracia no aspecto 
substancial. 

  

IV. Abordagem judicial das políticas públicas: estudo de casos 

A atuação institucional do Poder Judiciário tem permitido visualizar plêiade de casos em que, 
confrontados com comportamentos estatais dos demais Poderes que venham a comprometer 
ou pôr em risco a eficácia e integridade dos direitos de estatura constitucional - ainda que 
derivados de cláusulas programáticas -, postura corretiva seja trilhada, quer para determinar 
alguma ação, quer para corrigir omissão afrontosa à legalidade (esta em sentido amplo). 

O Supremo Tribunal Federal, sob o apanágio da cláusula da reserva do possível e do mínimo 
existencial, legitima tal atuar: 

  

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A questão da legitimidade constitucional do controle e 
da intervenção do poder judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada 
hipótese de abusividade governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo 
Tribunal Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. 
Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da reserva do 
possível. Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo 
consubstanciador do mínimo existencial. Viabilidade instrumental da argüição de descumprimento no processo 
de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração).[30] 
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Sob este enfoque e adotando semelhantes premissas, o Superior Tribunal de Justiça, 
igualmente se imiscuindo no âmbito das políticas públicas, determinou ao Poder Executivo 
que, corrigindo omissão tida como inconstitucional e em disparate à legislação de regência 
quanto ao tema em discussão, empreendesse a construção de creche a menores de zero a seis 
anos de idade. 

O V. Julgado veio assim ementado: 

  

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ART. 127 DA CF/88. ART. 7º DA LEI Nº 8.069/90. DIREITO 
AO ENSINO FUNDAMENTAL AOS MENORES DE SEIS ANOS "INCOMPLETOS". NORMA 
CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
NORMA DEFINIDORA DE DIREITOS NÃO PROGRAMÁTICA. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. 
INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS SITUADAS NESSA FAIXA ETÁRIA. 
CABIMENTO E PROCEDÊNCIA. 

1. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito 
indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de 
ordem pública que regulam a matéria. 

2. O direito constitucional ao ensino fundamental aos menores de seis anos incompletos é consagrado em norma 
constitucional reproduzida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90): "Art. 54. É 
dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (omissis)". 

3. In casu, como anotado no aresto recorrido "a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prever, em seu 
art. 87, § 3º, inciso I, que a matrícula no ensino fundamental está condicionada a que a criança tenha 7 (sete) 
anos de idade, ou facultativamente, a partir dos seis anos, a Constituição Federal, em seu art. 208, inciso V, 
dispõe que o acesso aos diversos níveis de educação depende da capacidade de cada um, sem explicitar qualquer 
critério restritivo, relativo a idade. O dispositivo constitucional acima mencionado, está ínsito no art. 54, inciso 
V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o acesso 
à educação, considerada direito fundamental. Destarte, havendo nos autos (fls. 88 a 296), comprovação de 
capacidade das crianças residentes em Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, através de laudos de avaliação 
psicopedagógica, considerando-as aptas para serem matriculadas no ensino infantil e fundamental, tenho que 
dever ser-lhes assegurado o direito constitucional à educação (...)" 

4. Conclui-se, assim, que o decisum impugnado assegurou um dos consectários do direito à educação, fundado 
nas provas, concluindo que a capacidade de aprendizagem da criança deve ser analisada de forma individual, não 
genérica, porque tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, o que conduz ao não 
conhecimento do recurso nos termos da Súmula 7 do STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja Recurso Especial". 

5. Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política nacional, erigida mediante consulta das 
expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por isso que cogentes e eficazes suas promessas, sob 
pena de restarem vãs e frias enquanto letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos consagrados em 
normas menores como Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os 
direitos consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais da nação sejam 
relegados a segundo plano. Prometendo o Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade 
política e constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da erradicação da miséria 
intelectual que assola o país. O direito à creche é consagrado em regra com normatividade mais do que 
suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado. 

6. Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo da criança. 
Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado constitucionalmente, a 
todo direito corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas 
pela lei encartam-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo. A homogeneidade e transindividualidade 
do direito em foco enseja a propositura da ação civil pública. 
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7. A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do Judiciário na esfera da 
administração. Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, quiçá 
constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a 
garantia pétrea. 

8. Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das desigualdades e a proteção à dignidade 
humana, alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da República, não pode relegar o direito à 
educação das crianças a um plano diverso daquele que o coloca, como uma das mais belas e justas garantias 
constitucionais. 

9. Afastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza 
da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, somente 
nesse particular, constitucional, porém sem importância revela-se essa categorização, tendo em vista a 
explicitude do ECA, inequívoca se revela a normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar a 
acionabilidade do direito consagrado no preceito educacional. 

10. As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda direitos senão promessas de lege ferenda, 
encartando-se na esfera insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade de sua implementação. 

11. Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra um direito e a norma infraconstitucional 
o explicita, impondo-se ao Judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com 
repercussão na esfera orçamentária. 

12. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que 
isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano 
submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o Judiciário, alegado o 
malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa 
constitucional. 

13. Ad argumentandum tantum, o direito do menor à freqüência de escola, insta o Estado a desincumbir-se do 
mesmo através da sua rede própria. Deveras, matricular um menor de seis anos no início do ano e deixar de fazê-
lo com relação aquele que completaria a referida idade em um mês, por exemplo, significa o mesmo que tentar 
legalizar a mais violenta afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da sociedade democrática anunciada pela 
Carta Magna, mercê de ferir de morte a cláusula de defesa da dignidade humana. 

14. O Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola particular, porquanto as relações privadas 
subsumem-se a burocracias sequer previstas na Constituição. O que o Estado soberano promete por si ou por 
seus delegatários é cumprir o dever de educação mediante o oferecimento de creche para crianças de zero a seis 
anos. 

Visando ao cumprimento de seus desígnios, o Estado tem domínio iminente sobre bens, podendo valer-se da 
propriedade privada, etc. O que não ressoa lícito é repassar o seu encargo para o particular, quer incluindo o 
menor numa 'fila de espera', quer sugerindo uma medida que tangência a legalidade, porquanto a inserção numa 
creche particular somente poderia ser realizada sob o pálio da licitação ou delegação legalizada, acaso a entidade 
fosse uma longa manu do Estado ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe as vezes. Precedente jurisprudencial do 
STJ: REsp 575.280/SP, desta relatoria p/ acórdão, publicado no DJ de 25.10.2004. 

15. O Supremo Tribunal Federal, no exame de hipótese análoga, nos autos do RE 436.996-6/SP, Relator 
Ministro Celso de Mello, publicado no DJ de 07.11.2005, decidiu verbis: "Criança de até seis anos de idade. 
Atendimento em creche e em pré-escola. Educação Infantil. Direito assegurado pelo próprio texto Constitucional 
(CF, art. 208, IV). Compreensão global do Direito Constitucional à Educação. Dever jurídico cuja execução se 
impõe ao Poder Público, notadamente ao Município (CF, art. 211, § 2º). Recurso extraordinário conhecido e 
provido. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a 
estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação 
básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). Essa prerrogativa jurídica, em 
conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a 
obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das 
"crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades 
de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por 
inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da 
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Constituição Federal. A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se 
expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem 
se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no 
ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato 
constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da 
República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, 
cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de 
modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse 
direito básico de índole social. Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e 
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder 
Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas 
definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por 
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a 
comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de 
estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". Doutrina. 

16. Recurso especial não conhecido.[31] 

  

Outros R. Julgados do mesmo Colendo Tribunal obram na mesma senda[32], evidenciando 
que o exame judicial das questões afetas às políticas públicas contribuem para o debate 
democrático institucional entre os Poderes e a sociedade civil. 

Assim agindo, estará o Estado Democrático de Direito trilhando inequivocamente o correto 
caminho no sentido do desenvolvimento e, por via de conseqüência, consagrando os direitos 
humanos trazidos no bojo da Lei Fundamental e ínsitos à concepção de cidadania jurídica[33]. 

Como cediço, o desenvolvimento demanda, para incremento da qualidade de vida dos 
cidadãos, correlação com a liberdade, igualdade e direitos humanos. Para que possa ser 
alcançado, não há de se esperar por políticas públicas unilaterais do Poder Executivo, 
ativismo judicial ou o advento de legislação que, superficialmente, atenda à pauta de 
reivindicações da sociedade; ao contrário, impõe-se a atuação conjunta de todos os Poderes de 
República de moldes a delinear as reais necessidades sociais e atendê-las na justa medida em 
que se propõe a distribuição dos recursos públicos. 

  

V. Notas conclusivas 

O presente trabalho pretende trazer à tona a participação institucional do Poder Judiciário 
quando em foco questões atreladas às políticas públicas concebidas, implementadas e 
gerenciadas pelos demais Poderes, em especial o Poder Executivo. 

A realidade global deve ser entendida e verdadeiramente compreendida para que se possa 
construir um modelo de Estado que a agasalhe, viabilizando, em consequência, o incremento 
da qualidade de vida dos cidadãos. 

Neste ponto ressai evidente a necessidade de repensar a postura concreta do Poder Judiciário 
no cenário pátrio, bem como sua forma de comunicação institucional com os demais Poderes. 
A fundamentação dogmática embasada no ideário de Robert Alexy, Klaus Günther e Jürgen 
Habermas parece apontar no sentido de que a democracia sob o aspecto substancial deve ser 
trabalhada de maneira mais evidente, por meio da discussão institucional entre Poderes, tendo 
como fim último a sociedade civil. 
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No âmbito pátrio, o Poder Judiciário, utilizando-se de teorias como as da argumentação 
jurídica, discursos de aplicação atua dentro do espaço comunicativo que melhor consagra a 
liberdade, igualdade e os direitos humanos, impulsionando o Estado ao desenvolvimento por 
meio da outorga aos cidadãos da cidadania jurídica, consagrando-se, ao fim e ao cabo, os 
direitos que nela se concebem. 

O assunto demanda maior digressão, mas se apenas alguns aspectos puderam ser 
suficientemente expostos, então o trabalho presente terá alcançado seu objetivo. 
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[1] "Os movimentos sociais emergentes - tanto no campo como nas cidades - estão abrindo 
um novo espaço político, onde se plasmam as identidades étnicas e as condições ecológicas, 
para o desenvolvimento sustentável dos povos que habitam o planeta, e da humanidade em 
seu conjunto. Estes movimentos estão gestando novos direitos - ambientais, culturais, 
coletivos - em resposta a uma problemática ambiental que emerge como uma crise de 
civilização, efeito do ponto de saturação e do transbordamento da racionalidade econômica 
dominante." LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, 
complexidade, poder. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. p. 346. 

[2] "É visível a crise do Estado e de seu Direito neste final de século. Todos os primados do 
Direito chamado moderno, seus fundamentos, o direito individual como direito subjetivo, o 
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patrimônio como bem jurídico, a livre manifestação de vontade estão abalados. Com este 
abalo outros dogmas perdem a credibilidade, como a separação de poderes, a neutralidade e o 
profissionalismo do poder judiciário, a representatividade do parlamento, a soberania 
nacional, a supremacia da Constituição. Esta crise é diferente de outras já havidas e às vezes 
mal superadas, porque atinge o âmago, os alicerces do sistema jurídico. As correções de rota 
feitas até a gora puderam fazer mudanças no sistema jurídico que mantiveram sua essência. 
Entre as mudanças mais importantes estão o reconhecimento de pessoas jurídicas não 
comerciais, a criação de limitações administrativas, a interferência do estado na ordem 
econômica, a definição de função social para a propriedade, a supremacia e a eficácia 
normativa das Constituições. Todos estes avanços não conseguiram abalar, mas ao contrário, 
reforçaram os fundamentos que marcaram a criação do direito moderno, especialmente a 
propriedade privada como a máxima expressão do direito individual. A nova crise atinge 
exatamente este direito, porque desloca o centro do sistema, quer era ordem privada, para a 
ordem pública, do direito individual para o coletivo." MARÉS, Carlos Frederico. Os direitos 
invisíveis. In: OLIVEIRA, Francisco; PAOLI, Maria Célia. Os sentidos da democracia: 
políticas do dissenso e hegemonia global. São Paulo: Vozes/FAPESP, 1999, p. 307-308. 

[3] "A perspectiva da liberdade não tem necessariamente de ser processual (embora os 
processos realmente sejam importantes, inter alia, para avaliar o que está acontecendo). A 
consideração básica, como procurei mostrar, é nossa capacidade para levar o tipo de vida que 
com razão valorizamos. Essa abordagem pode proporcionar uma visão do desenvolvimento 
bem diferente da costumeira concentração sobre PNB, progresso tecnológico ou 
industrialização, que têm sua importância contingente e condicional, mas não são as 
características definidoras do desenvolvimento." SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 323. 

[4] "A igualdade é um ideal político popular, mas misterioso. As pessoas podem tornar-se 
iguais (ou, pelo menos, mais iguais) em um aspecto, com a consequência de tornar-se 
desiguais (ou mais desiguais) em outros. (...) Existe uma diferença entre dar um tratamento 
igualitário às pessoas, com relação a uma ou outra mercadoria ou oportunidade, e tratá-las 
como iguais". DWORKIN, Ronald. A virtude soberana - a teoria e a prática da igualdade. 
São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 03. 

[5] Em que pese o ordenamento positivo, por vezes, estabeleça também função normativa e 
consultiva, tal como se depreende do artigo 23, incisos IX e XII do Código Eleitoral brasileiro 
- Lei n.° 4.737, de 15.07.1965 - DOU 19.07.1965: "Art. 23.  Compete, ainda, privativamente, 
ao Tribunal Superior: IX - expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste 
Código; XII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por 
autoridade com jurisdição, federal ou órgão nacional de partido político;". 

[6] Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece à suficiência o tema: "Com efeito, ninguém 
duvida que o Poder Legislativo, além dos atos tipicamente seus, quais os de fazer leis, pratica 
atos notoriamente administrativos, isto é, que não são nem gerais, nem abstratos e que não 
inovam inicialmente na ordem jurídica (por exemplo, quando realiza licitações ou quando 
promove seus servidores) e que o Poder Judiciário, de fora parte proceder a julgamentos, 
como é de sua específica atribuição, pratica estes mesmos atos administrativos a que se fez 
referência. Acresce que, para alguns, o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade, 
atividade posta a cargo do Legislativo, é exercício de função jurisdicional, irrevisível por 
outro Poder, de sorte que o referido corpo orgânico, além de atos administrativos, e de par 
com os que lhe concernem normalmente, também praticaria atos jurisdicionais. Outrossim, 
conforme opinião de muitos, o Judiciário exerceria atos de natureza legislativa, quais, os seus 
regimentos internos, pois neles se reproduziriam as mesmas características das leis: 
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generalidade e abstração assim como o atributo de inovarem inicialmente na ordem jurídica, 
ou seja de inaugurarem direitos e deveres fundados unicamente na Constituição, tal como 
ocorre nas leis. De seu turno, o Poder Executivo expede regulamentos, atos que materialmente 
são similares às leis e, na Europa, muitos destes regulamentos inovam inicialmente na ordem 
jurídica, tal como o fazem as leis. É certo, ainda, que o Executivo também decide 
controvérsias. É o que faz, exempli gratia, nos processo que tramitem perante o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) destinados a apurar e reprimir os 
comportamentos empresariais incursos em abuso de poder econômico ou nos processos de 
questionamento tributário submetidos aos chamados 'Conselhos de Contribuintes'. É verdade 
que tais decisões só são definitivas para ela própria Administração, imutabilidade esta que 
alguns denominam de 'coisa julgada administrativa'." MELLO, Celso Antônio. Curso de 
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 31-32. 

[7] Fábio Konder Comparato, em trabalho intitulado "Repensando a democracia", observa, a 
propósito do mencionado supra, que desde a antiguidade clássica até meados do século XIX, a 
democracia era compreendida como um "regime subversor da hierarquia social", na medida 
em que não haveria mais a submissão das mulheres, crianças e escravos a ninguém e, desta 
maneira, deixariam de subsistir os bons costumes e outros sentimentos virtuosos. Pontua, 
ainda, que alguns autores, como por exemplo, James Madison, consideravam, inclusive, que 
por se tratar de uma reunião de um pequeno número de cidadãos, a democracia fomentava o 
espírito de facção, representando um "constante risco à ordem social. COMPARATO, Fábio 
Konder. Repensar a democracia. In: LIMA, Martonio Mont' Alverne Barreto; 
ALBUQUERQUE, Antonio de Menezes (Orgs.). Democracia, Direito e Política: Estudos 
Internacionais em Homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006. p. 
189-224. p. 190. 

[8] Ainda Fábio Konder Comparato esclarece acerca da democracia entrevista sob aspecto 
puramente formal, que a democracia moderna, que teve gênese na América do Norte, 
representou uma inversão funcional de sua matriz grega, tendo em vista que o sistema de 
representação popular, constitui-se como um entrave à soberania do povo e se prestou à 
mascarar a solidificação de uma oligarquia que dominou o poder soberano. COMPARATO, 
Fábio Konder. Op. cit., p. 191. 

[9] Ana Maria D'ávila Lopes observa que a concepção de cidadania como um direito que 
demanda participação do titular está presente na Constituição Federal Brasileira de 1988. Para 
a Autora, portanto, o cidadão deixou de ser um simples espectador para ser protagonista da 
construção de sua própria história. Na classificação de Canotilho a norma do art. 1º, II, pode 
ser considerada como um princípio-garantia, haja vista instituir direta e imediatamente uma 
garantia aos cidadãos. LOPES, Ana Maria D´ávila. A participação política das minorias no 
Estado democrático de direito brasileiro. In: BARRETO LIMA, Martonio Mont'Alverne; 
ALBUQUERQUE, Paulo Antonio de Menezes. (Orgs.). Democracia, Direito e Política: 
estudos internacionais em homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2006, v. 1, p. 83-96. 

[10] COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de 
políticas públicas. Apud BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas - reflexões sobre o 
conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 23-24. 

[11] Maria Paula Dallari Bucci assim explica: "Poder-se ia dizer que as políticas públicas 
atuam de forma complementar, preenchendo os espaços normativos e concretizando os 
princípios e regras, com vista a objetivos determinados. Caberia, então, encontrar lugar (ou 
melhorar os seus contornos) para uma categoria jurídico-formal, situada provavelmente 
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abaixo das normas constitucionais e acima ou ao lado das infraconstitucionais. Por esse 
raciocínio, as políticas públicas corresponderiam, no plano jurídico, a diretrizes, normas de 
um tipo especial, na medida em que romperiam as amarras dos atributos de generalidade e 
abstração - que extremam as normas dos atos jurídicos, esses sempre concretos -, para dispor 
sobre matérias contingentes. Na pirâmide kelseniana, tais normas não seriam de fácil 
acomodação." BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. cit., p. 26-27. 

[12] OLIVEIRA, Luciana Vargas Netto. Estado e políticas públicas no Brasil; desafios ante a 
conjuntura neoliberal. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, n. 93, p. 101-123, março 2008, 
p. 102. 

[13] Ainda Luciana Vargas Netto, acerca do ponto, destaca que "(...)o núcleo central é o locus 
onde se realiza o embate em torno de interesses, preferências e idéias: os governos. Nesse 
sentido, a reflexão centra-se no espaço que cabe ao governo sobre as decisões, sendo esse 
permeado de pressões de grupos de interesses que estão fora do poder, de interesses daqueles 
que estão efetivamente no poder, de interesses de classe, entre outros. Desse modo, infere-se 
que existe uma 'autonomia relativa do Estado', que é permeável a influências externas e 
internas." OLIVEIRA, Luciana Vargas Netto. Op. cit., p. 102-103. 

[14] Rogério Gesta Leal, analisando especificamente o tema do impacto econômico e das 
decisões judiciais, observou, a propósito, que "No campo do Direito à saúde, por exemplo, já 
tive oportunidade de demonstrar que, por ser este um bem jurídico social, o esgotamento de 
recursos financeiros, bloqueados por decisões judiciais para o atendimento de algumas 
demandas que acorrem ao Poder judiciário, pode tanto inviabilizar políticas públicas 
preventivas e curativas do Poder Executivo e Legislativo na área da saúde, como pode 
também esvaziar os cofres públicos para outras políticas igualmente importantes à Sociedades 
(segurança, educação, transporte, etc)" LEAL, Rogério Gesta. Impactos econômicos e 
sociais das decisões judiciais: aspectos introdutórios. Brasília: ENFAM, 2010. p. 67. 

[15] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Tradução de Ernesto Garzón 
Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 86-87. 

[16] Thomas da Rosa de Bustamante assim explica o pensamento de Alexy: "(...) Alexy 
consegue demonstrar por exemplos que sua concepção de otimização não é incompatível com 
a pretensão de correção ilocucionariamente pressuposta em todos os atos de produção e 
aplicação do direito. Alexy chegou a formular dois exemplos para tanto, valendo mencionar 
aqui pelo menos o primeiro. Alexy (Constitutional rights, balancing and rationality: Ratio 
Juris, Oxford-Malden, v. 16, n. 2, p. 131-140, 2003, p. 136) se refere, neste exemplo, a uma 
decisão da Corte Constitucional Alemã acerca dos avisos de saúde que a lei obrigatoriamente 
exige sejam colocados nas embalagens de cigarros ás expensas dos produtores. Na ocasião, 
decidiu a corte que a colocação de avisos acerca da nocividade do tabaco seria uma 
interferência leve na liberdade de exercício de qualquer atividade econômica, ao passo que, 
por outro lado, um completo banimento de todos os produtos do tabaco poderia constituir uma 
interferência séria no mesmo princípio. Da mesma forma, ao analisar as razões que 
justificavam a interferência, a corte entendeu que os riscos à saúde que resultam do ato de 
fumar são altos, de modo que as razões que justificavam a interferência no princípio da 
liberdade de exercício de atividade econômica eram fortes. Assim, o princípio da 
proporcionalidade em sentido estrito - que estabelece uma escala triádica pra medir a 
intensidade de interferência em um princípio e o grau de satisfação do outro, segundo o 
parâmetro 'leve', 'médio' e 'intenso' - impõe a conclusão de que a exigência de impressão dos 
avisos nas embalagens de produtos derivados do tabaco estava permitida pelos princípios 
constitucionais em questão.". BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Sobre a justificação e a 
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aplicação de normas jurídicas - Análise das críticas de Klaus Günther e Jürgen Habermas à 
teoria dos princípios de Robert Alexy. In.: Revista de informação Legislativa. Brasília, 
volume n.º 171, p. 81-90, julho/setembro - 2006, p. 89. 

[17] "Diferentemente de Alexy, para Günther (GÜNTHER, Klaus. Teoria da argumentação no 
direito e na moral: justificação e aplicação. Tradução de Cláudio Molz. São Paulo: Landy, 
2004, p. 39) 'o reconhecimento de que não há norma que não contenha referência situacional 
alguma, por mais tênue que seja, é indiscutível', de modo que 'qualquer norma moral (ou 
jurídica) se caracteriza por ser 'impregnada de caso'. Todas as normas teriam a mesma 
estrutura hipotético-condicional, o mesmo código binário - retratado na formulação 
condicional do tipo se, então - e, portanto, as mesmas propriedades lógico e deontológicas. O 
que haveria, na realidade, não seriam normas que possuem uma estrutura diferente ou um 
caráter prima facie mais ou menos acentuado - de um lado os princípios, mandados de 
otimização, de outro as regras, mandados definitivos -, mas diferentes situações de aplicação 
das mesmas normas. Para Günther (op. cit., p. 314-315), o que haveria seriam diferentes 
comportamentos de colisão, de modo que 'a distinção entre regras e princípios diz respeito 
menos à estrutura das normas do que à sua aplicação em situações concretas, nas quais a 
aplicação imparcial de normas demanda a consideração de todos os sinais característicos. Em 
vez de dizer 'há normas do tipo regra' e 'há normas do tipo princípio', sendo que os conflitos 
entre as primeiras são resolvidos na dimensão da validade - que é invariável - e as colisões 
entre os últimos são resolvidos na dimensão do peso - que é gradual -, Günther prefere 
concluir que, no primeiro caso, há um comportamento colisivo na dimensão da 
fundamentação de validade das normas jurídicas - ou, como diz Günther, há uma 'colisão 
interna', ao passo que no segundo há um comportamento colisivo na dimensão da aplicação 
das normas, consideradas todas as características do caso concreto - ou, simplesmente, uma 
'colisão externa'." BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op. cit., p. 85. 

[18] Idem, p. 84-85. 

[19] HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia I - entre facticidade e validade. Rio de 
Janeiro: tempo brasileiro, 2003. 

[20] Op. cit., p. 245-247. 

[21] LUCHI, José Pedro. A racionalidade das decisões jurídicas segundo Habermas. In: 
Revista da Ajuris - Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, volume n.º 
107, p. 157-170, setembro de 2001, p. 159. 

[22] "O realismo não nega uma pré-compreensão seletiva, por parte do juiz, quando relaciona 
normas e fatos, mas a vê de um modo diverso da hermenêutica. Considera que o real 
funcionamento da práxis judiciária é determinada por influências externas, que explicam a 
tomada de decisão de juiz e permitiriam até mesmo prevê-la. (...) Em consequência, dissolve-
se o princípio da segurança jurídica, pelo qual decisões atuais têm que estar em consonância 
com a tradição jurídica e não se distingue mais estruturalmente entre Direito e política. A 
racionalidade da decisão judicial se identificaria com a racionalidade objetiva do juiz, que age 
como um político, a partir de uma visão futura de valores que devem ser implementados. O 
Direito seria então um instrumento para a realização de objetivos políticos, seja do ponto de 
vista da utilidade seja do bem-estar social." LUCHI, José Pedro, p. 160. 

[23] Idem, p. 161. 

[24] HABERMAS. Jürgen. Op. cit., p. 257-262. 
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[25] LEAL, Rogério Gesta. O Estado-juiz na Democracia Contemporânea - uma 
perspectiva procedimentalista. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 65. 

[26] "Tal relação evidencia-se no âmbito do conceito de lei como resultado de procedimento 
que veiculam os interesses sociais pela via da comunicação e interlocução dos sujeitos 
afetados pela norma, pondo-se como mais democrático aqueles procedimentos que mais se 
aproximam da manifestação da vontade popular direta." Idem, p. 65. 

[27] HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris editor, 1991. p. 22-23. "A interpretação tem significado decisivo para a consolidação e 
preservação da força normativa da Constituição. Interpretação constitucional está submetida 
ao princípio da ótima concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm). 
Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios fornecidos pela 
subsunção lógica e pela construção conceitual. Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a 
sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a 
interpretação faça deles tabula rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, 
correlacionando-as com as proposições normativas da Constituição. A interpretação adequada 
é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição 
normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada situação.". 

[28] "Este modelo de Estado Centralizador vai radicalizar a dimensão pragmática do princípio 
da separação de Poderes que informa o constitucionalismo moderno, a ponto de criar 
verdadeiros feudos e ilhas incomunicáveis de administração, com competências reservadas e 
exclusivas, indicadas pelo viés restritivo da legalidade constitucional e infraconstitucional 
vigente, ao mesmo tempo em que consegue impingir um certo esvaziamento político destas 
questões, atribuindo-lhes tão-somente feições tecno-burocráticas." LEAL, Rogério Gesta, op. 
cit. p. 18. 

[29] A expressão fora cunhada por Boaventura Sousa Santos, citado por LEAL, Rogério 
Gesta, op. cit. p. 19-20, que, aliás, acrescenta pertinente comentário a respeito, destacando que 
"Esta crise de administração da justiça, na verdade, toma contornos mais amplos e profundos, 
uma vez que está em jogo e na arena pública do debate mais politizado do país questões que 
tocam a identidade e a vocação política do judiciário, em face de um cenário societário de 
complexas conflituosidades (já não mais tanto individuais, mas sociais e coletivas, 
envolvendo direitos difusos, de gênero, de raça, etnia, sexuais, etc.), que não dependem 
exclusivamente de decisões coercitivas do Estado às suas soluções.". 

[30] STF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45 - Rel. Min. Celso de 
Mello - j. em 29.04.2004 - DJ 84, de 04.05.2004, p. 12. 

[31] STJ - Recurso Especial n.° 753565/MS (2005/0086585-2), Primeira Turma, Rel. Min. 
Luiz Fux, j. 27.03.2007, unânime, DJ 28.05.2007. 

[32] Recurso Especial nº 511.645/SP (2003/0003077-4), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman 
Benjamin. j. 18.08.2009, unânime, DJe 27.08.2009; Recurso Especial nº 492904/SP 
(2002/0150528-4), 1ª Turma do STJ, Rel. Luiz Fux. j. 01.03.2007, unânime, DJ 11.06.2007; 
Recurso Especial nº 562501/SP (2003/0030655-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. 
j. 01.03.2007, unânime, DJ 12.03.2007. 

[33] Ricardo Lobo Torres, a propósito da fenomenologia internacional dos direitos humanos, 
inaugura nova concepção do conceito de cidadania, tendo-a não mais estreitamente atrelada a 
cada Estado, mas sim em contexto internacional, de maneira a que ao homem deva ser 
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assegurado amplo quadro de direitos e deveres no panorama internacional, estes tendo como 
alicerce os direitos humanos e a justiça em sentido ontológico. Assim destaca o Autor: "De 
feito, urge construir a concepção de cidadania jurídica ou legal. Definido-se a cidadania, a 
nosso ver, como o pertencer à comunidade, que assegura ao homem e a sua constelação de 
direitos e o seu quadro de deveres, só a análise ética e jurídica abre a possibilidade de 
compreensão desse complexo status. A cidadania já não está ligada à cidade nem ao estado 
nacional, pois se afirma também no espaço internacional. Apenas as ideias de direitos 
humanos e de justiça podem construi-la no sentido ontológico. Embora a cidadania seja 
situacional, expressando a relação com o Estado, dela se extraem as consequências no plano 
da normatividade dos direitos fundamentais e da justiça material. É interessante observar que 
essa reaproximação entre cidadania e direito vem sendo reclamada tanto por juristas como por 
intelectuais de outras áreas do pensamento. A reorientação da filosofia política e da filosofia 
do direito no sentido da ética, com o abandono dos pressupostos históricos que as 
informavam, fez com que as ciências sociais stricto sensu passassem do paradigma positivista 
e empirista para o ambiente da normatividade, que liga o direito à ética. A caminhada de 
Habermas, no seu livro Faktizität und Geltung, no campo da sociologia empírica para o da 
filosofia do direito e da ética do discurso sintetiza esse novo momento em que o vértice da 
reflexão sobre o Estado e a Sociedade Civil se apoia na temática dos direitos e da justiça. A 
'virada kantiana', ou seja, o retorno do pensamento ocidental nas últimas décadas ao 
imperativo categórico de Kant, que deixa de ser simplesmente ético para se apresentar 
também como imperativo categórico jurídico, serve de pano de fundo para a renovação do 
debate." TORRES, Ricardo Lobo et alli. Teoria dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p. 251-253. 
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PODER JUDICIÁRIO, MONTESQUIEU E A EFETIVIDADE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 
JUDICIARY, MONTESQUIEU AND EFFECTIVE PUBLIC POLICY. 

 
 
 

SILVIO CARLOS LEITE MESQUITA 
 

RESUMO 
Abordagem teórica sobre a possibilidade do controle de políticas públicas pelo Poder 
Judiciário, em matéria de direitos fundamentais individuais e/ou coletivos, à luz da 
Constituição Cidadã de 1988. Aborda-se a tripartição do poder e a técnica do equilíbrio em 
Montesquieu, comentando-se a respeito dos aspectos históricos da separação dos poderes, da 
interpenetração de funções, a equipotência de poderes, bem como sobre a polêmica existente 
na distinção entre separação de “poderes” e a separação de “funções”. Discorre-se sobre o 
controle judicial de políticas públicas, sob a ótica da Constituição Política Cidadã de 1988, 
analisando-se o conceito de políticas públicas, as críticas ao controle de políticas públicas 
pelo Poder Judiciário e, por fim, analisa-se, criticamente, a legitimidade do Poder Judiciário 
para realizar o controle de políticas públicas. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO CIDADÃ; DIREITOS 
FUNDAMENTAIS; MONTESQUIEU; PODER JUDICIÁRIO; POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 
ABSTRACT 
Theoretical approach to the possibility of control of public policy by the judiciary, 
fundamental rights and individual or collective, in the light of the Citizen Constitution of 
1988. Deals with the tripartite division of power and technique to balance in Montesquieu, 
commenting is about the historical aspects of separation of powers, the interpenetration of 
functions, powers equipotent as well as on the existing controversy on the distinction between 
separation of "powers "and the separation of" duties ". Discourses over the judicial control of 
public policies from the perspective of the Constitution Citizen of 1988, analyzing the concept 
of public policy, criticism of public policies to control by the judiciary and, finally, we 
analyze critically the legitimacy of the judiciary to make the control of public policy. 
KEYWORDS: KEY-WORDS: CITIZEN CONSTITUTION; FUNDAMENTAL RIGHTS; 
MONTESQUIEU; JUDICIARY; PUBLIC POLICY. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

A construção e consolidação de um Estado Democrático de Direito, impõe-se em gênero, 
número e grau o respeito in totum aos direitos fundamentais sociais dos cidadãos, devendo ser 
respeitado o seu núcleo essencial, para que ocorra o desenvolvimento social e o 
fortalecimento do regime Democrático. 
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Os estudos do controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário exigem a análise crítica de 
inúmeras questões, desde o princípio da separação de poderes, de Montesquieu; passando-se 
pela verdadeira eficácia dos direitos fundamentais sociais, bem como pelas críticas 
formuladas à intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, até a 
legitimidade do Poder Judiciário para efetivá-las. 

A história demonstra que o Poder Legislativo e Executivo, responsáveis, a princípio, pela 
formulação e execução das políticas públicas, tem negligenciado total ou parcialmente, na 
materialização dos direitos insculpidos na Constituição Federal de 1988. 

O presente artigo científico visa analisar o controle judicial de políticas públicas, sob a ótica 
dos direitos fundamentais sociais e do princípio democrático constitucional, fazendo-se uma 
releitura da separação dos poderes, de Montesquieu, como forma de efetivação da 
Constituição Cidadã. 

A escolha do tema justifica-se sob inúmeros argumentos, insurgindo, entre os mais 
importantes, o da atualidade, por figurar como um tema inusitado, caloroso e palpitante 
trazido à lume entre os operadores do Direito. 

Para o desenvolvimento do tema, aborda-se a tripartição do poder e a técnica do equilíbrio em 
Montesquieu, comentando-se a respeito: dos aspectos históricos da separação dos poderes, da 
interpenetração de funções, da equipotência de poderes e sobre a polêmica existente, em 
nossos dias, na distinção entre separação de "poderes" e a separação de "funções"; bem como, 
abordando-se o conceito de políticas públicas, as críticas ao controle de políticas públicas pelo 
Poder Judiciário e, por fim, analisa-se, criticamente, a legitimidade do magistrado para 
realizar o controle de políticas públicas. 

A presente pesquisa adotou a metodologia de pesquisa descritiva e subtipo jurídico, possuindo 
a natureza qualitativa, pois trabalha com descrições, comparações e interpretações, cujo rigor 
está na análise dos dados, bem como a abordagem do tema foi feita predominantemente a 
partir do método dedutivo e a técnica de pesquisa adotada no trabalho foi, essencialmente, a 
revisão bibliográfica. 

Considerando os argumentos acima, torna-se de suma importância, sob a ótica da 
Constituição Federal de 1988, um estudo sobre a legitimidade ou não do Poder Judiciário 
realizar o controle judicial de políticas públicas, matéria tipicamente reservada à deliberação 
política majoritária. 

  

1 A TRIPARTIÇÃO DO PODER E A TÉCNICA DO EQUILÍBRIO EM MONTESQUIEU 

  

A história retrata que os pensadores observando as sociedades constataram a existência de três 
funções básicas, são elas: a função produtora do ato geral, do ato especial e a solucionadora 
de controvérsias. As duas últimas funções aplicavam o que se encontrava disposto no ato 
geral. No entanto, seus objetivos eram diversos, pois a função produtora do ato especial 
visava executar, administrar, a dar o disposto no ato geral para desenvolver a atividade estatal; 
enquanto a outra visava solucionar controvérsias entre os súditos e o Estado ou entre os 
próprios súditos. (TEMER, 2004, p. 118). 
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As funções acima descritas foram identificadas em todas as sociedades, mormente nos 
Estados Absolutistas, onde o soberano concentrava o exercício do poder, não existindo órgãos 
independentes entre si que desempenhassem as distintas funções, pois todas as atividades, 
além de serem concentradas nas mãos do soberano, dependiam exclusivamente de sua 
vontade. 

Resta claro, que esse sistema governamental gerava o despotismo, a desigualdade, o 
descontentamento e a injustiça, motivo pelo qual a doutrina começa a construir a concepção 
de órgãos independentes entre si, para o exercício das funções básicas acima descritas. 

  

1.1 Aspectos históricos da separação dos poderes 

  

Montesquieu[1], na obra "Do Espírito das Leis", organizou um sistema de governo contrário 
ao absolutismo, preocupando-se em compreender as razões da decadência das monarquias, os 
conflitos que acabaram por minar a sua estabilidade, bem como os mecanismos que 
garantiram a sua estabilidade, o que ele identificou como noção de moderação[2]. 

Ressalte-se que, Montesquieu não se deixou absorver pelo cotidiano, pois embora fosse 
membro da nobreza, não teve "[...] como objeto de reflexão política a restauração do poder de 
sua classe". (ALBUQUERQUE, 2006, p. 113). A busca das condições de possibilidade de um 
regime estável encontra-se presente em dois aspectos da obra em tela: "[...] a tipologia dos 
governos, ou a teoria dos princípios e da natureza dos regimes; e a teoria dos três poderes, ou 
a teoria da separação dos poderes". (ALBUQUERQUE, 2006, p. 114, grifo nosso). 

Sem sombra de dúvidas, o expoente máximo do princípio da separação dos poderes foi 
Montesquieu. No entanto, é oportuno destacar que Aristóteles[3], na Grécia Antiga, em seu 
livro "Política", já havia tratado do tema, "[...] ao distinguir a assembléia-geral, o corpo de 
magistrados e o corpo judiciário (deliberação, mando e julgamento)". (CARVALHO, 2005, p. 
114). 

Assim como, antes de Montesquieu, John Locke[4], em "Ensaio sobre o Governo Civil", 
também já classificara as funções estatais propondo sua entrega a órgãos independentes[5], 
uns dos outros, aludindo: "[...] poder federativo, ao qual caiba tudo o que dissesse respeito às 
relações exteriores do Estado; b) poder legislativo, editor de leis com o principal objetivo de 
especificar a forma pela qual o Estado protegeria os seus integrantes; c) poder executivo, que 
executava o disposto na lei, no interior do Estado. (TEMER, 2004, p. 120, grifo do autor). 
Nesse momento é oportuno destacar o pensamento de Gough (1992, p. 183): 

[...] a invenção da doutrina da separação dos poderes foi freqüentemente atribuída a 
Montesquieu, e vários críticos acentuaram a originalidade e independência de sua 
contribuição, neste aspecto, à ciência política. Já em 1836, contudo, um escritor alemão, Carl 
Ernst Jarcke, descobriu em Locke o criador da doutrina da separação e equilíbrio de 
poderes e, considerando esta como descrição absurda e impossível da constituição inglesa, 
estigmatizou-o como o criador da falsa teoria do estado inglês. (grifo nosso). 
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O princípio da separação dos poderes é tratado por Montesquieu, no Capítulo VI, do Livro XI, 
de "O Espírito das leis". Antes de Montesquieu, falava-se somente nas funções legislativa e 
executiva, sendo acrescentada pelo mesmo a função judicial[6]. Para Montesquieu há três 
espécies de poder em cada Estado: 

[...] o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes, e o 
poder executivo daquelas que dependem do direito civil. Pelo primeiro poder, o príncipe ou 
magistrado cria as leis para um tempo determinado ou para sempre, e corrige ou ab-roga 
aquelas que já estão feitas. Pelo segundo, determina a paz ou a guerra, envia ou recebe 
embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou 
julga as questões dos indivíduos. Chamaremos este último 'o poder de julgar', e o outro 
chamaremos, simplesmente, 'o poder executivo do Estado'. (SECONDAT, 2009, p. 165-166, 
grifo nosso). 

  

Portanto, foi Montesquieu que expressamente estabeleceu um poder específico para julgar, 
sendo o mesmo fundamental para a composição da teoria da separação dos poderes. Com a 
propriedade que lhe é peculiar, Montesquieu fundamenta a essencialidade do poder de julgar, 
asseverando que: 

Quando em uma só pessoa, ou em um mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está 
reunido ao poder executivo, não pode existir liberdade, pois se poderá temer que o mesmo 
monarca ou o mesmo senado criem leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Também não 
haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. 
Se o poder executivo estiver unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos 
cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador. E se estiver ligado ao poder executivo, 
o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo então estaria perdido se o mesmo homem, 
ou o mesmo corpo dos principais, ou o dos nobres, ou o do povo, exercesse estes três 
poderes: o de criar as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes e 
as querelas dos particulares. (SECONDAT, 2009, p. 166, grifo nosso). 

  

Evidencia-se que, Montesquieu foi quem melhor sistematizou o princípio da separação dos 
poderes. No entanto, é oportuno acrescentar que o momento político era favorável para que 
fosse fertilizada tal fórmula governamental. Nesse sentido, Monteiro (2010, on line) afirma 
que: 

As idéias precisam esperar o momento fértil para sua ebulição, e foi somente no contexto 
histórico das lutas contra o Antigo Regime e pela instauração de uma nova forma de 
organização social, qual seja a do estado liberal-burguês, fortemente inspirado nos ideais 
iluministas, que a teoria da separação dos poderes encontrou sua formatação ideal, de modo a 
bem servir os interesses de uma classe social nova que ansiava derrubar o poder político dos 
monarcas absolutos e da aristocracia: a burguesia. (grifo nosso). 

  

1.2 Interpenetração de funções e a equipotência de poderes 
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Com maestria, Montesquieu ressalta a interpenetração ou a interdependência das funções 
legislativas, executivas e judiciárias, bastando para tanto recordar a prerrogativa de 
julgamento pelos pares nos casos de crimes políticos[7], bem como o direito de veto por parte 
do poder executivo em relação às leis elaboradas pelo poder legislativo[8]. Portanto, percebe-
se que "[...] a separação total não é necessária nem conveniente". (ALBUQUERQUE, 
2006, p. 119, grifo nosso). 

Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário exercitam, respectivamente, as funções 
legislativa, administrativa e jurisdicional, de forma predominante e não em caráter exclusivo, 
à medida que "[...] cada um desses Poderes poderá desempenhar, excepcionalmente, uma 
função material de outro Poder". (CARVALHO, 2005, p. 117, grifo nosso). Resta claro, que 
não existe uma separação absoluta entre os poderes, haja vista todos eles legislarem, 
administrarem e julgarem, existindo, na verdade, uma imbricação de funções. 

A idéia de equipotência, ou equivalência de poderes, é implicitamente refutada por 
Montesquieu, ao afirmar que o Judiciário é de algum modo, um poder nulo, sendo os juízes a 
boca que pronuncia as palavras da lei, ou seja, o juiz como a "bouche de la loi". 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 119). 

Nesse sentido, Grau[9] (2008, p. 235) nos informa que: 

[...] para Montesquieu, o poder de julgar não é um poder no sentido próprio, mas, 'por assim 
dizer, invisível e nulo' (1973/157); e, mais adiante (p. 159), prossegue: 'Dos três poderes dos 
quais falamos, o de julgar é, de algum modo, nulo', o juiz não passa como observa Althusser 
(1985/102), de uma presença e uma voz: 'Porém, os juízes de uma nação não são, como 
dissemos, mais que a boca que pronuncia as sentenças da lei, seres inanimados que não 
podem moderar nem sua força nem seu rigor' (Montesquieu 1973/60). 

  

1.3 Separação de "poderes" X separação de "funções" 

  

Montesquieu demonstra que há uma imbricação de funções e uma interdependência entre o 
legislativo, executivo e judiciário, tratando-se de assegurar a existência de um poder que seja 
capaz de contrariar outro poder, sendo na realidade "[...] um problema político, de correlação 
de forças, e não um problema jurídico-administrativo, de organização de funções". 
(ALBUQUERQUE, 2009, p. 119-120, grifo do autor). 

Para Silva (2003, p. 108) não se pode confundir a distinção de funções do poder com divisão 
ou separação de poderes, embora exista uma necessária conexão entre as mesmas. A distinção 
de funções do poder constitui especialização de tarefas governamentais à vista de sua 
natureza, sem considerar os órgãos que as exercem, ou seja, existe sempre distinção de 
funções, quer hajam órgãos especializados para cumprir cada uma delas, quer estejam 
concentradas num órgão apenas. Já a divisão ou separação de poderes consiste em confiar 
cada uma das funções governamentais (legislativa, executiva e jurisdicional) a órgãos 
diferentes (órgão ou poder Legislativo, órgão ou poder Executivo e órgão ou poder 
Judiciário). Logo, se as funções forem exercidas por um órgão apenas, tem concentração de 
poderes. 
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Insta salientar que, nos dias atuais, a teoria da "separação de poderes" recebe fortes críticas da 
doutrina, pois inúmeros autores entendem que o poder é uma unidade, um verdadeiro atributo 
do Estado, existindo, por conseguinte, "separação de funções"[10], ao invés de uma 
"separação ou divisão de poderes". 

Para Freire Júnior (2005, p.37) o que existe realmente é uma: 

  

[...] separação de funções e não de Poderes, até porque na verdade todos os 'poderes' estão 
abaixo da Constituição. [...] o poder estatal é um só, materializado na Constituição, da qual 
se extrai que a separação das funções deve viabilizar a máxima efetividade das normas 
constitucionais. (grifo nosso). 

  

Pontes Filho (apud TEMER, 2004, p. 118) depois de criticar a expressão "tripartição de 
poderes", em seu trabalho de conclusão do curso de mestrado, na PUC-SP, destaca que todas 
as vezes que ocorre a manifestação de vontade do organismo estatal, ele o faz por meio de três 
espécies de atos, quais sejam: a lei, a sentença e o ato administrativo. 

Atualmente, observa-se que o princípio da separação de funções não é um fim em si mesmo, 
mas um meio para que possa ocorrer a efetividade da Constituição Política Cidadã, tendo o 
Judiciário um papel social importantíssimo dentro dessa nova conjuntura governamental, ou 
seja, o de diuturnamente atuar na preservação da supremacia constitucional, afastando-se, de 
uma vez por todas, de ser considerado a mera boca da lei, "[...] mas intérprete constitucional 
qualificado, que vai permitir que a Constituição não soçobre numa realidade instável como a 
que vivemos". (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 44). 

  

2 O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SOB A ÓTICA DA 
CONTITUIÇÃO POLÍTICA CIDADÃ DE 1988. 

  

2.1 Conceitos de políticas públicas 

  

Nesse momento, é oportuno ressaltar o que se entende por políticas públicas[11], sob a ótica 
das vicissitudes de um Estado Moderno, após a promulgação da Constituição Cidadã de 1988. 
Grau (2008, p. 26) afirma que a expressão "[...] políticas públicas designa todas as atuações 
do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do poder público na vida social". (grifo 
do autor). 

Ao conceituar política pública, Mello (2008, p. 802) nos ensina que "[...] é um conjunto de 
atos unificados por um fio condutor que os une ao objetivo comum de empreender ou 
prosseguir um dado projeto governamental para o País." Já segundo Bucci (2007, p. 96): 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 
conjunto de processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de 
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planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo 
administrativo, processo judicial - visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados. (grifo nosso). 

  

As políticas públicas, de um modo geral, correspondem a um conjunto de medidas 
promovidas pelo Estado, visando efetivar os direitos fundamentais de cunho prestacional ou 
ao Estado Democrático de Direito, sendo um verdadeiro instrumento de mudança social, para 
promover o bem estar dos diversos seguimentos sociais. Corroborando como esse 
pensamento, Freire Júnior (2005, p. 48) destaca que: "[...] em regra, as políticas públicas são 
os meios necessários para a efetivação dos direitos fundamentais, uma vez que pouco vale o 
mero reconhecimento formal de direitos se ele não vem acompanhado de instrumentos para 
efetivá-los". 

Ressalte-se que, todo ou qualquer cidadão tem o direito público subjetivo de que sejam 
implementadas políticas públicas das mais variadas formas, quais sejam: saúde, educação, 
segurança pública, lazer, moradia, trabalho, dentre outras. Logo, em função da força 
vinculante da Constituição Cidadã de 1988, a efetividade de políticas públicas passa a ser 
considerada um direito constitucional[12]. 

Sabe-se que, via de regra, as políticas públicas são implementadas pelo Estado por atos 
concretos[13], bem como por planos normativos que podem e devem ser objeto de controle 
pelo Poder Judiciário, devendo, por conseguinte, tais políticas serem avaliadas e controladas 
para que possam alcançar suas finalidades. 

  

2.2 Críticas ao controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário 

  

É de suma importância, nesse momento, expor os argumentos contrários, apontados tanto pela 
doutrina quanto pela jurisprudência, ao controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, 
em matéria de direitos fundamentais. Segundo Freire Júnior (2005, p. 51): "É relativamente 
tranqüilo expor os argumentos contrários à intervenção do Poder Judiciário em políticas 
públicas, posto que, de um modo geral, são, desde muito tempo, repetidos como verdadeiros 
dogmas pela posição conservadora". 

O principal óbice ao controle judicial de políticas públicas consiste na ofensa ao princípio da 
separação de "funções", pois, sustenta-se que a formulação das políticas públicas é da 
competência privativa do Poder Legislativo, assim como a sua implementação é atribuída ao 
Poder Executivo, vedando-se ao Poder Judiciário[14], por força do princípio em epígrafe, 
imiscuir-se nas competências dos outros poderes[15]. O Poder Judiciário seria considerado 
"[...] um superpoder, visto que poderia sempre controlar, mesmo que por razões não tão 
confessáveis, os atos dos demais poderes. Tal situação implicaria a quebra da igualdade e 
separação de poderes". (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 52). 

Uma segunda crítica é a suposta falta de legitimidade, já que os juízes no Brasil não são 
eleitos e, mesmo naqueles países em que se exige eleição, os mesmos não são para o exercício 
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da função de elaborar o direito. Existiria "[...] um insanável déficit democrático na atuação de 
juízes exercendo controle de atividades políticas"[16]. (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 51). 

Acrescente-se que, a eficácia dos direitos fundamentais sociais subordina-se a existência de 
recursos públicos disponíveis, portanto, deve competir aos órgãos políticos (Legislativo e 
Executivo), ante a inexistência de verba orçamentária que cubra as reais necessidades, 
verificar e decidir quais as áreas que devem ter prioridade, vedando-se, por força do princípio 
democrático, a intervenção do Poder Judiciário. Assim, "[...] a Constituição exige que as 
escolhas de aplicação de recursos públicos sejam feitas pelos representantes do povo, eleitos 
democraticamente, e não por juízes". (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 51). 

É mister salientar, que a freqüente limitação dos recursos orçamentários, impossibilitando a 
efetivação integral dos direitos fundamentais sociais, passou a impulsionar o poder público a 
sustentar, como argumento contrário à intervenção do Poder Judiciário no controle das 
políticas públicas, a teoria da reserva do possível[17], que tem suas origens no Direito alemão. 
Tal teoria possui como limites à efetivação de direitos fundamentais sociais pelo Poder 
Judiciário: a insuficiência de recursos públicos e a ausência de previsão orçamentária da 
respectiva despesa. 

Outra objeção é que a judicialização da política[18] pode acabar afetando a "[...] 
imparcialidade dos juízes, requisito fulcral para a jurisdição, posto que o jogo político é 
incompatível com posições neutras ou imparciais". (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 52). 

Um último argumento, ao controle judicial das políticas públicas, consiste na suposta 
incapacidade do Poder Judiciário em dispor de elementos suficientes para avaliar a ação do 
Estado de uma maneira holística, existindo um verdadeiro problema de natureza 
operacional[19], em face da ausência de instrumentos técnicos, bem como de informações 
suficientes para levar a cabo um planejamento macro no sistema de políticas públicas. 

  

2.3 A legitimidade do Poder Judiciário para realizar o controle de políticas públicas  

  

Com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 ficou estabelecido um núcleo jurídico 
diferenciado e reforçado de direitos e garantias fundamentais, com aplicabilidade imediata, 
que incluem os direitos individuais e políticos, bem como os direitos sociais, exigindo-se um 
comportamento ativo por parte do Estado. Sobre o mister, nas precisas palavras de Sarlet: 

Talvez a inovação mais significativa tenha sido a do art. 5º, § 1º, da CF, de acordo com o qual 
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade 
imediata, excluindo, em princípio, o cunho programático destes preceitos, conquanto não 
exista consenso a respeito do alcance deste dispositivo. De qualquer modo, ficou 
consagrado o status jurídico diferenciado e reforçado dos direitos fundamentais na 
Constituição vigente. Esta maior proteção outorgada aos direitos fundamentais manifesta-se, 
ainda, mediante a inclusão destes no rol das cláusulas pétreas (ou garantias de eternidade) do 
art. 60, § 4º, da CF, impedindo a supressão e erosão dos preceitos relativos aos direitos 
fundamentais pela ação do poder Constituinte derivado. (SARLET, 2004, p. 77, grifo nosso). 
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Sabe-se que os direitos sociais são considerados de segunda dimensão, exigindo uma 
intervenção positiva por parte do Estado; porém, inicialmente, foram considerados de caráter 
programático, com aplicabilidade mediata, dependentes de formulação legislativa, sujeitando-
se à discricionariedade do administrador público. Graças ao advento da Constituição do 
Estado social[20], consagrou-se a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais de 
segunda dimensão. 

É de evidência solar, que a Constituição Cidadã promoveu uma radical ascensão e extensão 
institucional dos poderes do Judiciário, passando a desenvolver um importante papel político 
em conjunto com o Poder Legislativo e o Executivo, ocasionando uma expressiva 
judicialização de questões políticas e sociais. Assim, opera-se "[...] o fenômeno de 
transmutação, convertendo situações tradicionalmente consideradas de natureza política em 
situações jurídicas. Tem-se, pois, a juridicização do processo decisório, acentuando-se a 
tensão entre direito e política." (MENDES, 2004, p. 8). 

Antigamente, a legitimidade do magistrado derivava, única e exclusivamente, da aplicação da 
lei ao caso concreto, não podendo o mesmo ir além da lei, pois, caso contrário, estaria 
violando a rígida separação de poderes, por lhe faltar legitimidade. No entanto, a Constituição 
Federal de 88 por encontrar-se repleta de princípios e conceitos jurídicos indeterminados 
necessita cada vez mais do magistrado, para materializar as normas constitucionais. A 
legitimidade do juiz deriva do caráter: 

[...] democrático da própria Constituição, e não da vontade da maioria. O juiz tem uma nova 
posição dentro do Estado de Direito e a legitimidade de sua atuação não é política, mas 
constitucional, e seu fundamento é unicamente a intangibilidade dos direitos fundamentais. É 
uma legitimidade democrática, fundada na garantia dos direitos fundamentais e baseada na 
democracia substancial. (LOPES JÚNIOR, 2004, p. 73). 

  

Assim, resta claro que a legitimidade do magistrado é fruto da própria Constituição e da 
fundamentação de suas decisões, motivo pelo qual possui um importantíssimo papel social 
baseado na preservação ou garantia do processo democrático, na defesa da Constituição, bem 
como de seus princípios e salvaguarda dos direitos fundamentais. Logo, é essencial a atuação 
do Judiciário na concretização de direitos sociais por meio da efetivação de políticas públicas, 
assegurando-se a força normativa da Constituição, por tratar-se da última instância 
garantidora dos direitos fundamentais. 

Em relação à realidade do mundo dos fatos, Hesse (1991, p. 14), com a propriedade que lhe é 
peculiar, assevera que: "A norma constitucional não tem existência autônoma em face da 
realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende 
ser concretizada na realidade". (grifo do autor). 

Portanto, o juiz ao interpretar a norma constitucional deve ir além do objeto do texto, devendo 
ser considerado os fatos do mundo real, no intuito de dar maior concretude e eficácia à norma 
constitucional. Acrescente-se que: "[...] se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua 
eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a 
interpretação faça deles tábula rasa". (HESSE, 1991, p. 22). 

A impossibilidade de controle por parte do Poder Judiciário das políticas públicas, nos 
contornos da moderna interpretação constitucional, implicaria no esvaziamento de comandos 
constitucionais relacionados aos direitos fundamentais. Ressalte-se que, para Montesquieu a 
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separação de poderes não é absoluta, por não ser necessária e muito menos conveniente, 
portanto, cada um dos Poderes poderá, excepcionalmente, desempenhar uma função material 
de outro Poder, sem que ocorra ofensa a separação de poderes. 

O magistrado não deve ser um mero protetor dos interesses das maiorias ocasionais[21], mas 
um verdadeiro garantidor da intangibilidade dos direitos fundamentais do cidadão, devendo 
sempre buscar uma postura mais ativa, objetivando preservar a Constituição Federal de 
políticas públicas indevidas ou de sua ausência. 

Ao fazer referência a atuação do Poder Judiciário face a ausência total[22] de políticas 
públicas, Freire Júnior (2005, p. 68) assevera: 

Ora, um Município, por exemplo, onde não exista qualquer escola, se o prefeito opta por 
construir um campo de futebol em detrimento da construção da escola necessária ao 
atendimento do art. 208, I, da CF, não se pode vislumbrar outra solução constitucional que 
não seja permitir que o juiz possa impedir a construção do estádio e determine, com base 
diretamente na Constituição, que o Município deve, primeiramente, construir a escola. 

  

Sabe-se que, via de regra, cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo efetivarem 
políticas públicas insculpidas na Constituição Cidadã. Porém, quando esses Poderes não 
cumprem tais comandos, sob a frágil alegação de estarem diante de atos discricionários, não 
deve o Poder Judiciário corroborar com essa omissão, tornando-se co-autor da desmedida 
omissão e, por conseguinte, relegando a Carta Magna a um nada jurídico, pois não deve 
existir "[...] discricionariedade na omissão do cumprimento da Constituição. Na verdade, 
trata-se de arbitrariedade que pode e precisa ser corrigida". (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 71). 

Aliás, a Constituição contempla o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, sendo 
enfática ao afirmar em seu art. 5º, inciso XXXV, que: "a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". (ANGHER, 2010, p. 26). Logo, tanto a lei quanto 
os atos, incluindo-se os omissivos, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, estão sujeitos 
a controle por parte do Poder Judiciário. 

Existem situações em que a omissão estatal é apenas parcial[23], pois foram implementadas 
políticas públicas, porém, elas são "[...] insuficientes para atender a demanda, ou o critério 
adotado pela política pública exclui determinados grupos ou cidadãos de sua abrangência". 
(FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 81). 

A omissão parcial encontra-se intimamente relacionada ao princípio da igualdade, já que 
todas as pessoas têm o direito púbico subjetivo de verem efetivadas as políticas públicas, em 
condições de igualdade. Nesse sentido, oportunas são as colocações de Freire Júnior (2005, p. 
83-84): 

Mas, num quadro real de limites de vagas em escolas, de que modo deve agir o Poder 
Judiciário em face de inconstitucionalidade derivadas de uma omissão parcial do Poder 
Público? A resposta não é simples, entrementes cabe frisar que, do mesmo modo que a 
omissão total, a omissão parcial precisa ser combatida pelo Judiciário. 

Pode-se pensar tanto em soluções paliativas quanto em soluções mais amplas. Para a demanda 
individual, que necessita de resposta urgente no esgotamento de vagas na rede pública, pode-
se pensar em matricular o indivíduo numa escola particular às expensas do Estado. Todavia, 
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em nível macro, caberia a discussão da possibilidade de o juiz determinar a construção de 
escolas. 

  

A jurisprudência nacional tem avançado paulatinamente na admissão do controle judicial das 
políticas públicas, no intuito de serem efetivados os direitos fundamentais albergados na 
Constituição Cidadã de 1988. 

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema, entendendo pela possibilidade do 
Poder Judiciário, em caráter excepcionalmente, determinar a implementação de políticas 
públicas catalogadas na Constituição Federal, à medida que os órgãos estatais responsáveis 
descumpram as suas missões constitucionais, quer seja total ou parcialmente, comprometendo 
a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos. 

O egrégio Supremo Tribunal Federal[24] assim tem se posicionado: 

É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder 
Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de 
implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos 
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, 
Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e 
Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se 
ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os 
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados 
de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 
programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema 
Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política 'não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado' (RTJ 
175/1212-1213, ADPF nº 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 4.5.2004). (STF, On 
line, 2010, grifo nosso). 

  

  

PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - 
DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - 
DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - 
PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE 
REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO 
À VIDA. 

  

1. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 
à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
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responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e 
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus 
HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 

  

2. O direito á saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 
pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder 
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. 

  

3. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por 
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 
federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
Fundamental do Estado. 

  

4. O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita 
de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, 
dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 
196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto relevante e solidário de apreço à 
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. 
(STF. RE-AgR 271.286. Rel. Min. Celso de Mello. DJ 24.11.2000). (STF, On line, 2010, 
grifo nosso). 

  

  

E como não poderia ser diferente o Superior Tribunal de Justiça[25], em inúmeras decisões, 
vem adotando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa in verbis: 

  

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. FORNECIMENTO 
GRATUITO DE MEDICAMENTOS. IDOSO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA 
DOS ENTES PÚBLICOS (MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO). ARTS. 196 E 198, § 1º, DA 
CF/88. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO 
E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 
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1. Ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna 
inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 

  

2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever 
do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente às 
pessoas desprovidas de recursos financeiros a medicação necessária para o efetivo 
tratamento de saúde. 

  

3. O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e 
Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos 
serviços públicos de saúde prestados à população. Legitimidade passiva do Estado figurado. 

  

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ. REsp. 
828.140/MT, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma. DJ 23/04/2007). (STJ, On line, 2010, 
grifo nosso). 

  

  

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ARTIGOS 54 E 208 DO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATRÍCULA E FREQÜÊNCIA DE MENORES DE 
ZERO A SEIS ANOS EM CRECHE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 

  

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4º, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis 
anos em creches e pré-escolas da rede pública. 

2. Compete à Administração Pública propiciar às crianças de zero a seis anos acesso ao 
atendimento público educacional e a freqüência em creches, de forma que, estando jungida ao 
princípio da legalidade, é seu dever assegurar que tais serviços sejam prestados mediante rede 
própria. 

  

3. 'Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito 
subjetivo da criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição consagrado constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o 
assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas pela lei encartam-se na 
esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo' (REsp n. 575.280-SP, relator para o acórdão 
Ministro Luiz Fux, DJ de 25.10.2004). 
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4. A consideração de superlotação nas creches e de cumprimento da Lei Orçamentária 
Municipal deve ser comprovada pelo Município para que seja possível ao órgão julgador 
proferir decisão equilibrada na busca da conciliação entre o dever de prestar do ente público, 
suas reais possibilidades e as necessidades, sempre crescentes, da população na demanda por 
vagas no ensino pré-escolar. 

  

5. No caso específico dos autos, não obstante tenha a municipalidade alegado falta de vagas e 
aplicação in totum dos recursos orçamentários destinados ao ensino fundamental, nada 
provou; a questão manteve-se no campo das possibilidades. Por certo que, em se tratando de 
caso concreto no qual estão envolvidas apenas duas crianças, não haverá superlotação de 
nenhuma creche. 

  

6. Recurso especial provido. (STJ, REsp 510.598/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
Segunda Turma. DJ 13/02/2008). (STJ, On line, 2010, grifo nosso). 

  

Não se desconhece que os direitos sociais são concretizados mediante políticas públicas, que 
demandam, sem sombra de dúvidas, recursos financeiros, o que se passou a denominar de 
"reserva do possível" ou "cláusula do financiamento possível". No entanto, não é lícito ao 
Poder Público inviabilizar a implementação e a preservação, em prol das pessoas, de 
condições materiais mínimas de existência, o que se passou a denominar de "mínimo 
existencial", à medida que os direitos sociais, econômicos e culturais, possuem uma eficácia 
mínima, que precisa ser respeitada. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal assevera: 

[...] a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela 
gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um 
inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal 
modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômica-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação 
material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não 
se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que 
revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustar e de 
inviabilizar o estabelecimento e preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições 
materiais mínimas de existência. (STF. RE-AgR 410.715. Rel. Min. Celso de Mello. DJ 
03.02.2006). (STF, On line, 2010). 

  

  

Resta claro, que a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal da 
Cidadania vem se consolidando no sentido do plausível cabimento do controle judicial de 
políticas públicas, como meio de se consagrar os direitos fundamentais e o fortalecimento da 
democracia. 
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CONCLUSÃO 

  

Este trabalho científico teve por escopo fazer uma análise sobre a possibilidade jurídica do 
controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, em matéria de direitos fundamentais, sob 
a ótica da Constituição Política Cidadã de 1988, à medida que essas matérias reservam-se 
tipicamente à deliberação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. 

Demonstrou-se que Montesquieu foi quem melhor sistematizou o princípio da separação dos 
poderes, motivo pelo qual se tornou o expoente máximo ao estabelecer, expressamente, um 
poder específico para julgar, tendo o momento político contribuído para que fosse fertilizada 
tal fórmula governamental, ressaltando, com propriedade, a interpenetração ou a 
interdependência das funções legislativas, executivas e judiciárias, já que cada um desses 
Poderes poderá desempenhar, excepcionalmente, uma função material de outro Poder. 

Restou evidenciado, que todo ou qualquer cidadão tem o direito público subjetivo de que 
sejam implementadas políticas públicas das mais variadas formas. Ressaltou-se que em 
função da força vinculante da Constituição Federal, a efetividade de políticas públicas passa a 
ser considerada um direito constitucional. 

Foram expostos argumentos contrários, apontados tanto pela doutrina quanto pela 
jurisprudência, ao controle judicial de políticas públicas, em matéria de direitos fundamentais. 
Os argumentos contrários elencados foram: a) que ofensa ao princípio da separação de 
"funções", pois iria tornar o Poder Judiciário em um superpoder; b) existiria falta de 
legitimidade, já que os juízes no Brasil não são eleitos pelo povo; c) a judicialização da 
política poderia acabar afetando a imparcialidade dos juízes; d) ausência de capacidade do 
Poder Judiciário em dispor de elementos suficientes para avaliar a ação do Estado de uma 
maneira holística. 

Ficou estabelecido, após a promulgação da Constituição Federal, um núcleo jurídico 
diferenciado e reforçado de direitos e garantias fundamentais, que possuem aplicabilidade 
imediata, incluindo tanto os direitos individuais e políticos quanto os direitos sociais, 
exigindo-se um comportamento ativo por parte do Estado. Assim como, ampliaram-se, em 
extensão e profundidade, os poderes institucionais do Judiciário, passando a desenvolver um 
valoroso papel político e social, em conjunto com o Poder Legislativo e o Executivo, o que 
acabou ocasionando o fenômeno da transmutação, pois questões tradicionalmente tidas como 
de natureza política converteram-se em questões jurídicas. 

Viu-se, que a legitimidade do magistrado é fruto da própria Constituição e da fundamentação 
de suas decisões, devendo o mesmo ir além da letra fria da lei, no intuito de ampliar a 
concretude e eficácia da norma constitucional, diferentemente do que ocorria no passado, em 
que sua legitimidade derivava, exclusivamente, da aplicação da lei ao caso concreto, pois, 
caso contrário, estaria violando a rígida separação de poderes. 

Inadmitir a possibilidade de controle judicial das políticas públicas, nos contornos da moderna 
interpretação constitucional, transformaria o Judiciário em mero chancelador de decisões 
políticas arbitrárias, adotadas ao arrepio da Constituição Cidadã, o que implicaria no 
esvaziamento de comandos constitucionais relacionados aos direitos fundamentais. 

Insta salientar, por relevante, que o princípio da separação de poderes, idealizado por 
Montesquieu, buscava as condições de possibilidade de um regime estável, não podendo, nos 
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dias atuais, servir de entrave à efetivação de direitos fundamentais, por meio de políticas 
públicas. 

Sem sombra dúvida, cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, via de regra, efetivarem 
políticas públicas catalogados na Constituição Cidadã. Mas, quando esses Poderes não 
implementarem tais disposições, total ou parcialmente, sob a frágil alegação de estarem diante 
de atos discricionários, não deve o Poder Judiciário corroborar com essa omissão, pois tanto a 
lei quanto os atos, incluindo-se os omissivos, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, 
sujeitam-se a controle por parte do Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da 
inafastabilidade do Poder Judiciário. 

Registre-se, que a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça vêm, gradativamente, consolidando-se no sentido do plausível cabimento 
do controle judicial de políticas públicas. 

Em face do exposto, é plenamente possível concluir que o Poder Judiciário, excepcionalmente 
e desde que devidamente fundamentado, tem legitimidade para realizar o controle de políticas 
públicas, em matéria de direitos fundamentais, pois um Poder pode desempenhar uma função 
material de outro Poder, sem que ocorra ofensa ao princípio da separação de poderes, de 
Montesquieu. 

Por fim, torna-se de suma importância a atuação do Poder Judiciário na materialização de 
direitos fundamentais, por meio da efetivação de políticas públicas, de modo a assegurar a 
força normativa da Constituição, o fortalecimento da democracia e o aumento da confiança 
das pessoas no Judiciário. 
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[1] Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu, nasceu em La Brède, 
França (1689 - 1755). (ADAMS, Ian; DYSON, R. W., 2006). 

[2] Albuquerque ressalta que Montesquieu retoma a problemática de Maquiavel, que discute 
primordialmente as condições de manutenção de poder. (2006, p. 116). 

[3] Nasceu em Estagira, na Calcídia, região dependente da Macedônia (384 a.c - 322 a.c). 
(ADAMS, Ian; DYSON, R. W., 2006). 

[4] John Locke era filósofo, político e médico, formado na Crist Church College, em Oxford 
(1621 - 1704). (ADAMS, Ian; DYSON, R. W., 2006). 

[5] A proposta de John Locke difere da que fora formulada por Montesquieu, pois John Locke 
atribuiu ao Poder Legislativo uma posição preponderante em relação ao Poder Federativo e ao 
Poder Executivo, sendo esses subordinados àquele. 

[6] Para Eros Grau "[...] das colocações de Locke e de Montesquieu, permite-nos verificar que 
o primeiro propõe uma separação dual entre três poderes - o Legislativo, de um lado, e o 
Executivo e o Federativo, de outro - e o segundo sugere não a divisão ou separação, mas o 
equilíbrio entre três poderes distintos - o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (2008, p. 233, 
grifo do autor). 

g[7] Montesquieu nos ensina que: "[...] o poder judiciário não deve estar ligado a nenhuma 
parte do legislativo, isso, porém, está sujeito a três exceções fundadas sobre o interesse 
particular daquele que dever ser julgado. Os poderosos estão sempre expostos à inveja, e 
se eles fossem julgados pelo povo não gozariam do privilégio que assiste ao mais humilde dos 
cidadãos em um Estado livre, isto é, o de ser julgado pelos seus pares. É preciso, portanto, que 
os nobres sejam citados a comparecer, não diante dos tribunais ordinários da nação, mas 
diante da parte do corpo legislativo composta por nobres [...]". (2009, p. 172, grifo nosso). 
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[8] "O poder executivo, conforme dissemos, deve tomar parte na legislação por meio do seu 
direito de veto, sem o que logo ficaria despojado de suas prerrogativas". (SECONDAT, 2009, 
p. 173). 

[9] A desimportância atribuída por Montesquieu ao poder de julgar decorre da circunstância 
de, à época, ser ele efetivamente menor. (Grau, 2008, p. 235). 

[10] Adaptando a teoria da separação de poderes às vicissitudes do Estado Moderno, o 
Ministro do STF aposentado, Eros Grau, sustenta uma separação entre as funções do Estado, 
de acordo com um critério material, entendendo que o Estado não possui vários poderes, mas 
sim, funções, onde as funções não são exercidas de maneira coincidente e nem de forma 
exclusiva por cada um dos poderes. (2008, p. 225-255). 

[11] Não é tão simples para os autores precisar um conceito de políticas públicas, chegando, 
inclusive, alguns reconhecerem um pleonasmo na expressão, já que a política é pública por 
natureza. Para Silva (2003, p. 103): "A utilização da expressão política pública é redundante, 
verdadeiro pleonasmo, mas em cuja utilização centramos nossos esforços, tendo em vista que 
desejamos agregar ao fim social, que busca alcançar, qualquer atividade identificada na 
Constituição Federal, como meta a ser alcançada pelos grupos de competências outorgadas, a 
qualificação pública". 

[12] Ao se referir aos programas e projetos governamentais, Pontes Filho (2003, p. 244), 
sustenta que "[...] ou eles se ajustam aos princípios e diretrizes constitucionais ou, 
inexoravelmente, haverão de ser tidos como inválidos, juridicamente insubsistentes e, 
portanto, sujeitos ao mesmo controle jurisdicional de constitucionalidade a que se submetem 
as leis. Como igualmente ponderado é observar que a abstinência do governo em tornar 
concretos, reais, os fins e objetivos inseridos em tais princípios e diretrizes constituirá, 
inelutavelmente, uma forma clara de ofensa à Constituição e, conseqüentemente, de violação 
de direitos subjetivos dos cidadãos". 

[13] Como afirma Fonte (2003, p. 101-102): "Para o juiz é importante olhar para os atos 
normativos, legais ou infralegais, e para o resultado concreto proporcionado por eles, 
verificando, assim, se estão de acordo com os mandamentos legais e constitucionais, 
especialmente com os direitos fundamentais. É dizer: para o controle da formulação e 
execução das políticas públicas, interessa a consideração dos atos que existem, de forma 
objetiva, e não abstrações sobre intenções de administradores. 

[14] Nas precisas palavras de Fonte (2003, p. 92): "O processo de formulação das políticas 
públicas começava com a dotação orçamentária determinada pelo legislador, e acabava com a 
decisão específica e concreta do administrador. O juiz era relegado à condição de mero 
coadjuvante, e não devia se imiscuir neste procedimento." 

[15] Para um maior aprofundamento vide Sarlet (2004). 

[16] O Ministro Franciulli Netto, do STJ, relator em um processo julgado em 19.12.2003, 
deixa transparecer esse posicionamento, embora não reflita atual posição da Corte, conforme 
se pode observar na ementa, in verbis: "Ação civil pública. Poder Discricionário. 
Administração. Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público pleiteia que a 
municipalidade destine um imóvel para instalação de abrigo e elaboração de programas de 
proteção à criança e aos adolescentes carentes, que restou negada nas instâncias ordinárias. A 
Turma negou provimento ao recurso do MP, com fulcro no princípio da 
discricionariedade, pois a municipalidade tem liberdade de escolher onde devem ser 
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aplicadas as verbas orçamentárias e o que deve ter prioridade, não cabendo, assim, ao 
Poder Judiciário intervir. Precedentes citados: REsp 169.876/SP, DJ 21.09.1998, e AgREsp 
252.083/RJ, DJ 26.03.2001". (grifo nosso). 

[17] Frise-se que: "Tal viés da teoria da reserva do possível é importante e deve ser entendido 
com o objetivo de vincular o direito à economia, no sentido de que as necessidades - mesmo 
aquelas relacionadas aos direitos sociais - são ilimitadas e os recursos são escassos. Esse 
postulado, fundamento da ciência econômica, deve ser levado em conta tanto na definição das 
políticas públicas quanto na decisão judicial no caso concreto." (MÂNICA, 2007, p. 182-
183). 

[18] Sabe-se que os limites constitucionais às despesas públicas classificam-se em: limites 
formais e materiais, sendo pacífico o entendimento de que é perfeitamente cabível, em 
relação aos limites formais (ex: art. 212 e 198, § 2º, CF), o controle pelo Poder Judiciário. Ao 
revés, em relação aos limites materiais às despesas (denominado de justiciabilidade das 
políticas públicas - representados por valores, objetivos e programas trazidos pelo texto 
constitucional) a questão é controversa. (BUCCI, 2002, grifo nosso). 

[19] Para Barcellos (2006, p. 34): "O juiz não detém informações completas sobre as 
múltiplas necessidades que os recursos públicos devem acudir ou mesmo sobre os reflexos 
não antecipados que uma determinada decisão pode desencadear. Ele não tem tempo 
necessário para fazer uma investigação completa sobre o assunto, nem meios para tanto. Nem 
lhe cabe afinal levar a cabo um planejamento global da atuação dos Poderes Públicos." 

[20] "[...] a Constituição do Estado social da democracia é a Constituição do conflito, dos 
conteúdos dinâmicos, do pluralismo, da tensão sempre renovadora entre a igualdade e a 
liberdade; por isso mesmo, a Constituição dos direitos sociais básicos, das normas 
programáticas, ao contrário portanto da Constituição do Estado liberal, que pretendia ser a 
Constituição do repouso, do formalismo, da harmonia, da rígida separação de poderes, do 
divórcio entre o Estado e a Sociedade [...]." (BONAVIDES, 2000, p. 345).  

[21] A jurisdição constitucional é uma instância de poder contramajoritário, a medida que 
possui como função anular determinados atos votados e aprovados, majoritariamente, por 
representantes eleitos. Não obstante, entende-se, hodiernamente, que os princípios e direitos 
fundamentais, constitucionalmente assegurados, são condições estruturantes e essenciais ao 
bom funcionamento do regime democrático. Portanto, quando a justiça constitucional anula 
leis ofensivas a tais princípios ou direitos, sua intervenção se dá a favor da democracia, e não 
contra. Dessume-se, portanto, que a democracia é a fonte maior de legitimidade da jurisdição 
constitucional. (BINENBOJM, 2001). 

[22] Quando existirem várias opções válidas para sanar a omissão total, deve o juiz ter a 
cautela necessária para viabilizar a materialização da escolha pelo Poder Executivo ou 
Legislativo (FREIRE JÚNIOR, 2005). 

[23] Para Cunha Júnior ocorre omissão parcial "[...] quando o censurável silêncio transgressor 
do poder público ocorre somente em parte, ou seja, o Poder Público atua, mas de forma 
incompleta ou deficiente, sem atender fielmente aos termos exigidos pela Constituição". 
(2004, p. 122). 

[24] Sobre o tema educação infantil vide RE-AgR 436.996, da relatoria do Min. Celso de 
Mello, 2ª Turma, DJ 22.11.2005, em que alguns Municípios estavam requerendo a reforma da 
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decisão que lhes determinava deveres relacionados à implementação de políticas públicas de 
atendimento de crianças em creche e pré-escola. 

[25] Vide REsp 857.502/RS, da Relatoria do Min. Humberto Martins, da 2ª Turma, DJ 
30/10/2006. 
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RESUMO 
As doenças negligenciadas, além de atingirem um grande contingente populacional nos países 
periféricos, revelam a relação contínua estabelecida entre pobreza, desigualdade e 
adoecimento. Os poucos medicamentos existentes e a quase inexistente pesquisa e 
desenvolvimento em fármacos para estas enfermidades advêm de uma falha de mercado que 
revela a falta de interesse dos laboratórios em desenvolverem medicamentos para a população 
pobre cujos recursos são escassos para garantirem o retorno do investimento. Com referencial 
teórico no Direito como Integridade, o presente estudo tem como objetivo reinterpretar o 
direito à patente frente ao direito à saúde. Pretende-se também defender e legitimar, com 
fundamento em princípios, a intervenção governamental por meio de políticas públicas para 
sanar esta situação, figurando o Plano de Ação 2007-2010 como um modelo incipiente, ainda 
assim eficaz, de atuação. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO COMO INTEGRIDADE; PATENTES 
FARMACÊUTICAS; DOENÇAS NEGLIGENCIADAS; POLÍTICA PÚBLICA; PLANO DE 
AÇÃO 2007-2010 
 
ABSTRACT 
Affecting a large population living in the peripheral countries, the problem of neglected 
diseases reveals a continuing relationship established among poverty, social inequality and 
disease. The few existing drugs and almost non-existent research and development in drugs 
for these diseases come from a market failure that reveals the lack of interest by laboratories 
in developing medicines for the poor population whose resources are scarce to ensure the 
return on investment. Based on the theoretical framework of Law as Integrity, this study aims 
to reinterpret the patent right in relation to the right to health. Another aim is to defend and 
justify, based on principles, the government intervention through public policy to correct this 
situation, taking into account the Brazilian Governmental Plan of Action 2007-2010 as an 
incipient model, but yet effective enough as far as its objectives are concerned. 
KEYWORDS: LAW AS INTEGRITY; PHARMACEUTICAL PATENTS; NEGLECTED 
DISEASES; PUBLIC POLICY; BRAZILIAN GOVERNMENTAL PLAN OF ACTION 
2007-2010 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 
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Pelo menos um bilhão de pessoas - o que corresponde a um sexto da população mundial - são 
portadoras de patologias como dengue, doença de chagas, hanseníase, leishmaniose, malária e 
tuberculose (WHO, 2007a, 2007b; BRASIL, 2010a). Para além de seu agrupamento sob 
rótulo de "doenças negligenciadas", esses males revelam a dependência e reprodução 
estabelecida entre pobreza e doença. Pouco se sabe e pouco se tem estudado acerca destes 
fenômenos, consequentemente, pouco se tem produzido e poucos são os medicamentos 
capazes de combater o quadro em questão. 

Existe uma falha de mercado que estrutura e mantém a situação de negligência dessas 
doenças. Decerto, não é interessante para as farmacêuticas desenvolverem medicamentos para 
pessoas que não poderão pagá-los, e o atual sistema de patentes pouco contribui para a 
reversão da problemática. É preciso, então, conhecer mais a fundo e (re)interpretar os 
fundamentos jurídicos do direito à patente. É preciso também agir de forma a modificar a 
inércia da situação, e a ação governamental soma-se como um dos fatores que proporcionarão 
a mudança institucional do cenário que viola os direitos e a saúde de inúmeros indivíduos. 

Para tanto, a partir do enquadramento teórico do Direito como Integridade (DWORKIN, 
2007), marco apto a oferecer um instrumental teórico capaz de reinterpretar os conceitos em 
jogo, por meio da análise de conteúdo e de investigação juridico-análitica, são 
problematizados os critérios normativos para a concessão e manutenção de patentes 
farmacêuticas que auxiliem o desenvolvimento de insumos à saúde para as doenças 
negligenciadas, diante da relação estabelecida entre direito à saúde e direito à patente. A 
questão não se resume somente a este aparente conflito, e é trazido ao debate o incentivo e o 
investimento no setor farmacêutico por meio de políticas públicas, com o intuito de corrigir a 
falha de mercado derivada da não atratividade econômica desse mercado consumidor em 
países periféricos. 

Apresentamos, primeiramente, a opção teórica eleita para investigar, interpretar a analisar os 
conceitos e problemas em tela, descrevendo suas potencialidades e diretrizes de base. Em 
seguida, a propriedade intelectual é confrontada com as implicações derivadas do marco 
teórico para, então, mostrar a dinâmica estabelecida entre as patentes farmacêuticas, o grave 
quadro instalado pelas doenças negligenciadas e a falha de mercado subjacente à questão. 
Nesse ponto, entra em cena o Plano de Ação 2007-2010 que inclui em suas prioridades de 
desenvolvimento nacional a devida atenção às doenças negligenciadas. É possível, finalmente, 
atentar que princípios de direito devem fundamentar, e também justificam, políticas públicas, 
pois somente uma ação conjunta seria capaz de oferecer as condições suficientes para superar 
o desolamento da presente situação. 

  

  

2 A INTEGRIDADE DO DIREITO E NA POLÍTICA 

  

  

O Direito é, por excelência, uma prática social. É feito pelos homens, e se dá entre os homens. 
A evolução e complexificação das relações sociais exigem novos regramentos, novas 
demandas ao mundo jurídico, surgem "casos difíceis", que nos levam a dúvidas acerca da 
interpretação da lei, nos levam a pensar sobre a existência - ou não - de lacunas normativas, e 
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estes casos podem comportar, conforme a argumentação, várias normas a serem aplicadas - 
muitas logicamente  incompatíveis entre si. Mais do que representarem divergências fáticas e 
pontuais, acaba-se por revelar uma disputa do que é propriamente o Direito. 

Na Teoria do Ordenamento, o debate que melhor demonstra as diferenças, peculiaridades e 
especificidades das doutrinas se refere à sua natureza - o que é o Direito - e à interpretação da 
lei - a conversão do texto em norma pelo aplicador. Dworkin (2007), antes de apresentar sua 
teoria como alternativa viável ao cenário jurídico, identifica duas dominantes macrocorrentes 
teóricas: a primeira, o "convencionalismo" (do qual se aproximariam os positivistas clássicos, 
especialmente H. L. A. Hart, e seus sucessores), diz ser o ordenamento um repositório finito 
de normas (ou decisões - convenções - que baseiam os sistemas da common law) no qual 
caberia ao juiz, no momento da adjudicação, efetuar o silogismo atinente ao caso em litígio. 

O grande equívoco dos convencionalistas é afirmar que, diante de um caso em que não há 
previsão legislativa expressa, o juiz estaria livre para agir com discricionariedade, 
solucionando a lide. Se for desta forma, uma contradição insuportável faz padecer esta 
perspectiva: uma grave ofensa à separação de poderes acontece, já que o magistrado atuaria 
como legislador, possuindo liberdade suficiente para "criar" direitos, inovando no 
ordenamento e, então, legislando quando a lei é silente. Outra grande falha é aplicar 
irretroativamente estes "novos" direitos (que não se pautam em convenções preexistentes), 
promovendo, indesejavelmente, insegurança jurídica, pois as convenções a partir das quais 
deveria ser encontrado o direito, promovendo um mínimo de expectativas, não são 
observadas. 

Outra perspectiva na Teoria do Direito, assim como identificada por Dworkin (2007), é o 
"pragmatismo" (notadamente associado ao utilitarismo e ao realismo cético, abrangendo 
posições que enfatizam a preocupação central de análise do custo e dos benefícios dos 
direitos, principalmente as concepções defendidas por O. W. Holmes, incluindo todas as 
demais até R. Posner). O pragmatismo nega a existência de tutela às pretensões jurídicas, 
sendo que a ação dos juízes são pautadas por uma questão de estratégia: o corpo judiciário age 
"como se" os direitos existissem. Na verdade, eles são as pessoas mais apropriadas, de acordo 
com esta concepção, para decidir os litígios, e se orientam pela eficiência, pelo bem-estar e 
pelo interesse coletivo. As autoridades públicas estariam livres para aperfeiçoar o sistema 
normativo, em busca dos resultados que melhor proporcionariam futuramente benefícios - 
riquezas - à comunidade. 

A visão cética do direito, pragmatista, não garante os direitos individuais, que quando 
afirmados são contrários a qualquer necessidade de custo e eficiência (FERES, 2008); eles 
existem e são pré-estabelecidos no seio de uma comunidade política. O bem-estar coletivo - 
ou, nos dizeres de Posner (1981), "a maximização de riqueza da comunidade" - não 
fundamenta nem justifica qualquer violação a direitos individuais (CASALMIGLIA, 1992), 
ou o sacrifício do indivíduo em detrimento de uma suposta e futura possibilidade de riqueza 
comunitária. Mais do que isto, o pragmatismo não leva os direitos a sério (DWORKIN, 2010), 
confere aos juízes poderes extraordinários sem que eles estejam legitimados para tanto e, 
acima de tudo, viola princípios fundamentais, lançando o indivíduo na mais obscura 
fragilidade. Tutelar a sério, e realmente fazer valer, os direitos de todo e qualquer cidadão, é 
um dever a ser levado de forma a tratar todos legitimamente com igual consideração e 
respeito. Não deve existir espaço para uma teoria que, ceticamente, sequer confere aos 
direitos seu potencial de promoção da liberdade individual. 

Além dos problemas já mencionados, os modos de se conceber o Direito anteriormente 
apresentados também falham ao considerá-lo um produto "pronto, acabado" 
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(CASALMIGLIA, 1992). Na demonstração de sua perspectiva em contraposição às teorias 
semânticas, Dworkin (2007) afirmará que o Direito é uma prática argumentativa interpretativa 
construtiva, já que ele está em contínua construção - na forma como se aperfeiçoa, passo a 
passo, a justificação das pretensões jurídicas. E, nesse sentido, vamos definindo, mais e 
melhor, as exigências e ações que sobre o Direito se pautam. Este desenrolar obedece a um 
eixo central e a princípios norteadores, impedindo que a prática jurídica caia num realismo 
caótico, e seu contínuo aperfeiçoamento evita que o Direito estagne e, diante de novas 
situações, acabe por se apelar para um "legislador de exceção". 

Na teoria do direito como integridade, o Direito se perfaz na legislação, nas decisões judiciais 
e na formulação de políticas públicas. Supera-se um modelo puramente centrado na norma 
positivada, volta-se a atenção para um conjunto coerente de princípios (DWORKIN, 2010) 
que dão consistência e unicidade ao mundo normativo. Sob a base dos princípios, diferencia-
se os princípios jurídicos (principles), que descrevem direitos individuais, das políticas 
(policies) que são proposições em vias de descrever fins coletivos (RODRIGUES, 2005). 
Apesar das diferenças, entretanto, assentam-se, ambos, sob os princípios de uma comunidade. 

Afirmar e aproximar a integridade das práticas jurídicas conduz todos a observarem que, além 
de superar o problema da completude do Direito e das lacunas normativas (GUASTINI, 1986) 
- para todo caso há uma resposta correta, há uma norma, positivada ou dedutível de 
princípios, apta a ser aplicada -, personifica-se, em certa medida, a comunidade a qual 
pertencem os indivíduos sob o império do Direito. 

A comunidade personificada (DWORKIN, 2007) é um agente moral baseado numa 
associação de princípios (FERES, 2008), distinto de seus membros (PÉREZ, 2002), isto é, a 
integridade da comunidade exige que ela seja coerente com seus próprios princípios (dos 
quais pode-se mencionar, principalmente, a justiça, a equidade, o devido processo legal e, 
certamente, a própria integridade), que regem a legislação, as decisões judiciais e as políticas 
públicas. O direito coerente - íntegro - sustenta em sua base uma única doutrina ética 
(GUASTINI, 1986), capaz de orientar a decisão judicial e justificar soluções corretas (right 
answers) que derivam de sua matriz. Na existência desta comunidade dotada de princípios 
próprios, também é possível exigir a resposta correta do Estado quando estiverem em questão 
direitos envolvidos, repelindo decisões políticas e estratégicas que não sejam coerentes com 
seus princípios e não levem a sério os direitos: em um Estado de Direito, o próprio direito é 
princípio elementar na justificação das decisões institucionais (FERES, FIGUEIREDO, 
2009). 

            A virtude soberna, defende Dworkin (2005), de uma comunidade política é sua igual 
preocupação com todos os seus membros, a saber, todos devem ser dignos de igual respeito e 
consideração. Para que isto seja possível, todos, inevitavelmente, teriam de contar com os 
meios necessários para as realizações de suas aspirações. Na verdade é importante que as 
vidas humanas sejam bem-sucedidas e não desperdiçadas (DWORKIN, 2005), ressaltando-se, 
aí, a proteção e a importância que o indivíduo goza no seio de uma comunidade política. 

Levar os direitos a sério e tratar com igual consideração e respeito os cidadãos exige que o 
direito - e a lei - distribua, de forma justa e observe os princípios estruturantes da comunidade, 
a riqueza, já que esta repartição é feita, em última instância, pela ordem legal. Não apenas 
deve ser equitativo o processo político, mas também os resultados do Direito 
(CASALMIGLIA, 1992). Levar os direitos a sério, tratar todos com igual consideração e 
respeito e buscar a equidade através da legalidade exige que novas interpretações sejam dadas 
a determinados conceitos, pois não apenas justa deve ser a forma do direito, mas também seu 
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conteúdo. Desta forma deve-se ver mais de perto as implicações que o Direito como 
Integridade gera na ideia de propriedade. 

  

  

3 PROPRIEDADE INTELECTUAL E PATENTES SOB A INTEGRIDADE 

  

  

Tão problemática quanto a propriedade em sua acepção clássica, a propriedade intelectual - e 
notadamente as patentes - revela-se alvo de grandes e inúmeras divergências doutrinárias, pois 
em sua superfície é evidenciado o conflito dinâmico entre os direitos e os sujeitos em questão, 
a saber, o direito do inventor de auferir os ganhos em retorno ao investimento de sua 
empreitada, e o direito de toda uma sociedade beneficiar-se - e progredir - com apoio no bem 
inventado, da maneira mais justa possível. 

            O direito de propriedade estabelece uma relação tríplice entre um titular, a coisa 
apropriada e a coletividade: o titular tem o domínio e poder sobre o bem, ademais, tem o 
direito de excluir a ingerência daquela coletividade sobre este bem. Na propriedade intelectual 
(especificamente em relação às patentes) articula-se uma "criação artificial" (MacCORMICK, 
2007, p. 149), na qual não se detém factivelmente a coisa, nos moldes da propriedade clássica, 
antes ao contrário, remete-nos à imaterialidade do objeto (BARBOSA, 2010). Existe, pois, 
um processo criativo que utiliza um conhecimento particular, de forma própria, com total 
exclusividade sobre este meio, podendo excluir a intervenção de terceiros que, valendo-se 
destes mecanismos, venham exercer alguma atividade produtiva. 

A propriedade intelectual, por um lado, institucionaliza os direitos econômicos, patrimoniais e 
morais do inventor sobre suas criações, e promove e incentiva, por meio de uma política 
governamental, a atividade criadora e a divulgação dos seus resultados, tendo, por base, o 
desenvolvimento econômico e social (VAZ, 1992). Nota-se, também, que ao revestir na forma 
de propriedade a informação, lhe é dado trânsito jurídico e, consequentemente, facilita-se sua 
circulabilidade econômica (MacCORMICK, 2007). A patente, uma das distinções dada à 
propriedade intelectual, é um documento que descreve uma invenção e outorga uma situação 
legal ao inventor, que é o privilégio de exclusivamente, durante um período de tempo 
determinado, explorar o processo de produção desta invenção (VAZ, 1992; BARBOSA, 
2010) - terceiros que não o inventor estão proibidos de utilizar destes meios de produção para 
fabricar o bem (enquanto durar o privilégio), a não ser mediante autorização. 

Ao tornar exclusivo ao autor o direito de exploração de sua criação, aproxima-se de uma 
situação de monopólio. Contudo, conceituar a propriedade intelectual como "monopólio" ou 
como "propriedade" representa diferentes visões da intenção da legislação, contrapondo o 
interesse público e o direito do inventor (BARBOSA, 2010). Deve-se observar, porém, que 
este "monopólio" é jurídico, e não econômico, pois "nada tirava à economia, senão induzia o 
intuito de continuar criando" (BARBOSA, 2010, p. 103). Conceder ao autor um período 
determinado de tempo para a exploração de seu bem tem como objetivo permitir que obtenha 
retorno financeiro que custeie o dispêndio monetário e intelectual nas pesquisas que 
permitiram a confeção do invento, além de incentivar o inventor a tornar público sua 
invenção, assegurado-lhe juridicamente esta reparação financeira. Assim fomenta-se o 
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desenvolvimento tecnológico e social e vaibiliza-se a distribuição dos benefícios da criação 
entre o maior número possível de pessoas. 

            Sob o espectro do Direito como Integridade, deve-se compreender que a concessão das 
patentes não só se constitui como uma política de desenvolvimento tecnológico, mas também 
como um direito do inventor que repousa na base dos valores morais compartilhados pela 
comunidade (FERES, MACHADO, 2009). Entretanto, como já indicado anteriormente 
(FERES, FIGUEIREDO, 2009; FERES, MACHADO, 2009; FERES, PAULA, MONTEIRO, 
2009), a propriedade intelectual não se justifica atendendo meramente a critérios legais - se se 
concebe o ordenamento estritamente como o repositório de leis - e muito menos como uma 
ação estratégica referida a uma maximização da riqueza da sociedade, "como se" os direitos 
existissem. Os princípios que nos fazem levar a sério o instituto das patentes, e resguardar esta 
garantia, são os princípios do desenvolvimento tecnológico e social. Somente se o bem é 
divulgado, proporcionando todos os benefícios para que a comunidade possa gozar e usufruir 
a partir de sua disponibilidade pública, é que se configura o direito à exclusiva. 

A propriedade que é má utilizada, movida puramente por interesses egoísticos, não encontra 
fundamento legal para sua proteção, podendo inclusive o Estado se valer de meios que 
determinem ao invento sua melhor utilização (FERES, MACHADO, 2009) do ponto de vista 
moral institucional baseado numa associação comunitária de princípios (FERES, 2008). A 
patente não é uma criação jurídica feita para enriquecer o inventor. O objetivo dela é o de 
garantir o retorno necessário que compense as investidas e as empreitadas do inventor, 
incentivando-lhe, a partir do momento que trouxer ao conhecimento de todos a sua criação, a 
contribuir para o avanço tecnológico e social, solidariamente fomentando uma sociedade 
fraterna e íntegra. 

Partindo de uma nova interpretação do direito da propriedade intelectual é possível que se 
avance na superação do conflito estabelecido entre o direito do inventor e a disponibilidade 
social da criação. Ainda assim, é preciso observar quais contornos ganham feição e quais 
princípios devem prevalecer ante a ineficiência da patente no atendimento às demandas dos 
enfermos acometidos pelas doenças negligenciadas (FERES, FIGUEIREDO, 2009), 
consubstanciando-se na falta de acesso e de produção de medicamentos, além de não levar a 
sério o direito à saúde e o direito à vida. 

  

  

4 PATENTES FARMACÊUTICAS E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 

  

  

            Anteriormente conhecidas, preconceituosamente, como doenças tropicais 
(CAMARGO, 2008), de acordo com parâmetros geográficos que as definiam como doenças 
infecciosas que se proliferam, na maioria, em condições climáticas quentes e úmidas. Hoje em 
dia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007a, 2007b), estas patologias 
são conhecidas como doenças negligenciadas (neglected tropical diseases - NTD -, na 
terminologia da OMS). Mais do que semelhanças geográficas e climáticas, o que realmente 
estas doenças têm em comum é o grande impacto epidemiológico em populações pobres, 
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como consequência direta (CARMARGO, 2008) do subdesenvolvimento em países de 
capitalismo tardio. 

            As NTD possuem um elemento agravante, que é a manutenção e reprodução de seu 
quadro mediante um círculo vicioso onde se somam diversos componentes. Nesse sentido 
verificam-se situações de pobreza, nas quais baixas são as condições sanitárias, há pouco 
acesso à informação e a educação é deficiente. Isso tudo acaba por conduzir a quadros de 
doença, que faz o indivíduo infectado aumentar seus gastos, perder recursos financeiros e sua 
produtividade de trabalho. Desse modo, as condições de pobreza acabam sendo reforçadas, e, 
consequentemente, maiores se tornam as chances de riscos de exposição às enfermidades, 
continuamente existindo a dependência e relação entre pobreza e doença (STIRNER, 2008). 

            Além de estas mazelas evidenciarem a desigualdade global na qualidade e no acesso à 
saúde (OPREA, BRAUNACK-MAYER, GERICKE, 2009), demonstrando uma diferença 
gritante entre países de capitalismo avançado e nações periféricos, elas são o resultado da 
interação de diversos fatores sociais, culturais e econômicos (HUNT, 2007). Percebe-se que o 
grande impacto de morbidade e mortalidade advém do pouco conhecimento acerca destas 
doenças, e da inexistência ou fracasso de ferramentas que possam suficientemente serem 
utilizadas no combate e tratamento efetivo (TROUILLIER et al, 2001, 2002), tornando-as, 
pois, negligenciadas a vista de todos. 

A manutenção da atual situação - "lacunas de conhecimento em diversas áreas de pesquisa" 
(BRASIL, 2006, p. 550) e poucas inovações disponíveis para combater esses males - muito se 
deve por conta de uma falha de mercado, na qual as farmacêuticas não possuem interesse 
algum na pesquisa para a produção de fármacos. Além disso, constata-se a relativa falta de 
políticas públicas que incentivem e mobilizem os agentes capazes de ajudar na superação do 
quadro em questão. É fundamental admitir que no tocante às NTD existe uma falha sistêmica 
que engloba ciência, mercado e saúde pública (BRASIL, 2006). 

            Poucos são os interesses laboratoriais na produção de fármacos para doenças 
negligenciadas e esta falta de interesse se funda, de acordo com os produtores, em diversas 
questões eminentemente mercadológicas. Grandes são os riscos e custos na pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) de novos ativos químicos e orgânicos para o combate destas 
patologias, adicionado ao fato de que um padrão de qualidade necessariamente seguro, com 
uma série de requisitos minimizadores de riscos clínicos e terapêuticos, aumentam o custo. 
Dois outros fatores somam-se ao desinteresse das farmacêuticas, que é a mudança de 
perspectiva no tratamento das doenças. Aposta-se, atualmente, em segmentos mais rentáveis e 
que retornem, lucrativamente, o custo da pesquisa e desenvolvimento dos medicamentos. 
Finalmente, mesmo que levada a cabo a produção de uma droga capaz de solucionar esta 
problemática, há o receio dos laboratórios de que ocorra a cópia de medicamentos nos países 
em que não há proteção à propriedade intelectual. 

O (aparente) conflito que se apresenta, a necessidade de, a todo custo, proteger a patente, 
sorrateiramente inverte a lógica ao assumir que os países de capitalismo tardio, por não 
oferecerem os padrões de proteção à propriedade intelectual, sofrem do atraso e causam 
desinteresse nos laboratórios. A concessão de patentes não se deve levar unicamente pelos 
critérios legais previstos expressamente na lei (art. 8º, lei 9279/96) - o fundamento do critério 
jurídico está no desenvolvimento científico e tecnológico e no interesse social (FERES, 
PAULA, MONTEIRO, 2009): toda patente que cumprir esta função merece sua proteção, 
mesmo nos mercados de baixo poder aquisito; a patente abusiva, que resulta preços 
exorbitantes, não merece proteção jurídica. Há então, logo se vê, mais uma questão a ser 
solucionada. 
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É necessário compreender que as patentes não são vilãs que atuam a favor da perpetuação das 
doenças negligenciadas. Porém, somente com um ambiente normativo favorável, elas poderão 
ajudar na luta contra estas enfermidades. Reconhece-se o papel de extrema importância que as 
patentes farmacêuticas desempenham neste processo (PÉCOUL, 1999; HUNT, 2007; 
WIZEMANN, ROBINSON, GIFFIN, 2009). Somado a este fator, deve existir uma ação 
conjunta, a reparar esta falha de mercado, que combine políticas públicas de inovação e 
cooperação tecnológica, transferência de tecnologia, suporte à criação de redes de pesquisa e 
fomento às colaborações científicas, além das parcerias público-privadas e criação de fundos 
que sustentem financeiramente esta teia de interrelações (WIZEMANN, ROBINSON, 
GIFFIN, 2009). 

A reinterpretação da propriedade intelectual constitui um passo para funcionalizar as patentes 
que não cumprem com sua função social. O caminho para a solução, todavia, envolve todo 
este conjunto, que deve ser levado a cabo por planos de políticas públicas encabeçados pela 
ação estatal que, mais do que justificados por motivos estratégicos, fundamentam-se em 
questões de princípio. 

  

  

5 AS POSSIBILIDADES DO PLANO DE AÇÃO 2007-2010: UM MODELO PARA A 
AÇÃO GOVERNAMENTAL 

  

  

            A partir do objetivo de ampliar e consolidar as estruturas científicas e tecnológicas 
nacionais, em face das estratégias do "Plano de Aceleração do Crescimento" (PAC), o 
Governo Federal (atuante entre 2003 e 2010) estabeleceu um plano de "Expansão e 
Consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação", ensejando a 
integração entre os ministérios, governos estaduais e agências de fomento à pesquisa, dado 
que este tipo de política deve ser transcendente à própria atuação governamental específica, 
perpetuando-se continuamente ao longo do tempo, como um investimento permanente e de 
longo prazo. O fulcro do Plano de Ação 2007-2010, cujo mote é "investir e inovar para 
crescer", foi "definir um amplo leque de iniciativas, ações e programas que possibilitem tornar 
mais decisivo o papel da ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) no desenvolvimento 
sustentável do País" (BRASIL, 2010, p. 9). 

            Lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e divido em quatro linhas principais, 
no eixo de "Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas", na subdivisão 
"Insumos para a Saúde", menciona-se como um dos objetivos "Incentivar atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia visando à inovação nas empresas 
nacionais de farmoquímicos e biotecnologia que atuam em saúde" (BRASIL, 2010, p. 169), 
além de figurar também o estímulo ao controle de qualidade da produção nacional em 
fármacos, medicamentos e insumo à saúde. 

            De forma mais específica, estão entre as metas o desenvolvimento de "compostos 
contra doenças negligenciadas" (BRASIL, 2010, p. 171). De acordo com a política 
governamental, "As doenças negligenciadas [...] representam o nicho mais acessível do 
mercado a ser ocupado pela indústria nacional, o que remete à necessidade de obtenção da 
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tecnologia por meio do estabelecimento de parcerias com pequenas empresas" (BRASIL, 
2010, p. 180). É ressaltado, neste tipo de política, o poder de compra do governo, capaz de 
atuar e estimular setores da economia "tanto por intermédio da compra direta de produtos e 
processos inovadores (como permitido pela Lei de Inovação), quanto pelo estabelecimento de 
contrapartidas de acesso a tecnologias na aquisição pelo governo" (BRASIL, 2010, p. 52), 
figurando as indústrias farmacêuticas como alvo preferencial. Esta preferência justifica-se de 
acordo com o  "considerável porte das compras públicas no mercado nacional para esses 
produtos; e à importância deles para a saúde pública e, por último, ao fato desse setor ter sido 
incluído entre os prioritários da PITCE [Política Industrial Tecnológica e de Comércio 
Exterior]" (BRASIL, 2010, p. 52). Dessa forma, mais do que ações político-estratégicas, o 
governo assume o papel de agente capaz de intervir no domínio econômico, sanando a falha 
de mercado que concerne as NTD. 

            A partir da política despontada pelo Plano de Ação, o Ministério da Saúde 
desenvolveu ações para "abreviar o hiato entre os diversos redutos de pesquisa acadêmica e 
institucional e os de gestão pública" (BRASIL, 2006, p. 548), estimulando o "investimento 
das fundações de amparo à pesquisa estaduais, secretarias estudais de saúde, assim como 
secretarias de ciência e tecnologia estaduais e suas participações como gestoras do programa" 
(BRASIL, 2010a, p. 201). Diversos foram os investimentos em ações de fomento para a 
criação de redes de pesquisa, cooperação técnica, aportes diretos em institutos nacionais de 
ciência e tecnologia (INCT) e confecção de produtos voltados para a população atingida por 
estes males, existindo, de 2003 a 2009, um investimento superior a R$83 milhões de reais 
especificamente para doenças negligenciadas (BRASIL, 2010a). Ao realizar um balanço, 
indicando quais foram os avanços e as metas atingidas pelo Plano de Ação 2007-2010, indica-
se que houve o "desenvolvimento de fármacos e medicamentos para uso em doenças 
negligenciadas" (BRASIL, 2011, p. 83). 

Como já mencionado por Feres, Paula e Monteiro (2009, p. 336), é "perfeitamente viável a 
legitimidade de políticas de incento à ciência, pesquisa e inovação, desde que tenham por 
fundamento o princípio constitucional do desenvolvimento científico e tecnológico". Notável 
também é, nas linhas estabelecidas pelo Plano de Ação 2007-2010, a atuação do governo para 
promover o exercício e a realização de direitos. Novamente se reitera o grande potencial 
emancipador da sociedade brasileira do Plano de Ação 2007-2010 (FERES, PAULA, 
MONTEIRO, 2009), e a capacidade das políticas públicas, pautadas e fundamentadas em 
princípios, de aperfeiçoar diversos aspectos jurídicos e econômicos, rompendo com cadeias e 
círculos viciosos, transformando a realidade social. Aqui reside a tênua linha que aproxima as 
políticas públicas (policies) dos direitos, porque elas não apenas devem ser vistas como 
escolhas políticas do administrador, são também meios de garantir direitos, e mais que 
salvaguardá-los, é um dos meios de promovê-los. 

Subsistem, entretanto, a realidade das doenças negligenciadas. Essa transformação não se dará 
de forma instantâne. No entanto, diante dos avanços ocorridos, pauta-se de forma legítima e 
justificada este tipo de ação exigível ao Estado: por meio de suas políticas públicas promover 
os direitos individuais. A ordem legal que se encontra respaldada em princípios é aquela que, 
na redistribuição da riqueza econômica e na afirmação dos direitos violados, quer garantir 
igualdade e dignidade aos afetados pelas doenças que, infelizmente, ainda continuam 
negligenciadas. O Plano de Ação 2007-2010 é, de certa forma, incipiente; seus avanços ainda 
serão notados futuramente, e é necessário a práticas de novas políticas que sigam este mesmo 
caminho. Mas, mesmo assim, é o primeiro passo: a combinação se dá por meio da ação estatal 
e da interpretação das patentes à luz dos princípios que resguardam a comunidade política a 
qual pertencemos, ensejando, sempre, justiça, igualdade, equidade e integridade. 
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 6 CONCLUSÃO 

  

  

Em última análise, as doenças negligenciadas são um quadro que, por excelência, ilustra a 
violação de diversos direitos e garantias: as populações atingidas e infectadas possuem 
nenhum acesso à educação e poucos serviços de saúde disponíveis. De outra maneira, deve-se 
- e é um direito - garantir a patente dos que, genuinamente, pesquisam e buscam alternativas 
em superar as doenças negligenciadas. Esse esforço, porém, não reside apenas nas 
farmacêuticas: políticas públicas encontram fundamento institucional (e moral) para fomentar 
todos os meios de resolução deste problema, em sua acepção mais ampla - subsidiando 
pesquisas, criando fundos, fomentando novas descobertas, custeando fármacos. Estas políticas 
devem também sanar questões próprias às dinâminas dos atores envolvidos, isto é, deve criar - 
virtualmente - um mercado atrativo para a pesquisa e desenvolvimento, distribuição e venda 
de fármacos para as doenças negligenciadas, com fundamento tanto no poder de compra do 
Estado, quanto na sua coerência em realizar políticas. Estas devem se pautar pela busca da 
igualdade entre os indivíduos e, sobretudo, levar a sério os direitos, pois nenhuma vida 
humana deve ser desperdiçada. 

Não é possível negar as funcionalidades das patentes. A propriedade intelectual é um direito, 
além disto, também promove o desenvolvimento tecnológico e serve de impulso para a busca 
de descobertas e criação de novos inventos. Impossível, entretanto, é fechar os olhos para a 
excessiva e repulsiva ofensa jurídica que a pouca (ou inexistente) inovação em matéria de 
doenças negligenciadas representa. Garantir a saúde - e consequentemente a vida - dos 
indivíduos de uma comunidade é a construção que o intérprete do ordenamento sempre levará 
em suas máximas consequências. Toda propriedade intelectual que não cumpre sua função 
não encontra proteção jurídica no ordenamento. 

Ao final, se ainda permanecer a indagação de serem as doenças negligenciadas um problema 
jurídico, não restam dúvidas de que (muitos) direitos estão sendo violados: indiretamente, o 
amplo complexo de direitos que são afetados por este círculo vicioso, retroalimentado 
incessantemente esta cadeia, como, por exemplo, o direito e acesso à educação, à informação, 
ao saneamento básico, entre outros; diretamente, direito à saúde, à vida e à dignidade humana. 
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RESUMO 
A Constituição Federal (1988) consolidou a saúde como um direito social (Art. 6º) e um dever 
do Estado (Art.196). Permite que a iniciativa privada possa dedicar-se a este serviço (Art. 
199), de forma complementar ao sistema público SUS (Art. 199, § 1º e Art. 198). Nesta 
hipótese, pode-se afirmar que o regime de prestação será de direito público porque é um setor 
de relevante interesse público e cujas possíveis externalidades negativas exigem especial 
intervenção estatal de caráter normativo e de fiscalização. As atuais formas de prestação do 
serviço de saúde (pública e privada), refletem a opção brasileira de 1988, confirmada pela EC 
19/98, que têm em vista implementar o modelo de administração pública gerencial. Nos 
termos da reforma administrativa os serviços sociais de caráter competitivo, tais como, saúde, 
educação, pesquisas científicas, ao serem prestados pela iniciativa privada tanto no regime de 
mercado quanto do terceiro setor são denominados de setores “públicos não-estatais”. Esta 
classificação, defendida por Luiz Carlos por Bresser Pereira, leva em consideração que há 
serviços que não são de atuação exclusiva do Estado, no entanto, de especial interesse 
público. Infelizmente, nem mesmo por meio desse caminho de modernização administrativa a 
eficiência na saúde não foi alcançada conforme denunciam os meios de comunicação e 
organizações não-governamentais. Assim, considerando os sistemas de controles apresentados 
pela denominada reforma do Estado (político, econômico e social) e da forte intervenção 
estatal, pretende-se apontar as prováveis causas desta ineficiência e as possíveis soluções a 
partir do atual modelo constitucional e que tem sido a opção dos sucessivos governos com 
forte intervenção por meio dos contratos ou convênios firmados com a iniciativa privada.  
PALAVRAS-CHAVE: SERVIÇO DE SAÚDE; POLÍTICAS PÚBLICAS; REFORMA 
ADMINISTRATIVA; ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL 
 
RESUMEN 
La Constitución Federal (1988) consolidó la salud como un derecho social (artículo 6) y un 
deber del Estado (art.196). Permite que el sector privado puede participar en este servicio 
(artículo 199), como complemento al sistema público (SUS artículo 199, § 1 y el artículo 
198). En este caso, se puede afirmar que el programa beneficiará el sector público porque se 
trata de un relevante interés público y cuyas posibles externalidades negativas que requieren 
una intervención especial del estado normativo y de supervisión. Las actuales formas de 
prestación de servicios de salud (públicos y privados) reflejan la elección de 1988, confirmada 
por la CE 19/98, cuyo objetivo es aplicar el modelo de gestión pública. En cuanto a los 
servicios sociales la reforma administrativa de carácter competitivo, como la salud, la 
educación, la investigación científica, que debe proporcionar tanto el sistema de mercado 
privado como las industrias del tercer sector se llaman "los actores públicos no estatales". Esta 
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clasificación es apoyado por Luiz Carlos Bresser Pereira, uno, tiene en cuenta que hay 
servicios que no son función exclusiva del Estado, sin embargo, de especial interés público. 
Desafortunadamente, incluso a través de este camino de la eficiencia de modernización 
administrativa en materia de salud no se ha logrado a denunciar los medios de comunicación y 
organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, teniendo en cuenta los sistemas de control 
presentada por la llamada reforma del Estado (política, económica y social) y la fuerte 
intervención del Estado, que señalan las probables causas de esta ineficiencia y las posibles 
soluciones a partir del modelo constitucional actual y ha sido el opción de los sucesivos 
gobiernos con una fuerte intervención por medio de contratos o acuerdos firmados con el 
sector privado. 
PALABRAS-CLAVE: SERVICIO DE SALUD; LAS POLÍTICAS PÚBLICAS; LA 
REFORMA ADMINISTRATIVA; LA ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

A polêmica instaurada em torno da qualidade da prestação dos serviços de saúde pública 
assevera o interesse social na discussão. Entre os temas envolvidos são recorrentes os 
aspectos econômicos e administrativos, ou seja, falta de recursos e má gestão. 

Luiz Carlos Bresser Pereira em seus estudos sobre uma proposta para a reforma 
administrativa defende que há um núcleo de serviços que necessariamente devem ser público 
e outros serviços que são de relevante interesse público, mas que podem ser prestados, 
preferencialmente, pela iniciativa privada (mercado ou terceiro setor). Este caminho permite 
fortalecer o Estado no setor que é de sua exclusiva responsabilidade e  diminuir sua atuação 
em setor público não-estatal. Esta proposta é válida para os serviços de saúde (também em 
educação, pesquisa científica, assistência social, cultura), conforme autorizado em nível 
constitucional. 

O regime jurídico para os serviços de saúde em setor público não-estatal é de direito público, 
pois, há um contrato entre o Estado e a iniciativa privada (hospitais privadas ou hospitais do 
terceiro setor) para prestação em regime completar (SUS), em que as cláusulas são 
construídas unilateralmente, ou seja, sem manifestação em discussões com o setor privado, 
tanto aquelas denominadas regulamentares quanto as econômico-financeiras. 

A opção por esta forma de prestar tais serviços não tem alcançado um nível de satisfação 
desejável.  A cada dia cresce a desesperança em vivenciar o direito à saúde, previsto na 
Constituição. Há diversas causas que levam a tal ineficiência. Neste trabalho a pretensão é 
discutir algumas delas, tais como: as dificuldades de controle por parte dos cidadãos-usuários 
dos serviços; a falta de consciência dos atuantes no setor público não-estatal de que, sendo 
responsáveis pela qualidade destes serviços, constituem um conjunto e representam um dos 
pilares do sistema e, se assim deve ser, devem atuar em companheirismo e não como 
concorrentes em suas reivindicações; e, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
firmado com o Estado. 

A contribuição esperada por meio deste trabalho é no sentido de que a sociedade brasileira 
quer vivenciar as conquistas da Constituição Federal de 1988 e, o direito à saúde, 
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independentemente do regime de sua prestação, precisa deixar de ser uma promessa. Sendo 
assim, e considerando que um dos requisitos do Estado Democrático de Direito é a 
participação no controle dos governos e de suas políticas públicas, é importante analisar as 
possíveis causa e soluções da ineficiência do Sistema Único de Saúde quando prestado pelo 
setor público não-estatal.  

  

1. O DIREITO À SAÚDE E A PRESTAÇÃO A PARTIR DA REFORMA DO ESTADO (EC 
19/98) 

  

No Brasil, foi a partir da Constituição de 1934 que se pode indicar as expressões saúde e 
assistência (artigo 10) como matéria de competência concorrente da União e dos Estados. Em 
1937, o texto foi modificado para dar competência privativa à União legislar sobre 'normas 
fundamentais de defesa e proteção da saúde, especialmente, da saúde da criança' (artigo 16) 
permitindo-se aos Estados, sob a égide de lei nacional, suprir as lacunas para regular 
'assistência pública, obras de higiene popular, casas de saúde, clínicas, estações de clima e 
fontes medicinais' (artigo 18, 'c'). A Constituição de 1946 apenas indica a competência da 
União para legislar sobre matéria de saúde. Em 1967, a Constituição passou a prever como 
competência da União, estabelecer planos nacionais de saúde, demonstrando a necessidade de 
uma atuação mais efetiva do Estado sobre a promoção do Direito de Saúde, e mantém a 
determinação de 1946. Em 1969, a emenda constitucional incluiu no texto normativo a 
obrigação dos Municípios de aplicar seis por cento de seu orçamento, proveniente do fundo 
nacional de participação, em programas de saúde, além de incluir benefícios processuais às 
demandas relacionadas à saúde. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 a saúde figurou como direito social expresso, 
regulado em capítulo específico, desvinculado da previdência social[1]. O regime de 
prestação dos serviços de saúde, atualmente, está previsto nos artigos 196 e seguintes, os 
quais indicam um direito social, fundamental, público subjetivo. A partir deste fato o Estado 
deverá atuar de forma a viabilizar tal Direito. Essa mudança paradigmática na estrutura de 
identificação do direito à saúde teve como consequência a mudança na atuação do Estado de 
forma a influenciar os moldes dessa intervenção. 

Partindo dos ensinamentos de Luiz Carlos Bresser Pereira, quem propôs a reforma 
administrativa do Estado, é possível elencar quatro problemas a serem enfrentados para 
promover a eficiência na prestação dos serviços públicos: delimitação do tamanho do Estado; 
a redefinição do papel regulador do Estado; recuperação da governança, no sentido da 
capacidade financeira de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; e, o 
aumento da governabilidade, ou seja, capacidade política do governo de cumprir suas 
responsabilidades e de intermediar interesses públicos e privados, para garantir sua 
legitimidade.[2] 

No caso dos serviços de saúde, a Constituição Federal (1988) consolidou a como um direito 
social (Art. 6º) e um dever do Estado (Art.196). Permite, no entanto, que a iniciativa privada 
possa dedicar-se a este serviço (Art. 199), de forma complementar ao sistema público SUS 
(Art. 199, § 1º e Art. 198). Assim, para cumprir este dever constitucional os governos poderão 
recorrer à iniciativa privada tanto do setor de mercado (hospitais privados) quanto do terceiro 
setor, por meio de convênios ou contratos. Ao fazer estas opções o regime jurídico é de direito 
público[3], pois são os governos que determinam as cláusulas contratuais sobre a prestação, 
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bem como os valores a serem pagos pelos serviços de saúde. À iniciativa privada cabe avaliar 
se tem interesse ou não em atuar de forma complementar (SUS). 

A intervenção estatal na prestação de serviços de saúde é de tal ordem que, se pode dizer, está 
submetida a um regime jurídico especial normativo e de fiscalização. As justificativas deste 
controle estatal são porque, em face da relevância deste bem jurídico: i) não é permitido 
deixá-lo ao regime tradicional da autonomia privada (setor de relevante interesse público); e, 
ii) por ser direito de todos, é atribuição dos governos garantirem o cumprimento deste dever, 
sob qualquer regime de prestação. Esta estrutura, que apresenta as possibilidades de prestação 
dos serviços de saúde, reflete a opção brasileira de 1988, confirmada pela EC19/98, com vista 
a implementar o modelo de administração pública gerencial. 

Para Bresser Pereira, o Estado sedimentado nos moldes do Estado do século XXI, deverá ter 
essas características: 

Não será certamente um Estado Social-Burocrático, porque foi esse modelo de Estado que 
entrou em crise. Não será também o Estado Neoliberal sonhado pelos conservadores, porque 
não existe apoio político nem racionalidade econômica para a volta a um tipo de Estado que 
prevaleceu no século dezenove. Nossa previsão é que o Estado do século XXI será um Estado 
Social-Liberal: social porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover o 
desenvolvimento econômico; liberal porque o fará usando mais os controles de mercado e 
menos os administrativos, porque realizará seus serviços sociais e científicos principalmente 
através de organizações públicas não-estatais competitivas, porque tornará os mercados de 
trabalhos mais flexíveis, porque promoverá a capacitação dos seus recursos humanos e de 
suas empresas para a inovação e a competição internacional.[4] 

  

Continua seu entendimento, identificando os quatro componentes necessários para o 
nascimento deste novo modelo: (a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu 
tamanho em termos principalmente de pessoas através de programas de privatização, 
terceirização e publicização, entendida como a transferência para o setor público não-estatal 
dos serviços sociais e científicos prestados pelo Estado; (b) a redução do grau de interferência 
do Estado ao efetivamente necessário através de programas de desregulação que aumentem o 
recurso aos mecanismos de controle via mercado (...); (c) o aumento da governança do 
Estado, ou seja, sua capacidade de tornar efetivas as decisões do governo, através do ajuste 
fiscal, que desenvolve autonomia financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo a uma 
administração pública gerencial (ao invés de burocrática), e a separação dentro do Estado, ao 
nível das atividades exclusivas do Estado, entre a formulação de políticas públicas e a sua 
execução; (d) o aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças a 
existência de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de interesses e 
tornem mais legítimos e democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia 
representativa e abrindo espaço para o controle social ou democracia direta.[5] 

Considerando os fundamentos teóricos anteriormente apresentados, tem-se que o Estado, 
organização burocrática, detém o 'poder extroverso' sobre a sociedade civil e possui três áreas 
de atuação: as atividades exclusivas; os serviços sociais e científicos; e, a produção de bens e 
serviços para o mercado.  O 'poder extroverso' do Estado significa ter um poder que ultrapasse 
seus funcionários e atinja diretamente à sociedade, ou seja, poder de legislar e punir, de 
tributar e realizar transferências de recursos denominados pela ciência das finanças de "a 
fundo perdido". 
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As atividades exclusivas do Estado podem ser dividas em três categorias: as provenientes do 
regime Liberal, o que significa as atividades de monopólio por meio das quais o Poder Estatal 
é exercido (Função Executiva, Função Legislativa e Função Jurisdicional); as atividades 
Econômicas, para garantir a estabilidade da moeda e dos sistemas financeiros, além de 
assumir a responsabilidade pela fiscalização dos serviços; e, as atividades Sociais, que 
circundam a promoção de políticas públicas. Estas últimas são elencadas como atividades 
exclusivas pelo fato de o mercado não as remunerar de forma adequada, contudo, serem 
atividades necessárias a qualquer sociedade já que envolvem direitos humanos de seus 
cidadãos. 

A primeira categoria de atividades deve ser entendida de forma simples como monopólios do 
Estado pela própria garantia do sistema republicano democrático. A produção de bens e 
consumos para o mercado deve ter menos intervenção estatal por um motivo mais prático que 
ideológico, ou seja, a atividade empresarial não é própria do Estado e pode ser muito melhor 
controlada pelo mercado. 

Entre as atividades exclusivas do Estado e a produção de bens e serviços para o mercado 
existe uma série de atividades na área social e científica que não são exclusivas do Estado, 
porque não envolvem seu Poder, ao passo que ficam sendo atividade exclusiva seus 
financiamentos, mas não a execução dessas atividades. Ocorre que não há razão para que 
essas atividades permaneçam como monopólio do Estado, contudo, não se justificam que elas 
sejam privadas. É nesse sentido que Bresser Pereira se utiliza da expressão 'publicização', com 
o intuito de identificar a transferência para o setor público não-estatal, de forma a distinguir 
esse processo de reforma do de privatização. Defende que existem três tipos de propriedade: 
propriedade privada, propriedade estatal e propriedade pública não estatal. 

 Analisando essa classificação diante do que está definido pela Constituição Brasileira de 
1988, em matéria de saúde, pode-se afirmar de que não existe monopólio do Estado e, por 
isso, há possibilidade de ser prestado pelas três esferas mencionadas. Contudo, a concentração 
dos problemas que impedem a viabilidade do sistema está na prestação dos serviços de saúde 
pelas organizações do setor público não-estatais. 

De qualquer forma, seguindo a proposta estabelecida pelo autor, essas instituições de Direito 
Privado voltadas para o interesse público e não para o consumo privado não são privadas, mas 
sim públicas não-estatais. Para ilustrar esse entendimento: 

  

  Estatal Público Não 
Estatal 

Privada Administração

Burocrática 

Administração

Gerencial 
Núcleo Estratégico  

Poder Executivo, Poder 
Legislativo e Poder 
Judiciário 

          

Atividades Exclusivas 

Regulamentação, 
fiscalização, fomento, 
segurança púbica, 
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seguridade social básica 
Serviços Não-exclusivos 

Universidades, Hospitais, 
Centros de Pesquisa e 
Museus 

          

Produção Para o Mercado 

Empresas Estatais 

          

Fonte: Ministério da Administração Federal e Reforna do Estado,1995[6]. 

Estas estruturas têm entre suas diretrizes a possibilidade de transferir serviços sociais de 
caráter competitivo (saúde, educação, pesquisas científicas) à iniciativa privada denominando 
estes setores de "públicos não-estatais". Atualmente, constata-seque os governos que 
sucederam à reforma do Estado, optaram pela prestação de serviços de saúde por meio da 
administração pública direta e indireta e deforma complementar por meio do terceiro setor e 
de hospitais com fins lucrativos. 

O regime do SUS é regido por normas que descrevem um sistema completo para suprir todas 
as necessidades da população com relação à saúde pública. Contudo as necessidades que se 
apresentam, ultrapassam os limites de atuação exclusiva do Estado e fica impossível fornecer 
um atendimento médico-hospitalar de qualidade[7] 

Infelizmente, nem mesmo por meio desses processos de modernização administrativa a 
eficiência pretendida não foi alcançada, conforme denunciam os meios de comunicação e 
organizações não-governamentais. Assim, considerando os sistemas de controles apresentados 
pela denominada reforma do Estado (político, econômico e social) e da forte intervenção 
estatal, pretende-se apontar as prováveis causas desta ineficiência.  

  

2. ASPECTOS DA INEFICIÊNCIA NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO SETOR 
PÚBLICO NÃO-ESTATAL 

  

Antes de analisar qual seria a construção de um sistema mais eficiente de controle gerencial 
para a viabilidade do sistema de saúde, faz-se necessário estabelecer premissas indicadoras 
dos problemas práticos enfrentados na prestação do serviço de saúde curativa, ou seja, àqueles 
referentes ao atendimento médico-hospitalar, por meio do setor público não-estatal. 

Os aspectos principais de ineficiência a serem considerados na prestação do serviço de saúde 
pelo setor público não-estatal podem ser agrupados em três: 

i) as dificuldades de controle de eficiência por parte dos cidadãos-usuários dos serviços; 

ii) a falta de consciência dos atuantes no setor público não-estatal de que, sendo responsáveis 
pela qualidade destes serviços, constituem um conjunto e representam um dos pilares do 
sistema. Sendo assim devem atuar em companheirismo e não concorrentes em suas 
reivindicações; 
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iii) o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com o Estado. 

Em relação ao aspecto do controle por parte dos cidadãos-usuários, sugere a necessidade de 
participação da comunidade no sistema[8]. Trata-se de diretriz que impõe aos agentes 
públicos a criação de mecanismos de participação da comunidade na formulação, gestão e 
execução das ações e serviços públicos de saúde, incluindo aí a normatização.[9] 

Já existe legislação pertinente neste sentido (Lei 8.142/1990), a qual determina a criação da 
Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde tem representação de 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde, de quatro em quatro anos. É um 
espaço, cujo conteúdo das discussões pode resultar em diretrizes para a formulação de 
políticas públicas relacionadas à prestação do serviço de saúde, além de contribuir para a 
formação de uma opinião publica da saúde, o que acaba refletindo na sociedade, a respeito da 
sua percepção com relação às qualidades e debilidades do sistema.[10] 

O Conselho de Saúde, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, tem caráter 
permanente e deliberativo. É órgão colegiado composto por quarenta e oito membros titulares, 
entre eles representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
O Conselho atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde 
na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
(artigo 1º, §§ 1º e 2º) 

O Decreto nº 58.39 de 2006 determina em qual medida será a participação da comunidade no 
Conselho: 25% (vinte e cinco por cento) de representantes de entidades de profissionais de 
saúde, incluída a comunidade científica da área de saúde; 25% (vinte e cinco por cento) de 
representantes distribuídos da seguinte forma: a) seis membros representantes do Governo 
Federal; b) um membro representante do CONASS; c) um membro representante do 
CONASEMS; d) dois membros representantes de entidades de prestadores de serviços de 
saúde; e e) dois membros representantes de entidades empresariais com atividades na área de 
saúde, todos nomeados; e 50% (cinquenta por cento) de representantes de entidades e dos 
movimentos sociais de usuários do SUS, eleitos. 

A competência do Conselho, no que tangencia a prestação de serviços de saúde no Brasil, gira 
em torno da formulação de estratégias e no controle da execução da Política Nacional de 
Saúde, na esfera do Governo Federal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 
Assim, elabora cronograma de transferência de recursos financeiros aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde - SUS, aprova os critérios 
e os valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura de assistência, 
inclusive na proposição dos critérios; estabelece diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos 
serviços. 

Por último, acompanha e controla a atuação do setor privado da área da saúde, credenciado 
mediante contrato ou convênio. Como é possível perceber, o Conselho é o elemento de 
controle do sistema em caráter geral e institucionalizado, para atuar tanto na prestação do 
serviço público, quanto na atuação público não estatal. 

A problemática enfrentada no aspecto da ineficiência do Conselho está no fato da ausência de 
controle efetivo sobre a execução dos serviços. Como pode ser observado no próprio sítio do 
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órgão[11], não existe implementação de setores ou atividades que incidam diretamente na 
prática fiscalizatória. Apenas são formadas comissões, as quais promovem recomendações, 
moções e deliberações a partir das discussões das reuniões, ou conferências, todas com 
característica de sugestão. Inclusive as resoluções do Conselho surgem no formato de apoios 
às ações governamentais, estipulando conceitos de institutos. 

Não existe informação de caráter técnico, ou seja, com a apresentação de índices 
econométricos, de prestação de contas das entidades, informações acerca das intervenções 
sobre a prestação do serviço. Sendo assim, o Conselho passou, na prática, a ter essencialmente 
um caráter informativo e de pesquisa, não necessariamente controlador e fiscalizatório. A 
função do Conselho de Saúde estaria sendo cumprida a partir do momento em que houvesse 
auxílio aos órgãos competentes para requerer judicialmente a efetivação da prestação 
determinada pela norma jurídica, a exemplo do Ministério Público, por meio dos dados 
técnicos orçamentários e da própria prestação do serviço, organizados e disponíveis no sítio 
eletrônico do Conselho. 

Outro meio de controle efetuado pelo usuário do serviço é a implementação das pesquisas de 
satisfação. Houve, no ano 2000, a implementação de uma pesquisa neste modelo, pelo 
Governo Federal, por meio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em função 
de avaliar a educação, a saúde e a previdência social, em razão do seu caráter universal. De 
acordo com os índices de satisfação publicados digitalmente no sítio do Ministério em 2003, 
foram quase todos superiores a 70% (setenta por cento) ficando somente a agilidade no 
atendimento nas bases de 65% (sessenta e cinco por cento) de satisfação. 

Apesar desse resultado relativamente positivo, não é possível estabelecer um panorama real 
da satisfação da população em relação à prestação de serviço de saúde, visto que o Brasil tem 
dimensões continentais, com culturas e necessidades muito diversas, inclusive com relação 
aos casos epidêmicos e de saneamento básico, fatores que influenciam diretamente na 
prestação do serviço. Exatamente oposta a este resultado está a divulgação diária pela mídia 
da insatisfação dos usuários com relação à prestação do serviço de saúde pública no Brasil. 

Dessa forma, seria necessário que a atitude de avaliação externa efetiva por meio da 
população usuária do serviço fosse feita de forma mais setorizada, ou seja, respeitando o 
limite máximo da região metropolitana, ou, como são divididos os setores de prestação de 
serviço de saúde, de acordo com cada uma das secretarias regionais de saúde. Atualmente, 
cada unidade prestadora do serviço faz uma pesquisa de satisfação, de acordo com seus 
critérios e a boa vontade. 

Um dos problemas para o resultado apresentado pode ser decorrente, no momento da 
pesquisa, do o fato desta ser realizada de forma direta, a partir de um membro do grupo que 
presta o serviço, o que pode gerar no usuário receio de fazer críticas ao sistema por medo de 
sofrer represália, ou seja, deixar de ser atendido na próxima oportunidade em que precisar; só 
este fato já causa o desvirtuamento da pesquisa. 

O ideal talvez seria promover esta pesquisa de forma regionalizada, tendo por consultados 
grupos diretamente e indiretamente vinculados ao atendimento, além, dos itens a serem 
pesquisados elaborados de forma oficial pelo próprio Município. Os grupos considerados 
indiretos seriam, principalmente, de enfermagem e de serviço social do corpo de servidores 
efetivos. Com essa atitude, o Executivo municipal estaria apto a resolver problemas reais e 
melhorar a gestão do dinheiro público, investindo nas soluções realmente eficazes para a 
melhora na prestação do serviço. 
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O reflexo da ausência de sistematicidade das informações sobre a prestação do serviço se dá 
na falta de consciência dos atuantes no setor público não-estatal de que, sendo responsáveis 
pela qualidade destes serviços, constituem um conjunto e representam um dos pilares do 
sistema. Sem as informações a respeito dos atendimentos, dos custos, das carências dessas 
entidades, não é possível avaliar as reais necessidades para a distribuição dos recursos e quais 
as políticas públicas deveriam ser implementadas. Sendo assim, deveriam atuar em 
companheirismo, ou seja, em conjunto para delimitar as exigências e responsabilidades de 
cada um, inclusive com relação aos entes públicos, e não concorrentes em suas 
reivindicações. 

As próprias entidades não possuem controle dos atendimentos de forma racional e estipulada 
metodologicamente, assim como, não existem esses dados sistematizados com relação ao 
orçamento. Dessa forma, fica praticamente impossível fiscalizar a atuação e perceber quais as 
reais falhas do sistema. Inclusive o Tribunal de Contas do Estado fica prejudicado no âmbito 
da sua competência fiscalizatória, pois não possui dados provenientes de relatórios diversos 
dos apresentados por essas entidades, no sentido de comparar os dados orçamentários. Nesse 
sentido, fica fácil simular a prestação de contas. 

Quanto ao aspecto de desequilíbrio financeiro do contrato com o Estado para prestar o serviço 
de saúde em caráter suplementar os valores são irrisórios. Em pesquisas efetuadas por 
profissionais descontentes, mais especificamente médicos participantes de Associações 
Médicas, Cooperativas Médicas e Conselhos de Medicina, apontam que o valor das consultas 
médicas, que em clínicas particulares custam, em média de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais) e quando prestadas por convênios com cooperativas em 
torno de R$ 60,00 (sessenta reais) a R$ 70,00 (setenta reais), o sistema público (SUS) paga de 
R$ 2,00 (dois reais ) a R$ 10,00 (dez reais). Avalia-se que estes valores são incompatíveis 
com os valores praticados pelo setor público não-estatal (economia de mercado). Da mesma 
forma com relação aos tratamentos médicos e internações. A exemplo: 

O custo do tratamento de uma criança internada com meningite ou pneumonia pneumocócica 
é até 12 vezes maior que o pago efetivamente para os hospitais públicos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). O resultado está em pesquisa do infectologista e pediatra Otávio Cintra, do 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. De acordo com a análise, o tratamento completo de 
uma criança internada com pneumonia pneumocócica custa para o hospital R$ 6005,36. O 
pacote pago pelo SUS para o mesmo tratamento (incluindo medicação, diária de cinco dias de 
internação, oxigênio etc) é de R$554,69. "O hospital gasta praticamente 10 vezes mais para 
manter esse paciente do que recebe do SUS", avalia Cintra.[12] 

A justificativa dos governantes e parlamentares para tal discrepância é a falta de orçamento 
público. Contudo, a Lei Orçamentária Anual de 2011, aprovou, somente para os programas de 
gestão da política em saúde e atenção básica de saúde, orçamento no valor total de 
R$12.953.088.162,00 (doze bilhões, novecentos e cinqüenta e três milhões, oitenta e oito mil 
e cento e sessenta e dois reais).[13]Cada Estado da federação recebe sua parcela, que somados 
atingem R$10.959.887.200,00 (dez bilhões, novecentos e cinqüenta e nove milhões, 
oitocentos e oitenta e sete mil e duzentos reais), além disso, o valor de R$1.993.200.962,00 
(um bilhão, novecentos e noventa e três milhões, duzentos mil e novecentos e sessenta e dois 
reais) foram destinados diretamente aos municípios. 

Segundo o Ministério da Saúde, o critério de distribuição da verba é diretamente proporcional 
à população e inversamente proporcional à renda, e, portanto, não leva em consideração a 
rede de saúde implantada em cada Estado e a demanda de serviços. Isso gera uma distorção 
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no caráter democrático da distribuição das verbas. De acordo com os dados fornecidos pela 
Lei Orçamentária Anual de 2011: 

  

LOCAL PIB (2010)   % POPULAÇÂO % VERBA (R$) % 
Brasil R$ 3.235 trilhões 100 190.732.694 100 10.959.887.200 100 
Roraima R$ 4.169 bilhões    0,12        451.277 0,23        29.916.593 0,27 
São Paulo R$ 1.003 trilhões   31   41.252.160 21,62   1.577.960.514 14,4 
Paraná R$ 161.582 

bilhões 
   5   10.439.601 5,47      584.325.982 5,33 

Tabela 1: dados retirados do IBGE (2008/2010) 

  

Assim, levando em conta o índice populacional, a cada R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) 
recebido por um brasileiro residente em Roraima para a promoção dos programas, o paulista 
recebe R$ 0,66 (sessenta e seis centavos) e o paranaense recebe R$ 0,97(noventa e sete 
centavos). 

Avaliando os dados numéricos destes dois programas a região metropolitana de Londrina-Pr 
foi a que mais recebeu verba nos termos da Lei Orçamentária Anual de 2011, ou seja, R$ 
11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), seguida da região metropolitana de 
Manaus que recebeu R$ 7.793.266,00 (sete milhões, setecentos e noventa e três mil, duzentos 
e sessenta e seis reais) e a região metropolitana de Campinas recebeu R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais). 

Pelos mesmos critérios adotados haverá discrepância com relação ao repasse de verbas, 
quando considerada a destinação por habitante desse montante: 

Região 
Metropolitana 

PIB/ano 
(aproximado) 

Habitantes Território 
(municípios) 

Verba do SUS 

  
Campinas 70 bilhões 2.798.477 3.647 (19) R$3.000.000,00 
Londrina 13 milhões 801.756 5.565 (11) R$11.700.000,00 
Manaus 36 milhões 2.106.866 101.474 (08) R$7.793.266,00 

Tabela 2: dados retirados do IBGE (2008/2010) 

Enquanto um cidadão da região de Campinas recebe R$ 1,07 (um real e sete centavos) para a 
promoção dos programas avaliados, um cidadão da área londrinense recebe R$ 14,6 (quatorze 
reais e sessenta centavos) e da região de Manaus o valor per capta é de R$3,7 (três reais e 
setenta centavos). 

Este critério meramente econômico gera um problema de gestão, pois, teoricamente, a região 
com maior número de habitantes recebe menos auxílio orçamentário para saúde, porque ao 
considerar valor do PIB[14], significa que o critério de avaliação para o envio de montante 
maior ou menor de verbas do SUS mistura a atividade pública estatal com a pública não-
estatal. Assim, a região metropolitana da grande São Paulo, por exemplo, é prejudicada 
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porque possuem uma grande demanda da seara da saúde e porque tem maior PIB terá menor 
repasse per capta. 

O PIB não poderia ser utilizado como critério do repasse de verbas porque não equivale à 
distribuição de rendada região, isto é, um maior PIB não significa necessariamente que a 
renda da população é bem distribuída, gerando menor necessidade da política pública de 
promoção do Direito de Saúde. 

Considerando estes principais aspectos é possível analisar a proposta a partir da administração 
pública gerencial considerando critérios estabelecidos por Bresser Pereira. 

  

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA VIABILIZAR O SISTEMA DE SAÚDE 

  

Há necessidade corrente, de acordo com as perspectivas deste estudo, em entender o 
mecanismo de políticas públicas existentes direcionadas à prestação do serviço de saúde 
curativa no Brasil, inclusive percebendo o que significa exatamente este instituto. 

Segundo Eduardo Appio[15], quem se apóia nos conhecimentos de Ronaldo Guimarães 
Golvêa, as políticas públicas consistem em instrumentos estatais de intervenção na economia 
e na vida privada, consoante limitações e imposições previstas na própria Constituição, 
visando assegurar as condições necessárias para a consecução de seus objetivos, o que 
demanda uma combinação de vontade política e conhecimento técnico. 

A partir dessa ideia, é possível acompanhar o raciocínio do autor no sentido de entender as 
políticas públicas como uma resposta às necessidades decorrentes dos processos de 
aglomeração provenientes da era industrial. A justificativa está em Saldanha[16]: em razão 
das aglomerações, as necessidades sociais nunca antes sentidas passaram a reclamar ações do 
poder público, muitas de natureza prestacional, atingindo áreas da vida pessoal e social que 
estavam fora do âmbito da política. 

No sistema Constitucional Brasileiro, essas necessidades sociais foram traduzidas em forma 
de direitos fundamentais, especificamente, os direitos sociais. Neste contexto, passou a ser 
imprescindível a intervenção do Estado na promoção das políticas públicas como meio 
viabilizador de sua efetividade, no sentido do financiamento, execução e fiscalização. 

A evolução política e social dos sistemas jurídicos culminou na constitucionalização do 
modelo brasileiro de promoção de políticas públicas, efetivado por meio das conversões de 
recursos públicos às áreas sociais, no caso específico deste artigo, a saúde, as quais surgem 
como meios de garantia mínima, por meio de repasses automáticos de verbas públicas, 
promovendo a igualdade de acesso entre os entes federativos. Para a manutenção da solvência 
do Estado, o ciclo é fechado com a arrecadação tributária. Portanto, há de se concluir que a 
execução das políticas públicas depende da existência de um orçamento público. 

O orçamento também é proveniente da normativa constitucional (artigo 165 e seguintes), que 
indica a existência de três instrumentos direcionados a regulamentar as metas a serem 
seguidas pelo Poder Público durante certo período: o plano plurianual, com duração de quatro 
anos, a lei de diretrizes orçamentária, que é anual e a lei orçamentária anual. 
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De acordo com a norma constitucional, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento (artigo 165, §§1º e 2º, CF). 

Atualmente, estamos sob a égide da lei 11.653, de 2008, que instituiu o plano plurianual a ser 
seguido no período de 2008 a 2011. Com relação à lei de diretrizes orçamentárias para o ano 
de 2011, Lei 12.309/10, encontram-se diversas metas envolvendo a destinação de verbas 
públicas para saúde, contudo, na Lei Orçamentária do ano de 2011 é que ficam mais claras as 
políticas públicas de interesse do Estado para tal seguimento. 

Antes de explicitar as questões orçamentárias, é preciso enfatizar que a Constituição 
determina no § 2º de seu artigo 195, que a proposta de orçamento da seguridade social será 
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 

Assim, os programas direcionados ao orçamento da saúde estão permeados pela previdência e 
assistência sociais. Daí entender que, dos vinte e cinco programas, são diretamente 
relacionados à saúde apenas dez[17]: a gestão política da saúde; regulação e fiscalização da 
saúde suplementar; ciência, tecnologia e inovação no complexo da saúde; atenção básica em 
saúde; assistência ambulatorial e hospitalar especializada; segurança transfusional e qualidade 
do sangue e hemoderivados; assistência farmacêutica e insumos estratégicos; promoção da 
capacidade resolutiva e da humanização na atenção à saúde; vigilância, prevenção e controle 
de doenças e agravos; implementação da política de promoção da saúde. Deste setor, estes 
programas são os que recebem mais verbas públicas. 

As destinações orçamentárias são feitas de forma regionalizada, hierarquizada, de acordo com 
o município que vai prestar o serviço. Assim, de acordo com o formato do sistema, pode-se 
concluir que está estruturado no formato da gerência estabelecida por Bresser Pereira, porque, 
no caso da prestação do serviço de saúde, já existe a separação entre as secretarias 
formuladoras de políticas públicas, de caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, 
executoras dessas mesmas políticas. 

No sistema de saúde há divisão da administração da prestação do serviço em Regionais de 
Saúde, as quais são instâncias administrativas intermediárias das Secretarias de Estado da 
Saúde. Sua competência está em dar apoio, cooperação técnica e investimentos para que os 
municípios e os consórcios municipais possam executar propriamente o serviço. À Regional 
de Saúde cabe desenvolver a inteligência necessária para apoiar o município em todas as áreas 
e para influenciar na gestão das questões regionais, fomentando a busca contínua e crescente 
da eficiência com qualidade.[18] 

No Paraná, a regulamentação do sistema de saúde pública está na lei 10.913/94. Cada regional 
se desmembra em várias secretarias, uma por município. A coordenação da regional é 
escolhida pela secretaria de saúde do Estado. Londrina, por exemplo, tem 40 (quarenta) 
unidades básicas na zona urbana e 13 (treze) na zona rural, as quais estão subordinadas à 
secretaria de saúde de Londrina, sendo que esta é sede da 17ª regional de saúde do Estado. 
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São vários os municípios que fazem parte desta regional, a exemplo de Cambé, Ibiporã, 
Tamarana. 

Como é perceptível, o sistema de saúde pública é relativamente fechado, no sentido de 
exercer todas as funções por si só, ou seja, prestação, orçamento e fiscalização dos serviços. 
Entretanto, o serviço de saúde também é prestado de forma suplementar pelo setor público 
não estatal, que recebe dinheiro público como meio de auxílio. Sendo assim, da mesma forma 
deverá estar submetido aos controles e fiscalização do Estado. 

De acordo com a Constituição Federal, o responsável pela fiscalização da aplicação de 
quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município é o Tribunal de Contas 
da União (artigo 71, VI). Pelo princípio da simetria[19], igualmente será atribuição do 
Tribunal de Constas do Estado quando a verba for estadual. Nesse sentido, também faz parte 
das atribuições do Ministério Público atuar como fiscal da lei. 

Para a saúde suplementar existe mais um ator na fiscalização: Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que tem por finalidade regulação e fiscalização da saúde suplementar, 
por meio de um contrato de gestão firmado com o Ministério da Saúde. 

  

4. ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL PARA ENFRENTAR A 
INEFICIENCIA NO SETOR PÚBLICO NÃO-ESTATAL (AGÊNCIA NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR) 

  

Como dito anteriormente, a reforma administrativa gerencial proporcionou nova forma de 
execução e gestão dos serviços, nesse caso, os de saúde, para tentar minimizar a ineficiência 
na prestação do serviço, principalmente em relação ao setor público não-estatal, maior alvo de 
controvérsias. 

O mecanismo encontrado pela Administração Pública foi a criação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, que atua por meio de um contrato de gestão celebrado com o Ministério 
da Saúde. Assim, são três elementos constantes dessa relação jurídica: a Agência, o Ministério 
e o Contrato de Gestão. 

A Agência Nacional de Saúde é autarquia especial, instituída pela Lei nº 9.961, de 28 de 
janeiro de 2000, cuja natureza é caracterizada por autonomia administrativa, financeira, 
patrimonial e de gestão de recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato 
fixo de seus dirigentes (parágrafo único, artigo 1º). Tem por finalidade institucional promover 
a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras 
setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo 
para o desenvolvimento das ações de saúde no País (artigo 3º). 

Dentre as quarenta e duas atribuições estabelecidas por lei à ANS, inclusive dirigidos à 
iniciativa privada (leia-se mercado), interessa para este estudo aqueles relacionados à saúde 
suplementar (setor público não-estatal). São eles: i) estabelecer parâmetros e indicadores de 
qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros 
oferecidos pelas operadoras; ii) estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos 
serviços oferecidos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, sejam eles 
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próprios, referenciados, contratados ou conveniados; iii) monitorar a evolução dos preços de 
planos de assistência à saúde, seus prestadores de serviços, e respectivos componentes e 
insumos; iv) fiscalizar aspectos concernentes às coberturas e o cumprimento da legislação 
referente aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de serviços médicos 
e hospitalares no âmbito da saúde suplementar; v) zelar pela qualidade dos serviços de 
assistência à saúde no âmbito da assistência à saúde suplementar. 

Relacionando os deveres - estabelecer critérios, parâmetros, indicadores, monitorar, fiscalizar 
e zelar - conclui-se que a função primordial da ANS, constante das diretrizes estratégicas para 
a gestão sob eixos direcionais, é a qualificação da saúde complementar, ou seja, refere-se ao 
impacto regulatório e aos resultados das iniciativas implementadas. São os resultados 
relativos à interação com a sociedade e com o cidadão-usuário, em articulação com o SUS e o 
Ministério da Saúde. Assim, os objetivos da criação desta agência decorrem de três fontes 
principais: Pessoas, Sistemas e Alinhamento Organizacional. 

Os outros três eixos na gestão da saúde, também expressos no anexo II do contrato de gestão 
estabelecido entre a ANS e o Ministério da Saúde[20] são: 

i) Sustentabilidade do Mercado, a qual identifica resultados que permitem focar a estratégia 
da organização de acordo com o público-alvo do programa de Regulação e Fiscalização da 
Saúde Suplementar. O programa busca os resultados dos produtos e serviços específicos da 
organização. Os usuários são a razão de ser da instituição e, em função disso, suas 
necessidades devem ser identificadas, entendidas e utilizadas, de forma que os produtos 
possam ser desenvolvidos e os serviços oferecidos, criando o valor necessário para a 
sociedade. 

ii) Articulação e Aprimoramento Institucional, que identificam os processos internos que 
permitem a interação entre os atores do setor e a satisfação de suas necessidades, de acordo 
com processos endógenos e exógenos (regulatórios), de forma a alcançar os produtos e 
serviços desejáveis. São relacionadas também as parcerias estratégicas para a gestão do 
conhecimento, a qual passou a ser integrante dessa dimensão, bem como o aprimoramento da 
capacidade regulatória e de ferramentas e instrumentos de regulação. 

iii) Desenvolvimento Institucional, que corresponde ao aprendizado e crescimento e identifica 
a infra-estrutura que possibilita a consecução da gestão de recursos permanece nessa 
dimensão, sendo que as dimensões de gestão da informação e do conhecimento apresentam 
sua origem nessa dimensão, passando para a dimensão imediatamente superior em sua 
consolidação. 

Portanto, a ANS faz o papel de agência reguladora da saúde complementar. Já o Ministério da 
Saúde fará o repasse das verbas públicas, porque é inerente a sua função disponibilizar todas 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim, o Ministério da Saúde 
é o órgão que recebe toda a verba direcionada aos programas da saúde. Sendo assim a título 
de curiosidade, pela Lei Orçamentária de 2011, a verba destinada será de 
R$77.149.363.987,00 (setenta e sete bilhões, cento e quarenta e nove milhões, trezentos e 
sessenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais). 

Até aqui foram tratados os dois sujeitos dessa relação jurídico-administrativa. É preciso, 
então, compreender o meio de vinculação desses entes, qual seja: o contrato de gestão. 

Antes de adentrar ao estudo propriamente do instrumento contrato, faz-se necessário 
compreender o contexto em que vem sendo utilizado. Nos ordenamentos jurídicos atuais, com 
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a incorporação dos direitos sociais como metas de políticas públicas em função do texto 
constitucional, criaram-se mecanismos capazes de estender o instituto da delegação aos 
serviços públicos sociais: exercício do Estado sem a exclusão do setor público não-estatal. 

O contrato de gestão foi idealizado no direito francês como meio de controle administrativo 
ou tutela sobre as suas empresas estatais. Mesmo antes disso, o contrato de gestão já era 
utilizado como meio de vincular a programas governamentais determinadas empresas 
privadas que recebiam algum tipo de auxílio por parte do Estado. Mais recentemente, os 
contratos de gestão passaram a ser celebrados com os próprios da Administração Direta por 
meio do contrato de gestão, a atingir determinados objetivos institucionais, fixados em 
consonância com programa de qualidade proposto pelo órgão interessado e aprovado pela 
autoridade competente, em troca, também, de maior autonomia de gestão.[21] 

Explica Aragão[22] que, nesses casos, não é o exercício da atividade delegado sem trespasse, 
mas sim, o exercício com o apoio do Estado de atividade que poderia ser exercida por direito 
próprio, tanto pelo Estado como pelo particular. 

Lembrando que se está diante das entidades públicas não-estatais, no sentido de exercer 
serviços públicos e administrar o patrimônio público, sob o controle por parte do poder 
público, que se flexibiliza, deixando de ser essencialmente formal, como ocorre hoje em 
relação às entidades da Administração Indireta, e passa a ser um controle de resultados.[23] 

E Aragão continua dizendo: 

Ao contrário dos contratos de gestão celebrados com órgãos e entidades públicas qualificadas 
como agências executivas para terem maior autonomia (artigo 37, §8º, CF), o contrato de 
gestão com entidade privada sem fins lucrativos qualificados como organizações sociais não 
possuem sede constitucional. (...) O mero acordo entre o Estado e uma entidade privada 
beneficente, na maioria das vezes denunciável unilateralmente por qualquer das partes, não a 
integra na coordenação e planejamentos estatais de caráter obrigatório incidente sobre as 
entidades descentralizadas (...)[24] 

  

A conclusão que se chega é que o contrato de gestão propriamente dito somente será o 
celebrado entre os entes da Administração Pública, seja ela direta ou indireta. Contudo, é 
preciso analisar a hipótese da existência de um contrato de gestão entre as entidades sem 
finalidade lucrativa e o Estado, em razão da problemática da ineficiência da prestação do 
serviço de saúde pelo setor público não-estatal estar diretamente relacionada com o problema 
da gestão orçamentária. 

A falta de eficácia da gestão orçamentária na aplicação das verbas públicas direcionadas à 
prestação desses serviços gera graves consequências para Administração Pública, nos campos 
da responsabilidade fiscal, inclusive para a governança e a governabilidade. 

Segundo os estudos de Bresser Pereira[25], entende-se por governabilidade a capacidade 
política de governar derivada da legitimidade do Estado e de seu governo com a sociedade, 
enquanto, governança é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de uma 
organização implementar suas políticas públicas, além da capacidade de agregar diversos 
interesses, estabelecendo aponte em relação à governabilidade[26]. 
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A problemática em relação à saúde está no nível da governança que tem reflexos em níveis 
preocupantes de governabilidade, ou seja, há inúmeros problemas de ordem financeira, 
administrativa e de controles do sistema de saúde que devem ser enfrentados coma maior 
brevidade, pois, está em jogo, muitas vezes, a vida humana. 

De certa maneira, os mecanismos de eficiência na prestação de serviços públicos 
implementados no Brasil são aqueles identificados por Bresser Pereira, quais sejam: i) o 
controle administrativo determinado pela hierarquia dentro das organizações públicas e 
privadas, no caso da saúde, identificada no sistema do Ministério, agências, regionais, 
secretarias e postos; ii) o controle político, democrático ou social, sobre as organizações e os 
indivíduos, também está presente na prestação do serviço de saúde por meio dos Conselhos, 
das convenções, as pesquisas de satisfação; e iii)o controle econômico, via mercado. O 
controle de mercado não é interessante para este trabalho em razão da natureza dos bens 
jurídicos discutidos, fundados na essência dos direitos fundamentais sociais. 

Assim, o controle da atividade da administração pública é mantido, às vezes, para garantir a 
subordinação de um órgão do Estado a outro, pela fiscalização do cumprimento da lei; outras 
vezes, para garantir e tornar eficaz a liberdade jurídica do cidadão[27]. No caso da saúde, 
como foi possível inferir deste estudo, podem ser consideradas ambas as motivações. 

Assim, pela sistemática traçada no ordenamento jurídico e na manifestação político-
administrativa a respeito da gerência na execução das políticas públicas de saúde, existem 
mecanismos de controle no formato estabelecido por Bresser Pereira, de forma que a 
prestação de serviço deveria ser eficaz, afastando as dificuldades de controle de eficiência por 
parte dos cidadãos-usuários dos serviços; a falta de consciência dos atuantes no setor público 
não-estatal de que, sendo responsáveis pela qualidade destes serviços, constituem um 
conjunto e representam um dos pilares do sistema; e o desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato firmado com o Estado, como foi questionado em momento anterior. 

O problema está na forma de verificação dos resultados. Essa é a razão pela qual é preciso 
defender a necessidade da implementação dos contratos de gestão inclusive para o setor 
público não-estatal, já que se trata de investimentos púbicos. Entretanto, pela a ausência de 
índices técnicos e a baixa quantidade de índices econométricos metodologicamente definidos 
para determinar os resultados de eficiência na área da prestação do serviço de saúde, há 
necessidade de uma reformulação desse controle. 

A questão, portanto, é determinar que essas entidades, juntamente com o Tribunal de Constas 
da União e dos Estados, até em conjunto com as Universidades possam estabelecer 
indicadores sócio-econômicos, submetidos a uma metodologia direcionada ao controle das 
políticas públicas, para que haja mais objetividade nos critérios de controle da aplicação das 
verbas públicas, principalmente no setor público não-estatal. A forma mais interessante de 
adequação desses resultados é prestigiar as entidades mais eficazes com maior repasse das 
verbas. 

Dessa forma, superando o modelo de controle de procedimentos, seria possível a gerência dos 
recursos, de forma a garantir a governança, no sentido de possibilitar a efetividade das 
prescrições normativas a respeito dos objetivos em relação ao direito social à saúde, e com 
isso, prestigiar a governabilidade. 

Isto é, promover a adequação das instituições políticas capazes de intermediar interesses 
dentro do Estado e da Sociedade Civil, para isso o contrato de gestão; a existência de 
mecanismos de responsabilização dos políticos e burocratas perante a sociedade, que somente 
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será possível com a criação dos bancos de dados, funcionando como meios de prova 
objetivas; e a manutenção do pacto social, no sentido de prestigiar os objetivos e fundamentos 
constitucionais, no caso em questão, que se dediquem a promover a prestação do serviço de 
saúde de forma eficaz, prestigiando, em última análise, o direito à vida. 

  

CONCLUSÃO 

  

Continua o desafio para encontrar soluções eficientes na prestação dos serviços públicos de 
saúde. Na atualidade, reservar esta atuação exclusivamente para o Estado (SUS), não parece 
ser a solução adequada, pois, considerando-se a alta demanda não há estrutura estatal 
adequada e suficiente. Assim, tem respaldo constitucional, recorrer à prestação de serviços de 
forma suplementar por meio da iniciativa privada. 

Esta opção tem apoio nos ideais da reforma administrativa do Estado que apresenta proposta 
para uma administração pública gerencial (EC 19/98), que também é aplicada ao setor da 
saúde. Esta proposta considera que a propriedade ou os setores de atuação são público, 
público não-estatal e de mercado. Reserva determinadas competências (atribuições) ao núcleo 
exclusivamente estatal, outro exclusivamente ao mercado e um setor especial em que é 
possível a atuação do Estado e da iniciativa privada. Este é o setor público não-estatal onde 
estão serviços tais como a saúde, educação, assistência social, pesquisas científicas, culturais. 

O Estado firma contratos para prestação do serviço de saúde com este setor, tanto com 
empresas privadas com fins lucrativos quanto com instituições sem fins lucrativos (terceiro 
setor). O regime jurídico do contrato é de direito público porque as cláusulas regulamentares e 
as financeiras são estabelecidas de modo unilateral e há aplicação de verbas públicas, ou seja, 
administração pelo setor não-estatal de parte do patrimônio público. 

A justificativa para a inclusão das entidades tidas como privadas no regime de direito público 
é que, no sistema Constitucional Brasileiro, as necessidades sociais foram traduzidas em 
forma de direitos fundamentais, especificamente, os direitos sociais. Neste contexto, passou a 
ser imprescindível a intervenção do Estado na promoção das políticas públicas como meio 
viabilizador de sua efetividade, no sentido do financiamento, execução e fiscalização, sendo 
colocadas em prática por meio das conversões de recursos públicos às áreas sociais, 
direcionadas à saúde, por meio de repasses automáticos de verbas públicas, promovendo a 
igualdade de acesso entre os entes federativos. 

Para a manutenção da solvência do Estado, o ciclo é fechado com a arrecadação tributária. 
Portanto, há de se concluir que a execução das políticas públicas depende da existência de um 
orçamento público. Por isso também está justificada a rigidez contratual que não permite 
negociação impondo, às vezes de modo injusto, especialmente, a cláusula econômico-
financeira inviabilizadora de prestação de serviços com a eficiência esperada pelo cidadão-
usuário. 

Contudo, o problema do desequilíbrio econômico deve ser analisado juntamente com a falta 
de controle de resultados, em função da ausência dos chamados contratos de gestão entre o 
Estado e o setor público não-estatal, em contraposição aos setores públicos estatais, nos quais 
há incidência direta dos contratos de gestão, a exemplo daquele formado entre a Agência 
Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde. 
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É de extrema necessidade analisar a hipótese da existência de um contrato de gestão entre as 
entidades sem finalidade lucrativa e o Estado, em razão da problemática da ineficiência da 
prestação do serviço de saúde pelo setor público não-estatal estar diretamente relacionada 
com o problema da gestão orçamentária. 

Instituída a possibilidade da verificação dos resultados nos setor público não-estatal, o 
problema passa a ser alocado na forma de verificação dos resultados, porque não existem 
atualmente índices técnicos e econométricos metodologicamente definidos, para determinar 
os resultados de eficiência na área da prestação do serviço de saúde, ou seja, há necessidade 
de uma reformulação desse controle. 

A questão, portanto, é determinar que essas entidades, juntamente com o Tribunal de Constas 
da União e dos Estados, até em conjunto com as Universidades possam estabelecer 
indicadores sócio-econômicos, submetidos a uma metodologia direcionada ao controle das 
políticas públicas, para que haja mais objetividade nos critérios de controle da aplicação das 
verbas públicas, principalmente no setor público não-estatal. Dessa forma, superando o 
modelo de controle de procedimentos, seria possível a gerência dos recursos, de forma a 
garantir a governança, no sentido de possibilitar a efetividade das prescrições normativas a 
respeito dos objetivos em relação ao direito social à saúde, e com isso, prestigiar a 
governabilidade. 

Em resumo, a implantação do modelo constitucional de administração gerencial, a partir da 
reforma administrativa instituída pela emenda constitucional 19/98, está em vigor quando se 
trata de prestação de serviços de saúde, contudo, ainda encontra dificuldades para sua 
aplicação efetiva, principalmente em relação aos controles direcionados ao setor público não-
estatal. Assim, a proposta deste estudo como meio para sanar esse problema foi a utilização 
dos contratos de gestão entre o Estado e as entidades externas às administração pública, 
juntamente com a colheita de dados objetivos a respeito desta prestação de serviços, para 
possibilitar, de forma eficaz, o controle dos resultados e prestigiar a destinação de verbas 
públicas àquelas entidades onde a constatação tenha sido de caráter positivo. 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo contribuir para o aprofundamento da discussão sobre os 
deveres fundamentais. O seu ponto de partida é uma constatação óbvia, mas que, como tudo 
que é óbvio, tem demorado a ser percebida: a eficácia dos direitos fundamentais depende do 
cumprimento de deveres fundamentais. Após uma introdução geral sobre a classificação e o 
conceito de deveres, o trabalho, além da seção final, conclusiva, divide-se em duas grandes 
seções. Na primeira discute-se o dever social de financiar o Estado, abordando-se, assim, as 
questões do abastecimento dos cofres públicos e da reserva do possível. Na segunda discute-
se o dever estatal de concretizar direitos, com uma abordagem específica sobre a alocação 
eficiente de recursos públicos através de políticas públicas. 
PALAVRAS-CHAVE: DEVERES FUNDAMENTAIS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; 
POLÍTICAS PÚBLICAS; DIREITOS SOCIAIS; PAGAMENTO DE TRIBUTOS; 
EFICIÊNCIA ALOCATIVA; CONCRETIZAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
The aim of this work is a contribution to the in-depth examination on the fundamental duties 
discussion. Adopting as a starting point the obvious observation, but still unobserved that the 
fundamental rights effectiveness depends on the fundamental duties fulfillment. After a 
general introduction on the classification and on the concept of duties, this work, besides the 
final section, conclusive, is divided into two large sections. The first discusses the social duty 
of financing the State, with an approach to the questions of supplying the public coffers and 
the reserve of the possible. The second discusses the state duty of realizing rights, with a 
specific approach on the efficient allocation of public resources through public policies. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL DUTIES; FUNDAMENTAL RIGHTS; PUBLIC 
POLICIES; SOCIAL RIGHTS; TAXES PAYMENT; ALLOCATIVE EFFICIENCY; 
EFFECTIVENESS. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

Que os direitos dependem de deveres não é nenhuma obviedade. Todavia, é patente o fato de 
que o tema dos deveres é dos mais esquecidos do constitucionalismo contemporâneo[1]. A 
preocupação excessiva em se reconhecer direitos contribuiu para um paradoxo[2]: o excesso 
de direitos e a despreocupação com os deveres geram um impedimento na concretização de 
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direitos. O ensaio que aqui se inicia ocupa-se exatamente de algumas das questões sobre essa 
tendência engendrada pelo próprio ser humano contra a concretização dos seus próprios 
direitos. Essas questões serão apresentadas em dois grandes temas: o dever da sociedade de 
financiar o Estado e o dever do Estado de concretizar direitos. 

Antes, porém, de adentrar nas temáticas e seus respectivos aspectos, é preciso firmar linhas 
gerais sobre o tema geral: deveres fundamentais. A ideia de seres humanos serem ao mesmo 
tempo sujeitos de direitos e de deveres era comum no mundo antigo, detendo eles um 
compromisso com a comunidade. Contudo, esta ligação enfraqueceu-se e se perdeu, pelo 
menos na história ocidental, com o decurso dos anos. Assim, a noção do ser humano detentor 
de um compromisso com sua comunidade ou sociedade foi perdendo valor, sobretudo a partir 
da necessidade de se proteger a pessoa das ingerências estatais. Assim, falar de direitos tão-só 
individuais foi muito comum especialmente a partir do constitucionalismo do século XVIII. 
Entretanto, este vetusto modelo precisa ser substituído, porque as pessoas possuem tanto 
direitos quanto deveres, implicando a existência daqueles na existência destes[3]. 

Os autores que já se emaranharam no assunto apontam que o conceito de dever tem, 
historicamente, influência especialmente da moral religiosa, bem como muitos institutos e 
conceitos jurídicos que atualmente são utilizados[4]. No campo jurídico, tal qual no religioso, 
aos deveres se contrapuseram sanções. Ou seja, a previsão jurídica de um dever e o seu 
descumprimento pelas pessoas poderia ensejar algum tipo de castigo. Isso aproximou o 
pecado e o antijurídico, ligação só desfeita com a separação entre Estado e religião. É assaz 
interessante observar que muitos dos deveres que se encontram nas ordens constitucionais, 
especialmente na brasileira, têm a ver, ainda, com os pecados; o exemplo clássico é o do 
furto, que consta também como um dos dez mandamentos. Da relação entre direito e moral se 
encontram, a princípio, dois deveres fundamentais: respeitar o sistema jurídico-constitucional 
e respeitar a situação jurídica de outrem. Deveres universais e naturais das pessoas. 

Diante disso, os deveres podem ser divididos em deveres fundamentais do cidadão e deveres 
de prestação estatal. Uma vez que o foco deste trabalho recai sobre ambos os grupos, a 
tipologia e a conceituação hão de necessariamente contemplá-los. 

Pois bem, uma primeira classificação de deveres fundamentais diz respeito ao fato de que à 
existência de um direito nem sempre corresponde a existência de um dever, salvo se a 
intenção for dizer que ao direito de um implica o dever de reconhecimento e respeito de 
outrem. Neste passo, é interessante notar que, enquanto direitos fundamentais exprimem o 
aspecto ativo dos indivíduos perante Estado e a sociedade, deveres expressam o aspecto 
passivo da mesma relação, daí a coexistência entre direitos e deveres[5]. Isto é, considerando-
se a mesma relação jurídica, os direitos representam o que o Estado deve proporcionar aos 
indivíduos, e os deveres, o que os indivíduos devem proporcionar ao Estado. Trata-se de um 
ciclo, onde algumas das prestações estatais dependem, ao menos em parte, do cumprimento 
de deveres pelos indivíduos, ou seja, há direitos que dependem da realização correta e efetiva 
de deveres. Portanto, esta primeira classificação divide os deveres fundamentais em deveres 
autônomos (ou genéricos) e deveres correlatos (ou conexos) aos direitos (ou, ainda, deveres 
específicos), diferenciando-se porque uns não estão, embora outros estejam relacionados 
material e diretamente à concretização dos direitos fundamentais[6]. 

Outra tipologia divide os deveres em expressos e implícitos, consistindo a diferença no fato de 
serem ou não facilmente identificados em enunciados normativos constitucionais. Dentro 
desta classificação há deveres que são formulações doutrinárias ou jurisprudenciais pacíficas, 
mas que não têm qualquer pista de sua existência no texto magno, podendo, pois, serem 
divididos em legais ou constitucionais e em judiciais ou doutrinários, de acordo com sua 
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previsão no ordenamento jurídico - no primeiro caso - ou com sua criação pela doutrina ou 
pela jurisprudência - no segundo caso. 

Pode-se trazer como terceira tipologia a divisão dos deveres em sociais e estatais. Os deveres 
sociais são exigíveis pelo Estado e pela própria sociedade em relação aos indivíduos que a 
compõem. Tais deveres podem ser subdivididos em deveres em prol de interesse pessoal e 
deveres em prol de interesse da sociedade, caso digam respeito à individualidade ou à 
coletividade, respectivamente. Dentre os deveres sociais em prol do interesse da sociedade 
está o dever de financiar a sociedade, desenvolvido com mais detalhes na seção n. 2 deste 
trabalho. Já os deveres estatais são exigíveis do Estado, podendo ser subdivididos em externos 
e internos, conforme sejam exigíveis por sujeitos de direito internacional legitimados, ou pela 
própria sociedade, por seus cidadãos e por órgãos legitimados para tanto, podendo-se citar o 
dever estatal de concretizar direitos, desenvolvido na seção n. 3 deste trabalho. 

À apresentação geral acerca dos deveres fundamentais não se poderia furtar de uma tentativa 
de conceituação como aquilo que cada indivíduo tem ante o Estado e a sociedade de 
contribuir para a formação de uma base material que mantenha o maquinário estatal operante 
e que satisfaça as necessidades mínimas de todas as pessoas humanas[7]. 

  

  

2 O DEVER SOCIAL DE FINANCIAR O ESTADO 

  

O financiamento do Estado, dever social em interesse da sociedade, concretiza-se com o 
pagamento de tributos[8]. A ideia é corroborada com duas conclusões que têm sido repetidas 
e ecoadas. Primeira: conferir eficácia aos direitos fundamentais custa dinheiro[9]. Segunda: a 
sociedade deve abastecer os cofres públicos com o pagamento de tributos[10]. Anexa a estas 
conclusões junta-se uma terceira: através da atuação da Administração Pública, o Estado deve 
gerir correta e adequadamente a receita arrecadada, custeando seus serviços e concretizando 
direitos, através de políticas públicas. 

A relação entre o dever de pagar tributos e a eficácia dos direitos fundamentais parece bem 
simples: enquanto os direitos representam tudo o que o Estado deve proporcionar aos 
indivíduos, os deveres têm a ver com o que os indivíduos devem proporcionar ao Estado e à 
sociedade[11]. Assumindo-se que o Estado seja uma grande empresa prestadora de serviços 
públicos e que precisa ter recursos, tanto para sua manutenção quanto para a realização de tais 
serviços, duas são as ilações a que se chega. Uma: a prestação estatal devida é a realização de 
serviços públicos. Outra: a formação de recursos para a manutenção estatal e para a realização 
dos serviços públicos constitui-se naquilo que é devido pela sociedade e por seus indivíduos, 
em especial por estes por serem os sujeitos passivos tributários. O débito dos indivíduos com 
o Estado na relação obrigacional acima descrita é solvido a partir do cumprimento da 
prestação decorrente da relação obrigacional tributária: o pagamento de tributos possibilita a 
formação de recursos que, abastecendo os cofres públicos, possibilitarão que se custeie a 
eficácia dos direitos. O abastecimento do erário pelos indivíduos é, pois, tanto um dever social 
em interesse da sociedade direcionado para a atuação do Estado, quanto uma obrigação 
tributária imposta pelo próprio Estado. Ou, melhor: a sociedade se autoimpõe o pagamento de 
tributos, para que o Estado possa manter funcionando o maquinário de que dispõe para 
concretizar direitos. 
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O tributo é uma prestação obrigatória, que deve ser cumprida com o pagamento preferencial 
em dinheiro, admitindo-se, excepcional e alternativamente, que ocorra o seu pagamento 
mediante a entrega de um bem suscetível de avaliação pecuniária, sem caráter de sanção pela 
prática de um ato ilícito, embora possa decorrer tanto de atos lícitos quanto de atos ilícitos, 
instituída em lei e cobrada através de atividade administrativa vinculada. Os indivíduos estão, 
portanto, obrigados, por força da ordem jurídica a pagar tributos. Entretanto, esse dever há 
que observar a capacidade que cada um tem de contribuir para o custeio do Estado e dos 
serviços públicos prestados por este. 

A capacidade econômica contributiva é um critério de aplicação da norma da isonomia 
tributária que veda a instituição pelas entidades tributantes de tratamento desigual entre os 
contribuintes em situação equivalente[12]. De acordo com essa norma, a atividade de 
cobrança do tributo devido deve levar em conta a situação concreta do sujeito passivo, de 
maneira que, se não houver uma manifestação de riquezas equivalentes, a tributação deverá 
considerar critérios de diferenciação. De aí que, em síntese apertada, a tributação será tanto 
mais onerosa quanto maior for a real capacidade econômica do contribuinte, trabalhando-se, 
pois, com uma ideia de que "quem tem maior riqueza deve, em termos proporcionais, pagar 
mais imposto do que quem tem menor riqueza[13]". Portanto, apesar de o indivíduo ser 
obrigado a pagar tributos, é preciso que a entidade tributante observe a sua real capacidade de 
contribuir com um determinado montante. 

A isso se junta norma que veda o tributo que tenha efeito de confisco. A proibição de que o 
tributo seja utilizado com finalidade confiscatória estabelece que o indivíduo não possa arcar 
com uma obrigação tributária superior àquela que sua real capacidade econômica permite, 
impedindo, pois, que o Estado, sob a desculpa do necessário financiamento, se aposse 
indevidamente de bens do indivíduo. "É óbvio que os tributos (de modo mais ostensivo, os 
impostos) traduzem transferências compulsórias (não voluntárias) de recursos do indivíduo 
para o Estado[14]". Contudo, tal cobrança compulsória não pode ser excessiva, ou seja, o 
Estado não pode tirar do indivíduo mais do que ele pode dar sob o pretexto do dever 
fundamental de pagar tributos para o financiamento das ações estatais em favor de direitos 
fundamentais. 

O abastecimento do erário com o devido pagamento de tributos pelos indivíduos tem pelo 
menos duas consequências. A primeira é de que o indivíduo, mesmo contribuindo de acordo 
com a sua real capacidade econômica, deixará de contar com recursos para o exercício de 
parte ou de algum (ou alguns) de seus direitos. A segunda é de que essa contribuição 
individual, considerada em conjunto com as dos demais membros da sociedade, permitirá a 
formação de recursos para que o Estado mantenha seus servidores e, principalmente, preste os 
serviços públicos, especialmente políticas públicas concretizadoras de direitos. Desta forma, o 
dinheiro que o indivíduo é levado, compulsoriamente, a reservar para pagar tributos, embora 
possa limitar seus direitos, será destinado a custear a eficácia de direitos de que é titular toda a 
sociedade. Desta maneira, o dinheiro particular converte-se em recurso público quando 
arrecadado pelo Estado, através da administração tributária, e gerenciado, através da 
administração pública, que o alocará e o investirá na própria sociedade. Portanto, tem-se a 
atuação do Estado como uma verdadeira empresa gestora da verba pública, devendo reservar 
pequena parte para a manutenção de seu próprio aparato e aplicar o restante para dar eficácia 
aos direitos fundamentais, através de ações prestacionais. 

Um primeiro obstáculo que se deve colocar no discurso acerca do custo da eficácia dos 
direitos é saber o que significa esta pretendida eficácia. Afirmar que todos os direitos têm 
aplicação imediata, não é a mesma coisa que dizer que todos os direitos têm eficácia[15]. 
Pode-se dizer que aplicabilidade tem a ver com aquilo que é aplicável ou quem tem a 
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possibilidade de sê-lo, sendo capaz de produzir, então, efeitos[16]. A produção de efeitos é o 
que se denomina eficácia, que será jurídica e social, consistindo aquela na "possibilidade (no 
sentido de aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos 
concretos e de - na medida de sua aplicabilidade - gerar efeitos jurídicos", enquanto a eficácia 
social "pode ser considerada como englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação da 
norma (juridicamente eficaz), quanto o resultado concreto decorrente - ou não - desta 
aplicação[17]". Portanto, aplicabilidade e eficácia, embora conexos, são conceitos distintos. 
Assumindo-se, pois, em resumo, que aplicabilidade é a capacidade de produzir efeitos e que 
eficácia é a própria produção de efeitos, ao se dizer que "os direitos têm aplicação imediata" 
o sentido adotado não é de que eles produzem efeitos imediatos, e sim que eles têm a 
capacidade de produzi-los. 

Note a diferença: dizer que um determinado direito é eficaz significa afirmar que ele já foi 
aplicado e produz efeitos, ao passo que dizer que um determinado direito é aplicável é o 
mesmo que dizer que ele tem capacidade de ser eficaz. Deste jeito, afirma-se que nem todos 
os direitos têm a mesma aplicabilidade, para uns ela é imediata, para outros, diferida[18]. No 
entanto, quando se afirma que há normas de aplicabilidade imediata e normas cuja 
aplicabilidade é diferida, não se adota a ideia de que as primeiras produzem por si sós todos 
os efeitos que lhes são possíveis (são plenamente eficazes), enquanto que as segundas não 
possuem essa característica (têm eficácia reduzida). O entendimento aqui é de que normas de 
aplicabilidade imediata têm aplicabilidade maior que as de aplicabilidade diferida. Assim, 
umas têm capacidade de produzir efeitos com mais facilidade e outra não. E isso tem uma 
grande influência sobre a eficácia das normas definidoras de direitos fundamentais. Aliás, é 
basicamente isso o que acontece com as normas definidoras de direitos sociais, econômicos e 
culturais e normas definidoras de direitos à liberdade. Enquanto aquelas trazem direitos de 
aplicabilidade diferida; estas trazem direitos de aplicabilidade imediata. Isso tem a ver com a 
distinção feita entre direitos negativos (liberdades públicas) e direitos positivos (direitos 
sociais). Apertando-se a síntese, direitos negativos são os que prescindem de qualquer tipo de 
intervenção estatal, desde que, por certo, os indivíduos possuam meios para exercê-los; e 
direitos positivos são os que necessitam de uma atividade estatal prestacional, cuja finalidade 
é possibilitar o exercício de direitos. 

Então a concretização de direitos fundamentais tem um custo que é coberto pelo pagamento 
de tributos. Os tributos servem para gerar recursos públicos, as receitas derivadas, que podem 
ser alocadas e destinadas basicamente de duas maneiras: manutenção do maquinário estatal e 
realização de políticas públicas. Para o esperado posicionamento desta receita, utiliza-se do 
critério, razoavelmente seguro, da vinculação do tributo, pelo qual se verifica se os tributos 
vinculam-se, ou não, à atividade estatal. A este critério junta-se, aqui, um que lhe é muito 
próximo, permitindo, inclusive, seu melhor entendimento, vale dizer, o critério que se refere à 
existência de destinação específica do tributo, pelo que se afere se o tributo é instituído para 
atingir ou não um fim específico. Assim, há quatro possibilidades. A primeira envolve os 
tributos que não se vinculam a uma atividade estatal específica e nem a uma finalidade 
específica: são os impostos, com a exceção dos impostos extraordinários de guerra. A 
segunda abarca os tributos que não se vinculam a uma atividade estatal específica, mas que 
têm uma finalidade específica: aí se incluem os impostos extraordinários de guerra e os 
empréstimos compulsórios. A terceira engloba os tributos que se vinculam a uma atividade 
estatal específica, mas não têm uma finalidade específica: são as contribuições para a 
seguridade social. A quarta traz os tributos que se vinculam a uma atividade estatal específica 
e têm uma finalidade específica: aí estão taxas para utilização efetiva ou potencial de serviços 
públicos específicos ou singulares e divisíveis, taxas de poder de polícia e a contribuição de 
melhoria. 
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A receita derivada tributária auferida pelo Estado deve ser utilizada para os gastos 
operacionais estatais (remunerações), para a formação de divisas e, principalmente, para o 
reinvestimento na sociedade, através de políticas públicas. Parte dessa receita está, contudo, 
vinculada à concretização de determinados direitos, como se pode observar das pontuações 
subsequentes[19]: Fundo Nacional de Saúde (art. 198, §2º, I, III e III, CF); manutenção e 
desenvolvimento do ensino (art. 212, caput, CF); fundo de combate e erradicação da pobreza 
(art. 80, II e III, art. 82, §§1º e 2º, do ADCT); pagamento de subsídios a preços ou transporte 
de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, financiamento de 
projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e ao financiamento de 
programas de infra-estrutura de transportes (art. 177, §4º, CF); custeio da seguridade social 
(art. 195, CF); financiamento de programas de desenvolvimento econômico e financiamento 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (art. 239, §§1º e 4º, CF); financiamento adicional da 
educação básica pública (art. 212, §§5º e 6º, CF e Decreto 6.003/2006). Trata-se, obviamente, 
de lista aberta, já que não esgota as possibilidades de aplicação das verbas públicas. Ademais, 
é de se notar que todos esses investimentos estatais necessários e mínimos têm como foco 
principal a concretização de direitos sociais. Diante disso é que se pode retomar a assertiva de 
que todos os direitos custam dinheiro. 

Aqui se insere, em certa medida, o problema do mínimo existencial, cujo conteúdo ainda é 
objeto de muita controvérsia. Dizer que o Estado está vinculado aos investimentos acima 
referidos não é suficiente para determinar o conteúdo do mínimo existencial. Mesmo porque é 
possível encontrar, na própria constituição, dispositivos que prevejam outro conteúdo para 
aquilo que se pretende chamar de mínimo existencial, como é o caso do art. 7º, IV, que 
estabelece que o salário mínimo deva ser capaz de atender necessidades vitais básicas como 
saúde, moradia, lazer, alimentação, educação, vestuário, higiene, transporte e previdência 
social. Nota-se, com isso, que o foco para o conteúdo do mínimo existencial recai sobre os 
direitos sociais, o que é um entendimento incompleto, já que a pessoa deve ter também acesso 
mínimo às liberdades e aos assim chamados direitos de solidariedade. 

O mínimo existencial constitui-se no bloco de oportunidades mínimas devidas a todo e 
qualquer ser humano, para o seu adequado desenvolvimento e para que possa ter uma vida 
minimamente digna. Dizer que um sujeito deva desfrutar de oportunidades mínimas implica 
afirmar que há exigências básicas e vitais a serem atingidas. Porém, não se podem confundir 
exigências com preferências, já que são gradações distintas de necessidades[20]. Numa escala 
hipotética das necessidades humanas variando entre -1 e +1, as exigências consistem naquilo 
que permitem aos indivíduos começarem suas vidas do nível zero, sem que lhes falte qualquer 
bem necessário para uma vida minimamente digna; são, portanto, as necessidades básicas, ou, 
ainda, as oportunidades mínimas. As preferências, por sua vez, consistem no que é supérfluo, 
representando os desejos, interesses e aspirações individuais. Ao Estado cabe viabilizar as 
oportunidades mínimas, viabilizando as condições para uma vida minimamente digna, 
podendo, pois, as pessoas exigirem dele e o controlarem no que se refere à concretização e à 
manutenção dessas oportunidades. Entretanto, não é obrigação estatal concretizar as 
preferências dos indivíduos, ou, por outra, o Estado não tem o dever de utilizar recursos para 
realizar aquilo que as pessoas preferem. Portanto, as necessidades básicas não podem basear-
se em escolhas individuais, devendo, sim, apoiarem-se em escolhas genéricas e objetivas, sem 
que haja a incidência de quaisquer desejos, interesses ou condições particulares, adotando-se, 
pois, como necessidades básicas as que são realmente imprescindíveis para a persecução de 
um plano de vida baseado no atendimento de níveis mínimos de dignidade[21]. 

Talvez o maior problema sobre a escolha das necessidades básicas que irão formar o mínimo 
existencial seja a maneira como essa eleição será feita. Para contornar uma possível escolha a 
partir de preferências individuais, pode-se recorrer a esquemas hipotéticos, em que os 
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indivíduos escolheriam sem a interferência de contingências naturais. Porém, este não é o 
melhor caminho, já que tende a estabelecer um mínimo imutável e fixo, já que só seria 
possível a escolha numa situação originária hipotética em que todos fossem neutros e 
imparciais e, ainda, em que todos fossem iguais, não havendo, portanto, qualquer tipo de 
pluralismo. Neste sentido, há que se criticar um rol de necessidades mínimas baseado em 
"uma lista predeterminada e canônica" e, às vezes, universal, sem que se considere, assim, o 
contexto em que ela será aplicada[22], embora não se afaste a possibilidade de construir-se 
uma lista. Assim, a eleição do que é ou do que compõe o mínimo existencial é feita a partir de 
opções políticas. A escolha em si é baseada em hipóteses (opiniões do que seriam melhores 
condições ao desenvolvimento social), mas o seu fundo é real, já que há o conhecimento, por 
exemplo, das desigualdades que cercam a sociedade. 

Desta maneira, a partir daquilo que a CF estabelece, pode-se tentar construir uma lista de 
direitos que formam o mínimo existencial e que são válidos para a sociedade brasileira: 
pagamento de uma renda mínima per capita, que varie de acordo com a inflação e com a 
carga tributária, permitindo ao indivíduo uma dieta equilibrada e a compra de itens básicos 
para a sua sobrevivência; fornecimento, com qualidade, de moradia básica a todas as pessoas, 
nela incluídos sistemas eficientes e ambientalmente sustentáveis de energia elétrica, água 
encanada e esgoto; oferecimento de ensino básico público adequado e gratuito; oferecimento 
de um sistema público, eficiente e gratuito, de assistência à saúde; oferecimento de transporte 
público eficiente, seguro e gratuito; manutenção de segurança pública eficiente; realização de 
políticas públicas adequadas e eficientes de combate e erradicação da pobreza; financiamento 
de programas de infra-estrutura de transportes, de desenvolvimento econômico e de amparo 
ao trabalhador; manutenção de um sistema de seguridade social eficiente e ao menos não 
deficitário; oferecimento de subsídios a preços e transporte de álcool combustível, gás natural 
e seus derivados e derivados de petróleo; financiamento de projetos ambientais relacionados 
com a indústria petrolífera e de gás. 

Embora não haja uma certeza de que o rol acima seja de fato a representação do mínimo 
existencial, é possível dizer que há uma tendência ao reconhecimento de parte dos direitos ali 
presentes como necessidades mínimas, devendo, portanto, o Estado concretizá-las a partir do 
uso do dinheiro arrecadado ao erário com o pagamento de tributos. A maneira certa de 
esvaziar os cofres públicos é com a aplicação da maior parcela dos gastos com a realização 
dos direitos fundamentais. Quando o Estado desvia o dinheiro público da finalidade à qual ele 
serviria - seja pelo excesso de economia para o pagamento da dívida pública, seja pelo gasto 
excessivo com servidores públicos - viola não apenas o mínimo existencial, como os direitos 
fundamentais e a dignidade humana[23]. Para contornar a violação de direitos, o Estado 
utiliza-se de uma visão deturpada do discurso da reserva do possível, asseverando que é 
impossível a concretização de direitos porque as necessidades humanas são infinitas e o 
dinheiro público é escasso[24]. O problema é que esse discurso equivocado além de manter a 
violação dos direitos fundamentais pela inércia do Estado em concretizá-los, demonstra que 
recursos públicos são mal geridos e que as opções políticas e orçamentárias são ruins[25]. 

A expressão reserva do possível em seu sentido originário comporta a ideia de que a 
sociedade deveria delimitar a razoabilidade da exigência de determinadas prestações sociais, a 
fim de impedir o uso dos recursos públicos disponíveis para realizar preferências[26]. Em 
outras palavras, pela doutrina da reserva do possível, o Estado deve concretizar a igualdade 
através de políticas públicas voltadas para as necessidades mínimas. A reserva constitui-se, 
então, na verdade, em uma reserva para o mínimo, estabelecendo o emprego dos recursos 
financeiro-orçamentários estatais para atender às necessidades básicas e, depois, mantê-las e, 
se houver sobra de capital, investir no que não for básico. Todavia, esse discurso parece não 
ser do agrado do Estado[27]. A ideia de reserva para o mínimo, tal qual cunhada pelo 
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Tribunal Constitucional Federal alemão, tem íntima relação com a formação de uma lista de 
necessidades básicas, escolhidas cuidadosa e detidamente, devido à escassez dos recursos 
públicos para seu financiamento[28]. A reserva é fundamental, nesse sentido, para a 
constituição daquilo a que se chama de conteúdo essencial do mínimo existencial[29]. Assim, 
tem-se o conteúdo essencial como uma garantia que limita a atividade estatal excessiva ou 
deficiente, ou mesmo a inatividade; enquanto o mínimo existencial atua como uma garantia 
ampliadora dos direitos, obrigando o Estado a direcionar recursos à sua concretização 
adequada e eficaz. 

Apesar da reconhecida dificuldade em se indicar com alguma precisão quais direitos formam 
o mínimo existencial, pode-se dizer, como já ressaltado, que há algum acordo quanto a 
determinados direitos. Entretanto, o escopo do presente trabalho não permite que se estenda 
sobre os fatores para a elaboração de uma lista. O que, aliás, convida a uma observação mais 
detida é aquilo a que se chamou de conteúdo essencial, e que permite uma análise de custo-
benefício, em que há a preocupação de maximizar a concretização de direitos a partir do uso 
adequado da verba pública disponível[30]. E nessa análise é absolutamente saudável que o 
Estado seja envolvido, já que sua atuação é muito semelhante à de uma empresa prestadora de 
serviços, não fosse sua vantagem de poder fechar contratos cujo custo é tanto menor que 
aquele alcançado por empresas privadas prestadoras de serviços[31]. 

Tal análise levará em conta o custo de determinadas políticas públicas e o benefício por elas 
proporcionado aos indivíduos e à sociedade. Dentro do cálculo do custo inclui-se, por 
exemplo, saber se é mais viável e menos oneroso para a sociedade que o Estado através de 
seus órgãos elabore e execute as políticas públicas ou se é tanto melhor que haja um 
procedimento licitatório que permita que empresas privadas concorram, através de critérios 
como a técnica mais adequada e o menor custo, para a prestação de tais políticas; ou, ainda, 
em que tipos de políticas públicas (voltadas para a realização de que direitos) o dinheiro 
público deve ser alocado. Por sua vez, o cálculo do benefício engloba os ganhos que toda a 
sociedade, ou um determinado grupo de indivíduos obteve com concretização de direitos 
fundamentais decorrente da realização de políticas públicas. A análise desses dois tipos de 
cálculo deve ser feita antes de se concretizar qualquer ação em prol de uma política pública, 
trabalhando-se, portanto, com previsões qualitativas e quantitativas. A análise de custo-
benefício permite, portanto, que o Estado direcione com eficiência a receita derivada da 
arrecadação de tributos, além, é claro de outras receitas (não-tributárias). O resultado disso é a 
melhor concretização dos direitos fundamentais. Ou seja, se o dever dos indivíduos é pagar 
tributos para a formação de receita para o Estado, então o dever do Estado é gerir e utilizar da 
melhor forma possível esse capital para concretizar direitos. 

  

  

3 O DEVER ESTATAL DE CONCRETIZAR DIREITOS 

  

Retomando a ideia do Estado como uma empresa prestadora de serviços públicos há que se 
discorrer sobre o dever estatal de alocar da melhor forma possível os recursos públicos, tanto 
no que diz com o custeio de seus serviços quando no que diz com a concretização de direitos. 
O certo é que se trata de uma empresa bastante peculiar, já que dispõe de prerrogativas que 
nenhuma outra empresa em um regime de livre e aberta concorrência possui. As 
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prerrogativas, é claro, se justificam pela natureza dos serviços prestados e pela necessidade de 
que isso ocorra segundo o melhor custo-benefício possível. 

Dentre as várias teorias que se referem à análise de custo-benefício, especialmente no que se 
refere ao custo de políticas públicas para a concretização de direitos fundamentais, pode-se 
citar aquela segundo a qual os benefícios serão menores que os danos potenciais apenas se o 
agente for negligente, vale dizer, se não tomar as precauções devidas em termos de 
custos[32]. Aplicando-se esta teoria ao campo de estudo aqui desenvolvido, pode-se dizer que 
a Administração Pública, deve tomar todas as precauções cabíveis e realizar todos os estudos 
prévios possíveis antes de alocar qualquer percentual do dinheiro público na realização de 
políticas voltadas para a concretização de direitos. Assim, autorizada a execução da política 
pública, após a sua realização será feito um acompanhamento e uma avaliação, a fim de se 
levantar informações sobre a relação custo-benefício e apurar se houve alguma negligência, 
com o intuito de responsabilização dos responsáveis. A responsabilização, neste caso, não tem 
a ver com o Estado - pois, se assim fosse, a sanção aplicável recairia sobre a parte prejudicada 
pela negligência estatal, isto é, a sociedade -, mas com seus agentes - pessoas físicas ou 
jurídicas, conforme o caso - que não agiram com a devida diligência[33]. 

A ideia contratualista aplicada ao Estado é perfeitamente viável. Assim como todos os 
contratos, há dois polos. A sociedade e cada um dos indivíduos que a compõem estão naquele 
polo chamado, genericamente, ativo, que deve financiar a realização de políticas públicas e a 
que se deve a concretização de direitos. O Estado ocupa, por sua vez, o polo passivo, a que se 
deve o pagamento de tributos e que deve concretizar direitos. Existe, aqui, já uma primeira 
particularidade: o polo passivo é ocupado por agentes (servidores) públicos que fazem parte 
do polo ativo também. O que permite que essa peculiaridade não seja determinante é a ficção 
de que os indivíduos que atuam na Administração Pública ocupam cargos e, na posse deles, 
pertencem apenas ao polo passivo (ficção dos cargos públicos). Da relação entre devedor e 
credor decorre a possibilidade de responsabilização por algum dano provocado por qualquer 
dos polos: se um contribuinte não pagar certo tributo estará sujeito a uma sanção, através da 
qual pagará o tributo atualizado monetariamente e juros de mora; ou, por outra, se um 
servidor público deixa de observar normas quanto à alocação de recursos, seja alocando-os 
mal seja desviando-os, estará sujeito à responsabilização por improbidade. 

E nisto se insere um interessante problema: a questão das prerrogativas de função, 
decorrentes, inexplicavelmente, da tese da ficção dos cargos públicos. Ora, se um servidor 
público, em decorrência do exercício de sua função pública, age com negligência, o primeiro 
efeito a ser gerado deveria ser a desconsideração da ficção a que ele se submete, e sua 
imediata, com as garantias de praxe, responsabilização. No entanto, o que ocorre é que, além 
de ser mantida a ficção, lhe é dada uma prerrogativa, algo como uma bonificação por sua 
conduta reprovável. Prerrogativa esta que, aliás, transfere, em geral, o processamento e o 
julgamento de sua causa de um juízo monocrático para um juízo colegiado, diluindo a 
possibilidade de que haja a aplicação das sanções devidas. 

Não obstante esta desproporção decorrente da ficção dos cargos públicos há, ainda, a teoria 
das cláusulas contratuais exorbitantes. Trata-se de mais outra garantia conferida ao Estado. 
Se a prerrogativa de função beneficia os servidores públicos em detrimento do polo credor, 
que não desfruta dessa bonificação, a garantia das cláusulas exorbitantes, além de prejudicar o 
polo credor, quando o Estado atua como devedor, também opera contra empresas que fazem o 
papel do Estado. Há que se explicar melhor esta questão. Na primeira relação enunciada, o 
Estado age como devedor (da realização de políticas públicas para concretização de direitos 
fundamentais) da sociedade e dos indivíduos, que agem como credores. Na segunda relação, o 
Estado, incapaz de realizar políticas públicas com seu próprio maquinário, contrata, em nome 
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dos credores da primeira relação, com terceiros, em geral empresas privadas, através de 
licitação, para que se forme um subcontrato administrativo, com o fim de que sejam 
realizadas as políticas públicas. 

Pois bem, no direito contratual comum (regime privado), quando o devedor delega ou mesmo 
concede a terceiro a realização de sua obrigação, pode fazê-lo em seu próprio nome e por sua 
própria conta, caso não procure o consentimento do credor, ou em nome e à conta do credor, 
caso este dê seu consentimento. No direito contratual público, o princípio da supremacia do 
interesse público gera a presunção de que há o consentimento do credor para que o Estado 
efetue tais subcontratos. E, em virtude desse princípio e do princípio da indisponibilidade do 
interesse público, tais subcontratos conferem ao devedor (da primeira relação) certos direitos 
que se situam fora daquilo que seria comum se esperar, daí serem cláusulas exorbitantes - ou, 
caso se inverta o polo, certos deveres que estão além do que é comum. Um exemplo curioso é 
o caso de a Administração Pública, pela falta de planejamento prévio, parar de pagar o 
terceiro (subcontratado) por seus serviços, e este ter, ainda assim, de manter a prestação, já 
que os serviços públicos devem ser contínuos. 

Ocorre que não há a presunção absoluta do consentimento do credor (da primeira relação) 
pela realização de um subcontrato, de modo que, havendo, comprovadamente, dolo ou culpa - 
aí de novo - por parte dos servidores públicos que deviam atuar com diligência do exercício 
de seus encargos, há a desresponsabilização do credor (da primeira relação) e a consequente 
responsabilização do devedor (da primeira relação), já que o princípio da supremacia do 
interesse público não pode servir para justificar a prática de atos ilícitos ou praticados sem a 
necessária diligência. Portanto, o Estado, nas relações promovidas por seus servidores, possui 
benefícios que, do modo como são habitualmente utilizados, acabam prejudicando o polo que 
deveria ser beneficiado, isto é, a sociedade e os indivíduos. Assumindo, contudo e com 
otimismo, que tais benesses sejam utilizadas apenas em último caso e que os encargos 
públicos sejam exercidos com a melhor diligência possível, vislumbra-se mais nitidamente 
uma grande vantagem que a Administração Pública possui - embora não lhe seja exclusiva: a 
barganha. 

A barganha é uma prática comercial bastante comum e que se baseia numa análise de custo-
benefício. Nesta análise, não só o comprador como o vendedor pesam, de acordo com seus 
respectivos interesses, se o benefício de uma determinada transação supera o seu custo. A 
barganha leva justamente em consideração fatores que permitam diminuir os custos e 
aumentar os benefícios na transação. O resultado é o mútuo benefício. O procedimento de 
licitações praticado pelo Estado nada mais é que uma barganha, pelo que a Administração 
Pública estipula, por exemplo, que a proposta que contiver a melhor técnica e o menor preço 
para a prestação de um determinado serviço é que sairá vencedora. Tanto o Estado sabe desse 
seu poder que o utiliza, embora por vezes o faça sem a devida diligência quanto à análise 
sobre o custo-benefício, como as empresas concorrentes dele têm conhecimento, utilizando-o 
a seu favor, embora nem sempre com boa fé, no intuito de ter uma fonte certa e determinada 
de receita. 

Esta ideia, que não é nova[34] e que é bastante interessante, permite tratar o Estado como uma 
superfirma muito peculiar, que pode influenciar por suas decisões administrativas o uso de 
fatores de produção pelas firmas privadas, gerando uma concorrência em que o vencedor será 
aquele que atender da melhor forma o Estado, isto é, com a técnica mais adequada e com o 
menor preço[35]. Portanto, se a Administração Pública não consegue, por seus próprios 
meios, isto é, se a combinação entre os recursos públicos e o maquinário estatal e servidores 
públicos não consegue realizar com eficiência políticas públicas que concretizem direitos, 
pelo menos uma de duas medidas deve ser adotada, embora seja mais produtiva a adoção de 
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ambas. Pois bem, a primeira medida que se vislumbra é a realização de concursos licitatórios 
para que se efetuem contratos com empresas capazes de eficientemente realizar as políticas 
públicas que forem necessárias. A segunda é a criação de órgãos administrativos e/ou 
agências reguladoras que estabeleçam diretrizes de execução dessas políticas e que fiscalizem 
cada uma das etapas do processo de contratação, vale listar: planejamento pré-licitação, 
autorização da licitação, apuração do resultado da licitação, fechamento do contrato com o 
vencedor, execução do objeto do contrato, controle e avaliação dos resultados e correção de 
falhas. 

Nesta linha, há que se repisar que o Estado, através da Administração Pública, tem o dever de 
colocar em prática com eficiência políticas públicas que concretizem direitos, com o uso 
esperado (correto) dos recursos públicos na melhor relação possível de custo-benefício. A 
concretização de direitos depende, portanto, da existência de todo um maquinário institucional 
(estatal) que reúna e direcione os recursos formados a partir da arrecadação de tributos junto à 
sociedade[36]. Esse maquinário, assim como a concretização de direitos, tem seu custo. Na 
verdade, o custo é extremamente alto, já que é comum a falta de planejamento e a presença de 
burocracia desnecessária para o atendimento das obrigações estatais, aquilo a que se pode 
denominar de atividade estatal prestacional, consistente na realização de políticas públicas 
para a concretização de direitos. A burocracia desnecessária e a ausência de um planejamento 
apropriado são dois dos fatores que compõem aquilo a que se chama falibilidade da 
administração pública, uma vez que todas as escolhas são políticas, e, não raro, os resultados 
gerados são inapropriados[37]. Quando as falhas são eventuais, o resultado de alguma tomada 
de decisão estatal - que pode ser uma ação ou mesmo uma omissão -, apesar de inapropriado, 
tende a ser irrelevante. No entanto, em geral, estas falhas são habituais, prejudicando, assim, a 
eficiência da atividade estatal prestacional. 

A eficiência é uma característica inerente à administração pública. No entanto, há uma séria 
dificuldade por parte do Estado em alcançá-la adequadamente. A explicação talvez possa estar 
na ausência de livre iniciativa e/ou livre concorrência em setores de atuação exclusiva ou 
privativa do Estado. Ora, no mercado, quando a livre iniciativa e a livre concorrência são 
respeitadas, a eficiência é simplesmente uma consequência natural (ideia de mão invisível): as 
empresas existentes num mesmo ramo da economia trabalham para que a maior parte dos 
clientes de determinado produto sejam seus. Para que isso seja possível, a empresa tem de ser 
eficiente, isto é, o seu processo produtivo tem de ser o melhor daquele setor econômico, vale 
dizer, a produção deve atender melhor o mercado e com menos custo. Eficiência é, portanto, 
fazer melhor e com o menor custo. 

A atuação estatal funciona como um sistema em que inexiste livre concorrência, devendo o 
consumidor (a sociedade e os indivíduos) se satisfazer com a única empresa que tem a 
credencial para atuar em certo ramo (realização de políticas públicas), não tendo como 
reclamar do padrão de eficiência, já que inexistem concorrentes. A não ser no caso em que o 
Estado afirma a sua ineficiência e possibilita, conforme critérios próprios de conveniência e 
oportunidade, que empresas privadas concorram para realizar determinadas políticas públicas. 
Aliás, apenas para fins de registro, há que se verificar como contrastam a ineficiência estatal e 
a eficiência de certas empresas privadas em casos paradigmáticos como a educação e a saúde. 

Ante esse quadro, a Administração Pública deve buscar, nos três âmbitos do Poder do Estado, 
especialmente a partir do Legislativo e do Executivo, criar mecanismos e também 
instrumentos que permitam uma alocação eficiente de recursos. Entende-se, aqui, que talvez a 
melhor opção seja adotar uma lista de necessidades humanas básicas ordenadas conforme o 
seu grau de prioridade para a sociedade ou determinado setor dela e alocar os recursos com a 
melhor relação custo-benefício que se puder alcançar no intuito de concretizar as necessidades 
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(direitos) consideradas prioritárias. Isso permite retomar dois temas já enfrentados aqui, isto é, 
possibilita dizer que a realização do mínimo existencial depende que o Estado possua uma 
reserva de recursos. 

Entretanto, alocar os recursos para promover o mínimo existencial ou o seu conteúdo 
essencial não significa o simples direcionamento, como se a concretização de cada direito não 
dependesse da concretização dos demais. Ao contrário, é preciso haver um planejamento dos 
gastos estatais. De aí que se não há recursos suficientes para concluir uma política pública, a 
sua realização deve ser iniciada[38] com o planejamento de que a próxima disponibilidade de 
recursos seja alocada de melhor jeito para sua conclusão, ou até mesmo para a sua eventual 
expansão[39]. O planejamento e a alocação, que deveriam ser ininterruptos, trazem a questão 
da irreversibilidade da concretização dos direitos fundamentais. Trata-se de uma vedação que 
estabelece que aquilo que já foi concretizado deve ser pelo menos mantido, em virtude do 
necessário respeito ao mínimo existencial ou ao seu conteúdo essencial, e, assim que possível, 
ser maximizado. Entende-se, então, a irreversibilidade como uma garantia cujo objetivo é 
manter a concretização de direitos, especialmente aqueles de natureza prestacional. E, neste 
sentido, há íntima relação entre a reserva do possível em sua acepção original e a vedação da 
reversibilidade da concretização de direitos fundamentais, já que ambas se referem àquilo que 
o indivíduo pode razoável e racionalmente exigir da sociedade[40]. 

A finalidade dessa característica intrínseca a todos os direitos fundamentais é evitar que a 
Administração Pública com suas decisões, ações e omissões cause uma situação de possível 
retrocesso social. Isto porque uma vez concretizados determinados direitos, eles passam a 
vincular o Estado à sua necessária manutenção (irreversibilidade da concretização) e 
impedem[41] que a Administração Pública aja com excesso, alocando desnecessariamente 
recursos, ou no sentido de promover a sua redução ou anulação, deixando de alocar recursos. 
Esses impedimentos geram duas vedações que a Administração Pública deve observar: uma é 
a proibição de excesso, outra é a proibição de proteção deficiente. Sob a vedação de excesso 
procura-se evitar que sejam alocados desnecessariamente recursos em políticas públicas 
satisfatoriamente realizadas em detrimento de outras políticas públicas que serviriam para a 
concretização de outros direitos que carecem de eficácia. Objetiva-se impedir que sob o 
argumento da irreversibilidade da concretização de certo direito não sejam destinados 
recursos suficientes para concretizar outros direitos. Pela vedação da proteção deficiente 
direciona-se a Administração Pública a um dever de dupla finalidade: manter uma destinação 
de recursos nem excessiva nem deficiente para a manutenção da eficácia de direitos já 
concretizados e alocar recursos para a concretização de todos os outros direitos que ainda 
carecem de concretização ou de concretização adequada. Em breve síntese, a Administração 
Pública tem o papel de elaborar, de implantar e de manter políticas públicas que concretizem 
com eficiência os direitos que se considerem prioritários, maximizem-nos e impeçam que o 
Estado influencie negativamente o exercício de direitos fundamentais pelas pessoas. 

A imperiosa necessidade de que o Estado cumpra com o seu dever fundamental, que terá 
sérias consequências sobre a concretização dos direitos fundamentais, faz com que sejam 
editados atos administrativos para a elaboração e execução de políticas públicas. 

Os atos administrativos são fundamentalmente atos jurídicos. Isto é, declarações de vontade 
unilaterais e com finalidade pública emanadas da Administração Pública e aptas a produzir 
efeitos jurídicos para a própria Administração, incluindo seus servidores, e para seus 
administrados[42]. Dentro dessa conceituação, destaca-se que os atos administrativos devem 
ter necessariamente finalidade pública, sendo considerado nulo todo ato que se desviar dessa 
finalidade. 
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A concretização dos atos administrativos pode ocorrer de variadas maneiras, mas, em geral, 
sempre culminará na realização de um serviço público. O conceito de serviço público varia de 
acordo com a conveniência de quem tenta lhe estabelecer as bases. Contudo, alguns elementos 
essenciais podem ser apontados: devem ser prestados pela Administração ou por quem atue 
em seu lugar, sujeitam-se às normas jurídicas e aos controles externo e interno e vinculam-se 
à finalidade pública em razão da qual são executados[43]. A conveniência deste trabalho 
sugere, então, uma conceituação estrita de serviço público, que, na verdade, acaba por ser a 
conceituação de políticas públicas: prestações estatais com o objetivo de concretizar direitos 
fundamentais. Neste sentido, o Estado, através de sua Administração Pública tem o dever de 
prestar políticas públicas para concretizar os direitos fundamentais. Portanto, uma primeira 
conclusão que se alcança é de que os atos administrativos dão origem às políticas públicas 
cuja finalidade está vinculada à concretização de direitos. 

Guardando essa conclusão, deve-se tratar sobre vinculação e discricionariedade dos atos 
administrativos. Diz-se que a distinção entre atos vinculados e atos discricionários tem a ver 
ou com o motivo (causação que enseja a prática do ato) ou com o objeto (resultado prático 
que se quer obter) ou com ambos porque são esses dois elementos que formam aquilo a que se 
chama mérito do ato administrativo. Sempre haverá mérito administrativo quando for 
realizada uma análise de custo-benefício pela Administração. Como se espera que sempre 
haja essa análise faz-se imperioso distinguir os dois tipos de atos. Uma premissa é básica: 
todos os atos administrativos são vinculados à finalidade pública. Como a finalidade é apenas 
um dos requisitos para a validade e eficácia dos atos administrativos é plenamente possível 
que um mesmo ato tenha finalidade vinculada e motivo e/ou objeto discricionário; aliás, a 
única combinação inviável é a de que todos os requisitos decorram de discricionariedade[44]. 

Afirma-se, então, que a competência para executar[45] - e não a competência para criar - atos 
administrativos pode ser vinculada ou discricionária. Todavia, não se pode dizer que haja uma 
relação antitética, e sim que há uma relativização da ideia de discricionariedade[46], já que 
não há um ato completamente discricionário - ou um ato desvinculado ou até mesmo 
arbitrário. Portanto, inexiste um ato administrativo discricionário desvinculado, o que existe é 
a possibilidade de que a Administração Pública decida, se a lei não dispuser em outro sentido, 
se a ocorrência de uma determinada situação é causa para a edição de um ato administrativo e 
determine, com respeito à finalidade do ato, qual o seu conteúdo. Assim, a discricionariedade 
tem a ver com como e com que meios a finalidade interesse público será atingida a partir da 
realização de um serviço público, isto é: que tipo de serviço público será executado, por quem 
e com qual resultado prático. 

Logo, possibilita-se à Administração Pública escolher dentro de padrões razoáveis de clareza, 
congruência e de custo-benefício que serviços prestar para concretizar direitos. Esta liberdade 
de escolha é conferida pelas normas jurídicas já estabelecidas, que delimitam o juízo (de 
mérito) administrativo ao mínimo a ser atingido, a fim de que o benefício público seja maior 
que o custo para alcançá-lo. E este mínimo é aquilo a que já se chamou de mínimo existencial 
ou, ainda, quando for o caso, seu conteúdo essencial, vedando-se a reversibilidade do que já 
foi concretizado, sempre através da alocação eficiente de recursos. É dever, pois, do Estado 
criar e executar serviços públicos baseado em um estudo prévio que revele o custo-benefício 
mais viável para a concretização de direitos. Entretanto, se a realização de serviços públicos 
fosse o único meio para a eficácia de direitos fundamentais, esta certamente estaria confinada 
em um campo muito restrito, o da atuação da Administração Pública e, quando muito, de seus 
delegatários. De aí que não são apenas os serviços públicos que servem à concretização de 
direitos, mas também as políticas públicas. 
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A expressão políticas públicas é mais abrangente que a expressão serviços públicos, já que se 
refere a um planejamento envolvendo um programa e que se executa através de atos 
administrativos que se consolidarão em serviços públicos[47]. O conceito de política pública 
pressupõe, pois, a harmonia entre as atividades desenvolvidas pela Administração e seus 
delegatários - que é o que se denominou anteriormente de serviços públicos - e pelas 
entidades privadas em prol da concretização de direitos. Essa possibilidade que o Estado tem 
de delegar e de permitir que empresas privadas atuem em seu auxílio cria-lhe deveres de 
regulamentação, de coordenação e de fiscalização, para que a prestação de tais serviços de 
interesse público seja mais eficiente e atenda aos valores sociais plasmados ou não no texto 
constitucional. 

A realização de políticas públicas está sujeita a controle especialmente no que diz respeito à 
relação custo-benefício gerada pela alocação de recursos, além dos controles de 
constitucionalidade, supralegalidade, legalidade e sobre o atendimento dos atos infralegais. 
No caso dos serviços compartidos, isto é, prestados livremente por empresas privadas, sem a 
necessidade de qualquer delegação pelo Estado, o controle sobre o custo-benefício, ou, ainda, 
sobre a eficiência do serviço de interesse público prestado será feito pelo mercado. Por 
exemplo, se uma escolha fornece o melhor ensino a um preço mais baixo que as concorrentes, 
se um plano de saúde oferece mais e melhores benefícios a um preço mais baixo do que seus 
concorrentes, a preferência do consumidor será pela instituição que lhe permita pagar o menor 
preço e ter os melhores (ou mais) benefícios. Além desse controle mercadológico, há que se 
considerar o controle estatal sobre a observância pelas empresas privadas das normas legais, 
regulamentares e constitucionais. Neste sentido, há que se verificar, por exemplo, se certa 
instituição de ensino segue todos os requisitos constitucionais para desfrutar de imunidade 
tributária, além do que se deve checar se ela cumpre a legislação sobre as diretrizes básicas da 
educação, e também as normas regulamentares que operacionalizam tudo isso. No caso dos 
serviços públicos e das políticas públicas, como a única concorrência existente ocorre apenas 
no procedimento licitatório, quando este existe, há, portanto, um controle mais burocrático, 
pois não é possível simplesmente trocar o fornecedor menos ou ineficiente por um que seja 
mais ou eficiente. Portanto, o controle não ocorrerá apenas pelos consumidores diretamente 
atingidos, mas também pelos atingidos indiretamente, já que, ao contrário do que ocorre no 
caso dos serviços compartidos, o dinheiro utilizado para a prestação de serviços públicos é de 
toda a sociedade, obtido através do cumprimento do dever social de pagamento de tributos. 

Tem-se, pois, o controle dos serviços públicos concretizadores de direitos, ou, ainda, como se 
encontra mais frequentemente na doutrina, o controle da Administração Pública, cujo 
objetivo é realizar o controle de eficiência da atividade estatal na alocação de recursos 
públicos, a fim de que sejam respeitadas as regras e finalidades que a ordem jurídica impõe a 
esta atuação[48], evitando-se ou corrigindo-se, com isso, alguns desvios que possam vir a 
ocorrer, como os desvios de finalidade dos atos administrativos, os desvios de recursos 
públicos, a aplicação excessiva ou deficiente de recursos em determinados serviços públicos, 
a ausência de planejamento prévio de custo-benefício, a manutenção de contratos onerosos e 
de serviços equivocados, dentre outros problemas. O controle deve partir, em primeiro lugar, 
do próprio Estado, que, ao produzir um ato administrativo, deve prestar atenção para que este 
atenda ao interesse público. Trata-se, aqui, do autocontrole da Administração Pública, ou 
controle interno, pelo que o Estado dá a seus cidadãos pelo menos uma certeza teórica de que 
o interesse público está sendo atendido e de que há planejamento de custo-benefício para 
alocação eficiente dos recursos públicos[49]. No controle de seus atos, a Administração pode 
tanto anulá-los ou revogá-los. A anulação de atos administrativos se dá quando se verificar 
que o ato é ilegal ou ilegítimo. Por sua vez, a revogação ocorrerá quando a manutenção do ato 
for inconveniente ou inoportuna para o interesse público, devendo-se resguardar os direitos 
adquiridos, já que, neste caso, os atos são legais e legítimos.  
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Além do autocontrole existe necessariamente o controle externo, já que é possível, na mais 
otimista das hipóteses, que o controle interno falhe. Como se depreende do nome trata-se de 
controle feito por agentes desvinculados da atividade administrativa do Estado. O controle 
legislativo ou político é uma das formas de controle externo. Ocorre que o Poder Legislativo 
tem certas competências exclusivas como, por exemplo, a fiscalização e o controle dos atos da 
Administração Pública, direta e indireta, a sustação dos atos normativos da Administração 
Pública que exorbitem suas funções e o julgamento anual das contas prestadas pelo Chefe do 
Executivo. E poderá também exercer, ao lado do Tribunal de Contas, o controle financeiro, 
isto é, fiscalizar todas as contas da Administração Pública. Outro tipo de controle externo é o 
controle jurisdicional ou judicial, pelo que se opera a apreciação quanto à legalidade ou à 
legitimidade dos atos administrativos[50]. Nesta senda, cabe ao Poder Judiciário tecer seu 
juízo podendo anular tais atos se eles estiverem eivados por alguma ilegalidade ou 
ilegitimidade. São várias as opções disponíveis na ordem jurídica para a correção judicial do 
comportamento, comissivo ou omissivo, administrativo. Podem-se citar como exemplos as 
medidas cautelares, as ações possessórias em geral, o habeas corpus, o mandado de 
segurança, o habeas data, o mandado de injunção, a ação popular, a ação civil púbica e a ação 
direta de inconstitucionalidade por ação ou por omissão. Cabe, também, o controle externo 
pelo Ministério Público, que pode, valendo-se de sua condição de fiscal do direito, efetuar o 
controle sobre a prestação de serviços públicos, a partir dos instrumentos que o ordenamento 
jurídico lhe confere para cumprir o seu papel, isto é, defender o interesse público. O 
Ministério Público atua ao lado do Poder Judiciário, mas a ele não se vincula. Suas funções 
básicas (e não as únicas) são zelar pelo efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos 
serviços públicos aos direitos fundamentais, promovendo as medidas necessárias para a sua 
concretização e promover a ação civil pública para a proteção dos interesses públicos. Por 
fim, cabe aos cidadãos efetuar, enquanto proprietários do interesse público e dos recursos 
públicos, o controle social, instrumento do que se convencionou chamar de participação (ou 
gestão) democrática da coisa pública. Com esse mecanismo os cidadãos hão de fiscalizar os 
atos administrativos em prol da defesa da concretização de seus direitos. Há pelo menos dois 
meios para o exercício desse controle, os direitos de petição e de reclamação relativos aos 
serviços públicos em geral e específicos para a concretização de direitos fundamentais. 

Neste sentido, verifica-se que o controle de políticas públicas é feito basicamente de três 
maneiras: pelo controle dos cidadãos (controle mercadológico de serviços compartidos e 
controle social de serviços públicos), pelo controle da Administração Pública (autocontrole ou 
controle interno) e pelo controle de outros setores do Estado desvinculados da Administração 
(controles político, financeiro, jurisdicional e pelo Ministério Público). Tudo isso visa uma e 
mesma meta: fiscalizar o cumprimento do dever estatal de concretizar direitos fundamentais. 

  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pode-se, pois, dizer que a relação jurídica estabelecida entre os indivíduos/sociedade e o 
Estado deve se pautar na confiança de que ambas as partes cumprirão com suas obrigações e 
que a elas será dada a igual oportunidade de fiscalizar e de controlar a maneira como as 
prestações são executadas. Assim, de um lado, os indivíduos/sociedade enquanto credores têm 
o direito de que os seus direitos sejam concretizados, e, como todo credor, devem financiar a 
atuação do devedor através do pagamento de tributos. Do outro lado, o Estado, enquanto 
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devedor, ao receber esse pagamento, deve transformá-lo em capital, gerindo-o e aplicando-o, 
para que possa investi-lo com eficiência na sociedade através da concretização de direitos 
fundamentais. Desta maneira, ante o exposto, é inevitável concluir que os deveres, além de se 
constituírem em um tema pouco enfrentado, são também condição essencial para a eficácia 
real dos direitos fundamentais. Ora, dos vários tipos de deveres existentes num sistema 
constitucional, foram escolhidos dois - dever social de pagar tributos (financiamento de 
direitos) e dever estatal de concretizar direitos (aplicar os recursos públicos) - para o fim de 
demonstrar o quão importante é a relação entre deveres e direitos e quão é necessário também 
o estudo daqueles. 
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UMA ANÁLISE JURÍDICA DAS POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS 
ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS SUSTENTÁVEIS 

 
AN ANALYSIS OF LEGAL PUBLIC POLICY ON SUSTAINABLE RENEWABLE 

ENERGY 
 
 
 

Mardonio Da Silva Girao 
 

RESUMO 
O presente artigo trata de uma análise jurídica das políticas públicas relacionadas ao setor 
energético brasileiro em matéria de energia renovável sustentável, com considerações em 
saber se as políticas públicas voltadas às energias renováveis guardam conformidade com o 
ordenamento jurídico, e busca a realização de direitos, que pretenda a concreção futura de 
valores consubstanciados no direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, no direito ao 
acesso à energia, no direito ao desenvolvimento sustentável, objetivando alterar as relações 
existentes, e assim, concretizar normas políticas específicas que são reconhecidamente 
necessárias à construção do bem-estar. E também aborda a idéia de que em todo processo de 
escolhas, a serem feitas pelo Estado para a definição de políticas públicas, deve-se reconhecer 
que a política pública surge em decorrência de uma construção normativa, tendo como 
estrutura de base o direito, o que é essencial à construção dos direitos fundamentais. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS; ANÁLISE JURÍDICA; ENERGIAS 
RENOVÁVEIS SUSTENTÁVEIS. 
 
ABSTRACT 
This article deals with a legal analysis of public policies related to the Brazilian energy sector 
on sustainable renewable energy, with considerations on whether the public policy on 
renewable energy store accordance with law, and seeks the realization of rights, which 
seeking the concretion of values embodied in the future right to the environment healthy and 
balanced, the right of access to energy, the right to sustainable development, aiming to change 
the existing relationship, and thus achieve specific policy rules that are known to be necessary 
for the construction of the well being. It also addresses the idea that in every process of 
choices to be made by the State to define public policies, we must recognize that public policy 
emerges as a result of a normative construction, with the basic structure of the law, it is 
essential to the construction of fundamental rights. 
KEYWORDS: PUBLIC POLICY; LEGAL ANALYSIS; RENEWABLE ENERGY 
SUSTAINABLE. 
 
 

  

1. POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Para uma abordagem inicial de políticas públicas, que contribua com as discussões que 
permeiam a presente análise, é pertinente e necessário saber a origem, onde e em que 
momento se dá a sua construção, o que compõe as políticas públicas, enfim, para uma melhor 
compreensão da sua dimensão e concepção. 
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Cristiane Derani [1] afirma que 'as políticas públicas têm sua origem nas relações de força de 
uma sociedade, e a resultante destas forças (vale dizer, dos diversos interesses antagônicos em 
debate) formará a política, conjunto de decisões tomadas no interior do Estado.' 

E as políticas são consideradas públicas, porque são empreendidas pelos agentes públicos 
competentes, que buscam instituir novas relações sociais, atingindo e modificando as já 
existentes. E é esse conjunto de ações promovidas e comandadas pelos agentes estatais, 
destinadas a alterar situações genéricas de vida em sociedade que compõe as políticas 
públicas. E complementa Derani [2], dizendo que estas políticas quando atingem relações 
econômicas, são políticas econômicas, quando se referem ao modo de vida em sociedade, são 
políticas sociais, que, dependendo do objeto, se tornam políticas educacionais, de saúde, etc. 
De fato, seguindo os preceitos constitucionais da Ordem Econômica, toda política econômica 
há de ser social. 

Pela exemplificação acima, observa-se que as políticas públicas buscam atender demandas 
específicas, de acordo com o objeto. Sua construção ocorre no ambiente estatal, e sua criação 
é, segundo Derani [3], uma resposta à necessidade de concretização de valores não existentes 
na sociedade, ou seja, que sua criação se dá a partir do reconhecimento de uma situação 
concreta, visando à concreção futura de valores não existentes. A finalidade é o norte pelo 
qual deve se guiar a política. Ela representa um valor, que está invariavelmente inscrito no 
texto constitucional, representando o fundamento último da atuação ética do Estado e da 
sociedade. A ação impositiva e coordenada para o alcance destes fins ocorre para preencher 
um ambiente em que tais valores não são buscados naturalmente. Afinal, a atividade de 
imposição de um conjunto de ações para o alcance de determinados valores só existe porque 
há a necessidade de rejeição e afastamento de uma ética existente e a construção de outra ética 
pautada no valor buscado. 

Sendo as ações das políticas públicas empreendidas por agentes públicos, e destinadas à 
sociedade, evidentemente que suas finalidades serão, necessariamente, sempre em 
atendimento ao interesse da coletividade, que é uma condição para tais políticas serem aceitas 
pelo direito. Ou seja, por constituírem ações movidas por agentes investidos de poder de ação 
estatal, devem corresponder à competência e ao conteúdo prescrito pelo direito. 

No processo de escolhas, a serem feitas pelo Estado, para a definição de políticas públicas, 
deve-se reconhecer, portanto, que a política pública surge em decorrência de uma construção 
normativa, tendo como estrutura de base o direito, o que é essencial à construção dos direitos 
fundamentais. Isto porque, como esclarece Cristiane Derani [4], 'as normas reguladoras da 
construção de políticas públicas são normas políticas, e a norma política é prescrição que traz 
os elementos para a construção da política pública. Como e por que meios. Ela trás programas 
e também prescreve condutas'. 

Então, para que uma política pública tenha efetividade, considerado o pressuposto que as 
políticas públicas surgem de construções normativas, é exigido que seus ciclos e elementos 
estejam em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente com a ordem 
constitucional. E, portanto, definindo-se política pública, temos, no entendimento de Cristiane 
Derani [5], como 'um conjunto de ações coordenadas pelos entes estatais, em grande parte por 
eles realizadas, destinadas a alterar as relações sociais existentes. Como prática estatal, surge 
e se cristaliza por norma jurídica. A política pública é composta de ações estatais e decisões 
administrativas competentes'. 

Seguindo o viés de natureza de ação governamental, conforme Maria Paula Dallari Bucci [6], 
políticas públicas constituem instrumentos de atuação, por parte do governo voltados ao 
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cumprimento dos objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados, sendo 
definidas pela autora como um programa ou quadro de ação governamental, porque consiste 
em num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, 
movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública 
ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito. 

Sendo a finalidade precípua das políticas públicas a de 'alterar as relações sociais existentes', 
isso acontece a partir da materialização dos objetivos expressos em normas políticas, por ser a 
norma política o começo de uma política. Em outras palavras, para Cristiane Derani [7] as 
políticas públicas são concretizações específicas de normas políticas, focadas em 
determinados objetivos concretos. A norma política é o início de uma política porque ela já 
anunciará o quê, como e para quê fazer. Política pública usa de instrumentos jurídicos para as 
finalidades políticas, isto é, toma os preceitos normativos para a realização de ações voltadas 
àqueles objetivos que se reconhecem como necessários para a construção do bem-estar. A 
realização de políticas públicas pelo Estado, concretizando preceitos constitucionais, perfaz o 
cumprimento de um dever. Da mesma forma que compete ao Estado a ação normativa [...], a 
ele também se impõe ação executiva. 

Admitida a participação da sociedade no processo decisório, ainda que dentro do espaço 
público organizado pelo Estado, Cristiane Derani [8] alerta que, mesmo esta sociedade tendo 
campo e competência para a realização de políticas públicas, isto não significa que será uma 
política pública democrática. Para a autora uma sociedade mais democrática, mais consciente, 
com instrumentos de maior participação, é uma sociedade em que a política pública conterá 
de maneira mais fiel a força decisória da sociedade. 

As políticas públicas em matéria de energias renováveis devem, na sua construção, guardar 
conformidade com o ordenamento jurídico, em especial com a ordem Constitucional, buscar a 
realização de direitos, que pretenda a concreção futura de valores consubstanciados no direito 
ao meio ambiente sadio e equilibrado, no direito ao acesso à energia, no direito ao 
desenvolvimento sustentável, objetivando alterar as relações, e assim, concretizar normas 
políticas específicas que são reconhecidamente necessárias para a construção do bem-estar. 

Conforme Paulo Bessa Antunes [9], a construção prática do Direito Ambiental demonstra que 
este, em grande medida, é fruto da luta dos cidadãos por uma nova forma e qualidade de vida. 
Sendo assim, as políticas públicas em matéria de energias renováveis devem materializar os 
objetivos expressos em normas políticas, fazendo uso de instrumentos jurídicos pertinentes. 

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

A crescente demanda por energia implica, a priori, interferência no meio ambiente, já que a 
produção de energia depende de utilização de recursos naturais, ou repercutem no meio em 
que se inserem, sendo o desenvolvimento sustentável o equilíbrio destes interesses. 

Para que se encontrem alternativas de transição funcional do setor energético que satisfaçam 
plenamente o novo paradigma ambiental, torna-se necessário o aperfeiçoamento evolutivo dos 
instrumentos legais que regem sua atividade, como tão bem assimilou o constituinte de 1988 
ao conceder tratamento especial ao meio ambiente, conforme dispõe o Capítulo 4 - Do Meio 
Ambiente, art. 225 da Constituição Federal de 1988, in verbis 'Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações'. 
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Como isso, tem-se a ascensão do direito a um meio ambiente sadio à categoria de direito 
fundamental, constituindo-se em direito material e, para tanto, em muitas situações, sendo 
mister a utilização de instrumentos que viabilizem a efetividade de tal prerrogativa. Nesse 
sentido, justifica-se a busca pelas alternativas energéticas renováveis sustentáveis, com 
participação, cada vez maior, na matriz energética brasileira. Resta saber o nível de 
efetividade do quadro normativo, se está em consonância com o ordenamento jurídico 
brasileiro. 

Para tanto, é necessário ver como se comporta a inserção da variável ambiental nas normas, 
pois ocorrendo tal representação, pode-se medir o interesse na produção e uso de alternativas 
energéticas renováveis sustentáveis. 

3. POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL: MUDANÇA FAVORÁVEL. 

No atual contexto, percebe-se que a política energética nacional tem passado por mudanças 
importantes. Devido à crise mundial do petróleo, numa perspectiva de escassez, e por conta 
das pressões políticas em torno do aquecimento global, a política energética tem buscado 
promover o uso de energias renováveis, e, com isso, tem-se revelado de grande relevância no 
sentido do país atingir as metas de desenvolvimento social e econômico sustentáveis. 

Em novembro de 1995, a Emenda Constitucional nº. 9/95 promoveu alterações nos parágrafos 
do art. 177 da Constituição federal, e proibiu a adoção de medida provisória para a 
regulamentação da matéria prevista nos incisos I a IV e dos §§ 1º. e 2º., do mesmo artigo. 

A partir desta alteração do texto constitucional houve uma flexibilização do monopólio do 
Estado brasileiro que mantinha em relação à pesquisa e exploração do petróleo, concedendo 
permissão da União contratar empresas privadas para realizar as atividades constantes dos 
incisos I a V do art. 177 da Carta Magna Brasileira, que antes eram consideradas atividades 
econômicas de exploração exclusiva da Federação. 

A mesma emenda nº. 9/95 incluiu o § 2º. ao artigo 177, estabelecendo a necessidade de lei 
complementar para a matéria e sobre o que a mesma deverá dispor, que tratará no mínimo por 
força da Constituição sobre: as garantias do fornecimento dos derivados de petróleo em todo 
o território nacional; as condições de contratação; e a estrutura e atribuições do órgão 
regulador do monopólio da União. 

Por conta desta previsão o Congresso Nacional editou a Lei nº. 9.478/97, cuja força é de lei 
complementar pelo fato de sua constituição ter sido prevista pela Carta Magna. A respectiva 
lei é considerada hodiernamente como a legislação basilar e norteadora à compreensão da 
Política Energética Nacional e ainda, instituiu a criação da Agência Nacional do Petróleo, 
posteriormente denominada como Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), alteração esta determinada pela Lei do Biodiesel (Lei nº. 11.097/05). 

A respeito da necessidade de regular, o Estado Brasileiro tem o dever constitucional de 
fiscalizar e regular as atividades econômicas, exercendo, portanto, o poder de polícia da 
economia, intervindo para diminuir as desigualdades, fomentando o desenvolvimento e a 
justiça social, pois, toda a ordem econômica, tida como um conjunto de princípios e regras 
regentes da economia, visa delimitar a área de atuação dos agentes econômicos, estando 
diretamente vinculada às opções políticas fundamentais do poder Constituinte. 

Nesse sentido, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), enquanto autarquia especial integrante 
da Administração Pública Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), 
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objetiva promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas 
integrantes da indústria do petróleo, tudo de acordo com o estabelecido na Lei nº. 9.478/97, 
regulamentada pelo Decreto nº. 2.455/98, definido nas diretrizes emanadas do Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) e em conformidade com os interesses do País. 

Na verdade, admite-se que a ANP se apresenta como o ente normatizador da política 
energética nacional e em conseqüência sobre o Biodiesel. 

3.1 PRINCÍPIOS DA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL. 

A Lei nº 9.478/97, com as alterações da Lei nº 11.097/05, ao tratar dos princípios e objetivos 
da Política Energética Nacional contempla todas as fontes de energia disponíveis, e, portanto, 
não se limita apenas às diretrizes relacionadas com a indústria do petróleo e derivados, mas, 
se dedica, também, ao gás natural, da energia elétrica, carvão e fontes alternativas, já 
descobertas ou a se descobrir. 

Outro destaque fica por conta da inclusão do inciso XII, feita pela Lei nº. 11.097, de 2005, 
determinando o incremento, socioeconômico e ambiental, da participação dos 
biocombustíveis na matriz energética nacional. 

Vejamos o art. 1º que delineia os princípios e objetivos a serem seguidos: 'As políticas 
nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes 
objetivos: (i) - preservar o interesse nacional; (ii) - promover o desenvolvimento, ampliar o 
mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos; (iii) - proteger os interesses do 
consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;(iv) - proteger o meio ambiente e 
promover a conservação de energia; (v) - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em 
todo o território nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; (vi) - 
incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural; (vii) - identificar as soluções 
mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País; (viii) - 
utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos 
disponíveis e das tecnologias aplicáveis; (ix) - promover a livre concorrência; (x) - atrair 
investimentos na produção de energia; (xi) - ampliar a competitividade do País no mercado 
internacional; (xii) - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação 
dos biocombustíveis na matriz energética nacional. 

Percebe-se na verdade uma reprodução dos princípios constitucionais que norteiam a 
República Federativa e a Ordem Econômica. Com relação aos princípios da Política 
Energética Nacional, a presente lei traça os respectivos princípios e objetivos fundamentais, 
estabelecendo um norte para o legislador e para o administrador por ocasião da elaboração e 
execução das políticas públicas voltadas ao aproveitamento racional das fontes de energia. 

Desta forma, a lei ratifica a necessidade de observância sistemática do ordenamento jurídico 
pátrio, adequando as normas legais à supremacia constitucional. Tal reforço fica bem claro 
quando institui como objetivos das políticas nacionais (para o aproveitamento racional das 
fontes energéticas), a promoção do desenvolvimento e da livre concorrência; a preservação do 
interesse nacional; ampliação do mercado de trabalho; proteção dos interesses do consumidor 
e do meio ambiente e a garantia do fornecimento de derivados de petróleo em todo o território 
nacional. 

Os princípios, especialmente os voltados à proteção ambiental e ao aproveitamento racional 
das fontes energéticas, se coadunam com a idéia do desenvolvimento sustentável incorporada 
no nosso ordenamento jurídico. 
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4. A LEI DO PETRÓLEO E A ENERGIA RENOVÁVEL BIODIESEL. 

Neste cenário, a Lei nº. 9.478/97, devidamente conhecida como "Lei do Petróleo", constitui-
se como marco regulador de importante valor à estruturação do mercado. 

Cabe, então, uma análise de alguns de seus dispositivos e premissas, especialmente porque as 
premissas para a elaboração da referida lei, dizem respeito às mudanças acontecidas em 
decorrência da reforma pela qual o Estado Brasileiro, deixando uma política intervencionista 
com o estado sendo um agente atuante na economia nacional, para uma política neoliberal, em 
que o estado faz intervenções na economia para regulá-la. Por isso, foi realizada a 
flexibilização do monopólio do Petróleo e editada a lei ora em análise, colimando na 
regulamentação do setor energético nacional. 

A Lei do Petróleo, ainda que trate principalmente do energético que lhe concede o nome, a ele 
não se limita. Ao preocupar-se dos princípios e objetivos da Política Energética Nacional 
contempla a generalidade das fontes energéticas existentes e disponíveis, portanto, cuida tanto 
das diretrizes voltadas à indústria do petróleo, como, também, relativas à do gás natural, 
energia elétrica, carvão e fontes alternativas de energia, já descobertas ou a descobrir. 

Com a Lei do Biodiesel (Lei nº. 11.097/05), a Lei do Petróleo, mesmo que de forma 
incipiente, trouxe à baila alguns dispositivos condizentes com os biocombustiveis (no caso, o 
biodiesel), apesar de que os dispositivos constantes deste instrumento legal darem mais ênfase 
à indústria do petróleo, o que facilmente se explica, devido à importância e o grau de 
maturação da indústria do Petróleo no cenário nacional. 

Interessante é que ao abordar a Política Energética Nacional, a Lei do Petróleo limitou-se a 
delinear os seus princípios e objetivos fundamentais, guiando o legislador e o administrador 
na constituição e execução das políticas públicas. Com isso, destaca-se o fato que, conforme 
Paulo Bonavides (2003): hoje os princípios apresentam hegemonia axiológica, convertidos 
em pedestais normativos sobre os quais se assentaria todo o edifício jurídico. Em outras 
palavras, os mesmos seriam a base normativa no qual se assentaria o regramento sobre 
determinado tema. Inegável, pois, é a relevância de destacarem-se os princípios da Lei do 
Petróleo que se relacionam direta ou indiretamente com a Política Nacional para o Biodiesel. 

4.1 A POLÍTICA NACIONAL PARA O BIODIESEL. 

No atual contexto de mudanças que tem passado a política energética nacional, o biodiesel 
tem se destacado como alternativa para obtenção de uma matriz de combustíveis limpa e 
renovável. Isso, porque há argumentos favoráveis e motivos que ligam o biodiesel ao interesse 
nacional. Numa apreciação da Política Energética Nacional com o biodiesel, Yanko Marcius 
de Alencar Xavier [10] destaca que 'por ser uma energia limpa e economicamente bastante 
viável; ao interesse do consumidor, visto que a conseqüência prática a utilização da matriz 
energética em estudo é a diminuição do preço do diesel e da poluição, sendo pois o 
consumidor final um dos maiores interessados por esta nova matriz; incomensurável se faz a 
relação entre o biodiesel e a preservação do meio ambiente, tendo em vista que ele, tal qual 
ocorre com o álcool, acaba por consumir a poluição que é jogada ao meio ambiente; utilizar 
fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis 
e das tecnologias aplicáveis, sendo o biodiesel uma forma não tradicional e ainda uma 
novidade implantada paulatinamente, para que se possa desenvolver uma melhor tecnologia 
em relação a ele - grande investimento em pesquisa e desenvolvimento - e se analisar qual 
seria o melhor substrato vegetal a ser utilizado para a fabricação do biodiesel; a utilização 
desta matriz energética atrai forte investimento para sua produção, por ser algo novo e que 
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será em breve rentável; o incremento do biodiesel aumenta também a competitividade do país 
no mercado internacional, pois o biodiesel, com mesmo potencial de produção energética do 
diesel tradicional, faria com que o país exportasse não só o seu produto, mas também - o mais 
importante - sua tecnologia de forma a atrair divisas ao país o que aumentaria em muito a 
competitividade do país no cenário internacional'. 

Com a edição da Lei nº. 11.097/05, um princípio foi acrescido à Lei do Petróleo, afirmando 
que constituem princípios e objetivos da política energética nacional o incremento, em bases 
econômicas, sociais e ambientais, e a participação do biocombustível na matriz energética 
nacional, dentre eles o biodiesel. Isto tudo, devido à tendência nacional de diversificação da 
matriz energética, objetivando reduzir a dependência do país a uma determinada fonte de 
energia, e tendo o biocombustível, a primeiro momento, como uma solução viável para a 
diminuição da carência nacional de diesel, e em conseqüência do Petróleo. 

A Lei do Petróleo (Lei nº. 9.478/97), ao dispor que as políticas energéticas visarão ao 
aproveitamento racional dos recursos disponíveis (art. 1º, caput) e à proteção do meio 
ambiente e conservação de energia (art. 1º, IV), o legislador procurou garantir o 
desenvolvimento sustentável da atividade. 

De igual importância, há outras alterações que a lei do biodiesel implementou na lei do 
petróleo, como o artigo 3º, IV que acrescentou como responsabilidade do Conselho Nacional 
de Política Energética a função de propor medidas para estabelecer diretrizes para programas 
específicos de biocombustíveis, e também, a definição a ser considerada legalmente para os 
conceitos de Biocombustível e Biodiesel, acrescidos pelo artigo 4º. 

Importante é que a Lei do Biodiesel, responsável pela alteração de alguns aspectos da lei do 
petróleo, surgiu num contexto de valorização das fontes alternativas energéticas e de 
valorização da energia chamada de "limpa", elevando tal tipo de energia a uma das 
prioridades nacionais, não sendo sem propósito que a já respectiva lei alterou inclusive o 
nome da agência reguladora do setor petrolífero, ampliando sua competência e relevância, 
passando assim a Agência Nacional de Petróleo a se denominar Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). E, tendo como diretrizes a implantação de 
um programa sustentável, que promova inclusão social, com garantia de preços competitivos, 
qualidade e suprimento, e produzindo o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e 
em regiões diversas, é que surge o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 
(PNPB), oferecendo eco às políticas públicas do setor energético. 

4.2 O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DE BIODIESEL (PNPB). 

Com relação ao PNPB, serão analisadas medidas provisórias, leis e atos normativos, todos 
correspondentes ao interesse de promoção e incentivo à produção e uso do biodiesel, 
objetivando a inserção desse biocombustivel na matriz energética brasileira. As políticas 
públicas tendem a se mostrar mais efetivas do que as normas jurídicas isoladamente, e por 
isso, devem ser bem formuladas, e necessariamente, precisam estar em consonância com o 
ordenamento jurídico. 

4.3 AS MP'S 214/04 e 227/04. 

As medidas provisórias nº. 214/04 e 227/04, tem sido consideradas uma espécie de gênese do 
PNPB, reconhecida pelas alterações que promoveu em leis. A Medida Provisória nº. 214/04 
(que através do Projeto de Lei de Conversão nº 60, resultou na Lei Federal nº. 11.097/05), 
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ainda que se constituía na referência de mérito de ter sido a responsável pela introdução do 
biodiesel na matriz energética braseira, é concisa, resumindo-se a três artigos. 

Promoveu alterações nas Leis Federais nº. 9.478/97 [11] e 9.847/99 [12], com modificações 
que vão de definições técnicas (o termo "biodiesel", no art 6º, XXIV), competências novas 
conferidas à Agência Nacional do Petróleo - ANP (artigo 8º, XIV), ambas na Lei Nº. 
9.478/97, até a alteração da natureza do abastecimento nacional, considerando-o como de 
utilidade pública e que, relativo aos biocombustíveis, abrange as atividades de "produção, 
importação, exportação, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, comercialização, 
avaliação de conformidade e certificação do biodiesel" (inciso II), bem como atividades de 
"comercialização, distribuição, revenda e controle de qualidade de álcool etílico combustível" 
(inciso III), feita na Lei Nº. 9.847/99. 

Pelo exposto, vê-se que a referida MP não tratou de temas, como, os benefícios sociais 
regionais possíveis com o cultivo das oleaginosas para produção de biodiesel em regime de 
agricultura familiar, assim como da produção por cooperativas de pequenos produtores; a 
abertura de linhas de credito específicas em bancos oficiais de incentivo ao biodiesel, 
silenciando, também, quanto à escolha da específica rota da tecnologia de produção [13], e 
com relação à obrigatoriedade e o volume de adição de óleo vegetal ou residual na 
composição do biodiesel. 

Com relação à Medida Provisória nº. 227/04 (convertida na Lei nº. 11.116/05), houve uma 
preocupação principal com o a arrecadação emanada das atividades de importação e produção 
de biodiesel, e, para isso, os dispositivos deste mandamento impõem aos produtores e 
importadores, a obrigação de manter registro especial perante a Receita Federal. 

Outro aspecto tratado pela referida MP, dz respeito à incidência e às alíquotas [14] das 
contribuições para o PIS/PASEP [15] e da COFINS [16] sobre as receitas decorrentes da 
venda do biodiesel, que sofrerão diminuição ou elevação de acordo com critérios de espécies, 
produtor-vendedor e região. O possível maior beneficiário com redução de alíquotas é o 
agricultor familiar integrante do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF). 

Objetivando atribuir mais exercício ao poder regulamentar à ANP, esta MP confere-lhe a 
responsabilidade de definir "os termos e condições e marcação do biodiesel, para sua 
identificação" (art. 11, I) e de estabelecer "o percentual de adição do biodiesel ao óleo diesel 
derivado de petróleo, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Política Energética - CNPE" (art. 11, II). 

4.4 AS LEIS 11.097/05 E 11.116/05. 

A Lei nº. 11.097/05 que resultou da conversão da MP nº. 214/04, alterou outros dispositivos 
das Leis nº?. 9.478/97 e 9.847/99, além das alterações feitas nestas leis pela mesma MP nº. 
214/04. Como já mencionado na abordagem da Política Nacional para o biodiesel, esta MP 
inova ao impor que o aproveitamento racional das fontes de energia deverá "incrementar, em 
bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz 
energética nacional" (artigo 1º). A presente lei, no seu art. 2º, inciso IV, atribuiu ao CNPE a 
atribuição para estabelecer diretrizes para programas específicos, como os relativos ao uso de 
biocombustíveis, trouxe nova definição aos termos biocombustiveis [17] e biodiesel [18], e 
conferiu nova titulação à ANP, passando a se chamar de Agencia Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis. 
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Por conta do Poder regulamentar concedido à ANP pela Lei nº. 9.478/97, a presente lei, ora 
em comento, confere-lhe, pelo artigo 8º, incisos I, IX, XI, XVI, XVII e XVIII, novas 
competências em torno dos mecanismos de regulação, contratação e fiscalização das 
atividades econômicas integrantes da indústria do biocombustível, que envolvem a produção, 
importação, exportação, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização. 

Com isso, tem-se o cumprimento de práticas consideradas positivas, priorizando a qualidade, 
a conservação e o uso racional dos biocombustíveis, aliado à preservação do meio ambiente. 

Não menos importante, o legislador se preocupou com a pesquisa cientifica e o 
desenvolvimento tecnológico aplicados aos biocombustíveis, e por isso a referida lei destinou 
ao Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT) parte da arrecadação dos royalties. 

No que diz respeito às alterações na Lei nº. 9.847/99, além do realizado pela MP nº. 214/04, 
há o estabelecimento de adição progressiva de fração de biodiesel ao diesel, considerandos os 
patamares de 2% (biodiesel B2) e 5% (biodiesel B5), com possibilidade, segundo 
normatização da ANP, de empregar diferentes percentuais, inclusive o biodiesel integralmente 
(B100), mediante outorga da ANP, como a autorização ANP 438, de 17/09/2010 [19]. Ainda, 
a presente lei (11.097/05) determinou que recursos da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (CIDE) têm possibilidade de serem usados para a promoção e 
desenvolvimento de projetos voltados à produção de biocombustíveis. 

Nota-se que a Lei nº. 11.097/05 demonstrou preocupação com a qualidade do meio ambiente, 
tendo como foco a diminuição dos poluentes relacionados à indústria de petróleo, gás natural 
e derivados, ratificando, assim, a importância do fator ambiental, e, portanto, constituindo-se 
em instrumento jurídico que subsidia a política energética nacional e os mecanismos de 
introdução de energias renováveis no setor automotivo. Nesse sentido, a referida lei atende 
aos princípios e objetivos da política energética nacional, com o incremento, em bases 
econômicas, sociais e ambientais, e a participação do biocombustível na matriz energética 
nacional, nesse caso o biodiesel. 

No ano de 2005, além da chegada da Lei nº. 11.097/05, foi sancionada a Lei nº. 11.116/05, 
resultante da conversão da MP nº. 227/04. O objetivo principal desta lei é a de exigir 
providências quanto ao registro dos agentes produtores e importadores de biodiesel, cujas 
atividades devem ser promovidas exclusivamente por pessoas jurídicas constituídas segundo a 
legislação brasileira [20], e dispor sobre a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS sobre as receitas decorrentes da venda desse produto. 

Com relação à tributação, a exemplo como ocorre com outros combustíveis, a lei criou um 
regime especial de apuração e recolhimento das contribuições supracitadas [21], concedendo 
ao Poder Executivo a possibilidade de reduzir as alíquotas específicas, que poderá acontecer 
em razão da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel, do produtor-vendedor ou da 
região de produção, com possibilidade da combinação dos três fatores. Vale dizer que tais 
critérios de redução de alíquotas não se aplicam sobre as receitas decorrentes da venda de 
biodiesel importado. 

Para isso, a Secretaria da Receita Federal poderá expedir normas complementares relativas ao 
chamado Registro Especial e à realização das exigências a que estão submetidos os 
importadores e produtores de biodiesel, cuja delegação tem alcance, inclusive, de a SRF 
estabelecer valor mínimo de capital integralizado e condições quanto à idoneidade fiscal e 
financeira dos contribuintes, sócios e diretores, bem como, a qualquer tempo, poderá cancelar 
o Registro Especial, caso ocorra alguns dos fatos [22] constantes no artigo 2º da referida lei. 
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A exemplo da Lei nº. 11.097/05, a referida lei em comento trás, em seu artigo 13, um 
importante fator ambiental, ao enunciar que a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), a partir da adição de biodiesel ao óleo diesel de origem fóssil em veículos automotivos 
e em motores de unidades estacionárias [23], se dará mediante os projetos do tipo 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), no âmbito da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC). 

Ainda que esta enunciação não acrescente detalhes, percebe-se que, a exemplo do 
estabelecido na 11.097/05, as determinações desta lei (11.116/05) se dirigem, também, às 
atividades que envolvem a produção e importação de biodiesel no País, entendendo que 
merecem tratamento especial, objetivando, assim, assegurar a aplicação de objetivos pré-
determinados nos princípios e diretrizes estatuídos em texto normativos, cuja finalidade é a de 
vincular os órgãos do Poder Público à sua observância, e assim, a efetivação de uma política 
nacional de energia fomentadora de desenvolvimento das AERS. 

Aqui, a lei, ao conceder tratamento diferenciado e especial, com o reconhecimento das 
diferenças entre produtores, matérias-primas e regiões, busca atender os Princípios e 
Objetivos Fundamentais Constitucionais de promover o desenvolvimento com redução das 
desigualdades regionais, bem como, de consubstanciar a Política Energética Nacional, quanto 
ao incremento, em bases econômicas, sociais e ambientais, da participação de AERS na 
matriz energética nacional, como é o caso do biodiesel. 

5. O CASO DO BIOCOMBUSTÍVEL 'ETANOL' - O PROÁLCOOL. 

Trata-se do etanol combustível ou álcool etílico combustível, que pode ser produzido a partir 
de diversas fontes vegetais, mas é a cana-de-açúcar que oferece mais vantagens energéticas e 
econômicas. O Brasil só produz etanol de cana [24]. Os automóveis que circulam em todo os 
país utilizam dois tipos de etanol combustível: o hidratado, consumido em motores 
desenvolvidos para este fim, e o anidro, que é misturado à gasolina. Desde o ano de 2007, 
com a publicação da Portaria 143/07 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), a gasolina vendida no Brasil contém 25% de etanol combustível anidro. Em 2009, o 
consumo deste biocombustível ultrapassou o da gasolina. 

Fazendo uso do seu poder regulamentador, a ANP, através da Resolução nº 36/2005, tornou 
obrigatória a adição de corante de cor laranja ao etanol anidro, objetivando combater fraudes, 
tais como a adição de água ao etanol anidro para ser vendido como hidratado, cuja mistura é 
conhecida como "álcool molhado" [25]. O Proálcool [26] foi criado pelo Decreto-lei nº 
76.593/75, e foi uma iniciativa do governo federal para enfrentar os sucessivos aumentos do 
preço do petróleo. Seu objetivo era garantir o suprimento de etanol no processo de 
substituição da gasolina, cuja meta principal apoiar o desenvolvimento tecnológico da 
indústria sucroalcooleira. Programado para duas fases, sendo a primeira, até 1979, com ênfase 
na produção de etanol anidro para ser misturado à gasolina, e a segunda, o foco passou a ser o 
etanol hidratado, usado puro em motores adaptados para o combustível. 

No período de 1983 e 1988, quase 100% dos automóveis comercializados no Brasil eram 
movidos a etanol. Ocorre que, ao final dos anos 1980, quando os preços do petróleo iniciaram 
uma queda, a produção do etanol hidratado despencou, e, com isso, ao fim da década de 90, 
somente aproximadamente 1% dos carros vendidos eram dotados de motores a álcool [27]. 
No entanto, o Programa tornou viável a continuidade do abastecimento de combustíveis 
automotivos baseados no uso da biomassa, no caso a "cana-de-açúcar", com o incentivo à 
produção de álcool nas unidades açucareiras e destilarias independentes, e, através de 
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financiamento, com o fomento ao desenvolvimento de motores apropriados pela indústria 
automobilística, e de uma extensa rede de distribuição do combustível. 

Vale o destaque, quanto aos avanços significativos, com ganhos de ordem socioeconômico e 
ambiental, com a geração de eletricidade a partir de bagaço de cana [28]. E mesmo com a 
ocorrência no mercado de várias flutuações conjunturais, o etanol manteve-se como 
importante componente na matriz energética brasileira, uma vez que passou a ser misturado à 
gasolina em percentuais de até 25% [29]. 

Num movimento de acomodação mediante às tendências do mercado energético, a indústria 
automotiva brasileira passou a produzir, em grande escala, veículos bicombustíveis, 
conhecidos como os modelos flex, garantindo o escoamento da produção de etanol e 
ampliando a liberdade de escolha dos consumidores. Atualmente, o álcool tem recebido 
reconhecimento internacional, e tem sido considerado como uma das possíveis alternativa 
para as soluções dos problemas ambientais, apontado como um dos melhores candidatos a ser 
apoiado com políticas de financiamento (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL), 
segundo o estabelecido no Protocolo de Quioto. 

6. PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 
ELÉTRICA (PROINFA). 

Na esteira do novo paradigma ambiental, o Governo brasileiro, na promoção de energias 
renováveis, por meio da Lei nº 10.438/02 [30], regulamentada pelo Decreto nº 4.541/02, 
instituiu o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e a 
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), além de disciplinar a expansão da oferta de 
energia elétrica emergencial, com recomposição tarifária extraordinária e dispor sobre a 
universalização do serviço público de energia elétrica. 

Observando o período entre a publicação da lei e a edição do respectivo decreto 
regulamentador, percebe-se que, neste caso do PROINFA, o Governo demonstrou uma 
atenção com a questão energética, e logo providenciou a regulamentação, o que nos permite, 
desde já, antecipar um comentário, qual seja, de que se trata de uma escolha acertada visando, 
dentre outros, atender ao desenvolvimento das fontes alternativas de energia. 

Segundo Laura Porto, o PROINFA tem como objetivos [31] diversificar a matriz energética 
brasileira, aumentando a segurança no abastecimento; valorizar as características e 
potencialidades regionais e locais, com a criação de empregos e capacitação e formação de 
mão-de-obra; e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. 

O art 3º da referida lei institui as bases do programa, que estão divididos em duas etapas, 
sendo que na primeira etapa o foco é contratação da capacidade de mais energia, e na segunda 
etapa, a utilização dessa capacidade para fornecimento de energia aos consumidores finais na 
razão de 10% do consumo anual em 20 anos entre pequenas centrais hidroelétricas, energia 
eólica e biomassa. 

Percebe-se ter sido um mecanismo acertado de incentivo adequado às fontes alternativas de 
energia, pois se constitui em elemento crucial para a inserção destas modalidades de fontes na 
MEB. Com isso, certamente, o Governo avançou, estabelecendo um marco institucional com 
as criações: PROINFA e CDE. Resta verificar a eficácia de tal promoção, enquanto 
realizadora de suas pretensões. Ainda que a referida lei represente uma boa perspectiva de 
implementação de um programa específico de incentivo às fontes alternativas de energia no 
Brasil, há de se reconhecer a complexidade do seu texto, que é extremamente complexo e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8742



abrange vários assuntos simultaneamente, sendo, pois, pouco preciso acerca dos temas 
principais que norteiam a criação do PROINFA e da CDE. 

Entre os principais temas relacionados ao PROINFA, a Lei 10.438/02 aborda a forma de 
aquisição de energia, a determinação dos preços e a definição de produtor autônomo 
independente. Relativamente à CDE, a referida Lei destaca a forma de composição da 
alocação dos recursos dessa conta. 

No seu art. 3º, a Lei nº 19.438/02, definiu como principal objetivo o de 'aumentar a 
participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes 
Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e 
biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional', o que atende à demanda de inclusão 
social aliada ao fomento aos programas de empreendedorismo, em especial, se conjugar este 
objetivo com as pretensões constantes em outros programas, como o Programa Nacional de 
Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), que, também, contempla a questão socioeconômica de 
inclusão social. Percebe-se que houve problemas relacionados às regulamentações do 
Programa, considerando um grande universo de leis e decretos que alteraram os dispositivos 
da Lei nº 10.438/02, que criou o PROINFA, gerando uma confusão generalizada por falta de 
melhor planejamento e adequado acompanhamento. 

7. "PRÉ-SAL" E AS ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS RENOVÁVEIS 
SUSTENTÁVEIS. 

Inquietações apenas, neste atual momento, a saber como se comportarão as políticas públicas 
de energias renováveis já existentes, frente às perspectivas com a descoberta do Pré-sal. 

O Brasil, considerado o país com maior potencial de energia renovável do mundo, teria 
condições de investir simultaneamente no petróleo e no desenvolvimento dos 
biocombustíveis? 

Haverá chance de se manter, e até mesmo de ampliar, as políticas públicas voltadas às 
energias renováveis, que assegurassem um crescimento constante da participação desta 
modalidade energética na Matriz Energética Brasileira, considerando o fato de que, com a 
descoberta da camada do "Pré-sal", o Brasil poderá se tornar um grande produtor, e um dos 
maiores exportadores de petróleo, o que proporcionaria uma vantagem econômica, com 
efeitos de ganhos sociais? 

Com a possibilidade de se ter uma divisão mais eqüitativa dos rendimentos para todas as 
regiões e estados brasileiros, decorrentes da exploração, produção e comercialização a partir 
do incremento das reservas de petróleo da camada do "Pré-sal", não estariam os programas, 
projetos e planos em andamento endereçados ao incentivo à produção e uso de energias 
renováveis no Brasil, ameaçados pelo desinteresse de produtores e usineiros, diante de 
possíveis perdas econômicas, caso o País consiga uma auto-suficiência no petróleo? 

8. ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL. 

Uma análise das questões pertinentes ao desenvolvimento sustentável, suas possibilidades 
frente ao delineamento dos dispositivos constitucionais de ordem econômica e ambiental, com 
abordagem também dos aspectos tributários, no caso do biodiesel. Para isso, uma análise dos 
dispositivos Constitucionais, em saber das relações entre a necessidade de desenvolvimento 
econômico e social e a necessidade de proteção ao meio-ambiente, direitos assegurados pela 
Constituição Federal. 
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A possibilidade de expressão de um desenvolvimento sustentável como princípio de caráter 
constitucional, norteador para os conflitos possíveis de acontecer dentro da própria 
Constituição Federal, especialmente entre os princípios abarcados por ela. Uma compreensão 
acerca das possibilidades da atividade econômica se realizar de uma forma legítima, 
respeitando o princípio do desenvolvimento sustentável, com base na defesa do meio 
ambiente meio e aos demais relacionados na Constituição. 

A idéia do desenvolvimento sustentável permear as políticas públicas do setor energético, 
conduzindo a uma viabilidade das energias renováveis na matriz energética brasileira. As 
condições dos mecanismos tributários, no caso do biodiesel, com aplicação de instrumentos 
fiscais, como a isenção tributário como incentivo à promoção e desenvolvimento da produção 
e uso deste biocombustivel. 

8.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ORDENAMENTO JURÍDICO E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Como já é sabido, desde os anos 1970, iniciaram-se discussões acerca da necessidade de 
conciliação do desenvolvimento e crescimento econômico com a preservação e conservação 
de um meio ambiente considerado saudável. Sobre a possibilidade de se alcançar por meio de 
um desenvolvimento sustentável, há, em outro capítulo deste trabalho, conceitos e explicações 
abordados que nos autoriza e é conveniente um breve comentário, especialmente pela 
pertinência ao tema, aqui, em discussão. 

O termo "desenvolvimento sustentável" foi utilizado pela primeira vez no documento "A 
Estratégia Mundial para a Conservação" - sob o patrocínio e supervisão do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA - ONU) [32], em que tratava da manutenção 
da vida no planeta e a preservação da diversidade biológica. 

Antes, em 1972, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, havia sido aprovada a Declaração de Estocolmo [33], cujo documento, apesar de 
não cunhar no corpo do seu texto a expressão "desenvolvimento sustentável", foi o primeiro a 
inserir a questão e a dimensão ambiental como condicionante e limitante às propostas de 
modelo tradicional de crescimento econômico e de uso dos recursos naturais na agenda 
política internacional. 

Como decorrência da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (criada 
pela ONU), dois anos depois foi elaborado o Relatório Brundtland, que consubstanciou as 
críticas ao então modelo de desenvolvimento adotado pela maioria dos países 
industrializados, inovando e lançando o conceito de desenvolvimento sustentável, que 
objetiva satisfazer as necessidades do presente sem prejudicar ou comprometer a capacidade 
de as futuras gerações terem como satisfazer suas necessidades próprias. 

A conclusão deste processo ocorreu na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (CNUMAD), que é conhecida como Rio-92. Ali foi elaborada e aprovada 
a Agenda 21, o documento que endossou e ratificou o conceito fundamental de 
desenvolvimento sustentável. 

O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 tem como um dos objetivos fundamentais da 
República o de garantir o desenvolvimento nacional, que é considerado, seguramente, 
qualificado como princípio constitucional impositivo e norma de cunho objetivo. 
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Vale ressaltar que a idéia de desenvolvimento conduz a uma dinâmica social permanente, pois 
se trata de um processo que objetiva elevar (e melhorar) os níveis econômico, social, cultural 
e ambiental, já que desenvolvimento é diferente de crescimento, e é preciso mais do que um 
processo simplesmente quantitativo, mas, certamente, qualitativo, que contemple o próprio 
crescimento. 

Na Carta Maior de 1988, os quatro primeiros artigos estabelecem os princípios fundamentais. 
Ao lado do preâmbulo da Constituição, são estes princípios que constituem o embasamento da 
ordem jurídica brasileira. A diretriz política adotada pelo País está no artigo 3º. 

Com relação à esta questão, José Afonso da Silva [34] que, segundo ele, os princípios 
constitucionais têm uma dimensão e natureza funcional de programa de ação, com funções 
dirigente, impositiva e determinante, impondo aos poderes públicos, em geral, ações, 
atividades e programas que necessariamente devem, de todas as formas, encontrar a sua 
realização, exatamente por que essas tarefas são determinações e imposições normativas e 
constitucionais, isto é, constituem-se em núcleo fundamental da Constituição Dirigente. 

Quando se estabelecem relações entre a necessidade de desenvolvimento econômico e social e 
a necessidade de proteção ao meio-ambiente (direitos assegurados pela Constituição Federal), 
fica evidenciado que em caso de ocorrência de situações difíceis necessitará de utilização de 
meios e técnicas de ponderação e, também, de razoabilidade para assegurar a efetividade do 
mesmo texto constitucional. 

Entre os vários dispositivos da Constituição que tem como proposta regrar o assunto do 
desenvolvimento sustentável, o artigo 170, VI destaca-se pela sua relevância, no contexto 
deste estudo. Diz o artigo: 'A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: (...); VI - defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (...).' 

Tal dispositivo considera a defesa do meio ambiente um dos princípios da ordem econômica. 
Celso Ribeiro Bastos [35] expõe 'ser justamente a defesa do meio ambiente um dos problemas 
mais cruciais da época moderna, uma vez que os níveis de desenvolvimento econômico, 
acompanhados da adoção de práticas que desprezam a preservação ambiental, colocam em 
perigo a própria sobrevivência do homem'. 

A Constituição Federal Brasileira, guiada pelo conceito de desenvolvimento sustentável 
estabelece em seu artigo 225, que diz 'Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.' 

O destaque deste artigo fica por conta da dimensão de ação de defesa e responsabilidade, 
abrindo espaços à participação e atuação de todos com ações voltadas à preservação e à defesa 
ambiental, determinando ao Poder Público e à coletividade o dever em defender o meio 
ambiente, posicionando-o como um direito fundamental de todos os cidadãos, e, também, 
amplia o rol das ações judiciais possíveis na tutela ambiental. 

É importante destacar, entretanto, que a legislação ambiental não objetiva inviabilizar as 
atividades econômicas, mas somente retirar do ambiente mercadológico aquele agente 
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poluidor que por enquanto não averiguou que os recursos ambientais são possíveis de acabar e 
que o bem ambiental é um bem de uso comum do povo. 

Assim, o art. 170, VII, além da proteção ao meio ambiente, consagra o princípio da redução 
das desigualdades regionais e sociais. Diz assim: 'A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...); VII - 
redução das desigualdades regionais e sociais; (...)'. 

Depreende-se, de tal disposição, que todos os benefícios decorrentes do desenvolvimento 
econômico, bem como, todas as estruturas normativas instituídas para servir de fundamento 
ao crescimento, precisam perseguir também a redução das desigualdades em todas as regiões 
do Brasil, buscando, por meio de incentivos e, principalmente, de políticas públicas, diminuir 
as diferenças regionais. Isto se coaduna com a respectiva redução (das desigualdades 
regionais e sociais), que constituem um dos objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, segundo o que prescreve o art. 3º, III da Constituição Federal de 1988. 

Pode-se dizer que uma interpretação muito adequada às prescrições constantes nos 
dispositivos constitucionais que cuidam da ordem econômica e financeira deve ser aquela no 
sentido de que a atividade econômica, busca pelo lucro, pelo desenvolvimento econômico só 
será fidedigna se não arranhar ou impedir a procura dos princípios que objetivam a justiça 
social, e, no caso ambiental, não ultrapasse os limites de uma exploração com 
sustentabilidade, para não comprometer a qualidade de vida (nem mesmo a própria vida), 
assegurando às gerações presente e futura um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesse sentido, é imperioso uma consideração conjunta do que está delineado e expresso nos 
artigos 3º, 170 e 225, da Constituição Federal, a fim de que tais dispositivos possam existir 
harmonicamente, com uma conciliação entre eles. 

O desenvolvimento sustentável, de acordo com Cristiane Derani [36], visa obter "um 
desenvolvimento harmônico da economia e da ecologia que deva ser ajustada numa 
correlação máxima de valores em que o máximo econômico reflita igualmente um máximo 
ecológico", impondo um limite de poluição ambiental, dentro do qual a economia deve se 
desenvolver, proporcionando, conseqüentemente, um aumento no bem-estar social. 

Portanto, a defesa do meio ambiente na ordem econômica expressa claramente o princípio do 
desenvolvimento sustentável, pois, conforme entendimento de Celso Antônio Pacheco 
Fiorillo [37], 'estabelece um controle do Estado sobre as atividades econômicas que 
ultrapassem os limites razoáveis de exploração ambiental, obrigando uma harmonização entre 
esferas até pouco tempo consideradas independentes, de modo a alcançar uma qualidade de 
vida saudável para todos'. Importante lembrar que a intensificação ou diminuição deste 
controle é um assunto político vinculado às prioridades de quem estiver no exercício do 
governo. 

Não são bem vindos conflitos dentro da própria Constituição Federal, especialmente entre os 
princípios abarcados por ela, mas, deve haver sim uma análise valorativa deles (os princípios) 
no sentido de atender o principio da razoabilidade, aplicando-o, para o desenvolvimento 
equilibrado e equacionado com o meio ambiente. Foi nesse sentido que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) se pronunciou revelando o desenvolvimento sustentável como princípio de 
caráter constitucional. 
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O princípio do desenvolvimento sustentável não objetiva impedir o desenvolvimento 
econômico, mas encontrar um meio termo, um equilíbrio entre a economia e o meio-
ambiente, por representar a atividade econômica muitas vezes uma imensurável degradação 
ambiental. Neste sentido, segue transcrito julgado do Supremo Tribunal Federal: (...) A 
QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A 
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, 
ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR 
DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E 
AS DA ECOLOGIA. - O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de 
caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo 
equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a 
invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais 
relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o 
conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à 
preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a 
ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. (STF, Tribunal Pleno, ADI-MC 
3540/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 03.02.2006, p. 14). 

Compreende-se, portanto, que toda e qualquer atividade econômica só poderá acontecer (se 
desenvolver) de uma forma legítima se respeitar e atender ao princípio do desenvolvimento 
sustentável, com base na defesa do meio ambiente meio aos demais relacionados na 
Constituição. 

Nesta discussão, temos as políticas públicas. 

Com as considerações feitas acerca de políticas públicas, vejamos as questões das políticas 
públicas no setor energético, considerando o desenvolvimento sustentável. Como já suscitado 
há uma relação direta de obediência a certas determinações do ordenamento jurídico, por 
ocasião de implantação de políticas públicas. Inicialmente aos dispositivos da Constituição 
Federal, que contém os princípios que regem as atividades administrativas, a saber, 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em seguida, é necessário 
averiguar o que apresenta a legislação infraconstitucional (ordinária, no caso) acerca do setor 
específico para o qual se destinam as políticas a serem elaboradas. 

Para o caso do setor de energia, máxime o tocante à indústria do petróleo, gás natural e 
biocombustíveis, a Lei nº. 9.478/97, como já apresentado, lista as diretrizes prescindíveis ao 
aproveitamento racional dos recursos, respeitando o interesse público que circunda as fontes 
energéticas. 

Conforme previsto, o Conselho Nacional de Política Energética tem a responsabilidade de 
implementar políticas energéticas de forma uniforme e harmônica. E tem mais, além do 
Conselho, todos os demais administradores, se sujeitam, também, aos princípios e objetivos 
escritos na lei e na Constituição Federal, sob pena de prejuízo a sociedade pela dilapidação 
deste patrimônio. 

Pelo fato da atividade econômica está relacionada diretamente com o uso de energia, pois 
energia conduz a poder, quem tem condições de pagar pela energia terá maiores chances de 
usufruir as suas variadas formas de uso. Do contrario, que não pode pagar por ela ou não tem 
acesso, fica marginalizado. Portanto, as maneiras de gerar energia vão além um simples 
problema técnico, e passam a se constituírem em questões envolvendo aspectos energéticos, 
sociais, econômicos e ambientais. 
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Nesse sentido há de se concordar que as políticas públicas no setor da energia devem ir além 
da mera satisfação das necessidades da sociedade de forma imediata, e, passar a verificar os 
riscos pelo uso de certa forma de energia. O que evidencia a observância dos princípios 
contidos na Lei nº. 9.478/97 e na Constituição Federal. 

Quanto à idéia do desenvolvimento sustentável, ela deve sim permear qualquer política no 
setor de energia, devendo ser considerada, também, a dimensão da eficiência na 
Administração Pública, que está diretamente vinculada à capacidade de produzir mais 
benefícios, com a prestação de serviços à sociedade, com os recursos que têm disponíveis, e, 
principalmente em respeito ao cidadão que é contribuinte. 

9. MECANISMOS TRIBUTÁRIOS E O REGIME APLICADO AO BIODIESEL. 

Dentre as características que tem a atividade da tributação, destacam-se a fiscal e a 
extrafiscalidade.  A primeira é usada pelo Estado com o seu caráter de arrecadação de 
recursos financeiros para o erário público. A segunda, usada de maneira indireta e deliberada 
com o objetivo de solucionar problemas, interferindo em setores tendo em vista determinados 
objetivos econômicos, políticos e sociais [38]. 

Segundo Hugo de Brito Machado [39]. o Estado é capaz de interferir, com alterações 
significativas nas políticas em geral. Diz ele: no âmbito da tributação, o Estado tem condições 
de estabelecer o balanceamento entre a possibilidade de se alcançar os objetivos desejados 
pela Constituição Federal, e também pela política econômica e a capacidade do setor privado 
em assumir com tais encargos. 

Portanto, conforme o autor, percebe-se, claramente, que os tributos têm poder de criar e 
alterar condições que permitam uma determinada política econômica ser viabilizada ou não. 
Exemplo disso é a concessão de benefícios fiscais, feitos através de programas 
governamentais de isenções tributárias, amparados em lei especifica, é claro. 

O uso de isenções tributárias com benefícios fiscais, bem como, a majoração ou diminuição 
de alíquotas, pode fazer com que certos comportamentos se coadunem com os objetivos e 
princípios definidos pelas políticas públicas. É o que acontece com a política energética 
nacional. 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel usou instrumentos normativos para 
estruturar o mercado brasileiro de biodiesel, utilizando uma política fiscal diferenciada 
(através de isenção tributária), com a criação de um selo social [40], com a regionalização da 
atividade e a garantia de um mercado de consumo por meio da obrigatoriedade da mistura do 
biodiesel no diesel de petróleo, além da realização de leilões de oferta. 

O respectivo programa do biodiesel foi estruturado mediante normas que objetivam o 
desenvolvimento sustentável, com linhas de crédito e disponibilizando isenção tributária com 
capacidade de oferecer competitividade ao preço do produto para o consumidor final diante 
dos combustíveis fósseis já disponíveis no mercado brasileiro. O selo, cujo nome 
"Combustível Social", procura fomentar a inclusão dos pequenos agricultores na cadeia 
produtiva, em que, através dele (do selo), o produtor de biodiesel assume o compromisso em 
adquirir de agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF a matéria-prima necessária a sua produção. 

Com cuidado e atenção à realidade rural do Brasil, o governo determinou um percentual 
mínimo de aquisição de matéria-prima para que o produtor adquira os benefícios fiscais 
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constantes no Decreto nº. 5.297/04. Mas, não estabeleceu, nem obrigou, a princípio, que tal 
integralidade (de insumos para a indústria do biodiesel) seja fornecida pelo pequeno 
agricultor, devido a possível inviabilidade de abastecimento da indústria somente com essa 
espécie de fornecedor. 

Para realizar tudo isso há, basicamente, quatro dos diplomas legais que regem o Programa 
Nacional do Biodiesel. A Lei nº. 11.097/05 (Lei do Biodiesel), a Lei nº. 11.116/05, que 
dispõe, dentre outros temas, sobre a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS sobre as receitas decorrentes da venda do biodiesel, o Decreto nº. 5.457/05, que 
reduz as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
importação e a comercialização de biodiesel, e por fim, o Decreto nº. 5.297/04, que dispõe 
sobre os coeficientes de redução das alíquotas de contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, incidentes na produção e na comercialização de biodiesel, sobre os termos e as 
condições para o uso das alíquotas distintas. 

No caso da Lei nº. 11.116/05, que dispõe sobre a incidência da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda do biodiesel, observa-se que 
o legislador buscou agregar um cunho social ao programa, em que há concessão de isenção 
fiscal em função da matéria-prima usada, da região de cultivo, do produtor-vendedor ou da 
combinação desses fatores. Isso permitiu um regime fiscal flexibilizado em face dos interesses 
sociais que o projeto objetiva atender. 

Já o Decreto nº. 5.297/04, em seu art. 4º, I, delineia como meta principal promover o 
desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste e do Semi-Árido brasileiro. Isso qualifica o 
dispositivo como um mecanismo de incentivar o cultivo de oleaginosas que melhor se 
adaptem e com um maior índice de aproveitamento, de acordo com as peculiaridades 
climáticas de cada região. 

Estas diferenciações e a não-uniformidade das alíquotas desses tributos se coadunam com o 
pretendido e estabelecido na Constituição Federal, pois há concessões de incentivos fiscais 
objetivando a promoção do equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diversas 
regiões do Brasil. 

Vê-se, portanto, que o legislador constituinte não desconhecia as desigualdades 
socioeconômicas entre as diversas regiões do nosso Estado federativo e, então, buscou 
disponibilizar instrumentos, no caso os fiscais, e assim, permitir atenuar essa heterogeneidade 
que há no Brasil. É o que vê no art. 3°, III, Constituição Federal de 1988 (dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil), onde está explícita a atenção e preocupação 
dos legisladores em diminuir as desigualdades sociais e regionais. Diz o artigo: 'Constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...); (iii) - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (...)'. 

Outro exemplo está no capítulo IV da Constituição Federal, que fala das regiões. O 
constituinte, no art. 43, caput, autoriza a União articular suas ações em um único complexo 
econômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 
Dia o artigo: 'Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo 
complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais'. 

Ainda, no mesmo art. 43, §2°, III, e nessa linha de pensamento, o legislador autorizou direto e 
explicitamente os incentivos regionais mediante isenções fiscais, reduções ou diferenças, 
ainda que temporárias, de tributos federais ode obrigação das pessoas físicas ou jurídicas. Diz 
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parágrafo: 'Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: (...); (iv) - 
prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas 
ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas'. 

Com essas possibilidades, resta claro que a isenção (que é por região) é justa, já que procura o 
bem maior para todos, buscando a eqüitativa prosperidade econômico-social de todos os entes 
da federação, por ser legal e constitucionalmente permitida. Nota-se, também, de maneira 
clara a compatibilidade das determinações dos incentivos fiscais do Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel, tanto com os princípios constitucionais da ordem tributária, 
como, também, com os princípios da ordem econômica brasileira. 

CONCLUSÃO. 

Com as análises, algumas considerações conclusivas no sentido de reconhecer que: 

Em todo processo de escolhas, a serem feitas pelo Estado, para a definição de políticas 
públicas, deve-se aceitar que a política pública surge em decorrência de uma construção 
normativa, tendo como estrutura de base o direito, o que é essencial à construção dos direitos 
fundamentais, posto que, como esclarece DERANI, as normas reguladoras utilizadas para a 
construção de políticas públicas são normas políticas, pois, "a norma política é prescrição que 
traz os elementos para a construção da política pública", indicando a forma, os motivos e os 
meios, já que ela apresenta programas e também prescreve comportamentos. 

Portanto, as políticas públicas em matéria de energias renováveis devem, na sua construção, 
guardar conformidade com o ordenamento jurídico (em especial com a ordem 
Constitucional), buscar a realização de direitos, que pretenda a concreção futura de valores 
consubstanciados no direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, no direito ao acesso à 
energia, no direito ao desenvolvimento sustentável, objetivando alterar as relações existentes, 
e assim, concretizar normas políticas específicas que são reconhecidamente necessárias à 
construção do bem-estar. 

Observa-se que, por ocasião das apreciações dos diversos instrumentos infraconstitucionais e 
infralegais - leis, medidas provisórias, instruções normativas, portarias, resoluções etc. - 
apesar das enunciações não acrescentarem maiores detalhes, que as determinações que se 
dirigem às atividades que envolvem a produção e importação de biocombustíveis (biodiesel, 
etanol etc.) no País, recebem tratamento especial, objetivando, assim, assegurar a aplicação de 
objetivos pré-determinados nos princípios e diretrizes estatuídos em textos normativos, como 
a política energética nacional, cuja finalidade é a de vincular os órgãos do Poder Público à sua 
observância, e assim, a efetivação de uma política nacional de energia fomentadora de 
desenvolvimento das alternativas energéticas renováveis sustentáveis. 

O biodiesel e o etanol, apesar dos estágios diferentes de programas, por serem 
biocombustíveis, não deveriam ter tratamentos diferenciados, porque há de se pensar em um 
padrão de das políticas públicas para os biocombustíveis, pois os há uma possibilidade de os 
programas de álcool e biodiesel serem complementares, já que o etanol anidro pode ser 
utilizado como insumo para produzir o biodiesel a partir da transesterificação etílica. 

Com relação às mais diversas questões acerca das energias renováveis, e suas políticas , 
certamente que são indagações necessárias e oportunas para uma discussão que tem variáveis 
e agentes sociais envolvidos, interesses a serem considerados, demandas e forças de todas as 
áreas, e que exigirá sempre atenção dos governos para a instituição de políticas públicas com 
controle, mediante avaliação dos seus resultados. 
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Quando há mecanismos acertados de incentivo adequado às fontes alternativas de energia, 
como aconteceu com o etanol - no PROÁLCOOL, as políticas públicas são elementos crucias 
para a inserção destas modalidades de fontes na Matriz Energética Brasileira. 

Com o desenvolvimento sustentável, enquanto princípio de caráter constitucional e norteador 
para os conflitos possíveis de acontecer dentro da própria Constituição Federal, permeando as 
políticas públicas do setor energético, certamente que facilitara a condução a uma viabilidade 
das energias renováveis na matriz energética brasileira. 
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[20]      Segundo o artigo 1º, as atividades de importação ou produção de biodiesel deverão ser 
exercidas somente por pessoas jurídicas com registro especial na Secretaria da Receita 
Federal do Ministério da Fazenda e devidamente constituídas como sociedade de acordo com 
as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, e com autorização da ANP. 

[21]      Pelo que está definido no artigo 4o o importador ou produtor de biodiesel poderá optar 
por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS seguindo os termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. 

[22]      Os fatos vão desde o não atendimento aos requisitos para a concessão, o cancelamento 
da autorização expedida pela ANP, o não cumprimento de obrigação tributária relativa a 
tributo ou contribuição administrados pela SRF, o uso indevido do coeficiente de redução 
diferenciado de que trata a Lei, até a prática de conluio ou fraude ou de crime contra a ordem 
tributária ou de qualquer outra infração cuja tipificação decorra do descumprimento de 
normas reguladoras da produção, importação e comercialização de biodiesel, após decisão 
transitada em julgado. 

[23]      BRASIL, Lei Federal 10.116/05, de 18 de maio de 2005. 

[24]      Segundo Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do processo 
de industrialização da cana-de-açúcar, obtém-se como produtos o açúcar nas suas mais 
variadas formas e tipos, o álcool (anidro e hidratado), o vinhoto e o bagaço. Disponível: 
http://www.anp.gov.br/?pg=9215&m=mistura|alcool&t1=mistura%20alcool&t2=&t3=&t4=&
ar=0&ps=1&cachebust=1269581874198. Acesso em: 12 dez. 2011. 

[25]      Como o etanol hidratado é incolor, o corante denuncia se houver presença do anidro 
irregularmente misturado. Com a medida, o índice de não-conformidade no etanol caiu de 
3,8% em 2006 para 2,3% em 2008. 
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[26]      O Proálcool (Programa Nacional do Álcool), é considerado o maior programa 
comercial de utilização de biomassa para produção de energia no mundo. 

[27]      BRASIL, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Disponível: 
http://www.anp.gov.br/?pg=9215&m=mistura|alcool&t1=mistura%20alcool&t2=&t3=&t4=&
ar=0&ps=1&cachebust=1269581874198. Acesso em: 12 dez. 2011. 

[28]      Diz respeito à cogeração no setor sucroalcooleiro. Devido à falta de energia elétrica e 
aos seus respectivos custos, as indústrias do setor desenvolveram instalações próprias de 
geração elétrica (de pequenos aproveitamentos hidrelétricos ou a base de óleo diesel) e 
adotaram sistemas de geração, em processo de cogeração, ajustados às necessidades do 
processamento industrial da cana de açúcar, utilizando o bagaço. E face à quantidade 
produzida do bagaço é muito elevada (aproximadamente 30% da cana moída), surgiu um 
grande potencial para geração de eletricidade para venda comercial. O potencial de geração de 
eletricidade a partir de bagaço de cana no Brasil está estimado em aproximadamente 4.000 
MW com tecnologias comercialmente disponíveis, que, com as alterações na regras do 
mercado de energia elétrica, estão sendo criadas melhores condições para a oferta de energia 
por produtores independentes (Cunha Filho, Joaquim Henrique da. A estrutura 
socioeconômica da produção de etanol no Brasil: o uso de fatores primários de produção e 
as suas relações intersetoriais. Tese (Doutorado). Piracicaba: ESALQ, 2009, p. 67). 

[29]      Com a edição em 2007 da Portaria 143/07[1], do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), O etanol combustível anidro passou a corresponder à 25% da 
gasolina vendida no Brasil. 

[30]      Esta lei sofreu várias alterações, tendo sido modificado, inclusive alguns prazos, para 
permitir o cumprimento do foi proposto inicialmente, além de revogações de trechos, com 
objetivo de ajustá-la ao ordenamento jurídico brasileiro pertinente ao setor energético, 
especialmente o elétrico. 

[31]      PORTO, Laura. Proinfra: programa de incentivo às fontes alternativas de energia 
elétrica. Brasília: Ministério de Minas e Energia (MME) - COPPE, 2008, p. 04. 

[32]      Em 1980, com a criação da União Internacional para a Conservação da Natureza 
(UICN), foi elaborado e publicado o documento a Estratégia Mundial para a Conservação, 
"com vista a alertar a opinião pública mundial para o perigo das pressões exercidas sobre os 
sistemas biológicos mundiais e contribuindo para a elaboração de políticas sustentáveis como 
medidas para aliviar essas pressões. As três metas principais definidas são: a) manter os 
processos ecológicos essenciais e os sistemas de suporte à vida; b) preservar a diversidade 
genética; e c) assegurar a utilização sustentada de espécies e de ecossistemas". Disponível: 
<http://www.brasilpnuma.org.br/pnuma/inex.html >. Acesso: 29 jan. 2011. 

[33]      A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em 
Estocolmo no período de 05 a 16 de junho de 1972, reconhece à necessidade de um critério e 
de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e 
melhorar o meio ambiente humano. 

[34]      SILVA, José Afonso de. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo. 14ª ed., 
Malheiros. 2001, p. 97. 

[35]      BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico. São Paulo: Celso Bastos 
Editora, 2004, p. 139. 
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[36]      DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 113. 

[37]      FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 3ª ed. ampl., 2002, P. 67. 

[38]      Do ponto vista prático, o tributo considerado extrafiscal tem como objetivo principal a 
interferência no domínio econômico, por exemplo, procurando um efeito diferente da simples 
arrecadação de recursos. 

[39]      MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 30ª edição. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2009, p. 85. 

[40]      Corresponde ao chamado Selo Combustível Social, lançado pelo Governo Federal, 
que corresponde a um conjunto de medidas específicas visando estimular, ainda mais, a 
inclusão social da agricultura. A Instrução Normativa nº 01, de 05 de julho de 2005 do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos à 
concessão de uso do Selo Combustível Social. 
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RESUMO 
O ensino jurídico nasceu no Brasil no ano de 1827 com o objetivo de formar uma elite de 
bacharéis na área jurídica para compor o quadro funcional da conjuntura política desse país. O 
processo de federação desse ensino foi muito importante por favorecer ao crescimento 
quantitativo dele nas faculdades do setor público e privado. Acontece que, a partir da década 
de 90, a oferta do curso de direito pelas instituições de ensino superior foi se ampliando quase 
que em progressão geométrica, mais de mil cursos em aproximadamente vinte anos. As 
conseqüências advindas desse “progresso” não foram muito satisfatórias no que se refere à 
qualidade do ensino ofertado. Milhares de bacharéis em direito se quer conseguem ser 
profissionais advogados, por reprovação no exame de ordem. O MEC, órgão competente para 
avaliar o ensino de maneira geral, delega a operacionalização desse processo ao INEP que 
coleta, em todos as instituições de ensino jurídico (inclusive as de direito), dentre outros 
dados, o de desempenho dos estudantes no ENADE, que teve o conceito de insatisfatório 
(nota entre 1 e 2) em muitas faculdades com oferta do citado curso. A OAB atentou-se para 
esse indicador e decidiu criar o Programa OAB Recomenda para premiar as faculdades que se 
destacassem nessa área por dois indicadores: o conceito excelente no ENADE e o alto índice 
de aprovação no Exame de Ordem. A premiação seria a divulgação nacional de tais 
instituições pelo Conselho Federal da OAB. Observou-se que a OAB com esse Programa faz 
o marketing das instituições de ensino superior, o que é incompatível com a sua função de 
órgão de classe, ressaltada pelo art. 54, XV do Estatuto da OAB, qual seja, colaborar com o 
aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e dar pareceres ao MEC quando houver pedido de 
criação, reconhecimento ou credenciamento deles. Ademais, conclui-se que a OAB entende 
que o MEC não está realizando sua função corretamente e por isso decidiu tomar a 
responsabilidade para si. Todavia, em razão do que disciplina à lei, o mais sensato seria que a 
OAB fizesse sugestões e recomendações ao MEC e não, como fez criar um mecanismo em 
paralelo de avaliação dos Cursos de Direito, sobretudo quando tal possibilidade não se 
encontra dentro dos limites de suas funções institucionais. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; MEC; OAB RECOMENDA. 
 
ABSTRACT 
The law education was born in Brazil in 1827 with the goal to make an alumni elite in legal 
area to compose the workforce of the political conjuncture of this nation. The federaton 
process of this learning was very important for indulge his quantitative growth on the public 
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and private colleges. It happens that, starting in the 90s, the law school offers by higher 
education institutions are expanding just about a geometric progression, with more than a 
thousand courses in nearly twenty years. The resulting consequences of this "progress" were 
not very satisfactory regarding the quality of the offered teaching. Thousand of Law alumni 
are even able to make themselves professional lawyers, failing their exams. The MEC, an able 
organ to evaluate the education in overall, delegates the operationalization of this process to 
INEP that colects, in all legal teaching (including Law School ones), among other data, the 
student's performance at ENADE, which had grade rated as unsatisfying (between 1 and 2) in 
many colleges that offers this course. The Lawyers' Order of Brazil (OAB) attempted to this 
indicator and decided to create the program OAB recomends to reward the colleges that stand 
out in this area for two indicators: the rating Excellent at ENADE and high index of approval 
in the Order Exam. The award would be the national sharing of this institutions for the 
Federal Consel of OAB. It was observe the, with this program, the OAB makes those higher 
education institutions' marketing, what is incompatible with its function of class organ, 
emphasized by the article 54, XV of OAB Constitution, which is, help with the improvement 
of the legal courses and give notions to MEC there are request to creation, recognition or 
accreditation. Furthermore, concludes that the OAB comprehend that the MEC is not 
performing correctly its function and decided to take the responsability for itself. However, in 
reason of what disciplinates the law, the wiser would be that the OAB makes suggestions and 
recomendations to MEC and not create a parallel evaluation mechanism of the Law schools, 
mainly when that possibility does not fit in the limits of its institutional functions. 
KEYWORDS: LEGAL EDUCATION; MEC; OAB RECOMENDS. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O ensino jurídico nasceu no Brasil no ano de 1827 com o objetivo de formar uma elite de 
bacharéis na área jurídica para compor o quadro funcional da conjuntura política do citado 
País[i] que estava na fase inicial de formação intelectual e profissional de sua população. 

Para tanto, Dom Pedro I através da Lei[ii] de 11 de agosto de 1827 autorizou a criação do 
ensino jurídico com o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, no Brasil, a ser lecionado, 
naquele ano, nas Academias de Direito de São Paulo e de Recife. 

A partir da oficialização do ensino jurídico, o País buscou o aprimoramento do ensino em 
geral e assim, no século XIX, ao assumir o status político de Brasil Independente investiu na 
política educacional de federalização pautada na autonomia das Instituições de Ensino 
Superior e na viabilização do ensino livre aos demais Estados brasileiros. 

O processo de federação do ensino jurídico de acordo com Venâncio Filho[iii] foi muito 
importante para o País por favorecer ao crescimento quantitativo das faculdades de ensino 
jurídico no setor público e privado. Para tanto, primou pela melhoria da qualidade do ensino 
jurídico através das seguintes exigências: estrutura física planejada e adequada, recursos 
humanos qualificados e reformas curriculares. 

Para tanto, o ensino jurídico, passou por transformações curriculares a exemplo da 
Portaria[iv] de n° 1.886 de 30 de dezembro de 1994 que fixou as diretrizes curriculares e o 
conteúdo mínimo a ser ministrado. Pela participação da OAB, no que tange a criação e ao 
reconhecimento dos cursos jurídicos com a Portaria[v] nº 05/1995. Além do que a 
competência do Ministério da Educação e dos órgãos a ele vinculados para regular, 
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supervisionar e avaliar as Instituições de Ensino Superior através do Decreto[vi] n° 5.773 de 
09 de maio de 2006. 

 Como se pode observar o ensino jurídico passou a ter regulamentação específica (Portaria nº 
1.886/1994 e Portaria nº 05/1995) e, por ser um curso de graduação realizada pelas 
Instituições de Ensino Superior também foi alvo de avaliação (Decreto nº 5.773/2006) para 
atender aos preceitos estabelecidos na Constituição Federal[vii] de 1988 tanto no aspecto ser 
um direito de todos e um dever do Estado (art. 205, caput, CF/88) como no que concerne à 
qualidade de ensino (art. 214, inc. III, CF/88). 

A partir de então, o ensino jurídico, como parte integrante do processo educacional do País, 
frente aos ideais democráticos presentes na Constituição de 1988, passou por substanciais 
transformações curriculares e também por um processo de expansão acelerado. 

A década de 90 foi o marco inicial da política de expansão desordenada do ensino jurídico. 
No setor Privado, a oferta de cursos jurídicos superou em proporções geométricas o Público. 
Associado a essa proliferação advieram questionamentos de especialistas na matéria 
educacional, sobre a correlação entre a expansão e a qualidade do ensino.  

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), órgão competente, dentre outros, para avaliar o 
ensino, em meio a desenfreada proliferação de cursos de graduação no País avaliou as 
instituições de ensino jurídico no que se refere à qualidade ofertada. Para tanto criou o Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) que é operacionalizado, atualmente, pelo 
Sistema Nacional de Ensino Superior (SINAES). 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao observar o considerável índice de reprovação 
no Exame de Ordem lançou o programa OAB Recomenda[viii]. Esse programa foi criado em 
2001 e objetivou apresentar a relação de nomes das instituições que tiveram o melhor 
desempenho no Exame de Ordem e no ENADE a fim de fornecê-las um selo de qualidade. 

O programa OAB Recomenda[ix] foi criticado tanto pelas Instituições de Ensino Jurídico que 
foram avaliadas quanto por aquelas que não foram submetidas a tal processo. Em geral, as 
críticas pautaram-se na restrição dos indicadores (ENADE, Exame de Ordem) como critério 
suficiente para aferir a qualidade do ensino jurídico, bem como no fato de que o MEC é o 
órgão competente para qualificar a educação superior e especificamente, o ensino jurídico e 
não a instituição de classe (OAB). 

O interesse na pesquisa surgiu a partir da leitura de artigos, periódicos e revistas que 
abordavam o tema explosão quantitativa dos cursos de Direito e as conseqüências dela no 
ensino jurídico, na perspectiva da OAB e do MEC. A partir de então, foi despertado o desejo 
de compreender o procedimento avaliativo utilizado pelo MEC e pela OAB para qualificar o 
ensino jurídico. 

O estudo é de importância por propiciar o entendimento sobre os critérios de avaliação e 
apresentar outros critérios que possam ser considerados para qualificação de cursos jurídicos 
que não obrigatoriamente os adotados pela OAB. E ainda, a discussão sobre o tema poderá 
servir de base para pesquisas futuras. 

O objetivo geral do presente trabalho é conhecer os critérios de qualificação dos Cursos de 
graduação do ensino jurídico e o específico, é estudar o critério de qualificação adotado pelo 
programa OAB Recomenda[x]. 
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Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses são investigadas através de pesquisa 
bibliográfica e histórica. No que tange à tipologia da pesquisa, esta é, segundo a utilização dos 
resultados, pura, visto ser realizada apenas com o intuito de ampliar os conhecimentos. 
Segundo a abordagem, é qualitativa, com a apreciação da realidade no que concerne ao tema 
no ordenamento jurídico pátrio. Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, descrevendo, 
explicando, classificando e esclarecendo o problema apresentado e exploratório, uma vez que 
procurará aprimorar idéias, buscando maiores informações sobre a temática em foco. 

Para fins didáticos, o presente artigo divide-se em três capítulos, distribuídos na forma 
explicitada a seguir.  

No primeiro capítulo se faz um resgate histórico do ensino jurídico no Brasil destacando a 
influência da Universidade de Coimbra na metodologia de ensino apresentada pelas 
Academias de São Paulo e de Recife, precursoras dessa modalidade de ensino.  

No segundo capítulo faz-se uma exposição dos Mecanismos de Avaliação dos cursos de 
graduação na área jurídica, no Brasil, com enfoque nos critérios adotados pelo OAB 
Recomenda[xi] para certificar as instituições de ensino jurídico. Para tanto, será abordada a 
proliferação do ensino jurídico por ter sido o ponto de relevância utilizado por este órgão (o 
Conselho Federal da OAB com o seu selo "OAB Recomenda") para justificar a necessidade 
da criação dos ditos mecanismos. 

No terceiro capítulo serão apresentados os critérios de avaliação do MEC, órgão oficial 
responsável para qualificar os cursos de graduação na área jurídica, em especial o critério 
Avaliação Institucional que é parte do processo de avaliação da qualidade do ensino jurídico. 

  

  

1 ENSINO JURÍDICO NO BRASIL 

Compreender a história do Brasil, no âmbito político, social, econômico e educacional desde 
o período colonial até o republicano é de fundamental importância para o presente trabalho. O 
conhecimento prévio desse arcabouço histórico justificará a influência da Universidade de 
Coimbra na origem das primeiras academias de ensino jurídico no Brasil e a trajetória 
percorrida por elas até o surgimento das Faculdades Livres de Direito e das Universidades que 
foram acontecimentos de destaque na Política de Educação que impulsionaram a explosão 
desordenada dessa modalidade de ensino no País. 

1.1 Aspectos Históricos 

 A Universidade de Coimbra, pertencente à Metrópole de Portugal formou a maioria dos 
intelectuais do Brasil. Eles integravam a classe aristocrática e latifundiária do País e 
impulsionaram o movimento para o nascimento do Ensino Jurídico. 

Esse movimento teve fundamentação na Reforma Pombalina e tinha como objetivo 
modernizar o ensino jurídico lá ministrado através da introdução dos ideais do Iluminismo 
disseminados na Europa. Com esse embasamento, a elite acompanhou as transformações 
liberais da citada Universidade e a importaram para o Brasil. 
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No ano de 1823 os parlamentares submeteram a aprovação de D. Pedro I, o Projeto de Lei 
para criação do ensino jurídico no Brasil. Este tinha como objetivo primordial graduar a elite 
brasileira nessa área. O Projeto de Lei foi sancionado por este Imperador, mas somente foi 
transformado em Lei no ano de 1827, com a Lei[xii] de 11 de agosto. 

A Lei de 11 de agosto de 1827 homologou a criação do curso de "Sciencias Jurídicas e 
Social" composto pela área de Ciência Jurídica e a de Ciência Social nos Estados de São 
Paulo e Olinda, ocasião em que foi estabelecida a sistemática de funcionamento do ensino, 
tais como as disciplinas, a duração do curso (cinco anos), a contratação dos professores 
(lentes), o ingresso dos alunos e a metodologia de ensino (elaboração do material de ensino - 
compêndios, pelos professores). 

A Lei de 11 de agosto estipulou o número de quatorze professores a serem contratados por 
cada uma das Academias, sendo cinco substitutos. E, também estabeleceu os critérios de 
inclusão de alunos os quais deveriam ter a idade mínima de quinze anos completos e a 
aprovação nas disciplinas colegiais de Língua Francesa, Gramática Latina, Retórica, Filosofia 
Racional e Moral e Geometria.   

A corrente doutrinária de ensino, de acordo com Venâncio Filho[xiii], seguia o jusnaturalismo 
por entender o direito como dever-ser. O término do curso conferia aos aprovados, a titulação 
de Bacharéis e, portanto aptos a integrar o quadro de profissionais de destaque no Estado 
Nacional, especialmente no âmbito do Executivo e Legislativo.  

O ensino jurídico, de acordo com Joaquim Falcão[xiv], ministrado nas Faculdades de Direito 
de São Paulo e Olinda eram gratuitos e eram elitistas por se restringirem às famílias de 
considerável poder aquisitivo.  

As duas Academias de Direito foram submetidas, conforme o autor citado, ao controle (de 
recurso financeiro, do currículo, da corrente doutrinária, da nomeação de professores e 
diretores, dos programas) do governo central que tinha sede em Portugal, justificando a 
vinculação entre o ensino realizado naquele País e o do Brasil. 

Esse cenário foi modificado no início do período republicano, ambiente político no qual o 
Brasil rompeu com a dominação portuguesa. Os intelectuais componentes da elite brasileira 
inconformados com a exclusividade do ensino jurídico nas duas instituições já citadas; com a 
submissão delas ao governo republicano, e com a liberdade de ensinar dos professores foram 
iniciados debates críticos sobre os pontos elucidados, o que culminou com a criação de 
Instituições de Ensino Jurídico Livre e com a liberdade dos professores de ensinar.  

As Instituições de Ensino Livre receberam essa denominação porque não seriam mais 
submetidas ao controle administrativo e econômico do governo. Elas teriam autonomia 
econômica, metodologia de ensino própria, e capacidade de realizar reforma curricular. 
Assim, as Faculdades de Ensino Livre assumiram a personalidade jurídica de Direito Privado. 

Em 1869 ocorreu a reforma do ensino livre que tornou facultativa a presença do aluno em sala 
de aula cabendo ao mesmo apenas realizar as avaliações referentes às disciplinas do curso de 
direito. 

Em 1900, de acordo com Neves[xv], foram criadas as Faculdades Livre de Direito do Rio de 
Janeiro e a de Porto Alegre, em 1903 a Faculdade Livre de Direito do Ceará e assim foi se 
intensificando descontroladamente a criação de instituições nessa área específica de 
conhecimento.  
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Em 1920 foram criadas as universidades e, as instituições de ensino jurídico, na grande 
maioria, foram incorporadas a elas. Em 1931 ocorreu a Reforma Francisco Campos a qual 
institucionalizou as universidades e, no âmbito do curso jurídico, de acordo com Neves[xvi] o 
dividiu em doutorado e bacharelado. O doutorado tinha o ensino exclusivamente teórico 
enquanto o bacharelado se destinava a profissionalização. 

Na década de 50, ocorreu um movimento pró-revitalização do ensino jurídico partindo da 
distinção entre a didática tradicional, trazida da Universidade de Coimbra e a nova didática 
que fornecia autonomia aos professores para lecionar um ensino crítico, correlacionado com a 
realidade social.  

Esse movimento trouxe reflexos positivos, na década de 60, para a educação superior, pois foi 
proposta a Lei[xvii] nº 4.024/61 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que com a 
Reforma Universitária de 1968 reconheceu a autoridade e a capacidade do professor para 
preparar seus próprios programas de conteúdo e implementar seus métodos didáticos.  

Em 1972 o Conselho Nacional de Educação implementou os currículos mínimos, nos Cursos 
de Direito com o objetivo de que eles tivessem uma grade curricular mínima para a formação 
jurídica geral dos estudantes. De acordo com Neves[xviii], esses currículos fizeram com que 
os cursos adotassem um enfoque técnico e o Direito passou a ser compartimentado, 
inexistindo discussão sobre o aspecto epistemológico da ciência. O currículo mínimo foi 
transformado em currículo pleno. 

Enfim, a origem do ensino jurídico foi marcada pela influência portuguesa através da 
Universidade de Coimbra. A Lei de 11 de agosto de 1827 ensejou a criação das duas 
primeiras academias de ensino jurídico no Brasil: São Paulo e Olinda, os dois importantes 
centros de poder do Brasil no período em questão. Importa ressaltar que o ensino jurídico 
refletiu essencialmente a vontade de uma elite ambiciosa e determinada a manter-se no poder. 

1.2 Aspectos Contemporâneos do Ensino Jurídico no Brasil 

 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na década de 90, elaborou 
um diagnóstico sobre a qualidade dos cursos de Direito no País sob a supervisão da Comissão 
de Ensino Jurídico. 

Para tanto, a citada Comissão objetivou estabelecer uma visão da crise do ensino jurídico a 
partir de uma prospecção sobre a função do Direito, o papel do jurista e dos operadores do 
Direito. Chegou à conclusão de que o ensino jurídico não permitia o desenvolvimento de 
padrões de qualidade que direcionassem o estudante a pensar juridicamente a sociedade, com 
uma visão totalizadora. 

A partir desse diagnóstico inicial foi criada pelo MEC a Portaria[xix] n° 05/1995, que 
regulamentou a formação de uma comissão de especialistas pertencente ao MEC para 
assessorar na instalação de um processo permanente de avaliação, acompanhamento e 
melhoria dos padrões de qualidade do ensino superior, com a finalidade de amenizar também 
a crise sofrida pelo ensino jurídico. 

A Comissão de Ensino Jurídico combateu a visão positivista dos fenômenos jurídicos e 
investiu numa didática de ensino de reflexão crítica e na formação humanística do bacharel 
em Direito e o MEC continuou fornecendo autorização para credenciamento e funcionamento 
de Instituições de Ensino Jurídico. 
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O Ministério da Educação seguiu, segundo Bellintani[xx], no período 1994-2002, uma linha 
de atuação diferenciada no que se referia às políticas públicas voltadas ao ensino superior no 
Brasil, ao investir na expansão quantitativa dos cursos e na qualidade deles. Nesta ótica 
seguiram os cursos jurídicos ministrados nas diversas Instituições de Ensino Superior (IES) 
que receberam autorização do governo federal para abertura de novos cursos, como parte 
dessa política.   

Na década de 90, de acordo com dados do INEP[xxi], o Brasil assistiu a uma explosão no 
ensino jurídico que atingiu todas as regiões do País. A expansão desenfreada no número de 
cursos jurídicos alcançou um percentual de 326,6% de 1991 a 2003. De 165 faculdades em 
atividade em 1991 o país passou a contar com 704 unidades em 2003, distribuídas em 477 
instituições de ensino superior, com diferentes turnos e endereços. 

A avalanche de cursos jurídicos continuou crescendo de forma desmesurada de modo que até 
o ano de 2006, segundo dados do SINAES[xxii] estiveram em funcionamento 1.065 cursos de 
graduação em Direito em todo o Brasil. Essa expansão deveria ter sido propícia à ampliação 
da busca da qualidade, da competência e da competição nas Instituições de Ensino Superior 
nessa área de conhecimento. 

Em contrapartida, a OAB/CE[xxiii], no ano de 2007 criticou a proliferação dos cursos 
jurídicos no País ao diagnosticar o baixo índice de aprovação dos bacharéis em Direito nos 
Exames de Ordem. De acordo com a instituição, o exame foi realizado por cerca de 1.000 
bacharéis em Direito por seccional, e menos de 40% deles foram aprovados. 

Objetivando controlar a criação de instituições de ensino superior e fiscalizar a sua qualidade, 
o governo federal, através do Ministério da Educação e Cultura, instalou no final da década de 
90, instrumentais de avaliação e credenciamento a ser aplicados às Instituições de Ensino 
Superior e, no âmbito do ensino jurídico, foi oficializada a participação da OAB nesse 
processo. 

O credenciamento de Instituições de Ensino Superior e o reconhecimento de Cursos tiveram 
amparo legal na Lei[xxiv] n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. E, no que se refere à participação da OAB, foi regulamentado 
pelo Estatuto da Advocacia[xxv] (Lei n° 8.906/94). 

Sobre esse tema, o Estatuto da Advocacia (Lei n° 8.906/94) em seu artigo 54, XV, já 
determinava a manifestação prévia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
nos pedidos de autorização e reconhecimento de cursos jurídicos com a seguinte redação:  

Art. 54 - Compete ao Conselho Federal:  

XV - colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar, previamente nos 
pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou 
credenciamento desses cursos. 

O MEC em interação com a OAB, segundo informação disponibilizada no site da OAB[xxvi], 
foram diagnosticados, em 2006 que 89 cursos de Direito obtiveram nota baixa tanto no Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) quanto no Exame de Ordem. 

Desse total, 37 cursos jurídicos iriam receber atenção especial por terem apresentado 
resultados mais baixos que os demais. Os 89 cursos de Direito foram notificados pelo 
MEC[xxvii] e o então Ministro da Educação, Fernando Haddad, no ano de 2008 afirmou que, 
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As instituições têm 10 dias para se manifestar sobre os dados do ENADE, que são 
preocupantes. Essa notificação prevê que a instituição, na sua resposta, proponha algumas 
medidas saneadoras, isso se ela entender que é o caso, ou então que justifique os resultados. 

  

  

  

  

2 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL 

  

Os cursos jurídicos no Brasil, a partir da década de 90 foram avaliados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas (INEP) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A avaliação 
feita pelo INEP teve como finalidade primordial aferir a qualidade do ensino ofertado pelas 
Instituições de Ensino Superior dos estados brasileiros, enquanto a da OAB objetivou 
exclusivamente certificar as Instituições de Ensino Superior que obtiveram índice relevante 
tanto no Exame de Ordem quanto no ENADE. A explosão desordenada do número de cursos 
jurídicos observados nesta década, impulsionado pela mercantilização das escolas de Direito 
no Brasil, e, por conseguinte, pela queda da qualidade do ensino jurídico, motivou esse 
processo legitimado de avaliação. 

2.1 Proliferação do Ensino Jurídico 

            O ensino jurídico nasceu, conforme informação já citada, com as Academias de 
Direito de São Paulo e Olinda. No ano de 1891 findou o monopólio dessas Academias quando 
foi criada a Faculdade de Direito da Bahia. A partir de então, houve um disparo crescente do 
número de cursos jurídicos no País, especialmente no setor privado. 

No ano de 1927, de acordo com Falcão[xxviii] o ensino jurídico no Brasil comemorou o seu 
centenário com um total de 14 cursos de Direito. Essa quantidade foi crescendo nas décadas 
subseqüentes conforme demonstram os dados do citado autor, "o ano de 1953 registrou o 
número de 32 Faculdades; o ano de 1964 contabilizou 122 faculdades nessa área de 
conhecimento. A quantidade de cursos jurídicos não parou de crescer de forma que, no 
período de 1991 a 2003 somaram 704 instituições de ensino jurídico.  

A proliferação das escolas de Direito foi apontada pela OAB como uma das causas de baixa 
qualidade do ensino jurídico. Em 2006, os dados do INEP[xxix], registraram 1.065 cursos 
jurídicos no Brasil, sendo a grande maioria ofertada pelo setor privado, que reúne um 
percentual aproximado de 90% deles. Destes mais de mil cursos, de acordo com Pinto e 
Junqueira[xxx] 478 estão na Região Sudeste, com 222 cursos no Estado de São Paulo, 125 no 
Estado de Minas Gerais, 97 cursos no Rio de Janeiro e 34 no Espírito Santo. 

Para que se tenha uma visão geral da situação atual do número de cursos existentes nos 
Estados brasileiros, de acordo com a distribuição regional, segundo Pinto e Junqueira[xxxi], é 
o seguinte: 
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a região Sul, conta com 209 cursos assim distribuídos: Rio Grande do Sul com 74, Paraná 
com 77 e Santa Catarina com 58 cursos; a Região Nordeste possui 166 cursos distribuídos 
entre os estados da Bahia (46), Pernambuco (23), Piauí (23), Ceará (16), Paraíba (14), 
Maranhão (15), Rio Grande do Norte (11), Alagoas (10) e Sergipe (8); a Região Centro-Oeste 
com 105 cursos distribui-se entre Goiás e seus 30 cursos, Mato Grosso em 26 cursos, Mato 
Grosso do Sul com 20, Distrito Federal com 19 e Tocantins com 10 cursos jurídicos.  

A OAB demonstrou preocupação com a crescente expansão do ensino jurídico no Brasil ao 
diagnosticar o elevado índice de reprovação dos bacharéis em Direito na realização do exame 
de ordem. De acordo com Pinto e Junqueira[xxxii], no 126º Exame de Ordem em São Paulo, 
dos 20.237 inscritos, 18.787 foram reprovados, perfazendo 92,83% de reprovação. 

O MEC[xxxiii] através das avaliações realizadas com as instituições de ensino superior no 
Brasil também diagnosticou o baixo desempenho dos estudantes de Direito, tendo impacto na 
baixa qualidade do ensino ofertado. Mas, ao contrário da OAB, não relacionou a qualidade 
com a quantidade de instituições de ensino nessa área. 

A OAB e o MEC, em razão do resultado negativo sobre o número de Instituições de Ensino 
com baixo índice de desempenho dos estudantes, elaboraram um plano de ação conjunta para 
combater as instituições de ensino com indicadores baixos a fim de universalizar o padrão de 
ensino frente ao processo de globalização vivenciado pelo Brasil. 

A globalização contribuiu com a abertura de novas vagas no mercado de trabalho tanto para 
os bacharéis em Direito como para os advogados, colocando-os em concorrência direta com 
as mesmas categorias de profissionais qualificados em instituições de Países de Primeiro 
Mundo. Esse fator deverá ser considerado pelas instituições de ensino jurídico do Brasil ao 
primar pela excelência na qualidade do ensino ofertado no País.  

Outra estratégia criada pelo Governo Federal a fim de propiciar melhor qualidade ao ensino 
superior e controlar a sua expansão foi à criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Esse instrumento legal, conforme informação já apresentada regulamentou a obrigatoriedade 
do credenciamento junto ao MEC para a abertura de estabelecimentos de ensino superior.  

No caso das instituições de ensino jurídico há exigência legal, homologada pelo Estatuto da 
OAB de que esta corporação tenha a responsabilidade de elaborar parecer técnico sobre as 
condições de funcionamento do curso e enviá-lo ao MEC. O parecer da OAB não vincula a 
decisão do Ministro da Educação sobre a autorização de funcionamento do curso. 

Esse descompasso entre o MEC e a OAB no processo de credenciamento das instituições de 
ensino jurídico no Brasil, tem impacto no aumento quantitativo de instituições de ensino 
jurídico, e na qualidade do mesmo, pois o número de autorizações fornecidas pelo MEC é 
superior ao número de parecer favorável fornecido pela OAB.  

O resultado dessa falta de sintonia entre MEC e OAB no que concerne ao processo de 
credenciamento e autorização dos cursos de ensino jurídico tem influência negativa na 
qualidade do ensino jurídico a ser ofertado.  

De acordo com Pinto e Junqueira[xxxiv] no período de 2001 a 2003, dos 222 cursos de direito 
autorizados pelo Ministério da Educação, apenas 18 deles receberam parecer favorável da 
OAB. Em 2006, dos 38 cursos, o próprio MEC reavaliou dezesseis (16), sendo que a OAB foi 
expressamente contrária a autorização de 20 deles. 
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Enfim, é preciso que se reestruture esse processo de autorização e renovação dos cursos para 
que se eleve o nível de qualidade deles e que somente sejam autorizados, aqueles que 
contemplem os qualificadores (necessidade social, adequação e demanda) exigidos por ambos 
os órgãos. 

2.2 Avaliação do Ensino Superior pelo MEC 

A avaliação do ensino jurídico, como parte integrante do ensino superior é da competência da 
União. Para tanto, a União delega essa competência ao Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), órgão que tem em sua estrutura o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que é responsável por operacionalizar o processo de 
avaliação do ensino superior ofertado no Brasil que é feito através do Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 

Os procedimentos avaliativos realizados pelo SINAES[xxxv] são coordenados e 
supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior -
CONAES[xxxvi]. A avaliação é realizada em três segmentos: o da avaliação interna e externa 
das instituições de ensino superior, o dos cursos de graduação e o do desempenho acadêmico 
dos estudantes. 

A avaliação das instituições de ensino superior visa identificar o perfil e o significado da 
atuação destas por meio das atividades, cursos, programas, e projetos por elas ministrados. 

Essa avaliação engloba a auto-avaliação e a avaliação externa que em conjunto são 
denominadas Avaliação Institucional. Nela são avaliadas a estrutura de graduação do curso de 
graduação e a infra-estrutura da Instituição de Ensino a que aquele é ministrado. 

A avaliação dos cursos de graduação tem a finalidade de analisar as condições de ensino 
prestadas aos estudantes pelas instituições e são realizadas pelas Comissões Externa de 
Avaliação de Cursos compostas por especialistas de cada área de conhecimento, nomeados 
pelo INEP. Para a análise, consideram-se, principalmente, os seguintes aspectos: perfil do 
corpo docente, as condições das instalações físicas, a organização didático-pedagógica e o 
desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

A avaliação do desempenho dos estudantes é promovida pelo INEP sob orientação da 
Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES) e executada através da 
aplicação do instrumental de nome ENADE. Essa avaliação objetiva, principalmente, 
acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho dos alunos.  

Por fim, o SINAES após aplicar as avaliações (Institucional e ENADE) atribui uma nota 
individual a cada uma delas. Essa nota compreende a escala de zero a cinco. No intervalo de 
zero a dois, considerando a Avaliação Institucional, o MEC classifica a Instituição de Ensino 
Superior, como sendo insatisfatória e concede a esta um prazo para corrigir as deficiências, 
sob pena de cancelar a autorização de funcionamento da mesma. Esse procedimento é 
considerado também para o ENADE, porém a sanção tem impacto específico no 
reconhecimento do curso de graduação. E, a sanção para corrigir as deficiências considera a 
grade curricular e a metodologia didático-pedagógica do ensino ofertado. Para a nota três, o 
MEC qualifica instituição e/ou curso como satisfatório. Para o intervalo entre quatro e cinco, 
o órgão qualifica a Instituição e/ou curso como excelente. 

2.3 Programa OAB Recomenda: critérios utilizados para compor a lista de recomendação das 
Instituições de Ensino Superior (IES) com ensino jurídico de excelência. 
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O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no ano de 1999, estabeleceu que, a 
cada três anos, seria atribuído um selo de qualidade aos cursos de direito que se destacassem, 
em cada unidade da federação brasileira pelo nível do ensino jurídico oferecido à sociedade. 

A Comissão de Ensino Jurídico da OAB[xxxvii] foi responsável para desenvolver o processo 
de avaliação a partir da utilização de critérios que considerou adequado para o fim de emitir 
um certificado de qualificação do ensino jurídico.  

A outorga do selo de qualidade representaria para o Conselho Federal, mais uma forma de 
colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, consoante o mandamento inserto do 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Assim foi criado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Programa 
OAB RECOMENDA que  teve como diretrizes básicas, premiar as instituições de ensino 
jurídico através da elaboração e divulgação da lista de recomendações daquelas que tivessem 
destaque na excelência do ENADE, antes ENC e no alto índice de aprovação no Exame de 
Ordem. Essa premiação referenciaria os cursos de direito para a sociedade, limitado a cada 
estado da federação. Os critérios escolhidos pela Comissão para selecionar as instituições 
aptas a compor a lista de recomendação foram à regularidade do conceito (A, para o ENC e o 
intervalo entre 4 e 5 para o ENADE), de desempenho apurado pelo MEC na realização do 
ENADE e a aprovação na OAB[xxxviii]. 

A primeira edição do Programa OAB RECOMENDA foi divulgada em janeiro de 2001, na 
gestão do Presidente Reginaldo Oscar de Castro, nela foram recomendandos 52 cursos; a 
segunda foi em janeiro de 2003, na gestão do Presidente Rubens Approbato Machado, 
constando 60 cursos no rol dos recomendados; a terceira foi na gestão do Presidente Roberto 
Antonio Busato, em 2006, sendo 87 os cursos credenciados a receber o selo de qualidade. 

Importante destacar que na terceira edição do Programa OAB RECOMENDA, a Comissão de 
Ensino Jurídico da OAB analisou 30% das Instituições de Ensino Superior com oferta de 
curso jurídico, considerando o universo de 1.065 cursos regulamentados pelo MEC e em 
funcionamento em território nacional. O critério utilizado pela citada Comissão continuou o 
mesmo, ou seja,  os bacharéis deveriam ter prestado Exame de Ordem e realizado pelo menos 
um Exame Nacional de Cursos, o antigo provão, atual ENADE.  

A utilização simultânea do ENADE/ENC e do Exame de Ordem como critério para compor a 
lista do Programa OAB Recomenda[xxxix]  tem como fundamento o fato de que  a diferença 
de objetivos entre eles conflui  para a exigência da oferta de um curso jurídico de qualidade.  

A exigência de um bom desempenho em ambos os exames decorre das diferenças de 
objetivos entre eles e de suas especificidades. O ENC/ENADE tem como objetivo aferir os 
conhecimentos e competências adquiridas pelos alunos em fase de conclusão dos cursos de 
graduação, aferição que se faz a partir da verificação da capacidade do concluinte de um dado 
curso de graduação responder a questões. 

  O critério de recomendação (listagem) utilizado pelo Programa OAB Recomenda pautou-se 
nos cursos que a partir do ano de 1996 estiveram entre os 50% melhores entre os critérios do 
Exame de Ordem e do ENADE/ENC e apresentaram uma evolução temporal ascendente ou 
estável. 
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 Nos próximos subitens, serão apresentados os indicadores de avaliação utilizados pela 
Comissão de Ensino Jurídico da OAB para inserir em sua lista de recomendação as 
instituições de ensino superior com excelência no desenvolvimento do ensino jurídico. 

2.3.1 O Exame de Ordem 

A competência para a realização do Exame de Ordem, conforme OAB[xl] (2003) é de 
competência dos Conselhos Seccionais da OAB. Eles são realizados por unidade federativa 
três vezes ao ano e habilitam bacharéis formados em Direito por instituições reconhecidas 
pelo MEC ao exercício profissional da advocacia.  

Cada um dos exames é dividido em duas fases: uma prova objetiva e uma prova prático-
profissional. A prova objetiva é resolvida sem consulta e contêm de 50 a 100 questões, todas 
de múltipla escolha com quatro opções cada.  

O conteúdo das provas constantes no Exame de Ordem é indicado nas diretrizes curriculares 
do curso de Direito que são instituídas pelo MEC através do Conselho Nacional de Educação, 
juntamente com o conteúdo do estatuto da OAB, do Regulamento Geral e do Código de Ética 
e Disciplina.  

A prova prático-profissional é realizada de acordo com a área jurídica escolhida pelo bacharel 
em Direito. Ele deve ter cinqüenta por cento de acertos na prova objetiva, para obter 
aprovação e realizar a prova prática. Essa prova tem o seu conteúdo teórico definido pela 
Comissão de Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A prova é composta por duas 
partes: a redação de uma peça processual e de cinco questões discursivas práticas. A 
aprovação do bacharel nessa prova ocorre quando ele atinge nota igual ou superior a seis (nota 
> 6,0), em um total de dez pontos. 

Um acontecimento importante a apresentar sobre o Exame de Ordem diz respeito ao processo 
de unificação do Exame de Ordem. Ele consiste na aplicação de uma prova única em dia e 
hora previamente estabelecidos pelas seccionais da OAB e tem por objetivo evitar fraudes, 
controlar a qualidade dos profissionais e oferecer melhor orientação aos cursos de Direito em 
funcionamento no Brasil. 

Importante  ressaltar que o Programa OAB Recomenda[xli]  considera o total das Instituições 
de Ensino Superior com oferta de ensino jurídico de cada Estado da Federação brasileira 
como procedimento de análise dos resultados do Exame de Ordem. 

Esse dado objetiva recomendar ou não recomendar uma Instituição de Ensino Superior em sua 
listagem. Esse dado estatístico foi coletado pela Comissão de Ensino Jurídico do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil nas secções regionais da OAB. Para garantir a 
confiabilidade dos dados foram considerados somente os cursos com um número de 
candidatos superior a quarenta, a cada ano, tanto nesse Exame quanto no ENADE. 

Foram recomendados os cursos que tiveram simultaneamente um bom desempenho no 
ENADE e no Exame de Ordem por um período mínimo de quatro anos consecutivos, a partir 
do ano de 1996. Foi considerado "bom desempenho" a presença do curso entre os 50% 
melhores do Brasil no caso do ENADE e entre os 50% melhores cursos de cada Estado da 
Federação brasileira no Exame de Ordem. 
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Enfim, o exame de ordem conforme se pode observar é o critério utilizado pela Comissão de 
Ensino Jurídico da OAB como requisito necessário e selecionador para compor a lista de 
Instituições de Ensino Superior com oferta de ensino jurídico. 

2.3.2 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é uma prova que objetiva aferir 
o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares do respectivo curso de graduação, às suas habilidades para ajustamento às 
exigências decorrentes da evolução do conhecimento e às suas competências para 
compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligado à realidade 
brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento, contribuindo assim para a avaliação 
dos cursos de graduação. 

O ENADE é realizado por amostragem e a participação do aluno no Exame constará no seu 
histórico escolar, exceto em caso de recusa. O INEP/MEC constitui a amostra dos 
participantes a partir da inscrição, na própria instituição de ensino superior, dos alunos 
habilitados a fazer a prova. A seleção é feita pela seleção previa de um percentual de 
estudantes escolhidos entre os ingressantes e os formandos os quais deverão ser submetidos 
ao ENADE. Os ingressantes, de acordo com INEP são aqueles que tiverem cumprido o 
percentual entre 7% e 20% da carga-horária total do curso, enquanto os formandos são 
aqueles que já tiverem cumprido mais de 80% da carga-horária do curso.  

A aplicação do exame é anual e não engloba todos os cursos porque cabe ao Ministro do 
Estado da Educação definir, a cada ano, as áreas e os cursos que participarão do ENADE. A 
inscrição dos estudantes habilitados a realizar o exame é de responsabilidade do dirigente da 
instituição de ensino superior e deverá ser feita junto ao INEP. 

O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo o registro de 
participação condição indispensável para a emissão do histórico escolar. Aos estudantes que 
obtiverem desempenho de destaque são agraciados, como forma de estímulo, com bolsa de 
estudos ou auxílio específico pelo Ministério da Educação. 

ENADE é operacionalizado por meio de quatro instrumentos: a prova, aplicada aos 
ingressantes e concluintes de cada curso; o Questionário de Impressões sobre a Prova, 
preenchido pelos participantes juntamente com a prova; o Questionário Sócio-Econômico, 
com 103 questões, enviado aos estudantes antes do dia da prova e entregue por eles no dia do 
Exame e, o Questionário aplicado aos Coordenadores de Curso, respondido por eles on-line 
até quinze dias após a aplicação do Exame. 

O Questionário de Impressões sobre a Prova tem por objetivo verificar como o estudante se 
posiciona com relação a aspectos específicos da prova, seu formato, seu tamanho, seu nível de 
dificuldade, a natureza das questões. A finalidade da aplicação do Questionário 
Socioeconômico é compor o perfil dos estudantes, integrando informações do seu contexto às 
suas percepções e vivências, e a de investigar a percepção desses estudantes frente à sua 
trajetória no curso e na Instituição de Educação Superior (IES) por meio de questões objetivas 
que exploram a função social da profissão e os aspectos fundamentais da formação 
profissional.   

Os índices de avaliação do ENADE, segundo INEP[xlii] variam de um a cinco. No Conceito 
ENADE são levados em consideração 25% das notas dos alunos ingressantes e 75% das notas 
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dos concluintes. O curso que tiver notas 5 e 4 é considerado excelente, nota 3 está no patamar 
satisfatório, notas 1 e 2, insatisfatório. 

Por fim, o Questionário do Coordenador do Curso tem por objetivo colher as impressões dos 
coordenadores de curso tanto sobre aspectos da prova quanto sobre o projeto pedagógico e as 
condições gerais de ensino em seu curso. 

3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MEC 

O MEC é o órgão governamental competente para avaliar o ensino superior no Brasil. Para 
tanto, descentralizou a competência para o SINAES que teve a responsabilidade de executar 
essa política de avaliação para aferir a qualidade do ensino.  

O SINAES, conforme dados disponibilizados no site do INEP formulou os critérios que 
contemplaram a Avaliação das Instituições de Educação Superior (Avaliação Institucional) e a 
Avaliação do Desempenho dos Estudantes. 

A elaboração dos critérios específicos para aferir a qualidade do curso de Direito foi 
formulada  de acordo com  dados disponibilizados no site  MEC pelo Grupo de Trabalho (GT) 
composto por: representantes da OAB, do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), da Secretaria da Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, do 
responsável administrativo da Comissão de Ensino Jurídico (CEJU) e do Coordenador-Geral 
de Acreditação de Cursos e Instituições de Ensino Superior da SESU/MEC. 

O Grupo de Trabalho elaborou os critérios necessidade social, organização didático-
pedagógica, com ênfase no projeto pedagógico da instituição de ensino jurídico, o corpo 
docente e instalações gerais para compor o item Avaliação Institucional que é parte 
indispensável para qualificar o ensino jurídico. 

O SINAES objetivou com a Avaliação Institucional com discriminantes específicos de cada 
curso, conforme dados disponíveis no site do INEP analisar o Ensino Jurídico em sua 
totalidade e institucionalizar indicadores objetivos e satisfatórios à aferição da qualidade do 
mesmo. Esses indicadores são adotados pelo MEC na avaliação dos processos administrativos 
de reconhecimento do curso de Direito ou mesma da criação destes. Outrossim, a avaliação 
prima pela democratização da gestão de ensino dos cursos nas suas respectivas instituições. 

Em suma, com essa metodologia de avaliação, o MEC/SINAES no contexto do ensino 
jurídico visa combater a má qualidade dessa modalidade de ensino e fomentar a sua função 
social aprimorando a cultura e a educação jurídica, na construção de uma formação 
humanista. 

A Avaliação Institucional será apresentada a seguir a partir da discriminação dos indicadores 
que a compõem e que são considerados em conjunto com o ENADE requisitos indispensáveis 
para qualificação do curso de Direito realizado pelas Instituições de Ensino Superior. 

3.1 Avaliação Institucional 

A Avaliação Institucional objetiva identificar o perfil e o significado da atuação da Instituição 
de Ensino Superior. Para tanto, avalia as atividades desenvolvidas, os cursos, os programas, 
os projetos e os setores de cada uma delas. Essa avaliação é realizada no âmbito interno e 
externo da instituição. 
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Internamente, as Instituições de ensino são convocadas a elaborar um instrumento 
denominado auto-avaliação ou simplesmente, avaliação interna. Aqui, o SINAES pontua, 
dentre outros itens que devem ser enfocados pela instituição, a missão e plano de 
desenvolvimento, a política de ensino (pós-graduação, pesquisa e extensão), a 
responsabilidade social, a interface com a comunidade, os recursos humanos e a 
sustentabilidade financeira.  

Externamente, a instituição é avaliada por critérios específicos para qualificar cada curso. 
Para o ensino jurídico, o SINAES tem como critérios: a necessidade social, a organização 
didático-pedagógica, o corpo docente e as instalações gerais do curso. Como parte dessa 
avaliação é realizada visita in loco somente as instituições que tiverem conceito inferior a três. 
Esse critério é essencial ao processo de reconhecimento e renovação e autorização para 
criação dessa modalidade de ensino.  

O curso de Direito é avaliado pelo Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior 
(SINAES) em conformidade com a Avaliação Institucional (interna e externa), ou seja, 
contemplando a análise global e integrada dessas duas dimensões. 

O curso jurídico necessita dialogar com o projeto de avaliação institucional, não podendo ser 
concebido como uma unidade autônoma e desconectada do projeto pedagógico institucional, 
deve ter, portanto, expressos no Plano de Desenvolvimento Institucional uma missão bem 
definida, com objetivos e metas claras e consistentes.  

As avaliações (interna e externa) do curso de Direito devem aferir se as ações desencadeadas 
na execução dos diversos processos educacionais guardam uma relação de coerência com os 
propósitos estabelecidos pela instituição.  

Enfim, a avaliação institucional é um critério que deve ser utilizado para a elaboração de uma 
leitura complexa e sistêmica do curso jurídico no contexto da Instituição. Ela utiliza os 
indicadores, necessidade social, organização didático-pedagógica, corpo docente e instalações 
gerais os quais serão descritos a seguir. 

3.1.1 Necessidade Social 

O indicador necessidade social tem como é construído com base nas questões demográficas e 
nas possibilidades de inserção do bacharel no mercado profissional. Para diagnosticar as 
questões demográficas, os membros do Conselho de Educação Jurídica da OAB/INEP 
correlacionam à oferta e a demanda do município enquanto. 

E, para analisar o mercado profissional, se apreciam os dados relativos à composição dos 
órgãos da administração da justiça e segurança, o número de advogados inscritos no 
município e os espaços existentes para absorção de estágios e mão de obra.  

3.1.2 Organização Didático-pedagógica  

Esse indicador é construído com base nas diretrizes curriculares estabelecidas para o ensino 
jurídico.  Tais diretrizes explicitam o perfil pretendido para a formação do bacharel, as 
competências e habilidades que deverão ser alcançadas, os conteúdos curriculares, o estágio 
curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho 
de curso, o regime acadêmico de oferta, a carga horária e a duração do curso, sem prejuízo de 
outros aspectos que emprestem consistência ao seu projeto pedagógico.  
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Por sua vez, os projetos pedagógicos devem ser frutos de uma reflexão e de um esforço 
coletivos no âmbito da instituição, expressando, além das condições objetivas de oferta e a 
vocação do curso, sua concepção e seus objetivos gerais contextualizados em relação às sua 
inserção institucional, política, geográfica e social. 

No aspecto estrutura curricular os cursos jurídicos tem autonomia, para definir, em seus 
projetos pedagógicos, o conteúdo curricular de modo a atender a três eixos interligados de 
formação: fundamental, profissional e prática. 

No que se refere ao estágio curricular este deve ser realizado a partir de uma supervisão, 
sendo, portanto um componente curricular obrigatório que não se confunde com o estágio 
profissional, uma vez que este último é opcional. O estágio supervisionado deve ser realizado 
no Núcleo de Prática Jurídica, pertencente à própria instituição. Ressalta-se que é admitida a 
realização parcial desse estágio por meio de convênios.  Essas atividades conveniadas não 
deverão ultrapassar 50% do tempo exigido para conclusão do estágio e serão realizadas sob 
supervisão da IES, com elaboração de relatórios. 

A finalidade do estágio curricular é proporcionar ao aluno uma interação entre a teoria e a 
formação prática, com desenvolvimento das habilidades necessárias à atuação profissional.  

As atividades complementares são concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de 
realizar, em prolongamento às demais atividades do currículo pleno, a sua trajetória 
acadêmica, de forma autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam 
enriquecer o conhecimento jurídico propiciado pelo curso. As atividades complementares 
devem observar, em conjunto com o estágio curricular, o limite máximo de 20% da carga 
horária total do curso.  

Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as atividades complementares devem ser 
livremente escolhidas pelo aluno, observando o rol de possibilidades admitidas pela 
instituição. Elas podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, de iniciação científica, 
projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências, 
cursos livres, além de disciplinas oferecidas por outras unidades de ensino e não previstas no 
currículo pleno do curso jurídico. Elas não se confundem com as disciplinas do curso e não 
devem ser assim administradas e, para assegurar sua diversidade, não se deve permitir o 
cômputo de mais de 50% da carga horária exigida em uma única modalidade. 

O trabalho de conclusão do curso foi homologado através da Portaria MEC nº 1.886/1994. 
Trata-se de um trabalho individual a ser elaborado pelo corpo discente com a orientação do 
docente e visa à realização de uma monografia trata-se, portanto, de componente curricular 
obrigatório que objetiva evidenciar a capacidade de reflexão autônoma e crítica do aluno. 

A metodologia de ensino e avaliação discente MEC deve ser fornecida aos alunos antes do 
início de cada período letivo e conter, além dos conteúdos e das atividades previstas, a 
metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação discente e a 
bibliografia básica.  

O MEC estabelece a necessidade de haver uma proporcionalidade entre o professor e o 
número de alunos. Essa proporcionalidade pode ser concebida entre os conjuntos de alunos e 
professores ou a partir do número de alunos por disciplina, o que permitiria estabelecer uma 
dimensão ideal para  o tamanho das turmas. 
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O número de alunos em sala de aula é importante para a definição das estratégias pedagógicas 
a serem utilizadas em sala de aula. Para que qualquer número não seja assumido como um 
parâmetro arbitrário, é preciso que ele reflita uma relação adequada entre o número de alunos, 
as estratégias pedagógicas adotadas, a tecnologia existente e a concepção arquitetônica 
disponibilizada. Assim, não obstante a assunção do limite de 50 alunos como um referencial 
de origem, é essa relação que deve estar adequadamente demonstrada no projeto pedagógico e 
deve ser objeto de permanente aferição, pois é ela que potencializa (ou elimina) as 
possibilidades de êxito do curso. 

3.1.3 Corpo Docente 

O desenvolvimento de um  ensino jurídico de qualidade exige que a instituição de ensino 
superior  valorize a atividade do magistério  a partir da fixação de um regime de trabalho que 
propicie  a estabilidade do corpo  docente, e que esta esteja consolidada no projeto 
pedagógico do curso. 

Para tanto o MEC estabelece como critério de qualificação do Curso de Direito que o docente 
porte título de pós-graduação strito  sensu,  que o mesmo seja  contratado em regime de 
trabalho diferente do modelo "horista" a fim de que a estabilidade o permita construir uma 
história institucional e que o profissional tenha dedicação preferencial ao Curso. 

No que se refere à titulação de pós-graduação strito  sensu  o MEC  qualifica o curso com o 
critério de suficiência para as Instituições de Ensino Jurídico que detenham 50% do seu 
quadro docente portador do título de mestre ou doutor.  O critério de excelência é atribuído 
pelo MEC se dos 50% dos professores, metade deles, ou seja, 25% detiverem o título de 
mestre e os outros 25% o título de doutor. É importante ressaltar que o MEC não adota 
critério de qualificação para os cursos com profissionais com título de especialista por 
considerar que essa titulação não pós-graduação,  mas parte do processo de Educação 
Continuada. 

No que concerne ao regime de trabalho o MEC qualifica com o critério satisfação, os cursos 
que detenham um terço dos professores contratados em regime integral e o outro terço em 
regime parcial.  Enquanto que para o critério excelência, o MEC exige que o regime parcial 
seja a modalidade contratual para os 50% do total de professores pertencente ao curso 
jurídico. Desta feita, a instituição que detenha em seu quadro funcional professor contratado 
no regime "horista" não recebe qualificação nessa modalidade de critério que é fundamental 
para um ensino jurídico de qualidade. O MEC justifica a não qualificação para este segmento 
contratual porque admite que eles sejam portadores de frágeis vínculos institucionais.  

Enfim, observa-se que o corpo docente é um importante instrumento de análise da qualidade 
do ensino jurídico e, para atender aos critérios de satisfação ou de excelência, o profissional 
não pode ser contratado no regime "horista". 

3.1.4 Instalações Gerais  

Para o MEC a oferta de uma infra-estrutura adequada é indispensável ao currículo do ensino 
jurídico em virtude de disponibilizar condições materiais necessárias para a realização do 
curso e dinamização do aprendizado. 

Para tanto, é preciso que as instalações dos equipamentos de trabalho estejam adequadas não 
somente ao conjunto das atividades didáticas (ensino, prática jurídica, extensão e pesquisa) 
como também a quantidade de alunos. 
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A infra-estrutura tecnológica deve ser organizada de forma a proporcionar o mais amplo e 
moderno atendimento à comunidade acadêmica. Nesse contexto, a instituição de ensino deve 
possuir mecanismos de atualização que evitem que os equipamentos fiquem obsoletos. Essa 
infra-estrutura ampla e moderna deverá ser suficiente para atender às demandas específicas 
provenientes da biblioteca e do Núcleo de Prática Jurídica, porque esses espaços são 
imprescindíveis e primordiais para o desenvolvimento de um ensino jurídico de qualidade. 

A biblioteca é um espaço básico e fundamental para a construção e para o desenvolvimento de 
um curso jurídico de qualidade. O acervo jurídico disponibilizado nesse ambiente deve ser 
atualizado, diversificado e conservado. É necessário também existir uma meta numérica de 
exemplares a fim de forçar a instituição a constituir um acervo mínimo para consulta pela 
comunidade acadêmica, mas é, sobretudo, a atualidade e a qualidade do acervo que devem ser 
incentivadas. 

Portanto, o acervo bibliográfico, para além de oferecer um quantitativo que atenda às 
demandas do curso, deve estar em sintonia com o projeto pedagógico, o perfil discente 
pretendido e as competências e habilidades postuladas.  O MEC estabelece que o acervo deva 
contemplar obras clássicas e monográficas, teses, revistas jurídicas e jurisprudências. A 
importância desse acervo na vida acadêmica deve refletir a diversidade e a qualidade da 
produção jurídica nacional e internacional e não ser restrito a manuais didáticos e comentários 
legislativos. 

O Núcleo de Prática Jurídica deve ser concebido como um instrumento de democratização do 
acesso à justiça. Em virtude da regulamentação do estágio curricular com possibilidades 
concretas de articulação com o trabalho desenvolvido na Defensoria Pública, o Núcleo de 
Prática Jurídica deve ultrapassar os estreitos limites da assistência judiciária para possibilitar o 
desenvolvimento de um trabalho de assessoria jurídica.  

Pode-se observar que o item instalações gerais é imprescindível para o desenvolvimento do 
curso jurídico pelas instituições de ensino superior, pois ele está disseminado nos espaços de 
aprendizado do aluno e é parte integrante desse processo. 

CONCLUSÃO 

Primar pela elevação da qualidade do ensino jurídico no setor público e privado e melhorar o 
atendimento jurídico ao público brasileiro é o objetivo da OAB que em sintonia com o 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) busca a universalização do padrão de ensino frente 
ao processo de globalização vivenciado pelo Brasil. 

Ficou constatado que o Programa OAB Recomenda se responsabilizou por listar as 
instituições de ensino jurídico que preenchessem os critérios: de quantidade de aprovados no 
Exame de Ordem e de maior nota no ENADE. 

Sobre esse Programa, observa-se que a OAB tem como função, a promoção do 
aperfeiçoamento das instituições jurídicas, e não das instituições de ensino superior na área de 
Direito. O mais próximo que ela consegue chegar em relação  aos cursos jurídicos é na 
competência delegada ao Conselho Federal, trazida pelo inciso XV do artigo 54 do Estatuto 
da OAB, para colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e dar pareceres ao MEC 
quando houver pedido de criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos.  

De tal fato conclui-se que a OAB entende que o MEC não está realizando sua função 
corretamente e por isso decidiu tomar a responsabilidade para si. Todavia, em razão do que 
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disciplina à lei, o mais sensato seria que a OAB fizesse sugestões e recomendações ao MEC e 
não, como fez criar um mecanismo em paralelo de avaliação dos Cursos de Direito, sobretudo 
quando tal possibilidade não se encontra dentro dos limites de suas funções institucionais. 

É importante pontuar que o Exame de Ordem, não é um mecanismo oficial de avaliação da 
qualidade do curso de Direito. Ele é, tão somente, um mecanismo legal de aferição do 
conhecimento jurídico para o ingresso na profissão de advogado. A apreciação realizada pela 
OAB acerca da qualidade do ensino jurídico por meio do selo OAB Recomenda não se 
confunde com as avaliações oficiais realizadas pelo MEC, ainda que a OAB se utilize do 
ENADE, um critério oficial, para elaborar a sua lista de recomendação de Instituições de 
Ensino nessa área. 

Sobre os critérios abordados pelo OAB Recomenda, é válido ressaltar que eles são 
importantes para se analisar o conhecimento individual dos alunos, em contrapartida, a 
simples consideração desses dois critérios é insuficientes para diagnosticar a qualidade de um 
curso jurídico. Eles precisam estar associados a um conjunto maior de indicadores quais 
sejam: corpo docente, a organização didático-pedagógica e a infra-estrutura, reunidos na 
Avaliação Institucional. 
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A UTILIZAÇÃO DO PORTFÓLIO EM CURSOS JURÍDICOS COMO 
INSTRUMENTO DE ENSINO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES  
 

L'UTILISATION DU DOSSIER EN COURS JURIDIQUE COMME OUTIL 
D'ENSEIGNEMENT ET D'ÉVALUATION DES AUTRES ACTIVITÉS 

 
 
 

Luciana Barbosa Musse 
 

RESUMO 
As atividades complementares a serem realizadas pelos alunos dos cursos jurídicos foram 
instituídas por meio da Portaria MEC n. 1886/94 e mantidas pela Resolução CNE/CES n. 
09/2004. Tais atividades objetivam a oferta de uma formação jurídica de qualidade, fora e ao 
lado do contexto tradicional de sala de aula. Por isso, devem ser pautadas pelos seguintes 
parâmetros: oferta de atividades complementares nas modalidades de ensino, pesquisa e 
extensão; interdisciplinaridade; transversalidade; flexibilidade; criticidade; autonomia do 
aluno; ênfase no desenvolvimento e aprimoramento de habilidades e competências; foco no 
aluno como agente principal da produção e transformação do seu próprio conhecimento; 
adoção de métodos participativos de ensino-aprendizagem. 
A oferta e a avaliação dessas atividades devem ser realizadas em conformidade com os 
parâmetros anteriormente elencados, para atingirem seu telos em relação ao aprimoramento 
do ensino ministrado pela IES e aos alunos, a fim de enriquecer e atualizar seu currículo 
acadêmico, para que o egresso possa alcançar seus objetivos pessoais. 
Dentre os diversos métodos participativos adotados no ensino superior, neste artigo, a autora 
pretende verificar a viabilidade de se eleger o portfólio como o principal método de ensino-
aprendizagem e avaliação das atividades complementares realizadas nos Cursos Jurídicos. 
Para tal, desenvolve pesquisa bibliográfica e interdisciplinar, pautada pela concepção do 
ensino jurídico como prática social e ética e não meramente técnica, que permite concluir que 
o portfólio apresenta-se como uma nova e eficiente ferramenta de ensino-aprendizagem e 
avaliação a ser incorporada no campo das atividades complementares. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; ATIVIDADES COMPLEMENTARES; 
PORTFÓLIO; PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM; AVALIAÇÃO. 
 
RESUME 
Les activités complémentaires à effectuer par les élèves des cours de droit ont été établies par 
l'ordonnance MEC n ° 1886/94 et maintenu par la résolution CNE / CES n ° 09/2004. Ces 
activités visent à offrir une éducation juridique de qualité, en dehors et à côté du cadre 
traditionnel de la salle. Par conséquent, ils devraient être guidés par les paramètres suivants: la 
prestation d'activités complémentaires dans les méthodes d'enseignement, de recherche et de 
vulgarisation; transversalité, interdisciplinarité, la souplesse, de criticité, autonomie de 
l'apprenant, l'accent sur le développement et l'amélioration des compétences et de se 
concentrer compétences sur l'étudiant comme un agent la production primaire et le traitement 
de leurs propres connaissances, l'adoption de méthodes participatives d'enseignement et 
d'apprentissage. 
L´offre et l'évaluation de ces activités doivent être réalisées en conformité avec les paramètres 
indiqués ci-dessus, pour atteindre son telos l'égard des élèves: pour enrichir et actualiser le 
programme d'études, de sorte que les diplômés peuvent atteindre leurs objectifs personnels. 
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Parmi les diverses méthodes participatives adoptée dans l'enseignement supérieur, l'auteur a 
l'intention, dans cet article, de vérifier la faisabilité de l'élection du dossier comme la 
principale méthode d'enseignement-apprentissage et les activités d'évaluation 
complémentaires menées dans les cours juridique. À cette fin, développe la recherche et la 
littérature interdisciplinaire, guidé par le concept de la formation juridique en tant que 
pratique sociale et non purement technique, ce qui montre que le dossier est présenté comme 
un nouvel outil puissant pour l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation doit être intégrée 
dans le domaine de la des activités complémentaires. 
MOT-CLES: ENSEIGNEMENT JURIDIQUE; ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES; 
DOSSIER; PROCESSUS ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE; ÉVALUATION. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é verificar a viabilidade de se realizar o processo ensino-aprendizagem 
e a avaliação das atividades complementares, desenvolvidas nos cursos jurídicos, por 
intermédio de portfólio. 

No ensino jurídico nacional, as atividades complementares foram instituídas, como 
componente curricular obrigatório, a partir da edição da Portaria MEC n. 1.886/94, que 
passou a viger apenas em 1996. Desde então 15 (quinze) anos se passaram e o universo das 
atividades complementares ainda não foi totalmente explorado pelos diversos atores 
envolvidos no ensino jurídico, dentre os quais destacaremos os teóricos sobre o ensino 
jurídico brasileiro. 

Para ilustrar tal afirmação trazemos os dados contidos na tabela 1, abaixo. 

                               TIPO DE 
MATERIAL 

  

LIVROS TÍTULOS EXEMPLARES 
Total de Livros 24.940 67.181 
PERIÓDICOS NACIONAIS 
IMPRESSOS 

337 assinaturas   

PERIÓDICOS INTERNACIONAIS 
(on-line) 

250 títulos   

REVISTAS ELETRÔNICAS - DVD 1 título   
VIDEOTECA 21 documentos   

BASES DE DADOS 
1 - Legal Collection, 2 - Academic Search 
Complete 

MATERIAIS ESPECIAIS 314   

Tabela 1 - Acervo jurídico da Biblioteca Reitor João Herculino do UniCEUB 

FONTE: Biblioteca do UniCEUB, 2010. 

De acordo com essa tabela, fornecida pela equipe da biblioteca do Centro Universitário de 
Brasília (UniCEUB), que é tida como uma das melhores do Distrito Federal  e do Centro-
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Oeste, o acervo da biblioteca institucional - atualizado até 2010 - é composto de 24.940 (vinte 
e quatro mil novecentos e quarenta) títulos  na área do Direito. 

Ao se efetuar busca no referido acervo, utilizando como palavras-chave a expressão "ensino 
jurídico" obteve-se 112 resultados. Desses, 13 (treze) são trabalhos acadêmicos, na 
modalidade de monografias de conclusão de conclusão de curso, 22 (vinte e dois)  livros e 77 
(setenta e sete) artigos. Em nenhum dos 112 títulos desses materiais há menção expressa às 
atividades complementares. 

Para compararmos esses resultados, adotamos a mesma metodologia de busca no acervo da 
biblioteca da UnB, obtendo o seguinte: 38 (trinta e oito) títulos contêm a expressão "ensino 
jurídico". Desses, 31 (trinta e um) são livros, 06 (seis) são trabalhos acadêmicos, na 
modalidade de dissertações/teses e 01 (um) folheto. Também não foram encontradas, nesses 
títulos, referências explícitas às atividades complementares. 

Realizamos nova busca, nas já mencionadas bases de dados, por meio, desta vez, os termos 
"atividades complementares". Obtivemos três resultados na biblioteca do UniCEUB, que 
remetiam a um livro e dois artigos. Apenas um dos artigos voltava-se para as atividades 
complementares jurídicas.  Obtivemos 16 (dezesseis) resultados na biblioteca da UnB e 
nenhum dos materiais é sobre ensino jurídico ou suas atividades complementares. 

Assim como as atividades complementares, o portfólio - enquanto processo de ensino-
aprendizagem e avaliação - ainda não desperta a atenção dos teóricos brasileiros que pensam 
sobre o ensino jurídico. Dentre as atuais obras jurídicas que apresentam reflexões sobre 
ensino jurídico participativo[1] ou experiências inovadoras em ensino jurídico[2] não 
identificamos nenhuma abordagem ou reflexão sobre o uso do portfólio. Encontramos na 
internet um único artigo voltado para a aplicação desse ferramental, no ensino jurídico.[3] 

Para se chegar a uma resposta acerca da viabilidade ou não de se adotar o portfólio como 
procedimento de ensino-aprendizagem e avaliação das atividades complementares adota-se 
como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica e interdisciplinar, pautada pela 
concepção do ensino jurídico como prática social e ética e não meramente técnica. 

A análise desenvolvida encontra-se dividida em três partes. Primeiramente, realizaremos uma 
contextualização sintética sobre o ensino jurídico no Brasil. A seção seguinte é dedicada à 
reflexão sobre as atividades complementares. O portfólio como método de ensino-
aprendizagem e ferramenta de avaliação das atividades complementares é enfrentado na 
última seção deste artigo. 

  

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO JURÍDICO NO BRASIL 

De acordo com a Proposta Pedagógica do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB, 2011, 
p. 23), 

[...] o ensino deve ser voltado para a produção da aprendizagem significativa. Ensino que 
exija do estudante uma atividade  investigativa e que permita vivenciar a pesquisa como um 
processo indispensável a sua aprendizagem. Deverá ser também um ensino com extensão para 
possibilitar a compreensão da relevância social e política do próprio processo de produção do 
conhecimento. 
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Há, no mencionado documento pedagógico, uma ênfase na importância da pesquisa e da 
extensão para a aprendizagem do aluno. Ao voltarmos o nosso olhar, brevemente, sobre a 
caminhada do ensino jurídico brasileiro, verificaremos que essas dimensões do aprender 
encontram-se ausentes até a edição da Portaria MEC n. 1.886/1994, que visava promover uma 
ruptura do modelo tradicional de ensino jurídico, no Brasil. 

As raízes do Direito Brasileiro e, por conseguinte, do ensino jurídico nacional encontram-se 
no Direito e no ensino jurídico português. 

Contudo, diversamente do que, num primeiro momento, possa parecer ao senso comum, a 
criação dos dois primeiros cursos jurídicos no Brasil, em 1827 - um em Olinda e outro em São 
Paulo - não pretendeu atender a uma eventual demanda social por profissionais do Direito. O 
objetivo primeiro - social e institucional - das recém-criadas Academias de Direito era 
preparar os futuros administradores públicos do novel estado brasileiro. Desta forma, a 
academia jurídica brasileira apresentava-se como um espaço de poder e não de construção de 
saber. 

Esse espaço jurídico-educacional foi erigido sob a influência da doutrina liberal - 
devidamente adaptada às características e interesses da elite político-econômica local - cujos 
reflexos no meio apresentam-se na forma de 

[...] uma cultura jurídico-institucional marcadamente formalista, retórica e ornamental. Além 
dos seus aspectos conservadores, individualistas, antipopulares e não-democráticos, o 
liberalismo brasileiro deve ser visto igualmente por seu profundo traço "juridicista". Foi nessa 
junção entre individualismo político e formalismo legalista que se moldou ideologicamente o 
principal perfil de nossa cultura jurídica: o bacharelismo liberal. (WOLKMER, 2003, p. 79-
80). 

  

Para alcançar seu intento - formar a elite político-administrativa do país - o ensino ofertado 
nessas duas escolas obedecia à mesma estrutura didático-pedagógica do ministrado além-mar, 
em Coimbra, aos jovens brasileiros que ali acorriam para receberem a sua formação jurídica e 
obterem o grau de bacharel em Direito quando o Brasil ainda era província de Portugal. Por 
isso, as Academias de Direito brasileiras previam, tal como a Universidade de Coimbra, após 
a reforma do ensino superior introduzida pelo Marquês de Pombal, em 1772: as cadeiras de 
Direito Natural, de Direito Pátrio, Direito Público e Direito das Gentes, dentre outras. 
(RODRIGUES, 1995, p. 40). 

A nova geração da elite administrativa brasileira formava-se, assim, de acordo com a melhor 
tradição coimbrã, qual seja, aulas magnas, expositivas, onde o professor era o centro do 
processo ensino-aprendizagem. O ensino jurídico brasileiro, por sua vez, assim como o 
lusitano, apresentava-se fortemente influenciado pelo racionalismo jurídico. 

No Império o ensino do Direito caracterizou-se por: a) ter sido totalmente controlado pelo 
governo central. Os cursos, embora localizados nas províncias, foram criados, mantidos e 
controladas de forma absolutamente centralizada. Esse controle abrangia recursos, currículo, 
metodologia de ensino, nomeação dos lentes e do diretor, definição dos programas de ensino e 
até dos compêndios adotados; b) ter sido o jusnaturalismo a doutrina dominante, até o período 
em que foram introduzidos no Brasil o evolucionismo e o positivismo, em torno de 1870; c) 
ter havido, em nível de metodologia de ensino, a limitação às aulas-conferência, no estilo de 
Coimbra; d) ter sido o local de comunicação das elites econômicas, onde elas formavam os 
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seus filhos para ocuparem os primeiros escalões políticos e administrativos do país; e) por não 
ter acompanhado as mudanças que ocorriam na estrutura social. (RODRIGUES, 1995, p. 10). 

  

Após a sua implantação, o ensino jurídico pátrio passou por várias reformas. A primeira delas 
ocorreu em 1869 e estabelecia o ensino livre, sem controle de freqüência. Ao aluno competia 
apenas obter sua aprovação nos exames do curso. 

Apesar desta modificação, o currículo proposto para todos os cursos de Direito manteve-se 
"único", desde 1827 - Império - até 1889 - início da República. 

  

  

Com o advento de um novo regime político-administrativo, a República, os cursos de Direito 
começaram, realmente, a destinar-se à formação de bacharéis-advogados, sem, contudo, 
perder de vista sua concepção inicial - formar a elite administrativa do país -, dentro do 
pensamento humanístico. Apesar de ter sido denominada de "República dos bacharéis", esse 
período da história trouxe poucas contribuições para a formação do aluno de Direito. 

         Em 1931, o então ministro da Educação da Nova República, Francisco Campos 
promoveu outra reestruturação do ensino jurídico, calcada na concepção de que o 
conhecimento jurídico possui natureza científica. Dentro dessa concepção, a Ciência do 
Direito é uma forma científica de raciocinar e conhecer o Direito, enquanto objeto do 
conhecimento. 

  

         

A partir de 1962 o currículo dos cursos jurídicos passa a ser "mínimo", em nível nacional e 
"currículo pleno", por instituição de ensino, com uma flexibilização regional, embora o 
"currículo mínimo" permanecesse rígido. Essa concepção curricular mantém-se com as 
Resoluções 03/72 e 15/73. 

A década de 70, por sua vez, assiste a uma grande expansão dos cursos jurídicos e vagas 
aliadas à ausência de programas de formação de professores de Direito, bem como à sua 
decrescente qualidade. 

  

  

 Diante da proliferação desenfreada da oferta de cursos de Direito, havida na década anterior, 
o MEC, no início dos anos 80, convoca uma comissão de especialistas em ensino jurídico, a 
fim de estudar e propor uma nova proposta curricular, que não foi implementada. 

No início da década de 90 o MEC e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
recrutam outra comissão de especialistas, que foi responsável pelas novas propostas 
curriculares, disciplinadas na Portaria MEC n. 1.886/1994, alterada pela Portaria n. 03/1996. 
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Essa portaria incorpora, expressamente, pela primeira vez no âmbito do ensino jurídico, a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ao prever em seu art. 3º, que: 

O curso jurídico desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão, interligadas e 
obrigatórias, segundo programação e distribuição aprovadas pela própria Instituição de Ensino 
Superior, de forma a atender às necessidades de formação fundamental, sociopolítica, técnico-
jurídica e prática do bacharel em direito. 

  

Diante disso, o currículo pleno dos cursos jurídicos deveria garantir a oferta de atividades 
nessas três modalidades, para atenderem essas "[...] necessidades de formação do bacharel em 
Direito em quatro níveis diferenciados: fundamental, sociopolítico, técnico-jurídico e prático." 
(RODRIGUES, 1995, p. 66). 

O ensino seria contemplado por intermédio das disciplinas agrupadas em disciplinas 
fundamentais, que visam a formação básica e interdisciplinar do corpo discente e 
profissionalizantes, cujo foco são os conteúdos técnico-jurídicos e da oferta de disciplinas 
extra-curriculares, via atividades complementares. A extensão, nessa perspectiva, seria 
vivenciada por meio da realização do estágio curricular supervisionado e pelo cumprimento 
de parte da carga horária destinada pela IES às atividades complementares. A pesquisa dar-
se-ia pela elaboração obrigatória de uma monografia de conclusão de curso e também por 
meio de atividades complementares voltadas para a pesquisa, tal como Iniciação Científica. 

Depreende-se, do exposto no parágrafo anterior, que as atividades complementares deveriam 
desempenhar um papel fundamental na articulação e síntese dos saberes produzidos pelos 
alunos dos cursos de bacharelado em Direito, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, 
conforme será detalhado na próxima seção deste artigo. 

Afirmamos que deveriam porque defendemos que tal possibilidade foi colocada num plano 
secundário, tanto pelas instituições como pelos professores e alunos, o que tornou as 
atividades complementares apenas mais uma formalidade a ser cumprida para a integralização 
da sua graduação. Isso é possível de se verificar por meio da análise dos regulamentos das 
atividades complementares de diferentes IES ou cursos jurídicos. Ali encontramos, 
preponderantemente, a mera exigência de comprovação, via requerimento e juntada de 
certificados, da realização das atividades. Raramente se verifica como critério de atribuição de 
horas de atividades complementares, a necessidade de o aluno elaborar um relatório, texto, 
resenha ou reflexão sobre a atividade, a fim de demonstrar o aprendizado havido, por 
exemplo, com a sua participação em eventos técnico-científicos, cursos, visitas, monitorias, 
estágios voluntários ou representação estudantil. 

A Portaria MEC n. 1.886/1994 vigeu até sua revogação, em 2004, pela Resolução n. 9, de 09 
de setembro de 2004. Com essa resolução, o ensino jurídico deixa de ser pautado pelos 
"currículos mínimos e plenos" e passa a ser disciplinado por diretrizes curriculares, que visam 
orientar as IESs na organização dos cursos e flexibilização da organização curricular, 
conforme Linhares (2009, p. 319).[4] 

O que diferencia um "currículo mínimo" de "diretrizes curriculares"? Para responder esse 
questionamento, nos socorreremos de análise realizada por Mônica Tereza Mansur Linhares 
(2009, p. 311), por meio de quadro comparativo exposto a seguir. 
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CURRÍCULOS MÍNIMOS DIRETRIZES CURRICULARES 
Paradigma curricular de conteúdo. Paradigma curricular de habilidades e 

competências. 
Ênfase no exercício profissional, cujo 
desempenho resulta especialmente das 
disciplinas e matérias profissionalizantes 
engessadas em uma grade curricular, com 
conteúdos mínimos obrigatórios fixados pelo 
CNE em uma resolução normativa instituída 
por curso de graduação. 

Ênfase nas habilidades e competências 
construídas com formação profissional 
fundamentada na competência teórica e 
prática, de acordo com o perfil dos formandos 
em razão das novas demandas. 

  
As IES não têm liberdade (autonomia) para 
reformulações nos componentes curriculares 
estabelecidos nacionalmente por Resoluções 
do CFE, inclusive quanto aos conteúdos 
obrigatórios. 

Ensejam em certa medida, uma maior 
autonomia das IES instituírem seus próprios 
projetos pedagógicos para cada curso de 
graduação oferecido. Conferência de maior 
autonomia na definição dos currículos plenos 
para os cursos de graduação. 

Ênfase do currículo voltado exclusivamente 
para a transmissão e informação do 
conhecimento. 

Ênfase curricular de preparo para as novas 
demandas e transformações da sociedade, do 
mercado de trabalho e do conhecimento. 

Avaliação de desempenho ao final do curso. Avaliação durante o desenvolvimento do curso 
de graduação. 

Formação do profissional determinada para 
uma única habilitação, visando direitos para o 
exercício de uma profissão regulamentada. 

Enseja vários tipos de formação e habilitação 
num mesmo programa. 

Emitem diploma para validar o pleno exercício 
profissional. 

Não se vinculam a diploma e a exercício 
profissional, pois os diplomas constituem 
prova, válida, nacionalmente, da formação 
recebida por seus titulares (art. 48 da lei n. 
9.394/96). 

Quadro - Diferenças entre currículo mínimo e diretrizes curriculares 

Fonte: LINHARES, 2009, p. 311. 

Se a Portaria MEC n. 1.886/94 rompe com o paradigma tradicional do ensino jurídico 
brasileiro, a Resolução CNE/CES n. 09/2004 aprofunda essa ruptura ao instituir um ensino 
jurídico pautado em habilidades e competências, com vistas à formação de um egresso ético, 
crítico e tecnicamente competente, conforme seu art. 4º.[5] 

Acreditamos que as atividades complementares, sob a perspectiva desse novo marco 
regulatório do ensino jurídico brasileiro, mais uma vez devem ocupar um lugar central no 
ensino jurídico e na já citada articulação e síntese dos saberes produzidos pelos alunos dos 
cursos de bacharelado em Direito, pois possuem o condão de, em virtude da sua natureza: (a) 
realizar a indissocialidade entre ensino, pesquisa e extensão[6]; (b) promover: a efetiva 
integração teoria-prática, a interdisciplinaridade,[7] a formação continuada e o 
desenvolvimento e aprimoramento de habilidades e competências; (c) adotar uma avaliação 
formativa, que seja realizada de forma contínua ao longo de cada período letivo e do curso de 
graduação; (d) complementar ou nivelar, se necessário, as deficiências  do conhecimento do 
corpo discente; (e) privilegiar métodos participativos de ensino-aprendizagem, cujo foco é o 
aluno como protagonista da produção e transformação do seu próprio conhecimento, dentre os 
quais destacaremos o portfólio, objeto de análise na seção 4. 
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Para dar mais consistência às premissas anteriormente expostas, abordaremos as atividades 
complementares, na próxima seção. 

            

3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES NOS CURSOS JURÍDICOS 

"Atividades complementares" é uma expressão aberta, cuja vagueza possibilita, com base no 
princípio da flexibilidade, seu preenchimento de diferentes formas. 

 Enquanto componente curricular obrigatório do ensino jurídico, elas podem ser realizadas na 
modalidade de ensino, pesquisa e extensão[8] comunitária ou acadêmica, com a participação 
de todos os atores do ensino jurídico, quais sejam alunos, professores, IES e também da 
comunidade externa. (BORGES; FERREIRA, 2004, p. 10). 

Como já mencionado anteriormente, a Portaria MEC n. 1886/94 pode ser considerada um 
marco divisor de águas no ensino jurídico brasileiro, pois foi ela que, dentre outras inovações 
e avanços[9] - que visam à melhoria da qualidade do ensino jurídico - dispôs, pela primeira 
vez, em seu art. 4º, a realização de atividades complementares, conforme abaixo.   

Art. 4º Independentemente do regime acadêmico que adotar o curso (seriado, créditos ou 
outro), serão destinados cinco a dez por cento da carga horária total para atividades 
complementares ajustadas entre o aluno e a direção ou coordenação do curso, incluindo 
pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, monitoria, iniciação 
científica e disciplinas não previstas no currículo pleno. 

  

Ao introduzir essa exigência, o art. 4º da Portaria 1.886/94/MEC retirou a centralidade do 
ensino, clássica e quase exclusivamente ministrado em sala de aula, ao longo de mais de um 
século e meio e promoveu um arejamento e humanização da formação jurídica. 

Resta agora, compreendida a extensão do conteúdo do artigo 4º da Portaria 1.886/94/MEC, 
ressaltar o importante avanço que ele constitui. Sua inclusão buscou flexibilizar o currículo 
não apenas para as instituições de ensino, mas também para o próprio corpo discente. Ao lado 
disso, obriga a prática de atividades que atinjam todos os níveis do tripé sobre o qual deve se 
alicerçar o ensino de terceiro grau: o ensino, a pesquisa e a extensão, além de propiciar a 
possibilidade de um contato interdisciplinar." (RODRIGUES, 1995, p. 70). 

  

Essa flexibilização do currículo,[10] "[...] permite o desenvolvimento da esfera de autonomia 
individual do aluno, graças à possibilidade oferecida ao aluno de compor, ele mesmo, o 
mosaico de sua formação no marco das horas computadas como Atividades Complementares 
de Graduação (ACGs)." (VENTURA, 2004, p. 87). 

Na Resolução CNE/CES n. 09/2004 as atividades complementares são disciplinadas nos arts. 
5º e 8º. Aqui, elas inserem-se no eixo de formação prática, que busca "[...] a integração entre a 
prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades 
relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades 
Complementares. 
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Seu propósito é incrementar e atualizar a formação do corpo discente, tanto em relação ao 
conhecimento, quanto em relação às suas habilidades, competências e atitudes, a fim de que 
possam chegar ao mercado de trabalho sabendo resolver, com competência técnica e ética, 
problemas sócio-jurídicos complexos que lhe são postos pela atual sociedade brasileira e 
mundial. 

Para que essa formação seja assegurada, por meio das atividades complementares, sugerimos 
a adoção do portfólio, como procedimento de ensino-aprendizagem e avaliação dos alunos 
durante sua graduação em Direito, conforme a seguir exposto. 

  

4 PORTFÓLIO 

O porfólio é um procedimento inicialmente adotado no universo das artes, da fotografia e da 
arquitetura (VIEIRA, 2002, p. 149; VILLAS-BOAS, 2004, p. 37-38). Sua transposição para o 
ambiente escolar iniciou-se na educação infantil e apenas recentemente passou a também ser 
utilizado no ensino superior brasileiro. 

Portfólio, porta-fólio, processofólio, dossiê de ensino, pasta avaliativa são expressões 
sinônimas utilizadas na literatura especializada (VIEIRA, 2002, p. 149; RANGEL, 2003, p. 
151; VILLAS-BOAS, 2004, p. 37) para referir-se a "uma coleção de trabalhos, realizada em 
um certo período de tempo, com um propósito determinado" (SHORES; GRACE, 2001, p. 
145). 

Ainda no campo da educação, Hernández (1998, p. 100 apud VIEIRA, 2002, p. 150) define 
Portfólio como: 

Continente de diferentes classes de documentos (notas pessoais, experiências de aula, 
trabalhos pontuais, controle de aprendizagem, conexões com outros temas fora da Escola, 
representações visuais, etc.) que proporciona evidências do conhecimento que foi construído, 
das estratégias utilizadas e da disposição de quem o elabora em continuar aprendendo. 

  

Denomina-se portfólio quando esse procedimento é impresso, escrito e webfólio ou portfólio 
eletrônico ou digital, quando é produzido e armazenado eletronicamente. O portfólio pode ser 
elaborado individualmente ou em grupo, de acordo com os objetivos da disciplina, do 
professor e, principalmente, do aluno. 

O portfólio possui um caráter dúplice, pois se apresenta como instrumento de ensino-
aprendizagem e de avaliação desse processo, conforme veremos a seguir. 

  

4.1 Instrumento de Ensino-Aprendizagem 

Tradicionalmente, o processo de ensino-aprendizagem nos cursos jurídicos está centrado na 
figura do professor como agente do conhecimento, ou seja, a ênfase é no ensino e não na 
relação dialética entre o ensino e a aprendizagem. 
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Nossa proposta, com vistas à efetividade das diretrizes curriculares do ensino jurídico e, em 
especial, em relação às atividades complementares, é que o centro do processo passe a ser a 
aprendizagem do aluno, entendida como "[...] um processo de crescimento e desenvolvimento 
de uma pessoa em sua totalidade, abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do 
conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades e a de atitudes ou valores." 
(MASETTO, 2003, p. 37; grifos no original). 

A adoção do portfólio nas atividades complementares do Ensino Jurídico favorece o 
protagonismo do aluno e a mudança na relação entre professor-aluno, pois "[...] é um dos 
recursos possíveis para colocar o aluno como responsável pelo seu processo de aprendizagem, 
favorecendo a postura reflexiva que envolva o reconhecer-se pensante e, ao mesmo tempo, 
um sujeito desejante" (FERNANDES, 2001 apud RANGEL, 2003, p. 147). 

  

  

4.2 Instrumento de Avaliação 

As diretrizes curriculares do ensino jurídico, conforme Linhares (2009, p. 311) propõem que a 
avaliação discente, no ensino jurídico, seja realizada ao longo do curso de graduação. 

Enquanto instrumento de avaliação, o portfólio apresenta-se como ferramenta de avaliação 
formativa, entendida como aquela que ocorre ao longo de todo o processo ensino-
aprendizagem. A avaliação formativa acompanha esse processo e envolve, se e quando 
necessário, a desejável readequação tanto do ensino, quanto da aprendizagem. Em virtude de 
suas características, a avaliação formativa, aqui ilustrada pelo portfólio, contrapõe-se à 
avaliação somativa, que ocorre ao final do processo - unidade de ensino, bimestre, semestre, 
ano letivo - e volta-se para o produto, preponderantemente exemplificada pela prova final, 
calcada na cobrança de conteúdos, em detrimento do desenvolvimento de competências e 
habilidades e comportamentos éticos. 

Por isso, entendemos que o portfólio é um instrumento de avaliação que atende a essa 
exigência porque, de acordo com Murphy (apud VILLAS-BOAS, 2005, p. 294), "[...] 
possibilita avaliar as capacidades de pensamento crítico, de articular e solucionar problemas 
complexos, de trabalhar colaborativamente, de conduzir pesquisa, de desenvolver projetos e 
de o aluno formular os seus próprios objetivos de aprendizagem." 

Apesar de ser uma alternativa relevante para a avaliação de alunos de cursos jurídicos, no 
âmbito das atividades complementares, o portfólio não deve se apresentar como a única 
ferramenta de avaliação. Diante dessa constatação, fazemos coro à Benigna Villas-Boas 
(2005, p. 302) quando ela afirma que: 

Cabe salientar que o portfólio não é um substituto para a prova, porque é muito mais 
abrangente que ela. Este nem deve ser abolida. No contexto da avaliação formativa, ela não 
pode ser o único procedimento adotado. Dependendo da situação, se ela for utilizada, será 
uma das evidências de aprendizagem a serem incluídas no portfólio ou poderá ser outro 
procedimento a compor o processo de avaliação." (VILLAS-BOAS, 2005, p. 302). 

  

4.3 Os desafios do uso do portfólio 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8790



Nossa avaliação positiva da adoção do portfólio como procedimento formativo e avaliativo 
central, mas não exclusivo, do processo de ensino-aprendizagem e de avaliação do corpo 
discente, na esfera das atividades complementares do curso de Direito, não nos impede de 
identificarmos as dificuldades a serem enfrentadas na eventualidade de implementação de tal 
estratégia, tanto em relação aos próprios professores, como em relação aos alunos. 

Para ambos os atores do processo de ensino-aprendizagem e avaliação, o portfólio é uma 
novidade no ensino jurídico e, a falta de experiência e parâmetros em relação a essa 
ferramenta pode gerar angústia, ansiedade, insegurança e descrédito. Essa afirmação encontra-
se ilustrada na seguinte fala de um aluno submetido à avaliação por meio de portfólio: "Esse 
processo de avaliação ainda não me deixa totalmente à vontade. Percebo que estou crescendo 
pedagogicamente, mas isso não se deve ao portfólio e, si, consciência e crítica pessoal." 
(VILLAS-BOAS, 2005, p. 297; p. 300). 

Em relação aos professores, a previsão de uma possível resistência pauta-se pelos seguintes 
fatores: 

(a) tradicionalmente, não há oferta de disciplinas, conteúdos didático-pedagógicos  nos cursos 
de graduação em Direito e, ainda hoje, alguns programas de pós-graduação lato e stricto 
sensu em Direito não oferecem disciplinas ou conteúdos voltados para a formação docente; 

(b) como consequência do exposto no item anterior, os professores reproduzem a forma de 
ensinar e avaliar por meio da qual foram formados, qual seja: aulas expositivas e provas que 
privilegiam a verificação e reprodução do conteúdo transmitido, geralmente ao final do 
semestre ou período letivo (avaliação somativa), como comprova pesquisa apresentada por 
Silva e Freitas Filho (2008, p. 3187); 

(c) são poucas as Instituições de Ensino Jurídico que ofertam ao seu corpo docente cursos de 
educação continuada em Didática ou Metodologia do Ensino Jurídico e quando o fazem, a 
adesão do corpo docente às novas práticas didático-pedagógicas é baixa; 

(d) o regime de trabalho da maioria dos professores de Direito ainda é o horista em detrimento 
do regime parcial ou integral. Por isso, o vínculo desses profissionais com as Instituições é 
frágil, o que impacta diretamente no seu engajamento em atividades que requeiram maior 
esforço e dedicação, como as atividades complementares e no uso de diferentes métodos de 
ensino e aprendizagem, como o portfólio; 

(e) de modo geral, o portfólio é adotado como estratégia de ensino-aprendizagem e avaliação 
em uma disciplina (RANGEL, 2003; VILLAS-BOAS, 2005). As atividades complementares 
são realizadas, prevalentemente, extra-classe e até mesmo fora do contexto institucional, 
conforme disposto no art. 8º da Resolução CNE/CES n. 09/2004, o que pode dificultar o 
acompanhamento presencial da sua execução por parte do professor ou responsável por tal. 

Em relação aos alunos - que, em muitos casos também trabalham enquanto cursam sua 
graduação - a aversão, o boicote à utilização do portfólio pode se apresentar em virtude da 
percepção de que é um procedimento muito trabalhoso, que requer tempo de produção, que 
será subtraído de outras atividades e funções desempenhadas pelo aluno. 

Apesar desses desafios, a contribuição da utilização do portfólio como ferramenta central do 
processo de ensino-aprendizagem e avaliação parece-nos inquestionável como mais uma 
necessária inovação a ser incorporada por todos os atores desse segmento. 
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4.5 Cuidados com o uso do portfólio 

Caso se adote o portfólio como instrumento de ensino-aprendizagem e avaliação, chamamos a 
atenção dos professores, tutores, monitores ou responsáveis pelo acompanhamento da sua 
produção, no âmbito das atividades complementares, para que: 

(a) ele não se apresente como "[...]  um amontoado de tarefas realizados [sic] pelo aluno 
colocados dentro de uma pasta. Mas deve demonstrar a interligação entre um trabalho e outro 
e a evolução do aprendizado, a fim de que se perceba os objetivos que se deseja alcançar com 
aquela disciplina" (MAGALHÃES; VIANA, 2010, p. 5133); 

(b) ele não seja apenas um amontoado de documentos - textos ou imagens - descritivos, mas 
sim crítico-reflexivo, que denota a transformação do aprendizado do aluno; 

(c) sua elaboração seja uma experiência problematizada, dialogada, compartilhada com o 
professores, os colegas e demais envolvidos no processo, se houver; 

(d) seu processo de produção siga a concepção de ensino como prática social e ética não 
meramente técnica. 

Com esses cuidados, o portfólio cumprirá sua finalidade precípua, qual seja, melhoria 
contínua do ensino ministrado pela IES e a atualização, complementação e enriquecimento do 
currículo acadêmico do aluno e futuro egresso, com vistas ao alcance de suas metas pessoais. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino jurídico brasileiro foi reformado, na década de 90 do século XX, com vistas à 
elevação da sua qualidade. Por isso, sofreu grandes transformações instituídas a partir da 
edição da Portaria MEC n. 1.886/94. Dentre essas mudanças destacamos as atividades 
complementares, a serem realizadas pelos alunos.   

Dez anos após a edição da Portaria MEC n. 1.886/94 a regulamentação do ensino jurídico 
brasileiro passou a ser pautado pela Resolução CNE/CES n. 09/2004, que também prevê as 
atividades complementares, agora integrante do eixo de formação prática, ao lado do estágio e 
da monografia. 

 A oferta das atividades complementares deve: envolver atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; interdisciplinaridade; transversalidade; flexibilidade; criticidade; estimular a 
autonomia do aluno; enfatizar o desenvolvimento e aprimoramento das  habilidades e 
competências dos discentes; colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem; 
adotar métodos participativos de ensino-aprendizagem; privilegiar a avaliação formativa em 
detrimento da somativa. 

Dentre os diversos métodos participativos adotados no ensino superior, destacamos o 
portfólio como o principal método de ensino-aprendizagem e avaliação das atividades 
complementares realizadas nos Cursos Jurídicos. 

Essa escolha deveu-se às qualidades apresentadas por esse processo, tais como o 
envolvimento tanto do aluno como do professor e dos demais colegas, o necessário 
protagonismo do aluno, interdisciplinaridade, flexibilidade e que possibilitam a concretização 
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das diretrizes curriculares do ensino jurídico, o contínuo e necessário aprimoramento da 
qualidade da oferta do ensino jurídico, pelas IESs, bem como a realização pessoal do aluno. 
Todo o exposto permite-nos concluir que o portfólio apresenta-se como uma nova e eficiente 
ferramenta de ensino-aprendizagem e avaliação a ser incorporada no campo das atividades 
complementares. 
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[4] De acordo com Linhares (2009, p. 317), para se "[...] compreender, de maneira sistêmica, 
a orientação da configuração das atuais diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 
Direito", faz-se necessária a análise de outros instrumentos normativos, notadamente os 
Pareceres CES/CNE n. 776/97, n. 583/2001, n. 55/2004. 

[5] "A preocupação com as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos dos cursos de 
graduação em direito integra a regulamentação do ensino jurídico pela primeira vez por 
intermédio da portaria do MEC n. 1.252/2001, que dispunha sobre as diretrizes curriculares 
do curso de direito[...] No artigo 4o dessa resolução fala-se indistintamente em habilidades e 
competências, reproduzindo uma confusão recorrente na literatura educacional." (MUSSE, 
2006, p. 251). 

[6] "O principio fundante da indissociabilidade aponta para a atitude  reflexiva e 
problematizadora do processo de formação do futuro profissional. Esse princípio requer um 
elo articulador entre os diferentes componentes curriculares e as propostas de intervenção que 
estruturam projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação." (UNICEUB, 
2011, p. 22). Para nós, esse "elo articulador" na graduação em Direito podem ser as atividades 
complementares. 

[7] O princípio epistemológico da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 
conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais. Significa o estabelecimento de 
relações entre diferentes conhecimentos e diferentes áreas: Para que haja interdisciplinaridade 
é preciso que haja disciplinas." (UNICEUB, 2011, p. 28). 
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[8] "A extensão universitária pode ser definida como o processo educativo, cultural e 
científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre a universidade e a sociedade (Fórum Nacional de Pró-Reitores de 
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constituição e funcionamento de cursos. O segundo foi o estabelecimento de requisitos 
mínimos de qualidade dos cursos, entre eles o percentual de mestres e doutores em 
instituições de ensino e o aumento da dedicação dos professores às instituições, acompanhado 
da instituição de mecanismos de fiscalização impostos pelo MEC." Linhares (2009, p. 285) 
complementa o rol lustrativo das inovações incluindo "[...] a concepção do estágio curricular 
supervisionado como Prática Jurídica e não simplesmente como Prática Forense; a 
manutenção da flexibilidade curricular [...]". 

[10] "A flexibilidade curricular é um princípio estruturador da organização curricular previsto 
nas diferentes Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação. A flexibilidade 
do ponto de vista epistemológico significa dar abertura para atualização e diversificação de 
formas de produção do conhecimento e desenvolvimento da autonomia intelectual e 
profissional. A flexibilidade constitui uma possibilidade de superar a rigidez curricular e sem 
diálogo entre os diferentes conhecimentos. A flexibilidade possibilita ainda organizar o 
currículo para além das amarras, do currículo atrás das grades, carregado de pré-requisitos 
para uma estruturação de um currículo aberto, flexível e construído por meio de uma ação 
coletiva." (UNICEUB, 2011, p. 29).   
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RESUMO 
O presente artigo aborda uma pesquisa de Survey realizada na Universidade FUMEC com os 
alunos e professores do curso de graduação em Direito. Em um primeiro momento traçou-se o 
perfil dos alunos e dos professores da Universidade, informando ao leitor a idade destes, sexo, 
atividades laborais, tempo de magistério, etc. Foram também pesquisadas as metodologias de 
ensino e métodos de avaliação preferidos pelos discentes. Foi realizada ainda a análise dos 
motivos pelos quais os professores exercem o magistério, as características comportamentais 
dos alunos da graduação e a comparação destes dados com os fatores de crise no ensino 
jurídico. Por fim, a pesquisa relata as metodologias de ensino e modos de avaliação utilizados 
pelos professores e as recebidas pelos alunos. Quanto a este aspecto, foi possível verificar as 
influências do perfil dos professores na escolha das metodologias de ensino/ aprendizagem e 
avaliação eleitas.  
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: RELAÇÃO ALUNO PROFESSOR; 
METODOLOGIA DO ENSINO JURÍDICO; INFLUÊNCIA DO PERFIL DO PROFESSOR. 
 
ABSTRACT 
The presente article discuss a survey done with students and teachers of Law School at Fumec 
University. The first step was to determine students and teachers profile through their ages, 
sex, profession, experience, etc… We analyzed the reasons that teachers pursue the 
magisterium career, student’s behavior characteristics and a comparison of this survey with 
juridical educational crisis. After that, the research describes the teaching methodologies and 
evaluation types performed by the teachers and the student’s perception; in this case it is 
possible to verify the influences of the teacher’s profile in the choice of the methodologies 
and evaluation types.  
KEYWORDS: KEYWORDS: STUDENTS AND TEACHERS RELATIONSHIP; 
JURIDICAL TEACHING METHODOLOGY; INFLUENCES OF THE TEACHER????S 
PROFILE. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
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Os estudos sobre metodologia do ensino jurídico apresentam o complexo problema da relação 
aluno e professor e as suas interferências na atualmente tão falada crise do ensino jurídico[1]. 
A contribuição que a relação aluno professor evoca no atual quadro de crise do ensino 
jurídico, muitas vezes é de difícil análise, em razão da grande subjetividade do tema. Um 
aspecto de elevada importância que pode contribuir positivamente ou negativamente com a 
crise do ensino jurídico são as metodologias de ensino/ aprendizagem e avaliações utilizadas 
pelos professores.  

Visando aproximação mais objetiva da realidade, foi realizada pesquisa de survey[2] com a 
elaboração de questionários, cuidadosamente discutidos com a equipe de pesquisadores, que 
foram aplicados aos professores e alunos do curso de direito da Universidade Fumec[3]. 

Através da análise dos dados quantitativos constantes dos questionários aplicados durante a 
pesquisa de campo, o presente artigo traçou o perfil dos pesquisados (professores e alunos da 
graduação em Direito da Universidade Fumec), contendo idade, sexo, tempo de formação, 
escolaridade, atividades, etc. No decorrer do artigo foram analisadas ainda, as metodologias e 
formas de avaliação adotadas pelo professores e as que mais agradam aos alunos, por fim, o 
artigo demonstra os fatores que mais contribuem com a crise no ensino jurídico na visão dos 
alunos e professores pesquisados. 

A aplicação dos questionários aos alunos foi realizada na Universidade Fumec, no mês de 
novembro de 2010. Participaram da pesquisa os alunos da graduação em direito do 1o, 3o, 5o, 
7o e 9o períodos, para montagem da amostra aleatória. Foram visitadas 5 salas do curso 
matutino e 5 salas do curso noturno, uma de cada período selecionado acima. Responderam 
ao questionário 32 alunos de cada período selecionado, sendo metade deles estudantes do 
turno da manhã e a outra metade estudantes do turno da noite, perfazendo o total de 121 
alunos,os quais representam 5,5% dos alunos da graduação em Direito. 

A coleta de dados dos professores da graduação em direito foi realizada no mesmo local 
citado acima, porém, especificamente na sala dos professores. O questionário foi aplicado em 
duas manhãs sendo uma delas na segunda-feira e a outra na terça-feira e em duas noites sendo 
uma delas na quarta-feira e a outra na quinta-feira, para tentar alcançar o maior número de 
docentes. 

Cabe esclarecer que no decorrer do texto serão apresentados dados empíricos referentes aos 
problemas encontrados na relação aluno-professor, na tentativa de compreender a realidade, 
mas o texto não tem o escopo de apresentar soluções para tão antigo e árduo problema do 
ensino jurídico brasileiro. 

  

  

2 PERFIL DOS ESTUDANTES PESQUISADOS 

  

  

Para traçar o perfil do aluno do curso de graduação em direito da Universidade Fumec o 
questionário aplicado através da pesquisa de campo colheu as seguintes informações. Dos 121 
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alunos da graduação em Direito da Universidade Fumec pesquisados, a maioria é do sexo 
feminino, conforme dados da Tabela 1: 

  

   

Tabela 1 

Sexo dos alunos pesquisados 

Sexo N % 
Masculino 44  36 
Feminino 75  63 
NR 2  1 
Total 121 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Da análise dos números constantes da Tabela 2, abaixo, depreende-se que a maior parte dos 
alunos entrevistados possui entre 18 e 22 anos de idade, o que denota uma população de 
alunos jovens, que se encontram na faixa adequada de escolaridade: 

  

  

Tabela 2 

Idade dos alunos do Curso de Direito da Universidade Fumec 

IDADE N % 
18-22 67 55 
23-27 37 31 
28-32 8 7 
33-37 3 2 
38-43 2 2 
44 -48 3 2 
NR 1 1 
Total 121 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 
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Dos alunos pesquisados, 50% concluíram o ensino médio de 2003 a 2007 seguidos de 29% 
que concluíram o ensino médio de 2008 a 2010. Assim, concluímos que 79% dos alunos 
entrevistados ingressaram no ensino superior ainda jovens, dentro da faixa etária esperada, 
sem que houvesse atraso para finalização do ensino médio ou mesmo um grande intervalo 
entre a conclusão de ensino médio e o ingresso no ensino superior. Os demais alunos estão 
divididos nos seguintes intervalos de tempo, conforme dados da Tabela 3: 

  

  

Tabela 3 

Ano de conclusão do ensino médio dos alunos do Curso de Direito da Universidade 
Fumec 

ANO DE CONCLUSÃO  N % 
1979-1984 03 3 
1990-1995 05 4 
1998-2002 10 8 
2003-2007 61 50 
2008-2010 35 29 
NR 7 6 
Total 121 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Os alunos foram questionados sobre o fato de possuírem emprego fixo e realizar o curso de 
direito simultaneamente e neste aspecto foi constatado que 68%[4] dos alunos entrevistados 
dedicam-se exclusivamente aos estudos, uma vez que apenas 29%[5] admitiram possuir 
emprego. Do total dos alunos entrevistados, 47%[6] fazem estágio na área jurídica. 
Questionados ainda sobre a realização de cursos de formação complementar, foram coletados 
os seguintes dados conforme Tabela 4: 

  

  

Tabela 4 

Formação complementar dos alunos do Curso de Direito da Universidade Fumec 

Formação complementar N % 
Não possui formação 
complementar 

73 61 
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Curso técnico 29 24 
Curso superior 16 13 
NR 3 2 
Total 121 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Pela análise dos números expostos acima foi possível conhecer o perfil predominante dos 
alunos que compõem a graduação em Direito da Universidade FUMEC. Os alunos 
pesquisados na Universidade Fumec são em sua maioria do sexo feminino. A amostra do 
corpo discente pesquisada é de jovens, pois cerca de 55% dos alunos possuem idade entre 18 
e 22 anos. Outro fator importante levantado através da pesquisa de campo é que a grande 
maioria dos alunos pesquisados concluíram o ensino médio entre o ano de 2003 e 2010, o 
mais uma vez demonstra a jovem população de alunos na Universidade, uma vez que o tempo 
de permanência mínima nas escolas, para a conclusão do ensino médio, no Brasil é de 12 
anos. 

  

  

3 PERFIL DOS PROFESSORES PESQUISADOS 

  

  

A pesquisa de campo abordou 17 professores da graduação em direito da Universidade 
FUMEC, o que representa 27,8% do total de docentes. Dos professores pesquisados 13 são do 
sexo masculino e apenas 4 do sexo feminino[7]. Os professores pesquisados possuem idades 
bem variadas, porém, observa-se um certo equilíbrio entre a divisão da faixa etária. 18% dos 
professores pesquisados tem de 30 a 35 anos de idade, também 18% possui de 41 a 46 anos e 
outros 18% tem 53 a 58 anos de idade. 12 % dos docentes tem acima de 59%. Esta 
característica, diversidade de faixa etária dos professores é favorável a Universidade, 
principalmente no ensino de disciplinas jurídicas que enfrentam tantas alterações e influências 
políticas no passar dos tempos. A diversidade etária contribuirá enormemente com o contato 
dos discentes com diferentes experiências e conhecimentos dos professores. A idade dos 
docentes é representada na Tabelas 5, a seguir: 

  

  

Tabela 5 

Idade dos professores 
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Idade N % 
30-35 03  18 
36-40 02 12 
41-46 03 18 
47-52 04 22 
53-58 03 18 
Acima de 59 02 12 
Total 17 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Quanto ao ano de conclusão do curso superior pelos professores pesquisados verifica-se, de 
acordo com a Tabela 6, que aproximadamente metade formou-se antes da CR 1988 o que vai 
exigir desses docentes maior esforço de formação complementar, uma vez que a Constituição 
de 1988 alterou toda a ordem jurídica nacional. Assim, nessa conjuntura a formação destes 
professores poderia ficar comprometida, porém, a pesquisa nos trouxe o resultado de que do 
corpo docente pesquisado 47% dos professores são especialistas, 64% mestres e 24% 
doutores[8], fator este que pode influenciar positivamente na atualização e formação 
complementar e principalmente prover conhecimentos sobre a ordem jurídica vigente após 
1988. Ademais, 88%[9] dos professores pesquisados exercem outra atividade profissional 
jurídica além do magistério, o que demonstra a necessidade ainda maior de atualização quanto 
às alterações da legislação brasileira. 

  

  

Tabela 6 

Ano de conclusão do curso superior 

Ano N % 
1974-1980 03  18 
1981-1986 05  29 
1987-1992 04  24 
1993-1998 01 6 
1999-2004 04 23 
Total 17 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 
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A grande maioria dos professores pesquisados possui como formação complementar o curso 
de mestrado (64%), seguidos dos especialistas (47%). 24% do professores entrevistados são 
doutores[10]. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas 
Universidades a exigência é de que um terço do corpo docente, pelo menos, possua a titulação 
acadêmica de mestre ou doutor. Provavelmente a Instituição de Ensino pesquisada atende a 
esta determinação legal, pois dos 17 professores pesquisados 15 possuem a titulação de 
mestre ou doutor e se analisarmos o total de professores da graduação em direito da 
Universidade Fumec (61 no total) este número se aproxima da exigência legal, principalmente 
se levarmos em consideração que ele representa 27,8% do total de docentes. 

A pesquisa de campo ainda constatou que mais de 64,7% dos professores entrevistados 
exercem o magistério há mais de 10 (dez) anos[11], fator de importante destaque, pois, 
demonstra a grande experiência do corpo docente da Universidade Fumec. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional exige, ainda, que nas Universidades um 
terço do corpo docente trabalhe em tempo de regime integral e na Universidade Fumec foi 
verificado que 35% dos professores entrevistados informaram possuir o regime de trabalho 
em tempo integral na instituição de ensino, 18% possuem regime parcial e a grande maioria, 
47% dos entrevistados, são professores horistas.[12] De acordo com a amostra, verifica-se que 
mais de 1/3 dos entrevistados esta submetido ao regime de trabalho em tempo integral, nos 
termos da lei. 

Quanto às atividades profissionais desempenhadas pelos professores da FUMEC a pesquisa 
nos apresentou o seguinte resultado, conforme dados da Tabela 7: 

  

  

Tabela 7 

Quanto a suas atividades profissionais 

  N % 
Desempenha, exclusivamente, a função de professor, e somente na 
FUMEC? 

1 6 

Desempenha, exclusivamente, a função de professor, na FUMEC e 
em outra instituição de ensino superior? 

1 6 

Desempenha a função de professor, na FUMEC e outra profissão 
jurídica? 

9 53 

Desempenha a função de professor, na FUMEC e em outra 
instituição de ensino superior e possui outra profissão jurídica? 

6 35 

Total 17 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 
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Outro fator de extrema importância analisado pela pesquisa foi o de que 76% dos professores 
entrevistados da Universidade FUMEC informaram não terem realizado curso de formação 
pedagógica, o dificulta a obtenção e o aprofundamento de conhecimentos quanto às 
metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem. 

De acordo com os dados coletados através da pesquisa de campo foi possível traçar o perfil, 
formação, titulação e exercício de atividades dos professores da Universidade Fumec e neste 
aspecto pode-se perceber que em sua maioria o corpo docente da Universidade é composto de 
profissionais do sexo masculino, com grandes variedades de idades, pois a Universidade 
possui um número considerável de professores com idade próxima aos trinta anos e também 
tem vários integrantes do corpo docente acima dos 59 anos de idade. Um fator negativo 
compreendido nesta diversidade etária é o de que a maioria dos entrevistados concluiu o 
ensino superior antes das alterações trazidas pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, em 1988, porém este fato pode ser compensado com o alto índice de especialização 
apresentado pelo professores que participaram da pesquisa. A pesquisa demonstra ainda que 
88% dos professores pesquisados na Universidade Fumec exercem outras atividades 
profissionais além do magistério, fator que pode contribuir positivamente quanto a 
atualização,principlamente se levarmos em conta o ano de conclusão da graduaçãio do corpo 
docente entrevistado, porém , nos remete a discussão da necessidade de possuirmos nos 
cursos de direito brasileiros o maior número possível de professores com dedicação única e 
exclusiva o magistério, o que não é comum em nosso país como nos da Europa, onde esta é a 
figura predominante. O corpo docente da Universidade Fumec está enquadrado nos termos da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, uma vez que preenche os requisitos de 1/3 
do corpo docente composto de mestres e doutores e de 1/3 dos professores com trabalho em 
regime de tempo integral. Por fim, cabe ressaltar que 76% dos professores pesquisados não 
realizaram qualquer curso e de formação pedagógica. Este é o perfil dos professores sobre o 
qual se desenvolveu a pesquisa. 

  

  

4 METODOLOGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM UTILIZADAS 

  

  

A pesquisa de campo abordou as metodologias adotadas, segundo os professores, bem como 
as mais utilizadas, de acordo com os discentes. Foram também pesquisadas quais seriam as 
metodologias mais adequadas na visão dos alunos. 

Tais questionamentos visam analisar as metodologias aplicadas em sala de aula e a aceitação 
dos discentes. A metodologia é de grande relevância por permitir a interdisciplinaridade, 
contribuir para uma educação participativa, tornando-se determinante na formação do sujeito 
social dotado de autonomia intelectual e moral. 

Será através da relação interdisciplinar que o aluno construirá seus próprios pensamentos, de 
forma autônoma, ao mesmo tempo em que se organiza socialmente.  

Os resultados obtidos a partir das informações prestadas pelos professores seguem na Tabela 
8: 
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Tabela 8 

Principais metodologias utilizadas pelo professor em sala de aula 

Metodologia Nº % 
Aula expositiva 14 33 
Estudo de casos e jurisprudência 7 16 
Trabalhos em grupo 4 9 
Aula prática 3 8 
Seminários 3 8 
Outros* 11 26 
Total 42 100 

* Análise de filmes, vídeos, documentários, estudos dirigidos, exercícios de fixação, etc.. 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

O dado revela que a aula expositiva ainda é a principal metodologia adotada pelos professores 
entrevistados, destoando, em número, das demais metodologias apontadas. Trata-se de 33% 
dos entrevistados, seguido por 26% de outras metodologias, sendo que este tópico abrange 
mais de 10 métodos distintos. As aulas expositivas são seguidas diretamente dos estudos de 
caso e jurisprudência, que, apesar de pouco utilizado, segundo os docentes (16%), é um 
método de suma importância para o curso de direito, tendo em vista a dinâmica e rapidez com 
que o entendimento dos tribunais e a legislação são alterados. 

Quanto a apuração das metodologias de ensino utilizadas pelos professores da graduação em 
Direito da Universidade FUMEC, segundo a opinião dos alunos, a pesquisa trouxe o seguinte 
resultado, conforme dados da Tabela 9: 

  

  

Tabela 9 

Tipos de metodologias de ensino utilizadas pelos professores Curso de Direito da 
Universidade Fumec, segundo os alunos pesquisados 

Tipos de metodologias Nº % 
Aulas expositivas 76 24 
Aulas dialogadas 55 18 
Trabalhos em grupo 53 17 
Leitura de legislação 34 11 
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Estudo de casos/problemas 24 8 
Leitura de apostilas 18 6 
Leitura e discussão de textos 15 5 
Atividades práticas simuladas 15 5 
Resolução de exercícios 09 3 
Debates 08 2 
Seminários 04 1 
Total 309 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

De acordo com os alunos, as metodologias mais utilizadas pelos professores são as aulas 
expositivas, aulas dialogadas e trabalhos em grupo. De certa forma, as aulas dialogadas 
podem estar diretamente ligadas às aulas expositivas, caso esta última seja feita de forma 
participativa ao invés de meramente monológica. Os trabalhos em grupo têm grande 
importância para troca de informações e entendimentos, estimulam o raciocínio e a pesquisa, 
desde que sejam feitos de forma séria e com dedicação. 

As demais formas metodológicas são menos utilizadas, mas não menos importantes. A sala de 
aula é o ambiente de exercício da prática de ensino-aprendizagem, o que inclui todos os tipos 
de metodologias existentes, visando o desenvolvimento intelectual. 

É a diversidade de metodologias que possibilita ao estudante um razoável grau de autonomia 
acadêmico-intelectual, estimulando suas habilidades e competências, bem como evitando a 
dependência deste a uma única forma metodológica. 

Quanto às metodologias de ensino consideradas ideais para os alunos da graduação em direito 
da Universidade FUMEC a pesquisa apurou o seguinte resultado, conforme dados da Tabela 
10: 

  

  

Tabela 10 

Tipos de metodologias de ensino ideais para os alunos do Curso de Direito da 
Universidade Fumec 

Tipos de metodologias N % 
Aulas expositivas 58 23 
Estudo de casos/problemas 54 22 
Aulas dialogadas 30 12 
Atividades práticas simuladas 29 12 
Debates 24 10 
Trabalhos em grupo 21 8 
Leitura e discussão de textos 10 4 
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Leitura de legislação 9 4 
Resolução de exercícios 5 2 
Leitura de apostilas 4 2 
Seminários 3 1 
Total 247 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Observou-se que não houve muita distinção entre as informações prestadas pelos professores 
e a visão dos alunos em relação aos tipos de metodologias que são utilizadas e as que são 
consideradas ideais para o curso de Direito, segundo os estudantes. 

As aulas expositivas, como visto, seguem em primeiro lugar, seguido de perto dos estudos de 
caso e problemas, sendo que este último sequer foi indicado pelos professores e foram 
apontados pelos alunos como um método pouco utilizado. 

É a demonstração de que os estudos de caso e problemas, na visão dos alunos, são tipos 
relevantes de metodologia e que deveriam ser mais utilizada pelos professores. A utilização 
evita não só a acomodação do aluno, como proporciona uma maior interação entre a teoria e 
prática, que é bastante relevante na formação da autonomia do estudante.  

É interessante observar que as metodologias tradicionais (aula expositiva) são as mais 
aplicadas pelos docentes e as mais aceitas pelos discentes, indicada, inclusive, como 
metodologia ideal. Resta saber se este tipo de aula é capaz, principalmente quando aplicado 
em larga escala como no presente caso, de extrair o maior potencial dos alunos, fazendo com 
que interajam, provoquem e exponham suas idéias, de forma a contribuir satisfatoriamente no 
processo educacional. 

A maioria das vezes, a falta de interesse por parte dos alunos deriva da utilização de 
metodologias pouco motivadoras, sendo importante que o educador, além de transmitir o 
conhecimento, seja eficaz em despertar no aluno a capacidade de construção do aprendizado, 
por si próprio, como bem assevera Charlot: "Aprender é uma relação entre duas atividades: a 
atividade humana que produziu aquilo que se deve aprender e a atividade na qual o sujeito 
que aprende se engaja, sendo a mediação entre elas assegurada pela atividade daquele que 
ensina." (CHARLOT, 2001, p. 280) 

A motivação desperta a curiosidade, que possibilitará o desenvolvimento para um estudo 
satisfatório, fazendo com que o docente estabeleça uma relação com o objeto de estudo, 
estimulando a busca pelo conhecimento. 

  

  

5 Tipos de avaliações utilizadas 
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Não há como desconsiderar que a avaliação é uma relevante prática pedagógica utilizada no 
processo de ensino e aprendizagem, desde que ela não fique restrita a mera formalidade 
obrigatória. 

As metodologias adotadas implicam diretamente nos métodos de avaliação que integram todo 
o processo ensino/aprendizagem, não podendo, apenas, restringir-se na obtenção de resultados 
de caráter classificatório ou punitivo. A aprendizagem não pode ser medida em termos 
comparativos, principalmente quando os indivíduos são desiguais entre si. 

Perrenoud (1999) sustenta que a avaliação da aprendizagem atual é um processo mediador na 
construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos 
alunos. A pesquisa efetuou um levantamento dos principais tipos de avaliação utilizados pelos 
professores, conforme dados da Tabela 11: 

  

  

Tabela 11 

Principais tipos de avaliação utilizados 

Tipos de avaliação Nº % 
Provas escritas, individuais, dissertativas 19 46 
Trabalhos em grupo 12 29 
Estudo de casos e jurisprudência 2 5 
Apresentação e prova oral 3 7 
Prova de múltipla escolha 1 3 
Outros* 4 10 
Total 41 100 

* Debates, atividades externas, relatórios, auto avaliação etc.. 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Não causa estranheza que os docentes do curso de direito optem pelas provas dissertativas e 
individuais, de forma a verificar como o aluno é capaz de argumentar, por escrito, perante 
uma questão ou caso dado. 

Resta saber se essa forma de avaliação é capaz demonstrar o que estudante assimilou durante 
um período de estudo ou como se desenvolveu o processo ensino/aprendizagem. 

Observou-se que mais de 45% dos professores pesquisados indicaram, primeiramente, a 
provas escritas, individuais e dissertiva (subjetivas), seguidos de 29% que indicaram trabalhos 
em grupo. Não cabe questionar qual a forma avaliativa mais adequada, mas sim se esta tem 
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conseguido atingir o objetivo primordial da avaliação escolar que é determinar em que medida 
os alunos estão se desenvolvendo dos modos desejados, efetivando ou não o processo 
ensino/aprendizagem. 

As provas dissertativas consistem na resposta a uma questão sob a forma de situação-
problema ou estudo de caso ou, ainda, dissertação, acerca disciplina ministrada pelo 
professor. Uma boa avaliação dissertativa tem de trabalhar a capacidade de raciocínio, 
articulação com as palavras, coerência textual e domínio gramatical, não sendo suficiente para 
avaliar as competências e habilidades dos estudantes.  

O propósito da avaliação é informar o nível de conhecimento e habilidades de seus alunos, 
dentro do processo de ensino-aprendizagem, para determinar o quanto progrediram, bem 
como sua "bagagem" cognitiva. Com ela intenta-se determinar quais conhecimentos e 
habilidades devem ser retomados, antes de introduzir novos conteúdos programáticos. 

Lado outro, os alunos detêm uma visão diferente sobre quais as formas de avaliação são as 
mais adequadas, conforme dados da Tabela12: 

  

  

Tabela 12 

Tipos de avaliação do ensino preferidas pelos alunos do Curso de Direito da 
Universidade Fumec 

Tipo avaliação do ensino Nº % 
Prova objetiva 76 29 
Prova dissertativa 50 19 
Grupos de Trabalho 37 14 
Trabalho em duplas 32 12 
Trabalhos em casa 16 6 
Questionários 11 5 
Relatório individual 10 4 
Debates 9 3 
Seminários 8 3 
Atividades externas 7 2,5 
Auto-avaliação 7 2,5 
Total 263 100 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Embora 29% dos entrevistados tenham optado pela prova objetiva (de múltipla escolha), a 
variação entre as demais formas de avaliação (provas dissertativas, grupos de trabalho e 
trabalho em duplas) não foi tão discrepante. 
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Os dados da pesquisa com os estudantes da Fumec demonstraram que os métodos de 
avaliação são variados e trouxeram um conjunto de informações adequado a fornecer 
subsídios ao trabalho do professor que terá maiores informações para verificação do 
aprendizado efetivamente realizado pelo aluno e, até, a melhoria da qualidade do ensino, 
possibilitando o trabalho adequado das competências e habilidades individuais. 

A avaliação é uma parte importante de todo o processo de ensino-aprendizagem, sendo o 
maior problema dos professores avaliar a aprendizagem dos estudantes com critérios que 
despertem no estudante espírito reflexivo e sua autonomia crítica. Assim é possível trabalhar 
competências e as habilidades dos alunos, formando cidadãos e profissionais conscientes, 
críticos, criativos, solidários e autônomos. 

  

  

6 OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FUMEC 

  

  

Possivelmente as formas metodológicas e de avaliações adotadas pelos professores podem ter 
certa relação com as razões pelas quais exercem o magistério superior. Para tanto, a pesquisa 
realizada procurou traçar um perfil dos docentes. 

Surpreendentemente 29% dos pesquisados sustentaram que a razão pelo exercício do 
magistério está ligada a continuidade dos estudos ou atualização acadêmica, seguido por 21% 
dos que seguiram a profissão por vocação (Tabela 13). É questionável o fato do magistério ser 
o meio mais adequado para se manter atualizado em qualquer área. 

  

  

Tabela 13 

Razões pelas quais exerce o magistério superior. 

Razões Nº % 
Continuidade dos estudos, atualização acadêmica 11 29 
Vocação 8 21 
Satisfação pessoal 6 16 
Remuneração 5 13 
Outros* 8 21 
Total 38 100 

* Compartilhar experiências, contribuição, envolvimento acadêmico, etc.. 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 
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A escolha profissional é umas das mais importantes que realizamos na nossa vida. São várias 
as razões que motivam a escolha de uma profissão, podendo oscilar entre o destaque social, a 
influência familiar, as perspectivas de mercado e salarial, entre outras. 

Historicamente a carreira profissional docente não é muito atrativa para o ensino fundamental 
e médio. Já para o ensino superior o atrativo é maior, principalmente pelo fator econômico e 
destaque profissional que a área do direito pode proporcionar. Entretanto, escolher a profissão 
de professor não se trata de escolher uma profissão qualquer. Os desafios e responsabilidades 
de trabalhar em um contexto social heterogêneo para alcançar uma eficiência pedagógica 
ultrapassam qualquer tentativa de mera transmissão de conhecimento. 

As razões externadas pelo exercício do magistério podem estar ligadas com os apontamentos 
sobre o perfil dos alunos de graduação (Tabela 14). 

  

  

Tabela 14 

Perfil dos alunos da graduação 

Perfil Nº % 
Interessados/comprometidos 10 25 
Desinteressados 8 19 
Imaturos 4 10 
Despreparados 3 7 
Outros* 16 39 
Total 41 100 

* Folgados, pouco estudiosos, narcisitas, desfocados, etc... 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Apenas 25% dos professores pesquisados atribuíram qualidades positivas aos alunos 
considerando-os interessados e comprometidos. Os demais qualificativos utilizados 
demonstraram uma falta de esperança para o futuro social e profissional desses estudantes. 

Entretanto, estamos lidando com opinião de professores que, na maioria, diz ter optado pelo 
magistério pela continuidade dos estudos e não por vocação. Isso sem considerar aqueles que 
optaram apenas em função da remuneração. 
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Atualmente o papel do professor é mais complexo e exigente, servindo não apenas como 
transmissor de conhecimento, mas como agente de socialização política, técnica e 
profissional. 

Os professores precisam adquirir um autoconhecimento e traduzir no processo de 
ensino/aprendizagem um aperfeiçoamento crítico das suas capacidades para assim 
desenvolverem a consciência dos valores sociais, culturais e econômicos nos discentes; 
introduzir práticas e valores democráticos; preparar a adaptação dos sujeitos às rápidas e 
incessantes mudanças sociais; proporcionar contato com uma cultural flexível às novas 
circunstâncias. Tais objetivos somente poderão ser atingidos quando trabalhadas todas as 
competências e habilidades dos discentes. A necessidade de adaptação dos professores às 
exigências da educação na modernidade é facilmente demonstrada ao verificar os 
apontamentos feitos pelos alunos sobre quais seriam as características ideais dos professores 
do curso de Direito (Tabela 15). 

  

  

Tabela 15 

Características ideais do professor do Curso de Direito, segundo a opinião dos 

alunos da Universidade Fumec 

Característica N % 
Boa didática e clareza 73 20 
Comprometimento* 36 10 
Conhecimento e domínio da matéria 35 10 
Paciência, educação e cordialidade 33 9 
Acesso e diálogo 33 9 
Dinamismo 20 6 
Assiduidade e pontualidade 19 6 
Seriedade, experiência, rigor, exigência 16 5 
Conhecimentos atualizados 15 5 
Disponibilidade para atender o aluno 12 4 
Objetividade e organização 10 3 
Rigor e exigência 9 3 
Boa expressão e oralidade 9 3 
Inteligência 7 2 
Flexibilidade 7 2 
Experiência 6 2 
Total 324 100 

* responsabilidade, interesse, dedicação e seriedade. 

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 
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As principais características levantadas pelos alunos entrevistados referem-se à boa didática e 
clareza (20%), o comprometimento (10%), conhecimento e domínio da matéria (10%), 
paciência, educação e cordialidade (9%) e acesso ao diálogo (9%), demonstrando uma grande 
carência dialógica na relação entre aluno e professor. 

Maturana muito bem explica o que é educar: 

  

  

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, 
se transforma espontaneamente, de maneira que o seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente 
com o do outro no espaço de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca. 
(MATURANA, 2005, p. 29) 

  

  

Não basta ao docente assumir a postura tradicionalista e conservadora, sendo que as 
necessidades sociais estão alteradas. A sociedade exige um professor apto a desempenhar 
funções nos planos científico, tecnológico, social, cultural e pedagógico, e somente através de 
uma qualificação adequada é que terá condições de desempenhar eficazmente as funções que 
lhe compete. 

A formação do professor é um processo longo e constante. Como bem define Novoa: 

Sentir-se professor ou assumir-se como professor é o resultado de um processo evolutivo, construído dia a dia e 
ao longo dos anos, desde o momento da opção pela profissão docente, a custa, fundamentalmente, de um saber 
experiencial, resulatnte do modo como os professores se apropriam dos saberes de que são portadores, que 
deverão reconceptualizar; da capacidade de autonomia com que exercem a sua atividade; e do sentimento de que 
controlam o seu trabalho. (NOVOA, 1991, p.17)  

A formação profissional não deve permanecer de forma abstrata pela simples acumulação de 
cursos, de conhecimentos ou de técnicas, muito menos através de longa experiência dentro de 
sala de aula, mas sim através de um trabalho de reflexão crítica. 

  

  

7 A CRISE DO ENSINO JURÍDICO 

  

  

Pelo que foi apresentado até o momento verifica-se, claramente, a existência de uma grave 
crise no ensino jurídico. As pesquisas realizadas também consideraram os fatores da atual 
crise no ensino jurídico, tanto na visão do professor, quanto na visão do aluno. As Tabelas 16 
e 17 especificam quais os fatores da crise do ensino na opinião do dos professores e dos 
alunos entrevistados. 
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Tabela 16 

Fatores da "crise" do ensino jurídico na visão dos professores. 

Fatores da Crise Nº % 
Influência negativa de valores de nossa sociedade nos alunos e 
professores, tais como: competitividade, indiferença moral, 
unidimenssionalismo cultural e individualismo. 

12 19 

Despreparo acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no 
curso. 

10 16 

Número excessivo de cursos de direito. 9 15 
Falta de interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do 
Direito por visar exclusivamente a realização de concursos 
públicos. 

9 15 

Problemas institucionais/estruturais: número excessivo de alunos 
em sala de aula, ausência de recursos instrumentais, biblioteca, etc. 

4 6 

Tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em salada de 
aula. 

4 6 

Predomínio do positivismo jurídico em detrimento de outras 
concepções teórico-ideológicas sobre o Direito e a Ciência 
Jurídica. 

4 6 

Saturação do mercado de trabalho. 3 4 
Ausência de preparo científico-pedagógico dos docentes. 2 3 
Ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão. 2 3 
Estrutura curricular inadequada. 2 3 
Problemas na concepção e estruturação  do projeto pedagógico do 
curso. 

2 3 

Inexistência de planos de carreira, salários dignos e condições reais 
para o desenvolvimento da profissão docente. 

1 1 

Inexistência de relação entre teoria e prática no curso. 0 0 
Total 64 100

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Tabela 17 

A crise do ensino jurídico, segundo a opinião dos alunos do Curso de Direito da 

Universidade Fumec 

Fatores da crise do ensino jurídico Nº %
Número excessivo de cursos de direito 72 20
Saturação do mercado de trabalho 48 14
Despreparo acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no 
curso 

46
13

Falta de interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do 
Direito por visar exclusivamente a realização de concursos 
públicos 

40 11

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8814



Inexistência de relação entre teoria e prática no curso 29 8
Influência negativa dos valores de nossa sociedade nos alunos e 
professores, tais como: competitividade, indiferença moral, 
unidimenssionalismo cultural e individualismo 

25 7

Tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em sala de 
aula 

20
6

Ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão 14 4
Problemas institucionais/ estruturais: número excessivo de alunos 
em sala, ausência de recursos instrumentais, biblioteca, etc 

13 4

Ausência de preparo científico- pedagógico dos docentes 13 4
Inexistência de planos de carreira, salários dignos e condições 
reais para o desenvolvimento da profissão docente 

11 3

Estrutura curricular inadequada 7 2
Problemas na concepção e estruturação do projeto pedagógico do 
curso 

7
2

Predomínio do Positivismo Jurídico em detrimento de outras 
concepções teórico- ideológicas sobre o Direito e a Ciência 
Jurídica 

5 1,2

Outros 3 0.8
Total 350 100

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito - Fumec - 
2010 

  

  

Observa-se a coincidência no que tange a três tópicos que aparecem nas duas pesquisas dentre 
os quatro primeiros lugares, alterando-se apenas a ordem de uma para outra, quais sejam: 

  

• Número excessivo de cursos de direito 
• Saturação do mercado de trabalho 
• Despreparo acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no curso 
• Falta de interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do Direito por visar 

exclusivamente a realização de concursos públicos. 

  

Dentre os tópicos presentes os mais discutidos na atualidade são o excessivo número de 
cursos de direito e a saturação do mercado de trabalho. Não que os demais tenham menos 
importância, mas, de certa forma, são decorrência daqueles. 

A falta do interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do Direito por visar 
exclusivamente o concurso público decorre da saturação do mercado de trabalho. A 
dificuldade de ingressar profissionalmente em determinada área, bem como manter-se de 
forma tranquila deriva da saturação do mercado, isso sem falar da instabilidade econômica, 
que faz com que os novos profissionais optem por uma carreira mais estável, somente 
conquistada através do concurso público. 
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Lado outro, o número excessivo de cursos de direito faz com que as portas fiquem abertas 
para o ingresso de alunos despreparados. O vestibular não mais funciona como filtro para 
ingresso de alunos com o mínimo de interesse e conhecimento. Principalmente pelo fato do 
aumento de instituições de ensino superior ocorrer na rede privada, que depende dos alunos 
para sua sobrevivência. 

Assim, o ensino de qualidade acaba se confundindo com a necessidade de manter uma sala de 
aula completa com alunos adimplentes, para garantia de sobrevivência financeira da 
instituição de ensino. 

Desta forma, o filtro acaba sendo realizado pelo exame de ordem cuja aprovação é necessária 
para exercício da profissão de advogado. Apenas nesse momento que os egressos podem 
considerar como foi trabalhada a relação ensino\aprendizagem, bem como suas competências 
e habilidades. 

O curso de direito não deve se limitar ao positivismo, mas saber preparar o aluno para saber 
pensar o Direito, refletir, desenvolvendo sua autocrítica, capacitando-o para abordar e meditar 
os casos jurídicos com que vier a se deparar no seu futuro profissional, o que acaba sendo 
função do professor. 

Aprender é muito mais do que acumular conhecimentos transferidos pelos professores aos 
alunos. A formação do conhecimento do aluno se dá com a construção de idéias, da reflexão, 
do debate, da realização de atividades práticas, realização, além do ensino, da pesquisa e da 
extensão, para que o aluno, enquanto estiver estudando possa refletir sobre as informações 
recebidas e possa reconstruí-las ao longo de sua experiência profissional. 

  

  

8 CONCLUSÃO 

  

  

O ensino jurídico precisa ser reavaliado como um todo, confrontando com a atual pedagogia 
aplicada, as formas metodológicas e avaliativas, como também a postura e perfil dos 
professores e alunos. 

Um problema basilar que pode ser um dos fatores da crise no ensino jurídico pode ser 
demonstrado pelas influências do perfil do professor na escolha e utilização de metodologias 
de ensino/ aprendizagem e de avaliação, bem como sua relação com os alunos. 

Os professores preferem adotar uma postura conservadora, por comodidade ou praticidade, ao 
invés de acompanhar os progressos e transformações sociais para exercer suas aplicabilidades 
pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem. 

O ensino tradicional está ultrapassado e comprometido. O papel da educação é promover a 
mudança do indivíduo, fazendo-o interagir com o mundo, torná-lo um agente crítico e 
reflexivo para que, assim, possa trabalhar suas competências e habilidades tanto em sala de 
aula, quanto fora dela, seja na vida profissional ou cotidiana. 
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O professor deve estimular a curiosidade do aluno, dando condições deste pensar 
juridicamente, que somente se alcançará através de um ensino interdisciplinar, estabelecendo 
conexões entre várias disciplinas lecionadas em sala de aula, relacionando a teoria e prática, 
permitindo que o aluno se adapte às necessidades do mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo e exigente. 

A educação tem que proporcionar autonomia consciente ao aluno, para que possa construir o 
autoconhecimento, que somente será atingido através da inovação do método didático e 
avaliativo utilizado pelos professores para que desperte a consciência crítica do aluno. 

Trata-se de uma relação conjunta, onde alunos e professores dependem uns dos outros para 
atingir os objetivos buscados para realização de um curso de direito eficaz. 
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RESUMO 
A história revela que a função exercida pela educação sofreu grandes transformações com o 
passar do tempo, sendo que as tendências psicológicas, sociológicas e científicas do século 
XIX compõem a visão contemporânea da educação. Nas últimas décadas, houve um 
crescimento exponencial do ensino superior brasileiro, contudo, é preciso repensar se as 
universidades têm cumprido com seu papel. A educação aberta e à distância (Ead) tem 
contribuído para este desenvolvimento, em decorrência da disseminação de novas tecnologias 
de informação e comunicação. O aluno Ead, por estar separado espacialmente e/ou 
temporalmente do professor, precisa ter uma aprendizagem autônoma, guiada conforme seus 
interesses. No Brasil, a educação superior à distância é regulamentada pelo art. 80 da Lei n. 
9.394/1996, pelo Decreto n. 5.622/2005 e pela Portaria Normativa n. 40/2007 do MEC. As 
instituições brasileiras não oferecem cursos de bacharelado em Direito na modalidade à 
distância em razão de parecer contrário do Conselho Federal da OAB. Diante da necessidade 
de uma formação continuada, cursos de pós-graduação lato sensu à distância na área jurídica 
têm se espalhado. São raros os programas de mestrado ou doutorado à distância, sendo 
inexistentes no âmbito do Direito. Com a Ead, a democratização do acesso ao ensino superior 
tornou-se realidade. Os cursos de graduação em Direito precisam acompanhar essa tendência, 
a fim de implementar uma educação verdadeiramente livre, que forme cidadãos críticos e 
conscientes de seu papel na sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO; DISTÂNCIA; ENSINO JURÍDICO; EVOLUÇÃO 
 
ABSTRACT 
History reveals that the role played by education has changed considerably over time, and the 
psychological, sociological and scientific tendencies of nineteenth-century become the 
contemporary view of education. In recent decades the Brazilian superior education has 
grown exponentially, however, we need to consider whatever the university may or may not 
be fulfilling its role. The open and distance education (ODE) has contributed to this 
development because of the spread of new information and communication technologies. The 
ODE student is separated spatially and/or temporally from the teacher, and he must have an 
independent learning, guided according to his interests. In Brazil, the superior distance 
education is regulated by Law n. 9.394/1996, art. 80, by Decree n. 5.622/2005 and by 
Ordinance n. 40/2007 from MEC (Brazilian Federal Department of Education). Brazilian 
institutions do not offer a law degree by distance, because the Federal Council of OAB is 
against it. The need for a continuing education is responsible for the increase of distance 
learning postgraduate courses. Masters and doctoral degrees are rarely available by distance 
learning, and there isn’t an ODE program in law. With the open and distance learning, it’s 
possible to democratize access to higher education. The ODE law degrees must follow this 
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trend in order to implement a truly free education, that it’s able to form critical citizens aware 
of their role in society. 
KEYWORDS: LEARNING; DISTANCE; LEGAL EDUCATION; EVOLUTION 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

A sociedade brasileira viveu na última década uma crise no ensino jurídico decorrente do 
aumento exponencial de cursos de graduação em Direito sem compromisso com a qualidade. 
Concomitantemente, a educação aberta e à distância (Ead) tem ganhado força, e a questão a 
ser analisada é se esta nova modalidade educacional é óbice ou solução para a problemática 
jurídica atual. 

Faz-se necessário, preliminarmente, compreender o papel que a educação desenvolveu ao 
longo da história, e o que se espera dela hoje. Sem um estudo das tendências contemporâneas 
acerca do ensino, é impossível repensar a função social da educação, do ensino jurídico e do 
Ead. 

Conceituar o que vem ser educação aberta e à distância demanda um exame aprofundado de 
suas características, e dos motivos que levaram a Ead a atingir proporções globais. No Brasil, 
o governo e a iniciativa privada têm investido para que esta nova modalidade de ensino 
avance nos cursos de nível superior. Os dados coletados pelo INEP são essenciais para indicar 
como tem se dado tal crescimento, e qual o perfil do aluno Ead. 

Decretos presidenciais, portarias ministeriais e resoluções do Conselho Nacional de 
Educação, regulamentam o ensino superior à distância no Brasil, cuja previsão está no artigo 
80 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), estabelecendo regras 
acerca do credenciamento de instituições, da autorização e do reconhecimento de cursos, da 
realização de atividades presenciais, da prévia manifestação do Conselho Federal da OAB na 
criação de cursos de Direito, dentre outros. 

As Instituições de Ensino Superior brasileiras oferecem diversos cursos superiores na 
modalidade à distância. Mas será que existe ou já se autorizou a oferta de algum curso Ead de 
graduação em Direito? As respostas a este questionamento estão essencialmente atreladas à 
atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. O que se deve analisar, contudo, é se os avanços 
tecnológicos permitem o desenvolvimento de um bacharelado jurídico de qualidade, apto a 
formar um cidadão consciente e capacitado para o mercado de trabalho. 

Fruto de uma necessidade hodierna de se garantir uma educação ao longo da vida, as pós-
graduações lato sensu espalham-se pelo país, inclusive na área do Direito, e a Ead pode 
revelar-se como importante aliada dessa formação continuada. Por outro lado, os programas 
de mestrado e doutorado, essenciais para o desenvolvimento da pesquisa científica no âmbito 
jurídico, ainda encontram dificuldades em se consubstanciarem na modalidade à distância. 

Por fim, para que a educação aberta e à distância atinja todo seu potencial, sobretudo no 
campo do Direito, muitos paradigmas precisam ser superados, e o papel da educação 
contemporânea e do ensino jurídico ministrado nas faculdades precisa ser repensado, caso 
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contrário a sociedade brasileira assistirá a sucessivas crises de confiança no Direito, na Justiça 
e em todos os seus operadores. 

  

2 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E O PAPEL DA UNIVERSIDADE 

  

Hodiernamente tem-se atribuído à educação o papel de forjar cidadãos. Mas a história revela 
que a função exercida por aquela na formação do ser humano sofreu grandes transformações 
com o passar do tempo, variando ciclicamente de acordo com os valores, costumes, crendices, 
tipo de governo e necessidades de cada sociedade. 

Nas primeiras civilizações orientais organizadas politicamente, a educação era dirigida apenas 
para garantir o domínio da língua, para impor condutas aprovadas pelo povo e suprimir a 
individualidade, garantindo, assim, a conservação e reprodução do passado[1]. 

Anísio Teixeira ensina que a "arte de pensar", de especular, de criticar e reformular os 
objetivos foi inaugurada pelos gregos, criando, assim, novas possibilidades para o 
comportamento humano, o qual não era mais visto como fruto de um determinismo ou de 
forças naturais.[2] 

Na antiga sociedade ateniense a educação limitava-se basicamente a duas disciplinas: a) 
ginástica, que consistia no treino físico, essencial para o domínio das paixões; e b) música, 
que compreendia a poesia, a história, a oratória, a leitura, a escrita, a dança e a música no 
sentido estrito. Estas disciplinas eram dotadas de um caráter moral e tinham o objetivo de 
ensinar o jovem a sujeitar as emoções à razão, e a desenvolver um espírito gentil.[3] 

Com as transformações políticas, econômicas e literárias que aconteceram na Grécia Antiga 
por volta de 500 a.C, a educação ateniense torna-se antiquada diante da necessidade de haver 
uma maior liberdade de pensamento e de ação. Surge então uma classe de professores 
responsáveis por incentivar os indivíduos a pensar - os sofistas, os quais, por sua notável 
habilidade de argumentar, arrazoavam que seriam capazes de oferecer os prós e contras de 
uma dada questão com a mesma facilidade.[4] 

Esta nova maneira de ver a educação alterou o método de ensino dos jovens gregos que, ao 
invés de se dedicarem a maior parte do tempo à ginástica, passaram a ter um treino puramente 
intelectual guiado por sofistas em salas particulares, nas ruas ou nos ginásios. "A liberdade 
absoluta de aprender e de ensinar, o 'Lern und Lehrfreihet', que é ideal da educação superior 
moderna, foi [...] uma realização desse período"[5]. 

Sócrates (466-399 a.C.), a despeito de aceitar como ponto de partida a doutrina sofista de que 
"o homem é a medida de todas as coisas", não via a educação como mera argumentação 
desprovida de base, mas sim como uma forma de ministrar saber ao indivíduo a partir de seu 
próprio pensamento, constituindo-se, portanto, em uma virtude. Para tanto, desenvolveu um 
método dialético de interrogações sucessivas que levavam o aprendiz a, primeiro, desconstruir 
idéias pré-estabelecidas (ironia), para, em um segundo momento, descobrir a verdade por si 
próprio (maiêutica). [6] 

No aspecto educacional, Platão (427-347 a.C) contribuiu na organização dos currículos das 
escolas filosóficas de Atenas, e também reforçou o ideal grego de educação liberal, à medida 
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que, como Sócrates, não via a educação como mera forma de transmitir conhecimentos, mas 
sim de instigar espíritos capazes a tirar conclusões próprias a partir do pensamento 
dialético.[7] 

Para Aristóteles (384-322 a.C) a educação era mais do que conhecimento ou virtude, era 
felicidade. Além disso, o menino deveria ser ensinado progressivamente, primeiro corpo, 
depois instinto, e por último a razão. Aristóteles foi o primeiro grande cientista, pois formulou 
conscientemente as bases para o pensamento científico de qualquer atividade intelectual.[8] 

Após Roma conquistar a Grécia por volta de 146 a.C., a educação sofreu algumas 
modificações, sobretudo porque os romanos eram um povo de propósitos concretos e não de 
estados subjetivos. Se com os gregos definiu-se poder intelectual, personalidade moral, 
liberdade política, dentre outros, foram os romanos que, por sua característica utilitária, 
ofereceram os meios para a realização dessas idéias. Estudava-se para a vida[9]. 

A educação romana era progressiva. De início, o aluno aprendia com o literator a escrita e o 
cálculo mental. Em seguida, nas escolas do gramático, o ensino era propriamente literário, em 
grego e em latim. Por último, o jovem passava por um treino completo em oratória na escola 
do retórico, preparando-se para atuar na vida prática em Roma. [10] 

Aos poucos, com o início da era cristã, um novo ideal educacional começou a espalhar-se, 
sobretudo durante o governo do Imperador Constantino. Com a queda do Império Romano do 
Ocidente (sec. V, d.C), a educação cristã primitiva dominou a Europa por toda a Idade Média, 
limitando-se a transmitir os ensinamentos religiosos, sendo extirpado o saber introduzido 
pelos gregos, porquanto era considerado pagão. 

Nesse período, a educação tinha o caráter de disciplina física como forma de mortificação da 
carne, bem como do desenvolvimento do espírito e da moral. Trata-se do asceticismo, ideal 
dominante nos mosteiros, únicas instituições de ensino da época, cuja função era apenas a 
conservação do saber.[11] 

A partir do século XI surge um novo tipo de vida intelectual - a escolástica, que foi 
fundamental para a criação das primeiras universidades, tendo sido o único método utilizado 
até o século XV. O objetivo da escolástica era fazer da razão o fundamento da fé, "visava 
desenvolver o poder de formular as crenças num sistema lógico e de expor e defender tais 
definições de crenças contra todos os argumentos que pudessem ser levantados contra 
elas."[12] Procedeu-se, portanto, a uma redução do pensamento religioso à forma lógica, e 
isto foi feito a partir do método científico desenvolvido por Aristóteles, e São Tomás de 
Aquino foi o mais influente escolástico. 

A despeito de ter alguns méritos, a grande falha da escolástica foi que seus filósofos apenas se 
limitavam a organizar logicamente o pensamento e teorias existentes, não ousando discutir ou 
questionar a veracidade ou credibilidade das informações sistematizadas. Nas palavras de 
Afranio Peixoto, "nunca o homem soube tanto, nem tão pouco"[13]. 

No final do século XI e princípio do século XII, o interesse na dialética, o movimento das 
Cruzadas, a comunicação com outras civilizações, dentre outros, proporcionaram o 
surgimento das primeiras universidades, que reuniam mestres e alunos direcionados por uma 
liberdade intelectual típica das corporações de ofício da Idade Média, e que ganhavam 
autonomia institucional conforme o Imperador ou o Papa assim lhes concedia. Bolonha foi a 
primeira universidade constituída nestes termos (1158), seguida pela de Paris, cujo 
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reconhecimento se deu em1231. Salermo, Oxford, Montpellier também surgiram nesse 
período[14]. 

A universidade foi o primeiro exemplo de instituição puramente democrática, e, não obstante 
utilizar o método da escolástica, alçou notória importância política, pois equiparava-se, em 
termos de autonomia, ao Estado e à Igreja. 

Com a queda do Império Bizantino em 1453, ganha força o movimento renascentista, que 
promoveu grandes transformações no modelo de educação medieval. René Descartes 
combateu amplamente a educação escolástica, e utilizou-se do método da dúvida para 
questionar os valores tradicionais, para desconstruir todo conhecimento então existente, e 
recomeçar a uma nova busca da verdade, por meio de um sistema de raciocínio indutivo[15]. 
Há uma volta à filosofia helênica e ao ideal do pensamento livre, estimulando-se, para tanto, o 
estudo das línguas e da literatura clássica greco-romana. A este conhecimento deu-se o nome 
de humanidades. 

Foi a educação humanista estreita, reduzida ao puro estudo formal da língua e da literatura, 
que dominou as escolas européias desde o século XVI até meados do século XIX. Do mesmo 
modo, nas universidades, o conteúdo restringia-se à literatura clássica, o conhecimento do 
latim escrito e falado, e a retórica. Apesar dos esforços, ainda não se alcançara a educação 
livre proposta pelos gregos.[16] 

A Reforma Protestante completou o ciclo do Renascimento, e suas principais contribuições na 
área educacional foram: a) a inclusão da religião no conteúdo humanista; b) a exaltação da 
razão e do direito à opinião individual; c) o incentivo à alfabetização e à leitura para a 
formação de uma crítica quanto aos materiais estudados, sobretudo a Bíblia; e d) a 
transferência das escolas para o controle Estatal e o impulso de uma educação universal, 
voltada para todas as classes sociais.[17] 

No século XVIII, pensadores iluministas, como Voltaire e Rousseau, em crítica ao Estado 
Absolutista, iniciam o movimento naturalista, que repercutirá positivamente na educação, a 
qual não deveria mais ser instrumento de repressão, modelando artificialmente o indivíduo de 
acordo com o padrão social, mas sim um processo interno, natural e progressivo. 

Estavam lançadas as bases para as tendências psicológicas, sociológicas e científicas do 
século XIX, as quais compõem a visão contemporânea de educação.[18] 

A tendência psicológica aproxima-se da doutrina naturalista porque incentiva a obtenção do 
conhecimento sob a ótica do ser humano, despertando o desenvolvimento adequado da 
inteligência da criança. Deu-se relevância aos interesses naturais do ser humano para a 
formação do conteúdo escolar, o qual deveria ser ministrado por meio de processos 
educativos práticos e com fins sociais. Os principais representantes deste movimento são 
Pestalozzi, Herbart e Froebel[19]. 

Em outro aspecto, a tendência científica disseminou a importância de se conhecer os 
fenômenos da natureza para a evolução da sociedade moderna, o que deveria ser feito por 
meio do método indutivo. Para estes pensadores, a educação liberal é aquela que se harmoniza 
com a vida, que permite ao indivíduo exercer seu papel de cidadão na sua profissão e na 
sociedade. E isso só seria alcançado se o aluno, sobretudo o universitário, pudesse direcionar 
seus estudos, elegendo as matérias que mais lhe interessassem. Trata-se do moderno princípio 
"Lernenfreihei und Lhrenfreiheit" - liberdade de ensinar e liberdade de aprender. 
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Do ponto de vista da tendência sociológica, a educação é um processo indispensável para o 
desenvolvimento da sociedade, tendo em vista que possibilita a formação de cidadãos. Em 
razão desta sua força modificadora, defendeu-se que a educação deveria ser controlada pelo 
Estado, o qual, por sua vez, teria a responsabilidade de disseminar o conhecimento entre todas 
as classes sociais, pois somente assim é que haveria o progresso e felicidade geral. 

Estas tendências também foram seguidas pelas universidades. Desde seu surgimento no 
século XI, e, mesmo durante o Renascimento, pouca criação houve dentro das instituições 
universitárias, as quais continuavam aprendendo um saber já existente. Contudo, no século 
XIX a Universidade de Humboldt, localizada em Berlim, na Alemanha, opera uma grande 
renovação: a busca da verdade. A pesquisa volta a ser o centro, em busca de um 
conhecimento novo.[20] 

Apenas foi possível esta transformação, porque Humboldt adotou o princípio "Lernenfreihei 
und Lhrenfreiheit", de tendência científica, de modo que, ao entrar na universidade, era 
permitido ao aluno escolher as matérias de seu interesse. Por outro lado, os professores 
também podiam variar o conteúdo de suas aulas, não estando mais submetidos à tradicional 
rigidez curricular.[21] 

No Brasil, esta modernização universitária demorou a chegar, até mesmo porque as primeiras 
universidades brasileiras foram implantadas apenas por volta de 1920, e eram mais o reflexo 
da cultura européia do que da cultura local. Além disso, o ensino superior tinha um caráter 
elitista, "representava uma maneira de conferir status diferenciados a cidadãos teoricamente 
iguais"[22], e, por esta razão, servia para distinguir pessoas e grupos sociais. 

Após o golpe militar de 1964, o Brasil experimentou um crescimento econômico exponencial. 
Essa urbanização serviu como mecanismo de pressão social em favor da expansão da 
escolaridade. Concomitantemente, aumentou a demanda por mão-de-obra especializada. Isso 
fez com que as Instituições de Ensino Superior - IES se multiplicassem pelo Brasil, mas não o 
suficiente para atender a demanda populacional por mais vagas, e tampouco para suprir a falta 
de pessoal tecnicamente qualificado.[23] 

Atualmente o Brasil conta com mais de 2.300 IES, e aproximadamente 5.954.021 alunos 
matriculados em cursos superiores[24]. Em 2006, apenas 12,1% dos jovens brasileiros entre 
18 e 24 anos estavam em faculdades ou universidades[25]. Sem dúvida, estes números já são 
um avanço, contudo, o percentual brasileiro ainda é ínfimo em relação aos países 
desenvolvidos, nos quais aquele índice atinge até próximo de 80%. 

Faz-se necessário um esforço conjunto entre iniciativa pública e privada para que haja um 
aumento gradual destas vagas. Mas, antes disso, é preciso repensar o papel do ensino superior 
brasileiro, analisar a qualidade dos cursos oferecidos pelas IES, e verificar se a universidade 
tem cumprido com sua função social De nada adianta um aumento desenfreado do número de 
vagas e cursos, como ocorreu nas duas últimas décadas, se o propósito é unicamente político - 
melhorar estatísticas (IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira), garantir o 
eleitorado etc - ou, econômico, visando o lucro. 

Elias de Oliveira Motta defende uma educação liberal e naturalista: 

  

O objetivo primordial da educação é despertar e proporcionar o crescimento da criticidade 
(entendida como a capacidade de crítica da história, da realidade e das ideologias e de 
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autocrítica) e da criatividade, que impulsionam o homem a tentar a conquista, por si mesmo e 
com seus semelhantes, da sua liberdade e a evoluir, no mundo e com o mundo, descobrindo o 
micro e o macrocosmos, inventando interferências e transformações na realidade, e 
transcendendo a si mesmo, tendendo para sua plena realização[26]. 

  

Para Arnaldo Niskier, a educação de qualidade é condição sine qua non para que uma pessoa 
se torne um cidadão, ou seja, alguém consciente de seus direitos fundamentais garantidos pela 
Constituição Federal. Cidadania, democracia e qualidade são, portanto, conceitos que se 
entrelaçam.[27] 

Pode-se atribuir ao ensino superior e às universidades algumas funções específicas: a) a 
formação de profissionais que atuem em carreiras intelectuais, científicas e técnicas, incluindo 
a preparação de professores para a docência no ensino fundamental; b) o alargamento da 
mente humana e o desenvolvimento de novos conhecimentos, o que é feito por meio da 
pesquisa científica[28]; c) incentivar os alunos a terem uma visão crítica, a pensarem 
sozinhos, a discutirem os problemas que inquietam a sociedade, a fim de que a universidade 
seja mobilizadora de classes sociais[29]; d) servir de instrumento de elaboração e transmissão 
de uma cultura comum.[30] 

O conceito contemporâneo de educação e o papel atribuído às universidades são resultados de 
um ideal eclético. Ora se destaca a liberdade (civilização helênica), e ora se busca a 
praticidade (Império Romano), mas o fato é que este ideal estará sempre concatenado aos 
movimentos psicológicos, científicos e sociológicos do século XIX, que, juntos, apontam a 
direção do ensino na atualidade. 

No Brasil, este ideal está longe de se concretizar. O que se vê nas universidades é um saber 
estático, como se deu no Renascimento. Alunos e professores se limitam a estudar um 
conhecimento já adquirido no passado, e são poucos os que se lançam na busca do 
desconhecido. A função preponderante do ensino superior tem sido formar profissionais e 
capacitar professores para a docência nos níveis educacionais inferiores. A pesquisa foi 
relegada a um segundo plano. A universidade se conformou com a sociedade e transmite uma 
cultura que foi transplantada da Europa ocidental.[31] 

Nesse diapasão, San Tiago Dantas preceitua que: 

  

É certo que na perda do poder criador da sociedade, a universidade tem a confessar grandes 
culpas. Se há problemas novos sem solução técnica adequada; se há problemas antigos, 
anteriormente resolvidos, cujas soluções se tornaram obsoletas sem serem oportunamente 
substituídas; [...] isso se deve ao alheamento e à burocratização estéril das nossas escolas, que 
passaram a ser meros centros de transmissão de conhecimentos tradicionais, desertando o 
debate dos problemas vivos, o exame das questões permanentes ou momentâneas de que 
depende a expansão, e mesmo a existência da comunidade.[32] 

  

É preciso rever o papel das universidades brasileiras. A formação profissional deve ocupar um 
plano secundário, o que deve prevalecer é a busca incessante pelo conhecimento, é a dúvida 
de Descartes, é o método socrático, é um inconformismo social. O ensino superior não pode 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8826



ser mais visto como uma indústria de diplomas e de conhecimentos, mas sim como um 
processo formador de um profissional capacitado e de um cidadão consciente, analítico e 
crítico.[33] 

  

3 EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA: BASES CONCEITUAIS 

  

Não é tarefa fácil conceituar o que vem a ser Educação à Distância (Ead). Em geral, pode-se 
considerá-la como uma modalidade de ensino que se opõe à tradicional educação presencial. 
Nessa, professor e aluno compartilham de uma unidade espaço-temporal - a sala de aula - para 
realizar o processo de ensino-aprendizagem. 

Paralelamente à Ead, há um outro conceito amplamente difundido, o de educação ou 
aprendizagem aberta, que se define precipuamente por critérios relacionados ao acesso, ao 
ritmo e ao local de estudo, ou seja, há uma flexibilização no modo em que os alunos 
ingressam nas instituições de ensino. Além disso, o estudante tem uma liberdade maior de 
selecionar o conteúdo e os métodos de seu aprendizado, no tempo e lugar que preferir[34]. 

Educação à distância e aprendizagem aberta não são expressões sinônimas. Aquela poderá ser 
mais ou menos aberta, conforme as diretrizes programáticas e pedagógicas do curso 
oferecido. Contudo, tais modelos educacionais se complementam de tal forma que é preferível 
nominar de aberto e à distância este novo sistema de ensino que se contrapõe à tradicional 
educação das salas de aula. 

Uma definição de educação aberta e à distância só é possível a partir da análise de suas 
principais características. Em primeiro lugar, deve haver uma separação espacial entre 
professor e aluno. A relação docente-discente não é contígua e direta, e ocorre em local e 
tempo diferentes, não obstante a tecnologia cibernética atual já permitir a sincronia deste 
relacionamento por meio de videoconferências, chats etc.[35] 

A utilização de materiais didáticos especiais, que possibilitem uma interação eficaz entre os 
sujeitos, é outra característica essencial da Ead. Inicialmente, o ensino a distância limitava-se 
ao envio de materiais impressos por correspondência. Nos anos 60, agregou-se os meios de 
comunicação audiovisuais (programas televisivos, rádios, fitas cassetes etc). Atualmente, com 
a disseminação de novas tecnologias de informação e comunicação, a Ead ganhou novas 
ferramentas: blogs, fóruns virtuais de discussão, publicações eletrônicas, videoconferências, 
audioconferências, email, chats etc[36]. 

Não menos importante para o conceito de Ead é a aprendizagem autônoma, em que o aluno 
guia o estudo conforme seus interesses, seu tempo, seu ritmo e sua disponibilidade. Esta 
independência tem sido a principal marca do ensino aberto e à distância, exigindo do 
estudante uma maior maturidade, dedicação e disciplina em relação à educação presencial. 

Elias de Oliveira Motta vê a educação à distância como sendo a "forma de educação que se 
baseia no Homem e em suas potencialidades, como sujeito ativo de sua própria 
aprendizagem", podendo o ser humano desenvolver-se, independentemente de escolas ou 
professores[37]. 
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Para Lorenzo Garcia Aretio o ensino a distância é um sistema de comunicação 
multidirecional, massivo ou não, baseado na utilização sistemática de recursos didáticos e no 
apoio de professores, que, apesar de separados fisicamente dos alunos, podem manter uma 
aprendizagem independente e cooperativa.[38] 

O avançado desenvolvimento dos meios de comunicação possibilitou a eliminação das 
barreiras geográficas, temporais e espaciais, o que conferiu à Ead um alcance muito mais 
amplo e massivo. Logo, esta passou a ser encarada como um modelo industrial de educação 
em escala, baseada na produção e distribuição de materiais de aprendizagem para massas 
estudantis. Contudo, a idéia de educação aberta, voltada para os diferentes interesses de cada 
aluno, e centrada na necessidade de satisfazer esta nova clientela, fez com que a Ead passasse 
a ter um caráter individualista, e não mais de educação em massa.[39] 

Acrescente-se que o anseio por uma democratização do acesso à educação é um dos fatores 
preponderantes do crescimento da Ead nas últimas décadas, sobretudo no que se refere ao 
ensino superior. Pessoas residentes em áreas não atendidas por IES, trabalhadores e donas de 
casa sem disponibilidade de tempo para freqüentar um curso presencial, doentes e portadores 
de deficiências impossibilitados de se locomoverem até uma sala de aula, dentre outros, 
passaram a ter a possibilidade de se graduarem em um curso superior, o que não era possível 
de ser feito por meio dos cursos tradicionais. 

Além disso, diante do avanço econômico e da necessidade de uma qualificação profissional 
multidisciplinar, é indispensável uma educação continuada, ao longo da vida, e, para o 
indivíduo que já está no mercado de trabalho mas que precisa continuar se especializando, a 
Ead é uma ótima alternativa. 

Por outro lado, a carência do modelo presencial em oferecer vagas no ensino superior, em 
fomentar a educação permanente de seus alunos, e em vencer os empecilhos geográficos e 
sócio-econômicos, propiciou o desenvolvimento e afirmação da Ead. 

São muitas as vantagens do ensino aberto e à distância, sobretudo diante de seus custos 
reduzidos, contudo, existem alguns inconvenientes que devem ser superados, como a relação 
impessoal entre professor e aluno, a falta de qualidade na elaboração dos materiais didáticos, 
a falta de acesso de parte da população ao computador e à internet banda larga, e a 
incapacidade do estudante de gerir autonomamente seu aprendizado.[40] 

De qualquer modo, a Ead já pode ser considerada um fenômeno mundial, tendo crescido 
600% entre os anos de 2005 a 2008. A Inglaterra foi a primeira a fundar em 1969 uma 
universidade aberta, a United Kingdom Open University (UKOU). Na Espanha, a 
Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED), instituída há 35 anos, conta com 
mais de 180 mil alunos[41]. Universidades tradicionais, como a de Coimbra em Portugal, a de 
Oxford na Inglaterra, e a de Phoenix nos Estados Unidos, também apresentam cursos na 
modalidade à distância. 

O crescimento do ensino superior aberto e à distância no Brasil na última década foi 
assombroso. De acordo com o Censo da Educação Superior elaborado pelo INEP (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), as matrículas em cursos Ead 
atingiram em 2009, 14,1% das matrículas da graduação, sendo que em 2001, este valor era de 
apenas 0,2%.[42] 

No ano de 2009, as instituições de ensino superior brasileiras ofereceram 844 cursos à 
distância, tendo 838.125 alunos matriculados, dos quais 286.771 cursavam pedagogia, e 
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228.503 administração. O estudante da Ead ingressa mais tardiamente na faculdade - aos 28 
anos, enquanto que na modalidade presencial a média de ingresso é aos 21 anos. As mulheres 
correspondem a 69,2% das matrículas e a 76,2% dos concluintes. Os cursos presenciais são 
predominantemente de bacharelado (71%), por outro lado, 50% dos cursos a distância são em 
licenciatura.[43] 

Os dados coletados pelo INEP acerca da educação superior à distância no ano de 2009 
revelam que esta modalidade de ensino tem conquistado os brasileiros, sobretudo as mulheres 
no início da fase adulta, com perfil para a docência no ensino infantil, fundamental e médio, o 
que é resultado da meta do governo brasileiro de capacitar professores do ensino básico por 
meio da Ead, conforme estabelecido no Plano Nacional da Educação, aprovado pelo Decreto 
n. 10.172, de 09.01.2001 (item 10 e item 6.3.12 do Anexo). 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB), instituída pelo Decreto n. 5.800/2006, é um sistema 
integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior na modalidade à 
distância, com prioridade para cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de 
professores da educação básica (art. 1º, parágrafo único, inc. I, do Decreto n. 5.800/2006). A 
UAB oferece, por meio de universidades federais e estaduais, graduação em administração, 
biologia, educação física, pedagogia, matemática, física, informática, história, letras, gestão 
pública, química, sociologia, turismo etc, além de cursos de especialização e capacitação 
profissional. 

Apesar dos esforços governamentais, a iniciativa privada é quem oferece a maioria 
esmagadora das vagas em graduação na modalidade à distância. No ano de 2009, eram 
665.429 alunos matriculados em IES privadas, contra 172.696 matriculados em instituições 
do sistema federal, estadual e municipal de ensino superior.[44] 

Ressalte-se que, no cenário mundial, a educação aberta e a distância acompanha as tendências 
psicológicas, sociológicas e científicas, pois democratiza o acesso à educação, visa despertar o 
interesse do aluno por meio de tecnologias avançadas e didáticas, incentiva-o a pensar e 
desenvolver um raciocínio crítico, e amolda-se a sua individualidade e autonomia, garantindo 
um ambiente em que predomina a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender. 

Por outro lado, no Brasil a Ead padece dos mesmos desajustes da modalidade presencial, e o 
ensino superior a distância tem se limitado precipuamente a formar professores para a 
docência no ensino básico, e, em um segundo plano, a capacitar profissionais para o mercado 
de trabalho. 

  

4 REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR À DISTÂNCIA NO BRASIL 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996 - LDB) determinou em seu art. 
80 o incentivo a educação à distância em todos os níveis e modalidades de ensino, devendo as 
respectivas instituições serem credenciadas pela União. 

Para regulamentar o ensino superior à distância, publicaram-se Decretos presidenciais e 
Portarias ministeriais. Atualmente está em vigor o Decreto n. 5.622/2005, o qual trata do art. 
80 da LDB, o Decreto n. 5.773/2006, que dispõe acerca da supervisão, regulação e avaliação 
das IES e dos cursos de graduação, e a Portaria Normativa n. 40/2007 do MEC, republicada 
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em 29.12.2010, que institui o e-MEC, sistema eletrônico responsável por gerenciar os 
processos de supervisão, avaliação e regulação da educação superior, e que consolida 
disposições sobre indicadores de qualidade, sobre o Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE), dentre outros. 

No art. 1º do Decreto n. 5.622/2005, constam as principais características da educação à 
distância: a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem por meio 
de tecnologias de informação e comunicação; e a separação espacial ou temporal entre 
professor e aluno. 

Desde o surgimento da Ead, diferentes meios e tecnologias de informação e comunicação têm 
sido incorporados como suporte às propostas pedagógicas, flexibilizando a noção de espaço e 
de tempo. A internet é, hoje, a principal ferramenta de ensino e de aprendizagem nos cursos à 
distância, propiciando, em muitos casos, um diálogo síncrono entre os sujeitos. O correio 
eletrônico, os blogs e os fóruns virtuais de discussão são utilizados de forma assíncrona, 
enquanto que os chats, audioconferências e videoconferências possibilitam uma comunicação 
instantânea, aproximando interlocutores separados a quilômetros de distância.[45] 

Além disso, os arquivos no formato pdf (Portable Document Format) e html (HyperText 
Markup Language) contribuíram para a publicação eletrônica de matérias jornalísticas, 
artigos, revistas, dentre outros documentos cuja impressão apenas se dava na forma física - 
papel[46]. Os e-books, ou livros virtuais, também permitem que as instituições de ensino 
tenham bibliotecas virtuais, que podem ser acessadas por seus alunos de qualquer local do 
mundo em que haja uma conexão com a rede. 

No Brasil, é obrigatória a realização de atividades presenciais nos cursos de Ead, como 
estágios obrigatórios, defesa de trabalho de conclusão de curso, atividades de laboratório e, 
sobretudo, realização de exames, os quais são o principal critério de avaliação dos alunos (art. 
1º, §1º, I a IV, c/c o art. 4º, ambos do Decreto n. 5.622/2005). 

A exigência das atividades presenciais não se coaduna com a essência da Ead, impondo, 
novamente, obstáculos geográficos, temporais e sócio-econômicos ao aluno interessado. Estas 
barreiras são muito menores se comparadas ao ensino tradicional, e, em alguns casos, os 
momentos presenciais podem auxiliar o estudante ainda não adaptado à independência e 
autonomia que a Ead exige. A intenção do legislador provavelmente foi no sentido de passar 
credibilidade à sociedade, e de garantir a legitimidade e autenticidade da avaliação aplicada 
ao aluno.[47] 

Podem, ainda, serem oferecidos na educação superior à distância, cursos seqüenciais, de 
graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado (art. 2º, V, do Decreto n. 
5.622/2005), sendo que os diplomas e certificados expedidos por Instituições de Ensino 
Superior (IES) credenciadas terão validade nacional (art. 5º do Decreto n. 5.622/2005). 

De acordo com o §1º do art. 3º do Decreto n. 5.622/2005, os cursos e programas à distância 
deverão ter a mesma duração dos respectivos cursos na modalidade presencial. É evidente a 
intenção de colocar em condição de igualdade estes cursos em relação àqueles, contudo, isto 
contraria um dos princípios da Ead, o da autonomia e individualidade, impedindo que um 
aluno com maior disponibilidade de tempo e com alta capacidade de aprendizagem, encerre o 
curso, por mérito próprio, em um menor lapso temporal.[48] 
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Compete ao Ministério da Educação (MEC) promover os atos de credenciamento de 
instituições que integrem o sistema federal, estadual e municipal de ensino, para a oferta de 
cursos e programas à distância (art. 10 do Decreto n. 5.622/2005). 

São requisitos do pedido de credenciamento: a existência de um prévio credenciamento da 
IES na modalidade presencial, a apresentação do plano de desenvolvimento institucional 
(PDI), o projeto pedagógico dos programas e cursos em Ead, a comprovação de estrutura 
física, inclusive pólos de apoio presencial, adequados à oferta de Ead, a presença de 
laboratórios científicos, quando for o caso, bem como bibliotecas compostas de acervo físico 
e eletrônico (art. 12 do Decreto n. 5.622/2005 e art. 46 da Portaria n. 40/2007). 

Para que haja um ensino a distância de qualidade, é indispensável a atuação de uma equipe 
multidisciplinar composta por um corpo docente vinculado à própria instituição, com 
formação e experiência na área de ensino e em educação à distância, por tutores capacitados 
para orientar a aprendizagem dos alunos, bem como por profissionais técnicos e 
administrativos que prestem suporte adequado, tanto na sede como nos pólos[49]. 

No ato de credenciamento da IES para a oferta de curso ou programa a distância, será 
considerada como área geográfica de abrangência a sede da instituição e os pólos de apoio 
presenciais - unidades operacionais descentralizadas nas quais são desenvolvidas atividades 
pedagógicas e administrativas. A instituição poderá requerer a qualquer momento o 
aditamento do ato de credenciamento para o fim de aumentar o número de pólos (art. 10 do 
Decreto n. 5.622/2005 e art. 45 da Portaria n. 40/2007). 

O sistema de avaliação da educação superior, incluindo o ENADE, aplica-se integralmente ao 
ensino a distância, de modo que as instituições ou cursos que apresentarem um desempenho 
insatisfatório, ou seja, nota igual ou inferior a 3 (três), poderão sofrer sanções administrativas, 
e, em ultima ratio, terem o curso desativado e/ou a IES descredenciada (arts. 16 e 17 do 
Decreto n. 5.622/2005, e arts. 33-A e 33-B da Portaria n. 40/2007). 

Instituições de pesquisa científica e tecnológicas, bem como de ensino superior, podem 
requerer o credenciamento apenas para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu à 
distância. Neste caso, o ato que credenciou a instituição fica limitado a este fim, e dependerá 
de aditamento caso a IES tenha interesse em atuar em nível de graduação na modalidade Ead. 
As atividades presenciais obrigatórias de especialização poderão realizar-se em locais 
distintos da sede ou dos pólos credenciados (art. 17, §1º, do Decreto n. 5.622/2005, e arts. 45, 
§4º, 47 e 48 da Portaria n. 40/2007). 

Ao final de cada ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), regulamentado pela Lei n. 10.861/2004, a instituição deverá protocolar pedido de 
recredenciamento (arts. 20 a 23 do Decreto n. 5.773/2006). 

Para que o oferecimento de um programa ou curso superior à distância esteja de acordo com o 
ordenamento jurídico vigente, é necessário, primeiro, que a IES esteja credenciada para este 
fim. Após, o MEC deve autorizar a abertura de tal curso, e, ademais, é indispensável que este, 
uma vez iniciado, seja reconhecido pelo sistema federal de ensino (arts. 20 e 21 do Decreto n. 
5.622/2005 e arts. 34 e 35 do Decreto n. 5.773/2006). 

As instituições que detém de autonomia universitária (universidades ou centros 
universitários), desde que credenciadas para a oferta de graduação por Ead, não necessitam de 
autorização prévia para a criação de novos cursos à distância, cabendo-lhe organizá-los ou 
extingui-los, respeitando-se a área de abrangência definida no ato de credenciamento, bem 
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como sua capacidade institucional, tecnológica e operacional, devendo comunicar a Secretaria 
de Educação Superior do MEC acerca de quaisquer atos relativos a tais cursos (art. 20 do 
Decreto n. 6.622/2005). 

Por outro lado, as IES que não detém desta prerrogativa deverão solicitar, junto ao órgão 
competente do respectivo sistema de ensino, a autorização para abertura de cursos e 
programas à distância, ainda que ofertem curso idêntico na modalidade presencial, isto porque 
aqueles devem ser considerados de maneira independente em relação a estes para fins de 
processo de regulação, avaliação e supervisão (art. 21 do Decreto n. 5.622/2005 e art. 53 da 
Portaria n. 40/2007). 

O pedido de autorização de curso superior à distância deverá cumprir os mesmos requisitos 
relativos aos cursos ofertados presencialmente, informando-se o projeto pedagógico, o 
número de professores e tutores comprometidos, além de outros dados relevantes (art. 54 da 
Portaria n. 40/2007). 

Na criação de cursos de graduação à distância de Medicina, Odontologia ou Psicologia, bem 
como de Direito, tanto as IES com autonomia universitária como aquelas que não a detém 
deverão submeter, previamente, o pedido de autorização ao Conselho Nacional da Saúde, no 
caso daqueles, e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no caso dos cursos 
de Direito (art. 23 do Decreto n. 5.622/2005). 

O reconhecimento do curso é condição necessária para a validade nacional dos respectivos 
diplomas, e deverá ser solicitado pela instituição quando o curso completar o mínimo de 50% 
do prazo previsto para a integralização da carga horária, e não ultrapassar 75% daquele (arts. 
34 e 35 do Decreto n. 5.773/2006). 

Durante o processo de reconhecimento, serão realizadas avaliações in loco nos pólos de apoio 
presencial, as quais poderão ocorrer por amostragem, da seguinte forma: a) IES com até cinco 
pólos, a avaliação ocorrerá em apenas um, escolhido pela Secretaria de Educação a Distância 
(SEED); b) em havendo cinco a vinte pólos, realizar-se-á avaliação em dois, um à escolha da 
SEED, e outro definido por sorteio; c) mais de vinte pólos, será realizada avaliação in loco em 
10% deles, um escolhido pela SEED e os demais sorteados (art. 54, parágrafo único c/c art. 
55, §2º, ambos da Portaria n. 40/2007). 

Do mesmo modo que na autorização, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
deve se manifestar quando do reconhecimento de cursos à distância em Direito, e, no caso de 
graduação em medicina, psicologia e odontologia, o Conselho Nacional de Saúde também 
será consultado (art. 36 do Decreto n. 5.773/2006). 

Findo o ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o que 
ocorre a cada triênio, um pedido de renovação do reconhecimento do curso deverá ser 
protocolado junto à Secretaria competente (art. 41 do Decreto n. 5.773/2006). 

Acrescente-se que a Portaria Normativa n. 40/2007 do MEC autoriza a oferta de cursos à 
distância em regime de parceria, ou seja, a IES pode utilizar um pólo de apoio presencial 
credenciado por outra instituição, desde que seja respeitada a capacidade limite de 
atendimento aos estudantes dentro de cada unidade (art. 55). Esta possibilidade agradou as 
instituições, em decorrência de que relativiza a regra do art. 10 do Decreto n. 5.622/2005, que 
limita a atuação da IES à sua área de abrangência territorial[50]. 
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Por fim, verifica-se que a legislação brasileira é contundente no que se refere à educação 
superior à distância, e, em algumas circunstâncias, é até um pouco engessada, ao exigir, por 
exemplo, tantas atividades presenciais. Há uma evidente intenção de se equiparar os cursos de 
graduação na modalidade Ead aos cursos presenciais, e de se evitar o funcionamento de IES 
de "fachada", que vendam diplomas de licenciatura ou bacharelado, sem qualquer 
compromisso com a qualidade do ensino oferecido. 

  

5 ENSINO JURÍDICO À DISTÂNCIA NO BRASIL 

  

5.1 Graduação em Direito à distância 

  

O ensino jurídico é livre no Brasil, e pode ser oferecido tanto por instituições públicas como 
pela iniciativa privada. As IES devem, contudo, observar as diretrizes curriculares 
estabelecidas pela Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004.[51] 

De acordo com o art. 5º da supramencionada Resolução, o Projeto Pedagógico dos cursos 
deverá conter os seguintes eixos de formação: a) fundamental, que envolve conteúdos 
essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, 
Psicologia e Sociologia; b) profissional, no qual se inclui conteúdos essenciais sobre Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, 
Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional, Direito Processual, dentre 
outros; e c) prática, relativa às atividades relacionadas com o Estágio Curricular 
Supervisionado, com o Trabalho de Curso e com Atividades Complementares. 

Estas diretrizes curriculares também se aplicam à graduação em Direito à distância. A 
legislação brasileira permite que as instituições de ensino superior ofereçam tal curso, 
determinando que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil seja consultado 
previamente quando for requerida a autorização para a criação do curso (Decreto n. 
5.622/2005): 

  

Art. 23. A criação e autorização de cursos de graduação a distância deverão ser submetidas, 
previamente, à manifestação do: 

    I-Conselho Nacional de Saúde, no caso dos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia; 
ou 

    II-Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso dos cursos de Direito. 

    Parágrafo único. A manifestação dos conselhos citados nos incisos I e II, consideradas as 
especificidades da modalidade de educação a distância, terá procedimento análogo ao 
utilizado para os cursos ou programas presenciais nessas áreas, nos termos da legislação 
vigente. 
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Da mesma forma, o reconhecimento de curso de graduação em Direito à distância, assim 
como ocorre com o presencial, também deverá ser submetido à apreciação do Conselho 
Federal da OAB (art. 36 do Decreto n. 5.773/2006). Caso a manifestação deste órgão seja 
desfavorável à autorização ou reconhecimento de curso cuja avaliação do INEP foi 
satisfatória, a Secretaria de Educação Superior (SESu) impugnará, de ofício, à Comissão 
Técnica de Acompanhamento da Avaliação do MEC (CTAA) - art. 29, §7º, da Portaria 
Normativa n. 40/2007. 

Além disso, o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994) estabelece como uma das competências 
do Conselho Federal a de colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, bem como 
opinar, previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação, 
reconhecimento ou credenciamento desses cursos (art. 54, inc. XV). 

Hodiernamente, as IES brasileiras não oferecem cursos de bacharelado em Direito na 
modalidade à distância. Isto se deve a uma recomendação do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, que, em meados de 2008, encaminhou ofício ao Ministro da Educação 
para que fossem sustados todos os pedidos de autorização de novos cursos à distância na área 
jurídica. Justificou-se este parecer na inconveniência de se adotar a Ead num momento em 
que o ensino jurídico brasileiro atravessava uma crise, em decorrência da proliferação 
indiscriminada de cursos, da flexibilidade dos critérios para a concessão de autorizações de 
funcionamento de cursos e do número exagerado de vagas oferecidas por instituições 
particulares de baixa qualidade.[52] 

A Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) abriu inscrições, no final do ano de 
2008, para o primeiro curso de Direito à distância do Brasil, o qual foi direcionado apenas 
para colaboradores do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e para alunos 
conveniados do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, da Associação Abrigo do 
Marinheiro e da Aeronáutica.[53] 

Ocorre que, no início de 2010, o Conselho da Magistratura de Santa Catarina rescindiu o 
termo de cooperação firmado entre a Unisul e o Tribunal de Justiça do Estado para a oferta de 
graduação em Direito à distância, diante do parecer contrário do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). Por esta razão, a UnisulVirtual deixou de oferecer o 
curso[54]. 

Acrescente-se que, a despeito de não existir cursos de direito à distância autorizados pelo 
MEC, uma instituição estrangeira, o American College of Brazilian Studies (AMBRA), cujo 
nome anterior era Brazilian Law International College (BLIC), disponibiliza aos estudantes 
um curso à distância em Direito Brasileiro, sem qualquer atividade presencial, conferindo-lhe 
um título em Foreign Legal Studies, que tem validade nos Estados Unidos, e que, de acordo 
com informações do sítio eletrônico, pode ser revalidado no Brasil, desde que o aluno tenha 
cursado integralmente as matérias da concentração tradicional brasileira.[55] 

Inicialmente, a BLIC oferecia este mesmo curso em Direito Brasileiro, mas exigia a 
realização de algumas atividades presenciais, como provas e defesa de trabalhos de conclusão 
de curso, nos pólos situados em diversas cidades do Brasil. O Ministério Público Federal do 
Amazonas ajuizou Ação Civil Pública contra a BLIC, requerendo a suspensão das atividades, 
por entender que esta não possuía autorização para atuar no país[56]. 

O pedido liminar foi negado em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região reformou a decisão, determinando a suspensão imediata de todas as atividades 
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presenciais realizadas nos pólos da BLIC, até que esta obtivesse autorização do MEC para 
funcionar no Brasil.[57] 

Ao ser consultada acerca deste assunto, a Secretaria de Educação a Distância informou que a 
BLIC não era credenciada pelo MEC, e que tampouco tinha credenciamento específico para 
Ead. Acrescentou, ainda, que não existe no Brasil curso em Direito Brasileiro, razão pela qual 
seria muito difícil a revalidação do diploma por qualquer instituição pública de ensino 
superior, em decorrência de que a Resolução CNE/CES n. 1/2008 apenas admite que um 
diploma estrangeiro seja revalidado quando haja um curso correspondente oferecido por uma 
IES brasileira[58]. 

A BLIC acatou a decisão liminar que a impediu de realizar atividades presenciais no Brasil, 
alterou seu nome para AMBRA, e passou a oferecer o curso em Direito Brasileiro totalmente 
à distância. No entanto, é muito improvável que o estudante portador do título em Foreign 
Legal Studies consiga revalidar o seu diploma, a um, porque não existe graduação em Direito 
à distância no Brasil, e, a dois, porque o Decreto n. 5.622/2005 exige a obrigatoriedade de 
momentos presenciais nos cursos superiores desta modalidade de ensino (arts. 1º e 4º). Logo, 
não há equivalente brasileiro para a graduação ofertada pela AMBRA, o que, por força do 
disposto no art. 6º da Resolução CNE/CES n. 1/2008, impede a revalidação do diploma 
estrangeiro. 

Em outros países, é comum a oferta de cursos de Direito abertos e à distância. A Open 
University of United Kingdom (UKOU) disponibiliza um curso que confere ao estudante o 
título de "Bachelor of Laws (Honour)", que corresponde à primeira qualificação exigida para 
aquele que pretende seguir a carreira de "barrister" ou "solicitor" (diferentes tipos de 
advogados do Reino Unido)[59]. Na Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
da Espanha, é ofertado o curso de graduação em Direito[60], cujo formato é similar ao 
brasileiro. 

O Brasil vive um atraso em relação à Ead, sobretudo no ensino jurídico. Nos últimos anos 
houve uma proliferação desmedida de cursos de graduação em Direito sem qualidade, o que 
levou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a posicionar-se contra todos os 
pedidos de autorização para a criação de cursos à distância, sem levar em consideração o 
avanço das tecnologias de comunicação e a real possibilidade de IES desenvolverem boas 
graduações Ead. 

Disciplinas do eixo fundamental, como filosofia, sociologia, antropologia etc, e do eixo 
profissional, como Direito Penal, Direito do Trabalho etc, tem um cunho eminentemente 
teórico, e podem ser ministradas em aulas disponibilizadas na rede, ou até mesmo por 
videoconferência, discutindo-se o conteúdo em fóruns virtuais, chats e blogs. Além disso, as 
bibliotecas virtuais possibilitariam o acesso dos estudantes a e-books, revistas, jornais e outros 
documentos eletrônicos. 

Este Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) permite a relativização da separação entre 
professor e aluno, e entre os próprios estudantes. Por meio do AVA, indivíduos separados 
geograficamente da IES, bem como aqueles que não possuem disponibilidade de tempo para 
freqüentar diariamente uma sala de aula, poderiam graduar-se em Direito à distância, com 
uma formação de qualidade em igualdade de condições aos cursos presenciais. 

Atividades do eixo de formação prática também se coadunam com a Ead. O trabalho de 
conclusão de curso é passível de ser defendido nas unidades de apoio presencial. Por outro 
lado, em relação ao estágio supervisionado, as IES poderiam contar com Núcleos de Prática 
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Jurídica espalhados em cidades pólos, ou, ainda, poderiam firmar convênios com escritórios 
de advocacia, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário ou com a Defensoria Pública, 
conforme permite o art. 7º da Resolução CNE/CES n. 9/2004. 

Proibir a oferta de cursos de graduação em Direito à distância não soluciona o problema da 
qualidade de ensino no Brasil. O MEC, em parceria com a OAB, aumentou a fiscalização dos 
cursos de bacharelado, bem como estabeleceu novos instrumentos para autorização e 
reconhecimento destes no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 
SINAES (Portaria n. 3/2009 do MEC). Contudo, estes instrumentos são dirigidos para cursos 
presenciais, pois apresentam critérios como número de alunos por turma em disciplina teórica, 
instalações para docentes, salas de aula etc. 

A crise no ensino jurídico não se limita à proliferação desmedida de cursos de graduação sem 
qualidade, pois abrange também o conteúdo, o objetivo e os métodos de ensino adotados em 
cursos bem avaliados pelo MEC. As faculdades de Direito têm exercido a função de meras 
transmissoras do saber, e não de centros de produção e criação do conhecimento jurídico. 
Quando o curso é satisfatório, os alunos graduados se revelam ótimos aplicadores da lei, 
limitando-se a reproduzir a sabedoria codificada e a interpretar o Direito Positivo.[61] 

Espera-se que as faculdades de Direito formem cidadãos conscientes e críticos, que busquem 
incansáveis soluções para os problemas de onde estão inseridos. Neste aspecto, a Ead pode 
dar importante contribuição, pois além de propiciar uma educação de qualidade, fomenta no 
aluno uma curiosidade, uma autonomia e uma liberdade de aprendizagem que são essenciais 
para que o indivíduo alce a condição de agente de transformação social. 

  

5.2 Pós-graduação stricto sensu e lato sensu à distância 

  

Diante das rápidas transformações sociais e tecnológicas da sociedade moderna, percebeu-se a 
necessidade de se dar enfoque para uma educação ao longo da vida, que coloque o indivíduo 
em condições de competitividade numa economia globalizada. A formação continuada é 
essencial tanto para "atender às necessidades do sistema econômico, quanto para oferecer ao 
indivíduo oportunidades de desenvolver suas competências como trabalhador e cidadão, capaz 
de viver na sociedade de incertezas do século XXI"[62]. 

Neste contexto, tem ganhado destaque a pós-graduação lato sensu, porquanto apresenta um 
programa mais direcionado, com metas um pouco mais engajadas com o aperfeiçoamento 
cultural e profissional[63]. 

No âmbito jurídico é essencial a especialização técnica, em decorrência da abrangência 
curricular dos cursos de graduação, nos quais se estuda superficialmente as principais áreas do 
Direito. A formação continuada habilitará o advogado, o serventuário da Justiça, dentre 
outros, a atuarem com maior presteza e efetividade, colocando-os em uma situação de 
vantagem em relação àqueles que não se atualizam. 

A oferta de cursos de especialização lato sensu independe de autorização ou reconhecimento 
por parte do MEC. Para que sejam válidos, devem ser oferecidos por instituições de ensino 
superior já credenciadas, que possuam competência, experiência e capacidade na área da 
especialização ofertada (art. 1º da Resolução CNE/CES n. 1/2007). 
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Além disso, o corpo docente deverá ser constituído necessariamente por, pelo menos, 50% de 
professores portadores de título de mestre ou de doutor, sendo que os demais devem possuir, 
no mínimo, formação em nível de especialização. Os cursos devem ter duração mínima de 
360 (trezentos e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em 
grupo, sem assistência docente (arts. 4º e 5º da Resolução CNE/CES n. 1/2007). 

Por outro lado, somente poderá oferecer cursos de pós-graduação lato sensu à distância, a 
instituição de ensino que estiver credenciada pelo MEC para este fim. Aqueles deverão 
incluir, necessariamente, provas presenciais, bem como defesa presencial de monografia ou 
de trabalho de conclusão de curso (art. 6º da Resolução CNE/CES n. 1/2007). As atividades 
presenciais poderão ser realizadas em locais distintos da sede ou dos pólos credenciados (art. 
45, §4º, da Portaria Normativa n. 40/2007). 

A educação aberta e à distância vem totalmente de encontro a essa necessidade de formação 
ao longo da vida, pois combina educação e trabalho, propiciando que o indivíduo se adapte às 
constantes mudanças culturais, sociais e tecnológicas, sem que tenha de deixar o seu emprego, 
podendo atualizar-se por meio de cursos que não exijam sua permanência em sala de aula. As 
estruturas dos sistemas convencionais de educação não permitiam esta flexibilidade, e 
acabavam inviabilizando a formação continuada.[64] 

Cursos de pós-graduação lato sensu nas mais variadas áreas do Direito têm se espalhado pelo 
Brasil, inclusive com o apoio da Ordem dos Advogados. É comum seções estaduais da OAB, 
por meio de suas Escolas Superiores da Advocacia (ESA), firmarem convênio com IES para a 
oferta de cursos de especialização para seus advogados associados[65]. 

A grande vantagem destes cursos é que, além dos custos reduzidos, é possível concentrar um 
corpo docente altamente qualificado para ministrar as aulas virtuais, telepresenciais ou 
gravadas, o que dificilmente seria possível de se conseguir na modalidade presencial. 
Ademais, os alunos que procuram por uma especialização à distância, geralmente têm um 
perfil adequado, com maior disciplina e interesse pelo estudo. 

É possível, também, a oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado à distância, 
sujeitando-se, todavia, à competência normativa da CAPES, conforme estabelece o art. 25 do 
Decreto n. 5.622/2005: 

  

Art. 25. Os cursos e programas de mestrado e doutorado a distância estarão sujeitos às 
exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na 
legislação específica em vigor. 

§1o Os atos de autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento citados no 
caput serão concedidos por prazo determinado conforme regulamentação. 

§2o Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar 
as normas complementares a este Decreto, no âmbito da pós-graduação stricto sensu. 
(Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007) 

  

A Resolução CNE/CES n. 01/2001 regulamenta as condições para autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de pós-graduação stricto sensu, que também 
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se aplicam à Ead. Em decorrência de todas estas exigências, são raros os programas de 
mestrado ou doutorado à distância, sendo que, na área das Ciências Jurídicas, ainda não 
existem cursos ofertados nesta modalidade, mas nada impede que alguma IES o faça, dada a 
relevância que a pesquisa científica possui para o construção do saber jurídico. 

  

CONCLUSÃO 

  

O papel da educação no decorrer da história não é linear, alterando-se conforme os valores, 
ideologias, forças políticas, costumes e conhecimento científico ou filosófico de cada 
momento histórico. Na Grécia antiga, surge a educação liberal, guiada pelo próprio homem e 
sua liberdade de questionar, de pensar e de desenvolver a personalidade. Com os romanos, a 
educação ganha uma conotação prática, voltada para as necessidades do cidadão e de sua vida 
em sociedade. Durante a Idade Média, os monastérios praticam uma educação ascética, e a 
filosofia helênica é totalmente desprezada. 

Nascem no século XI as primeiras universidades, nas quais predominava o ensino escolástico, 
situação que perdurou até o Renascimento, quando há uma volta teórica aos ensinamentos 
gregos e romanos. Contudo, é com os iluministas, sobretudo com o movimento naturalista, 
que a educação ganha novos contornos, passando a ser vista como um processo interno, 
natural e progressivo, instigando o ser humano a aprender e desenvolver suas aptidões 
naturais. 

Atualmente, a educação segue três tendências. Na psicológica, dá-se relevância aos interesses 
naturais do ser humano para a formação do conteúdo escolar, o qual deve ser ministrado por 
meio de processos educativos práticos e com fins sociais. De acordo com a tendência 
científica, a educação liberal é aquela que se harmoniza com a vida, que permite ao aluno, 
sobretudo o universitário, direcionar seus estudos, elegendo as matérias que mais lhe 
interessem. Para a tendência sociológica, a educação possibilita a formação de cidadãos, e, 
por essa razão, deve ser controlada pelo Estado, a fim de que o conhecimento seja 
disseminado entre todas as classes sociais. 

Estas tendências alcançaram as universidades européias no final do século XIX, enquanto no 
Brasil o ensino superior continuava engessado. Nas últimas décadas voltou-se a discutir o 
papel da universidade brasileira - se é apenas transmissora de conhecimento e treinadora de 
profissionais para o mercado de trabalho, ou se deve voltar-se para o homem, para a formação 
de um cidadão consciente e crítico, que pense e repense a sociedade em que vive. 

Com o alto desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, uma nova modalidade 
de educação cresce no mundo globalizado. A educação aberta e à distância (Ead), seguindo as 
tendências científicas, sociológicas e psicológicas tem revolucionado o ensino superior, 
ultrapassando barreiras geográficas e socioeconômicas, e propiciando uma formação ao longo 
da vida. 

A Ead caracteriza-se pela utilização de materiais didáticos altamente tecnológicos, que 
possibilitem uma interação eficaz entre os sujeitos da relação docente-discente, os quais se 
encontram em locais separados. Além disso, o aprendizado é autônomo, de modo que o aluno 
é o responsável por conduzir o estudo de acordo com seus interesses, seu tempo, seu ritmo e 
sua disponibilidade. Esta independência tem sido a principal marca do ensino aberto e à 
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distância, exigindo do estudante uma maior maturidade, dedicação e disciplina em relação à 
educação presencial. 

No Brasil, o ensino superior à distância é regulamentado pelo art. 80 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, pelos Decretos n. 5.622/2005 e 5.773/2006, e pela Portaria Normativa do 
MEC n. 40/2007, republicada em dezembro de 2010. Em geral, nota-se uma intenção do 
legislador em forçar uma equiparação dos cursos Ead em relação a seus equivalentes 
presenciais. Exige-se, portanto, a realização de atividades nos pólos de apoio, como 
avaliações, estágios supervisionados, defesa de trabalhos de conclusão de curso, bem como 
que a carga horária seja a mesma da presencial. 

Para que uma IES possa atuar na modalidade Ead, é necessário que esteja credenciada para 
este fim junto ao governo federal. Com exceção das instituições que gozam de autonomia 
universitária, todas as demais devem requerer uma autorização para a criação de cursos ou 
programas à distância. No caso específico da graduação em Direito, deve haver uma prévia 
manifestação do Conselho Federal da OAB sempre que for criado ou reconhecido um curso 
jurídico. 

As matrículas em cursos superiores à distância atingiram no ano de 2009, 14,1% das 
matrículas da graduação, sendo que em 2001, este percentual era de apenas 0,2%. Contudo, 
não há oferta de bacharelado em Direito à distância pelas instituições brasileiras. É que o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil posicionou-se contra a criação destes 
cursos, prenotando que a prioridade seria abrandar a crise do ensino jurídico ocasionada pela 
proliferação desmedida de faculdades de Direito de má qualidade. 

Ocorre que o Conselho Federal ignorou o avanço das tecnologias de comunicação, e o 
surgimento de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que relativizou a criticada 
separação entre professor e aluno, e entre os próprios estudantes. Por meio do AVA, 
indivíduos separados geograficamente da IES, bem como aqueles que não possuem 
disponibilidade de tempo para freqüentar diariamente uma sala de aula, poderiam graduar-se 
em Direito à distância, com uma formação de qualidade em igualdade de condições aos cursos 
presenciais. 

Por outro lado, os cursos de pós-graduação lato sensu à distância oferecidos nas áreas 
jurídicas têm se espalhado, inclusive com o apoio das seções da OAB e da Escola Superior da 
Advocacia de cada Estado, em decorrência da necessidade de formação profissional ao longo 
da vida, sem a qual o operador do Direito não poderá se atualizar e atender a crescente 
especialização do mercado global. 

Programas de mestrado e doutorado em ciências jurídicas ainda são ministrados apenas na 
modalidade presencial, mas a legislação brasileira permite que a Ead também se estenda aos 
cursos de pós-graduação stricto sensu, cuja supervisão, autorização e reconhecimento 
continuam a ser supervisionados pela CAPES. 

É inegável que a educação aberta e à distância superou obstáculos que a educação tradicional 
não podia sobrepujar. Por meio da Ead, a democratização do acesso ao ensino superior passou 
a ser viável em um país de dimensões continentais como o Brasil. Os cursos de graduação em 
Direito precisam acompanhar essa tendência, até mesmo porque são totalmente compatíveis 
com a Ead. Contudo, será inócua toda tentativa de melhorar as estatísticas da educação 
superior brasileira e de se abrandar a crise do ensino jurídico, enquanto as universidades e 
faculdades continuarem a ser meros centros de transmissão do saber e de capacitação 
profissional de professores, de tecnólogos e de profissionais liberais. 
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A educação superior e jurídica deve ir além. É preciso implementar no Brasil uma liberdade 
de ensinar e de aprender, que incentive o estudante universitário a pensar, a pesquisar, a 
criticar a realidade em que vive, e, sobretudo, a criar novas hipóteses para a solução de 
problemas mal resolvidos que permeiam a sociedade a séculos. Neste aspecto, a educação 
aberta e à distância pode ser uma importante aliada, para o real desenvolvimento do nosso 
País. 
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RESUMO 
As discussões envolvendo o Ensino Jurídico no Brasil, buscando a melhoria de sua qualidade, 
constituem preocupações nos dias atuais. O desafio de superar a orientação positivista, 
tradicional e conservadora que permeia o ensino jurídico importa, necessariamente, em 
repensar o perfil do professor de Direito. Recrutado das carreiras jurídicas, o professor de 
Direito exerce a docência como opção secundária e tem a tendência de transferir para o seu 
exercício uma postura autoritária, conservadora e personalista. Estabelece uma relação de 
ensino e aprendizagem de forma vertical, construindo vínculos de dependência e submissão, 
que não contribuem para o desenvolvimento da autonomia e do intelecto do educando. O 
presente estudo tem por finalidade abordar a influência da afetividade pelo docente e o quanto 
esse aspecto pode auxiliar e ressignificar as relações entre professor-aluno, tendo em vista, a 
promoção de uma educação integral, ou seja, que atenda as necessidades afetivas e cognitivas 
do indivíduo no seu contexto histórico, emocional e cultural. Apontar a importância do 
aspecto afetivo como práxis mediadora educativa pode favorecer uma nova e desafiadora 
forma de conceber a relação de ensino e aprendizagem, hábil a apoiar a superação da crise do 
ensino jurídico, notadamente instalada no país. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; AUTORIDADE; AFETIVIDADE; 
APRENDIZAGEM; INTERAÇÃO; PROFESSOR-ALUNO. 
 
ABSTRACT 
The discussions regarding the law teachings in Brazil, in search for an improvement of it´s 
quality has become a serious preoccupation on actual days. The challenge to overcome and 
rethink the traditional positivist orientation in law teachings leads to the revaluation of the law 
professor’s profile. Recruted from the law careers, the teacher of law practcises so as a second 
option, transferring to this profession an authoritarian, old fashioned and egocentric posture. 
A vertical professor-student relationship is established with bindings if dependence and 
submission, bringing nothing to an intellectual development of the student. The following 
essay has the goal of studding the influence of an affection bonding that must be established 
by the professor and how such bonding is to contribute to the professor-student relationship, 
regarding an integral intellectual development of the student and the affection needs of the 
person in the historical, emotional and cultural context. To outline the importance of the 
affection as practice in education may favor a new and challenging form of conceiving a 
learning relationship, able to support the overcoming of law teachings crisis, notably inserted 
in our country.  
KEYWORDS: LAW TEACHINGS, AUTHORITARIANISM, AFFECTIVITY, 
LEARNING, PROFESSOR STUDENT INTERACTIONS 
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I. Introdução 

  

  

As discussões envolvendo o Ensino Jurídico no Brasil, buscando a melhoria de sua qualidade, 
constituem tema recorrente nos dias atuais. Superar a orientação positivista, tradicional e 
conservadora dominante nos cursos jurídicos importa, especialmente, em repensar o perfil do 
professor desse ensino. 

  

Torna-se, portanto, imprescindível que as discussões sobre o enfrentamento da crise do 
Ensino Jurídico deverão envolver, também, análises das exigências e das possibilidades afetas 
à atuação do docente, já que sobre este recai a responsabilidade social de contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e profissional do educando. 

  

O papel do professor como mediador do conhecimento e, consequentemente, agente 
transformador do ensino jurídico é de vital importância, de forma que qualquer proposta de 
uma renovação docente no ensino jurídico não pode se restringir a propiciar, tão somente, 
atualização pedagógica aos professores de Direito. 

  

Nesse sentido, a capacitação docente é importante, mas não é elemento suficiente, na medida 
em que o professor que se reduz a dominar o conteúdo dogmático de sua disciplina, incorrerá 
no obstáculo de exercer com excelência sua função de educador mediador do conhecimento, 
facilitador do desenvolvimento e da autonomia do aluno. 

  

O presente estudo pretende, então,  discorrer a respeito de um aspecto de fundamental 
importância na relação de ensino e aprendizagem e que nela deve estar presente para a 
efetivação e sucesso das demais expectativas formativas do professor de Direito: afetividade. 

  

Pretende-se levantar reflexões a respeito da relevância do aspecto afetivo no desenvolvimento 
da aprendizagem, considerando a influência recíproca professor- aluno na busca do 
conhecimento, importando, para tanto, alguns aportes teóricos clássicos dos estudiosos: Lev 
Semenovich  Vygotsky (psicólogo Russo) e Henry Wallon (médico francês). 

  

A relevância do estudo acerca da afetividade reside na constatação precípua de que a 
apreensão do conhecimento ocorre no contexto das interações sociais que são marcadas pela 
afetividade em todos os seus aspectos, na medida que se constitui como um elemento de 
grande relevância na determinação da natureza das relações que se estabelecem entre os 
sujeitos e os diversos objetos de conhecimento. 
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Os estudantes de Direito necessitam de que os professores os estimulem a pensar, executar as 
atividades propostas e sejam incentivados a encontrar caminhos para possíveis soluções diante 
das dúvidas e dificuldades que surgem no processo de aprendizagem. No entanto, verifica-se 
que o professor de Direito, notadamente proveniente de outras carreiras jurídicas e de uma 
formação tradicionalista e conservadora, transfere para o seu exercício uma postura 
autoritária, conservadora e personalista. Estabelece uma relação de ensino e aprendizagem de 
forma vertical, construindo vínculos de dependência e submissão, que não contribuem para o 
desenvolvimento da autonomia e do intelectualidade do educando. 

  

Nesse sentido, observa-se que o docente do ensino jurídico pouco desenvolve traços de 
afetividade em sua relação professor-aluno, fato que dificulta a formação de vínculos capazes 
de amparar o desenvolvimento intelectual do aluno. 

  

O estudo constitui-se em levantamento bibliográfico, enlaçando questões jurídicas, 
doutrinárias e psicológicas; subsidiado por questões levantadas em artigos, periódicos 
científicos, doutrinas, publicações disponíveis na Internet. 

  

Desta forma, o estudo será dividido em três partes: a primeira apresentará a afetividade e sua 
estreita relação com a relação de ensino e aprendizagem; a segunda promoverá uma reflexão a 
respeito das atuais características dos docentes do ensino jurídico; a terceira, pretende destacar 
a necessidade do desenvolvimento do traço de afetividade como uma premissa básica e 
substancial para a renovação da docência no ensino jurídico do país. 

  

O trabalho visa, portanto, traçar a relação entre o aspecto afetivo como práxis mediadora 
educativa no processo de ensino e aprendizagem no Ensino Jurídico, acreditando que uma 
melhor compreensão deste aspecto pode ser capaz de favorecer uma nova e desafiadora forma 
de conceber a relação de ensino e aprendizagem, hábil a apoiar a superação da crise do ensino 
jurídico, notadamente instalada no país. 

  

  

II. Afetividade na relação de ensino e aprendizagem 

  

Para se falar em aprendizagem efetiva, necessário se faz abordar a questão da afetividade do 
ser humano e trazer à tona a relação uníssona entre a razão e a emoção no desenvolvimento do 
processo cognitivo, que possa servir como novo significado da relação professor-aluno, tendo 
em vista a promoção de uma educação humanista, que atenda integralmente às necessidades 
afetivas do educando. 
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A Psicologia da aprendizagem estuda o complexo processo pelo qual as formas de pensar e os 
conhecimentos existentes numa sociedade são apropriados pelo sujeito. Para que se possa 
entender esse processo, é necessário entender a natureza social da aprendizagem, 
considerando, para tanto, que as operações cognitivas são ativamente construídas na interação 
com os outros indivíduos (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 21). 

  

A afetividade significa um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma 
de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre de impressão de dor ou prazer, de 
satisfazer ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza (FERREIRA, 1999, 
p. 62). 

  

Constitui-se, também, como um elemento de fundamental importância na delimitação da 
natureza das relações que se estabelecem entre os sujeitos e os objetos de conhecimento, na 
medida em que a construção do conhecimento é também influenciada por aspectos afetivos. 

  

O estudo das emoções e suas implicações é de fundamental importância para compreender a 
relação de ensino e aprendizagem. Segundo Davis e Oliveira (1994, p. 83-84), as emoções 
estão presentes quando se busca conhecer, quando se estabelece relações com objetos físicos, 
concepções ou outros indivíduos. Entendem que afeto e cognição constituem aspectos 
inseparáveis, presentes em qualquer atividade e que a afetividade e a inteligência se 
estruturam nas ações e pelas ações dos indivíduos. 

  

Tanto a inteligência como a afetividade são mecanismos de adaptação. Permitem ao indivíduo 
construir noções sobre o objeto, as pessoas e as situações, conferindo-lhes atributos, 
qualidades e valores. Assim, contribuem para a construção do próprio sujeito sua identidade e 
visão do mundo. O afeto é, por outro lado, um regulador da ação, influindo na escolha de 
objetivos específicos e na valoração de determinados elementos, eventos ou situações pelo 
indivíduo. (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 84) 

  

Embora os fenômenos afetivos sejam de natureza subjetiva, isso não os torna independentes 
da ação do meio sociocultural, pois se relacionam com a qualidade das interações entre os 
sujeitos, enquanto experiências vivenciadas. Dessa maneira, pode-se supor que tais 
experiências vão marcar e conferir aos objetos culturais um sentido afetivo (TASSONI, 2000, 
p. 5). 

  

A afetividade dá significado e valor aos acontecimentos subjetivos e objetivos da vida. O 
melhor exemplo que podemos referir para entender a afetividade é compará-la á óculos 
através dos quais vemos o mundo (SCHMIDT, 2007, p. 25). Se esses óculos não estiverem 
certos podemos enxergar as coisas maiores ou menores do que são, mais coloridas ou mais 
cinzentas, mais distorcidas ou fora de foco. Nesse sentido, a afetividade funciona como um 
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termômetro por meio da qual o sujeito sente a si mesmo e o mundo, de forma positiva ou 
negativa. 

  

A afetividade seria a energia, o que move a ação, enquanto a razão seria o que possibilitaria 
ao sujeito identificar desejos, sentimentos variados e obter êxito nas ações. Neste caso, não há 
conflito entre as duas partes. Porém, pensar a razão contra a afetividade é problemático 
porque então dever-se-ia, de alguma forma, dotar a razão de algum poder semelhante ao da 
afetividade, ou seja, reconhecer nela a característica de móvel, de energia (LA TAILLE, 1992, 
p.65-66). 

  

O psicólogo francês Henri Wallon, que dedicou grande parte de sua vida ao estudo das 
emoções e da afetividade, analisando a relação entre pais e filhos - professores e alunos na 
construção do conhecimento, conclui, em suas pesquisas, que a afetividade tem um papel 
imprescindível no processo de desenvolvimento da personalidade. 

  

Em seus postulados, Henry Wallon identifica as primeiras manifestações afetivas do ser 
humano, suas características e a grande complexidade que sofrem no decorrer do 
desenvolvimento, assim como suas múltiplas relações com outras atividades psíquicas. 
Afirma que a afetividade desempenha um papel fundamental na constituição e funcionamento 
da inteligência, determinando os interesses e necessidades individuais. Atribui às emoções um 
papel de primeira grandeza na formação da vida psíquica, funcionando como uma amálgama 
entre o social e o orgânico. Defende que a emoção é o primeiro e mais forte vínculo entre os 
indivíduos. (TASSONI, 2000, p. 6). 

  

Almeida (1999, p. 42) ao mencionar Henry Wallon diz que ele "atribui à emoção um papel 
fundamental no processo de desenvolvimento humano. Entende-se por emoção as formas 
corporais de expressar o estado de espírito da pessoa; este estado afetivo pode ser penoso ou 
agradável". 

  

Na teoria de Henry Wallon, inteligência e afetividade estão integradas, de forma que emoção 
e cognição se harmonizam no desenvolvimento humano, sendo que qualquer desequilíbrio 
pode comprometer o conjunto. 

  

A afetividade, assim como a inteligência, não aparece pronta nem permanece imutável. 
Ambas evoluem ao longo do desenvolvimento; são construídas e se modificam de um período 
a outro, pois na medida em que o indivíduo se desenvolve, as necessidades afetivas se tornam 
cognitivas (ALMEIDA, 1999, p. 50). 
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Outro importante pesquisador do funcionamento intelectual humano, o psicólogo russo Lev 
Semenovich Vygotsky, destaca a importância das interações sociais  e apresenta a idéia da 
mediação e da internalização como aspectos fundamentais para a aprendizagem, defendendo 
que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de interação entre as 
pessoas. A teoria de Vygotsky destaca a importância do outro, não só no processo de 
construção do conhecimento, mas também de constituição do próprio sujeito e de suas formas 
de agir. Partindo desse pressuposto, o papel do outro no processo de aprendizagem torna-se 
fundamental. Consequentemente, a mediação e a qualidade das interações sociais ganham 
destaque (TASSONI, 2000, p. 1). 

  

Nesse sentido, são as relações humanas que formam a essência do objeto de conhecimento, 
pois este só existe a partir de seu uso social. Portanto, é a partir de um intenso processo de 
interação com o meio social, por meio da mediação feita pelo outro, que se dá a apropriação 
dos objetos culturais. É por meio dessa mediação, que o objeto de conhecimento ganha 
significado e sentido. São as experiências vivenciadas com outras pessoas que irão marcar e 
conferir, aos objetos, um sentido afetivo, determinando, dessa forma, a qualidade do objeto 
internalizado, o que leva a supor que, no processo de internalização, estão envolvidos não só 
os aspectos cognitivos, mas também os afetivos. (TASSONI, 2000, p. 3) 

  

Há uma dialética entre o afetivo e o cognitivo e que emoção e pensamento se entrelaçam, de 
modo que o aluno é um todo indivisível onde as atitudes afetivas positivas são essenciais na 
aquisição do conhecimento. O processo de conhecimento é um momento de apreensão 
amorosa e afetiva. O ato de conhecimento se consubstancia em uma relação prazerosa. O 
aluno constrói o conhecimento em uma dialética entre o cognitivo e o afetivo, vinculando o 
conhecer ao viver. A par dessa ótica existencial humanística, as interações sociais adquirem 
um papel vital e se constituem no contexto pedagógico, em uma estratégia privilegiada para 
promover e/ou aprimorar a construção do conhecimento. É na relação com o próximo, em 
uma atividade de prática comum que o homem se constitui e se desenvolve enquanto sujeito 
(ABRAMOWICZ, 1992, p. 92-94). 

  

No decorrer do desenvolvimento, os vínculos afetivos vão ampliando-se e a figura do 
professor assume grande importância na relação de ensino e aprendizagem. Toda 
aprendizagem está impregnada de afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, 
num processo vincular. 

  

Na aprendizagem, a trama que se tece entre alunos e professores não acontece puramente no 
campo cognitivo. Existe uma base afetiva permeando essas relações. As experiências vividas 
em sala de aula ocorrem, inicialmente, entre os indivíduos envolvidos, no plano externo 
(interpessoal). Por meio da mediação, elas vão se internalizando (intrapessoal), ganham 
autonomia e passam a fazer parte da história individual. Essas experiências também são 
afetivas. Os indivíduos internalizam as experiências afetivas com relação a um objeto 
específico (TASSONI, 2000, p. 4). 
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Observa-se que os postulados de Henri Wallon e Lev Semenovich Vygotsky têm muitos 
pontos em comum no que tange à afetividade. Ambos assumem o seu caráter social, 
defendendo, cada um à sua maneira, a íntima relação que há entre o ambiente cultural e social 
e os processos afetivos e cognitivos, além de afirmarem que ambos interrelacionam-se e 
influenciam-se mutuamente (LEITE E TASSONI, 2002, p. 9). 

  

Ao recuperar o humano na sua condição existencial, valorizamos o aluno como pessoa 
situada, como uma história, com emoções, motivos, interesses. Um aluno com uma face, um 
nome, uma esperança, uma estória a ser contada. Nele o afetivo não oporia ao racional, mas 
esses dois aspectos vivificariam um ao outro (ABRAMOWICZ, 1992, p. 92-93). 

  

Das teorias expostas, extrai-se o entendimento de que aprendizagem efetiva é fruto das 
interações entre os sujeitos e que a construção do conhecimento depende da qualidade afetiva 
das relações sociais mantidas entre os sujeitos do cenário da relação de ensino e 
aprendizagem, de forma que o papel do professor esta, intrinsecamente, ligado a mediação 
dessas relações. 

  

Embora a universidade tenha compromisso com a transmissão e a produção do conhecimento, 
Almeida afirma que "as relações afetivas se evidenciam, pois a transmissão do conhecimento 
implica, necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, 
uma relação de pessoa para pessoa, o afeto está presente" (1999, p. 107). 

  

Abordadas as premissas básicas a respeito da afetividade e sua relação fundamental com a 
aprendizagem, cabe, portanto, questionar: como o professor de Direito vem exercendo este 
papel de mediador do conhecimento? Será que tem atendido aos propósitos esperados para 
uma relação de ensino e aprendizagem verdadeiramente efetiva? 

  

Será que, em sua relação professor-aluno, ele se pauta pelo uso da afetividade? 

  

Pretende-se, portanto, levantar essas questões a partir de alguns contextos gerais observadas 
na relação de ensino e aprendizagem no ensino jurídico e favorecer uma reflexão a respeito 
das possíveis mudanças na prática pedagógica do docente de Direito a fim de contribuir com a 
construção de um ensino jurídico de mais qualidade. 

  

  

III. A relação de autoridade entre professor-aluno no Ensino Jurídico  
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A crise do Ensino Jurídico brasileiro vem se arrastando há muito tempo. As discussões que 
surgem e se avolumam abordando variados aspectos desta crise. Muitos já estão preocupados 
também com os desafios que afligem o Ensino Jurídico na chamada pós-modernidade. Em 
meio a esta crise emergem dois problemas que se destacam, até porque se acham entrelaçados 
e interdependentes: a questão da formação docente e a baixa qualidade do ensino ministrado. 
Infelizmente, a primeira não tem ocupado o mesmo espaço de preocupação que a segunda 
(FURTADO, 2006, p. 11). 

  

Ainda hoje o professor dos cursos de Direito emerge de outras atividades profissionais, 
tomando o magistério superior como uma atividade complementar ou secundária. Em geral, a 
docência jurídica é exercida por profissionais liberais e empossados em carreiras jurídicas 
que, de repente, fizeram-se professores. (FURTADO, 2006, p. 7) Esta realidade é bem 
colocada quando cita Vasconcelos: (2000, p. 5): 

  

[...] surge a figura do profissional liberal, engenheiro, advogado, economista, etc., que, em 
tempo parcial, desempenha as funções de professor universitário, ministrando disciplinas de 
formação específica, nas quais apresenta um desempenho profissional proeminente ou das 
quais possua um considerável conhecimento teórico, obtido em sua vida acadêmico-
profissional. 

  

Especificamente no campo do Direito, Carlini (2007, p. 328) destaca que os professores são, 
normalmente, profissionais que exercem atividades como magistrados, advogados, 
promotores de justiça, procuradores, delegados, entre outras profissões jurídicas. Essa 
realidade pode ser observada na maioria dos cursos de Direito do país, sobretudo, nas escolas 
privadas. 

  

A sociedade brasileira, de modo geral, se habituou a pensar que o ensino de Direito é um 
ensino de leis e, nessa medida, também absorveu sem maior discussão o fato de que os 
advogados, juízes, promotores de justiça, delegados e outros profissionais da área são os 
profissionais mais indicados para serem professores de Direito, porque prevalece o 
pressuposto de que quem sabe fazer, sabe ensinar. Para haver senso comum entre os alunos, 
de que não é necessário que todos os professores de Direito tenham efetiva preparação para o 
exercício da docência. É preciso que tenham carreiras jurídicas, porque desse modo 
conseguem praticar um bom ensino, ser bom professor porque têm facilidade de aliar a teoria 
e a prática (CARLINI, 2007, p. 329). 

  

Neste sentido Melo Filho (2000, p. 42) tece críticas ao fato de ser o professor de Direito 
arrebanhado das profissões liberais, sem o preparo necessário para docência jurídica, 
transferindo para o exercício desta atividade de tão alto valor social, sua visão de mundo 
burguesa, autoritária, individualista, positivista, ao afirmar: 
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[...] a circunstância do advogado, do magistrado, do promotor e do procurador ser um 
profissional competente e de sucesso não assegura isso facto habilitação e qualidade para a 
docência jurídica. Como resultado, suas ações didáticas e instrumentos metodológicos, não 
raro, tornam-se 'rotinas ineficazes', autoritárias, dogmatizadas, com os loquazes professores de 
Direito ensinando o certo e o errado ou transformando o quadrado em círculo, diante de 
alunos apáticos e silentes, cingidos à monocultura jurídica e 'castrados' em qualquer reflexão 
crítica ou criativa, onde o professor é o único modelo e o 'livro adotado', a referência maior 
(MELO FILHO apud FURTADO, 2006, p.8). 

  

Constata-se, pois, desde que se destaque em sua vida profissional, o operador do Direito 
poderá tornar-se um professor, tendo a docência como uma opção secundária e complementar. 
Em outras palavras, para ser professor de Direito, basta que o interessado seja um bom 
advogado, juiz, promotor, etc. Infelizmente, essa prática, ainda, é largamente mantida por 
algumas instituições de ensino jurídico neste país. 

  

Ao longo da história o professor de Direito desenvolveu uma imagem que reflete muito bem o 
próprio Ensino Jurídico. Preso aos ideais liberais, cultiva um positivismo exacerbado, que o 
deixa insensível aos conflitos e às exigências dos tempos de globalização. Atua deslocado no 
tempo e preso a uma concepção de mundo já superada (FURTADO, 2006, p. 8). 

  

A vivência como profissional de carreira jurídica se adéqua perfeitamente ao modelo de 
ensino de Direito que se pratica com habitualidade no Brasil, modelo que privilegia a 
dogmática jurídica e não o estudo dos fenômenos sociais e suas repercussões (CARLINI, 
2007, p. 330). 

  

No modelo de ensino jurídico atual, a maioria dos docentes procura deter o monopólio da 
relação de ensino e aprendizagem, que é estabelecida de forma vertical, mantendo o poder 
decisório em suas mãos. Dotado de uma postura autoritária, o docente se comporta como 
transmissor de um conhecimento inquestionável, contribuindo para um ensino caracterizado 
pela mera cópia do modelo tradicional. 

  

O cenário da docência jurídica atual mostra que grande parte dos professores acredita na sua 
superioridade em relação ao aluno, o que os fazem atuar de forma autoritária, importando 
comportamentos de outras carreiras jurídicas que exercem em primeiro plano, o que revela 
um equívoco, cujas conseqüências são extremamente negativas. Conforme ressalta Carlini 
(2007, p. 333): 
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Levar a autoridade de juiz, advogado, delegado ou procurador de justiça para a sala de aula, 
pretender ter o conhecimento chancelado no concurso ou no exame da OAB como 
instrumento fundamental de atuação docente, é demonstrar compreensão muito reduzida da 
efetiva dimensão da atuação docente. A docência pressupõe uma comunicação entre professor 
aluno que é diferente daquela que o juiz estabelece com as partes do processo e mesmo com 
seus subordinados na comarca em que atua; pressupõe uma relação diferente daquela que o 
advogado tem com seus clientes e com seus funcionários; pressupõe uma relação diferente 
daquela que cada uma das profissões jurídicas estabelece com os que fazem seu cotidiano. 

  

Ademais, as carreiras jurídicas dificilmente contemplam aspectos de trabalho em conjunto, 
dado o caráter solitário da atuação dos profissionais citados. A relação entre essas profissões é 
conflituosa e marcadamente competitiva. "A lida diária com essa ordem de coisas não 
favorece a afetividade, a comunicação paciente e clara" (CARLINI, 2007 p, 335). 

  

O lócus onde ocorre a prática jurídica é muito conservador caracterizando-se um ambiente 
fértil para a construção de um conceito de autoridade que acaba sendo importado para a sala 
de aula. Os procedimentos adotados em atos jurisdicionais não inspiram mudanças. Os atores 
das carreiras jurídicas se tratam em demasia formal, usando termos complexos, até mesmo 
provindos do latim, que não favorecem a aproximação e a simplicidade entre os sujeitos. 
Segundo Carlini (2007, p. 336): 

  

Nesse ambiente formal da atividade se constrói um conceito de autoridade que, não raro é 
levado para a sala de aula, caracterizando-se um distanciamento entre o professor de Direito e 
seus alunos, um receio dos alunos em perguntar, questionar ou discordar das afirmações do 
professor porque temerosos do que possa ser sua reação. 

  

O contexto tradicional da sala de aula traduz um trabalho docente voltado para a afirmação da 
autoridade, consistente na ordenação e controle, cujo objetivo é manter alunos inertes e 
submissos ao conteúdo da disciplina, o que em nada favorece o desenvolvimento de uma 
reflexão crítica e criativa no aluno, sendo incapaz de promover a sua autonomia. 

  

Cabe ressaltar que a autoridade exercida com excesso implica em autoritarismo, acabando por 
ser vista como um bloqueio da liberdade do aluno, que lhe retira a autonomia e a 
individualidade. Os efeitos decorrentes dessa prática são a ausência de diálogo, 
questionamento, senso crítico e autonomia do pensamento. 

  

A postura autoritária do docente em sala de aula não permite a proximidade, o diálogo, e por 
conseqüência, a formação do vínculo afetivo, circunstâncias que não favorecem o 
desenvolvimento de uma relação de ensino e aprendizagem verdadeiramente eficaz ao 
desenvolvimento intelectual do aluno, como já exposto neste estudo. 
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O resultado dessa prática autoritária é a formação de alunos meros repetidores do 
conhecimento, submissos, conformistas e individualistas. Esta constatação bem se coaduna 
com a realidade do ensino jurídico vislumbrado nos dias atuais. 

  

A superação deste modelo pode ser alcançada mediante o desenvolvimento do traço de 
afetividade no perfil do professor de Direito, o qual necessita adquirir consciência de que 
precisa repensar no conceito de autoridade, se afastar do exercício de práticas autoritárias e 
construir uma nova identidade que valorize aspectos afetivos na relação de ensino e 
aprendizagem, visando à melhoria da aprendizagem dos educandos. 

  

  

IV. A afetividade na relação professor-aluno: um desafio para a docência do ensino 
jurídico 

  

Os aspectos afetivos estão presentes nas interações sociais e influenciam o processo de 
desenvolvimento cognitivo. Com isso, supõe-se que as interações que ocorrem no contexto da 
relação de ensino e aprendizagem também são marcadas pela afetividade, o que leva a 
constatação de que a qualidade da afetividade na relação professor e aluno é determinante 
para o processo de aprendizagem e, consequentemente, para o desenvolvimento da 
intelectualidade e da autonomia do aluno. 

  

A interação professor-aluno é um aspecto fundamental da organização da "situação didática", 
tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino: a transmissão e a construção dos 
conhecimentos e habilidades. 

  

Pode-se ressaltar dois aspectos da interação professor-aluno no trabalho docente: aspecto 
cognoscitivo e aspecto sócio-emocional. Os aspectos sócio-emocionais se referem a vínculos 
afetivos entre professor e aluno, como também às normas e exigências objetivas que regem a 
conduta dos alunos em sala de aula (disciplina) (LIBÂNEO, 1994, p. 249). 

  

Segundo Leite e Tassoni (2002, p.13) "(...) é possível afirmar que a afetividade está presente 
em todos os momentos ou etapas do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor." 

  

Para Costa e Souza (2004), o trabalho pedagógico voltado ao desenvolvimento da afetividade 
no processo educacional considera três aspectos: o emocional, o cognitivo e o 
comportamental, os quais implicam na capacidade de identificação e expressão de 
sentimentos, de controle de impulsos e da redução de tensões. 
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A afetividade a que se refere é aquela que permeia a questão do respeito, da compreensão, da 
amizade e, principalmente, da humildade. A universidade deve se concretizar em ambiente 
agradável à aprendizagem. Segundo Leite e Tassoni (2002, p.136): 

  

As relações de mediação feitas pelo professor, durante as atividades pedagógicas, devem ser 
sempre permeadas por sentimentos de acolhimento, simpatia, respeito e apreciação, além de 
compreensão, aceitação e valorização do outro; tais sentimentos não só marcam a relação do 
aluno com o objeto do conhecimento, como também afetam a sua auto-imagem, favorecendo 
a autonomia e fortalecendo a confiança em suas capacidades e decisões. 

  

Por meio de atitudes afetivas, os professores estimulam a emoção dos seus alunos. Os 
professores que não provocam a emoção não educam, apenas informam. Segundo Cury (2003, 
p. 112) a emoção não apenas determina se um registro da memória será frágil ou privilegiado, 
mas determina o grau de abertura dos arquivos da memória num determinado momento. 
Exemplifica que o acesso à memória dos computadores é livre, enquanto que na inteligência 
humana este acesso tem que passar pela barreira da emoção, de modo que quem determina a 
abertura dos arquivos da memória é a energia emocional que vivemos a cada momento, de 
forma que o medo, a ansiedade e o estresse travam os arquivos e bloqueiam os pensamentos. 

  

Maria Isabel da Cunha sustenta que dificilmente um aluno apontaria um professor como bom, 
ou melhor, sem que este tenha condições básicas de conhecimento de sua matéria de ensino 
ou habilidades para organizar suas aulas, além de manter relações positivas. Contudo, quando 
os alunos verbalizam o porquê da escolha do professor, enfatizam aspectos afetivos. 

  

Entre as expressões usadas estão "é amigo", "compreensivo", "gente como a gente", "se 
preocupa conosco", "é disponível mesmo fora de aula", "coloca-se na posição do aluno", "é 
honesto nas observações", "é justo", etc. (1989, p. 69). 

  

Os professores que, notadamente, são reconhecidos como bons professores são aqueles que 
têm profunda interrelação com seus alunos. A partir de sua pesquisa, Castanho (2007, p. 155) 
destaca essa característica: 

Há alguns anos venho colecionando relatos de alunos sobre lembranças de professores 
marcantes, positiva ou negativamente. De modo geral, as boas lembranças superam as 
lembranças de maus professores. As características que tornaram marcantes tais professores 
são várias, destacando-se, em todas elas, a profunda interrelação entre aspectos profissionais e 
pessoais. É possível perceber que a dimensão pessoal e a dimensão profissional se entrelaçam, 
fazendo um todo indivisível e responsável por uma postura admirável como professor. São 
descritos professores que "amavam o que faziam", que "valorizavam o aluno", que "sabiam 
explicar muito bem a matéria", que "motivavam as aulas", que "eram seres humanos ímpares" 
(...). 
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As relações inter-pessoais são os aspectos mais ressaltados pelos alunos, ainda que elas não 
possam ser separadas completamente do todo que é o professor. As relações devem ser 
entendidas pelo lado afetivo, ainda que não apareça como desejável para o aluno o professor 
"bonzinho". "O que eles querem é um professor capaz e afetivamente maduro" (CUNHA, 
1989, p. 158). 

  

Um importante aspecto relativo à afetividade é o "saber ouvir" os educandos, como um 
recurso capaz de criar condições propícias a fortalecer a proximidade e fortalecer qualidade 
do vínculo pedagógico, na medida em que o professor poderá orientá-lo melhor e direcioná-lo 
adequadamente. Paulo Freire trata com propriedade a importância do uso deste recurso pelo 
professor: 

  

Se na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, de 
cima para baixo, sobretudo, como se fossemos os portadores da verdade a ser transmitida aos 
demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. 
Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 
condições, precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é 
falar impositivamente. Até quando, necessariamente, fala contra posições ou concepções do 
outro, fala com ele como sujeito da escuta da sua fala crítica e não como objeto de seu 
discurso. O educador que aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes 
necessário, ao aluno, em uma fala com ele (FREIRE, 2009, p. 113). 

  

Para saber ouvir os educandos, o professor deve se abster de práticas autoritárias e atitudes 
notadamente marcadas por elementos de coação e afastamento. Libâneo (1994, p. 252) 
adverte que em nome da autoridade, o professor se apresenta com superioridade, faz 
imposições e desconsidera os alunos. Tais formas de autoritarismo não são educativas, pois 
não contribuem para o crescimento dos alunos, e assim concluímos que o professor autoritário 
não exerce a autoridade a serviço do desenvolvimento da autonomia e independência do 
aluno. 

  

No mesmo sentido, Cury (2003, p. 95) enfatiza que: 

  

Punir com castigos, privações e limites só educa se não for em excesso e se estimular a arte de 
pensar. Caso 

contrário, será inútil. A punição só é útil quando a linguagem é inteligente. A dor pela dor é 
inumana. Mude seus paradigmas educacionais. Elogie o jovem antes de corrigi-lo ou criticá-
lo. Diga o quanto ele é importante, antes de apontar-lhe o defeito. A conseqüência? Ele 
acolherá melhor suas observações. 
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Segundo Paulo Freire (2009, p. 59), "O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder aos outros". 

  

É neste sentido que o professor autoritário afoga a liberdade do educando, amesquinhando o 
seu Direito de estar sendo curioso e inquieto tanto quanto o professor licencioso rompe com a 
radicalidade do ser humano- a de sua inclusão assumida em que se enraíza a eticidade. É neste 
sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e 
crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente 
exigidas por seres que, inacabados assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. É 
preciso deixar claro que transgressão da eticidade jamais pode ser vista ou entendida como 
virtude, mas como ruptura com a decência (FREIRE, 2009, p. 60). 

  

O exercício do autoritarismo controla a inteligência do aluno; o professor que assim se 
manifesta demonstra receio de que o diálogo lhe retire a autoridade e, por isso, tem medo de 
ser questionado e, se assim for, costuma reagir com violência. Esta postura deve ser entendida 
como inaceitável no contexto da relação de ensino e aprendizagem, na medida em que cria 
verdadeiras barreiras ao desenvolvimento de laços de afetividade capazes de apoiar 
efetivamente o desenvolvimento intelectual do aluno. 

  

Os saberes de que este educador "pragmático" necessita em sua prática não são os que venho 
falando neste livro. A mim não me cabe falar deles, os saberes necessários ao educador 
"pragmático" neoliberal, mas, denunciar sua atividade anti-humanista (FREIRE, 2009, p. 
143). 

  

O docente deve revestir-se de posturas que transmitam compreensão e entendimento. Deve, 
acima de tudo, preparar-se bem para as aulas e criar um ambiente de respeitabilidade. A 
autoridade do professor deve derivar de sua postura profissional, da firmeza com que 
transmite o conhecimento constantemente atualizado; do comprometimento com que prepara 
o plano de ensino; da preocupação com sua consciência ética em sala de aula, conduzindo a 
aprendizagem com paciência, persistência e diálogo. 

  

Na sala de aula, o professor exerce uma autoridade, fruto de qualidades intelectuais, morais e 
técnicas. Ela é um atributo da condição profissional do professor e é exercida como um 
estímulo e ajuda para o desenvolvimento independente dos alunos. O professor estabelece 
objetivos sociais e pedagógicos, seleciona e organiza os conteúdos, escolhe métodos organiza 
a classe. Entretanto, essas ações docentes devem orientar os alunos para que respondam a elas 
como sujeitos ativos e independentes. A autoridade deve fecundar a relação educativa e não 
cerceá-la (LIBÂNEO, 1994, p. 251). 
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Carlini (2007, p. 337) destaca que o professor de Direito deve ter uma autoridade diversa 
daquela utilizada pelo magistrado, pelo promotor de justiça, pelo advogado ou por qualquer 
outro profissional de carreira jurídica, tendo em vista que a docência comporta uma dimensão 
afetiva, solidária, que une aprendizes e professores em busca de objetivos comuns. 

  

Os bons professores são descritos como aqueles que estimulam a independência dos alunos; 
são cordiais e amistosos em classe, criam condições para uma visão crítica da sociedade e da 
profissão, demonstram segurança e domínio de si, estimulam a participação, valorizando o 
diálogo, organizam o ensino sem se considerarem "os donos do saber", são autênticos e 
verdadeiros (CASTANHO, 2007, p. 158). 

  

A identidade de professor é diferente da identidade de advogado, juiz, promotor de justiça, 
delegado ou procurador; pressupõe uma relação diferente de que cada uma das profissões 
jurídicas estabelecem com os que fazem parte de seu cotidiano. A prática docente contempla 
uma dimensão de cordialidade, humanismo, cooperação mútuas entre professor-aluno, 
colaboração recíproca, compreensão, respeito e afeto que nem sempre se encontram em outras 
relações profissionais (CARLINI, 2007, p. 332-333). 

  

O trabalho do docente de Direito tem uma marca de superação inicial que deve ser destacada. 
O docente de Direito ao entrar em sala de aula precisa, necessariamente, despir-se da toga ou 
da beca que enverga e compor-se para outra dimensão profissional que contempla aspectos 
inexistentes na prática forense cotidiana. A simples transposição de papéis, de juiz ou 
advogado para docente é insuficiente para dar conta da complexidade da relação de ensino e 
aprendizagem, permitindo que prevaleça a transmissão do conhecimento adquirido de uma 
atividade para outra, porém nem sempre de forma sistemática, crítica, contemplando a 
amplitude do fenômeno jurídico (CARLINI, 2007. p. 335). 

  

Libâneo (1994, p. 251) sustenta que "a liberdade é o fundamento da autoridade e a 
responsabilidade é a síntese da autoridade e da liberdade". Das lições do autor infere-se que 
autoridade e autonomia são dois pólos do processo pedagógico aparentemente contraditórios, 
mas de fato, complementares, na medida em que o professor representa a sociedade, 
exercendo um papel de mediação entre o indivíduo e a sociedade. De outro lado, o aluno traz 
consigo a sua individualidade e liberdade, condicionadas pela exigência grupal e pela situação 
pedagógica, implicando a responsabilidade. 

  

Castanho (2007, p. 158-159) enfatiza que o docente de Direito deve se conscientizar que o 
ensino se exerce num terreno humano, vale dizer, prenhe de idéias, sentimentos, percepções e 
emoções. E o professor que marca seus alunos é geralmente aquele cujas palavras repercutem 
positivamente neles. "O professor marcante geralmente alia características positivas do 
domínio afetivo às do domínio cognitivo". 
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Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como uma experiência 
fria, sem alma em que os sentimentos e emoções, os desejos, os sonhos, devessem ser 
reprimido por uma espécie de ditadura racionalista. Nem tampouco jamais compreendi a 
prática educativa como uma experiência a que faltasse o rigor em que se gera necessária 
disciplina intelectual (FREIRE, 2009, p. 145-146). 

  

É fundamental humanizar o conhecimento e os professores. Os computadores podem informar 
os alunos, mas apenas os professores podem estimular a criatividade, a superação dos 
conflitos, o encanto pela existência, a educação para a paz e para o exercício dos direitos 
humanos. A educação moderna não é humanizada, separa o pensador do conhecimento, o 
professor da matéria, o aluno da escola, enfim, separa o sujeito do objeto. Ela tem gerado 
jovens lógicos, que sabem lidar com números e máquinas, mas não com dificuldades, 
conflitos, contradições e desafios (CURY, 2003, p. 139). 

  

Um dos grandes erros cometidos pela escola clássica é que ela se esforça para transmitir o 
conhecimento em sala de aula, mas raramente comenta sobre a vida do produtor do 
conhecimento. Humanizar o conhecimento significa também contar histórias dos cientistas 
que produziram as ideias que os professores trabalham. Significa, também, reconstruir o clima 
emocional que eles viveram enquanto pesquisaram, relatar a ansiedade, os erros, as 
dificuldades e as discriminações que sofreram, considerando, inclusive, que alguns 
pensadores morreram por suas idéias (CURY, 2003, p. 135). 

  

Outro aspecto acerca da afetividade, é que ela esta intimamente relacionada à sensibilidade e 
todo professor, acima de tudo deve se guiar por essa característica. O professor deve saber 
proteger a emoção nos focos de tensão, de modo que não permita que a agressividade dos seus 
alunos roube sua tranquilidade. "Entende que os fracos excluem, os fortes acolhem, os fracos 
condenam, os fortes compreendem. Ele procura acolher seus alunos e compreendê-los, 
mesmo os mais difíceis" (CURY, 2003, p. 64-65). 

  

Ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da bonitez e da alegria. O 
desrespeito à educação, aos educandos, aos educadores e às educadoras, corróe ou deteriora 
em nós, de um lado, a sensibilidade ou a abertura ao bem querer da prática educativa, de outro 
a alegria necessária ao que fazer docente. Esta abertura ao querer bem não significa na 
verdade, que, porque professor, me obrigo a querer bem a todos os alunos de maneira igual. 
Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. 
Significa esta abertura ao querer bem a maneira que tenho de autenticamente selar o meio 
compromisso com os educandos, numa pratica específica do ser humano. Na verdade, é 
preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é 
certo, sobretudo, do ponto de vista democrático que serei tão melhor professor quanto mais 
severo, mais frio, mais distante e "cinzento" me ponho nas minhas relações com os alunos, no 
trato dos objetivos cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha excluída da 
cognocibilidade. O que não posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira no 
cumprimento ético de meu dever de professor no exercício de minha autoridade. Não posso 
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condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que 
tenha por ele (FREIRE, 2009, p. 141-142). 

  

Por óbvio que, apesar da afetividade ser positiva, o professor não pode se deixar seu "bem-
querer" interferir nos julgamentos sobre o desenvolvimento dos alunos, sob pena de estar se 
desviando do verdadeiro significado ético do exercício de sua função 

  

A proximidade entre o professor e o aluno também é um recurso derivado da afetividade 
capaz de proporcionar experiências significativas e efetivas na relação de ensino e 
aprendizagem, na medida amplia o diálogo e aprofunda a troca de sentimentos, fortalecendo 
os laços de amizade e confiança. 

  

Uma pesquisa realizada por Tassoni (2000, p. 9) com alunos e professores revela que foi 
possível observar que a afetividade manifestava-se por meio de comportamentos posturais e 
por meio de comportamentos verbais. 

Nesse sentido, trabalhou-se com duas grandes categorias: Posturas e Conteúdos Verbais - 
constituíram-se em fortes veículos de expressão da afetividade. Nas condições observadas, 
foram através de ambas as categorias que os aspectos afetivos manifestaram-se na mediação 
professor-aluno. A partir dos dados coletados com relação às posturas das professoras, o que 
mais se observou foi a freqüência com que se mantinham próximas de seus alunos e a forma 
como os acolhiam fisicamente em suas necessidades. Tais posturas estabeleciam grande 
cumplicidade no processo de aprendizagem e foram extremamente valorizadas pelos alunos. 
Os alunos apontaram a proximidade física como uma forma de ajudar, de transmitir segurança 
e tranqüilidade diante das atividades. Reconheceram que ao se aproximar, a professora dava 
sugestões, idéias que eram aproveitadas por eles, faziam correções. A proximidade 
possibilitou diálogos intensos criando infinitas maneiras de auxiliar os alunos, caracterizou 
uma forma de demonstração de atenção bastante eficiente e facilmente notada por eles. A 
proximidade das professoras foi extremamente valorizada pelos alunos e constituiu-se uma 
forma de interação extremamente afetiva, que amenizava a ansiedade, transmitia confiança e 
encorajava o aluno a investir no processo de execução da atividade, interferindo, 
significativamente no processo de apropriação da linguagem escrita (TASSONI, 2000, p. 9- 
10). 

  

Tassoni (2000, p. 13) destaca que os conteúdos verbais que tinham por objetivo incentivar e 
apoiar os alunos durante as atividades foram os identificados com maior freqüência no sentido 
de encorajar, envolver e ajudar o aluno. "Os alunos evidenciaram em seus comentários tanto a 
forma de se falar, como o conteúdo propriamente dito, demonstrando a relação entre o prazer 
em aprender, o interesse em fazer e a atuação do outro". De tudo observa-se que, para uma 
educação integral, o professor deve estar consciente da dimensão afetiva dos seres humanos e 
não apenas com a formação tecnicista. Como bem coloca Carlini (2007, p. 340): 
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os docentes de Direito têm, nessa quadra histórica do país e do mundo, um compromisso 
imenso com repensar o Direito, a sociedade, a democracia a e justiça. Formar cada estudante 
de Direito como agente social e político de transformação da sociedade brasileira, para que 
possamos ter mais justiça e equidade. Mas isso só poderá se transformar em realidade se os 
docentes de Direito assumirem integralmente seus papéis, construindo uma identidade 
docente que lhes permita estudar, refletir e compreender melhor a magnitude do ato de 
educar, e a importância fundamental de educar para construir a cidadãos capazes de romper a 
lógica individualista da sociedade em que vivemos, para contribuir efetivamente para a 
construção da sociedade justa e solidária que precisamos ter. 

  

No mesmo sentido, os apontamentos de Nalini (2007, p. 285-289) expressam com clareza a 
importância da educação integral, de forma que a função do docente de Direito vai muito 
além da idéia de mera reprodução e repetição de conhecimentos. 

  

É função inerente dos educadores formarem os seres educandos. Formar para a vida cidadã e 
para a vida profissional. Mas formar integralmente para a curta aventura da existência humana 
e não apenas informar, adicionar conhecimentos e descuidar-se do uso que deles farão os 
egressos do sistema educacional. (...) Não haverá renovação do ensino jurídico, portanto, se 
não houver renovação da consciência docente. O professor universitário é o último elo do 
jovem com certa tutoria intelectual. Como egresso do sistema - ainda que prossiga nas demais 
etapas da pós-graduação - estará quase sempre desacompanhado, entregue à solidão e aos 
muitos dilemas da vida. 

  

Para concluir, os ensinamentos de Paulo Freire a respeito da magnitude humana da prática 
docente: 

  

Não sendo superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, que é prática docente, 
exige de mim um alto nível de responsabilidade ética de a minha própria capacidade científica 
faz parte. É que lido com gente. Lido, por isso mesmo, independentemente do discurso 
ideológico negador dos sonhos e das utopias, com os sonhos, as esperanças tímidas, às vezes, 
mas às vezes, fortes, dos educandos. Se não posso, de um lado estimular os sonhos 
impossíveis, não devo de outro, negar a quem sonha o Direito de sonhar. Lido com gente e 
não com coisas. E porque lido com gente, não posso, por mais que, inclusive, me de prazer, 
entregar-me á reflexão teórica e crítica em torno da própria prática docente e discente, recusar 
a minha atenção dedicada e amorosa a problemática pessoal deste ou daquele aluno ou aluna. 
Estou convencido, porém, de que a rigorosidade, a séria disciplina intelectual, o exercício da 
curiosidade espitemológica não me fazem necessariamente um ser mal-amado, arrogante, 
cheio de mim mesmo. Ou, em outras palavras, não é a minha arrogância intelectual a que fala 
de minha rigorosidade científica. Nem a arrogância é sinal de competência, nem a 
competência é a causa da arrogância. Não nego a competência, por outro lado, de certos 
arrogantes, mas lamento neles a ausência da simplicidade que, não diminuindo em nada seu 
saber, os faria gente melhor. Gente mais gente (FREIRE, 2009, p. 144-145). 
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 V - Considerações finais 

  

A dimensão afetiva é um fator de fundamental relevância no desenvolvimento da relação de 
ensino e aprendizagem. O presente artigo teve a intenção de relacionar os conceitos de 
autoridade e afetividade utilizados no ensino jurídico com o intuito de denunciar o uso 
indevido e excessivo da autoridade na sala de aula dos cursos de Direito, levantando, 
consequentemente, algumas questões latentes a respeito da atual postura adotada por grande 
parte dos docentes do ensino jurídico, notadamente, daqueles que são provenientes de outras 
carreiras jurídicas e exercem a docência de forma secundária e complementar. 

  

O estudo, acerca da afetividade, se articulou nos aportes teóricos de abordagem defendida por 
autores como Vygotsky e Wallon, cujos postulados se harmonizam no sentido de superar a 
visão dicotômica corpo e mente, afeto e cognição, na medida em que tratam o ser humano 
como um todo indivisível, onde não há separação entre os aspectos cognitivos e afetivos. 

  

A opção por delinear um novo perfil do professor de Direito, com enfoque principal no 
desenvolvimento do traço de afetividade, se deu em razão do papel fundamental que este 
profissional tem no desenvolvimento da aprendizagem. Sem professor não se faz ensino e, 
assim, é fundamental aprofundar os estudos, sobretudo, quando a realidade demonstra as 
relações de poder e autoridade que permeiam o papel do docente no ensino jurídico são, ao 
mesmo tempo, uma das causas e conseqüências da crise do ensino jurídico. 

  

Procurou-se suscitar a necessidade de um novo perfil do professor permeado por questões 
voltadas a necessidade do desenvolvimento de traços de afetividade na relação de ensino e 
aprendizagem, considerando, para tanto, a importância do aspecto afetivo junto ao 
desenvolvimento da intelectualidade do aluno. 

  

As condições afetivas favoráveis na sala de aula são essenciais para a efetivação da 
aprendizagem. É por meio da relação professor-aluno, permeada de afetividade; que a 
construção do conhecimento se torna possível. 

  

O desafio maior é no sentido de que o professor se abstenha de práticas autoritárias, que não 
contribuem para a aprendizagem, e desenvolva recursos afetivos capazes de apoiar, promover 
e estimular a disseminação de um ensino jurídico que contribua para a autonomia e 
intelectualidade do aluno, enfim, que seja capaz de construir um saber jurídico crítico, 
científico, humanístico, ético, que torne o bacharel em Direito apto a enfrentar as 
transformações de um mundo globalizado, consciente do exercício da cidadania e da defesa 
da Justiça. Essa mudança qualitativa só ocorrerá quando houver uma completa transformação 
da formação do docente jurídico. 
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COMO SÃO FEITAS AS PESQUISAS EM DIREITO? REFLEXÕES A 
PARTIR DO ESTUDO DE MONOGRAFIAS DE CONCLUSÃO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO 
 
HOW RESEARCHES ARE DONE IN THE FIELD OF LAW? REFLECTIONS FROM THE 

STUDY OF MONOGRAPHS OF THE UNDERGRADUATE COURSE 
 
 
 

Maria Tereza Fonseca Dias 
 

RESUMO 
Para compreender o impacto das novas tecnologias sobre o direito a partir da ciência jurídica, 
necessário observar como são feitas as pesquisas em direito. O trabalho apresentado partiu 
dos seguintes modelos da ciência jurídica: analítico (teoria da norma); hermenêutico (teoria da 
interpretação) e empírico (teoria da decisão) para analisar os procedimentos metodológicos 
utilizados em monografias de conclusão do curso de graduação em direito para detectar quais 
os modelos de ciência do direito são utilizados no desenvolvimento das pesquisas jurídicas. O 
trabalho foi desenvolvido por meio de entrevistas com bacharéis em direito que elaboraram 
monografia final de curso de graduação em Direito, exigida para a conclusão do curso no 
Brasil. As principais conclusões obtidas no referido estudo foram as seguintes: grande parte 
das monografias produzidas para a conclusão do curso sequer apresentam a metodologia 
utilizada para o desenvolvimento do trabalho; quando indicam a metodologia utilizada, a 
pesquisa desenvolvida na monografia de conclusão do curso é realizada de forma 
predominante sob o modelo analítico; Nestes casos a ciência do direito aparece como uma 
sistematização de regras para a obtenção de decisões possíveis. Os modelos hermenêutico e 
empírico também são utilizados, mas em menor escala. A forma como são feitas as pesquisas 
em direito revelaram a imprecisão dos instrumentos metodológicos utilizados para apreensão 
da realidade, necessários para definição dos objetos de estudo do direito no momento 
contemporâneo.  
PALAVRAS-CHAVE: MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO; MODELOS DA 
CIÊNCIA DO DIREITO; METODOLOGIA DA PESQUISA JURÍDICA 
 
ABSTRACT 
To understand the impact of new technologies on the law from the science of law, it is 
essential to observe how are made Law’s researches are made. This paper, pursue the 
following models of legal science: analytical (theory of formal rule); hermeneutics 
(interpretation theory) and empirical (decision theory) to appraise methodological procedures 
used in monographs researches of the undergraduate course in law. This appraisal was to 
detect which model of science of law was used in the development of Law’s researches. The 
study conducted through interviews with law graduates who drafted the monograph for 
undergraduates in law, required to complete the course in Brazil. The main conclusions of that 
study were as follows: 1) most of the monographs produced do not point the methodology 
used for developing the work; 2) when the papers indicate the methodology used, the 
analytical model was prevalent. In these cases, the science of law appears as a systematization 
of rules for obtaining possible decisions. 3) Hermeneutic and empirical models were also 
used, but on a smaller scale. These researches revealed the inaccuracy of the methodological 
tools used to apprehend the reality. However, these strategies are significant to define the 
objects of study of law in the contemporary time. 
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1 Introdução teórico-metodológica 

Para descobrir como são feitas as pesquisas em direito e refletir sobre a elaboração do 
trabalho de conclusão do curso de graduação, 143 estudantes de quatro turmas (Turmas D, E, 
J, I) do 8º período do Curso de Direito da Universidade Fumec, em 2009, desenvolveram uma 
atividade prática de entrevistas com bacharéis em direito sobre o tema: "Os modelos de 
ciência do direito utilizados no desenvolvimento das pesquisas jurídicas". Para ser 
entrevistado, o graduado em direito deveria ter elaborado monografia final de curso de 
graduação , especialização em Direito ou pesquisa de iniciação científica. As informações 
levantadas nas entrevistas partiram das seguintes questões abertas apresentadas aos 
entrevistados: 1) Qual foi o tema de sua monografia? 2) Como a pesquisa para a elaboração 
da monografia foi desenvolvida? 3) Qual era o principal objetivo da pesquisa? 
Os dados coletados seriam analisados a partir da proposta teórica dos modelos da ciência do 
direito desenvolvidos por Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1980), a saber: modelo analítico, 
hermenêutico e empírico, que serão desenvolvidos no item 4 deste trabalho. 
Também seria analisado o perfil dos entrevistados, a partir dos seguintes dados: o 
cargo/função que o profissional exerce atualmente; idade, sexo, ano de formatura e se a 
instituição de formatura era pública ou privada. O levantamento destas características dos 
entrevistados visou levantar se algumas delas interfeririam no modo como as pesquisas em 
direito são desenvolvidas. 
Ao final do trabalho, os estudantes deveriam ser capazes de dizer como poderiam ser 
classificadas e interpretadas as respostas dadas pelos entrevistados tendo em vista os modelos 
da ciência do direito e o ramo do direito escolhido para o desenvolvimento da monografia e se 
o perfil do entrevistado interferiu nas classificações dadas nas entrevistas. 
A partir dos dados coletados, das discussões feitas com os estudantes à época, este artigo 
procedeu a uma compilação das respostas obtidas para promover outras reflexões além 
daquelas propostas pelos estudantes, notadamente para indagar como são feitas as pesquisas 
em direito e se, a partir dos resultados obtidos, qual o papel da metodologia da pesquisa para o 
desenvolvimento destes trabalhos de conclusão de curso e se ainda subsiste a clássica 
construção dos modelos da ciência do direito, pressuposta como referencial teórico do 
trabalho, frente à hipercomplexidade dos problemas atuais enfrentados pela ciência jurídica. 

 
2 Perfil dos entrevistados 

Ao todo foram entrevistados 313 bacharéis em direito que fizeram a monografia final de 
conclusão de curso, tendo sido levantado sobre o perfil dos entrevistados as características de 
cargo/função que exerce atualmente, idade, sexo, ano de formatura e se a instituição de 
formatura era pública ou privada. Quanto ao cargo/função que exercem atualmente, os 
entrevistados são na maioria advogados, seguido da categoria de servidor público de nível 
médio e superior, conforme dados da Tabela 1 . As duas maiores funções apontadas perfazem, 
juntas, mais de 80% do total de entrevistados. 

Tabela 1 
Cargo/função dos profissionais da área jurídica entrevistados 
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Cargo/ função N % 

Advogado 172 54,96 

Servidor público (nível médio e superior) 80 25,56 

Outra profissão não jurídica 18 5,75 

Não empregado 12 3,83 

Outra profissão jurídica 11 3,51 

Magistrado e cargos correlatos* 9 2,88 

NR 11 3,51 

Total 313 100,00 

* Procurador, delegado, defensor público, promotor de justiça etc. 

Fonte: Pesquisa direta - Entrevistas FUMEC, 2009 

O restante dos entrevistados, em percentuais que não são significativos para a descrição do 
seu perfil, indicam que 5,75% deles não exercem profissão jurídica (tais como gerentes de 
banco, empresários e até um artesão foram indicados). 3,83% dos entrevistados - notadamente 
os que se formaram no ano em que a pesquisa foi realizada - encontram-se desempregados e 
foram identificados como estudantes, "concurseiros" e não empregados. Quanto a outra 
profissão não jurídica, com 3,51% dos entrevistados, esta diz respeito a atividades que não são 
nem de advocacia propriamente dita, nem relacionada ao serviço público, tais como assessor 
jurídico, consultor e até mesmo professor de direito. Um número baixo de entrevistados 
pertencem às carreiras jurídicas da magistratura, advocacia pública, defensoria pública, 
ministério público etc, com apenas 2,88% de entrevistas. 
Quanto a idade, os dados obtidos foram compilados na Tabela 2, a saber: 

Tabela 2 
Idade dos profissionais da área jurídica entrevistados 

 

Idade N % 

22-25 75 23,97 

26-29 126 40,26 

30-33 48 15,34 

34-37 19 6,07 

38-41 12 3,83 

42-45 10 3,19 

Acima 45 12 3,83 

NR 11 3,51 

Total 313 100,00 

Fonte: Pesquisa direta - Entrevistas FUMEC, 2009 

É relevante o dado de que 64,23% dos entrevistados possuem menos de 30 anos e são jovens 
profissionais da área jurídica, se for considerado que, em média, os bacharéis em direito 
formam-se com 24 anos de idade. 
Os dados coletados quanto ao ano de formatura também é outro dado revelador de que o perfil 
dos entrevistados refere-se a jovens profissionais da área jurídica, visto que 80% dos 
entrevistados, conforme dados do Gráfico 1, formaram-se nos últimos 5 anos. 
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Fonte: Pesquisa direta - Entrevistas FUMEC, 2009 

O dado também revela que quando as entrevistas foram realizadas, a exigência para a 
realização da monografia de final de curso de graduação já estava consolidada na legislação 
brasileira porque instituída há mais de 10 anos, ou seja, desde a edição da Portaria do MEC nº 
1.886, de 30 de dezembro de 1994, por força de seu art. 9º , passou a ser necessário, por parte 
dos cursos, a preparação dos estudantes para a realização da pesquisa visando a elaboração do 
trabalho de conclusão, exigência esta que foi mantida e reforçada na legislação em vigor 
(Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004 - art. 2º, §1º, inciso XI , art. 5º, inciso III e, 
notadamente, no seu art. 10 ). Nesse sentido, pressupõe-se que os entrevistados tenham 
recebido formação específica - notadamente em metodologia da pesquisa em direito - para a 
realização deste trabalho. 
Quanto ao sexo, a amostragem das entrevistas encontra-se bastante equilibrada, tendo sido 
obtidos os seguintes dados: 52,08% são do sexo masculino, 46,97% do sexo feminino e o 
restante (0,95%) não respondeu à pergunta formulada.  
No que diz respeito à natureza da instituição de formatura, 80,83% dos entrevistados concluiu 
o curso de direito em instituição privada de ensino superior; 18,22% em instituição privada e 
o restante (0,95%), como ocorreu no quesito anterior, não respondeu à pergunta formulada. 
O perfil dos entrevistados, em síntese, pode ser descrito como advogados e servidores 
públicos, do sexo masculino e feminino, formado por jovens profissionais da área jurídica em 
virtude da idade e por terem concluído o curso, notadamente em instituições privadas de 
ensino, nos últimos 5 anos. 

3 Como são feitas as pesquisas em direito 

Ao serem indagados "como a pesquisa para a elaboração da monografia foi desenvolvida" os 
entrevistados deram respostas bem variadas. O número total de respostas foi superior ao 
número de entrevistados por se tratar de uma questão aberta que admitia mais de uma resposta 
por parte do entrevistado. Esta indagação teve por escopo desvendar os aspectos 
metodológicos das pesquisas em direito. Os aportes teórico-metodológicos são fundamentais 
para que a ciência do direito possa perceber e diagnosticar as novas mudanças que a ciência e 
a tecnologia têm provocado na compreensão do papel do direito nas sociedades 

Gráfico 1 - Ano de formatura dos profissionais da área 
jurídica entrevistados
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contemporâneas, bem como as conseqüências da pesquisa jurídica para a conscientização da 
sociedade, dos movimentos emancipatórios e de sua liberdade frente à dominação sócio-
cultural e estatal. Assim, o estudo contemporâneo de temas jurídicos pressupõe instrumentos 
metodológicos de apreensão da realidade necessários para definição dos seus objetos de 
estudo e fundamentação de conhecimento. Supõe-se, assim, que a ausência de reflexão 
metodológica e sua utilização no desenvolvimento das pesquisas em direito pode redundar na 
fragilidade da construção do conhecimento e reforçar o tradicionalismo da pesquisa jurídica, 
que reflete também no seu ensino. 
Os dados obtidos foram compilados nas seguintes categorias para possibilitar a sua análise, 
conforme dados da Tabela 3. 

Tabela 3 
Como são desenvolvidas as pesquisas em direito, segundo os entrevistados 

 

Como a pesquisa foi desenvolvida N % 

Indicação apenas das fontes de consulta 269 75,56 

Apresentação do conteúdo desenvolvido 35 9,83 

Indicação da vertente metodológica, tipo de 
pesquisa e/ou métodos de abordagem 

22 6,18 

Realização de pesquisa de campo 18 5,06 

Estudo de casos 10 2,81 

Indicação e resolução de um problema jurídico 2 0,56 

Total 356 100,00 

Fonte: Pesquisa direta - Entrevistas FUMEC, 2009 

Dos dados colhidos, observou-se que as respostas que apresentavam alguma preocupação de 
natureza metodológica - que correspondem às quatro últimas indicações da Tabela 3 - tiveram 
menor índice, como será visto a seguir. A maioria absoluta das indicações dos entrevistados 
(85,39%), quando indagados pelo desenvolvimento da pesquisa, ou indicavam as fontes de 
consulta para o seu desenvolvimento (75,56%) ou apresentavam a síntese do conteúdo 
trabalhado, sem qualquer indicação sobre o procedimento da pesquisa (9,83%).  
É importante observar que a indagação feita para o entrevistado não era "quais foram as 
fontes utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa" e nem "qual o conteúdo do trabalho 
desenvolvido", que teriam sido mais adequadas para as duas respostas mais frequentes. 
Alguns exemplos elucidam as respostas mais comuns dadas pelos entrevistados. Uma 
servidora pública, 28 anos, sexo feminino, graduada em direito em 2004 na UFMG, ao ser 
indagada como a pesquisa foi desenvolvida, apresentou o conteúdo do trabalho e, ao final, as 
fontes de consulta para o desenvolvimento da monografia, a saber: 
"A pesquisa foi realizada levando em consideração o conceito de família adotado pela 
Constituição Federal de 1988, confrontado com o instituto da adoção previsto no Código Civil 
de 2002. Também foi feita a análise da origem e da evolução do conceito de família, além de 
terem sido realizadas pesquisas jurisprudenciais e doutrinárias acerca do conflito [adoção por 
casais homoafetivos]." 

Em outro exemplo, o recém concluinte do curso de direito, em 2009, de 23 anos, egresso das 
Faculdades Integradas do Oeste de Minas (FADOM), quando indagado como a pesquisa foi 
desenvolvida, discorreu sobre o seu conteúdo, pertencente ao campo do Direito Penal. A 
resposta do entrevistado foi a seguinte: 
"O foco da pesquisa foi a explicação quanto à fusão do art. 214 e 213 do Código Penal (CP), 
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que revogou a norma contida no art. 214,que incriminava o atentado violento ao pudor como 
tipo penal autônomo. Primeiramente foi realizado o desmembramento dos arts. 213 e 214 do 
CP, objetivando seu estudo teórico [...]" 

Número significativo de respostas dadas pelos entrevistados (75,56%) simplesmente indicou 
as fontes de consulta. A resposta dada pela advogada de 27 anos formada, em 2006, na 
Unifenas, informando que "A pesquisa foi baseada em jurisprudências, doutrina, artigos da 
internet" foi recorrente entre os entrevistados, que optaram, em sua maioria, pela utilização 
das chamadas "fontes secundárias" ou "fontes de papel". Alguns acrescentaram a consulta a 
especialistas da área como fonte de pesquisa, como ocorreu com este servidor público, de 31 
anos, formado, em 2002, na Faculdade de Direito Milton Campos, que afirmou: "A pesquisa 
para a elaboração da monografia foi desenvolvida por pesquisas doutrinárias, consultas a 
advogados e juízes que trabalham na área de direito de família e pesquisas em artigos na 
internet."  
Talvez a própria pré-compreensão do objetivo da monografia - como aprofundamento de 
estudos e não como pesquisa científica - contribua para esta "despreocupação" em relação aos 
seus aspectos metodológicos ou, então, revelam o seu despreparo para o desenvolvimento de 
pesquisas científicas.  
Conforme será visto e discutido na Tabela 4, apresentada adiante, 10% das respostas dos 
entrevistados, quanto ao objetivo da pesquisa, afirmou ser apenas o de "aprofundamento de 
estudos", como revelado na resposta do advogado, 26 anos, formado em 2007, na Fumec. 
Disse o entrevistado: 
"[...] considerando que se tratava de uma monografia de graduação, tomei cuidado para não 
tentar inovar demais, por precisar de mais experiência e empirismo no assunto. Acredito que a 
monografia de graduação não deve ser algo inovador, mas sim um compilado do que há no 
mundo jurídico, abordando diferentes opiniões e trazendo um posicionamento pessoal do 
assunto ao final." 

Diversamente do que ora exposto, também foram encontradas algumas experiências em 
pesquisa com preocupações de natureza metodológica, que discutem, inclusive, a existência e 
a possibilidade de desenvolvimento de metodologias próprias à abordagem dos fenômenos 
jurídicos e de produção de um conhecimento em condição de igualdade com os demais 
campos científicos. Conforme afirmou o procurador federal, de 27 anos, formado em 2004 na 
Faculdade Milton Campos, o principal objetivo da sua pesquisa foi "Identificar os desafios e 
possibilidades de construção de um método racional para o direito, apto a lidar com as 
diferenças e pluralidade que marcam a sociedade moderna e pós-moderna".  
Dos dados levantados, assim, apenas 14,61% dos entrevistados apresentou algum tipo de 
preocupação de natureza metodológica no desenvolvimento das pesquisas para a elaboração 
da monografia final de graduação em direito:  
6,18% fez a indicação de um ou alguns dos instrumentos metodológicos mais conhecidos nas 
pesquisas jurídicas, a saber: a vertente metodológica da pesquisa, o tipo de pesquisa e/ou 
métodos de abordagem , como ocorreu no exemplo desta pesquisa, desenvolvida por 
advogado, de 24 anos, formado em 2008 na UFMG. Segundo o entrevistado, 
"Em relação aos métodos de investigação foram utilizados os métodos hipotético-dedutivo 
(elaboração de conjecturas ou hipóteses, submetidas a análises e críticas na tentativa de se 
explicar o problema em questão), histórico (análise da evolução do instituto do controle de 
constitucionalidade na história constitucional brasileira) e comparativo (comparação entre os 
efeitos do controle de constitucionalidade no Brasil e os efeitos no Direito Comparado)." 

5,06% dos entrevistados afirmou ter realizado pesquisa de campo para a compreensão do 
fenômeno estudado. Servidora pública de 27 anos formada em 2006 na UNI-BH afirmou que 
realizou "[...] visitas à APAC de Nova Lima" para conhecer os meios alternativos ao sistema 
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carcerário para compreender a Lei de Execuções Penais. 
Mesmo tratando-se de relevante instrumento metodológico de pesquisa no campo do direito, 
os estudos de caso foram apontados como metodologia utilizada apenas por 2,81% das 
respostas obtidas, com exemplifica a pesquisa do servidor público, de 25 anos, formado em 
2007 na PUC/MG, que empreendeu "[...] uma análise empírica das revisões judiciais das 
decisões do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) nos casos Nestlé e 
Garoto." Outro exemplo de estudo de caso apareceu em investigação do campo do Direito 
Civil. Para estudar a responsabilidade civil nos contratos de transporte aéreo, a advogada de 
24 anos, formada em 2009, pela PUC-MG decidiu fazer o estudo do caso do acidente do Vôo 
1907 da Gol Linhas aéreas.  
Dos dados levantados tem-se que, para aqueles que concluíram a graduação em direito, mais 
importante que ter utilizado alguma metodologia na investigação empreendida para a 
elaboração da monografia de final de curso, é apresentar as fontes da pesquisa; estas acabam 
configurando-se, no imaginário destes estudantes, a própria metodologia da pesquisa, sem 
necessidade de maiores aprofundamentos e discussões a respeito do assunto. Feitas as 
considerações sobre como são feitas as pesquisas, passa-se a análise de seus principais 
objetivos.  
 
4 Os objetivos das pesquisas e os modelos da ciência do direito 

Ao serem indagados sobre "qual era o principal objetivo da pesquisa", assim como ocorreu na 
pergunta precedente, os entrevistados deram respostas bem variadas. O número total de 
respostas foi superior ao número de entrevistados por se tratar de uma questão aberta que 
admitia mais de uma resposta por parte do entrevistado, em que pese ter sido solicitado 
apenas o "principal" objetivo da pesquisa.  
Algumas respostas apontaram vários objetivos e foram classificadas em diferentes itens 
apresentados na Tabela 4, como exemplifica o estudo desenvolvido por advogada, de 24 anos, 
formada em 2008, na Faculdade Milton Campos. Segundo a entrevistada, que desenvolveu 
pesquisa sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos minerários, a pesquisa 
apresentou como objetivos: 
"[...] avaliar as dificuldades em se correlacionar as exigências atribuídas pelos órgãos de 
licenciamento ambiental estadual e federal; verificar como as empresas de mineração podem 
desenvolver a exploração mineral minimizando impactos ao meio ambiente; buscar diplomas 
legais e as certificações que envolvem este tipo de segmentação exploratória; examinar a 
coexistência entre o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente [neste tipo de 
empreendimento]." 

Neste exemplo, os objetivos concentraram-se em dois: "analisar e interpretar a legislação 
sobre o tema" e "avaliar o contexto social de aplicação de normas", tais como as dificuldades 
de licenciamento e a coexistência entre o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente.  
A indagação sobre o objetivo da pesquisa, além de reforçar os dados sobre os aspectos 
metodológicos das pesquisas analisados anteriormente, serviu também para levantar 
informações necessárias para analisar os possíveis modelos da ciência do direito que são 
utilizados pelos estudantes que concluem a graduação em Direito, ainda que os mesmos não 
tenham sido explicitados, no sentido de verificar a teleologia dessas pesquisas. Os dados 
obtidos foram compilados nas seguintes categorias para possibilitar a sua análise, conforme 
dados da Tabela 4: 

Tabela 4 
Principais objetivos das pesquisas em direito, segundo os entrevistados 

Principal objetivo da pesquisa N % 
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Análise e interpretação da legislação 112 25,87 

Aplicação prática de institutos jurídicos 
(eficácia, eficiência, efetividade) 

49 11,32 

Aprofundamento de estudos 44 10,16 

Avaliar o contexto social de aplicação de 
normas 

41 9,47 

Estudo teórico (definição de conceitos e 
fundamentos do direito positivo) 

41 9,47 

Análise de jurisprudência 31 7,16 

Solucionar o problema proposto pela 
pesquisa 

28 6,47 

Confrontar posições doutrinárias divergentes 20 4,62 

Propor mudanças (legislativas, nos institutos 
estudados, nas práticas observadas) 

17 3,93 

Discorrer sobre o assunto proposto 16 3,70 

Promover, com a pesquisa, efeitos externos e 
práticos 

13 3,00 

Realizar estudos de direito comparado 7 1,61 

Observar tendências (pesquisa projetiva) 4 0,92 

Concluir o curso de graduação 3 0,69 

Publicar resultados 1 0,23 

NR 6 1,38 

Total 433 100,00 

Fonte: Pesquisa direta - Entrevistas FUMEC, 2009 

Como era de se esperar, número considerável de pesquisas (25,87%) apresentaram como 
objetivo principal a análise e interpretação da legislação. É importante lembrar que estas 
pesquisas concentraram-se no estudo da normatividade, sem que este estudo, em princípio, 
tivesse preocupação com o seu contexto de aplicação, observar tendências ou propor 
mudanças no campo jurídico. Um exemplo pode demonstrar este objetivo. Ao estudar o 
instituto da lesão e os seus elementos configuradores no ordenamento jurídico brasileiro, a 
servidora pública, de 26 anos, formada em 2006 na UFMG, afirmou, nesse sentido, que  
"O principal objetivo da pesquisa era aferir quais são os requisitos necessários à configuração 
da lesão, para compreender o conceito desse efeito do negócio jurídico regulado pelo Código 
Civil de 2002 e a importância da previsão de tal instituto [...], definindo, então, se o dolo de 
aproveitamento é elemento indispensável à caracterização do referido vício." 

Dois dados reveladores (e ao mesmo tempo preocupantes) quanto aos objetivos da pesquisas 
foram a indicação, em 11,32% das respostas, que o seu objetivo principal da pesquisa era a 
"aplicação prática de institutos jurídicos, com a análise de sua eficácia, eficiência e 
efetividade" no meio social e a indicação em 9,47% delas foi o de "avaliar o contexto social 
de aplicação de normas" 
Na pesquisa realizada pelo advogado, de 37 anos, formado em 2007, na Faculdade Santo 
Agostinho, o escopo central foi a aplicação prática ao definir como objetivo: "Demonstrar que 
o método [APAC ] é realmente eficaz e que atinge um índice de ressocialização muito maior 
do que os métodos tradicionais [de recuperação de presos condenados]"  
Quanto ao objetivo de "avaliar o contexto social de aplicação de normas" foram extraídas as 
respostas três exemplos interessantes. O primeiro no campo do Direito de Família. Para o 
servidor público, de 31 anos, formado em 2002 na Faculdade de Direito Milton Campos, "O 
principal objetivo da pesquisa era demonstrar e questionar se a guarda compartilhada, nos dias 
atuais, trazem benefícios ou malefícios para a criança, principalmente no seu relacionamento 
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com os pais e seu relacionamento na sociedade." Também foi observado este mesmo objetivo, 
em duas oportunidades, no Direito do Trabalho. A advogada, 27 anos, formada em 2007, na 
Faculdade Padre Arnaldo Janssen, apontou como objetivo de sua pesquisa "Examinar a 
necessidade da flexibilização das normas trabalhistas diante da constatação do aumento de 
competitividade em mercados definidos pelo desenfreado processo de globalização" e o 
empresário, de 24 anos, formado em 2009 na PUC-MG, apontou a necessidade de "Retratar o 
desequilíbrio entre as partes durante a negociação e o papel do sindicato como entidade 
responsável por representar os trabalhadores frente a empresa"  
Os dados são reveladores à medida que indicam uma maior aproximação das pesquisas 
jurídicas de seu objeto de investigação social; e mostram-se preocupantes à medida que, sem 
orientação metodológica específica - diante dos dados já discutidos da Tabela 3 - difícil 
imaginar a consistência das análises de eficácia, eficiência e efetividade, bem como da 
avaliação do contexto social de aplicação de normas, sem a realização de pesquisas de campo, 
indicadas apenas por 5% das respostas como procedimento metodológico utilizado, enquanto 
somam 20,79% as respostas que buscaram compreender o contexto social mais amplo de 
aplicação das normas.  
Ainda conforme os dados da Tabela 4, mais de 10% das respostas, como já analisado no item 
anterior, apresentam como principal objetivo da pesquisa o "aprofundamento de estudos", 
conforme indicou a servidora pública, formada em 2003, na UFMG, para quem o escopo do 
trabalho que desenvolveu era o: "Aprimoramento de conhecimentos jurídicos, com a 
finalidade de obter a graduação." 
Ao contrário das necessidades apontadas de aproximação do contexto social e aplicação 
prática dos institutos jurídicos, quase 10% das respostas apontaram o estudo teórico - que 
consiste na definição de conceitos e fundamentos do direito - como principal escopo da 
pesquisa, reforçando prática que é bastante comum e tradicional nas investigações jurídicas. A 
pesquisa da advogada, de 25 anos, formada em 2008 na UNA, ilustra esta classificação, ao 
apontar como principal objetivo da sua pesquisa, "Demonstrar que o título virtual não ofende 
um dos princípios mais antigos do título de crédito" . O mesmo foi verificado na pesquisa da 
advogada, 27 anos, formada em 2005 na UFMG, cuja monografia visava "[...] verificar se o 
mesmo conceito de interesse público no direito administrativo poderia ser utilizado para o 
direito econômico, especificamente nas agências reguladoras".  
A análise de jurisprudências, que é uma rica fonte para as investigações jurídicas, foi indicada 
como escopo das pesquisas por 7,16% das respostas dadas pelos entrevistados. Trata-se de um 
índice considerável, mas que poderia ser mais utilizado como técnica metodológica e como 
objetivo pelas pesquisas no campo do direito. A monografia do advogado, 24 anos, formado 
em 2008 na Fumec, explorou essa possibilidade quando apontou como objetivo de seu 
trabalho "[...] demonstrar a divergência jurisprudencial acerca do tema e o grande debate que 
existe sobre a declaração ou não de vínculo de emprego do apontador do jogo do bicho com o 
dono da banca, haja vista tratar-se de contravenção penal, ou seja, atividade ilícita."  
O confronto de posições doutrinárias divergentes, como objetivo da investigação, foi 
apontado por apenas 3,42% das respostas apresentadas, índice bem mais baixo do que se 
esperava, notadamente por se tratar de técnica de raciocínio bem conhecida dos juristas. O 
trabalho da advogada, 27 anos, formada em 2009 no UNI-BH ilustra esta assertiva ao afirmar 
que "[...] a base da pesquisa foi a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, pois 
doutrina e jurisprudência ainda divergem se deve ser concedida a antecipação de tutela contra 
a Fazenda Pública, embora o art. 273 do CPC não traga nenhum impedimento"  
Os objetivos de "propor mudanças (legislativas, nos institutos estudados, nas práticas 
observadas)", "discorrer sobre o assunto proposto"; "promover, com a pesquisa, efeitos 
externos e práticos", "realizar estudos de direito comparado", "observar tendências (pesquisa 
projetiva)", "concluir o curso de graduação" e "publicar resultados" foram indicados, em cada 
um deles, por menos de 4% das respostas obtidas. 
É lamentável o baixo índice alcançado pelo objetivo de propor mudanças (legislativas, nos 
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institutos estudados, nas práticas observadas), vez que este deveria ser o escopo central de 
toda pesquisa, como indica Miracy Gustin (2010). A ausência deste objetivo também tornam 
inócuos aqueles mais apontados pelas respostas dos entrevistados, pois de que adianta analisar 
e interpretar a legislação; compreender a aplicação prática dos institutos jurídicos no meio 
social e aprofundar estudos no campo do direito, se não for para propor algo. Assim, são 
exíguas as investigações que se propõem a estudar o seu objeto de investigação e ao final 
propor uma mudança, como ocorreu no trabalho da servidora pública, 47 anos, formada em 
2006, na Faculdade de Direito Arnaldo Janssen, cujo escopo da pesquisa foi "Apresentar um 
modelo de termo de referência para a licitação na modalidade pregão, que busca contratar 
serviços de vigilância, já que a legislação coloca-o como um anexo obrigatório do edital de 
licitação sem, contudo, estabelecer todas as variáveis do seu conteúdo."  
Com índice de 3,00% das preferências foi apontado o objetivo de promover, com a pesquisa, 
efeitos externos e práticos ao ambiente acadêmico e de estudos. Servidora pública, 30 anos, 
formada em 2002 na PUC/MG, ao desenvolver o tema sobre os mecanismos da nova lei de 
falências para a recuperação de empresas, apresentou como objetivo "Demonstrar para o 
devedor os meios adequados para elaboração de plano de recuperação da empresa" , ou seja, a 
pesquisa visava alcançar o público externo ao meio universitário. O mesmo objetivo foi 
perseguido pela monografia da advogada, de 23 anos, formada em 2008 na Milton Campos 
que ao estudar a cláusula de fidelização existente nos contratos de adesão feitos pelas 
empresas de telefonia móvel, teve como objetivo "[...] tentar ajudar os milhões de 
consumidores que passam por problemas relacionados às cláusulas de fidelidade impostas 
pelas empresas de telefonia, explicando o seu funcionamento e motivo de sua existência."  
Esse objetivo da pesquisa, entretanto, não consegue ser alcançado nem pela estudante e nem 
pela instituição de ensino se esta não oferece aos discentes a possibilidade de participação em 
programas de extensão universitária. Assim, a pesquisa, em si, se não discutida e divulgada 
para o público alvo, jamais alcançará este escopo, ainda que esta tenha sido a intenção de seus 
autores. 
Os objetivos da pesquisa também permitem efetuar a análise de qual modelo da ciência do 
direito as pesquisas têm se utilizado, ainda que não façam referência de forma explícita. Serão 
tomados como base os modelos da ciência do direito desenvolvidos por Ferraz Júnior (1980; 
2008; 2003), a saber: o modelo analítico, o modelo hermenêutico e o modelo empírico. 

4.1 Os modelos da ciência do direito 

Como pressupõe Ferraz Júnior, na atualidade, o direito positivo não é criação única da decisão 
legislativa, ou seja, não pode ser tomado como uma relação de causalidade com relação às 
normas editadas pelo parlamento (FERRAZ JÚNIOR, 1980). Para o autor, ele surge da 
imputação da validade do direito a certas decisões (legislativas, judiciárias, administrativas), 
pois "[...] positivação e decisão são termos correlatos" (1980, p. 41). Com a evolução da 
ciência jurídica, houve um processo de "legalização" da mudança do direito e os enunciados 
legais são validados, não por imposição, mas por sua relevância jurídica. O pensamento 
jurídico, que constitui a ciência jurídica, é um sistema explicativo do comportamento humano 
enquanto controlado por normas. Para o autor, então, o objeto central da ciência jurídica, 
"[...] não é nem a positivação nem o conjunto de normas positivas, mas esse ser (o homem) 
que, do interior da positividade jurídica que o envolve, se representa, discursivamente, o 
sentido das normas ou proposições prescritivas que ele próprio estabelece, obtendo, afinal, 
uma representação da própria positivação." (FERRAZ JÚNIOR, 1980, p. 42) 
 
Várias são as formas e os objetivos do estudo deste comportamento controlado por normas e 
que dão origem aos modelos da ciência do direito, descritos pelo autor, determináveis 
conforme o modo como se encare a questão da decidibilidade. 
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4.1.1 Modelo analítico 

Neste modelo, como o ser humano é um ser dotado de necessidades que são reveladoras de 
interesses, que entram em conflito nas relações sociais, a ciência do direito aparece como uma 
sistematização de regras para a obtenção de decisões possíveis. 
As principais características do modelo analítico da ciência do direito são os seguintes, 
conforme o citado autor: 
• a ciência do direito tenta captar o fenômeno jurídico como um fenômeno normativo, 
realizando uma sistematização das regras para a obtenção de decisões possíveis 
• a norma é seu núcleo teórico; 
• seu objetivo é promover o encadeamento das normas num sistema (coerente e integrado); 
• possui um caráter criptonormativo, ou seja, as teorias jurídicas têm função de resolver uma 
perturbação social, um conflito; 
• seus problemas conceituais são distinguir as normas jurídicas de outras normas de conduta 
(morais, religiosas, etc); determinar os elementos das normas jurídicas: validade, eficácia e 
eficiência, sanção, etc. 
Ao confrontarmos estas características com os dados coletados na Tabela 4, temos três 
objetivos indicados pelos profissionais do direito pesquisados como integrantes do modelo 
analítico, que seriam: a "análise e interpretação da legislação" ; "aplicação prática de institutos 
jurídicos (eficácia, eficiência e efetividade)" e "estudo teórico (definição de conceitos e 
fundamentos do direito positivo)", que somaram, juntos, 46,66% das respostas obtidas no 
levantamento de dados quanto aos objetivos da pesquisa. 

4.1.2 Modelo hermenêutico 

No modelo hermenêutico, o ser humano é um ser cujo agir tem um significado e a ciência do 
direito é uma atividade interpretativa, construindo-se como um sistema compreensivo do 
comportamento humano. 
Este modelo enfrenta como problema a própria idéia da interpretação e a variedade dos 
métodos de interpretação (gramatical, lógico, sistemático e histórico). Há também uma 
disputa, no modelo hermenêutico, entre a doutrina subjetivista (compreensão do pensamento 
do legislador) e objetivista (a norma tem um sentido próprio). 
As principais características do modelo hermenêutico da ciência do direito são os seguintes, 
conforme o citado autor: 
• sua tarefa é interpretar textos e suas intenções, tendo em vista uma finalidade prática; 
• trata da questão da integração do direito, verificando se o intérprete pode ir além da 
compreensão da norma, configurando novas hipóteses normativas quando o direito vigente 
não as prevê ou mesmo quando as prevê, mas de modo não satisfatório; 
• promove a completude de um sistema de normas mediante um procedimento argumentativo 
no preenchimento das lacunas. 
Ao confrontarmos estas características com os dados coletados na Tabela 4, apenas o objetivo 
de "análise e interpretação da legislação" estaria enquadrado no modelo hermenêutico, com 
25,87%. Este percentual, entretanto, também refere-se ao modelo analítico, razão pela qual o 
modelo hermenêutico, embora tenha sido indicado por alguns pesquisadores, parece não ter 
sido o foco das escolhas medotológicas para as pesquisas em direito. 

4.1.3 Modelo empírico 

No modelo empírico, o ser humano é um ser dotado de funções, isto é, um ser que se adapta 
por contínua evolução e transformação, às exigências do seu ambiente e a ciência do direito é 
uma investigação das normas de convivência, estando a norma encarada como um 
procedimento decisório. 
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O modelo empírico, assim, deve ser entendido "[...] não como descrição do direito como 
realidade social, mas como investigação dos instrumentos jurídicos de e para controle do 
comportamento." (FERRAZ JÚNIOR, 1980, p. 87 e segs) 
As principais características do modelo empírico da ciência do direito são os seguintes, 
conforme o citado autor: 
• deve ser visto não como teoria sobre a decisão, mas como teoria para a obtenção da decisão; 
• não há ainda uma teoria da decisão jurídica (como ocorre nos modelos analítico e 
hermenêutico); 
• a decisão é um procedimento cujo momento culminante é um ato de resposta. Com ela 
podemos pretender uma satisfação imediata para o conflito, no sentido de que propostas 
incompatíveis são acomodadas ou superadas; 
• o ato decisório é visto como um componente de uma situação de comunicação entendida 
como um sistema interativo; 
• a ciência jurídica como teoria da decisão capta, assim, o problema da decidibilidade dos 
conflitos sociais como uma intervenção contínua do direito na convivência humana, vista 
como um sistema de conflitos intermitentes; 
• o direito pode ser concebido com um modo de comunicar pelo qual uma parte tem condições 
de estabelecer um cometimento (uma conseqüência) específica em relação à outra, 
controlando-lhe as possíveis reações; 
• a norma não é necessariamente a lei ou sentença, mas toda e qualquer intervenção 
comunicativa de um terceiro elemento, numa relação capaz de definir vinculativamente o 
cometimento entre as partes. 
Em que pese não ter aparecido com freqüência elevada, os dados apontaram a existência de 
pesquisas com base no modelo da teoria da decisão. Eles aparecem notadamente quando o 
objetivo das pesquisas foram: "propor mudanças (legislativas, nos institutos estudados, nas 
práticas observadas)" - 3,93% das respostas - já que neste modelo o ser humano adapta-se às 
transformações; "promover, com a pesquisa, efeitos externos e práticos" (3,00%) pois a 
ciência do direito deve dar fundamento aos processos decisórios concretos e "observar 
tendências" (0,92%), visto que os conflitos são intermitentes. 

5 Conclusões 

Foram entrevistados para a realização da pesquisa 313 profissionais da área jurídica cujo 
perfil pode ser descrito como advogados e servidores públicos, do sexo masculino e feminino, 
formado por jovens profissionais da área jurídica em virtude da idade e por terem concluído o 
curso nos últimos 5 anos, notadamente em instituições privadas de ensino. 
Dos dados levantados tem-se que, para aqueles que concluíram a graduação em direito, a 
metodologia não é tão importante na investigação empreendida para a elaboração da 
monografia de final de curso, que se confunde, muitas vezes, com as fontes da pesquisa 
utilizadas. Estas últimas configuram-se, no imaginário destes estudantes, a própria 
metodologia da pesquisa, sem necessidade de maiores aprofundamentos e discussões a 
respeito do assunto. Assim, a maior parte das monografias produzidas para a conclusão do 
curso sequer apresentam a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho. 
Quanto aos objetivos da pesquisa e os modelos da ciência do direito, as principais conclusões 
obtidas no referido estudo foram as seguintes: quando indicam a metodologia utilizada, a 
pesquisa desenvolvida na monografia de conclusão do curso é realizada de forma 
predominante sob o modelo analítico (46,66%). Nestes casos a ciência do direito aparece 
como uma sistematização de regras para a obtenção de decisões possíveis. Os modelos 
hermenêutico e empírico também são utilizados, mas em menor escala. A forma como são 
feitas as pesquisas em direito revelaram a imprecisão dos instrumentos metodológicos 
utilizados para apreensão da realidade, necessários para definição dos objetos de estudo do 
direito no momento contemporâneo. 
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RESUMO 
Este artigo empreende algumas considerações a respeito do ensino e do aprendizado, focando 
nas limitações impostas à atividade do docente nas faculdades e universidades de ensino 
jurídico brasileiro. O presente trabalho é fruto da experiência pessoal de magistério em 
escolas de ensino superior do Piauí e de pesquisa bibliográfica que aborda tais pontos. Sem a 
pretenção de traçar um panorama nacional, retratará apenas uma amostra e percepção da 
realidade do ensino jurídico superior brasileiro e propõe uma visão - que contraria o discurso 
comum vigente - que ao criticar a má qualidade do ensino jurídico privilegia as deficiências 
do docente. Centra-se a abordagem nas restrições e constrangimentos impostos ao docente 
pelo modelo positivista de ensino e pelas expectativas dos discentes, que não podem ser 
desconsiderados como obstáculo à formação do estudante, que não se limite ao aspecto 
técnico dos bacharéis, e possibilite uma graduação acadêmica humanista, ética e 
interdisciplinar, consentânea com o contexto contemporâneo do espírito científico – jurídico e 
do movimento neoconstitucionalista do Direito. Conclui-se pelo anacronismo e inadequação 
do perfil e comportamentos exigidos do professor do curso de direito e o modelo 
neoconstitucionalista vigente. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; MODELO 
POSITIVISTA; NEOCONSTITUCIONALISMO; INADEQUAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
This article attempts some thoughts about teaching and learning, focusing on the limitations 
imposed on the activity of teaching in colleges and universities in the Brazilian legal 
education. This research is the result of personal experience of teaching in schools of higher 
education of Piauí and literature that addresses these subjects. Without pretending to draw a 
national view, portray only one sample and perception of the reality of Brazilian higher legal 
education and proposes a vision, which contradicts the prevailing discourse, who criticize the 
poor quality of legal education focuses on the shortcomings of teachers. It focuses on the 
approach to the restrictions and constraints imposed by the positivist model of teaching 
education and the expectations of students, who can not be discounted as an obstacle to the 
formation of the student, not restricted to the technical aspect of the bachelors, and allows an 
academic degree humanistic, ethical and interdisciplinary approach, in line with the 
contemporary context of the scientific spirit - both legal and neoconstitutionalism law 
movement. It is anachronistic and inappropriate for the profile and the required behavior of 
the professor of law and the neoconstitutionalism current model. 
KEYWORDS: KEYWORDS: LEGAL EDUCATION; POSITIVIST MODEL; 
NEOCONSTITUTIONALISM; INAPPROPRIATENESS 
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INTRODUÇÃO 

  

Nas últimas décadas o estudo sobre os discentes e seus "direitos e necessidades" tem recebido 
maior atenção dos pedagogos. Os alunos, suas necessidades, limitações, importância no 
processo de ensino-aprendizagem e seus direitos, das mais diversas naturezas, estão sob foco. 
A crítica à qualidade do ensino é consenso entre todos, entretanto, as razões atribuídas ao 
problema são as mais diversas. 

Sobre o docente tem sido imposto um crescente rol de requisitos e responsabilidades a serem 
atingidos, além da imposição de um currículo obrigatório eminentemente burocrático pelas 
entidades públicas ligadas ao Ministério da Educação e pelas Universidades. Centra-se a 
"vigilância" sobre o professor, muitas vezes, vitimizando o aluno (consumidor) e restringindo 
a independência e liberdade de cátedra do professor, até porque as avaliações dos docentes 
são cada vez mais severas e no sentido de uma atuação concomitante de pesquisador/autor, 
caminhando em sentido oposto às feitas ao aluno. 

Enfatiza-se a formação técnica legalista do corpo discente do Direito, em detrimento de uma 
aprendizagem humanizada e útil à sociedade, descompassada com a nova roupagem do 
Direito Constitucional, com a positivação dos direitos fundamentais e o fundamento do 
ordenamento jurídico na dignidade humana. Ora, se por imposição constitucional, é um valor 
que alicerça todo o ordenamento jurídico, como o ensino jurídico pode ser dissociado de uma 
perspectiva ética e humanista? O modelo positivista de mera reprodução técnica do 
conhecimento estaria defasado diante da novel realidade, sendo dado relevante a ser 
considerado como causa da má qualidade da formação acadêmica. 

O presente ensaio científico é fruto da experiência pessoal de magistério em faculdades do 
Estado do Piauí e de pesquisa bibliográfica que trata do tema, o qual será apresentado da 
seguinte forma: inicia-se tecendo considerações sobre a atividade de ensinar; segue-se com 
uma meditação sobre o modelo de ensino jurídico positivista ainda vigente, perquirindo sobre 
sua adequação ao contexto do movimento do neoconstitucionalismo; apresenta-se uma 
meditação sobre o espírito científico e ensino jurídico numa perspectiva contemporânea, 
centrando-se na reflexão crítica sobre o ensino jurídico, elaborando-se as considerações finais. 

  

 
1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE DE ENSINAR 

  

A atividade constante de ter como trabalho o instrumento que possibilitará a aquisição da 
profissão ou área de especialização que cada aluno irá escolher (ou escolheu) não é simples e, 
sequer, encerra-se nos limites físicos de uma sala de aula ou do âmbito profissional. Professor 
parece policial, pai, mãe, padre. A identidade de professor acompanha o indivíduo no tempo e 
no espaço. O docente deve atuar com competência técnico-científica, ser pesquisador, ético, 
humanista, exercer uma "prática de ensino crítica e transformadora". Este professor quase 
"super herói" vai direcionar seus super poderes para alunos de que tipo? Submetidos a que 
requisitos de admissão e compromisso? 
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O desejo teórico de propagar as fontes legítimas dos saberes, na realidade, não ultrapassa as 
páginas dos manuais, salvo uma ou outra exceção. A globalização e as influências do 
neoliberalismo tentado no Brasil (e caberia dizer pulsante, disfarçadamente) ecoam: 
reducionismos, competitividade, individualismo, falta de ética e conformismo. 

Cobra-se coerência do educador, contudo uma relação coerente que permite um ambiente e 
atividade verdadeiramente gnosiológicos só existe quando a coerência é também exigida dos 
discentes. Se quem ensina aprende, quem aprende deve desejar apreender e mais. Se a 
educação deve ser emancipadora, os educandos devem desejar assumir esta postura de 
emancipação e arcar com as conseqüências desta. 

Arejando a atividade de ensinar através de suas práticas e obras Paulo Freire (2010, p.13) 
destaca a "questão da formação do docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-
pedagógica em favor da autonomia do ser dos educandos." 

Adverte Paulo Freire (2010, p.14) que a necessidade de eticidade da prática educativa, 
enquanto prática humana implica que "educadores e educandos não podemos, na verdade, 
escapar à rigorosidade ética", sendo a ética da "natureza humana, enquanto algo 
absolutamente indispensável à convivência humana" (2010, p.18), e condena o cinismo nas 
relações entre as pessoas e a irresponsabilidade ética. 

É prática comum os alunos faltarem à primeira aula, por considerarem que ela se limitará a 
"enrolação do professor", traduzida pelas apresentações pessoais e curriculares, do plano de 
curso, da metodologia de trabalho ou bibliografia. Um único ponto ainda desperta a atenção 
dos alunos neste primeiro contato: as avaliações. Preocupação que, na maioria das vezes, 
reveste-se no indizível pensamento "como serei o mais facilmente aprovado e me livrarei de 
sua disciplina", e não, "serei legitimamente testado para aferir se cumprimos nosso papel, ou 
seja, se existiu ensino-aprendizagem". 

A ausência dos alunos neste momento já começa a comprometer o trabalho do professor que 
sem a realização de um adequado diagnóstico preliminar não tem condições de planejar o 
processo de aprendizagem adequando às peculiaridades daquela turma. 

Percebe-se, como regra geral, que o corpo discente das universidades brasileiras não está 
consciente do novo nível de formação, que não se resume à técnica, que se deve exigir nos 
cursos superiores. No primeiro dia de aula pensam em alcançar com o menor esforço o 
último, que os separa da colação de grau e para isto não podem ser "atrapalhados" por 
professores comprometidos com teorias, incentivadores de questionamentos e atividades de 
pesquisas (estas que dão um trabalho inútil e afinal, já existe tanta coisa escrita, para que mais 
teorias se mal podemos decorar as que já existem?). Quanto ao método a ser adotado pelo 
docente Álvaro Melo Filho destaca que: 

Seja qual for o método aplicável ao ensino jurídico precisa ele ser informado e estar adequado 
ao estágio atual do desenvolvimento técnico e científico, pois deve orientar o processo ensino-
aprendizagem para a obtenção de produtos finais necessários à dinâmica e complexidade da 
vida contemporânea. Precisa, ainda, atender às exigências educacionais do momento histórico 
atual com o intuito de conduzir o aluno não só à solução de problemas jurídicos, mas também 
à solução de problemas da vida. Sua sistemática precisa consubstanciar-se no progresso 
científico e tecnológico atual das ciências pedagógicas, das ciências que estudam a 
racionalização e produtividade do trabalho, teorias psicológicas de aprendizagem, da 
motivação e formação do conhecimento que configurarão os princípios, normas e diretrizes 
adequados ao ensino jurídico. (1979. p.40). 
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 2 ENSINO JURÍDICO E MODELO POSITIVISTA: ADEQUAÇÃO DO MODELO AO 
NEOCONSTITUCIONALISMO? 

Atualmente, não se questiona que o ensino superior está mais acessível no Brasil; Contudo, 
permanece a crítica à qualidade do ensino, assim como a histórica preocupação de se 
"investigar a melhor maneira de estudar o Direito" (ENCARNAÇÃO, 1995, p.105), mas uma 
análise, de fato, crítica e menos individualista do problema, parte do questionamento das 
premissas, dentre elas, de quais os objetivos que o sistema vigente deseja atingir e de sua 
adequação aos anseios sociais e ao modelo constitucional instaurado em 1988. A Metodologia 
representa um: 

[...] dos instrumentos usados para se fazer ciência. É uma disciplina instrumental a serviço da 
pesquisa. Ao mesmo tempo que visa conhecer caminhos do processo científico, também 
problematiza criticamente, no sentido de indagar os limites da ciência, seja com referência à 
capacidade de conhecer, seja com referência à capacidade de intervir na realidade. (DEMO, 
2009, p.11). 

  

O método é de natureza instrumental, direcionado para alcançar um fim, e qualquer que seja o 
método será aplicado por um ser humano, "neste momento surge o principal complicador da 
questão: o elemento humano [...] a doutrina do método pelo método não é aceitável na medida 
em que praticamente coisifica um instrumento de trabalho." (SOBRINHO, 2000, p.71) Até 
mesmo, as propostas metodológicas devem carregar algum valor, considerar a realidade na 
qual incidirão e estar sujeitas ao improviso, à crítica, à criatividade e ao aprendizado pelo 
erro. Diante disto a "pureza" do método é inadequada ao docente, em especial, ao que leciona 
o Direito. 

Há muito está superada a polêmica quanto à cientificidade do direito e, para superá-la, a 
imitação da metodologia aplicada às ciências naturais teve papel relevante; contudo, 
atualmente, estudar as ciências sociais adotando o mesmo método se mostra defasado e 
compromete a função social da ciência contemporânea. O método das ciências sociais tem 
identidades e diferenças com o das ciências naturais, reconhecendo-se quatro gêneros de 
pesquisa segundo Pedro Demo (2009, p.13): teórica, metodológica, empírica e prática. Não se 
coadunando com o que se entende como científico, um conhecimento que não esteja sujeito à 
discussões e refutações. "Nada de dogmas" (DEMO, 2009, p.14). 

O Positivismo foi um movimento das ciências naturais que se reflete no campo do direito, 
ansiando cessar a polêmica acerca da cientificidade deste. Pode-se atribuir, segundo Pedro 
Demo (2009, p.155) quatro marcas ao Positivismo: regra do fenomenologismo (não admite a 
diferenciação entre essência e fenômeno), regra do nominalismo (conceitos servem, 
fundamentalmente, para indicar objetos concretos, desmerecidos por não serem observáveis 
em si mesmos), regra da neutralidade científica (os valores não trazem aptidão da constatação 
e devem ser afastados na consideração das escolhas, que devem ser racionais e neutras) e 
crença na unidade do método (identidade entre os métodos das ciências naturais e sociais, 
"pesquisa pura"). 

Nas salas de aula dos cursos de Direito as marcas do Positivismo se fazem ainda presente, e 
mais que isto, exigidas às vezes pelos próprios alunos, que requerem do professor aulas que se 
filiem à tradicional exposição dogmática, avessa aos debates e nas quais o aluno se sente mais 
confortável (seguro) adotando um comportamento passivo. 
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Deste modo, especificamente na Ciência Jurídica, o positivismo foi coroado pela Teoria Pura 
de Hans Kelsen, grande expoente do Século passado, cujos ensinamentos hoje ainda 
reverberam. Kelsen tinha pretensões de cunho epistemológico debruçando-se sobre o estudo 
do conhecimento das normas jurídicas, relacionando a ciência jurídica à teoria geral das 
ciências e tentando separar completamente, através de um corte epistemológico, o direito da 
política e do justo, e o objetivo do subjetivo. 

O Direito seria o Direito Positivo, autônomo cientificamente, não sendo pertinente ao Direito 
a questão valorativa da justiça, que estaria fora desse. A Teoria Pura pretende uma teoria 
objetiva do Direito e do Estado (monista), integrando a coação à essência de ambos, 
representando um marco, que repercute naqueles que acreditam que a cientificidade do 
Direito estará comprometida se houver a vinculação deste aos valores e a outros saberes, se o 
seu aplicador não se cingir aos códigos e à subsunção dos fatos sociais (dinâmicos) aos 
enunciados (estáticos) da lei, apesar da complexidade natural das relações humanas e, 
portanto, jurídicas existentes nas sociedades de todos os tempos, inclusive, nas ditas menos 
avançadas, pois, inerente é ao humano tal complexidade. 

A Teoria Pura restringe-se a conhecer, na condição de teoria realista, o que é o Direito (o 
cientista deveria se preocupar com a norma posta em si, apenas com o aspecto normativo) e 
não o que ele deve ser. Centra-se no Direito Positivo (teoria monista), contrapondo-se ao 
jusnaturalismo e à idéia de justiça e legitimidade, adotando uma postura de neutralidade 
axiológica de base empirista. Arnaldo Vasconcelos (2010. p.96) destaca a pretensão de 
autonomia da conservadora teoria, que "satisfaz-se com o mero conceito positivista de 
validade, que elege como critério máximo do Direito positivo". 

A superioridade da Teoria proposta por Kelsen está, em muito, alicerçada pela pretensão de 
cientificidade de sua construção, seu isolamento ideológico, pureza metódica, que conduziria 
a uma pureza da Ciência jurídica caracterizada pela neutralidade (corte axiológico) e 
definição restrita de seu objeto (corte epistemológico). Distancia a realidade social do Direito 
e designa a teoria como pura, separando o Direito de outras disciplinas, tais como sociologia, 
psicologia, política (pretendendo conferir autonomia científica ao Direito). Para tanto, Kelsen 
declara que "[...] pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 
estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental." (2006, p.1). Pelo que, "a teoria 
pura é, antes de mais nada, uma metodologia jurídica. Daí, também, sua feição 
metodológica."(VASCONCELOS, 2010, p.203). 

O Neoconstitucionalismo, firmado no final do século XX, representa a superação, de uma 
certa perspectiva, do Positivismo Kelseniano, consagrando o Estado Democrático de Direito, 
imprimindo ao texto constitucional uma carga normativa, axiológica, vinculante e de 
hierarquia superior. Consolida-se positivando os direitos fundamentais, imprimindo força 
normativa à Constituição e impondo aos que aplicam o Direito uma nova Hermenêutica 
Constitucional. Assim, a cientificidade pela neutralidade é uma impossibilidade no meio 
social e jurídico, diante dos ditames constitucionais. 

Neste contexto, no Brasil, o processo de constitucionalização e de democratização, a partir da 
vigência da Constituição Federal de 1988, operou-se verdadeira revolução no tratamento 
jurídico de algumas matérias, notadamente, na fundamentação na dignidade humana, no 
entendimento do direito à igualdade e na execução de políticas públicas efetivadoras dos 
direitos fundamentais. 

Com efeito, o constitucionalismo contemporâneo assinala a ocorrência de um processo de 
"filtragem constitucional" em todos os âmbitos do ordenamento jurídico, impõe a releitura de 
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conceitos, passando a Constituição à condição de norma jurídica central do Sistema, 
compondo os direitos fundamentais seu núcleo normativo, vinculando todos os poderes ao seu 
cumprimento. 

Neste contexto ganha relevo o estudo da dignidade da pessoa humana, noção imprecisa sujeita 
à interpretação sob diversos enfoques. Importante conhecer qual seja, atualmente, o conteúdo 
atribuído à dignidade humana, para delimitar seu âmbito de proteção, como "norma jurídica 
fundamental", como "eixo dos direitos do homem." (MALUSCHKE, 2007, p.1). Diga-se: 
eixo dos direitos dos homens. Modernamente, Immanuel Kant, a partir da análise da 
igualdade, aprofunda o estudo da dignidade, entendendo-a como capacidade de autonomia, 
oriunda da natureza humana racional e que impede qualquer tratamento do ser humano como 
um instrumento, como um meio, e não como um fim. (KANT, 1984). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 declara que o Estado Democrático de Direito 
instituído através dela, tem como um dos fundamentos (Art.1º, III) desse novo modelo de 
Estado, a dignidade da pessoa humana. Alinhando-se, assim, aos sistemas jurídicos inseridos 
na cultura do Direito Internacional dos Direitos Humanos e às Declarações Internacionais[1]. 

Diante da consagração da dignidade da pessoa humana, numa sociedade pluralista, e da teoria 
constitucional construída sobre as gerações dos direitos fundamentais, estes passam a ser 
essenciais para qualquer interpretação[2] de cunho jurídico, especialmente, "porque a 
interpretação jurídica não é exercida despretensiosamente, mas sim a partir de uma concretude 
sígnica, e com vistas a fins determinados [...]." (BITTAR, 2010, p.241) e mais, "A dignidade 
cumpre uma função de referencial vinculante para o processo decisório no meio social." 
(SARLET, 2009, p.19). 

Identifica-se a dignidade como um vetor de interpretação inafastável para os direitos 
fundamentais, inclusive quanto ao direito de igualdade entre homens e mulheres. 
(PISCITELLI, 2010). A dignidade vincula a interpretação judicial não podendo ser explícita 
ou implicitamente afastada por qualquer operador do Direito[3]. É um dado hermenêutico 
orientador para a resolução dos litígios pelo Poder Judiciário, convertendo-se em seu vetor-
interpretativo maior. 

Assim, o Direito numa sociedade plural não pode se manter indiferente aos valores, às 
desigualdades fáticas e às outras ciências; e muito menos, permanecer adstrito à garantia 
exclusiva de segurança jurídica. Considera-se "perda de tempo" criticar o Direito Positivo e, 
mesmo, os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. O conhecimento é concebido 
contemporaneamente como interdisciplinar, no sentido de complementar. (VASCONCELOS, 
2010, p. 142-143). 

A construção das ciências sociais não pode representar a aceitação de "produtos acabados, 
verdades definitivas, mas cultivar um processo de criatividade marcado pelo diálogo 
consciente com a realidade social que a quer compreender, também para transformar." 
(DEMO, 2009, p.14). 

A pretensão de uma Teoria científica pura no Direito, como demonstrado, não se sustenta, 
sequer fragilmente. Kelsen, ao não conceber a possibilidade de erro e do justo, e consequente 
eliminação do único recurso do qual o cidadão sua teoria, recai no terreno ideológico e na 
parcialidade, que, contraditoriamente, desejava evitar a todo custo. O Dogmatismo que 
anacronicamente predomina na Ciência do Direito se reproduz nas faculdades que apresentam 
a Ciência Jurídica como uma ciência peculiar, "cuja elaboração teórica se faria com base na 
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parte técnica, isto é, na norma, ao invés de, como ocorre nas demais ciências, a técnica se 
fazer a partir da teoria, como aplicação desta." (MARQUES NETO, 2001, p.213). 

  

Quanto à crise do ensino jurídico, reputa-se que a concepção do que é o Direito, de como deve 
ser o ensino jurídico e sua metodologia, as limitações institucionais e pessoais do docente 
devem ser consideradas, em conjunto, com as deficiências dos alunos e a influência dos 
apelos do mercado sobre as universidades. Centrar-se-á a presente análise nos primeiros 
aspectos citados. 

Contrariando a nova perspectiva constitucional, o estudo jurídico ainda é realizado 
privilegiando o aspecto instrumental, o concretizar as leis a partir da subsunção, 
desvalorizando os fins para os quais a "técnica" se destina. O ensino jurídico ainda permanece 
positivista e arredio a tudo o que represente metafísica (ENCARNAÇÃO, 1995, p.112). O 
direito é ensinado através de fórmulas quase matemáticas, "bizus" e reprodução de dogmas, à 
semelhança do catecismo religioso. 

Ao docente não é permitido ter personalidade, ideais e, muito menos, pensar criticamente. O 
mercado, as instituições de ensino e os próprios alunos cobram uma formação de práticos 
através de aulas dogmaticamente expositivas, afinal, existem muitas leis para decorar, não há 
tempo a perder com críticas ou questionamentos ao que está posto. Olvida-se que "a aula que 
só procura informar acaba por deformar". (MELO FILHO, 1979, p.13). A crise na qual o 
próprio homem está mergulhado ecoa na sociedade, no Direito e no ensino jurídico, e neste a 
crise é mantida e asseverada pelo conservadorismo e dogmatismo normativista que 
prevalecem no seio do pensamento jurídico, assim: 

O ensino jurídico não só reproduz as deficiências generalizadas do processo educacional, 
como ainda as agrava, visto que não só a metodologia didática usualmente empregada como 
também o conteúdo mesmo do conhecimento são apresentados dentro de uma perspectiva 
essencialmente dogmática, como se constituíssem autenticas verdades reveladas, diante das 
quais ao aluno não restaria outra opção senão a de aceitá-las do modo mais acrítico possível. 
(MARQUES NETO, 2001, p.209). 

  

O ensino no curso de Direito está "empobrecido pelo pragmatismo distorcido pelo sistema 
educacional" privilegiador do cumprimento de um currículo mínimo, de uma atitude passiva e 
acrítica do aluno e descomprometido com a pesquisa e com a formação cidadã 
(ENCARNAÇÃO, 1995, p.113). Existe uma verdadeira legalização do programa do curso 
jurídico pelo Conselho Federal de Educação, e a moderna textura social e do ordenamento, 
em sentido contrário, requerem criatividade e flexibilidade do profissional (FARIA, 1995). 

Na tradicional lição dos grandes mestres da Filosofia e da Introdução ao Direito, o Direito é 
fato, valor e norma, ligados de maneira indissociável. Desnaturando o que é jurídico o estudo 
tecnicista e axiologicamente indiferente centra-se exclusivamente na norma. O Direito nasce 
da complexidade das relações sociais e das tensões e litígios decorrentes das mesmas, 
convertendo-se num contra-senso a formação de profissionais que ignoram que irão 
desenvolver suas atividades jurídicas inseridos na heterogênea realidade social. 

A filiação epistemológica ao dogmatismo positivista, quanto ao ensino jurídico, "resulta numa 
visão estrábica do Direito, pois nenhum deles enfoca o problema jurídico dentro da estrutura 
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relacional concreta em que ele se gera e se desenvolve no espaço-tempo social." (MARQUES 
NETO, 2001, p.212, 213) O aluno deve ser instigado pelo docente para analisar os fatos 
sistematicamente, "estruturando-os adequadamente, depois de conhecê-los, valorá-los, 
hierarquizá-los [...]" (LEITE, p.24), desmistificando a idéia de que o Direito é um dado, uma 
ciência estática quando, em verdade, é dinâmico por essência. 

E, sem desconsiderar as exceções, aos professores que não se adstringem à dogmática 
tradicional e introduzem uma prática reflexiva e humanista são direcionadas críticas do tipo: 
Isso não vai cair na OAB ou no concurso professor, então porque estamos perdendo tempo? O 
senhor não sabe da lei nova, não está atualizado por isso está "enrolando" a aula hoje? Para 
que criticar a lei que já está em vigor ou o posicionamento do Supremo? Observações deste 
jaz integram o cotidiano deste tipo de docente, vale a advertência de que: "O professor que só 
descobre o Direito no código pode ser tudo, menos professor de Direito". (MELO FILHO, 
1979, p.14). 

 
3 ESPÍRITO CIENTÍFICO E ENSINO JURÍDICO- VISÃO CONTEMPORÂNEA 

Em descompasso com a síntese dialética inovadora do espírito científico contemporâneo está 
a filiação à Epistemologia Cartesiana. Pertinente a colocação de Gaston Bachelard de que 
"[...] todo homem, em seu esforço de cultura científica, apóia-se não sobre uma, mas antes 
sobre duas metafísicas e que estas duas metafísicas naturais e convincentes, implícitas e 
tenazes, são contraditórias." E, continua apontando que "a ciência é produto do espírito 
humano, produto conforme as leis de nosso pensamento e adaptado ao mundo exterior". 
Sendo assim, possui um aspecto objetivo e subjetivo, sendo a "filosofia da ciência uma 
filosofia que se aplica, ela não pode guardar a pureza e a unidade de uma filosofia 
especulativa". Seja qual for o ponto de partida da atividade científica, é preciso não olvidar 
que "toda aplicação é transcendência." (1968, p.11-13). 

Não se concebe uma teoria perene, porque os métodos não são perenes e "[...] um discurso 
sobre o método científico será sempre um discurso de circunstância [...] (BACHELARD, 
1968, p.121-122). "O método cartesiano é redutivo, não é indutivo." Através da redução 
provoca-se um falseamento da análise e um impedimento da expansão e desenvolvimento do 
pensamento objetivo. As relações de incertezas reais não podem ser ignoradas pelos 
cientistas, uma vez que conduzem à noção de que não existe análise absoluta. 

Longe está a época em que ingenuamente se supunha que poderia haver uma simplificação 
perfeita da complexidade da realidade. O moderno pensamento científico procura o 
pluralismo sob a identidade, inclui as dialéticas, agrega, e teorias monistas estão em 
descompasso com o tempo presente e do que se considera científico. A "[...] síntese física está 
subentendida pela síntese metafísica da coisa e do movimento". (BACHELARD, 1968, p.124 
e 125) Não se pode fragmentar para conhecer sem ignorar o fato de que a realidade é um todo 
dinâmico, não existem naturezas simples e absolutas, e fragmentação não traduz a 
complexidade do fenômeno completo. 

O novo espírito científico não se afasta da dúvida prévia e nem se satisfaz exclusivamente 
com as regras cartesianas, compreende que há uma "espécie de ambigüidade essencial na base 
da descrição científica [...] Afinal, o fenômeno é um tecido de relações" (BACHELARD, 
1968, p.126,130), ainda mais adequada esta observação quanto ao fenômeno jurídico. Desde o 
século XVIII, o objetivo da ciência vai além de compreender o mundo, no sentido de tentar 
modificá-lo como adverte Arnaldo Vasconcelos (2006, p.71) "a ciência deixou de ser 
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atividade apenas descritiva e explicativa dos fatos e fenômenos da realidade natural ou 
social." Neste sentido, pertinente o alerta de Hilton Japiassu (1992, p.138), segundo o qual: 

Os pesquisadores devem responsabilizar-se pelas conseqüências que suas descobertas poderão 
ter sobre a sociedade; que eles precisam tomar consciência de que, na vida da ciência, há duas 
séries de força atuantes: as forças externas, que correspondem aos objetivos da sociedade; e as 
forças internas, que correspondem ao desenvolvimento natural da ciência; portanto, precisam 
tomar consciência de que a ciência está cada vez mais integrada num processo social, 
industrial e político. 

  

O físico brasileiro de maior prestígio internacional na atualidade, Marcelo Gleiser, em artigos 
periodicamente publicados no Brasil e no exterior afirma que o conhecimento científico é 
multidisciplinar e em seus livros, como no recente "Criação Imperfeita" mistura ciência, 
religião, filosofia, etc. E "a ciência avança à medida que novas teorias suplantam (ou 
complementam) suas antecessoras." (GLEISER, 2010, p.310). 

Destaca que os grandes avanços da ciência se dão quando há uma junção, uma mistura de 
disciplinas. Não se coaduna com o moderno espírito científico a busca de pureza e sim de 
complementação de vários saberes. Mesmo a ciência, que antigamente era dita como exata, se 
desenvolve dentro de um contexto cultural da sociedade. "A criatividade da natureza se 
expressa através da diversidade, e não da unidade por trás de tudo." A vida é muito mais 
resultado de imperfeições e assimetrias do que fruto de uma evolução contínua e de um 
padrão matemático, simétrico. (GLEISER, 2010, p.304). Se os Físicos não ignoram este dado, 
não há porque os cientistas do Direito trilharem caminho oposto. 

Nos cursos de direito ainda predomina a metodologia de ensino positivista, considerando esta 
como aquela que "[...] toma-se a formação científica como treinamento do sujeito com vistas 
a adotar certo tipo de comportamento e a dominar certos instrumentais, que possibilitem a 
captura objetiva da realidade, assim como ela é". (DEMO, 1985, p.105). Os alunos de direito 
são treinados para decorar as normas e dominar técnicas processuais, e não ensinados para 
interpretar, criticar, conhecer o porquê de uma norma específica disciplinar, uma matéria de 
determinada maneira e não de outra, isto é, são "educados" aos moldes positivistas 
conservadores, como exposto. 

Dos bacharelados em Direito graduam-se decoradores de leis sem formação crítica e ética. 
Como considerar bem sucedido, do ponto de vista científico e social, um sistema educacional 
que admite bacharéis desumanizados e alheios à realidade social sobre a qual irão atuar? A 
propósito: "[...] o Direito não pode ser apenas método, processo, mas necessita de se 
preencher materialmente, substancialmente." (ENCARNAÇÃO, 1995, p.119) 

O neoconstitucionalismo é um sistema aberto e tem como uma das características o uso 
normativo de conceitos indeterminados que requerem a atuação de intérpretes adequadamente 
preparados, não só do ponto de vista técnico, mas dotado de conhecimentos 
multidisciplinares, consciente da realidade econômica e política, além dos valores e fins 
perseguidos por uma dada sociedade. 

Contudo, as universidades preparam seus alunos em sentido oposto, transformando-se em 
"drive-thru de fast foods", ou seja, os alunos almejam graduar-se, passando pelos bancos da 
sala de aula, estudando o mínimo de tempo possível, recebendo o conhecimento de uma 
maneira mais simples, direta e rápida, superficialmente "alimentados" através do aprendizado 
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"enlatado", conduzido através de "receitas prontas" apenas o que interessa para a saciar a 
fome de colação no mercado de trabalho. As universidades "parecem transformar-se cada vez 
mais em escolas profissionais destinadas a produzir funcionários, técnicos de todos os níveis, 
esquecendo-se de sua missão de formar inteligência, de promover, inventar ou reinventar a 
cultura no seio de um mundo que se desfaz e refaz." (JAPIASSU, 1983, p.41). 

Ao educador são impostos limites e metas suficientes para cumprir o seu papel neste sistema: 
formar mão de obra técnica, especializada para atender as demandas do mercado. Entretanto, 
como adverte Hilton Japiassu (1983, p.42): 

O educador não pode ser cúmplice desse tipo de obscurantismo pedagógico que consiste em 
adequar não somente o conteúdo, mas também a forma de seu ensino, às palavras de ordem 
do mercado de trabalho, do rendimento da produtividade, da eficácia do domínio da ação, da 
transformação das necessidades em conhecimento [...] este analfabetismo transcendente 
constitui uma das formas mais nocivas do niilismo contemporâneo, sem abertura de espírito e 
sem um sentido agudo da realidade humana. 

  

Ao observar o currículo do curso de direito constata-se que mais de 80% das disciplinas são 
de cunho técnico, existindo algumas poucas que permitem a formação de um sujeito crítico e 
pensante, concentradas nos dois ou três semestres iniciais do curso. Chamando atenção para 
necessidade de flexibilizar o currículo e atualizar o ensino jurídico ao progresso científico, 
José Eduardo Faria (1995, p.101) destaca "a importância da reflexão metodológica e o alcance 
de uma hermenêutica crítica e sensível às tensões inerentes a uma sociedade heterogênea e 
contraditória." 

O conhecimento a ser transmitido ao discente deve ser instrumental e reflexivo, isto é, 
diferente do rígido modelo curricular de inspiração positivista que atualmente se impõe e 
aprisiona o docente, que mais parece um administrador de programas de disciplinas e exímio 
aplicador de rígidas e padronizadas avaliações. A universidade deveria ser: 

[...] centro elaborador da cultura, centro que qualifica e "competentiza" os indivíduos, 
certamente, mas que seja capaz de situar as competências dentro de um conjunto cultural mais 
vasto [...] cada vez mais estou convencendo-me de que o papel do educador não consiste tanto 
em ser um homem de ciência, um perito em sofisticadas técnicas de psicologia experimental, 
um exímio malabarista em métodos pedagógicos, quanto em ser alguém realmente capaz, 
antes de tudo, de realizar uma obra humana cujo valor ou não-valor escapam à competência 
do saber analítico e experimental [...]. (JAPIASSU, 1983, p.44, 45). 

  

CONCLUSÃO 

  

A metodologia do ensino jurídico não pode ser dissociada da compreensão da revolução 
hermenêutica, desencadeada pela Teoria dos Direitos Fundamentais, uma vez que, neste 
panorama, foi asseverada a importância da concretização dos direitos e da retomada da 
esperança de construção da sociedade justa, igualitária e solidária profetizada pela 
Constituição Federal de 1988. 
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As instituições de ensino jurídico no Brasil devem superar o paradigma positivista, 
readequando a metodologia de ensino, o currículo, os métodos de avaliação e as exigências 
que imputam aos docentes e aos discentes à nova realidade. Em especial, ao docente do curso 
de Direito deve ser garantida a autonomia, fomentadora da conscientização do aluno-cidadão 
de que o Direito não é um mero instrumento dotado de um conjunto de técnicas, neutro 
axiologicamente, mas sim, uma Ciência direcionada para a sociedade e para a resolução justa 
de seus conflitos. 

O Neoconstitucionalismo exige a recuperação dos valores no Direito e a instauração de um 
ensino jurídico multidisciplinar, no qual o Direito não se reduz à moldura da norma enquanto 
um "dever ser" direcionado à conduta. Nesta ambiência, cabe instaurar o exercício de uma 
epistemologia crítica e contempladora de um processo de ensino-aprendizagem dialético 
formador de intérpretes. A Ciência pura, a verdade e o conhecimento puro são dogmas e, 
podem servir para a seara religiosa, mas não para o cientista do Direito. Conhecimento sem 
valor é irresponsável e perigoso; nada menos científico do que defender a verdade e a pureza 
da ciência e de uma teoria jurídica. 

Um ensino que supervaloriza a metodologia dogmática e está voltado para satisfazer os 
anseios do mercado, ao invés da construção de um cidadão crítico inserido numa sociedade 
democrática, macula de incoerência sua existência. Não é concebível manter os alunos-
cidadãos indiferentes, e se furtar da missão de preparar futuros profissionais para lidarem com 
a estreita vinculação entre o Direito, o poder, a política, a moral e os interesses econômicos. A 
educação que é tratada como mercadoria de consumo e se intitula técnica, neutra e livre de 
ideologias, já representa uma postura ideológica e, diga-se, extremada e política. 
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[1] A exemplo, Pacto de São José da Costa Rica, Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, Carta Social Européia, Convención sobre los derechos 
políticos de La mujer. 

[2] "No atual Estado de Direito, pode-se concluir, então, que o juiz não está submetido à 
literalidade da lei, mas, também, não pode atuar à margem de qualquer vínculo, já que, na 
medida em que cria direito, deve permanecer dentro dos limites que a correta compreensão e 
interpretação da norma, na sua aplicação em um caso concreto, lhe impõe." (LOPES, 2001, 
p.92). 

[3] "É, portanto, norma semanticamente vinculativa da decisão judicial, das ações 
administrativas de Estado a ser lida e interpretada ao lado das demais previsões 
constitucionais, e infraconstitucionais, que lhe dão a feição mais específica para a discussão 
de cada matéria. Lê-se este princípio ao lado da norma de direito positivo que se quer aplicar 
ao caso concreto, e é do balanço e do equilíbrio do princípio com a norma positiva que surge a 
conjugação suficiente para a avaliação do caso concreto." (BITTAR, 2010, p.252). 
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CONTRA A CRISE DO ENSINO JURÍDICO: UMA PROPOSTA DE 
ABORDAGEM EMPÍRICA DO DIREITO. 

 
AGAINST THE CRISIS OF LEGAL EDUCATION: AN EMPIRICAL APPROACH OF 

THE PROPOSED LAW. 
 
 
 

JOANA MARTA ONOFRE DE ARAUJO 
 

RESUMO 
O presente artigo parte da constatação de que o ensino jurídico passa por um momento de 
crise, uma vez que os bacharéis em Direito estão cada vez mais desqualificados, técnica ou 
moralmente, para o exercício satisfatório da profissão. Sendo assim, apresenta-se uma 
proposta de agregação de conteúdo prático aos cursos jurídicos, através de uma abordagem 
empírica do Direito, como o objetivo de estimular não somente a técnica jurídica, mas 
também a eticidade e a formação autônoma dos alunos. Embora o Curso de Direito exija o 
estudo criterioso das Teorias, imprescindíveis para a própria prática jurídica, o aluno deve ter 
contado, ainda enquanto acadêmico, com a realidade social. Para isso, serão analisadas 
técnicas de abordagem empírica do Direito, tais como a iniciação científica, o estudo de caso 
concreto em grupo, a pesquisa jurisprudencial, visitas às instituições jurídicas, a 
implementação de Oficinas e Clínicas de Prática Jurídica por parte das Universidades. Todas 
essas técnicas, bem como outras metodologias não apreciadas, não são auto-suficientes, 
dependendo do elemento humano para o seu êxito. Contudo, se bem administradas, podem 
contribuir para uma formação jurídica mais adequada às demandas da sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: CRISE DO ENSINO JURÍDICO; TEORIA; PRÁTICA; 
ABORDAGEM EMPÍRICA; METODOLOGIAS. 
 
ABSTRACT 
This article begins with the observation that the legal education is going through a time of 
crisis, since the law graduates are increasingly unskilled, technical or morally, for the 
satisfactory performance of the profession. Thus, it presents a proposal of adding content to 
practical law courses through an empirical study of law, as the goal of stimulating not only 
legal expertise but also the ethics and the formation of autonomous learners. Although the 
study of law requires the careful study of theories, essential to their own legal practice, the 
student must be counted, even as a scholar with social reality. For this, techniques will be 
reviewed empirical study of law, such as undergraduate research, the study group in this case, 
the jurisprudential research, visits to legal institutions, the implementation of Workshops and 
Clinics by the Legal Practice University. All of these techniques and other methods not 
appreciated, are not self-sufficient, depending on the human element to their success. 
However, if well managed, can contribute to a more appropriate legal training to the demands 
of society. 
KEYWORDS: THE CRISIS IN LEGAL EDUCATION; THEORY; PRACTICE; 
EMPIRICAL APPROACH; METHODOLOGIES. 
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Introdução 

Hodiernamente, as críticas ao ensino jurídico já ultrapassaram as fronteiras acadêmicas e 
permearam a sociedade como um todo. Não são raras as matérias jornalísticas que estampam 
tais problemas, como por exemplo, o alto índice de alunos reprovados no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil, a ausência de profissionais aptos a serem aprovados em concursos 
para cargos de alta envergadura, a ineficiência do Poder Judiciário, advogados, juízes e 
demais operadores do direito envolvidos em corrupções banais, que desmoralizam e 
amesquinham uma ciência que é secular, indispensável para o convívio social harmonioso e 
pacífico. 

Seria legítimo acreditar que a raiz todos esses problemas está na natureza do homem, que 
historicamente é mal? Desde Maquiavel a Marx, passando até mesmo pelos pensadores 
modernos, é comum justificar tudo isso na maldade humana. 

Propondo uma reflexão diversa, o presente trabalho objetiva demonstrar que o ensino jurídico 
também tem a sua parcela de contribuição para o problema que se coloca. Em verdade, a 
formação da grande maioria dos juristas não está adequada às necessidades sociais, e isso se 
dá, muitas vezes, por falhas no método de ensino. 

Analisando a matriz curricular de variadas faculdades de Direito[1], percebe-se que, em geral, 
os cursos estão estruturados basicamente por disciplinas teóricas, sendo que as disciplinas 
práticas ofertadas são a minoria. A partir dessa constatação, percebe-se que o professor 
desempenha um papel fundamental na formação do jurista, uma vez que é seu mister não só 
ensinar o conteúdo teórico preestabelecido, mas sobretudo, aliar esta teoria à prática, 
permitindo que o aluno aprenda e desenvolva as suas atividades profissionais de forma 
autônoma e responsável. 

Ao "praticar" o Direito junto aos alunos, o professor também ensina a ética jurídica, ou seja, 
as regras de conduta, o modo como o futuro profissional deve se comportar diante da 
sociedade e das instituições em face das diversas situações que lhe são apresentadas, 
permitindo uma formação mais humanista e crítica. 

Nesse intuito, inicialmente, o trabalho destaca o Direito como uma ciência social aplicada, 
uma vez que busca "resolver problemas suscitados pela prática social" (MONTEIRO, 2001, p. 
44). Demonstrado que a intervenção prática é a própria razão de existir do Direito, analisa-se 
em que medida os alunos estão sendo preparados para enfrentar os problemas a que serão 
submetidos no seu dia a dia profissional, qualquer que seja a carreira que abracem. Nessa 
perspectiva, propõe-se um estímulo ao empirismo, de modo que as teorias devem estar aliadas 
à prática para que o aluno possa compreender corretamente o espírito do direito. Adiante, 
destaca-se a necessidade de reconstrução dos conhecimentos jurídicos. O professor deve estar 
disposto a levar o aluno à superação do senso comum e dos preconceitos que giram em torno 
do mundo jurídico, eliminando falsos conceitos e perspectivas éticas não adequadas à 
realidade social. Por fim, serão expostas algumas experiências bem sucedidas que permitem o 
professor levar a prática à sala de aula, mesmo nas disciplinas extremamente teóricas. 

Através das idéias apresentadas, pretende-se contribuir para uma melhor formação do aluno 
de direito, que deve agregar conteúdo prático e ético ao seu saber jurídico teórico. 

  

•1.           O Direito como ciência social aplicada - necessidade de estímulo ao empirismo 
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É interessante não afastar-se da idéia de que o Direito é uma ciência social aplicada.  É 
ciência social porque explora os fatos sociais, as relações dos homens entre si. É uma ciência 
aplicada porque, inegavelmente, o operador do direito utiliza seus conhecimentos em 
situações práticas, seja regulamentando relações sociais, seja prevenindo ou solucionando 
conflitos. Em épocas de judicialização da política[2], mais do que nunca, é gritante a 
influência do direito na vida em sociedade. 

Nesse sentido, são válidas as considerações de Geraldo Tadeu Moreira (2001, pág. 44): 

"O direito é dito então uma ciência social aplicada na medida em que a intervenção prática é, 
para ele, sua própria razão de ser. Se não for para regular as condutas e para dar solução aos 
problemas concretos dos seres humanos, não há porque existir um Direito". 

Nesse aspecto, o estudante deve preocupar-se, mais do que em algumas outras ciências, em 
aplicar os seus conhecimentos a situações práticas, devendo ser formado e capacitado para 
resolver problemas reais dos seus semelhantes. 

Ocorre que não parece ser esta a realidade da grande maioria dos operadores do Direito. Os 
altos índices de reprovação no Exame da Ordem de Advogados do Brasil por si só já retratam 
a realidade do ensino jurídico no Brasil. Apenas cerca de 20% (vinte por cento)[3] dos 
formandos estão minimamente habilitados para o exercício da profissão. 

Desses vinte por cento que são aprovados, questiona-se: quantos estão realmente preparados 
para atender às demandas sociais de forma satisfatória? A descrença generalizada na justiça 
que assola a sociedade não faz crer que todos os aprovados no exame de ordem estão 
preparados técnica ou moralmente para o exercício da profissão. 

Trata-se de um fato social merecedor de uma maior reflexão. Certamente, algo deve mudar e a 
proposta mais adequada parece ser a de estímulo à prática jurídica. Inolvidável que o curso de 
Direito é fundamentado em teorias. Em geral, o primeiro contato do recém-ingresso na 
universidade ocorre com as disciplinas epistemológicas, através das quais irá descobrir o 
próprio objeto da ciência jurídica, bem como conhecerá os conceitos e as definições que 
nortearão a aplicação das normas jurídicas. Não há como ser diferente. 

Todavia, se para as ciências em geral, é necessário aliar teoria e prática, o que esperar da 
ciência jurídica? Pode-se tomar como lição as palavras de Pedro Demo (2000, p. 20) no 
sentido de que "os dois termos necessitam um do outro, teoria que finalmente nada tem a ver 
com a prática, também não é teoria de coisa nenhuma, e prática que não retorna à teoria 
jamais se renova". 

Essa necessidade se acentua no campo do Direito. A subsunção dos fatos às normas não se 
satisfaz com um conhecimento meramente teórico, exigindo questionamentos relacionados 
aos fatos reais. Em outras palavras, o bom operador do direito deve conhecer muito bem as 
teorias, mas, sobretudo, deve saber onde aplicá-las, e até quando não aplicá-las, o que só será 
possível se desenvolver o senso crítico de questionamento. 

Nesse sentido, Moreira (2001, p. 46) explica que o Direito pode ser visto externa e 
internamente. Ou seja, pode-se apreender o fenômeno jurídico: 

"segundo dois procedimentos interdependentes e sucessivos: primeiro, compreende-se o 
discurso jurídico por seu funcionamento interno, seus princípios, seus conceitos, seu 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8900



raciocínio; em seguida, explica-se o discurso jurídico em suas relações externas com 
fenômenos do seu ambiente". 

É nesse ponto que o professor deve exercer um papel diferenciador na formação dos alunos. 
Ora, se as universidades optam por privilegiar as disciplinas teóricas na matriz curricular dos 
seus cursos, como fazer para que esses alunos tenham contato com as relações externas do 
direito, em especial, com a sociedade e as instituições, e as suas respectivas demandas? 

Fica a cargo do educador estimular a criticidade do formando, pondo-o em contato com a 
prática, e isso deve ocorrer através de um estímulo ao empirismo[4] no ensino jurídico. É 
importante ressaltar que não se defende uma idéia puramente empirista da ciência jurídica, 
fundando o aprendizado unicamente na observação e na experimentação. Em verdade, o 
modelo de ciência moderno funda-se na aliança do racionalismo com o empirismo. Os 
empiristas diziam que o homem só sabia o que podia experimentar. Para a epistemologia 
precisar haver teoria para fazer o experimento. 

Nesse sentido, são valiosas as conclusões de Popper (1982, p.55), no sentido de que: "não há 
"fontes últimas" do conhecimento. Toda fonte, todas as sugestões são bem vindas; e todas as 
fontes e sugestões estão abertas ao exame crítico". 

O que se pretende é acrescentar sentido prático ao ensino jurídico, para que se possa falar em 
uma melhor formação do jurista, levando em consideração que nenhum tipo de abordagem é, 
por si só, suficiente. 

É imprescindível que o aluno apreenda bem a teoria, mas o empirismo deve complementar o 
processo de compreensão da realidade jurídica, na medida em que, ao deparar-se com as 
situações práticas, ainda que hipotéticas, o aluno perceba-se como o responsável pela solução 
da controvérsia jurídica que lhe é posta, sendo induzido a agir e a raciocinar de maneira 
autônoma. Isso lhe garantirá uma aprendizagem mais substancial, além de estimular a 
dialética de idéias e interesses opostos. 

•2.           Reconstrução crítica do conhecimento - superação do senso comum para 
alcançar a formação ética  

No campo no Direito, o aprender não se satisfaz apenas com o acúmulo de conhecimentos 
intrínsecos ao sujeito, mas sim exige que o formando esteja apto a fazer algo, no caso, esteja 
apto ao exercício da sua profissão. 

Esta aptidão não se restringe ao saber técnico, o que seria plenamente comprovado através de 
uma abordagem meramente teórica, seguida de testes objetivos de conhecimentos, como se o 
Direito fosse uma ciência exata. 

Diametralmente oposta é a realidade jurídica: o apreender jurídico exige criticidade e 
eticidade. O conteúdo do Direito muda, transforma-se, na exata medida que evolui a 
sociedade. Basta um exemplo para constatar tal afirmação: na década de 70, o Brasil sequer 
admitia o divórcio[5], enquanto que, atualmente, as próprias instituições públicas não só 
reconhecem efeitos jurídicos, como também protegem as relações homoafetivas[6]. 

Além disso, a descrença em uma justiça verdadeira, eficaz e proba já está enraizada 
culturalmente na sociedade, e não raras vezes é essa a idéia que permeia a mente do próprio 
estudante de Direito. O professor, neste aspecto, deve assumir o seu papel de cientista, 
comprometendo-se com a superação do senso comum. Embora pareça ser esta a tarefa mais 
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difícil, cabe ao educador, sobretudo, ao jurista, descobrir métodos de ensinar as regras éticas 
que devem nortear a conduta profissional dos futuros profissionais. 

É na universidade que se encontra o terreno mais límpido, neutro e objetivo para que o aluno 
incuta em sua mente noções de responsabilidade e de probidade, ainda que, inevitavelmente, a 
mídia e o relacionamento com os seus pares tendam a desvirtuar esses propósitos. 

É o que diz Paulo Freire em suas valiosas lições (2001, p. 79): "Ninguém nasce feito. Vamos 
nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte". Esse pensamento já era 
defendido por Locke, para quem a mente humana é uma tabula rasa, um "papel em branco", 
onde nada está escrito. 

Sendo assim, uma mera pretensão de transmissão de conteúdos teórico-jurídicos deve ser 
abandonada por algo de superior dimensão: o professor deve propor a reconstrução do saber 
jurídico. Reconstruir significa não só adicionar conhecimentos, mas também eliminá-los para 
poder superá-los. É nesse sentido que leciona Paulo Freire (2005, p.22): "...ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção". 

Demonstrar-se-á a seguir como estas possibilidades de construção do conhecimento podem 
ser implementadas ao longo dos cursos jurídicos, através de metodologias que podem ser 
disponibilizadas na sala de aula. 

  

•3.           Métodos para uma abordagem empírica na sala de aula 

  

Constatada a necessidade de aliar a teoria à prática jurídica, convém pensar em métodos para 
a consecução desse objetivo. Cada dinâmica apresentada revela-se um caminho que pode ser 
seguido para a reconstrução do conhecimento. 

Todos os métodos, isoladamente ou em conjunto, buscam colocar o aluno defronte das fontes 
basilares do saber jurídico: a lei, a doutrina e a jurisprudência, instrumentalizando aptidão do 
estudante para a pesquisa jurídica. Como expõe Sobrinho (2000, p. 68), "os estudantes 
precisam saber o que diz a lei. Mas é preciso que saibam igualmente o que pensam os 
doutrinadores e os aplicadores do Direito." 

É o que será analisado a seguir. 

  

3.1. Iniciação à pesquisa científica 

Contemporaneamente, a pesquisa científica não pode deixar de ser concebida como uma 
forma de aproximação do aluno à comunidade, ou seja, à realidade social. Além disso, há o 
outro lado da mesma moeda, já que o crescimento da sociedade é estimulado através das 
pesquisas científicas. 

A educação superior passa a reconhecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
como forma de levar o aluno a realizar suas potencialidades físicas, morais, espirituais e 
intelectuais (TRINDADE: 2009, pág. 11). 
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Sendo assim, é louvável a iniciativa do professor que apresenta ao aluno o universo científico, 
cujas possibilidades podem ser demonstradas coerentemente na sala de aula. O educador 
poderá estimular pesquisas de campo associadas a pesquisas teóricas, seguidas da elaboração 
de artigos científicos ou da participação do aluno em encontros científicos. 

Ao pesquisar e, em seguida, ao elaborar a síntese do seu trabalho científico, o conhecimento 
estará sendo reconstruído. Nesse sentido, Pedro Demo (2000, p. 20) defende que: 

Pesquisa é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como 
procedimento de aprendizagem (princípio científico e educativo), sendo parte integrante de 
todo processo reconstrutivo de conhecimento. 

Trata-se, portanto, de um estímulo ao conhecimento empírico do aluno de direito, o que 
contribuirá concretamente para sua melhor formação. 

3.2. O critério da autoridade - o "expert". 

A ciência jurídica é bastante ampla, permitindo ramificações e especializações nas mais 
diversas áreas. Embora a universidade tenha que preocupar-se com uma formação generalista 
nos primeiros semestres, para que seus alunos tenham uma noção geral de quase todos os 
ramos do direito, inolvidável que o aluno deve buscar sua especialidade naquilo que mais lhe 
afeiçoa. 

E este caminho torna-se muito mais fácil e seguro quando o aluno é apresentado às diversas 
disciplinas jurídicas através de professores que detenham reconhecido saber jurídico 
naquela(s) área(s) específica. 

O que se quer dizer é que, para aproximar a teoria da prática, é fundamental que o professor 
da disciplina tenha autoridade para ensinar aquele conteúdo, por vivenciar no seu dia-a-dia 
profissional a materialização daquele direito, a concretização das normas jurídicas sobre os 
fatos sociais. 

Assim, advogados, juízes e promotores penalistas estão habilitados para ensinar as disciplinas 
teóricas e práticas relacionadas ao Direito Penal, pois convivem diariamente com o processo 
penal, com a aplicação das penas e com as inovações que alcançam sua área profissional. 

São estes profissionais os mais preparados para transmitir aos alunos suas experiências de 
vida, dando exemplos éticos e morais de como os futuros profissionais devem se portar diante 
dos envolvidos na lide penal, sobretudo perante as instituições. São eles os reais conhecedores 
da realidade fática e dos seus vícios. Ademais, existem peculiaridades procedimentais na área 
penal que facilmente escapam do conhecimento de eventuais professores que laboram em 
outras áreas jurídicas. 

Antes de continuar, imperioso um esclarecimento. Não se quer dizer que o professor de 
Direito não pode ter dedicação exclusiva à área acadêmica ou que, o que assim o faz, tem 
menor valor. Pelo contrário, como já afirmado, não existe prática sem teoria. Os professores 
dedicados exclusivamente ao ensino são fundamentais para o ensino epistemológico. 
Contudo, algumas disciplinas exigem, incontestavelmente, maior percepção prática do que 
outras, e nesse caso, é desejável que o professor tenha autoridade na especialidade que irá 
ministrar a aula. É o caso das disciplinas processuais, Direito Penal, Direito Tributário, 
Direito Trabalhista, etc. 
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Acerca do critério da autoridade para a ciência, Pedro Demo (2000, p.38) reconhece que, 
embora "considerado espúrio por critérios formais, sempre comparece de alguma forma à 
cena, mesmo entrando como regra pela porta dos fundos". Para o autor, teoricamente, todo 
argumento científico deve ser levado em consideração pelo seu conteúdo, pelo seu valor, e 
não pela "fama de quem o formula". Contudo, a despeito desta situação ideal, não se pode 
deixar de levar em consideração o valor que o pronunciamento de uma autoridade tem. 

Por óbvio, o sentido de "autoridade" não deve levar o aluno a aceitar aleatoriamente todo o 
conteúdo posto, como se não houvesse o que discutir ou criticar, simplesmente porque foi dito 
por um "expert". Não se defende aqui o ensino dogmatizado do Direito. Como alerta 
Agostinho Ramalho Marques Neto, tal atitude perante o processo de ensino faz com que este 
falhe em sua meta principal, que é o desenvolvimento do senso crítico, do pensar autônomo. 
O que se quer é que o aluno explore o mérito profissional do educador, extraindo de suas 
aulas o maior conteúdo jurídico e fático social possível. 

3.3. Estudo de Caso Concreto em Grupo - conclusões relatadas. 

Acolhendo as lições de José Wilson Ferreira Sobrinho (2000, p.66), já se sabe que "as teorias 
necessitam ser postas à prova empírica. É preciso saber se elas funcionam, como funcionam, 
onde não funcionam. A concretude experimental da teoria é absolutamente necessária para 
que o conhecimento científico se complete." 

Assim, para uma adequada assimilação do conteúdo teórico transmitido nas aulas expositivas, 
o professor deverá submeter os alunos à análise e resolução de casos práticos. Com objetivo 
de estimular o debate, a crítica e o desenvolvimento da retórica do aluno, o professor poderá 
dividir a sala em grupos, para que cada grupo dialogue a melhor forma de solução dos 
conflitos apresentados. 

No momento da discussão, utilizando-se dos avanços tecnológicos modernos, é recomendável 
que os alunos tenham acesso à doutrina e à jurisprudência, para que possam fundamentar de 
forma substancial os argumentos explanados. 

Será a oportunidade ideal para testar a teoria apresentada pelo professor, pondo-a em prática 
através do cotejo doutrinário e jurisprudencial. Os alunos pesquisarão se os juízes e Tribunais 
estão aceitando ou refutando a teoria apresentada, concluindo conjuntamente acerca da 
solução mais adequada à lide. Cada grupo fará um relatório e, ao final, os relatórios serão 
comparados, sendo certo que divergências entre os grupos hão de surgir. Caberá ao professor, 
ao final, sistematizar os argumentos expostos, orientando os alunos acerca da melhor forma de 
conduzir a problemática. 

Embora o estudo em grupo seja bastante questionado contemporaneamente, por 
potencialmente gerar certa desigualdade de participação e esforço por parte dos seus 
participantes, suas desvantagens não alcançam suas vantagens, que são inúmeras. 

Exemplificando, o aluno será estimulado a pensar autonomamente. Irá testar a teoria 
assimilada ao caso concreto, correndo o risco de acertar ou de errar, caso a solução apontada 
se coadune com a tendência jurisprudencial ou não. Trata-se de um processo de aprendizagem 
válido e muito eficaz para todas as áreas do conhecimento científico, como já exposto por 
Karl Popper (1982, p. 17): 

"É uma teoria da experiência que reserva para nossas observações o papel igualmente 
modesto e quase igualmente importante de experimentarmos que podem ajudar-nos a 
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identificar erros. Embora acentue nossa falibilidade, não se resigna a uma atitude de 
ceticismo, enfatizando também o fato de que o conhecimento pode crescer, de que a ciência 
pode progredir - justamente porque aprendemos com os nossos erros. 

(...) 

À medida que aprendemos com os erros cometidos, nosso conhecimento aumenta (...). 

Ademais, o aluno deve ter consciência de que não existe uma verdade definitiva, uma resposta 
acabada e perfeita para as questões que lhe foram colocadas. Então, o espaço deve estar 
sempre aberto a críticas, para a construção de uma jurisprudência cada vez mais adequada à 
realidade social. As conjecturas formuladas pelos alunos, ainda que não sejam os melhores no 
contexto atual, não devem aniquilar-se em face de uma pretensão de autoridade inabalável da 
teoria dominante, pois esta, como toda a ciência, é provisória e está sempre apta a progredir. 

•3.3.Pesquisa Jurisprudencial 

  

Trata-se de um método bem simples de abordagem prática do conteúdo jurídico. A 
jurisprudência é fonte do direito, e mais do que isso, é o direito materializado em situações 
concretas. 

Ao lado da explanação teórica, o professor poderá estimular o futuro bacharel em direito a 
analisar a jurisprudência sobre a teoria ensinada, permitindo que este faça comparações entre 
posicionamentos divergentes para que possa, com isso, produzir sua conclusão de forma 
autônoma, utilizando-se de um juízo crítico e da certeza de que, no direito, nada é definitivo, 
imutável. 

  

•3.4. Visita às Instituições Jurídicas 

  

Não raras vezes os profissionais do direito demonstram verdadeira ignorância em relação às 
instituições. Não sabem a que juízo dirigir as petições ou dirigem-nas contra órgãos 
despersonalizados. 

Portanto, o educador poderá estimular os seus alunos a visitarem as instituições que se 
relacionam diretamente com a disciplina ministrada. Exemplificando, um professor de Direito 
Tributário deve exigir que o aluno conheça as atribuições da Receita Federal do Brasil, da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, das Fazendas Estaduais e Municipais. Um professor 
de Direito Trabalhista pode solicitar a presença do aluno em audiências trabalhistas, uma vez 
que o rito e as regras processuais desse ramo do Direito são bem peculiares. 

Se o aluno vivencia a realidade diretamente, irá assimilar melhor o conteúdo teórico exposto, 
incorporando válidas lições para a sua vida profissional. 
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•3.5.A implementação de Oficinas e Clínicas de Prática Jurídica por parte das 
Universidades. 

  

Ao pesquisar a forma como as faculdades de Direito estão conciliando teoria e prática em suas 
respectivas matrizes curriculares, deparou-se com um modelo inovador, que merece ser objeto 
de análise e reflexão. 

Trata-se do curso de Direito oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, que apostou em um 
novo currículo diferenciando-se das demais faculdades públicas e privadas.[7] 

Considerando a possibilidade de um novo paradigma de formação jurídica, cumpre 
transcrever, em síntese, a proposta apresentada pela faculdade: 

Na DIREITO GV, as aulas teóricas são combinadas ou complementadas com aulas práticas 
desenvolvidas em oficinas e clínicas de prática jurídica. 

As oficinas de prática jurídica são ministradas do primeiro ao sexto semestre do curso de 
graduação, tendo por foco habilidades relacionadas à prática profissional (expressão verbal e 
textual, pesquisa, redação e estratégia processual, contratual e legislativa, manejo de 
legislação e jurisprudência, negociação, decisões empresariais, métodos alternativos de 
resolução de conflitos), e, por metodologia, o emprego de exercícios práticos e métodos de 
simulação de situações concretas em sala de aula. A DIREITO GV também oferece oficinas 
de prática jurídica optativas voltadas à prática em Direito Internacional e ao treinamento para 
a participação de seus alunos em competições internacionais. 

A partir do sétimo semestre, são oferecidas as clínicas de prática jurídica, que têm por foco a 
aproximação de teoria e prática em clínicas temáticas, com a aplicação das habilidades 
desenvolvidas nos semestres anteriores em oficinas, estimulando o aluno a aperfeiçoar sua 
capacidade de tomar decisões de forma autônoma, trabalhar em equipe, lidar com questões 
éticas, negociar e formular estratégias na área temática escolhida, sob supervisão pedagógica 
de advogados orientadores, a fim de que possa se preparar para o complexo ambiente da 
advocacia. As clínicas temáticas têm, em síntese, a preocupação com o "continuum" da 
educação jurídica, evitando o distanciamento do direito em relação à realidade que o envolve.  

Trata-se, em verdade, de uma nova perspectiva acerca do ensino jurídico, na medida em que o 
Curso de Direto, desde a sua origem, já é programado para a formação prática dos alunos, 
partindo da constatação de que é necessário existir uma atitude inovadora por parte das 
universidades/faculdades, que devem adequar seus cursos à realidade social.  

  

Considerações finais 

De tudo que foi exposto, pode-se concluir que a crise no ensino jurídico pode ser mitigada por 
meio de uma melhor formação do operador do Direito. Para que isso ocorra, é imprescindível 
a adequação das matrizes curriculares dos cursos jurídicos à realidade social que aguarda os 
futuros bacharéis, o que pode ser implementado através do estímulo à abordagem empírica do 
Direito, sem desmerecer o respectivo conteúdo teórico, que é imprescindível. 
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Outrossim, não basta ao professor transmitir conhecimentos, analisando teorias e leis. Este 
deve assumir o seu papel de educador "problematizador" e não de educador "bancário", 
estimulando a criticidade do aluno, como bem reflete Paulo Freire (2005, p.26): 

"O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a 
capacidade crítica do educando, a sua criatividade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas 
primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se 
"aproximar" dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o 
discurso "bancário" meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente 
nesse sentido que ensinar não se esgota no "tratamento" do objeto ou do conteúdo 
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente 
é possível." 

Através da prática, o aluno deve ser levado a encontrar a solução mais eficiente e eficaz para 
o problema discutido, estando preparado para a solução de conflitos de maneira autônoma. 
Além disso, o aluno é estimulado a refletir sobre os valores e princípios contidos nas normas, 
sobre o seu funcionamento e da sua relação em face da sociedade. 

Os métodos apresentados podem ser utilizados, isolada ou conjuntamente, como forma de 
implementar a esperada abordagem empírica acerca das teorias explanadas, mas sempre com 
a perspectiva de desenvolver não só a técnica, mas, sobretudo a ética do futuro bacharel, para 
que este saiba como se comportar e conduzir os conflitos que lhe serão postos. 

Por fim, deve-se ter em mente que cabe ao professor a difícil tarefa de incutir todos estes 
conceitos e valores na formação dos juristas, mas este dificilmente terá êxito caso não haja 
uma reformulação das matrizes curriculares dos Cursos de Direito, tendo em vista as 
limitações temporais, financeiras e burocráticas que alcançam o árduo exercício docente. 
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[1] UNIFOR - 7,2 % dos créditos referem-se a disciplinas práticas; PUC- SP - 3 semestres 
com uma disciplina, para o curso de 10 semestres; UFC - 6% dos créditos referem-se a 
disciplinas práticas. 

[2] O fenômeno da judicialização da política é definido por Débora Alves Maciel e Andrei 
koerner como  "os efeitos da expansão do Poder Judiciário no processo decisório das 
democracias contemporâneas. Judicializar a política é valer-se de métodos  típicos da 
decisão  judicial  na  resolução de disputas e demandas nas arenas políticas em dois contextos: 
a) ampliação das áreas de atuação dos tribunais pela via do Poder de Revisão de ações 
legislativas e executivas e b) introdução ou expansão de staff judicial ou de procedimentos 
judiciais no Executivo (como nos contenciosos tributários) 

e no Legislativo (como é o caso das Comissões Parlamentares de Inquérito)" 

[3] Referente ao percentual nacional de aprovação no 1º exame de 2010, conforme informado 
no site da OAB : http://www.oab.org.br/examedeOrdem/pdf/percentual_area_2010_1.pdf 

[4] O empirismo busca o conhecimento através da observação e da experiência.  Busca o 
conhecimento através de fontes diretas, de modo que o sujeito vivencie e relacione-se 
diretamente com o objeto em estudo. 

[5] A Lei nº 6.515 de 26 de dezembro de 1977 tratou, pela primeira vez, da possibilidade de 
divórcio no Brasil. 

[6]  O INSS já admite a possibilidade de concessão de benefício às pessoas que convivem em 
relação homoafetiva. A Instrução Normativa n.º 25, de 07 de Junho de 2000  disciplinou a 
matéria, fundamentada na Ação Civil Pública n.º 2000.71.00.009347-0: "As pensões 
requeridas por companheiro ou companheira homossexual, reger-se-ão pelas rotinas 
disciplinadas no Capítulo XII da IN INSS/DC n° 20, de 18.05.2000, relativas à pensão por 
morte." 

Da mesma forma, a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, através do 
Parecer nº 1503/2010, passaram a reconhecer o parceiro homomoafetivo como dependente 
para fins de abatimento no Imposto de Renda. 
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[7]Informações, objetivos e documentos legais de habilitação do curso podem ser obtidos no 
site: http://www.direitogv.com.br/default.aspx?pagid=FRMCUPUN&navid=208 
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RESUMO 
O objeto da presente pesquisa são as críticas dirigidas ao Ensino Jurídico brasileiro por vários 
autores que se ocupam do tema desde o século passado. Com o objetivo de responder à 
questão de quais são essas críticas, as mesmas são divididas em: questões estruturais, questões 
funcionais e questões operacionais. Serão destacadas, no âmbito da estrutura, críticas ao 
paradigma epistemológico. No âmbito funcional, críticas à formação para o mercado de 
trabalho que levam a problemas de identidade e legitimidade dos bacharéis. Por fim, no 
âmbito operacional as críticas serão dirigidas às formas administrativas do Ensino, à 
metodologia didático-pedagógica e ao currículo dos cursos. Por fim, apresentam-se algumas 
conclusões e sugestões que não esgotam o tema, ao contrário, abrem caminhos para futuras 
pesquisas, debates e trabalhos científicos. Por se tratar de um estudo descritivo e exploratório, 
é realizado com base na pesquisa bibliográfica e histórica, utilizando-se do método indutivo. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; DOGMÁTICA JURÍDICA; 
METODOLOGIA DO ENSINO DO DIREITO 
 
ABSTRACT 
This paper analyzes the critical related to the Brazilian Legal Education made by some 
authors who study this subject since the last century. To appoint these critical questions, they 
will be divided in three different aspects: structural, functional and operational questions. In 
the structural scope, it will be analyzed, the critical to the epistemological paradigm. In the 
functional scope, it will examine the critical to the arrangement job market that are related 
with the problems of identity and legitimacy of the bachelor of laws. And finally, in the 
operational scope, will be analyzed the administrative forms of law education, the didactic-
pedagogical methodology and the curriculum content of the law course. This paper is 
descriptive and exploratory and based in the bibliographical and historical investigation and it 
uses the method inductive of research. 
KEYWORDS: LEGAL EDUCATION; LEGAL DOGMATIC; METHODOLOGY OF 
LEGAL EDUCATION. 
 
 

  

  

  

Introdução 
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O objeto da presente pesquisa são as críticas dirigidas ao Ensino Jurídico brasileiro por vários 
autores que se ocupam do tema desde o século passado. 

O Ensino Jurídico no Brasil apresenta sérios problemas desde os seus primórdios e as críticas 
que recebe vão desde a sua metodologia até o próprio conhecimento que é disseminado em 
sala de aula. 

É certo que esta problemática está inserida no problema geral da educação superior em nosso 
país, porém este assunto não é o escopo do presente trabalho, uma vez que mereceria um 
estudo específico para a sua adequada abordagem. 

Com o objetivo de responder à questão de quais são as principais críticas que podem ser 
dirigidas ao Ensino Jurídico brasileiro, investigar-se-á essas críticas com base a subdivisão 
criada por AGUIAR (1991) e RODRIGUES (1993). Segundo estes autores, os problemas que 
ele apresenta podem ser subdivididos em: questões estruturais, questões funcionais e questões 
operacionais. Serão destacadas, no âmbito da estrutura, críticas ao paradigma epistemológico. 
No âmbito funcional, críticas à formação para o mercado de trabalho que levam a problemas 
de identidade e legitimidade dos bacharéis. Por fim, no âmbito operacional as críticas serão 
dirigidas às formas administrativas do Ensino, à metodologia didático-pedagógica e ao 
currículo dos cursos. 

Faz-se necessário esclarecer que o estudo não se dirige a uma Faculdade em particular, nem a 
professores e alunos específicos. Tratam-se de problemas encontrados em maior ou menor 
escala em todas as Faculdades de Direito do país, em seus professores e alunos, cuja maioria 
dos problemas são históricos e atribuídos aos objetivos para os quais as faculdades foram 
criadas e ao papel que cumprem na sociedade. 

Por se tratar de um estudo descritivo e exploratório, será realizado com base na pesquisa 
bibliográfica e histórica, utilizando-se do método indutivo. 

  

1. Críticas ao paradigma epistemológico 

  

Segundo RODRIGUES (2000, 16), "a realidade do ensino jurídico no Brasil é que ele não 
forma, deforma". Apesar de serem os cursos mais procurados nos vestibulares e formarem 
todos os anos mais profissionais do que podem ser absorvidos pelo mercado de trabalho, 
existe uma reclamação generalizada por bons profissionais. Isto só pode ser explicado em 
grande parte pela má qualidade do ensino jurídico. "É necessário reformulá-lo. Essa é uma 
constatação geral." (RODRIGUES, 2000, 16) 

Em estudo específico sobre o assunto, UNGER (2001, 02), conclui enfaticamente que: 

  

O problema do ensino de direito no Brasil é um caso extremo. Como está, não presta. Não 
presta, nem para ensinar os estudantes a exercer o direito, em qualquer de suas vertentes 
profissionais, nem para formar pessoas que possam melhorar o nível da discussão dos nossos 
problemas, das nossas instituições e das políticas públicas. Representa um desperdício, 
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maciço e duradouro, de muitos dos nossos melhores talentos. E frusta os que, como alunos ou 
professores, participem nele: quanto mais sérios, mais frustrados. 

  

As críticas dirigidas ao paradigma epistemológico do Ensino Jurídico brasileiro têm 
considerado este problema como um problema de estrutura, pois diz respeito à forma como o 
próprio conhecimento jurídico se auto denomina. 

Este paradigma epistemológico é o paradigma dogmático da ciência do Direito, encontrado 
nas principais bibliografias de renomados juristas e utilizado pelos docentes nas diversas 
disciplinas dogmáticas do Curso de Direito. Desta forma, as Faculdades de Direito 
reproduzem o paradigma dogmático de Ciência Jurídica e o senso comum teórico dos juristas, 
uma vez que, o estudo dos diversos ramos do Direito limita-se ao estudo das normas contidas 
nos Códigos, que compõem inclusive o próprio conteúdo programático dos planos de ensino. 
Assim, segundo FARIA (1988, 17), o Ensino Jurídico se encarrega de disseminar, 

  

Um complexo conjunto de representações funcionais, crenças e justificativas inerentes às 
práticas sociais e jurídicas, classificado em disciplinas específicas e legitimado por discursos 
produzidos por órgãos institucionais, como o legislativo, o Judiciário, as faculdades de direito, 
as associações profissionais e a própria burocracia estatal. Deste modo, como a setorialização 
do pensamento jurídico se dá a partir de uma base corporativo-disciplinar, a divisão do saber 
especializado acarretará até mesmo a impermeabilidade das disciplinas jurídicas entre si - o 
que dá a cada uma delas um caráter de circularidade e redundância. 

  

A metodologia de ensinar o Direito com base em Compêndios ou Manuais é uma tradição 
herdada da Universidade de Coimbra, a qual adotou esta metodologia desde a reforma 
pombalina. Por outro lado, a Ciência Jurídica consolidou o seu paradigma dogmático, 
positivista, a partir da concepção do Direito como norma jurídica. Assim sendo, dentro desta 
concepção, estudar o Direito irá significar estudar as normas jurídicas, principalmente as 
cristalizadas nos códigos. 

O conteúdo restrito dos cursos jurídicos não parece ser uma característica somente do Brasil, 
pois segundo o depoimento de UNGER (2001, 03) "o conteúdo do ensino jurídico tem 
continuado a ser, na maior parte do mundo, o que sempre foi: um escolasticismo doutrinário e 
exegético, com pouco valor prático para a advocacia e menor valor ainda para o entendimento 
e o manejamento dos pactos nacionais de poder." 

Esta forma de ver o Direito será denominada no presente trabalho de paradigma 
epistemológico e a sua influência pode ser identificada fortemente em nível da estrutura 
acadêmica. 

  

A concepção do ensino vigente, que é a da educação tradicional, tem fortes vínculos com o 
positivismo e a sua concepção de ciência e verdade.(...) No que se refere à metodologia de 
ensino e ao currículo, ambos estão fortemente marcados pelo positivismo, a primeira através 
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da técnica do código comentado e o segundo pela ênfase normativista  (RODRIGUES, 1995. 
16). 

  

LYRA FILHO (1980, 06) alertava para este grande equívoco epistemológico, segundo ele: 

  

[...] o importante a destacar é outra coisa: parece-me que existe um equívoco generalizado e 
estrutural na própria concepção do direito que se ensina. Daí é que partem os problemas; e 
desta maneira, o esforço deste ou daquele não chega a remediar a situação globalmente falsa. 
É preciso chegar à fonte, e não às conseqüências (...) temos de repensar o ensino jurídico, a 
partir de sua base: o que é Direito, para que se possa ensiná-lo? Noutras palavras, não é a 
reforma de currículos e programas que resolveria a questão. As alterações que se limitam aos 
corolários programáticos ou curriculares deixam intocado o núcleo e pressuposto errôneo. 

  

Assim, o Direito é identificado com a norma jurídica estatal e a sua ciência com uma simples 
técnica de controle social. Por estes motivos, o estudo dos diversos ramos do Direito, nas 
disciplinas distribuídas ao longo da grade curricular dos cursos jurídicos, limita-se ao estudo 
dos Códigos, que compõem, inclusive, o próprio conteúdo programático dos planos de ensino 
que se limitam a transcrever os índices dos códigos. 

Os manuais irão transmitir uma informação de caráter meramente instrumental, o conjunto 
dos dogmas do direito, que passam a idéia da existência de um sistema normativo completo, 
coerente e sem lacunas, neutro e objetivo na melhor tradição kelseniana, (FARIA, 1987, 45) 
como se constituíssem "autênticas verdades reveladas, diante das quais ao aluno não restaria 
outra opção senão a de aceitá-las do modo mais acrítico possível" (MARQUES NETO, 2001, 
210). 

Assim, a formação predominante do bacharel em Direito será tradicionalmente marcada, de 
um lado, por uma "improfícua erudição livresca" e, do outro, por um 

  

conservadorismo que faz do jurista um indivíduo muito mais preocupado com a exegese de 
textos legais, cujos fundamentos geralmente nem sequer indaga, do que com a possibilidade 
de transformar o Direito num propulsor de um desenvolvimento social integral, mediante o 
engajamento na superação de muitos angustiantes problemas que a vida social apresenta. 
(MARQUES NETO, 2001, 214) 

  

A partir da exegese dos textos legais, o ensino jurídico, predominantemente privatista, 
caracteriza-se muito mais por defender institutos da propriedade privada, liberdade de 
contratar, autonomia da vontade, onde o estudo dos direitos individuais é a tônica, do que pelo 
estudo de novos direitos e garantias fundamentais, não se dando a devida atenção aos 
conflitos coletivos e aos direitos humanos em todas as suas dimensões. 
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Segundo RODRIGUES (1995, 22), o paradigma positivista de Ciência do Direito e seu 
método lógico-formal "tem servido apenas para se apreender o dever-ser, produzindo, dessa 
forma uma visão unidimensional do real e transformando o ensino jurídico em mera descrição 
e exegese do direito positivo em vigor." Omite-se em sala de aula que "ensinar Direito é 
sempre ensinar uma das formas possíveis de ver e aplicar o Direito" (RODRIGUES (1995, 
22). 

A Dogmática Jurídica apresenta a legislação como objeto único do Direito e assim o 
dogmatismo, que é dominante na ciência e na Filosofia do Direito, vai servir de base ao 
dogmatismo do Ensino Jurídico, o qual, por seu turno, "retroalimenta e conserva o primeiro, 
num autêntico círculo vicioso, dentro de um sistema de pensamento extraordinariamente 
fechado." (MARQUES NETO, 2001, 212) 

O domínio desse paradigma pode ser claramente vislumbrado no Ensino Jurídico brasileiro, 
no qual, por meio de várias reformas curriculares, foram sendo cada vez mais acrescentadas 
disciplinas profissionalizantes que levam a mesma denominação dos códigos aos quais dizem 
respeito. Assim temos o Direito Civil, que irá estudar o Código Civil, o Direito Penal, que irá 
estudar o Código Penal, o Direito Comercial, que irá estudar o Código Comercial, o Direito 
Processual Civil, que irá estudar o Código de Processo Civil, etc. Tudo isto sem qualquer 
questionamento acerca da política de produção das normas, os efeitos da sua aplicação e 
principalmente sobre a sua adequação em um dado contexto socioeconômico. 

Para as disciplinas ditas fundamentais, ou propedêuticas, caberia a tarefa de abordar os 
aspectos filosóficos, científicos, políticos e sociológicos do Direito, porém estes, "quando não 
são simplesmente negligenciados, são apresentados ao aluno, via de regra, dentro de um 
dogmatismo normativista que o induz à crença de que o Direito se reduz às leis." (MARQUES 
NETO, 2001, 211). Na maioria das Faculdades de Direito não há um corpo docente 
qualificado para lecionar de forma adequada estas disciplinas. 

Assim, o mundo é apresentado ao estudante de Direito "pela mediação dos textos legais e a 
norma jurídica, que é meio de controle de conduta em dada sociedade, editada por um poder 
que pode ser legítimo, ou ilegítimo, torna-se ela própria um fim em si mesma". (LÔBO, 1996, 
23) 

Desta forma, a pesquisa nas Faculdades de Direito está condicionada a reproduzir a 
"sabedoria" codificada e a se pautar pelas instituições que aplicam o Direito Positivo. 
Conforme observa STREK (2000, 70), 

  

O professor fala de códigos, e o aluno aprende (quando aprende) em códigos. Esta razão, 
somada ao despreparo metodológico dos docentes (o conhecimento jurídico tradicional é um 
conhecimento dogmático e suas referências de verdade são ideológicas e não metodológicas), 
explica por que a pesquisa jurídica nas faculdades de direito, na graduação e na pós-
graduação, é exclusivamente bibliográfica, como exclusivamente bibliográfica e legalista é a 
jurisprudência de nossos tribunais. Os juízes mais citam a doutrina consagrada que a própria 
jurisprudência (existem tribunais que em Direito Administrativo trabalham com um único 
doutrinador e em Direito Comercial, por exemplo, avalizam suas decisões em autores - dois 
ou três - que, de modo predominante, escreveram seus trabalhos logo após a Segunda guerra 
mundial. 
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A metodologia de ensino, também na maioria dos casos, consiste na repetição e leitura dos 
Manuais, gerando um total desestímulo à freqüência às aulas. Na ocasião da avaliação o aluno 
decora as verdades contidas nos manuais e as repete na prova. 

Conforme aduz CAMPILONGO (1996, 86), 

  

Como o docente e os alunos não vão além dos manuais - sempre ressalvando as exceções -, 
estes banalizam o limite da mediocridade consentido pelas práticas acadêmicas. Nossos 
manuais mais divulgados, em praticamente todas as áreas, foram escritos há mais de 15 anos. 
Muitas vezes são parcos, quando não omissos ou totalmente desatualizados, quanto às 
referências bibliográficas. A menção a correntes diversas ou interpretações divergentes quase 
não existe. Por fim, desencorajam a busca de outras fontes. São, de fato, o porto seguro dos 
acomodados. 

  

Comentando o assunto, STREK (2000, 73) entende ser possível afirmar que no nosso país se 
estabeleceu uma "cultura jurídica standard", na qual os manuais jurídicos oferecem ao jurista 
na prática de sua profissão "soluções e conceitos lexicográficos", uma coletânea de "prêts-à-
porter significativos", que irão compor o conteúdo de suas petições, pareceres e sentenças 
"com ementas jurisprudenciais que são citadas, no mais das vezes, de forma 
descontextualizada." 

Em crítica contundente aos Manuais, FERRAZ JR. (1996, 284) resume as idéias até aqui 
apresentadas: 

  

Manuais de direito no Brasil são em regra, dogmáticos e de baixa densidade em matéria de 
problematização científica. Na maioria são meramente classificatórios, repetem, resumem 
(mal) velhas teorias, nunca ensinam o estudante a pensar juridicamente, sugerindo, ao 
contrário, que o pensamento jurídico se resume em citar autores, repetir textos normativos e 
chegar a conclusões baseadas em autoridade da jurisprudência. Os programas espelham os 
manuais. E os métodos raramente vão além de uma aula expositiva que mal repete o manual. 

  

Importante lembrar que conforme afirma STREK (2000, 72), geralmente os concursos 
públicos para as carreiras da magistratura e do Ministério Público seguem a mesma linha da 
sala de aula e dos manuais jurídicos: "trabalham com problemas 
idealistas/idealizados/objetificantes, com conflitos atomizados, desindexados do mundo da 
vida, é dizer, descontextualizados das relações sociais." 

Neste sentido, cabe bem aqui o conceito WARAT (1988, 39) sobre o "sentido comum teórico 
dos juristas" como o conjunto de crenças, valores e justificativas por meio de disciplinas 
específicas, legitimadas mediante discursos produzidos pelos órgãos institucionais. O autor 
aponta diferentes instituições como produtoras e reprodutoras do senso comum teórico dos 
juristas, tais como "os parlamentos, os tribunais, as escolas de direito, as associações 
profissionais e a administração pública." Porém, para ele, "parece inegável o lugar 
privilegiado que as escolas de direito ocupam como formadoras de um sistema mais ou menos 
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difuso, pouco explicitado de estereótipos fundantes" do sentido comum teórico dos juristas. 
(1984, 22). 

FARIA (1987, 47) diagnostica o Ensino Jurídico como um ensino em nível do sentido comum 
teórico dos juristas, na medida em que 

  

valoriza-se quase que exclusivamente uma abordagem sistemática e lógico-dedutiva, 
privilegiando-se o princípio da autoridade - isto é, a opinião dos 'preclaros mestres', dos 
'insígnes doutores', dos 'notáveis educadores', dos 'doutos colegas', todos muitas vezes citados 
aos borbotões e usados como pretexto para demonstração de uma erudição sem peso teórico, 
recheando manuais e livros - isto quando não servindo para engrossar teses acadêmicas de 
professores pouco criativos e sem inspiração, abrindo caminho para que o 'pedantismo da 
ligeireza' sirva de critério para o prevalecimento, no âmbito do corpo docente, de um tipo 
modal de mestre acrítico, burocrático e subserviente aos clichês e estereótipos predominantes 
entre os juristas de ofício. 

  

É na engrenagem conformadora do senso comum teórico que encontram-se os livros de 
Direito. Manuais de presença obrigatória em qualquer disciplina dogmática que for ministrada 
e que se limitam à exegese dos textos legais. Na maioria dos casos 

  

não passam de cópias de cópias de cópias. Os amontoados de citações demonstram a erudição 
de seus autores e também a sua absoluta falta de criatividade. Quanto mais esquemáticos e 
donos da verdade, melhor. Não há lugar no ensino do Direito para o aprofundamento de temas 
e muito menos para a dúvida.(RODRIGUES, 1993, 82) 

  

2. Críticas Funcionais ao Ensino Jurídico 

  

A análise funcional do Ensino Jurídico é aquela que leva em conta a qualidade do resultado 
final deste ensino. Avalia o ensino no seu aspecto de formador de profissionais qualificados 
(ou não) para o desempenho de suas funções profissionais. (ARRUDA JR., 1988). 

A falta de preparo dos egressos dos cursos de Direito não é novidade, e revela a má qualidade 
do ensino nas Faculdades de Direito de nosso país. O despreparo é generalizado atingindo 
tanto a formação científica quanto a técnica. 

Ainda assim, ocorreu nos últimos anos uma enorme expansão do número de cursos e de vagas 
nos cursos já existentes. Se em 1996 havia 198 Cursos de Direito no país, em 2001 estes já 
eram em número de 667 e em 2011 são mais de 1300.[1] 

Algumas razões são apontadas para explicar o número de procura dos alunos por cursos 
jurídicos. (ADEODATO, 2002, 44). Dentro da lógica da comercialização do ensino, que 
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parece ser a tônica que governa as iniciativas no âmbito educacional, os Cursos de Direito 
revelam-se muito rendosos, pois são de baixo custo para instalação e manutenção. 

As aulas-conferência podem ser ministradas por um único professor a um número grande de 
alunos. Além disso, prescindem de laboratórios especializados e de gastos com biblioteca, 
uma vez que a pesquisa também não é estimulada pelos professores. Há também o fato de que 
as Faculdades recrutam seus docentes entre advogados, juízes, promotores e profissionais do 
Direito que, em geral, já possuem outra fonte de renda, e por isso poderão receber uma menor 
remuneração. Por outro lado, os próprios estudantes se sentem beneficiados com a pouca 
exigência do Curso, interessando-se somente pelo diploma. Assim, forma-se um ciclo vicioso: 
há mais vagas sendo oferecidas nos cursos jurídicos do que em outros cursos, tornando mais 
fácil a aprovação no vestibular. Por ser um dos cursos com maior facilidade de aprovação nos 
vestibulares, acaba sendo o mais procurado e, por ser um dos cursos mais procurados nos 
vestibulares, há maior interesse das Instituições de Ensino em oferecê-los, conseqüentemente 
há mais vagas sendo oferecidas. 

Tudo isso leva ao que foi denominado de mercado de trabalho semi-saturado (RODRIGUES, 
1993, 17) desviando os egressos dos cursos de Direito para o mercado para-jurídico 
(ARRUDA JR, 1989), onde desempenhará funções técnico-burocráticas no âmbito do Estado 
(RODRIGUES, 1993, 17). 

Importante esclarecer que o semi-saturamento se dá na carreira de profissional liberal, uma 
vez que, para os concursos públicos, normalmente as vagas não chegam a ser preenchias por 
falta de nota mínima dos candidatos para a aprovação. 

Na realidade, o "judicialismo"[2] imperante faz com que os estudantes só aprendam as 
técnicas necessárias para a atuação profissional no âmbito judicial e contencioso. O que leva 
ao despreparo para lidar com novas atividades emergentes que demandam profissionais 
atualizados e com visão abrangente acerca do fenômeno jurídico. 

Esta questão remete para o problema da identidade e legitimidade dos profissionais do 
Direito, adequadamente chamados de "operadores jurídicos", uma vez que não fazem mais do 
que "operar" com o sistema jurídico, como se este fosse uma máquina. Neste sentido: 

  

A crise de legitimidade, principalmente de advogados e juízes, decorre de uma prática 
dessintonizada dos interesses sociais. O compromisso com a verdade formal e com a lei e não 
com a realidade e a justiça faz, da maioria dos juristas, profissionais descompromissados com 
as lutas maiores da população. O ensino jurídico, nesses aspectos, possui grande culpa a 
confessar. A (de)formação preponderantemente exegética e legalista por ele proporcionada e a 
disseminação de falsas crenças com relação à realidade da profissão são elementos 
fundamentais na constituição das atuais crises de identidade e legitimidade. (RODRIGUES, 
1995, 29). 

  

O ensino do Direito, com base em manuais que reproduzem o paradigma dogmático da 
Ciência Jurídica, transforma-o em uma educação conservadora e tradicional, que, a partir do 
estudo abstrato das normas jurídicas desconhece as reais necessidades sociais, uma vez que só 
se restringe à análise da validade destas normas, esquecendo totalmente as questões de sua 
eficácia e legitimidade. 
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Neste sentido, é mantida a tradição dos cursos jurídicos no Brasil de total alienação e 
despolitização (FARIA, 1987, 29), onde para que se possa estudar a lei são deixadas de lado 
questões de suma importância para o país, tais como corrupção, impunidade, Direitos 
Humanos e meio ambiente, só para citar alguns exemplos. 

A formação para a cidadania, na qual o estudo do Direito necessariamente implica, bem 
como, o combate às formas de opressão e exclusão na sociedade brasileira exigem "uma 
cultura jurídica capaz de ir ao encontro da realidade social, de imaginá-la e construí-la como 
direito." (UNGER, 2001, 10). O que, no geral, não é estimulado de nenhuma maneira em 
nossas Faculdades. 

  

3. Críticas Operacionais ao Ensino Jurídico 

  

As críticas operacionais dizem respeito ao conjunto de problemas relacionados não 
propriamente com o conteúdo do ensino jurídico, mas com a sua operacionalização concreta. 
Neste sentido, referem-se à metodologia didático-pedagógica, à estrutura administrativa das 
Faculdades de Direito e aos currículos dos Cursos. 

Os problemas administrativos, a princípio, dizem respeito à administração das Faculdades de 
Direito, porém este é o primeiro degrau do problema. Partindo daí, chega-se ao nível mais 
elevado da administração educacional brasileira que é realizada pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE) e Ministério da Educação (MEC). Em última instância, pode-se dizer que 
são o CNE e o MEC os responsáveis pela proliferação das vagas e Cursos de Direito ocorrida 
no Brasil (RODRIGUES, 1995, 30), principalmente nos últimos anos, conforme os números 
apresentados acima. 

Na administração das Faculdades de Direito, os cargos de direção, coordenação e a 
contratação dos docentes nem sempre obedecem o critério de qualidade do profissional, sendo 
também levadas em conta as questões políticas e de apadrinhamento. 

No que diz respeito às questões didático-pedagógicas, o Ensino Jurídico continua sendo 
realizado basicamente pela mesma metodologia da época de sua criação, ou seja, a aula-
conferência. Também conhecida como "aula coimbrã", numa alusão ao método praticado na 
Universidade de Coimbra, a aula-conferência caracteriza-se por ser uma aula expositiva dada 
para um elevado número de alunos numa mesma sala de aula. O conteúdo desta aula 
normalmente é o comentário de Códigos por meio do método dedutivo (RODRIGUES, 1993, 
16). 

São recentes as preocupações pedagógicas no âmbito do Ensino Jurídico, e enquanto alguns 
cursos menos tradicionais já começam a recorrer a técnicas pedagógicas mais dinâmicas, 
participativas e problematizantes, as Faculdades de Direito continuam "como redutos de uma 
transmissão arcaica do saber jurídico, empreendida, quase sempre, por profissionais bem 
sucedidos e indiferentes às modernas exigências pedagógicas e metodológicas." (WARAT e 
CUNHA, 1977, 53) 

Em razão dessa realidade, os métodos antigos passaram a ser questionados e a aula expositiva 
foi o centro das atenções. Alguns autores defendem a substituição do método dedutivo da aula 
expositiva pelo método indutivo, que pressupõe a aula dialogada e o estudo de casos. 
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Foge aos objetivos deste trabalho discutir os métodos pedagógicos e as suas tipologias[3], 
porém cada vez mais o professor de Direito precisa conhecer sobre pedagogia e didática do 
ensino para poder ministrar suas aulas. 

O uso de métodos tradicionais pouco estimulam o raciocínio jurídico e a reprodução da 
Dogmática Jurídica nos Cursos Jurídicos, segundo FARIA, (1988, 17), "leva a uma saturação 
ideológica no conhecimento do Direito, uma inércia reflexiva, uma falta de interesse no que 
se refere à mudança social, um certo conformismo e uma inclinação pela adequação de seus 
conceitos às situações conjunturais". 

Por outro lado, a relação do professor com o aluno é ao estilo tradicional, que vê o aluno 
como um recipiente vazio de conteúdo que será preenchido pelo conhecimento oriundo do 
professor. Este, por sua vez, é o detentor do conhecimento-verdade e irá transmiti-lo pela 
educação formal. Essa transmissão autoritária do conhecimento gera como resposta a passiva 
memorização dos alunos, que pode até servir para a obtenção de um título universitário, mas 
que não o habilitam a decisões maduras e autônomas. 

Quanto ao corpo docente, os professores, em sua maioria, não possuem nenhum 
conhecimento de metodologias didáticas e nem de teorias pedagógicas. Também não buscam 
aperfeiçoar o seu conhecimento teórico e interdisciplinar acerca do fenômeno jurídico; 
possuem apenas a graduação e não se interessam por cursos de pós-graduação ou de 
aperfeiçoamento. São escolhidos entre profissionais competentes e de renome em suas 
cidades e exercem a atividade docente como um "bico" que irá proporcionar- lhes um 
almejado status social e favorecê-los em suas profissões fora da Faculdade. Por isso, muitos 
de seus membros não vivem a realidade acadêmica e não se dedicam à pesquisa, limitando-se 
a ensinar o direito da forma como aprenderam com seus professores, vale dizer, mediante 
leitura e comentários aos artigos dos códigos, adotando um ou mais livros-textos que serão os 
únicos conteúdos cobrados dos alunos nas padronizadas avaliações. (RODRIGUES, 1993, 16) 

Assim, o ensino recebido em sala de aula é o único responsável pela formação do aluno, não 
havendo nenhuma atividade extraclasse concorrendo para a sua formação. 

Falando acerca do corpo discente, é necessário registrar que o perfil do aluno padrão é o de 
um estudante acomodado. Vários são os motivos que o levam à escolha pelo Direito como 
curso superior, e às vezes o faz por falta de outra opção ou em função da atividade 
profissional de algum membro da família. Em sua maioria, não freqüentam bibliotecas, não 
desenvolvem trabalhos de pesquisa e nem de extensão. Seu objetivo é passar pela Faculdade 
da maneira mais tranqüila possível e, ao final, obter o diploma que, acredita ele, num "passe 
de mágica" irá abrir-lhe as portas do mercado de trabalho como ocorria em nosso país no 
início dos cursos jurídicos. 

Por fim, as grades curriculares dos Cursos de Direito também têm merecido a atenção das 
críticas que são dirigidas ao Ensino Jurídico. Tradicionalmente no Brasil o currículo mínimo 
sempre acabou transformando-se no máximo. Questões de mercado e competitividade das 
Faculdades são decisivas neste particular. 

Os currículos são, regra geral, compostos preponderantemente de matérias codificadas, ou 
seja, dogmáticas. A duração do curso é em média de 5 anos. O currículo é normalmente fixo 
ou pouco flexível, deixando nenhum ou pouco espaço para a busca de formação 
autonomamente pelo aluno. (RODRIGUES, 1993, 16) 
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Atividades complementares, como pesquisa e extensão e a Monografia de final de curso, só 
passaram a ser obrigatórias a partir da Portaria 1886/94, sendo que antes não eram nem 
referidas nas grades, fazendo com que a formação do bacharel fosse resultado exclusivo do 
ensino em sala de aula. Bastava comparecer 5 dias da semana a 4 horas de aulas por dia 
durante quatro ou cinco anos para ao final obter o diploma. (ADEODATO, 2002, 45). 

O mesmo acontece com o Estágio de Prática Jurídica que, apesar de ser de fundamental 
importância para a formação prática do bacharel, não só como advogado, mas também nas 
outras carreiras jurídicas, segundo reconheceu a Portaria 1886/94, na maioria dos casos 
resume-se a uma atividade de fachada, relegado ao cumprimento de um serviço 
assistencialista e restrito a somente algumas atividades, como, por exemplo, o direito de 
família. 

Em linhas gerais, são estas as principais críticas trazidas pelo presente trabalho e que levam às 
seguintes conclusões. 

  

Conclusão 

  

As críticas apresentadas ao Ensino Jurídico brasileiro são de ordem estruturais, funcionais e 
operacionais, sendo que acompanham este ensino desde o seu nascedouro. 

Um ensino jurídico que se satisfaça com a simples transmissão dos conteúdos dogmáticos, por 
melhor que sejam seus métodos, estará reforçando os ingredientes que compõem o senso 
comum teórico dos juristas. 

Por outro lado não basta a formulação de um ótimo currículo, que contemple todos os 
conteúdos, disciplinas e atividades necessárias para a formação jurídica de qualidade do 
bacharel se não houver um corpo docente qualificado e preparado para ministrá-las e 
desenvolvê-las. 

Por fim, apresentam-se algumas sugestões que não esgotam o tema, ao contrário, abrem 
caminhos para futuras pesquisas, debates e trabalhos científicos: 

1) Um Curso de Direito precisa ter um Projeto Pedagógico definido, a partir do perfil do 
profissional que deseja formar. 

2) Na definição do perfil do profissional que será egresso do curso deve-se levar em conta a 
necessidade de prepará-los para ser um fomentador da cidadania e das garantias fundamentais 
de cada cidadão, trabalhando a serviço da sociedade e utilizando-se do Direito como um 
instrumento de libertação e igualdade. 

3) O currículo deve prever um tempo mínimo e com carga horária específica, para a 
necessária apreensão e elaboração dos conteúdos por parte dos alunos. 

4) A composição do currículo deve-se dar com uma parte fixa e outra flexível, para oferecer 
ao aluno opções de profissionalização e formação específica. 
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5) Somente por meio da abordagem interdisciplinar, o fenômeno jurídico poderá ser 
apreendido pelo estudante de Direito como algo além da norma jurídica válida. 

            6) Deve ser dada ênfase também às formas alternativas de resolução de conflitos tais 
como a negociação, conciliação e arbitragem. A abordagem de temas como globalização, 
ordem econômica mundial, direitos internacionais, humanos, públicos e privados também são 
importantes. 

7) A atividade de pesquisa é a única que pode levar à superação do paradigma dogmático, 
pois é somente por meio da pesquisa e da produção científica que se cria novo conhecimento. 
Por isso é importante a exigência de Monografia ao final do curso, a participação do aluno em 
atividade de iniciação científica e em grupos de pesquisa. 

8) Em paralelo, a atividade de extensão, com envolvimento dos alunos nos problemas de sua 
comunidade, é fundamental para a formação de um profissional comprometido com a 
realidade social que o rodeia. 

9) Mudanças de currículos sem a mudança da mentalidade dos envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem não afetam os problemas do Ensino Jurídico. 

10) Uma melhor qualificação dos docentes seria de vital importância para o seu 
comprometimento com um novo paradigma de Ensino Jurídico. Cursos de pós-graduação ou 
cursos constantes de aperfeiçoamento que lhes propiciassem uma formação interdisciplinar, 
dentro de uma nova Ciência Jurídica e com destaque também para questões didático-
pedagógicas, poderiam concorrer para a formação de um novo professor de Direito. 

11) Entrando na questão do método, a pluralidade de metodologias é a melhor alternativa. O 
que é importante é que este deve possuir estrita relação com a filosofia que fundamenta o 
Projeto Pedagógico do curso. Excluindo-se os métodos autoritários, os enciclopedistas e os 
codicistas, e dando-se preferência àqueles que estimulem a participação do aluno e o seu 
raciocínio sobre o tema. 

São estas algumas breves sugestões para que o Ensino Jurídico possa desenvolver nos alunos 
a consciência participativa de sujeitos sociais que são, estimulando-os a pensar, agir, sentir e 
interpretar com autonomia e de um modo diferente o Direito e a sociedade onde está inserido. 
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Avaliação em Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. _____________. 
Didática e Aula em Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8925



DA DISCIPLINA À TRANSDISCIPLINARIEDADE PELA 
TRANSGRESSÃO WARATIANA 

 
FROM DISCIPLINE TO INTERDISCIPLINARITY IN LUIS ALBERTO WARAT’S 

PERSPECTIVE 
 
 
 

Daniela Boito Maurmann Hidalgo 
 

RESUMO 
O presente artigo se propõe a repensar a questão da educação em uma perspectiva 
transformadora e libertadora, em direção à superação da relação S-O que impera no modo de 
fazer educação na modernidade. A era da técnica e o paradigma racionalista pensaram a 
educação a partir da disciplina. A proposta que se apresenta confia na superação da era do 
dispositivo (Ge-Stell) em que a educação é um produto, cuja aquisição permite o acoplamento 
do instrumento, o diploma, cuja função é alterar a essência das coisas. Busca-se refletir a 
educação a partir de um novo paradigma: da vivência e da transdisciplinariedade, em que, 
pelo caminho da fala waratiana, a relação S-O dá lugar à intersubjetividade e ao 
reconhecimento do Outro. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO; DISCIPLINA; TRANSDICIPLINARIEDADE; 
SOLIPSISMO; INTERSUBJETIVIDADE 
 
ABSTRACT 
The present article aims at rethinking the educational issue through a transforming and 
liberating perspective, in order to surpass the relation S-O (subject –object) which governs the 
way of making education in the modernity. The technology era and the rationalist paradigm 
thought education from the discipline- based approach. The present proposal believes in the 
suppression of the era of Ge-Stell (era of enframing) that sees education as a product, which 
the acquisition allows the coupling of the instrument, the diploma, and the function of the 
diploma is to alter the essence of things. We intend to contemplate education from a new 
paradigm: the transdisciplinary experience in Warat’s discourse, the relation S-O gives place 
to the intersubjectivity and to the recognition of the other. 
KEYWORDS: EDUCATION; DISCIPLINE, TRANSDISCIPLINARY; SOLIPSCISM; 
INTERSUBJECTIVITY 
 
 

   

Introdução 

  

Tratar da questão da educação, buscando a superação de seus limites de possibilidade para o 
futuro, exige o novo, o desviante, uma dose de subversão. Impossível, por isso, deixar de 
pensar em Warat e sua conhecida afirmação de que não se prepara a Aula. Essa afirmação, tão 
surpreendente - para quem não está ocupado em pensar novos rumos para a educação, numa 
perspectiva desveladora de sentidos - quanto questionadora - embora enunciada como 
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afirmação - convida ao questionamento das bases da epistemologia tradicional e, mais 
profundamente, convida a "descobrir o sentido onde, muito provavelmente, segundo todos os 
indicativos de uma totalidade de sentido, ele não se encontrará" [1]. 

  

Como afirma Heidegger, "A busca ciente pode transformar-se em 'investigação' se o que se 
questiona for determinado de maneira libertadora" [2]. Essa busca exige o reconhecimento de 
que "O lugar mais sombrio, diz Barthes, lembrando um provérbio chinês, situa-se sempre sob 
a lâmpada" [3]. 

  

Não é por outro motivo que a reflexão sobre o estágio da educação e suas perspectivas, ou, 
sobre o que se pode pensar, o que se deve fazer, em relação àquele que, para Kant, "é o maior 
e o mais árduo problema que pode ser proposto aos homens" [4] - a educação - se inicia, no 
presente trabalho, por meio de uma tentativa de desvelamento dos sentidos encobertos na 
estrutura educacional em direção à autenticidade de uma compreensão do homem como 
projeto e não como dado, realidade acabada. Uma visão autêntica da educação em oposição 
ao nihilismo. Para esse desiderato, seguir a transgressão Waratiana parece ser - acredita-se 
que o é - a forma de superação da expropriação da experiência em direção a um trajeto, 
sempre renovado e reconstruído, da educação como acontecimento, em que o sujeito 
crepuscular bachelardiano[5] - o homem do dia, da ciência; e o homem da noite, o poeta - ou 
os personagens de Jorge Amado - e também de Warat[6], Teodoro e Vadinho - enfim, o 
apolínico e o dionisíaco, representem metáforas contrapostas à ideologia da castração, de que 
fala a obra waratiana. Tal necessidade emerge do reconhecimento de que "O poder simbólico 
(...) só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário" [7]. 

  

Desvelar os sentidos impensados, encobertos, acerca do discurso educacional, que instaura 
uma relação assujeitadora-objetificadora entre professor e aluno, sujeito e objeto, é, 
necessariamente, o caminho a ser trilhado em prol da construção da educação como superação 
do paradigma representacional do indivíduo solipsista, desarraigado do mundo, desvinculado 
dos outros, incapaz de assumir qualquer responsabilidade que não sejam seus interesses, 
incapaz de construir um mundo comum. 

  

1 A era da técnica como princípio epocal e a viragem da vida activa ao homo faber e ao 
animal laborans 

  

• 1.1 A era da técnica  

  

A educação na era da técnica é a educação do método e do disciplinamento, da formação de 
mentes a-críticas, construídas para a afirmação desses métodos capazes de levar à verdade. É 
preciso, então começar por desvelar o que está à base da afirmação de Warat de que a era 
atual é a era do "paradigma da distinção, do dever e do método, tão caracterizador das funções 
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totalizantes das ciências sociais" [8]. Trata-se da necessidade de investigar o domínio da 
técnica a que se acham submetidas as possibilidades de sentido, porque "numa civilização 
técnica, é inevitável que não se premie, tanto a potência criadora do indivíduo, como o seu 
poder de adaptação" [9]. É evidente a significação dessa constatação, quando se reflete sobre 
a questão do ensino. O indivíduo solipsista, confiante em sua racionalidade auto-suficiente é o 
mesmo indivíduo que assume, na era da técnica, o papel de reprodutor de sentidos 
universalizados e indiscutidos. É o sujeito que emerge apoiado sobre duas metafísicas, o 
racionalismo e o realismo, e que fundamenta o conhecimento epistemológico como abstração 
e que confina a experiência, em seu sentido autêntico, de vivência, na inautenticidade do 
experimento científico. 

  

Como afirma Agamben, 

Em um certo sentido, a expropriação da experiência estava 'implícita' no projeto fundamental 
da ciência moderna. (...) a ciência moderna nasce de uma desconfiança sem precedentes em 
relação è experiência como era tradicionalmente entendida [10]. 

A morte da experiência, substituída pelo método, procura vencer a insegurança do mundo e, 
para isso, busca certezas pré-moldadas e capazes de minimizar os riscos de uma sociedade em 
contínua mutação. Miragem de segurança em um deserto de sentidos, onde apenas a aparência 
tem um lugar definido. 

  

Essa realidade, consumada na era da técnica, em que o dispositivo é o último princípio epocal 
anunciado por Heidegger[11], é a realidade em que o sujeito da modernidade dá lugar ao 
mundo em que não só as coisas são produto da fabricação, mas também os próprios homens 
são o produto acabado da técnica. Época de "'debilidade' do ser" [12] e época do 
disciplinamento dos saberes e das mentes. 

  

A era da técnica é a era da disciplina. Como afirmado por Foucault, ela é instrumento da 
técnica, mas um instrumento com um novo sentido, uma nova missão. Como afirma Foucault, 
às disciplinas, originalmente, cabia, 

  

principalmente, neutralizar os perigos, fixar as populações inúteis ou agitadas, evitar os 
inconvenientes de reuniões muito numerosas; agora se lhes atribui (pois se tornaram capazes 
disso) o papel positivo de aumentar a utilidade possível dos indivíduos. [13] 

  

 Na era da técnica tudo é calculado e medido em termos de utilidade. Indivíduos úteis aos 
mecanismos reprodutivos do mercado e do consumo. O saber atende aos anseios do poder 
disciplinador quando vela, esconde, as relações de poder e com isso o faz mais presente e 
mais forte, pois como afirma Servan, citado por Foucault (2000, p. 86): 
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Quando tiverdes conseguido formar assim a cadeia das idéias na cabeça de vossos cidadãos, 
podereis então vos gabar de conduzi-los e de ser seus senhores. Um déspota imbecil pode 
coagir escravos com correntes de ferro; mas um verdadeiro político os amarra bem mais 
fortemente com a corrente de suas próprias idéias (...); o desespero e o tempo roem laços de 
ferro e aço, mas são impotentes contra a união habitual das idéias, apenas conseguem estreita-
la ainda mais; e sobre as fibras moles do cérebro funda-se a base inabalável dos mais sólidos 
impérios. [14] 

1.2 A função da disciplina 

  

Na educação, esses modos simbólicos de dominação encontram-se à mão e, ao mesmo tempo 
- talvez por isso mesmo -  seu sentido encontra-se velado. A familiaridade de expressões 
ambivalentes, tomadas como um sentido em si, único, impede a visão do que está mais 
próximo. Como afirma Heidegger: 

  

Para quem usa óculos, por exemplo, que, do ponto de vista do intervalo, estão tão próximos 
que os 'trazemos no nariz', esse instrumento de uso, do ponto de vista do mundo circundante, 
acha-se mais distante do que o quadro pendurado na parede em frente. Esse instrumento é tão 
pouco próximo que, muitas vezes, nem pode ser encontrado imediatamente. [15] 

 Com efeito, o que é mais familiar e está imediatamente à mão é aquilo que usamos, falamos, 
sem a atenção questionadora. É o que se dá com a disciplina. Usada, todos os dias, para 
designar os saberes a serem estudados, vela o seu sentido de violência simbólica, cuja eficácia 
advém, justamente, desse a-tencionamento a respeito de seu sentido.  Como lembra Paviani: 

Nesse sentido, o termo disciplina, usado nos currículos, esconde em suas origens semânticas, 
um sentido de norma, de punição, de formação intelectual, emocional e física. O conceito de 
disciplina traz marcas que ultrapassam o puro ensinar ou aprender, contém a idéia ou a ação 
de disciplinar, isto é, de sujeitar o discípulo a receber ensino de alguém, de 'aprender' certos 
conteúdos, memorizar noções, definições, datas, nomes, teses, teoremas. [16] 

A escola, como os quartéis e as fábricas, segundo Michel Foucault, funciona enquanto 
instrumento da mecânica do poder disciplinador. A disciplina, produzida por meio dessas 
instituições, segrega as mentes. Segundo Foucault: 

  

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 'dóceis'. A disciplina 
aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas 
forças (em termos políticos de obediência). [17] 

Essa disciplina da era da técnica é a disciplina que se observa em salas de aula, na relação 
provocada entre professor e alunos, em que não há intersubjetividade, não há troca, apenas um 
ritual destinado a conferir, àquele que aprende, a técnica que ele mesmo julga necessária e 
suficiente para haver-se com o mundo, porque o que ele precisa é que lhes sejam dadas as 
respostas existentes para o enfrentamento da representação que ele tem do mundo. 
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Compreende-se, com isso, que o indivíduo, destituído de sua dimensão com-os-outros, 
massificado por sua dimensão de consumidor e identificado por essa condição, é reproduzido 
por uma disciplina que se impõe como violência simbólica necessária à manutenção da ordem 
do mercado em que inclusive o ensino é tomado como produto, destinado a um consumidor 
que "sabe o que quer", porque é condicionado a acreditar que sua razão é auto-suficiente. O 
que esse indivíduo quer é um ensino que reproduza fórmulas de acesso (fictício) a um 
mercado que estaria (também ficticiamente) de portas abertas para seus anseios. 

  

Nesse ritual que encobre sentidos: a oferta de educação, em todos os níveis e, especialmente, 
em nível superior, cumpre uma função na era da técnica. Trata-se de fabricar utilidades, 
indivíduos, na exata acepção do termo - mônadas solitárias incapazes de reconhecimento 
comum, reduzidas ao valor de troca - cuja procura é subsumida na obtenção do dispositivo 
necessário à sua admissão em um universo fictício, admissão que lhes é dada como meta a ser 
alcançada. Alcançada a meta - acoplado esse dispositivo que, na realidade do ensino, 
mostrou-se ser o "Diploma" ou o "Certificado de Conclusão", ou, no Direito, a "Inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil" - não há nada mais a buscar. Não há saberes, não há 
compreensão, não há questionamentos. Há apenas a realidade de que aquele dispositivo lhes 
concederá o acesso a uma condição que, ao mostrar-se como fictícia, nem mesmo assim leva 
ao questionamento autêntico do sistema, pois a responsabilidade pela ineficácia do dispositivo 
é sempre de uma esfera mais ampla: a Economia, o Mercado, o Governo. Trata-se do 
resultado de um disciplinamento bem sucedido. 

Esse disciplinamento cumpre a função da inversão da dimensão da fala e do compartilhar em 
direção ao homo faber e ao animal laborans, que, em sua dimensão instrumental e prosaica, 
superdimensionam a sua utilidade, inviabilizando a construção de um mundo comum. Nessa 
realidade, a educação, de possibilidade de construção de mundo e de transformação social, 
converte-se em produto e em reprodução de sentidos e fabricação de mentes. Isso porque o 
lugar da crítica, na era da técnica e da massificação provocada por ela, é um lugar marginal. 

  

2 A relação sujeito-objeto e a ambivalência do limite 

  

A relação sujeito-objeto tende ao encobrimento do ser, para que somente o ente se faça 
presente, e é isso que impede a realização dos sentidos e permite as vozes unívocas 
atemporais, universalizantes de sentidos. É a condição de possibilidade do homem como ente 
a ser fabrilmente moldado e transformado em sua essência. 

  

Essa transformação da essência das coisas é veiculada por modos previamente dados de 
acesso ao ente - os princípios epocais - que  provocam o esquecimento do ser desse ente. 
Desde a idéia em Platão, até o dispositivo, na era da técnica, esse encobrimento é um erro, 
porque a compreensão do mundo a partir do dispositivo, em relações de instrumentalidade, 
observa o mundo e a natureza como algo que pode ser transformado. Essa é a relação do 
homem com o mundo na era da técnica, o século XX, em que tudo é meio, inclusive ele, o 
homem, cuja essência, no sentido do que ele é, deve estar apta a ser transformada. A essência 
das coisas não reflete o seu ser. O que "são" são meros reflexos da transformação do ser dos 
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entes que ocorre com a sua entificação, com a atribuição de um único sentido, dado, familiar, 
impensado, não discutido, deixando a essência desses seres velada. O que "aparece" é que é a 
essência das coisas. O sujeito solipsista da era da técnica transmuta o mundo em 
representações, capas de sentido destinadas ao encobrimento desses seres. Com a educação, e 
o papel, primordial, que ocupa, ou deveria ocupar, não é diferente. Sua essência, 
transformadora de mundo é moldada e aparece como reprodutora de mundo. Como ilustração 
dessa realidade, impõe-se a imagem de Martin Heidegger: 

  

"o próprio Reno aparece, como um dis-positivo. A usina hidroelétrica não está instalada no 
Reno, como a velha ponte de madeira que, durante séculos, ligava uma margem à outra. A 
situação se inverteu. Agora é o rio que está instalado na usina. O rio que hoje é Reno o é pela 
essência da usina."[18] 

A técnica como encontro-provocado com o ente, como modo de interpretação-representativa 
do mundo, em que sujeito e objeto se opõem em uma relação significativa artificialmente 
construída, serve como instrumento, como "Ge-Stell" [19] (dis-positivo) que domina a 
natureza e provoca sua alteração. Essa técnica dominadora que é o ensino pensado pelas 
mentes do racionalismo, altera a essência da educação, de modo a fazer dela o oposto do que 
ela é, mera substância a ser acoplada. "Enquanto representarmos a técnica, como um 
instrumento, ficaremos presos à vontade de dominá-la. Todo nosso empenho passará por fora 
da essência da técnica" [20][21] 

  

Uma transformação inumana, artificial, tendente a realizar as necessidades também artificiais 
de um mundo presentificado como espaço de fabricação e de consumo, não de relações 
humanas. O espaço humano é transformado. De espaço de relações entre os homens, para 
espaço de fabricação de coisas e necessidades para esses homens. A dimensão do humano 
deixa de ser a palavra, a relação sintática e semântica com o outro, para ser o espaço do homo 
faber.  Desaparece o propriamente humano para que a técnica apareça. A situação se inverteu, 
o homem não busca sua formação, como indivíduo, como comunidade, ele procura um 
dispositivo que altere sua essência, não no sentido que ele é. O Diploma não é mais o 
resultado de uma caminhada, formadora, transformadora. É apenas uma prótese - o 
dispositivo, Ge-Stell - instalado no homem, sem transformá-lo, sem abrir-lhe os olhos, ao 
contrário, destinado a fechar-lhe os olhos, destinado a impedir-lhe o acesso às condições de 
possibilidade de questionar. Conforme dissera Immanuel Wallerstein, não há "saída dentro da 
estrutura do sistema histórico existente" [22] já que, consoante completa Ovídio Araújo 
Baptista da Silva, podemos "desfrutar da sensação de liberdade, na mais absoluta plenitude. 
Liberdade para concordar, pela inocuidade das divergências, ou do próprio questionamento do 
sistema" [23]. 

Essa visão de mundo, em que tudo é destinado à transformação fabril traz consigo o perigo, 
sempre presente e atuante, e sempre realizado, desse mau uso da técnica e a dimensão de 
sentido em que se pode superar essa modernidade-técnica é a viravolta proposta por 
Heidegger, um retorno à dimensão do ser, que se dá no mundo que é linguagem, a partir do 
"fenômeno" como o que se revela, "o que se mostra em si mesmo" [24], e não como 
aparência. 
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Enfrentar, desvelar os sentidos inautênticos da era da técnica - desconstruindo o sujeito 
solipsista e a absoluta ausência de vínculos de que padece -  pois, é pressuposto para repensar, 
ou melhor, construir a dimensão ética. Ambas dimensões - a virada em direção à 
fenomenologia existencial e o reconhecimento do Outro como dignidade e como condição de 
possibilidade do exercício dos direitos e limite desse mesmo exercício, enquanto 
responsabilidade - são imprescindíveis para superação da era da técnica e de sua respectiva 
visão do mundo em direção à virada do pensar a dimensão do homem como ser humano. Uma 
é pressuposto da outra. 

  

Esse caminho desvelamento do que ela representa até a possível virada em direção a uma 
superação desobjetificante do mundo, é, então, o ser cuja essência precisa ser 
desvelada.  Segundo Vattimo, "o Ge-Stell, o mundo da técnica, não é apenas aquele em que a 
metafísica alcança seu ponto culminante e seu mais elevado e completo desenvolvimento, mas 
também, e por isso mesmo, 'um primeiro lampejar do Ereignis' " [25][26]. 

  

3 Proposta pedagógica ou eterno refazer de possibilidades? 

  

Segundo Warat: "a carnavalização instaura um clima compreensivo para - lembrando algumas 
coisas do romantismo - recuperar a espontaneidade e neutralizar a suprema racionalidade dos 
quadros de referência que, antecedendo-a, amarram a vida.".[27] Como compreender essa 
afirmação? O que ela propõe rumo ao despertar do novo? O que se anuncia para além da 
subjetividade da ontologia da tradição e para a objetificação do sentido do ensino na era da 
técnica? 

  

A aula e o ensino estão pensados pela técnica. Dogmatizados como o possível apenas por 
meio da mesma fórmula instrumental, com conteúdo determinado que deve ser apresentado e 
absorvido sob a fórmula de uma aula, não no sentido bartheano, de saber e de sabor[28], mas 
como um instrumento, em que os passos, as programações em tópicos, levarão a um resultado 
dado a priori. Cada aula deve ser suficiente para apresentar determinado número de tópicos. 
O aluno recebe o conteúdo sem um questionamento. Pensa apenas que aquele conteúdo é a 
técnica necessária para uma determinada tarefa e deve ser absorvida para que a tarefa seja 
completada. A tarefa é sua transformação em técnico. Esse questionamento, condição de 
possibilidade da interação, ao faltar, transmuta o ensino em algo que ele não é, a técnica o 
transforma. 

  

O ensino deixa de ser o limite de sentido. Imperioso lembrar que, aqui, a expressão sentido é 
utilizada a partir da analítica do Dasein. Em Heidegger, o limite, a finitude é a dimensão da 
possibilidade, a partir dele se constrói a possibilidade, "O limite não é aquilo onde algo deixa 
de ser, mas como os gregos o reconheceram, o limite é aquilo a partir de onde algo começa o 
desdobramento de seu ser" [29]. O ensino passa a ser o limite mesmo, no sentido moderno e 
corrente da expressão, o fim das possibilidades que se anunciavam. 
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Para a viravolta na questão do ensino, há necessidade de se tomar consciência da 
impossibilidade de construção de um novo paradigma, de um novo método para a formatação 
da aula, do encontro entre professor e aluno. A técnica e o instrumento- a disciplina - 
substituídos pela vivência e pela transdiciplinariedade. O que é isso? A possibilidade de 
tomada de consciência de que a educação não pode ser um encontro provocado, algo 
disciplinado, formatado e apresentado como um dado, uma fase a ser cumprida na vida de 
ambos - professor e aluno - mas que seja um encontro como acontecer, onde os saberes sejam 
vivenciados, saboreados como diria Barthes, onde o não-disciplinado esteja presente, "Pois o 
que pode ser opressivo num ensino não é finalmente o saber ou a cultura que ele veicula, são 
as formas discursivas através das quais ele é proposto". [30] 

  

A partir dessa idéia, a conclusão só pode ser a de que quando se discute educação  não se 
pode pretender encontrar uma fórmula, o que fazer é o que se descobrirá a cada novo 
encontro, em que uma nova proposta de discussão é feita e vivenciada. Não há a solução 
esperada e investigada. O saber precisa ser construído em uma relação entre os atores - 
professor e aluno - onde aprendam ambos a pensar o novo, compreendendo-se e 
compreendendo os outros. Haverá, assim, uma possibilidade de vivenciar o momento do 
saber, sobre o que falam, por exemplo, os textos. Essa dimensão é encontrada em Gadamer 
quando ele afirma que quando 

  

se ouve alguém ou quando se empreende uma leitura, não é necessário que se esqueçam todas 
as opiniões prévias sobre seu conteúdo e todas as opiniões próprias. O que se exige é 
simplesmente a abertura para a opinião do outro ou para a opinião do texto.(...) Em princípio, 
quem quer compreender um texto, deve estar disposto a deixar que este lhe diga alguma coisa. 
Por isso, uma consciência formada hermeneuticamente deve, desde o princípio, mostrar-se 
receptiva à alteridade do texto.[31] 

  

É preciso compreender essa afirmação no sentido de seu reconhecimento da 
imprescindibilidade da dimensão da alteridade, no reconhecimento e respeito pelo valor do 
Outro não apenas na perspectiva da interpretação de textos, mas na totalidade da 
interpretação, que já é compreensão, do mundo, na relação do homem com as coisas, com os 
outros, o que inclui a opinião do Outro, a disponibilidade de ouvi-lo, de se comunicar com 
ele, com os textos. Para o ensino, a importância desse reconhecimento é radical, não como 
discurso fabricado para manutenção do paradigma objetificador/assujeitador com que se está 
acostumado. Essa dimensão é imprescindível na construção do saber entre professor e aluno, 
pois ambos precisam aprender a dialogar, a formar uma visão crítica, a respeitar a opinião do 
Outro, o que pressupõe reconhecê-lo, viabilizando a construção de noções comunitárias como 
solidariedade, justiça, comunidade, comunicação. Não mais apenas dimensões individuais, 
mas também não coletivas - mero somatório de individualidades. 

  

A aula como encontro de um acontecer produtivo, de vivência  e de respeito ao Outro tem de 
ser o lugar da interdisciplinariedade e da transdiciplinariedade, porque essas "ao quebrar os 
muros das disciplinas, formam espíritos abertos, democráticos e ensinam o respeito ao 
Outro"[32]. Esse movimento contínuo de integração entre conhecimentos teóricos que 
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caracteriza a trans e a interdisciplinariedade não podem ser determinados a priori, não podem 
ser dados,  devem ser definidos no decorrer do processo ensino-aprendizagem, das discussões 
e vivências em sala-de-aula, dos anseios dos alunos e dos questionamentos que esses anseios 
provocam no espírito do professor. 

  

Como afirma Paviani: 

  

 Diante dessa perspectiva, é secundária e, às vezes, negativa, a utilização de critérios político-
administrativos para elaborar um programa de formação profissional que atenda às exigências 
da ciência e à consciência ética. Os verdadeiros critérios são os epistemológicos-pedagógicos, 
isto é, surgem do interior do processo ensino-aprendizagem. [33] 

Daí a conhecida assertiva de Warat sobre a preparação da aula. É por isso que ele afirma que a 
aula não pode ser algo preparado, não pode ser pré-determinada. A aula preparada, 
mecanizada, converte-se em técnica, e é necessário conviver com o novo que servirá para 
"exorcizar um dia-a-dia sem imprevisibilidade e sem espontaneidade", [34] como afirmou o 
próprio Warat no texto que inspira a presente análise. E é ele, novamente, quem afirma: "Do 
meu ponto de vista, quando o homem fica sensibilizado para detectar os sinais do novo, é 
porque sua prática já mudou." [35] 

  

Considerações finais 

  

Como afirma, enfim, Warat, 

  

"Existe na articulação carnavalizada dos discursos um elemento dinâmico - e num certo 
sentido irracionalista - que servirá para exorcizar um dia-a-dia sem imprevisibilidade e sem 
espontaneidade. 

'É uma franca revolta contra o paradigma da distinção, do dever e do método, tão 
caracterizador das funções totalizantes das ciências sociais do nosso século, a carnavalização 
instaura um clima compreensivo para - lembrando algumas coisas do romantismo - recuperar 
a espontaneidade e neutralizar a suprema racionalidade dos quadros de referência que, 
antecedendo-a, amarram a vida. A cosmovisão carnavalesca abala ou enfrenta princípios, 
crenças ou mecanismos que colocam a razão acima da vida." [36] 

O ponto de chegada, que se converterá em eterno ponto de partida, é uma dimensão de 
compreensão autêntica do mundo e a criação de um espaço em que os sentidos partem do 
mundo, do fenômeno, em que não há um princípio epocal mas uma constante busca do 
sentido. Essa construção parte do desvelamento da relação com os entes, em direção à 
superação da interpretação objetificadora do mundo que cristaliza sentidos. É um resgate do 
sentido do ser dos entes, um resgate de sua dimensão fenomenológica e transformadora do 
mundo. Um resgate da educação em sua dimensão fundamental, não como castração, mas 
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como limite. Limite formador e limite de onde partem as possibilidades de sentido. Nunca o 
limite como parada. Não como ideologia, mas como autenticidade. Não como experimento, 
mas como experiência. Em uma dimensão do novo, que pressupõe o convívio com o incerto, 
porque  "a incerteza, que mata o conhecimento simplista, é o desintoxicante do conhecimento 
complexo." [37] 

  

Esse é o novo que permite compreender a educação e traçar os pontos de partida da relação 
professor e aluno, como afeto e responsabilidade, como saber e como sabor, como projeto que 
não reconhece um método único, mas também não condena de modo maniqueísta o método, 
reservando para o acontecer da aula o rumo a ser traçado, dialogado, e não imposto. Um traçar 
rumos que não se compraz com o desenvolvimento de projetos de reforma do ensino baseadas 
em tópicos ou etapas de assimilação de reformas. Um traçar rumos que é iniciado pela 
compreensão do educador sobre o seu papel de responsabilidade frente a uma missão crucial 
para o desenvolvimento positivo da humanidade, para a sua própria sobrevivência. Não 
disciplinamento, compreensão que envolve, mesmo exige, o reconhecimento do rosto do 
Outro, num encontro do homem, com os homens, no mundo. 

  

Enfim, porque, como na utopia de Cornelius Castoriadis citado por Christian Delacampagne, 
"Em matéria de coerções inexoráveis, o ser humano precisa apenas de uma certa quantidade 
de calorias por dia e de algumas horas de sono. Quanto ao resto, tudo é possível." [38] 
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POSIBILIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS EMANCIPATÓRIAS 

 
 
 

Ana Laura Silva Vilela 
 

RESUMO 
O paradigma da ciência moderna se consolida a partir de um contexto social e epistemológico 
que serve para a manutenção do sistema capitalista. Ao se basear em premissas como a 
objetividade, a neutralidade, nega seu caráter ideológico e influencia diversos campos do 
conhecimento, dentre os quais a Educação e o Direito. Os efeitos nas práticas pedagógicas 
concretizam a educação bancária, que distancia o educando do seu contexto, pretende-se 
despolitizada e trabalha com relações hierárquicas, como a sobreposição do conhecimento 
científico sobre o conhecimento popular e a verticalidade da relação professor versus aluno. A 
concepção de Direito derivada do paradigma moderno invisibiliza o seu caráter ideólogico e 
reduz todo o fenômeno jurídico a validez de normas emanadas pelo Estado. Em contraposição 
aos modelos dominantes, apresentam-se as perspectivas teóricas da educação libertadora e do 
pluralismo jurídico, que propõem o caráter instrumental da Educação e do Direito para 
enfrentar as estruturas sociais opressoras e desiguais. Nesse sentido destaca-se a relevância da 
reflexão e prática da Educação Jurídica Popular. Busca-se demonstrar a importância da 
socialização do conhecimento jurídico, estabelecendo um diálogo necessário com os 
pressupostos teórico-práticos da educação popular e do pluralismo jurídico. Para compreender 
a Educação Jurídica Popular enquanto forma de democratização do Direito apresenta-se a 
experiência da Escola de Juristas Populares desenvolvida pela Comissão Pastoral da Terra 
(CPT – GO). 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR; PLURALISMO JURÍDICO; 
ESCOLA DE JURISTAS POPULARES. 
 
RESUMEN 
El paradigma de la ciencia moderna se consolida en un contexto social y epistemológico que 
sirve para mantener el sistema capitalista. Basándose en supuestos tales como la objetividad, 
la neutralidad, nega su carácter ideológico, influyendo en los diversos campos del 
conocimiento, entre ellos la Educacíon y el Derecho. Los efectos sobre las prácticas de 
enseñanza encarnan la “educación bancaria”, distanciando los estudiantes de su contexto y 
afirmando la despolitización. Esta práctica pedagógica trabaja con relaciones jerárquicas, 
como la superoridad de los conocimientos científicos sobre el conocimiento popular y la 
verticalidad del docente sobre el alumno. La concepción del derecho que se deriva del 
paradigma moderno oculta su naturaleza ideológica y reduce todos los fenómenos jurídicos a 
la validez de las normas dictadas por el Estado. En contraste con los modelos convencionales, 
se presentan las perspectivas teóricas de la educación liberadora y el pluralismo jurídico, que 
propone el aspecto instrumental de la educación y el derecho para luchar contra a las 
estructuras sociales desiguales y opresivas. En este sentido destacamos la relevancia de la 
reflexión y la práctica de Educación Juridica Popular. También demuestra la importancia de la 
socialización del conocimiento jurídico, para establecer un diálogo necesario con los 
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supuestos teóricos y prácticos de la educación popular y el pluralismo jurídico. Para entender 
la Educación Juridica Popular como una forma de democratizar el derecho, presenta la 
experiencia de la Escuela de Juristas Populares desarrollada por la Comisión Pastoral de la 
Tierra (CPT - GO). 
PALABRAS-CLAVE: EDUCACÍON JURIDICA POPULAR; PLURALISMO JURÍDICO; 
ESCUELA DE JURISTAS POPULARES. 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

            O presente trabalho é um esforço para a constituição de um referencial 

teórico acerca da Educação Jurídica Popular. Esta temática consiste em um dos eixos de 

investigação do projeto de pesquisa “Ações Afirmativas na Educação: A experiência da turma 

de Direito para beneficiários da reforma agrária e agricultura familiar”, desenvolvido pela 

Universidade de Brasília e pela Universidade Federal de Goiás com financiamento do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Um dos objetivos 

deste projeto é a identificação e relevância de experiências de Educação Jurídica Popular, com 

enfoque no campesinato. 

            Diante do contexto econômico, político e social de produção da ciência 

moderna, as estruturas desiguais se mantêm e condicionam os processos de conhecimento, 

dentre os quais a educação e o Direito. Por isto, cabe examinar de que maneira a modernidade 

os influenciou, através do resgate das concepções pedagógicas e jurídicas dominantes. 

            Para a crítica à pedagogia tradicional utiliza-se a contribuição de Paulo Freire 

(1989, 1973, 1979) sobre o que chamou educação bancária. No que toca ao normativismo 

jurídico, que se compreende enquanto a exteriorização do discurso moderno no Direito, 

analisa-se suas linhas gerais, a partir principalmente da contribuição de Hans Kelsen (2009 a, 

2009 b, 2002) submetendo-a à critica (WARAT: 1983). 

            As alternativas teóricas que se identificam para a superação destes modelos 

são as propostas da educação libertadora e da ampliação dos horizontes epistemológicos do 

Direito. Desta forma, apresenta-se o Pluralismo Jurídico e a concepção de Educação 

Humanizadora/Libertadora. 

            O pluralismo jurídico pressupõe a multiplicidade de espaços de criação do 

Direito e a participação dos diversos sujeitos sociais, consistindo na possibilidade 

teórico/prática vislumbrada aqui para se pensar a Educação Jurídica Popular. Assim, são 

apresentadas duas construções sobre o tema: o pluralismo de cunho comunitário-participativo 

proposto por Antônio Carlos Wolkmer (2001) e a perspectiva desenvolvida pela corrente d’O 

Direito Achado na Rua (LYRA FILHO: 2006, SOUSA JÚNIOR: 2008). 
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            Nesta perspectiva, aborda-se a educação libertadora - fundamentada na 

existência de opressões no interior da sociedade – a qual enxerga na educação instrumento 

para a tomada de consciência, por meio da transformação de suas práticas pedagógicas 

(FREIRE: 2002, 1989, 1979, 1973). Em seguida trata-se de caracterizar educação popular 

(BRANDÃO: 1985), uma vez que para isto, é fundamental o conhecimento prévio dos 

pressupostos gerais da educação libertadora.       

            Dado o suporte teórico das concepções de Educação e Direito que amparam a 

compreensão de Educação Jurídica Popular, cuida-se de apresentá-la enquanto síntese de 

experiências que se desenvolvem ao longo do Brasil, entendendo-a a partir de suas realidades 

históricas e seus objetivos de socialização do conhecimento jurídico. 

             Por fim, apresenta-se a experiência da Escola de Juristas Populares 

desenvolvida na região do Vale do Araguaia – GO, pela Comissão Pastoral da Terra (CPT-

GO) analisando os sujeitos envolvidos e os impactos ocasionados. 

             

2. O SISTEMA-MUNDO CAPITALISTA E O PARADIGMA DA CIÊNCIA 

MODERNA. 

  

            Numa sociedade complexa e em disputa, diversas formas de dominação se 

apresentam para manter as estruturas políticas dominantes. Trata-se aqui da sociedade 

moderna, produto do sistema-mundo de exclusões capitalista. Iniciar uma compreensão acerca 

da sociedade sem explicitar este contexto material e epistemológico, impede a análise 

pretendida da relação necessária entre Educação Jurídica Popular e o Pluralismo Jurídico. 

            O sistema-mundo[1] capitalista se apóia na produção de diferenças para gerar 

exclusões, ao construir identidades contraditórias, trabalhando na invenção de subjetividades 

que sirvam à sua dominação. Ao reduzir a compreensão do mundo a uma lógica binária, de 

homem versus mulher, natural versus cultural, civilização versus barbárie, conhecimento 

popular versus conhecimento científico etc., o capitalismo, através da reorganização global da 

economia, apóia-se nesta produção de diferenças, que ao invés de subvertê-lo consolidam-no 

(CASTRO-GÓMEZ: 2005, p 169). Neste sentido a sociedade capitalista se organizou por uma 

racionalidade específica: a modernidade. 

            O paradigma da modernidade constrói-se a partir da revolução científica do 

século XVI e se desenvolve nos séculos posteriores, constituindo-se inicialmente nas ciências 

naturais e estendendo-se às ciências sociais emergentes apenas no fim do século XVII e início 

do século XIX (SANTOS: 1995, p 10). Este modelo científico amparou-se nas categorias 

certo/errado, válido/inválido, legítimo/ilegítimo e principalmente na separação sujeito/objeto, 
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para aferir se determinada forma de conhecer pode ser considerada ou não. Desta forma, só 

foi considerado certo, válido e legítimo o conhecimento forjado nos moldes[2] da ciência 

moderna e ocidental, sendo marginalizados os demais conhecimentos construídos além de 

suas determinações (SANTOS: 2007). 

            A modernidade também se pretende a-histórica e desideologizada, porque se 

ampara em critérios objetivos e verificáveis. Por isto, a ciência historicamente serviu de 

instrumento de imposição e legitimação dos interesses de consenso, uma vez que apenas o 

discurso científico teria autoridade diante da sociedade, sendo assim um discurso competente. 

Marilena Chauí (1982: p 7) caracteriza o discurso competente enquanto o discurso que se 

encontra instituído, que pode ser dito, sendo ouvido e aceito; discurso autorizado, sem 

vinculação com o seu tempo e espaço. Tal retórica exemplifica a geração de exclusões deste 

sistema-mundo, pois “não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em 

qualquer lugar em qualquer circunstância” (IDEM: p 7). 

            A produção de diferenças e a delimitação de espaços de poder não foram as 

únicas restrições impostas pelo paradigma moderno. Houve a invisibilização dos sentidos, ao 

“normatizar com segurança,” tipificar, etiquetar e instituir a ordem, ditando a vida cotidiana 

através da violência simbólica normalizadora que limita a realização humana, inclusive na 

sexualidade e no desejo (WARAT: 2010, p 114). A modernidade criou uma alteridade 

excludente, individualista que não se fundamenta na coexistência (IDEM: 2010). 

            A racionalidade moderna também cuidou de conferir ao Estado papel central 

na organização da sociedade. A ele foi dado o monopólio da violência legítima: violência de 

legislar, educar e punir. Assim, é esclarecedora a relação entre modernidade e Estado trazida 

por Santiago Castro-Gómez: “Todas as políticas e instituições estatais (a escola, as 

constituições, o direito, os hospitais, as prisões etc.), serão definidos pelo imperativo jurídico 

‘modernização’ ou seja, pela necessidade de disciplinar as paixões e orientá-las ao benefício 

do trabalho.” (CASTRO-GÓMEZ: 2005, p 172) 

  

3. BREVE DIAGNÓSTICO DE UMA EDUCAÇÃO E DE UM DIREITO. 

  

            Neste contexto, a Educação e o Direito também se desenvolveram através do 

modelo científico dominante. O Direito se perfilou no normativismo jurídico carregado pelo 

monismo estatal e a educação constitui-se numa prática fechada, dogmática e estéril, o que 

Paulo Freire (1973) denominou educação bancária. 

            Ainda segundo CASTRO-GÓMEZ (2005, p 174-175), em sua análise das 

relações de poder na América Latina[3], se o direito, por meio das constituições, define quem é 
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ou não é cidadão, criando formalmente um tipo de subjetividade moderna, a pedagogia é a 

grande realizadora desta exclusão. Afinal, a educação se orienta por conteúdos considerados 

certos, devidos, conteúdos estes que se fundamentam culturalmente nas classes dominantes. 

Exemplo disso é a chamada norma culta da língua portuguesa, que é o referencial correto para 

se comunicar na sociedade; quem não se comunica segundo esta norma é corrigido (quando 

na escola por professores) ou é discriminado socialmente. Além disso, vale a indagação 

acerca do que é considerado culto pela sociedade, uma vez que a cultura não restringe à forma 

de determinada classe se comunicar, sendo preferível, portanto a expressão linguagem padrão, 

ou norma padrão. 

            A educação erigida sobre o paradigma moderno - sendo possível estabelecer 

um paralelo com a breve caracterização da modernidade exposta acima - estrutura-se na 

existência de um conhecimento certo, que é apreendido nos espaços formais de aprendizagem 

(escolas, universidades etc.) e de um conhecimento errado, que é o desvio da compreensão do 

conhecimento formal (a resposta errada numa prova p.ex) ou o conhecimento do senso 

comum. Esta concepção “racionalizadora” exclui dos processos de conhecimento a ilusão e o 

erro, sendo fragmentado de acordo com disciplinas, o que impede a conexão das partes à 

totalidade. (MORIN: 2000, p 14-16) 

             Há também a distinção entre os legitimados para falar (neste caso os 

professores, cujo poder de fala aumenta conforme sua especialização e qualificação) e os 

legitimados a ouvir (os alunos, na postura de quem nada sabe). 

             Segundo esta realidade pedagógica, as relações entre professor e aluno[4] são 

hierarquizadas, de natureza fundamentalmente narrativa, discursiva e dissertante. “Narração e 

dissertação que implica um sujeito – o que narra - e objetos pacientes, ouvintes – os 

educandos.” (FREIRE: 1973, p 75). 

            Esta narração, que possui um protagonista bem definido – o professor – e um 

paciente que é o estudante, consiste no depósito de conteúdos narrados para preencher a 

cabeça “vazia” dos recipientes. Esta relação se dá necessariamente através de uma antinomia, 

e desenvolve uma situação de opressão entre professor versus aluno. A prática pedagógica 

não se estabelece por meio do diálogo e sim de comunicados (FREIRE: 1973, 1989). 

            É importante esclarecer algumas perspectivas na contribuição de Paulo Freire 

acerca da educação bancária. Esta forma de educação pretende se desenvolver fora da história, 

pelos temas de uma minoria dominante que em determinado histórico encontra-se na situação 

de poder. A história enquanto movimento progressivo, dialético e a condição inacabada do 

homem, que para este autor são pressupostos inerentes à realidade, são negados pela educação 

bancária, a fim de manter as estruturas de dominação e opressão. Tais estruturas são 
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invisibilizadas, a fim de que os que se encontram oprimidos não desenvolvam a consciência 

de sua condição e lutem para modificá-la, sendo fundamental para a educação bancária a 

descontextualização e a despolitização: 

“Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a 

que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade 

agressiva em que a violência é a constante e a convivência das 

pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não 

estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares 

fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas 

de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A 

ética de classe embutida neste descaso? Porque, dirá um educador 

reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que ver com isso. 

A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los 

aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos.”(FREIRE: 

2002,  p 15) 

  

            Ao escamotear as relações de poder, e negar a integração do aluno a seu 

contexto, uma vez que este não se encontra apenas nele e sim com ele, construindo-o, 

modificando-o; a atual proposta de educação busca a adaptação e o ajustamento à realidade 

posta, promovendo assim, a desumanização do aluno, quando exclui seu potencial de ser 

histórico. (FREIRE: 1989, p 42). Corroborando ainda mais como o paradigma moderno, este 

modo de educação, se acredita desideologizado, o que para Paulo Freire consiste na ideologia 

da opressão, já que vê a ignorância sempre no outro, estando sempre certa, numa alienação da 

ignorância. (FREIRE: 1973, p 77) 

            Por fim, o modelo de educação dominante ao objetivar manter o status quo, 

desconstrói ao invés de ser palavra criadora, estimula uma postura passiva de aprendizagem, o 

que inviabiliza a realização de autonomia. Compreende-se por autonomia a capacidade da 

reflexão e do resgate do educando enquanto sujeito de sua própria destinação histórica. 

(FREIRE: 1973) 

            A concepção dominante de Direito, o reduz à aplicação de normas gerais e 

abstratas, culminando-se em uma prática legalista, individualista e paternalista, que não 

objetiva o protagonismo dos sujeitos (CAMPILONGO: 1991, p.9-17). Esta postura distancia 

o Direito dos cidadãos, que não vêem naquele a satisfação de suas necessidades jurídicas. O 

saber jurídico encontra-se “encastelado” (ARAÚJO, OLIVEIRA: 2003), construído a partir de 

uma linguagem formal, exclusiva dos manejadores do Direito, o que colabora no seu processo 

de mitificação. 
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            Esta realidade fundamenta-se na compreensão estritamente normativista do 

fenômeno jurídico. Para os fins que se dedica este texto, cabe aqui levantar os principais 

aspectos do normativismo jurídico, cujo expoente é o jusfilósofo alemão Hans Kelsen. 

            Para este autor, o Direito é a lei emanada do Estado, porque apenas esta é 

dotada de validade. A realidade social é objeto da sociologia. A diferença metodológica que 

se coloca ao analisar a Sociologia e a Ciência Jurídica, segundo Kelsen, é vislumbrada quando 

se responde à questão da obediência às leis. O Direito deve responder a pergunta: “por que as 

leis devem ser obedecidas?”, o que demonstra a dimensão do dever normativo característico 

da ciência jurídica. Já a pergunta feita à Sociologia é “são as leis obedecidas ou não?” 

(KELSEN, 2002 p 62) 

            Assim, no entendimento deste autor, fica clara a tarefa do jurista, ou melhor, 

qual não é a sua tarefa. A ele cabe reconhecer a validade das leis, como deveriam ser 

aplicadas e não como de fato são. 

            Em sua principal obra, a Teoria Pura do Direito, Kelsen[5] usa como exemplo 

o Estado, que é uma entidade fictícia dotada de unidade, cuja vontade é una. Na realidade, 

seria composto de diversas multiplicidades, e seria essa a apreensão sociológica, contudo a 

disciplina normativa diz que o Estado é uma entidade dotada de personalidade e que possui 

uma vontade unívoca. (KELSEN: 2009a, 2009b) 

            Grosso modo, a Teoria Pura do Direito é a representação da modernidade no 

campo jurídico, ao propor a distância entre sujeito e objeto, acentuar a disciplinarização, 

negar o componente ideológico na construção da ciência, e assim, gerar a supervalorização do 

positivismo, seja metodológica ou teoricamente. 

            A distinção que Kelsen propõe entre conhecimento jurídico e política exclui 

do objeto da ciência jurídica tudo que ser refere a valorações construídas ideologicamente, na 

pretensão de evitar fatores que coloquem a ciência jurídica a serviço de interesses políticos, 

econômicos ou sociais. (WARAT: 1983) 

            . O paradigma da ciência moderna conferiu ao Direito uma postura de 

neutralidade científica, separação entre sujeito e objeto, o que resultou numa realidade 

jurídica onde o fenômeno jurídico se restringe à aplicação de uma lei ampla, destinada a todos 

os indivíduos, independente de suas peculiaridades sociais, culturais, econômicas, afetivas etc. 

Ao tratar de forma dissociada – senão mítica – as idéias de direitos humanos e de cidadania, o 

direito moderno pretendeu assegurar suas crenças em torno do funcionamento democrático de 

uma sociedade.  

            Entretanto, esse modelo burguês resultou em uma concepção de Direito 

estritamente formal, legalista, desvinculada das trans-dimensões da sociedade. Amparados em 
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ilusões jurídicas como igualdade, liberdade, estrita legalidade etc., a democracia e o direito 

moderno ficaram presos nas redes das formas. Resultado disto, a realidade jurídica atual 

consiste num exercício meramente técnico e dogmático, distante da dinâmica do mundo da 

vida. Diante da crença de que os direitos - como direito de propriedade! – e o Direito se 

aplicam inabalavelmente da mesma forma para todos, capazes de abranger as diversas 

situações do mundo da vida, acontecem injustiças materialmente desumanas.  

            A relação entre Estado e Direito - visto que segundo a concepção 

normativista o Direito consiste unicamente na lei estatal válida porque registrada numa ordem 

escrita e regulamentada burocraticamente - esta identificação lei/direito, implica na falsa 

crença de que o Estado cumpriu de cessar as contradições, que atende efetivamente à 

população, e que não há Direito há ser procurado acima das leis. (LYRA FILHO: 2006, p 8) 

Assim, o positivismo jurídico não insere em sua teoria do direito a preocupação com a justiça, 

não reflete acerca da injustiça das normas, uma vez que estas já são normas estatais e válidas, 

“limitando-se ou a proclamar que elas têm toda justiça possível ou dizer que o problema da 

justiça não é ‘jurídico’.” (IDEM, p33) 

            A educação bancária e a concepção restritiva que domina as práticas 

jurídicas, consequentemente, refletiram na educação jurídica. Por isto, tem-se consensuado 

sobre a existência de uma crise da educação jurídica. Tal crise é evidenciada em diversos 

níveis. A concepção do sistema educacional em vigor corresponde ao ensino tradicional, que 

se exterioriza na forma da educação bancária. A técnica de ensino restringe-se à metodologia 

da aula expositiva e a códigos comentados. Há um currículo pleno que na realidade consiste 

num currículo fixo, estanque e de ênfase predominantemente legalista (RODRIGUES, 2005; 

p34). 

            Este processo de formação gera profissionais desconectados da sociedade, 

com compreensões jurídicas muito restritas, comprometendo a efetiva realização da justiça. 

Além disso, nesta concepção reduzida de direito ele é manejado exclusivamente por técnicos, 

sua linguagem é inteligível apenas por profissionais da área. O distanciamento que se impõe, 

entre os/as cidadãos e o direito, desestimula o protagonismo dos sujeitos, fortalecendo as 

práticas assistencialistas e a mitificação que envolve o jurídico. Nesta concepção, a educação 

jurídica acontece apenas no âmbito das faculdades de direito, sendo mais comum o uso da 

expressão “ensino jurídico”. 

  

4. PLURALISMO JURÍDICO: POSSIBILIDADES TEÓRICAS. 
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            A sociedade tem passado por transformações intensas e rápidas, 

especialmente a partir da metade do século XX, em função das alterações tecnológicas, de 

comunicações, dos mercados transnacionalizados e surgimento de novas demandas 

socioeconômicas que colocam em xeque o modelo tradicional de direito (FARIA: 2009, p 55). 

Acrescenta-se a este cenário a crescente produção de diferenças culturais que o sistema-

mundo capitalista produz. Diante da multiplicidade de interesses presentes na sociedade, a 

perspectiva padronizadora do direito liberal não contempla novos sujeitos sociais, demandas 

econômicas transfronteiriças, a interculturalidade etc. A administração da justiça torna-se 

cada vez mais dificultosa para o Estado, que pretende ter o monopólio legislativo e de 

jurisdição. 

            Em face deste panorama dinâmico e considerando os gargalos do direito 

moderno, verificam-se múltiplos sistemas jurídicos, dentro e fora do Estado. O mito do 

monismo estatal não se sustenta frente a sociabilidades diversas e diferentes organizações 

jurídicas. Na América Latina, pode-se mencionar o “pluralismo índio mexicano” (RIBAS, 

PAZELLO: 2009). A complexidade social exige que o direito estatal atenda às necessidades 

também complexas, rompendo os muros de tribunais e universidades. As teorizações que 

tratam deste (re)dimensionamento necessário do olhar direcionado ao direito, compõem  o que 

se tem chamado pluralismo jurídico. 

            Assim, para os fins que pretende este trabalho; do (re)conhecimento das 

teorias e práticas que se fundamentam no pluralismo jurídico, serão caracterizadas em linhas 

gerais – não pretendendo aqui esgotar categorias teóricas e práticas - duas abordagens 

consideradas importantes para o diálogo com a educação jurídica popular: o pluralismo de 

cunho comunitário desenvolvido por Antônio Carlos Wolkmer e os estudos e práticas que 

compõem a episteme do “Direito Achado na Rua”. 

            Antes de tratar destas propostas, faz-se necessária uma contextualização geral 

acerca do tema. Primeiramente, é válido utilizar uma caracterização genérica trazida por Luís 

Otávio RIBAS (2009: p 20) sobre o tema: 

  

Por pluralismo jurídico entende-se uma teoria que busca 

analisar o fenômeno jurídico em sua incompletude e realidade; é uma 

idéia pensada pelos filósofos políticos e do direito para assegurar a 

pluralidade de participação na criação das normas, uma maior 

efetividade às existentes e o respeito público a ordens preexistentes ao 

modelo positivista liberal. 
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            Deve-se ressaltar também o marco nas construções teóricas acerca do 

pluralismo jurídico que foi a pesquisa empírica realizada por Boaventura de Sousa Santos na 

favela carioca do Jacarezinho nos anos 70, a qual identificou um direito para-estatal, o direito 

de Pasárgada[6], reconhecendo a existência de uma interlegalidade. Esta contribuição é 

mencionada por diversos autores que posteriormente se dedicaram ao assunto, como os que 

serão abordados adiante: Roberto Lyra Filho (LYRA FILHO: 2006) e Antônio Carlos 

Wolkmer (WOLKMER, 2001). 

             

4.1. O SENTIDO COMUNITÁRIO. 

  

            De acordo com a compreensão apresentada por Antônio Carlos Wolkmer, na 

contemporaneidade, a sociedade se movimenta num processo constante de complexificação e, 

no seu interior, estruturas político-jurídicas conservadoras implicam em desigualdades, 

gargalos ao acesso à justiça, negações de direitos a determinados sujeitos coletivos e outras 

situações de inefetividade da proposta de unicidade jurídica, culminando na crise de 

legalidade da hegemonia do modelo estatal do Direito. Desta maneira, surgem práticas 

jurídicas distintas das emanadas do Estado (WOLKMER: 2001). 

            A realidade complexa de sociedades periféricas, como é a situação da 

América Latina[7], demonstra que o Estado não detém o monopólio absoluto e irrestrito da 

produção e distribuição do Direito, bem como a juridicidade oficial positivista – 

desatualizada, conservadora e injusta – cada vez mais é obrigada a reconhecer e conviver no 

âmbito da sociedade civil, com outras formas mais dinâmicas e mais justas de manifestações 

extralegais. 

            Em termos gerais, o pluralismo jurídico consiste na pluralidade de ordens 

jurídicas dentro de determinada sociedade. Estas juridicidades podem acontecer albergadas 

pelo aparelho estatal, como uma forma de descentralização da administração da justiça e 

também de forma alternativa, acontecendo de forma extra-legal, para fora da juridicidade 

posta pelo Estado. (WOLKMER: 2001). 

            A pluralidade que se desenvolve dentro dos liames estatais, conforme analisa 

Antônio Carlos Wolkmer, pode objetivar: a já mencionada descentralização da administração 

da justiça, visando à melhor eficácia na prestação jurisdicional e à realização de justiça, e; a 

regulamentação de práticas informais que aconteciam paralelamente ao Estado. Desta forma 

podem ter - não são todos os casos - feição conservadora. 

            Assim, o referido autor vislumbra práticas e produção jurídicas no interior do 

Estado, o que chamou de “alternativo institucionalizado”. Elenca os exemplos: as convenções 
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coletivas de trabalho, as ações coletivas com o advento da Constituição Federal de 1988 (ação 

civil pública, mandado de segurança, mandado de injunção); os modos alternativos de 

resolução dos conflitos (conciliação, arbitragem, mediação e juizados especiais) 

procedimentos estes que promovem a organização e protagonismo dos sujeitos, que não se 

vinculam à morosidade do processo, e; a prática e uso alternativo do Direito, que consistem na 

ruptura com a concepção assistencialista de direito e visa promover a democratização do 

Direito, através da assessoria às organizações populares, perspectiva exercida pela Assessoria 

Jurídica Popular que atua através assessoria jurisdicional e educação jurídica popular, sendo 

realizada por ONG’s e no âmbito universitário-estudantil. Finalmente, chama a atenção para 

intervenção politizada de magistrados, o chamado Direito Alternativo. (IDEM: p 287-305) 

            Em relação às práticas jurídicas no espaço do Direito não-oficial, Wolkmer 

entende que acontecem à margem da juridicidade estatal e buscam edificar um paradigma de 

um pluralismo jurídico de caráter comunitário participativo, que propicie efetividade material 

e formal. A justificativa desta pluralidade 

(...) está fundada não mais na lógica tecno-formal e nos 

controles disciplinares, mas na justa satisfação das necessidades 

cotidianas e na legitimidade de novos sujeitos coletivos. Vejam-se 

então, alguns desses primeiros indícios (ainda não inteiramente 

definidos) presentes na sociedade periférica latino-americana que 

apontam, de modo ainda tênue, informal e semi-autonômo, para uma 

nova forma de produção jurídica mais autêntica e justa, quer em grau 

legislativo, quer em grau de resolução dos conflitos. Tais 

procedimentos alternativos, alguns já instituídos e conhecidos, outros 

em processo de gestação expressam a participação crescente, direta e 

preponderante de atores sociais recentes, bem como de outros 

intermediários na afirmação e na constituição de ‘direitos 

comunitários’ concorrentes. (WOLKMER: 2001, p 307) 

  

            Dentre as experiências que acontecem fora do Direito estatal, o autor 

referencia: a criação de tribunais de bairros; extensão de comitês ou conselhos populares; 

justiça distrital e tribunais populares; a resolução de conflitos por vias não institucionalizadas 

- as formas alternativas de resolução de conflitos - só que neste momento se realizam fora do 

Estado, que é o caso de juizados arbitrais populares e do controle e fiscalização popular da 

legalidade instituinte. Há também as fontes de produção legislativa não-institucionalizadas: as 

convenções coletivas de novo tipo, que no Brasil tem alcance ainda pequeno, uma vez que 

acontecem fora do Estado não se restringe apenas ao âmbito trabalhista e abrange outros 

ramos do Direito, realizando um verdadeiro Direito comunitário. O autor cita ainda os acordos 
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setoriais de interesse, que se dão quando segmentos em confronto (governo versus 

corporações econômicas p.ex.) buscam o acordo coletivo extra-estatal consensual, flexível e 

eqüidistante do lócus da jurisdição oficial - ou seja, são reivindicações, lutas e negociações. 

(IDEM: p 310-325) 

            Por fim, vale ressaltar a ressignificação social do direito trazida pelos novos 

movimentos e sujeitos sociais. Ao debate jurídico são agregados novos valores como 

identidade, satisfação das necessidades e formas mais inclusivas de participação popular. Essa 

nova agenda jurídica promove uma compreensão interdisciplinar, material e mais participativa 

da justiça. (IDEM: p 327-345) 

  

4.2. HISTÓRIA, RUA E LIBERTAÇÃO. 

  

            A proposta teórica e eminentemente prática do “O Direito Achado na Rua” é 

desenvolvida na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e tem influenciado o 

pensamento jurídico brasileiro, em especial o crítico. Fundamenta-se nos pressupostos do 

humanismo dialético, contribuição científica inicialmente pensada por Roberto Lyra Filho, 

que teve continuidade ao longo das décadas de 1990 e 2000 pelo Professor José Geraldo de 

Sousa Júnior. Esta perspectiva crítica não se restringe às suas contribuições; construiu-se com 

muitas mãos e mentes, sendo válido ressaltar a importância de diversos professores e 

estudantes, dentre eles o Professor Roberto Aguiar. 

            Parte-se da compreensão de que o Direito não se limita apenas à lei, sendo 

esta um momento entre outros possíveis da realidade jurídica (LYRA FILHO: 2006). O 

Direito, segundo esta concepção, não é algo acabado e estático, está dentro da História, “está 

sendo”. De forte influência marxista, este autor entende que nas estruturas socioeconômicas 

dadas, há uma divisão entre “espoliadores e oprimidos”, e os últimos se encontram num 

constante processo de conscientização, que aumenta conforme as contradições da sociedade 

se agravam (IDEM: p 23). Ao passo que as classes oprimidas têm de se conscientizar origina-

se a necessidade de libertação. Sobre este processo: 

No esforço para nos libertarmos desses condicionamentos 

floresce, por outro lado uma conscientização favorecida em seu 

impulso crítico pelas crises que manifestam as contradições da 

estrutura social, onde primeiro surgiram as crenças agora contestadas 

ou de contestação viável (se não nos acomodamos na alienação, 

desligando a mente do que vai em torno). O grau desta 

conscientização, a sua coerência e persistência dependem sempre do 
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nosso engajamento numa práxis, numa participação ativa 

conseqüente. (IDEM: p 25) 

  

            A partir das compreensões de que o Direito não se restringe à norma estatal, 

da historicidade das manifestações jurídicas e do constante movimento de conscientização e 

libertação, pode-se começar a delinear o que O Direito Achado na Rua tem a ver com o 

pluralismo jurídico. Procura-se pensar o direito que emerge da ação dos movimentos sociais, 

do povo; ou seja, como forma da legítima “organização social da liberdade, e explorar as 

normas que surgem a partir dos grupos que estão formalmente afastados do processo de 

criação de normas ‘legítimas’.” (IDEM: 17-18) 

            Este movimento crítico-jurídico inaugura novas formas de apreender o 

Direito, reconhecendo na luta dos movimentos populares por direitos negados pelo monismo 

estatal verdadeira fonte produtora de direitos. Concebe-se “uma base epistemológica do 

acesso à justiça que enseja a possibilidade de outros modos de determinação da norma do 

direito e da própria acessibilidade à justiça”. (SOUSA JÚNIOR: 2008, p 163). 

            A abordagem d’O Direito Achado na Rua faz grande apelo à questão 

epistemológica. Dedica seus esforços para o desvelamento da educação jurídica atual, ao 

submetê-la à crítica e propor alternativas a este modelo, sendo exemplo as práticas 

diferenciadas desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica da FD/UnB (IDEM:  p 195). No 

intuito de colaborar com a formação dos sujeitos, foi desenvolvido material pedagógico para 

ser trabalhado junto às bases. Já foram publicados vários volumes, discutindo temas como 

direito ao trabalho, direito à saúde e direito agrário, sempre com o enfoque crítico. 

            Uma importante contribuição trazida por esta corrente e que implica em sua 

concepção de pluralismo jurídico é a categoria “sujeito coletivo de direitos”. Compreende-se 

que há uma pluralidade de sujeitos, de identidades distintas oriundas da interação que se dá 

em sociedade, que ocasiona reconhecimento uns com os outros. O aspecto coletivo aparece 

devido à politização dos espaços que estão inseridos, de lutas por direitos, convivialidade e 

“práticas de criação do direito”. (IDEM: p 268) A classe trabalhadora se insere na cena 

pública junto a diferentes movimentos sociais que lutam por reconhecimento e negociam 

direitos. (IDEM: p 268) Assim, não é errado dizer que os novos movimentos sociais são os 

sujeitos coletivos de direitos. (IDEM: p 55) 

            Portanto, o Direito Achado na Rua são outros Direitos que surgem das lutas 

sociais, na conquista destas lutas e no realizar delas. A “rua” é lugar de onde emergem tais 

direitos pulsantes de uma justiça concreta e histórica, é metáfora para o espaço público onde 
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os sujeitos coletivos de direito atuam em busca de novos direitos em seus diferentes contextos 

políticos. O Direito nesta perspectiva é instrumento no processo de libertação. 

  

5. A PROPOSTA DA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA. 

  

5.1. PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS. 

  

            A crítica e recusa à educação bancária lança o desafio de uma práxis 

educacional diferenciada que reflita a natureza da pedagogia. A ação pedagógica não se 

confunde com a ação política, porém tais dimensões – política e pedagógica – são 

inseparáveis. No prefácio à obra Educação e Mudança, Moacir Gadotti denuncia que ao 

afirmar a tarefa do educador enquanto apolítica infere-se uma defesa política: “a política da 

despolitização.” (FREIRE: 1979, p 4) 

            O ser humano é um ser inconcluso, que se sabe inacabado. Está no mundo e 

com ele; possui capacidade de modificá-lo. Consciente de sua historicidade é apto a se 

comprometer politicamente. Dentro da história, a humanização e a desumanização são 

possibilidades concretas para o ser humano que se reconhece inacabado, reconhece-se 

“sendo” (FREIRE: 1973, p 38). 

             É papel da educação que pretende libertar, estimular o desenvolvimento da 

consciência crítica do educando acerca do contexto o qual está inserido. Criticidade significa 

a “apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto.” (IDEM: p 61) 

            Entretanto, a modernidade se erigiu sobre lemas contraditórios - como da 

liberdade individual – cuja aplicação à realidade latinoamericana merece ressalvas. Na 

América Latina, há de se falar principalmente em libertação, face às estruturas de dominação 

e exploração. Ao analisar a sociedade brasileira, Paulo Freire a percebeu fechada e 

inexperiente no que toca à democracia. (FREIRE: 1989 p 66) 

            A inexperiência democrática e o fechamento tornam a sociedade alienada, 

produzindo nos sujeitos a consciência ingênua, entre o otimismo exacerbado e a 

“desesperança”, destituídos de autonomia e buscando fora de sua realidade a solução para as 

suas dificuldades. (IDEM: p 53) Acreditam que a sua condição histórica é algo dado, 

inalterável. 

            Desta forma, cabe à educação participar do processo de tomada de 

consciência. Uma vez conscientizado, capaz de fazer a leitura do mundo que o cerca, o povo 

se insere na dinâmica do poder. Sua participação, que decorre necessariamente da 

conscientização “ameaça as elites detentoras de privilégios.” (IDEM: p 55) 
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            A superação das contradições sociais, das relações históricas de opressão e 

emersão do povo que vai se conscientizando, demanda a mudança “urgente e total” no 

processo educativo. (IDEM: p 88) 

            Destaca-se a força instrumental da educação, capaz de criar através da 

reflexão de suas práticas novos hábitos de participação, combatendo a cultura de passividade. 

(IDEM: p 94) A educação possui esta habilidade somente quando se relaciona ao contexto no 

qual esta inserida (IDEM: p 88), contribuindo para a humanização e o empoderamento 

popular: 

  

“Uma educação que lhe propiciasse a reflexão sobre seu 

próprio poder de refletir sua instrumentalidade, por isso mesmo, no 

desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas potencialidades, 

de que decorreria sua capacidade de opção. Educação que levasse em 

consideração os vários graus de poder de captação do homem 

brasileiro no sentido de sua humanização.” (IDEM: 59 p) 

  

            Assim, a educação é ferramenta para o desenvolvimento da consciência 

crítica, a partir da apreensão do contexto. A educação libertadora, que capacita os sujeitos 

para transformarem sua realidade propõe pensar a educação em sua totalidade. Nesta 

perspectiva se encontra a educação popular. 

  

5.2. CARACTERIZANDO A EDUCAÇÃO POPULAR. 

  

“Nunca porém abandonamos a convicção que sempre 

tivemos, que só nas bases populares e com elas, poderíamos realizar 

algo de sério e de autêntico para elas.” (FREIRE: 1989: p 102) 

  

            O modelo de educação vigente, perpetuador das condições da sociedade 

desigual, das antinomias opressor/oprimido; classe dominante/classe explorada faz com que 

um novo paradigma educacional se volte contra a educação. Assim, surge a necessidade que 

esta forma emergente de pensar a educação também enfrente as desigualdades sociais 

(BRANDÃO: 1985, p 69).  Esta proposta convencionou-se chamar “Educação Popular”. A 

consolidação de experiências e produção científica acerca deste tema baseou-se nas 

construções científicas e práticas desenvolvidas pelo educador brasileiro Paulo Freire. 

            Aqui, não se busca conceituar o que seja a educação popular. Primeiro, 

devido à limitação do presente trabalho, mas também pela densidade que este fenômeno 
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possui. Na verdade, a educação popular não deve ser conceituada, porque não se trata de um 

modelo único e estanque de prática pedagógica, mas um conjunto de idéias e experiências 

fundamentadas na diferença, a fim de aprofundar o seu sentido de educação, atravessando 

seus modos de ser e de se fazer educação popular. (IDEM: p 12) Por isto, cabe o esforço de 

caracterizá-la. 

            O contexto que funda a educação popular é a década de 1950 e início da 

década de 1960, período de marcante ação popular protagonizada pelos movimentos e centros 

de cultura popular e movimentos de educação de base. Mesmo as experiências ligadas ao 

Estado, a atuação de universidades[8] e do próprio Ministério da Educação possuíam um 

caráter diferenciado, visto que o momento histórico era favorável: “governos populistas, 

militância partidária e estudantil etc., e a conquista de novas formas de organização das 

classes populares” (IDEM: p 67). Sobre este contexto de mudanças, Paulo Freire realça a 

necessidade do reconhecimento da “sociedade que vinha e vem sofrendo alterações tão 

profundas e às vezes até bruscas e em que as transformações tendiam a ativar cada vez mais o 

povo em emersão, necessitava de uma reforma urgente e total no seu processo 

educativo.”  (FREIRE: 1989, p 88) 

            Primeiro, é preciso esclarecer a educação popular enquanto projeto de 

educação. Desta forma, não se restringe às propostas alternativas, ainda que a maior parte de 

suas experiências tenha sido protagonizadas fora do âmbito da educação formal. A educação 

popular “pretende fundar um novo método de trabalho com/do povo, através da educação, 

transformando todo o sistema de educação.” (BRANDÃO: 1985 p 63) Para isto, compreende 

que todos os saberes são válidos e merecem ser incluídos no fenômeno educativo. Assim, há a 

valorização do conhecimento popular. 

            O saber popular na concepção de validez trazida pela modernidade não é 

reconhecido como o saber “erudito” ou científico. Carlos Rodrigues Brandão ao se referir à 

existência de uma divisão social do saber lembra que o saber erudito “tornou-se uma forma 

própria, centralizada e legítima de conhecimento associado a diferentes instâncias de poder, 

enquanto o outro o ‘popular’ restou difuso – não-centralizado em uma agência de especialistas 

ou em um pólo separado de poder - no interior da vida subalterna da sociedade.” (IDEM: p 

25) 

            A educação popular tem por objetivo a ampliação do poder das classes 

populares. A metodologia utilizada se fundamenta na relação entre iguais no processo 

educativo. Não há quem saiba mais, quem saiba menos; conhecimento que valha mais, 

conhecimento que valha menos. Os recursos metodológicos buscam formas educativas 

participativas, o incentivo à reflexão coletiva da prática dos educandos, valorizando seu 
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contexto. Desenvolve relações de solidariedade entre os agentes da prática educativa e o 

manejo do poder é compartilhado. (IDEM: p 72) 

            A educação passa a ser instrumento de mobilização política, através da 

conscientização e politização. Constrói-se um novo saber, mas não de depósito de 

conhecimentos pré-selecionados por critérios políticos das classes dominantes. (IDEM: p 65) 

Por (re)pensar a educação de forma global, não se limita à “escolarização popular” ou às salas 

de aula. A educação popular pretende permear todas as práticas educacionais. (IDEM: p 66) 

            Portanto, na educação popular reconhece-se a ampliação do horizonte 

epistemológico ao incorporar o conhecimento popular; o uso de metodologias participativas; a 

indissociabilidade da prática pedagógica ao seu contexto político e histórico; a 

horizontalidade da relação educador-educando; uma nova práxis que pretende interferir em 

todos os espaços educativos, e: o compromisso com a libertação das classes oprimidas na 

sociedade desigual. 

             

6. EDUCAÇÃO, DIREITOS E POVO: EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR. 

  

            A Educação Jurídica Popular só pode ser compreendida a partir da proposta 

de uma educação emancipatória e da ampliação epistêmica do Direito. Constitui-se de 

experiências desenvolvidas por diferentes sujeitos sociais, com o objetivo de socializar o 

conhecimento jurídico a atores que, frente ao modelo jurídico atual, são levados a assumir 

uma postura passiva frente ao exercício e defesa de seus direitos. As metodologias utilizadas 

são de caráter participativo e o propósito da educação em direito é a autonomia, capacitar o 

povo para exercer e enfrentar o Direito. 

            As formalidades e a linguagem jurídica compõem um cenário de 

distanciamento entre os cidadãos e o acesso à justiça, seja ao entrar em contato com o Poder 

Judiciário ou na busca de efetivação de políticas públicas que se dão no âmbito da 

Administração Pública. No intuito de promover a desmitificação do Direito, a educação 

jurídica popular pode levar o conhecimento jurídico para além da Academia e dos tribunais. 

Esta possibilidade foi vislumbrada pela Assessoria Jurídica Popular e por outros sujeitos, 

como a Igreja Católica e entidades de defesa e promoção dos Direitos Humanos.   

            A proposta da Assessoria Jurídica Popular pretende transformar os 

referenciais teórico-práticos do Direito, através da crítica ao modelo tradicional e da 

construção de um paradigma inovador. As novas premissas correspondem à ampliação da 

intervenção jurídica, contemplando interesses coletivos e não apenas individualizados. Para 

isto, busca promover participação e organização dos sujeitos e o desencantamento em relação 
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ao Direito (CAMPILONGO: 1991). Este novo olhar implica em uma atuação diferenciada, 

que não se restringe ao assessoramento de demandas judiciais, como também abrange uma 

perspectiva pedagógica que vise à formação de homens e mulheres aptos a buscarem e 

exercerem seus direitos. 

            A constatação da necessidade de uma “educação jurídica popular” não 

aconteceu somente por parte dos assessores jurídicos populares, também se deu pelos grupos 

sociais e por entidades que apoiavam estes grupos. Assim, surgem iniciativas ao longo do 

Brasil: Juristas Leigos (AATR[9]-Bahia), Promotoras Legais Populares (Distrito Federal, Rio 

Grande do Sul e São Paulo), os Paralegais (Amazônia) (ROCHA: 2004, p 79), Juristas 

Populares (Goiás e Rio de Janeiro) entre outras, tornando-se difícil elencar todas, uma vez que 

algumas experiências não são sistematizadas e existem poucos estudos neste sentido[10]. 

            As referidas experiências incentivam a organização dos sujeitos sociais – 

mulheres, trabalhadores rurais p.ex. – e buscam provocar a reflexão sobre o contexto no qual 

estão inseridos, e, através da consciência crítica podem (re)conhecer a sociedade: suas 

estruturas, atores e consequentemente o Direito. Reconhecer quem são os juízes, a que classe 

pertencem; os representantes do Ministério Público e que interesses defendem; quais as leis 

que se produz o Legislativo e o que devem fazer prefeitos, governadores, presidentes e 

cidadãos. 

            A Educação Jurídica Popular visa propiciar o protagonismo dos sujeitos 

frente ao Direito. Conforme já mencionado, alguns mecanismos jurisdicionais não exigem a 

presença de um advogado. Há direitos que já foram conquistados e falta capacitação para 

acessá-los. Aproximar do povo estes direitos é uma forma de estimular o exercício da 

cidadania e contribuir no processo de satisfação das necessidades humanas. 

            De acordo com Miracy Barbosa de Sousa Gustin (2009: p 14-15) as 

necessidades constituem situações de privação do imprescindível para qualidade de vida, 

atividades essenciais, realização do projeto de vida, entre outros, inviabializando-os ou 

tornando-os insuficientes. Este estado ocasiona às pessoas (individual ou coletivamente) 

sofrimento. Por isso, deve-se “garantir aos indivíduos e aos grupos ou coletividades 

oportunidades que lhes permitam adquirir capacidades efetivas de minimização de danos, 

privações ou sofrimentos graves e, assim, ampliar a potencialidade de atividade criativa.” 

(IDEM: p 15) 

            A educação jurídica popular visa promover maior participação dos sujeitos na 

busca da satisfação de suas necessidades. Ao familiarizar o cidadão acerca dos direitos, 

aumenta-se a eficácia social do Direito, pois se cria atalhos para a realização dos mesmos. O 
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receio frente ao formalismo é combatido, e o cidadão passa a perceber o Direito “de igual para 

igual”. 

            O diálogo entre a educação jurídica popular e o pluralismo jurídico acontece 

em diferentes perspectivas. Primeiro, há de se perceber que somente pela compreensão 

alargada do que seja Direito é que se pode socializá-lo. Ao restringir o Direito à norma estatal, 

cabe aos cidadãos somente obedecer. O pluralismo jurídico confere novos espaços de 

produção de normas, seja nas diversas sociabilidades ou na conquista das lutas sociais pela 

formalização e concretização de direitos. Sendo o Direito instrumento no processo de 

libertação, os sujeitos sociais devem se apoderar dele, seja para instituir novos direitos ou 

efetivar os que existem. 

            Ao acessar a justiça, os sujeitos empoderados contribuem para a 

diversificação da justiça. A inserção de novos grupos na reflexão sobre a realidade jurídica 

também o diversifica, e promove a ressignificação social do Direito. 

            Para melhor acessar os modos alternativos de resolução de conflitos e as 

novas configurações jurisdicionais (juizados especiais p.ex) o que WOLKMER (2001) 

chamou de pluralismo oficial, os cidadãos precisam conhecer o Direito. A partir da formação, 

propicia-se maior participação dos cidadãos no espaço público. Neste lugar, mais capacitados, 

podem lutar e conquistar mais Direitos. 

            A educação jurídica popular atua principalmente junto a grupos sociais 

organizados. Encontra-se, portanto, com a concepção de sujeitos coletivos de Direito. É o 

caso da educação jurídica popular destinada aos trabalhadores rurais, que será exemplificada 

adiante com a apresentação da experiência da Escola de Juristas Populares. 

  

6.1. UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR: A ESCOLA 

DE JURISTAS POPULARES. 

  

            Dentre as experiências de educação jurídica popular mencionadas, é 

importante destacar que algumas se destinam à população do campo, dada a relevância do 

empoderamento de conhecimento jurídico por estes sujeitos. É o caso do Programa Juristas 

Leigos desenvolvido pela Associação dos Advogados Populares da Bahia e da Escola de 

Juristas Populares em Goiás, realizada pelo Espaço de Direitos Humanos Francisco Cavazutti, 

ligada à Comissão Pastoral da Terra - Regional Cidade de Goiás. 

            A realidade agrária brasileira demonstra a necessidade de empoderamento 

popular dos camponeses, sendo que um dos meios para isto é o acesso ao Direito. Ao analisar 

dados sobre a realidade do campo – inclusive dados governamentais – verifica-se a 
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dificuldade de acesso a direitos sociais (educação, saúde, moradia, trabalho p.ex.), ao 

Judiciário (regularização fundiária, demandas previdenciárias, abuso nas relações de 

trabalho,meio ambiente etc.) além da dificuldade de concretização de políticas públicas 

(reforma agrária, crédito entre outras). Os conflitos do campo ainda persistem, com diferentes 

configurações relativas à água, violência quanto a ocupação e posse, trabalho escravo, entre 

outras violações (CPT: 2009).As especificidades de tais conflitos ensejaram a faculdade[11] da 

instituição de varas agrárias para dirmi-los, trazida pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004. 

            Outro aspecto a ser considerado é a dinâmica criada pela realidade crescente 

de assentamentos da reforma agrária, que instauram também novas demandas jurídico-sociais, 

como direito ambiental, associativismo e cooperativismo, necessidade de acesso à 

profissionalização, e consequentemente, acesso à educação. Novas demandas, pois nos 

assentamentos as pessoas se casam; divorciam; nascem; falecem; efetuam compras; também 

sofrem/exercem a prática de crimes, enfim; relacionam-se de forma gerar efeitos e 

transformações jurídicas como em qualquer outro espaço da sociedade, por isto a importância 

de compartilharem o saber jurídico. 

            Uma análise recente da qualidade de vida nos assentamentos de reforma 

agrária feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – cujos 

dados não foram inteiramente divulgados – aponta que a população é predominantemente 

jovem (44% com menos de vinte anos), e que no tocante à educação os gargalos consistem no 

acesso ao ensino médio e superior, que corresponde a 10 % (INCRA: 2010). 

            O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária[12] (PRONERA) 

procura promover o acesso dos/as camponeses/as à educação, uma educação do campo, por 

meio de ações nos níveis fundamental, médio e superior da educação formal. Com vistas à 

carência de educação jurídica do campo e a pertinência de ampliar este conhecimento a estes 

sujeitos sociais, o PRONERA implementou a primeira Turma Especial em Direito para 

Beneficiários/as da Reforma Agrária e Agricultura Tradicional Familiar na Universidade 

Federal de Goiás – Campus Cidade de Goiás. 

            Entretanto, como já afirmado, essa medida ainda é única e por mais 

fundamental que seja, não possui o alcance necessário. Há de se esclarecer também, que a 

educação jurídica popular não propõe substituir a educação seriada (ensinos fundamental, 

médio e superior) e vice-versa. O diferencial da educação jurídica popular, por meio de sua 

metodologia e de sua concepção acerca do papel político da educação, é promover a 

consciência crítica dos educandos em relação ao Direito. Não possui caráter profissionalizante 

ou meramente informativo, e sim formativo e multiplicador, instrumentalizando a atuação 

política dos sujeitos. 
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            A partir do contexto acerca da realidade jurídico-social do campo e da 

necessidade de ampliação do saber jurídico aos camponeses/as, a Escola de Juristas Populares 

é uma experiência consolidada que se propõe a possibilitar a prática concreta do exercício da 

cidadania nas comunidades. Foi idealizada pelo Pe. Francisco Cavazzuti, 

“então presidente da Comissão Diocesana de Direitos 

Humanos que sentiu a necessidade de um processo que pudesse 

contribuir na formação e no desenvolvimento no que diz respeito à 

Educação, Direitos Humanos e os instrumentos que o cidadão 

pode/deve utilizar na defesa destes direitos” (FONSECA: 2010, 21). 

  

            A atuação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) na defesa dos direitos do 

campesinato é fundamental na sua luta política, ao incentivar a organização e valorizar a 

capacidade de agente transformador do povo (CANUTO, POLETTO: 2002, p 75). É 

fundamental ressaltar que a CPT nasceu na Cidade de Goiás, o que lhe possibilitou ser o 

município com número expressivo de assentamentos de reforma agrária, conseqüência da 

intervenção qualificada da CPT na região. 

            A Escola de Juristas Populares, já formou aproximadamente cem pessoas, 

dentre trabalhadores/as rurais, líderes comunitários, líderes sindicais e estudantes, oriundos de 

diversas cidades da região do Vale do Araguaia. Encontra-se na sexta edição, sendo que as 

quatro primeiras se realizaram na Cidade de Goiás. No ano de 2010 aconteceu na cidade de 

Uruana/GO, e este ano a Escola está sendo desenvolvida em Jussara. Na trajetória da 

experiência foram estabelecidas parcerias com universidades (Universidade Federal de Goiás 

e Pontifícia Universidade Católica de Goiás) por meio de projetos de extensão. Os temas 

trabalhados variam segundo o perfil dos juristas populares de cada edição, sendo recorrentes 

as discussões sobre Direito ao Trabalho, Direito Previdenciário, Direitos Humanos, 

associativismo/cooperativismo, conselhos municipais etc. (FONSECA: 2010, p 53) 

            Conforme demonstrado, a Escola de Juristas Populares é uma experiência 

consolidada e localizada. Segundo FONSECA (2010: p 54-55) a experiência ocasiona 

impactos positivos como: 

�      a formação e aprimoramento de lideranças comunitárias nas comunidades urbanas e 

rurais;  

�      inclusão dos trabalhadores rurais da agricultura familiar como segurados na 

Previdência Social, bem como do efetivo acesso aos benefícios previdenciários, 

especialmente salário-maternidade, auxílo-doença, pensões e aposentadoria; 

�      constituição de novas associações comunitárias; 
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�       participação de lideranças camponesas e das comunidades de base em atividades de 

Direitos Humanos e pastorais sociais da Igreja Católica, e; 

�      integração entre instituições e comunidades, através das ações promovidas pelo 

Espaço de Direitos Humanos Padre Francisco Cavazzuti, Comissão Pastoral da Terra 

e Universidade Federal de Goiás. 

  

            Portanto a experiência da Escola de Juristas Populares permite um 

aprofundamento acerca da educação jurídica popular - com o enfoque específico no 

campesinato - e demonstra a importância do empoderamento do Direito pelos diversos 

sujeitos sociais. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

  

            A educação e o direito se desenvolveram através do modelo científico 

dominante. Os papéis assumidos não foram a serviço da humanização. O normativismo 

jurídico e a educação bancária corroboram para a restrição do conhecimento, cuidando para 

que a apropriação do saber se dê apenas por determinadas classes. O conhecimento na 

sociedade capitalista é restrito. Ambos são disciplinarizados, o que inviabiliza uma integração 

com a realidade, com o contexto. 

            Ao tratar sobre Educação Jurídica Popular uma indagação é latente: porque 

socializar o Direito? È mesmo necessário? 

            Este trabalho procurou demonstrar que educação e direito são ferramentas 

para a ampliação do poder popular e a satisfação das necessidades. Apesar de parecer que há 

certa obviedade nesta afirmação, através da educação as pessoas, os cidadãos, enfim, o ser 

humano podem estimular a consciência crítica, reconhecer seu contexto, modificá-lo. Tomar 

consciência de si e do mundo. 

            O Direito é meio de acessar à educação, à saúde, à liberdade, à luta pela 

igualdade, podendo ser, como afirmou Roberto Lyra Filho, a legítima organização da 

liberdade. Porque não socializar o Direito? Esta deveria ser a pergunta. 

            O conhecimento jurídico estendido apenas a alguns colabora para a 

dominação. Escamotear o componente ideológico e político do fenômeno jurídico serve para 

manter as estruturas que vigoram em determinado momento histórico no poder. Por isto que o 

Direito é construído para não ser compreendido por todos. Nem todos os cidadãos têm a 

possibilidade de conhecer o Direito, ou dominam a erudição necessária para entendê-lo. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8960



            A identificação entre lei e direito, não significa que se confundam. O Estado 

através da legislação racional e válida não cumpriu de cessar as contradições. No interior da 

sociedade há uma diversidade de interesses, e os grupos oprimidos se vêem na necessidade de 

se organizar e lutar por novos direitos, ou instituir organização e normas próprias. 

            A relação entre o pluralismo jurídico e a educação jurídica popular se 

evidencia em determinados aspectos, devendo-se ressaltar que a partir da inserção na reflexão 

jurídica de sujeitos que antes eram alheados acerca do Direito é possível a ressignificação 

social do mesmo. Há uma mudança no imaginário social sobre o Direito. 

            À pergunta mencionada acima se deve acrescentar, qual direito deve ser 

socializado. A Educação Jurídica Popular pressupõe a participação dos sujeitos no processo 

de criação e efetivação dos direitos. Compreendê-los, agregar-lhes novos sentidos, a serviço 

de sua dignidade. 

            O exemplo da Escola de Juristas Populares demonstra a necessidade de 

determinado grupo organizado – no caso o campesinato – reconhecer seus direitos para 

exercer a cidadania. Os reflexos gerados na comunidade, a organização comunitária dos 

juristas populares e a maior intervenção nos espaços públicos se deram pela apropriação do 

conhecimento jurídico. Houve a desmitificação em relação ao Direito proporcionando uma 

postura positiva; o protagonismo dos sujeitos que a Educação Jurídica Popular propõe. 

            Para se vislumbrar diálogo entre pluralismo jurídico e educação jurídica 

popular deve-se entender o direito e a educação enquanto tarefas políticas, que ganham novos 

significados ao serem conquistados e vivenciados por novos sujeitos. 
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[1] Esta expressão – utilizada por autores como Santiago Castro-Gómez e Boaventura de Sousa Santos - reforça a 
complexidade do capitalismo, constituído dialeticamente de cultura, economia, natureza e sociabilidades 
próprias. 
[2] Vale ressaltar que a ciência tem se realizado majoritariamente no espaço das universidades. 
  
[3] Estas relações de poder se dão pela colonialidade, tanto do poder quanto do saber. Sobre o assunto ver: 
CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón (eds.). El giro decolonial: reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central; 
PUJ, 2007, 307 p. Colômbia; Porto Rico. 
[4] As expressões professor e aluno são utilizadas uma vez que esta sendo caracterizado o modelo de educação 
dominante, ressaltando que a autora compreende que as expressões adequadas sejam educador/a-educando/a. 
[5] Não é intenção aqui fazer injustiças a este autor ainda sua obra tenha sido base para o positvismo realizado 
atualmente. Kelsen  foi o primeiro a ter uma preocupação epistemológica com o Direito, com a necessidade de se 
pensar uma ciência jurídica.  Sobre o assunto ver: Epistemologia e Metodologia Jurídica, texto de Rosa 
M.Cardoso Cunha In: WARAT, Luis A. CUNHA, Rosa M. C. Ensino e saber jurídico. Rio de Janeiro: Eldorado 
do Tijuca, 1977. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8964



[6] Sobre essa pesquisa ver: SANTOS, Boaventura de Sousa. Notas sobre a história jurídico-social de Pasárgada. 
In: José Geraldo de Sousa Júnior (org). Introdução Crítica ao Direito. Série O Direito Achado na Rua. Vol. 1, 4 
ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília/CEAD. 
[7] Na América Latina destaca-se o multiculturalismo decorrente da colonização européia. 
[8] Deve-se ressaltar as atividades de extensão que Paulo Freire desenvolvia na Universidade Federal do 
Pernambuco, onde começou a delinear seu método de alfabetização. 
[9] Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais da Bahia, constitui um coletivo de Assessoria Jurídica 
Popular. 
[10] Sobre experiências de Educação Jurídica Popular ver: ROCHA, Denise A. B. F. Formação e monitoramento 
de Juristas Leigos: a experiência de uma ONG com educação popular na região sisaleira da Bahia. Dissertação 
de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, 2004, 
e; FONSECA, Lucas G. Politização da Educação Jurídica: Experiência com Educação Jurídica Popular. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado ao Curso de Direito da Universidade Federal de 
Goiás – Campus Cidade de Goiás. 
  
[11] A partir da EC 45/2004 a CF faculta aos Tribunais de Justiça a instituição de varas agrárias em seu estados, 
art. 126. 
[12] O PRONERA é uma política pública instituída pelo Decreto Presidencial 7.352/10 e é gerido pelo INCRA. 
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EM DEFESA DA HISTORIA DA FILOSOFIA DO DIREITO 
 

DEFENDING PHILOSOPHY OF LAW´S HISTORY 
 
 
 

Alan Ibn Chahrur 
 

RESUMO 
O presente artigo busca, a partir de um artigo da professora Cláudia Servilha Monteiro 
intitulado A docência em Filosofia do direito – educando para o pensar, tratar da dicotomia 
Historia da Filosofia X Filosofia, que freqüentemente se faz presente nas discussões acerca da 
docência nesta disciplina. De início, buscaremos analisar em que termos se apresenta a 
divisão e qual tem sido a postura comumente adotada pelos docentes diante dela, de tal sorte 
que, em um segundo momento, buscaremos questionar a própria validade da distinção a fim 
de responder se não precisamos de fato de um novo referencial teórico como base das 
discussões sobre o ensino de filosofia em geral e do ensino em filosofia do direito em 
particular.  
PALAVRAS-CHAVE: 1) FILOSOFIA; 2) HISTÓRIA; 3) PENSAR 
 
ABSTRACT 
The present article intends to take the paper published by the professor Cláudia Servilha 
Monteiro under the title The teacher of Philosophy of Law – teaching to think, as a start to 
approach the dichotomy History of Philosophy X Philosophy itself, which shows up on every 
discussion concerning the teaching on the subject. On the beginning, we will analyze on what 
grounds the dichotomy presents itself and what has been the current consideration of those 
who work with it, so that, afterwards, we can star to develop an inquiry of what is the validity 
of such division and if we do need a new theoretical base to change the direction of the 
discussion on the area. 
KEYWORDS: 1) PHILOSOPHY; 2) HISTORY; 3) TO THINK 
 
 

  

Introdução 

  

  

Como bem relembra a professora Cláudia Servilha Monteiro (2004, p.202), existe um desafio 
kantiano no ensino da Filosofia do Direito consubstanciado na máxima do filósofo alemão 
segundo a qual não se ensina a filosofia e sim a filosofar. 

Em termos práticos, o sobredito binômio "filosofia X filosofar" sintetiza um embate 
contemporâneo, travado no âmbito das discussões acerca da docência em filosofia, sobre a 
estruturação do plano de ensino do docente desta disciplina. Deveria o professor se limitar 
apenas a discorrer sobre a história da filosofia, abarrotando a mente dos estudantes com um 
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amontoado de datas e grandes nomes do pensamento mundial, ou, de maneira mais 
"conscienciosa", buscar cultivar o grande lugar-comum do "pensamento crítico-reflexivo"? 

O filósofo brasileiro Paulo Ghiraldelli Junior, em artigo intitulado precisamente Formação em 
Filosofia - notas críticas (2008), sintetiza com muita propriedade a questão: 

  

Segundo tal contraposição, uns acham que estamos nos afastando da história da filosofia, e 
que isso é ruim. Outros acham que ainda estamos só fazendo história da filosofia, e isto seria 
uma triste tendência uspiana; deveríamos trabalhar com "temas e problemas" ou com a "tarefa 
do pensamento". (GHIRALDELLI, 2008) 

  

  

A problemática em questão invariavelmente repercute no âmbito do ensino jurídico em 
particular, notadamente quando tratamos da docência em Filosofia do Direito. A ciência do 
direito, talvez mais do que qualquer outra área do conhecimento, ostenta de forma clara o 
contraste entre o saber tradicional e o saber crítico de disciplinas filosóficas, tendo o segundo 
se estabelecido como espaço de resistência e reconstrução das compreensões paradigmáticas 
veiculadas pelo senso dogmático do primeiro. (MONTEIRO, 2004, p.196). 

Mas se a relevância da Filosofia do Direito na constante reconstrução do saber jurídico é 
inegável, os professores que lecionam a disciplina nos cursos de graduação, por sua vez, são 
constantemente mal vistos em razão de uma suposta incapacidade de conduzir o aluno: "(...) 
ao desenvolvimento de uma mente aberta, capaz de construir raciocínios reflexivos (...)" 
(MONTEIRO, 2004, p.197). 

Segundo a professora Monteiro, tal incapacidade se deve, sobretudo, à postura dos próprios 
professores que, confrontados com o dilema de nossa dicotomia inicial, qual seja, ensinar 
filosofia do direito ou história da filosofia da filosofia do direito, optam comodamente pela 
segunda opção. Eis a posição kantianamente fundamentada da autora: 

  

  

Na graduação, a disciplina é proposta como roteiro de estudos sobre as questões e os campos 
de racionalidade das metodologias jurídicas, mas, regra geral, não se filosofa sobre o Direito. 
Não se faz Filosofia do Direito, estuda-se Filosofia do Direito e, com mais freqüência ainda, 
História da Filosofia do Direito. (MONTEIRO, 2004, p.203) 

  

  

Insta salientar que o "fazer história da filosofia" a que alude a autora não é de modo algum 
visto por ela com bons olhos. Isto porque tal postura docente resultaria de um tratamento 
instrucionista da disciplina, decorrente da crise das Humanidades no palco do conhecimento 
no século XX (MONTEIRO, 2004, p.203). Nessa linha: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8967



Cabe aqui lembrar que o modo de conhecer produzido pela Filosofia do Direito foi capaz de 
passar por um processo interno de profunda transformação ao longo do século XX, mas não 
foi capaz de levar esse processo emancipatório de forma consistente para dentro da sala de 
aula da graduação sob a forma de uma pedagogia da autonomia. Os próprios professores 
universitários de Filosofia do Direito acabam caindo na tentação de fazer da sala de aula um 
espelho narcísico da sua própria erudição. (MONTEIRO, 2004, p.199) 

  

  

O senso comum teórico busca responder a este dilema do ensino filosófico em geral, e do 
ensino de filosofia jurídica em particular, basicamente postulando um "salto" à outra ponta do 
abismo, ou seja, ao invés de nortear sua atividade docente pelo ensino da História da 
Filosofia, deveriam os professores se dedicar a uma suposta tarefa do pensamento consistente 
no chamado "ensinar a pensar". 

Outra não é a posição da própria professora MONTEIRO (2004, p.208), que vai buscar a 
solução do problema em que se enreda a docência em Filosofia do Direito precisamente no 
conceito de comunidade de investigação que Matthew Lipman aplica à sala de aula de 
filosofia. 

Segundo o autor norte-americano, em contraposição ao paradigma educacional padrão, onde 
os que sabem transmitem os conhecimentos aos que não sabem, os alunos de filosofia em 
especial necessitam do que ele chama de um modelo "reflexivo", fruto da: 

  

 (...) participação em uma comunidade de investigação orientada pelo professor, entre cujas 
metas encontra-se o desenvolvimento da compreensão e do julgamento adequado. Os alunos 
são estimulados a pensar sobre o mundo quando nosso conhecimento a seu respeito revela-se 
ambíguo, equívoco e inexplicável. (...) Presume-se que as disciplinas onde ocorrem 
questionamentos não sejam nem coincidentes nem completas; conseqüentemente, sua relação 
com os temas é bastante problemática. A postura do professor é de falibilidade (aquela que 
está pronta para admitir erros) no lugar daquele que se faz valer da autoridade. Há a 
expectativa em torno dos alunos de que estes pensem e reflitam, e que desenvolvam cada vez 
mais o uso da razão, assim como a capacidade de serem criteriosos. O enfoque do processo 
educativo não é a aquisição de informação, mas sim a percepção de relações contidas nos 
temas investigados. (LIPMAN. 1995. p.29) 

  

  

É precisamente segundo este paradigma que a professora MONTEIRO (2004, p.209) sustenta 
que os docentes em Filosofia do Direito se devem orientar, pois "É somente neste ambiente 
educacional de liberdade de pensamento, de veiculação do desejo e da prática democrática 
que o pensamento reflexivo pode ser cultivado nos alunos." (MONTEIRO, 2004, p.209, grifo 
nosso). 

O trecho em destaque mostra claramente que o senso comum teórico de alguns docentes em 
filosofia do ensino médio de fato já se faz presente mesmo ao nível da graduação, entre os 
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professores de Filosofia do Direito. Isso porque o repúdio ao "mero ensino de História da 
Filosofia do Direito", no mais das vezes, soma-se a uma defesa ferrenha do "ensinar a pensar 
o Direito", ou seja, conforme a dicotomia que nos serve de pano de fundo, passa-se 
radicalmente da filosofia ao filosofar, sem que se questione em nenhum momento a própria 
validade desta distinção. 

Tanto que a professora MONTEIRO, no trecho supracitado, sustenta que o cultivo do 
pensamento reflexivo pode se dar somente em um ambiente de liberdade, democracia, etc., o 
que equivale a dizer: em um ambiente cujo parâmetro educacional por excelência é o cultivo 
do ato de filosofar, e não a mera transmissão linear da História da Filosofia. 

Eis a autora claramente do "outro lado" do abismo que supostamente separa a História da 
Filosofia da atividade de filosofar ou do "ato de pensar" - lugar-comum por excelência de 
certos professores de filosofia que atribuem a si mesmos o título de grandes progressistas na 
docência da disciplina: 

  

Dentro dessa senda emancipatória, a disciplina de Filosofia do Direito deve poder contribuir 
não só para a informação, mas também para a formação do estudante. Cultivar os valores da 
dignidade humana, facilitar o processo de conquista de sua autonomia. Ensinar a viver. A 
cidadania do estudante do Direito que também poderá ser reconhecida pelos compromissos 
que vier conscientemente a assumir com a humanidade e o planeta, sua identidade política 
reconduzindo a sua identidade humana. Educando para o pensar, o docente prepara uma 
cidadania acadêmica. Educando para o amor, o professor instiga o reencontro do sujeito com 
sua autonomia, revela o significado da alteridade, toma parte em um projeto de libertação. 
(MONTEIRO, 2004, p.235, grifo nosso) 

  

  

Por fim, em razão do objetivo do presente trabalho, cumpre destacar de forma geral o aspecto 
limitado da perspectiva exposta, uma vez que, embora se transite constantemente entre os dois 
pólos da dicotomia estabelecida por Kant entre a filosofia e o filosofar, em nenhum momento 
busca-se questionar a legitimidade de tal divisão. Este será precisamente o nosso próximo 
objetivo. 

  

  

História da Filosofia X Filosofia 

  

Em que pese a grande disseminação da dicotomia que contrapõe a História da Filosofia ao ato 
de filosofar, notadamente nos meios acadêmicos onde ela deveria ser especialmente 
repudiada, a limitação desta perspectiva se torna evidente para todo aquele que empreende um 
estudo mais aprofundado da metodologia do conhecimento filosófico. 
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O "ensinar a pensar", também chamado de investigação filosófica segundo temas e 
problemas, não se separa de forma alguma da História da Filosofia, uma vez que isto 
significaria a própria destruição da disciplina. O filósofo pátrio Paulo Ghiraldelli Jr, com 
muita propriedade, põe a questão em termos: 

  

Não há como investigar "temas e problemas" em filosofia ou mesmo em filosofia aplicada 
sem estar integrado no âmbito da história da filosofia. Não há como estar integrado no âmbito 
da história da filosofia sem se estar em alguma polêmica no interior desta e, portanto, sempre 
que se está ai integrado se está envolvido com algum problema. (GHIRALDELLI, 2008) 

  

  

Desta maneira se pode compreender porque a distinção entre filosofia e história da filosofia, 
conforme proposta pelo senso comum teórico que arrebata grande parte dos docentes da 
disciplina, não tem sentido. E o mesmo pode ser dito em relação à disciplina de Filosofia do 
Direito, ou seja, não há como fazer Filosofia do Direito sem adentrar as matrizes da História 
da Filosofia do Direito e, sempre que estudamos esta última, somos naturalmente levados a 
filosofar sobre o fenômeno jurídico. 

Quem separa estes dois elementos complementares parte de uma interpretação equivocada 
que denota grande desconhecimento acerca de como se faz filosofia. Primeiro porque se 
acredita que alguém possa dar conta de problemas filosóficos sem que se tenha feito isso já no 
interior de uma discussão com filósofos do passado e do presente, ou seja, sem se situar 
inicialmente já no âmbito da história da filosofia. E segundo porque não se compreende que a 
história da filosofia é diferente de todo outro tipo de história; ou estamos em seu interior, 
dialogando com os clássicos e contribuindo mesmo que de maneira tímida para sua 
construção, ou não se é alguém capaz de compreendê-la. (GHIRALDELLI, 2008) 

Paulo Ghiraldelli Jr nos deixa um esclarecedor exemplo: 

  

Um tema e um problema, por mais inédito que seja, tem um pé em algo que vai ser sua 
tradição. Os filósofos mais alheios ao chamado conteúdo "histórico" sempre foram grandes 
historiadores da filosofia. Às vezes nos enganamos e achamos que um bom filósofo que 
escreve ensaios não históricos não é historiador da filosofia, mas, em geral, ele é um 
historiador da filosofia. O estilo do ensaio que coloca para o público omite isso 
explicitamente, mas ele, na hora de escrever, sabia o que estava falando do ponto de vista 
histórico e sabia muito bem como que o debate o levou a escrever do modo que escreveu. Ele 
estava de fato integrado na história da filosofia. (GHIRALDELLI, 2008) 

  

  

A disseminação da equivocada distinção não denota senão a precária formação dos docentes 
de Filosofia em geral, e dos docentes em Filosofia do Direito em particular. Neste ponto em 
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especial, inegável que a razão assiste com a professora MONTEIRO no que tange à graduação 
em Direito: 

  

O enfoque dogmático e formal sobre os temas jurídicos produziu educadores com imensa 
dificuldade em operar com o humano em sala de aula, cultivando muitas vezes até verdadeira 
aversão pelas discussões mais amplas no recinto da classe, sendo possível até mesmo detectar 
a presença de certa fobia pelas vivências de caráter reflexivo dos alunos. O uso e abuso do 
recurso de estudo versicular dos códigos, tratados como as Sagradas Escrituras, a exigência 
freqüente, feita pelo docente aos alunos para que arquive mentalmente os conteúdos didáticos 
como peças prontas e indiscutíveis de aquisição intelectual, inviabilizam qualquer proposta de 
transformação humanística e emancipatória dos estudantes (MONTEIRO, 2004, p.226) 

  

  

Mas não se pode olvidar, ainda, que tal postura nefasta não pode ser atribuída única e 
exclusivamente aos docentes do ensino superior, haja vista o ambiente intelectual onde estes 
são formados, a saber, uma pós-graduação que, de um modo geral, tem como objetivo 
primordial a formação de pesquisadores e não de docentes. Tanto que a avaliação dos 
programas nacionais de mestrado e doutorado se dá mediante a mera aplicação de critérios de 
titulação e produção científica, ou seja, sem qualquer análise acerca da qualidade do 
desenvolvimento da atividade de ensino (MONTEIRO, 2004, p.233). 

Assim, se no âmbito da graduação a docência em Filosofia do Direito não se chega a romper a 
vetusta barreira do dogmatismo e desenvolve-se segundo uma linguagem hermética que 
poucos "iniciados" conseguem penetrar, este cenário também deve muito à situação atual da 
pós-graduação, onde a pesquisa arrebata todos os esforços em detrimento da docência. 

Neste ponto, em que pese o caráter cáustico do diagnóstico, a análise da professora 
MONTEIRO é impecável: 

  

  

Na pós-graduação, encontramos dois tipos de professores: aqueles que utilizam a linguagem 
formal - quer traduzida na verve tradicional da dogmática jurídica, quer no discurso da 
sofisticada erudição teórica - e, embora com menor freqüência, também é possível encontrar o 
docente que rompe as barreiras arcádicas e viola a interlocução vetusta, adotando didáticas 
mais modernas como a waratiana, por exemplo. Mas ainda assim, não se testemunha é o 
ensino na mesma linguagem que o professor deverá usar diante dos alunos da graduação e 
isso se dá por um motivo muito simples e justificado: porque, na verdade, o objetivo da pós-
graduação é a formação de pesquisadores e, assim, a linguagem será sempre a da pós-
graduação e não da graduação. Tudo isso equivale a dizer que a pós não capacita de fato 
professores para o ensino jurídico de graduação. (MONTEIRO, 2004, p.231) 
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Desta forma, diante da precária formação unilateral dos docentes de ensino superior - 
especialmente no que tange à formação filosófica em geral - em grande parte fruto da 
estrutura contemporânea da pós-graduação, outro não poderia ser o quadro que atualmente se 
faz presente: professores que tentam desesperadamente ensinar o aluno a "pensar o Direito", 
mas se afastam deliberadamente da História da Filosofia do Direito, único elemento capaz de 
auxiliá-los (verdadeiramente) no cumprimento deste desiderato. 

Por conseguinte, novamente citando Paulo Ghiraldelli Junior (2010), tem-se aquilo que os 
primeiros educadores do Movimento da Escola Nova no Brasil chamavam de beletrismo, 
onde se fala sobre o assunto, mas não no assunto. 

Como solução, o filósofo brasileiro propõe um novo olhar à pratica docente de Filosofia, no 
sentido de que a questão principal não se resume a trabalhar ou não com a História da 
Filosofia, mas sim como se há de trabalhar com a mesma. Nesse sentido: 

  

Eis a coisa: trabalhar com os textos clássicos básicos dos grandes filósofos e articulá-los aos 
problemas cotidianos de cada aluno, para que a história da filosofia seja, na mão deste, um 
instrumento de colaboração para que ele enfrente melhor a vida e os próprios estudos 
filosofando. (GHIRALDELLI, 2010) 

  

  

Por analogia, podemos dizer que um professor de Filosofia do Direito jamais deve prescindir 
do auxílio essencial da História da Filosofia do Direito; sua preocupação deve ser sim 
articular os problemas do cotidiano profissional (muitas vezes recém iniciado) de cada aluno a 
fim de que o indivíduo possa lidar com eles a partir da Historia da Filosofia, o que equivale 
dizer, filosofando. 

No entanto, é evidente que tal perspectiva não é isenta de problemas: 

  

 Qual a razão disso ser difícil? Há três problemas aí, que ficam potencializados quando se 
casam: 1) inexperiência de vida do professor; 2) incultura do professor a respeito da história 
da filosofia a partir dos textos clássicos; 3) incapacidade do professor, ele mesmo, de filosofar 
com a história da filosofia. Eu poderia traduzir tudo isso em uma palavra que, aqui, não 
obedece a qualquer conceituação teórica: alienação. O professor aliena sua vida do que ele lê 
na filosofia e, por isso mesmo, não consegue em nenhum momento dizer para o aluno algo 
como "sabe aquele drama que você vive com sua namorada? Pois bem, experimente pensar 
isso a partir do trecho X do autor Y". Ou assim: "sabe aquele assunto de matemática que você 
não consegue aprender? Tente ler o filósofo Z na obra W e veja o tipo de raciocínio que ele 
usa". (GHIRALDELLI, 2010, grifo nosso) 
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No que tange aos pontos em destaque, especialmente os dois últimos são particularmente 
aplicáveis no âmbito do ensino jurídico. Os professores, no mais das vezes, não desenvolvem 
uma cultura a respeito da História da Filosofia do Direito simplesmente porque, em 
decorrência de sua formação, são incapazes, eles mesmos, de pensar o Direito a partir da 
História da Filosofia Jurídica. 

Desta forma, o docente não compreende, por exemplo, o contexto da concepção filosófica de 
um determinado autor acerca do fenômeno jurídico; lhe é ininteligível a quem e a quê este 
autor buscava responder quando elaborou seu sistema conceitual, sendo ainda mais difícil 
compreender a repercussão da aplicação de um tal conceito à sua prática profissional. Como 
se pode pretender que este professor apresente a História da Filosofia do Direito aos seus 
alunos como um instrumento de auxílio na atividade profissional do jurista? 

Uma postura desta ordem pressupõe que o docente seja ele próprio minimamente um filósofo. 
Porém, novamente a análise acurada de GHIRALDELLI acerca da formação dos docentes em 
filosofia no ensino médio reflete os dilemas daqueles que buscam trabalhar a disciplina de 
Filosofia do Direito na graduação: 

  

Para agir assim, isto é, provocar o aluno para a solução de problemas a partir da filosofia, o 
professor precisa ser antes de tudo um filósofo. No entanto, não raro, ele é treinado (quando é) 
para ser um scholar da ciência, não um filósofo. Um cientista pode não fazer metaciência. 
Pode trabalhar em uma indústria e não ter nenhuma visão global da ciência e nenhuma 
compreensão maior desta na sua relação com a ética. Um tipo de formação em ciências já se 
consagrou assim, principalmente a partir do final do século XIX. Mas é muito estranho que 
esse tipo de formação tenha contaminado a própria filosofia, isto é, a formação do filósofo e 
do scholar da filosofia. Vemos então vários jovens "fazendo" filosofia como trabalho de 
mestrado ou doutorado, ou mesmo de iniciação científica e, logo em seguida, fora disso, nem 
se preocupam se estão ou não agindo segundo o senso comum. Não contaminam a própria 
vida com a filosofia que estudam. Ora, uma vez na sala de aula do ensino médio, criam então 
alienados - espelhos do professor. (GHIRALDELLI, 2010, grifo nosso) 

  

A expressão é deveras esclarecedora: tal qual os docentes do ensino médio, os professores de 
Filosofia do Direito não "contaminam" a própria vida profissional com a filosofia que 
estudam, permanecendo esta restrita ao ambiente acadêmico da sala de aula, seja da 
graduação, seja da pós-graduação. 

Os discentes, por sua vez, espelham-se no professor e refletem a mesma postura alienada em 
relação à constante construção reflexiva que a filosofia do Direito propõe, acreditando que 
esta diz respeito somente ao ambiente acadêmico e não guarda qualquer relação com suas 
futuras atividades profissionais.  

Nessa toada, a observação pertinente de Robert Alexy resume com propriedade o possível 
motivo desta postura geral de "não-problematização" do Direito: 

  

A esse respeito, todo jurista tem uma idéia mais ou menos clara que se exprime em sua 
prática. De modo geral, o conceito de direito que serve de base à prática jurídica é postulado 
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como evidente, e, em casos comuns, mesmo quando sua solução é contestável, considera-se 
desnecessário fazer reflexões acerca de tal conceito. O mesmo não acontece nos casos 
incomuns. Nestes, o conceito de direito que existe por trás de toda prática jurídica vem à luz e 
torna-se um problema permanente. (ALEXY. 2009, p.6) 

  

  

Como exemplo prático, o autor nos remete a uma decisão do Tribunal Constitucional Federal 
alemão datada de 1968 que, não obstante o mérito da questão analisada, afirma uma peculiar 
concepção filosófica de Direito incompreensível para os juristas que eventualmente se deixem 
arrebatar pelo senso dogmático de um positivismo legalista: 

  

"O direito e a justiça não estão à disposição do legislador. A idéia de que um legislador 
constitucional tudo pode ordenar a seu bel-prazer significaria um retrocesso à mentalidade de 
um positivismo legal desprovido de valoração, há muito superado na ciência e na prática 
jurídicas. (...) Por conseguinte, o Tribunal Constitucional Federal afirmou a possibilidade de 
negar aos dispositivos 'jurídicos' nacional-socialistas sua validade como direito, uma vez que 
eles contrariam os princípios fundamentais da justiça de maneira tão evidente que o juiz que 
pretendesse aplicá-los ou reconhecer seus efeitos jurídicos estaria pronunciando a injustiça, e 
não o direito" (ALEXY, 2009, p.7, grifo nosso) 

  

  

Cumpre atentar para o precedente germânico: um tribunal constitucional negou validade há 
uma lei com base unicamente em um conceito (filosófico, diga-se de passagem) vago e 
questionável como "a justiça". 

Ora, apresentados a uma decisão que repercute na esfera prática dos indivíduos, tomada com 
base em uma argumentação puramente filosófica, não há como negar a relevância da 
abordagem reflexiva que somente a história da filosofia é capaz de proporcionar. 

O magistrado prolator da decisão apresenta-se perfeitamente situado com a história da 
Filosofia do Direito, muito embora jamais o decline expressamente. Ao cogitar um 
"retrocesso à mentalidade de um positivismo legal desprovido de valoração", o julgador 
claramente demonstra um conhecimento mesmo que superficial de uma concepção jus 
filosófica - o positivismo jurídico - assim como situa temporalmente a origem de tal 
abordagem ao considerá-la um retrocesso, ou seja, um "andar para trás" em relação ao seu 
tempo presente. 

Eis a conclusão inescapável: pensar a filosofia é necessariamente pensar através da História 
da Filosofia   
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Conclusão 

  

Diante do exposto, resta evidente que, se pretendemos de fato desenvolver uma abordagem 
realista do ensino de Filosofia em geral, e do ensino de Filosofia do Direito em particular, 
devemos primeiramente desfazer o equivocado paradigma do senso comum teórico que 
defende a separação entre a História da Filosofia e o ato de filosofar em si. 

A preocupação primordial dos docentes não deve se resumir a ou transmitir a História da 
Filosofia, ou "ensinar a pensar", mas sim como ensinar o aluno a pensar a partir da História 
da Filosofia ou da História da Filosofia do Direito, relacionando ambas com a experiência 
cotidiana de cada um. Do contrário, incidiremos recorrentemente no diagnóstico atual de 
GHIRALDELI: 

  

Tem professor que sabe o conteúdo. Tem professor que além de saber o seu conteúdo, o 
entende perfeitamente dentro do contexto em que ele se fez conteúdo escolar. Tem professor 
que não sabe nenhuma dessas coisas e, portanto, para este, a eterna luta é a de se tornar 
"crítico". (GHIRALDELLI, 2010b) 

  

  

Somente após o estabelecimento deste novo referencial teórico como base da discussão é que 
poderemos, enfim, buscar desenvolver uma efetiva atividade docente no ensino de filosofia, a 
fim de que a discussão não gire sempre em torno do pressuposto de que o primeiro professor 
não pode vir a ser o segundo e que, não existindo o segundo, é necessário fabricar o terceiro. 
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ENTRE PAVÕES E PINGUINS: A QUESTÃO DA METODOLOGIA E 
DA PESQUISA EM DIREITO 

 
ENTRE PINGÜINOS Y PAVOS REALES: UNA CUESTIÓN DE METODOLOGÍA E 

INVESTIGACIÓN EN LA LEY. 
 
 
 

Jorge Antonio Paes Lopes 
 

RESUMO 
A formação dos estudantes de Direito é o início de um processo de pinguinização, ou seja, 
todos devem agir da mesma forma, reproduzindo padrões dogmaticamente estabelecidos e 
parafraseando saberes que, em tese, nada têm de novo, de científico. A dogmática jurídica 
aparece como pretensa ciência do Direito a partir do momento em que se vê obrigada a 
apresentar propostas de solução aos problemas de pesquisa, sem se permitir manter no campo 
dos questionamentos apenas e sem dialogar com as outras disciplinas das Ciências Humanas. 
A maioria dos trabalhos desenvolvidos no mundo jurídico apresentam respostas como ponto 
de partida de uma investigação acadêmica. A partir de dogmas, os juristas passam a elaborar 
repetidamente explicações e princípios que justifiquem a existência dessas verdades 
indiscutíveis. Aponta-se para uma necessidade de mudança, a fim de inserir o Direito, 
efetivamente, no campo das ciências, começando pela abertura de juristas e das Faculdades de 
Direito ao diálogo com as outras ciências sociais. A maneira engessada e dogmática como são 
formados e como atuam profissionalmente os juristas brasileiros, assim como a metodologia 
utilizada nas pesquisas em Direito, é semelhante à forma como agem os pinguins, todos 
iguais, agindo da mesma maneira e exigindo que os membros do grupo assim o façam, sem se 
permitir questionar o porquê de ser assim. Por outro lado, diferentemente da forma negativa 
como é visto pelo senso comum, o pavão, neste contexto, figura como o elemento da 
mudança, da abertura às novas possibilidades epistemológicas. 
PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA JURÍDICA ?? PESQUISA EM DIREITO. 
 
RESUMEN 
La formación de los estudiantes de derecho es el comienzo de un proceso de 
“pinguinización”, es decir, todo el mundo debe actuar de la misma manera, reproduciendo los 
patrones dogmáticos ya establecidos, parafraseando conocimientos que, en teoría, no son nada 
nuevos, o científicos. La dogmática jurídica aparece como supuesta ciencia del derecho desde 
el momento en que se ve obligada a presentar propuestas de solución a los problemas de la 
investigación, sin permitirse mantener en el campo de las cuestiones solamente y sin diálogo 
con otras disciplinas de las ciencias sociales. La mayoría de los trabajos en el mundo jurídico 
tienen respuestas como punto de partida para la investigación académica. Desde el dogma, los 
cientistas del derecho están preparando varias veces las explicaciones y los principios que 
justifican la existencia de tales verdades indiscutibles. El cambio se hace necesario para que el 
derecho pueda estar en el campo de las ciencias. El diálogo entre el derecho y las otras 
ciencias sociales es el comienzo de este cambio. La forma dogmática como son formados y 
como actúan los profesionales de derecho en Brasil es similar a la acción de los pingüinos, 
todos iguales, actuando del mismo modo y exigiendo que los demás lo hagan así también. El 
pavo, en este contexto, aparece como elemento del cambio, de la apertura a las nuevas 
posibilidades epistemológicas.  
PALABRAS-CLAVE: METODOLOGÍA JURÍDICA – INVESTIGACIÓN EN DERECHO. 
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Introdução 

  

            Durante as aulas de metodologia jurídica[1], tivemos a oportunidade de refletir sobre 
algumas questões bastante interessantes que dizem respeito aos métodos variados de produção 
de conhecimento acadêmico. Dentre elas, discutimos categorias como a dogmática jurídica e a 
interdisciplinaridade. Discutimos também autores teóricos contemporâneos de outras áreas 
como a sociologia e a filosofia e analisamos a metodologia utilizada em alguns trabalhos 
acadêmicos de autores diversos, ligados diretamente à área do direito ou não. 

              Tudo isso motivou nosso estudo voltado para a questão da metodologia e da pesquisa 
em direito, já que muito raramente os estudantes, especialmente na área do direito, somos 
levados a pensar criticamente sobre o tipo de conhecimento que se produz no mundo jurídico. 
Somos, na maioria das vezes, reprodutores fiéis de uma metodologia tradicionalmente 
estabelecida, tanto nos cursos de graduação como nos de pós-graduação. Neste ponto, somos 
pinguinizados. Correndo o risco de incorrermos num radicalismo questionável, comungamos 
com a idéia de que os juristas somos iguais na aparência, no modo de falar, no modo de 
estudar e no modo de produzir conhecimento jurídico. 

            Entretanto, eventualmente nos deparamos com alguns pavões pelo caminho e até nos 
assustamos com sua postura diferenciada, ousada. Pinguins e pavões são absolutamente 
diferentes, embora pertençam ao mesmo grupo animal. 

            Permitam-nos explicar brevemente o porquê e a origem do uso dessas metáforas. 

            O professor Luiz Alberto Warat, da Universidade de Brasília, palestrou no Seminário 
Direito e Cinema[2], da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, e citou a interessante 
expressão "processo de pinguinização", criticando a forma unificada e insensível de se 
produzir o pensamento jurídico e referindo-se à necessidade de se recuperar a sensibilidade na 
formação dos juristas. 

Partindo dessa expressão do professor Warat e seguindo o rastro da provocação que fez na sua 
falação, ao contar uma breve história sobre pinguins e pavões, conseguimos descobrir um 
livro magnífico chamado "Um pavão na terra dos pinguins"[3], fábula de autores norte-
americanos, muito discutida nas áreas de ciências sociais e administração, que conta a história 
de um pavão que foi trabalhar na terra dos pinguins e teve que submeter-se aos modos e 
hábitos deles, sufocando seus próprios instintos e comprometendo sua criatividade 
profissional. 

            O que nos interessa, ao fim e ao cabo, ao considerarmos todos esses aspectos 
motivacionais do nosso trabalho, é dialogar com os professores Marcos Nobre, em seu estudo 
sobre o que é pesquisa em direito; Luiz Alberto Warat, em sua breve análise sobre o processo 
de formação jurídica; Luciano Oliveira, em seu estudo sobre metodologia e pesquisa nos 
cursos de pós-graduação em direito; Manuel Atienza, ao tratar da argumentação como um 
importante ingrediente da experiência jurídica e ao discutir sobre a possibilidade de um ensino 
científico de Direito e Cristian Courtis ao discutir a questão da pesquisa dogmática na área 
jurídica. Como pano de fundo, utilizaremos essa bela fábula sobre pavões e pinguins para 
figurar nossas reflexões teóricas sobre a metodologia e a pesquisa jurídicas. 
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A dogmática jurídica 

  

            O dogma é um ponto fundamental e indiscutível duma doutrina religiosa, e, por 
extensão, de qualquer doutrina ou sistema. Os dogmas estão presentes em muitas religiões, 
como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. No cristianismo, por exemplo, religião mais 
difundida no Brasil, os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana são amplamente 
reafirmados e explicados através da doutrina, que é um conjunto de princípios que servem de 
base a um sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. A partir do dogma, passando 
pela doutrina, chegamos à dogmática, que tem como objetivo afirmar a existência de 
verdades certas e que se podem provar indiscutíveis. No sentido figurado, aquilo que é 
dogmático é entendido como autoritário. No Kantismo[4], por exemplo, o dogmatismo é a 
doutrina cujos princípios e proposições são aceitos de modo não crítico.[5] 

            A partir dessas definições, podemos perceber que a nomenclatura jurídica possui 
grande influência teológica. As conexões da "ciência" jurídica com a teologia são bastante 
claras e não é um bom sintoma observar que alguns juristas não hesitam em qualificar sua 
atividade como dogmática. (ATIENZA, 1978) 

            A dogmática jurídica, por sua vez, tem como finalidade, assim como a dogmática no 
campo religioso, reafirmar insistentemente seus dogmas através de textos doutrinários. A 
dogmática jurídica que nós temos hoje é uma ciência para confirmar, que recebe os textos e 
procura racionalmente torná-los utilizáveis, gozadores de autoridade e fundamento. (NOBRE, 
2004. p. 78) O professor Tercio Sampaio Ferraz Jr, na conclusão de sua obra A ciência do 
Direito afirma que a dogmática jurídica é um corpo de doutrinas, de teorias que têm sua 
função básica em um "docere". (ensinar)[6] 

            A Constituição, no modelo Kelseniano (teoria do escalamento do ordenamento 
jurídico), por exemplo, torna-se um dogma da área do saber jurídico e toda a doutrina 
hermenêutica que advém do texto constitucional seria considerada dogmática, ou seja, uma 
reafirmação e explicação do dogma. Neste ponto, podemos dizer que a dogmática jurídica 
difere da dogmática religiosa, pois, uma vez instituído um dogma religioso, este jamais 
poderá ser refutado, questionado ou modificado. No caso da Constituição, bem como das 
demais normas jurídicas, possibilita-se que sejam feitos questionamentos, emendadas ou 
modificações. O caráter dogmático do Direito, portanto, está no fato de confirmar através de 
textos doutrinários aquilo que é, a princípio, apresentado como verdade última e 
inquestionável numa norma, objetivando dar autoridade à mesma. 

            Segundo Castanheira Neves (2008, p.25), filósofo do Direito português preocupado 
com questões contemporâneas do mundo jurídico, a dogmática jurídica é uma pretensa ciência 
do Direito. Esta afirmação é corroborada pelo pensamento de Manuel Atienza (1978) que 
critica a formação acadêmica dos juristas e questiona, a partir do ensino jurídico 
tradicionalmente dogmático, se seria possível um ensino científico do Direito. Atienza 
acredita que nas Faculdades de Direito (salvo raríssimas exceções) não se pratica uma ciência 
autêntica. Logo, um de nossos primeiros questionamentos neste estudo seria se o Direito é ou 
não uma ciência, considerando-se seu aspecto dogmático. 

            Para Christian Courtis (2006), a dogmática contemporânea se caracteriza por um 
reconhecimento gradual das afirmações axiológicas a partir das quais são efetuadas tanto a 
reconstrução do ordenamento normativo como a proposta de soluções interpretativas em casos 
problemáticos. 
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            O professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Ronaldo Porto 
Macedo Jr., define a dogmática jurídica como uma tautologia imperfeita. Para ele, a 
imperfeição não decorre apenas das falhas de racionalização, mas também das dogmáticas 
analíticas mal feitas. A escolha da subsunção adequada de uma norma ou de um problema em 
relação a um sistema jurídico seria um enfoque privilegiado para faculdades. Verificamos o 
fortalecimento da importância de outros modelos de análise dogmática, notadamente o 
empírico e o hermenêutico. A razão para isto é a existência de dogmáticas já estabelecidas em 
determinadas áreas e raramente postas em xeque. Mas há outros campos em que este xeque 
(imperfeição tautológica) é verificado com maior intensidade - são exatamente os que 
mereceriam prioridade, um maior esforço de pesquisa.  (NOBRE, 2005. p.90) 

            Para o professor Tércio Sampaio Ferraz Jr, a questão da dogmática não passa de mera 
técnica jurídica, incluídos aí o trabalho dos advogados, dos juízes, dos promotores, dos 
legisladores, pareceristas, dentre outros. (NOBRE, 2005. p.34) 

Frise-se, por fim, que nosso objetivo não é realizar profundas discussões a respeito da 
dogmática jurídica especificamente. Nesta primeira parte, procuramos apresentar 
brevemente  a visão de alguns autores sobre o tema. Mas o que nos interessa mesmo é o fato 
de que, no Direito dogmático, ou melhor, na dogmática jurídica, o jurista procura 
necessariamente partir, em seu estudo, de uma verdade indubitável, de um verdadeiro dogma, 
a norma jurídica, cuja aceitação é um pressuposto necessário, (ATIENZA, 1978) ao invés de 
procurar, num dado conjunto de material disponível, um padrão de racionalidade e 
inteligibilidade, para, só então, formular uma tese explicativa. (NOBRE, 2005). 

  

O ensino e a produção acadêmica em Direito: a pinguinização. 

  

            Não são poucas as críticas feitas aos métodos utilizados na formação dos juristas e na 
maneira como produzem conhecimento acadêmico, principalmente nos cursos de pós-
graduação. 

            Na terra dos pinguins, dando início ao nosso jogo alegórico, havia várias espécies de 
pássaros. Mas os pinguins eram respeitados e bem sucedidos e todos os pássaros queriam ser 
pinguins, na tentativa de alcançar sucesso profissional. Muitos desses pássaros que aspiravam 
ascender nas empresas dos pinguins eram encorajados a se tornar, na aparência e no modo de 
agir,  o mais próximo possível dos pinguins, encurtavam os passos e andavam como pinguins, 
usavam ternos de pinguins e seguiam o exemplo de seus líderes pinguins. O conselho dado 
pelos pinguins aos outros pássaros era: "Esta é a maneira como nós fazemos as coisas aqui. Se 
quiser ter sucesso, seja como nós."[7] 

 Os graduandos em Direito são pinguinizados logo nos primeiros períodos da faculdade. E o 
mais interessante disso é que a maioria deles inicia o curso sedento por experimentar este 
processo. Prova disso é o fato de muitos estudantes dos períodos iniciais, quando estudam as 
teorias, a sociologia do Direito e a filosofia do Direito, por exemplo, ficarem questionando 
sobre em que momento começarão a estudar Direito de verdade, ou seja, os dogmas e sua 
dogmática jurídica. Assim, pois, dá-se início ao sonhado processo de pinguinização dos 
estudantes de direito. 
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            O ensino acrítico e dogmático oferecido pelas Faculdades, conforme qualifica Atienza, 
não constitui uma grande preocupação para os sujeitos que participam do processo de ensino-
aprendizagem do Direito. Na sua maioria, as disciplinas que habilitam para o título de 
bacharel em Direito caem dentro do campo da dogmática jurídica. Diferentemente das outras 
áreas do conhecimento, o jurista, o "cientista" do Direito, não consegue vislumbrar um 
trabalho possível que não parta de um dogma, de uma verdade inquestionável que é a norma 
jurídica. Em que pese o reconhecimento por muitos professores da área do Direito dessa 
necessidade de ampliação de paradigmas, não há interesse em mudanças, afinal, os pinguins 
são superiores, são admirados e todos querem ser pinguins, sob pena de não serem 
reconhecidos no grupo. É mais ou menos como se as Faculdades de Direito se apropriassem 
de uma máxima popular que diz que em time que está ganhando não se mexe. Sob esta lógica, 
não há que se falar em necessidade de mudança curricular ou de abertura para o diálogo 
franco com as demais áreas do conhecimento, pois a maneira como o jogo está posto tem 
garantido a manutenção da autoridade das normas jurídicas. Aqui lembramos dos nossos 
amigos da terra dos pinguins quando dizem "Esta é a maneira como nós fazemos as coisas 
aqui. Se quiser ter sucesso, seja como nós." 

            Com efeito, os estudantes de graduação em Direito são submetidos a uma tradição 
jurídica igualmente dogmática. Deixar de usar o terno de pingüim ou ousar andar a passos 
largos e não curtos, como os pinguins, é violar a tradição e a consequência disto será o 
fracasso profissional. 

            Cabe aqui o relato de uma experiência que tivemos na graduação em Direito. Na 
avaliação da disciplina Direito Tributário, um professor perguntou o seguinte: Um fazendeiro 
decidiu explorar uma nascente de água mineral e vender aquela água. Haverá incidência de 
IPI sobre o produto vendido pelo fazendeiro? Primeiramente, chamou-nos a atenção a 
quantidade de linhas para se responder cada questão da prova, que eram três ou quatro. Isso já 
induz o estudante a ser taxativo e dogmático em sua resposta. Decidimos ousar na elaboração 
da resposta, que foi mais ou menos assim: se o fazendeiro comercializasse a água em 
embalagens rotuladas, obviamente seria o caso de incidência do IPI. Mas se a água fosse 
vendida para grupos religiosos como água milagrosa e com embalagens artesanais, não 
seria o caso de incidência de IPI. Resultado: a questão foi considerada errada pelo professor, 
pois não era para discutir as possibilidades do caso, mas dizer sim ou não e o porquê breve. 
Neste sentido, nota-se que até mesmo a pergunta elaborada na prova é um dogma. Questionar 
sobre a limitação da resposta e apresentar soluções inovadoras é considerado uma heresia. 

            Não se trata de criticar os métodos de avaliação dos estudantes nas Faculdades de 
Direito, até porque isso pode variar em grande escala. Este exemplo, entretanto, serve para 
demonstrar o quanto tem importância o argumento de autoridade dos doutrinadores para os 
sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem do Direito. Se a resposta da questão 
fosse iniciada com a expressão Segundo o doutrinador fulano de tal... seria bem provável que 
o professor aceitasse reverencialmente a resposta. 

            Este desestímulo ao pensamento crítico, à elaboração de idéias com certa autonomia 
intelectual, também faz parte do processo de pinguinização pelo qual passam os estudantes de 
Direito. 

Além disso, o uso dos manuais, o manualismo, ou seja, a tendência a escrever verdadeiros 
capítulos de manual, explicando redundantemente aquilo que todos os estudantes já estudaram 
outrora e discorrendo largamente sobre o significado de princípios e conceitos que são como o 
bê-á-bá da disciplina e o reverencialismo, que se expressa na construção da demonstração a 
partir do argumento de autoridade, da proximidade com o melhor direito, sem perceber que a 
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hipótese não pode ser tratada como uma tentativa de defesa de uma causa;[8] são ingredientes 
que abundam na formação pinguinizante dos estudantes de Direito. 

Tudo isso refletirá na maneira como os estudantes de Direito dos cursos de pós-graduação 
trabalharão em seus projetos de pesquisa. Talvez seja nesta etapa da vida de um estudante de 
Direito que ele tenha a oportunidade de se deparar com os primeiros pavões. 

O pavão, como todas as outras aves, sonhava em ser pingüim, em fazer parte daquele seleto e 
admirável grupo de empresários bem sucedidos. Um dia, o pavão foi convidado por um 
pinguim para fazer parte de sua equipe. Radiante, o pavão tratou logo de se pinguinizar para 
seu primeiro dia de trabalho na organização dos pinguins. Vestiu um elegante terno de 
pinguim, escondeu seu enorme rabo colorido, passou a andar com passinhos de pinguim e foi 
se apresentar ao grupo. O sucesso do pavão foi imediato entre os pinguins. Todos os pinguins 
elogiavam a forma elegante como ele se portava, sua criatividade, sua determinação para o 
trabalho e suas idéias magníficas. O pavão conquistou o respeito e a admiração dos pinguins. 
Embora os pinguins estivessem muito contentes com o desempenho pinguinizado do pavão, 
este se sentia cada vez mais oprimido e infeliz. O pavão passou então a questionar-se se 
realmente aquele aparente sucesso profissional era o que ele desejava. Até que um dia o pavão 
decidiu soltar o seu enorme rabo e abri-lo em plena sala de diretores da organização dos 
pinguins. Tirou o seu terno de pinguim passou a se portar como um exuberante pavão. O 
espanto foi geral.  Vejam, ele não é como nós. Ele não age como nós. Ele não se veste como 
nós. Vamos expulsá-lo da nossa organização! - bradou um dos pinguins. A águia porém, há 
muitos anos pinguinizada e adaptada àquela condição, tentou convencer os pinguins a darem 
uma segunda chance ao pavão: Seria o caso de tentar pinguinizá-lo novamente e aproveitar o 
seu enorme talento. Mas não adiantou. O pavão preferiu ser pavão e viver em outras terras a 
submeter-se àquele martírio de ter de ser igual aos outros, reproduzindo cega e acriticamente 
o comportamento padrão dos pinguins... 

Imaginemos o estudante de direito, já pinguinizado na graduação e até mesmo na pós-
graduação, tendo suas primeiras experiências com pavões... 

No que tange à pesquisa jurídica, sobretudo na pós-graduação, há uma certa tendência a uma 
"naturalização que conduz a uma aceitação acrítica de institutos e conceitos, 
substancializando sua essência. Com efeito, a outorga de atributos fixos, quase axiomáticos, 
aos conceitos jurídicos termina por emprestar uma natureza substancialista, negligenciando 
toda a sua dimensão construtivista! Deixa-se, assim, de perceber que esses conceitos são 
construtos sociais e, portanto, apresentam diferentes matizes que devem (e necessitam) ser 
exploradas para que se possa adequadamente evidenciar a correção da hipótese suscitada. Sem 
dúvida, essa perspectiva explica-se pela dinâmica presente no campo jurídico, onde os estudos 
efetuados estão interessados em dizer o que deve ser ou não pode ser feito, antes mesmo de 
saber o que é efetivamente feito! Isso é fruto de um normativismo espontâneo, que se 
desenvolve a partir de uma perfeita interiorização de uma representação de mundo marcada 
pela ordem e pela organização de normas jurídicas. Enfim, essa naturalização é fundamental 
para que o mundo possa tornar-se normativamente explicável!" (FRAGALE FILHO, 2007) 

Podemos dialogar com o que disse o professor Fragale Filho acima, evidenciando a metáfora 
do pavão na terra dos pinguins. Assim, a aceitação acrítica dos institutos e conceitos no 
campo do estudo jurídico seria o mesmo que submeter uma gama variada de espécies de 
aves a aceitarem os padrões estabelecidos pelos pinguins e reproduzi-los acriticamente. Nesse 
mesmo sentido, valorizar o talento do pavão apenas porque ele se comporta como pinguim é 
deixar de perceber as diferentes matizes que devem ser exploradas para evidenciar que 
o sucesso profissional não está ligado exclusivamente ao seguimento de padrões 
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engessados, ou a uma aparência harmônica, como ocorre com os juristas que partem dos 
pressupostos substancializados no direito para elaborar seus estudos, esquecendo-se que tais 
pressupostos têm sua origem em lugares que podem não ser a terra dos pinguins, ou a idéia 
pode não ter sido propriamente de um pinguim, como ele comodamente acreditava. Seria o 
caso, então, de se buscar conhecer melhor os institutos e conceitos do campo de estudo 
jurídico, levando-se em conta sua gênese social, partindo para além da norma jurídica, para, 
enfim, evidenciar adequadamente a correção de determinada hipótese suscitada. Se olharmos 
somente para o cenário onde o pavão se comporta como pinguim, veremos esse todo 
normatizado e dogmatizado. Mas um olhar mais apurado, mais científico sobre o cenário 
descrito, tornará possível ver que o sucesso não é algo inerente aos pinguins apenas. Há 
pavões, águias e outras aves nesse contexto. A norma jurídica não existe porque existe. Há 
elementos sociais que fazem com que ela esteja no mundo. Há que se buscar esses elementos 
também, ao invés de reproduzir sistematicamente o comportamento estabelecido pelos 
pinguins. 

Nas colônias africanas da França, chamam pinguim aos africanos que vão à França formar-se 
em Direito para voltar às colônias e reproduzir o Direito dos colonizadores.[9] Este exemplo 
do professor Warat difere de certa forma da idéia metafórica que estamos explorando neste 
estudo. Mas, de qualquer forma, é interessante observar que a alegoria do pinguim aparece 
sempre associada àquilo que se faz de forma dogmática e acrítica, perpetuando e autorizando 
institutos e conceitos existentes. 

Faz-se necessária uma marcha contra a pinguinização nas Faculdades de Direito. Temos que 
buscar outras concepções de direito que não sejam normativas. Precisamos recuperar a 
sensibilidade dos juristas para que seu olhar possa se voltar para outras áreas do conhecimento 
também. Mesmo quando surgem idéias novas no mundo jurídico, novas concepções de 
direito, logo tratamos de normatizá-las. É o caso, por exemplo, da mediação, uma aparente 
concepção alternativa do direito. O que fizeram com a mediação? Normatizaram-na. O mais 
do mesmo. Há um consenso entre muitos professores no sentido de afirmar que o 
normativismo está em crise. A concepção tradicional do Direito está em crise. (WARAT, 
2006) 

Somente a partir dos anos 90 é que passou-se a encarar essa "visão estreita do Direito"[10] 
como um problema. Ora, se é notória a crise instalada no campo do Direito, que caminhos 
devem percorrer aqueles sujeitos envolvidos diretamente com o processo ensino-
aprendizagem nas Faculdades?  Se a visão do Direito tem sido estreita, o que deve ser feito 
para ampliá-la? 

Tanto o ensino quanto a produção acadêmica do Direito estão pinguinizados. Há muitos 
pavões agindo como pinguins no mundo jurídico. A solução não parece estar na extinção de 
uma das espécies para pôr fim ao choque provável entre seres diferentes. A melhor saída para 
a crise deve estar na convivência harmônica das diferentes espécies na mesma organização. 
Pavões podem ser pavões, ostentando sua conduta exótica e colorida e contribuindo para a 
organização com seu talento e criatividade. Pinguins podem ser pinguins, seguindo sua 
tradição e, ao mesmo tempo, dialogando com os pavões e as outras aves. O resultado dessa 
convivência, certamente, resultará mais produtivo e mais rico. 

Assim sendo, não há que se falar em fim do manualismo, do dogmatismo, do reverencialismo, 
etc. A abertura do Direito, tradicionalmente tão isolado das outras ciências, para as outras 
formas de produção de conhecimento, e, sobretudo para uma abordagem mais sociológica que 
puramente dogmática, facilitará bastante a transformação do ensino jurídico. Isso resultará, 
consequentemente, numa produção acadêmica mais qualificada. 
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O modelo dominante de pesquisa em Direito e alguns aspectos da prática profissional 
jurídica: a pinguinização insistente. 

  

            A pesquisa em Direito no Brasil, nos últimos 30 anos, passou por um inegável avanço, 
ainda que bastante timidamente. Por outro lado, as outras ciências humanas atingiram 
patamares de excelência internacionais no campo da pesquisa científica. O atraso do Direito 
em relação às demais ciências humanas pode estar ligado ao isolamento da disciplina em 
relação às outras áreas e à confusão resultante da dicotomia entre prática profissional e 
pesquisa acadêmica. 

            Entre os anos 80 e 90 do final do século passado, o ensino do Direito esteve muito 
mais voltado para a profissionalização, ligando-se diretamente à prática e não à pesquisa. Este 
fenômeno, denominado por Marcos Nobre (2005) como "visão estreita do direito", começa a 
ser alvo de questionamentos somente a partir dos anos 90, quando passa a ser visto, 
efetivamente como um problema e, como tal, passível de uma tentativa de solução. 

            Se por um lado a pesquisa científica das Ciências Humanas alcançou avanços 
surpreendentes, por outro, o Direito não parece ter vivenciado esta experiência com a mesma 
intensidade. Os estudos na área do Direito se mantêm apoiados em manuais de 20 ou 40 anos 
atrás, o que pode ser considerado um dos fatores de seu atraso. Avanços na área da pesquisa 
científica do Direito houve sim, mas não como ocorreram com as Ciências Humanas em 
geral. 

            Um dos objetivos do professor Marcos Nobre (2005) ao chamar a nossa atenção para 
esta visão estreita do Direito é exatamente romper com esse modelo hoje dominante da 
pesquisa nessa área. Além disso, é necessário identificar as causas da extrema distinção que 
há, no mundo jurídico brasileiro, entre prática, teoria e ensino. 

            O ensino jurídico, como já vimos, é acrítico e dogmático, fundado em uma teoria não 
menos dogmática e acrítica, em que pese a existência de uma produção acadêmica 
diferenciada aqui ou ali. Em geral, ensina-se aos alunos que o mundo se regula pelos manuais 
de Direito e não o contrário. (NOBRE, 2005, p.29) A prática jurídica, por sua vez, tem sua 
origem nesse mesmo contexto do ensino e da teoria, mas toma uma direção peculiar, como 
bem exemplifica a forma de se elaborar uma petição inicial ou uma peça de defesa. Nesta, o 
jurista recolhe o material (teses, princípios, doutrinas, decisões, etc.) que corrobore seu 
objetivo na lide, com interesses e estratégia advocatícia definidos, descartando sumariamente 
aquilo que é contrário. Não há uma preocupação real com os fatos ou mesmo com o direito 
em jogo. O que importa é encontrar o texto autorizador, que abrirá as portas daquela 
pretensão. É um notável trabalho de recorte e colagem de idéias até se construir um todo 
"lógico" que permita alcançar o convencimento daquele que dirá o direito: o juiz. Este, da 
mesma forma, buscará apenas os argumentos já existentes (leis, doutrinas, jurisprudência, 
etc.), autorizadores, para a sua decisão, desconsiderando, na maioria das vezes, a existência de 
uma sociedade complexa e desconhecendo sua capacidade criativa de direitos, sendo um mero 
reprodutor técnico daquilo que já foi decidido ou elaborado dogmaticamente. Desta forma, 
não é o aplicador do Direito que se abre para o fenômeno diante do qual se encontra, mas a 
exigência de se confirmar a sabedoria da Lei, que abarca tudo, que regula até o irregulável, é 
que força a trazer para a dogmática a especulação que, de secundária, olhando-se a finalidade, 
se torna relevante. (NOBRE, 2005, p. 79) 
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            Nas faculdades de Direito, há alunos iniciantes que rejeitam a forma dogmática de se 
ensinar. Mas passado o primeiro ano, estes alunos já estarão adaptados à idéia de que o 
mundo se regula pelos manuais. (NOBRE, 2005) É o início da pinguinização. Na prática 
profissional, nas mais variadas formas de se exercer o conhecimento jurídico, os pinguins 
iniciados na graduação chegam aos altos postos da organização dos pinguins e reforçam a 
idéia de que para se alcançar o sucesso, é necessário pinguinizar-se. A pinguinização vai, 
pouco a pouco, atingindo a todos aqueles que lidam com as questões mais fundamentais da 
vida humana, logo da sociedade, que são o direito e a justiça. Quem ousaria ser pavão numa 
organização tão crente em si mesma e tão poderosa? O que fica para a sociedade neste caso é 
a resposta do juiz-pinguim, na vã tentativa de convencer o jurisdicionado de que sua decisão é 
justa: "é assim, porque é assim que tem que ser" (dogma!). E quem não é pinguim sai 
insatisfeito e infeliz... 

            Outra forma de prática profissional discutida por Marcos Nobre é o parecer jurídico 
que, não muito diferentemente de uma petição inicial ou de uma peça de defesa, recolhe o 
material doutrinário, jurisprudencial e os devidos títulos legais unicamente em função da tese 
a ser defendida; não procura no conjunto do material um padrão de racionalidade e 
inteligibilidade, para depois formular sua tese explicativa. A resposta, num parecer, já está 
dada de antemão. É um tipo de investigação científica que já possui uma resposta antes de 
perguntar ao material. Apenas seleciona-se o material que interessa para defender o que já se 
sabia. (NOBRE, 2005, p. 31 e 32) 

            No âmbito acadêmico do Direito, as produções monográficas de conclusão de curso na 
graduação, as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, salvo raras exceções, são 
grandes paráfrases da dogmática jurídica pinguinizante. Isso inclui a maioria dos livros 
vendidos nas livrarias jurídicas brasileiras. O professor Tercio Sampaio Ferraz Jr, da 
Faculdade de Direito da USP, afirma que, no Brasil, comumente vemos um autor 
reproduzindo um saber. Muitas vezes compra-se um livro com 40% de reprodução de texto 
legal e o resto aparece em reprodução parafrásica.[11] Isto significa dizer que 100% de uma 
obra da área do Direito pode ser aquilo que já foi dito, dito de outra maneira. O exercício da 
paráfrase, então, será o ingrediente indispensável para a manutenção da chamada visão 
estreita do Direito.  Dizendo aquilo que já foi dito com outras palavras estaremos sendo 
pavões, ou qualquer outra ave, reproduzindo o modo de ser e de viver dos pinguins. Ou seja, é 
a pinguinização insistente. 

            Considerando-se essas observações do modo de pesquisar em Direito e das práticas 
profissionais reprodutoras de padrões e hábitos inquestionáveis e imutáveis, com base nos 
argumentos de Marcos Nobre, podemos dizer que o modelo dominante de pesquisa em 
Direito no Brasil é partir sempre de uma resposta dada, para só então elaborar uma 
investigação corroboradora daquela resposta que se obtém previamente. Isso obviamente se 
deve ao fato de ser a dogmática o núcleo da investigação científica no âmbito do Direito. É 
necessário romper com essa lógica para que se tenha pesquisa em Direito. Essa mesma 
necessidade deve valer para as questões da prática profissional jurídica, a fim de se evitar essa 
insistente e aparentemente inabalável pinguinização. É necessário, ainda, romper de fato esse 
muro com as outras disciplinas das Ciências Humanas. 

            Por fim, de acordo com os argumentos de Manuel Atienza, e corroborando o que 
Marcos Nobre aponta como necessidade para a mudança, é preciso que os juristas e as 
faculdades de Direito se abram para as outras ciências sociais. Trata-se de uma necessidade 
teórica na medida em que não é possível fazer ciência do Direito sem contar com disciplinas 
como a sociologia, a antropologia, a história, a psicologia, etc. Mas também é o caso de uma 
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necessidade prática, na medida em que a função do jurista é uma função (e o Direito uma 
realidade) social. 

  

Conclusão 

  

            Não pretendemos, neste breve estudo, discutir a questão da produção do conhecimento 
jurídico apontando erros ou dando pretensas soluções para as grandes questões que povoam o 
universo jurídico brasileiro, desde a formação acadêmica dos profissionais na graduação até 
os mais avançados níveis, tanto no âmbito acadêmico quanto nas carreiras pelas quais podem 
passar esses profissionais. Oxalá consigamos, sim,  acender uma centelha de reflexão acerca 
da possibilidade de reconhecimento da necessidade de uma mudança, ainda que gradativa, 
quanto ao currículo e o modo de fazer e de pensar o Direito. 

            Nossa conclusão ao realizar este estudo passou por alguns questionamentos iniciais: 
Por que o Direito, incluído na área das Ciências Humanas, não acompanhou o 
desenvolvimento, especialmente em pesquisa, das outras disciplinas? Por que só a partir da 
última década do século passado começamos a colocar em xeque o modo tradicional e 
dogmático da produção do conhecimento jurídico? Por que ainda hoje há quem não admita 
qualquer alteração curricular na formação dos juristas ou na maneira "estreita" de se produzir 
conhecimento? 

            Questionamentos na área do Direito exigem respostas. O cientista do Direito não se 
permite apenas colocar questões, suspendendo seu juízo, para deixá-las em aberto. Ele se 
sente vinculado na colocação dos problemas a uma proposta de solução possível e viável. 

A metodologia e a pesquisa podem proporcionar meios de incentivar uma Ciência do Direito 
explicativa, mantendo com vigor a distinção entre técnica e ciência. Esta última deve ser 
desvinculada da obrigatoriedade de unicamente apresentar propostas de solução. "É possível 
realizar reconstruções dogmáticas que não tenham compromisso com soluções e com a 
decidibilidade, mas que procurem unicamente compreender o estatuto de determinado 
instituto na prática jurisprudencial, que iria para primeiro plano." (NOBRE, 2005, p. 36) 

Estamos entre pavões e pinguins. Os pavões são aqueles autores que insistem em remar na 
contramão da dogmática jurídica, buscando meios possíveis de fazer do Direito uma área mais 
aberta ao diálogo franco com as demais áreas do conhecimento. São aqueles juízes criativos 
que sabem o valor de uma decisão para cada caso concreto e buscam assegurar e preservar 
direitos que valorizam a pessoa humana, ainda que tenha que retirar seu terno de pinguim e 
dar passos mais largos, contrariando os diretores da organização dos pinguins. São aqueles 
advogados que conhecem o valor de uma boa teoria pois, segundo Manuel Atienza, não há 
nada mais prático que a boa teoria, uma teoria prática e crítica, não aquela que aceita 
simplesmente o estabelecido. Já os pinguins são aqueles teóricos do Direito explícita e 
comodamente dogmáticos. São aqueles que reproduzem tecnicamente saberes em seus 
estudos, limitando-se a parafrasear os autores autorizados a opinar sobre determinados 
assuntos. São todos aqueles que preferem se pinguinizar e passar todos os seus anos de vida 
profissional dentro de um terno de pinguim e dando passinhos curtos, pois é assim que tem de 
ser.  
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Marcos Nobre conclui seu texto apresentando duas experiências distintas dos estudantes 
franceses e alemães que vão aos LLM[12] norte-americanos. Ambos têm a oportunidade viver 
ricas experiências nas Universidades dos EUA. Os alemães retornam ao seu país e dão 
continuidade aos estudos de pesquisa, ingressando na carreira acadêmica. Os franceses, ao 
retornarem ao seu país, instalam-se nos escritórios norte-americanos que dominam a 
advocacia francesa. A consequência disso: na Alemanha há uma produção acadêmica de 
maior qualidade que a francesa, mais rica e mais crítica. Já na França, as pressões por 
mudanças no formalismo do ensino do Direito não logram êxito, pois os profissionais mais 
bem preparados vão para os escritórios norte-americanos, num franco processo de 
pinguinização. Curiosamente, chamam de pinguins aos estudantes das colônias francesas na 
África, que vão à França para se formar em Direito e depois reproduzir em seus países o 
direito do colonizador, acriticamente. 

Ainda na linha das comparações que direcionam nossas conclusões, lembramos das palavras 
do professor Ribas na nossa 14ª. sessão, quando fizemos um estudo crítico de uma tese de 
doutorado da área do Direito[13]. O autor da tese estudada por nós, dogmático, fez o circuito 
Elizabeth Arden: Roma - Paris - Londres. Para inovar, devemos fazer o circuito Henna: 
Bombain - Karashi.[14] Ou seja: mudar o circuito é buscar novas formas de produção do 
conhecimento em Direito, não puramente dogmáticas, correndo-se os devidos riscos. 

Mudar o circuito é romper o muro com as outras disciplinas das Ciências Humanas. (NOBRE, 
2005) Mudar o circuito é fazer com que juristas e as faculdades de Direito reconheçam a 
necessidade de se abrir para as outras ciências sociais. (ATIENZA, 1978) Mudar o circuito é 
promover uma marcha contra a pinguinização dos juristas e das faculdades de Direito. 
(WARAT, 2006) Mudar o circuito é ousar ser pavão na terra dos pinguins. 

Por fim, ficam as possibilidades de escolha: Ser pavão ou ser pinguim? Seguir o exemplo 
alemão ou o exemplo francês? Fazer o circuito Elizabeth Arden ou o circuito Henna? 
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[1] Faz-se referência à disciplina ministrada no Curso de Mestrado em Teorias Jurídicas 
Contemporâneas da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, ano 2010.1, pelos 
professores José Ribas Vieira e Luiz Eduardo Figueira. 

[2] Seminários de Direito e Cinema 2006 e 2007, fruto do trabalho do grupo de pesquisa 
Direito e Cinema, da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, coordenado pela professora Juliana Neuenschwander Magalhães. Palestra transcrita 
pelos organizadores do Seminário. Ver bibliografia: WARAT, 2006. 
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[3] Os autores são Bárbara Hateley e Warren de Sam Weiss. Trata-se de uma obra muito 
singela, cuja história é narrada em versos que não rimam, bem ilustrada e dotada de profundos 
significados. Ver bibliografia: HATELEY, 1998. 

[4] Doutrina de Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemão, caracterizada pelo criticismo. 

[5] As definições dos termos deste parágrafo foram pesquisadas no dicionário Aurélio on 
line:  http://aurelio.ig.com.br/dicaureliopos/home.asp 

[6] Este trecho é citado na obra de Marcos Nobre. Cf. NOBRE, 2005, p. 33. 

[7] Faremos, ao longo do estudo, narrações adaptadas baseadas na obra literária (fábula) "Um 
pavão na terra dos pinguins" (HATELEY, 1998) 

[8] Cf. OLIVEIRA, 2002. 

[9] Cf. WARAT, 2006. p. 114. 

[10] Segundo Marcos Nobre, a visão estreita do Direito diz respeito a um ensino mais 
profissionalizante, ligado à prática dos juristas e não à pesquisa. Cf. NOBRE, 2005. 

[11] Cf. NOBRE, 2005, p. 78. 

[12] Lower League Manager - o mesmo que Mestrado em Direito. 

[13] Faz-se referência à aula do PPGD UFRJ, da disciplina de Metodologia Jurídica, do dia 
29/06/2010. 

[14] O circuito Elizabeth Arden é utilizado como metáfora para explicar que, no Direito, a 
produção acadêmica faz sempre o mesmo percurso, qual seja, o dogmático. O termo surgiu 
em referência ao glamour e à elegância da cosmetologista Elizabeth Arden, cujas sacolas de 
compras estavam sempre repletas das mais renomadas grifes de moda dessas cidades. O 
circuito Henna, ao que parece, foi uma alternativa inventada pelo professor José Ribas para 
justificar a necessidade de mudança de rota na produção acadêmica em Direito. Bombain fica 
na região metropolitana da Índia e Karachi é uma cidade do Paquistão, ambas no 
subcontinente indiano. 
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GENEALOGIA COMO MÉTODO PARA O DIREITO 
 

GENEALOGÍA COMO MÉTODO PARA EL DERECHO 
 
 
 

Thiago Rodrigues Pereira 
 

RESUMO 
O presente estudo terá como objetivo apresentar o método genealógico nietzschiano como 
uma proposta de superação do clássico método positivista que na era pós-moderna que se 
encontra a humanidade não mais consegue dar as respostas que se espera de um método 
jurídico científico, se é que algum dia conseguiu. 
A partir das denuncias que esse método genealógico irá fazer, passar o direito por uma 
reconstrução a luz de uma filosofia da linguagem sob a égide do direito constitucional, em 
especial dos princípios constitucionais que irão sempre nortear toa e qualquer interpretação do 
Direito e assim permitir que se encontra a resposta constitucionalmente mais adequada. 
PALAVRAS-CHAVE: MÉTODO; GENEALOGIA; POSITIVISMO; NIETZSCHE 
 
RESUMEN 
Este estúdio tendrá como objetivo presentar El método genealógico de Nietzsche como uma 
propuesta para superar El método positivista clásico, poes em lá era posmoderna La 
humanidad ya no puede dar lãs respuestas esperadas de um método legal de la ciência. 
De las acusaciones de que el método genealógico va a hacer, ir a la derecha para una 
reconstrucción del derecho a luz de una filosofía del lenguaje y en el marco del derecho 
constitucional, en particular, los principios constitucionales que siempre se guía una 
interpretación verdadeira constitucional y no una interpretación de la ley subjetivista, y 
permitir así la respuesta es constitucionalmente más adecuado. 
PALABRAS-CLAVE: MÉTODO; GENEALOGÍA; POSITIVISMO; NIETZSCHE 
 
 

  

Introdução 

  

O método positivista que ainda hoje é o mais utilizado tanto nos bacharelados em Direito 
quanto na própria aplicação do Direito por profissionais da área jurídica não mais se coaduna 
com a realidade histórica por que passe o atual quadro do pensamento humano. 

  

O método positivista, se teve enorme importância, principalmente por obra de Hans Kelsen, 
que pode ser apontado como o primeiro filósofo do Direito a pensar em fazer Direito de forma 
científica, hodiernamente não mais consegue das as respostas que a sociedade como um todo 
espera. Novos fatos sociais cada vez mais se multiplicam de forma impressionante e o fato 
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jurídico, ainda baseado nos ditames positivistas, não consegue alcançá-lo, alias, nem perto 
consegue chegar, tamanha é a diferença na velocidade entre eles. 

  

Em razão dessa insuficiência do método positivista, mister se faz repensar portanto o próprio 
método do Direito, pois um novo paradigma se faz necessário, o antigo paradigma positivista 
já se mostra esgotado. Em que pese a dificuldade que existe em se superar um paradigma, um 
modelo já concebido por um novo, o Brasil precisa dar esse passo que deverá transformar a 
forma de pensar o Direito. 

  

A proposta ora apresentada, que de forma nenhuma será de esgotar o tema, é de utilizar um 
paradigma com base no método genealógico nietzschiano, que tem, de forma resumida, a 
missão de re-valorar, trans-valorar os valores do Direito, e assim se afastar dessa idéia utópica 
de um Direito puro e livre das influências de outras áreas do saber como a filosofia, 
sociologia, antropologia, psicologia, etc, além, e aliás principalmente, da moral. 

Portanto, o objetivo central do presente trabalho será demonstrar o que vem a ser o método 
genealógico, o esgotamento do modelo positivista, e como seria a aplicabilidade desse modelo 
no âmbito jurídico. 

  

  

  

  

I - O Método Genealógico 

  

O presente capítulo irá, portanto apresentar as bases do método genealógico, desde sua forma 
embrionária até a proposta de se pensar esse método como um método de pesquisa por 
Friedrich Nietzsche. A genealogia pode ser conceituada como sendo "a investigação de 
causas em um sentido não cartesiano, a saber, sem linearidade, reducionismo ou 
mecanicismo, como também positivismo características que são interligadas[1]". Assim, 
apenas será possível a linearidade das causas se pegarmos o complexo e reduzirmos os fatos 
causais tornando-os simples, delimitáveis. Com isso, encontraremos na positividade essa 
resposta sendo que tais fatores efetivamente não são rígidos como aparentemente possa 
parecer[2]. 

O método genealógico, bem diferente dos mais variados métodos de pesquisa ainda hoje 
dominantes, não busca a causa[3] efetivamente, pois para o método genealógico que será 
aplicado na presente pesquisa encontrar as causas nada mais seria que encontrar as questões 
afetivas, ou seja, que não existe uma causa por si mesma, mas sim uma que está sendo movida 
pelo afeto, pela vontade de poder de cada um. 
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Apesar de ter sido com Nietzsche que a genealogia se torna realmente um método científico, 
houveram outros genealogistas que o precedeu como Spinoza e Schopenhauer, e outros que 
sofreram fortemente sua influência como Foucault, Freud, Marx e Heidegger[4]. 

O método genealógico vai ser, portanto, uma forma de denunciar o método filosófico 
tradicional que desde Sócrates-Platão acredita na existência de um mundo da idéias que seria 
a causa do mundo sensível. Denuncia também o pensamento cartesiano que é a base do 
racionalismo tradicional, em relação à distinção entre a res extensa e a res cogitans[5], pois 
para Descartes seríamos uma substância cuja essência seria constituída apenas de pensamento, 
e portanto seria distinta do corpo, que seria a sua extensão, e assim, todo corpo, por ser 
extensão, necessitaria de uma essência, que seria o eu, o cogito ergo sum. 

Percebe-se então no pensamento de Descartes um prosseguimento do pensamento socrático-
platônico de dar total primazia para a razão em detrimento do corpo, afirmando que apesar 
dos filósofos, no dizer de Descartes, terem o entendimento de que "no entendimento nada 
existe que não tenha estado antes nos sentidos, nos quais, entretanto, é certo que as idéias de 
Deus e da alma nunca estiveram[6]", para depois concluir que "nem a nossa imaginação nem 
os nossos sentidos poderiam jamais assegurar-nos de qualquer coisa, se o nosso 
entendimento não interviesse". 

O primeiro filósofo a questionar a filosofia tradicional, em especial a dicotomia cartesiana do 
corpo e mente, foi Spinoza, que pode ser considerado um precursor de Nietzsche, pois teria 
sido o primeiro a inaugurar um pensamento genealógico, pensamento esse ainda não como o 
método genealógico nietzschiano, mas que se pode conceber como a sua forma embrionária. 
O próprio Nietzsche afirmou isso em uma carta enviada para Franz Overbeck datada de 30 de 
julho de 1881 quando afirma que: 

  

  

"Eu tenho um precursor! Eu estou muito espantado, arrebatado! Eu tenho um precursor, e que 
precursor! Eu quase não conhecia Spinoza. Que eu me sinta atraído por ele nesse momento 
releva de um ato 'instintivo'. Não é apenas que sua tendência global seja a mesma que a 
minha: fazer do conhecimento o afeto mais poderoso - em cinco pontos principais eu me 
reencontro em sua doutrina, e sobre essas coisas, esse pensador, o mais anormal e mais 
solitário que seja, me é verdadeiramente muito próximo: ele nega a existência do livre-
arbítrio; dos fins; da ordem moral do mundo; do não-egoísmo; do Mal. Se, de fato, nossas 
divergências são igualmente imensas, ao menos repousam sobre as condições diferentes da 
época, da cultura, do saber. In summa: minha solidão que, como do alto das montanhas, 
muitas vezes me deixa sem ar e faz jorrar meu sangue, é ao menos uma dois-lidão - 
magnífica![7]" 

  

  

Mas no presente capítulo, onde se está procurando apresentar o motivo pela escolha do 
método genealógico para a presente pesquisa bem como conceitos básicos do mesmo, já se 
pode afirmar que dentro do pensamento spinozista, nasce então a preocupação em não se fazer 
a distinção corpo e mente, quando Spinoza irá colocar a razão dentro do "mundo sensível", 
nos dizeres de Platão. Assim, se conhecemos, temos um conhecimento inserido no mundo, 
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que não pode ser separado do mundo pois sempre estará impregnado de "mundanidade", nos 
dizeres heideggerianos, o dasein, o ser aí, ou seja, o ser não separado do ente. Sendo assim, 
algo sempre estará por de trás das nossas ações, haverá sempre um "motor", mas não àquele 
imaginado por Aristóteles em sua teoria das 4 causas, mas sim o afeto, o valor, que sempre irá 
nos motivar e portando embasar e fundamentar todas as nossas ações no mundo, pois estas 
nunca serão apenas racionais. 

A intuição genealógica de Spinoza, antes ainda de Nietzsche, vem a denunciar essa idéia de 
causalidade como fim que desde Platão e Aristóteles vinha vigendo no pensamento filosófico. 
Portanto, Spinoza foi o primeiro genealogista, no melhor sentido nietzschiano do termo, tanto 
no aspecto da genealogia como investigação das causas, como também na idéia das causas 
serem fundamentalmente afetivas[8]. Pode-se entender o termo genealogia (termo esse 
cunhado por Nietzsche) como senso uma "analise histórica da formação de determinados 
discursos que constituem um saber, ou saber, relacionando-os com formas de exercícios do 
poder em um contexto social e cultural especifico[9]". Pode-se perceber essas idéias 
genealógicas em Spinoza quando ele afirma que "os homens se supõe livres porque têm 
consciência das suas volições e do seu apetite e não pensam, nem em sonho, nas causas pelas 
quais são dispostos a desejar e a querer, sendo delas totalmente ignorantes[10]". Sua idéia de 
genealogia também se encontra em sua obra Tratado Político, quando ele afirma que: 

"os filósofos concebem as emoções que combatem entre si em nós como vícios nos quais os 
homens caem por erro próprio. É por isso que se habituaram a ridicularizá-las, deplorá-las, 
reprová-las, ou, quando querem parecer mais morais, detestá-las. Julgam assim agir 
divinamente e elevar-se ao pedestal da sabedoria, prodigalizando toda sorte de louvores a uma 
natureza humana que não existe em parte alguma, e atacando através de seus discursos a que 
realmente existe. Concebem os homens, com efeito, não tais como são, mas como eles 
próprios gostariam que fossem. Daí, por conseqüência, que a maioria deles, em vez de uma 
ética, tenha escrito uma sátira[11]". 

  

Apesar da importância do fato de Spinoza ser um predecessor Nietzsche, fato que o próprio 
reconhece, é praticamente um consenso entre boa parte dos filósofos que o pensador que mais 
o influenciou foi Arthur Schopenhauer, e o próprio vai citá-lo em várias das suas obras[12]. 
Corroborando com o pensamento genealógico, Schopenhauer chegou a afirmar que "em nossa 
própria consciência, a vontade se apresenta sempre como elemento primário e fundamental, 
sua predominância sobre o intelecto é incontestável, este é absolutamente secundário, 
subordinado, condicionado[13]". 

O pensamento de Nietzsche se pudesse ser resumido, poderia ser na crítica feroz a toda e 
qualquer moralidade e racionalidade que oprima o homem, daí a sua teoria sobre o super-
homem, do homem que se liberta da moral e que consegue um perfeito equilíbrio entre razão e 
instinto. Assim, se Nietzsche denuncia a moralidade e a racionalidade, e para realizar tal 
empreitada, seria imperioso um método de pesquisa que fosse completamente diferente dos 
métodos aplicados até então pelos filósofos[14]. 

Assim, ele irá aplicar a idéia da genealogia transformando-a realmente em um método de 
pesquisa. Através,portanto, desse novo método investigativo, o método genealógico, 
Nietzsche irá denunciar a existência de causas afetivas por de trás de explicações tidas como 
racionais, científicas. 
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O objetivo então de investigação à luz do método genealógico será portanto, demonstrar a 
idéia da verdade como falaciosa, pois por de trás da idéia de verdade, existem ideais morais, e 
tais ideais estarão impregnados de egoísmo, culpa, política, vontade de poder, medo, raiva, 
inveja, etc[15]. O valor da vida será então questionado por Nietzsche pois ele irá afirmar que 
após o pensamento de Sócrates[16] até o pensamento moderno, são os valores transcendentes 
que irão valorar a vida e a partir da modernidade, será a vontade de verdade que  fará esse 
papel, será então essa busca pela verdade que fará a vida valer a pena[17]. 

A "filosofia do martelo[18]" de Nietzsche irá com sua força tentar desconstruir os valores até 
então estabelecidos e para isso o método genealógico será essa grande ferramenta. Irá 
desvelar o que está velado, tentando recuperar uma forma de viver em prol da vida que 
segundo Nietzsche teria se perdido após a introdução do pensamento socrático. Assim 

"pela genealogia, ao invés de buscar-se uma verdade do já dado, a reconstrução de fatos, 
busca-se interpretar os afetos e genealogicamente presentes na origem de modos de vida e 
formas da cultura. Estes não seriam fatos, mas sintomas e índices de modos de encarar a vida 
e de inserir-se afetivamente no mundo[19]". 

  

A genealogia vai, portanto, denunciar, través de uma desconstrução de objetivações, capaz de 
desconstruir e relativizar as crenças atuais, compreendendo como as verdades atuais foram 
formadas ao longo de um processo histórico da civilização, da ciência e da filosofia, 
demonstrando que as mesmas não podem ser tidas como absolutas, nem até como 
relativas[20]. 

O método genealógico, ao "desconstruir a verdade", e por conseguinte os conceitos, acaba 
por abrir a pesquisa para se buscar novos conceitos, e no dizer de Deleuze e Guattari, citando 
Nietzsche sobre a necessidade de novos conceitos, vão afirmar que "os filósofos (...) não 
devem mais se contentar em aceitar os conceitos que lhes são dados, para apenas limpá-los e 
fazê-los reluzir; é preciso que comecem a fabricá-los, criá-los, colocá-los e persuadir os 
homens a recorrer a eles[21]". O interessante do método genealógico é que ao mesmo tempo 
em que ele propõe desconstruir os antigos conceitos e a criação de novos conceitos, ele 
proporá que esses novos conceitos não sejam tidos por verdades absolutas, imutáveis, pelo 
contrário, o fluxo contínuo[22] que é de grande importância dentro do pensamento 
nietzschiano será sempre perene, e sendo assim, o trabalho do pesquisador que aplica a 
genealogia, será um de sempre desconstruir e voltar a construir de forma eterna. Talvez seja 
essa a grande maldição do filósofo, do eterno construir. 

Com isso Nietzsche vai propor que se volte a fazer filosofia levando-se em conta a tragédia da 
vida, interpretando-a de forma a elevar nossa potência de agir, e com isso, filosofia para ele é 
uma forma de buscar saúde, não só física como psíquica, até porque, para Nietzsche essa 
dissociação entre corpo e alma (mente) é completamente equivocada. Mas para que isso possa 
acontecer, o método genealógico é condição sine qua non para o êxito de tal empreitada. Será 
esse o método para superar o paradigma do modelo positivista. Com isso, conforme ensina 
Roberto Machado sobre esse método, "a genealogia avalia o conhecimento, o importante não 
será perguntar se ele é verdadeiro ou falso (...) o importante não é a verdade mas a força do 
conhecimento[23]". Sendo assim, a genealogia pode ser considerada como sendo uma 
reflexão filosófica, uma extensão histórica, onde Nietzsche irá denunciar os valores eternos, 
entendo serem eles valores históricos, sempre em um eterno devir, assim, nas palavras de 
Nietzsche: 
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"O que nos separa mais radicalmente do platonismo e do leibnizianismo é que não 
acreditamos mais em conceitos eternos, em valores eternos, em formas eternas, em almas 
eternas; e a filosofia, na medida em que é científica e não dogmática, é para nós apenas uma 
maior extensão da noção da 'história'. A etimologia e a história da linguagem nos ensinaram a 
considerar todos os conceitos como advindos, muitos dentre eles como ainda em devir[24]". 

  

O modelo positivista, modelo esse ainda muito aplicado, em especial no Brasil, continua a ser 
o modelo que inspira as graduações em Direito bem como as decisões judiciais, ainda é quase 
um dogma científico dentro do pensamento jurídico. É esse paradigma positivista que se quer 
criticar no presente estudo. Quando a comunidade científica aceita um paradigma, ela adere 
toda a ela, seja de forma consciente ou inconsciente[25]. Sempre há uma enorme resistência à 
inovação, e existindo um paradigma, os cientistas irão se esforçar para adequar toda produção 
intelectual a tal paradigma, e esse ajustamento do paradigma à natureza (...) com freqüência 
ocupa os melhores talentos científicos duma geração[26]. A critica que Kuhn faz então ao 
fazer ciência diz respeito ao fato de que os cientistas ao invés de possuírem a imagem de um 
"explorador ou um inventor de novas e luminosas teorias que permitem previsões brilhantes e 
inesperadas[27]", se esforçam na verdade em apenas "juntar um cubo chinês cujo aspecto 
final é conhecido desde o princípio[28]". 

Um novo paradigma para o Direito se mostra necessário em razão do modelo positivista já se 
mostrar insuficiente para dirimir as demandas do século XXI, século do chamada pós 
modernidade. Assim, alterar o paradigma do Direito se mostra necessário nesse quadrante da 
história em prol de um novo que melhor se enquadre nas necessidades contemporâneas pois 
"uma quebra das regras do jogo preestabelecido é o prelúdio habitual para uma inovação 
científica importante[29]". Essa quebra diz respeito, para o Direito, na substituição do Direito 
Positivista por um Direito que tem como fundamento os princípios constitucionais, princípios 
esses não que sejam imutáveis, mas sim que correspondem ao prevista na lei maior, e que 
assim podem, pelo menos em tese, acabar, ou ao menos diminuir, com a discricionariedade 
tão elevada que se percebe em tantos julgados. Para que essa substituição possa ocorrer, o 
método genealógico será de grande serventia, pois ao analisar os afetos, denuncia a vontade 
de verdade em especial o do modelo positivista e com isso será proposto um novo modelo 
mais condizente com a realidade pós-positivista e pós-moderna que estamos a viver no 
Direito. 

II - O Pensamento de Nietzsche 

A originalidade do pensamento nietzschiano é única na história da filosofia. Mesmo em 
Spinoza e mais tarde com Foucault não há essa força das palavras igual a que Nietzsche se 
exprime. Ele literalmente faz de sua escrita, uma arma de denuncia do que ele julga ser 
falacioso. Sua filosofia, como a de Spinoza, é uma filosofia em prol da vida, da vida vivida, e 
não uma idealizada, com recalques, opressão, culpa, etc. Ele acredita que esses sentimentos 
negativos absolutamente nada acrescentam de bom na vida do homem. 

  

Sua crítica feroz à filosofia tradicional já começa em seus primeiros escritos, quando faz 
pesadas críticas a Sócrates. Desde a sua obra "O Nascimento da Tragédia" em 1871, até ao 
seu último escrito publicado em vida que foi "Crepúsculo dos Ídolos" em 1888, Nietzsche 
procurava a mesma coisa, ou seja, denunciar a moral que dominava o mundo, propondo uma 
transvaloração de todos dos valores, onde deveríamos, por seu método genealógico, investigar 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 8995



a origem dos valores antes de simplesmente aceita-lo. Nietzsche denunciava também os erros 
da ciência moderna que ficou presa em sua "própria teia", numa busca desenfreada atrás de 
verdades absolutas, termo essa também muito criticado por Nietzsche pois constatou a sua 
impossibilidade. 

  

Nietzsche acredita que o pensamento humano acabou sendo decidido na opção que foi feita 
pela filosofia tradicional de Parmênides ao invés de Heráclito, a quem acredita ser o maior 
pensador pré-socrático e até certo ponto um predecessor seu. A idéia da eterna mutabilidade 
das verdades está contida em Heráclito, conforme foi demonstrado no capítulo 1. Nietzsche 
em sua A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, de 1873, credita a Heráclito a primeira 
negação de dualidades física e metafísicas de mundos, quando afirmou: 

  

"Dessa intuição Heráclito extraiu duas negações conexas, que somente pela comparação com 
as teses de seus antecessores são trazidas à clara luz. Primeiramente, negou a dualidade de 
mundo inteiramente diferentes, que Anaximandro havia sido forçado a admitir; não separava 
mais um mundo físico de um metafísico, um reino das qualidades determinadas de um reino 
da indeterminação indefinível. Agora, depois desse primeiro passo, não podia mais ser 
impedido de uma audácia ainda maior da negação: negou em geral, o ser. Pois esse mundo 
único que lhe restou - cercado e protegido por eternas leis não escritas, fluindo e refluindo em 
brônzeas batidas de ritmo - não mostra, em parte nenhuma, uma permanência, uma 
indestrutibilidade, um baluarte na correnteza. Mais alto do que Anaximandro, Heráclito 
proclamou: 'Não vejo nada além do vir-a-ser. Não vos deixeis enganar!É vossa curta vista, e 
não a essência das coisas, que vos faz acreditar ver terra firme em alguma parte no mar do vir-
a-ser e do parecer. Usais nomes das coisas como se estas tivessem uma duração rígida: mas 
nem mesmo o rio em que entrais pela segunda vez é o mesmo que da primeira vez[30]". 

  

Acrescenta ainda Nietzsche sobre Heráclito, que os ensinos dele se encontram com o seu 
pensamento da não permanência das coisas, do eterno devir, do eterno via-a-ser, da 
possibilidade da existência dos opostos, ou seja, tudo que Parmênides negou com a sua idéia 
de que o ser é e o não-ser não é. 

"O eterno e único vir-a-ser, a total inconsistência de todo efetivo, que constantemente apenas 
faz efeito e vem a ser mais não é, assim como Heráclito o ensina, é uma representação terrível 
e atordoante, e em sua influencia aparenta-se muito de perto com a sensação de alguém, em 
um terremoto, ao perder a confiança na terra firma. Era preciso uma força assombrosa para 
transportar esse feito em seu oposto, no sublime, no assombro afortunado. Isto Heráclito 
alcançou com uma observação sobre a proveniência própria de todo vir-a-ser e perecer, que 
concebeu sob a forma de polaridade, como desdobramento de uma força em duas atividades 
qualitativamente diferentes, opostas, e que lutam pela reunificação. Constantemente uma 
qualidade consigo mesma e separa-se em seus contrários; constantemente esse contrários 
lutam outra vez um em direção ao outro. O povo pensa, por certo, conhecer algo rígido, 
pronto, permanente; na verdade, há cada instante luz e escuro, amargo e doce lado a lado e 
presos um ao outro, como dois contendores, dos quais ora um, ora o outro tem a supremacia. 
O mel segundo Heráclito, é a um tempo amargo e doce, e o próprio muno é um cadinho que 
tem de ser constantemente agitado. Da guerra dos opostos nasce todo o vir-a-ser: qualidades 
determinadas, que nos parecem como duradouras,exprimem apenas a preponderância 
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momentânea de um dos combatentes, mas com isso a guerra não chegou ao fim, a contenda 
perdura pela eternidade. Tudo ocorre na medida desse conflito, e é precisamente esse conflito 
que revela a eterna justiça[31]. 

  

Na sua "A Filosofia na Época Trágica dos Gregos" de 1873, Nietzsche já começava a traçar 
as linhas gerais de suas futuras críticas aos valores, a necessidade de verdades e de sua 
filosofia em prol da vida. Uma outra importante obra de Nietzsche e que serve muito bem 
como sendo um início, uma base para a filosofia nietzschiana é o Nascimento da Tragédia. 
Nessa obra Nietzsche traz um dos mais importantes argumentos de sua teoria: a relação entre 
o apolíneo e o dionisíaco[32]. A arte na filosofia nietzschiana é essencial pelo valor que ele 
dá a aparência, pois ele acredita ser a aparência não só necessária à manutenção da vida 
como também a sua intensificação. O dionisíaco que mais interessa  a Nietzsche é o artista 
trágico é na "arte trágica que há possibilidade da união entre a aparência e a essência, sendo 
capaz de articular os dois instintos, as duas pulsões artísticas da natureza[33]". Essa idéia de 
tragédia mencionada representa a disputa entre o apolíneo e o dionisíaco, entre o principium 
individualis e o uno originário (representado por Dionísio). A questão no Nascimento da 
Tragédia de Nietzsche é fazer como que o seu leitor aceite o sofrimento como integrante da 
vida, mas não é um mascaramento, muito menos resignação, é saber fazer com que os maus 
encontros retirem a nossa potencia de agir o menos possível, ou seja, temos que ter 
consciência da tragédia emas nos afetarmos o menos possível, em uma idéia em favor da vida. 
Quem consola então o homem da tragédia deve ser é o equilíbrio entre o apolíneo e o 
dionisíaco, entre a verdade e a aparência: 

  

"Eis a estranha 'consolação' que proporciona a tragédia: a certeza de que existe um prazer 
superior a que se acede pela ruína e pelo aniquilamento do herói, da individualidade, da 
consciência; pela destruição dos valores apolíneos. O que poderia das a impressão de uma 
negação da aparência em nome da essência. Isto porem seria um equivoco, na medida em que 
a negação dos valores apolíneos só pode ser realizada em forma de representação, de imagem, 
de ilusão, isto é, apolineamente. Se o dionisíaco puro é aniquilador da vida, se só a arte torna 
possível uma experiência dionisíaca, não pode haver dionisíaco sem apolíneo. A visão trágica 
do mundo, tal como Nietzsche a interpreta nesse momento, é um equilíbrio entre ilusão e 
verdade, entre aparência e a essência: o único modo de superar a radical oposição metafísica 
de valores[34]". 

  

Após essa breve incursão em conceitos basilares da filosofia nietzschiana, a questão 
fundamental de seu pensamento já pode enfim ser analisada. A questão central no pensamento 
de Nietzsche é a questão da verdade. Ele diferente de praticamente todos os filósofos mais 
importantes até então, por não propor uma epistemologia com base em definir critérios do que 
seria efetivamente falso e verdadeiro no conhecimento, como pensou Platão, Kant, entre 
outros pois "desde o início, a investigação nietzschiana sobre o conhecimento não se limita ao 
interior da questão do conhecimento, mas o articula com um nível propriamente político ou 
social com o objetivo de mostrar que a oposição entre verdade e mentira tem uma origem 
moral[35]". 
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Para realizar essa investigação sobre a moral, os valores, Nietzsche idealiza um método, ao 
qual o batiza de método genealógico. Esse método é mais do que simplesmente investigar a 
história de nossas  supremas referencias de valor, mas também a fazer uma nova Avaliação do 
valor desses valores, portanto, não se trata apenas de um estudo da gênese dos valores, mas 
sobretudo do valor dessa gênese[36]. 

  

Nesse estudo do valor dos valores, Nietzsche faz duras críticas a idéia de verdade absoluta e 
de valores morais universais (tanto que Kant é sempre mencionado em suas obras sem que ele 
efetivamente escreva seu nome, e normalmente Kant é mencionado de uma forma sarcástica). 

  

"Em associação a isso, delineiam-se outras frentes de batalha: antes de mais nada, parte-se da 
idéia heterodoxa de que nossos valores mais elevados, aqueles que consideramos como 
referenciais supremos para nosso pensamento, crença e ação - tais como, por exemplo, Bem e 
Mal, Verdade e Falsidade, Realidade e Ilusão, Responsabilidade e Acaso, Dever, Obrigação, 
Culpa, Pecado e Inocência - não correspondem a conceitos cuja significação seja permanente, 
independente do curso da história e das transformações culturais; eles não tem como 
correspondentes 'verdades eternas' universalmente reconhecidas e professadas por todos[37]". 

  

Nietzsche entende então, criticando os moralistas, afirmando que os supremos valores morais 
não são absolutos, de validade objetiva, independentes dos condicionamentos psicológicos, 
sociais, políticos, econômicos e culturais, pois a história faz parte de tudo, e nela há diversos 
fatores que os fazem mudar radicalmente o seu sentido. Assim, valores morais não devem ser 
tidos como padrões invariáveis de julgamento, pelo contrário, pode e até devem ser objetos 
desses julgamentos, para que assim se possa exigir critérios superiores aos referenciais morais 
instituídos[38]. 

  

Então a quem cabe valorar a ciência, os conhecimentos, o nosso pensamento? Segundo 
Nietzsche, cabe a arte e a filosofia estabelecer os valores da ciência, que nada mais é do que 
"dominar" o instinto de conhecimento. Nietzsche não propõe o aniquilamento da ciência, mas 
domina-la. Até que ponto a ciência é quem deve determinar os valores? Essa é a questão que 
preocupa Nietzsche já no século XVIII e que hoje parece ser ainda mais atual em virtude dos 
avanços científicos, principalmente no campo da medicina, genética. 

  

Nietzsche não critica o conhecimento em si, mas sim o instinto de conhecimento sem medida 
e sem discernimento, o instinto ilimitado de conhecimento, a verdade a qualquer preço. 
Dominar a ciência e determinar o seu valor no sentido de controlar a exorbitância de suas 
pretensões, no sentido de estabelecer até onde ela pode se desenvolver. 

  

O pensamento nietzschiano vem então denunciar que o conhecimento, ao longo da historia da 
filosofia, foi pensado como distante da moral, o que é um equívoco. Isso aconteceu pois a 
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idéia era da razão dominando tudo e a todos, como "comandante suprema" da vida dos 
homens como se ela detivesse toda as verdades que o homem necessitasse, independente da 
moral que existiria em outra esfera, mas não na teoria do conhecimento. Nietsche então 
demonstra que o conhecimento só é possível junto da moral, pois são intrinsecamente ligados. 
Nem mesmo a filosofia escapa do projeto moral: 

  

"De leve fui descobrindo o que até agora tem sido a grande filosofia. Nada mais que uma 
autoconfissão do autor, uma espécie de mémoires involuntárias e desapercebidas. As 
intenções morais - ou imorais - também formavam, em toda a filosofia, o verdadeiro germe 
vital de onde sempre desabrochou a planta inteira. Realmente, para elucidações do problema 
de como se formam as mais remotas afirmações metafísicas de um filósofo seria bom - e 
mesmo inteligente - perguntar primeiro: a que moral quer isto - quer ele - chegar? Pois que 
não acredito que o 'instinto do conhecimento' seja o pai da filosofia, mas sim que um outro 
instinto se serviu apenas aí, como noutros campos, do conhecimento - e do desconhecimento! 
- como de um instrumento[39]". 

  

Assim, Nietzsche propõe portanto subordinar o conhecimento e a verdade à moral, que 
funcionaria como critério de avaliação do conhecimento quando não aceita nem que o próprio 
conhecimento faça uma critica interna, nem que a verdade esteja fora de uma genealogia da 
moral. Portanto, "se a questão do conhecimento remete à da moralidade, se a norma do 
conhecimento não é epistemológica mas moral, é porque a vida é o critério ultimo de 
julgamento tanto do conhecimento quanto da mora[40]l". Assim, os moralistas querem fazer 
pensar que a ciência está livre da moral, quando na verdade a moral está "embutida" na 
ciência, e a maioria dos indivíduos nem se apercebe disso acreditando nessa falácia. 

  

A história tem um papel central no pensamento nietzschiano, pois é com ela que ele procura 
demonstrar a correção de suas assertivas. Ele afirma nada poder ser subtraído à passagem do 
tempo e ao curso da história, pois a história irá demonstrar que, assim como Heráclito pensou, 
tudo está em um devir, em um vir-a-ser eterno, pois quando usamos o método genealógico, 
percebemos que "não existe essência originária que se mantém permanente e se realiza 
progressivamente ao longo da história. Eles se modificam permanentemente, são produtos de 
relações de poder, cuja configuração se dá na história efetiva dos povos[41]". 

  

Nossas idéias de bom e mal, estando dentro dessa historicidade de perene devir, deve também 
sempre passar pelo crivo genealógico nietzschiano. Por isso Nietzsche escreveu um livro onde 
pretendia mostrar aos leitores a necessidade de ultrapassar esses conceitos tidos como 
estanques pela filosofia tradicional, refletindo ao longo da história, repensado esses valores, 
tentando ir além do bem e do mal. Há uma nítida diferença em Nietzsche que muitos 
confundem por acreditarem em verdades universais. Bem e mal são diferentes de bom e mal. 
Para Nietzsche não existe o bem nem o mal, o que existe é o bom para mim  e o que mau para 
mim. Onde bom é o que aumenta a minha potencia de agir e mau por outro lado é o que 
diminui minha potencia de agir, que é o que provém da fraqueza. 
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Contra Kant que propõe uma filosofia moral com seus imperativos categórico e hipotético, 
Nietzsche por seu turno, com a sua radicalidade habitual, afirma que o homem moral não seria 
efetivamente bom nem melhor que outro, mas sim que ele é fraco, reativo e negativo. Esse 
homem moral é incapaz de reavaliar os valores, de fazer uma transvaloração dos valores, 
ficando encerrado nesse círculo de pseudovirtudes. Nietzsche portanto vem desvalorizando 
todos os valores, pensando uma nova idéia de perfeição,  onde  o que não corresponde a nossa 
lógica, ao nosso belo, bom e verdadeiro poderia ser perfeito em um sentido superior ao nosso 
próprio ideal[42]. Ele flexibiliza qualquer ideal de perfeição, até porque para Nietzsche, o que 
é julgado por perfeito, belo, verdadeiro, bom, hoje, amanha pode não mais o ser, e ele por 
obvio não pode se fechar em conceitos herméticos. Ele está sempre aberto a novas 
"verdades"|. 

  

A sua filosofia genealógica, com base em uma perspectiva trágica e dionisíaca, critica os 
valores metafísicos, morais, epistemológicos que vigoram na modernidade, mas que na 
verdade remontam ao platonismo da filosofia, que é o pensamento filosófico intrinsecamente 
metafísico e moral, e que constituem o âmago do niilismo[43]. 

  

A proposta de Nietzsche, ao criticar a filosofia de caráter metafísico platônico da existência de 
dois mundos, o mundo das idéias, o mundo ideal e perfeito e o mundo sensível, o mundo da 
aparência onde estaríamos, se assemelha a idéia de Spinoza, pois ambos não pensam o corpo 
separado da mente, a espírito do corpo, a razão dos instintos, o apolíneo do dionisíaco. Não 
existiria essa dicotomia. Assim Nietzsche propõe a criação de novos valores para a vida, não 
valores corretos transcendentais, mas sim valores afirmativos para a vida. A essência da 
filosofia de Nietzsche é ser uma filosofia feliz, sem pecados, recalques, culpa, e sua teoria da 
tragédia já exposta é justamente isso, mesmo na tragédia não há motivo de desespero pois esta 
faz parte da vida. Portanto, "Cindir o mundo em um 'verdadeiro' e um 'aparente', seja do modo 
cristão, seja do modo kantiano (um cristão pérfido no fim das contas) é apenas uma sugestão 
da décadence: um sintoma de vida que decai[44]." 

  

A sua filosofia dos bons encontros é uma tentativa de combater o niilismo, que é a criação de 
valores morais considerados superiores, pois este encontro niilista corresponderia a uma 
vontade de potência negativa, pois a reduz, e o que ele prega é o oposto, uma vontade de 
potencia afirmativa, de superabundância de vida. Esse projeto então de transvaloração visa 
garantir a vitória da vontade de potencia afirmativa mudando o princípio de avaliação. Esse é 
um verdadeiro contra-movimento. A questão dessa avaliação é em ultima instancia, a questão 
das condições de intensificação ou conservação, de amento ou diminuição da vida[45]. 

  

 Todas essas questões de Nietzsche apenas podem funcionar se primeiro se desconfiar da 
razão, pois a razão foi posta em um pedestal que tudo deve passar pelo seu crivo. O homem 
não pode ser definido pela sua razão, pela sua consciência. Ele é mais do que isso! E a sua 
consciência não é mais do que um outro órgão como outro qualquer, não é superior a nada. 
Enquanto os racionalista querem por o homem em posição superior a todo o resto da natureza 
por causa da sua razão, bem aos moldes platônicos e agostinianos, Nietzsche discorda, 
mostrando que o homem nada mais é do que um membro integrante do conjunto. O homem 
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não é apenas homem, é animal também, e portanto como pode desprezar seus instintos? O que 
faz o homem diferir dos outros seres e poder ter os instintos e a razão em pé de igualdade. O 
homem não pode ser considerado uma espécie superior aos outros animais em relação ao 
progresso. Assim Nietzsche inverto tudo que foi até hoje pensado em relação a racionalidade, 
onde sempre foi acreditado serem os instintos que nos enganavam. Ele então vai dizer que não 
são os instintos que nos enganam, mas sim a razão,  que falsifica muitas vezes o testemunho 
dos sentidos, mas os sentidos não mentem. 

  

Portanto, a sua idéia de felicidade difere frontalmente da tradicional. Para Nietzsche a 
felicidade corresponde ao maior número possível de bons encontros, de vontade de potencia 
positiva, na relação harmônica da razão com os instintos, do apolíneo com o dionisíaco. Já na 
filosofia tradicional, a felicidade é vista como o uso correto da razão, e é justamente isso que 
Nietzsche critica: 

  

"Tudo é ao mesmo tempo oculto, cheio de segundas intenções, subterrâneo - Procuro 
compreender de que idiossincrasia provém essa equiparação socrática entre Razão = Virtude 
= Felicidade: essa equiparação que é, de todas as existentes, a mais bizarra, e que possui 
contra si, em particular, todos os instintos dos helenos antigos[46]" 

  

  

A filosofia trágica dionisíaca de Nietzsche está em oposição, em luta contra a filosofia 
racional, em especial a filosofia de Sócrates/Platão e de Kant. A articulação do conhecimento 
com o social que neste momento pretende sobretudo elucidar como a exigência de verdade 
surge da exigência da coexistência pacifica entre os homens, da exigência da vida gregária. 
Paz, segurança e lógica estão intimamente ligadas. Mas sendo isso uma opção, não por 
constituir uma verdade transcendente. E é esse ponto que o Direito (os juristas), em sua 
maioria, ainda não conseguiu perceber e por conseguinte fundamentar de maneira satisfatória 
suas opções, pois quase sempre caem em lugar comum, caem na universalidade platônico-
kantiana. 

  

III - O método genealógico e o pensamento de Nietzsche aplicado ao Direito 

  

Uma grande parte dos aplicadores do Direito[47] defendem a idéia de uma "verdade 
processual". Ora, existe então uma verdade cindida da idéia de verdade comumente utilizada? 
Esse é outro argumento jurídico na tentativa desesperada de obter alguma segurança para o 
Direito. Até aí, nada demais se entenda isso apenas como uma opção. Mas acontece que 
muitos juristas se apegam a isso, em especial os processualistas, e passam a defender essa 
teoria como se a "verdade processual" fosse a mais importante do mundo fenomenológico. 
Poucos são os juristas que entendem que a verdade não pode ser transcendente, mas também 
não podem ser fruto de consenso. A verdade é uma "substância sobre a qual se alcança uma 
concordância prática e provisória, que independe de possíveis diferenças da motivação entre 
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os participantes no debate para aceitarem uma proposição como verdadeira[48]". Essa idéia 
de verdade apenas como sendo provisória já foi afirmada por Popper e mencionada em 
capítulo anterior onde foi tratada a questão da teoria da verdade na filosofia contemporânea. O 
Direito ainda não deixou de ter essa necessidade de certeza absoluta , ele não consegue 
trabalhar com a questão da impossibilidade de certeza. Ele fundamenta essa sua idéia de 
certeza para tentar mostrar que a decisão será a mais justa possível, o que nem sempre vai 
corresponder  aos anseios dos jurisdicionados e até da sociedade como um todo. 

"Alguns ainda têm necessidade de metafísica; mas também esse impetuoso desejo de certeza 
que irrompe hoje nas massas sob a forma cientifico-positivista, esse desejo de querer possuir 
alguma coisa absolutamente estável (...) tudo isso ainda é prova da necessidade de um apoio, 
de um suporte, em suma, do instinto de fraqueza que não cria mas conserva as religiões, as 
metafísicas,e todo o tipo de convicção[49]". 

Ao que parece, o Direito (os juristas) sempre tenta fundamentar suas teorias, decisões, leis, 
em uma filosofia da moral, mas pretendendo demonstrar que estão fazendo algo com "caráter 
científico". A crítica que Nietzsche faz aos filósofos da moral, muito bem se aplica ao 
pensamento jurídico quando afirma que: 

  

"Até o momento em que esta obra foi escrita, os estudos sobre a moral nunca deram aos 
fenômenos abordados um tratamento efetivamente cientifico. Filósofos e moralistas 
limitaram-se à tarefa de fundamentar, isto é, a prover a legitimação e a justificação filosófica 
da moral, em particular da moral vigente, no caso, da moral cristã ou, mais precisamente, 
socrático-platônico-cristã: o cristianismo e o platonismo não diferem em essência, sendo o 
primeiro uma tradução superficial e vulgarizada do segundo (o cristianismo é o platonismo 
para o povo)[50]". 

O que o Direito precisaria era de uma reflexão sobre os valores aos quais está fundamentado, 
e não simplesmente fundamentar suas escolhas nesses valores que muitas das vezes podem 
nem estar certos pois, conforme afirma Nietzsche "Necessitamos de uma crítica dos valores 
morais, o próprio valor desses valores tem primeiramente, alguma vez, de ser posto em 
questão[51]. Merece ser mencionado que o Direito parece que obras importantes que 
discutiam a questão da fundamentação do conhecimento, da interpretação, do fazer ciência, 
como Ser e Tempo de Martin Heidegger, Verdade e Método de Hans-Georg Gadamer e as 
obras impactantes como Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, História da Loucura História 
da Sexualidade de Michel Foucault passam quase que completamente se provocar o que seria 
de se esperar, uma reviravolta no pensar o Direito. Quando Nietzsche denuncia a idéia de 
verdade metafísica e universalista que se tem desde o pensamento de Sócrates, onde o ser e o 
ente são separados, tal denuncia não encontrou eco na seara jurídica. 

  

Hodiernamente alguns jus filósofos vêem se debruçando sobre essa questão da fundamentação 
da ciência do Direito. Dentre os pensadores brasileiros se pode mencionar Lenio Streck e sua 
hermenêutica filosófica aplicada ao Direito[52]. Nessa proposta, Streck quer aplicar a 
chamada virada lingüística dentro do pensamento jurídico. Essa virada além de forte 
influencia heideggeriana[53] também sofrerá influencia de Gadamer e também de 
Wittgenstein[54]. Talvez seja a pouco utilização das pesquisas desses filósofos dentro do 
pensamento jurídico que impediu que o Direito pudesse progredir e assim superar o modelo 
positivista. 
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A grade questão desse modelo positivista é que quando em um caso concreto se pode fazer a 
subsunção da norma com um ato esse modelo funciona, entretanto, conforme já mencionado, 
os fatos sociais acontecem de forma muito mais veloz do que pode prever o legislador, e 
assim, existiram fatos sociais não previstos pelo ordenamento jurídico, e sendo assim, o 
interprete deverá recorrer a outros mecanismos para resolver a questão como analogia, 
princípios gerais, costumes, etc, o que irá gerar impreterivelmente um elevado grau de 
subjetivismo de sua parte, ou seja, será o interprete, principalmente o magistrada que acaba 
por decidir um caso concreto com base no seu entendimento muito próprio da sua percepção 
do fato, e como a moral, conforme denuncia Nietzsche, está impregnada nos indivíduos, acaba 
sendo a moral do juiz que ira regular uma questão não prevista pelo legislador. Assim, o grau 
de insegurança jurídica nesse modelo será enorme e o grau de satisfação do jurisdicionado 
com a prestação judicial do Estado por meio do seu agente público, o juiz, não será 
satisfatória. 

Em virtude disso, percebe-se o que hoje costuma se chamar de cultura dos manuais (Manual 
de Direito Penal, Manual de Direito Constitucional, etc), onde o grau de cientificidade beira o 
zero, sendo na maioria das vezes repetições de forma mais simples do que já se encontra na 
lei ou decidido pelos tribunais, sem uma real preocupação pelo seu autor de efetivamente 
fazer ciência.Portanto, é imperioso que se compreende que " a crise do ensino jurídico é, 
antes de tudo, uma crise do direito, que na realidade é uma crise de paradigmas, assentada 
em uma dupla face: uma crise de modelo e uma crise de caráter epistemológico[55]".  

Muito provavelmente tal crise se deva ao fato do Direito ser uma ciência social aplicada, onde 
nas universidades não se tem a preocupação em formar pensadores da ciência do Direito, mas 
sim estão preocupados com a questão da técnica, a necessidades do mercado para formação de 
advogados, juízes, promotores, defensores, etc. A grande questão não é pensar o Direito mas 
sim encontrar o que diz a lei ou então o que entende a jurisprudência de um tribunal, 
principalmente do Supremo Tribunal Federal. Cada vez menos se quer encontrar e buscar a 
origem daquele valor através de uma genealogia, entender o porque foi feito dessa forma, nas 
criticas sempre pertinentes de Streck, de entender o motivo dos crimes contra o patrimônio 
muitas vezes são de penalidades mais elevadas dos que muitos dos crimes contra a vida. 

Assim, superar o modelo positivista, colocar o direito constitucional e em especial os 
princípios constitucionais como centro da interpretação jurídica onde a linguagem passa a ter 
também para o direito a importância que tem hoje para o pensamento filosófico, se faz mais 
do que necessário, se mostra hoje imprescindível para poder cumprir com as promessas da 
modernidade tardia que o Brasil está inserido e que ainda não as cumpriu como vários países 
da Europa e Estados Unidos. Sem esquecer que na esteira do pensamento de Streck, os 
princípios que serão a grande base da interpretação jurídica, não podem abrir ainda mais a 
interpretação como pensam pensadores, mas ao contrário, sua função será a de fechar a 
interpretação, conceder os limites pelos quais o intérprete não poderá ultrapassar, fazendo 
com que o subjetivismo ocasionado pelo modelo positivista possa ir aos poucos perdendo sua 
força. 

  

III  - Considerações Finais 
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A proposta ora apresentada foi a de apresentar o método genealógico nietzschiano para que 
ele possa contribuir por repensar o direito de forma a superar o modelo positivista que se 
encontra esgotado como método científico para ser utilizado pelo Direito. 

Com isso, ao denunciar a inexistência de ideais acéticos, onde sempre haverá disputa de 
poder, de idéias, desmistifica a idéia da neutralidade do interprete demonstrando que ele não 
está em um mundo das idéias platônico, mas sim é o ser aí de Heidegger, se encontra no 
mundo, e será nesse mundo e com suas influencia que ele irá interpretar, e deve então saber 
conviver com isso. 

  

Assim, Nietzsche e seu método genealógico irão sempre fazer com que o homem ultrapasse 
aqueles valores arraigados, que consiga transvalolar todos os valores, que ele consiga 
perceber todas as disputas de poder que ali existirem. Ao utilizar então esse método 
genealógico, ele será perceberá as falácias do método positivista que prega uma neutralidade, 
uma cientificidade que na verdade são inexistentes. 

  

Nenhuma ciência pode se dar ao luxo de se sentir "imune" a influência  de qualquer outra 
ciência e até a moral, não existe essa separação, como não existe separação de corpo e mente, 
como não existe a separação do ser e do ente. Sendo assim, esse discurso positivista ao 
afirmar isso, afirma de forma falaciosa e assim acaba por sempre descambar para 
subjetivismo, munindo o intérprete de um poder muito acima do que seria necessário, e esse 
intérprete nem é neutro, muito menos conseguiu se tornar um verdadeiro super-homem 
nietzschiano que é aquele homem  que conseguiu superar todos os valores morais pré-
concebidos na sociedade, aquele que entende e aceita a tragedicidade da vida, mas consegue 
na grande maioria das vezes utilizá-la em seu proveito, privilegiando os bons encontros e com 
isso e no entanto sua potência de agir. 

O método genealógico é um método que primeiro busca destruir os ídolos antigos, no caso, 
seria o positivismo, para depois poder começar a construção de um novo. No caso do Direito, 
essa re - construção deveria levar em conta os outros ramos do saber humano, e a importância 
da linguagem na seara humana, pois não existem valores ou até palavras que habitem um 
mundo superior, como pensou Platão com sua teoria dicotômica de mundo das idéias e mundo 
sensível. O que existe é o dasein heideggeriano, ou seja, o que existe é o ser aí, é o homem no 
mundo, com sua squalidades e defeitos, seus bons e maus encontros que deve saber se 
municiar de ideais para se "proteger" dos maus encontros,, se "proteger" de teorias falaciosas 
que prometem coisas em um discurso mas que na verdade continuam nos moldes positivistas 
subjetivistas ou então propeo uma superação do paradigma positivista mas na verdade 
continua com uma teoria onde o subjetivismo impera. 

Assim, a grande questão será coadunar a possibilidade de múltiplas respostas, bem aos 
moldes idealizados por Nietzsche com base no pensamento de Heráclito com a necessidade do 
Direito de encontrar "a resposta correta", e aí que a virada linguística pode e deve trabalhar 
junta com o método genealógico pois permitirá ao intérprete encontrar a resposta 
constitucionalmente mais adequada. 

Em um Estado como o Brasil, que ainda se encontra em uma "modernidade tardia", onde as 
promessas da modernidade já concretizadas em países europeus e da America do norte, o 
respeito aos ditames constitucionais se faz necessário. Ter a constituição como norte 
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obrigatório para todas as atitudes de todas as esferas do Poder Republicano se faz necessário, 
bem aos moldes do idealizado por Canotilho e sua teria da constituição dirigente, onde a 
função da constituição será dirigir todas as atitudes daquele Estado. Portanto, se em países 
mais desenvolvidos tal teoria do dirigismo constitucional não mais se faz necessário, aqui 
continua sendo imprescindível. 

Com isso, ao denunciar as falácias positivistas, a existência de valores morais em todo o 
positivismo jurídico, deve se passar a uma segunda fase de utilizar da virada linguística para 
aí começar a construir junto com o pensamento nietzschiano um novo Direito que seja mais 
condizente com o século XXI , tendo por grande paradigma o texto constitucional, deixando 
os antigos códigos de regras positivistas para uma visão do direito mais principiológica, mas 
não os chamados princípios gerais do direito previstos na Lei de Introdução das Normas do 
Direito Brasileiro, mas os princípios previstos no texto constitucional. 

Mas para que isso ocorra, o direito constitucional deverá ocupar o seu papel de destaque, o 
seu papel de protagonista nessa reviravolta metodológica ora proposta para assim podermos 
lutar contra os subjetivismos, contra os decisionismos, em prol de um Direito que seja 
efetivamente científico. 
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[1] MARTINS, André. Filosofia e saúde: métodos genealógico-conceitual. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=SO102-311x2004000400009&script=sci_arttext 
Acessado em 10.02.2011. p. 1. 

[2] Idem. 

[3] Em relação as causas, foi provavelmente Aristóteles quem primeiro se aprofundou nesse 
tema quando após criticar a existência do dualismo platônico do mundo das idéias e mundo 
sensível e a sua teoria da forma, elaborou uma forma de fazer ciência diferente do que até 
então foi proposto. Aristóteles afirmava que tudo na natureza seria organizado de acordo com 
linhas causais que seriam tais causas determinadas pelas potencialidades que acompanham os 
vários tipos de matéria. Aristóteles elenca então quatro causas, tendo por objetivo esgotar a 
pergunta "Por que razão?", em relação às coisas que poderiam ser chamadas de causas. A 
primeira causa é chamada de causa formal e tem como intuito encontrar a coisa pela qual a 
matéria é formada. A segunda causa objetiva encontrar a essência da coisa, a forma da coisa. 
A terceira causa é a chamada causa eficiente, que seria a causa a qual geraria uma mudança 
primária na coisa. Por fim, a quarta causa seria a causa final, a causa que determinaria a 
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finalidade da existência da coisa, também chamada de teleologia, tendo em Deus, nas palavras 
de Aristóteles, o primeiro motor, ou seja, a grande causa final e explicação para todas as 
coisas. 

[4] Por uma opção, apenas os filósofos Spinoza, Foucault e Heidegger dos mencionados nesse 
capítulo é que serão a posteriori abordados sendo apresentados seus pensamentos e assim 
sendo demonstrado a influência do pensamento nietzschiano em seus respectivos 
pensamentos. 

[5] Em relação a essa distinção, Descartes elabora sua teoria da dúvida metódica, onde ele 
coloca todo o conhecimento adquirido até então sob suspeita afirmando que: "sou obrigado a 
confessar que, de todas as opiniões que recebi outrora em minha crença como verdadeiras, 
não há nenhuma da qual não possa duvidar atualmente, não por alguma inconsideração ou 
leviandade, mas por razões muito fortes e maduramente consideradas: de sorte que é 
necessário que interrompa e suspenda doravante meu juízo sobre tais pensamentos, e que não 
mais lhe dê crédito, como faria com as coisas que me parecem evidentemente falsas, se 
desejo encontrar algo de constante e de seguro nas ciências (...)". DESCARTES, René. 
Meditações Metafísicas in FERRAZ, Danilo Marcondes. Textos Básicos de Filosofia - Dos 
Pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999, p. 76. Assim, 
Descartes irá duvidar até da existência de Deus, depois dos atributos de Deus, pois o mesmo 
poderia ser um ser enganador, para depois afirmar não só da existência como também de seus 
atributos perfeitos quando afirma que "em primeiro lugar, o que a pouco tomei como regra, 
iesto é, que as coisas por nós consebidas muita clara e distintamente são todas verdadeiras, 
só é certo porque Deus é ou existe, porque é um ser perfeito e porque tudo que existe em nós 
vem dele, de forma que as nossas idéias ou noções, sendo coisas reais e provenientes de Deus 
em tudo o que possuem de claro e distinto, não podem deixar de ser verdadeiras. Assim, se 
muitas vezes temos algumas que contêm falsidade, isto só pode ocorrer com as que têm algo 
de confuso e obscuro, porque nisso participam do nada, isto é, só se nos apresentam confusas 
porque não somos de todo perfeitos. É evidente que não menos repugnante  do que achar que 
a verdade ou a perfeição possam vir do nada é admitir que a falsidade ou a imperfeição 
proceda de Deus, como tal". DESCARTES, René. Discurso do Método - para bem dirigir a 
própria razão e buscar a verdade nas ciências. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 45. Dessa 
conclusão que Deus existe e é perfeito, será que Descartes parte para a sua "demonstração" 
mais famosa, que é o rgumento do cogito, ou seja, de que posso duvidar de tudo menos de que 
eu existo pois caso contrário eu não poderia estar nem estar duvidando. Assim, afirma 
Descartes que "suponho , portanto, que todas as coisas que vejo são falsas; persuado-me de 
que nada jamais existiu de tudo que minha memória repleta de mentiras me representa; 
penso não possuir nenhum sentido; creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o 
lugar são apenas ficções do meu espírito. O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? 
Talvez nenhuma outra coisa a não ser que nada há no mundo de certo. (...) Mas há algum, 
não sei qual, enganador mui poderoso e mui ardiloso que emprega toda sua industria em 
enganar-me sempre. Não há pois duvida alguma de que sou, se ele me engana; e por mais 
que me engane, não poderá jamais fazer com que nada seja, enquanto eu pensar ser alguma 
coisa. De sorte que , após ter pensado bastante nisto e de ter examinado cuidadosamente 
todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu 
existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu 
espírito". DESCARTES, René. Meditações Metafísicas in FERRAZ, Danilo Marcondes. 
Idem. p. 79. 

[6] DESCRATES, René. Discurso do Método - para bem dirigir a própria razão e buscar a 
verdade nas ciências. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 44. 
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[7] NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Carta a Franz Overback. http://guaikuru.blogspot.com/, 
1881. Disponível em  http://guaikuru.blogspot.com/2006/03/friedrich-nietzsche-carta-
franz.html. Acesso em 17 de maio de 2007. 

[8] MARTINS, André. Filosofia e Saúde, métodos genealógico e filosófico conceitual. Rio de 
Janeiro:Caderno de Saúde Pública, 20(4), 950-958, jul-ago de 2004. 

[9] MARCONDES, Danilo, 1997, p. 273. 

[10] SPINOZA, Baruch. Ética demonstrada à maneira dos geômetras. São Paulo: Martin 
Claret, 2002, p. 118. 

[11] SPINOZA, Baruch. Tratado político. São Paulo: Abril Cultural; 1983. p. 307 . 

[12] Para ilustrar o alegado, em sua obra O Nascimento da Tragédia e o Espírito da Música, 
Nietzsche vai afirmar:" Assim, segundo a doutrina de Schopenhauer, entendemos 
imediatamente a música como a linguagem da vontade e sentimos nossa fantasia estimulada 
a dar forma àquele mundo espiritual que nos fala, invisível e no entanto tão vivo e móvel, e a 
corporificá-lo para nós em um exemplo analógico". NIETZSCHE, Friedrich. O Nascimento 
da Tragédia e o Espírito da Música in coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 
1999, p. 41. Também em outra obra Nietzsche irá mencionar o pensamento de Schopenhauer 
corroborando com o mesmo quando afirma que : "Talvez se pudesse, sob esse aspecto, 
imputar-me muita 'arte', muita refinada falsificação da moeda: por exemplo, eu teria 
deliberada e propositalmente, fechado os olhos à cega vontade de moral de Schopenhauer, 
em um tempo em que, sobre a moral, eu já era bastante clarividente". NIETZSCHE, 
Friedrich. Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extra-Moral. in coleção Os Pensadores. São 
Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 64. 

[13] SCHOPENHAUER apud MARTINS, André. Idem. p. 2. 

[14]Apesar de ser Spinoza ser considerado como o primeiro genealogista, o primeiro filósofo 
a criticar a forma condenável que eram tratadas as paixões humanas, que era uma verdadeira 
condenação moral, vista como viciosas, que seria oriundas de falhas da vontade ou do livre-
arbítrio, foi René Descartes, contudo, ainda permaneciam em sua filosofia as idéias de que o 
homem seria caracterizado essencialmente pelas paixões e de que as paixões indicariam o seu 
lado animal, ou seja, em termos ontológicos, o homem seria dividido  em duas partes, o corpo 
e o espírito, ou como dizia Aristóteles, o homem seria uma substância composta de matéria e 
idéia (forma). 

[15] Nesse sentido afirma Nietzsche: "No homem essa arte do disfarce chega a seu ápice; 
aqui o engano, o lisonjear, o mentir e ludibriar, o falar-por-trás-das-costas, o representar, o 
viver em glória de empréstimo, o mascarar-se, a convenção dissumulante, o jogo teatral 
diante de outros e diante de si mesmo, em suma, o constante bater de asas em torno dessa 
única chama que é a vaidade, é a tal ponto a regra e a lei que quase nada é mais 
inconcebível do que como pôde aparecer entre os homens um honesto e puro impulso à 
verdade. Eles estão profundamente imersos em ilusões e imagens de sonho, seo dizer deu 
olho apenas resvala as tontas pela superfície das coisas e vê 'formas', sua sensação não 
conduz em parte alguma a verdade, mas contenta-se em receber estímulos e como que 
dedilhar um teclado às costas das coisas." NIETZSCHE, Friedrich. Sobre a Verdade e 
Mentira no Sentido Extra-Moral in coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p 
54 
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[16] Nietzsche irá denunciar que após o pensamento de Sócrates a filosofia grega perde a sua 
importância e originalidade, pois eram os pré-socráticos os verdadeiros filósofos e Sócrates 
teria inaugurado o "fim da verdadeira filosofia" em prol da busca desenfreada pela verdade 
tendo por idéias superiores transcendentes  o norte do filósofo. 

[17] MARTINS, André. Op cit. p. 2. 

[18] Essa expressão foi retirada da que foi a última obra de Nietzsche publicada em vida, 
chamada O Crepúsculo dos Ídolos - ou como filosofar com um martelo. Nessa obra Nietzsche 
está ainda mais ferino em suas ironias e críticas, em especial á Sócrates. Assim, Nietzsche 
propõe que se deva filosofar usando um martelo para "com ele" destruir os antigos ídolos, que 
seriam a moralidade, a importância exacerbada do conhecimento científico, a racionalidade, 
ao niilismo e todo e qualquer valor que faça a potência de agir do homem baixar. 

[19] Idem. p. 3. 

[20] MARTINS, André. Op cit. p. 4 

[21] MARTINS, André. Op cit. p. 5 

[22] Em relação a idéia do fluxo contínuo mencionada, será melhor abordade em capítulos 
posteriores quando se irá apresentar discussão entre Heráclito e os mobilistas e Parmênides e 
os eleatas em relação ao movimento e a opção de Nietzsche pela teoria do primeiro. 

[23] MACHADO. Roberto. Nietzsche e a Verdade. 2a edição. Rio de Janeiro: Graal, 2002, p. 
55 

[24] NIETZSCHE, Friedrich W apud MACHADO, Roberto. op cit. p. 59. 

[25] Esse pensamento em relação ao paradigma é muito bem apresentado por Thomas Kuhn. 
Afirma ainda que paradigma seria "um resultado científico fundamental que inclui ao mesmo 
tempo uma teoria e algumas aplicações tipo aos resultados das experiências e da observação. 
Mais importante ainda é , um resultado cujo contemplar está em aberto e que deixa toda 
espécie de investigação ainda por ser feita. E, por fim, é um resultado aceito no sentido de 
que é recebido por um grupo cujos membros deixam de tentar opor-lhe rival ou de criar-lhe 
alternativas. Pelo contrário, tentam desenvolvê-lo e explorá-lo numa variedade de formas 
que voltarei a seguir (...) no esquema de desenvolvimento das ciências maduras vai-se 
passando, em regra, de um paradigma para outro". KUHN, Thomas S. Função do Dogma na 
Investigação Científica in  A Crítica da Ciência - sociologia e ideologia da ciência. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, sem ano, p. 65 e 66. 

[26] Idem, p. 69. 

[27] Idem, p. 70. 

[28] Idem, p. 69. 

[29] Idem, p. 74. 

[30] NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.  A Filosofia na Época Trágica dos Gregos. Coleção os 
Pensadores. - 5.ed. - São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 199. 
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[31] Ibidem, 1999, p. 258. 

[32] Essa relação entre o que Nietzsche denomina de apolíneo e o dionisíaco é de grande 
importância dentro de seu pensamento, pois com ela ele denuncia toda a "ditadura apolínea" 
que começou efetivamente a ocorrer após Sócrates, que ele chamava de "o homem de uma só 
visão". Quando Nietzsche escolheu  apolíneo, que deriva de Apolo, e dionisíaco que deriva de 
Dionísio, ele pensou na relação entre razão e instintos que existe em todo homem. Apolo, 
também conhecido por Febo, era considerado o deus da sabedoria e falava aos homens por 
meio de suas sacerdotisas (as pitotisas) as em seu santuário em Delfos. Já Dionísio era 
considerado como o deus do crescimento exuberante e da opulência, e também o deus do 
vinho, e até por conta disso, seus festejos eram sempre regados a essa bebida, que inebriavam 
seus convivas e até por isso, em sua comemoração , os rituais acabavam em verdadeiras 
orgias que aconteciam nas florestas, que ficaram conhecidas como bacanais (Baco, do latim 
Bacchus era como Dionísio também era conhecido).SCHWAD, Gustav. As mais belas 
historias da Antiguidade Clássica - os mitos da Grécia e de Roma. São Paulo: 1996, p. 320 e 
327. Portanto, enquanto Apolo representava o conhecimento, a razão, Dionísio representava 
os instintos. E enquanto toda a filosofia tradicional desde Sócrates prega que a razão deva 
controlar os instintos (que Apolo deve se sobrepujar sobre Dionísio) a filosofia de Nietzsche 
prega que ambos devam andar juntas sem a prevalência de um ou de outro (muitos 
consideram que haveria uma prevalência do dionisíaco em relação ao apolíneo no pensamento 
nietzschiano, o que não parece estar correto, pois seria efetivamente a união dos dois que 
comporiam o que mais tarde Nietzsche denominaria de super-homem. 

[33] MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Verdade. 2a ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002, p. 25. 

[34] Ibidem, p, 26. 

[35] Ibidem, p. 38. 

[36] NIETZSCHE, Friedrich. Para a Genealogia da Moral. São Paulo: Scipione, 2001, p. 13. 

[37] Ibidem, p. 13-14. 

[38] Ibidem, p. 15. 

[39] NIETZSCHE, Friedrich. Para Além do Bem e do Mal - prelúdio de uma filosofia do 
futuro. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 36-37. 

[40] MACHADO, Roberto. 2002, p. 53. 

[41] NIETZSCHE, Friedrich , 2001, p. 22. 

[42] MACHADO, Roberto, 2002, p. 86. 

[43] Ibidem, p. 86. 

[44] NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos Ídolos - ou como filosofar com o martelo. 
Tradução de Marco Antonio Casa Nova. Rio de janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 33. 

[45] MACHADO, Roberto, 2002, p. 89. 

[46] NIETZSCHE, Friedrich, 2000, p. 22. 
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[47] É usada essa expressão pois ainda não são muitos os pensadores do Direito, mas sim 
aplicadores, ou que mencionam operadores do Direito, que são aqueles que simplesmente 
seguem o que é feito a tantos séculos sem se preocuparem em realizar uma analise mais detida 
para verificar se o modelo por eles utilizado ainda se mostra em conformidade com os anseios 
sociais pós-modernos, e principalmente, se realmente estão fazendo ciência. 

[48] NASCIMENTO, Rogério José Soares Bento do. A Constitucionalização do Processo 
Penal: Reinterpretando o processo penal a partir do princípio democrático. in A 
constitucionalização do direito. Org. Daniel Sarmento e Claudio Neto. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2007, p. 857-878. 

[49] NIETZSCHE, Friedrich. Gaia Ciência. §347 apud MACHADO, Roberto. Nietzsche e a 
Verdade. 2a ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002, p. 79. 

[50] NIETZSCHE, Friedrich . Para a Genealogia da Moral. São Paulo: Scipione, 2001,p. 24 

[51] Ibidem, 2001, p. 25 

[52] O pensamento de Streck foi apresentado na disciplina Hermenêutica Jurídica ministrada 
no curso de doutoramento em Direito da UNESA-RJ, sendo de grande impacto e possuindo 
uma forte ligação com o pensamento nietzschiano, muito provavelmente pelo fato de 
Nietzsche ter sido um leitor e profundo conhecedor do pensamento nietzschiano. 

[53] Martin Heidegger é considerado por muitos como sendo o mais importante filósofo do 
século XX. Sua filosofia é uma ruptura com o modelo tradicional do pensamento ocidental. 
Sua principal obra foi Ser e Tempo (Sein und Zeit), que mesmo inacabada foi sem dúvida uma 
das obras mais lidas e mais influentes do último século. Nessa obra, Heidegger procurou 
retomar uma idéia que, segundo ele, estava abandonada a muito, que é a ontologia, pois 
apenas se estaria estudando, desde Platão, os entes, esquecendo-se do Ser. O que Heidegger 
queria portanto era à volta do estudo da questão do ser. Apenas o ente passou a ser estudado 
em detrimento do ser que teria um conceito muito vago. Entretanto, Heidegger demonstra que 
não se pode pensar o ente separado do ser pois todo o ente está presente no ser. O ente 
caracterizaria-se por mostra-se, o aparecer, a manifestação, mas também pelo desaparecer, o 
ausente, o errante. Os entes estariam assim sempre no ser (verdade) e também no não ser (não 
verdade). Sua idéia é inovadora em relação à filosofia tradicional, pois busca na tradição 
poética o sentido a sua idéia para verdade. Critica a alteração do sentido grego para verdade, 
que é aletheia, feito por Platão em sua Alegoria da Caverna. O sentido de aletheia na tradição 
poética grega quer dizer manifestação, desvelamento do ser, retirada do véu, tendo portanto a 
verdade um sentido primordialmente ontológico, significando o mostrar-se do ser. A idéia de 
visão correta de Platão, onde o homem teria que se acostumar, teria que adequar, o seu olhar 
ao objeto, teria surgido aí à idéia metafísico-epistemologica. Ficou a verdade então como a 
adequação do sujeito ao objeto. Heidegger propõe então à volta da idéia de aletheia ao seu 
sentido etimológico, que é, conforme já mencionado, a idéia de desvelamento, manifestação, 
onde o homem seria o único ente que procura o ser. Para firmar esse seu pensamento, 
Heidegger idealiza a idéia de ser aí, que ficou mundialmente conhecido como Dasein. Para 
Heidegger o homem é o único ente que busca o ser. A questão que mais nos intereça é a 
epistemologia heideggeriana, ou seja, como ele vê a verdade e qual o seu pensamento para 
atingir, encontrar essa verdade. Conforme já mencionado, a verdade para Heidegger está no 
ser e não no ente como a filosofia tradicional normalmente tratou. Assim, como a verdade está 
no ser, e o ser  é (está) na pre-sença (é o ser aí), no Dasein, a verdade está encoberta, 'velada', 
necessitando ser desvelada. O "ser verdadeiro enquanto ser-descobridor é um modo de ser na 
pre-sença". Portanto, são os fundamentos ontológicos-existenciais do próprio descobrir que 
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mostram o fenômeno mais originário da verdade. A verdade assim existe, está encoberta, 
devendo o homem encontra-la na pre-sença, no ser, no Dasein. A pre-sença, portanto, é e está 
essencialmente na verdade, e a verdade só se dá na ,medida e enquanto a pre-sença é, e só 
assim o ente é descoberto e ele só se abre enquanto na pre-sença. Assim, toda a verdade em 
geral, só é verdade enquanto pre-sença é, antes da pre-sença e depois da pre-sença não havia 
verdade pois a verdade não poderia ser enquanto abertura, descoberta e descobrimento. O 
exemplo de Heidegger são as leis de Newton, onde ele afirma que tais leis antes de serem 
descobertas, elas não seriam verdadeiras, nem falsas do ponto de vista ôntico. Os entes das 
leis de Newton já existiam, elas já existiam mas apenas se tornaram verdadeiras com Newton. 
Por fim, podemos mencionar a idéia de Heidegger  sobre a existência de verdades absolutas. 
Aplicando-se a idéia heideggeriana de verdade como desvelamento, até se poderia aceitar a 
idéia da existência de verdades absolutas, mas só poderia ser comprovado de modo suficiente 
caso se logre demonstrar que em toda a eternidade, a pre-sença foi e será. 

[54] O filosofo austríaco Ludwing Wittgenstein diferentemente da maioria dos filósofos, 
começou seu estudo acadêmico em uma matéria que normalmente não "produz" grandes 
pensadores, que é a engenharia. Mas foi depois que saiu de onde estudou primeiro em Berlim 
e foi para Manchester na Inglaterra, que conheceu Bertrand Russell na Universidade de 
Cambridge e ampliou seus conhecimentos em matemática, lógica e filosofia. Wittgenstein foi 
um filósofo tão importante na filosofia contemporânea que normalmente se divide seu 
pensamento em dois: O primeiro Wittgenstein, quando da elaboração do Tractatus Lógico-
Philosophicus (ou Logisch-Philosophische Abhandlungque, que foi esse o título escolhido por 
ele quando o enviou a Russell); e o 2o Wittgenstein da elaboração  do Philosophical 
Investigations. No Tractatus, Wittgenstein dividiu todas as sentenças em dois grupos: as 
sentenças atômicas e as sentenças complexas. As complexas seriam formadas a partir da 
união de mais de uma sentença atômica. As sentenças atômicas seriam as sentenças que 
empregam as formas primitivas de linguagem, ou seja, os nomes e predicativos elementares. 
Em relação as atômicas, apenas as sentenças completas se poderia aferir se são verdadeiras ou 
não. Em relação as sentenças complexas, só se poderia aferir se ela é ou não verdadeira 
examinando os valores de verdade das suas partes, tese essa denominada como principio da 
extensionalidade, que já estava presente no pensamento de Frege e Wittgenstein. A idéia da 
verdade no primeiro Wittgenstein está centrada na lógica, onde uma sentença para ser 
considerada verdadeira, deveria ser uma verdade lógica, e só seria uma verdade lógica caso 
resultasse, através da substituição, dos componentes primitivos nela presentes, onde primitivo 
seria o que não admitisse qualquer definição ulterior. Essa portanto pode ser entendida como 
uma "verdade lógica". Contudo, essa própria idéia de verdade lógica, que acabará por cair em 
uma idéia de uma verdade necessária seria vazia, pois nada diria por nada excluir. O problema 
metafísico dessa idéia de verdade consiste em que como o mundo é composto pela totalidade 
de preposições atômicas verdadeiras, contudo, por serem atômicas também podem ser falsas 
já que nada em sua estrutura pode determinar seu valor de verdade. O ponto central que marca 
uma alteração no pensar de Wittgenstein é sobre à concepção de linguagem. No "primeiro 
Wittgenstein", a linguagem era tida como possuidora de uma estrutura básica, lógica, e agora 
nas suas Investigações sua nova teoria diz respeito ao que ele denominou de jogos de 
linguagem, que seriam múltiplos e multifacetados. Portanto, a uma grande alteração na 
maneira de Wittgenstein perceber a linguagem, e essa segunda maneira mais se coaduna com 
a idéia nietzschiana do que aquela primeira idéia de uma linguagem lógica. Com isso, 
Wittgenstein se distancia da idéia de que o que é dado seriam os dados sensoriais dos 
positivistas e se aproxima de Kant e de sua antropologia filosófica quando acredita que o que 
é dado são as formas de vida. Assim, a verdade lógica nos moldes fregeana é superado por 
Wittgenstein por uma perspectiva social. A idéia é de que o padrão de correção (verdadeiro) 
não é dado por Deus nem oculto na ordem natural descoberto por uma lógica existente. 
Agora, esse padrão é produzido lingüisticamente pelo homem. Aí, Wittgenstein se aproxima 
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ainda mais de Kant e se distancia de Nietzsche quando acredita que o homem não poderia 
dizer por si mesmo o que seria certo ou errado na comunicação. Para ele, seria o 
constrangimento público quem refrearia não só cada um dos indivíduos, mas todos os 
indivíduos. Wittgenstein assim, com essa nova teoria, inaugura o que seria a teoria  da 
prioridade da terceira pessoa em detrimento da primeira pessoa, deslocando a idéia de que o 
mundo seria considerado cientificamente para o aspecto do significado que os indivíduos tem. 
Haveriam mistérios que a ciência não poderia revelar que apenas a descrição cuidadosa 
filosófica pode dar do "dado", onde essa explicação não seria dada pela experiência imediata 
mas sim pelas formas de vida que tornam possível a experiência. Então, com Wittgenstein, a 
idéia de certeza da primeira pessoa que vigia desde Descartes e Hume é posta deslocada do 
centro da filosofia. 

[55] STRECK, Lenio Luiz. Hermeneutica e Ensino Jurídico em Terra Brasilis in 180 anos do 
Direito no Brasil. São Paulo: Millennium Editora, 2008, p. 390. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9013



O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA NO CURRÍCULO DO CURSO DE 
DIREITO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AO 

JUDICIÁRIO NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM DIREITO 
 

PLAN DE ESTUDIOS BÁSICOS EN CURSO DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA LEY 
PARA FORTALECER EL ACCESO LEGAL A LA FORMACIÓN DE LA 

LICENCIATURA DE DERECHO 
 
 
 

Newton Carlos Freire Pereira 
 

RESUMO 
As mudanças impressas no currículo dos cursos jurídicos, decorrentes, em particular, das 
reformas resultantes da operacionalização da portaria 1.889/2004, trouxeram impactos 
significativos na formação do bacharel em Direito, considerando a pertinência do 
fortalecimento da dimensão social, ética e política na construção de possibilidades de 
superação do modelo social excludente e limitador do acesso à Justiça. Nesse sentido, o 
Núcleo de Prática Jurídica alcança um papel significativo na produção de novas perspectivas 
no fortalecimento do acesso à Justiça, tornando tal espaço um lócus de aprendizado dos 
modus operandis e da compreensão do valor social do Direito. O presente artigo tem como 
objetivo analisar a pertinência das mudanças ocorridas no currículo do curso de Direito, 
resultante da Portaria 1.889/2004 que estabeleceu a obrigatoriedade de funcionamento do 
Núcleo de Prática Jurídica para complementar a formação do bacharel. O percurso 
metodológico constou da pesquisa bibliográfica. Verifica-se nos estudos relativos às 
mudanças no currículo do curso de Direito a partir da vigência da Portaria 1.889/2004, 
quando houve a acentuação do espaço do Núcleo de Prática Jurídica na formação do bacharel, 
no entanto, o debate sobre o acesso à Justiça ainda é limitado, resultante do ensino dogmático, 
utilitarista e da perspectiva mercadológica construída em relação aos cursos jurídicos como 
trampolim para ascensão da carreira profissional. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO JURÍDICA, ACESSO À JUSTIÇA, NÚCLEO DE 
PRÁTICA JURÍDICA 
 
RESUMEN 
Los cambios impresos en el currículo de los cursos de Derecho, resultantes en particular, de 
las reformas resultantes de la aplicación de la ordenanza 1.889/2004, trajeron un impacto 
significativo en la formación del licenciado en Derecho, teniendo en cuenta la importancia de 
fortalecer la dimensión social, ética y política en posibilidades de construcción de superar el 
modelo social excluyente y que limita el acceso a la justicia. En consecuencia, el Centro de 
Práctica Jurídica logra un papel importante en la producción de nuevas perspectivas sobre el 
fortalecimiento de acceso a la justicia, haciendo de este espacio un lugar de aprendizaje del 
modus operandi y la comprensión del valor social de derecho. Este artículo tiene como 
objetivo analizar la pertinencia de los cambios en el plan de estudios de Derecho, como 
resultado de la Ordenanza 1.889/2004 que establece el requisito para el funcionamiento del 
Centro de Práctica Jurídica para complementar la formación de licenciatura. El enfoque 
metodológico estuve presente en la investigación de la literatura. Se puede observar en los 
estudios relativos a los cambios en el plan de estudios de Derecho a partir de la fecha de la 
Ordenanza 1.889/2004 cuando había acentuación de espacio en el Centro de Práctica Jurídica 
en la formación del licenciado, sin embargo, el debate sobre el acceso a la justicia es todavía 
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limitada, como resultado de la enseñanza dogmática, la perspectiva utilitaria de la 
comercialización, construida en relación a los cursos de Derecho como un trampolín para la 
carrera ascendente.  
PALABRAS-CLAVE: EDUCACIÓN JURÍDICA, ACCESO A LA JUSTICIA, CENTRO 
DE PRÁCTICA JURÍDICA. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
A presença do Núcleo de Prática Jurídica no currículo do curso de Direito pode ser 
considerado um avanço no intuito de contribuir para a aproximação do prospectivo bacharel 
com a realidade social e política, visando aprofundar a leitura de mundo e de sociedade, 
fundamental para compreensão da complexidade do fenômeno jurídico. 
Em que pese o ensino jurídico ter balizado a operacionalidade do fazer pedagógico na 
perspectiva dogmática, apropriada do modelo coimbrão, é possível vislumbrar transformações 
no cotidiano acadêmico, resultantes da instalação do Núcleo de Prática Jurídica, 
possibilitando a aproximação do prospectivo bacharel com a realidade sociopolítica. 
As transformações impressas no currículo do curso de Direito, após a entrada em vigor da 
Portaria 1.889/2004, que culminou em alterações no processo de formação, mediante a 
inclusão do Núcleo de Prática Jurídica como espaço de complementação da formação do 
bacharel, tornaram possível vislumbrar maiores perspectivas na construção da leitura crítica e 
social do conhecimento jurídico, com a superação do viés tecnicista, dogmático, e utilitarista 
construídos no ensino jurídico. 

  

O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA NO CURRÍCULO DO CURSO DE DIREITO 
COMO ESPAÇO POTENCIALIZADOR DO ACESSO Á JUSTIÇA 

 

As mudanças ocorridas no currículo do curso de Direito, conforme previsto na Portaria MEC 
nº 1.886/94, determinaram a criação do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, voltado a 
supervisionar o estágio curricular. A presença do NPJ oportuniza aos alunos a reflexão sobre a 
função social das ciências jurídicas na construção de uma sociedade mais justa e igualitária , 
sendo capaz de promover o acesso dos hipossuficientes ao judiciário. 
Em vista da possibilidade de avançar no fortalecimento da efetividade do acesso ao judiciário, 
o NPJ deve se constituir como um espaço privilegiado, destinado a aproximar o bacharel da 
natureza social e política abrangente no Direito. O Núcleo pode se constituir em espaços 
privilegiados de debates sobre questões sociais, a partir das situações vivenciadas pelos 
bacharéis durante a formação, tornando-se uma espécie de laboratório para estudos e 
investigações do fenômeno jurídico. 
Para garantir níveis de efetividade significativa na ampliação do acesso ao judiciário através 
do NPJ, é fundamental que se construa a identidade social nesse espaço, sensibilizando os 
bacharéis para a importância do papel que eles desempenham na transformação da realidade 
dos sujeitos que não dispõem de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas 
processuais e honorários advocatícios. 

Atualmente, quando se pensa em acesso à Justiça, é preciso ter em mente que não se trata 
apenas de assegurar o direito de ação abstratamente considerado, impondo-se não ser este 
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entendido tão somente como direito formal de acesso aos órgãos jurisdicionais, para deduzir a 
sua pretensão em juízo e obter a resposta a ser dada pelo Estado-Juiz (QUEIROZ, 2002, p. 
78). 

É essencial que o currículo do curso de Direito dê uma perspectiva social e política para o 
NPJ, tornando tal espaço um amplo campo de relacionamento com a população 
hipossuficiente, oportunizando o exercício da cidadania como referencial para a 
transformação das condições objetivas e subjetivas na vida desses sujeitos. 
Trata-se, portanto, de uma nova lógica de funcionamento do espaço destinado à prática 
jurídica, articulado ao currículo com a finalidade de formar um bacharel com maiores níveis 
de leitura do contexto em que irá atuar. Assim, é importante que as coordenações dos cursos 
de Direito sensibilizem os alunos desde o ingresso acerca da função social do NPJ como 
componente da estrutura curricular, visando fortalecer a formação de caráter humanística, em 
detrimento do viés da perspectiva mercadológica. 

A justiça é interpretada neste novo contexto como respeito pela diferença, ao mesmo tempo 
em que é vista por outros como inseparável do novo conjunto de valores ligados à excelência, 
à qualidade, à eficiência, devendo deslocar-se o cursor da justiça do pólo da igualdade de 
oportunidades para o pólo da equidade e eficiência (ESTEVÃO, 2001, p. 62) 

A presença do NPJ no currículo do curso de Direito oportuniza discutir o acesso ao judiciário 
como direito fundamental, acessível a qualquer sujeito, para promover a transformação da 
realidade desigual. 
A ruptura na operacionalização do currículo do curso de Direito avança no sentido de 
fortalecer a perspectiva social e política, compreendendo que o acesso ao judiciário não se 
constitui em privilégio de grupos sociais seletos, ou com poder econômico para arcar o 
pagamento das custas processuais. 
Diante de tal realidade, é possível constatar que a Resolução nº 09/2004, ao dar as orientações 
para a elaboração do Projeto Pedagógico dos cursos de Direito, ressalta a implantação e a 
estrutura do NPJ como elemento componente de possibilidades de tornar mais próximo o 
fazer do bacharel à realidade. 
O fortalecimento da efetividade do acesso ao judiciário por meio do NPJ alcança relevância 
no sentido de assegurar uma carga horária para a coordenação, com destaque para a presença 
de um professor, além de acadêmicos atuando no atendimento e orientação jurídica para a 
população hipossuficiente. 
Esta ação pode ser um desdobramento das medidas adotadas na Resolução nº 09/2004, 
segundo a qual o estágio deve ser realizado prioritariamente na instituição de ensino superior 
em que o aluno está vinculado. Com vistas a atender essas medidas, é fundamental que o NPJ 
se estruture e crie métodos de operacionalização para garantir o desenvolvimento das 
atividades com qualidade suficiente para responder aos anseios da população. 
Também é possível que os Núcleos de Prática Jurídica sejam instalados em bairros 
periféricos, buscando aproximar o Poder Judiciário do cidadão comum e tornando possível a 
ele requerer direitos, sem necessariamente se expor à violência simbólica das Casas Forenses.  
A efetivação do acesso ao judiciário pode ter como alternativa a realização de convênios com 
centros comunitários, paróquias ou outras instituições sociais, visando à prestação de serviços 
de assistência judiciária gratuitos. 
Em que pese a obrigatoriedade do NPJ na estrutura curricular dos cursos de Direito, é possível 
destacar que ainda não é possível vincular o acesso ao judiciário como tema nos discursos dos 
professores ou mesmo nas propostas destinadas à formação do bacharel, que em geral, 
concentram-se na lógica do mercado. 
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A carta magna protege a dignidade da pessoa humana por meio da criação dos direitos 
fundamentais. Ela é o núcleo comum dos direitos fundamentais têm caráter unitário e 
sistêmico, já que todos têm como origem a dignidade da pessoa humana (BATISTA, 2010, p. 
33). 

A efetivação de um currículo comprometido com a transformação da visão do bacharel em 
relação ao papel que ele desempenha no contexto social, político e jurídico é de fundamental 
importância para avançar na efetividade do acesso ao judiciário mediante a potencialização do 
papel do NPJ na formação do bacharel em Direito. 
Em vista de o texto constitucional garantir no artigo 5º que o acesso ao judiciário é garantido 
ao cidadão, é possível fortalecer sua efetivação através de espaços institucionais, com 
destaque para o NPJ, coordenado por professores ligados ao curso de Direito, que dispõe de 
um quadro de prospectivos bacharéis capazes de prestar assistência judiciária para a 
população carente de recursos financeiros. 
Assim, a finalidade social do Núcleo de Prática Jurídica no curso de Direito alcança um 
espaço significativo na construção de referenciais destinados à ampliação do olhar social do 
bacharel sobre seu papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
O curso de Direito, ao ser incluído no ramo das Ciências Sociais, tem contribuído para a 
construção de normas destinadas ao ordenamento jurídico da sociedade. No Brasil, a presença 
dos cursos jurídicos representou um marco relevante na configuração do aparato 
administrativo-judiciário, mediante a formação de juristas para compor os quadros do Estado. 
Com a ampliação das atividades produtivas e sociais no país, houve a necessidade de formar 
advogados para exercer a profissão em caráter liberal, de forma que a expansão dos cursos 
jurídicos nas principais capitais brasileiras tem aumentado. 

Afastar a pobreza no sentido legal - a incapacidade que muitas pessoas têm de utilizar 
plenamente a justiça e suas instituições - não era preocupação do Estado. A justiça, como 
outros bens, no sistema do laizzez-faire, só podia ser obtida por aqueles que pudessem 
enfrentar seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo eram considerados os únicos 
responsáveis por sua sorte (CAPPELLETTI & GARTH, 2002, p. 9). 

As mudanças apresentadas na sociedade brasileira nas três últimas décadas do século XX, 
protagonizadas pela redemocratização, que resultou na promulgação da Constituição Federal 
de 1988, denominada Constituição Cidadã, asseguraram direitos e garantias a todo cidadão. 
A aproximação do curso de Direito à realidade social pode contribuir para as transformações 
impressas na sociedade, em especial quanto à defesa dos direitos das minorias, dos 
hipossuficientes, resultando em maiores níveis de equidade social, exercício da cidadania e 
dignidade a todos. 
A criação do NPJ na estrutura dos cursos de Direito deve estar articulada à relação teoria-
prática, reconhecendo que o fenômeno jurídico se constrói no plano das relações sociais. 
Logo, o bacharel em Direito precisa ter uma formação capaz de compreender a sociedade em 
suas contradições, para que possa construir sua postura critica frente à realidade em que irá 
atuar. 
A função social do Núcleo não se restringe à obtenção da competência técnica dos elementos 
normativos e processuais destinados ao exercício profissional, mas também a oferecer aos 
prospectivos bacharéis a vivência necessária na assistência judiciária gratuita, para que, a 
partir daí, construam-se referenciais de ação. 

Os juristas precisam agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a funções sociais; 
que as cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser considerada e que qualquer 
regulamentação processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema 
judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva - com 
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que freqüência ela é executada, em benefício de quem e com que impacto social 
(CAPPELLETTI & GARTH, 2002, p.12) 

O NPJ alcança importância na formação do bacharel na medida em que proporciona o espaço 
para reflexão sobre a função social da justiça, como referencial destinado à transformação das 
relações na sociedade. Esse olhar é fundamental para desconstruir a visão fragmentada e 
mercantilizada construída no curso de Direito, muitas vezes reforçada nos meios acadêmicos e 
institucionais. 
O fortalecimento do exercício da cidadania pode ser potencializado na operacionalização das 
atividades do NPJ, assegurando o atendimento e assistência judiciária, além de promover 
ações de caráter educativo, destinadas a informar, esclarecer e peticionar demandas. 
Promover o acesso à Justiça aos hipossuficientes alcança visibilidade significativa ao NPJ, em 
especial a partir do fortalecimento das relações entre as instituições de ensino e a sociedade. A 
finalidade social desses espaços pode avançar no esclarecimento da população sobre os 
Direitos , fortalecendo o processo de participação popular para melhoria do funcionamento do 
aparato administrativo estatal. 

Os óbices de acesso à Justiça devem ser estudados não só pela ótica do escopo da jurisdição, 
mas também pela do escopo político e social, uma vez que a ciência processual é um 
mecanismo que visa plena realização dos valores individuais, sociais e políticos, consagrados 
constitucionalmente (MORALLES, 2006, p. 66). 

A finalidade social do NPJ alcança um viés político, na medida em que contribui para a 
mobilização popular em favor da reivindicação de direitos, dentre estes, o acesso à Justiça. 
Assim, é fundamental que se discuta nas propostas de efetivação desses espaços, a conotação 
política em suas atividades, evitando que se torne apenas um espaço destinado a reclamações 
e cumprimento de exigências burocráticas e formais do processo. 
A dimensão política incorporada nas atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica 
assume proporções significativas na construção de uma sociedade que luta por seus direitos, 
superando a visão elitizada construída há décadas em relação ao acesso à Justiça no Brasil. 
O funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica, concebido como um espaço destinado à 
transformação da realidade social, tem relação direta com o projeto pedagógico do curso de 
Direito, assentado no paradigma emergente que considera o conhecimento resultante das 
relações sociais. 

O grande desafio que se coloca é a implementação das idéias advindas com a onda de acesso à 
Justiça como forma de se construir uma sociedade livre, justa e solidária. É certo concluir que 
tal meta não será fácil, entretanto, impossível atingir os escopos da jurisdição sem que sejam 
superados os óbices à plena abertura da ordem jurídica justa para todos (MORALLES, 2006, 
p. 84). 

Desta forma, o diálogo do curso de Direito com a sociedade se torna essencial para a 
transformação das relações impressas na sociedade, em especial para a ampliação do acesso à 
Justiça, reconhecendo que a academia desempenha um papel importante na veiculação de 
idéias destinadas a mobilização da população em favor da reivindicação de seus direitos . 
A popularização do conhecimento jurídico alcança níveis de relevância para ruptura da 
estrutura social, assegurando a todos os cidadãos o acesso à Justiça como princípio 
fundamental para exercer a cidadania. Dessa forma, é possível avançar na construção de uma 
sociedade justa, solidária e fraterna, em que homens e mulheres sejam autênticos sujeitos de 
participação social. 
Assim, a finalidade social dos Núcleos de Prática Jurídica não pode ser restrita a formalidades 
técnicas, ao aprendizado do saber-fazer jurídico, em detrimento da reflexão crítica da 
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realidade social. Tal espaço, ao ser dinamizado, pode contribuir para a produção acadêmica e 
científica nos cursos de Direito, indo desde a produção de Trabalhos de Conclusão de Curso, 
Monografias de Especialização, à incorporação de objeto de investigação nas dissertações e 
teses. 
A aproximação do bacharel em Direito com a realidade social pode avançar na construção da 
visão crítica do fenômeno jurídico, sendo capaz de proporcionar o realce necessário à 
compreensão de que o Direito não é induzido puramente pela visão mercadológica, mas que 
ele tem contribuído para os avanços da sociedade . 
O fortalecimento da relação do Direito com a sociedade, a partir das ações desenvolvidas no 
Núcleo de Prática Jurídica, possibilita, dentre outras atividades, a articulação com entidades 
públicas, judiciárias, empresariais, sindicais e comunitárias, de modo a permitir que os 
prospectivos bacharéis construam sua visão crítica, mediante elementos materiais oriundos de 
cada realidade.  
Assim, é possível incluir no currículo do curso de Direito o diálogo com os diversos 
segmentos sociais, com eixo de articulação fundamentado no projeto pedagógico e 
desdobrado nas atividades do Núcleo de Prática Jurídica, fazendo com que se avance na 
discussão e operacionalização do acesso à Justiça. 
O caráter social do Direito pode ser ampliado no instante em que o NPJ no currículo 
acadêmico seja potencializado mediante a expansão desse espaço para a formação do bacharel 
desde o ingresso na universidade. As mudanças do perfil da graduação, em superação do 
caráter dogmático e tecnicista, incluem a presença de temas sociais capazes de ser discutidos à 
luz das doutrinas jurídicas, possibilitando ao bacharel em formação se apropriar da dimensão 
social e política que o Direito abraça em sua relação com a sociedade. 
Em que pese à obrigatoriedade da inserção da prática jurídica constante na Resolução nº 
09/2004 na fase final da formação do bacharel, defende-se a idéia de inclusão do espaço do 
NPJ durante todo o percurso da formação, com a finalidade de fomentar a discussão de temas 
relacionados aos diversos campos jurídicos abrangidos no currículo do curso de Direito. 
A discussão de temas jurídicos no espaço do NPJ possibilita ao bacharel em formação 
vislumbrar o Direito para além do caráter mercantil, sendo possível relacionar suas diferentes 
áreas de atuação ao contexto social, econômico, político, cultural, componentes da pluralidade 
social desenhado no estágio contemporâneo. 
A presença do Núcleo no currículo do curso de Direito não pode se restringir unicamente ao 
domínio do instrumental necessário ao exercício da profissão, mas também deve avançar no 
desenvolvimento de atividades acadêmicas, dentre estas o desenvolvimento de pesquisas nos 
diversos campos do Direito, como também o fomento do debate sobre temas polêmicos e 
atuais que se vivenciam na sociedade. 
Nesse contexto, defende-se que o NPJ pode ser um espaço de diálogo entre a academia e a 
sociedade, tornando possível aos indivíduos não só avançarem na compreensão da Justiça 
como também serem esclarecidos sobre direitos, ou mesmo, debaterem temas de relevância 
social, ética e política, contribuindo dessa forma para reduzir as disparidades sobre a relação 
da sociedade com o Direito. 
Em vista da possibilidade de fortalecer o espaço do NPJ na formação do bacharel em Direito, 
é possível sistematizar no segundo ano do curso atividades acadêmicas destinadas à reflexão e 
ao debate entre professores, alunos, segmentos da sociedade, visando contribuir para o 
aprofundamento da compreensão de temas, sob várias vertentes ideológicas e doutrinárias. 
As atividades do Núcleo nesse estágio da formação dos alunos podem ser articuladas com as 
disciplinas propedêuticas, em uma estratégia de complementação de conteúdos, tornando 
possível assegurar maiores níveis de compreensão das temáticas essenciais na produção do 
pensamento crítico e reflexivo do prospectivo bacharel. 
Além disso, pode-se potencializar as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos professores e 
alunos no NPJ visando a reflexão e o debate da doutrina. Assim, a estratégia metodológica 
poderia ser operacionalizada em forma de Seminários Temáticos, com a participação de 
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professores, ou de renomados juristas que atuam nas áreas específicas, fortalecendo o 
intercâmbio e a socialização do conhecimento. 
Também é possível desenvolver ações acadêmicas destinadas à construção do Projeto de 
Pesquisa, a partir da coleta de dados das demandas da sociedade, focando também a produção 
do Trabalho de Conclusão de Curso. Tal ação possibilita ao estudante se familiarizar com os 
temas de interesse, e a partir daí, iniciar sua trajetória de investigação do objeto eleito para 
pesquisa. 
Ao concluir o curso, pode-se ofertar aos discentes o aprimoramento do domínio das técnicas e 
dos procedimentos para operacionalização do Direito, tornando possível articular teoria-
prática em sua formação, elevando-se o caráter social destinado à formação crítica e reflexiva 
da relação do Direito com a sociedade. 
Tal perspectiva aponta para o fortalecimento da formação do bacharel com profunda 
capacidade de ler criticamente a sociedade e compreender o fenômeno jurídico como 
resultante das ações humanas em constante devir. Assim, é possível potencializar o espaço do 
NPJ no currículo do curso de Direito como estratégia de contribuir para a melhoria da 
qualidade da formação do bacharel. 

 
O ENSINO DO DIREITO FRENTE ÀS MUDANÇAS SOCIAIS 

  

O contexto das transformações na sociedade global assinala para a elevação da complexidade 
nas relações sociais e da educação jurídica, que tem se operacionalizado na simples 
transmissão pragmática das técnicas legais e processuais . Assim, a proposta ora defendida é 
de um ensino fundamentado na perspectiva crítica e humanista, buscando contribuir para a 
formação de um bacharel hábil a investigar os fenômenos jurídicos articulados à dimensão 
holística. 
A complexidade social implica na multidimensionalidade do fenômeno jurídico, o qual 
precisa ser compreendido mediante a articulação entre as disciplinas componentes da matriz 
curricular dos cursos jurídicos. É essencial que o conhecimento veiculado nas salas de aula 
seja articulado ao cenário vivenciado na sociedade, para oportunizar ao bacharel em 
formação, elementos capazes de subsidiar a compreensão das relações objetivas e subjetivas 
que se abrigam nos fatos, provenientes dos fatores éticos, políticos, econômicos, culturais, e 
outros. 

O ensino e a transmissão desse conhecimento dogmático, desenvolvidos por meio de um 
método unidisciplinar, como se o fenômeno jurídico pudesse ser abordado em 
compartimentos estanques e separado da realidade social, econômica e cultural, por um corte 
kantiano que funda o estatuto teórico da ciência do direito a partir de premissas que 
condicionam geometricamente os seus próprios resultados, independentemente da base 
material ou histórica do fenômeno jurídico (MACHADO, 2009, p. 54). 

O ensino do Direito para transpor o caráter fragmentário fundamenta-se na perspectiva 
interdisciplinar, descrita por SANTOS (2005.p. 33) partir da concepção de que "os objectos 
são constituídos por anéis que se entrecruzam em teias complexas com os dos restantes 
objectos, a tal ponto que os objectos em si são menos reais que as relações entre eles" . 
Na medida em que as relações na sociedade se tornam mais complexas, urge novos direitos, 
os quais precisam ser compreendidos sob a lógica da pluralidade, do reconhecimento da 
alteridade, e de novos sujeitos que se empoderam e reivindicam sua condição cidadã. É nesse 
quadro de permanente dever, que o ensino jurídico é desafiado para responder às novas 
expectativas sociais. 
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A rede de comunicação e informação protagoniza novas expectativas para o esclarecimento 
das massas, resultando na acentuação da luta por direitos. Nesse contexto, o ensino jurídico 
pautado no modelo unidisciplinar não consegue mais responder às expectativas da formação 
do bacharel em Direito, visto que a sociedade globalizada compreende novas formas de 
apreensão da realidade . 
A transposição da sociedade autoritária para a sociedade democrática traz novos desafios a 
educação jurídica, assegurando na formação do bacharel em Direito o conhecimento global, 
contextualizado, capaz de compreender o fenômeno jurídico articulado às formas de 
existência plurais, inseridas em seus diversos espaços de produção da vida material. 

O direito que se ensina aparece como um dos instrumentos que, dentro de uma sociedade 
plural, complexa/global e em crise, busca omitir e encobrir as diferenças sociais, econômicas, 
políticas e culturais existentes. Ele é utilizado, nesta perspectiva, para legitimar, por meio de 
normas positivas e de procedimentos formais, embasados teoricamente na igualdade e na 
liberdade, a existência de uma sociedade real, desigual e autoritária (SANTOS & 
MORAIS,2007, p. 62-63). 

A ruptura do paradigma racionalista, pautado na matematização do fato jurídico no ensino do 
Direito, é fundamental para compreensão do estágio contemporâneo construído nas relações 
sociais. A quantificação dos fatos não é mais suficiente para explicar as formas complexas da 
convivência humana e suas relações nos diversos espaços de produção da existência. 
Também é fundamental que a educação jurídica seja pautada na pedagogia crítica, destinada a 
reconhecer a pluralidade como elemento componente da teia de relações que se desenham 
entre os diferentes grupos sociais. Assim, o Direito desvincula-se do modelo monopolizado 
pelo Estado, o qual emana as normas para garantir o privilégio de grupos que controlam o 
poder . 
A leitura da singularidade do fenômeno jurídico é o desafio a ser superado, mediante a ruptura 
do modelo kelseniano, pautado na lógica da regra como garantia da unicidade da interpretação 
da norma . 

Na educação jurídica, isso significa que determinado tema pode ser visto de vários modos a 
partir da condição de ser-no-mundo, possibilitando ver além da objetivação de um raciocínio 
lógico-dedutivo e de um tecnicismo vazio. O que a sociedade espera do Direito é que resolva 
problemas concretos. Resolver problemas concretos é trazer a realidade de volta ao ensino 
jurídico (HUPFFER, 2008, p. 157). 

Isso significa que o ensino do Direito deve transcender as limitações do aprendizado das 
técnicas processuais e o uso da norma para fundamentar o fenômeno jurídico. Igualmente, é 
possível transpor as fronteiras locais e nacionais, na formação do bacharel, educando-o a 
pensar, agir na perspectiva da totalidade e a ser capaz de relacionar o fenômeno jurídico com 
o contexto macro das relações sociais, éticas, políticas, culturais. 
O desafio apresentado à educação jurídica frente às mudanças sociais é romper com o modelo 
pedagógico objetivo e racional, orientado por uma lógica instrumental, fragmentada, 
reducionista e universalista do Direito, para uma perspectiva mais abrangente, situando o 
fenômeno jurídico como parte de uma totalidade . 
A sociedade contemporânea caracteriza-se pelo reconhecimento da pluralidade e essa 
condição traz à cena uma nova concepção em torno da aplicação do conhecimento aos 
fenômenos jurídicos, reconhecendo a necessidade de induzir o aluno a pensar e compreender 
as relações sociais e seus impactos sobre o Direito. 

O estado atual da educação jurídica [...] exige a capacidade de ruptura que possibilite indicar, 
assim, novas estratégias didáticas [...] iniciando o aluno a internalizar e compreender, e não 
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apenas a decorar. É sair do enclausuramento, oportunizando, ao acadêmico, espaços em todas 
as disciplinas para ação-reflexão-ação, privilegiando a dinâmica da vida a partir de sua 
problematicidade atual (HUPFFER, 2008, p. 171). 

A inovação do ensino do Direito é necessária diante de condições complexas que se desenham 
na sociedade, as quais exigem respostas visando contribuir para a defesa dos direitos dos 
diversos grupos sociais. A inserção da realidade no processo de aprendizagem é fundamental 
para contribuir com a formação cidadã , rompendo-se com a lógica mercantil que prevaleceu a 
partir da expansão dos cursos de Direito na última década do século XX. 
A reconfiguração do ensino para atender às mudanças produzidas na sociedade, decorrentes 
de novas formas de pensar e agir dos sujeitos sociais, leva a reconhecer que o fenômeno 
jurídico é construído na dinâmica social. Desta forma, a norma não pode ser interpretada 
alheia à realidade desses sujeitos, que protagonizam disputas de poder e reconhecimento dos 
direitos, conforme se organizam e conseguem obter a representatividade política no Estado. 
A educação jurídica não pode estar submissa as regulações do mercado, tornando-se mero 
instrumento de consumo. A formação do bacharel em Direito deve estar diluída no 
aprendizado utilitarista das normas e procedimentos processuais, reforçado inclusive no 
instrumental avaliativo do exame da OAB. 

O ensino dogmático, predominantemente formal e tecnicista como o que se vem praticando 
no Brasil, produz uma espécie de aprendizado de curto alcance; enquanto a formação cultural 
humanística, interdisciplinar e crítica configura, por assim dizer, um saber consistente e 
definitivo, portanto, de longo alcance. É entre esses dois tipos de saberes que o ensino jurídico 
no país deve optar, conforme queira se construir um ensino simplesmente técnico, ou um 
ensino realmente superior (MACHADO, 2009, p. 58). 

A ruptura com o modelo racionalista-tecnicista é apontado como uma alternativa de 
aproximar a educação jurídica das mudanças ocorridas na sociedade, articulando o 
conhecimento jurídico às singularidades construídas entre os diversos grupos sociais, 
determinantes de suas formas de existência.  
A superação do paradigma kelseniano que reservou ao jurista apenas o estudo da dimensão 
normativa, reduzindo o Direito à norma, é insuficiente para responder as demandas complexas 
emanadas na sociedade pluralista, reconhecida em sua perspectiva democrática. 
O acesso à Justiça por abranger uma discussão social destinada à universalização de tal direito 
ao cidadão, previsto no texto constitucional pátrio, ainda é incipiente nas reflexões no 
ambiente acadêmico, preterido em função da hierarquia dos saberes contido nos currículos 
dos cursos de Direito, cuja relevância destaca-se o Direito Penal, Direito Civil, Processual, 
dentre outros. 
Contudo, é importante frisar que todo direito emana de condições sociais objetivas e 
subjetivas, portanto, inserir a reflexão sobre o acesso à Justiça na formação do bacharel pode 
ser um referencial para avançar na contextualização do ensino a realidade social. 

Se o operador do direito não for capaz de realizar uma aplicação conseqüente da legalidade 
que opera, estabelecendo uma adequada sintonia entre o discurso normativo e o contexto 
histórico, o que pode ocorrer é uma grave desfiguração do papel do jurista, pelo esvaziamento 
do conteúdo social e político de sua atuação, especialmente nas sociedades em mudança. Tal 
desconfiguração exibe sintomas bem claros que vão desde uma percepção ingênua da 
realidade política por parte do jurista até a completa indiferença frente aos problemas sociais 
(MACHADO, 2009, p. 57). 

A atuação pautada nos princípios dogmáticos restringe a ação do jurista à formalidade da 
norma, sem que ele tenha referência da dimensão ética, política, social, cultural, do fenômeno 
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jurídico. Assim, o dogmatismo reduz as possibilidades de se constituir um ensino jurídico 
capaz de formar intelectuais com acúmulo de argumentos fundamentais à participação efetiva 
no processo de transformação social. 
O deslocamento do enfoque social do Direito, resultante da ação mercadológica construída em 
relação ao papel desempenhado pelo profissional, reduz o debate do acesso à Justiça nos 
cursos jurídicos, esvaziando da formação o valor ético, social e político do papel do advogado 
na sociedade. 
A formação do bacharel, orientada segundo os princípios do pragmatismo, tem esvaziado o 
debate social e ético em defesa de um saber formalista, prevalecendo no ensino jurídico o 
domínio dos procedimentos burocráticos, a exposição da norma, da jurisprudência, e demais 
elementos normativos, indispensáveis ao conhecimento e manuseio do advogado. 

Esse saber formalista, atento basicamente aos aspectos burocráticos da legislação, vai pouco a 
pouco tecendo uma espécie de subcultura jurídica alheia à formação fundamental do jurista: 
de modo que o detentor desse saber burocrático, suficientemente preparado para a aprovação 
em qualquer concurso para as carreiras jurídicas, não é necessáriamente o detentor de uma 
cultura jurídica básica, nem de um saber jurídico interdisciplinar, crítico e realmente 
científico. Esse tipo de saber, dogmático e forjado com o objetivo específico de lograr a 
aprovação em concursos jurídicos, portanto, um saber de curto alcance, se constitui naquilo 
que alguns juristas, com certa dose de ironia, tem chamado de um "saber ad hoc" 
(MACHADO, 2009, p. 65). 

A reflexão sobre a realidade social é um dos referenciais capazes de transpor a abordagem 
reducionista do conhecimento jurídico inserido nos currículos dos cursos de Direito, que 
impede o bacharel de construir uma leitura ampliada do papel que ele desempenha no 
processo de transformação social. Assim, é necessário avançar na dogmática jurídica que 
anuncia a norma emanada do Estado, como única base sobre a qual o jurista constrói seu 
referencial conceitual. 
A realidade social complexa não pode ser compreendida somente pela norma definida no 
âmbito dos aparelhos estatais, tampouco a leitura social e crítica do bacharel em Direito deve 
se limitar ao caráter dogmático e conservador desses institutos. 
O senso crítico na formação do bacharel, visando fazê-lo compreender que o fenômeno 
jurídico resulta das contradições sociais, deve estar presente na formação e articulado à 
interdisciplinaridade do conhecimento, capaz de subsidiá-lo na produção de uma leitura mais 
consistente da realidade social. 
A prática jurídica voltada para a realidade social alcança significância no processo de 
formação do bacharel em Direito na medida em que o possibilita aprender o Direito numa 
perspectiva social, ética, política. Isto faz com que ele seja capaz de discutir a função social da 
norma, observando a efetividade ou a inefetividade do conteúdo normativo, tornando sua 
prática um momento de reflexão sobre a abrangência da norma ao fenômeno jurídico, e suas 
implicações sociais. 

  

PARA NÃO CONCLUIR 

  

A presença do Núcleo de Prática Jurídica no currículo do curso de Direito veio proporcionar 
maior aproximação do bacharel com a realidade social, em especial no atendimento das 
demandas da população hipossuficiente, tornando possível construir alternativas destinadas ao 
acesso à Justiça. 
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A sistematização das atividades do Núcleo de Prática Jurídica no curso de Direito deve estar 
prevista no Projeto Pedagógico, com vistas a garantir a integração dos conhecimentos teóricos 
com a prática, a fim de elevar a visão crítica e o domínio do conhecimento instrumental 
destinado ao futuro exercício da profissão. 
O currículo do curso de Direito, ao incorporar as atividades do Núcleo de Prática Jurídica, 
possibilita o fortalecimento da leitura crítica social e política da relevância do acesso à Justiça 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, é possível avançar na 
operacionalidade desse espaço, com a finalidade de responder às expectativas da sociedade 
quanto à formação do bacharel em Direito comprometido com a transformação social. 
Diante da possibilidade de construir um currículo para o curso de Direito capaz de reunir 
teoria e prática no processo formativo, busca-se avançar na superação do ensino dogmático 
que por séculos se instalou nas instituições de ensino superior, como forma de garantir a 
eficácia da técnica na formação do referido bacharel. 
É fundamental que o currículo fortaleça as ações educacionais complementares à formação do 
bacharel com enfoque na dimensão social do acesso à Justiça, reconhecendo que é possível 
avançar na construção da leitura crítica e social para responder aos desafios do mundo 
contemporâneo. 
Assim, torna-se clara a capacidade de se construir novos referenciais para a formação do 
bacharel em Direito, com o apoio do Núcleo de Prática Jurídica integrado ao currículo para 
potencializar a formação voltada à compreensão da totalidade do fenômeno jurídico. 
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OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS NA CONSTRUÇÃO DO OBJETO 
DA PESQUISA CIENTÍFICA NA CIÊNCIA DO DIREITO 

 
LOS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA CIENCIA DEL DERECHO  
 
 
 

Clarissa Chagas Sanches Monassa 
Samara Tavares Agapto Das Neves 

 

RESUMO 
Este trabalho apresenta o obstáculo epistemológico como um impedimento à produção de 
conhecimentos científicos na área jurídica; embora gere dificuldades ao pesquisador durante a 
elaboração do projeto de pesquisa e no desenvolvimento desta, a superação de tais obstáculos 
pelo sujeito conhecedor, dentre outros fatores, possibilitará a construção do objeto conhecido, 
quando, “liberto de suas amarras” o pesquisador escolhe a melhor metodologia a ser utilizada 
para o estudo do objeto. O método condiciona o estudo do objeto, não o determina, mas 
condiciona a escolha, sabendo-se que, de acordo com o método, serão enfatizados certos 
aspectos e pouco enfatizados outros. A escolha do sujeito conhecedor, quando transpõe os 
obstáculos epistemológicos, que podem ser desde o não saber até a dificuldade na 
circunscrição do objeto, implica na exclusão de possibilidades e de visões sobre o mesmo 
problema; uma vez que, a ciência é tópica, e dirige-se sempre a um foco determinado, todavia 
olha o foco sob várias perspectivas. Assim, tanto o não saber como as diversas possibilidades 
de conhecimento e a ideologia, não podem constituir-se obstáculos epistemológicos ao 
pesquisador durante a realização de sua pesquisa cientifica, e somente o método é capaz de 
auxiliar para uma correta obtenção de conhecimentos científicos. 
PALAVRAS-CHAVE: OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO; OBJETO DE PESQUISA 
CIENTÍFICA; DIREITO. 
 
RESUMEN 
Este trabajo presenta el obstáculo epistemológico como un impedimento a la producción de 
conocimientos científicos en la área jurídica; aunque genere dificuldades al investigador 
durante la elaboración del proyecto de investigación e en el desarrollo de este, la superación 
de tales obstáculos por el sujeto conocedor, de entre otros factores, permitirá la construcción 
del objeto conocido, cuando, “libre de sus amarras” el investigador escoge la mejor 
metodología a ser utilizada para el estudo del objeto. El método condiciona el estudo del 
objeto, no lo determina, pero condiciona la opción, se sabiendo que, de acuerdo con el 
método, serán enfatizados ciertos aspectos y poco enfatizados otros. La elección del sujeto 
conocedor, cuando transpone los obstáculos epistemológicos, que pueden ser desde el no 
saber hasta la dificuldad en la circunscrición del objeto, implica en la exclusión de 
posibilidades y de visiones sobre el mismo problema; una vez que, la ciencia es tópica, y se 
dirige siempre a un foco determinado, sin embargo observa el foco bajo varias perspectivas. 
Así, tanto el no saber como las diversas posibilidades de conocimiento y la ideologia, no se 
pueden constituir obstáculos epistemológicos al investigador durante la realización de su 
investigación cientifica, y solamente el método es capaz de ayudar para una correcta 
obtención de conocimientos científicos. 
PALABRAS-CLAVE: OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO; OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; DERECHO. 
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1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

  

A questão dos obstáculos epistemológicos na construção do objeto na pesquisa científica na 
ciência jurídica é o foco deste artigo; e para que bem se possa analisar o tema é fundamental a 
abordagem da relação sujeito conhecedor, seja ele um pesquisador da área acadêmica, ou 
mesmo um agente que operacionaliza o direito, versus objeto conhecido. 

Assim, o sujeito epistêmico, no desenvolvimento de seu trabalho, para a construção do objeto, 
terá à frente diversos obstáculos, que deverão ser enfrentados, para que os resultados da 
pesquisa sejam conhecimentos verdadeiramente científicos e para que a solução proposta para 
o problema jurídico in versu seja a mais adequada. 

Tais obstáculos constituem um entrave à produção da ciência, à medida que interferem 
diretamente na forma como o pesquisador se relaciona com seus referenciais teóricos, sejam 
eles doutrinários ou legislativos, e na visão que este lança sob o objeto a ser construído. 

Para que possa superar os obstáculos, o sujeito conhecedor necessita de um instrumental de 
apoio: elabora representações, forma imagens, utiliza conceitos teóricos; o instrumental de 
acesso ao objeto é o método. O método científico deve ser capaz de revelar a verdade contida 
tanto nos referenciais teóricos como nos fatos sociais e jurídicos que justificam a produção 
acadêmica de monografias, dissertações e teses, bem como das peças prático-profissionais 
utilizadas no âmbito de atuação do direito. 

Desta feita, o reverso do obstáculo epistemológico na pesquisa científica é a fluidez do objeto. 
A primeira etapa é a descrição deste, e na busca de sua circunscrição deve-se utilizar a lógica 
formal; não é ainda ciência propriamente dita, mas é o início, em seguida busca-se classificar 
o objeto e para tanto o método é fator condicionante desta classificação. 

Os atos de produção do conhecimento requerem uma abstração do problema objeto da 
pesquisa científica; levando-se em consideração a realidade. A leitura que se faz desta está 
sempre condicionada por teorias que já conhecemos e que se manifestam por ocasião da 
delimitação do objeto de pesquisa, o que pode corroborar para a correta delimitação deste 
objeto ou atrapalhar, se tais conhecimentos prévios impedirem o desocultamento do objeto, 
transformando-se, assim, num obstáculo epistemológico. 

Em última análise, tem-se que a neutralidade científica, obtida pela transposição dos 
obstáculos epistemológicos e que se perfaz nas condições de objetividade; constitui fator 
fundamental ao sujeito epistêmico na delimitação, ou melhor, na construção do objeto na 
pesquisa científica e conseqüentemente na produção do conhecimento científico. 

  

2. OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS 

  

2.1 Conceito e óbice à construção da ciência especialmente na ciência do direito 
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Os obstáculos epistemológicos são impedimentos à produção de conhecimentos científicos. 
Não são de ordem psicológica, mas sim, obstáculos objetivos, reais e ligados às condições 
históricas nas quais as pesquisa científica se encontra submetida; desta feita, de acordo com a 
disciplina e o contexto histórico, encontram-se diferentes tipos de obstáculos e que vão gerar 
diversos óbices ao desenvolvimento da investigação científica (MIAILLE, 1994, p. 37). 

O conhecimento é o exercício de uma razão que busca sempre seu próprio esclarecimento; 
fazendo-se referência ao Mito da Caverna de Platão, ocorre que muitas vezes o conhecimento 
empírico acumulado, pode não significar a verdade dos fatos, neste aspecto, todos os pré-
conceitos e as pré-informações que se possui de forma laica vem constituir-se num obstáculo 
epistemológico que veda a descoberta da verdade dos fatos ou do conhecimento científico. 

O conhecimento empírico, que provém do senso comum, cotidiano, calcado em experiências 
pessoais, se dá quando o sujeito conhecedor recebe as informações e raciocina sobre elas à 
medida que chegam à sua mente, sem preocupar-se com qualquer método ou despojar-se de 
suas experiências anteriores; não busca a verdade dos fatos porque não pretende fazer ciência. 

Para este sujeito, as fontes de conhecimento, não são situadas em seu contexto histórico e os 
conceitos não estão adstritos àquele texto somente; não há o cuidado metodológico na 
recepção do conhecimento por isso é que muitas vezes o sujeito conhecedor está "dentro da 
caverna" e aquilo que lhe parece verdadeiro, na realidade, é falso no processo de investigação 
científica; é o que nos ensina Miaille (1994, p. 42), em analogia ao estudo do direito: 

  

Por extensão, poderemos dizer que qualquer ciência não se pode constituir senão recusando a 
observação comum, a explicação que viria naturalmente. O bom-senso é o oposto da ciência. 
Assim, quando no estudo do direito encontro praticamente as mesmas explicações um pouco 
mais complexas do que as que intuitivamente eu possuía já, posso legitimamente duvidar do 
valor desta experiência. 

  

Especialmente no campo do direito, o conhecimento empírico se encontra infiltrado nas 
normas positivadas, mesmo porque tais normas são elaboradas pelo Poder Legislativo, que só 
possuem conhecimento vulgar e não técnico, e não por cientistas que estudam o direito; tal 
como preleciona Warat (1995, p. 50): 

  

[...] é induvidável que, a grosso modo, os autores que buscaram o controle teórico do saber 
jurídico predominante, aderiram às propostas empiristas. Pensaram o conhecimento da 
dogmática jurídica como um saber vulgar, pré-científico e desenvolveram seus esforços 
buscando organizá-lo acrescentando-lhe sistematicidade. 

  

Em oposição ao conhecimento empírico que, nas condições acima, se constitui obstáculo 
epistemológico, temos o conhecimento científico que estabelece condições e objetivos para o 
conhecimento intencional do objeto em construção. O método de investigação científica faz 
com que haja a estruturação do projeto de pesquisa e que a investigação se proceda de forma 
adequada; a escolha de métodos errados gera resultados inverossímeis. 
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Fazer ciência é procurar a verdade dos fatos, e a verdade depende de uma concepção da 
realidade e da concepção da relação sujeito conhecedor e objeto conhecido. Tal questão 
também é abordada por Ferraz Jr. (1988, p. 88-91): 

  

[...] o problema máximo de todas as ciências, a sua questão peculiar, é a alternativa verdadeiro 
ou falso, O conhecimento científico está às voltas com esta questão, a de descobrir o que pode 
e o que não pode ser entendido como verdadeiro. Esse, contudo, não é o problema da 
dogmática jurídica, preocupada, mesmo, em fornecer pautas para decisão. O problema 
máximo da dogmática é a decidibilidade e, por isto, ela não tem um caráter científico, mas, 
sim, tecnológico. 

  

Da reflexão acima transcrita, pode-se entender que para se fazer ciência no campo do direito, 
deve-se tomar uma certa distância da dogmática jurídica, já que esta assume contornos 
tecnicistas e não científicos. Todavia, a filosofia do direito é um campo vasto, que pensa o 
direito antes da norma jurídica, e muitos objetos a serem construídos ainda estão por serem 
descobertos. 

Afirma Coelho (1992, p. 18), que se o sujeito cognoscente se debruçar sobre a norma jurídica, 
definindo o caráter de conhecimento que pretende produzir, e se sua intenção é pesquisar qual 
o escopo da sociedade, numa determinada época e em determinadas circunstâncias na 
elaboração da norma jurídica, aí sim, estará este sujeito praticando e gerando conhecimento 
científico. As razões para a produção da norma jurídica geram conhecimento científico, 
enquanto a indagação acerca do significado da norma gera conhecimento tecnológico. 

Ainda, o autor acima citado salienta que a produção científica pode utilizar conceitos técnicos 
para justificar a produção de determinada norma jurídica por determinada sociedade. Grande 
parte das doutrinas de direito atuais engloba elementos científicos, mas, predominantemente 
técnicos, sendo que: 

  

Com efeito, para o estudo das razões pelas quais uma sociedade adota determinadas normas 
jurídicas e não outras, é necessário, em primeiro lugar, o conhecimento de como elas são 
interpretadas e aplicadas, concretamente. Ou seja, da forma como a comunidade jurídica 
entende o conteúdo das normas em questão, e não simplesmente a formulação literal que 
apresentam. A ciência do direito é um conhecimento que, lógica e historicamente, pressupõe a 
tecnologia jurídica (COELHO, 1992, p. 19). 

  

O sujeito conhecedor necessita de um instrumental: elabora representações, forma imagens, 
utiliza conceitos teóricos; o instrumental de acesso ao objeto é o método. O método científico 
deve ser capaz de revelar a verdade contida tanto nos referenciais teóricos como nos fatos 
sociais que justificam a produção acadêmica de teses. 

O objeto de conhecimento da ciência está em construção e cada etapa desta construção se 
realiza através da investigação; pode-se até descrever um objeto físico, todavia, a partir do 
objeto físico constrói-se um objeto abstrato. Os objetos são idéias que só existem na mente 
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daqueles que o pensam, que o idealizam, a questão é superar os obstáculos epistemológicos na 
construção do objeto de pesquisa. 

O reverso do obstáculo epistemológico na pesquisa científica é a fluidez do objeto. A primeira 
etapa é a descrição deste, e na busca de sua circunscrição utilizamos a lógica formal; não é 
ainda ciência propriamente dita, mas é o início, em seguida deve-se classificar o objeto e para 
tanto o método é fator condicionante desta classificação. 

Outro obstáculo epistemológico a ser considerado, especialmente no estudo do direito é o 
idealismo jurídico; importante ressaltar que este obstáculo não pertence aos estudos jurídicos, 
mas pode ser focado nesta área de modo particular. 

Idealismo é o conjunto de valores, de maneiras de ver o mundo; é uma corrente de 
pensamento filosófico que se opõe ao materialismo; para os idealistas, o princípio basilar, 
onde se encontram explicações para os problemas mundanos, encontra-se no campo das 
idéias, ou melhor, no "Espírito", concebido como superior ao mundo material. 

Para os estudiosos e agentes do direito, o idealismo assume contornos mais discretos, ou seja, 
não formulam suas teorias esquecendo-se das estruturas sociais ou furtam-se em subordinar 
suas idéias à estas estruturas, mas, não são raras as vezes em que há a aplicação de regras, 
institutos, tratados de direito fora do contexto social: o fato social perde-se e as idéias se 
tornam o fundamento da realidade. 

Assim, a tecnologia é um nível ideológico do conhecimento jurídico; a ideologia jurídica 
compreende: 

  

[...] normas jurídicas, e também um conjunto de crenças que tem o direito como referencial. 
Entre estas pode-se mencionar a da realização da justiça, da imparcialidade do juiz, da 
imprescindibilidade do direito, dos direitos naturais e inalienáveis etc. Quando se explica 
determinada situação em sociedade como decorrência da lei ou de decisão judicial, uma áurea 
de justiça parece recobri-la. Esta ação da ideologia jurídica, revela-se, desta forma, com a sua 
particular contribuição à dominação de classes (COELHO, 1992, p. 23). 

  

Quando o sujeito conhecedor adota uma postura idealista diante do objeto de pesquisa a ser 
construído, o que ocorre é um total desajuste entre a proposta feita no projeto de pesquisa e as 
reais condições da sociedade que irá, em última análise, gozar os frutos da pesquisa realizada. 

Não poderá o pesquisador "se perder" no mundo das idéias, mesmo que elas sejam a base do 
objeto proposto; a vinculação com a realidade é condição essencial para a transposição deste 
obstáculo epistemológico. Observa Coelho (1992, p. 77), que no mundo jurídico: "A 
desfetichização da norma jurídica faria com que ela não fosse mais vista como algo acima dos 
conflitos sociais". 

Também corroborando com o pensamento anterior, junte-se o fator da realidade imediata, que 
é um pretexto do pensamento científico. Assim: A produção do conhecimento, complica a 
razão para simplificar o real. A razão se complica produzindo abstrações sobre os modos com 
que as determinações sociais mostram e ocultam o real (WARAT, 1995, p. 51). 
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Os atos de produção do conhecimento requerem uma abstração do problema objeto da 
pesquisa científica; a abstração é um sistema complexo de pensamento que leva em 
consideração a realidade. A leitura que fazemos desta, está sempre condicionada por teorias 
que já conhecemos e que se manifestam por ocasião da delimitação do objeto de pesquisa. 

Quando se pretende entender as limitações de cada teoria, situando-na no contexto histórico 
em que foi desenvolvida e procurando estabelecer uma análise crítica das suas insuficiências, 
o pesquisador irá transpor um enorme obstáculo epistemológico quando faz com que 
experiências anteriores venham colaborar de forma positiva para a construção do objeto no 
plano da ciência e também no plano prático-profissional; e não cercear a "visão científica" 
que deve ter o sujeito em relação às teorias estudadas. 

A superação dos obstáculos epistemológicos, especialmente da ideologia, na leitura e na 
utilização de uma teoria no processo de construção do objeto, se justifica para Warat (1995, p. 
52): 

  

Todo saber tem uma metafísica que o condiciona, tornando-o deficitário, obstaculizando-o. 
Isto cria, progressivamente, uma sobresaturação ideológica que motiva a ruptura do limite. A 
necessidade de reprodução de uma ideologia exige, paradoxalmente, também, a busca de uma 
nova problematização. 

  

Ora, o escopo da ciência é buscar a verdade, em determinado momento e sob certas 
circunstâncias, e assim satisfazer os anseios da comunidade acadêmica, que deverá poder 
utilizar a pesquisa realizada, baseada em métodos oportunamente e adequadamente 
escolhidos, integrando resultados com realidade social, e o referencial teórico a ser utilizado 
no desenvolvimento do trabalho proposto deve ser apreendido da forma mais isenta possível, 
a fim de que, o conhecimento produzido, seja realmente um conhecimento científico. 

O pesquisador ao analisar criticamente uma teoria, estabelecendo seus limites e 
compreendendo seu sistema explicativo, bem como contextualizando a época que foi escrita e 
em quais circunstâncias atuais poderá servir como referência, cumprirá, metodologicamente, 
os passos iniciais na construção do objeto de pesquisa. 

Em contrapartida, se houver o comprometimento, por ocasião dos obstáculos 
epistemológicos, na interpretação dos referenciais teóricos e nos métodos de investigação 
científica escolhidos, certamente haverá um desvio na verdadeira intenção, tanto daqueles 
autores que escreveram suas teorias, como da finalidade do sujeito conhecedor para com o 
projeto de pesquisa apresentado.                                                                                  

  

2.2 Construção do objeto científico: objetividade nas ciências sociais 

  

Para a construção do objeto na pesquisa científica, além de superar os obstáculos 
epistemológicos, o sujeito conhecedor deverá também se direcionar metodologicamente, a fim 
de obter os melhores resultados possíveis na produção de conhecimentos científicos. 
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Segundo as lições de Gasparoto (1994, p. 23): "discutir a cientificidade das Ciências Sociais 
significa discutir a "presença" do sujeito conhecedor no processo de produção do 
conhecimento, porque estas ciências, diferentemente das Ciências Naturais, não podem alijá-
lo desse processo". 

O conhecimento científico gerado na pesquisa será fruto do estudo efetuado pelo sujeito 
epistêmico, de forma que, a postura deste sujeito frente às teorias que embasarão a pesquisa, 
bem como seu posicionamento diante da realidade, são fatores determinantes deste processo. 

Desta feita, preleciona Warrat (1995, p. 49), que as duas preocupações básicas da metodologia 
são: 

• a) as condições de objetividade; 
• b) as condições de autonomia de um objeto teórico. 

As condições de objetividade dizem respeito à eliminação das condições subjetivas do sujeito 
conhecedor, assim, o rigor do discurso, apoiado na lógica formal, que circunscreve e classifica 
o objeto, leva a transformação de um conhecimento vulgar, técnico e pré-científico para um 
conhecimento científico. Na objetividade a verdade já está pronta, o método correto pode 
levar até ela. 

A objetividade nas ciências sociais discute a presença do sujeito epistêmico. O que ocorre é 
um processo de objetivação, onde o sujeito conhecedor vai aprendendo a ser neutro com o 
passar do tempo. E como se dá o processo de conhecimento deste sujeito? Dá-se, sobretudo 
através de sua ideologia; de seu conjunto de valores, de sua maneira de se ver e ver mundo, 
algo que implica num condicionamento de base filosófica. 

Para Gasparoto (2004, p. 22), a questão da objetividade está relacionada ao empirismo: 

  

A objetividade, na ciência, está ligada à concepção empirista do conhecimento, segundo a 
qual o vetor do conhecimento vai do objeto para o sujeito, ou seja, a objetividade é definida 
da "ótica" do objeto; daí a exigência de adequação das idéias à realidade.  

  

Já as possibilidades de autonomia na construção do objeto, levam em conta dois aspectos: que 
a objetividade deve ser substituída pela objetivização e que o objeto de conhecimento seja 
construído a partir do conhecimento e apenas condicionado pela realidade (WARRAT, 1995, 
p. 50). 

A constituição do objeto se fará, metodologicamente, pela elaboração de categorias; tais 
categorias não devem limitar-se apenas ao campo da descrição do objeto. Deverão, pois, 
submeter o objeto à uma análise crítica que englobará conceitos teóricos, a realidade social 
onde estes conceitos estão inseridos e a abstração, tal como destaca Warrat (1995, p. 51): "a 
leitura do real está sempre orientada pelo que da realidade nos dizem ou predizem as teorias 
que dela se têm no momento". 

A verdade dos fatos, busca incessante da ciência, se traduz na coesão entre o objeto conhecido 
e os frutos oriundos de uma pesquisa científica apoiada em métodos eficientes de 
investigação. 
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Quando o foco do trabalho científico for seu referencial teórico, este deve estar em harmonia 
com o objeto, sob pena de perder-se a pesquisa no "mundo das idéias" desvinculada da 
realidade imediata: 

  

As estruturas teóricas de uma ciência historicamente produzidas, se constituem em um 
sistema único e rigoroso de descrição de seu objeto, a partir de uma ótica reducionista, 
simplificam a exposição teórica do objeto, vinculando-o a um corpo de noções que nos 
orientam para a captação de uma significação limitada do objeto do conhecimento. O espectro 
nocional completo surge do labor de complementação das teorias. Esta é precisamente uma 
das funções metodológicas iniciais (WARRAT, 1995, p. 51). 

  

O trabalho científico que pretende complementar as várias teorias que compõem o referencial 
teórico da pesquisa, segundo o texto acima, é parte inicial da metodologia, que deverá 
desenvolver um sistema rigoroso de descrição do objeto. O "olhar" do sujeito conhecedor 
sobre o objeto conhecido, não deve ser limitado pelos obstáculos epistemológicos, mas sim 
direcionado, segundo as teorias, que se complementam. Este "olhar" do sujeito deve ser um 
"olhar científico", o que significa conhecer, no sentido de saber, a teoria do conhecimento. 

É por isso que contextualizar a base teórica no tempo e no espaço, a fim de entender de forma 
correta todos os conceitos, é condição fundamental para o sucesso da etapa de construção do 
objeto e a teoria do conhecimento vem em auxilio nesta árdua tarefa. 

A prática metodológica necessita ser delineada para que produza resultados positivos. 

Cada problema possui uma solução específica, e saber qual o método adequado para se 
alcançar esta solução é o desafio do pesquisador. Não é possível, metodologicamente, juntar 
teorias divergentes e excludentes; pois os conceitos utilizados, só tem sentido dentro das 
teorias que os contém. 

A análise crítica dos vários métodos de investigação, tal como o indutivo, o dedutivo, a 
pesquisa de campo, dentre outros, para que bem se adequem ao objeto conhecido, 
necessariamente, terão que ser estudados. 

Nas lições de Warrat (1995, p. 51), a prática metodológica precisa ser complementada com 
uma razão metodológica; e esta razão é justamente a epistemologia, ou seja, "o lugar onde se 
problematizam os limites da produção metodológica". É no campo da epistemologia que se 
forma o conhecimento acerca do objeto na pesquisa científica. 

Resta claro que, ao falar de epistemologia, para discussão dos procedimentos metodológicos a 
serem utilizados na obtenção do conhecimento em relação ao objeto, estamos frente à 
Epistemologia Interna. Na definição de Gasparoto (2004, p. 14), em seu texto acerca da 
Epistemologia das Ciências Sociais: 

  

A epistemologia interna de uma ciência consiste na análise crítica que se faz dos 
procedimentos que ela utiliza, tendo em vista estabelecer os fundamentos desta disciplina. 
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Enquanto tenta estabelecer uma teoria dos fundamentos desta ciência, a epistemologia interna 
tende a integrar seus resultados no domínio da ciência analisada. 

Analisar, entendendo as insuficiências de cada referencial teórico, captar os conceitos que 
podem servir para explicar ou descrever o objeto em questão e integrar todos esses resultados, 
metodologicamente orientados, é a função da epistemologia interna. O método de objetivação 
da metodologia se traduz pelo esforço na construção elaborada do plano de execução do 
projeto de pesquisa. 

Neste tópico há que se abordar também a questão dos obstáculos epistemológicos; explique-
se: o empirismo, a metafísica e a ideologia se fazem presentes quando o sujeito conhecedor 
define quais métodos de investigação serão escolhidos para a construção e o estudo do objeto. 
Assim, a metafísica está na origem dos obstáculos epistemológicos relativos à epistemologia: 

  

De maneira geral e complexa: a metafísica, fatalmente presente em todas as formas da cultura 
científica, origina dois tipos de obstáculos epistemológicos. Os primeiros representam a 
vertente metafísica da produção metodológica. Existe um mundo de valores e crenças sobre a 
produção de um método que põe limites e marca insuficiências nas práticas metodológicas, 
são seus obstáculos. Eles representam a metafísica da metodologia. Devem ser 
epistemologicamente observados. Estes obstáculos põem o limite à metodologia para que esta, 
por sua vez, possa resolver os obstáculos da produção do conhecimento (WARRAT, 1995, p. 
53). 

  

Quem nos explica a questão é Miaille (1994, p. 81), quando preleciona que, em nossa mente 
pode formar-se um sistema de pensamento que adquire forma metafísica com a oposição entre 
matéria e espírito, assim: o que é próprio ao pensamento científico é manter-se num estado de 
contínua vigilância a fim de desmascarar a tendência que nosso espírito tem de se satisfazer 
com imagens, "verdades" impostas ou propostas pelo nosso sistema ideológico. 

Estas verdades, quando se posicionam entre matéria e espírito, assumem forma metafísica, e 
esta, tal como acima abordado, se constitui num obstáculo à exata determinação do método, 
desvinculando teoria e realidade. 

No campo do direito, as observações acima postas também são válidas, à medida que ele sofre 
influências sociais na determinação de sua normativa. O pensamento do legislador, ao fazer 
uma norma ou do jurista ao estudá-la está revestido de uma ideologia, que muitas vezes pode 
representar um distanciamento da realidade. Todavia, o cientista, o pesquisador, ao produzir 
conhecimento científico na área do direito deve precaver-se de suas "ideologias" assumindo, 
conscientemente, os limites de seus referenciais teóricos, situando-os no tempo e no espaço. 

Assim, a neutralidade científica, que se perfaz nas condições de objetividade; constituem fator 
fundamental ao sujeito epistêmico na delimitação, ou melhor, na construção do objeto na 
pesquisa científica. Goldmann (1970, p. 25-28) elenca dois pontos extremamente relevantes e 
elucidadores e que vêm fechar o assunto, escopo do trabalho proposto: 
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Retomemos somente: 1) a constatação de que todo pensamento histórico ou sociológico sofre 
profundas influências sociais, no mais das vezes, não explícitas para o pesquisador individual, 
influências que ele nunca poderá eliminar mas que, ao contrário, deverá tornar conscientes e 
integrá-las na investigação científica para evitar ou para reduzir sua ação deformante; 2) a 
necessidade, que se torna evidente nessa perspectiva, de um estudo sociológico e psicológico 
das próprias ciências sociais, [...]. 

  

3. CONCLUSÕES 

  

A escolha dos métodos de investigação científica para a determinação objeto a ser construído 
pelo sujeito conhecedor é, sem dúvida, tarefa das mais árduas a ser realizada por aquele 
indivíduo que deseja ser um cientista, seja do direito ou de outra área do conhecimento 
qualquer. 

O fato deste sujeito epistêmico ter quer transpor, de forma eficaz, os obstáculos 
epistemológicos, não só aqueles que dizem respeito aos referenciais teóricos e/ou legislativos, 
mas também àqueles relativos à metodologia a ser empregada no projeto de pesquisa, exige 
um esforço que nem sempre é executado dentro das academias ou dos tribunais. 

Ideologias, conhecimento empírico, não saber por falta meios adequados ou o simples não 
saber envolvendo um desleixo físico e mental podem levar o melhor dos projetos ao 
naufrágio, assim, saber quais caminhos percorrer e precaver-se acerca dos obstáculos a serem 
enfrentados é, no mínimo, uma atitude prudente a ser seguida pelo pesquisador no decorrer da 
construção do objeto e no desenvolvimento da pesquisa propriamente dita, bem como daquele 
que peticiona ou aplica o direito no seio da sociedade. 

Fazendo uso da Teoria do Conhecimento, especialmente da Epistemologia das Ciências 
Sociais, quando fala-se de Direito e de Metodologia da Pesquisa, o sujeito conhecedor irá 
obter um respaldo científico e também técnico que o levará a produção de conhecimentos 
científicos intimamente ligados com a realidade, sem o risco da perda no "mundo das idéias". 

Desta feita, o tempo dispensado no estudo de tais meios, volta recompensado pela qualidade 
da produção científica e técnico-profissional, na impecável postura do pesquisador diante do 
objeto a ser construído e pesquisado.   
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RESUMO 
Neste trabalho pretende-se problematizar as práticas pedagógicas tradicionais do ensino 
jurídico a partir da seguinte premissa: a maneira pela qual os professores apresentam o 
universo profissional do Direito a seus alunos contribui para a cristalização uma hierarquia 
mais ou menos implícita e fluída entre as áreas de conhecimento normalmente estudadas. E 
essa hierarquia não é necessariamente fruto de uma avaliação objetiva da importância de cada 
uma das áreas estudadas. É, antes, resultado de valores reproduzidos insensivelmente nas 
práticas pedagógicas. A partir dessa consideração, aborda-se a estrutura e a dinâmica da 
disputa por legitimidade entre saberes e setores acadêmicos nas faculdades que oferecem o 
curso de Direito a partir da obra do sociólogo francês Pierre Bourdieu. O objetivo é de 
mostrar que valores presentes no habitus profissional do Direito podem obstar uma 
reavaliação crítica do ensino jurídico e prejudicar sua humanização e sua aproximação dos 
problemas sociais da realidade brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; PIERRE 
BOURDIEU 
 
ABSTRACT 
This article raises a hypothesis about the pedagogic practices of the study of law in Brazilian 
law schools: the way the teachers shows the professional universe of law careers to the 
students contributes for the formation of an hierarchy of fields of knowledge during the law 
course. This hierarchy does not appear as a result of an objective evaluation of the importance 
of each field, but as a result of values reproduced in law classes, without being seen clearly. 
From this considerations, this work studies the structure and the dynamic of the struggle for 
legitimacy of the different academic fields using as reference the works of the French 
sociologist Pierre Bourdieu. The main aim is to show that values that are in the professional 
habitus of those who works with the law may be prejudicial for a critical evaluation of the law 
teaching and for the efforts for its humanization in the context of the Brazilian reality. 
KEYWORDS: LAW STUDY; PEDAGOGIC PRACTICES; PIERRE BOURDIEU 
 
 

 1 INTRODUÇÃO 
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     A escola, em seu papel de provedora de educação formal, revela-se um dos principais 
meios de que o Estado dispõe para a promoção de habilidades e para a imposição de 
categorias de pensamento específicas nos indivíduos. Isso sugere a força da influência que ele 
exerce na determinação e na homogeneização de pressupostos lógicos e morais dos 
indivíduos. As práticas pedagógicas, por sua vez, são instrumentos por excelência do 
exercício desse poder estatal, visto que elas impõem a supressão ou estímulo de hábitos e 
instintos que gradualmente tornam-se espontâneos e naturais no comportamento individual. 

     Assim, a simples possibilidade de o Estado poder interferir diretamente no sentido geral da 
formação escolar e acadêmica revela a extensão de seu poder em influenciar decisivamente os 
núcleos cognitivos das representações individuais do mundo[3]. E isso aponta para o poder de 
que são dotados os agentes imbuídos de competência para estabelecer políticas públicas 
educacionais; poder este que indica uma preponderância do capital estatal sobre qualquer 
outro tipo de capital social[4]. Embora essa presença do Estado seja determinante na 
formação das personalidades, ela não pode ser encarada apenas a partir da atuação das pessoas 
e dos órgãos responsáveis pela definição de políticas públicas educacionais. 

     Não obstante haja um contínuo esforço político e intelectual de adequação da educação, e 
em especial, do ensino jurídico, aos problemas do contemporâneo Estado brasileiro e seu 
modelo democrático ainda incipiente, sabe-se que há um hiato entre o saber difundido hoje 
nas faculdades (tanto em seus aspectos curriculares quanto em suas características 
socializantes) e os problemas jurídicos postos por novas práticas sociais ou por novas 
maneiras de se perceber problemas antigos. Neste cenário, as práticas pedagógicas e modelos 
de ensino tradicionais encontram cada vez menos respaldo para justificarem sua utilização. O 
diagnóstico de Lourival Vilanova a respeito das escolas jurídicas brasileiras do século XIX 
que "ensinavam o saber consagrado, sem incorporar dentro de si próprias a tarefa de ampliar a 
ciência feita"[5] permanece em diversos aspectos e se soma à constatação de Luis 
Alberto Warat de que "o saber tradicional do Direito mostra suas fantasias perfeitas na 
cumplicidade cega de uma linguagem sem ousadias, enganosamente cristalina, que 
escamoteia a presença subterrânea de uma 'tecnologia da alienação'"[6]. 

     O principal indicativo dessa inadequação está nas dificuldades que envolvem 
a implementação efetiva da Resolução nº 9/2004 da Câmara de Ensino Superior (CES) do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) - que estabelece novas diretrizes para o ensino 
jurídico - nas Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam o curso de Direito. O 
principal esforço das IES para o cumprimento dessa resolução tem sido a tentativa de 
adequação das grades curriculares aos termos desse documento. 

     No entanto, a criação de novas disciplinas e a modificação dos nomes de algumas já 
existentes não tem se verificado um meio eficiente de promoção dos valores sugeridos pela 
resolução. Isso, por si só, revela que enquanto a atenção dessas instituições não se voltar para 
o que acontece dentro de sala de aula, ou seja, para as práticas pedagógicas e para os valores 
que as permeiam, é pouco provável que se caminhe em direção a um ensino jurídico mais 
próximo dos problemas sociais e jurídicos que os profissionais do Direito devem resolver. 

     Desse modo, só é possível buscar soluções para esse estado crítico do ensino jurídico se 
forem consideradas, além das propostas de política pública para o ensino jurídico, 
características do próprio ensino cotidiano. Este trabalho parte desse pressuposto e pretende 
mostrar a articulação da defasagem entre o discurso educacional e as práticas pedagógicas 
efetivas como um processo determinado, de um lado, por estruturas instituídas de ensino e, 
de outro, pela subjetividade dos seus agentes (professores, educadores etc.). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9039



     Sustenta-se, a partir disso, a hipótese de que o modo como os professores representam o 
universo profissional do Direito em sala de aula forma implicitamente uma hierarquia mais ou 
menos fluída entre as áreas de conhecimento estudadas. E essa hierarquia difusa, guiada por 
um critério ambíguo de relevância, desempenha um papel importante na formação do 
estudante, uma vez que indica para ele quais são os saberes que devem ser prezados na prática 
profissional. É necessário, portanto, mostrar a estrutura e a dinâmica dessas relações de 
disputa entre setores acadêmicos e explicitar os valores as que sustentam. 

     Essa tarefa será realizada em três etapas, utilizando-se como ponto de partida o trabalho do 
sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002). A partir desse marco teórico, pretende-se, na 
próxima seção, justificar os pressupostos mais essenciais em que este trabalho se funda ao 
demonstrar a centralidade das práticas acadêmicas nos rumos do ensino jurídico. Pretende-se 
colocar em foco essas práticas para que se perceba que a incorporação efetiva de um perfil de 
currículo democrático e humanista, como o da Resolução 9/2004 do CNE, depende 
fortemente das atividades desenvolvidas dentro das salas de aula. 

     Na seção seguinte tratar-se-á da estrutura da disputa pela definição do saber legítimo no 
campo acadêmico do direito e da pressão que a disputa por capital estatal no campo jurídico 
exerce sobre ela, uma vez que as disputas no campo acadêmico são parcelas das disputas 
travadas no grande campo jurídico. Para isso, serão introduzidos alguns conceitos teóricos 
deBourdieu, que explicam os mecanismos que dão forma a essas disputas. 

     Na quarta seção, com o objetivo de demonstrar como se constitui a dinâmica das relações 
de poder e da definição dos saberes tidos como legítimos no ambiente acadêmico do Direito, 
serão apresentados os principais valores que contribuem para a preponderância de 
um habitus acadêmico distante das necessidades do ensino jurídico atual. Apenas com o 
conhecimento desses valores pode-se vislumbrar uma saída para se romper o atual estado da 
questão e aproximar o ensino jurídico dos problemas urgentes a que deve responder. 

  

  

  

2 O PAPEL DAS CONFIGURAÇÕES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO 
JURÍDICO 

  

  

     As práticas de ensino adotadas e tidas como válidas pela opinião corrente dos profissionais 
do direito que atuam como professores - assim como em qualquer outro campo de 
conhecimento - têm a inegável realidade de serem construídas sociohistoricamente. Os 
métodos de ensino que esses profissionais utilizam, seja porque acreditam serem os mais 
adequados para o pleno desenvolvimento das habilidades necessárias ao exercício de 
profissões jurídicas, seja porque que eles simplesmente os reproduzem por os terem 
observado na prática de seus próprios professores, são, no limite, produtos de um longo 
trabalho de codificação e normalização difuso que tem como principal propulsor o 
Estado.[7] Não são, portanto, naturais, lógicos ou evidentes neles mesmos. São, antes, 
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configurações de opções impostas, aplicadas, adaptadas e sedimentadas, conflituosamente ou 
não, com inúmeras variações no decorrer do tempo. 

     Em toda prática pedagógica há, ainda, uma imposição implícita e insensível de uma série 
de pressupostos, de categorias de pensamento pré-construídas, que indicam as configurações 
da realidade sobre as quais ela se funda e se estrutura. Essas categorias de pensamento, que 
estão na base das representações dos educadores, determinam o modo de ação deles - por 
manifestarem o que eles têm para si como lógico e moralmente correto[8] - e são utilizadas 
por eles de maneira espontânea nas coisas do mundo. São, portanto, exercitadas e transmitidas 
através do cotidiano da docência. Podem ser distinguidos, desse modo, dois aspectos 
fundamentais de toda prática pedagógica: um institucional, que diz respeito aos parâmetros 
objetivos fixados por políticas educacionais através dos quais se pretende nortear uma área 
educacional, e um outro que diz respeito à subjetividade do educador, ou aos modos pelos 
quais aquelas diretrizes institucionais se convertem nos discursos dos educadores. 

     De fato, toda atividade educacional é organizada em vista de interesses determinados por 
políticas educacionais. Porém apenas a observação dos planos normativos que foram traçados 
não é suficiente para que se compreenda que ordens de fatores influenciam as diversas 
práticas acadêmicas. Assim, toda prática pedagógica aparece como um último elo na 
realização do sentido geral que o professor, a instituição educacional e políticas públicas 
educacionais estabelecem à formação dos estudantes que a ela são submetidos. 

     Desse modo, as práticas acadêmicas podem ser vistas como fatores determinantes do 
sucesso ou do fracasso de políticas públicas educacionais, na medida em que é nelas que se 
pode avaliar o grau de penetração da formação que se pretende inculcar através de qualquer 
projeto político.  Portanto, deve-se ter em conta, ao lado do aspecto institucional, que toda 
atividade pedagógica se desenvolve a partir da ação de professores, que foram submetidos a 
processos educacionais distintos dentro de suas áreas de especificidade. 

     Essa afirmação é de fundamental importância para se determinar a medida de aproximação 
entre os objetivos estabelecidos pelas políticas educacionais e seus resultados. Se, nas práticas 
acadêmicas, o perfil cognitivo dos professores é exposto aos alunos e os influencia através dos 
modos de transmissão e de consagração do conhecimento que aqueles adotam, qualquer 
proposta de política educacional pode esbarrar em obstáculos intransponíveis se 
não forem considerados o próprio perfil profissional dos professores e modo como suas 
práticas acadêmicas efetivamente ocorrem. 

     Essa asserção pode ser confirmada através de uma análise da última diretriz curricular para 
a graduação dos cursos de direito em âmbito nacional, que é a resolução 9/2004 da Câmara de 
Ensino Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) do Ministério de Educação 
e Cultura (MEC). Em seu artigo 3º, a resolução dispõe como deveres ao curso de direito 

  

assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, 
capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma 
postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem 
autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da 
justiça e do desenvolvimento da cidadania. 
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     Isso deve ser feito através da disposição da grade curricular do curso em função da 
articulação entre três eixos de formação (artigo 5º): eixo fundamental, que pretende 
estabelecer relações entre o direito e "outras áreas do saber" (inciso I); eixo profissional, que 
corresponde às tradicionais disciplinas sobre os ramos do direito (inciso II), 

  

abrangendo, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as 
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados 
sistematicamente e contextualiza segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às 
mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais; 

  

e, por fim, o eixo de formação prática, que busca integrar o conteúdo aprendido nos demais 
eixos com atividades jurídicas práticas (inciso III). 

     A questão fundamental para se avaliar a capacidade performativa dessa resolução é a de 
saber se é possível que uma IES, ao adotar as alterações curriculares propostas, poderá 
encontrar-se em condições de oferecer aos estudantes a série de elementos que a resolução 
sugere como necessários aos perfis profissionais deles. Ao se observar que a mudança nos 
perfis acadêmicos e profissionais de alunos submetidos a essa nova proposta curricular foi 
praticamente inexistente em relação aos alunos que estudaram sob diretrizes curriculares 
anteriores, reforça-se o argumento de que não basta apenas adotar os aspectos formais (como 
simples modificação da grade curricular) de uma política pública para eliminar 
um statusindesejado ou implantar um status desejado no ambiente acadêmico. 

     E se existe algum tipo de resistência nos estudantes em relação à implementação de uma 
proposta curricular amplamente aceita como benéfica, é necessário considerar quais podem 
ser as possíveis causas do problema, para que se possa superá-lo. Neste trabalho, que 
posiciona as práticas docentes no centro do problema, avalia-se a seguinte hipótese: a 
percepção do professor sobre o universo profissional da área em que atua é transmitida 
(implícita ou explicitamente) em seu discurso de sala de aula e a partir dele forma-se no 
ideário do estudante uma hierarquia difusa e informal sobre os saberes efetivamente 
necessários para essa atividade profissional. 

     Considera-se que a postura dos professores das disciplinas do eixo profissional (direito 
civil, penal, constitucional etc.) e do eixo de formação prática (serviço de assistência 
judiciária, laboratório de prática jurídica), que são os mais ligados às futuras atividades que os 
alunos irão desempenhar depois de formados, contribuem para uma desvalorização implícita 
das disciplinas do eixo de formação fundamental (filosofia, disciplinas ligadas às ciências 
sociais etc.)[9]. 

Isso não ocorre porque os professores daquelas disciplinas necessariamente considerem estas 
desnecessárias. Inclusive, são frequentes discursos - especialmente nas aulas inaugurais dos 
cursos daqueles professores - que propugnam por abordagens interdisciplinares dos ramos do 
direito. No entanto, as aulas, que raramente desfazem-se do formato expositivo, fixam-se nas 
tradicionais análises de leis, jurisprudência e obras doutrinárias que as comentam. 

     Assim, embora não haja desvalorização explícita das disciplinas do eixo de formação 
fundamental, elas são implicitamente postas como conhecimento prescindível, complementar 
ou meramente "propedêutico"[10]. Resta a impressão de que é possível aprender as 
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disciplinas ligadas à prática profissional prescindindo-se do saber das disciplinas do eixo de 
formação fundamental. E a própria divisão curricular agrava este quadro. Há um embaraço 
visível entre os professores em "invadir" a área de atuação de outra disciplina. Inclusive, 
quando a incursão do discurso professoral em áreas diferentes de sua especificidade não pode 
ser evitada, é geralmente marcada por pedidos de licença, de desculpas e por menções 
respeitosas. A seguir, pretende-se justificar a hipótese apresentada através do aparato 
conceitual de Pierre Bourdieu e com a concomitante apresentação da estrutura das relações de 
poder entre áreas de conhecimento no campo acadêmico do direito. 

  

  

3 A ESTRUTURA DAS RELAÇÕES DE PODER ENTRE SABERES NO CAMPO 
ACADÊMICO DO DIREITO 

  

  

     Antes de expor a dinâmica da formação de um critério de relevância entre saberes no 
campo acadêmico do Direito, é necessário aclarar o referencial teórico e os conceitos que 
serão utilizados, de modo a mostrar qual é a estrutura de fundo que ampara essa dinâmica. Os 
conceitos-chave na obra de Bourdieu que descrevem o processo educacional do direito são os 
de "campo" ("campo jurídico" e "campo acadêmico", especialmente), "habitus" e "capital 
simbólico" (com suas principais ramificações: cultural e social). 

     É importante notar que todos estes conceitos não têm definição unívoca na obra 
de Bourdieu, sendo abordados em seus diversos textos a partir de diferentes perspectivas. Isso 
aponta para uma característica importante de sua obra, qual seja, a existência de uma 
discussão epistemológica sempre aberta a respeito dos pressupostos teóricos de suas 
pesquisas. E, embora essa peculiaridade exija que a análise dos conceitos seja mais cuidadosa, 
uma vez que obriga o cotejamento de vários textos, há a vantagem de se evitar um excessivo 
hermetismo deles em relação aos diversos objetos de pesquisa tomados pelo autor. 

  

  

3.1 CAMPO JURÍDICO E CAMPO ACADÊMICO 

  

  

     A primeira tentativa rigorosa que Bourdieu empreendeu para explicar o sua noção de 
"campo"[11] aparece em seu texto "Uma interpretação da teoria da religião de Max Weber", 
de 1971[12]. Nele, a preocupação de Bourdieu é de tentar resolver um paradoxo que ele 
atribui à teoria da religião de Max Weber em sua tentativa de observar as intenções dos 
agentes com consideração a seus sentidos históricos, com o cuidado de não cair em uma 
completa imobilização da vontade individual através das forças históricas. Segundo Bourdieu, 
Weber, ao fazer isso, acabou por atribuir um papel excessivamente livre de pressões ou 
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condicionamentos aos agentes carismáticos (sacerdotes, em especial). Bourdieu aponta para o 
fato de que este deslize da análise weberiana em direção ao interacionismo acontece 

  

porque, ao que tudo indica, os instrumentos de pensamente de que dispunha Max Weber 
dificultavam a tomada de consciência completa e sistemática dos princípios que adotava (ao 
menos de modo intermitente) em sua investigação e que, por isso, não podiam tornar-se o 
objeto de uma ordenação metódica e sistemática.[13] 

  

     É com o objetivo de superar essas dificuldades instrumentais de vinculação da análise com 
os princípios de que ela parte que Bourdieu propõe o conceito de "campo religioso" como 
meio de "subordinar a análise da lógica das interações que podem se estabelecer entre 
agentes diretamente defrontados" à "estrutura das relações objetivas entre as posições que 
[estes agentes] ocupam" no campo[14]. O campo religioso aparece, assim, como "estrutura 
que determina a forma que podem tomar" as interações dos agentes defrontados "e a 
representação de que delas possam ter"[15]. E disso pode-se extrair a noção de campo como 
estrutura de relações objetivas que permeiam as interações entre agentes. As disposições e 
reações dos agentes são influenciadas pelo campo e também o estruturam, de modo que o 
campo impõe-se como construção cultural que impõe condições objetivas à ação[16]. 

     Neste trabalho, as noções mais específicas de campo que serão utilizadas são as de "campo 
jurídico", para tratar das relações e disputas entre graduados em direito em sua atuação 
profissional, e de "campo acadêmico", para tratar das relações e disputas entre professores e 
estudantes dentro de um ambiente acadêmico. Campo jurídico, conforme Bourdieu, é 

  

o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa 
distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos de competência 
ao mesmo tempo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida 
de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que 
consagram a visão legítima, justa, do mundo social.[17] 

  

     Quanto ao campo acadêmico, utiliza-se aqui uma definição de Paulo Grabriel Hilu da 
Rocha Pinto, que tem forte inspiração bourdieuniana: "definimos 'campo acadêmico' como 
um campo de disputas entre indivíduos, subgrupos e grupos reunidos em áreas de 
conhecimento, e instituições científicas e pedagógicas, pelo poder de estabelecer e definir o 
conhecimento legítimo"[18]. A partir dessas disputas pelo saber legítimo pode-se pensar na 
prevalência de determinadas disciplinas sobre outras no campo acadêmico do direito através 
de uma dinâmica própria a esse campo: 

  

Pelo fato de que o campo cultural transforma-se por reestruturações sucessivas e não através 
de revoluções radicais, alguns temas são levados a primeiro plano enquanto outros são 
relegados semserem completamente abolidos, o que assegura a continuidade da comunicação 
entre as gerações intelectuais.[19] 
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3.2 A PRESSÃO DO HABITUS DO CAMPO JURÍDICO SOBRE O CAMPO ACADÊMICO 

  

  

     Esta primazia de determinados saberes, mais do que assegurar a comunicação, pode servir 
como elemento fundamental da reprodução da exclusão de outros saberes, uma vez que a 
cultura dominante fornece um conjunto homogêneo de esquemas de representação da própria 
atividade exercida no campo; esquemas estes que se convertem em hábitos de 
pensamento.Bourdieu percebe, assim, que além de fornecer uma base comum de 
comunicação, os automatismos verbais de uma cultura - que, como aqui se sustenta, podem 
estar presentes no discurso professoral - reforçam a distinção entre diferentes saberes e 
tendem a, implicitamente, naturalizar uma percepção de mundo constituída difusamente: 

  

Os automatismos verbais e os hábitos de pensamento têm por função sustentar o pensamento, 
mas também podem, nos momentos de "baixa tensão" intelectual, dispensar de pensar. 
Embora devam auxiliar a dominar o real com poucos gastos, podem também encorajar aos 
que a eles recorrem para fazer economia da referência ao real.[20] 

  

            Esses esquemas fundamentais - que quando internalizados pelo agente determinam 
disposições cognitivas ou princípios de seleção quanto à obtenção posterior de outros 
esquemas[21] - antecedem a noção de habitus, que corresponde a algo que atribui significação 
ao campo. A expressão habitus corresponde a uma reutilização do termo 
grego hexis(disposição)[22], de grande relevância na obra de Aristóteles, e que Tomás de 
Aquino traduziu, no latim, para habitus, pretendendo se referir a ações reiteradas de mesma 
espécie. 

     Bourdieu procura, com essa expressão, evitar a redução do agente a suporte da estrutura 
objetiva (o que afirma ter acontecido com o estruturalismo), sem cair na noção de sujeito livre 
de condicionamentos, característica da filosofia da consciência[23]. Assim, uma definição 
de habitus utilizada por Bourdieu é a de 

  

Sistemas de disposições duráveis e transponíveis a outros contextos, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, como princípios de geração e 
estruturação de práticas e representações que podem ser objetivamente "reguladas" e 
"regulares" sem ser de modo algum o produto de obediência a regras, adaptados a seus 
objetivos sem pressupor que haja um anseio a fins ou que haja um expresso domínio das 
operações necessárias para atingi-los, e, sendo tudo isso, coletivamente orquestrados sem 
serem produtos da ação orquestrada de um condutor.[24] 

  

Ela implica a consideração de que o habitus é 
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adquirido implícita ou explicitamente [e] funciona como um sistema de esquemas gerativos 
[...] É uma espécie de máquina transformadora que nos conduz a 'reproduzir' as condições 
sociais de nossa própria produção, mas de uma maneira relativamente imprevisível[25]. 

  

     A formação do habitus dentro de um campo envolve, portanto, um processo de 
aprendizagem nem sempre explícito em que o indivíduo, ao incorporar regras formadoras de 
disposições de comportamento, converte-as em suas disposições de ação, reproduzidas 
automaticamente, independentemente de regras explícitas. O habitus toma, assim, feição de 
um senso prático do que deve ser feito nas circunstâncias dadas. Conforme uma analogia do 
próprio Bourdieu, é "o que chamamos, no esporte, o senso do jogo, arte de antecipar o futuro 
do jogo inscrito, em esboço, no estado atual do jogo" [26]. 

            Bourdieu considera a escola um campo por excelência 
de inculcação do habitus profissional. A grande força dela nesta direção reside não tanto nos 
"esquemas particulares" que os indivíduos efetivamente reproduzem, mas na sua forte 
sugestão à internalização de uma "disposição geral geradora de esquemas particulares", 
constituintes do habitus[27]. Assim, é evidente que o campo acadêmico do direito, em sua 
disputa pelo saber jurídico legítimo, sugere a prevalência de determinadas disciplinas sobre 
outras, formando uma disposição geral de compreensão do universo do direito na medida em 
que uma hierarquia entre essas disciplinas impõe-se como natural. Dessa maneira, esse campo 
aponta para uma forte sugestão do que o estudante deve considerar importante em sua 
formação, como preparação à sua futura atuação profissional. 

     Mas esse processo de formação de categorias de pensamento, de homogeneização de 
pressupostos lógicos e morais, que ocorre no campo acadêmico é apenas reflexo de uma 
disputa que se trava em um grande campo, que tem influência decisiva sobre ele: o campo 
jurídico. Se neste campo maior há concorrência pela exclusividade do ato de dizer o direito, 
que é atribuída a uma capacidade reconhecida no profissional de direito de interpretar textos 
legais, a passagem pela faculdade - logo, a sujeição ao campo acadêmico por um período de 
tempo - torna-se um elemento fundamental para se reunir um conjunto de atributos 
necessários para se ingressar no campo jurídico. 

  

  

3.3 O CAPITAL SIMBÓLICO E AS CONDIÇÕES DE INGRESSO NO CAMPO 
JURÍDICO 

  

  

     Esse conjunto de atributos adquiridos em um campo determinado corresponde ao 
que Bourdieu denomina, de maneira ampla, de "capital simbólico" e, de modo específico, 
"capital cultural" e "social". Antes de explicar o significado destas expressões, cabe 
considerar que a necessidade da aquisição de certas formas de capital que só podem ser 
obtidas no campo acadêmico (ou seja, no ambiente universitário) para se ingressar no campo 
jurídico demonstra que existe uma pressão bilateral entre os dois campos. O campo 
acadêmico fornece o capital indispensável ao ingresso no campo jurídico - o diploma de 
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bacharel[28] - sob a condição de expor o estudante a um habitus que subjaz às práticas desse 
campo, que, como visto, não é necessariamente ensinado e nem incorporado de modo 
explícito. E, por outro lado, o campo jurídico impõe como condição necessária ao ingresso 
nele a passagem pelo campo acadêmico do direito precisamente porque a aquisição do capital 
necessário ao exercício profissional[29] exige envolvimento com um ambiente que possa ter 
um forte poder de sugestão do habitusprofissional. 

     Mesmo que esse jogo de aquisições não ocorra sempre de maneira expressa, ainda assim é 
possível perceber que a formação de um perfil de profissional homogêneo é um meio de 
manter as disputas dentro do campo limitadas pelo respeito a uma série de formalidades que 
contribuem para manter o corpo profissional coeso. Embora haja disputas de interpretações e 
de pontos de vista, elas reforçam a relevância das profissões jurídicas na organização estatal e 
seu prestígio em relação a outros campos profissionais. Isso ocorre porque toda disputa no 
campo jurídico, circunscrita a uma série de rituais altamente formalizados, reforça, no fundo, 
as próprias condições objetivas do campo. 

     Como já se fez referência, a ascensão individual de um campo a outro exige a aquisição de 
determinadas espécies de capital. Ao mesmo tempo em que é reconhecido, o poder simbólico 
exercido no campo estende-se a um ponto tal que exige a apropriação de determinadas 
características reconhecidas e benquistas pelos indivíduos que fazem parte do campo. O 
capital só tem valor, portanto, se puder ser reconhecido pelas categorias de percepção dos 
indivíduos no campo. Disso é possível extrair uma definição de capital simbólico: 

  

O capital simbólico é uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital, físico, 
econômico, cultural, social) percebida pelos agentes sociais cujas categorias de percepção são 
tais que eles podem entendê-las (percebê-las) e reconhecê-las, atribuindo-lhes valor.[30] 

  

     Assim, para um indivíduo ingressar no campo profissional das carreiras jurídicas de maior 
destaque, não basta apenas possuir o título de bacharel ou estar inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB); é necessária a aquisição de uma série de características que o 
colocam em melhor condição conforme o reconhecimento e o valor que o grupo atribui a elas. 

     Para tornar a compreensão dessas características mais clara, é possível derivar da definição 
de capital simbólico tipos mais específicos de capital. Aqui serão utilizadas principalmente as 
noções de "capital cultural" e "capital social", que devem, portanto, ser explicadas. O capital 
cultural "refere-se a atributos lingüísticos, estilísticos e conhecimentos que podem aumentar a 
posição de alguém no campo cultural" [31], objetivados como bens culturais, cuja aquisição 
ocorre através de um processo de socialização e acumulação com o investimento em 
educação[32]. De outro lado, o "capital social compreende os recursos atuais ou potenciais 
que indivíduos podem mobilizar através da associação em organizações e redes sociais"; 
recursos estes que podem ter sido adquiridos em diferentes campos sociais[33]. 

     Não é difícil constatar que o exercício de profissões jurídicas envolve a aquisição dessas 
espécies de capital. A prática da advocacia, por exemplo, exige que o profissional esteja em 
condições de utilizar um vocabulário específico, próprio do direito, que, para além de termos 
técnicos, envolve expressões tipicamente utilizadas na área[34], que somente podem ser 
aprendidas através do contato com ambientes forenses e com um aprendizado de seus 
particulares modus operandi. Assim, é necessário reter um capital cultural específico, 
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adquirido, principalmente, nos estágios que devem ser realizados durante a graduação em 
direito. Além disso, a prática forense exige que o advogado adquira o chamado "traquejo" 
necessário para conseguir informações, documentos e, às vezes, até privilégios em balcões de 
cartórios em fóruns, tribunais e diversas repartições públicas. Essa espécie de capital social só 
pode ser adquirida com a socialização nesses ambientes. Ele possibilita uma percepção do que 
é realmente necessário para se conseguir os serviços pretendidos[35]. 

     Para se demonstrar a importância dos campos jurídico e acadêmico na definição das 
práticas acadêmicas durante a graduação em direito - e também para mostrar que estas não 
devem suas configurações ao acaso - pretende-se evidenciar na próxima seção a influência das 
disputas nesses campos para a definição das práticas acadêmicas e dos discursos professorais. 

  

  

4 A DINÂMICA DA DISPUTA PELA DEFINIÇÃO DOS SABERES RELEVANTES 
NO CAMPO ACADÊMICO DO DIREITO 

  

  

     Como visto, os professores são portadores de noções já constituídas e também 
constituintes do campo profissional do direito. Para que se possa descrever essas noções, a 
observação de seus discursos deve abarcar seus aspectos simbólicos, transcendendo apenas a 
observação da fala. A consideração dos gestos, atitudes, valores e outros elementos mais 
difusos, dificilmente detectáveis em pesquisas quantitativas, é essencial para se vislumbrar o 
problema com maior clareza. 

     E cabe considerar que posicionar a pesquisa em torno desses elementos mais sutis não 
significa incorrer em menor grau de precisão na tentativa de se apreender o fenômeno 
estudado. Como escreveu Norbert Elias, não apenas a utilização de símbolos verbais pode 
produzir resultados tão fidedignos quanto a utilização da mensuração estatística, como 
também pode ocorrer que análises quantitativas não sirvam como meios significativos para a 
apreensão de configurações sociais[36]. Segundo esse sociólogo, isso aponta para o fato mais 
essencial "de que os dados sociais podem ser sociologicamente significativos sem ter 
significação estatística e podem ser estatisticamente significativos sem ter significação 
sociológica"[37]. 

     De qualquer maneira, reconhece-se de antemão que não é possível, pelas limitações deste 
trabalho, demonstrar como o processo de introjeção das categorias de pensamento nos 
indivíduos submetidos ao processo educacional funciona, de modo a abarcar a totalidade do 
processo pedagógico. A ênfase aqui, muito mais restrita, recai na indicação dos valores que 
tradicionalmente permeiam as práticas acadêmicas, que podem operar como constituintes 
do habitus inculcado aos estudantes. Isso é feito neste trabalho sem qualquer intenção de se 
estruturar um perfil definitivo do discurso profissional do direito; o que, no entanto, não 
suplanta a validade conjectural da pesquisa. 

     A relação do acadêmico com seus professores é seu primeiro contato com uma 
socialização no campo jurídico. Dela se segue uma forte inclinação de alinhamento do perfil 
do estudante com o perfil profissional típico do direito. Isso porque se assume que para fazer 
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parte do mundo do direito é necessário tornar-se um profissional do direito. Toda uma série de 
elementos simbólicos verbais e não-verbais, de preferências e gostos deve ser assimilada para 
que o neófito possa se comunicar com outros indivíduos nesse universo. Tem-se, assim, uma 
primeira manifestação da força homogeneizante do habitus. 

     Mas este argumento pode parecer suspeito se se levar em conta que em cada área do direito 
há um perfil típico de professores. Há um perfil típico nos eixos profissional e prático (em que 
professores geralmente estão ligados a uma atuação no campo profissional jurídico) que é 
diferente do perfil típico dos professores do eixo fundamental (que geralmente não atuam em 
profissões ligadas diretamente à atuação judicial). Enquanto aqueles discutem aspectos 
técnicos da atuação profissional, estes geralmente estão mais preocupados com outras 
perspectivas de percepção do fenômeno jurídico. Além disso, há, também, dentro de cada um 
desses eixos, um perfil típico dos professores de diversas áreas (entre "direito civil" e 
"direito penal", costumeiramente diferentes, por exemplo) e formas diferentes através das 
quais eles entendem as atividades uns dos outros. 

     A concorrência entre esses perfis pode se elevar a um grau tão extremado que entre 
professores da mesma disciplina pode haver orientações dogmáticas diversas. Configura-se, 
assim, uma disputa pela visão legítima do direito, que é desde o início da graduação exposta 
aos estudantes de modo indireto. 

     Ora, como seria possível afirmar, então, que há um habitus típico do profissional do direito 
neste ambiente altamente competitivo? A resposta oferecida aqui é a de que essa concorrência 
não representa um problema real de fragilização da representação característica dos juristas 
sobre seu campo profissional. Isso porque a concorrência entre visões diferentes, no fundo, 
reforça rituais típicos de tratamento das divergências. E estes rituais são orientados por 
valores tão reverenciados pelos profissionais do direito que não podem ser abandonados sem 
risco de se colocar em crise as representações mais essenciais sobre a atividade profissional 
desses indivíduos. 

     A posição histórica das profissões jurídicas no Brasil aponta para a formação, no campo 
jurídico, de disputas internas, pela definição da interpretação legítima de textos legais, e 
disputas externas, pela relevância da posição social e estatal das profissões jurídicas. A série 
de disputas internas sobre a representação oficial da classe, ao invés de abalar a coesão do 
campo, acaba por reforçar sua posição em relação a demais campos profissionais e sua 
posição no campo estatal. 

     Em outras palavras, as tensões internas do campo jurídico geram uma relativa fluidez 
do habitus característico a cada carreira jurídica. Mas a questão fundamental à preservação de 
um espírito de classe é a adesão dos profissionais do direito a determinados valores do 
discurso professoral, o que significa que embora o habitus seja mutável, há nele uma espécie 
de núcleo rígido. 

     Desse modo, a distinção entre saberes, responsável pela formação de uma hierarquia 
informal entre áreas do direito através de um critério de relevância, projeta externamente a 
relevância do campo jurídico em relação a outros saberes e também funciona como um fator 
de coesão de classe. De todo modo, a competição dentro do campo persiste e é fruto de 
disputa entre setores acadêmicos formados por identidades profissionais e acadêmicas 
distintas. De acordo com Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto, essas diferentes identidades 
"servem para os alunos e professores classificarem a si próprios e aos outros, em forte 
concorrência pelo monopólio da definição da área de saber na qual o curso se insere" [38]. 
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O campo acadêmico, em que essas disputas têm lugar - com o objetivo de definir qual deve 
ser o conhecimento legítimo -, marca o estabelecimento de uma visão dominante do 
conhecimento como a forma natural de se percebê-lo. Segundo Rocha Pinto, "o apagamento" 
deste "arbitrário simbólico, presente na hierarquia das identidades acadêmicas", através de sua 
naturalização, "permite que sua inculcação nos alunos se dê pela própria expectativa em 
'avançar' no curso, deixando para trás os estágios mais distantes da realidade 'profissional' 
que, afinal, é o objetivo da sua presença na universidade"[39]. As disciplinas mais ligadas aos 
ramos do direito têm a vantagem de parecer, de imediato, mais relacionadas à prática do 
profissional em direito. E as práticas acadêmicas de seus professores, embora na maioria dos 
casos não seja de desprezo pelas disciplinas do eixo fundamental, sugerem muito fortemente 
que o conhecimento destas disciplinas, conquanto potencialmente útil, é absolutamente 
prescindível na atividade profissional. 

     Esse discurso acadêmico dominante, tanto no campo jurídico quanto no campo acadêmico, 
impõe uma representação do "universo do direito" como um campo relativamente 
independente de pressões externas. Os elementos que se pretende captar no discurso 
professoral são precisamente os valores que Pierre Bourdieu aponta como característicos ao 
corpo profissional do direito: o desenvolvimento de uma posição de neutralidade política, de 
universalidade da justiça e usos lingüísticos distantes e até opostos do uso cotidiano do 
idioma. 

     Embora esses elementos tenham sido extraídos do campo jurídico francês, também são 
presentes no Brasil. Maria da Gloria Bonelli demonstrou que a habilidade particular da 
ideologia profissional do direito no Brasil durante o século XX foi a de "distinguir-se dos 
interesses particulares que caracterizam a política cotidiana, construindo um ideário voltado 
para o conhecimento especializado e para valores reconhecidos como universais"[40]. 
Assim, a universalidade da justiça, primada nas justificativas a respeito da atuação 
profissional; a neutralidade e o não envolvimento políticos, que manteriam a independência 
da atuação dos profissionais e contribuiriam para se atingir, em uma sentença, algo parecido 
com uma idéia de justiça universal; e o uso de um vocabulário técnico - específico, 
distante dos usos comuns do idioma, que contribuiria para alimentar a imparcialidade do 
discurso jurídico - são valores característicos do discurso profissional do direito brasileiro, 
embora não necessariamente manifestem a realidade profissional que esse discurso 
justifica. Sérgio Adorno, em um estudo clássico sobre o ensino jurídico brasileiro no século 
XX chega a constatações muito próximas: 

  

O ensino jurídico no império teria se caracterizado por uma visão lógica e harmônica do 
Direito, por uma cultura abertamente desinteressada, por uma percepção ingênua da realidade 
social, por uma concepção de mundo voltada para a perpetuação das estruturas de poder 
vigentes [...]. Enfim, a natureza essencialmente conservadora do ensino jurídico, na sociedade 
brasileira, situou as faculdades de Direito como instituições encarregadas de promover a 
sistematização e integração da ideologia jurídico-política do Estado Nacional, vale dizer, do 
liberalismo.[41] 

  

     Portanto, as visões diferentes sobre os saberes imprescindíveis ao campo jurídico geram as 
disputas que ocorrem no campo acadêmico, mas aqueles três valores, postos como balizadores 
das disputas, reforçam a coesão do campo jurídico em relação a outros campos profissionais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

  

     Como se afirmou no início deste texto, as práticas acadêmicas, e especialmente o discurso 
professoral, são elos fundamentais na formação de um ambiente propício à realização de 
políticas públicas educacionais. Enquanto pairar no discurso professoral que tem uma posição 
de centralidade na formação em direito (disciplinas do eixo profissional) uma postura de 
indiferença às disciplinas do eixo fundamental, é pouco provável que para a maioria dos 
estudantes estas disciplinas não deixem de representar tempo desperdiçado. 

     Na medida em que o discurso professoral impõe como adequadas ao futuro profissional 
uma postura politicamente neutra, uma noção universalista de justiça e uma linguagem 
distante dos usos comuns do idioma[42] - visão impulsionada por uma percepção do estudo 
do direito como uma ciência autônoma, que tem como objeto exclusivamente a norma jurídica 
- é reforçado o distanciamento entre a dogmática jurídica e outros modos de percepção do 
fenômeno do direito. E, consequentemente, alimenta-se uma incongruência entre a inclinação 
das IES em cumprir as novas disposições do MEC, porque o problema continua sendo visto 
apenas como uma questão de adequação curricular. Assim, as modificações nas IES 
permanecem distantes de se aproximar dos objetivos estabelecidos pela resolução 9/2004 
CES/CNE, em seu já citado artigo 3º. 

     Espera-se, com este trabalho, poder fomentar a discussão sobre as dificuldades que devem 
ser superadas para consolidar um ensino jurídico humanista e atento às necessidades da 
sociedade. Com isso, pretende-se romper com a "lógica específica do sistema de ensino" que, 
segundo Bourdieu, "faz com que ele tenda a se organizar em função dos imperativos de sua 
própria reprodução, o que o predispõe a exercer a função de reprodução social, em vez da 
função de reprodução técnica"[43]. E ao desestruturar essa lógica posta, espera-se contribuir 
para a superação de uma reprodutibilidade social desvinculada da mais de preocupações 
elementares como a adequada prestação jurisdicional e o melhor tratamento das demandas 
judiciais. 
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RESUMO 
O presente estudo tem como primeiro objetivo traçar um breve perfil do 
estudante/profissional do Direito. Buscamos ainda levar a tona a problemática de uma 
formação acadêmica de cunho tecnicista ou uma que busque um ensino com uma maior 
criticidade do papel do operador do Direito. Apontaremos no decorrer do trabalho como o 
positivismo jurídico teoricamente superado ainda subsiste na prática, sendo muito lentamente 
absorvido pela academia. Contudo, subsistem praticamente inalterados os fundamentos das 
relações sociais brasileiras marcados por nosso colonialismo, bem como predomina a razão 
capitalista de produção. Ambos fatores que valorizam a não criticidade, o que reflete e 
prorroga a existência de um sistema de ensino que desestimula a racionalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DO DIREITO; POSITIVISMO JURÍDICO; 
COLONIALISMO BRASILEIRO 
 
RESUMEN 
El estudio tuvo como objetivo principalmente para proporcionar un breve perfil del estudiante 
/ profesional del derecho. Buscamos más llevar a primer plano la cuestión de la formación 
académica con un enfoque meramente técnico o un que busque una educación superior con un 
papel fundamental para el operador de la ley. Punto que en el curso de los trabajos que 
superar el positivismo jurídico teóricamente todavía existe en la práctica, se absorbe 
lentamente por la academia. Sin embargo, quedan prácticamente sin cambios fundamentales 
de las relaciones sociales marcadas por nuestro colonialismo brasileño, así como el motivo 
predominante para la producción capitalista. Los dos factores que el valor no es crítico, 
reflexionar y ampliar la existencia de un sistema educativo que desalienta racional. 
PALABRAS-CLAVE: EDUCACIÓN DEL DERECHO; POSITIVISMO JURIDICO; 
COLONIALISMO BRASILEÑO 
 
 

  

Introdução 

O final do século XX, com o fim da guerra fria, expansão do capitalismo, derrocada do 
Welfare State[1], trouxe a lume debates de questões relevantes ao ensino jurídico e à 
qualidade do profissional lançado à sociedade: pensadores ou técnicos, qual o perfil do 
profissional do direito necessário à nova realidade social e política? 
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Para analisar essas questões, necessário uma contextualização dos fatores ensejadores do 
chamado tecnicismo, compreendido como uma ação do profissional como mero reprodutor de 
conceitos, acrítica, submissa. Verificaremos como tais elementos se integram e convergem na 
valorização de um profissional técnico. A formação social do brasileiro, a influência 
econômica e a doutrina positivista apontam as razões da permanência desse profissional. 

Analisaremos ainda a responsabilidade do sistema de ensino, de base e superior, no preparo 
do técnico e na conseqüente repressão do pensador. Como mencionado acima em citação da 
obra de Machado de Assis, constataremos como as instituições de ensino preparam os 
indivíduos para não possuir idéias, melhor não as ter. 

  

1 Fatores que originam e sustentam o tecnicismo. Os aspectos identificadores da atuação 
do profissional-pensador e do profissional-técnico. 

  

Quem é o profissional do direito hoje? Qual o seu perfil, como se dá sua atuação? Questões 
como essas partem da polarização pensador-técnico, categorias identificadas pelos rumos que 
a dialética entre o mercado e o sistema educacional conduziu os profissionais formados pelos 
cursos de direito no país. 

Hoje, o profissional do direito bem sucedido é aquele que maior número de leis conseguiu 
decorar, o que lhe garante aprovação em concursos públicos, ou que sabe negociar a 
consecução de seus interesses, mesmo em detrimento do que seja justo. 

Em verdade, o cenário dominado pelo tecnicismo pode ser resultante e sustentado pela 
combinação de três importantes fatores (apesar de não serem os únicos): o positivismo 
jurídico, o capitalismo e o colonialismo nacional. 

A influência do positivismo comteano sempre esteve presente nos cursos jurídicos do país, 
desde a inauguração das primeiras instituições, em 1827, em Olinda e São Paulo. Esse 
positivismo, que encontrou na doutrina de Hans Kelsen seu clímax no século XX, pode ser 
caracterizado pela redução da justiça ao direito e deste à lei. 

Certamente o desapego do jurista ao social não é novidade. Oliveira Vianna, em texto escrito 
em 1948, já chamava atenção aos nossos juristas por terem "uma mentalidade kelsiana sem 
terem lido Kelsen" (1987, p.24). Sua doutrina do positivismo jurídico garantiu a assepsia 
buscada pelas teorias que se pretendiam científicas ignorando ou abstraindo a existência real, 
o mundo fático em que se dão todas as relações. Para Kelsen, a norma deveria existir 
independentemente na medida em que a valoração dos fatos implicaria na não cientificidade 
do direito. Para que o direito fosse tomado como científico, construiu uma "teoria pura" 
segundo a qual a norma existiria autonomamente, com fundamento de validade sempre em 
outra norma, hierarquicamente superior até o ápice do sistema, sustentado por uma norma 
hipotética fundamental. 

Curioso destacar um evidente paradoxo: buscando o status de científico, os pensadores do 
direito defenderam (e muitos ainda defendem) uma teoria que explica o sistema que regula as 
relações entre os indivíduos ignorando-os taxativamente. Essa desvinculação da realidade 
factual torna necessária uma verdadeira crença de que a norma existe por ela própria e traz em 
sua essência e de forma automática a solução dos problemas da humanidade. Ou seja, 
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buscando a racionalidade científica, o positivismo jurídico separou a norma do fato por ela 
regulado, o que leva a uma necessária crença (ao invés da razão) na funcionalidade do 
sistema. A total e absoluta abstração da existência real influenciou os rumos do direito em 
todo o ocidente do planeta. No Brasil não foi diferente. Como bem destacou Oliveira Vianna, 
os juristas nacionais: 

estavam e estão ainda neste estado de espírito um tanto místico, em que a norma escrita é tudo 
e pode levar a tudo. Parecem conduzir-se como se a lei do Estado possuísse um dom 
misterioso, uma espécie de poder mágico e radiante, capaz de atuar sobre os homens - como 
na fé dos crentes, os esconjuros dos feiticeiros, desde que acompanhados de certas palavras 
cabalísticas. Se puserem no texto da lei, por exemplo, a palavra Liberdade (com L grande) - 
para logo a liberdade se estabelecerá nos costumes e na sociedade. Se, em vez da palavra 
Liberdade, puserem a palavra Igualdade (com I grande) - a igualdade se instalará logo entre 
os homens. É tudo só e exclusivamente pela virtude mesma da lei escrita, devidamente 
promulgada, de acordo com os ritos preestabelecidos. (1987, p.25). 

A visão reducionista do positivismo jurídico elegeu a lei como expressão exclusiva do 
Direito, suficiente para a solução dos conflitos, donde ganhou proporções praticamente 
hegemônicas a concepção do "império da lei": as questões envolvendo a norma, sua criação, 
aplicação e interpretação foram dominadas pelo aspecto formal. Com o Código de Napoleão, 
no início do século XIX, predomina a doutrina do império da lei, alçada pela Escola de 
Exegese, também conhecida como Escola dos Glosadores ou Escola Filológica. O registro de 
Arnaldo Vasconcelos caracteriza com precisão esse momento: 

O esquema de redução positivista triunfante com a Escola da Exegese é simples, sem deixar 
de ser artificial: o Direito se resume no Direito positivo e, este, na lei. Postularam, com 
rigidez, que todo Direito se continha na lei, por tal motivo transformada em objeto alegórico 
de veneração. Aí se manifestou toda a mística do Positivismo. Ao absolutismo real seguiu-se 
a tirania da lei, ao acatamento à voluntas regis a obediência à voluntas legis. À semelhança de 
como os racionalistas cartesianos agiram relativamente à razão, os adeptos do fetichismo 
legalista fizeram com a lei: adoraram-na no altar do Estado. (2006, p. 174). 

O tecnicismo pode ser considerado uma decorrência lógica não apenas da elevação da lei ao 
ápice de todo o sistema jurídico, mas da compreensão da lei como um enunciado desvalorado, 
desligado dos fatos que regula. A lei, semelhante a uma fórmula matemática, precisaria 
apenas ser memorizada para aplicação cartesiana quando se apresentasse um conflito. 

O método de ensino ideal à formação do técnico como sujeito passivo, acrítico, mero 
reprodutor da lei seria aquele mencionado por Paulo Freire, o ensino "bancário", na medida 
em que por ele não se trabalha qualquer raciocínio, apenas a acumulação de dados: 

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 
depositários e o educador depositante. 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz "comunicados" e depósitos que os educandos, 
meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 
bancária de educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou 
fichadores das coisas que arquivam. (FREIrE, 1987, p. 33). 

Importante ressaltar que a visão do positivismo não resistiu às refutações que lhe seguiram, 
notadamente da teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale, segundo a qual o direito 
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não se reduzia à norma, mas à combinação desta com dois outros elementos, o fato e o valor. 
O direito torna-se melhor compreendido como resultante de um fato valorado pela norma. O 
fundamento do direito, portanto, não estaria na norma, ou seja, ela não é auto-suficiente. 

A concepção de império da lei declina e cede espaço a uma visão diferenciada da 
constituição, não mais como simples inspiração do legislador, mas como força normativa 
concentradora das maiores aspirações humanas. Uma nova era do direito, em contraposição à 
sua aplicação mecanizada, absorve o elemento valorativo na compreensão da norma com o 
chamado neoconstitucionalismo: 

O reconhecimento do caráter normativo dos princípios constitucionais sepultou 
definitivamente a possibilidade do emprego de uma metodologia jurídica estritamente 
mecanicista, asséptica em relação aos valores, baseada exclusivamente na subsunção e no 
silogismo, reforçando a importância da argumentação e da racionalidade prática no domínio 
do Direito. (BINENBOJM, 2006, p.64) 

O constitucionalismo assim estabelecido requer uma relação interdisciplinar que forneça e 
fundamente os valores representados na norma. Essencial uma reaproximação com amplas 
áreas do humanismo: filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, artes, ciência política etc. 
Uma visão ampla, holística das relações humanas devem marcar a formação do profissional 
do direito: 

A partir da estrutura da norma jurídica e da concretização, a exigência da política universitária 
de um treinamento em disciplinas básicas, que entrevê no horizonte distante uma formação de 
juristas que mereça esse nome, bem como o desejo de cooperação interdisciplinar são 
irrecusáveis. (MÜLLER, 2005, p.82). 

Não obstante, os cursos de direito e os profissionais deles egressos, num verdadeiro efeito 
retardado na absorção dessas inovações, ainda tem seus imaginários e condutas pautados pelo 
superado império da lei. Evidentemente que exceções podem ser destacadas, mas não são 
maioria. 

Exemplos disso podem ser verificados em momentos extremos entre a formação acadêmica e 
o início das atividades profissionais. Avaliações com questões objetivas, de múltipla escolha, 
como uma única resposta, uma única saída, reduzem o conhecimento jurídico ao tentar 
mensurá-lo pela memorização da "letra da lei", como exemplificado no anexo A. 

Questões bancárias, numa livre adaptação da nomenclatura de Paulo Freire, por representarem 
exclusivamente raciocínios matemáticos, acríticos, depositados na mente do aluno, com uma 
única resposta, têm nas questões objetivas (múltipla escolha) seu espaço natural, que também 
seria o natural espaço do direito positivo, do direito reduzido à lei, com uma única resposta. 

Ora, questões de múltipla escolha ainda existem nos cursos de direito (apesar da 
obrigatoriedade da redação de monografia para a obtenção do bacharelado). Os exames de 
admissão à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, em sua primeira fase, são provas de 
múltipla escolha. A realização de concursos públicos[2] de nível superior para bacharéis em 
direito, predominantemente, apresentam as questões de múltipla escolha como sua 1ª fase 
eliminatória. 

No que tange ao colonialismo nacional como elemento fomentador do tecnicismo, convém 
deixar claro que nos referimos à mentalidade acrítica, ao imaginário coletivo submisso 
resultante dessa relação entre colonizador e colonizado, apesar de não ser exclusividade 
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dessas duas categorias de atores. Ou seja, é razoável e normal a influência de exemplos 
vitoriosos de um país sobre os demais. Inegável, por exemplo, a influência da independência 
americana (1776) na revolução francesa (1789)[3], ou das constantes influências da formação 
da legalidade e da constitucionalidade entre o Reino Unido e a Europa continental. 

Não obstante a influência entre povos ser normal, a maneira como essa influência pode ser 
recebida pelos influenciados é que merece o destaque de nossa argumentação. No caso 
brasileiro, sua formação tendo como modelo ideal a metrópole lusitana tem uma marca sem 
par na história da humanidade, qual seja, não apenas a importação de costumes, hábitos e 
valores, mas a importação de toda a estrutura real da administração metropolitana para a 
colônia (1808-1821). Certo que cenários e questões complexas não comportam explicações 
simplistas, pelo que não defendemos que a vinda da família real ao Brasil seja a única razão 
dessa mentalidade aculturada. Contudo, não podemos olvidar sua importante colaboração 
neste sentido. 

José Murilo de Carvalho, tece comentários acerca da diferença verificada na evolução das 
colônias espanhola e portuguesa da América que tão profundamente afetaria o futuro dos 
países da região. Em uma de suas primeiras analises se detém as diferenças de caráter social, 
econômico e político entre o modo operacional das metrópoles.   

Atribui-se a diferente evolução das duas colônias ao fato da transmigração da corte bragantina 
para o Rio de Janeiro. A presença da Corte nos últimos anos do período colonial teria tornado 
possível a solução monárquica no Brasil e em conseqüência a unificação do país e um 
governo relativamente estável. Não há como negar a importância do fato. A tendência 
monárquica de vários dos Libertadores, Bolívar e San Martin incluídos, leva a crer que, se 
houvesse candidatos disponíveis, outras experiências monárquicas seriam tentadas. Os 
argentinos chegaram mesmo a planejar o seqüestro de um príncipe europeu que os 
governasse. Seria inútil especular sobre os prováveis resultados dessas hipotéticas 
experiências. [...] Mas, de qualquer maneira, apesar da inegável importância da presença da 
Corte em tornar mais viável a solução monárquica, a presença não garantia essa solução. A 
independência viria com ou sem o rei e a monarquia. O fato de ter vindo com ambos deveu-se 
fundamentalmente a uma opção política entre outras alternativas possíveis (CARVALHO, 
1980, p. 18). 

  

  

Durante o período do Brasil colônia, mesmo quando da elevação para categoria de Reino 
Unido e início do Império, continuava a dependência intelectual para formação de juristas que 
bebiam do conhecimento em terras luso, especificamente em Coimbra, trazendo consigo a 
ideologia do interesse Português. Portanto, os quadros eram formados sob o olhar e 
acompanhamento de Portugal. Para Lacombre, citado por Sérgio Buarque de Holanda: 

  

A formação de juristas não era urgente. A Universidade de Coimbra forneceu-nos bacharéis 
em Direito em número suficiente (...). A relação de nossos estadistas, magistrados e 
professores é toda de bacharéis de Coimbra. Todo o Brasil político e intelectual foi formado 
em Coimbra, único centro formador do mundo português. Era ponto básico da orientação da 
Metrópole essa formação centralizada. 
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(HOLANDA, 1985, p.361). 

  

  

A existência de um padrão metropolitano de valores poda o desenvolvimento de um 
raciocínio próprio no reconhecimento de obstáculos e na busca de soluções específicas para 
ele. Há um verdadeiro desestímulo ao raciocínio próprio pela simples importação de 
raciocínios alheios, notadamente, se quiser, pela condição psicológica da não aceitação da 
condição de dominado: o colonizado não se assume como tal, prefere espelhar-se na 
metrópole. Essas marcas de nossa gênese permanecem praticamente intocadas até hoje, 
mesmo porque a opção por ignorá-la é evidente; até o século XXI, o Brasil apenas substitui 
padrões metropolitanos a serem copiados, senão vejamos: as elites intelectuais, políticas e 
econômicas de nossa gênese elegeram como padrão a ser copiado o idioma francês; os trajes 
da corte talhados ao frio, a literatura européia, o padrão de beleza europeu de pela clara e 
nariz afilado. Hoje, o padrão copiado é o idioma inglês, paletó e gravata como traje mais 
respeitável, literatura estrangeira, beleza albina etc. 

O colonialismo priva o raciocínio e enceta a reprodução da forma estrangeira, pouco 
importando a total incompatibilidade de seu conteúdo à realidade local. Perceba-se, portanto, 
que não é a simples importação de modelos, mas a sua absorção acrítica, sem 
questionamentos, sem adequações, que marca o colonialismo nacional como ensejador do 
tecnicismo. Mais uma vez, assim como no positivismo jurídico, a forma, em detrimento do 
conteúdo, adquire a relevância que caberia a este. 

Finalmente, não se pode deixar de mencionar a importância do sistema capitalista para a 
formação tecnicista do profissional de direito. A concepção do mundo pelo viés do capital 
apresenta dois pontos que convergem ao tecnicismo: em primeiro lugar, o conceito de 
mercadoria passa a dominar todas as relações e no decorrer dos séculos tem se ramificado até 
mesmo pelos ramos do saber. O conhecimento, visto como produto, como mercadoria, é 
avaliado por aspectos formais, em detrimento de seu conteúdo, naturalmente de difícil 
quantificação ou mensuração. 

A mercantilização do saber transforma a educação em apenas mais um produto, avaliado por 
sua forma. No caso do direito, o produto do comércio de ensino é o diploma, as aulas, pouco 
importando seu conteúdo. Para compreender a relação da mercantilização do ensino com o 
tecnicismo devemos tocar no segundo ponto convergente do capitalismo, qual seja, a 
alienação. 

Das muitas significações que podem ser conferidas ao termo, tratamos a alienação como um 
afastamento do homem do protagonismo de sua própria existência e de sua própria história, 
deslocando a razão de ser dos problemas para outro que não ele. A alienação que sustenta o 
capitalismo, nesse sentido, retira do indivíduo a fonte dos próprios interesses, ou seja, o 
indivíduo, compreendido como consumidor, é estimulado a ter necessidades que não são 
necessariamente as dele com o fito de consumir o que lhe for oferecido pelo mercado. Os 
interesses já não brotam do indivíduo, mas dos comerciais de produtos: 

A sociedade de consumo dispersa nossa juventude, a atração para o consumo engendra sonhos 
curtos que se exaurem na simples aquisição do bem desejado e já lança a pessoa na busca de 
outros desejos. Não há fruição do bem, mas fruição da compra. De certa forma podemos dizer 
que essa é a religião do presente representada pelos graus hierárquicos dos bens possuídos e 
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pela freqüência aos templos comerciais dos shoppings, aliás, muito parecidos com a venda de 
salvação de certas denominações religiosas. (Aguiar, 2004, p.209). 

Percebe-se como a alienação, marca do sistema capitalista, é responsável também pelo 
esvaziamento dos conteúdos, pelo preterimento dos valores em detrimento das formas, mais 
facilmente consumíveis. Aliada ao positivismo jurídico e ao colonialismo nacional, a 
alienação pelo capitalismo transforma o profissional do direito num autômato, memorizador 
de leis que encerram em si a solução mágica dos conflitos, bem como reduz as instituições de 
ensino (privadas) a mais uma empresa, uma atividade negocial. 

Quais os aspectos identificadores do profissional técnico do direito? Preliminarmente convém 
destacar que por técnico referimo-nos ao profissional que prioriza a técnica do direito, 
entendida esta como o conjunto de procedimentos observados na aplicação do direito em 
detrimento do conteúdo deste direito, como se a forma, por ela mesma, fosse suficiente para a 
solução da problemática por ela regulada. 

O profissional técnico do direito aplica a lei sem uma maior compreensão dos valores que a 
fundamentam e, principalmente, sem qualquer visão da ligação do direito com a democracia, 
com os sistemas políticos de manutenção de poderes pela submissão das maiorias. Os sonhos 
curtos que se exaurem com a aquisição de bens, como acima mencionado, não conseguem 
vislumbrar qualquer possibilidade de alteração do meio em que vivemos, como se a história se 
construísse sozinha, sem ter o homem como agente. 

O profissional já não é um ser vocacionado ao seu ofício, mas obrigado a trabalhar pela 
necessidade de auferir renda suficiente à aquisição dos bens cuja cobiça foi estimulada pelo 
sistema. O vício do bacharelismo, mencionado por Sérgio Buarque de Holanda, encontra no 
consumismo estimulado pelo capital o parceiro ideal, na medida em que a única vocação 
estimulada pelo consumo é auferir renda, razão pela qual, de fato, as atividades profissionais 
escolhidas constituem-se acidentes: 

No trabalho não buscamos senão a própria satisfação, ele tem o seu fim em nós mesmos e não 
na obra: um finis operantis, não um finis operis. As atividades profissionais são, aqui, meros 
acidentes na vida dos indivíduos, ao oposto do que se sucede entre outros povos, onde as 
próprias palavras que indicam semelhantes atividades podem adquirir acento quase religioso. 
(HOLANDA, 1982, p.114). 

Duas simbologias demonstram bem o pouco apreço pela atividade: a alegria nacional pela 
chegada dos fins-de-semana e a eleição do ócio improdutivo, como ilustrativo do justo 
repouso semanal do trabalhador. Parece paradoxal, mas procura-se o emprego, para pagar as 
contas, mas rejeita-se a atividade. A sobrevivência, pautada pelo consumo, caracteriza o 
profissional do direito como um técnico de boa memória (o suficiente para guardar as 
principais fórmulas legais), voltado ao salário (ignorando a atividade exercida), o que importa 
na passividade do seu agir profissional. 

O bacherelismo de nossos técnicos é uma expressão de sua personalidade consumista: 

De qualquer modo, ainda no vício do bacharelismo ostenta-se também nossa tendência para 
exaltar acima de tudo a personalidade individual como valor próprio, superior às 
contingências. 

[...] 
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O que importa salientar aqui é que a origem da sedução exercida pelas carreiras liberais 
vincula-se estreitamente ao nosso apego quase exclusivo aos valores da personalidade. Daí, 
também, o fato de essa sedução sobreviver em um ambiente de vida material que já a 
comporta dificilmente. Não é outro, aliás, o motivo da ânsia pelos meios de vida definitivos, 
que dão segurança e estabilidade, exigindo, ao mesmo tempo, um mínimo de esforço pessoal, 
de aplicação e sujeição da personalidade, como sucede tão freqüentemente com certos 
empregos públicos. (HOLANDA, 1982, p. 116-117). 

Do mercado de consumo rápido, que rechaça o raciocínio, emerge o profissional de respostas 
exatas, mero reprodutor da lei. A lógica do diploma como mercadoria, legitimada pela defesa 
do acesso à educação foi responsável pela multiplicação dos cursos de direito pelo país, sem a 
preocupação com a falta de pessoal para formação de profissionais pensantes, vem lançando à 
sociedade levas de reprodutores legais os quais nem mesmo apresentam qualquer pretensão de 
aplicação do conhecimento recebido como profissão, ou seja, nossas "academias diplomam 
todos os anos centenas de novos bacharéis, que só excepcionalmente farão uso, na vida 
prática, dos ensinamentos recebidos durante o curso. (HOLANDA, 1982, p. 115). 

Um quadro verdadeiramente desolador caracterizado pelo predomínio da forma ao invés do 
conteúdo; aparência ao invés da essência. Exemplos variados, destacados do cotidiano da 
academia e da vida do profissional do direito corroboram o raciocínio. A começar pela má 
formação de base, do ensino fundamental e médio. Estudamos, por exemplo, durante mais de 
dez anos a gramática da língua portuguesa nas escolas, mas a obrigatoriedade de revisão 
ortográfico-gramatical dos trabalhos científicos não só não é questionada, mas defendida 
majoritariamente por docentes e discentes como importante para assegurar uma maior 
correção dos trabalhos. Perceba-se que não questionamos a importância da revisão, mas sua 
obrigatoriedade. O que foi feito dos mais de dez anos de contínuo estudo da gramática? Qual 
a qualidade desse estudo? A insegurança no domínio do saber é evidente. A indiferença ou a 
defesa ardorosa dessa incoerência é demasiadamente preocupante. 

Os exames a que são submetidos os bacharéis de direito para integrar os quadros da Ordem 
dos Advogados são outro exemplo do predomínio da forma sobre o conteúdo, do império do 
"faz-de-conta": os mais de cinco anos não são considerados suficientes por boa parte dos 
alunos para garantir sua aprovação, mesmo sem vagas a disputar, pelo que recorrem a cursos 
preparatórios específicos para aprender/memorizar fórmulas e conceitos voltados a essa 
empreitada. Necessário ainda ressaltar a importância dos normativos do MEC que 
regulamentam os currículos mínimos das faculdades de Direito, que proporciona a inclusão de 
disciplinas de base deontologica. 

A maneira como o profissional do direito vislumbra os símbolos externos da profissão 
transformam-no em verdadeira caricatura do que deveria ser. A atenção dada a esses 
símbolos, em detrimento da essência do saber por eles representado, é evidente: a beca, o anel 
de formatura, o terno e gravata, a designação de doutor (sem qualquer relação com a titulação 
acadêmica), a toga, o latinismo, a escrita hermética. A liturgia do ofício obnubila seu 
exercício, mero legitimador da nobreza ostentada pela função. 

Quanto ao resultado da lógica mercantilista no funcionamento das instituições de ensino, 
basta verificar a multiplicação de instituições nas últimas quatro décadas, desde a época do 
regime militar. Atualmente, segundo informações disponíveis no sítio eletrônico do 
Ministério da Educação[4], o Brasil conta com centenas de cursos de direito (anexo B); o 
estado do Ceará, por exemplo, tem hoje 17 instituições de ensino superior com curso de 
direito, 11 delas no município de Fortaleza (anexo C). 
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A natureza empresarial destas instituições colabora para a perpetuação do ambiente 
autocrático nas academias, na medida em que não há espaço algum para debate quando as 
ações são pautadas pela lucratividade. Curioso paradoxo que permite a discussão em sala de 
aula do paradigma democrático (mesmo que superficialmente como fundamento da 
constituição), mas que não coloca tal conhecimento em prática sequer na própria instituição 
de ensino. 

Quanto a abstração desse saber, ele é não só tomado com naturalidade, mas almejado pela 
lógica do único fator decisivo aos futuros profissionais, qual seja, enriquecer e trabalhar 
pouco. Quando Bertold Brecht (1994, p.86) escreveu os versos de A exceção e a regra[5], 
certamente teria em nosso meio uma bela ilustração do que se deveria evitar: como produto do 
capitalismo, um alheamento de mentalidades, um desencanto, um entorpecimento tal da razão 
que nos faz ignorar dados como os que apontam o Brasil como uma das piores distribuições 
de renda do planeta. e a cidade de Fortaleza como uma das mais desiguais do mundo. 

A mercantilização alienante está tão arraigada que afeta mesmo as parcas áreas de pesquisa, 
que por sua natureza teoricamente reconstrutora da realidade, deveriam questionar essa lógica. 

Como afirmamos anteriormente, parte desse sistema que envolve o tecnicismo se aproxima da 
ruína, muito lentamente, pela superação do positivismo jurídico. Contudo, permanecem as 
marcas indeléveis de nosso colonialismo, bem como as influências da alienação capitalista 
sequer são sistematicamente questionadas. Por essa razão, parece pouco crível que a 
obsolescência do positivismo jurídico aponte necessariamente para o fim do tecnicismo. 

O profissional pensador do direito, por sua vez, terá aqui breve registro com o fito de 
contrapor ao profissional técnico. Em verdade, ambas as categorias expressam o confronto 
entre o ser e o dever-ser: o técnico é, o pensador deve-ser. O pensador do direito é uma 
abstração, uma ficção ideal. Os pensadores que eventualmente se apresentem como tal são 
exceção, um acidente, parafraseando Sérgio Buarque de Holanda, fruto de uma mudança de 
rumo individual, personalíssima, e não um resultado institucional. 

Quais elementos identificariam a atuação desse profissional pensador do direito? Certamente 
uma concepção ampla, humanística, holística, pluralista de mundo. Um profissional 
vocacionado que compreenderia o direito como uma ferramenta de ação e transformação 
social. Livre da obrigatoriedade formalista, não seria uma radical contraposição do técnico, 
porque a técnica, bem como a forma, não seriam abandonadas, mas tomariam o lugar devido 
de acessórios, de instrumentos de uma razão maior. 

Numa tentativa de reação à formação tecnicista dos profissionais de direito, o Conselho 
Nacional de Justiça aprovou a Resolução n.º 75, de 12 de maio de 2009, dispondo sobre os 
concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Judiciário 
nacional. Por esse disciplinamento, os exames incluirão noções gerais de direito e formação 
humanística: sociologia do direito, psicologia judiciária, ética, filosofia do direito e teoria 
geral do direito e da política. 

Certamente não trará uma revolução nos rumos do ensino jurídico no país. A complexidade 
do problema envolve outros atores. No entanto, necessário verificar que essa medida já reflete 
nas instituições de ensino superior ao absorverem tais disciplinas em suas grades curriculares. 
É, portanto, um primeiro passo, que demandará outros mais. O que vale registrar, contudo, é 
que a superação do profissional técnico pelo pensador do direito não será alcançada, em 
definitivo, apenas por alterações pontuais, tópicas, que tomam o sintoma pela causa desse 
mal. 
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O pensador do direito como dever-ser não é uma utopia, mas certamente será resultado muito 
distante da evolução que temos hoje, porque sua existência como egresso de um sistema que o 
formou assim não comportará a realidade como a temos, mas uma realidade radicalmente 
diferente, como sequer somos capazes de conceber. 

Conclusão 

A compreensão da problemática do tecnicismo, da formação do profissional técnico em 
Direito não pode ser avaliada apenas do ponto de vista da relação do aluno e da academia. Na 
verdade, relações e conjunturas muito mais complexas, envolvendo o positivismo jurídico, o 
capitalismo (mercantilização e alienação) e o colonialismo brasileiro precisam ser avaliados. 
Afinal, o profissional técnico atende a uma demanda social, é resultado de uma cultura de 
atraso alienante e alienada. 

Apontamos no decorrer do trabalho como o positivismo jurídico teoricamente superado ainda 
subsiste na prática, sendo muito lentamente absorvido pela academia. Contudo, subsistem 
praticamente inalterados os fundamentos das relações sociais brasileiras marcados por nosso 
colonialismo, bem como predomina a razão capitalista de produção. Ambos fatores que 
valorizam a não criticidade, o que reflete e prorroga a existência de um sistema de ensino que 
desestimula a racionalidade. 
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Anexo A 

Questões de provas 

  

Fonte Questão Norma 

Concurso público para 
provimento de cargo de 
analista judiciário - área 
judiciária do Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo. Prova realizada em 
maio de 2006 e elaborada pela 
Fundação Carlos Chagas. 

Integram a composição do 
Tribunal Superior Eleitoral 
dois juízes, dentre seis 
advogados de notável saber 
jurídico e idoneidade moral, 
indicados: 

(A) pelo Supremo Tribunal 
Federal e nomeados pelo 
Presidente da República. 

(B) pela Ordem dos 
Advogados do Brasil e 
escolhidos, mediante voto 
secreto, pelo Superior Tribunal 
de Justiça. 

(C) pelo Superior Tribunal de 
Justiça e escolhidos, mediante 
eleição e pelo voto secreto, 
pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

(D) pela Ordem dos 
Advogados do Brasil e 
escolhidos, mediante voto 
secreto, pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

(E) pela Ordem dos 
Advogados do Brasil e 
nomeados pelo Presidente da 
República. 

  

Constituição Federal, art. 119, 
caput e inciso II: 

Art. 119. O Tribunal Superior 
Eleitoral compor-se-á, no 
mínimo, de sete membros, 
escolhidos: 

II) por nomeação do 
Presidente da República, dois 
juízes dentre seis advogados 
de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados 
pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9067



Concurso público para 
provimento de cargo de 
Procurador estadual do Estado 
de São Paulo. Prova realizada 
em agosto de 2009 e elaborada 
pela Fundação Carlos Chagas. 

A Constituição Federal 
estabelece que a prática de 
racismo é crime: 

(A) imprescritível e 
inafiançável, não dispondo 
sobre pena. 

(B) imprescritível, sujeito à 
pena educativa de prestação 

de serviços à comunidade. 

(C) imprescritível e punível 
com reclusão, não dispondo 

sobre fiança. 

(D) inafiançável e punível com 
reclusão, não dispondo 

sobre prescrição. 

(E) imprescritível, inafiançável 
e punível com reclusão. 

Constituição Federal, art. 5º, 
XLII - a prática de racismo 
constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei. 

  

ANEXO B 

Cursos de direito no Brasil 

  Estado Nº de Instituições 

Região 
Norte 

Acre 3 
Amazonas 10 
Roraima 5 
Amapá 6 
Pará 15 
Rondônia 10 

Total Regional 49 

Região 
Centro-
Oeste 

Mato Grosso 27 
Mato Grosso do Sul 16 
Goiás 37 
Distrito Federal 18 
Tocantins 12 

Total Regional 110 

Região 
Nordeste 

Maranhão 15 
Piauí 19 
Ceará 17 
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Rio Grande do Norte 12 
Paraíba 16 
Pernambuco 30 
Alagoas 14 
Sergipe 7 
Bahia 51 

Total Regional 181 

Região 
Sudeste 

Minas Gerais 108 
São Paulo 165 
Rio de Janeiro 42 
Espírito Santo 33 

Total Regional 348 

Região Sul
Rio Grande do Sul 40 
Paraná 70 
Santa Catarina 34 

Total Regional 144 
Total nacional 832 

 

Anexo C 

Cursos de direito no estado do ceará 

  

• Fortaleza 

1. Faculdade Cearense - FAC 
2. Faculdade Christus - CHRISTUS 
3. Faculdade Farias Brito - FFB 
4. Faculdade Integrada da Grande Fortaleza - FGF 
5. Faculdade Integrada do Ceará - FIC 
6. Faculdade Nordeste - FANOR 
7. Faculdade 7 de Setembro - FA7 
8. Instituto Ceará de Ensino e Cultura - ICEC 
9. Instituto de Ensino Superior do Ceará - IESC 
10. Universidade de Fortaleza - UNIFOR 
11. Universidade Federal do Ceará - UFC 

  

• Crato 

1. Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 
2. Universidade Regional do Cariri - URCA 

  

• Juazeiro do Norte 
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1. Faculdade Paraíso do Ceará - FAP 

  

• Quixadá 

1. Instituto Filosófico Teológico Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão - 
IFTNSIRS 

  

• Sobral 

1. Faculdade Luciano Feijão - FLF 
2. Universidade Vale do Acaraú - UVA 

  

  

 

  

[1] Em períodos anteriores houveram discussões quanto ao ensino jurídico, os debates 
contemporâneos sobre o assunto é que foram de certa forma iniciados após esses 
acontecimentos. 

[2] As provas elaboradas pela Fundação Carlos Chagas - FCC, por exemplo, podem ser 
consideradas o exemplo mais ilustrativo desse argumento, pelo alcance das atividades da 
instituição e pela maneira como são redigidas as questões, cópia fiel da "letra da lei". 

[3] Vide, v.g., a obra Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, bem como sua 
influência na sociedade Francesa a partir do exemplo de democracia americana. 

[4] Instituições de Ensino Superior e Cursos Cadastrados (e-MEC), in: 
http://emec.mec.gov.br/, acesso em 4/5/2010. 

[5] A Exceção e a Regra 

Estranhem o que não for estranho. 
Tomem por inexplicável o habitual. 
Sintam-se perplexos ante o cotidiano. 
Tratem de achar um remédio para o abuso 
Mas não se esqueçam de que o abuso é sempre a regra. 
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PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES PARA O ENSINO 
JURÍDICO: A COMPLEMENTAÇÃO DA DOGMÁTICA JURÍDICA 

PARA A FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 
 

TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVE FOR JURIDICAL TEACHING: 
COMPLEMENTATION OF THE LEGAL DOGMATIC FOR HUMANISTIC 

FORMATION 
 
 
 

Eduardo Seino Wiviurka 
 

RESUMO 
Tomando a perspectiva transdisciplinar como fio condutor, esta pesquisa realiza uma 
abordagem do ensino jurídico visando problematizar a factibilidade de seu objetivo geral, 
eleito a partir de sua regulamentação, que é assegurar ao perfil do bacharel em Direito sólida 
formação geral, humanística e axiológica. Para isto, em um primeiro momento, apresenta a 
estrutura do curso de graduação em Direito a partir da Resolução CNE/CES n° 9 de 2004, 
indicando a possibilidade de vincular esta estrutura à ótica transdisciplinar. Em um segundo 
momento, apresenta alguns obstáculos à eficácia das diretrizes pedagógicas propostas 
normativamente (analisando como os problemas da educação em geral repercutem no ensino 
jurídico, verificando em que medida a proliferação de faculdades de direito prejudica a 
qualidade da prestação da justiça, e como o paradigma do positivismo jurídico afeta a 
graduação, criando uma ordem do discurso dogmático), e como a transdisciplinaridade realiza 
diagnósticos semelhantes sobre tais problemáticas. Por fim, foram apresentadas algumas 
propostas pedagógicas e iniciativas institucionais que realizam avanços significativos na plena 
formação dos juristas, desde propostas pedagógicas para a educação em geral ? como o 
Relatório da UNESCO para a educação do século XXI ? que podem ser relacionadas com o 
ensino jurídico, até iniciativas mais especificas da seara jurídica, como a Resolução n° 75 do 
CNJ que inova ao exigir uma formação fundamental dos magistrados. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; 
TRANSDISCIPLINARIDADE; DIREITO; DOGMÁTICA JURÍDICA; FORMAÇÃO 
HUMANÍSTICA. 
 
ABSTRACT 
Taking the transdisciplinary perspective as a guide, this research conducts an approach to 
juridical teaching aiming to discuss the feasibility of its general goal, elected from its 
Regulation, is to ensure that the profile of the Bachelor of Law solid general education, 
humanistic, and axiological. For this, at a first moment, shows the structure of the 
undergraduate course in Law from the Resolution CNE / CES n° 9, 2004, indicating the 
possibility of linking this structure to the optical transdisciplinary. In a second moment, it 
presents some obstacles to the efficacy of the guidelines proposed pedagogical normatively 
(analyzing the problems of education generally reflect in legal education, determining to what 
measure the proliferation of law schools affect the quality of delivery of justice, and how 
paradigm of legal positivism affects the undergraduate, creating a dogmatic order of 
discourse), and how transdisciplinarity performs similar diagnoses on these issues. Finally, 
some propose pedagogical and institutional initiatives that carry significant advances in the 
full training of jurists, from educational proposals for education in general ? such as the 
UNESCO report for the 21st century education ? that may be related to the legal education 
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until more specific initiatives of the legal field, as Resolution n ° 75 of the CNJ that innovates 
by requiring a fundamental formation for magistrates. 
KEYWORDS: KEYWORDS: JURIDICAL TEACHING; TRANSDISCIPLINARITY; 
LAW; LEGAL DOGMATIC; HUMANISTIC FORMATION. 
 
 

  

  

O ensino jurídico precário atinge toda a Justiça, na medida em que compromete a formação de todos os que 
participam de sua administração - e, em última análise, atinge o próprio conceito de cidadania e de 
democracia. E a razão é simples: temos compromisso estatutário com a qualidade da prestação jurisdicional no 
país. E sabemos que há relação direta entre as duas coisas: qualidade do ensino jurídico e qualidade da justiça.  

- Roberto Busato, no Relatório OAB Recomenda:Gestão 2004/2007 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

            Há um anseio social pela melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos juristas, 
o que possui uma evidente correlação com a qualidade do ensino jurídico. Por esta razão é 
indispensável problematizar a formação jurídica. 

            As questões jurídicas crescem constantemente em complexidade, o que demanda uma 
formação cada vez mais apurada dos juristas. A prestação da justiça com qualidade é 
comprometida não apenas pela morosidade e a burocracia das instituições brasileiras, mas 
também pela qualidade dos juristas. 

            Problematizar o ensino jurídico é indispensável para seu aperfeiçoamento, além de 
poder aproximar o ensino do direito e, consequentemente, a prática forense às necessidades 
sociais. 

            Ciente dos desafios da sociedade e do Direito é de grande estima iniciativas que 
tenham por escopo aprimorar o perfil do acadêmico de Direito, representando um progresso 
para a superação de acadêmicos "de papel" que se formam em descompasso com a 
pragmática. 

            Neste contexto, as reflexões da transdisciplinaridade oferecem uma contribuição para 
o refinamento da qualidade do ensino jurídico. Assim, promover-se-á uma leitura de algumas 
questões do ensino jurídico a partir da transdisciplinaridade, objetivando identificar 
perspectivas transdisciplinares no ensino jurídico para a integração do dogmatismo jurídico 
com a formação humanística. 

            O dogmatismo jurídico pode ser entendido como aceitação de práticas e ritos forenses 
como indubitáveis, que são reiterados pela sua repetição na atuação profissional de diversas 
carreiras jurídicas em uma lógica burocrática e distante da pragmática social. Esta perspectiva 
dogmática é necessária para o funcionamento do Direito, porém, ela necessita ser 
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complementada por outras perspectivas de forma a superar algumas limitações do 
dogmatismo atual ? e isto pode ser feito em consonância com as diretrizes normativas do 
ensino jurídico. 

            A prática forense, conforme será demonstrado, é predominantemente dogmática. 
Porém, isso não exclui uma prática humanística do direito. Note-se que não há uma relação de 
exclusão entre dogmática e uma prática humanística, mas sim complementaridade. Sem a 
parte dogmática, a ação humanística seria ineficaz e não passaria de um belo sonho. Sem a 
devida consciência, a dogmática age de forma cega e não cumpre os fins sociais pretendidos 
pelo Direito. 

            Neste contexto, em um primeiro capítulo desta pesquisa ? visando analisar o ensino 
jurídico a partir da óptica transdisciplinar ?, o perfil do curso de graduação em Direito será 
definido em cotejo com seu regramento legal e com as potenciais contribuições do 
pensamento transdisciplinar para compreender a questão do Direito. No segundo capítulo, 
será exposto um breve diagnóstico sobre o atual ensino jurídico brasileiro, tratando algumas 
de suas problemáticas que são discutidas, em outra escala, pela transdisciplinaridade. E por 
fim, analisar os novos rumos propostas para a educação, para finalmente verificar como tais 
recomendações podem ser pensadas no contexto do ensino jurídico. 

            As discussões sobre o ensino jurídico, como o labirinto de Dédalo, possuem vários 
segmentos, desdobramentos e pontos obscuros. Esta pesquisa, apesar da amplitude do tema, 
não explora, nem promove profundas análises sobre o ensino jurídico, mas como o fio de 
Ariadne que serve como guia através das várias repartições de caminho, adota como linha 
orientadora a perspectiva transdisciplinar, a partir da qual alguns desdobramentos temáticos 
serão considerados, 

            Ao longo da pesquisa, serão realizadas indicações mais amplas, apresentando estudos 
variados ? como a visão da UNESCO sobre os desafios da educação, a iniciativa da Comissão 
de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a pedagogia de Paulo Freire, 
dentro outros. São perspectiva distintas, realizando recortes diferentes sobre a temática 
comum da educação, mas que podem comunicar-se construindo pontes para o ensino jurídico, 
em relação com o objetivo de pesquisa definido. Assim, não obstante as referências 
bibliográficas distintas, delas serão extraídas reflexões pontuais, todas aderentes à 
transdisciplinaridade e à formação jurídica. 

            

2 O PENSAMENTO TRANSDISCIPLINAR E O ENSINO JURÍDICO 

  

            Consciente da importância da educação para a construção do futuro, sob a 
coordenação de Basarab Nicolescu, um dos principais teóricos da transdsiciplinaridade, a 
CIRET (Centro Internacional de Pesquisa e Estudos Transdisciplinares), em parceria com a 
UNESCO, repensa a questão da educação, convergindo as perspectivas complementares da 
transdisciplinaridade e as recomendações da UNESCO. Nesta cooperação, um ponto de 
destaque é o resgate do papel da universidade, pretensão que pode ser trazida ao ensino 
jurídico no enfoque desta pesquisa. 
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            Conforme Nicolescu: "o objetivo do projeto CIRET-UNESCO a curto prazo é fazer 
com que a Universidade evolua para a sua missão, hoje esquecida, de estudo do universal, em 
nosso mundo caracterizado por uma complexidade que cresce de maneira incessante[1]."  

            No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, Lei n° 9.394 de 20 de dezembro 
de 2004[2], regulamenta a educação e, ao tratar sobre o ensino superior, em especial no seu 
artigo 43, aponta as finalidades do ensino superior, razão pela qual se aproxima da pretensão 
expressada acima pela UNESCO, de resgate do papel da universidade; conforme os termos 
legais: 

  

Art. 43º. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e 
para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora 
do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

  

            Especificando tais objetivos para o ensino jurídico, e usando como ponto de partida 
estas diretrizes educacionais, a Resolução n° 9, de 29 de setembro de 2004[3], do Conselho 
Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior (CNE/CES) regulamenta o curso de 
graduação em Direito. 

            No tópico seguinte esta Resolução será analisada, demonstrando-se seus objetivos para 
o ensino jurídico, possibilitando a elucidação (ainda neste capítulo) de como a 
transdisciplinaridade tratada pelo CIRET pode contribuir para a melhora do ensino jurídico. 

  

2.1 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 
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            Historicamente os currículos dos cursos de graduação em Direito do Brasil revelam 
duas características: um ensino predominantemente dogmático ? isolado de outras ciências e 
de uma postura reflexiva ?, e um ensino desvinculado da realidade social[4]. 

            Com a evolução do curso de graduação em Direito, este quadro aos poucos foi se 
modificando, havendo uma mudança significativa com a Resolução CNE/CES n° 9 que 
institui as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Direito - não apenas pela 
alteração das disciplinas necessárias, mas principalmente quanto à organização destas 
disciplinas e os fins almejados. Neste aspecto, o Artigo 3° da Resolução apresenta os 
objetivos gerais do curso de graduação em Direito, finalidades para as quais diversos 
elementos da graduação devem ser direcionadas: 

  

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, 
humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 
visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao 
exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania[5]. 

  

            Em uma primeira análise, verifica-se que os objetivos gerais propõem formar juristas 
com amplas capacidades e preparados para lidar com situações que estão além de uma 
operação dogmática do direito. Há uma aproximação da pragmática social e da complexidade 
do mundo atual, sendo esta a sua mens legis[6]. 

            Indicar tais objetivos gerais é importante para prosseguir na explicação de alguns 
aspectos da estrutura do curso de graduação em Direito. Tendo os objetivos gerais do artigo 
acima transcrito como grande prisma que serve como norte para as outras disposições da 
Resolução. Destarte, o artigo 5° da Resolução CNE/CES n° 9 traz três eixos interligados de 
formação, que reúnem as disciplinas do curso. Cada eixo é responsável por uma formação 
específica ? Formação Fundamental[7], Formação Profissional[8] e Formação Prática[9] ?, 
apresentando objetivos especiais do curso de graduação em Direito. Porém, estes eixos não 
devem ser vistos como blocos temáticos isolados, mas sim a partir da imanente interligação 
entre eles e sob a égide do artigo 3°do referido diploma legal. 

            Todos os Eixos de Formação devem ser coordenados e trabalhados colimando realizar 
os objetivos gerais do curso de graduação em Direito. Qualquer que seja a disciplina estudada, 
ela pode ser relacionada com a sólida formação geral, humanística e axiológica, com a 
prestação da justiça e a cidadania jurídica. Trata-se de uma perspectiva que está além de um 
profissional que apenas aplica o Direito Posto, pois almeja formar juristas conscientes que 
exerçam uma função social em um exercício humanístico das atividades forenses. 

            Esses Eixos interligados, associados com os objetivos gerais, realizam uma 
interdisciplinaridade, que representa requisito indispensável e elemento estrutural do Projeto 
Pedagógico do curso de graduação em Direito, conforme o Artigo 2°, §1°, IV, da Resolução 
CNE/CES n° 9. A interdisciplinaridade é uma metodologia apropriada para promover a 
interligação dos eixos temáticos do curso do Direito, comunicando saberes de diferentes áreas 
e fragilizando as fronteiras disciplinares. 
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            Ocorre que esta interdisciplinaridade pode ser feita em gradações diferentes. Assim, 
em uma interpretação extensiva desta norma da Resolução, pode-se fazer como Jean Piaget, 
que idealizou como o nível mais elevado de relação entre disciplinas a 
transdisciplinaridade[10]. 

            A partir desta premissa, as reflexões pedagógicas contemporâneas sobre a 
transdisciplinaridade, realizadas por teóricos como Nicolescu e Edgar Morin, seriam uma 
potencial chave-hermenêutica para compreender o curso de graduação em Direito, 
verticalizando a sistematicidade entre as diferentes disciplinas do curso em relação aos seus 
objetivos gerais. 

            Ademais, neste contexto, pode-se destacar a reflexão de Elizete Lanzoni Alves, que é 
oportuna ao tratar das possíveis contribuições desta perspectiva: 

  

O discurso educacional tradicional tem como vertente a formação integral, todavia, na prática a realidade é 
invertida, voltada ao individualismo de cada disciplina, impedindo a formação do cidadão crítico, consciente de 
sua participação social e política, sem a base sólida da formação global voltada ao desenvolvimento de sua 
potencialidade, habilidades e competências.[...] 

Neste contexto a interdisciplinaridade exerce papel fundamental por proporcionar o diálogo entre várias áreas do 
conhecimento, quebrando as barreiras do individualismo sem deixar de respeitar as peculiaridades de cada uma, 
mas buscando pontos de conexão enriquecedores para a interpretação, seja do fato, da norma ou da doutrina 
jurídica[11]. 

  

            Na próxima seção a transdisciplinaridade será apresentada para que, a partir de sua 
proposta pedagógica, seja possível problematizar o ensino jurídico e, assim, vir a contribuir 
com a solvência de seus desafios e com a persecução de suas potencialidades. 

  

2.2 O PARADIGMA DA TRANSDISCIPLINARIDADE 

  

            Para demonstrar como a metodologia proposta pela transdisciplinaridade é capaz de 
fornecer novas perspectivas para a compreensão do fenômeno jurídico e, consequentemente, 
do ensino jurídico, em um primeiro momento nesta seção explicar-se-á em que consiste a 
abordagem transdisciplinar para a atividade científica, para posterior análise de suas 
implicações na compreensão do Direito[12]. 

            A Transdisciplinaridade é uma nova forma de compreender o mundo. Inicialmente, 
suas pretensões são apenas epistemológicas, propondo um novo paradigma para a ciência, 
mas, gradativamente, pela adoção dos matizes transdisciplinares pelas mais diversas ciências 
(na qual estas passam a ver seus objetos com outra óptica), constrói-se, aos poucos, uma nova 
metodologia. 

            Para explicar a transdisciplinaridade, é esclarecedor realizar um contraponto com o 
pensamento disciplinar[13]. "Disciplina" refere-se a uma área delimitada do conhecimento, 
tendo um sistema linguísticos e signos próprios, proposições particulares, possuindo um 
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objeto especificado e geralmente pensado distante de seu contexto ? limitando-se à análise dos 
fenômenos abarcados de forma isolada, sem interagir com questões de outras disciplinas. O 
progresso da ciência em torno de disciplinas trouxe inestimáveis avanços para o 
conhecimento, proporcionando muitas informações sobre o mundo. Porém, somente a 
realização da pesquisa disciplinar leva à hiperespecialização e ao tecnicismo que recebem 
críticas que podem ser estendidas ao ensino jurídico. 

            O ponto de partida da especialização, cuja ideia central é a divisão constante do objeto 
de estudo para melhor compreendê-lo, é a segunda regra do "Discurso do Método", obra de 
René Descartes, que enunciava: "dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em 
tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessária fossem para melhor resolvê-las[14]." 
Dentro desta lógica, a ciência moderna desenvolveu-se buscando acumular informações sobre 
seus objetos, fragmentando-os constantemente. Em todas as ciências, por uma análise 
crescente dos objetos, a Física Quântica chegou à centenas de partículas subatômicas, o 
Direito criou inúmeros áreas e subáreas ? cada uma regrada de forma própria e necessitando a 
especialização nela para a atuação profissional. Sobre esta tendência, Hilton Japiassu afirma 
que "Chegamos a um ponto em que o especialista se reduz ao indivíduo que, à custa de saber 
cada vez mais sobre cada vez menos, termina por saber tudo (ou quase tudo) sobre o 
nada"[15]. 

            A pesquisa disciplinar é indispensável para a produção do saber científico e para a 
preparação de profissionais. Mas em contrapartida, esta crescente redução feita de forma cega 
acarreta consequências para a compreensão do mundo. 

            O corolário é a impossibilidade de comunicação entre as ciências e os cientistas de 
áreas diferentes. Isto se torna problemático, pois os problemas do mundo não se moldam às 
fronteiras artificiais convencionadas, não podendo, portanto, ser compreendidos em toda sua 
complexidade nos ditames de uma única ciência. 

            Neste contexto, a transdisciplinaridade almeja promover uma comunicação entre as 
ciências, visando contextualizar os saberes adquiridos nas mais diversas especialidades. Note-
se que ela não anula o enfoque disciplinar, mas o complementa. A redução é indispensável 
para conhecer o objeto, mas a abertura é necessária para compreender o mundo. 

           Neste intuito a transdisciplinaridade utiliza-se da complexidade de Morin para construir 
seu método. Inicialmente, pela etimologia da palavra complexidade, tem-se aquilo que é 
tecido junto. A complexidade reconhece a unidade de todas as coisas, onde todos os objetos, 
por mais que sejam autônomos, guardam inter-relações. A metodologia proposta pela 
transdisciplinaridade pretende visualizar estas interações recíprocas, afim de poder 
compreender o objeto a partir de suas conexões em complementaridade com o conhecimento 
do objeto de forma disciplinar. Em síntese: "complexidade é a união entre a unidade e a 
multiplicidade"[16]. 

            Prosseguindo na apresentação, a complexidade concebe os objetos considerando o 
contexto, o global e o multidimensional. 

            O contexto é o ambiente no qual se situa o objeto, existindo uma interação recíproca 
entre objeto e ambiente. Por exemplo, uma mesma norma jurídica terá interpretações 
diferentes conforme o sistema jurídico em que esteja ambientalizada. Desta forma, o contexto 
é um elemento importante para conhecer o objeto, havendo prejuízo se for eliminado por uma 
especialização cega. Conforme Morin: 
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O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os 
dados em seu contexto para que adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio 
contexto, e o texto necessita do contexto o qual se enuncia. Desse modo, a palavra 'amor' muda de sentido no 
contexto religioso e no contexto profano, e uma declaração de amor não tem o mesmo sentido de verdade se é 
enunciada por um sedutor o por um seduzido.[17]. 

  

           O global é mais amplo que o contexto, referindo-se a relação entre a parte e o todo. É 
necessário conhecer as partes para poder conhecer o todo que elas formam, da mesma forma 
que é necessário conhecer o todo para compreender as partes. Trata-se de uma relação 
dialética, na qual há uma complementaridade cognitiva. O reducionismo ignora o global ao 
analisar apenas as partes (e as partes das partes) sem remontar o objeto decomposto. 

          Por fim, o multidimensional compreende a relação das partes de um sistema com outras 
partes. Em vez de tratar de como uma parte interage com o todo, verifica-se como elas se 
inter-relacionam. Esclarecendo esta questão, Morin realiza a seguinte explicação: 

  

Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são multidimensionais: dessa forma, o ser humano é 
ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões histórica, 
econômica, sociológica, religiosa... O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional e 
nele inserir estes dados: não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas das outras; a 
dimensão econômica, por exemplo, está em inter-retroação permanente com todas as outras dimensões 
humanas[18]. 

  

             Assim, esclarece-se devidamente o sentido de complexidade, pilar no qual a 
metodologia transdisciplinar apóia-se para compreender o mundo. As disciplinas são como 
diversas partes de uma organização maior que visa a compreensão do mundo presente, mas 
que podem ser visualizadas como um sistema complexo. 

            A partir desta premissa, Nicolescu apresenta a seguinte concepção de 
transdisciplinaridade: 

  

A transdisciplinaridade, com o prefixo 'trans' indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as 
disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplinar. Seu objetivo é a compreensão do 
mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento[19]. 

  

            Esta forma de pesquisa reconhece a complexidade do mundo, não incidindo em 
reduções que prejudicam a compreensão dos fenômenos. Na próxima subseção, a partir desta 
óptica, analisar-se-á a questão do Direito. 

            Olhar para o Direito a partir da transdisciplinaridade implica em reconhecer toda sua 
complexidade, visualizando a relação da ordem jurídica com outras esferas socais. Torna-se 
necessário contextualizá-lo em um ambiente mais amplo, hábil a compreender a sociedade, 
considerando os indivíduos, a moral, a política, a economia e todas as outras dimensões. 
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            Ainda, para demonstrar a complexidade (na semântica proposta por Morin) do 
fenômeno jurídico, o Direito, ao regulamentar a sociedade, orquestra diversas condutas de 
naturezas distintas. Todos os fenômenos sociais (de todas as esferas) têm uma dimensão 
jurídica. A política, a economia, a educação etc., possuem uma carga normativa que integra o 
sistema jurídico. 

            Nesta perspectiva, é necessário que o Direito seja trabalhado por juristas que possuam 
consciência da complexidade do fenômeno jurídico, lidando com conhecimentos que não se 
limitem à dogmática jurídica, aproximando-se da pragmática social em todas suas dimensões. 

           Assim, emerge a importância de uma formação que efetive as diretrizes da Resolução 
CNE/CES n° 9. Havendo eficácia de seu artigo 3°, concretizando a interligação dos Eixos de 
Formação, os juristas estarão preparados para trabalhar com o Direito em toda sua 
complexidade. 

           Esta compreensão, por exemplo, poderia possibilitar uma interpretação diferente do 
Artigo 5° da Lei de Introdução ao Código Civil, que prescreve: "Art. 5o  Na aplicação da lei, o 
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum[20]." Esta 
norma teria uma dimensão teleológica complexa, diferindo da dogmática jurídica que nem 
sempre considera os fins sociais e bem comum. 

         João Baptista Herkenhoff, mesmo sem ter falado expressamente em 
transdisciplinaridade e complexidade, manifesta uma visão perspicaz sobre a riqueza do 
fenômeno jurídico e o papel das universidades: 

  

[...] integração e intercomunicação justifica a existência das 'universidades'. 

O Direito faz parte desse universo das ciências. 

No que se refere às Ciências Sociais, sendo o Direito uma Ciência Social, sua ligação com os campos de saber 
vizinhos é ainda mais forte. 

O Direito não pode ser devidamente entendido, explicado e praticado senão dentro da perspectiva global das 
Ciências Sociais.[21] 

  

            Nesta seção apenas lançou-se a ideia geral da transdisciplinaridade, que é a 
complementaridade entre disciplinas com o intuito de uma construir uma metodologia 
adequada a compreender a realidade. Ao longo do trabalho, a transdisciplinaridade será o fio 
condutor das análises seguintes ? centrada na temática do ensino jurídico. 

  

3. PROBLEMAS DO ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO 

  

           Antes da Resolução CNE/CES n° 9 de 2004, ainda que de forma implícita, havia uma 
preocupação com uma formação não dogmática do jurista. Porém, mesmo havendo estas 
diretrizes que idealizam os juristas capazes de compreender profundamente a sociedade, o 
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ensino jurídico (como regra geral) tem dificuldades em cumprir seus objetivos. Há um aparato 
normativo suficiente, há instituições de ensino superior que realizam atividades 
paradigmáticas, há a problematização do ensino jurídico que repercute em um fervilhar de 
diagnósticos e propostas, mas ainda não se vislumbra efeitos palpáveis. 

            No mesmo sentido do pensamento de Fritjof Capra ? que ao analisar uma série de 
problema entende que eles "são facetas diferentes de uma só crise, que é, essencialmente, uma 
crise de percepção[22]" ?, existem alguns diagnósticos que podem ser levados em conta e que 
obstam a eficácia da sólida formação geral, humanística e axiológica. Esta seção visa 
apresentar as causas mais recorrentes (sem esgotá-las) e concernentes à abordagem proposta 
nesta pesquisa. 

            Neste propósito, aliado à identificação dos problemas do ensino jurídico, verificar-se-á 
como em nível mais amplo a transdisciplinaridade realiza um diagnóstico semelhante. Para 
este fim, será tratado de que modo os problemas gerais da educação básica repercutem no 
ensino superior, em que medida a proliferação de cursos de graduação em direito prejudicam 
a qualidade dos serviços jurisdicionais prestados, bem como questões próprias do ensino 
jurídico como seu enfoque dogmático e como que o campo profissional o influência 
negativamente. 

            

3.1 CRISE GLOBAL DA EDUCAÇÃO 

            

           Herkenhoff identifica uma crise global da educação que repercute no ensino jurídico. 
Para este autor, parcela da crise do ensino jurídico, que resulta em profissionais mal 
preparados e distantes de realizar os objetivos gerais do curso de graduação em Direito, 
origina-se em um contexto mais amplo, no qual identifica-se uma crise do sistema de 
educação em geral. 

           Este argumento poderia ser relativizado, pois as estatísticas mais recentes do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) indicam uma diminuição do número de 
analfabetismo funcional, diminuição da evasão escolar, o aumento de média de anos de estudo 
da população e de frequência escolar[23]. Ainda, a crítica feita por Herkenhoff, é a de que a 
educação não deve se limitar à transmissão de conhecimentos padronizados exigidos em 
exames vestibulares[24], no sentido em que Paulo Freire defende: "ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção[25]." 
Nesta esteira, é inevitável constatar que o ciclo básico educacional não cumpre seu objetivo 
de fornecer uma educação material. 

            Ainda Freire relata que no Brasil há uma educação bancária, na qual "a educação se 
torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador é o 
depositante[26]." Esta forma de educação, pautada na transmissão do saber, implica na 
inibição do senso crítico e da postura reflexiva, qualidades essenciais para o jurista. 

Em verdade, a cultura científica desenvolveu-se, como diagnosticado por Morin, dentro de 
uma lógica que prioriza a acumulação das informações em detrimento da organização delas. 
Como fruto de uma especialização desenfreada a quantidade de informação sobre o mundo 
era primordial, no entanto: "o desenvolvimento da ciência não se efetua por acumulação dos 
conhecimentos, mas por transformação dos princípios que organizam o conhecimento[27]." 
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De forma análoga, a educação não pode ser pautada unicamente na transmissão de 
informações, mas estas devem ser assimiladas e auxiliar na construção do sujeito. 

  

3.2 DIREITO ENSINADO DISTANTE DA PRAGMÁTICA 

  

            Outro problema que pode ser levantado é a influência da herança do Positivismo 
Jurídico que empregava uma metodologia de descrição do Direito apartada da realidade. Hans 
Kelsen, com o objetivo de realizar uma descrição científica do Direito (que resultou em sua 
"Teoria Pura do Direito"), afastou o Direito Positivo de sua estrutura social e suas relações 
com outras esferas. A pretensão de pureza é descrever apenas o que é jurídico, excluindo tudo 
o que não pertence a este objeto, libertando a ciência de todos os elementos estranhos 
(questões econômicas, sociais, morais etc.), sendo este o princípio metodológico fundamental 
proposto por Kelsen e característico do Positivismo Jurídico[28]. 

            Como Lenio Luiz Streck identifica, a partir deste legado do Positivismo Jurídico, o 
Direito é aplicado e ensinado de forma pura, apenas estruturalmente e operacionalmente, sem 
considerar a complexidade do fenômeno jurídico: "O positivismo ainda é a regra. A 
dogmática jurídica trabalhada nas salas de aula (e reproduzida em boa parte dos manuais) 
considera o Direito como sendo uma mera racionalidade instrumental[29]." 

            Ainda, Herkenhoff entende que o ensino jurídico segue "uma linha de tradição 
positivista, fortemente enraizada no pensamento brasileiro, desencoraja o espírito crítico e 
forma, com deficiência, uma mentalidade que vê o Direito como simples instrumento técnico 
a serviço da conservação das estruturas sociais[30]." 

            Em contrapartida, ocorre que o próprio Kelsen, de forma inegavelmente clara, 
esclarece que a pureza é apenas uma metodologia científica que não é suficiente para abarcar 
e explicar todo o fenômeno jurídico: 

  

O direito pode ser objeto de ciências diversas. A teoria pura do direito nunca pretendeu ser a única ciência do 
direito possível ou legítima: existem também a sociologia do direito e a história do direito. Estas, justamente com 
a análise estrutural do direito, são necessárias para se compreender completamente o complexo fenômeno do 
direito[31]. 

  

          Tal entendimento pode ser diagnosticado como uma crise de percepção e fruto de uma 
cultura tecnicista hiperespecializada. Ademais (conforme tratado na subseção 2.2.2), a 
transdisciplinaridade oferece um método de compreensão do Direito que permite uma 
compreensão mais profunda da pragmática social em consonância com as diretrizes da 
Resolução CNE/CES n° 9. 

           Estudar o Direito não se resume a conhecer sua estrutura e organização interna ? de 
forma pura. O Positivismo Jurídico não esgota o Direito, nem cientificamente, nem 
operacionalmente. Esta desvinculação entre ordem jurídica e realidade social, a distinção 
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entre ser e dever-ser, é valida e necessária na perspectiva científica, porém compreende 
apenas uma faceta do fenômeno jurídico. 

           A eficácia da Resolução CNE/CES n° 9 incorpora a faceta do Positivismo Jurídico, 
mas vai além dela. Entender o Direito é também entender a sua estrutura (e neste aspecto a 
descrição de Kelsen é referencial), mas não apenas a estrutura. 

            A ausência desta consciência, conforme Hupffer implica em "um hiato entre as 
exigências sociais e a formação que é repassada nas universidades, criando gerações de 
juristas distantes da realidade[32]." 

Este quadro inegável, no qual o positivismo jurídico ainda é a regra, repercute em outro 
problema: o fortalecimento de um ciclo vicioso pela manutenção do ritos e práticas forenses, 
conforme será desenvolvido na próxima seção. 

  

3.3 DA ORDEM DO DISCURSO DOGMÁTICO 

  

           Streck identifica um paradigma na prática forense, disseminado e aceito culturalmente, 
que mantém um ciclo vicioso que afeta negativamente a qualidade do ensino jurídico. Há uma 
ordem discursiva que não valoriza a formação humanística, afinal, esta não se reveste de 
utilidade prática de forma evidente. 

           Ademais, as disciplinas fundamentais (como regra) são desvalorizadas por ser 
plenamente possível exercer uma atividade jurídica (e obter sucesso com ela), dentro de sua 
lógica instrumental, sem necessitar de elementos filosóficos ou sociológicos ? não passando 
estes de "perfumaria" que, no máximo, podem dar "um colorido a mais" para a argumentação 
jurídica. A formação humanística não possui demanda prática, sendo comum no imaginário 
dos juristas afirmações que disciplinas fundamentais não fazem falta na vida profissional. 

            A declaração do parlamentar José Bernardino Batista Pereira, durante uma sessão na 
Câmara dos Deputados onde estava em pauta o ensino jurídico, em 7 de agosto de 1826, 
ilustra a visão dogmática do Direito e o resultado da suposta falta de utilidade para as 
disciplinas formativas. 

  

O estudo do Direito Romano já foi indispensável ao jurisconsulto, porque a legislação romana era universal, [...] 
porém, depois que se foram conhecendo os erros daquela legislação, que já não podia ser aplicável aos usos 
modernos, tratou-se de formar leis próprias e acomodadas ao nosso tempo, e pouco a pouco foi acabando o 
império e o prestígio da legislação romana e a autoridade dos glosadores... O estudo do Direito Canônico e da 
História Eclesiástica de nada serve ao jurista, nem ao magistrado. Em Coimbra fui obrigado a este estudo e 
nunca me foi preciso durante todo o tempo que exerci a magistratura: e por isso julgo perdido o tempo que nisso 
se empregar[33]. 

  

           Neste contexto de realizar diagnósticos, verifica-se uma ordem do discurso dogmático 
que inibe à eficácia dos objetivos gerais do artigo 3° da Resolução CNE/CES n° 9, pela 
desvalorização histórica da formação fundamental. 
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            Para Michel Foucault os discursos aceitos e repetidos na sociedade exercem uma 
forma de controle, sendo produzidos e reproduzidos por procedimentos e ritos que tendem a 
se conservar. Havendo um discurso dominante, este exerce uma pressão para que seja 
seguido, pois há intrinsecamente nele uma vontade de verdade que, conforme Foucault: 

  

[...] apóia-se sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto 
conjunto de práticas como a pedagogia [...]. Mas ela é também reconduzida, mais profundamente sem dúvida, 
pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo 
atribuído[34]. 

  

           Relacionando esta teoria com o ensino jurídico, existe uma ordem do discurso 
dominante no meio forense que inibe a formação integral do jurista. E, retomando Streck, as 
práticas e ritos forenses influenciam a construção do saber nas escolas de direito, de forma 
que os acadêmicos, visando posteriormente adentrar ao campo profissional, incorporam um 
discurso (conforme descrito na seção 3.3). Foucault ainda esclarece outro aspecto, facilmente 
verificado na prática forense: 

  

A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é constituída pelo que se pode agrupar sob o 
nome de ritual; o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de um 
diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de 
enunciados); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem 
acompanhar o discurso[35]. 

                                                    

            O discurso é incorporado visando à inclusão no mercado de trabalho. Foucault 
esclarece que "ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer a certas exigências ou 
se não for, de início, qualificado para fazê-lo[36]." 

           Este diagnóstico evidencia-se a partir da transdisciplinaridade (como nível de 
interdisciplinaridade) que permite denunciar o ciclo vicioso existente e que cria um sólido 
obstáculo para a compreensão do mundo (e do Direito) de forma complexa. A própria ordem 
do discurso existente inibe a transdisciplinaridade, não a valorizando, conforme a lição de 
Japiassu:"[...] interdisciplinaridade ainda prova em muitos atitudes de medo e recusa. Porque, 
além de constituir  uma inovação, permite-nos tomar consciência do estado lamentável de 
desagregação de nosso atual sistema educativo[37]." 

           O discurso dominante da prática forense não valoriza uma solida formação geral, 
humanística e axiológica, e enquanto tal quadro persistir haverá um obstáculo considerável 
para a emancipação do campo acadêmico. Fecha-se assim um ciclo vicioso: uma prática 
decadente que leva ao ensino decadente. 

            Neste capítulo apresentaram-se apenas algumas das críticas que podem ser feitas ao 
ensino jurídico. Destarte, a partir das premissas apresentadas no capítulo anterior, e realizado 
o diagnóstico deste capítulo, a parte final desta pesquisa indicará algumas perspectivas para a 
melhoria da qualidade do ensino jurídico e a superação dos seus obstáculos. 
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4 PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA O ENSINO JURÍDICO 

  

            Cursinhos preparatórios para concursos públicos e para o Exame de Ordem são cada 
vez mais frequentados no Brasil, havendo ampla divulgação dos seus números de aprovados o 
que demonstra certo sucesso destes empreendimentos. Em um cursinho de poucos meses o 
candidato adquire os conhecimentos necessários para a aprovação em dado Exame - através 
da memorização dos principais tópicos dos diversos ramos do Direito. 

            Em contrapartida, o curso de graduação em Direito, com duração prevista de cinco 
anos, possui tempo hábil para trabalhar outras competências que não se limitam àquela gama 
de conhecimentos que são transmitidos e memorizados em poucos meses em cursinhos 
preparatórios. Em cinco anos, para além da fundamentação legal existente, é possível 
trabalhar outros aspectos da formação jurídica, que passa pela parte dogmática, mas não se 
limita a ela, exigindo reflexão crítica, autonomia, formação humanística, dentre outras 
características. 

           Pressupondo tal possibilidade, este capítulo final apresentará algumas propostas e 
recomendações, bem como alguns avanços, de problematizações e iniciativas que aprimoram 
a educação e que podem ser implementadas no ensino jurídico. 

Estas recomendações, se vistas de forma isolada, podem causar a impressão de serem 
insignificantes e estéreis em produzir algum resultado palpável. Porém, na perspectiva 
proposta, a sistematização delas gera sinergias que melhoram o quadro do ensino jurídico. 

            Como já tratado, a questão do aumento de complexidade das relações sociais é um 
argumento recorrente que permeia esta pesquisa. Nesta linha, a transdisciplinaridade oferece 
uma metodologia que pode ser aplicada ao ensino jurídico de forma a aprimorar a 
compreensão do sistema jurídico no cenário contemporâneo. Assim, conforme Hupffer há um 
anseio social no Brasil para a aproximação pragmática do ensino jurídico das problemáticas 
sociais brasileiras: 

  

A problemática da realidade social desafia a educação jurídica a (re)pensar a complexidade do Direito frente aos 
conflitos sociais contemporâneos. Nas últimas décadas, assistiu-se a um verdadeiro processo de transformação 
nas relações jurídicas, motivado pelo crescimento dos 'direitos sociais' e 'direitos transindividuais', com a 
complexidade social que eles envolvem; pelas demandas coletivas; pelas sociedades corporativas transnacionais; 
pela modificação dos sistemas de produção, distribuição e consumo; pela mundialização da economia e pelas 
relações de consumo em escala planetária; pela complexidade e infinidade de leis nacionais e internacionais 
etc.[38] 

  

           Não estamos mais diante do Direito no qual os juristas deveriam apenas aplicar a lei 
em casos que representam o conflito de interesses entre sujeitos hipotéticos como Caio e 
Tício. Da mesma forma que a transdisciplinaridade visa adequar o método a realidade ? 
demonstrando o absurdo de realizar o contrário ?, a proposta de pensar o ensino jurídico em 
relação com a transdisciplinaridade visa adequar o Direito à complexidade social. Para este 
fim, é necessário saber solucionar os problemas jurídicos de Caio e Tício, mas para além de 
saber dizer o direito para o caso concreto, há uma série de fenômenos jurídicos e sociais que 
demandam uma formação mais ampla que a dogmática jurídica. 
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           De forma semelhante à complementaridade entre o método disciplinar e 
transdisciplinar, há uma complementaridade entre a formação dogmática e a humanitária ? 
desafio este que é uma diretriz da Resolução CNE/CES n° 9. 

            Este capítulo estrutura-se apresentando medidas complementares com ações de prazos 
diversos. No início, serão trazidas perspectivas de longo prazo, mas cujo horizonte não pode 
ser perdido, referentes à mudança de práticas pedagógicas para criar um perfil diferente do 
educando. A seguir, uma mudança paradigmática será proposta, aliada ao desenvolvimento da 
cidadania jurídica, medidas que podem ser implementadas e manifestar resultados em menor 
tempo. Por último, seção final, serão apresentadas algumas políticas do campo profissional 
que corroboram a valorização do perfil do acadêmico de Direito estabelecido na 
regulamentação do ensino jurídico. 

  

  

4.1 O RESGATE DO SUJEITO ACADÊMICO DE DIREITO 

  

            O desenvolvimento das competências do acadêmico de Direito, como autonomia, 
senso crítico, dentre outras previstas normativamente, resulta no resgate do sujeito acadêmico 
de direito, permitindo que ele construa seu saber ? como idealizado por Freire. Note-se que a 
postura crítica e reflexiva, que o ensino jurídico deve auxiliar desenvolver, não se realiza pela 
simples transferência de informações. 

            Neste contexto, a pedagogia de Freire tem muito a contribuir, ao evidenciar a 
autonomia do educando e enfatizando o papel da educação de conscientizar e auxiliar na 
emancipação, não tornando o aluno (inclusive o de Direito) alienado. 

            Ademais, Hupffer: 

  

Ensina-se não dando estímulos através de uma abordagem objetificadora, com expressões jurídicas explicativas 
ideais e completas pelo método positivista exegético-normativista, que é esclarecedor e, por isso mesmo, redutor. 
Ensina-se fazendo perguntas, mas não pode ser qualquer pergunta. A pergunta que se dá na relação dialógica 
professor-aluno deve levar ao desequilíbrio do esquema lógico do aluno. Para isso, é necessário resgatar o 'ser' 
do acadêmico de Direito, isto é, o docente precisa conhecer a estrutura cognitiva do aluno e instigá-lo a 
participar. Ele só tem acesso à estrutura cognitiva do aluno quando propicia o diálogo, com perguntas que 
libertem o educando, para que ele mesmo possa construir seu saber[39]. 

  

            Com este objetivo, o relatório da UNESCO para a educação do século XXI, também 
conhecido por Relatório de Delors, indica quatro pilares essenciais para a educação. São 
pontos nucleares para o desenvolvimento do cidadão neste mundo de incessante 
transformação. Nas palavras de Delors: 
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Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro 
aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares 
do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 
poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em 
todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que 
estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamento e de permuta. Mas, em regra geral, o ensino formal orienta-se, essencialmente, se não 
exclusivamente, para o aprender a conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. As duas outras 
aprendizagens dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias aleatórias quando não são tidas, de algum 
modo, como prolongamento natural das duas primeiras[40]. 

  

            Aprender a conhecer, em um primeiro momento, representa o aprendizado dos 
métodos que possibilitam uma forma de conhecimento e de compreensão do mundo presente 
em toda sua riqueza. Nicolescu associa este pilar ao desenvolvimento do espírito científico, 
que incentiva o questionamento e incita a curiosidade de cada vez compreender mais 
profundamente os fatos (o que favorece a emancipação das pessoas), resultando na negação 
de respostas prontas em busca de respostas construídas. Aprender a conhecer implica também 
em saber relacionar diversos conhecimentos, e neste ponto a abordagem transdisciplinar 
manifesta um grande ponto em comum com o Relatório de Delors. 

          Aprender a fazer refere-se a profissionalização, uma especialização que torna a pessoa 
hábil para realizar determinado trabalho ? não se tratando de uma especialização fechada e 
isolada do mundo. Com a constante evolução das tecnologias, com a modificação das relações 
sociais, fechar-se em uma especialização torna-se perigoso. Disto resulta a necessidade de 
aprender a fazer constantemente, pela atualização incessante e adequação da profissão a este 
mundo que se altera continuamente. No Direito, isto só vem a corroborar a diretriz da 
Resolução CNE/CES n° 9 que vincula teoria e práxis. 

          Aprender a viver juntos, o pilar que mais se aproxima do Direito, representa o convívio 
social, a interiorização subjetiva das normas ordenadoras da sociedade que supera uma 
imposição externa. Em um enfoque mais abstrato, e por isso menos factível, a proposta para o 
ensino jurídico refere-se ao aprender a fazer dentro do contexto social. Aprender a fazer, 
nesta perspectiva, exige aprender a conhecer de forma que possibilite a operação do Direito 
superando a ordem do discurso dogmático existente. Ainda neste pilar, dentro da questão do 
ensino jurídico, ações junto à comunidade são primordiais na formação jurídica (conforme 
será tratado na próxima seção) e na persecução dos objetivos geral do curso de graduação em 
Direito. 

            E aprender a ser, que conjuga harmonicamente os três pilares anteriores, sendo este 
objetivo geral que a educação, conforme o Relatório da UNESCO para a educação do século 
XXI, visa realizar nos educandos ? pela interligação e complementação recíproca dos pilares 
da estrutura pedagógica proposta por Delors. 

  

4.2 REFORMA DE PERCEPÇÃO E CIDADANIA JURÍDICA 

            

            Seguir as diretrizes da Resolução CNE/CES n° 9, ou seja, apenas desenvolver o ensino 
jurídico dentro da legalidade proposta, resultaria em uma ligação dos temas jurídicos com a 
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pragmática social, de forma a poder exercitar a sólida formação geral, humanística e 
axiológica proposta. A reforma de percepção, ou seja, utilizar outras ópticas para 
compreender o fenômeno jurídico, pode ser feita por meio da transdisciplinaridade ? que é 
apenas um caminho dentre outras discutidos na comunidade científica. A partir desde 
enfoque, haveria uma revolução da visão sobre o ensino jurídico. 

            Uma medida seria a exigência de uma relação mais próxima entre as disciplinas, em 
um esforço conjunto para articulá-las. Isso tanto internamente nos Eixos de Formação, como 
entre os Eixos. Por exemplo o professor de Direito Penal deveria ligar sua matéria com o 
Direito Constitucional, com a Filosofia e com a prática Forense. Inclusive os professores das 
disciplinas fundamentais podem aproximar seus tópicos das disciplinas dogmáticas e práticas. 
Note-se que a mesma disciplina não pode ser ministrada da mesma forma em cursos de 
graduações diferentes ? assim como nesta pesquisa aproxima-se a transdisciplinaridade do 
curso de graduação em Direito ?, de forma que o estudo da filosofia deve atender as 
especificidades do curso do Direito, sendo diverso da disciplina de filosofia em um curso de 
graduação em Administração. Por mais que hajam blocos temáticos semelhantes, o conteúdo 
deles exige uma aproximação distinta conforme o curso em que é lecionada. 

            Isso permitiria demonstrar a correlação entre as disciplinas dos diversos Eixos, em 
uma relação de complementaridade. Entretanto, exigiria uma preparação mais refinada dos 
docentes e uma reforma de percepção em longo prazo. De imediato, mas não perdendo este 
horizonte transdisciplinar, medidas mais simples poderiam ser propostas. Neste contexto, a 
recomendação do Relatório de Delors indica que: 

  

[...] a sociedade educativa baseada na aquisição, atualização e utilização dos conhecimentos. São estas as três 
funções relevantes no processo educativo. Com o desenvolvimento da sociedade da informação, em que se 
multiplicam as possibilidades de acesso a dados e a fatos, a educação deve permitir que todos possam recolher, 
selecionar, ordenar, gerir e utilizar as mesmas informações[41]. 

            

           Os conhecimentos das disciplinas fundamentais poderiam ter sua utilidade 
demonstrada de forma simples aos juristas em formação. Para ilustrar isso, o exemplo trazido 
pela Comissão de Ensino Jurídico da OAB/SC é a experiência da Faculdade Estácio de Sá em 
seu curso de Direito, no qual: 

  

A cada semestre temas gerais transversais são propostos para serem trabalhados por mais de uma disciplina, 
integrando assim conhecimentos com o objetivo de criar a cultura da interdisciplinaridade como suporte de 
aplicação de uma pedagogia diferenciada para o curso de Direto[42]. 

  

           A transversalidade proposta assemelha-se a uma linha de pesquisa de cursos de pós-
graduação, no qual todos os temas tratados e os trabalhos desenvolvidos guardam relativa 
conexão um tema central proposto. 

           Já quanto à integração entre teoria e prática, a Resolução CNE/CES n° 9 indica a 
necessidade de aproximação entre as Instituições de Ensino Superior e a comunidade, por 
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meio de atividades complementares que podem ter este direcionamento, conforme o artigo 8° 
da referida Resolução. 

           Para aprimorar a percepção da realidade dos acadêmicos de Direito, é imprescindível 
conhecer a realidade social mediante ações junto às comunidades. Isto para além do estágio 
curricular obrigatório de assistência jurídica ? no qual a comunidade vem à faculdade de 
direito; na proposta de ação junto à comunidade seria o movimento inverso: a faculdade vai à 
comunidade. Nesta linha, algumas Instituições de Ensino Superior diferenciam-se por exigir 
dos acadêmicos ações junto à comunidade. 

            O exercício de cidadania junto com a comunidade possibilitaria o desenvolvimento 
pessoal do acadêmico de direito, conhecendo a realidade não por meio de estatísticas sociais 
sobre desigualdade, mas sim pela vivência empírica. Por trás desta proposta de aproximar os 
acadêmicos de Direito das comunidades, está a incorporação de que o Direito lida com 
pessoas dotadas de dignidade. Por trás das leis, decretos e todos os aportes normativos, 
existem pessoas cuja dignidade não pode ser mitigada ou desrespeitada por uma burocracia ou 
pela falta de formação humanística dos juristas. Isto permitiria um estudo diferenciado do 
Direito, porque é inviável, se não impossível, por exemplo, estudar e compreender direitos 
fundamentais sem ter a sociedade como base. Apenas um estudo de códigos ou julgados é 
insuficiente para compreender a realidade mais ampla na qual os temas jurídicos se inserem. 

           Hupffer indica alguns benefícios da aproximação dos acadêmicos com a comunidade, 
visualizando uma transdisciplinaridade efetiva: 

  

Ao voltar o ensino jurídico para a realidade vigente, possibilita-se ao acadêmico aprender o Direito na sociedade 
discutindo a função social das leis, observando a efetividade ou a inefetividade do texto da Constituição, 
desenvolvendo atividades de pesquisa, integrando-se acadêmica e social. Parte-se da compreensão global da 
complexidade dos fenômenos jurídicos do século XXI[43]. 

             

           Entretanto, ter esta experiência empírica não é privilégio dos juristas. Qualquer pessoa 
com boa vontade pode desenvolver projetos e ações junto à comunidade. A vinculação entre 
escola de Direito e comunidade é interessante, porém pode ser feita com um diferencial. Os 
juristas têm um poder de ação mais amplo para auxiliar a comunidade quanto às causas dos 
seus problemas, e por isto possuem uma responsabilidade maior. Conforme Hupffer, isso 
permite que "o ensino jurídico saia de seu dogmatismo para um direito com significado social 
[...] oportunizando a reflexão sobre as relações sociais[44]" 

           Alguns exemplos ajudam visualizar este campo de ação maior: a atuação da OAB 
Cidadania junto às varas criminais, campanhas de divulgação (geralmente por cartilhas) dos 
direitos dos cidadãos, conscientização do voto, dentre outras medidas sociais mais próximas 
da esfera forense. 

           Destarte, é conclusiva a reflexão de Hupffer: "Cabe aos cursos de Direito a tarefa de 
manter vivo o espírito crítico dos acadêmicos, em diálogo permanente entre disciplinas, 
estruturas, universidade/comunidade, num verdadeiro compromisso com a comunidade em 
que estão inseridos[45]." 
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           Almejando concretizar esta reflexão, que está em consonância com a regulamentação 
do curso de graduação em Direito, os rumos e desafios do ensino jurídico apresentados 
ganham novas perspectivas quando a prática forense começa a valorizar este enfoque. Na 
seção seguinte, analisar-se-ão algumas políticas, ainda tímidas, mas que representam um 
avanço significativo para a reforma do discurso. 

  

4.3 NOVAS POLÍTICAS DO CAMPO PROFISSIONAL 

  

            É inegável que para a inclusão profissional forense é necessária a passagem por certos 
filtros, como o Exame de Ordem e Concursos Públicos. Mas no que concerne a estes, há uma 
recente tendência de avaliar questões que exigem uma formação mais ampla do bacharel em 
Direito. 

            Exemplo é a Resolução n° 75 de 29 de maio de 2009 do Conselho Nacional de 
Justiça[46], que em seu Anexo VI trata da formação humanística, passando a exigir do 
magistrado conhecimentos de disciplinas fundamentais, citando a Sociologia do Direito, 
Psicologia Judiciária, Ética, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito e da Política. Trata-
se de uma valiosa iniciativa que exige uma preparação mais apurada e menos dogmática do 
candidato à magistratura. 

            Ainda é incerto de como tais conhecimentos serão avaliados em concursos públicos ? 
se de forma objetiva ou pela criação de uma sentença decidindo de forma humanística ?, 
porém, o que se destaca é a iniciativa que, dentro da perspectiva desta pesquisa, seria 
interessante estender a todos os concursos públicos que exigem formação jurídica. Isto seria 
um meio de valorizar a formação humanística, por uma medida simples que fragiliza o 
discurso forense dominante. 

            Outra política de destaque é a do Conselho Federal da OAB, que em seu Provimento 
n° 136 de 19 de outubro de 2009[47], que inclui no Exame de Ordem questões de Direitos 
Humanos. Ademais, lembra-se que o número de questões sobre ética profissional no Exame 
de Ordem cresceu nos últimos anos, de forma a evidenciar, no mesmo sentido que a 
Resolução n° 75 Conselho Nacional de Justiça, uma valorização da formação fundamental. 

            Estas são iniciativas que melhoram o quadro da utilização dos objetivos gerais do 
curso de graduação em Direito. Ainda a formação fundamental está em desequilíbrio com a 
dogmática e com a profissional, mas já é um começo. Desenvolver esta tendência incentivaria 
os cursos de graduação em Direito (visando o reconhecimento da OAB e futura inclusão dos 
seus egressos no mercado de trabalho) tratar com maior seriedade as diretrizes da Resolução 
CNE/CES n° 9. 

            Ainda dentro desta linha, em um nível mais apurado, torna-se adequado exigir o 
domínio hábil dos três Eixos de Formação de forma que sejam feitas interações entre os 
conceitos de disciplinas diferentes. Saber os diversos conceitos das disciplinas formativas é 
interessante em um nível inicial da formação, mas é na capacidade de interação deles com 
institutos jurídicos onde reside o perfil do jurista para a Resolução CNE/CES n° 9. 

            Outra iniciativa, que surgiu espontaneamente do Judiciário, refere-se à humanização 
da justiça. Do Direito Alternativo, passando pela Associação dos Magistrados Espíritas, até 
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juízes sem nenhuma vinculação a algum movimento ou organização, visam julgar de forma 
diferente, conscientizando a pragmática social por trás do véu da justiça cega que permeia a 
legislação. Por esse tipo de decisão não ser a regra, é comum a veiculação de notícias que 
retratem e valorizem esta inovação. Neste sentido, para ilustrar este argumento, apresenta-se 
um trecho de um julgado do Supremo Tribunal Federal no qual esta Corte manifesta um 
entendimento referencial "2. Oficio Judicante ? Postura do Magistrado. Ao examinar a lide, o 
Magistrado deve idealizar a solução mais justa, considerada a respectiva formação 
humanística. Somente após, cabe recorrer à dogmática para, encontrado o indispensável 
apoio, formalizá-la[48]." 

           Depois de ilustradas algumas iniciativas que superam a dogmática jurídica, deve-se 
considerar que a crise do ensino jurídico tem uma pluralidade de causas que interagem entre 
si. A eficácia das disposições normativas que colimam a sólida formação geral, humanística e 
axiológica depende, igualmente, de um concurso de causas. 

           Algumas das sugestões que foram apresentadas têm uma ação em longo prazo, outras 
podem surtir resultados imediatos. A razão disso é que há duas frentes complementares de 
ação: uma para inibir o efeito da crise e outra as causas. Colocar filtros no mercado de 
trabalho pela exigência de uma formação fundamental, bem como selecionar as Instituições 
de Ensino Superior de destaque, são medidas indispensáveis para possibilitar a transição 
paradigmática, que aos poucos reforma a percepção e o discurso dos juristas. 

           Já o desenvolvimento da consciência e da reflexão é alcançado em longo prazo. A 
mudança das qualidades valorizadas pelo campo profissional é um incentivo adequado a 
fomentar a concretização da Resolução CNE/CES n° 9. 

           Por fim, é inevitável reconhecer que revolucionar ou reformar o ensino jurídico a ponto 
de incorporar uma pedagogia transdisciplinar, assim como pensar o direito a partir dela, 
enfrenta uma série de dificuldades e objeções, podendo ser entendida (no mesmo sentido em 
que Morin fala sobre a inviabilidade da complexidade) como "cada vez mais impossível. Mas 
a abdicação tornou-se ainda mais impossível."[49] 

           Trata-se de uma proposta que exige maturação e desenvolvimento, mas isso não 
impede de ser formulada e apresentada de maneira simplificada ? com o objetivo de apenas 
indicar suas perspectivas para o ensino jurídico. Ao decorrer desta pesquisa, verificou-se a 
existência de uma educação tecnicista que prejudica a reflexão e a crítica, que a dogmática 
jurídica pode ser aliada a prática humanística do Direito, que são nos acadêmicos (os juristas 
de amanhã) que reside a possibilidade de uma reforma do discurso, e para isso a 
transdisciplinaridade pode realizar uma contribuição. 

           Nesta perspectiva, é oportuno citar o questionamento de Morin: "Podemos continuar 
jogando estas questões no lixo? Eu sei que formulá-las, tentar respondê-las, é inconcebível, 
derrisório, insensato. Mas é ainda mais inconcebível, derrisório, insensato expulsá-las."[50] 

Igualmente no ensino jurídico, visto a partir da ordem do discurso forense, é absurdo, ilusório, 
inconcebível, ensinar o Direito de forma complexa e mediante a metodologia da 
transdisciplinaridade. Porém, é ainda mais inconcebível, absurdo e ilusório não considerar a 
complexidade do Direito. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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            Realizada uma leitura a partir da transdisciplinaridade dos problemas e das 
perspectivas para o ensino jurídico, tendo como norte sua estrutura nos termos da Resolução 
CNE/CES n°9, verifica-se que pela presente situação do ensino jurídico brasileiro é possível 
começar a utilizar a metodologia da transdisciplinaridade para perseguir a eficácia das 
diretrizes normativas para a formação jurídica. 

            Ao longo do texto alguns diagnósticos e recomendações foram apresentados, todos 
colimando a comunicação entre teoria e prática, entre dogmática e a formação humanitária, 
pontes necessárias para que (sem entrar na questão científica) o Direito possa se vincular com 
a justiça, mediante a prestação de serviços jurisdicionais de maior qualidade. 

            Ademais, outras perspectivas que se debruçam sobre o mesmo problema poderiam 
complementar a abordagem transdisciplinar (assim como este enfoque poderia complementar 
outros). Mas considerando que o ensino jurídico está em uma fase de grandes idealizações e 
pequenas realizações, esta abordagem sintética cumpre seu objetivo ao tratar de maneira 
direta suas potenciais contribuições. 

Destarte, considerando as necessidades sociais e a regulamentação existente sobre o ensino 
jurídico, é desnecessário criar uma nova Resolução dando novas diretrizes para o curso de 
graduação em Direito, sendo suficiente perseguir a eficácia das normas já existentes. Nesta 
linha, a abordagem transdisciplinar pode auxiliar, pois oferece uma metodologia que incentiva 
e possibilita o desenvolvimento de uma sólida formação geral, humanística e axiológica. 

           Ainda há de considerar que o ensino jurídico não se presta apenas a oferecer um leque 
de potenciais carreiras jurídicas, mas tem uma função social indelegável que não pode ser 
perdida. 

           A visão transdisciplinar do Direito resgata esta perspectiva, porque ensina a pensar 
complexidade do fenômeno jurídico e fornece ferramentas ao jurista para que compreenda o 
que está entre, através e além do Direito. 
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RESUMO 
O presente artigo decorre de pesquisa realizada pelos alunos de mestrado em direito da 
Universidade FUMEC. A abordagem circunscreveu-se a amostra de 121 alunos, dos 1º, 3º, 5º, 
7º e 9º períodos do Curso de direito, dos turnos diurno e noturno e 17 professores e pretendeu 
investigar alguns aspectos do ensino jurídico. Foram aplicados questionários distintos, 
utilizando-se a metodologia da pesquisa de survey para alunos e professores. 
O objetivo da pesquisa é detectar, na visão dos pesquisados, quais os principais fatores que 
contribuem para a crise do ensino jurídico, tendo sido apontados de acordo com a ordem de 
importância pelos primeiros: o número excessivo de cursos jurídicos, a saturação do mercado 
de trabalho e o despreparo acadêmico/educacional dos alunos. 
No entendimento dos professores, o principal fator que contribui para a crise do ensino 
jurídico é a influência negativa dos valores de nossa sociedade nos alunos e professores, tais 
como competitividade, indiferença moral, unidimensionalismo cultural e individualismo. 
Além deste, o despreparo acadêmico/educacional dos alunos e o número excessivo dos cursos 
de direito, como importantes fatores para a crise do ensino jurídico. 
Observou-se a coincidência de respostas destes atores do cenário da crise jurídica – 
professores e alunos – indicando que eles concordam, mesmo que intuitivamente, quanto aos 
principais elementos que contribuem para a citada crise. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO;CRISE;FATORES 
 
RESUMEN 
En este artículo se deriva de la investigación realizada por estudiantes de Maestría en Derecho 
de la Universidad FUMEC. El enfoque se limitó a una muestra de 121 estudiantes, de los 
turnos 1er, 3er, quinto, séptimo, noveno de Derecho, clase por la mañana y turno de noche, y 
17 profesores, y se propone investigar algunos aspectos de la educación jurídica. 
Cuestionarios separados se les administró a estudiantes y profesores, utilizando la 
metodologia survey.El objetivo de la investigación fue detectar a la vista de los encuestados 
sobre cuáles son los factores principales que contribuyen a la crisis en la enseñanza del 
Derecho, siendo nombrado por orden de importancia, el número excesivo de cursos de 
Derecho, la saturación del mercado de trabajo y falta de preparacion académica de los 
estudiantes. A su vez, la comprensión de los maestros, el factor principal que contribuyó a la 
crisis en la enseñanza del Derecho fue la influencia negativa de los valores en nuestra 
sociedad, los estudiantes y profesores, tales como la competitividad, la indiferencia moral y 
individualimo. Además de esto, la falta de preparacion académica/número excesivo de 
alumnos y numero excesivo de los cursos de Derecho fueron nombrados, también por los 
profesores como elementos importantes para cooperar en la crisis de la educación jurídica. La 
coincidencia de las respuestas de los actores del escenario de la crisis legal - profesores y 
estudiantes - que parecen estar de acuerdo, aunque intuitivamente, sobre los principales 
elementos que contribuyen a la citada crisis. 
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PALABRAS-CLAVE: ENSEÑANZA DEL DERECHO;CRISIS;FACTORES 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

               Não é recente a discussão sobre a crise do ensino, bem como sobre a necessidade de 
novas metodologias e de uma educação voltada à participação e autonomia do estudante. 
Seria desnecessário dizer que esta também é a tônica da crise do ensino jurídico, que passa 
pela crise do ensino em sua totalidade. Os aspectos em que se situa a crise são vários, desde 
os sociais aos econômicos. No país, atualmente, há necessidade de afirmar-se a educação 
superior, como fator de desenvolvimento social, esquecendo-se da qualidade e da formação 
humana dos profissionais. Proliferam, por outro lado, numa ânsia mercadológica, inúmeras 
instituições de ensino, nem sempre ávidas pela séria formação e transmissão do 
conhecimento, mas por fatores outros, em grande parte apenas econômicos. 

                Neste contexto, uma indagação apresenta-se visando investigar quais serão os 
rumos do ensino brasileiro. Hoje já se fala em analfabetos funcionais no ensino médio e 
fundamental, desencadeando um processo de falta de qualidade e compromisso com o ensino 
desde a sua base, chegando, então, ao ensino superior. Não é possível aceitar em qualquer fase 
a desqualificação do ensino. A falta de capacitação de profissionais em prol de um 
desenvolvimento educacional ilusório colocará em risco a própria sociedade. 

                Diante destas questões, promoveu-se pesquisa utilizando-se do método Survey para 
descobrir traços e particularidades de duas unidades de análise, quais sejam: alunos e 
professores do curso de graduação em Direito da Universidade FUMEC, cujo objetivo é 
apresentar e analisar dados referentes aos fatores que contribuem para a crise do ensino 
jurídico. 

A abordagem circunscreveu-se a amostra de 121 alunos, dos 1º, 3º, 5º, 7º e 9º períodos do 
Curso de direito, dos turnos diurno e noturno e 17 professores e pretendeu investigar alguns 
aspectos do ensino jurídico. 

               Foram estabelecidas perguntas abertas e fechadas, estas últimas objetivando maior 
uniformidade das respostas. Coletados os dados, foram elaboradas as respectivas planilhas e 
distribuídas entre seis pesquisadores divididos em três grupos. Cada grupo de pesquisadores 
encarregou-se de analisar os dados apresentados por assunto. O presente artigo decorre da 
análise das Tabelas nº 1 e 2 (Anexos 1 e 2), relativas aos fatores apresentados como 
indicadores da crise do ensino jurídico. Optou-se por abordar os fatores apontados pelos 
entrevistados em maior percentual como critério de análise deste artigo. Muito embora a 
análise objetiva dos dados, o artigo possui igualmente abordagem teórica. 

               Os 17 (dezessete) professores entrevistados do curso de graduação em Direito 
deveriam indicar quais seriam os três principais fatores da crise do ensino jurídico. Os dados 
foram compilados na Tabela 2 (Anexo II) e 19% (dezenove por cento) das respostas 
assinaladas indicaram que o principal fator da crise do ensino jurídico é a influência negativa 
de valores de nossa sociedade, observada em alunos e professores, tais como: 
competitividade, indiferença moral, unidimenssionalismo cultural e individualismo. Em 
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segundo lugar, 15% (quinze por cento) das respostas dos professores, indicaram o despreparo 
acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no curso de direito.  E, por fim, 13% (treze 
por cento) das indicações informam que o número excessivo de cursos de direito contribui 
para a crise do ensino jurídico. 

             Observa-se que alunos e professores concordam na indicação de dois fatores, para 
desencadeamento da crise do ensino jurídico, quais sejam: o despreparo dos alunos, e o 
número excessivo de cursos de direito. 

               Para os alunos, conforme dados da Tabela 1 (Anexo I) o fator "principal" da crise no 
ensino jurídico é o número excessivo dos cursos de direito (20%), sendo objeto da 
preocupação destes entrevistados a saturação do mercado de trabalho (14%), item pouco 
relevante para os professores (4%). 

               A discrepância nesta resposta específica pode ser atribuída à situação pessoal 
vivenciada pelos entrevistados: professores já se encontram inseridos no mercado de trabalho 
no desempenho do magistério, advocacia e cargos públicos. Por outro lado, os alunos ainda 
não atuam na área do direito, exercendo, quando muito, a função de estagiários em escritórios 
de advocacia ou junto ao Poder Público. A vivência e a atuação de cada unidade de análise é 
bem diversa da outra, o que seguramente, interferiu nas respostas. 

               Por outro lado, não é possível atribuir à mera coincidência, ambos os pesquisados 
indicarem com equivalente grau de relevância os fatores do despreparo acadêmico dos alunos 
e o número excessivo dos cursos de direito como fatores desencadeantes da crise do ensino 
jurídico, como se mostrará a seguir. 

               Nesse diapasão, pode se afirmar que o número excessivo de cursos jurídicos, o 
despreparo e a falta de interesse dos alunos, bem como problemas institucionais e estruturais 
foram apontados pelas duas unidades de pesquisa - alunos e professores - como fatores que 
contribuem para a crise do ensino jurídico, fatores estes hodiernamente discutidos na 
educação de uma forma geral. 

  

  

2. PRINCIPAIS FATORES DA CRISE DO ENSINO JURÍDICO NA OPINIÃO DE 
ALUNOS E PROFESSORES 

  

 Os principais fatores da crise do ensino jurídico apontados pelos alunos entrevistados Tabela 
1 (Anexo I) são em sua ordem de importância: a) número excessivo dos cursos de direito, 
apontado por 20% (vinte por cento) das respostas obtidas; b) saturação do mercado de 
trabalho, fator de crise para 14% (quatorze por cento) das respostas e, c) despreparo 
acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no curso de Direito, apontado por 13% 
(treze por cento). 

 Como fatores menos significantes para a crise do ensino jurídico, foram apontados pelos 
alunos: 1) Em quarta posição, com 11% das respostas, a falta de interesse do estudante no 
objeto de estudo da Ciência do Direito por visar exclusivamente a realização de concursos 
públicos. 2) Em quinta posição, com 8% das respostas, a inexistência de relação entre teoria e 
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prática no curso. 3) A influência negativa dos valores de nossa sociedade nos alunos e 
professores, tais como: competitividade, indiferença moral, unidimenssionalismo cultural e 
individualismo ocupa a sexta posição, com 7% das respostas.  4) Em sétima posição, com 6% 
das respostas foi apontado o tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em sala de 
aula. 5) Em oitava posição, com 4% das respostas foram apontados respectivamente: a) 
ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão, b) problemas institucionais/estruturais: 
número excessivo de alunos em sala, ausência de recursos instrumentais, biblioteca, etc, e c) 
ausência de preparo científico-pedagógico dos docentes. 6) A inexistência de planos de 
carreira, salários dignos e condições reais para o desenvolvimento da profissão docente foi 
apontada por 3% dos entrevistados, encontrando-se em nona posição. 6) Em décima posição, 
com 2% das respostas, foram apontados, respectivamente: a) estrutura curricular inadequada 
e, b) problemas na concepção e estruturação do projeto pedagógico do curso. 7) O predomínio 
do Positivismo Jurídico em detrimento de outras concepções teórico-ideológicas sobre o 
Direito e a Ciência Jurídica foi apontado por 1% dos entrevistados, ocupando a décima-
primeira posição. (Cf. Tabela 1 - Anexo I). 

Por sua vez, para os professores, os principais fatores da crise do ensino jurídico, são em 
ordem de importância e termos percentuais: a) influência negativa de valores de nossa 
sociedade nos alunos e professores, tais como competitividade, indiferença moral, 
unidimensionalismo cultural e individualismo - 19% (dezenove por cento); b) despreparo 
acadêmico/educacional dos alunos que ingressaram no curso - 16%; c) em terceira posição 
com 15% das respostas, foram apontados respectivamente o número excessivo de cursos de 
direito, bem como a falta de interesse do estudante no objeto de estudo da ciência do Direito 
por visar exclusivamente a realização de concursos públicos - 15% - Tabela 2 (Anexo II). 

               Como fatores menos significantes para a crise do ensino jurídico foram apontados 
pelos professores: 1) Em quarta posição com 6% das respostas, respectivamente: a) Problemas 
institucionais/estruturais: número excessivo de alunos em sala de aula, ausência de recursos 
instrumentais, biblioteca, etc ; b) Tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em sala 
de aula e c) Predomínio do positivismo jurídico em detrimento de outras concepções teórico- 
ideológicas sobre o Direito e a Ciência Jurídica. 2) Em quinta posição com 4% das respostas 
encontra-se a saturação do mercado de trabalho. 3) Em sexta posição com 3% das respostas, 
respectivamente os seguintes fatores: a) Ausência de preparo científico-pedagógico dos 
docentes; b) Ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão; c) Estrutura curricular 
inadequada; d)  Problemas na concepção e estruturação  do projeto pedagógico do curso.  4) 
Em sétima posição foi apontada por 1% a inexistência de planos de carreira, salários dignos e 
condições reais para o desenvolvimento da profissão docente. Por sua vez, a inexistência de 
relação entre teoria e prática no curso, não foi apontada por nenhum dos entrevistados. (Cf. 
Tabela 2 - Anexo II). 

               Para sistematização do presente estudo, analisar-se-á os três pontos indicados pelas 
duas unidades de análise, salientando-se que os pontos coincidentes serão estudados de forma 
conjunta, conforme será visto a seguir. 

  

2.1. Excessivo número de cursos jurídicos e o problema da qualidade do ensino 

  

               No que se refere à Ciência Jurídica, nota-se que a proliferação de cursos superiores 
de Direito influi de forma negativa na qualidade do ensino, não havendo em muitos casos uma 
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preocupação com o projeto pedagógico adequado, sobressaindo não raro o aspecto econômico 
das instituições de ensino superior. É uma situação que vem se arrastando por bem mais de 
uma década. Alunos descomprometidos, professores despreparados, estruturas deficientes, e 
para piorar, atualmente há a ideia de que o ensino jurídico deve ser etapa preparatória para os 
concursos públicos. Talvez falte bem mais do que estruturas, talvez falte seriedade e 
consciência crítica no ensino e na aprendizagem do direito por parte de docentes, discentes e 
instituições de ensino. 

À formação jurídica associa-se a possibilidade do ingresso em carreiras jurídicas que 
conferem melhor status social e econômico, transformando-se em promessas de ascensão 
social; estas, entretanto, poderiam ser em grande parte, desmistificadas com a realização de 
uma pesquisa sobre o perfil de egressos do curso. Tais promessas atraem alunos que, muitas 
vezes, não têm aptidão para a carreira jurídica e não desenvolvem as habilidades necessárias 
para o exercício da profissão. 

Além disso, durante o curso jurídico, e à medida que tais habilidades são cada vez mais 
solicitadas, há evasão de alunos, percebendo-se que as salas cheias no início do curso são 
gradativamente esvaziadas ao final; poucos conseguem colar grau, e menor número ainda 
consegue aprovação no Exame da Ordem dos Advogados (OAB). A tudo isto se deve 
acrescentar a observação de Matos (2010, p. 97-98): 

  

  

"Ora, não há nada que os estudantes de Direito de hoje queiram mais do que a ultraespecialização. Muitos estão prontos, ansiosos até, não para 
explorarem as classes operárias, mas para serem explorados. O novo proletariado intelectual dos nossos dias é egresso das Faculdades de Direito. No 
decorrer do curso, com o inevitável aflorar das suas deficiências de formação básica e cultural, os discentes deixam de nutrir - se é que o fizeram 
alguma vez - ilusões de galgar altos postos no aparelho de Estado ou no mercado profissional e acabam se contentando com cargos burocráticos de 
baixa complexidade que, por alguma razão obscura, exigem o diploma superior em Direito. E assim, placidamente, passam o resto de suas vidas. Se 
existisse no Brasil um curso técnico de Direito - a exemplo do que ocorre com a Contabilidade -, a ser cumprido, digamos, em três anos e sem o 
incômodo da Filosofia do Direito, da Sociologia Jurídica, da Monografia de final de curso, etc., sem dúvida nenhuma os discentes massificados o 
prefeririam ao bacharelado. Para inúmeros alunos o curso de Direito não é e nem nunca foi um projeto existencial, mas sim apenas uma maneira de 
conseguir colocações sociais menos baixas. Graças a tal panorama, os nossos bacharéis não operam quaisquer transformações em seus horizontes 
axiológicos, políticos e econômicos." 

  

               Muitas foram e continuam sendo as tentativas no sentido de qualificar o ensino 
jurídico. No ano de 2007, através das taxas de aprovação no exame da OAB por instituição, 
remetidas ao Ministério da Educação, houve o cruzamento dos resultados do Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e os dados de aprovação no exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Verificou-se que as universidades com índice no Enade/IDD 
(Indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado) superior a 3 aprovam 
54% dos bacharéis de direito; os centros universitários, 51%; e as faculdades, 39%. Nos 
cursos avaliados pelo MEC com nota inferior a 3, a aprovação foi muito menor. Nas 
universidades, apenas 8% dos bacharéis passou no exame da Ordem, nos centros 
universitários, a aprovação ficou em 7%, e nas faculdades, o índice chegou a 13% (BRASIL, 
2007a). 

               A Portaria MEC nº 927 de 25 de setembro de 2007 (BRASIL, 2007b) trouxe um 
novo instrumento de avaliação para autorização de cursos de graduação em direito do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), sendo então estabelecidas três 
principais formas de avaliação, as quais receberam a seguinte pontuação: organização 
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didático-pedagógica (30 pontos); corpo docente, corpo discente e corpo técnico-
administrativo (30 pontos); e instalações físicas (40 pontos). 

               Posteriormente, em busca da melhora qualitativa do ensino jurídico e das respectivas 
instituições de ensino, inúmeras outras ações se sucederam, tais como supervisão através do 
Ministério da Educação com medidas de reestruturação, incluindo redução do número de 
vagas, qualificação do corpo docente e revisão do projeto pedagógico, estruturação do núcleo 
de prática jurídica, corte no número de vagas, utilizando-se como instrumentos para 
otimização das medidas, os termos de compromisso celebrados entre as instituições de ensino 
e o Ministério da Educação (BRASIL, 2008). 

Em todo o processo de qualificação do ensino, a revisão do projeto pedagógico apresenta-se 
como medida de grande relevância, eis que se volta para a formação do profissional delineada 
pelo conteúdo, competências e habilidades por este contempladas, criando não só espaços de 
interdisciplinariedade, mas também buscando interligação entre a teoria e prática, evitando-se 
a fragmentação da Ciência Jurídica, procurando manter uma constante revisão e reavaliação 
de conteúdos que possam influir na melhoria qualitativa do ensino jurídico. Mas deve juntar-
se a isto, um corpo docente qualificado, que aceite as transformações em termos de 
participação dos discentes como forma de autonomia integradora do processo democrático, 
pois de nada adiantará o estabelecimento de aspectos formais sem uma efetiva concretização. 

Importante ainda destacar que o aluno deve ser o protagonista do processo educativo e não 
mero recebedor de informações para apenas reproduzi-las. Neste modelo de ensino não há 
estímulo à criatividade, à inovação e a novas práticas metodológicas; não há abertura para a 
autonomia do aluno. 

   Deve-se estimular o pensamento crítico como modo de participação, promovendo a 
interligação entre ensino, pesquisa e extensão, essenciais para a descoberta de novas soluções 
para os problemas sociais que surgem no dia a dia, além de induzir um sentido de 
responsabilidade social, através da realidade observável, mostrando que o ensino se estabelece 
não apenas no espaço das instituições educacionais, mas que o transpõe e exige olhar crítico 
do estudante e sensibilidade em relação às complexas e intrincadas relações sociais. 

Neste sentido, o ensino do direito deve ser inovador, mas esta aprendizagem inovadora, como 
se refere Capella (2004, p. 39), exige olhar mais além da universidade, para fora dela, exige 
sensibilidade frente aos problemas sociais, aos objetivos que buscam as sociedades, em que 
esse universo de problemas deve transpor os muros das instituições acadêmicas. 

               Por outro lado, percebe-se que não cessa a busca de ações e soluções que visem à 
otimização do processo de qualificação dos cursos jurídicos, muito embora, nem sempre 
eficazes. Em 2008 foi editada a Instrução Normativa nº 1 de 06 de dezembro de 2008 da 
Comissão Nacional de Ensino Jurídico (CNEJ), que regulamentou e consolidou, no âmbito da 
Ordem dos Advogados do Brasil, os procedimentos e critérios acerca da autorização, 
reconhecimento, renovação de reconhecimento e aumento de vagas para o curso de graduação 
em Direito. Dentre os critérios estabelecidos na referida Resolução, incumbe à CNEJ solicitar 
à instituição de ensino superior interessada a apresentação, no prazo de 5 (cinco) dias, ao 
Conselho Seccional competente, cópias do Projeto Político Pedagógico, do Plano de 
Desenvolvimento Institucional e outros documentos julgados necessários.[1] 

De acordo com a citada Instrução Normativa, para os pedidos de autorização de cursos de 
graduação em Direito, devem ser considerados dentre outros, como fatores preponderantes: a) 
a população do Município, indicada pelo IBGE não poderá ser inferior a 100 mil habitantes, 
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levando-se em conta a proporção máxima de 100 vagas iniciais anuais para cada 100 mil 
habitantes; b) a existência de cursos de graduação em Direito no Município, com as 
respectivas vagas anuais; c) a existência de órgãos ou entidades que possam absorver 
estagiários; d) a qualificação do corpo docente, regime de trabalho e plano de carreira e de 
capacitação; e) qualidade da organização didático-pedagógica, incluindo ensino, pesquisa, 
extensão, estágio e número máximo de alunos por turma; f) infraestrutura destinada ao curso, 
acervo bibliográfico disponível (30% do total mínimo exigível) e plano de aquisição da 
complementação bibliográfica mínima, além de instalações do Núcleo de Prática Jurídica. 

No art. 13 da Instrução Normativa 1/2008 CNEJ, aponta-se para fins de constatação de 
indícios de irregularidade ou condições precárias de funcionamento de cursos de graduação 
em Direito, dentre outros: a obtenção por 3 (três) Exames de Ordem consecutivos, ou 05 
(cinco) alternados, de percentuais de aprovação abaixo da média do respectivo Estado; o 
corpo docente com professores horistas, em sua totalidade, ou integrado por docentes que 
cedem, sem vínculo efetivo, seus nomes e títulos apenas para instruir processos de autorização 
e/ou reconhecimento de outros cursos de graduação em Direito; o Projeto Pedagógico em 
desacordo com as Diretrizes Curriculares fixadas para o curso de graduação em Direito; 
biblioteca cujo acervo ou funcionamento desatende às necessidades do curso; o horário de 
funcionamento que comprometa o período normal de descanso dos corpos docente, discente e 
técnico-administrativo; e por fim, o uso de estrutura física imprópria ou inadequada para o 
funcionamento do curso. 

Não obstante as medidas contidas na Instrução Normativa já citada, o que se verifica é que o 
parecer da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente opinativo, ou seja, 
mesmo que a Ordem verifique que há necessidade de alterações para a aprovação da 
instalação de novo curso de direito, o fato é que a OAB não possui competência para excluir 
de credenciamento quaisquer cursos, havendo discrepância entre os pareceres da Comissão de 
Ensino Jurídico do Conselho Federal da Ordem e as homologações de cursos pelo Ministério 
da Educação, com base nos pronunciamentos finais do Conselho Federal de Educação. 

Uma consequência direta do excesso dos cursos de Direito é a saturação do mercado de 
trabalho. A situação apresenta-se de forma paradoxal, eis que se há saturação do mercado de 
trabalho, deveria haver uma diminuição tanto da procura quanto do número dos cursos de 
Direito, mas se há aumento dos cursos, constata-se, por outro lado, a existência de procura. 

Inegável que o aumento dos cursos de Direito deriva do fator mercadológico, no qual se 
percebe a demanda econômica do setor privado de educação. Mas, como explicar a 
necessidade em relação à saturação do mercado de trabalho.   

Nota-se na atualidade que o curso de Direito assume nova e curiosa função; ele deixa de 
formar exclusivamente advogados e apresenta-se como fomentador de expectativas, no 
sentido de tornar-se ponto de partida para concursos jurídicos; isto se percebe quando 11% 
dos alunos entrevistados - Tabela 1 (Anexo I) considera como fator da crise do ensino jurídico 
a falta de interesse do estudante no objeto do estudo da ciência do Direito por visar 
exclusivamente à realização de concursos públicos. 

Por outro lado, não se deve desconsiderar que o despreparo apresentado pelos alunos também 
é reflexo da sociedade pós-moderna. Obviamente que não se pode generalizar, mas sabe-se 
que a educação, em quaisquer de suas vertentes, encontra-se muito aquém das necessidades da 
sociedade e até do mercado, demonstrando que o problema vai além das questões sociais.  
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            É certo que a formação educacional de grande parte da população brasileira encontra-
se deficiente, o que conduz ao despreparo dos alunos para o ingresso nas instituições de 
ensino superior, e, por conseqüência, para a vida acadêmica, demonstrando que a 
flexibilização do ingresso dos estudantes nas instituições de ensino superior transforma-se em 
mais um tipo de mercado. Nessas instituições de ensino superior não há efetiva produção de 
conhecimento, mas apenas sua reprodução, eis que as formulações teóricas e pesquisas 
acadêmicas exigem uma base bem mais sólida do que é atualmente oferecida. 

               Equivocadamente, percebe-se que para alguns discentes o Direito se aprende na 
prática, talvez pelo próprio imediatismo da sociedade, que na nossa cultura não atribui ao 
conhecimento o papel decisivo para o desenvolvimento do país, uma vez que se trata de 
investimento de longo prazo, conforme esclarece Matos (2010, p.96): 

  

"Inevitável a perda de qualidade em grande escala e em curtíssimo prazo na formação jurídico-humanística dos alunos, o que se reflete até mesmo na 
vida jurídico-intelectual mais ampla. Hoje há uma imensa resistência das editoras em publicar textos jurídicos densos, em especial se voltados para as 
disciplinas "parajurídicas" como Filosofia e História do Direito. As casas editoriais brasileiras sabem do escasso interesse de seus clientes por obras de 
tal jaez. Como os alunos só compram - quando compram - os manuais mais simplificados possíveis, publica-se apenas esse tipo de "literatura", com o 
que se gera um círculo vicioso: não se publicam bons livros porque os alunos não têm interesse neles e eles não têm interesse em tais obras - são, 
portanto, "maus alunos" - porque elas não existem ou são muito caras e difíceis de se obter em razão da baixa tiragem. Perpetua-se assim mais um 
embuste no mundo acadêmico-jurídico mediante a edição de livros totalmente dispensáveis, que não são mais do que paráfrase da legislação nacional 
com títulos comercialmente convidativos. O procedimento dos departamentos de marketing das editoras é simples e eficaz: junta-se à denominação de 
um ramo do Direito qualquer dos vendáveis adjetivos "descomplicado", "fácil", "comentado", "em um só volume", "esquematizado", "resumido" e 
quejandos". 

  

Não é de se desconsiderar que o imediatismo mercadológico e não de conhecimento, induz 
que os alunos tornem-se incapazes de pensar (MATOS apud CHOMSKY, 2010, p. 97), vez 
que o conhecimento vai muito além dos textos normativos. Esta incapacidade dificulta pensar 
sobre fatos que sejam juridicamente significativos e impedem a produção do conhecimento, 
deslocando a participação do advogado para questões periféricas, com a sua substituição por 
outras categorias de profissionais, a exemplo de economistas e administradores. O amplo 
papel do Direito acaba se restringindo aos litígios. 

  

2.1.1. Teoria e prática nos cursos jurídicos e a construção do projeto pedagógico 

  

A análise dos dados da pesquisa Tabela 1 (Anexo I) revelou que 8% (oito por cento) das 
respostas dos alunos entrevistados consideraram como fator da crise no ensino jurídico a 
inexistência de relação entre teoria e prática do curso. 

Perceptível que a inexistência de relação entre teoria e prática encontra-se interligada à 
concepção do projeto pedagógico, o qual, nos termos da Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de 
setembro de 2004 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2004), deve conter clara 
concepção do curso de Direito, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 
operacionalização, além de abranger os seguintes elementos estruturais: a) concepção e 
objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, 
geográfica e social; b) condições objetivas de oferta e a vocação do curso; c) cargas horárias 
das atividades didáticas e da integralização do curso; d) formas de realização da 
interdisciplinaridade; e) modos de integração entre teoria e prática; f) formas de avaliação do 
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ensino e da aprendizagem; g) modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando 
houver; h) incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade de 
ensino e como instrumento para a iniciação científica; i) concepção e composição das 
atividades de estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas e condições de 
realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; j) 
concepção e composição das atividades complementares; e, k) inclusão obrigatória do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

               Interessante notar que a resposta em relação à concepção e estruturação do projeto 
pedagógico é apontada como fator de crise por apenas 2% (dois por cento) das respostas dos 
alunos Tabela 1 (Anexo I), enquanto a inexistência de relação entre teoria e prática é apontada 
por 8% (oito por cento) das indicações dos alunos entrevistados como fator de crise, 
constatando-se igualmente que a ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão é 
apontada por outros 4%  (quatro por cento) das respostas - Tabela 1 (Anexo I). Ocorre que os 
itens apontados com 8% (oito por cento) e 4% (quatro por cento) respectivamente são 
elementos estruturais em relação ao projeto pedagógico, que foi apontado apenas por 2% 
(dois por cento) das respostas. 

A discrepância entre as respostas pode levar a conclusão de que os alunos não possuem uma 
concepção correta do que seja um projeto pedagógico em sua totalidade. Assim, ao 
desconhecerem o projeto pedagógico das instituições de ensino, não podem acompanhá-lo e 
verificar se o mesmo encontra-se adequado às suas necessidades e realidade acadêmica. 

Neste sentido é de se investigar se há uma insuficiência das próprias instituições de ensino em 
relação ao amplo conhecimento do projeto pedagógico pelos discentes, bem como estabelecer 
mecanismos de acompanhamento da sua execução, dando-se especial atenção à metodologia 
do ensino e as necessidades dos alunos em relação às novas questões que são postas pela 
sociedade. 

            Não é difícil perceber que se há insuficiência entre teoria e prática, há por outro lado 
insuficiência quanto à metodologia utilizada no ensino jurídico, tendo em vista a pouca 
utilização ou mesmo inexistência de outros métodos de ensino além das aulas expositivas, 
levando à mera reprodução de conteúdos apresentados em sala de aula, não se apresentando 
nem o desenvolvimento da crítica, nem a atividade criativa em relação aos discentes. Neste 
modelo o aluno apenas reproduz o conhecimento apresentado pelo professor, mas não é 
estimulado a construir o seu próprio conhecimento. 

               Miracy Barbosa de Sousa Gustin (2010, p. 60-79) propõe a utilização de 
mecanismos e diretrizes da Pedagogia da emancipação nos cursos jurídicos. Conforme as 
premissas dessa pedagogia, trabalha-se com a noção de efetividade do ensino-aprendizagem, 
da extensão e da pesquisa como respostas às demandas ou necessidades postas pelas 
respectivas comunidades, internas ou externas, sendo indispensável a atribuição de autonomia 
crítica a todos os membros da comunidade educativa. 

               Indica-se para tanto a metodologia da aprendizagem baseada em problemas [2], a 
qual deve ser centrada no estudante. Ela se desenvolve em pequenos grupos tutoriais, onde 
são apresentados problemas práticos e/ou teóricos para solução. A aprendizagem por 
problemas constitui um processo ativo, cooperativo, integrativo e interdisciplinar, em que o 
estudo de casos apresenta-se também como metodologia crítica, vez que essa abordagem 
permite o diálogo entre todos os fatores intervenientes na análise de situações ou casos reais 
ou simulados, desenvolvendo-se eficazmente a aprendizagem, sendo objetivos desse método o 
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autoconhecimento, o compreender e avaliar as perspectivas diferentes sobre uma mesma 
situação. 

            

2.1.2. Do tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em sala de aula: a questão do 
formalismo jurídico 

  

               Como fator menos significante para a crise do ensino jurídico, 1% (um por cento) 
das respostas dos alunos entrevistados apontaram o predomínio do positivismo em detrimento 
de outras concepções teórico ideológicas sobre o direito e a ciência jurídica; muito embora, 
outros 6% (seis por cento) das indicações dos alunos apontassem como fator de crise do 
ensino jurídico o tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em sala de aula - Tabela 1 
(Anexo I). Por sua vez, para 6% (seis) por cento das respostas dos docentes trata-se de fator 
apontado como significante para a crise do ensino jurídico - Tabela 2 (Anexo II). 

O ensino jurídico brasileiro encontra-se em crise, e esta é a conjugação de múltiplos fatores. O 
certo é que o modelo atual não se adequa a nova realidade e mudanças por que passa a 
sociedade. Não é difícil perceber que o modelo de ensino jurídico prende-se fortemente ao 
formalismo, com a dogmática e suas verdades preestabelecidas, apesar das mudanças sociais, 
das complexas relações que se estabelecem na sociedade e da necessidade de novas respostas. 

Perceptível também, que grave contradição se apresenta, pois se de um lado tem-se uma 
sociedade dinâmica a exigir respostas onde haja a predominância de uma racionalidade 
sistêmica, de outro, temos um ensino que ainda se utiliza das tradicionais práticas e métodos 
inadequados, constatando-se que o ensino não responde às expectativas da sociedade e dos 
profissionais do Direito, apresentando-se extremamente teórico e em grande medida, 
desvinculado dos novos fatos sociais. 

O formalismo jurídico trouxe a ideia que Direito é norma posta pelo Estado, então o ensino do 
Direito acompanhou a mesma diretriz, com os seus códigos, a sua forma rígida e método 
expositivo. Os professores que ensinaram aos que hoje ensinam, tiveram a mesma base 
teórica, mas os alunos que hoje aprendem, vivem uma realidade que exige respostas criativas, 
que não estão apenas e estritamente nos códigos e nos textos legais, devendo haver uma 
mudança de paradigmas, o que não é algo fácil de conseguir. 

Baseado no formalismo jurídico, o Direito foi apresentado como um mundo de normas, 
exclusivamente do ponto de vista normativo, mas não se deve perder de vista que o Direito é 
também o mundo que se move, o mundo vivido. Segundo Norberto Bobbio (2005, p. 24) um 
dos primeiros resultados do estudo do Direito é o de nos tornar conscientes da importância do 
normativo na nossa existência individual e social. 

   Para o formalismo, a justiça da norma vai decorrer exclusivamente da sua validade. Entre os 
juristas, Hans Kelsen sustenta que aquilo que constitui o direito como direito é a validade 
(KELSEN, 2007, p. 57), não querendo em absoluto afirmar que o direito válido seja também 
justo, mesmo porque os ideais de justiça para ele são irracionais e subjetivos (KELSEN, 2007, 
p. 61-62). O problema da justiça para Hans Kelsen, assim, é um problema ético e é distinto do 
problema jurídico da validade. 
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Ainda segundo Norberto Bobbio (2005, p. 59) a teoria completa e coerente do positivismo 
jurídico, remonta à doutrina política de Thomas Hobbes, cuja característica fundamental 
consiste na verdade, "na reviravolta radical do jusnaturalismo clássico", esclarecendo que para 
Hobbes, efetivamente não existe outro critério do justo e do injusto fora da lei positiva, ou 
seja, fora do comando do soberano. 

               Atualmente, a investigação em relação ao Direito vai muito além do que a sua 
validade normativa, pois se busca a legitimidade das decisões, e estas estão muito além do 
simples formalismo. Considerando estas premissas, os discentes dos cursos de direito não 
encontrarão respostas aos problemas apresentados apenas nos códigos, nas aulas repetitivas e 
expositivas, nas quais não haja o predomínio da atividade criativa e da crítica. 

               O que fica claro é que no ensino em que haja a predominância do formalismo, ter-se-
á uma ação pedagógica marcada pelas formas dogmáticas, com insuficiência e mesmo 
ausência de pensamento crítico, preponderando o caráter meramente formal do ensino. 

Como esclarece Miracy Barbosa de Sousa Gustin (2010, p. 69) deve-se romper com os 
alicerces do formalismo jurídico e da ciência cognitivo-instrumental, porque são obstáculos 
epistemológicos à constituição de uma Ciência do Direito que se realize segundo parâmetros e 
paradigmas condizentes com a complexidade das relações de nosso tempo e com a proposta 
pedagógica emancipadora. 

  

2.2. Influência negativa dos valores sociais: competitividade, indiferença moral, 
unidimensionalismo cultural e individualismo 

  

               A influência negativa dos valores sociais foi apontada por 7% (sete por cento) das 
respostas dos alunos entrevistados, ocupando a sexta classificação como fator que contribui 
para a crise do ensino jurídico, revelando que estes não conferiram tanta importância a este 
fator como os docentes. Observou-se que 19% (dezenove por cento) das indicações dos 
professores, consideram este fator relevante, ocupando a primeira classificação das respostas 
obtidas. (Cf. Tabelas 1 e 2 - Anexos I e II). 

               A competitividade é a marca clássica do capitalismo, que hodiernamente pretende 
atribuir a tudo e a todos, o conceito de "mais valia", penetrando o marketing cada vez mais 
nas relações desenvolvidas pelo indivíduo. 

            A necessidade de mostrar-se melhor que o outro, leva o homem à lógica do trabalho 
constante objetivando a acumulação de bens e inserção em determinado grupo social, para 
fins de diferenciar-se perante os demais, instalando na sociedade um grande campo de 
competitividade. A competitividade verificada na sociedade, não é indiferente às salas de 
aula, observando-se a inexistência de companheirismo entre os alunos, os quais se enxergam 
como potenciais concorrentes, dispostos a defender os próprios interesses. Tais 
comportamentos têm igualmente contribuído para que os alunos se tornem apáticos, sem 
disposição para uma efetiva participação. Afinal, não querem contribuir para o 
enriquecimento do conhecimento do outro, mas, apenas para o seu próprio. 
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               O que poderia se tornar uma rica experiência, tem se apresentado como forma 
tediosa de "aprender", tornando-se os alunos apenas receptáculos de conteúdo. Diante de tal 
quadro, é oportuno trazer a lição de Andityas Soares de Moura Costa Matos (2010, p.96):  

  

"[...] como conceber um ensino jurídico de qualidade, comprometido com os valores do Estado Democrático de Direito e que priorize a capacidade 
criativa de discentes e de docentes se a cada dia os objetivos de ambos os grupos se tornam mais pragmáticos, sua vinculação a valores coletivos mais 
fraca e a necessidade de resultados rápidos e efetivos mais pronunciada? Posto de outro modo, como é possível conceber e implementar práticas 
jurídico-educacionais alternativas eficientes se a grande massa que hoje abarrota as salas de aula dos cursos jurídicos não apenas se mostra 
despreparada para tanto, mas também parece não querer mudar os cômodos papéis que aprenderam a representar ao longo dos anos? [...] 

Nas salas de aula eles (alunos) portam e reproduzem os valores sociais com os quais construíram suas vidas até o momento, o que significa dizer, de 
modo geral, competitividade, indiferença moral, unidimensionalismo cultural e um arraigado individualismo que beira o egoísmo puro e simples, 
pilares nos quais se assentam as sociedades capitalistas, desenvolvidas ou não. A sala de aula é um microcosmo capaz de recriar com perfeição as 
contradições que permeiam o mundo social." 

  

               Por outro lado, a Constituição da República estabelece em seu art. 205, que a 
educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

Afigura-se, portanto, como um dever das instituições de ensino estimular a crítica e a 
responsabilidade social nos discentes, trazendo-os para a Universidade como formadora e 
fomentadora do pensamento e não apenas formando pessoas que tenham em mente apenas o 
mercado sem qualquer compromisso com os temas sociais. A ciência jurídica não é um 
mercado, é o lugar da formação das liberdades, da autonomia, mas o que se vê são autômatos, 
com valores dissociados daqueles em que se estabeleceu esta ciência. 

Esta percepção de que a ciência jurídica não se limita ao fator mercadológico, mas que é fator 
de cidadania, deve ser estabelecida e fortalecida pelos docentes, os quais devem estar 
comprometidos com o processo ensino-aprendizagem, com o desenvolvimento das 
capacidades e habilidades dos discentes, construindo espaços de interdisciplinaridade e 
fortalecendo dentre outras, a interligação entre cidadania, ética, autonomia e ciência jurídica, 
projetando os valores fundamentais em relação ao Direito e à justiça. 

  

2.3. Propostas para superação da crise do ensino jurídico 

  

               As pesquisas sobre os fatores desencadeadores da crise demonstram que as reformas 
até então tentadas no ensino jurídico se restringem, na verdade, apenas à reprodução da 
metodologia tradicional, por pura comodidade, na qual a exposição da matéria ocorre de 
forma unilateral pelo professor (MARTINS, 2010, p. 214). 

Como uma das soluções apontadas para a crise do ensino jurídico indica-se a metodologia da 
problematização e a aprendizagem baseada em problemas (MARTINS, 2010, p. 213-214). 
Centrando-se a metodologia no problema, as habilidades e competências serão alcançadas 
com maior facilidade do que através da metodologia tradicional. 

A metodologia da problematização deve ser aplicada em temas que estejam relacionados com 
a vida em sociedade, utilizando-se para tal, cinco etapas, quais sejam: a) observação da 
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realidade; b) pontos-chave; c) teorização; d) hipóteses de solução e, e) aplicação à realidade, 
como se observa em Patrick Salgado Martins (2010, p. 218-219): 

  

"Na primeira etapa os alunos observam e registram de forma sistematizada sua percepção sobre a parcela da realidade em que o tema escolhido está 
sendo vivido (observação da realidade), identificando dificuldades, carências e discrepâncias que serão problematizadas. [...] 

Na segunda etapa, há uma reflexão sobre as possíveis causas da existência, determinantes maiores e variáveis menos diretas do problema, levando os 
alunos a elaborarem os pontos essenciais que deverão ser estudados sobre o problema (pontos-chave), que podem ser na forma de tópicos ou 
perguntas, por exemplo. 

A terceira etapa é a do levantamento de dados e estudo (teorização) em que os alunos buscam as informações técnicas sobre os pontos-chave do 
problema em livros, revistas, especialistas, palestras, aulas, aplicam questionários etc., registrando-as para o desenvolvimento da etapa 
seguinte.           Na quarta etapa serão elaboradas as possíveis soluções para os problemas (hipóteses de solução) e, na última etapa, será ultrapassado o 
exercício intelectual com a execução das decisões tomadas no meio em que o estudante está inserido (aplicação à realidade) [...]." 

  

  

A metodologia da aprendizagem baseada em problemas, surgiu no Canadá em 1960, na escola 
médica da Universidade de Mac Master e procura colocar o aluno como foco central do 
ensino aprendizagem, o qual irá construir informações necessárias a sua atividade 
profissional. Estudam-se problemas da vida real em pequenos grupos acompanhados por um 
tutor que avalia o nível dos debates; nesse método não há aula expositiva e sim estudos de 
casos, utilizando-se inicialmente da pesquisa individual e após, retornando o grupo com as 
possíveis soluções baseadas em várias disciplinas (MARTINS, 2010, p. 219-220). 

               Assim, a proposta de ensino do Direito utilizando a Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP), conhecida como Problem-based learning, é boa alternativa para o alcance 
das habilidades e competências do aluno tão almejadas atualmente por eles próprios, pela 
sociedade e pelo Estado.  Patrick Martins (2010, p. 220) esclarece que se trata de metodologia 
inexistente no Brasil, não sendo encontrada em qualquer faculdade de Direito. Para o autor: 

  

"[...] objetivo principal da ABP, [...] é a construção pelo próprio aluno do conhecimento, pois não há transferência de conhecimento, mas 
desenvolvimento de sua capacidade em construir as informações necessárias para sua atividade profissional, cuja "proposta é desenvolver um aluno-
pesquisador para que ele se torne um profissional-pesquisador." 

  

               Deve-se ressaltar, que, na verdade, o que se propõe é uma metodologia baseada em 
problemas envolvendo o corpo docente, administrativo e acadêmico, posto que as 
conseqüências afetam todo o curso de direito, implicando, inclusive em alteração curricular 
com a inter e a multidisciplinaridade. Donde se reconhece a dificuldade preliminar para a 
implantação do método. Não obstante são indicados os seguintes elementos para sua 
implantação: 

• a) grupos tutoriais: formados por poucos alunos que se debruçam em um primeiro 
momento em conjunto sobre o problema para identificar os objetivos da 
aprendizagem. Em um segundo momento, parte-se para as pesquisas individuais, em 
busca de possíveis soluções, inclusive com a interdisciplinaridade; 

• b) tutores: deverão conhecer o assunto em profundidade, pois atuam como 
estimuladores dos alunos-pesquisadores; 
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• c) comissão de currículo: responsável pela elaboração dos temas que serão estudados 
pelos grupos tutoriais envolvendo as diversas disciplinas. Portanto, diversos 
professores colaboram na produção dos recursos e atividades pedagógicas; 

• d) problemas: abrangem diversas disciplinas, garantindo a interdisciplinaridade. 

  

         Acredita-se que a implantação do método ora descrito é possibilidade real de alcance da 
pedagogia da emancipação proposta por Miracy Barbosa Souza de Gustin, pois desenvolve a 
competência de aprendizagem do aluno de forma permanente, com o uso da criatividade e da 
criticidade. De acordo com a autora (2010, p.60), a pedagogia é entendida como um tipo de 
formação voltada para uma capacidade de revisitar o passado e reinventar o mundo. Um 
conjunto de saberes que se relaciona à sabedoria prática, que se destina a compreender a 
intencionalidade da ação humana, no sentido da sua emancipação, sendo ao mesmo tempo 
reflexão e ação ou ação e reflexão, em constante tensão. Neste sentido, a pedagogia é tanto 
criticidade, estética e ética. Assim, pela existência de uma diversidade de soluções e de 
verdades, a partir da própria multiplicidade de saberes, as ciências se apresentam como 
cenários em permanente recomposição, em um movimento de reposição de novas 
complexidades e situações a serem solucionadas. 

   Ainda segundo a citada autora, a pedagogia da emancipação importa desenvolver 
competências de aprendizagem autônoma que permitam o dinamismo da conclusão 
permanente do ser, daí por que a ação educativa deve ser continuada. O sujeito que 
desenvolve autonomia crítica é aquele cuja forma de pensar é exploratória, e, portanto, 
problematizante e interdisciplinar. A aprendizagem neste sentido se dá como processo 
contínuo e não apenas em sala de aula, que seria o ambiente menos propício para uma 
aprendizagem relacionada com as exigências do mundo atual. A subjetividade deve ser 
entendida como a capacidade de autocompreensão e de responsabilidade do indivíduo em 
relação a si mesmo e a sua coletividade, devendo o indivíduo demonstrar competência criativa 
que lhe permita a expressão de uma personalidade autônoma e crítica. 

               O que se pretende ressaltar é que o ensino da ciência jurídica deve ser emancipador 
para que haja atribuição de autonomia crítica aos discentes e o desenvolvimento de 
compromisso com a efetivação da democracia, sendo a realização de pesquisas mecanismo 
necessário para o mapeamento dos problemas relacionados à crise no ensino jurídico, para 
que sejam apresentadas soluções que se adequem à realidade brasileira. 

  

3. CONCLUSÃO 

  

               A crise do ensino jurídico apresenta-se sobre aspectos variados, desde os sociais aos 
econômicos, notando-se marcadamente o fator mercadológico, com a proliferação dos cursos 
de direito e a baixa qualidade do ensino oferecido, devendo ser repensados a qualificação dos 
docentes, bem como o projeto pedagógico das instituições de ensino superior. 

A observação das respostas dadas pelos docentes e discentes é fator de preocupação, eis que 
as duas unidades de análise não consideram como fator importante para a crise do ensino 
jurídico, a própria atuação, para atores importantes e significativos na crise do ensino jurídico. 
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               Por outro lado, a coincidência de indicação de fatores preponderantes traz a 
perspectiva de que, mesmo que intuitivamente, professores e alunos já reconhecem quais são 
os problemas. 

Faz-se necessária a abertura de discussões sobre o ensino jurídico para que seja resgatado o 
propósito da educação, para fins de contribuir não só para o crescimento individual, mas 
também inserir nos alunos consciência social e autonomia crítica. 

               Deve haver a consciência que professores e alunos têm que repensar as suas posturas 
e posicionamentos. Os professores devem procurar constante qualificação, e não 
desconsiderar as características e necessidades dos discentes para quem lecionam e não para 
aqueles que gostariam de lecionar, procurando aprimorar-lhes a autonomia crítica e a vocação 
para a defesa das liberdades que é o principal papel do Direito. 

            Os alunos, por sua vez, necessitam conscientizar-se da importância do conhecimento, 
assumindo não só responsabilidades acadêmicas, mas indo além, assumindo 
responsabilidades sociais, numa postura crítica e autônoma diante dos novos e complexos 
fatos que a sociedade apresenta. 

A seu turno, as Instituições de Ensino Superior precisam compreender que somente saindo 
das soluções tradicionais para o problema da crise do ensino jurídico é que conseguirão 
verdadeira modificação nos cursos oferecidos. Propostas de estudo inovadoras como a 
metodologia da problematização e metodologia da aprendizagem baseada em problemas 
precisam ser avaliadas como alternativas para a crise, para resgate de valores como ética, 
solidariedade e justiça social. 
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ANEXO I 

Tabela 1 

Principais fatores da crise do ensino jurídico, segundo a opinião dos alunos do Curso de 
Direito da Universidade FUMEC 

  

  

Fatores da crise do ensino jurídico N % 
Número excessivo de cursos de direito 72 20 
Saturação do mercado de trabalho 48 14 
Despreparo acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no curso 46 13 
Falta de interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do Direito por visar 
exclusivamente a realização de concursos públicos 

40 
11 

Inexistência de relação entre teoria e prática no curso 29 8 
Influência negativa dos valores de nossa sociedade nos alunos e professores, tais 
como: competitividade, indiferença moral, unidimenssionalismo cultural e 
individualismo 

25 7 

  

  
Tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em sala de aula 20 6 
Ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão 14 4 
Problemas institucionais/ estruturais: número excessivo de alunos em sala, ausência 
de recursos instrumentais, biblioteca, etc 

13 
4 

Ausência de preparo científico- pedagógico dos docentes 13 4 
Inexistência de planos de carreira, salários dignos e condições reais para o 
desenvolvimento da profissão docente 

11 
3 
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Estrutura curricular inadequada 7 2 
Problemas na concepção e estruturação do projeto pedagógico do curso 7 2 
Predomínio do Positivismo Jurídico em detrimento de outras concepções teórico- 
ideológicas sobre o Direito e a Ciência Jurídica 

5 
1 

Outros 3 1 
Total 350100

FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais - Fumec - 2010 

   

  

ANEXO II 

  

Tabela 02 

Principais fatores da crise do ensino jurídico, segundo a opinião dos professores do Curso de 
Direito da Universidade FUMEC 

  

Fatores da crise do ensino jurídico N %
Influência negativa de valores de nossa sociedade nos alunos e professores, tais 
como: competitividade, indiferença moral, unidimenssionalismo cultural e 
individualismo. 

12 19

Despreparo acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no curso. 10 16
Número excessivo de cursos de direito. 9 15
Falta de interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do Direito por visar 
exclusivamente a realização de concursos públicos. 

9 15

Problemas institucionais/estruturais: número excessivo de alunos em sala de aula, 
ausência de recursos instrumentais, biblioteca, etc. 

4 6

Tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em salada de aula. 4 6
Predomínio do positivismo jurídico em detrimento de outras concepções teórico-
ideológicas sobre o Direito e a Ciência Jurídica. 

4 6

Saturação do mercado de trabalho. 3 4
Ausência de preparo científico-pedagógico dos docentes. 2 3
Ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão. 2 3
Estrutura curricular inadequada. 2 3
Problemas na concepção e estruturação  do projeto pedagógico do curso. 2 3
Inexistência de planos de carreira, salários dignos e condições reais para o 
desenvolvimento da profissão docente. 

1 1

Inexistência de relação entre teoria e prática no curso. 0 0
Total 50 100
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FONTE: Pesquisa direta - Questionário Pesquisa de Survey - Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais - Fumec - 2010 

  

  

 

[1] Atualmente CNEJ - Comissão Nacional de Educação Jurídica 

[2] MARTINS, Salgado Patrick. O problema como solução para o ensino do direito. In: 
GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; LIMA, Paula Gabriela Mendes (Coord.) Pedagogia da 
emancipação: desafios e perspectivas para o ensino das ciências sociais aplicadas no século 
XXI. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 213-227. 
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TRADITION AND TRADITIONALISM IN THE METHODOLOGY OF BRASILIAN 
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TEACHERS AND STUDENTS OF THE FACULTY OF LAW, UNIVERSITY FUMEC 
 
 
 

Carlos Athayde Valadares Viegas 
Fernanda Bomtempo Valadares Guimarães De Lima Rocha 

 

RESUMO 
Resumo - O propósito do presente estudo é confrontar a metodologia do ensino jurídico e os 
tipos de avaliação do ensino, em seus aspectos teóricos, à realidade das salas de aula. Para 
consecução dos objetivos empíricos foi utilizado o método survey de coleta de dados 
adotando-se o desenho denominado interseccional, ou seja, apurou-se uma situação num 
determinado período temporal (mês de dezembro de 2010), sendo que 121 alunos e 17 
professores do curso de Direito da Universidade Fumec compuseram a amostra aleatória 
selecionada. Cotejada a literatura sobre o assunto com os dados analisados, constatou-se que o 
ensino jurídico brasileiro encontra-se submetido a um circulo vicioso cujo contexto revela o 
choque entre o tradicionalismo cultural do ensino e as propostas emancipatórias de sua 
reforma. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVES - MÉTODO SURVEY; METODOLOGIA 
DO ENSINO; TRADIÇÃO; REFORMA DO ENSINO. 
 
ABSTRACT 
Abstract – The purpose of this study is to compare the methodology of legal education and 
types of evaluation, in its theoretical aspects, the reality of legal education. To attain the 
objectives of exploratory Survey Method was used by adopting a design called intersectional, 
or a situation was found in a given period of time: months of December 2010, with 121 
students and 17 teachers comprised the sample selected. Checked against the literature on this 
subject with the data analyzed, it was found that the Brazilian legal education is subjected to a 
vicious circle whose context includes the clash between traditionalism and cultural spheres 
emancipation. 
KEYWORDS: KEY WORDS ?? SURVEY METHOD; METHODOLOGY OF 
TEACHING; TRADITION; EDUCATION REFORM. 
 
 

 1. Introdução 

  

O presente trabalho nasceu como resposta a um desafio lançado ao final do curso de 
Metodologia do Ensino Jurídico do programa de Mestrado da FCH-FUMEC. Após o estudo, 
debate e análise da literatura sobre a crise do ensino jurídico no país e visando superá-la, foi 
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proposta a verificação empírica dos vetores apontados nas leituras, como sendo aqueles 
contribuintes para a decantada derrocada do ensino jurídico brasileiro 

Foi realizada pesquisa junto aos alunos e professores da FCH-FUMEC com amplo catálogo 
de questionamentos sobre vários aspectos que, no entendimento do grupo de pesquisadores e 
com escopo nas leituras procedidas, interferem diretamente na consecução dos objetivos 
traçados no § 1º, do art. 2º da Resolução n° 9 (MEC/SESU), de 29 de setembro de 2004, que 
"Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito" [1]. 

Quanto a técnica de pesquisa mais apropriada para tal mister optou-se pela pesquisa de 
survey.. Esta é um "[...] tipo de pesquisa social empírica" (BABBIE, 1999, p. 36), que pode 
abranger uma variada gama de cenários e objetivos desde pesquisas acadêmicas e científicas 
(como é o caso), até a realização de consultas eleitorais, mercadológicas, de opinião pública 
sobre os mais variados assuntos, recenseamento demográfico e tantas outras matérias que 
podem ser dissecadas e avaliadas pela metodologia da pesquisa de survey. 

Uma pesquisa de survey, como se apreende de Earl Babbie (1999, p. 36), pode satisfazer 
incontável gama de finalidades, contudo, ela permite alcançar três grandes objetivos gerais, 
independentemente de qual seja a matéria pesquisada, quais sejam: descrição, explicação e 
exploração. Normalmente alcança a mais de um destes objetivos, o que torna este método de 
pesquisa rico em possibilidades de análises e de conclusões empíricas, além de permitir o 
conhecimento do objeto pesquisado com maior profundidade. 

O primeiro destes grandes objetivos é a descrição. Esta tem a finalidade de descobrir certos 
traços, certas particularidades de determinados grupos populacionais, sem se deter ao por que 
das opiniões observadas. Preocupa-se apenas em descrever a realidade apurada. No caso da 
pesquisa realizada foram obtidos, além dos dados chamados demográficos da população 
pesquisada, resultados interessantes referentes a particularidades atribuídas, de maneira 
cruzada, entre os seguimentos pesquisados (professor e aluno). Visões antagônicas do objeto 
pesquisado serão expostas ao longo deste trabalho. 

Outro grande objetivo da pesquisa de survey é a explicação dos resultados. Esta modalidade 
requer uma análise multivariada e o exame simultâneo de duas ou mais variáveis, ex: nesta 
pesquisa procuramos identificar e explicar certas práticas relativas a técnicas de aula e de 
avaliação, que têm precedência em relação a outras, utilizadas nas salas de aula da instituição 
pesquisada. Como não poderia ser de outra forma, este trabalho traz, ao final, uma conclusão 
explicativa para o resultado da pesquisa e seus reflexos na análise dos fatores da crise do 
ensino jurídico. 

Por fim, a exploração, que se dá no início e até mesmo antes da pesquisa. Ela é importante 
porque em todo processo de conhecimento, existe a possibilidade do levantamento de dados 
deixar de considerar variáveis e pontos de vista importantes, em razão do conhecimento 
limitado e pré-concebido do pesquisador sobre o objeto pesquisado. A solução é fazer 
entrevistas prévias, com os mais variados e diferentes grupos de entrevistados, onde estes 
podem se manifestar livremente, e, a partir das opiniões apresentadas, formular o questionário 
da pesquisa definitivo acrescido da visão dos outros. Estas técnicas exploratórias não foram 
utilizadas nesta pesquisa, pois, a literatura de suporte previamente explorada, já nos indicou 
os pontos que deveriam ser investigados, bem como o fato do grupo de pesquisadores ser 
composto, também, por professores, que têm experiência sobre o assunto. A pesquisa de 
survey permite, também, a verificação da manifestação de um variado público alvo, chamado 
unidade de análise. As unidades de análise são pessoas, famílias, cidades, Estados, nações, 
companhias, indústrias, etc. Em cada caso as unidades individuais de análise são descritas e 
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estas descrições são agregadas para descrever a população representada pela unidade. As 
unidades de análise utilizadas na investigação foram os alunos e professores do Curso de 
Direito da FCH-FUMEC. 

As pesquisas de survey também são concebidas com desenhos básicos classificados como 
interseccionais e longitudinal, segundo a classificação de Babbie (1999, p. 39). As pesquisas 
com o desenho longitudinal são realizadas para permitir a análise de um determinado objeto 
ao longo de uma unidade de tempo maior, meses ou anos. São dados coletados ao longo do 
tempo em momentos diferentes, que permitem o estudo de uma tendência. Não foi este, 
entretanto, o desenho adotado nesta pesquisa. 

Na pesquisa realizada adotou-se o desenho denominado interseccional, pois este permite a 
apuração de uma situação num determinado período temporal, no caso os meses de novembro 
e dezembro de 2010, e de uma amostra selecionada de uma população maior, no caso 121 
alunos (ou 5,63%) num universo de 2149 estudantes de Direito da instituição e 17 
professores. Participaram da pesquisa os alunos da graduação em direito do 1o, 3o, 5o, 7o e 9o 

períodos, para montagem da amostra aleatória. Foram visitadas 5 salas do curso matutino e 5 
salas do curso noturno, uma de cada período selecionado acima. 

Como toda pesquisa, esta também está sujeita a falhas metodológicas e é passível de críticas e 
de aperfeiçoamento, contudo, o resultado da experiência descortinou aos pesquisadores uma 
série de dados e informações que permitiram a verificação dos fatores da crise do ensino 
superior e jurídico para muito além do conhecimento adquirido na leitura dos textos dos 
renomados educadores e juristas especialistas na matéria. A realização da pesquisa aproximou 
os estudantes do mestrado, da realidade cotidiana das salas de aula, de uma enormidade de 
alunos e professores, cada qual com sua visão particular e fragmentada do problema em 
análise. Esta experiência permitiu aos aprendizes sentir a crise de perto e como observador 
externo, o que resultou na análise a seguir, que, em razão da divisão de temas entre os 
investigadores, dará ênfase à metodologia de ensino e avaliação aplicadas no curso de Direito 
da Universidade Fumec. 

  

2. A crise do ensino jurídico e de suas metodologias 

  

A crise do ensino jurídico e conseqüentemente de sua metodologia circunscreve-se num 
espaço maior, numa crise maior, que é aquela referente a todo o sistema educacional. Há 
manifestações da crise educacional em todos os níveis de ensino, da educação infantil à pós-
graduação, e não há maior constatação da falência deste sistema que aquela mais visível, mais 
cruel e indiscutível, a nua realidade de miséria social e econômica a qual são submetidas a 
maioria da população mundial. Fosse a educação considerada por todos os povos e governos 
no seu potencial transformador, as diferenças e misérias sociais nunca teriam alcançado os 
patamares atuais. 

No Brasil a educação sempre foi fator de dominação e submissão entre as classes sociais. O 
sucesso experimentado pelos portugueses ao se assenhorar de tão vastas áreas de terras e 
riquezas naturais, sendo em número tão pequeno, deveu-se ao processo de aculturação a que 
submeteram primeiramente os índios e depois os africanos em solo brasileiro. A catequização 
dos nativos e a sua conversão forçadas "[...] que invadia e avassalava sua própria consciência, 
fazendo-os verem-se a si mesmos como pobre humanidade gentílica e pecadora"... (Ribeiro, 
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2002, p. 72), foram os mecanismos primeiros utilizados neste processo de dominação pela 
educação. 

Numa detalhada descrição daquilo que testemunhou "encantado", o então reitor do Colégio da 
Bahia, o padre Cardim, nos deixou vívido testemunho dos efeitos da aculturação infringida 
aos índios brasileiros, quando narra suas visitas às capitanias entre os anos de 1583 e 1590. 
Assim o religioso descreveu o sistema educacional da época: 

No comum das aldeias, [...] há escolas de ler e escrever, aonde os padres ensinam os meninos índios; e alguns mais hábeis também ensinam a contar, 
cantar e tanger; tudo tomam bem, e há já muitos que tangem flautas, violas, cravos e oficiam missas em canto d´órgão, coisas que os pais estimam 
muito. Estes meninos falam português, cantam à noite a doutrina pelas ruas, e encomendam almas do purgatório.(Cardim apud RIBEIRO, 2002, 
p.185) 

  

Foi então, mediante um processo de educação autoritário, dirigido para a dominação dos 
braços a serem moídos nos engenhos de açúcar, que a experiência educacional brasileira 
serviu de base para a implementação do modelo colonialista, como demonstra o antropólogo: 

No plano ideológico - ou seja, o relativo às formas de comunicação, ao saber, às crenças, à criação artística e à auto-imagem étnica -, a cultura das 
comunidades neobrasileiras se plasmam sobre os seguintes elementos: 

- um minúsculo estrato social de letrados que, através do domínio do saber erudito e técnico europeu de então, orienta as atividades mais complexas e 
opera como centro difusor de conhecimentos, crenças e valores; 

- [...] um rigoroso controle sobre a vida intelectual da colônia, para impedir a difusão de qualquer outra ideologia e até mesmo do saber científico[...] 
(Ribeiro, 2002, p. 74-75). 

  

Muito embora tenha acabado como sistema econômico e político há quase duzentos anos, o 
pensamento colonialista ainda alcança as gerações atuais, materializado nas nossas precárias 
relações de classe, no patriarcalismo (masculino e feminino), no patrimonialismo das classes 
políticas em relação aos bens do Estado, e na imposição de uma metodologia de educação 
voltada para o atendimento das demandas mercadológicas e, principalmente, para a 
manutenção do status quo. 

Entretanto, para os fins deste trabalho, o recorte feito irá se ater a análise das causas da crise 
do ensino jurídico inserido, como deve ser, no contexto da crise do ensino superior. 

Muitos são os fatores que determinam o atual estágio de incertezas e inconsistências vivido 
pelo ensino superior mundial. A perda de identidade das instituições de ensino, o fim do 
monopólio do conhecimento, a mercantilização do ensino e a deslegitimação política das 
instituições, entre tantas outras causas, são apontadas pelos especialistas como os fatores do 
agravamento da crise. Neste sentido, o filósofo lusitano Boaventura de Sousa Santos, faz o 
seu diagnóstico sobre as crises das instituições de ensino superior (de hegemonia, de 
legitimidade e institucional), notadamente das Universidades: 

A crise de hegemonia resultava das contradições entre as funções tradicionais da universidade e as que ao longo do século XX lhe tinham vindo a ser 
atribuídas [...]. A segunda crise era a crise de legitimidade provocada pelo facto de a universidade ter deixado de ser uma instituição consensual em 
face da contradição entre a hierarquização dos saberes especializados através das restrições do acesso e da credenciação das competências [...] a crise 
institucional resultava da contradição entre a reivindicação da autonomia na definição dos valores e objectivos da universidade e a pressão crescente 
para submeter esta última a critérios de eficácia e de produtividade de natureza empresarial ou de responsabilidade social. (Santos, 2008, p.13-14). 
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Na esteira do autor português, Naomar de Almeida Filho, trazendo a discussão para a 
realidade brasileira, indica, de maneira exemplificativa, problemas a serem enfrentados na 
busca de uma superação da crise do ensino superior brasileiro entre os quais destacamos: 

2. Seleção limitada, pontual e "traumática" para ingresso na graduação; 

3. Viés monodisciplinar na graduação, com currículos estreitos e bitolados; 

4. Enorme fosso entre graduação e pós-graduação; 

5. Submissão ao mercado, perda de autonomia; 

7. Incultura: formação tecnológico-profissional, quando eficiente, culturalmente empobrecida; (ALMEIDA FILHO, 2008,p. 157) 

  

Tal situação é refletida, com bastante clareza, nos cursos de ensino superior brasileiros, 
notadamente nos cursos de ensino jurídico, que, com honrosas e pontuais exceções, abraçam o 
modelo metodológico liberal e dogmático de ensino, privilegiando a capacitação para o 
exercício das profissões jurídicas por uma "elite" de técnicos aplicadores de leis e 
conseqüentemente a manutenção do controle das mudanças sociais. 

As causas da crise do ensino superior aplicam-se, em geral, à crise do ensino jurídico. 
Contudo, este tem outras e próprias razões para o seu insucesso, que brilhantemente foram 
apontadas por Andityas Soares de Moura Costa Matos que, citando Horácio Wanderlei 
Rodrigues, informa: 

Segundo entende Rodrigues, há no ensino jurídico brasileiro três níveis básicos que sofrem atualmente processos conflitivos de transformação, quais 
sejam, o estrutural, o funcional e o operacional. Vejamos: 

a) O primeiro destes níveis, o estrutural, se resolve em uma axiologia pela qual se adota idealmente nas Faculdades de Direito o paradigma ideológico 
do liberalismo com toques de conservadorismo e o paradigma epistemológico próprio do que Rodrigues identifica como positivismo normativista. 

b) No nível funcional, percebemos que os cursos de graduação em Direito cumprem funções técnicas, políticas e econômicas. Em primeiro plano, 
compete-lhes formar profissionais para atuação na iniciativa privada ou na Administração Pública naqueles cargos que exigem a formação superior em 
Direito. Tal "missão" de natureza técnica mal encobre os objetivos políticos do curso, voltados para a sistematização e a manutenção da ideologia 
liberal [...] 

c) O terceiro nível conflitivo que Rodrigues identifica é o operacional. [...] e o campo acadêmico, fundado no ensino tradicional que privilegia a aula 
expositiva e monológica, abstratamente concebida como comentário de normas jurídico-positivas e integrante de um currículo fixo composto por 
programas estanques e quase sempre legalistas (MATOS, 2005, p.31). 

  

Privilegia-se o simples acúmulo de conhecimento, foca-se todo o processo de ensino-
aprendizagem na figura medieval do magister e mensura-se o desenvolvimento do discente 
mediante avaliações previsíveis e de caráter quantitativo. O modelo básico do atual ensino 
jurídico é "a aula-conferência, e os professores que a ministram não possuem, em sua 
esmagadora maioria, qualquer preparo científico-pedagógico, resumindo suas preleções a 
comentários de códigos, narração de situações profissionais e reprodução de aulas a que 
foram submetidos quando de suas respectivas graduações." (MATOS, 2010, p. 87-89) 

Corroborando esta afirmação final, observou-se que este fato ocorre na Universidade Fumec, 
conforme dados Tabela 1, que demonstra o elevado percentual dos professores pesquisados 
(76%) , que não possuem nenhum tipo de formação pedagógica. 
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Tabela 1 

Participação em curso de formação pedagógica. 
 N % 
Sim 4 24 
Não 13 76 
Total 17 100 

FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

Neste contexto de certezas quanto ao presente e incertezas quanto ao futuro do ensino jurídico 
brasileiro é que serão apresentados, nos próximos itens, os resultados da pesquisa realizada 
quanto à metodologia do ensino e à metodologia da avaliação, conforme a explicitada divisão 
de temas entre os pesquisadores. É importante antecipar (sem tirar ainda conclusões) que as 
constatações obtidas coadunam-se com o que já foi dito, mas que, também, há sinais de 
mudanças e ainda restam esperanças para transformar o ensino jurídico num processo crítico, 
completo, interdisciplinar e formador de cidadãos. 

  

3 Análise dos dados da pesquisa de survey 

  

3.1 Metodologias e técnicas de aula no ensino jurídico 

  

Tratar-se-á, agora, da definição, descrição e análise das metodologias de ensino, em especial 
as técnicas de aula e de avaliação aplicadas pelos docentes nas salas de aula investigadas. 

No seu sentido etimológico a palavra método significa - caminho para chegar a um fim 
(methodus: meta - fim + hodus - caminho), ou também méthodos, ou 'pesquisa, busca, estudo 
metódico de um tema da ciência (Platão); tratado metódico, obra de ciência (Aristóteles)', de 
metá 'atrás, em seguida, através' e hodós 'caminho' [Dicionário Houaiss da língua portuguesa]. 

 No sentido mais específico e técnico do termo, temos que a metodologia do ensino é um 
conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelos educadores para alcançar os objetivos 
da educação. Nas palavras de Neusi Aparecida Navas Berbel, metodologia do ensino superior 
é: 

 Uma disciplina que procura caracterizar-se pelo rigor científico; 

-Envolve os procedimentos que devem ser adotados pelo professor para alcançar os seus objetivos, que geralmente são identificados com a 
aprendizagem dos alunos; 

-Procura esclarecer o professor acerca da elaboração de planos de ensino, formulação de objetivos, seleção de conteúdos, escolha de estratégias de 
ensino e instrumentos de avaliação da aprendizagem. (Navas, 1994, p. 49). 
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Os especialistas em educação ensinam ser a metodologia do ensino a "[...] postura do 
educador diante da realidade, como uma articulação de uma teoria de compreensão, e 
interpretação da realidade a uma prática específica" (Foresti, p. 4), ou seja, o conjunto de 
atividades propostas, bibliografia indicada, avaliações realizadas, técnicas de ensino 
escolhidas, o tipo de relação com os alunos, a extensão e a prática, enfim, todos os elementos 
ligados ao processo de ensino combinados compõem a chamada metodologia do ensino. 

Primeiramente deve ser esclarecido que vamos circunscrever a análise, por uma questão 
metodológica, à comparação entre os três métodos de aula apontados na pesquisa como os 
preferidos pelos alunos (Tabela 2). Quanto às técnicas de aula aplicadas na FCH-FUMEC a 
pesquisa formulou questões tanto aos alunos quanto aos professores. Aos alunos, sobre esta 
matéria, foram feitas duas perguntas. Primeiramente eles foram instados, mediante um 
formulário que continha doze opções, a informar os "três principais tipos de metodologias de 
ensino que seus professores utilizam em sala", cujos dados foram compilados na Tabela 2.[2] 

  

 
Tabela 2 

 Tipos de metodologias de ensino utilizadas pelos professores Curso de Direito 
da Universidade Fumec, segundo os alunos pesquisados 

Tipos de metodologias N % 
Aulas expositivas 76 24 
Aulas dialogadas 55 18 
Trabalhos em grupo 53 17 
Leitura de legislação 34 11 
Estudo de casos/problemas 24 8 
Leitura de apostilas 18 6 
Leitura e discussão de textos 15 5 
Atividades práticas simuladas 15 5 
Resolução de exercícios 09 3 
Debates 08 2 
Seminários 04 1 
Total 309 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

Depois, os estudantes deviam indicar os três métodos preferidos por eles, conforme dados da 
Tabela 3. 
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Tabela 3 

Tipos de metodologias de ensino preferidas segundo os alunos pesquisados 
Tipos de metodologias N % 
Aulas expositivas 58 23 
Estudo de casos/problemas 54 22 
Aulas dialogadas 30 12 
Atividades práticas simuladas 29 12 
Debates 24 10 
Trabalhos em grupo 21 8 
Leitura e discussão de textos 10 4 
Leitura de legislação 9 4 
Resolução de exercícios 5 2 
Leitura de apostilas 4 2 
Seminários 3 1 
Total 247 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

Já os professores foram compelidos a indicar, sem que as opções fossem apresentadas, os três 
métodos de aula mais utilizados por eles em sala de aula, conforme dados da Tabela 4 [3]. 

  

 
Tabela 4 

 Principais metodologias utilizadas em sala de aula pelos professores. 
 N % 
Aula expositiva 14 33 
Estudo de casos e 
jurisprudência 

7 16 

Trabalhos em grupo 4 9 
Aula prática 3 8 
Seminários 3 8 
Outros 11 26 
Total 42 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

Tendo em vista os dados acima, o resultado da pesquisa neste campo foi preocupante e ao 
mesmo tempo surpreendente. Quando o questionamento foi sobre quais são as técnicas 
empregadas pelos professores, 24% dos alunos pesquisados informaram que as aulas 
expositivas são as mais utilizadas (Tabela 2). Este dado relaciona-se com a resposta dada por 
33 % dos professores, que também informaram ser a aula expositiva a técnica mais utilizada 
por eles (Tabela 4). Este resultado coaduna-se com a doutrina especializada sobre o tema que 
já vinha demonstrando, há tempos, que: "[...] é inevitável constatar que as aulas dos cursos de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9124



Direito [...] quase sempre são ministradas de forma expositiva, e os alunos são incentivados a 
participar delas como ouvintes, de preferência, atentos e silenciosos" (CARLINI, 2010, p.215) 

A surpresa neste caso foi que no campo da preferência dos alunos, ao indicarem a 
metodologia ideal de ensino/aprendizagem, a mesma técnica foi escolhida como a mais 
valorizada com 23% da escolha dos alunos (Tabela 3). Tal preferência é preocupante e deve 
ser analisada de forma crítica, numa pesquisa qualitativa talvez, pois indica um forte viés do 
tradicionalismo do ensino brasileiro, atuando sobre os alunos do ensino jurídico, que vêem 
com normalidade e até com preferência, esta técnica de aula tão ultrapassada e tão criticada 
pelos especialistas em educação. Tais especialistas apontam que este método de transmissão e 
manutenção de conhecimentos refere-se ao direito liberal e, conseqüentemente, ao status 
dominante de poucos sobre muitos na sociedade. Nesse sentido, conforme Martinez: "[...] é na 
sala de aula que a herança liberal continua a reproduzir seu modelo pedagógico tradicional" 
(Martinez, 2009, p.19). 

Outra surpresa, desta vez positiva, ficou por conta da resposta que ocupa o segundo lugar na 
escala de técnicas preferidas pelos alunos. A opção "Estudo de casos/problemas" alcançou 
22% das respostas (Tabela 3), o que indica uma tendência pela preferência dos estudantes por 
métodos que combinem teoria e prática. Tal preferência supõe-se, decorre da necessidade 
atual dos operadores do Direito em concorrerem no disputado mercado de trabalho da área. 
Contudo, apesar de ser a segunda preferida entre os alunos, a técnica é constatada como 
utilizada nas salas de aula por apenas 8% dos discentes entrevistados (Tabela 2) e diverge do 
número apurado junto ao professores que declararam ser esta técnica a segunda mais aplicada 
por eles com 16% das respostas (Tabela 4). 

Outra constatação da pesquisa foi a de que a técnica denominada aulas dialogadas é bastante 
apontada pelos alunos como sendo efetivamente realizada, com 18% das respostas (Tabela 2), 
o que vai ao encontro com a preferência por eles próprios indicada 12% (Tabela 3). Contudo, 
na pesquisa espontânea realizada junto aos professores, não existe qualquer referência a esta 
técnica de ensino (Tabela 4). 

Tal discrepância pode advir tanto de falha do instrumento de coleta de dados, quanto pela 
própria compreensão do que significa aula expositiva e aula dialogada por parte dos docentes 
e discentes do curso de Direito da Universidade Fumec. Apesar disto, não deixa de ser 
interessante constatar o clamor indireto dos alunos pelo diálogo, pelo debate, pelo acesso ao 
professor, tanto é assim que se compararmos as respostas das Tabelas 2 e 3 com outra 
resposta dada à questão de número 12 do questionário que demandava a indicação de 
características de um suposto "professor ideal" e cujos dados foram compilados na Tabela 5, 
percebeu-se que as características relacionadas à comunicação entre alunos e professores tais 
como paciência, educação e cordialidade (9%), acesso e diálogo (9%), disponibilidade para 
atender o aluno (4%) e flexibilidade (2%), ocupam a quarta parte das característica desejadas 
pelos alunos, num claro indicativo de que estas qualidades estão em falta entre os professores 
do ensino jurídico e são procuradas e tidas como necessárias à relação de aprendizagem 
estabelecida entre os destinatários do ensino jurídico brasileiro e seus mestres. 
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Tabela 5 

Características ideais do professor do Curso de Direito, segundo a opinião dos 
alunos da Universidade Fumec 

 N % 
Boa didática e clareza 73 20 
Comprometimento* 36 10 
Conhecimento e domínio da matéria 35 10 
Paciência, educação e cordialidade 33 9 
Acesso e diálogo 33 9 
Dinamismo  20 6 
Assiduidade e pontualidade 19 6 
Seriedade, experiência, rigor, exigência 16 5 
Conhecimentos atualizados 15 5 
Disponibilidade para atender o aluno 12 4 
Objetividade e organização 10 3 
Rigor e exigência 9 3 
Boa expressão e oralidade 9 3 
Inteligência 7 2 
Flexibilidade  7 2 
Experiência 6 2 
Total 324 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

3.2 Metodologias e técnicas de avaliação 

  

O ato de avaliar remete-nos à atribuição de valores, avalia-se medindo quantidades, atribuindo 
qualidade ao objeto avaliado de maneira precisa e científica. Por outro lado, avaliações 
também são feitas por estimativas - caso do cálculo de multidões de manifestantes num 
determinado espaço, por exemplo - noutros casos avalia-se de forma intuitiva, sem nenhuma 
ciência envolvida, utilizando-se da experiência de vida, como os humoristas avaliam a reação 
de suas platéias ao final de certa anedota. Existem, também, avaliações subjetivas, caso de 
comensais que elogiam ou criticam a delícia de um banquete. A avaliação é uma técnica 
complexa, que compreende uma comunicação entre o avaliado e o avaliador. 

No âmbito educacional, avaliar "[...] é efetuar uma comparação entre o que se constata e o que 
se esperava; entre um real e um ideal" (Barlow, 2007, p. 17).  Nas palavras de Charles Hadji, 
"[...] consiste em atribuir um valor - ou [...] um sentido - a uma situação real, à luz de uma 
situação desejada, com isso confrontando o campo da realidade concreta e das expectativas, e, 
portanto, articulando uma referência e um referente" (Hadji, 2007). 

A mesma doutrina especializada afirma que o avaliador "[...] não é um observador (que 
examina o que é), nem um preceituador (que enuncia o que deve ser). Poderíamos dizer que é 
um comparador, que mede a distância entre o que é e o que deveria ser" (Barlow, 2007, p. 
17). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9126



Reiterando a preferência metodologia assumida pelos pesquisadores, em restringir a análise 
da pesquisa às três técnicas de avaliação mais valorizadas pelos alunos (como foi feito com as 
técnicas de aula no item anterior), comparando-as com as respostas das outras questões 
aplicadas, parte-se para a apresentação do resultado da pesquisa realizada no quesito 
metodologia de avaliação. 

Neste caso, como antes, foram dirigidas duas perguntas aos alunos e uma aos professores 
referentes ao tema abordado. Aos alunos, utilizando-se da mesma fórmula anterior, foi 
apresentado um rol de técnicas avaliativas e foi-lhes solicitado que indicassem as três mais 
utilizadas pelos mestres e cujos dados foram compilados na Tabela 6. 

  

 
Tabela 6 

Tipos de metodologias de avaliação do ensino utilizadas pelos professores Curso 
de Direito da Universidade FUMEC, segundo os alunos pesquisados. 

Tipo de metodologia de 
avaliação do ensino 

N % 

Prova objetiva 105 33 
Prova dissertativa 87 27 
Grupos de Trabalho 66 21 
Trabalho em duplas 27 8 
Trabalhos em casa 9 3 
Questionários 10 3 
Atividades externas 6 2 
Relatório individual 3 1 
Seminários 2 0,8 
Debates 2 0,8 
Auto-avaliação 1 0,4 
Total 318  
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

Em outra questão formulada na pesquisa de survey foi solicitado que os alunos indicassem a 
sua preferência em matéria de técnicas avaliativas, em três opções, dados que foram 
sintetizados na Tabela 7. 
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Tabela 7 

Tipos de metodologias de avaliação do ensino preferidas pelos alunos do Curso de 
Direito da Universidade Fumec 

Tipo de metodologia de 
avaliação do ensino 

N % 

Prova objetiva 76 29 
Prova dissertativa 50 19 
Grupos de Trabalho 37 14 
Trabalho em duplas 32 12 
Trabalhos em casa 16 6 
Questionários 11 5 
Relatório individual 10 4 
Debates 9 3 
Seminários 8 3 
Atividades externas 7 2,5 
Auto-avaliação 7 2,5 
Total 263 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

  

Aos professores não foram dadas opções prévias, apenas solicitou-se que espontaneamente 
indicassem as três técnicas de avaliação que eles mais utilizam, visualizadas na Tabela 8. 

 
Tabela 8 

Principais tipos de avaliação utilizados. 
 N % 
Provas, escritas, 
individuais, dissertativas 

19 46 

Trabalhos em grupo  12 29 
Estudo de casos e 
jurisprudência 

2 5 

Apresentação e prova oral 3 7 
Prova de múltipla escolha 1 3 
Outros 4 10 
Total 41 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

Os resultados obtidos, mediante a aplicação dos formulários da pesquisa, tanto quanto no item 
anterior, demonstram o conservadorismo e o tradicionalismo da educação brasileira que 
atuam, também, no sistema de avaliação do ensino jurídico da instituição pesquisada. 

A técnica de avaliação mais informada, por alunos e professores (Tabelas 6 e 8) e preferida 
pelos alunos (Tabela 7) é a "prova objetiva" que obteve 29% da manifestação dos discentes. 
Seguindo em ordem decrescente, na manifestação dos estudantes, a prova dissertativa e os 
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grupos de trabalho são as outras técnicas mais utilizadas em sala de aula (Tabela 6), além de 
serem, também, as mais preferidas pelos alunos (Tabela 7). 

Merecem, portanto, ser verificadas as razões que levam a coincidir a opinião de docentes e 
discentes quanto ao método de avaliação mais utilizado nas salas de aula da instituição 
pesquisada. 

Para tanto, foram utilizados outros dados da pesquisa realizada, tais como o regime de horas e 
a dedicação dos professores ao magistério e, no caso dos discentes, a quantidade de tempo 
dedicada aos estudos acadêmicos, que aparentemente não teriam qualquer relação com a 
questão foco deste trabalho, para elaborarmos uma hipótese sobre a preferência de alunos e 
professores pelo modelo de avaliação da "prova objetiva". 

No que tange aos mestres, a análise levou em consideração o tempo dedicado, por eles, ao 
magistério, conforme dados da Tabela 9.  

 
Tabela 09 

Quanto a suas atividades profissionais 
 

N % 
Desempenha, exclusivamente, a função de professor, e somente na FUMEC? 

1 6 
Desempenha, exclusivamente, a função de professor, na FUMEC e em outra 
instituição de ensino superior? 1 6 
Desempenha a função de professor, na FUMEC e outra profissão jurídica ou 
não? 9 53 
Desempenha a função de professor, na FUMEC e em outra instituição de ensino 
superior e possui outra profissão jurídica? 6 35 
Total 

17 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

Na pesquisa realizada junto aos professores da FCH-FUMEC, constatou-se que, entre os 
profissionais pesquisados, apenas 6% deles tem como único trabalho a docência naquele 
instituição, os demais 94% dão aulas em outras instituições de ensino e ou possuem outras 
profissões jurídicas, ou seja, o tempo dos professores é limitadíssimo, sendo possível inferir 
que tamanha gama de atividades profissionais pode implicar na perda da qualidade da 
preparação das aulas e de avaliações.justificando talvez a escolha pelas provas objetivas. 

Outro fator a ser considerado é o regime de trabalho dos docentes, conforme dados da Tabela 
10. 
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Tabela 10 

Regime de trabalho na FUMEC 
Regime N % 
Horista 8 47 
Parcial 3 18 
Integral 6 35 
Total 17 100 

FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

Na instituição pesquisada, a grande maioria dos professores se submete ao regime horista, 
como demonstrado na Tabela 10. 

O sistema horista, segundo Matos, "[...]  não permite o aprofundamento, a pesquisa e a 
dedicação necessárias à construção de aulas instigantes, atualizadas e comprometidas com a 
formação jurídico-humanística dos alunos" (Matos, 2010, p. 98). 

A avaliação e as etapas do trabalho pedagógico representam uma significativa carga de 
trabalho e o consumo de muitas horas de dedicação dos professores. Neste sentido, como 
informa Perrenoud: 

[...] a avaliação pode assumir ao menos um terço, às vezes a metade ou mais do tempo do trabalho, tanto em aula com os alunos, quanto em 
preparação. A elaboração de provas, e sua correção representam um fardo bem conhecido no trabalho solitário dos professores. [...] Acrescente-se aí o 
tempo requerido pelas negociações coletivas ou individuais que tomam corpo uma vez que a prova é devolvida, quando é necessário ajustar a tabela, 
sobre as correções contestadas, retificar certas notas ou fazer certos "arranjos" para permitir, por exemplo, que um aluno consiga sua média no limite. 
(Perrenoud, 1999, p. 67). 

  

Considerando, portanto, a realidade funcional dos professores, os quais, diante de tanto 
trabalho requerido e da pouca disponibilidade de tempo, haja vista a necessidade de trabalhar 
em várias instituições e em diferentes profissões para viver condignamente, a eles resta 
aplicar a boa e velha "prova objetiva", fácil de elaborar (pois se faz apenas a matriz), fácil de 
corrigir (pois já se tem a "chave de correção"). A prova objetiva é, em muitos casos, aquela 
que, com poucas ou com nenhuma alteração, perpassa os semestres e testa, ininterruptamente, 
turma após turma, tornando o sistema uma verdadeira falácia. 

Quanto aos alunos, por sua vez, merece ser feita uma reflexão sobre a preferência por esta 
técnica a partir de outro viés, o da dedicação dos mesmos ao estudo. A pesquisa aplicada a 
eles questionou a dedicação de cada entrevistado aos estudos, incitando aos pesquisados a que 
optassem entre quatro alternativas, conforme dados da Tabela 11: 
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Tabela 11 

Dedicação aos estudos dos alunos do Curso de Direito da Universidade Fumec 
Quanto à dedicação aos 

estudos 
N % 

Estuda antes das provas 45 37 
Estuda todos os dias 30 25 
Sem tempo definido 25 20 
Estuda aos finais de semana 19 16 
NR 2 2 
TOTAL 121 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito e 
Instituições Sociais – Fumec – 2010 

 

  

A resposta a este questionamento, no entendimento dos pesquisadores, pode ser relacionada 
com a preferência dos discentes pela realização de "provas objetivas", pois, apenas 25% dos 
mesmos informou que se dedicam aos estudos todos os dias. Os demais informaram que não 
têm tempo definido para o estudo 20% (ou seja, estudam quando precisam). Aqueles que 
estudam nos finais de semana somaram 19%, e, principalmente, os que estudam antes das 
provas foram a maioria com 37% das respostas. 

Desta forma, os alunos, confessamente mau preparados, pois, são "refratários à leitura e à 
cultura em geral" (Matos, 2010, p. 95) vão às provas objetivas com a segurança, ao menos, de 
que esta técnica de avaliação não permite questões elaboradas, construtivas, complexas ou 
extensas. A probabilidade de "cair" na prova alguma coisa que está anotada no caderno 
daquele aluno "caxias" que o deixou "xerocar", ou no resumo que alguém fez anos atrás, 
quando cursou a matéria é enorme (já que as aulas expositivas, em geral, são repetidas, 
exaustivamente, semestre após semestre). 

Os alunos vão às provas objetivas seguros, também, da facilidade para "colar" neste tipo de 
avaliação. Como as provas são repetitivas, as conexões entre alunos de séries diferentes são 
estabelecidas e os gabaritos são traficados entre as turmas - o que alimenta este sistema de 
enganação própria. Tal é a ocorrência da prática e tamanha é a gama de métodos utilizados 
para a cola que, com freqüência são criados nomes folclóricos para apontar esta verdadeira 
endemia: cola "Rapunzel", "macumbística", "esquizofrênica", etc. 

Sobre esta relação "pervertida com o saber", o pedagogo francês Philippe Perrenoud declara: 

[...] é preciso ter boas notas (ou seu equivalente qualitativo) para progredir na trajetória escolar e ter acesso às habilitações mais almejadas. [...] na 
prática, é o resultado que conta. Com dois efeitos perversos bem conhecidos: estudar apenas para a prova ou colar. (Perrenoud, 1999, p. 68-69) 

  

Sobre a cola, o professor Perrenoud manifesta que,  

[...] a outra estratégia, menos honesta, é a cola, elevada ao grau das "belas-artes, até mesmo da "engenhosidade", em certos estabelecimentos ou certas 
turmas. Nela, os alunos aprendem que o importante é dar uma resposta correta, pouco importando os meios de se chegar a ela. (Perrenoud, 1999, p. 
69) 
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Constata-se, portanto, por meio desta análise, que a tradição cultural brasileira tem atuação 
direta sobre o sistema de ensino jurídico, mas, principalmente, sobre seus atores, professores e 
alunos, que por força da conveniência pessoal (com honrosas exceções), promovem o 
conhecido pacto de cumplicidade silenciosa, expresso na máxima acadêmica do "professor 
que finge que ensina e do aluno que finge que aprende". 

  

3. O ensino jurídico tradicionalista 

  

Os conceitos de tradição e tradicionalismo serão devidamente apresentados mais adiante, 
contudo, para melhor compreensão do texto, adianta-se que neste trabalho o termo Tradição 
será utilizado no sentido da cultura adquirida, do meio social em que está inserido, pelo 
sujeito, ao longo de toda sua vida, seria a "herança cultura, transmissão de crenças ou técnicas 
de uma geração para a outra" (Abbagnamo, 2007, p. 1150). 

Tradicionalismo, por sua vez, será empregado no trabalho referindo-se à adesão voluntária 
aos mecanismos tradicionais de ensino, uma "defesa explicita da tradição" (Abbagnamo, 
2007, p. 1152). 

No rastro da crise do ensino jurídico a literatura especializada demonstra que, para se 
identificar os modelos de ensino jurídicos e promover uma reflexão sobre a matéria, é 
necessário responder a três perguntas basilares: 1) a concepção do direito a ser ensinado; 2) as 
formas de ensiná-lo; 3) os objetivos do ensino. Na visão de Martin Böhmer "[...] estas três 
perguntas conformam o que denomino uma concepção geral do ensino do Direito e toda 
faculdade privilegia ao menos uma" [4] (Böhmer, 1999, p. 14). 

Este trabalho buscará responder às perguntas formuladas pelo citado autor com a finalidade de 
identificação destas características no modelo dito tradicional de ensino jurídico, para, ao 
final, confrontar o mesmo com o os resultados da pesquisa realizada na Faculdade de Direito 
da FCH-FUMEC e encontrar, neste, os traços do ensino jurídico que é aplicado aos alunos da 
instituição pesquisada. 

  

3.1. O modelo tradicional de ensino jurídico: a concepção de direito a ser ensinado. 

  

O modelo tradicional, que notoriamente é o mais ensinado nas escolas de direito do Brasil, 
concebe o direito numa ótica positivista, formalista e dogmática, definindo o direito como um 
conjunto de normas e regras jurídicas obrigatórias que regulam as relações sociais e "[...] que 
só se pode falar de direito quando existe um conjunto de normas formadoras de um 
ordenamento, e que, portanto, o direito não é norma, mas um conjunto coordenado de 
normas" (Bobbio, 2008, p. 16). 

Podem ser apresentados uma infinidade de autores que são amplamente utilizados nas salas de 
aula dos cursos jurídicos que, com poucas variações, acabam vinculando o direito à norma. A 
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título de ilustração foram escolhidos os seguintes exemplos de conceitos encontrados em 
manuais brasileiros: 

Caio Mário da Silva Pereira define o direito como sendo 

[...] o princípio de adequação do homem à vida social. Está na lei, como exteriorização do comando do Estado; integra-se na consciência do indivíduo 
que pauta sua conduta pelo espiritualismo do seu elevado grau de moralidade; está no anseio de justiça, como ideal eterno do homem; está imanente na 
necessidade de contenção para a coexistência. (Pereira, 2007, p. 7). 

  

Radbruch define o direito como sendo um conjunto de normas gerais e positivas, que regulam 
a vida social (Radbruch, 2007, p. 5). Por seu turno, Paulo Nader declara que o direito é um 
conjunto de normas de conduta social, imposto coercitivamente pelo Estado, para a realização 
da segurança, segundo os critérios de justiça (Nader, 2007, p. 5). 

As características assinaladas nos levam a conclusão de que o ensino tradicional do direito se 
caracteriza por reduzir o seu objeto, o direito, à norma posta pelo Estado, excluindo o debate 
sobre fatos sociais e valores, tendo a lei como um dogma fundamental para a compreensão do 
fenômeno jurídico. 

Em conseqüência do modelo tradicional adotado que, por influência do cartesianismo 
empresta junto ao Positivismo Filosófico, a concepção da construção do saber de forma 
fragmentada e analítica, o ensino jurídico compartimentaliza o saber, aplicando a clássica 
separação entre direito público e privado e as decorrentes sub-repartições entre as matérias, 
tais como Civil, Empresarial, Trabalho Penal, Constitucional, Administrativo etc indicando, 
desde o início do curso, a possibilidade do estudo de matérias de forma segmentada e, pior 
que isto, de forma seletiva, sem levar em conta a complexidade e a complementaridade das 
matérias, seja da dogmática, da teoria do direito ou das ciências sociais aplicadas ao direto. 

  

3.1.1. O modelo tradicional de ensino jurídico: a forma de ensiná-lo 

  

Referindo à forma tradicional de ensinar o direito, em especial à técnica de ensino, toma-se a 
lição de Juan Ramón Capella que identifica a aprendizagem de manutenção, obtida por 
repetição de informações e conhecimentos como sendo a mais adotada neste modelo. Segundo 
o autor: 

O Caráter gradual tem a ver com o fato de que a transmissão de conhecimentos se organiza por passos [...] O ensino está baseado na repetição [...] 
Estes traços de gradualidade e repetição fazem possível a aprendizagem com uma condição prévia: que a matéria possa ser transmitida completamente, 
isto é, que trate de algo fixo, estável, conhecido por quem ensina e inteiramente compreensível a quem aprende [...] O propósito [...] é transmitir sem 
perda conhecimentos que permitem enfrentar situações conhecidas mediante procedimentos conhecidos"  A aprendizagem de repetição possibilita que 
o sujeito enfrente situações problemáticas tanto práticas como cognitivas cujos traços fundamentais se supõem imutáveis e obtenha com elas 
resultados já provados.[5] (Capella, 2000, p. 31). 

  

Como se vê, o método de aprendizagem adotado nas instituições de ensino jurídico, em sua 
esmagadora maioria, necessita que o objeto do ensino seja estático e imutável, que seja todo 
conhecido, que seja fragmentado para ser passado gradualmente. Ora, nenhuma destas 
características pode ser atribuída ao direito contemporâneo, portanto, há uma evidente 
incompatibilidade entre método e objeto que deve ser sanada em benefício do ensino jurídico. 
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No método de aprendizagem por repetição, a técnica de aulas expositivas, a mais adotada nos 
cursos de direito (Cf. dados da Tabelas 3 e 4), faz parte ativa deste modelo e se presta à 
manutenção do tradicionalismo nas escolas de direito. Segundo Lajous, 

O meio típico de ensino nas aulas nas escolas de Direito exige um formato no qual o aluno joga um papel quase absolutamente passivo. Se trata da 
cátedra. O ensino do Direito foi e é predominantemente expositivo. Raras as vezes que se apresentam modelos mais participativos de ensinar o Direito 
em nossas aulas.[6] (Lajous, 2006, p. 191). 

  

Neste sentido, Alejandro Madrazo Lajous identifica o caminho mais comum seguido no 
ensino tradicional do direito, que apresenta ao aluno o objeto formal do estudo, ou seja, a 
norma positivada pelo Estado, marginalizando qualquer discussão sobre o objeto real do 
estudo do direito, que é o direito inserido nas relações sociais cotidianas. O autor mexicano 
aponta quatro eixos de ensino mais comuns contidos nos livros de introdução ao direito 
daquele país, mas que se encaixam perfeitamente à realidade brasileira são os seguintes: 

1-Apresentar uma multiplicidade de definições históricas de outros autores sem contextualizá-las. 

2-Dividir o objeto formal do estudo em classificações - ou ramos - e subclassificações (que se repetirão ao longo da carreira e em um plano de 
estudos). 

 3-Apresentar um esquema formalizado da justiça. Considerando valor necessariamente ligado ao Direito. 

 4-Apresentar o Direito como um conjunto de normas, isto é, como objeto meramente formal, e conseqüentemente prosseguir a agregar-lhe 
qualificativos para destingi-lo de outros tipos de normas. (Lajous, 2006, p. 173-174). 

  

  

  

3.1.2 O modelo tradicional de ensino jurídico: os objetivos do ensino 

  

O objetivo explícito do ensino jurídico é o de formar profissionais, seja para atuar na área 
privada (advocacia, consultoria etc), seja para atuar no serviço público nas carreiras da 
magistratura, ministério público, policiais e demais cargos públicos que exigem formação em 
direito. 

Contudo, como já foi dito, esta formação para o mercado implica na adoção do método 
tradicional de ensino jurídico, de forma que o direito ensinado não é colocado em debate ou 
submetido a críticas. Para Oliveira, 

A submissão ao instituído no processo educativo é o ajustamento, uma adaptação àquilo que numa determinada sociedade se encontra na dimensão do 
instituído, no que está posto. No ensino jurídico é o caso de ficar preso ao conteúdo das normas e transmiti-lo acriticamente, ou seja, passar aos 
discentes exatamente aquilo que interessa à manutenção do sistema e não problematizar o conteúdo do ensino bem como o sistema educacional, sócio-
político e econômico" (Oliveira, 2004, p. 102) 

  

Existe, também, um objetivo implícito no ensino tradicional do direito, a manutenção do 
sistema liberal. Muito já foi apresentado sobre a educação no Brasil prestar-se ao imobilismo 
social. Os avanços alcançados nesta área, desde as épocas coloniais até os dias atuais, fizeram 
poucos cidadãos alcançarem uma verdadeira emancipação cidadã, sendo que, na verdade, 
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serviram apenas para alimentar o mercado de trabalho mão-de-obra qualificada, de que o 
avanço da tecnologia capitalista necessita para gerar mais lucro. 

As escolas de direito, no modelo tradicional de ensino jurídico, contribuem para a manutenção 
do status social da classe dominante, mediante a formação de profissionais aplicadores de um 
direito conhecido mediante a repetição, inquestionável e aceito como dogma. Profissionais 
que, ao longo de suas carreiras, defenderão suas práticas e posições acreditando estar agindo 
em nome da vontade da maioria expressa na lei, da segurança jurídica e do Estado de Direito. 

  

4 Conclusão 

  

A realização desta pesquisa empírica, junto à comunidade acadêmica da FCH-FUMEC 
permitiu aos pesquisadores uma experiência ímpar e renovadora. A verificação da realidade e 
sua confrontação com o mundo do dever ser foi esclarecedora, pois permitiu colocar à prova o 
próprio conceito de Direito e reavaliar posições que há muito estavam sedimentadas e que, até 
então, eram tidas como imutáveis. 

Mediante esta experiência, constatou-se que o ensino jurídico brasileiro encontra-se preso 
num circulo vicioso. Círculo este que é alimentado pela tradição cultural, que mantém as 
pessoas conformadas com o sistema político-social e que satisfazem suas pretensões mediante 
a conquista do espaço no mercado de trabalho. Esse sistema é alimentado, também, pelo 
tradicionalismo dos professores que, por convicção, por falta de conhecimento alternativo, por 
conveniência, por necessidade, ou por força da tradição, utilizam o métodos tradicionais no 
ensino jurídico, o qual será agregado, valorizado e repetido, por uma infindável série de 
gerações. 

A aplicação dos métodos tradicionais de aprendizagem nas salas da instituição pesquisada, 
especialmente as tradicionais aulas expositivas e provas objetivas, demonstram que a 
instituição ainda encontra-se presa - como tantas outras - a um ensino jurídico conservador, 
tradicional. 

Contudo, a mesma pesquisa aponta que existem iniciativas por parte do corpo discente em 
implementar novas metodologias mais adequadas ao ensino do Direito Contemporâneo, no 
mesmo sentido, a pesquisa demonstrou que, grande parte dos alunos, também anseiam por 
mudanças no modelo de ensino praticado. 

Por fim, entendemos que a solução para a crise do ensino jurídico brasileiro, passa, entre 
outras coisas, por implementar, de fato, um modelo de educação voltada para a emancipação, 
só assim teremos nos cursos jurídico professores e alunos aptos a passar e receber 
conhecimento científico de forma crítica e utilizá-lo para a criação de um círculo virtuoso, 
onde o direito seja garantidor de uma sociedade democrática e economicamente equilibrada. 
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[1] Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do 
formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular 
supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso 
como componente curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do 
curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

§ 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito, com suas 
peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de 
outros, os seguintes elementos estruturais: I - concepção e objetivos gerais do curso, 
contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social; II - 
condições objetivas de oferta e a vocação do curso; III - cargas horárias das atividades 
didáticas e da integralização do curso; IV - formas de realização da interdisciplinaridade; V - 
modos de integração entre teoria e prática; VI - formas de avaliação do ensino e da 
aprendizagem; VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
VIII - incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade de 
ensino e como instrumento para a iniciação científica; IX - concepção e composição das 
atividades de estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas e condições de 
realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; X -
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concepção e composição das atividades complementares; e, XI - inclusão obrigatória do 
Trabalho de Curso. 

  

[2]  Questão 8 da pesquisa: Indique os três principais tipos de metodologia de ensino que seus 
professores utilizam em sala:1-aulas expositivas.2-aulas dialogadas.3-estudos em 
seminários.4-leitura e discussão de textos.5-estudo de problemas/casos.6-trabalhos em 
grupo.7-debates.8-resolução e discussão de exercícios.9-atividades práticas simuladas.10-
leitura de apostilas.11-leitura de legislação.12-Outros? Especificar abaixo. 

  

[3] Questão 9 da pesquisa dos professores: Quais os três métodos da questão acima você 
prefere (indique o número). 

[4] "[...]estas tres preguntas conforman lo que denomino uma concepcion general del la 
enseñaza del Derecho y toda faculdad privilegia al menos uma." 

[5] "El carácter gradual tiene que ver com el hecho de que la transmisión de conocimientos 
se organiza por pasos [...] La enseñanza está basada em la repetición [...] Estos resgos de 
gradualidad y repetición hacen posible el aprendizage com uma condición prévia: que la 
materia pueda transmitirse completa, esto es, que se trate de algo fijo, estable, conocido por 
quien enseña y enteramente trasladable a quien aprende [...] El propósito [...] es transmitir 
sin perdida unos conicimientos que permitem enfrentarse a situaciones conocidas mediante 
procedimientos también conocidos... El aprendizaje de mantenimiento posibilita que el sujeto 
se enfrente a situaciones problemáticas tanto práticas como cognitivas cuyos rasgos 
fundamentales se suponen no mudables, y obtengna em ellas resultados ya probados..." 

[6] "El método típico de enseñanza em las aulas de las escuelas de Derecho exige um formato 
em el cual el alumno juega um papel casi absolutamente pasivo. Se trata de la cátedra. La 
enseñanza de Derecho há sido y es predominantemente expositiva. Rara vez se presentam 
modelos más activos de enseñar el Derecho em nuestras aulas" 
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A BATALHA DE HÉRCULES: UMA LUTA CONTRA O POSITIVISMO 
JURÍDICO DE H.L.A. HART 

 
THE HERCULES` BATTLE: A FIGHT AGAINST H.L.A. HART`S LEGAL POSITIVISM 

 
 
 

Caio Víctor Martins Cavalcante Amorim 
 

RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo analisar a importância da proposta de Dworkin na luta contra a 
discricionariedade. Para tanto, mostraremos como Hércules, por meio do ideal político da 
integridade, desenvolve sua técnica para solucionar os casos difíceis, encontrando a resposta 
correta para os respectivos casos. Nesse sentido, a teoria dos princípios de Dworkin se mostra 
melhor do que a proposta de Hart, e mais próxima dos ideais de democracia e de justiça. No 
entanto, Dworkin afirma que a integridade possui duas dimensões: uma legislativa e outra 
jurisdicional. Na dimensão legislativa, trata-se de um princípio político que pede aos 
legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente. Já na dimensão 
jurisdicional, trata-se de um princípio político que demanda que a lei seja vista como coerente 
nesse sentido. Neste trabalho, nos ateremos a estudar apenas o seu aspecto jurisdicional. 
PALAVRAS-CHAVE: HART; REGRAS; DWORKIN; PRINCÍPIOS; INTEGRIDADE. 
 
ABSTRACT 
This work aims to analyze the importance of Dworkin`s proposal in his fight against 
discretion. For that, we will show how Hercules`, through the political ideal of integrity, 
develops his skill to solve the hard cases, finding the right answer for them. In this sense, the 
Dworkin`s theory of principles shows itself better than Hart`s proposal and closer to the ideals 
of justice and democracy. However, Dworkin affirms that integrity has two dimensions: one 
legislative and another judicial. In legislative dimension, it`s about a political principle which 
order to legislators to make the whole of laws something moraly coherent. On the other hand, 
in the judicial dimension, it`s about a political principle which demands that the law has to be 
something coherent in this sense. In this work, we will just study its judicial aspect.  
KEYWORDS: HART; RULES; DWORKIN; PRINCIPLES; INTEGRITY. 
 
 

SUMÁRIO: 1. Introdução: os “treze” trabalhos de Hércules; 2. O positivismo de 

H.L.A. Hart: considerações iniciais; 3. Realismo e normativismo: o Direito visto sob o ponto 

de vista do homem mau; 4. Construindo um sistema jurídico: o homem bom e o aspecto 

interno das regras; 5. Outras considerações sobre o aspecto interno das regras; 6. A 

indeterminação do Direito: textura aberta e hard cases; 7. Uma questão de princípio; 8. A 

integridade e o romance em cadeia: o Direito como interpretação; 9. Hércules e a resposta 

correta: combatendo a discricionariedade; 10. Conclusão. Referências. 
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1.      Introdução: os “treze” trabalhos de Hércules 

  

Há muito tempo atrás existiu um guerreiro chamado Hércules. Ele era filho de 

Júpiter com Alcmena, uma mortal. Juno, marido de Júpiter, sempre foi hostil aos filhos de seu 

esposo com mulheres mortais, o que o levou a declarar guerra a Hércules desde o seu 

nascimento. Pelas artes de Juno, Hércules ficou sujeito a Euristeus e foi obrigado a executar 

todas as suas ordens, o que ficou conhecido como “os doze trabalhos de Hércules”[1]. Reza a 

lenda, que depois de realizar tais trabalhos, Hércules foi morar entre as estrelas a mando de 

seu pai (BULFICH, 2006, p. 147 e ss.).  

  

Entretanto, há alguns anos atrás, foi dado a Hércules um novo trabalho. Dessa vez, 

não foi a mando de Euristeus, mas de um simples mortal, chamado Ronald Dworkin, que lhe 

atribuiu à tarefa de combater o positivismo jurídico de H. L. A. Hart.  

  

O décimo terceiro trabalho de Hércules, é uma batalha que já dura mais de trinta 

anos, e que está longe de terminar. O presente trabalho tem por objetivo mostrar, como 

Hércules pretende superar as deficiências da tese da discricionariedade do positivismo 

jurídico de Hart. Contudo, antes de expor a tese de Hércules, é necessário mostramos primeiro 

a proposta de Hart, fazendo justiça a esse autor, que tanto contribuiu para Filosofia do Direito.  

  

2.      O positivismo de H.L.A. Hart: considerações iniciais 

  
  
Quando examinamos o que devemos dizer e quando devemos fazê-lo, 
que palavras devemos usar, em que situação, não estamos examinando 
simplesmente palavras (ou seus ‘significados’, seja lá o que for isso), 
mas, sobretudo, a realidade sobre a qual usamos ao falar essas 
palavras; usamos uma consciência mais aguçada das palavras para 
aguçar a nossa percepção [...] dos fenômenos[2] . 
  
  

Parafraseando Lopes (2009, p. 62), podemos dizer que “Hart foi uma espécie de 

Moisés da filosofia jurídica contemporânea”. Influenciado pela nova filosofia que se 

desenvolvia no começo do século XX, despertou os juristas novamente para o estudo da 

filosofia, ao propor uma análise do Direito a partir da linguagem. Como lembra MacCormick 

(2010, p. 25), “um aspecto distintivo da obra de Hart é ser lingüística em um sentido mais 

forte, pois ele foi um dos principais defensores do que costuma ser chamado de ‘análise 

lingüística’ ou ‘filosofia ordinária da linguagem’”.  
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O principal objetivo de Hart, sobretudo no seu The Concept of Law, foi demonstrar o 

momento em que se encontrava a teoria geral do direito, repleta de erros, particularmente no 

Reino Unido. As idéias de que o Direito é um conjunto de ordens dadas por um soberano que 

é habitualmente obedecido, ou, de que é apenas aquilo que os tribunais dizem que ele é, não 

condiz efetivamente com a sua natureza. Concebê-lo desta forma, é vê-lo sob o ponto de vista 

de um homem mau, de um indivíduo que obedece ao Direito apenas por receio de sofrer uma 

possível punição em virtude do descumprimento da lei. Talvez, esse seja o caso do assaltante, 

do delinqüente, ou malfeitor, que ajusta sua conduta a uma norma, simplesmente por medo 

das punições. Todavia, resta indagar: será que agimos por temor a sanções? Ou por que 

queremos simplesmente agir conforme o Direito? Será que quando não ultrapassamos o sinal 

vermelho no trânsito, estamos simplesmente pensando, naquele momento, na multa em que 

vamos levar? Ou, apenas achamos correto agir desta maneira, porque aceitamos uma regra 

que nos impõe um padrão de conduta, de que toda vez que o sinal estiver vermelho devemos 

parar?     

  

Sem sombra de dúvidas, agimos conforme regras, porque as aceitamos como padrões 

de conduta a serem seguidos. É nisto que consiste o aspecto interno das regras jurídicas. Nós 

sabemos quais são as regras do jogo, e estas constituem a fonte de justificação e crítica, 

inclusive autocrítica, para os nossos comportamentos dentro da sociedade. Desta forma, o 

Direito deve ser visto então, pelos olhos do homem bom, ou seja, daquele que quer agir 

conforme os padrões de conduta oferecidos por essa prática social complexa, que constitui o 

fenômeno jurídico.  

  

Antes de explorarmos afundo as idéias de Hart, precisamos primeiro mostrar aquilo 

que ele quer combater, notadamente, o ceticismo em relação às regras – postura adotada pelo 

realismo norte-americano e escandinavo –, e a teoria normativista – que adota a sanção como 

elemento central do Direito (HART, 2009, p. 2; HART, 1997, p. 2). 

  

3.      Realismo e normativismo: o Direito visto sob o ponto de vista do homem 

mau  

  

Em uma palestra proferida nos Estados Unidos, intitulada “a teoria do Direito norte-

americana pelos olhos ingleses: o pesadelo e o nobre sonho” (HART, 2010, p. 137), Hart 

tenta demonstrar que a teoria do Direito norte-americana encontra-se situada entre dois 
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extremos: o pesadelo e o nobre sonho. O primeiro, segundo ele, seria “o entendimento de que 

os juízes sempre criam e nunca encontram o Direito que impõe às partes”. Já o segundo, é o 

entendimento de que os juízes nunca criam o Direito (HART, 2010, p. 161). O que nos 

interessa analisar, neste ponto, é apenas o primeiro aspecto, que diz respeito ao realismo 

jurídico estadunidense. 

  

Diferentemente do sistema inglês, o sistema jurídico americano se articula de uma 

maneira que lhe é muito peculiar, e isso reflete no modo como a natureza do Direito é 

pensada. Os juízes e tribunais assumem um papel de destaque no modelo jurídico 

estadunidense, em razão disso, a natureza do fenômeno jurídico passa a ser pensada a partir 

do problema do processo judicial, isto é, “naquilo que os tribunais fazem e deveriam fazer, no 

modo como os juízes raciocinam (reason), ou deveriam raciocinar, em casos específicos” 

(HART, 2010, p. 138). Mas, isso não é por acaso. 

  

Dois grandes fatores contribuíram para a ascensão do Poder Judiciário nos Estados 

Unidos: primeiro, a decisão da suprema corte, reivindicando para si poderes para rever e 

declarar inconstitucionais os atos do Congresso contrários a Constituição, notadamente, a 

partir do caso Marbury v. Madison; segundo, em virtude da doutrina do devido processo legal 

substantivo (substantive due process), oriunda da interpretação dada à quinta e à décima 

quarta emenda, passando os tribunais a exercerem não apenas o controle formal, mas também 

substancial dos atos legislativos (HART, 2010, p. 139).  

  

Com isso, vários atos legislativos passaram a ser invalidados pelos tribunais, dentre 

eles, por exemplo, o famoso caso Roe v. Wade, em que a Suprema Corte americana declarou 

inconstitucional uma legislação centenária contra o aborto em nome do direito de privacidade 

de uma mãe (HART, 2010, p. 142). Dessa forma, o realismo encontrou um terreno fértil para 

florescer, atribuindo aos juízes um papel de criação do Direito. É nesse sentido, por exemplo, 

que Holmes (2000, p. 336), maior expoente do realismo jurídico norte-americano, chegou a 

dizer que o Direito não é nada mais do que profecias sobre o que os tribunais farão na prática, 

e nada mais pretensioso[3]. Sendo assim, as pessoas devem se preocupar em como se 

manterem afastadas dos tribunais, bastando, para tanto, que vejam o Direito sob o ponto de 

vista do homem mau[4].  

  

Já o realismo escandinavo, que, para alguns, teve Ross como seu maior nome[5], 

propõe a explicação do Direito por meio dos métodos utilizados pelas ciências empíricas 
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(HART, 2010, p. 182). Aqui nos deteremos apenas ao pensamento de Ross, em especial sua 

análise da validade jurídica. Para proceder a tal análise, ele nos oferece como exemplo, as 

regras do jogo de xadrez. Nesse sentido, indaga Ross: o que nos permite dizer que uma regra 

do jogo de xadrez é válida?  

  

Bem, segundo ele, uma regra é válida se os jogadores regularmente agem segundo 

ela e, além disso, o fazem porque experimentam um sentimento de compulsão de seguir esse 

padrão de comportamento. Neste sentido, a regra é algo que nos permite tanto entender ou 

interpretar as ações dos jogadores como uma conduta coerente e motivada, quanto prever o 

seu comportamento futuro. Assim, “as regras servem tanto para um esquema interpretativo 

quanto para predições”. Do mesmo modo acontece com o Direito. As regras jurídicas são, 

segundo ele, “diretivas para que os tribunais, diante de determinadas condições, apliquem 

sanções”. A validade da regra jurídica, portanto, depende de que em determinadas condições 

os tribunais aplicarão tais regras e, de que o farão, em virtude de se sentirem socialmente 

obrigados a seguirem as diretivas nelas contidas (HART, 2010, p. 187). 

  

Hart compartilha em parte desse entendimento. Para ele, é necessário estabelecer 

uma distinção entre o aspecto externo e o aspecto interno no “fenômeno representado pela 

existência de regras sociais”. Entretanto, como observa o próprio Hart (2010, p. 187), Ross 

“traça no lugar errado a linha divisória entre esses aspectos e apresenta, equivocadamente, o 

aspecto interno das regras como uma questão de ‘emoção’ ou ‘sentimento’ – uma 

experiência psicológica especial” (HART, 2010, p. 187). Apresentaremos no momento 

oportuno a distinção entre o aspecto interno e o aspecto externo na visão de Hart.  

  

Por fim, a teoria normativista, que ainda impera no pensamento jurídico, tende a 

conceber o Direito como um conjunto de normas. Como lembra Bobbio (2005, p. 24), “a 

experiência jurídica é uma experiência normativa”. Vivemos num mundo de normas – de 

etiqueta, morais, religiosas, sociais etc. Mas, como sabemos que uma norma é uma norma 

jurídica? Para esta teoria, uma norma é jurídica quando pertence a algum ordenamento ou 

sistema jurídico, isto é, quando satisfaz o critério de validade – ou seja, de ser produzida 

segundo algum procedimento determinado por uma norma que lhe é superior, 

independentemente do seu conteúdo (KELSEN, 2006, p. 221). Além disso, toda norma 

jurídica possui uma sanção, e é este o elemento central da teoria, como observa o próprio 

Kelsen (2005, p. 89) ao comentar a teoria de Austin: “Tendo compreendido que a sanção é o 
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elemento central do Direito, ele deveria ter concebido a regra de Direito como um comando 

‘estipulando’ uma sanção”. 

  

Vale ressaltar, que “uma teoria das normas é associada ainda a uma concepção do 

Direito como poder, isto é, como capacidade de imposição da própria vontade a outrem” 

(LOPES, 2009, p. 49). É neste sentido que Austin[6], por exemplo, diz que o Direito é um 

conjunto de ordens apoiadas por ameaças (leia-se, sanções), proferidas por um soberano, 

supremo e independente, que é habitualmente obedecido (HART, 2009, p. 33; HART, 1997, 

p. 25). Como lembra Lopes (2009, p. 50):  

  
  
Essa perspectiva não enfatiza as normas como guias de conduta 
autônoma, ou como orientações para ação. Já que se trata de ordens 
seguidas de sanção, e já que a sanção é percebida como uma 
conseqüência negativa a ser evitada pelo cumprimento da norma, o 
Direito passa a ser concebido como se fosse dirigido ao homem mau, 
ao delinqüente, ao transgressor. Normas são formas de controlar os 
desviantes, os transgressores. Não orientam no que fazer, mas dizem o 
que não fazer, pela sanção. 
  
  

Assim, tanto o realismo jurídico escandinavo e o norte-americano, quanto a teoria 

normativista, parecem se preocupar apenas em “recaracterizar o Direito como uma instrução 

para aplicação de sanções”, já que coloca em “destaque tudo aquilo que interessa ao homem 

mau saber sobre a lei” (HART, 2009, p. 53; HART, 1997, p. 40). Entretanto, indaga Hart 

(2009, p. 54; 1997, p. 40):  

  
  
Por que não deveria o Direito se preocupar igualmente, se não mais, 
com aquele ‘homem confuso’ ou ‘ignorante’, que está disposto a fazer 
o que é exigido se pelo menos lhe disserem o que é? Ou com ‘o 
homem que quer organizar a sua vida e os seus negócios’, se ao menos 
puderem dizer como fazê-lo? 
  
  

Dessa forma, não podemos ficar presos apenas a fazer predições sobre aquilo que os 

tribunais farão, ou que devemos orientar nossas condutas apenas por medo da possível 

retaliação por parte do Estado-juiz. Estas teorias não condizem com a diversidade de funções 

que o Direito possui enquanto mecanismo de controle social, sobretudo, nas várias maneiras 

em que o “Direito é utilizado para controlar, planejar e orientar a vida fora dos tribunais” 

(HART, 2009, p. 54; HART, 1997, p. 40). 
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Mas, então, fica a pergunta: podemos ver o Direito sob outra perspectiva? Segundo 

Hart, sim. Podemos olhar o Direito sob outro ponto de vista, o do homem bom, daquele que 

aceita as regras como padrões de conduta a serem seguidos.  

  

O próximo ponto pretende fazer uma reflexão sobre a teoria do Direito de Hart e de 

como ele concebe o sistema jurídico como um conjunto de regras. 

  

4.      Construindo um sistema jurídico: o homem bom e o aspecto interno das 

regras 

  
  
Por isso, seguir uma regra é uma prática. E acreditar seguir a regra não 
é: seguir a regra. E por isso não se pode seguir a regra ‘privatim’, 
porque, do contrário, acreditar seguir a regra seria o mesmo que seguir 
a regra (WITTGENSTEIN, 2009, 202, p. 114). 
  
  

Uma das maiores preocupações de Hart, é justamente demonstrar que o Direito é um 

conjunto de regras, oriundas de uma prática social complexa. Isso quer dizer, que as regras 

jurídicas são espécies de regras sociais. Para ele, um sistema jurídico é constituído pela união 

de regras primárias e secundárias, isto é, regras que impõem padrões de conduta a serem 

seguidos, e regras que veiculam critérios de identificação, alteração e aplicação de outras 

regras jurídicas. Mas para que Hart possa refutar a noção de hábitos, é necessário primeiro 

comprovar que as regras existem. No entanto, antes de demonstrar a diferença entre os hábitos 

sociais e as regras jurídicas, Hart analisa dois problemas presentes na teoria de Austin, e que 

não foram por ele resolvidos. Primeiro, que o hábito de obediência não explica a continuidade 

da autoridade de legislar. E segundo, também não explica “a persistência das leis por longo 

tempo após terem desaparecido quem as elaborou e os que lhe obedeciam habitualmente” 

(HART, 2009, p. 68; HART, 1997, p. 51).   

  

Para tanto, Hart propõe um exemplo: imaginemos uma comunidade governada por 

Rex I, um soberano que é habitualmente obedecido, e que controla seu povo por um conjunto 

de ordens apoiadas por ameaças. E imaginemos também que ele tem um filho chamado Rex 

II. Rex I morre, e Rex II assume o governo. O que garante a continuidade da autoridade de 

legislar a Rex II? Bem, não é difícil constatar que o fato de o povo ter estabelecido um hábito 

de obediência a Rex I, não torna sequer provável a obediência às ordens emanadas de Rex II. 

Assim, Hart afirma a necessidade da existência de regras que regulem esse processo de 
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transição de um governo com autoridade de legislar para o outro. Neste sentido, para que Rex 

II tenha a autoridade de legislar e a certeza de que suas ordens serão obedecidas, é necessário 

que no reinado de Rex I tenha havido “uma prática social geral mais complexa do que 

qualquer outra que possa ser descrita em termos de hábito de obediência: deve ter havido a 

aceitação da regra segundo a qual o novo legislador tem o direito à sucessão” (HART, 2009, 

p. 73; HART, 1997, p. 55).  

  

O outro problema poderia ser solucionado da mesma forma. Por que uma lei 

proferida por Rex I pode continuar sendo obedecida no reinado de Rex II? Será que, para que 

ela continue sendo válida, depende da aquiescência de Rex II? Hart diz que não, e observa: 

“quando um mandatário individual morre, sua obra legislativa continua, pois repousa sobre 

uma regra geral que as sucessivas gerações da sociedade continuam a respeitar no tocante a 

cada legislador, quando quer que tenha vivido” (HART, 2009, p. 83; HART, 1997, p. 63).  

  

Mas, afinal, no que consiste essa prática social mais complexa que comina na 

aceitação de regras? E como diferenciá-las dos meros hábitos sociais? É nesse sentido, que 

Hart estabelece a distinção entre o ponto de vista interno e externo. Tanto os hábitos sociais 

quanto as regras compartilham um ponto em comum. Retomemos o exemplo do jogo de 

xadrez. Aqueles que jogam o jogo de xadrez sabem que o cavalo só anda em L, ou que a torre 

só se move na horizontal ou na vertical, enfim, sabem que os jogadores movem as peças de 

uma determinada maneira. Um observador poderia muito bem constatar e descrever que os 

jogadores de xadrez movem as peças de determinada maneira, presentes certas circunstâncias, 

sem mesmo saber o porquê de eles agirem de tal forma.  

  

Por outro lado, aqueles que movimentam as peças porque sabem o motivo de estarem 

agindo dessa maneira, “tomando uma atitude crítica e reflexiva diante desse padrão de 

comportamento: encaram-na como um padrão para todos os jogadores de xadrez” (HART, 

2009, p. 75; HART, 1997, p. 57). “Esses pontos de vista se manifestam em críticas e 

exigências de submissão à regra quando ocorre um desvio ou ameaça de desvio e no 

reconhecimento da legitimidade dessas críticas e exigências por parte dos outros” (HART, 

2009, p. 76; HART, 1997, p. 57). É nisto que consiste o ponto de vista interno das regras.  

  

Neste ponto, vale fazer uma observação proposta por Hart (2009, p. 76; 1997, p. 57): 
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O aspecto interno das regras é muitas vezes mal interpretado como 
uma mera questão de ‘sentimentos’, em contraposição ao 
comportamento físico observável do exterior. Não há dúvida de que, 
quando as regras são geralmente aceitas por um grupo social e têm o 
apoio geral da censura social e da pressão no sentido da obediência, 
alguns indivíduos podem frequentemente ter experiências psicológicas 
análogas à contenção ou à compulsão. Quando dizem que “se sentem 
obrigados” a agir de determinadas maneiras, podem estar de fato se 
referindo a essas experiências. Mas esses sentimentos não são 
necessários nem suficientes para caracterizar a existência de regras 
“vinculantes”. Não há contradição em dizer que as pessoas aceitam 
certas regras sem experimentar esses sentimentos de compulsão. O 
que é necessário é que haja uma atitude crítico-reflexiva diante de 
certos padrões de comportamento aceitos como um modelo comum, e 
que essa atitude se manifeste sob a forma de críticas (inclusive de 
autocrítica) e exigências de obediência à regra e também no 
reconhecimento de que tais críticas e exigências se justificam. Tudo 
isso encontra sua expressão característica na terminologia normativa 
do “deve”, “tem de”, “certo” e “errado”. 
  
  

Evidentemente, trata-se de uma crítica ao pensamento de Ross. Porém, o leitor 

poderia se perguntar: no que necessariamente consiste uma postura crítica e reflexiva? 

MacCormick esclarece essa questão. Uma atitude reflexiva compreende um elemento de 

cognição, isto é, “abrange a própria noção de um padrão de comportamento – uma 

capacidade de conceber em termos gerais alguma correlação abstrata de certo ato com 

certas circunstâncias, como ‘motoristas parando seus carros ao encontrarem um sinal 

vermelho’”. Já uma atitude crítica compreende um elemento volitivo, “algum desejo ou 

preferência de que o ato, ou abstenção do ato, ocorra quando existem as circunstâncias 

previstas”. Tal preferência “depende de uma rede de crenças e expectativas mútuas” 

(MACCORMICK, 2010, p. 52 e 53). Este não seria o caso, por exemplo, de que aqueles que 

são vegetarianos manifestassem a sua preferência ou desejo de que todas as pessoas 

deixassem de comer carne. Obviamente, nenhum vegetariano pressuporia que não comer 

carne é um padrão comum de comportamento no grupo social.  

  

Assim, ter uma atitude crítico-reflexiva ou aceitar uma regra é ver um determinado 

comportamento como criticável e considerar essa espécie de crítica legítima, tanto num 

sentido de censura quanto de aprovação de um dado comportamento (MICHELON JUNIOR, 

2004, p. 149). Portanto, não faz sentido dizer que aceitamos uma regra em virtude de um 

sentimento de compulsão – como já foi esclarecido –, ou em virtude de uma aprovação do 

ponto de vista ético-político[7].  
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Cabe ainda fazer algumas observações acerca da aceitação enquanto fenômeno 

social. Podemos dizer que compartilhamos regras socialmente em dois sentidos: um nós já 

vimos, “a de que uma regra é compartilhada quando a maior parte das pessoas considera 

que deve se comportar da forma prescrita pela regra”; num segundo sentido, podemos dizer 

que as regras são compartilhadas quando existem critérios públicos para determinar quando 

uma regra foi ou não respeitada. No primeiro sentido, podemos dizer que além das regras 

compartilhadas existem também regras individuais, que os indivíduos impõem a si mesmos 

(como no caso do vegetariano). Já no segundo sentido, isso não é possível (MICHELON 

JUNIOR, 2004, p. 150). É evidente a influência de Wittgenstein nessa segunda forma de se 

compartilhar regras. Nas Investigações Filosóficas, ele deixa claro sua luta contra uma espécie 

de linguagem privada, baseada em padrões particulares, para adequação do seu 

comportamento a uma regra (WITTGENSTEIN, 2009, 202, p. 114). 

  

Como alerta Michelon (2004, p. 151), “se não nos apercebemos do caráter público 

que as regras sociais têm por definição é possível que cometamos erros”. Para MacCormick, 

por exemplo, “a explicação de Hart sobre o que é ‘crítica’ e ‘crítica justificada’ depende da 

explicação sobre a atitude que se deve conjugar à regularidade de comportamento (a 

aceitação) para que exista uma regra”; contudo, “esta atitude parece ser explicada 

centralmente pelas noções de crítica e crítica justificada”. Ele enxerga aqui, “um circulo 

vicioso, que não esclarece nada sobre o que é uma regra social”. Segundo Michelon (2004, 

p. 151): 

  
  
MacCormick oferece uma fórmula de resolver esse círculo. Para que 
seja possível diferenciar uma regra social de outro padrão de conduta, 
MacCormick afirma ser necessário identificar atitudes críticas 
reflexivas relevantes e atitudes críticas reflexivas irrelevantes. Para 
diferenciar as atitudes críticas relevantes das irrelevantes MacCormick 
utiliza a existência de uma convenção como critério. 
  
  

Preferimos concordar com o posicionamento de Michelon (2004, p. 152), quando 

define a aceitação como o uso de um padrão de comportamento. Com isso, a atitude crítico-

reflexiva que diferencia os hábitos sociais das regras, consiste no uso da regra para estabelecer 

e justificar críticas (MICHELON JUNIOR, 2004, p. 153). Dessa forma, a comprovação da 

existência de uma regra social reside no fato de que é utilizada como um padrão de avaliação 

de ações humanas. E isto tem especial relevância na análise do Direito enquanto união de 

regras primárias e secundárias.  
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Para Hart, existem dois tipos de regras: as primárias, que impõem padrões de conduta 

a serem seguidos; e as secundárias, que também são padrões, mas diferentemente das regras 

primárias, veiculam critérios para identificação, modificação e aplicação de outras regras 

jurídicas. 

  

As regras primárias sempre existiram nos ordenamentos jurídicos, mesmo naqueles 

mais primitivos. Hart tenta, então, demonstrar a importância de se ter regras secundárias em 

uma estrutura social que apenas comporta regras primárias de obrigação. Para tanto, ele 

aponta três grandes problemas: primeiro, as regras que orientam a vida do grupo não formam 

um sistema, “mas consistem simplesmente num conjunto de padrões isolados, sem nenhuma 

característica identificadora comum, exceto [...] pelo fato de constituírem as regras aceitas 

por um grupo de seres humanos” (HART, 2009, p. 119; HART, 1997, p. 92). Desta forma, 

“haveria uma incerteza quanto aonde a linha que divide a conduta errada da aceitável é 

traçada” (MACCORMICK, 2010, p. 146). Por isso, Hart chama esse primeiro problema de 

incerteza.   

  

Um segundo problema seria o caráter estático dessas regras. Numa sociedade como 

essa, não seria possível estabelecer deliberadamente novos padrões de comportamento, uma 

vez que, para que isso ocorra, depende da existência de um tipo diferente de regras (HART, 

2009, p. 120; HART, 1997, p. 92). Por último, o terceiro problema que diz respeito a essa 

forma simples de vida social, é a ineficiência da pressão social difusa pela qual as regras são 

mantidas, já que a presença de instâncias oficiais capacitadas a determinar, de maneira 

autorizada e conclusiva, a violação ou não de uma regra e, consequentemente, a aplicação de 

uma sanção, dependem da existência de regras diferentes das regras primárias (HART, 2009, 

p. 121; HART, 1997, p. 93).   

  

Para a solução desses três problemas, Hart oferece a noção de regras secundárias, das 

quais são espécies: as regras de reconhecimento, modificação e julgamento (HART, 2009, p. 

122 e ss.; HART, 1997, p. 94 ss.). Assim, para resolver o problema da incerteza, haveria uma 

regra de reconhecimento que veicula critérios de identificação das regras primárias de 

obrigação. Já para solucionar o caráter estático, Hart propõe a existência de uma regra de 

modificação, que possibilita a introdução de novos padrões de comportamento na estrutura 

social. E, por fim, ele propõe a existência de regras de julgamento “que capacitam alguns 
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indivíduos a solucionar de forma autorizada o problema de saber se, numa ocasião 

específica, foi violada uma regra primária”. 

  

Não importa se são primárias ou secundárias, todas elas demandam aceitação (o uso). 

A questão que se quer saber é se a aceitação de uma regra primária é similar a de uma regra 

secundária. Bem, como observa Michelon (2004, p. 150), há um ponto em comum e uma 

diferença. Em ambos os casos a regra é um padrão – seja para utilizá-la como um padrão de 

comportamento a ser seguido, seja para utilizá-la como um padrão que atesta a juridicidade de 

uma regra primária[8] –, com base no qual fazemos julgamentos. A diferença “está em que tipo 

de julgamento fazemos com base no padrão”. Ou melhor, o “tipo de ação para cuja prática 

utilizamos as regras primárias e secundárias” (MICHELON JUNIOR, 2004, p. 166). 

  

Com isso, fica claro o papel central ocupado pelo aspecto interno das regras na teoria 

jurídica de Hart, sobretudo, como já foi demonstrado, para refutar as visões míopes da 

jurisprudência analítica e do positivismo precedente, que elevam a sanção como a pedra de 

toque do sistema jurídico. É fundamental para que possamos compreender o Direito, que 

exista uma atitude crítico-reflexiva ao adotar regras como padrões de conduta. O uso é 

condição suficiente e necessária para atestar a existência dessas regras. No entanto, por que é 

assim? Em que Hart se apóia ao fazer tais afirmações? Por que podemos dizer que há uma 

regra de reconhecimento? Ou que os juízes ao julgarem devem seguir uma regra de 

julgamento? É o que tentaremos abordar no próximo tópico. 

  

5.      Outras considerações sobre o aspecto interno das regras 

  

Quando afirmamos que o uso é condição suficiente e necessária para a existência das 

regras, estamos vendo uma clara influência do segundo Wittgenstein sobre Hart[9]. Como já 

foi dito no começo deste trabalho, Hart propõe uma análise do Direito a partir da nova 

filosofia da linguagem, sobretudo, a desenvolvida em Oxford no século XX. Os seus 

exemplos referentes a jogos, a contextualização para obtenção dos significados das palavras, a 

existência da regras como uso, enfim, uma série de idéias próprias dessa nova filosofia, 

comprovam o que estamos falando.  

  

É por isso que, para que possamos compreender as idéias de regra de 

reconhecimento, modificação e julgamento, devemos ter em mente o que Hart quer dizer 

quando se refere à existência das regras como seu uso.  
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O Direito se manifesta segundo nossas práticas sociais, que, por sua vez, se dão por 

meio da linguagem. Mas, como se dá a linguagem? Mediante regras. Como sabemos que 

essas regras existem? Quando as usamos. A linguagem não se dá por meio de uma estrutura 

lógica, em que para cada palavra há uma correspondência exata a um estado de coisas 

objetivas no mundo. Ao contrário, ela se articula por meio de diferentes jogos de linguagem 

que coexistem com outros jogos de linguagem, cada qual com regras próprias e com suas 

respectivas “formas de vida”. Assim, se adotamos “a noção de jogos de linguagem, o 

significado não é mais estabelecido pela [...] sua relação com fatos, mas pelo uso que 

fazemos das expressões lingüísticas nos diferentes contextos ou situações em que as 

empregamos” (MARCONDES, 2010, p. 275). Dessa forma, o “significado de uma palavra é 

seu uso na linguagem” (WITTGENSTEIN, 2009, 43, p. 38).  

  

Nesse sentido, o significado de uma palavra somente pode ser compreendido 

segundo os diferentes jogos de linguagem, que consistem em mais do que a simples análise da 

expressão lingüística enquanto tal, como observa o próprio Wittgenstein (2009, 7, p. 19): 

“chamarei de ‘jogo de linguagem’ também a totalidade formada pela linguagem e pelas 

atividades com as quais ela vem entrelaçada”. Assim, os jogos de linguagem se caracterizam 

pela sua diversidade (WITTGENSTEIN, 2009, 66, p. 51). “Novos jogos podem surgir, pois a 

linguagem é um fenômeno vivo, dinâmico, que só pode ser entendida a partir das formas de 

vida de que é parte integrante. O uso da linguagem é uma prática social concreta” 

(MARCONDES, 2010, p. 38). 

  

Como lembra Marcondes (2009, p. 106 e 107): 

  
  
Os jogos são jogados de acordo com regras que podem ser mais ou 
menos explícitas, mais ou menos formais. Do mesmo modo, os jogos 
de linguagem possuem regras que definem o que é ou não válido, 
segundo os quais os objetivos podem ser alcançados. São regras 
pragmáticas, de uso, constitutivas dos jogos, que tornam possíveis os 
atos que os jogadores realizam. 
  
  

Hart seguiu Wittgenstein nesses aspectos, já que os significados das palavras são 

determinados pelo uso das regras (ENDICOTT, 2002, p. 949). Assim, tanto as regras de 

reconhecimento quanto as de modificação e de julgamento vão depender do contexto, cada 

qual com a sua forma de vida. Não é algo pronto, perfeito e acabado, como pensam alguns, 
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em que todos os critérios possíveis para identificação, alteração e aplicação das regras estão 

definidas por uma norma pressuposta. Parafraseando Wittgenstein (2009, 89, p. 64), 

poderíamos dizer que Hart “quer compreender aquilo que está diante de nossos olhos. 

Porque, em um certo sentido, é isso que parecemos não compreender”. Ele não está 

preocupado, e aqui assumimos o risco do que vamos afirmar, em estabelecer uma teoria sobre 

os fundamentos ontológicos do Direito, como Kelsen ao pressupor uma norma fundamental 

hipotética, ou Ross, ao pressupor uma norma básica, mas, sim, como o Direito se manifesta 

em nossas práticas sociais. Por isso, embora a natureza da regra de reconhecimento seja 

constitutiva, ela é sempre um padrão social compartilhado que oferece critérios para 

identificação de outras regras, é uma forma de vida, e deve ser analisada no contexto que 

aparece (MICHELON JUNIOR, 2004, p. 42).  

  

Veja-se, por exemplo, o que acontece no caso das regras de julgamento. A prática 

judicial estabelece certos critérios que são tidos pelos juízes como vinculantes, em razão 

desses juízes tomarem essas regras como padrões a serem seguidos. Assim como ocorre na 

prática judicial, tanto no críquete, quanto no futebol, o árbitro segue regras para identificar 

quando foi ou não foi gol, ou seja, quando houve ou não uma pontuação. Mas isso não quer 

dizer, que o árbitro pode, ao seu bel prazer, validar um gol de mão ou feito em impedimento, 

assim como não pode também um juiz, sem nenhum critério, afirmar que uma regra é válida 

ou inválida. E por que isso ocorre? Porque do contrário, nós estaríamos diante de um outro 

jogo, um “jogo ao arbítrio do marcador”. É por isso, que devem existir certo critérios 

socialmente compartilhados para que possamos diferenciar um jogo normal de um jogo 

arbitrário (HART, 2009, p. 149 e 186; HART, 1997, p. 116 e 144). Para cada jogo existem 

regras, e para que estas existam, é necessário usá-las – aceitá-las – como padrões a serem 

seguidos. Deve estar presente, então, o aspecto interno das regras.  

  

Apenas a título de observação, essas regras secundárias que estabelecem critérios de 

identificação de outras regras, ou seja, critérios de validade – isto é, se uma regra é ou não 

jurídica – não podem ser elas mesmas tidas como válidas ou inválidas. Uma pergunta sobre a 

validade ou não dessas regras não tem sentido. Assim como não tem sentido perguntar 

quantos fios de cabelo um homem deve ter para ser considerado careca ou se a barra-padrão 

do metro conservada em Paris, que é o critério último da correção de todas as medidas em 

metros, tem ela própria as dimensões corretas. Como observa o próprio Hart (2009, p. 140; 

1997, p. 109): “Não pode surgir uma pergunta desse tipo sobre a validade da própria regra 
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de reconhecimento que provê os critérios; esta não pode ser nem válida nem inválida, mas 

seu uso para esse fim é simplesmente aceito como apropriado”. 

  

Outro aspecto que precisa ser analisado, e que está diretamente ligado à compreensão 

do papel da linguagem na teoria do Direito de Hart, diz respeito aos enunciados jurídicos. É 

através do aspecto interno das regras que podemos dizer que existem enunciados jurídicos 

internos e enunciados jurídicos externos. A diferença entre eles reside no fato de que as 

condições de verdade de enunciados internos são diferentes das condições de verdade de 

enunciados externos. Jamais descrevem o mesmo fato. Sendo assim, os enunciados externos 

são sempre um conjunto de eventos físicos (ex. algumas pessoas param os seus carros quando 

o sinal está vermelho). Já os enunciados internos, além dos eventos físicos, sempre incluem 

uma regra (ex. paramos no sinal vermelho porque aceitamos isso como um padrão de conduta 

a ser seguido). Veja como o aspecto interno influencia a nossa linguagem normativa.  

  

Já não falamos mais, por exemplo, que algumas pessoas descobrem a cabeça ao 

entrarem na igreja aos domingos. Falamos agora que devemos tirar o chapéu ao entrar na 

igreja aos domingos. Palavras como “deve” e “tem de”, só têm sentido para aqueles que vêem 

o Direito sob o ponto de vista interno. No entanto, cumpre fazer uma observação. Hart (2009, 

p. 115; 1997, p. 89) diz que:  

  
  
As afirmações feitas a partir do ponto de vista externo podem ser, elas 
próprias, de diversos tipos. Pois o observador pode, sem aceitar ele 
próprio as regras, afirmar que o grupo as aceita e, assim, se referir do 
exterior à forma como o grupo se relaciona com elas a partir do ponto 
de vista interno. 
  
  

Essa declaração de Hart levou alguns autores, como Shapiro (2010, p. 7) e 

MacCormick (2010, p. 58), a afirmar que há um ponto de vista intermediário entre o interno e 

o radicalmente externo, chamado de “ponto de vista hermenêutico” ou “ponto de vista externo 

não extremo”. Basicamente, como esclarece MacCormick (2010, p. 58), o ponto de vista 

hermenêutico compartilha apenas o aspecto cognitivo. Ou seja, os indivíduos sabem que 

existem padrões de comportamento que são seguidos por algumas pessoas, mas escolhem não 

seguí-los, não compartilhando, portanto, o aspecto volitivo. Já Shapiro (2010, p. 7) estabelece 

uma distinção entre o ponto de vista teórico e o ponto de vista prático. O primeiro é sempre 

externo. O segundo pode vir a ser interno, caso haja aceitação do padrão de conduta – esta é a 

perspectiva do homem bom. Caso não haja, estamos falando do ponto de vista do homem 
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mau. O ponto de vista hermenêutico, para ele, é o ponto de vista teórico em que Hart se 

encontra.  

  

6.      A indeterminação do Direito: textura aberta e hard cases 

  

Já foi dito que Hart fez parte da Escola de Oxford e que essa escola prezava pela 

indeterminação do significado, uma vez que a incerteza e a vagueza fazem parte da 

linguagem. É nesse sentido, que deve ser entendida a afirmação de Hart, de que a textura 

aberta é uma característica de todas as regras jurídicas. Segundo ele: “não apenas no terreno 

das regras, mas em todos os campos da existência, há um limite, inerente à natureza da 

linguagem, para a orientação que a linguagem geral pode oferecer” (HART, 2009, p. 164; 

1997, p. 126). Em razão disso, afirma Hart (2009, p. 166; 1997, p. 127): 

  
  

Qualquer que seja a estratégia escolhida para a transmissão de padrões 
de comportamento, seja o precedente ou a legislação, esses padrões, 
por muito facilmente que funcionem na grande massa de casos 
comuns, se mostrarão imprecisos em algum ponto, quando sua 
aplicação for posta em dúvida; terão o que se tem chamado de textura 
aberta. [...] a incerteza nas zonas limítrofes é o preço a pagar pelo uso 
de termos classificatórios gerais em qualquer forma de comunicação 
referente a questões factuais. 
  
  

Sendo assim, há, portanto, “casos claros que reaparecem em contextos semelhantes, 

aos quais fórmulas gerais são nitidamente aplicáveis”, e “casos aos quais não está claro se 

elas se aplicam ou não” – em outras palavras, hard cases (HART, 2009, p. 164; 1997, p. 

126). É nesse sentido, que nos casos difíceis, o juiz deve utilizar um poder discricionário para 

colmatar a ordem jurídica, devendo, dessa forma, atuar como um “legislador”, criando o 

Direito. Isso se deve, precisamente, porque somos humanos, e não deuses. Não podemos 

saber antecipadamente todas as hipóteses de aplicação de uma regra, já que, como lembra 

Hart (2009, p. 166; 1997, p. 128):  

  
  
É típico da condição humana (e também, portanto, da legislação) que 
labutemos com duas desvantagens interligadas sempre que 
procuramos regulamentar, antecipadamente e sem ambigüidade, 
alguma esfera de comportamento por meio de um padrão geral que 
possa ser usado sem orientação oficial posterior em ocasiões 
específicas. A primeira desvantagem é nossa relativa ignorância dos 
fatos; a segunda é a relativa imprecisão de nosso objetivo. Se o mundo 
no qual vivemos tivesse apenas um número finito de características, e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9156



estas, juntamente com todas as formas sob as quais podem se 
combinar, fossem conhecidas por nós, poderíamos então prever de 
antemão todas as possibilidades. Poderíamos criar regras cuja 
aplicação a casos particulares nunca exigiria uma escolha adicional. 
Poder-se-ia tudo saber e, como tudo seria conhecido, algo poderia ser 
feito em relação a todas as coisas e especificado antecipadamente por 
uma regra. Esse seria um mundo adequado a uma jurisprudência 
analítica “mecânica”. 
  
  

Vale ressaltar, que o que vai determinar se um caso é fácil ou difícil é sempre uma 

questão pragmática. MacCormick observou bem essa questão, e propõe uma substituição das 

expressões “easy cases” e “hard cases”, por “clear cases” e “problem cases”[10].  

  

Apenas para finalizar esse ponto, é necessário fazermos uma última observação. 

Apesar de Hart dizer que os juízes se valem de um poder discricionário para julgar os casos 

difíceis, isso não quer dizer que eles podem decidir tais casos ao seu bel prazer. No ponto 

anterior, mostramos que os juízes também estão inseridos numa prática, e que também 

seguem regras – “regras de julgamento”. Nesses casos, os juízes devem fazer escolhas entre 

possíveis soluções para o caso concreto. No entanto, como ressalta Hart: 

  
  
Com muita freqüência, sua escolha é guiada pelo pressuposto de que o 
objetivo das regras que estão interpretando é razoável, de modo que 
estas não se destinam a perpetrar a injustiça ou a ofender princípios 
morais estabelecidos. A decisão judicial, especialmente em assuntos 
de grande importância constitucional, muitas vezes envolve uma 
escolha entre valores morais e não a simples aplicação de um único 
princípio moral importante, pois é loucura acreditar que, onde o 
significado da lei é duvidoso, a moral tenha sempre uma resposta clara 
a oferecer. Mesmo nesse caso, os juízes podem, mais uma vez, fazer 
uma escolha que não é nem arbitrária nem mecânica; e nisto 
freqüentemente exibem certas virtudes judiciais características, cujo 
caráter especialmente apropriado à decisão judicial explica por que 
alguns relutam em chamar essa atividade judicial de “legislativa”. 
Essas virtudes são: a imparcialidade e a neutralidade ao analisar as 
alternativas; e a preocupação de oferecer algum princípio geral 
aceitável como base racionalmente ponderada para a decisão. Não há 
dúvida de que, devido a que sempre pode haver um grande número 
desses princípios, não é possível demonstrar que uma decisão é a 
única correta; mas esta se torna aceitável como o produto ponderado 
da decisão imparcial informada pelos fatos. Em tudo isso, 
encontramos a “ponderação” e o “equilíbrio” que caracterizam o 
esforço de fazer justiça entre interesses concorrentes. (HART, 2009, p. 
264 e ss.; 1997, p. 205). 
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Assim, não é possível dizer que Hart não esteja preocupado com a maneira como os 

juízes decidem, mas é fato que ele não tem uma teoria da decisão, e que talvez, sua 

abordagem seja insuficiente. Como ficou demonstrado, a preocupação de Hart nunca foi com 

os tribunais, na verdade ele sempre quis mostrar que o Direito não poderia ser reduzido à 

prática judicial.  

  

Daqui em diante, mostraremos como Dworkin pretende propor uma teoria da decisão 

que evite a discricionariedade e, ao mesmo tempo, contribua para proteger os direitos 

jurídicos das minorias políticas.   

  

7.      Uma questão de princípio 

  

Antes de começarmos nossa exposição, atentemos para o seguinte exemplo, que 

Dworkin nos oferece no seu último livro (DWORKIN, 2010, p. 12 e ss.). A Sra. Sorenson 

possuía uma doença “x”. Para conseguir se recuperar dessa enfermidade, ela usava um 

medicamento que continha a substância “y”. Vários laboratórios farmacêuticos trabalhavam 

com essa substância, produzindo, portanto, o mesmo medicamento. Certo dia, a Sra. Sorenson 

passou a ter sérios problemas cardíacos por conta de um desses medicamentos, mas não sabia 

de qual laboratório era o medicamento que ela consumiu. Em resumo, a questão que ele 

coloca é a seguinte: é possível responsabilizar todos os laboratórios farmacêuticos, que 

produzem tal medicamento, proporcionalmente a sua participação de mercado nas vendas e, 

dessa forma, indenizar a Sra. Sorenson pelo dano causado? 

  

Os advogados da Sra. Sorenson alegam que é possível. Apresentam argumentos de 

que a Sra. Sorenson possui o direito a ser indenizada pelos laboratórios farmacêuticos que 

produzem tal medicamento. Por outro lado, os advogados dos laboratórios defendem que ela 

não tem nenhum direito a indenização, a menos que consiga provar a responsabilidade 

individual de cada companhia, pelos problemas que teve. Nesse sentido, o juiz da causa se 

socorre nos livros de direito, procura precedentes que possam ser aplicados ao caso, e chega à 

conclusão de que não há nenhuma decisão ou argumento favorável a concessão do direito à 

indenização para Sra. Sorenson, mas, pelo contrário, encontra precedentes que ratificam os 

argumentos apresentados pelos advogados dos laboratórios farmacêuticos. Os advogados da 

Sra. Sorenson, não satisfeitos, alegam que o juiz não pode ficar preso a esses fatos passados, 

uma vez que a situação dela é diferente. 
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Bem, esse exemplo ilustra um caso bastante complexo, que envolve questões sobre 

os direitos e os deveres que as pessoas possuem, em outras palavras, questões de princípio. 

Mas, afinal, o que são princípios? Segundo Dworkin (2007a, p. 36), princípios são padrões 

que devem ser observados, não porque irão “promover ou assegurar uma situação 

econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência da justiça 

ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade”. Nesse sentido, “os argumentos de 

princípio são argumentos destinados a estabelecer um direito individual” (DWORKIN, 

2007a, p. 141). Sendo assim, os juízes devem decidir com base em argumentos de princípio, e 

não com base em argumentos de política. Entretanto, nos resta saber o que são argumentos de 

política. Para Dworkin (2007a, p. 36), políticas são padrões que estabelecem “um objetivo a 

ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da 

comunidade”. Dessa forma, os argumentos de política “justificam uma decisão política, 

mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo da comunidade como 

um todo” (DWORKIN, 2007a, p. 141). 

  

Está clara a preocupação de Dworkin: garantir um conjunto de direitos antiutilitários 

(liberais) que possam ser trunfos contra a vontade das maiorias políticas. Sua distinção entre 

argumentos de política e argumentos de princípio nos oferece uma visão clara de qual deve 

ser o papel dos tribunais em relação ao utilitarismo[11].  

  

Voltemos ao caso da Sra. Sorenson. Sabemos agora o que são princípios. Sabemos 

também que o juiz da causa não pode basear sua decisão em argumentos de política. Mas 

antes que possamos dizer qual a resposta correta para o caso, devemos analisar alguns 

conceitos-chave na teoria de Dworkin, sobretudo, os de interpretação e integridade, que serão 

temas do próximo ponto. 

  

8.      A integridade e o romance em cadeia: o Direito como interpretação 

  

Para Dworkin, o Direito é uma prática interpretativa, não sendo possível, dessa 

forma, elaborar uma teoria do direito descritiva e, ao mesmo tempo, moralmente neutra. 

Interpretamos nossas práticas, e ao interpretá-las as avaliamos e as justificamos tentando 

mostrá-las na sua melhor luz. Ele nos oferece uma maneira clara de como realizamos esse 

processo interpretativo, ao dividir a interpretação em três estágios: primeiro, o estágio “pré-

interpretativo”; segundo, o estágio interpretativo; e, por fim, o estágio pós-interpretativo. 
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Entretanto, Dworkin nos alerta de que não há essa cisão no momento da interpretação, mas 

que apenas a divide dessa maneira por questões didáticas.  

  

No estágio “pré-interpretativo” são identificadas “as regras e os padrões que se 

consideram fornecer o conteúdo experimental da prática”, em outras palavras, ele se refere a 

uma prática jurídica consolidada, aos paradigmas do Direito que estão sedimentados como um 

tema de consenso entre os juristas de um dado sistema jurídico (DWORKIN, 2007b, p. 81). 

No entanto, Dworkin ressalta que mesmo nessa etapa algum tipo de interpretação se faz 

necessária (DWORKIN, 2007b, p. 81). Já no estágio interpretativo, o intérprete deve se 

concentrar “numa justificativa geral para os principais elementos da prática identificada na 

etapa pré-interpretativa”. Como o próprio Dworkin assinala, isso vai consistir numa 

“argumentação sobre a conveniência ou não de buscar uma prática com essa forma geral”. É 

necessário lembrar, que essa “justificativa não precisa se ajustar a todos os aspectos dessa 

prática estabelecida, mas deve ajustar-se o suficiente para que o intérprete possa ver-se 

como alguém que não inventa uma nova prática” (DWORKIN, 2007b, p. 81). Por fim, deve 

haver uma “etapa pós-interpretativa ou reformuladora à qual ele ajuste sua idéia daquilo que 

a prática realmente “requer” para melhor servir à justificativa que ele aceita na etapa 

interpretativa” (DWORKIN, 2007b, p. 82). 

  

Nesse sentido, Dworkin pretende substituir um conceito que ele chama de 

“criteriológico”, por um conceito interpretativo do Direito (DWORKIN, 2010, p. 318). Uma 

vez retirado o “aguilhão semântico”, podemos ter uma teoria interpretativa do Direito, uma 

teoria de avaliação e justificação, já que consiste na identificação dos princípios que melhor se 

ajustam ao direito estabelecido ou são mais coerentes com ele e com as práticas jurídicas 

sedimentadas de um sistema jurídico, e, além disso, oferecem também a melhor justificação 

moral para ambos, apresentando, assim, o Direito sob o seu aspecto mais favorável.  

  

Visto isso, podemos começar a compreender o que Dworkin quer dizer com relação à 

idéia de integridade[12]. Para ilustrá-la, ele propõe que devemos ver a prática jurídica como um 

romance em cadeia. Conforme Dworkin (2007b, p. 275), “podemos comparar o juiz que 

decide sobre o que é o direito em alguma questão judicial [...] com o crítico literário que 

destrinca as várias dimensões de valor em uma peça ou um poema complexo”. Nesse sentido, 

“os juízes são autores e críticos. Um juiz que decide o caso McLoughlin[13] ou Brown[14] 

introduz acréscimos na tradição que interpreta; os futuros juízes se deparam com uma nova 

tradição que inclui o que foi feito por aquele”.  
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Em síntese, Dworkin propõe que imaginemos um grupo de romancistas que estão 

escrevendo um romance em série; devendo cada romancista interpretar os capítulos que 

receberam para que possam escrever um novo capítulo, que é então acrescentado ao que 

recebe o romancista seguinte, e assim sucessivamente. Dessa forma, “cada um deve escrever 

seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o romance em elaboração, e a 

complexidade dessa tarefa reproduz a complexidade de decidir um caso difícil de direito 

como integridade” (DWORKIN, 2007b, p. 276). Além disso, “eles devem tentar criar o 

melhor romance possível como se fosse obra de um único autor, e não, como na verdade é o 

caso, como produto de muitas mãos diferentes” (DWORKIN, 2007b, p. 276). Como ressalta 

Dworkin (2007b, p. 276):  

  
  
Isso exige uma avaliação geral de sua parte, ou uma série de 
avaliações gerais à medida que ele escreve e reescreve. Deve adotar 
um ponto de vista sobre o romance que se vai formando aos poucos, 
alguma teoria que lhe permita trabalhar elementos como personagens, 
trama, gênero, tema, e objetivo, para decidir o que considerar como 
continuidade e não como um novo começo. 
  
  

Sendo assim, qualquer interpretação que ele venha a adotar, deve levar em 

consideração duas dimensões: a da adequação (ajuste) e a da justificação (substância). Na 

primeira, ele deve ajustar sua interpretação aos capítulos anteriores, o que pressupõe 

coerência. No entanto, isso não quer dizer que ele deva ajustar sua interpretação a todos os 

elementos da prática, mas apenas aqueles que mantenham certa harmonia entre os diversos 

capítulos do romance. A questão do ajuste é em si mesma uma interpretação, consiste em um 

limite ao intérprete. Não vale qualquer coisa. Um autor que escreve o primeiro capítulo em 

inglês, por exemplo, não pode escrever o segundo em francês. Já no caso da segunda 

dimensão, ele deve justificar sua interpretação com o objetivo de mostrar o romance na sua 

melhor luz (GUEST, 2010, p. 51 e ss). 

  

Visto isso, o leitor pôde perceber que a relação entre interpretação e integridade, para 

Dworkin, é muito próxima. A integridade é uma prática interpretativa, é por meio dela que se 

torna possível a conexão do passado com o futuro. Dessa forma, ele consegue refutar a visão 

positivista que se apega ao passado, e nele fica preso, e, ao mesmo tempo, rejeitar o 

pragmatismo, que se esquece do passado e se preocupa apenas com o futuro. A integridade é a 

noção chave que permite com que Dworkin refute a idéia positivista de que os juízes ao 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9161



julgarem casos difíceis possam se valer de um poder discricionário, atuando como um 

“legislador”, que cria o direito para o caso concreto.  

  

No próximo ponto, mostraremos como Hércules resolveria o problema da Sra. 

Sorenson, caso fosse o juiz da causa, mostrando a resposta correta para o caso. Bem, de 

antemão, afirmamos que isso só será possível pela integridade, razão pela qual iremos 

aprofundá-la.  

  

9.      Hércules e a resposta correta: combatendo a discricionariedade 

  

A grande objeção, que Dworkin apresenta a tese de Hart, é a de que os juízes ao 

decidirem os hard cases, não estariam legitimados a exercer um poder discricionário, uma vez 

que isso violaria dois princípios democráticos: o primeiro, se refere a idéia de que uma 

comunidade política deve ser governada por homens e mulheres eleitos, que possuem 

responsabilidade perante o eleitorado. Tendo em vista que os juízes não são eleitos, essa 

primeira premissa ficaria comprometida, caso eles criassem o Direito. Já o segundo 

argumento, nos parece mais convincente, pois se trata de uma questão de simples lógica. Caso 

os juízes criassem o Direito e o aplicassem retroativamente ao caso, a parte perdedora estaria 

descumprindo um dever que na época do fato não tinha, o que parece ser bastante injusto 

(DWORKIN, 2007a, p. 132). 

  

Voltemos mais uma vez ao caso da Sra. Sorenson. Um juiz que adotasse a tese 

positivista de Hart, conforme Dworkin, se prenderia ao passado, e negaria o direito à 

indenização a Sra. Sorenson, já que, segundo ele, a “tese das fontes” de Hart, somente tornam 

os argumentos jurídicos substantivos, normativos, quando as fontes sociais tornam os critérios 

morais parte do direito. Nesse caso, como não há nenhum precedente ou lei que tenha 

incorporado e tornado a moral pertinente ao caso da Sra. Sorenson, nenhum juiz estaria 

autorizado a emitir juízos ou fazer deliberações morais sobre o caso (DWROKIN, 2007b, p. 

205).  

  

Agora, vejamos como Hércules solucionaria esse caso. Mas, antes, é necessário 

sabermos, quem é Hércules. Dworkin criou um juiz imaginário, chamado Hércules, com 

capacidades sobre-humanas, que aceita tanto que as leis têm o poder geral de criar e extinguir 

direitos, quanto que os juízes têm o dever de seguir as decisões anteriores da sua instituição, 

aplicando o mesmo fundamento racional aos casos semelhantes (DWORKIN, 2007a, p. 165). 
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Para tanto, segundo Dworkin (2007a, p. 182), ele deve elaborar uma teoria dos direitos, 

reconstruindo a história institucional, e criar: 

  
  
[...] um esquema de princípios abstratos e concretos que forneça uma 
justificação coerente a todos os precedentes do direito costumeiro e, 
na medida em que estes devem ser justificados por princípios, também 
devem justificar um esquema que fundamente as disposições 
constitucionais e legislativas. Podemos apreender a magnitude de tal 
empreendimento se distinguirmos, no âmbito do vasto material de 
decisões jurídicas que Hércules deve justificar, uma ordenação 
vertical e outra horizontal. 
  
  

Ao fazer isso, Hércules perceberá que ao elaborar sua teoria dos direitos se deparará 

com dois problemas: o primeiro consiste em “decidir que peso deve atribuir ao construir um 

esquema de justificação para um conjunto de precedentes, aos argumentos incorporados às 

decisões pelos juízes que decidiram tais casos” (DWORKIN, 2007a, p. 184); já o segundo, é 

que sua exigência de consistência total por ele aceita se revelará, na prática, excessivamente 

forte, de modo que, ao “aplicar essa exigência, pode desconsiderar alguma parte da história 

institucional por considerá-la excessivamente equivocada”. Isso se deve ao fato de que ele 

“será incapaz [...] de encontrar qualquer conjunto de princípios que conciliem todos os 

precedentes e todas as leis existentes”, já que no passado os juízes e legisladores não eram 

homens e mulheres que tinham as mesmas idéias e opiniões, além de não possuírem os 

mesmo poderes que Hércules (DWORKIN, 2007a, p. 186). 

  

 Porém, Hércules não poderá fazer um uso impróprio desse recurso, pois se ele fosse 

“livre para considerar qualquer aspecto incompatível da história institucional como um erro, 

sem que isso causasse outras conseqüências para sua teoria geral, a exigência de 

consistência não poderia de modo algum ser considerada como verdadeira exigência” 

(DWORKIN, 2007a, p.189). Hércules deve desenvolver então, alguma teoria dos erros 

institucionais, e essa teoria deve conter duas partes: a primeira, “deve mostrar quais seriam as 

conseqüências, para novos argumentos, de se considerar algum evento institucional como um 

erro” (DWORKIN, 2007a, p. 189); ao fazer isso, Hércules não estará negando sua autoridade, 

mas estará negando sua força gravitacional (DWORKIN, 2007a, p. 189). Na segunda parte, 

“ele deverá limitar o número e o caráter dos eventos dos quais se pode abrir mão dessa 

maneira”; nesse sentido, Hércules deve desenvolver um esquema de justificação que 

demonstre, seja por argumentos históricos, ou por argumentos de moralidade política, que um 
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determinado princípio é injusto, e que o argumento de equidade que o sustentava, já não o 

protege mais (DWORKIN, 2007a, p. 191). 

  

Dessa forma, Hércules está interpretando sua prática, e ao fazer isso decide questões 

de moralidade política. Mas, isso não quer dizer que os juízos de valor emitidos por ele, sejam 

mera expressão da sua subjetividade, isso pareceria muito injusto. Portanto, quando Hércules 

“fixa direitos jurídicos, já levou em consideração as tradições morais da comunidade, pelo 

menos do modo como estas são capturadas no conjunto do registro institucional que é sua 

função interpretar” (DWORKIN, 2007a, p. 196). É dessa forma que Hércules chega à 

resposta correta para o caso, baseando sua decisão em princípios, não em políticas. Nesse 

sentido, ressalta Dworkin (2010, p. 205): 

  
  
Em minha opinião, o argumento jurídico é um argumento típica e 
completamente moral. Os juristas devem decidir qual desses conjuntos 
concorrentes de princípios oferece a melhor justificação da prática 
jurídica como um todo, isto é, que seja peremptória em termos morais. 
  
  

Visto isso, é necessário tentar esclarecer, ainda que brevemente, uma questão de 

suma importância na teoria de Dworkin. É que ele pressupõe uma objetividade da moral, e 

nós juristas sempre lidamos com questões de moralidade política, sempre estamos discutindo 

sobre o que é ou não liberdade, igualdade, e, sobretudo, o que a justiça exige ou não, como no 

caso da Sra. Sorenson. Mas, afinal, o que é a moral para Dworkin? Para ele, os valores morais 

são reais, não são criações, invenções ou fruto das decisões de alguém (DWORKIN, 2010, p. 

219). Nós não criamos nossa realidade moral (DWORKIN, 2010, p. 85). Nesse ponto, ressalta 

Dworkin, que sua afirmação é polêmica e que é questionável do ponto de vista filosófico, mas 

ele a pressupõe como verdadeira (DWORKIN, 2010, p. 85)[15][16]. Basicamente, Dworkin quer 

refutar duas formas de ceticismo moral, o interno e o externo, e mostrar que há interpretações 

verdadeiras sobre questões morais[17].  

  

Sendo assim, no caso da Sra. Sorenson, Hércules decidiria da seguinte maneira. Ele 

poderia ao interpretar a prática jurídica, encontrar apoio em um princípio que garantisse o 

direito à indenização a Sra. Sorenson, como, por exemplo, “aquele segundo o qual quem 

lucrou com algum empreendimento também deve arcar com seus custos” (DWORKIN, 2010, 

p. 204). Nesse sentido, ressalta Dworkin, tudo vai “depender da melhor resposta à difícil 

questão de saber que conjunto de princípios oferece a melhor justificação para essa área do 
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Direito como um todo” (DWORKIN, 2010, p. 204). A resposta correta é uma construção, 

fruto da melhor interpretação moral da prática jurídica, que melhor se ajuste ao direito 

estabelecido – dimensão da adequação –, e que melhor justifique, segundo um conjunto 

coerente de princípios subjacentes as práticas jurídicas, a ordem jurídica como um todo – 

dimensão da justificação ou da substância. 

  

Apenas para finalizarmos esse ponto, mostramos a técnica de Hércules e como ele é 

bem sucedido na sua luta contra a discricionariedade. Reconhecemos que a luta de Dworkin é 

legítima, e que, de fato, ele tem uma teoria da decisão, algo que Hart, nesse ponto, deixou a 

desejar. Mas, como foi ressaltado, são abordagens teóricas distintas, e, portanto, com 

objetivos e preocupações diferentes.   

  

10.  Conclusão 

  

Nesse trabalho, tentamos mostrar as propostas de Hart e Dworkin, e como o último 

consegue superar as imperfeições da tese da discricionariedade hartiana, pelo conceito de 

integridade. Vimos, também, à importância desse conceito para a garantia dos direitos 

jurídicos das pessoas, afinal de contas, como assinala Dworkin (1996, p. 139), “queremos 

viver vidas decentes, que valham a pena, vidas para as quais podemos olhar 

retrospectivamente e não sentirmos vergonha. Nós queremos que nossas comunidades sejam 

justas e boas, e que nossas leis sejam sábias e justas”. Em outras palavras, queremos saber 

quais são os nossos direitos, quais são os direitos de pessoas como a Sra. Sorenson, é para isso 

que estudamos Direito, para lutar pela democracia, pela liberdade e, sobretudo, pela Justiça.  

  

Uma última palavra sobre Hércules. Para aqueles que pensam que é impossível agir 

como Hércules, quando for decidir um caso, valendo-se da técnica por ele proposta, pois só 

um indivíduo como ele, com capacidades sobrenaturais conseguiria decidir da maneira como 

o faz, Dworkin (2007a, p. 191) nos dá um recado: “Hércules ficará encantado ao descobrir 

que essas distinções são familiares à prática de outros juízes”. Isso quer dizer, que devemos 

olhar para Hércules como uma metáfora, pois todos nós somos, em certo sentido, como 

Hércules.  
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[1] Os doze trabalhos realizados por Hércules foram: 1- Leão de Neméia; 2- Hidra de Lerna; 3- Corça dos pés de 
bronze; 4- Javali de Erimanto; 5- Cavalariças de Áugias; 6- Aves do Lago Erimanto; 7- Touro de Creta; 8- 
Cavalos de Diomedes; 9- Cinto de Hipólita; 10- Bois de Gerião; 11- Pomos das Hespérides; 12- Cérbero 
(BULFINCH, 2006, p. 149). 
[2] “When we examine what we should say when, what words we should use in what situations, we are looking 
again not merely at words (or ‘meanings’, whatever they may be) but also at the realities we use the words to 
talk about we are using a sharpened awareness of words to sharpen our perception of [...] the phenomena” 
(AUSTIN, 1979, p.182). 
[3] “The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law” 
(HOLMES JUNIOR, 2000, p. 336). 
[4] “If you want to know the law and nothing else, you must look at it as a bad man, who cares only for the 
material consequences which such knowledge enables him to predict, not as a good one, who finds his reasons 
for conduct, whether inside the law or outside of it, in the vaguer sanctions of conscience” (HOLMES JUNIOR, 
2000, p. 335). Há outra passagem interessante, que vale a pena reproduzir aqui: “As pessoas querem saber sob 
que circunstâncias e até que ponto correrão o risco de ir contra o que é tão mais forte que elas mesmas, e, 
portanto, torna-se um objetivo descobrir quando esse perigo deve ser temido. O objeto do nosso estudo, então, é 
previsão, a previsão da incidência da força pública através do instrumento dos tribunais” (HOLMES JUNIOR, 
2000, p. 333). 
[5] Em sentido contrário Barzotto (2007, p. 71), para quem Ross foi um positivista. Também concordamos com a 
afirmação de que Ross era um positivista.   
[6] Nesse ponto, estamos apenas enfatizando o aspecto em comum da jurisprudência analítica austiniana com o 
positivismo kelseniano, que elege a sanção como elemento central do Direito. 
[7] Barzotto (2007, p. 117 e ss.) é contra essa afirmação. Para ele, há um caráter moral na aceitação da regras, 
sobretudo, na regra de reconhecimento. Por exemplo, “ninguém assumiria o ponto de vista interno em relação a 
algum critério de identificação que apontasse como Direito as declarações de vontade de alguém considerado 
um tirano”. Isso acontece, em razão de uma má interpretação da relação entre o Direito e a Moral na teoria do 
Hart. A idéia da existência de um Direito natural mínimo, trabalhada no Cap. IX do The Concept f Law, não deve 
ser confundida com uma idéia de um conteúdo mínimo moral para os sistemas jurídicos. O que Hart assinala é 
simplesmente que dada a atual condição das sociedades humanas, não seria possível que um sistema jurídico 
funcionasse sem essas regras (MICHELON JUNIOR, 2004, p. 147 e 148). Shapiro (2010, p. 2) também refuta 
esse ponto de vista moral da aceitação das regras.     
[8] Em sentido contrário, MacCormick (2010, p. 145) reconhece que ”nem todas as regras secundárias são de 
conferir poderes”. 
[9] Além de Wittgenstein, podemos dizer que J L Austin, Gilbert Ryle e Peter Winch – principal influência de 
Hart, já que herdou dele as idéias do ponto de vista interno e externo – tiveram uma importante contribuição no 
pensamento de Hart. Mas para o efeito desta abordagem, nos ateremos apenas a Wittgenstein. 
[10] Ver o cap. 4 de: MacCormick, Neil. Rethoric and the Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, 2005.  
[11] Não é objetivo desse trabalho, tecer maiores considerações sobre as críticas de Dworkin, feitas ao utilitarismo 
e ao pragmatismo jurídico norte-americano. Nossa preocupação é apenas com o positivismo, especificamente a 
tese da discricionariedade judicial. 
[12] A integridade é um ideal político que consiste em dois princípios: um legislativo, “que pede aos legisladores 
que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente”; e o outro, jurisdicional, “que demanda que a lei 
tanto quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido” (DWORKIN, 2007b, p. 213).  Nesse trabalho, nos 
ocuparemos apenas em abordar o sentido jurisdicional da integridade. 
[13] O caso (McLoughlin VS O`Brian) se refere a uma mãe que teve sérios problemas psicológicos ao ver sua 
filha morta e seu marido e duas outras crianças gravemente feridas, por conta de um acidente. A questão que se 
colocou, nesse caso, era saber se era possível ou não indenizar a mãe por danos morais, mesmo ela não tendo 
participado diretamente do acidente. O caso chegou até a House of Lords, e eles concederam o direito à 
indenização a Mrs. McLoughlin. 
[14] Brown VS Board of Education of Topeka. Famoso caso julgado pela Suprema Corte norte-americana, em que 
considerou a segregação racial como uma violação a cláusula de igual proteção contida na décima quarta emenda 
da Constituição estadunidense. A partir dessa decisão, crianças brancas e negras passaram a freqüentar as 
mesmas escolas.    
[15] Esse é um dos principais pontos de divergência entre Hart e Dworkin. Como ressalta Hart, no pós-escrito 
(2009, p. 328; 1997, p. 253): “Ainda creio que a teoria do direito deve evitar se comprometer com teorias 
filosóficas controversas sobre o status geral dos juízos morais e deve deixar em aberto [...] a questão geral de 
saber se estes têm o que Dworkin denomina de ‘caráter objetivo’”. 
[16] Não é nossa intenção aprofundar este ponto. Ver, portanto, Objectivity and truth: you’d better believe it. In: 
Philosophy and Public Affairs. Vol. 25. No. 2. (Spring, 1996), 87-139. 
[17] Ver o capítulo 7 de: DWORKIN, Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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A MORAL, O DIREITO E O ESTADO NO PENSAMENTO DE KANT 
 

LA MORALE, LE DROIT ET L'ÉTAT DANS LA PENSÉE DE KANT 
 
 
 

Marcus Vinícius Parente Rebouças 
 

RESUMO 
Este artigo analisa aspectos relacionados ao legado intelectual de Immanuel Kant nos 
domínios de sua filosofia prática, mais especificamente nos campos de estudo filosófico da 
Ética e da Política. Concentra-se sobre as concepções kantianas da Moral, do Direito e do 
Estado e sobre suas relações com a razão, a liberdade, a igualdade e a dignidade humana. 
Aborda, para tanto, as distinções kantianas entre razão teórica e razão prática, juízo a priori e 
juízo a posteriori, imperativo categórico e imperativo hipotético, autonomia e heteronomia, 
liberdade interna e externa, entre outras, visando, assim, sobretudo, a diferenciar a moralidade 
da juridicidade com base nas categorias kantistas e identificar o sentido singular que Kant 
atribuíra ao modelo liberal de Estado. 
PALAVRAS-CHAVE: KANT; FILOSOFIA PRÁTICA; LIBERALISMO; HOMEM; 
RAZÃO; LIBERDADE; IGUALDADE; DIGNIDADE HUMANA; MORAL; DIREITO; 
ESTADO. 
 
RESUME 
Cet article analyse les aspects liés à l'héritage intellectuel d'Emmanuel Kant dans les 
domaines de sa philosophie pratique, en particulier dans les champs d'étude philosophique de 
l'éthique et la politique. Il se concentre sur les conceptions kantiennes de la morale, du droit et 
de l'Etat et sur leurs relations avec la raison, la liberté, l’égalité et la dignité humaine. Il 
aborde, pour ce, les distinctions kantiennes entre raison théorique et raison pratique, jugement 
« a priori » et jugement « a posteriori », impératif catégorique et impératif hypothétique, 
autonomie et hétéronomie, liberté intérieure et liberté extérieure, entre autres, visant ainsi 
surtout à distinguer la moralité de la juridicité en fonction des catégories kantistes et identifier 
le sens singulier que Kant attribuait au modèle libéral de l'Etat. 
MOT-CLES: KANT; PHILOSOPHIE PRATIQUE; LIBÉRALISME; HOMME; RAISON; 
LIBERTÉ; ÉGALITÉ; DIGNITÉ HUMAINE; MORALE; DROIT; ÉTAT 
 
 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

"Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

 São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras 

 com espírito de fraternidade." 

  

(Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada 

pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948) 
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O pensamento filosófico hodierno acerca da Moral, do Direito e do Estado, bem como de suas 
particulares relações com a razão, a liberdade, a igualdade e a dignidade da pessoa humana, 
radica, em larga medida, em concepções e categorias defluentes da filosofia ímpar de Kant. 
De fato, em renomadas obras de Arendt, Habermas e Rawls[1], entre inúmeros outros, são 
recorrentes as referências diretas ao gênio kantiano, o que denota a atualidade e a relevância 
capital de seu contributo filosófico nos domínios da Ética e da Política. Partindo dessa 
aferição empírica, supõe-se que a devida compreensão das linhas de pensamento filosófico 
contemporâneo a esse respeito demanda prévio exame das pertinentes matrizes conceituais 
idealizadas por Kant. Este sucinto trabalho presta-se a fornecer subsídios para tanto. 

No cumprimento desse mister, passar-se-ão em breve revista, num primeiro momento, temas 
atinentes ao impacto da produção intelectual kantiana na formação dos sistemas de 
pensamento filosófico contemporâneo, à biografia e obra do Filósofo e ao seu contributo no 
campo gnosiológico. Particularmente no que diz respeito a esse último ponto, inserido no 
contexto da filosofia teórica de Kant, serão abordadas as influências racionalistas e empiristas 
que nortearam a produção intelectual kantiana, seu modelo próprio de idealismo, suas 
especulações a respeito do papel do sujeito cognoscente no processo de cognição da realidade, 
os limites do conhecimento dos objetos, o método "crítico" ou transcendental" e os "juízos" 
ou "categorias do entendimento", com a diferenciação destes em analíticos e sintéticos e a 
priori e a posteriori. 

Superado esse estádio preliminar, no qual se almeja coletar dados, sobretudo biográficos e 
conceituais, necessários ao encadeamento do raciocínio ao longo deste artigo, imergir-se-á, 
então, no estudo das densas especulações éticas e políticas da filosofia prática de Kant, com 
foco em suas peculiares concepções acerca da Moral, do Direito e do Estado. Nessa fase, 
adquirirá especial ênfase a temática relativa à liberdade, noção-chave para a compreensão de 
todo o pensamento ético-político kantiano. 

  

1. KANT: O DIVISOR DE ÁGUAS DA FILOSOFIA 

  

As mais expressivas especulações de Kant compõem, em linhas gerais, uma peculiar corrente 
de pensamento filosófico a que se convencionou denominar, dentre outras expressões, de 
"criticismo"[2] (Kritizismus) ou, particularmente em relação às suas reflexões gnosiológicas, 
de "idealismo transcendental" (transzendentaler Idealismus)[3], e, especificamente no campo 
da filosofia ética e política, de "liberalismo deontológico ou absolutista" (deontologischen 
oder absolutistischen Liberalismus)[4]. 

Sem sofismas, a filosofia kantiana empreendeu uma reforma paradigmática na mentalidade 
humana, vale dizer, uma verdadeira "revolução copernicana" (kopernikanische Wende), no 
sentido de que inaugurou, de modo denso e original, todo um novo sistema de preocupações, 
proposições, noções e categorias acerca dos dilemas existenciais do homem. De fato, o 
contributo intelectual de Kant representa um inequívoco divisor de águas no estudo das ideias, 
visto que afetou o cosmos filosófico em tal proporção que promoveu uma profunda e 
minudente reforma nas concepções filosóficas até então produzidas - todas referenciadas, em 
maior ou menor escala, nos tradicionais parâmetros filosóficos da cultura helênica clássica, 
com alicerces assentados, sobretudo, no platonismo, no aristotelismo e no estoicismo. 
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É, aliás, justamente nesse sentido que, na obra "Do Estado Liberal ao Estado Social", 
Bonavides leciona que a "História da Filosofia, nos tempos modernos, assim se escreve: antes 
e depois de Kant"[5]; aduz ainda que "ocupa Kant, na história do pensamento, posição 
excepcional. (...) é um marco. Sua obra genial fixa nitidamente a fronteira que separa a 
Filosofia moderna dos velhos sistemas que ele superou".[6] [7] 

Assinala Del Vecchio, por sua vez, que, "se Kant não pode ser considerado o fundador da 
Filosofia moderna - a qual se inicia com Descartes e Bacon -, merece, pelo menos, ser tido 
como seu grande renovador".[8] 

Ainda a esse respeito, o filósofo neokantiano alemão Windelband asseverara, com toda 
propriedade, em seu Präludien, que toda filosofia anterior a Kant reduzia-se a um 
denominador comum: sua filiação à ciência grega.[9] [10] 

Sem embargo do sólido consenso sedimentado no meio intelectual a respeito da magnitude 
revolucionária do contributo kantiano especificamente em matéria gnosiológica, há 
ponderável controvérsia no que tange ao reconhecimento de status equivalente de relevância 
quanto à filosofia que produzira nos campos ético e político. 

Del Vecchio apregoara, por exemplo, que, "Na Filosofia do Direito, Kant não foi um grande 
inovador; apenas corrigiu e esclareceu com método rigoroso o antigo procedimento da Escola 
de Direito Natural"[11]. 

Consoante noticia Bonavides, Schopenhauer foi mais incisivo, "reputando a Filosofia do 
Direito de Kant a parte realmente deplorável de sua obra", tendo, inclusive, afirmado, 
ironicamente, que, "ao elaborá-la, na idade da senectude, não deve o verdadeiro filósofo ser 
tido como responsável pelo que então escreveu".[12] 

Em contraponto, para Bonavides, a filosofia jurídico-estatal kantiana afigura-se como uma das 
mais formosas construções que o gênio político do século XVIII pôde herdar à posteridade, 
razão por que a qualificou como "resultado da reflexão amadurecida pela idade"[13], no que é 
acompanhado, entre muitos outros, por Miguel Reale[14].[15] 

  

2. O FILÓSOFO: VIDA E OBRA[16] 

  

Kant (1724-1804) nasceu, viveu toda a sua existência, por cerca de 80 (oitenta) anos, e 
faleceu, solteiro, nos subúrbios da pequena e provincial cidade de Köenigsberg (atual 
Kanilingrado), na Prussia Oriental, de onde nunca se afastou, jamais tendo sequer viajado. 
Sua família era modesta: seu pai, de origem escocesa, era um seleiro diligente e sua mãe, uma 
prussiana de origem também humilde que falecera quando Kant tinha apenas 13 (treze) anos 
de idade. Dos 11 (onze) filhos do casal, apenas 02 (dois) meninos e 03 (três) meninas 
sobreviveram à infância. Ante as dificuldades da subsistência familiar, foi criado, até o final 
de sua juventude, com severidade e escassez de recursos. 

Viveu no ambiente religioso de tranquila austeridade e disciplina do movimento pietista da 
Igreja Luterana[17], no qual foi educado com rigor e moralismo, tendo aprendido, desde sua 
infância, a cultivar a integridade pessoal como norma suprema de conduta. 
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Com auxílio de um pastor da Igreja, que nele identificou uma especial aptidão para os 
estudos, logrou ingressar em boas instituições de ensino, onde se dedicou com afinco, tendo 
ainda conseguido graduar-se na Universidade de Köenigsberg, escola provinciana com 
faculdades voltadas para estudos teológicos, na qual teve contato com conhecimentos de 
vários ramos do saber (Teologia, Filosofia, Física, Matemática, Medicina, Latim etc). 

Por toda a sua existência, sempre viveu de forma excessivamente linear, regrada e uniforme, 
tendo adotado para si um regime espartano de disciplina pessoal, no qual a ideia de dever 
dominara completamente sua vida privada, ao ponto de praticamente jamais ter quebrado sua 
rotina cotidiana. Narra-se, aliás, que Kant planejava suas atividades com tamanha precisão 
que habitantes da Cidade acertavam seus relógios pela passagem pontualíssima de Kant pelas 
ruas para a realização de sua caminhada vespertina. "Verdade ou não, a anedota descreve o 
homem"[18]. 

Kant deu aulas particulares durante o seu período acadêmico e, algum tempo depois de 
concluir seu curso universitário, tornou-se preceptor de crianças de algumas famílias 
abastadas, encarregando-se, assim, da sua educação - espaço em que pôde ter contato com 
muitas pessoas cultas e de posição, tendo constituído algumas amizades duradouras. Em 
1755, contando, então, com 31 (trinta e um) anos de idade, candidatou-se, foi aprovado e 
passou a lecionar, como livre-docente, na Universidade de Köenigsberg, na qual foi 
extremamente bem-sucedido, tornando-se professor catedrático de Filosofia em 1770, função 
que desempenhou até idades bem avançadas de sua vida. 

A dedicação integral e exclusiva ao ensino, sobretudo universitário, permitiu-lhe uma 
razoável proximidade com o mundo intelectual e com as produções doutrinárias e correntes de 
pensamento da época, provenientes de toda a Europa, o que robusteceu sua erudição e 
enfatizou, decerto, sua crença nas potencialidades da razão humana. 

A esse respeito, mister se faz pontuar que, no curso de sua vida acadêmica, Kant não só 
recebeu influência da atmosfera idealista do ambiente intelectual germânico, fortemente 
influenciado pelo dogmatismo racionalista de Leibniz e Wolff, que professavam fé cega às 
potencialidades da razão pura. De fato, como, durante o início de sua trajetória intelectual, 
Kant havia se dedicado, com entusiasmo, ao estudo das ciências naturais (Física, Astronomia, 
Matemática etc), mais do que às reflexões propriamente filosóficas, teve profundo contato 
com as exigências empíricas necessárias à legitimação do conhecimento científico. Demais 
disso, em decorrência de sua grande afinidade com a física newtoniana, teve contato com a 
produção filosófica inglesa, marcadamente empirista, em função do que absorveu, em parte, 
as críticas ao perfil idealista e racionalista da filosofia da Europa continental, sobretudo a 
prussiana. Em verdade, a abertura crítica da filosofia kantiana dá-se quando conheceu a 
doutrina empirista do filósofo inglês David Hume, a quem lhe atribui o despertar de seu "sono 
dogmático" (dogmatische Schlummer). 

Vale nota ainda, por oportuno, que, durante o longo reinado absolutista do déspota esclarecido 
Frederico Guilherme II, o Grande, morto em 1786, predominou, na Prússia, um cenário de 
relativa tolerância, em função do que nela floresceu a vida intelectual e se protegeu o meio 
universitário, embora sob constante vigilância do Monarca Ilustrado, que, no trato dos 
cidadãos letrados, adotara a fórmula "raciocinem quando quiserem e sobre o que quiserem, 
mas obedeçam", afinada com o seu modelo eudemonista de gestão.[19] 

Não obstante não fosse aristocrata ou mesmo revolucionário e não tivesse participação de 
qualquer tipo na vida política de Köenigsberg ou da Prússia, Kant acompanhou, com grande 
expectativa, toda a convulsão histórica então vivenciada na Europa Ocidental e na América do 
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Norte no séc. XVIII, nutrindo profunda predileção pelos ideais liberais e pelas obras 
iluministas, sobretudo as de Rousseau. Possuía, ademais, elevada simpatia pelos eventos e 
desdobramentos políticos relacionados à Revolução Americana e, especialmente, à Revolução 
Francesa, os quais acompanhava atentamente. A título alegórico, o historiador Eric J. 
Hobsbawn narra, nesse tocante, que, quando soube da ocorrência da Revolução Francesa, o 
austero Filósofo postergou a rigorosa hora de seu passeio vespertino, de modo que, só com 
isso, convenceu os habitantes da Cidade de que um fato de magnitude ímpar havia 
efetivamente sacudido o mundo.[20] Para Kant, a Revolução Francesa simbolizava a 
consumação prática e efetiva, com heroísmo e bravura, dos ideais libertários que, de modo tão 
racional, endossara em seus escritos éticos e políticos. 

Na vastidão de seu pensamento, Kant dedicou-se, de forma incansável e rigorosa, ao longo de 
toda a sua vida, a refletir sobre temas dos mais variados tipos, com incursões especulativas em 
diversificados domínios do conhecimento humano, imprimindo-lhes, ademais, abordagens 
bem distintas. 

No tocante particularmente ao agrupamento didático de suas reflexões filosóficas em fases, 
impera, em verdade, ponderável divergência entre os estudiosos de sua extensa obra a 
respeito, embora exista certo consenso por parte de alguns especialistas em torno da 
diferenciação de três estádios básicos em sua formação intelectual[21]: 

(1) durante sua juventude e primeira maturidade, fortemente influenciado pela filosofia 
mecânica de Isaac Newton (1643-1727), voltou-se, sobretudo, para temas clássicos das 
ciências naturais e exatas, com reflexões no campo da Física, Astronomia, Geografia Física, 
Matemática etc, embora tivesse feito também alguns estudos nos domínios da Metafísica e da 
Teoria do Conhecimento, conquanto não tivesse, nesse tocante, se arredado da filosofia 
racionalista dogmática da escola de G.W. Leibniz (1646-1716), na forma transmitida por 
Christian Wolff (1679-1754)[22]; 

(2) na segunda fase, passou a tratar de assuntos propriamente filosóficos, embora com caráter 
precipuamente expositivo das tradicionais reflexões do pensamento moderno, sem, ainda, 
adentrar a fundo nas reflexões que consagrariam seu nome[23]; e 

(3) em sua terceira e última fase, iniciada com a publicação, em 1770, da obra "Sobre a Forma 
e os Princípios do Mundo Sensível e Inteligível" (De mundi sensibilis atque intelligibilis 
forma et principiis), vivenciada nas décadas finais de sua existência, elaborou definitivamente 
os pressupostos de sua singular metodologia filosófica, tratando do criticismo de maneira 
ampla, com grandes contributos no plano da Gnosiologia (Teoria do Conhecimento), bem 
como enveredou, nos últimos anos de sua vida, nos domínios filosóficos da Ética e da 
Política, teorizando sobre a Liberdade, a Moral, o Direito, o Estado e a Justiça, dentre outros 
temas[24]. 

Nessa última fase, de maior riqueza intelectual, escreveu, entre outras obras, sua trilogia 
crítica, constituída pela "Crítica da Razão Pura" (Kritik der reinen Vernunft, 1781), pela 
"Crítica da Razão Prática" (Kritik der praktischen Vernunft, 1788) e pela "Crítica da 
Faculdade do Juízo" (Kritik der Urteilskraft, 1790). A "Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes (Grundlegung zur Metaphisik der Sitten, 1785) e a "Metafísica dos Costumes" (Die 
Metaphysik der Sitten, 1797), além de outros textos que abordam temas específicos, tal como 
o "Sobre a Paz Perpétua" (Zum Ewigen Frieden, 1795), são trabalhos dessa etapa final que se 
revestem de especial significado para a Filosofia do Direito. 
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Toda essa experiência de vida repercutiu, decerto, sobre a pré-compreensão (Vorverständnis) 
de Kant acerca da realidade, tendo inequívocos reflexos sobre a composição do seu original 
pensamento filosófico, quer seja no campo gnosiológico, quer no da filosofia ética e política, 
conforme, doravante, será abordado. 

  

3. A GNOSIOLOGIA KANTIANA 

  

Na maturidade de sua vida, período de rica iluminação intelectual, Kant redigiu sua opus 
magnum, a Crítica da Razão Pura (Kritik der reinen Vernunft - KrV), obra que o tornou, 
pouco depois de publicada em 1781, um dos mais conhecidos e mais debatidos filósofos de 
sua geração. 

Nesse trabalho primoroso, Kant fundamentou e desenvolveu sistematicamente sua doutrina 
gnosiológica crítico-transcendental, que versa precipuamente sobre os "poderes da razão 
humana" (Kräfte der menschlichen Vernunft), particularmente no que tange ao processo de 
formação do conhecimento acerca da realidade. Especulou, então, sobre o modo como o 
homem pode, utilizando-se da "razão teórica" (theoretische Vernunft), conhecer os fenômenos 
sem recorrer, para tanto, a explicações teológicas ou idealistas de modo tradicional. 

No livro, Kant expôs à rigorosa crítica as faculdades da razão pura, investigando suas fontes, 
possibilidades, extensões e limites, superando, assim, o dogmatismo racionalista da escola de 
Wolff, que professava uma fé cega nas vicissitudes racionais, doutrina à qual se filiara durante 
algum tempo.[25] Sem embargo, mesmo após o despertar de seu "sono dogmático" 
(dogmatische Schlummer), não incorreu no radical empirismo humeniano, que elegia a 
experiência como única fonte do conhecimento, não deixando, pois, de enaltecer as imensas 
potencialidades da razão humana - adotada, aliás, em seu modelo próprio de idealismo, como 
epicentro não só de suas especulações gnosiológicas, mas também de toda sua filosofia ética e 
política, no que se contrapôs à Escola Histórica. 

Na Crítica, Kant delineou um modelo gnosiológico original baseado numa "teoria subjetivista 
do conhecimento".[26] Em sua tese, adotou a premissa de que a produção do saber dá-se à luz 
de uma relação dinâmica entre o agente cognoscente e o objeto cognoscível, não se podendo 
afirmar que a realidade passe para o nosso espírito, para nossa mente, sem mais nem menos, 
sem sofrer modificação alguma, ou mesmo deturpação, por parte do sujeito do conhecimento. 
A realidade, enquanto por nós é conhecida, sofre as modificações impostas pelas leis da nossa 
mente, apresentando-se-nos sob as formas subjetivas de nosso intelecto.[27] 

Postulou, ainda, a absoluta impossibilidade da apreensão cognitiva da "coisa em si" (Ding-an-
sich), da interioridade dos entes, de como eles são realmente, o que denominou de noumenon. 
Em suma: a "coisa em si", o noumenon, é, para Kant, incognoscível. Por consectário, 
reconheceu que o sujeito do conhecimento só tem capacidade de apreender o que pode 
perceber da coisa, só podendo acessar com sua intelecção a exterioridade das coisas, o que da 
coisa se apresenta ou se manifesta perante seus sentidos, os seus fenômenos (phaenomenon), 
única faceta existencial passível de aplicação das categorias teóricas do intelecto.[28] [29] 

Kant propôs, portanto, uma revolucionária "teoria do conhecimento dos fenômenos"[30], 
tendo averbado, nesse contexto, o caráter relacional do processo cognitivo e a 
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incognoscibilidade da "coisa em si", elegendo, ademais, o sujeito cognoscente como seu 
princípio norteador. 

Conquanto, nessa linha, reconheça o caráter relativo do conhecimento racional, negando o 
conhecimento teorético do absoluto, não proclamou, contudo, nenhum ceticismo desenfreado 
a esse respeito, já que defendeu que, dentro de certos limites, o conhecimento estabiliza-se, 
tornando-se uniforme e perfeitamente válido para todos os seres pensantes. Assim, apesar de 
adotar o homem como medida de todas as coisas (entenda-se: de todo conhecimento sobre a 
exterioridade das coisas), pauta sua escala de mensuração da realidade com base no homem 
entendido como sujeito do conhecimento, como homem universal -  nisso se distancia do que 
propusera o sofista Protágoras, a quem se atribui o princípio homo mesura, segundo o qual 
qualquer homem individual figuraria como medida de todas as coisas, o que equivalia a negar 
diretamente a possibilidade da ciência, pondo no lugar dela a mutável e arbitrária opinião 
individual.[31] 

Levando em considerando que o conhecimento racional não reflete a "coisa em si", 
contemplando apenas os fenômenos filtrados subjetivamente no processo racional de 
cognição, Kant revelou a importância de se investir não só no saber a respeito do objeto 
investigado (conhecimento material), mas também em canalizar linhas específicas de reflexão 
apriorística sobre o próprio "modo de conhecer" o objeto (conhecimento formal), fazendo-se, 
assim, a razão pura dobrar-se sobre si mesma. O método que propôs para a consecução desse 
mister chama-se "crítico" ou "transcendental" (die kritische oder transzendentale Methode), 
conforme enuncia da seguinte forma: "chamo transcendental todo conhecimento que não se 
ocupa tanto de objetos, como do nosso modo de os conhecer, na medida em que isto seja 
possível a priori".[32] 

Ainda em seu domínio gnosiológico, Kant assinala que o conhecimento acerca dos fenômenos 
da realidade traduz-se na mente humana mediante unidades lógicas denominadas de "juízos" 
(Urteile) ou "categorias do entendimento" (Verstandeskategorien), que são, no fundo, formas 
do intelecto. Esses "juízos" não representam, contudo, criações intelectuais do objeto pelo 
pensamento, mas, sim, verdadeiros "julgamentos" por meio de categorias racionais.[33] 

Referidos juízos seriam enunciados, por seu turno, mediante a articulação de predicados a 
sujeitos pertinentes. De acordo com o conteúdo das respectivas predicações, esses juízos 
seriam classificados em: (a) analíticos (analytischen Urteile), quando o predicado pertencesse 
ao respectivo sujeito como implicitamente contido no seu conceito, sem nada lhe acrescer, 
apenas aclarando a noção já transmitida, de per si, pelo próprio sujeito, como no exemplo "o 
triângulo tem três lados"[34]; ou (b) sintéticos (synthetischen Urteile), quando o predicado 
está fora do conceito do sujeito, acrescentando-lhe novidades que não se encontram 
necessariamente subentendidas na ideia plasmada em torno do sujeito.[35] Os juízos 
analíticos não teriam tanta relevância filosófica quanto os sintéticos, já que estes 
responderiam pela expansão do conhecimento. 

Kant diferenciou, outrossim, os juízos a priori (Urteile a priori) dos a posteriori (Urteile a 
posteriori), definindo aqueles como categorias do intelecto produzidas pelo puro pensamento, 
independentemente de qualquer experiência exterior, enquanto estes seriam conhecimentos 
decorrentes necessariamente da experiência empírica promovida em torno de fenômenos da 
realidade. Aqueles seriam, pois, conhecimentos puramente ideais e prévios, em detrimento 
destes, empíricos e posteriores à experiência sensível. As estruturas apriorísticas, formadas 
pela razão teórica pura, serviriam justamente para que se pudesse organizar e entender o 
conhecimento empírico, sensível. O conhecimento do fenômeno dá-se mediante a 
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acomodação intelectual dos juízos a posterior nas estruturas apriorísticas radicadas na razão 
pura.[36] 

  

4. A ÉTICA KANTIANA 

4.1. A RAZÃO PRÁTICA, A LIBERDADE E A DIGNIDADE HUMANA 

  

Como aduzido, no contexto da Crítica da Razão Pura (Kritik der reinen Vernunft - KrV), Kant 
debruçou-se largamente sobre a particular temática relativa ao uso da razão na formação do 
"saber" humano, ou seja, no processo de conhecimento dos fenômenos da realidade, o que 
denominou de "razão teórica" (theoretische Vernunft), relacionada às faculdades 
cognoscitivas do homem. Não obstante, Kant também devotou parcela significativa de suas 
especulações filosóficas, tal como em seus estudos éticos e políticos, para as questões 
relacionadas ao ''uso prático da razão", vale dizer, ao exercício da razão ligado ao "querer" e 
ao "comportar-se" do homem, ao que designou de "razão prática" (praktische Vernunft).[37] 
Na realidade, toda a ética kantiana radica em princípios de razão prática, com repercussões 
tanto no campo da moralidade quanto no da juridicidade.  

É mister ressaltar que, explorados, com maior densidade, na fase mais madura de seu 
pensamento, principalmente na "Fundamentação da Metafísica dos Costumes" (Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten, 1785), bem como em importantes referências contidas na "Crítica 
da Razão Pura" (Kritik der reinen Vernunft, 1781) e na "Crítica da Razão Prática" (Kritik der 
praktischen Vernunft, 1787), entre outras obras[38] [39], os temas éticos despertaram, de fato, 
inequívoca atração no Filósofo de Köenigsberg, ao lado das grandes especulações 
gnosiológicas que permearam grande fração das suas reflexões e já haviam consagrado, 
definitivamente, o intelecto kantiano[40]. Não é à-toa, aliás, que Kant proferira a célebre 
sentença: "duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre novas e crescentes, 
quanto mais frequentemente e com maior assiduidade delas se ocupa a reflexão: o céu 
estrelado sobre mim e a lei moral em mim [das moralische Gesetz in mir]" (grifo e acréscimos 
nossos)[41]. 

Nesse particular, destaque-se que a ética kantiana tinha como referência antropológica o 
homem burguês, adotado como protótipo ou paradigma social. Com efeito, a ambiência 
histórica na qual Kant desenvolveu sua "filosofia prática" (praktische Philosophie) foi a da 
ascensão da burguesia e dos ideais liberais na Europa, os quais lograram penetrar em solo 
prussiano, agitando o debate intelectual germânico.[42] 

Nessa fase, Kant já havia se tornado um admirador confesso de Rousseau (o "Emílio" e o 
"Contrato Social" apareceram em 1762), tendo, a partir de então, redirecionado o foco de suas 
especulações filosóficas da razão pura, do intelecto absoluto, do campo eminentemente 
gnosiológico, para o homem como individualidade ética, matriz e fonte da liberdade e da 
moral. O momento rousseaniano na vida de Kant, então um racionalista puro, assinala seu 
encontro com a humanidade, em função do que passou a se debruçar sobre a Liberdade, a 
Moral, o Direito, o Estado e a Justiça, entre outros temas correlatos.[43]  

Familiarizado e afinado, destarte, com o ideário burguês, prevalente nos tempos kantianos, o 
Filósofo investiu, no campo ético, em construções filosóficas de cunho antropocêntrico 
baseadas no racionalismo, no liberalismo e no individualismo. De fato, para a filosofia prática 
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kantiana, o homem, na qualidade de ser racional e, portanto, livre, figura como fundamento 
primeiro da Moral e do Direito, bem como do Estado. Por sua vez, encampando a aversão 
liberal ao absolutismo político e às discriminações estamentais de raiz feudal, exalta as 
virtudes da liberdade e da igualdade, abordando-as de modo universalizante. 

Nesse contexto, Kant evoca a premissa de que, como ser racional, o Homem é dotado de 
livre-arbítrio, vale dizer, é titular de sua própria vontade, sendo, pois, livre enquanto ser 
pensante e capaz de autodeterminar-se no mundo, não se sujeitando às injunções da simples 
causalidade natural, motivo por que possui especial dignidade frente a tudo o que existe. 
Nessa linha de pensamento, a razão estabelece ou funda a liberdade humana, dado que nada, a 
não ser o próprio homem, dita o seu limite e seu próprio destino. A liberdade individual 
(individuellen Freiheit), no pensamento kantista, relaciona-se, desse modo, à dimensão 
racional do homem, à sua capacidade de decidir como deve se comportar, figurando, assim, 
como postulado ou princípio cardeal da razão prática. Como se vê, a liberdade, para Kant, 
radica na autonomia da vontade humana, apanágio de todos os seres racionais[44], os quais 
são concebidos, em sua filosofia, em estado de absoluta paridade quanto às suas 
potencialidades intelectivas. 

A valer, é sobre essa peculiar concepção de liberdade, associada à racionalidade prática e à 
autonomia da vontade, que Kant desenvolverá toda a sua teoria moral, jurídica e política, 
conforme, doravante, será explicitado. Definida nesses termos, a liberdade ocupa, deveras, um 
ponto central na filosofia kantiana, figurando não só como matriz da sua denominada razão 
prática, mas também como pressuposto para se compreender o seu pensamento sobre a Moral, 
o Direito e o Estado. 

Exaltando a liberdade prática ou independência da vontade, Kant propõe, nesses moldes, a 
"teoria da autolegislação da razão prática", segundo a qual o homem, como ser pensante, 
autoregula-se, não obedecendo, assim, senão às leis que ele próprio estatui mediante 
processos racionais. A liberdade não é, nessa esteira, determinada por leis causais da natureza, 
mas, sim, é pautada por leis da liberdade, procedentes da racionalidade humana prática. 

Em verdade, recorrendo ao dualismo entre a natureza e a ética, uma das várias dicotomias que 
permeia sua obra, Kant sustenta que tudo que está inteiramente subjugado à natureza é 
determinado ou condicionado, sendo, portanto, a razão justamente o elemento libertador do 
homem diante desse mundo limitador e aprisionador, separando-o do estritamente sensível, do 
determinismo da natureza. Tudo o que há na natureza resigna-se, na visão kantista, às suas 
leis causais, exceto o homem, já que, como ser racional, orienta-se pelo princípio da 
autonomia, conformando-se, em rigor, às leis universais que ele próprio formula 
racionalmente.[45] 

O homem qualifica-se, justamente por isso, por ser autônomo, autodeterminante, detendo, 
assim, a aptidão de orientar sua própria aventura existencial, fornecendo-lhe foco e senso de 
direção, radicando-se como senhor e utopia de seu próprio destino, em razão do que se 
destaca da natureza. Leciona, ainda, o Professor de Köenisgsberg que o homem deve ser 
respeitado em sua liberdade, sendo a liberdade, por conseguinte, o valor ético supremo que, 
por força da razão prática, o coloca acima de tudo o que existe, dotando-o de uma particular 
dignidade.[46] No modelo kantiano, diferenciam-se, assim, as leis da natureza (Gesetze der 
Natur), informadas pelo princípio da causalidade, das leis da liberdade (Gesetze der Freiheit), 
fundadas nas vicissitudes da razão humana prática. 

Valendo-se, outrossim, de outra antinomia calcada no binômio "interioridade versus 
exterioridade", Kant projetou, com desdobramentos distintos, a aludida "teoria da 
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autolegislação da razão prática" sobre dois planos diferentes, a saber: (1) o interno, da 
consciência individual do homem, do ser-para-si, reservado à lei moral (Sittengesetz); e (2) o 
externo, no contexto das relações intersubjetivas, do ser-para-o-outro, campo em que 
imperaria a lei jurídica (Rechtsgesetzt). As leis da liberdade constituiriam, dessarte, gênero do 
qual seriam espécies as leis morais, internas, e as leis jurídicas, externas, ambas fundadas ou 
irradiadas da razão humana prática.   

  

4.2. A MORAL KANTIANA 

  

No que diz respeito particularmente à Moral, Kant preconiza a existência de uma ordem de 
normas aprioristicamente inerentes ou diretamente dedutíveis da própria racionalidade 
humana pura, vale dizer, um código de proposições normativas imanentes a todo e qualquer 
homem, indiferentemente, as quais seriam apreensíveis pelo simples exercício da reta razão 
prática, atributo ou faculdade caracteristicamente humana. Referidas normas puramente 
racionais, ou seja, legisladas pela razão pura prática, não derivariam de fatores externos 
irradiados da experiência histórica circunjacente, qualificando-se, assim, por serem internas e 
apriorísticas. As leis morais seriam, portanto, caracterizadas por serem internalizadas no 
espírito racional do homem, definido não só como ser pensante, mas também como ser ou 
entidade moral. Dito de outro modo, no modelo ético kantiano, a lei da moralidade não é 
imposta de fora, mas, sim, é autoimposta, é uma lei internamente vinculante, sendo ditada 
pela própria natureza da razão humana em seu estado límpido e puro. Alegoricamente 
falando, o imperativo moral kantiano constituir-se-ia numa espécie de "voz da consciência" 
(Stimme des Gewissens), como aduz Wundt[47]; seria, como explicita Del Vecchio, como 
"uma voz sublime que impõe o respeito, que nos admoesta invencivelmente, mesmo quando 
desejaríamos calá-la e não a escutar"[48]. 

Ao adotar essa concepção interna da moralidade, Kant demarca, em prol da dignidade humana 
(Menschenwürde), uma esfera ética de deliberação inviolável, reservada à consciência 
individual e insuscetível de coação externa. Assimila, nesse particular, uma concepção 
negativa de liberdade, consubstanciada na ausência de determinações externas do 
comportamento, a qual se associa o vetor positivo da liberdade, relacionado à propriedade 
universal dos seres racionais de legislarem para si próprios[49], ainda que internamente. 

Demais disso, no paradigma kantiano, a lei ou imperativo moral não se define de acordo com 
quaisquer fins ou resultados específicos, sendo depurada de qualquer relação teleológica com 
a utilidade ou a felicidade que dela pode eventualmente decorrer em favor do agente moral, 
não detendo, pois, qualquer caráter utilitário ou eudemonístico (do grego eudaimonia, 
"felicidade"). Dessa forma, a decisão de comportar-se moralmente resume-se na deliberação 
objetiva de conduzir-se com o simples intuito de conformar a conduta ao preceito universal 
emanado da razão pura, ou seja, de portar-se segundo a razão prática, independentemente de 
qualquer propósito pessoal distinto. A boa vontade não é boa pelo que efetivamente realizar; 
não é boa pela sua adequação para alcançar determinado fim a que nos propusemos; é boa 
somente pelo querer, digamos, é boa em si mesma[50]. Uma conduta qualificada como moral 
caracteriza-se por realizar-se pelo simples dever[51], característica a que Kant denominou de 
"autonomia" (Autonomie, Selbstbestimmung).[52] 

Na sequência desse raciocínio, Kant sustenta que o dever-ser autônomo contido na norma 
moral expressa-se formalmente por meio do denominado imperativo categórico (kategorische 
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Imperativ), que seria, por sua vez, um comando racional que prescreve condutas 
objetivamente necessárias em si, independentemente de qualquer finalidade particular. A ética 
de Kant pressupõe sempre uma ordem moral objetiva das coisas[53], sem interferência 
subjetiva. Nisso, aliás, residiria sua diferença fundamental em relação ao cognominado 
imperativo hipotético (hypothetische Imperativ), que definiria a necessidade de certa conduta 
pela consecução de um objetivo específico almejado pelo indivíduo.[54] [55] 

O homem que se comporta moralmente o faz, pois, não porque visa à realização de qualquer 
fim (alcançar o prazer, realizar-se na felicidade, auxiliar outrem...), mas, sim, pelo simples 
fato de colocar-se de acordo com a máxima universal apriorística do imperativo categórico, de 
conduzir-se em conformidade com o dever prescrito pela razão pura, de cumprir o dever pelo 
dever, independentemente de qualquer desejo, impulso sensitivo ou pressão exterior a si. 
Assim, comportar-se em consonância com o imperativo "com a consciência do dever e pela 
consciência do dever"[56] constitui a "suma ética kantiana"; é o que denota o "valor moral da 
conduta", desapegada, como já dito, de qualquer utilitarismo (Utilitarismus) ou eudemonismo 
(Eudämonismus), ou mesmo de qualquer coercitividade. A moralidade kantiana pressupõe, 
assim, autonomia, liberdade, dever e autoconvencimento.[57] [58] 

Noutro giro, como o dever moral kantiano define-se como válido e extensível a todos os 
homens enquanto seres isonomicamente racionais, veicula-se por via de normas gerais, ou 
melhor, universais: a moralidade aponta para condutas de caráter universal, e não para 
comportamentos informados por impulsos particulares[59]. Sob esse esquadro, a legislação 
moral figuraria, por sua própria natureza racional, como uma legislação universalizante.  

Concebendo, pois, a possibilidade de a razão, inerente aos homens, acessar a universalidade, a 
fórmula kantiana do imperativo moral enuncia-se do seguinte modo: "age só segundo máxima 
tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal"[60]. Kant ainda predica 
o seguinte: "uma vontade absolutamente boa é aquela cuja máxima pode sempre se conter em 
si mesma, a si própria, considerada como lei universal"[61]. 

A universalidade da conduta indicada ou desejada pela razão prática coloca-se, pois, como um 
dos critérios básicos de identificação das aludidas normas morais internas, tal como ocorre 
com os mandamentos "não mentirás"[62] e "não furtarás"[63]. À semelhança do requisito 
atinente à inexistência de conteúdo finalístico no imperativo categórico, trata-se o critério da 
universalidade, em verdade, de um princípio ou critério meramente formal, já que não fornece 
balizas éticas materiais ou substantivas, não informando o que se deve fazer, mas apenas 
como e com que intenção se deve atuar.[64] 

  

4.3. A CONCEPÇÃO KANTIANA DO DIREITO 

  

Em paralelo com a concepção interna da Moral, Kant reconhece a existência de outra esfera 
ética que se projeta particularmente sobre as relações intersubjetivas, sobre o plano da 
sociabilidade humana, exterior ao indivíduo: nela residiria o Direito, caracterizado por sua 
bilateralidade. No modelo kantiano, o Direito refere-se sempre, portanto, aos atos externos do 
homem, ao passo que a Moral situa-se nos limites da subjetividade interna da 
consciência[65].[66] 
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Predicando, assim, que o domínio jurídico gravita em torno das relações externas com outrem, 
o paradigma jusfilosófico kantista concebe o Direito como instrumento racional destinado a 
coordenar ou compatibilizar o livre-arbítrio dos indivíduos, assegurando a convivência social. 
Em outros termos, o Direito destina-se a viabilizar a boa coexistência dos arbítrios humanos, 
sendo a pacificidade do convívio a meta das normas jurídicas[67]. Para Del Vecchio, o 
Direito, segundo Kant, reduz-se a disciplinar as ações externas dos homens e a tornar possível 
a sua coexistência.[68] Nesse sentido, define Kant que o Direito "é o conjunto das condições 
sob as quais o arbítrio de um pode ser unido ao arbítrio de outro segundo uma lei universal de 
liberdade"[69].[70] 

Kant preceitua, ainda, a máxima geral que expressa o padrão comportamental juridicamente 
legítimo nos seguintes termos: "age externamente (handle äusserlich) de tal maneira que o 
livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um segundo uma lei 
universal"[71]. 

Deflui dessas predicações que a liberdade individual não é tomada por Kant, no plano 
externo, em termos ilimitados, já que, "enfrentados no antagonismo de sua liberdade"[72], 
cada um detém a liberdade de fazer o que quiser, desde que não interfira na esfera de 
liberdade dos demais.[73] [74] Trata-se de liberdade limitada pela presença da liberdade dos 
outros.[75] O Direito impõe-se racionalmente, portanto, como princípio regulador das 
relações mútuas, cerceando, em proveito comum, a autonomia ilimitada das vontades 
individuais.[76] 

Demais disso, dessume dessa definição que a liberdade figura como lei jurídica geral, 
operando o Direito em prol da máxima consecução dessa liberdade no plano coexistencial. 
Reafirma-se, assim, a liberdade como fundamento ou valor ético supremo[77] do Direito, 
idealizado, em suma, como mecanismo social de tutela das liberdades individuais. Para tanto, 
com o escopo de proteger a livre convivência humana, vale-se o Direito (definido em termos 
de "conjunto das condições", e não simplesmente de "conjunto de normas") da coação externa 
(äußere Zwang) como meio de desobstrução dos obstáculos colocados à liberdade, sendo, 
pois, instrumento de sua efetivação. 

Neste ponto, cabe enfatizar que, na sequência dos estudos de Thomasius, Kant promoveu uma 
verdade revolução no que tange ao enquadramento da coação, já que, até então, o fator 
coativo era tomado como exterior ao Direito, vinculando-se à atividade estatal. Nos moldes 
kantianos, a coação passou a figurar como elemento intrasistemático do Direito, integrando-
lhe a essência e figurando como critério formal do jurídico.[78] 

Adota Kant, ademais, uma concepção jurídica de liberdade associada à de igualdade, ao 
idealizar que o exercício da liberdade de cada indivíduo deve-se compatibilizar com a 
liberdade de todos os demais segundo um princípio isonômico fundado na igual dignidade dos 
seres racionais.[79] Essa paritária "dignidade" (Würde), que ultrapassaria discriminações 
fundadas no nascimento, na riqueza etc, embasa-se, por sua vez, no postulado kantiano da 
"autofinalidade" (Selbstzweck), segundo o qual cada homem, enquanto ser pensante, figura 
como fim em si mesmo (Zweck an sich), jamais podendo ser tratado como meio (als Mittel) 
para fins alheios, mesmo em face de seus pares.[80] 

Estas passagens colhidas na Fundamentação da Metafísica dos Costumes[81] são bastante 
elucidativas a respeito: 

[...] o homem - e, de uma maneira geral, todo ser racional - existe como fim em si mesmo, e 
não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Em todas as suas 
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ações, pelo contrário, tanto nas direcionadas a ele mesmo como nas que o são a outros seres 
racionais, deve ser ele sempre considerado simultaneamente como fim. [...] O fundamento 
deste princípio é: a natureza racional existe como fim em si. [...] O imperativo prático será, 
pois, o seguinte: age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como 
na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente 
como meio. 

Conquanto fosse, em rigor, contrário a todo e qualquer inatismo[82], afastando-se, assim, do 
jusnaturalismo de base tradicional, Kant concebia a liberdade como direito natural, inato, 
adquirido, portanto, desde o nascimento[83]. Entretanto, em Kant, esse supremo direito 
natural, no qual se encontrariam compendiados todos os demais direitos naturais[84], não 
radicaria num conjunto de premissas metafísicas sobrepostas ao direito positivo, tal como 
apregoava a orientação clássica da corrente jusnaturalista, mas, sim, figuraria como princípio 
regulativo a priori irradiado da razão pura prática. 

Em função dessa correção metodológica, costuma-se aduzir que, com a teoria racional do 
Direito desenvolvida por Kant, acaba a Escola do Direito natural (Naturrecht) e começa a 
Escola do Direito racional (Vernunftrecht). O direito natural passa, então, a direito da 
razão.[85] A noção de natureza, em Kant, assume a acepção de razão[86]. 

Resta inequívoca a influência de Rousseau na composição kantiana da teoria racional e liberal 
do Direito, fundada, como é intuitivo, na apologia da razão e da liberdade. O próprio Kant 
confessara, expressamente, que "tempo houve em que acreditei ser a inteligência o valor 
máximo e o conhecimento o fim supremo da vida. Rousseau levou-me a corrigir esta 
convicção e a persuadir-me de que há qualquer coisa superior a ela: a Liberdade e a 
Moralidade". Ao adotar francamente essa atitude, elege Kant o primado da razão prática em 
face da razão teórica.[87] 

Noutra senda, ao contrário do que ocorre com a "autonomia moral" (moralische Autonomie), 
expressa formalmente por imperativos categóricos, sustenta Kant que os preceitos jurídicos 
são "heterônomos", estruturando-se mediante imperativos hipotéticos, que são enunciados 
direcionados ao alcance de certos fins. 

No Direito, a heteronomia (Heteronomie, Fremdbestimmung) decorreria, por sua vez, do fato 
de que, segundo essa concepção, os preceitos jurídicos qualificam-se por serem 
eminentemente técnicos e instrumentais, vale dizer, servem, em princípio, como instrumentos 
para a consecução de certos fins, sobretudo os relacionados à segurança geral, à ordem 
pública e à coexistência harmônica das liberdades individuais, os quais não se situam no 
âmbito prescritivo da norma mesma, já que destituída de qualquer teleologia intrínseca.[88] 

Em seu modelo ético, Kant diferencia, portanto, a Moral do Direito com base em três critérios 
formais: (1) o da interioridade/exterioridade; (2) o da coercitividade externa; e (3) o da 
autonomia/heteronomia.[89] [90] 

  

5. A FILOSOFIA POLÍTICA KANTIANA 

  

Conquanto a filosofia política kantiana ora esteja sendo analisada, inclusive por razões de 
ordem didática, em tópico distinto do especificamente reservado à ética kantiana, há quem 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9182



sustente, como o faz Wolfgang Kersting, que Kant abolira a cisão maquiavélica entre ética e 
política ao inseri-la no contexto de sua filosofia prática, colocando-a sob o jugo do tribunal da 
razão. Segundo Kersting, ao assim proceder, o Filósofo de Köenigsberg recriara a antiga 
unidade entre ética e política numa revolucionária estrutura conceitual calcada numa nova 
teoria da justificação. É nesse sentido que Kant teria, portanto, concebido o Estado em torno 
da ideia do Direito, definindo-o como a "união de uma multidão de homens sob as leis do 
Direito" (eine Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen), do que se pode 
inferir claramente que a filosofia jurídica kantiana constitui, de fato, a espinha dorsal de sua 
filosofia política.[91] 

De todo modo, tal como deflui da referida definição, o Estado (civitas), para Kant, constitui 
literalmente um Estado de Direito ou, como é comumente designado, um "Estado 
jurídico"[92], já que sua teologia institucional resume-se, tão-somente, à tutela da ordem 
jurídica[93], sem intervir no projeto pessoal de vida boa de cada indivíduo.[94] 

Dentre os aspectos que, nessa seara, notabilizaram o pensamento político kantista, vale 
destaque, por oportuno, a espantosa originalidade frente às doutrinas filosóficas que o 
precederam quanto à singular perspectiva metodológica que adotara. Deveras, as especulações 
políticas do Mestre de Köenigsberg não tomaram como referência nenhum Estado empírico 
ou concreto, mas, sim, volveram-se para o estudo do "Estado em si, do Estado em geral, do 
Estado-ideia, do Estado como fato absoluto", "do Estado abstração", "isento de contingências 
históricas" e "apartado de toda causalidade no tempo".[95] [96] 

Particularmente no que diz respeito à gênese do poder político, Kant aderiu, em linhas gerais, 
à doutrina rousseauniana do contrato social, o que é sugerido pela sua própria definição de 
Estado como "união de uma multidão de homens". Nada obstante, ao contrário do que 
ministrava o contratualismo tradicional na esteira de Hobbes e Rousseau, o aperfeiçoamento 
do pacto social não é concebido, na teoria kantiana, como um evento ou realidade histórica 
(ou mitológica), como um negócio empiricamente constitutivo, como um ser (Sein), mas, sim, 
apenas como um artifício especulativo, um princípio regulativo ou normativo, um pressuposto 
ideal, um ponto de referência para a interpretação filosófica da realidade, um dever-se 
(Sollen). Seu "contratualismo deontológico de base lógico-transcendental"[97] serve, em 
verdade, como fundamento racional de validade e legitimidade do Estado, entendido em 
termos abstratos ou ideais[98], como simples base explicativa de sua razão de ser. Conforme 
assinala Del Vecchio, Kant deixa evidente essa postura ao afirmar que "o Estado deve ser (e 
não foi) constituído de harmonia com a ideia do contrato social".[99] 

Diversamente da concepção jusnaturalista predominante deste Hobbes, Kant especula que, no 
estado de natureza, antes da composição convencional de qualquer organização política e da 
adoção de um regime jurídico de convivência civil, o homem já conhecia e praticava o 
Direito, notadamente no plano das relações privadas (Privatrecht). A prática jurídica operava, 
contudo, sob condições precárias, carecendo de maior segurança e estabilidade. 

Para Kant, foi, aliás, justamente essa carência de segurança jurídica o móbil indutor da 
passagem racional do status naturalis para o status civilis, intermediada pela avença estatal. 
Nessa ocasião idealizada, surgira, então, o Direito Público (öffentliches Recht) a partir da 
positivação pactuada do princípio da autoridade, bem como se instituíra o Estado, ao qual foi 
especificamente imputada a função de tutelar o regime jurídico das liberdades individuais, 
nele se investindo o poder político e o aparato instrumental necessário ao desempenho de seu 
elevado mister institucional.[100] [101] [102] 
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Na filosofia política kantiana, inserida no contexto ideológico do liberalismo, o Estado 
qualificar-se-ia, portanto, como uma instituição a posteriori, erigida em prol de uma 
específica e prática necessidade racional da convivência humana, qual seja: a de se conferir 
proteção jurídica às relações sociais, em nome da "lei universal de liberdade" (allgemeinen 
Gesetze der Freiheit)[103]. Visava, portanto, a assegurar máxima liberdade aos indivíduos, 
embora num círculo de ampla segurança jurídica.[104] [105] 

Nesse tocante, esclarece Bonavides que o status civilis é concebido como um estado jurídico, 
detendo, para Kant, a significação específica de "sistema fundado no princípio de certeza, 
garantia, estabilidade e permanência"[106]. 

Em incisiva defesa de sua concepção excessivamente restritiva e abstencionista do Estado, 
pura expressão jurídica do liberalismo, comparável, numa associação antropomórfica, a um 
mero inspetor de quarteirão ou guarda de trânsito[107], Kant opôs-se, com veemência, à 
adoção de qualquer governo paternalista por parte da organização política, tachando o 
paternalismo estatal como a "pior forma de despotismo que se possa imaginar" (der größte 
denkbare Despotismus) [108] [109] [110] - Kant era um "opositor do eudemonismo" (Gegner 
des Eudämonismus); demonstrava aversão ao modelo de governar adotado pelo monarca 
prussiano Frederico Guilherme II, o Grande, desposta esclarecido que, inspirado na teoria 
wolfiana do "Estado policial" (Polizeistaat), conduzira seu reinado com arrimo no princípio 
eudemonístico, consubstanciado na máxima "tudo para o povo, nada, porém, pelo povo"; 
assegurava, assim, a onipotência e a conservação do absolutismo personalizado mediante a 
dissimulação do excesso de autoridade sob as vestes protecionistas de um provedor de 
felicidade e bem-estar social, conquanto solapando a liberdade dos súditos.[111]  

Kant aderiu também à clássica tese de Montesquieu acerca da tripartição dos poderes, 
denominados, em sua doutrina, de "dignidades" (Würden) ou "pessoas morais" (moralische 
Personen), as quais se relacionariam de modo coordenado e complementar entre si, embora, 
paralelamente, concorresse uma relação recíproca de subordinação, no sentido de que um 
poder não deveria usurpar a função própria do outro. Concebendo, por sua vez, que referidas 
pessoas morais (tria politica) do Estado gravitariam em torno das leis da liberdade externa, 
consolidadas no Direito, estabeleceu um autêntico silogismo da ordem estatal, no qual o 
Legislativo, poder representativo da vontade unida do povo e fonte de todo o Direito (potestas 
legislatoria), seria a premissa maior, o Executivo, incumbido de velar pela fiel execução das 
leis jurídicas (potestas rectoria), seria a premissa menor, e o Judiciário, ao qual caberia o 
reconhecimento, segundo a lei, do que pertence a cada um (potesta judiciaria), seria a 
conclusão. A cada uma dessas dignidades estatais, endossando caracteres atinentes à 
estabilidade, atribuiu também uma adjetivação específica, de forma que qualificou o 
Legislativo de irrepreensível (untadelig), o Executivo, de irresistível (unwiderstehlich), e o 
Judiciário, de inapelável (unabänderlich).[112] 

Como é intuitivo, Kant imputou ao Legislativo a posição de premissa maior de seu arquétipo 
silogístico de Estado liberal, reconhecendo-lhe certa supremacia frente às demais dignidades 
estatais, visto que lhe atribuiu o papel de catalisar, mediante processos racionais, a "vontade 
unida do povo" (vereinigten Willen des Volkes), fonte da soberania (Souveränität). Dessa 
vontade unida, canalizada pelo Legislativo, emanaria o Direito, informado pela liberdade 
como "dogma sacrossanto protetor do homem em sua verdadeira condição humana"[113]. 

Nesse particular, sustentou, ainda, que o próprio povo, massa coletiva constituída de seres 
racionais, livres e sem discriminações entre si, deve deliberar sobre si mesmo de forma que, 
democraticamente, cada um decida sobre todos e todos decidam sobre cada um. Nessa esteira, 
sua doutrina legalista fez inequívoca ode ao princípio da legalidade, aduzindo que a lei, 
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produzida nesses termos, nunca pode fazer mal a ninguém (niemand unrecht tun 
können).[114] 

Noutra vertente, em sua obra "Sobre a Paz Perpétua" (Zum Ewigen Frieden, 1795), Kant 
especulou também sobre o Direito das Gentes, discorrendo acerca das relações humanas no 
plano internacional. Nessa empreitada, sustentou, em suma, a existência de uma vocação 
racional da humanidade para a composição futura de um Estado único, de um Estado 
cosmopolita. Para tanto, adotando, por analogia, a doutrina contratualista, desta feita aplicada 
no contexto específico das relações internacionais, idealizou o aperfeiçoamento de um tratado 
global pelos Estados integrantes da comunidade internacional que, superando o estado de 
natureza em que atualmente se encontram, promova a unificação jurídico-estatal da 
humanidade, elidindo, por conseguinte, os dissensos nacionais ou regionais e a guerra, em 
nome da "paz perpétua". Essa tendência à unificação - e sua fé no progresso da humanidade - 
radicaria, por sua vez, num fundamento de ordem puramente racional apriorístico: o 
imperativo categórico "não deve haver guerra".[115] [116] 

  

NOTAS CONCLUSIVAS 

  

Kant sempre viveu de forma excessivamente linear, regrada e uniforme, tendo adotado para si 
um regime espartano de austera disciplina pessoal, no qual as ideias de retidão moral e de 
dever dominaram completamente sua vida privada. 

Sua dedicação aos estudos e à pesquisa em domínios distintos do conhecimento humano, além 
da devoção ao ensino universitário, permitiu-lhe uma razoável proximidade com o mundo 
intelectual e com as produções doutrinárias e correntes de pensamento da época, em função 
do que teve contato não só com a filosofia racionalista ou idealista dominante no território 
prussiano (Leibniz e Wolff), mas também com a filosofia empirista de origem inglesa 
(Hume). Recebeu igualmente forte influência do pensamento iluminista francês e inglês, 
nutrindo profunda afinidade em relação à obra rousseauniana. 

Nessa esteira, desenvolveu, no campo gnosiológico, um modelo próprio de idealismo, que, 
conquanto reconhecesse as imensas potencialidades da razão humana, não lhe atribuía fé 
cega, pois nela identificava limites. Ao mesmo tempo, não incorreu na pura afirmação da 
experiência como única fonte cognitiva, afastando-se, assim, do empirismo humeniano. 

Ainda no campo gnosiológico, em que discorreu a respeito da chamada "razão teórica": (a) 
sustentou uma "teoria subjetivista do conhecimento", fundada na premissa de que a produção 
do saber dá-se à luz de uma relação dinâmica entre o agente cognoscente e o objeto 
cognoscível, não se podendo afirmar que a realidade passe, de modo límpido, puro e 
imaculado, para nossa mente, sem sofrer as modificações impostas pelas leis do intelecto; (b) 
defendeu uma revolucionária "teoria do conhecimento dos fenômenos", na qual apregoara a 
incognoscibilidade da "coisa em si", já que o sujeito do conhecimento só teria capacidade de 
apreender o que pode perceber da exterioridade da coisa, ou seja, os seus "fenômenos"; (c) 
revelou a importância de se investir não só no saber a respeito do objeto investigado 
(conhecimento material), mas também em canalizar linhas específicas de reflexão apriorística 
sobre o próprio "modo de conhecer" o objeto (conhecimento formal), para o que propôs o 
método "crítico" ou "transcendental"; e (d) teorizou acerca dos "juízos" ou "categorias do 
entendimento", unidades lógicas que expressariam formalmente o conhecimento apreendido 
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dos fenômenos da realidade, os quais diferenciou em analíticos e sintéticos e a priori e a 
posteriori. 

Já no que diz respeito à sua filosofia prática, empreendeu especulações éticas e políticas 
referenciadas no racionalismo, no liberalismo e no individualismo. Nesse tocante, o cerne de 
sua construção filosófica radica na premissa de que a razão funda a liberdade humana, dado 
que nada, a não ser o próprio homem, dita o seu limite e seu próprio destino, em função do 
que o homem possui especial dignidade frente a tudo o que existe, figurando, assim, como fim 
em si mesmo (autofinalidade), jamais podendo ser tratado como meio para fins alheios, quer 
seja em face de seus pares ou do Estado. 

No que concerne à Moral, o modelo ético kantiano preconiza que as normas morais 
caracterizam-se por serem internalizadas no espírito racional do homem, definido não só 
como ser pensante, mas também como entidade moral, não sendo, pois, impostas de fora, 
mas, sim, internamente vinculantes. Ademais, referidas normas qualificar-se-iam por serem 
válidas e extensíveis a todos os homens, enquanto seres isonomicamente racionais, 
plasmando-se, portanto, numa legislação universalisante, bem como não se definiriam de 
acordo com quaisquer fins ou resultados específicos, não detendo, dessarte, qualquer caráter 
utilitário ou eudemonístico, razão por que traduziriam comandos expressos sob a forma de 
imperativos categóricos, prescritivos de condutas objetivamente necessárias em si. 

Ao contrário da concepção interna de Moral, Kant propugna que o Direito constitui esfera 
ética que se projeta particularmente sobre as relações intersubjetivas, sobre o plano da 
sociabilidade humana, exterior ao indivíduo, impondo-se como instrumento racional 
destinado a coordenar o livre-arbítrio dos homens, cerceando, em proveito da convivência 
social, a autonomia ilimitada das vontades individuais. Para tanto, vale-se o Direito da coação 
externa como meio de desobstrução dos obstáculos colocados à liberdade, sendo, pois, 
instrumento de sua efetivação. Demais disso, sustenta Kant que, dado o seu caráter 
eminentemente técnico e instrumental, os preceitos jurídicos estruturam-se mediante 
imperativos hipotéticos, ou seja, por meio de enunciados direcionados ao alcance de certos 
fins, sobretudo os relacionados à segurança geral, à ordem pública e à coexistência harmônica 
das liberdades individuais. 

No âmbito de sua filosofia política, Kant filia-se à tese contratualista e concebe o Estado em 
torno da ideia do Direito, definindo-o como a "união de uma multidão de homens sob as leis 
do Direito", do que se pode inferir claramente que a filosofia jurídica kantiana constitui, de 
fato, a espinha dorsal de sua filosofia política. O Estado kantiano constitui literalmente um 
Estado de Direito ou, como é comumente designado, um "Estado jurídico", já que sua teologia 
institucional resume-se, tão-somente, à tutela da ordem jurídica. Na filosofia política kantiana, 
densamente afinada com a ideologia do liberalismo, o Estado constituiria, portanto, uma 
instituição a posteriori, erigida em prol de uma específica e prática necessidade racional da 
convivência humana, qual seja: a de se conferir proteção jurídica às relações sociais, em nome 
da lei universal de liberdade. 

Feito todo esse apanhado de ideias, vale transcrever, por fim, emotivo pensamento de 
Bonavides a respeito da obra kantiana. Segundo Bonavides, a despeito das críticas que se 
pode fazer ao liberalismo, precisamente pelo que omite com referência à substância social do 
Estado, o ardente patrocínio da causa da liberdade fez de Kant um filósofo imortal. Quando a 
liberdade estiver em perigo e o Direito abalado em seus últimos alicerces, haverá sempre, na 
história das ideias, a imperiosa necessidade de um retorno a Kant, sobretudo para nutrir o 
espírito na riquíssima e fecunda seiva de seu pensamento profundamente humano.[117] 
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particularmente no parágrafo ao qual se vincula esta nota de fim, vale fazer referência ao que o Autor abordou 
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natureza humana. A concepção de liberdade racional é, por sua vez, radicalmente contrária à concepção 
naturalística de liberdade, já que preceitua que o homem é livre não na medida da satisfação de seus institutos, 
apetites ou desejos, mas, sim, enquanto ser racional, quando tem a capacidade de deliberar e consequentemente 
de comportar-se em conformidade com a ordem racional das coisas. A "verdadeira liberdade" não radicaria, 
portanto, no arbítrio do homem, mas na capacidade de conduzir-se racionalmente no sentido da ordem necessária 
e objetiva das coisas, na consciência da necessidade comportamental imposta pela razão; dá-se quando o homem 
emancipa-se de seus condicionamentos instintivos pela razão. Em lugar de "posso (ser livre), porque quero e 
porque tenho o poder para agir", afirma-se "posso, porque devo, e devo na medida em que, enquanto homem, 
participo de uma ordem racional". O instrumento da liberdade não é a força, mas, sim, a razão, algo radicalmente 
contrário ao instinto (BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
Política. Tradução de Carmen C. Varriale et al. 4. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1992, p. 691-692). Sem 
dúvida, a concepção kantiana de liberdade reveste-se de cunho eminentemente racionalista.   
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intrinsecamente valioso, o que lhe confere especiais características e que, em situações precárias, ainda o 
conserva. É algo inegociável, indisponível pelo próprio sujeito e pelo poder público." (MARTÍN, Nuria Belloso. 
Una relectura del principio de dignidad de la persona humana: su fundamentación kantiana y su proyección 
actual. Revista Interdisciplinar de Direito da Faculdade de Direito de Valença. Juiz de Fora: Editora 
Associada LTDA, ano 1, n.1, 2010, p. 99). 

[47] Apud BONAVIDES, op. cit., p. 107. 

[48] VECCHIO, op. cit., p. 133. 

[49] ANDRADE, op. cit., p. 53-54. 

[50] KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução de Leopoldo 
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2008b, p. 51. 

[51] ANDRADE, op. cit., p. 51. 

[52] A esse respeito, assinala REALE: "Na doutrina de Kant, autonomia indica a exigência suprema que existe 
no plano moral de uma adequação ou de uma conformidade absoluta entre a regra e a vontade pura do sujeito 
obrigado. (...) Se obedecermos a uma regra moral visando a outros fins além daqueles que nela se contêm, nosso 
ato não é de moralidade pura. Se nos manifestarmos fiéis às regras morais, por interesse, para nos mostrarmos 
virtuosos perante os outros, por vaidade, em mero conformismo exterior, nossa conduta está inquinada de um 
vício que a compromete em sua essência. É nesse sentido que se fala em rigorismo moral na doutrina de Kant, 
que exige adequação pura entre a norma moral, como imperativo, e o comportamento como adesão ao preceito 
tal como ele se apresenta, sem quaisquer outros fins estranhos à regra mesma. (...) Na Crítica da Razão Prática, 
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coexistência dos arbítrios alheios, com base num princípio de igualdade jurídica; a segunda impõe que, para 
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dever. A juridicidade, por sua vez, lida com os conceitos de coercitividade, exterioridade e pluralidade de fins da 
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[99] VECCHIO, op. cit., p. 139. 
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RESUMO 
Para Aristóteles a busca da felicidade, o Bem Supremo, ou eudemonia em grego é que 
justifica a boa ação humana. A virtude constitui a gênese da ação conforme o bem. Para tanto 
é necessário considerar a natureza da virtude. Aristóteles distingue duas espécies de virtudes: 
a virtude intelectual, que tem como objeto o saber e a contemplação, e a virtude moral, que 
tem como objeto os atos da vida prática. A prudência ou phronêsis seria, portanto a virtude da 
práxis, e em seu significado mais amplo é basicamente tomar a decisão certa no momento 
oportuno. A prudência é a habilidade do virtuoso na realização do bem. Aristóteles afirma que 
a ação do prudente só é possível diante de um mundo mutável, contingente. O risco do acaso é 
elemento da contingência, portanto, da ação virtuosa. Se em Aristóteles a contingência é a 
fonte do mal, ela torna possíveis as iniciativas humanas em vista do bem; a indeterminação, 
signo da finitude e limitação da racionalidade humana, é ao mesmo tempo abertura à ação 
racional do homem. Aristóteles insere no discurso ético da ação a dimensão da temporalidade: 
o Kairos, aqui entendido como tempo oportuno. Portanto não basta a ação conveniente, mas 
também àquela que se desenvolve oportunamente. Desta maneira, Aristóteles desenvolveu o 
conceito de phronêsis legado por Platão e concebeu uma importantíssima teoria geral da ação, 
uma hermenêutica da existência humana enquanto agente no mundo e sobre o mundo. Diante 
das inumeráveis e complexas questões contemporâneas destaca-se a ambiental, por sua 
universalidade e importância, para presentes e futuras gerações humanas e das demais 
espécies animais e vegetais. O conceito de contingência e oportunidade da phronêsis 
aristotélica parece-nos fornecer uma leitura atual da ação cotidiana virtuosa do homem médio 
moderno na construção de uma sociedade sustentável, fundada no respeito a todas as formas 
de vida. 
PALAVRAS-CHAVE: PRUDÊNCIA; CONTINGÊNCIA; KAIROS; 
SUSTENTABILIDADE 
 
ABSTRACT 
For Aristotle the pursuit of happiness, the Supreme Good, or eudaimonia in Greek is good 
that justifies human action. Virtue is the genesis of action as well. So it is necessary to 
consider the nature of virtue. Aristotle distinguishes two kinds of virtues: intellectual virtue, 
which has as its object the knowledge and contemplation, and moral virtue, which has as its 
object the acts of daily life. The prudence or phronesis would therefore be the result of 
practice, and in its broadest meaning is basically make the right decision at the appropriate 
time. Prudence is the ability of the virtuous to doing good. Aristotle says that the prudent 
action is only possible in front of a changing world, contingent. The risk is the chance element 
of contingency, therefore, of virtuous action. If the contingency in Aristotle is the source of 
evil, it makes possible the human initiatives for the good, the indeterminacy of the sign 
limitation and finitude of human rationality, is both openness to rational action of man. 
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Aristotle's ethical discourse falls within the action dimension of temporality: the Kairos, 
viewed as timely. So the action is not enough convenient, but also that it develops in time. 
Thus, Aristotle developed the concept of phronesis bequeathed by Plato and developed a very 
important general theory of action, a hermeneutics of human existence as an agent in the 
world. Given the myriad and complex contemporary issues we highlight the environmental 
challenges in its universality and importance for present and future human generations and 
other species of animals and plants. The concept of contingency and chance of Aristotelian 
phronesis seems to us to provide a current reading of the daily action of the virtuous modern 
average man in the construction of a sustainable society founded on respect for all life forms. 
KEYWORDS: PRUDENCE; CONTINGENCY; KAIROS; SUSTAINABILITY 
 
 

  

I- Introdução 

  

Toda a filosofia aristotélica é marcada por um forte senso teleológico. No tocante à ética em 
particular, toda ação humana tende a um fim. Se, pois, as ações tendem a um fim e este, por 
sua vez, deve ser um bem soberano, então, o fim último das ações é o bem soberano que é a 
felicidade, para onde todas as coisas tendem. Ela é caracterizada como um bem supremo por 
ser um bem em si. Portanto, é em busca da felicidade que se justifica a boa ação humana. 
Todos os outros bens são meios para atingir o bem maior que é a felicidade. (EN, I, 2, 1094b, 
20-25). [1] 

  

Uma vez que a felicidade é, então, uma atividade da alma conforme a virtude perfeita, é 
necessário considerar a natureza da virtude, por isso possa nos ajudar a compreender melhor a 
natureza da felicidade. (EN, I, 13, 1102a, 5- 10) 

   

Aristóteles distingue duas espécies de virtudes: a virtude intelectual, que tem como objeto o 
saber e a contemplação, e a virtude moral, que tem como objeto os atos da vida prática. 
Enquanto a virtude intelectual requer experiência e tempo para desenvolver-se, pois vem, via 
de regra, através do ensino, a virtude moral é adquirida pelo hábito, pelo exercício. Tornamos-
nos justos praticando atos justos. (EN, I, 13, 1103a, 5 -10). 

Aristóteles faz uma definição geral de virtude no livro II da Ética Nicomaqueia: "a virtude é 
uma disposição da vontade, consistindo em um justo meio relativo a nós, o qual é 
determinado pela reta regra e como o tal o determinaria o homem prudente". Portanto a 
prudência insere-se na definição geral de virtude e segundo Pierre Aubenque: "a reta regra se 
encontra individualizada na pessoa do phronimos, o que parece dar a prudência um 
fundamento existencial: desse modo, não é a prudência, mas o prudente que é a recta ratio, 
visto que não há prudência sem prudente..." (AUBENQUE, 2003, p.86). 

A definição de prudência não tem hoje o mesmo significado usado por Aristóteles e por São 
Tomás de Aquino. Ficou reduzida a um aspecto: cautela, cuidado. Mas, em seu significado 
mais amplo, a prudência é basicamente tomar a decisão certa no momento oportuno. É 
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também chamada de sabedoria prática. Aristóteles foi o primeiro a distinguir claramente a 
sabedoria prática (phronêsis) da sabedoria teórica (sophia). 

Isso significa que a Phronêsis da Ética a Nicômaco pode ser pensada como uma virtude 
dianoética, um guia da ação moral, uma inteligência prática que persegue contra a 
generalidade platônica da idéia do bem, o ideal do humanamente bom, ou seja, bom é aquilo 
cuja essência se revela no agir humano. Aquele que atua deve saber decidir por si mesmo em 
consonância com sua autonomia. (AUBENQUE, 2003, p.71). 

A sabedoria tem por objeto aquilo que existe por demonstração e que é sempre da mesma 
maneira. A prudência refere-se a coisas que estão em constante mudança e que podem ser de 
várias maneiras. A prudência refere-se às coisas úteis, as quais não têm a propriedade de 
serem imutáveis. 

A definição de Aristóteles para a prudência (phronêsis) é encontrada no Livro VI, capítulo V 
da Ética à Nicômaco (EN, V, 1140 a 24 até 1140 b 31). Aristóteles inicia o capítulo V do 
Livro VI da Ética à Nicômaco, dizendo que se pode fazer uma idéia do que seria a prudência a 
partir da consideração de quais são os homens que merecem o título de prudentes. Ele aponta 
para uma marca distintiva do homem prudente (phronimos): ele é capaz de deliberar e julgar 
de modo conveniente sobre as coisas que podem contribuir para a vida boa em geral. 

Segundo Pierre Aubenque: "parte de uma essência da qual designa certo tipo de homem que 
todos sabemos reconhecer, que podemos distinguir de personagens aparentadas e, no entanto, 
diferentes, e da qual a história, a lenda e a literatura nos fornecem modelos". (AUBENQUE, 
2003, p. 62). Assim, as determinações do phronimos parecem que instauram, no sentido do 
agir ético, uma espécie de hermenêutica da ação moral prudente. 

A partir disso, Aristóteles apresenta vários argumentos para mostrar que a prudência não 
pertence à arte nem à ciência. Não é arte porque o gênero a que pertence a produção é 
diferente daquele a que pertence a ação. Aristóteles não concordava com a identificação da 
prudência com uma forma de conhecimento científico, uma vez que só existe ciência do 
necessário, e a prudência trata apenas do contingente. Ao contrário da ciência, a boa 
deliberação (ação) supõe a incerteza, o risco, o acaso e o contingente. O objeto da ação é 
sempre a própria ação, uma vez que o fim a que ela se propõe é unicamente o agir bem. 

A vida humana desenvolve-se em um mundo contingente, marcado por uma indeterminação 
essencial insuperável por qualquer conhecimento humano: o "acaso", portanto o homem só 
pode guiar suas ações por regras maleáveis, adaptáveis às peculiaridades das circunstâncias, 
pois no mundo da contingência não há lugar para a rígida determinação científica da ação 
humana, "o homem é um ser da situação, só pode viver os princípios no modo da 
eventualidade e do singular." (AUBENQUE, 2003, p. 109). 

Tal maleabilidade das regras não redunda, contudo, na inexistência de algum conhecimento a 
orientar nossas ações, apenas a norma da ação moral não encontra mais seu modelo na 
contemplação de verdades eternas e imutáveis à maneira platônica, mas no correto julgamento 
humano acerca do que é preciso fazer ou do que é preciso se abster de fazer. 

É a imprevisibilidade do futuro que abre caminho à ação humana, ação guiada pelo 
conhecimento do que é possível conhecer: "se a contingência é a fonte do mal, a ela torna 
possíveis as iniciativas humanas em face do bem; a indeterminação, signo da impotência da 
razão universal é ao mesmo tempo abertura à ação racional do homem" (AUBENQUE, 2003, 
p. 144). 
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Prudência é, portanto, a ação racional, discutida, examinada, enfim, deliberada oportunamente 
e habilmente a realizar fins. Aristóteles desenvolveu o conceito de phronêsis legado por 
Platão e concebeu uma importantíssima teoria geral da ação, uma hermenêutica da existência 
humana enquanto agente no mundo e sobre o mundo. A phronêsis/Prudência é "a virtude que 
realiza as demais". Passemos, pois a analisar outro elemento que permeia a possibilidade da 
ação virtuosa pelo prudente: o reconhecimento do tempo oportuno para agir. 

  

2- Kairos: o tempo oportuno 

  

Kairos é uma palavra que em grego antigo significa momento certo, oportuno (o momento 
supremo). Os gregos antigos tinham duas palavras para o tempo: Chronos e Kairos. Enquanto 
o primeiro refere-se à ordem cronológica ou seqüencial do tempo, medido por relógios em 
horas, minutos e segundos, o último significa um momento de tempo indeterminado em que 
algo especial acontece. Enquanto Chronos é de natureza quantitativa, Kairos tem uma 
natureza qualitativa. 

Na mitologia grega, Kairos ("o momento certo" ou "oportuno") é filho de Chronos que é o 
deus do tempo e das estações. Ao tempo existencial humano os gregos denominavam Kairos 
e davam crédito a ele para enfrentar ao cruel tirano Chronos. Na filosofia grega e romana é a 
experiência do momento oportuno. Os pitagóricos lhe chamavam Oportunidade. 

Segundo os antigos gregos, Kairos era o deus do "momento fugaz", "uma oportunidade 
favorável oposta ao destino do homem". (KAIROS..., 2011) 

Uma estátua de bronze de Kairos é conhecida na literatura, feita pelo famoso escultor grego 
Lysippos. Ela ficava em sua casa, em Agora da helenística Sikyon. Segundo o site da 
Wikipédia, "the free encyclopedia", o seguinte epigrama foi esculpido na estátua por 
Poseidippos: 

  

"De onde foi o escultor? 

De Sikyon. 

E o nome dele? 

Lysippos. 

E quem é você? 

O tempo que subjuga todas as coisas. 

Por que você está na ponta dos pés? 

 Eu estou sempre correndo. 

E porque você tem um par de asas em seus pés? 
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Eu vôo com o vento. 

E porque você mantém uma navalha na mão direita? 

Como um sinal para os homens que eu sou mais afiado do que qualquer borda afiada. 

E por que seu cabelo cai sobre o seu rosto? 

Para quem me conhece possa me levar pelo topete. 

E por que, em nome do Céu, é a parte traseira de sua cabeça careca? 

Porque uma vez tenha eu voado com meus pés alados, ninguém possa me segurar ainda que 
queira. 

 Porque lhe fez o artista? 

 Por amor de ti, desconhecido, e pôs-me na varanda como uma lição. (Kairos..., 2011, 
tradução nossa). [2] 

Esta estátua foi o modelo original para as várias representações de Kairos feitas na 
antiguidade e Idade Média também. John Tzetzes escreveu sobre ela bem como Himerius. 
(KAIROS..., 2011) 

A imagem de cabelo caindo sobre a testa personifica a oportunidade fugaz, a nuca careca, ao 
contrário, simboliza o momento que se foi e não pode ser re-capturado. 

Embora os significados semânticos gregos sejam complexos e culturalmente dependentes 
pode-se afirmar que o Kairos refere-se ao momento certo, ou tempo oportuno. Ele não pode 
ser medido. É o momento perfeito qualitativamente, o "agora". Kairos faz transcender valor 
ao tempo Kronos. 

  

3- A contingência e a temporalidade na moral Aristotélica 

  

Aubenque afirma que enquanto a sabedoria diz respeito ao eterno, a prudência diz respeito aos 
seres submetidos à mudança (p.156, 2003). Aristóteles se opõe a moralidade estóica que 
convida ao escape do "tempo que passa" buscando eternizá-lo num instante virtuoso, 
introduzindo a noção de que o discurso ético tem que levar em conta a dimensão da 
temporalidade. 

Aristóteles, ao introduzir na moral a noção de Kairos, a qual tinha sido elaborada 
anteriormente pela tradição retórica e médica, parece reduzir o problema moral a um 
problema técnico de execução estranho a consideração dos fins. Contrariando a aparente 
redução técnica Aubenque justifica que para Aristóteles uma ação frustrada não pode ser a 
princípio uma ação moral, pois esta não pode gerar-se do fracasso, pois a moral não reside 
apenas na vontade, mas principalmente na ação. (AUBENQUE, 2003, p. 
160).  Exemplificando, dar uma vacina a um paciente que já contraiu a doença que deveria 
prevenir não é uma ação moral: sua inoportunidade é razão de seu fracasso. 
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É nesta relação íntima da determinação dos meios pela prudência, da percepção moral das 
circunstâncias e da consecução da essência da virtude moral, qual seja, a mediedade, que se 
encerra toda a chave interpretativa da moral de Aristóteles. 

Segundo Aubenque, a deliberação representa a via humana, de um homem mediano que não é 
completamente sábio nem inteiramente ignorante, num mundo que não é totalmente 
previsível, nem totalmente imprevisível, o qual, no entanto, convém ordenar usando as 
mediações possíveis que nos são oferecidas. As situações éticas são sempre singulares: o da 
ação humanamente possível diante da situação da vida real. 

Com Aristóteles, sabemos que a deliberação, o exame, cujo conceito é emprestado da prática 
política, não basta para constituir a virtude, pois a deliberação não diz respeito ao fim, mas 
aos meios; em Aristóteles, a phronêsis torna-se Prudência, descola-se do "Ideal" platônico 
como télos (finalidade, propósito), não diz mais respeito ao Bem, mas ao útil. 

Contingente é essa vida que levamos: instável, incerta, mutável, sujeita ao exame das 
circunstâncias, em suma, à deliberação. A contingência fomenta, funda e alimenta a virtude da 
Prudência. É justamente por vivermos num mundo contingente, ou seja, sujeitos ao acaso e ao 
incerto é que a boa ação é possível, virtuosa, posto que bem pensada. Conforme atesta 
Aubenque: "é a indeterminação dos futuros que faz do homem princípio; o inacabamento do 
mundo é o nascimento do homem". (AUBENQUE, 2003, p.173). 

Alertando para a importância do Kairos adequado à ação justa, o filósofo francês Pierre 
Aubenque afirma que não há justiça, se a decisão é tardia. O tempo que permite que a justiça 
ocorra é determinado pela Prudência. 

  

  

4- Prudência em Aristóteles e a questão da sustentabilidade 

  

  

"Imagina lo que es el tiempo para el beduino que viaja sobre su camello a través del desierto 
del Sáhara, o para el marinero vasco que pesca bacalao en alta mar, o para el campesino 
griego que cultiva su viñedo o, por qué no, para el santo de la leyenda que pasó sin darse 
cuenta doscientos años escuchando el canto de un pajarillo. El tiempo para ellos es el ritmo 
natural de las mutaciones. La primavera, la noche, los cambios de la luna, la caída de las 
hojas, el invierno, el viento del sudeste. El tiempo tiene miles de rasgos, y no se mide 
exactamente, sino a través de múltiples mutaciones naturales, sociales y personales." ( 
SARRIONANDIA, 1994, p. 140.) 

  

Pretendemos neste tópico, partindo da angústia da finitude da vida e racionalidade histórica 
humana na busca do projeto da eudaimonia, dos conceitos aristotélicos de prudência, 
contingência, oportunidade e da ação moral, refletir sobre as modernas e complexas aporias 
ambientais. Para tanto é necessária uma breve introdução. 
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A partir da Revolução Industrial o desenvolvimento econômico passou a causar um impacto 
mais significativo sobre o meio ambiente, em face da exploração desordenada dos recursos 
naturais e do despejo aleatório de resíduos na natureza. Isso se intensificou em meados do 
século passado com a Segunda Guerra Mundial, e ao final da década de oitenta com o 
fortalecimento da globalização, fenômeno que deve ser entendido como integração das 
economias e das sociedades dos diversos países com fortes efeitos sobre os sistemas 
produtivos e sobre os hábitos de consumo das populações. 

O crescente número de problemas ambientais derivados do desenvolvimento industrial e 
científico exigiu reflexão e novos compromissos dos governos e sociedades. A década de 70 
marcou o início de um novo comportamento em relação ao meio ambiente e hoje a questão 
ambiental é o grande problema mundial por sua complexidade e importância frente ao futuro 
da humanidade. 

O nosso planeta vem, cada vez mais, sinalizando seu sofrimento e desequilíbrio, fruto da 
interferência contínua e direta do ser humano na natureza. Da mesma forma que tal 
interferência não é nova, a relação homem-natureza também não é. Pelo contrário, é tão antiga 
quanto à própria existência humana na Terra. 

A história da humanidade se constrói, em grande medida, pela ação do homem sobre a 
natureza, e suas manifestações são o que entendemos por cultura, grosso modo, a intervenção 
humana na ambiência natural em que é lançado, dando a este espaço uma nova configuração e 
um novo telos. 

Todavia, se a história revela-se há muito como o lugar de reconstrução ou domínio da 
natureza, não podemos nos esquecer de que o princípio do equilíbrio ou da prudência foi 
premissa fundamental alicerçada justamente pelos povos que pela primeira vez edificaram a 
racionalidade humana como elemento catalizador de seu destino: os gregos. De fato, a 
influência do Cosmos na vivência e no pensamento do homem antigo passa por momentos 
distintos e com diferentes acepções, mas em todos eles a virtude do equilíbrio fez-se observar. 

 Os gregos concebiam a natureza como a ordem imutável que nenhuma ação humana poderia 
violar. A impossibilidade de dominar a natureza inscreve tanto o fazer técnico quanto o agir 
político na ordem imutável da natureza, que o ser humano não pode dominar, mas apenas 
desvelar. (ÉSQUILO, 2005). 

A natureza não entra no campo das responsabilidades éticas do ser humano, pois o ser 
humano não é medida, mas é medido pela ordem cósmica em que se manifesta o Lógos em 
que as leis dos seres humanos deverão inspirar-se. (GALIMBERTI, 2003) 

  

"Também aquele pequeno fragmento que representas, oh homem mesquinho, mantém sempre 
a sua íntima relação com o cosmos e uma orientação, mesmo que não pareças te dar conta de 
que toda vida surge para o Todo e para a feliz condição da harmonia universal. De fato, esta 
vida não se desenvolve para ti, mas antes és tu que és gerado para a vida cósmica." 
(PLATÃO, As Leis. Livro X, 903c, 1981) 

  

Hoje não é a natureza que dita as leis da pólis, mas são as leis da pólis que devem encarregar-
se do destino da natureza. "A cidade dos homens, que outrora era espaço circunscrito dentro 
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do mundo natural, hoje tomou o lugar da natureza, reduzida a um espaço circunscrito no 
mundo artificial da cidade." (GALIMBERTI, 2003) 

A vulnerabilidade da natureza ocasionada pelo avanço da técnica abre um cenário de 
responsabilidade humana impensável para a antiguidade clássica. A aurora do século XXI 
tinge-se nas cores da mais veloz revolução científica e tecnológica jamais prevista pela razão 
grega antiga, raiz do saber ocidental moderno: abriu-se a caixa de Pandora. 

 A crise ambiental atual é a expressão da crise cultural, civilizacional e espiritual que a 
humanidade está atravessando. Fritjof Capra (1988, p.19), em seu famoso livro, O Ponto de 
Mutação, já via as últimas décadas do século XX marcadas por essa profunda crise mundial. 
Uma crise que afetaria todos os aspectos da vida humana - saúde, relações sociais, economia, 
tecnologia e política. Uma crise de dimensões espirituais, intelectuais e morais, em tal escala 
que, pela primeira vez na história, a humanidade estaria sendo obrigada a se defrontar com a 
real ameaça de sua extinção e de toda a vida no planeta. 

A concepção "sociedade de risco", de Beck (1992), amplia a compreensão de um cenário 
marcado por nova lógica de distribuição dos riscos. Inicia-se uma mudança de escala na 
análise dos problemas ambientais, tornados mais freqüentes, os quais, por sua própria 
natureza, tornam-se mais difíceis de serem previstos e assimilados como parte da realidade 
global. Trata-se de um segundo momento da sociedade industrial, que deixa a previsibilidade 
dos fatos para passar a ser caracterizado essencialmente pelos riscos produzidos e pela 
incerteza. 

  

 Ulrich Beck identifica a sociedade de risco com uma segunda modernidade ou modernidade 
reflexiva, que emerge com a globalização, a individualização, a revolução de gênero, o 
subemprego e a difusão dos riscos globais. Os riscos atuais caracterizam-se por ter 
conseqüências, em geral de alta gravidade, desconhecidas a longo prazo e que não podem ser 
avaliadas com precisão, como é o caso dos riscos ecológicos, químicos, nucleares e genéticos. 
O tema da sustentabilidade confronta-se com o paradigma da "sociedade de risco". Isso 
implica a necessidade de se multiplicarem as práticas sociais baseadas no fortalecimento do 
direito ao acesso à informação e à educação ambiental em uma perspectiva integradora. 
(JACOBI, 2003). 

Modernidade reflexiva é um termo utilizado por autores como Anthony Giddens, Ulrich Beck 
e Scott Lash para caracterizar a sociedade pós-moderna ou contemporânea. A reflexividade 
representa assim uma possibilidade de reinvenção da modernidade e de suas formas 
industriais. Por meio da radicalização da modernidade, abrem-se caminhos para uma nova 
modernidade. É a modernidade que "se olha no espelho" e reflete sobre suas próprias bases, O 
que a modernização reflexiva traz é a idéia que muitas modernidades são possíveis. A 
sociedade de risco neste sentido é reflexiva, pois se torna um tema e um problema para si 
própria. Beck afirma que "A reflexividade e a impossibilidade de controle do 
desenvolvimento social invadem as sub-regiões individuais, desconsiderando jurisdições, 
classificações e limites regionais, nacionais, políticos e científicos" (BECK, 2000, pg.22). 

O direito ambiental, entendido sob o prisma de uma ciência dotada de autonomia científica, 
apesar de seu caráter transdisciplinar, obedece na aplicação de suas normas, a princípios 
específicos de proteção ambiental. Os Princípios do Direito Ambiental visam proporcionar às 
presentes e futuras gerações garantias de preservação da qualidade de vida, em qualquer 
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forma que esta se apresente, conciliando elementos econômicos e sociais, isto é, em 
consonância com a idéia de desenvolvimento sustentável. 

Entre os princípios ambientais destaca-se, para nosso estudo, o da precaução e da 
prevenção.  Estes são multifuncionais, vetores de sentido, parâmetros e indicadores, definem e 
sustentam valores sociais e ambientais e ainda são remédio contra o fenômeno da 
fragmentação da proteção ambiental. (TESSER, 2004). 

O princípio ambiental da precaução tem sua origem no direito alemão e caracteriza-se pela 
ação antecipada diante do risco ou do perigo. Está previsto no artigo 225, inc. IV da CF/88 e 
seu principal instrumento é o estudo prévio de impacto ambiental. O princípio da precaução é 
razão e possibilidade de existir de determinada atividade. A precaução visa prevenir uma 
suspeita de perigo. É anterior à manifestação do perigo. Trabalha e é útil na incerteza sobre as 
conseqüências de uma atividade. 

Alguns doutrinadores não distinguem a precaução da prevenção, a maioria assinala, entretanto 
a distinção, entre eles Paulo Affonso e Nicolau Dino de Castro Costa, mas, todos, contudo 
parecem concordar que há muitos pontos de contato. (TESSER, 2004). 

Para manifestar-se o princípio da prevenção precisa de elevado grau de verossimilhança do 
potencial lesivo. Já se sabe que determinadas atividades são danosas ao meio ambiente, e se 
conhecem as cautelas que a técnica e a ciência recomendam - não se está frente a uma 
eventualidade. O risco é previsível e seus efeitos sabidamente ruinosos. A prevenção deve 
guiar as ações administrativas nos exames de autorização e licenças de atividades que possam 
afetar o meio ambiente, bem como para a exigência do estudo de impacto ambiental. Boa 
parte da doutrina entende que a prevenção está contida na precaução, como salienta José 
Adércio Leite Sampaio: o princípio da prevenção exige que os fundamentos naturais da vida 
sejam conservados em longo prazo e explorados com precaução. (Apud TESSER, 2004) 

Assim, de acordo com o que nos ensina Marcelo Abelha Rodrigues: 

  

"O princípio da precaução, portanto, tem uma finalidade ainda mais nobre do que a própria 
prevenção, já que em última análise este último estaria contido naquele. Enquanto a 
prevenção relaciona-se com a adoção de medidas que corrijam ou evitem danos previsíveis, a 
precaução também age prevenindo, mas antes disso, evita-se o próprio risco ainda 
imprevisto." (RODRIGUES 2005, p. 207). 

  

Neste cenário tecnológico, as conseqüências das ações humanas podem se propagar no futuro 
e podem fugir do controle. Exercer responsabilidade desta natureza requer não apenas a 
capacidade de avaliação moral, mas também conhecimentos científicos sobre os efeitos das 
ações presentes em relação ao ambiente, avaliando suas conseqüências para o futuro. 

A construção aristotélica da prudência como a ação oportunamente deliberada diante do 
contingente da vida pode ser reavivada frente à complexidade das questões ambientais 
contemporâneas. O conceito de phronêsis (prudência) de Aristóteles, ou seja, "sabedoria na 
deliberação, decisão e ação" deveria se transformar num princípio geral a priori sob o qual se 
construiriam as responsabilidades individuais e coletivas. 
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Hans Jonas em seu livro "O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a 
civilização tecnológica" de 2006, também retorna ao conceito da phronêsis, para este autor a 
prudência aristotélica considera a existência do acaso, da incerteza, do risco, do desconhecido 
e estes são componentes da realidade em que a modernidade está imersa. É ela - prudência - 
que possibilita certa previsibilidade para com o futuro, tão necessária na discussão dos 
resultados da ciência e da tecnologia e as ações éticas em tempos sombrios. A prudência, 
também, determina o que é necessário escolher e o que é necessário evitar. O mais gravoso 
equívoco está, na maioria das situações, na não observância dessa última categoria - o evitar. 
Decorre, pois, que, a adoção da prudência no sentido moderno do termo, pode ser bem 
sintetizada no princípio da precaução (princípio fundante do direito ambiental). A prudência 
está ligada à sabedoria, à capacidade de se determinar o que é bom e mau para o ser humano 
devendo-se então adotá-la, regida pela conduta racional das atividades humanas. 

Para Hans Jonas, no entanto, a responsabilidade é ontológica e refere-se ao futuro longínquo 
da humanidade, estendendo-se aos descendentes, ou seja, abarca um futuro ilimitado. Deve-se 
ter responsabilidade para com uma humanidade que ainda não existe; ser responsável por 
outras pessoas que ainda estão por nascer e que, por conta disso, não podem, ainda, 
reivindicar para si um ambiente saudável para viver. Não é uma relação de reciprocidade, tal 
como prescrito nas éticas tradicionais. O dever para com os descendentes é muito profundo e 
só pode ser entendido quando se compara com o que as éticas tradicionais sugerem, no caso 
dos deveres dos pais para com os filhos, um dever de total entrega e não reciprocidade para 
com o outro. Esse tipo de responsabilidade é "o arquétipo de toda a ação responsável, 
arquétipo que, felizmente, não precisa de nenhuma dedução a partir de um princípio, senão 
que se encontra poderosamente implantado pela natureza em nós" (JONAS, 2006, p.90). 

Face às novas dimensões espaço-temporais do agir humano presente na atual civilização 
tecnológica, volta-se ao conceito do Kairos: uma ação prudente e virtuosa há que ser 
oportuna. Nas questões ambientais, a temporalidade das deliberações significa a eficácia da 
ação. A cautela ambiental tem a ver com o tempo: tempo para pensar sobre o que fazemos e 
avaliar as possíveis conseqüências de nossas ações. Segundo, portanto, o imperativo ético 
proposto por Hans Jonas, que se consubstancia no "aja de modo a que os efeitos da tua ação 
sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra" ou, 
simplesmente, "não ponha em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida 
da humanidade sobre a Terra" (JONAS, 2006, p.47-48), há direta vinculação da habilidade e 
oportunidade humana nas práticas virtuosas responsáveis. 

Mais do que exigir a virtude ético-ambiental, propõe-se, sim, um dever ecológico de 
comportamentos expressos na vinculação a bens comunitários preexistentes (abstenção) e a 
princípios juridicamente vinculantes (princípio da precaução e da ação preventiva, princípio 
da correção na fonte dos danos causados ao ambiente, princípio do poluidor pagador). 

  

5- Conclusão 

  

Se a atitude filosófica para liberar a verdade em um mundo contingente não é um método, não 
pode ser ensinada diretamente de sujeito para sujeito, aprendida pelos métodos convencionais 
de ensino, pedagogia e didática; como obtê-la? 
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 De onde vem a virtude do prudente? O sujeito não nasce prudente e capaz de bem deliberar. 
No entanto, ele vai surgir ou se mostrar como prudente em um ponto qualquer de sua vida, 
geralmente de forma associada à maior experiência e aproveitamento das oportunidades. 

  

"O phronimos de Aristóteles reúne traços que desaprendemos a associar: o saber e 
incomunicabilidade, o bom senso e a singularidade, o bem natural e a experiência adquirida, o 
senso teórico e a habilidade prática, a habilidade e a retidão, a lucidez previdente e o 
heroísmo, a inspiração e o trabalho." (AUBENQUE, 2008) 

  

Para Aubenque (2003), esse mundo contingente além de ocorrer e existir requerendo sua 
compreensão e entendimento é também essencialmente necessário para que possam existir as 
virtudes, como a phronêsis. A matéria da ação é tão pouco estranha à definição da moralidade 
que a virtude não pode ser definida sem seu objeto. O ato só é virtuoso porque oportuno e 
deliberado conforme o bem no plano da práxis. 

Para haver phronêsis no prudente é preciso que se constate certa disposição para agir, o que só 
pode ser feito e constatado efetivamente no mundo contingente. Não se pode ser corajoso na 
paz ou justo na solidão. 

A deliberação como processo que leva a vontade à ação é baseada na concretização daquilo 
que é humanamente possível. Ou seja, para se iniciar o processo de deliberação, é necessário 
haver um télos (propósito) realizável dentro das condições e limitações impostas e, ao mesmo 
tempo, esse desejo é indispensável para que possa ocorrer o processo de deliberação. Não se 
delibera sem ter um fim, como, por exemplo, a saúde ou a paz, e não se delibera sobre seres 
imutáveis, sobre verdades científicas ou sobre o acaso absoluto: não se delibera sobre todas as 
coisas, mas somente sobre aquelas que dependem de nós. Obviamente, parte da 
responsabilidade pela continuidade e qualidade da vida em nosso planeta pesa sobre as 
oportunas deliberações da nossa geração: pequenos atos cotidianos de grande repercussão ou 
ações e antecipações morais temporalmente oportunas.    

Estabelecido o fim e mantendo-o enfocado através da vontade, delibera- se sobre os meios 
para obtê-lo, pois a deliberação em si deve ter como objeto os meios, já que não se delibera 
sobre o fim, ou seja, um homem não delibera se deve garantir um futuro aos seus 
descendentes, mas sim como garanti-lo. 

Apontamos para a importância de uma "ética para o futuro", que começa hoje. O futuro da 
humanidade tem de ser incluído nas escolhas presentes. Não se tem o direito de escolher ou de 
arriscar a não-existência de gerações futuras por causa da atual. Há agora, também, um dever 
para com o que ainda não existe. (JONAS, 1998, p.69-70). 

  

"Como disse o escritor francês, nos não somos os herdeiros de nossos pais, mas os devedores 
de nossas crianças. Para haver justiça, a riqueza que herdamos das gerações precedentes não 
deve ser dissipada para a nossa própria conveniência e prazer, mas passada adiante, na medida 
do possível para aqueles que nos sucederão. Certamente, não há nenhuma justificativa moral 
em privar o outro de receber o que recebemos sem nenhum esforço de nossa parte. A 
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expressão equidade intergeracional foi utilizada para representar esse conceito." (KISS, 2004, 
p. 3) 

  

A idéia de sustentabilidade é vital para a ideologia ambientalista, e tem uma relação estreita 
com o tempo, pela sua projeção no futuro (tendo em conta as necessidades atuais e as futuras). 
O Kairos mal dirigido pode significar o instante fatal em que o destino se direciona para a 
infelicidade. Decisões atemporais em termos ambientais têm conseqüências desastrosas e 
irreversíveis. Fazer o bem no tempo significa fazer bem a tempo. (AUBENQUE, 2003, p.169 
a 170) 

É ainda incipiente a reflexão sobre nossas práticas ambientais e as amplas possibilidades de 
um pensar-aberto à realidade como uma nova racionalidade e um espaço onde se articulam 
natureza, técnica e cultura. A sociedade e o poder constituído assumem riscos que não têm 
sido suficientemente pensados ou analisados. A gestão dos riscos ambientais deve ser 
objetivada como constituindo uma das questões centrais da política pública dos estados e das 
práticas cidadãs, isto reclama novos instrumentos e institutos e a emergência de novas formas 
de responsabilidade e obrigações. 

O princípio da precaução tem na sua base a idéia de que é imprescindível gerir os riscos 
ambientais, adotando-se uma atitude de antecipação preventiva que se revela a longo prazo 
como menos onerosa para a sociedade e o ambiente e mais justa e solidária com as gerações 
futuras. Resume-se na busca do afastamento, no tempo e espaço, do perigo, na busca também 
da proteção contra o próprio risco e na análise do potencial danoso oriundo do conjunto de 
atividades.  O princípio constitui-se, assim, em um instrumento fundamental para submeter a 
uma causa de racionalidade a aplicação de novas tecnologias e para possibilitar que o Estado, 
como expressão comum dos diversos setores sociais que o integram, possa cumprir em 
melhor forma um de seus objetivos básicos: o prudente e oportuno resguardo da seguridade 
coletiva. 

Administrar o Kairos é tarefa do prudente, que sabe o que convém fazer no momento certo. 
Originário de uma reflexão de Aristóteles sobre o tempo, com conceito distinto do Kronos 
enquanto o tempo espacial e objetivo, o Kairos é um tempo significativo segundo um 
horizonte de sentido e introduz a idéia de uma avaliação das possibilidades. O acaso, como 
simples acontecer de circunstâncias imprevisíveis, não é nada em si mesmo; ganha relevância 
por meio da prudente ação humana. A prudência, assim, é a habilidade de apreender, através 
de uma percepção intuitiva do singular, o momento exato de agir favoravelmente. 

Sustentabilidade deve ser pensada como uma nova relação com o tempo, a reconstrução da 
sociedade industrial global em novos paradigmas considerados o agora e o "a longo prazo", 
organizando em novas bases as relações entre gerações de forma racional para acomodar os 
ciclos temporais da biosfera, e internalizar mortalidade e finitude. A noção de sustentabilidade 
contém em si a possibilidade do fim da vida como hoje a entendemos, este é talvez o maior 
desafio que enfrentamos em nosso tempo. 

"Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu: há 
tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, 
tempo de matar e tempo de curar..." (Eclesiastes capítulo 3, versículo 1). 

Neste contexto, é forçoso reconhecer a importância da abordagem que Aristóteles dá ao 
conceito de prudência e sua pertinência com o princípio da precaução do direito ambiental. 
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Seu imperativo geral pode muito bem ser visto como a base ética necessária para se pensar a 
sustentabilidade. 
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[1] EN- Abreviatura de "Ética a Nicômaco" 

  

4 "Who and whence was the sculptor? From Sikyon. 

And his name? Lysippos. 

And who are you? Time who subdues all things. 

Why do you stand on tip-toe? I am ever running. 

And why you have a pair of wings on your feet? I fly with the wind. 

And why do you hold a razor in your right hand? As a sign to men that I am sharper than any 
sharp edge. 

And why does your hair hang over your face? For him who meets me to take me by the 
forelock. 

And why, in Heaven's name, is the back of your head bald? Because none whom I have once 
raced by on my winged feet will now, though he wishes it sore, take hold of me from behind. 

Why did the artist fashion you? For your sake, stranger, and he set me up in the porch as a 
lesson." (Kairos..., 2011) 
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A VONTADE AUTÔNOMA NA PERSPECTIVA TEOLÓGICA 
 

THE INDEPENDENT WILL THROUGH A THEOLOGICAL PERSPECTIVE 
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RESUMO 
O trabalho é uma reflexão sobre a vontade autônoma, a partir de uma perspectiva teológica. 
Considera que a Teologia, o livre-arbítrio e o determinismo são condicionantes da vontade 
autônoma. Admite que, na sociedade pós-moderna, altera-se a ordem das coisas e oscilam os 
valores espirituais. Reconhece, por outro lado, que o avanço teológico, que considera a 
vontade em consonância com o livre-arbítrio, opõe-se ao determinismo, ao indeterminismo e 
ao autodeterminismo. Sustenta, nesse contexto, não haver incompatibilidade entre Fé e Razão, 
sendo necessária a coexistência de ambas, visto que o conhecimento sagrado pode promover a 
exposição de doutrinas falsas, ao passo que a Fé sem fundamentação no conhecimento 
racional não é capaz de explicar todos os fatos da vida secular. O que existe é uma correlação 
entre Fé e Razão, não havendo dicotomia entre ambas. Nesse sentido, a Fé pode ser entendida 
como a compreensão do mundo espiritual pelo uso constante da Razão. 
PALAVRAS-CHAVE: FÉ; RAZÃO; VONTADE; AUTONOMIA; TEOLOGIA. 
 
ABSTRACT 
The present essay is a reflection on the independent will, from a theological perspective. It 
considers Theology, free-will and determinismas conditional factors towards independent 
will. It admits, on the post-modern society, that the order of things and spiritual values can be 
changed. It recognizes, on the other hand, that technological advances, which considers the 
will in accordance to free-will, opposes to determinism, indeterminism and to self-
determinism. In this essay, it is pointed out that there is no incompatibility between Faith and 
Reason, claiming both to coexist, since holy knowledge can promote the exposition of false 
doctrines, and Faith itself, without groundings on a rational knowledge, is not able to explain 
all the facts of secular life. What does exist is a correlation between Faith and Reason, without 
any dichotomy. In that way, Faith can be understood as a comprehension of spiritual world 
through the constant usage of Reason.  
KEYWORDS: FAITH; REASON; WILL; AUTONOMY; THEOLOGY. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

  

Uma frase atribuída a Santo Agostinho sustenta que "os homens são seus atos de vontade"[1]. 
Trata-se de um axioma, manifestando a transcendência da vontade autônoma do ser humano, 
que se revela por aquilo realizado nas suas múltiplas e variadas relações, pelo espaço que 
ocupa e pelo seu comportamento na sociedade humana ou no kósmos, o mundo da 
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humanidade. E muito do seu comportamento ou da sua vontade se conecta com os valores do 
espírito, ou seja, depende, em alto grau, de como se relaciona com o divino, porque o homem 
pode ser considerado um animal religioso. 

A Teologia se ocupa, primariamente, do estudo sobre as divindades nas suas várias formas e 
manifestações e sobre a relação espiritual entre homens-mulheres, deuses-deusas e avatares - 
manifestações ou encarnações de deidades, que assumem ou representam múltiplos papéis no 
"mundo da vida". A espiritualidade, "o estado de relacionamento profundo com deus" ou a 
devoção para com o que é sagrado sob a premissa de que "toda a humanidade tem os atributos 
potenciais para ser espiritual," também é objeto de estudo da Teologia (ENCICLOPÉDIA). E, 
sendo assim, visto que as necessidades espirituais resultam de o homem "ter sido feito à 
imagem e semelhança de Deus", elas não podem ser preenchidas por meio de meditação 
transcendental, autoconsciência, sabedoria humana, realizações pessoais ou devoção a 
qualquer objeto ou ícone, a "deuses de prata e de ouro que nada valem"[2] ou ídolos,  ou a 
qualquer outra coisa, considerados em si mesmos 

Nesse sentido, a Bibliotheca Divina[3] reconhece que a espiritualidade ou as necessidades 
espirituais são preenchidas pelo Criador. Em contraponto a esse fundamento básico, a 
realidade é que "o mal da nossa época, como, aliás, de todas as idades, é espiritual. A causa da 
doença da humanidade é o apego à luxúria e ganância"[4], que produz uma guerra entre "os 
desejos ardentes de prazer sensual, que travam um combate" na carne, isto é, entre a "carne" e 
o "espírito", ou entre o "corpo inteiro" e a "força" ou disposição física e inclinação mental, 
manifestando-se na roda da vida natural e "o equilíbrio de espírito que hauríamos outrora na 
fé ardente, já lá se foi". 

Outro aspecto importante da espiritualidade, mencionado por Saulo de Tarso, é a capacidade e 
a necessidade do uso do raciocínio[5] para a prestação de um "culto racional, espiritual" à 
Divindade, amando-o de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. Essa veneração ou 
homenagem à divindade se funda na mente, na capacidade intelectual ou na "percepção 
mental", mesmo porque "só existe uma única religião, embora dela haja uma centena de 
versões"[6]. Ampliando a relação entre o raciocínio ou capacidade intelectual e a fé, diversas 
palavras gregas, que manifestam atributos, tais como a faculdade de raciocínio, a capacidade 
intelectual, a percepção mental, a inteligência, a razão, o pensamento, a intenção, a 
recordação, o estado ou conceito mental, a opinião e a inclinação e atitude ou poder mentais, 
são traduzidas por "mente". 

Esse ambiente teológico exige o uso da capacidade perceptiva para, nesse mar de "impurezas 
e máculas", "separar-se joio do trigo", depuração que, evidentemente, não se faz com o uso da 
emoção nem da credulidade. 

A devoção, que significa "servir, adorar" ou "prestar serviço sagrado de todo o coração 
(desejos, sentimentos e emoções do mais profundo íntimo da pessoa), de toda a alma (vida e 
todo o ser) e de toda a mente (as faculdades intelectuais), representa um ministério[7] 
mediante o uso vigoroso da mente para absorver conhecimento, para entender, ou 
compreender o fundamento da espiritualidade ou da vida espiritual. Significa também "manter 
a mente fixa nas coisas de cima", "avigorar a mente para atividade" e "manter inteiramente os 
sentidos". Essa devoção se vincula a manter "acordadas as claras faculdades de pensar ou a 
mente sincera, a inclinação e disposição mental do devoto e a escrevê-las no coração 
figurativo".[8] 

Há, assim, a conclusão cartesiana, sob a lógica racional - uma evidente relação entre a fé, a 
devoção piedosa, a mente e o raciocínio, não havendo entre fé e razão nenhum liame 
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dicotômico, pois são equivalentes na medida em que a fé é a compreensão do mundo 
espiritual pelo uso mental da capacidade de raciocínio. 

  

  

2 A TEOLOGIA, O LIVRE-ARBÍTRIO E O DETERMINISMO COMO 
CONDICIONANTES DA VONTADE AUTÔNOMA 

  

  

A Razão e a Fé não são excludentes. A mente e o coração atuam em consonância. A reflexão 
com sabedoria sobre assuntos da Fé exige que o raciocínio funcione. 

"Raciocínio", traduzida do termo hebraico "mezim·máh", designa a faculdade ou a habilidade 
de refletir num assunto com sabedoria e ponderação, com base em conhecimento cabal, ou 
nas idéias objetivas de Javé - em hebraico, "Yeho·wáh" - ou de seu "coração", o que Ele é na 
essência, no íntimo. Do ponto de vista do "serviço sagrado", raciocinar significa refletir sobre 
a existência e a essência de Deus com sabedoria e ponderação.[9] 

Neste entorno conceitual é descabida a discussão sobre a distinção entre fé e razão como se a 
fé fosse desprovida de um valor intrínseco sem assento no raciocínio lógico, razoável e 
coerente. Fé, traduzida do vocábulo grego "pí·stis", primariamente, propaga a idéia de 
confiança, fidúcia, firme persuasão e, dependendo do contexto semântico, pode também ser 
entendida como significando "fidelidade". Nas Escrituras Hebraicas, a palavra "'a·mán" e 
outras transmitem o sentido de fidedignidade, fidelidade, firmeza, "constância, estar 
firmemente estabelecido, duradouro e o substantivo "'eméth" usualmente denota "verdade", 
mas também "fidelidade" ou "fidedignidade". O conhecido termo "Amém", do hebraico 
"'a·mén" também se deriva de "'a·mán".[10] 

Na Bibliotheca Divina, encontra-se a premissa ou a linha mestra de que "a fé é a certeza de 
que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver".[11] Ou, 
em outros termos, "a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas 
que não se vêem"[12] mas que são aguardadas com a certeza que se realizarão. Sim, "a fé é a 
expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não 
observadas." 

"Expectativa certa" traduz a palavra grega "hy·pó·sta·sis", termo comum em antigos 
documentos comerciais de papiro e que transmite a idéia de algo subjacente a condições 
visíveis e que garante uma posse futura, semelhante a um "certificado de garantia". Ou, dito 
de outro modo, "a fé é o título de propriedade de coisas esperadas [ou aguardadas com viva 
expectativa]." 

A palavra grega "é·leg·khos", vertida por "demonstração evidente", comunica o sentido ou o 
significado de produzir evidência que demonstram algo contrário ao que aparentemente 
parece ser. A evidência torna irrefutável o que antes não era discernível e refuta aquilo que 
apenas aparentava ser assim. "A demonstração evidente", ou a evidência para se ter 
convicção, é tão positiva ou poderosa, que se diz que ela é a fé, de modo que não pode ser 
refutada. [13] 
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A fé, portanto, é o fundamento da esperança e a evidência que provêm a base para a 
convicção a respeito de realidades não vistas, mas que são "observáveis". De tal modo que a 
fé, ou a "demonstração evidente de realidades não observadas", é a convicção na 
materialização daquilo que não se vê pelos olhos literais, mas pelos olhos do coração ou do 
entendimento e tem como alicerce todo o conjunto de verdades transmitidas pelos "bí·blos", 
livrinhos.  A fé cristã funda-se no inteiro registro bíblico, que inclui as Escrituras Hebraicas, 
ou o Velho Testamento, que o maior homem que já viveu e os escritores das Escrituras Gregas 
Cristãs citaram profusamente em apoio das suas declarações e ensinos. 

A fé arraiga-se em evidência concreta e é perceptível pelo exame do "design" de obras 
criativas que atestam a existência de um Projetista Inteligente e pelo registro da história 
futura, ou daquilo que ainda irá ocorrer e a sua materialização ou realização, em consonância 
com o que ocorreu no passado em cumprimento da palavra registrada. E é um "warrant" ou 
certificado de garantia ou uma base válida para se crer que Ele, com certeza, fará o que 
promete, i.e., "a fé e o conhecimento se fundamentam na esperança de vida eterna, a qual, o 
Deus que não mente[14], prometeu antes da criação do mundo"[15], ou antes do nascimento 
dos filhos do primeiro casal humano. 

A fidedignidade do registro bíblico do ponto de vista histórico, científico e antropológico e o 
cumprimento exato das suas profecias - ou registro histórico com antecedência - incutem 
confiança na realização de todas as Suas promessas. 

Diante de tudo isso, o que é muito pouco em relação ao conjunto inteiro da sabedoria expressa 
na Bibliotheca, "a fé segue à coisa ouvida" ou, de outro modo, não se confunde com 
credulidade e não se fundamenta na emoção ingênua como se quer fazer parecer.  A pessoa 
que talvez zombe da fé de outros e os trata com desdém, com desprezo ou indiferença, 
normalmente tem fé ou acredita nos homens e suas promessas ou em Mamom, na "rainha dos 
céus" - ou no desígnio das estrelas e em duendes e avatares. Ou acredita em "nada". 

Os cientistas, por exemplo, muitos descrentes e ateus, têm fé nos princípios da ciência e, a 
partir do conhecimento acumulado durante ano de pesquisas, buscam novos conhecimentos, 
confiante nas leis da física, na fisiologia humana, na estrutura da natureza, etc. Assim como o 
lavrador prepara o solo e lança sementes, esperando, como em anos anteriores, que a semente 
brote e que as plantas cresçam ao receberem a necessária umidade e luz solar.  De modo que a 
fé na estabilidade das leis naturais que governam o kó-smos constitui a base para os planos e 
as atividades humanas. Um sábio escritor aludiu a esta estabilidade: "Também o sol raiou e o 
sol se pôs, e vem ofegante ao seu lugar onde vai raiar. O vento vai para o sul e faz o giro para 
o norte. Gira e gira continuamente em volta, e o vento retorna logo aos seus giros. Todas as 
torrentes hibernais correm para o mar, contudo, o próprio mar não está cheio. Ao lugar de 
onde correm as torrentes hibernais, para lá elas voltam a fim de sair correndo." [16] 

O povo grego considerava uma mente equipada ou capaz aquela que possuía a qualidade da 
sabedoria, "sophia", ou "o conhecimento das coisas tanto humanas quanto divinas e das suas 
causas",[17] ou "o mais perfeito dos modos do conhecimento não somente das conclusões, 
mas dos princípios elementares, [...], o conhecimento consumado dos assuntos mais 
exaltados".[18] Outro atributo da mente relaciona-se ao vocábulo grego "phronesis" 
[phrónimos], traduzido por prudência/prudente e sensato/sensatez. 

"A diferença básica entre "sophia" e "phronesis" é que [aquela] é teórica, e [esta] é prática. 
"Sophia" tem a ver com a mente e o pensamento do homem e "phronesis" tem a ver com a sua 
vida, conduta e ação". Aristóteles a definiu como "a verdade [...] no que diz respeito à ação 
em relação às coisas que são boas para os seres humanos". "Sunesis", termo grego, significa 
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"a faculdade de tirar conclusões", de raciocinar. Demóstenes disse que "sunesis" era "aquilo 
que é usado para distinguir entre coisas belas e baixas",[19] ou seja, o uso do raciocínio ou 
das "faculdades perceptivas permite distinguir tanto o certo como o errado".[20] 

Dessume-se então que embora o ser humano seja provido pela lei natural, desde sua 
concepção,[21] de uma consciência reflexiva, esta demanda conhecimento, sabedoria e 
discernimento que são produtos da capacidade de raciocínio, do interesse ou da vontade 
pessoal. E a aplicação prática da lei da consciência exige o preenchimento das necessidades 
espirituais que lhes são imanentes.  Sabedoria, prudência e raciocínio interagem para que a 
consciência tire suas conclusões e decida entre o "certo e o errado", [mas] "é a prudência que 
reúne no homem os dois pólos: desejo [vontade] e razão em uma comunhão do ser bipolar, o 
qual vive consigo".[22] 

A faculdade de raciocínio ao qual se refere a Bibliotheca é composta de um arsenal poderoso, 
armas da justiça à direita e à esquerda, ou "para ofensiva e para defesa", aptas para "demolir 
coisas fortemente entrincheiradas, raciocínios, vãs filosofias e arrogâncias que afastam as 
pessoas do conhecimento"[23], cujo motor é espada do espírito que "é viva e exerce poder", 
literalmente, é  "enérgica", tradução do vocábulo grego "e·ner·gés", é mais afiada do que 
qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma [a pessoa como ser vivente] e 
do espírito [a força ou energia da vida] que mantém a "alma viva", e das juntas e da sua 
medula, e é capaz de discernir - literalmente "julgar", da palavra grega "kri·ti·kós" - os 
pensamentos e as intenções [as "inclinações mentais"] do coração"[24], i.e., "a totalidade do 
homem interior, em contraste com a carne, que é o homem exterior e tangível". 

O conhecimento sagrado[25] promove a exposição de doutrinas falsas, práticas prejudiciais e 
filosofias que refletem a sabedoria do homem que se opõe altivamente a Deus.  Portanto, não 
importa quanta sabedoria mundana ou erudição científica ou filosófica alguém venha a ter, 
não é suficiente para afastar o fardo das superstições e filosofias humanas, retirar o "véu da 
ignorância" que embaçam a visão de homens e mulheres na roda da vida natural e lhe prover a 
perspectiva perdida. 

Uma fé sem fundamento no conhecimento, no raciocínio, na reflexão e apoiada na emoção 
e/ou credulidade cegas, não é capaz de alinhavar as diversas partes necessárias da armadura - 
que protege a mente e coração - para combater "os governos, as autoridades, os governantes 
mundiais desta escuridão, as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais".  

Nesse amplo espectro semântico, axiológico e epistemológico, deriva-se que não há 
incompatibilidade entre a fé e a razão e aquela não precisa ser justificada pela filosofia 
helênica, pois a verdade espiritual basta-se a si mesma: "Conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará." [26] A Bibliotheca Sagrada é suficiente para se conhecer a mente, o coração e 
alma de Deus. 

  

  

3 A TEOLOGIA, A FACULDADE DE RACIOCÍNIO E A VONTADE AUTÔNOMA 
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Tecidos os fios da urdidura epistemológica na qual se funda a pedra angular para o "uso do 
raciocínio" na compreensão da espiritualidade inerente ao ser humano e da divindade, a 
vontade autônoma, sob o ponto de vista teológico, na perspectiva do uso das faculdades 
mentais e do entendimento, chama-se a atenção para um comentário feito há mais de dois 
séculos: 

  

Os direitos absolutos do homem, considerado como um agente livre, dotado de discernimento 
para distinguir o bem do mal [o certo do errado], e com poder para escolher entre as medidas 
ou decisões aquela que lhe parece ser a mais desejável, é uma área denominada de liberdade 
natural da humanidade. Esta liberdade natural consiste propriamente em um poder de agir 
como lhe aprouver, sem qualquer restrição ou controle, exceto pela a lei da natureza; [é] um 
direito inerente em nós pelo nascimento, e um dos dons de Deus para o homem desde a sua 
criação, quando foram dotados com a faculdade de livre-arbítrio.[27] 

  

Na doutrina teológica "cristã", o livre-arbítrio encontra abrigo na criação do primeiro casal 
humano,[28] o que reconheceu o jurista inglês, pois a força da vida ou energia - o espírito - é 
transmitida na concepção quando o atributo da dignidade do ser humano é insculpido na 
mente e no coração de homens e mulheres. E a autodeterminação, ou livre-arbítrio, é um dos 
aspectos da dignidade que os reveste. Dotado da capacidade de escolha, de optar por um ou 
outro caminho seguido de modo independente ou dependente, homens e mulheres podem 
optar por submeter-se à soberania do "Criador dos céus e da terra", que, mesmo tendo 
liberdade absoluta, limita-se pelos mesmos valores e princípios morais que estabelece para as 
suas criaturas humanas e celestiais. De modo que, nesse âmbito de índole espiritual, o homem 
pode ou não abrir mão de parcela de sua vontade e submeter-se à vontade "divina", que 
prevalecerá sobre a sua.[29] Mas essa é uma decisão que se encontra na esfera individual de 
cada homem, mulher e anjos ou espíritos - tradução dos termos hebraico "mal · 'ákh" e grego 
"ág·ge·los".  

A Majestade soberana autolimitada por valores morais - "por coisas más Deus não pode ser 
provado nem prova ele a alguém" -, pressupõe que suas criaturas, feitas "à sua imagem e 
semelhança", também o sejam. Uma dificuldade para que haja uma compreensão racional da 
premissa "Deus é limitado por valores morais que não pode violar", encontra-se na 

  

nossa cultura pós-moderna [que] apresenta uma série de idéias sobre a verdade. Ela ensina 
que a verdade e a moralidade são relativas, que não existe essa coisa de verdade absoluta. 
Para a elite intelectual que domina nossas universidades [união na diversidade] e os principais 
meios de comunicação, essas idéias são consideradas sábias e progressistas, embora todos 
compreendam que exista uma verdade absoluta e, mais importante, que todos conduzimos 
nossa vida baseados nesse reconhecimento.[30] 

  

Todas as criaturas[31] precisam atuar e agir dentro dos limites da liberdade que lhes foi 
concedida, e sujeitar-se às leis universais sem as quais não podem viver nem conviver. Como, 
por exemplo, a gravidade e as que governam as reações químicas, a influência do sol, e o 
crescimento; as leis morais; e tudo que influencia e limita, naturalmente, a liberdade das 
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pessoas em sociedade.  De modo que todas possuem uma liberdade relativa, inclusive a 
criação inanimada, como o sol, a lua, as estrelas e os planetas, o cosmos enfim. O sol não está 
impedido de produzir e fornecer energia, assim como os planetas podem movimentar-se livres 
nas suas órbitas ou nos caminhos traçados para a sua liberdade. A diferença é que as criaturas 
inanimadas não têm liberdade de escolha. 

Uma diferença substancial existe entre a liberdade exercida sob limites e a servidão 
escravocrata. A liberdade nos limites concedidos produz a felicidade de uma vida harmoniosa 
e simbiótica entre homens e meio-ambiente. Ao contrário, se submeter a criaturas ou seres 
humanos aos instintos humanos mais baixos ou a ideologias duvidosas, resulta em 
deficiências psicossomáticas e doenças mentais e, por consequência, na infelicidade e na 
frustração ("Oh, não! Eu é que de vazios sou apenas feito. [...] como os homens ocos.")[32] A 
vontade autônoma de homens e mulheres opta, nesse caso, por ser "escrava do ventre, de 
homens, [do falsamente chamado conhecimento], da credulidade científica ou da ignorância" 
também porque 

  

a verdade é vítima de nossa cultura popular. Quando a verdade desaparece, a autoridade do 
evangelho diminui, porque o evangelho diz tudo sobre a Verdade. Podemos ver a evidência 
disso em todos os lugares hoje. As noções atuais de "tolerância" e "pluralismo" são um 
resultado direto do ataque direto por parte da cultura à verdade.[33] 

  

Nesse contexto se situa a liberdade e a autodeterminação, isto é, a capacidade de decidir por si 
mesmo o que é moralmente correto e o que é moralmente errado. Dependendo de como se usa 
a autodeterminação direitos são usurpados e dificuldades produzidas, originários de um 
espírito independente e egocêntrico - "o mundo inteiro parece consumir-se num desordenado 
individualismo", que tem assolado a humanidade desde a sua origem. 

Isso porque a liberdade "livre" ou "a que liberta" é a que permite ao homem expressão plena, 
razoável, que edifica e que, numa situação de alteridade, contribui para a felicidade "solidária, 
justa e fraterna". A liberdade "livre" é aquela cuja natureza ou índole é coletiva, pois "assim 
como o ferro se aguça com o ferro, a face do homem se aguça com a face [de outro] homem". 
A liberdade "livre" é aquela que permite o exercício pleno da personalidade e a concretude da 
dignidade no ambiente social, em sintonia interativa, simbiótica e compartilhada. A liberdade 
"livre" é aquela que voluntariamente reconhece e aceita a Causa Primária ou Energia 
Dinâmica superior. 

O livre-arbítrio ou a autodeterminação envolve responsabilidades, subjetivas e objetivas, 
individuais e coletivas, recíprocas, simbióticas e solidárias, no contexto da alteridade, o 
respeito pelas gerações futuras e pelo "que criou todas as coisas". A questão nuclear do livre-
arbítrio e da obediência voluntária está interligada à concepção de soberania[34] e conduz ao 
entendimento de que se localiza na razão ou no raciocínio, na "lei da consciência", a causa ou 
a gênese da vontade ou volição que, produzida pelo anelo e pela escolha, manifesta-se por 
meio de ação intencional. 

Exonerar o ser humano da responsabilidade por seus atos tornaria impossível a vida em 
comum - o direito nasce justamente para regular a atividade humana no contexto da ordem 
social - o que contradiz até mesmo o comportamento instintivo dos animais "irracionais" já 
que agem sempre movidos por um motivo, ainda que instintivo, impulsivo, pré-estabelecido 
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ou inato. Mesmo assim não agem a esmo ou de modo incontrolável, exceto no caso de 
transtornos provocados por insanidades mentais. Os animais "irracionais", por certo, não têm 
dificuldades com o atributo do autodomínio que significa dominar, restringir ou controlar a si 
mesmo, suas ações, sua linguagem ou seus pensamentos. Também não há de se falar em 
responsabilidade moral e/ou jurídica no que concerne aos "imbecis, loucos, as criancinhas, os 
sonâmbulos, os coagidos e enganados, [mas sim daqueles] que agem sabendo o que estão 
fazendo e sem coação [de nenhuma espécie]".[35] 

Por outro ângulo de observação, utilizando uma linha de raciocínio semelhante ao de que "a 
vida é governada pelo destino", negando a essência da escolha livre de influências, o 
calvinismo apregoa que 

  

assim como Deus sustenta de modo soberano toda a Sua criação, Ele também, na sua 
providência, a governa e guia para a realização dos Seus propósitos finais, a fim de que todas 
as coisas sejam             somente para a glória de Deus (soli Deo gloria). Esta soberania de 
Deus alcança até mesmo as ações livres do homem, de modo que a história possa alcançar o 
fim que Deus tem determinado desde toda a eternidade. Aqui, também há um mistério que o 
calvinista está disposto a aceitar, visto que aceita o mistério supremo da existência e da 
atuação de Deus.[36] 

  

A Igreja da Escócia, "submetendo-se à vontade de Calvino", igualmente recusa a existência 
do livre-arbítrio ou da liberdade natural inerente ao ser humano, sustentando "que somente 
[...] certa parte eleita da família humana [receberá o favor divino]. Destaca que a justiça de 
Deus é maior do que o Seu amor",[37] esquecendo-se por completo que "a misericórdia exulta 
triunfantemente sobre o julgamento".[38] 

Nesse contexto, se a família humana encontra-se predestinada a um telos[39] inexorável, 
independente do que faça ou possa vir a fazer, qual seria a natureza do livre-arbítrio? Se o 
homem, feito à "imagem e semelhança de Deus" [40], dotado dos atributos principais de 
amor, sabedoria, justiça e poder, ainda que relativos, não puder determinar os seus caminhos, 
opções e escolhas, como se justificariam a liberdade natural do homem e a lei da consciência? 
E como se justificaria o propósito divino relacionado ao fato "de que [Iahweh] tem 
determinado um dia em que há de julgar o mundo, conforme a justiça, por aquele varão [Jesus 
Cristo, Seu Filho] que destinou para juiz"? [41] 

A ortodoxia calvinista ergue uma barreira doutrinária intransponível, que contra frontalmente 
a ortodoxia do homem livre, ainda mais quando afirma que Deus escolheu para Si mesmo um 
grande número de Suas criaturas decaídas, enviando-lhes seu espírito santo [ou força ativa ou 
energia dinâmica] para iluminá-los e capacitá-los como dignos do Seu perdão.[42] Se já 
foram escolhidos através dessa "chamada eficaz", como poderiam, consciente e por livre 
vontade, optar por prestar serviço sagrado ["devoção piedosa", literalmente "reverenciando 
bem"] a Deus? Um Deus parcial que determina com antecedência os que farão a sua vontade 
merece respeito? Será capaz de um "julgamento" justo? 

Essa doutrina lança por terra o atributo humano que o capacita para, livremente, escolher o 
modo de vida que lhe apraz, uma vez que já estaria previamente destinado à "danação ou a 
salvação eterna" e a optar por esse ou aquele modo de vida, "prestando ou não serviço sagrado 
a Deus". 
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Não importa o que façam, o caminho de homens e mulheres "está escrito nas estrelas" desde o 
nascimento. Quer dizer, homens e mulheres são tão-somente marionetes ou fantoches nas 
mãos de Jeová, o que contradiz todo e qualquer raciocínio lógico.[43] 

Nesse entorno específico, o valor da dignidade humana não subsiste, não encontra sustentação 
o que, por certo, invalida qualquer argumento contrário à autodeterminação. Mantido esse 
raciocínio, não existe ser humano "dono" de sua  vontade. Até mesmo o ordenamento jurídico 
não teria razão de ser, porque homens e mulheres farão sempre aquilo para o qual foram 
destinados. Certamente, essa inferência contradiz a "liberdade natural" imanente à criação 
humana e que condiz com a dignidade que lhe é atribuída e recebe na concepção. 

  

  

4 O LIVRE-ARBÍTRIO E A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA: O DETERMINISMO, 
O INDETERMINISMO E O AUTODETERMINISMO EM CONTRAPOSIÇÃO À 
PRESCIÊNCIA E A PREDESTINAÇÃO DIVINOS 

            

            

O avanço na análise teológica, concernente à vontade em consonância com o livre-arbítrio, 
enfrentará ainda "três posições relativas às escolhas do homem: o determinismo, o 
indeterminismo e o autodeterminismo".[44] 

O determinismo ou "a crença de que as ações do homem são o resultado de causas 
antecedentes tem sido formulada de modos naturalista e teísta".[45] O comportamento 
humano seria explicado em termos de causas naturais, para os deterministas naturalistas, 
como Thomas Hobbes e B. F. Skinner,[46] ou seria controlado por Deus, de acordo com 
Lutero e Jonathan Edwards,[47] não tendo homens e mulheres poder para influir nas suas 
ações nem nos seus resultados,[48] o que faz afluir a questão da irresponsabilidade moral do 
ser humano sujeito, tão-somente, à presciência de Deus. O que não guarda nenhuma relação 
com um julgamento ou juízo divino ou com a justiça divina e tampouco com a justiça dos 
homens, pois a vontade autônoma seria controlada desde antes do nascimento, ou até mesmo 
antes da concepção. Em outros termos, inexistiria liberdade de ação para homens e mulheres 
"desde sempre". 

Juízo ou justiça são concebidos como a manutenção ou administração do que é direito de 
maneira justa e imparcial, e segundo normas.[49] Nesse ambiente axiológico e semântico, 
juízo e justiça não se coadunam com a presciência de "Deus", pelo que não guardam sintonia 
com a noção de determinismo ou de que o destino de cada criatura humana é ou está 
previamente determinado. 

O determinismo naturalista - ou materialista - "acredita que todo comportamento humano é 
completamente controlado por fatores genéticos [hereditários] e ambientais" [50], 
condicionado por elementos além de seu controle. Para Skinner, 
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incapazes de compreender a maneira ou a razão [do proceder] de uma dada pessoa, atribuímos 
o seu comportamento a outra pessoa que não podemos ver e cujo comportamento não 
podemos explicar [Deus], mas sobre a qual não somos levados a fazer perguntas. Adoptamos 
provavelmente esta estratégia não tanto por falta de interesse ou capacidade, mas devido à 
perene convicção de que não existem antecedentes relevantes para grande parte do 
comportamento humano.[51] 

  

Nessa premissa funda-se também o pensamento evolucionista, para quem a espécie humana 
não tem controle sobre o seu destino, pois resulta de uma reengenharia ou processo evolutivo 
aleatório, cego, do qual se deflui que a vontade do homem como indivíduo não existe,[52] o 
que - perdoem os evolucionistas, para se aceitar, exige não fé, mas credulidade cega. A crença 
de que forças imprevisíveis da natureza controlam o destino da família humana é proclamada 
desde há muito. Na Grécia antiga, uma ideia arraigada era a de que o "fado, ou fatalidade, o 
destino implacável comanda a vida não só do homem, mas também dos próprios deuses. O 
que é essa força que está acima dos deuses? Esta pergunta é uma das raízes do pensamento 
ocidental". [53] 

Do lado oposto, um rabino ortodoxo estadunidense reconheceu: "O homem não é um animal, 
e por isso sempre controla seu próprio destino",[54] e assim pensam os convictos de que o ser 
humano foi criado pelo Designer genial com a capacidade de controlar seu próprio futuro e 
sua vida natural. Ele reprovou o mundo grego antigo que para ele era dominado pela idéia de 
que, sendo o homem incapaz de superar sua sina determinada, todas as esperanças eram 
vazias, fúteis e sem sustentação. Os filósofos gregos estavam certos de que forças 
sobrenaturais, deuses e deusas, segundo o próprio capricho, controlavam o destino dos 
homens, determinando quando morreriam e o que suportariam durante a vida em dor, aflição, 
angústia e frustrações. 

Um filósofo e matemático, raciocinando de modo similar a Boteach e contrariando a idéia de 
que o homem não tem controle sobre sua vida, escreveu que parte significativa da 
humanidade ao longo da História, em especial as mulheres, não exerce controle sobre a sua 
própria vida em função da opressão, exploração, manipulação e dominação humanas,[55] pois 
"tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua". 

O pensamento determinista nasce do pressuposto de que "cada evento é causado por eventos 
antecedentes, que, por sua vez, foram causados por eventos ainda anteriores, "ad 
infinitum"".[56] Estando o homem na corrente desses fatos, "suas ações são determinadas 
também por causas antecedentes [como o meio ambiente e a sua composição genética]"[57] 
não podendo romper com esse ciclo interminável, "a ponto de ninguém poder dizer com 
[certeza] que uma determinada ação humana poderia ter sido realizada de maneira diferente 
da que foi".[58] 

Conclui-se assim que o ser humano encontra-se num "labirinto comportamental" do qual não 
pode escapar manietado pela força do destino. Sua vontade não tem nenhuma influência sobre 
a sua vida e não há o que possa fazer para mudar seu "karma". [59] A menos que se leve em 
conta o comentário kantiano de que 

  

ainda quando, por certas circunstâncias do destino, ou pela mesquinhice de uma natureza 
madrasta, faltasse totalmente à [...] boa vontade o poder de fazer [valer] suas intenções, 
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mesmo que nada pudesse alcançar, não obstante seus maiores esforços, e só restasse a boa 
vontade - é claro que não se trata aqui de um mero desejo, mas sim do emprego de todos os 
meios à disposição de nossas forças -, seria esta reluzente como uma jóia, como algo que em 
si já tem pleno valor. A utilidade ou esterilidade nada podem acrescentar ou subtrair a esse 
valor.[60] 

  

O pensamento kantiano pode, em sendo assim, fornecer um rasgo de esperança ao ser humano 
como "senhor de seu destino", desde que possa "fazer valer suas intenções". A boa vontade, 
em si mesma, não é suficiente ao desenvolvimento dos atributos da personalidade humana 
segundo o vetor da dignidade. É preciso bem mais do que isso, porque a vida de homens e 
mulheres é formatada por fatores sociais, psíquicos, educacionais, religiosos, culturais, 
hereditários, pela consciência imanente e pela liberdade de escolha. 

Os deterministas deístas, de seu lado, "acreditam que Deus é a causa externa de todo 
comportamento humano".[61] Jonathan Edwards, um dos mais famosos defensores de que 
todos os acontecimentos e o comportamento do homem são causados ou determinados por 
Deus e adepto da predestinação, proclamava que "o conceito de livre-arbítrio ou do 
autodeterminismo contradiz a soberania de Deus",[62] o que O transforma, ao contrário do 
que apregoava, num tirano despótico. Isso contraria até mesmo o que disse "Cássio", 
respondendo a "Bruto", na Cena II de Júlio César: "Há momentos em que os homens são 
donos de seus fados [destinos]. Não é dos astros, caro Bruto, a culpa, mas de nós mesmos, se 
nos rebaixamos ao papel de instrumentos."[63] 

Que o destino da pessoa é controlado por um poder sobre humano, pelo "kismet", palavra 
islâmica para destino, é crença comum, assim como a crença de que Deus predeterminou as 
consequências de todas as ações humanas e a sua condenação ou redenção. "Verme, que te 
crês livre! - atalhou com voz solemne o fakih [sábio que recita o Corão]. - Verme, cujos 
passos, cuja vontade mesma, são mais do que frágeis instrumentos nas mãos do destino." [64] 
Assim, não há muito que o homem possa fazer, pois seu destino já estaria traçado, não 
havendo como mudá-lo, o que sepulta ou joga uma pá de cal na vontade humana autônoma. 
Faz ou tem algum sentido lógico ou racional uma concepção dessa natureza? 

O determinismo, caso coerente com a justiça divina, certamente justificaria o silêncio de Pio 
XII diante das atrocidades nazistas durante a Segunda Guerra. Os críticos afirmam que um 
protesto papal aos nazistas poderia ter preservado milhões de vidas. Esse silêncio da Igreja 
sobre as atrocidades nazistas, um silêncio obsequioso que manifestava a aquiescência de 
Roma e encontrou ressonância entre os eclesiásticos protestantes, [65] conduziu judeus, 
ciganos, homossexuais e as "vítimas esquecidas do nazismo", os triângulos roxos,[66] cristãos 
"Testemunhas de Jeová"[67] à morte. Aqueles por um ódio preconceituoso de natureza 
demoníaca e estes porque se recusaram apoiar a ideologia nazista em reconhecimento ao que 
possui "Autoridade Suprema", qualificado que é pela soberania. 

Repousar-se a questão na "dignidade da pessoa humana [ou] na concepção que faz da pessoa 
fundamento e fim da sociedade e do Estado" [68] impõe a homens e mulheres "defender o que 
é certo [e] isso poderá impedir-nos de causar um futuro desastre e levar-nos a agir de uma 
forma que mereça o mais elevado respeito de todos os humanos".[69] 

Do ponto de vista teológico do indeterminismo, argumenta-se "que o comportamento humano 
é totalmente sem causa. Não há [antecedentes] nem causas simultâneas das ações do homem. 
Logo, todos os atos dos homens são sem causa; assim, qualquer ato humano poderia ser 
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diferente".[70] Apoiando "a indeterminação de todos os eventos [...] invoca-se o princípio da 
incerteza [...] acentuando-se que visto que os eventos subatômicos são inerentemente 
imprevisíveis, quanto mais os atos humanos complexos".[71] Ou seja, a vontade humana 
expressa na "roda da vida natural" não está condicionada a nenhum fenômeno em particular e 
se caracteriza por fatos ou situações aleatórios o que, por certo, não encontra ressonância no 
mundo da vida. Afinal, homens e mulheres são movidos por idéias, sentimentos, desejos, 
enfim, pelo "coração figurativo".[72] 

William James[73] e Charles Sanders Peirce[74] advogavam o indeterminismo e o 
pragmatismo e desprezavam o fato de que o princípio de Heisenberg,[75] base de seus 
argumentos, não cuida da causalidade, mas da prognosticação e que ele afirmava não que o 
movimento das partículas subatômicas era sem causa ou origem, mas imprevisível, e que o 
desconhecimento da causa não prova sua inexistência. Esbarraram ainda no fato de que "o 
indeterminismo despoja o homem de qualquer comportamento responsável" tornando as ações 
humanas desprovidas de racionalidade e moralidade, e por fim, nega a existência de Deus e 
qualquer relação causal entre Ele e o universo visível e invisível.[76] 

O autodeterminismo apregoa que a origem genética e o meio-ambiente influenciam o 
comportamento humano, mas os "atos de uma pessoa são causados por ela mesma".[77] De 
modo que o ser humano é responsável pelos seus atos tanto no aspecto racional como no 
aspecto moral. Tomás de Aquino[78] e C. S. Lewis[79] são seus mais proeminentes 
defensores, reconhecendo assim que "o homem foi criado à imagem de Deus, o que inclui a 
posse do livre-arbítrio".[80] 

O fato é que o autodeterminismo é incompatível com a predestinação, mas não com a 
presciência de Deus. Assim, será que o destino do ser humano está predeterminado desde o 
seu nascimento - ou até mesmo antes, até a sua morte, e nada do que possa fazer ou nada do 
que decidir influenciará seu futuro? E Ele sabe disso com antecedência? São questões cruciais 
que atingem e afetam a sabedoria, o amor, a justiça e o poder divinos, seus atributos ou 
qualidades precípuas e até a ordem social ou sistema de coisas. E afetam, em consequência, a 
vontade autônoma de homens e mulheres e o seu fado. 

Tendo sido criado à imagem[81] e semelhança de Deus, por certo não no aspecto físico ou 
morfológico, mas espiritual, é capaz o ser humano de exteriorizar qualidades como amor, 
justiça, sabedoria e poder mediante o uso apropriado do dom do livre-arbítrio ou liberdade de 
escolha. Tornou assim o homem diferente de todas as outras criações terrestres, sem o que 
seria incapaz de dominar a natureza e escolher seguir ou não a Sua orientação moral como 
pressuposto de sua dignidade, honra ou glória imanentes. Moisés[82], líder nacional hebreu 
que livrou seu povo da escravidão egípcia, apresentou a questão do seguinte modo: "Eu 
chamo hoje por testemunhas o céu, e a terra, de como vos propus a vida, e a morte, a bênção e 
a maldição. Escolhe, pois a vida, para que vivas tu, e a tua posteridade." [83] 

Assim, concluindo o raciocínio teológico, "se o homem não é livre, mas todos os seus atos são 
determinados por Deus", Ele é responsável pelo mal, conclusão que não se coaduna com a 
Bibliotheca revelada. De modo que o autodeterminismo decorrente do livre-arbítrio é mais 
compatível com a soberania de Yahweh e da responsabilidade moral do homem do que a 
predestinação.[84] 

Ser dotado de livre-arbítrio certamente não significa possuir liberdade absoluta. A liberdade 
de escolha impõe ao homem responsabilidades sem as quais o convívio social não seria 
possível. "Como podemos atribuir responsabilidade ética aos homens e puni-los por uma 
transgressão, quando aceitamos [...] suas ações e escolhas como predeterminadas?"[85] É uma 
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situação contraditória, uma ambiguidade inaceitável à vida comunitária. Movidos pelo 
instinto e pelas necessidades fisiológicas, os animais não são moralmente responsáveis pelo 
que fazem assim como também um computador não é responsável por fazer ou não fazer o 
que foi programado. Homens e mulheres "são donos de seu destino", um atributo de sua 
consciência mediante a qual podem escolher a exata medida de sua vida natural, um reflexo 
de sua dignidade. A liberdade de escolha e a capacidade de tomar decisões, segundo a 
vontade, tornam o ser humano moralmente responsável pelos seus atos no inteiro sistema de 
coisas. Mesmo porque "muito freqüentemente nossas desgraças são o fruto de nossas próprias 
resoluções".[86] E o direito se assenta exatamente na responsabilidade moral de homens e 
mulheres que, caso contrário, seriam incapazes de responsabilização por transgredir a ordem 
social.  

Mesmo no entorno teológico, a vontade nasce do livre-arbítrio ou da livre possibilidade de 
escolha do ser humano, tornando-o moralmente responsável por suas ações, limitado que é 
pelo amor, pela justiça e pelas leis morais estabelecidas para a humanidade e que, igualmente, 
o Soberano é cingido a cumprir, visto que aí está o substrato do juízo da humanidade, pois 
"cada um de nós dará conta a Deus de si mesmo".[87] 

Neste contexto, "conhecer de antemão", "presciência" e "predeterminação"[88] que, na 
essência, guardam o mesmo sentido ou significado, estão conectados ao livre-arbítrio, à 
vontade humanos e à Soberania divina. "Presciência" significa, neste caso, no que concerne 
ao homem, o conhecimento de um esboço geral dos fatos que irão acontecer no futuro 
próximo ou distante, em função desses ou daqueles comportamentos, da ocorrência de 
determinadas variáveis ou não num dado panorama ou situação que se apresenta. 
"Predeterminar", ou determinar com antecedência, que significa "demarcar" ou "limitar". E é 
nesse sentido que o médico Lucas revela que Deus "decretou [demarcou, do vocábulo grego 
"ho·rí·sas"] os tempos designados e os limites fixos da morada dos homens".[89] O mesmo 
verbo é empregado com respeito à determinação humana, "hó·ri·san", que, mediante uma 
decisão que se funda na vontade autônoma, se propõe a realizar algo no futuro.   

A presciência ou a predeterminação do Criador, no entanto, envolve sua habilidade de 
conhecer e/ou predeterminar acontecimentos futuros, o que se relaciona com a Sua 
responsabilidade moral de orientar, corrigir, disciplinar, alertar ou advertir aqueles que foram 
feitos à sua imagem e semelhança sobre Suas ações e ações humanas, que ocorrerão ou 
poderão ocorrer, no porvir próximo ou remoto e suas conseqüências.[90] Principalmente em 
função das conseqüências é que homens e mulheres são advertidos quanto a seus atos ou 
manifestações de vontade. 

  

  

5 O SISTEMA OU ORDEM DE COISAS E OS VALORES ESPIRITUAIS NA PÓS-
MODERNIDADE 

  

  

Desse posto de vigilância ou de observação, fincado na "roda da vida natural", há que se 
refletir que, embora o homem tenha construído um sistema dotado de leis e destinos próprios, 
maravilhas em tecnologias e ampliado sua expectativa de vida, "não [foi] capaz de [se] 
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assumir como ser digno de tão tremendo esforço. A vida de [cada pessoa] não integra a 
fraternidade [cristã], pois [contenta-se] com um caos espiritual e uma confusão, 
perigosamente, próximos de um estado de loucura".[91] 

Uma loucura que se expressa na ausência de perspectivas para o futuro, na busca pelo prazer 
imediato - viver o "aqui e agora", no aumento crescente da criminalidade, na degradação 
ambiental, no egoísmo humano e que revela uma "esquizofrenia [na qual] se perde todo o 
contato com a realidade interior, e o pensamento se desenvolve à margem dos afectos" [92] 
que são atributos psíquicos que valorizam a realidade exterior ao homem em consonância com 
a sua realidade interior: medos, conflitos e anseios. E a religião já não é mais encarada como 
um serviço sagrado prestado a "deus" por homens e mulheres que reconhecem - sem muita 
convicção - um poder invisível, superior, a quem devem a vida e ao qual são devidos também 
honra, reverência, obediência e adoração. 

Tem contribuído para essa perda de identidade espiritual o descrédito das instituições 
religiosas, [93] que já não conseguem "abrigar o rebanho num redil seguro, confiável". Um 
ministro religioso britânico asseverou que certamente o coração ou o centro nuclear da Igreja 
vive uma insegurança que corrói a sua existência. Observa-se uma orgia de vitupério e 
críticas, internas e externas, que exalam o cheiro da morte, sinalizando que os alicerces e 
colunas da Igreja estão desmoronando num processo progressivo de perda de fé.[94]  

A dinâmica do atual "sistema de coisas", frase que expressa o sentido do termo grego "ai·ón", 
e é "a totalidade do que se manifesta no decurso do tempo", e que representa, em sentido 
físico, "o tempo como condição sob a qual todas as coisas criadas, tudo que há no mundo, 
existem, e a 'medida da existência delas', e no sentido ético, o rumo e a corrente dos assuntos 
deste mundo", contaminados pela ideologia cósmica consumerista,[95] demonstra 
categoricamente que a cultura secular 

  

fracassou [por que está] circunscrita à coisa e à função. Normalmente, desde o começo, as 
pessoas ficam encantadas de se acharem vivendo numa cultura assim. É maravilhoso ter todas 
essas coisas [vindas] em nossa direção [muitas frutos da geração de necessidades pela 
poderosa máquina da propaganda que manipula mentes e corações sem termos de nos 
preocupar com a natureza ou seu propósito. E é maravilhoso ter essa incrível liberdade de 
fazer tanta coisa, sem nos preocuparmos com relacionamentos ou com significado. Mas 
depois de alguns anos experimentando isso, nosso encanto arrefece na medida em que nos 
descobrimos solitários em meio às coisas e entediados com nossa liberdade.[96] 

  

A "ideologia cósmica consumerista" contaminou toda a ordem de coisas e, em consequência, 
a vontade autônoma, mediante a qual homens e mulheres manifestam seus desejos através de 
atos que buscam, primariamente, "o que comer o que vestir e o que beber" numa escala 
desigual e deletéria ao ambiente natural, prestando serviço sagrado a "um dos mais poderosos 
deuses de toda a história humana, Mamom, o deus das riquezas e dos interesses 
mundanos".[97] Prova dessa devoção é a proliferação da teologia da prosperidade,[98] 
principalmente nos países periféricos,[99] entre os quais se destacam os da América Latina e 
os na África. Permanecem atuais as palavras do filósofo holandês Spinoza: 
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De fato, o que mais frequentemente ocorre na vida e que os homens, pelo que se pode deduzir 
de suas ações, estimam como bem supremo, se resume a estas três coisas: riquezas, honra e 
prazer sensual. Por estas três coisas o espírito [a inclinação mental predominante do homem] é 
de tal modo distraído, que mal pode pensar em qualquer outro bem.[100] 

  

Deflui-se então que a vida teológica ou espiritual do homem já não molda sua vontade 
autônoma na pós-modernidade, e, quando o faz, distorce a sua visão ou imagem de mundo. 
Assim como os gregos, imaginam "o mundo como uma confusa massa (caos) que foi 
organizado por um poder divino [mas] se transformou no mundo (cosmos) [des] ordenado que 
hoje [se conhece]",[101] direcionando seus interesses para valores de índole material, não os 
da solidariedade, da fraternidade e da justiça, enfim, do amor agape, que representa o amor 
baseado em princípios, "o amor que ama o que não quer amar e pessoas que não aprecia". 

  

  

6 CONCLUSÃO 

  

  

Para plena compreensão da presciência e da predeterminação, conforme relacionadas com O 
Designer, é necessário reconhecer certas premissas.  Uma é que a presciência e a 
predeterminação estruturam toda a profecia que Dele se origina. Outra diz respeito ao livre-
arbítrio ou "proairesis", palavra grega que significa "escolha livre e deliberada". Essa 
prerrogativa, usufruída pelas criaturas inteligentes criadas por Deus, compreende o privilégio 
e a responsabilidade de livre escolha de exercerem a vontade autônoma, tornando-as assim 
responsáveis por seus atos. Portanto não são meros autômatos ou robôs. O homem não teria 
sido realmente criado à "imagem de Deus" se não tivesse livre-arbítrio. Por uma dedução 
lógica, deflui-se que não há nenhum conflito entre a presciência (bem como a 
predeterminação) Divina e o livre-arbítrio de suas criaturas inteligentes. Mesmo porque, como 
comentado en passant, a presciência e a predeterminação são afetadas também pelos padrões 
e qualidades morais de Deus, incluindo a justiça, a honestidade, a imparcialidade, o amor, 
vetores que orientam e informam sua capacidade de conhecer previamente e de predeterminar 
ocorrências futuras. 

O livre-arbítrio ou a prerrogativa de escolha tem como substrato o exercício da vontade que, 
por sua vez, se manifesta pelo espírito, a inclinação ou disposição mental dominante no 
indivíduo, uma força que move e o "impele" ou "induz" a ações e palavras. 

 Por isso é que a palavra "coração" também é usada figurativamente representando "o homem 
interior, o homem no seu mais profundo íntimo, e que se manifesta em todos os seus atos, 
mediante desejos, afeições, emoções, paixões, objetivos, pensamentos, percepções, 
imaginações, sabedoria, conhecimento, habilidade, crenças, convicções, raciocínios, memória 
e a consciência de si mesmo".[102]  O coração figurativo não está restringido como a sede das 
afeições e motivações, nem limitado ao intelecto. Ele é "a totalidade do homem interior, em 
contraste com a carne, que é o homem exterior e tangível". E é do coração que brota a vontade 
autônoma de homens e mulheres. 
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Sendo assim, essa vontade autônoma do homem encontra-se, então, nos limites de seu 
coração e de sua consciência cujos critérios, na pós-modernidade, já não conseguem distinguir 
na roda da vida natural quais os valores e preceitos que orientarão a sua vida no 
desenvolvimento de sua personalidade. Ligada à capacidade de autodeterminação e, em 
especial, componente fundamental da dignidade humana, impõe que as decisões e escolhas ao 
longo da existência de homens e mulheres, sejam fundamentadas e sustentadas pela verdade 
revelada que é absoluta. 

Em suma, sob a perspectiva teológica, a concepção do "mundo da humanidade" está na razão 
direta das crenças, convicções e "certezas" que moldam a vontade de homens e mulheres. 
Vontade, Razão e Fé estão interligadas.  
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo discutir a noção de cidadania no contexto da 
modernidade política. Reconhecendo inicialmente que a noção contemporânea de cidadania se 
encontra esteada na tradição do pensamento político da Antiguidade Clássica, apontaremos 
que a distinção entre esfera pública e esfera privada não se encontra mais nítida no âmbito da 
modernidade política a partir da ascensão da chamada “esfera do social”, que desvaloriza 
significativamente o campo do político. Fixadas tais premissas, discutiremos acerca da 
concepção liberal de cidadania em T. H. Marshall e em John Rawls para identificar sua 
redução a uma demanda originalmente voltada à proteção de interesses privados, que é a 
afirmação dos direitos e garantias fundamentais a todos os indivíduos. Nosso ponto de 
chegada, ao invés de refutar integralmente uma noção liberal de cidadania, é reconhecer as 
conquistas por ela legadas à contemporaneidade com o fito de aperfeiçoá-la a partir do 
aprofundamento do projeto democrático como uma estratégia possível de resgatar a dignidade 
da esfera do político no âmbito do pensamento político contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA; MODERNIDADE POLÍTICA; ESFERA DO 
POLÍTICO 
 
ABSTRACT 
This paper aims to discuss the notion of citizenship in the context of political modernity. 
Initially recognising that the contemporary notion of citizenship is linked on the tradition of 
political thought from classical antiquity, we consider that the distinction between public 
sphere and private sphere is no longer clear in the context of modern politics from the rise of 
so-called "sphere of social" , which significantly undervalues the political camp. From these 
premises, we will discuss about the liberal conception of citizenship in T. H. Marshall and 
John Rawls to identify its reduction to a demand originally aimed at the protection of private 
interests, which is the affirmation of fundamental rights and guarantees to all individuals. 
Instead of refuting the liberal notion of citizenship, our last point is to recognize the conquests 
of her legacy to the contemporanity with the objective of improving it from the deepening of 
the democratic project as a possible strategy to restore the dignity of the political sphere in the 
contemporary political thought. 
KEYWORDS: CITIZENSHIP; POLITICAL MODERNITY; POLITICAL SPHERE 
 
 

1. Introdução 
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A cidadania se afirma na contemporaneidade como uma das temáticas dominantes na 
conjuntura intelectual e no âmbito da opinião pública. Trata-se, sem dúvida, de um dos 
poucos temas capazes de agregar algum potencial de mobilização no discurso e na prática 
política das democracias ocidentais1, sendo capaz de gerar, inclusive, um significativo 
impacto emocional e ideológico2 no íntimo dos atores sociais. Não por acaso, portanto, que a 
a temática da cidadania desperta, quase automaticamente, uma certa aura de consenso e de 
adesão imediata e acrítica em torno de qualquer processo social a ela associado3 4. 

A transformação da cidadania em um instrumento ideológico poderoso para a suposição de 
determinados consensos ou para a reprodução dos valores e práticas sociais concernentes à 
ordem vigente não lhe retira a condição de categoria analítica estratégica para a compreensão 
e o desenvolvimento da filosofia política contemporânea. Nessa perspectiva, a hipótese mais 
provável é que o recurso à cidadania - uma temática até então estigmatizada5 -como apelo 
ideológico no discurso e na prática política contemporânea decorra do advento, sobretudo nas 
últimas duas décadas, da questão como um tema central da filosofia política6. 

Nessa perspectiva, nossa investigação inicia por uma abordagem da cidadania à luz do legado 
deixado pela Antiguidade Clássica, notadamente pela civilização grega. A necessidade de tal 
reflexão não se dá em virtude de uma pretensa "evolução histórica", mas diante da 
constatação de que é a experiência da filosofia política grega quem lega à modernidade 
política os mais valiosos subsídios para pensar a cidadania no âmbito da democracia liberal. 

Doravante, nossa discussão se encaminhará para a identificação dos traços distintivos do 
quadro político da modernidade, no sentido de verificar o que restou e o que há de novo em 
relação ao sentido clássico do político em tal conjuntura histórica. Estabelecendo um diálogo 
com a concepção liberal de cidadania a partir da obra de dois autores, o sociólogo T.H. 
Marshall e o jusfilósofo John Rawls, problematizaremos o esvaziamento da esfera do político 
e seu processo de colonização e dissolução em relação à esfera do privado na modernidade. 

O ponto de chegada de nosso trabalho situar-se-á, pois, numa tentativa de "salvar" o modelo 
liberal de cidadania, reconhecendo as imensuráveis conquistas que a modernidade política 
legou à civilização ocidental a partir da crítica estabelecida pela teórica política belga Chantal 
Mouffe em relação à teoria da justiça rawlsiana. 

  

2. Por uma noção clássica de cidadania 

  

A definição clássica de cidadania enquanto categoria analítica se traduz na ideia de 
pertencimento à totalidade dos membros de uma comunidade política7. Trata-se, pois, do 
reconhecimento da existência de um vínculo entre um membro isolado e uma determinada 
organização política, credenciando-o, em tese, a tomar parte dos negócios públicos através da 
articulação mais ou menos permanente junto a seus pares na persecução de finalidades que 
atendam aos interesses da coletividade e não apenas os seus objetivos pessoais. Numa palavra, 
cidadania é o vínculo que assegura o acesso à esfera do público8. 

É fácil perceber, portanto, que "cidadania" não é um conceito novo e construído no bojo do 
chamado projeto político da modernidade9. Como é sabido, a separação entre um âmbito 
específico para questões privadas e uma arena própria para discussão de questões atinentes ao 
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interesse de toda a coletividade (públicas) constitui uma questão amplamente teorizada já pela 
filosofia política da Antiguidade Clássica. 

Pensando a separação entre o público e o privado na Grécia Antiga, Hannah Arendt destaca 
que a diferenciação entre uma esfera da vida pública e uma esfera da vida privada diz respeito 
ao reconhecimento de campos distintos e separados para a família e para a política. A 
construção da cisão entre público e privado tem um marco temporal claro: o surgimento da 
antiga cidade-estado10. Nessa perspectiva, argumenta a teórica alemã 

  

o surgimento da cidade-estado significa que o homem recebera 'além de sua vida privada, 
uma espécie de segunda vida, o seu bios politikos. Agora cada cidadão pertence a duas ordens 
de existência; e há uma grande diferença entre aquilo que lhe é próprio (idion) e o que é 
comum (koinon)11. 

  

O simples viver destinava-se ao campo familiar, isto é, à esfera privada. Segundo o 
pensamento político da Grécia Clássica, não havia qualquer dignidade nas atividades 
desempenhadas pelo homem no âmbito de sua vida privada por uma única razão: em tal 
campo, todo o agir humano está condicionado ao atendimento de suas necessidades e 
carências biológicas, contingências que não distingue os seres humanos de todas as outras 
espécies animais. Conforme aduz Hannah Arendt, "a comunidade natural do lar decorria da 
necessidade; era a necessidade que reinava sobre todas as atividades exercidas no lar"12. 

Essa leitura é importante para traçar uma distinção crucial entre a noção de vida privada na 
Antiguidade Clássica e na contemporaneidade ocidental: ao invés da horizontalidade formal 
de direitos com a qual estamos habituados em nossos dias, a desigualdade jurídica constituía a 
característica fulcral da esfera privada na Grécia Clássica. A família se afirmava, portanto, 
como um espaço profundamente hierarquizado capaz de admitir, sem dificuldade, a existência 
de direitos que não podiam ser fruídos por estrangeiros, escravos e mulheres, por exemplo. 

A esfera pública - relativa à polis, a cidade-estado grega - opunha-se à esfera familiar por ser 
um espaço de liberdade, do encontro entre iguais, a marca definitiva da vitória sobre as 
necessidades prementes da vida. A política não se destinava de forma alguma a ser apenas um 
instrumento de proteção da sociedade. Tratava-se, na realidade, da busca pela vida segundo o 
bem, "da garantia contra a futilidade da vida individual, o espaço garantido contra essa 
futilidade e reservado à relativa permanência, senão imortalidade dos mortais"13 . 

Deve-se observar, desde logo, que as concepções de liberdade e igualdade na polis grega eram 
bastante diversas daquelas com as quais estamos habituados no mundo ocidental 
contemporâneo, ou seja, daquelas forjadas no âmbito do projeto político da modernidade. Ser 
livre, nas cidades-estado gregas, significava não se sujeitar às carências e demandas 
biológicas, uma ocupação considerada - como visto - sem nenhuma dignidade. 

Nessa perspectiva, liberdade significava um estar entre iguais, entre pares e somente com eles 
lidar, na medida em que, ao ascender à esfera política, o homem não se submetia ao comando 
ou dominação de ninguém - tampouco comandava ou podia submeter alguém ao seu jugo - 
situações restritas à esfera familiar. A questão da igualdade constituía, portanto, a própria 
substância da liberdade. Diferente de sua correlata moderna, a igualdade da Grécia antiga 
admitia abertamente e até pressupunha, como condição, a existência de sujeitos formalmente 
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desiguais - como estrangeiros, escravos e mulheres. "Ser livre significava ser isento da 
desigualdade presente no ato de comandar, e mover-se numa esfera onde não existiam 
governo nem governados"14. 

Neste particular, Benjamin Constant preleciona que a chamada "liberdade dos antigos" dizia 
respeito à repartição do poder social entre todos os membros-cidadãos de uma determinada 
pátria. A noção de indivíduo, nesse contexto histórico, é totalmente estranha. O problema da 
liberdade, portanto, se reduzia à participação nos negócios públicos. Por outro lado, a 
chamada "liberdade dos modernos" denota um sentido absolutamente oposto, uma vez que 
concerne à afirmação da autonomia privada e à segurança e garantia dos negócios e 
privilégios particulares15. O projeto político da modernidade - e isso será discutido mais 
detidamente a seguir - retirou a liberdade da esfera pública, confinando-a na esfera privada, o 
que será decisivo para pensar a questão da cidadania em nossos dias. 

A cidadania na polis concretizava-se através do agir (praxis) e especialmente do discurso 
(lexis)16 acerca de tudo aquilo que era considerado um negócio público, ou seja, todas as 
demandas que transcendiam as necessidades vitais do homem e, por tal razão, eram 
consideradas virtuosas. Eis o fundamento para a célebre referência aristotélica do homem 
como animal político17: segundo Aristóteles, a exsurgência e a discussão sobre questões 
públicas constituíam a substância necessária ao atingimento do bem comum - o meio, 
portanto, através do qual uma vida digna se tornava possível em uma dada coletividade. Nessa 
perspectiva, o diálogo público deveria sempre ser uma composição entre iguais utilizando, 
como instrumento, apenas a persuasão e as palavras, nunca a força ou a violência18. Como 
aduz Giorgio Agamben, não é por acaso que Aristóteles constrói a sua meta de comunidade 
perfeita através da oposição do simples fato de viver (uma demanda biológica) com a vida 
politicamente qualificada19. É paradigmática, nesse sentido, uma das passagens narradas por 
Platão na Apologia de Sócrates: 

  

Ora, é possível que alguém pergunte: 'Sócrates, não poderias tu viver longe da pátria, calado e 
em paz?' Eis justamente o que é mais difícil fazer aceitar a alguns dentre vós: se digo que 
seria desobedecer ao deus e que, por essa razão, eu não poderia ficar tranquilo, não me 
acreditaríeis, supondo que tal afirmação é, de minha parte, uma fingida candura. Se, porém, 
digo que o maior bem para um homem é justamente este, discorrer todos os dias sobre a 
virtude e os outros argumentos sobre os quais me ouvistes raciocinar, examinando a mim 
mesmo e aos outros, e, que uma vida sem esse exame não é digna de um ser humano, ainda 
menos acreditaríeis no que digo. Entretanto, esta é a pura verdade20. 

  

Não nos propomos a identificar algum padrão de linearidade ou evolução histórica entre as 
noções clássica e contemporânea de cidadania. No entanto, não se pode negar a notável 
contribuição da Antiguidade Clássica - especialmente a experiência grega, considerada o 
berço da civilização ocidental - para o chamado projeto político da modernidade. Uma das 
mais significativas "heranças" legadas à contemporaneidade ocidental está, justamente, na 
íntima ligação que ainda perdura entre o problema da cidadania e a questão da esfera do 
político, ainda que isoladamente o significado de tais categorias, em nossos dias, assuma 
parâmetros totalmente diferentes daqueles teorizados na Grécia Clássica. 
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3. Cidadania e modernidade: o ocaso do político 

 

Ao longo do tempo, vários critérios têm sido apontados como distintivos daquilo que, na 
teoria social, convencionou-se chamar de modernidade. De maneira geral, parece 
suficientemente preciso o apontamento do sociologo inglês Anthony Giddens, que apresentar 
a modernidade ou o projeto civilizatório da modernidade como o "estilo, costume de vida ou 
organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se 
tornaram mais ou menos mundiais em sua influência"21 e institucionalmente marcado pelo 
aparecimento do Estado-nação e da produção capitalista sistemática22. 

Forjado na fé no poder da razão humana23, o que denominamos projeto civilizatório da 
modernidade evidentemente não se constitui em um programa ou ideário concretamente 
condensado, mas num conjunto de valores e práticas sociais que assumiram, gradualmente, 
uma posição dominante no âmbito das formações sócio-culturais ocidentais a partir do século 
XVII. Esse conjunto se estrutura, segundo Sérgio Paulo Rouanet, em três pilares centrais: as 
ideias de universalidade, individualidade e autonomia24, de onde advêm diversas construções, 
entre as quais aquelas que identificam no progresso contínuo da humanidade e no domínio 
racional sobre a natureza os elementos centrais para a consecução da emancipação humana e 
da sempre sonhada felicidade dos homens e dos povos. 

Propomos, no entanto, que o principal ponto de ruptura da modernidade em relação às 
formações sócio-históricas que a precederam no Ocidente reside em seu projeto político. Isso 
porque é no campo político onde "as relações sociais se formam e são simbolicamente 
ordenadas"25 e, neste particular, a modernidade legou à sociedade ocidental uma mudança de 
paradigma sem precedentes: a promessa da liberdade e da igualdade para todos através do 
advento de uma forma democrática de organização do poder político26 - construções teóricas 
oriundas do ideário iluminista e das revoluções liberais do século XVII e concretizados sob a 
égide da chamada democracia liberal. 

A centralidade do campo político na modernidade, portanto, se encontra ocupada por duas 
tradições que, embora comumente relacionadas, são absolutamente distintas: a tradição liberal 
e a tradição democrática. Na realidade, tais ideários somente se aproximaram, de forma 
definitiva e consistente a partir de meados do século XIX27 - ou seja, aproximadamente dois 
séculos após as revoluções liberais do século XVII. 

Há uma polissemia clara quando nos referimos a uma tradição liberal. O liberalismo, na 
realidade, acabou condensando historicamente uma vasta gama de ideias em um longo 
período de tempo - que se estende até nossos dias - e contemplando a obra de diferentes 
autores, desde John Locke até Alexis de Tocqueville, passando por Adam Smith, Immanuel 
Kant, Montesquieu, John Rawls entre tantos outros. Se sistematizar um ideário tão plural sob 
uma única denominação é um esforço complicado, é possível afirmar que - de maneira geral - 
os problemas fundamentais daquilo que, historicamente, se refletiu em torno da questão do 
liberalismo estiveram associados a dois campos muito claros: a teoria econômica e a teoria 
política. 

Em linhas muito gerais, podemos relacionar o liberalismo econômico com a defesa da 
economia de mercado e o liberalismo político como a defesa de um Estado que intervenha o 
mínimo possível nos negócios privados dos indivíduos (o Estado mínimo). Pode-se falar 
ainda em um liberalismo ético, que coloca o indivíduo e a defesa de sua liberdade no primeiro 
plano de uma hierarquia de valores28. Como aduz Norberto Bobbio, "tanto a exigência de 
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liberdade econômica quanto a exigência de liberdade política são consequências práticas, 
traduzíveis em regras e instituições, do primado axiológico do indivíduo"29. Nessa 
perspectiva, Cecília Caballero Lois destaca que "o liberalismo vai propugnar uma separação 
entre o âmbito público e o privado além de um espaço político neutro e regido por princípios 
de justiça acordados de forma imparcial"30. 

A compatibilidade entre democracia e liberalismo tem sido objeto de intensos debates, não 
obstante seja praticamente hegemônico, durante mais de um século, o entendimento de que a 
primeira seja um prosseguimento natural do último31. Esta compreensão, contudo, apenas é 
viável se encarada a partir de um ponto de partida específico, qual seja, a fórmula política que 
consubstancia a tradição democrática - a noção de soberania popular. 

Assim, se somente o indivíduo é intérprete autorizado de seus interesses32, é razoável supor 
que a gestão do poder político seja titularizada pelo próprio povo. Em tal nível, é possível 
vislumbrar a interpenetração entre o primado axiológico do indivíduo propugnado por grande 
parte das reflexões liberais e o projeto democrático construído a partir das revoluções liberais 
do século XVII no Ocidente. Questões mais delicadas historicamente, contudo, foram aquelas 
que discutiam os limites e a extensão de um eventual igualitarismo esteado no ideário 
democrático ou mesmo do sufrágio universal33. Debates que podem enfraquecer, mas não 
desnaturam - a nosso aviso - as possibilidades de articulação entre liberalismo e democracia34. 
Outrossim, como já destacado, é no contexto do projeto político delineado pela chamada 
"democracia liberal" que se concretizará, sem dúvida, o maior legado da modernidade política 
aos nossos dias: a promessa da liberdade e da igualdade para todos os indivíduos que se 
consubstancia, em nossos dias, a partir da questão dos direitos e garantias fundamentais - no 
plano nacional - e dos direitos humanos, no plano internacional. 

A exemplo da cidadania, a democracia não é uma invenção da modernidade política. 
Remonta, novamente, à experiência da Grécia Clássica, especificamente de período histórico 
de sua polis mais notável, Atenas. Evidentemente, pensar a democracia ateniense sob a ótica e 
os padrões contemporâneos, resultará inexoravelmente na conclusão de que tal regime de 
governo pode ser considerado, no mínimo, altamente incompleto. 

Tratava-se, como já apontamos no tópico anterior, de uma sociedade escravocrata e que, além 
dos próprios escravos, excluía as mulheres e os estrangeiros do jogo político. Outrossim, o 
modelo de democracia direta, pensado para um grupo social (os cidadãos atenienses) diminuto 
e uma cidade-estado de pequenas proporções se comparada com a complexidade das cidades 
modernas, é reconhecidamente inviável quando confrontado com a promessa de expansão da 
liberdade e da igualdade para todos que consubstancia todo o projeto político da 
modernidade35. 

O pensamento político grego, contudo, transmitiu - praticamente na íntegra - os princípios 
fundamentais para justificar o modelo democrático moderno, dentre os quais, destaca-se uma 
tipologia clara das formas de governo que opõe as vantagens de um "governo dos muitos", 
"do povo" - a democracia - em relação ao governo de alguns poucos36. Tal superioridade se 
baseia na ideia de que, nas questões que afetam a coletividade e a vida, o povo sabe governar 
a si mesmo adequadamente. Disto deriva, outrossim, a rejeição total à noção de que o poder 
político deve ser encarado como uma dádiva concedida a um monarca ou um grupo restrito e, 
por isso, transmitido hereditariamente37. 

Segundo Norberto Bobbio, 
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O que se considera que foi alterado na passagem da democracia dos antigos à democracia dos 
modernos, ao menos no julgamento dos que vêem como útil tal contraposição, não é o titular 
do poder político, que é sempre o "povo", entendido como o conjunto dos cidadãos a quem 
cabe em última instância o direito de tomar as decisões coletivas, mas o modo (mais ou menos 
amplo) de exercer esse direito38 

  

Há, no entanto, outros dois aspectos diferenciais importantes que merecem ser mencionados 
quando confrontadas a democracia ateniense e a democracia forjada sob a égide da 
modernidade política. O primeiro deles diz respeito à relação entre Estado e sociedade. Na 
Grécia Clássica, tal dicotomia simplesmente não existe. Não subsistia diferença entre a esfera 
do social e a esfera do político39. 

É claro que o termo "social", latino, é posterior à experiência grega ora narrada. No entanto, 
pensando no sentido contemporâneo do "social", não subsistia nada equivalente no idioma 
grego. Fora da família, para o atendimento das necessidades vitais, a única associação de 
homens imaginada e imaginável é aquela associada ao exercício da cidadania, conforme 
descrito no tópico anterior40. É somente neste contexto, o político, que seria possível pensar 
uma "sociedade" grega. Segundo Alejandro Serrano Caldera, "para os gregos, a sociedade é 
um fato natural e, assim, o sentido da democracia está ligado ao sentido da necessidade, pois o 
ser humano agrupa-se em sociedade pelo fato de não poder ser diferente"41. 

Outrossim, apenas nesse contexto é que faz sentido outra célebre passagem de Aristóteles: 
"Ora, o que não consegue viver em sociedade, ou que não necessita de nada porque se basta a 
si mesmo, não participa do Estado; é um bruto ou uma divindade"42. A sociedade aqui, nada 
mais é, que a esfera pública, o exercício da cidadania. 

A modernidade política, por sua vez, apresenta uma proposta absolutamente diversa. Há uma 
cisão e uma tensão muito claras entre sociedade civil, de um lado, e Estado, do outro. O 
esforço do político, nesse contexto, é estabelecer vias de comunicação, de troca e de 
cooperação para que sejam reduzidas as contradições e os conflitos entre sociedade civil e 
Estado43. É interessante notar, por sinal, que a modernidade não encara a sociedade como um 
fato natural e necessário, como ocorre na filosofia política grega. Para os modernos, a 
sociedade é fruto de um ato de vontade - o contrato social - onde os indivíduos abrem mão de 
parcela de sua liberdade em troca de um quinhão de segurança provido por um modelo 
organizado de vida coletiva44. 

A oposição entre Estado e sociedade concretizou as possibilidades de que os indivíduos 
encontrassem diversos pontos de contato entre seus interesses privados, o que permitiu a 
unificação de suas demandas particulares sob a égide da necessidade de desenvolvimento 
econômico e por meio de uma certa "valorização política do domínio privado"45. 

Nessa perspectiva, a dicotomia estabelecida pela modernidade política entre Estado e 
sociedade, para muitos inevitável dada a alta complexidade da conjuntura sócio-histórica 
moderna, dissolveu a clara demarcação - existente na civilização grega - entre esfera pública e 
esfera privada fundamentalmente por conta da entrada de demandas privadas no âmbito 
público. 

A valorização política do domínio privado identifica-se com aquilo que Hannah Arendt define 
como "ascensão do social", ou seja, "a transformação da preocupação individual com a 
propriedade privada em preocupação pública"46. Assim, com a entrada do privado na esfera 
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pública e o esvaziamento desta última, pois seu conteúdo ingressara no âmbito do público, 
resta a submersão de ambas as esferas a uma única, denominada pela teórica alemã como 
"esfera do social"47, onde não mais resta claro o que é público e o que é privado. 

Na modernidade política, portanto, a única coisa que os indivíduos podem ter em comum são 
as suas demandas privadas, já que não resta qualquer preocupação superior com aspectos 
relacionados ao bem de todos, da coletividade. Daí decorre a concepção absolutamente 
instrumental do político legada pela tradição liberal48, que o identifica como um campo de 
disputa onde os indivíduos cooperam para a maximização de seus interesses privados49. 

Exemplo paradigmático do que se diz é a teoria rawlsiana da justiça que, fundamentalmente, 
identifica a esfera do político como um campo que oferece uma estrutura básica institucional 
para o ambiente social - através da fixação de princípios de justiça e fundada num "consenso 
baseado no interesse próprio"50- com objetivo de assegurar os meios para que cada indivíduo 
possa realizar a sua própria concepção individual de bem, ou seja, os seus interesses 
privados51. Nas palavras do próprio John Rawls, 

  

a justiça como equïdade abandona o ideal de uma comunidade política e vê a sociedade como 
muitos indivíduos distintos, ou como muitas associações distintas, cooperando 
exclusivamente para realizar o próprio benefício pessoal ou associativo, sem ter qualquer fim 
último em comum (aqui fim último é entendido como um fim valorizado ou desejado em si, e 
não somente um meio para obter outra coisa)52. 

  

Voltaremos a discutir a concepção liberal do político nos tópicos posteriores. Por ora, 
retomemos a linha de raciocínio estabelecida indicando um segundo aspecto diferencial 
importante no confronto entre a democracia ateniense e a democracia forjada na modernidade 
política. Trata-se da ideia de estabelecimento de limites claros à intervenção do Estado na 
autonomia privada dos indivíduos, através da afirmação de direitos e garantias inerentes à 
própria condição do indivíduo e oponíveis ao próprio ente estatal. 

Eis uma noção absolutamente estranha, não só ao pensamento grego, mas a toda tradição 
política do mundo ocidental53 e que está intimamente conectada ao entendimento tipicamente 
moderno de encarar a liberdade do cidadão numa perspectiva negativa, ou seja, de não 
intervenção em seus negócios privados - diferente da noção de liberdade positiva dos antigos, 
ou seja, que identificava o ser livre com a participação política efetiva na articulação e decisão 
sobre os negócios públicos. 

Nesse sentido, é assaz ilustrativa a compreensão de John Locke, principal teórico da 
qualificação pública da vida privada na Idade Moderna como instrumento de contestação da 
legitimidade do poder do Estado, acerca do que deve ser entendido como "poder político": 

  

Entendo, pois, por poder político o direito de elaborar as leis, incluindo a pena de morte e 
portanto as demais penalidades menores, no intuito de regular e conservar a propriedade, e de 
utilizar a força da comunidade para garantir a execução de tais leis e para protegê-la de 
ofensas externas. E tudo isso visando só ao bem da comunidade54. 
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O bem da comunidade para Locke não é outro senão a manutenção da ordem pública, ou seja, 
o provimento de segurança através da "proteção da propriedade privada e de todos os direitos 
dela decorrentes"55. Uma série de direitos inalienáveis e oponíveis ao próprio Estado, 
portanto. É neste último contexto, no reino da proteção da liberdade individual e da afirmação 
de direitos e garantias fundamentais, que a modernidade política construiu a sua noção de 
cidadania. 

  

4. Problematizando a concepção liberal de cidadania 

  

4.1. A concepção clássica de cidadania em T.H. Marshall 

  

O sentido da cidadania no contexto da modernidade política - construído, principalmente, à 
luz da democracia liberal - é definido através do vínculo estabelecido entre cada indivíduo e 
uma determinada comunidade política não a partir da participação política efetiva, mas da 
outorga de determinados direitos e garantias por parte do ente estatal56. 

Nessa perspectiva, tornou-se clássico o ensaio apresentado, em 1949, pelo sociólogo inglês T. 
H. Marshall intitulado Citizenship and Social Class. Na oportunidade, Marshall tenta delinear 
o desenvolvimento da cidadania na modernidade política do Reino Unido, justamente com 
foco na positivação de direitos, e acaba lançando as bases do que contemporaneamente 
poderíamos chamar de modelo liberal de cidadania. 

Para Marshall, a cidadania 

  

é um status que se outorga aos que são membros de pleno direito de uma comunidade. Todos 
os que possuem esse status são iguais no que se refere aos direitos e deveres que ele implica. 
Não há princípio universal que determine quais devem ser estes direitos e deveres, mas as 
sociedades onde a cidadania é uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem da 
cidadania ideal em relação com a qual pode se medir o êxito e até a qual podem se dirigir as 
aspirações57. 

  

O sociológo inglês subdivide esses "direitos de cidadania" em três grupos que foram sendo 
paulatinamente integrados à experiência jurídico-política bretã do século XVII ao século XX - 
e que atualmente se verificam, em maior ou menor medida e com processos históricos 
diversos, na grande maioria dos Estados nacionais do Ocidente - os direitos civis, os direitos 
políticos e os direitos sociais58. 

Na medida em que o aparecimento e concretização de tais direitos demanda a existência de 
quadros institucionais específicos59, é razoável concluir que a estratégia marshalliana em 
apontar os direitos e garantias fundamentais como o parâmetro da cidadania na modernidade 
política equivale a requalificar o campo do político a partir de demandas individuais, 
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relegando ao segundo plano a participação efetiva no processo de tomada de decisão e na 
gestão dos negócios públicos. 

Isso já foi discutido por nós, no tópico anterior, ao expor a proposta arendtiana de dissolução 
da esfera do público e do privado através do advento de uma esfera mista do social, orientada 
- a partir do paradigma ético do liberalismo - para a publicização de preocupações 
eminentemente privadas. Não é à toa, portanto, que a centralidade das reflexões de T. H. 
Marshall se orienta pela discussão acerca do grau de influência e da tensão estabelecida entre 
a cidadania e a desigualdade socioeconômica estruturalmente reproduzida pelo sistema 
capitalista. 

Reconhecendo a inexorável convivência/tensão, no âmbito da democracia liberal, entre o 
princípio da igualdade erigido por seu modelo liberal de cidadania e o princípio da 
desigualdade econômica reproduzido pelas relações de produção capitalista, T. H. Marshall 
pontifica: 

  

E se eu estou correto em afirmar que a cidadania foi uma instituição que se desenvolveu na 
Inglaterra a partir da última parte do século XVII, então é evidente que seu desenvolvimento 
coincide com o surgimento do capitalismo, que é um sistema não de igualdade, mas de 
desigualdade. Há algo aqui que necessita explicação. Como é possível que esses dois 
princípios opostos tenham podido crescer e florescer lado a lado em um mesmo solo?60 

  

Outros aspectos também podem ser apontados a fim de justificar esse verdadeiro processo de 
reconfiguração da cidadania em relação à experiência que a Grécia Clássica legou para a 
modernidade política neste particular. Um deles foi aparecimento do Estado-nação - uma 
estrutura de gestão complexa, detentora do monopólio de manutenção da ordem pública, 
contando grande extensão territorial e significativo contingente populacional. 

O surgimento de um aparato estatal em tais moldes promoveu a ampliação do nível de 
interdependência das comunidades locais em relação ao centro político, além de estender 
bastante a vigilância do poder administrativo estatal 61. O próprio T. H. Marshall, analisando a 
experiência bretã, reconhece o efeito integrador proporcionado por uma concepção de 
cidadania que universaliza uma série de direitos e garantias, agregando-os às prerrogativas do 
indivíduo face à comunidade política62 

Poder-se-ia objetar - quanto a nossa crítica acerca do esvaziamento da esfera do político em 
sua formulação clássica (a participação política efetiva dos cidadãos nos negócios públicos) 
no âmbito do modelo liberal de cidadania - que um dos focos da concepção marshalliana de 
cidadania centra-se, justamente, na afirmação de direitos políticos, o que afastaria a tese de 
que a participação do indivíduo nos negócios públicos estaria comprometida. 

A preocupação de Marshall - e do próprio liberalismo clássico como teoria política - em 
termos de direitos políticos, contudo, restringe-se à extensão do sufrágio universal e ao voto 
como instrumento de acesso à democracia representativa. Uma concepção absolutamente 
passiva e fundada nas atividades privadas do indivíduo, na maximização de seus interesses 
particulares, sem consciência de suas obrigações para com a coletividade63. Outrossim, como 
é sabido, "a instauração do sufrágio universal e do regime democrático não implica o 
estabelecimento de um efetivo controle dos governantes pela maioria social"64. 
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Nesse aspecto, ainda que faça referência à existência de deveres inerentes à concepção liberal 
de cidadania - em tese, relacionados à tomada de parte nos negócios públicos, no bem-estar da 
coletividade - T. H. Marshall tem muita dificuldade para indicar quais seriam tais deveres 
cívicos no contexto da democracia liberal e, quando o faz, também os projeta sob a ótica 
quase exclusiva do indivíduo, ainda que aponte o atingimento de finalidades supostamente 
comprometidas com o interesse da coletividade, senão vejamos: 

  

Caso se invoque a cidadania em defesa dos direitos, não se deve ignorar os deveres que ela 
implica. Isto não significa que um homem sacrifique sua liberdade individual ou se submeta 
incondicionalmente a todas as demandas do governo. Implica, no entanto, que seus atos 
devam se inspirar em um vívido sentido de responsabilidade para com o bem-estar da 
comunidade [...] O dever cujo cumprimento é mais óbvio e imediatamente necessário para 
que se faça jus ao direito é o dever de pagar os impostos e as contribuições aos seguros. Mas 
como ambos são pagos obrigatoriamente, não há nisto nenhum ato de vontade nem 
sentimento intenso de lealdade. A educação e o serviço militar também são obrigatórios. Os 
demais deveres são vagos e estão inclusos na obrigação geral de viver a vida que tem um bom 
cidadão, na medida em que pode, presta o serviço que promove o bem estar da comunidade. 
Mas a comunidade é tão grande que a obrigação parece remota e irreal. De imensa 
importância é o dever de trabalhar, mas o efeito do trabalho de um homem no bem-estar de 
toda a sociedade é tão infinitamente pequeno que é difícil crer que pode ocasionar muito dano 
se alguém se nega a fazê-lo ou o faz com o mesquinheza65. 

Isso talvez se deva à possível adesão de Marshall a uma concepção mais conservadora de 
liberalismo político, que inviabiliza a percepção de verdadeiras tarefas coletivas na sociedade, 
além da ausência de sentido na ideia de bem comum, com a identificação exclusiva de bens 
individuais ou, no máximo, de um agregado de preferências particulares66. Poder-se-ia 
objetar, nesse sentido, que a análise do modelo liberal de cidadania sob a ótica de um 
liberalismo político de matiz mais "afirmativa" seria capaz de resgatar o papel do político e da 
participação política efetiva na gestão dos negócios públicos. 

Nesse sentido, José Rubio Carracedo indica que o liberalismo afirmativo aponta um modelo 
de cidadania menos autocentrado e mais capaz de observar as suas obrigações cívicas. Cita 
como exemplos as reflexões dos jusfilósofos norte-americanos John Rawls e Ronald Dworkin 
como referenciais da possível articulação entre o clássico individualismo liberal e o exercício 
da cooperação social67. É justamente nas ideias de um deles, John Rawls, que centraremos 
nossos esforços no subtópico posterior, refletindo sobre as possibilidades de salvar o político 
dentro de um modelo liberal de cidadania. 

  

4.2. A cidadania liberal no contexto do pensamento rawlsiano 

  

Na contemporaneidade, a filosofia política rawlsiana tem sido apontada, reconhecidamente, 
como o principal e mais consistente esforço na reelaboração das teorias modernas do contrato 
social, esteada naquilo que Alejandro Serrano Caldera nomeia como "neojusnaturalismo", ou 
seja, "uma filosofia moral que faz residir a justiça na inviolabilidade essencial da justiça 
natural que corresponde a cada ser humano mais além, inclusive, da vontade geral do contrato 
social"68. 
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Evidentemente, não pretendemos dar conta de toda a contribuição do pensamento rawlsiano à 
filosofia política contemporânea. Nosso objetivo, neste particular, é discutir quais os limites e 
as possibilidades de reconfiguração do modelo liberal de cidadania à luz da proposta de 
liberalismo político delineada pelo jusfilósofo norte-americano. Isto importa, a nosso aviso, 
nas reflexões acerca de uma indagação levantada pelo próprio John Rawls, qual seja, como é 
possível existir uma sociedade justa e estável, cujos cidadãos livres e iguais são partidários de 
diferentes concepções morais, filosóficas e religiosas, muitas das quais conflitantes e até 
incompatíveis?69. 

A resposta rawlsiana para a aludida indagação está na sua concepção de justiça como 
equidade. É preciso levar em conta, em primeiro lugar, que a justiça deve ser pensada no 
contexto de uma sociedade marcada tanto por um incessante conflito de interesses individuais 
quanto pelo interesse comum de que a cooperação social viabilize, através da persecução dos 
objetivos pessoais de cada indivíduo, uma vida melhor e mais próspera em relação àquela que 
cada um teria se vivesse isolado70. 

Daí porque a proposta teórica de John Rawls está intimamente ligada, como já mencionado, 
ao paradigma do contrato social: "a ideia intuitiva de justiça enquanto eqüidade consiste em 
pensar os primeiros princípios de justiça enquanto, eles próprios, o objeto de um acordo 
original numa situação inicial definida convenientemente"71. 

Tais princípios de justiça já foram dados na própria indagação acima formulada. Para Rawls, 
na esteira da tradição liberal, o estabelecimento de liberdades iguais e de um padrão de 
igualdade social são os parâmetros inexoravelmente eleitos. Tal escolha se dá num 
procedimento equitativo baseado numa posição original equânime e alheia às circunstâncias 
naturais e sociais que as partes estão inseridas, com objetivo de satisfazer dois objetivos: a) 
que cada indivíduo possa realizar seus talentos e seus projetos de vida; b) que essa realização 
obedeça condições de justiça social que obstem o surgimento de desigualdades que eliminem 
permanentemente parte da população de aproveitar tal oportunidade72. 

Primeiro princípio 

Cada pessoa tem de ter igual direito ao mais extensivo sistema total de básicas liberdades 
iguais, compatíveis com um similar sistema de liberdade para todos. 

Segundo princípio 

As desigualdades sociais e econômicas têm de ser ajustadas de maneira que sejam tanto 

(a) para o maior benefício dos menos privilegiados, consistente com o princípio justo de 
poupança e; 

(b) ligadas a cargos e posições abertos a todos, sob condições de eqüitativa igualdade de 
oportunidade73. 

  

Como já delineado, tais princípios de justiça instrumentalizam a maneira como as principais 
instituições sociais distribuem tanto os direitos e deveres fundamentais como as vantagens 
obtidas na dinâmica da cooperação social. Assim, existem bens sociais básicos, tais como 
"direitos, liberdades e oportunidades, bem como renda e riquezas"74, além do autorrespeito75 - 
como direitos que devem ser distribuídos a todos, embora de forma não necessariamente 
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equânime - com o objetivo de viabilizar que cada indivíduo esteja apto para realizar a sua 
própria concepção de bem e os seus planos de vida. 

Uma das marcas fundamentais da concepção política de justiça rawlsiana, portanto, é a 
inexistência de uma concepção única de bem. Cada indivíduo é livre para eleger a sua 
concepção pessoal, absolutamente própria, de bem e buscar os meios legítimos existentes para 
alcançá-la, desde que não viole os princípios de justiça racionalmente estabelecidos. Não há, 
portanto, como na filosofia política clássica de Platão e Aristóteles, uma ideia fixa de bem 
razoável a racional a ser perseguida por toda a coletividade76. 

De maneira que John Rawls conclui, taxativamente, que "nenhuma doutrina abrangente é 
adequada enquanto concepção política para um regime constitucional"77, como é o caso das 
democracias ocidentais. Logo, é bem possível que uma sociedade justa comporte indivíduos 
que compartilham convicções religiosas, filosóficas e políticas divergentes ou totalmente 
antagônicas. Como manter, contudo, a sua estabilidade? A questão aqui pode ser reformulada 
como "como podemos defender nossa doutrina abrangente e, ao mesmo tempo, afirmar que 
não seria razoável usar o poder estatal para obter a adesão de alguém a ela?"78 

O pensamento rawlsiano tenta dar conta da resposta à tal indagação através da ideia de 
consenso sobreposto (overlapping consensus). Trata-se, em termos muitos gerais, do 
reconhecimento de que existem valores específicos relacionados à esfera do político, tais 
como os princípios de justiça acima delineados e o uso público da razão79, que devem ser 
capazes de superar quaisquer outros valores com eles conflitantes, valores estes oriundos das 
convicções pessoais e da visão de mundo de cada indivíduo80. 

Na ambiência de um modelo democrático, onde o poder político é exercido por cidadãos 
livres e iguais e as instituições edificadas sob parâmetros racionais de justiça, Rawls propõe 
que qualquer convicção pessoal ou visão de mundo individual forjada nesse contexto social - 
ou seja, sob a égide do paradigma do razoável - será capaz de dialogar com a estrutura básica 
da sociedade, erigindo-a como parte de sua própria convicção ética81. De maneira que "a 
justiça como eqüidade não é razoável, a menos que possa, de uma forma adequada, conquistar 
seu apoio dirigindo-se à razão de cada cidadão, do modo como isso é concebido dentro de sua 
própria estrutura"82. 

Feita essa rápida preleção acerca de alguns aspectos do pensamento rawlsiano, tem-se que, 
inegavelmente, o centro de sua concepção de justiça social situa-se, justamente, no ideal de 
cidadania83. Não é incorreto afirmar, neste particular, que John Rawls avança bastante em 
relação a Marshall, sobretudo ao defender a tese de que os cidadãos de uma sociedade bem-
ordenada devem tomar como o exercício das virtudes políticas - a cooperação num projeto de 
sociedade - como um bem desejável. 

Nessa perspectiva, poder-se-ia extrair do pensamento rawlsiano, segundo Forst, o 
entendimento de que a cidadania "determina-se não como o pertencimento a uma comunidade 
integrada eticamente, tampouco apenas a partir do conceito de pessoa como portadora de 
direitos subjetivos"84. Contudo, embora supere teoricamente o modelo marshalliano, 
pensamos que Rawls não consegue se desvencilhar da identificação reducionista da 
titularidade de direitos e garantias fundamentais como conteúdo essencial da cidadania e, por 
conseguinte, do político. A nosso aviso, há - pelo menos - três razões fundamentais para isso. 

A primeira delas diz respeito a não identificação da autonomia política dos indivíduos como 
uma condição fundamental para a interpretação e legitimidade da chamada estrutura básica da 
sociedade e para a gestão adequada de uma sociedade pluralista, mas como mera espécie de 
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direito fundamental (direitos políticos)85. A simples referência, como aspecto marginal, às 
virtudes políticas como um bem desejável não é capaz de superar as fragilidades da teoria 
rawlsiana na questão da autonomia política do cidadão. 

Isso se torna evidente, sobretudo, diante da ausência de qualquer tentativa de aprofundamento 
do modelo clássico de democracia representativa, com objetivo de viabilizar caminhos menos 
tortuosos para o exercício de tais virtudes políticas - bastar ver que a noção de cidadão, para 
Rawls, está atrelada tão somente a duas capacidades morais: a) ter uma concepção própria de 
bem; e b) ter um senso de justiça86. 

Neste sentido, John Rawls continua atrelado à concepção clássica que basicamente reduz o 
jogo democrático ao processo eleitoral. É o que se evidencia de passagem onde o jusfilósofo 
estadunidense sugere - sem promover qualquer acréscimo - que o exercício do voto é a mais 
relevante expressão da relação entre democracia e poder político: 

  

A democracia envolve, como assinalei, uma relação política entre cidadãos no interior da 
estrutura básica da sociedade na qual nasceram e na qual normalmente passam toda a sua 
vida; isso implica ainda uma parte igual no poder político coercitivo que os cidadãos exercem 
uns sobre os outros ao votar, e de outras formas também87. 

  

A segunda razão está ligada à tentativa de Rawls em reduzir as tensões e o caráter 
eminentemente agonístico do jogo democrático através do estabelecer regras neutrais e 
unânimes para uma concepção política de justiça88. Nessa perspectiva, o pensamento 
rawlsiano não parece compreender que a sociedade democrática inaugurada pela modernidade 
política encontra-se permanentemente exposta a uma indeterminação radical, onde todos os 
sinais sinalizadores de certeza encontram-se absolutamente dissolvidos. 

Trata-se de uma sociedade "sem limites claramente definidos, uma estrutura social impossível 
de descrever na perspectiva de um ponto de vista singular ou universal"89. Tudo isso decorre, 
em síntese, da ausência de uma garantia final ou fonte de legitimação permanente, como o era 
a figura do príncipe no Absolutismo, por exemplo. Todo consenso numa sociedade 
democrática deve ser considerado provisório, aberto à contestação, razão pela qual não são 
adequadas formulações apriorísticas como os princípios de justiça estabelecidos por Rawls. 
Neste sentido, Duarte pontifica 

  

A legitimidade e a durabilidade das instituições políticas não depende da formação racional-
discursiva de uma vontade coletiva, submetida à força do melhor  argumento para o caso, à 
maneira de Habermas, nem da hipótese de uma situação ideal, recoberta pelo "véu da 
ignorância", em que as partes racionais dos cidadãos formariam um consenso racional em 
torno de princípios universais de "justiça eqüitativa", à maneira de Rawls, mas da disposição 
presente e contínua dos cidadãos para continuar a apoiar o poder,as leis e as instituições 
políticas constituídas por um contrato efetivo que vincula os cidadãos entre si90. 
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A terceira e última razão está ligada à rejeição quanto a existência e a possibilidade de um 
bem comum político na teoria rawlsiana. Nessa perspectiva, tal modelo teórico enxerga - 
como já dito - a sociedade como um grupo de "indivíduos distintos, ou como muitas 
associações distintas, cooperando exclusivamente para realizar o próprio benefício pessoal ou 
associativo, sem ter qualquer fim último em comum"91, propondo uma visão instrumental de 
política que não impede a permanência da colonização e dissolução da esfera pública por 
preocupações eminentemente privadas. 

Tal perspectiva favorece a manutenção de uma concepção de cidadania intimamente ligada 
com o esforço de reduzir as desigualdades materiais estruturalmente reproduzidas pelo 
sistema capitalista, deixando de lado porém novas modalidades de desigualdade que se 
apresentam para além de uma matriz exclusivamente econômica, como é o caso das demandas 
trazidas pelos diversos movimentos sociais que campeiam a contemporaneidade: movimento 
feminista, movimento ambientalista, movimento homoerótico, entre outros92. 

  

5. Uma crítica ao modelo liberal de cidadania? 

  

Pensamos que duas perguntas conexas permanecem sem resposta no atual estado de nossas 
reflexões. São elas: a) seria inadequada uma concepção de cidadania que, tal qual o modelo 
liberal, privilegiasse essencialmente os direitos e garantias fundamentais como seu conteúdo?; 
b) seria preciso pensar em um modelo absolutamente diverso daquele oferecido pela tradição 
liberal para uma forjar uma concepção de cidadania capaz de resgatar o político do ostracismo 
a que foi relegado desde o advento da modernidade política? 

Sob nenhuma hipótese as respostas a tais indagações podem ser positivas. Apesar de suas 
limitações, a tradição liberal - notadamente à luz de esforços teóricos formidáveis como a 
teoria da justiça rawlsiana - presta uma contribuição de valor inestimável ao progresso da 
democracia na contemporaneidade, restando absolutamente inegociável abrir mão de 
conquistas como a afirmação de direitos e garantias fundamentais inalienáveis e oponíveis ao 
próprio Estado fundados sob o paradigma da promessa de liberdade e igualdade para todos os 
indivíduos93. 

Nessa perspectiva, melhor seria falar em insuficiência e não em inadequação do modelo 
liberal de cidadania, à luz do instrumental teórico que nos propusemos a problematizar, qual 
seja, o pensamento de T. H. Marshall e John Rawls. Ao invés de refutar a presença dos 
direitos e garantias fundamentais como parte do conteúdo da cidadania - e, por conseguinte, 
do político - necessário se faz ir para além dessa perspectiva, o que se torna possível através 
da retomada de uma crítica já estabelecida em outros pontos deste ensaio, qual seja, a rejeição 
do caráter instrumental assumido pelo político no âmbito do liberalismo . 

A transformação do político em mera correia de transmissão de interesses privados na 
modernidade política é legitimada integralmente por ideias como aquela esposada por Rawls, 
segundo o qual, é impossível definir uma concepção de bem única em torno de uma 
determinada comunidade política. Por trás de tal instrumentalização encontra-se, sem sombra 
de dúvida, a crise da política em nossos dias que, despida de qualquer substância ética 
própria, é encarada em muitas partes do Ocidente como um "ofício vil de enriquecimento 
pessoal e de benefício individual, desprovido de todo fim teleológico e de toda 
transcendência"94. Um objeto de passível de mercantilização e distante das demandas mais 
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imediatas dos indivíduos isoladamente considerados, que restam dispersos e absolutamente 
desmobilizados. 

A saída para tal questão, diferente do que esposam teóricos comunitaristas como Michael 
Sandel, não está na possibilidade de resgatar - à luz da experiência da Antiguidade Clássica - 
um sentido do político orientado numa ordem moral comum e capaz de sacrificar, como preço 
a pagar pelo restabelecimento da dignidade do político, o indivíduo e os direitos e garantias 
fundamentais95. 

É que o fato do pluralismo de concepções de bem moral delineado por John Rawls é um dos 
maiores méritos de sua teoria da justiça. Não se pode mais supor a viabilidade de uma moral 
social única para uma mesma comunidade política, sob pena de rejeitarmos todos o acúmulo 
civilizatório mobilizado em séculos de modernidade política. A questão aqui está na 
dissociação, operada a partir da obra de Maquiavel, entre moralidade e política. Ao propor o 
retorno de uma concepção moral única para sociedade, um teórico como Michael Sandel 
estabelece uma crítica influenciada pelo pensamento aristotélico. 

É preciso compreender, contudo, que embora Aristóteles tenha muito a legar à concepção do 
político na modernidade, ele não poderia compreender a possibilidade de dissociação entre 
bem comum político e bem comum moral96, o que só é possível à luz de uma crítica operada 
"no quadro da modernidade e das conquistas da revolução democrática"97. 

Outrossim, qual seria o bem comum político possível de ser erigido numa teoria como a 
rawlsiana? Pensamos que a própria concepção de justiça de Rawls - fundada nos princípios 
políticos da liberdade e da igualdade - pode ser encarada adequadamente como uma proposta 
de bem comum político que define a prioridade dos direitos em relação às várias concepções 
de bem moral e estabelece a viabilidade de uma proposta ética para consubstanciar o político 
na modernidade. A possibilidade de compartilhar um sentido ético para o político gestado no 
seio da tradição ocidental pode colaborar, inclusive, para a superação de uma outra 
dificuldade identificada por alguns críticos da concepção liberal de cidadania, qual seja, a 
necessidade de desvinculá-la da enfraquecida estrutura do Estado-nação para que se comece a 
pensar nos termos de uma cidadania pós-nacional98. 

Acerca da necessidade de fixar um sentido ético próprio para o político e para a cidadania na 
contemporaneidade, aduz Chantal Mouffe, 

  

Aquilo que partilhamos e faz de nós concidadãos num regime democrático-liberal não é uma 
ideia substantiva de bem, mas um conjunto de princípios políticos específicos de tal tradição: 
os princípios da liberdade e da igualdade para todos. Estes princípios constituem aquilo que 
podemos chamar, seguindo Wittgenstein, uma "gramática" da conduta política. Ser cidadão é 
reconhecer a autoridade de tais princípios e as regras que os incorporam, tê-los como 
informadores de nossa opinião política e de nossas acções. Estar associado em termos de 
reconhecimento dos princípios democrático-liberais: é este o significado de cidadania que 
quero propor99. 

  

O resgate da esfera do político na contemporaneidade a partir da identificação de um sentido 
ético em sua existência só é relevante, evidentemente, se acompanhado por uma mudança de 
postura dos cidadãos no sentido deixarem de ser entes passivos e resignados para ampliarem a 
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sua participação efetiva nos negócios públicos. O reconhecimento de uma unidade axiológica 
própria do político é fundamental para pensar a cidadania como algo mais do que a simples 
titularidade de direitos, como um compromisso ético de cada indivíduo para com a sua 
comunidade política. 

Do ponto de vista teórico, isto passa por um aprofundamento da noção de igualdade adotada 
pelo modelo rawlsiano, no sentido de estabelecê-la - como aduz Michael Walzer - enquanto 
igualdade complexa. Tal perspectiva significa que os diferentes bens sociais existentes devem 
ser distribuídos, não de maneira uniforme, mas a partir da diversidade de critérios que reflitam 
a variedade deses bens sociais e os significados a eles atribuídos. Somente assim é possível 
pensar o princípio político da igualdade como uma ferramenta capaz de dar conta das 
inúmeras novas demandas capitaneadas pelas diversas "minorias" sociais, tais como as 
mulheres, os homoeróticos, os negros, entre outros grupos sociais100. 

Outrossim, do ponto de vista prático, merecem ser mencionadas uma série de iniciativas tais 
como a revalorização dos espaços coletivos e de reivindicação (como os movimentos sociais), 
o estabelecimento de diretrizes educacionais claras para fomentar o desenvolvimento de 
intelectos críticos e voltados para uma cultura efetivamente cidadã101 e o estabelecimento de 
mecanismos de controle social e descentralização na gestão da coisa pública102. O processo de 
democratização, portanto, deve se estender desde a esfera das relações políticas até a esfera 
das relações sociais (família, trabalho, vizinhança, escola, gênero)103. 

Por fim, destaque-se que o paradigma da democracia na contemporaneidade não pode estar 
submetido a propostas teóricas ou práticas que se orientem pela ideia de fixação de consensos 
racionais permanentes. Mais que a descoberta de seu sentido ético, é somente o 
reconhecimento do caráter agonístico da democracia contemporânea com a consequente 
provisoriedade dos resultados e dos eventuais consensos alcançados que podem assegurar o 
aperfeiçoamento permanente da tradição democrática e a possibilidade de que o potencial 
criativo e a dignidade do político permaneçam a salvo104. 

  

6. Conclusão 

  

Em essência, a noção clássica de política consiste numa via de mão-dupla estabelecida entre o 
titular da soberania estatal - no caso da modernidade política, o povo - que dá origem e 
legitimidade à estrutura de poder; e o aparelho de gestão do poder político, com o objetivo de 
alcançar determinados objetivos comuns no âmbito de uma determinada comunidade política, 
finalidades estas distintas em relação aos interesses particulares que movem o agir individual. 

Nessa perspectiva, longe de pretender esgotar ou tema, a presente monografia procurou lançar 
algumas das bases de um necessário debate acerca da vitalidade e da adequação do modelo 
liberal clássico de cidadania às demandas históricas que a contemporaneidade nos impõe. 

Não nos parece uma tese demasiadamente ousada associar a apatia e a desmobilização política 
em nossos dias com a progressa perda de relevância da esfera do político no contexto da 
modernidade política. A transformação da noção de cidadania, nesse contexto, em um mero 
estatuto legal de direitos e garantias fundamentais engessa o potencial criativo e mobilizador 
da política, favorecendo a transformação de questões como a soberania popular e a própria 
democracia também em meros princípios/regras de direito. 
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O ideal de cidadania deve ser pensado para além de um mero estatuto legal, na perspectiva de 
uma prática cotidiana que mitigue o hiperindividualismo que campeia nossos dias em prol de 
um compromisso com a construção de uma efetiva cultura pública democrática. Tal 
perspectiva, associada ao reconhecimento da possibilidade de identificação de um sentido 
ético na esfera do político na contemporaneidade, poderá contribuir decisivamente para o 
aprofundamento e perenização da revolução democrática na sociedade ocidental. 

É certo que subsiste um distanciamento abissal entre a formulação teórica de uma proposta de 
aprofundamento do modelo liberal de cidadania - para revigorar e reestabelecer a dignidade 
do político na contemporaneidade - e a difícil realidade de países periféricos como o Brasil, 
que ainda contam com regimes democráticos muito jovens e frágeis. O cerne do jogo 
democrático, contudo, é o debate permanente e incessante. Sem a fantasia de propor fórmulas 
mágicas e imediatistas, essa é uma das funções principais da Academia mesmo em contexto 
sócio-históricos adversos como o nosso. 
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ARISTÓTELES E HUME: DUAS CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS DE 
CAUSALIDADE E SUAS REPERCUSSÕES NO DIREITO 

 
ARISTOTLE AND HUME: TWO PHILOSOPHICAL CONCEPTIONS OF CAUSATION 

AND THEIR CONSEQUENCES IN THE LAW 
 
 
 

João Paulo Capelotti 
 

RESUMO 
Explicada em direito como simples relação de causa e efeito entre A e B, a causalidade rende 
debates filosóficos profundos a respeito da natureza dessa conexão, se de certeza ou de apenas 
probabilidade. Aristóteles categorizou quatro causas entre as definidas até então por outros 
pensadores gregos. Ganhou destaque a causa eficiente, tomada em bases de certeza pelos 
filósofos do século XVI-XVII para a explicação racional do mundo. Hume, por outro lado, 
pôs a limitação do que vivenciamos para impor não mais que a probabilidade de sabermos 
realmente o que é causa e o que é consequência. Essas duas orientações tiveram repercussões 
importantes nos dois grandes sistemas jurídicos do ocidente. Defende-se que a concepção 
aristotélico-racionalista predomina no civil law, e a humiana no common law, embora ambas 
estejam conectadas ao mesmo fim de imputação da responsabilidade por um dano a alguém. 
PALAVRAS-CHAVE: CAUSALIDADE; CERTEZA; PROBABILIDADE 
 
ABSTRACT 
Causation, in the law, is explained as the simple connection between cause A and effect B. 
Philosophers, however, still debate about the nature of that connection: certainty or 
probability? Aristotle designed four categories among the causes listed so far by other greek 
philosophers. The efficient cause caught the attention and was taken in a certainty basis in 
16th-17th centuries, in order to provide a rational explanation of the world. Hume, on the 
other side, defended we are limited by our senses, so we can’t say more than probabilities 
about what is cause and what is consequence. These different philosophical positions had 
important repercussions in the two main legal systems of the West. It is said that the 
aristotelian-rationalist approach is dominant in the civil law, as the humean approach is in the 
common law, although both are connected to the same function: point someone the liability 
for damages. 
KEYWORDS: CAUSATION; CERTAINTY; PROBABILITY 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

  

Geralmente, a noção de causalidade é explicada de forma algo simplista como o 

liame que une duas ações. Em direito, embora seja citada em qualquer sentença que julgue 

uma reparação de danos, a relação de causalidade é quase sempre tratada como um 

pressuposto, como algo lógico e que dispensa maiores explicações por ser óbvio. 
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Debaixo dessa aparente placidez, contudo, há um debate tormentoso. Os tribunais e a 

doutrina não chegam a um acordo sobre alguns pontos fulcrais da relação de causalidade. 

Muitas vezes, faz-se verdadeiro juízo de culpabilidade em vez de apuração de nexo causal. Na 

prática, não é tão simples determinar que A é consequência de B. 

No campo da filosofia, vários pensadores de todas as épocas e orientações se 

debruçaram sobre o problema da causa e suas múltiplas conexões com diversos campos, como 

a religião e a física. 

A história da filosofia cuidou de agrupar o vasto material produzido nessa discussão 

em duas vertentes principais. A primeira, numa tradição que remonta a Aristóteles, vê a causa 

como força que produz o efeito, de modo que se pode deduzir um a partir do outro. Uma 

segunda vertente, cujo maior expoente foi Hume, postula que o efeito não pode ser deduzido 

da causa, mas, no máximo, pode ser previsível a partir dela, com base na habitualidade. 

Os juristas brasileiros, assim como nos demais países do sistema romano-germânico 

(também chamado civil law), aparentemente se orientam pelo critério aristotélico de 

causalidade como relação de força, passível de dedução acertada do efeito. Os países do 

sistema anglo saxão (ou common law1), por outro lado, inclinam-se ao juízo de probabilidade. 

Enquanto no civil law a verdade é objetivamente determinável pelo juiz, no common law este 

realiza uma escolha pragmática entre duas versões1. 

Deste modo, a compreensão da filosofia por trás da jurisprudência e dos textos 

doutrinários pode lançar alguma luz sobre o substrato teórico (talvez até inconsciente) das 

escolhas feitas pelos aplicadores do direito de grandes sistemas jurídicos da atualidade. 

  

  

1 A CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS POR ARISTÓTELES 

  

  

A filosofia como atividade de investigação racional importou-se desde cedo com o 

questionamento dos princípios e das causas. Partindo da percepção do mundo a partir dos 

sentidos, os gregos foram buscar nas coisas os elementos de que são feitas – isto é, sua causa 

material –, que, segundo eles, seria suficiente para explicar tudo. Atribuíam como causa 

material das coisas ora a Água (Tales de Mileto), ora o Ar (Anaxímenes), ora o Fogo 

(Heráclito), ou até a indeterminada mistura de todos os opostos (Anaximandro). Para 

Empédocles, as causas materiais deveriam ser movimentadas por uma causa eficiente para 

que ocorresse a evolução das coisas. Essas causas eficientes seriam as forças motrizes do 

Amor e do Ódio1. 
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Já Demócrito, o fundador do atomismo, identificou a causa material como o cheio 

(ser) – em oposição ao vazio (não-ser). O cheio seria composto por partículas menores e 

indivisíveis. A maneira como se encontram separados ser e não-ser era atribuída ao acaso. A 

organização das coisas, para Demócrito, era resultado de circunstâncias puramente fortuitas1. 

Os estóicos entendiam a causa como a força produtiva, ou seja, aquilo por cuja ação 

nasce um efeito. Para eles, quando presente uma causa, está também presente o efeito. 

Quando diminuída uma causa, diminuído também está o efeito1. 

Segundo Platão, causa seria o princípio pelo qual uma coisa é, ou torna-se o que é. A 

causa de alguma coisa seria o seu estado perfeito – por exemplo, a causa do belo seria a 

beleza1. Essa concepção de causa não estava dissociada do elemento fundamental da filosofia 

platônica, representada no mito da caverna: de que a realidade que nos cerca, percebida pelos 

nossos sentidos, não passaria de sombra da verdadeira realidade, do mundo das ideias. 

Para Aristóteles era impossível “um sistema que põe fora das coisas as substâncias 

destas mesmas coisas”: todo o mundo platônico das Idéias-Arquétipos não passaria de ficção. 

Aristóteles entendia que “a essência das coisas perecíveis não existe separadas das coisas ou 

em estado puro”1. 

Aristóteles acompanhava o pensamento de Anaxágoras segundo o qual compreender 

do que são feitas as coisas não era suficiente para explicá-las: “é preciso também conhecer o 

agente que as produz (‘causa eficiente’ ou ‘causa motora’) e o fim para a qual êsse agente age 

(‘causa final’)”1. 

Assim, conhecer a substância das coisas não explica tudo – principalmente a 

mudança. Se não há movimento-arquétipo no mundo das ideias, como explicar o movimento 

do mundo dos sentidos? 

Sem movimento, afirmava Aristóteles na Metafísica, não há qualquer investigação da 

natureza1. E, para ele, a função do conhecimento e da ciência não iria além de explicar os 

porquês das coisas – ou, em outras palavras, suas causas1. Em Aristóteles, saber não é 

discernir, nem definir (como em Sócrates e Platão), mas demonstrar, saber o porquê1.  

Filho de um médico, Aristóteles desde cedo demonstrou interesse pelas ciências 

naturais. A repercussão desse interesse não se daria apenas nos estudos devotados 

especificamente à biologia, mas também se estenderia ao seu método. “Ao matematismo que 

dominava a Academia, ele irá contrapor o espírito de observação e a índole classificatória, 

típicas da investigação naturalista, e que constituirão traços fundamentais de seu 

pensamento”1. 

Era típico de Aristóteles analisar e criticar as soluções dos outros pensadores antes de 

apresentar suas próprias. Com isso, não pretendia ele que suas ideias representassem 
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renovações absolutas, nem manifestassem absoluta originalidade1. Muitas vezes, a novidade 

de sua obra era justamente a sistematização proposta. 

De acordo com Aristóteles, causa é tudo o que contribui para a realidade de um ser. 

Os diferentes tipos de causas poderiam ser agrupados em quatro tipos: 

a) causa material é aquilo de que uma coisa é feita (por exemplo, o mármore é a 

causa da estátua)1; ou, nas palavras do próprio Aristóteles, o motivo pelo qual algo é e 

persiste1; 

b) causa formal é o que define a coisa e a distingue das demais (assim, a estátua pode 

ter forma de homem ou forma de cavalo)1; é o arquétipo, é a definição da essência1; 

c) causa final é a finalidade da existência da coisa (isto é, por que o escultor talhou 

no mármore uma forma humana)1, é o motivo pelo qual algo é feito algo (no caso da estátua, 

pode ser a comemoração ou o adorno)1. “‘Por que ele está caminhando?’, perguntamos. ‘Para 

ser saudável’ e, respondendo assim, pensamos ter descoberto a causa”1; 

d) causa eficiente é aquela ligada à transformação da coisa, é a responsável por 

atualizar as potências de determinada matéria (no caso da estátua, é o escultor que, visando à 

determinada finalidade, imprime uma certa forma no bloco de mármore)1. Por outras palavras, 

a causa eficiente é “a fonte primeira da mudança”: “o homem que aconselha é a causa, o pai é 

causa da criança, e geralmente o que faz o que é feito e o que muda o que é mudado”1. 

Com isso, Aristóteles pretendia exaurir as situações em que o termo “causa” era 

usado, mas sem deixar de reconhecer que, do mesmo modo que a palavra tem vários 

significados, há várias causas das mesmas coisas (por exemplo, tanto o bronze como o 

escultor são causas da estátua)1. 

Como corolários dessa concepção de causa, Aristóteles definiu três regras: i) a causa 

atual é contemporânea a seu efeito, mas a causa potencial, não; ii) é preciso procurar sempre a 

causa mais alta; iii) os gêneros são causa dos gêneros, as coisas particulares das coisas 

particulares1. 

Se é preciso procurar sempre a causa mais alta, a eleita por Aristóteles era a causa 

final. Isto se explica por sua concepção finalista sobre a natureza: para ele, todo corpo tende a 

realizar a perfeição que tem em potência1 e atingir a forma que lhe é própria e o fim a que se 

destina1. 

Ou seja: a causa final determina por que uma coisa passou da potência ao ato, através 

das mãos de uma certa causa eficiente, que moldou sua causa material para uma determinada 

forma. O mármore já continha em potência a estátua na qual foi transformado. Essa passagem 

de potência ao ato é a atualização de uma qualidade da coisa, realizada por um movimento. E 
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o comando desse movimento atribui-se, em última análise, à causa final, à ideia de estátua que 

existia na mente do escultor. 

Em outras palavras: 

  
Cada ser atualizaria suas virtualidades devido à ação de outro ser que, 
possuindo-as em ato, funciona como motor daquela transformação. 
Contrário à visão evolucionista, freqüente nos pré-socráticos, 
Aristóteles não admite que o mais possa vir do menos, que o superior 
provenha do inferior, que a potência por si só conduza ao ato. 
Concebe, então, todo o universo como regido pela finalidade e torna 
os vários movimentos (atualizações das virtualidades de diferentes 
naturezas) interdependentes, sem fundi-los, todavia, na continuidade 
de um fluxo universal. Haveria uma ação encadeada e hierarquizada 
dos vários motores, o mais atualizado movimentando o menos 
atualizado1. 

  

A classificação feita por Aristóteles permitiu aos filósofos posteriores a concentração 

sobre as perspectivas que mais lhes interessavam. 

Por um lado, a concepção de que se deve procurar sempre a causa mais alta, e que 

haveria um propósito em todo o movimento (transformação de potência em ato), foi logo 

apropriada por filósofos e teólogos com finalidades religiosas. 

Se o movimento é a passagem da potência para o ato, há a necessidade de um motor 

que esteja em ato: a semente que contém a árvore em potência foi gerada por uma árvore em 

ato. “É preciso parar numa primeira causa (incausada), num primeiro motor (imóvel), 

evidentemente de natureza divina e que daria movimento a todas as coisas”1.  

Nas palavras de São Tomás de Aquino: 

  

Ora, já que tudo aquilo que existe por outro pode ser reduzido àquilo 
que existe por si, como à sua causa primeira, por esta razão é 
necessário que exista uma determinada coisa que seja a causa do ser 
para todas as outras coisas, pelo fato de ela ser puro ser; do contrário, 
iríamos até o infinito, em termos de causalidade, já que toda coisa que 
não é puro ser tem a causa do seu ser em outro, como já dissemos. É 
evidente, por conseguinte, que o intelecto é forma e ser, como é 
patente também que tem a existência do primeiro ser, que é 
exclusivamente ser: este ser é a causa primeira, isto é, Deus1. 

  

Malebranche dizia que a única e verdadeira causa é Deus: as causas segundas são 

apenas instrumentos de que Deus se serve para realizar seus desígnios1-1. 

Outros filósofos concentraram-se no conceito de causa eficiente. Hobbes, por 

exemplo, tinha-a como essencial à explicação racional do mundo. Para ele, a relação causal é 
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a ação de um corpo sobre o outro, que produz ou destrói um certo estado de coisas em um 

corpo1. 

A causa eficiente também era fundamental ao racionalismo de Descartes, para quem 

o grande mérito do método analítico seria a demonstração de que os efeitos dependem das 

causas. Para ele, 

  

(...) é coisa manifesta pela luz natural que deve haver ao menos tanta 
realidade na causa eficiente e total quanto ao seu efeito: pois de onde é 
que o efeito pode tirar realidade senão de sua causa? E como poderia 
esta causa lha comunicar se não a tivesse em si mesma? Daí decorre 
não somente que o nada não poderia produzir coisa alguma, mas 
também que o que é mais perfeito, isto é, o que contém em si mais 
realidade, não pode ser uma decorrência e uma dependência do menos 
perfeito1. 

  

O conceito de causa adotado por Descartes atribuía às causas um poder produtivo: a 

causa comunica realidade ao seu efeito. Essa ligação necessária e essencial entre os dois 

eventos permite deduzir o efeito a partir da causa inteiramente a priori1. 

Spinoza e Leibniz levaram essa ideia ainda mais adiante. Equipararam causa a razão 

(causa sive ratio), o que fazia com que a relação causa-efeito fosse assemelhada à relação 

princípio-consequência: se A é causa de B, A é princípio de B, e vice-versa. Leibniz, além do 

mais, postulava que nada acontece sem razão suficiente1. 

  

  

2 A CONCEPÇÃO ARISTOTÉLICO-RACIONALISTA DE CAUSALIDADE E 

SUA REPERCUSSÃO NO CIVIL LAW 

  

  

Como exposto, a partir da classificação empreendida por Aristóteles, deu-se 

progressivo destaque à concepção de causa como agente eficiente da mudança (movimento), 

em grande medida devido às obras dos filósofos racionalistas. A vinculação da causa ao seu 

efeito moldou parte considerável do pensamento ocidental desde então. 

O nexo causal, entendido, grosso modo, como liame entre determinada conduta e um 

dano, para fins de responsabilidade em direito, foi uma das searas do pensamento 

contaminada por essa ideia de necessariedade entre causa e efeito. Os juristas do chamado 

civil law, isto é, dos países cujo direito é baseado em normas escritas, se pautam por esse 

critério ao aferir o nexo de causalidade. 
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No sistema do civil law, o elemento essencial do direito é a lei1 (em sentido lato). É 

nela que o juiz se baseará ao ordenar a alguém que indenize outra pessoa. Não se menospreza 

o papel da Constituição como emanadora de diretrizes e fundamento de validade dessas leis, 

nem o entendimento dos tribunais, nem da principiologia que informa todo o sistema. Mas o 

traço distintivo do sistema romano-germânico, é que todos esses outros elementos existem em 

função da lei. 

A aplicação da lei requer o preenchimento do suporte fático abstrato nela previsto. A 

norma funciona como uma moldura, que enquadra certas situações do mundo dos fatos. Essa 

sobreposição implica na juridicização destes fatos. 

Perceba-se, aqui, que a própria aplicação da lei se insere no binômio causa-efeito 

descrito por Aristóteles1. E que a incidência da norma não se faz sem um certo juízo de 

certeza, dada pelo preenchimento do suporte fático abstrato descrito no texto legal1. Aliás, 

parece que toda a aplicação de tipos no sistema romano-germânico se faz por um juízo de 

causa e efeito. 

A indenização de um dano praticado por alguém que não mantinha relação contratual 

anterior com a vítima, por exemplo, é operada pela conjunção dos artigos 186 e 927 do 

Código Civil. A obrigação de ressarcir só ocorre se comprovado um vínculo entre a conduta 

do agente e o prejuízo. 

A reparação do dano só ocorre diante da certeza da existência desse vínculo1. Essa 

certeza, aliás, é externada no convencimento do juiz que, livre apreciador das provas que as 

partes produziram, determina o que é, afinal, verdade1. O dever de indenizar não se insere na 

esfera do provável: requer dano concreto, ainda que moral – o dano não concretizado 

merecerá tutela inibitória, para que não se concretize. A incidência da norma que obriga à 

indenização requer que o juiz se revista da certeza da ocorrência dos fatos que geraram o 

dever de ressarcir, entre eles a existência de um liame entre o fato-dano e o fato-conduta do 

reclamado. 

Essa certeza é alcançada pela projeção mental da causa a partir do efeito, porque se 

tem como verdade que a causa é geradora de um efeito – por exemplo, que o estrago na 

lataria de um carro se deveu à má conduta de um outro motorista imprudente. 

Como explicado pelo Ministro Moreira Alves, do Supremo Tribunal Federal, em 

decisão muito citada, só se admite o nexo de causalidade “quando o dano é efeito necessário 

de uma causa, o que abarca o dano direto e imediato, sempre, e por vezes, o dano indireto e 

remoto, quando, para a produção deste, não haja concausa sucessiva”1. 

No civil law, a apuração do nexo de causalidade se faz de trás para frente, 

averiguando-se se determinado efeito teria ocorrido se não houvesse certo fato antecedente. 
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Esta certeza gerada pelo nexo de causalidade, por outro lado, é determinante para o 

surgimento do dever de indenizar, que, por sua vez, encontra amparo em uma norma que 

incidiu nesta situação, como efeito do preenchimento do suporte fático abstrato nela previsto. 

Assim, diante da condenação de alguém a reparar um dano, pode-se perfeitamente 

fazer o caminho inverso até o momento da ocorrência do próprio dano: parte-se de um dano 

juridicamente relevante, verifica-se a existência de nexo causal entre o evento danoso e uma 

das hipóteses normativas de responsabilidade, e se conclui com a imputação da obrigação de 

ressarcir1. Há uma relação de causa-efeito tanto na aplicação da norma quanto na apuração do 

nexo de causalidade que justificou a incidência da norma. 

Está aí a concepção de causa como força que produz um determinado efeito, 

reverberando o conceito de causa eficiente de Aristóteles desenvolvido pelo racionalismo. 

  

  

3 HUME E A VISÃO EMPIRISTA DA CAUSALIDADE 

  

  

A partir do século XVII, despontou na Inglaterra uma corrente filosófica que mais 

tarde ficaria conhecida como empirismo. 

Ao contrário dos filósofos da antiguidade, como Aristóteles, que tinham a pretensão 

de construir um sistema, os empiristas punham o próprio conceito de sistema em xeque, já 

que produziam sua doutrina a partir do paradigma fornecido pela natureza. “Ao invés de 

marchar dos princípios aos fenômenos, o empirista se vê compelido a proceder dos 

fenômenos aos princípios” 1. Influenciados pelas revoluções operadas nas ciências naturais 

que ocorriam no período, os empiristas valorizavam a experiência e a observação na produção 

do conhecimento1. 

Locke, um dos precursores dessa corrente, advogava a famosa tese de que a mente é 

como uma tela em branco, de modo que todo o material da razão e do conhecimento advém 

da experiência, da qual “jorram todas as nossas ideias ou a que possivelmente teremos” 1. 

David Hume deu um passo adiante na teoria de Locke. Seu ponto de partida era a 

classificação de tudo que conhecemos em duas categorias: impressões e ideias. As impressões 

são os dados construídos pelos sentidos, e podem ser internas (como a percepção de um 

estado emocional de alegria ou tristeza) ou externas (como a visão de uma paisagem ou o 

gosto de uma bala)1. As ideias são as representações das impressões na memória ou na 

imaginação. São cópias modificadas das impressões: a partir do que lembramos da visão da 

paisagem, reconstruímos nossa ideia de como era o lugar que visitamos no ano passado; a 
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partir das nossas impressões passadas também conseguimos imaginar o que nunca vimos 

(embora seja impossível pensar em algo que nunca tenhamos sentido1). 

Diante desses pressupostos, em que tanto as impressões como as ideias têm raízes na 

experiência, essa corrente filosófica afirma que cegos e surdos de nascença não entendem os 

conceitos de cor e som. Uma pessoa completamente desprovida de sentidos seria incapaz de 

qualquer conhecimento1. 

Mas a valorização da percepção imediata dos sentidos não tira a importância do 

registro da memória e das ideias, que constituem o repositório das experiências sensíveis.  A 

conexão entre impressões e ideias, e de cada uma delas entre si, para Hume, é tão visível que 

até em nossos sonhos “a imaginação não vagou inteiramente a esmo”. Para além disso, a 

existência da linguagem é prova de que as ideias simples se aglutinam em ideias complexas1. 

É a relação de causalidade1, juntamente com os conceitos de semelhança1 e 

contiguidade1, que permite a articulação dos registros da memória e, com isso, a sedimentação 

da experiência1. 

De acordo com Hume, ao compreendermos a relação de causa e efeito, 

ultrapassamos o nosso primeiro sistema de realidades e anexamos um segundo1. Neste 

segundo plano, podemos “inferir a existência de algo que não nos é dado”, podemos “crer na 

ideia de um objeto que não está presente aos sentidos” – assim, “a causalidade leva a mente 

além do âmbito dos dados imediatos da experiência”1. 

Para os empiristas, sem causalidade os seres humanos seriam incapazes de realizar 

previsões ou traçar relações entre um objeto presente e outro ausente. Esta habilidade permite 

desde a simples inferência da presença de pessoas através da audição de uma conversa 

articulada1 até a construção da história e da física, a partir dos efeitos dos fenômenos naturais 

e artificiais. 

Mas, para Hume, a passagem da causa ao seu efeito não segue as diretrizes traçadas 

por Aristóteles e Descartes. Hume não admitia a causalidade como um poder gerador de uma 

ligação necessária e essencial entre dois eventos. Refutava, pois, a dedução do efeito a partir 

da causa a priori. Isto porque o conhecimento só pode partir da experiência: 

  

Mesmo supondo que as faculdades racionais de Adão fossem 
inteiramente perfeitas desde o primeiro momento, ele não poderia ter 
inferido da fluidez e da transparência da água que ela o afogaria, ou da 
luz e do calor do fogo que ele o consumiria. Nenhum objeto jamais 
revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, tanto as causas 
que o produziram como os efeitos que surgirão dele; nem pode a nossa 
razão, sem o auxílio da experiência, jamais tirar uma inferência acerca 
da existência real e de um fato1. 
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A filosofia humiana recusa qualquer possibilidade de deduzir o efeito a partir da 

causa e, com isso, a existência de qualquer conexão necessária entre dois objetos1. 

Torna-se necessário superar, então, a legitimidade da inferência que ultrapassa os 

dados imediatos dos sentidos e os registros da memória. E isto se dá com o hábito, a tendência 

suscitada pela repetição de certas sequências1. Assim, para Hume, é inútil afirmar com certeza 

que o sol nascerá amanhã1 – porque é impossível prever que isso realmente vai acontecer 

apenas a partir da nossa experiência. É diferente de afirmar, por exemplo, que é bastante 

provável que o sol nascerá amanhã. Nossa experiência, até hoje, foi neste sentido, embora ela 

não possa garantir, sempre, que este acontecimento se perpetuará1. 

Para Hume, o que ocorre é que observamos uma sucessão de fenômenos, como um 

objeto que cai ao chão quando abandonado. Diante da regularidade observada, concluímos 

que alguns são causas e outros são efeitos. Mas o máximo que podemos fazer é afirmar que 

um fenômeno segue o outro. Não podemos afirmar que há uma força ou poder entre a suposta 

causa e seu suposto efeito. Segundo Hume, “Esta conjunção pode ser arbitrária e acidental. 

Não há base racional para inferir a existência de um pelo aparecimento do outro”1. A relação 

entre os fatos é contingente – “Um evento segue o outro, porém jamais podemos observar um 

laço entre eles. Parecem estar em conjunção, mas jamais em conexão”1, pois “a energia da 

causa” nos é ininteligível1. 

Por outras palavras: somos sensíveis à repetição e esperamos que ela continue a 

ocorrer. O hábito cria a expectativa de as conjunções da experiência se repetirem no futuro, o 

que cria uma certa crença na regularidade do curso da natureza1. Mas essa regularidade não é 

nada mais que isso: uma crença. A ideia de conexão necessária, portanto, é um produto da 

nossa imaginação. 

Quando dizemos que a pedra esquenta porque os raios de sol incidem sobre ela, 

observa-se que a primeira parte (o fato de a pedra estar quente) decorre de uma impressão tátil 

e a segunda (os raios de sol incidirem sobre a pedra), de uma impressão visual. A conexão que 

fazemos entre esses dois fatos (porque) é produto do nosso hábito em associar o anterior ao 

posterior1-1. 

As inferências tiradas da experiência a partir do costume, todavia,  não podem ser 

completamente desprezadas: 

  

Sem a influência do costume, ignoraríamos completamente 
toda questão de fato que está fora do alcance dos dados imediatos da 
memória e dos sentidos. Nunca poderíamos saber como ajustar os 
meios em função dos fins, nem como empregar nossas faculdades 
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naturais para a produção de um efeito. Seria, ao mesmo tempo, o fim 
de toda ação, como também de quase toda especulação1. 

  

Assim, embora o hábito de enxergarmos conexão causal forneça a indispensável 

previsibilidade à vida humana, essa previsão, segundo Hume, não é justificada por nada. 

Segundo o filósofo, “Todo efeito é um evento distinto de sua causa, portanto, não poderia ser 

descoberto na causa e deve ser inteiramente arbitrário concebê-lo ou imaginá-lo a priori”1. 

O princípio que está na base da razão experimental, assim, seria na verdade relativo 

ao sentimento: 

  
(...) a ideia metafísica de necessidade advém de uma 

inclinação de nossa natureza, que estende indevidamente as relações 
estabelecidas na imaginação para o domínio dos objetos sensíveis. 
Devido a tal tendência é que somos levados à ilusão de que o efeito se 
segue necessariamente à causa1. 

  

A conclusão é de que embaralhamos nossas percepções de fato com a nossa 

imaginação, transferindo uma conexão que é legítima apenas em nossa mente para os objetos 

próprios dos sentidos1. 

  

  

4 EMPIRISMO E COMMON LAW 

  

  

Da mesma forma que nos países do sistema romano-germânico, os países do sistema 

anglo-saxão se deparam com problemas atinentes à reparação de danos, instituto que inclui, 

necessariamente, o nexo de causalidade. Mas enquanto o civil law tem um sistema centrado 

no juiz, e direcionado à descoberta da verdade; questões privadas no common law 

caracterizam-se pelo protagonismo das partes e seus advogados1, por um papel mais passivo 

do juiz1 e pela decisão deste ser, na verdade, uma escolha pragmática pela versão mais 

verossímil1. 

Segundo René David, a regra do common law é menos abstrata do que a regra do 

direito da família romano-germânica, e tem como objetivo a solução do caso concreto, e não a 

formulação de uma regra geral de conduta para o futuro. Sua preocupação imediata é 

restabelecer a ordem perturbada1. 

O precedente, isto é, a decisão judicial anterior, é a fonte de maior relevo no sistema 

do common law1. Embora a Constituição e as leis escritas sejam hierarquicamente superiores, 
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são ambas escassas: a Constituição inglesa é histórica e não escrita, a americana é 

extremamente sintética; o número de leis é pequeno1.  A força deste sistema está no conjunto 

de precedentes galvanizados pelos tribunais, que, desde a Idade Média, reconhecem o direito 

comum dos ingleses em todo o território inglês, mais tarde reivindicado também pelos 

colonos norte-americanos1.  

Trata-se de um sistema, portanto, em que a regra de ouro vem da experiência anterior 

do próprio tribunal ou de outros tribunais. Na melhor tradição empirista, os casos chegam ao 

conhecimento sensível dos julgadores, que determinam quem está certo em cada um deles. A 

multiplicidade de questões da vida cotidiana não impede que haja denominadores comuns 

entre as várias situações julgadas1. A partir dos fenômenos, chegam-se a princípios1. O 

conhecimento acumulado com estes casos anteriores ditará o julgamento dos futuros. A 

experiência ensina que, diante de casos semelhantes, é provável que se chegue a situações 

semelhantes, a menos que particularidades levem a uma solução contrária. 

Assim, na prolação de uma sentença que condena alguém a indenizar o dano sofrido 

por outrem, a condenação não confere o status de verdade absoluta à narrativa do autor. Há, 

sim, juízo de verossimilhança matizado pelas regras da experiência. Soa provável que, de 

acordo com o que narra o autor, a conduta do réu tenha lhe causado dano, pois as regras da 

experiência assim o demonstram. Isso não significa que será sempre possível extrair o efeito 

de indenizar da causa do dano – significa apenas que, ordinariamente, havendo tais fatos 

imputáveis a tal pessoa, haverá obrigação de ressarcimento. Não se encontra aí uma relação 

de força. Essa afirmação – assim como todo o conhecimento humano – depende da 

confirmação da experiência. Por isso, o nexo de causalidade, no direito anglo-americano, é 

pautado pela probabilidade, e não pela necessariedade, como ocorre no civil law. 

Ao juiz do common law, como de resto a todos os juízes, não é possível voltar ao 

passado para presenciar a cena que deu origem ao litígio. O juízo de probabilidade que fazem 

encontra amparo em Locke (os homens podem conjecturar a respeito do que a experiência 

ainda não revelou, embora isso seja apenas conjectura1) e Hume, para quem, como visto, a 

ideia de conexão necessária é fruto da imaginação; e o máximo que podemos afirmar é a 

probabilidade de que algo aconteceu ou acontecerá. Ao contrário do que ocorre no civil law, 

não será possível determinar a causa a partir do efeito. 

Como exposto, a relação de causa e efeito pode ser determinada apenas pela 

experiência:  

  
Quando se pergunta: qual é a natureza de todos os nossos 

raciocínios sobre os fatos? A resposta conveniente parece ser que eles 
se fundam na relação de causa e efeito. Quando se pergunta: qual é o 
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fundamento de todos os raciocínios e conclusões sobre essa relação? 
Pode-se replicar numa palavra: a experiência1. 

  
O que os juízes do common law fazem é aplicar as regras da experiência pelo viés 

positivo do hábito como elemento essencial à vida do homem em sociedade, sem, contudo, 

fazer dessa aplicação um juízo de certeza (“Se os argumentos nos levarem a confiar na 

experiência e fazê-la padrão de nosso juízo futuro, deveremos considerá-los apenas 

prováveis”1). 

Ou, nas palavras de Jane Stapleton: “em direito, podemos aceitar (...) que, embora o 

mundo seja determinista, a prova de seus fenômenos pode se limitar a indícios de 

probabilidade”1. 

  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Ao longo deste texto, demonstrou-se que a história da filosofia demarcou duas 

vertentes principais de posições sobre o tema da causalidade. Uma remonta à Grécia antiga e 

parte da classificação das causas por Aristóteles e chega à dedução da causa a partir do efeito. 

Outra, surgida na Inglaterra moderna, postula a impossibilidade de algo mais que um juízo de 

probabilidade sobre causa e efeito. 

O que se afirmou, de maneira mais arriscada, é que essas duas concepções de 

causalidade influenciaram a noção de causalidade operada pelo direito dos países de 

orientação romano-germânica e das nações do sistema anglo-saxão. 

No entanto, deve ser esclarecido que, apesar de demarcadas diferenças filosóficas e 

jurídicas, elas não se encontram divididas em compartimentos estanques de 

probabilidade/necessariedade. 

Por um lado, no sistema do civil law, a experiência dos julgados anteriores reforça o 

acerto da relação de causa e efeito do caso concreto. Por outro lado, no sistema do common 

law, o hábito reiterado dos tribunais faz com que muitos juízos extrapolem o grau de 

probabilidade e afirmem a certeza tachada de impossível por Hume. 

Deste modo, seja por uma conexão forte e racional, seja por uma conexão 

probabilística mas reiterada pela experiência, sedimentou-se no pensamento ocidental – e 

principalmente em sua cultura jurídica – a ideia de causalidade como conexão. 

É com base nessa ideia de conexão entre eventos da realidade, distintos entre si, que 

o direito irá transportar para o seu universo a relação de causalidade1. Mas não serão todas as 
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causas dos eventos que serão tomadas em conta pelo direito. Dentre as milhares de 

contingências históricas, sociológicas, temporais, entre outras, que determinam a produção de 

cada mínimo acontecimento, o direito seleciona alguma causa relevante para fins de 

responsabilidade, civil ou penal1. 

Interessante notar que a aferição do nexo de causalidade tanto no civil law como no 

common law geralmente é feita através de um juízo hipotético de como teriam ocorrido os 

fatos caso determinado acontecimento não tivesse se verificado. 

Como anota Jane Stapleton, em excerto representativo do pensamento jurídico anglo-

saxão: 

  

Geralmente nos interessamos em comparar o 
desenvolvimento real de um fenômeno particular (o qual, é claro, 
inclui nosso fator específico) com um mundo hipotético (construído 
com a deliberada omissão desse fator específico e às vezes de outros 
fatores). Com isso, podemos determinar, por comparação, o papel 
desempenhado por aquele fator específico – ou se ele realmente teve 
algum papel – para a ocorrência do fenômeno. No direito, muitas 
vezes é necessário considerar um mundo hipotético, que não só nunca 
existiu, como também nunca poderia ter existido1. 

  

Essa estratégia, contudo, merece alguma ponderação, pois resolver o problema em 

termos meramente lógicos não tem conduzido a êxitos. A atribuição de relevância ou 

irrelevância a certos eventos, para produção do dano, é um autêntico juízo de valor, operado 

com critérios práticos – há, portanto, grande carga valorativa na apuração do nexo de 

causalidade1. 

Em direito civil, principalmente, a causa está atrelada à existência de um dano, e vem 

acompanhada da indagação sobre quem deverá responder por esse dano1. O juízo de 

causalidade jurídica é acompanhado por um juízo de imputação1. 

A imputação de um dano, tanto no civil law como no common law pressupõe a 

existência de uma previsão jurídica (uma norma ou um precedente) que sinalize a 

responsabilização de uma pessoa quando ocorre um determinado evento. O critério de 

imputação pode ser a culpa, o risco, ou outra razão que justifique a aplicação da sanção penal 

ou a obrigação de reparar o dano sofrido por outra pessoa1. 

A causalidade jurídica seleciona tanto as condutas que conduzem à responsabilidade 

dos agentes como os danos que serão objeto de indenização1. 

Dessa forma, o direito opera uma redução da realidade1.  

O direito estabelece que deve ser indenizada uma pessoa que teve a lataria do carro 

amassada devido à imprudência de outro motorista, mas não que esse outro motorista deva 
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indenização por ter estacionado na vaga pretendida pelo primeiro. Do mesmo modo, por 

ficções e presunções jurídicas, estabelece-se que o causador da morte de alguém é a pessoa 

que puxou o gatilho da arma, desconsiderando, por exemplo, que o tiro não teria ocorrido 

caso uma outra pessoa não tivesse fabricado a arma e outra a vendido. Era mais ou menos 

essa a operação que Hume identificava como um dos principais esforços da razão humana: 

  
Concordar-se-á que o esforço máximo da razão humana 

consiste em reduzir à sua maior simplicidade os princípios que 
produzem os fenômenos naturais; e restringir os efeitos particulares a 
um pequeno número de causas gerais, mediante raciocínios baseados 
na analogia, na experiência e na observação1. 

  

Esta operação, realizada a partir de fatos (em sentido amplo) inter-relacionados entre 

si por certeza (ainda que muitas vezes falha) ou probabilidade (ainda que significativa a ponto 

de permitir consequências posteriores), reflete as particularidades de cada sistema jurídico, 

mas, de todo modo, é endereçada a uma finalidade prática de responsabilização de alguém, a 

partir de um determinado recorte da realidade. 
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1 SALVI, op. cit., p. 170. 
1 “A metodologia do direito fornece instrumentos de filtração” (STAPLETON, op. cit., p. 448). 
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RESUMO 
O presente trabalho foi idealizado para buscar uma compreensão de aspectos da teoria da 
argumentação jurídica de Robert Alexy que permitam enfrentar as demandas de justificação 
racional do discurso jurídico produzidas em um ambiente de proximidade entre o Direito, a 
Moral e a Política. Com o trabalho de conferir ao discurso jurídico, como caso especial do 
discurso prático geral, uma construção estruturada em regras e procedimentos que apresentem 
fragilidades sob o ponto de vista do suporte racional, a teoria da argumentação analisada no 
presente estudo busca através do processo de justificações interna e externa a identificação, 
não de uma única solução capaz de ser qualificada como a correta, mas daquelas que não são 
suportadas pela base racional discursiva. 
PALAVRAS-CHAVE: TEORIAS DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. ROBERT ALEXY. 
RACIONALIDADE. MODERNIDADE. DISCURSO JURÍDICO. 
 
RIASSUNTO 
Questo lavoro è stato progettato per cercare di comprendere aspetti della teoria del 
ragionamento giuridico di Robert Alexy, che riguardano lê richieste di giustificazione 
razionale delle decisioni prodotte in um clima di vicinanza tra diritto, moral e política. Com il 
lavoro per dare al discorso giuridico come um caso speciale del general discorso pratico, la 
construzione di legge e formule strutturati che hanno punti deboli, dal punto di vista del 
supporto razionale, teoria dell’argomentazione analizzati in questo lavoro attraverso il 
processo di ricerca justificatione interna ed esterna, non uma soluzione única che può essere 
considerata corretta, ma quelle che non sono supportati dal discorso razionale. 
PAROLE CHIAVE: TEORIA DELL??ARGOMENTAZIONE GIURIDICO. ROBERT 
ALEXY. RACIONALITÀ. MODERNITÀ. DISCORSO GIURIDICO. 
 
 

  

1. A reaproximação do Direito com a Argumentação Jurídica:   

As transformações ocasionadas nas relações humanas da modernidade pela constatação de 
uma forma diferenciada de se compreender o Direito despertam o interesse pelo estudo de 
seus fenômenos. Neste campo, a possibilidade de se argumentar, por exemplo, uma decisão 
sobre um tema ou questão jurídicos com racionalidade (uma racionalidade diferenciada do 
modelo científico cartesiano puro, que deu base a construção positivista dos séculos 
anteriores) ganhou novo impulso com as profundas alterações no Direito no pós-guerra. 
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Uma visão constitucional renovada, tendo com marco filosófico o pós positivismo, 
reapresentou uma demanda argumentativa no papel decisório. As teorias que se amoldam nos 
eixos procedimentalistas e substancialistas (VIANNA, 2009) permitem a constatação que o 
papel político desempenhado nas decisões judiciais é um fenômeno real. Se benéfica ou 
nociva no incremento do desenvolvimento democrático, a judicialização impõe uma 
proximidade da argumentação jurídica ao Direito, destacadamente com a construção de 
teorias que permitam a fundamentação racional das decisões judiciais.    

Em um esforço para construção de modelos de racionalidade que orientem as decisões 
judiciais, a argumentação jurídica conheceu um extraordinário desenvolvimento nos últimos 
anos (ALEXY, 2007, p.15).  

Com os novos paradigmas do Direito contemporâneo, muitas decisões judiciais não vão surgir 
a partir de um simples processo de subsunção do fato a norma estampada. Alexy (2007, p. 23) 
destaca quatro razões para não haver espaço sempre para uma simples conclusão lógica: 

[...] (1) a imprecisão da linguagem jurídica, (2) a possibilidade de conflitos de normas, (3) o 
fato de que são possíveis casos que necessitem de uma regulação jurídica, mas para cuja 
regulação não exista uma norma já vigente, e (4) a possibilidade, em casos especiais, de 
decidir inclusive contra o teor literal de uma norma.[1] 

Segundo Alexy (2007, p. 24), quando um julgamento jurídico tem base lógica em normas de 
Direito e enunciados empíricos ele é justificável. A questão se torna problemática justamente 
quando não há a conexão lógica direta entre o julgamento jurídico, normas e axiomas e há a 
necessidade de regras ou procedimentos que possibilitem uma justificação.  Para Alexy (2007, 
p. 24), comentando sobre os apontamentos teóricos existentes: "os candidatos mais discutidos 
para servir como regras ou procedimentos para a realização desta tarefa são os cânones da 
interpretação."[2] 

Alertando pela variação da quantidade de cânones de interpretação estabelecidos 
doutrinariamente, Alexy (2007, p.25) ressalta: 

Mais importante que o problema do número de cânones, é o problema de sua ordenação 
hierárquica. Diversos cânones podem conduzir a resultados diferentes. Atendendo a este fato, 
só se pode considerar adequado para fundamentar com segurança um resultado, se for 
possível estabelecer critérios estritos para sua ordenação hierárquica. Isto não foi obtido, 
entretanto, até hoje.[3] 

Assim, de acordo com Alexy (2007, p. 25), sem retirar o valor dos cânones, não se pode, sob 
pena de se obter decisões contrapostas ou indeterminações, considerá-los como elementos 
suficientes para a fundamentação de uma decisão judicial.  

Por outro lado, poderia se pensar em buscar um sistema de enunciados, ou regras de 
fundamentação, das quais seria possível extrair premissas normativas. Alexy (2007, p. 26) 
entende que tal fundamentação só seria conclusiva caso o sistema fosse composto somente 
por enunciados dedutíveis de normas pressupostas e neste sistema não se incluiria nenhum 
conteúdo valorativo além do já enunciado. 

Se, diferentemente, entender-se o sistema acima como um sistema de princípios gerais de um 
ordenamento jurídico (axiológico-teleológico), surgiria, segundo Alexy (2007, p. 26), a 
questão de como se podem obter tais princípios, já que não seguem logicamente as normas 
pressupostas. Pode-se afirmar que de acordo com a natureza dos princípios, que não regem 
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sem exceções, isto é, que "[...] não contém uma pretensão de exclusividade [...]", demanda 
para a concretização de valorações particulares com conteúdo material independente. Assim, 
conclui Alexy (2007, p. 26),  "[...] não é possível uma argumentação a partir de um sistema 
axiológico-teleológico, ou de qualquer outro sistema".[4] 

2. A argumentação jurídica na teoria de Robert Alexy: 

Levantadas as dificuldades iniciais referidas no item anterior, Alexy (2007, p. 28)  estrutura 
seu pensamento a partir da constatação de como podem ser necessárias valorações, isto é, 
julgamentos de qual alternativa pode ser eleita como a melhor em algum sentido; como ocorre 
a relação dessas com os métodos de interpretação jurídica, com os enunciados e conceitos da 
dogmática jurídica; e, finalmente,  como elas podem ser racionalmente fundamentadas e 
justificadas. 

Segundo Alexy (2007, p. 30) seria também um erro deduzir que há um campo livre, no 
processo valorativo, para convicções morais dos aplicadores do Direito. As tentativas de 
buscar a forma de objetivação para a valoração são por ele agrupadas nas seguintes 
posturas[5]: 

(1) basear-se em convicções e consensos faticamente existentes, assim com em normas não 
jurídicas faticamente vigentes ou seguidas; (2) referir-se a valorações que, de alguma maneira, 
podem ser extraídas do material jurídico existente (incluídas as decisões anteriores) e (3) 
recorrer a princípios suprapositivos. [...] (4) apelar a conhecimentos empíricos[6]  [exceto os 
pressupostos em (1)]. 

Alexy (2007, p. 33) entende pela insuficiência das condutas realizadas nas tentativas de 
objetivação, argumentando que, nas sociedades modernas, há diferentes concepções para 
quase a totalidade de problemas práticos, assim como, os consensos práticos são raros. 
Considera que o amparo buscado na evidência e na ordem natural preexistente é 
extremamente duvidoso; assim como os juízos fáticos podem resultar em diferentes 
conseqüências normativas. 

Desta forma, segundo Alexy (2007, p. 34): 

[...] o decisivo são as valorações, não comprováveis intersubjetivamente, de quem decide, 
valorações que talvez podem ser explicadas, mas não justificadas, sociológica ou 
psicologicamente? Esta conclusão seria pelo menos desejável em termos da legitimação da 
criação judicial do Direito, e quanto ao caráter científico da ciência jurídica (na medida em 
que esta se refere a questões). É verdade que isto não é uma razão para não extrair esta 
conclusão, mas é uma razão para buscar outros caminhos.[7] 

Assim, segundo Alexy (2007, p. 34), a argumentação jurídica é uma atividade lingüística e 
trata da correção dos enunciados normativos. Para ele "Será conveniente designar tal 
atividade como 'discurso', e, por se tratar da correção de enunciados normativos, como 
'discurso prático'. O discurso jurídico é um caso especial do discurso prático geral".[8] 

Ao buscar desenvolver uma teoria analítico-normativa do discurso jurídico, Alexy (2007, p. 
35) estabelece como ponto central a idéia de que o discurso jurídico é um caso especial  do 
discurso prático geral.  

A sua teoria geral do discurso prático racional tem como núcleo cinco grupos que totalizam 
vinte e duas regras, assim como uma tábua de seis formas de argumentos, cujo objetivo 
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principal, segundo Alexy (2007, p. 36), é fazer aparecer mais claramente os defeitos sobre o 
conteúdo de uma regra, a incompletude de sua enumeração, o caráter supérfluo de algumas 
regras como também a imprecisão de sua formulação. 

Assim, de acordo com Alexy (2007, p. 37), o discurso prático racional não informa de onde 
devem partir os participantes do discurso. Essa partida se dá através de convicções 
normativas, desejos, interpretações existentes faticamente, assim como informações empíricas 
dos participantes. Percebe-se, pela enumeração, que os pontos de partida podem ser 
completamente diferentes. Por outro lado, indica como se pode chegar a enunciados 
normativos fundamentados por uma série de passos concretos cabíveis, inclusive, à pessoas 
com concepções normativas totalmente diferentes, mas que pela sua força, podem levar a ser 
qualificada como racional a discussão realizada. 

Segundo Alexy (2007, p. 177), uma teoria do discurso pode ser empírica, analítica ou 
normativa. Será empírica quando por ela se descrevem ou explicam as correlações entre 
determinados grupos de participantes de um discurso (falantes) e o emprego de determinados 
argumentos; as concepções predominantes em determinados grupos sobre a validez de 
determinados argumentos ou o efeito destes argumentos. Assim, para Alexy (2007, p. 177), 
será empírica a tarefa de descrever as regras que são tidas como válidas por indivíduos 
considerados isoladamente ou por determinados grupos. 

Contudo, com esta descrição, pensa Alexy (2007, p. 177), não restam fundamentadas as 
regras.  Será analítica, por sua vez, a teoria que tratar da estrutura lógica dos argumentos, 
sejam eles empregados ou possíveis. Por último, será uma teoria normativa quando por ela se 
estabelecem ou fundamentam critérios para a racionalidade do discurso. Na construção de 
uma teoria do discurso normativa surge uma questão para Alexy (2007, p. 178): se as regras 
do discurso prático racional podem ser consideradas como normas de fundamentação para as 
normas ou se seriam necessárias normas de terceiro, quarto, quinto níveis (sucessivamente ao 
infinito) neste processo de justificação? E mais, seria possível encontrar regras do discurso?  

Para esta questão Alexy (2007, p. 178) levanta quatro possibilidades: a primeira seria 
considerar que as regras do discurso são regras técnicas, ou seja, regras que prescrevem meios 
para atingir determinados fins. Tal possibilidade traz consigo, como aponta Alexy, o vício da 
indeterminação e da generalidade extrema. 

Uma segunda possibilidade consistiria em demonstrar que algumas regras são seguidas de 
maneira empírica, isto é, regem de fato e produzem resultados correspondentes a convicções 
existentes. Nesta hipótese, há o problema da correspondência que se faz entre a 
fundamentação empírica e a derivação para sua racionalidade como conseqüente. Segundo 
Alexy (2007, p. 180)  não é impossível que se demonstre contradições ou incompatibilidades 
em uma determinada práxis.  

A terceira possibilidade, denominada definitória, consistiria em considerar a questão sob a 
ótica de quem analisa o sistema de regras que definiria um jogo de linguagem, existente ou 
hipotético, propondo aceitá-lo como válido. Isto é, a apresentação de um sistema de regras 
que definem uma práxis será considerada como o que motiva a decisão de aceitá-la. Embora 
permita a construção de um sistema de regras totalmente novo, tal possibilidade definitória 
encerra um certo grau de arbitrariedade, afirma Alexy (2007, p. 181). 

Uma quarta possibilidade consistiria em mostrar que a validade de determinadas regras é 
condição de possibilidade de uma comunicação lingüística. Tal possibilidade, chamada por 
Alexy (2007, p. 182) de pragmática-universal, se processaria através de pressupostos gerais e 
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inevitáveis de possíveis processos de comunicação. O problema, conforme Alexy, é que 
determinadas regras dificilmente se demonstram como pressupostas de maneira geral ou ainda 
que são necessárias à comunicação lingüística. Portanto, para tal possibilidade, só seria 
possível fundamentar parcialmente as regras que compõem um discurso. 

Com esta análise, Alexy (2007, p. 184)  explica que as regras que definem o discurso prático 
são de diferentes tipos. Existem obrigações, proibições e permissões. Algumas regras exigem 
o cumprimento preciso (estrito), outras só podem ser cumpridas de forma aproximada. Com 
esta constatação, Alexy (2007, p. 184)  passa a explicar e classificar tais regras. 

Qualquer comunicação lingüística que trate da verdade ou correção deve, segundo Alexy, 
seguir a determinado grupo de regras, as quais denomina 'regras fundamentais': 

1.1) Nenhum falante pode se contradizer. 

1.2) Todo falante só pode afirmar aquilo que realmente acredita. 

1.3) Todo falante que aplique um predicado a um objeto, deve estar disposto a aplicar o 
mesmo predicado a qualquer outro objeto igual. 

1.4) Distintos falantes não podem usar a mesma expressão com distintos significados. 

Segundo Alexy (2007, p. 185-186), as regras de lógica também são aplicáveis às proposições 
normativas[9]. Das regras fundamentais segue-se à enumeração das chamadas 'regras de 
razão'[10], as quais definem as condições mais importantes para a racionalidade do discurso. 

De acordo com Alexy (2007, p. 188), no discurso prático é tratada a justificação daquilo que é 
afirmado nos enunciados normativos. Quem afirma algo, não apenas deve crer naquilo que 
afirmou, como também que o afirmado pode ser fundamentado, que é verdadeiro ou correto. 
Alexy (2007, p. 188) ressalva que é suficiente, no entanto, a capacidade de fundamentação de 
pessoas determinadas ou determináveis. Tal capacidade pode, inclusive, ser considerada 
também como elemento de fundamentação. Embora não se exija fundamentação permanente 
de tudo que se afirme, não há, entretanto, espaço para que o falante não esteja preparado para 
tal ou que sustente que, em algum momento, alguém, simplesmente poderá fundamentar sua 
proposição. Tal construção é traduzida pela seguinte regra:  

2) Todo falante deve, quando lhe é pedido, fundamentar o que afirma, a não ser que possa dar 
razões que justifiquem afastar uma fundamentação. 

Tal regra é denominada, segundo Alexy (2007, p. 189), de 'regra geral de fundamentação'. 
Este processo de fundamentação tem algumas implicações. A primeira é que quem 
fundamenta algo aceita o outro como parte deste processo de fundamentação. Disto derivam 
novas regras e exigências: 

2.1) Quem pode falar pode tomar parte no discurso. 

A segunda regra é subdividida em três conseqüentes exigências: 

2.2.a) Todos podem problematizar qualquer asserção. 

2.2.b) Todos podem introduzir qualquer asserção no discurso. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9292



2.2.c) Todos podem expressar suas opiniões, desejos e necessidades, evitando que o processo 
de fundamentação transforme-se em coerção. 

A terceira regra: 

2.3) Nenhum falante pode ser impedido de exercer seus direitos fixados nas regras 2.1 e 2.2 
mediante coerção interna ou externa ao discurso. 

Com a aplicação deste conjunto inicial de regras e exigências, segundo Alexy (2007, p. 190), 
é possível um juízo negativo sobre a correção das proposições normativas, isto é, não é 
possível considerá-las como válidas, mas já é possível, quando não forem cumpridas, que 
sejam consideradas como 'não válidas'.  

Se, de acordo com Alexy (2007, p. 191), segundo uma regra de razão, todos podem 
problematizar, a necessidade argumentativa estaria concentrada naquele que fala, isto é, a 
carga de argumentação estaria concentrada naquele pólo discursivo, no pólo das asserções, 
porque para o pólo das dúvidas ou perguntas bastaria o exercício repetido da pergunta "por 
quê?". Assim, Alexy destaca regras sobre a carga de argumentação, que tratarão da extensão e 
distribuição da carga argumentativa ou de fundamentação entre os pólos do discurso.  

Surgem, pois, duas regras: 

3.1) Quem pretende tratar uma pessoa de maneira distinta de outra deve estar obrigado a 
fundamentar tal pretensão. 

3.2) Quem ataca uma proposição ou uma norma que não é objeto da discussão deve dar uma 
razão para isto. 

E ainda, para se evitar uma linha contínua da pergunta "por quê?", estrutura-se uma terceira 
regra: 

3.3) Quem já aduziu um argumento, só estará obrigado a dar mais argumentos em caso de 
contra-argumentos. 

Tal regra é acompanhada de uma quarta regra que busca organizar a carga argumentativa, 
tendo em vista regras de razão que permitem aos participantes do discurso asserções e 
comentários sobre suas opiniões, desejos e necessidades:  

3.4) Quem introduz em um discurso uma afirmação ou manifestação sobre suas opiniões, 
desejos ou necessidades, que não sejam argumentos para uma anterior manifestação, tem, se 
lhe for pedido, que fundamentar porque introduziu essa afirmação ou manifestação. 

De acordo com Alexy (2007, p. 193), é oportuno considerar as formas de argumento do 
discurso prático. Há duas maneiras de fundamentar uma proposição normativa singular (essa 
objeto imediato do discurso prático). A primeira toma por referência uma regra pressuposta 
como válida. A segunda, anotam-se as conseqüências de se atender seu comando. Disso 
deriva um enunciado comum:  

4.1 e 4.2) A noção de uma razão, como sempre, leva consigo a noção de uma regra que afirma 
que algo é uma razão para alguma outra coisa.[11]   
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Se com as formas de argumentos há um incremento de racionalidade no discurso prático 
(quando não se recorre a meios como adulações, acusações ou ameaças), há também a 
necessidade de seguir buscando regras para as fundamentações efetuadas com estas formas 
(ALEXY, 2007, p. 188).  

Alexy (2007, p. 197), ao desenvolver sua teoria, faz uma apresentação de um primeiro grupo 
chamado "regras de fundamentação", que são formadas pelas variantes do princípio da 
generabilidade. [12] 

Pelo viés da universabilidade e da prescritibilidade têm-se, segundo Alexy (2007, p. 198), a 
seguinte regra: 

5.1.1 Quem afirma uma proposição normativa que pressupõe uma regra para a satisfação dos 
interesses de outras pessoas deve poder aceitar as conseqüências de tal regra, também num 
caso hipotético, de que ele se encontraria na situação daquelas pessoas.  

Tal regra, segundo Alexy (2007, p. 198), não oferece uma garantia de um acordo racional, 
assim como permite partir de diferentes convicções normativas fáticas dos respectivos 
falantes. Pelo viés do principio da generabilidade, tem-se a seguinte regra: 

5.1.2 As conseqüência de cada regra para a satisfação dos interesses de cada um devem poder 
ser aceitas por todos.  

Tal regra, para Alexy, compartilha o caráter ideal das regras de razão. Pelo viés da exigência 
de abertura e sinceridade que regem um discurso, tem-se a seguinte regra: 

5.1.3 Toda regra deve poder explicada em forma aberta e geral. 

Neste momento, Alexy (2007, p. 199), além de questionar também a garantia de um acordo 
racional, afirma que sua aplicação se dá somente a poucas regras morais. Assim, conclui, não 
ser possível marcar um procedimento que leve em cada caso a um acordo racional, mas é 
possível buscar algum procedimento que incremente a possibilidade de diminuir concepções 
incompatíveis. Formula, então, novas regras para o discurso: 

5.2.1) As regras morais, que servem de base às concepções morais de um falante devem poder 
passar a prova de sua origem histórico-crítica. Isso não ocorre quando: 

a) ainda que se possa originalmente justificar racionalmente, perdeu-se depois sua 
justificação[13], ou 

b) se originalmente não se pode justificar racionalmente, tampouco não se pode aduzir novas 
razões que sejam suficientes.[14]  

Assim, as regras morais que servem de base às concepções morais do falante devem passar a 
prova de sua formação histórica individual. Não haveria semelhante prova se tais regras se 
estabelecessem baseadas em condições de socialização não justificáveis. (ALEXY, 2007, p. 
200)  

Segundo Alexy (2007, p. 200) compõe este conjunto de regras de fundamentação, responsável 
por determinar diretamente o conteúdo das proposições e regras a fundamentar, a seguinte 
regra: 
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5.3) Devem-se respeitar os limites de realização realmente dados. 

Isto significa que a realização de uma norma deve ser inteiramente possível, assim como deve 
recair sobre um campo faticamente possível.  

De acordo com Alexy (2007, p. 201), nos discursos práticos surgem muitos problemas que 
não podem ser resolvidos com os meios de argumentação prática. Questões de fato, problemas 
lingüísticos ou questões que se refiram a mesma discussão prática podem demandar ou, ao 
menos necessitar a possibilidade, de passar a outras formas de discurso. Estruturam-se, assim, 
regras para esta transição:  

6.1) Para qualquer falante, a qualquer momento é possível passar para um discurso teórico. 

6.2) Para qualquer falante, a qualquer momento é possível passar para um discurso de análise 
de linguagem. 

6.3) Para qualquer falante, a qualquer momento é possível passar para um discurso de teoria 
do discurso. 

Alexy (2007, p. 202) aborda, então, os limites do discurso prático geral. Segundo ele, o 
seguimento do conjunto de regras e a utilização das formas de argumento aumentam a 
probabilidade de se produzir um acordo nas questões práticas, porém não garantem que se 
obtenha um acordo para cada questão, assim como, que o eventual acordo alcançado seja 
definitivo e irrevogável. Se não há a obtenção de uma certeza definitiva, então, conclui: há a 
necessidade da possibilidade de permanente de revisão. As regras apresentadas são uma 
resposta a tal necessidade. 

Pode ocorrer a hipótese, em um discurso prático, de existência de regras incompatíveis entre 
si. Daí, decorrem regras que permitam decidir tais incompatibilidades. Alexy (2007, p. 202) 
cita o exemplo de regras de legislação parlamentar, pelas quais se podem alcançar soluções 
para um discurso prático sujeito a limitações. Assim, sintetiza, que os limites do discurso 
prático geral fundamentam a necessidade de regras jurídicas que têm entre suas funções tornar 
possíveis soluções onde não se pode alcançar nenhum acordo discursivo.  Assim, inicia-se o 
caminho para o discurso jurídico.  

Segundo Alexy (2007, p. 206), dentro das mais variadas formas de discussões jurídicas é 
possível identificar um aspecto comum: em todas elas, mesmo que parcialmente, argumenta-
se juridicamente. A argumentação jurídica se caracteriza pela vinculação ao Direito 
vigente.[15] 

 Alexy (2007, p. 207) busca fundamentar que o discurso jurídico é um caso especial do 
discurso prático geral. Segundo ele, isto se conclui, pois as discussões jurídicas se referem a 
questões práticas, tratam do que deve se fazer ou se omitir ou sobre o que pode ser feito ou 
omitido; ou ainda, são discutidas desde o ponto de vista da pretensão de correção; e por 
último, porque a discussão jurídica tem papel limitador do discurso geral.  

Com a fundamentação acima, Alexy (2007, p. 213) refuta às críticas a sua teoria do caso 
especial, afirmando que as decisões jurídicas são questões práticas e que nelas está a 
pretensão de correção, com importância de fato. Segundo Alexy (2007, p. 213), o núcleo da 
tese do caso especial consiste em sustentar que a pretensão de correção também está presente 
no discurso jurídico. Contudo surge um diferencial significativo: a pretensão de correção se 
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referiria às proposições normativas serem as mais racionais ou se a correção pode ser 
encontrada com um fundamento racional no ordenamento jurídico vigente? 

Surge para Alexy (2007, p. 213) a pergunta inevitável: o que seria uma fundamentação 
racional no marco do ordenamento jurídico vigente? Para respondê-la, Alexy (2007, p. 213) 
desenvolve uma teoria da argumentação jurídica. Segundo ele, nos discursos jurídicos se 
busca a justificação de uma decisão jurídica. Essa justificação tem seu aspecto interno e 
externo.  

A justificação interna busca conferir o atendimento lógico das premissas utilizadas como 
fundamentação. Alexy (2007, p. 216;220) menciona que os problemas ligados a justificação 
interna têm sido amplamente discutidos sob o rótulo do 'silogismo jurídico'. Destaca também 
as hipóteses que o esquema de fundamentação deve alcançar, não só casos simples, cujo 
silogismo é direto, mas casos complicados, quando há necessidade de complemento com 
normas explicativas, limitadoras ou extensivas. Reforça que na justificação interna não está a 
análise da correção de premissas, mas com a incidência de cada uma das premissas é possível 
desenvolver o discurso para obter uma norma mais concreta. 

Para Alexy (2007, p. 221): 

Na justificação interna deve ficar claro que premissas hão que ser justificadas externamente. 
Pressupostos que de outra forma ficariam escondidos, devem ser formulados explicitamente. 
Isto aumenta a possibilidade de reconhecer e criticar erros. Ao aduzir regras universais 
facilita-se a consistência da decisão e contribui, portanto, a justiça e a segurança jurídica.[16]  

A justificação externa, por sua vez, diz respeito à correção das premissas utilizadas para a 
justificação interna. Alexy (2007, p. 222) distingue as premissas em determinados tipos: 
regras de Direito positivo, enunciados empíricos e premissas que não são nem enunciados 
empíricos nem regras de Direito positivo. Para cada tipo de premissa, segundo ele, 
correspondem diferentes métodos de fundamentação. 

A fundamentação de uma regra de Direito positivo consiste em mostrar sua conformidade 
com os critérios de validez do ordenamento jurídico. A fundamentação de um enunciado 
empírico pode passar por métodos das ciências empíricas, máximas da presunção racional, 
regras de carga de provas. A fundamentação das premissas, que não são regras de Direito 
positivo, tampouco enunciados empíricos; pode se denominar, segundo Alexy (2007, p.222), 
de argumentação jurídica, que também que os três procedimentos de fundamentação guardam 
entre si múltiplas relações.[17]  

Identificados os tipos de premissas e os respectivos métodos de fundamentação e, 
especialmente, estabelecido o campo da argumentação jurídica, passa Alexy (2007, p. 224) a 
propor regras e formas de justificação externa para a fundamentação de premissas que não são 
regras de Direito positivo, nem enunciados empíricos, as quais formam seis grupos: regras e 
formas de interpretação, de argumentação dogmática, do uso dos precedentes, da 
argumentação prática geral, da argumentação empírica e as formas especiais de argumentos 
jurídicos.[18]  

Alexy (2007, p. 225-226) inicia sua análise com as regras e formas de interpretação. Nela, 
trata da estrutura lógica dos chamados cânones de interpretação. Assim, a partir de uma 
norma, aplicando-se as regras do uso de palavras, tem-se a expressão concreta dessa norma. 
Alexy, esclarecendo que o assunto é objeto de discussões desde Savigny, afirma ser uma das 
mais importantes tarefas dos cânones a fundamentação de tal expressão interpretativa.[19] 
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De acordo com Alexy (2007, p. 235), os cânones têm o status de "esquemas de argumentos", 
isto é, esquemas de enunciados de uma forma determinada, a partir dos quais se segue 
logicamente um enunciado e assim pode-se atribuir a esse enunciado uma fundamentação de 
acordo com uma regra pressuposta. Por este motivo que lhes designa como 'formas de 
argumentos'. Como formas de argumentos, conclui, os cânones se caracterizam como a 
estrutura do ordenamento jurídico.[20][21] 

Segundo Alexy (2007, p. 236), um argumento de determinada forma só seria completo se 
contivesse todas as premissas pertencentes a essa forma. A isto ele chama de 'requisito de 
saturação'. A exigência de saturação assegura a racionalidade do uso dos cânones, excluindo a 
simples afirmação de que um argumento é resultado de determinada interpretação.            

Alexy (2007, p. 238-239) aponta que um dos problemas mais sérios sobre os cânones é a 
busca de uma hierarquia ou um catálogo de graus entre os cânones.  A teoria do discurso 
também não pode fornecer tal catálogo, contudo pode contribuir para o desfazimento deste 
problema ao mostrar de que maneira deve se usar oportunamente as distintas formas de 
argumentos. A teoria do discurso dá conta também da dimensão pragmática de uma 
fundamentação. Não pretende proporcionar critérios que possam determinar absolutamente 
um resultado, mas indica regras e formas, cujo cumprimento aumente a probabilidade de que 
uma discussão chegue a uma conclusão correta, racional.[22] 

Assim, segundo Alexy (2007, p. 240), os cânones não oferecem uma garantia de se encontrar 
um único resultado correto, mas são formas que tem que se servir a argumentação jurídica na 
sua a pretensão de correção. 

Outro grupo de regras e formas de justificação externa enumerado é denominado dogmática 
jurídica. Segundo Alexy, (2007, p. 240-242) adotando-se um conceito amplo para dogmática 
jurídica[23] podem-se distinguir três dimensões: uma empírico-descritiva, onde está a descrição 
da práxis dos Tribunais e a averiguação da vontade fática do legislador; outra analítico-lógica, 
onde está a análise dos conceitos jurídicos, assim como a investigação das relações entre 
normas e princípios e uma última, prático-normativa, onde está a fundamentação de uma 
interpretação da norma ou de quem critica uma decisão judicial sobre a base de seus efeitos 
práticos. (ALEXY, 2007, p. 241).  

Por outro lado, como ressalta Alexy (2007, p. 243), pode-se adotar uma concepção muito 
estrita da dogmática, ou seja, a dogmática enquanto "matemática social", que foi praticada na 
sua forma mais pura no século XIX. Essa concepção pode ser entendida por uma de suas 
conclusões: a decisão final é resultado de um cálculo, cujos fatores são os conceitos jurídicos 
e cujo resultado será mais seguro quanto mais determinado seja o valor dos fatores. Por esta 
visão há a objeção, conforme Alexy (2007, p. 243), que unicamente por meio de análises 
lógicas e da dedução lógica não se pode alcançar novos conteúdos normativos.  

Segundo Alexy (2007, p. 243), não se deve utilizar nem o conceito amplo, que inclui 
atividade de descrever normas, analisar normas e propor normas, pois todo argumento que 
tivesse lugar no discurso jurídico seria dogmático; tampouco se deve utilizar o conceito 
extremamente estrito, que concebe como dogmático aquilo que é resultado de uma análise 
lógica das normas jurídicas, posto que, assim, os argumentos dogmáticos poderiam contribuir 
muito pouco para a fundamentação de enunciados normativos.  

Propõe Alexy (2007, p. 244-246), então, uma coerência entre o conceito de dogmática jurídica 
e o conceito de argumentos dogmáticos, para tanto especifica cinco condições[24].  Tais 
exigências resultam, segundo ele, em uma Dogmática do Direito como uma série de 
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enunciados que se referem às normas estabelecidas e a aplicação do Direito, porém não 
podem se identificar com suas descrições. Tais enunciados estão entre si, em uma relação de 
coerência mútua, se formam e discutem em um marco de uma ciência jurídica que funciona 
institucionalmente e, finalmente, têm conteúdo normativo. 

 Sobre o papel dos argumentos dogmáticos no discurso jurídico, Alexy (2007, p. 247) afirma 
que as definições dos genuínos conceitos jurídicos pertencem, sem dúvida, aos enunciados da 
dogmática jurídica. Por outro lado, não é adequado afirmar que toda regra de uso de palavras, 
proposta ou empregada na interpretação de uma norma, é um enunciado da dogmática.  

Os enunciados dogmáticos não podem se derivar apenas por uma decorrência lógica das 
formulações de uma norma pressuposta como vigente, tampouco apenas de enunciados 
empíricos. Para a fundamentação de enunciados dogmáticos é possível a utilização de um 
novo enunciado dogmático. Esses novos argumentos dogmáticos, por sua vez, também 
poderiam necessitar de fundamentação. Isto se faria repetidamente. Em algum momento, 
quando terminem, haveria a necessidade de outros argumentos, não mais dogmáticos, de 
cunho normativo, mas argumentos práticos de tipo geral. Assim, conclui Alexy (2007, p. 
251), os enunciados práticos do tipo geral constituem a base para a fundamentação ou 
comprovação dos enunciados dogmáticos.  

Dessa forma, segundo Alexy (2007, p. 253), a argumentação dogmática não pode ser reduzida 
à argumentação prática geral, mas essa constitui a sua última pedra de toque e base da 
argumentação dogmática.  

A dependência da dogmática à argumentação prática geral significa concluir que os 
enunciados da dogmática, que respeitam o ciclo de comprovação e justificação[25], não são de 
modo algum irrefutáveis. Não são dogmas como convencionalmente se conceitua. (ALEXY, 
2007, p. 254) 

Assim, Alexy (2007, p. 251-252) descreve duas regras: 

1) Todo enunciado dogmático, se posto em dúvida, deve ser fundamentado mediante o 
emprego, pelo menos, de um argumento prático do tipo geral; 

2) Todo enunciado dogmático deve poder passar por uma comprovação sistemática, tanto em 
sentido estrito, quanto amplo.[26] 

Alexy (2007, p.255) segue em sua teoria sobre as funções da dogmática, destacadamente, 
frente à constatação de que os enunciados dogmáticos dependem para sua justificação, em 
última instância, de argumentos práticos do tipo geral. Assim, surge a questão de qual seria o 
sentido da argumentação dogmática frente à argumentação prática geral? Alexy (2007, p. 255) 
destaca seis funções da dogmática: de estabilização[27], de progresso[28], de descarga[29], 
técnica[30], de controle[31] e heurística[32].  

Assim, segundo Alexy (2007, p. 260-261), a dogmática jurídica tem como aspecto um caráter 
instrumental, isto é, são instrumentos que podem produzir resultados que não seriam possíveis 
unicamente através do discurso prático geral. Conclui também que os argumentos dogmáticos 
não são contraditórios com os princípios da teoria do discurso e que são um tipo de argumento 
exigido por essa no contexto do discurso jurídico.[33]  

Ainda segundo Alexy (2007, p. 262-263), o papel dos precedentes é essencial na 
argumentação jurídica. E tem como diretrizes: uma exigência de justiça, que se vislumbra na 
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idéia de tratar o igual de maneira igual; assim como, uma busca de correção de decisão. Desta 
forma, os precedentes, se de um lado não podem tornar decisões fixas, posto que sujeitas a 
mudanças de valoração de circunstâncias, por outro, demandam que para que um padrão de 
decisão seja alterado seja feito com a produção de razões. Há necessidade, portanto, no trato 
dos precedentes da regra da carga de argumentação.  

Como afirma Alexy (2007, p. 265-266), há limites para a argumentação prática geral. As 
regras do discurso não permitem encontrar sempre precisamente um resultado correto. Há, 
com freqüência, o estabelecimento de apenas espaços do que é discursivamente possível. A 
possibilidade de uso de uma carga de argumentação em favor de precedentes, atendendo a 
exigência de consistência, não pode ser vista como uma infração às regras do discurso, e mais, 
poderá conferir uma razão importante em favor da própria racionalidade do uso de 
precedentes.[34] [35] 

No seguimento de suas propostas de regras e formas de justificação externa para a 
fundamentação de premissas, Alexy (2007, p. 266) apresenta os argumentos jurídicos 
especiais, isto é, aqueles argumentos que se usam especialmente na metodologia jurídica, tais 
como: analogia, argumentação a fortiori, ad absurdum e argumentum em contrário.  

Segundo Alexy (2007, p. 267), as formas de argumentos jurídicos especiais podem expressar-
se como formas de inferência logicamente válidas. Tal expressão apresenta duas vantagens: 
torna possível a compreensão de sua forma lógica e torna mais claro o conteúdo não lógico.  

Na seqüência de sua teoria, afirma Alexy (2007, p. 271), sintetizando que a argumentação 
prática geral pode ser necessária, tanto para fundamentação de premissas normativas como 
para a eleição entre distintas formas de argumentos, como ainda para a fundamentação e 
comprovação de enunciados dogmáticos ou dos distinguishing e overrruling e, finalmente, 
para a fundamentação de enunciados de justificação interna. Para ele, no entanto, os 
argumentos práticos gerais não substituem o uso de enunciados dogmáticos ou enunciados de 
precedentes. Conclui, no entanto, que tais argumentos não estão sempre disponíveis, surgindo 
então o espaço para a intervenção direta da argumentação prática geral, reforçando-se a tese 
da argumentação prática geral como fundamento para a argumentação jurídica.[36] 

Para Alexy (2007, p. 273), a necessidade do discurso jurídico surge pela debilidade das regras 
e formas do discurso prático geral, posto que essas, em muitos casos, não levam a um 
resultado ou não garantem segurança a um eventual resultado.[37]  

Por isto, afirma Alexy (2007, p. 274), resulta conseqüência racional a introdução de formas e 
regras especiais de argumentação jurídica, sua institucionalização como ciência jurídica e sua 
inclusão no contexto dos precedentes. Assim, pela debilidade das regras e formas do discurso 
prático geral e pela insuficiência na solução de todos os problemas pelas normas jurídicas 
surgidas pelo processo de legislação é que se deve buscar, sem deixar de lado essas duas, ao 
menos, uma área do possível discursivamente.   

Assim, é possível considerar que (ALEXY 2007, p. 278), a argumentação jurídica, que de 
alguma forma dependente da argumentação prática geral, de acordo com suas respectivas 
regras e condições apresenta um discurso jurídico com debilidades suavizadas, mas não 
eliminadas. Desta forma, conforme expõe o próprio Alexy (2007, p. 278), sua teoria da 
argumentação jurídica racional não é um procedimento que garante a segurança de um único 
resultado. Afirma (ALEXY,2007,p.278) enfaticamente que quem equipara racionalidade e 
segurança (segurança de atingir a um resultado específico) deve renunciar a uma teoria da 
argumentação jurídica racional.[38]  
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Alexy (2007, p. 278) rechaça tal equiparação afirmando que não seria a produção da 
segurança (na obtenção de um único resultado) que constituiria o caráter racional da 
Jurisprudência, mas sim o cumprimento de uma série de condições, critérios e regras, tais 
como os que foram por ele apresentados. 

3. Considerações sobre a teoria: 

Segundo Atienza (2002), Alexy percorre o mesmo caminho que MacCormick[39], só que em 
sentido oposto. Alexy parte de uma teoria da argumentação prática geral, para, depois, 
projetá-la no campo do Direito; o discurso jurídico como um caso especial do discurso prático 
geral  Assim, Alexy considera que o discurso tem regras e forma; algumas fundamentais, cuja 
validade é condição para qualquer discurso prático ou teórico e buscam: a não contradição, 
sinceridade, universalidade e o uso comum da linguagem. Tais características são 
preocupações igualmente do discurso jurídico, que como característica especializada, busca 
conferir uma justificação, no âmbito interno e externo, que conferiram respectivamente um 
aspecto de correspondência lógica entre premissa e produto, assim como a correição do 
resultado interpretativo. 

Para Atienza (2002, p. 234), a teoria de Alexy é vista como uma sistematização e 
reinterpretação da teoria do discurso prático de Habermas; e, como leciona (ATIENZA, 2002, 
p. 234) "[...] uma extensão dessa tese para o campo específico do Direito."  

Atienza (2002) ainda sobre a ligação entre Alexy e Habermas, explicando a teoria do discurso 
deste, esclarece que ela parte de um conceito amplo de razão e que as questões práticas podem 
ser resolvidas racionalmente. Tendo como direção a linguagem, existem pressupostos 
racionais para o consenso, que vão desde a inteligibilidade, o entendimento a uma 
manifestação veraz, correta, aberta a participação de modo que seja possível a construção de 
coincidências entre falante e ouvinte. A partir da problematização dessa ação comunicativa 
surge o discurso, no qual há necessidade de fundamentar as razões do falante, de maneira 
teórica ou prática. 

Para Atienza (2002, p. 239) a teoria do discurso se caracteriza como uma das teorias do 
procedimento. Quanto aos indivíduos que participam desse procedimento tem-se a 
possibilidade de participar um número ilimitado de indivíduos, em situação de suas 
existências reais. Quanto às exigências impostas ao procedimento tem-se que a teoria do 
discurso pode ser formulada integralmente por meio de regras. Quanto às peculiaridades do 
processo de decisão, tem-se que as convicções fáticas e normativas podem ser modificadas 
em virtude dos argumentos apresentados ao longo do procedimento. O discurso tem regras e 
forma; algumas fundamentais, cuja validade é condição para qualquer discurso prático ou 
teórico e buscam: a não contradição, sinceridade, universalidade e o uso comum da 
linguagem. 

As regras não garantem sempre o acordo e, mesmo quando obtido, seu seguimento pode não 
ser observado. Sabendo-se dessas limitações do discurso prático há a proposta da necessidade 
de um sistema jurídico para operar neste limite. Assim, o Direito é visto numa perspectiva 
coativa além da normativa, através de três procedimentos: a criação estatal de normas 
jurídicas, a argumentação jurídica e o processo judicial. 

Assim, o discurso jurídico tem seus limites, pois as regras não garantem que se possa chegar a 
uma única resposta certa. Nem sequer num discurso ideal "[...] seria possível assegurar que o 
discurso prático permite alcançar sempre um consenso [...]"(ATIENZA, 2002, p. 264). 
Contudo, segundo a visão de Atienza (2002) sobre a teoria de Alexy, essas dificuldades não 
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invalidam a construção do discurso jurídico, pois ela é um procedimento para um tratamento 
racional. 

O modelo de Direito estruturado em regras, princípios e procedimentos permite alcançar um 
maior grau de racionalidade prática. O grande problema de como fundamentar uma decisão é 
respondido pela argumentação jurídica prática discursiva. Como tal, essa construção se dá 
através de um procedimento. O procedimento discursivo se desenvolve, dessa forma, através 
da atenção a uma série de regras associadas aos critérios teóricos e formas apresentados pela 
teoria que fundamentam a racionalidade pretendida. 

O discurso jurídico fundamentado na argumentação, seguindo a teoria proposta por Alexy 
busca que uma proposição seja avaliada dentro de uma perspectiva racional.  Uma 
proposição/comunicação tem sua conclusão avaliada não através da identificação de uma 
única solução possível, mas sim se há a possibilidade de afirmação de uma fundamentação de 
maior racionalidade em tal discurso. Não deixa, portanto, de ser uma alternativa à imposição 
moral e política de decisões, cujos fundamentos são desenvolvidos dentro de um discurso 
jurídico. 
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[1]  "[...] (1) la vaguedade del lenguaje jurídico, (2) la posibilidad de conflictos de normas, (3) 
el hecho de que sean posibles casos que necesitan una regulación jurídica, pero para cuya 
regulatión no existe una norma ya vigente, y (4) la posibilidad de decidir incluso contra el 
tenor literal de una norma en casos especiales." ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p.23. Tradução nossa. 

[2] "los candidatos más discutidos para servir como reglas o procedimientos para la 
realización de esta tarea son los cánones de la interpretación."ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p.24. Tradução nossa. 

[3] "Más importante que el probleme del número de los cánones, es el problema de su 
ordenación jerárquica. Diversos cánones pueden conducir a resultados diferentes. Atendiendo 
a este hecho, sólo se pueden considerar adecuados para fundametnar con seguridade un 
resultado, si es posible establecer criterios estrictos para su ordenación jerárquica. Esto no se 
ha logrado, sin embargo, hasta hoy." ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 
2007. p.25. Tradução nossa. 

[4] "[...] no contienen una pretensión de exclusividad [...]" e "[...] no sea posible una 
argumentación a partir de un sistema axiológico-teleológico, o de cualquier otro sistema." 
ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.26. Tradução nossa. 

[5] (1) basarse en convicciones y consensos fácticamente existentes, así como en normas no 
jurídicas fácticamente vigentes o seguidas; (2) referise a valoraciones que, de alguna manera, 
pueden ser extraídas del material jurídico existente (incluidas las decisiones anteriores) y (3) 
recurrir a principios suprapositivos. [...] (4) apelar a conocimientos empíricos[5]   [excepto los 
presupuestos en (1)]. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.33. 
Tradução nossa. 

[6] Segundo Alexy: Tales conocimientos empíricos son de gran importancia en las 
fundamentaciones jurídicas, pero sólo de ellos no se pueden deducir premisas normativas. 

[7] [...] lo decisivo son las valoraciones, no comprobables intersubjetivamente, de quien 
decide, valoraciones que quizá puedan ser explicadas, pero no justificadas, sociológica o 
psicológicamente? Esta conclusión sería por lo menos no deseable en cuanto a la legitimación 
de la creación judicial del Derecho, y en cuanto al caráter científico de la ciencia jurídica (en 
la medida en que ésta se refiere a cuestiones normativas). Es verdad que esto no es una razón 
para no extraer esta conclusión, pero es una razón para buscar otros caminos. ALEXY, 
Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.34. Tradução nossa. 

[8] "Será conveniente designar tal actividad como 'discurso', y, puesto que se trata de la 
corrección de enunciados normativos, como 'discurso práctico'. El discurso jurídico es un caso 
especial del discurso práctico general."ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación 
jurídica. 2007. p.34. Tradução nossa. 

[9] Nesta passagem, Alexy encaminha o seguinte raciocínio: se considera-se as regras de 
lógica aplicáveis às proposições normativas, não se pode esquecer que a lógica é a 'ciência das 
leis mais gerais da verdade. Assim, se se entende que as proposições normativas não são 
suceptíveis da categoria verdade, se poderia concluir que as leis da lógica não valem para as 
proposições normativas. Alexy lembra que tal dilema é denominado de "dilema de 
Jorgensen", cuja solução, aponta, pela eleição para as proposições normativas de valores 
como válido ou lícito, ao invés de verdadeiro. Acrescenta que se existem expressões nos 
enunciados normativos, tais como "e"ou "se....então" e outras, elas apontam a existência de 
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relações de lógica. Por último, acrescenta, que existem construções semânticas (teorias de 
modelos), em que também enunciados normativos são avaliados como verdadeiros ou falsos. 
ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p. 185-186. 

[10] Atienza comenta sobre as regras de razão de Alexy: há as regras da razão, de natureza 
ideal: regra geral de fundamentação de que se deve fundamentar o que se afirma; regras que 
buscam uma situação ideal de fala, como a correção, a universalidade e a igualdade de direitos 
entre falante e ouvinte.  ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito. Teorias da Argumentação 
Jurídica. 

[11] Consta Alexy que regras distintas podem levar a resultados incompatíveis entre si. Nestes 
casos haverá que se utilizar as chamadas 'regras de prioridade'. Dentre tais regras, existem 
aquelas que indicaram prioridade em qualquer condição, outras, estão vinculadas a 
determinadas condições. Havendo conflito entre regras de prioridade, poderão ser utilizadas 
regras de prioridade de segundo nível. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación 
jurídica. 2007. p. 194;196. 

[12] No tocante às regras de fundamentação, Alexy foi influenciado pelos pensamentos de 
Hare, Habermas e Baier. 

[13] Expressamente "si aunque originariamente se pudiera justificar racionalmente, sin 
embargo ha perdido después su justificación, o [...]".ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p. 199. 

  

[14] Expressamente: "[...] No osi originariamente no se pudo justificar racionalmente y no se 
pueden aducir tampoco nuevas razones que sean suficientes." ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p.199. 

[15] De acordo com Alexy, nas disputas jurídicas não se submetem todas as questões a 
discussão, há certas limitações, variáveis em seus tipos e amplitudes de acordo com a forma 
de discussão jurídica. In  ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. 
p.206 

[16] En la justificación interna debe quedar claro qué premisas hay que justificar 
externamente. Presupuestos que de otra manera quedarían escondidos, deben ser formulados 
explícitamente. Esto aumenta la posibilidad de reconoocer y criticar errores. El aducir reglas 
universales facilita la consistencia de la decisión y contribuye, por ello, a la justicia y a la 
seguridad jurídica.ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.221. 
Tradução nossa. 

[17] Alexy menciona o exemplo de uma regra de Direito positivo, fundamentável por um 
critério de validez estabelecidos no ordenamento jurídico, em que pode ser necessário 
interpretar uma regra que define um destes critérios de validez. ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p. 222 

[18] Alexy concentra o desenvolvimento de sua teoria da argumentação jurídica nas: regras e 
formas de interpretação, de argumentação dogmática, do uso dos precedentes  e as formas 
especiais de argumentos jurídicos. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 
2007. p.224. 
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[19] Alexy afirma que os cânones interpretativos podem agrupar-se em seis grandes grupos: 
os de interpretação semântica, genética, histórica, comparativa, sistemática e teleológica. In 
ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p. 225-226. 

[20] Alexy afirma que uma análise completa de todas as formas de argumento possíveis em 
um discurso jurídico daria em algo parecido com uma 'gramática' da argumentação jurídica. 
ALEXY. 2007. p. 236). 

[21] Um argumento será semântico, quando se justificar, criticar ou afirmar que uma 
interpretação é admissível, em face do uso da linguagem e quando não haja uma determinação 
da decisão. Será genético quando se justificar uma interpretação porque a própria é uma 
vontade do próprio legislador. Destaca Alexy que as formas de interpretação semântica 
incluem enunciados sobre a validez das regras semânticas, enquanto as formas de 
interpretação genética incluem enunciados sobre a vontade do legislador. 

O argumento será histórico quando se aduzem fatos que dizem respeito a história do problema 
jurídico discutido, indicando razões a favor ou contra determinada interpretação. Contudo, 
não basta o conhecimento, é preciso a capacidade também de fundamentar-se tal argumento. 
Muito semelhantes, contudo trazendo uma premissa normativa, são os argumentos 
comparativos, que tomam como balizamento um estado de coisas obtidos em uma outra 
sociedade.[21]  Os argumentos sistemáticos, a seu turno, apresentam referência teleológica da 
situação de uma norma em relação a outras normas e servem para livrar de contradições o 
ordenamento jurídico. In ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. 
p.226-237. 

[22] Para Alexy, para assegurar a vinculação de uma discussão com o Direito vigente, deve-se 
exigir que os argumentos que expressam essa vinculação tenha, prima facie, um maior peso. 
Isto expressa a seguinte regra: "Los argumentos que expresan una vinculación al tenor literal 
de la ley o a la volundad del legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos, a  no ser 
que puedan aducirse motivos racionales que concedan prioridad a los otros 
argumentos."  Quando, por sua vez, os argumentos que expressem uma vinculação tem um 
menor peso, não há campo livre para a arbitrariedade.  A regra aponta a solução: "La 
determinación del peso de argumentos de distintas formas debe tener lugar según reglas de 
ponderatión." ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p. 238-239. 

[23] Alexy apresenta um COP dominante de dogmática jurídica, com Ciência do Direito em 
seu sentido mais estrito e próprio, isto é, uma mescla da descrição do Direito vigente, sua 
análise sistemática e conceitual e a elaboração de propostas para a solução de casos jurídicos 
problemáticos. Destaca também a importância de conceitos mais estritos, designados pelas 
expressões 'conceptual', 'lógica' ou 'sistemática'. ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p. 240-242. 

[24] 1ª) Como a dogmática jurídica deve conferir apoio aos argumentos, é conveniente 
entender dogmática como conjunto de enunciados e não como atividades. 

2ª) Estes enunciados estão relacionados com as normas estabelecidas e com a jurisprudência, 
mas não são simples registros de codificações ou meros precedentes compilados. Os Tribunais 
podem tomar enunciados e contribuir para o desenvolvimento da dogmática. 

3ª) Estes enunciados formam um todo coerente, isto é, não podem contradizer-se, tem em sua 
formulação aparecem os mesmo conceitos jurídicos e mantém relações de inferência. 
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4ª) Estes enunciados se formam, fundamentam e comprovam pelo marco de uma Ciência do 
Direito que funciona institucionalmente. 

5ª) A dogmática do Direito tem conteúdo normativo. Assim, seus enunciados podem aduzir-se 
como argumentos para a decisão de questões que não poderiam resolver-se unicamente com 
argumentos empíricos. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. p. 244-246. 

[25] A comprovação tem como critério mais importante a ausência de contradição entre a 
série de enunciados dogmáticos ou as normas jurídicas vigentes. A comprovação, embora 
necessária, não é suficiente. Há necessidade de fundamentação, através de uma justificação 
prática geral, do auxílio do restante da cadeia de enunciados dogmáticos e das formulações de 
normas jurídicas. In ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.253. 

[26] Sobre a comprovação sistemática dos enunciados ela se dá pela relação lógica entre o 
enunciado a comprovar e o resto dos demais enunciados dogmáticos ou com as formulações 
das normas jurídicas pressupostas como vigentes (comprovação sistemática estrita). Tal 
comprovação pode se dar ainda pela relação dos enunciados normativos a fundamentar com a 
ajuda dos enunciados dogmáticos a comprovar,  com os enunciados normativos singulares 
que devem justificar-se com a ajuda do resto dos enunciados dogmáticos ou das formulações 
das normas jurídicas (comprovação sistemática ampla). In ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p.251-252. 

[27] A função de estabilização se concretiza com o auxílio dos enunciados dogmáticos, que 
fixam determinadas soluções a questões práticas. ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p.255. 

[28] Relacionada estreitamente a estabilização, a função de progresso consiste na qualidade da 
dogmática de ampliar a discussão jurídica (retirá-la do aspecto pontual, casuístico)  sob os 
aspectos temporal, do objeto e das pessoas. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación 
jurídica. 2007. p.256. 

[29]  Pela dogmática, é possível que enunciados sejam considerados, ao menos provisória e 
limitadamente,  comprovados e aceitos, podendo-se renunciar a discussão repetida em cada 
caso soluções valorativamente convincentes. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación 
jurídica. 2007. p.257. 

[30] A função técnica é desempenhada pela construção de conceitos básicos gerais, formas de 
enunciados, instituições jurídicas. Tem um papel informativo, panorâmico e didático, de 
modo que a dogmática permite uma penetração analítica e conceitual sobre a matéria jurídica. 
ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.258. 

[31] A função de controle da dogmática é observada pela possibilidade de se realizar uma 
comprovação sistemática dos enunciados, o que acaba por desencadear decisões não isoladas, 
mas que guardam uma compatibilidade lógica. ALEXY, Robert. Teoría de la 
argumentación jurídica. 2007. p.259. 

[32] Como última função elencada por Alexy, a função heurística, confere a dogmática a 
possibilidade de ser um ponto de partida para novas observações e relações, pois na medida 
que sintetiza um estado de compreensão alcançado, se converte em iniciador de novos 
conhecimentos que não haviam prevalecido ou que estavam isolados ou não sistematizados. 
ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.260. 
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[33] Alexy formula a seguinte regra: "Si son posibles argumentos dogmáticos, deben ser 
usados." ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.260-261. 

[34] Para Alexy existem duas regras: 

1) quando pode-se citar um precedente em favor ou contra uma decisão deve fazê-lo; 

2) quem quer afastar um precedente assume a carga de argumentação. In ALEXY, Robert. 
Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.265. 

[35] Alexy alerta e ressalva que a extensão da obrigação regulada pela regra da carga de 
argumentação depende da amplitude e das possibilidades de separar-se os precedentes. Não 
direciona sua tese para isto. Assinala, no entanto, em lugar do estudo das teorias e técnicas 
sobre o assunto, a distinção entre distinguishing e overrulling. A primeira é uma técnica que 
serve para interpretar de forma estrita a norma considerada desde a perspectiva do precedente, 
de modo a seguir respeitando o precedente . A segunda consiste no repúdio ao precedente. 
Ambas tem que ser fundamentadas e necessitam de razões jurídicas para tanto. ALEXY, 
Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.265-266. 

[36] Alexy aponta quatro aspectos da vinculação entre o discurso jurídico e o discurso prático 
geral: 1) a necessidade do discurso jurídico sobre a base da natureza do discurso prático geral; 
2) a coincidência parcial sobre a pretensão de correção; 3) a coincidência estrutural de regras 
e formas de ambos os discursos e 4) a necessidade da argumentação prática geral no marco da 
argumentação jurídica. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.272. 

[37] Alexy destaca três razões para a afirmada debilidade: 1) as regras do discurso prático 
geral não prescrevem de que premissa normativa devem partir os participantes do discurso; 2) 
nem todos os passos da argumentação estão fixados e 3) algumas regras do discurso só podem 
cumprir-se de maneira aproximada, havendo a possibilidade de não se chegar a um acordo. 
ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2007. p.273. 

[38] Sustentar a tese de que há apenas uma resposta correta é um equivoco para Alexy, 
segundo Atienza. Nesse ponto encontra-se apresentado um importante elemento de distinção 
com o pensamento de Dworkin. In ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito. Teorias da 
Argumentação Jurídica. 

[39] Segundo Atienza, MacCornick parte das argumentações (justificações) das decisões, 
elabora uma teoria da argumentação jurídica que acaba por considerar como fazendo parte de 
uma teoria geral da argumentação prática.  Atienza destaca a teoria de MacCornick como uma 
das teorias da argumentação com maior difusão e juntamente com a de Alexy formam o que o 
autor chama de teoria padrão da argumentação, com concepções muito semelhantes, embora 
influenciados por tradições diferentes. O primeiro basicamente por Hume, Hart e a tradição da 
common law; o segundo, pela ciência jurídica alemã, destacadamente Kant e Habbermas. As 
teses de MacCornick, comenta Atienza, estão centradas na sua obra: "Legal reasoning and 
legal theory", de 1978, posteriormente desenvolvidas em artigos e destaca-se por seu 
elemento integrador. In ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito. Teorias da Argumentação 
Jurídica. 
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CULPABILIDADE, LIVRE-ARBÍTRIO E RESPONSABILIDADE 
JURÍDICA: UMA REFLEXÃO SOBRE O PENSAMENTO 

JUSFILOSÓFICO DE HANS WELZEL 
 

CULPABILITY, FREE WILL AND LEGAL LIABILITY: A REFLECTION ON THE 
THOUGHT OF HANS LEGAL PHILOSOPHER WELZEL 

 
 
 

Daniela Rezende de Oliveira 
 

RESUMO 
Para Hans Welzel, toda ação humana, em regra, possui finalidade que se encerra no momento 
da tomada da decisão de vontade da ação, sendo que todo comportamento humano livre e 
consciente tem uma estrutura finalística porque dirigido por uma vontade. Segundo Hans 
Welzel, o objeto de interesse do Direito Penal é, justamente, a finalidade e intencionalidade de 
uma ação humana. Entendendo-se que o principal ponto de interesse da dogmática jurídico-
penal é o comportamento humano que pode ser dirigido pela vontade de ação, o exame acerca 
do problema do livre-arbítrio é necessário, tendo em vista ser ele o ponto de partida e o 
fundamento da culpabilidade – e, via de consequência, da imputabilidade e da 
responsabilidade jurídica. O presente artigo tem como objetivo demonstrar a estreita relação 
entre culpabilidade, livre-arbítrio, responsabilidade jurídica e a legitimidade do Direito para 
punir no pensamento jusfilosófico de Hans Welzel. Além disso, o texto revela a estreita 
relação entre o direito e a moral na doutrina deste jusfilósofo, bem como, a necessidade de o 
Direito proteger e assegurar os valores ético-sociais mais importantes para a sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVRE-ARBÍTRIO; CAPACIDADE DE CULPABILIDADE; 
CULPABILIDADE; RESPONSABILIDADE JURÍDICA 
 
ABSTRACT 
For Hans Welzel, every human action, generally has a purpose wich ends at the time of 
making the decision to the will of action, and that all human behavior is a free and conscious 
purposive structure as directed by a will. According to Hans Welzel, the object of interest to 
the criminal law is precisely the purpose and intent of a human action. Understanding that the 
main point of interest in criminal legal dogmatics is human behavior that can be driven by the 
desire to share, take on the problem of free will is necessary in order that he was the starting 
point and foundation culpability - and, as a consequence, the liability and legal responsibility. 
This article aims to demonstrate the close relationship between guilt, free will, responsibility 
and legal legitimacy of the law to punish the thought of legal philosopher Hans Welzel. 
Moreover, the text reveals the close relationship between law and morality in the doctrine of 
legal philosopher as well as the need to protect and ensure the right ethical and social values 
important to society. 
KEYWORDS: FREE WILL; ABILITY TO GUILT; CULPABILITY; RESPONSIBILITY 
LAW 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um Estado verdadeiramente democrático de Direito deve garantir a todo cidadão que não 
haverá crime - e nem punição - sem a prévia averiguação da culpabilidade por parte do autor 
do delito. Por isso, em um Estado democrático de Direito, a culpabilidade é fundamento e 
limite da própria pena, devendo a sanção imposta ao autor da vontade de ação livre e contrária 
ao direito ser aplicada proporcionalmente à culpa e à gravidade da ação delituosa. 

O fundamento da culpabilidade nos remete à noção de livre-arbítrio - entendido como 
vontade de ação e liberdade de vontade - eis que, o que se reprova na culpabilidade é sempre 
um ato (livre) da vontade humana. 

A culpabilidade, por sua vez, é o fundamento da responsabilidade jurídica - e, via de 
consequência, da responsabilização penal - pois, o descumprimento e/ou inobservância da 
conduta prescrita na norma jurídica permite ao Direito, mediante o uso da força aparelhada do 
Estado, imputar ao autor do ato de vontade uma obrigação. 

Contudo, para que o Direito possa aplicar uma sanção (pena) é imperiosa a presença de três 
requisitos essenciais, quais sejam: capacidade concreta de culpabilidade (imputabilidade), 
consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Esses três requisitos essenciais 
nos remetem diretamente à noção de culpa, de liberdade de vontade e responsabilidade. 

O presente estudo tem como objetivo central examinar o fenômeno da culpabilidade, o livre-
arbítrio e a responsabilidade jurídico-penal sob a perspectiva do pensamento jusfilosófico de 
Hans Welzel, precursor da teoria finalista do delito. 

Para Welzel, toda atividade/ação humana tem como característica a programação da vontade, 
isto é, a finalidade proposta pela decisão de vontade da ação. Em outras palavras, Welzel 
acredita que todo comportamento humano tem como característica uma estrutura finalística, 
tendo em vista que, em regra, todo comportamento humano é dirigido por uma vontade. 

Portanto, para Welzel, o que realmente interessa ao Direito Penal é a finalidade e 
intencionalidade de uma ação humana, e não a causalidade de fatos e ações. Segundo Welzel, 
apenas o comportamento humano que pode ser dirigido pela vontade de ação interessa ao 
Direito Penal. Por isso, o estudo acerca do livre-arbítrio (liberdade de vontade e vontade de 
ação), fundamento da culpabilidade, é tão relevante na doutrina finalista do delito do 
mencionado autor.   

  

  

2 CULPABILIDADE, VONTADE E LIVRE-ARBÍTRIO: 
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Segundo Welzel, a culpabilidade é a falta de autodeterminação conforme um fim - graças a 
qual a pessoa pode dirigir sua conduta de acordo com a ordem jurídica da existência a ela 
confiada - ao realizar uma ação jurídica.[1] 

Necessário esclarecer que, para Welzel, a culpabilidade não se remeter à antijuridicidade 
(relação de discordância entre a ação e a prescrição normativa[2]), mas, volta-se à 
reprovabilidade pessoal da conduta do autor, pois, quando esse poderia ter se eximido de 
cometer a ação antijurídica.[3] 

Afirma Welzel que: 

  

"Se a antijuridicidade é o simples juízo de desvalor por não ser a ação como deveria ser de 
acordo com o Direito - sem levar em conta se o autor podia satisfazer as exigências jurídicas - 
o juízo de desvalor da culpabilidade vai mais além, e lança sobre o autor a reprovabilidade 
pessoal por não haver atuado corretamente apesar de ter podido obrar conforme a norma."[4]  

  

Em Welzel, a ideia de culpabilidade está intrinsecamente relacionada à vontade de ação, 
tendo em vista ser ela o objeto da reprovabilidade e somente por meio dela a ação se 
concretiza. Assim, "toda culpabilidade é, pois, culpabilidade de vontade." [5] Ora, aquilo que 
não depende da vontade do homem não pode lhe ser reportado como conduta culpável.[6] 

Contudo, há que se ressaltar que, culpabilidade e vontade de agir são conceitos distintos, eis 
que toda vontade é portadora de culpabilidade - em maior ou menor gradação. A 
culpabilidade é uma "qualidade valorativa negativa da vontade de ação"[7] e, por isso, no 
juízo de culpabilidade o que está sob análise é a "reprovabilidade da vontade típica e 
antijurídica."[8] 

Segundo Welzel, para que seja possível analisar a reprovabilidade da culpabilidade de uma 
conduta, é necessário verificar a resolução de vontade não no sentido abstrato, mas, no sentido 
concreto, examinando a conduta do indivíduo dentro de uma situação específica, de maneira a 
se concluir se ele poderia - ou não - ter se conduzido de conformidade com o direito.[9] 

Para tanto, ou seja, para analisarmos a reprovabilidade de uma vontade de ação, é necessário, 
conforme afirma Welzel, que seja verificado o problema do livre-arbítrio. Isto porque, 
somente a partir do exame do problema do livre-arbítrio podemos apurar se, teoricamente, é 
possível a adoção de uma resolução de vontade conforme a norma, ao invés de contrária a ela. 

Para Welzel, o problema do livre-arbítrio apresenta três aspectos essenciais, quais sejam: o 
antropológico, o caracteriológico e o categorial. 

  

2.1 Aspecto antropológico do livre-arbítrio 

  

Do ponto de vista antropológico, necessário advertir que Welzel desconsidera a teoria 
evolucionista, de Darwin, eis que para o jurista, não há no homem, durante o processo 
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evolutivo, uma maior especialização dos instintos animais. Para Welzel, o que ocorre é 
exatamente o contrário, ou seja, há uma verdadeira involução das formas inatas de conduta, 
tendo em vista que o processo evolutivo do homem caracteriza-se, essencialmente, por atos 
livres da inteligência. Assim, em seu processo evolutivo, o homem, gradativamente, substitui 
os seus instintos e impulsos animais (isto é, irracionais) por atos de inteligência (que são 
geridos pela razão).[10]  

Afirma Welzel: 

  

"Em contraste fundamental com o animal, o homem caracteriza-se negativamente por uma 
grande liberdade de formas inatas e instintivas de conduta e positivamente pela capacidade e 
pela incumbência de descobrir e realizar por si mesmo a conduta correta por meio de atos 
inteligentes."[11] 

  

Adverte-nos Welzel que, em razão de o pensamento racional ser ordenado categoricamente 
(ou seja, o homem tem consciência da moral) e, por agir em conformidade com essa 
racionalidade, é que o homem revela-se responsável por suas ações, que estão desvinculadas 
de quaisquer condutas instintivas.[12] 

Daí a constatação de Welzel, de que o homem não é um animal pré-destinado, e sim, um 
animal que constrói o seu próprio destino e traça seu próprio sistema de ação. O homem, por 
ser livre e consciente de sua disposição à responsabilidade, "tem de elaborar para si [...] seu 
sistema de ação - no fundo, individual específico - em um período de aprendizagem, 
preenchendo suas disposições, dadas de um modo geral, mas vazias de toda forma detalhada 
de execução."[13] 

  

2.2 Aspecto caracteriológico do livre-arbítrio 

  

Segundo Welzel, o retrocesso às formas inatas de conduta e a aparição de um "Eu-centro"(ou 
seja, o "Eu-consicente", responsável, que dirige nossa vontade de ação conforme uma 
finalidade e valor[14])[15] possibilitou que a estrutura anímica do homem tivesse uma 
pluralidade de estratos.[16] Sendo que, essa pluralidade de estratos comporta uma diversidade 
de impulsos de conservação da espécie e autoconservação, a exemplo das paixões, dos 
desejos, das ambições, dos interesses, dentre outros. 

Contudo, também verificamos que o estrato profundo (que compreende o "Eu-semi-
inconsciente e o "Eu-inconsciente"[17]) é capaz de exercer influência sobre a vontade de ação 
humana - eis que, não raro, o homem se torna vítima passiva de seus impulsos. 

Desse modo, inegável que o homem, embora guiado pela razão, sofre as influências de seu 
"Eu-profundo" (semi-inconsciente e inconsciente), e para que os impulsos "irracionais" sejam 
controlados, afirma Welzel, é necessária a elevação do "Eu-mesmo", que figura como "centro 
regulador que nos dirige conforme a finalidade e valor".[18] 
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Assim, a partir da noção do "Eu-mesmo" surge um novo modelo de vontade, que não deve ser 
entendida como simples impulso dirigido à consecução de um fim, mas, como ação humana 
"baseada em um esquema antecipado de seu curso e do resultado."[19] Nesse sentido, os 
impulsos e os atos de vontade são dirigidos, precisamente, com base em um conteúdo e 
finalidade que se estendem para além do momento presente. Em outras palavras, o homem 
torna-se capaz de controlar os seus impulsos "emocionais", como também, o "Eu-centro" 
(consciente e racional) é capaz de intervir - e, em geral, direcionar - a decisão da ação, 
controlando a força emotiva (do "Eu-profundo"), voltando a sua vontade para a realização de 
ações com conteúdo de finalidade e com significação valorativa conforme uma configuração 
correta da vida. Assevera Welzel que, nesse processo, "o impulso valioso é permitido e o 
conteúdo da força do não valioso destruído."[20] E, conclui afirmando que: 

  

"Apenas aquilo que nos incita e arrasta um impulso instintivo, uma aspiração, um interesse, 
pode converter-se em fim de uma decisão da ação, tanto se é adotada de modo instintivo como 
conforme um fim. A significação insubstituível da função de direção da vontade, orientada 
finalisticamente, consiste, porém, em que seja possível uma nova configuração da vida 
humana de acordo com a verdade,  na finalidade e no valor, e permite, com isso, ao homem a 
regulação de seus impulsos, que lhe está confiada de modo responsável após o 
desaparecimento dos instintos biológicos."[21] 

  

2.3 Aspecto categorial do livre-arbítrio 

  

O aspecto categorial do livre-arbítrio, de acordo com Welzel, nos remete à necessidade de 
compreensão do que vem a ser liberdade de vontade, que não deve ser confundida com 
liberdade de ação.[22] 

Segundo Welzel, a importância da compreensão da liberdade de vontade se dá em razão de 
que, somente a partir dela é possível ao homem o domínio da coação causal por meio de uma 
direção orientada finalisticamente, em virtude da qual, unicamente, pode o homem ser 
responsabilizado por ter adotado a decisão errada (contrária à norma) em lugar da correta 
(conforme a norma).[23] 

Welzel define a liberdade de vontade como "capacidade de poder reger-se conforme os 
fins".[24] Para ele, a liberdade de vontade não é um estado, mas um ato: ato de liberdade da 
coação causal (cega, indiferente e inconsequente) para a autodeterminação conforme os 
fins.[25] 

Nesse entendimento, Welzel assevera que: 

  

"El acto de conocimiento es libre (y tiene que ser libre) de determinantes causales ('ciegas'), 
para que sea posible uma determinación conforme al sentido, de acuerdo com el objeto de 
conocimiento. Sólo si se destaca esta forma (especifica) de determinación y se la distingue 
claramente de la determinación causal, se puede comprender su peculiaridad y com ella la 
libertad para la autodeterminación conforme al sentido. Em cambio, la inclusión 
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indiscriminada de la determinación conforme al sentido en la determinación causal impide 
precisamente la comprensión de la autodeterminación conforme al sentido."[26] 

  

Portanto, podemos constatar que, para Welzel, a liberdade de vontade é pressuposto para a 
decisão e realização de condutas conforme à razão - ou seja, em conformidade com os fins e 
valores do justo; e nada tem a ver com a possibilidade de poder de escolha "cega" entre o 
correto e o incorreto, o valor e o desvalor. Por isso, a liberdade de vontade se refere à ação 
livre de impulsos "emotivo-irracionais" e voltada para a autodeterminação conforme os 
fins.[27]  

Nesse entendimento, Welzel conclui que é na ausência da liberdade de vontade (ou seja, é na 
vontade dissociada da razão) que se fundamenta o fenômeno da culpabilidade, que pode ser 
compreendida como "falta de autodeterminação conforme os fins num sujeito que era capaz 
de determinar-se."[28] E, prossegue Welzel, afirmando que: 

  

"A culpabilidade não significa 'livre' decisão em favor do mal, mas ficar preso pela coação 
causal aos impulsos, sendo o sujeito capaz de autodeterminação conforme os fins. O delito é, 
por isso, efetivamente, inteiramente, um produto de fatores causais e, a suposição e inclusive 
a indicação da porcentagem com que a 'vontade livre do autor' tenha participado, junto à 
disposição e ao mundo circundante, da gênese do delito é um jogo incerto. O Direito Penal 
[...] parte do conhecimento antropológico de que o homem, como ser determinado à 
responsabilidade, está existencialmente em condições de conduzir (conforme os fins) a 
dependência causal dos impulsos. A culpabilidade não é um ato de livre autodeterminação, 
mas precisamente a falta de uma decisão conforme a finalidade em um sujeito 
responsável."[29] 

  

Ainda, acerca do aspecto categorial do livre-arbítrio, vale acrescentar que, Welzel vê, com 
ressalvas, o determinismo tradicional (que leva em consideração somente uma forma de 
determinação, conhecida como monismo causal, adotada por Adolf Merkel e Karl Engisch, 
que partiam da admissão hipotética do determinismo para explicar a responsabilidade 
penal[30]). De outro modo, acredita que o indeterminismo tradicional, quando anula o sujeito 
responsável, deve ser desconsiderado.[31] Assim, para Welzel, o determinismo não pode ser 
descartado, mas, é necessário haver uma melhor compreensão do mesmo. 

Para explicar como se processa a liberdade de ação e vontade no ser humano, Welzel parte do 
argumento de conhecimento[32] - formulado contra a utilização unilateral do determinismo 
causal no chamado "problema do livre arbítrio". 

Segundo Welzel, todo ato - conduta - é precedida por um momento de pensamento - ou ainda, 
por um momento de conhecimento. E todo ato de conhecimento se volta para um objeto de 
conhecimento. Por isso, "o conhecimento não depende somente da vontade daquele que 
pensa, mas, também, e na mesma medida, do objeto em que se pensa[33], pois, "os atos de 
conhecimento estão tão determinados pelo objeto de conhecimento como estão os sujeitos 
cognoscentes."[34] Contudo, a relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, no 
que se refere aos atos de liberdade, não é equivalente a relação de causalidade das ciências 
naturais, e por isso, não pode haver uma interpretação meramente determinista da vida 
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anímica, pois, no âmbito das ciências sociais aplicadas, as ações humanas devem ser 
analisadas segundo conteúdos de sentido, e as condutas com relevância jurídica devem ser 
analisadas e julgadas de acordo com preceitos legais, regras da lógica formal e da doutrina do 
método jurídico.[35] Desse modo, para Welzel, todo ato de conhecimento é, por si só, livre, 
isto é, livre de determinantes causais, e deve ser livre "para que seja possível uma 
determinação conforme o sentido, de acordo com o objeto de conhecimento."[36] A liberdade 
de conhecimento faz com que seja possível, também, a autodeterminação conforme o sentido, 
sendo que "o conhecimento e o impulso de conhecer têm que ser compreendidos como uma 
tarefa plena de sentido, que possa ser sustentada frente aos impulsos contrapostos."[37] 
Conclui, Welzel, que a conduta humana se desenvolve não somente no mundo da força e da 
intensidade dos impulsos, mas também, num mundo pleno de significações, no qual os 
motivos compreendem critérios de sentido, segundo os quais o homem como ser espiritual 
possui um lugar e uma tarefa para ser cumprida e realizada.[38] 

Concluímos, aqui, que em Welzel, a ideia de livre-arbítrio coincide com a concepção moderna 
de liberdade e autonomia (como entendida, por exemplo, por Kant e Hegel), em que o livre-
arbítrio não dever ser confundido com livre escolha - aleatória e arbitrária - entre o fazer o 
bem ou o mal (ou ainda, entre conduzir-se de maneira correta ou incorreta), mas sim, 
compreendido como autodeterminação conforme a razão, por haver a total consciência da 
responsabilidade por suas decisões de vontade. 

  

3 LIVRE-ARBÍTRIO, IMPUTABILIDADE E RESPONSABILIDADE JURÍDICA 

  

Após o exame do problema do livre-arbítrio, que intenta apresentar uma resposta no que se 
refere à possibilidade, teórica, de se adotar uma resolução de vontade correta, ao invés de uma 
equivocada, resta-nos examinar o problema da imputabilidade - ou seja, da capacidade 
concreta de culpabilidade. 

Como já mencionado anteriormente, a ausência da liberdade de vontade dá ensejo ao 
fenômeno da culpabilidade. Assim, para que possamos encontrar uma solução para o 
problema da imputabilidade, afirma Welzel, é necessário considerar a culpabilidade em seu 
aspecto concreto - isto é, averiguando-se a situação fática de modo empírico-prático.[39] 

Contudo, segundo Welzel, a capacidade concreta de culpabilidade de um homem não é, a 
princípio, passível de objetivação (análise empírica), eis que não é possível conhecer a 
subjetividade do sujeito da ação[40], sob pena de se aniquilar a sua própria essência.[41] 
Diante disso, Welzel nos esclarece que: 

  

"Aquele ato pelo qual o homem se eleva para além do mundo dos objetos, da experiência, 
para converter-se em um sujeito responsável, não pode ser nunca objetivado. É o solutamente 
não-objetivo que não pode ser convertido jamais em objeto sem ser destruído em sua essência. 
O juízo de que um homem determinado, em uma determinada situação, é capaz de 
culpabilidade, não é, portanto, um ato teórico, mas um ato puramente existencial e de caráter 
'comunicativo': é o reconhecimento do outro como a si mesmo, como um igual, como 
suscetível de determinação plena de sentido e por isso tão sujeito responsável como aquele 
que o julga." 
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Por isso, o juízo de culpabilidade, em Welzel, deve ser formulado de modo negativo, ou seja, 
excluindo-se todos aqueles homens que não são (ou, que ainda não são) capazes de conduzir 
suas ações de vontade com autodeterminação plena de sentido (como é o caso, por exemplo, 
dos débeis mentais, ou das crianças). 

Desse modo, todos os homens capazes de autodeterminar-se conforme os fins (entendendo-se 
fim como dever ser do valor reconhecido racionalmente como motivo de agir) são, 
igualmente, capazes de culpabilidade. 

Em Welzel, a capacidade concreta de culpabilidade dever ser entendida, pois, como 
imputabilidade,[42] que significa a capacidade de um homem "compreender o injusto do fato 
e de decidir-se de acordo com essa compreensão."[43] Portanto, de acordo com Welzel, a 
imputabilidade (ou, capacidade concreta de culpabilidade) significa atribuir uma 
responsabilidade a alguém pela autodeterminação de uma vontade livre. 

Importa ressaltar que, a culpabilidade jurídica não coincide com a culpabilidade moral, pois, 
aquela é mais extensa e vai além desta. Welzel assevera que: 

  

"A reprovabilidade da resolução de vontade deve alcançar certa medida, socialmente 
relavante, antes que se converta em culpabilidade jurídica, em culpabilidade ante a 
comunidade jurídica. Deve ter sido infringida, pelo menos, aquela medida de respeito aos 
deveres sociais, que possa e deva observar, em princípio, qualquer outro membro da 
comunidade jurídica no lugar do autor. Quando o prórpio juiz não poderia atuar, 
corretamente, de outro modo, que não o modo como atuou o autor, falta a culpabilidade 
jurídica como reprovabilidade social do fato."[44] 

  

Assim é que, para Welzel, quando há a constatação da concorrência dos elementos 
intelectuais e volitivos da culpabilidade, "o fato antijurídico é reprovável e em princípio 
punível".[45] Ademais, a culpabilidade jurídica enseja, a princípio, a punição (aplicação de 
uma sanção), tendo em vista que a teoria da culpabilidade fundamenta-se no princípio da 
responsabilidade, "segundo o qual o homem é responsável pela antijuridicidade de suas 
decisões, dentro dos limites de sua capacidade de conhecimento ético-social".[46] 

No que diz respeito ao princípio da responsabilidade, Welzel nos esclarece que: 

  

"O princípio da responsabilidade torna, por um lado, responsável o sujeito pelo fato de o 
conteúdo de suas resoluções de vontade não estar conforme o ordenamento jurídico (sempre 
que o autor, de acordo com a medida de sua capacidade de conhecimento ético-social, puder 
conhecer a antijuridicidade de sua conduta) e, por outro lado, limita sua responsabilidade pela 
realização, de acordo com o cuidado devido, de suas decisões juridicamente irrelevantes, ao 
perigo para bens jurídicos especialmente importantes. Com isso, a teoria da culpabilidade fixa 
claramente, de modo positivo e negativo, os limites da responsabilidade ético-social da 
pessoa".[47] 
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De outro modo, a punição - sanção jurídica atribuída ao autor de uma conduta típica, 
antijurídica e culpável - é uma resposta ao descumprimento de um dever jurídico 
(entendendo-se dever jurídico como a "relação que se trava entre uma pessoa e uma norma 
jurídica"[48]). Dito de outra maneira, "o descumprimento de um dever  faz com que se impute 
à pessoa que o viola uma responsabilidade".[49] A responsabilidade jurídica - e a consequente 
aplicação de uma punição (sanção) - se dá, pois, em razão de o autor do ato de vontade (livre) 
ter infringido uma norma que lhe vedava a realização de uma determinada conduta. 

  

4 IUS PUNIENDI E A NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS VALORES ÉTICO-SOCIAIS 

  

Como já demonstrado anteriormente, a noção de culpa tem como fundamento a vontade de 
ação (desde que seja livre), a conduta contrária ao direito e a capacidade de compreensão do 
indivíduo acerca do caráter injusto de seus atos. Destarte, a capacidade concreta de 
culpabilidade se remete à imputabilidade - ou seja, a atribuição a alguém quanto à 
responsabilidade de alguma coisa (fato ou ato). 

A responsabilidade jurídica, vista sob a perspectiva do Direito Penal, é a obrigação que uma 
pessoa tem de arcar com as consequências jurídicas do delito, tendo em vista a necessidade de 
prestar contas de seu ato e, para tanto, o sujeito da ação deve ser imputável. Vale ressaltar, 
ainda, que toda obrigação é expressão de um dever, devendo sempre envolver um 
vínculo.[50] Desse modo, a obrigação sempre envolverá um vínculo (culpa) e o fator 
prestação (responsabilidade).[51] Por isso, o dever "refere-se à conduta do sujeito que, por seu 
comportamento, pode provocar ou evitar a sanção; a responsabilidade refere-se ao objeto da 
sanção, isto é, a quem suporta a sanção."[52]  

Para Welzel, a principal tarefa do Direito é superar (ou ainda, conter) a guerra civil (luta de 
todos contra todos), instaurando e mantendo a ordem social, de modo a assegurar a vida e a 
boa convivência social.[53] Por isso, em Welzel, há uma estreita relação entre a proteção aos 
bens jurídicos e a obediência[54], eis que o Direito, por meio da força aparelhada do Estado 
(coerção legítima[55]), deve garantir a segurança de todos perante todos, estabelecendo 
normas, reconhecidas pela sociedade em geral como obrigatórias[56], que protejam os valores 
ético-sociais mais relevantes para a sociedade.[57]   

O "direito de punir" do Estado, segundo Welzel, é legitimado, precisamente, quando há o 
descumprimento do dever jurídico-penal, pois cabe ao Direito livrar a sociedade do caos, 
proporcionando uma convivência digna e segura para toda a comunidade.[58] Contudo, 
Welzel nos adverte que, o Direito Penal deve limitar-se a atuar nos casos em que houver 
graves ataques contra os valores ético-sociais mais caros à sociedade. Portanto, não são 
quaisquer valores que estão sujeitos à proteção do Direito Penal, mas tão-somente, segundo 
Welzel, aqueles valores fundamentais e essenciais à vida social.[59] 

Podemos concluir, a partir do pensamento de Welzel, que, na prática, as penas previstas nas 
normas jurídico-penais são efetivamente aplicadas a uma minoria da população, tendo em 
vista que, quando o sistema jurídico é legítimo e dotado de eficácia, a grande maioria da 
população reconhece a obrigatoriedade das condutas prescritas nas normas jurídico-
penais[60], uma vez que seu conteúdo reflete, em última instância, os anseios e valores morais 
mais importantes para a sociedade.[61] Desse modo, percebemos que, em Welzel, a 
construção de todo ordenamento jurídico justo - incluindo-se o sistema jurídico-penal - 
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fundamenta-se, finalisticamente, na proteção dos valores ético-sociais mais caros à sociedade, 
eis que tal proteção é necessária para que se assegure o exercício da liberdade e autonomia de 
seus membros, revelando a estreita relação entre o direito e a moral em seu pensamento 
jusfilosófico. 

Portanto, para Welzel, a função essencial do Direito Penal não é a proteção aos bens jurídicos 
(em especial, os bens materiais). A função essencial do Direito Penal é, precisamente, 
assegurar e proteger os valores ético-sociais sob uma ótica positiva (ou seja, por meio de um 
direito positivo, real e factível[62]), instituindo-se regras e normas de conduta que 
determinem e expressem o reconhecimento de valores dignos de proteção. Assim sendo, 
entende Welzel que, a punição é aplicada como forma de o Estado demonstrar que os valores 
ético-sociais infringidos continuam sendo valorados e reafirmados como importantes para 
toda a sociedade. Dito de outra maneira: quando se aplica uma pena, o Estado está 
reafirmando a importância de se garantir e preservar os valores ético-sociais relevantes para 
uma determinada sociedade, demonstrando, ainda, que a liberdade de vontade humana deve 
estar voltada para ações conforme ao direito, e não contrárias a ele. 

Ademais, há que se destacar que, para Welzel, os valores ético-sociais que merecem especial 
proteção por parte do direito não são absolutos e possuem universalidade relativa, uma vez 
que variam de acordo com o tempo e as condicionantes históricas, o espaço geográfico e a 
experiência (e vivência) específica de cada sociedade. Nesse sentido, merecem destaque as 
palavras de Welzel: 

  

"Las reglas universales del Derecho possen em general, una universalidad relativa, empírica 
y, en ningún caso, una validez universal absoluta supratemporal. Por eso, su contenido no 
puede tener la evidencia obligatoria de conceptos essenciales atemporales sino que depende 
fundamentalmente de condiciones temporales y empíricas que pueden sólo obtenerse em la 
experiência."[63] 

  

Ainda, vale esclarecer que, para Welzel, o direito somente será reconhecido pela população 
em geral, se estiver assentado no ideal de justiça, pois, para ele, o que não é direito continua 
sem ser direito ainda que, na prática, seja emanado e imposto pelo Estado.[64] 

Por fim, importa salientar que, segundo Welzel, existe um único princípio material imanente 
que nenhuma disposição estatal - ou ainda, que nenhum sistema jurídico - pode violar, sob 
pena de perder toda a sua legitimidade e força obrigatória: este princípio/ valor é a autonomia 
ética do próximo.[65] 

Welzel leciona que: 

  

"Sólo un valor puede obligarnos y en este caso, nos obliga éticamente. Hay también deberes 
juridicos, pero sólo como deberes éticos. Porque la vida, como decia Aristoteles, es un bien, 
un orden que nos assegura la vida, nos obliga éticamente. Pero su fuerza obligatoria termina 
alli donde ordena ir contra un bien que éticamente no puede ser afectado bajo ninguma 
circunstancia. Y este bien ES la autonomia ética del prójimo. Como la persona, gracias a su 
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autonomia ética, posee un valor próprio independiente  de toda outra persecusión de fines, 
tiene que ser respetada en su próprio valor por todos los demás."[66] 

  

Para Welzel, o direito justo e legítimo (entenda-se: o direito dotado de positividade, validade 
formal, validade social e validade axiológica[67]) jamais poderá considerar o homem como 
"coisa" (isto é, como meio para qualquer fim), como também, nunca deverá instituir regras de 
conduta ou punições que violem a dignidade da pessoa humana.[68] 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Diante do exposto, podemos verificar que, para Welzel, toda ação humana, em regra, possui 
finalidade que se encerra no momento da tomada da decisão de vontade da ação. Por isso, 
todo comportamento humano livre e consciente tem uma estrutura finalística, eis que dirigido 
por uma vontade. Assim sendo, para Welzel, o objeto de interesse do Direito Penal é, 
justamente, a finalidade e intencionalidade de uma ação humana. 

Considerando-se, pois, que segundo Welzel, o principal ponto de interesse da dogmática 
jurídico-penal é o comportamento humano que pode ser dirigido pela vontade de ação, o 
exame acerca do problema do livre-arbítrio é necessário, tendo em vista ser ele o ponto de 
partida e o fundamento da culpabilidade - e, via de consequência, da imputabilidade e da 
responsabilidade jurídica. 

A culpabilidade está intrinsecamente ligada à ideia da liberdade de vontade e à vontade de 
ação, de maneira que o que não depende da vontade do homem não pode lhe ser reportado 
como conduta culpável, e por isso, não merece maior exame do Direito Penal. 

No que se refere ao livre-arbítrio, Welzel nos demonstra que, em razão de o homem ser 
racional e por ter seu comportamento ordenado categoricamente (uma vez que possui 
consciência dos valores morais da sociedade em que vive) deve, a princípio, agir em 
conformidade com essa racionalidade, revelando a sua disposição à responsabilidade. 

Welzel reconhece que o homem não é somente um ser inteligível, mas, também, um ser 
sensível. Assim, apesar de dotado de racionalidade, o homem não deixa de, por vezes, agir 
por impulsos - revelando atitudes irracionais, contrárias à razão. Contudo, todo homem deve 
ser capaz de controlar os seus impulsos e instintos irracionais-emotivos, de modo a poder 
conviver, pacificamente, em sociedade. 

Segundo Welzel, apesar de o "Eu-semi-inconsciente e o "Eu-inconsciente" exercerem 
influência sobre a vontade de ação humana, tornando o homem uma vítima passiva de seus 
impulsos, o "Eu-centro" (consciente e racional) deve ser capaz de intervir e direcionar a 
decisão da ação, controlando a força emotiva (do "Eu-profundo"), possibilitando ao homem 
realizar ações com conteúdo de finalidade e com significação valorativa conforme uma 
configuração correta da vida. 
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A ausência da liberdade de vontade (ou seja, a vontade dissociada da razão) dá ensejo ao 
fenômeno da culpabilidade, uma vez que impede o homem de autodeterminar-se conforme os 
fins. Dito de outro modo, o mau uso do livre-arbítrio dá ensejo à culpabilidade e à 
responsabilidade jurídica, e via de consequência, à punição. E, a punição (aplicação da pena) 
é essencial para que os valores ético-sociais mais relevantes sejam reafirmados e reforçados 
perante os membros de determinada sociedade. 

Desse modo, restou claro que, em Welzel, a principal tarefa do Direito é coordenar e 
assegurar que todos os membros da sociedade possam usufruir de sua liberdade de vontade 
(autonomia), desde que a fruição dessa liberdade não afete a liberdade dos outros. Em outras 
palavras, em Welzel, o Direito é necessário para a manutenção da ordem social. 

Podemos inferir, ainda, que o "direito de punir" do Estado é legitimado, precisamente, quando 
há, de algum modo, o desrespeito à ordem social ou aos seus valores ético-sociais mais 
relevantes. Por isso, para Welzel, cabe ao Direito proporcionar uma convivência digna e 
segura para toda a comunidade, sendo que, as sanções punitivas devem ser efetivamente 
aplicadas somente quando houver graves ataques contra os valores ético-sociais mais caros à 
sociedade. 

Para Welzel, a função essencial do Direito Penal é, precisamente, proteger os valores ético-
sociais sob uma ótica positiva, instituindo normas jurídicas que expressem o reconhecimento 
de valores dignos de proteção. 

Para Welzel, o direito justo e legítimo tem como obrigação punir todo aquele indivíduo que, 
por seu ato de vontade (livre e consciente), viole a dignidade da pessoa humana. 
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DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL E DEMOCRACIA SUBSTANTIVA: 
ENTRE UM RELATIVISMO AXIOLÓGICO ABSOLUTO E UM 
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PROCEDURAL DEMOCRACY AND SUBSTANTIVE DEMOCRACY: BETWEEN AN 
ABSOLUTE AXIOLOGICAL RELATIVISM AND A RELATIVE AXIOLOGICAL 

ABSOLUTISM. 
 
 
 

Raoni Macedo Bielschowsky 
 

RESUMO 
A Democracia tem seu berço na organização política das polis gregas, mas que na atualidade 
possui contornos diferentes e bem típicos. Após as várias revoluções de religião, revoluções 
liberais que deram origem ao Estado de Direito, e sobretudo no pós-guerra e a configuração 
do Estado Democrático de Direito, a Democracia passou a ser o regime típico do Estado 
contemporâneo. Ela basicamente encontra sua fundamentação na igual liberdade de 
participação de todos os indivíduos nas decisões políticas da comunidade. No entanto esse 
regime pode ser visto sob duas concepções diferentes. Uma delas diz respeito a uma 
concepção procedimental, atrelada a uma estrutura formal-deontológica, e outra é uma 
concepção substantiva ligada a uma estrutura material-teleológica da democracia. Ambas têm 
por objetivo explicar e delinear o regime democrático. Enquanto uma concepção 
procedimental se pretende a um relativismo axiológico, pretendendo-se neutra quanto a 
valores. Uma democracia substantiva identifica uma vinculação teleológica a determinados 
valores específicos, ora entender que o próprio argumento da igual liberdade é um valor de 
objetividade relativa. Neste trabalho basicamente trabalhar-se os dois conceitos para ao fim 
optar por entendimento de democracia substantiva, ora entender-se que este é aquele que 
melhor explica a estrutura democrática. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO; DEMOCRACIA 
PROCEDIMENTAL; DEMOCRACIA SUBSTANTIVA; RELATIVISMO AXIOLÓGICO; 
ABSOLUTISMO AXIOLÓGICO; OBJETIVIDADE RELATIVA. 
 
ABSTRACT 
The Democracy has born as the system of political organization of the Greek’s polis, but 
today it has quite different drawn. After all the religious and liberal revolutions that the rule of 
Law (State of Right), has arisen, mostly after the second world war and the configuration of 
Democratic State of Law (Democratic State of Right), the Democracy has been the typical 
regime of contemporaneous State. It basically finds its basis on the equal freedom of every 
citizen been part in the political decisions of community. Although, this regime can be seen 
by to different conceptions. One procedural, mainly formal-deontological, and other 
substantial, connected to a material-teleological structure of democracy. Both have the goal to 
explain and delimit the democratic regime. While a procedural conception intent the 
democracy based on an axiological relativism, claiming to be neutral on values. A substantive 
conception identifies an attachment to certain specific teleological values, understanding that 
the very argument of equal freedom is a value with a relative objectivity. This paper basically 
treat both conceptions, to in the end, chose that the substantive conception of democracy is 
that one better explain the regime. 
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"Todo poder emana do povo, mas para onde ele vai?" 

Bertold Brecht 

  

  

1. Democracia ou Democracias 

         

A democracia é a base da formulação política do Estado moderno. Apesar de ser uma 
construção de mais de 2.500 anos com raízes no pensamento clássico grego, a democracia na 
modernidade e na contemporaneidade tem formulação e contexto bastante diferentes. 

A polis grega vivia uma democracia direta, em que o público e o privado eram amalgamados, 
o povo desconhecia a vida civil e a assembleia, composta pelos homens livres, deliberava 
sobre as questões do Estado. Dessa forma, o poder era concentrado maximamente nos 
organismos que faziam parte todos os cidadãos, que, por sua vez, exerciam a soberania 
legislativa, executiva e judicial[1]. Nunca é demais lembrar que a população de homens livres 
era ínfima, estando excluídos da participação da vida política a imensa população escrava, as 
mulheres e os metecos[2]. Portanto, essa primeira experiência democrática difere em muito da 
democracia que surge na modernidade com os Estados Nacionais em oposição à soberania do 
monarca[3] e mais ainda da democracia contemporânea consolidada no pós-guerra. 

Portanto, apesar das raízes na antiguidade, a democracia como a admitimos hoje tem suas 
bases formuladas no século XVIII, tendo sido, inclusive, uma das principais bandeiras e 
artifício levantado pelas revoluções burguesas na América, em França e mesmo na 
Inglaterra[4], que lutavam contra as forças do absolutismo[5]. Todavia, foi apenas na segunda 
metade do século XX, com o pós-guerra e a derrocada dos sistemas totalitarista nazifascistas, 
que a democracia efetivamente difundiu-se e consolidou-se nas bases como a entendemos 
hoje[6]. 

Assim sendo, pode-se acompanhar Hegel, quando a respeito da evolução da qualidade e da 
quantidade da conquista da liberdade na civilização clássica, define que o Oriente fora a 
liberdade de um só, a Grécia e Roma a liberdade de alguns, e o mundo germânico, ou seja, o 
mundo moderno, a liberdade de todos. 

Para uma definição sucinta do princípio democrático desde a modernidade, Schumpeter 
explica, "A filosofia da democracia do século XVIII pode ser expressa da seguinte maneira: o 
método democrático é o arranjo institucional para se chegar a certas decisões políticas que 
realizam o bem comum, cabendo ao próprio povo decidir, através da eleição de indivíduos 
que se reúnem para cumprir-lhe a vontade"[7]. Portanto, diante do atual contexto histórico e 
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político tem de se considerar que a democracia contemporânea possui algumas características 
que marcadamente a diferencia da democracia antiga. 

A primeira delas é a superação de um modelo de democracia direta pelo modelo de 
representativo. Mesmo formulações típicas da modernidade como a de Rousseau, defendiam 
que um modelo realmente democrático corresponderia a uma democracia direta, todavia 
muitos de seus contemporâneos já entendiam difícil a viabilidade deste modelo[8]. É fato que a 
complexidade da constituição política na atualidade impede que assembleias populares 
possam ser a arena central das decisões políticas e questões comuns ao povo, como o era na 
ágora ateniense. Logo, a democracia na contemporaneidade se dá de forma representativa, por 
vezes, mais ou menos permeada de instrumentos de participação popular[9], tais qual o 
plebiscito ou referendum, dependendo da estrutura constitucional adotada pelos Estados. Mas 
o fato é que a democracia direta é cada vez menos possível na organização política dos 
Estados nacionais. Não por menos, Karl Popper chega a defender que o que diferencia um 
governo democrático de um governo não-democrático é o fato de na democracia o povo poder 
"livrar-se de seus governantes sem derramamento de sangue". 

Outra característica típica da democracia atual, é que só na modernidade reconheceu-se a 
existência de campos de liberdade individual, sobretudo como consequência das guerras 
religiosas vividas na Europa. Portanto há o reconhecimento de que a coletividade não pode 
interferir em determinadas esferas de escolha do indivíduo, como são os casos, por exemplo, 
da liberdade de religião ou de ideologia política. Assim, nem mesmo as maiorias poderiam 
interferir nesses domínios. 

Ainda, hodiernamente é impossível admitir-se enquanto democracia qualquer sistema que não 
prese pelo sufrágio universal para os maiores de idade, independentemente de etnia, sexo, 
religião, status social, condição econômica ou qualquer outro discrímen não razoável. Além 
do respeito ao sufrágio universal, exige-se que haja o respeito à paridade de votos de cada 
indivíduo. 

Deste modo, a questão da democracia é permeada de várias discussões. Há um sem número de 
debates dentro deste tema, e eles podem variar desde a modalidade de eleições, ou técnicas de 
representação à periodicidade dos pleitos e instrumentos de participação popular. Entretanto, 
como pano de fundo de todas essas discussões quanto às formas do sistema democrático há 
uma questão no que diz respeito a qual o valor e qual o objetivo da democracia[10], e assim, 
qual a fundamentação e o significado dela. 

Fato é que todos têm uma intuição do que vem a ser democracia. Basicamente cremos tratar-
se de um regime em que todos devem poder opinar e participar livremente das decisões acerca 
das direções políticas da comunidade, de modo que cada indivíduo tenha suas opiniões 
consideradas em mesmo peso nesse processo de tomada de decisão. 

Destarte, podem-se determinar basicamente duas grandes linhas de entendimento a respeito 
do que é a democracia na contemporaneidade. Uma delas se caracteriza por seu embasamento 
formal[11], em que a existência da democracia se basta pela observância de certos 
procedimentos formais de aferição da vontade da maioria - portanto a trataremos aqui por 
democracia formal-majoritária (ou ainda procedimental) - e que tem por alicerce uma lógica 
eminentemente deontológica da estrutura democrática, em muito atrelada a um positivismo 
jurídico puro. E outra linha que se baseia em um argumento de cunho teleológico, que pode 
ser chamada de democracia substantiva, quando os mecanismos, procedimentos e métodos 
formais são essenciais à democracia, mas não bastantes para caracterizá-la, sendo apenas 
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instrumentos para atingir um bem comum[12]. Naturalmente, dentro dessas duas grandes 
linhas há algumas nuances[13]. 

Gomes Canotilho propõe essa discussão em outros termos, tratando por um lado de "puros 
democratas" e de outro "puros constitucionalistas", ou ainda, opondo teorias "democrático-
representativos puras" e "teorias constitucionalistas puras". Ainda nessa linha, destaca que 
essa dicotomia não significa propriamente que "os 'constitucionalistas' não sejam 'democratas' 
e os 'democratas' não sejam 'constitucionalistas'". Na verdade o que diferencia ambas 
correntes é que os "constitucionalistas" percebem o processo político como base das políticas 
públicas em relação aos direitos, mas de mesmo modo, entendem-no insuficiente para garantir 
a justeza dessas políticas. Enquanto isso, os "democratas puros" defendem a primazia do 
autogoverno democrático e do processo político democrático como a forma de assegurar a 
proteção das liberdades e direitos dos indivíduos[14]. 

A resposta à pergunta sobre qual desses entendimentos efetivamente corresponde a um 
modelo de democracia constitucional, passa de certo modo pelo entendimento que se tem 
quanto à relação entre um sistema moral e um sistema político, sua conexão ou dissociação. A 
resposta pode ser encontrada na concepção daquilo que é considerado justo politicamente[15], 
ou nos termos em que Alexy situa a discussão a respeito do conceito de direito, na 
diferenciação entre duas posições também opostas, a tese da separação e a tese da vinculação. 

Para tanto, far-se-á aqui uma explanação desses dois entendimentos de democracia, seus 
traços, conceitos e definições principais, para depois defender-se uma posição no sentido de 
que a democracia substantiva é aquela que realmente representa o verdadeiro estagio da lógica 
democrática na contemporaneidade. 

  

  

2. Democracia procedimental 

         

A concepção formal-procedimental de democracia - ao menos que se pretende meramente 
procedimental - focaliza o conceito desse regime no cumprimento da premissa majoritária. 
Isso porque para ela a democracia é uma estrutura formal de legitimação do poder[16]. 

Trata-se de uma visão particularmente atrelada ao positivismo jurídico, em que a fonte 
estrutural da ordem jurídica é o poder[17] (na sua relação tautológica que entende que "direito 
é coerção" e "coerção é o uso da força legitimado pelo direito"), que em sua posição mais 
extremada, admite que "todo e qualquer conteúdo pode ser direito"[18]. Portanto, o 
sustentáculo para o direito é a legitimidade desse poder. 

Historicamente muitas fundamentações foram utilizadas para tanto, dentre aquelas que 
buscavam fundamentar a legitimidade de um poder absolutista, como o fez Hobbes, até as 
formulações mais contemporâneas e elaboradas de democracia. Hoje, esta é sem dúvida a 
mais difundida e aceita, até mesmo por seus argumentos serem mais apelativos a uma 
aceitação por todos. Assim, ela é a que melhor atinge os dois elementos de definição do 
conceito de direito que são considerados importantes pelo positivismo, o da legalidade 
conforme o ordenamento e o da eficácia social[19]. 
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Essa argumentação é marca de uma perspectiva deontológica do direito, que preordena 
normas que são legítimas e válidas não por ordens normativas substancialmente justas, mas 
sim, por terem sido formuladas por uma forma organicamente (procedimentalmente) justas. 
Assim, pode-se dizer que o terceiro elemento de conceituação do direito levantado por Alexy, 
a correção material, é simplesmente desconsiderado. 

Destarte, nessa perspectiva da democracia o que legitima o poder é uma determinada 
concepção de soberania popular enquanto vontade de coletiva de todos. Dentro desta linha, a 
lógica democrática se perfectibiliza a partir da combinação de procedimentos democráticos 
que consistem basicamente na tomada de decisão através de determinados métodos, 
sobretudo, métodos de aferição da vontade das maiorias. Isso porque a legitimidade da 
democracia, em seu entendimento procedimental, é baseada no compromisso com as metas 
dessa soberania popular, ou melhor dizendo, da maioria. Assim sendo, persiste "a idéia de que 
a democracia é melhor quando atende melhor a premissa majoritária"[20]. A pedra 
fundamental desta concepção é a participação do indivíduo na tomada de decisão do poder do 
Estado, para desta maneira, cada um obedecer - de certo modo - a ninguém mais que a si 
mesmo[21]. 

Aqueles que entendem a democracia por esta ótica vinculam-na a uma estrutura formal da 
organização democrática, que ao invés de ter por norte a busca de um bem moral da 
comunidade (correção material), fincam o entendimento que o cumprimento de regras 
procedimentais específicas, sobretudo promoventes da aferição da vontade das maiorias 
representa o ideal democrático mais que a busca por um bem moral comum. Sob este prisma, 
a democracia nada mais é que um mecanismo - uma via ou método - de promoção da 
autodeterminação dos indivíduos. Assim sendo, no limite desse argumento, como afirma 
Dworkin, uma decisão pode ser democrática ainda que injusta[22]. 

Isso porque, sob este ponto de vista, o bem comum, ou o bem politicamente correto, não está 
atrelado a uma concepção moral de bem comunitariamente compartilhada, e sim à união dos 
interesses e concepções de bem individuais e atomizadas, aquilo que Taylor vem a chamar de 
bens convergentes. Para tanto, o justo político está atrelado a essa cumulação de posições 
individuais, obtida através do procedimento democrático. 

A democracia seria, portanto, a forma de governação típica de uma perspectiva que se 
pretenda relativista[23], em oposição a uma ótica absolutista de valores morais de condução do 
sistema político. Sua inspiração[24] maior seria a igual liberdade de cada indivíduo poder ser 
apenas senhor de si mesmo através de sua participação na formação da vontade do corpo 
político, ainda que indiretamente. Isso daria a possibilidade do justo político ser formado a 
partir da junção dos bens individuais, pelo fato de a concepção de bem ser relativa dentro da 
comunidade, e não podendo se falar em um bem moral absoluto. 

Até por isso, Kelsen chega a defender que aqueles que concebem um argumento moral 
absoluto (absolutistas) encontrariam melhor abrigo em regimes autocráticos, bem como 
aqueles que não se prendiam a argumentos ou valores morais absolutos (relativistas), seriam 
mais identificados com regimes democráticos. Portanto, o projeto democrático tem de 
permanecer neutro. Por Habermas, "um modelo procedimental de democracia, o qual é 
incompatível com conceito da sociedade centrada no Estado, e pretende ser neutro aos 
projetos de vida concorrentes"[25]. 

Resgatando o que fora dito no capítulo anterior relacionando a democracia procedimental com 
a ontologia liberal, a fundamentação axiológica da democracia procedimental tem em sua 
base a linha de raciocínio que tomou força na modernidade a partir dos filósofos iluministas e 
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a concepção da razão enquanto fundamento do sistema moral e do sistema político 
(dissociáveis/dissociados), tendo ela se alojado de forma predominante no pensamento liberal. 
Nessa linha, a justificativa da democracia em sua concepção formal majoritária, se dá pela 
visão atomista e individualista[26] da sociedade e do indivíduo, calcada em uma subjetividade 
moral, quando cada indivíduo possui um subjetivismo ético. 

Enquanto na antiguidade existia a concepção amalgamada de comunidade, em que as esferas 
de público e privado, e as fronteiras entre indivíduo e comunidade eram praticamente 
imperceptíveis, para o pensamento iluminista o homem subjacente à modernidade é um 
indivíduo que existe e pode ser compreendido - e ele mesmo compreende o mundo - 
independente de sua comunidade moral, pois possui uma racionalidade que o permite esse 
subjetivismo moral.  Portanto vê-se aqui nessa percepção um subjetivismo ético, que fortalece 
a ideia de que cada indivíduo tem de ter o poder de pesar com sua própria concepção ética 
(individual e atomizada) na tomada de decisão da associação política a qual faz parte[27]. 

Assim sendo, a concepção da democracia enquanto aferição da vontade de cada indivíduo 
para estatisticamente obter-se a vontade da maioria tem por interesse a elevação da ideia de 
autodeterminação individual, de modo que ao fazer parte da formação da vontade da 
sociedade, de certa maneira cada indivíduo estaria apenas obedecendo a si mesmo[28]. 

De forma paradigmática Kelsen defende o argumento da autodeterminação individual nos 
seguintes termos: 

"o ideal democrático, se é considerado satisfeito na medida em que os indivíduos submetidos 
à ordem do Estado participam da criação dessa mesma ordem, é independente do grau em que 
essa ordem do Estado abrange os indivíduos que a criam, o que equivale a dizer independente 
do grau ao qual reduz a 'liberdade' deles. Mesmo que o alcance do poder do Estado sobre o 
indivíduo fosse ilimitado, caso em que, portanto a 'liberdade' individual seria completamente 
aniquilada e o ideal liberal negado, paradoxalmente, ainda assim seria possível a democracia, 
contanto que tal poder estatal fosse criado pelos indivíduos a ele submetidos. E a história 
ensina que o poder democrático não tende a expandir-se menos que o autocrático"[29]. 

  

De tal modo, uma visão formal majoritária da democracia busca justificar sua estrutura 
meramente formal-deontológica, como forma de fugir de valores e princípios morais fixos, 
sob o argumento destes não poder ser tidos como objetivamente verdadeiros[30], nem 
universais. Sob esta visão, em tese, o argumento racional não concebe um valor moral que se 
pretenda absoluto, portanto, não haveria um valor moral a ser objetivado pela forma 
democrática (um telos). Ou seja, a rigor, não haveria valores que a comunidade pudesse impor 
à liberdade de cada um, ora não haverem valores que pudessem ser tidos como absolutos. 
Assim sendo, a comunidade seria marcada pela pluralidade de concepções de valores, e que, 
ao menos a priori, todas deveriam ser toleradas. Por conseguinte, o Estado tem de permanecer 
neutro, não devendo, nem podendo, impor a seus cidadãos uma determinada concepção de 
bem. 

É de se considerar que um sistema tão puro de democracia procedimental, identificada como 
simples premissa da maioria - chamada por Posner de democracia populista, ou ainda por 
Dworkin, de democracia estatística - é muito pouco defendida nas discussões da teoria 
política. O entendimento de que "o povo deveria governar, e ponto final", sem conformação a 
limitações outras é muito pouco difundida. Assim sendo, sempre se acaba por reconhecer 
determinados limites à lógica majoritária[31]. Mas o fato é que o fundamento extremo daquilo 
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que Canotilho denomina "puros democratas", é justamente, a maior identificação possível da 
democracia enquanto promoção da premissa majoritária. Utilizando os elementos destacados 
por Alexy quanto à conceituação do direito, tal entendimento de democracia se dá quando se 
privilegia a legalidade conforme o ordenamento e a eficácia social, e simplesmente se 
despreza qualquer vinculação à correção material. 

Apesar de a defesa de uma democracia populista não ser tão difundida, o fato é que aqueles 
que defendem uma visão formal-procedimental de democracia conseguem elencar uma série 
de condições "meramente formais"[32] que quando obedecidas, seriam suficientes para a 
caracterização de um regime democrático. 

Bobbio, por exemplo, elenca enquanto universais processuais bastantes para caracterizar um 
modelo democrático seis características básicas: 

"1)  todos os cidadãos que tenham alcançado a maioridade etária sem distinção de raça, 
religião, condição econômica, sexo, devem gozar de direitos políticos, isto é, cada um deles 
deve gozar do direito de expressar sua própria opinião ou de escolher quem a expresse por 
ele[33]; 2) o voto de todos os cidadãos deve ter igual peso; 3) todos aqueles que gozam dos 
direitos políticos devem ser livres para poder votar segundo sua própria opinião formada, ao 
máximo possível, livremente, isto é, em uma livre disputa entre grupos políticos organizados 
em concorrência entre si; 4) devem ser livres também no sentido de que devem ser colocados 
em condições de escolher entre diferentes soluções, isto é, entre partidos que tenham 
programas distintos e alternativos; 5) seja para as eleições, seja para as decisões coletivas, 
deve valer a regra da maioria numérica, no sentido de que será considerado eleito o candidato 
ou será considerada válida a decisão que obtiver o maior número de votos; 6) nenhuma 
decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, particularmente o direito de se 
tornar por sua vez maioria em igualdade de condições" [34]. 

  

Em sentido semelhante, Dahl estabelece cinco critérios do procedimento democrático: 
participação efetiva, igualdade de voto, entendimento esclarecido, controle do programa de 
planejamento, inclusão dos adultos [35]. 

Nessa linha alguns outros pensadores passaram a utilizar o argumento da legitimidade 
majoritária enquanto democracia para fazer formulações das mais diversas e, por vezes, 
oponíveis inclusive a outras formulações também de matriz formal majoritária. Nesse sentido, 
pode-se, por exemplo, citar Schumpeter, que de uma forma um tanto quanto pessimista 
propõe uma visão da democracia alegadamente pragmática, encarando-a como um "acidente, 
quase sempre, mas nem sempre, como um acidente afortunado, de circunstâncias históricas" 
[36]. Ele alega que na prática a democracia nem mesmo se trata de um espaço de deliberação 
para a comunhão dos diversos interesses dos particulares e discussão de seus valores éticos 
subjetivos para um acordo sobre o justo político. Ao invés disso, os governos seriam tomados 
por elites que alternariam de poder de acordo com a aprovação ou reprovação dessas elites 
enquanto representantes do povo[37]. Ou seja, os procedimentos formais da democracia, 
bastariam apenas para avalizar a forma de governança de determinada elite. Desse modo, em 
determinadas conjunturas, a democracia facilmente poderia ser identificada como um regime 
totalitário, cerceador das liberdades individuais, desde que obtivesse apoio das massas[38]. E 
no decorrer da história a humanidade já nos mostrou que o terror foi capaz de operar regimes 
assim. Portanto, resta a pergunta ao argumento schumpeteriano, será que a simples práxis 
pode mesmo dar uma resposta satisfatória à pergunta sobre o que é democracia? 
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Assim, o que caracteriza uma visão formal majoritária da democracia, é seu pretenso 
descompromisso com um fim moral específico (com um telos), e o entendimento da 
democracia enquanto um apanhado de procedimentos capazes de validar os atos estatais por 
meio de uma elevação da premissa majoritária. Na maioria das vezes, esse modo de ver o 
regime democrático pretende que o Estado permaneça neutro, e faça um apanhado dos 
interesses e valores individuais e átomos dos membros da comunidade, para, a partir da união 
desses, poder chegar-se ao justo político. Por vezes, a reunião dos votos é considerada capaz 
apenas de avalizar ou reprovar uma forma de governança de determinada elite. 

Mas em todos os casos, o que caracteriza a concepção formal majoritária da democracia é sua 
identificação com o cumprimento de procedimentos formais, e sua preocupação principal com 
a soberania popular e com a promoção da lógica majoritária. 

Diante do quadro traçado quanto à concepção procedimental de democracia, uma série de 
discussões pode ser levantada. 

Por exemplo, em existindo uma ordem em que todos os procedimentos democráticos de 
aferição da vontade da maioria fossem respeitados e cumpridos, de modo que a maioria 
chegasse à decisão de sustentar um governo totalitário, anti-liberdade, estaria configurada a 
democracia[39]? Ou ainda, se atendidos todos os procedimentos democráticos, a decisão de 
uma maioria poderia dispor absolutamente dos direitos individuais de cidadãos pertencentes a 
uma determinada minoria e ainda assim essa ser uma decisão democrática[40]? Ou ainda, se 
em um determinado momento, uma maioria tomasse medidas "formalmente democráticas" 
que impedissem a formação de maiorias futuras adversárias, ainda assim existiria 
democracia? 

A resposta a todas essas questões só pode ser dada em sentido negativo. A não ser que se 
admitisse a possibilidade de uma democracia "antidemocrática". Justamente porque a 
democracia não pode ser compreendida fora de seu contexto e fundamentação axiológicos. Ou 
seja, na verdade o procedimento jamais transcenderá a substância. A forma jamais substituirá 
os argumentos materiais[41]. As normas procedimentais são um modo de resguardar a igual 
liberdade política dos indivíduos, e até por essa razão não podem pretender violá-la. Com a 
absolutização da vontade das maiorias, restaria em aberto a irônica questão levantada por 
Bertold Brecht: "Todo poder emana do povo, mas para onde ele vai?"[42]. O poder para ser 
democraticamente exercido sem dúvida não pode apontar para qualquer norte. Se "o poder 
for" em uma direção que não trate cada cidadão com igual respeito, inclusive os cidadãos da 
minoria, certamente não será este um caminho democrático[43]. 

  

  

3. Democracia substantiva 

  

O fato é que o entendimento de que todos somos igualmente livres é uma concepção própria 
de nossa cultura jurídico-política ocidental. É um conceito historicamente admitido, e 
incorporado por nossa comunidade política. Acompanhando o termo utilizado por Häberle, o 
que fundamenta a democracia nada mais é que uma "cultura da liberdade" [44]. Essa cultura de 
liberdade, apesar de em boa medida ter um caráter expansionista, ela é própria da cultura 
ocidental[45], com suas origens na Grécia antiga e na cultura judaico-cristã, tendo como pontos 
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marcantes as revoluções de religião do século XV, as revoluções burguesas a partir do século 
XVII e por fim a consolidação do Estado Democrático de Direito no segundo pós-guerra. Não 
por menos, são esses também os marcos da consolidação da dignidade da pessoa humana, 
amplamente promovida normativamente pelas constituições dos Estados de Direito, bem 
como são marcos da história democrática[46]. 

Assim sendo, pode-se dizer que a lógica democrática não pode ser concebida como uma 
lógica relativa de bem moral. Pois o valor absoluto da democracia contemporânea não será 
outro que não o valor culturalmente desenvolvido e apreendido da igual liberdade de cada 
indivíduo. Sem a ambição e o respeito a essa fundamentação axiológica, não haverá qualquer 
democracia, mesmo respeitados todos os mecanismos procedimentais. Estes são instrumentos 
acessórios - ainda que via de regra necessários - para atingir o valor da igual liberdade dos 
sujeitos, porém não bastantes para caracterizar um regime enquanto democrático. 

Vontades majoritárias podem perfeitamente ser antidemocráticas, bem como decisões estatais 
contramajoritárias por muitas vezes são essenciais ao regime da democracia. Nesse sentido a 
vontade da maioria deve ser encarada como um processo de decisão de um Estado 
Democrático, mas não como um princípio de decisão do mesmo. Nas palavras de Manoel 
João de Matos: 

"regra da maioria dá a forma do funcionamento possível do Estado democrático; não porém, o 
seu conceito, pois essa regra trata do processo de decisão e não do princípio de decisão, ou 
seja, é a condição necessária, mas não suficiente para a existência do regime democrático. É 
imprescindível, mas isoladamente não conduz, por sua mera utilização, a uma forma 
democrática do exercício do poder em sociedade. Tendo a democracia como condição de 
possibilidade os princípios da liberdade e da igualdade, a viabilizam. Daí a determinação da 
intangibilidade desses princípios, e dos direitos fundamentais, para a perpetuidade da ideia da 
democracia. Em conclusão, a regra da maioria é uma prática de legitimação eventual, finita no 
espaço e no tempo, cujas decisões são portanto, sujeitas a contínua revisão, e não pode a 
decisão ser obtida por uma maioria conjuntural para anular o direito das futuras maiorias 
decidir diferentemente, tolhendo a liberdade das gerações posteriores e a igualdade formal da 
maioria de hoje e a de amanhã"[47]. 

  

Deste modo, a igual liberdade é uma "verdade" necessária para o sistema democrático, ou 
seja, um bem moral absoluto para o preciso sistema da democracia, ainda que seja essa uma 
"verdade" "culturalmente condicionada"[48]. A democracia, nos moldes que a compreendemos 
é um modelo/valor que eminentemente pertence à nossa cultura ocidental, apesar de a 
pretendermos universal, portanto, expansionista[49]. 

Assim sendo, considerar que a amarração incondicional a meros procedimentos caracteriza a 
democracia, dado que o respeito a esses procedimentos seria capaz de promover com 
neutralidade a articulação de uma pluralidade de valores éticos subjetivos existentes na 
sociedade em nome da tolerância, é maquiar o verdadeiro argumento axiológico de fundo 
dessa construção. Esse argumento, como dito, é a promoção de valores imprescindíveis à 
democracia, a igual liberdade de cada indivíduo. Portanto, parafraseando Häberle, pode-se 
dizer que a democracia baseia-se "na cultura de liberdade e na liberdade de cultura". 

Deste modo, parece mais lógico admitir um "Absolutismo relativo" (ou em outros termos, 
uma objetividade relativa[50]), que conhece comunidades políticas com valores diferentes. Ou 
seja, uma posição que percebe uma pluralidade de comunidades, considerando que essas 
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comunidades são baseadas em valores morais, de certo modo, absolutos para sua determinada 
cultura, apenas variáveis de um corpo político a outro corpo político, de cultura para 
cultura[51]. Ao invés de exaltar um "relativismo absoluto", que preza por um aparente 
subjetivismo ético e de certo modo encobre o reconhecimento de que existe um valor 
intransponível para a cultura da democracia (que é, ao menos originalmente, especificamente 
ocidental) no caso o valor da liberdade do indivíduo[52]. 

O fato é que uma ontologia nada mais é que uma ideologia que se pretende absoluta, universal 
e universalizante. Assim sendo, a ontologia liberal pretende estabelecer que todo ser humano 
é livre e que a liberdade é o argumento motivador da democracia e do próprio sistema 
político. Na verdade isso significa aceitar que o nosso sistema político é baseado em um valor 
absoluto, a própria liberdade, que dentro de seu próprio conceito, a princípio, admite 
diferentes formulações de ideal de vida boa. Para nós, indivíduos que compartilhamos esse 
valor moral da liberdade - ora ser essa nossa identidade ocidental - ele nos parece 
imprescindível ao ser humano, mas isso não quer dizer que outra cultura não o possa entender 
de outra forma[53]. 

Dizer-se aqui "a princípio, admite diferentes formulações de ideal de vida boa" porque na 
verdade, a própria concepção de liberdade essencial ao indivíduo é por si um modelo 
intransponível de vida boa. Ou será que qualquer um imergido em nossa cultura admitirá que 
exista vida boa sem liberdade? 

Não se nega que cada indivíduo seja único, e que possui interesses, e mesmo valores 
subjetivos. Entretanto, existe um Common Ground[54] valorativo do qual comungam todos os 
participantes morais de uma comunidade jurídica, política e cultural. 

Não por menos, certamente no estágio atual nenhuma concepção razoável de democracia 
meramente formal nega que o principal argumento de sua visão deste regime é a tolerância, a 
pluralidade, a igualdade entre os indivíduos e, sobretudo, a liberdade de cada um. Mas esse 
entendimento parece deixar de lado o fato que a liberdade em si é um argumento moral, que 
em todos esses sistemas que se pretendem neutros e desprovidos de argumentos morais, é, na 
verdade, a liberdade - mais precisamente a igual liberdade de todos os indivíduos - um 
argumento moral absoluto para essa ordem jurídico-político-cultural. E é ela, portanto, um 
ideal de vida boa. 

O que se quer dizer é que um argumento que se pretenda relativista, logo, neutro com relação 
às concepções de bem, nada mais é que uma concepção baseada em um argumento moral 
absoluto que é o igual respeito à liberdade de cada indivíduo[55]. 

O fato é que aquilo que entendemos por Estado Democrático de Direito, só é possível dentro 
de uma estrutura moral que tem como fundamento a "igualdade fundamental de todos em uma 
humanidade comum"[56], e consequentemente, a igual liberdade de cada indivíduo. 

Tanto é que, mesmo as visões de democracia que se pretendem meramente procedimentais, 
não podem se conceber argumentos que tolham a liberdade, ou que se pretendam intolerantes, 
sob pena de autodestruição próprio esquema democrático. 

Àqueles que argumentam a favor de um relativismo moral para a democracia faz-se a 
pergunta: haverá democracia que não seja absolutamente comprometida com a dignidade da 
pessoa humana? Portanto, não haverá de ser a dignidade da pessoa humana o valor absoluto e 
legitimante de qualquer regime que se pretenda democrático? 
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Inclusive, aqueles que entendem a democracia compreendida enquanto coincidente da 
premissa majoritária, por vezes, criticam a construção substantiva da democracia calcada na 
busca por um bem moral comum como sendo um modelo idealista. Alega-se que a 
democracia formal majoritária é a democracia real, ou mesmo, pragmática. Todavia, não há 
nada mais utópico que considerarmos que a democracia formal, que se propõe promovedora 
da autodeterminação de cada indivíduo, consegue atingir esse objetivo na medida do 
cumprimento do sufrágio universal, em um sistema que respeite a regra "de um indivíduo um 
voto". Isso porque a simples regra formal da maioria pode por vezes representar tão somente a 
opinião de um grupo dominante, sendo a aferição da vontade de todos algo não muito distante 
da demagogia. Nas palavras de Rousseau, "O povo, por si, quer sempre o bem, mas nem 
sempre o reconhece por si só. A vontade geral é sempre reta, mas o julgamento que a guia 
nem sempre é esclarecido. É necessário que veja os objetos tais como são, às vezes tais como 
lhe devem parecer, mostra-lhe o bom caminho que procura preservá-la da sedução das 
vontades particulares"[57]. 

Se se quer defender um regime como este, que ao menos que se acompanhe Popper e 
Schumpeter a entender a democracia como mero modo de alternância do poder sem 
derramamento de sangue, e não busque defender que um regime democrático é baseado no 
entendimento de que cada indivíduo é igualmente livre. Deve-se considerar que em razão 
disso todos os indivíduos têm de ter sua posição e interesses tidos em igual consideração na 
tomada de decisões públicas do corpo político. Para atingir tal resultado a ordem 
constitucional que se pretende democrática prescreve uma série de procedimentos com o 
intuito de atingir este fim. Assim sendo resta a pergunta, por qual pretexto qualquer desses 
procedimentos tidos como caracterizadores da democracia poderia desrespeitar o valor 
fundacional dessa ordem? Não há nenhuma justificativa para tanto. 

Quaisquer procedimentos atrelados à democracia só encontrarão sua razão de ser enquanto 
promoverem esse valor capital de igual liberdade dos indivíduos. Se os aspectos formais 
"atropelarem" a substância, não haverá razão para existir tais aspectos formais[58]. Seria como 
utilizar um algoritmo mesmo sabendo que o resultado ao fim seria incorreto. Não há lógica. 
Um como procedimental jamais será capaz de justificar um determinado quê substantivo[59], 
sob pena de a própria ordem perder sua coerência. 

A essa concepção teleológica podemos chamar de democracia substantiva. E ela identifica-se 
com dois argumentos, que nem sempre são trabalhados conjuntamente, mas que, no entanto, 
são complementares. 

O primeiro deles é aquele levantado por Dworkin ao defender sua concepção comunitária de 
democracia, ou ainda, concepção constitucional de democracia. Neste conceito, o autor 
destaca que mais importante que a própria participação igual do indivíduo no governo - como 
é essencial à concepção majoritária (formal) de democracia - a democracia constitucional 
(enquanto forma dessa democracia substantiva) exige que as decisões da coletividade sejam 
tomadas por instituições políticas com estrutura, composição e modo de operação que 
dediquem a mesma consideração e respeito a todos os membros da comunidade[60]. 

Nesta linha, o regime democrático pressupõe determinadas condições democráticas. Só 
quando preenchidas essas condições é que as decisões tomadas pela maioria poderão postular 
um privilégio moral automático diante dos demais procedimentos de decisão coletiva[61]. Esta 
linha de desenvolvimento aproxima-se do argumento liberal de autogoverno. Estabelecendo 
que obedecer à vontade da maioria corresponderá a "obedecer a si mesmo" quando 
observadas determinadas condições. Ou em termos rousseaunianos, quando plenamente 
atendidas tais condições morais a vontade da maioria coincidirá com a vontade geral. 
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Tais pré-requisitos democráticos são exatamente as condições de participação do indivíduo 
em uma determinada comunidade política. Isso porque o autogoverno real - e não meramente 
virtual - só é possível quando a comunidade política garante a todos os seus membros as 
condições de participação moral. É no momento em que tais requisitos democráticos são 
atendidos que podemos compreender a verdadeira ideia da democracia[62]. 

Essencialmente essas condições são aquelas que Dworkin chama de condições de relação, e 
que versam sobre como o indivíduo deve ser tratado por uma comunidade política para que 
possa ser um membro moral[63]. Assim, para um indivíduo ser considerado um participante 
moral de determinada comunidade política ele tem de ter participação em qualquer decisão 
coletiva; interesse nessa decisão; e independência em relação à mesma. Em outras palavras, a) 
devem ser obedecidos os procedimentos democráticos que promovem o reconhecimento da 
vontade das maiorias; b) o respeito às necessidades tanto das maiorias como das minorias; c) e 
enfim, tem de haver o sentimento de comunidade em que cada indivíduo entenda os demais 
membros da comunidade política "como sócios em um empreendimento conjunto". 

Por conseguinte, uma democracia constitucional é marcada pelo respeito aos procedimentos 
democráticos, pelo igual respeito aos direitos, interesses e liberdades das minorias, e ainda 
pelo comungado sentimento de comunidade moral, política e jurídica, entre os participantes 
morais de tal comunidade. Podendo inclusive ser identificado nessa definição de democracia 
constitucional a tríade do ideal revolucionário francês, "Liberté, Egalité, Fraternité", 
encontrando nos procedimentos democráticos a declaração da liberdade; no respeito em 
mesma proporção da necessidade de todos, uma confissão da igualdade; e no sentimento de 
comunidade, a expressão da fraternidade. 

Sem o preenchimento de tais condições, o igual respeito à liberdade de cada um através do 
cumprimento de determinados procedimentos seria apenas virtual. Isso porque desrespeitadas 
as necessidades das minorias, a democracia será tão totalitária quanto um governo de um 
caudilho qualquer, posto que na prática não considerará o igual valor de todos os membros da 
sociedade. Ao mesmo tempo, se o indivíduo não for livre e minimamente capacitado[64] para 
tomar sua própria posição, seu voto não será mais seu, mas sim representará o interesse dos 
grupos dominantes que o influenciam. E se não houver esse sentimento de fraternidade, 
nenhuma das outras duas situações será possível, pois a unidade da comunidade também será 
inviável. 

Por conseguinte, a negação dessa primazia absoluta da premissa majoritária, de forma alguma 
representa a negação das liberdades positivas[65]. Muito pelo contrário, a promoção de um 
modelo de democracia constitucional, mesmo com eventuais e necessárias rejeições à 
premissa majoritária em nome da persecução da dignidade da pessoa humana, representa um 
alargamento e fortalecimento de tais liberdades. 

E é nesse ponto que se encontra o outro argumento justificador de uma democracia 
substantiva, que se trata justamente do elemento da correção material das decisões 
democráticas para a legitimidade do direito. 

A democracia enquanto forma legitimante do direito não se basta pelos argumentos de 
legitimidade conforme a ordem e de eficácia social. Ela é também necessariamente 
identificada com o respeito a uma substância, pela persecução de um bem comum moralmente 
partilhado pela comunidade, ou como chama Dworkin, pela existência de um Common 
Ground. Assim sendo, a identidade e unidade cultural de determinada comunidade em um 
valor moral é essencial para entender-se o que vem a ser o ideal democrático, enquanto a 
persecução de seu parâmetro normativo fundamental. Pelas palavras de Goyard-Fabre, quanto 
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à democracia, "ela não corresponde tanto a um regime político, e sim a um tipo de sociedade 
caracterizada por uma mentalidade específica" [66]. Isso porque a legitimidade do direito não 
corresponde propriamente a uma legitimidade do poder, e sim, a uma legitimidade/validade 
moral do regime, mais especificamente de seu parâmetro normativo. Essa é uma visão de 
democracia que se afasta de linhas estritamente positivistas. 

Deste modo se a democracia é um sistema político baseado na igual liberdade dos indivíduos, 
é imperativo reconhecer que ela tem por objetivo a promoção de um parâmetro normativo 
identificado com um bem moral específico, a dignidade da pessoa humana[67], e para tanto, 
apresenta uma série de métodos, vias e procedimentos de harmonização de bens e interesses 
individuais, sempre subordinados a esse objetivo primário[68]. Além disso, até mesmo de um 
ponto de vista estritamente positivista, considerando que a democracia na contemporaneidade 
só pode ser entendida dentro da estrutura do Estado de Direito Constitucional, é inexorável 
reconhecer que os valores correspondentes ao seu norte normativo são aqueles insculpidos na 
carta política de uma comunidade jurídica, portanto, em sua Constituição[69]. Assim, a 
democracia concebida em sua forma substantiva reconhece seu carma na proteção e promoção 
da dignidade da pessoa humana[70]. 

Além disso, reconhecendo-se que é próprio do regime democrático o valor de igual liberdade 
dos indivíduos, é imperioso identificar a existência de um dever de tolerância com relação aos 
valores individuais de cada sujeito moral, à medida que eles não afetem a dignidade dos 
demais sujeitos da comunidade ou sua dignidade. Afinal, seria no mínimo paradoxal um 
regime que pretenda fundamentado na liberdade de cada um, poder transcender e até violar a 
liberdade de alguns, mesmo que por determinação da maioria. 

Portanto, é possível identificar que por vezes, dentro de um contexto global de um Estado 
democrático de direito, algumas decisões jurisdicionais contra majoritárias possuem caráter 
absolutamente democrático, na medida em que elas promovam esse telos da democracia, a 
dignidade da pessoa humana. Afinal, "Tal como são um elemento constitutivo do estado de 
direito, os direitos fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio 
democrático"[71]. 

Assim, a concepção substantiva de democracia não nega a necessidade dos procedimentos, 
nem das decisões majoritárias para a caracterização do regime. Mas também não calha apenas 
neles sua identificação. Afinal, nas palavras de Alexy, "nenhum não positivista que deva ser 
levado a sério exclui do conceito de direito os elementos da legalidade conforme o 
ordenamento e da eficácia social. O que o diferencia do positivista é muito mais a concepção 
de que o conceito de direito deve ser definido de forma que, além dessas características que se 
orientam por fatos reais, inclua elementos morais"[72]. 

Deste modo, há que se reconhecer que há uma representação democrática formal, entendida 
como a autorização dada pelo povo um órgão soberano para exercer o poder em seu nome, e 
ainda uma representação democrática material que consiste justamente em um momento 
referencial substantivo, ou ainda, em um momento normativo. Esse momento trata justamente 
da necessária vinculação da atuação dos representantes à necessidade dos representados, bem 
como com o compromisso com o processo dialético entre representantes e representados no 
sentido do compromisso de sua atuação com a persecução o interesse da comunidade[73]. 

Por fim, é importante voltar a frisar, o entendimento de uma democracia substantiva não 
significa o ignorar da necessidade de procedimentos para a legitimidade do direito, mas tão 
somente, identifica que a democracia não se resume a eles[74]. 
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 4. Conclusão 

  

Assim sendo, encarando que o fundamento da democracia é justamente a igual liberdade de 
todos os indivíduos em participar na tomada de decisão política da comunidade, não há como 
se entender que a democracia possa ser um regime político asséptico e neutro. 

Em verdade, o regime democrático possui uma fundamentação axiológica muito clara, que 
vincula não apenas os procedimentos normais de tomada de decisão, como também os 
resultados obtidos através desses procedimentos. Ou seja, por ter uma fundamentação 
axiológica, a democracia tem de ser compreendida como uma estrutura substantiva, e não 
meramente formal. 

Portanto, o que caracteriza este regime, enquanto regime típico da contemporaneidade é 
justamente a igual consideração que sua estrutura dá a cada indivíduo participante moral da 
comunidade. E quando as decisões políticas revelam essa consciência e são tomadas nesse 
sentido é que se pode dizer que elas são democráticas. 

Dessa forma, a existência e o cumprimento de procedimentos de aferição de vontade das 
maiorias são essenciais para o regime democrático, mas não bastam para caracterizá-lo. Isso 
porque a maioria pode muito bem aferir decisões antidemocráticas, ou seja, desrespeitantes do 
valor fundamentante e integrador da ordem democrática, qual seja, a igual liberdade de todos 
os indivíduos[75]. 

E é deste modo, que a democracia é um regime substantivo, ou seja, comprometido com um 
norte específico. Então, respondendo à pergunta de Brecht, se todo poder emana do povo, 
para ser democrático ele só pode ir para um lugar, exatamente para o povo, entendido e 
respeitado individual, coletiva e comunitariamente. 
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[1] Cfr. Bonavides. Ciência Política. 14 ed. Malheiros, São Paulo, 2007, p. 288. Também Cfr. 
Miglino. Democacia não é apenas procedimento. Curitiba: Juruá, 2006, p. 10-12,. 
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[2] Cfr. Goyard-Fabre, O que é democracia?... p. 10. Elucidando em números, "Atenas era 
uma democracia genuína, apesar de limitada. Apenas cerca de 20% da população adulta era 
de cidadãos e só dois terços desses 20% tinham plenos direito de cidadania, em particular o 
direito de ocupar cargos públicos", Posner.  Direito, Pragmatismo e Democracia. Forense, 
Rio de Janeiro, 2010, p. 112 

[3] Cfr. Arendt, Estado Nacional y Democracia, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 
vol. 186, n. 742 marzo-abril (2010), p. 191. 

[4] Ainda que nesta, a caracterização da democracia tenha se dado de forma mais peculiar, 
devido à perpetuação de um regime monárquico. É inclusive na Ilha da Bretanha que o 
parlamento ganha corpo enquanto força majoritária subordinada ao povo de oposição ao 
poder do rei, como já previa Locke, Dallari. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29 ed., 
Saraiva, São Paulo, 2010, p. 148. 

[5] Apesar de outros autores já identificarem acontecimentos históricos anteriores às 
revoluções burguesas, como o caso de Rawls: "sua origem nas guerras de religião que se 
seguiram à Reforma, no desenvolvimento do princípio de tolerância que ela acarretou e, por 
outro lado, na extensão da modalidade de governo constitucional e das economias ligadas a 
um vasto mercado industrial" Rawls. A idéia de um consenso por justaposição, in Justiça e 
democracia. Saraiva, São Paulo, 2000, p. 250.           

[6] Arendt já identifica que logo no início da revolução francesa, que trazia a democracia 
como uma de suas bandeiras, a ascensão de Napoleão veio a demonstrar que ainda se tratava 
de um instituto muito frágil, Cfr. Arendt, Estado Nacional y Democracia... Nessa linha, 
Amartya Sem em El valor de la democracia, El viejo topo: Espanha, 2006. identifica que o 
processo de (res)surgimento da idéia de democracia pós antiguidade grega, tem antepassados 
anteriores aos séculos XVIII-XIX, mas prontamente clarifica que foi no pós-guerra que a 
democracia passou a se estabelecer definitivamente e de forma mais plena, com o fim dos 
regimes marxistas-leninistas da Europa oriental. 

[7] Cfr. Schumpeter. Capitalismo, socialismo e democracia, Rio de Janeiro, Editora Fundo de 
cultura, 1961,p. 300. Edição on-line disponibilizado por OrdemLivre,org. 

[8] Mill, Considerações sobre o governo representativo. Editora da UNB, Brasília. 1981, p. 
38. 

[9] Cfr. Bonavides. Teoria constitucional da democracia participativa. Malheiros, São Paulo, 
2001. 

[10] Cfr. Dworkin. O Direito da Liberdade... p. 24. 

[11] Cfr. Dworkin em sua obra, Is democracy possible here... para designar esse entendimento 
de democracia se utiliza dos termos "majoritarian concept of democracy", ou ainda, 
"procedural democracy". Este poderia ser traduzido diretamente para o português por 
"democracia procedimental", sendo nesse sentido um termo bastante preciso para descrever 
esse entendimento. Entretanto, a utilização do termo "democracia procedimental" com este 
sentido esbarra na dificuldade de este já ser utilizado por Jürgen Habermas para designar 
outro entendimento bem específico da instituição "democracia", ligado a processos de política 
deliberativa, ou como se refere Canotilho quando trata do modelo habermasiano, Democracia 
discursiva, Teoria da Constituição... p. 1416. 
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[12]  Cfr. Bobbio. Estado, governo e sociedade... p. 157 e ss. 

[13] Dworkin, Is democracy possible here?... p. 131. 

[14] Cfr. Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Almedina, Coimbra, 
2001, p. 1450. 

[15] Aqui o justo advindo de justeza e não propriamente de justiça. 

[16] O positivismo entende o direito como coerção. Assim a fundamentação do direito é 
basicamente o poder. Em termos mais extremos como aqueles propostos por Austin, o que 
interessa para caracterizar o direito é que seus comandos sejam emitidos por um agente ou 
grupo soberano. Assim sendo, no decorrer da história várias já foram as fundamentações para 
o poder soberano, uma lei divina, a racionalidade, um decisionismo, e mais recentemente a 
democracia. Sem dúvida este é um argumento mais convidativo e mais adequado à cultura da 
liberdade evoluída desde a modernidade, mas no fundo, para o positivismo, a democracia é 
apenas uma das formas de legitimação do poder. 

[17] Cfr. Bobbio. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1987, pp. 86 e ss. 

[18] Cfr. Kelsen. Teoria Pura do Direito, São Paulo, Martins Fontes, 2006, p. 221 

[19] Cfr. Alexy. Conceito e validade do direito,  p. 4. 

[20] Cfr. Dworkin. O Direito da Liberdade... p. 28. 

[21] Cfr. Kelsen. Essência e valor da Democracia, in A Democracia. 2ed. São Paulo, Martins 
Fontes, 2000, p. 32. 

[22] Cfr. Dworkin, Is democracy possible here..., p 134: "The majoritarian conception 
purports to be purely procedural and therefore independent of other dimensions of political 
morality; it allows us to say, as I indicated, that a decision is democratic even if it is very 
unjust". 

[23] Relativismo esse que se alinha a fundamentos filosófico de origem kierkegaardiana e, 
mais diretamente, jaspersisana, ao compreender que não pode o homem ambicionar ser 
conhecedor de verdades certas. Nas palavras de Paulo Otero sintetizando o entendimento do 
filósofo alemão. Cfr. Paulo Otero. Instituições políticas e constitucionais I... p. 405. 

[24] Pretensamente neutra e meramente racional. 

[25] Cfr. Habermas. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 10. 

[26] Bobbio. Teoria geral da política... p. 380. 

[27] Cfr. Dahl. Sobre a democracia. Brasília, Editora da UnB, 2001. Pp. 48-49. 

[28] Esse fundamento da democracia tem raízes no desenvolvimento que Kant faz de 
Rousseau. Interessante que o autor suíço pode influenciar figuras com posições 
diametralmente opostas como são os casos de Hegel e Kant. Para maiores desenvolvimentos a 
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respeito dos fundamentos kantianos da democracia, Maus. O direito e a política: teoria da 
democracia. Belo Horizonte, Del Rey, 2009. 

[29] Cfr. Kelsen. Essência e valor da Democracia... , p. 32. 

[30] Cfr. Dworkin. O Direito da Liberdade... p. 29. 

[31] Cfr. Posner.  Direito, Pragmatismo e Democracia... p. 119. Posner, com sua visão 
pragmática do direito, trabalha maximamente dois conceitos de democracia, uma Idealista, 
Deweyana, e outra Realista elitista, Schumpeteriana. Sua principal preocupação é a 
diferenciação entre uma concepção - para ele meramente utópica - democracia de ideias, e 
uma visão um tanto quanto pessimista de democracia de interesses das elites. 

[32] Utilizam-se as aspas porque, como se defenderá mais adiante, algumas das disposições 
tidas como meramente procedimentais, no fundo revelam um profundo compromisso 
substancial com o parâmetro moral motivador da democracia. 

[33] Veja-se como a democracia, sobretudo em seu sentido formal, com os requisitos 
pretendidos hoje, é concebível efetivamente no pós-guerra. Por exemplo, o voto feminino teve 
início na Nova Zelândia, apenas em 1893, mas se tornou  prática política comum apenas na 
segunda metade do século XX. 

[34] Nesse sentido autores como Bobbio chegam a elencar universais processuais bastantes 
para a caracterização de um modelo democrático. Bobbio. Teoria geral da política: a filosofia 
política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro, Elsevier, 2000, p. 427. 

[35] Cfr. Dahl. Sobre a democracia. Brasília: Editora da UnB, 2001, pp. 49-50, que elenca a 
Participação efetiva, a igualdade de voto, o entendimento esclarecido, o controle do 
programa de planejamento e a inclusão dos adultos. 

[36] Cfr. Posner.  Direito, Pragmatismo e Democracia... p.112. 

[37] Cfr. Posner.  Direito, Pragmatismo e Democracia... p. 111. 

[38] Aproximando-se daquilo que, em sua obra Histórias, Políbio denomina oclocracia como 
sendo a forma degenerada da democracia. 

[39] A menos essa é uma questão que claramente se estabeleceria diante da visão que Popper 
tem da Democracia. 

[40] Como literalmente Kelsen alega ser possível no trecho supracitado. 

[41] Cfr. Reale. Pluralismo e Liberdade, 2 ed. São Paulo, Editora Expressão e Cultura, 1998, 
p. 229, "A norma jurídica é sempre uma medida racional ou teleológica de conduta ou de 
organização, devendo-se notar que quando uno os objetivos racional e teleológico, faço-o 
partindo da consideração fundamental de que o fim, na experiência jurídica, não é senão um 
valor compreendido racionalmente como motivo do comportamento social, ou seja, o fim é a 
veste ou a versão racional do valor. Um calor converte-se em fim quando se escolhe um 
determinado caminho axiológico: a norma jurídica é, assim, o caminho, o meio através do 
qual se deve atingir um valor, que é o elemento que lhe dá conteúdo, e sem o qual a norma 
não teria significado e vida". 
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[42] Citado por Häberle, Os problemas da verdade no Estado Constitucional. Porto Alegre, 
Ségio Antônio Fabris Editor, 2008. P. 126. 

[43] Cfr. Reale. Fontes de Modelos do Direito. São Paulo, Saraiva, 1994, p. 61, "o poder não 
se confunde mesmo com o arbítrio em razão de sua dialeticidade, de ordem factual e 
valorativa, a começar por sua ubiquação no concernente ao problema das fontes. Em verdade, 
o poder não decide onde e como quer, mas no âmbito processual da fonte do direito. Essa é a 
primeira razão de sua legitimidade. Ilegítimo é o poder - e, por via de conseqüência, o direito 
que dele dimana - quando ele se põe como fonte do direito, e não apenas como momento 
decisivo, sim, mas momento do processar-se de uma das fontes do direito admitidas pelo 
macromodelo do ordenamento jurídico. 

[44] Häberle, Os problemas da verdade no Estado Constitucional...P. 122. 

[45] Embora Amartya Sem em El valor de la democracia... , pp. 20 e ss. destaque que apesar 
de ser inegável o notável papel da democracia ateniense na gênese desse conceito, não é 
exclusivo do ocidente os contributos e desenvolvimentos para o conceito, fazendo referências 
a contributos iranianos ou indianos. Mas o fato é que a concepção do Estado Democrático de 
Direito é sim uma formulação da cultura política ocidental. 

[46] Art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 1.º da Constituição da 
República Portuguesa; Preâmbulo da Constituição Espanhola; artigo 1 da Lei Fundamental da 
República Federal Alemã. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, "Preâmbulo. 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo"; Artigo 1. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade". Ainda amplamente pela doutrina, Cfr. Häberle. A dignidade humana como 
fundamento da comunidade estatal. In Dimensões da Dignidade: ensaios de filosofia do 
Direito e Direito Constitucional. 2 Ed., Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre: 2009, p. 
81; Pereira Coutinho. Autoridade Moral da Constituição: da fundamentação da validade do 
Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2009; Ingo Wolfgang Sarlet. Dignidade 
da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 8 ed. Livraria 
do Advogado, Porto Alegre: 2010, p. 71. 

[47] Matos, Rousseau e a lógica democrática. Lisboa, Edições Colibri, 2008. 

[48] Häberle, Os problemas da verdade no Estado Constitucional... pp. 105-106. 

[49] Neste sentido, Konder Comparato, inclusive, identifica que a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem nos artigos XXI e XXIX, item 2, determina uma obrigatoriedade do 
regime democrático aos Estados Nacionais, A afirmação histórica dos direitos humanos. 5 ed. 
São Paulo, Sairaiva, 2007, p. 234. 

[50] Ou nas palavras de Miguel Reale, uma objetividade relativa. É elucidativa a transcrição 
do excerto: 

"No nosso modo de ver, os valores não possuem uma existência em si, ontológica, mas se 
manifestam nas coisas valiosas. Trata-se de algo que se revela na experiência humana, através 
da História. Os valores não são uma realidade ideal que o homem contempla como se fosse 
um modelo definitivo, ou que só possa realizar de maneira indireta, como quem faz uma 
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cópia. Os valores são, ao contrário, algo que o homem realiza em sua própria experiência e 
que vai assumindo expressões diversas e exemplares, através do tempo. 

No plano da História, os valores possuem objetividade, porque, por mais que o homem atinja 
resultados e realize obras de ciência ou de arte, de bem e de beleza, jamais tais obras chegarão 
a exaurir a possibilidade dos valores, que representam sempre uma abertura para novas 
determinações do gênio inventivo e criador. Trata-se, porém, de uma objetividade relativa, 
sob o prisma ontológico, pois os valores não existem em si e de per si, mas em relação aos 
homens, com referência a um sujeito. Não se entenda, porém, que os valores só valham por se 
referirem a dado sujeito empírico, posto como sua medida e razão de ser. Os valores não 
podem deixar de ser referidos ao homem como sujeito universal de estimativa, mas não se 
reduzem às vivências preferenciais deste ou daquele indivíduo da espécie: - referem-se ao 
homem que se realiza na História, ao processas da experiência humana de que participamos 
todos, conscientes ou inconscientes de sua significação universal. 

Por serem referidos, por estarem sempre em relação com o homem, com o sujeito humano em 
sua universalidade, é que dizemos que a objetividade dos valores é relativa, que é uma 
objetividade in fieri na tela da História, mas não lhes falta imperatividade ética, desde que se 
considere a totalidade do processo estimativo que se confunde com o espírito humano, 
revelando-se em si mesmo e em suas obras, pois, como observa Brightman, não há valores 
que possam ser apreciados plenamente sem se levar em conta todos os demais, a experiência 
pessoal e a coletiva". Filosofia do Direito. 19 ed. São Paulo, Saraiva, 2002, pp. 208-209. 

[51] Horta e Ramos. Entre as veredas da cultura e da civilização. In Revista Brasileira de 
Filosofia, n. 233, ano 58, São Paulo, Revista dos Tribunais, jul.-dez./2009, pp. 248-279. 

[52] Kaufman. Filosofia do Direito. 3 ed. Lisboa, Calouste Gulbenkian, 2009, p. 443. 

[53] Duguit. Fundamentos do Direito. São Paulo, Martins Claret, 2009, pp. 30 e 31, Duguit 
revela que entende que para nossa cultura a igual liberdade dos indivíduos é um conceito de 
nossa cultura, adequado a nossos valores, mas não necessariamente pretensamente absoluto a 
outras culturas jurídicas. 

[54] Cfr. Dworkin, Is democracy possible here..., p. 6 e ss. "I shall argue, first, that in spite of 
the popular opinion I just described, we actually can find shared principles of sufficient 
substance to make a national political debate possible and profitable (...) there is enough 
substance in the deep principles about human value that I describe as common ground to 
sustain an argument about what follows, by way of social, foreign, or economic political 
policy, from these principles". 

[55] Na sociedade medieval o argumento moral era a honra, no nacional-socialista o 
argumento moral central era uma concepção de superioridade racial, no bolchevismo 
soviético a superação do capital baseado em uma igualdade absoluta, para a democracia, o 
argumento moral fundamental é a igual liberdade de todos os indivíduos. 

[56] Pereira Coutinho em Do que é a República... remete tal definição a Ratzinger : "as cartas 
constitucionais dos países ocidentais, fruto de um complexo processo de maturação cultural 
(...), baseiam-se na ideia de uma ordem de justiça, na consciência de uma igualdade 
fundamental de todos na humanidade comum". 

[57] Cfr. Rousseau.  O Contrato Social... p. 48. 
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[58] Cfr. Reale. Pluralismo e liberdade..., "A norma jurídica, como se vê, é posta tendo em 
vista a realização de algo valioso ou a não ocorrência de algo desvalioso. Esse caráter de 
mediação ou de instrumentalidade tem levado alguns autores ao equívoco de natureza técnica, 
quando, na realidade, é a tomada de posição axiológica que suscita a necessária busca de 
meios idôneos para atingir-se o fim colimado, prevalecendo, por conseguinte, sempre o seu 
significado ético". 

[59] Cfr. Pereira Coutinho. Autoridade Moral da Constituição... pp. 132 e ss. 

[60] Cfr. Dworkin. O Direito da Liberdade... p. 26. 

[61] Cfr. Dworkin, Constitutionalism and Democracy... 

[62] Cfr. Dworkin. O Direito da Liberdade... p. 36 e ss. 

[63] Na verdade, Dworkin ainda elenca outra categoria de condições por ele chamada de 
essencial, são na maioria das vezes "condições estruturais essencialmente históricas. A 
comunidade política não pode ser somente nominal: tem de ter sido estabelecida no decorrer 
de um processo histórico que tenha produzido fronteiras territoriais suficientemente 
reconhecidas e estáveis", que estão mais relacionadas à questão do reconhecimento dos 
participantes de uma comunidade. O Direito da Liberdade... p. 37. 

[64] Sobre a essencial relação entre Democracia e Educação, por todos Dewey, Democracy 
and Education. Hazleton : Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Faculty 
Editor, 2001. 

[65] Vale sempre deixar claro que o que se quer destacar é que a vontade da maioria não 
corresponde plenamente com a democracia, ainda que seja elemento indispensável para sua 
existência. 

[66]  Cfr. Goyard-Fabre, O que é democracia?... p. 6. 

[67] Cfr. Häberle. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal...p. 86. 

[68] Cfr. Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição... p. 288. 

[69] Dos textos constitucionais do ocidente possivelmente aquele que mais expressamente 
identifica a intrínseca correlação entre democracia, constituição e dignidade da pessoa 
humana é a Constituição da África do Sul:  

7. Rights 

• 1. This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the 
rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, 
equality and freedom.  

• 2. The state must respect, protect, promote and fulfil the rights in the Bill of Rights.  
• 3. The rights in the Bill of Rights are subject to the limitations contained or referred to 

in section 36, or elsewhere in the Bill.  

[70] Cfr. Paulo Otero. Instituições políticas e constitucionais I... pp. 599-601, "a dimensão 
democrática do poder político próprio de um Estado de direitos humanos privilegia o 
conteúdo ou a substância do modo como se exerce o poder relativamente aos seus aspectos 
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formais ou procedimentais de aquisição ou exercício: não basta que o poder tenha sido 
adquirido de forma legítima, envolvendo o respeito por regras anteriormente estabelecidas de 
participação dos cidadãos através do sufrágio universal, para se dizer que existe um poder 
democrático; a essência da legitimidade democrática do poder político reside no modo como 
esse poder é exercido e na substância material das suas decisões. 

Uma democracia meramente formal ou procedimental pode admitir como válidas decisões 
que materialmente atentem contra a vida e a dignidade humanas: uma democracia humana, 
substancialmente fundada no respeito pelo ser humano vivo e concreto, nunca legítima ou 
valida decisões contrárias à inviolabilidade da vida humana ou atentatórias à dignidade. A 
democracia humana é própria de um Estado de Direito material ou Estado de juridicidade, 
enquanto que a democracia formal ou procedimental é produto de um Estado de Direito 
formal, neste último sentido aproximando-se da neutralidade axiológica de modelos 
totalitários". 

[71] Cfr. Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição... p. 290. 

[72] Cfr. Alexy. Conceito e validade do direito...  pp. 4 e 5. 

[73]Cfr. Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição... p. 294. 

[74] Cfr. Reale. Fontes de Modelos do Direito, p. 62, "O relevante do estudo dos 
procedimentos é a demonstração de que se o problema da legitimidade não se resolve em 
termos puramente funcionais, também não se esclarece com abstração da funcionalidade do 
Direito, ou seja, do procedimento, que é uma das condições da sua legítima concretude. 

                A legitimidade de um modelo jurídico depende, na realidade, tanto da fonte de que 
resulta como do conteúdo ético-social de sua interpretação e aplicação ao longo do tempo, 
conteúdo esse valorado também tanto em função do fim visado pelo modelo como por sua 
ubiquação na totalidade do ordenamento. Somente assim o que há de inevitavelmente positivo 
no mundo jurídico pode harmonizar-se com os valores que no seu todo compõem a 
intencionalidade do justo. Isto quer dizer que o problema da legitimidade só se resolve em 
termos de justiça como concreção histórica, ou como "razão histórica", tanto assim que pode 
ocorrer excepcionalmente sua legitimação pelo procedimento". 

[75] Cfr. Otero. Instituições políticas e constitucionais I..., p. 473, e segue, "Esse é o resultado 
possível a que, por diferentes vias, podem conduzir as concepções de consenso de 
sobreposição de John Rawls, fazendo o essencial submergir perante o acessório, ou o modelo 
processual de democracia formulado por Habermas, tornando a democracia um conceito sem 
conteúdo axiológico: o relativismo ético, conduzindo a um relativismo céptico do "vale tudo o 
mesmo", é um falso pressuposto da democracia e da tolerância. Isso mesmo resulta de Popper, 
insurgindo-se contra um tal relativismo, condenando a existência de uma "tolerância laxista", 
e defendendo a busca da verdade: o tempo das certezas não se encontra irremediavelmente no 
passado. 

                Torna-se evidente, por outro lado, que a uma democracia sem valores acaba por 
significar uma palavra vazia, podendo ser tudo e também não ser nada: "o valor da 
democracia vive ou morre nos valores que ela encarna e promove". E, como já foi sublinhado, 
"uma democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou 
dissimulado", pp. 473 e 474. 
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FILOSOFIA DO DIREITO: UMA QUESTÃO PRELIMINAR 
 

PHILOSOPHY OF LAW: A PRELIMINARY PROBLEM 
 
 
 

Alan Ibn Chahrur 
 

RESUMO 
Tomando os autores Hans Kelsen e Javier Hervada como paradigmas das escolas 
jusfilosóficas do positivismo e do realismo jurídico respectivamente, o presente artigo tem por 
objetivo investigar de que forma os principais pontos destes sistemas teóricos tão distintos 
decorrem, basicamente, do enfrentamento de um problema teórico comum, a saber, o 
questionamento acerca das relações entre ser e dever-ser, correspondente ao problema maior 
das relações entre natureza e cultura. Doravante, após uma breve análise com o intuito de 
delimitar conceitualmente as distintas esferas do natural e do cultural, buscaremos demonstrar 
como a impossibilidade de dependência entre ambos marcará todo o sistema desenvolvido 
pelo teórico de Viena, ao passo que a complementaridade propugnada pelo mestre espanhol 
permanece como condição de possibilidade de sua construção realista. Segundo acreditamos, 
tal procedimento poderá demonstrar, ao final, como se faz imperioso o enfrentamento da 
questão exposta, uma vez que dela dependem grande parte da problemática relativa à filosofia 
do direito. 
PALAVRAS-CHAVE: 1.NATUREZA; 2.CULTURA; 3.SER E DEVER-SER. 
 
ABSTRACT 
Taking the authors Hans Kelsen and Javier Hervada as two theoretical models representative 
of the conception of Law´s positivism and Law´s realism respectively, the present article 
intends to investigate how does such distinct systems derive their main principles out of one 
and the same problem´s engagement, which is, the inquiry about the relations established 
between something the is and something that ought to be. As such, after a brief analysis that 
intends to conceptually outline the natural and cultural realms, we will try to demonstrate how 
the impossibility of the dependence among the aforementioned dichotomy marks the whole 
system developed by Vienna’s philosopher, while the complementary character of the 
distinction is fundamental to the Spanish master’s construction. We believe that such a 
procedure can demonstrate, at its end, how essential the engagement of this central question 
is, since a greater part of the challenges of Law´s philosophy depends of it. 
KEYWORDS: 1.NATURE; 2.CULTURE; 3.IS AND OUGHT TO BE. 
 
 

  

1. O ser e o dever-ser 

  

Como bem salienta o professor Javier Hervada em uma de suas didáticas Lições 
Propedêuticas de Filosofia do Direito (HERVADA, 2008, p.42) existem, no que tange à 
filosofia jurídica propriamente dita, certos problemas teóricos fundamentais que se relacionam 
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diretamente com a configuração da disciplina, uma vez que acabam por delimitar a diretriz de 
qualquer estudo filosófico acerca do direito. 

Um destes problemas preliminares essenciais diz respeito ao questionamento acerca das 
relações entre ser e dever-ser, problemática esta que encontra correspondência na questão 
maior das relações entre natureza e cultura. Assim, a todo aquele que busque tratar do assunto 
cabe distinguir ao menos brevemente entre estes dois últimos elementos (REALE, 2002a, 
p.243). 

Nesse sentido, Paulo Hamilton Siqueira Jr (SIQUEIRA JR, 2009, p.309) relembra a 
etimologia da palavra "natureza", que remonta ao termo latino natura, de natus, particípio 
passado de nasci, significando literalmente nascer. Desta forma, podemos compreender as 
referências da literatura a um "mundo natural" como uma remissão a tudo aquilo que nasce 
alheio à intervenção humana, ou seja, tudo que é simplesmente dado ao homem e não 
construído por ele, a exemplo dos elementos componentes dos reinos vegetal, mineral e 
animal. 

Por outro lado, fala-se também em um "mundo da cultura", termo ambíguo que, segundo o 
mesmo autor, pode significar tanto a formação da personalidade de um indivíduo (gosto, 
sensibilidade, inteligência, etc.), quanto o: "(...) o conjunto de representações e dos 
comportamentos adquiridos pelo homem enquanto ser social. Em outras palavras, é o 
conjunto histórica e geograficamente definido das instituições características de determinada 
sociedade, (...)"  (SIQUEIRA JR, 2009, p.309, grifo nosso). 

No que diz respeito à etimologia, a palavra cultura já constitui por si um termo genuinamente 
latino que designa o ato, efeito, ou modo de cultivo, aludindo à fertilização da terra pelo 
trabalho. (SIQUEIRA JR, 2009, p.311). Porém, já na antiguidade logrou obter fama a 
distinção terminológica entre cultura agri, a designar o cultivo específico da terra, e cultura 
animi, sintetizando o cultivo do espírito. Assim ensina o professor Miguel Reale: 

  

A agricultura dá-nos bem a idéia da interferência criadora do homem, através do 
conhecimento das leis que explicam a germinação, a frutificação, etc. Ao lado da cultura do 
campo, viam os romanos a cultura do espírito, o aperfeiçoamento espiritual baseado no 
conhecimento da natureza humana. (REALE, 2002b, p.25). 

  

Ademais, insta salientar o grande diferencial do mundo cultural em relação ao mundo natural, 
a saber, o caráter eminentemente teleológico e axiológico do primeiro. Isso significa dizer que 
toda construção cultural é sempre afeita a valores (axiologia) que correspondem, por sua vez, 
a uma determinada finalidade (teleologia). Nas lições do criador da teoria tridimensional do 
direito: 

  

Não vivemos no mundo de maneira indiferente, sem rumos ou sem fins. Ao contrário, a vida 
humana é sempre uma procura de valores. Viver é indiscutivelmente optar diariamente, 
permanentemente, entre dois ou mais valores. A existência é uma constante tomada de 
posição segundo valores. Se suprimirmos a idéia de valor, perderemos a substância da própria 
existência humana. Viver é, por conseguinte, uma realização de fins. O mais humilde dos 
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homens tem objetivos a atingir, e os realiza, muitas vezes, sem ter plena consciência de que há 
algo condicionando os seus atos. O conceito de fim é básico para caracterizar o mundo da 
cultura. A cultura existe exatamente porque o homem, em busca da realização de fins que lhe 
são próprios, altera aquilo que lhe é "dado", alterando-se a si próprio. (...) A afirmação feita 
de que a cultura implica a idéia de valor e de fim dá-nos o critério distintivo entre as duas 
esferas de realidade que estamos analisando. (REALE, 2002b, p.26/27, grifo nosso) 

  

  

Conseqüentemente, uma vez que passamos a trabalhar com duas esferas distintas da realidade, 
por óbvio que não podem existir senão duas ordens de relações igualmente diferenciadas, 
pautadas em categorias lógicas e metodológicas igualmente distintas, sendo correspondente, 
cada qual, à dinâmica interna do mundo natural e do mundo cultural respectivamente. Daí 
exsurge a diferenciação fundamental entre explicação e compreensão, bem como a distinção 
entre juízos de realidade e juízos de valor, seu maior corolário. 

Aqui Wilhelm Dilthey vaticina em síntese expressiva que: "(...) a natureza se explica e a 
cultura se compreende." (DILTHEY apud SIQUEIRA JR, 2009, p.315) ou, em outras 
palavras, explicamos um fato natural mediante o estabelecimento de conexões de causa e 
efeito, ao passo que compreendemos um fato cultural a partir do reconhecimento das 
conexões de sentido que a totalidade de seus fins pressupõe. 

Assim é que qualquer adepto das ditas "ciências naturais", seja um físico ou um biólogo, por 
exemplo, pretende reproduzir a natureza sem qualquer deformação oriunda do elemento 
humano, ou seja, tal como ela é. Objetividade e neutralidade plena são os ideais máximos 
destes pesquisadores, podendo-se lhes aplicar o adjetivo especulativo em seu sentido literal, o 
do radical latino speculum, a significar aquilo que reflete o mundo como um espelho. 
(REALE, 2002a, p.246) 

No que diz respeito ao mundo da cultura, por sua vez, este deve ser compreendido menos por 
nexos de causalidade que por conexões de sentido, de forma a tentar envolver a totalidade de 
seus fins - sua teleologia. Adequando meios a fins, o cientista social busca como que 
enquadrar o universo cultural: "(...) numa trama congruente e coerente de enlaces e 
conexões." (REALE, 2002a, p.246). 

Nessa toada, se considerarmos que toda relação do homem para com o mundo que o cerca 
necessariamente se exprime por meio de um juízo, entendendo este último como o ato mental 
pelo qual atribuímos certa qualidade (predicado) a um determinado ente (sujeito), podemos 
concluir que as relações entre os fenômenos naturais e culturais, por conseguinte, serão 
expressas necessariamente por meio de enunciações distintas, a saber, os sobreditos juízos de 
realidade e de valor. 

Podemos distinguir as duas espécies de juízo em comento tendo em vista o verbo copulativo 
que une o sujeito e o predicado da proposição. No que tange aos juízos de realidade a união é 
feita em razão do verbo ser, segundo a fórmula "S   é   P", enquanto no que diz respeito aos 
juízos de valor a união é feita pelo verbo dever ser, conforme a fórmula "S  deve ser  P". 
Lembrando que em ambos os casos "S" corresponde ao sujeito e "P" corresponde ao 
predicado que lhe é atribuído, tudo consoante preleção do professor Miguel Reale. (REALE, 
2002b, p.34). 
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Comentando a distinção, a lição de Bobbio é irreparável: 

  

(...) o juízo de fato representa uma tomada de conhecimento da realidade, visto que a 
formulação de tal juízo tem apenas a finalidade de informar, de comunicar a um outro a minha 
constatação; o juízo de valor representa, ao contrário, uma tomada de posição frente à 
realidade, visto que sua formação possui a finalidade não de informar, mas de influir sobre o 
outro, isto é, de fazer com que o outro realize uma escolha igual a minha e, eventualmente, 
siga certas prescrições minhas. (Por exemplo, diante do céu rubro do pôr-do-sol, se eu digo: 
"o céu é rubro", formulo um juízo de fato; se digo "este céu rubro é belo", formulo um juízo 
de valor). A ciência exclui do próprio âmbito os juízos de valor, porque ela deseja ser um 
conhecimento puramente objetivo da realidade, enquanto os juízos em questão são sempre 
subjetivos (ou pessoais) e conseqüentemente contrários à exigência da objetividade. 
(BOBBIO apud SIQUEIRA JR, 2009, p.318). 

  

Em suma, enquanto a lei física da gravidade busca retratar o mundo como quem diz, grosso 
modo, que a "a realidade é assim", o direito, à maneira das demais ciências culturais como a 
sociologia e a história, prevê que uma determinada sociedade "deve ser assim" implicando 
uma tomada de posição frente ao real, a partir da qual podemos dizer, por exemplo, que a 
tipificação do crime de homicídio implica um juízo de valor segundo o qual a vida humana 
deve ser preservada - eis a sua finalidade/valor específico. 

Torna-se possível apreender, portanto, o teor de nossa afirmação inicial no sentido de apontar 
como um dos principais objetos de reflexão da Filosofia do Direito a problemática acerca das 
relações entre o ser e o dever-ser, sobretudo cotejando a mesma com o pando de fundo 
formado pelos conceitos de natureza e cultura. Qual a legitimidade de uma interface entre o 
natural e o cultural, se é que ela existe? Há alguma possibilidade de relação que implique 
dependência entre um juízo de realidade (algo que é) e um juízo de valor (algo que deve-ser)? 
As escolas jus filosóficas mais respeitáveis divergem no que tange às respostas, mas é fato 
que nenhuma ignora as perguntas. 

Pode-se dizer, ainda, que o problema proposto corresponde à histórica distinção entre razão 
prática e razão teórica, dicotomia especialmente célebre na obra de Kant, como anota 
Miroslav Milovic: 

  

Verificamos que Kant começa a própria Filosofia discutindo assuntos teóricos. Ele não se 
confronta imediatamente com a idéia da Filosofia como conhecimento. Por isso, a ciência 
acompanha todo o caminho da Crítica da Razão Pura. Mas, nas últimas páginas deste livro, 
nos limites da Teoria Kant coloca a questão decisiva: podemos pensa teoricamente sobre 
tudo? A questão da liberdade, por exemplo, é uma questão teórica? A resposta kantiana é 
negativa. (BARRETO, 2009, p.500, grifo nosso). 

  

Esta cisão entre teoria e prática propugnada pelo filósofo de Königsberg ecoa até os dias 
atuais perpassando, senão todas, ao menos boa parte das vertentes da filosofia jurídica que 
voluntária ou involuntariamente se subsumem ao rótulo do dito "positivismo jurídico", sendo 
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que este último tem talvez em Hans Kelsen e sua Teoria Pura do Direito uma das expressões 
mais maduras e influentes de toda a contemporaneidade. 

Por outro lado, autores há, como o espanhol Hervada ou os realistas norte-americanos, que se 
opõe ferrenhamente à abordagem positivista, de vez que consideram a própria essência do 
direito incompreensível senão pela unidade dos pólos da natureza e do espírito/cultura - do ser 
e do dever-ser. 

Desta feita, conforme intentaremos demonstrar a seguir, as divergências que separam realistas 
de positivistas refletem um problema teórico comum que, dada sua importância capital, não 
pode ser ignorado, especialmente pelo assim chamado "pós-positivismo" que, na atualidade, 
se pretende uma superação dialética das duas correntes anteriormente citadas. 

  

2.A abordagem positivista  

  

Qualquer análise da perspectiva positivista acerca das relações entre ser e dever-ser restaria 
incompleta sem uma menção a David Hume, filósofo inglês que formulou a tese lógica não 
por acaso cognominada "lei de Hume". Na obra A treatise of human nature, encontramos seu 
clássico excerto a respeito: 

  

In every system of morality I have met with I have noticed that the author proceeds for some 
time reasoning in the ordinary way to establish the existence of a God, or making points about 
human affairs, and then he suddenly surprises me by moving propositions with the usual 
copula "is" (or "is not") to ones that are connected by "ought" (or "ought not"). This change is 
imperceptible but is highly important. For as this "ought" (or "ought not") expresses some 
new relation or affirmation, it needs to be pointed out and explained ; and a reason should be 
given for how this new relation can be - inconceivably - a deduction from others that are 
entirely different from it. Authors don't ordinarily take the trouble to do this, so I recommend 
it to you; and I am convinced that paying attention to this one small matter will subvert all the 
vulgar systems of morality and let us see that the distinction between vice and virtue is not 
based merely on the relations of objects, and is not perceived by reason. (HUME, 2008, 
pg.241/242) 

  

A clareza do autor é contundente, a medida em que o mesmo afirma ser simplesmente 
inconcebível qualquer raciocínio que busque inferir um juízo de valor a partir de um juízo de 
realidade, ou seja, que busque deduzir algo que dever-ser a partir de algo que é. Neste "erro" 
teriam incidido todos os vulgar systems of morality  que Hume busca subverter. 

No âmbito da teoria geral do direito, podemos dizer com o professor Miguel Reale (REALE, 
2002a, p.416) que o paradigma positivista começou a se delinear a partir do século XIX, fruto 
do trabalho dos civilistas europeus adeptos à chamada Escola da Exegese francesa e dos 
estudiosos da Analytical School na Inglaterra. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9351



O jusfilósofo da teoria tridimensional do direito relembra ainda que a tese fundamental dos 
intelectuais franceses, à época, era a de que o direito por excelência é somente aquele 
consubstanciado nas normas escritas emanadas pelo Estado, ou seja, o verdadeiro jurista 
deveria partir única e exclusivamente do direito positivo; da norma posta pelo poder político. 

E no que tange aos esforços da ciência jurídica da comunidade britânica do mesmo período, 
por sua vez, não foi diferente, sendo que não obstante o valor normativo do precedente 
jurisprudencial no direito anglo-saxônico, a Escola Analítica de Jurisprudência também 
buscou compreender o direito segundo esquemas lógico-formais, tudo sob o argumento de 
que mesmo o costume não possui qualificação jurídica até e enquanto não é consagrado pelo 
órgão judicial do Estado. (REALE, 2002a, p.418) 

Posteriormente, não faltaram propulsores do positivismo jurídico que levaram sua doutrina às 
últimas conseqüências, sendo que, dentre estes, o austríaco Hans Kelsen é talvez o maior 
exemplo, uma vez que sua teoria pura do direito reinou soberana por décadas repudiando 
qualquer abordagem jusfilosófica calcada em elementos meta-jurídicos. 

A "pureza" de seu sistema, estruturado a revelia de qualquer elemento político, moral ou 
sociológico, foi sustentada em temos incisivos e tão conceitualmente consistentes que ainda 
hoje é referência para gerações de teóricos do direito. No capítulo V da Teoria Pura do 
Direito, ao comentar a possibilidade do conceito de uma norma imediatamente evidente, por 
exemplo, o autor é taxativo: 

  

Dizer que uma norma é imediatamente evidente significa dizer que ela é dada na razão, com a 
razão. O conceito de uma norma imediatamente evidente pressupõe o conceito de uma razão 
prática, quer dizer, de uma razão legisladora; e este conceito é - como se mostrará - 
insustentável, pois a função da razão é conhecer e não querer, e o estabelecimento das normas 
é uma ato de vontade. (KELSEN, 2006, p.218, grifo nosso) 

  

A singular originalidade da Teoria Pura - sua concepção de validade normativa - advém 
precisamente deste distanciamento do direito em relação ao mundo factual, representado pelo 
querer e pela vontade que o magistrado necessariamente manifesta no momento da decisão. 
Afinal, se Kelsen chega a afirmar que "O fundamento de validade de uma norma apenas pode 
ser a validade de uma outra norma" (KELSEN. 2006. p.215), ele o faz, antes de tudo, como 
forma de manter a cisão entre a razão pura e a razão prática, tornando o dever-ser (a norma) 
dependente exclusivamente de outro dever-ser. 

Tanto, que sua síntese fundamental é retomada em mais de um ponto da obra, nos seguintes 
termos: "Do fato de algo ser não pode seguir-se que algo deve ser; assim como do fato de algo 
dever ser se não pode seguir que algo é" (KELSEN. 2006. p.215). 

Mesmo a norma fundamental, artifício metodológico que enquanto ponto axiomático de 
fechamento e validade do sistema evita um regresso infinito, acaba teorizada kantianamente 
como um pressuposto lógico-transcendental (KELSEN, 2006, p.224), o que significa dizer 
que ainda a grundnorm permanece como condição de possibilidade da razão teórica (dever-
ser), nunca da razão prática. 
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 Em face do exemplo exposto, pode-se compreender a afirmação do autor (KELSEN, 2006, 
p.225) segundo a qual uma interpretação do Direito positivo alheia a toda metafísica somente 
seria possível sob a condição de pressupormos uma norma fundamental consubstanciada na 
seguinte máxima aprioristica: "devemos conduzir-nos como a Constituição prescreve". 

Ora, esta norma jamais poderia ser posta pelo poder constituinte originário, pois, neste caso, 
ela seria apenas mais uma norma constitucional que, como tal, não teria o condão de 
fundamentar todas as demais prescrições constitucionais. Assim, ela deve permanecer no 
âmbito do pensamento - algo como a "disposição mental" que teria norteado todos aqueles 
que referendaram a elaboração de uma nova constituição - estabelecendo-se como condição 
de possibilidade da compreensão do fenômeno jurídico. 

E não se pode olvidar o campo onde Kelsen suportou as críticas mais incisivas, a saber, sua 
conceituação acerca da interpretação jurídica, estruturada no capítulo VIII da Teoria Pura. Em 
excerto característico o autor dispõe: 

  

A questão de saber qual é, de entre as possibilidades que se apresentam nos quadros do 
Direito a aplicar, a "correta", não é sequer - segundo o próprio pressuposto de que se parte - 
uma questão de conhecimento dirigida ao Direito positivo, não é um problema de teoria do 
Direito, mas um problema de política do Direito. A tarefa que consiste em obter, a partir da 
lei, a única sentença (certa) ou o único ato administrativo correto é, no essencial, idêntica à 
tarefa de quem se proponha, nos quadros da Constituição, através de interpretação, não 
podemos extrair as únicas leis corretas, tampouco podemos, a partir da lei, por interpretação, 
obter as únicas sentenças corretas. (KELSEN, 2006, p.393, grifo nosso) 

  

Ou seja, advogando em favor da impossibilidade de um "fechamento semântico" do Direito, 
bem como reconhecendo o fenômeno da decisão acima de tudo como um ato de vontade, 
vinculado enquanto tal ao agir e a razão prática, Kelsen jamais poderia admitir a interpretação 
como um problema afeito à teoria do direito, uma vez que isso significaria negar seu 
postulado fundamental segundo o qual o fenômeno jurídico rege-se pelo princípio da 
imputação - o dever-ser e não o ser. 

Uma vez mais, portanto, a coerência do autor evidencia sua posição acerca do problema que é 
objeto do presente estudo. Em resumo: a interpretação é, ao passo que o Direito dever-ser, 
pelo que a primeira não poderia derivar sua validade do segundo. (KELSEN, 2006, p.215). 

Logo, a Teoria Pura do Direito enquanto paradigma positivista deixa claro a aposta desta 
vertente teórica, qual seja, conceber como uma fatalidade do sistema a discricionariedade 
judicial. Esta última, enquanto exteriorização da razão prática, não poderia ser controlada por 
mecanismos puramente teóricos, de vez que independente a natureza (ser) da cultura (dever-
ser). Doravante, a alternativa não poderia ser outra senão relegar a interpretação a "uma 
questão menor", para usar a expressão de Streck (2010, p.92). 

Neste diapasão, torna-se legítimo dizer que a discricionariedade passa a ser o grande dilema 
destes estudiosos, notadamente quando a contemporaneidade conhece, posteriormente ao 
segundo pós-guerra do século XX, a força normativa da Constituição. Após julgamentos 
históricos como o Marbury vs Madison pela Suprema Corte americana, o ordenamento 
constitucional será concebido não apenas como formalmente superior, mas também (e 
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principalmente) como materialmente primordial - o "filtro" por meio do qual se deve ler todo 
o Direito infraconstitucional, como sintetiza o magistério de Luis Roberto Barroso 
(BARRETO, 2009, p.147/148). 

Desta forma, acaba posta "a questão positivista" da contemporaneidade, aqui sintetizada na 
verve cáustica de Streck: 

  

Uma coisa todos esses positivismos têm até hoje em comum: a discricionariedade. E isso se 
deve a um motivo muito simples:  a tradição continental, pelo menos até o segundo pós-
guerra, não havia conhecido uma Constituição normativa, invasora da legalidade e fundadora 
do espaço público democrático. Isso tem conseqüências drásticas para a concepção do direito 
como um todo. 

Quero dizer: saltamos de uma legalismo rasteiro que reduzia o elemento central do direito, ora 
a um conceito estrito de lei (como no caso dos códigos oitocentistas, base para o positivismo 
primitivo), ora a um conceito abstrato-universalizante de norma (que se encontra plasmado na 
idéia de direito presente no positivismo normativista), para uma concepção da legalidade que 
só se constitui sob o manto da constitucionalidade. Afinal - e me lembro aqui de Elias Dias -, 
não seríamos capazes, nesta quadra da história, de admitir uma legalidade inconstitucional. 

Eis o "ovo da serpente". Obedecer "à risca o texto da lei democraticamente construída" (já 
superada - a toda evidência - a questão da distinção entre direito e moral) não tem nada a ver 
com "exegese" à moda antiga (positivismo primitivo). No primeiro caso, a moral ficava de 
fora; agora, no Estado Democrático de Direito, ela é co-originária. (...) A legalidade 
reclamada, neste caso, é uma legalidade constituída a partir dos princípios que são o marco da 
história institucional do direito; uma legalidade, enfim, que se forma no horizonte daquilo que 
foi, prospectivamente, estabelecido pelo texto constitucional. Simples, pois! (STRECK, 2010, 
p. 81/82) 

  

Diante do exposto, alinhavados os termos em que Kelsen interpreta as relações entre ser e 
dever-ser, bem como as conseqüências do paradigma positivista consubstanciado em sua 
posição, passaremos agora a analisar a concepção realista acerca do binômio "natureza X 
cultura". 

  

3. A posição realista 

  

Contemporaneamente, a alusão ao gênero do "realismo jurídico" remete, no mais das vezes, a 
um movimento doutrinário que se desenvolveu nos EUA e nos países escandinavos, 
basicamente rechaçando a idéia (positivista) de que o Direito se define pela norma ou que 
pode ser compreendido apenas como um conjunto normativo. 

Tomando por base a lição de Fernando Galvão de Andréia Ferreira, podemos afirmar que a 
corrente norte-americana do realismo reconhece como direito real apenas aquele constituído 
pelas normas efetivamente aplicadas pelos tribunais, ou seja, pela a conduta prática, dos 
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magistrados. Já o realismo escandinavo, se por um lado comunga desta postura empirista, 
diferencia-se por ser "(...) mais especulativos e menos psicologizante" (BARRETO, 2009, 
p.700/701). 

Não obstante, o sistema realista que será objeto do presente estudo corresponde à construção 
estruturada pelo prof.Javier Hervada em duas de suas principais obras, a saber, O que é o 
Direito? A moderna resposta do realismo jurídico (HERVADA, 2006) e Lições 
Propedêuticas de Filosofia do Direito (HERVADA, 2008). 

A opção se justifica, como veremos, em razão da abordagem do mestre espanhol, que 
empreende uma (re)leitura das relações entre natureza e cultura segundo uma estrutura 
conceitual de cunho aristotélico-tomista aberta a temas diametralmente opostos ao 
positivismo kelseniano, como um núcleo natural de juridicidade da pessoa, o direito natural e 
a noção de justiça do direito romano, ou seja, a arte de dar a cada um o que é seu 
(HERVADA, 2008, p.65). 

No entanto, todas estas questões são caudatárias do problema principal que o catedrático de 
Navarra enfrenta de maneira incisiva. Nesse sentido: 

  

Abismo entre o mundo da natureza e o mundo do espírito, entre realidade natural e 
pensamento, entre ser e pensar? Digamos antes de mais nada que não pode existir, no homem, 
uma fissura insuperável entre natureza e pensamento, em virtude do princípio da unidade do 
ser. Como se sabe, um dos transcendentais do ser é a unidade: o ser é, por definição, uno; 
impossível que não seja assim. Um ser dividido já não é um ser, mas dois ou múltiplos seres. 
Sendo o homem um ser composto de espírito e matéria, de natureza e espírito, de realidade 
natural e pensamento, é necessariamente uno em sua composição; nele há composição, mas 
não divisão - o que implica uma necessária comunicação (fruto da unidade) entre natureza e 
espírito, entre pensamento e realidade natural. (HERVADA, 2008, p.45, grifo nosso) 

  

Porém, o autor ainda considera necessário delimitar até que ponto e em que condições é 
possível o trânsito do ser para o dever-ser, de vez que a perspectiva positivista, seja do ponto 
de vista lógico ou ontológico, não se afiguraria de todo infundada. 

De fato, do ponto de vista estritamente lógico não se pode deduzir que algo dever-ser 
simplesmente porque é. O atual estado das coisas, ou seja, o ser dos objetos, necessariamente 
se estabelece como um presente, ao passo que a própria estrutura de um juízo de valor - o 
dever-ser - denota um futuro ser de alguma coisa que ainda não é. Portanto, se o dever-ser 
implica não ser ainda, qualquer transição lógica forçosamente constitui uma falácia. 
(HERVADA, 2008, p.46) 

Tampouco a perspectiva ontológica nos conduzirá à solução melhor, vaticina o canonista 
(HERVADA, 2008, p.46). Do fato não se pode passar ao direito, a exemplo do seguinte 
raciocínio igualmente falacioso: isto é assim, logo tem o direito de ser assim, tal é lei. Nas 
palavras do espanhol: 
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O fato, o que acontece ou é, pode ser lícito ou ilícito, justo ou injusto; isso está implícito na 
própria noção de dever-ser, de direito, de lei. O que é pode não ter devido ser ou ter devido 
ser: do fato de ser não se pode deduzir que deve ser. (HERVADA, 2008, p.46). 

  

A princípio, portanto, podemos concluir que a tese positivista acerca do hiatus intransponível 
entre um fato natural (ser) e uma construção cultural (dever-ser) procede, sendo inegável, por 
exemplo, o caráter insidioso de um raciocínio que pretenda atribuir qualificação jurídica a 
determinada prática de uma comunidade apenas em razão da disseminação desta no meio 
social. Nesta hipótese, qualquer costume largamente difundido seria alçado à categoria de lei. 

Hervada buscará a solução, como visto anteriormente, em uma concepção de cunho 
aristotélico-tomista que se vale, especificamente, dos conceitos de ato e potência 
desenvolvidos pelo legendário discípulo de Platão. É a partir deste arcabouço teórico que o 
catedrático de Navarra fundamenta sua noção de direito natural, bem como estabelece uma 
conexão conceitual entre ser e dever-ser. 

O raciocínio parecerá estranho a mentes contemporâneas, de vez que remonta a uma 
concepção de mundo mais antiga pautada, sobretudo, na idéia de uma teleologia universal. 
Aqui, em um momento de ironia, faz-se esclarecedora a lição de Hart, o grande positivista: 

  

 A doutrina do Direito Natural faz parte de uma concepção mais antiga de natureza, na qual o 
mundo observável não é um mero cenário dessas regularidades, e o conhecimento da natureza 
não consiste apenas no conhecimento delas. Ao contrário, nessa visão mais arcaica, cada 
espécie nomeável de coisa existente, humana, animada e inanimada, é concebida como algo 
que tende não só a continuar existindo, mas a avanças em direção a um estado ótimo final que 
consiste no bem ou fim (telos, finis) específico que lhe é apropriado. (HART, 2009, p.244) 

  

Ou seja, se cada objeto detém uma finalidade intrínseca, seu desenvolvimento natural buscará 
esta meta, a exemplo da semente que, na terminologia aristotélica, é uma semente em ato (ser) 
ao mesmo tempo em que também é uma árvore em potência (dever-ser), pois deve se 
desenvolver para tornar-se especificamente esta árvore e não aquela, ou mesmo uma flor ou 
outro objeto qualquer. Portanto, a semente é e concomitantemente deve-ser.  

À luz deste "estágio final" - o telos - dos objetos, as diversas fases intermediárias deste 
procedimento natural de maturação podem ser efetivamente compreendidas e julgadas como 
boas ou ruins segundo o correto desenvolvimento de suas funções. E no que diz respeito ao 
ser humano não poderia ser diferente - esta é a proposta de Hervada: 

  

Há, no entanto, um trânsito do ser para o dever ser que não é falaz, nem lógica nem 
ontologicamente. Isso ocorre no âmbito do homem quando se compreende que seu ser é 
dinâmico e perfectível, ou seja, que contém em si uma potencialidade de perfeição, de modo 
que o esse do homem se orienta para um plenum esse. Dado que o ser do homem está 
entitativamente imerso em um processo de realização no que se refere a alguns fins, cuja 
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consecução o leva a um modo mais pleno e enriquecedor de ser, cabe o trânsito do ser para o 
dever-ser. (HERVADA, 2008, p.46/47). 

  

Doravante, ao contrário do sistema kelseniano, aqui não mais se trata de um dever-ser 
apriorístico, sem qualquer realidade substantiva, mas sim de uma exigência de 
desenvolvimento enraizada na própria ontologia dos objetos e, por conseguinte, do homem. 
Essa "realização na plenitude" significa, basicamente, conceber o dever-ser como expressão 
de um ser "exigente". 

Isso porque, do ponto de vista lógico, não se pode olvidar que o dever-ser em questão não é 
declarado completamente como um futuro, de vez que ele já se encontra no ser presente como 
uma exigência intrínseca de sua própria constituição. Logo, "Não é o que é que deve-ser, mas 
sim dever-ser o que, podendo ser, ainda não é" (HERVADA, 2008, p.47), pelo que tal 
interpretação acabaria por afastar a falácia anteriormente citada 

Também, tampouco haveria falácia ontológica: 

  

(...) não é o puro fato o que se eleva a dever-ser, sendo dever-ser uma possibilidade do ser 
humano que aparece como normativa, por exigência intrínseca do ser. E isso é possível 
porque pertence por definição à dignidade da pessoa humana. Que a pessoa humana seja 
digna, não por declaração extrínseca, mas por entidade intrínseca, não significa outra coisa 
senão um ser normativo, um ser que não pode ser tratado de qualquer modo, mas que deve ser 
tratado e deve se desenvolver de acordo com o que é devido a ele. E é devido a ele sua 
intrínseca e constitutiva entidade, que é dinâmica, porque o homem é um ser de fins, aos quais 
tende para realizar-se em plenitude. (HERVADA, 2008, p.47). 

  

Ora, não acatará maiores dificuldades compreender o impacto de uma tal perspectiva para 
qualquer conceito de direito, afinal se o dever-ser constitui um componente intrínseco do ser, 
torna-se possível sustentar a impossibilidade de um fato cultural que não se encontre ancorado 
em uma base natural. Não por acaso, o axioma do mestre espanhol reside precisamente no 
postulado segundo o qual todo fato cultural depende de dados naturais. (HERVADA, 2006, 
p. 75) 

Neste diapasão, considerar que o direito positivo prescinde de uma base natural de validade, à 
moda do convencionalismo positivista, significaria compreendê-lo como uma criação humana 
no sentido literal do termo, implicando algo que exsurge do nada (ex nihilo), quando o 
homem, em verdade, apenas inventa objetos segundo a etimologia desta expressão, qual seja, 
a de encontrar ou construir algo sempre a partir daquilo que já existe. 

Desta forma, dado o axioma enunciado, negar a existência de um direito natural constituiria 
uma contradição em termos, pois: "se existe o fato jurídico positivo (cultural), deve apoiar-se 
em uma juridicidade natural. Se nada houvesse de jurídico natural, nada haveria de jurídico 
cultural. Por isso, a melhor demonstração de que existe o direito natural é que existe o direito 
positivo." (HERVADA, 2006, p.76, grifo nosso). 
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Tal é a grande conclusão do canonista. Assim como necessitamos, por exemplo, de olhos para 
ver e, conseqüentemente, edificar a pintura, a escultura, o cinema e uma série de outros bens 
culturais relacionados ao sentido da visão, necessitamos igualmente de uma juridicidade 
natural capaz de possibilitar a construção do direito positivo, o ordenamento efetivamente 
"posto" pela mão humana. 

À oportunidade, devemos apenas salientar que a máxima proposta em nenhum momento 
busca negar reconhecimento à norma positiva. Ao cabo de sua obra intitulada precisamente O 
que é o Direito? A moderna resposta do realismo jurídico (HERVADA, 2006, p.155), o 
jurista espanhol adverte os leitores sobre como a função do direito natural consiste em ser a 
base ou alicerce da ordenação jurídica e política sem jamais afirmar, no entanto, que o mesmo 
constitui a totalidade desta ordem. Em uma analogia esclarecedora, a relação do direito 
natural com o direito positivo é comparada àquela que a contemporaneidade pós-positivista 
estabelece entre a constituição e o ordenamento que lhe é inferior, qual seja, a de base do 
sistema legal enquanto critério inspirador e, sobretudo, de validação. 

Antecipando as objeções positivistas em excerto que merece transcrição, Hervada doutrina:   

  

Diante do fato que a lei natural é critério de validade das leis positivas, os positivistas 
costumam se escandalizar. Dizem que, se fosse assim, o sistema legal viria abaixo, a 
insegurança jurídica se apoderaria dele e não sei quantas catástrofes mais. Essa atitude tem 
muito de escândalo farisaico; sério, o que dizem a sério não se pode acreditar. Em primeiro 
lugar, é obvio que analisar e definir - em um sistema jurídico evoluído como o nosso - o 
possível contraste entre a lei natural e a lei positiva cabe aos juízes; pois bem, os juristas 
romanos - assim aparece nas referências -, e com eles os juízes, usaram essa regra e não só o 
direito romano não fracassou, mas até ficou como exemplo de um sistema jurídico de grande 
perfeição. Em segundo lugar, os juízes já fazem isso mesmo (em parte) sob outros rótulos - 
valores ou princípios gerais do direito, direitos humanos, etc. - e nada de ruim está 
acontecendo, ao contrário, está sendo obtida uma justiça melhor. E, em terceiro lugar, com o 
direito constitucional segue-se essa mesma técnica e também não está sendo produzida 
nenhuma catástrofe, pelo contrário. (HERVADA, 2006, p.156/157) 

  

Aqui percebemos o quanto o sistema de Hervada tem de atual, não obstante o classicismo de 
suas fontes teóricas. Sua base aristotélico-tomista não o afasta da discussão contemporânea 
em torno dos direitos humanos, nem tampouco do questionamento acerca da necessidade de 
um critério de validação capaz de traçar os limites do direito positivo, cuja regulação se faz 
imperiosa desde os fenômenos historicamente recentes do nazi-facismo e do stalinismo. 

Ao final, a grande questão restaria por conta daquele mínimo jurídico que o direito natural 
representa e que não é passível de definição sem uma remissão à síntese do conceito de direito 
de Hervada, qual seja, o fato natural de que as coisas estão naturalmente repartidas - 
atribuídas a sujeitos diferentes. Explica o autor: "Por exemplo, mesmo que houvesse 
superabundância de alimentos, e todos pudessem pegar o quanto quisessem, cada homem se 
apropriaria de uma determinada quantia - logo, os alimentos estariam distribuídos" 
(HERVADA, 2006, p.16). 

Assim, se as coisas estão repartidas, por óbvio que nem tudo é de todos, sendo isso é uma 
necessidade social, pelo que se pode perceber, neste contexto, a importância do conceito de 
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justiça como a arte de dar a cada um o que é seu - a imortal lição de Ulpiano que atravessou 
séculos cristalizada na fórmula  Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique 
tribuendi (HERVADA, 2008, p.74). 

Ora, se o fenômeno jurídico corresponde à divisão/atribuição dos objetos, a distinção entre 
direito natural e direito positivo, por sua vez, nada há de significar senão que existem certos 
objetos naturalmente atribuídos ao homem ao passo que outros lhe são devidos em razão da 
convenção de normas positivas. 

Na esfera das atribuições naturais, segundo Hervada (2006, p.68), podemos enquadrar os 
fatores de delimitação próprios das potencialidades que são inerentes ao ser do homem, a 
saber, seus olhos, membros, corpo, enfim sua pessoa. A título de contra-exemplo, dá o tom à 
questão a radical hipótese de um sujeito que venha a ser capturado por uma ambulância para, 
contra a sua vontade, ter as córneas removidas e doadas a um enfermo. Este infeliz 
personagem, por certo, bradaria injustiçado que seus olhos são - exatamente isso - seus, e que 
ninguém tem o direito de privá-lo deles. 

Eis precisamente o conteúdo mínimo do direito natural: a pessoa do homem, o ser que o 
caracteriza enquanto tal. Essa "posse" do seu ser também torna o homem sujeito de direitos, 
de vez que a ninguém é dado possuir algo, ou seja, ter algo efetivamente atribuído como seu, 
antes de possuir o seu próprio ser. A pessoa constitui o fato natural do qual depende o fato 
cultural do direito. Logo: 

  

Se lembrarmos que direito é a coisa sua, fica evidente que o mínimo de jurídico natural que 
deve existir é a condição de sujeito de direito própria do homem. Eis aí algo que é impossível 
vir do direito positivo. A condição de sujeito de direito é a potência natural necessária para 
que o homem possa atribuir a si mesmo ou atribuir a outros alguma coisa como direito seu. 
Dizer que a condição de sujeito de direito é dada pela lei humana é uma afirmação vazia por 
sua radical impossibilidade: o homem daria a si mesmo a potência (a capacidade para o fato 
cultural) e o ato (o fato cultural), o que suporia nele um poder criador em sentido estrito (tirar 
algo do nada), coisa impossível. (HERVADA, 2006, p.76/77, grifo nosso) 

  

Desta feita, como demonstra o excerto em destaque, a natural juridicidade que Hervada atribui 
ao ser humano, bem como todo o seu conceito de direito natural, não decorrem senão da 
conexão conceitual que o mesmo estabelece inicialmente entre o ser e o dever-ser o que, em 
última análise, significa conceber uma complementaridade entre o mundo natural e o mundo 
cultural. 

Apenas em razão desta abordagem que o catedrático de Navarra consegue estabelecer seu 
axioma fundamental segundo o qual todo fato cultural necessariamente depende de dados 
naturais, a partir do qual então todo o sistema se desenvolve. 

  

4. Conclusão 
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Ao cabo das considerações anteriores, insta salientar a forma como tanto o positivismo quanto 
o realismo, aqui representados respectivamente por Hans Kelsen e Javier Hervada, têm seus 
sistemas teóricos dependentes de abordagens específicas acerca de uma mesma questão 
comum: as relações entre ser e dever-ser. 

Independentemente da eventual filiação a qualquer das correntes jusfilosóficas expostas, o 
fato é que a solução de problemas essenciais da Filosofia e da Teoria Geral do Direito, como a 
validade normativa, a interpretação jurídica e o próprio conceito de direito, decorrem 
diretamente da maneira como este questionamento preliminar é trabalhado, não sendo 
possível furtar-se à discussão. 

Tudo porque positivismo e realismo não correspondem simplesmente a diferentes 
perspectivas sobre um mesmo objeto - o direito - mas sim a distintas concepções acerca do 
que é este objeto, ou seja, trata-se sobretudo de duas ontologias opostas e inconciliáveis, como 
bem anotou a exigência do prof. Dimitri Dimoulis: 

  

Essas afirmações [positivistas e realistas] se realizam em nível descritivo expressando aquilo 
que os jusmoralistas acreditam efetivamente ser o direito. Trata-se de afirmações sobre a 
realidade (definição) do direito que não podem ser descartadas liminarmente como 
pertencentes à esfera do dever-ser. Só podem ser aceitas ou rejeitadas após uma argumentação 
substancial sobre o ser do direito (que é sempre um dever-ser). (DIMOULIS, 2006, p.195) 

  

Portanto, no âmago da discussão contemporânea em torno da vertente teórica do dito "pós-
positivismo", marcado principalmente pela influência da força normativa da constituição 
como critério de validação do ordenamento, a engendrar intrincados problemas teóricos na 
esfera da hermenêutica em especial, impõe-se que os agentes do direito enfrentem também os 
reflexos jurídicos deste dilema teórico precedente. 

Ao final, se conseguimos colocar a questão em evidência de forma cientificamente 
fundamentada, consideraremos cumprido o objetivo deste escrito e ofereceremos nossa 
diminuta contribuição à comunidade acadêmica.   
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KANT E O ESTADO DE POVOS 
 

KANT AND THE STATE OF PEOPLES 
 
 
 

Vitor Amaral Medrado 
 

RESUMO 
A paz é desejável e necessária, mas qual o caminho para estabelecê-la perpetuamente? Kant 
expôs as predisposições internas necessárias aos Estados para viabilizar a paz, assim como os 
caminhos a serem seguidos para se estabelecer uma paz perpétua entre os Estados. Através de 
uma analogia entre indivíduos e Estados, Kant pôde descrever a relação entre os Estados, bem 
como propor caminhos para superar o atual status quo que não condiz com um estado de paz. 
Com Kant, o presente artigo pretende defender o Direito como condição necessária para o 
estabelecimento da paz. Contra Kant, pretende aduzir que a soberania não pode mais ser 
entendida como irrestrita, sendo, nesse sentido, possível a instauração de um Estado de povos, 
o qual, em acordo com a ética kantiana, é necessário também em função da submissão da 
questão ao crivo do Imperativo Categórico. 
PALAVRAS-CHAVE: FILOSOFIA DO DIREITO; KANT; PAZ PERPÉTUA; ESTADO 
DE POVOS; SOBERANIA 
 
ABSTRACT 
The peace is desirable and necessary, but which way to establish it perpetually? Kant has 
exposed the internal predispositions necessary for States to viable the peace as well as the 
ways to be followed to establish a perpetual peace among States. Through an analogy between 
individuals and States, Kant could to describe the relation between States, and propose ways 
to overcome the current status quo that does not reflect a state of peace. With Kant, this 
Article intends to defend the Law as a necessary condition for the establishment of peace. 
Against Kant, intends to adduce that sovereignty can not be regarded as unrestricted, and, in 
this sense, possible to establish a State of people, which, in accordance of the kantian ethics, 
is necessary also because of submitting the matter to the test of the Categorical Imperative. 
KEYWORDS: PHILOSOPHY OF LAW; KANT; PERPETUAL PEACE; STATE OF 
PEOPLES; SOVEREIGNTY 
 
 

  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Ainda no século XVIII, Kant propunha um projeto filosófico para a realização da paz no 
cenário internacional. Na segunda edição do seu opúsculo À Paz Perpétua, de 1796, 
procurava mostrar que, à semelhança do que ocorre no âmbito nacional, o estado de paz 
somente é alcançável sob a égide do Direito. É que o Direito, com o seu poder de coerção, se 
constitui enquanto unicum instrumento capaz de fazer respeitar as normas racionais de 
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coexistência, tanto no âmbito intraestatal (entre indivíduos), como no âmbito internacional 
(entre Estados). 

A exposição dos caminhos para uma paz internacional pode ser entendida como uma 
continuidade do projeto filosófico proposto por Kant que, iniciando-se pela proposta de uma 
nova visão epistemológica (Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da 
Faculdade do Juízo[1]), passa por uma fundamentação da Ética e do Direito (Fundamentação 
da Metafísica dos Costumes) e tem por seu escopo a dedução dos princípios éticos e jurídicos 
universais (Metafísica dos Costumes). 

Se usarmos do princípio de universalização das máximas[2], componente do imperativo 
categórico, a máxima segundo a qual se deve buscar a paz perpétua transforma-se em dever[3] 
imediato, na medida em que é passível de universalização sem contradizer a si mesma 
(KANT, 1989, p. 41-42). Assim, o motivo da ação é o próprio dever, gerando no homem o 
sentimento moral. Segundo Gomes, esse sentimento moral 

não é externo, não vindo da sensibilidade (inclinações): é o próprio respeito pela lei moral, 
que é o motivo da ação, o que o caracteriza como um sentimento produzido pela razão 
(GOMES, 2004, p. 127) 

Coube a Kant, nesse sentido, a máxime realização do seu projeto filosófico, ao menos no que 
concerne à Ética, à Política e ao Direito, a partir da aplicação do imperativo categórico às 
normas componentes dos tratados de paz, bem como a dedução dos artigos definitivos que 
devem compor os mesmos como condição necessária para a instituição de um estado de paz 
no cenário internacional. 

O itinerário deste trabalho será a da análise da concepção kantiana de paz perpétua, em vista 
de averiguar o alcance e a consistência da opção pela instituição de um Estado de povos. Para 
tanto, abordaremos, no primeiro capítulo, a teoria contratualista kantiana, concluindo pelos 
princípios que, segundo Kant, devem reger os Estados para proporcionar a paz intraestatal, 
como condição para a paz mundial. No segundo capítulo, exporemos as condições 
preliminares para a paz perpétua, bem como a teoria de um estado de natureza entre os 
Estados e, por fim, as condições necessárias para a sua superação. 

  

  

1 A PAZ INTRAESTATAL 

  

1.1 O contrato social 

Para Vaz, a interrogação fundamental das teorias políticas modernas é como solucionar a 
conturbada relação entre direito e liberdade gerada pelo contrato social: 

como definir e preservar a esfera do direito no momento em que a liberdade aliena algo de si 
mesma na submissão a uma lei ou a um poder exteriores? Ou ainda, como legitimar a 
dominação que tem origem no fato do contrato social, uma vez que a liberdade individual, 
fonte suposta de toda legitimação e de todo direito, é justamente o que de algum modo se 
aliena ou se restringe em virtude do contrato? (VAZ, 2004, p. 167) 
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Para Hobbes, e.g., o contrato social é um contrato voluntário, através do qual os indivíduos se 
desfazem da sua liberdade, em favor de um poder soberano indivisível, o Estado, que lhes 
proporcionará segurança, impossível no estado de natureza (MORRISON, 2006, p. 109). 

O Estado hobbesiano é fundado no contrato entre os indivíduos, anteriormente em um estado 
de natureza, garantindo a sua subsistência, com vistas à segurança de suasvidas. Nesse 
sentido, busca-se uma ordem real possível, já que Hobbes parte de uma antropologia 
pessimista, uma vez que o homem inicialmente em estado de natureza, ou seja, estado de 
guerra de todos contra todos, apenas adere ao estado como forma de garantir a sua 
sobrevivência. 

Kant, ao contrário, na medida em que entende a liberdade como condição de possibilidade da 
eticidade (SALGADO, 1986, 14-15), defende que é dever para o homem sair do estado de 
natureza. É que a máxima da ação contrária, segundo a qual deveríamos continuar em estado 
de natureza, caso fosse universalizada, entraria em contradição consigo mesma, já que ao 
mesmo tempo em que cada um pretende garantir a sua própria sobrevivência, esta é sempre 
ameaça em função do estado de guerra de todos contra todos. 

Em vista da paz, porém, não é suficiente que apenas seja feita a passagem do estado de 
natureza para o estado civil, importa, ainda, que atentemos para a melhor forma de 
constituição desse Estado. 

  

1.2 Princípios da constituição republicana  

Kant entende ser a constituição republicana a "única que resulta da ideia do contrato 
originário" (KANT, 1989, p. 33). Para entendermos essa concepção kantiana é preciso 
analisar os princípios que regem a constituição republicana, bem como os que regem o 
governo republicano, assim como a democracia. 

O próprio Kant define a constituição republicana segundo os princípios que a compõem: 

A constituição instituída primeiramente segundo os princípios da liberdade dos membros de 
uma sociedade (como homens), em segundo lugar segundo princípio da dependência de todos 
a uma única legislação comum (como súditos) e, terceiro, segundo a lei da igualdade dos 
mesmos (como cidadãos), (...) é a constituição republicana (KANT, 1989, p. 33-34). 

O princípio da liberdade pode ser entendido como o mais importante princípio a ser 
assegurado pela constituição republicana[4], pois na liberdade do agir humano repousa todo 
direito possível. É necessário, no entanto, distinguir os dois diferentes conceitos de liberdade 
para Kant: o direito de escolha do modo de vida e a liberdade jurídica externa 
(GROSSMANN, 2006, p. 37). 

A liberdade enquanto direito de escolha do modo de vida é a condição de cada pessoa poder 
buscar a felicidade do modo que lhe parecer melhor, desde que não prejudique o mesmo 
direito de outra pessoa (GROSSMANN, 2006, p. 37-38). 

Nesse sentido, Kant explica que 

ninguém pode me constranger a ser feliz a sua maneira (como ele concebe o bem estar dos 
outros homens), mas a cada um é permitido buscar a felicidade pela via que lhe parecer boa, 
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contanto que não cause dano à liberdade dos outros (isto é, ao direito de outrem) aspirarem a 
um semelhante, que pode coexistir com a liberdade de cada um, segundo uma lei universal 
possível (KANT, 1988, p. 75) 

Por outro lado, a liberdade jurídica externa[5] é a qualidade de os membros do Estado 
Republicano estarem submetidos apenas às normas reconhecidas e aceitas de forma geral 
pelos súditos. Dessa forma, as normas que não estiverem em acordo a essa condição não 
precisariam ser obedecidas. (GROSSMANN, 2006, p. 38). 

            Sendo o direito essencialmente a limitação da liberdade, é certo que 

a liberdade externa das pessoas não pode ser determinada sem vínculo ao conceito de lei. Na 
definição da liberdade jurídica externa, Kant está se referindo ao direito de participação na 
elaboração de normas que irão limitar a liberdade natural e não a liberdade de escolha do 
modo de vida (GROSSMANN, 2006, p. 39). 

De outro lado, o princípio da dependência é a qualidade de que todos estejam igualmente 
submetidos às normas do Estado. Nesse sentido, o princípio da dependência se caracteriza 
como um princípio da igualdade como súdito (GROSSMANN, 2006, p.41). 

O princípio da dependência, além disso, também visa resguardar o direito de igual 
oportunidade para todos os cidadãos, devendo o Estado, em decorrência desse princípio de 
igualdade, "garantir e oportunizar que cada um dos seus 'súditos' possam usufruir dos 
benefícios oferecidos à coletividade" (GROSSMANN, 2006, p.41). 

O princípio da igualdade, como último princípio da constituição republicana, é qualidade de 
que todos os membros do Estado sejam tratados igualmente, enquanto cidadãos. 

Todavia, as consequências do princípio da igualdade são mais amplas do que as do princípio 
da subordinação, já que é necessário para ser tratado igualmente, como cidadão, bem mais do 
que simplesmente ser membro de determinada comunidade, mas ter o direito de co-legislar. 
Isso porque a qualidade de poder participar na formulação das normas a que estará submetido 
é marca da autonomia do homem (GROSSMANN, 2006, p.43). 

A participação ativa do cidadão, tornando-o co-legislador, tem por condição material a sua 
autossuficiência financeira. Por outro lado, como condição formal, elenca-se a independência 
da vontade de outrem, o que não vir a ocorrer em função, por exemplo, de idade, saúde ou 
educação (GROSSMANN, 2006, p.43). 

  

1.3 Princípios do governo republicano 

Kant define o republicanismo "como um princípio de Estado da separação do poder executivo 
(o governo) do legislativo". Nesse sentido, inicialmente temos apenas um dicotomia: poder 
executivo e poder legislativo. Oprincípio de Estado do despotismo, ao contrário, "é o da 
execução autocrática do Estado de leis que ele mesmo deu, por conseguinte da vontade 
pública enquanto ela é manipulada pelo regente como sua vontade privada" (KANT, 1989, p. 
36). 
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Na Metafísica dos Costumes, entretanto, Kant substituiu essa dicotomia por uma tricotomia, 
separando o poder soberano, o poder executivo e o poder judiciário (GROSSMANN, 2006, 
p.46). 

Certo é que a separação de poderes, em Kant, não visa ao equilíbrio entre os poderes, mas a 
melhor realização das diversas funções do Estado. Nesse sentido, ao passo que o poder 
soberano deve vir do povo, que o exerce através de representação, tanto o poder executivo, 
como o judiciário devem estar submetidos às leis advindas desse poder soberano 
(GROSSMANN, 2006, p.47). 

A mera separação dos poderes estatais, todavia, não é a única condição para que o desejo 
geral seja observado. Faz-se necessário que o poder soberano do povo seja respeitado, na 
medida em que ele se vê devidamente representado (GROSSMANN, 2006, p.48). 

Nesse sentido, Kant enuncia que toda forma de governo 

que não é representativa é propriamente uma não-forma, porque o legislador pode ser em 
uma e mesma pessoa ao mesmo tempo executor de sua vontade (tampouco quanto, num 
silogismo, o universal da premissa maior [pode ser] ao mesmo tempo a subsunção do 
particular sob aquele na menor) (KANT, 1989, p. 36). 

Poder-se-ia perguntar, aqui, porque na legislação jurídica importa distanciar o executor do 
produtor da norma, ao passo que não é necessário na legislação moral. Ora, a moral somente é 
possível se pensarmos o sujeito, ao mesmo tempo, como legislador e executor, já que a 
qualidade do sujeito moral é ser autônomo. No caso da forma de governo, é necessária a 
representação para tornar possível que uma instância superior controle o poder executivo. 
Além disso, caso todo o povo participe do governo, transformando a democracia em 
verdadeiro despotismo da maioria, é impossível que ocorra destituição de governo. Assim, 

A democracia, pelos seus vícios inerentes, não pode ser reformada ou melhorada 
gradativamente; como é essencialmente despótica, só pode ser transformada radicalmente 
(TERRA, 2004, p. 44). 

Sendo assim, é necessária a diferenciação institucional entre povo e soberano, na medida em 
que é insustentável que não haja representação. Nesse sentido, a própria democracia, no 
sentido estrito do termo, é atacada por Kant, que expressa maior predileção para a monarquia, 
em função da quantidade de pessoas que detém o poder do Estado: 

Por esta razão é mais difícil na aristocracia do que na monarquia, porém impossível na 
democracia, alcançar de outra forma do que por revolução violenta esta constituição que é a 
única perfeita. (K ANT, 1989, p. 37) 

Todavia, é necessário atentar para o fato de que a crítica à democracia feita por Kant é 
dirigida à democracia direta, entendida como despotismo da maioria. Nesse sentido, Kant 
advoga contra Rousseau, que entende ser possívela representação do desejo geral por apenas 
algumas pessoas. (GROSSMANN, 2006, p. 50-54). 

Para Terra, Kant estabelece um compromisso com as constituições históricas, já que assegura 
que um governo formalmente autocrático possa agir de maneira republicana. Nesse sentido, 
através da sua noção de constituição republicana, Kant "mantém a exigência das reformas 
constitucionais no sentido da aproximação da letra ao espírito" (TERRA, 2004, p. 47). 
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1.4 A república e a garantia da paz  

Pelo exposto, é de se esperar que, uma vez estabelecida uma república, i.e., uma forma de 
governo cuja constituição fundante seja a republicana, se promova a paz perpétua em desfavor 
da guerra. Isso porque 

nada é mais natural do que, já que eles [os cidadãos] têm de deliberar sobre todas as aflições 
da guerra sobre si próprios (como estas: combater em pessoa, tirar de seu próprio patrimônio 
os custos da guerra, reparar penosamente a devastação que ela deixa atrás de si, como cúmulo 
do mal, uma dívida que nunca será paga (por causa da proximidade sempre de novas guerras) 
e que tornará a própria paz amarga, eles refletirão muito para iniciar um jogo tão grave. 
(KANT, 1989, p. 35) 

Por outro lado, sendo a republica um ideal necessário para todos os estados, é de se esperar 
que, com a instituição de mais e mais repúblicas, a paz mundial seria mais facilmente 
estabelecida, em decorrência da própria ordem de paz intraestatal. 

Todavia, é certo também que a constituição republicana não é suficiente, por si só, para 
garantir de forma perene uma ordem mundial pacífica e justa. Uma paz perpétua deve passar 
necessariamente pela promoção de um direito internacional público que logre sucesso na 
união das diversas repúblicas mundiais em torno de organismos internacionais 
(GROSSMANN, 2006, p.68-69). 

  

  

2 KANT E A FEDERAÇÃO DE REPÚBLICAS LIVRES 

  

2.1 Condições preliminares 

A paz entre os estados somente pode estabelecida de forma gradual e progressiva. Para tanto, 
Kant elege condições preliminares sem as quais toda paz futura restaria comprometida. Tais 
condições estão consubstanciadas em seis artigos preliminares a serem observadas 
objetivamente pelos detentores do poder como leis proibitivas (KANT, 1989, p. 31). 

Portanto, ficam proibidos (1) o reconhecimento de uma tratado de paz contendo reservas para 
guerras futuras; (2) a aquisição de um Estado por outro; (3) a manutenção de exércitos 
permanentes; (4) a contração de dívidas públicas para fins belicosos; (5) a intervenção pela 
força; e, em caso de guerra, (6) fica proibida a utilização de meios hostis que possam eliminar 
a confiança recíproca entre as partes beligerantes (GROSSMANN, 2006, p.70). 

Kant divide as leis proibitivas (legesprohibitivae) em dois grandes grupos: as de número 1, 5 
e 6 são do tipo estrito (legesstrictae), i.e., valem independente das circunstâncias, enquanto as 
de número 2, 3 e 4 devem levar em consideração, na sua aplicação, as circunstâncias, podendo 
ser adiada a sua execução, sem perder de vista, todavia, a sua finalidade (KANT, 1989, p. 31). 
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Sendo assim, por exemplo, é defeso radicalmente aos Estados a assinatura de tratados de paz 
com reservas, enquanto a supressão de exércitos permanentes deve levar em conta as 
circunstâncias de momento, motivo pelo qual deve ser feita, ao final das contas, uma redução 
progressiva desses exércitos até a sua extinção. 

O primeiro artigo preliminar reza que "Não deve viger nenhum tratado de paz como um tal 
que tenha sido feito com a reserva secreta de matéria para uma guerra futura" (KANT, 1989, 
p. 26). 

Kant entende que se trataria de um "simples armístico" caso os tratados de paz fossem feitos 
em desacordo com esse artigo. Não deveria, pois, ser considerado um tratado de paz, mas 
meramente uma suspensão temporária, à espera de uma nova guerra (KANT, 1989, p. 26). 

O segundo artigo preliminar resolve que "nenhum Estado independente (pequeno ou grande, 
isto vale aqui igualmente) deve poder ser adquirido por outro Estado por herança, troca, 
compra ou doação" (KANT, 1989, p. 26-27). 

Segundo o contrato originário, o Estado se constitui enquanto sociedade de homens, como 
pessoa moral, cabendo somente a ele dispor e ordenar a si mesmo. Ora, caso seja adquirido 
por outro Estado, essa concepção fundamente do Estado, conseqüência do contrato social, 
perderia o todo o sentido (KANT, 1989, p. 27). 

Ademais, esse artigo preliminar alcança também a contratação de tropas de um Estado por 
outro para uso em guerra que não é comum. Isso porque, caso fosse assim, os súditos seriam 
tratados como "coisas manejáveis à vontade" (KANT, 1989, p. 27). 

O terceiro artigo preliminar advoga que "Exércitos permanentes (milesperpetuus) devem 
desaparecer completamente com o tempo" (KANT, 1989, p. 27). 

Contrastando os exércitos permanentes com os exércitos periódicos e voluntários, o filósofo 
de Königsberg entende ser o próprio mantimento dos primeiros causa de guerras. Isso porque 
os Estados se sentem constantemente ameaçados pelos exércitos permanentes de outro, já que 
"parecem estar sempre preparados" para a guerra. Assim, estabelece-se uma cultura de guerra 
mesmo no sentido de se desfazer desse "peso" (KANT, 1989, p. 27-28). 

Por outro lado, os próprios custos de mantimento desses exércitos e das perenes guerras que 
patrocinam dificultam ainda mais a paz, se comparados com as guerras curtas (KANT, 1989, 
p. 28). 

Além disso, o uso de exércitos permanentes, pessoas usadas meramente para guerrear, tal 
como "máquinas e instrumentos na mão de outro", não coaduna com o "direito de 
humanidade em nossa própria pessoa". (KANT, 1989, p. 28). 

O quarto artigo preliminar diz que "Não deve ser feita nenhuma dívida pública em relação a 
conflitos exteriores do Estado". (KANT, 1989, p. 28). 

A contração de dívida pública com o objetivo de promover guerras externas é um facilitador 
da guerra. Ora, mesmo quando economicamente incapaz de fazer a guerra, um Estado se ver 
prontificado para ela em função da simples contração de empréstimos. 

Ademais, Kant advoga em desfavor de certa cultura do uso da guerra alheia como meio para 
enriquecimento de poucos através dos empréstimos, sobrepujando o tesouro dos Estados, em 
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benefício próprio. Nesse sentido, usa-se a guerra como meio de enriquecimento pessoal, em 
desfavor dos próprios Estados em guerra, mas também, pela facilitação das guerras, em 
desfavor de qualquer possibilidade de paz futura (KANT, 1989, p. 29). 

O quinto artigo preliminar, por sua vez, expõe que "Nenhum Estado deve imiscuir-se com 
emprego de força na constituição e no governo de um outro Estado" (KANT. 1989, p. 29). 

Em prol da autonomia dos Estados, Kant entende não há entre eles direito de intromissão pela 
força na constituição e no governo. Assevera, ainda, que os males de um Estado decorridos da 
ausência de leis, deve servir de exemplo a outros Estados, nunca como desculpa para a 
intervenção belicosa (KANT, 1989, p. 29). 

Todavia, em caso da desunião interna de um Estado que fizesse surgir dois Estados distintos, 
cada um outorgando para si o direito sobre o todo, configurando, pois, a anarquia, é possível a 
assistência de um Estado externo a um deles, sem que isso possa ser considerada intromissão 
(KANT, 1989, p. 29). 

O sexto e último artigo preliminar à paz perpétua entre os Estados reza que "Nenhum Estado 
em guerra com um outro deve permitir hostilidades que tenham de tornar impossível a 
confiança recíproca na paz futura; como tais são: emprego de assassinos (percussores), 
envenenadores (venefici), quebra da capitulação, instigação à traição (perduellio) no Estado 
com que se guerreia etc" (KANT, 1989, p. 30). 

Mesmo as práticas de guerra podem influir na consecução da paz futura. É que o uso de 
hostilidades indignas pode vir a comprometer a confiança entre os Estados após o cessar da 
guerra. 

O uso de tais meios tem por fim o que Kant chama de guerra de extermínio, i.e., a guerra pela 
qual pode ocorrer o extermínio de uma ou mais partes envolvidas (KANT, 1989, p. 30-31). 
Esse tipo de guerra, pois, deve ser evitada conforme é lei proibitiva em sentido estrito.  

  

2.2 O estado de natureza entre os Estados 

            O estado de natureza pode ser entendido como um estado de guerra de todos contra 
todos em que não há direito possível, senão ao uso da liberdade extremada de cada um, 
mesmo em desfavor de outro. 

A anarquia do estado de natureza, todavia, pode ser suplantada em função de um contrato 
originário, ou contrato social, em que há a concordância por parte de todos os indivíduos na 
instituição de um Estado politicamente organizado que garantisse, grosso modo, a liberdade 
civil, em desfavor de uma liberdade natural, ilimitada. 

Para Kant também a ordem global de Estados pode ser pensada como um estado de natureza, 
no qual não há "nenhum tribunal que possa julgar com força de direito" e, por isso, "onde 
nenhuma das partes [da guerra] pode ser declarada como inimigo injusto" (KANT, 1989, p. 
30-31). 

Como o estado de natureza não é um estado jurídico, i.e., é impossível para um Estado 
reivindicar o seu direito em função de ter sido prejudicado por outro Estado, a guerra se torna 
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a única conduta possível para exercer o seu direito. Nesse sentido, Kant expõe um direito de 
ir à guerra para os Estados em estado de natureza (KANT, 2003, p.188-189). 

Uma vez em guerra, ademais, o Estado pode usar de quaisquer meios para a sua defesa, com 
exceção daqueles que promovam a transformação dos seus súditos em pessoas inaptas para 
serem cidadãos, na medida em que são usados de maneira desleal como, por exemplo, como 
espiões, assassinos ou envenenadores. Praticas como estas tornariam impossível a confiança 
recíproca entre Estados como condição para o estabelecimento da paz, findada a guerra 
(KANT, 2003a, p.190). 

Além disso, fica proibida a guerra punitiva (bellumpunitivum), a guerra de extermínio 
(belluminternecium) e a guerra de subjugação (bellumsubiugatorium). A primeira porque, 
conforme são considerados iguais em estado de natureza, os Estados não estão entre si numa 
posição de superior e submetido.  A segunda e terceira porque importaria na aniquilação 
moral de um Estado. Além disso, a subjugação de um Estado por outro, pois que importaria 
na aquisição de um pelo outro (KANT, 2003a, p.189-190). 

Após a guerra, outrossim, não é facultado ao Estado vencedor propor indenizações pelos 
custos da guerra, pois seria como que estabelecesse que o vencido de fato fez guerra injusta, 
pelo que é contrário, como se viu, à real condição de não-juridicidade do estado de natureza 
(KANT, 2003a, p.190). 

No mesmo sentido, não cabe ao Estado vencedor impor a perda da liberdade civil dos súditos 
do Estado vencido, por exemplo, tornando-os escravos e o Estado em colônia. Isso porque, 
caso assim fosse, seria guerra punitiva, o que não deve ocorrer, como foi dito, no estado de 
natureza entre Estados (KANT, 2003a, p.191). 

É preciso atentar, porém, à dificuldade de se estabelecer um conceito de direito no estado de 
natureza, i.e., pensar em lei em um estado que, por definição, é um estado sem lei. Durante a 
guerra, assim, o direito seria o de "travar a guerra de acordo com princípios que deixam 
sempre aberto a possibilidade de abandonar o estado de natureza entre os Estados (na sua 
relação entre si) e ingressar numa condição jurídica" (KANT, 2003a, p.189). 

No mesmo sentido, refletindo sobre o que seria um inimigo injusto para um Estado em estado 
de natureza, Kant expõe: 

É um inimigo cuja vontade publicamente expressa (pela palavra ou pela ação) revela uma 
máxima segundo a qual, se fosse constituída uma regra universal, qualquer condição de paz 
entre as nações seria impossível e, pelo contrário, seria perpetuado um estado de natureza 
(KANT, 2003a, p.192). 

É possível pensar, assim, que as limitações do direito de guerra estão amparadas num 
condicionante moral, consubstanciada no dever moral de se abandonar o estado de natureza. 
Isso porque, sendo a busca pela paz perpétua um dever moral, i.e., válido incondicionalmente 
e objetivamente, é também dever moral que se perpetue as promova as condições necessários 
para a sua consecução, mesmo que em desfavor dos interesses imediatos dos Estados em 
guerra. 

Sendo dever incondicional do direito da humanidade sair do estado de natureza, os próprios 
Estados também devem, tal como os indivíduos em estado de natureza, abandonar esse estado 
de barbárie para dar lugar a um estado jurídico, marcado pela regulamentação das ações pelo 
direito. Nesse sentido, cada Estado pode e deve "exigir do outro entrar com ele em uma 
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constituição similar à civil, em que cada um pode ficar seguro de seu direito" (KANT, 1989, 
p. 38). 

Nesses termos, assevera ainda que: 

assim como nós olhamos com profundo desprezo o apego dos selvagens a sua liberdade sem 
lei de preferir brigar incessantemente a submeter-se a uma coerção legal a ser constituída por 
eles mesmos, por conseguinte preferir a liberdade insensata à racional, e consideramos como 
estado bruto, grosseria e degradação animalesca da humanidade, devia-se pensar que povos 
civilizados (cada um unido em um Estado) teriam de apressar-se a sair quanto mais cedo 
melhor de um estado tão abjecto (KANT, 1989, p. 38-39). 

A ideia de um estado de natureza entre os Estados, conforme sugerido por Kant, estabelece 
um novo paradigma na filosofia do direito e do Estado. Isso porqueos seus principais 
antecessores, mesmo Hobbes e Rousseau, não tinham atentado para a possibilidade de se 
compreender a relação entre Estados como um estado de natureza (GROSSMANN, 2006. p. 
97). 

  

2.3 Liga de povos, liga de paz e Estado dos povos 

Pelo exposto, é necessário que os Estados saiam do estado de natureza. Mas o que substituiria 
o estado de natureza entre os Estados? 

Kant responde a essa questão: 

Para Estados, em relação uns com outros, não pode haver, segundo a razão, outro meio de sair 
do estado sem leis, que contém a pura guerra, a não ser que eles, exatamente como homens 
individuais, desistam de sua liberdade selvagem (sem lei), consintam com leis públicas de 
coerção e assim formem um (certamente sempre crescente) Estado dos povos (civitas 
gentium), que por fim viria a compreender todos os povos da Terra (KANT, 1989, p. 42). 

O próprio Kant assevera que se trata aqui de uma república mundial. Todavia, toma como 
fato a impossibilidade de sua realização em função da esperada recusa por parte dos Estados a 
se submeterem e ela, entende ser necessária, como sucedâneo negativo, uma liga dos povos, a 
qual, apesar de repelir a guerra, sempre estará em eminência de ser rompida (KANT. 1989, p. 
42). 

A liga de povos (ou aliança de povos), ainda, deve ser de "tipo especial", i.e., liga de paz 
(foeduspacificum), que "deveria ser distinta do tratado de paz (pactumpacis) em que este 
simplesmente procura pôr fim a uma guerra, aquela, porém, a todas as guerras para sempre" 
(KANT, 1989, p. 41). 

No mesmo sentido, na Metafísica dos Costumes o filósofo elenca quatro elementos 
constitutivos do direito das gentes (direito dos Estados), são eles: (1) considerando a relação 
entre Estados, estes estão em uma condição não-jurídica; (2) Tal condição não-jurídica se 
configura como uma condição de guerra (direito do mais forte); (3) A liga das nações é 
necessária para a proteção de ataques externos; (4) À aliança não deve corresponder nenhum 
poder soberano, ao contrário, é necessário que seja apenas uma associação passível de ser 
desconstituída a qualquer tempo (KANT, 2003a, p.186-187). 
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Era de se esperar que Kant advogasse no sentido de levar a cabo as suas formulações iniciais e 
defendesse, ao final, a necessidade do Estado dos povos. Todavia, Kant procurou defender a 
instalação meramente de uma liga de paz[6]. 

Isso se deu em virtude, conforme dito sumariamente, da grande dificuldade na instalação do 
Estado mundial em decorrência da resistência de os Estados nacionais abdicarem da sua 
soberania em favor de uma entidade mundial coativa. Nesse sentido, Kant adota uma postura, 
que pode ser dita realista, na defesa da liga da paz (GROSSMANN, 2006, p. 102-104). 

Todavia, é certo que a teoria da soberania absoluta, conforme eram entendidos os Estados à 
época de Kant, encontra-se superada, haja vista os fatos históricos dos dois últimos séculos. 
Além disso, é insuficiente para dar conta da atual conjuntura de problemas econômicos, 
ambientais, sociais, dentre outros, a nível internacional (GROSSMANN, 2006, p. 113). 

É forçoso, nesse sentido, nos atentarmos, tal como foi feito aqui, mais propriamente a 
construção teórica que tem por base a analogia entre Estados e indivíduos, a qual, para todos 
os efeitos, tem por conclusão necessária a defesa de um Estado de povos, e não de uma de 
uma Liga de Povos. Mesmo porque, tal como expos Kant, inexistindonormas realmente 
coercitivas a nível internacional o estado de paz garantido pelos pactos entre Estados 
soberanos é provisório, podendo ser rompida a qualquer momento (KANT, 1989, p. 42). 

Caso Kant tivesse dado continuidade à analogia entre indivíduos e Estados, nesse sentido, o 
resultado seria a defesa de um Estado de povos e não de uma aliança de povos. É que a regra 
segundo a qual a liberdade individual somente é garantida em uma ordem jurídica, com poder 
de coação centralizado, também é válida para os Estados. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

É dever do homem sair do estado de natureza e ingressar em um estado civil, no qual, 
somente, é possível a plena realização dos direitos inerentes ao homem.  Nesse sentido, a 
plena realização dos direitos do homem somente pode se dar em um Estado de Direito. 

Kant, todavia, tratou de acrescentar que é importante que o Estado se constitua enquanto 
República, ou Democracia, tal como chamamos atualmente, garantindo a liberdade, a 
igualdade e a separação de poderes. O ponto central, todavia, de se instaurar uma República é 
o fato de que nesta o povo decide os rumos do Estado por si mesmo. É de se esperar, assim, 
que o povo não resolva, por si mesmo, se envolver em guerras, pois que sofrerá ele mesmo os 
seus males. Sendo assim, quanto maior o número de Estados republicanos, tanto maior será o 
fortalecimento do estado de paz mundial. 

A constituição republicana, todavia, é apenas uma das condições para paz, mas não é 
condição suficiente. É que os Estados estão em constante relação mútua, se aproximando de 
indivíduos em estado de natureza, já que não há organização superior capaz de, dizendo o 
direito, dirimir as possíveis causas de guerras futuras. 
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Naturalmente, todos os Estados desejam a paz, mas, posta esta infeliz conjuntura 
internacional, põem-se como defensores única e exclusivamente dos seus interesses 
particulares, gerando lesões e ameaças de lesões que, de certa forma, inviabilizam o sucesso 
na defesa de seus interesses particulares, i.e, a sua paz, a sua segurança, etc. Assim, a máxima 
da ação segundo a qual devemos manter o atual status quo do Direito Internacional Público, 
entra em contradição consigo mesma, na medida em que, agindo todos assim, a finalidade da 
ação, qual seja, a garantia da segurança e da paz própria, gera, em verdade, a ameaça 
constante de guerra. 

Ora, a analogia kantiana entre Estados e indivíduos não pode levar a outra conclusão senão a 
da necessidade de se instituir um organismo internacional, dotado de coerção, único meio para 
viabilizar a paz entre os Estados, assim como umestado civil republicano é o meio mais eficaz 
de garantir a paz no âmbito intraestatal. 

Em meio às variadas teorias que pretendem dar apontamentos sobre como devemos lidar, em 
sede internacional, com os problemas jurídico-políticos próprios do século XXI, a teoria de 
Kant se constitui como, além de uma alternativa possível, uma importante fonte de conceitos 
e ideários ainda pertinentes nos dias de hoje. Certamente, alguns aspectos do pensamento de 
Kant são historicamente determinados, motivo pelo qual não lhe foi possível, por exemplo, 
advogar por uma conceituação de soberania coerente com a sua teoria. Este fato, todavia, deve 
ser entendido, não como empecilho ao estudo de Kant, mas, em acordo com próprio 
criticismo kantiano, como um convite à abordagem crítica dos escritos de Kant. 
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[1] Pela Crítica da Faculdade do Juízo foi possível a Kant precisar melhor a dicotomia entre 
os conceitos de natureza e liberdade. Nesse sentido, a causalidade da vontade, enquanto 
promove prescrições de conduta, está sob a égide da liberdade e não da causalidade necessária 
da natureza. Sendo assim, a Ética e, assim também o Direito, pertencem à parte prática da 
Filosofia, pela qual nos é possível, mais do que descrever a causalidade necessária das leis 
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naturais, mas direcionar a vontade para instituir sentido e causalidade nas nossas ações no 
mundo. Ver: KANT, 1993, p. 15-18. 

[2] Os princípios práticos que possuem a validade conhecida pelo sujeito apenas para a sua 
vontade são chamados princípios práticos subjetivos ou máximas. Além de poderem referir-se 
a representação da realidade do objeto (matéria), as máximas podem referir-se simplesmente à 
forma das leis práticas, ou seja, como se verá adiante, à validade universal ou universalidade 
da legislação. Ver: KANT, 2003b, p. 36. 

[3] Como o imperativo categórico impõe à vontade o dever categórico de agir em 
conformidade com a lei moral é mister atentar para o fato de que esse dever categórico é uma 
proposição sintética a priori, pois está-se ligando uma vontade enquanto empiricamente 
determinada à vontade enquanto autolegisladora , i.e, a própria razão pura é causa eficiente de 
determinação da vontade. Ver: KANT, 2002, p. 87-88; KANT, 2003 p. 57-60. 

[4] Segundo Karine Salgado, "a liberdade é o fundamento e também o fim do Estado e 
encontra-se garantida na república". Ver: SALGADO, 2008, p.144. 

[5] Segundo Merle, a liberdade jurídica externa é um conceito do direito pautado no convívio 
das liberdades externas segundo um princípio de igual tratamento, ou seja, um conceito liberal 
de direito, defendido por Kant no opúsculo À Paz Perpétua.  (MERLE; GOMES, 2007, p. 
117-118). 

[6]MIKALSEN defende que a instituição de uma liga de povos ao invés de um Estado de 
povos é coerente com o pensamento kantiano. Ver: MILKALSEN, 2002, p. 12-15. 
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O CONCEITO DE DIREITO E DE JUSTIÇA NO PENSAMENTO 
TOMASIANO  

 
IL CONCETTO DI DIRITTO E DI GIUSTIZIA NEL PENSIERO FILOSÓFICO DI SAN 

TOMMASO 
 
 
 

Lino Rampazzo 
 

RESUMO 
Este artigo pretende analisar o pensamento filosófico tomasiano no que diz respeito aos 
conceitos de Direito e de Justiça, em duas questões da Suma Teológica a partir de uma visão 
geral desta obra. São estudados três artigos da Suma sobre o Direito; e quatro artigos sobre a 
Justiça. Com referência ao primeiro tema, apresenta-se uma definição de Direito, estritamente 
ligado à Justiça. Em seguida passa-se à distinção entre direito natural e direito positivo; e, por 
fim, à distinção entre direito natural e direito das gentes. Quanto ao segundo tema, apresenta-
se a definição de Justiça como um hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, 
atribui-se a cada um o que lhe pertence. Os outros três artigos questionam se a justiça é 
sempre relativa a outrem, se o ato de justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido e se 
a justiça é a principal entre as outras virtudes morais. Pretende-se, assim, a partir de um autor 
clássico, analisar o tema da Justiça que marcou toda a reflexão etico-jurídica da civilização 
ocidental e se tornou um tema emblemático, inclusive no campo do Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: PENSAMENTO TOMASIANO; DIREITO; JUSTIÇA. 
 
RIASSUNTO 
Questo articolo artigo pretende analizzare il pensiero filosofico di San Tommaso rispetto ai 
concetti di Diritto e di Giustizia, in due questioni della Somma Teologica, a partire da una 
visione generale di quest’opera. Si studiano tre articoli della Somma che trattano del Diritto; e 
quattro articoli che trattano della Giustizia. Quanto al primo tema, si presenta una definizione 
di Diritto, intimamente legato alla Giustizia. In seguito si passa alla distinzione tra diritto 
naturale e diritto positivo; e, infine, alla distinzione tra diritto naturale e diritto delle genti. 
Quanto al secondo tema, si presenta la definizione di Giustizia come un abito attraverso il 
quale, con volontà costante e perpetua, si dà a ciascuno cio che è suo. Gli altri tre articoli 
discutono se la giustizia è sempre relativa a un altro, se l’atto di giustizia consiste nel dare a 
ciascuno ciò che gli è dovuto e se la giustizia è la principale tra le altre virtú morali. Si 
pretende, cosí, a partire da un autore classico, analizzare il tema della Giustizia che ha segnato 
tutta la riflessione etico-giuridica della civiltà occidentale, diventando un tema emblematico, 
anche nel campo del Diritto. 
PAROLE CHIAVE: PENSIERO DI SAN TOMMASO; DIRITTO; GIUSTIZIA. 
 
 

Introdução 

  

              Entre os muitos assuntos desenvolvidos pelo pensamento tomasiano, optou-se por 
escolher a temática do Direito e da Justiça. Na segunda parte da Segunda Parte da Suma 
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Teológica, Santo Tomás estuda as virtudes: primeiro as teologais: fé, esperança e caridade; e, 
depois, as cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. 

              As questões de 57 a 60 tratam especificamente da virtude da justiça. Neste esquema, 
as questões 57 e 58 têm, respectivamente, os títulos De iure (Sobre o Direito) e De iustitia 
(Sobre a Justiça). 

              O presente artigo pretende analisar parte destas questões procurando nas reflexões 
tomasianas aqueles princípios e aquele método que possam ajudar na solução dos atuais 
problemas jusfilosóficos. Mas, para uma melhor compreensão destas questões, será 
considerada, antes, a colocação das mesmas na Suma Teológica. 

  

1. A colocação dos temas do Direito e da Justiça na Suma Teológica 

  

              A questão 57 da segunda parte da Segunda Parte da Suma leva por título: De Iure, 
Sobre o Direito. 

              Antes, porém, de indicar os artigos em que a questão se divide, Santo Tomás mostra 
como este tema específico está inserido na divisão da Suma Teológica: 

  

          Consequentemente ao tratado da  prudência, devemos tratar da justiça. Sobre a qual há 
quatro pontos a considerar. O primeiro é sobre a justiça. O segundo sobre as suas partes. O 
terceiro sobre o dom a ela pertinente. O quarto sobre os preceitos pertinente à justiça. 

          Ora, sobre a justiça, há quatro questões a estudar. A primeira, sobre o direito, A 
segunda, sobre a justiça em si mesma. A terceira, sobre a injustiça. A quarta sobre o 
julgamento. (AQUINO, 1980, p. 2480). 

  

              Como     Santo Tomás faz referência ao tratado da prudência, considerado 
anteriormente, pode-se verificar todo o esquema da Suma para entender o lugar lógico da 
colocação dos temas do Direito e da Justiça. 

              A estrutura dessa obra é articulada em três Partes. A Primeira Parte (questões 1-119), 
dogmática, sobre Deus em si mesmo, sobre o mistério da Trindade e sobre a atividade 
criadora de Deus (anjos, seres corpóreos, homem). 

              Na Segunda Parte, moral, Santo Tomás considera o homem, impelido pela Graça, na 
sua aspiração de conhecer e amar a Deus para ser feliz no tempo e na eternidade. Esta Parte, 
por sua vez, está subdividida em mais duas partes: a primeira parte da Secunda (prima 
secundae I-II: questões 1-114),) e a secunda parte da Secunda (secunda secundae II-II: 
questões 1-189). 

              Primeiro (I-II), ele apresenta os princípios teológicos do agir moral, estudando como, 
na liberdade de escolha humana para praticar o bem, integram-se a razão, a vontade e as 
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paixões, às quais se acrescenta a força que dá a Graça de Deus, bem como a ajuda que é 
oferecida também pela lei moral. Analisam-se, aí, especificamente os seguintes temas: o fim 
último, os atos humanos, as paixões, as virtudes, os vícios e os pecados; a lei, a graça. 

              Sobre este fundamento, Santo Tomás delineia a fisionomia do homem que vive 
segundo o Espírito e que se torna, assim, um ícone de Deus (II-II). Aqui, ele estuda as três 
virtudes teologais - fé, esperança e caridade -, seguidas do agudo exame de mais de cinquenta 
virtudes morais, organizadas em torno das quatro virtudes cardeais - prudência, justiça, 
temperança e fortaleza. Termina, então, com a reflexão sobre as diferentes vocações na Igreja. 

              Na terceira Parte da Suma (questões 1-90), novamente dogmática, Santo Tomás 
estuda o Mistério de Cristo por meio do qual pode-se alcançar novamente a Deus Pai. Nesta 
seção, escreve páginas sobre o Mistério da Encarnação e da Paixão de Jesus e sobre os sete 
sacramentos (TORREL, 2003). 

              Devido à sua morte prematura, Santo Tomás não completou a Suma. Ele tinha 
chegado a falar do sacramento da penitência (I parte). 

              A última parte, chamada de Suplemento (questões 1-99), foi redigida pelo seu amigo 
e secretário, Frei Reginaldo de Piperno; e analisa os seguintes temas, a partir dos sacramentos 
não estudados anteriormente: a penitência (II parte), a unção dos enfermos, a ordem, o 
matrimônio; e, em seguida, o juízo particular e universal, a ressurreição dos mortos e as 
realidades futuras. 

              Para a redação do Suplemento, Frei Reginaldo extraiu suas ideias da obra anterior de 
Santo Tomás, O Comentário ao livro das Sentenças, escrito entre 1252 e 1256, quase vinte 
anos antes da Suma, quando seu pensamento não tinha ainda chegado à plena maturidade 
(TOMMASO, 1996). 

              Vê-se, pois, que a questão do Direito está inserida na temática mais ampla da Justiça; 
ou, em outros termos, o Direito é considerado como que uma expressão da Justiça. De fato, a 
questão 57, Sobre o Direito, começa, desde seu primero artigo, a discutir "se o Direito é 
objeto da Justiça". 

              Todo esse esquema reflete a visão filosofica de Santo Tomás, especialmente aquela 
que se refere às relações entre razão e fé, natureza e graça. 

              A visão das relações entre razão e fé possui como base algumas convicções 
filosóficas e teológicas. Antes de tudo, o realismo gnosiológico; ou, em outros termos, a 
profunda confiança na radical racionalidade do único horizonte do ser, que não pode dar 
origem a ordens contrastantes de verdades. Em segundo lugar, a convicção de que a razão 
humana, também se sustentada no ser por parte de Deus, seja originariamente provida de tudo 
aquilo que lhe é necessário para agir conforme sua natureza. Em terceiro lugar, a tese de que a 
graça de Deus não anula, mas supõe e aperfeiçoa a natureza humana. A ordem da fé, que 
corresponde à "graça", não anula, pois, a ordem da razão, que corresponde à "natureza", mas a 
aperfeiçoa. 

              O conhecimento filosófico pode, pois, completar-se no conhecimento teológico sem, 
com isso, precisar renunciar ao seu específico campo; e, da mesma forma, a teologia pode 
servir-se da filosofia, sem desvirtuar-se (PERONE; FERRETTI, CIANCIO, 1975). 
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              Neste sentido, entende-se a escolha dos temas da Suma Teológica: Deus, Homem e 
Cristo. E especificamente, quando trata do homem, analisa também aquelas virtudes, as 
cardeais, que anteriormente tinham sido estudadas pela filosofia grega, e que são objeto 
específico do saber racional (MONDIN, 2003). 

              Aplicando tudo isso ao nosso estudo, a reflexão filosófica de Santo Tomás acaba 
apresentando-se como exemplo de um possível diálogo, com base em argumentos racionais, 
sobre os sempre debatidos temas do Direito e da Justiça, como pode-se verificar, a seguir. 

  

2. A relação entre o Direito e a Justiça  

  

              Como foi acima afirmado, a questão 57 leva por título: De Iure, Sobre o Direito; 
e  começa, desde seu primero artigo, a discutir "se o Direito é objeto da Justiça". 

              Na resposta à questão, Santo Tomás compara a justiça às outras virtudes. Estas 
"aperfeiçoam o homem só no referente a si próprio", enquanto que a Justiça "ordena nossos 
atos que dizem respeito a outrem". Por isso, "consideramos justa uma ação nossa, quando 
corresponde, segundo uma certa igualdade, a uma ação de outro; assim, a paga da recompensa 
devida por um serviço prestado". 

              Ele continua, depois, comparando a Justiça às outras virtudes, no que diz respeito ao 
ato virtuoso.  A retidão, nas outras virtudes, leva em conta o modo como o ato é praticado 
pelo agente. Mas a retidão, na Justiça, diz respeito ao ato em si, independentemene do modo 
como o agente o pratica. É este ato que nós chamamos de "justo". Conclui, pois, afirmando "e 
este certamente é o Direito". Neste sentido, "o Direito é objeto da Justiça". 

              Na resposta às objeções, Santo Tomás esclarece que os termos podem ter vários 
significados. Assim a palavra "medicina", indica, primeiro, o remédio dado a um enfermo; e, 
em seguida,  passou a  significar a arte de curar. Da mesma forma, a palavra Ius (=Direito) 
"foi empregada primeiramente para indicar a coisa justa mesmo"; depois foi aplicada para 
indicar a arte pela qual conhecemos o justo; ulteriormente para significar o lugar onde se 
aplica o Direito: neste sentido, afirmamos que alguém tem que comparecer "perante a 
Justiça". Por fim, chama-se Direito "o que é aplicado por quem  tem o dever de fazer a 
Justiça, embora seja iníquo o que decidiu". 

              A afirmação de Santo Tomás fica mais clara se for considerada a língua latina na 
qual ele escreve, nestes termos: "Ita etiam hoc nomem ius primo impositum est ad 
significandum ipsam rem justam" (Grifo nosso), a saber, "A palavra  ius (Direito) foi 
empregada primeiramente para significar a coisa justa mesmo".  Aliás, isso fica ainda mais 
claro lendo o título do artigo: "Utrum ius sit objectum iustitiae" (Grifo nosso), a saber, "Se o 
Direito é objeto da Justiça". 

              Vê-se, pois, que ius (Direito) e iustitia (Justiça), começam com as mesmas letras. E, 
para confirmar isso, lê-se, na resposta à questão, que "a justiça [...] implica uma certa 
igualdade, como o próprio nome o indica; pois, o que implica igualdade se diz vulgarmente, 
que está ajustado" (em latim iustari). 
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              Pode-se, neste sentido, considerar a procedência mais remota do termo ius: trata-se 
da raiz sânscrita yu, que continha a ideia de vínculo, obrigação; ou da raiz yoh, de onde 
provêm os termos latinos iurare e iuramentum: quer dizer, jurar e juramento, fórmula 
religiosa que tem valor de lei, com a ideia de sagrado, pois procede da divindade. No fundo, 
ius não vem de iustum, nem de iustitia, mas o contrário (CAMELLO, 2002, p. 239). 

              Santo Tomás, pois, faz questão de distinguir sempre, para evitar a confusão dos 
possíveis significados dos termos.  De fato, "é habitual serem os nomes desviados de sua 
primeira origem para significar outras coisas". Ele indica, então, os vários significados de ius: 
a ação justa, a ciência do "Direito", o Tribunal, onde se exerce o Direito; e a decisão do 
Tribunal, embora esta seja "iníqua". 

              Ele continua distinguindo, na resposta à segunda objeção, mostrando como se realiza 
a Justiça. Primeiro como "ideia da obra justa que a razão determina", à semelhança do plano 
de um artista; depois, quando esta é redigida por escrito, quer dizer, quando se torna lei. 
Consequentemente, a lei "propriamente falando não é o Direito mesmo, mas uma certa razão 
do Direito". 

              Aqui ele faz uma ligação entre a virtude da Prudência e a da Justiça, pois esta ideia 
da obra justa que a razão determina "é como que a regra da prudência." 

              Na resposta à terceira objeção, ele continua distinguindo entre iustitia e fas. Como o 
primeiro termo "implica a igualdade", propriamente falando não podemos falar de "justiça" no 
relacionamento com Deus, mas de fas, que poderia ser traduzido com "expressão da vontade 
divina", ou "direito divino" (FARIA, 1962, p. 389), ou "norma divina" (MOTA, 2011). Seu 
contrário é nefas e nefastus, qualquer violação da lei divina, o ímpio, o ilícito (CAMELLO, 
2002, p. 241). 

              Em suma, a Justiça é aquela virtude que regula as relações com os outros, à diferença 
das outras virtudes. Por isso, o ato em si, independentemente da intenção do agente tem que 
ser justo, ou "Direito": consequentemente, o Direito é objeto da Justiça.  As aplicações da 
Justiça acabam recebendo o nome de "Direito", mas com significados diferentes: assim temos 
a ciência do Direito, o Tribunal, a decisão do Tribunal e a lei escrita. E, com Deus, por não se 
tratar de relacionamento entre iguais, há um "Direito especial", o fas. 

              Entende-se, pois, que o Direito, por um lado, está subordinado à Justiça; e, por outro, 
é distinto dela ao ponto que poderia até ser expressão de algo de "iníquo". 

  

              Como foi visto acima, é no tratado da justiça que se encontra o estudo de Santo 
Tomás sobre o direito e não no tratado das leis, tanto que "o erro da maioria dos neotomistas é 
ir buscar a doutrina do direito de Santo Tomás nesta parte da Suma denominada tratado das 
leis (I- IIae, q. 95)." (VILLEY, 2003, p. 120). 

              O fato dele discutir a teoria do direito fora do tratado das leis evita a interpretação de 
que o direito (ius) significa tão somente a lei (lex). 

              Em suas reflexões sobre o direito, Santo Tomás resgatou duas vias bastante 
significativas: a romana e a patrístico-latina. Pela via romana ele voltou à doutrina dos 
jurisconsultos, os quais desenvolveram não só tratados e comentários de textos jurídicos, mas 
também obras científicas  e pedagógicas sobre o próprio direito (BILIER; MARYIOLI, 2005, 
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p. 101-102). Na retomada tomasiana, de modo especial, destaca-se o jurisconsulto Celso e sua 
clássica definição do direito como "arte do bom e do equitativo". Trata-se de uma definição 
inserida no Digesto, parte principal do Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano, tido 
como a obra da jurisprudência de todos o séculos, "um monumento jurídico à espera de uma 
interpretação filosófica." (REALE, 2002, p. 634). 

              Pela via patrística-latina, chamariam a atenção de Santo Tomás as afirmações de 
Santo Isidoro e de Santo Agostinho. Para Isidoro de Sevilha, a lei é como uma "espécie de 
direito". Lei e direito, então estariam em intrínseca relação de gênero (direito) e espécie (lei). 
E a lei não é objeto da justiça, mas da prudência: isso corresponde à visão aristotélica. 
Contudo, no intelecto preexiste uma ideia de obra justa determinada pela razão. Tal ideia é 
como a regra da prudência, a qual é denominada lei quando redigida, tornado-se uma 
"constituição escrita", de modo que a lei não é o próprio direito, mas apenas uma "certa razão 
do direito". 

              Quanto a Santo Agostinho, ele traz, na terceira objeção do artigo, a seguinte 
afirmação: "A justiça é o amor que só serve a Deus e, por isso, domina tudo o mais que está 
sujeito ao homem". Mas como é possível que a justiça seja objeto do direito, quando este se 
refere especificamente às relações humanas? 

              Já foi vista acima a resposta de Santo Tomás a esta objeção, através da distinção que 
ele fez entre iustitia e fas: a primeira que diz respeito às relações entre os homens; e fas  que 
se refere ao relacionamento com Deus. Mas aqui procurou-se apenas mostrar a retomada do 
pensamento de Agostinho, com as típicas distinções tomasianas. 

              A esta altura pergunta-se qual seria a contribuição original de Santo Tomás na sua 
reflexão sobre o direito. Pode-se dizer que ele demarcou, na questão, estes aspectos 
fundamentais: a intrínseca relação entre ética e direito, pois este é considerado como objeto da 
justiça; e o desfazimento do recorrente equívoco de muitos, até hoje, em circunscrever, 
confinar e confundir direito e lei, uma vez que "o direito apóia-se no pressuposto de que o 
homem comum, que nunca leu uma lei sequer, tem plena consciência da justiça, ou injustiça 
de seu comportamento, graças à natural aptidão para apreendê-la intuitivamente." 
(MENDONÇA, 2006, p. 349). 

  

3. Como se divide o Direito? 

  

              Em seguida, a questão 57 apresenta mais três assuntos sobre o Direito: se  está 
dividido em Direito natural e positivo (art. II); se o Direito das gentes é o mesmo que o 
Direito natural (art. III) e se o Direito do senhor e o paterno devem ser especialmente 
distinguidos (art. IV). A análise, a seguir, limita-se, porém, apenas aos artigos II e III, por 
serem os específicos temas de interesse mais relevante nas atuais discussões sobre o Direito. 

  

              Quanto à divisão entre direito natural e positivo, ele, na resposta ao questionamento, 
afirma que "o direito ou o justo implica uma obra adequada a outra por algum modo de 
igualdade". E, em seguida, distingue dois modos desta adequação: ou "pela natureza mesma 
da coisa: por exemplo, quando alguém dá tanto para receber tanto. E este se chama direito 
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natural". O outro modo se dá "em virtude de uma convenção ou de comum acordo" que, por 
sua vez pode ser uma "convenção particular, quando pessoas privadas firmam entre si um 
pacto"; ou "por convenção pública", ou porque "todo o povo consente que uma coisa seja tida 
como adequada e proporcionada a outra"; ou quando o príncipe, que governa o povo e o 
representa, assim o ordena. "E este se chama direito positivo". 

              Na resposta às objeções, Santo Tomás esclarece que, se é verdade que "o natural a 
um ente de natureza imutável há de ser necessariamente tal, sempre e em toda parte", no caso 
do homem, sua natureza é mutável (Natura autem hominis est mutabilis). Daí "o natural ao 
homem pode, às vezes, falhar". Apresenta, em seguida, o seguinte princípio natural: "a 
igualdade natural exige que ao depositante lhe seja restituído o depósito". Mas, se "um furioso 
ou um inimigo do estado exigisse as armas que depositou", neste caso concreto, devido à má 
vontade do homem, "o depósito não se deve restituir". 

              A necessidade de distinguir o direito natural do positivo, nasce do fato que este 
último pode "determinar o justo" em coisas que por si mesmas são "indiferentes": mas, 
conforme as palavras de Aristóteles, "uma vez estabelecido, deve permanecer no que é." 

              Para entender quais são as "coisas por si mesmas indiferentes", pode-se  recorrer ao 
seguinte exemplo, da nossa cultura atual. Os ingleses andam em suas estradas colocando-se à 
sua esquerda, enquanto os brasileiros se devem pôr normalmente à direita para não 
cometerem um crime jurídico. O andar à direita ou à esquerda são em si indiferentes, mas, 
desde que foram escolhidos por lei, o andar na contramão desorganiza o bom entrosamento 
social e portanto passa a ser uma desobediência juridicamente culpável e, enquanto perigosa, 
moralmente condenável (MARTÍNEZ, 1995, p. 413). 

              O texto da Suma afirma, em seguida, que o que em si mesmo repugna ao direito 
natural não pode a vontade humana torná-lo justo: mas, às vezes, acontece que se estabeleçam 
"leis iníquas". 

              Ele compara, depois, o direito positivo humano com o direito positivo divino.  Este 
último também abrange o "justo natural, cuja justiça escapa aos homens"; mas também o que 
é justo por instituição divina. Dessa maneira, a lei divina "ordena certas coisas por serem 
boas, proíbe certas por serem más"; e, ao mesmo tempo, há no direito divino também um 
direito apenas positivo, que ordena e proíbe. 

              Percebe-se, pois, atrás destas considerações, a antropologia tomasiana: para ele, a 
graça de Deus não anula, mas supõe e aperfeiçoa a natureza humana. Neste sentido, o direito 
divino positivo aponta para o "justo natural" que nem sempre é percebido pelos homens. De 
fato, pouco antes ele afirmava que "o natural ao homem pode, às vezes, falhar". 

              Em suma, aqui também Santo Tomás distingue: o direito natural e o direito positivo. 
O direito natural recebe este nome "pela natureza mesma da coisa". O positivo, por sua vez, 
pode ser ou direito positivo humano, ou direito positivo divino. 

              O direito positivo humano pode ocorrer "por convenção particular", ou "por 
convenção pública", ou por determinação do príncipe: e deveria determinar o justo em coisas 
que por si mesmas não repugnam à justiça natural. Neste sentido, abrange  também coisas por 
si mesmas indiferentes. Não deveria, porém, estabelecer "leis iniquas". Por isso, o direito 
natural tem que ser como que a regra para o direito positivo. 
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              O direito positivo divino, por fim, refere-se seja ao "justo natural", seja ao justo "por 
instituição divina". 

              Neste segundo artigo, também, pode-se ressaltar a identificação do "direito" (ius) 
com o justo (iustum), seja no direito positivo humano, como no divino. No fundo o direito se 
justifica apenas enquanto aplicação da Justiça. 

              Entre as várias considerações a serem feitas, a respeito desta distinção entre direito 
natural e direito positivo, pode ser apontada a questão sobre a imutabilidade ou a mutabilidade 
do direito natural, pois uma leitura mais pontual do pensamento tomasiano conduz à 
percepção de que é possível admitir tanto o direito natural imutável, quanto o mutável. De 
fato, analisando de perto a natureza humana, Santo Tomás percebeu que o natural, no homem, 
pode falhar. Apesar disso, admite-se o justo natural, manifesto no direito natural na medida 
em que cabe ao próprio homem operar racionalmente de modo adequado, pela mesma 
natureza da coisa. 

              Quanto à relação entre direito natural e direito positivo, no pensamento tomasiano o 
direito positivo é derivado do direito natural, ou seja, o justo natural é parâmetro para o justo 
positivo. No convívio social os seres humanos necessitam de regras convencionais para 
assegurar a ordem no espaço coletivo. O direito natural, por si só, é insuficiente, pois 
prescinde de regras complementares que tornem concreto o que existe na natureza. No 
entanto, o direito positivo precisa adequar-se ao direito natural. No caso contrário, se o direito 
positivo estiver baseado na perversão da reta razão, iria corporificar-se em um conjunto de 
regras a serviço apenas de alguns. Neste sentido Santo Tomás afirma: "O que em si mesmo 
repugna ao direito natural não pode a vontade humana torná-lo justo." (AQUINO, 1980, p. 
2482). 

  

              Quanto à divisão entre o Direito das gentes e o Direito natural (art. III), Santo Tomás 
afirma que "direito ou o justo natural é o que, por natureza, é adequado ou proporcionado a 
outra coisa". Mas esta "adequação" pode acontecer de "maneira absoluta", ou como algo que é 
apenas uma "consequência resultante desta natureza". Para explicar esta distinção, ele 
apresenta alguns exemplos: no primeiro caso, o macho, por natureza mesmo, é proporcionado 
à fêmea; e o pai ao filho. No segundo caso há o exemplo do direito de propriedade. De fato, 
"considerando um campo, absolutamente não descobrimos uma razão para que seja 
propriedade de um, antes que de outro". Isso se justifica, porém, se se considerar a 
oportunidade de cultivá-lo, ou o seu uso pacífico. 

              O direito natural, por sua vez, se encontra também nos animais; mas o "direito das 
gentes" é próprio apenas dos "homens entre si". E isso nasce do fato que é próprio da razão 
humana "comparar uma coisa com a que dela resulta". 

              Neste sentido, o direito das gentes acaba sendo uma aplicação do direito natural 
através da "razão humana". Isso aconteceu, como ele mesmo exemplifica, no caso da 
escravidão, que, absolutamente falando, não nasce do direito natural, mas apenas do direito 
das gentes. 

              Por fim, ele especifica que a razão natural dita o direito das gentes procurando a 
"equidade de maneira imediata", sem que haja a necessidade de reunir todas as gentes para 
um pacto comum. Esta "reunião para um pacto comum" acontece no direito positivo, que, por 
isso, se distingue do direito das gentes. 
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              Em suma, o direito das gentes não é nem direito natural, nem direito positivo. Seria 
direito natural, se fosse adequado "de maneira absoluta", à natureza: mas esta adequação 
acontece apenas como "consequência resultante desta natureza", devido à atividade da razão 
humana que aplica o direito natural, tendo em vista o princípio da equidade. E seria direito 
positivo, se houvesse uma "reunião para um pacto comum"; mas isso não acontece, pois o 
direito das gentes aplica o princípio da equidade só "de maneira imediata". 

              Mais uma vez é interessante ressaltar a identificação entre o direito e a justiça que ele 
faz no início da resposta à questão, nos termos acima indicados: "direito, ou justo natural". 

  

4. A Justiça: sua essência e sua relação com as outras virtudes 

  

              Até agora foi analisada boa parte da questão 57, que trata especificamente do 
"Direito". Agora passa-se para o tema da "Justiça", que se encontra na questão 58, cujo título 
é: De Iustitia, Sobre a Justiça. E se apresenta dividida em doze artigos: 1º o que é a justiça; 2º 
se a justiça é sempre relativa a outrem; 3º se a justiça é uma virtude; 4º se está na vontade 
como no sujeito; 5º se é uma virtude geral; 6º se a justiça geral é essencialmente a mesma que 
qualquer outra virtude; 7º se há uma justiça particular; 8º se a justiça particular tem matéria 
própria; 9º se é relativa às paixões ou só às ações; 10º se o meio termo da justiça é o meio 
termo real; 11º se o ato de justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido; 12º se a 
justiça é a principal entre as outras virtudes morais. 

              Optou-se, seja pela necessária limitação de um artigo, seja pela escolha de temas 
considerados mais relevantes, para analisar os dois primeiros e os dois últimos artigos da 
questão 58. 

  

              O problema levantado no primeiro artigo é logo especificado nestes termos: Se foi 
convenientemente definida pelo jurisperitos a justiça como a vontade constante e perpétua de 
dar a cada um o que lhe pertence. 

              A definição citada é trazida do primeiro livro do Digesto. 

              Santo Tomás responde que tal definição é apropriada se for entendida devidamente. 
E raciocina da maneira seguinte: toda virtude é um hábito, do qual provêm os atos bons. Por 
isso a virtude vai ser definida por um ato bom, conforme o específico de cada virtude. Mas o 
específico da justiça diz respeito aos  atos relativos a outrem. Neste sentido diz-se 
corretamente que a justiça consiste em dar a cada um o que lhe pertence. Mas, para que o ato 
seja virtuoso, é necessário que seja voluntário, estável e firme. A esse respeito, ele cita 
Aristóteles, para quem o ato de virtude exige três condições: que o sujeito o pratique da 
maneira consciente, com livre escolha para um fim devido; e de maneira constante. Mas a 
primeira destas condições está incluída na segunda, pois, sempre segundo Aristóteles, o que 
fazemos por ignorância é involuntário. Por isso, para definir a justiça, primeiro enuncia-se a 
vontade. Em seguida, a constância e a perpetuidade designam a estabilidade de tal ato. 
Conclui aceitando esta definição de justiça no sentido que o hábito é especificado pelo ato. 
Retoma, pois a mesma definição, colocando antes o termo hábito. Aliás, ele diz que a forma 
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devida de tal definição seria a seguinte: a justiça é um hábito pelo qual, com vontade 
constante e perpétua, atribuímos a cada um o que lhe pertence. 

              Na resposta às objeções ele especifica que está falando não de uma vontade qualquer, 
mas de uma vontade reta, pois a justiça é um hábito pelo qual agimos e queremos com 
retidão. 

              Em seguida, quanto à perpetuidade, ele especifica que não é suficiente praticar a 
justiça por algum tempo, pois até pessoas injustas de vez em quando praticam atos justos. Não 
basta querermos observar a justiça por algum tempo [...] é preciso que tenhamos a vontade 
perpétua de observar sempre a justiça. 

              Percebe-se claramente a referência à concepção de virtude, que se encontra em 
Aristóteles, citado cinco vezes neste artigo.              Neste sentido, para ter o bem não é 
suficiente conhecê-lo pelo saber, como queria Sócrates, mas precisa praticá-lo: e não apenas 
uma vez, mas repetidas vezes, com uma sucessão de atos até formar um hábito 
(MONDIN,  2003). 

              Logo em seguida explica os adjetivos perpétua e constante. O primeiro se refere ao 
propósito perpétuo de observar a justiça. E o segundo ao firme perseverar em tal propósito. 

              Distingue, depois, a justiça praticada pelo juiz daquela praticada pelos súditos; no 
primeiro caso, mandando e dirigindo; e no segundo, a modo de execução. 

              Por fim, para responder à afirmação de Santo Agostinho, para quem a justiça é o 
amor que só serve a Deus, ele explica que o amor de Deus inclui o do próximo; e, neste caso, 
dando a cada um o que lhe devemos. 

              Em suma, a justiça se define como hábito de uma vontade reta, perpétua e constante 
com o objetivo de dar a cada um o que lhe pertence. 

  

              Para a questão levantada no segundo artigo, Se a justiça é sempre relativa a outrem, 
Santo Tomás responde afirmando, mais uma vez (q. 57, art. 1º), que o termo "justiça" implica 
"igualdade": o que diz respeito a um "outro", pois "nada é igual a si mesmo". E como é 
próprio da justiça "retificar os atos humanos", é necessário que a relação com outrem se refira 
àqueles que podem agir diversamente. Mas os atos humanos pertencem ao ser humano "total" 
e não "às partes". Neste sentido, quando se diz que "as mãos ferem", entendemos que é "o 
homem" quem fere, através das mãos. 

              Não propriamente, pois, mas apenas "por semelhança" se admite que no mesmo 
homem existam agentes diversos: por exemplo, a razão, o irascível e o concupiscível. Neste 
sentido apenas metaforicamente pode-se afirmar que existe justiça, no mesmo homem, 
quando a razão governa o irascível e o concupiscível; ou quando a fé, justifica o "ímpio", no 
sentido de pôr na ordem devida as "partes da alma". 

              Numa das objeções deste artigo, colocava-se em dúvida a afirmação da justiça se 
referir a outrem, diante do fato que a justiça de Deus é eterna, e, por isso, "nada há de 
coeterno com Deus". Santo Tomás, a esse respeito, distingue entre a justiça de Deus, "fundada 
numa vontade e num propósito eternos" e seu "efeito" na justiça humana. Nesta última, pois, 
se encontra a justiça "relativa a outrem". 
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              Esta justiça humana tem, pois, como um dos seus elementos essenciais a alteridade: o 
"outro eu" (GILES, 1983, p. 3). Cuida de uma relação entre seres humanos no convívio 
coletivo na medida em que o tratamento das "questões ligadas à justiça social temporal requer 
uma competência especializada e natureza profana." (VILLEY, 2003, p. 122).  Foi nessa 
perspectiva de alteridade humana, como componente imprescindível da justiça terrena, que 
Santo Tomás, neste mesmo artigo, citou a seguinte afirmação de Cícero: "A justiça é aquela 
razão pela qual se mantém a sociedade dos homens entre si e também a comunidade da vida." 
(Apud AQUINO, 1080, p. 2488). Desse modo, é indispensável uma "justiça profana", da qual 
já falava a antiguidade clássica, que precisa ser renovada e que foi acolhida por Santo Tomás 
de Aquino (VILLEY, 2003, p. 118). 

              Por fim ele compara a justiça com as "outras" virtudes morais. Todas as virtudes 
precisam "retificar as paixões", mas com uma diferença: nas "outras" retifica-se apenas o 
agente; e na justiça precisa retificar também "outrem", a saber "aquele a quem se refere". 

              Em suma, a justiça humana, efeito da justiça divina, no sentido próprio, retifica os 
atos humanos na relação da pessoa com "outrem"; e, no sentido metafórico, põe "ordem" nas 
várias "partes da alma" de uma pessoa. Isso significa que, enquanto as outras virtudes 
procuram uma "retificação" apenas no sujeito que age, a justiça procura esta "retificação" 
também em "outrem". 

  

              Quanto à questão levantada no décimo primeiro artigo, se o ato de justiça consiste 
em dar a cada um o que lhe é devido, Santo Tomás esclarece que a matéria da justiça é a ação 
exterior enquanto esta tem relação com outra pessoa. A justiça, pois, regula esta relação. O 
"nosso", pois, é "o que nos é devido por uma igualdade proporcional". 

              Em duas objeções deste artigo, citam-se respectivamente Santo Agostinho e Cícero, 
para os quais as atitudes de "socorrer os miseráveis" e de "beneficiência", são consideradas 
como manifestações da justiça. Mas na misericória e na beneficiência, esta última chamada 
também de "liberalidade", nós damos aos outros "o que nos pertence e não o que lhes 
pertence". 

              A esse respeito, Santo Tomás responde dizendo que à justiça, enquanto virtude 
cardeal, estão anexas certas virtudes secundárias, como, entre outras, a misericórdia e  a 
liberalidade. Consequentemente estas virtudes são atribuídas à justiça "por uma certa 
redução". 

              Na terceira objeção afirmava-se que pertence à justiça não somente "distribuir as 
coisas de modo devido", mas também coibir os atos injuriosos, tais como o homicídio, o 
adultério etc. Mas parece que a expressão "dar a cada um o seu" se refira apenas à distribuição 
das coisas. 

              Na resposta, Santo Tomás escreve que a justiça "principalmente e mais comumente" 
recai sobre as trocas voluntárias das coisas. Eis porque esta virtude é definida com a 
expressão "dar a cada um o que lhe pertence". 

              Ao reforçar essa noção fundamental de assegurar a cada um o que lhe cabe, Santo 
Tomás firmava mais um componente essencial à justiça: o devido  (debitum). É o devido a 
outrem que importa nas ações justas: trata-se de um "devido" exigente e estrito. É aquilo que, 
modernamente, tem-se denominado "atributividade" (TELLES JÚNIOR, 1965, p. 367-368). 
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              Ocorre que a pluralidade de pessoas e o devido não são suficientes para caracterizar a 
relação de justiça. Torna-se, pois, necessário o componente da igualdade. De fato, na justiça 
não se trata de estabelecer "identidade", ou "semelhança", mas equivalência, vale dizer, 
igualdade (RECASÉNS SICHES, 1936, p. 280). Neste artigo, pois, Santo Tomás fala de 
"igualdade proporcional". (AQUINO, 1980, p. 2499). 

              Esse devido por justiça, portanto, é um antídoto para concessões favoritistas ou 
privilégios especiais atribuídos a alguns em detrimento de outros. 

  

              Em suma, a justiça regula a relação entre pessoas, que se manifesta na ação exterior: 
e esta ação exterior com muita frequência diz respeito às trocas voluntárias das coisas. Neste 
sentido próprio e específico, a justiça consiste em "dar a cada um o que lhe pertence". Mas a 
justiça é uma virtude cardeal, à qual estão anexas certas virtudes secundárias, como a 
misericórdia e a liberalidade. Por isso também estas virtudes, "por redução" podem ser 
incluídas na justiça. 

  

              Por fim, o décimo segundo artigo levanta a seguinte questão: se a justiça é a 
principal entre as outras virtudes morais. Santo Tomás responde distinguindo entre "justiça 
legal" e "justiça particular". No primeiro caso a justiça legal "é a mais preclara de todas as 
virtudes morais" pelo fato que diz respeito ao bem comum, que é mais importante do que o 
bem particular. Quanto à "justiça particular", ele aponta para duas razões que, também neste 
caso, motivam a justiça a ser considerada como a "principal" entre as outras virtudes: uma que 
se refere ao sujeito e outra ao objeto. 

              Considerando o sujeto, Santo Tomás afirma que a justiça reside na parte mais nobre 
da alma, que é o apetite racional, ou a vontade. As outras virtudes morais, como é o caso da 
fortaleza e da temperança, residem no apetite sensitivo. 

              E, quanto ao objeto, as outras virtudes tiram o seu mérito do bem do sujeto que as 
pratica, mas a justiça encontra seu mérito pelo fato de sermos virtuosos nas nossas relações 
com o próximo. E, a esse respeito, ele cita Aristóteles, para quem "a justiça é, de certo modo, 
o bem do outro". E mais para frente, numa outra citação do mesmo filósofo, encontram-se 
dois exemplos interessantes: "As máximas virtudes são necessariamente as que mais úteis são 
aos outros Por isso os fortes e os justos são os mais honrados, porque a fortaleza é útil na 
guerra, a justiça, porém, na guerra e na paz". 

              Na resposta às duas primeiras objeções, ele compara a justiça com as virtudes da 
liberalidade e da magnanimidade. 

              Na liberalidade, ele afirma, nós damos o que é nosso, mas tendo como objetivo "o 
bem da nossa própria virtude". Na justiça, pelo contrário, nós damos o que pertence ao outro, 
levando em conta o bem comum. Além disso, nós observamos a justiça para com todos, mas é 
impossível praticar a liberalidade com todos. E a liberalidade se funda na justiça, pela qual 
cada um, conserva o que é seu. 

              A magnanimidade, por sua vez, aumenta a bondade da justiça, mas sem a justiça nem 
seria virtude, quer dizer, pressupõe a justiça. 
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              Na resposta à terceira objeção, ele compara a justiça com a fortaleza. Ele concorda 
em dizer que a fortaleza versa sobre o perigo de morte; e, neste sentido, é mais difícil que a 
justiça. Mas, citando novamente Aristóteles, ele afirma que a fortaleza é útil apenas na guerra, 
enquanto que a justiça é útil na guerra e na paz: por isso é melhor. 

              Em suma, a justiça é a principal entre as outras virtudes morais, seja no caso da 
justiça legal, que se refere ao bem comum e, por isso, é mais importante que o bem particular; 
como da justiça particular, porque esta virtude reside no apetite racional, que é a parte mais 
nobre da alma, e procura o bem do outro, enquanto que as outras virtudes residem no apetite 
sensitivo e têm como objeto o bem do sujeito que as pratica. E a comparação com as outras 
virtudes se torna explícita no caso da liberalidade, da magnanimidade e da fortaleza. A 
primeira procura o bem do sujeito, mais do que o bem comum e não pode ser dirigida a todos; 
a primeira e a segunda se fundam na justiça; e a terceira é útil apenas na guerra e não "na 
guerra e na paz", como é o caso da justiça. 

  

              Enfin, a virtude da justiça integrou o rol das chamadas virtudes éticas da 
"pragmatéia" aristotélica, ocupando posição de destaque no referido sistema, mas também 
marcou toda a reflexão ético-jurídica da civilização ocidental (VAZ, 1999, p. 124). E não foi 
por outra razão que Santo Tomás de Aquino incluiu a justiça entre as chamadas virtudes 
cardeais, as quais estabelecem as necessárias e significativas articulações  das ações virtuosas. 

              O tema da justiça tornou-se tão emblemático, no mundo ocidental, que ela acabou 
focalizada como sendo, historicamente, a referência nuclear para as reflexões desenvolvidas a 
respeito da alteridade, que caracteriza as relações pessoais. 

              Desse modo, tem-se afirmado que a questão da justiça, no mundo ocidental, 
conduziu a se pensar em uma forma de razão holística e harmonizadora, que se constituiu em 
uma instância que "enquanto sentido unificador do universo moral de cada um, 
individualmente, e de todos, coletivamente, parece conferir ao direito, ao poder e à liberdade 
um significado existencial, uma razão de existir." (FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 13). 

  

Conclusão  

  

              Antes do estudo das duas questões da Suma, sobre o Direito e a Justiça, foi 
apresentado todo o esquema da Suma Teológica para uma melhor compreensão dos temas 
tratados. Viu-se que a Suma trata de Deus (Iª Parte), do Homem (IIª Parte) e de Cristo (IIIª 
Parte). A Segunda Parte, que é especificamente moral, por sua vez, está subdividida em mais 
duas partes: a primeira parte da Secunda (I-II) e a secunda parte da Secunda (II-II). Na 
primeira (I-II), analisam-se os temas do fim último, dos atos humanos, das paixões, das 
virtudes, dos vícios e dos pecados, da lei e da graça. E na segunda (II-II) estudam-se as 
virtudes teologais (fé, esperança e caridade) e  mais de cinquenta virtudes morais, organizadas 
em torno das quatro virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. 

              A questão do Direito está inserida na temática mais ampla da Justiça; ou, em outros 
termos, o Direito é considerado como que uma expressão da Justiça. 
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              Todo esse esquema reflete a visão filosofica de Santo Tomás, especialmente aquela 
que se refere às relações entre razão e fé, natureza e graça: razão e fé se integram e dialogam; 
e a graça não destrói a natureza, mas a pressupõe. Por isso, na mesma obra, são consideradas 
seja as virtudes teologais, específicas da fé cristã, como as virtudes cardeais, tipicamente 
humanas e já consideradas  na filosofia grega da antiguidade. 

              A reflexão filosófica de Santo Tomás, nesta área, acaba apresentando-se como o 
exemplo um possível diálogo, com base em argumentos racionais, sobre os sempre debatidos 
temas do Direito e da Justiça. 

              Passou-se, em seguida a analisar três artigos da questão 57 da Suma (II-II), que leva 
por título: De Iure, Sobre o Direito. O primeiro destes discute "se o Direito é objeto da 
Justiça". 

              Na resposta à questão, afirma-se que a Justiça é aquela virtude que regula as relações 
com os outros, à diferença das outras virtudes. Por isso, o ato em si, independentemente da 
intenção do agente tem que ser justo, ou "Direito": consequentemente, o Direito é objeto da 
Justiça.  As aplicações da Justiça acabam recebendo o nome de "Direito", mas com 
significados diferentes: assim temos a ciência do Direito, o Tribunal, a decisão do Tribunal e a 
lei escrita. E, com Deus, por não se tratar de relacionamento entre iguais, há um "direito 
especial", o fas. 

              Entende-se, pois, que o Direito, por um lado, está subordinado à Justiça; e, por outro, 
é distinto dela ao ponto que poderia até ser expressão de algo de "iníquo". 

              O fato dele discutir a teoria do direito fora do tratado das leis evita a interpretação de 
que o direito (ius) significa tão somente a lei (lex). 

              Em suas reflexões sobre o direito, Santo Tomás resgatou duas vias bastante 
significativas: a romana (Celso) e a patrístico-latina (Isidoro e Agostinho). Mas, além de 
trazer  as definições sobre Direito e Justiça destes autores, Santo Tomás demarca, na questão, 
os seguintes aspectos: a intrínseca relação entre ética e direito, pois este é considerado como 
objeto da justiça; e o desfazimento do recorrente equívoco de muitos, até hoje, em  confundir 
direito e lei. 

              Foram analisados, em seguida, mais dois artigos da questão 57: se o Direito  está 
dividido em Direito natural e positivo (art. II); e se o Direito das gentes é o mesmo que o 
Direito natural (art. III). 

Quanto ao art. II Santo Tomás afirma que o direito natural recebe este nome "pela natureza 
mesma da coisa". O positivo, por sua vez, pode ser ou direito positivo humano, ou direito 
positivo divino. O direito positivo humano pode ocorrer "por convenção particular", ou "por 
convenção pública", ou por determinação do príncipe: e deveria determinar o justo em coisas 
que por si mesmas não repugnam à justiça natural. Neste sentido, abrange também coisas por 
si mesmas indiferentes. Não deveria, porém, estabelecer "leis iniquas". Por isso, o direito 
natural tem que ser como que o parâmetro para o direito positivo. O direito positivo divino, 
por fim, refere-se seja ao "justo natural", seja ao justo "por instituição divina". 

Neste artigo, também, pode-se ressaltar a identificação do "direito" (ius) com o justo (iustum), 
seja no direito positivo humano, como no divino. No fundo o direito se justifica apenas 
enquanto aplicação da Justiça. 
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Mas, analisando de perto a natureza humana, Santo Tomás percebeu que o natural, no 
homem, pode falhar. Apesar disso, admite-se o justo natural, manifesto no direito natural na 
medida em que cabe ao próprio homem operar racionalmente de modo adequado, pela mesma 
natureza da coisa. 

              Quanto ao art. III, Santo Tomás afirma que o direito das gentes não é nem direito 
natural, nem direito positivo. Seria direito natural, se fosse adequado "de maneira absoluta", à 
natureza: mas esta adequação acontece apenas pela atividade da razão humana que aplica o 
direito natural, tendo em vista o princípio da equidade. E seria direito positivo, se houvesse 
uma "reunião para um pacto comum"; mas isso não acontece, pois o direito das gentes aplica 
o princípio da equidade só "de maneira imediata". 

Em seguida foram analisados, entre os doze artigos da questão 58, que trata especificamente 
"Da Justiça", os dois primeiros e os dois últimos. 

              O primeiro questiona as definições dadas "pelos jurisperitos" sobre a Justiça. Cita, a 
esse respeito, o "Digesto",  e  especifica que a Justiça não é apenas uma "vontade constante 
e  perpétua", mas "um hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua atribuímos a  cada 
um o que lhe pertence". Segue, neste sentido, a filosofia de Aristóteles que considera a virtude 
como um "hábito". 

              O segundo artigo, por sua vez, analisa se a justiça é sempre relativa a outrem. Santo 
Tomás responde afirmando que a justiça humana, efeito da justiça divina, no sentido próprio, 
retifica os atos humanos na relação da pessoa com "outrem"; e, no sentido metafórico, põe 
"ordem" nas várias "partes da alma" de uma pessoa. Isso significa que, enquanto as outras 
virtudes procuram uma "retificação" apenas no sujeito que age, a justiça procura esta 
"retificação" também em "outrem". 

              O décimo primeiro artigo questionou se o ato de justiça consiste em dar a cada um o 
que lhe é devido. Respondeu-se o seguinte. A justiça regula a relação entre pessoas, que se 
manifesta na ação exterior: e esta ação exterior com muita frequência diz respeito às trocas 
voluntárias das coisas. Neste sentido próprio e específico, a justiça consiste em "dar a cada 
um o que lhe pertence". Mas a justiça é uma virtude cardeal, à qual estão anexas certas 
virtudes secundárias, como a misericórdia e a liberalidade. Por isso também estas virtudes, 
"por redução" podem ser incluídas na justiça. 

              Ao reforçar essa noção fundamental de assegurar a cada um o que lhe cabe, Santo 
Tomás firmava mais um componente essencial à justiça: o devido, modernamente 
denominado de "atributividade". 

              Por fim, no décimo segundo artigo, pergunta-se se a justiça é a principal entre as 
outras virtudes morais. Na resposta, Santo Tomás, afirma que a justiça é a principal entre as 
outras virtudes morais: seja a justiça legal, que se refere ao bem comum e, por isso, é mais 
importante que o bem particular; seja a justiça particular, porque esta virtude reside no apetite 
racional, que é a parte mais nobre da alma, e procura o bem do outro, enquanto que as outras 
virtudes residem no apetite sensitivo e têm como objeto o bem do sujeito que as pratica. E a 
comparação com as outras virtudes se torna explícita no caso da liberalidade, da 
magnanimidade e da fortaleza. A primeira procura o bem do sujeito, mais do que o bem 
comum e não pode ser dirigida a todos; a primeira e a segunda se fundam na justiça; e a 
terceira é útil apenas na guerra e não "na guerra e na paz", como é o caso da justiça. 
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              Enfim, a virtude da justiça marcou toda a reflexão ético-jurídica da civilização 
ocidental e se tornou um tema emblemático, inclusive no campo do direito, ao qual confere 
um sentido profundamente significativo. 
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O DIREITO E OS PARADIGMAS: CONSTRUINDO UM SIGNIFICADO 
PARA NOÇÃO DE PARADIGMA 

 
LAW AND PARADIGMS: CREATING A MEANING TO PARADIGMS IN SCIENCE OF 

LAW 
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RESUMO 
Algumas categorias são aplicadas na Ciência do Direito partindo-se da premissa que sua 
natureza é auto-evidente. Tal posicionamento resulta, na grande maioria das vezes, em uma 
falta de método no emprego de certos termos, uma vez que se os utiliza conjuntamente com 
premissas não compatíveis com os mesmos. Um exemplo disso é a transposição da noção de 
paradigma da Filosofia da Ciência para a Ciência do Direito. De fundamento de verdade do 
saber, o paradigma tornou-se um ente imaterial que modifica aqueles com que tem contato, 
que muda tradições, em um esboço mal feito da noção sociológica de paradigma de Thomas 
Kuhn. Para transformarmos essa situação, é de suma importância conhecer a teoria em que tal 
concepção foi originalmente cunhada, com seus pressupostos, e tentarmos adaptar esta às 
singularidades do discurso jurídico. Trazemos como exemplo a Teoria do Direito como 
Integridade, de Ronald Dworkin, que faz uso da noção de paradigma de forma peculiar, mas 
tendo em mente suas características originárias, seja para adotá-las ou não. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: PARADIGMA; THOMAS KUHN; 
CIÊNCIA DO DIREITO; TEORIA DO DIREITO COMO INTEGRIDADE; RONALD 
DWORKIN 
 
ABSTRACT 
Some categories are applied in the science of law starting from the premise that its nature is 
self-evident. Such positioning results, in most cases, in a lack of method in the use of certain 
terms, since it apply them in conjunction with assumptions that are not compatible with them. 
An example is the implementation of the Philosophy of Science’s concept of paradigm for the 
Science of Law. Foundation of true knowledge, the paradigm has become an immaterial entity 
that modifies those who have contact with, changing traditions, in a sloppy outline of the 
sociological notion of Thomas Kuhn's paradigm. To transform this situation, it is of 
paramount importance to know the theory behind this concept, where it was originally coined, 
with its assumptions, and try to adapt to the uniqueness of the legal discourse. We bring as 
example Ronald Dworkin’s Law as Integrity theory, that uses the notion of paradigm in a 
peculiar way, but bearing in mind its original characteristics, whether to adopt them or not. 
KEYWORDS: KEYWORDS: PARADIGM, THOMAS KUHN, SCIENCE OF LAW, LAW 
AS INTEGRITY, RONALD DWORKIN 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 
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Desde sua aparição, em 1962, no livro "A Estrutura das Revoluções Científicas", a palavra 
"paradigma" dispersou-se da filosofia da ciência para as mais diversas áreas das Ciências 
Humanas e Ciências Naturais. Sua utilização deu-se para além dos limites primeiramente 
concebidos pelo autor, apesar de que este, em sua inicial falta de clareza, muito contribuiu 
para que essa disseminação acontecesse. 

 Não obstante, tendo em mente que às vezes o autor pode aprender com o leitor, a 
transposição do termo paradigma (no sentido de Thomas S. Kuhn) para as Ciências Naturais, 
se possível, deve possuir alguma referencia à teoria do qual o termo é originária, ainda que 
seja para negar suas características e utilizá-la de modo diferente. 

A despeito disso, o estudo acerca da possibilidade do emprego desse termo na Ciência do 
Direito não foi aprofundado, e sua utilização nas mais diversas subáreas não desenvolve as 
categorias chaves que o acompanham no arcabouço teórico kuhniano. O termo paradigma 
assumiu um caráter quase mítico e é, na maioria das vezes, invocado, mesmo que 
implicitamente, em conjunto com outras noções filosóficas a ele contraditórias, como 
desenvolvimento científico linear e cumulativo, fundacionalismo, verdade como evidência, 
indutivismo ou dedutivismo puros. 

De forma a ultrapassarmos o senso comum e falta de método na aplicação do termo 
paradigma, desenvolveremos uma análise da teoria de Kuhn, inclusive com as modificações 
que se deram em seus últimos escritos, e sua aplicação na Ciência do Direito, com suas 
devidas modificações, a partir da ótica de Ronald Dworkin, um dos autores mais discutidos da 
atualidade e um dos que melhor empregam essa noção.  

  

2 O SIGNIFICADO DE PARADIGMA PARA THOMAS KUHN 

  

  

Thomas Kuhn (1922-1996) - físico e, posteriormente, filósofo/historiador da ciência - em seu 
livro seminal "A Estrutura das Revoluções Científicas" cunhou o que viria a ser, mais adiante, 
uma das expressões mais empregadas no que se refere ao estudo das ciências, sejam elas 
Ciências Naturais, sejam elas Ciências Humanas: a concepção de "paradigma". 

Kuhn, contrapondo-se a uma visão cartesiana e positivista de mundo, e reconhecendo na 
história da ciência uma valiosa aliada, revolucionou as bases do saber científico, ao propô-lo 
como um empreendimento que, em certa medida, se desenvolve de modo não-cumulativo e 
não-linear. Ele afirmava que a pesquisa científica passa por períodos "normais" e 
"revolucionários". A ciência - seu enfoque era, precipuamente, as ciências duras - não se 
desenvolve de maneira a aproximar-se cada vez mais de uma "verdade real", de um "mundo 
objetivo", mas sim de modo a garantir um avanço na instrumentação e nos métodos de 
resolução de problemas. 

Mas o que permite uma relativa abundância de comunicação profissional e relativa 
unanimidade de julgamentos profissionais? Perguntas como essas atormentavam Kuhn e são 
centrais no delineamento de sua teoria. Em seus primeiros escritos, ele via como resposta a 
esses questionamentos alguma forma de consenso entre os membros de determinada 
comunidade científica que, a partir de tal, poderiam resolver e avaliar os resultados das 
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problematizações postas ao grupo. Mas ele enfrentou grandes dificuldades ao tentar 
especificar os elementos desse consenso, pois percebeu que, dentro de uma mesma 
comunidade, há alguma variação na aplicação que se impõe a determinados termos e em 
como se compreendem certas generalizações e modelos. [1] 

É nesse contexto que surge a noção de paradigma, como um meio capaz de permitir a 
comunicação e a verificabilidade dos resultados entre os membros de determinada 
comunidade científica. 

  

2.1 Os dois sentidos do termo Paradigma 

  

Grande parte do sucesso, e também da controvérsia, do livro "A estrutura das revoluções 
científicas" gira em torno do conceito de paradigma. Uma entusiasta de Kuhn, Margareth 
Masterman, preparou um índice analítico parcial e concluiu que o termo paradigma aparece 
em pelo menos vinte e duas formas diferentes nesse livro. [2] (pag 226) 

O próprio Kuhn reconheceu ser culpado por grande parte desses mal-entendidos e, em 
posfácio da segunda edição de seu livro, afirmou que, a despeito de incongruências estilísticas 
no emprego desse termo, passíveis de correção editorial, haveria dois usos principais que 
permaneceriam: um primeiro, global, e um segundo, subespécie do anterior. [3] 

No primeiro, global (porque abrangente) e de uso mais frequente, tanto por Kuhn em A 
Estrutura, como por seus simpatizantes, ele indica o conjunto de técnicas, generalizações 
simbólicas, valores, modelos, crenças e etc. de uma determinada comunidade científica. Nesse 
sentido, chamado por Margareth Masterman de sociológico, ele consiste na constelação de 
compromissos do grupo ou "matriz disciplinar", pois é um conjunto ordenado de elementos, 
passíveis de pormenorização (por isso matriz), compartilhados pela comunidade e referentes a 
uma disciplina ou área específica (por isso disciplinar). [4] 

O segundo significado de paradigma, sentido originário do termo para Kuhn, e que o levou a 
utilização desse referente, é uma subespécie do primeiro, visto que é um elemento daquela 
constelação, consistindo na idéia de "exemplar". Uma forma de aprendizagem por problemas, 
os exemplares são soluções concretas aceitas pelo grupo como modelos. [5] 

  

2.2 A Ciência Normal e a Ciência Extraordinária 

  

A ciência normal, como o próprio nome indica, é a pesquisa desenvolvida "firmemente 
baseada em uma ou mais realizações científicas passadas". [6] Ela seria a noção com melhor 
correspondência real de grande parte do nosso senso comum sobre o que seja a ciência. É o 
resultado de um empreendimento coletivo voltado para a resolução de problemas, que são 
"escolhidos" e analisados a partir de "fundamentos", os quais os integrantes de determinada 
comunidade compartilham: os paradigmas. A categoria de ciência normal é delineada pela 
noção de paradigma, uma vez que é a partir deste que se compreendem as regras e os padrões 
aos quais a pesquisa científica está submetida. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9396



Entretanto, em alguns poucos momentos na história, a ciência tem suas bases abaladas quando 
alguns quebra-cabeças, que são submetidos à resolução sob o viés do paradigma vigente, não 
correspondem às expectativas. É bem verdade que não é qualquer tipo de "anomalia" que põe 
em "crise" a ciência normal. Somente aquelas que aparecem reiteradamente e resistem a toda 
e qualquer investida com os métodos e técnicas normais podem por em dúvida a não-
contestabilidade do paradigma. 

Nesses momentos de crise, todo o empreendimento comunitário, juntamente com o paradigma 
que o erigiu, é posto em dúvida, oportunizando outras formas, antes rechaçadas e não levadas 
a sério, de fazer-se ciência. Surge, então, a ciência extraordinária que é a pesquisa esotérica 
que se opõe ao esquema de raciocínio anterior, regendo-se por um novo paradigma (aqui, 
como matriz disciplinar). Ela contrapõe-se aos compromissos, técnicas, modelos e teorias 
representados nos manuais escritos sob a égide da ciência precedente, determinando novas 
categorias e refundando toda a atividade normal, sob novos alicerces.   

A ciência normal é a empresa voltada para a resolução de quebra-cabeças, sendo responsável 
por grande parte da especificação e verticalização do conhecimento científico, já que 
problematiza questões sempre de modo incidental e sob uma mesma ótica (não questionando 
seus próprios fundamentos), enquanto a ciência extraordinária ou esotérica é fruto e 
responsável pela "descoberta" de novas teorias científicas e novas formas de ver o mundo. 

Algumas modificações ocorreram com o tempo, no desenrolar da teoria de Kuhn. Na primeira 
versão de "A Estrutura", ele afirma que o que caracteriza a ciência é a transição de um 
período "pré-paradigmático", em que não haveria paradigma que a regesse, para um período 
"pós-paradigmático", já sob a égide de tal entidade. [7] Mas algumas confusões foram geradas 
por essa diferenciação (uma possível circularidade entre as noções de comunidade e de 
paradigmas, e a mitificação desse termo), o que levou Kuhn a remover essa distinção, 
alegando que, na verdade, o que permite a existência de diversas escolas no período pré-
paradigmático é uma espécie deferente de paradigma e que a transição entre esses períodos se 
dá por uma maturação, mudança de natureza deste (noção que não é muito desenvolvida por 
Kuhn). [8] 

Outro redimensionamento de seu pensamento ocorreu em sua concepção de transição 
revolucionária. Em escritos posteriores à década de setenta, Kuhn estava particularmente 
interessado no que ele chamou de incomensurabilidade. Essa categoria assumiu papel central 
em sua teoria, tanto que a mudança entre tradições ficou definida como alteração de léxico, de 
estrutura lingüística, em uma mesma comunidade, devido a uma reestruturação dos 
exemplares. Mas algo que antes era visto como descontínuo, um verdadeiro processo 
gestáltico coletivo, passou a ser visto como um processo contínuo, de transição mais gradual 
de uma tradição científica para outra, individualizando-se o processo de alteração perceptiva. 
Influenciado pelo ponto de vista do Historiador, que em sua investigação atravessa, de uma só 
vez, várias mudanças de paradigma, sejam elas grandes revoluções ou pequenas, Kuhn super-
dimensionou a forma como os indivíduos assimilam essa alterações. Várias transições que o 
historiador experiência de uma só vez, o indivíduo de uma tradição experiência aos poucos 
alterando gradativamente sua percepção. Desta forma a dicotomia ciência normal/ciência 
extraordinária é de algum modo mitigada. [9] 

  

2.3 Comunidades científicas 
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No início de "A Estrutura das Revoluções Científicas", o termo paradigma aparece 
intrinsecamente ligado ao conceito de comunidade. Isso levou alguns de seus críticos a acusá-
lo de abusar da circularidade para definir o que sejam essas duas categorias. [10] De modo a 
tentar esclarecer esse ponto, Kuhn alerta para a necessidade de se desenvolver critérios e 
meios de se identificar e isolar os membros de certa comunidade científica, previamente a 
determinação, através do comportamento dos respectivos membros, de seus paradigmas. 

Mesmo com uma noção mais intuitiva do que conceitual, ele firma que os contornos de uma 
comunidade científica são marcados pelos praticantes de determinada especialidade. Cada 
comunidade possui seu objeto de estudo, sua área especifica de trabalho, mas isso não obsta a 
possibilidade de existirem escolas nas ciências que abordem um mesmo objeto de estudo de 
formas incompatíveis, constituindo comunidades diferentes. [11] 

Existem métodos e práticas comuns, que são transmitidas dos praticantes mais antigos para os 
mais novos. Uma tradição educacional compartilhada, com a utilização dos mesmos manuais, 
livros básicos e exemplos problematizados, desenvolve uma linguagem especializada (ainda 
que não idêntica), permitindo uma comunicação e certo isolamento de outras comunidades. 
Alguns participantes podem pertencer a mais de uma comunidade.  Os membros "vêem a si 
próprios e são vistos pelos outros como os únicos responsáveis pela perseguição de um 
conjunto de objetivos comuns". [12] Kuhn ainda alerta para uma impressão de "identificação 
biunívoca implícita" em seu livro, entre comunidades científicas e objetos de estudo 
científicos (como se cada área específica devesse delimitar um objeto de pesquisa - Óptica 
física, Eletricidade, etc. - determinando uma comunidade). [13] Algumas áreas, que 
aparentemente pertencem e se originaram da comunidade maior, não necessariamente, e 
muito dificilmente, tem seus objetos de estudo em totalidade como derivados desta última. 
Determinados tópicos às vezes "migram" de uma área para outra, subdividem-se ou 
reunificam-se, e qualquer visão não-histórica de que determinado assunto sempre pertenceu a 
certa área, delineando assim uma comunidade, está fadada ao fracasso. É de suma importância 
ater-se para a mutabilidade de estrutura das comunidades científicas, que não se determinam 
por um objeto de pesquisa, mas pelos praticantes da ciência, com suas peculiaridades e 
tradições (ainda que algumas delas modifiquem-se com o tempo). 

As comunidades científicas desempenham papel fundamental no esquema teórico kuhniano, 
uma vez que é esta sua principal arma contra o relativismo e a subjetividade irrefreadas 
(algumas das principais críticas ao seu trabalho). O processo educativo, que leva aos 
ingressantes se virem, posteriormente, como participantes de um empreendimento comum, 
compartilhando empenhamentos, é responsável por alguma unanimidade (ainda que não seja 
esse o termo mais próprio) e comunicação, muito em decorrência de seus paradigmas, 
principalmente os exemplares, que os fazem "verem" o mundo de forma semelhante. 

A comunidade, então, serviria de filtro das expectativas individuais. Os exemplares não 
mediariam qualquer forma de conhecimento tácito. Somente aquele que fosse admitido pelo 
grupo, ou sua maioria; aquele que provou seu "valor de sobrevivência". Falar que não existe 
um consenso, mas sim uma divergência em certa medida, com variação de percepções dos 
estímulos recebidos, não é dizer que quaisquer tipo de percepções são admitidas. [14] 

De forma alguma, Kuhn vê esse processo com a simplicidade descrita acima. Não há aqui 
exaltação da comunidade como um ente quase mítico, algo como uma consciência coletiva, 
mas sim a tensão de individualidades, alguns mais tradicionalistas, outros mais iconoclastas, 
[15] mas que compartilham paradigmas em comum. 
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2.4 Incomensurabilidade 

  

Outro conceito fundamental no esquema teórico kuhniano é a noção de incomensurabilidade. 
Termo retirado da matemática, a incomensurabilidade refere-se originalmente a "nenhuma 
medida comum" como, por exemplo, entre a hipotenusa e qualquer um dos catetos de um 
triangulo retângulo isósceles que, em nenhuma unidade de comprimento, não podem ser 
divididos um número inteiro de vezes sem deixar resto. No sentido que Kuhn a emprega, ela 
significa intraduzibilidade entre duas teorias em uma mesma linhagem histórica, ou seja, uma 
teoria não pode ter seus termos, ou pelo menos alguns deles, inteiramente traduzidos nos 
termos de sua sucessora. [16]  

Essa noção, compartilhada também por Paul Feyerabend, ainda que com algumas diferenças, 
[17] foi inicialmente introduzida por Kuhn, em "A Estrutura", para explicar a dificuldade de 
comunicação e compreensão que tenham lugar em tempos de transição paradigmática. Na 
verdade, ele relata que a primeira vez que refletiu sobre um conceito com tais formas foi ao se 
deparar, na física aristotélica, com bizarrices da Física. Com o tempo, ele percebeu que tais 
contradições decorriam de significados completamente diferentes atribuídos a alguns termos, 
devido a uma alternativa estruturação teórica. Com isso, certas categorias que no discurso da 
ciência nromal teriam se originado no período aristotélico (noções de movimento e estado), 
sofreram completas reformulações no decorrer da história da Física, tendo se adequado à 
matriz disciplinar da época em questão. Nesse sentido, o ideal de desenvolvimento linear e 
cumulativa cai por terra ao se deparar com revoluções no significado atribuído a vários 
termos. 

Para sustentar tal posição, Kuhn afirma existir uma diferença entre tradução, em seu uso 
comum, e interpretação. Parte do equivoco em identificação dos dois conceitos é devido à 
existência de uma dimensão interpretativa em qualquer tradução, mas ocorre que nem em toda 
interpretação é necessário um processo de tradução. [18] 

Sendo assim, a tradução importa em suma substituição sistemática de palavras ou sequência 
de palavras de determinado texto, escrito ou oral, em palavras ou sequência de palavras, 
correspondentes, em outra língua. A tradução não impõe mudança de significado das palavras 
ou expressões das duas línguas que o tradutor conhece, a originária e a final. [19] É possível 
que ocorra um ganho no número de referentes correspondes a certo termo, mas não uma 
modificação nos critérios que os novos e os antigos são utilizados. Além disso, a substituição 
de um termo de uma língua no de outra não pode implicar em uma perda, nem acréscimo, de 
significado ou sentido, ainda que a tradução não seja feita com palavras substituídas uma a 
uma. O que não pode haver é o uso de notas explicativas, ou prefácios ou algo semelhante, e 
qualquer tradução perfeita, se é que isso seja possível, não necessitará disso. [20] 

Nesse sentido, Kuhn opõe-se, principalmente, a noção de "tradutor radical", expressa por 
Quine em "World and Object". [21] Para ele, o "tradutor radical" é na verdade um interprete, 
uma vez que não é necessário que o indivíduo conheça as duas línguas para esse 
empreendimento. O interprete deverá se esforçar para arrogar sentido 

Ao termo que ele pretende aprender. Ele pode se tornar bilingui, conquanto que não possa 
traduzir, naquele sentido acima atribuído de tradução, um termo de uma língua em um 
equivalente em outra, "sem deixar resto". [22] 
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A não possibilidade de tradução de caracteres de uma língua em outra, não conduz a uma 
incomensurabilidade total ou não-comparabilidade. Pode-se não conhecer o significado de 
determinado termos de acordo com uma teoria "A" (pois na nossa "língua" eles possuem 
outras referências), mas isso não significa que não podemos entendê-los através da 
interpretação e da aprendizagem. Por isso, pela possibilidade de comunicação, Kuhn diz 
existir nesses casos uma de incomensurabilidade local. 

De modo a esclarecer sua explicação, Kuhn traz alguns exemplos de tentativa de tradução de 
termos do francês para o inglês e vice-versa. [23] No primeiro caso, a palavra francesa 
"pompe", que pode ser traduzida, em alguns contextos, como "pomp" (pompa), em outros, 
como "pump" (hidráulica), sendo esse caso um típico exemplo de ambigüidade (Kuhn 
também da o exemplo de "bank"). No segundo caso, ele apresenta a palavra "esprit", do 
francês, cujos equivalentes em inglês são vários e, ao mesmo tempo, nenhum deles 
individualmente: "spirit" [espírito], "aptitude" [aptidão], "mind" [mente], "inteligence" 
[inteligência], "judgement" [juízo], "wit" [perspicácia], ou "attitude" [atitude]. Nenhuma 
tradução que não se utilize de notas expolicativas de padrões culturais pode transmitir a 
intenção do falante nesse segundo caso, pois, em um mesmo contexto, várias são as 
possibilidades e, ainda assim, nenhuma delas é realmente precisa, [24] implicando em uma 
escolha do interprete por qual referência focar, deixando espaços em branco nas outras 
intenções não- referenciadas. 

O principal erro de Quine é não conseguir distinguir o primeiro caso de termos um-para-
muitos do segundo. No primeiro exemplo, a substituição do termo francês "pompe" para o 
inglês não acarreta uma perda de sentido, visto que nem "pomp" (pompa), nem "pump" 
(bomba) são, comumente, utilizados em uma mesma situação, não prejudicando uma permuta 
que omita a outra referencia. Já no segundo exemplo, o termo "esprit", relaciona-se com um 
mundo organizado estruturalmente diferente. Essa estrutura só pode ser aprendida por 
relações de similaridade e diferença, com a utilização contextual dessa palavra, em quais 
casos se utiliza ela e não outras com sentido semelhante. [25] Nesses casos, a palavra "esprit" 
deve ser assimilada em conjunto com outros vocábulos da língua francesa, posto que o 
significado desse vocábulo está intimamente ligado ao desses outros termos e qualquer 
tentativa de transmissão para língua inglesa deve possuir primeiro uma etapa de aprendizado e 
depois uma em que se tente transmitir essas conexões. Qualquer tentativa de adição dessa 
expressão ao inglês modificaria de algum modo as interconexões desta língua e como ela 
estrutura o mundo. [26] 

Tal paralelo com a tradução serve para ilustrar como determinados termos de um esquema 
lingüístico não podem ser transplantados para outro sem alguma perda de intenção. O mesmo 
ocorre, de acordo com Kuhn, no que tange a termos como "elemento", "princípio", "força" e 
"massa", que só podem ter seus sentidos assimilados de algum modo em conjunto, tendo-se 
em mente a referida teoria em voga, com suas respectivas generalizações simbólicas. 

  

  

3 OS PARADIGMAS E A CIÊNCIA DO DIREITO 
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Passada esta análise, ainda que superficial, da teoria kuhniana, verifica-se que esta não se 
resume à palavra paradigma, que, como vimos, traz consigo referência a outras noções (e nem 
mesmo aquela se resume a uma única definição). Qualquer raciocínio bem construído fundado 
na concepção de paradigma deve, pelo menos, tê-las em mente. 

Não obstante, não parece ser esse seu uso corrente na Ciência do Direito Brasileira. Muitos o 
utilizam em expressa referência a Thomas Kuhn, mas sem qualquer metodologia e 
detalhamento desse conceito. O sincretismo metodológico [27] e o senso comum teórico 
dominam seu emprego, funcionando, sua referência, apenas como argumento de autoridade ao 
interlocutor. 

 Na verdade, esse super-dimensionamento e uso desordenado não se limitam ao Direito, nem 
ao Brasil. O próprio Kuhn, em escritos posteriores à primeira edição de "A Estrutura das 
Revoluções Científicas", reconheceu que grande parte do sucesso de seu livro decorria de que 
ele podia ser "quase tudo, para quase toda gente (muito disso devido à falta de clareza do 
autor em muitos pontos, principalmente na conceituação de paradigma, da primeira versão de 
seu livro, corrigida em outros textos) [28] Nos escritos que se seguiram, Kuhn não faz uso, 
sempre que pode,à palavra paradigma, preferindo à esta as expressões "matriz disciplinar" e 
"exemplares". 

Dessa forma, um raciocínio que pretenda aproveitar a noção de paradigma na Ciência do 
Direito deve deter-se em uma análise da sua função e posição na teoria original, que tem 
como foco a filosofia da ciência, mas principalmente as Ciências Naturais. Posterior a isso, 
deve ser a reflexão sobre a possibilidade de um emprego proveitoso desse termo nas Ciências 
Sociais, tendo em vista as noções básicas que o acompanham e a peculiaridade desta última. 
Somente depois dessas etapas, uma estruturação teórica eficiente pode ser feita, superando-se 
o uso indiscriminado e irrefletido desse conceito. 

  

3.1 Paradigmas na "Teoria do Direito como Integridade" 

  

Uma das teorias, aquela em que se deterá este artigo, que faz uso da noção de paradigma é a 
Teoria do Direito como Integridade de Ronald Dworkin. Faremos um rápido estudo 
comparativo desta com o substrato kuhniano, por ser ela uma das que melhor desenvolveram 
o emprego desse termo, o qual possui papel central nessa teoria, na Ciência do Direito. 

Inicialmente, longe de tentarmos exaurir a discussão, é de suma importância que analisemos a 
possível transposição do significado de paradigma para as Ciências Humanas, 
especificamente, a Ciência do Direito. 

 O próprio Kuhn via com ressalvas essa adaptação de sua teoria para as Ciências Sociais. No 
posfácio de "A Estrutura das Revoluções Científicas, o autor afirma que se surpreendeu com 
algumas aplicações que deram a esse termo originariamente cunhado para as ciências naturais, 
mas que não gostaria de desencorajá-las (até mesmo porque a idéia de ciência como processo 
não-cumulativo não é restrita das ciências duras, mas foi tomada emprestada de outras áreas 
como história da literatura, artes, desenvolvimento político), apenas deveriam ser tomadas 
algumas precauções nessa transposição, levando-se em conta que noção de paradigma está-se 
aplicando. 
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Ele diz que nas artes, por exemplo, vê dificuldades na aplicação da noção de "exemplares", 
pois boa parte da criatividade do empreendimento artístico poderia desaparecer, mas que 
talvez, atentando-se para as especificidades do empreendimento, poder-se-ia fazer uma 
transposição. Mas ele é taxativo ao afirmar que existe diferença entre paradigmas (no sentido 
de exemplares) e teorias. No que tange à arte, os quadros seriam os paradigmas, não os 
estilos.  [29]   

Em conferência, publicada posteriormente como capítulo de "Caminhos desde A Estrutura", 
Kuhn desenvolve resposta a Charles Taylor, ao que este afirma ser a fundamental diferença 
entre as Ciências Humanas e as Ciências Naturais. Taylor defende que a distinção, a linha a 
ser traçada para separar as duas grandes áreas, pode ser determinada pela especificidade das 
Ciências Humanas terem como alvo a intencionalidade do comportamento. Ele assevera que 
compreender determinada prática é recuperar o significado do comportamento, compreender 
as ações que constituem um texto escrito em caracteres comportamentais, e para isso seria 
necessária uma interpretação hermenêutica. Nessa esteira, ele segue afirmando que nas 
ciências naturais os significados dos objetos são absolutos e independentes da interpretação, 
que não seria necessária uma hermenêutica para estudar tais objetos, que teriam um mesmo 
sentido para todos. Ele dá o exemplo de que o céu é o mesmo para japoneses e norte-
americanos, e que se pedirmos para ambos apontarem planetas, eles coincidiriam, mas o 
mesmo não poderia ser feito para noções como equidade e negociação. 

Kuhn objeta a essas proposições dizendo que, apesar não de poder comparar o céu dos 
japoneses com os nos norte-americanos, ele pode afirmar com certeza que o céu do mundo 
antigo era diferente do céu dos nossos dias. Muitas categorias como "planetas" e "estrelas" 
possuíam significados totalmente diversos e elementos que hoje são agrupados como 
pertencendo a um deles, poderiam estar em outros grupos. [30] 

 A resposta de Taylor vem no sentido de que estas são meras diferenças entre convicções a 
respeito de objetos que, em si, permaneceriam os mesmos para todas as culturas. Os dois 
autores compartilham da idéia de que conceitos, [31] tanto do mundo natural, como do social, 
pertencem às comunidades, mas diferem na medida em que Kuhn acredita que essa diferença 
altera como os indivíduos "vêem" e "moldam" o mundo, o que Taylor só admite para as 
ciências sociais. 

Ao que Kuhn retorna alegando que na tentativa de analisar e definir categorias do mundo 
natural, o pesquisador deve possuir alguma idéia, noção ou conceito do que sejam tais 
elementos (não é necessário adquiri-los por meio de regras, mas sim por meio de exemplares). 
Não é possível apontar para um planeta sem termos mais ou menos a idéia do que seja um, e a 
diferença ao se apontarem planetas na antiguidade e na atualidade podem ser explicadas pelas 
mudanças no vocabulário conceitual. Ainda que possamos postular, em hipótese, uma 
existência objetiva das coisas, esta não é apreensível aos seres humanos que não têm acesso 
direto aos estímulos, mas somente aos dados que já passaram por um processamento e uma 
individuação, e, além disso, não há linguagem capaz de descrever objetos em termos de fatos 
brutos. Dessa forma as Ciências Naturais trabalhariam sempre com dados modelados pelas 
ditas convicções que Taylor menciona, que são culturalmente assimiladas e transmitidas pela 
educação. [32] 

Mas ainda assim, Kuhn vislumbra uma distinção, mesmo que ele ainda a tenha em estágio 
intuitivo, entre as Ciências Humanas e Ciências Naturais. O que ele não tem certeza é se essa 
diferença decorre do atual estágio de maturidade das primeiras ou se corresponde a sua 
essência. A distinção residiria no fato de que as atividades das Ciências Naturais não seriam 
"ordinariamente" hermenêuticas, dado um paradigma (exemplar) ou base hermenêutica. [33] 
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Ele levanta a possibilidade de que talvez não exista, nas Ciências Humanas, um 
empreendimento como a Ciência Normal, de resolução de "quebra-cabeças" e extensão da 
correspondência entre a teoria e a experiência. [34]    

Dworkin desenvolve essa distinção em "O Império do Direito", ao distinguir quatro tipos de 
interpretação: interpretação conversacional, interpretação científica, interpretação artística e 
interpretação de práticas sociais. [35] O desenrolar argumentativo do autor intenciona 
demonstrar as semelhanças entre a interpretação artística e a interpretação de práticas sociais, 
diferenciando-as dos outros dois tipos. O que nos interessa agora é a distinção feita por ele 
entre interpretação científica e a interpretação de práticas sociais. 

A interpretação científica seria a prática de coleta de dados e posterior interpretação dos 
mesmos. [36] Mas essa forma de ver a interpretação científica não carrega consigo a 
ingenuidade de uma visão biunívoca entre estímulos e dados. Dworkin, amparado em 
Habermas (e também já tendo contato com os trabalhos iniciais de Kuhn e Karl Popper), não 
crê que a ciência trabalhe com fatos brutos imediatamente assimiláveis pelo pesquisador, mas 
que haveria alguma mediação teórica na apreensão de tais dados. 

Entretanto, ainda assim existiria uma diferença essencial entre as Ciências Sociais e as 
Ciências Naturais. As primeiras possuiriam a peculiaridade de trabalhar com dados pré-
interpretados, enquanto as segundas não. Um cientista social, que tem como alvo a estrutura 
de certa prática social, deve ter como objeto de sua pesquisa também a forma como seus 
praticantes vêem aquela prática e a própria atividade do cientista. 26 Enquanto a participação 
comunitária na atividade do cientista natural ajuda a mediar a relação estímulos-dados, uma 
vez que, como vimos, elas não são independentes de fatores individuais e comunitários, 
prescindindo de uma teoria e processamento (muitas vezes irrefletidamente, devido ao papel 
dos exemplares), a comunidade tem um papel que vai mais além no empreendimento das 
ciências sociais. Nestas últimas, a compreensão de determinada prática social, não pode ser 
mediada por um acordo sobre o que seja esse objeto (por um exemplar ou conjunto de 
exemplares que os permitem "verem" o mundo de forma semelhante, ou pelo menos não em 
ampla medida), uma vez que o objeto, a prática, é formado por outros indivíduos que tem 
concepções sobre essa mesma atividade. 

Na Física, por muito tempo o arcabouço newtoniano serviu para explicar como se dava a 
relação entre a "velocidade", o "espaço" e o "tempo", sob a égide da matriz disciplinar 
newtoniana. A mudança de paradigma, nesse sentido, para o aparato einsteniano, por 
exemplo, dificulta a comunicação devido a um redimensionamento desses conceitos e as 
formas como eles se relacionam com o mundo (um reagrupamento de estímulos, mediado 
pelas novas noções dos elementos da matriz disciplinar - a noção de tempo muda 
completamente, já que em grandes velocidades, há uma variação na sua percepção, e essa 
mudança não é meramente cumulativa com a noção anterior). Isso não obsta a divergência 
dentro de uma comunidade regulada por um paradigma, visto que os critérios utilizados pelos 
indivíduos nas escolhas de seus referentes podem variar (podem surgir novos casos em que 
essa distinção se manifeste e fique evidente alguma discordância no emprego do que seja 
velocidade, espaço, tempo), mas essa variação é bem menor devido às relações de 
similaridade e diferença que a resolução de problemas paradigmáticos (no sentido original) 
permite. 

Já no caso das Ciências Sociais, especificamente a Ciência do Direito, uma pesquisa que 
tenha como alvo a noção de "punição", "justiça" e "devido processo legal, deve levar em 
conta como os outros membros da sociedade vêem o significado de tais termos. Não obstante, 
a relação do cientista social com os outros indivíduos da comunidade não é somente uma 
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relação sujeitos, mas também entre sujeito e objetos, respectivamente, uma vez que cada um 
deles desempenha um papel e possui concepções da prática pesquisada. Um jurista que 
pretenda entender como se relacionam essas noções, não pode se posicionar externamente à 
prática, de um ponto de vista arquimediano, vendo o mundo a partir de lugar nenhum (nesse 
ponto não pretendemos dizer que nas Ciências Naturais haja uma neutralidade na relação 
sujeito-objeto, mas sim que um químico, por exemplo, posiciona-se externamente ao seu 
objeto, visto que este, apesar de delimitado por ele, não o compreende como no caso das 
Ciências Sociais, além disso, uma reação química não possui uma concepção de si mesma 
como uma prática social, formada por relação entre sujeitos que tem concepções do que é 
realmente essa prática), pois isso seria somente descrever como os participantes a vêem, em 
termos de probabilidade ou causalidade, uma perspectiva reducionista do direito e que não 
contribuiria para descoberta do que sejam aqueles termos primeiros (dizer que os juízes 
provavelmente decidirão de determinada forma quando se trata de "punição", "justiça" e 
"devido processo legal" não diz o que estes significam). Ele deve tentar se posicionar como 
participante, ou "virtualmente", ou de fato, da prática jurídica de certa comunidade, 
confrontando argumentativamente as diversas concepções que os participantes têm sobre o 
que essa prática "realmente" requer quando trata de "punição", "justiça" e "devido processo 
legal", com a sua própria. [37] 

 Dworkin afirma que são "perversas" as diversas tentativas de formular teorias que explicam o 
fenômeno jurídico, em nome de questões mais amplas de história e sociedade, a partir de um 
ponto de vista externo ao direito, que não leve em conta a estrutura do argumento jurídico. 
[38] 

Essas peculiaridades das Ciências Humanas, nomeadamente da Ciência do Direito, explicam 
porque a divergência assume, neste caso, maiores proporções quando comparadas com as 
Ciências Naturais. 

O Direito para Ronald Dworkin, como vimos, consistiria em um empreendimento 
interpretativo construtivo, na medida em que cada participante tenta encontrar para si uma 
concepção do que o Direito - e as diversas questões de que ele trata - realmente é, não em 
termo conversacionais, mas contrapondo argumentos que defendam o seu posicionamento 
àqueles que defendam os de outrem. Mas como explicar certa convergência de juízos 
interpretativos, uma vez que tal variedade de interpretes aponta para um aumento da 
divergência? 

Comumente se respondia, antes dessa noção de Direito como conceito interpretativo 
construtivo criativo, que o que garantia certa unanimidade de juízos profissionais - aqui o 
leitor perceberá alguma semelhança - era alguma espécie de convenção acerca das regras 
adotadas para solução dos casos concretos. O problema desse tipo de posicionamento é a 
fundação do mito de que o único desacordo acerca do direito é uma divergência sobre 
questões de fato ou de fidelidade ao empreendimento jurídico, uma vez que parte do 
pressuposto de que qualquer discussão jurídica (e nas ciências em geral) só pode iniciar-se se 
fundada em uma convenção teórica. Se os juristas divergem sobre qual decisão tomar em 
determinado caso, isso é devido a uma desavença acerca de qual dispositivo legal aplica-se 
àquele caso (ou por uma falta de conhecimento ou por uma discordância semântica), ou é 
apenas uma divergência por alguma das concepções tratar do que o direito deveria ser e não 
do que ele é. 

Dworkin, semelhante a Kuhn, responde de forma diversa a essa questão. Ele afirma que não 
existe nenhuma espécie de convenção acerca do que o direito realmente é, e nem é necessário 
que exista. Não há nada como um acordo entre juízes sobre quais interpretações seguirem em 
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um caso concreto, como há entre dois jogadores ao iniciarem uma partida de xadrez, sobre 
quais são os movimentos das peças. O que existe, quando um caso é relativamente fácil, é 
uma grande coincidência de convicções acerca de soluções interpretativas para este caso. 

Qual a diferença entre convenção e coincidência de convicções (Dworkin também chama este 
último de consenso, aqui com esse sentido particular)? A diferença residiria no fato de que as 
primeiras são resistentes a proposições jurídicas que tentem determinar o seu valor. Qualquer 
enunciado que divirja da pretensa convenção não é um enunciado sobre o que é a regra, mas 
sim sobre o que elas devem ser. No caso de coincidência de convicções, é possível que se 
proponha uma interpretação sobre o que é a regra, sobre como ela deve ser encarada e que 
efeitos ela possui. Em um jogo de xadrez, nenhum dos jogadores pode afirmar que o real 
movimento do rei é andar duas casas, ao invés de uma. Caso alguém afirme isto, este parecerá 
diante da comunidade de enxadristas como se quisesse mudar as regras do jogo e não como se 
esta fosse uma interpretação do que realmente seriam aquelas regras. [39] 

E o que seria essa coincidência de convicções? Como ela auxiliaria na convergência 
interpretativa? A coincidência de convicções é na verdade um conjunto de paradigmas 
compartilhados. Paradigmas seriam soluções interpretativas bastante disseminadas e 
populares em determinada época, de modo a que qualquer interpretação concreta da questão 
deve levá-la em conta na formação de seu juízo. [40] 

Não obstante, paradigmas, nesse sentido, não são idênticos ao conceito de exemplares para 
Kuhn. Seguir esta noção sem fazer modificações, poderia nos levar a compreender os 
paradigmas como decisões judiciais concretas, vendo-os sob um prisma realista e 
probabilístico das decisões. Mas cada decisão deve ser argumentativa e sua autoridade não 
reside em si mesma, mas sim em seu poder de convencimento e adequação a interpretações já 
assentadas. Sendo assim, um "leading case" em determinada área ou é a aplicação de um novo 
paradigma que vem se estabelecendo nessa comunidade ou é uma reformulação da 
compreensão do que esse paradigma realmente significa. 

Dessa forma, o paradigma não seria a solução do caso em si, mas um imperativo 
moral/jurídico compartilhado. Podem existir diversas soluções, desde que partam de 
concepções teóricas diferentes (de filosofia política e justiça, por exemplo), "seguindo" um 
mesmo paradigma. Como os paradigmas, mesmo sendo soluções interpretativas, ainda assim 
carecem de interpretação, podem existir diversos - mesmo assim menos do que na ausência 
deles - problemas com soluções concretas diferentes. Um utilitarista e um liberal igualitário 
podem compartilhar a idéia de necessidade de tributação para sustentação do Estado e da 
sociedade, mas discordam sobre as especificações do que isto realmente significa. O primeiro 
ressaltaria, em geral, a necessidade de maximização da felicidade para um maior numero de 
pessoas, enquanto o segundo poderia focar numa necessidade de garantia de igual 
oportunidade e justiça distributiva. Cada um deles possuiria um modelo de decisão concreta, 
mesmo partindo de um mesmo paradigma. [41]   

Uma vez que os paradigmas não são fruto de convenções, não são conceitos formados "por 
definição", admitem modificações e alteram-se com o decorrer do tempo. Um paradigma que 
hoje é muito seguido, amanhã, pode ser exemplo de retrocesso e obscurantismo. Nesse 
sentido existem paradigmas que possuem mais tradição (como a separação dos poderes, o 
legislativo tem poder para criar o direito nos limites constitucionais e etc.) e outros que vêm 
assentando-se no seio da comunidade (possibilidade de união estável homoafetiva, por 
exemplo). [42] 
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Essa alteração de paradigmas gera uma tensão (semelhante à tensão essencial afirmada por 
Kuhn) entre ciência normal [43] e ciência extraordinária. Visto que os paradigmas ancoram 
interpretações, em período de normalidade qualquer concepção interpretativa deve-se 
submeter a um juízo reflexivo, tendo em mente os paradigmas aceitos. Toda interpretação 
claramente incompatível com determinado paradigma, normalmente é rechaçada de imediato. 
Mas com o tempo podem surgir algumas interpretações que erijam novos paradigmas que se 
opõe aos anteriores. Uma tradição tentará sobrepor-se sobre a outra (isto pode acontecer tanto 
em escalas maiores, tanto em menos) e estabelecer novas bases hermenêuticas. [44] (pag 77) 

A "luta" pela sobreposição de paradigmas, não resulta em uma impossibilidade de 
comunicação ou argumentação, mas dificulta extremamente uma vez que os dois membros de 
tradições diferentes terão dificuldades de encontrar uma base hermenêutica comum para 
ficarem e compararem suas interpretações. Mas como em uma comunidade existem vários 
paradigmas comuns, a tensão entre alguns poucos deles não gera uma total 
incomunicabilidade, apesar de que algo semelhante à incomensurabilidade ser verificado, 
dependendo do tamanho dessa divergência. Para que haja verdadeira comunicação entre 
tradições muito diferentes será necessário cada um desvelar ao máximo seus pressupostos e os 
dos outros (como nas notas de rodapé que Kuhn menciona), e descobrir as interconexões que 
existem entre as categorias que cada um utiliza. 

A comunidade também contribui bastante para a convergência. Existe um vocabulário 
compartilhado, uma linguagem comum que compreende uma cultura comum. Os participantes 
dessa comunidade "compreendem o mundo de modo bastante parecido e tem interesses 
suficientemente semelhantes". Em suma, compartilham o que Wittgenstein chama de forma 
de vida suficientemente concreta, devendo "falar a mesma língua", em ambos os sentidos. 
[45] [ibidem.]  

  

  

4 CONCLUSÃO 

  

  

Mesmo com as diferenças entre as Ciências Naturais e as Ciências Humanas, vimos, mesmo 
que superficialmente, que é possível uma transposição bem delineada do que sejam 
paradigmas para a Ciência do Direito. 

Ronald Dworkin emprega esse termo mantendo com ele suas características originarias, mas 
fazendo às devidas adaptações às peculiaridades do empreendimento jurídico e à Teoria do 
Direito como Integridade. 

A comunidade científica continua prestando papel fundamental como força centrípeta de 
convergência, mas, por ser formada por indivíduos que possuem concepções diferentes do que 
é direito e do que é justiça, também mantém acesa a discussão e certo grau de divergência. 

As particularidades da linguagem e seu papel como transmissora da tradição se mantém 
(influência do giro linguístico), intensificando-se na medida em que cada pesquisador e 
interprete é também participante que tenta interpretar da melhor forma possível suas práticas, 
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mas sem esquecer que essa interpretação é limitada pela própria comunidade, pela história 
desse empreendimento e pelos paradigmas compartilhados. 

Ronald Dworkin mantém os paradigmas como base hermenêutica (função pensada por Kuhn 
para os exemplares), mas reestrutura-os de modo que não são exatamente soluções concretas 
de decisões judiciais. São soluções interpretativas que ainda necessitam de interpretação e 
desenvolvimento, mas que servem para "ancorar" e comparar concepções interpretativas de 
participantes que professam teorias diferentes. 

Ainda que seja só um exemplo da utilização do termo paradigma em nossa área, a Teoria do 
Direito como Integridade nos mostra que é possível empregar a palavra paradigma com uma 
maior consciência do que a vimos utilizando, para além de um senso comum teórico e de uma 
falta de reflexão metodológica. 
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6 NOTAS 

  

  

[1] "Nessa época, concebia a ciência normal como resultado de um consenso entre os 
membros de uma comunidade científica. No entanto, as dificuldades apareceram quando 
tentei especificar esse consenso com a enumeração dos elementos supostamente aceites pelos 
membros de uma dada comunidade. Para explicar a maneira como eles investigavam e, 
especialmente, a unanimidade com que habitualmente avaliavam a pesquisa feita por outros, 
tinha de lhes atribuir acordo sobre as características definidoras de termos quase-teóricos 
como 'força' e 'massa', ou 'mistura' e 'composição'. Mas a experiência, quer como cientista, 
quer como historiador, sugeria-me que tais definições raramente ensinavam e que as tentativas 
ocasionais para as produzir originavam muitas vezes desacordos pronunciados. 
Aparentemente, o consenso que eu procurava não existia, mas não podia achar maneira de 
escrever o capítulo sobre a ciência normal sem ele." (In, KUHN, Thomas S.. A Tensão 
Essencial. Trad. Rui Pacheco. Lisboa: Edições 70, 1989. p. 22-23) 

  

[2] KUHN, Thomas. S.. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira 
e Nelson Boeira. 5° ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 226.   

  

[3] Idem. 

  

[4] Idem. 

  

[5] Ibidem. p. 227 

  

[6] "Neste ensaio, 'ciência normal' significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais 
realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por 
alguma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua 
prática posterior." (In, KUHN, Thomas. S.. A estrutura das revoluções científicas. Trad. 
Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 5° ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. P. 29)   
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[7] Ibidem. p. 36-38. 

  

[8] Ibidem. p. 222-223. 

  

[9] KUHN, Thomas. S.. O caminho desde a estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993. Trad. 
Cesar Mortari. 5° ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006. p. 111-114. 

  

[10] "No livro, o termo paradigma aparece em proximidade estreita, tanto física como 
lógica,da frase "comunidade científica", e só eles, partilham. Reciprocamente, é a respectiva 
possessão de um paradigma comum que constitui uma comunidade científica, formada, por 
sua vez, por um grupo de homens diferentes noutros aspectos. Como generalizações 
empíricas, estes dois enunciados podem ser defendidos. Mas, no livro, funcionam, pelo menos 
em parte, como definições, e o resultado é uma circularidade com algumas consequencias 
viciosas. Para se explicar convenientemente o termo paradigma, devemos, primeiro, 
reconhecer que as comunidades científicas têm uma existência independente." (In, KUHN, 
Thomas S.. A Tensão Essencial. Trad. Rui Pacheco. Lisboa: Edições 70, 1989. p. 355) 

  

[11] KUHN, Thomas. S.. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Vianna 
Boeira e Nelson Boeira. 5° ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 220.   

  

[12] Ibidem. p. 221. 

  

[13] Ibidem. p. 223-24. 

  

[14] "Um mecanismo perceptivo adequadamente programado possui valor de sobrevivência. 
Dizer que os membros de diferentes grupos podem ter percepções diferentes quando 
confrontados com os mesmos estímulos não implica afirmar que podem ter quaisquer 
percepções. Em muitos meio-ambientes, um grupo incapaz de distinguir lobos de cachorros 
não poderia sobreviver. Atualmente um grupo de físicos nucleares seria incapaz de sobreviver 
como grupo científico caso fosse incapaz de reconhecer os traços de partículas alfa e elétrons. 
É exatamente porque tão poucas maneiras de ver nos permitirão fazer isso que resistem aos 
testes do emprego grupal são dignas de serem transmitidas de geração em geração." (Ibidem. 
p. 241.) 

  

[15] "Estritamente falando, é o grupo profissional, e não o cientista individual, que deve 
manifestas essas duas características simultaneamente. Numa explicação mais completas do 
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assunto desse artigo, a distinção entre as características individuais e as de grupo seria básica. 
Aqui só posso verificar que, embora o reconhecimento da distinção atenue o conflito ou a 
tensão referida em cima, não a elimina. Dentro do grupo, alguns indivíduos podem ser mais 
tradicionalistas, outros mais iconoclastas, e as respectivas contribuições podem diferir de 
acordo com isso. Todavia, a educação, as normas institucionais e a natureza do trabalho a ser 
feito combinar-se-ão inevitavelmente para assegurar que todos os membros do grupo serão, 
em maior ou menos grau, empurrados para ambas as direcções." (In, KUHN, Thomas S.. A 
Tensão Essencial. Trad. Rui Pacheco. Lisboa: Edições 70, 1989. p. 278.) 

                        

[16] KUHN, Thomas. S.. O caminho desde a estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993. 
Trad. Cesar Mortari. 5° ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006. p. 80. 

  

[17] FEYERABEND, P. K.. "Explanation, Reduction, and Empiricism", em Scientific 
Explanation, Space and Time. Ed. H. Feigl e G. Maxwell, Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1962. 

  

[18] KUHN, Thomas. S.. O caminho desde a estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993. 
Trad. Cesar Mortari. 5° ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006. p. 52. 

  

[19] Considerarei aqui o único exemplo ao qual aludi no início: a concepção de Quine de um 
manual de tradução. Um tal manual - o produto final dos esforços de um tradutor radical - 
consiste em listas paralelas de palavras e expressões, uma delas na língua do próprio tradutor, 
a outra na língua da tribo que ele está investigando. Cada item em cada uma das listas é 
vinculado a um ou, frequentimente, a vários itens na outra, e cada vínculo especifica uma 
palavra ou expressão de uma língua que pode, supõe o tradutor, ser substituída nos contextos 
apropriados pela palavra ou expressão vinculada da outra língua. Onde os vínculos são do tipo 
um-para-muitos, o manual inclui especificações dos contextos nos quais cada um dos vários 
vínculos deve ser preferido. (In, 12 KUHN, Thomas. S.. O caminho desde a estrutura: 
ensaios filosóficos, 1970-1993. Trad. Cesar Mortari. 5° ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 
p. 64.) 

  

[20] KUHN, Thomas. S.. O caminho desde a estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993. 
Trad. Cesar Mortari. 5° ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006. p. 53. 

  

[21] QUINE, W. V. O.. Word and Object. Cambridge, MA: Technology Press of the 
Massachusetts Institute of Technology, 1960. 
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[22] (...) Pode não haver nenhuma descrição em inglês que seja correferencial com o termo 
nativo "gavagai". Ao aprender a reconhecer gavagais, o intérprete pode ter aprendido a 
reconhecer características distintivas desconhecidas dos falantes do inglês e para os quais o 
inglês não provê nenhuma terminologia descritiva. Ou seja, talvez os nativos estruturem o 
mundo animal de maneira diferente de como o fazem os falantes do inglês, usando, para tanto, 
discriminações diferentes. Nessas circunstâncias, "gavagai" permanece um termo 
irredutivelmente nativo, não traduzível em inglês. Embora falantes de inglês possam aprender 
a usar o termo, falam a língua nativa quando o fazem. São essas as circunstâncias para as 
quais eu reservaria o termo "incomensurabilidade". (In, KUHN, Thomas. S.. O caminho 
desde a estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993. Trad. Cesar Mortari. 5° ed. São Paulo: 
Editora UNESP, 2006. p. 55.) 

  

[23] KUHN, Thomas. S.. O caminho desde a estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993. 
Trad. Cesar Mortari. 5° ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006. p. 64-65. 

  

[24] Notas explicativas que descrevem como os fran eses vêem o mundo psíquico (ou 
sensorial) podem ser de grande auxílio em relação a esse  problema, e os manuais da língua 
francesa costumam incluir material a respeito de tais questões culturais. Mas notas 
explicativas descrevendo a cultura não fazem parte da tradução em si. Longas paráfrases em 
inglês de termos franceses não levam a um substituto adequado, em parte por sua 
deselegância, mas principalmente porque termos como "esprit" ou "doux/douce" são itens em 
um vocabulário do qual certas partes precisam ser aprendidas em conjunto. O argumento é o 
mesmo que apresentado anteriormente para "elemento" e "princípio" ou "força" e "massa". 
(Ibidem. p. 65) 

  

[25] Embora os vínculos do tipo um-para-muitos sejam, às vezes, causados por ambigüidades, 
com muito mais freqüência fornecem evidência de quais objetos e situações são similares, 
bem como quais são diferentes, para os falantes da outra língua; isto é, mostram como a outra 
língua estrutura o mundo. Sua função é, assim, quase a mesma que a desempenhada pelas 
observações múltiplas na aprendizagem de uma primeira língua. Do mesmo modo como se 
deve mostrar à criança que está aprendendo a palavra "cão" muitos cães diferentes e, para 
efeito de comparação, alguns gatos, assim também o falante de inglês que esteja aprendendo 
"doux"/"douce" precisa observar a palavra em muitos contextos, além de tomar nota dos 
contextos em que um francês emprega, em vez disso, "mou"/"molle". (Ibidem. p. 66) 

  

[26] Idem. 

  

[27] SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico, 
in Virgílio Afonso da Silva (org.), Interpretação constitucional, São Paulo: Malheiros, 2005 
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[28] Já há vários anos que se publicou um livro meu, A estrutura das revoluções científicas. 
As reacções foram variadas e, por vezes, estridente, mas o livro continua a ser amplamente 
lido e muito discutido. Fiquei muito satisfeito pelo interesse que originou, incluindo grande 
parte crítica. Contudo, um aspecto reacção tem-me consternado, por vezes. Ao ouvir 
conversas, particularmente entre os entusiastas do livro, é-me por vezes difícil de acreditar 
que todos os participantes tenham lido o mesmo volume. Parte da razão do sucesso dom livro, 
concluo com pesar, deve-se a que ele pode ser quase tudo para toda a gente. (In, KUHN, 
Thomas S.. A Tensão Essencial. Trad. Rui Pacheco. Lisboa: Edições 70, 1989. p. 353) 

  

[29] KUHN, Thomas. S.. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Vianna 
Boeira e Nelson Boeira. 5° ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 255-56; KUHN, Thomas S.. 
A Tensão Essencial. Trad. Rui Pacheco. Lisboa: Edições 70, 1989. p. 407-20. 

  

[30] KUHN, Thomas. S.. O caminho desde a estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993. 
Trad. Cesar Mortari. 5° ed. São Paulo: Editora UNESP, 2006. p. 268. 

  

[31] O que julgo ser "compartilhar um conceito" terá de aqui permanecer não explicado, mas 
estou de acordo com Taylor na rejeição veemente de uma concepção que há muito tempo é 
padrão. Ter aprendido um conceito - de planetas ou estrelas, por um lado, de equidade ou 
negociação, por outro - não é ter internalizado um conjunto de características que fornece 
condições necessárias e suficientes para aplicação desse conceito. Embora qualquer pessoa 
que compreenda um conceito tenha de saber algumas características marcantes dos objetos ou 
situações abrangidos por ele, tais podem variar de indivíduo para indivíduo, e nenhuma delas 
precisa ser compartilhada para permitir a aplicação adequada do conceito. Isto é, duas pessoas 
poderiam compartilhar um conceito sem compartilhar uma única crença a respeito da 
característica ou características dos objetos ou situações a que ele se aplica. Não suponho que 
isso ocorra com frequência, mas poderia, em princípio, ocorrer. (Ibidem, p. 269) 

  

[32] Ibidem, p. 269-70. 

  

[33] Algumas vezes tenho falado disso como a base hermenêutica para a ciência de um 
determinado período, e vocês podem notar que tem semelhança considerável a um dos 
sentidos daquilo que já chamei de paradigma. Embora raramente empregue esse termo hoje 
em dia, tendo perdido por completo o controle sobre ele, irei, a bem da brevidade, usá-lo aqui 
algumas vezes. (Ibidem, p. 271) 

  

[34] Apesar disso, o autor não descarta a possibilidade de algumas dessas áreas adquirirem 
algo como uma pesquisa normal: "As ciências naturais, portanto, embora possam requerer o 
que chamei de uma base hermenêutica, não são, elas próprias hermenêuticas. As ciências 
humanas, por sua vez, frequentimente o são e podem não ter alternativa. Mesmo que esteja 
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correto, contudo, pode-se ainda perguntar, com procedência, se estão restritas à hermenêutica, 
à interpretação. Não seria possível que aqui e ali, com o passar do tempo, um número 
crescente de especialidades encontrasse paradigmas que viabilizassem a pesquisa normal, 
solucionadora de quebra-cabeças?" (Ibidem, p. 272) 

  

[35] DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2° Ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 61-63. 

  

[36] Ibidem, p. 61. 

  

[37] Ibidem, p. 77-78. 

  

[38] Ibidem, p. 18-19. 

  

[39] "A diferença é a seguinte: se os juristas pensam que uma proposição específica sobre a 
legislação é verdadeira por convenção, não vão achar que precisam de nenhuma razão 
substantiva para aceitá-la. Desse modo, qualquer ataque substantivo contra a proposição 
estará deslocado no contexto jurisdicional, assim como um ataque contra a sabedoria das 
regras do xadrez estará deslocado dentro do contexto de um jogo. Mas, se o consenso for de 
convicção, então a divergência, por mais que surpreendente que seja, não estará deslocada da 
mesma maneira, porque todo reconheceram que um ataque contra o argumento substantivo da 
proposição é um ataque contra a própria proposição. O consenso só vai durar enquanto a 
maioria dos juristas aceite as convicções que sustentam. (Ibidem, p. 166.) 

  

[40] "A idéia de 'paradigmas' pode parecer muito estranha para alguns. Se há um consenso, 
um patamar de visões coincidentes a respeito do que constitui o direito, então, certamente, 
esse patamar serve para nos informar sobre o que é indiscutivelmente direito. Mas negar as 
'razões por trás da lei" ignora o fato crucial de que o consenso é uma coincidência de visões, 
cada uma das quais fornece uma justificativa separada. Novamente, a visão de que existem 
regras de direito específicas, claras, é um resultado de visões específicas, não o ponto de 
partida dessas visões. Paradigmas têm um sentido porque eles agem como patamares estáveis 
a partir dos quais nós podemos extrair sentido dos argumentos alternantes a seu respeito. 
Nesse sentido, alguém rejeita um paradigma erra, pois, como diz Dworkin, 'paradigmas 
ancoram interpretações'. (In, GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Trad. Luís Carlos Borges. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 204) 

  

[41] DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2° Ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 88-93. 
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[42] Idem. 

  

[43] Ibidem. p. 75. 

  

[44] Ibidem. p. 77. 

  

[45] Idem. 
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RESUMO 
Resumo: O trabalho tem como principal objetivo de nossa pesquisa realizar uma análise 
crítica da formatação de uma metodologia decisória – de critérios objetivos, racionais e 
matemáticos – proposta por Robert Alexy em sua fórmula do peso, para sanar conflitos que 
envolvam questões de Direitos Fundamentais – direitos estes considerados como princípios, 
contendo mandamentos de otimização. Nossa crítica norteia-se na reiterada característica pós-
modernista em utilizar-se de conceitos advindos de ciências naturais – física mecânica, física 
quântica, teoria da relatividade, dentre tantas outras – para justificar e embasar, sob uma forte 
base ilusória de cientificidade emprestada pelas ciências exatas, teorias que dizem respeito às 
ciências sociais – e por conseguinte à ciência do Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: FÓRMULA DO PESO; PÓS-
MODERNISMO; MULTI-CIENTIFICIDADE. 
 
ABSTRACT 
Abstract: The main paper's objective is make a critical analysis of the method of formatting 
decisions – with objective criteria, rationality and mathematical variables - like is proposed by 
Robert Alexy in his formula of weight, to resolve conflicts involving matters of Fundamental 
Rights - considered these rights principles, containing commandments of optimization. Our 
review is guided in the repeated feature at postmodernist make using of concepts from the 
natural sciences - mechanical physics, quantum physics, relativity theory, among many others 
- to explain and ground, under a strong illusory base of scientific borrowed by the exacts 
sciences, theories that relate to the social sciences – and, therefore, related with science of 
law. 
KEYWORDS: KEYWORDS: WEIGHT FORMULA, POST-MODERNISM, MULTI-
SCIENTIFIC. 
 
 

   

1.      Localização da temática 

  

Não pretendemos negar a louvável importância que os estudos e teorias de Robert 

Alexy tiveram na atual ciência do Direito. Sua busca por maior racionalidade e cientificidade 

de uma ciência social é louvável no ponto de vista do visar um método decisório menos 
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arbitral e, portanto, da segurança jurídica. Sua contribuição ao propor um sistema que retira a 

pessoa humana do juiz do sistema, colocando-o para observar o caso concreto numa 

perspectiva de observador não incluído no sistema analisado, é o que julgamos como 

principal. Sob ela colocamos o seguinte exemplo: 

Imaginemos que estamos diante de um trilho de ferrovia onde uma locomotiva vem a 

todo vapor. Ao término deste trilho encontram-se 5 bebês recêm nascidos que serão 

esquartejados quando as toneladas de aço dos vagões lhes sobrepuserem. Você, leitor, 

encontra-se tudo observando na perspectiva da estação. Ao seu lado está uma alavanca que, 

sendo puxada, fará a locomotiva trocar de trilhos e permitirá que 5 bebês sejam salvos. 

Todavia, ao término deste segundo trilho encontra-se uma senhora muito idosa, nos seus 94 

anos, doente e recêm diagnosticada com câncer. Qual opção o leitor tomaria? Ficaria inerte, 

permitindo a morte de 5 humanos que recêm chegaram ao mundo? Ou puxaria a alavanca, 

salvando as crianças ao custo da senhora decrépita? Não seria surpresa se mais de 90% dos 

leitores escolhessem puxar a alavanca. Coloquemos agora o mesmo caso numa outra 

perspectiva: 

Imaginemos a mesma situação espacial do exemplo anterior. Uma ferrovia, uma 

locomotiva, vítimas ao seu término de seus trilhos. Teremos uma única diferença neste caso: 

não há alavanca ou bifurcação. Todavia, ainda há uma forma de optar. A locomotiva é dotada 

de um mecanismo 100% confiável – o qual o leitor é ciente da existência e eficácia – que, 

quando um corpo entra em contato com sua roda, a freia imediatamente e totalmente. 

Desconsiderando tendências suicidas altruísticas, a única opção permitida é empurrar a 

indefesa senhora idosa, contra sua vontade, para morrer esquartejada e evitar o encontro do 

trem com as crianças. Pergunta-se: o leitor empurraria fortemente a anciã à morte? 

Trata-se de duas situações que são, na verdade, o mesmo caso. Em ambas uma ação 

do leitor gera a morte de uma idosa e, no caso de uma omissão, a morte de crianças. Por que 

então as respostas nos dois casos são tão discrepantes? Justamente pelo fato que no primeiro 

exemplo o leitor está como observador distante e, no segundo, inserido diretamente na 

situação. A proposta de Alexy é justamente permitir que o juiz se afaste quando realizar a 

análise do caso concreto e sua fundamentação decisória. Pelo intuito de buscar a evitar a 

discricionariedade, parcialidade e, ainda, exigir uma fundamentação racional e metodológica, 

Robert Alexy possui nosso mais sincero apreço. 

Todavia, temos que insurgir contra a tendência de um direito aritmético ou algébrico. 

Inserir teorias científicas alienígenas ao universo das ciências sociais aplicadas é, ao mínimo, 

temerário. Alexy abusa de conceitos matemáticos que muito impressionam seus leitores mas 

que, efetivamente, pouco contribuem para a universalização dos estudos quanto direitos 
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fundamentais. Não queremos dizer que a matéria de direitos fundamentais seja algo simples e 

claro; mas longe de ser um gráfico ou uma fórmula matemática os critérios que irão resolver 

todas as questões acerca de conflitos entre princípios – que, segundo o próprio autor, são 

carregados de aspectos morais. 

  

2. A teoria teoria da transgressão de fronteiras: em direção a uma 

hermenêutica transformativa da gravitação quântica 

  

Antes de adentrarmos em nossa crítica pontual, faz-se necessária uma abordagem do 

filósofo-físico Alan Sokal, autor da célebre obra “Transgressing the Boundaries: Towards a 

Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity1[1]”, publicada em 1996 na conceituada 

revista norte-americana Social Text. Aqui optamos por colocar o título em inglês no corpo de 

nosso texto – e a tradução em nota de rodapé – com fins de melhor exemplificar a forma 

retórica de ludibriar o leitor. É justamente sobre este tema que Sokal se insurge – as difusões 

pós-modernas1[2] das teorias neo-institucionalistas1[3] de positivismo jusnatural que apoiam-se 

na pilastra dórica1[4] da multi-cientificidade moralística exata-social-aplicada. Os exemplos 

até aqui explanados, pelas realidades fáticas expostas e comparações propostas, podem gerar 

certa indignação aos cientistas jurídicos mais conservadores, entendendo estes tratar-se de 

uma piada por incongruência1[5]. Para infortúnio comunitário, a suposta piada trata-se de uma 

realidade presente, reiterada e veementemente defendida como correta. 

Assim que seu artigo foi aceito, publicado e aclamado, Sokal envia novo texto à 

mesma revista1[6], intitulado “Transgredindo as fronteiras: um posfácio”. Todavia, este foi de 

pronto rejeitado sob a alegação de “não atender aos padrões intelectuais”. Ocorre que neste 

segundo artigo Sokal revelava que seu texto anterior não passava de uma crítica àqueles 

nomeados de “pós-modernos”, estando repleto de imprecisões científicas, frases sem sentido, 

colagem desconexa de ideias e defesa exacerbada do relativismo, a ponto de negar a própria 

existência de uma realidade externa ao sujeito1[7]. Assim dizia: 

  

“[…] meu artigo é uma mistura de verdades, meias 

verdades, um quarto de verdades, falsidades, falácias, e 

sentenças que, embora sintaticamente corretas, não têm, em 

absoluto, nenhum sentido. […] Empreguei também algumas 

estratégias que são consagradas […] no gênero: apelo à 

autoridade em lugar da lógica; teorias especulativas que passam 

por ciência estabelecida; analogias forçadas e até absurdas; 
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retórica que soa bem mas cujo sentido é ambíguo; e confusão 

entre sentido técnico e o corriqueiro das palavras1[8]”. 

  

Com sua crítica Sokal, cientista físico, buscava dois objetivos; 1º combater o 

relativismo exacerbado que reina por quase toda reflexão dos teóricos chamados “pós-

modernos” e, 2º “denunciar o uso despropositado, pavoneado, inoportuno e equivocado das 

ciências naturais (em particular da física) e da matemática, evocadas para dar sustentabilidade 

(e muitas vezes pompa) às suas teses relativistas e outras proposições”1[9]. 

Desnecessário dizer que a atitude de Alan Sokal gerou enorme repercussão e diversas 

reações no mundo acadêmico. Neste mundo, os egos de inflamam e transbordam, esquecendo-

se das regras criadoras da cientificidade – as quatro regras do método cartesiano: 1ª – não 

aceitar nada como verdadeiro sem antes ter passado pelo crivo da razão; 2ª – tudo o que 

aparece como complexo deve ser dividido em tantas partes simples quanto possíveis; 3ª – uma 

vez feito esse processo de simplificação, ele deve seguir um ordenamento, de modo que a 

remontagem para o composto ou complexo possa ser feita sem desvios, que prejudicariam a 

verdade almejada; 4ª e mais importante para os egos – como esse procedimento pode ser 

retomado e repetido por qualquer um, ele deve dar lugar a tantas revisões quanto necessárias, 

de modo que as contribuições e objeções de todos possam ser levadas em consideração, pois 

ele é a condição mesma de estabelecimento da verdade1[10]. 

Guerrieri defende que no Brasil alguns grupos académicos demonstram extrema 

necessidade em terem-se sempre como mais atuais que os outros presentes. Isso teria 

resultado no que ele chama de “corrida insana às novas ideias” e aos “novos paradigmas”, não 

importando qual origem tivessem, dissessem eles ou não respeito à nossa realidade jurídica. 

Termina expondo que cria-se um ambiente propício para que a vanguarda do “nonsense”, dos 

“pretensos iconoclastas”, dos “relativistas extremados”, dos “heróis anti-racionais”, dos 

“redentores da humanidade da opressão da modernidade (caracterizada pela racionalidade, 

pela ciência e pela tecnologia), derramasse suas ideias e boquiabrisse públicos de diversas 

áreas”1[11]. 

Ocorre de alguns doutrinadores afastarem-se do mundo quotidiano da realidade 

social, auto enclausurando-se em gabinetes universitários e desligando-se do mundo que nos 

cerca (alguns sequer acreditando que um mundo nos cerca). Neste exílio pretendido, fazem 

sábio uso da arte retórica que possuem e operam com fluidez imagens, palavras, expressões e 

conceitos. Nesta conjectura, pouco importa se os conceitos dizem respeito à realidade 

europeia ou norte-americana ou, ainda, se estão vinculados a seus respectivos ambientes 

culturais: na ausência de uma realidade externa, qualquer coisa serve1[12]. No momento em 
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que imagina-se maçada uma teoria usam termos como “repensar” e, por conseguinte, chega-se 

à afirmação veemente que tal discurso ou conceito está “ultrapassado”, como se essa asserção 

fosse satisfatória para contradizer as reflexões do propositor e suprimisse a necessidade de um 

exame quanto a sua pertinência ou harmonia com o mundo real. Isto é especialmente infeliz 

quando se trata da realidade do Terceito Mundo, cujas dificuldades, se vencidas para os 

europeus, são muito reais para os que vêem sua sobrevivência ameaçada pela miséria e pela 

fome. 

O que Sokal fez expor foi que nesta torrente irracionalista em que estamos, 

comummente nomeada de pós-moderna, o que vale é somente o sentido para a qual se atira, 

não importando a consistência do que se atira. Tudo pode ser lançado desde que o alvo seja a 

razão, a ciência, os discursos legitimadores da ação e das instituições e qualquer pretensão de 

se entender a realidade dentro de um todo teórico sintético; ainda que para tanto seja 

necessário fazer-se de pontuais e frágeis fragmentos da ciência do século XX (na maioria das 

vezes analisados de forma aligeirada e vaga, quando não equivocada), mais especificamente 

da física quântica, da teoria da relatividade e da teoria do caos que, por nos transportarem a 

realidades afastadas da intuição quotidiana e não presentes ou explicadas pela física clássica 

da mecânica dos corpos que estamos um pouco mais familiarizados, desatou lugar para 

interpretações mistificantes, ficcionais e esotéricas. Neste sentido sua blague foi perfeita”1[13]. 

Entusiasmado, Sokal alinha-se com o físico belga Jean Bricmont para lançar novas 

críticas ao “relativismo” e ao “construtivismo social”, publicando o livro “Imposturas 

intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos”. Trata-se de uma análise mais 

explícita de como autores como Jaques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, 

Jean Baudrillard, Giles Deleuze, Félix Guattari e Paul Virilio, usam a física e a matemática, 

segundo eles, de forma “pedante” e “com imprecisões de grande soma, algumas que 

comprometem as conclusões e outras que não as alteram em nada”, deixando a pergunta: por 

que lançaram mão delas, então? 

  

“É simplesmente pitoresco ver como Luce Irigaray, sob 

a pretensão de defender o feminismo (mas na verdade abrindo 

espaço para a ridicularização de tão importante causa) encontra 

traços de sexismo na famosa equação de Einstein - E=mc² -, e 

discorre de forma desconexa e absolutamente incompreensível 

sobre a Matemática”1[14]. 
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Quanto aos próprios autores de “Imposturas intelectuais”, cita-se a passagem sobre 

Lacan, filósofo francês que defende uma fórmula onde “S” (significante) dividido por “s” 

(significado) é igual a “s” (o enunciado). Com “S” = (-1), tem-se que “s” é igual a raiz 

quadrada de menos 1. 

  

“Lacan só pode estar zombando do leitor. Mesmo se 

sua “álgebra” tivesse algum sentido, o “significante”, o 

“significado” e o “enunciado” que nela aparecem não são 

obviamente números, e a linha horizontal (um símbolo 

arbitrariamente escolhido) não indica a divisão de dois números. 

Portanto, seus “cálculos” não passam de pura fantasia1[15]”. 

  

Havemos de concordar que esta é uma maneira razoável para resguardar os leitores 

das ciências humanas que se emudecem defronte a evocação da “cientificidade” de axiomas 

filosóficos – por exemplo, a “precisão matemática” de teorias psicanalíticas, as “provas da 

física quântica” quanto à indeterminação do ser humano e das suas construções teóricas, os 

“desenvolvimentos científicos mais modernos” que “comprovam” o caráter meramente 

subjetivo da realidade social, etc. – por não possuírem a devida formação científica (ainda que 

superficial) para compreender, por um lado, que as acepções da realidade profunda (em seu 

aspecto ontológico) a partir da mecânica quântica são controvertidas e jamais conclusivas ou 

compartilhadas como verdade por todos os cientistas e, por outro, para se questionarem sobre 

a pertinência da utilização da mecânica quântica ou da teoria da relatividade aos fenômenos 

humanos e sociais. “Isso sem contar com a total vulnerabilidade aos charlatanismos e à 

evocação pedante de elementos da Física sem importância para a fundamentação das ideias 

propostas, ou ainda às imprecisões e os jogos de palavras com conceitos científicos de 

extrema complexidade”1[16]. Usar-se de termos multi-científicos de forma imprecisa e leviana 

denota não uma extrapolação de “campos do saber”, mas sim uma falta de “rigor intelectual”. 

Por exemplo, Deleuze e Guattari (Qu’est-ce que la philosophie?)1[17], ao definirem 

o que é “caos”, dizem que ele é 

  

“um vazio que não é um nada e sim um virtual, 

contendo todas as partículas possíveis e sucitando todas as 

formas possíveis, que surgem para desaparecer logo em seguida, 

sem consistência ou referência, sem conseqüência. O caos é uma 

velocidade infinita de nascimento e de desaparecimento”. 
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“Ora, este não é o conceito de “caos” trabalhado pela 

Física, e sim o conceito de “vácuo quântico”. É claro que 

Deleuze e Guattari têm total liberdade de usar como querem os 

conceitos. Mas, o que aconteceria, por exemplo, se, em nome da 

liberdade de interpretação das ciências, algum filósofo passasse 

a definir a “inércia” como a força que atrai os corpos entre si?”. 

  

Ademais, não deve-se considerar “provadas” asserções como a de que “a realidade só 

acontece quando é observada, antes do que ela é apenas uma possibilidade”, segundo a 

proposição de Heisenberg e da Escola de Copenhague, pois, ainda que escorando-se num 

modelo científico, ela não deixa de ser uma afirmação ontológica, suscetível de ser julgada 

pelos mesmos critérios de admissão de outras proposições metafísicas1[18]. Ela somente 

obrigará um “maior esforço argumentativo e uma sustentação ontológica alternativa para ser 

contestada”1[19]. 

Apesar de toda polêmica gerada por Sokal, tiramos como principal vantagem de suas 

críticas a abertura da proposta de melhor analisar-mos a possibilidade e a necessidade de 

realizar um intercâmbio científico de teorias que abordam de maneiras diferentes o real. Claro 

que idolatramos alguns trabalhos que reúnem satisfatoriamente conceitos de ciências 

alienígenas; mas são raros e sucedem de uma extrema preparação e dedicação por parte do 

cientista. 

  

3.      Aspectos pós-modernistas da fórmula Alexyana do peso 

  

Antes de qualquer análise, gostaríamos de reforçar nossa imensa admiração pelas 

propostas de Robert Alexy, em especial as já citadas pretensões de realizar uma maior 

cientificidade do Direito e uma maior racionalização da decisão. Feitos os esclarecimentos, 

passamos aos nossos apontamentos. 

O livro “Imposturas Intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos”, 

escrito por Alan Sokal, busca colocar em xeque variados filósofos que empregam um 

linguajar propositadamente ambíguo, aproveitando concepções advindas de ciências 

alienígenas, como a física e a matemática, de maneira claramente equivocado, incorrendo na 

única pretensão de evidenciar profundidade. Para Sokal, os filósofos pós-modernos estariam 
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caçoando do leitor, vez que as nomenclaturas por eles aproveitadas “não fazem o menor 

sentido”1[20]. Denuncia o físico quanto aos autores que: Usam imedidamente teorias científicas 

sem que tenham sequer um mínimo de entendimento dos seus axiomas; Que veiculam 

conceitos próprios das ciências naturais para o âmago de teorias das ciências sociais, sem que 

haja fundamentação sobre a adequação e comprovação empírica da eficácia – tal qual as 

mesmas teorias no âmbito das ciências naturais exigem; Que pompeiam uma erudição ao 

apresentar aos leitores vários termos e fórmulas técnicas de outro ramo da ciência que não o 

por eles estudado e, portanto, incompreendidos e não sujeitos à imediata análise crítica, 

inseridos numa perspectiva onde são completamente irrelevantes, no único intento de 

impressionar e, mais importante, intimidar; Que manuseiam discursos complexos pelo uso da 

retórica que são, na realidade, carentes de sentido1[21]. 

Após muito tempo gasto em entender a fórmula do peso Alexyana e sua lei do 

sopesamento e das curvas de indiferença nos perguntamos sobre a derradeira questão: É 

possível? Alexy busca realizar uma ponderação de direitos fundamentais (os quais considera 

como princípios nos quais adentram aspectos de moral correta) e justificar uma racionalidade 

de seu método; para tanto explica suas teorias sob as perspectivas que pontuamos nas 

seguintes passagens:  

  

“As ideias que estão por trás da lei do sopesamento 

podem ser ilustradas com o auxílio de curvas de indiferença, 

como aquelas que são utilizadas nas ciências econômicas. Uma 

curva de indiferença é um meio para representar a relação de 

substituição de bens. Sobre o conceito de curva de indiferença, 

cf., por todos, Tibor Scitovsky, Welfare and Competition, 

London: Allen and Unwin, […]. Para uma utilização de curvas 

de indiferença na filosofia prática, cf. Brian Barry, Political 

Argument, […].; John Rawls, A Theory of Justice, […]. No 

âmbito do direito constitucional foi Schlink quem tentou fazer 

com que fosse frutífero um enfoque indiferencialista (cf. 

Bernhard Schlink, Abwägung im Berfassungsrecht, […]”1[22]. 

  

“A fórmula diferença conduz, sobre a base dos valores 

9 [nove] (ss) e 1 [um] (ll), a um peso concreto do direito 

fundamental do artigo 2, alínea 1, e artigo 2, alínea 2, 

proposição 2, da lei fundamental, de 8 [oito]. A fórmula cociente 
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deixa, pelo contrário, o peso concreto, sobre a base dos valores 2
 
 

[dois elevado à 8] (ss) e 2? [dois elevado à zero] (ll), nessa 

conjuntura, mais extrema no modelo triádico duplo [?], de uma 

intervenção nos direitos fundamentais injustificada inchar a 256 

[duzentos e cinquenta e seis]. A justificação  extrema de uma 

intervenção apresenta-se, às avessas, por ll, ss. Segundo a 

fórmula diferença, isso significa -8 [menos oito], segundo a 

fórmula cociente 1/256 [um dividido por duzentos e cinquenta e 

seis] ou 0,00390625 [número com 8 casas decimais]. Os valores 

nas conjunturas extremas tendem na fórmula cociente a zero e 

ao infinito. Isso corresponde à ideia que existe algo como 

antijuridicidade sem limites”1[23]. 

  

 Após inicial contextualização, passemos efetivamente à nossa análise. Tentando 

simplificar os principais aspectos e elementos da fórmula do peso, temos: 

Fórmula do peso: 

G . Pi, jC = I . Pi . C / W . Pj . C 

Onde, G é o peso final; I é o grau de intensidade da intervenção no direito 

fundamental; W é a importância do direito fundamental justificador da intervenção; C é a 

circunstância fática e jurídica; Pi é um direito fundamental; Pj é outro direito fundamental. 

Sendo que, os pesos atribuídos às variáveis são os seguintes: 

2º = 1 é considerado peso leve 

2¹ = 2 é considerado peso médio 

2² = 4 é considerado peso grave 

Então, considerando que dois princípios estão em colisão: Se o resultado for maior 

que 1 o direito fundamental Pi precede Pj conforme a ordem em G . Pi, jC. Se menor, inverte-

se a ordem em G . Pi, jC para G . Pj, iC, o que quer dizer que o direito precedente será Pj e 

não Pi. 

Ao aceitar que a ponderação é o método de solução de conflitos entre princípios 

Robert Alexy incorreria em sua subjetividade, que passa pela influência da “moral fraca1[24]” 

do intérprete, permitindo à decisão judicial valer-se da pessoal opção valorativa do julgador 

para definir qual princípio é mais importante no caso concreto. A técnica ponderativa é alvo 

de várias críticas, declarando que ela não se apoia em fundamentos lógicos, permitindo 

decisões discricionárias e completamente subjetivas sejam tomadas. Robert Alexy coloca três 

problemas à ponderação: o da estrutura, o da racionalidade e o da legitimidade1[25]. Buscando 
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aplicar um maior grau de cientificidade e racionalidade ao Direito, Alexy defende que o 

método de ponderação é válido, passando a apresentar formulações matemáticas que 

justifiquem e permitam sua hipótese sob o alicerce da mais racional das ciências – as ciências 

exatas – onde, ironicamente, ponderações não são vistas. Para o autor, a legitimidade da 

ponderação no direito depende de sua racionalidade. Quanto mais racional é a ponderação, 

tanto mais legítimo seria ponderar1[26]. 

Num primeiro contato o leitor pode assustar-se com uma fórmula matemática com 

tantas variáveis usada para resolver equações que referem aos problemas sociais. Sua 

compreensão é enfadonha e, por vezes, até impossível àqueles que carecem de bases de 

ciências exatas mais sólidas. Apesar da exaustiva explicação, ligação inter-textual e 

denominação comum de princípios de teorias sociais, econômicas e matemáticas, a fórmula 

do peso insere-se dentro das operações matemáticas mais básicas (adição, subtração, 

multiplicação e divisão). Simplificando-a, incorreríamos em apenas três aspectos à serem 

considerados: 1º: o peso abstrato de cada princípio; 2º: a importância do cumprimento do 

princípio vencedor e; 3º: a intensidade do prejuízo do princípio perdedor. Disso podemos 

concluir a lei da ponderação: quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado direito 

fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa intervenção1[27], 

aqui exposta numa linguagem comum da ciência jurídica. 

Os argumentos de Alexy em seu artigo “A fórmula do peso” são muito úteis e 

válidos à ciência do direito, apenas até sua 7ª página. Defendemos que, ao iniciar o sub-título: 

“A escalação triádica”, os fundamentos do autor tornam-se muito cativantes, mas incoerentes 

com uma ciência social focada no Ser humano, criatura impossível de ter seus hábitos e 

valores sociais descritos em fórmulas aritméticas. Mesmo assim o autor tenta argumentar seus 

intentos: 

  

“Essa ilustração das relações no modelo triádico com 

auxílio de números tem a vantagem da simplicidade e da 

plausibilidade intuitiva alta. Sobretudo, é expresso, 

acertadamente, que o caso de empate é definido pelo fato de 

nenhum princípio na paridade ser capaz de exercer força 

alguma, seja uma negativa, seja uma positiva, sobre o outro 

princípio”1[28]. 

“Relativamente simples e, ao mesmo tempo, 

extremamente instrutivo, é tomar como consequência 

geométrica os valores 2?, 2¹, e 2², portanto, 1, 2 e 4. Essa 
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consequência distingue-se da aritmética, essencialmente, pelo 

fato de os intervalos entre os graus não serem, cada vez, iguais, 

mas crescerem. Com isso pode ser apresentado o fato que 

princípios, em intensidades de intervenção ascendente, obtêm 

sempre mais em força, o que corresponde à lei da taxa marginal 

de substituição minguante”1[29].  

A metodologia e a precisão semântica dos termos constituem requisitos de um 

discurso científico, não sendo diferente na alçada jurídica. Jean Bodin em sua obra Lês Six 

Livres de la Republique, 1576 estabelece que “é necessário identificar o fim principal e depois 

os meios de alcançá-lo. Ora, a definição outra coisa não é senão o fim do assunto apresentado 

e se ela não tiver bons fundamentos, tudo o que sobre ela assentar em pouco tempo 

desabará”1[30]. Desta forma a definição há de se vincular à essência de seu objeto: “É de rigor 

não se ater aos elementos acidentais, que são em grande número, mas convém salientar as 

diferenças essenciais e formais”1[31]. Após fazê-lo cabe “especificar em pormenores as partes” 

da referida definição”1[32]. O direito visa as pessoas e existe em função destas. O homem é o 

fim principal da ciência jurídica e o objeto desta ciência nada mais é que os meios para 

alcançar-se uma manifestação da vontade humana, pautada sob critérios metodológicos – mas 

nunca matemáticos – que resguardem os atuais conceitos de liberdade; igualdade; cidadania; 

democracia; respeito às minorias e, ainda, emancipação do Ser humano enquanto indivíduo 

com papel de cidadão numa sociedade e, ao mesmo tempo, permita que novas concepções 

surjam, vez estar o homem numa constante caminhada evolutiva. Entendemos que o processo 

de desenvolvimento das ciências sociais deve sempre ser entendido como função da história e 

do contexto (cultural, social, político, econômico, institucional e jurídico), devendo evitar-se, 

assim, um retrocesso de conceitos. 

  

4.      Conclusão 

  

Não podemos afirmar que Robert Alexy esteja na perspectiva da crítica de Alan 

Sokal. Sokal se insurge especialmente sobre os filósofos das ciências sociais que buscam 

defender suas teses usando-se de conceitos excessivamente complexos da física quântica, da 

teoria do caos, da relatividade, etc. Aritmeticamente, a fórmula do peso pode ser tida como 

matemática elementar, possuindo apenas as já citadas operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão. No entanto, mesmo neste nível a aritmética não é desejável nas 
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ciências humanas, não conseguindo criar o mesmo efeito de verdade que ocorre em sua 

ciência mãe – onde 1+1=2, independente de relatividades Einsteinianas, interposições de 

resultados quânticos Heisenbergianos ou gatos vivo-mortos Schrödingerianos.  

Assim, a fórmula do peso não é adequada para ponderar princípios pois incorre, 

justamente, no que busca repreender – o grau de subjetividade. Ao permitir ao que o intérprete 

faça uso de medidas leves (1), médias (2) ou pesadas (4) para valorar princípios, nada mais 

faz do que repetir o juízo discricionário ou, muitíssimo pior, acabar por gerar uma tabela fixa 

contendo os valores de cada princípio, engessando e imobilizando a adaptação do direito aos 

avanços morais da sociedade. A verdade é que a sua desejada racionalidade da ponderação 

não está propriamente na regra do peso, mas sim no grau de persuasão que o jurista consegue 

oferecer em seus argumentos: “quanto mais alto é o grau do não-cumprimento ou prejuízo de 

um princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimento da intervenção”1[33]. 

Igualmente, a fórmula do peso também não faz-se indispensável. Seus mesmos 

intuitos podem muito bem serem defendidos – e mesmo aceitos e aplicados – numa 

linguagem comum à ciência do Direito. A utilização de conceitos matemáticos de grandeza 

variável e co-relacionados, intrincados num “modelo triádico duplo”1[34], serve tão-somente 

para impressionar o leitor. É o uso perfeito da retórica, num grau de subjetivismo que não 

incomoda tanto quanto E=m.c²1[35] aplicada ao movimento feminista; pelo contrário, torna-se 

aceita como expoente moderno do pós-modernismo. O principal problema da ponderação – 

que é justamente como atribuir os valores/pesos que cada princípio terá – a fórmula não 

resolve. Usando-a, qualquer decisão pode ser tomada dentro de um caso de conflitos, pois 

cada peso de cada variável pode ser atribuído conforme o idealismo do jurista. 

Por fim, pode-se dizer que a fórmula de Alexy não é proporcional em sentido estrito. 

Seu uso poderia gerar mais prejuízos do que propriamente os benefícios almejados. Sua 

simples crítica é tão árdua quanto seu entendimento. Diante de horas de explanações 

palestrais sobre as inúmeras variáveis, seus relativos pesos, seus cálculos multiplicativos ou 

divisórios que decorrem em números com 8 casas decimais, acrescidas da fama erudita e 

norteante do direito germânico, o estudante mais despreparado em ciências naturais nada mais 

pode do que aceitar aquilo como verdade. Simplesmente não há como contestar uma fórmula 

aritmética. A soma do quadrado das medidas dos catetos será sempre igual ao quadrado da 

medida da hipotenusa – não importa o que haja. Nosso consistente tem a máxima de aceitar 

equações matemáticas como verdadeiras. 

Agora, pior que impedir o acesso ao estudante jurídico, é justamente permitir a 

criação de teorias que auto-julgam-se evolutivas das ideias oriundas de Alexy. É o caso, por 

exemplo, da recente teoria de Jean-Baptiste Pointel1[36] sobre Satisfaction Frontier1[37]. Sua 
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teoria visa analisar a ponderação entre conflitos de princípios sob uma ampla gama de 

influências que poderiam ser admitidas e, ainda, possibilitar uma sentença judicial dotada de 

satisfação jurídico-econômica-social. O autor faz uso de uma teoria econômica chamada 

“psicologia da matemática” para melhor contextualizar a teoria das curvas de indiferença de 

Alexy numa realidade social e global. Em breve resumo sobre suas ideias, Pointel, fazendo 

uso da teoria econômica do bem-estar de Edgeworth e Pareto1[38], replica uma curva de 

indiferença sob outra e, pelo ponto comum de intercessão entre ambas, conclui por uma numa 

área elíptica de satisfação comum onde qualquer decisão cumpriria os requisitos elencados 

num Estado Democrático de Direito. 

Por todo exposto, ousamos bradar: “O REI ESTÁ NU”1[39]! 
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1[1] Tradução: Transgredindo as fronteiras: em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação 
quântica. 
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1[4] A ordem dórica é a mais rústica das três ordens arquitetônicas gregas. 
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incongruência na piada é justamente o ponto de união entre o descompasso do plano do mundo real e o plano de 
um mundo irreal. Esse descompasso, aparentemente absurdo e irrelevante entre referentes, é explicado pela 
maioria das teorias que estudam a piada como o humor sendo proveniente da “percepção” de uma incongruência. 
Esta percepção seria diretamente responsável pelo riso na piada. Entretanto, segundo Sebastião Lourenço dos 
Santos, não é a percepção da incongruência em si – esse disparate repentino evidenciado pelo desfecho da piada 
– que provoca o riso, mas sim a resolução congruente que o ouvinte faz da incongruência percebida. Dito de 
outra maneira: em uma piada, não basta o ouvinte perceber a incongruência; ele tem que necessariamente 
resolver a incongruência para poder rir. Os procedimentos cognitivos que possibilitariam ao interlocutor resolver 
a incongruência revelada pelo final da piada fundamentam a teoria da resolução da incongruência ou teoria da 
incongruência-resolução, de Suls (1972). A teoria da incongruência-resolução permitiria, principalmente, 
analisar, descrever e explicar a piada. 
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1[6] A revista recebeu o prêmio IgNobel, dado às maiores gafes científicas do ano. 
1[7] GUERRIERI, Maurício Abdalla. Alan Sokal: Demolidor de barracas… Inclusive a própria. Porto Alegre: 
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1[18] Exemplo realizado pelo físico alemão Schrödinger ao sugerir o experimento do “Gato Vivo-Morto”. O que 
na verdade era uma crítica à possibilidade da interposição de resultados defendida pela física quântica, virou algo 
defendido como possível no mundo leigo. 
1[19] GUERRIERI, Maurício Abdalla. Alan Sokal: Demolidor de barracas… Inclusive a própria. Porto Alegre: 
Episteme, 2001, p. 119. 
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1[23] ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2008, p. 148. 
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1[25] ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria 
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1[28] ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria 
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1[29] ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2008, p. 146. 
1[30] Jean Bodin. Lês six livres de la Republique. Paris: Librairie Générale Française, 1993, p. 57. 
1[31] Jean Bodin. Lês six livres de la Republique. Paris: Librairie Générale Française, 1993, p. 180. 
1[32] Jean Bodin. Lês six livres de la Republique. Paris: Librairie Générale Française, 1993, p. 58. 
1[33] ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2008, p. 133. 
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1[36] POINTEL, Jean-Baptiste. Balancing in a vector space. Special Workshop “Legal Reasoning: The Methods 
of Balancing”. 24th IVR World Congress, Beijing, 15.-20. September 2009. 
1[37] Fronteira da satisfação: Tradução livre. 
1[38] Mathematical Psychics: An essay on the application of mathematics to the moral sciences. Livre tradução: 
Psicologia da Matemática: um ensaio sobre a aplicação da matemática às ciências morais. 
1[39] Havia um rei muito tolo que adorava roupas bonitas. Os tolos, geralmente, gostam de roupas bonitas. Um 
bandido, se fazendo passar por um alfaiate de terras distantes, diz ao rei que poderia fazer uma roupa muito 
bonita e cara, mas que apenas as pessoas mais inteligentes e astutas poderiam vê-la. O rei, muito vaidoso, gostou 
da proposta e pediu ao bandido que fizesse uma roupa dessas para ele. 
O bandido recebeu vários baús cheios de riquezas, rolos de linha de ouro, seda e outros materiais raros e 
exóticos, exigidos por ele para a confecção das roupas. Ele guardou todos os tesouros e ficou em seu tear, 
fingindo tecer fios invisíveis que apenas as pessoas mais inteligentes do reino poderiam ver. 
Até que um dia, o rei se cansou de esperar, e ele e seus ministros quiseram ver o progresso do suposto "alfaiate". 
Quando o falso tecelão mostrou a mesa de trabalho vazia, o rei exclamou: "Que lindas vestes! Você fez um 
trabalho magnífico!", embora não visse nada além de uma simples mesa, pois dizer que nada via seria admitir na 
frente de seus súditos que não tinha a capacidade necessária para ser rei. Os nobres ao redor soltaram falsos 
suspiros de admiração pelo trabalho do bandido, nenhum deles querendo que achassem que era incompetente ou 
incapaz. O bandido garantiu que as roupas logo estariam completas, e o rei resolveu marcar uma grande parada 
na cidade para que ele exibisse as vestes especiais. No alto de uma árvore estava um menino a quem não haviam 
explicado as propriedades mágicas da roupa do rei. Ele olhou, não viu roupa nenhuma, viu o rei pelado exibindo 
sua enorme barriga, suas nádegas murchas e vergonhas dependuradas. Ficou horrorizado e não se conteve. Deu 
um grito que a multidão inteira ouviu: “O REI ESTÁ NÚ!”. O grito é absorvido por todos. O Imperador se 
encolhe, suspeitando a afirmação é verdadeira, mas se mantém-se orgulhosamente e continua a procissão, 
seguindo o grito enfurecido da multidão: “Menino louco! Menino burro! Não vê a roupa nova do rei! Está 
querendo desestabilizar o governo! É um subversivo, a serviço das elites!” 
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RESUMO 
O objetivo do presente trabalho consiste em retraçar em linhas gerais como a fundação da 
lógica proposta por Aristóteles no Organon, especialmente suas reflexões sobre o raciocínio 
no domínio teórico e prático, serviu de base para diferentes concepções do raciocínio jurídico, 
desde a construção do modelo formal de aplicação jurídica até a retórica jurídica. Entendemos 
que a tradição jurídica, desde a Escola de Bolonha no final do medievo, tendeu a conceder ao 
direito um status científico que o afastou do domínio da praxis e do raciocínio dialético em 
favor de um modelo que privilegiava os princípios universais e a dedução lógica. Em um 
segundo momento, pretendemos mostrar como essa apropriação parcial de Aristóteles foi 
denunciada por Perelman, que buscou reabilitar a riqueza da reflexão aristotélica aplicada ao 
domínio prático, e em particular ao direito. 
PALAVRAS-CHAVE: ARISTÓTELES; PERELMAN; RACIOCÍNIO JURÍDICO; 
LÓGICA JURÍDICA. 
 
ABSTRACT 
This work’s main goal is to retrace in general lines how the foundation of the logic suggested 
by Aristotle in Organon, specially his reflections about ratiocination on the practical and 
theoretical domains, served as basis for different conceptions of legal reasoning, from the 
construction of the formal model of juridical application to the juridical rhetoric. We 
understand that legal tradition, since the School of Bologna in the end of Middle Ages, tended 
to grant law a scientific status that distanced it from the praxis domain and the dialectical 
reasoning in favor of a model that privileged the universal principles and the logical 
deduction. On a second moment, we intend to show how this partial appropriation of Aristotle 
was pointed out by Perelman, who searched to reestablish the richness of Aristotle’s reflection 
applied to practical domains, particularly to law. 
KEYWORDS: ARISTOTLE; PERELMAN; LEGAL REASONING; LEGAL LOGIC. 
 
 

Introdução 

  

  

Aristóteles é reconhecido como o grande fundador da lógica, aquele que estabeleceu as bases 
e sistematizou uma robusta teoria acerca do raciocínio. A influência de Aristóteles nesse 
domínio é tamanha que é possível afirmar que a contribuição aristotélica permaneceu como a 
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base da lógica até o final do século XIX e início do século XX, quando assistimos aos 
desenvolvimentos da lógica proposicional e do cálculo de predicados. Mesmo no momento de 
emergência da ciência moderna nos séculos XVII e XVIII, quando grande parte do saber dos 
Antigos foi questionada, incluindo a física e outros tratados de Aristóteles, ainda assim a 
lógica aristotélica, sobretudo a axiomática e o raciocínio analítico, permaneceram a grande 
referência de como se constitui um corpo de conhecimento sólido e indubitável. Kant, em seu 
curso de lógica, por exemplo, reconhece que nada de muito significativo teria sido adicionado 
à lógica nos mais de dois milênios que os separam (cf. KANT, 1992). 

Também no direito a influência da lógica aristotélica se fez sentir de diferentes maneiras, em 
diversos momentos da tradição jurídica. Dada a riqueza da reflexão de Aristóteles e os vários 
domínios nos quais ela se desenvolve (como a política, a ética e a lógica), domínios estes que 
tocam sob diferentes aspectos o direito, faz-se necessário um recorte. O presente artigo 
limitará sua análise à maneira como a lógica aristotélica influenciou o pensamento jurídico. E 
mesmo reduzindo a problemática à questão lógica, ainda assim são precisos muitos outros 
recortes. Dentro desse domínio, analisaremos precisamente como Aristóteles foi utilizado 
como base para diferentes perspectivas acerca do raciocínio jurídico. Pretendemos mostrar 
como o pensamento jurídico moderno privilegiou os raciocínios analíticos como a referência 
de construção de uma ciência rigorosa e também como modelo de como se deve raciocinar no 
direito. E pretendemos também, ao final, apresentar a apropriação feita a partir dos anos 50 do 
século XX por Chaïm Perelman e a nova teoria da argumentação, que reabilitou um outro 
Aristóteles, em parte esquecido pela tradição, que permitiu repensar o raciocínio jurídico sob 
outras bases e rever um certo ideal cientificista e logicista que imperou no pensamento 
jurídico por alguns séculos. 

Para o bom desenvolvimento de nossa argumentação, propomos um percurso em três 
momentos. No primeiro, apresentaremos sucintamente a lógica aristotélica e, sobretudo, a 
distinção traçada entre o raciocínio analítico e dialético. Em seguida, mostraremos como a 
tradição jurídica moderna privilegiou o primeiro tipo de raciocínio, entendido como o único 
válido, e como Perelman e a proposta da nova retórica recuperou de Aristóteles o segundo 
tipo de raciocínio, entendido como aquele que mais bem se aplica ao domínio do direito. 

  

  

•1.    A teoria dos logoi de Aristóteles e os diferentes tipos de raciocínio 

  

  

A lógica aristotélica está exposta basicamente nos livros que compõem o Organon 
(Categorias, Da Interpretação, Analíticos Anteriores, Analíticos Posteriores, Tópicos e 
Refutações Sofísticas), e trata, em linhas gerais, das regras do bem pensar, ou do pensar 
correto. O termo organon significa instrumento, o que nos indica que o objetivo básico da 
lógica é servir de instrumento do pensar. Assim, a lógica não trata da ciência propriamente 
dita, mas do instrumento da ciência e do pensar em geral. 

Uma das principais características da reflexão lógica aristotélica é a sensibilidade com relação 
aos diferentes modos de pensar, em função do objeto ou do domínio. Embora a razão seja 
uma só, há vários modos de usar a razão. Temos assim uma teoria das razões ou dos logoi, ou 
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seja, uma teoria que dá conta da multiplicidade do raciocinar ou do uso da razão (logos). O 
estagirita sustenta que é próprio do homem buscar a precisão, em cada gênero de coisa, 
apenas na medida admitida pela natureza do assunto (cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, 
I 3,1094b24 e ss.; ARISTÓTELES. Metafísica, II, 3, 995a,15). 

Para compreender a amplitude e os diversos desdobramentos que essa postura aristotélica em 
certo sentido pluralista acarreta, convém recorrer à obra As razões de Aristóteles de Enrico 
Berti, na qual se desenvolvem os diversos usos da razão em Aristóteles, incluindo também a 
dimensão retórica e poética, como bem resume a passagem abaixo: 

  

No complexo da teorização aristotélica, ciência e inteligência, sapiência e sabedoria, arte, dialética e retórica, resultam assim ser uma série 
extremamente rica de formas de racionalidade (à qual corresponde toda uma série de 'deformações': sofística, erística, falta de arte, má retórica), 
dotadas de diferentes graus de exatidão, de rigor ou de 'precisão', mas todas igualmente caracterizadas pelo argumentar. Esta é a atitude própria 
daquele que está disposto a dar razão ao que afirma, estabelecendo, desse modo, uma comunicação com os outros e submetendo-se, por isso, à 
avaliação, ao exame crítico por parte dos outros. (BERTI, 1998, p.186). 

  

Dentro deste universo que é a teoria dos logoi de Aristóteles, analisaremos a distinção entre 
dois tipos de raciocínio, o analítico e o dialético, que estruturam o Organon e refletem a 
diferença entre o domínio da theoria, ou da episteme teorética, e o da praxis ou do saber 
prático, acerca do agir humano. O estagirita procura ressaltar a importância da arte de 
defender-se argumentando em situações nas quais a demonstração não é possível, acreditando 
ser possível uma lógica da discussão e do diálogo. No início dos Tópicos, Aristóteles 
conceitua o silogismo e estabelece a diferença entre o silogismo analítico ou demonstração e o 
silogismo dialético: 

  

O silogismo é um discurso argumentativo no qual, uma vez formuladas certas coisas, alguma coisa distinta destas coisas resulta necessariamente 
através delas pura e simplesmente. O silogismo é demonstração quando procede de premissas verdadeiras e primárias ou tais que tenhamos extraído o 
nosso conhecimento original delas através de premissas primárias e verdadeiras. O silogismo dialético é aquele no qual se raciocina a partir de 
opiniões de aceitação geral. São verdadeiras e primárias as coisas que geram convicção através de si mesmas e não através de qualquer outra coisa, 
pois, no que toca aos primeiros princípios da ciência, faz-se desnecessário propor qualquer questão adicional quanto ao por que [motivo], devendo 
cada princípio por si mesmo gerar convicção. Opiniões de aceitação geral, por outro lado, são aquelas que se baseiam no que pensam todos, a maioria 
ou os sábios, isto é, a totalidade dos sábios, ou a maioria deles, ou os mais renomados e ilustres entre eles. (ARISTÓTELES. Organon, 100a25-
100b23). 

  

Percebe-se, pela citação acima, que Aristóteles primeiro conceitua o método de raciocínio 
chamado silogismo e, em seguida, estabelece uma clara dicotomia entre dois tipos de 
silogismo diferentes. Silogismo é uma fórmula discursiva na qual certas coisas estando postas, 
uma outra coisa distinta dela se segue necessariamente, em virtude mesmo daquilo que foi 
posto. O silogismo se caracteriza, ao mesmo tempo, pela natureza dos elementos que o 
compõe e pelas relações que esses elementos têm entre si. Uns elementos são postos (são as 
proposições elementares que constituem as premissas) e outros elementos se seguem 
necessariamente (é a conclusão do silogismo). O silogismo é assim um ato complexo que 
mistura uma afirmação concernente à validade de uma inferência e outra concernente à 
verdade de suas premissas. 

 Podemos assim, como fez Aristóteles no início dos Tópicos (citação acima), definir as 
diversas espécies de silogismo especificando a natureza da relação que as premissas entretêm 
com a verdade. Especificando melhor as possibilidades abertas pela teoria do silogismo de 
Aristóteles, Jacques Brunschwig indica, na introdução à edição francesa da Belles Lettres dos 
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Tópicos, um quadro com várias possibilidades ou tipos de raciocínio, classificados em função 
da relação que as premissas estabelecem com a verdade. O silogismo em geral se subdivide 
em aparentemente conclusivo (característico do raciocínio formalmente erístico) ou realmente 
conclusivo (cujas premissas podem ser científicas ou endoxais, baseadas na opinião). O 
silogismo realmente conclusivo pode ser baseado em premissas científicas verdadeiras (dando 
origem ao raciocínio demonstrativo) ou em premissas científicas falsas (e nesse caso temos a 
corrupção da demonstração, que é o paralogismo). Além disso, o silogismo realmente 
conclusivo pode ser baseado em premissas endoxais realmente aceitáveis ou razoáveis (dando 
origem ao raciocínio dialético) ou em premissas endoxais apenas aparentemente aceitáveis (e 
nesse caso temos um raciocínio materialmente erístico). Essa classificação fica mais clara no 
esquema apresentado por BRUNSCHWIG (1967, p.XXXVI): 

  

  

  

Desse complexo esquema, podemos observar que, dos cinco tipos de raciocínio detectados 
(formalmente e materialmente erístico, dialético, paralógico e demonstrativo), apenas os 
raciocínios demonstrativo e dialético são válidos ou corretos, pois realmente conclusivos e 
baseados em premissas verdadeiras (na demonstração) ou endoxais, aceitáveis ou razoáveis 
(na dialética). Convém então analisar um pouco mais de perto o que caracteriza os raciocínios 
demonstrativos e dialéticos, como eles funcionam e em quais domínios eles são empregados. 

  

•a)   A demonstração 

  

O raciocínio analítico ou demonstrativo é concebido por Aristóteles, como expusemos acima, 
como aquele que se baseia em um silogismo efetivamente conclusivo baseado em premissas 
científicas verdadeiras. Trata-se, assim, do raciocínio empregado nas ciências, na episteme 
teorética, na construção de uma theoria rigorosa, que procede de verdade em verdade, ou seja, 
da evidência de seus princípios se demonstra, por inferências válidas, a verdade de seus 
teoremas. Paulo Margutti, em um artigo no qual é apresentada a forma de argumentação que 
caracteriza as Segundas Analíticas ou os Analíticos Posteriores (um dos livros que compõe o 
Organon), descreve assim a concepção de ciência de Aristóteles, baseada na demonstração: 
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 [...] a ciência equivale ao conhecimento certo pela causa, conhecimento este que vem expresso pela forma silogística. Daí a necessidade de 
conhecimentos prévios que funcionem como pontos de partida da dedução silogística. Tais conhecimentos prévios constituem os princípios da ciência, 
caracterizando-se por ser absolutamente verdadeiros, primeiros e indemonstráveis. Através dos princípios da ciência, somos capazes de obter um 
conhecimento de verdadeiros encadeamentos com base na necessidade. (MARGUTTI PINTO , 1994, p.169). 

  

Toda a estrutura da demonstração está calcada no modelo fornecido pela geometria e 
aritmética e seus axiomas são tomados por princípios indiscutíveis. Essa concepção de 
construção teórica assentada em princípios (axiomas) e que caracteriza o saber científico é 
chamada de axiomática aristotélica. 

A ciência aristotélica caracteriza-se por ser uma sequência de proposições sobre elementos de 
um mesmo domínio. As proposições podem ser de dois tipos: princípios e teoremas. Os 
princípios são imediatamente evidentes (indemonstráveis), ou seja, eles são primeiros em 
relação às demais proposições.  Essas proposições indemonstráveis ou princípios são 
evidentes ex terminis, ou seja, não por demonstração. Para Aristóteles, os conceitos 
fundamentais são imediatamente compreensíveis (indefiníveis). Temos, assim, a exigência da 
evidência imediata dos axiomas. 

Além disso, os princípios são ditos suficientes, pois precisam apenas das regras da lógica para 
a demonstração dos teoremas, e são afirmações de necessidade (apodíticas). Já os teoremas, 
por sua vez, retiram sua verdade dos princípios, através de uma dedução necessária 
(demonstração). São, portanto, proposições demonstráveis. 

Convém salientar que a axiomática aristotélica diferencia-se radicalmente da axiomática 
moderna, pois para Aristóteles as premissas precisam ser evidentes. Na lógica aristotélica, há 
uma primazia natural da evidência das premissas sobre as proposições demonstradas válidas 
(exigência da evidência imediata dos axiomas). Já para os lógicos modernos as premissas são 
arbitrárias, pois não podem ser demonstradas pelo próprio sistema. O estudo lógico moderno 
se resume a avaliar a validade das inferências feitas e nada pode dizer acerca da verdade das 
premissas. Em outras palavras, a axiomática aristotélica assenta-se no postulado da evidência 
e a axiomática moderna assenta-se no postulado da ausência de contradição. 

         

•b)   A dialética 

  

O raciocínio dialético é concebido por Aristóteles, como expusemos acima, como aquele que 
se baseia em um silogismo efetivamente conclusivo baseado em premissas realmente 
endoxais ou aceitáveis. O termo endoxa deriva de doxa, opinião, e é definido por Aristóteles, 
retomando a citação feita mais acima, como as opiniões de aceitação geral, "que se baseiam 
no que pensam todos, a maioria ou os sábios, isto é, a totalidade dos sábios, ou a maioria 
deles, ou os mais renomados e ilustres entre eles" (ARISTÓTELES. Organon, 100b20-3). As 
premissas do silogismo dialético ou entimema não são, portanto, princípios evidentes 
(axiomas), mas pontos de partida ou lugares (topoi) considerados suficientemente aceitáveis 
ou razoáveis para servir de base para uma discussão. E, para dar lugar ao debate, é preciso que 
o problema seja discutível e que as respostas trazidas não se imponham com evidência. 

O raciocínio dialético se move assim entre dois pólos: de um lado científico e do outro 
construído sobre opiniões. A dialética é a prática da discussão orientada a comprovar a força 
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de uma tese e sua função é ordenar o mundo das opiniões. Para realizar tal tarefa, a dialética 
envolve para Aristóteles um exercício intelectual (gymnastique), entendido como a 
capacidade de raciocinar acerca de qualquer assunto proposto, e uma capacidade de pensar o 
pró e o contra, chamada de diaporética, pois se formos capazes de suscitar dificuldades de 
ambos os lados, discerniremos mais facilmente tanto a verdade quanto a falsidade de todos os 
pontos de vista. 

Diferentemente dos axiomas, que são premissas evidentes, verdadeiras independentemente de 
qualquer reconhecimento exterior ou aprovação, as premissas do raciocínio dialético 
dependem do consenso do auditório ou da aceitação para poderem funcionar como ponto de 
partida de uma argumentação. As proposições endoxais, que servem de premissas aos 
raciocínios dialéticos, não devem, contudo, ser tomadas de forma probabilística. Elas retiram 
sua importância não do fato de serem provavelmente verdadeiras, mas de serem 
verdadeiramente aprovadas e, como tais, não podem ser recusadas sem que se caia no ridículo 
ou no escandaloso. 

Outro equívoco igualmente comum, que deve ser também evitado, é tomar o raciocínio 
dialético como uma versão mais pobre e limitada do raciocínio analítico ou demonstrativo. 
Não devemos conceber esses dois tipos de raciocínio de forma hierárquica, atribuindo 
primazia à demonstração. Trata-se, antes, de uma distinção que espelha a especificidade dos 
objetos sobre os quais raciocinamos. Não podemos pensar da mesma maneira, segundo os 
mesmos procedimentos e com premissas de mesma natureza na matemática e na política, ou 
na geometria e no direito. E a diferença na forma de raciocinar não impede que possamos ser 
racionais em todos esses domínios, concluindo validamente na demonstração e justificando 
razoavelmente no domínio da praxis ou do agir humano. 

A tarefa do questionador é construir uma argumentação formalmente constringente que tenha 
por premissa proposições às quais o respondente não pode recusar seu assentimento, ou pode 
fazê-lo apenas com grande dificuldade, sendo obrigado a arcar com o imenso ônus 
argumentativo de rever um lugar comum (topos). Os lugares comuns (topoi) são a máquina de 
fazer premissas a partir de uma conclusão dada, desejada pelo dialético. E como os lugares 
são muitos, eles permitem diversas vias argumentativas. E como as premissas são assentadas 
em opiniões, eles não concluem necessariamente, como ocorre com o teorema na ciência. Ao 
invés de conclusão no sentido lógico, o melhor seria falar em decisão aceitável, justificada de 
forma razoável. Ainda assim, raciocinamos, usamos a razão, mas como convém ao domínio 
da praxis, da ação humana, como ocorre na política, na ética e no direito. 

  

  

•2.    O Aristóteles da tradição jurídica moderna: os descaminhos do raciocínio jurídico 

  

  

A partir das considerações gerais feitas acima acerca da lógica aristotélica e dos tipos de 
raciocínio analisados por ele, podemos enfim avaliar de que forma tal concepção influenciou 
o pensamento jurídico. Se a apreciação do pensamento de Aristóteles já impunha, dada sua 
dimensão, uma drástica limitação, o mesmo obviamente se aplica à tradição jurídica moderna, 
expressão que pela sua vagueza e extensão já impede por si só qualquer pretensão exaustiva. 
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Nossa reflexão não se baseará em nenhum momento ou escola específicos, mas buscará, como 
em um sobrevoo, traçar em linhas gerais uma certa apropriação feita de Aristóteles que 
entendemos ser característica da tradição jurídica desde seu surgimento como ciência no final 
da Idade Média. Nesse percurso, ressaltaremos especialmente a Escola de Bolonha (séculos 
XI a XIII), a ciência racional do direito (séculos XVII e XVIII) e a Escola conceitual do 
direito (século XIX). 

A lógica aristotélica, embora conceda grande importância e valor aos raciocínios dialéticos, 
tendeu a ser reduzida na modernidade a uma lógica formal, na qual se privilegia a forma do 
raciocínio analítico ou o silogismo científico. Entendemos que esse processo já é perceptível 
desde a Antiguidade tardia e também no medievo, quando a retórica e a dialética tenderam a 
ser absorvidas pela lógica e passaram a ser cada vez mais assimiladas a algo meramente 
ornamental, ou a um jogo de como ganhar uma discussão sem grande valor para o 
conhecimento humano. 

Na modernidade, a partir dos séculos XVII e XVIII, a dialética é equiparada a uma forma de 
pré-saber confuso e nebuloso, e somente a lógica formal, baseada na demonstração, é 
considerada uma base sólida o suficiente para fundar o conhecimento verdadeiro. A crise da 
dialética no final da Idade Moderna está aliada ao surgimento de um novo paradigma do saber 
baseado no método matemático e na promoção do valor da evidência, como fica claro na 
reflexão levada adiante por Descartes no Discurso do Método. Vemos assim o termo dialética 
ser tomado em sentido pejorativo por inúmeros filósofos modernos. 

Immanuel Kant, por exemplo, na arquitetônica da Crítica da razão pura, retoma elementos da 
tradição aristotélica, separando a lógica em analítica e dialética. Entretanto, ele atribui à 
dialética um sentido negativo, sendo ela uma pretensão ilusória, que não passa de uma arte 
sofística, procurando fornecer um colorido de verdade à própria ignorância pessoal e 
embelezando qualquer procedimento vazio (cf. KANT, 2001, p.96; KANT, 1992, p.16-17). 

Também em Arthur Schopenhauer encontramos essa mesma deturpação do antigo sentido da 
dialética: sua única preocupação é com a derrota das teses alheias e com a defesa das próprias 
afirmações, estando a verdade colocada de lado (cf. SCHOPENHAUER, 2001, p.15). Como 
ao mestre da esgrima, a quem só interessa acertar e defender, também ao dialético pouco 
importa a razão do litígio, sendo sua atividade uma mera "esgrima intelectual" que não deve 
aventurar-se na verdade, pois cabe à lógica o estudo da pura verdade objetiva (cf. 
SCHOPENHAUER, 2001, p.17). 

Esse novo paradigma característico da ciência moderna, que reconhece apenas na 
demonstração o modelo de construção válido para o conhecimento verdadeiro, também 
repercute no pensamento jurídico. Antes mesmo da chamada jurisprudentia rationalis, ou da 
ciência racional do direito, típica dos séculos XVII e XVIII, já percebemos, desde o 
renascimento dos estudos jurídicos no final da Idade Média, uma tendência a "cientificizar" o 
direito, ou seja, de aproximá-lo do modelo da episteme teorética. 

A Escola de Bolonha ou dos Glosadores, por exemplo, considerada a Alma mater studiorum, 
responsável pela construção do direito erudito, tendeu a fazer do direito uma scientia, ou seja, 
nos termos gregos de Aristóteles, uma theoria, e não mais um saber prático. Embora baseados 
nos textos antigos, na ratio scripta romana, em particular no Corpus Iuris Civilis de 
Justiniano, percebemos que os Glosadores se afastam da concepção romana, na qual o direito 
é visto como o exercício de uma atividade ética, a prudência. 
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Os romanos, sob influência da filosofia prática de Aristóteles, concebiam a prudentia como 
essencial ao direito, no moldes da phrónesis (discernimento do certo e do errado, sabedoria 
prática) e da epieikeia (equidade, justo concreto) aristotélicas, ou seja, como uma virtude 
moral de equilíbrio e de ponderação nos atos de julgar. O direito antigo é assim uma arte (ars 
boni et aequi) e não uma ciência, é um saber prático e não teórico. Por isso o saber jurídico 
romano é transmitido basicamente por meio dos responsa, ou seja, das opiniões dos 
jurisconsultos a casos específicos, o que ressalta o aspecto prudencial e prático, do saber 
julgar e discernir o bem e o justo em um caso concreto. 

Afastando-se dessa tradição antiga, os Glosadores pretendem desenvolver um direito 
universal, o ius commune, que, embora retirasse suas bases do Digesto ou Pandectas (que é o 
principal livro do Corpus Iuris Civilis), era construído de forma pretensamente sistemática, 
como princípios gerais. 

Essa construção do direito como scientia ganha na modernidade, já nos séculos XVII e XVIII, 
um grande desenvolvimento em termos de sistematicidade e rigor. O paradigma moderno e a 
construção de uma ciência baseada em princípios evidentes e com teoremas validamente 
demonstrados caracteriza as reflexões jusnaturalistas e as construções dos grandes sistemas 
jurídico-morais da época, como o De officio homnis et civis (1672) de Samuel Pufendorf e 
Philosophia moralis sive ethica (1770) de Christian Wolf. Os postulados teológicos ou 
históricos (baseados na mitificação da experiência romana), que ainda caracterizam o 
pensamento jurídico de Bolonha e a construção do direito canônico da Baixa Idade Média, são 
abandonados em nome de princípios considerados universais e baseados unicamente na razão. 
Desses princípios, que funcionam como axiomas, uma rígida construção sistemática baseada 
em inferências logicamente necessárias (nexus veritatum) procura deduzir os demais 
princípios e regras do agir humano. Estamos assim muito longe do raciocínio dialético e da 
sabedoria prática. De Aristóteles, herdou-se apenas a axiomática típica da ciência, que foi 
então levada às suas últimas consequências. 

Concluindo esse sobrevoo sobre séculos de pensamento jurídico, convém mencionar a 
concepção de ciência do direito que guiou a construção teórica civilística sistemática na 
Alemanha do século XIX, na chamada Escola dos Pandectistas (Pandektenschule) e na 
ciência conceitual do direito ou Jurisprudência dos Conceitos (Begriffsjurisprudenz). 
Renunciando à casuística, percebemos entre os juristas alemães dessas correntes, como Georg 
Friedrich Puchta e Bernard Windscheid, um esforço para construir um edifício doutrinal 
rigoroso, capaz de fazer do ordenamento jurídico um sistema de princípios e regras fechado e 
completo. Nessa concepção positivista e formalista, a codificação retrata o ideal de unidade, 
completude e sistematicidade, de um único ordenamento válido, sem lacunas e sem 
antinomias. 

Dentro dessa ordem jurídica concebida como um sistema lógico, a função jurisdicional é 
concebida como a simples realização de um silogismo demonstrativo, no qual a decisão 
decorre necessariamente das leis por dedução. As pretensões de certeza, objetividade e 
segurança da dogmática jurídica só seriam satisfeitas por um conhecimento científico rigoroso 
e pela neutralidade com relação aos valores. A axiomática típica da construção científica 
abarca plenamente o direito, desde a construção do ordenamento até a tomada de decisão. O 
direito se resolve logicamente dentro do direito, ou seja, as respostas aos conflitos são 
fornecidas exclusivamente sob o ângulo da juridicidade (e não da moralidade). 

Resumindo o sobrevoo realizado neste tópico, entendemos que ocorreu uma imposição do 
modelo da ciência (a theoria) para o domínio prático (da praxis), pois se entendeu que este 
seria o único modelo válido para o conhecimento científico, inclusive no direito. Esse 
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processo caracterizou tanto o jusnaturalismo quanto o juspositivismo modernos, com a 
diferença de que no jusnaturalismo as premissas últimas eram consideradas evidentes, 
princípios universais racionais ou naturais, e no positivismo ou formalismo do séc. XIX as 
premissas do direito natural foram substituídas pela lei, pela norma posta pela autoridade 
competente. Mas o modelo lógico-dedutivo permanece basicamente o mesmo. 

Assim, a decisão jurídica e o raciocínio próprio ao direito passaram a ser estudados segundo o 
mesmo método das ciências, e não mais como um saber prático. Entendemos que esse 
percurso, pelo que foi apresentado acima acerca da lógica aristotélica, pode ser entendido 
como um descaminho ou desvirtuamento da herança aristotélica, ou ao menos como uma 
redução ou apropriação parcial, uma vez que o estagirita nunca pretendeu aplicar ao direito o 
modelo da demonstração científica e nem concebeu o ato de julgar ou deliberar como um 
raciocínio analítico, que conclui necessariamente. 

  

  

•3.    O Aristóteles reabilitado por Perelman: a revalorização do raciocínio prático 

  

  

Chaïm Perelman (1912-1984), em seus primeiros passos intelectuais, recebeu uma formação 
jurídica, escrevendo uma tese de doutoramento em direito concluída em 1934, juntamente 
com uma formação em lógica formal, ocorrida no decorrer da década de trinta sob a 
influência do neopositivismo, defendendo uma tese de doutoramento em 1938 sobre o lógico 
alemão Gottlob Frege. Com o advento da Segunda Guerra, toda essa formação logicista 
acabou se voltando contra ela mesma. Perelman, de origem judaica, não concordou em 
entregar o discurso sobre os valores ao arbítrio, que seria a consequência natural de uma 
posição neopositivista, e interessou-se pela possibilidade de uma lógica dos juízos de valor, 
com o fim de subtrair este âmbito do domínio do irracional. A partir de 1948 e durante dez 
anos de pesquisas em conjunto com Lucie Olbrechts-Tyteca, estudiosa de ciências 
econômicas e sociais, Perelman abandonou seu estudo anterior de uma lógica específica dos 
juízos de valor, concluindo pela sua inexistência, e se voltou para as técnicas de argumentação 
e persuasão estudadas pelos antigos e, em particular, por Aristóteles. Os resultados dessa nova 
reflexão estão, sobretudo, no Tratado da Argumentação: a nova retórica (Traité de 
l'Argumentation: La nouvelle rhétorique), publicado originalmente em 1958 (cf. PERELMAN 
& OLBRECHTS-TYTECA, 1970). 

O nome de Perelman está geralmente associado à revalorização da retórica e às chamadas 
correntes neo-aristotélicas. Ao pretender desenvolver uma teoria da argumentação, nomeada 
de Nova Retórica, ele se deu conta da importância de Aristóteles e, ampliando o campo da 
lógica, admitiu na esfera do racional também os raciocínios dialéticos. Visando acentuar essa 
ampliação da noção de racionalidade é que Perelman ressalta a distinção entre demonstração 
(lógica em sentido estrito, ou seja, os meios de prova que permitem concluir, a partir da 
verdade de certas proposições, a verdade de outras proposições) e argumentação (que inclui a 
dialética e a retórica, ou seja, o conjunto das técnicas discursivas que permitem provocar ou 
aumentar a adesão das mentes às teses que se apresentam ao seu assentimento), que é 
apresentada logo no primeiro capítulo do Tratado da Argumentação. Segundo a leitura feita 
por Perelman, a tradição filosófica teria tendido a abandonar, ou a conceder um lugar 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9438



secundário e inferior (no domínio da mera retórica), aos estudos aristotélicos sobre os 
diferentes tipos de raciocínio e em particular acerca do raciocínio dialético. O silogismo 
dialético deixou de interessar aos lógicos e aos cientistas, inclusive ao jurista moderno, como 
foi visto acima. 

Apesar de enfatizar a importância e o valor dos raciocínios dialéticos, isso não significa que 
Perelman queira substituir a lógica formal ou criticar sua validade. O objetivo da teoria da 
argumentação de Perelman é complementar e não substitutivo em relação à lógica formal. 
Perelman não retira o valor dos raciocínios analíticos ou demonstrativos. Ele, ao contrário, 
ressalta que a formalização é um instrumento muito útil em várias áreas e que tem vantagens 
inegáveis. Entretanto, as provas da verdade ou probabilidade de uma tese só podem ser 
administradas no interior de um domínio formalmente, cientificamente ou tecnicamente 
circunscrito, o que não passa de um caso particular, ainda que de grande valia. Na passagem 
abaixo, fica clara a natureza complementar da proposta da Nova Retórica levada adiante por 
Perelman: 

  

A Nova Retórica não pretende remover ou substituir a lógica formal, mas acrescentar a ela um campo de raciocínio que, até agora, escapou a todo 
esforço de racionalização, a saber, o raciocínio prático. Seu domínio é o estudo do pensamento crítico, da escolha razoável e do comportamento 
justificado. Ela se aplica sempre que a ação estiver ligada à racionalidade. (PERELMAN, 1971, p.148, tradução nossa). 

  

Assim, Perelman amplia o campo da racionalidade para além da lógica formal, considerando 
racional, em algum grau, todo tipo de justificação: 

  

Nós esperamos que o nosso tratado provoque uma salutar reação, e que sua simples presença impeça que no futuro se reduzam todas as técnicas de 
prova à lógica formal e que se veja como racional apenas a faculdade calculadora. Se uma concepção estreita da prova e da lógica acarretou uma 
concepção limitada da razão, o alargamento da noção de prova e o enriquecimento da lógica dela decorrente devem provocar uma reação, por sua vez, 
sobre a maneira pela qual é concebida nossa faculdade de raciocinar. (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 1970, p.676, tradução nossa). 

  

Partindo desta concepção geral sobre a argumentação e o domínio da racionalidade, Perelman 
estendeu suas reflexões ao direito e ressaltou como esse fenômeno de estreitamento da razão e 
de redução da lógica afetou o pensamento jurídico: 

  

[...] por influência do crescente prestígio das ciências matemáticas e naturais, faz mais de três séculos o modelo dedutivo e experimental se impusera 
até ao pensamento dos juristas, que haviam perdido de vista a especificidade de sua disciplina. A idéia de um direito natural que forneceria a solução 
objetiva de todos os problemas de justiça, tão clara e tão segura como a dos problemas de matemática, se difundira já no século XVII. A idéia de que 
Deus conhece a resposta exata para todos os problemas, inclusive os de direito, incitou os melhores homens a investigar o que é justo aos olhos de 
Deus e que devia impor-se como justo a todos os seres de razão, do mesmo modo que o fato de que dois mais dois são quatro. (PERELMAN, 1996, 
p.515). 

  

Reagindo a esse processo, Perelman defende uma revalorização do raciocínio dialético como 
modelo para o raciocínio jurídico, que é um uso da razão eminentemente prático. Como na 
ética e na política, também no direito não demonstramos, mas deliberamos e decidimos. 
Quem decide ou delibera, não conclui como um matemático, mas busca justificar 
razoavelmente suas tomadas de posição. Fazer uma escolha acerca de como agir na vida, 
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tomar uma posição em política ou decidir um litígio são ações que não decorrem de um 
cálculo, de uma dedução a partir de premissas evidentes que nos levam a conclusões 
necessárias. A busca de pontos de partida admitidos ou aceitos para a argumentação e a 
capacidade de levar em consideração diferentes pontos de vista, avaliando seus prós e seus 
contras, é isso que se espera de uma deliberação razoável e de uma decisão justa. 

Com Perelman, a partir de uma releitura de Aristóteles, direito e lógica encontram uma nova 
relação, para a qual o modelo do silogismo científico tem pouco a contribuir. Ao falar em 
lógica jurídica, Perelman (2004) ressalta justamente essa especificidade do raciocínio do 
direito, esse outro tipo de uso da razão. E para compreender como raciocinamos no direito, é 
preciso partir de uma nova concepção da racionalidade, de uma nova teoria da argumentação, 
de uma nova lógica, que retoma os antigos e esquecidos ensinamentos da filosofia prática de 
Aristóteles. Como esclarece Perelman: 

  

[...] a lógica jurídica, para ser bem compreendida, deve situar-se num âmbito mais geral, que é o da teoria da argumentação. A argumentação intervém, 
de fato, em todos os casos em que os homens devem tomar decisões, fazer escolhas refletidas, cada vez que devem deliberar ou discutir, criticar ou 
justificar. É por isso que o ensino que me cabe [o ensino jurídico] não se limitará à exposição dos elementos de lógica formal, mas os completará com 
aulas dedicadas à argumentação. (PERELMAN, 1996:515). 

  

Assim, não se deve tratar a lógica (geral) como se fosse sinônimo de lógica formal ou 
demonstração. A lógica (num sentido amplo e genérico) abarca tanto a lógica formal quanto a 
lógica dialética, esta com algumas especificidades próprias da área em que é empregada, 
como o direito (daí se falar em lógica jurídica). 

  

  

Conclusão 

  

  

Esperamos ter conseguido, com este curto trabalho, mostrar algumas das diversas formas 
como a lógica aristotélica influenciou o pensamento jurídico. Baseada no uso demonstrativo 
da razão ou nos raciocínios analíticos, a tradição jurídica, desde a Escola de Bolonha no final 
do medievo, tendeu a conceder ao direito um status científico que o afastou do domínio da 
praxis e do raciocínio dialético em favor de um modelo que privilegiava os princípios 
universais e a dedução lógica. Já Perelman, privilegiando os raciocínios dialéticos ou 
retóricos, ou seja, esse "outro" Aristóteles esquecido e menosprezado pela tradição filosófica 
e jurídica, denunciou a apropriação parcial do Organon feita na modernidade e reabilitou a 
riqueza da reflexão aristotélica aplicada ao domínio prático, e em particular ao direito. 

Vemos assim como os ensinamentos de Aristóteles se prestaram a diferentes e conflitantes 
visões acerca do raciocínio jurídico. O caso analisado neste trabalho ilustra bem o que 
caracteriza uma obra clássica, que instiga e permite diferentes leituras, releituras e 
apropriações. Do Organon podemos retirar os fundamentos para a construção de uma theoria 
e também para um saber prático. Reler Aristóteles é um exercício fundamental, que nos 
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permite compreender qual foi o fundamento do pensamento jurídico clássico, qual foi a base 
para a construção da ciência moderna do direito, e também qual pode ser o fundamento para a 
reflexão jurídica contemporânea e ainda por vir. Uma fonte inesgotável que nos faz pensar e 
nos coloca sempre novas e instigantes questões. 
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PODERES PROBATÓRIOS DO JUIZ E A RACIONALIDADE DAS 
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JUDGE’S INITIATIVE AND RATIONALITY OF JUDICIAL DECISIONS IN JÜRGEN 

HABERMAS. 
 
 
 

Cristina Passos Daleprane 
 

RESUMO 
O presente artigo disserta acerca dos poderes probatórios do juiz no processo civil, como 
instrumento para a produção de uma decisão racional, que servirá de base às decisões 
ulteriores. Isso porque a prova é um instituto fundamental que serve de base ao 
convencimento do juiz. Dessa forma, o dever de trazer as provas ao processo não deve ser 
incumbido somente às partes, cabe ao juiz, diante de situações em que não estiver convencido, 
determinar a produção da prova de ofício. Tal medida auxiliará o Estado-Juiz a elucidar os 
fatos, e, por conseguinte, proferir um julgamento mais próximo da realidade, dos anseios da 
justiça e aceita pelo auditório universal, por ser imparcial e emanar do discurso entre as 
partes. 
PALAVRAS-CHAVE: PODERES PROBATÓRIOS; JUSTIÇA; AUDITÓRIO 
UNIVERSAL; DECISÃO RACIONAL; HABERMAS; FILOSOFIA. 
 
ABSTRACT 
This article reports on the powers of the judge in the Brazilian civil procedure as an 
instrument to make a rational decision, which will serve as the basis for subsequent decisions. 
The proof is an essential means through which the parties try to convince the trial judge about 
the facts adduced. Nevertherless, we should not consider the activity of producing proof to be 
performed by the parties only. The judge, when not convinced of the facts, must participate in 
the production of proof in order to make a proper decision. This procedure will assist the State 
court to elucidate the facts, and therefore conduct a trial closer to reality, to the aspirations of 
justice and accepted by the universal audience, for being impartial and emanate from the 
discourse between the parties. 
KEYWORDS: POWERS OF THE JUDGE; JUSTICE; UNIVERSAL AUDIENCE; 
RATIONAL DECISION MAKING; HABERMAS; PHILOSOPHY. 
 
 

1 – Considerações Iniciais 

  

O nó vital do processo civil encontra-se na prova[1], um dos elementos mais 

importantes do processo, pois a partir dela chega-se a solução mais próxima da verdade e 

busca-se convencer o magistrado dos fatos colocados a julgamento. Nesse contexto, o 

objetivo desse artigo é propor um estudo acerca da relevância da prova para se produzir uma 

decisão racional, conforme dispõe Habermas. 
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A produção da prova apresenta-se como instrumento para que o processo atinja a sua 

finalidade: resolver as crises de incerteza, atentando-se aos princípios constitucionais 

consagrados: contraditório, ampla defesa, razoável duração do processo, direito à prova e a 

um julgamento justo. 

Em um primeiro momento o presente artigo dissertará acerca prova como um direito 

fundamental e conceituará os poderes probatórios do juiz, destacando sua relevância no 

processo. 

Em um segundo momento discutirá acerca da decisão racional, à luz do sistema de 

direitos e conforme ensinamentos de Jürgen Habermas. Por fim, justificará a interligação 

entre os poderes probatórios do juiz e a prolação da sentença correta, enfatizando que o poder 

probatório é um mecanismo colocado a sua disposição para proferir uma decisão racional, ou 

seja, em conformidade às leis e aceita pelos consociados jurídicos, pois não basta que o 

judiciário dê solução aos casos postos em julgamento: tal solução deverá ser a mais correta e 

para isso, deverá provir do discurso entre as partes e ser legitimada por todos os 

jurisdicionados. 

  

2 - O direito fundamental à prova  

  

Inicialmente cabe tentar formular o conceito de prova. Em sentido comum pode 

dizer que prova é a demonstração da verdade de um fato. Em sentido jurídico, pode ser ato de 

provar, como por exemplo, aquele que alega um fato tem o ônus de prová-lo; pode ser meio 

de prova, como por exemplo, a prova testemunhal, pericial, documental; e por fim, o resultado 

dos atos e meios de prova utilizados para convencer o juiz. [2] 

Desta forma, ao conjunto de elementos produzidos para demonstrar a existência e a 

veracidade dos fatos alegados, capaz de formar a convicção do magistrado, denomina-se 

prova.[3]  

Giovanni Verde[4] acentua que, no processo, as regras sobre a prova não se referem 

apenas aos meios de que o juiz pode servir-se para “descobrir a verdade”, mas também, 

traçam limites à atividade probatória, tornando inadmissíveis certos tipos de prova, 

resguardando outros interesses (como a intimidade, o silêncio), ou ainda, condicionando a 

eficácia do meio probatório à adoção de certas formalidades (como o instrumento público). 

Assim, pode-se inferir que o objetivo do direito não é buscar a verdade a qualquer custo. 

Marinoni e Arenhart[5] asseveram que a prova pode assumir diferentes conotações. 

Assim, pode significar instrumentos de que se serve o magistrado para o conhecimento dos 

fatos e também  o procedimento de formação dos elementos da cognição(produção da prova). 
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Por outro lado, pode ser a atividade lógica celebrada pelo juiz para o conhecimento dos 

elementos da causa (percepção e dedução no dizer de Proto Pisani). E, finalmente, tem-se a 

prova como resultado da atividade lógica do conhecimento. 

Moacyr Amaral Santos[6] dispõe que a  prova judiciária "é a verdade resultante das 

manifestações dos elementos probatórios, decorrente do exame, da estimação e ponderação 

desses elementos; é a verdade que nasce da avaliação, pelo juiz, dos elementos probatórios". 

Pode-se dizer, ainda, que o conceito de prova liga-se ao passado na tentativa de 

reconstruir fatos ocorridos e convencer o juiz.  Nesse sentido, o direito das partes à proposição 

das provas é uma faculdade de indicar e requerer ao juiz os meios de prova necessários para 

esclarecer e demonstrar as próprias alegações, e como conseqüência, defender-se em juízo, 

influenciado a percepção do juiz, com o intuito de obter um julgamento favorável. 

Por ser um dos aspectos dinâmicos da ação e da defesa, está abrangido no direito de 

provocar a atividade jurisdicional: as partes têm o direito de utilizar todos os meios de prova 

relevantes, moralmente legítimos e admitidos em direito, para demonstrar a verdade dos fatos. 

O acesso efetivo à prova é um direito fundamental compreendido nos anseios de 

acesso à justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5.º, XXXV, LIV e 

LV da Constituição Federal do Brasil de 1988).[7] 

Isso porque, se não fosse conferido às partes a prerrogativa de provar os fatos 

alegados, o direito de ação e defesa se tornariam sem efetividade, pois todos os obstáculos 

judiciais e legislativos que excluem a possibilidade de a parte se servir de um meio de prova 

considerado imprescindível para o deslinde da causa entra em conflito com o direito à prova. 

 Via de regra, a  iniciativa da proposição das provas é geralmente ato da parte, mas o 

Código de Processo Civil atribui ao juiz o poder de determinar a produção de prova de ofício. 

Logo, não há incompatibilidade entre o direito das partes na proposição de provas e os 

poderes instrutórios do juiz. 

Dessa feita, o instituto da prova liga-se à preocupação com a certeza dada à solução 

do conflito pelo judiciário. Convém esclarecer que a verdade absoluta jamais será atingida. O 

que se obtém é um juízo de probabilidade, uma verdade provável[8]. Essa verdade é obtida por 

meio de reconstrução correta dos fatos, que será feita mediante as provas, a possibilidade do 

diálogo instituído entre as partes, enfim, de todo material probatório inserido nos autos. É a 

verdade dentro do processo. 

Nesse ponto, uma decisão será justa se houver adequada produção de provas, tanto 

pelas partes, quanto de ofício pelo juiz, e ainda, houver o contraditório efetivo. Sendo assim, 

será apta a demonstrar, por meio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, que 
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a solução do litígio emana do procedimento utilizado para sua construção, e não é a norma e 

os fatos isoladamente que levarão à certeza jurídica. 

Com efeito, as provas representam um instituto fundamental para auxiliar o juiz a 

descobrir os fatos ocorridos e que servirão de base ao julgamento.Afinal, o juiz deverá indicar 

na sentença as razões do seu livre convencimento, o modo como considerou as afirmações e 

as provas trazidas pelas partes, ou produzida de ofício. E mesmo considerando que a verdade 

absoluta é inatingível, mesmo partindo-se da idéia de que a parte não está obrigada a buscar a 

verdade, pois poderá introduzir somente as provas necessárias a obter julgamento favorável[9], 

deve o magistrado, por meio da instrução processual, aproximar os fatos o mais próximo 

possível da verdade. 

Cabe frisar que há vedação no ordenamento ao manejo das provas ilícitas. Dessa 

premissa conclui-se que a prova ganha uma conotação ética e social, pois não se pretende a 

verdade a qualquer custo, mas sim retratar os fatos da melhor forma possível, para que ao 

final o juiz consiga ter fundamentos para julgar e dizer adequadamente o direito. 

  

 3 - Poderes probatórios do juiz  

  

Conforme exposto, a prova é um veículo indispensável para formar o convencimento 

do juiz. Devido a sua relevância, o juiz detém o poder de produzi-la de ofício, descrito de 

forma genérica nos artigo 130 e 131 do Código de Processo Civil. [10] 

Partindo dos dispositivos supramencionados conceituam-se os poderes probatórios 

do juiz como os poderes conferidos pelo artigo 130 do Código de Processo civil para 

determinar a produção de prova de ofício, quando necessária ao esclarecimento de um fato, 

com o propósito de buscar melhores condições para proferir um julgamento justo. Nesta baila, 

além dos poderes de comandar e dirigir o processo, o magistrado possui o poder instrutório 

destinado essencialmente à produção da prova. [11] 

A iniciativa probatória é interligada à organização do processo justo, objetivo da 

jurisdição, possibilitando tanto a igualdade material entre os litigantes como a efetividade do 

processo[12]. Sob esse prisma, não se pode negar a relevância da atividade probatória do juiz. 

Sob esse aspecto importante mencionar que o Anteprojeto do Código de Processo Civil[13], 

nos artigos 258 e 262, amplia os poderes probatórios do juiz, que poderá, de oficio inverter o 

ônus da prova, e determinar que ela seja produzida pela parte com melhores condições. 

Hoje,  com uma visão que enxerga o processo sob um ângulo publicista, a tendência 

é conferir ao Estado-Juiz amplos poderes instrutórios. Contudo, a mera concessão não é 

suficiente para atender seu propósito. Tal prerrogativa, que para nós é um poder-dever, deverá 
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ser aplicada pelo magistrado no caso concreto, a fim de prestar a tutela jurisdicional justa e 

efetiva. 

O juiz não mais se mostra como figura inerte, simples expectador do conflito entre 

as partes e reprodutor de uma decisão final, mas sim, como figura atuante, destinado a evitar 

que as partes litiguem em desigualdade de condições. 

Insta frisar que a prova está relacionada com o poder do juiz como destinatário dos 

elementos de instrução e à concepção do processo como instrumento para a consecução dos 

fins do Estado (atuação da vontade concreta do direito objetivo para a eliminação de 

controvérsias e pacificação social). Em vista disso há de se admitir que o magistrado, para 

esclarecimento dos fatos controvertidos, possa não apenas determinar ou indeferir as provas 

produzidas pelas partes, mas ainda, tomar a iniciativa de produção. 

Nesse passo,  é premente que o juiz não profira julgamento diante de incertezas. 

Assim, o trabalho investigativo não é em prol de qualquer das partes, mas atua em busca da 

justiça, pois não deve o juiz, diante de um fato obscuro, em que ele tem a convicção íntima da 

necessidade de se produzir determinada prova, deixar de fazê-lo. Em contrapartida, requer-se 

uma postura ativa do juiz, para que ele julgue livre de dúvidas, principalmente nos casos em 

que perceber que uma simples prova poderá elucidar um fato. 

Ora, a prova tem a finalidade de convencer o magistrado acerca da ocorrência ou 

inocorrência dos acontecimentos descritos na inicial. Nesse ponto reside a sua 

imprescindibilidade. Para proferir um julgamento justo deve haver a prova das alegações, e 

para atingirem essa finalidade, partes e juiz atuam em cooperação na atividade probatória, 

sem que a atitude de um, retire ou diminua a do outro. 

Nesse sentido, as partes possuem o dever de provar suas alegações. Além disso, o 

juiz poderá atuar de oficio, pois todos os participantes do processo contribuem para o 

discurso, que serve para o juiz proferir um julgamento imparcial. [14] 

De outro modo, cabe ressaltar: o ativismo judicial em matéria probatória não 

aniquila a relevância da regra do ônus da prova[15], pois ela poderá ser traga aos autos tanto 

pelas partes, quanto pelo juiz. Em conseqüência, a sentença proferida, que é norma concreta a 

solucionar o conflito de interesse, somente será justa e efetiva se provier de uma dilação 

probatória ampla, em que as partes consigam retratar o mais próximo da verdade os fatos 

ocorridos. 

O processo tem a finalidade de prestar a tutela jurisdicional justa, tempestiva e 

efetiva. O Estado, representado pelo juiz, tem a função de aplicar corretamente as leis (dizer 

corretamente o direito). Sob esse prisma, o poder probatório do juiz tem um escopo social, tal 

qual, propiciar a prolação de uma sentença correta e aceita pelas partes. Ora, isso ocorrerá 
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quando o juiz, ao se deparar com um fato não provado determinar a produção da prova 

necessária para formar seu livre convencimento. 

No que pese a opinião contrária, a atitude do juiz que determina a produção de prova 

de ofício não estará a beneficiar qualquer das partes, comprometendo sua imparcialidade. Ele 

certamente deixará de ser neutro para esclarecer fatos controvertidos, o que poderá ajudá-lo a 

descobrir qual das partes tem razão, e esse resultado não pode ser visto com maus olhos pelo 

direito. [16] 

A fim de não comprometer a imparcialidade  do julgador, ao produzir determinada 

prova de oficio, deve o juiz motivar a decisão que a determina, e ainda, submetê-la ao crivo 

do contraditório (art. 93, IX e art. 5º, LV da Constituição Federal de 1988), que é uma arma 

contra o arbítrio do julgador. [17] 

Após as explanações anteriores,  podemos dizer que o poder de produzir prova de 

oficio é um instrumento processual colocado à disposição do magistrado para melhor julgar. 

Não basta resolver a crise de incerteza submetida ao judiciário: a aplicação do direito ao caso 

concreto deve gerar a solução correta e aceita pelos consorciados jurídicos. 

Conforme discutido acima, manter o ordenamento jurídico íntegro é objetivo da 

jurisdição. Para isso deve o magistrado desenvolver todos os esforços. E como o resultado da 

prova será, na maior parte dos casos, um fator decisivo para a prolação da sentença, é 

premente que o magistrado assuma uma posição ativa na fase investigatória, não se limitando 

a analisar os elementos fornecidos pelas partes, mas determinando de ofício os atos 

necessários a elucidá-los. [18] 

Logo, a finalidade do processo é produzir decisões corretas e justas, que estejam de 

acordo com a verdade dos fatos. Por conseguinte, é preciso que por meio da instrução 

probatória se busque determinar a verdade no processo. [19] 

Ora, a ordem jurídica justa exige do juiz que sentencie adequadamente, sempre 

atento ao que preceitua a  Constituição Federal e as Leis do país. Sendo assim, para cumprir a 

função de julgar bem, não deve se restringir ao material probatório trago pelas partes, mas, 

por meio de uma conduta independente e imparcial, deve ter poderes de ir à busca da verdade. 

  

  

4 – A aplicação dos poderes probatórios e a decisão racional: o agir 

comunicativo e a teoria do discurso em Habermas  

  

4.1 - O que é a decisão racional em Jürgen Habermas? 
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Nessa linha de argumentos, não se pode negar que há no ordenamento pátrio 

disposição normativa que permite ao juiz produzir de ofício e valorar as provas constantes nos 

autos, com o propósito de formar seu livre convencimento racional. Pois bem, é inconteste 

que a sentença produzida deverá ser justa e aceita pelo auditório universal. 

Em vista disso, o objetivo do presente estudo é interligar o poder de produzir a prova 

de ofício com a necessidade de o juiz prolatar a decisão correta (segurança jurídica) e não 

arbitrária, tendo por base os ensinamentos de Habermas, o que se passa a discutir. 

Em primeiro lugar, para responder a questão central de como compatibilizar 

segurança jurídica e justiça (aplicação correta do direito e aceitação social) com o fito de 

proferir a decisão racional Habermas analisou três teorias: a hermenêutica, o realismo jurídico 

e o positivismo, considerando-as insuficientes. Nesse sentido, o eminente filósofo entende 

melhor fundamentada a teoria de Dworkin, entretanto, deslocando-se o peso da reconstrução 

crítica do Direito do Juiz Hércules para a comunidade jurídica. [20] 

A hermenêutica (ciência da interpretação) tem uma visão anti-positivista, pois vê o 

papel do juiz como um intérprete e não como mero aplicador do direito, já que a simples 

existência da lei não significa que ela resolverá todos os casos. Ora, há casos em que tanto a 

lei quanto o estado de coisas precisam ser interpretados pelo juiz. 

De acordo com essa corrente filosófica o juiz tem pré-compreensões que o levarão a 

interpretar a lei e o estado de coisas: “A interpretação tem início numa pré-compreensão 

valorativa que estabelece uma relação entre norma e estado de coisas” [21]. A partir de certa 

intuição o juiz destaca os pontos importantes para julgar: “Trata-se aqui de certa sabedoria 

pré-categorial do mundo da vida”. [22] 

Nesse ponto, Habermas[23] critica a hermenêutica, pois o recurso a um ethos 

aprimorado por interpretações não oferece base convincente para a validade das decisões 

jurídicas, já que vivemos em uma sociedade pluralista, em que diferentes situações de 

interesse e força religiosa concorrem entre si. 

Poderíamos dizer que, os limites da interpretação seriam o próprio sistema de regras, 

ou seja, o juiz não pode interpretar em contrariedade às normas. Contudo, Dworkin critica o 

juiz como sendo um criador de direitos: se o juiz for um criador do direito uma pessoa poderá 

ser condenada por uma lei criada pós o fato e pelo juiz (o que é vedado pela Constituição da 

República Federativa do Brasil). 

Tal ciência confere amplos poderes ao juiz, que não podem ser limitados já que a 

atividade interpretativa é carreada de subjetividade e poderá levar a preconceito, pois 

a  sociedade é pluralista e desigual. Logo, tal teoria entra em choque com a segurança jurídica 

e racionalidade das decisões judiciais. 
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O realismo tenta resolver o problema da racionalidade das decisões por meio da 

hermenêutica, mas sob um ponto de vista empírico[24]. Para essa corrente há um componente 

ideológico nas decisões jurídicas e há motivações externas (políticas, econômicas), que 

impulsionam o juiz a decidir de determinada maneira. Há determinantes extrajurídicos nas 

decisões judiciais, influências externas que explicam como o juiz decidirá. 

De acordo com essa teoria, o resultado do processo judicial pode ser explicado por 

interesses, pela política, ou pela personalidade do juiz. Logo, não é possível distinguir direito 

e política. Habermas critica dizendo que “se for possível descrever os processos jurídicos de 

decisão do mesmo modo que os processos de poder político, não fará sentido o postulado 

segundo o qual a segurança do direito deve ser garantida através de decisões consistentes. [25] 

Já para o positivismo Jurídico, uma decisão tomada por um juiz competente, em 

estrita observância à lei e de acordo com os procedimentos previstos (cumprir a lei, subsumir) 

é racional. Kelsen e Hart construíram um sistema jurídico fechado e sem interligação com a 

política e a princípios não jurídicos [26], em que a segurança jurídica se resume a mera 

aplicação da lei. Aqui se privilegia a segurança jurídica e não a justiça da decisão. 

Contra o positivismo Dworkin relata que os juizes preenchem o vazio da regras por 

meio de princípios morais que fazem parte do sistema.  O direito aceita razões morais, éticas e 

pragmáticas, que devem guardar conformidade com o sistema jurídico. [27] 

Isso porque o direito não é um sistema fechado de regras. Ele contempla princípios 

(universais e necessitam de interpretação) que justificam a aplicação das normas. Ele é 

composto por regras (específicas para serem aplicadas no caso concreto) e princípios. Se fosse 

um sistema fechado de regras, em caso de conflitos, a saída seria um decisionismo (o juiz 

agiria segundo sua avaliação, cuja fundamentação não estará prevista em normas).  Contudo, 

o sistema de direito comporta princípios, que no caso de colisão de normas possibilitam a 

decisão por meio de interpretação.  [28] 

 Na doutrina de Dworkin o juiz é reconstrutor do Direito. Ele deve efetuar uma 

apropriação crítica da história institucional do direito[29]. Mais ainda, o juiz interpreta os 

precedentes para resolver um caso concreto à luz de princípios que informam o sistema. Logo, 

o juiz não está entregue à tradição (precedentes, jurisprudência). Ele avalia-a, faz uma 

interpretação crítica dos precedentes: vai retomar leis e decisões anteriores para reconstruir 

um conjunto de normas, chegar a uma decisão correta e definir os direitos que cabe a cada 

um[30].  Essa é uma atividade racional de reconstrução do direito, justificada pelos princípios. 

Não obstante, Dworkin não elabora uma teoria filosófica da justiça que pretendesse 

colocar os princípios para uma ordem social justa, mas sim, criou uma teoria que se baseia em 
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princípios e programas teleológicos para possibilitar se construir uma ordem jurídica 

concreta.[31] 

A teoria de Dworkin confere grandes poderes ao juiz: somente um juiz comparável a 

Hércules[32] poderia executar a função de reconstruir racionalmente o direito, por meio de 

princípios e regras. Ele deve ter uma visão completa do direito válido, do seu passado e das 

argumentações relevantes, bem como dos princípios e programas relevantes para o presente, 

para reconciliar História (precedentes) e justiça. 

O juiz Hércules “conhece todos os princípios e objetivos válidos que são necessários 

para a justificação; ao mesmo tempo ele tem uma visão completa sobre o tecido cerrado dos 

elementos do direito vigente, ligados por fios argumentativos.” [33] 

Como se percebe, a Teoria de Dworkin pretendia que o juiz fosse capaz de dar a 

melhor interpretação a partir de vários elementos (como a reconstrução da história 

institucional de uma comunidade específica); contudo, é alvo de questionamentos: juiz 

também erra, tanto que existe o sistema recursal. Ainda, o juiz deveria fazer uma 

reconciliação entre os precedentes e a situação atual. Todavia, não há magistrados com tantas 

características. 

De acordo com  Habermas a exigência da argumentação no modelo do juiz Hércules 

possui um conteúdo idealista muito forte e um princípio solipsista, no sentido de um juiz 

monocrático e com privilégios cognitivos[34]. Isso porque: o juiz não pode ser esse ser 

solitário, que decide tudo sozinho. Deve-se privilegiar o agir comunicativo (prática da 

argumentação) que exige de cada participante a assunção das perspectivas de todos os outros 

(prevalência do melhor argumento), para que se relacionem aquelas exigências ideais da 

teoria do Direito apontadas por Dworkin não à pessoa do juiz, mas ao contraditório 

desenvolvido pelas partes. Deve-se chegar ao nível de processos argumentativos, pois o 

processo é um diálogo institucionalizado. 

Nesse contexto o que seria a decisão racional[35]? É uma decisão proferida com 

respeito às leis (sistema de direitos), aos procedimentos emanados de uma autoridade 

competente, autorizada pelo sistema de direitos e aceita por todos (legitimada), por proceder 

de argumentos das partes, desenvolvido no transcorrer processual. Logo,  deve-se possibilitar 

às partes o emprego do melhor argumento a fim de ter uma decisão favorável. Isso é para 

Habermas a decisão correta e legítima. 

No dizer de Habermas “para preencher a função socialmente integradora da ordem 

jurídica e da pretensão de legitimidade do direito, os juízos emitidos têm de satisfazer 

simultaneamente a condição de aceitabilidade racional e da decisão consistente”[36]. Ora, as 

partes devem participar do discurso que levará o juiz a proferir a decisão racional. Com esse 
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propósito, os autos devem conter todo o material probatório essencial a formar o 

convencimento do juiz. 

Além disso, o juiz deve fundamentar suas decisões por meio de bons argumentos, 

expondo as razões que o levaram a formar a livre convicção, indispensável para que a 

sentença seja justa, efetiva, e atenda ao escopo social do processo. 

Segundo o ilustre professor Pedro Luchi “que um juízo seja válido significa que ele 

seja aceito com boas razões em comunicações efetivas”[37]. Tal afirmação se explica visto 

que a tarefa de julgar envolve várias questões, pois os magistrados devem se ater às leis do 

país, aos princípios que informam o sistema, aos procedimentos, aos destinatários e as 

finalidades do direito, tal qual, produzir decisão justa e legítima, e como requisito 

constitucional legitimador do Estado de direito, há o dever de motivar as decisões. 

Nesse ponto, a motivação é uma forma de eliminar decisões arbitrárias e possibilitar 

à parte descontente exercer o direito recursal. A observância desses fatores é necessária para 

que a decisão seja racional e aceita pelo auditório universal, e para isso, deve-se utilizar bons 

argumentos: “Somente podemos saber se razões são boas conforme mostrem a capacidade de 

levantar motivações para aceitação ou rejeição de pretensões de validade no decorrer do 

processo.” [38] 

Tendo em vista as diferenças existentes no seio coletividade, que é formada por 

pessoas com diversas concepções políticas, as decisões jurídicas devem ser proferidas com 

respeito à lei, mas tais leis devem ser legitimadas pela comunidade a qual elas se destinam, e 

devem ser aceitas como válidas. 

Por isso, imprescindível haver uma argumentação jurídica que reconstruía a teoria 

do direito de forma comunicativa, ou seja, que atenta aos anseios dos destinatários do direito e 

não apenas à visão do juiz. Os jurisdicionados devem participar das etapas de produção das 

decisões jurídicas. 

Como dito alhures, não basta uma atividade interpretativa da lei para se proferir uma 

decisão racional, deve-se chegar a realização de processos argumentativos. Somente podemos 

saber se as razões são justificáveis se nos convencerem de que podem ser aceita por todos, se 

estão em conformidade à lei e são racionais. Isso se dará por meio de bons argumentos. Com 

clareza, Habermas define argumentos: 

  

 “Argumentos são razões que resgatam, sob condições do Discurso, uma pretensão de validade 

levantada através de atos de fala constatativos ou regulativos, movendo racionalmente 
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participantes da argumentação a aceitar como válidas proposições normativos ou 

descritivas.”[39] 

  

Nesta baila, para a decisão ser racional, não basta uma justificação interna, como por 

exemplo, adequação pura e simples da sentença à lei: deve haver um procedimento 

cooperativo que garanta a legitimidade e aceitação das decisões. Consequentemente, a função 

dos jurisdicionados no processo de produção da decisão é crucial para se legitimá-la como 

racional, e essa somente existirá se houver, nos autos, a  prova dos fatos, a participação das 

partes e contraditório efetivo. 

Habermas aduz que “correção significa aceitabilidade racional, apoiada em 

argumentos”. Ou seja, não basta que ao proferir uma decisão o juiz respeite à lei positivada, 

pois uma decisão para ser racional não pode simplesmente ser imposta pela faticidade da 

ordem jurídica. A decisão racional deve ser legitimada. Prossegue o ilustre autor: “isso só é 

possível através do discurso, ou seja, pelo caminho de uma fundamentação que se desenrola 

argumentativamente”. [40] 

Nesse caso, a decisão correta é aquela aceita pelos consociados jurídicos. 

Imprescindível haver o  contraditório e a ampla defesa como meio de propiciar a influência 

das partes na decisão judicial e a não-surpresa, possibilitando às partes e juiz cooperarem na 

formação da decisão(deve haver igual consideração e respeito para todos os participantes), 

trazendo argumentos convincentes. 

À luz dos argumentos lançados pode-se dizer que a integridade social alcançada com 

a prolação de decisões deve ter a participação dos cidadãos, pois juiz e o legislador não agem 

isoladamente, mas em conformidade ao sistema jurídico; e a decisão correta, por 

conseguinte,  emana do diálogo das partes no processo, da argumentação racional e da correta 

instrução processual. 

  

  

4.2 – A interligação entre o poder probatório do juiz e a decisão correta nos 

moldes do que foi proposto por Habermas: a força dos argumentos 

  

A atividade de julgar não é dissociada de carga interpretativa, por isso, o juiz, ao 

escolher a norma correta a ser aplicada ao caso, deverá justificar com boas razões o processo 

de escolha. Nesse âmbito, fala-se em discurso de aplicação e de fundamentação.  Em discurso 

de aplicação não se trata da validade, mas sim da escolha adequada da norma à reger 
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situação[41].  Nesse tipo de discurso deve-se adequar a norma prima facie, produzida pelo 

legislador, ao caso concreto. 

Por outro lado, em discurso de fundamentação abstrai-se o problema da aplicação 

concreta da norma e as normas são submetidas a pretensões de validade universais, enquanto 

no juízo de aplicação são selecionadas as normas mais adequadas a reger a situação 

concreta.[42] 

Dessa forma,  o julgador possui uma dupla tarefa: a de selecionar a norma concreta a 

aplicar e ainda, deverá fundamentar essa escolha para que a decisão seja aceita pelos 

destinatários da sentença. 

Nesse sentido, a prova é fundamental para o deslinde da causa. Ela funciona como 

um instrumento para formar o livre convencimento do juiz. Em vista disso, devido a sua 

imprescindibilidade no processo, poderá ser produzida de ofício quando ausente ou 

ineficiente. 

O poder de produzir a prova de ofício justifica-se porque, quanto mais completa a 

atividade instrutória, mais retratados serão os fatos, propiciando ao juiz proferir a sentença 

convencido de sua ocorrência ou inocorrência (ou mais convencido do que se não tivesse 

determinado a produção da prova). 

Partindo da premissa de que uma decisão correta é a que compatibiliza segurança 

jurídica e justiça, por aplicar corretamente a lei, ser aceita pelos litigantes, ser produzida com 

os melhores argumentos, chega-se a conclusão de que, se o juiz conduzir eficazmente o 

processo, de modo a instruí-lo com todos os meios de provas necessárias, maiores as chances 

de proferir um julgamento justo e aceito pelos consociados jurídicos. 

A discussão dos fatos no processo, por meio do contraditório, que possibilita o 

discurso entre as partes, é uma condição necessária para se ter uma decisão racional, aceita 

por todos (legítima), pois ela será emanada a partir do discurso realizado entre as partes 

(contraditório), que poderão apresentar o melhor argumento e fazer com que todos concordem 

com a decisão. 

Ora, para julgar o juiz deve conhecer a situação narrada nos autos. Assim, o 

magistrado, em nossos dias, é considerado como detentor de um poder, e não como boca da 

lei, pois mesmo estando limitado por normas, possui certa margem de apreciação: opera 

escolhas e visa a proferir a solução mais adequada ao caso concreto. [43] 

Se a parte deixar de produzir determinada prova deve o juiz utilizar o poder 

probatório, pois somente dará razão a quem tem se conseguir retratar da melhor forma 

possível a realidade fática. Por conseguinte, proferirá uma sentença justa e aceita por todos, 
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pois em sua motivação será consistente, convencendo as partes com os melhores argumentos. 

Nesse caso será atingida nos autos a verdade provável a ensejar a correção da decisão. [44] 

Portanto, as decisões judiciais só podem apresentar-se razoáveis na medida em que 

forem submetidas à aprovação do auditório universal, constituído pelo conjunto de homens 

normais e competentes para julgá-las[45].  Em outras palavras, a decisão correta deve emanar 

de um processo argumentativo, em que cada parte apresentou as melhores razões, produziu 

prova, tentou convencer o juiz com bons argumentos, com o desiderato de ter acolhia a 

pretensão deduzida em juízo. 

  

5 - Limites à iniciativa oficial em matéria de prova e o devido processo legal 

  

A doutrina abandonou a concepção privatista do processo, que o concebia como um 

instrumento do direito subjetivo. A orientação atual, de tendência publicista, reconhece a 

existência de um interesse do Estado no resultado do processo. Por isso, tem-se ampliado os 

poderes do juiz em matéria probatória, pois ele não pode ser mero expectador da luta entre as 

partes. 

Hoje, com essa visão do processo sob um ângulo social, almeja-se que o juiz assuma 

uma posição ativa e  atue em conjunto às partes no desenrolar processual, a fim de proferir o 

melhor julgamento. Nesta baila, é premente o abandono do imobilismo do juiz, desde que 

atente-se aos limites estabelecidos pelas leis do processo. 

Sob esse aspecto, o poder probatório de ofício deverá ser exercido dentro dos limites 

objetivos da demanda. À luz do princípio da correlação ou adstrição, a sentença deve se ater 

ao pedido e à causa de pedir (art. 128 e 460 do CPC); assim, o juiz não pode extrapolar o que 

foi requerido pelas partes. Ainda, para concluir pela realização de determinada diligência o 

julgador deve levar em conta os dados obtidos no processo. 

Em hora oportuna cabe frisar: eventuais desvios decorrentes da conduta de um juiz 

ativo são passíveis de correção pelo contraditório, dever de motivação e duplo grau de 

jurisdição[46]. 

O artigo 93, inciso IX da Constituição Federal[47], estabelece o dever de 

motivar.  Assim, motivar uma decisão judicial é justificá-la, não é fundamentá-la de um modo 

impessoal, é persuadir um auditório de que a decisão é conforme suas exigências. O direito 

democrático, obra da persuasão e razão, deve procurar, pela motivação, ter uma decisão 

arrazoada e aceita por todos os membros da coletividade, logo, decisão racional e legítima. [48] 

Mais importante, deve haver a submissão da providência que determina a produção 

da prova ao contraditório, que possibilitará às partes a discussão da causa com os melhores 
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argumentos, conformes nos ensina Habermas.  Logo, representa a informação necessária dos 

fatos, com a possibilidade de reação da parte. Evita-se, dessa forma, que o julgamento seja 

fruto de um convencimento íntimo do julgador. 

Dessa forma, o juiz deverá motivar a decisão em que determina a produção de 

prova de ofício, explicitando as razões que o conduziram àquela providência, em observância 

ao devido processo legal. 

  

6 - Considerações finais 

  

O presente artigo teve por objetivo ressaltar a relevância da produção da prova de 

ofício no processo civil. Como conseqüência, a postura do juiz, no que concerne a instrução 

probatória, deve ser ativa, não podendo ser mero expectador das partes, mas sim, agir em 

cooperação na busca das provas, favorecendo a prolação da sentença justa e aceita pelos 

interessados. 

Nesse contexto, para que a decisão seja correta ela deve cumprir uma dupla 

exigência: pelo princípio da segurança jurídica, as decisões devem ser consistentes e estar de 

acordo com as leis e procedimentos estabelecidos; ainda, deve estar fundamentada 

racionalmente, a fim de alcançar a legitimidade e a justiça. 

Para isso, a sentença deve provir de um discurso em que as partes possam 

demonstrar os melhores argumentos. Esse discurso se efetiva a partir do momento em que o 

juiz possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, consubstanciado no direito das 

partes participaram no processo que desincumbirá na prolação da sentença. 

 Mas isso não basta. Deve haver amplo procedimento probatório,  em que diversos 

fatos da causa foram discutidos e retratados, por meio do instituto da prova, produzida pelas 

partes ou de ofício pelo juiz. 

Ora, parte-se da premissa de que, quanto mais provados estiverem os fatos, o que 

enaltece o poder do juiz de produzir a prova de ofício, mais correta será a decisão judicial, e 

como conseqüência, reunirá os pressupostos de adequação às leis e será legitimada pela esfera 

pública de cidadãos por ser aceita por todos. 
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RESUMO 
Este artigo objetiva investigar a natureza do processo judicial, como diria Benjamin Nathan 
Cardozo, através do realismo jurídico. A primeira parte é entender as diferenças entre as 
teorias da norma e da decisão ou ação. A hipótese é que o direito é um discurso de 
justificação. Isto significa que a real tomada de decisão é feita no contexto de descoberta, ou 
seja, primeiramente as decisões judiciais são tomadas e, a posteriori, é que são justificadas 
(contexto de justificação) e dogmaticamente apresentadas.  
PALAVRAS-CHAVE: NORMA; DECISÃO; REALISMO JURÍDICO 
 
ABSTRACT 
This paper aims to investigate the nature of judicial process, as Benjamin Nathan Cardozo 
said, through the legal realism. The first part is to understand the differences between the 
theory of norm and theory of decision or action. The hypothesis is that law is a discourse of 
justification. This means that real making-decision is made in discovery context, or better, 
firstly the judicial decisions are made and, a posteriori, this decisions are justified (justified 
context) and dogmatically showed.  
KEYWORDS: NORM; DECISION; LEGAL REALISM 
 
 

SUMÁRIO: Introdução; 1. O papel das Teorias da norma no âmbito jurídico; 2. Direito como 
discurso de justificação e a(s) Teoria(s) da ação; 3. O realismo jurídico como teoria da ação e 
como modelo de explicação do processo de tomada de decisões no direito; Conclusão: A 
resposta do realismo jurídico ao problema da natureza do direito; Referências. 

  

INTRODUÇÃO 

  

É de se começar afirmando com toda ênfase que o presente texto não objetiva fazer um 
paralelo entre teoria da norma e teoria da ação. Tal finalidade só seria viável num contexto 
mais amplo de discussão da própria teoria do direito enquanto campo geral do conhecimento 
jurídico que "estima ser possível uma descrição científica do direito positivo" , o que 
inflacionaria desnecessariamente as pretensões restritas deste trabalho. 
Ademais, esse paralelo é feito com profundidade, ao nosso entendimento, num ensaio 
brilhante do Professor José Reinaldo Lima Lopes, do qual o presente texto é, em sua primeira 
parte, ora transcrição, ora comentário - ao menos no que concerne ao trato da teoria da norma 
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e, por isso mesmo, amplamente devedor e caudatário do trabalho mencionado.  
Assim, nos valemos da exposição lá feita para lidar com a dicotomia entre duas teorias, 
embora não subscrevamos a segunda parte do aludido ensaio, no qual o referido autor defende 
seu modelo de teoria da ação (nós preferimos abordar ao invés dela, a teoria da decisão), além 
do fato de que o mesmo faz uma avaliação do realismo jurídico como, ainda que 
implicitamente, subsumido a uma forma de decisionismo, algo com que não concordamos.  
Aqui, a perspectiva é mais modesta e almeja tão somente mostrar que não são as teorias da 
ação (no plural) e sim, uma teoria específica da ação, mais precisamente, da decisão, que 
consegue dar conta, com mais amplitude e profundidade, do ensino, pesquisa e aplicação do 
saber jurídico e, portanto, de sua reprodução. Essa teoria é abordada em um seu aspecto, isto 
é, simplesmente enquanto uma reflexão acerca de um momento específico da ação, qual seja, 
a decisão ou aplicação do direito. Tal modelo a que se referirá ao longo do presente texto é o 
realismo jurídico americano. 
Para se atingir o que se pretende será feito, em primeiro lugar, algumas considerações acerca 
do papel da Teoria da Norma no âmbito jurídico e os motivos pelos quais ela leva a uma visão 
algo deslocada do que efetivamente acontece nos "caldeirões dos tribunais" . Ainda nesse 
primeiro ponto, e de outra perspectiva, se procura observar algumas repercussões que a teoria 
da norma, herdeira que é de um modelo que só se sustenta enquanto topos da teoria política - 
a teoria da tripartição de poderes, pela qual para se entender o direito, o foco é a norma posta 
pelo legislador, isto é, códigos e legislações - têm no ensino do direito. 
Diga-se, desde logo, que esse trato, que nada tem de realista, é permeado por ilusões de 
referência e por um discurso aparentemente neutro que não leva em conta a ideologia contida 
na forma jurídica e que, por isso mesmo, subestima o direito enquanto lugar de poder, 
dominação e justificação. Com isso não se nega, como poderia se objetar, que o direito 
também emancipa. Só que esse conteúdo tanto mais é evidente quanto mais clareza se tem 
acerca das funções e significado da forma jurídica. 
Numa segunda etapa (e até as conclusões), o ensaio, além de seguir tecendo considerações em 
torno da problemática de Lima Lopes, trata de examinar os fundamentos de se tratar o direito 
pelo foco de uma teoria da ação, ainda que se tenha plena clareza que ela não constitui, por si 
só, como a resposta aos desafios da compreensão do âmbito em que atuamos. Aqui, o 
realismo é tido apenas enquanto uma resposta dentre outras, só que mais adequada e com 
potencial heurístico mais ampliado para apontar caminhos e compreender a mencionada 
forma jurídica. 

  

1. O PAPEL DAS TEORIAS DA NORMA NO ÂMBITO JURÍDICO 

  

Entre as diversas formas de abordagem do âmbito jurídico duas ocupam papel central quer no 
debate teórico entre os que pensam o direito quer (mesmo que isso ocorra intuitivamente) 
entre os que o praticam: 
A primeira, como já se começou a abordar acima, analisa a forma jurídica sob foco da norma 
e, mais ainda, enquanto atividade cujo aspecto central é a atividade do legislador; a segunda, 
aquela que examina o direito focado na atividade de quem o aplica e que entende a atividade 
de produção da regra legislada (ou administrativa) enquanto mero dado de entrada, como 
tantos outros, mas não como seu produto final e nem mesmo essencial. O primeiro é olhar é o 
da teoria da norma, o segundo é o das teorias da ação ou, como prefere aqui se denominar - 
em nosso ver, mais adequadamente - de Teoria da Decisão. 
Penso que, notadamente na segunda metade do século XX até os tempos presentes (e essa é 
uma imensa contribuição do realismo jurídico) houve um deslocamento do foco do exame dos 
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problemas jurídicos da primeira para a segunda teoria. Diga-se, desde logo, que a 
terminologia referente ao segundo enfoque, se teoria da ação ou da decisão, é indiferente visto 
que decidir é uma forma de agir e a deliberação de quem precede decidir é parte constitutiva 
da própria decisão, como chama atenção o autor-objeto deste ensaio . 
E, no caso do direito moderno, esse processo de formação do juízo, precisa, ainda que não em 
todas as suas etapas, ser de alguma forma mais ou menos explicitada na sentença, dado a 
obrigatoriedade de fundamentar e motivar a decisão . Com isso, a Teoria da Norma, em suas 
diversas variantes, caracterizou-se, centralmente, por colocar acento no direito, por um lado, 
enquanto atividade produtora de normas, notadamente àquelas legisladas e, por outro lado, em 
organizarem sua reflexão acerca do direito de uma forma ensimesmada e em torno: a) da 
norma enquanto algo em si e, b) do próprio direito enquanto atividade tautológica e auto-
referente, indiferente aos seus pressupostos sociais. 
Se, enquanto recurso metodológico para abordar o estudo do direito, essa atitude é - repito, 
enfatizando deliberadamente o pleonasmo - metodologicamente aceitável, ela cobra grave 
custo no que concerne à formação dos juristas que acabam ora por confundir forma com 
conteúdo do direito, ora por criarem uma grave cesura entre uma e outro, esquecidos da 
indicação de Marx, segundo a qual que toda forma é sempre forma de um determinado 
conteúdo.  
Ora, ao concentrarem-se primordialmente no que é a norma - preocupação de caráter 
tipicamente ontológico, mas também com viés gnosiológico visto que o foco é conhecê-la - ao 
invés de uma abordagem que vise um saber (pragmático) acerca do "que fazem os juristas 
com as normas", os doutrinadores acabam por priorizar o exame da atividade legislativa e não 
sobre o uso prático das regras.  
As duas visões - a da teoria da norma e a da teoria da decisão - geram objetos e objetivos 
teóricos quanto ao fazer jurídico, inteiramente distintos e por isso podem ser avaliadas como 
mais ou menos adequadas tanto no que se referem quanto à eficácia em entender e tirar 
melhor proveito do âmbito jurídico. 
Pelas razões que se procura elencar no presente texto, o realismo jurídico consegue se 
desvencilhar desse problema na medida em que nunca se prendeu nas ilusões do idealismo 
jurídico acerca do que efetivamente é o direito e do papel e das funções dos seus diversos 
operadores, isso por que combina, acerca do direito, tanto uma perspectiva interna, isto é, 
levando em conta as características, os pressupostos e os constrangimentos da atividade 
dogmática, típica do direito moderno, quanto um exame externo, isto é, aquele que leva em 
conta, de um ponto de vista crítico, os outros fatores (históricos, sociais, políticos e 
ideológicos) que subjazem a decisão jurídica. 
Por outro lado, a perspectiva realista maneja com mais eficácia, ainda que seus teóricos não 
tenham se debruçado sobre esse problema, aquilo que vários autores chamam de justificação 
(ou fundamentação) interna e justificação (ou fundamentação) externa, na qual a primeira se 
refere à validade das inferências jurídicas a partir das premissas dadas, enquanto que a 
justificação externa procura mostrar o caráter mais ou menos fundamentado (isto é, 
persuasivamente) daquelas premissas , ou seja, procura justificá-las, de forma que a primeira 
seria um problema de lógica dedutiva e a segunda estaria no terreno da atividade persuasiva 
dos juristas, que nem sempre raciocinam se valendo da lógica estritamente considerada. 
Como lembra Hart, acerca da perspectiva interna ao direito (a qual o realismo, mesmo como 
uma teoria da ação, não descura), "uma sociedade com direito [isto é, jurisdicizada] abrange 
os que encaram as suas regras de um ponto de vista interno, como padrões aceites de 
comportamento e não apenas como predições fidedignas do que as autoridades lhes irão fazer, 
se desobedecerem". Notemos que os realistas lidam tanto com uma quanto com outra 
perspectiva, examinando os fatores sociais incidentes na forma jurídica, ao - na ótica de 
Holmes - lembrarem que "o direito não existe para o homem bom".  
E do ponto de vista da justificação, como mencionado em WOBLEWSKI, o realismo opera 
de forma plena tanto com o modo de justificação interna quanto com o da justificação externa, 
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ao contrário de todas as formas de teorias da norma e das teorias da ação, as quais, ainda que 
adotem uma atitude de superar com uma concepção subsuntiva do direito, tropeçam nos 
obstáculos da fundamentação externa na medida em que claudicam em lidar de forma radical 
com o caráter profundamente retórico e relativista do direito, pelo que só concebem o direito 
internamente, vendo como inadequada qualquer olhar ou crítica externa. 
Cabe também se levar em conta o fato de que não se pode ignorar - com as repercussões 
práticas que estão subjacentes - que as duas teorias têm também alcances diversos. Desse 
alcance diverso decorre do ponto de vista aqui defendido, que as teorias da decisão (e de 
forma bastante específica, o realismo jurídico, por todas elas) acabam por serem mais eficazes 
e com maior potencial explicativo na medida em que traz implícita uma teoria da norma, mas 
nela não se esgota.  
Pode se alegar, argumentando ex adverso, que uma teoria da norma também traria implícita 
uma teoria da decisão, conforme assinala o artigo de Lima Lopes. Mas, mesmo admitindo, 
meramente por concessão, tal afirmação como correta, isso não nos livra de problemas visto 
que nos obriga a concluir que, nessa hipótese, o modelo de decisão só poderia ser o do 
silogismo demonstrativo ou mera operação de subsunção, algo que já se sabe, não dá conta de 
explicar o direito, notadamente naquilo que faz avançar a reflexão sobre o mesmo, os 
chamados casos difíceis . 
Façamos um parêntesis para lembrar que um caso difícil pode ser caracterizado (e nisso sua 
decisão se distingue da rotineira) como todo aquele no qual o seu traço típico é a situação na 
qual o julgador está, em certa medida, incerto quanto à regra aplicável ao caso, ou: a) porque 
mais de uma norma pode ser aplicável ao mesmo conjunto de fatos, b) porque não há 
nenhuma norma aplicável, c) porque a regra aplicável permite mais de uma interpretação. Em 
qualquer uma dessas três hipóteses, o julgador decide com base na argumentação que lhe 
parece mais plausível, mais forte e mais convincente.  
Exemplos de casos difíceis (e nos quais topoi jurídicos e o uso estratégico da retórica 
aparecem claramente na fundamentação da decisão) podem ser vistos em decisões-limites, por 
exemplo, união afetiva e /ou adoção por casais homossexuais e os direitos dela decorrentes; 
ou ainda em questões acerca da constitucionalidade de novas leis (a exemplo do debate no 
TSE e STF se na chamada "lei da ficha limpa" haveria o problema da retroatividade em mala 
partem ou se tratava de mero requisito para registro de candidatura).  
Mas, para abarcar todas essas expressões de "casos difíceis", nos quais as teorias realistas 
fornecem, muito mais adequadamente, um modelo explicativo do que as concepções 
normativistas-subsuntivas, e aonde se evidenciam o manejo persuasivo do direito enquanto 
discurso de justificação, nada pode ser mais esclarecedor que o debate no STF sobre a 
"antecipação terapêutica do parto", ali distinguida do aborto pela construção persuasiva de 
potencialidade de vida extra-uterina . 
O mesmo se dá no âmbito da Ação direta de Inconstitucionalidade 2240-BA, na qual foi 
pleiteada a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7619/2000, que criou o 
município de Luis Eduardo Magalhães, na Bahia. Nessa ADI um dos então ministros do STF 
argumenta com a chamada "força normativa dos fatos" para, reconhecendo uma "situação de 
exceção", não se declarar a nulidade da lei que criou um município. 
Outro exemplo se tem na ADI 3510-DF, que pleiteava declaração de inconstitucionalidade o 
art. 5º da Lei 11.1105/ 2005, o qual permitia, para fins de pesquisa e tratamento, a utilização 
de células-tronco. Nessa ação, os argumentos esgrimidos diziam respeito a se reconhecer, ou 
não, limites dos Tribunais para solucionar conflitos entre convicções de base moral e o 
direito.  
Ora, a concepção exposta mais atrás, acerca do modelo normativista de decisão judicial, ainda 
que do ponto de vista formal seja um todo harmonioso e logicamente coerente, acaba por 
distanciar-se dos fatos, pelo que, ou a realização / concretização do direito não se torna objeto 
de seu olhar ou, quando tratado, é feito de forma secundária; ou, tão grave quanto, se os fatos 
contrariarem o modelo, tanto pior para os fatos, com a teoria tendo que assumir o caráter de 
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um dogma . 
É de se ressaltar - e isso não compromete a crítica ao modelo clássico de teoria da norma, que 
é aquela que a entende centralmente como atividade legislada - que os juristas, em sua práxis 
(e o centro do direito deve ser tanto essa práxis quanto a teorização que vise compreendê-la 
em suas determinações teóricas e sociais) valem-se, mesmo que intuitivamente, isto é, sem 
que disso tenham consciência, de uma teoria da norma, como já se fez questão de assinalar 
antes, com base na permanente remissão, aqui feita, ao texto de Lima Lopes. 
Eles se valem, da teoria das normas (repito: mesmo intuitivamente) da concepção de fontes do 
direito, na medida em que existem disposições expressas que apontam a lei como fonte e 
fundamento das decisões jurídicas (expressando a inegabilidade dos pontos de partida, a 
prioridade das fontes estatais, a pretensão estatal em monopolizar a produção de normas e 
todas as imposições da atividade jurídica que fundamentam o direito moderno ou o direito 
dogmaticamente organizado). 
Ademais, se valem também de todo background fornecido pela doutrina no que concerne a 
"explicar" "como funcionam e como se deve" interpretar e aplicar essas normas legais , 
integrando-as, eliminando conflitos reais ou aparentes entre elas e resolvendo conflitos de leis 
de forma a preservar a idéia de coerência, completude, unidade e soberania do ordenamento 
jurídico . 
Assim, como assinala o trabalho mencionado, o que realmente os juristas fazem - e fizeram 
sempre - é, diante dos casos, decidir (se forem aptos a praticarem atos de vontade / poder) ou 
propor decisões (como advogados que, através de interpretação enquanto ato de 
conhecimento, sugerem aos juízes e tribunais o caminho a tomar, ou numa outra hipótese - 
mas isto também ato de conhecimento - através de sua atividade teórica, fornecendo as partes 
e aos que decidem argumentos para aplicarem uma ou outra regra e decidirem um dado caso 
de uma ou outra forma).  
Mesmo o mais radical defensor do direito natural, direito alternativo, pluralismo jurídico, uso 
alternativo do direito ou qualquer outra rubrica que alguém queira se colocar, sempre busca 
fundamentar o que propõe ao juiz num dado texto normativo (ainda que seja algo vago como 
os princípios gerais do direito, ou pelo uso da equidade ou ainda pelo uso do argumento pelo 
qual decidir de um modo é "mais justo" que de outro). 
Quanto a isso, e por todas essas variantes que se constituem em nada mais do que 
manifestações de um jusnaturalismo envergonhado, deve ser dito que Aquino, mesmo sendo o 
grande apologista do direito natural, conseguiu ir, séculos atrás, mais adiante que esses que se 
pretendem "críticos" do positivismo, na medida em que separava, de forma clara, aquilo que é 
convicção / pretensão acerca de como o direito deve ser do fato de como ele efetivamente é. 
Por isso, para ele, "os juízes existem para julgar pela lei e não para julgar a lei".  
Mas, ao fazerem isso é de perceber que eles têm de justificar suas decisões. Por isso a 
importância de se abordar a aptidão das teorias da ação - e aqui se chama a atenção à 
diferença com LOPES, o qual não destaca uma teoria específica. Em nosso ver, nesse terreno 
deve ter o devido destaque, como dotado de maior instrumental quanto ao manejo da 
justificação como correlato da decisão, o realismo jurídico de Holmes e Cardozo. 
É disso que agora se passa a tratar. 

  

2. DIREITO COMO DISCURSO DE JUSTIFICAÇÃO E A (S) TEORIA (S) DA AÇÃO 

  

Como visto no item anterior, e no sentido de tratar dos problemas da justificação jurídica - 
que é uma modalidade de ação, porque decisões se justificam e decidir é agir, conforme Lima 
Lopes - deve se levar em conta que a distinção entre teorias da norma e uma teoria da ação 
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deve ter (e tem como se verificará ao seu tempo) importância teórica e prática, ainda que o 
primeiro trato da distinção seja teórico e, em razão disso, ao primeiro momento, na forma de 
um trato especulativo do fenômeno jurídico.  
Ora, como uma distinção conceitual ou tem finalidade prática ou é destituída de utilidade, 
numa concepção pragmática, as conseqüências jurídicas de uma teoria e de outra são 
diferentes e permite afirmar, com Lima Lopes, que se o que produz e o que se foca tiver como 
base uma teoria da norma, não se consegue dar conta daquilo que fazem os juristas, em última 
essência. 
A relevância prática do olhar que se opta não é apenas didática, isto é, naquilo que concerne 
ao ensino jurídico, mas é relevante no que diz respeito ao que fazem juízes e todos aqueles 
que atuam nos tribunais, visto que, "na medida em que se encara o direito como saber 
especulativo sobre um objeto pré-determinado, a norma, tender-se-á a ensiná-lo de um modo. 
Mas, se o encaramos como um deliberar não sobre regras prévias, mas - e isso é fundamental - 
como um deliberar segundo regras (isto é, enquanto um agir), tende-se a um trato, um ensino 
e uma reflexão em torno do direito marcada por outro viés. Não é de surpreender que, tendo 
nosso ensino jurídico - pela influência européia - aderido majoritariamente às teorias da 
norma, sofra a acusação de pouco oferecer de "prático" / útil aos alunos, e mesmo com as 
matérias ditas "práticas" oferecendo mais conceitos do que habilidades.  
Note que nesse foco sobre a ação / decisão, uma regra (ainda que nem sempre mencionada 
explicitamente) acaba tendo relevância fundamental, qual seja, aquela que permite que eu 
tome decisões com base na minha convicção, desde que sujeito a ter de justificá-las sempre 
remitindo a um ponto de partida do sistema, um texto, mas cuja função aqui defendida não é a 
de estruturar o direito em torno de si e sim a de oferecer meios de justificação de decisões que 
são tomadas com base na consciência social, nos valores individuais e preferências que 
estruturam o perfil de quem decide. 
Ora, esse modo de ver, de uma teoria da ação / decisão, conduz ao problema acerca de como 
os juízes decidem e, em seguida, justificam suas próprias decisões, ou seja, se temos uma 
idéia "prática" do direito, isto é, se entendemos que uma adequada teoria do direito não deve 
ser uma teoria descritiva da norma e sim uma teoria (descritiva) da decisão ou, caso se queira, 
de como se decide e que a posição mais adequada diante de um problema jurídico "prático" é 
a de quem precisa justificar sua ação / decisão, isto é, motivá-la, ao invés de pretender 
explicá-la como um problema formalmente causal ou derivado de uma operação de 
subsunção.  
Uma decisão precisa centralmente de uma boa justificação e é nela que a paráfrase como 
forma de "explicar a norma" joga um papel decisivo por ser um meio de explicitação dos 
juízos e da justificação, ainda que aparente uma estrutura de mera exposição do pensamento. 
É a diferença estabelecida por Atienza e Garcia Amado, ambos na esteira da formulação de 
Bobbio, através da clássica de distinção pela qual a primeira se trata de uma lógica 
tipicamente de juristas e cujo objeto são os argumentos e a segunda versa sobre uma "lógica 
das normas", cujo objeto é as relações internas delas mesmas , mas também permite 
aprofundar a diferença mencionada na introdução entre filosofia ou teoria do direito (ou, nos 
termos propostos por outro estudioso, a filosofia do direito dos "puros filósofos" e a filosofia 
do direito dos "puros juristas" , ambas como limitantes à reflexão acerca do direito). 
Na "lógica dos juristas", o núcleo principal dos problemas radica naquilo que, em sentido 
amplo, podemos considerar como referente ao silogismo jurídico, ou seja, determinação das 
premissas, papel da dedução e das operações não-dedutivas, formalização dos esquemas de 
racionalidade lógico-dedutiva etc. Por sua vez, na "lógica do direito" (ou lógica das normas) 
se destacam os problemas dos quais depende a necessidade de elaborar ou não uma lógica 
específica do / ao âmbito normativo, especialmente o da verdade das proposições normativas, 
o que tem a ver com os aspectos lógicos e formais do sistema jurídico.  
Os teóricos do realismo, pelo foco inteiramente voltado ao que ocorre "nos caldeirões dos 
tribunais", não se preocuparam com essa distinção. Mas, podemos supor com razoável dose 
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de segurança (e essa hipótese será objeto de outro trabalho) que, se abraçassem tal problema, 
o foco estaria numa busca do caráter mais ou menos fundamentado daquelas premissas acima 
mencionadas, o que constituiria numa busca de fundamentação externa e, por outro lado, 
(ainda como hipótese a se testar) abandonariam qualquer lógica específica à norma (e que 
caracterizaria uma fundamentação interna, cujo foco só pode ser a verdade das proposições 
normativas) na medida em que, para eles, "a vida do direito não é a lógica e sim a 
experiência".  
Isso se explica pelo foco insistente na ação, que será, agora, o que se tratará. 

  

3. O REALISMO JURÍDICO COMO TEORIA DA AÇÃO E COMO MODELO DE 
EXPLICAÇÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES NO DIREITO 
 
Aqui, é de se notar que qualquer teoria da norma, genericamente falando, tem como ponto de 
partida inegável e objeto de reflexão uma ontologia da norma jurídica centrada em torno de 
saber: a) o que é uma norma jurídica, visando isolar o discurso jurídico do religioso e, 
posteriormente, de outras esferas de regulação, inclusive da moral. 
Diversamente desse modelo, exposto acima e de forma bem sucinta, ocorre quando o centro 
da investigação deixa de ser a resposta do que é a norma jurídica e o que a diferencia das 
demais normas e se colocam problemas concretos: a) Como esses dados de partida são 
interpretados e aplicados? b) Como os que decidem usam os mesmos para justificarem suas 
decisões, a maioria delas - e com mais evidência nos casos difíceis - com conexões 
extremamente problemáticas em relação ao texto no qual a decisão tenta ser justificada? c) 
Como se evidencia, nos casos complexos (e são estes que consolidam uma teoria do / sobre o 
direito) que quem decide "seguiu" a regra se nem sempre ela é evidente ou se a própria 
decisão não evidencia esse fato? 
As teorias da decisão - notadamente aquela que está implícita no realismo jurídico, já que seus 
mentores não teorizaram acerca da questão - dão, a nosso ver, em melhor medida, conta da 
questão na medida em que seu foco reside no processo de deliberação e de aplicação e não no 
processo de formação da norma. 
E não se trata de uma mera inversão, na qual uma teoria parte das premissas à conclusão 
(teoria da norma) enquanto outra adotaria um caminho inverso, da conclusão às premissas. 
Essa é uma visão parcial do modelo realista na medida em que ele não tenta esclarecer a 
norma legislada a partir da interpretação dela.  
Seu foco é entender como decidem os juízes a partir de uma soma de fatores no qual a regra 
legislada é apenas um dos dados de entrada do sistema, não o único e como, a partir de juízos 
de ponderação nos quais as preferências pessoais, culturais, políticas, sociais, jurídicas, entre 
outras, influem no processo de tomada de decisões. 
É óbvio que não há uma única teoria da decisão e o realismo é apenas uma delas. Ele não é a 
resposta, mas uma das respostas e, em nosso ver, a mais competente na medida em que foca o 
direito na sua atividade central que é a tomada de decisão e entender como decide os que têm 
tal incumbência legal não é questão de menor monta. 
Buscando superar tanto o caráter filosoficamente idealista do direito natural quanto o do 
positivismo formalista (ambos impregnados por teorias da norma), os realistas americanos 
apregoam que a atividade judicial não vincula o juiz quanto a determinar o que seria "justo" e 
sim o compele a aplicar uma regra concreta a um caso concreto, sem buscar uma suposta / 
pressuposta "verdade em si" do presumidamente contida na norma ou no ordenamento 
enquanto tal.  
E embora tributem admiração em relação a um dos precursores (ao menos do ponto de vista 
filosófico) do formalismo / normativismo, que foi Kant, os realistas estão bem distantes dele 
visto que é de se notar que, já no "Conflito das faculdades", Kant afirma, expressamente, que 
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ao juiz cabe aplicar normas e não o que considera razoável. E, no mesmo sentido, na sua 
"Doutrina do Direito" (na segunda parte da "Metafísica dos Costumes") ele defende que "O 
tribunal não está revestido do poder de atribuir por Juízo (próprio) e sim do poder de aplicar a 
lei ao fato", afirmação com a qual se evidencia a desconfiança, típica do século das luzes, com 
o excessivo poder dos juízes em interpretar.  
Mas não se pode negar (como faz Bobbio ao fazer uma divisão tripartida das teorias sobre o 
direito e colocando os realistas em franca oposição aos positivistas) que tal vertente está 
inserida neste último campo na medida em que sua concepção é dependente do que o Estado 
(no caso, o Estado-Juiz) diz o que é direito, e também pela constatação de que a aplicação de 
uma regra de direito a um caso concreto é, na realidade, uma confrontação de dois direitos 
antagônicos entre si e dentre os quais o tribunal deve escolher um ou construir outra solução 
juridicamente possível . 
Dessa forma, para um juiz realista a questão se põe nos seguintes termos, já proposto pela 
tradição da escola: "nossa primeira indagação deve ser a de saber onde os magistrados 
encontram as normas com as quais eles fundamentam seus julgamentos?"  
A resposta é também ofertada pelos realistas, na medida em que eles consideram que [os 
juízes] devem equilibrar sua filosofia, seus costumes, seu senso do que é certo e assim 
determinar do modo mais prudente para que lado deva pender a balança (...), pois o processo, 
em seus níveis mais complexos, não é descoberta e sim, criação.  
Isso porque, prossegue o mesmo autor, bem abaixo da consciência residem outras forças que 
influem nas decisões: as preferências, as aversões, os preconceitos, emoções, hábitos e 
convicções que constituem um ser humano, seja ele litigante ou juiz, visto que as grandes 
marés e correntes que tragam as pessoas não desviam seus cursos para passar longe dos 
juízes. Nós é que gostamos de imaginar que os processos da justiça são friamente objetivos e 
impessoais.  
Ao ter reconhecido que esses fatores sociais determinam em algum nível a decisão, não 
significa, já nos encaminhando às conclusões, uma adesão do realismo a qualquer 
irracionalismo na decisão, visto que no direito não toma "qualquer decisão" e o que se discute 
são os seus limites dentro dos quais o juiz efetivamente pode - enquanto representação formal 
de um poder material, o Estado - criar "direito" novo. 
Com esse passo, o realismo jurídico, enquanto modelo de teoria de decisão, oferece uma 
resposta bem mais adequada ao problema da natureza do direito, como se viu nesta parte e 
como se arrematará na parte final. 
 
CONCLUSÃO: A RESPOSTA DO REALISMO JURÍDICO AO PROBLEMA DA 
NATUREZA DO DIREITO 

  

Por todo o exposto é de notar, em sede de conclusão, que, para o campo da teoria do direito 
que pode ser chamado, genericamente, de realista não se coloca como problema fundamental 
a indagação acerca do "que é o direito", que é uma questão ontológica importante, mas 
descurada pelos realistas e cuja resposta foi proposta pela crítica marxista ao direito (como já 
tivemos a oportunidade de tratar em outro trabalho que, no fundamental guarda convergência 
com a concepção de direito aqui defendida), bem como da distinção do realismo de outras 
teorias de caráter normativista. 
O olhar do realismo jurídico acerca do direito envolve outra indagação e constitui outra 
problemática: "para que serve e que papel cumpre o direito numa determinada formação 
social?". 
Isso porque há um ponto comum nos diversos "realismos jurídicos", qual seja o seu caráter 
nitidamente anti-metafísico, seu ceticismo frente à formalização excessiva do direito e às 
normas legisladas enquanto suposto "ponto de chegada" da atividade jurídica e o seu repúdio 
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às distinções metafísicas destituídas de finalidades práticas.  
Desses questionamentos à visão tradicional do direito é que deriva o projeto realista de 
constituição de uma ciência do direito cujo objeto seja tão somente o de descrever a realidade 
jurídica tal como ela é e abandonando qualquer pretensão acerca de como ela "deva ser", 
valendo-se, para isso, apenas de proposições empiricamente verificáveis sobre o âmbito 
jurídico e elegendo a aplicação do direito (isto é, a interpretação como ato de vontade) como 
os únicos fatos que podem servir de base para se fazer afirmações científicas em torno do que, 
efetivamente, ele seja. 
O realismo jurídico procurou - a partir dessa referência no direito "como ele é" - superar as 
chamadas "ilusões referenciais dos juristas" ao sugerir que a aplicação do direito depende 
menos do que prescreveu o legislador e do que acham os doutos e depende bem mais da 
vontade do julgador, pelo que o que é tido como justo é concretamente decidido em cada 
caso.  
Isso resulta que quem vale de idéias como justeza e correção abstraindo-as de seus 
desdobramentos concretos se esquece de questões decisivas tais como os diferentes interesses 
em jogo em qualquer conflito.  
No caso do nosso direito pátrio, mesmo herdeiro de outra tradição jurídica - o sistema da civil 
law - o papel decisivo dos juízes na definição do que é o direito é evidente, basta examinar 
fenômenos como o chamado ativismo judicial (pelo qual juízes ou tribunais invalidam atos de 
outros poderes do Estado, notadamente do legislativo) ou judicialização da política ou ainda a 
forma pelo qual, nos chamados casos difíceis, se argumenta nos tribunais superiores, valendo-
se de topos retóricos e de construções dogmáticas e hermenêuticas pelas quais em 
determinadas situações "não se aplica formalmente a lei para não ferir o seu "espírito". 
É evidente que os modelos que tentam forjar uma explicação para o direito a partir não de 
com o ele é e sim de como ele deveria ser padecem de uma hipóstase do conceito e forjam 
padrões conceituais a partir de seus projetos sobre um direito ideal e se afastando do chão 
concreto das relações sociais.  
Assim, o ponto de vista que se desenvolveu, neste escrito, acerca do direito, é inteiramente 
diverso: seu conhecimento, sua difusão e, especialmente, sua aplicação não são neutros, ainda 
que o jurista disso não tenha consciência ou que negue e advogue uma pretensa neutralidade 
do seu fazer, caracterizando aquilo que alguns chamam de ideologia jurídica e outros, mais 
apropriadamente, de ilusões referenciais dos que lidam com o direito, ilusões estas que, em 
seu conjunto, caracterizam o que se chamou de "senso comum teórico dos juristas" .  
Por outro lado, há que se notar que o topos liberal segundo o qual o verdadeiro conhecimento 
é fundamentalmente apolítico e que, em contrapartida, "conhecimento posicionado" não é 
verdadeiro conhecimento, apenas confundem as circunstâncias (políticas) em que esse 
conhecimento é produzido. 
Pelo que, e esse é um ponto de vista específico aqui defendido, nenhuma produção de 
conhecimento no direito, como de resto nas humanidades, nem a difusão de seu saber na 
forma de cultura jurídica, pode se sustentar se não se reconhece o envolvimento do seu autor 
como sujeito nas / das circunstâncias em que vive.  
E tanto isso é verdade que - não obstante o renitente dogmatismo em que se pretende 
enquadrar a reflexão - já há quem chame atenção para o fato de que, como quaisquer outros 
textos, os textos legislativos, doutrinários ou jurisprudenciais existem e constroem sentido em 
determinados contextos.  
Ou seja, enquanto produção dotada de sentido, eles precisam ser lidos enquanto objetos 
construídos no interior de um processo social e isso não há que excluir as relações de poder 
em cada sociedade. O realismo jurídico teve mérito de reconhecer isso, mesmo sendo uma 
reflexão jurídica produzida no interior de uma cultura, na qual já se iniciara - ainda que de 
forma incipiente - um processo ideológico de ocultação, e não de desvelamento, em todos os 
setores da vida cultural. 
Por isso, e por fim, a concepção que o direito é autônomo da vida social - desconhecendo que 
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o caráter dessa autonomia é relativo e que a idéia de autonomização cumpre papel de mero 
recurso metodológico para fins de análise formal do objeto - além de se chocar com os fatos, 
os quais apontam as relações mútuas e recíprocas e o condicionamento do direito pela vida 
social, cumpre uma função ideológica no discurso jurídico na medida em que reforça toda 
concepção centrada na figura do legislador (portanto, resultando num reforço das teorias da 
norma) e descura aquilo que não só evidencia o campo jurídico real, mas possibilita o seu 
ensino e sua reprodução sem as crenças através das quais se reforça a manutenção de uma 
confiança hispostasiada no direito que, ao fim e ao cabo, torna o sujeito desse mesmo direito 
um ente inerte - alguém do qual a energia transformadora do existente (no direito e fora dele) 
foi inteiramente esterilizada. 
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RESUMO 
O tema da validade do direito é uma das questões mais importantes e complexas de teoria do 
direito. A partir, principalmente, das construções teóricas de Herbert Hart, António Manuel 
Hespanha e Robert Alexy, o artigo apresenta uma visão global do tema da validade jurídica. 
Nessa análise, privilegiam-se o papel da constituição, o fenômeno do pluralismo jurídico e a 
conexão necessária entre direito e moral correta. A ideia de regra de reconhecimento, 
categoria essencial do pensamento de Hart, é discutida a partir de inúmeras perspectivas, pois 
é uma importante e muito debatida ferramenta teórica na temática da validade jurídica. Ainda, 
um panorama geral das principais fontes do direito contemporâneo é desenvolvido no texto. 
PALAVRAS-CHAVE: VALIDADE, CONSTITUIÇÃO, HART, HESPANHA E ALEXY. 
 
ABSTRACT 
The theme of validity of law is one of the most important and complex questions of legal 
theory. Based mainly on the theoretical constructions of Herbert Hart, António Manuel 
Hespanha and Robert Alexy, the article presents an overview of legal validity. In this analysis, 
are emphasized the role of the constitution, the phenomenon of legal pluralism and the 
necessary connection between law and correct moral. The idea of rule of recognition, Hart’s 
essential category of thought, is discussed from various perspectives, because is an important 
and much debated theoretical tool in the field of legal validity. Still, an overview of the main 
sources of contemporary law is developed in the text. 
KEYWORDS: VALIDITY, CONSTITUTION, HART, HESPANHA AND ALEXY. 
 
 

  

1. Introdução. 

  

            A validade das normas jurídicas é um dos temas mais complexos de teoria do direito e 
metodologia jurídica. A dificuldade da questão é ainda maior, em outras razões, no momento 
contemporâneo em virtude i) da discussão sobre o pluralismo jurídico e acerca da superação 
do paradigma estadualista, ii) do papel da constituição e sua relação com a atribuição de 
validade jurídica às normas e aos atos jurídicos e iii) da profunda tentativa de relacionar a 
forma de governo democrática e o fenômeno jurídico. 
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            Desse modo, é essencial pensar, nos tempos atuais, o papel da validade jurídica a 
partir do pluralismo jurídico, do constitucionalismo e da democracia. Este artigo, por meio da 
obras de Herbert Hart, António Manuel Hespanha e Robert Alexy, enfrentará o referido tema. 

            Na seção 2, as ideias de regras primárias e secundárias e, em especial, de regra de 
reconhecimento a partir do pensamento de Hart serão desenvolvidas. O conceito de regra de 
reconhecimento constitui-se em ferramenta teórica bastante utilizada pelas filosofia, teoria e 
metodologia jurídicas. Importantes juristas contemporâneos como António Manuel Hespanha 
e Robert Alexy dialogam com conceitos hartianos como o de regra de reconhecimento. 

            A democracia, o pluralismo jurídico e a constituição são temas enfrentados por 
Hespanha na sua compreensão do fenômeno jurídico e da validade das suas normas. Esse é o 
objeto da seção 3. 

            De outro lado, importantes debates acerca da validade jurídica são travados por meio 
da teoria discursiva do direito. Nesse campo, um dos maiores expoentes é o jusfilósofo e 
constitucionalista alemão Robert Alexy, o qual enfrenta o dilema da validade jurídica em uma 
sociedade complexa e pluralista. Algumas das contribuições de Alexy para a validade jurídica 
são tratadas no item 4.         Por fim, a título de conclusão, na seção 5, apresentam-se 
ponderações sobre a validade jurídica no tempo presente. 

  

2. Regra de Reconhecimento e Validade Jurídica: a Contribuição de Herbert Hart.  

  

            Hart (2007), em seu Livro "O Conceito de Direito", apresenta uma visão realista do 
direito,[1] desenvolvendo uma modalidade de positivismo jurídico sociológico com 
importantes diferenças do positivismo normativista, sendo Hans Kelsen um dos seus 
expoentes desta corrente. 

            A partir de uma visão descritiva do fenômeno jurídico,[2] o jurista inglês assevera que 
o direito, em sociedades que superaram um momento rudimentar de organização social, é 
composto por regras primárias e por regras secundárias (Hart, 2007, p. 91). As regras 
primárias estabelecem normas que regulamentam as ações e as omissões dos sujeitos 
jurídicos, prescrevendo deveres jurídicos. 

            No entanto, um ordenamento social que somente possui regras primárias enfrenta um 
conjunto substancial de problemas.[3] Em primeiro lugar, a partir de certo desenvolvimento 
social, há diversos ordenamentos normativos com consequências sociais diferentes. 

            Desse modo, o descumprimento de uma norma jurídica implica a provável aplicação 
de uma sanção jurídica institucionalizada ou a obrigação do cumprimento do comando 
normativo. De outro lado, por exemplo, se não for seguida uma norma de etiqueta, apenas 
ocorrerá um desaprovação do comportamento, de maneira difusa, em geral pelas pessoas que 
presenciaram a violação da regra. Assim sendo, devido aos diversos efeitos dessas normas, é 
necessário existir um critério de reconhecimento das regras jurídicas para colocar fim à 
incerteza de não se saber quais normas são e que regras não são jurídicas (Hart, 2007, p. 
102).   
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            As relações sociais são dinâmicas e, constantemente, por diversas razões, impõem a 
modificação da regulação jurídica. Em sociedades rudimentares, não existe uma definição do 
processo pelo qual pessoas ou órgãos jurídicos podem alterar as regras primárias. 

Nesses tipos de sociedades, as regras somente são modificadas a partir da lenta alteração dos 
hábitos, inexistindo um processo deliberado de mudança. Desse modo, em última análise, há 
o perigo de a regulamentação jurídica permanecer estática, ou seja, não autorizar ou dificultar 
a necessária adaptação do fenômeno jurídico à realidade social (Hart, 2007, p. 102). 

            Por fim, ocorre o problema da aplicação do direito em sociedades rudimentares, a qual 
é pautada na pressão social difusa. Quando uma norma jurídica não é seguida pelos seus 
destinatários, devem existir pessoas e órgãos com autoridade para aplicar sanções ou exigir o 
cumprimento da norma primária. Os órgãos aplicadores do direito institucionalizados, os 
quais não se encontram em sociedades rudimentares, superam a auto-tutela, que causa vários 
inconvenientes como a perda de tempo para prender e punir os violadores e a dificuldade de 
realizar essa função sem um aparato especializado dotado do uso da violência legítima (Hart, 
2007, p. 103). 

            Com o objetivo de ultrapassar esses obstáculos, os quais não podem ser suplantados 
em uma comunidade regida apenas por regras primárias, surgem as regras secundárias de 
reconhecimento, alteração e aplicação. A partir do estabelecimento dessas novas regras, 
passa-se do mundo pré-jurídico para o mundo jurídico.[4] 

            A regra de alteração remedia o caráter estático das regras secundárias, sendo o modelo 
mais simples desse tipo de regra aquela que estabelece poder para uma pessoa ou grupo de 
pessoas para modificar as regras primárias. Há, de outro lado, modelos bem complexos de 
regra de alteração, estabelecendo todo um processo específico de modificação (Hart, 2007, p. 
105). 

            Para solucionar a ineficácia da pressão social difusa, as regras de aplicação são 
estabelecidas, fornecendo poder a pessoas ou órgãos para avaliar o descumprimento das 
regras jurídicas e aplicar as devidas sanções por meio de um processo (Hart, 2007, p. 106). 
Por fim, há a regra de reconhecimento, a qual estabelece critérios para determinar a validade 
jurídica de uma norma.[5] Por ser a regra que estabelece a validade das regras jurídicas, pode-
se dizer que é a regra secundária mais relevante. 

            Passando pelo crivo da regra de reconhecimento, uma norma social pode ser 
considerada jurídica, sendo dessa forma dotada de uma forma específica de aplicação e de 
alteração. Deve-se frisar que essa regra é tanto uma norma como um fato social, (Hart, 2007, 
p. 329-330) ou seja, ela é um dever-ser, aspecto deontológico, e um ser, caráter ontológico. 

            A regra de reconhecimento é uma norma (dever-ser), pois estabelece critérios pelos 
quais as normas são analisadas para serem consideradas jurídicas. De outro lado, trata-se de 
um fato, pois há determinados órgãos e pessoas em uma comunidade que asseveram quais 
normas, em última estância, são jurídicas. 

            Em razão da valorização do caráter empírico da regra de reconhecimento, observa-se 
uma importante diferença em relação à proposta de norma hipotética fundamental no 
pensamento kelseniano. Na visão do jurista austríaco, o sistema jurídico é composto por 
normas estruturadas em planos normativos diversos, os quais estabelecem um ordenamento 
jurídico hierarquizado.[6] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9474



            Desse modo, uma norma jurídica inferior possui validade jurídica se não contrariar as 
normas jurídicas superiores e, assim, puder ser reconduzida até a norma hipotética 
fundamental.[7] Um contrato é válido se os contraentes possuírem poderes para firmar o 
contrato e se o conteúdo do contrato estiver em conformidade com as normas cogentes da 
legislação contratual, a qual deve ser posta por um órgão competente juridicamente e o 
conteúdo necessita estar de acordo com a constituição. A constituição, por sua vez, é a última 
norma posta dos sistemas jurídicos ocidentais contemporâneos, sendo formulada pelo poder 
originário, que é o poder constituinte na tradição contemporânea do direito ocidental.[8] 

            Essa explicação deixa uma lacuna. Toda a norma é posta por um poder competente, o 
qual recebe esse poder de outra norma. Nesse caso, a constituição é posta pelo poder 
originário, mas qual norma atribui poder ao poder originário para criar a primeira norma posta 
do sistema? A resposta kelseniana encontra-se na norma hipotética fundamental. 

            Ela é uma hipótese lógica, já que todo poder exige a atribuição de sua competência por 
uma norma jurídica. Logo, o poder originário necessita receber o seu poder por meio de 
alguma norma. 

Desse modo, com a introdução da norma hipotética fundamental, Kelsen põe um ponto final 
no sistema de atribuição de validade do direito.[9] Essa não é uma explicação empírica ou 
sociológica, e sim racional e lógica. 

            A proposta hartiana é completamente diferente, por meio da perspectiva externa,[10] 
um observador pode determinar o procedimento pelo qual órgãos e pessoas reconhecem quais 
normas são jurídicas e quais normas não são. De outro lado, a partir da perspectiva interna, os 
participantes do sistema jurídico (juízes, promotores, autoridades em geral e pessoas físicas e 
jurídicas privadas) aceitam e reconhecem a maneira pela qual as normas são como 
jurídicas.[11] 

            Ainda, em sistemas normativos mais complexos, a norma de reconhecimento, em seus 
critérios, estabelece formas de resolver conflitos entre fontes do direito. Ou seja, podem 
existir normas de um sistema jurídico que entrem em conflito, como por exemplo, nos países 
com constituição escrita, um comando do poder legislativo (lei ordinária) pode entrar em 
confronto com uma norma constitucional. Nesse caso, a regra de reconhecimento estabelecerá 
uma maneira de resolver esse conflito (Hart, 2007, p. 105). 

            A regra secundária de reconhecimento, na visão de Hart (2007, p. 320), pode 
incorporar elementos substancias como determinados conteúdos morais ou políticos. Desse 
modo, essa norma observaria tanto os sujeitos que possuem competência para colocar as 
normas jurídicas como se as regras postas por esses sujeitos encontram-se em conformidade 
com os conteúdos jurídicos determinados pela comunidade. 

            A concepção de direito como um conjunto de regras primárias e secundárias de Hart 
sofreu duras críticas de Ronald Dworkin. Em linhas gerais, Dworkin assevera que a proposta 
de uma teoria geral do direito (Jurisprudence) descritiva, conforme elaborada por Hart, é 
inadequada para compreender o fenômeno jurídico. 

            Na visão de Dworkin, grandes modelos que procuram explicar a estrutura jurídica de 
qualquer sistema jurídico desenvolvido, proposta hartiana, não consegue captar 
adequadamente o fenômeno jurídico. De outro lado, Dworkin assevera que os estudos 
jurídicos desenvolvidos pela teoria do direito devem compreender o seu papel 
interpretativo.[12] 
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            Por interpretativo, Dworkin entende a necessidade de interpretar uma determinada 
moral social objetiva que, em última análise, permite a elaboração de respostas corretas nas 
matérias jurídicas.[13] Desse modo, o jurista norte-americano, ao contrário de Hart, relaciona 
de maneira intensa o direito com uma determinada moral. 

            As críticas dworkianas avançam no sentido de demonstrar o equívoco do conceito de 
direito de Hart, pois este não reconhece como normas jurídicas os princípios jurídicos, 
relacionando as normas jurídicas somente com as regras. Trata-se de um erro fundamental, 
pois os princípios seriam as normas jurídicas mais importantes, as quais são responsáveis, em 
última análise, pela criação das regras jurídicas. 

            Como Hart não vê uma ligação necessária entre direito e moral por meio dos 
princípios jurídicos, os quais são dotados de conteúdos de uma determinada moral correta, 
Dworkin acredita que a concepção de regra de reconhecimento é absolutamente equivocada, 
pois não observa que os princípios jurídicos são a principal ferramenta para atribuição de 
validade jurídica às regras.[14] 

            O autor de "O Conceito de Direito", por sua vez, reconhece que faltou uma teorização 
mais profunda sobre a questão dos princípios jurídicos.[15] No entanto, ele assevera que sua 
proposta jurídica pode facilmente incorporar a discussão sobre os princípios, já que a regra 
secundária de reconhecimento pode, desde que a comunidade assim estabelece, contemplar 
um conjunto de valores morais.[16] 

            Por fim, no que se refere à regra secundária de reconhecimento, Hart assevera que, 
faticamente, determinados órgãos possuem a competência de reconhecer as normas jurídicas. 
No entanto, também é necessário, que em certa medida, os cidadãos participem desse 
processo de atribuição de validade às regras primárias (Hart, 2007, p. 128-129), pois, de outra 
maneira, haveria um sério déficit de legitimidade na construção da validade jurídica. 

            No que se refere à Constituição e ao seu papel na regra de reconhecimento, Hart 
reconhece que, em determinadas comunidades, como os Estados Unidos da América, a Carta 
Constitucional adquire especial relevo na composição dos critérios de atribuição de validade 
às regras primárias (Hart, 2007, p. 309).   

  

3. Pluralismo Jurídico, Democracia e Constituição: A Contribuição de António Manuel 
Hespanha 

  

            António Manuel Hespanha, importante historiador do direito, nos últimos anos, tem 
dedicado parte dos seus estudos à teoria do direito e à metodologia jurídica. Suas principais 
concepções sobre o fenômeno jurídico contemporâneo encontram-se na obra "O 
Caleidoscópio do Direito: o Direito e a Justiça nos Dias e no Mundo de Hoje" (Hespanha, 
2009). 

            Nessa obra, Hespanha adota uma perspectiva realista do direito, tendo a regra de 
conhecimento um papel essencial na sua leitura do direito.[17] O historiador português 
acredita que a proposta de análise da validade jurídica a partir da regra de reconhecimento 
permite ao jurista superar visões etnocêntricas sobre o fenômeno jurídico.[18] 
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            Observando a validade jurídica por meio da norma secundária de reconhecimento, não 
há uma imposição universal a todos os sistemas jurídicos de um conjunto específico de 
valores morais ou jurídicos (Hespanha, 2009, p. 133). Desse modo, a concepção realista pode 
compreender de maneira mais adequada o direito em um momento de pluralismo e 
multiculturalismo, em que existem diversas concepções éticas com premissas e resultados 
muitos diversos.[19] 

            Ainda, a regra de reconhecimento, conforme a sua leitura da obra de Hart, consegue 
superar os dilemas de uma visão estadualista equivocada. Em especial a partir da Revolução 
Francesa, o direito é equivocadamente relacionado de maneira necessária com o Estado 
(Hespanha, 2009, p. 25-26). 

            Em verdade, a partir da adoção da proposta de separação dos poderes, compreende-se 
que, por excelência, o poder legislativo é o órgão responsável pela criação das normas 
jurídicas. De outro lado, a aplicação do direito, resolvendo os conflitos concretos, dar-se-ia 
por meio do poder judiciário. Ainda, o poder executivo seria responsável pela boa 
governança, a qual deveria ser realizada através da obediência às leis e às decisões postas 
pelos magistrados.[20] 

            Nesse momento, parece que os cidadãos e as pessoas jurídicas privadas apenas 
possuem poder para estabelecer normas em virtude da autorização legislativa e, em última 
análise, estatal. Sendo assim, surge no ideário de grande parte dos juristas a concepção de um 
monismo jurídico, que encontra no Estado a única fonte de criação de direitos e deveres 
jurídicos. 

            Hespanha discorda radicalmente dessa tese[21] tanto no aspecto empírico como no 
aspecto teorético. Empiricamente, não se observa, a partir do século XIX, que apenas o 
Estado constitui-se no criador do direito, pois há substancial papel da doutrina, da 
jurisprudência, dos costumes, das "ilhas de direito não oficiais", do direito das comunidades 
de imigrantes nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, no desenvolvimento do fenômeno 
jurídico (Hespanha, 2009, p. 65-66). 

Ainda, no momento atual, em virtude do fenômeno da globalização e do direito comunitário 
no caso da União Européia, é absolutamente equivocado asseverar que o direito é produto 
apenas dos Estados nacionais, quando as empresas multinacionais e órgãos comunitários 
exercem enorme influência na construção jurídica nos planos local, nacional, comunitário e 
internacional (Hespanha, 2009, p. 68-70). Essa construção do direito muitas vezes é feita a 
partir da afronta de leis e comandos postos pelo Estado nacional. 

            De outro lado, os Estados Democráticos contemporâneos, a partir das suas 
constituições, que buscam construir uma esfera pública democrática, impõem o pluralismo de 
valores e a tentativa de legitimação democrática às normas jurídicas. Nesse contexto, as 
constituições liberais e democráticas, devido ao reconhecimento da dignidade da pessoa 
humana, da busca pela construção de uma sociedade democrática e livre e do primado da lei 
em virtude do seu caráter democrático, reconhecem os cidadãos e as pessoas jurídicas como 
importantes centros criativos de normas jurídicas.[22] Nas palavras de Hespanha (2009, p. 
109): 

(...) existem na Constituição aberturas tanto para a ideia de que a vontade popular se pode 
exprimir de outras formas e, sobretudo, fora das instituições estaduais, como para a de que o 
conjunto do direito democrático se compõe de elementos estadualistas, de cariz democrático-
maioritário, como de elementos que, não podendo provir de fontes não democráticas de 
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legitimação, podem, no entanto, fundar-se em formas não estaduais de manifestação da 
vontade comunitária, expressa por consensos mais ou menos sectoriais, mais ou menos 
formalizados. 

  

            Apesar da sua crítica à visão do fenômeno jurídico a partir da perspectiva estadualista 
e monista e da defesa do pluralismo jurídico, no seu aspecto fático e normativo, Hespanha 
acredita que as sociedades democráticas corretamente incluem como critério de 
reconhecimento da validade das normas jurídicas o respeito à legalidade e às normas 
constitucionais (Hespanha, 2009, p. 75). 

            Não se pode negar que as leis democraticamente postas pelo Poder Legislativo, 
mesmo com todas as críticas que podem ser formuladas, procuram seu critério de legitimação 
na vontade soberana do povo. No passado, em razão das restrições ao sufrágio, e no presente, 
em virtude dos problemas advindos da democracia representativa, não se podem identificar de 
maneira plena as leis com a vontade soberana do povo.[23] 

            De outro lado, é inegável que as leis, em razão do seu caráter democrático e do seu 
procedimento de feitura, possuem mais legitimidade social do que as normas postas por 
determinados grupos sociais, por certas empresas ou pela burocracia estatal. Desse modo, 
contemporaneamente, devem-se valorizar as leis como um dos critérios para a análise da 
validade das normas jurídicas. 

            Ainda, as constituições nacionais, por apresentarem importantes consensos sociais 
sobre um conjunto relevante de regras jurídicas, além de estabelecerem um pluralismo de 
ideias e valores, necessários no mundo atual em virtude da existência de diversos projetos 
éticos, encontram um papel privilegiado como critério na norma de reconhecimento. 

            A partir dessas ponderações, o historiador português propõe uma nova leitura das 
fontes jurídicas. Hespanha rejeita a ideia, intrinsecamente posta nesse conceito, de que há um 
direito anterior (de origem natural ou divina) que é trazido à tona por meio das fontes do 
direito. Não há um direito prévio que apenas deveria ser declarado (Hespanha, 2009, p. 530-
531). 

            De outro lado, em virtude da sua visão realista, o historiador do direito português 
conceitua as fontes do direito como "'depósito' ou 'repositório' de normas jurídicas 
comunitariamente reconhecidas, não provindas de alguma nascente escondida e obscura, mas 
estabilizadas na consciência da comunidade (Hespanha, 2009, p. 532)." Desse modo, 
Hespanha propõe-se a analisar especificamente as fontes do direito existentes.[24] 

            Coerente com a sua perspectiva realista, o estudo das fontes é feita a partir do 
ordenamento jurídico português, no entanto essa avaliação, em linhas gerais, é válida para os 
Estados Democráticos de direito ocidentais como o Brasil. O elenco das fontes é composto i) 
pelo direito internacional e comunitário, ii) doutrina, iii) jurisprudência, iv) costume, v) 
normação privada e vi) lei. 

            Cada vez mais o direito internacional é uma realidade fundamental no pensamento e 
na prática jurídicos em razão da globalização econômica e da profunda conexão que pessoas e 
Estados mantêm entre si atualmente. De outro lado, o direito comunitário constitui-se em uma 
realidade cada vez mais relevante no contexto da união européia (Hespanha, 2009, p. 540-
550). 
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            Sobre o papel da doutrina como fonte do direito, a posição de Hespanha encontra-se 
no justo meio de dois extremos. Um dos pólos advoga que a doutrina possui uma pequena 
relevância, tendo um caráter explicativo do direito - dos textos de autoridade. No outro pólo, 
há os que advogam um grande poder para a doutrina, a qual, muitas vezes, por exemplo, 
poderia derrogar a aplicação de importantes leis democráticas (Hespanha, 2009, 550-552). 

A doutrina, na visão do historiador do direito português, constitui-se em relevante fonte 
interpretativa do direito, no entanto sendo limitada pela constituição e pelas leis nos Estados 
democráticos (Hespanha, 2009, p. 555-556). A jurisprudência, na mesma toada da doutrina, é 
importante fonte interpretativa do direito, tendo caráter proeminente na densificação dos 
conceitos indeterminados e dos princípios jurídicos e no estabelecimento de padrões jurídicos 
por meio dos precedentes (Hespanha, 2009, p. 561-562). 

            Sobre o costume,[25] Hespanha defende o direito costumeiro como fonte do direito 
não apenas quando ele está em conformidade com a lei (secundum legem) ou quando não há 
regulamentação específica pela lei (praeter legem). Não se poderia negar que, em certos 
momentos, o costume pode ser contrário a lei. Nesse momento, dever-se-ia fazer uma 
ponderação no caso concreto sobre a importância do costume e da lei específica em confronto, 
existindo, a priori, uma prevalência da lei em virtude do seu caráter democrático (Hespanha, 
2009, p. 569-560). 

            As normas de origem privada também possuem um peso substancial, como o direito 
estabelecido por inúmeras associações, por empresas e pessoas físicas. De outro lado, no 
Estado democrático, as normas jurídicas devem passar pelo crivo dos direitos fundamentais 
(Hespanha, 2009, p. 570-580). 

            Por fim, sem sombra de dúvidas, a lei é uma das fontes do direito mais relevante. Não 
se trata da defesa de um legalismo aos moldes da Escola da Exegese, e sim do 
reconhecimento do seu proeminente papel nas democracias ocidentais atuais. 

  

4. Validade do Direito no Contexto da Teoria Discursiva do Direito: A Contribuição de 
Robert Alexy 

  

            Robert Alexy é um prestigiado constitucionalista e jusfilósofo alemão, tendo sua obra 
grande acolhida no Brasil, em especial na temática dos direitos fundamentais.[26] 
Recentemente, foi lançada em edição brasileira "O Conceito e Validade do Direito" (Alexy, 
2009), obra que sintetiza muitas das suas concepções sobre a teoria do direito. 

            Apesar de o termo direito poder ser usado com diversos significados, sendo um deles 
aquele que desconsidera a validade do direito, Alexy, no seu conceito, incorpora a categoria 
da validade, já que se trata de elemento fundamental da análise do direito.[27] Em virtude da 
sua visão não positivista do direito, não observa a validade apenas no aspecto social ou no 
âmbito jurídico em sentido estrito. Há, no seu pensamento, um papel substancial na atribuição 
de validade jurídica a partir do aspecto moral. 

            Desse modo, uma norma jurídica individual, uma decisão judicial isolada e um 
sistema jurídico em termos globais apenas são válidos se tiverem eficácia social, correção 
material e legalidade de acordo com o ordenamento jurídico.[28] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9479



            No aspecto social da validade, deve-se observar se uma norma ou sistema jurídico em 
termos globais é obedecido pelos destinatários das normas e se, em caso de descumprimento, 
há o estabelecimento de sanção ou se as autoridades obrigam os sujeitos a se portarem em 
conformidade com o direito (Alexy, 2009, p. 101-103). Por óbvio, que a análise da eficácia 
deve ser feita em termos gerais. Explica-se. 

            Um sistema deve ser globalmente eficaz, isto é, em linhas gerais suas normas 
individuais e as decisões judiciais isoladas necessitam ser seguidas pelas pessoas físicas e 
jurídicas. Se ocorrer o descumprimento, também na maior parte dos casos, deve-se aplicar 
uma sanção ou obrigar o sujeito que não se portou em conformidade com as normas a seguir 
os padrões normativamente estabelecidos (Alexy, 2009, p. 106). 

            Ainda, o jusfilósofo alemão assevera que, além de o direito ser visto como um 
sistema, pode-se analisar o direito a partir do seu componente mais elementar: uma norma 
individual (lei) ou uma decisão jurídica isolada. Nesse caso e em especial na compreensão da 
validade social das normas jurídicas individuais, é essencial que haja um mínimo de validade 
social, ou seja, que a norma individual não se encontre, por exemplo, derrogada por um 
costume contra legem (Alexy, 2009, p. 108). 

            A maior polêmica existente na obra de Alexy encontra-se na sua visão da validade 
moral.[29] Esse ponto trata-se da maior contribuição do seu pensamento para a teoria e a 
prática cotidiana em uma perspectiva não positivista, pois se nega a definir a validade jurídica 
apenas em virtude dos aspectos sociais e jurídicos em sentido estrito nos termos postos pelos 
positivistas jurídicos. 

            O jusfilósofo alemão assevera que necessariamente os sistemas jurídicos globalmente 
necessitam formular uma pretensão de correção moral e jurídica, assim como essa pretensão 
necessita ser formulada pelas normas jurídicas individuais e pelas decisões judiciais isoladas. 
Por pretensão de correção e justiça no âmbito jurídico, Alexy compreende a correta, logo 
justificada e fundamentada, distribuição de cargos, honras e dinheiro, assim como a devida 
compensação dos danos causados.[30] 

            Há várias maneiras de organizar um sistema jurídico no aspecto distributivo e 
comutativo. No entanto, em razão das diversas concepções sobre o bom (ética), as normas 
individuais e o sistema jurídico globalmente devem ser construídos por meio das regras do 
discurso geral e das regras do discurso jurídico, as quais garantem que, seguindo o elenco 
posto pelas regras discursivas, chegar-se-á em uma das inúmeras respostas certas para as 
questões jurídicas e, principalmente, vedar-se-á a criação de uma norma jurídica e de um 
sistema jurídico que não concretizam uma moral correta, ou seja, que não pode ser justifica 
com base em argumentos racionais (Alexy, 2003, p. 164-171). 

            Importante observar que Alexy cria duas modalidades de conexões necessárias entre 
direito e moral no que se refere à formulação da pretensão de correção e de justiça. Chama de 
conexão classificatória, quando a inexistência do vínculo entre direito e moral correta 
necessariamente ocasiona a perda do caráter jurídico. De outro lado, define como conexão 
qualificadora, a ausência de relação entre direito e moral que necessariamente impõe um 
defeito jurídico, mas não causa a desclassificação jurídica (Alexy, 2009, p. 31-32). 

            Desse modo, Alexy advoga a tese de que se um sistema como um todo não formular a 
pretensão de correção, não se trata de um ordenamento jurídico, e sim um conjunto normativo 
diferente (conexão classificatória). De outro lado, se uma norma individual (lei) ou decisão 
judicial não formula uma pretensão de correção jurídica, como um parasita, essa norma ou 
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decisão judicial nutre-se da pretensão de correção formulada pelo sistema jurídico (conexão 
qualificadora). No entanto, se uma decisão judicial isolada ou uma norma individual for 
extremamente injusta, nos termos da fórmula de Radbruch,[31] deve-se, também, declarar a 
perda da sua validade, ou seja, do seu caráter jurídico. 

            Além da formulação da pretensão de correção e justiça no âmbito jurídico, a validade 
moral do direito também está preocupada com a sua satisfação. Não basta apenas o direito 
incorporar a pretensão de correção no seu sistema jurídico globalmente, deve, empiricamente, 
satisfazê-la. 

            Quando o sistema jurídico globalmente, uma norma individual e uma decisão judicial 
isolada não satisfazem a pretensão de correção, necessariamente ocorre um defeito jurídico, o 
qual deve ser sanado, mas não acarreta a perda da validade (conexão qualificadora). Nesses 
casos, não se pode com consistência advogar a tese da nulidade (perda da validade), pois tal 
atitude desconsideraria a segurança jurídica, o papel estabilizador do direito e sua importante 
institucionalização.[32] 

            No que se refere à validade jurídica em sentido estrito, é inegável que a atribuição de 
validade necessita observar as autoridades e os critérios jurídicos específicos de criação de 
normas jurídicas e, por consequência, do sistema jurídico, além de não afrontar norma jurídica 
de hierarquia superior. Sendo assim, há um conjunto específico de pessoas e órgãos que 
podem criar o direito. Nesse momento, Alexy introduz a necessidade de uma norma 
fundamental (Alexy, 2009, p. 54). 

            Adota, em linhas gerais, a construção kelseniana de norma hipotética fundamental, 
pois acredita que: "uma norma fundamental deve ser pressuposta se se pretende passar da 
constatação de que algo é estabelecido e eficaz para a constatação de que algo é juridicamente 
válido ou juridicamente devido" (Alexy, 2009, p. 138). No entanto, não se deve concordar 
com Kelsen a respeito do conteúdo da norma fundamental, já que ela deve incorporar o 
elemento moral (pretensão de correção e justiça). 

            De outro lado, Alexy discorda do aspecto fático da regra de reconhecimento em Hart, 
pois, na sua visão, não basta observar a existência empírica de uma norma fundamental (regra 
de reconhecimento), sendo essencial demonstrar normativamente as razões pelas quais ela 
deve ser seguida, além de não se poder retirar do ser um dever-ser.[33] 

            A constituição adquire papel de relevo na obra de Alexy. A validade moral das normas 
jurídicas é produzida por meio do discurso racional prático jurídico. Desse modo, 
fundamental é institucionalizar as regras do discurso prático geral[34] por meio das normas 
jurídicas. Um dos importantes documentos jurídicos que fazem essa incorporação é a 
constituição. 

            Por exemplo, o direito fundamental à igualdade dentre inúmeras outras funções 
garante aos participantes dos discursos racionais sua possibilidade de falar e de ser ouvido 
como qualquer outro participante do discurso racional. O direito à liberdade, em especial a 
liberdade de expressão, também entre diversas funções jurídicas, garante que não existirá 
coerção externa ou interna aos participantes da construção racional das normas.[35] 

            Ainda, as cartas constitucionais defendem o importante pluralismo de ideias e 
concepções do bom (ética), fundamentais em uma moral procedimental como a teoria do 
discurso (Alexy, 2003, p. 167-169). Por meio da teoria discursiva do direito, pode-se 
racionalmente debater dialética e democraticamente as normas sociais a partir de inúmeras 
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perspectivas éticas e escolher uma proposta justificada e razoável para aquele momento e 
comunidade. 

            No contexto de sociedades plurais, a constituição representa um conjunto valorativo 
que unifica os membros da comunidade em uma pauta mínima, mas relevante (Alexy, 2003, 
p. 168-169). Também, a carta constitucional estabiliza muitos conflitos sociais importantes 
que poderiam ficar sem decisão devido à ausência de consenso social sobre o tema, causando 
substanciais inconvenientes (Alexy, 2003, p. 167). 

            De outro lado, a constituição encontra um papel de relevo na norma fundamental, já 
que ela concretiza princípios morais essenciais na comunidade e regras do discurso 
importantes. Nas palavras de Alexy (2009, p. 151): 

O direito é um sistema normativo que (1) formula uma pretensão à correção, (2) consiste na 
totalidade das normas que integram uma constituição socialmente eficaz em termos globais e 
que não são extremamente injustas, bem como na totalidade das normas estabelecidas em 
conformidade com essa constituição e que apresentam um mínimo de eficácia social ou de 
possibilidade de eficácia e não são extremamente injustas, e (3) ao qual pertencem os 
princípios e outros argumentos normativos, nos quais se apoia e/ou deve se apoiar o 
procedimento de aplicação do direito para satisfazer a pretensão à correção. 

  

            Sobre as fontes do direito, Alexy concede um papel proeminente à lei e às decisões 
judiciais (jurisprudência). Sobre a lei, assevera que se deve privilegiar o teor literal da lei e a 
vontade do legislador, dentre diversas razões, pelo seu caráter democrático e pela segurança 
jurídica. No entanto, podem-se apresentar razões suficientes para desconsideração do teor 
literal e da vontade do legislador.[36] 

            Sobre a jurisprudência, Alexy assevera que sempre que existir um precedente, esse 
deve ser apresentado e trabalhado no discurso jurídico. De outro lado, aquele que pretende 
uma decisão diversa da dos precedentes assume a carga de argumentação necessária para 
justificar essa alteração.[37] 

A dogmática, por inúmeras funções,[38] é dotada de papel de destaque na teoria discursiva do 
direito. Nesse contexto, os argumentos jurídicos sempre que possível necessitam ser usados 
no discurso jurídico.[39] 

  

5. A Validade do Direito e o Papel da Constituição: Algumas Palavras a Título de 
Conclusão 

  

            Os critérios para reconhecer uma norma como pertencente ao direito (validade 
jurídica) é, sem sombra de dúvida, um dos temas mais importantes e interesses da prática e da 
teoria do direito. No âmbito prático, por exemplo, qualquer discussão jurídica para a 
construção de uma norma de decisão de um caso concreto com pretensões de aplicabilidade 
imediata pressupõe uma argumentação a partir do direito válido. De outro lado, no aspecto 
teórico, os debates sobre a validade do direito necessariamente incorporam profundas e 
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complexas questões não apenas de teoria e prática jurídicas, mas também, por exemplo, de 
sociologia, filosofia moral e política e economia. 

            Nesse artigo, trabalhou-se com a compreensão de três importantes juristas sobre a 
validade jurídica e o papel da constituição no processo de reconhecimento do direito. Cada 
um desses pensadores traz um conjunto relevante de contribuições sobre o tema. 

            A proposta de regra de reconhecimento na obra de Hart ainda se constitui em uma 
ferramenta teórica relevante para a compreensão do fenômeno jurídico. Sua visão consegue 
explicar, empiricamente, como o direito é reconhecido tanto pelas autoridades como pelos 
cidadãos. 

            Também, a possibilidade de incluir no conceito de regra de reconhecimento elementos 
morais supera um importante defeito da norma hipotética fundamental kelseniana, que não 
aceita a inserção de conteúdo na norma que atribui, em última instância, validade a todos os 
elementos do sistema jurídico. 

            Deve-se registrar que, sem dúvida, a regra de reconhecimento privilegia com excesso 
a realidade e deixa em segundo plano uma explicação normativa (dever-ser) dos critérios que 
atribuem validade ao sistema jurídico. De outro lado, é preferível adotar a proposta realista 
hartiana à visão lógica e transcendental kelseniana, a qual cria um "mito" - a norma hipotética 
fundamental - que, miraculosamente, explica a validade jurídica. 

            De outro lado, Hart não valoriza com a devida ênfase o papel das constituições na 
validade jurídica, fato que não se pode desconsiderar a partir da segunda metade do século 
XX, momento em que as constituições começam a adquirir supremacia em relação às outras 
fontes do direito na Europa e, posteriormente, na América Latina. 

            Nesse sentido, a obra de Hespanha é fundamental. Em razão da sua aguda visão 
histórica, logo realista, o jurista português compreende o papel de destaque das cartas 
constitucionais em especial nos Estados Democráticos de direito ocidentais. Ainda, Hespanha 
procura, no momento social complexo, ultrapassar uma visão estadualista do direito 
equivocada, que encobre sobremaneira inúmeras manifestações do direito contemporâneo. 

Desse modo, adequadamente, o historiador do direito português concede ênfase, nos critérios 
para reconhecimento do direito, aos papéis da constituição e das leis democráticas. Ao assim 
proceder, Hespanha estabelece uma importante hierarquia prima facie entre as fontes do 
direito, observando que as leis e a Constituição a princípio prevalecem sobre os costumes, a 
doutrina e a normação privada. Também, a validade do direito internacional e do direito 
comunitário passa pelos critérios constitucionais, pois estes se encontram dentro da regra de 
reconhecimento. 

Não existe, de outro lado, um aprofundamento da relação entre validade jurídica e validade 
moral. Corretamente, o jurista português, em virtude da sua especialização na história do 
direito, sabe que muitas vezes o direito constitui-se em um mecanismo de imposição de um 
pretenso conjunto de valores universais, o qual representa uma moral de determinados grupos, 
classes e países. 

Mesmo sendo correta essa posição de Hespanha, ela não pode levar os juristas a desconsiderar 
a fundamental conexão entre direito e moral correta. Um dos temas mais urgentes e 
importantes da metodologia jurídica contemporânea, como mostram os escritos de Alexy, 
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reside na superação da proposta positivista de que o direito não precisa incorporar uma moral 
correta. 

Na visão positivista, o direito geralmente incorpora conteúdos morais, mas pode incorporar 
qualquer tipo de moral, ou seja, correta ou não. Essa visão não é devidamente atacada por 
Hespanha. 

De outro lado, Alexy, por meio da sua proposta procedimentalista, demonstra ser factível e 
necessário que o direito construa uma resposta correta, entre inúmeras outras, nos diversos 
assuntos jurídicos. Em verdade, sua teoria discursiva do direito apresenta regras e 
ponderações que, se seguidas, evitam respostas incorretas e produzem uma das possíveis 
respostas corretas para o tema e o caso em apreço. 

 Nessa mesma toada, o jusfilósofo alemão, por meio do conceito de pretensão de correção, 
demonstra a necessidade de relacionar direito, moral e justiça. A proposta de análise nesse 
campo é, ao mesmo tempo, ousada e equilibrada. 

Por defender que um ordenamento normativo não é jurídico se não formular uma pretensão de 
correção, assim como por asseverar que uma decisão judicial isolada ou uma lei perdem seu 
caráter jurídico quando são extremamente injustas, a teoria do direito de Alexy possui um 
caráter inovador e substancialmente progressista. 

De outro lado, trata-se de um pensamento equilibrado por promover a adequada deferência à 
segurança e à institucionalização jurídicas nas conexões qualificadoras. Assim, quando um 
sistema não satisfaz a pretensão de correção ou no momento em que uma norma individual ou 
uma decisão isolada não formulam ou satisfazem a pretensão de correção, mas não há extrema 
injustiça, existe um defeito jurídico, que necessita ser sanado, porém não causa a invalidade 
do sistema, lei ou decisão judicial. 

Alexy, também, aprofunda tanto filosófica como dogmaticamente a importância da 
constituição como elemento essencial na atribuição de validade das normas jurídicas. Em 
verdade, a carta constitucional, como visto acima, é um critério substancial importante na 
norma fundamental, além de estabelecer regras e princípios elementares do discurso prático 
geral e do discurso jurídico. 

Este estudo da validade do direito e da sua relação com a constituição demonstra que as 
grandes questões do direito necessitam da contribuição de diversas perspectivas e juristas para 
se melhor compreender algumas das características essenciais desses fenômenos. 
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[1] Essa é a leitura feita por Hespanha conforme se verá infra. 
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[2] Nas palavras de Hart (2007, p. 300): "O meu objectivo neste livro foi o de fornecer uma 
teoria sobre o que é o direito, que seja, ao mesmo tempo, geral e descritiva. Geral no sentido 
de que não está ligada a nenhum sistema ou cultura jurídicos concretos, mas procura dar um 
relato explicativo e clarificador do direito como instituição social e política complexa, com 
uma vertente regida por regras (...). O meu relato é descritivo, na medida que é moralmente 
neutro e não tem propósitos de justificação (...). " 

[3] Em alguns tipos de sociedades primitivas - este termo é de Hart, seria mais adequado no 
contexto contemporâneo falar em sociedades rudimentares - é possível viver apenas com 
regras primárias, no entanto i) é necessário restringir o uso da violência, o furto e a fraude e ii) 
as regras primárias devem ser em geral seguidas, tendo poucas tensões entre as pessoas que 
seguem e aqueles que não seguem as regras. Comunidades que vivem apenas com regras 
primárias são ligadas por laços de parentesco, sentimentos comuns e estabelecidas em 
ambiente estável. Sobre essa questão, veja-se Hart, 2007, p. 101-102. 

[4] De acordo com Hart (2007, p. 103): "A introdução de um correctivo para cada defeito 
poderia em si ser considerado um passo na passagem do mundo pré-jurídico para o mundo 
jurídico, uma vez que cada um desses remédios traz consigo muitos elementos que vão 
permear o direito (...)." Apenas com o estabelecimento de regras secundárias pode-se afirmar 
que existe um sistema jurídico. 

[5] Segundo Hart (2007, p. 104): "Esta (regra de reconhecimento) especificará algum aspecto 
ou aspectos cuja existência numa dada regra é tomada como uma indicação afirmativa e 
concludente de que é uma regra do grupo que deve ser apoiada pela pressão social que ele 
exerce." Essa regra pode ser simples ou complexa, sendo o exemplo de uma regra de 
reconhecimento bastante elementar a que afirma serem válidas todas as normas postas em 
determinado documento. Em geral, a regra de reconhecimento é bem mais complexa. Veja-se 
Hart, 2007, p. 104-105. 

[6] Essa visão é compartilhada por Hart. 

[7] Veja-se a explicação do caráter escalonado do ordenamento jurídico e a questão da 
validade de uma decisão judicial hipotética que decreta a pena de morte de um cidadão em 
razão da prática de um ilícito penal em Kelsen, 2006, p. 222-224. 

[8] Kelsen (2006, p. 223) realiza ponderações maiores nesse momento reconduzindo a 
constituição vigente até a primeira constituição histórica posta. 

[9] De acordo com Kelsen (2006, p. 217): "Como já notamos, a norma que representa o 
fundamento de validade de uma outra norma é, em face desta, uma norma superior. Mas a 
indagação do fundamento de validade de uma norma não pode, tal como a investigação da 
causa de um determinado efeito, perder-se no interminável. Tem de terminar numa norma que 
se pressupõe como a última e a mais elevada. Como norma mais elevada, ela tem de ser 
pressuposta, visto que não pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria de se 
fundar numa norma ainda mais elevada. A sua validade já não pode ser derivada de uma 
norma mais elevada, o fundamento da sua validade já não pode ser posto em questão. Uma tal 
norma, pressuposta como a mais elevada, será aqui designada como norma fundamental 
(Grundnorm)." 

[10] Sobre o ponto de vista externo e o ponto de vista interno, veja-se Hart, 2007, p. 98-99. 
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[11] Pode-se dizer que a principal discordância entre Kelsen e Hart, no que diz respeito à 
norma que atribui validade ao sistema jurídico, constitui-se na não aceitação de Kelsen de 
uma explicação empírica ou sociológica da última norma do sistema jurídico. Do ser não se 
extraí o dever ser. Nas palavras de Kelsen (2006, p. 215): "Dizer que uma norma que se refere 
à conduta de um indivíduo 'vale' (é 'vigente'), significa que ela é vinculativa, que o indivíduo 
se deve conduzir do modo prescrito pela norma. Já anteriormente num outro contexto, 
explicamos que a questão de por que é que a norma vale - quer dizer: por que é que o 
indivíduo se deve conduzir de tal forma - não pode ser respondida com a simples verificação 
de um fato da ordem do ser, que o fundamento de validade de uma norma não pode ser um tal 
fato. Do fato de algo ser não pode seguir-se que algo deve ser; assim como do fato de algo 
dever ser se não pode seguir que algo é. O fundamento de validade de uma norma apenas 
pode ser a validade de uma outra norma." 

[12] Nas palavras de Dworkin (1986, p. vii): "(...) legal reasoning is an exercise in 
constructive interpretation, that our law consists in the best justification of our legal practice 
as a whole, that it consists in the narrative story that makes of these practices the best they can 
be."  

[13] Veja-se Dworkin, 1986, p. 176-275. 

[14] De acordo com Dworkin (1977, p. 22): "I want to make a general attack on positivism, 
and I shall use H. L. A. Hart's version as a target, when a particular target is needed. My 
strategy will be organized around the fact that when lawyers reason or dispute about legal 
rights and obligations, particularly in those hard cases when our problems with these concepts 
seem most acute, they make use of standards that do not function as rules, but operate 
differently as principles, polices, and other sorts of standards. Positivism, I shall argue, is a 
model of and for a system of rules, and its central notion of a single fundamental test for law 
forces us to miss the important roles of these standards that are not rules." Sobre a regra de 
reconhecimento e seu caráter inadequado no reconhecimento do direito, veja-se Dworkin, 
1977, p. 39-45.   

[15] Nas palavras de Hart (2007, p. 321-322) no seu pós-escrito: "Mas eu desejo, sem dúvida, 
confessar neste momento que disse demasiado pouco no meu livro sobre o tópico do 
julgamento e do raciocínio jurídico e, em especial, sobre os argumentos que meus críticos 
designam como princípios jurídicos". 

[16] Sobre os princípios e a regra de reconhecimento, veja-se Hart, 2007, p. 322-331. A 
concepção de que a regra de reconhecimento pode incorporar princípios jurídicos é partilhada 
por Hespanha (2009, p. 135-160) e Alexy (2009, p. 113-147). 

[17] A concepção dita realista de Hespanha deita raízes no pensamento de Hart, o qual, em 
geral, é designado como um positivista sociológico e não um realista apesar de essas correntes 
jurídicas terem alguns pontos em comum. O historiador do direito designa Hart como realista, 
porque sua regra de reconhecimento possui caráter normativo e fático (realista) na 
determinação da validade jurídica. Sobre a diferença entre o positivismo e o realismo na visão 
de um não positivista, veja-se Dworkin, 1986, p. 33-37. De outro lado, acerca das diversas 
concepções entre positivismo e realismo na perspectiva positivista, veja-se Bobbio, 2005, p. 
54-68. 

[18] De acordo com Hespanha (2009, p. 163): "Uma das razões por que preferimos uma 
definição realista do direito, como a de H. L. Hart, é que ela nada pressupõe como natureza ou 
finalidade do direito que não seja observável como reconhecido pela Comunidade. (...). Este 
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caráter mínimo da definição impede que ela esteja decalcada sobre a 'naturalização' (ou a 
'racionalização') artificiais de experiências histórico-geográficas concretas do direito - como, 
por exemplo, a do direito ocidental contemporâneo, assumindo que todos os direitos devem 
prosseguir os mesmos fins, organizar do mesmo modo, invocar as mesmas razões de decidir, 
adoptar as mesmas estratégias de resolução de conflitos, reconhecer as mesmas autoridades 
para dizer o direito." 

[19] Sobre o pluralismo, veja-se Hespanha, 2009, p. 65-77. Para uma análise do pluralismo 
jurídico que privilegia o direito como produto estatal e normativo, veja-se Bobbio, 2005, p. 
30-44. De outro, no que se refere ao pluralismo como projeto emancipador em oposição ao 
pluralismo jurídico conservador na América Latina, veja-se Wolkmer, 2006, p. 182-198. 

[20] Para uma análise do legalismo a partir das consequências das Revoluções Liberais do 
século XIX, veja-se Hespanha, 2009, p. 55-57. 

[21] Sobre a visão do direito que o relaciona de maneira necessária com o Estado e a sua 
crítica, veja-se Hespanha, 2005, p. 49-75. 

[22] Essa análise é feita a partir das normas constitucionais positivas da Constituição 
Portuguesa vigente (Hespanha, 2009, p. 108-109), no entanto ideias como valorização da vida 
humana digna, democracia e construção de uma sociedade justa encontram-se no bojo do 
direito constitucional positivo dos Estados Democráticos de direito atuais. 

[23] Sobre o caráter elitista da democracia no século XIX, veja-se Hespanha, 2009, p. 25. 

[24] A leitura de Hespanha sobre as fontes do direito aproxima-se substancialmente da visão 
de Canotilho (1991, p. 687-703). 

[25] Hespanha (2009, p. 562) define o costume como "uma prática social reiterada (corpus), 
acompanhada da convicção da sua obrigatoriedade (opinio iuris)." Sobre o direito costumeiro, 
o historiador do direito concede grande ênfase ao direito cotidiano (everyday life law). 

[26] Veja-se Silva, V. A., 2005, Barroso, 2005, e Farias, 2000. 

[27] Nas palavras de Alexy (2009, p. 29): "A inclusão do conceito de validade no conceito de 
direito significa uma inclusão do contexto institucional da formulação, da aplicação e da 
imposição do direito nesse conceito." 

[28] De acordo com Alexy (2009, p. 101): "Aos três elementos do conceito de direito - a 
eficácia social, a correção material e a legalidade conforme o ordenamento - correspondem 
três conceitos de validade: o sociológico, o ético e o jurídico." 

[29] Veja-se, por exemplo, Alexy; Bulygin, 2001. Este livro é composto por dois artigos do 
jusfilósofo Eugenio Bulygin, criticando a vinculação necessária entre direito e moral 
(validade moral) nos termos da proposta de Robert Alexy. De outro lado, este publica dois 
artigos com sua defesa contra as críticas daquele.  

[30] Alexy, 2003, p. 161-164. Trata-se de uma concepção de justiça parcialmente influenciada 
pela teoria aristotélica, em especial sobre a justiça particular distributiva e a justiça particular 
comutativa. Veja-se Aristotle, 1983, p. 111-145. De outro lado, seu conceito de justiça 
encontra-se fundamentado, como não poderia ser diferente, na teoria discursiva do direito. 
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[31] Nas palavras de Radbruch (1971, p. 13-14): "Podría resolverse el conflicto entre la 
justicia y la seguridad jurídica atribuyendo la preferencia al Derecho positivo, que tiene la 
firmeza que le confieren su promulgación y la fuerza coactiva, y esto aun en el caso de que 
fuera injusto o perjudicial, o bien, en el caso de que la justicia alcance un grado insoportable, 
cediendo la ley, en cuanto 'Derecho defectuoso', ante la justicia. Es imposible establecer una 
línea más precisa de separación entre los casos en que estamos ante leyes que no son Derecho 
y los otros en que, a pesar de su contenido injusto, las leyes continúan conservando su 
validez. Pero se puede establecer con toda precisión otra línea divisoria: cuando ni siquiera se 
aspira a realizar la justicia, cuando en la formulación del Derecho positivo se deja a un lado 
conscientemente la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia, entonces no estamos so 
ante una ley que establece un 'Derecho defectuoso', sino que más bien lo que ocurre es que 
estamos ante un caso de ausencia de Derecho". 

[32] Esta é a síntese feita por Alexy (2009, p. 43): "O argumento da correção constitui a base 
dos outros dois argumentos, ou seja, o da injustiça e o dos princípios. Ele afirma que tanto as 
normas e decisões jurídicas individuais quanto os sistemas jurídicos como um todo formulam 
necessariamente a pretensão à correção. Sistemas normativos que não formulam explícita ou 
implicitamente essa pretensão não são sistemas jurídicos. Nesse sentido, a pretensão à 
correção tem uma relevância classificadora. Do ponto de vista jurídico, sistemas que 
formulam essa pretensão mas não a satisfazem são defeituosos. Nesse aspecto, a pretensão à 
correção tem uma relevância qualificadora. Cabe a ela uma relevância exclusivamente 
qualificadora quando se trata de normas jurídicas e de decisões jurídicas individuais. São 
juridicamente defeituosas quando não formulam ou não satisfazem a pretensão à correção." 

[33] De acordo com Alexy (2009, p. 147): "Hart deduz a existência da rule of recognition de 
sua aceitação, que se manifesta na prática jurídica, e a utiliza como fundamento para a 
validade de todas as outras regras jurídicas. O problema crucial está no conceito de aceitação. 
Aceitar uma regra que encontra sua expressão numa prática comum significa passar do fato de 
que existe 

a prática ao juízo de que se ordena o comportamento em conformidade com essa prática. A 
vantagem da teoria kelseniana da norma fundamental consiste no fato de essa transição de um 
ser para um dever não estar escondida atrás de conceitos como os de aceitação e existência 

de uma prática, mas de ser exposta à luz, tornando-se um tema." 

[34] A argumentação prática geral desenvolve-se por um conjunto específico de regras, 
classificadas em seis grupos: i) regras fundamentais, ii) regras da razão, iii) regras da carga de 
argumentação, iv) formas de argumento, v) regras de fundamentação e iv) regras de transição. 
Para a fundamentação e a explicação dessas normas, veja-se Alexy, 2008, p. 181-208. No que 
se refere à tabela de regras e de formas, veja-se Alexy, 2008, p. 283-285. A teoria discursiva 
do direito é um caso especial da argumentação prática geral, a qual possui regras específicas 
além das regras do discurso prático geral. 

[35] Sobre o tema da liberdade e da igualdade na teoria discursiva do direito, veja-se Alexy, 
2003, p. 166. 

[36] Tratam-se das regras J.7. e J.8., veja-se Alexy, 2008, p. 287. Para uma explicação dessas 
regras, veja-se Alexy, 2008, p. 239-244. 

[37] Essas ideias representam as regras J.13. e J.14., veja-se Alexy, 2008, p. 288. Sobre os 
precedentes (jurisprudência), veja-se Alexy, 2008, p. 264-273. 
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[38] Estabilização jurídica (ajuda na construção de soluções jurídicas), progresso do direito 
(melhora e altera o fenômeno jurídico), descarga de argumentação (a utilização de um 
argumento dogmático desobriga o participante do discursivo a provar a importância da sua 
utilização), técnica (a dogmática é importante na formação teórica e prática dos juristas), 
visão sistemática (possibilita um visão global do direito) e heurística (possibilita o enfoque do 
direito por inúmeros pontos de vista). Veja-se Alexy, 2008, p. 267-272. 

[39] Sobre a dogmática jurídica, há as regras J.10., J.11. e J.12.. Veja-se Alexy, 2008, p. 287-
288. O papel do costume não é explorado de maneira específica na teoria da argumentação 
jurídica de Alexy. 
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TEORIA DA INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA DO DIREITO DE 
RONALD DWORKIN SOB O ENFOQUE DA HIDRELÉTRICA DE 

BELO MONTE 
 
 
 
 

MARIA ROSILENE DOS SANTOS 
 

RESUMO 
A presente pesquisa visa apresentar uma análise entre a teoria da interpretação construtiva do 
direito de Ronald Dworkin e o caso da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte que é 
uma questão muito discutida em seu aspecto tanto ambiental quanto processual, haja vista que 
tal empreendimento poderia causar impactos ambientais à fauna, flora e à população 
circunvizinha ao rio Xingu, além das irregularidades processuais quanto ao início e 
desenvolvimento deste projeto empreendedor. Assim, em uma técnica análise comparativa 
serão apresentadas as peculiaridades deste caso que é considerado como de difícil 
Interpretação, mas que levado ao judiciário, o intérprete do direito, o juiz, deve analisá-lo com 
cautela, e se seguir as proposições de Ronald Dworkin, teria condições de decidir tal caso. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; POLÍTICA; INTERPRETAÇÃO DO DIREITO; 
INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA DO DIREITO; USINA HIDRELÉTRICA DE BELO 
MONTE; IMPACTOS. 
 
RESUMO 
PALAVRAS-CHAVES:  
 
 

  

  
  

INTRODUÇÃO 

  
  

  

  

            O Estado Soberano num modelo de Estado Democrático de Direito, sempre visa a 
garantia dos direitos dos cidadãos por meio da Constituição que é norma cogente. 

            Neste intuito, o Governo Federal apresentou projeto de construção de uma usina 
hidrelétrica no norte do país. 
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            Para tanto, exige-se estudos e análises de impactos ambientais, sociais, econômicos 
entre outros os quais devem ser apresentados. 

            O judiciário, por sua vez deve analisar os casos ditos desrespeitosos aos direitos dos 
atingidos, fazendo assim a melhor interpretação do caso para a sua respectiva decisão. 

  
  

            Neste sentido, a presente pesquisa tem no seu primeiro capítulo uma descrição ou 
conceitualismo da teoria construtiva do direito de Ronald Dworkin, passando pelo segundo 
capítulo que apresenta um exemplo de caso de difícil análise judicial, e por fim, no último 
capítulo, uma tentativa de reunião dos dois anteriores capítulos, diante da sua 
correspondência. 

  

  

TEORIA DA INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA DO DIREITO EM RONALD 
DWORKIN 

  

            Ronald Dworkin demonstra uma preocupação com a positividade do direito, que 
atribui ao juiz um poder discricionário de regras ao interpretar e decidir sobre casos, mais 
especificamente, os denominados "casos difíceis" que é expressão usada por este mesmo autor 
em sua obra Levando os direitos a sério[1]. 

            Com isso DWORKIN, Ronald desenvolve uma teoria de interpretação para auxiliar os 
intérpretes do direito na resolução de casos que requer mais aprimoramento e estudos antes de 
sua decisão. 

            DWORKIN, Ronald[2] entende que o juiz não deve criar um novo direito, pois os 
juízes não são e nem devem ser legisladores quando vão além das decisões políticas já 
criadas. Argumentos de Política justificam decisão política, já os argumentos de princípio 
justificam uma decisão política, mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de 
um indivíduo ou grupo. 

            Em desconformidade com a originalidade judicial DWORIN, Ronald entende que a 
decisão judicial deve ser subordinada à legislação. 

            Assim, para DWORKIN, Ronald[3] 

Os argumentos de princípio são argumentos destinados a estabelecer um direito individual; os 
argumentos de política são argumentos destinados a estabelecer um objetivo coletivo. Os 
princípios são proposições que descrevem direitos; as políticas são proposições que 
descrevem objetivos. Mas o que são os direitos e os objetivos, e qual a diferença? 
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            Neste sentido, verificamos que com fundamento neste autor, as decisões devem ser 
obtidas por meio de confirmação ou negação de direitos jurídicos concretos. É a tese dos 
direitos institucionais, onde no campo do direito vale as regras do direito, no jogo de xadrex 
(exemplo citado pelo autor) as regras são desta instituição. 

            Com isso DWORKIN, Ronald cria a figura do juiz "Hércules" que não pode levar em 
consideração ou decidir os casos difíceis de acordo com suas próprias convicções. 

            DWORKIN, Ronald fazendo uso da tese de equilíbrio reflexivo moral de RAWLS 
incita o juiz a ter uma interpretação das instituição da justiça não como existência de 
princípios independentes, mas com traços estabelecidos de uma teoria geral a ser construída - 
Modelo Construtivo - onde deve-se analisar os precedentes numa forma de ajuste entre estes e 
o conjunto de princípios objetivos (não morais) que podem justificar a sua decisão, assim 
como as futuras decisões. 

            O modelo construtivo exige coerência por meio de razões que são independentes da 
moralidade política. Por este modelo há uma reconstrução a partir das próprias práticas da 
sociedade. 

            Há portanto, uma integridade - virtude política não tradicional - de modo que o 
governo se compromete a agir coerentemente e fundamentado em princípios com relação a 
todos os cidadãos, estendendo a cada um destes os padrões fundamentais de justiça e 
equidade. 

            Sendo assim, passamos a discorrer sobre um dos temas considerados "difíceis" em sua 
análise, interpretação e aplicação. 

  

  

  

  
  

A USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE 

  

            A proposta da Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma das maiores propostas de 
empreendedorismo do Governo Federal, com intenção de se tornar uma das três maiores 
maiores hidrelétricas do mundo, ficando entre a chinesa denominada Três Gargantas e a de 
Itaipu - que é binacional: pertence ao Brasil e o Paraguai. Portanto, a hidrelétrica de Belo 
Monte seria de única e exclusividade brasileira. 

            Ela será construída no Rio Xingu que se encontra localizado no Estado brasileiro do 
Pará, com proposta de gerar 11,2 mil MW de potência instalada. 
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            Como se pode notar tal Usina Hidrelétrica será construída em um rio que é o maior 
afluente do Amazonas e um dos cursos d'água de maior biodiversidade do planeta. Além 
disso, nele compreende o Parque Indígena do Xingu, onde habita aproximadamente 14 tipos 
de etnias e cerca de 5 mil índios, segundo MARCONDES, Dal[4]. 

            Segundo Dom Erwin Kräutler, que é um religioso missionário, atualmente, bispo 
prelado do Xingu no Estado do Pará, por muitas vezes, em parceria com a irmã Dorothy Stang 
lutou e ainda almeja lutar pelos direitos das comunidades camponesas e indígenas e pela 
preservação da Amazônia, em entrevista à IHU (Instituto Humanitas Unisinos) - online[5] 
relatou todo o histórico da implementação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, discorrendo 
que 

De 20 a 25 de fevereiro de 1989, realizou-se em Altamira o I Encontro das Nações Indígenas 
do Xingu. O evento reunia em torno de 600 índios, pintados para guerra, e teve enorme 
repercussão em todo o Brasil e no exterior. A foto que retratou a cena em que a índia Tuíra 
esfregou um facão no rosto de José Antônio Muniz Lopes, então diretor de engenharia da 
Eletronorte, hoje presidente da Eletrobrás, percorreu o mundo, tornando-se símbolo e uma 
espécie de logomarca da rejeição total dos índios ao barramento do Xingu. 

Pouco depois desta assembléia dos índios em Altamira, encontrei-me em Berna, na Suíça, 
com representantes do Banco Mundial. Afirmaram-me que jamais iriam financiar um 
empreendimento deste tipo sem terem absoluta certeza da mais estrita observação das 
cláusulas ambientais e indígenas. Pronto. Kararaô foi arquivado! Assim pensávamos. 

No fim da década de 90, o projeto ressurgiu. O grito de guerra "Kararaô" foi substituído por 
"Belo Monte" para que o povo do Xingu não lembrasse mais o facão da Tuíra e os rostos 
pintados de urucum dos Kayapó contrários à hidrelétrica. 

  

            Com o intuito de crescimento da região e consequente geração de empregos, redução 
das desigualdades sociais, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma das prioridades do 
Governo que integra o Programa de Aceleração e Crescimento - PAC. 

            Assim, no dia 20 de abril de 2010, foi realizado o leilão para a definição de quem seria 
o construtor responsável por este empreendimento. 

            Segundo SIQUEIRA, André[6] que é jornalista da Revista Carta Capital, em seu 
artigo denominado Um mal necessário. O impasse socioambiental permanece, mas o Brasil 
precisa da força das turbinas de Belo Monte, registrou que 

Realizado na terça-feira 20, no curto intervalo entre a derrubada de um recurso judicial e a 
chegada de uma nova notificação, o leilão selecionou o consórcio Norte Energia para tocar 
uma obra orçada em 19 bilhões de reais. Pouco depois de anunciada a vitória, a estatal 
Eletrobrás Chesf, líder do grupo vencedor, com 49,98% de participação, anunciou que um dos 
maiores parceiros, a empreiteira Queiroz Galvão, dona de uma cota de 10,02%, ameaça 
abandonar o projeto. O motivo seria o temor de que a remuneração não seja suficiente 
para cobrir os custos da usina. Grifamos. 
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            Ainda sobre o leilão, SIQUEIRA[7], André, discorre que O lance vencedor foi 6% 
inferior ao teto estabelecido pelo governo, de 83 reais por magawatt-hora (MWh). 

            No que tange à comercialização da energia produzida pela Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte, verifica-se que ela deverá se desenvolver da seguinte forma: 70% da energia 
produzida deverá ser destinada ao mercado cativo pelo preço estabelecido em leilão; 20% da 
energia produzida poderá ser negociada livremente e somente os 10% últimos, devem se 
dirigir aos consumidores integrantes do consórcio. 

            Segundo SIQUEIRA, André[8] 

O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Mauricio Tolmasquim, garante que 
em nenhuma hipótese haverá revisão do preço da energia definido no leilão, ou nos termos do 
contrato. 'O fato de dois consórcios terem feito lances inferiores ao teto, apesar da pequena 
diferença entre eles, mostra que o valor de 83 reais por megawatt não é inviável'. 

  

            Importante ressaltar que o vencedor do consórcio contará com um financiamento de 
30 anos pelo Banco BNDES. Além disso, o vencedor ainda terá uma desoneração tributária de 
75%, prevista para os empreendimentos realizados na região amazônica. 

            TOLMASQUIM, Maurício apud SIQUEIRA, André[9] afirma que a partir do leilão, 
a tarifa terá de ser viabilizada pelo empreendedor (...) e não é o governo, ou o consumidor, 
que vai bancar um eventual custo mais alto da obra. 

            A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, diante de sua estrondosa implicação ambiental, 
social e política, já passou por vários trâmites processuais perante o Tribunal Regional 
Federal de Brasília, tendo como juiz presidente Jirair Meguerian. 

            À título de curiosidade, podemos citar uma guerra jurídica ocorrida para impedir a 
realização do leilão, em que o Juiz federal de Altamira (região afetada) acolheu pedidos 
liminares de origem do Ministério Público Federal sobre erros e inconsistências no projeto e 
edital de licitação. 

            Assim, por mais que tenha decorrido pouco lapso temporal desde o leilão, inúmeras 
foram as impetrações judiciais de autoria do Ministério Público Federal sob o fundamento de 
irregularidades, inviabilidades econômicas, impactos sociais e ambientais na região. 

            Exemplificadamente, podemos citar que em data de 08 de agosto de 2010, o 
Ministério Público Federal ingressou com 2 (duas) Ações Civis Pública[10] perante a Justiça 
Federal de Altamira na qual discorria sobre as irregularidades no licenciamento da construção 
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 

            Portanto, verificamos que tal empreendimento tão aclamado pelo Governo Federal, 
possui algumas irregularidades, as quais pretendemos expô-las a seguir. 

  

  

Consequências Advindas da Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
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            Como anteriormente dito, a construção da Usina Hidrelétrica será realizada em um dos 
maiores afluentes do Amazonas e que possui uma enorme biodiversidade em suas 
águas.    Não obstante, tal região abarca inúmeras tribos indígenas e etnias diferenciadas. 

            Portanto, não resta dúvida de que tal empreendimento surtirá um grande impacto na 
região, devendo assim conter um amplo e geral plano de desenvolvimento, com estudos de 
impactos sociais, ambientais, dentre outros. 

            Ocorre que isso não é o que vem acontecendo com relação à construção da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte. 

            Segundo os Estudos de Viabilidade do AHE (Aproveitamento Hidrelétrico) Belo 
Monte[11] feito pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis) na qual foram concluídos no ano de 2002 e aprovado em 2005 pelo Congresso 
Nacional, deu início aos estudos de impactos ambientais que  já demonstraram a necessidade 
de mudança do projeto apresentado em 2002. 

            Pelo Estudo de impacto ambiental deveriam ser construídas 500 casas e alojamentos 
para os trabalhadores na cidade de Altamira, mais 2.500 casas na sede da Vitória do Xingu 
para atender cerca de 18.700 funcionários. 

            Outrossim, deverão ser construídos três alojamentos com capacidade para abrigar 
15.950 funcionários dos canteiros de obras.       Ou seja, em uma região em que acolhe um 
parque indígena que tem crenças, religiões e costumes diferenciados, como não atingi-los, 
sacrificá-los? O próprio Estudo de Impacto Ambiental discorre que a região a ser afetada é 
abarca mais da metade da Bacia do Xingu que é formada por terras indígenas e unidades de 
conservação. 

            E ainda, observa-se uma tentativa de desvio da responsabilidade pelo desmatamento 
que é consequência certa deste impacto, o Relatório apresentado pelo IBAMA tenta se furtar 
discorrendo que existe bastante desmatamento na área em comento. Portanto, deve ser a partir 
disso, como um dos principais fatores para não se aumentar ainda mais este prejuízo. 

            Além disso, toda a vegetação nativa da região será devastada, uma grande variedade 
de espécies animais, nas quais incluem animais ameaçados de extinção, sejam do meio 
aquático, terrestre ou aéreo. 

            Inúmeros especialistas vinculados a Entidades de Ensino diversas analisaram 
os  problemas e lacunas no EIA - Estudo e Impacto Ambiental - de Belo Monte e publicaram 
um Painel de Especialistas - Análise Critica do Estudo de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte[12], enumerando resumidamente os problemas 
seguintes: omissões nas análises de situações e dados sociais, econômicos e sociais; prenúncio 
de violação dos direitos indígenas; os riscos excessivos à Saúde, Educação e Segurança; os 
graves problemas de hidrograma da Volta Grande do Xingu e o aumento do nível da água em 
Altamira; a viabilidade técnica e econômica que não foi demonstrada; os riscos e omissões da 
fauna aquática e a ameaça à Biodiversidade. 

            Portanto, não serão poucos os impactos causados diante da construção da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte.             Neste sentido, os prováveis impactos que a construção da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte irá propiciar seria, em suma, uma alteração no regime de 
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escoamento do rio, com redução do fluxo de água, o que afetaria a flora e fauna vegetativa 
local, e consequentemente implicaria em impactos socieconômicos. 

            No caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte o reservatório construído dependerá da 
sazonalidade das chuvas, que em tempo de cheia a usina irá operar com capacidade quase 
acima da média, mas que em tempo de estiagem, será crítico. Portanto, onde está a 
viabilidade? 

            Verifica-se, a partir do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - do IBAMA uma 
lista das possíveis intervenções, quais sejam: 

1. Geração de expectativas quanto ao futuro da população local e da região; 
2. Geração de expectativas na população indígena; 
3. Aumento da população e da ocupação desordenada do solo; 
4. Aumento da pressão sobre as terras e áreas indígenas; 
5. Aumento das necessidades por mercadorias e serviços, da oferta de trabalho e maior 

movimentação da economia; 
6. Perda de imóveis e benfeitorias com transferência da população na área rural e perda 

de atividades produtivas; 
7. Perda de imóveis e benfeitorias com transferência da População na área urbana e perda 

de atividades produtivas; 
8. Melhorias dos acessos; 
9. Mudanças na paisagem, causadas pela instalação da infra-estrutura de apoio e das 

obras principais; 
10. Perda de vegetação e de ambientes naturais com mudanças na fauna, causada pela 

instalação da infra-estrutura de apoio e obras principais; 
11. Aumento do barulho e da poeira com incômodo da população e da fauna, causado pela 

instalação da infraestrutura de apoio e das obras principais; 
12. Mudanças no escoamento e na qualidade da água nos igarapés do trecho do 

reservatório dos canais, com mudanças nos peixes; 
13. Alterações nas condições de acesso pelo Rio Xingu das comunidades Indígenas à 

Altamira, causadas pelas obras no Sítio Pimental; 
14. Alteração da qualidade da água do Rio Xingu próximo ao Sítio Pimental e perda de 

fonte de renda e sustento para as populações indígenas; 
15. Danos ao patrimônio arqueológico; 
16. Interrupção temporária do escoamento da água no canal da margem esquerda do 

Xingu, no trecho entre a barragem principal e o núcleo de referência rural São Pedro 
durante 7 meses; 

17. Perda de postos de trabalho e renda, causada pela desmobilização de mão de obra; 
18. Retirada de vegetação, com perda de ambientes naturais e recursos extrativistas, 

causada pela formação dos reservatórios; 
19. Mudanças na paisagem e perda de praias e áreas de lazer, causada pela formação dos 

reservatórios; 
20. Inundação permanente dos abrigos da Gravura e Assurini e danos ao patrimônio 

arqueológico, causada pela formação dos reservatórios; 
21. Perda de jazidas de argila devido à formação do reservatório do Xingu; 
22. Mudanças nas espécies de peixes e no tipo de pesca, causada pela formação dos 

reservatórios; 
23. Alteração na qualidade das águas dos igarapés de Altamira e no reservatório dos 

canais, causada pela formação dos reservatórios; 
24. Interrupção de acessos viários pela formação do reservatório dos canais; 
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25. Interrupção de acessos na cidade de Altamira, causada pela formação do Reservatório 
do Xingu; 

26. Mudanças nas condições de navegação, causada pela formação dos reservatórios; 
27. Aumento da quantidade de energia a ser disponibilizada para o Sistema Interligado 

Nacional - SIN; 
28. Dinamização da economia regional; 
29. Interrupção da navegação no trecho de vazão reduzida nos períodos de seca; 
30. Perda de ambientes para reprodução, alimentação e abrigo de peixes e outros animais 

no trecho de vazão reduzida; 
31. Formação de poças, mudanças na qualidade das águas e criação de ambientes para 

mosquitos que transmitem doenças no trecho de vazão reduzida; 
32. Prejuízos para a pesca e para outras fontes de renda e sustento no trecho de vazão 

reduzida. 

            Assim, num estudo correlacionado aos argumentos de princípio e argumentos de 
política de Ronald Dworkin verificamos que a decisão pela implantação e consequente 
insistência em levar tal projeto à frente, só pode ser uma decisão baseada em argumentos de 
política, como veremos no próximo tópico. 

  

  
  

  

  

A TEORIA DA INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA DO DIREITO DIANTE DA 
INSTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA USINA 
HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE 

  

            DWORKIN, Ronald[13] observa quanto à justiça lecionando que 

Podemos dizer que a justiça enquanto equidade tem por base o pressuposto de um direito 
natural de todos os homens e mulheres à igualdade de consideração e respeito, um direito que 
possuem não em virtude do seu nascimento, seus méritos suas características ou excelências, 
mas simplesmente enquanto seres humanos capazes de elaborar projetos e fazer justiça. 

  

            Sendo assim, apesar do intuito empreendedor do Governo Federal na construção da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, após estudos e análises do projeto, verificamos que tal 
objetivo é considerado como um verdadeiro erro que irá causar muito prejuízo aos cidadãos. 

            Assim, por mais que seja querido tal projeto, devemos respeitar a vontade e os direitos 
dos cidadãos, que são constitucionalmente ancorados. 
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            Neste sentido, muitos são os movimentos de resistência à construção da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, se destacando dentre eles: dos povos indígenas; ribeirinhos; 
população afetada; movimentos sociais como o CIMI - Conselho Indigenista Missionário; 
Movimento dos Atingidos pelas Barragens - MAB; Comissão Pastoral da Terra - CPT; 
GREENPEACE, inclusive no dia 20 de abril de 2010 (dia da realização do leilão), em 
manifestação às obras, jogaram esterco em frente à entrada principal da Agência Nacional de 
Energia elétrica (Aneel) com uma placa comunicativa com os seguintes dizeres: Belo Monte 
de...problemas; além de estudiosos e especialistas (como aqueles citados anteriormente) em 
impactos ambientais, sociais, dentre outros. 

            Assim neste contexto de afronta aos direitos dos cidadãos, verificamos que o juiz que 
é responsável pela análise de todas estas discussões envolvendo a construção da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, que é um caso difícil, deve se valer dos ensinamentos do Filósofo 
Ronald Dworkin, sobre as formas de interpretação jurídica do direito. 

            A Constituição da República Federativa do Brasil - CR/88 dispõe em seu ordenamento 
que o aproveitamento de recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, pesquisa ou lavra 
em terras indígenas deverão ser precedidas de reuniões entre os interessados e posteriormente 
autorizado pelo Congresso Nacional. O que não vem sendo feito, pois como restou 
demonstrado o povo indígena local não deu seu consentimento para a construção da referida 
obra, tanto é que muitas das tribos fazem parte dos movimentos revolucionários contra a 
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 

            Pelo que percebemos, o caso deve ser considerado como "caso difícil" pois além de 
todos os impactos e consequências anteriormente ditas, que o próprio sistema jurídico cuidou 
de implantar uma vara especializada como a 9ª vara ambiental de Belém, na qual assumiu o 
caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, inclusive a Ação Civil Pública de nº 410-
72.2010.4.01.3903 proposta pelo Ministério Público Federal[14] contra a ANEEL, IBAMA, 
ANA, ELETROBRÁS e União; e com jurisdição para futuras ações que atinjam a região do 
Tapajós. 

            Contudo, não importa o juízo em que esteja tramitando a controversa legal, mas sim 
que o juiz presidente, seja imbuído no dever de responsabilidade de fazer a melhor  análise e 
interpretação possível do caso em litígio. 

            O juiz deve se ater ao direito postulado, acatando proposições que vão resultar na 
lídima justiça.        Ele deve fazer uma interpretação construtiva do direito postulado, 
analisando os "precedentes", assim como o conjunto de objetivos sociais (não morais) que 
lhes postos em xeque. 

            O que deve primar é a garantia dos direitos dos envolvidos, sem se deixar envolver por 
disputa política que viola o bom funcionamento e andamento do processo. É o devido 
processo legal em contraditório. 

            O juiz deve se abster de jogos políticos que não prezam pela dignidade processual que 
por sua via reflexa atinge a dignidade humana, no caso em comento. Mas sim, analisar o caso 
com todas as suas peculiaridades. 

            É óbvio que a figura do juiz "Hércules" é inviável, mas que o juiz deve, no mínimo, 
decidir o caso em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil - 
CR/88, o que no caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, vem deixando a desejar, diante de 
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tantos descasos, como por exemplo, o leilão para decidir quem teria direito na construção da 
referida Usina Hidrelétrica. 

            Em uma análise rápida sobre alguns procedimentos judiciais que almejavam a 
interrupção do leilão, podemos citar (usando como fonte o site do Wikipédia): uma liminar de 
suspensão do leilão concedida pela Justiça Federal do Pará; mas que em momento posterior 
foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal que acolheu o recurso impetrado pela 
Advocacia-Geral da União; novamente outra liminar de suspensão e cancelamento da licença 
prévia ao empreendimento, mas que também foi derrubada. E assim se conseguiu realizar, em 
10 minutos um leilão, em que uma das próprias empreiteiras que detém 10,02% da cota, 
ameaçou abandonar o projeto, haja vista que o lance vencedor foi de 6% inferior ao teto 
estabelecido pelo governo. 

            Ou seja, onde está a responsabilidade na realização deste leilão? A responsabilidade 
para com os cidadãos? A integridade do direito?  

            Em uma pesquisa realizada no site do Ministério Público Federal[15] verificamos que 
segundo tabela[16]de processos relativos ao caso in comento já existem 10 processos de Ação 
Civil Pública (ACP) que tramitam na Justiça Federal do Pará (1ª Instância), inclusive a ACP 
nº 968.19.2011.4.01.3900 que se encontra em andamento, e ainda, 17 processos que tramitam 
no TRF-1 (2ª Instância). 

            Isso porque, segundo as disposições do art. 129, III da CR/88, o Ministério Público 
deve atuar na proteção e defesa dos interesses sociais e difusos, bem como, na tutela do meio 
ambiente, visando uma ampla prevenção e reparação aos eventuais danos causados, além da 
fiscalização da utilização dos meios por parte dos particulares, diante do interesse de toda a 
sociedade. 

            Em nota datada em 05 de abril de 2011, o Ministério Público Federal[17] comenta 
sobre uma denúncia requerendo, em síntese, a suspensão do licenciamento da hidrelétrica de 
Belo Monte, encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos[18] (SIDH) por 
parte de entidades como, por exemplo, Movimento Xingu Vivo Para Sempre, Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Prelazia do Xingu, Conselho 
Indígena Missionário (CIMI), Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) 
e Justiça Global e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA). 

            A título de exemplificação podemos verificar que o Ministério das Relações 
Exteriores, o Itamaraty, também passou por estas recomendações da CIDH, haja vista 
que  respondeu por meio de nota oficial à solicitação da CIDH da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) no dia 05 de abril de 2011[19] a tais questões. 

            No entanto, apesar do Ministério Público Federal não ter sido parte integrante nesta 
denúncia em tela, este órgão possui ações semelhantes (Ações Civis Pública) as quais não 
foram decididas desde o ano de 2006. 

  

            Em suma, este é um assunto controverso que demanda muita atenção e 
responsabilidade por parte dos organizadores. Estes, por sua vez, estão sendo fiscalizados pelo 
Ministério Público Federal local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            A interpretação jurídica vem sendo analisada por muitos estudiosos como Ronald 
Dworkin, que é um filósofo preocupado com o positivismo jurídico. 

            Ronald Dworkin, após muitos estudos desenvolveu sua teoria da interpretação 
construtiva do direito, almejando assim ajudar o juiz que se encontra diante de uma decisão 
num litígio que envolva casos denominados por este autor, como "casos difíceis". 

            Sua pesquisa não foi em vão, haja vista o seu reconhecimento no mundo jurídico com 
base em seus estudos. Por isso, o intérprete jurídico de hoje, seja na figura do juiz, dos 
Representantes do Governo Federal devem primar pela busca da concretização do direito, se 
valendo das mais interpretações construtivas do ordenamento jurídico, sem nunca deixar de 
avaliar os direitos fundamentais dos cidadãos. 

            Neste sentido, o caso da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, foi 
escolhido dentre os inúmeros exemplos de casos que podem ser denominados como "casos 
difíceis" e que requer  uma interpretação construtiva do direito durante sua análise e 
conclusão. 

            Em sendo assim, verificamos durante a pesquisa que os aplicadores do direito não se 
utilizaram dos critérios construtivos de interpretação do direito, haja vista que deixaram de 
aplicar norma jurídica basilar, ou seja, a CR/88. 

            A compreensão e interpretação da norma jurídica deve ser concretizada em todos os 
momentos em que se discute direitos, sejam eles individuais ou coletivos, que é o caso do 
caso in comento, haja vista que a hidrelétrica afetará parte exponencial da reserva natural e 
populacional da região do estado brasileiro do Pará. 

            Neste sentido, com base nos assuntos das 10 (dez) ACP's já propostas pelo Ministério 
Público Federal, verificamos que eles versam sobre descumprimento de norma legal, ou mais 
precisamente, sobre má interpretação da norma jurídica[20]. Ou seja, a norma está sendo 
interpretada e aplicada da forma mais benéfica ao empreendedor, por isso das inúmeras 
manifestações e intervenções do Ministério Público Federal que é órgão competente na 
fiscalização de direitos. 

            Portanto, conforme restou demonstrado durante esta pesquisa, o aplicador do direito 
não cumpriu com sua função de intérprete do direito, pois interpretou e ainda vem 
interpretando de maneira errônea a norma jurídica para realizar obras, como a Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, que é obra que tem grande potencial para causar possíveis e 
constatáveis danos irretroatíveis à toda espécie regional: animal e vegetal. Ou seja, não houve 
uma interpretação construtiva do direito que analise todos os interesses envolvidos no 
processo de construção de tal hidrelétrica e, por conseguinte, está se forçando a realização de 
um processo (formal) sem a realização de um devido processo legal em contraditório. 

            Em suma, o empreendedor para implementar tal projeto vem fazendo interpretações 
errôneas da norma jurídica e dos impactos sócio-ambientais, principalmente quanto à 
viabilidade econômica, haja vista outras alternativas de geração de energia sem a 
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prejudicialidade exorbitante estimada que resultará desta construção. Além disso, cai por terra 
toda a tentativa de busca e realização do direito frente ao caso concreto por meio de uma 
interpretação construtiva do direito. 
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APPEAL NO. 24.564/PA AND ADPF NO. 132, IN THE LIGHT OF THE CONCEP 
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RESUMO 
O presente artigo analisará os pressupostos utilizados no Recurso Especial Eleitoral nº 
24.564/2004, que indicaram a inelegibilidade da candidata à prefeitura de Viseu-PA, em 
função da equiparação da união entre pessoas do mesmo sexo à união estável, 
correlacionando-os com a decisão a ser proferida na ADPF 132, à luz do “Direito como 
Integridade”, na proposta de Ronald Dworkin. Além disso, com as reflexões apresentadas 
neste artigo, procura-se contribuir com a discussão sobre o tema, buscando superar 
preconceitos e possibilitar que minorias tenham capacidade de autorealização e possam viver 
em plenitude sua homossexualidade, com direitos iguais aos de cidadãos heterossexuais. 
PALAVRAS-CHAVE: HOMOSSEXUALIDADE; UNIÃO ESTÁVEL; 
INELEGIBILIDADE; DWORKIN; INTEGRIDADE 
 
ABSTRACT 
This paper will examine the assumptions used in the Special Election Appeal No. 
24.564/2004, that indicated the ineligibility of a candidate for mayor of Viseu-PA, according 
to the equivalence of a union between same-sex people to a stable union, correlating them 
with the decision to be given at ADPF No. 132, in light of "Law as Integrity" in the proposed 
Ronald Dworkin. Furthermore, with the reflections presented in this paper, the aim is to 
contribute to the discussion on this topic, seeking to overcome prejudices and to enable the 
minorities have the capacity of self-realization and can fully live your homosexuality with 
equal rights of straight citizens. 
KEYWORDS: HOMOSEXUALITY; UNION STABLE; INELEGIBILITY; DWORKIN; 
INTEGRITY 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 
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O reconhecimento jurídico das "uniões homoafetivas"1 constitui-se um dos grandes debates 
jurídicos da atualidade. Diante do silêncio legislativo em relação ao tema e da divergente 
hermenêutica jurídico-constitucional de dispositivos referentes à união estável, as demandas 
judiciais de casais homossexuais que mantém uma relação de convivência e afetividade têm 
se apresentado ao Judiciário. O chamado "Direito Homoafetivo", que envolve questões afetas 
à orientação sexual e à identidade de gênero, tem sido construído pela Jurisprudência, cujas 
decisões nos casos concretos divergem substancialmente em função da maneira como a 
homoafetividade é tratada e entendida pelos aplicadores do Direito. 

  

Em 2004, um caso envolvendo os reflexos jurídicos das uniões homoafetivas foi 
emblemático: o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura à Prefeitura de 
Viseu, município do Estado do Pará, para uma Deputada Estadual que mantinha uma relação 
afetiva estável com a então atual prefeita, sob o fundamento de afronta ao artigo 14, § 7º, da 
Constituição Federal, que proíbe aos cônjuges de Presidente da República, Governadores e 
Prefeitos concorrer em eleições a qualquer cargo eletivo. 

  

Prova da divergência de entendimentos em decisões judiciais que envolvem as uniões 
homoafetivas é o conteúdo do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, indicando que 
a regra de inelegibilidade inserida no artigo 14, § 7º, da Constituição Federal, "... não atinge, 
nem mesmo de maneira reflexa, as relações homoafetivas, por não se enquadrar no conceito 
de relação estável, diante do silêncio eloquente contido no seu artigo 226, § 3º" (REVISTA 
DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE, 2006, p. 236). 

  

Reavivando o debate sobre o tema, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - 
ADPF nº 132, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, tramita no Supremo 
Tribunal Federal e pleiteia o reconhecimento de que o regime jurídico das relações estáveis 
também deve se aplicar às uniões homoafetivas dos funcionários civis do Estado do Rio de 
Janeiro. Solicita também a declaração de que as decisões judiciais em contrário ao 
propugnado violam preceitos fundamentais. Os argumentos utilizados sustentam que o 
tratamento jurídico discriminatório muitas vezes conferido às uniões homoafetivas não 
encontra respaldo na Constituição Federal, que tem como pilares o direito à igualdade (art. 5º, 
caput); o direito à liberdade, do qual decorre a autonomia da vontade (art. 5º, II); o princípio 
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, IV); e o princípio da segurança jurídica (art. 5º, 
caput). 

  

Outra manifestação da atual controvérsia sobre o assunto é a Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade Nº 4.277/2009, proposta pela Procuradora Geral da República, Deborah 
Duprat, que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do Artigo 1.723 do Código Civil 
Brasileiro de 2002: "É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família" (BRASIL, 2002, p. 288). Tal ação foi proposta em razão 
da divergência de entendimentos quanto ao reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas, 
que em sentido majoritário desqualifica-as como união estável. 
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Assim como nos recentes debates realizados no STF sobre o aborto de fetos anencefálicos e a 
utilização de células-tronco, as grandes discussões jurídicas brasileiras têm se deslocado do 
Legislativo para o Judiciário, cujas decisões necessitam fundamentar-se em argumentos 
adequados e legítimos, sob pena de usurpação de poderes. 

  

Diante do exposto, faz-se pertinente a seguinte indagação: tendo em vista os pressupostos 
contidos na decisão judicial proferida no Recurso Especial Eleitoral, que equiparou a união 
homoafetiva à união estável para impedir a candidatura da companheira da prefeita do 
município de Viseu, enquadrando-a nos critérios constitucionais de inelegibilidade, pode o 
STF, no julgamento da ADPF Nº 132, desconsiderar os argumentos utilizados, de forma a não 
reconhecer que o regime jurídico das relações estáveis também deva se aplicar às uniões 
homoafetivas, negando assim aos afetados a fruição de direitos como os de adoção, de 
sucessão, dentre tantos outros relacionados aos direitos de família? Ou, fazendo-se "tabula 
rasa", como se o Judiciário brasileiro nunca houvesse se manifestado sobre o assunto, o 
julgamento da ADPF Nº 132 não correria o risco de desconsiderar o critério que, em decisão 
pretérita, foi utilizado para o para o ônus e agora, de maneira coerente, deveria ser utilizado 
para o bônus? 

  

Na busca de fundamentação teórica legítima para a decisão a ser proferida na ADPF 132, não 
se pode desconsiderar a história institucional do Judiciário brasileiro, manifestada, em 
particular, no Recurso Especial Eleitoral nº 24. 564, que equiparou a união homoafetiva à 
união estável para indicar critério de inelegibilidade prevista na Constituição Federal. 

  

Além disso, com as reflexões apresentadas neste artigo, procura-se contribuir com a discussão 
sobre o tema, buscando superar preconceitos e possibilitar que minorias tenham capacidade de 
autorealização e possam viver em plenitude sua homossexualidade, com direitos iguais aos de 
cidadãos heterossexuais. 

  

Ao se analisar os pressupostos utilizados no Recurso Especial Eleitoral nº 24. 564, que 
indicaram a inelegibilidade da candidata à prefeitura de Viseu-PA em função da equiparação 
da união homoafetiva à união estável, buscar-se-ão elementos de fundamentação para a 
decisão a ser proferida na ADPF 132, à luz do "Direito como Integridade", na proposta de 
Ronald Dworkin. 

  

  

2 O RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 24.564: UMA ANÁLISE CRÍTICA DE 
SUA FUNDAMENTAÇÃO 
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Em 2004, Astride Cunha cumpria o segundo mandato de prefeita do pequeno município de 
Viseu, no Estado do Pará. Nessa ocasião, convivia "maritalmente" com a atual prefeita, a Sra. 
Maria Eulina Rabelo de Sousa Fernandes, fato esse público e notório na cidade há anos. 
Constituíam um núcleo familiar, que incluía a criação dos respectivos filhos oriundos de 
relações heterossexuais anteriores. Quando Maria Eulina registrou sua candidatura à 
prefeitura de Viseu Pará, na sucessão de Astride Cunha, tal registro foi questionado junto à 
Justiça Eleitoral, sob o fundamento de que a Sra. Maria Eulina mantinha, à época, uma 
relação estável com a atual prefeita, sendo apontada a regra de inelegibilidade do artigo 14, § 
7º, da Constituição Federal. 

  

Em primeira instância, o juiz eleitoral indeferiu o registro, por considerar a candidata 
inelegível nos termos da Constituição. Todavia, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará 
reformou a sentença e fundamentou o acórdão, julgado em 04.09.2004, com os seguintes 
argumentos: 

  

[...] 

1. Considera-se união estável, para a proteção do Estado, aquela que decorre de união entre 
homem e mulher como entidade familiar, a teor do que dispõe a lei civil em vigor. 

  

2. Inexistência de previsão constitucional e infraconstitucional. A regra de inelegibilidade 
inserida no art. 14, § 7o da Constituição Federal não atinge, nem mesmo de maneira reflexa, 
as relações homoafetivas, por não se enquadrar no conceito de relação estável, e, diante do 
silêncio eloqüente contido no seu art. 226, § 3o. 

  

3. A omissão do ordenamento jurídico que regulamente as relações homoafetivas e 
conseqüentemente as inelegibilidades decorrentes de tais relações, não autoriza a aplicação 
por analogia das proibições decorrentes dos limites advindos das relações de parentesco para 
o exercício de mandato eletivo, previstas na Constituição Federal e na Lei no 64/90. 

  

4. Considerando o princípio da legalidade, não incumbe ao intérprete ampliar o elenco de 
inelegibilidades, o que conduziria a se imiscuir na vontade do legislador. De igual modo, há 
de ser observado o princípio da isonomia material, não podendo ser restringidos direitos, sob 
pena de, a despeito da omissão legal, incorrer em inadmissível e inconcebível discriminação 
(REVISTA DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE, 2006, p. 235-236). 

[...] 
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Analisando o posicionamento do TRE, constata-se que o referido acórdão parte da 
argumentação de inexistência de previsão constitucional e infraconstitucional para as relações 
homoafetivas, desqualificando-as como união estável. O caso concreto é analisado, portanto, 
de maneira a subsumi-lo a uma regra pré-existente, oriunda do Legislativo. Como tal regra 
não existe, ou indica um "silêncio eloqüente" em relação às relações homoafetivas, conclui 
que ao intérprete da norma não incumbe "ampliar o elenco das inelegibilidades, o que 
conduziria a se imiscuir na vontade do legislador". 

  

Entretanto, conforme esclarece Peter Häberle (1997): não há norma jurídica, há apenas norma 
jurídica interpretada. E um dos grandes desafios do direito surge justamente da "tensão entre o 
texto proposto e o sentido que alcança a sua aplicação na situação concreta" (STRECK, 2007, 
p.126). E a questão do sentido atribuído ao texto normativo, ou seja, a interpretação jurídica, 
encontra-se intimamente ligada à argumentação utilizada para a fundamentação das decisões 
judiciais. E nesse sentido, o acórdão expressa um visão liberal-positivista do direito, defasada 
historicamente em pelo menos duzentos anos, socorrendo-se unicamente no princípio da 
legalidade, que oculta o que de fato está em questão: as uniões homoafetivas, assim como as 
uniões estáveis e o casamento, ensejam a inelegibilidade nos termos da Constituição Federal? 
Ou será que a resposta a essa questão depende unicamente de uma prévia decisão legislativa? 
De uma forma ou de outra, o sentido atribuído ao texto normativo deve explicitar o que 
orienta o intérprete em seu mister jurisdicional. Como alerta Alexandre Coura (2009, p. 43): 
"Afinal, subjacente a qualquer interpretação, há sempre pré-compreensões que condicionam o 
intérprete". 

  

O paradoxo dessa decisão judicial é que o direito à elegibilidade da Sra. Maria Eulina à 
prefeitura de Viseu, apesar da convivência homoafetiva com a atual prefeita da cidade, é fruto 
de uma interpretação que desqualifica essa convivência como uma união estável. Em muitos 
outros casos, essa desqualificação é fundamento para a limitação de direitos sucessórios, 
previdenciários, alimentícios e de adoção, dentre outros. Esse é um caso emblemático de que 
é possível, sem uma argumentação que explicite as pré-compreensões do intérprete na 
aplicação dos princípios jurídicos, favorecer discriminando. Algo que ratifica a máxima 
maquiavélica de que os fins (direito à elegibilidade nos casos de uniões homoafetivas) 
justificaram os meios (discriminar/ignorar/desconsiderar a existência de relações 
homoafetivas). 

  

Todavia, de maneira diametralmente oposta, o Tribunal Superior Eleitoral indicou a 
inelegibilidade da candidata à prefeitura de Viseu, quando do julgamento do Recurso Especial 
Eleitoral nº 24.564. O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, à época relator do caso, apresentou 
seu voto, que foi seguido pelos demais por unanimidade: 

  

Senhor presidente, o TRE examinou a prova e concluiu pela caracterização de união de fato 
entre a recorrida e a prefeita reeleita de Viseu/PA. 

A questão cinge-se em se saber se essa união entre pessoas do mesmo sexo dá ensejo à 
inelegibilidade prevista no art. 14, § 7o, da Constituição Federal. 
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Ao longo dos tempos, o TSE tem entendido que o concubinato, assim como a união estável, 
enseja a inelegibilidade prevista no referido dispositivo constitucional. 

  

[...] 

  

Em todas essas situações - concubinato, união estável, casamento e parentesco - está presente, 
pelo menos em tese, forte vínculo afetivo, capaz de unir pessoas em torno de interesses 
políticos comuns. Por essa razão, sujeitam-se à regra constitucional do art. 14, § 7o, da 
Constituição Federal. 

Em que pese o ordenamento jurídico brasileiro ainda não ter admitido a comunhão de vidas 
entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, acredito que esse relacionamento tenha 
reflexo na esfera eleitoral. 

  

[...] 

  

É um dado da vida real a existência de relações homossexuais em que, assim como na união 
estável, no casamento ou no concubinato, presume-se que  haja fortes laços afetivos. 

Assim, entendo que os sujeitos de uma relação estável homossexual (denominação adotada 
pelo Código Civil alemão), à semelhança do que ocorre com os sujeitos de união estável, de 
concubinato e de casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7o, 
da Constituição Federal. 

Ante o exposto, dou provimento aos recursos. (REVISTA DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE, 
2006, p. 239-241) 

  

Diferentemente da posição inicial adotada pelo TRE, isto é, de inexistência de regra 
constitucional ou infraconstitucional que regulamente as relações homoafetivas e 
consequentemente as inelegibilidades decorrentes de tais relações, a decisão do TSE parte de 
uma questão, mais pertinente e adequada ao momento de prestação jurisdicional, que consiste 
"em se saber se essa união entre pessoas do mesmo sexo dá ensejo à inelegibilidade prevista 
no art. 14, § 7o, da Constituição Federal". E não se trata de prescindir de disposições 
legislativas para a solução do caso concreto, e muito menos usurpar poderes que seriam do 
Legislativo, mas sim de se atribuir sentido a uma norma (inelegibilidade de cônjuges), tendo 
em vista as especificidades do caso concreto. E para isso, o Ministro Gilmar Mendes 
argumenta que sobre a regra da inelegibilidade de cônjuges sempre esteve presente, 
subjacente às normas constitucionais e no âmbito do TSE, a preocupação "... de impedir o 
continuísmo, seja pelo mesmo ocupante do cargo, seja por sua mesma família, ao vedar a 
eleição subsequente de parentes próximos" (REVISTA DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE, 
2006, p. 240). 
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Para isso utiliza-se do argumento de que, assim como nos casos de concubinato, casamento, 
união estável e parentesco, o que caracteriza a comunhão de vida entre pessoas do mesmo 
sexo é o "forte vínculo afetivo", o que teria também reflexos na esfera eleitoral. 

  

Outra decisão judicial paradoxal: admite-se a afetividade como sendo a característica que faz 
com que as uniões entre pessoas do mesmo sexo se assemelhem às uniões estáveis e ao 
casamento, para indeferir, por consequência dessa pressuposição, o direito da Sra. Maria 
Eulina em candidatar-se à prefeitura de Viseu. Desconstrói-se a máxima de Maquiavel, que 
lhe retira o "maquiavelismo", trazendo-a à ordem natural das coisas, mas que mesmo assim 
mantém certa contradição: os meios (reconhecimento da afetividade nas relações entre 
pessoas do mesmo sexo, assemelhando-a à união estável e ao casamento) justificam os fins 
(inelegibilidade nos casos de união homoafetiva). 

  

  

3 A ADPF Nº 132: O STF DIANTE DE UM "CASO DIFÍCIL" 

  

Em fevereiro de 2008, o Governador do Estado do Rio de Janeiro ajuizou, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 132, 
solicitando à Corte, como pedido principal, a declaração de que: 

  

[...] o regime jurídico da união estável deve se aplicar também à relações homoafetivas, seja 
como decorrência direta dos preceitos fundamentais aqui explicados - igualdade, liberdade, 
dignidade da pessoa humana e segurança jurídica - seja pela aplicação análoga do artigo 1.723 
do Código Civil, interpretado conforme a Constituição. (BRASIL, 2008, p. 35) 

  

Em consequência, solicita ainda que o STF interprete conforme a Constituição a legislação 
estadual apontada (Decreto-lei nº 220/75, do Estado do Rio de Janeiro), assegurando os 
benefícios nela previstos aos parceiros de uniões homoafetivas estáveis. Por fim solicita 
também a declaração de que as decisões judiciais que negam a equiparação jurídica referida 
violam preceitos fundamentais. 

  

Em resumo, o que se pretende com a ADPF 132 não é a retirada da norma impugnada do 
sistema nem a inconstitucionalidade de seu conteúdo abstrato, que se daria pela via de ação 
direta de Inconstitucionalidade, mas sim a interpretação conforme a Constituição de uma 
norma ainda em vigor. 
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No julgamento da ADPF 132, o Supremo Tribunal Federal encontra-se, na nomenclatura de 
Ronald Dworkin, diante de um hard case ("caso difícil"). Tal expressão não se refere àqueles 
casos de difícil intelecção, mas àquele que, dadas as peculiaridades do caso em juízo e das 
disposições legislativas, não é trivial identificar a norma que os solucione ou, mesmo, atestar 
que elas estejam disponíveis. 

  

Prova disso são as divergentes manifestações jurisdicionais acerca do reconhecimento jurídico 
das uniões homoafetivas. Diante de demandas dessa natureza e na ausência de regras 
específicas sobre o tema, o Judiciário tem se manifestado, grosso modo, de três maneiras. 

  

A primeira delas pela impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista a vedação imposta 
pela "literalidade" do artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, que, nessa visão, restringiria a 
união estável apenas àquela estabelecida entre o homem e a mulher. Esse foi o pressuposto 
adotado pelo TRE ao julgar o caso da inelegibilidade em Viseu-PA e presente também no 
seguinte julgado: 

  

EMENTA. União homoafetiva. Impossibilidade jurídica do pedido. [...] A impossibilidade 
jurídica do pedido ocorre quando a ordem jurídica não permite a tutela jurisdicional 
pretendida. (...) diante da norma expressa, contida no art. 226, § 3º, da CF, somente entidade 
familiar pode constituir união estável, através de relacionamento afetivo entre homem e 
mulher; revela-se manifestamente impossível a pretensão declaratória de existência de união 
estável entre duas pessoas do mesmo sexo. (TJ/MG - AC 1.0024.04.537121-8/002, Des. 
Domingos Coelho, j. 24 mai. 2006) 

  

Uma segunda corrente aponta para a interpretação analógica dos dispositivos constitucionais 
referentes à união estável, que supriria a "lacuna" legal com a equiparação das uniões 
homoafetivas às sociedades de fato, caracterizando essas relações apenas pelo vínculo 
econômico comum, com tramitação em vara cível. Esse é o entendimento subjacente à 
seguinte decisão judicial: 

  

UNIÃO HOMOSSEXUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. 
NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. A união entre pessoas do mesmo sexo não é 
considerada no direito pátrio como concubinato ou união estável, logo, não tem caráter de 
entidade familiar, mas não impede que a referida união possa configurar-se como sociedade 
de fato, de natureza cível, no amparo do disposto no artigo 981 do Código Civil. Com efeito, 
as consequências jurídicas desse relacionamento de ordem afetivo/sexual e formação do 
patrimônio, em especial o direito à partilha de bens, em caso de vir a mesma a ser dissolvida 
pelo falecimento de um deles ou o rompimento espontâneo da relação que lhe deu origem, 
deverão ser dirimidas ni Juízo Cível. A declaração de incompetência absoluta, com a 
determinação de remessa dos autos à justiça competente, acarreta a declaração de nulidade de 
todos os atos decisórios. Reconhecimento de incompetência absoluta do juízo de família. 
(TJ/RJ - AI 2006.002.17965 - 6ª C. Civ. Rel. Des. Diva Lucy Itabiapina, j. 12 nov. 2007) 
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E, finalmente, um entendimento menos conservador utiliza-se de uma interpretação analógica, 
equiparando as uniões homoafetivas às uniões estáveis, reconhecendo a afetividade e o 
projeto de vida em comum como constitutivos dessas relações, independente de gênero, com 
trâmite do processo em vara de família. Nesse sentido, o Estado do rio Grande do Sul 
encontra-se em posição de vanguarda no reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas. É 
o que se manifesta na seguinte decisão judicial: 

  

UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. DIREITO SUCESSÓRIO. ANALOGIA. 
Incontrovertida a convivência duradoura, pública e contínua entre parceiros do mesmo sexo, 
impositivo que seja reconhecida a existência de uma união estável, assegurando ao 
companheiro sobrevivente a totalidade do acervo hereditário, afastada a declaração de 
vacância da herança. A omissão do constituinte e do legislador em reconhecer efeitos 
jurídicos às uniões homoafetivas impõe que a Justiça colmate a lacuna legal fazendo uso da 
analogia. O elo afetivo que identifica as entidades familiares impõe que seja feita analogia 
com a união estável, que se encontra devidamente regulamentada. Embargos infringentes 
acolhidos, por maioria. (TJ/RGS - EI 70003967676 - 4ª G. C. Civ. - Redatora para acórdão 
Des. Maria Berenice Dias, j. 09 maio 2003) 

  

Partindo-se dos pressupostos utilizados na fundamentação da ADPF 132, de que a 
homossexualidade é um fato presente e cada vez mais visível nas sociedades contemporâneas; 
que as relações homoafetivas não se configuram atos ilícitos e podem ser consideradas 
próprias à esfera privada das pessoas; que os argumentos utilizados nas decisões judiciais 
devem ser de natureza laica, pública e não expressar uma visão particular de mundo; e que a 
legitimidade do Direito, em sociedade complexas, funda-se em comunidades de membros 
livres e iguais, nas quais a pluralidade de visões de mundo é característica marcante; chega-se 
à constatação que o Direito não pode desconsiderar o reconhecimento jurídico das uniões 
homoafetivas ou mesmo manifestar-se em decisões judiciais com tanta discrepância de 
entendimentos, o que dá azo a uma discricionariedade judicial geradora de insegurança 
jurídica. 

  

Em "Levando os direitos a sério", Ronald Dworkin apresenta a precariedade de um modelo 
jurídico composto apenas de regras (próprio do positivismo jurídico): a simplificação do 
direito, pois esse é descrito como um conjunto de regras válidas ou inválidas com respeito a 
um critério de pertencimento ou pedigree, como a "regra de reconhecimento", de Hart (2009). 
Para Dworkin: 

  

[...] quando os juristas raciocinam ou debatem a respeito de direitos e obrigações, 
particularmente naqueles casos difíceis, nos quais nossos problemas com esses conceitos 
parecem mais agudos, eles recorrem a padrões que não funcionam como regras, mas operam 
diferentemente, como princípios, políticas e outros tipos de padrões. (DWORKIN, 2007, p. 
35-36) 
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Dwokin denomina "política": "aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser 
alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da 
comunidade" (2007, p. 36). Já um "princípio" é: 

  

[...] um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação 
econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça 
ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. (DWORKIN, 2007, p. 37) 

  

Mas o esforço de Dworkin direciona-se, nessa fase de sua obra, à distinção existente entre 
regras e princípios, que já se tornou clássica: 

  

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois 
conjuntos de padrões apontam para decisões particulares da obrigação jurídica em 
circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. 
As regras são aplicáveis a maneira de tudo ou nada. Dados os fatos que uma regra estipula, 
então ou a regra é valida, e nesse caso a resposta que ela oferece ser aceita, ou não é válida, e 
neste caso em nada contribui para a decisão. (DWORKIN, 2007, p. 39) 

  

Mais adiante complementa: "Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm - a 
dimensão de peso ou importância. Quando os princípios se entrecruzam aquele que vai 
resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um" (DWORKIN, 2007, p. 
42). 

  

Outro ponto que se destaca na teoria de Dworkin é a natureza deontológica dos princípios, 
que não se confundem com valores, suscetíveis de ponderação e aplicação da melhor forma 
possível. Em caso de mais de um princípio "competir" na regulação do caso concreto, buscar-
se-á a (in)adequabilidade desses princípios, não implicando que o princípio não adequado ao 
caso seja revogado. 

  

No positivismo jurídico, "quando a ação judicial específica não pode ser submetida a uma 
regra de direito clara, estabelecida de antemão por alguma instituição, o juiz tem, segundo tal 
teoria, o poder discricionário para decidir o caso de uma maneira ou de outra" (DWORKIN, 
2007, p. 127). 
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Conforme esclarece José Emílio Medauar Ommati (2004, p. 106): "Com a ideia de princípios, 
Dworkin pretende afastar a ideia de que os juízes possuem discricionariedade nos casos 
difíceis". 

  

Sob o atual paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito, a interpretação para 
os chamados "casos difíceis" deve superar o silogismo positivista e, consequentemente, o 
poder discricionário dos juízes, apropriando-se de uma interpretação principiológica do 
Direito, na busca da "resposta correta" a ser proferida para o caso em análise. Nesse sentido, a 
idéia de integridade de Dworkin apresenta-se pertinente aos propósitos aqui apresentados, 
tendo em vista a relevância dos argumentos utilizados em decisão judicial anterior, o Recurso 
Especial Eleitoral nº 24.564, no qual houve o reconhecimento jurídico da união homoafetiva 
para apontar critério de inelegibilidade, bem como a aplicação dos princípios constitucionais 
para obtenção de uma "resposta correta" para a ADPF Nº 132. 

  

  

4 REGRESSO AO POSITIVISMO JURÍDICO OU EFEITOS DE UMA RESSACA 
PRINCIPIOLÓGICA NO DIREITO BRASILEIRO?  

  

Em recente artigo publicado na Revista Magister2, Lenio Luiz Streck, e demais coautores, 
entendem não ser possível, sob a atual forma da Constituição, uma decisão judicial que 
reconheça os efeitos jurídicos de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Ao se 
posicionar de sobre o tema, é enfático ao dizer: 

  

A resposta adequada para o caso da união homoafetiva depende de alteração legal-
constitucional. O melhor é confiar na Constituição e na forma como ela mesma impõe para a 
sua alteração. Em um Estado Democrático de Direito, mesmo que sejamos todos a favor de 
uma causa, é necessário esperar pelo Legislador. (STRECK; OLIVEIRA; BARRETO, 2009, 
p. 5) 

  

Mas o que é "uma causa", nos termos que os autores propõem que aguardemos 
resignadamente até a manifestação do legislador? Um direito; uma chancela majoritária que 
indicaria como a vida deveria se dar para que o direito a proteja; ou todas as possibilidades de 
direitos não elencadas explicitamente na Constituição? É o que parecem responder quando 
dizem: "Vivemos em um país em que, a todo tempo, setores do pensamento jurídico-político 
apresentam teses que têm como pretexto um problema particular do cotidiano para, no fundo, 
desconstituir a Constituição" (STRECK; OLIVEIRA; BARRETO, 2009, p. 05). 

  

Ora, o que os ilustres autores denominam simploriamente de um "problema particular do 
cotidiano" não se trata, no caso em análise, de um direito fundamental de minorias de 
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homossexuais, cujos direitos são desconsiderados há anos pelo Congresso Nacional3? 
Segundo esse pensamento, todos os direitos fundamentais devem estar enumerados 
explicitamente na Constituição Federal, caso contrário, cabe ao Legislativo manifestar-se 
acerca da sua proteção. Algo que parece anacrônico quando comparado ao atual paradigma 
constitucional, sinteticamente exposto por Michel Rosenfeld (2003, p. 36): "Mais 
especificamente, o constitucionalismo moderno requer o governo limitado, a aceitação da rule 
of law, ou seja, do Estado de Direito, e a proteção dos direitos fundamentais". 

  

E o que dizer desse posicionamento de Lenio Streck quando contrastado com sua própria 
obra, "Hermenêutica e(m) Crise", cuja primeira edição completa dez anos: 

  

No limite, em havendo inércia dos demais poderes, a efetivação do Direito (e dos direitos) 
passa por esse deslocamento do centro de decisões - no âmbito do Estado Democrático de 
Direito - dos Poderes Legislativo e Executivo para o âmbito do Judiciário. (STRECK, 2009, 
p. 56) 

  

Essa "mudança" de posicionamento seria fruto de uma "ressaca principiológica" que 
acometeu o direito brasileiro nos últimos dez anos? A banalização no uso de princípios 
jurídicos, como o da "dignidade da pessoa humana", justificaria, em tempos de pós-
positivismo e diante de todo o esforço despendido na compreensão de sua normatividade, um 
regresso à pretensão positivista de regulação, na qual seria possível "tudo prever e tudo 
antecipar"? 

  

Segundo esse pensamento, a legitimidade do direito funda-se exclusivamente numa 
racionalidade weberiana que "introduziu um conceito positivista do direito, segundo o qual o 
direito é aquilo que o legislador, democraticamente legitimado ou não, estabelece como 
direito, segundo um processo institucionalizado juridicamente (HABERMAS, 2003, p. 193). 
Um convencionalismo que Dworkin (2007) critica tão ferozmente, apontando a 
vulnerabilidade de seu esforço, uma vez que lhe falta - nas lições de Gadamer - um dos 
elementos que integram o ato de compreensão: a aplicação, ou seja, o contexto, a 
historicidade, sempre mutáveis em sociedades tão complexas como as atuais. E nesse sentido, 
os princípios são normas que possibilitam e apontam para a possibilidade de "respostas 
corretas" (DWORKIN, 2007) e adequadas para demandas sempre irrepetíveis. 

  

Em relação ao ambiente decisório no emprego dos princípios, pertinente é a diferenciação 
entre a atividade legislativa e atividade jurisdicional, com os respectivos discursos de 
justificação e de aplicação do Direito, o que implica, em consequência, também uma 
diferenciação argumentativa, cuja legitimidade apresenta-se de forma peculiar a cada 
momento. Quanto à distinção entre os discursos de justificação e aplicação do direito, 
relacionando-os à atividade legislativa e jurisdicional, Alexandre de Castro Coura (2004, p. 
444) esclarece: 
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Para tanto, é necessário distinguir o discurso de justificação e o discurso de aplicação do 
direito, demarcando-se as tarefas que o Legislativo e o Judiciário podem legitimamente 
realizar, de forma que o último limite-se à aplicação das normas. Segundo Habermas, o fato 
de que tanto o Judiciário quanto o Legislativo estão vinculados à Constituição não implica em 
que eles devam competir no mesmo plano. Na perspectiva do Legislativo, a Constituição é 
interpretada tanto na elaboração quanto no desenvolvimento do sistema de direitos, tendo em 
vista a realização de políticas. O Judiciário, por sua vez, numa atividade de interpretação, 
toma as razões da Constituição para reger coerentemente casos concretos de forma que as 
decisões tenham por base princípios jurídicos vigentes. Para as normas que não permitam uma 
aplicação coerente com a Constituição, vale lembrar, existe o controle de constitucionalidade. 

  

Uma racionalidade argumentativa diferenciada para os momentos de justificação e aplicação 
do direito está também presente na obra de Ronald Dworkin, que entende que "os juízes não 
deveriam ser e não são legisladores delegados, e é enganoso o conhecido pressuposto de que 
eles estão legislando quando vão além de decisões políticas já tomadas por outras pessoas" 
(DWORKIN, 2007, p. 129). Para tanto apresenta uma distinção fundamental na teoria 
política: o uso diferenciado de argumentos de política e argumentos de princípio. A 
diferenciação é apresentada por Dworkin da seguinte forma: 

  

Argumentos de política justificam uma decisão política mostrando que a decisão fomenta ou 
protege algum objetivo coletivo da comunidade como um todo. O argumento em favor de um 
subsídio para a indústria aeronáutica, que apregoa que tal subvenção irá proteger a defesa 
nacional, é um argumento de política. Os argumentos de princípio justificam uma decisão 
política mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um 
grupo. O argumento em favor das leis contra a discriminação, aquele segundo o qual uma 
minoria tem direito a igualdade de consideração e respeito, é um argumento de princípio. 
(DWORKIN, 2007, p. 129-130) 

  

Dworkin defende que "a justificativa de um programa legislativo de alguma complexidade vai 
normalmente exigir os dois tipos de argumento (DWORKIN, 2007, p. 130). Entretanto, em 
relação às decisões judiciais afirma que "são e devem ser, de maneira característica, geradas 
por princípios, e não por políticas" (DWORKIN, 2007, p. 132). 

  

O que mais parece afligir Dworkin em "Levando os direitos a sério" é justamente a 
deficiência do positivismo jurídico em relação à possibilidade de discricionariedade forte por 
parte dos juízes, principalmente nos casos difíceis. Com uma argumentação baseada em 
princípios, e não em políticas, Dworkin reafirma a idéia de que "o juiz continua tendo o dever, 
mesmo nos casos difíceis, de descobrir quais são os direitos das partes, e não de inventar 
novos direitos retroativamente" (DWORKIN, 2007, p. 127). 
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Não há que se falar em "criação" do direito apenas pelo fato de não haver regra específica 
regulando o caso concreto. Como princípios jurídicos também são normas, e assim sendo, de 
natureza deontológica, no momento de aplicação do direito, ou seja, nas decisões judiciais, a 
racionalidade, publicidade e argumentação na explicitação e densificação do princípio (ou do 
direito fundamental) em questão é um ônus que cabe ao intérprete da norma, legitimando 
dessa forma sua decisão. 

  

Essa legitimidade coaduna-se com a separação de poderes e com a representatividade popular, 
uma vez que imanente ao conceito de democracia estejam presentes, além da regra da 
maioria, os direitos fundamentais. E nesse sentido cabe legitimamente ao Judiciário garantir 
esses direitos frente a decisões de política ou qualquer outra que os sacrifiquem em função de 
um "bem comum" ou "interesse coletivo". Em função disso que, dentro da teoria de Dworkin, 
a metáfora dos direitos como trunfos já se tornou célebre: "rights are best undestood as 
trumps over some background justifications for political decisions that states a goal for the 
community as a whole"4 (DWORKIN, 1984, p. 153). 

  

Mesmo de forma não explícita na Constituição Federal, o reconhecimento jurídico das uniões 
homoafetivas como uniões estáveis consubstancia-se em verdadeiro direito fundamental, cuja 
noção à luz do paradigma do Estado Democrático é reformulada, "compreendida e exigida 
agora como reconhecimento igual, fomento e estima iguais das diversidades, das diferenças" 
(DENNINGER, 1996, p. 860). 

  

Diante das considerações doutrinárias e filosóficas apresentadas, é possível concluir que em 
discursos de aplicação do direito, característicos da atividade jurisdicional, uma argumentação 
principiológica, no sentido atribuído por Dworkin, legitima que decisões judiciais garantam 
direitos mesmo que decisões políticas em contrário sejam tomadas anteriormente, no 
momento de justificação do direito (próprio da atividade legislativa). 

  

  

5 DIREITO COMO INTEGRIDADE: UMA ALTERNATIVA ÀS CONCEPÇÕES 
CONVENCIONALISTA E PRAGMATISTA DO DIREITO 

  

Em "O império do direito", Ronald Dworkin empreende um esforço filosófico cujo objetivo 
"concentra-se na decisão judicial, nos juízes togados, mas esses não são os únicos 
protagonistas do drama jurídico, nem mesmo os mais importantes" (DWORKIN, 2007, p. 16). 
Portanto, apesar de reconhecer que um estudo mais completo da prática do direito deveria 
levar em conta outros atores, como legisladores, promotores públicos, o que mais aflige 
Dworkin parece ser possibilidade de discricionariedade judicial em sentido forte (DWORKIN, 
2007), principalmente nos casos difíceis, quando então haveria "criação do direito", com 
aplicação de modo retroativo. 
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E ao se debruçar sobre a tarefa de aplicação do direito pelos juízes, Dworkin argumenta que, 
subjacente a essa tarefa, relevante é saber o que eles pensam que é o direito e, quando 
divergem sobre o assunto, de qual divergência se trata. E em "O império do direito", Dworkin 
irá tratar das divergências teóricas do direito, criticando as teorias que apresentam o direito 
como uma "simples questão de fato", Segundo Dworkin (2007, p. 38), "tal ponto de vista 
sustenta que o direito apóia-se apenas em questões de mero fato histórico, que a única 
divergência sensata sobre o direito é a divergência empírica sobre aquilo que as instituições 
jurídicas decidiram no passado". Sobre essas teorias, Dworkin esclarece: 

  

Em outras palavras, o direito existe como simples fato, e o que o direito é não depende, de 
modo algum, daquilo que ele deveria ser. Por que, então, advogados e juízes às vezes parecem 
ter uma divergência teórica sobre o direito? Porque, quando eles parecem estar divergindo 
teoricamente sobre o que é o direito, estão na verdade divergindo sobre aquilo que ele deveria 
ser. Divergem, de fato, quanto a questões de moralidade e fidelidade, não de direito. 
(DWORKIN, 2007, p. 10-11) 

  

Assim, antes de apresentar sua concepção de "direito como integridade", Dworkin critica e 
apresenta as principais deficiências de duas concepções "rivais" do direito, que se apresentam 
como "simples questão de fato": o convencionalismo e o pragmatismo. 

  

A tese do convencionalismo é assim exposta por Dworkin: "O direito é o direito. Não é o que 
os juízes pensam ser, mas aquilo que realmente é. Sua tarefa é aplicá-lo, não modificá-lo para 
adequá-lo à sua própria ética ou política" (DWORKIN, 2007, p. 141). Segundo essa 
concepção, o direito resulta de determinadas convenções sociais específicas, as convenções 
jurídicas, e a prática jurídica deve se pautar no respeito e no cumprimento dessas convenções. 
A máxima dessa tese é que os juízes devem respeitar irrestritamente a convenção da vontade 
majoritária advinda do Legislativo, pois os juízes devem aplicar o que foi estabelecido. Em 
suma: não existe direito a não ser aquele oriundo de tais decisões. 

  

O grande problema do convencionalismo é que, nos casos difíceis, abre-se o flanco para a 
discricionariedade em sentido forte, principalmente nos casos em que não há convenção 
estabelecida ou divergência interpretativa, situações em que as decisões dos juízes não 
estariam vinculadas a nenhuma convenção, "criando-se" então um direito e aplicando essa 
"criação" de modo retroativo. E o problema de surgirem novos casos não estabelecidos por 
convenção, e eles sempre surgirão em sociedades plurais e complexas, é resolvido pela teoria 
do convencionalismo, segundo Dworkin, da seguinte forma: 

  

Os juízes devem decidir esses casos novos da melhor maneira possível, mas por definição 
nenhuma parte tem nenhum direito a obter ganho de causa em virtude de precedentes - 
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nenhuma parte tem a pretensão juridicamente tutelada de vencer -, pois os únicos direitos 
dessa natureza são os direitos estabelecidos por convenção. (DWORKIN, 2007, p. 142-143) 

  

Essa concepção convencionalista encontra-se presente na decisão judicial do TRE do Pará, ao 
julgar o caso de inelegibilidade em análise, cuja fundamentação indicou a omissão do 
ordenamento jurídico na regulamentação das relações homoafetivas, e consequentemente, das 
inelegibilidades decorrentes de tais relações. Como não há convenção (legislativa) acerca do 
tema, não há que se falar em direitos! 

  

Por outro lado, o pragmatismo "é uma concepção cética do direito porque rejeita o 
pressuposto de que as decisões passadas estabelecem os direitos daquelas ainda por vir" 
(DWORKIN, 2007, p. 126). Voltado para o futuro, o pragmatismo se abstrai das leis e 
precedentes como fontes únicas do direito, buscando seu fundamento naquilo que a 
comunidade elegeu como melhor para si. Assim, de acordo com Dworkin: "os juízes devem 
seguir qualquer método que produza aquilo que acreditam ser a melhor comunidade futura" 
(DWORKIN, 2007, p. 195). É o que esclarece Cintia Garabini Lages (2004, p. 494): 

  

Segundo o pragmatismo, os juízes devem às vezes agir como "como se" as pessoas tivessem 
direitos, porque a longo prazo esse modo de agir servirá melhor à sociedade. Os direitos 
"como se" são utilizados pelo pragmatismo como estratégia, vez que fazem crer que são 
levadas em consideração pretensões juridicamente tuteladas. 

  

Entretanto, Dworkin irá desenvolver uma terceira concepção de direito, o "direito como 
integridade", que se opõe ao convencionalismo e ao pragmatismo: 

  

O direito como integridade nega que as manifestações do direito sejam relatos factuais do 
convencionalismo, voltados para o passado, ou programas instrumentais do pragmatismo 
jurídico, voltados para o futuro. Insiste que as afirmações jurídicas são opiniões 
interpretativas que, por esse motivo, combinam elementos que se voltam tanto para o passado 
quanto para o futuro, interpretam a prática jurídica contemporânea como uma política de 
processo. (DWORKIN, 2007, p. 271) 

  

Com essa concepção, Dworkin defende que o direito é uma prática social interpretativa, cuja 
formulação teórica irá se desdobrar no estudo da "interpretação construtiva" e da tese do 
"romance em cadeia", criando uma concepção dinâmica de direito, como algo que "continua". 
Em suma, o direito deve adotar uma atitude interpretativa e autoreflexiva, na qual: 
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Os membros de uma sociedade de princípios admitem que seus direitos e deveres políticos 
não se esgotam nas decisões particulares tomadas por suas instituições políticas, mas 
dependem, em termos mais gerais, do sistema de princípios que essas decisões pressupõem e 
endossam. (DWORKIN, 2007, p. 254) 

  

Dessa forma, defende Dworkin que "os juízes, por mais difícil que seja o caso apresentado, 
devem oferecer sempre em suas decisões a melhor prática interpretativa à luz dessa 
perspectiva de integridade" (SGARBI, 2009, p. 189). E nesse sentido, a idéia de integridade 
de Dworkin é explicitada por Gustavo Binenbojm (2001, p. 85) da seguinte forma: 

  

A integridade a que se refere Dworkin significa sobretudo uma atitude interpretativa do 
Direito que busca integrar cada decisão em um sistema coerente que atente para a legislação e 
para os precedentes jurisprudenciais sobre o tema, procurando discernir um princípio que os 
haja norteado. Ao contrário da hermenêutica tradicional, baseada fortemente no método 
subsuntivo, numa aplicação mecânica de regras legais identificadas pelo juiz ao caso 
concreto, o modelo construtivo de Dworkin propõe a inserção dos princípios, ao lado das 
regras, como fonte do Direito. 

  

A concepção de integridade no direito, na forma proposta por Dworkin, permite que o 
ordenamento jurídico seja composto, juntamente com as regras, também por princípios, que 
não possuem apenas a natureza de suprir a ausência/indefinição das regras, mas atuam como 
verdadeiras normas, deontologicamente válidas. Com isso procurando superar os impasses e 
armadilhas que o positivismo jurídico não conseguiu solucionar, como a discricionariedade 
judicial nos "casos difíceis", Dworkin vê o ordenamento jurídico não como um sistema 
fechado de regras, mas como um sistema aberto de regras e princípios, que lhe permite: 

  

[...] expandir-se e contrair-se organicamente, à medida que as pessoas se tornem mais 
sofisticadas em perceber e explorar aquilo que esses princípios exigem sob novas 
circunstâncias, sem a necessidade de um detalhamento da legislação e da jurisprudência de 
cada um dos possíveis pontos de conflito. (DWORKIN, 2007, p. 229) 

  

A inserção de princípios como normas jurídicas modifica de maneira profunda a interpretação 
jurídica e o papel do juiz na aplicação do direito, tornando-o aberto a uma interpretação 
sistêmica do ordenamento jurídico e das decisões institucionais pretéritas. O entendimento de 
que o direito é construído por meio de uma prática jurídica construtiva e argumentativa. 

  

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Conforme exposto no presente artigo, o STF encontra-se prestes a julgar a um "caso difícil": a 
ADPF 132, na qual é analisada a possibilidade de reconhecimento jurídico das uniões 
homoafetivas como uniões estáveis, por meio de uma interpretação conforme a Constituição 
de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relativos ao assunto. 

  

O STF ainda não se manifestou sobre a ADPF 132. Contudo, pertinente é a correlação desse 
julgamento com os pressupostos utilizados no Recurso Especial Eleitoral nº 24.564/2004, que 
indicaram a inelegibilidade da candidata à prefeitura de Viseu-PA, em função da equiparação 
da união homoafetiva à união estável. O TSE, reconhecendo os efeitos jurídicos das uniões 
homoafetivas, utilizou-se do argumento de que, assim como nos casos de concubinato, 
casamento, união estável e parentesco, o "forte vínculo afetivo" presente nas relações estáveis 
homoafetivas traria também reflexos na esfera eleitoral. 

  

Para tanto, uma visão convencionalista e positivista do direito não oferecerá respostas 
adequadas ao reconhecimento de minorias desprezadas pelo Legislativo Federal. Com a 
concepção de "direito como integridade", o ordenamento jurídico e a Constituição não são 
considerados sistemas fechados de regras, mas abertos a construções de natureza 
argumentativa e principiológica. 

  

Não há que se falar em "criação" do direito apenas pelo fato de não haver regra específica 
regulando o caso concreto. Como princípios jurídicos também são normas, e assim sendo, de 
natureza deontológica, no momento de aplicação do direito, ou seja, nas decisões judiciais, a 
racionalidade, publicidade e argumentação na explicitação e densificação do princípio (ou do 
direito fundamental) em questão é um ônus que cabe ao intérprete da norma, legitimando 
dessa forma sua decisão. 

  

Por fim, a proposta deste artigo é contribuir para que no julgamento da ADPF 132 o STF não 
faça "tabula rasa", como se o Judiciário brasileiro nunca houvesse se manifestado sobre o 
assunto, e volte-se para sua história institucional, considerando os pressupostos de uma 
decisão judicial pretérita que, para cercear direito, reconheceu os reflexos jurídicos das uniões 
homoafetivas, reconhecendo-as como união estável para indicar critério de inelegibilidade. 
Ou seja, o critério que foi utilizado para o para o ônus, agora, no julgamento da ADPF 132, de 
maneira coerente, deveria também ser levado em consideração para o reconhecimento jurídico 
como união estável das uniões homoafetivas no Direito brasileiro. 
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1 Expressão cunhada por Maria Berenice Dias, ex-Desembargadora do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, destacando a característica da afetividade presente nas relações entre 
pessoas do mesmo sexo, assim como ocorre nas uniões estáveis heterossexuais. 

2 Trata-se do artigo: "Ulisses e o canto das sereias: sobre ativismos judiciais e os perigos da 
instauração de um terceiro turno da constituinte", escrito em coautoria com Vicente de Paulo 
Barreto e Rafael Tomaz de Oliveira, publicado na Revista Magister de Direito Civil Nº 31, de 
Jul-Ago/2009. 

3 A produção legislativa federal sobre o tema é inerte e incapaz de promover a emancipação 
político-jurídica de pessoas cuja orientação sexual e identidade de gênero divergem do padrão 
heterossexual majoritário. Desde 1995 tramita no Congresso Nacional o projeto de lei da 
união civil entre pessoas do mesmo sexo. Outros 17 projetos de lei que envolvem temas 
relacionados à homossexualidade tramitam no Congresso Nacional. Entretanto, com exceção 
da Lei Maria da Penha, que, visando coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
exclui a orientação sexual como critério impeditivo ao gozo de direitos fundamentais, 
nenhuma outra produção legislativa federal sobre o assunto foi aprovada até o momento. 

  

4 "Direitos são mais bem compreendidos como trunfos frente a justificações de fundo para as 
decisões políticas que indicam uma meta para a comunidade como um todo". Tradução livre. 
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A COERÊNCIA DO SISTEMA JURÍDICO EM LUHMANN: UMA 
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COGNITIVA DA DECISÃO JUDICIAL 
 

THE COHERENCE OF THE LAW SYSTEM IN LUHMANN: AN APPROACH TO THE 
OPERATIONAL CLOSING AND TO THE COGNITIVE OPENING OF THE JUDGE’S 

DECISION 
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RESUMO 
No presente trabalho, propõe-se o exame das balizas da decisão judicial no atual Estado 
Constitucional de Direito a partir da teoria sistêmica de Niklas Luhmann, que destaca o 
Direito como subsistema social, motivo pelo que deve seguir os mecanismos de abertura 
cognitiva e fechamento operacional das estruturas sistemáticas, sob pena de corrupção de seus 
elementos, deficiências em sua reprodução e incapacidade de evolução autônoma e 
diferenciada. Possíveis métodos para a realização do Direito nas decisões judiciais são 
apresentados, atualmente, pelas teorias jurídicas garantista e neoconstitucionalista, que aqui 
são examinadas com o objetivo de se verificar prováveis correspondências de suas assertivas 
ao movimento de reprodução autônoma e de evolução do sistema teorizado por Luhmann e 
para que seja viável o delineamento de uma decisão judicial que se consubstancie, 
efetivamente em uma operação comunicativa especial do sistema jurídico adequada para o 
fim que se destina: (re)afirmação, concretização e especialização do sistema jurídico. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: TEORIA SISTÊMICA DE NIKLAS 
LUHMANN, TEORIAS JURÍDICAS CONTEMPORÂNEAS, DECISÃO JUDICIAL 
 
ABSTRACT 
In this work we propose to examine the goals of the judicial decision in the current 
constitutional state using the system theory of Niklas Luhmann, with law being the 
highlighted social subsystem, and therefore it must follow that the cognitive mechanisms for 
opening and closing operations of systematic structures, otherwise corruption of its elements, 
deficiencies in its reproduction and its inability to self-evolve and differentiate. Possible 
methods to carry out the law in judicial decisions are made at present of the legal theories 
garantism and neo-constitutionalism, which are examined here in order to verify their claims 
of probable matches of the movement of reproduction and evolution of the autonomous 
system theorized by Luhmann and to make it feasible to design a court ruling that 
substantiates effectively in a particular communicative operation of the legal system suitable 
for its intended purpose: (re-)affirmation, achievement and expertise of the legal system. 
KEYWORDS: LUHMANN??S SYSTEMIC THEORY; CONTEMPORARY LAW 
THEORIES; JUDICIAL DECISION 
 
 

  

1. Considerações iniciais 
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            Ao teorizar a sistemática social a partir da identificação de códigos binários que nela 
atuam, Niklas Luhmann destacou a comunicabilidade como elemento operacional por 
excelência e o código direito/não-direito como o binômio que identifica o sistema jurídico. 
Em seus elementos primordiais, constata-se a figura do órgão jurisdicional, como geradores 
das operações comunicativas de elevada importância deste sistema, que são as decisões 
judiciais. 

            Para a evolução do sistema jurídico e, por conseguinte, a sua correspondência com o 
meio em que se insere (sistema social), a sua referência interna deve obedecer ao mecanismo 
de fechamento operacional, que implica na ausência de condicionamento do que ocorre no 
ambiente, e ao mecanismo de abertura cognitiva, que representa que a inserção de um 
elemento cognitivo do ambiente pauta-se na seleção daquele que é tolerado pela estrutura do 
sistema, que já o percebeu a priori como uma das probabilidades atuantes no movimento 
sistemático. 

            A Constituição, por consequência, manifesta-se como acoplamento estrutural e 
determina o comportamento dos órgãos jurisdicionais e, por isso, os limites conteudísticos das 
decisões produzidas pelo sistema, visto que a interferência no subsistema Direito se dá com a 
decisão judicial, desde que sua formação conte com elementos previstos e suportados pelo 
sistema. 

            Na contemporaneidade, todavia, observa-se a tendência de adoção de códigos de 
outros subsistemas em tais decisões, o que provoca a inserção de valores não jurídicos no 
sistema e o impede de se reproduzir autonomamente e de evoluir estruturalmente. Os efeitos 
dessa miscelânea são a degradação da robustez dos códigos constitucionais e legais nas 
preferências particulares/pessoais de quem tem a competência de produzir as decisões e, 
ainda, no bloqueios de outro critérios legítimos do sistema jurídico. Este, então, passa a sofrer 
o estancamento do processo concretizador sua força normativa nos termos textuais. Deve-se 
superar, portanto, as condições desjuridicizantes que determinam a colonização do Direito 
pela imposição dos outros códigos. 

            Por tais razões, intenta-se apresentar detidamente tal panorama teórico e desenhar 
abstratamente o contexto político-jurídico em que se inserem as decisões judiciais e, por fim, 
considerando uma possível solução para a alopoiese do sistema jurídico, expor a proposta de 
duas teorias jurídicas bastante debatidas na atualidade: o Garantismo e o 
Neconstitucionalismo, a fim de se deliberar sobre uma provável formatação coerente[1] da 
decisão judicial. 

  

                        

2. A teoria sistêmica de Niklas Luhmann: a inovação epistemológica no estudo da 
sociedade  

  

            Niklas Luhmann, com o objetivo de construir a Teoria da Sociedade, propôs uma 
teoria baseada no binômio sistema-ambiente, mais especificamente na distinção daquele 
surgida nos limites impostos por este na análise de suas funcionalidades. 
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            Ao se utilizar dos recentes avanços de diversas teorias, como a Teoria dos Sistemas, 
da Cibernética, da Evolução, da Comunicação, percebeu que a estruturação sistêmica dos 
fenômenos sociais integra uma evolução que denominou de funcional-estruturalismo, que 
considera o dinamismo presente no sistema e sua evolução por meio de perspectivas 
prováveis, já que as circunstâncias contextuais da sociedade são contingentes e 
indetermináveis. Assim, Luhmann suprime a subjetividade da explicação dos fenômenos 
sociais, haja vista a separação dos indivíduos humanos no dinamismo social. 

            O seu paradigma sistema-ambiente como recurso epistemológico da busca pela 
diferenciação de um componente do binômio representa o abandono do modelo tradicional do 
conceito de objeto, que se fundamente nas propriedades daquilo que é pesquisado. Sua 
proposta caracteriza, de tal modo, a delimitação de um componente do binômio objeto-
contexto a partir das diferenças verificadas na comparação entre esses elementos, eis que um é 
referecial do outro. 

            Seu ponto de partida é a noção de sistema como estrutura orientadora no tratamento do 
seu desnível de complexidade em relação ao ambiente[2]. Assim, refere-se a um sistema 
autopoético: aquele que  sistema produz autonomamente suas estruturas e os elementos de sua 
composição, os quais, por sua vez, não existem fora do sistema e, ainda, são utilizados por 
este no estabelecimento de distinções[3]. 

            Segundo Cademartori, para aferir a conotação de autopoiese, é necessário considerar a 
inexistência de input ou output de elementos no sistema ou a partir dele, visto que é autônomo 
tanto no plano estrutural[4] quanto no plano operativo[5].  São, assim, sistemas fechados que 
se reproduzem a partir das operações que foram geradas antes, no próprio sistema[6]. 

            Por corolário, tudo o que não integra o sistema pertence ao ambiente: os elementos 
não peculiares do sistema participam do seu ambiente, dando-lhe a distinção necessária para 
sua consubstanciação como estrutura sistemática. 

            Tais elementos interagem entre si e produzem diversas operações. Quando o sistema 
não consegue responder imediatamente a todas as relações entre os elementos, e nem todas as 
suas possibilidades podem se realizar, origina-se  a complexidade do sistema[7]. 

            Como o sistema gera probabilidades relacionais, torna-se mais complexo, mas em 
razão menor que o seu ambiente, que é sempre mais complexo por conter um número maior 
de elementos. Algumas relações se realizam, outras remanescem em potência. 

            Com as inúmeras possibilidades do ambiente, surgem várias outras, o que causa um 
aumento de desordem e contingência, e, por consequência, faz com que o sistema selecione 
apenas algumas possibilidades que lhe fazem sentido de acordo com a função que 
desempenha, tornando o ambiente menos complexo para ele. Se selecionasse todas, não 
sobreviveria[8].       

            O sistema também é capaz de fixar seus próprios limites, ao diferenciar-se do 
ambiente, limitando as possibilidades no seu interior[9]. 

            Objetivando a organização de sua complexidade interna, o sistema se autodiferencia, 
visto ser condição para esse enfrentamento de transformação interna, criando subsistemas, 
deixando de ser simples e tornando-se mais complexo. Por conseguinte, evolui, tal como 
aconteceu com o sistema Direito: diferenciou-se, primeiramente em público e privado. 
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Depois, aquele se especializou em direito constitucional, administrativo, penal, etc., o que 
revela a evolução do subsistema[10]. 

            Essa evolução é condicionada às interferências/irritações do ambiente, que podem 
levá-lo à transformação de suas estruturas conforme a tolerância do sistema. Aqui, retoma-se 
a ideia de autopoiese: a produção de si mesmo, responsável por um aumento constante de 
possibilidades até que a complexidade atinja limites não tolerados pela estrutura do sistema, 
leva-o a mudar sua forma de diferenciação. A evolução do sistema ocorre quando ele se 
autodiferencia e ainda quando há uma passagem de um tipo de diferenciação para outro. 

            O ambiente pode interferir no sistema e provocar sua autoprodução, pois se trata de 
um estímulo à autopoiese do sistema. A esse respeito, Kunzler explana que as "irritações [ou 
interferências] se dão sempre e inicialmente a partir de diferenciações e comparações com 
estruturas (expectativas) internas aos sistemas, sendo, portanto, - do mesmo modo que 
informação - necessariamente produto do sistema"[11]. Algumas possibilidades do ambiente 
irão chamar a atenção do sistema, nele causando interferências. 

            É nessa conjuntura que o sistema evolui com o objetivo de sobreviver à complexidade 
criada com as contingências inesperadas do seu meio, impulsionando a uma reforma, que não 
pode ser planejada, visto que ela se nutre dos desvios da reprodução normal. 

            Merece destaque, por oportuno, o fechamento operacional do sistema, sua abertura 
cognitiva e a sua comunicabilidade. 

            O fechamento operacional significa que nem o ambiente nem o sistema podem agir na 
esfera de operacionalidade do outro.  No caso do sistema, é de sua operação interna a 
observação, a irritação, a seleção e a informação, inexistindo inputs nem outputs, como 
citado, não importando elementos prontos e acabados do ambiente. 

            Se o sistema selecionar um elemento do ambiente, será assimilado pela sua estrutura 
de acordo com a função que possa desempenhar. Isso porque o sistema não poderia construir 
sua própria identidade/complexidade e seu próprio conhecimento se fosse confundido com o 
ambiente/meio[12]. 

            Esse fechamento favorece o autoaperfeiçoamento da complexidade do sistema e, 
quanto mais complexo, mais apto está ao conhecimento do ambiente porque, sob a condição 
de fechamento, o sistema desenvolve a própria complexidade e aumenta, com isso, suas 
realizações cognitivas. 

            O fechamento operacional é, por isso, condição para o conhecimento e somente o é 
porque o sistema não pode estabelecer nenhum contato condicionante com o ambiente. Por 
não haver qualquer interferência do ambiente, o sistema constrói conhecimento a partir da 
rede recursiva das próprias operações. 

            Assim, o que não faz sentido para o sistema é descartado e resta na complexidade do 
ambiente como força potencial a ser utilizado em momento posterior, se oportuno - razão pela 
qual se pode afirmar que, no lugar de de limites territoriais ou materiais, o sistema tem limites 
de sentido[13]. 

            A Teoria dos Sistemas, por isso, permite identificar o meio social como sendo um 
sistema e o ser humano, o ambiente desse sistema. Isso leva à ponderação de que o social não 
surge do homem porque, para a teoria de Luhmann, a sociedade é a resposta evolutiva que 
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antecede os sujeitos e se direciona a prover estruturas de sentido, numa dinâmica 
autorreferida. Assim, a sociedade não seria uma construção feita à imagem e semelhança do 
ser humano, mas sim o resultado de uma prática evolutiva[14]. 

            Para Luhmann, em outras palavras e por consequência, o sistema emergente no 
processo evolutivo social é o sistema de comunicação que se denomina sociedade. Daí se 
deduz que a sociedade e a comunicação partilham da mesma identidade. Assim, se o sistema 
sociedade é composto de comunicações, tudo o que não é ou que não é selecionado pelo 
sistema é ambiente - o que faz do humano ambiente do sistema social[15]. 

            Partindo do fundamento de que é sistema de comunicação, a sociedade abrange 
diferentes sistemas funcionais, distintos entre si por conta da diferenciação operacional: do 
ponto de vista da unidade, uma diferença encontrada no sistema está na função do que o 
sistema diferenciou[16]. 

            A comunicabilidade, além da existente entre os elementos de dentro do sistema, ainda 
se verifica com o exterior, o que Luhmann denomina de abertura cognitiva. Representa a 
demanda de conteúdo e de volume das relações havidas entre o sistema e  o seu ambiente. 
Tais relações ocorrem em conformidade com a predisposição da estrutura sistemática, ou seja, 
de acordo com sua capacidade de suportar interferências externas, conforme mencionado. 
Qualquer abertura do sistema só se justifica devido a seu fechamento, e isso se dá porque 

  

as operações autorreferenciais não absorvem o sentido global, não possuem um  'efeito 
totalizante' mas, qualquer que sejam os fatores que concorrem para constituição do sistema 
(elementos, processos, o próprio sistema), são fenômenos não 'puros', não referidos 'somente e 
exclusivamente' a si, mas em grau de combinar autorreferenciabilidade e 
heteroreferenciabilidade[17]. 

  

            Disso, pontua-se que a comunicabilidade existente no sistema é autorreferente, ou 
interna, caracterizada pela abertura cognitiva, e é, também, heterorreferente, ou externa, 
obervada no fechamento operacional. 

            Nesses termos, pode-se dizer que os sistemas sociais são sistemas abertos e fechados, 
mas não abertos ou fechados, mas são fechados porque são abertos ao meio a partir da 
comunicação. Assim como os pensamentos são gerados por um processo que implica novos 
pensamentos em uma rede organizada e lógica, a comunicação é o componente autopoiético 
dos sistemas sociais, uma comunicação fará nova comunicação de forma recursiva. Por isso, a 
comunicação é o único elemento que permite transcender a clausura do sistema. 

  

2.1 O subsistema jurídico e sua autonomia como distinção, especialização e seletividade 
do sistema social 
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            Luhmann distingue três grandes sistemas sociais: os sistemas vivos  (referentes às 
operações vitais),  os sistemas psíquicos (afetos aos indivíduos), e os sistemas sociais 
(constituídos basicamente por comunicações). 

            Os sistemas sociais possuem dupla funcionalidade: mediam a complexidade do mundo 
(ambiente) e a limitada capacidade do homem em assimilar as formas de vivência e buscam 
reduzir a complexidade, selecionando as possibilidades do mundo a partir de critérios internos 
ao sistema. Dentro dos sistemas sociais, têm-se subsistemas: economia, educação, direito, 
política, medicina - condição em que se vê a complexidade da sociedade moderna[18]. 

            Essa complexidade da sociedade moderna enfrenta a preocupação fundamental de 
Luhmann: o problema da ordem social. É sob tal égide que se assenta o subsistema direito. 

            Para Luhmann, como o interesse da sociedade é a existência de comunicação, inexiste 
a ideia de um sujeito ou consciência coletiva e, por conseguinte, a possibilidade de um 
consenso fático entre os indivíduos como mecanismo de orientação social ou fundamento da 
sociedade. Isso porque, frente à seletividade da comunicação do sistema social, distinguiram-
se os elementos que representavam a instituição das expectativas dos membros do seio social, 
porque "o comportamento social em um mundo altamente complexo e contingente exige a 
realização de reduções que possibilitem expectativas comportamentais recíprocas e que são 
orientadas a partir das expectativas sobre tais expectativas"[19]. 

            Como cada sistema só poderá ter conhecimento daquele setor que fica sob seu código 
particular e sua seletividade, a partir de um processo de diferenciação funcional e por sua 
evolução sócio-cultural, o Direito autonomizou-se da Moral até se constituir em um sistema 
social autopoiético, composto de comunicações de elementos normativos, cuja validade se 
remete de modo recursivo a outras expectativas normativas[20]. 

            A par disso, Luhmann ensina que o Direito, como expectativa das expectativas,  cria 

  

uma segurança [...] à qual se segue, apenas secundariamente, a segurança sobre o 
comportamento próprio e a previsibilidade do comportamento alheio. É muito importante, 
para a compreensão do direito, ter uma visão clara dessa diferença. Isso porque a segurança na 
expectativa sobre expectativas, seja ela alcançada por meio de estratégias puramente psíquicas 
ou por normas sociais, é uma base imprescindível de todas as interações, e muito mais 
importante que a segurança na satisfação de expectativas[21]. 

  

            A função do direito, portanto, é generalizar e estabilizar expectativas de condutas e 
regular conflitos mediante a constituição de procedimentos para fazê-lo. No ensinamento de 
AMADO: 

  

na própria estrutura de suas normas está implícita a previsão do conflito, pois sempre se 
coloca como alternativa de cumprimento e descumprimento. É o conflito precisamente, o 
descumprimento, o que exerce o efeito paradoxal de reforçar a expectativa normalizada, pois 
desencadeia os mecanismos tendentes à imposição contrafática dessa expectativa, que aparece 
assim reforçada perante os casos futuros. Daí que diga Luhmann que o direito usa a 
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possibilidade de conflito para a generalização de expectativas.(já que os conflitos são 
inevitáveis)[22]. 

  

            Por tais razões, o direito não é um sistema meramente normativo, mas um alívio para 
as expectativas, que consiste na existência de caminhos generalizados em forma de uma 
eficiente indiferença inofensiva contra as outras possibilidades, que reduz consideravelmente 
o risco da expectativa contrafática.  Assim, a consubstanciação dos fins do Direito dá-se na 
sua eficiência seletiva acerca de expectativas comportamentais que possam ser generalizadas 
nas dimensões temporal, social e prática. É essa excelência na seletividade que é a variável 
evolutiva do Direito, pois é a reação às modificações do sistema social ao longo do 
desenvolvimento histórico. Por isso, o sistema jurídico é uma das bases necessárias para a 
evolução social[23]. 

            Considerando que o sistema em referência autopoiético, todas as justificações 
operativas são dadas  em seu interior e sua operatividade deve-se às operações de código 
binárias, que estabelecem a diferença entre o direito e o não-direito. Segundo Luhmann, não 
existem critérios de validez, nem reais nem hipotéticos do direito: o próprio direito é que se 
autoestabelece e se autolegitima internamente como normatividade jurídica. A positividade, 
portanto, não é mais que a referência autopoiética do sistema[24]. 

            Como as operações se reproduzem sem influência externa (a não ser pela assimilação 
seletiva de fatores do entorno, de acordo com os critérios do próprio sistema jurídico), o 
sistema jurídico estabiliza-se e sua validação dá-se recursivamente, por seus próprios códigos 
normativos. Nos termos de Neves e Samios, "o direito positivo reproduz-se de acordo com 
seus próprios critérios e códigos de preferência"[25]. 

            A codificação, dessa maneira, é essencial para que exista uma separação entre o direito 
e os aspectos morais ou políticos, visto ser a partir dos procedimentos eleitoral, legislativo e 
judicial do Estado de Direito que ocorre a filtragem e a imunização do sistema jurídico quanto 
às influências contraditórias do entorno - como a diversidade de expectativas, interesses e 
valores da sociedade moderna. 

            Em virtude disso, é possível um dissenso entre o Direito e outros valores e interesses. 
Essa possibilidade torna os procedimentos democráticos do Estado de direito (que implicam o 
princípio da legalidade) uma exigência sistêmico-funcional e uma imposição ética da 
sociedade complexa atual. 

            Para tanto, deve-se atentar para a possível porta de entrada de elementos não jurídicos: 
a abertura cognitiva (heterorreferência) em conjunto com fechamento operacional 
(autorreferência) do sistema jurídico, sob o prisma da atual instituição do Estado 
Constitucional de Direito. 

  

2.1.1  Autorreferência e heterorreferência do sistema jurídico no Estado Constitucional 
de Direito 
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            O Direito, autopoiético, autorreferente e fechado, por estar inserido em um sistema 
macro, recebe interferências de outros subsistemas sociais, como o político, o econômico e o 
moral. 

            No caso do subsistema político, "devemos aceitar que a política somente participa no 
direito de maneira parasitária, e isso nos leva à questão de saber se e em que medida o sistema 
jurídico é capaz de regenerar o direito de forma autopoiética, e quando as influências jurídicas 
ganham relevo"[26]. 

            No que tange à interferência da economia, Luhmann ensina que: 

  

Pela primeira vez todas as operações econômicas orientam-se no dinheiro. Todas as 
limitações do desejo, que estariam fundadas num sentido objetivo das coisas, encontram-se 
niveladas... Não é possível apreciar como esta evolução é interpretada pelo direito. A história 
recente do direito mostra que a primeira reação consistiu numa grande generalização de certas 
instituições, sobretudo aquelas da propriedade e do contrato, como se fosse um caso de se 
reproduzir no interior do direito a mobilidade do dinheiro[27]. 

  

            Ora, sabe-se que os subsistemas citados interferem no sistema jurídico. Mas, para sua 
integridade, tal afetação deve ser de forma tolerante, ou seja, interferir no sistema jurídico de 
modo que ele seja hábil a suportar sua interferência. 

            Neves, tratando da complexidade da sociedade moderna, aponta que a distinção entre 
modernidade central e periférica, causada pela desigualdade econômica no desenvolvimento 
entre Estados e regiões (com consequências significativas na reprodução de todos os sistemas 
sociais, principalmente no político e no jurídico), e o desaparecimento de uma moral 
imediatamente válida para todas as esferas da sociedade impediram a criação de uma 
autonomia no sistema jurídico de acordo com o princípio da diferenciação funcional de uma 
esfera pública fundada na generalização institucional da cidadania[28]. 

            Assim, tem-se, como limite à abertura cognitiva ou à heterorreferência do sistema 
jurídico, o debate sobre juridificação versus desjuridificação. A questão que se estabelece, em 
conformidade com Neves e segundo o pensamento aqui adotado, é a dos limites da própria 
atividade estatal[29]. 

            Sistematicamente, a problemática refere-se à observação e à descrição dos efeitos da 
reprodução conjunta dos códigos "poder/não-poder" (em sentido amplo) e "lícito/ilícito" (ou 
direito/não direito) no âmbito da organização estatal e em face dos demais subsistemas 
sociais. Nas palavras de Neves, 

  

aqui se trata da análise da autopoiese da política e do direito em face da autopoiese dos 
demais sistemas sociais. O debate dirige-se, em princípio, à expansão da política e do direito 
em prejuízo da reprodução dos outros sistemas sociais. Mas, como cada sistema funcional 
apresenta-se como ambiente para os demais, não se lhes subordinando, a pretensão expansiva 
do Estado pode antes mostrar a incapacidade dos sistemas político e jurídico de observar 
adequadamente a autonomia do contexto[30] 
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            Com a reprodução de outros subsistemas sociais dentro do político e, especialmente, 
no interior do sistema jurídico, a juridificação gera efeitos desintegradores das atividades 
estatais sobre a sociedade e em reações desintegradoras sobre o Estado, já que o põe nos 
limites de sua própria capacidade funcional. 

            Sem a autonomia necessária para se gerir dentro do sistema jurídico, "o Estado isola-
se (paradoxalmente, porque se expande) sem suficiente amparo heterolegitimador. Torna-se 
difícil [...] reconhecer e processar o dissenso estrutural resultante da pluralidade de valores e 
de interesses"[31]. 

            A estatalização, que ocorre com a invasão do mundo (ambiente) da vida pelos 
sistemas político e jurídico, sofre fragilização da esfera pública, que é realimentada pelo 
desgaste do mundo da vida. 

            Contra a tendência à "juridificação" crescente, surge a estratégia de "desjuridificação", 
o que, de acordo com Neves, é uma ilusão. As propostas de resolução ou controle do 
problema dos efeitos disfuncionais da juridificação com decisões políticas subjaz uma 
concepção instrumentalista do direito e voluntarista da política, que desconsidera a 
complexidade desses sistemas sociais na sociedade moderna, e que ainda sobrecarregam o 
Estado com novas atividades[32]. 

            Pois bem. É claro que a complexidade do sistema social exige o aumento dos encargos 
do Estado. Mas a mesma complexidade de uma sociedade diferenciada funcionalmente em 
sistemas autônomos importa a redução da capacidade regulatória do Direito. Neves alerta que 

  

Não se trata de superar esse impasse, mas sim de conviver construtivamente com ele, 
fortificando a capacidade de aprendizado (abertura cognitiva) dos sistemas político e jurídico 
não apenas em relação aos demais sistemas sociais, mas também em relação aos influxos de 
informação que emergem criativamente da esfera pública pluralista e promovem a reciclagem 
do respectivo sistema[33]. 

  

  

            Por isso, a abertura cognitiva deve ser examinada a partir das competências 
constitucionalmente atribuídas aos órgãos jurisdicionais e à sua sobrecarga com questões 
estritamente políticas. Deve-se estabelecer quais as situações abusivas de intervenções 
interveniências destrutivas do Judiciário na formação democrática da vontade estatal e, ainda, 
quais as situações em que se verifica o excesso de invocação do Judiciário nos conflitos 
estritamente políticos em torno de decisões da maioria[34] - o que dá azo ao exame do 
fechamento operacional do sistema jurídico. 

            Como cediço, de acordo com o modelo sistêmico luhmanniano, a sociedade moderna 
caracteriza-se pela hipercomplexidade, indissociavelmente vinculada à diferenciação 
funcional, que se realiza plenamente com a emergência de subsistemas autopoiéticos. Como 
inexiste uma reprodução autônoma dos sistemas jurídico e político, que sofrem interferências 
negativas de outros campos subsistemáticos, afasta-se a Constituição de sua função de 
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acoplamento estrutural e como intermediação sistêmico-procedimental da esfera pública 
pluralista[35]. 

            Com isso, ante à hipercomplexidade social e à ausência de uma moral padrão à 
sociedade, não se alcançou a construção de sistemas sociais que apresentem autonomamente 
um topos específico. Segundo Neves, 

  

Daí resultam problemas sociais bem [...] complicados [...]. As relações entre as esferas de 
comunicação assumem formas autodestrutivas e heterodestrutivas, com consequências 
desastrosas para a integração sistêmica e a inclusão social. Nesse sentido, a modernidade não 
se constrói positivamente, como superação da tradição por força do surgimento de sistemas 
funcionais autônomos, mas antes negativamente, como hipercomplexidade desagregadora do 
moralismo hierárquico tradicional[36]. 

  

  

            Diante disso, fala-se em alopoiese social do direito por força da prevalência de outros 
códigos de preferência sobre o código direito/não direito, já que não se vê uma definição clara 
das fronteiras de uma esfera de juridicidade, o que implica, fatidicamente, privilégios e 
exclusões ilegais. 

            Além da hipertrofia da preferência "ter/não-ter" (código econômico) atuar como óbice 
à reprodução sistemativamente autoconsistente do Direito e de sua ineficiência social, 
mecanismos relacionais, familiares, referentes à amizade e ao poder privatizado sobrepõem-se 
de forma difusa ao sistema jurídico, heteronimizando-lhe a reprodução operativa e 
corrompendo-lhe sua autonomia como estruturação sistêmica[37]. 

            As operações jurídicas do Estado Democrático de Direito, assim, são contaminadas 
por critérios extrajurídicos que, incontrolavelmente, corrompem o processamento de casos 
jurídicos de acordo com critérios generalizados de constitucionalidade e legalidade, 
concretizados jurisdicional e administrativamente. 

            Por tais tazões, alerta Neves que "é ingênua a interpretação de que se trata aqui de uma 
ampla abertura cognitiva do direito aos interesses sociais"[38], já que, do ponto de vista 
sistêmico, abertura cognitiva pressupõe fechamento operacional ou normativo. Trata-se, em 
realidade, de quebra do fechamento operacional por onde se esfumaçam as fronteiras entre o 
sistema Direito e outras esferas de comunicação. Como corolário, o Direito sofre permanentes 
crises de identidade. 

            Esse quadro vem a ser denominado de corrupção sistêmica e tendencia à 
generalização em experiências jurídicas típicas da modernidade periférica, atingindo o próprio 
princípio da diferenciação funcional e resultando na alopoiese do direito[39], em sentido 
inverso à especialização do sistema e, por conseguinte, obsta a sua evolução. 

            Como a concretização jurídica é violada por códigos de preferências os mais diversos, 
os códigos constitucionais e legais degradam-se em preferências particulares/pessoais e 
bloqueios de outro critérios sistêmicos, e têm seu desenvolvimento estancado no decorrer do 
processo concretizador suficiente força normativa nos termos textuais. Daí se extrai que a 
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questão central não está na produção de mais ou menos textos normativos: está na superação 
das condições desjuridicizantes que determinam a colonização do direito pelo sistema 
social[40]. 

  

2.1.2 Os reflexos da abertura cognitiva e do fechamento operacional do sistema jurídico 
na decisão judicial e sua recursividade no Direito 

  

            Na teoria dos sistemas sociais autopoiéticos aqui exposta, decisões são consideradas 
operações de indicação e distinção que efetivam uma interferência no sistema e, por isso 
produzem também uma atualização do sistema dentro da sua dinâmica de seu fechamento 
operativo (autorreferência) e abertura cognitiva (heterorreferência)[41]. 

            Para o subsistema jurídico, relembra-se, a estruturação da comunicação ocorre pelo 
código da diferença entre direito e não-direito, a sua comunicabilidade parte de um sentido já 
estruturado simbolicamente pela estrutura sistemática. Nas palavras de Simioni e Bahia: 

  

Um evento qualquer da sociedade pode ser observado em termos de verdade e falsidade 
(código da ciência), como também pode ser observado em termos de pagamento ou não 
pagamento (código da economia) e igualmente pode ser observado em termos de governo ou 
oposição ao governo (código da política) ou entre informação nova e redundância (código dos 
meios de comunicação de massa), entre outros inúmeros contextos de significação possíveis. 
Mas, se esse evento for observado em termos de direito ou não direito, então já se está 
fazendo referência ao sistema jurídico da sociedade[42]. 

  

            No panorama apresentado, a decisão jurídica estabelece uma referência de 
comunicação à distinção entre direito e não-direito, ou seja, ao binômio Direito-ambiente. Por 
consequência, observa-se a produção de decisões jurídicas em todos os contextos da 
sociedade, isso porque são jurídicas todas as decisões tomadas a partir do código da diferença 
entre direito e não direito, independentemente do lugar onde elas acontecem[43]. 

            No entanto, tendo em vista que os sistemas sociais fechados operacionalmente são 
responsáveis pela produção por sua atualização, o subsistema do direito, o elemento estrutural 
que desempenha o papel do decidir jurídico (e de atualização do sistema) são os órgãos 
jurisdicionais, competentes e responsáveis pelas decisões judiciais, que são operações 
comunicativas especiais do sistema jurídico capazes, por sua coercibilidade e pela força 
interpretativa de seu conteúdo, de interferir intimamente na estrutura do sistema jurídico. 

            Como o sistema reproduz a si próprio através de operações recursivas-fechadas, 
produz também o sentido normativo a partir da base do sentido normativo. Não encontra sua 
qualidade normativa de seu meio e tampouco pode fornecer tal qualidade ao seu ambiente: 
toda comunicação que se refere às normas jurídicas, nada mais é do que comunicação interna 
e própria do sistema. 
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            Na análise operativa do subsistema Direito, importa acentuar que uma operação 
corriqueira comporta, simultaneamente, várias diferenças. Por isso, "quando se quiera saber 
cómo se observa una operación, se debe observar al observador"[44], porque o olhar de um 
observador também é uma operação, e que, igualmente, produz diferença. O pressuposto 
dessas diferenças é a distinção produzida pela operação de observação, ou seja, a distinção 
entre operação e observação[45]. 

            Toda observação é uma operação e produz uma interferência no sistema e, por isso, 
contribui para a autopoiese do sistema específico, representanto uma reentrada da distinção 
naquilo que foi por ela mesma distinguido (paradoxo de re-entry into the form)[46]. 

            Uma re-entry é uma operação paradoxal que faz uso de duas distinções como se fosse 
uma só, mas não determina em qual dos lados da forma de distinção se reduplicará, deixando 
em aberto essa alternativa, produzindo uma ambivalência - o que leva à conclusão de que a 
operação de observação é sempre uma construção, que implica se uma distinção é aceita ou 
negada nas subsequentes operações[47]. 

            Sobre tais termos, Luhmann defende, então, que a questão operacional do sistema 
jurídico não é exatamente como o juiz decide, mas sim como o sistema Direito produz as 
decisões na forma de operações de distinção dentro daquilo que já foi por ele mesmo 
diferenciado[48]. 

            Se é possível a reprodução redundante de uma operação, repete-se a decisão anterior; 
se inexiste tal possibilidade de repetição, tem-se a autêntica decisão jurídica: a introdução de 
uma operação distinta no sistema, o que acarreta interferência, afetando a redundância 
sistemática e que, por conseguinte, pode culminar transformações estruturais no sistema. Mas, 
claro, repita-se que essa variação é tolerada ou selecionada pelas próprias estruturas e 
assimiladas como re-estabilização. 

            Em consequência, a inovação produzida por uma decisão judicial constitui-se 
referência para novas operações jurídicas se o seu sistema a aceitar/tolerar em suas estruturas. 
Isso significa que a decisão que inova sempre será uma decisão cuja probabilidade de 
ocorrência já fora prevista pelo sistema. Em outras palavras, sua inovação refere-se às 
operações anteriores, mas às potencialidades sempre projetadas pelo sistema[49]. 

            Nesses termos, a teoria luhmanniana sugere que os casos singelos e/ou de praxe são 
fundamentados no equacionamento de interesses do sistema, enquanto nos mais complicados, 
há a  autorreferência do sistema, qual seja a referência dos casos já decididos. Cada decisão 
pode antecipar a direção de produção de outras decisões, da mesma forma com a qual o 
sistema utiliza essa prática estabelecida através de reiteradas decisões[50]. 

            Assevera-se, assim, que o sistema jurídico comporta decisões apenas com a 
possibilidade de observação de tendências e a consequência determinada do que será 
decidido. A par disso, Luhmann ressalta que o direito fundamenta-se em um paradoxo: o 
direito positivo só tem validade na medida em que pode ser modificado através de uma 
decisão[51]. 

            Contudo, nas atuais condições de reprodução do subsistema jurídico, do sistema social 
e da sociedade moderna complexa, vê-se uma proliferação social de códigos e critérios, que 
torna indefinidas e confusas as fronteiras do campo jurídico e da esfera estatal perante outros 
âmbitos do agir e vivenciar, assim como as fronteiras do Direito e de suas estruturas 
prováveis[52]. 
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            E é o que se verifica nas decisões, cuja produção, a partir de sua escolha preferencial 
de probabilidade, considera fatores fundamentados em códigos de outros sistemas. Há, por 
conseguinte, a corrupção das decisões e, ainda, a corrupção do sistema jurídico por meio das 
decisões judiciais. 

            A questão é problemática e atual, conforme se vê no que se convencionou denominar 
de judicialização da política e também na repercussão geral como um problema de análise dos 
impactos especialmente econômicos da decisão jurídica. Simioni e Bahia exemplificam: "um 
juiz que decide uma causa não porque a conduta do autor ou do réu foi correta ou incorreta do 
ponto de vista do direito, mas porque a decisão é lucrativa ou gera prejuízos econômicos, já 
tomou uma decisão econômica". Assim, se um órgão jurisdicional "decide um fato fazendo 
política pública do governo ou da oposição, em detrimento à diferença entre direito e não 
direito, já tomou uma decisão política e não jurídica". É desse tema que se extraem as 
posições teóricas que defendem a importância da argumentação jurídica para a justificação 
dessas decisões mais difíceis - as que exigem um pouco mais do que as respostas previstas no 
direito positivo[53]. 

            Neves alerta que "enquanto se afasta de qualquer vínculo (fixado constitucionalmente) 
ao código lícito/ilícito", o sistema jurídico fica exposto "diretamente a particularismos 
relacionais e exigências econômicas concretas, não podendo, assim, reproduzir-se 
autonomamente"[54]. 

            Por isso, é inconcebível a abertura cognitiva do sistema jurídico para as exigências da 
economia e para os valores, as expectativas e os interesses presentes na esfera pública. O que 
deve existir é o seu fechamento operacional, que é um pressuposto sistêmico para seu devido 
conhecimento frente a um ambiente social supercomplexo[55]. 

            A decisão judicial, portanto, eis que operação comunicativa especial do sistema 
jurídico, deve espelhar a complexidade sistêmica e refletir a sua abertura cognitiva, de forma 
a manter a integridade do sistema (heterorreferência), e o seu fechamento operacional, sem 
que seus elementos se dissociem do sistema macro, que é o sistema social (autorreferência). 
De acordo com Luhmann, 

  

O processo decisório da jurisprudência [entenda-se teoria do direito] não conhece [...] formas 
institucionalizadas de mudança do direito, mas apenas técnicas apócrifas de assimilação, 
adaptação ou alteração e que sejam compatíveis com a identidade formal das normas [...]. De 
resto, a inovação judicial é possível até mesmo frente à lei - mas só raramente e limitada a que 
durante algum tempo se trabalhe com argumentos falsos, até que a inovação seja introduzida 
[por via legislativa] e possa ser apresentada como direito antigo. Com isso o juiz, sob 
condições modificadas, dá continuidade àquelas colocações que antes eram genéricas e agora 
são apenas consideradas como uma possibilidade entre outras[56]. 

  

            A limitação do órgão jurisdicional é explicada pelo fato de ele lidar com situações em 
que já se verificaram frustrações. Esse elemento do sistema jurídico, portanto, trata do 
processamento de frustrações para o qual se fazem essenciais um rígido referencial para as 
decisões e a manutenção das normas decisórias[57]. 
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            Para tanto, faz-se imprescindível aos órgãos jurisdicionais um embasamento teórico 
que os instrumentalizem no manejo da dogmática jurídica, com vistas à realização do sistema 
Direito e ao favorecimento de sua estruturação autônoma. Apontam-se em linhas gerais as 
duas teorias jurídicas mais discutidas contemporaneamente: a teoria jurídica garantista e a 
teoria jurídica neoconstitucionalista. 

  

3. As propostas do Garantismo e do Neoconstitucionalismo a uma teoria jurídica do 
Estado Constitucional de Direito 

            

            O Garantismo e o Neoconstitucionalismo podem ser tanto vinculados à Teoria do 
Direito, como à Teoria do Estado, quanto à Filosofia Política e contrapõem-se, básica e 
semelhantemente, aos extremos do Positivismo Jurídico e ao Jusnaturalismo: a relação entre 
Direito e Moral. 

            Seu contexto atual, no entanto, é diverso de quando do levante da teoria positivista 
clássica: a teoria que se insurge e se assenta nos tribunais é o Neoconstitucionalismo 
(mesclado, muitas vezes, com o sincretismo metodológico de Luis Virgilio[58]), em resposta 
aos diversos relativismos existentes na sociedade complexa e à inexistência de uma moral 
única convencional[59], contra o que se insurge o Garantismo. 

            

3.1 Teoria Jurídica Garantista 

  

            A Teoria do Garantismo aqui explanada é a formulada por Luigi Ferrajoli que, na obra 
Diritto e Ragione, em 1989, propõe um modelo ideal de Estado de Direito, em que se deve 
verificar a aproximação do direito positivo com o direito que realmente é observado no meio 
social, sob pena de deslegitimação[60], reclamando a aproximação entre direito válido e 
direito efetivo. 

            Para tanto, 

Ferrajoli observa que o Estado de Direito atual apresenta [...] certas inclinações neo-
absolutistas, as quais se evidenciam por meio de práticas antigarantistas embasadas em 
normatividade de emergência e de exceção oriunda de interesses setoriais da sociedade, o que 
vem a enfraquecer o modelo de Estado de Direito entendido como artifício político a serviço 
do corpo social[61]. 

  

            Resultado de tais inclinações é a expansão das funções jurisdicionais e de seus espaços 
de discricionariedade, que buscam respaldo argumentativo nos setores social, econômico e 
político do Estado, a redução da capacidade regulativa do Direito, a inadequação e a falta de 
efetividade de suas técnicas de garantia e, ainda, a tendência do poder político a se libertar dos 
controles jurídicos e a sediar-se em áreas não institucionalizadas[62]. 
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            São esses os motivos os quais impulsionaram o Garantismo à construção de uma base 
filosófico-política constituída pela doutrina liberal da separação entre direito e moral. Suas 
principais teses, portanto, são: 

            a) a separação entre direito e moral, em que se diferencia a qualificação de uma norma 
como válida ou inválida (ao se analisar o direito internamente) e  a qualificação de uma norma 
como justa ou injusta (se examinada pela perspectiva externa)[63]; e 

            b) tal separação é tida a partir da lei de Hume, que determina que não se pode deduzir 
prescrições de descrições, o que significa que mão se pode deduzir a moral do direito, visto 
que o direito válido não é por si um direito justo[64]. Separam-se, portanto, juízos de validade 
e juízos de valor. 

            Como teoria jurídica, então, o Garantismo sedia-se na forma jurídica do Estado, qual 
seja a forma de Estado de Direito. Nessa acepção, 

  

designa una teoria jurídica de la "validez" y de la "efectividad" como categorías distintas no 
sólo entre sí, sino también respecto de la "existência" o "vigencia" de las normas. En este 
sentido, la palabra garantismo expresa una aproximación teórica que mantiene separados el 
"ser" y el "deber ser" en el derecho; e incluso propone, como cuestión teórica central la 
divergencia existente en los ordenamientos complejos entre modelos normativos 
(tendencialmente garantistas) y prácticas operativas (tendencialmente anti-garantistas), 
interpretándola mediante la antinomia - dentro de ciertos límites fisiológica y fuera de ellos 
patológica - que subsiste entre validez (e inefectividad) de los primeros y efectividad (e 
invalidez) de las segundas[65]. 

  

            Seu objeto, por consequência, é uma crítica ao Direito positivo vigente, ou seja, uma 
crítica interna ao ordenamento jurídico posto e orientada a analisar os aspectos de sua 
ineficácia e invalidade, e não uma crítica externa, impedindo que a crítica parta de critérios 
políticos ou de justiça[66]. 

            E a base de tal posicionamento é clara: o Estado Constitucional de Direito 
"incorporou, em sua formação, diversos princípios ético-políticos a seus estatutos 
fundamentais, os quais determinam valorações ético-políticas e de justiça das normas por ele 
e nele produzidas, agindo como critérios de legitimidade ou ilegitimidade não mais externos 
ou jusnaturalistas, mas agora internos ou positivistas"[67]. A amplitude dos direitos 
considerados em sua forma natural, tais como princípios e valores, foram positivados como 
direitos fundamentais e devidamente limitados para sua adequação dentro do sistema 
normativo a fim de fortalecer o princípio da legalidade, que é o ponto de partida na construção 
do modelo garantista[68]. 

            Assim, de acordo com a Teoria Jurídica do Garantismo, pode-se afirmar que é 
inconcebível a perquirição acerca do consenso do Direito com a Justiça ou com a Política (o 
que representa o exame do sistema jurídico a partir de um ponto de vista externo), pois 
caracterizaria uma desconstrução do Estado de Direito. Tal tarefa, pois, cabe à filosofia 
político-jurídica. 
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            Ferrajoli acredita que tais confusões advém das dúvidas acerca dos limites dos poderes 
judiciário e legislativo e de suas respectivas discricionariedades. Assim, especificamente no 
tocante à produção e aplicação do Direito e aos questionamentos acerca dos espaços de 
discricionariedade, Ferrajoli sustenta que  se deve estabelecer qual o conceito de 
discricionariedade própria do exercício de qualquer poder. Assim, a celeuma pode ser 
resolvida redimensionando-se o alcance da discricionariedade e pela análise de seus tipos. 
Diferencia e delimita, portanto, a discricionariedade política da discricionariedade 
judicial[69]. 

            A discricionariedade política contempla as funções governamentais e legislativas, cujo 
campo é o da política social. Em seus limites, a formação das leis representa a realização 
contínua e legítima das opções políticas sobre a prioridade que convém atribuir aos diferentes 
tipos de direitos. Adverte-se que seu âmbito de atuação não consiste em opções 
interpretativas, relativas aos significado dos direitos constitucionais estabelecidos, mas sim na 
determinação de normas novas, mais inovadoras e discricionárias que as opções que se 
produzem na aplicação constitucional[70]. 

            Portanto, são nessas possibilidades políticas, relativas a técnicas de garantia mais 
adequadas aos distintos tipos de direitos, às prioridades adotadas e à destinação de recursos, 
em que reside o espaço autônomo da política. 

            Já a discricionariedade judicial caracteriza-se como atividade interpretativa e 
probatória da aplicação das normas legais ao objeto sub judice. É uma atividade 
tendencialmente cognoscitiva e dá-se com a sujeição à lei, estando limitada à interpretação 
das normas que poderão ser aplicadas. Assim, a sua fonte de legitimação não é a fonte 
político-representativa própria das instituições de governo, mas a sujeição à lei. 

            Ao espaço da jurisdição e da discricionariedade judicial pertencem só as controvérsias 
e decisões interpretativas referentes ao significado das leis passíveis de aplicação - o que, no 
entendimento de Ferrajoli, deveria ser suficiente para acabar com o fantasma do "governo dos 
juízes"[71]. 

            

3.2 Teoria Jurídica Neoconstitucional 

  

            Diante da crise da legalidade frente à supremacia da Constituição e outros fenômenos 
mais ou menos conexos ao constitucionalismo advindos dessa crise (como a desconfiança do 
legislador), o Neoconstitucionalismo surge como resposta ao modelo de Estado de Direito 
descrito, oferecendo uma nova explicação, uma nova teoria do Direito, de acordo com esse 
abandono ao dogma da estatalidade e da legalidade do Direito[72]. 

            O Neoconstitucionalismo, portanto, apresenta diversas acepções para atingir tal 
objetivo, condizentes com seu conteúdo, limites e aplicações. Sanchís, teórico desse 
pensamento, apresenta, objetivamente, três acepções de neoconstitucionalismo: como um tipo 
de Estado de Direito; como uma teoria do Direito para explicar o modelo institucional de 
Estado ou como ideologia que justifica ou defende a forma política mencionada. Como 
ideologia, ressaltam-se diferentes projeções: (a) como filosofia política, em que se considera o 
Estado Constitucional  de Direito o melhor modelo ou a forma mais justa de organização 
política; (b) como método que defende a vinculação entre Direito e moral; e (c) como 
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constitucionalismo dogmático, por expor uma nova visão interpretativa do direito, da ciência 
e da teoria jurídicas (Dworkin, Habermas, Alexy, Ferrajoli)[73]. 

            Para tanto, o Autor propõe cinco epígrafes para a nova teoria: mais princípios que 
regras; mais ponderação que subsunção; onipresença da Constituição em todas as áreas 
jurídicas e em todos os conflitos minimamente relevantes; onipotência judicial no lugar da 
autonomia do legislador ordinário; e a coexistência de uma pluralidade de valores, por vezes 
tendencialmente contraditórios, em lugar da homogeneidade ideológica em torno de 
princípios coerentes entre si e em torno, principalmente, das sucessivas opções 
legislativas[74]. 

            Diante desse panorama, a base do Neoconstitucionalismo é firmada no 
equacionamento entre as dimensões do Direito, Moral e Política e de como se relacionam 
entre si, o que requer a aplicação de padrões de racionalidade de razoabilidade prudencial no 
lugar de a racionalidade do cientificismo formal, típico do positivismo jurídico[75]. 

            Consoante explica Cademartori, "em verdade, o Neoconstitucionalismo pretende ser 
uma teoria que se opõe às duas teses mais importantes do positivismo conceitual, ou seja, a 
tese das fontes sociais do direito e a não conexão necessária entre o direito e a moral"[76]. 

            A primeira tese vale-se da identificação das fontes sociais do direito e a sua 
diferenciação dos outros sistemas normativos. Assim, a teoria das fontes sociais do direito 
assinala os limites dele mesmo, ou seja, o Direito é considerado fato social e, portanto, seu 
núcleo reside nessas fontes sociais, que o determinam. Seus defensores afirmam que as 
decisões passadas determinam qual a resposta que deve ser dada em um determinado conflito 
jurídico e que, em hard cases, o julgador pode ser um legislador intersticial[77]. 

            A segunda tese, qual seja a da separação do Direito face aos campos da Moral e da 
Política, pressupõe a autonomia entre o direito e sua justificação, ou seja, o direito é 
considerado em si, independente de ser justo ou injusto. Cademartori aponta que "essa 
segunda tese é uma das mais discutidas por juristas como Dworkin, ao sustentar que a 
avaliação moral é necessária, tanto para entender como para descrever o Direito"[78] . 

            As doutrinas neoconstitucionalistas, dessa forma, interessam-se com as questões que 
se referem à indeterminação do direito, além dos limites institucionalizados. Em tal prisma, o 
operador do Direito e o juiz passam ocupam a cadeira do legislador (embora seja possível, 
também no âmbito da teoria da legislação, o desenvolvimento de novas teorias da 
argumentação voltadas à fundamentação da lei a ser produzida)[79]. 

             Especificamente no que se refere ao relacionamento entre o Direito e a Moral, o 
neoconstitucionalismo sustenta que o Direito não perde sua juridicidade pelo fato de ser 
injusto. (Ou seja, uma coisa é o direito que é e outro diferente é o direito que deve ser. Tais 
diferenciações são tipicamente positivistas). Isso porque existe o posicionamento de que a 
racionalidade moral desempenha um importante papel na racionalidade jurídica e, em vista 
disso, existe uma relação intrínseca entre o Direito e a Moral[80], e isso deve ser considerado 
na aplicação das normas jurídicas, a fim de se legitimiar a discricionariedade dos órgãos 
jurisdicionais. 

  

4. A coerência do sistema jurídico luhmanniano por meio da formatação recursiva da 
decisão judicial 
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             A função do Direito, como explanado, é generalizar e estabilizar expectativas dos 
comportamentos e promover a regulamentação dos conflitos, com a própria a previsão do 
litígio em seu código (com a alternativa de cumprimento e descumprimento). É um conflito 
precisamente que desencadeia os mecanismos tendentes à imposição contrafática da 
expectativa regulatória. Assim, como os conflitos são inevitáveis, o Direito integra sua 
probabilidade para a generalização de expectativas. 

             Assim, o sistema jurídico realiza-se em sua seletividade das expectativas 
comportamentais, o que é, repita-se, a variável evolutiva do Direito, pois representa a reação 
do sistema frente às interferências do sistema social ao longo do desenvolvimento histórico. 
Como corolário, o objetivo do Direito é o apaziguamento das expectativas sociais, garantindo 
a segurança jurídica com vistas à promoção da segurança social. 

             Contudo, a inserção de códigos alienígenas enfraquecem a sua estrutura e, 
principalmente, o seu acoplamento estrutural (Constituição), pois, pelo fato de serem mais 
dinâmicos e mais representativos do meio social (refletindo o que é), acabam prevalecendo 
sobre o sistema jurídico  - que ainda determina e coage ao que deve ser (conotação 
kelseniana). Isso representa uma tolerância à beira da insustentabilidade devido ao 
impedimento de sua evolução (com as referências a si mesmo) e com consequente regressão. 

             Vê-se que tais códigos heterogêneos e, por vezes, contraditórios perseguem 
tendências setoriais, ideologias políticas, particularismos individuais, flutuações econômicas. 
Por isso, considerando a inexistência de uma moral convencional e a atuação de relativismos 
axiológicos frente à relações semelhantes, mas em contextos diversos (o que culmina na 
complexidade social), tem-se questões-chave para a busca da coerência do sistema jurídico: a) 
inexistindo moral única ao complexo social, como vinculá-la ao Direito? b) Tendo em vista a 
variação da ideologia conforme a dimensão tempo-espaço e em função da corrente de 
pensamento abraçada, há como a Política servir de base ao Direito? c) Como o manejo do 
mercado é realizado por aqueles que detêm mais propriedades privadas e propriedades 
produtivas, como embasar o Direito no critério econômico?            

             Frente às ponderações feitas a esses questionamentos no decorrer deste 
trabalho,  deduz-se que é inconcebível o entranhamento da instabilidade flutuante do critério 
econômico e político e do relativismo sócio-político no sistema jurídico. 

             Com isso, o caminho proposto para o fortalecimento do Direito é o de respeito à sua 
abertura cognitiva e ao seu fechamento operacional. Como a abertura cognitiva representa a 
demanda de relações havidas entre o sistema e  o seu ambiente, de acordo com a sua 
capacidade de suportar interferências externas, o sistema deve conhecer o que é tolerado, que 
é o que está contido no código direito, ou seja, nas normas consolidadas pelo princípio da 
legalidade.  O fechamento operacional, então, deve representar a não interferência do 
ambiente na esfera de operacionalidade do sistema e impedir a importação de elementos 
prontos e acabados do ambiente. O objetivo é manter a estrutura imaculada, mantendo a 
autonomia do sistema jurídico para sua reprodução evolutiva e especializada. 

             Além disso, deve-se identificar os elementos presentes no discurso jurídico que não 
participar do binômio direito/não-direito e, por fim, expurgar da estrutura sistemática tais 
códigos sociais alienígenas, visto que os critérios econômicos servem ao código ter/não-ter; os 
políticos, para o binômio poder/não-poder, os morais, para a aceitação individual e social. 
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             Em suma, dessa maneira, alcança-se a incolumidade do sistema jurídico se sua 
operacionalidade seguir a abertura do que lhe é afeto e tolerado, o fechamento para sua 
autorreferência e, acrescente-se, a distinção e a eliminação dos elementos que pertencer a 
códigos externos. Isso deve ocorrer especialmente nas operações por excelência dos sistema 
jurídico, que são as decisões judiciais, que produzem a (re)afirmação do sistema com uma 
eventual reprodução redundante de sua operação e que é responsável, igualmente, pela 
introdução de uma operação distinta no sistema. A decisão judicial causa interferência no 
sistema, afetando a redundância sistemática e que, por conseguinte, pode gerar 
transformações estruturais no sistema (desde que, repisa-se, tal essa variação seja tolerada ou 
selecionada pelas próprias estruturas e assimiladas como re-estabilização). 

             Adverte Luhmann que 

  

Não é por acaso que a concepção de uma "separação" entre Estado e a sociedade surge no 
momento em que o direito é positivado. O direito positivo é inevitavelmente um direito 
politicamente escolhido, "estatal". Seu destino está entrelaçado como o do sistema político na 
sociedade, pois só assim é possível obter-se uma grande variabilidade do direito, controlada 
por processos de seleção da própria sociedade. No entanto, isso não abre as portas para o livro 
arbítrio do estabelecimento puramente político do direito, e muito menos significa que o 
sistema político poderia decidir livremente sobre questões jurídicas, por si só e como se não 
possuísse um meio ambiente; aponta-se tão-somente para o caminho da procura das condições 
e das limitações estruturais da seleção do direito[81]. 

  

  

             Importante ressaltar, por oportuno, que, em sede de filosofia política do Garantismo, 
há as doutrinas autopoiéticas e heteropoiéticas, que tratam da legitimação do sistema jurídico. 

             Na concepção das doutrinas autopoiéticas, o Estado é um fim em si mesmo e sua 
conservação e reforço devem ser instrumentalizados o Direito e os direitos, subordinando 
tanto os indivíduos como a sociedade, a partir de um ponto de vista interno[82]. 

             Já para as doutrinas heteropoéticas, o Estado é um meio, legitimado unicamente pelo 
fim de garantir os direitos fundamentais do cidadão, e politicamente ilegítimo se não os 
garante, ou pior, se ele mesmo os viola. Assim, defendem que a legitimação política do 
Direito e do Estado provém do externo ou de baixo, isto é, da sociedade, entendida como 
soma heterogênea de pessoas, de forças e de classes sociais. 

             Dessa maneira, o Estado de Direito é caracterizado como um modelo de ordenamento 
justificado ou fundamentado por fins externos, geralmente declarados em forma normativa, 
por suas Constituições, mas de modo incompleta. Como o subsistema jurídico adveio do 
sistema social, tem a sua base fundamentada neste. Contudo, diferenciou-se estruturalmente e, 
assim, emoldurou-se autonomamente como sistema, podendo, assim, fechar-se 
operacionalmente e abrir-se somente à cognição de sua ambiente em interferências toleráveis 
à sua estrutura. 
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             Nesse debate acerca da formação das estruturas normativas e da necessidade de 
sistematização do Direito, Luhmann pondera que não se pode discernir, exatamente, nenhuma 
causa motora: 

  

Aqui deve bastar a constatação de que a mudança estrutural social, por maior que seja a 
suposição de que envolva 'progresso', não representa nenhuma pedra de toque para a 
fundamentação da Teoria do Direito (só em nosso século chegaram os Juristas à ideia de 
fundamentar suas decisões em suas consequênicas, isto é ter que fundamentá-las a partir do 
futuro - justamente pela falta de confiança existente no futuro. o que se pode, efetivamente, 
observar confirma também essa incapacidade de fundamentação teórico-social do Direito. O 
Direito tem que ajudar-se a si mesmo [...][83]. 

             

             Por isso, em que pese seus fins serem externos, a sua heteropoiese é base para debates 
filosófico-políticos, e não para a operacionalidade do sistema jurídico. 

             Conclui-se, finalmente, que a teoria jurídica que mais se aproxima do objetivo de 
promover a coerência de integralidade e incolumidade do sistema jurídico é a garantista, visto 
que não se utiliza de referências externas ao sistema jurídico, ou seja, não se pauta em outros 
códigos que lhe são distintos, ao contrário do que defendem as teorias neoconstitucionalistas, 
com o entrelaçamento do Direito com a Moral e a Política, e outros métodos inominados de 
(des)construção do sistema jurídico que nele inserem critérios de toda ordem, como os de fins 
econômicos. 

  

5. Considerações finais 

  

            À teoria luhmanniana, a comunicação do sistema social, a partir do problema da 
ordem social,  passou a desenvolver a seletividade de determinadas relações operacionais que 
representavam as expectativas dos indivíduos de seu meio, razão pela qual tal 
operacionalidade distinguiu-se do ambiente e institucionalizou, dentre os valores defendidos 
por tais indivíduos, os interesses que pudessem ser considerados de extrema relevância social. 
Sem adentrar às discussões que envolvem tal mutação[84], tem-se um processo de 
diferenciação funcional entre tais interesses que representou a evolução do sistema social: a 
formação do Direito, subsistema jurídico, autônomo do subsistema moral. 

            O Direito, por sua vez, evoluiu até se constituir em um subsistema social autopoiético, 
composto de comunicações de elementos normativos, cuja validade é tida pela recursividade 
entre estes. 

            Em sua autonomia, o sistema jurídico autolegitima-se em seus próprios elementos 
normativos e, por essa razão,  nos dizeres de Luhmann, não são os indivíduos que fundam a 
ordem social (por meio do contrato social), mas sim que tal contrato que fundamenta os 
indivíduos - só desse modo faz-se possível e essencial questionar quem conclui esse contrato 
e perquirir quais são os "atributos naturais" (interesse, impulsos, direitos naturais) que 
formam a base das vantagens dos contratantes. 
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            Os motivos dessas vantagens causam a alopoiese social do direito: a prevalência de 
outros códigos de preferência sobre o código direito/não direito distorce a definição clara das 
fronteiras de uma esfera de juridicidade, o que implica privilégios e exclusões ilegais, seja 
com a juridificação de critérios de "não direito", seja com a desjuridificação do que está 
institucionalizado. 

            Permitir a interferência de códigos alienígenas na formação e ressonância das decisões 
judiciais significar não só obstar a evolução do Direito e, por conseguinte, da sociedade, 
como, igualmente, promover a regressão de seu movimento sistêmico e não confiar em seus 
elementos normativos atuais, já que o debate acerca de um utópico dever ser revela a 
incredibilidade do direito posto vigente. Tal contexto, agregado à hipercomplexidade social e 
à ausência de uma moral única à sociedade, ocasiona o enfraquecimento do sistema jurídico, o 
qual, progressivamente, remanesce à mercê dos interesses defendidos por outros códigos, 
além de propagar a sua ausência de credibilidade. 

            Não se pode aceitar, portanto, que a abertura cognitiva do sistema jurídico se preste à 
satisfação das exigências econômicas, morais ou de quaisquer outras ordens presentes na 
esfera pública, bem como que o fechamento operacional permita a reprodução de critérios não 
jurídico dentro do Direito. 

            Como óbice a essa colonização do sistema jurídico pelo sistema social, visando à 
consubstanciação sistemática do Direito, deve-se superar as condições desjuridicizantes que a 
determinam. É imprescindível, portanto, que a decisão judicial - operação comunicativa 
jurídica por excelência - mantenha incólume a formatação da estrutura sistemática do Direito, 
de modo que reflita a sua abertura cognitiva, respeitando a sua integridade (heterorreferência), 
e ordene o seu fechamento operacional, impedindo que elementos externos do ambiente 
condicionem ou induzam o seu resultado. 

            Abandonam-se, aqui, as possibilidades de entrelaçamento entre o sistema jurídico com 
a Moral e/ou Política, o que é defendido pelo Neoconstitucionalismo, e abriga-se a concepção 
de que o aspecto normativo da decisão judicial deve pretender à sua generalização porque o 
órgão jurisdicional submete-se ao princípio da igualdade de forma diferente que o legislador. 
È dever do julgador tanto tratar igualmente as mesmas condições quanto decidir da mesma 
forma os casos iguais - o que torna questionável a concepção do ato decisório como "a lei do 
caso particular". 

            Nesse ponto, o Garantismo propõe uma aceitável base teórica à operacionalidade do 
Direito. Considerando que Estado Constitucional de Direito incorporou diversos princípios 
ético-políticos a seus estatutos fundamentais, tornando-os critérios internos de legitimidade, 
fortaleceu  o princípio da legalidade com a atenção voltada ao Direito positivo vigente, 
orientada a analisar os aspectos de sua ineficácia e invalidade. Por isso, obsta-se a crítica 
externa, cujo debate abrange critérios políticos ou de justiça.           

            Portanto, é inconcebível a perquirição acerca do consenso do Direito com a Justiça ou 
com a Política (o que representa o exame do sistema jurídico a partir de um ponto de vista 
externo), pois caracterizaria uma desconstrução do Estado de Direito. Essa tarefa fica a cargo 
da filosofia político-jurídica e não da operação comunicativo-recursiva por excelência do 
Direito, que é a decisão judicial. 
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RESUMO 
A proposta do presente estudo é investigar o método hermenêutico de interpretação das 
normas constitucionais e legais mais apropriado ao Estado Democrático de Direito. Os 
objetivos são verificar se o método hermenêutico puro e positivista é o mais adequado aos 
Estados Constitucionais, apreender os conceitos de hermenêutica, interpretação e aplicação 
que melhor servem a tais Estados e oferecer lineamentos para a interpretação e aplicação das 
normas, em especial as constitucionais, de modo a concretizar a constituição material típica 
do pós-positivismo. Tais lineamentos levam em consideração, principalmente, a atividade 
judicante, que no paradigma democrático e pós-positivista, não pode restringir-se à subsunção 
do caso à norma, devendo ser carregada de pré-compreensão dos valores constitucionais, 
positivados na forma de princípios. Por fim, expõem-se a teoria e técnica cuja utilização 
considera-se mais adequada nas decisões dos casos difíceis. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO. PÓS POSITIVISMO. NOVA 
HERMENÊUTICA. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the hermeneutic method of interpretation of the 
constitutional and legal rules most appropriate for the Democratic States of Law. The goals 
are to verify if the pure traditional hermeneutical method is best suited for Constitutional 
States, the interpretation and application that best serve those kinds of Political Organizations 
and, in the end, provide guidelines for interpreting and implementing standards to materialize 
the Constitution. Those guidelines take into account mainly the decision making activity, 
which in the democratic and post-positivist paradigm cannot be restricted to subsume the case 
onto the rule, but should be loaded with pre-understandings of constitutional values 
positivized in the form of principles. Finally it presents the theory and technique whose use is 
considered more appropriate for hard cases situations. 
KEYWORDS: CONSTITUTION. POST-POSITIVISM. NEW HERMENEUTICS. 
 
 

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

  

  

A presente pesquisa foi realizada no intuito de explorar o que se tem chamado de 

“Nova Hermenêutica” e sua utilização na atividade judicante. 
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Coteja-se, preliminarmente a hermenêutica positivista com a pós-positivista, 

passando pela análise de pensadores como Konrad Hesse, Jorge Joaquim Gomes Canotilho e 

Luis Roberto Barroso para ternar-se compreender sob qual perspectiva os magistrados devem 

interpretar e aplicar normas constitucionais, em especial as que relacionam direitos 

fundamentais. 

Percebe-se que as constituições dos Estados Democráticos de Direito têm grande 

carga política, justamente em razão de emprestarem aos princípios, não apenas 

reconhecimento de seu caráter normativo, mas função primordial de estabelecer parâmetros 

para interpretação e aplicação de toda e qualquer norma. 

Compreende-se que, nos Estados Democráticos de Direito, a decisão judicial deve 

ser, resultado de uma interpretação que faça uso de pré-compreensões, uma interpretação 

contextualizada de toda e qualquer norma com vistas à realização da vontade da constituição, 

da concretização da constituição material. 

Verifica-se que os tipos de normas presentes nas constituições democráticas são, em 

sua maioria, conceitos amplos e abertos o que, nos casos concretos, podem entrar em conflito, 

no que se convencionou chamar de “casos difíceis” nos quais a atividade de interpretação e 

aplicação da norma se torna ainda mais complexa, exigindo dos magistrados a utilização de 

teorias e técnicas mais sofisticadas como a teoria da argumentação e a técnica da ponderação. 
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2 HERMENÊUTICA E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

  

  

A hermenêutica, segundo Manuel Messias Peixinho (2003) é a teoria científica da 

arte de interpretar. 

Tornando mais clara aquela idéia Luís Roberto Barroso (1999) afirma que 

a hermenêutica jurídica é um domínio teórico, especulativo, cujo objeto é a formulação, o 

estudo e a sistematização dos princípios e regras de interpretação do direito , traçando paralelo 

com aquela ideia, afirma que esta é atividade prática de revelar o conteúdo, o significado e o 

alcance de uma norma, com a finalidade de fazê-la incidir em um caso concreto. 

Da hermenêutica e da interpretação, distingue-se a aplicação da norma jurídica, que 

é o momento final do processo interpretativo, aliás sua razão de ser de tal processo, a 

concretização s norma pela efetiva incidência do preceito sobre a realidade de fato. 

Sobre o papel crucial desempenhado pela interpretação ao ligar as esferas do dever-

ser (sollen) e do ser (sein), merece destaque a conhecida frase de HÄBERLE (1997, pp. 9-10) 

segundo quem: “não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada [...] interpretar 

um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública”. 

Dentre as numerosíssimas definições doutrinárias a respeito desses conceitos, 

convém destacar, ainda, a nota de instrumentalidade que lhes empresta FERRAZ JR. (1988) 

ao afirmar que a interpretação do Direito é instrumento que intervém na sociedade visando à 

decidibilidade: o jurista não interpreta como se estivesse diante de um texto literário, sem 

nenhum compromisso aparente, ao contrário, ele intervém como hermeneuta para, por meio 

de sua decisão, compor determinado conflito de interesses. 
  

  

2.1 O abandono dos métodos hermenêuticos tradicionais, de origem e natureza 

positivista 

  

  

É necessário que já de início se destaque a absoluta insuficiência e inadequação dos 

métodos hermenêuticos tradicionais (positivistas) para a interpretação das normas 

constitucionais em grande número de casos, cuja natureza e importância suscitam problemas 

muito mais complexos e amplos que os acarretados pela interpretação das normas jurídicas 

em geral. 

Tais problemas, na verdade, praticamente inexistiam enquanto as Constituições 

corresponderam ao modelo liberal do Estado de Direito, quando veiculavam apenas normas 

de organização ou atributivas de alguns direitos individuais de liberdade, que exigiam apenas 
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deveres de abstenção do État-gendarme, sendo os elementos tradicionais de interpretação, o 

método legalista-formalista próprio do positivismo, mais que suficientes para descobrir o 

sentido daquelas normas, com vistas à sua aplicação. 

No entanto, a partir do momento em que as normas das novas Constituições do 

século XX ganham relevância, heterogeneidade e complexidade, que cada vez mais passam a 

determinar valores por meio da positivação de princípios, o descompasso com a metódica 

interpretativa tradicional[1] fica patente. 

Se a metódica tradicional identifica o direito como texto da norma, no caso 

constitucional o pensamento jurídico se transforma em mera análise da linguagem redução 

empobrecedora de sua dimensão jurídica e axiológica, em automática queda de sua 

efetividade, conforme assevera CASTANHEIRA NEVES, citado por PEIXINHO (2003, 

pp. 49/51): “A inevitável consequência é a formação de um direito extremamente formalista, 

com seu consequente afastamento da realidade social, sem considerar os fins ou os interesses 

concretos que dinamizam essa realidade”. 
CANOTILHO (1993) resume bem os axiomas fundamentais que estavam subjacentes ao 

modelo positivista ou tradicional de interpretação das Constituições e do Direito Constitucional: 

a) identificação da norma constitucional com o seu texto; 

b) a concepção da ordem constitucional como sistema logicamente fechado; 

c) a aplicação das normas pelo juiz compreendida como simples processo lógico-

cognitivo, reconduzível ao silogismo jurídico. 

Aponta ainda, o autor, que também o positivismo sociológico reduz a norma a um 

simples fato, por sua vez resultante, de forma mecânica e automática, das relações sociais 

praticadas em dada sociedade, reduzindo a norma a simples esquema de ordenação resultante 

situações fáticas determinadas, desprezando a existência de um programa normativo de 

conteúdo axiológico a realizar por meio das normas jurídicas. 
Com a passagem, na doutrina, do positivismo para o pós-positivismo[2], abandona-se 

a concepção que distinguia os princípios das normas, negando àqueles aplicação direta típica 

das regras. Os princípios vieram a ser considerados normas-chave de todo o ordenamento 

jurídico, cuja função precípua passou a ser de fornecer fundamento não apenas axiológico, 

mas normativo a todo o ordenamento jurídico e à ideia de Estado Democrático de Direito. 

Acentua BONAVIDES (1999), que a Teoria Estruturante do Direito proposta por 

MUELLER, em síntese, parte da ideia de que os princípios e valores, ignorados ou ao menos 

relegados a segundo plano pelo formalismo positivista meramente silogístico, formam o 

tecido material e o substrato estrutural tanto da Constituição quanto dos próprios direitos 

fundamentais e conclui que “aqueles valores e princípios representam, por conseguinte, a 
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matéria-prima da Nova Hermenêutica: esta, outra coisa não é senão a própria teoria material 

da Constituição”. (1999, p. 535). 

Observa, ainda, o iminente autor que a “Nova Hermenêutica do Direito 

Constitucional”, ao acolher no plano científico do Direito as considerações axiológicas 

consagradas no direito positivo, o que obviamente afasta qualquer identificação sua com o 

jusnaturalismo), se não arruinou, pelo menos fez arcaico o formalismo metodológico da 

Teoria Pura do Direito de Hans KELSEN. 

  

  

2.2. As peculiaridades das normas constitucionais como determinantes de interpretação 

diferenciada 

  

  

A partir da mudança paradigmática de análise e interpretação das normas (do 

positivismo ao pós-positivismo) a doutrina (especialmente a alemã, após a promulgação da 

Constituição de Weimar) passou a perceber e salientar a especificidade das normas 

constitucionais, para em consequência sustentar a necessidade da adoção de métodos 

específicos de interpretação destas. 

Assim, as próprias características peculiares das normas constitucionais, é que 

passaram a ensejar a formulação de nova metódica interpretativa, de modo a fazer com que se 

levasse em conta sua estrutura semântica diferenciada e sua textura político-institucional. 
Parte a nova concepção pós-positivista da premissa de que a Constituição, embora norma jurídica, tem 

especificidades que tornam o emprego das técnicas tradicionais de interpretação das normas jurídicas, pelo 

menos quando utilizadas de maneira exclusiva, totalmente inadequado para apreender seu verdadeiro conteúdo e 

permitir a consecução de suas finalidades. 

Nesse sentido, àquele modelo de processo interpretativo - o positivista - se opõem, de 

forma simétrica, os métodos de interpretação pós-positivistas desenvolvidos pela doutrina 

constitucional germânica contemporânea, dentre os quais se destaca o método 

de concretização constitucional já salientado desde o início da década de oitenta por 

BARACHO nos seguintes termos: 
Os problemas da interpretação constitucional são mais amplos do que aqueles da lei 
comum, pois repercutem em todo o ordenamento jurídico. Para Franco Pierandrei a 
interpretação das normas constitucionais deve adequar-se à natureza fundamental 
dos motivos políticos e dos princípios essenciais que servem de base a estes 
preceitos. [...] 
Para Hector Fix Zamudio, a interpretação dos dispositivos constitucionais requer por 
parte do intérprete ou aplicador particular sensibilidade, que permite captar a 
essência, penetrar na profundidade e compreender a orientação das disposições 
fundamentais, tendo em conta as condições sociais, econômicas e políticas 
existentes no momento em que se pretende chegar ao sentido dos preceitos 
supremos. Conclui que a diferença entre a interpretação jurídica ordinária e a 
constitucional deriva da natureza específica destas normas. Apesar de participar das 
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regras de toda interpretação jurídica, possui aspectosparticulares que lhe conferem 
autonomia, tanto dogmática, como prática. (BARACHO, 1981,pp.49-50) 

  

Cumpre, contudo ponderar que a interpretação da norma constitucional no modelo 

pós-positivista não exclui a utilização de métodos tradicionais, apenas complementa-os, 

impõe que não sejam utilizados com exclusividade em razão até mesmo de suas 

peculiaridades. 

Aponta BARROSO (1999) quatro peculiaridades das normas constitucionais que 

determinam que sua interpretação seja diferenciada em relação às demais normas jurídicas: a 

superioridade hierárquica; a natureza de sua linguagem; seu conteúdo específico e seu caráter 

político. 

A nota mais essencial do processo de interpretação constitucional é dada 

pela superioridade jurídica das normas constitucionais, que situa a constituição no ápice da 

pirâmide normativa. 

Seu caráter paradigmático e subordinante de todo o ordenamento, a ser levado em 

conta em toda e qualquer operação interpretativa, é assegurado pelos diferentes mecanismos 

de controle de constitucionalidade. 

O autor salienta ainda que tais mecanismos são decorrência direta da natureza 

própria da linguagem constitucional, já que apropriada à veiculação de normas 

principiológicas e esquemáticas é a maior abertura, o maior grau de abstração e, 

consequentemente, a menor densidade jurídica. 

Acrescenta, o autor que, a presença nelas de conceitos jurídicos 

indeterminados (como os de igualdade, justiça social, bem comum, dignidade da pessoa 

humana, dentre outros) conferem ao aplicador da norma constitucional significativa liberdade 

de conformação. 

Nesse sentido também se posiciona GARCÍA: 

  
Se em algo existe acordo, é em que os preceitos constitucionais são muito mais 
genéricos que os das leis ou outras normas. São, em geral, esquemáticos, abstratos, 
indeterminados e elásticos e, portanto, não predeterminam por completo em nenhum 
caso o ato de aplicação, produzindo-se este ao amparo de um sistema normativo que 
abarca diversas possibilidades. (GARCÍA, 1984, p.56) 

  
Há de se considerar ainda, que o próprio conteúdo de boa parte das disposições 

constitucionais refoge à estrutura típica das normas dos demais ramos do Direito, na medida 

em que não constituem, de forma direta, normas de conduta (previsão de fatos e suas 

consequências jurídicas), mas normas de organização, ou seja, que visam estruturar 

organicamente o Estado ou disciplinar a criação e aplicação das normas de conduta ou normas 
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ditas “programáticas”, que indicam valores a serem preservados, por meio dos princípios ou 

fins sociais que estabelecem mediante programas de ação por ali traçados, não conferindo, por 

si sós, direitos subjetivos positivos automaticamente exigíveis a ninguém. 

Tratando especificamente das peculiaridades da interpretação dos princípios 

constitucionais, Carmén Lúcia Antunes Rocha (1994), após advertir que a questão tem 

constituído verdadeiro dilema para doutrina e jurisprudência em todo o mundo, lembra que 

são os princípios fundamentais do sistema jurídico os elementos que, garantindo a perfeita 

combinação de todas as normas na ordem jurídica de cada Estado e, exercendo uma força de 

atração e de congruência entre elas, conferem unidade ordenada ao complexo normativo posto 

à observância da sociedade estatal. 

Para interpretá-los, acredita a autora, não se pode esquecer que a Constituição tem 

natureza muito diferente das demais normas, situando-se muito proximamente da política, 

devendo aqueles elementos ser entendidos no mesmo sentido das ideias sedimentadas pelo 

povo no momento histórico específico no qual se interpreta a norma. 

Daí o entendimento atual de que, na interpretação dos princípios constitucionais, o 

contexto vale tanto e até mesmo, eventualmente, mais que a literalidade do texto, se este não 

for redutível aos valores socialmente prevalentes. 

Em síntese, a interpretação dos princípios deverá obedecer à modalidade 

interpretativa que se tem chamado progressiva ou evolutiva, procedendo-se sempre à 

adaptação dos conteúdos postos como princípios às novas realidades sociais, conferindo 

aplicação prática à natureza aberta das modernas Constituições uma vez que, não é por acaso 

que seus conteúdos são plásticos e genéricos. 

Esta mesma necessidade tem levado a doutrina constitucional norte-americana a 

formular, por outra via, a mesma idéia, diferenciando os conceitos 

de interpretação e construção. 

BARACHO (1981), citando vários autores daquele país, deixa claro que o primeiro 

termo refere-se à interpretação limitada ao texto escrito, enquanto que a construção vai além, 

alcançando casos em que os textos a serem “construídos” devem ser conciliados com regras 

de Direito ou normas constitucionais de superior autoridade. 

Já BARROSO, lembrando que a Constituição, por sua natureza, contém 

predominantemente normas de princípio ou esquema com grande caráter de abstração, 

destinando-se a alcançar situações que não foram expressamente contempladas ou detalhadas 

no texto, apresenta a clássica distinção desses dois conceitos formulada por COOLEY:           
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Enquanto a interpretação (...) é a arte de encontrar o verdadeiro sentido de qualquer 
expressão, a construção significa tirar conclusões a respeito de matérias que estão 
fora e além das expressões contidas no texto e dos fatores nele considerados. São 
conclusões que se colhem no espírito, embora não na letra da norma. (BARROSO, 
1999, pp.103-104) 

  

Embora a Constituição materialize a tentativa de conversão do poder político em 

poder jurídico (sendo seu objeto um esforço de juridicização do fenômeno político), não se 

pode pretender objetividade plena ou total distanciamento das questões políticas num campo 

em que se cuida da partilha do poder, se distribuem competências e se procede a uma 

complexa delimitação dos direitos dos cidadãos e suas relações entre si e com o Poder 

Público. Como consequência, na interpretação constitucional, a racionalidade total é 

inatingível. 

Todavia, posto que o julgador não deva ser cego ou indiferente às consequências 

políticas de suas decisões, ele somente poderá agir dentro dos limites e das possibilidades 

técnicas e interpretativas abertas pelo ordenamento. 

Quanto a este último aspecto, também CANOTILHO (1993) salienta que a 

interpretação das normas constitucionais deve ter em conta a especificidade resultante do fato 

de a Constituição ser umestatuto jurídico do político, acrescentando que, desde que 

positivados, a influência dos valores políticos, na tarefa de interpretação legitima  o recurso 

aos princípios políticos constitucionalmente estruturantes. 
BONAVIDES (1999), por sua vez, aponta que a própria matéria que constitui o 

conteúdo das normas constitucionais - direitos fundamentais - o exercício soberano e 

controlado do poder estatal, a positivação dos princípios básicos da sociedade e do Estado, a 

estruturação do Estado de Direito, etc. - determina sua natureza primacialmente política e 

acrescenta que o erro do “jurista puro” ao interpretar a norma constitucional é querer 

exatamente desmembrá-la de seu manancial político e ideológico, e acrescenta: 

  
Atado unicamente ao momento lógico da operação silogística, o intérprete da regra 
constitucional vê escapar-lhe não raro o que é mais precioso e essencial: a captação 
daquilo que confere vida à norma, que dá alma ao Direito, que o faz dinâmico, e não 
simplesmente estático. (BONAVIDES, 1999, p.) 

  

Nessa linha de ideias, torna-se forçoso concluir pela a inadequação dos métodos 

“puros” de interpretação das normas constitucionais utilizados pelo pensamento positivista e, 

por outro lado, reconhecer não ser mais possível distanciar a interpretação da norma 

infraconstitucional da inscrita na constituição. 
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2.2.1 Patamar comum existente entre a interpretação constitucional e a interpretação das leis 

em geral 

  

  

Conclui BARROSO (1999), segundo quem a interpretação constitucional, apesar das 

muitas peculiaridades que possui “não abandona os fundamentos da interpretação da lei” e, 

lado outro, deve ser considerada no “âmbito da interpretação geral do direito, de cuja natureza 

e características partilha”, que: 

  
nem poderia ser diferente, à vista do princípio da unidade da ordem jurídica e do 
consequente caráter único de sua interpretação. Ademais, existe uma conexão 
inafastável entre a interpretação constitucional e a interpretação das leis, de vez que 
a jurisdição constitucional se realiza, em grande parte, pela verificação da 
compatibilidade entre a lei ordinária e as normas da Constituição. (BARROSO, 
1999, p.104-105) 

  

É que no modelo pós-positivista, não apenas a interpretação das normas 

constitucionais abandona os ditames tradicionais que isolam a norma, mas também a 

interpretação das normas infraconstitucionais sofre alteração. 

Passa-se a perceber como inadequada a interpretação de uma norma 

infraconstitucional ao largo dos ditames da Constituição os quais, inclusiva, ditaram a 

formulação da “Nova Hermenêutica” neste momento do pensamento jurídico, deve orientar a 

interpretação e aplicação de toda e qualquer norma existente sob seu império. 

Destaque-se, ainda a lição de PEIXINHO (2003, p.28-29) segundo a qual no que 

tange o processo de interpretação da norma, seja ela de patamar constitucional ou não, “não se 

pode aplicar os métodos isoladamente. É um exercício simultâneo, no qual a interpretação 

alcança cada etapa quase de forma conjunta. A hermenêutica jurídica deve ser concebida 

como um processo único, em que concorrem os vários métodos” e complementa citando 

CASTANHEIRA NEVES, “pelo que não há uma interpretação gramatical, uma interpretação 

histórica etc., mas um elemento gramatical, um elemento histórico etc. de uma una 

interpretação”. 

Nessa linha de idéias, GUERRA FILHO (1999) aponta critério inafastável a ser 

adotado pelo intérprete quanto ao ater exclusivamente ou não aos métodos tradicionais de 

interpretação: 

         
A intelecção do texto constitucional também se dá, em um primeiro momento, 
recorrendo aos tradicionais métodos filológico, sistemático, teleológico, etc. Apenas 
haverá de ir além, empregar outros recursos argumentativos, quando com o emprego 
do instrumental clássico da hermenêutica jurídica não se obtenha como resultado da 
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operação exegética uma “interpretação conforme a Constituição”, 
averfassungskonforme Auslegung dos alemães, que é uma interpretação de acordo 
com as opções valorativas básicas, expressas no texto constitucional. (GUERRA 
FILHO, 1999 p.39) 

  

  

2.2.2. O caso “fácil” (soft case) e o caso “difícil” (hard case) 
  

  

BARROSO (1999, p. 125) observa que, após a aplicação dos diferentes elementos interpretativos a 

um texto de norma específico, podem ocorrer duas hipóteses: 

a)             todos os elementos interpretativos conduzem a um mesmo resultado, quando o caso será 

facilmente resolvido, no sentido da solução única resultante daquela convergência (caso fácil); 

b)            alguns ou todos os elementos interpretativos apontam para resultados divergentes → o 

intérprete estará diante daquilo que a doutrina chama de caso difícil. 

Por seu turno, GUERRA FILHO (1999) afirma serem considerados casos difíceis (hard case) aqueles 

que apresentam as questões mais tormentosas a serem examinadas no exercício da jurisdição constitucional. 

Nos casos difíceis, inexistindo qualquer método prévio de “desempate”, depende sua solução da 

aplicação de métodos específicos e mais sofisticados de interpretação. 

Questões que não são resolvidas satisfatoriamente com o emprego de regras exclusivamente jurídicas, 

demandando recurso aos princípios para que sejam solucionadas em sintonia com o fundamento constitucional 

da ordem jurídica devem ser solucionadas sob uma perspectiva tipicamente pós-positivista. 
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3 A DECISÃO JUDICIAL EM UM MOMENTO HISTÓRICO PÓS-POSITIVISTA 

  

3.1 O novo juiz exigido pelo pós-positivismo e a adequada pré-compreensão das questões 

sociais 

  

  

Aduz BONAVIDES (1999) que essa “Nova Hermenêutica” exige um “juiz social”, 

que leve em conta a teoria material da Constituição e que seja instrumento da legitimidade do 

Estado Democrático de Direito, com seus postulados de justiça, inspirados na universalidade, 

eficácia e aplicação imediata dos direitos fundamentais e completa afirmando que aquele, em 

sua atuação, deve incorporar em seu juízo uma vasta e sólida pré-compreensão das questões 

sociais, pressuposto inalterável de toda a hermenêutica constitucional e de seu conceito 

de concretização. 

  

  

3.1.1 O conceito de pré-compreensão 

  

  

Esta noção está diretamente ligada à noção de “círculo hermenêutico”, conceito que 

descreve o processo de compreender um texto hermeneuticamente. Expressa a ideia de que a 

compreensão, por um intérprete, de um texto como um todo é estabelecida com referência a 

cada uma de suas partes componentes e, por sua vez, a compreensão de cada parte 

componente de um texto se estabelece por intermédio de sua relação com o texto como um 

todo, assim, tanto todo o texto, quanto qualquer parte dele só pode ser compreendida com 

referência recíproca perfazando, portanto, um movimento circular, sem que tal caráter torne 

impossível a interpretação, ao contrário, ele enfatiza que o significado de um texto pode e 

deve ser encontrado dentro de seu contexto cultural, histórico e literário. 

A partir deste conceito, começa-se a colocar em destaque a posição do intérprete no 

processo de interpretação; torna-se extremamente importante que o intérprete compreenda o 

texto, como uma etapa necessária para interpretá-lo. A compreensão, agora, não decorre 

simplesmente da leitura do texto, mas envolve o conhecimento do contexto histórico do texto 

e a psicologia de seu autor; 

Os pós-modernistas (ADLER, por exemplo), vêem o “Círculo Hermenêutico” como 

algo especialmente problemático, isto porque consideram que o intérprete só pode conhecer o 
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mundo através das palavras que são usadas para descrevê-lo e, por outro lado, sempre que o 

intérprete tenta extrair determinado significado de um texto ou de uma expressão, ele afasta 

outros significados, como a base de sua interpretação. 

Comunicação é um processo pelo qual uma pessoa (chamada o emissor) tenta 

transmitir uma mensagem a outra (o receptor). Ele faz isso codificando uma mensagem em 

símbolos que o receptor irá entender transmitindo a mensagem, então, para o receptor. 

Em uma comunicação normal o emissor e o receptor alternar-se-ão, ambos 

respondendo à mensagem e, por sua vez, mandando outra mensagem em resposta, tomando, 

dessa forma, o lugar de seu interlocutor. 

É bem verdade que, para que haja comunicação é necessário que o outro fale e 

reconheça o que é falado, assim, a situação é diferente quando se trata da interpretação de um 

texto, uma vez que, nesse caso, o emissor se limita a expressar sua mensagem para o receptor 

e este pode apenas decodificar a mensagem e tentar extrair seu significado. 

Lado outro, quando o receptor tem contato com a mensagem do texto, ele traz 

consigo suas próprias pressuposições. Isto é ao mesmo tempo inevitável e necessário: para se 

entender qualquer situação, que se esteja presente certo conjunto de pressuposições (ou 

de pré-compreensão) é necessário. Sem que houvesse pressuposições, não seria possível que 

alguém extraísse qualquer sentido dos símbolos, por exemplo, não seria possível sequer 

atribuir-se às palavras que se lê ou que se ouve, qualquer significado. Em outros termos, para 

apenas começar a interpretar, é necessário já se ter alguma compreensão dos elementos 

básicos daquela comunicação. 

O corre que, na medida em que o receptor usa sua pré-compreensão para interpretar 

o sentido da mensagem, sua compreensão se aprofunda ou até mesmo se modifica. Em sua 

mente, o significado se revela e este novo sentido se torna sua nova pré-compreensão para 

posteriores interpretações, passa-se, a partir de então, à utilização das recém-adquiridas 

perspectivas. 

Assim é que, na medida em que o receptor continua a aprender, ele constrói a partir 

de seu conhecimento prévio e aumenta não apenas sua compreensão, mas também o que 

adiante chamará de pré compreenão. 

O receptor, no entanto, precisa sempre manter o significado pretendido pelo autor da 

mensagem como o seu objetivo. Ele precisa se empenhar em descobrir o que  pretendeu 

aquele que enviou a mensagem, pois, caso não o faça, estará criando e não interpretando, suas 

tentativas devem ser, portanto, compreender ou “extrair” significado do texto e não forçar um 

significado nesse. 
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Poder-se-ia supor, já que ele examina o texto com pré-compreensão, que a 

simples extração do significado do texto seria impossível, não o é, contudo, pois a pré-

compreensão está ali apenas para prestar auxílio, para permitir a compreensão daquilo que se 

examina, não para distanciá-lo da essência do que examina. É que a utilização de 

conhecimento prévio na atividade de interpretação é tão necessária quanto o próprio 

conhecimento da linguagem e de regras gramáticais. Em outras palavras, as pré-

compreensões não são opiniões próprias do intérprete, suas crenças, mas elementos básicos do 

conhecimento que são necessários ao acúmulo de mais conhecimento, estão presentes no 

processo interpretativo apenas como instrumentos de auxílio à compreensão do texto. 
Cumpre destacar, contudo, que é vital que o intérprete comece o processo, a 

atividade interpretativa, com um olhar para todo o conjunto, para apreender o que o texto em 

sua integralidade está dizendo antes de examinar uma parte específica dele. Este é, portanto, o 

ponto de partida do “círculo hermenêutico”. 

A compreensão do sentido de uma coisa, de um acontecimento ou de uma situação 

qualquer pressupõe, portanto, um pré-conhecimento daquilo que se quer compreender; assim, 

toda interpretação é guiada pela pré-compreensão do intérprete , conforme afirma 

HEIDEGGER, citado por COELHO (2001), nela, não se pode desconsiderar o EU do 

intérprete (que, por sua vez, é formado pelo eu originário de cada um e o seu entorno 

ou circunstância, o mundo real em que todos se inserem e levam a sua vida), ou 

sua ideologia e história. 

Conforme salienta PESSOA (2008) HEIDEGGER entende a interpretação de algo 

como algo que se funda, essencialmente, numa posição prévia, visão prévia e concepção 

prévia – a interpretação, assim, nunca é a apreensão de um dado preliminar isenta de 

pressuposições. 

Informa a autora, ainda que GADAMER, por seu turno, depois de salientar que 

a pré-compreensão constitui um momento essencial do fenômeno hermenêutico do qual é 

impossível ao intérprete desprender-se, considera que o seu trabalho se dá a partir de uma 

fusão sucessiva de horizontes, acrescentando que um texto histórico somente é interpretável a 

partir da historicidade do intérprete. 

No plano do direito constitucional, a compreensão, embora não determinada, é 

inevitavelmente condidicionada por fatores aparentemente aleatórios, que dirigem e modelam 

a visão inicial sobre a matéria, pois no âmbito específico da hermenêutica constitucional, o 

intérprete não pode compreender o conteúdo da norma de um ponto situado fora de sua 

existência histórica a qual também enformou seus conteúdos de pensamento e determina seu 

saber e seu (pré)-juízo. 

Em suma, o intérprete entende (e à luz da “Nova Hermenêutica”deve mesmo 

entender) o conteúdo da norma a partir de uma pré-compreensão; nesse sentido observa-se 

que qualquer pergunta já envolve, de certa forma, a intuição do perguntado. No mesmo 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9567



sentido, segundo PESSOA (2008), LARENZ acentua que o texto nada diz a quem não 

entenda lá alguma coisa daquilo de que ele trata, e só fala ou só responde àquele que 

compreende a sua linguagem e o interroga corretamente e completa afirmando que segundo 

WITTGENSTEIN, para que alguém se situe no mundo do direito e compreenda o significado 

dos conceitos jurídicos, para se ter acesso a essa esfera do real, deve-se participar do seu jogo 

de linguagem, cuja compreensão, de sua vez, pressupõe certas vivências-chave, até porque o 

elemento normativo  não se pode mostrar de modo palpável, como se mostram os objetos 

perceptíveis pelos sentidos. 

Assim é que o juiz, como intérprete aplicador da norma jurídica deve utilizar-se de 

pré compreensão, de vivências para bem desenvolver a atividade de decisão dentro do 

paradigma do pós positivismo. 

  

  

3.2 A Hermenêutica da concretização e os direitos fundamentais 

  

  

Aponta GUERRA FILHO (1999), que a interpretação constitucional pressupõe (isto 

é, pré-compreende) uma teoria dos direitos fundamentais, especialmente quando se trata de 

aplicar uma Constituição como a brasileira que, plenamente inserida na fase atual do 

constitucionalismo contemporâneo iniciada em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

propõe-se a instaurar um Estado Democrático de Direito, no qual necessariamente ocupa uma 

posição central o “sistema de direitos fundamentais”, na expressão de CANOTILHO (1993). 

Em outras palavras, tudo leva a crer que o juiz que o Estado Democrático de Direito 

exige deve estar preparado, em sua função judicante, para compreender e bem aplicar o 

“sistema de direitos fundamentais”. 

Acentua BONAVIDES (1999) que a obra de Muller propõe utilizar a “hermenêutica 

da concretização” para proteger os direitos fundamentais, destacando a eficácia normativa das 

normas constitucionais pela rejeição a todo formalismo exclusivo, unilateral e restritivo, sem 

abertura para o universo das relações sociais concretas que fazem parte indissociável da 

própria natureza, vida, substância e normatividade do preceito jurídico, do qual a praxis é 

conteúdo integrativo e essencial. Sem esta, todo texto legislativo (seja nos Códigos, seja nas 

Constituições) é pré-normativo. 

Destaca ele que o novo método hermenêutico de concretização mostrou-se 

particularmente útil para a interpretação não só das normas constitucionais que versam sobre 

direitos fundamentais. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9568



Observa BONAVIDES (1999) que a obra de MUELLER, fazendo antíteses entre as 

velhas premissas positivistas e as novas premissas pós-positivistas como Estado e sociedade, 

lei e Constituição, legalidade e legitimidade, legalismo e constitucionalismo, subsunção e 

concretização e, por fim, norma unidimensional (que é a norma-texto do positivismo) e norma 

pluridimensional (que abrange as categorias, por ele propostas, de norma-texto, norma-

programa, norma-âmbito, norma-direito e norma-decisão), representou clara e deliberada 

ruptura com o positivismo lógico-formal, configurando a nova corrente de pensamento 

jurídico-filosófico que passou a ser conhecida como o pós-positivismo, de raízes 

manifestamente axiológicas. 

Na Velha Hermenêutica, regida por um positivismo lógico-formal, há 

simples subsunção; na Nova Hermenêutica, inspirada por uma teoria material de valores, o 

que há é concretização; ali, a norma legal, aqui, a norma constitucional; uma interpretada, a 

outra concretizada.” 

Conclui BONAVIDES (1999) que o métodos tradicionais de hermenêutica 

(gramatical, lógico, histórico, sistemático e teleológico), concebidos para interpretar as leis 

nascidas no campo do Direito Privado e no qual operam de modo satisfatório, são 

inadequados e insuficientes para captar o sentido das cláusulas não raro principiais das 

Constituições contemporâneas ou o alcance normativo pluridimensional de um direito 

fundamental. 

Também nesse sentido se manifesta com extrema clareza e precisão SARMENTO, in 

verbis: 

  
Se há algum consenso na moderna hermenêutica constitucional, este repousa na 
constatação de que a tarefa de aplicação da Constituição não se resume a um simples 
silogismo. A abertura da Constituição, o seu caráter eminentemente político, a 
vagueza, abstração e densidade axiológica de suas cláusulas mais importantes 
tornam especialmente dinâmico e complexo o processo de hermenêutica 
constitucional. Essa complexidade acentua-se quando estão em jogo valores e 
interesses constitucionais conflitantes, situação que não é incomum nas constituições 
compromissórias. Por isso, o equacionamento dos conflitos entre princípios 
constitucionais revela-se inviável nos quadrantes de uma metodologia constitucional 
positivista. (SARMENTO, 2000, p.123) 

  

Na medida em que são gerais e principiais as cláusulas constitucionais que tratam de 

direitos fundamentais seus intérpretes deverão completar seu conteúdo no ato concreto de 

aplicação, diante das peculiaridades de cada problema. 

Isto, evidentemente, só será possível por meio de indispensável operação valorativa, 

fática e material, que se executará através da técnica interpretativa concretizadora[3]. Nesta, ao 
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invés de se fundar num voluntarismo subjetivo ou objetivo (a vontade do legislador ou a 

vontade da lei) sem utilizar o esquema formal e abstrato da subsunção, peculiar à 

hermenêutica do positivismo, o intérprete deverá voltar-se diretamente para uma 

“compreensão” do conteúdo da norma que se vai concretizar, o que, por sua vez, está 

indissociavelmente vinculado tanto à pré-compreensão[4] do intérprete como 

aoproblema concreto que se vai resolver. 

CANOTILHO (1993) ao explicar o conceito de “concretização da Constituição”, 

esclarece que ele se traduz, fundamentalmente, no processo de densificação de regras e 

princípios constitucionais, esclarecendo que “densificar uma norma” significa preencher, 

complementar e precisar o espaço normativo de um preceito constitucional (que seja 

demasiado genérico para ser diretamente aplicado), para que seja possível a utilização do 

mesmo para a solução de determinado problema concreto. Acrescenta que o processo de 

concretização das normas constitucionais parte do texto da norma (do seu enunciado) para 

uma norma concreta – norma jurídica – que, por sua vez, será apenas um resultado 

intermédio. A partir desta última e diante das circunstâncias concretas do caso jurídico-

constitucional, chegar-se-á à descoberta da norma de decisão, que será o resultado final da 

concretização, a qual, como se vê, é um trabalho técnico-jurídico diverso da simples 

interpretação do texto da norma, tratando-se do que F. MUELLER chama de “construção de 

uma norma jurídica”. 

Reportando-se a HESSE e a STEIN, observa aquele autor ainda que, não obstante a 

oscilação doutrinária na caracterização da “concretização”, parece líquido que ela implica 

sempre a necessidade de introduzir a “realidade”, os elementos não normativos, a análise dos 

conflitos de interesses e dos resultados no procedimento concretizante. 

Para HESSE (1991), o procedimento de concretização prevê que, no avanço tópico, 

guiado e limitado pelas normas jurídicas aplicáveis, devem ser achados e demonstrados 

pontos de vista dirigentes que são buscados e fundamentam a decisão final da maneira mais 

convincente possível. O intérprete deve escolher os pontos de vista – topoi[5] – apropriados, 

excluindo os demais. 

O autor salienta ainda que aos princípios de interpretação 

constitucional corresponde a missão de orientar o processo de interpretação. São eles: 

                                    I.       princípio da correção funcional segundo o qual, se a Constituição regula de 

uma determinada maneira a repartição de atribuições dos agentes das funções 

estatais, o órgão de interpretação deve manter-se fiel às funções previamente 

estabelecidas; assim, não deve o tribunal constitucional adotar uma 
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interpretação que conduza a uma restrição da liberdade conformadora do 

legislador ordinário além dos limites estabelecidos pela Constituição; 

                                 II.       princípio da eficácia integradora pelo qual se a Constituição se propõe a 

criação e a manutenção da unidade política, tal fato exige dar preferência à 

interpretação que promova e mantenha a dita unidade; 

                              III.       princípio da força normativa da Constituição que exige que se dê preferência 

à solução dos problemas jurídico-constitucionais num sentido que conduza à 

máxima efetividade da norma constitucional – entre várias interpretações 

possíveis, deverá ser adotada aquela que permita a atuação da vontade 

constitucional, evitando-se ao máximo soluções que “se refugiem no 

argumento da não auto-aplicabilidade da norma ou da ocorrência de omissão 

do legislador”. 

                              IV.       princípio da unidade da Constituição pelo qual a Constituição deve ser 

sempre interpretada de tal maneira que se evitem contradições com as outras 

normas da mesma Constituição; 

                                 V.       princípio da concordância prática que estabelece os limites dentro da 

ponderação de valores, na hipótese de conflito entre os bens jurídicos 

protegidos pela norma constitucional. 

Com efeito, nas novas Constituições do Estado Democrático de Direito são usuais 

preceitos normativos vazados em fórmulas amplas, vagas e maleáveis, cuja aplicação requer 

do intérprete uma certa diligência criativa, complementar e aditiva para lograr sua completude 

e fazer a integração da norma na esfera da eficácia e juridicidade do próprio ordenamento. 
  

  

3.2.1 O contraste entre a tópica e o método de concretização das normas constitucionais 

  

  

Embora haja uma clara afinidade entre o método de concretização da interpretação 

constitucional e a Tópica, já que ele também parte do “problema” e não do “texto” como no 

positivismo, dela difere em dois pontos, como bem acentua BONAVIDES (1999): em 

primeiro lugar, o método de concretização não admite uma livre escolha de topoi; ademais, o 

alcance da concretização a ser feita pelo intérprete constitucional está limitado pelo próprio 

texto da constituição, que é a fronteira cuja transposição fica absolutamente vedada. 
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CANOTILHO (1993) esclarece que espaço de interpretação da norma, ao qual deve 

se limitar a tarefa hermenêutica, é o âmbito dentro do qual o programa normativo (= medida 

de ordenação expressa através de enunciados linguísticos) se considera ainda compatível com 

o texto da norma. 

Mais adiante, o mesmo autor critica a concretização do texto constitucional a partir 

dos topoi, afirmando que: 

  
Além de poder conduzir a um casuísmo sem limites, a interpretação não deve partir 
do problema para a norma, mas desta para os problemas. A interpretação é uma 
actividade normativamente vinculada, constituindo a constitutio scripta um limite 
ineliminável (HESSE) que não admite o sacrifício da primazia da norma em prol da 
prioridade do problema (F. MUELLER) [...] este método concretizador afasta-se do 
método tópico-problemático, porque enquanto o último pressupõe ou admite o 
primado do problema perante a norma, o primeiro assenta no pressuposto do 
primado do texto constitucional em face do problema. 
(CANOTILHO, 1993, p.214) 

  

Este limite, porém, não deve ser interpretado de forma mecânica ou restritiva. 

O constitucionalista suíço HUBER, citado por BONAVIDES (1999), por exemplo, 

proclama que a concretização trouxe ao processo interpretativo uma dimensão nova: ela não 

só “esclarece” como “confere” sentido à norma constitucional; é elemento criativo e 

aperfeiçoador da aquela e acrescenta:            

                     
o juiz constitucional, tendo por incumbência proteger os direitos fundamentais, faz 
da concretização uma tarefa essencial. concretizar significa [...] dilatar os conteúdos 
constitucionais, exauri-los, aperfeiçoá-los, executando os programas normativos no 
decurso do tempo e ao compasso das mudanças ocorridas na sociedade. 
(BONAVIDES, 1999, p.558) 

  

Por outro lado, o método de concretização constitucional não é um exercício de 

criação individual e arbitrária de novos conteúdos normativos pelos intérpretes, seja nas 

densificações dos princípios e regras constitucionais feitos pelo legislador, através 

da concretização legislativa, seja naquelas feitas pelos órgãos de aplicação do direito – os 

tribunais - a problemas concretos, pelaconcretização judicial. 

A esse respeito é sumamente esclarecedor CANOTILHO (1993), que bem distingue 

a “indeterminabilidade” dos princípios constitucionais de uma imprevisibilidade (ou, como 

ele diz, uma “impredictibilidade”) que eles absolutamente não têm: 

  
Qualquer que seja a indeterminabilidade dos princípios jurídicos, isso não significa 
que eles sejam impredictíveis. Os princípios não permitem opções livres aos órgãos 
ou agentes concretizadores da constituição (impredictibilidade dos princípios); 
permitem, sim, projecções ou irradiações normativas com um certo grau de 
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discricionariedade (indeterminabilidade), mas sempre limitadas pela juridicidade 
objectiva dos princípios. Como diz DWORKIN, o “direito” – e, desde logo, o direito 
constitucional – descobre-se, mas não se inventa. (CANOTILHO, (1993), p.191) 

  

            Assim é que o mérito de concretização não pode ser confundido, embora carregue 

traços comuns, com a tópica. 

  

  

3.3 A decisão judicial em casos difíceis: o uso das técnicas da ponderação e a teoria da 

argumentação 

  

  

Na atividade judicante, quase sempre, o aplicador vê-se em situação de aparente 

colisão entre princípios positivadores de direitos fundamentais, situações que se encaixam na 

idéia de “casos difíceis” anteriormente delineadas. 

Nesses casos a “Nova Hermenêutica”, exige uma atividade de interpretação mais 

complexa, como a aplicação das técnicas da ponderação e teoria da argumentação. 

A aplicação prática dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ou 

melhor, da técnica da ponderação, por meio da razoabilidade e da proporcionalidade) 

constitui a chave e o elemento decisivo para se chegar à mais adequada solução possível para 

tais situações. 

A subsunção para a aplicação do direito (premissa maior – a norma – incidindo sobre 

a premissa menor – os fatos – e produzindo como consequência a aplicação do conteúdo da 

norma ao caso concreto) tem limites, não sendo por si só suficiente para lidar com situações 

que, em decorrência da expansão dos princípios, são cada vez mais frequentes; 

Há cada vez mais casos em que mais de uma norma pode incidir sobre o mesmo 

conjunto de fatos – várias premissas maiores, portanto, para apenas uma premissa menor, 

situações em que as normas (regras e princípios) envolvidas tutelam valores distintos e 

apontam soluções diversas e contraditórias para a questão. 

Em casos como esse, a técnica da subsunção, em sua lógica unidirecional (premissa 

maior – premissa menor), somente pode trabalhar com uma das normas, o que importaria na 

escolha de uma única premissa maior, descartando-se as demais. Tal fórmula, porém, não 

seria constitucionalmente adequada, em decorrência da aplicabilidade do princípio 

instrumental da unidade da Constituição, que impede que o intérprete simplesmente opte por 

uma norma e despreze outra em tese também aplicável, como se houvesse hierarquia entre 

elas. 

Em decorrência dessa grave dificuldade, a interpretação constitucional teve que 

desenvolver técnicas capazes de lidar com a circunstância de que a Constituição é um 

documento dialético – que tutela valores e interesses potencialmente conflitantes – e que 

princípios nela consagrados frequentemente entram em rota de colisão. 
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Casos como esse não são resolvidos por uma subsunção simples; será preciso um 

raciocínio mais complexo e de estrutura diversa, capaz de trabalhar multidirecionalmente, 

produzindo a regra concreta que vai reger a hipótese a partir de uma síntese dos distintos 

elementos normativos incidentes sobre aquele conjunto de fatos. 

De alguma forma, cada um desses elementos deverá ser considerado na medida de 

sua importância e pertinência para o caso concreto, de modo que na solução final, tal qual em 

um quadro bem pintado, as diferentes cores possam ser percebidas, ainda que uma ou algumas 

delas venham a se destacar sobre as demais. Esse é, de maneira geral, o objetivo daquilo que 

se convencionou denominar detécnica da ponderação. 

A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão judicial aplicável a 

casos difíceis em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente (em geral porque uma 

situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções 

diferenciadas, mas também na definição do conteúdo de conceitos jurídicos indeterminados, 

que envolve um raciocínio do tipo ponderativo, ou na aplicação da eqüidade a casos 

concretos). 

Pode-se descrever a estrutura interna do raciocínio ponderativo como um processo 

em três etapas: 

                                    I.       PRIMEIRA ETAPA (identificação das normas pertinentes): deve o 

intérprete selecionar, no sistema jurídico, as normas relevantes para a solução 

do caso e identificar eventuais conflitos entre elas; a seguir, agrupar os 

diversos fundamentos normativos (isto é, as diversas premissas maiores 

pertinentes) em função da solução que estejam sugerindo, ou seja, aqueles 

que indicam a mesma solução devem formar um conjunto de argumentos. O 

propósito desta etapa inicial é facilitar o trabalho posterior de comparação 

entre os elementos normativos em jogo; 

                                 II.       SEGUNDA ETAPA (compreensão dos fatos relevantes), cabe examinar os 

fatos, as circunstâncias concretas do caso e sua interação com os elementos 

normativos; esta etapa é, na prática, decisiva: é no momento em que os 

princípios e regras pertinentes entram em contato com as situações concretas 

que seu conteúdo se preencherá de real sentido; o exame dos fatos e os 

reflexos, sobre eles, das normas selecionadas na primeira fase poderão 

apontar com maior clareza o papel de cada uma delas e a extensão de sua 

influência;  (até aqui, na verdade, não há nada de novo, sendo estas duas 

etapas sempre necessárias, tanto para a solução dos casos fáceis quanto para a 

solução dos casos difíceis) 

                              III.       TERCEIRA ETAPA (singulariza a ponderação, em oposição à subsunção), 

etapa de exame dos resultados da aplicação de cada um dos grupos 

normativos possíveis, para apuração geral dos pesos que devem ser atribuídos 

aos diversos elementos em disputa), onde ocorrerá a ponderação dos 

elementos normativos e fáticos para definir o grupo normativo que irá 
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preponderar e, em seguida, decidir a intensidade de sua prevalência e o grau 

de sua aplicação. 

Depois, será ainda preciso decidir quão intensamente esse grupo de 

normas – e a solução por ele ensejada – deve prevalecer em detrimento dos 

demais. Sendo possível graduar a intensidade da solução escolhida. 

É preciso decidir ainda qual deve ser o grau apropriado em que a 

solução deve ser aplicada. 

O critério orientador de todas essas escolhas será, obviamente, o 

princípio instrumental da proporcionalidade ou razoabilidade. 

De forma esquemática a técnica ponderação desdobra-se em três distintas e 

sucessivas etapas, a saber: 

  

         1) identificação das normas pertinentes; 

         2) seleção dos fatos relevantes; 

         3) atribuição geral de pesos, com a produção de uma conclusão; 

  

Ela envolve avaliações de caráter subjetivo, que poderão variar em função das 

circunstâncias pessoais do intérprete e de outras tantas influências, daí porque, há que atentar-

se, o intérprete, aos perígos da ponderação. 

Assiste inteira razão a BARROSO (1999) quando diz que sua utilização não pode 

servir de rótulo ou de pretexto para voluntarismos e soluções casuísticas (com boas ou más 

intenções, não importa), dando lugar a um indesejável padrão de subjetividade e a 

ampla discricionariedade judicial, não devendo o uso da ponderação dos princípios e valores 

em contraste servir para o exercício indiscriminado de ativismo judicial. 

O remédio para que se evitem esses males é o cuidadoso exame (e controle) 

da argumentação desenvolvida. Seu objetivo é verificar a correção dos argumentos 

apresentados em suporte de uma determinada conclusão ou ao menos a racionalidade do 

raciocínio desenvolvido em cada caso. 

O problema a ser resolvido pela chamada teoria da argumentação parte do seguinte 

fenômeno, que causa estranheza a uma pessoa leiga: a existência de decisões em sentidos 

opostos acerca de uma mesma matéria, posições doutrinárias divergentes e até mesmo votos 

conflitantes em um mesmo julgado; 

Se há diversas possibilidades interpretativas acerca de uma mesma hipótese, qual 

delas é a correta? Ou, se se considerar que não se possa falar de uma única  decisão correta 

(pois todas as teorias sobre os parâmetros que a argumentação deve observar para ser 

considerada válida reconhecem que, muitas vezes, não haverá uma resposta certa, mas um 

conjunto de soluções plausíveis e razoáveis – pelo menos de início), qual (ou quais) delas é 

(são) capaz (es) de apresentar uma fundamentação racional consistente? Como verificar se 

uma determinada argumentação é melhor do que outra? 
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É possível sistematizar três parâmetros elementares de controle da argumentação, 

que serão especialmente úteis quando a técnica da ponderação estiver sendo utilizada: 

                                    I.       A argumentação jurídica deve ser capaz de apresentar fundamentos 

normativos (ainda que implícitos) que a apóiem e lhe dêem sustentação; em 

outras palavras, não basta o bom senso e o sentido de justiça pessoal: é 

necessário que o intérprete apresente elementos da ordem jurídica que 

referendem tal ou qual decisão; é que a argumentação jurídica dever 

preservar exatamente seu caráter jurídico, não se tratando apenas de uma 

argumentação lógica ou moral; prima facie, um conflito normativo deve ser 

resolvido em favor da solução que apresente em seu suporte o maior número 

de normas jurídicas (sendo porém indispensável que haja uma fundamentação 

expressa do intérprete, para que seja possível  às partes e às instâncias 

recursais, se for o caso, controlá-la, o que demonstra a importância de sempre 

dar aplicação plena ao disposto no art. 92, IX, da Constituição de 1988, 

especialmente nos hard cases); 

                                 II.       Deve também ser possível a universalização dos critérios adotados pela 

decisão (ou seja, ela não pode ser casuística), por força do imperativo da 

isonomia: espera-se que os critérios empregados para a solução de um 

determinado caso concreto possam ser empregados em regra geral para 

situações semelhantes; verificar a possibilidade de generalizar o critério de 

decisão que se pretende adotar no caso concreto facilita a visualização de 

desvios e inconsistências; 

                              III.       A argumentação jurídica, especialmente a constitucional, deve observar dois 

conjuntos de princípios: o primeiro, composto de princípios instrumentais ou 

específicos de interpretação constitucional; o segundo, por princípios 

materiais propriamente ditos, que trazem em si a carga ideológica, axiológica 

e finalística da ordem constitucional; ambas as categorias de princípios 

orientam a atividade do intérprete, na forma seguinte: diante de várias 

soluções igualmente plausíveis, deverá ele percorrer o caminho ditado pelos 

princípios instrumentais e realizar, tão intensamente quanto possível, à luz 

dos outros elementos em questão, o estado ideal pretendido pelos princípios 

materiais. 

Cumpre registrar ainda que, além do problema enfrentado pela teoria da 

argumentação no momento final de aplicação do direito, de que cuidam os parâmetros acima 

expostos (a verificação da correção ou validade de uma argumentação que, consideradas 

determinadas premissas fáticas e a incidência de determinadas normas, conclui que uma 

consequência jurídica deve ser aplicada ao caso concreto), os dois momentos anteriores (o da 

seleção dos fatos que serão considerados em uma determinada situação de conflito e o da 

seleção das normas a eles aplicáveis) também suscitam, por vezes, dificuldades e respostas 

variáveis. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9576



Em síntese, o controle da racionalidade do discurso jurídico suscita questões diversas 

e complexas, que se tornam tanto mais graves quanto maior seja a liberdade concedida a 

quem interpreta; no caso da interpretação constitucional, a argumentação assume, muitas 

vezes, um papel decisivo: é que o caráter aberto de muitas normas, o espaço de indefinição de 

conduta deixado pelos princípios e os conceitos indeterminados conferem ao intérprete 

elevado grau de subjetividade. A demonstração lógica adequada do raciocínio desenvolvido é 

vital para a legitimidade da decisão proferida. 
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4 CONCLUSÃO 

  

  

Por tudo o que se pesquisou, conclui-se que não há mais espaço para utilização 

exclusiva dos métodos tradicionais, pelo menos não nos Estados Democráticos de Direito em 

que a Constituição, repleta de princípios positivados, exerce supremacia e exige 

concretização, aplicabilidade imediata. 

Verificou-se que este novo modelo de Estado e de Constituição exige do intérprete 

aplicados, especificamente dos juízes, que não simplesmente submeta o caso à norma, mas 

que construa, quando necessário, seu sentido a partir do caso concreto. 

Observou-se que, a atividade do magistrado na era pós-positivista deve ser exercida 

de forma mais complexa e humana, para fazer valer a vontade da constituição. 

Tal exercício deve se dar sim, por meio de instrumentos como a dita “pré-

compreensão” (Vorverstaendnis), que não relega ao arbítrio daquele a interpretação da norma, 

mas, ao contrário, permite que ele profira decisões com maior sensibilidade, em especial em 

relação aos direitos fundamentais e quadro social da ordem jurídica a que se ligam. 

Por fim, entendeu-se que, nos chamados “casos difíceis”em que mais de uma norma 

podem ser aplicadas, deve o magistrado, por meio da teoria da argumentação, utilizar a 

técnica da ponderação, de modo a não negar vigência e eficácia a nenhum preceito 

constitucional, em especial os que se referem a direitos fundamentais. 
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[1] Como nota F. MUELLER, citado por BONAVIDES (1999), a Constituição, para o positivismo jurídico, é 
tão-somente sistema formal de leis constitucionais, sendo a norma apenas um ato de vontade do Estado expresso 
em forma de lei. Além disso, o positivismo teria também estabelecido o equivocado dualismo direito e realidade 
(norma e realidade normativa), como se fossem duas categorias justapostas e incomunicáveis. 

  
[2] Ultrapassando-se o formalismo normativista de KELSEN para se adotar uma concepção material dos direitos 
fundamentais, da Constituição e do próprio Direito, como fez Friedrich MUELLER, na Alemanha, e pela 
restauração da conexidade entre Direito e Moral, como fez Ronald DWORKIN nos Estados Unidos da América. 
[3] O modus operandi desse método de concretização de hermenêutica constitucional foi bem delineado por 
Konrad HESSE (in Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., p.25 e 42, apud 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit., pp.556-557): partindo da natureza genérica, 
flexível e incompleta das normas constitucionais, afirma que o teor das mesmas só se completa no ato 
interpretativo. Esclarece que o método concretista de interpretação gravita ao redor de três elementos básicos: a 
norma que se vai concretizar, a “compreensão prévia” do intérprete e o problema concreto a resolver. Só no 
momento da interpretação da norma constitucional aberta e multidimensional é que o seu verdadeiro significado 
será completado pelo juiz, a partir dos valores por ela estabelecidos e diante das especificidades do problema a 
ser resolvido através de sua incidência e aplicação ao caso concreto. Aliás, a ligação desse método com a Tópica 
de Theodor VIEHWEG é evidente, tendo de comum com ela a idéia de que o aplicador do Direito deve operar 
sempre problematicamente, a partir de uma série de noções-chave (topoi), que se exteriorizam por meio de 
conceitos vagos ou juridicamente indeterminados que, a partir de um núcleo conceitual mais definido mas 
sempre por si só insuficiente, só assumem significado concreto em função dos problemas a serem solucionados 
(sendo, pois, equivocado e principalmente inútil conceber o Direito como um sistema impecável e lógico, sendo 
ele, acima de tudo, histórico e operativo. Note-se que estas últimas características não são incompatíveis e nem 
eliminam o valor justiça das decisões judiciais, de natureza constitucional ou não – ao contrário, vinculam o 
conteúdo desse valor às necessidades axiológicas e sociais do momento histórico em que tais decisões forem 
proferidas. Nesse sentido, a Tópica e o emprego de seu instrumento mais valioso, os conceitos vagos ou 
juridicamente indeterminados, combinados com o método de concretização dos valores constitucionais, é que 
permitirão ao juiz proferir, à luz das peculiaridades do caso concreto, a decisão mais justa e funcional possível. A 
esse respeito, vejam-se ainda SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2000, p.127-131 e 133-140, bem como a nota 190 e o item 14.4 (Conceitos jurídicos 
indeterminados e o denominado “discricionarismo judicial”)  deste trabalho. 

  
[4]  “constituída pelos conteúdos, modos de comportamento, preconceitos, normas, possibilidades de expressão 
lingüística e barreiras lingüísticas da camada social à qual o indivíduo pertence” (Friedrich MUELLER, “Direito, 
linguagem, violência”, Porto Alegre, 1995, p.40-42, apud MESSIAS PEIXINHO, Manoel. A interpretação da 
constituição e os princípios fundamentais, op. cit., p. 76). Sobre os conceitos de compreensão e de pré-
compreensão (esta constituindo o que CANOTILHO chama de memórias constitucionais), veja-se também 
MÁRTIRES COELHO, Inocêncio. “Elementos de teoria da constituição e de interpretação constitucional”, in 
Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais, MÁRTIRES COELHO, Inocêncio et alli, Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000, p. 15-22. 
[5]  premissas que possibilitam deduções que conduzem ou contribuem para a resolução – constitucionalmente 
adequada – dos problemas 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por escopo analisar a função que a retórica jurídica desenvolve 
atualmente no processo argumentativo de elaboração das decisões dentro da nova concepção 
de sistema jurídico aberto e móvel elaborado por Canaris. Com este propósito serão expostas 
as concepções clássicas da retórica e as razões para o desprestígio deste procedimento na 
Antiguidade, bem como, o entendimento da corrente filosófica denominada de “nova 
retórica”, que busca através de um processo argumentativo racional recuperar a dignidade 
deste procedimento. Demonstrar-se-á, como a “nova retórica”, ao trabalhar com o 
convencimento racional da escolha de juízos de valores de forma tópica, mostra-se adequada 
para a coesão de comandos normativos não solucionados pelo sistema lógico-dedutível, tais 
como os conceitos indeterminados, sendo, pois um mecanismo propício a servir ao sistema 
jurídico aberto e mutável.  
PALAVRAS-CHAVE: ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA; RETÓRICA; ??NOVA 
RETÓRICA??; SISTEMA JURÍDICO. 
 
ABSTRACT 
The following work intends to analize the actual function that the juridical rethoric occupies 
in the decison making procces, considering the new boundaries of the wide open 
argumentative system imagined by Canaris. The main purpose is to explain the classic 
conceptions of rethoric and the reasons that led to the undermining prestige of this procedure 
during the Ancient age, as long as the understandings regarding the "new rethoric" school, 
which seeks the recovery of this rational argumenttive proccess. It will be shown how the new 
rethoric school of thought is the most adequate method to fill in systematic normative gaps 
not solved by the logical-deductive system school, due to its topic-oriented chosen judgment 
values driven to a rational argument, such as indetermined concepts, being the proper 
mechanism to serve the opened and mutable juridical system.  
KEYWORDS: JURIDICAL ARGUMENT; RETHORIC; NEW RETHORIC SCHOOL; 
LEGAL SYSTEM. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

A argumentação jurídica é o processo pelo qual, partindo-se do estudo de um fato 
controvertido e guiado pelos comandos normativos correspondentes, organizam-se idéias, 
estabelecem-se critérios, desenvolvem-se e discutem-se teses, tendo em vista a prevalência de 
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um argumento que se entende mais justo e adequado ao caso em exame. Trata-se de processo 
prático de comunicação e, na medida do possível, racional, posto que fundamentado. 

Por incidir sobre aspectos externos do direito que emergem do meio circundante e acabam por 
influenciar no sistema, o processo argumentativo abre grande possibilidade para repercussão e 
contribuição da retórica. Pois a retórica jurídica é o procedimento através do qual se expõem 
elementos discursivos e ponderadores sobre um problema concreto e não dogmático do 
direito. 

De forma emblemática, observa-se o desenvolvimento da retórica, sobretudo, nas causas 
penais submetidas ao tribunal do júri, onde tradicionalmente ocorrem os exercícios oratórios, 
persuasivos e discursivos do convencimento, apelando-se, não só para os argumentos de 
razão, mas também para dramaticidade e sentimentalismo. 

O processo de argumentação baseado na retórica e a sua influência na decisão é matéria que 
remonta a Antiguidade, onde era locado como parte da arte da persuasão e da eloqüência, que 
conferia credibilidade aos pontos de vistas debatidos funcionando como o encontro de 
artifícios diversos para utilização nos discursos, tendo em vista o convencimento. Neste 
sentido Cícero a denominava confirmatio e Quintiliano de probatio. 1  

Partindo das mesmas premissas da arte retórica, Aristóteles desenvolveu sua teoria de provas, 
baseadas na argumentatio, classificando as provas como "artificiais"2- as provas extraídas da 
arte retórica- e " inartificiais"- provas obtidas sem o auxílio da retórico, como testemunhos e 
documentos. Disto resultou modernamente no campo jurídico a influencia da argumentação 
para a teoria das provas. 

Por a conotação de retórica como arte de persuadir visando os meios de conquistar o ouvinte 
verificava-se na antiguidade, como questão fundamental, a de estabelecer os limites entre a 
retórica e a filosofia. Sócrates e Platão subordinavam a retórica à filosofia, visando à 
dependência daquela a esta para que a exigência primeira do discurso fosse a verdade. Em seu 
diálogo com Górgias, sofista que defendia a retórica a serviço de qualquer causa, Platão relata 
a oposição entre os modos de convencer e os modos de persuadir, conectado ao confronto 
entre os discursos filosóficos, que visa à verdade e ao discurso retórico, que procura a 
persuasão do auditório. 3 

Esta preocupação filosófica também acompanhou Aristóteles, que partiu das críticas de seu 
mestre ao sofismo para sistematizar sua teoria de refutação e confirmação, necessariamente 
atrelada ao conhecimento preliminar da verdade. Com isto, possibilitou o desenvolvimento do 
diálogo através de uma argumentação que seria retórica, mas, sobretudo ética, já que só se 
poderia discutir partindo-se de constatações reais e não falaciosas ou oportunistas que 
conduzissem ao convencimento (mesmo que errôneo) como sugeria os sofistas. 

Este conflito entre retórica e filosofia se permeou pelos tempos e ainda é muito discutido na 
atualidade. O temor que tinham os pensadores antigos quanto à desvirtuação da verdade 
através dos artifícios de persuasão retóricos, tal qual admitido pelos sofistas4, foi tratado 
também por Kant e Descartes na dicotomia feita entre convencimento e persuasão. Para estes 
filósofos, o convencimento é eficaz nos contextos em que existe uma propensão para encarar 
fatos e idéias de forma racional. Já a persuasão seria uma transposição injustificada da 
demonstração, na qual o ouvinte contenta-se com a verdade posta por meios irracionais com 
justificativas afetivas e pessoais, semelhante às provas artificiais da classificação aristotélica 
provindas da arte retórica. 
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Foi na busca deste racionalismo estrito com critérios de aferição da verdade objetivos e 
evidentes, que durante muitos anos foram afastados os artifícios da retórica. Seguindo esta 
cultura filosófica kantiana e cartesiana de busca da verdade racional como única verdade, 
ocorreu durante muito tempo o desprestígio da retórica no campo das ciências jurídicas. O 
desejo de construção de um sistema de pensamento que se subsumisse à dignidade de uma 
ciência estritamente racional não se coadunava com opiniões retóricas, mas somente de 
premissas absolutas e universalmente válidas, tais quais as ciências naturais. Desta forma, a 
teoria argumentativa se desenvolveu atrelada a critérios mais próximos possíveis da evidência 
e da objetividade. 

No presente trabalho, buscar-se-á estudar como a corrente filosófica e acadêmica denominada 
de "nova retórica", surgida no século XX, tenta recuperar a dignidade desta forma de 
argumentação, bem como se analisará a função da retórica na concepção de sistema jurídico 
aberto e móvel, tal qual proposto por Canaris5. 

  

I O surgimento da "nova retórica" 

  

Com a ruptura6 dos critérios cartesianos e kantianos na teoria da argumentação e a retomada 
da retórica como parte fundamental desta teoria e do processo decisório, que coincide com a 
superação da fase de interpretação mecanicista e de subsunção total do Juiz a lei, começa a se 
desenvolver uma nova teoria argumentativa que se preocupa, também, com o novo papel da 
atividade jurisdicional, que não será mais de uma operação dedutiva, mas muito além disto, 
terá uma função criativa na formação de um direito modificável e mais condizente com os 
reclames e com a evolução da sociedade. Conseqüentemente, aumenta a importância de se 
determinar critérios de racionalidade na atividade argumentativa que acompanhará a decisão 
judicial. 

A argumentação estará presente em todos os momentos da atividade normativa, seja na 
criação, na interpretação ou na aplicação. Isto ocorre, sobretudo, pela constatação de que há 
margens de indeterminação no próprio direito, já que as regras prévias e determinadas só 
podem satisfazer os aspectos formais da controvérsia, pois não existe um método que conduza 
a uma práxis argumentativa determinada, bem como há matérias que só irão se resolver de 
forma individualizada e concreta, através de uma ponderação de valores do julgador permitida 
pela margem de discricionariedade que lhe é autorizado nestes assuntos. 

Neste diapasão, em que se defronta um direito mais dinâmico e como conseqüência, mais 
cheio de matérias e conceitos indeterminados, aponta a função da retórica como meio de 
perseguir a persuasão dentro da racionalidade jurídica que se reclama. Para isto é que se 
propõe a corrente filosófica da "nova retórica", comandado por Chaïm Perelman, Theodor 
Viehweg, Recasens Siches, Villey, dentre outros, que inspirados na filosofia clássica e na 
lógica aristotélica recuperam a retórica como arte de bem pensar desenvolvida de forma 
racional dentro da teoria da argumentação. 

O desenvolvimento deste novo processo de argumentação em que há um especial papel da 
retórica foi à preocupação central do filósofo Belga Chaïm Perelman, que de forma racional e 
seguindo Barchelard7 acredita em um conhecimento a priori fundado em intuições e 
convicções, as quais se concede toda confiança, até prova em contrário; bem como se opõe a 
existência de uma verdade absoluta, infalível e imutável.8 
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Assim, é que se tem com Perelman o estabelecimento filosófico da persuasão retórica na 
teoria argumentativa moderna através do afastamento de critérios de evidência e de oposição 
entre subjetividade-objetividade, substituídos pelo critério da plausibilidade como fronteira 
entre persuasão e convencimento, sem que haja qualquer superioridade entre estes modos de 
argumentação, já que, dependendo do contexto, a persuasão poderá ser uma etapa do processo 
de convencimento e em outros constituirá o fim que se deseja alcançar. O que vai importar 
para Perelman é que na argumentação o orador utilize-se de valores reconhecidos pelo 
interlocutor, cuja solidez decorra da sustentação de suas idéias. Estes valores não serão 
arbitrários, mas sim frutos de uma lógica de valor e de um racionamento prático. Perelman 
responde a questão de como se racionalizar valores de justiça distinguindo-os em três fatores: 
o valor que funda a justiça, a regra que o enuncia e o ato que o realiza. Sobre o primeiro 
critério, ele reconhece não existir racionalidade. Mas tanto nos juízo de valores que enunciam 
a justiça como nas atribuições mediante as quais este juízo de valor se realizam pode haver 
sim uma racionalidade. Portanto a solução da tensão arbitrariedade-racionalidade nos juízos 
de valores vai se resolver com uso prático da razão na eleição de decisões em que se busque a 
solução mais racional, ou ao menos razoável.9 Daí é que decorre a revalorização da retórica 
como forma de aproximação da verdade dentro de um discurso argumentativo, após longos 
anos de críticas pela concepção antiga de método irracional e subjetivo. 

Esta nova função da retórica não irá ser meramente a formulação de um bom discurso de 
persuasão, mas servirá como solução de problemas concretos, onde estão em jogo pontos de 
vistas opostos. Ela será utilizada num segundo momento da decisão, que é o momento prático 
em que o julgador utiliza-se da argumentação e que vem após o momento lógico-dedutivo em 
que se avalia o conhecimento teórico sobre a matéria em discussão. Neste sentido é que 
Perelman classifica esta "nova retórica", dentro da teoria da argumentação, como o estudo das 
técnicas discursivas tendentes a provocar adesões e assentimentos a uma tese que se 
apresenta.10 

Sem pretensões de querer desenvolver neste breve estudo a teoria de Perelman sobre retórica 
na teoria da argumentação, não se pode, contudo, deixar de comentar sucintamente, alguns 
elementos que qualificam esta "nova retórica". A primeira observação que Perelman faz é 
sobre o orador. Neste ponto o filósofo chama a atenção para a necessidade de influencia do 
orador através de seu discurso, por meio de uma ordenação correlata de idéias, devendo fazê-
lo preliminarmente por um contato intelectual com os ouvintes através do uso de uma 
linguagem comum e do aprisionamento da atenção do ouvinte. Mas, sobretudo, o orador deve 
ter o domínio de conhecimento do assunto de modo a convencer o ouvinte que seus 
argumentos são o mais próximo possível do real.11 

Outro ponto relevante que Perelman destaca para o sucesso da retórica é o conhecimento 
prévio do auditório de ouvintes. Só com o conhecimento do orador das convicções, princípios 
e hierarquia de valores presentes nos seus interlocutores, é que se poderá construir e 
desenvolver uma argumentação. Entretanto, estes juízos de valores não são individualizados e 
arbitrados por um auditório singular, mas sim por um que Perelman considera universal, 
composto por todos os seres humanos ou ao menos por todos os seres dotados de razão, 
adultos e normais.12 Através da figura abstrata do auditório universal é que se chegará a 
adesão a um juízo de valor o mais objetivo e racional possível. Assim, tentando fugir de 
critérios valorativos que conduziriam a retórica à mera persuasão sem racionalidade, 
Perelman cria a figura do auditório universal não como algo real, mas sim como uma 
representação, como uma hipótese fundante de suficiência objetiva da argumentação 
racional.13 
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Desta forma, a "nova retórica" não é uma técnica de eloqüência, mas sim um procedimento 
que, baseado em juízos de valores racionais, referenda de antemão as soluções corretas, sendo 
estas as que produzem adesão do auditório sobre a crença de que são verdadeiramente 
razoáveis14. Portanto, o resultado da argumentação através da "nova retórica" será racional 
quando a decisão for aceita como razoável para um auditório idealmente imaginado como 
composto por todos os espíritos razoáveis. 15 

Vê-se, portanto, que a teoria retórica para um auditório universal é a que maneja com a lógica 
de uma forma de argumentação capaz de determinar uma verdade cuja aceitação seja 
universal, embora esta verdade não tenha pretensões de ser absoluta, pois isto é impossível 
nos juízos de valores.16 

Para Perelman, o auditório universal se formara condicionado ao momento histórico e social, 
razão a qual a argumentação deve ser feita em cada época e em cada contexto no sentido de 
apreender as teorias, presunções, valores e normas que este auditório admite como racional ao 
tempo, pois não existe uma razão dada de uma vez por todas, cerrada em si mesma e 
eternamente invariável, mas tão só, acordos prévios17 e universais admitidos, 
momentaneamente, como razoáveis. 18 Deste modo, a teoria argumentativa de Perelman, 
fundamenta-se na eleição de uma decisão razoável obtida pela adesão do auditório universal. 

Na figura idealizada e abstrata do auditório universal é que surgem as maiores críticas a teoria 
retórica de Perelman, pois mesmo arquitetando esta forma ideal de auditório, ele não retrata 
como se chegar a isto dando a esta figura uma conotação utópica.19 Uma vez que, tomando a 
decisão deste auditório como a que é aceita por todos, o conceito de objetividade da teoria da 
argumentação racional se dilui na proposta de uma imparcialidade admissível aos juízos de 
valores. Desta forma, faz da idéia de auditório universal o fundamento ultimo, igual ao que é a 
norma hipotética fundamental de Kelsen em outro contexto, ou seja, uma figura que nasce 
como critério pressuposto de um ideal, fundamentando-se e exaurindo-se em si mesmo.20 

Em que pese às falhas e críticas justificadas a teoria retórica de Perelman, sobretudo no que 
diz respeito à figura idealizada de auditório universal e a busca por uma persuasão 
estritamente racional, há de se convir que graças ao trabalho deste filósofo, a função da 
retórica volta a ser estudada como raciocínio jurídico, contextualizada dentro de um sistema 
lógico de argumentação de modo a servir à busca da decisão mais plausível e razoável. No 
capítulo seguinte, expor-se-á a necessidade de incluir esta forma de argumentação racional 
dentro da concepção de sistema jurídico, para que se possam aferir estratégias de justificativas 
de uma decisão obtida mediante o procedimento retórico. 

  

II O lugar da retórica no sistema jurídico 

  

O positivismo e o formalismo jurídico persistem nos dias atuais como entrave à evolução da 
ciência do direito. As definições jurídicas presas a abstrações programadas e a conceitos 
definidores se mostram marcantes no século XX de tal modo, que mesmo com o 
desenvolvimento de escolas diametralmente opostas à exegese, ainda há o predomínio da 
cultura codificista. 

O surgimento e desenvolvimento do positivismo no século XIX foram adequados ao 
entendimento de direito à época, pois se enquadrava no movimento racionalista que afastava 
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as concepções religiosas e metafísicas das ciências jurídicas e políticas, definindo o direito 
como uma forma válida e como orientação formal de um querer e exigir jurídico determinado, 
pelo qual só poderia se apreender e desenvolver através de quadros mentais disponíveis. Neste 
sentido, segundo CANARIS: A tendência, ainda hoje flagrante, de difundir exposições 
abstractas e de conexões amparadas apenas nos conceitos definidores de que provêm, ilustra, 
de modo eloqüente, a implantação profunda do formalismo jurídico21 

Acrescenta-se a este modo de pensar o direito a grande influência das codificações, que 
realizou o ideal revolucionário burguês da França de 1789, servindo de modelo à pretensão de 
um direito simples claro, sucinto e ao mesmo tempo, unitário, completo e coerente, que se 
reflete na submissão do juiz a lei e na diminuição do seu poder criativo22. 

Assim, é que o formalismo e positivismo jurídico constituem, na definição de CANARIS o 
grande lastro metodológico do século vinte,23 o que provocou a paralisia no desenvolvimento 
da ciência do direito, diametralmente oposto, ao desenvolvimento da dogmática jurídica cheia 
de fórmulas e conceitos fechados que tem seu ápice na Teoria Pura do Direito de Kelsen na 
qual prevalece a pureza da ciência jurídica em detrimento de qualquer sincretismo 
metodológico. 

Em favor desta pureza científica Kelsen vai além do positivismo do século XIX e do começo 
do século XX, pois visando uma ciência coesa, sobretudo no ponto de vista metodológico, 
constrói um sistema unitário que deve ser coerente, completo, independente e intrínseco, 
tendo sua lógica na racionalidade dedutiva do próprio ordenamento à espera, apenas, de uma 
revelação, sem qualquer participação criativa do sujeito cognoscente24. 

Dentre muitos equívocos que este positivismo exacerbado e o excesso de formalismo 
sistêmico trarão a ciência do direito25, pode-se citar a insuficiência deste pensamento para 
explicar conceitos indeterminados, normas em branco; a ambigüidade intencional das normas 
contratadas26; enfim, para integrar qualquer proposição que necessite de valoração por parte 
do intérprete, bem como na imprecisão do formalismo para enfrentar os problemas de colisões 
de princípios. Deve-se ressaltar, que como o formalismo kelseniano não foi suficiente para 
desenvolver estas matérias, Kelsen se utilizou com freqüência de argumentos retóricos, no 
sentido sofista, para com habilidade demonstrar domínio de conhecimento apelando, muitas 
vezes, à erudição. Neste sentido, atenta Arnaldo Vasconselos: 

A argumentação em Kelsen não tem o caráter de recurso meramente retórico, sem, contudo, 
deixar de ligar-se de modo decisivo a essa arte tão condenada pelo pensamento racionalista 
moderno, máxime o de conformação positiva. È sem dúvida de feição retórica a habilidade 
que emprega para impressionar os leitores e, por esse meio, predispô-lo a seu favor. Nesse 
sentido, seu ponto de partida é quase sempre a declaração de que o opositor não lhe entendeu 
o pensamento, estando, portanto, criticando o que ele não afirmara. Isto é mais de que uma 
simples maneira de contestar. Representa, antes, uma técnica civilizada de desmoralização, 
nos moldes do melhor estilo sofistico desenvolvido na Grécia clássica, inclusive pelo Platão 
socrático, como bem observa-se no diálogo górgias.27  

Destarte, não é preciso muitas reflexões para se concluir que este modo de pensar a ciência do 
direito é inadequado ao campo da argumentação, haja vista não abranger o momento 
cognitivo não dedutível de uma decisão. Portanto, as críticas sucintas apontadas alhures ao 
positivismo e formalismo jurídico, justificam a imprecisão desta forma de pensar o direito 
para o desenvolvimento da "nova retórica" na argumentação jurídica. 
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Contudo, não se deve responder à crise formada pelas construções formalistas e positivistas 
com um irrealismo metodológico que dispensa qualquer sistematicidade, pois, sobretudo, ao 
abordar a função da retórica e da argumentação no direito é necessário o estabelecimento de 
critérios que não conduzam a discussão para um campo extremamente filosófico, não líquido, 
com um reatar contínuo e infinito das discussões, mas sim que se possa dar um fim prático e 
útil à lide. 

Há que se reconhecer que o direito se assenta, também, em relações estáveis28, firmadas entre 
fenômenos que se repetem e dos quais se traçam os contornos do sistema.29 Ocorre que o 
papel do sistema jurídico vai além deste modelo, pois em razão da natureza cultural do direito, 
o conhecimento dos fenômenos jurídicos deve ser apreendido, também, de forma empírica, 
além de ser aglutinado em conjunções similares. Portanto, o problema da sistematicidade 
jurídica esta na busca de modelos que permitam apaziguar a tensão entre dois pólos: a 
natureza cultural do direito e a estruturação científica de suas decisões. Este impasse não deve 
ser resolvido de forma simplista tomando ou a via da sistematicidade fechada e unitária, ou a 
via do irrealismo metodológico. Mas sim, compatibilizando a forma sistêmica com a 
mutabilidade do direito. Ver-se-ão, nos capítulos seguintes, que a ciência jurídica deve se 
manifestar como um sistema maleável. Neste sentido, as palavras de Antonio Menezes de 
Cordeiro sobre este novo pensamento sistemático: 

Tal sistema pode ser comodamente indiciado através de quatro requisitos presentes no sistema 
por ele postulado: trata-se de um sistema aberto, móvel, heterogêneo e cibernético. Aberto no 
duplo sentido de extensivo e intensivo; extensivo por oposição a pleno: admite questões a ele 
exteriores, que terão de encontrar saídas; intensivo por oposição a contínuo, compatibiliza-se, 
no seu interior, com elementos materiais a ele estranhos. Móvel por, no seu seio, não postular 
proposições hierarquizadas, antes surgindo intermutáveis. Heterogêneo por apresentar, no seu 
corpo, áreas de densidade diversa: desde coberturas integrais por proposições rígidas até as 
quebras intra-sistemáticas e às lacunas rebeldes à analogia. Cibernético por atentar nas 
conseqüências de decisões que legitime, modificando-se e adaptando-se em função desses 
elementos periféricos.30  

  

  

II A necessidade de abertura e mobilidade do sistema de direito.  

  

Como visto no item precedente, o método jurídico tradicional propalado pelo positivismo 
como sistema jurídico hermético, unitário e fechado, mostrou-se inidôneo para garantir a 
segurança e a certeza do direito, resultando em uma crise da metodologia jurídica.31 Com o 
desenvolvimento de uma objetividade na hermenêutica e da racionalidade na teoria 
argumentativa foi possível criar estratégias racionais desenvolvidas ainda dentro de um 
método dedutivo, apresentado em maior ou menor medida, inserido em uma nova forma de 
sistema maleável. Assim, não se rompeu por completo com um formalismo jurídico, sendo 
este simplesmente refeito a partir da justificativa de uma lógica de argumentação, tomada em 
um sentido mais amplo que a lógica dedutiva, já que esta não basta para transpor os 
obstáculos próprios da experiência jurídica. Entende-se, assim, que a solução para que haja a 
possibilidade de se desenvolver a retórica dentro do pensamento sistêmico de direito que não 
seja o de um sistema hermético, fechado e, portanto, inoportuno para o debate; é o modelo de 
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sistema aberto e móvel proposto por Canaris como forma de manutenção da metodologia 
sistêmica ao direito. 

Para desenvolver esta nova forma de sistema mais maleável, Canaris o vincula a um sentido 
jurídico-axiológico ou teleológico de princípios gerais de direito, explicando que, 
necessariamente, este sistema irá se desenvolver a partir de uma vinculação de valores 
adequados32 que serão demonstráveis de modo racional e que funcionará como premissa 
cientifica a partir da qual irá se desenvolver qualquer pensamento jurídico.33 

Após caracterizar o sistema de direito como uma ordem jurídico-axiológica, Canaris passa a 
qualificá-lo como aberto e móvel. O sistema é aberto porque, na perspectiva científica, o seu 
conhecimento e as suas proposições doutrinárias são incompletas e provisórias. Neste sentido, 
o autor cita Karl Popper que afirma ser todo sistema científico tão só um projeto de sistema.34 
Na perspectiva de sistema objetivo será aberto por permitir uma modificabilidade dos valores 
fundamentais da ordem jurídica, de onde emerge também a sua estrutura de historicidade: 
Segue-se, daí, finalmente, que o sistema, como unidade de sentido, compartilha de uma 
ordem jurídica concreta no seu modo de ser, isto é, que tal como esta, não é estático, mas 
dinâmico, assumindo pois a estrutura da historicidade.35 Os princípios que fundamentam a 
ordem jurídica serão referencia de uma determinada situação histórica e da mediação da 
consciência jurídica geral respectiva. Portanto, a partir da modificabilidade dos pontos de 
referência é que se qualifica o sistema jurídico, também, como móvel.36 

Constata-se, assim, que para o desenvolvimento do pensamento jurídico não haverá um 
sistema "fechado", pois o conhecimento para ser argumentado não pode estar completo, nem 
ligado a valores jurídicos que não possam ser modificados a partir do debate. Estas 
discussões, que se fazem com a retórica e demais meios da argumentação jurídica, são o 
caminho pelo qual os conceitos, princípios e valores do sistema irão se modificar. Com isto, 
tem-se a evolução do direito, reafirmando-se que este se constitui como um processo da 
história e como tal mutável. 

Adequando-se ao sistema aberto proposto por Canaris, é necessário que a retórica se utilize de 
categorias em que seja possível uma substituição de critérios adequados de justiça, os quais 
não podem ser determinados por previsões normativas fechadas, mas sim por ponderações de 
valores e interesses que o sistema desejará manter. Por ser o sistema móvel, será apurável em 
concreto, favorecendo, assim, o debate de teses a este respeito. 

Outro fator relevante que deve se considerar no sistema de direito proposto por Canaris e que 
é fundamental ao desenvolvimento de uma retórica racional é que, o sistema será dominado, 
fundamentalmente, por uma parte imóvel que irá basear o desenvolvimento da parte móvel. 
Isto permite que o campo de liberdade da atividade retórica, embora amplo, não seja 
ilimitado, devendo obedecer a um controle teleológico sistemático. Assim, não são todos os 
argumentos que poderão ser considerados válidos no discurso retórico, mas sim aqueles que, 
em ultima análise, se coadunam a uma tendência generalizadora predominante de justiça. 

O sistema aberto e móvel, como uma adequação valorativa de princípios que garantem 
unidade interior ao direito, serve na atividade argumentativa à variabilidade de conceitos 
jurídicos. Esta variabilidade de conceitos (que se manifestam de forma fechada) só é possível, 
por serem inseridos em um sistema maleável composto de princípios que, ao contrário, se 
manifestam de maneira aberta.37 Portanto, definindo-se os princípios que fundamentam o 
sistema, pode-se trabalhar com conceitos novos, bem como com conceitos indeterminados38, 
com a condição que sempre ao desenvolvê-los estejam estes vinculados à ordem valorativa 
predominante no sistema. Disto se extrai a importância da retórica para desenvolver estes 
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conceitos como um processo argumentativo racional atrelado aos princípios gerais de direito 
eleitos no sistema jurídico ao qual estão inseridos. Com a argumentação através de um 
procedimento retórico racional no qual se desenvolvem raciocínios razoáveis e ponderações 
plausíveis, não adstritas a um processo lógico-dedutivo fechado, pode-se solucionar o alcance 
indefinido dos conceitos indeterminados, que devem ser pensados de forma tópica com base 
em critérios extraídos do sistema e considerados de senso comum, sob os quais não pairam 
dúvidas e a partir dos quais se iniciará o processo dialético em que se desenvolverá a 
argumentação. 

Desta forma, a retórica se apresenta a partir de premissas referenciais na qual se desenvolve o 
processo argumentativo que formam os juízos de valores fundamentais à decisão escolhidos 
dentro das diversas opções encontradas no raciocínio dialético-retórico como o mais plausível 
e adequado ao caso concreto. Tem-se assim a forma tópica de se pensar um problema e buscar 
argumentativamente a sua solução. 

  

III A tópica como meio para o desenvolvimento da retórica 

  

Em que pese às inúmeras denominações e significados que podem ser dados a tópica, tais 
como: (a) catálogo com acervos de dados jurídicos, (b) arte argumentativa de utilização de 
postulados, (c) método de formação de consenso, (d) teorização e perspectiva de organização 
dos lugares comuns39; certo é que a partir do sentido aristotélico,40 representa a tópica uma 
forma peculiar de raciocínio que irá iniciar o procedimento dialético a partir da constatação de 
topoi de argumentação, ou seja, de conceitos ou opiniões consensuais de reconhecida força 
persuasiva, embora com formas variáveis no tempo e no espaço.41Dito isto, conclui-se, que 
todas as referências à tópica estão correlatas e partem de um mesmo significado: a tópica 
como o consenso a partir do qual se desenvolverá o confronto dialético e argumentativo para 
se chegar à solução de um ponto final em que há opiniões opostas. 

Neste diapasão, por ser o ponto de partida no exercício dialético, a tópica foi bastante 
difundida no desenvolvimento da jurisprudência42 e da retórica, tal como assevera Tercio 
Sampaio Ferraz: 

De modo geral, pode-se dizer, pois, que a tópica vinculada à jurisprudência fez desta menos 
um método e mais um estilo de pensar, que dizia respeito mais a aptidões e habilidades que se 
reproduzia por imitação e invenção, à medida que constituía para os juristas, uma atitude 
cultural de alto grau de confiabilidade em suas tarefas práticas.43 

Segue assim, a tópica, este significado de ser menos um método e mais uma forma de pensar 
que se conduz à solução de problemas em concreto. Neste sentido se conduziu a corrente 
denominada "jurisprudência problemática", desenvolvida por Theodor Viehweg, para o qual o 
direito se serve da tópica para resolução de problemas, sendo que para este jusfilósofo, a 
tópica é mais que um estilo de pensar: é a própria natureza do Direito. Assim, a partir de um 
problema se chega a uma solução através de tópicos.44 Para esta corrente a retórica jurídica 
funciona como a base, ou seja, como um processo prévio que irá informar as premissas 
admitidas por ambas às partes em uma discussão e a partir das quais, através do pensamento 
tópico, se solucionarão os problemas.45Portanto, serve a retórica para conduzir as regras de 
jogo com a eleição de proposições imodificáveis a partir de um catálogo de tópicos. 
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Contrapondo-se frontalmente ao pensamento de Viehweg para o qual a tópica não se coaduna 
com o auxílio do pensamento sistemático, tem-se a critica enfática de CANARIS para quem a 
orientação do direito pela via única do problema não é decisivo e não completa a ciência do 
direito. Segundo este doutrinador, de fato existe uma oposição psicológica46 entre pensamento 
problemático e pensamento sistemático, no entanto, esta contraposição não poderá ser 
considerada como um ideal típico, pois cada forma de pensar o direito não poderá 
isoladamente esclarecer a estrutura da ciência do direito.47 

Outra crítica de CANARIS diz respeito ao papel da retórica para a tópica, pois para este, ao se 
utilizar da retórica como base e condução para o discurso, através da eleição de premissas 
intocáveis formuladas por um comon sense, facilmente estará se abrindo campo para o jogo de 
persuasão no qual se busca apenas o sucesso retórico e o aplauso da multidão.48Para 
fundamentar sua conclusão e na mesma linha de desenvolvimento de sua critica, cita o autor a 
afirmação de Kant de que a tópica poderia servir mestres e oradores a procurar, sob certos 
títulos de pensamento, o que melhor convenha para sua matéria em causa e para matuar ou 
cavaquear com verbalidade sobre ela, com uma aparência de fundamentação.49 

Desta forma, conclui Canaris pela absoluta impraticabilidade da vertente retórica na tópica e 
na ciência do direito, pois para este jurista as premissas que servem de base à solução do 
problema são determinadas através do direito objetivo, em especial da lei e não meramente 
susceptíveis de legitimação do auditório.50 

No entanto, admite Canaris a utilização da tópica na argumentação através da dialética (que o 
jurista insiste em não confundir com a retórica), mesmo que nesta estejam presentes 
elementos da boa retórica51. Destarte, admite o autor que a tópica seja utilizada de forma 
auxiliar ao pensamento sistemático, especialmente quando, no problema concreto faltarem no 
sistema valorações legais suficientes, como por exemplo, nos casos em que a própria lei 
remete seu complemento ao senso comum. 

Entende-se que a postura de Canaris ao afastar completamente a retórica não só do 
pensamento tópico, mas de toda ciência do direito é no mínimo inadequada aos esforços da 
corrente de filósofos que defendem a "nova retórica", dentre os quais pode-se citar Viehweg 
(a quem Canaris dirige a crítica mais contundente) e Perelman, pois ao contrário do que aduz 
Canaris, a formulação das premissas a partir da retórica embora sejam susceptíveis a 
legitimação do ouvinte, não são sujeitas meramente a aprovação sentimental (oriunda da 
sensação de convencimento), mas exigem uma medida de racionalidade no qual se tenta 
elaborar critérios de loci que delimitam as áreas argumentativas.52 

  

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com estas breves reflexões, constatou-se a importância da argumentação em toda a atividade 
forense, bem como na evolução dos conceitos e institutos desenvolvidos nos debates e 
discursos jurídicos, sobretudo quando se observa a insuficiência de um sistema jurídico 
fechado e hermético com um método lógico-dedutivo de busca das soluções, pois este é 
inadequado para resolver as lacunas, incoerências, contradições normativas e conceitos 
indeterminados. Destarte, conclui-se que o sistema jurídico deve se caracterizar como uma 
ordem jurídico-axiológica que se manifesta de forma aberta e móvel, uma vez que, para que o 
conhecimento possa ser argumentado deve ser ele modificável. 
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Observa-se que na atualidade, dentre as formas de argumentação, destaca-se a desenvolvida 
pela corrente filosófica denominada de "nova retórica" que defende a utilização da retórica no 
processo argumentativo de forma racional e ética, rompendo com o entendimento sofista que 
via nesta um meio para persuasão através de uma arte da eloquência. A racionalidade que 
busca a "nova retórica" se baseia em figuras ideais tais como a de um auditório universal que, 
por meio de uma abstração exclui, o máximo possível, critérios subjetivos de apreciação das 
soluções, referendando a escolha de valores que fundamentam a decisão. Desta forma, a 
retórica trabalha com o convencimento racional da escolha de juízos de valores que baseiam a 
sentença final, a partir da sua apreciação no caso concreto, ou seja, através de uma forma de 
pensar tópica. 

Portanto, o processo argumentativo trabalhado pelo raciocínio tópico-retórico mostra-se 
adequado para coesão de comandos normativos não solucionados pelo sistema fechado 
lógico-dedutivo, especialmente quando este processo se desenvolve dentro de um sistema 
jurídico aberto e móvel condizente com a mutabilidade do direito. 
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RESUMO 
O texto apresenta as principais idéias do filosofo mexicano Mauricio Beuchot Puente, criador 
de uma nova proposta hermenêutica denominada de “Hermenêutica Analógica”. Baseado em 
sua obra fundamental “Tratado de hermenéutica analógica”, discute-se essa teoria 
interpretativa que é considerada originalmente latino-americana. Agregando ao texto de 
Beuchot outros autores e fontes que dialogam com ele e tentam confirmar ou refutar suas 
proposições, discorre-se sobre a necessária superação do conflito entre as posições univocista 
e equivocista, pois estas, em suas manifestações extremadas, interferem negativamente na 
tarefa interpretativa. As hermenêuticas positivista/univocista e romântica/equivoscista são 
apresentadas, a primeira como um paradoxo, enquanto a segunda como excessivamente 
subjetiva. A hermenêutica analógica seria uma alternativa para superar tal dilema, e oferecer 
uma resposta equilibrada e confiável, com clara aplicação para o Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: HERMENÊUTICA ANALÓGICA; INTERPRETAÇÃO; 
MAURICIO BEUCHOT. 
 
RESUMEN 
El texto presenta las principales ideas del filósofo mexicano Mauricio Beuchot Puente, 
creador de una nueva propuesta hermenéutica llamada "Hermenéutica analógica". Basado em 
su obra fundamental "Tratado de la hermenéutica analógica", explica es teoría de la 
interpretación que es considerado originalmente Latinoamérica. Agrega al texto de Beuchot 
otros autores y fuentes que hablan con él y tratan de confirmar o refutar sus proposiciones, 
habla de la necesidad de superar lo conflicto entre las posiciones equívoca e unívoca, ya que, 
en su expresiones extremos, causa un impacto negativo en la tarea interpretativa. La 
hermenéutica positivista/unívoca y la hermenéutica romántica/equívoca se presentan, la 
primera como una paradoja, mientras que el segunda por ser demasiada subjetiva. La 
hermenéutica analógica sería una alternativa para superar este dilema y ofrecen uma respuesta 
fiable y equilibrada, con una clara aplicación de lo derecho. 
PALABRAS-CLAVE: HERMENÉUTICA ANALÓGICA; INTERPRETACIÓN; 
MAURICIO BEUCHOT. 
 
 

  

 1. INTRODUÇÃO 

  

Mauricio Beuchot Puente é mexicano, nascido em 04 de março de 1950.  Licenciado em 

Filosofia (1976), pelo Instituto Superior Autónomo de Occidente, mestre em Filosofia (1978), 
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pela Universidad Iberoamericana de México, com a tese “Análisis semiótico de la 

metafísica”. Na mesma Universidad Iberoamericana de México, alcançou o doutoramento 

também em filosofía (1980), com a tese: “Sobre el problema de los universales en la filosofía 

analítica y en la metafísica tomista”. 

É autor de mais de 250 ensaios e mais de 40 livros, que versam sobre assuntos diversos, 

mas sempre tomando como ponto de partida sua ampla cultura filosófica, histórica, lingüística 

e cultural. Podem ser elencadas as seguintes obras, listadas por ano, o que também demonstra 

sua constante e crescente produção acadêmica: Filosofía y derechos humanos (los derechos 

humanos y su fundamentación filosófica) (1993); Derechos humanos, iuspositivismo y 

iusnaturalismo (1995); Posmodernidad, hermenéutica y analogía (1996); Tratado de 

hermenéutica analógica (1997); Perfiles esenciales de la hermenéutica (1997);  El núcleo 

ontológico de la interpretación (la substancia y el lenguaje) (1997); Hermenéutica analógica y 

del umbral (2003); Hermenéutica analógica. Aplicaciones en América Latina (2003); 

Hermenéutica, analogía y símbolo (2004); En el camino de la hermenéutica analógica (2005); 

Interculturalidad y derechos humanos (2005); Puentes hermenéuticos hacia las humanidades y 

la cultura (2006); Hermenéutica analógica y hermenéutica débil (2006); Compendio de 

hermenéutica analógica. (2007); Hermenéutica analógica, símbolo, mito y filosofía (2007); 

Phrónesis, analogía y hermenéutica. (2007); Hermenéutica analógica y derecho (2008); 

Hermenéutica analógica, símbolo y ontología (2010); La hermenéutica analógica en la 

historia. (2010).  

Mais recentemente tem se destacado como autor e difusor de uma proposta 

hermenêutica diferenciada, que poderá vir a ser revolucionária, na medida em que possui 

como uma de suas maiores virtudes o equilíbrio e a conciliação. A obra fundamental de 

Mauricio Beuchot é o “Tratado de hermenéutica analógica”, que norteara a seguir, a 

exposição das idéias desse filósofo mexicano. 

Tendo sua extensa obra publicada por diversas editoras mexicanas, espanholas e 

argentinas, Beuchot é, ainda, pouco conhecido no Brasil, não possuindo nenhum livro editado 

para o português. Esse fato deve ser analisado mais como omissão de nossos editores do que 

como demérito ao filósofo, já reconhecido em diversos países latinoamericanos como um dos 

principais pensadores do século XX, especialmente pela colaboração no campo da filosofia 

hermenêutica, através da sua “hermenêutica analógica”. 

A ousadia de Beuchot está em propor um caminho alternativo, mas de conciliação entre 

dois extremos que atingem e afetam a hermenêutica, em suas diversas expressões. É ousado, 

pois tentativas conciliatórias anteriores, em outras áreas de estudos, normalmente resultam na 

soma das criticas que antes eram direcionadas às perspectivas isoladas. 
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Para Zagal (2001, p. 117) Beuchot é um filosofo combativo que agrega contundência 

com atitude conciliatória. Classifica seu “tratado” como um livro “duro, auténtico tour de 

force, donde se hace gala de erudición, habilidad argumentativa y capacidad de conmensurar 

tradiciones”. Mesmo discordando de algumas de suas conclusões, diz que seu tratado é um 

diferencial, pois não é “glosa de glosas”, nem critica pela crítica, pois “[...] el autor utiliza el 

pico contra los muros, pero también emplea la pala y levanta nuevas construcciones”. 

  Esse trabalho pretende expor resumidamente as principais proposições de Mauricio 

Buechot, no campo hermenêutica, mostrando algumas áreas onde propõe sua aplicação, 

inclusive no Direito. 

  

  

2. EQUIVOCISMO E UNIVOCISMO: EXTREMOS QUE NECESSITAM DE 

APROXIMAÇÃO   

  

O ponto de partida da proposta de Beuchot é a inquestionavelmente a existência de duas 

posições bem distintas quanto à forma de interpretar, a partir da hermenêutica. Como herdeira 

do positivismo, surge a visão univocista, e como tentativa de superá-la a postura equivocista. 

Equivocidade e univocidade são desafios lingüísticos, semânticos e interpretativos que 

rompem as “eras” ou “idades” remontando à Antiguidade. A disputa entre Heráclito de Éfeso 

(aprox. 540 a.C. - 470 a.C) e Parmênides de Eléia (cerca de 530 a.C. - 460 a.C), ambos pré-

socráticos, é utilizada para demonstrar a oposição entre os termos. O primeiro acreditava que 

as coisas estão em constante transformação, pelo que, sua defesa da “harmonia dos 

contrários” representaria a posição equivocista. Já o segundo (Parmênides), em posição 

diametralmente oposta, defendia que, quando as coisas se transformam deixam de ser o que 

anteriormente eram, portanto, ou são ou não são, manifestando postura próxima da 

univocidade. 

Oliva (2000), em “Pré-socráticos: a invenção da filosofia” abstrai trecho das obras 

“Sobre a natureza” de Parmênides; e o “Fragmento 67”, atribuído a Heráclito, que reforçam a 

representações univocista, do primeiro, e equivocista, do segundo. 

De Parmênides:  

Um, de acordo com o qual o se é e o não-ser não é, representa 
a via da persuasão, pois conduz à verdade; outro, de acordo com o 
qual o não-ser é a sua existência, é necessária. Este, digo-te, 
permanece um caminho totalmente impensável, fechado ao 
conhecimento. Pois não poderás jamais conhecer nem expressar o não 
ser (OLIVA, 2000, p. 106-107). 

De Heráclito: 
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O deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, saciedade 
e fome; mas assume, como fogo, formas variadas, e quando misturado 
com essências, é nomeado de acordo com o perfume e cada uma. 
(OLIVA, 2000, p. 179) 

  

Beuchot (1997, p. 43) esclarece que intenta evitar com a hermenéutica analógica a 

“entronização parmenídica” da mesmidade, caracterizada por ser unificadora, simplificadora e 

monopolizadora do conhecer; bem como evitar a “entronização heraclítea”, da  diferença, 

marcada pelo coroamento do relativismo e do equivocismo. Para ele a hermenêutica que 

propõe é capaz de impedir “[...] las exageraciones del univocismo y del equivocismo, que son 

extremos viciosos y aun peligrosos para el conocimiento” (BEUCHOT, 2007, p. 15) 

Assim, passando (passeando) pelas filosofias pré-socrática, platônica, aristotélica, 

tomista, escolástica, moderna e contemporânea Beuchot vai revelando como a analogia é 

capaz de oferecer senão “a” alternativa, indiscutivelmente “uma” alternativa bem 

fundamentada, para superar ou mitigar as dificuldades interpretativas surgidas a partir dos 

extremos da univocidade e da equivocidade.  

Para evitar o caos do relativismo incontrolável e excessivo, e sendo impossível  alcançar 

o ideal univocista, encontra fundamento para sua proposição analógica em um viés cultural, 

ao declarar:  

[...] es analógico, porque tiende a un pluralismo, no a un 
relativismo extremo, sino a un relativismo con límites. Esto es lo que 
nos ayudará a comprender nuestra historia latinoamericana, pues en 
ella ve lo que conforma nuestra identidad, el mestizaje (BEUCHOT, 
2007, p. 15). 

     

Pluralismo, equilíbrio e latinidade são marcas da proposta de Beuchot, que lançam luzes 

mais fortes ainda sobre o presente estudo. 

A questão que envolve a univocidade ou equivocidade das palavras é, atualmente, 

objeto de estudos lingüísticos, especialmente da semântica. Aproxima-se de temáticas 

relativas à sinonímia e paronímia, ou à análise dos sentidos conotativo e denotativo. 

Entretanto, já foi (e ainda é) tema de interesse da filosofia, mormente no campo da ontologia, 

bem como da hermenêutica. 

Jolivet (1965), em sua Metafisica, ao abordar a ontologia (analogia do ser), diferencia o 

unívoco do equivoco, ao lecionar:  

Chamamos unívoco, o conceito que se pode atribuir de 
maneira absolutamente idêntica a todos os sujeitos nos quais é 
realizado e do qual é abstraído: tal o conceito de homem, que se diz, 
absolutamente, no mesmo sentido de todos os indivíduos da espécie 
humana, - O têrmo equívoco é o contrario do precedente: não se aplica 
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a sêres diversos senão  num sentido totalmente diferente para cada um 
deles. (JOLIVET, 1965, p. 207-208) 

  
Esse mesmo autor exclui tanto a univocidade do ser como sua equivocidade. A 

univocidade se excluiria, pois o “ser” não pode fazer abstração absoluta dos demais. E a 

equicocidade também estaria afastada, visto que não haver um único ser, mas diversos seres, 

essencialmente diferentes. Defende uma ontologia análoga, pois o conceito de ser, mesmo 

referindo-se a realidades essencialmente diversas, guarda proporção entre si (JOLIVET, 1965, 

p. 208-209).  

Um exemplo ofertado por Zagal simplifica a diferença entre os dois extremos 

analisados, utilizando a palavra “Deus”. Explica que um univocista: “[...] considera que la 

palabra ‘dios’ debe entenderse como ‘ser in?nito, eterno y omnipotente’. Por sua vez, para um 

equivoscista:  

[...] La palabra “dios” admite una in?nidad de in?nidad de 
lecturas. Dios puede ser interpretado como “autoconciencia de La 
razón humana”, como “alienación y opio del pueblo”, “como el dios-
cosmos”, como “?gura mitológica de la antigüedad”, como “Yahvé”, 
como “una manera de designar lo intangible”, y un largo e in?nito 
etcétera (ZAGAL, 2001, p. 118). 

  
No âmbito hermenêutico, criticar a univocidade seria tarefa mais simples, pois a 

complexidade da vida/existência contemporânea e a rapidez com que as “verdades” são 

abandonadas e superadas tornam a tentativa de defender a existência de uma única (duradoura 

ou definitiva) interpretação, é tão contrária a realidade e a evidencia, que o argumento se auto-

refutaria.  

Quanto ao equivocismo (radical) da mesma maneira, pois se levado ao extremo essa 

maneira de pensar e compreender transforma-se em um “relativismo absoluto”, e a afirmação 

básica de que “tudo é relativo”, acaba tornado-se absoluta. Adentra-se em um pensamento 

labiríntico, segundo o qual: “[…] si todo es relativo, también es relativo  que todo es relativo. 

Pero no es tan sólo esto ni tan sencillo. Un relativismo absoluto o extremo se autocancela […] 

(BEUCHOT, 1997, p. 39-40).  

Beuchot não pretende negar o relativismo da existência humana, nem da interpretação, 

mas quer mostrar que o relativismo pleno ou absoluto é tão nefasto para a compreensão 

quanto o positivismo cientificista. Reconhece que existem tanto univocistas como 

equivocistas que tem buscado mitigar os exageros e radicalismos, contudo, para comprovar e 

valorizar sua tese oferecerá a versão mais diferenciadora de cada uma dessas expressões 

hermenêuticas.  
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A hermenêutica precisa ser equivoca, mas esta, como manifestação do relativismo, 

carece de limites, ou seja, é preciso encontrar ou construir um “relativismo relativo”, que se 

consubstanciaria na analogia, pelo que justifica:  

Por eso, en lugar de un modelo unívoco y uno equívoco de la 
hermenéutica,  proponemos uno analógico. Intermedio entre lo 
unívoco y  lo  equívoco, pero  tendiendo más a  este  último, ya que es 
primariamente diverso y secundariamente idéntico. Es diverso de 
manera propia y principal, y semejante de manera sólo impropia y 
menos principal (BEUCHOT, 1997, p. 44). 

  
Para expor e defender sua tese apresenta posturas extremas das duas propostas 

interpretativas criticadas, mesmo sabendo e reconhecendo que existem posições moderadas 

em cada movimento, pois se trata “[…] de una exposición por paradigmas, que muestran el 

predominio de algo, exposición que suele aceptarse como recurso válido.” (BEUCHOT, 1997, 

p. 45) 

  

  

3. O PARADOXO DA HERMENÊUTICA POSITIVISTA-UNIVOCISTA 

  

 A hermenêutica univocista é filha da modernidade, da cientificidade moderna e do 

paradigma cartesiano, que ao contrario do que se possa pensar não estão completamente 

superados, ainda que se encontrem em irrefutável crise e em processo irreversível de 

superação. Esse modelo de pensar transferiu, ou tentou transferir, para as ciências 

sociais/humanas uma perspectiva constituída na/para as ciências da natureza. Onde a 

existência de uma única verdade (interpretação), ainda que momentânea e pontual, era 

exigência para que o próprio status de ciência fosse assegurado (SANTOS, 2003).  

Assim, ressalvadas posturas intermediárias, a hermenêutica cientificista e positivista: 

“Tenía que ser completamente unívoca, con un significado único y  sin dejar ningún  lugar a  

la  ambigüedad”. Para Beuchot, entretando, sob tal condição, nem se poderia tratar de 

hermenêutica propriamente dita (BEUCHOT, 1997, p. 45-46) 

O filósofo e economista inglês Stuart Mill (1806-1873) é o escolhido para representar o 

radicalismo univocista, em seu “sistema de lógica”, pode- se ler:  

Han sido también divididos los nombres en unívocos y 
equívocos pero esto no forma en rigor dos clases de nombres sino dos 
modos diferentes de emplearlos. Un nombre es unívoco ó está 
aplicado unívocamente respecto á todos los objetos de quienes puede 
predicarse en el mismo sentido pero es equívoco ó está aplicado 
equívocamente en cuanto se refiere á cosas de quienes se predica en 
sentido diferente (MILL, 1853, p.61) 
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Para ele a equivocidade e a própria analogia são falaciosas, pois cada coisa pode ter sua 

própria e única definição, e no caso das ciências, todas seriam definidas nominalmente e 

univocamente (MILL, 1853). É uma tese, claramente, reducionista, que defende a existência 

de uma linguagem perfeita, e que, portanto, limita demais o conhecimento e a interpretação 

(BEUCHOT, 2003, Umbral, p. 18). 

Na hermenêutica jurídica essa busca por um único sentido e alcance dos textos 

normativos, ainda é marcante. Explica Streck que:  

[…] de uma maneira ou de outra, expressivos setores da 
doutrina brasileira trabalham (ainda) na perspectiva de que o processo 
interpretativo possibilita que se alcance a “interpretação correta”, “o 
sentido exato da norma”, “o exclusivo conteúdo/sentido da lei”, “o 
verdadeiro significado do vocábulo”, “o real sentido da regra 
jurídica”, etc. (STRECK, 2007, p. 106)  

  
O “ainda” de Streck deve ser entendido com uma amplitude que o advérbio em si não 

comporta, pois é ao mesmo tempo expressão de constatação, de desassossego e de esperança. 

Constatação de uma realidade que se manifesta na doutrina, mas também, e principalmente, 

na jurisprudência brasileiras, que se acomodam e se amoldam a simplicidade e a tecnicidade 

da tarefa subsunsiva, muitas vezes mera repetição do que já foi (ou está) decidido. 

Desassossego, pois é claro e evidente que não se pode mais pensar, compreender, interpretar, 

aplicar (aqui as palavras são usadas sem nenhuma preocupação semântica) o Direito 

limitadamente, restritivamente, como mero instrumento de conscientização, ordem, controle, 

regulamentação ou ajuste social, em um contexto de tantas diferenças, desigualdades, 

complexidades que marcam a contemporaneidade; e esperança, de que a necessária, imperiosa 

e urgente mudança venha e se estabeleça, efetiva e rapidamente. 

E é quando se percebe que uma mutação (quebra de paradigma) precisa acontecer e/ou 

que já está em curso, que surge o questionamento: mudar para onde? mudar para o que?  

Beuchot afirma que o modelo tradicional, univoscista, encontra-se em crise, sendo 

necessário revisá-lo e mitigá-lo (1999, p.12). Essa mutação tem se manifestado em quase 

todas as áreas do saber, mesmo nas tradicionais ciências da natureza. Alerta que como 

resultado (ou reflexo) dessa crise causada pela incapacidade do cientificismo positivista de 

oferecer respostas adequadas aos desafios da pós-modernidade, reagiu- se implementando um 

pensamento “desconfiado” que caminha para o “niilismo”1  

Alerta o filósofo mexicano que a alternativa escolhida para romper com o positivismo 

tem provocado um clima de “[…] desengano de la filosofia (BEUCHOT, 1999, p. 12). 

Transpondo-se tal reflexão critica (redundância?) para a hermenêutica jurídica, vivenciada no 
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Brasil, pergunta-se: não se estaria incorrendo, em alguns momentos, que parecem 

revolucionários ou vanguardistas, nos quais se reconhece e  se louva o caráter “artístico” do 

Direito, frente suas múltiplas (infinitas e contraditórias) interpretações, caminhando para o 

mesmo fim, do que denomina o autor de “filosofía risuena”? Algumas decisões importantes 

para o Direito (e para a Historia) do Brasil contemporâneo não teriam se transformado em 

“motivo de piada”? 

  

  

4. A SUBJETIVIDADE EXTREMADA DA HERMENÉUTICA 

EQUIVOCISTA 

  

Se a univocidade positivista é fruto da modernidade, a subjetividade equivocista é 

resultado da pós-modernidade, portanto, relativista, questionadora, e que permite uma 

abertura demasiada e, às vezes, desmensurada, do conhecimento e da interpretação. 

Uma das causas dos exageros do equivocismo pode estar no desejo de afastar-se o 

máximo possível do univocismo. Entretanto, se limites não forem colocados nesse 

distanciamento, ao evitar um extremo pode-se incorrer em outro. É como alguém que ao 

querer afastar-se de um animal feroz que vem em sua direção, andando de costas não percebe 

que atrás de si há um abismo que irá tragá-lo. O ditado popular alerta: “se correr o bicho pega, 

se ficar o bicho come”. 

Para representar a equivocidade interpretativa, Beuchot escolheu como movimento a 

hermenêutica romântica, fortemente marcada pela subjetividade, e como  autor representativo 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834). Justifica sua escolha pois “[...]el 

romanticismo, en el arte, hacía preponderar el contenido sobre la forma: no importan los 

formalismos, lo que importa es el sentimiento”.  

Não ha como negar que Schleiermacher é defensor do equivocismo. Em seu livro 

clássico “Hermenêutica” se pode ler: 

Interpretar é arte 
1.Cada aspecto por si. Por tudo, a construção de um determinado 
finito existe a partir de um indeterminado infinito. A linguagem é um 
infinito, porque cada elemento pode ser determinado de uma maneira 
particular dos demais. Da mesma forma, porém, também o aspecto 
psicológico pois cada intuição de alguém é particular” 
(SCHLEIERMACHER, 2007, p.99) 
  

Ao conceber uma hermenêutica que “supervalorizava” o método e “desconsiderava” o 

conteúdo (objeto), constituiu o interprete superior a própria obra e ao seu autor. Afirma 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9605



Gadamer (2008, p, 266) que essa regra metodológica “[...] ainda hoje esta sendo tão mal-

empregada, e conseqüentemente combatida, como um salvo conduto para as mais arbitrarias 

interpretações”. 

Beuchot (1997, p. 48, 49) complementa a críitica ao romantismo schleiermachiano ao 

escrever: “Era una fusión de  subjetividades  que  curiosamente parecería  conducir  a  la 

máxima objetividad, pero que más bien derivaba hacia y culminaba en un subjetivismo más 

avanzado.”  

Assim, a hermenêutica equivoscista pretendendo garantir o mais alto grau de 

objetividade, acabou redundando na máxima subjetividade, exaltando o eu, o sujeito 

(homem), e seus sentimentos (faculdades subjetivas). Como cada sujeito é único, predomina a 

diferença, a diversidade, a irrepetibilidade. Pelo que, complementa o autor estudado: 

Lo curioso no es sólo que la hermenéutica romántica lleva a 
un relativismo igualmente autorrefutante que aquel al que llevaba el 
positivismo, y que se ha extendido mucho en nuestros días bajo 
diversas versiones y presentaciones, sino que, comenzando con la 
equivocidad, llega  también a padecer de la misma norma de 
univocidad. Aunque parezca  imposible,  se  puede ver que así es. En 
el aparente equivocismo del relativismo se esconde el univocismo 
porque hay un cientificismo  no  resuelto  en el fondo (BEUCHOT, 
1997, p. 48, 49)  

  

Destarte, assim como o absolutismo univocista, o relativismo equivocista (também um 

tipo de absolutismo), não se mostram adequado e suficientes, como caminho hermenêuticos 

para a tarefa interpretativa.   

  

  

5. A HERMENÊUTICA ANALÓGICA: A BUSCA DO EQUILÍBRIO 

  

Impende inicialmente afastar possíveis confusões entre a proposta de Beuchot, no 

campo hermenêutico, e diversas outras formulações e aplicações para a analogia 

historicamente desenvolvidas pela Filosofia e pelo próprio Direito. Não que essas sejam por 

ele desconsideradas, pelo contrário, sua proposição é essencialmente filosófica, mas sua 

prevenção é, sem duvida, inovadora. 

5.1. A analogia na Filosofia 

  

Abbagnano (2007, p. 55), em seu clássico “Dicionário de Filosofia”, explica que 

analogia tem dois significados fundamentais: o primeiro próprio e restrito, tem sua origem na 

proporção matemática, significando “igualdade de relações”, o segundo sentido representa a 
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“extensão provável do conhecimento mediante o uso de semelhanças genéricas que se podem 

aduzir entre situações diversas”.  

Como sentido próprio e restrito, a temática vem desde Platão (Republica, VII, 14, 534 a 

6), mas teve em Aristóteles seu maior representante na Antiguidade.  Para este filósofo a 

analogia é o mesmo que “igualdade de relações”. Explica Abbagnano (2007, p. 55) que: “[...] 

ele diz que as coisas em ato não são todas iguais entre si, mas são iguais por A., no sentido 

que todas têm a mesma relação com os termos que servem, respectivamente, de potências.”  

Lembre-se que Aristóteles também usou a analogia para fundamentar sua famosa 

classificação de justiça, quando identificou a espécie distributiva (o dar a cada um segundo os 

seus méritos).  

Quanto da analogia no sentido de extensão provável do conhecimento, escreve 

Abbagnano que foi introduzido, ainda que inconscientemente, pela Escolástica, tendo 

utilidade metafísica-teológica, pois distinguia e, ao mesmo tempo, vinculava o ser de Deus e o 

ser das criaturas. No tomismo, a mesma ênfase foi encontrada ao distinguir/relacionando, pelo 

que explica:  

S. Tomás distingue, com mais precisão, o ser das criaturas, 
separável da sua essência e, portanto, criado, do ser de Deus, idêntico 
à essência e, portanto, necessário. Esses dois significados do ser não 
são unívocos, isto é, idênticos, nem equívocos, isto é, simplesmente 
diferentes; são análogos, ou seja, semelhantes, mas de proporções 
diversas. (ABBAGNANO, 2007, p. 56) 

  

Beuchot conhece essas tradições e as utilizou (adaptou) na construção de sua 

hermenêutica analógica, sem tornar-se, entretanto, como já se alertou, mero repetidor ou 

glosador. É exatamente o caráter inovador e contemporâneo do que propõe que releva a 

importância do estudo de sua obra.   

  

  

  

  

  

5.2. Analogia como instrumento integrativo no direito 

  

Para a exposição nesse ponto nos servimos da sapiência de Noberto Bobbio. Parte-se do 

pressuposto que a tarefa da jurisprudência (pois é quem possui a interpretação como tarefa 

própria) não é criação, mas interpretação do direito (visão positivista). Para ele: “[…] 

interpretar significa remontar no signo (signum) à coisa significada (designatum), isto é, 
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compreender o significado do signo, individualizando a coisa por esse indicada” (BOBBIO, 

1995, p. 212).  

Nesse contexto, a analogia comporia uma expressão da denominada interpretação 

integrativa, que atuaria com vistas a suprir ou integrar o ordenamento jurídico no caso de 

serem identificadas lacunas no mesmo. Assim, não seria na visão da hermenêutica positivista 

tradicional uma tarefa criativa, mas apenas “[...] species particular do genus interpretação” 

(BOBBIO, 1995, p. 214-215). 

O Direito, portanto, já conhece a analogia como instrumento auxiliar da tarefa 

interpretativa. Contudo, essa função integradora, que para alguns doutrinadores eleva-a a 

condição de fonte do direito, não é suficiente para alcançar ou abarcar a proposta de Beuchot, 

como se demonstrará a seguir. 

  

  

5.3. As analogias e a analogia da proporcionalidade 

  

Beuchot apresenta quatro tipos ou classes conhecidas de analogia, para depois explicar, 

mais que conceituar, sua própria aplicação para a hermenêutica. 

Para ele a “analogia da desigualdade, é quase uma univocidade, pois ao relacionar as 

diversas palavras através do estabelecimento das diferenças entre seus predicados, chega a um 

resultado muito próximo do pensamento unívoco. Por sua vez, a analogia proporcional 

metafórica, ou “proporcionalidade imprópria”, ao contrário da anterior, está muito próxima da 

equivocidade, pois a igualdade proporcional manifesta-se no “dar a cada um, segundo sua 

porção”, predominando, portanto, a diversidade (BEUCHOT, 1997, p. 54).  

Ainda outra espécie de analogía é a “analogía de atribución”, na qual o sentido de uma 

palavra é atribuído de maneira privilegiada em relação a outro. Explica que nesse caso:  

Hay pues, en este tipo de interpretación, un significado 
principal y otros secundarios, el significado del término se atribuye 
según jerarquía; de manera primaria o propia a uno en especial, de 
manera secundaria o derivada, a los demás, que son análogos por 
parecerse al anterior, y de acuerdo con ello son más o menos 
adecuados. (BEUCHOT, 1997, p. 54) 

  

Por fim, apresenta a denominada “analogia da proporcionalidade própria”, que é uma 

síntese das virtudes (e alguns defeitos) das anteriores, a qual recorre aos diversos sentidos, 

com maior grau de igualdade, mas sem distinguir entre análogos principais ou secundários. A 

igualdade não é completa, mas apenas proporcional.  
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A cada uno se le respeta su porción de sentido, que es 
preponderantemente diversa, diferente  Es una proporción multiple o 
compleja en la que cual1as demás siguen siendo adecuadas. Asi, un 
cumulo  de interpretaciones se concatenan y se transmiten la 
adecuación del texto, y se van "inyectando" la adecuación entre sí por 
algún punto en común, de ninguna manera son dispares o 
disparatados, cierran un cierto margen de variabilidad. (BEUCHOT, 
1997, p. 54). 

  
A hermenêutica analógica proposta por Beuchot, segundo suas próprias palavras “[…] 

no es solo una propuesta metodológica sino un modelo teórico de la interpretación, con 

presupuestos ontológicos y epistemológicos, y que, por supuesto, llega a una tesis 

metodológica”.  

  

  

5.4. O modelo de hermenêutica analógica de Beuchot: unidade na diversidade 

  

Preliminarente Beuchot associa sua proposta hermenêutica à doutrina analógica de 

Aristóteles e dos medievaes (Escolasticismo e Tomás de Aquino), indo, porém, além de suas 

formulações para torná-la aplicável a diversas questões da hodiernidade como educação, 

cultura e direitos humanos. Afirma: 

La univocidad y la equivocidad, junto con la analogía, son 
formas de significar que se han usado a lo largo de toda la historia de 
la filosofía del lenguaje. Ya he señalado que muchas hermenéuticas 
han sido unívocas o equívocas; pero ha habido épocas en la historia 
que hayan hecho uso de la analogía. Sobre todo, hace falta en la 
actualidad una hermenéutica analógica. (BUECHOT, 2007, p. 14). 

  

A partir do que se apresentou anteriormente, quanto ao confronto entre as 

hermenêuticas unívoca e equivoca, a visão analógica oferece uma alternativa àqueles 

extremos. Como na interpretação univocista a defesa é pela igualdade de sentido, e, 

contrariamente, na equivocista defende-se a diversidade, na interpretação analógica: 

[...] se dice que hay un sentido relativamente igual (secundum 
quid idem) pero que es predominante y propiamente diverso 
(simpliciter diversum) para los signos o textos que lo comparten. En 
este modelo  se  sabe  que  la interpretación se aproxima más  a  ser  
inadecuada porque  la  analogía misma  tiende más  a  lo  equívoco  
que  a  lo  unívoco.  (BEUCHOT, 1997, p. 51-52). 

  
O objetivo dessa “nova” hermenêutica seria duplo: primeiro, ampliar o campo de 

validez das interpretações, restrito pelo univocismo; segundo, restringir e limitar o campo de 

validez das interpretações desmedidamente abertas pelo equivocismo. Não haveria uma única 
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interpretação válida, nem tão pouco interpretações infinitas, “[...], sino un pequeño grupo de 

interpretaciones válidas, según jerarquía, que puedan ser medidas y controladas con arreglo al 

texto y al autor” (BEUCHOT, 1997, p. 11). 

Não se pode olvidar que, se a univocidade já esta superada em outras áreas do saber, no 

Direito ainda há muitas frentes de resistência, amparadas e fundamentadas pela justificativa 

de maior segurança jurídica que a postura univoca parece oferecer. Tendências equivocistas, 

tem se estabelecido nos últimos anos, com perspectiva de dominar o cenário jurídico 

brasileiro no porvir, com destaque para a atuação dos tribunais superiores, precipuamente no 

concernente ao reconhecimento normativo dos princípios. O brocardo latino “Quot capita, tot 

sententiae”, traduzido por “cada cabeça uma sentença”, parece que deixou o imaginário 

popular para entronizar-se em algumas decisões revelando, em alguns momentos, uma 

subjetividade extremada, muito próxima de um equivocismo ou um subjetivismo absolutos.  

Mesmo declarando-se mais próximo do equivocismo-relativista, do que do univocismo-

positivista, Beuchot entende como imperiosa a limitação daquela maneira de compreender e 

interpretar. A justificativa, para tanto, estaria na finitude da mente humana, diante da 

infinitude das possibilidades interpretativas. Busca em Aristóteles a fundamentação para 

afirmar que o infinito existe como um potencial, mas que o “atual” conhecimento humano é 

finito. Explica que: “[…] si ha de conocer algo, lo conoce en un segmento finito y apresable 

de la interpretación.”(BEUCHOT, 1997, p. 52-53) 

Sabe-se que as escolas hermenêuticas tradicionais, bem com contemporâneas, se 

diferenciam de acordo com a identificação, ou tentativa de superação, do protagonismo do 

sujeito no processo interpretativo. Assim, a preferência pelo autor identifica a hermenêutica 

univocista, e a preferência pelo leitor, está associada a hermenêutica equivocista. A proposta 

analógica reúne autor e leitor em “volta” do texto (BEUCHOT, 2006, p. 127).    

  

  

  

  

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Descartada a possibilidade de se aderir à univocidade como caminho aceitável para a 

teoria e para a prática hermenêutica, seja filosófica ou jurídica, resta também a 

insatisfação/aflição causada pelo excesso de subjetividade da equivocidade.  

Na superação desse dilema a hermenêutica analógica de Mauricio Beuchot pode ser 

aceita como “uma luz no fim do túnel” ou como “saída para o labirinto”, ou apenas como 
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mais uma proposta interpretativa da realidade e de suas expressõesa. Certo é que em época de 

radicalismo e fundamentalismo, somados ao liberalismo e ao relativismo, todos juntos e ao 

mesmo tempo, uma visão filosófica-interpretativa que proponha o acordo, a aproximação, o 

respeito, o equilíbrio merece ser conhecida e estudada. 

A hermenêutica analógica não esta imune a diversas críticas, e elas com certeza 

cumprirão o papel de aperfeiçoá-la e prepará-la para ser o que seu autor, ousadamente, acha 

possível realizar, ao asseverar: 

Ello conducirá a educarnos y repararnos para poner la 
analogicidad en ejercicio dentro de nuestras vidas, construyendo una 
sociedad verdaderamente democrática, con su aspiración de lograr, 
mediante el entramado de las leyes y los derechos, un poco más de 
justicia y un poco más de paz (BEUCHOT, 2003, p. 24) 

  

As idéias de Beuchot, se estudadas e colocadas em prática podem representar também 

um tipo de libertação, para alem das aplicações práticas da hermenêutica analógica. 

Libertação da dependência filosófica européia (que tem, e continuará tendo seu valor), com a 

conseqüente consolidação de uma Filosofia e de uma hermenêutica, verdadeiramente latino-

americanas.   
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A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL ENTRE A ESTABILIDADE E 
A DINÂMICA: ELEMENTOS PARA UMA COMPREENSÃO DO 

CONCEITO DE MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
 
THE CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS BETWEEN STABILITY AND DYNAMICS: 
EVIDENCE FOR AN UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF CONSTITUTIONAL 

MUTATION 
 
 
 

Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho 
 

RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo analisar de que modo a influência de teorias 
hermenêuticas, voltadas à investigação sobre o conceito de norma jurídica, tem causado 
impactos na interpretação e aplicação da Constituição brasileira de 1988 pelo Poder 
Judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, quando em uso o discurso sobre o 
conceito de mutação constitucional. O exame dessa relação se dará com atenção à mudança de 
paradigma na compreensão do que seja a própria norma jurídica, considerando a conexão 
existente entre o texto oferecido como produto do trabalho do legislador e o resultado 
apresentado pelo aplicador do direito quando diante de um caso concreto. Buscar-se-á através 
de uma visita aos estudos clássicos produzidos por Georg Jellinek e Hsü Dau-Lin, sobre o 
conceito e os limites das mudanças informais da Constituição, verificar se e em que medida 
seria possível justificar discursivamente, por via interpretativa, uma autêntica mutação do 
próprio texto e não somente de seu significado, a norma. 
PALAVRAS-CHAVE: HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL. NORMA JURÍDICA. 
MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine how the influence of hermeneutic theories, focused on research on 
the concept of rule of law has impacted the interpretation and application of the Constitution 
of 1988 by the judiciary, especially the Supreme Court, when use in the discourse on the 
concept of constitutional mutation. The examination of this relationship will be with attention 
to the paradigm shift in understanding of what the rule of law itself, considering the 
connection between the text offered as a product of the work of the legislature and the result 
presented by applying the law when faced with a case. Search will be through a visit to the 
classic studies produced by Georg Jellinek and Hsü Dau-Lin, on the concept and limits of 
informal change the Constitution to determine whether and to what extent might be justified 
discursively, by way of clarification, mutation of the authentic text itself and not just its 
meaning, the norm. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS. LEGAL NORM. 
CONSTITUTIONAL MUTATION. 
 
 

  

01. Introdução. 
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 Não é de hoje que o tema da interpretação e aplicação das normas constitucionais instiga 
inúmeros juristas e estudiosos do direito, seja pela fascinante idéia de descobrir diversos 
sentidos derivados de uma mesma proposição textual normativa ou pela necessidade de 
imprimir sentido prático que aproxime o texto da realidade. 

Está fora dos objetivos do esforço de pesquisa aqui apresentado tratar sobre uma filosofia ou 
teoria geral da hermenêutica jurídica, nem mesmo sobre os incontáveis métodos de 
interpretação do direito positivo, mas apenas avaliar, à medida do possível, os mecanismos 
tidos como essenciais à atividade de realização da "vontade de constituição", buscando os 
fundamentos apresentados pela dogmática do direito para o desenvolvimento e sistematização 
do conceito de mutação constitucional. 

Inclinando-se a observar os fatores envolvidos na debatida crise do papel do direito e do juiz 
na resolução de reais e aparentes conflitos da sociedade brasileira, cuja complexidade 
crescente tem exigido do Estado a inovação de mecanismos, bem como a mudança dos 
tradicionais métodos de solução de litígios, será de indispensável importância entender como 
o ordenamento jurídico posto tem sido compreendido, sem esquecer o quão difícil é esta 
tarefa, pois, como lembra Nelson Saldanha "é difícil também imaginar a ordem 'em si'; 
imaginá-la sem pensar a conexão entre ela e um conceito que a considere: ao menos um 
conceito difuso ou impreciso. Esta conexão poderá ser encontrada nas configurações 
mitológicas, bem como em momentos históricos especiais." (SALDANHA, 2003, p. 216).  

E é considerando um prognóstico resultante desse entendimento que se pretende estudar o 
instituto denominado mutação constitucional, buscando compreendê-lo como fenômeno 
resultante da própria mutabilidade do direito, sem esquecer, porém, a sua respectiva utilização 
retórica como instrumento argumentativo construtor de propostas normativas em decisões 
judiciais[1].    

Servirá de fundamental apoio à investigação a que se propõe o trabalho uma revisita ao 
conteúdo das obras de Georg Jellinek[2] e Hsü Dau-Lin[3] sobre as mutações constitucionais, 
cujas contribuições, seguindo o pioneirismo de Paul Laband[4], ofertaram os primeiros 
estudos sistemáticos sobre o conceito de mutação constitucional, ressaltando a utilidade de um 
mecanismo de mudança informal da Constituição em um processo de adaptação da norma 
constitucional à dinamicidade das transformações sociais.    

02. O fenômeno da compreensão e a mutabilidade do direito na crescente complexidade 
das relações sociais.   

A questão da mudança de compreensão de determinado fato por seu observador, a despeito de 
ser um problema gnoseológico, no sentido de que a essência da natureza e seus fenômenos 
podem ser apreendidos por diferentes pontos de vista a depender de uma série de outros 
fatores, e.g. o momento histórico vivido, a experiência pessoal do observador, diferenciação 
sensível dos órgãos psicomotores de cada um[5], entre outros, reveste-se também, e talvez por 
isso mesmo, importante característica do direito. 

Não é novidade que a aceitação ou rejeição de regras de conduta imperativamente postas a 
todos, sob a ameaça de sanção, relaciona-se com o tempo em que são elaboradas e aplicadas, 
razão da importância de institutos jurídicos como o princípio do tempus regit actum, a 
vigência, irretroatividade, prescrição e decadência, além da própria validade e eficácia da 
norma jurídica, cuja interpretação e concretização não se faz sem a devida conexão com o 
tempo em que o operador jurídico realiza seu afazer hermenêutico. 
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O tempo ocupa, então, relevante lugar nas preocupações de filósofos e de juristas, pois é por 
emprestar-se tamanha importância a sua passagem que a própria história dos sujeitos é 
construída, em consideração a aspectos como saúde, educação, família, meio ambiente, 
patrimônio, previdência, dentre outros, não sendo exagero afirmar que: é olhando-se a si 
mesmo, sob uma perspectiva temporal, enquanto pessoa integrada a uma sociedade e a um 
projeto de nação, que se constrói o que cada um é. 

Discorrendo sobre o pensamento hermenêutico e o modo como a linguagem relaciona-se com 
o poder, Nelson Saldanha, em referência a Gadamer, dimensiona o nível de importância do 
tempo histórico para a compreensão dos textos, revelando, inclusive, a distinção entre o signo 
e seu(s) significado(s), o que torna a atividade do intérprete não só tão especial, mas 
enigmaticamente difícil, quando não se domina com o devido aprofundamento o tipo de 
linguagem exigido. É o que se pode visualizar no seguinte trecho:    

Tudo no mundo (no mundo humano) são significações, e portanto todo pensar é 
hermenêutico: tudo depende de como interpretar. E daí símbolos, códigos, signos, linguagens. 
A "verdade" depende sempre de uma série de explicitações, que são comunicações (Hermes, 
intérprete e mensageiro), e portanto são pontos de referência. O problema da linguagem 
corresponde a um processo histórico-cultural fundamental para a questão do compreender, do 
"significado" e da interpretação. A atribuição de significados, que constitui basicamente o 
fenômeno hermenêutico, envolve a experiência da linguagem, com o entendimento dos signos 
e de uma série de contextos. Trata-se de um problema essencial quanto à própria existência da 
cultura: toda cultura tem seus códigos. (SALDANHA, 2003, p. 220).   

E apesar das contribuições dos que acreditam apenas no "hoje" como momento para ser 
vivido e disciplinado, além da prazerosa sensação de bem-estar presente na filosofia do carpe 
diem, parece prevalecer, no trato das relações humanas, a idéia de que a vida e o próprio 
direito constituem-se de um encadeamento lógico-histórico em que os fatos de significante 
relevância social tornam-se normas jurídicas. 

Não que esse encadeamento seja uma mera sucessão de dias e noites onde as discussões sobre 
o surgimento e a extinção de direitos sigam um rito procedimental como espelho do exato 
momento histórico vivido em sociedade (até pouco tempo o texto da lei civil brasileira 
reputava como nulo o casamento se o nubente descobrisse, após a realização do matrimônio, 
que a noiva já havia sido "desposada" - ou seja - não era mais virgem)[6], um claro exemplo 
de descompasso entre o estágio vivenciado pela sociedade brasileira ao final do século XIX e 
a proposição textual de uma norma jurídica. 

Por outro lado, não há como negar que a conquista de vários direitos só foi possível graças à 
prévia conquista de outros, em tempo histórico anterior, e.g. o direito da mulher ao voto só se 
fez possível num dado momento histórico em que se reconhecia a mulher como cidadã, e em 
ocasião posterior, verificou-se a revogação do estatuto da mulher casada, o reconhecimento da 
isonomia entre os gêneros, de patamar constitucional, e as conseqüências dele decorrentes. O 
exemplo denota como é difícil sustentar um descolamento entre a atualidade das 
circunstâncias fáticas e o regramento jurídico de determinado tema social relevante. 

Outros exemplos podem ser verificados na história do ordenamento jurídico brasileiro, como 
a evolução do tratamento dos direitos dos negros, da escravidão à libertação e o direito à 
participação política, além da recente inserção das políticas de ação afirmativa, assim também 
as conquistas dos trabalhadores, que num primeiro momento adquiriram liberdade de 
manifestação e associação, direitos de primeira dimensão, segundo a classificação referida em 
alguns manuais de direito constitucional (BONAVIDES, 2003, p. 562; MIRANDA, 2000, p. 
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24), para depois marcarem posição mais ativa na reivindicação pelo direito de greve e a 
aquisição de vários direitos trabalhistas como o 13º salário, aviso prévio, férias, licença 
gestante, entre muitos outros. 

Indissociável, pois, a relação histórica entre a aquisição, modificação e extinção de direitos, 
cuja conexão evidencia o ordenamento jurídico como um sistema dinâmico, sujeito à 
mudanças para adequá-lo ao que os homens, reunidos, querem para si mesmos. Razão pela 
qual também é possível cogitar que eles (os homens) não querem as mesmas coisas o tempo 
inteiro, mas que o objeto do querer de ontem tem forte carga de influência sobre o que se quer 
hoje. 

Com essa observação, em consideração à velocidade de muitas das transformações 
experimentadas nas relações sociais no Brasil, é que tem se mostrado a importância do 
aprofundamento dos debates sobre a mutabilidade do direito, materializada na chamada 
mutação constitucional, e como os juristas têm compreendido o intercâmbio entre e dinâmica 
e a permanência do significado do texto da Constituição, até porque, como destaca Gustavo 
Just da Costa e Silva, atento às lições de Peter Häberle, a incapacidade para compreender a 
mudança pode ser também sinal de inaptidão para lidar com a permanência (SILVA, 2001, p. 
272-273). 

A tensão entre dinâmica e estabilidade no direito, como fundamento de validade e eficácia de 
uma ordem normativa, apresenta-se como desafio para os juristas em função da constante 
necessidade de identificação do bem jurídico assegurado pela norma, seja ao tempo da 
elaboração de seu texto, proposição normativa, ou de sua aplicação, que pode se dar de 
maneira imediata (operação lógica) ou imediata (delegação a uma autoridade legisladora), 
razão pela qual Kelsen tratou da estática e da dinâmica jurídicas nos capítulos IV e V de sua 
Teoria pura do direito, distinguindo dois tipos de normas: 

Segundo a natureza do fundamento de validade, podemos distinguir dois tipos diferentes de 
sistemas de normas: um tipo estático e um tipo dinâmico. As normas de um ordenamento do 
primeiro tipo, quer dizer, a conduta dos indivíduos por elas determinada, é considerada como 
devida (devendo ser) por força do seu conteúdo: porque a sua validade pode ser reconduzida a 
uma norma a cujo conteúdo pode ser subsumido o conteúdo das normas que formam o 
ordenamento, como o particular ao geral. (...) O tipo dinâmico é caracterizado pelo fato de a 
norma fundamental pressuposta não ter por conteúdo senão a instituição de um fato produtor 
de normas, a atribuição de poder a uma autoridade legisladora ou - o que significa o mesmo - 
uma regra que determina como devem ser criadas as normas gerais e individuais do 
ordenamento fundado sobre esta norma fundamental. Um exemplo aclarará este ponto. Um 
pai ordena ao filho que vá à escola. À pergunta do filho: por que devo eu ir à escola, a 
resposta pode ser: porque o pai assim o ordenou e o filho deve obedecer às ordens do pai. Se o 
filho continua a perguntar: por que devo eu obedecer às ordens do pai, a resposta pode ser: 
porque Deus ordenou a obediência aos pais e nós devemos obedecer às ordens de Deus. Se o 
filho pergunta por que devemos obedecer às ordens de Deus, quer dizer, se ele põe em 
questão a validade desta norma, a resposta é que não podemos sequer pôr em questão tal 
norma, quer dizer, que não podemos procurar o fundamento da sua validade, que apenas a 
podemos pressupor. O conteúdo da norma que constitui o ponto de partida: o filho deve ir à 
escola, não pode ser deduzido desta norma fundamental. (KELSEN, 1998, p.136-138). 

Da lição de Kelsen pode-se extrair que a dinâmica do ordenamento jurídico depende da forma 
como o legislador disporá da competência que lhe foi delegada pela Lei fundamental, logo 
àquele legislador caberá a tarefa de identificar no seio social os elementos valorativos a serem 
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protegidos pela norma jurídica e em que tempo isso deve ocorrer. A partir de então, surge 
uma questão: apenas ao legislador é destinada tal tarefa? 

A resposta para tal problema hoje recai, inevitavelmente, sobre os debates acerca da 
dissociação entre o texto e a norma, a generalidade da lei, a criação do direito pelo juiz, o 
papel da hermenêutica constitucional e a busca de uma releitura para o clássico princípio da 
separação de poderes na crescente complexidade das relações sociais, já que as respostas 
"evidentes" fornecidas pela crença no jusnaturalismo não são mais capazes de conferir à 
sociedade e ao direito uma estrutura moral comum, pois, "as bases axiológicas comuns das 
sociedades mais simples dissolvem-se na complexificação social, em grupos sociais nos quais 
torna-se difícil encontrar consenso sobre problemas dos mais pueris do cotidiano" 
(ADEODATO, 2008, p. 214), sobrecarregando o direito como o único refúgio ético da 
sociedade.    

Aparece aqui novamente, como ponto da discussão dessa série de questionamentos, o fator 
tempo. Ocupa o tempo, nesse sentido, importante lugar como elemento hermenêutico no 
discurso jurídico, fazendo surgir reflexões como as seguintes: deveria o intérprete buscar o 
significado do texto legal/constitucional no tempo de sua redação ou atualizar-lhe o sentido 
para assim oferecer a norma-decisão; o demasiado tempo do processo legislativo seria a causa 
do ativismo judicial na solução de questões envolvendo políticas públicas; seria a fórmula de 
separação de poderes idealizada por Montesquieu em "O espírito das leis" inadequada ao 
nosso tempo, em que a velocidade das transformações sociais é mais intensa.     

A resposta sobre a quem caberia a escolha sobre o que deve permanecer e o que deve mudar 
no ordenamento jurídico passa, inicialmente, pela investigação acerca da legitimidade do 
poder constituinte originário e se a este é conferida "total disponibilidade ética" para escolher 
qual o conteúdo moral do texto adotado, como explica João Maurício Adeodato, ao fixar 
alguns dos problemas da concretização da lei pelo Poder Judiciário: 

O primeiro (problema) é se há e quais são os limites éticos para as escolhas do poder 
constituinte (originário), isto é, se há nas normas previamente válidas em si mesmas, acima do 
início do direito positivo que se expressa na Constituição. E, se os grupos sociais divergem 
sobre esses limites, é necessário um critério para decidir entre as escolhas éticas antagônicas, 
o qual, logicamente, também estará acima do direito positivo. Mesmo que hoje se pudesse 
falar em consensos éticos universais, o que já é problemático, encontrados nas mais diversas 
culturas, como a aversão a genocídios, há assuntos mais duvidosos, mesmo em um só 
ambiente cultural, tais como a pena de morte, a descriminalização do adultério, a fiscalização 
do Judiciário, a reeleição para cargos públicos. O problema é decidir qual a escolha "correta". 
O segundo é se há e quais são os limites éticos para a decisão do conflito concreto, isto é, se o 
direito genérico positivado na Constituição e demais textos legais pode cumprir esse papel, 
seja mediante a teoria da moldura de Kelsen, seja pelo procedimento racional de Alexy, seja 
na decisão do juiz-Hércules de Dworkin, traduzida no atual debate entre o Estado 
jurisdicional e o Estado legislativo. Esses dois constituem os principais problemas da filosofia 
especificamente do direito na era contemporânea. (ADEODATO, 2007, p. 261-262). 

  

Acrescente-se a isso a crise da democracia representativa e a intencional omissão do 
legislador no tratamento de situações de "desacordo moral razoável", a exemplo do tema 
sobre o aborto de feto anencefálico; utilização das células-tronco embrionárias para fins 
científicos, fidelidade partidária no sistema político-eleitoral, entre outras controvérsias, que 
reforçam a chamada "sobrecarga do direito como único ambiente ético comum" 
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(ADEODATO, 2007, p. 273) e a conseqüente sobrecarga decisória do Poder Judiciário no 
enfrentamento de tão delicadas questões, que culminam com o fenômeno do deslocamento da 
instância de discussão e decisão política para os tribunais, como observa criticamente Jeremy 
Waldron: 

As pessoas convenceram-se de que há algo de indecoroso em um sistema no qual a legislatura 
eleita, dominada por partidos políticos e tomando suas decisões com base no governo da 
maioria, tem a palavra final em questões de direito e princípios. Parece que tal fórum é 
considerado indigno das questões mais graves e mais sérias dos direitos humanos que uma 
sociedade enfrenta. O pensamento parece ser que os tribunais, com suas perucas e cerimônias, 
seus volumes encadernados em couro e seu relativo isolamento ante a política partidária, 
sejam um local mais adequado para solucionar questões desse caráter." (WALDRON, 2003, 
p. 74). 

  

Aparte a importância do estudo sobre as causas e conseqüências de um suposto alargamento 
das funções do Poder Judiciário, ou mesmo da ineficiência de um autocontrole judicial a 
ensejar a adaptação da Constituição ao "ponto de vista do julgador" (BELTRAN, 1989, p. 46), 
deter-se-á adiante a examinar como os juristas têm se posicionado em relação à mutabilidade 
do direito, ou seja, como o pensamento jurídico tem se relacionado com a dinâmica social 
crescentemente complexa, quando em jogo a interpretação do texto constitucional. 

03. A mutação constitucional como fator hermenêutico.    

O advento de uma nova Constituição parece potencializar o problema do desacordo temporal 
entre proposições jurídicas infraconstitucionais e a realidade fática, problema nem sempre 
resolvido com a distinção entre normas recepcionadas e revogadas em virtude do novo texto 
constitucional, o que relega vários desses "conflitos normativos" (não solucionáveis pela 
aplicação do critério cronológico), entre a ordem antiga e a nova, ao crivo do intérprete. 

Essa responsabilidade do intérprete, consistente em ofertar solução para os diversos 
"conflitos" entre texto novo e situação velha ou entre texto velho e situação nova, quando em 
vigor uma nova Constituição, encontra um desafio particular. 

A particularidade desse desafio decorrente da promulgação de uma Constituição, no caso 
brasileiro, está relacionada com a promoção de uma série de mudanças nas instituições 
encarregadas de consolidar o processo democrático. Tem sido devotada à Constituição 
Federal de 1988, segundo Luís Roberto Barroso, a formação de uma doutrina brasileira da 
efetividade[7], cuja essência seria "tornar as normas constitucionais aplicáveis direta e 
imediatamente, na extensão máxima de sua densidade normativa.", como reflexo da força do 
texto da Constituição. 

A denominação utilizada por Barroso chama a atenção para o fato de que, sob a égide da 
novel Constituição, o processo de interpretação e aplicação do direito ganhou novos 
contornos, atendendo aos anseios daqueles que enxergavam no direito uma perspectiva 
transformadora das mazelas e desigualdades sociais alarmantes em terrae brasilis, a exemplo 
da corrente do direito alternativo e da defesa de uma jurisdição de equidade, como 
antecedentes do neoconstitucionalismo nacional. 

Assim, embora a doutrina brasileira pré-existente à Constituição Federal de 1988 não tenha 
negado a importância do papel dogmático da interpretação do direito positivo, o tema parece 
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ser relativamente recente na produção jurídico-científica nacional, principalmente quando se 
considera uma hermenêutica com o aporte voltado à atividade de concretizar as normas 
constitucionais. 

O tema da hermenêutica foi objeto de estudo de autores nacionais, que lançaram obras de 
destaque, como Carlos Maximiliano Pereira dos Santos (Hermenêutica e aplicação do direito, 
cuja primeira edição data de novembro de 1924); Luiz Fernando Coelho (Lógica Jurídica e 
interpretação das leis, 1979); Alípio Silveira (Hermenêutica no direito brasileiro, 1968), e 
Mário Frezen Lima (Da interpretação jurídica, 1955), dentre outros, cujos textos tinham na 
interpretação da lei, e não da Constituição, o seu foco de análise e sistematização.  

Mais recentemente, incluindo os significativos estudos acerca da hermenêutica constitucional, 
ainda que não se possa observar a formação de uma verdadeira escola de hermenêutica 
jurídica brasileira, pelo menos se pode afirmar, com segurança, que houve uma imensa 
evolução no trato do tema no Brasil, colaborando para tal avanço, de forma bastante sensível, 
o estudo de obras de natureza teórico-filosóficas como as de Martin Heidegger[8] e Hans-
Georg Gadamer[9]. 

A importância de examinar com o devido cuidado os pressupostos e possibilidades de uma 
hermenêutica constitucional, de modo a entender o resultado institucional das propostas 
contidas no texto herdado do poder constituinte é levantada por Adeodato, ao destacar que "a 
questão de relacionar a 'decisão do caso concreto' com a 'norma genérica previamente 
fixada' é sem dúvida das mais importantes para a teoria do direito moderno." (ADEODATO, 
2007, p. 220-221).     

Nesse sentido, para a eficiência de um estudo sobre a elaboração de um ou alguns métodos 
interpretativos adequados à concretização das normas constitucionais, torna-se providência 
necessária tomar como ponto de partida dois elementos principais, sendo o primeiro o texto da 
Constituição, produto do trabalho do poder constituinte, e, segundo, a sua compreensão pelo 
intérprete, focando o seu papel quanto à pretendida concretização. 

É justamente nesse segundo elemento, a compreensão do intérprete, que se apresenta a 
natureza problemática da atividade interpretativa. Em termos de hermenêutica constitucional 
afasta-se, a partir da variedade com texto pode ser apreendido, a máxima da in claris cessat 
interpretatio, cuja aplicação presume que a necessidade de interpretação resultaria da falta de 
clareza do texto ou contradição entre os sentidos. À interpretação constitucional seria 
destinada, então, a atividade de "mediatizar" o significado real do caráter abstrato da norma 
constitucional (COELHO, 2003, p. 40). 

Insere-se nessa atividade, por sua própria natureza dinâmica e dialética, o dever do intérprete 
de tornar aquela disposição abstrata e geral uma resposta concreta ao tempo em que lhe é 
exigida a atualização de sentido do texto constitucional, realizando uma renovação do direito 
(ou criação) através do reexame de sua validade para, assim, conferir-lhe eficácia. 

Nesse contexto cabe falar da chamada mutação constitucional como processo informal de 
transformação da Constituição, fenômeno há muito discutido e que revela como o texto 
normativo pode adquirir variadas faces a depender no momento histórico, das condicionantes 
sociais, políticas, econômicas, culturais, etc. ou mesmo, se não preponderantemente, da 
posição ideológica do intérprete sob o escudo da pré-compreensão como componente 
hermenêutico. 
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Apoiado no espaço de conformação que o texto confere para atualizar cronologicamente o 
sentido normativo de uma disposição constitucional é que o sujeito da interpretação faz 
demonstrar sua pré-compreensão de mundo, mostra até que ponto o texto traz uma carga de 
influência sobre a norma, e também revela o grau de influência de sua visão de mundo sobre a 
produção daquela mesma norma. É essa influência mútua "inserida em um conjunto de 
indeterminação" (ADEODATO, 2007, p. 278), que acaba por definir o resultado da 
interpretação. 

Nesse processo hermenêutico que conta com a participação decisiva, mas ao que se espera 
não decisionista, do intérprete, a linguagem ocupa papel central, pois é através dela que as 
operações lógico-comunicativas definirão qual a carga de texto e de inclinação pessoal do juiz 
está presente no resultado. 

Sob os aspectos assumidos pela jurisdição constitucional diante da relatada dissociação entre 
texto e norma, como postura hermenêutica, marcam presença duas concepções opostas, a 
subsuntiva e a casuística, que segundo Adeodato, podem ser compreendidas da seguinte 
maneira: 

A perspectiva subsuntiva, ou silogística, entende que a norma geral constitui a premissa 
maior, dentro da qual o caso concreto se coloca como premissa menor, possibilitando a 
decisão, esta equivalente à conclusão do silogismo. Neste sentido ela é ontológica, 
reificadora, ainda que seus defensores divirjam quanto ao grau de confiança na verdade do 
texto e na lógica silogística. A visão casuística é menos otimista diante das generalizações e 
parte do princípio de que a norma geral, por si só, não garante a racionalidade, a justiça ou 
qualquer outra forma de legitimação da decisão; para os mais céticos, a norma geral sequer 
fixa os limites da interpretação, servindo, quando muito, para justificar posteriormente uma 
decisão já tomada com base em normas ocultas pelos próprios procedimentos decisórios. 
Ainda que o intérprete ingenuamente acredite estar partindo da norma geral, seus parâmetros 
são outros. (ADEODATO, 2009, p. 143).     

  

Aliado ao problema do uso casuístico da linguagem encontra-se outra dificuldade no estudo 
da hermenêutica constitucional, a natureza peculiar das normas constitucionais. Depara-se o 
intérprete com a abertura do texto, ou seja, a elasticidade que determinadas expressões 
constantes na Constituição trazem consigo, permitindo, por diversas vezes, uma 
discricionariedade ao julgador, que não pode (ou deveria) utilizá-las arbitrariamente, como 
adverte Luís Roberto Barroso ao falar sobre a chamada "liberdade de conformação" do 
intérprete quando se depara com a plasticidade das cláusulas genéricas da Constituição 
(BARROSO, 2004, p. 107-108).  

Dado o contexto brasileiro, somados aos problemas da escassez de recursos financeiros para 
cumprir uma série de promessas constitucionais formalizadas em normas programáticas, seria 
por demais ingênuo acreditar que "mesmo em uma sociedade com constituição escrita e 
procedimentos aparentemente democráticos" (ADEODATO, 2009, p. 141), os diversos 
problemas sociais pudessem se resolver apenas mediante a sua submissão a tribunais 
institucionalizados no uso de uma interpretação "racional" do texto constitucional. 

4. Mutação constitucional e dinâmica social: a tensão entre estabilidade e mudança na 
compreensão da Constituição. 
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Como se disse linhas atrás, a mudança é um fenômeno inevitável, de modo que seja a 
Constituição do tipo rígida, semi-rígida ou flexível, a análise do conceito e dos pressupostos 
da mutação constitucional mostra sua importância, em maior ou menor intensidade a depender 
do modelo de Constituição adotado. 

O problema das mutações constitucionais aparece inicialmente na doutrina dos publicistas 
alemães no final do século XIX e início do século XX, como destaca Ana Victoria Sánchez 
Urrutia[10], quando se formulou inclusive o termo "mutação constitucional" para designar a 
troca de sentido de disposição da Constituição. 

Os pressupostos teóricos do conceito de mutação constitucional nos primeiros estudos 
daqueles juristas[11] foram construídos ainda sob o marco histórico da Constituição imperial 
alemã de 1871, quando na Europa ainda se consolidava a concepção de Constituição como 
norma jurídica dotada de supremacia e rigidez, como expõe Urrutia: 

En el marco de la Constitución imperial se realizan trabajos teóricos que empiezan a abordar 
el problema de la mutación constitucional. Los presupuestos necesarios para que se desarrolle 
este concepto en Europa se dan precisamente en este período del último tercio del siglo 
pasado: un cierto grado de rigidez de la Constitución y su comprensión como instrumento 
normativo. Pues si en el caso de Estados Unidos de América, la Constitución tuvo la 
consideración de norma obligatoria desde el principio, en Europa la concepción de la 
Constitución como norma que podía atisbarse en el primer constitucionalismo liberal, se 
diluyó durante la etapa intermedia de las constituciones flexibles de la restauración y se 
empezó a retomar tímidamente en esta época. (URRUTIA, 2000, p. 107).     

  

Foi nesse contexto que se dedicou Jellinek ao estudo da possibilidade de alteração da 
Constituição alemã sem que fosse adotado o procedimento formal nela previsto, o que revela 
certa relativização, ou mesmo ruptura, com o positivismo legalista no pensamento daquele 
jurista, ao apresentar, como fonte do direito, a própria dinâmica dos fatos sociais sem a 
chancela do parlamento.        

Discorre Jellinek sobre conceitos de reforma da Constituição e mutação constitucional em 
Reforma y Mutacion de la Constitucion (Verfassungsänderung und Verfassungswaandlung. 
Eíne staatsrechtlich-politische Abhandlung von Georg Jellinek), publicado a partir de uma 
conferência realizada em Heidelberg, datada de 18 de março de 1906, na Academia Jurídica 
de Viena, quando expôs alguns problemas das relações entre o direito e a política, além das 
transformações do parlamentarismo à época. 

Após tratar das constituições como "pilares firmes em que se baseia toda a estrutura do 
Estado" (JELLINEK, 1991, p. 5), Jellinek distingue reforma e mutação do seguinte modo: 

Por reforma de la Constitución entiendo la modificación de los textos constitucionales 
producida por acciones voluntarias e intencionadas. Y por mutación de la modificación que 
deja indemne su texto sin cambiarlo formalmente que se produce por hechos que no tienen 
que ir acompañados por la intención, o consciência, de tal mutación. No es menester advertir 
que la doctrina de las mutaciones es mucho más interesante que la de las reformas 
constitucionales. Sin embargo, también éstas, a las que dedicaremos, seguidamente unas 
pocas líneas, nos ofrecen algunas manifestaciones notables. (JELLINEK, 1991, p. 7). 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9622



Entendia Jellinek que a "intencionalidade" era a marca distintiva entre reforma e mutação 
constitucional. As observações feitas por Jellinek adquiriram importância no exame do que 
poderia se considerar como mutação constitucional, e, em que pese o estudo ter sido realizado 
antes do período de entre guerras e do advento da Constituição de Weimar de 1919, que 
mudaram a feição da teoria constitucional à época, as ponderações daquele representante da 
Escola Alemã de Direito Público acabaram por influenciar estudos posteriores[12] sobre o 
tema.            

É exemplo disso o questionamento acerca da possibilidade da permanência de preceitos de 
uma Constituição ainda que esta seja totalmente eliminada formalmente, o que seria uma 
espécie de mutação constitucional às avessas, quando Jellinek, analisando o movimento 
revolucionário francês e as sucessivas constituições, ressaltou que mantiveram intactos os 
preceitos decorrentes da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão: 

Respecto al tema "reforma de la Constitución mediante la revolución" surge, en seguida, uma 
pregunta interesante: ¿Hasta dónde se puede extender esta reforma? Si una Constitución es 
eliminada total y formalmente y es sustituida por outra, ¿esa Constitución anterior decae de tal 
modo que ninguno de sus preceptos sigue vigente? (...) De tales hechos inferimos que la 
abolición de las leyes no implica necessariamente y como consecuencia, la de los preceptos 
que contienen. Pueden mantenerse em adelante como Derecho consuetudinário lo qual es 
prueba de que tenían ya, antes de la abolición de la ley, el doble carácter de Derecho escrito y 
consuetudinário, de ello, sin duda, no se tenía conciencia mientras la lay estaba vigente. Em 
este sentido cabe añadir esta interesante pregunta, ¿em qué medida el Derecho 
consuetudinário pierde totalmente su carácter al adoptar la forma de ley? (JELLINEK, 1991, 
p. 10).    

  

Mas é ao tratar da mutação constitucional pela atividade jurisdicional, que Jellinek apresenta 
seu entusiasmo com a possibilidade de transformação do sentido do texto normativo através 
da interpretação, e, dirigindo sua atenção ao sistema de controle de constitucionalidade norte-
americano, ressalta as vantagens da possibilidade do controle da lei pelos juízes 
estadunidenses tendo como parâmetro a Constituição de 1787, como forma de proteção dos 
preceitos constitucionais contra eventuais abusos do legislador. 

Atento à dinâmica da realidade constitucional que por vezes poderia apresentar-se em 
aparente oposição ao texto, o autor em referência evidencia que "no es preciso explicar a 
quien reconoce el poder creador de los jueces que la interpretación judicial de um precepto 
constitucional puede desarrollarse de modo progresista o retrógrado." (JELLINEK, 1991, p. 
21), porém, ao exemplificar uma série de situações em que os tribunais norte-americanos 
tinham exercido a prerrogativa de declarar inválidas algumas opções do legislador, já 
demonstrava preocupação com a posição que o próprio juiz ocupa na interpretação de textos 
constitucionais de conteúdo indeterminado: 

La questión sobre cuales son estos límites se confía al arbitrio de los tribunales dada la 
indeterminación de los preceptos constitucionales en éste y en otros casos. Por lo tanto, en 
América, el juez ocupa efectivamente el lugar del legislador constitucional. No sin razón se 
califica a los tribunales, en América, como tercera cámara legislativa. El jues se encontra al 
decidir sobre la constitucionalidad de las leyes bajo la presión enorme de la opinión pública, a 
menudo escondida en partidos, porque la democracia se incide com fuerza irresistible sobre 
todo el que atua en la vida pública. Por lo tanto, la opinión del juez sobre la ley en cuestión 
está, por mucho que se pense objetivamente, tenida politicamente en muchos casos. Esto 
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explica por qué los jueces solamente rehusan, en casos excepcionales, el examen de una ley, 
puesto que propenden a tener en cuenta la necesidad política del legislador suscitó com sus 
actos.(JELLINEK, 1991, p. 26).    

  

A mutação constitucional como decorrência da atividade interpretativa dos juízes nos Estados 
Unidos era, para Jellinek, motivo da própria estabilidade do monumento legislativo 
representado pela Constituição norte-americana, e, observando aquele jurista germânico que, 
no primeiro século de atividade (1789/1889), a Corte Suprema tinha declarado 
inconstitucionais apenas vinte e uma leis federais, destacou o poder de interpretação daqueles 
juristas e a doutrina dos poderes implícitos como responsáveis pelo baixo número de 
alterações formais do texto constitucional daquele país (JELLINEK, 1991, p. 26-27). 

O fenômeno das mutações constitucionais foi também objeto de sistemático estudo do jurista 
chinês Hsü Dau-Lin, que em monografia intitulada Die Verfassungswandlung[13], publicada 
em 1932, recorrendo à singularidade normativa da Constituição, definiu a mutação como "una 
incongruencia entre la norma constitucional y la realidade constitucional" (DAU-LIN, 1998, 
p. 75), destacando o desenvolvimento da atividade política estatal e a exigência de vitalidade 
das normas constitucionais como seus fundamentos. 

Hsü Dau-Lin reconhecia expressamente a possibilidade de mutação constitucional pela via da 
interpretação judicial, registrando a necessidade de distinguir a interpretação da Constituição 
da interpretação do direito ordinário (DAU-LIN, 1998, p. 87-88) ao tempo em que, tal qual o 
fez Jellinek, ressaltava a importância da prática constitucional norte-americana para o estudo 
da interpretação como instrumento da mutação constitucional. 

Nessa referência ao modelo de jurisdição norte-americano em relação às mudanças informais 
de sentido da Constituição, Dau-Lin sublinha três particularidades: a estreita relação dos 
juízes com a Constituição dos Estados Unidos como "manifestação de um desenvolvimento 
cultural flutuante" daquele país desde 1787; a rigidez constitucional predominante, que ao 
dificultar a alteração formal do texto abriu caminho para uma maior dinâmica da interpretação 
das cláusulas constitucionais pelos juízes, de acordo com a mudança das circunstâncias 
sociais, e, por último, pelo acolhimento, entre o norte-americanos, da sistemática do 
precedente formado na tradição jurídica do common law inglês, que atribui à decisão a 
condição de fonte do direito, num claro reconhecimento de que o judge made law integra o 
ordenamento jurídico (DAU-LIN, 1998, p. 89-91).        

Também o surgimento do controle de constitucionalidade das leis e a importância da Suprema 
Corte dos Estados Unidos são lembrados no texto do mencionado jurista chinês, seja para 
destacar uma "autêntica" edificação do direito constitucional norte-americano a partir do 
protagonismo do juiz Marshall no caso Marbury v. Madison, em 1803, ou para confirmar, 
segundo Dau-Lin, a existência da doutrina da loose construction[14] e dos implied 
powers[15] (DAU-LIN, 1998, p. 95-99), fatores que teriam revelado a evidência de freqüentes 
mutações constitucionais por meio da interpretação naquele país. 

As contribuições dos estudos de Jellinek e Hsü Dau-Lin ainda trataram de um problema que, 
guardadas as devidas proporções e distinções de caráter histórico, têm preocupado alguns 
juristas brasileiros. Trata-se da possibilidade de mutação constitucional por desuso de 
prerrogativas estatais. 
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O tema ultimamente ganhou relevo no Brasil após a prolação dos votos dos Ministros Gilmar 
Ferreira Mendes e Eros Roberto Grau na Reclamação n. 4.335-5/AC, ainda em trâmite no 
Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento sufragado dispensa a participação do Senado 
Federal na suspensão da execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo 
Tribunal, art. 52, X[16], da Constituição Federal, que teria sofrido autêntica mutação, dada a 
reiterada ausência de manifestação da alta casa do Congresso acerca das declarações de 
inconstitucionalidade de que é comunicado por força daquele dispositivo constitucional. 

As características que envolvem a atividade senatorial no controle de constitucionalidade 
brasileiro não configuram um debate novo tanto na doutrina[17] quanto na jurisprudência[18], 
porém, ganhou especial repercussão no cenário jurídico brasileiro em razão dos fundamentos 
apresentados nos votos dos ministros Mendes e Grau para afirmar a existência de mutação do 
próprio texto constitucional, por inércia do Senado no uso de sua prerrogativa.  

Investigando o problema da omissão no exercício do poder estatal, a partir do exemplo das 
prerrogativas de sanção e veto na monarquia inglesa, e sua relação com a mutação 
constitucional entendia Jellinek o seguinte: 

La Constitución se transforma según el modo como se ejerce el poder estatal. Pero, ¿ocurre 
esto también cuando no se ejerce uma competência del mismo poder? De nuestra exposición 
resulta que de ninguna manera puede concluirse que por el desuso de una competencia del 
poder estatal, las correspondientes prescripciones constitucionales y legales resulten 
obsoletas. En este sentido se puede decir que el Derecho supremo del Estado según su esencia 
es imprescriptible. Pero eso, una de las investigationes más difíciles consiste determinar, en el 
caso particular, en que medida un poder nunca ejercido de hecho tiene relevância jurídica o 
no. Es decir, si es válido, si es capaz de cumplir, em algún caso, su propósito normativo para 
la vida estatal. (JELLINEK, 1991, p. 51).         

  

Quanto à idéia de mutação do art. 52, X, da Constituição constante do voto[19] do Min. 
Gilmar Mendes, posição defendida doutrinariamente[20] antes mesmo de sua manifestação no 
STF, adota-se como ponto de partida a inércia do Senado Federal na suspensão de execução 
de leis declaradas inconstitucionais para constatar a ocorrência de transformação do sentido 
da participação daquela casa legislativa, que teria agora apenas função de dar publicidade à 
decisão da Corte, através do Diário Oficial do Congresso Nacional. 

Entre os fundamentos lançados no voto do Min. Gilmar Mendes para sustentar tal idéia está a 
ampliação do modelo concentrado de controle de constitucionalidade após a Constituição de 
1988, e da edição das Emendas nº 03/1993 e 45/2004, que teriam mudado a feição de um 
sistema tradicionalmente híbrido e a compreensão, sob a ótica do ministro, de que a real 
dimensão normativa das decisões do STF no exercício da jurisdição constitucional mudou a 
forma de enxergar aquele dispositivo textual, acendendo os debates sobre a mutação 
constitucional por parte da doutrina[21] nacional. 

Registrando a repercussão do caso, importa notar que, até o julgamento da Reclamação nº 
4.335-5/AC, o Supremo Tribunal Federal apenas adotara a hipótese de mudança informal da 
Constituição quando entendia que tinham se alterado as circunstâncias fáticas relevantes sobre 
as quais a norma produziria seus efeitos[22], ou quando prevaleceu em momento posterior 
uma nova compreensão jurídica[23] dos intérpretes da Lei fundamental sobre determinada 
disposição do direito ordinário, utilizando-se, em regra, do mecanismo da interpretação 
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conforme à Constituição, e não oferecendo, contudo, nova redação ao texto constitucional ou 
da lei ordinária.  

A questão gira em torno de diversos pontos delicados do controle de constitucionalidade, 
como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante dos julgados da Corte, os limites objetivos e 
subjetivos da coisa julgada, a legitimidade democrática da jurisdição constitucional, a 
necessidade de uma nova compreensão sobre a teoria da separação de poderes e até mesmo ao 
posicionamento do Tribunal na configuração institucional da democracia brasileira, mas 
apresenta ainda uma conseqüência sutil, a de que a interpretação judicial pode muito bem ser 
utilizada para transformar a Constituição (norma fundamental elaborada pelos representantes 
do povo) em um instrumento de protagonismo dos juízes e não dos legisladores (SANCHIS, 
2007, p. 131). 

Interessa, entretanto, à presente análise a verificação da possibilidade de, considerada uma 
omissão fática no exercício de uma prerrogativa constitucional, a interpretação da 
Constituição revelar uma mutação constitucional que não apenas altera o significado de um 
dispositivo em um caso concreto, mas muda o próprio texto do enunciado normativo contido 
na Constituição, para sugerir-lhe nova redação, como o fez o Min. Eros Grau: 

A mutação constitucional é transformação de sentido do enunciado da Constituição sem que o 
próprio texto seja alterado em sua redação, vale dizer, na sua dimensão constitucional textual. 
Quando ela se dá, o intérprete extrai do texto norma diversa daquelas que nele se encontravam 
originariamente involucradas, em estado de potência. Há, então, mais do que interpretação, 
esta concebida como processo que opera a transformação de texto em norma. Na mutação 
constitucional caminhamos não de um texto a uma norma, porém de um texto a outro texto, 
que substitui o primeiro. Daí que a mutação constitucional não se dá simplesmente pelo fato 
de um intérprete extrair de um mesmo texto norma diversa da produzida por um outro 
intérprete. Isso se verifica diuturnamente, a cada instante, em razão de ser, a interpretação, 
uma prudência. Na mutação constitucional há mais. Nela não apenas a norma é outra, mas o 
próprio enunciado normativo é alterado. O exemplo que no caso se colhe é extremamente 
rico. Aqui passamos em verdade de um texto [compete privativamente ao Senado Federal 
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal] a outro texto [compete privativamente ao Senado 
Federal dar publicidade à suspensão da execução, operada pelo Supremo Tribunal Federal, de 
lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do 
Supremo].[24]        

Note-se que a proposta constante do trecho da decisão acima reproduzido assume uma 
concepção mais avançada do que a doutrina do direito constitucional tem delineado sobre os 
casos-limite da mutação constitucional (FERRAZ, 1986, p. 9; KUBLISCKAS, 2009, p.153), 
levantando hipóteses de mutação (in)constitucional via interpretação judicial que sugere a 
substituição do texto em vigor sem a apreciação do poder reformador, em ofensa ao princípio 
da separação de poderes. 

A idéia direciona as atenções sobre a existência e quais são os limites da interpretação 
constitucional e o papel do texto como ponto de partida para a atividade do intérprete, como 
expõe Canotilho ao falar sobre as possibilidades conferidas pelo programa normativo: 

O problema que agora se põe é o de saber se, através da interpretação constitucional, podemos 
chegar aos casos-limite de mutações constitucionais ou se, pelo menos, a mutação 
constitucional não deve transformar-se em princípio <normal> de interpretação (K. Stern). A 
rejeição da admissibilidade de mutações constitucionais por via interpretativa não significa 
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qualquer aval a um entendimento da constituição como um texto estático e rígido, 
completamente indiferente às alterações da realidade constitucional. Pese embora o exagero 
da formulação, há alguma coisa de exacto na afirmação de Loewenstein, quando ele considera 
que uma <constituição não é jamais idêntica a si própria, estando constantemente submetida 
ao phanta rei heraclitiano de todo o ser vivo>. Todavia, uma coisa é admitirem-se alterações 
do âmbito ou esfera da norma que ainda se podem considerar susceptíveis de serem 
abrangidas pelo programa normativo (Normprogramm), e, outra coisa, é legitimarem-se 
alterações constitucionais que se traduzem na existência de uma realidade constitucional 
inconstitucional, ou seja, alterações manifestamente incomportáveis pelo programa normativo 
da norma constitucional. (CANOTILHO, 2003, p. 1228-1229).     

  

Vislumbra-se que a posição de Canotilho alinha-se no sentido de admitir, em dissonância da 
proposta contida no voto do Min. Eros Grau, apenas as mutações constitucionais derivadas do 
âmbito normativo, ou seja, da esfera de aplicação fática a que se dirige a proposição textual 
(programa normativo), mas não despreza a dificuldade em separar ambas as fases da 
interpretação. 

Essa tensão entre realidade constitucional e o texto como fatores influentes na mudança de 
compreensão da norma, no entender de Canotilho "é ainda um acto legítimo de interpretação 
constitucional", que "considera-se admissível quando se reconduz a um problema 'normativo-
endogenético', mas já não quando ela 'resultado de uma evolução normativamente 
exogenética.", por isso explicita que: 

Perspectiva diferente se deve adptar quanto às tentativas de legitimação de uma interpretação 
constitucional criadora que, com base na força normativa dos factos, pretenda 
<constitucionalizar> uma alteração constitucional em inequívoca contradição com a 
constitutio scripta. (CANOTILHO, 2003, p. 1230). 

O alerta necessário a se fazer nesse estado de coisas é que, longe de solucionar os problemas 
ligados à interpretação em casos-limite de mutação constitucional, a adoção de posições auto-
suficientes ou que concentrem exclusivamente no ato volitivo do intérprete a responsabilidade 
pela concretização normativa da Constituição, como se sua voz fosse efetivamente a última, e 
porque não a melhor, palavra sobre o que o texto quer significar, adicionada à idéia de uma 
"mutação constitucional permanente" (ADEODATO, 2009, p. 150-151), acabam por 
aprofundar a crise de legitimidade democrática do Supremo Tribunal Federal, e podem criar 
mais problemas do que efetivamente oferecer soluções. 

Se nesse ambiente, oferecer um caminho adequado para superar os diversos impasses da 
tensão entre a estabilidade e a dinâmica constitucionais, assim como entre texto e norma, não 
aparenta ser tarefa fácil, a releitura dos textos e o reexame dos fatos com um relativo grau de 
ceticismo sobre as próprias convicções parecem ser atitudes ao menos recomendáveis.              
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[22] É o caso, por exemplo, do HC nº 82.959-7/SP, rel. Min. Marco Aurélio. DJ de 
01/09/2006, que serviu de parâmetro para a mesma Reclamação nº 4.335-5/AC. Naquele 
habeas corpus reconheceu o Supremo a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º da Lei nº 
8.072/90 (Lei de crimes hediondos), que estabelecia o cumprimento de pena em regime 
integralmente fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos, vedando a sua 
progressão. Entre os fundamentos para a declaração de inconstitucionalidade assentou-se a 
evolução jurisprudencial da Corte que entendera em momento anterior (HC nº 69.657-1/SP, 
rel. p/ acórdão Min. Francisco Rezek. DJ 18/06/1993) pela constitucionalidade do dispositivo. 

[23] HC n° 86.009 QO/DF, rel. Min. Aires Britto, julgado em 29/08/2006, que ressalta a 
alteração de interpretação da Suprema Corte sobre a competência para julgamento de habeas 
corpus impetrado contra ato das turmas recursais dos juizados especiais, afirmando ter havido 
no caso, mutação constitucional.    

[24] Texto extraído do voto do Min. Eros Grau na Rcl n. 4.335-5/AC, Supremo Tribunal 
Federal. 
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RESUMO 
O estudo da jurisdição constitucional é muitas vezes controverso, tendo havido uma disputa 
muito acirrada entre dois dos mais notáveis juristas europeus do início do século XX: Carl 
Schmitt e Hans Kelsen. A ideologia por trás desta disputa é viva ainda hoje, atingindo o 
debate sobre a atuação das Cortes Constitucionais, atores fundamentais e decisivos da vida 
institucional de inúmeros estados, obrigando os estudiosos do Direito sempre rever as 
considerações desses dois juristas sobre o tema. Esta discussão fica evidente quando a 
imprensa, de forma quase unânime, atacou a decisão do Supremo tribunal Federal (STF) que 
decidiu pela inaplicabilidade da Lei Complementar 135/2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, 
às eleições realizadas em 2010 conclui-se a inarredável necessidade de se estudar um pouco 
da teoria desses grandes nomes do Direito. O que se ouviu foi que a decisão do STF 
desrespeitou os anseios da população. Tal assunto merece atenta reflexão. O ponto nevrálgico 
da discussão é a interpretação ao artigo 16 da Carta Constitucional de 1988, que estabelece o 
princípio da anualidade das normas que alterem o processo eleitoral. Deste modo, foi a 
jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal que rigorosamente protegeu esses 
direitos e garantias das minorias em face das vontades políticas majoritárias, mantendo a 
solidez do Estado democrático de Direito, mesmo que às custas de ataques e acusações da 
sociedade que quis, através de uma lei, fazer o que ela poderia fazer pelo exercício do 
sufrágio. 
PALAVRAS-CHAVE: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL; SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL; HANS KELSEN; KARL SCHMITT; LEI FICHA LIMPA 
 
ABSTRACT 
The study of constitutional jurisdiction is often controversial, and there was a bitter dispute 
between two of the most prominent European lawyers of the early twentieth century: Carl 
Schmitt and Hans Kelsen. The ideology behind this contest is still alive today, reaching 
debate about the role of the Constitutional Courts, fundamental and decisive actors in the 
institutional life of many states, forcing scholars to revise the law considerations when these 
two lawyers on the subject. This discussion is evident when the press almost unanimously, 
attacked the decision of the Supreme Court (STF) decided that the inapplicability of 
Complementary Law 135/2010, the so-called Law of Clean Record, the elections held in 2010 
concluded that the inexorable need to study some of those big names theory of law. What we 
heard was that the Supreme Court decision disregarded the wishes of the population. This 
issue deserves careful reflection. The crux of the discussion is the interpretation of Article 16 
of the Constitutional Charter of 1988 establishing the principle of yearly rules that change the 
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electoral process. Thus was the constitutional jurisdiction of the Supreme Court to rigorously 
protect these rights and guarantees for minorities in the face of overwhelming political will, 
while maintaining the soundness of the democratic state of law, even at the cost of attacks and 
accusations that the company wanted, through of a law, doing what she could do for the 
exercise of suffrage. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL JURISDICTION, SUPREME COURT; HANS 
KELSEN; KARL SCHMITT; LAW CLEAN SHEET. 
 
 

1 INTRODUÇÃO  

              O Brasil está vivendo um momento único de estabilidade política e jurídica e por 
maiores que sejam as críticas de muitos setores da sociedade isso é reflexo da atual ordem 
constitucional vigente caracterizada pelo Estado democrático de Direito e a sua defesa pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

              Não se está aqui a fazer elogios gratuitos ou ovacionar sem reflexão a referida Corte 
Constitucional, pois como todas as instituições, possui suas virtudes e seus defeitos.  O 
presente artigo antes de tudo se propõe a uma reflexão madura e sem paixões acerca das 
decisões contra-majoritárias das cortes constitucionais principalmente no que se refere à 
proteção do texto constitucional e busca de uma razoável previsibilidade das relações 
jurídicas. A fim de atender aos ditames constitucionais, muitas vezes o Supremo Tribunal 
Federal vem recebendo críticas de atuar de modo contra-majoritário ao pensamento social. 

              Tal assunto ganha relevância máxime pelo atual momento político vivido pelo país 
ante a decisão do STF com relação à validade da Lei Complementar (LC) 135/2010, 
conhecida como Lei da Ficha Limpa para as eleições que transcorreram em 2010. Tal lei, 
fruto de um projeto de lei de iniciativa popular, a despeito do peso de mais de um milhão e 
novecentas mil assinaturas, não deve ser aplicada às eleições realizadas em 2010, por 
desrespeito ao artigo 16 da Constituição Federal de 1988, dispositivo que trata da 
anterioridade da lei eleitoral. 

              Como não era de se estranhar, a imprensa, em sua maioria, e muitos setores da 
sociedade viram nesta decisão mais uma oportunidade de atacar a Corte e muitos de seus 
membros. Não está aqui a se discutir a relevância e a necessidade de uma Corte 
Constitucional forte e consciente de seu papel de "guardiã da constituição", aliás, tal debate já 
existe desde o século vinte e passará agora a ser discutido. 

              A questão passa a ser debatida no âmbito de sua atuação ser sempre em 
conformidade com a Constituição e conseqüentemente, garantindo a ordem política, jurídica, 
econômica e todos os direitos fundamentais da sociedade brasileira ou de acordo com o 
pensamento social do momento? 

              Dentro desse atual contexto apareceu a discussão entre duas teorias de dois grandes 
filósofos do Direito sobre jurisdição constitucional: Hans Kelsen e Carl Schmitt. O primeiro 
defendia a idéia de uma corte suprema autônoma que decidia os casos de 
inconstitucionalidade dentro dos alicerces da Constituição. O segundo jurista argumentava 
que era a função do Chefe de Estado (Presidente) decidir sobre a inconstitucionalidade das 
leis, pois acreditava que ele era o principal representante dos anseios e desejos da sociedade, 
portanto, possuindo legitimidade para tal. Adianta-se que a história e a evolução jurídica 
deram razão somente a Hans Kelsen. A despeito disso, a discussão ainda não terminou; 
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renasce de forma cíclica como a que vemos agora despertar em face da decisão que, por 
maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei Complementar 
135/2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, não deve ser aplicada às eleições realizadas em 
2010, por desrespeito ao artigo 16 da Constituição da Republica de 1988. 

2 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL  

              A jurisdição constitucional, também denominada pelo professor italiano Mauro 
Cappelletti de justiça constitucional, emergiu nos ordenamentos jurídicos em um processo 
histórico como instrumento de combate as violações constitucionais, uma necessidade, pois, 
para assegurar a garantia e segurança imediata da Lei Fundamental. 

              Em vários ordenamentos jurídicos do mundo se criaram teorias e instrumentos para 
atuar como garantidores da ordem constitucional. Podemos apontar, no México, o Juicio de 
Amparo como o grande meio para assegurar os direitos fundamentais; o Judicial Review of 
Legislation do direito americano, que atribui aos juízes a interpretação das leis em sintonia 
com a ordem constitucional, podendo declarar, no caso concreto, a inconstitucionalidade na 
aplicação de lei que vulnere a Constituição; na Alemanha o Staatsgerichtsbarkeit ou Justiça 
do Estado, voltada para a solução jurisdicional de conflitos entre os poderes do Estado, dentre 
outros (CAPPELLETTI, 1984). 

              É necessário citar também a teoria de Carl Schmitt, o qual considerava que o Chefe 
do Reich deveria ser o guardião da Lei Maior porque isso decorreria do princípio 
democrático, sobre o qual a Carta de Weimar se inspirava. Para ele o Presidente seria um 
centro seguro, um poder neutro, independente, regulador e preservador, atuando como o 
garantidor de toda a ordem constitucional vigente no Estado (SCHMITT, 2007). 

                Por último, a de maior influência no desenvolvimento da jurisdição constitucional 
moderna: a doutrina austríaca da justiça constitucional autônoma 
Verfassungsgserichtsbarkeit, idealizada pelo jurista Hans Kelsen (CAPPELLETTI, 1984). 
Kelsen criou a idéia de um tribunal constitucional com a função de controlar de maneira 
abstrata e concentrada a constitucionalidade das leis, baseando-se no ordenamento jurídico 
como uma pirâmide hierárquica de normas e a sua conformidade com um parâmetro 
normativo superior, tendo a Constituição como ápice de toda a regulamentação normativa 
(CANOTILHO, 2002). 

              O objetivo dessa teoria de Kelsen é de manter, através da jurisdição constitucional, a 
proteção dos direitos e garantias fundamentais das minorias em face de decisões políticas 
majoritárias, pois afirma que é a forma necessária de existência de um Estado 
democraticamente forte. É o que explica o professores italianos Augusto Barbera, 
Bongiovanni Giorgio e Gustavo Gozzi, na obra Le Basi filosofiche Del Costituzionalismo: 

Kelsen afferma che nelle democrazie parlamentari, la giustizia constituzionale deve servire 
principalmente alla protezione delle minoranze. Per una democrazia, le istituzioni di controllo 
sono una condizione di esistenza necessaria, Più uno Stato si democratizza,  più il controllo 
deve essere rafforzato (BARBERA, 2011, p.238).[1] 

  

            No presente trabalho iremos destacar as teorias dos dois últimos filósofos supra 
mencionados, pois elucidam posicionamentos antagônicos sobre a jurisdição constitucional e 
que são sempre evidenciados quando ocorrem julgados contra-majoritários à opinião publica, 
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como no caso do julgamento do Recurso Extraordinário - RE 633703 pelo Supremo Tribunal 
Federal, sobre a inaplicabilidade da lei complementar 135/2010 - Lei Ficha Limpa. 

3 AS TEORIAS DE HANS KELSEN E CARL SCHMITT  

              O estudo da jurisdição constitucional é muitas vezes controverso, tendo havido uma 
disputa muito acirrada entre dois dos mais notáveis juristas europeus do início do século XX. 
A ideologia por trás desta disputa é viva ainda hoje, atingindo o debate sobre a atuação das 
Cortes Constitucionais, atores fundamentais e decisivos da vida institucional de inúmeros 
estados, obrigando os estudiosos do Direito sempre rever as considerações de Carl Schmitt e 
de Hans Kelsen sobre o tema. 

              Quando maciçamente a imprensa atacou a decisão do STF que decidiu pela 
inaplicabilidade da Lei Complementar 135/2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, às eleições 
realizadas em 2010 conclui-se a inarredável necessidade de se estudar um pouco da teoria 
desses grandes nomes do Direito. O que se ouviu foi que a decisão do STF desrespeitou os 
anseios da população, - mas não será que a referida Corte na verdade não fez nada além de 
cumprir seu papel? 

              Veja-se então um pouco da teoria destes notáveis juristas para que possamos, ao 
final, chegar a conclusões embasadas. 

3.1 HANS KELSEN 

              Hans Kelsen, nascido em Praga em 11 de outubro de 1881, morreu em Berkeley, 
Estados Unidos da América, em 1973 tendo produzido mais de quatrocentos livros e artigos 
durante sua vida e sendo um dos mais importantes e influentes filósofos do direito do século 
XX. O jurista foi estudioso da Escola Positivista e produziu a obra intitulada Teoria Pura do 
Direito. Nesse estudo, Kelsen enxergou a necessidade de separar a ciência do direito de outras 
ciências como a Psicologia, a Economia e a Sociologia, afirmando que era necessário 
conceber o Direito com olhos de jurista sem procurar a todo instante elementos que a 
Psicologia elabora, a Economia desenvolve ou a Sociologia nos apresenta. 

              Outra importante colaboração de Kelsen foi de determinar melhor a natureza lógica 
da norma jurídica. Antes, quando se fala em norma jurídica pensava-se logo em uma lei 
elabora pelo Estado ou posta pela jurisdição ou costume e, em ambos os casos, prevalecia o 
sentido de comando ou ordem e não o significado do "juízo de valor" intrínseco. Desta feita, o 
principio da imputabilidade ganhou muita importância na obra kelseniana, pois esse juízo de 
valor é feito dentro do mundo do dever ser, do qual atribui uma conseqüência em razão da 
pratica de determinado ato. Nesse sentido, Kelsen demonstra que o principio da causalidade, 
por governar o mundo do ser, não poderia fazer parte da Teoria Pura do Direito, pois para tal 
fim seria necessário o principio da imputabilidade. 

              Desta feita, Hans Kelsen determina a norma jurídica como entidade lógico-
hipotética, a qual qualificou e constituiu juridicamente o processo empírico social, reunindo 
desde as normas fundamentais das Constituições até os sentidos dos contratos e das sentenças. 
Nesse sentido, o Direito é visto por ele como um sistema escalonado e gradativo de normas, 
as quais atribuem sentido objetivo aos atos de vontade. Portanto, as normas se encaixam umas 
nas outras formando um todo organizado e lógico onde recebem, umas das outras, a sua 
vigência (validade), dependendo todas essas de uma norma hipotética fundamental (REALE, 
2002). 
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               Nesse sentido, o jurista austríaco faz uma comparação metafórica do ordenamento 
jurídico com uma pirâmide, determinando que a Constituição esteja localizada no ápice, e, 
abaixo dela, as demais normas como as leis ordinárias, decretos, regulamentos, portarias, etc. 
Acima dela encontra-se a norma hipotética fundamental, que representaria um pressuposto 
lógico e poderia ser entendida como valores desta sociedade política. Nesse sentido, as 
normas infraconstitucionais devem obedecer aos limites expressos na Constituição e esta, 
traduz valores importantes desta sociedade (KELSEN, 1999). 

              Para manter esse escalonamento hierárquico no ordenamento jurídico, Kelsen 
desenvolveu o controle concentrado de constitucionalidade. Essa jurisdição constitucional é 
feita somente por uma corte a qual deverá julgar os casos de inconstitucionalidade das 
normas. A composição e o conhecimento jurídico dos membros do tribunal especializado para 
julgar somente casos de inconstitucionalidade, com efeitos erga omnes, é demonstrado da 
seguinte maneira pelo o jurista Mauro Cappelletti: 

Certo é que as normas das constituições modernas são algo de profundamente diverso das 
usuais normas de lei, que os juízes das cortes supremas européias, chegados já ao cume ou ao 
termino de sua longa carreira na magistratura, foram, por decênios, habituados a interpretar, a 
observar, e a fazer observar, com uma técnica hermenêutica que refoge daquele tipo de 
policy-making decisions que estão, inevitavelmente, implicadas, ao invés, em uma atividade 
de controle da validade substancial das leis e de atuação da norma constitucional. As 
constituições modernas não se limitam, na verdade, a dizer estaticamente o que é o direito, a 
"dar uma ordem" para uma situação social consolidada, mas diversamente das leis usuais, 
estabelecem e impõem, sobretudo, diretrizes e programas dinâmicos de ação futura. 
(CEPPELLETTI, 1984, p.88). 

  

              No entanto, o controle concentrado de Kelsen sofreu e vem sofrendo varias criticas 
no que se refere à legitimidade democrática do tribunal constitucional. Nesse sentido, o jurista 
Raul Canosa Usera defende a teoria Kelsiana afirmando que o a jurisdição constitucional da 
Suprema Corte é democrática porque ela deriva de um poder soberano popular, qual seja, o 
Constituinte Originário. Vejamos: 

La necesidad de garantizar la Constitución salva  a los tribunales de poder ser acusados de 
antimayoritarios o antidemocráticos y ello porque su legitimidad deriva, no ciertamente de la 
mayoria presente, sino de la mayoría pretérita y costituyente. Según esto, convendría aseverar 
que su título de legitimación es superior al que podría ricibir si su creación fuera el resultado 
de la acción de uma mayoria conyuntural. Por lo demás, los jueces podrían ser elegidos 
directamente por el pueblo, como indicó Kelsen (USERA,1988, p.50)[2].            

  

              A teoria do controle concentrado de constitucionalidade de Kelsen possui vasta 
importância a inúmeros ordenamentos jurídicos, pois assegura, em caráter erga omnes, os 
direitos e garantias fundamentais do Estado democrático de Direito.  Esse controle kelseniano, 
sofreu evolução e foram incorporadas adaptações importantes ao longo de sua existência. 
Como explica o jurista Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia: 

Kelsen é um referencial não só pela grandeza de suas teses, mas também porque foi 
justamente ele o criador do controle concentrado que viemos a copiar em meados do século 
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passado e que hoje tem enorme importância no que se refere à jurisdição constitucional no 
Brasil (BAHIA, 2004, p.8).  

  

              Nesse sentido, as cortes supremas dos estados democráticos de Direito, não podem 
ser acusadas de ilegítimas ou antidemocráticas, pois o poder delegado a elas foi concebido 
pelo Poder Constituinte Originário, o qual foi formado pela soberania popular, compreensão 
esta que muitas vezes parece passar ao largo de setores midiáticos e populares que insinuam a 
todo tempo que as decisões do STF devem estar em sintonia com o pensamento 
popular  (TAVARES,1998).  

              Destaca-se ainda, a grande importância da jurisdição proposta por Kelsen, no sentido 
de que é através do Tribunal Constitucional que o Estado Democrático de Direito se vê 
assegurado, pois é ele o garantidor da instituição democrática ao seu nível máximo, 
impedindo que decisões políticas democraticamente majoritárias suprimam os direitos e 
garantias indisponíveis assegurados a parte minoritária da sociedade. Dentro dessa seara 
importante destacar a obra dos professores italianos Augusto Barbera, Bongiovanni Giorgio e 
Gustavo Gozzi: 

Nel noto saggio del 1920 dedicato a Essenza e valore della democrazia, kelsen afferma che, 
nella realtà di una democrazia, la maggioranza presuppone l esistenza di una minoranza e che 
di conseguenza il diritto della maggioranza presuppone il diritto all esistenza di una 
minoranza (BARBERA: 2011, p.238).[3] 

  

3.2. CARL SCHMITT  

              Um importante jurista alemão, Carl Schmitt, desafeto intelectual de Kelsen, é o autor 
do livro "O Guardião da Constituição", que foi publicado em março de 1929 com o título 
"Das Reichgerichts als Hüter de Verfassung" e em 1931, em uma versão ampliada intitulada 
"Der Hüter der Verfassung". 

              Nessa obra, Schmitt questiona se seria papel do Poder Judiciário atuar como guardião 
da Constituição. Segundo o autor, esse papel não caberia a esse Poder, e sim ao Chefe do 
Executivo, qual seja, o Presidente do Reich, pois só ele teria legitimidade para essa função por 
representar a soberania popular, decorrente do fato de ter sido escolhido pelo povo 
(SCHMITT, 2007). 

              Schmitt entende que não existiria um monopólio de representação popular por parte 
do Parlamento, pois o Presidente é eleito pela totalidade do povo alemão e é igualmente seu 
representante, sendo ele, principalmente, a pessoa que exerceria a vontade deste povo. 

              Como salienta o jurista, 

a primeira condição de toda jurisdição ou justiça constitucional é, antes, um conceito definido 
da divergência constitucional que torne nitidamente diferençável essa espécie de contenda, 
pelo menos em seu princípio material e em sua estrutura, diferentemente de outras contendas, 
ao tornar visível uma relação diretamente objetiva com a Constituição (SCHMITT, 2007, 
p.72). 
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              Como destacado por Schmitt, no século XIX, o perigo para os direitos fundamentais 
dos cidadãos vinha dos governantes autoritários, ou seja, do Poder Executivo, mas no último 
século o risco passou a ser proveniente do Poder Legislativo. Desta forma, então, a ele 
também não poderia ser concedida a função de guardião da constituição (SCHMITT, 2007). 

              Dessa maneira, de acordo com Schmitt, seria uma espécie de solução intuitiva 
pensar, primeiramente, em um tipo de controle exercido pelo Poder Judiciário, contudo essa 
solução não seria a mais acertada, pois ignora a superioridade que o Legislativo possui sobre 
o Judiciário, pelo fato de este ser vinculado à lei, devendo sempre decidir de acordo com ela. 
Por tal pensamento, ele sempre teria que sentenciar com base no estabelecido por aquele, ou 
seja, nas leis editadas pelo Poder Legislativo. Em decorrência dos apelos por uma forma de 
controle à atuação do Parlamento, o Tribunal de Justiça Constitucional do Reich chegou a se 
auto-intitular o defensor da Lei Fundamental Alemã (BAHIA, 2008). 

              Schmitt chega a dizer que os tribunais devem exercer um controle das leis, o que ele 
chama de direto de exame judicial material geral, realizado pelos tribunais com jurisdição 
administrativa, civil ou penal, de forma acessória e difusa. Mas para o alemão isso não 
significaria que eles estivessem protegendo a Constituição e que pudessem ser considerados 
como seus guardiões. Para ele 

guardiões da Constituição não são todas as posições e pessoas que, ocasionalmente pela não-
aplicação de leis anticonstitucionais ou pela não-obediência a disposições anticonstitucionais, 
possam contribuir para que a Constituição seja respeitada e não seja violado um interesse 
protegido constitucionalmente (SCHMITT, 2007,p.32). 

  

              Carl Schmitt ainda fala que existiria o direito de exame judicial somente perante as 
leis ordinárias, que não serão aplicadas quando incompatíveis com a Lei Fundamental, pelo 
fato de que o juiz está subordinado à lei, devendo, nesse caso, dar preferência para a Lei 
Maior, não se podendo confundir essa função com o papel conferido ao guardião da 
Constituição. Dessa forma também não existiria o exame perante emendas constitucionais, ou 
qualquer outra forma de normatização, que poderia ser elaborada de maneira abusiva 
(SCHMITT, 2007). 

              O referido jurista faz essa separação de funções por diferenciar "controle judicial" de 
"proteção política", pois para ele, o que os tribunais realizariam de maneira geral poderia ser 
chamado de controle das leis, mas não de proteção da Lei Maior do Estado. Nesta toada, só 
seria possível um controle exercido pelo Judiciário nos países como os Estados Unidos da 
América, onde toda a vida política do país é controlada por seus tribunais, que utilizam 
princípios gerais para julgar e zelar pela ordem econômica e social existente. Essa distinção 
advém da diferenciação feita por Schmitt entre a Constituição e as leis constitucionais. Seu 
entendimento é no sentido de que a Constituição, vista como a decisão política de uma 
sociedade, deve ser defendida politicamente, diferentemente das leis constitucionais que 
servem de padrão para se realizar o controle jurisdicional das leis infraconstitucionais 
(BAHIA, 2008). 

              Desta feita, é possível entender que todo o conceito de Direito seria 
fundamentalmente político e, dessa forma, ele encontraria seu fundamento último de validade 
na decisão política originária, fruto da manifestação da vontade do titular do poder soberano, 
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e não em uma norma de existência hipotética, como na teoria de Hans Kelsen 
(SANTOS,2008). 

              O pensador alemão considera que a Constituição não seria um simples conjunto de 
leis constitucionais, - seria algo mais complexo, pois é criada a partir da decisão política 
consciente de uma determinada unidade social, sendo guiada pelo princípio democrático, que 
se pauta na idéia de igualdade (SCHMITT, 2007). 

              Schmitt considera que a Constituição, entendida como um conjunto de normas 
jurídicas elaboradas pelo Poder Constituinte Originário e aprovada por uma maioria 
qualificada, segundo um procedimento específico, revelaria 

a própria essência das relações de domínio de uma sociedade politicamente organizada, já que 
reflete a estrutura orgânica do poder, bem como as condições formais e materiais de validade 
e legitimidade das manifestações dos agentes do poder institucionalizado (SANTOS, 
2008,p.33 -34). 

  

              Quando se fala na existência de um guardião ou defensor da Constituição pretende-se 
com isso conceder proteção ao seu texto contra riscos concretos e bem definidos. E para 
Schmitt, a exigência desse guardião seria consequência de delicadas condições 
constitucionais. O que se busca com o estabelecimento de um guardião da Carta 
Constitucional é a proteção de determinados interesses, tidos como mais importantes para a 
sociedade, contra a ação de maiorias parlamentares passageiras, pelo fato de o conteúdo das 
normas estatais interferirem intensamente nos direitos mais essenciais dos cidadãos 
(SCHMITT, 2007). 

              Deve se proteger as leis constitucionais direcionando essa proteção contra o princípio 
majoritário democrático, tendo em mente a defesa de interesses das minorias contra maiorias 
eventuais, pois só é possível se falar em democracia com o respeito às minorias. Mas Schmitt 
(2007: 163) ainda lembra que "cada um tem a chance de conquistar a maioria, se pertencer à 
minoria vencida por maioria de votos, será remetido ao fato de que ele teve a chance e ainda 
tem de se tornar maioria. Isso também é uma idéia liberal de justiça". 

              O eminente jurista considerava que, se a Carta alemã de 1919 previu a proteção 
judicial, com um tribunal especial atuando em sua defesa, juntamente com outras formas de 
garantia, então ficaria evidente que a proteção judicial constitui somente uma das formas de 
defesa da Lei Maior, não podendo se esquecer das outras instituições que também devem 
atuar (SCHMITT, 2007). 

              O Chefe de Estado Alemão seria, de acordo com Carl Schmitt, o principal 
responsável pela defesa da Constituição, e para isso necessitaria gozar de certa independência. 
Nas democracias constitucionais isso seria garantido pela Lei Fundamental, como no caso de 
Weimar, que concedia para o Chefe de Estado, eleito pelo voto popular, um mandato de sete 
anos e de difícil revogação. Pois só se pode pensar em um defensor da Constituição quando se 
tem, em um sistema constitucional democrático, uma instância independente e neutra, que 
seriam condições fundamentais para o exercício dessa função (SCHMITT, 2007). 

              Carl Schmitt considerava o Presidente do Reich como um representante da 
permanência e da continuidade da unidade estatal e de seu funcionamento de maneira 
uniforme, e que por isso deveria possuir um tipo especial de autoridade. "O presidente do 
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Reich encontra-se no centro de todo um sistema de neutralidade e independência político-
partidárias, construído sobre uma base plebiscitária" (SCHMITT, 2007, 232), e aí está o 
grande risco do pensamento de Schmitt: esta base plebiscitária e este pressuposto de 
neutralidade do Presidente pelo fato de ter sido eleito pelo povo. Aí também repousa a grande 
contradição, pois se esta condição de representante do povo lhe dá legitimidade para ser o 
guardião da Constituição isto o coloca em posição de intérprete máximo. Vem a pergunta: e 
se ele próprio desejasse fazer de sua legitimidade popular e sua superioridade institucional um 
instrumento para impor sua visão monista da realidade? 

              Ele considerava que o Chefe do Reich deveria ser o guardião da Lei Maior porque 
isso decorreria do princípio democrático, sobre o qual a Carta de Weimar se inspira. O 
Presidente seria um centro seguro, um poder neutro, independente, regulador e preservador, 
atuando como o garantidor de toda a ordem constitucional vigente no país (SCHMITT, 2007). 

              Para o jurista, diferentemente do que pensava Hans Kelsen, democracia seria 
representada pela homogeneidade e não pela pluralidade, o Estado seria uma unidade 
homogênea e indivisível, e este é um dos principais pontos de choque entre ambas as teorias. 
Desse modo, o Chefe do Executivo serviria de contrapeso para o Parlamento, tendo em vista a 
pluralidade partidária de que o órgão é formado e que pode dificultar o funcionamento normal 
do Estado. Dessa forma haveria, pois, a necessidade de se ter alguém com o todo em vista 
(SCHMITT, 2007).  

              O Presidente seria a pessoa ideal para a função de protetor do texto constitucional por 
não se submeter às vontades dos partidos políticos, servindo de intermediário entre os 
diversos grupos e resolvendo os conflitos provocados por essa pluralidade de interesses. Tal 
pluralidade poderia ameaçar a unidade da ordem política estatal (BAHIA, 2008). 

              A Jurisdição Constitucional é algo necessário para que haja uma garantia de respeito 
ao texto da Constituição porque ela não pode se autoproteger, assim como também não 
poderia ser protegida por uma norma inferior. Observa-se que o autor era contrário à criação 
de uma Corte Constitucional para exercer o controle concentrado de constitucionalidade, por 
achar que isso concederia um poder de legislar ao Judiciário, politizando-o e desajustando o 
equilíbrio do sistema constitucional do Estado de Direito (SCHMITT, 2007). 

              De acordo com Carl Schmitt, importante opositor de Hans Kelsen, a Constituição 
seria intocável, não podendo ser reformada, diferentemente das leis constitucionais que 
podem ter seu texto alterado e sua execução suspensa através de medidas de exceção 
(SANTOS, 2008). 

              Carl Schmitt possuía uma visão antiliberal, criticava o positivismo tradicional 
alemão, que pra ele era uma estrutura estatal de características burguesas. Aliás, a democracia 
liberal instalada na Alemanha, em sua visão era uma das responsáveis pelos problemas 
enfrentados no pós Primeira Guerra Mundial (SCHMITT, 2007). 

              O jurista termina seu raciocínio, em "O Guardião da Constituição", dizendo que a 
Carta alemã de 1919 

busca, em especial, dar à autoridade do Presidente do Reich a possibilidade de se unir 
diretamente a essa vontade política da totalidade do povo alemão e agir, por meio disso, como 
guardião e defensor da unidade e totalidade constitucionais do povo alemão (SCHMITT, 
2007, p.234). 
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Como visto, sua visão era dogmática e monista, entendendo que a heterogeneidade era nociva 
e que se um grupo pertencesse à minoria, a democracia estaria garantida desde que houvesse 
ao menos a chance desta minoria se integrar à maioria. 

3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TEORIAS DE KELSEN E SCHMITT 

              Ambos autores travaram uma disputa intelectual sobre jurisdição constitucional, cujo 
cerne do debate era quem teria legitimidade para exercê-lo. Carl Schmitt publicou a obra "O 
Guardião da Constituição" e, no mesmo ano (1931), Hans Kelsen publica o texto "Quem deve 
ser o Guardião da Constituição?" como resposta ao que havia sido dito por Schmitt. Nesse 
trabalho, Kelsen reafirma a importância de se ter nos sistemas democráticos modernos uma 
Corte com a função de proteger o texto da Lei Fundamental. 

              Hans Kelsen critica a teoria de Schmitt que considerava natural dar ao Chefe do 
Reich o papel de defensor da Constituição, pois para ele quem teria essa legitimidade seria o 
Tribunal Constitucional, órgão idealizado por ele. Kelsen ainda declara que a Constituição de 
Weimar (1919) estabelece que o Presidente do Reich deva ser defensor de seu texto, mas isso 
seria apenas uma das formas de protegê-la, não se podendo esquecer das demais formas de 
proteção do texto constitucional. 

              Após o fim da Segunda Guerra Mundial a teoria de Hans Kelsen começaram a ser 
adotadas pela maioria dos Estados democráticos, contudo, inicialmente, este embate de idéias 
fora vencido por Schmitt e suas conseqüências foram bastante graves para a Alemanha. 

A inexistência de um controle jurisdicional de constitucionalidade das leis e atos normativos e 
de mecanismos que impedissem a criação de uma ditadura da maioria auxiliou na criação do 
Estado Totalitário alemão, sem que houvesse quebra da legalidade formal, demonstrando a 
necessidade da adoção do judicial review pela Lei Fundamental alemã de 1949 (MORAES, 
2007,p.680). 

  

              A primeira conseqüência prática da disputa intelectual entre Kelsen e Schmitt surgiu 
do Tribunal do Estado no caso Prússia contra Reich e, no dia 25 de outubro de 1932. A tese 
de Schmitt foi a vencedora, sendo que o referido tribunal negou-se o poder para definir os 
limites de atuação do Presidente e do Chanceler. Desta feita, ambos ficaram livres para agir 
contra as poucas instituições democráticas que ainda restavam no cenário político alemão de 
1932 (BAHIA, 2008). 

              Defensor da tese vencedora do embate judicial realizado no caso Prússia contra 
Reich, Carl Schmitt também ganhara, aparentemente, a disputa intelectual sobre quem por 
direito realmente deveria ser o guardião da Constituição. Em janeiro de 1933, três meses após 
esta decisão, Adolf Hitler chegou ao cargo de chanceler sem cometer nenhuma ilegalidade ou 
inconstitucionalidade (BAHIA, 2008). 

              Entretanto, após a queda do Fuher Adolf Hitler, que se tornara Chanceler e 
Presidente, o mundo verificou aterrorizado que o Poder Executivo, quando detentor da 
jurisdição constitucional (como previa a Teoria de Carl Schmitt), violou direitos e garantias 
fundamentais das minorias em face de vontades políticas majoritárias, como relatado acima 
no caso específico da Alemanha. 
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              Kelsen afirma que toda decisão judicial expressa uma decisão política, e, portanto, é 
uma forma de exercício do poder. Como Presidente ele foi realmente um símbolo da unidade 
do povo, mas de modo nenhum  a expressão de uma verdadeira unidade efetiva, pelo 
contrário, sua eleição foi fruto de uma coalizão de partidos políticos e isso o impediu de 
conseguir uma garantia de imparcialidade da Constituição. (BARBERA,2011) Nas seguintes 
palavras os professores italianos definem claramente essa conquista da Teria Kelsiana sobre 
os argumentos de Carl Schmitt: 

Kelsen individua nella giustizia costituzionale la garanzia più adeguata delle minoranze 
contro i possibili arbitri delle maggioranze. Con questi pressuposti egli difenderà la funzione 
del tribunale constituzionale del Reich - inteso come, custode della costituzione, contro le tesi 
di Schmitt che, referendosi alla constituzione di Weimar, assegnava quel ruolo al solo 
presidente del Reich, ritenendo che le decisioni politiche, proprie del custode della 
costituzione, non potessero essere prese da un organo giurisdizionale. Kelsen ha buon gioco 
nel mostrare che ogni sentenza giudiziaria esprime una decisione politica e che essa è dunque 
una forma di esercizio del potere. Quanto al  presidente, egli era certamente simbolo dell unità 
del popolo, ma non era in alcun modo espressione di un effetiva unità reale: al contrario, la 
sua elezione era il prodotto di una coalizione di partiti politici e ciò gli impediva di realizzare 
una garanzia imparziale della costituzione. (BARBERA: 2011, p.238.)[4] 

  

                 Deste modo, a história deu razão a Kelsen, pois depois da Segunda Guerra Mundial 
respeitadas democracias no mundo adotaram um sistema como o que defende o jurista 
austríaco. 

4 ANALISE DO JULGADO SOBRE A LEI COMPLEMENTAR 135/2010 

                 Grande parte da sociedade brasileira se manifestou de forma contrária a decisão 
proferida pela Corte Constitucional Brasileira em relação a  postergação para 2012 da 
vigência da lei complementar 135/2010 (LC), denominada de Lei Ficha Limpa. Vários órgãos 
de representação social e diversos veículos da imprensa  se manifestaram de maneira contrária 
a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, argumentando que a decisão foi prolatada 
de modo contra-majoritário a opinião da sociedade, tendo em vista que a referida espécie 
normativa foi criada embasada por um projeto de lei de iniciativa popular. 

              A grande discussão é em tordo da interpretação ao artigo 16 da Carta Constitucional 
de 1988, a qual assim dispõe " Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua 
vigência.  (BRASIL.  1988)" 

              A maioria dos tribunais eleitorais regionais e o Superior Tribunal Eleitoral, antes da 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vinham aplicando a lei complementar 
135/2010 durante o pleito de 2010. Esta aplicação se dera de forma coagida, por pressão da 
imprensa e da sociedade, através de uma hermenêutica pirotécnica, argumentando que a 
referida lei possui argumentos éticos evidentes criando um novo regramento linear e 
isonômico a fim de preservar a moralidade das eleições. 

              Entretanto, de forma contrária a hermenêutica "espetaculosa" adotada pelos tribunais 
inferiores, a Suprema Corte Brasileira, pela a maioria de seus ministros, decidiu pela 
inaplicabilidade da espécie normativa em comento nas eleições gerais do ano de 2010. O STF 
aplicou o artigo 16 da Constituição Federal através da interpretação teleológica do principio 
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da anterioridade eleitoral em favor da manutenção do Estado Democrático de Direito. Nestes 
casos é sempre valioso destacar os ensinamentos do professor José Afonso da Silva: 

A intencionalidade da norma constitucional em comentário está em que os atos do processo 
eleitoral - e, por conseguinte, a dinâmica eleitoral (procedimento) - não se alterem num 
espaço de tempo em que os interesses eleitores já se encontrem devidamente estabelecidos, de 
tal modo que mexer no processo acaba por se configurar um casuísmo. Por isso é que o 
dispositivo diz que a lei que o fizer entrará em vigor na dada de sua publicação, mas não se 
aplicará à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Isso significa: a alteração no 
processo eleitoral só se dará se a lei que a estabelecer entrar em vigor mais de um ano antes da 
data da eleição cujo processo está sendo por ela modificado. A lei não se aplicará se entrar em 
vigor dentro do espaço de um ano antes da eleição (SILVA,2008, p.234.) 

  

              O princípio da anterioridade eleitoral institui um direito fundamental destinado a 
garantir o exercício do direito de minoria parlamentar em momentos nos quais, por motivos 
acordados pela maioria, o poder legislativo pretenda modificar, a qualquer tempo, as regras e 
critérios que regerão o processo eleitoral. Qualquer método hermenêutico utilizado, desde o 
gramatical até o teleológico levaria ao mesmo resultado encontrado. Se o Supremo Tribunal 
Federal autorizasse a aplicação da lei complementar numero 135/2010, iria permitir a 
alteração do processo eleitoral quando este já estava em curso. Assim a cada eleição o 
processo eleitoral iria ser modificado pela vontade da maioria parlamentar em desfavor de 
uma minoria representativa. 

              A questão relacionada à jurisdição constitucional não está ligada à busca da vontade 
política dominante inserta em alguma lei, pois a vontade de uma maioria eventual acaba 
naturalmente sendo positivada na lei, mas trata-se aqui de princípios constitucionais que 
hierarquicamente encontram-se em patamar superior à lei, e também, diga-se de passagem, 
protegidos dela. Nesta etapa, nas palavras de Cléve, "é o que podemos chamar momento do 
apelo ao juiz contra o legislador" (CLÉVE,2001,p.53) visto que, no controle de 
constitucionalidade, age o juiz contra preceito normativo contrário aos delineados 
constitucionalmente. Neste processo busca-se a proteção dos valores constitucionalmente 
criados da ação de uma maioria eventual que cria corpos legislativos passageiros. E nem se 
diga que tal afirmação fere a segurança jurídica, pois isto é a própria segurança da 
sociedade.    

              A garantia da vontade da maioria, em detrimento dos direitos e garantias da minoria, 
levaria o Estado democrático de Direito ao começo de uma ruptura, podendo legitimar em um 
futuro próximo um Estado autoritário, supressor de direitos e garantias fundamentais, 
impossibilitando o convívio pacífico em sociedade, conforme os diversos casos ocorridos ao 
longo da historia, conforme já exemplificado no presente trabalho. 

              Deste modo, foi a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal que 
rigorosamente protegeu esses direitos e garantias das minorias em face das vontades políticas 
majoritárias, mantendo com pulso forte, a solidez do Estado democrático de Direito, mesmo 
que às custas de ataques e acusações da sociedade que quer, através de uma lei, fazer o que 
ela poderia fazer pelo exercício do sufrágio. 

              Quanto a esse tema, importante destacar um pequeno trecho do voto proferido pelo 
Ministro Gilmar Ferreira Mendes: 
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A Jurisdição Constitucional cumpre a sua função quando aplica rigorosamente, sem 
subterfúgios calcados em considerações subjetivas de moralidade, o princípio da anterioridade 
eleitoral previsto no art. 16 da Constituição, pois essa norma constitui uma garantia da 
minoria, portanto, uma barreira contra a atuação sempre ameaçadora da maioria. O argumento 
de que a lei é de iniciativa popular não tem aqui peso suficiente para minimizar ou restringir o 
papel contra-majoritário da Jurisdição Constitucional. É dever desta Corte esclarecer, por 
meio deste julgamento, o papel que cumpre na defesa da Constituição. Por isso, acredito que 
nós estamos, hoje, cumprindo bem a missão, o ethos para o qual esta Corte se destina 
(BRASIL, 2011). 

  

              Mas é bom lembrar que a vontade do povo é volátil, ela muda constantemente, e 
muitas vezes se forma segundo informações que não são totalmente verdadeiras, mas os 
direitos dos cidadãos devem ser sempre respeitados, não podem ocorrer decisões arbitrárias e 
desproporcionais, em desrespeito ao que a nossa Constituição determina, porque desse modo 
nós não teríamos segurança jurídica e nem um mínimo necessário de direitos assegurados. 

              Nós vivemos em uma democracia e por isso, deve-se respeitar a vontade das maiorias 
com relação à escolha dos chefes do Poder Executivo e na atuação do Legislativo, mas o 
Poder Judiciário não está vinculado a esse princípio, pois deve respeito primeiramente à lei e 
assim, não pode permitir que as maiorias oprimam e desrespeitem os direitos das minorias. 

              Os Juízes não devem consultar o povo na hora de sentenciar, suas decisões devem ser 
tomadas com base no seu próprio convencimento, baseado nos fatos expostos e na legislação 
aplicável a cada caso, e tudo isso deve ser feito utilizando-se de critérios racionais e objetivos, 
pois eles possuem uma tarefa jurídica, e não política (BARROSO, 2003). 

              Portanto, por maioria dos ministros, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 
inaplicabilidade da lei complementar 135/2010 no pleito de 2010, tendo em vista o principio 
da anterioridade eleitoral, e como conseqüência mantiveram, para o bem geral da sociedade 
brasileira, intactos os alicerces do Estado democrático de Direito. 

5 CONCLUSÃO 

              Após a Segunda Grande Guerra, as idéias defendidas pelas teorias constitucional e 
democrática se uniram, de maneira que não se pode mais pensar na existência de uma sem o 
outra. A partir desse momento, além da busca por um regime democrático, para que não haja 
mais governos ditatoriais, torna-se clara a necessidade de se ter formas de impedir o abuso de 
poder político, mas também de controlar de forma efetiva a atuação das maiorias, 
representadas pelo Parlamento, para que se preserve os direitos fundamentais. 

              Como relatado no presente trabalho, a história nos demonstrou que a jurisdição 
constitucional exercida pelo Poder Executivo resultou por legitimar regimes totalitários, como 
no casa da Alemanha Nazista, pois acreditavam que o guardião da constituição deveria ser o 
órgão que representava os desejos da sociedade. 

              A jurisdição constitucional moderna, que possui sua origem filosófica na teoria de 
Hans Kelsen, demonstra que a jurisdição constitucional deve ser exercida por uma Corte 
Constitucional Suprema, a qual tem a função de ser a guardiã da ordem constitucional vigente 
por se tratar de um órgão dotado de imparcialidade. De um certo modo, representa os anseios 
da sociedade, pois essa função é garantida pelo maior documento representativo das vontades 
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de uma nação qual seja a Constituição, criada pelos representantes do povo, na Assembléia 
Nacional Constituinte.  

              Assim, não é condizente tampouco justo afirmar que a decisão do Supremo Tribunal 
Federal em relação a inaplicabilidade da lei complementar 135/2010 foi prejudicial aos 
desejos sociais, pois caso contrario, estaria abrindo um precedente a ponto de legitimar o 
poder legislativo para alterar, a qualquer tempo, direitos e garantias fundamentais para o 
exercício pleno do Estado Democrático de Direito, e quem sabe, em um futuro 
próximo,  legitimar um Estado autoritário, garantidor de desejos políticos majoritários, porém 
altamente supressor das minorias representativas. 
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[1] Kelsen afirma que, nas democracias parlamentares, a Justiça da constitucionalidade deve 
servir, fundamentalmente, a proteção dos  minorias. Para uma democracia, as instituições de 
controle são um condição necessária de existência, mais um Estado é democratizado, mais 
controle deve ser reforçado. (BARBERA, 2011, p.238) (tradução livre dos autores). 

[2] A necessidade de garantir a Constituição, faz com quem os tribunais sejam cobrados de 
antimajoritário ou antidemocrático, pois sua legitimidade deriva, não certamente da maioria 
presente, mas sim da maioria passada constituinte. Segundo isso, o titulo de sua legitimação é 
superior ao que poderia receber e sua criação foi resultado de uma maioria conjuntural. Além 
disso, os juízes poderiam ser eleitos diretamente pelo povo, como indicado por Kelsen 
(USERA, 1988).(tradução livre dos autores). 

[3] No famoso ensaio de 1920, principalmente na sua essência e valor da democracia, Kelsen 
afirma que, na realidade de uma democracia, a maioria assume a existência de uma minoria e 
que, portanto, o direito da maioria pressupõe o direito de existência de uma minoria. 
(BARBERA: 2011, p.238) (tradução livre dos autores). 

[4] Kelsen identifica a garantia de justiça mais adequada constitucional da minoria contra a 
maioria dos árbitros potenciais. Com este pressuposto, ele vai defender o papel do Tribunal 
Constitucional do Reich - como, guardião da Constituição, contra a tese de Schmitt que 
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aponta para a constituição de Weimar, o papel atribuído aos único presidente do Reich, 
argumentando que as decisões políticas do guardião da Constituição, não poderia ser tomada 
por um tribunal. Kelsen tem bom jogo para mostrar que toda decisão judicial expressa uma 
decisão política e, portanto, é uma forma de exercício do poder. Como presidente, ele foi 
certamente um símbolo da unidade do povo, mas de modo nenhum se a expressão de uma 
verdadeira unidade efetiva, pelo contrário, sua eleição foi fruto de uma coalizão de partidos 
políticos e isso o impediu de conseguir uma garantia de imparcialidade da Constituição. 
(BARBERA: 2011, p.238) (tradução livre dos autores). 
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A INTERPRETAÇÃO NO PROCESSO LEGISLATIVO E JUDICIAL E A 
EXISTÊNCIA DAS LEIS INTERPRETATIVAS 

 
THE INTERPRETATION IN THE LEGISLATIVE AND JUDICIAL PROCESS AND THE 

EXISTENCE OF THE INTERPRETATIVE LAWS 
 
 
 

Leonardo Miranda Maioli 
 

RESUMO 
Resumo: o trabalho estuda as leis interpretativas tratando a interpretação como construidora 
de sentido, nos moldes da moderna hermenêutica, em oposição à hermenêutica clássica, que 
considerava a interpretação como descritora do sentido. Foram levados em consideração os 
principais argumentos a favor e contra a possibilidade de existência das mencionadas leis nos 
moldes propostos pelos seus defensores. Para exemplificar a discussão foram observados os 
artigos 3º e 4º, da Lei Complementar 118/2005, que utilizam o artigo 106, inciso I do Código 
Tributário Nacional para ultrapassar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que 
concedia aos contribuintes o prazo de dez anos para repetir os tributos mal pagos. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: LEIS; INTERPRETATIVAS; 
TRIBUTÁRIO. 
 
ABSTRACT 
Abstract: the paper studies the interpretative laws considering them as builders of the 
meaning, according with the modern hermeneutics, in opposition to classical hermeneutics, 
which considered the interpretation as a descriptor of the meaning. Were cited the main 
arguments for and against the possibility of existence of those laws as proposed by its 
advocates. To illustrate the discussion were done mention about the articles 3 and 4, 
Complementary Law 118/2005, which use the article 106, paragraph I of the National Tax 
Code to exceed the understanding of the Superior Court of Justice which gave taxpayers a 
period of ten years to get back the tributes paid erroneously. 
KEYWORDS: KEYWORDS: LAW; INTERPRETATION; TAX. 
 
 

1. INTRODUÇÃO. 

O estudo foi realizado através da submersão nas ideias existentes na doutrina e jurisprudência 
acerca da existência das leis interpretativas, sempre vislumbrando os alicerces da Teoria Geral 
do Direito e temas do Direito Tributário. 

O corte metodológico fixado como ponto de partida para o trabalho é a definição de norma 
jurídica como sendo o mínimo deôntico em forma de proposição prescritiva retirada dos 
enunciados jurídicos através da interpretação de sujeitos competentes. 
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Para a formação das normas é necessário um denso esforço cognitivo de construção de 
sentido que necessita de uma observância completa do sistema jurídico através de uma 
interpretação. 

Entre os métodos de interpretação mencionados pelos diversos autores da Teoria Geral do 
Direito foi considerado como único existente o sistemático, que cumpre a passagem por todos 
os planos da linguagem propostos por Paulo de Barros Carvalho: formulações literais, 
significados dos enunciados, normas jurídicas e estruturas superiores constituídas por 
vínculos de coordenação e subordinação (unidade do sistema), nomeados de S1, S2, S3 e S4: 
respectivamente. 

Análise aprofundada da passagem pelos quatro subsistemas faz com que uma concepção de 
interpretação como declaração de sentido preexistente soe simplória quando colocada diante 
do esforço exegético feito pela moderna hermenêutica que busca construir um sentido. 

O tema das leis interpretativas foi enfrentado por meio da lembrança dos principais 
argumentos a favor e contra a possibilidade de existência das mencionadas leis nos moldes 
propostos pelos seus defensores. 

Para exemplificar a discussão foram observados os artigos 3º e 4º, da Lei Complementar 
118/2005, que se valem do artigo 106, inciso I do Código Tributário Nacional para ultrapassar 
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que concedia aos contribuintes o prazo de dez 
anos para repetir os tributos mal pagos quando sujeitos ao lançamento por homologação. 

  

2. CORTE METODOLÓGICO, INTERPRETAÇÃO E FUNÇÕES DA LINGUAGEM. 

Todo estudo científico exige para evitar a perda de foco e o regresso ao infinito um corte 
metodológico para determinar linguisticamente o objeto que o cientista deseja conhecer e 
descrever, apresentando conceito e definição sobre aquilo que se deseja estudar. 

O corte metodológico fixado como ponto de partida para o trabalho é a definição de norma 
jurídica como sendo o mínimo deôntico em forma de proposição prescritiva retirada dos 
enunciados jurídicos através da interpretação de sujeitos competentes. 

As normas jurídicas são dotadas de um antecedente normativo formado pela descrição do 
evento considerado importante para o direito. Ligado a esse antecedente por um modal 
deôntico neutro está o conseqüente normativo que prescreve certa conduta a ser observada 
pelos destinatários da norma. 

O direito se apresenta como linguagem e se diferencia da realidade do mundo físico por meio 
de um universo próprio (dever-ser) afastado da existência do mundo natural (ser). É o que 
explicita Karl Olivecrona: 

"Se considera que los efectos jurídicos se producen porque el derecho dice que ellos deben 
producirse. Hablamos como si el derecho tuviese el poder de establecer uma relación causal 
entre los hechos operativos y los efectos jurídicos. Los derechos (subjetivos) y los deberes son 
creados; los derechos son transferidos mediante declaraciones verbales. Las calidades o 
postedades jurídicas son conferidas a personas o cosas mediante ceremonias o declaraciones 
de las autoridades. La causalidad puede, tembién, afectar el pasado, tal como ocurre con las 
consecuencias jurídicas de um acto son anuladas con efecto retroativo".[1] 
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Sobre a unidade formada pela norma jurídica irá se debruçar o cientista laborando no campo 
da ciência do direito fazendo com que as linguagens do direito positivo e da ciência do direito 
se diferenciem em i) prescritiva (determina condutas) e ii) descritiva (emite conhecimento), 
respectivamente. 

Sobre as diferentes funções da linguagem Norberto Bobbio escreveu o seguinte: 

"Julgo que seja possível distinguir três funções fundamentais da linguagem: a função 
descritiva, a expressiva, e a prescritiva. Estas três funções dão origem a três tipos de 
linguagem bem diferenciadas mesmo que nunca as encontremos em estado puro na realidade, 
quais sejam a linguagem científica, a poética e a normativa. Sem a pretensão de dar 
definições rigorosas e exaustivas, aqui nos basta dizer que a função descritiva, própria da 
linguagem científica, consiste em dar informações, em comunicar aos outros certas notícias, 
na transmissão do saber, em suma, a fazer conhecer; a função expressiva, própria da 
linguagem poética, consiste em evidenciar certos sentimentos e em tentar evocá-los, de modo 
a fazer participar os outros de uma certa situação sentimental; a função prescritiva, própria da 
linguagem normativa, consiste em dar comandos, conselhos, recomendações, advertências, 
influenciar o comportamento alheio e modifica-lo, em suma, no fazer fazer". [2] 

Bobbio entende que uma função da linguagem não pode ser reduzida à outra porque cada uma 
possui atribuições próprias dotadas de sentido se inseridas dentro de suas regras. 

Embora apresentados através de uma certa estrutura, os enunciados podem buscar outros 
escopos não aferíveis imediatamente a partir das palavras de uma base material (ex.: o 
enunciado pode trazer uma estrutura descritiva objetivando determinar uma conduta - função 
prescritiva). 

O problema fez com que J. L. Austin criasse uma abstração que debulha o ato de fala em atos 
locucionários (o próprio dizer), ilocucionários (o que se faz quando se diz algo) e 
perlocucionário (efeito daquilo que se disse). É o ato ilocucionário que aponta o caráter 
performativo de certo enunciado[3]. 

Por sua vez a proposição pode ser formada por enunciados diversos, ou então um único 
enunciado pode possuir diversas proposições. 

Os enunciados jurídicos podem apresentar-se por meio de uma locução descritiva, 
escondendo sua ilocução prescritiva sem que se possa dizer que o que foi descrito por um 
enunciado jurídico corresponda a uma realidade do plano fenomênico. 

Esses enunciados só pretensamente descritivos não possuem a mesma função de transmissão 
do conhecimento que os enunciados descritivos ocupam nas ciências. 

Diferentes dos enunciados jurídicos são os enunciados da ciência jurídica uma vez que o 
cientista do direito não cria norma (não é agente competente) conforme asseverou Tárek 
Moysés Moussallem: 

"O cientista, em rigor, não produz norma jurídica. Não cria direito positivo. Organiza-o 
teoricamente. Em linguagem rigorosa, não parece exato afirmar que o cientista constrói 
normas jurídicas. Apenas no plano do juízo é que se pode admitir a possibilidade de ele 
'construí-las' normas jurídicas. No plano do pensamento, não há diferença entre a norma 
construída pelo cientista e a norma criada pelo agente aplicador do direito positivo. A 
diferença aparece no plano do documento normativo, uma vez que, enquanto este último 
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inova o sistema do direito positivo, o primeiro apenas o faz, teoricamente, sem a via da 
recepção". [4] 

  

Com essas concepções torna-se necessária uma análise sistemática construidora de sentido 
dos enunciados jurídicos de estrutura descritiva e prescritiva, mas de ilocução prescritiva, 
constituindo a proposição da norma jurídica nos moldes do corte metodológico feito, o que 
ocorre por meio da atividade intelectual do agente competente. 

3. A TRAJETÓRIA DA INTERPRETAÇÃO E OS ARGUMENTOS A FAVOR E 
CONTRA AS LEIS INTERPRETATIVAS 

Para a construção de sentido Paulo de Barros Carvalho elaborou que ele chama de "trajetória 
da interpretação"[5] conforme resumido abaixo: 

 "O procedimento de quem se põe diante do direito com pretensões cognoscentes há de ser 
orientado pela busca incessante da compreensão desses textos prescritivos. Ora, como todo 
texto tem um plano de expressão, de natureza material, e um plano de conteúdo, por onde 
ingressa a subjetividade do agente para compor as significações da mensagem, é pelo 
primeiro, vale dizer, a partir do contacto com a literalidade textual, com o plano dos 
significantes ou com o chamado plano da expressão, como algo objetivado, isto é, posto 
intersubjetivamente, ali onde estão as estruturas morfológicas e gramaticais, que o intérprete 
inicia o processo de interpretação, propriamente dito, passando a construir os conteúdos 
significativos dos vários enunciados ou frases prescritivas para, enfim, ordená-los na forma 
estrutural de normas jurídicas, articulando essas entidades para constituir um domínio. Se 
retivermos a observação de que o direito se manifesta sempre nesses quatro planos - o das 
formulações literais; o de suas significações enquanto enunciados prescritivos; o das normas 
jurídicas, como unidades de sentido obtidas mediante grupamento de significações que 
obedecem a determinado esquema formal (implicação); e o das estruturas superiores 
constituídas por vínculos de coordenação e de subordinação que apresentam o sistema como 
um todo unitário - e se pensarmos que todo nosso empenho se dirige para estruturar essas 
normas contidas num estrato de linguagem, não será difícil verificar a gama imensa de 
obstáculos que se levantam no percurso gerativo de sentido ou, em termos mais simples, na 
trajetória da interpretação". [6] (Itálico no original). 

Esses quatro planos que funcionam como instrumentos de manifestação do direito ganham 
denominação específica nas lições de Paulo de Barros. O Plano da literalidade é chamado de 
S1, o plano das significações é o S2, o das normas jurídicas é o S3 e o plano S4 é formado 
pelas estruturas superiores de sentido. 

A trilha interpretativa seguida faz com que seja muito simplório dizer que a interpretação 
deva buscar declarar o que se encontra pré-concebido num enunciado. A interpretação na 
moderna hermenêutica tem um papel de atribuição de sentido. 

Todos esses argumentos têm implicação direta na ideia de leis interpretativas e de 
interpretação autêntica, encarada por Carlos Maximiliano da seguinte maneira: 

"A interpretação é uma só. Entretanto se lhe atribuem várias denominações conforme o órgão 
de que procede; ou se origina em uma fonte jurídica, o que lhe dá força coativa; ou se 
apresenta como um produto livre da reflexão. Chamam-lhe autêntica, no primeiro caso; 
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doutrinal no segundo. Aquela domina pela autoridade, esta pelo convencimento; uma vincula 
o juiz, tem a outra um valor persuasivo. 

Denomina-se autêntica a interpretação, quando emana do próprio poder que fez o ato cujo 
sentido e alcance declara". [7] 

O Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, em voto na ADI-MC/DF número 
605, discorrendo sobre a possibilidade de Medidas Provisórias veicularem disposições 
interpretativas, coloca o seguinte: 

"A dualidade das fontes de produção normativa de que resultam as medidas provisórias, 
emanadas do Presidente da República, e as leis de conversão, promulgadas pelo Congresso 
Nacional, não desveste aqueles atos presidenciais, constitucionalmente providos de eficácia 
legal, de sua condição de hábeis instrumentos veiculadores de uma declaração 
interpretativa". [8] (Grifo nosso). 

J 

á o professor Aliomar Baleeiro, muito embora afaste a possibilidade de leis interpretativas 
retroativas veiculadoras de gravames aos contribuintes, aceita a existência da interpretação 
autêntica, da seguinte maneira: 

"Nos países, como o nosso (CF, de 1988, art. 150, III, "a"), em que a irretroatividade da lei 
tributária em relação às situações jurídicas definitivamente constituídas assume a sua função 
específica de esclarecer e suprir o que foi legislado, sem arrogar-se a ius novum, mais oneroso 
para o cidadão. 

Lei que interpreta outra há de ser retroativa por definição no sentido de que lhe espanca as 
obscuridades e ambigüidades. 

Mas contaminar-se-á de inconstitucionalidade se, em matéria fiscal, criar tributo, penas, ônus 
ou vexames que não resultam expressa ou implicitamente do texto interpretado. Tais 
inovações só alcançam o futuro. 

Se, como muitos escritores já pretenderam, a lei interpretativa é outra lei, por seus efeitos 
inovadores, estes só poderão ter eficácia a partir de sua publicação. Será retroativo se declara 
menos oneroso a posição do contribuinte ou daquela que lhe é equiparado". [9] 

  

Fortes argumentos contrários às leis interpretativas foram levantados por escritores de renome 
no contexto doutrinário nacional. A exemplo, Roque Antônio Carrazza: 

"[...] no rigor dos princípios, não há leis interpretativas. A uma lei não é dado interpretar uma 
outra lei. A lei é o direito objetivo e inova inauguralmente a ordem jurídica. A função de 
interpretar leis é cometida a seus aplicadores, basicamente ao Poder Judiciário, que aplica as 
leis aos casos submetidos à sua apreciação, definitivamente e com força constitucional".[10] 

  

Também Pontes de Miranda não fugiu ao tema: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9653



"15. Leis interpretativas. Em sistemas jurídicos, que têm o princípio da legalidade, da 
irretroatividade das leis e da origem democrática da regra jurídica, não se pode pensar em 
regra jurídica interpretativa, que, a pretexto de autenticidade da interpretação, retroaja". [11] 

Sucintamente, podemos dizer que os argumentos favoráveis à existência das leis 
interpretativas se baseiam na tese de que essas leis se reportariam ao que foi veiculado pelas 
leis interpretadas e por isso não inovam no sistema. 

Nessa trilha de entendimento, as leis interpretativas serviriam apenas para aclarar algo já 
preexistente que precisa apenas ser desvendado para tornar a aplicação indene de dúvidas, 
tomando a via declaratória para isso. 

O entendimento de interpretação adotado pelos defensores das leis interpretativas é o da 
hermenêutica clássica que busca declarar o sentido já inerente aos textos legislativos 
tornando-os induvidosos. 

Já os argumentos contrários às leis interpretativas são mais difusos, alicerçados em várias 
teses. Mas o estudo das leis interpretativas deve transcender os argumentos utilizados e residir 
no prisma da concepção moderna de interpretação de construção de sentido do texto. 

4. AS IMPLICAÇÕES DO TEMA NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

O tema, muito embora esteja umbilicalmente ligado à Teoria Geral do Direito gera maiores 
discussões no direito tributário em razão da autorização do Código Tributário Nacional para 
utilização das leis interpretativas em caráter retroativo. 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infração; 

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde 
que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua 
prática. (Grifo nosso). [12] 

No campo da práxis jurídica, a discussão tem aplicação relacionada aos tributos com 
lançamento por homologação do artigo 150, parágrafo 1º, e a fixação do lapso prescricional 
fixado pelo artigo 168, inciso I, ambos artigos do Código Tributário Nacional[13], em 5 
(cinco) anos a partir da extinção do crédito tributário. 

Muitos doutrinadores entendem que o pagamento antecipado leva à extinção do crédito 
tributário devendo ocorrer todos os seus efeitos, inclusive o início da prescrição para repetição 
(até que surja uma condição que o resolva). 
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No Superior Tribunal de Justiça foi pacificada a abstração que ficou conhecida como a "tese 
dos cinco mais cinco" que consiste em postergar o início do prazo prescricional para a 
repetição desses tributos pagos indevidamente para o final do prazo máximo de homologação. 

O STJ entende que a extinção definitiva do crédito só se dá com a homologação, expressa 
(quando feita pela autoridade administrativa competente), ou tácita (que ocorre com o decurso 
de cinco anos). Nessa conta foi concedido ao contribuinte o prazo de dez anos a partir do 
pagamento para reaver o tributo mal pago. 

Esse pensamento é corroborado por caudalosa jurisprudência pacificada no julgado abaixo 
colacionado: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 7.787/89. COMPENSAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRECEDENTES. 

1. Está uniforme na 1ª Seção do STJ que, no caso de lançamento tributário por homologação e 
havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após decorridos 5 (cinco) anos da 
ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um qüinqüênio, a partir da homologação tácita 
do lançamento. Estando o tributo em tela sujeito a lançamento por homologação, aplicam-se a 
decadência e a prescrição nos moldes acima delineados. 

2. Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade 
pelo STF ou da Resolução do Senado. A pretensão foi formulada no prazo concebido pela 
jurisprudência desta Casa Julgadora como admissível, visto que a ação não está alcançada 
pela prescrição, nem o direito pela decadência. Aplica-se, assim, o prazo prescricional nos 
moldes em que pacificado pelo STJ, id est, a corrente dos cinco mais cinco. 

3. A ação foi ajuizada em 16/12/1999. Valores recolhidos, a título da exação discutida, em 
09/1989. Transcorreu, entre o prazo do recolhimento (contado a partir de 12/1989) e o do 
ingresso da ação em juízo, o prazo de 10 (dez) anos. Inexiste prescrição sem que tenha havido 
homologação expressa da Fazenda, atinente ao prazo de 10 (dez) anos (5 + 5), a partir de cada 
fato gerador da exação tributária, contados para trás, a partir do ajuizamento da ação. 

4. Precedentes desta Corte Superior. 

5. Embargos de divergência rejeitados, nos termos do voto. [14] 

O pacificado entendimento acima levou à elaboração da Lei Complementar 118, de 9 de 
fevereiro de 2005, que em seus artigos 3º e 4º, traz as seguintes disposições: 

Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de 
tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que 
trata o § 1o do art. 150 da referida Lei. 

Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, 
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional. [15] 

O intuito dos enunciados acima foi ultrapassar a interpretação do STJ para determinar como 
momento da extinção do crédito tributário aquele no qual ocorre o pagamento antecipado, 
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pois o dispositivo expressamente "interpreta" o artigo 168, inciso I se valendo do caráter 
retroativo dado às leis expressamente interpretativas pelo já transcrito artigo 106, inciso I, 
ambos do CTN. 

Novas insurgências nasceram acerca do tema, agora contra o dispositivo supostamente 
interpretativo da Lei Complementar 118/2005, conforme jurisprudência: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE 
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LC 118/2005: NATUREZA MODIFICATIVA 
(E NÃO SIMPLESMENTE INTERPRETATIVA) DO SEU ARTIGO 3º. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 

4º, NA PARTE QUE DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA. 

1. Sobre o tema relacionado com a prescrição da ação de repetição de indébito tributário, a 
jurisprudência do STJ (1ª Seção) é no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a 
lançamento por homologação, o prazo de cinco anos, previsto no art. 168 do CTN, tem início, 
não na data do recolhimento do tributo indevido, e sim na data da homologação - expressa ou 
tácita - do lançamento. Segundo entende o Tribunal, para que o crédito se considere extinto, 
não basta o pagamento: é indispensável a homologação do lançamento, hipótese de extinção 
albergada pelo art. 156, VII, do CTN. Assim, somente a partir dessa homologação é que teria 
início o prazo previsto no art. 168, I. E, não havendo homologação expressa, o prazo para a 
repetição do indébito acaba sendo, na verdade, de dez anos a contar do fato gerador. 

2. Esse entendimento, embora não tenha a adesão uniforme da doutrina e nem de todos os 
juízes, é o que legitimamente define o conteúdo e o sentido das normas que disciplinam a 
matéria, já que se trata do entendimento emanado do órgão do Poder Judiciário que tem a 
atribuição constitucional de interpretá-las. 

3. O art. 3º da LC 118/2005, a pretexto de interpretar esses mesmos enunciados, conferiu-lhes, 
na verdade, um sentido e um alcance diferente daquele dado pelo Judiciário. Ainda que 
defensável a 'interpretação' dada, não há como negar que a Lei inovou no plano normativo, 
pois retirou das disposições interpretadas um dos seus sentidos possíveis, justamente aquele 
tido como correto pelo STJ, intérprete e guardião da legislação federal. 

4. Assim, tratando-se de preceito normativo modificativo, e não simplesmente interpretativo, 
o art. 3º da LC 118/2005 só pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações 
que venham a ocorrer a partir da sua vigência. 

5. O artigo 4º, segunda parte, da LC 118/2005, que determina a aplicação retroativa do seu art. 
3º, para alcançar inclusive fatos passados, ofende o princípio constitucional da autonomia e 
independência dos poderes (CF, art. 2º) e o da garantia do direito adquirido, do ato jurídico 
perfeito e da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 

6. Argüição de inconstitucionalidade acolhida. [16] 

No voto, o relator do recurso acima ementado traz as seguintes palavras: 

"3. Interpretar um enunciado normativo é buscar o seu sentido, o seu alcance, o seu 
significado. 'A interpretação', escreveu Eros Grau, 'é um processo intelectivo através do qual, 
partindo de fórmulas lingüísticas contidas nos textos, enunciados, preceitos, disposições , 
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alcançamos a determinação de um conteúdo normativo . (...) Interpretar é atribuir um 
significado a um ou vários símbolos lingüísticos escritos em um enunciado normativo. O 
produto do ato de interpretar , portanto, é o significado atribuído ao enunciado ou texto 
(preceito, disposição )' (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a 
Interpretação/Aplicação do Direito , 2ª ed., SP, Malheiros, 2003, p. 78). E observa, mais 
adiante: 'As disposições são dotadas de um significado, a elas atribuído pelos que operaram 
no interior do procedimento normativo, significado que a elas desejaram imprimir . Sucede 
que as disposições devem exprimir um significado para aqueles aos quais são endereçadas. 
Daí a necessidade de bem distinguirmos os significados imprimidos às disposições 
(enunciados, textos), por quem as elabora e os significados expressados pelas normas 
(significados que apenas são revelados através e mediante a interpretação, na medida em que 
as disposições são transformadas em normas )' (op. cit., p.79). Prossegue o autor: 'A 
interpretação, destarte, é meio de expressão dos conteúdos normativos das disposições , meio 
através do qual pesquisamos as normas contidas nas disposições. Do que diremos ser - a 
interpretação - uma atividade que se presta a transformar disposições (textos, enunciados) 
em normas . Observa Celso Antônio Bandeira de Mello (...) que '(...) é a interpretação que 
especifica o conteúdo da norma. Já houve quem dissesse, em frase admirável, que o que se 
aplica não é a norma, mas a interpretação que dela se faz. Talvez se pudesse dizer: o que se 
aplica, sim, é a própria norma, porque o conteúdo dela é pura e simplesmente o que resulta da 
interpretação . De resto, Kelsen já ensinara que a norma é uma moldura. Deveras, quem 
outorga, afinal, o conteúdo específico é o intérprete, (...)'. As normas, portanto, resultam da 
interpretação. E o ordenamento, no seu valor histórico-concreto, é um conjunto de 
interpretações , isto é, conjunto de normas . O conjunto das disposições (textos, enunciados ) 
é apenas ordenamento em potência , um conjunto de possibilidades de interpretação , um 
conjunto de normas potenciais . O significado (isto é, a norma) é o resultado da tarefa 
interpretativa. Vale dizer: o significado da norma é produzido pelo intérprete . (...) As 
disposições, os enunciados , os textos, nada dizem; somente passam a dizer algo quando 
efetivamente convertidos em normas (isto é, quando - através e mediante a interpretação - são 
transformados em normas ). Por isso as normas resultam da interpretação , e podemos dizer 
que elas, enquanto disposições, nada dizem - elas dizem o que os intérpretes dizem que elas 
dizem (...)".[17] 

O Ministro Teori Albino Zavascki traz, ainda, forte defesa da atividade interpretativa que 
deve ser atribuída apenas ao Poder Judiciário. Para isso diz que lei que confere a enunciado 
jurídico significado diferente do dado pelo Judiciário inova e não pode retroagir (mesmo que 
expressamente interpretativa) o que configura a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 
Complementar 118/2005. 

Ocorre que apesar de todo o esforço feito pelo d. Ministro do STJ, em sua decisão existe uma 
contradição quando é colocado que se pode admitir a existência apenas excepcional das leis 
interpretativas para que a autonomia e independência dos Poderes seja mantida, bem como 
sejam protegidos o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

A contribuição fica por conta da afirmação de que é quase inconcebível uma lei interpretativa 
retroativa que simplesmente reproduza o conteúdo de uma lei, seja porque uma lei que 
reproduz o já existente é inútil e seja porque uma lei que não reproduz conteúdo de outra 
inova no ordenamento. 

5. CONCLUSÃO. 
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Sempre que o legislador atuar inserindo enunciados no sistema jurídico, ele acarretará 
alteração no sistema pois a realidade da esfera jurídica será alterada irremediavelmente para 
construção de outras normas.  

Essas normas são construídas através do processo cognitivo da interpretação que busca 
atribuir sentido aos enunciados jurídicos fazendo nascer as proposições normativas. 

Conforme o entendimento de Paulo de Barros Carvalho a construção da norma por um agente 
competente ocorre por meio da passagem do sujeito cognoscente pelos subsistemas S1, S2, S3 
e S4 fazendo nascer um novo âmbito S1. 

É o que ocorre com as leis que se dizem interpretativas. O legislador fará uma descrição da lei 
a ser interpretada numa elaboração pré-jurídica fazendo surgir um enunciado que irá compor 
um novo subsistema S1. 

Não se pode dizer que a presença da descrição de uma norma pretérita num documento legal 
textual seja suficiente para que possa surgir uma norma interpretativa e veiculadora de 
disposição já expressa no ordenamento, tornando impossível a existência das leis 
interpretativas simplesmente declaratórias de sentido e passíveis de retroatividade. 

Então, a aplicação conjunta do artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, e dos 
artigos 3º e 4º, da Lei Complementar 118/2002, para atingir fatos pretéritos à mencionada lei 
complementar torna-se juridicamente impossível porque a função da linguagem dos textos 
jurídicos (prescritiva) exige sempre a necessária inovação no sistema jurídico. 
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COMO APLICAR O DIREITO? : PARA UMA CRÍTICA AO MODELO 
SILOGÍSTICO 

 
HOW TO APPLY LAW? : FOR A CRITIQUE TO THE SYLLOGISTICAL MODEL 

 
 
 

Flávio Alves de Paula Lima 
Marco Antônio Sousa Alves 

 

RESUMO 
O objetivo do presente trabalho consiste em analisar, a partir da teoria da argumentação de 
Chaïm Perelman, a natureza do raciocínio jurídico e em verificar em que medida o mesmo 
pode ser compreendido como a realização de um silogismo. Partindo da reflexão aristotélica 
acerca da demonstração lógica, a tradição jurídica tendeu a conceber o processo de aplicação 
do direito segundo um modelo formal, no qual a descrição do caso conflituoso seria 
subsumida à norma geral de modo a se obter, por dedução, a conclusão necessária na forma 
de uma sentença ou decisão jurídica stricto sensu. Tendo por base a releitura de Aristóteles 
realizada por Perelman, em particular do raciocínio dialético e da chamada dimensão retórica 
da argumentação prática, pretendemos indicar os limites da utilização desse modelo 
silogístico ao direito e a necessidade de repensarmos a aplicação judicial sobre novas bases. 
PALAVRAS-CHAVE: APLICAÇÃO DO DIREITO; RACIOCÍNIO JURÍDICO; 
SILOGISMO JURÍDICO; PERELMAN. 
 
ABSTRACT 
This work aims to analyze, having Chaïm Perelman’s theory of argumentation as a starting 
point, the nature of juridical reasoning and to verify how it can be understood as the 
concretization of a syllogism. From Aristotle’s reflection concerning logical demonstration, 
legal tradition tended to conceive the process of law application in accordance to a formal 
model, in which the description of the dispute would be subsumed to the general rule in order 
to obtain, by deduction, the necessary conclusion in the form of a judicial sentence or juridical 
decision stricto sensu. According to Perelman’s reinterpretation of Aristotle, especially 
concerning the dialectical ratiocination and the so called rhetorical dimension of practical 
argumentation, we aim to point out the boundaries of this syllogistic model’s use in law and 
the need to rethink the judicial application on new bases.  
KEYWORDS: LAW APPLICATION; LEGAL REASONING; LEGAL SYLLOGISM; 
PERELMAN. 
 
 

Introdução 

  

  

É comum ensinar-se nas faculdades de direito brasileiras, na ocasião do ensino de Teoria 
Geral do Processo e na elaboração de peças processuais, que o raciocínio jurídico pode ser 
entendido como uma subsunção da norma ao fato. Por subsunção entende-se o "encaixe" da 
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situação fática ao molde previsto na lei. Em outras palavras, o que usualmente se leciona é 
que a função do operador do direito é a de, conhecendo o ordenamento jurídico, identificar em 
qual norma se enquadra determinado acontecimento ocorrido no mundo fático para, em 
seguida, saber se haverá uma consequência jurídica para tal conduta e qual será esta 
consequência. Se A mata B, A comete o crime de homicídio, incidindo, então, o art. 121 do 
Código Penal, que prevê a pena de reclusão de seis a vinte anos. 

A operação descrita no parágrafo acima pode parecer muito correta e plausível para qualquer 
operador do direito ou mesmo estudante que já tenha algum tempo de curso. Provavelmente, 
nenhum destes dois personagens hipotéticos relutaria em compará-la ao mesmo método 
aplicado à química, à física ou à matemática. E não seria demais dizer que tanto o operador 
quanto o estudante e, provavelmente, qualquer outra pessoa com um grau mínimo de 
instrução, diria que essa é uma operação lógica. Isso ocorre porque, de fato, a operação 
demonstrada nada mais é do que um autêntico exercício de inferência lógica tal como vemos 
nas ciências formais ou necessárias, ou seja, as ciências cujas atividades essenciais não 
incluem especulações ou argumentações sem caráter conclusivo ou passível de comprovação. 

Como já se disse, não há dúvidas de que a subsunção da norma ao fato é uma operação lógica. 
O que se pretende explicar neste trabalho, porém, é que esta não é a lógica utilizada pelos 
juízes ou advogados enquanto tais. Não é, e nem deveria ser. Não corresponde, portanto, a 
uma constatação fática e nem a uma regra lógica com valor normativo para o raciocínio 
jurídico. 

Muito embora seja costumeiro falar-se em apenas uma lógica (a que supostamente rege todas 
as deduções, ilações, inferências e conclusões válidas para todo e qualquer exercício mental), 
o desenvolvimento da Teoria da Argumentação mostrou que tal afirmação está longe de ser 
simples e evidente. Na verdade, é até possível falar em uma lógica, desde que esta seja 
entendida num sentido amplo e não seja identificada à lógica formal ou demonstrativa. 
Diferentes áreas do saber humano se valem de diferentes tipos de raciocínio para produzir 
seus resultados, o que torna legítimo falar em diversas lógicas, ou em diferentes maneiras de 
ser racional, de usar validamente a razão. Tentar-se-á expor neste trabalho como o conceito de 
lógica abarca (ou pode abarcar) diferentes tipos de raciocínio, e qual seria a maneira mais 
adequada de compreender o raciocínio jurídico, entendido como aquele que se manifesta no 
processo judiciário e, em particular, nas motivações dos juízes. 

Em suma, o que se pretende mostrar com o presente trabalho é que o raciocínio jurídico não 
se resume à mera subsunção da norma abstrata ao caso concreto. Com efeito, o que se espera 
do operador do direito é que este seja capaz de identificar a que normas determinadas 
condutas estão relacionadas e quais são essas relações, além de suas consequências. 
Entretanto, esta é apenas uma das últimas etapas do longo processo do pensar jurídico e não 
representa senão uma parcela muito pequena deste. Somente após uma longa argumentação e 
a tomada de uma decisão para orientar a ação é que se pode transformar em silogismo 
(subsunção) o raciocínio que chegou àquela conclusão. 

A rigor, antes mesmo da tomada da decisão já se poderia estruturar um silogismo. Ocorre, 
contudo, que nesta fase são tantos os silogismos possíveis que não há nenhuma garantia de 
que aquele em especial (que levou àquela decisão em particular) será o aplicado ao caso 
concreto. Muitos silogismos são apresentados e, dentre eles, um será escolhido por ser 
considerado melhor, mais plausível, etc. 

Para o bom desenvolvimento de nossa argumentação, propomos um percurso em três 
momentos ou partes. Em primeiro lugar, apresentaremos o modelo formal de aplicação do 
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direito ou o chamado silogismo jurídico. Em seguida, analisaremos a concepção de Perelman 
do raciocínio jurídico, indicando como a nova retórica proposta por ele se afasta do modelo 
formal anteriormente apresentado. Por fim, procuraremos mostrar os limites da utilização do 
modelo silogístico ao direito e a necessidade de repensarmos a aplicação judicial sob novas 
bases. 

  

  

•1.    O modelo formal de aplicação do direito: o silogismo jurídico 

  

  

O modelo formal de aplicação do direito na forma silogística tem sua origem e seu 
fundamento na teoria do silogismo de Aristóteles e, em particular, no silogismo analítico ou 
demonstrativo, que conclui necessariamente a partir de proposições (premissas) consideradas 
evidentes ou verdadeiras (os princípios ou axiomas). Procede-se a seguir, então, a uma rápida 
apresentação da concepção aristotélica para, em seguida, chegarmos à sua aplicação ao 
direito. 

Em sua concepção clássica aristotélica, a lógica é concebida como a reflexão acerca das 
regras do pensamento válido. A lógica pretende servir como um instrumento (organon) para 
se pensar corretamente, tendo assim uma função propedêutica, ou seja, introdutória ou 
preparatória para toda e qualquer investigação. Nosso pensamento é concebido como uma 
complexa rede que conecta juízos. Um juízo é expresso linguisticamente na forma de uma 
proposição (S é P), que une um sujeito a um predicado. O encadeamento de juízos constitui o 
raciocínio, ou seja, nosso modo de usar a razão, de pensar. 

A teoria do silogismo apresentada por Aristóteles nos Analíticos Anteriores (um dos livros 
que compõe o tratado do Organon) pretende ser a expressão lógica dessa conexão de 
proposições, ou seja, uma teoria do raciocínio como inferência, como a passagem de um 
conjunto de proposições (as premissas) para outras proposições (as conclusões). A palavra 
mesma silogismo significa, em grego, conexão de idéias ou raciocínio. Cabe à teoria do 
silogismo descrever como se dá esse processo e como ele deve ocorrer para ser válido, ou 
seja, para que as conclusões sejam legítimas, decorrentes necessariamente das premissas. 

Tomemos por base o clássico exemplo: 

  

• Todos os homens são mortais; 
• Sócrates é homem; 
• Logo, Sócrates é mortal. 

  

Vê-se aí um claro exemplo de silogismo. Enunciadas algumas premissas, chegou-se a uma 
conclusão. Como se trata de um silogismo analítico, a passagem das premissas à conclusão é 
necessária, ou seja: sendo as premissas verdadeiras, a conclusão também será necessariamente 
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verdadeira e não se poderá chegar a nenhuma outra conclusão senão aquela. Pode-se dizer, 
ainda, que a conclusão não é nova, uma vez que já está contida nas premissas. Ao 
enunciarmos que todos os homens são mortais e que Sócrates é homem, nós já estamos, ao 
mesmo tempo, dizendo que Sócrates é mortal. Explicitar essa conclusão não é mais do que 
expressar o óbvio. Como assevera Atienza: 

  

[...] se quiséssemos representar também a informação da conclusão, perceberíamos que não precisaríamos acrescentar nada: a informação da conclusão 
já estava incluída nas premissas, o que explica termos podido dizer que a passagem de umas para a outra é necessária; ou seja, não é possível que as 
premissas sejam verdadeiras e a conclusão não seja. (ATIENZA, 2006, p.25). 

  

No exemplo apresentado, é fácil perceber porque estamos diante de uma dedução: o primeiro 
enunciado é a premissa maior, dotada de maior generalidade, em que um elemento médio 
(homens) é incluído em um elemento mais genérico (mortalidade): "todos os homens são 
mortais"; o segundo enunciado é a premissa menor, que se encontra logicamente inserida na 
maior e na qual um elemento específico novo (Sócrates) é incluído dentro do elemento médio 
da premissa maior (homem): "Sócrates é homem". Finalmente, na conclusão se reconhece 
que, como o elemento mais genérico (mortalidade) contém o elemento médio (homens), e este 
último contém um terceiro elemento, que é o mais específico de todos (Sócrates), então é 
óbvio que o elemento mais específico (Sócrates) esteja contido no mais abrangente de todos 
(mortal): "Sócrates é mortal". 

Graficamente, temos: 

  

 

  

Também é importante salientar que no silogismo analítico do exemplo acima, não é 
necessário adicionar mais nenhuma premissa para que a conclusão seja verdadeira. As duas 
premissas utilizadas já encerram em si a idéia final. Isso não significa, contudo, que todo 
silogismo analítico tenha apenas duas premissas; é possível que existam tantas quantas sejam 
necessárias para se expressar determinada idéia - quanto mais complexo o raciocínio, mais 
premissas podem ser usadas. 

A título de ilustração, vejamos como seria um silogismo formalmente incorreto, valendo-nos 
de outro exemplo clássico: 
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• Todas as galinhas têm dois pés; 
• Sócrates tem dois pés; 
• Logo, Sócrates é uma galinha. 

  

O silogismo aparentemente analítico acima, obviamente equivocado, peca por incluir Sócrates 
dentro de um grupo ao qual não pertence (o das galinhas), unicamente por ter com ele uma 
característica em comum (o fato de ter dois pés). Perceba que, ao contrário do exemplo 
anterior, aqui não há elemento médio para conectar o elemento genérico (seres com dois pés) 
ao específico (Sócrates). O que se tem, na verdade, são um elemento genérico (seres com dois 
pés) e dois elementos específicos (galinhas e Sócrates), muito embora se tenha a impressão de 
que as galinhas, por constituírem um grupo, possam representar o elemento médio em que 
Sócrates estaria contido. Salta aos olhos, contudo, a impropriedade de tal afirmação. 

Surge então um equívoco formal neste silogismo quando se inclui Sócrates (elemento mais 
específico) no elemento mais genérico da proposição (seres que têm dois pés), por meio do 
elemento constituído pelo grupo das galinhas. Graficamente, o silogismo acima seria 
representado assim: 

  

 

  

Quando a representação correta do raciocínio seria esta: 
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 Passando para o domínio do direito, percebemos no pensamento jurídico moderno e, 
sobretudo, no positivismo jurídico do século XIX, uma tendência a fazer do direito uma 
ciência rigorosa, o que implicava uma postura de neutralidade por parte do juiz e impunha ao 
processo decisório a realização de um raciocínio objetivamente válido e logicamente 
constringente, que não desse mais margem ao arbítrio. A sentença deveria ser uma espécie de 
conclusão, ou seja, o resultado de um cálculo, de um raciocínio lógico, e não um simples juízo 
de valor e de preferência baseado no senso de justiça do juiz. Assim como a ordem jurídica se 
tornava pretensamente sistemática e completa com a forma codificada, a prestação 
jurisdicional, seguindo o mesmo movimento cientificista e logicista, passava a ser concebida 
de forma objetiva, como a realização de um silogismo que tem uma conclusão necessária. 

O silogismo serve de modelo para a teoria dogmática da aplicação do direito, que tem por 
finalidade oferecer uma resposta ao problema da decisão, ou seja, de como devemos 
raciocinar no momento de aplicar o direito, de solucionar um conflito. Segundo a construção 
dogmática, devemos diferenciar o problema hermenêutico, relacionado ao verdadeiro sentido 
das normas legais, do problema de aplicação do direito. A hermenêutica envolveria o 
momento de interpretação da norma e de identificação de seu sentido (concebido assim 
abstratamente, independentemente dos casos concretos). Já a aplicação do direito 
corresponderia ao procedimento seguinte, no qual a norma é aplicada ao caso concreto, ou 
seja, quando se deve determinar aquilo que se subsume nos conceitos que formam a norma. 
Temos assim dois momentos: a interpretação (questio juris) e a aplicação (questia facti). 

Essa correlação é expressa na forma de um silogismo, como exemplificado mais acima. 
Tomemos por base o seguinte exemplo (cf. COELHO, 2004, p.72): 

  

• O empregado despedido sem justa causa deve ser remunerado pelas férias não 
gozadas; 

• Ora, João é empregado despedido sem justa causa; 
• Logo, João deve ser remunerado pelas férias não gozadas. 

  

Na premissa maior do raciocínio jurídico temos a norma geral, a norma em sua essência, 
conteúdo e alcance (o enunciado de dever-ser contido na norma). No exemplo acima, refere-
se aos artigos 146 e 147 da CLT. A premissa menor desse raciocínio corresponde à descrição 
do caso conflituoso, do caso concreto, ou seja, ao enunciado de realidade sobre um fato. Por 
fim, no ato decisório stricto sensu, operamos uma adaptação do preceito à hipótese em apreço, 
ou seja, a subsunção do caso à norma. 

Vemos assim que, no direito, o silogismo assume uma forma própria. Embora a premissa 
maior mantenha seu maior grau de generalidade (presente na norma), trata-se de um 
enunciado normativo, deôntico, de dever-ser. O mesmo ocorre com a conclusão do raciocínio 
jurídico, que se expressa de forma normativa, como um dever-ser.[1] 

  

  

•2.    A natureza do raciocínio jurídico segundo Perelman 
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Chaïm Perelman, importante lógico e jurista do século XX, tem seu nome associado 
especialmente à teoria da argumentação e à retórica, sendo seu Tratado da Argumentação: a 
nova retórica (Traité de l'Argumentation: La nouvelle rhétorique), escrito conjuntamente com 
Lucie Olbrechts-Tyteca e publicado originalmente em 1958, uma referência indiscutível nesse 
domínio (cf. PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 1970). 

A partir dos anos sessenta do século XX, Perelman desenvolveu também um consistente 
estudo sobre a argumentação moral e jurídica, que consistiu em uma espécie de aplicação da 
nova retórica ao domínio da argumentação prática. O resultado desse trabalho infelizmente 
não recebeu uma forma mais sistemática (como observamos no Tratado da Argumentação) e 
está publicado em diversos artigos fragmentários e, em grande medida, repetitivos. Uma boa 
parte desse material foi incluída na obra póstuma intitulada Ética e Direito (cf. PERELMAN, 
1996). Outra importante fonte para estudar sua concepção acerca da argumentação jurídica, 
que será a base principal de nossas considerações a seguir, são as notas de curso publicadas 
originalmente por Perelman em 1979 sob o título de Lógica Jurídica (cf. PERELMAN, 2004). 

Perelman, ao abordar o raciocínio jurídico e sua especificidade, voltada para a justificação de 
uma decisão, situa o campo da argumentação jurídica em um espaço intermediário entre o 
determinismo legalista e o arbítrio decisionista. Para o decisionista, as decisões jurídicas 
decorrem de puros atos de vontade dos juízes, sendo impossível qualquer justificação racional 
de escolhas que envolvam juízos de valor. Já para o legalista determinista, a decisão jurídica é 
o resultado de simples aplicações de normas gerais procedentes de uma autoridade legítima, 
ou seja, a decisão decorre silogisticamente das leis, de forma lógica e necessária, como foi 
apresentado acima. Em nenhum desses casos há espaço para a argumentação, para a 
justificação razoável, posto que ou a decisão é considerada cientificamente determinada e 
necessária, ou é tomada por arbitrária e meramente volitiva. 

A argumentação jurídica não deve limitar-se ao texto legal, nem confiar apenas no senso de 
justiça do juiz. Ao invés disso, deve acolher em suas discussões justificações formais ou 
internas (decorrentes da lei e do sistema jurídico em vigor) e também justificações materiais 
ou externas (assentadas naquilo que é socialmente aceitável e razoável). O direito é um 
instrumento flexível e capaz de se adaptar aos valores sociais de seu tempo, sendo sua missão 
conciliar esses valores com as leis e instituições estabelecidas. Como deixa bem claro 
Perelman: 

  

O direito se desenvolve equilibrando uma dupla exigência, uma de ordem sistemática, a elaboração de uma ordem jurídica coerente, a outra, de ordem 
pragmática, a busca de soluções aceitáveis pelo meio, porque conformes ao que lhe parece justo e razoável. (PERELMAN, 2004, p.238). 

  

Levando adiante uma típica abordagem retórica, Perelman se pergunta sobre qual é o 
auditório visado pela argumentação jurídica. Para determinar o alcance e a qualidade dos 
argumentos empregados no direito, é preciso saber qual o conjunto daqueles a quem se quer 
convencer ou persuadir. Perelman entende que ao motivar ou fundamentar uma tomada de 
decisão jurídica, o juiz oferece razões que pretendem ser convincentes para as partes em 
litígio, para os juristas ou profissionais do direito, e também para a sociedade em geral ou 
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opinião pública. Uma decisão aceitável apenas para as partes pode ser juridicamente e 
socialmente inaceitável. Uma decisão que é apenas juridicamente e tecnicamente 
fundamentada pode ser socialmente inaceitável e ineficaz para as partes. E uma decisão que 
conta com a aceitação social e o apoio da opinião pública pode ser juridicamente 
insustentável. 

Em suma, cabe ao juiz a tarefa de realizar uma ponderação, um equilíbrio, sendo capaz de 
elaborar uma argumentação que cumpra com diversas exigências, ou seja, ele deve tomar uma 
decisão em nome do que considera o direito (o sistema de regras) e a justiça (o senso de 
equidade). O direito está condenado a uma atualização incessante (na busca de soluções 
viáveis e adaptadas às circunstâncias), sendo assim preciso conceder ao juiz um poder criativo 
e normativo complementar, que deve, contudo, ser utilizado de forma justificada, socialmente 
e juridicamente convincente. Só assim afastamos o fantasma do arbítrio, como diz Perelman: 

  

[...] motivar é justificar a decisão tomada, fornecendo uma argumentação convincente, indicando a legitimidade das escolhas feitas pelo juiz. É esta 
justificação [...] que deve convencer as partes de que a sentença não resulta de uma tomada de posição arbitrária. (PERELMAN, 2004, p.222). 

  

Ao assumir essa abordagem retórica da decisão jurídica, Perelman rejeita enfaticamente o 
modelo formal de aplicação do direito conhecido como teoria do silogismo jurídico. Esse 
modelo camuflaria o papel do juiz, fazendo crer que sua função é meramente lógica e consiste 
simplesmente em demonstrar como a sentença decorre dos axiomas estabelecidos (as leis em 
vigor). Como assevera Perelman: 

  

Será suficiente, para motivar, apresentar o silogismo judiciário, que abrange a regra aplicada, a constatação dos fatos subsumidos sob a regra e a 
conclusão que daí resulta? Evidentemente, se nem a escolha e a interpretação da regra, nem o estabelecimento e a qualificação dos fatos são 
contestados, esse procedimento de raciocínio está ao abrigo de toda crítica. Mas, se fosse esse o caso, não haveria litígio. O conflito surge quando um 
ou vários desses elementos são contestados, e a motivação [...] consiste em indicar as razões que guiaram a Corte nas opções que julgou preferíveis. 
(PERELMAN, 2004, p.214). 

  

Como podemos perceber da passagem acima, Perelman não rejeita a possibilidade de darmos 
uma forma silogística ao raciocínio jurídico, mas tal apresentação não corresponderia à 
maneira como de fato raciocinamos nesse domínio e serviria apenas para ocultar o processo 
eminentemente dialético do raciocínio jurídico, que procede a partir de diferentes pontos de 
vista (premissas não evidentes, mas consideradas suficientemente aceitáveis e plausíveis para 
fundamentar uma argumentação) e que não conclui necessariamente, mas pondera os prós e 
contras das diferentes possibilidades antes de justificar uma tomada de decisão. Voltando à 
teoria do silogismo de Aristóteles, Perelman esclarece: 

  

Em que os raciocínios dialéticos diferem dos raciocínios analíticos e do silogismo dialético, chamado entimema, do silogismo rigoroso da lógica 
formal? Aristóteles nos diz que no entimema não são enunciadas todas as premissas - subentende-se que são conhecidas ou aceitas pelo auditório - e 
aquelas em que nos fundamentamos seriam apenas verossímeis ou plausíveis: a estrutura do raciocínio dialético seria, quanto ao resto, a do silogismo. 
(PERELMAN, 2004, p.2). 
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Assim, no raciocínio jurídico (tomado como um caso de silogismo dialético ou entimema, nos 
termos aristotélicos) seria impossível enunciar absolutamente todas as premissas relevantes 
para se chegar à conclusão, qualquer que seja ela. Este problema não é enfrentado, contudo, 
quando se trata de um silogismo analítico ou demonstrativo, uma vez que as conclusões 
decorrem necessariamente das premissas, que são suficientes para a demonstração da validade 
da conclusão. 

Em suma, Perelman condena a visão legalista e logicista por ela ignorar o elemento retórico 
presente na argumentação jurídica, ou seja, a busca da aceitação social da decisão. Perelman 
sustenta que a razoabilidade ou aceitabilidade social é um valor muito mais importante para o 
direito do que a verdade ou a coerência lógica. De que serve um sistema jurídico completo e 
coerente, com sentenças logicamente consistentes e válidas, se ao final somos conduzidos a 
decisões socialmente inaceitáveis e desarrazoadas? Resumindo, Perelman ressalta a 
necessidade de se chegar a uma solução aceitável aos conflitos, por razões de bom senso, 
equidade e interesse geral. Contudo, a paz judicial só se restabelece quando a solução mais 
aceitável socialmente é acompanhada de uma argumentação jurídica suficientemente sólida. 
Este deve ser o esforço da doutrina e da jurisprudência. 

  

  

•3.    Os limites da aplicação do modelo silogístico ao direito 

  

  

Como foi dito acima, Perelman não nega que o raciocínio que conduz a uma decisão jurídica 
possa ser expresso de forma silogística. Mas a apresentação do raciocínio jurídico como um 
silogismo é uma espécie de maquilagem, que esconde a especificidade de como pensamos no 
direito e faz parecer que aplicamos o direito como se calculássemos e concluíssemos 
necessariamente a partir das leis. O modelo silogístico de aplicação do direito deve então, 
seguindo a concepção de Perelman, ser abandonado em favor de um modelo mais adequado, 
baseado naquilo que Aristóteles chamou de raciocínio dialético. 

Nesta última parte do artigo, procuraremos indicar os limites que o modelo silogístico 
encontra ao ser empregado no direito, indicando também como o modelo do raciocínio prático 
proposto por Perelman (baseando-se nos raciocínios dialéticos de Aristóteles) permitiria uma 
outra percepção do modo como pensamos no direito, mais fiel com a prática jurídica e mais 
condizente com aquilo que esperamos de uma decisão jurídica. 

Um dos primeiros problemas que o modelo formal de aplicação do direito encontra ao ser 
utilizado no direito é o fato de que, nesse domínio, a justificação da decisão não se contenta 
com a validade formal do raciocínio, posto que a decisão deve ser, sobretudo, materialmente 
válida, ou seja, aceitável. Um raciocínio pode ser formalmente válido, mas isso não o torna 
automaticamente aceitável do ponto de vista do conteúdo de suas afirmações, como afirma 
Atienza: 
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[...] a lógica dedutiva só nos oferece critérios de correção formais, mas não se ocupa das questões materiais ou de conteúdo que, claramente, são 
relevantes quando se argumenta em contextos que não sejam os das ciências formais (lógica e matemática). (ATIENZA, 2006, p.28). 

  

É o caso, por exemplo, do seguinte silogismo: 

  

• Meninos nunca devem chorar; 
• João é um menino; 
• Logo, João nunca deve chorar. 

  

Do ponto de vista formal, o silogismo acima é perfeitamente correto (pelos mesmos motivos 
expostos no silogismo da mortalidade de Sócrates), e isto basta para a lógica formal, que o 
consideraria válido. Se os meninos de fato nunca devem chorar e se João é um menino, então 
não se pode chegar a outra conclusão senão a de que ele nunca deve chorar. Porém, o mesmo 
não pode ser dito do conteúdo de suas proposições. A própria premissa maior encerra uma 
afirmativa altamente questionável (ou mesmo falsa) e resulta, inevitavelmente, numa 
conclusão igualmente questionável.[2] 

Apesar de ser continuar sendo uma ferramenta útil, a lógica formal não pode garantir que 
qualquer uma das proposições seja verdadeira ou plausível, e, no caso do direito, somente a 
praxis, a prática dialética e discursiva pode fazer isso. O que a lógica formal tem a oferecer às 
ciências argumentativas, como o direito, é uma ferramenta que só faz metade do trabalho de 
que estas necessitam, já que ela só é capaz de dizer se uma conclusão é válida (formalmente), 
não se ela é verdadeira. 

Para exemplificar o que foi exposto até aqui sobre a correção formal e correção material das 
proposições, vejamos o seguinte silogismo: 

  

• José deve cumprir todas as suas promessas; 
• José prometeu ajudar seu amigo Pedro a assaltar uma loja; 
• Logo, José deve ajudar Pedro a assaltar uma loja. 

  

Para saber se a conclusão deste silogismo é válida, basta-nos a lógica formal, que afirma ser a 
mesma perfeitamente correta, mas só do ponto de vista formal. Para saber se ela é verdadeira, 
contudo, seria necessário usar a lógica dialética, pela qual se argumentaria e se discutiria 
sobre o caso até que a melhor conclusão vencesse. Ainda assim, só se seria capaz de dizer se a 
conclusão alcançada é plausível ou não, dada a incapacidade do silogismo dialético de 
enunciar verdades incontestáveis. Se alguém estivesse numa situação em que lhe fosse exigida 
alguma ação perante este caso, esta pessoa teria, então, que tomar uma decisão e concluir que 
José ajudou Pedro a assaltar a loja; ou, havendo mais premissas que alterem a situação, 
concluir que José não foi cúmplice de Pedro por tais e tais motivos.[3] 
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Se Pedro de fato tivesse assaltado a loja do exemplo e se o caso estivesse sendo analisado por 
um julgador que não conhecesse nada além da lógica formal, o magistrado não teria dúvidas 
em considerar José como coautor do crime, sem nem mesmo ouvir qualquer das partes. Por 
outro lado, um julgador consciente da insuficiência do modelo analítico-silogístico para a 
análise do caso promoveria um debate (julgamento) para que cada um dos interessados 
expusesse suas razões pelas quais acredita que a conclusão do silogismo é esta ou aquela. 
Desnecessário dizer que, ao longo do debate, inúmeras outras premissas seriam acrescentadas 
ao silogismo, resultando num raciocínio mais complexo. O julgador, selecionando aquelas 
que julgasse pertinentes, criaria seu próprio silogismo e chegaria, então, a uma conclusão, 
uma decisão tomada frente ao caso concreto para resolver a questão que lhe é posta. O fato de 
esta decisão poder ser representada por um silogismo não lhe retira o caráter de decisão, fruto 
do esforço argumentativo empreendido por todos os envolvidos na questão, muito menos 
confere à decisão o caráter dedutivo que tantos parecem querer lhe emprestar. 

Quando apreciamos ou avaliamos positivamente uma decisão jurídica, dificilmente o fazemos 
por considerá-la verdadeira ou necessária, mas sim em razão de sua razoabilidade ou 
aceitabilidade social. Uma decisão justa, correta, adequada, é uma decisão com a qual 
aderimos, a qual damos o nosso assentimento e da qual somos convencidos por sua 
justificação. 

  

Outro ponto importante que convém desenvolver, diz respeito à quantidade de premissas 
exigíveis no raciocínio prático ou dialético, como ocorre no direito. No raciocínio jurídico, é 
praticamente impossível enunciar absolutamente todas as premissas relevantes para se chegar 
à conclusão, qualquer que seja ela. Com efeito, seria demasiadamente trabalhoso evidenciar 
todas as premissas que tenham alguma pertinência com a conclusão a que se pretende chegar, 
já que geralmente elas são inúmeras e se afiguraria um trabalho hercúleo e absurdo reunir 
todas num só raciocínio. 

Vejamos um exemplo de entimema ou silogismo prático, com suas diversas premissas: 

  

• A indústria X possui máquinas que funcionam 24 horas por dia; 
• As máquinas da indústria X produzem barulho ensurdecedor enquanto ligadas; 
• A indústria X fica localizada em zona residencial de determinada cidade; 
• Os vizinhos da indústria X se sentem muito incomodados com o barulho; 
• Logo, a indústria X deve ser desativada. 

  

A estrutura geral deste silogismo é a mesma daquela usada no silogismo analítico (várias 
premissas levam a uma conclusão). Entretanto, há algumas diferenças. A primeira delas é que 
no silogismo dialético ou prático geralmente há mais premissas do que no analítico (embora 
esta não seja uma regra); a segunda é que nenhuma das premissas é dotada de veracidade 
absoluta, ou seja, nenhuma delas pode ser considerada absolutamente verdadeira em qualquer 
situação (não geram convicção por si próprias); a terceira é que não se pode estabelecer uma 
correlação de elementos, contidos uns nos outros, em que um deles é genérico, outro médio e 
outro específico, como foi demonstrado no silogismo da mortalidade de Sócrates; a quarta 
diferença, e talvez a mais importante, é que, ao contrário do que ocorre com o silogismo 
analítico (em que Sócrates é obrigatoriamente mortal), a conclusão a que se chegou neste 
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entimema não decorre automaticamente das premissas enunciadas (não é obrigatória). Nas 
palavras de Perelman: 

  

Enquanto no silogismo [analítico] a passagem das premissas à conclusão é obrigatória, o mesmo não acontece quando se trata de passar dos 
argumentos à decisão: tal passagem não é de modo algum obrigatória, pois se o fosse não estaríamos diante de uma decisão, que supõe sempre a 
possibilidade quer de decidir de outro modo, quer de não decidir de modo algum. (PERELMAN, 2004, p.3). 

  

Vê-se, com isso, que o entimema ou silogismo prático não é dotado da obrigatoriedade que 
permeia os raciocínios dedutivos. A decisão (e não a conclusão) de desativar a indústria X 
pode ser sensata, plausível ou desejável, mas nunca será logicamente obrigatória. Ainda que a 
indústria X, localizada em zona residencial, tenha maquinários funcionando 24 horas por dia, 
produzindo barulho ensurdecedor e que isso incomode muito todos os vizinhos, não se pode 
concluir com absoluta certeza que este quadro levará, inexoravelmente, à desativação da 
indústria, como foi concluído no exemplo. Muitas outras decisões podem ser tomadas: a 
indústria pode mudar de endereço, o período de funcionamento dos maquinários pode ser 
reduzido ao horário comercial, máquinas menos ruidosas podem substituir as que atualmente 
são empregadas, etc. Seria até mesmo factível que nenhuma providência fosse tomada diante 
da situação, permanecendo o incômodo dos vizinhos. Como resume Atienza: 

  

[...] o argumento não tem caráter dedutivo, pois a passagem das premissas à conclusão não é necessária, embora altamente provável. Se se aceita a 
verdade das premissas, então existe uma razão forte para aceitar também a conclusão, embora, é claro, não possa haver certeza absoluta [...] 
(ATIENZA, 2006, p.25). 

  

Em outro exemplo narrado por Atienza, fica ainda mais claro o modo de aplicação do 
entimema ou silogismo prático: 

  

Vejamos este exemplo, extraído de uma sentença recente da Audiência Provincial de Alicante (n. 477/89). A e B são acusados do delito de tráfico de 
drogas tipificado no art. 433 do Código Penal, com a concorrência da circunstância agravante do art. 344 rep. a) 3.º, pois a quantidade de heroína 
apreendida com eles (mais de 122 gramas de heroína pura) é considerada - de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal - de "notória 
importância". A droga tinha sido encontrada pela polícia numa bolsa, escondida no travesseiro de uma cama de casal, situada no quarto de um 
apartamento onde - quando a polícia entrou para efetuar a verificação - estavam A e B (um homem e uma mulher respectivamente). Na audiência o 
advogado de defesa e os acusados, A e B, sustentaram que, embora os dois últimos vivessem juntos no mesmo apartamento, eles não mantinham mais 
que uma relação de amizade, dormiam em quartos diferentes e, concretamente, B não tinha conhecimento da existência da droga. Em decorrência 
disso, o advogado de defesa, em suas conclusões definitivas, solicitou a absolvição de B. Entretanto a sentença, num de seus "antecedentes do fato", 
considerou "fato provado" que A e B compartilhavam o quarto referido e que, conseqüentemente, B tinha conhecimento e havia participado da 
atividade de tráfico de drogas, da qual ambos eram acusados. (ATIENZA, 2006, p. 32-33). 

  

Atienza (2006, p.33) esquematiza da seguinte forma os argumentos que fundamentaram a 
sentença do caso: 

  

Havia apenas uma cama desfeita na casa. 

Eram 6 horas da manhã quando ocorreu a verificação. 

Toda a roupa e os objetos pessoais de A e B estavam na mesma habitação em que se encontrava a cama. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9673



Meses depois, A se refere a B como "minha mulher". 

Logo, na época em que se realizou a verificação, A e B mantinham relações íntimas (e, conseqüentemente, B sabia da existência da droga). 

  

Mas Atienza também trata de fazer as devidas ressalvas, para que não se exclua a 
possibilidade de as premissas terem estado equivocadas, o que poderia ter levado a uma 
decisão igualmente equivocada: 

  

[...] teoricamente é possível que B tivesse acabado de chegar em casa às 6 da manhã, que seus objetos pessoais estivessem na casa de A porque ele 
pensava em fazer uma limpeza em regra nos armários, e que, depois da detenção de ambos, a amizade existente entre eles tivesse se convertido numa 
relação mais íntima. (ATIENZA, 2006, p. 33) 

  

Não obstante, mesmo que algumas das premissas fossem falsas, isso não implicaria 
automaticamente na falsidade da conclusão, pois esta seria apenas menos plausível do que 
quando todas as premissas eram verdadeiras ou verossímeis. Analisando as consequências de 
se raciocinar com silogismos incorretos do ponto de vista formal, afirma Atienza: 

  

[...] a partir de premissas falsas pode-se argumentar corretamente do ponto de vista lógico; e, por outro lado, é possível que um argumento seja 
incorreto do ponto de vista lógico, embora a conclusão e as premissas sejam verdadeiras, ou pelo menos altamente plausíveis. Em alguns casos a 
lógica aparece como um instrumento necessário, mas insuficiente, para o controle dos argumentos (um bom argumento deve sê-lo tanto do ponto de 
vista formal quanto do material). Em outros casos é possível que a lógica (lógica dedutiva) não permita nem sequer estabelecer requisitos necessários 
com relação ao que deve ser um bom argumento; [...] um argumento não lógico - no sentido de não dedutivo - pode ser, contudo, um bom argumento. 
(ATIENZA, 2006, p. 28) 

  

Assim é que qualquer silogismo materialmente incorreto é inútil para o direito, mas não para a 
lógica formal, desde que seja formalmente válido. Já um silogismo analítico formalmente 
incorreto, se analisado pela ótica dialética, ainda pode ser aproveitado pelas ciências 
argumentativas, caso suas premissas e conclusão sejam dotadas de alguma plausibilidade. É o 
que ocorre, por exemplo, no caso das ficções jurisprudenciais, tema que foi muito explorado 
por Perelman e que deixa claro como, para o direito, a justiça e a razoabilidade prevalecem 
sobre a verdade e a validade lógica. 

Tem-se, assim, que os dois tipos de silogismo se prestam a diferentes resultados e devem ser 
usados e interpretados conforme a natureza da situação em questão. Reiterando a posição de 
Atienza (2006, p.32): "há muitas ocasiões em que nos deparamos com a necessidade de 
argumentar, sem que, no entanto, seja possível utilizar argumentos dedutivos" (grifou-se), 
conclui-se que não podemos escolher quando empregar raciocínios dedutivos: a natureza da 
questão sendo analisada é que dita qual tipo de raciocínio pode ser utilizado. Fica claro assim 
como a lógica dedutiva formal (que, como o próprio nome já diz, só cuida do aspecto formal 
das afirmações) é um instrumento insatisfatório para o direito, que se ocupa principalmente da 
análise do conteúdo das proposições. 

Como já ficou consignado, verifica-se que o esforço empreendido na atividade de 
argumentação jurídica consiste na apresentação de silogismos, pelas partes envolvidas, cujas 
conclusões lhes sejam favoráveis. Cada parte pode apresentar perante o juiz diversos 
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silogismos, mas cabe ao julgador rejeitar aqueles que lhe pareçam incorretos, inoportunos ou 
descabidos, e aceitar os que se lhe mostrarem plausíveis. 

É evidente que o magistrado não é obrigado a aceitar ou rejeitar silogismos inteiros. Ele pode 
escolher somente as premissas que julgar aproveitáveis de determinados silogismos, da 
mesma maneira que pode aceitar a mesma conclusão apresentada por uma parte, mas 
decorrente de premissas diferentes daquelas originalmente enunciadas. Deste modo, o juiz 
constrói seu próprio silogismo, utilizando somente as premissas que considerar serem 
pertinentes ao caso (e, por exigência legal, fundamentando os motivos que o levaram a rejeitar 
as outras premissas e conclusões). Em geral, as conclusões apresentadas pelas partes se 
transformarão em algumas das premissas do silogismo elaborado pelo juiz, cuja conclusão 
(mais corretamente chamada de decisão) será a parte dispositiva da sentença. 

Uma vez proferida a sentença, esta pode, é bem verdade, ser estruturada de modo silogístico. 
Mas como já foi abordado anteriormente, não é pelo simples fato de esta premissa poder ser 
estruturada como um silogismo formalmente válido que ela terá caráter de inferência 
dedutiva, no sentido de que não haveria outra conclusão possível para aquele caso. Aquela 
conclusão, em particular, nada mais é do que a decisão à qual o juiz daquela causa chegou, 
uma dentre muitas outras que poderia ter alcançado. 

Complementando estas observações, Perelman (2004, p.3) afirma que "há sempre um meio de 
transformar uma argumentação qualquer em um silogismo, acrescentando-se uma ou várias 
premissas suplementares". Da mesma opinião é Atienza (2006, p. 36), para quem "todo 
argumento indutivo pode se converter em dedutivo se se acrescentam as premissas 
adequadas". Deste modo, depois de proferida a sentença, fica fácil estruturá-la como um 
raciocínio com aparência de silogismo analítico, acrescentando-se mais premissas, como 
afirmam Perelman e Atienza nas citações acima. Estas premissas suplementares têm o papel 
de "fechar" a interpretação do raciocínio, guiando o intérprete pelas demais premissas e 
fornecendo cada vez mais elementos para convencê-lo de que aquela decisão é a mais 
prudente ou acertada para o caso em questão. 

É certo, contudo, que por mais premissas que sejam acrescentadas ao silogismo da sentença, 
este nunca será um silogismo dedutivo. Só poderá ser considerado como tal se as próprias 
proposições (consideradas em si mesmas) lhe conferirem caráter de evidência. A inclusão de 
premissas visa conferir uma validade formal ao raciocínio, mas este não pode ser considerado 
dedutivo, posto que se parte da decisão para construir as premissas. Esse é um ponto 
importante que distingue o raciocínio jurídico do analítico: é o fato de que no direito se 
raciocina a partir das consequências, ou seja, daquilo que é considerado plausível e razoável, e 
daí se escolhem as premissas, invertendo a direção da dedução (do universal para o 
particular). 

Além disso, é difícil, por mais premissas que sejam incluídas, chegarmos a uma situação na 
qual a decisão se segue necessariamente, como uma conclusão, pois o máximo que teremos 
será, para usar a expressão de Kelsen, uma moldura maior ao menor, ou seja, uma maior ou 
menor margem de apreciação por parte de quem tem o poder para decidir. A sentença é, 
assim, uma solução possível a partir da lei ou das premissas e não a única solução possível. 
Por mais formalizado que seja o raciocínio jurídico, ele nunca poderá ser tido por um 
raciocínio que conduz necessariamente a determinada conclusão, por mais premissas que 
sejam incluídas. É só a forma silogística que é atingida, mas não a mesma força de inferência 
(soundness ou conclusividade do raciocínio). A decisão jurídica não pode assim ser 
equiparada a uma proposição apodítica, demonstrável. 
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É forçoso reconhecer que, por mais premissas suplementares que possam ser acrescentadas ao 
silogismo, esta operação nunca vai alterar a natureza das premissas. A inclusão de premissas, 
mesmo que possa conferir uma certa correção formal à decisão, não permite obviamente 
conferir correção material às proposições utilizadas (premissas e conclusão). Em suma, a 
atribuição de validade formal ao raciocínio não altera o valor de verdade das proposições. 

Aqui, chega-se a um ponto fulcral para o entendimento do funcionamento do raciocínio 
jurídico, que é a presunção de veracidade das premissas. Ora, é preciso reconhecer que esta 
presunção também tem parcela de contribuição para que se possa considerar, com base na 
lógica formal, que um silogismo jurídico tenha caráter de inferência necessária. Isso ocorre 
porque a lógica formal moderna (não para Aristóteles) não se preocupa em analisar o 
conteúdo das proposições, mas limita-se a enunciar, por exemplo, que se determinadas 
proposições forem verdadeiras, então outras tantas também serão. Se uma das proposições for 
uma norma jurídica, há então certa presunção de que ela seja correta e que ela levará, 
necessariamente a determinada conclusão. 

Entretanto, esta presunção de veracidade absoluta da norma jurídica é apenas fictícia, pois não 
se pode, obviamente, pretender que uma norma seja absolutamente livre de erros e 
perfeitamente aplicável em todas as situações. Há diversos casos em que uma norma entra em 
conflito com outras do mesmo sistema, ou mesmo que a norma que foi aplicada a um caso 
não seja admitida em outro, em virtude de divergências jurisprudenciais entre os juízes das 
duas causas. Além disso, a norma em questão pode ser um princípio que, como é sabido, 
admite derrogação em um caso sem que por isso seja considerado inválido em caráter 
absoluto. Assim, temos que, apesar de a norma gerar convicção por si própria, tal se dá apenas 
por uma ficção jurídica que pode ser combatida a qualquer tempo pela atividade do operador 
do direito (no caso, o advogado), privando o silogismo jurídico, assim, do suposto caráter de 
evidência (dedutividade) que frequentemente lhe é atribuído. 

Ainda é interessante notar que, em juízo, a análise dos silogismos constituídos de uma ou 
mais normas, em não raras vezes, nos leva a nos questionarmos não se eles são formalmente 
válidos, mas sim se o conteúdo das proposições ali enunciadas é materialmente correto. Assim 
é que o advogado quase sempre é chamado a discutir se o grau de certeza atribuído a 
determinada premissa (norma) é ou não legítimo, plausível ou prudente, e não se daquelas 
premissas se chega àquela conclusão (cuja resposta é obviamente positiva, graças à certeza 
fictícia que se emprestou às premissas). Desnecessário dizer que o trabalho do advogado, 
portanto, é buscar premissas diversas daquelas apresentadas pela outra parte (ou pelo juiz, no 
caso de instância recursal), mas igualmente obrigatórias, que levem a uma conclusão 
favorável ao seu cliente. 

É-nos lícito, portanto, afirmar que a incidência de determinado artigo do Código Penal, por 
exemplo, não é de modo algum óbvia, pois não decorre apenas da razão. O fato de o 
legislador ter um dia decidido que quem mata deve cumprir de seis a vinte anos de prisão em 
regime de reclusão não é uma consequência necessária para todos os casos em que esta 
premissa tenha sido enunciada, mas sim uma decisão que pode ser tomada pelo juiz em 
determinados casos, observadas determinadas circunstâncias. Tal argumento é reforçado pelo 
fato de que muitas vezes não há sequer obrigação (necessidade) de se concluir pela aplicação 
de determinada norma a determinado caso (fulano matou, mas agiu em estado de 
necessidade), que se dirá da obrigatoriedade de uma decisão judicial em algum sentido (como, 
por exemplo, condenando fulano a uma pena que pode variar de seis a vinte anos de reclusão). 
A prática de um ato pode levar à aplicação de determinada norma, dentre muitas existentes, e 
a escolha de uma norma aplicável pode levar a outro leque de decisões (sentenças) possíveis 
para o caso em análise. 
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Levando em conta que a aplicação do direito deve ser eminentemente pautada pela justiça, 
não pode o magistrado se esquecer que sua atividade não pode se resumir à mera aplicação da 
lei (subsunção), porquanto esta mesma aplicação pode se tornar injusta e frustrar o próprio 
objetivo da norma e da atividade judicante. Aliás, mais do que uma questão de justiça, trata-se 
de uma questão de clareza, de transparência, e mesmo de democracia e abertura. O silogismo 
jurídico é um modelo que, além de conduzir a decisões possivelmente injustas, mascara o 
raciocínio efetivamente realizado no direito e confere uma pretensa justificação formal e uma 
aura lógica que não condiz com o modo de ser dialético e retórico que caracteriza o raciocínio 
jurídico. E ao ocultar o modo de raciocinar próprio ao direito, esse modelo abre uma brecha 
para que o dogmatismo e o arbítrio reinem nesse domínio. 

  

  

Conclusão 

  

  

Esperamos, com as análises realizadas neste trabalho, ter jogado alguma luz no sombrio 
problema do raciocínio jurídico e ter mostrado porque o modelo formal de aplicação do 
direito baseado no silogismo analítico ou demonstrativo, amplamente ensinado nas 
Faculdades de Direito brasileiras, é inadequado para a complexidade do pensamento jurídico e 
do raciocínio prático em geral. 

A permanência do modelo silogístico no direito pode ser explicada tanto como uma herança 
do jusnaturalismo quanto pelo fato de as proposições de caráter originalmente argumentativo 
serem frequentemente privadas desta qualidade a partir do momento em que são normatizadas 
ou legisladas (ganhando a forma de uma norma, de uma lei, de um enunciado de dever-ser). O 
fato de determinado assunto ser regulado por uma lei de observação obrigatória não faz com 
que estas premissas percam seu caráter dialético, problemático, passível de dúvida e 
discussão.  É papel do operador do direito (principalmente do advogado) discutir e debater as 
normas postas com relação ao seu conteúdo. Essa postura argumentativa nos afastaria do 
habitus dogmaticus que permeia a prática jurídica brasileira e resgataria uma importante 
característica zetética inerente aos debates judiciais. 

É justamente para o aspecto dialético e argumentativo da atividade jurídica que a Teoria da 
Argumentação chama a atenção. O desfecho de uma determinada questão levada aos tribunais 
não é alcançado porque há uma lei apontando aquela conclusão para o caso, mas sim porque 
existem várias premissas aplicáveis ao caso concreto e, depois de concedida a chance de 
argumentação aos envolvidos, o julgador tomou a decisão de aplicar determinados 
dispositivos por entender e justificar que são os mais adequados à situação. Não há como, 
portanto, pretender-se abordar este tipo de situação, eminentemente prática, com um viés 
puramente teórico e formal. 

Partindo da teoria da argumentação proposta por Perelman, e de sua análise do raciocínio 
jurídico, acreditamos que o direito pode rever seus procedimentos e modelos e pensar a 
aplicação judicial sob novas bases, que permitam maior clareza e justiça. 
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[1] Saindo do domínio dos juízos de fato ou das afirmações de realidade (o domínio do ser e 
da necessidade), muitos juristas e lógicos viram nessa especificidade uma impossibilidade de 
tratar logicamente o direito e a decisão jurídica (como fez Kelsen, por exemplo, ao adotar uma 
postura voluntarista e decisionista no último capítulo da Teoria Pura do Direito). 

[2] No que tange aos silogismos analíticos e correção formal, faz-se necessário evidenciar 
uma distinção muito importante entre duas espécies diferentes deste mesmo silogismo. Há 
uma diferença entre aquilo que Aristóteles chama de raciocínio analítico ou de demonstração 
e aquilo que será objeto de estudo da lógica formal moderna, que reside justamente na 
natureza das premissas. Segundo Aristóteles, a demonstração parte de premissas 
necessariamente verdadeiras e universalmente aceitas como tal; já a lógica formal moderna é 
indiferente à verdade das premissas e se preocupa apenas com a validade da inferência (se das 
premissas, sendo elas verdadeiras ou não, decorre a conclusão). Em outras palavras, ela diz 
que "se estas proposições forem verdadeiras, então aquelas outras também serão, por 
inferência lógica". Para a lógica formal, a escolha das premissas pode até mesmo ser 
arbitrária. Conclui-se com isso que, para o filósofo estagirita, só se pode efetivamente falar 
em demonstração quando não só o silogismo é formalmente correto, mas também quando 
suas premissas são universal e logicamente verdadeiras. 
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[3] Conforme a posição que se adote quanto ao silogismo analítico, pode-se dizer que o 
exemplo acima é um silogismo analítico ou dialético. Assumindo a posição de Aristóteles, 
para quem um silogismo evidente é aquele que conta com premissas de antemão admitidas 
como verdadeiras e que geram convicção por si mesmas, então aquele silogismo é dialético, 
pois José não deve, necessariamente, cumprir todas as suas promessas. Se, por outro lado, se 
assume a posição da lógica formal moderna, então o silogismo é analítico, pois a conclusão 
decorre logicamente das premissas, independentemente de serem estas verdadeiras ou não. 
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CONTRIBUIÇÃO DA HERMENÊUTICA E DA TEORIA DA 
ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA NA CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO 

JURISDICIONAL DEMOCRÁTICO. 
 
HERMENEUTICS CONTRIBUTION AND LEGAL ARGUMENTS IN THE THEORY OF 

CONSOLIDATION OF THE DEMOCRATIC PROCESS JURISDICTION. 
 
 
 

Renata Espíndola Virgílio 
 

RESUMO 
Os dias de hoje trazem grandes indefinições. Não há consenso sobre termos e conceitos e, 
nesse sentido, Direito e Filosofia carecem absolutamente de um sentido que possa ser aceito 
de forma única pela sociedade. Essa inconsistência é particularmente sentida no campo 
jurídico, onde se evidencia uma profunda crise do e no Poder Judiciário. A sociedade, como 
um todo, considera o Poder Judiciário lento, caro, parcial, desonesto, não confiável e 
incompetente, e está insatisfeita com o difícil acesso à justiça, a morosidade do deslinde do 
processo, e a falta de efetividade da tutela judicial, pela desconfiança quanto à competência 
dos magistrados. No fundo, o que se questiona a todo o momento, e está na base de todas as 
demais críticas, é a legitimidade das decisões judiciais. O processo jurisdicional democrático, 
desenvolvido em um ambiente dialético e cooperativo, de um lado ressalta o papel do juiz 
como catalisador das participações das partes para oferecer ao mundo algo de novo e, de 
outro, aumenta o risco de discricionariedade e arbitrariedade, justamente por livrar-se dos 
freios da lei. Assim, é preciso que exista mecanismos que garantam a legitimidade da decisão 
judicial. Diante disso, a hermenêutica – como “filosofia” que prega a arte de compreensão, e, 
assim, possui parâmetros de racionalidade para uma interpretação condizente a um Estado 
Constitucional – e a argumentação jurídica –, que, voltada para a linguagem, se apresenta 
como método adequado para que o juiz alcance a resposta correta para o caso concreto – 
servem de limitadores para eventual discricionariedade por parte do juiz, que fica obrigado a 
fundamentar sua decisão.  
PALAVRAS-CHAVE: HERMENÊUTICA. TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. 
PROCESSO JURISDICTIONAL DEMOCRÁTICO. 
 
ABSTRACT 
The actual days bring great uncertainties. There is no consensus on terms and concepts. In this 
sense, law and philosophy absolutely need a sense that can be accepted by society just in one 
way. This inconsistency is particularly felt in the legal field, where exists a profound crisis in 
the Judiciary. Society as a whole, considers the Judiciary slow, costly, partial, dishonest, 
untrustworthy, incompetent, and is dissatisfied with the bad access to justice, the length of the 
demarcation process and the lack of effective judicial protection, by distrust of the 
competence of judges. At bottom, what is questioned all the time, and it underpins all other 
complaints, is the legitimacy of judicial decisions. The democratic court process, developed in 
a dialectical and cooperative environment, at first, says the judge's role as a catalyst for the 
shares of the parties to offer the world something new and, secondly, increases the risk of 
arbitrariness and discretion, just to rid to brake the law. Thus, there must be mechanisms to 
ensure the legitimacy of the ruling. Before that, hermeneutics - like philosophy that preaches 
the art of understanding, and thus possesses rationality parameters for a consistent 
interpretation of a constitutional state - and the legal arguments - which, focused on language, 
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is presented as a method appropriate for the judge to reach the correct answer to the case - 
serve as limiters for any discretion by the judge, who is obliged to make its decision. 
KEYWORDS: HERMENEUTICS. LEGAL ARGUMENTATION THEORY. 
JURISDICTIONAL DEMOCRATIC PROCESS. 
 
 

Contribuição da Hermenêutica e da Teoria da Argumentação Jurídica na Consolidação 
do Processo Jurisdicional Democrático. 

  

Os tempos atuais são duvidosos. É corrente a referência a "mudanças de paradigmas", sem 
muita explicação do que seja isso exatamente. O uso generalizado de termos como pós-
positivismo, pós-modernidade, neoconstitucionalismo, entre outros, que incorporam prefixos 
para repaginar o sentido de palavras já existentes, acabam passando a ideia de que a 
linguagem está caminhando em círculos. 

Nessa panacéia lingüística - que, paradoxalmente, mais proporciona males do que curas - as 
ciências humanas, como Direito e Filosofia, ficam aos sabores e gostos de uma expressiva 
quantidade de estudiosos que se digladiam entre si para fazer prevalecer a melhor doutrina, 
teoria e pensamento jurídico e filosófico. Nesse contexto bélico, é natural que jusnaturalismo, 
positivismo - normativo, metodológico, sociológico e filosófico -, realismo, pós-positivismo, 
assim como o clássico embate entre hermenêutica e argumentação jurídica, sejam correntes 
que pretendam ser auto-suficientes, ignorando que são todos posicionamentos acerca da 
mesma realidade, por possuírem o mesmo objeto de cognição. 

Diante da visível indefinição no campo das idéias, entende-se melhor iniciar o presente artigo 
com o que há de mais palpável no campo dos fatos nos dias hodiernos. E nada mais concreto 
para se iniciar a exposição de um problema do que a comprovação deste por meio de 
estatística. Nessa seara não há qualquer dúvida de um dos maiores problema dos tempos 
atuais: a profunda crise do e no Poder Judiciário. 

Com efeito, pesquisa da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (Direito GV)[1] 
divulgou o Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil)[2]. O levantamento choca: 88% das 
pessoas avaliam que o Judiciário resolve os conflitos de forma lenta ou muito lenta; para 80%, 
os custos para acessar a Justiça são altos ou muito altos; e 60% acreditam que ela é nada ou 
pouco independente. Além disso, os brasileiros questionam a honestidade, o acesso e a 
competência do Judiciário brasileiro. Para 61% das pessoas, o Judiciário é nada ou pouco 
honesto. Setenta e dois por cento dizem que ele é difícil ou muito difícil de utilizar e 54% o 
classificam como nada ou pouco competente. A confiança no Judiciário, na comparação com 
outras instituições, é menor. Enquanto 33% dos entrevistados declararam confiar ou confiar 
muito no Judiciário, as Forças Armadas receberam 63% das citações, as grandes empresas, 
54%, e o governo federal, 43%. Emissoras de TV (42%), imprensa escrita (41%), polícia 
(38%) e Igreja Católica (34%) também superaram o Judiciário em matéria de confiança. Na 
visão dos entrevistados, o Judiciário só é mais confiável que o Congresso Nacional (28%) e os 
partidos políticos (21%). 

Os reflexos dessa crise são evidentes na sociedade, que passa a funcionar como um 
termômetro da gravidade do problema, tendo em vista que grande parte da população 
considera o Poder Judiciário: lento, caro, parcial, desonesto, não confiável e incompetente. 
Existe, pois, grande insatisfação quanto (i) ao acesso à justiça[3], por ser cara, (ii) à 
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morosidade do deslinde do processo, pela longa demora da prestação jurisdicional, e (iii) à 
falta de efetividade da tutela judicial, pela desconfiança quanto à competência dos 
magistrados[4]. 

Realmente, o acesso à justiça que deveria garantir uma tutela célere, adequada e efetiva, 
padece de morosidade, inadequação e inefetividade. O contraditório também sofre diante das 
persistentes formalidades no processo, que pouco se utiliza do princípio da oralidade, e do 
abuso do protagonismo judicial[5], que concentra amplos poderes nas mãos dos magistrados e 
não propicia a efetiva participação das partes, resultando em análises solipsistas dos juízes. 
Assim, a demora é conseqüência natural, primeiro, da burocracia formal do processo e, 
segundo, da quantidade de demandas que sobrecarregam a precária estrutura do Judiciário 
brasileiro. 

De qualquer forma, qualquer que seja o problema a ser considerado - demora da tutela que, ao 
final, equivaleria a uma "não" tutela diante do eventual perecimento do direito, ou mesmo 
tutela ágil, mas que não considera as especificidades do caso concreto e frustra os anseios da 
parte -, tem-se que a crise que assola o Judiciário deságua no sério questionamento acerca da 
legitimidade das decisões judiciais. 

Em suma, pretende-se atacar o cerne do problema, onde se origina toda a desconfiança sobre 
o Poder Judiciário, ou seja, "a tutela jurisdicional oferecida como resposta à sociedade", razão 
pela qual é de fundamental importância compreender o atual estágio pelo qual o processo civil 
contemporâneo, bem como a contribuição que as teorias da hermenêutica e argumentação 
jurídica, quanto à correta fundamentação da decisão judicial e, desse modo, proporcionando a 
consolidação do sonhado processo jurisdicional democrático. 

  

1 Tensão entre Eficiência e Efetividade da Jurisdição: Constitucionalização do Processo. 

  

A famigerada crise não passou despercebida no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário. Entretanto, centraram seus esforços para solucionar a questão da morosidade do 
trâmite processual[6], o que não resolve, em absoluto, a integralidade do problema. 

Assiste-se atualmente a uma tensão entre a busca, de um lado, de eficiência da jurisdição, 
vista em termos de celeridade processual, no sentido de dar cumprimento ao "princípio 
constitucional da razoável duração do processo"[7] e, de outro, de efetividade da jurisdição, 
em termos de valores e de aproximação da sociedade, atingida por meio do desenvolvimento 
de um "processo justo" como garantidor de uma tutela efetiva. 

Nessa toada, questiona-se como combinar "tutela efetiva" em "tempo útil" com observância 
da estrita legalidade e da principiologia do processo. A importância dessa indagação coincide 
com o ponto fulcral de toda crise que perpassa pelo Judiciário. Com efeito, esse 
questionamento preocupa-se com o modo de garantir a legitimidade das decisões 
jurisdicionais, a fim de superar o descrédito e desconfiança de toda a sociedade. 

Fernando Horta Tavares, apesar de não responder à pergunta, afirma que tal combinação, 
eficiência com efetividade, se apresenta como uma equação difícil de ser formulada e aplicada 
só aparentemente, "porque a força normativa dos direitos fundamentais se implementam, 
precisamente, pelo próprio processo constitucionalizado" (TAVARES, 2009, p. 274). 
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Assim sendo, o "tempo útil", ou princípio da duração razoável do processo", jamais poderá 
estar desconectado da "tutela efetiva" do processo justo, que determina a "obediência ao 
devido processo, constitucionalmente assegurado como um direito fundamental de que não se 
pode afastar, consequência de se entrar em rota de colisão com o modelo edificado pelo 
Estado Democrático de Direito". (TAVARES, 2009, p. 273). 

Em outras palavras, o processo realmente justo seria aquele com duração breve, mas com a 
garantia de que o contraditório e ampla defesa se cumpram[8], ou seja, aquele que atinge o 
equilíbrio da observância de todas as garantias constitucionais do processo com o princípio de 
"duração razoável". Humberto Theodoro Júnior leciona que 

  

É justamente esse equilíbrio, essa harmonia, que conduz à "verdadeira eficiência 
processual", num clima de adequada perseguição do "processo justo" (TROCKER). O 
"processo justo", enfim, não é aquele desempenhado segundo um único e dominante 
princípio, mas o que permite a convivência harmoniosa de todos os princípios e 
garantias constitucionais pertinentes ao acesso à justiça e prestação efetiva da adequada 
tutela aos direitos subjetivos materiais. (THEODORO JÚNIOR, 2009, p. 245) 

  

Concorda-se integralmente com o autor quando afirma que "a implantação do processo justo 
não depende tanto de reformas legislativas sobre os textos dos códigos", mas sim de "uma 
nova mentalidade para direcionar o comportamento dos operadores do processo rumo à 
valorização dos princípios constitucionais envolvidos na garantia do que hoje se tem por 
'processo justo'". 

Encerra magistralmente a explanação alertando que na maioria dos casos 

  

[...] basta aplicar o processo existente sob o influxo enérgico dos princípios 
constitucionais para que o juízo se desenvolva de maneira a obter a otimização do 
processo, que se concretiza quando ele se garante, em tempo razoável, e mediante amplo 
contraditório, a efetiva e adequada atuação do direito material. (THEODORO JÚNIOR, 
2009, p. 251) 

  

Essa conclusão, de que para se enfrentar a tensão entre eficiência e efetividade "basta aplicar 
o processo existente sob o influxo enérgico dos princípios constitucionais", é possível diante 
da grande mudança de rumo do processo na segunda metade do século XX, quando se 
consolidou a "constitucionalização do processo", no sentido de que seus princípios passaram 
a ser regulados diretamente pela Constituição e como direitos fundamentais. 

Trata-se de evolução conquistada, no Brasil, sem dúvida, pela Constituição Federal de 1988, 
consolidada em meio ao movimento denominado "constitucionalismo contemporâneo" (ou 
neoconstitucionalismo, ou, simplesmente, novo constitucionalismo)[9], e que se sustenta 
especialmente em dois pilares: os direitos fundamentais e o regime democrático. 

Nos dizeres de André Karam Trindade e Roberta Magalhães Gubert: 
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[...] a Constituição veio para positivar os direitos fundamentais e as garantias democráticas 
[...] não há espaço para "voluntarismos" e "benevolências" por parte de juízes ativistas que, 
além de se manterem reféns do paradigma do intérprete solipsista da filosofia da consciência, 
colocam em xeque o próprio princípio democrático. (TRINDADE, 2009, p. 175) 

  

Como aponta Dierle José Coelho Nunes, posteriormente ao fomento do constitucionalismo no 
século XX, o processo deixou de ser visto apenas como "um instrumento técnico neutro, uma 
vez que se vislumbra neste uma estrutura democratizante de participação dos interessados em 
todas as esferas de poder, de modo a balizar a tomada de qualquer decisão no âmbito 
público". Nesse sentido, "o processo passa a ser percebido como um instituto fomentador do 
jogo democrático, eis que todas as decisões devem provir dele, e não de algum escolhido com 
habilidades hercúleas" (NUNES, 2009, p. 351). 

Assim sendo, o processo judicial muda de horizonte, destinando-se a "promover a 
concretização dos valores constitucionais". Jânia Lopes Saldanha observa que: 

  

Da finalidade de curto prazo - então a solução do caso individual - passa-se à finalidade 
de longo prazo - consolidação dos valores democráticos e paz pública. Essa última, como 
diz Ricouer, deixa transparecer algo mais profundo, que é a necessidade de 
reconhecimento social das decisões dos juízes. Essas decisões transformam-se em algo 
que representa valores compartilhados e comunitariamente aceitos. (SALDANHA, 2009, 
p. 50) 

  

Nesse contexto normativo, em que a Constituição zela por um "pluralismo, não solipsista e 
democrático", restam ultrapassados os modelos de processo liberal (protagonismo das partes), 
social (protagonismo judicial) ou neoliberal (ou pseudo-social, com o aumento dos poderes do 
juiz em busca da celeridade). Procura-se, pois, "a estruturação de um procedimento que 
atenda, ao mesmo tempo, ao conjunto de princípios processuais constitucionais, às exigências 
de efetividade normativa do ordenamento e à geração de resultados úteis, dentro de uma 
perspectiva procedimental de Estado democrático de direito" (NUNES, 2009, p. 352). 

Vislumbra-se, nessa perspectiva, um porto seguro dentro do caos gerador da crise do 
Judiciário, na medida em que, com a compreensão do verdadeiro significado da 
constitucionalização do processo, desmistifica-se o papel do "juiz como terceiro, com acesso 
privilegiado ao que seria o bem comum" e das partes como sujeitos alijados do discurso 
processual, que entregam seus interesses jurídicos ao critério de "bem comum" deste órgão 
judicial. A partir dessas constatações, toma forma o modelo democrático de processo, como 
um espaço público e discursivo "de problematização e formação de todos os provimentos". 

  

2 Novo Modelo: Processo Jurisdicional Democrático. 
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Diante desse novo modelo, retirado da própria Constituição, a partir de uma "releitura de 
alguns princípios do modelo constitucional de processo, com base na visão procedimental de 
Estado Democrático de Direito", o resultado atingido pelo processo ocorre por uma atuação 
compartilhada entre o magistrado e as partes, ou seja, não é mais "embasado no 
protagonismo de qualquer sujeito processual (juiz, partes, advogados), mas na sua atuação 
responsável, competente e interdependente, ancorado nos princípios processuais 
constitucionais". 

Para tanto, faz-se mister a imposição de "um espaço público no qual se apresentam as 
condições comunicativas para que todos os envolvidos, assumindo o seu respectivo papel, 
participem na formação de provimentos legítimos que permitirá a clarificação discursiva das 
questões fáticas e jurídicas" (NUNES, 2009, p. 360). 

Assim sendo, a solução acima aventada para a tensão "tempo-efetividade" - mera aplicação o 
processo existente sob o influxo enérgico dos princípios constitucionais - significa tão 
somente a releitura do "antigo" processo, anteriormente tido como um espaço privado - 
protagonizado ora pelas partes (processo liberal), ora pelo magistrado (processo social) -, para 
o dito "processo jurisdicional democrático", considerado o espaço público em que se 
viabiliza a participação cooperativa entre as partes e o juiz. 

Esse "novo" processo torna-se possível a partir do reconhecimento do princípio do 
contraditório como a possibilidade das partes de influir na formação, de forma crítica e 
construtiva, do conteúdo das decisões judiciais, por meio de um debate prévio de todos os 
participantes. Dessa forma, o mecanismo do contraditório passa a ser "instrumento 
democrático de assegurar a efetiva influência das partes sobre o resultado da prestação 
jurisdicional" (THEODORO JÚNIOR, 2009, p. 252). 

Nesse esteio, tem-se que o maior mérito do processo jurisdicional democrático, até mesmo 
como possível solução, ou amenização, da crise que sufoca o Poder Judiciário, está na 
expressa exigência constitucional, que necessariamente tem ser observada na prática forense, 
quanto ao dever do juiz de motivar sua decisão com base nos argumentados apontados e 
discutidos pelas partes. Na lição de Humberto Theodoro Júnior: 

  

[...] a concepção democrática do processo moderno, dominada pela participação ativa de 
todos os seus sujeitos, não tolera que o juiz possa decidir, mesmo de ofício, sem convidar 
previamente as partes para manifestarem acerca da questão que pretenda dirimir e sem 
conceder-lhes prazo adequado para preparar suas alegações.  

De modo algum se tolera decisão surpresa, decisão fora do contraditório, de sorte que o 
julgado sempre será fruto do debate das partes, e o juiz motivará sua decisão em cima 
dos argumentos extraídos das alegações dos litigantes, seja para acolhê-las, seja para 
rejeitá-las. É desse sistema dialético que nasce o "dever de fundamentar" as decisões 
imposto ao juiz pelo art. 93, IX, de nossa Constituição. (p. 253) 

  

De forma bem semelhante, Fernando Horta Tavares[10], discorrendo sobre o tema da duração 
razoável e da efetividade, ressalta que a melhor definição técnica para o termo "razoável" está 
no percurso regular da trilha procedimental, o que significa dizer que deve existir uma 
"'racionalidade procedimental' discursiva e argumentativamente construída em 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9685



contraditório, tudo em um tempo confortável de argumentação para sujeitos processuais 
parciais". Desta feita, "'duração razoável' passa, necessariamente, pela obediência ao 'Devido 
Processo'" (TAVARES, 2009, p. 273). 

Deste modo, como aponta Daniel Mitidiero, "a observância do simples processo legal cede às 
exigências do devido processo constitucional", o qual não possui um conceito fechado por 
estar "em permanente construção ante as necessidades evidenciadas pela riqueza inesgotável 
dos casos concretos", isto é, não pode ser acorrentado "sempre aprioristicamente, a prévias e 
abstratas soluções legais" (MITIDIERO, p. 41-42). 

Outrossim, o tema central na teoria do processo civil moderno deixa de ser a jurisdição para 
ser o "processo", passando-se "do monólogo jurisdicional ao diálogo judiciário". Essa virada, 
porém, somente se instala em um ambiente de democracia participativa, onde o processo 
caracteriza-se "como um espaço privilegiado de exercício direto de poder pelo povo". 

O resultado é a potencialização do "valor participação no processo, incrementando-se as 
posições jurídicas das partes no processo, a fim de que esse se constitua, firmemente, como 
um democrático ponto de encontro de direitos fundamentais". Não se pode olvida, todavia, 
que "processo não é sinônimo de direito formal". Processo justo "constitui antes de tudo 
processo substancializado em sua estrutura íntima mínima pela existência de direitos 
fundamentais" (MIDIERO, 2009, p. 46). 

Assim sendo, nas palavras de Daniel Midiero, a democracia participativa 

  

incentiva os cidadãos a participarem diretamente no manejo de poder do estado, dando 
legitimidade à normatividade construída pela via hermenêutica. Não é à toa, pois, que se 
tem apontado o contraditório como fator legitimante das decisões judiciárias, 
possibilitando a participação direta das partes na construção das decisões jurisdicionais 
(MITIDIERO, 2009, p. 59-60). 

  

Altera-se, pois, no processo cooperativo, a posição ocupada pelo juiz, que passa a ser "um 
juiz isonômico na condução do processo e assimétrico no quando da decisão das questões 
processuais e materiais da causa. Desempenha duplo papel, pois ocupa dupla posição: 
paritário no diálogo, assimétrico na decisão." Esse remanejamento, conduz a "um 'ponto de 
equilíbrio' na organização do formalismo processual, conformando-o como uma verdadeira 
comunidade de trabalho entre as pessoas do juízo". 

Nesses termos, "a isonomia está em que, embora dirija processual e materialmente o processo, 
agindo ativamente", o contraditório será respeitado em toda condução deste, o que leva à uma 
condução dialogal do processo, proporcionando um diálogo com as partes, a partir da colheita 
da impressão delas "a respeito dos eventuais rumos a serem tomados no processo, 
possibilitando que essas dele participem, influenciando-o a respeito de suas possíveis 
decisões" (MITIDIERO, 2009, p. 72-74). 

O juiz, portanto, dirige "o processo isonomicamente, cooperando com as partes, estando 
gravado por deveres de esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio para com os litigantes 
(MITIDIERO, 2009, p. 75). 
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Sinteticamente, nesse processo constitucionalizado e democrático, desenvolvido no âmbito de 
um sistema dialético, que garante uma "racionalidade procedimental" discursiva e 
argumentativamente construída em contraditório, prioriza-se de um lado, o direito das partes 
de participar da construção da decisão jurisdicional e, de outro lado, o dever do magistrado de 
fundamentar essas decisões, demonstrando racionalmente que as alegações das partes foram 
consideradas e, com isso, possibilitar o controle da sociedade e legitimar sua atuação. 

  

3 Contribuição da Hermenêutica e Argumentação Jurídica. 

  

Dada a importância da legitimação da decisão jurisdicional para o resgate da resgate da 
credibilidade e da confiança no Poder Judiciário por parte de toda a sociedade, é imperioso 
trazer à baila a contribuição oferecida tanto pela hermenêutica, quanto pela argumentação 
jurídica. 

Apesar de, "a princípio", se apresentarem em lados opostos, ambas possuem o mesmo 
objetivo, qual seja, a busca de "algo" que seja capaz de mostrar o "raciocínio do juiz" à 
sociedade, viabilizando-se a possibilidade de percorrer o mesmo caminho e chegar ao mesmo 
resultado que o magistrado. Busca-se, pois, seja pela hermenêutica, seja pela argumentação 
jurídica, a fundamentação ou justificação da decisão jurisdicional a fim de garantir-lhe a 
tão desejada legitimidade, por meio da aceitação da sociedade. 

O magistrado, ao proferir uma decisão, aplica a "norma" a uma situação de "fato" que 
necessite de solução. Entretanto, essa aplicação não se dá de maneira linear, pois tanto o 
"sujeito" (intérprete) quanto o seu "objeto" de conhecimento (fato e norma) estão inseridos 
dentro de um "contexto histórico". 

Essa adjudicação, nas palavras de Owen Fiss, isto é, a atividade realizada pelo Judiciário na 
solução de conflitos, é pura interpretação, uma vez que é um "processo pelo qual o juiz vem 
a compreender e expressar o significado de um texto normativo dotado de autoridade e os 
valores incorporados nesse texto"[11]. É, portanto, "uma atividade que permite o 
reconhecimento adequado das dimensões subjetiva e objetiva da experiência humana"[12]. 

Tais esclarecimentos fazem-se necessários na medida em que, como é sabido, todos os 
conceitos são históricos e temporais, e, sendo assim, o papel da interpretação, como a 
atividade que tenta encontrar o significado de algo, torna-se fundamental, pois o objeto de 
análise encontra-se em constante mutação, a depender da época e dos valores prevalecentes 
em determinada sociedade. 

Como bem explicitam Alfredo Copetti Neto e Felipe Daniel Amorim Machado: 

[...] uma interpretação conforme a Constituição não se dá sem uma atitude jurisdicional 
condizente com o modo-de-ser-no-mundo-do-Estado-Democrático-de-Direito - até 
porque, o sentido da Constituição que aqui se atribui nada tem a ver com construção de 
um Estado de forma abstrata e teórica, mas sim com a consideração dos acontecimentos 
culturais, sociais, políticos, econômicos, vinculados às forças espontâneas e às tendências 
dominantes do próprio tempo, convertendo-se na "ordem geral objetiva do complexo de 
relações da vida" -, cujo pressuposto é uma decisão não só justificada, mas também 
fundamentada a partir desses ditames, afastando qualquer palavra sacra que possa vir à 
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tona pela vontade pessoal subjetiva do juiz - teologia jurídica. (COPETTI NETO, 2009, p. 
191) 

  

Ressalte-se que esse ponto deve ser levado em consideração não só pelo magistrado quando 
aplica uma norma a um fato, até mesmo porque "cria" Direito ao produzir novas idéias a partir 
do texto interpretado, como pelo cidadão que pretende fazer o controle, por meio da 
interpretação, da decisão judicial. 

  

3.1 Hermenêutica.  

  

Do que foi dito, infere-se que a correta aplicação do direito demanda uma compreensão da 
realidade jurídica, conceito que foi bem trabalhado pelos filósofos Martin Heidegger e Hans-
Georg Gadamer. Esses filósofos, em defesa da hermenêutica, declararam guerra aos dogmas 
do positivismo e do direito natural, que pregavam a filosofia da consciência e o conceito 
objetivista de conhecimento[13], dentro de um sistema fechado. 

Esse pensamento persegue a determinabilidade do direito, deixando o sujeito de ser passivo, 
por realizar mera "subsunção", para ser ativo ao "aplicar" o direito, o qual "não é substancial - 
por não está nas coisas -, e sim referencial ou "relacional", ou seja, "existe na relação dos 
homens entre si e com as coisas". 

Nesse sentido, esse pensamento só pode existir em um "sistema aberto" que comporta uma 
"intersubjetividade" e, sendo assim, o processo de compreensão do que tem sentido, que deixa 
de depender exclusivamente do objeto, "é sempre e antes do mais uma compreensão de si 
mesmo por parte do sujeito que compreende" (KAUFMANN, 2002, p. 151). 

Alfredo Copetti Neto e Felipe Daniel Amorim Machado, citando lições de Lênio Streck, 
explicam que Heidegger desenvolveu a hermenêutica no nível ontológico e trabalhou com a 
ideia de que "o horizonte de sentido é dado pela compreensão", sendo que esta possui uma 
estrutura em que se antecipa o sentido, de onde nasce a situação hermenêutica. Gadamer, por 
sua vez, "retoma ideia de Heidegger da linguagem como casa do ser, onde a linguagem não é 
simplesmente objeto e, sim, horizonte aberto estruturado" e diz que "ser que pode ser 
compreendido é linguagem" e "ter um mundo é ter linguagem". 

Assim, é da base oriunda da hermenêutica filosófica gadameriana - que segue os passos da 
filosofia hermenêutica de Heidegger - "que parte a hermenêutica jurídica para que haja a 
compreensão constitucional do Estado Democrático de Direito e, com isso, seja possibilitada 
a autêntica (verdadeira) aplicação da Constituição" (COPETTI NETO, 2009, p. 190-191). 

Streck ressalta que o direito do Estado Democrático de Direito está em constante ameaça, seja 
por ataques externos - com influxos da política, moral e economia - e ataques internos - que 
ocorre diante da "discricionariedade/arbitrariedade das decisões judiciais e do consequente 
decisionismo que disso surge" -, seja pela "crescente produção legislativa que enfraquece a 
força normativa da Constituição". Diante disso propõe "a resistência através da hermenêutica, 
apostando na Constituição (direito produzido democraticamente) como instância da 
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autonomia do direito para limitar a transformação das relações jurídico-institucionais em um 
constante estado de exceção". 

A autonomia do direito, pois, estaria na determinabilidade dos sentidos, em oposição a 
qualquer tipo de discricionariedade, presente em teses que possibilitam múltiplas respostas 
para um caso. Conclui que "a partir da hermenêutica filosófica e de uma crítica hermenêutica 
do direito, é perfeitamente possível alcançar uma resposta hermeneuticamente adequada à 
Constituição ou, se quiser, uma resposta constitucionalmente adequada - espécie de resposta 
hermeneuticamente correta - a partir do exame de cada caso" (STRECK, 2006, p. 16-17). Isso 
porque, é a discricionariedade a grande responsável pela "irracionalidade da aplicação do 
direito". 

Portanto, eventual arbitrariedade somente seria possível a partir de uma "verdade teórica 
universal que se desvincula do mundo prático", com raízes na metafísica, que prolifera a 
destruição do sentido do todo constitucional, condecorando o arbítrio de opiniões, desligando 
a opinião do texto de maneira obstinada e inconsequente. Apontam, pois, que 

  

A única alternativa à barbárie teológica desenvolvida pelos tribunais é a hermenêutica 
jurídica, que vem em defesa da civilização e resgata o modo-de-ser-no-mundo do poder 
judiciário da esfera privada - pois está envolto de pré-juízos calcados em uma cultura 
liberal-individualista-privatista, sem a mínima compreensão do evento constitucional 
que se desenvolveu -, e, a partir da viragem linguística, o (re)coloca na esfera pública, 
para que, autenticamente, se compreenda a ausência dessa dicotomia, haja vista que em 
1988 foi promulgada uma Constituição social e democrática, portanto, enfaticamente 
pública e, assim sendo, àquilo que se mostra contrário a ela deve declarada a 
inconstitucionalidade, inclusive as arbitrariedades oriundas de instâncias de poder[...] 
(STRECK, 2006, p. 192). 

  

A hermenêutica jurídica, pois, estaria em contato direto com a tradição, "cujo pressuposto é a 
inserção na interpretação da vida cotidiana do mundo vivido, o que estabelece um 
compromisso social de ver a constituição "como" Constituição, ou seja, "a coisa mesma" que 
constitui-a-ação de um determinado Estado Democrático de Direito", o que significa que, 
dentro desse contexto, "só pode ser de um modo (assim) e não de outro (qualquer)". 

Nessa toada, André Karam Trindade e Roberta Magalhães Gubert consideram fundamental "a 
importância das teorias hermenêuticas de cunho filosófico para rompimento do esquema 
sujeito-objeto, próprio da filosofia da consciência", as quais "tem por fundamento de validade 
o texto constitucional e que possibilita a indispensável manutenção do caráter integrativo do 
direito". 

Os autores afirmam, a partir de uma citação de Stein, que a verdadeira filosofia é aquela que 
apresenta paradigmas de racionalidade[14], que seja capaz de orientar o levantamento dos 
problemas e o conjunto de problemas a serem resolvidos e, assim, oferecer "um fundamento 
de validade que permita afirmar a possibilidade de respostas corretas que garantam a 
integridade da teoria jurídica" (TRINDADE, 2009, p. 177). 

Concluem que 
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Assim, a contribuição da hermenêutica jurídica aqui defendida busca oferecer um 
paradigma de racionalidade que permita aos juristas pensar os problemas inerente à 
tríplice questão pós-positivista com a qual se ocupam as teorias do direito 
contemporâneas, ou seja, "como se interpreta, como se aplica e como se fundamenta", 
buscando, assim, as condições interpretativas capazes de garantir repostas corretas 
diante da indeterminabilidade do direito e, assim, garantindo aquilo que referimos como 
integridade do direito. (TRINDADE, 2009, p. 179) 

  

Nesses termos, não seria "tarefa da hermenêutica descobrir métodos para uma correta 
interpretação, mas refletir sobre o acontecer da própria interpretação"[15], uma vez 
que interpretar um texto normativo é produzir uma significação, de acordo com o 
momento histórico em que recaia a sua aplicação, e a produção desta ocorre por meio da 
"compreensão", ou seja, de uma "mediação entre presente e passado"[16]. 

A hermenêutica, consoante lições de Arthur Kaufmann, é a "teoria da arte de 
compreender", nas palavras de Ernst Daniel Scheiermacher, e, na sua essência, não é um 
método, mas sim filosofia transcendental, "no sentido em que designa as condições de 
possibilidade de compreensão do sentido em geral". 

Assim, "enquanto tal, não prescreve nenhum método", limitando-se a indicar "sob que 
pressupostos se pode compreender algo no seu sentido", sendo que, como "não existe nada 
inacessível ao espírito que compreende, a hermenêutica tem caráter universal" 
(KAUFMANN, 2002, p. 150). 

  

3.2 Argumentação jurídica. 

  

A teoria da argumentação, como elucida Arthur Kaufmann, provém da "teoria analítica do 
direito", a qual, assim como a hermenêutica, pôs-se contra o "conceito objetivista de 
conhecimento". 

A teoria analítica, por sua vez, recebeu influência da matemática e da filosofia de linguagem 
de Ludwig Wittgenstein e, dessa forma, "pretende fazer afirmações claras, 'evidentes' sobre o 
direito, através de análises lógicas da linguagem, em que se procede a uma rigorosa separação 
de direito e moral, bem como entre proposições empíricas e proposições normativas" 
(KAUFMANN, 2002, p. 132). 

Nesses termos, um dos pontos que deve ser mencionado é que não existe consenso entre os 
seguidores dessa teoria da argumentação jurídica se a mesma se desenvolve, necessariamente, 
em um "sistema aberto", pois há quem entenda que o pensamento sistemático deve ceder 
lugar ao pensamento problemático (aporético)[17]. De qualquer forma, não se sustenta, de 
forma alguma, que a argumentação se desenvolva em um sistema fechado, nos moldes do 
direito natural e do positivismo. 
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Diante disso, diante da diversidade de opiniões quanto ao um sistema aberto ou sistema 
fechado, não foi suprimido nessa teoria o esquema sujeito-objeto, de modo que o sujeito 
conhece e compreende o objeto na sua pura objetividade sem interferência de elementos 
subjetivos. Não pregam, pois, a 'intersubjetividade" no processo de compreensão, em 
contraste com os militantes da hermenêutica. 

Nesse contexto, a argumentação jurídica caracteriza-se como o instrumento de construção 
de um entendimento responsável e razoável na obtenção da significação, que se dá pela 
atividade interpretação (hermenêutica). A argumentação, pois, seria o conjunto de "técnicas 
discursivas destinadas a desencadear a adesão dos interlocutórios à tese do interlocutor, para 
o fim direto de estabelecer um consenso sobre o significado mais adequado ao tema em 
discussão". 

Com efeito, a "teoria padrão de argumentação jurídica", nomenclatura dada por Manuel 
Atienza, que é formada pelos estudos de Neil MacCormick e Robert Alexy[18], pode ser vista 
como a "versão contemporânea da velha questão do método jurídico" (ATIENZA, 2006, 
p. 118). 

As doutrinas precedentes, como a tópica de Viehweg, a nova retórica de Perelman e a lógica 
informal de Toulmin, que possuem em comum o fato de rejeitarem o modelo da "lógica 
formal ou dedutiva" - pela demonstração de que esta não só tem limites, como não pode servir 
de base para a construção de uma argumentação jurídica -, abriram um novo campo de 
investigação: demonstração de "como as decisões jurídicas se justificam de fato" e 
também "como deveriam ser justificadas", ou seja, "partem do fato de que as decisões 
jurídicas devem e podem ser justificadas" [19] (ATIENZA, 2006, p. 22). 

Nesse sentido, de antemão, é possível, com tranquilidade, vislumbrar a importância de tais 
teorias de argumentação jurídica para a consolidação de um processo jurisdicional 
democrático, uma vez que viabiliza não somente às partes envolvidas, mas a qualquer 
indivíduo da sociedade, a "compreensão" (por meio da interpretação) do caminho trilhado 
pelo magistrado para chegar a determinada decisão. 

O objetivo de tais teorias, de certa forma, coincide com o próprio objetivo do processo justo, 
qual seja, ser garantidor da prestação "efetiva" da adequada tutela jurisdicional aos direitos 
subjetivo. Isso porque esse processo reclama, dentre outras coisas, a fundamentação do juiz, 
de forma adequada, sua decisão, inclusive demonstrando o "método" utilizado para se chegar 
a determinado resultado. 

Diante da real importância da chamada "teoria da argumentação jurídica padrão" para a 
legitimidade das decisões judiciais e, assim, para a consolidação do processo jurisdicional 
democrático, passa-se a fazer uma breve resenha do pensamento dos seus principais 
expoentes: Neil MacCormick e Robert Alexy. 

  

3.2.1 Neil MacCormick 

  

Neil MacCormick , seguidor do pensamento de David Hume, Kant e Thomas Ride, tem como 
objeto de investigação "o processo de raciocínio que nos é revelado em sentenças publicadas 
de Tribunais de Justiça", partindo dos sistemas jurídicos inglês e escocês. Seu objetivo é 
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duplo: explicar, afirmar e justificar a tese acerca da razão prática e "apresentar uma 
explicação da natureza da argumentação jurídica como manifestada no processo público de 
litígios e decisões judiciais referentes a disputas sobre questões de direito (MAcCORMICK, 
2006, p. 09-10). 

Por um lado, admite que um fator determinante na concordância com um "princípio" 
(premissas gerais e normativas fundamentais) está na natureza afetiva do indivíduo, suas 
paixões e que, por isso, variam conforme o aspecto social em que está inserido, e não são em 
si demonstráveis. 

Por outro lado, apesar dessa a adesão a um princípio não derivar de um raciocínio de natureza 
científica, não perde relevância a "razão prática", pois tal adesão é uma manifestação da 
"natureza racional do indivíduo", tendo em vista que os seres humanos, quando chegam a 
agir, o faz por alguma razão. A aplicação desse tipo de razão "para decidir qual é a forma 
correta de se comportarem em situações onde haja escolha" é denominada "argumentação 
prática". 

A argumentação jurídica, por sua vez, apresenta-se como espécie de raciocínio prático e o 
que importa é "ver como o recurso a normas se justifica em si". O autor explicita que este "se 
justifica, em princípio, por referência a princípios fundamentais do discurso racional prático". 
Ressalta, ainda, que foi convencido por Robert Alexy, e consequentemente por Habermas, de 
que "pode ser construída uma explanação do discurso racional prático que chegue a uma 
justificação para instituições legais e para a argumentação jurídica a partir das exigências da 
razão geral prática, e que submeta totalmente a argumentação jurídica aos princípios gerais da 
racionalidade prática"[20]. 

Identifica, porém, vários problemas nos processos de aplicação de normas, o que demanda a 
análise de "argumentos de princípios no passado (e no futuro) para solucionar dificuldades 
acerca das normas e de sua correta aplicação e interpretação". Diante disso, MacCormick se 
opõe à utilização do raciocínio dedutivo como auto-suficiente para a justificação jurídica. 
Afirma que 

[...] a argumentação a partir de normas somente pode nos levar até certo ponto; e é 
inerente à própria natureza do direito que as normas com freqüência fiquem aquém de 
sua própria virtude essencial, revelando-se vagas para um determinado contexto 
prático. [...] os problemas de interpretação, de classificação e de pertinência são endêmicos 
no pensamento jurídico e nos processos da lei. As modalidades de raciocínio prático que 
podem ser desenvolvidas para solucionar esses problemas são, portanto, um tópico para 
estudo mais detido em qualquer tentativa de elucidas a plena complexidade da argumentação 
jurídica (MAcCORMICK, 2006, preâmbulo, XV). 

  

Realmente, é possível que a argumentação puramente dedutiva[21] sirva de justificação 
conclusiva de uma decisão, entretanto, em razão da complexidade das situações, não consegue 
responder a todos os casos[22]. Isso ocorre, entre outras coisas, porque "a justificação por 
dedução ocorre dentro de uma estrutura de razões de sustentação que ela mesma não explica", 
o que caracteriza um dos limites da justificação por dedução (MAcCORMICK, 2006, p. 83). 
Assim sendo, a determinação de tais limites, é a questão principal na obra do autor. 

Diante das limitações existentes conclui que a justificação de uma decisão de um caso 
particular deve envolver a criação de uma "deliberação" que seja universal ou genérica, 
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podendo-se para tanto recorrer ao conceito de "justiça formal"[23] para argumentação, que é 
um "princípio essencialmente envolvido em qualquer processo de justificação" 
(MAcCORMICK, 2006, p. 104). 

No caso dos problemas de interpretação e pertinência, a solução "não pode pela hipótese ser 
uma questão de justiça 'de acordo com a lei', no sentido específico de 'conforme os 
dispositivos específicos das normas jurídicas válidas'", pois estar-se-ia ultrapassando "a 
orientação específica e determinada que as normas podem dar" (MAcCORMICK, 2006, p. 
94). O autor magistralmente ensina que 

  

O dever que tenho de tratar casos semelhantes de modo semelhante implica que devo 
decidir o caso de hoje com fundamentos que eu esteja disposto a adotar para a decisão 
de casos semelhantes no futuro, exatamente tanto quanto implica que hoje eu devo levar 
em consideração minhas decisões anteriores em casos semelhantes no passado. As duas 
implicações são implicações de adesão ao princípio da justiça formal. [...] 

[...] eu afirmaria eu a exigência de pensar no futuro é ainda mais rigorosa que a de 
contemplar o passado, só porque - como vimos - pode haver genuinamente um conflito 
entre a justiça formal de observância de precedentes e a percepção da justiça 
substantiva do caso atual. [...] eu decido o caso de hoje com o conhecimento de que com 
ele devo me comprometer a fixar fundamentos para a decisão dos casos semelhantes de 
hoje e do futuro. [...] Essa é decerto uma forte razão para eu ter cuidado com meu modo de 
decidir o caso atual. (MAcCORMICK, 2006, p. 96-97) 

  

Esclarece, pois, que a tese defendida é a de que "a noção de justiça formal exige que a 
justificação de decisões em casos individuais seja sempre fundamentada em proposições 
universais que o juiz esteja disposto a adotar como base para determinar outros casos 
semelhantes e decidi-los de modo semelhante ao caso atual" (MAcCORMICK, 2006, p. 126). 

Porém, questiona-se como se pode justificar a criação de deliberações em conformidade com 
as quais se justifica as decisões concretas e particulares. Esse processo de criação não é 
arbitrário e, portanto, deve ser justificado. Nesse sentido, tem-se a chamada justificação de 
segunda ordem, que deve envolver a justificação de "escolhas" entre possíveis 
deliberações rivais, as quais devem ser feitas dentro do contexto específico de um 
sistema jurídico operante, o qual impõe algumas limitações óbvias ao processo, que por não 
ser uma ciência natural inviabiliza, por exemplo, o processo de experimentação como 
processo de verificação da hipótese (MAcCORMICK, 2006, p. 129). 

No entanto, existem pontos de contato com a ciência natural, pois as decisões jurídicas tratam 
do "mundo real" e o fazem no contexto de toda uma estrutura de "conhecimento" (corpo do 
sistema normativo). Assim, "as decisões jurídicas devem fazer sentido no mundo e devem 
também fazer sentido no contexto do sistema jurídico". É preciso, pois, fazer "a verificação de 
possíveis deliberações reciprocamente opostas, por meio da comparação de uma com a outra, 
bem como a rejeição daquelas que não satisfizerem testes pertinentes" (MAcCORMICK, 
2006, p. 131). 

Nesse passo, é preciso ressaltar que as deliberações legais são "normativas", ou seja, fixam 
padrões de comportamento e ordenam as conseqüências a serem seguidas (não relatam e nem 
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descobrem conseqüências). Nas palavras do autor, "não apresentam um modelo do mundo, 
mas apresentam um modelo para o mundo" (MAcCORMICK, 2006, p. 132). Assim sendo, os 
elementos essenciais dessa justificação dizem respeito ao que faz sentido "no mundo" e "no 
sistema". 

O primeiro envolve argumentos consequencialistas[24], que são essencialmente de caráter 
avaliatório, pois indaga sobre a aceitabilidade ou não dessas conseqüências e, em certo 
sentido, subjetivo, uma vez que os juízes "podem atribuir pesos diferentes a critérios 
diferentes de avaliação". 

O segundo parte da ideia básica de que o sistema jurídico deve ser dotado de (a) coesão, ou 
seja, a deliberação "não pode ser adotada se estiver em contradição com alguma norma válida 
e de caráter obrigatório do sistema", e (b) coerência, que deve ter como finalidade a busca de 
um valor ou linha de ação inteligível, para que as normas existentes sejam ou possam ser 
racionalizadas em termos de princípios mais gerais, cujo teor vai além do âmbito das normas 
já estabelecidas (MAcCORMICK, 2006, p. 135). 

Diante disso, conforme os ensinamentos do autor, é prudente supor que os juízes devam 
examinar e avaliar as conseqüências de várias deliberações alternativas que lhe estão 
disponíveis em casos que envolvem os problemas de interpretação, pertinência e classificação. 
E, citando John Austin, ressalta que é preciso que a decisão seja determinada "por uma 
reflexão sobre os efeitos que os fundamentos da decisão possam produzir como lei ou 
norma geral". 

Entende que é perfeitamente possível deixar de acompanhar um precedente. Isso enseja, pois, 
"a reavaliação consequencialista de precedentes e linhas de jurisprudência, cujas 
justificações originais sejam poucos sólidas ou tenham deixado de ser adequadas às 
condições sociais contemporâneas" (MAcCORMICK, 2006, p. 176). Nesse ponto, 
MacCormick é enfático ao dizer que 

  

Ao examinar elementos consequencialistas em argumentos referentes aos poderes de 
legislatura e à natureza vinculante de precedentes, estamos estudando COMO os juízes 
chegam a conclusões a respeito da real aplicação de "critérios de reconhecimento" para 
"normas válidas de direito" no interior do sistema. [...] 

[...] os juízes podem ter, e ocasionalmente podem precisar expressar "razões de 
sustentação" que justifiquem (a) a aceitação de critérios particulares de reconhecimento 
e (b) suas deliberações quanto à correta aplicação desses critérios a casos controversos 
(MAcCORMICK, 2006, p. 178). 

  

Tais razões de sustentação, qualificadas como justificação da decisão, são argumentos 
cuja "avaliação de conseqüências pertinentes depende de critérios de 'justiça' e de 'senso 
comum' e acima de tudo da referência a princípios constitucionais básicos". Assim 
sendo, o que confere a qualidade conclusiva de "justificação" é a "tácita pressuposição do 
caráter obrigatório do respeito pelos critérios de reconhecimento". O autor esclarece que 

As justificações por deduções não explanam uma estrutura de valores que fornece a base 
para que elas sejam tratadas como conclusivas, mas ocorrem dentro dessa estrutura.  
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[...] O que deve ser essencial ao aspecto interno da "norma de reconhecimento" é algum 
compromisso consciente de exercer os valores políticos que parecem ampará-la e de 
sustentar de modo concreto os princípios políticos considerados inerentes à ordem 
constituída da sociedade em questão (MAcCORMICK, 2006, p. 178-179). 

  

Aponta,a inda, os problemas de pertinência, interpretação e classificação que dão exemplos 
que demonstram que a avaliação consequencialista de proposições gerais deve ser levada em 
conta como um elemento essencial da justificação jurídica, sempre que surgir os problemas 
limitantes da justificação dedutiva. Outrossim, o processo de teste dessas possíveis 
deliberações deve considerar o senso comum, o sentido de justiça de cada um, princípios 
jurídicos e política de interesse público. Conclui que 

  

Ao que parece - e que outros exemplos confirmam - as leis têm objetivos racionais voltados 
para garantir benefícios sociais e evitar males sociais de um modo compatível com a 
justiça entre indivíduos. E a busca desses valores deveria exibir uma coesão racional, na 
medida em que as conseqüências de uma decisão particular estivessem em consonância 
com os propósitos atribuídos a princípios afins do direito [...] (MAcCORMICK, 2006, p. 
192). 

  

A justificação nesses casos não deve ser apenas quanto aos efeitos específicos da decisão 
sobre o caso concreto, mas a demonstração das conseqüências pertinentes da deliberação 
genérica envolvida na decisão de uma forma ou de outra. "Esse modo de procedimento é 
exigido necessariamente pelo elemento prospectivo no princípio da justiça em decisões 
judiciais - o tratamento igual para casos semelhantes. Logo, tratar o caso em tela de uma 
forma pela qual seja justificável tratar casos futuros semelhantes" (MAcCORMICK, 2006, p. 
193). 

Em suma, MacCormick entende que qualquer estudo da argumentação jurídica é "uma 
tentativa de perscrutar e explicar os critérios referentes ao que constitui um tipo positivo ou 
negativo, aceitável ou inaceitável de argumento perante a lei" (MAcCORMICK, 2006, p. 16). 
A noção essencial, então, é de dar boas razões justificatórias em defesa de decisões, sendo que 
"o processo que vale estudar é o processo de argumentação como processo de 
justificação" (MAcCORMICK, 2006, p. 19). 

As razões que levam os juízes a uma decisão devem ser aquelas que "façam com que eles 
aparentem ser o que se espera que sejam: em suma, razões que demonstrem que suas decisões 
garantem a 'justiça de acordo com a lei', e que sejam pelo menos nesse sentido justificatórias" 
(MAcCORMICK, 2006, p. 21). 

Esta tese, portanto, "pretende estabelecer como - de acordo com os padrões observados 
por juízes e advogados - as decisões deveriam ser justificadas", sempre tendo em mente 
que as decisões judiciais devem conter um elemento prospectivo no princípio da justiça, no 
sentido de se utilizar de argumentos consequencialistas para "criar" normas concretas que 
possam ser utilizadas para casos semelhantes no futuro, deixando, assim, de se pautar somente 
em decisões passadas (precedentes). 
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3.2.2 Robert Alexy 

  

A teoria de Robert Alexy trilha o mesmo caminho que a de MacCormick, porém, ao contrário 
deste, que parte do caso concreto das instâncias judiciais para o geral, Alexy parte da projeção 
de uma teoria da argumentação prática geral para chegar no campo jurídico. 

Em razão de vários motivos, como imprecisão da linguagem jurídica; e a possibilidade de 
conflitos entre normas; de casos que requeiram uma regulamentação jurídica, por não existir 
norma válida existente; ou de decisão que contraria a literalidade da norma, Alexy entende 
que muitas vezes a decisão jurídica que põe fim a uma disputa judicial não se segue 
logicamente das formulações das normas jurídicas que se supõem vigentes em um sistema 
qualquer, juntamente com os enunciados empíricos que se devam reconhecer como 
verdadeiros ou provados. 

Nesses casos, resta ao intérprete escolher entre várias soluções para determinar qual 
enunciado normativo singular é afirmado ou é ditado como enunciado (decisão sobre o que 
deve ou pode ser feito ou omitido). A escolha de preferência por determinado caminho, em 
oposição a outros, envolve uma valoração ou juízo de valor. 

A tese proposta pelo autor é que "o aplicador se deve orientar em um sentido juridicamente 
relevante de acordo com valorações moralmente corretas". Nesse sentido, sua teoria pretende, 
entre outras coisas, oferecer um modelo "que, por um lado, permita levar em conta as 
convicções aceitas e os resultados das discussões jurídicas precedentes e, por outro lado, deixe 
espaço para os critérios do correto". 

Para tanto, dispõe-se a analisar esse tipo de "argumentação jurídica" como um "discurso 
prático", uma vez que é "uma atividade lingüística da correção dos enunciados normativos". 
Entretanto, por ter a liberdade de escolha limitada pela lei, precedente e dogmática e, no caso 
do processo, pelas leis processuais, o discurso jurídico é um caso especial do discurso prático 
geral. 

Conforme ensinamentos de Manuel Atienza, a tese central de Alexy é "considerar o discurso 
jurídico, a argumentação jurídica, como um caso especial do discurso prático geral, isto é, 
do discurso moral". 

Alexy explicita sua própria teoria ao dizer que: 

O núcleo da tese do caso especial consiste, por isso, em sustentar que a pretensão de 
correção também se formula no discurso jurídico, mas esta, diferentemente do discurso 
prático geral, não se refere à racionalidade das proposições normativas em questão, mas 
somente a que, no ordenamento jurídico vigente, possam ser racionalmente 
fundamentadas. Mas o que é uma fundamentação racional no ordenamento jurídico 
vigente? 

Para responder a isso, é preciso traçar as linhas fundamentais da teoria da  argumentação 
jurídica. (p. 217) 
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Trata-se de uma teoria mais articulada e sistemática, que não pretende simplesmente elaborar 
uma teoria normativa de argumentação - no sentido de distinguir os bons dos maus 
argumentos -, mas também uma teoria que seja analítica - que penetre na estrutura dos 
argumentos - e descritiva - que incorpore elementos de tipo empírico. Sua teoria "significa, 
por um lado, uma sistematização e reinterpretação da teoria do discurso prático habermasiano 
e, por outro lado, uma extensão dessa tese para o campo específico do Direito"[25] 
(ATIENZA, 2006, P. 160). 

As exigências de liberdade e simetria, que Habermas estipula para a viabilização de um 
"consenso racional" entre os participantes de um "diálogo", constituem o conteúdo das regras 
do discurso racional que Alexy denomina de "regras de razão". A adoção de tais regras, que 
compõem a Teoria do Discurso Prático Racional Geral[26], "deve ser suficiente para que o 
resultado fundamentado na argumentação possa estabelecer a pretensão de correção"[27]. 
Manuel Atienza alerta, porém, para a existência de uma dupla limitação do discurso prático 
geral. 

A primeira refere-se à impossibilidade de se alcançar um acordo para cada questão prática - 
problema de conhecimento -, o que se deve em função de algumas razões (algumas regras 
do discurso só podem ser cumpridas de modo aproximado; nem todos os passos da 
argumentação estão determinados; todo discurso deve começar a partir das convicções 
normativas dos participantes, que estão determinadas historicamente e são, além do mais, 
variáveis). 

A segunda está relacionada ao fato de que, ainda que houvesse um acordo, nem todo o mundo 
estaria disposto a segui-lo - problema de cumprimento -, em razão da distinção que existe 
entre a formação do juízo e a formação da vontade (saber o que é certo não significa 
necessariamente estar disposto a agir nesse sentido). 

Atienza ressalta que 

Essa dupla limitação suscita a necessidade de estabelecer um sistema jurídico que sirva, 
em certo sentido, para preencher essa lacuna de racionalidade. Assim, o Direito é 
justificado em termos discursivos, tanto na sua dimensão propriamente normativa, isto 
é, como um conjunto de normas (como veremos depois, de regras e princípios) que movendo-
se dentro do campo do discursivamente possível, fazem com que aumente a possibilidade de 
resolução de questões práticas, quanto na sua dimensão coativa isto é, na medida em que 
suas normas podem se impor, também, a quem não está disposto a segui-las de bom grado 
(ATIENZA, 2006, p. 171). 

  

Diante disso, a teoria de Alexy aponta a necessidade de se acrescentar "procedimentos 
jurídicos" ao procedimento do discurso prático geral, tais como, (i) criação estatal de 
normas jurídicas, para selecionar apenas algumas das normas discursivamente possíveis, o 
que, entretanto, não é suficiente garantir que todos os casos possam ser resolvidos de forma 
puramente lógica; (ii) argumentação jurídica ou discurso jurídico, que também tem seus 
limites, porque "não proporciona sempre uma única resposta correta para cada caso", o que 
demanda um novo procedimento que preencha a lacuna de racionalidade; e este, por fim, se 
consolida no (iii) processo judicial, ocasião em que, após sua conclusão, resta apenas uma 
resposta entre as discursivamente possíveis. (ATIENZA, 2006, p. 171). 
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Portanto, tanto o discurso prático geral, como o discurso jurídico (caso especial), discutem 
questões práticas (fundamentação de enunciados normativos) e têm, portanto, a pretensão de 
correção[28]. Porém, "no caso do enunciado jurídico a pretensão é a de que ele seja 
racionalmente fundamentável sob a consideração das condições limitadoras". Nesse caso, "é 
preciso determinar mais exatamente as regras segundo as quais se tem de considerar as 
condições delimitadoras e as formas de argumentos que podem ser tomadas como referência" 
(ALEXY, 2005, p. 48). 

Alexy distingue dois aspectos da justificação nos discursos jurídicos: justificação interna - 
pela qual se verifica "se a decisão se segue logicamente das premissas que se expõem como 
fundamentação"[29], sendo que os problemas que surgem são discutidos sob o nome de 
"silogismo jurídico" - e justificação externa - cujo objeto é a correção, isto é, a 
"fundamentação das premissas usadas na justificação interna"[30], as quais podem ser de 
tipos bastante diferentes, as quais correspondem diferentes métodos de fundamentação. 

A presente teoria da argumentação jurídica "surge da debilidade das regras e formas do 
discurso prático geral", bem como do fato das normas jurídicas não solucionarem todos os 
problemas, dando origem a lacunas, o que leva à necessidade de se introduzir formas e regras 
especiais de argumentação, para se "limitar ainda mais a área do possível discursivamente" 
(ALEXY, 2005, p. 275). Porém, sempre permanece dependente da argumentação prática 
geral. 

Essa teoria não tem por objetivo garantir "um procedimento que garanta a segurança do 
resultado", mas sim conferir um caráter racional à Ciência do Direito, por meio do 
cumprimento de uma série de condições, critérios ou regras". A identificação e a tentativa de 
exposição dos critérios mais fortes são o objeto de estudo do autor, que pretende entender o 
que seja a argumentação jurídica racional para que haja sua compreensão teórica. 

O conceito de argumentação jurídica se dá pela descrição de uma série de regras, 
denominadas regras de razão, para que, ao final, se alcance o resultado "correto" e, 
portanto, tais regras se caracterizam como um critério de correção, ainda que 
hipotético, para as decisões jurídicas. 

Entretanto, além disso, essas regras contêm "exigências sobre as argumentações que ocorrem 
de fato, de maneira que "constituem um critério para a análise das limitações necessárias na 
busca da decisão jurídica, por exemplo, no processo", bem como, oferecem critérios para a 
racionalidade das decisões. 

Em suma, Robert Alexy vislumbra a necessidade de uma teoria da argumentação jurídica 
racional por entender que "o juiz deve atuar sem arbitrariedade" e "sua decisão deve 
ser fundamentada" e, sendo assim, elabora uma teoria que proporciona um mínimo de 
verificabilidade da decisão judicial. 

  

3.3 Interface entre hermenêutica e argumentação jurídica 

  

Diante das idéias apontadas, tem-se que tanto a hermenêutica quanto a argumentação jurídica 
procurar estabelecer padrões de racionalidade para a compreensão do direito. 
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Ambas surgiram como movimentos de oposição ao direito natural e ao positivismo, no 
sentido de se oporem à compreensão do direito em um "sistema fechado", assim como a 
possibilidade de se utilizar da "discricionariedade" em caso de lacunas desse sistema ou 
múltiplas respostas oferecidas por ele. Essas teorias buscam demonstrar que, a partir de um 
processo de compreensão do direito, é possível que o juiz chegue a uma resposta correta. 

Nesse sentido, para essas teorias a decisão judicial deve ser pautada por um processo de 
intelecção, e não de discricionariedade, tendo em vista que o juiz não tem liberdade de 
escolha, pois deve encontrar a mencionada resposta correta no caso concreto. Com isso, 
infere-se que a interpretação do juiz tem que ser a melhor, mesmo porque ambas as teorias 
não o enxergam como um sujeito passivo diante do objeto a ser interpretado, mas sim como 
sujeito ativo e, portanto, "criador" de sentidos e, consequentemente, "criador de direito". 

A grande questão, pois, está no "quanto" de direito o juiz pode criar e, para que se possa fazer 
esse controle, é fundamental a contribuição dada pela hermenêutica e argumentação jurídica, 
que vão exigir do magistrado a "correta compreensão do sentido da lei diante do caso 
concreto". 

Considerando que as teorias em estudo possuem o mesmo objetivo, percebe-se que as 
diferenças entre elas são muito mais de ponto vista sobre a "arte de compreender". As 
contradições são mais aparentes do que reais[31]. 

Desta feita, como aponta Arthur Kaufmann "a hermenêutica é uma das muitas possibilidades 
de lidar com o mundo e, como tal, com o direito, não podendo, por isso, fechar-se perante 
outras teorias como, por exemplo, a teoria analítica ou a teoria da argumentação". Ressalta, 
inclusive, que a própria hermenêutica "aponta para a necessidade dessas teorias" 
(KAUFMANN, 2002, p. 150). 

Kaufmann observa que na hermenêutica, o sujeito somente "conseguirá dar expressão ao 
texto" por meio de um processo de compreensão de si mesmo, quando entrar, "ele mesmo, no 
horizonte da compreensão - com toda a tradição de que é portador". Assim, "logrará 
fundamentar argumentativamente aquilo que já ele já tinha antecipado como 'resultado 
provisório' ('círculo hermenêutico' ou 'espiral'). A hermenêutica não é teoria da 
argumentação, mas exige-a" (KAUFMANN, 2002, p. 152). 

Por outro lado, apesar da teoria da argumentação jurídica responder a diversas questões 
jurídicas, em especial quanto ao método de justificação das decisões judiciais, peca por 
esquecer que o Direito realmente é um sistema, bem como por procurar resposta a partir de 
um caso concreto, o que demonstra sua individualidade e a persistência na "objetividade" do 
processo de compreensão. 

É preciso, portanto, fazer uso da teoria da argumentação, porém com o discernimento de que 
ela não é um fim em si mesmo, mas serve como processo de justificação da decisão 
jurisdicional. Dessa forma, não exclui o processo hermenêutico, que também dita padrões de 
racionalidade para a compreensão do Direito, inclusive contextualizando-o no tempo e no 
espaço. 

Diante dessas considerações, tem-se que a hermenêutica e a argumentação jurídica não são 
teorias excludentes entre si. Ambas são facetas de uma mesma moeda, ou, melhor dizendo, 
perspectivas diferentes de se analisar o mesmo objeto, isto é, a aplicação do direito no caso 
concreto. 
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Marcelo Augusto Couto[32], em resenha à obra "Hermenêutica e Argumentação" de 
Margarida Lacombe Camargo, afirma que a autora pretendeu o "resgate do Direito para um 
ambiente de aceitação, legitimidade e controle, valendo-se, nesse escopo, da tentativa de 
aproximar a hermenêutica jurídica da teoria da argumentação". Nesse sentido, seu marco 
teórico: 

  

a hermenêutica como compreensão; a decisão jurídica como atividade criadora ou de 
concretização; o direito como campo dogmático; e a teoria da argumentação como 
técnica jurídica, para, finalmente, tratarmos da interpretação como processo de 
intermediação entre a compreensão e a concretização da norma, tendo em vista a 
fundamentação legitimadora das decisões judiciais. 

  

Margarida Lacombe Camargo busca uma nova racionalidade jurídica, conciliando, de uma 
parte, a visão gadameriana da hermenêutica - a compreensão como um fenômeno histórico (e 
não ôntico) entre o objeto interpretado e o intérprete, ambos inseridos num horizonte de 
historicidade (pré-compreensão) - e, de outra parte, a razão prático-decisória de molde 
perelmaniano. Existiria, assim, "um método que, a um só tempo, compatibilizaria o Direito 
com a pauta axiológica hodierna e o defenderia da pecha de arbitrário", denominado "método 
tópico-hermenêutico". 

Como a hermenêutica "sempre se preocupou em decifrar os elementos albergados na norma 
posta, em todas as suas filigranas, sem atenção ao problema sub judice em si, configurando 
uma interpretação mais 'virtual' e abstrata que real e concreta", pretende-se combiná-la com a 
concretude da teoria da argumentação jurídica, que preza pela individualidade do caso 
analisado. 

Marcelo Augusto Couto explicita que 

  

Assim, a hermenêutica proposta na tese - inspirada na tópica e na teoria da argumentação - 
privilegia um corte mais concretizador para o Direito. O Direito, nessa linha de 
raciocínio, existe apenas como Direito concreto, Direito aplicado ao caso real. A norma 
em si, abstratamente considerada, é simples parâmetro de conduta. Apenas quando se 
materializa numa decisão judicial, logrando aptidão para impor deveres e reconhecer 
direitos a sujeitos concretos, é que a norma se torna Direito mesmo. 

A norma jurídica carece, pois, de ser concretizada. 

  

Desta forma, a compreensão a ser considerada, diante da impossibilidade de se fiar em 
padrões universais de justiça, buscaria uma solução possível e razoável segundo a perspectiva 
histórica dos fatos, valores e sujeitos envolvidos no problema concreto, o que requer a "pré-
compreensão" dada pela hermenêutica gadameriana e a compreensão total concreta. 

Nesse caso, para alcançar a compreensão concreta, é necessário considerar a "especificidade 
do objeto - o fenômeno jurídico -, de maneira que o raciocínio jurídico assim manejado 
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assumirá, propriamente, feição argumentativa (na esteira da Nova Retórica), sem olvidar os 
parâmetros fornecidos pela dogmática e pelo horizonte hermenêutico do intérprete". 

Marcelo Augusto Couto para elucidar a proposta cita trechos da obra de Margarida Lacombe 
Camargo: 

  

"O método do direito - conclui Camargo - é, portanto, o método tópico-hermenêutico. 
Cada situação deve ser compreendida em função do problema que apresenta e da 
tradição histórica na qual se insere. Mas o seu instrumental é argumentativo. Dessa 
forma, podemos dizer que o direito consiste na realização de uma prática que envolve o 
método hermenêutico da compreensão e a técnica argumentativa." (p. 20) 

  

[...] 

  

"Dessa forma, aproximamos a hermenêutica da tópica e da argumentação: a 
hermenêutica como método ou orientação de raciocínio, a tópica como mola propulsora 
que garante esse movimento, a argumentação como organização do pensamento, 
enquanto o discurso corresponde à exteriorização do raciocínio e a interpretação à 
fixação da compreensão." (p. 262)  

  

Nesses termos, a compreensão de um texto (interpretação) tem na hermenêutica sua 
ferramenta, até por ser uma "filosofia transcendental" - a qual forneceria os padrões racionais 
valorativos pela contextualização tempo-espaço - que, por sua vez, depende da argumentação 
como "método" de se chegar a uma resposta correta para o caso concreto. 

  

4 Conclusão 

  

A crise do Judiciário é real e os números levantados por pesquisas de campo junto à sociedade 
comprovam a insatisfação geral com relação à atuação dos juízes e do Judiciário. O maior 
problema no enfrentamento dessa crise, por parte das autoridades, está no fato de se acreditar 
que reformas pontuais na legislação e a estipulação de algumas metas solucionaram o caos. 
Porém, não se derruba um hipogrifo com um estilingue. 

É preciso, antes de mais nada, mudar a mentalidade de todos os operadores do direito. Chega 
de reformas e desgastes legislativos. A Constituição Federal, desde 1988, fornece todo o 
substrato necessário para se implementar grandes mudanças no sistema jurídico como um 
todo e, especialmente, no processual. Para tanto, basta que se mude o ponto de vista! 

Como diz Leornardo Boff, "todo ponto de vista é a vista de um ponto", sendo que para se 
entender como alguém lê e vê as coisas é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua 
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visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. Assim sendo, é preciso que haja 
uma limpeza dos olhos desses operadores do direito - que já estão infestados de poeira e 
sujeira da velharia das instituições, conceitos e ideologias - para que se possa clarear a vista 
desse "ponto", que está ancorado em um Estado Democrático de Direito. 

A partir da simples mudança de olhar sobre institutos jurídicos, como processo e jurisdição, 
ou seja, a partir de uma "releitura" das coisas pela interpretação, é possível concretizar 
mudanças em todo o sistema. Consoante ensinamento de Daniel Mitidiero, a revolução 
hermenêutica da segunda metade do século XX deixa claro que "não se pode mais afirmar que 
à jurisdição cumpra tão-somente uma função declaratória da ordem jurídica pré-estabelecida 
pelo legislador" (MITIDIERO, p. 39). 

Essa nova ótica apresenta ao mundo jurídico um modelo diferenciado de processo, que já 
existe de forma constitucionalizada desde a promulgação da Magna Carta, denominado 
"processo jurisdicional democrático". Este corporifica os ideais do almejado "processo justo", 
uma vez que tem como pressuposto a observância de forma equilibrada de todos os direitos 
fundamentais, desde o devido processo legal até a duração razoável do processo. 

O processo jurisdicional democrático, desenvolvido em um ambiente dialético e cooperativo, 
ressalta o papel do juiz como catalisador das participações das partes para, ao final, oferecer 
ao mundo algo de novo, mediante a reconstrução da ordem jurídica mercê do diálogo 
judiciário. Desta feita, não pode "conformar-se com eventuais soluções injustas ditadas pela 
legislação infraconstitucional, a pretexto de estar simplesmente a cumprir a lei" 
(MITIDIERO, p. 39-40). 

A decisão judicial, portanto, liberta-se das amarras da norma legal, muito embora não possa 
ser contrário ao Direito, tendo em vista que a preocupação passa a ser a justiça dessas 
decisões. Outrossim, o processo civil moderno está "vocacionado à busca pela justiça do caso 
concreto". E é nesse momento que é crucial a importância das contribuições dadas pela 
hermenêutica e teoria da argumentação jurídica. 

Nesse ambiente constitucional, onde, de um lado, o juiz cria direito para proporcionar justiça 
ao caso concreto, e, de outro lado, existe um risco maior de discricionariedade e 
arbitrariedade, justamente por livrar-se dos freios da lei, torna-se fundamental a existência de 
mecanismos que garantam a legitimidade da decisão judicial. 

Diante disso, a hermenêutica - como "filosofia" que prega a arte de compreensão, e, assim, 
possui parâmetros de racionalidade para uma interpretação condizente a um Estado 
Constitucional - e a argumentação jurídica -, que, voltada para a linguagem, se apresenta 
como método adequado para que o juiz alcance a resposta correta para o caso concreto - 
servem de limitadores para eventual discricionariedade por parte do juiz, que fica obrigado a 
fundamentar sua decisão. 

Ademais, na concepção do modelo cooperativo do processo jurisdicional democrático, existe 
um diálogo direto do juiz com as partes, que participam ativamente da formação da decisão 
jurisdicional. Desse modo, com maior razão deve se fazer presente a hermenêutica e a 
argumentação jurídica, por serem "teorias" que pretendem demonstrar o raciocínio do juiz 
para limitar qualquer tentativa de discricionariedade. 

Em suma, por meio da compreensão de que se "habita" em um Estado Democrático de 
Direito, constata-se que se está fincando os "pés" em um ambiente que respeita (ou, ao menos, 
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deveria) os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Assim, será possível 
lançar os "olhos" de forma diferente sobre a malfadada crise do Judiciário. 

E, a partir de uma releitura do problema, compreender-se-á que a solução já estava debaixo de 
seu próprio nariz: a aposta no modelo constitucionalizado de processo, que garante o devido 
processo legal e a duração razoável do processo, e exige a fundamentação adequada das 
decisões jurisdicionais. Somente assim, acredita-se, que se logrará êxito em debelar as chamas 
da crise de confiança de todo sociedade no Poder Judiciário. 
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[1] O ICJBrasil começou a ser mensurado no segundo trimestre de 2009 pela FGV, em 
parceria com a Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), também da Fundação Getúlio Vargas 
- responsável pela mensuração dos Índices de Confiança da Indústria, do Consumidor e de 
Inflação. Durante o quarto trimestre, foram entrevistados 1588 pessoas em 7 regiões 
metropolitanas do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, 
Brasília e Porto Alegre) selecionados a partir de uma amostra definida pela faixa de renda 
familiar, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2007 

[2] Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/geral,fgv-populacao-considera-justica-
lenta-cara-e-parcial,589426,0.htm. Acesso em 03 jul.2010 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9704



[3] O "acesso à justiça não equivale a mero ingresso em juízo", sendo "indispensável 
aprimorar internamente a ordem processual, habilitando-a a oferecer resultados úteis e 
satisfatórios aos que se valem do processo". (DINAMARCO, 2003, p. 114-115). O sistema, 
assim, deve oferecer soluções justas e efetivas. "É indispensável que o juiz cumpra em cada 
caso o dever de dar efetividade ao direito, sob pena de o processo ser somente um exercício 
improdutivo de lógica jurídica" (DINAMARCO, 2003, p. 114) 

[4] Nas palavras de Jânia Maria Lopes Saldanha: "O modelo de Jurisdição e de Processo 
herdado por países de tradição civil, como o do Brasil, é reconhecidamente o romano 
canônico: ordinarizado, comprometido com a certeza e a segurança, repressivo, ligado 
ao princípio dispositivo, individualista, burocratizado, moroso e voltado para o passado. 
Tantos adjetivos, negativos para o mundo atual, mostram o despreparo da Jurisdição e do 
Processo para as demandas do século XXI. Perdido em seu formalismo e reduzido à 
instrumentalidade, o Direito Processual, dizem, envelheceu. Daí a sua reconhecida 
ineficácia." (SALDANHA, 2009, p. 48). 

[5] O protagonismo judicial é a proposta de estruturar processo como relação jurídica 
subordinada ao juiz e instituir o bem-estar social, por meio da atividade de criação judicial, 
que traduzia a implementação da vontade desse agente "privilegiado" do Estado. Assim, o 
processo é reduzido a instrumento da jurisdição, e esta é vista como atividade solitária do juiz 
(NUNES, 2009, p. 177). 

[6] O primeiro apressou-se em realizar inúmeras reformas processuais (Lei n° 10.444/2002, 
Lei n° 11.232/2005, Lei n° 11.280/2006, Lei n° 11.382/2006, Lei n° 11.419/2006 etc), na 
tentativa de resolver o problema, e o segundo criou, por meio do CNJ, diversas metas de 
modernização do Judiciário no que tange ao desempenho deste, com o intuito de diminuição 
do número de demandas. 

[7] CF, art. 5º, inciso LXXVIII: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

[8] Nesse sentido, Jânia Maria Lopes Saldanha ressalta que [...] é preciso refletir sobre uma 
versão possível de democratização da Jurisdição e do Processo, pois se é exato defender 
a otimização da prática jurisdicional, seja para fortalecer a segurança, a independência, a 
transparência, o tempo razoável do processo, a redução das taxas de congestionamento nos 
tribunais, a redução das demandas, entre outros, não significa que isso deve ocorrer a 
qualquer preço, com o sacrifício dos valores do processo constitucional, como o devido 
processo legal, contraditório e oralidade. (p. 69) 

[9] Segundo André do Vale Rufino, os aspectos do neoconstitucionalismo são: "a) a 
importância dada aos princípios e valores componentes elementares dos sistemas jurídicos 
constitucionalizados; b) a ponderação como método de interpretação/aplicação dos princípios 
e de resolução dos conflitos entre valores e bens constitucionais; c) a compreensão da 
Constituição como uma norma que irradia efeitos por todo ordenamento jurídico, 
condicionando toda a atividade jurídica e política dos poderes do Estado e até mesmo dos 
particulares em suas relações privadas; d) o protagonismo dos juízes em relação ao legislador 
na tarefa de interpretar a Constituição; e) enfim, a aceitação de alguma conexão entre Direito 
e moral" (RUFINO, 2007, p. 67-68). 

[10] O autor cita em nota de rodapé Karl Popper, para quem uma atitude racionalista ou uma 
"atitude da razoabilidade" é uma "disposição a ouvir argumentos críticos e aprender da 
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experiência", isto é, uma atitude de admitir que "eu posso estar errado e vós podeis estar 
certos e, por um esforço, poderemos aproximar-nos da verdade", e para isso precisamos 
de cooperação com auxílio da argumentação. (p. 273). 

[11] FISS, Owen. Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre, jurisdição, 
constituição e sociedade; trad. Danile Porto Godinho da Silva e Melina de Medeiros Rós. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 272 

[12] Ibid., p. 273. 

[13] Conforme Arthur Kaufmann, "a hermenêutica suprime o esquema sujeito-objeto (o 
sujeito cognoscente conhece o objeto na sua pura objectividade sem interferência de 
elementos subjectivos - o conhecimento como 'decalque' do objecto na consciência) no 
fenômeno de compreensão [...] Pelo contrário, a compreensão é simultaneamente objectiva e 
subjectiva, o sujeito que compreende insere-se no 'horizonte de compreensão' e não se limita a 
representar passivamente objecto da compreensão na sua consciência, mas configura-o - 
por  outras palavras não 'subsume' simplesmente o caso à lei, situando-se à margem deste 
processo, antes desempenha na chamada 'aplicação do direito' um papel activo-configurador" 
(KAUFMANN, 2002, p. 150). 

[14] Ressaltam que essa filosofia está voltada para a inauguração de certos standards de 
racionalidade, ou seja, para a "produção de um elemento que se torna uma espécie de uma 
matriz de intelegibilidade específica, que representa um determinado método, um modo de 
filosofar, um projeto filosófico, uma teoria da verdade". (p. 177) 

"Nessa linha, Stein ensina que a filosofia possui um papel exclusivo no nível do discurso 
jurídico, uma vez que apenas ela é que pode trazer os elementos que constituem não só o 
campo conceitual e argumentativo do direito, mas, sobretudo, o espaço em que ele se 
move, em que é sustentado pelo modo como se realiza a filosofia" (p. 178). 

[15] A hermenêutica seria a ciência, não mais compreendida como o "interpretar" (dizer, 
explicar, traduzir), mas como o "método", preocupando-se com o fazer interpretar, e assim, 
adquirindo um fim específico que é o de alcançar a compreensão, revelando assim a 
consciência do próprio ser no mundo. 

[16] Gadamer preocupa-se com o enfoque do "passado" e do presente da norma, conjugando 
aspectos como "tradição" - contexto em que o indivíduo encontra-se inserido (responsável 
pela formação dos chamados pré-juízos) - e "horizonte" - tudo aquilo que é visível ao 
indivíduo a partir de um determinado ponto. 

[17] Viehweg sustenta, com base na obra de Nicolai Hartmann (Diesseits Von Idealismus und 
Realismus in KantStudien), a existência de dois modos de pensar: o aporético e o sistemático. 
"O modo de pensar sistemático parte do todo. A concepção é nele o principal e permanece 
sempre como o dominante. Não há que buscar um ponto de vista. O ponto de vista está 
adotado desde o princípio. E a partir dele se selecionam os problemas. Os conteúdos do 
problema que não se conciliam com o ponto de vista são rejeitados. São considerados como 
uma questão falsamente colocada. Decide-se previamente não sobre a solução dos problemas, 
mas sim sobre os limites dentro dos quais a solução pode mover-se (...) O modo de pensar 
aporético procede em tudo ao contrário. A isto se acrescenta uma série de considerações, que 
termina com a seguinte frase: (O modo de pensar aporético) não põe em dúvida que o sistema 
exista e que para sua própria maneira de pensar talvez seja lentamente o determinante. Tem 
certeza do seu sistema, ainda que não chegue a ter  dele uma concepção. (...) A tópica não 
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pode ser entendida se não se admite a sugerida inclusão em uma ordem que está sempre por 
ser determinada e que não é concebida como tal, qualquer que seja o modo como se configure 
conceitualmente em particular. Daí se segue que este modo de pensar só pode contar com 
panoramas fragmentários". 

Segundo Claus-Wilhelm Canaris, Viehweg opera uma equivocada apreensão do pensamento 
de Nicolai Hartmann, para o qual "o pensamento aporético não conduz assim, de modo 
algum, necessariamente à tópica mas sim, apenas, à abertura do sistema. (...) Nicolai 
Hartmann não aceita uma posição frontal contra o pensamento sistemático - também o 
pensamento aporético parte da existência do sistema! - mas antes polemiza só contra um certo 
tipo de pensamento problemático20 que recusa como problemas aparentes as questões não 
ordenáveis no sistema. Ele dirige-se apenas contra uma concepção que vê no sistema algo de 
definitivo e não apenas um projeto provisório, modificável a todo o tempo, portanto contra 
um sistema fechado. [...]" 

Disponível em 
<http://www.unibrasil.com.br/arquivos/marketing/palestra_maliska_polonia.pdf>. Acesso em 
20/03/2011. 

[18] Atienza alerta que "embora provindo de tradições filosóficas e jurídicas muito diferentes, 
- no caso de MacCormick, basicamente Hume, Hart e a tradição da common law (não apenas 
a inglesa como também a escocesa); no de Alexy, Kant, Habermas e a ciência jurídica alemã -
, eles chegam, no final, a formular concepções da argumentação jurídica essencialmente 
semelhantes". 

[19] Essas teorias se opõem tanto ao determinismo metodológico (as decisões jurídicas não 
precisam ser justificadas porque procedem de uma autoridade legítima e/ou são o resultado de 
simples aplicações de normas gerais) quanto ao decisionismo metodológico (as decisões 
jurídicas não podem ser justificadas porque são puros atos de vontade). 

[20] Entretanto, reconhece que, "isso não significa nem acarreta necessariamente que o direito 
sempre seja, ou sempre possa ser, perfeitamente determinado; ou que a razão prática possa 
fornecer respostas determinadas sempre que o direito deixe de estipular uma resposta". 

[21] Uma argumentação dedutiva se propõe demonstrar que uma proposição, a conclusão da 
argumentação, está implícita em alguma(s) outra(s) proposição(ões), as "premissas" da 
argumentação. Ela "será válida se, não importa qual seja o teor das premissas e da conclusão, 
sua forma for tal que suas premissas de fato impliquem (ou acarretem) a conclusão. Com isso, 
"seria uma contradição que alguém afirmasse as premissas e ao mesmo tempo negasse a 
conclusão" (p. 26). 

[22] Segundo o autor, o pensamento do direito natural e do direito positivo compartilham "a 
tese de que os sistemas jurídicos dispõem de critérios, sustentado pela 'aceitação' da sociedade 
na qual o sistema se insere, sendo o cumprimento desses critérios no mínimo 
presumivelmente suficiente para a existência de uma norma como 'norma válida' do sistema 
[...] É essa 'tese da validade' compartilhada que é pressuposta quando tratamos da 
justificação por dedução de decisões judiciais como algo suficiente e conclusivo" (p. 78-79). 

[23] O autor acompanha o pensamento de John Rawls e entende que "o conceito formal de 
justiça é formal e abstrato. A exigência formal de justiça consiste em tratarmos casos 
semelhantes de modo semelhante, e casos diferentes de modo diferente; e dar a cada um o que 
lhe é devido. O que várias concepções de justiça oferecem são diferentes conjuntos de 
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princípios e?ou normas à luz dos quais é preciso determinar quando os casos são semelhantes 
e quando são diferentes em termos materiais, além do que o que é devido a cada pessoa". (p. 
93-94) 

[24] "Ele considera as conseqüências de adotar uma deliberação por um lado ou pelo outro, 
pelo menos até o ponto de examinar os tipos de decisão que teriam de ser tomados em outros 
casos hipotéticos que poderiam ocorrer e que se enquadrariam nos termos da deliberação" (p. 
133) 

[25] Atienza esclarece que para Habermas, quando o que problematiza são as pretensões de 
verdade ou de correção ocorre a passagem da ação comunicativa para o discurso, 
respectivamente, discurso teórico e discurso prático. O discurso, ou seja, a argumentação, 
não é se resume a um encadeamento de proposições, mas é também um tipo de interação, de 
comunicação, em que todos os participantes tentam chegar a um submetem à uma coação não-
coativa do melhor argumento, com a finalidade de chegar a um consenso racional, numa 
situação de total liberdade e simetria, sobre a validade, ou não, das pretensões problemáticas. 
Desse medo, o discurso "remete a uma situação ideal de fala ou de diálogo" (ATIENZA, 
2006, p. 162-163). 

[26] Teoria formada por 05 grupos de um total de 22 regras, assim como um quadro de 06 
formas de argumentos. 

[27] Ressalve-se, entretanto, que como essas "regras não prescrevem de quais premissas 
devem partir os participantes do discurso" - que continua sendo as convicções normativas, 
interesses e interpretações de necessidades, e informações empíricas dos participantes - são 
possíveis diferentes resultados. Ademais, tais regras "definem um processo de decisão em 
que não está determinado o que se deve tomar como base da decisão e em que nem todos 
os passos estão prescritos" (ALEXY, 2005, p. 47). 

[28] Quer-se dizer que não é admissível afirmar algo e depois se negar a fundamentá-lo, sem 
indicar razões para isso, ou seja, ambos formulam uma pretensão de correção, que se pode 
satisfazer certamente de diversas formas 

[29] As regras dessa justificação submetem-se ao princípio da universalidade, ou seja, sua 
subordinação ao princípio de justiça formal de tratar igualmente o igual (ALEXY, 2005, p. 
277). 

[30] A tarefa da justificação externa é a análise lógica das formas de argumentação que se 
reúnem nesses grupos, tendo esta análise como principal resultado a compreensão da 
necessidade e possibilidade de sua vinculação. 

[31] Como exemplo, Arthur Kaufmann demonstra que apesar da teoria da argumentação se 
dizer anti-hermenêutica, por ver "a hermenêutica como uma metafísica irracional", equivoca-
se, pois a "hermenêutica é racional, ela tão-só se ocupa (total ou parcialmente) de processos 
irracionais, como é o caso da determinação do direito, segundo a divisa: lidar com o irracional 
do modo mais racional possível" (p. 154). 

[32] Disponível em <http://jusvi.com/artigos/1776>. Acesso em 15.mar.2011. 
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RESUMO 
Trata-se de uma reflexão sobre a hermenêutica constitucional sob uma perspectiva 
teleológica, discutindo-se, além dos procedimentos formalistas, a questão dos fundamentos de 
liberdade hermenêutica defendidos para o Supremo Tribunal Federal, utilizando-se dos 
argumentos de que a Constituição deve ser analisada não como um texto legal, mas sim como 
a concretização de um paradigma normativo, político e ideológico, que expressa um ideal de 
organização e vida social e que obriga a visualizar o STF como um órgão político encarregado 
de zelar pela continuidade do modelo político derivado de tal paradigma. É justamente essa 
missão que recomenda uma rediscussão sobre a natureza e os poderes do STF.  
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This paper presents a reflection about constitutional hermeneutics in a teleological 
perspective, discussing, beyond formalistic procedures, the question of hermeneutic 
foundations of freedom advocated for the Constitutional Court, arguing that the Constitution 
should be analyzed not as a legal text but as the realization of a normative paradigm, political 
and ideological, which expresses an ideal organization and social life and requires a 
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continuity of the political model derived from this paradigm. It is precisely this mission that 
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1.             Introdução 

  

A hermenêutica constitucional é entendida a partir de duas premissas: (1) as 

singulares características da Constituição, que não é apenas um texto legal, nem um simples 

documento político, pelo contrário e bem mais que isso, é um projeto de organização para 

certa comunidade política, a concretização de um modelo ou paradigma normativo, político e 

ideológico (a plan of government); (2) as competências atribuídas ao órgão instituído como 

intérprete superior e zelador da Constituição, isto é, o Supremo Tribunal Federal, de onde se 

derivam especiais responsabilidades política, jurídica e institucional. Essas premissas servem 

de razões para afastar da hermenêutica constitucional qualquer perspectiva formalista, 

legalista, conservadora e positivista. 

  

Defender-se-á uma liberdade hermenêutica, com amplos poderes para se realizar a 

interpretação da Constituição, de maneira que lhe seja garantida a vitalidade, a fatibilidade e a 

eficácia1 suficiente para se realizar social e historicamente como o projeto da associação 

política. Desde essa perspectiva, tais poderes convertem o STF em constituinte do ponto de 

vista axiológico-normativo, como moderador do ponto de vista político-social, como 

legislador do ponto de vista legal e como juiz do ponto de vista normativo-social1.  

  

O STF, como Corte Constitucional brasileira, ocupa uma posição central e especial 

entre os órgãos constitucionais da República Federativa do Brasil. Talvez ele represente, 

como nenhum outro, a melhor e mais avançada conquista do Estado brasileiro desde sua 

independência em 1821. Essa relevância foi consagrada na CRFB de 19881 quando lhe 

atribuiu os poderes e as competências que ostenta.  

  

Muito além dos questionamentos que lhe possam ser feitos1, o STF representa a 

garantia de um projeto (a plan f government) que se consagrou na Constituição Federal de 

1988. A continuidade de sua condição de garantidor não depende apenas da existência do 
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texto, senão e especialmente da realização dos fundamentos e razões que construíram a 

Constituição.  

  

Como a Constituição Federal é o fundamento de todo o Sistema Jurídico Nacional, o 

intérprete supremo dela (STF) situa-se como a estrutura estatal de maior relevância e máxima 

responsável pela dinâmica normativa e institucional1 da ordem jurídica, política e social. A 

CF é o fundamento da validade axiológica e jurídica do SJN, enquanto o STF é o seu 

equilíbrio sistêmico e funcional.1 De sorte, surge uma questão a ser discutida: o fundamento 

de validade da Constituição Federal1 e o nexo de conectividade entre tal fundamento último e 

os enunciados do SJN1. Tanto a CF como os enunciados do SJN encontram no paradigma 

normativo, político e ideológico não só sua “regra de reconhecimento”1, como também as 

aspirações e metas sociais, morais, e culturais almejadas pela e para a sociedade1.     

  

No conteúdo1 da Constituição Federal de 1988 encontra-se o resto do SJN e, além de 

seu fundamento, uma referência que vincula as estruturas estatais no processo de introdução e 

revogação dos enunciados do sistema.  

  

Daí que quaisquer desvios no processo de produção, interpretação e aplicação dos 

enunciados do sistema em face das diretrizes constitucionais é identificado como um atentado 

à supremacia e à força normativa superior da Constituição, e, por derivação, contra a eficácia 

sistêmica do Direito positivo.  

  

Esses desvios enfrentam-se desde um império de correção imanente ao sistema 

jurídico e que, mais do que uma simples pretensão de correção, constitui-se uma estratégia de 

sobrevivência e funcionalidade do sistema. O império de correção demanda do sistema a 

institucionalização de meios, órgãos e procedimentos, para corrigir os desvios e, em sentido 

geral, para zelar pela “boa saúde” e integralidade do sistema1. 
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2.             A Constituição e seu fundamento: o Constitucionalismo. 

  

Tradicionalmente, a Constituição é definida como a manifestação política da 

comunidade, que representa a evolução histórica de um povo ou, ainda, o pacto constitutivo 

de uma comunidade. Em suma, representa a norma fundamental1 no aspecto jurídico-político 

de uma comunidade. Mas, a Constituição é muito mais do que isso.  

  

A verdadeira definição de Constituição necessita abandonar os cânones dogmáticos 

tradicionais. Os modelos de definição conhecidos têm em comum questões recorrentes como 

organização, institucionalização e legitimação do poder. Mas, dizer que a Constituição é 

resultado da vontade do constituinte é puro romantismo; ela é resultado de arranjos sociais e 

políticos, por isso sempre reflete uma realidade concreta e histórica nacional.  

  

Vista desde um prisma do realismo constitucional, a Constituição é compreendida, 

em pleno Século XIX, como a expressão dos fatores reais de poder1, historicamente 

condicionados.  

  

Essa análise política realista não implica em minimizar juridicamente a Constituição, 

pois ela tem sim sua importância normativa, em especial porque a Constituição, como sistema 

normativo, é socialmente principal.   

  

Na Constituição acontece uma fusão das perspectivas política e jurídica, que a dota 

de uma qualidade especial: ser uma síntese do dever ser axiológico e do dever ser normativo, 

num dado contexto nacional.  

  

A Constituição tem uma função e um lugar. A ideia de função e de lugar é comum a 

todas as Constituições, pois o fato de ela ordenar a sociedade, sob o ponto de vista político, 

social, econômico e jurídico, é indiscutível, uma vez que a Constituição é vista sob o prisma 

da vontade que a cria, quais sejam: os reais fatores do poder, historicamente condicionados.  

  

Dessa maneira, o que interessa e importa não é a “folha de papel”, mas o que ela 

atinge na vida da comunidade política. Deve-se, pois, pensar a Constituição como derivada de 
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um arranjo historicamente condicionado, e não como resultado da vontade dos constituintes, 

uma vez que estes reproduzem a vontade dos verdadeiros fatores reais do poder.  

  

Em torno da Constituição há uma ideologia, uma forma de vida, um projeto de 

organização para a comunidade humana politicamente constituída. Uma clara projeção do tipo 

de sociedade que se quer construir e ter, isto é, o Constitucionalismo1. 

  

 Sua natureza programática deixa claro dois pontos: (i) que se trata de um dever ser 

ideal que orienta a formação da Constituição e o dever ser normativo que ela contém; (ii) que 

seu desenho não supõe que seja implantando de igual maneira e ao mesmo tempo em todas as 

comunidades políticas, porque em cada uma existem singularidades culturais e nacionais que 

deverão ser, necessariamente, consideradas.  

  

A idéia de constitucionalismo, como forma de vida e pensamento da sociedade, é o 

denominador comum entre o sistema constitucional (sentido material) e a Constituição 

(sentido formal), que apareceu a partir do Século XVIII. 

  

Os grandes pilares do constitucionalismo consistem nos seguintes: (1) o Estado de 

Direito; (2) a separação dos Poderes; (3) os Direitos e liberdade individuais. A democracia, 

que não foi inserida nesse rol, está logicamente implícita nesses três sistemas, pois só há 

democracia onde há o estado de direito, a separação de poderes e os direitos e liberdades 

individuais. Tais pilares resumem a primeira necessidade de toda comunidade política. É a 

limitação do poder político em face ao homem.  

  

No século XVIII consagrou-se uma nova visão sobre a vida social, uma forma 

diferente de organizar as relações sociais e a vida política, cujo principal objetivo seria o 

homem, seu bem-estar e felicidade, seja na dimensão individual como coletiva. O Estado, a 

economia, a própria moral, tudo existiria e funcionaria visando realizar o sonho antropológico 

que a humanidade foi construindo durante toda a experiência histórica.  

  

Para tanto, era preciso instituir um Estado limitado em seus poderes e delimitado na 

suas competências, cujo fundamento estaria no pressuposto pacto social e na justificativa de 

existir para zelar pelo bem comum, isto é, o Estado constitucional. Parte importante desse 

projeto (a plan of govenment) seria fixar as regras numa lei maior/ fundamental, que 
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vinculasse a todos e cuja validade derivaria do paradigma normativo político contido no 

projeto: a Constituição.  

  

Modelou-se, assim, o melhor modelo de organização política possível para uma 

comunidade política organizada e civilizada, no cenário do grau de desenvolvimento cultural, 

político e econômico que a humanidade havia alcançado no Século XVIII.  

  

Dai que todas as comunidades políticas com similar nível de desenvolvimento e com 

parecidas condições econômicas assumiram esse modelo e exigiram que fosse adotado pelas 

outras, sob pena de considerá-las inferiores. Nesse sentido, a declaração de independência 

americana de 1776 e, especialmente, a Declaração francesa de 1789, em seu artigo 16, são 

enfáticas e eloqüentes por si só.   

  

O constitucionalismo, ao ser convencionado como um paradigma, tornou-se “regra 

de reconhecimento” para todos os sistemas políticos e jurídicos ocidentais. Surge assim, uma 

legitimidade por convenção (na maior parte das vezes expressa) sobre o que deve ser política 

e juridicamente correto. Um novo conceito do Bem, do moralmente correto e do justificado.  

  

O constitucionalismo, como paradigma, possui diversas dimensões: a normativa, a 

política, a ideológica, a econômica e a social. Não existe constitucionalismo sem constituição, 

em sentido material, sem direitos e liberdades reconhecidos, sem due process of law, sem 

juízes independentes, sem parlamento livre e democraticamente constituído, sem governantes 

efetivamente controlados, responsáveis e limitados, todos e cada um independente 

funcionalmente, embora controlado e em harmonia por cada um dos outros (check and 

balance), sem capitalismo, sem liberdade social, paz e harmonia entre os seres humanos. O 

constitucionalismo possui uma dimensão ideológica porque é uma crença, uma maneira de 

ver, de pensar, idealizar e justificar a associação humana.  

  

3.             Hermenêutica e poderes hermenêuticos. 

  

Atualmente, na teoria jurídica, é majoritário, pelo menos entre nós1, a tendência de 

referir-se à hermenêutica como a atividade de interpretar enunciados e textos jurídicos a partir 

de certo contexto, sendo menos consensual admitir que esse contexto possui  uma dimensão 
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normativa (majoritariamente aceita), uma social e outra sistêmica (sobre essa os 

pronunciamentos são marcadamente poucos). Isto significa que a tradição jurídica continental 

superou o entendimento de que a interpretação era atividade de decifrar o sentido e alcance 

dos enunciados e textos jurídicos, enquanto a hermenêutica era entendida como a ciência ou 

teoria sobre tal atividade. 

 

A hermenêutica filosófica dos primeiros anos do Século XX, desenvolvida na 

Alemanha e nas obras de Gadamer1 e outros1, impulsionaram, na teoria jurídica, outro olhar 

sobre o processo de interpretação do Direito1 e ajudaram a consolidar a nova teoria jurídica1 1. 

A atividade de interpretação associou-se com um processo aberto, menos formal e menos 

lógico, mais humano e multidisciplinar, nas mãos de juízes mais fortes e autorizados a atingir 

os fins do Direito e seus valores imanentes. Isto é, a atividade de interpretação associou-se a 

fazer justiça no caso concreto, liberta de formalismos reducionistas e asfixiantes, de forma a 

justificar, em discursos argumentativos, suas razões e o procedimento decisório 1.     

  

Sob a denominação de hermenêutica, a atividade de interpretar os enunciados e 

textos jurídicos é imprescindível para a aplicação e a realização do Direito. Sem a atividade 

interpretativa, não é compreensível o Direito. Os problemas da linguagem jurídica fazem da 

interpretação uma condição necessária para se obter a compreensão do Direito. Ficou no 

passado a idéia de que interpretar poderia pôr em risco a vontade do legislador, bem como 

daria espaço para uma atuação subjetiva e personalíssima do juiz interprete.  

  

A superação de uma interpretação fechada por uma hermenêutica aberta abriu 

caminho para a descoberta da relevância e necessidade de uma interpretação aberta dos fatos 

submetidos à jurisdição do juiz, numa análise contextualizada que utiliza para melhor 

compreendê-lo a apreciação das causas, condições e fatores incidentes. Há uma incidência, 

sem dúvidas, de fatores extrajurídicos no raciocínio jurídico-legal.1 Dessa abertura decorre a 

tese de ampliação dos poderes hermenêuticos do juiz que, perante as exigências de 

responsabilidade social e moral de suas decisões, vê-se compelido a se afastar de toda 

subsunção mecanicista e das ataduras de um silogismo reducionista, que somente o conduziria 

a uma apreciação formalista do caso sub judice e, em definitivo, a uma decisão desprovida da 

realidade social que deveria, a contrario sensu, ser seu referencial.   

  

Quando se fala de amplos poderes hermenêuticos defende-se uma libertação 

jurisdicional do juiz na hora de aplicar o Direito e na solução de casos concretos, onde o seu 
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único limite é a Constituição1, sem que possam ser invocados e antepostos enunciados 

jurídicos, normas jurídicas e disposições normativas, cuja aplicação traga como resultado uma 

solução normativamente antinômica àquela moralmente injustificada. Assim mesmo, o 

reconhecimento de amplos poderes hermenêuticos ao juiz deriva-se de uma imperiosa 

demanda institucional de interpretar e, em definitivo, aplicar o Direito atendendo aos fins 

sociais (Art. 5º da LICC), o que implica, na prática, utilizar-se de todos os poderes e 

competências jurídicas atribuídas ao juiz para contribuir decisivamente na realização do 

Direito, de seus fins, valores e fundamentos. 

  

Os amplos poderes hermenêuticos também supõem legitimar o juiz a fazer um 

círculo hermenêutico informado por incidentes jurídicos, fáticos – tradicionalmente admitidos 

–, sociais, morais e de razoabilidade, em que a contextualização hermenêutica vai do aparente 

normativo às reais necessidades de justiça, equidade, paz e progresso social e humano.  

  

Os amplos poderes hermenêuticos surgiram para superar as antigas dicotomias, a 

saber: segurança jurídica versus justiça, bem como direito versus moral. Talvez até mesmo a 

superação da histórica dicotomia: interpretação subjetiva versus interpretação objetiva1.   

    

O intérprete enfrenta diversos problemas: verificar se existe uma norma estabelecida 

para o caso que está sendo examinado; se essa norma apresenta vários significados;  qual o 

significado que essa norma tem; observar os precedentes; e, necessariamente, pensar nas 

diversas consequências sociais que o enunciado produz. 

  

Ronald Dworkin, em sua obra “O Império do Direito”1, trata da interpretação como 

dois momentos: a fase pré-interpretativa e interpretativa. A etapa pré-interpretativa se dedica a 

identificar uma atividade prévia que o intérprete tem a fazer no momento da determinação do 

significado, qual seja, identificar se existe no sistema uma tal norma ou quantas normas 

tratam da questão posta. Antes de entrar na questão sintática, semântica, pragmática e lógica, 

primeiro o intérprete tem que identificar o enunciado, a norma de importância e de 

transcendência para a interpretação da norma.  

  

Concluída essa etapa, passa-se a outra etapa interpretativa, que consiste em trabalhar 

com o significado dos enunciados encontrados. Aqui cabe uma subdivisão: no primeiro 

momento devem-se procurar os diferentes significados que uma oração ou um enunciado ou 

uma proposição tem (o caso pode ser diferente, os fatos podem ser os mesmos, mas as pessoas 
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podem ser diferentes); no segundo momento trata-se de escolher um significado dentre todos 

os possíveis que ele achou. 

  

Não adianta dizer que o intérprete faz uma escolha entre diferentes normas. Ele faz 

uma escolha entre diferentes significados. Para chegar à escolha ele teve que identificar 

diferentes significados, não somente de um enunciado senão de vários. Por isso, a idéia de 

premissa maior e de premissa menor são adequadas se transformadas no número plural. 

  

O juiz como intérprete tem que estudar o fato, qual a previsão normativa relacionada 

a esse fato, quantas formulações existem ou incidem nesse fato, quais os significados dessas 

diferentes normas que incidem e, finalmente, o juiz tem que escolher uma norma e depois um 

significado dentre os diferentes significados que essa norma tem. Depois, o juiz justifica a 

escolha, justifica a decisão (a decisão é a expressão da escolha). Quando acaba a escolha, que 

é o momento interpretativo, surge a aplicação, que é a decisão.  

  

Os poderes hermenêuticos das Cortes Constitucionais precisam ser reconhecidos da 

seguinte forma: concede-se às Cortes uma ampla margem de liberdade, o que não quer dizer 

poder ilimitado, pois isto seria, então, arbitrariedade. O poder concedido não é arbitrário nem 

é ilimitado, mas existe, sim, uma liberdade. Como traduzir isso ao plano do constatar? É o 

poder para tomar decisões que permitam reinterpretar (que vai além de apenas interpretar ou 

inserir) a vontade constituinte. Com mais ousadia, pode-se afirmar que é um poder para 

reinventar a constituição. 

  

Mas que poderes as Cortes Constitucionais possuem para reinventar a Constituição? 

Como justificar essa prerrogativa a outro poder constituído, de forma que este reconhecimento 

não coloque em risco a própria vontade constituinte? Duas questões importantes, portanto, 

devem ser analisadas: como reconhecer, fundamentar ou justificar essas prerrogativas; e como 

impedir que elas não acabem com o constituinte. 

  

Ferdinand Lassale foi bem claro ao explanar, desde uma perspectiva sócio-política, 

que a Constituição precisa corresponder à situação política que regula, e, ao mesmo tempo, 

responder aos interesses dos fatores reais do poder. Se isto não for garantido, a Constituição 

será uma folha de papel, algo que não tem utilidade prática.  
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Konrad Hesse, em sua obra a “A força normativa da Constituição”1 defendeu a idéia 

de que a Constituição possui força normativa superior no sentido de norma jurídica. Afirma 

que a Constituição é Norma Jurídica, e destaca sua dimensão normativa e vinculante como 

norma fundamental, superando este estágio precedente de visualização da Constituição como 

documento político. Prevalece nessa tese, portanto, a idéia de que a Constituição sempre terá 

sua supremacia, sua imortalidade normativa e preservará sua indisponibilidade política.  

  

Relacionando essas duas teses, pode-se afirmar que somente as Cortes 

Constitucionais possuem autonomia para fazer com que a Constituição deixe de ser somente 

uma norma fundamental, uma norma jurídica com força vinculante, para se transformar numa 

bússola viva do que a sociedade almeja querer e ser. 

  

Se as Cortes Constitucionais possuem essa função, deve-se admitir, por coerência, 

que a prerrogativa hermenêutica tem de ser ampla, e que os poderes hermenêuticos devem ser 

mais teleológicos do que formalistas. Essa é a única maneira, constitucionalmente falando, de 

evitar que a Constituição se torne uma folha de papel. A outra maneira, completamente 

descabida e desarrazoada, seria considerar que Constituição seja constantemente emendada. 

Seria o fim da estabilidade política, da segurança jurídica, da imortalidade normativa e da, tão 

necessária, indisponibilidade política.  

  

Como evitar que a Constituição seja manipulada? É dizendo o que é inconstitucional. 

Qual a importância de justificar essas prerrogativas que foram propostas? A importância 

consiste em entender que as Cortes Constitucionais não interpretam um texto, pois o 

conceito de Constituição é mais do que um texto, ultrapassa artigos, enunciados normativos, 

abrange um sistema constitucional, uma forma de organização, a forma de estruturas dos 

poderes, de relacionar os indivíduos com o Estado, de concretizar o constitucionalismo.  

  

As Cortes Constitucionais, em sua atividade hermenêutica, estão perante um nomus 

político a preservar, perante um sistema constitucional que identifica uma determinada visão 

política, ideológica, um determinado paradigma, aquilo que a comunidade cedeu e aquilo que 

ela pretende ser.  

  

Por isso é que as Cortes Constitucionais e sua hermenêutica não podem estar, 

conforme aquela premissa, presa às estruturas de pensamentos formalistas, à idéia formalista 

de um silogismo judicial.  
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Portanto, a hermenêutica constitucional destes tempos é aquela política, social e 

economicamente envolvida com o “projeto” e vinculada à sua realização.  

  

Esse comprometimento político, social e econômico da hermenêutica constitucional 

está relacionado com o ativismo judicial, com o que a prática constitucional proporcionou na 

formulação dessa tese. O ativismo judicial é uma manifestação desse compromisso social que 

está na base da hermenêutica constitucional. A judicialização da política é uma manifestação 

do compromisso político com o Constitucionalismo, da mesma forma que a politização do 

judiciário é o reconhecimento da função política que as Cortes constitucionais possuem.  

  

4.             O STF e seus poderes hermenêuticos. 

  

A compreensão relativa aos amplos poderes hermenêuticos situa a questão bem além 

do positivismo jurídico, do formalismo, do legalismo e do instrumentalismo1, porque se 

entende que o Juiz é uma autoridade normativa e, com base nas suas competências 

constitucionais e sua função dentro do Sistema jurídico, resolve casos concretos e produz 

normas jurídicas, embora consideradas normas concretizadoras.  

  

Tal concretização de normas gerais e abstratas é um processo complexo onde os 

juízos de valor, as estimativas e as ponderações relacionam fatos a enunciados jurídicos, e 

estes com causas e conseqüências reais em face das finalidades e funções do sistema jurídico. 

Para enfrentar essa tarefa ao juiz é atribuído o poder discricionário, que lhe autoriza a 

solucionar o caso concreto utilizando-se de um amplo espectro normativo que lhe serve de 

referencial e para o qual lança mão da sua criatividade, responsabilidade e comprometimento 

com os resultados de sua decisão. 

  

A necessidade valoração circular de fatos e enunciados de direitos, para se chegar a 

uma decisão justificada, impede qualquer mecanicismo por parte do juiz. Este, em seu 

processo hermenêutico, está sendo observado e controlado – permanentemente– pela 

sociedade, pelos olhos da mídia e pelos Tribunais e instâncias superiores, que possuem o 

direito de revogar e alterar sua decisão. 

  

Como autoridade normativa, o juiz possui uma área de abrangência normativa 

limitada – talvez seja essa sua peculiar distinção. Limitada com relação aos destinatários 
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(particular), com relação à situação (concreta) e com relação aos efeitos jurídicos normativos 

(concretizadores). Isso não significa que o juiz está sendo tratado ou compreendido como 

legislador “pequeno”, pois este – o legislador – resolve todos os casos que se enquadrem no 

suposto normativo hipotético, enquanto aquele – o juiz – apenas resolve o caso sub judice. 

Todavia, em certas hipóteses, o juiz realiza desenvolvimento judicial do Direito e fica bem 

próximo da atividade legislativa, como um legislador subsidiário.1   

  

Os amplos poderes hermenêuticos que se reconhecem ao juiz parecem superar 

antigas dicotomias, a saber: (i) segurança versus justiça; (ii) direito versus moral; (iii) 

neutralidade versus ativismo. O motivo de tal superação consiste no fato de que o juiz detém 

uma margem decisória ampla e um estilo interpretativo em aberto, que supera qualquer 

“reducionismo miópico”1, seja de natureza  teórica ou ideológica. 

     

Uma vez considerado o Supremo Tribunal Federal uma autoridade política, então 

fica mais fácil aceitar que as suas decisões também possuem um caráter político, pois ele seria 

uma Corte não apenas jurídica. Negar isso é afirmar que o STF deve possuir uma atuação 

estritamente técnica em suas decisões. 

  

O STF é uma autoridade política, ou seja, não é um órgão judicial em sentido estrito 

e, em consequência, não produz apenas decisões jurídicas ou técnicas, voltadas somente para 

as normas em sentido estrito. O STF é bem mais que um órgão judicial. A função 

constitucional a ele encarregada pelo constituinte de ser intérprete superior e último da 

Constituição1 faz dele bem mais que um simples colegiado de onze juízes voltados para o 

sentido normativo e legal do Sistema Jurídico Nacional.  

  

Tal função constituinte o legitima a ser o controlador dos outros Poderes e de todos 

os órgãos constitucionais e, sobretudo, lhe permite ser o guardião1 do Sistema Jurídico, do 

Ordenamento Jurídico Nacional, do projeto normativo, político e ideológico1 expresso na 

Constituição.   

  

A natureza política do STF, além da jurídica e social, deriva da conformação 

constitucional, das competências e dos poderes atribuídos. Se fosse simplesmente o contrário, 

se não houvesse diferenciação do STJ, nem sequer aconteceria a reformulação de sua 

configuração. As mudanças introduzidas com a Emenda Constitucional 45/ 2004 são a 
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confirmação desse papel, daí a Súmula Constitucional ou Vinculante, a Reclamação 

Constitucional e a exigência de Repercussão Geral nos RE1.   

   

Sobre o STF recai a responsabilidade política de zelar pela imortalidade normativa 

da Constituição e pela sua indisponibilidade política, premissas necessárias para sua força 

normativa superior e para sua supremacia política, respectivamente. A Constituição, no 

projeto político, normativo e ideológico, expressa certo modus político convencionado como a 

forma de vida e organização de certa comunidade política, no seu estágio de desenvolvimento 

e grau de civilização. Houve, na constituinte, um arranjo político entre os atores políticos 

(principais) e o STF foi designado para preservá-lo. Tal missão inclui poderes para reconstruir 

progressivamente a Constituição segundo as demandas da própria comunidade política. 

  

 O Supremo Tribunal Federal pode ser encarado de duas maneiras: uma posição 

normativista, que o considera como autoridade estritamente jurídica, ou seja, um órgão que 

deve tomar decisões técnicas, sem qualquer margem de liberdade para ir além disso; e outra, 

que o considera como Corte constitucional, cuja natureza política, conciliadora e mediadora o 

faz bem mais que um Tribunal de justiça. Essa última leitura justifica certas interpretações 

“não estritamente jurídicas” de natureza re-construtivas, teleológicas, integradoras, que se 

expressam em paradigmas argumentativos “não estritamente jurídico”1 1.  

  

O STF assim configurado aparece como o principal intérprete do paradigma 

normativo, político e ideológico1, convencionado no arranjo constituinte. O STF interpreta a 

Constituição federal com a consciência de que se trata de um projeto1 e, por isso, seus 

enunciados demandam uma permanente leitura. Daí surge seu assumido papel de constituinte 

hermenêutico. Tal entendimento é uma consequência da apreciação da Constituição não como 

um texto legal – como não pode ser, sob pena de propiciar sua morte normativa e 

disponibilidade às forças políticas – mas sim como um sistema de valores e princípios1, razão 

pela qual sua hermenêutica e aplicação deve ser reflexiva e axiológica.    

  

A partir desse entendimento resulta coerente a afirmação de que, sob qualquer efeito 

jurídico que se pretenda atribuir às decisões do STF, deve-se primeiro e principalmente 

destacar os efeitos políticos de tais decisões. Isto porque o STF é um órgão de poder e, como 

tal, suas decisões são manifestações do exercício do poder. Como autoridade política, o STF1, 

por meio de suas decisões, garante a manutenção e a reprodução do sistema político e a 

escolha política do Constitucionalismo1 como forma de vida e organização da comunidade 
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política brasileira. Essa dimensão de órgão de poder deixa o STF comprometido com a 

continuidade política do sistema econômico em que o poder político e a própria comunidade 

se sustenta, isto é, o capitalismo. Ao tempo, o STF também se responsabiliza pela preservação 

de sua expressão normativa e institucional: o Estado Constitucional.1 

  

A idéia de que o STF poderia ameaçar a Constituição somente possui relevância 

como hipótese teorética de pesquisa, isto por duas razões fundamentais: (i) porque ele é 

intérprete supremo e final da Constituição, autorizado a dizê-la desde uma posição de 

constituinte hermenêutico; (ii) porque,  ao afastar o STF do espírito da Constituição1 e da 

vontade que a fundamenta, simplesmente o colocaria à margem da legitimidade e da 

justificativa  política, institucional e jurídica e, por consequência, o STF não teria nenhuma 

utilidade e justificativa (resultaria no fim do órgão e da investidura de todos seus Ministros). 

Em razão das responsabilidades do STF como órgão de poder, este deve abortar toda e 

qualquer ação orientada contra constitucionalismo1.  

  

Claro que toda essa formulação incita à discussão sobre a legitimidade democrática 

do STF, que possui tamanho poder e representatividade constitucional e, não obstante, é 

composto de agentes públicos não eleitos pela população1. Todavia, com relação a essa 

formulação, não se pode olvidar duas questões, a saber: (i) que o STF é composto de 

Ministros, certamente indicados com exclusividade pelo Presidente da República, eleitos e 

confirmados pelo Senado. Isso significa que cada um dos Ministros desfruta de ampla 

legitimidade democrática derivada de duas instituições: uma com maior legitimidade 

democrática republicana, qual seja, o Presidente da República e outra com legitimidade 

federativa, isto é, o Senado Federal; (ii) que vem diretamente da vontade constituinte e da 

vontade da Constituição essa legitimidade democrática. 

  

Também não pode ser ignorado o fato de que a Constituição determina certas 

qualidades e atributos para que o Ministro seja indicado pelo Presidente 1 e que tais 

qualidades e atributos são o desenho de um verdadeiro e pleno cidadão, cuja indicação já 

reflete e contém procedimentos democráticos que legitimam1. Além disso, o candidato a 

Ministro é sabatinado e precisa obter maioria dos votos dos Senadores1.  

  

As restrições dos franceses, relativas ao poder dos juízes e ao controle de 

constitucionalidade das leis nas mãos de corte constitucional, e as críticas e receios de alguns 
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constitucionalistas norte-americanos, não resultam suficientes para retirar do STF a 

legitimidade democrática. 

  

Ademais, o STF, como todo órgão que exerce o poder numa sociedade democrática e 

no Estado de Direito, está permanentemente sob o controle democrático da sociedade, pelos 

olhos, principalmente, da mídia, e sempre precisa da necessária quota de legitimidade e do 

reconhecimento das outras instituições democráticas1.      

  

O peso democrático em favor do STF consiste nas garantias constitucionais do Poder 

Judiciário, em especial a vitaliciedade e a inamovibilidade1, que lhe proporcionam obrar com 

total independência em face do Presidente da República e dos Senadores – que indicaram e 

elegeram, respectivamente, seus ministros.  

  

O constituinte evitou submeter os Ministros do STF ao processo democrático de uma 

contenda eleitoral e de uma carreira política, consciente de que os resultados poderiam ser 

nefastos, em razão dos compromissos eleitorais que os candidatos se veriam obrigados a 

assumir para poder obter apoio e votos1 1.  

  

5.             Os limites à hermenêutica constitucional 

  

Então, como limitar esses poderes hermenêuticos? Ou quais seriam os limites desses 

poderes a uma hermenêutica constitucional assim formulada?  

  

O primeiro limite consiste no fato de que o STF também está vinculado às regras e 

diretrizes, aos deveres comuns a todo órgão e autoridade jurisdicional. Aliás, como o STF é 

um órgão composto de Ministros, eles também têm os deveres que todo juiz singular possui.  

  

Um segundo limite seriam as próprias regras e diretrizes que o sistema tem, ou seja: 

como se produz uma norma; a própria regra; as diretrizes do sistema normativo; os princípios 

do sistema jurídico nacional. Isso também limita os Ministros, na medida em que estes não 

podem resolver um caso concreto baseando-se numa decisão jurídica argentina.  

  

O terceiro limite é a moral positiva, isto é, a moralidade socialmente predominante. 

O STF está vinculado e limitado pela tese hermenêutica da compreensão do que se entende 

como direito justo e injusto, correto e incorreto. Além disso, o STF também tem a capacidade 
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de dar à moral positiva um impulso de progresso. Em outras palavras, a moral positiva, 

somada à cultura e à pré-compreensão cultural, dão ao STF a responsabilidade de levar a 

sociedade e a Constituição para frente, e também a possibilidade de realizar interpretações 

evolutivas, não permitindo, todavia, que se façam rupturas ou se abandone a vontade de 

Constituição1. 

  

O quarto limite diz respeito à própria existência de outros poderes e as suas 

respectivas competências. Está claro que uma Corte Constitucional não pode desconhecer a 

competência que os outros poderes possuem. 

  

O quinto limite consiste no fato de que o Supremo Tribunal Federal precisa 

apresentar um discurso justificador ou justificativo (é a argumentação jurídica). Ele deve 

esclarecer o motivo pelo qual tal decisão é constitucionalmente correta, moral e conveniente 

para a Constituição e para a comunidade1. A contra crítica poderia alegar que esses 

argumentos não seriam suficientes. Porém, tal crítica estaria ligada ao processo de 

desnaturalização do Supremo e, por isso, contrário à Constituição.  

  

6.             Conclusão 

  

Pelo exposto, verifica-se que a Constituição Federal é o fundamento de todo o 

Sistema Jurídico Nacional e o intérprete supremo da Constituição (STF) situa-se como a 

estrutura estatal de maior relevância e máxima responsável pela dinâmica normativa e 

institucional da ordem jurídica, política e social.  

  

Pode-se constatar, portanto, que o STF, como Corte Constitucional brasileira, ocupa 

uma posição central e especial entre os órgãos constitucionais da República federativa do 

Brasil, na medida em que seus amplos poderes hermenêuticos, somado à suas funções dentro 

do sistema jurídico, bem como a sua condição de órgão político, lhe permite ser o guardião do 

Sistema Jurídico, do Ordenamento Jurídico Nacional e do projeto normativo, político e 

ideológico expresso na Constituição. 
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Sobre o STF recai a responsabilidade política de zelar pela imortalidade normativa 

da Constituição e pela sua indisponibilidade política. Além disso, seus poderes hermenêuticos 

devem ser amplos, para que a Constituição Federal não se torne uma folha de papel. 

  

Com efeito, verifica-se que o STF possui papel primordial no SJN, visto que espelha 

o atual nível de desenvolvimento, não só jurídico, mas também cultural, político e moral da 

comunidade política brasileira. De sorte, o STF consiste num meio de zelar pela 

funcionalidade e “boa saúde” do sistema jurídico. 

  

Por outro lado, vale dizer que o STF não está acima do bem e do mal, pelo contrário, 

está e permanece sujeito a limites constitucionais, políticos e institucionais, a saber: a 

vinculação às regras e aos deveres comuns a todo órgão e autoridade jurisdicional; as 

diretrizes e princípios do sistema jurídico nacional; a moral positiva; a competência dos outros 

dois poderes; e, por fim, a justificação das suas decisões. 
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1 Sobre a unidade do sistema jurídico, que seja sob a denominação de Ordenamento jurídico, vide: KELSEN, 
Hans. Teoria Pura do Direito. 6ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998; BOBBIO, Noberto. Teoria do 
Ordenamento Jurídico. 10ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1997; ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2 ed. 
Bauru: Edipro, 2000; REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva. 2002; HART, 
Herbert L. A. O Conceito de Direito. 2ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.  Posições diferentes 
para explicar essa questão essencial para a teoria e a filosofia jurídicas. A posição que seguimos nesse ponto é 
diferente de todas essas, pois, entendemos que a unidade do sistema jurídico está num certo paradigma 
normativo, ideológico e político, que representa uma escolha de organização e forma de convivência a partir de 
certos valores e que se configura no Estado constitucional a partir da Constituição.  
  
1 Nessa questão da validade por derivação, a formulação lógica/ teórica de Kelsen é de utilidade, claro com a 
diferença de que se abandona a Norma fundamental pressuposta como vácuo.Vide KELSEN, Hans. Teoria Pura 
do Direito. 6ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.215-246. Para uma leitura crítica da norma fundamental, 
vide Mario Losano na Introdução à KELSEN, Hans. O problema da justiça. 4. ed. Tradução de João Baptista 
Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
  
1 Para HART, a regra de reconhecimento significa os critérios, parâmetros determinativos de quais regras entram 
no sistema, ou seja, determina a validade das normas. Trata-se de uma contraproposta à norma fundamental de 
Kelsen, pois a regra de reconhecimento não é pressuposta: é uma prática socialmente aceita. Vide HART, 
Herbert L.A. O conceito de direito. 3 ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 2001. p. 
103-109. 
  
1 Talvez, a melhor compreensão disso esteja na definição que do o Direito faz. Vide DWORKIN, Ronald. O 
império do Direito. 2 ed. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 3-55  
  
1 Aqui se inclui o conteúdo material ou normativo e o conteúdo imaterial ou axiológico- moral não contido 
expressamente em enunciados constitucionais, mas que lhe servem de fundamento e contém as razões de tais 
enunciados.  
  
1 Descartada aqui a tese da autopoiese, embora atribua ao sistema jurídico “inteligência”. 
  
1 Nesse sentido, vide KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.215-246 
1  Para o conceito social da constituição vide LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição. Trad. Hiltomar 
Martins Oliveira.Belo Horizonte: Ed. Líder, 2002. p.48. 
  
1 Constitucionalismo como ideologia e não como teoria da constituição.  
1MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 60, assim lecionam: “Portanto, é somente pelo trabalho 
hermenêutico de ajustamento entre normas e fatos – no qual se fundem, necessariamente, a compreensão, a 
interpretação e a aplicação dos modelos jurídicos –, que se viabiliza a ordenação jurídico-normativa da vida 
social, porque é no ato e no momento da invidualização da norma que o juiz desempenha o papel de agente 
redutor da inevitável distância entre a generalidade dos preceitos jurídicos e a singularidade dos casos a decidir.” 
  
1 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópoles: Vozes, 1997. p. 485. 
  
1 PALMER, Richard. Hermenêutica. Tradução de Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Rio de Janeiro: Edições 70, 
1989, p. 191-193 leciona que “em todo ato de compreensão se dá uma aplicação ao presente.” 
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1 Aprecie-se que enquanto isso, obras como a Teoria Pura do Direito, primeira edição em alemã 1930, de H. 
Kelsen, tratava a interpretação apenas como um ato combinado de conhecimento e vontade.   
  
1 Aqui clara referência ao pós-positivismo, que, nesse sentido, supera, também, o positivismo jurídico, porque no 
contexto se admitiam fatores culturais, políticos, morais que, embora sempre presente a tradição jurídica 
continental desde a codificação napoleônica e da escola exegética, sempre foram negados sob a bandeira da 
neutralidade.   
  
1 Certamente os juristas norte-americanos e os realistas escandinavos já admitiam a amplitude e multificidade da 
interpretação.  
  
1 Não podem ser desconsideradas a experiência nazista- fascista, o juízo de Nuremberg e o passo do 
Constitucionalismo liberal ao constitucionalismo social. Foi, em sentido geral, uma nova era da teoria jurídica. 
  
1 Pode-se pressupor que tal realidade é ocultada e negada por aqueles que pensam numa neutralidade 
hermenêutica resultante de uma posição legalista e formalista. Na realidade, é uma confusão com a 
imparcialidade do juiz.  
  
1 Seus pressupostos, valores, fundamentos, princípios e objetivos fundamentais, razão pela qual deve ser 
entendida não apenas como texto normativo, senão como projeto normativo, político e social ou como um 
código de valores. Os enunciados postos compõem-se de um substrato imaterial, que tem no texto normativo, 
claro, sua forma principal de expressão.   
  
1 Na realidade essa dicotomia sempre foi falsa, na prática, porque o juiz/interprete sempre pautou sua atividade 
ora pela vontade do legislador, ora pela vontade da norma, sendo difícil, na prática, fazer uma coisa ou outra pela 
lei da exclusão, pela simples razão de que o raciocínio do juiz, por força do mesmo processo interpretativo, 
sempre se movimenta de enunciado às suas razões justificadoras e destas ao enunciado. Parece que essa 
diferenciação responde mais bem a uma época de formalismo positivista.  
  
1 Vide DWORKIN, Ronald. O império do Direito. 2 ed. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. p. 81-84.  
  
1 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1991. 
1 Esta parece a posição de DINAMARCO. Vide DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 
processo. 14 ed. São Paulo: Malheiros. 2009. 
1Pensa-se, aqui como competência “legislativa” suplementar. Gilmar Ferreira Mendes afirma que as modernas 
cortes constitucionais, como intérpretes finais da Constituição e juízes últimos de sua própria autoridade, 
acabaram se transformando em quarto poder. Vide: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 52. 
  
1 De reducionismo por miopia. Uma metáfora não autorizada pelo português, mas utilizada para insistir no 
“dano” de leituras formalistas e mecanicista da atividade do juiz e do jurista em particular. 
  
1 Sobre a vontade constitucional e a necessidade de resguardar a vontade de constituição: constitucional politicis 
ou o constitucionalismo. 
  
1 Num sistema difuso e em face do Estado de Direito, todos estão encarregados de vigiar a Constituição, o SJN e 
o próprio projeto que eles contém. Nesse contexto, o STF é o mais importante vigilante entre todos. Apesar da 
discussão sobre sua a legitimidade, o STF usufrui da confiança do Constituinte e é a sede do poder num contexto 
de Estado Judicial e democrático de Direito. 
  
1 Paradigma normativo, político e ideológico. 
  
1 Sobre a Súmula Vinculante, vide o art. 103-A da Constituição. Sobre a reclamação constitucional, veja o art. 
103-A, § 3º, da Constituição. Sobre a repercussão geral nos RE, vide o Art. 102, § 3º, da Constituição. 
  
1  Nesse sentido, vide os critérios de interpretação de Karl Larenz em LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência 
do Direito. 4 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 2005. p. 450-510. 
  
1 Paradigma argumentativo de moralidade; paradigma argumentativo de conveniência (política, econômica, 
social); paradigma argumentativo de razoabilidade e sapiência; paradigma argumentativo evolucionista e 
ativista. 
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1 O interprete principal da “regra de reconhecimento”, parafraseando a Hart. Vide HART, Herbert L.A. O 
conceito de direito. 3 ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 2001. p. 103-109. 
  
1 Claro que aqui assumimos uma posição discordante daquela que trata o caráter programático dos enunciados 
constitucionais como a causa da falta de realização constitucional. A Constituição não é feita nem promulgada 
para um ano, nem tão sequer para o próximo qüinqüênio. A Constituição é um long play normativo.  
   
1 Vide CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 1999. 
  
1 Embora também autoridade normativa, no sentido jurídico, o STF “trabalha”com hipóteses não apenas do 
Direito posto, mas também do Direito pressuposto, daí que na suas decisões aprecia-se tanto o conteúdo 
normativo ou material do Direito positivo com o conteúdo axiológico ou imaterial. 
  
1 Aqui no sentido de “regra de reconhecimento” hartiana ou como Paradigma ou projeto normativo, político e 
ideológico, segundo reiterado supra.  
  
1 A compreensão que seguimos do Estado constitucional é bem diferente do Estado constitucionalizado. Aqui 
entende-se aquele que segue o modelo político, jurídico, econômico e  social que se deriva do 
Constitucionalismo, como paradigma de vida e organização de certa comunidade consagrado no Século XVIII.  
  
1 Pode ter-se a aparência de afastamento do texto constitucional ou de certos enunciados numa atuação 
hermenêutica, mas o limite existe, isto é, a vontade de constituição. Nesse sentido, vide. HESSE, Konrad. A 
força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1991, p. 19-20. 
   
1  A responsabilidade do STF, assumida pelos seus Ministros, reduz a quase zero a possibilidade de conluio com 
propostas antidemocráticas, anti-constitucionalistas e mesmo anticapitalistas. Qualquer e toda orientação nesse 
sentido seria crime constitucional, simplesmente porque colocaria o Brasil no caminho da tirania, embora 
constitucionalizada.  
  
1 Poderia falar de servidor público, que é sua verdadeira natureza. Recusa-se a denominação de autoridade 
porque a Constituição não dá aos Ministros individualmente tratamento de tal. 
  
1 Veja o Art. 101 da Constituição Federal de 1988. 
  
1 Claro que não se desconhece a existência de razões políticas e outras de diversas naturezas, que poderiam 
incidir na indicação de cidadãos. Algumas vezes, se justifica a indicação a partir do tino político e da visão 
estratégica do Presidente da República.   
  
1 Parece que essa sabatina, mais que uma luta entre forças políticas, foi pensada como uma maneira de garantir 
que o futuro Ministro esteja preparado para o relevante papel que terá no STF.  
1 O checks and balance, previsto no Art. 2 da CF, seria uma razão de peso no sentido de controlar e limitar o 
STF e seus Ministros.  
  
1 Veja as garantias previstas ao judiciário no art. 95 da Constituição de 1988. 
  
1 Não deixa de existir a hipótese de que no processo de indicação e eleição definitiva tal situação possa 
acontecer. 
  
1 Nenhum dos argumentos anteriores deve ser entendido como uma negativa de discussão e revisão sobre o 
assunto. 
1 Nesse sentido, HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1991, 
p. 19-20, leciona: “A Constituição jurídica não significa simples pedaço de papel, tal como caracterizada por 
Lassalle. Ela não se afigura ‘impotente para dominar, efetivamente, a distribuição de poder’, tal como ensinado 
por Georg Jellinek e como, hodiernamente, divulgado por um naturalismo e sociologismo que se pretende cético. 
A Constituição não está desvinculada da realidade histórica concreta do seu tempo. Todavia, ela não está 
condicionada, simplesmente, por essa realidade. Em caso de eventual conflito, a Constituição não deve ser 
considerada, necessariamente, a parte mais fraca. Ao contrário, existem pressupostos realizáveis (realizierbare 
Voraussetzungen) que, mesmo em caso de confronto, permitem assegurar a força normativa da Constituição. 
Somente quando esses pressupostos não puderem ser satisfeitos, dar-se-á a conversão dos problemas 
constitucionais, enquanto questões jurídicas (Rechtsfragen), em questões de poder (Machtfragen). Nesse caso, a 
Constituição jurídica sucumbirá em face da Constituição real. Essa constatação não justifica que se negue o 
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significado da Constituição jurídica: o Direito Constitucional não se encontra em contradição com a natureza da 
Constituição.” 
  
1 Primeiro lugar porque a Constituição, no Art. 93, inciso IX, determina. De outra parte, pelo imperativo da 
legitimidade democrática.  
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HERMENÊUTICA E PENSAMENTO JURÍDICO: DELINEAMENTOS 
DA AUTONOMIA REFLEXIVA DA OCORRÊNCIA DO DIREITO. 

 
HERMÉNEUTIQUE ET PENSÉE JURIDIQUE: DESSINS DE RÉFLEXION SUR LA 

AUTONOMIE DE LA OCCURRENCE DE LE DROIT. 
 
 
 

Fernando Cáceres 
 

RESUMO 
É porque só há Direito sob o véu da juridicidade, que se impõe ao jurista, continuamente, a 
aferição de suas características ou elementos constitutivos. O objetivo disso é determinar o 
que é afinal o direito, o que o determina como fenômeno normativo diferençável dos demais 
fenômenos de normatividade social, tais como a política, a moral e a religião, mas também 
face a economia e a ciência. O objetivo deste trabalho é traçar uma panorâmica crítica das 
atuais perspectivas hermenêuticas do direito, visando-se comprovar a seguinte premissa: ainda 
nessa mais coevas compreensão da juridicidade está presente, de maneira subterrânea, 
pressupostos que inviabilizam a projeto científico do normativismo, de sorte que também 
essas novas compreensões (e, aqui, dirigimo-nos especialmente às análises da hermenêutica) 
se nos surgem no todo insuficientes à adequada apreensão-realização da juridicidade. Para 
tanto, temos como marco teórico básico os ensinamentos de Castanheira Neves e Mario 
Losano – este a nos permitir compreender a problemática incurável do normativismo; aquele a 
nos ensinar perceber que a hermenêutica, como teoria de apreensão da juridicidade, falha de 
maneira fatal. Ademais, o que está em questão – e essa percepção nos vem dos ensinamentos 
sempre seminais do Jurisprudencialismo – é o atual problema da autonomia do direito, cuja 
ocorrência se opera, com efeito, apenas se nos livrarmos das concepções que subsumem a 
fenomenologia jurídica a aspectos normativos exteriores. É de frisar, por fim, que esses 
aspectos normativos não se lhe chegam apenas da política, ou da moral (casos a que hoje se 
chama bastante atenção, haja vista as atuais práticas dos tribunais), mas também da ciência. E 
é aqui, sobretudo, que erra a perspectiva hermenêutica: tal qual o normativismo, também ela 
está a conceber o direito como se um objeto fosse, e não um fenômeno cuja ocorrência se dá 
em continuum, de maneira incessante. 
PALAVRAS-CHAVE: HERMENÊUTICA; PENSAMENTO JURÍDICO; AUTONOMIA 
DA OCORRÊNCIA DO DIREITO. 
 
RESUME 
C'est parce que le droit ne existe pas que sous le voile de la juridicité, que se exige de le jurist 
une permanente mesure de leurs caractéristiques ou composants. Le but de ça est afin 
déterminer ce qui est finalement le droit, le déterminer comme un phénomène normatif distint 
des autres phénomènes de normes sociales, comme la politique, la morale et de religion, mais 
aussi face à l'économie et la science. L'objectif de ce travail est fournir une enfoque critique 
de les perspectives herméneutique de le droit, en visant a prouver la prémisse suivante: que 
encore à les compréhensions plus contemporaines de la juridicité est présent, afin, les 
premisses qui avont faire falir le projeto du normativisme scientifique, de sorte que aussi ces 
nouvelles connaissances (et ici nous nous tournons vers l'analyse herméneutique, en 
particulier) sont tout incapable de nous fournir la vrai sur la réalisation de la juridicité. À ce 
fin là, nous utilisont ici les enseignements théoriques de Castanheira Neves et de Mario 
Losano - ce premier pour nous permettre de comprendre le problème du normativisme 
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incurables; l’outre a enseigner nous a rendrer compte que l'herméneutique se fêle come 
perspective juridique. De plus, ce qui est en jeu - et cette perception vient du enseignements 
séminales toujours le jurisprudencialisme - est la question actuel de l'autonomie du droit, que 
se opere solemment si nous nous débarrassons de concepts qui subsument les aspects 
juridiques de la phénoménologie juridique sus outres elementes réglementaires. Il convient de 
souligner, enfin, que ces aspects normatifs (réglementaires) ne venir solamment que de la 
politique, ou à la moralité (où ce qui se passe aujourd'hui attire beaucoup d'attention, étant 
donné les pratiques actuelles des tribunaux), mais oussi de la science. Et ici, avant tout, qui 
rate la perspective herméneutique: tout comme le normativisme, elle est aussi une conception 
du droit qui s'agissait a percevoir le droit comme un Objet, pas un phénomène dont 
l'occurrence est un continuum, a ocourrir sans cesser. 
MOT-CLES: HERMÉNEUTIQUE; PENSÉE JURIDIQUE; AUTONOMIE DE LA 
OCCURRENCE DE LE DROIT. 
 
 

  

Hermenêutica e Pensamento Jurídico: delineamentos da autonomia reflexiva da 
ocorrência do direito. 

  

  

Permettons donc à la théorie juridique une part d´hypothèse, c´est-à-dire un peu d´art et de 
philosophie. Peut-être ainsi contiendra-t-elle une idée-force. 

(Emmanuel Lévy) 

Insisto em desconfiar da causalidade, fachada de um establishment ontológico que teima em 
manter fechadas as portas das mais vertiginosas aventuras humanas, ou, em outras palavras, 
se depois de ler um certo livro de George Bataille eu tivesse tomado um copo de vinho num 
café de Grigman, a garota da bicicleta não teria se situado antes, com essa aura que envolve 
os instantes privilegiados; ao estabelecer um enlace entre o livro e a cena, a memória teceria 
a malha causal, a explicação simplificadora que enlaça toda corrente de condicionamento 
favorável à tranquilidade do espírito e ao rápido esquecimento. 

(Julio Cortazar) 

  

Resumo: 

  

É porque só há Direito sob o véu da juridicidade, que se impõe ao jurista, continuamente, a 
aferição de suas características ou elementos constitutivos. O objetivo disso é determinar o 
que é afinal o direito, o que o determina como fenômeno normativo diferençável dos demais 
fenômenos de normatividade social, tais como a política, a moral e a religião, mas também 
face a economia e a ciência. O objetivo deste trabalho é traçar uma panorâmica crítica das 
atuais perspectivas hermenêuticas do direito, visando-se comprovar a seguinte premissa: ainda 
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nessa mais coevas compreensão da juridicidade está presente, de maneira subterrânea, 
pressupostos que inviabilizam a projeto científico do normativismo, de sorte que também 
essas novas compreensões (e, aqui, dirigimo-nos especialmente às análises da hermenêutica) 
se nos surgem no todo insuficientes à adequada apreensão-realização da juridicidade. Para 
tanto, temos como marco teórico básico os ensinamentos de Castanheira Neves e Mario 
Losano - este a nos permitir compreender a problemática incurável do normativismo; aquele a 
nos ensinar perceber que a hermenêutica, como teoria de apreensão da juridicidade, falha de 
maneira fatal. Ademais, o que está em questão - e essa percepção nos vem dos ensinamentos 
sempre seminais do Jurisprudencialismo - é o atual problema da autonomia do direito, cuja 
ocorrência se opera, com efeito, apenas se nos livrarmos das concepções que subsumem a 
fenomenologia jurídica a aspectos normativos exteriores. É de frisar, por fim, que esses 
aspectos normativos não se lhe chegam apenas da política, ou da moral (casos a que hoje se 
chama bastante atenção, haja vista as atuais práticas dos tribunais), mas também da ciência. E 
é aqui, sobretudo, que erra a perspectiva hermenêutica: tal qual o normativismo, também ela 
está a conceber o direito como se um objeto fosse, e não um fenômeno cuja ocorrência se dá 
em continuum, de maneira incessante. 

  

1.      Introdução. 

À pergunta fatal há tempos cunhada por Kant, sobre o que é o direito, ainda hoje não se 
rendeu resposta satisfatória [1]. E, desde o início, admitir a inviabilidade do projeto de uma 
resposta definitiva é, sem dúvida, o primeiro passo à superação daquele embaraço. Com 
efeito, não parece factível a aposta numa resposta categórica; a falibilidade surge-nos então 
como pressuposto infungível. Direito é fenômeno cultural (de normatividade cultural), em 
realização contínua, cuja ocorrência não se permite apreendida por qualquer enlace teórico. 
Ao percorrer a realidade humana, sua prática transborda a qualquer determinação empírica 
(caso em que um simples trabalho sociológico daria conta de sua fenomenologia[2]), de sorte 
que não se o apalpa, dizendo-se dele é isso ou aquilo. Sua captura, por conseguinte, não 
advém da mera tecnicização da razão, justamente porque é práxis que se mostra desde 
sempre imersa no tempo: é, pois, ocorrência subsumida à temporalidade[3], constituída no e 
pelo tempo, guardando, portanto, uma sua inevitável historicidade [4]. 

No quadro atual de reflexões que se instauram como pretensão de pensamento jurídico - e, 
desse modo, com a suma pretensão de dizer o que é o direito e nisso forçar normativamente a 
sua realização prática - encontramos as coevas pesquisas da hermenêutica jurídica. Trata-se 
de enfoque sobremaneira atual e mesmo fulcral ao desenrolar do devir jurídico na atualidade. 
Dando ênfase à aparição do direito no plano da interpretação (e mais hodiernamente dir-se-á 
compreensão e pré-compreensão), a perspectiva hermenêutica da juridicidade se destaca por 
demarcar aquela infungível historicidade. Toda interpretação já vem desde sempre atingida 
por uma compreensão prévia, uma pré-compreensão. 

  

2.      Uma paragem prévia no âmbito do normativismo. 

  

Para que bem se compreenda o argumento geral deste trabalho, qual seja a asserção de que a 
perspectiva hermenêutica da juridicidade não consegue se desligar dos pressupostos 
essenciais à compreensão jurídica empenhada pelo mais tradicional normativismo (de sorte 
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que não supera o equívoco da apreensão do direito como objeto), impõe-se façamos uma 
breve caminhada sobre o território normativista. E, para tanto, lançaremos mão de seu 
principal corifeu, Hans Kelsen, sem dúvida um seu maior representante, limitando-nos à sua 
obra venal, Teoria Pura do Direito, a teoria jurídica mais debatida do século XX. Esclareça-se 
desde logo não haver aqui presente qualquer pretensão de se esgotar a análise de referida 
obra, sem dúvida riquíssima em complexidade e problemáticas a serem tratadas, sendo-nos 
por ora suficiente sublinhar um seu específico ponto de rachadura, ponto, no entanto, capital: 
sustentar que Direito é uma coisa e Pensamento Jurídico, outra [5]. 

É dessa premissa básica que decorrerá a delimitação do direito como simples objeto a ser 
analisado nos termos das proposições científicas advindas do 'pensar jurídico' - este a ser 
então reduzido a mero olhar distanciado, frio e objetivo, que não toca seu objeto e tampouco 
questiona sua legitimidade, com o que podemos mesmo inferir não tratar-se de um efetivo 
pensar jurídico [6]. Com efeito, Kelsen prepara sua reflexão a partir de uma alocação teórica 
cujo percurso admite como ponto de partida o direito posto para, num movimento de retorno, 
regressar a esse mesmo direito posto. Isto é: vislumbra uma explanação acerca da juridicidade 
a partir da própria realidade normativa que em tese constituiria a possibilidade de aparição do 
pensamento jurídico - então alçado à condição astronômica de Ciência do Direito. Está-se, em 
suma, a conceber um direito (objeto) como norma jurídica válida [7] - este o único e 
verdadeiro objeto de estudo do jurista (sujeito). 

O que tal perspectiva deixa de perceber, ou, antes, pretende encobrir, é a inevitabilidade da 
participação do pensamento jurídico na constituição da juridicidade. Preocupado que está em 
que o pensar jurídico não se modifique o seu objeto, Kelsen retira a pensamento jurídico da 
fenomenologia do direito, concebendo-o como espécie de analista cujas proposições são 
vazias de normatividade. Isso desembocará, no entanto (e parece que a visão hermenêutica 
não conseguiu percebê-lo), em problemas insolúveis à Teoria Pura, diante dos quais se faz 
forçoso que afastemos a plausibilidade científica da validação do direito pelo próprio direito. 
Trata-se, pois, e em última análise, não só de desconstituirmos a pretensão cientificidade 
desse específico normativista (Kelsen), mas, também e sobretudo, de aventarmos o 
deslocamento da juridicidade do plano da Ciência para o plano da Filosofia - ou, para 
dizermos com Castanheira Neves, para o plano do Pensamento. 

Dessarte, este ponto do trabalho é dedicado a localizar internamente ao constructo de Kelsen, 
numa perspectiva de crítica interna, aquelas contradições que nos permitirão realizar tal 
empreita. Tais contradições serão encontradas no plano dos pressupostos da teoria pura, as 
quais, uma vez identificadas, nos permitirão trazer à luz a complexidade inerente à ocorrência 
da juridicidade: com isso, ser-nos-á permitido, na seqüência, abarcar o fenômeno jurídico 
naquilo que ele efetivamente é: não mero dado prévio (a priori), tampouco o resultado de uma 
interpretação filosófica (qual pretenderá a hermenêutica mais coeva - hermenêutica 
filosófica), mas verdadeiro contínuo labor do pensamento jurídico. 

O pano de fundo que percorre a construção dessa perspectiva (da teoria pura - normativismo 
jurídico), a qual, há que se dizer, não realiza suas pretensões astronômicas de cientificidade, 
ou de criticidade, como queria Kelsen, é determinado pela opção neokantiana da teoria do 
conhecimento. Há, por assim dizer, uma presença subterrânea do dualismo kantiano que 
bifurca Sein und Sollen (ser e dever-ser) em planos não só diferentes, mas no todo opostos [8]. 
Fique claro, desde já, que a presença desse dualismo se nos afigura subterrânea não somente 
porque presente no cerne da teoria pura do direito, mas porque atinge os mais recentes 
Estudos Jurídicos - como aqui queremos aventar -, a exemplo as perspectivas que se 
delineiam no plano da hermenêutica filosófica do direito [9]. Como diremos mais à frente, 
esse dualismo é responsável pela concepção do direito como objeto (posto no plano do dever-
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ser), concepção essa que não é abandonada pelos enfoques atuais da hermenêutica - haja vista 
tratar-se aí de interpretar (compreender, ou mesmo re-compreender) um objeto específico, o 
direito. Assim, lançado o direito ao domínio do Sollen (do dever-ser), e entrementes 
distanciado da realidade social e cultural que o circunda e afinal o condiciona, anula-se as 
funções do pensamento jurídico, sendo este relegado à não-estrutura do Sein (plano do ser). 
Impo-se perceber que o plano do Sein é concebido como espaço de mera compreensão e 
jamais de tomada de decisão, de sorte que sua função crítica se vê no todo anulada [10]. 

Ocorre que essa pretensão de alçar o Direito a objeto de uma Ciência Jurídica, nesses termos 
da teoria pura, encontra entraves infungíveis. Desde já, trata-se de uma tentativa inglória, 
ficando evidente na própria construção kelseniana a inevitabilidade da presença do pensar 
jurídico no eixo do direito. Nós já tratamos sobre essa problemática em trabalho anterior. 
Cumpre citá-lo para fazermo-nos mais claros: 

  

"Destarte, é no mundo do Sollen que se dispõe o Direito da teoria pura. Este a ser 
cientificamente retratado pelo labor de cunho lógico do pensamento jurídico, por sorte alçado 
à astronômica condição de Ciência Jurídica, cuja diminuta tarefa, no entanto, resta o referir 
quase que silencioso à unidade das normas jurídicas previamente dadas em formato de 
sistema. Tal unidade vai viabilizada com a intervenção derradeira do "dever-ser" no eixo de 
sua estrutura em graus (Stufenbau) do direito; o objeto jurídico é, afinal, posto 
escalonadamente. No cume está o elemento mais controvertido de toda a doutrina, ao qual 
aqui destinaremos nossas atenções: a Grundnorm, a validar toda a objetividade estrutural do 
arsenal normativo cunhado sistema jurídico." [11] 

  

  

É aqui que se localiza a problemática central na teoria do jurista austríaco. Sobremaneira 
preocupado com a inferência do pensamento jurídico no plano do dever-ser, Kelsen afastou a 
problematicidade e a reflexividade da ocorrência correspondente ao direito. Direto é um coisa 
(objeto de análise científica) e pensamento jurídico, outra. No entanto, para dar unidade à sua 
construção escalonada da norma jurídica, lança-se mão de uma norma que, não obstante, não 
é posta, mas pressuposta. Ocorre que essa pressuposição é operada pelo pensamento jurídico 
(ou pela Ciência Jurídica - como prefere Kelsen), e com isso cai por terra a separação fictícia 
entre Ser e Dever-ser no plano do direito. Ou seja, um elemento que a princípio é localizado 
no plano do Ser (o pensamento jurídico) é inserido no cume do plano do Dever-ser (as normas 
jurídicas válidas). Está-se aqui a falar, por evidente, da tão contraditória Grundnorm (Norma 
Fundamental). Vejamos o que o próprio Kelsen nos tem a dizer: 

  

"Visto que somente pressupondo a norma fundamental é possível interpretar o sentido 
subjetivo do ato constituinte e dos atos estatuídos em conformidade com a constituição como 
seu sentido objetivo, ou seja, como normas jurídicas objetivamente válidas, a norma 
fundamental (assim como a define a ciência jurídica) pode ser definida como a condição 
lógico-transcendental dessa interpretação, se é lícito aplicar por analogia um conceito da 
teoria kantiana do conhecimento. Assim como Kant se pergunta de que modo é possível uma 
interpretação livre de qualquer metafísica dos fatos percebidos por meio dos sentidos nas leis 
formuladas pela ciência da natureza, também a teoria pura do direito põe o quesito de como é 
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possível uma interpretação do sentido subjetivo de determinados casos concretos (sem fazer 
referência a autoridades metajurídicas como Deus ou a Natureza) como sistema de normas 
jurídicas objetivamente válidas e descritíveis em proposições jurídicas. A esse problema da 
teoria do conhecimento, a teoria pura do direito assim responde: é necessário comportar-se do 
modo como prescreve a constituição. [...] A função da norma fundamental é dar um 
fundamento à validade de um ordenamento jurídico-positivo, ou seja, de um ordenamento 
jurídico estatuído por atos de vontade humana e eficaz em suas grandes linhas." [12] 

  

  

 O que temos aqui, dessarte, não é qualquer interpretação descompromissada com a 
juridicidade, mas antes a intenção, tantas vezes sublinhadas pelo jurista austríaco, de retirar o 
Direito (no seu desenho de objeto normativo posto de forma escalonada à apreensão da 
ciência jurídica) das contingências e interesses meta-referenciais que marcam a ferro a 
reflexão jurídica. Note-se que, com efeito, o pensamento jurídico não é instância no todo 
isenta de recortes culturais, ideológicos, etc., formatando-se mesmo como momento de 
enraizamento inevitável da ocorrência jurídica. Mantendo-o afastado de seu objeto (as normas 
válidas legiferantemente postas), pretendeu-se evitar que essas inferências históricas 
(ideológicas e culturais) adentrassem à própria essência do direito - o que, no entanto, é mera 
tentativa inglória, como já dissemos e como à frente ficará mais claro. Com isso, aprimorou-
se um feitio aproblemático da configuração do direito, uma vez que este vem desde sempre já 
previamente dado, ou seja, anteriormente disposto em estrutura de cuja análise científica não 
decorre qualquer força prescritiva, mas tão-só descritiva (no formato de proposições jurídicas 
[13], como salienta Kelsen). 

  

2.1.O problema e as contradições engendradas pela Grundnorm. 

  

Toda essa estrutura escalonada, posta diante do jurista à análise estritamente distanciada, 
depende, no entanto, de uma fundamentação coerente acerca da noção de validade (as normas 
devem ser todas válidas para comporem o objeto jurídico), sobretudo em razão da pretensão 
inserta aos escritos de Kelsen de alçar a ocorrência jurídica a uma apreensão científica, isto é, 
em razão de sua pretensa criticidade. Como adiantado acima, essa fundamentação da validade 
será cumprida pela assim chamada Grundnorm, ou norma fundamental. É ela que garantirá a 
validade de todas as normas jurídicas. Uma vez que se trata, efetivamente (e o próprio Kelsen 
não o nega, antes o afirma), de uma norma pensada (mais tarde ele dirá tratar-se de uma 
ficção; mas isso não muda em nada suas implicações) ou pressuposta pelo cientista do direito, 
as exigências são grandes, de sorte que Kelsen deveria justificá-la com especial afinco, nos 
termos do normativismo, posto que este se propõe ao trabalho de normas postas - mas não 
pressupostas. Como veremos, tal empreita não será conquistada, fazendo vir por terra as 
pretensões de cientificidade da proposta da teoria pura. 

Com efeito, não se nega à Grundnorm ter o status de norma. Todavia, ela não se confunde 
com qualquer outra norma jurídica, na medida em que não sofre a perquirição de sua validade, 
ou seja, não sofre qualquer questionamento quanto à sua validade. Estando no topo da 
estrutura normativa, é dela que erradia toda a idéia de validade; é ela que funda a noção de 
validade no plano normativo do direito. O questionamento que sofre, portanto, não se refere à 
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noção de validade. Trata-se, isso sim, de um questionamento epistemológico, localizado no 
âmbito da teoria do conhecimento. Sendo que a Grundnorm dispõe quanto à validade de todas 
as normas jurídicas, e não se tratando de modo algum de uma norma posta, mas sim 
pressuposta, é a ciência do direito que a pensa como elemento infungível diante da 
necessidade que o jurista tem de interpretar objetivamente os atos de vontade subjetivos 
transformados em normas jurídicas. O que deve ficar aqui claro é que é o próprio pensamento 
jurídico quem a pensa. 

"A edição alemã da Teoria pura do direito se encerra, de fato, com a frase: 'A norma 
fundamental da teoria pura do direito [...] é apenas o fundamento, a condição lógico-
transcendental da validade [do direito positivo] e, como tal, não tem caráter ético-político, 
mas epistemológico.' À luz da análise até aqui desenvolvida, essa asserção exprime um desejo 
de Kelsen, mas não a realidade de sua doutrina. De fato, do ponto de vista cognoscitivo, a 
norma fundamental serve para encerrar o sistema kelseniano do direito sem sair do direito: a 
teoria pura - como ciência do direito constitui assim um perfeito sistema interno. Porém, ela 
se propunha descrever o ordenamento jurídico positivo, e este último não contém nenhuma 
norma fundamental: ela não é estatuída por um órgão legislativo, mas é pensada por um 
teórico do direito e como tal, é fruto de uma concepção filosófica kantiana enxertada sobre 
um rigoroso positivismo jurídico. Assim, a norma fundamental, elaborada para manter 
distante todo elemento extrajurídico da cidadela da teoria pura do direito, revela-se um 
verdadeira cavalo de Tróia." [14] 

  

Diante disso, fica evidenciado que a Grundnorm representa espécie de revestimento ou 
mesmo um enxerto jurídico de uma específica concepção filosófica (externa ao direito). Faz-
se, pois, inserir no plano do direito (ainda direito como objeto) a concepção kantiana sobre o 
que é o conhecimento possível. O plano de incidência para tanto utilizado é a própria ciência 
jurídica. Ou seja, por meio da ciência jurídica faz-se adentrar no âmbito jurídico uma 
concepção filosófica. Ocorre que, como sabemos, a pretensão do normativismo é justamente 
manter o Direito salvaguardo de outras inferências, determinando-o e trabalhando-o a partir 
de suas próprias especificidades. É por isso que se fala que o direito está no plano do dever-
ser e a filosofia, ou o pensamento, no plano do ser. Porém, uma vez que se opta, como o fez 
Kelsen, por se utilizar referida concepção filosófica (que é inserida no direito a partir de fora), 
faz-se infiltrar o plano do dever-ser com elementos do ser. E, portanto, constrói-se uma teoria 
jurídica que, em tese, se quer pura, ausente de elementos que não sejam jurídicos, justamente 
com esses elementos. Dessa forma, a teoria pura de fato cai por terra em sua pretensão de 
cientificidade e de pureza, posto aceitar a natureza metajurídica do direito ao colocar no cume 
do sistema normativo a tão comentada Grundnorm. Vejamos o que nos diz Kelsen e, na 
seqüência, Losano. 

  

"Se, porém, a norma fundamental não pode ser o sentido subjetivo de um ato de vontade, 
então apenas pode ser o conteúdo de um ato de pensamento. Por outras palavras: se a norma 
fundamental não pode ser uma norma querida, mas a sua afirmação na premissa maior de um 
silogismo é logicamente indispensável para a fundamentação da validade objetiva das normas, 
ela apenas pode ser uma norma pensada." [15] 
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A conclusão a que se chega, sem muita dificuldade, após analisarmos essas inferências de 
Losano - e mesmo os escritos do próprio Kelsen - é que de fato, como já dissemos noutro 
local: infiltrou-se no mundo do Sollen um elemento que caminha no plano do Sein. E, com 
isso, a Teoria Pura se vê num beco sem saída. Com efeito, não é possível que se conciliem 
ambas as seguintes exigências: de um lado, a necessidade de limitar o espaço da realização do 
direito, que não deve transpor às disposições normativas que se estabelecem voluntariamente 
por um dizer estritamente legiferante; de outro, a necessidade, também infungível, de se dar 
unidade a um sistema normativo (de base voluntarista) com o recurso a uma ficção do 
conhecimento, isto é, com base numa norma fictícia (a Grundnorm) que não tem como 
característica ser a manifestação objetiva de um ato de vontade subjetivo, como sói ocorrer 
com o objeto jurídico - ou seja, as demais normas jurídicas. 

  

"A configuração disso é dada pelo fato de que o próprio Kelsen termina por separar 
definitivamente o que desejava unificar: enquanto a norma positiva é o sentido de um ato de 
vontade real, a norma fundamental apenas é o sentido de um ato de vontade fictício. Na 
doutrina kelseniana, esse último termo tem um significado bem específico: em suma, recorre-
se à ficção para atribuir uma existência jurídica àquilo que, no direito, não existe. Todavia, 
para que a norma jurídica exista, a vontade deve existir realmente; não é de grande valia 
imaginá-la como existente, se, pois, na realidade não existe." (p. 87) 

  

  

Dessa forma, há que se admitir que no vértice da teoria pura, esterilizante por opção 
dogmática, caminha um elemento alienígena. O direito não é feito tão-só de direito; ou, se se 
preferir: a norma fundamental não é uma norma jurídica[16]. A essa conclusão não seria 
necessário chegar-se se não fosse a opção objetificadora do direito que vai ínsita à teoria pura. 
Não podendo o pensamento jurídico colocar qualquer norma jurídica, criar ou mesmo 
desmembrar sua validade[17], a única conclusão a que se pode chegar é que, de fato, isso que 
o pensamento jurídico pressupõe na teoria pura não é uma necessidade inevitável, ante o 
formato escalonado do direito, senão que se trata mesmo de mera escolha contingencial - uma 
escolha do teórico do direito Kelsen. 

  

"Justamente, Kelsen escrevia na segunda edição de Teoria pura del diritto que, não podendo a 
ciência jurídica estatuir nenhuma norma, deveria limitar-se a pensar a norma fundamental. 
Porém, desse fato resulta coerentemente que a norma fundamental 'não prescreve que é 
preciso obedecer às ordens da autoridade constituinte: permanece conhecimento [...]'. O fato 
de que uma norma descreva, e não que prescreva, é, contudo, inconciliável com a teoria pura 
do direito." (p. 90) 

  

  

2.2. A abertura hermenêutica à existência como momento ontológico do direito 
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Conquanto a perspectiva hermenêutica não se pretenda hoje reduzida a técnicas e métodos de 
interpretação[18], na medida em que se propõe definir um horizonte de inteligibilidade do 
fenômeno direito, ganha ela importância no que toca a metodologia da prática jurídica. 
Identificada a realização do direito com o momento metodológico da interpretação 
jurídica[19], como que a comungar as intencionalidades de um dado momento histórico, a 
hermenêutica jurídica[20] surge-nos a discriminar com sua marca filosófica a índole do 
fenômeno jurídico - a hermenêutica filosófica fita ser, hoje, a filosofia primeira do direito. Há 
quem diga que a jurisprudência, e, com isso, o próprio direito, na medida em que se 
aproximaria da teologia, é essencialmente hermenêutica[21], o que, uma vez afirmado, exige 
seja distinguida a hermenêutica compreensiva e a hermenêutica analítica. O que está ora em 
questão não é tanto a dimensão analítica da interpretação enquanto hermenêutica, o que 
convoca uma desproblematização metódica do direito, mas sua feição compreensiva. É de se 
deixar claro desde já que a interpretação jurídica há que ser concebida como momento 
constitutivo do fenômeno direito, portanto, como interpretação evolutiva[22]. 

Em que pese seja inegável o mérito da compreensão filosófica da hermenêutica do direito, 
posto superar com muito mais consistência histórica a questão da diferença entre lex e ius, 
mostrando-se de fato mais concludente do que as propostas oriundas das tentativas de re-
vivenciar o direito natural, e não obstante se reconheça a dimensão hermenêutica na 
fenomenologia judicativa, ter-se-á de negar que, no que se refere à problemática realização do 
direito, seja o momento da prática-interpretação jurídica tão-só hermenêutica, isto é, 
compreensão de sentido histórico. Destarte, para que se bem avalie as contribuições da 
hermenêutica filosófica ao pensamento jurídico, há que se questionar até onde vai a 
interpretação jurídica e qual é o lócus de seu como prático hoje. 

Na medida em que a determinação da problemática da fenomenologia jurídica, ao exsurgir da 
vivência cotidiana à prática judicativa, avultando aí a interpretação jurídica como um seu 
momento fulcral, concorre na normativa realização do direito, este não pode ser reduzido a 
simples significação compreensiva. Certamente, o direito é também valor significante, porém 
não um sentido que se abarque com idéias de ontológicas compreensões. Enquanto 
significação, resta sempre algo a ser realizado para que se torne concreto o direito, 
requerendo-se, afinal, um momento posterior à interpretação hermenêutica do direito. Porém, 
como aqui se vem desenhando, a interpretação há que ser mais do que mera doação 
significativa a textos e fenômenos humanos, sendo já normatividade. Ademais, tendo em vista 
o curso que hoje toma a hermenêutica filosófica, numa clara influência de HEIDEGGER e 
GADAMER, difícil se faz que se vislumbre aí alguma contribuição à prática do direito, uma 
vez que esta requer uma pragmática que por vezes foge à redução ontológica da compreensão 
hermenêutica[23]. 

Ao deixar a hermenêutica jurídica de ser tão-somente aquela ars interpretandi de elementos 
textuais, assumindo-se como referência ontológica à existência[24], como "um modo 
fundamental do ser, do Dasein", afirma-se que, estando o direito enquanto imerso na teia 
vivencial de determinada comunidade, não seria com ele diferente a marca de um inelutável 
condicionamento compreensivo - também o direito seria marcado por momentos de pré-
compreensão. À base do direito, a hermenêutica (filosófica) seria um seu momento 
constitutivo, como uma condição ontológica, sendo vislumbrado o direito como algo inserido 
num ambiente cultural cuja objetivação compreensiva permitiria que se expressassem seus 
momentos de validade[25]. Ao transpassar a coexistência comunitária, os momentos 
hermenêuticos chegariam também ao direito, enquanto positivação, consciência jurídica ou 
princípio normativo[26], fundamentando-se constitutivamente aí, nesse espaço compreensivo, 
a juridicidade do direito[27]. 
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O horizonte que se abre a partir da compreensão hermenêutica do direito permite que se 
vislumbre este como que desde sempre mergulhado em historicidade, sendo mais do que 
mero objeto empírico, mas verdadeiro contructo efeitual da história. Uma vez que se o 
apreende como fenômeno que emerge de uma determinada cultura, com a marca dos 
momentos hermenêuticos que aí se afiguram, a compreensão do direito torna-se difusa, 
diluída, sendo sua intencionalidade normativa afirmada arbitrariamente. E, como se verá, dá-
se isso justamente pela escolha de se abandonar uma idéia de metódica jurídica. Com isso, 
rejeitando-se as promessas da metodologia tradicional, no plano da hermenêutica filosófica 
faz-se imperiosa a vontade da tradição como efetivo momento de constituição do direito. Em 
face da abertura hermenêutica, todavia, mostra-se difícil afirmar qual seriam os verdadeiros 
objeto e objetivos da hermenêutica jurídica de cunho filosófico. Porquanto se volte aos 
momentos históricos e sociais que possibilitam a compreensão social do direito, enquanto ato 
que se realiza já hermeneuticamente, acaba que o encontro objetivo dos momentos 
hermenêuticos[28] do direito não prescindem da expressão da própria positividade do direito, 
isto é, da norma posta. 

Conquanto seja de fato importante que se tenha presente a existência de fatos externos, não 
esperados, a concorrerem na realização prática do direito, o que se deve notar, no que toca a 
proposta compreensiva da hermenêutica filosófica, é que esta não consegue alcançar a 
verdadeira problemática da interpretação jurídica - com isso, não se nega a inevitabilidade dos 
momentos hermenêuticos da realização do direito. Se se pretende alcançá-la, esta não poderá 
ser vislumbrada tão-só como compreensão de sentido, isto é, no plano da ontologia do direito. 
Há que se indagar se a interpretação jurídica, convocada enquanto realização prática, se exauri 
numa compreensão hermenêutico-textual das normas em que se exprime o direito vigente ou 
se, para além disso, não implica ela o "encontrar o direito" (Rechtfindung), o que insinuaria 
aceitá-la como "interpretação constitutiva de um direito que antes dela e sem ela não existia 
como tal."[29] Há que se perceber, portanto, que o ato de perfilhar a realização do direito, no 
lócus próprio da interpretação que aí se insta-la, não nega a dimensão hermenêutica, antes a 
pressupõe. Todavia, não se confunde com dizê-la um acto hermenêutico, de modo que, ainda 
que não se negue que na interpretação jurídica há de fato momentos hermenêuticos, 
precisamente a expressarem a contingência da historicidade do fenômeno jurídico, é inegável 
que num feitio tão-só de hermenêutica não se atinge o que é a interpretação jurídico, logo, o 
que é sua prática decisória e, por conseguinte, o que é o direito.  

Destarte, é de se concordar com CASTANHEIRA NEVES quando este assevera parecer mais 
relevante ao pensamento jurídico o aprofundamento crítico de uma hermenêutica normativa, 
isto é, orientada à normativizar constitutiva e evolutivamente a prática metodológica de 
realização do direito, a manter-se na estrita hermenêutica compreensiva, a qual, porquanto 
excessivamente ontológica[30], não se permite alcançar e manejar a noção metodológica da 
normatividade do direito. Ademais, a hermenêutica filosófica, ainda que tenha pretensões 
práticas, parece não divisar as necessidades prementes que nosso tempo de crescente 
complexidade exige, isto é, uma pragmática decisória. Afinal, posto que não se a cumpre 
cognitivamente, há que ficar assentado que "a interpretação jurídica não tem uma índole 
hermenêutica (ou que se cumpre cognitivamente numa pura hermenêutica), mas antes 
normativa (ou que a sua intencionalidade problemática e metodológica é decisoriamente 
prático-normativa)."[31] São estes os dizeres de CASTANHEIRA 

  

"O decisivo está em entender que o objectivo e o problema da interpretação jurídica não os 
temos hoje na compreensão determinativa de um direito pressuposto, como objecto, em textos 
que o positivem e a cumprir assim numa intenção teorético-cognitiva mediante uma 
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hermenêutica apreensão desses textos; mas no elaborar ou constituir, a partir e com base 
metodológica nos critérios jurídicos positivos (nos critérios normativos do direito positivo, 
que se não confundem com os textos em que se enunciem), as judicativo-decisórias soluções 
de problemas ou casos jurídicos concretos, numa intenção prático-normativa. Com o que o 
direito, antes que pressuposto, é ele próprio o objectivo e a tarefa que a interpretação jurídica 
se propõe, uma vez que só resolvendo (decidindo judicativamente) aqueles problemas, ele 
afinal se obtém - se obtém o direito que os mesmos problemas solicitam como sua solução." 

  

 De outra banda, abrindo mão da questão fulcral da problemática da realização do direito, 
como se tentou assentar acima, a hermenêutica filosófica, ao empreender análise 
compreensiva do fenômeno jurídico, não se volta a problematizar especialmente o plano de 
sua prática, ainda que acredite fazê-lo, mantendo-se, em última instância, num horizonte de 
análise dogmática enquanto pondera a ontologia do direito[32]. Assim, lança mão mais de 
questões da validade do que de eficácia propriamente dita, abstraindo o direito do concreto, 
com o que finda por identificá-lo à sua pré-compreensão social. Com efeito, em direito não se 
trata tão-só de compreendê-lo, ainda que nos voltemos aos momentos hermenêuticos de seu 
acontecer, mas, antes, trata-se de praticá-lo, de realizá-lo em sua mediação reflexiva e 
judicativo-decisória. 

 É de se esclarecer, entretanto, que não se está aqui a pretender que se abandone a reflexão 
hermenêutica do direito, antes o intento é de aperfeiçoá-la. É nesse sentido que se orienta a 
reflexão que a pondera criticamente. Todavia, há que se chamar atenção para o fato de que a 
hermenêutica filosófica, ao voltar-se à tentativa de compreender o direito a partir de sua 
ontologia, isto é, na medida em que o ontologiza perde o chão quanto à prática efetiva de sua 
realização. Conquanto seja hoje imprescindível que o pensador do direito assimile as 
contribuições advindas da idéia de abertura hermenêutica do direito, não se poderá negar que, 
ao explicitar os inconvenientes e as insuficiências das teorias tradicionais do direito, dentre as 
quais localizá-se o normativismo positivista, traz a hermenêutica também algumas aporias, as 
quais se fazem hoje infungível que se desobstrua. Ademais, o entendimento da insuficiência 
da hermenêutica vem de sua própria abertura histórica. Pois, na medida em que demonstra 
que a realização do direito não ocorre como quiseram os conceitualistas jurídicos, acarretando 
sempre um momento prévio de delimitação ontológica das possibilidades compreensivas, tal 
abertura deixa em suspenso a questão da normatividade própria do direito. Com a abertura 
hermenêutica vai-se tão longe que o direito finda por ficar para trás, reduzindo-se a reflexão 
que o pensa a tentativas de fundá-lo em algo que, em verdade, direito não é. 

A importância da hermenêutica filosófica reside no fato de tentar ela determinar o âmbito de 
onde emana a norma de direito, seu espaço cultural e pré-compreensivo, e de buscar delimitar 
algumas formas de validação normativa. Se, como acreditamos, a hermenêutica não tem 
condão para alcançar a exata medida metodológica da realização prática do direito, ficando 
com isso impossibilitada de pensar um seu direcionamento normativo[33] (condição para se 
re-fundar o direito), é inegável que, de outro lado, a hermenêutica tem papel fundamental na 
hodierna filosofia do direito, fazendo-se mesmo imprescindível ao pensamento jurídico. 
Como já sublinhado, será por meio da análise da compreensão hermenêutica que se 
viabilizará definir o espaço cultural de onde exsurgem as normatividades pré-empíricas do 
direito, abarcando-se e indo além do sistemático direito positivo. Na medida em que localiza 
esse ambiente cultural de onde surge a normatividade o direito, a hermenêutica possibilita que 
se alcance interessante nível compreensivo para tratar da temática da validação das 
argumentações e normatividades que no espaço do direito transpassam. Voltada a esse 
momento de validade jurídica, tendo como respaldo a identificação daquele ambiente prévio, 
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poderá ela dizer o que se pode e o que se não pode ali dizer acerca do direito. Todavia, em 
virtude do desenfreio da abertura que se opera, tal atividade parece quase que impossível. 
Com efeito, não é viável compreender toda a pré-compreensão de direito, para então delimitá-
lo e validá-lo culturalmente, de modo que a hermenêutica filosófica acaba por resgatar a idéia 
de norma como ponto de partida infungível ao direito, conquanto se saiba que a 
normatividade do direito toma outra feição quando em contato judicativo com a realidade. 

       Na medida em que abre o horizonte existencial do direito, voltando-se à captura de sua 
ontologia social do direito, motivo pelo qual se dedicará às apreensões das texturas prévias do 
acontecer jurídico, a hermenêutica localiza o direito no âmbito de sua racionalidade, isto é, do 
raciocínio jurídico[34]. Para além da pressuposição de momentos hermenêuticos sempre 
prévios ao acontecer social do direito, a reflexão hermenêutica intenta contribuir para o 
aclaramento das dimensões aplicativas e práticas da interpretação jurídica[35]. Com isso, 
nota-se que a hermenêutica jurídica tem pretensões, para além das questões ontológicas de 
validação, de poder tornar eficaz o direito, ou seja, de fazer eficaz o direito compreendido 
válido[36]. Nesse sentido, em que pese as evidentes diferenças, é possível sustentar que a 
hermenêutica e as orientações analíticas, porque imersas num mesmo contexto filosófico, 
qual seja, o de uma filosofia que se vê às voltas com questões da linguagem, findam por 
colocar temas de todo semelhantes[37]. A diferença advirá de suas premissas e, por 
conseguinte, de suas conclusões, mas o ambiente lingüístico-filosófico será bastante comum.  

E, de fato, a partir da reflexão que se prepare no âmbito da hermenêutica filosófica, lançada 
no mundo, tendo como ponto de partida a figura do Dasein, torna-se dificultoso o re-encontro 
com o direito. O Dasein é compreensão de mundo, compreensão de ser, e, na medida em que 
se vê desde sempre cortado por momentos prévios a seu querer, ao seu pensar (o cogito), 
resta-lhe o encontro normativo com suas pré-compreensões. Estando imerso num horizonte 
que se abre a partir da tradição precedente, sempre já presente, seu caminhar dá-se no e a 
partir do mundo. É o mundo que se sobrepuja ao pensamento, já ensinava HEIDEGGER. Daí 
a relevância filosófica da idéia de compreensão, como momento ontológico que perpassa os 
homens no e com o mundo. Trata-se, portanto, do mundo a se expressar. Nessa medida, o 
hermeneuta que se proponha a pensar o direito, a compreendê-lo, não o faz, ou não poderia 
fazê-lo de maneira distinta daquela que busca a compreensão do ser. Sendo que a 
compreensão humana é sempre já compreensão de ser, uma hermenêutica filosófica que 
busque levar a cabo uma compreensão o direito vê-se inevitavelmente às voltas com a 
compreensão de ser; em última análise, a própria compreensão do direito se confunde com a 
compreensão de ser do Dasein. Assim, direito torna-se compreensão de ser, torna-se abertura, 
rachadura mundana e temporal que, de certa maneira, lança o direito na ontologia existencial. 

Isso explica os porquês de a possibilidade compreensiva que aí se afigura voltar-se à abertura 
mundana do direito, visto este ainda como sistema-direito. Sob o enfoque estrito da 
hermenêutica filosófica, a qual de fato não se preocupa com a fenomenologia da emergência 
social do direito, mas antes com sua compreensão histórica e comunitária, o direito só pode 
ser apreendido em sua abertura. Tratar-se-ia, aqui, de nos perguntarmos de que abertura se 
está aí a tratar. Na medida em que se parte do mundo, a abertura hermenêutica parece não ter 
limites, senão que a própria compreensão de ser. O horizonte da abertura do direito, sob esse 
enfoque hermenêutico, portanto, poderia ir até a idéia de compreensão de ser. Seria este, em 
última instância, o horizonte da compreensão hermenêutica do direito. A abertura 
propriamente dita, a qual se fecha com a idéia de fusão de horizontes, dirão acertadamente os 
hermeneutas, vai representada no específico momento da interpretação aplicativa do direito, 
isso é, da norma. Sendo assim, a preocupação da hermenêutica filosófica, em sua 
compreensão do direito, com sua análise ontologia, conduz os pesquisadores hermeneutas à 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9744



problemática da aplicabilidade judicativa, estando em pauta, também aí, a decisão 
jurídica[38]. 

Caminhando no solo ontológico de o que seria o direito, partindo-se, portanto, de seus 
momentos prévios, também o juiz é visto como um Dasein, que se vê, por vezes ne vo-se de 
seus momentos primento do prurso de Filosofia d Direito atingido pela pré-compreensão dos 
fenômenos sociais. Também ele vai às coisas nelas mesmas. Assim, suas interpretações 
autênticas, isto é, judicativas, vêem-se sempre como que viciadas normativamente, de modo 
que, dir-se-á, a interpretação de uma norma pressupõe sempre uma sua compreensão prévia, 
ou seja, uma imersão mundana[39]. Com isso, diz-se não haver método interpretativo que 
comporte a complexidade do giro hermenêutico, sempre prévio. Seguir-se-ia daí a 
necessidade de, no ato autêntico de se interpretar uma norma e o direito, caminhar-se até uma 
compreensão ontológica, tentando-se repisar na norma interpretanda toda a ontologia prévia 
que lhe possibilita posta estar[40]. Nesse sentido, dirão alguns hemeneutas, que a sociedade 
há que ser vista como o momento ontológico do direito, devendo a decisão ser fundada nos 
consensos comunitários[41], apreensíveis pela compreensão jurídica, responsável pela 
mediação entre consciência social e tradição dogmática[42]. 

Aceito o juiz, não apenas como interprete exegético da legislação vigente, mas já como um 
seu participe, isto é, como constituidor concreto da normatividade jurídica, os hermeneutas 
crêem ter superado o tradicional normativismo. É inegável que a hermenêutica re-envia ao 
pensamento jurídico questões até então esquecidas, relegadas a teorizações e interpretações 
inautênticas. De fato, o significado da norma não está mais previamente dado ao juiz, ainda 
que se saiba hoje que "os dispositivos normativos, em um sentido figurado, concorrem entre si 
pela preferência do julgador."[43] Sendo este um ator constitutivo do direito, o significado 
surge quando da própria aplicação prática, isto é, na própria decisão. Ficam para trás as 
intenções cientificistas de conhecer o direito, abrindo-se aí novo leque de questões jurídicas. 
Com efeito, é da própria abertura hermenêutica que será possível perceber as insuficiências 
desta compreensão. Não é possível deixar à mão do juiz, ao seu bel prazer, a realização do 
direito. Ademais, é de se notar que, com a hermenêutica, ainda que esta demonstre que o 
direito ocorre na própria prática judicativa, posto que aí se transforma em algo sempre novo, 
pressupõe-se ainda um direito como norma, como norma interpretanda. A questão que hoje se 
colocam os hermeneutas é de como vincular o mínimo que seja a realização jurídica do 
direito[44]. Nessa linha, SCHROT proporá ponderar-se quanto a um possível resgate 
jurisprudencial no que se refere à vinculação decisória. De outra banda, se para SCHROT faz-
se necessária a adoção explícita de critérios determinantes das decisões judicativas, indo-se, 
pois, contra a mera casuísticas contra legen, para VILANOVA, é perfeitamente possível 
decidir-se de maneira contrária ao que diz a lei[45].     

O direito emerge do convívio histórico como fenômeno autônomo, ainda que cortado por 
orientações prévias, orientações estas que sem dúvida o conduzem normativamente, 
esclarecendo que direito e vida não são instâncias distanciadas uma da outra, antes 
permanecendo inevitavelmente imbricados. O direito tem vida própria, sendo por vezes 
relegado a um acontecer prático disperso de normatividade e ausente de reflexão. É fenômeno 
que requer análise própria, autônoma. E é nesse sentido que vem hoje CASTANHEIRA 
NEVES a reclamar sua autonomia não só reflexiva mas também normativa. Na medida em 
que é fenômeno autônomo e requer, por isso mesmo, um análise própria, uma sua específica 
fenomenologia e uma específica filosofia, não é viável compreendê-lo tão-só como resultado 
de uma pré-compreensão ontológica. O direito não é objeto a se conhecer, a ser compreendido 
e ponderado apenas no plano abstrato de uma validação a ele externa. O direito é problema a 
resolver, e, como tal, não se trata de aprender a compreender seu significado, seu lócus 
ontologicamente normativo. Ir além da compreensão do direito é não reduzi-lo a simples 
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objeto culturalmente disperso, ainda que seja fenômeno cultural, como vimos falando, de 
modo que, é necessário que o encontremos em sua efetiva e específica prática realização.   

Trata-se, afinal, de reassumirmos o direito como fenômeno prático e autônomo, a se realizar 
em seu próprio devir histórico, culturalmente fundado sim, mas não numa qualquer cultura, 
mas especificamente no ambiente discursivo que se abre com o escopo resolutivo da 
problemática da qual emerge o direito, a qual, em-si, já é direito. Como já dissemos, direito 
não é simplesmente cultura, não é uma qualquer cultura, com ela não se confundindo, ainda 
que dela emirja. Direito é cultura na medida, e somente nessa medida, de uma cultura jurídica, 
de uma cultura que se forma a partir de um problema jurídico e que o pensa reflexivamente a 
fim de solucioná-lo praticamente[46], de maneira pragmática. Assim, a reflexão que tenha 
pretensões de levar a cabo uma fenomenologia do direito, partindo desde o momento prévio 
de vivência problemática até a configuração prática de realização eficaz do problema, não 
poderá abrir mão de se questionar acerca da função cabal que exerce aí o pensamento jurídico. 
É tendo como ponto de partida o pensamento jurídico, como originário espaço da cultura 
jurídico, do direito como valor (como dever-ser), que se possibilita a emergência comunitária 
ou social do fenômeno-direito. Sendo assim, falar em direto obriga a falar de pensamento 
jurídico, sob pena de falhar a fenomenologia jurídica[47]. 

Não se trata, portanto, de se vislumbrar interpretativamente o direito como factum, enquanto 
fosse o direito mero dado objetivamente constituído, como um a priori, mas, antes, de 
assumi-lo como um in faciendum objetivo que continuamente reconstitui-se em sua própria 
práxis cotidiana. Sob esse horizonte, não se está a compreender o momento interpretativo da 
prática jurídica como mera determinação significativa do positivo-textual jurídico, cotejando-
se aí tão-só um direito posto, válido positivamente. Antes, busca-se percebê-lo no feitio de 
uma "interpretação como prático-normativo reelaboração constituinte de critérios jurídicos 
para a concretizada e judicativa decisão de problema práticos."[48] Daí advém a necessidade 
de se pensar a mediação de uma material teleologia do hitórico-social momento prático, 
compatível com uma pragmática judicativa que pondera o problema que se lhe surge com o 
respaldo reflexivo daquela cultura jurídica, a se realizar na expressão concreta da 
normatividade.  

  

"Exigências que só, na verdade, pela mediação de uma interpretação problemático-
normativamente constitutiva poderiam ser satisfeitas - que tanto é dizer uma interpretação que 
se propusesse a normativo-constitutiva realização do direito e não já meramente a 
hermenêutica (exegética ou dogmática) determinação de um positivo direito abstracto para 
uma dedutiva aplicação. Interpretação jurídica a actuar, pois, de um particular modo 
constitutivo e com uma irrecusável índole normativa, que não são compatíveis com uma 
metódica só hermenêutica, como quer que esta se entenda."[49]   

  

            Não se trata de identificar esse modo constitutivo da interpretação jurídica, da 
realização do direito, com aquele ao qual a hermenêutica filosófica em seu desenvolvimento 
contemporâneo tem chamado atenção. Há, de fato, uma diferença crucial. Conquanto seja 
forçoso que se presuma a inafastabilidade da incidência pré-compreensiva de referências 
trans-textuais, a condicionar a interpretação jurídica, a perspectiva hermenêutica, não obstante 
sua clara contraposição teórica às teses exegético-analíticas dos positivistas, "não deixa ela de 
continuar vinculada à pressuposição do texto e aos limites expressivos, só podendo desse 
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modo pretender a explicitação, mesmo que numa contínua e reconstituída recompreensão 
histórica, do sistema pré-objectivado e nessa objectivação virtualmente definido."[50] 

Com isso, vai-se além dos pressupostos formais do direito positivo, na medida em que a 
compreensão hermenêutica o encara sob uma análise de significação transpositiva, nunca 
imutável e pétrea - de fato, com a hermenêutica filosófica, o direito não é elemento insensível 
aos entraves existenciais de uma sociedade complexificada; vai aí o direito visto como 
elemento social que guarda certa historicidade -, atuando a interpretação prática do direito de 
maneira constitutiva. Porém - e é daí que emergirão com mais clareza as insuficiências desse 
projeto - não se supera a concepção epistemologicamente positivista de direito, posto que este 
é visto como sendo uma certa pressuposição objetiva. Não obstante a subsunção do 
pressuposto da re-compreensão histórica, o que está em jogo nesse ato hermenêutico é ainda 
a norma, o texto legal objeto da re-compreensão normativa. Há que se perceber que, sob esse 
feitio analítico, a idéia de ser e dever-ser[51], já hoje sabidamente continuada, permanece nos 
parâmetros tradicionais, isto é, como momentos metodologicamente distintos - de outra 
banda, há que se notar que o direito é continuum, não sendo possível que se aceite análises 
que trabalhem a partir de dualismos que já hoje se sabe totalmente superados.    

Na medida em que não se permite seja a norma preterida in casu, prevalecendo o 
entendimento segundo o qual permanece ela como critério decidendo[52], não se vai além, no 
sentido de se perguntar acerca do como, do modus próprio por meio do qual se há de 
compreender a realização do direito em sua juridicidade, nem sequer como será ela mediada 
praticamente sub judice. Entende-se compreensivamente o texto-jurídico como a norma de 
direito, como particularidade de uma intencionalidade axiológico-normativa posta 
positivamente. Vê-se o legislador como intérprete constituidor do direito enquanto direito. 
Trata-se, portanto, de uma pressuposta intencionalidade, a qual, corporificando-se no quid 
(Sache) significante do direito, conquanto transcendido compreensivo e normativamente na 
prática interpretativa e criadora da norma, finda por petrificar o direito. Com a hermenêutica 
chega-se à translegalidade do direito, posto ser este compreendido de fora da positividade, a 
partir da ontologia que a possibilita, todavia, uma vez imerso nessa dimensão, não se sabe 
para onde seguir, de modo que se retorna acriticamente à idéia de norma. 

Não se está aqui a advogar que abandonemos a mínima segurança normativa que da norma 
advém. Porém há que se reconhecer sua imanente insuficiência diante da história, e da própria 
normatividade prática do direito. Ademais, há que se caminhar até o ambiente do qual é 
possível se re-fundar a prática jurídica, com uma normatividade transpositiva, mas 
efetivamente jurídica. A falha da hermenêutica filosófica, em que pese seja ela fundamental 
para a compreensão hodierna do direito, é retornar à norma como objeto hermenêutico[53]. 

            Ensina CASTANHEIRA NEVES que, é o caráter constitutivo da prática realização do 
direito que demarca a superação das possibilidades metódicas da compreensão hermenêutica 
do direito[54]. A hermenêutica filosófica, conquanto resgate o caráter efeitual e histórico de 
toda interpretação jurídica, permanece distante do horizonte interrogante da juridicidade do 
direito[55]. Com isso, perde-se o domínio do momento tido como prius metodológico da 
realização do direito, qual seja o problema do direito. Ainda que se acentue o caráter de 
contínua atualização ou de histórica compreensão do direito, sendo o direito o resultado da 
interpretação normativa como síntese compreensiva, tal empreita perde sua imanência com o 
caso ao voltar-se aos "monumentos-textos do passado", isto é, à norma posta e interpretanda, 
de tal modo que o prius vai localizado na própria norma. Ademais, na interpretação jurídica 
não se trata de encontrar a norma adequada ao caso concreto, mas o critério normativo já 
tencionado no e pelo próprio caso decidendo. 
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Na medida em que o prius não está localizado no momento adequado, isto é, no caso-
problema, a índole da racionalidade que deve ser abarcada também incorre em sério erro[56]. 
Subsumindo-se a intencionalidade normativa da decisão num horizonte a ela estranho, o da 
hermenêutica geral, não vai ao direito garantida sua própria racionalidade, perdendo-se as 
possibilidades de se pensa-lo em sua autonomia fenomênica. A interpretação prática do direito 
não é qualquer interpretação. Não se confunde ela com a interpretação teológica, meramente 
textual. A interpretação jurídica é normativa[57], isto é, ela cria realidades futuras ao 
constituir normativamente os modus práticos dos problemas que a ela chegam, dando-se a eles 
definitividade. Em direito, não se trata de compreender ou re-compreender culturalmente uma 
norma autonomamente subsistente, ou sistematicamente imanente. O que está em questão é a 
busca pelo critério problematicamente adequado ao concreto caso judicativo; busca-se a 
adequada e jurídica normatividade de um critério judicativo-decisório, o que se faz 
problematicamente, ou seja, a partir de um problema[58].  Com isso, o que vai ativado a partir 
da referência que do caso advém não é uma cognitivo-significação do direito abstrato, mas 
antes a própria normativo-decisória realização do direito. É nessa medida, com o prius 
metodológico visto como continuum problemático, que se possibilita resgate-se a índole 
praxista e autônoma do pensamento jurídico[59]. Nesse sentido, são elucidativas as seguintes 
palavras de CASTANHEIRA: 

  

"Ao mero 'ponto de vista de conhecimento' substitui-se um ponto de direção de acção e 
decisão, já que o pensamento jurídico deixou de se entender apenas teorético-dogmaticmente, 
no modo de uma 'ciência de conhecimento' de um direito pressuposto e que de todo 
subsistisse nas suas objectivações - isto, nas linhas conhecidas tanto do historicismo como do 
positivismo jurídicos -, e passou a compreender-se, como uma ciência da decisão com vista à 
constituição e realização de um direito ele próprio a dever-ser e a conseguir (um 
Nochnichtrecht em qualquer caso) que corresponda às expectativas prático-sociais dos seus 
sujeitos comunitários." [60] 

  

  

  

  

  

 

[1] KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Bauru SP: Edipro, 2003, pp. 75-76. "Tal 
como a muito citada indagação 'o que é a verdade?' formulada ao lógico, a questão 'o que é o 
direito?' poderia certamente embaraçar o jurista, se este não quiser cair numa tautologia ou, ao 
invés de apresentar uma solução universal, aludir ao que as leis em algum país em alguma 
época prescrevem. Ele pode realmente enunciar o que é estabelecido como direito (quid sit 
iuris), ou seja, aquilo que as leis num certo lugar num certo tempo disseram. Mas se o que 
essas leis prescrevem é também direito e qual o critério universal pelo qual se pudesse 
reconhecer o certo e o errado (iustum et iniustum), isto permaneceria oculto a ele, a menos 
que abandone esses elementos empíricos por enquanto e busque as fontes desses juízos 
exclusivamente na razão, visando a estabelecer a base para qualquer produção possível de leis 
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positivas (ainda que as leis positivas possam servir de excelentes diretrizes para isso). Como a 
cabeça de madeira da fábula de Fedro, uma doutrina do direito meramente empírica é uma 
cabeça possivelmente bela, mas infelizmente falta-lhe cérebro." 

[2] BAPTISTA MACHADO, João. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimidor. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 272: "as análises da sociologia normativa podem comandar o 
discurso da política (política legislativa), mas não o discurso da Jurisprudência." 

[3] OST, François. O tempo do Direito. São Paulo: Edusc, 2005, p. 14: "O direito afeta 
diretamente a temporalização do tempo, ao passo que, em troca o tempo determina a força 
instituinte do direito. ainda mais precisamente: o direito temporaliza, ao passo que o tempo 
institui. Trata-se, então, de uma dialética profunda e não de ligações superficiais que se ligam 
entre o direito e o tempo. O tempo não permanece exterior à matéria jurídica, como simples 
quadro cronológico em cujo seio desenrolaria sua ação; do mesmo modo, o direito não se 
limita a impor ao calendário alguns prazos normativos, deixando para o restante que o tempo 
desenrola seu fio; é muito mais desde o interior que direito e tempo se trabalham 
mutuamente." 

[4] GROSSI, Paolo. História da propriedade e Outros Ensaios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 92: "Adquirir plena consciência da historicidade de um ideário jurídico que se assenta sobre 
nossas costas é tão elementar quanto liberatório." 

[5] KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 79: "Na 
afirmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o Direito, está contida a afirmação - 
menos evidente - de que são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a conduta 
humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou 
consequência, ou - por outras palavras - na medida em que constitui conteúdo de normas 
jurídicas. Pelo que respeita à questão de saber se as relações inter-humanas são objeto da 
ciência jurídica, importa dizer que elas também só são objeto de um conhecimento jurídico 
enquanto relações jurídicas, isto é, como relações que são constituídas através de normas 
jurídicas." 

[6] CHAZAL, Jean-Pascal. Philosophie du droit et théorie du droit ou l´illusion scientifique. 
In. Archives de philosophie du droit, Tome 45, p. 318: "(...) une étude du droit qui se veut 
réliste ne peut faire abstraction de la dimension active du savoir juridique. Celui-ci n´est pas 
destiné à la pure spéculation, il est tourné vers l´action." 

[7] Impõe-se que façamos aqui pontuar que o direito, para Kelsen, é, evidentemente, algo 
mais do que simples norma válida. Não obstante, tomando-a por Objeto a ciência jurídica, 
esta (por nós concebida como pensamento jurídico) fica no todo afastada da fenomenologia 
do Direito. De qualquer maneira, para o autor da teoria pura, o direito se diferencia pelo 
elemento coerção. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. p. 37: "Como ordem coativa, o 
Direito distingue-se de outras ordens sociais. O momento coação, isto é, a circunstância de 
que o ato estatuído pela ordem como consequência de uma situação de fato considerada 
socialmente prejudicial deve ser executado mesmo contra a vontade da pessoa atingida e - em 
caso de resistência - mediante o emprega da força física, é o critério decisivo." 

[8] CHAZAL, Jean-Pascal. Philosophie du droit et théorie du droit ou l´illusion scientifique., 
p. 315/316: "Cette opposition ente être et devoir-être, fait et valeur, doit être rapprochée du 
postulat fondamental de la théorie pure du droit, à savoir que la science doit être distiguée de 
son objet. Plus précisément, le droit (les normes juridiques) est l´objet de la science du droit. 
Or, se l´ordre juridique est composé de normes, c´est-à-dire de Sollen, la science du droit qui 
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le décrit contient des propositions de droit. Las normes sont valables ou non valables, tandis 
que les propositions de la science du droit sont vrais ou falsses." 

  

[9] SCHAPP, Jan. Problemas Fundamentais da Metodologia do direito. Porto Alegre: Fabris, 
1985, p. 115: "Parece, portanto, representar uma falha da hermenêutica jurídica o fato de ela 
não examinar a 'capacidade produtiva' da lei. Mas esta problemática somente se coloca 
quando, de antemão, se refere a lei a casos e quando não se põe a lei como texto ou sentido já 
no ponto de partida. Mas com isto obviamente já toda a perspectiva é outra. A tentativa de 
combinar ambos os modos de pensar parece-nos ter pouco sentido." 

[10] KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 78: "Com, efeito, a ciência jurídica não tem 
de legitimar o Direito, não tem por forma alguma de justificar - quer através de uma Moral 
absoluta, quer através de uma Moral relativa - a ordem normativa que lhe compete - tão-
somente - conhecer e descrever." 

[11] CÁCERES, Fernando. No concreto em abstrato: O Direito e o Pensamento Jurídico - 
ensaio de apreensão de uma ocorrência autônoma da juridicidade. 

[12] Essa citação foi retirada da versão italiana da teoria pura do direito, trabalhada por 
Losano. E versão portuguesa não difere essencialmente e se encontra em: KELSEN, Hans. 
Teoria Pura do Direito p. 225/226. 

[13] LOSANO, Mario G. Teoría Pura Del Derecho. Evolucións y puntos cruciales, p. 108: 
"Todo lo que se há dicho se puede resumir y ordenar diciendo que la ambigüidad del Sollen se 
resuelve na la distinción entre exposición sobre el contenido y exposición sobre la 
proposición. Sobre la proposición jurídica se puede enunciar un juico de verdad (o falsedad), 
según que el precepto descrito haya sido (o no) efectivamente promulgado. Sobre el contenido 
prescriptivo de uma proposición descriptiva podemos solamente decir se existe o no; em otros 
términos pusto que, para Kelsen, La validez es la existência misma de La norma jurídica, 
podemos solamente decir si el precepto es válido o no." KELSEN, Hans. Teoria Pura do 
Direito. p. 89: "As proposições jurídicas a serem formuladas pela ciência do Direito apenas 
podem ser proposições normativas (Soll-sätze). Mas - e é esta a dificuldade lógica que se nos 
depara na representação desta realidade -, com o emprego da palavra 'dever-ser', a proposição 
jurídica formulada pela ciência do Direito não assume a significação autoritária da norma 
jurídica por ela descrita: o 'dever-ser' tem, na proposição jurídica, um caráter simplesmente 
descritivo." 

  

[14] LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito, p. 95/96. 

[15] KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 227. 

[16] LOSANO, Mario G. Sistema e Estrutura no Direito, p. 90: "(...) o problema permanece o 
mesmo, ainda que formulado em termos diversos: aquela norma não é uma norma jurídica." 

[17]MELGARÉ. Juridicidade: sua compreensão político-jurídica a partir do pensamento 
moderno-iluminista. Coimbra: Coimbra: 2003, p. 100/112. 
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[18] SCHROTH, Ulrich. Hermenêutica filosófica e jurídica. In. KAUFMANN, Arthur e 
HASSEMER, Winfried. Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito 
Contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 385. "a hermenêutica 
filosófica torna transparentes as limitações das regras metodológicas da interpretação." 

[19] CORDEIRO, Antonio Menezes. Os dilemas da ciência do direito no final do século XX. 
In. CLAUS, Whilhelm Canaris. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito, p. CV. "A natureza constituinte da decisão da decisão parte do constatação, em si 
simples, de que apenas na solução concreta há Direito." 

[20] QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional e Poder Judicial. Sobre a 
Epistemologia da Construção Constitucional. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 151. "Face à 
perspectiva sincrónica do logicismo positivista, a hermenêutica afirma, em seu lugar, uma 
perspectiva diacrónica, na qual o caráter constitutivo das proposições normativas se 
submeteriam à mutação imposta pela espessura e riqueza da história." 

[21] BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. p. 42. 

[22] ASSIS DE ALMEIDA, Guilherme e BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Filosofia de 
Direito. p. 461. "a questão da interpretação não é, de modo algum, um capítulo à latere da 
discussão de como o Direito se operacionaliza na prática, mas é de fato um aspecto crucial do 
desenvolvimento do próprio Direito, algo que nos consente compreender sua idéia de que o 
Direito não se exaure em ser um conjunto de normas." 

[23] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O Actual Problema Metodológico da Interpretação 
Jurídica - I. pp. 48/49. "A hermenêutica filosófica não é um método e a distância que vai do 
reconhecimento de uma dimensão hermenêutica na fenomenologia do pensamento jurídico 
jurisprudencial à definição problemático-metodológica do seu método específico é pelo 
menos análoga à distância que separa em geral a gnoseologia da metodologia - pelo que 
aquele aspectos tanto filosófica como fenomenologicamente hermenêuticos não implicam só 
por si, um problema e um método tão-só hermenêuticos na metodologia da interpretação 
jurídica, antes deixam em aberto a problemática específica desta interpretação." 

[24] MAMAN, Jeannette Antonios. Fenomenologia Existencial do Direito. p. 72. "Em última 
análise, o jurídico é alcançado pelo homem existente (o ser-aí, o Dasein) em sua constituição 
fundamental, isto é, dentro da sua estrutura existenciária a que se dá o nome compreensão, a 
qual se desdobra nos fenômenos sucessivos da explicação (Auslegen) e interpretação. A visão 
ôntica (empírica) do fenômeno jurídico é abrangida pela visão ontológica, fenomenológica-
existencial." 

[25] AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable. Um tratado sobre la justificación 
jurídica. Mdrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1991, pp.66/67. "Desde el punto de 
vista ontológico, el comportamiento es 'más' que uma entidad física. Es uma cuestión 
coneptuale que está vinculada con vários tipo de 'preconocimientos' que - a su vez - están 
basados, por ejemplo, em lãs reglas válidas em esa área. Por lo tanto, el comportamiento no 
puede tener um status ontológico básico."  

[26] Demais disso, há que se afirmar serem os cânones interpretativos, não bitolas da certeza e 
da segurança jurídica, antes, elementos recomendativos, isto é, orientadores, de modo que 
sempre haverá espaços a serem preenchidos por uma decisão da voluntas humana. Haverá 
sempre incertezas. Assim, "os cânones de interpretação não podem eliminar estas incertezas, 
embora possam diminuí-las; porque esses cânones são eles próprios regras gerias sobre o uso 
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da linguagem e utilizam termos gerais que, eles próprios, exigem interpretação." HART. O 
conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. p. 139. Ademais, vale 
lembrar "que as cadeias de interpretação esbarram no problema da aplicação, mais 
propriamente na necessidade de se apresentarem respostas definitivas a conflitos jurídicos." 
BITTAR, Eduardo. Linguagem Jurídica. p. 140. 

[27] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O Actual Problema Metodológico da Interpretação 
Jurídica. p. 50. 

[28] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O Actual Problema Metodológico da Interpretação 
Jurídica - I. p. 51. A hermenêutica filosófica "nos permite explicitar as 'condições de 
possibilidade' (ou as condições transcendentais) da interpretativa realização do direito e que a 
análise (i.é., o teorético descritivo e não prático regulativo) dessa realização põe em evidência. 
Pois é desse modo que se dá conta dos momentos hermenêuticos que aí efectivamente se 
verificam - como são, desde logo, o contexto comunitário e histórico-culturalmente 
significante que postula a intencionalidade de um consensus axiológico, a 'pré-compreensão' 
jurídico-normativamente interrogante em cada problema jurídico-interpretativo concreto, a 
aplicação sempre como concretização ou função constitutiva das circunstâncias da situação 
problemática, o 'círculo' metodológico da concretização e com ele a unidade intencional 
entre  objecto interpretando e o conteúdo da interpretação, o caráter dinâmico-historicamente 
condicionado e dialecticamente constitutivo da mesmo interpretação, etc." 

[29] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O Actual Problema Metodológico da Interpretação 
Jurídica - I. p. 52. 

[30] STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. p. 140. "todo o trabalho de desconstrução do 
pensamento dogmático-objetificador do direito é feito, no interior da Crítica Hermenêutica do 
Direito, sob o signo desse fundamental teorema heideggeriano, a diferença ontológica." 

[31] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O Actual Problema Metodológico da Interpretação 
Jurídica - I. p. 63. 

[32] FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, 
dominação. pp. 322/323. "A hermenêutica jurídica é uma forma de pensar dogmaticamente o 
direito que permite um controle das conseqüências possíveis de sua incidência sobre a 
realidade antes que elas ocorram.O sentido das normas vem, assim, desde o seu aparecimento, 
'domesticado'. (...) Desse modo, a hermenêutica possibilita uma espécie de neutralização dos 
conflitos sociais, ao projetá-los numa dimensão harmônica - o mundo do legislador - no qual, 
em tese, tornam-se todos decidíveis." 

[33] FERRAZ JUNIOR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. p. 323. "o saber 
interpretativo conforma o sentido do comportamento social à luz da incidência normativa. Ela 
cria assim condições para a decisão. Contudo, não diz como deve ocorrer a decisão." 

[34] FARALLI, Carla. A Filosofia Contemporânea d Direito. p. 43. "Tais críticas ressaltam a 
inadequação e a insuficiência da metodologia lógico-formalista e sublinham a necessidade de 
elaborar novos instrumentos de pesquisa da argumentação prática, em geral, e jurídica, em 
particular." 

[35] MURICY, Marília. Racionalidade do Direito, justiça e interpretação. Diálogo entre a 
teoria pura e a concepção luhmanniana do direito como sistema autopoiético. In. 
Hermenêutica Plural. p. 103. "Um dos problemas mais destacados do debate contemporâneo 
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da hermenêutica jurídica é o da objetividade possível aos critérios que orientam a aplicação 
do direito." 

[36] CORDEIRO, António Menezes. Os dilemas da ciência do direito no final do século XX. 
p. XXIII. "o verdadeiro e  último processo de realização do Direito escapa à Ciência dos 
juristas: a decisão concreta é fruto, afinal, não da Ciência do Direito, mas de factores 
desconhecidos para ela, comprometendo, com gravidade, a previsibilidade, a serenidade e a 
própria justiça de decisão." 

[37] FARALLI, Carla. A Filosofia Contemporânea d Direito. p. 43. 

[38] QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional e Poder Judicial. Sobre a 
Epistemologia da Construção Constitucional. p. 152. "Conscientemente ou não, a 
hermenêutica atende agora a processos de criação distintos dos da lei. A 'pré-compreensão' do 
juiz deixa-se empregnar pelos topoi de uma 'tradicção'espiritual. Esta dirige o relacionamento 
entre a 'norma'e a 'situação de facto' 'à luz' de princípios históricos confirmados. A 
racionalidade da decisão vem medida a partir de 'standards' que náo são ainda 'costumes 
condensados' nos quais a lei acaba por vir medida por uma 'sabedoria jurisprudencial 
antecipada'. O número possível de argumentos (ou 'regras do discurso') torna-se então 
ilimitado."  

[39] PALOMBELA, Gianluigi. Filosofia do Direito. p. 306. "o juiz não parte de premissas 
(normativas) preestabelecidas, mas, ao contrário, deve ele mesmo predispô-las." 

[40] PALOMBELA, Gianluigi. p. 304. "Em Esser e Gadamer a hermenêutica é, por sua vez, 
atitude filosófica que assume a linguagem como chave de acesso à ontologia, à realidade das 
coisas. Mas também a hermenêutica retifica a existência de algo como a verdade semântica 
preestabelecida do texto normativo e atribui ao juiz um papel mais lato que a aplicação 
mecânica da lei." 

[41] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. Metodologia Jurídica. p. 80. "a irredutível abertura 
do sistema impõe ainda que a realização do direito interrogue continuamente e se faça 
intérprete, no seu juízo normativo concreto, do consensus jurídico-comunitário das intenções 
axiológico-normativas da 'consciência jurídica geral', com as suas expectativas jurídico-
sociais de validade e justiça." 

[42] QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional e Poder Judicial. Sobre a 
Epistemologia da Construção Constitucional. p.153. "A função do intérprete-aplicador, 
mediador entre consciência social e tradição dogmática, corporiza-se na determinação do 
modo de aceder à compreensão do texto (...), entre outros motivos pela ponderação de 
princípios que, no final, o intérprete deverá escolher na base da sua expectativa do consenso 
como sã sensibilidade moral ou como consciência moral de todos aqueles que pensam de 
modo racional." 

[43] ALVES DE CASTRO FILHO, Osvaldo. A obrigatoriedade da decisão no direito. p. 82. 

[44] É o caso do hermeneuta ENGELMANN, que propõe "um fundamento ético que responda 
ao relativismo na nova hermenêutica, além de dar uma substância mais concreta à concepção 
da pré-estrutura da compreensão." ENGELMANN, Wilson. Direito Natural Ética e 
Hermenêutica. p. 142. 
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[45] VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. São Paulo: 
Ver. Dos Tribunais, 1977, pp. 178/179. "O ato jurisdicional que tira regra nova para o caso 
sub judice, que elabora o dever ser concreto para a situação concreta, nem sempre encontra no 
sistema a regra geral, onde o fato individual está previsto, como fato-espécie. Se o juiz deixar 
de julgar, alegando inexistência de norma para o caso, o sistema será, para o caso, incompleto. 
O sistema vai se completando por meio da decisão jurisdicional integrativa. Por isso, não se 
tem de dar como pressuposto para o dever-de-julgar a existência de norma geral prévia, dentro 
da qual o caso já se inclua, como o individual dentro da extensão do conceito genérico. O juiz 
não tem indeclinável dever-se-julgar porque o sistema já é completo, mas o sistema é 
completável, se o juiz deve julgar qualquer conflito de interesse que chegue processualmente 
ao seu conhecimento." 

[46] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O Actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 65. "Vendo assim naquela solução problemática o modelo ou o tipo de solução 
de concretos problemas análogos e que, justamente porque modelo ou tipo de uma solução 
problemática, não pode deixar de ser reelaborada para a específica solução do problema 
concreto ou para atender numa intencional concretização problemático-normativa às 
especificidades do particular problema a resolver - sendo agora não um princípio teorético de 
objectividade, mas um princípio prático de justeza, o princípio próprio de uma atitude prático-
normativa." 

[47] Nesse sentido, Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito. pp. 186-189. 

[48] CASTANHIRA NEVES, Antonio. O Actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 65. 

[49] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. pp. 66/67. 

[50] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 67. 

[51] KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. p. 130. "Caso e norma são apenas a 'matéria-
prima' do processo metodológico, e não se podem conjugar sem adaptações, pois situam-se 
em níveis categorialmente diferentes." 

[52] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 72. Vale lembrar, "uma solução a conseguir mediante um certo critério não se 
reduz a esse critério, já que obter problemático-metodologicamente uma solução não é 
necessariamente deduzir e sempre entre o critério e a solução concorre a constitutiva 
mediação problemático-metodológica que a produz." 

[53] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p."75. "a interpretação jurídica é constitutiva não só na mediação 
problematicamente concretizadora entre norma e caso, mas ainda na intenção constituinte a 
uma normatividade transpositiva que se revela como correlato necessário das insuficiências 
normativas reconhecidas naquela mesma problemático-concreta realização. 

[54] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 76. 
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[55] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 77. 

[56] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 78. "não é apenas o seu modo constitutivo, mas antes de mais a sua índole 
normativa o que impede pensar para a interpretação jurídica uma metódica tão-só 
hermenêutica." 

[57] FERNANDEZ, Atahualpa. In. Prefécio de CONTE FERREIRA, Nazaré do Socorro. Da 
interpretação à hermenêutica jurídica. p. 14. "a participação do pensamento jurídico que 
assim se convoca, entretece o direito judicial; o desenvolvimento da normatividade que se lhe 
deve, permite qualifica-lo como 'fonte do direito'; e as novas experiências proporcionadas pela 
prática estão na base da (permanentemente atuada) recomposição dialógica e problemática da 
juridicidade vigente." 

[58] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 80. "o caso não é apenas a condição histórico-situacional da compreensão da 
norma, o factor situacionalmente hermenêutica dessa compreensão, mas a própria 
determinante problemática da intenção interpretativa. O que significa, evidentemente, que é o 
caso, e não a norma, o prius problemático-intencional e metódico." 

[59]  CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. p. 83. "O seu objectivo epistemológico-metodológico deixou de  ser o de se 
constituir como um 'doutrina de um válido compreender, mantendo-se assim como uma 
hermenêutica, para ser o de se constituir como uma 'doutrina de um válido agir e (ou) decidir', 
como uma judicativa prática decisória."  

[60] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação 
jurídica - I. pp. 83/84. 
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HISTORICIDADE E DIREITO: RELEITURA DO MÉTODO 
HISTÓRICO DE INTERPRETAÇÃO À LUZ DA HERMENÊUTICA 

FILOSÓFICA 
 

HISTORICITY AND LAW: A REREADING OF HISTORICAL METHOD OF 
INTERPRETATION IN LIGHT OF PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS 

 
 
 

Pedro Augusto Lopes Sabino 
 

RESUMO 
A adequada utilização das técnicas interpretativas exige uma reflexão acerca do seu 
significado e sobre as suas potencialidades. A hermenêutica jurídica possui especificidade em 
relação à hermenêutica geral. Do caráter instrumental do direito decorrem necessidades que 
lhe são características, refletidas no uso das técnicas interpretativas. Entre estas, analisa-se a 
interpretação histórica no confronto com as demais. Defende-se a existência de uma 
hierarquia entre as técnicas clássicas de interpretação e a influência decisiva da hermenêutica 
de orientação filosófica para a modificação desse quadro. Esta revê a relevância do passado na 
interpretação do direito e, por conseguinte, conduz a uma revisão do uso da técnica de 
interpretação histórica quando comparada com as demais técnicas interpretativas. 
PALAVRAS-CHAVE: HERMENÊUTICA GERAL E JURÍDICA; TÉCNICA HISTÓRICA 
DE INTERPRETAÇÃO; HIERARQUIA ENTRE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS; 
HERMENÊUTICA FILOSÓFICA. 
 
ABSTRACT 
The appropriate use of interpretative techniques requires a reflection on its meaning and its 
potentialities. The legal hermeneutics has specificity in relation to general hermeneutics. The 
use of interpretative techniques reflects the needs arise fron instrumental nature of Law. 
Among these, it is analyzed historical interpretation in comparison with the others. It is 
defended existence of a hierarchy between the classical methods of interpretation and the 
decisive influence of the philosophical hermeneutics for the modification of this reality. The 
philosophical hermeneutics reviews the relevance of the past in the interpretation of law and, 
therefore, it leads to a review of the use of the historical method of interpretation when 
compared with other interpretative techniques. 
KEYWORDS: GENERAL AND LEGAL HERMENEUTICS; HISTORICAL METHOD OF 
INTERPRETATION; HIERARCHY BETWEEN INTERPRETIVE TECHNIQUES; 
PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS. 
 
 

  

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Hermenêutica geral. 3. Hermenêutica jurídica clássica. 

4. Redimensionamento da história no processo interpretativo pela abordagem filosófica. 5. 

Conclusão. 6. Referências. 

1 INTRODUÇÃO 
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Considerável número de trabalhos publicados abordando a problemática da 

interpretação no âmbito jurídico não se dedica a sinalizar a diferença entre a hermenêutica 

geral e a jurídica. Boa parte das vezes, não fica claro se a única diferença entre elas é o fato 

desta última ter normas como objeto ou se há alguma especificidade que justifique a 

adjetivação diferenciada. 

Para examinar a questão, será analisada a interpretação geral com base em Umberto 

Eco (1997). Partindo-se da teoria clássica da interpretação jurídica, destacando-se as suas 

técnicas de investigação, foram especialmente observadas as obras de Antônio Luís Machado 

Neto (1977) e de Miguel Reale (2002). A identificação de técnicas interpretativas comuns e 

de outras específicas da hermenêutica jurídica conduz à reflexão sobre a eventual existência 

de diferenças na valoração das diversas técnicas e sobre uma possível hierarquia entre elas. 

Ao final, com base em Heidegger (2008) e em Gadamer (2008), foi verificada a 

possível modificação desse quadro com a hermenêutica de fundamentação filosófica do 

século XX. Entre os reflexos da filosofia na compreensão da hermenêutica desde o século 

passado, pretende-se analisar a técnica histórica de interpretação. Especificamente, examina-

se o possível redimensionamento da história na interpretação jurídica a partir dessa 

perspectiva. 

É preciso analisar se e em que medida o passado vincula a compreensão do presente 

– especificamente, do direito positivo. Pretende-se demonstrar que, sem prejuízo da abertura 

da ordem jurídica e da dissociação entre texto e autor, o passado está sempre refletido no 

processo interpretativo por força da historicidade inerente ao homem. 

O trabalho, tendo como objetivo a verificação da influência da hermenêutica 

filosófica sobre as técnicas de interpretação da hermenêutica jurídica clássica, será orientado 

por algumas questões. Da identificação de técnicas interpretativas utilizadas fora da 

hermenêutica jurídica, passando por técnicas comuns à hermenêutica geral e à jurídica até a 

especificidade da técnica histórica de interpretação no âmbito jurídico, discutir-se-á a 

importância das técnicas e a releitura possível sob a perspectiva filosófica. 

A verificação da distinção entre a hermenêutica geral e a jurídica não é um fim em si 

mesmo. Não se pretende, simplesmente, uma uniformização terminológica. A consciência 

quanto às diferenças existentes pode proporcionar uma prática mais adequada, com o 

dimensionamento apropriado dos diversos recursos disponíveis, sem a hipertrofia de 

ferramentas inadequadas. 

  

  

2 HERMENÊUTICA GERAL  
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Hermenêutica, consoante verbete do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, entre os 

diversos significados da palavra, significa: 1) interpretação do sentido das palavras; 2) 

interpretação dos textos sagrados (1986). De acordo com o lexicógrafo Antônio Geraldo da 

Cunha (1992), hermenêutica significa “exegeta, intérprete”. É uma palavra proveniente da 

grega hermeneutes, de hermeneúein, “interpretar” e do latim tardio hermeneutikè. Ferrater 

Mora, por seu turno, ao tentar apreender o significado do vocábulo, assevera que ele significa 

a expressão de um pensamento (1998, p. 331). O vocábulo interpretar, na conformidade da 

prédica de Antônio da Cunha, significa “traduzir, ajuizar da intenção, do sentido, representar 

como ator, exprimir o pensamento” e deita raízes no latim, especificamente na palavra 

interpretari. Não obstante a sua relevância, as explicações anteriores ainda se desvelam pouco 

elucidativas aos propósitos do presente trabalho. 

Mais esclarecedoras se relevam as colocações feitas por Umberto Eco. Em mais de 

uma oportunidade (1997; 1999), analisa o problema da existência de limites à interpretação, 

haja vista a sua defesa de critérios para isso. Baseado em rica exemplificação histórica, o 

catedrático de Semiótica na Universidade de Bolonha discorre a respeito de uma antiga 

tentativa de suplantar eventuais limites lógicos impostos pelo objeto interpretado tem a sua 

gênese numa abordagem hermética dos textos bem como por uma herança gnóstica (ECO, 

1997, p. 41-44). 

A abordagem hermética dos textos traduziria uma contraposição ao racionalismo 

grego. “Enquanto para o racionalismo grego uma coisa era verdade quando podia ser 

explicada, uma coisa verdadeira era agora principalmente algo que não podia ser explicado” 

(ECO, 1997, p. 36, grifo nosso). Nesse sentido, elos de significação relacionariam uma planta 

com o cosmo ou com uma parte do corpo humano. Essas associações culminariam sempre em 

um novo mistério a ser desvendado e, por conseguinte, tenderiam ao infinito. De acordo com 

essa tradição, o significado imediatamente perceptível, racionalmente explicado, seria incapaz 

de desvelar a verdade objetiva. A herança gnóstica nos remeteria a uma consciência neurótica 

do papel do homem, do século II, num mundo incompreensível, passando a significar um 

conhecimento meta-racional voltado para Deus. A herança hermética e gnóstica teria 

produzido o que Eco denominou de a síndrome do segredo. No hermetismo antigo e em 

muitas abordagens contemporâneas, seria possível a identificação de algumas idéias similares: 

texto como universo aberto a infinitas interconexões; incapacidade de a linguagem apreender 

um significado único e preexistente; a inadequação do pensamento como sendo refletida na 

linguagem; texto com pretensões de compreensão unívoca como um universo abortado (ECO, 

1997, p. 37-46). 
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Umberto Eco enfatiza a impossibilidade de se defender que o intérprete está 

autorizado a dizer qualquer coisa acerca da mensagem. Existiriam obstáculos impostos pelo 

texto que inviabilizariam determinadas interpretações. Para ele, não obstante a possibilidade 

de se admitir um leque potencialmente infinito de interpretações, nem o texto estaria 

subordinado ao desejo consciente de seu autor – que poderia fazer referências a obras lidas 

sem perceber – nem às intenções do seu leitor. O texto, uma vez produzido e separado do 

autor e das circunstâncias concretas de sua criação, flutuaria em um leque potencialmente 

infinito de interpretações aceitáveis. O seu exame, separado do autor e das circunstâncias de 

sua elaboração, resultaria na identificação dos limites a serem respeitados (ECO, 1997, p. 42-

48). Enquanto as primeiras definições nos forneceriam a idéia de interpretação baseada na 

literalidade do objeto, as críticas de Eco à tradição hermética nos remeteriam à idéia de 

compreensão sistemática do objeto (haja vista a possibilidade de o intérprete defender o seu 

entendimento com a referência a um conjunto de elementos presentes no objeto analisado). 

A identificação de excessos seria possível. Em alguns casos, o texto apresentaria um 

leque de possibilidades interpretativas à disposição do intérprete. Baseando-se nesse universo 

de possibilidades, seria possível perceber a inadmissibilidade de algumas acepções propostas. 

Essa interpretação incorreta, excedendo os limites estabelecidos pelo texto constituiria 

superinterpretação. A superinterpretação, em síntese, seria uma má interpretação; uma 

interpretação que ignoraria acordos mínimos previamente aceitos por determinada cultura e 

que extrapolaria os parâmetros encontrados no objeto interpretado (ECO, 1997, p. 53-77). 

No desenvolvimento de seu entendimento, Eco suscita a necessidade de critérios que 

nos permitam distinguir uma superinterpretação de uma boa interpretação. Para tanto, afirma 

a possibilidade de uma espécie de princípio popperiano segundo o qual, na impossibilidade de 

identificação das melhores interpretações, seria possível identificar as “más”. Com o escopo 

de demonstrar esse entendimento, Eco utiliza uma extensa série de exemplos de interpretações 

que foram além dos parâmetros razoavelmente aceitáveis (ECO, 1997, p. 61-77). A 

interpretação que ignorasse a coerência interna do texto, que não pudesse ser “checada” por 

outros leitores, seria uma má interpretação. Na esteira do seu entendimento, poderíamos 

exemplificar afirmando não ser possível ler o poema “Navio negreiro”, do poeta baiano 

Castro Alves, e concluir que este era um defensor da escravidão. Do mesmo modo, da leitura 

da Constituição Federal de 1988 não se poderia concluir – ignorando-se diversas passagens 

(art. 5º., XXIII, art. 170, III, 182, § 2º., 185, parágrafo único e 186) – que esta não atribui 

função social à propriedade. Quanto à possibilidade de múltiplos significados não impedir a 

exclusão de outros, pode-se utilizar o Código de Defesa do Consumidor para se extrair um 

exemplo. O conceito de serviço adequado pode, concretamente, trazer várias possibilidades 
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ao intérprete. Todavia, será que uma conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou 

serviço pode corresponder a um serviço adequado para a legislação consumerista? Seria 

possível afirmar que, para um ordenamento jurídico, toda ilicitude é, necessariamente, 

inadequada? Ou, diversamente, não obstante a pretensão de unidade e coerência do 

ordenamento, seria possível tal disparidade de entendimentos? 

Para Eco, cumpre enfatizar, os significados do texto não podem ficar restritos à 

vontade do autor. O texto também não estaria à mercê da vontade do leitor, que traria algumas 

possibilidades em relação ao mesmo. Em outras palavras, o texto limitaria as possibilidades 

do leitor. Uma vez produzido, ele adquiriria independência a ponto de se constituir a fonte dos 

fundamentos de qualquer interpretação aceitável – ainda que viesse a ser utilizada uma linha 

de argumentação complexa que se distanciasse do simples clichê. Também nesse ponto, é 

possível oferecer alguns exemplos. Não é difícil perceber que existem níveis de compreensão 

diferenciados entre os leitores. Uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta e uma idosa, 

com níveis de escolaridade variados, possivelmente, terão níveis de leitura assimétricos em 

relação a um texto literário como “Dom Casmurro”, de Machado de Assis: uns 

compreenderão uma seqüência de fatos, a descrição dos ambientes e das pessoas, a 

plasticidade da narrativa; outros poderão indagar a respeito da motivação dos personagens, 

entre outras possibilidades. 

No que concerne a esse último aspecto, verifica-se um papel ativo do leitor 

alicerçado no referencial trazido pelo texto. De maneira diversa, a própria reflexão sobre o 

fazer poético ou sobre a produção de outros gêneros textuais perderia o sentido. Se o texto não 

oferecesse limites, o autor não teria parâmetros dos efeitos que o seu trabalho provavelmente 

provocaria no seu leitor. Desenvolvendo ainda mais a sua linha de argumentação, baseando-se 

na idéia de círculo hermenêutico a ser desenvolvida posteriormente, Eco entende que “o texto 

é um objeto que a interpretação constrói no decorrer do esforço circular de validar-se com 

base no que acaba sendo o seu resultado”. O esforço circular desenvolvido no curso do 

processo interpretativo seria o modo de superar a superfície textual e atingir a intenção do 

texto. Esta intenção seria uma decorrência “de uma leitura por parte do leitor”. Este, 

poderíamos dizer, para “interagir” com o texto lido, precisaria formular o questionamento 

adequado. Seus primeiros referenciais criariam condições para um aprofundamento de sua 

compreensão. Este aprofundamento, por seu turno, permitiria novas indagações que 

culminariam na compreensão da intenção da obra (intentio operis) – que não coincidiria com 

a intenção do autor empírico e coincidiria com a intenção de um autor-modelo (ECO, 1997, p. 

75-76)1[1]. 
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Entre a intenção do autor – manifestação do seu consciente – e a intenção do leitor – 

limitado por sua mundividência e por suas competências intelectuais – existiria a intenção do 

texto na qual estariam presentes referenciais inconscientemente inseridos pelo autor empírico 

assim como a contribuição do leitor capaz de trazer indagações novas ao texto de modo a 

ultrapassar a sua superfície. É possível distinguir a existência dessas três perspectivas de 

compreensão de um texto. Todavia, o próprio Eco demonstra perceber como, na prática, elas 

estão intricadas. Ele entende o texto como objeto construído pela interpretação no decorrer 

de um esforço circular (ECO, 1997, p. 75-76). Reitere-se, o leitor desempenha um papel ativo 

diante do texto, colaborando no desenvolvimento dos sentidos possíveis – sem olvidar, 

contudo, o referencial mínimo objetivamente fornecido pelo escrito. 

Todas essas considerações nos levam ao questionamento da eventual necessidade de 

se investigar a vontade do autor empírico do texto (ECO, 1997, p. 79-104). Inicialmente, 

saliente-se a dificuldade imposta por diversas mundividências verificadas nos leitores. 

Partindo de visões do mundo distintas e de competências diferenciadas, múltiplas 

possibilidades interpretativas se apresentariam e não poderiam ser limitadas pela vontade 

consciente do autor empírico. Eco conclui no sentido da independência do texto em relação ao 

autor empírico e da relevância restrita à compreensão do processo criativo dos esforços no 

sentido da identificação da vontade do autor empírico. 

Na obra multicitada, diversas críticas são opostas a esse entendimento defendido por 

Umberto Eco (Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine Brooke-Rose). Todavia, elas foram 

muito menos substanciais do que podem parecer à primeira vista. Seja a afirmação do uso do 

texto pelo intérprete, seja a defesa de interpretações mais ricas e elaboradas, que fogem ao 

corriqueiramente constatado, não podem fugir do referencial analisado. O intérprete deve 

demonstrar que o seu entendimento pode ser defendido por outrem com base no mesmo 

referencial. Ou seja, o intérprete deve demonstrar que a sua leitura não compromete a 

coerência interna do texto. Como afirmado por Eco, a própria contestação de seu 

entendimento pelos demais conferencistas e a réplica oferecida por ele dependiam de um 

referencial aceito convencionalmente como condição mesma de desenvolvimento de um 

debate (ECO, 1997, p. 177). 

  

  

3 HERMENÊUTICA JURÍDICA CLÁSSICA 
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3.1 A HERMENÊUTICA JURÍDICA E AS SUAS TÉCNICAS DE 

INTERPRETAÇÃO 

  

  

A tradição das escolas hermenêuticas no pensamento jurídico vem de longa data. De 

acordo com Antônio Luís Machado Neto, desde quando há doutrina a interpretação se fez 

manifesta. Somente o ritualismo de práticas adotadas irrefletidamente poderia dispensar, 

aparentemente, a atividade interpretativa (MACHADO NETO, 1977, p. 217-218). Dos 

romanos até a atualidade, passando pelos glosadores medievais apegados à interpretação 

gramatical do Corpus Juris recém descoberto, a reflexão a respeito da interpretação e da 

aplicação do direito tem sido uma constante. 

O salto da hermenêutica jurídica, ainda segundo as lições do notável Professor da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, ocorreu após a promulgação do 

Código Napoleônico. Ao seu redor orbitavam concepções bem diferenciadas e contrapostas à 

Escola de Exegese, formada pelos comentadores do Código Civil francês (MACHADO 

NETO, 1977, p. 219). 

Miguel Reale oferece importante esclarecimento sobre a corrente defensora da 

completude do Código Civil de Napoleão. Declarando a Revolução Francesa a igualdade de 

todos perante a lei, fazia-se necessário eliminar os núcleos de privilégios atribuídos a alguns 

grupos. Conseguintemente, defendeu-se a inexistência de parcela da vida social não 

adequadamente regulada e a revogação de “todas as ordenações, usos e costumes até então 

vigentes” (REALE, 2002, p. 277). Desse modo, clero e nobreza também se submeteriam às 

determinações da vontade geral. 

O prestígio da lei atingiu ponto tão elevado que, praticamente, passou a ser 

considerada a única fonte do direito. A “função do jurista não consistia em outra coisa senão 

extrair e desenvolver o sentido pleno dos textos, para apreender-lhes o significado, ordenar as 

conclusões parciais e, afinal, atingir as grandes sistematizações”. Consequência do 

predomínio dessa concepção do direito se refletia, no plano interpretativo, no domínio da 

interpretação gramatical e lógico-sistemática (REALE, 2002, p. 278-279). 

Esse lugar de destaque ocupado pela legislação persistiu no século XX. Como 

analisado mais detidamente em outra oportunidade (SABINO, 2005), a outrora predominante 

concepção de soberania do monarca legitimado pelo poder divino – conveniente aos 

interesses burgueses dos primórdios do Estado Moderno por ensejar a centralização do poder 

político (inexistente durante o período feudal) – cede lugar, na transição do século XVIII para 

o XIX, à idéia de soberania popular. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9765



Nesse contexto, o Legislativo assumiu uma destacada posição, considerado o único 

apto a exteriorizar a vontade geral – revelada no debate racional desenvolvido no seio do 

parlamento (os magistrados eram identificados à figura do monarca). Como fruto da ação do 

intérprete qualificado da vontade popular, a lei geral (destinada a um número indeterminado 

de pessoas), abstrata (destinada a reger um número indeterminado de situações de fato), 

impessoal, amplamente debatida, com pretensões de longevidade, recebe um culto especial: o 

culto à lei. 

A hipervalorização da lei foi intensificada com a expansão do direito de votar. Com 

o sufrágio universal (abrangendo todas as camadas da população independentemente de 

capacidade econômica, raça, sexo, ou qualquer outro critério discriminatório), igualitário (o 

voto de todos com idêntico valor, independentemente da condição social do eleitor), secreto e 

eleições periódicas, houve um crescimento exponencial das demandas por atuação positiva do 

Estado. Massas anteriormente afastadas de real participação passaram a incluir nas pautas 

públicas prestações positivas. Daí a arguta observação de Norberto Bobbio de que a 

burocratização acompanha a democratização. Para cada nova área na qual o Estado atue 

crescem seus quadros técnicos e a sua produção normativa1[2]. 

A nova conformação do Estado, com substancial atuação na esfera social sem alijar a 

sociedade da possibilidade de desenvolvimento autônomo de seu potencial pode ser 

condensada na idéia de Estado dualista defendida por Edvaldo Pereira de Brito (1982), em 

seu trabalho de dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Direito da UFBA. Preocupou-se o autor em justificar a necessidade de intervenção estatal no 

domínio econômico. Esta intervenção refletiria tanto a necessidade de satisfação do bem-estar 

social quanto de desenvolvimento econômico. O Estado apresentaria, pois, uma configuração 

moderada: interviria no domínio econômico orientado axiologicamente “pelos valores 

maiores da liberdade individual, compatível com os valores da justiça social” (BRITO, 1982, 

p. 33). Buscar-se-ia, assim, um ponto de equilíbrio capaz de intervir de maneira eficaz (no 

sentido da promoção da justiça social) sem uma hipertrofia comprometedora da liberdade 

individual: nem a indiferença com uma liberdade irrestrita, nem o Estado empresário 

expurgando da sociedade a liberdade. 

Defendeu o célebre integrante da Academia Brasileira de Letras Jurídicas um Estado 

social moderado, característico dos Estados de iniciativa dualista. Este identificaria a própria 

expressão da soberania popular em seu âmbito territorial de manifestação politicamente 

organizado. A vontade soberana apontaria no sentido da ordem, da segurança e da justiça, 

passando pela promoção do bem-estar e do desenvolvimento. O Estado dualista, destaque-se, 

estaria comprometido com os meios de satisfação de todas as necessidades coletivas, ainda 
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quando entendidas como não-econômicas ou que não tivessem se tornado públicas por opção 

política. A pretendida harmonia de interesses não seria assegurada em um regime de liberdade 

econômica incontrolada ou da plena liberdade de iniciativa, independentemente da 

intervenção nos moldes do Estado dualista (BRITO, 1982, p. 34-36). 

Retornando à fase que seguiu o Código Civil francês, difundiram-se, em diversos 

Estados, movimentos pleiteando maior liberdade ao juiz1[3]. Na doutrina brasileira, Carlos 

Maximiliano Pereira dos Santos é o autor da obra clássica a respeito da hermenêutica e da 

aplicação do direito. Publicada originalmente em 1924, Hermenêutica e aplicação do direito 

ainda hoje permanece sendo reimpressa e amplamente citada, na doutrina e na jurisprudência. 

A sua conhecida lição nos é fornecida logo na introdução dessa obra: “A Hermenêutica 

Jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o 

sentido e o alcance das expressões do Direito” (SANTOS, 2001, p. 1). 

Analisando essa passagem da obra de Carlos Maximiliano, em seu Compêndio de 

introdução à ciência do Direito, Antônio Luís Machado Neto (1977, p. 216) distingue três 

sentidos atribuíveis à hermenêutica jurídica. Em sentido restrito, hermenêutica seria sinônimo 

de interpretação. Em sentido amplo, hermenêutica abrangeria a interpretação, a integração e, 

possivelmente, a aplicação. Em um terceiro sentido, ainda mais amplo, a hermenêutica 

albergaria um conjunto de estudos relacionados ao sentido amplo de Teoria Geral do 

Direito1[4], à lógica jurídica transcendental ou material. 

Salienta o ex-professor da Universidade de Brasília e da Universidade Federal da 

Bahia o fato de ser o entendimento tradicional da extensão do conceito de hermenêutica 

jurídica no sentido da “interpretação, seus processos e sua técnica”. A interpretação jurídica se 

dedicaria a “desentranhar o sentido que guarda a lei sob suas palavras”. Em suas palavras: 

“Interpretação será, assim, o conjunto de operações lógicas que, seguindo os princípios gerais 

da hermenêutica e visando integrar o conteúdo orgânico do direito, apura o sentido e os fins 

das normas jurídicas” (MACHADO NETO, 1977, p. 216, grifo nosso). 

A abordagem de Antônio Luís Machado Neto é claramente dividida em três partes 

destinadas às seguintes indagações: quem interpreta e qual a sua finalidade; como se 

interpreta; e quais os efeitos da interpretação. A depender da questão apresentada, as 

possibilidades das respostas a serem encontradas variarão. 

Quando se indaga acerca de quem interpreta e a sua finalidade, conforme o tipo de 

intérprete, a interpretação pode ser autêntica ou legislativa, usual ou judiciária, científica ou 

doutrinal. Quanto ao modo como se interpreta, a interpretação poderá ser gramatical ou 

filológica, lógica – podendo ser lógico-analítica, lógico-sistemática, lógico-jurídica –, 

histórica – ora buscando o antecedente imediato, ora o remoto – e a sociológica – objetivando 
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conferir aplicabilidade da norma, estender o sentido da norma e temperar o alcance do 

preceito normativo1[5]. Quanto aos efeitos da interpretação, ela poderá ser modificativa, ab-

rogante ou declarativa (MACHADO NETO, 1977, p. 217). 

O passado se faz presente na interpretação em momentos distintos. Na interpretação 

conforme o tipo de intérprete, ele fica bem evidenciado quando da interpretação autêntica. Por 

meio desta, para a interpretação de uma lei considerada primária, parte-se do legislador 

através de uma lei considerada secundária, “que estatui normatividade a interpretação que se 

deve dar a outra lei”. Essa interpretação, assim como a judiciária, tem caráter público por ser 

emanada de “órgão específico da dinâmica do direito” (MACHADO NETO, 1977, p. 217)1[6]. 

Por processo lógico, entende-se a aplicação ao preceito de princípios de lógica 

formal. Por meio dele, ainda segundo as lições de Machado Neto, seriam possíveis três graus 

de abstração. Por um lado, buscar-se-ia a mens legis (lógico-analítico); por outro, o contexto 

normativo (lógico-sistemático); por fim, a coerência lógica com alguns preceitos materiais 

(lógico-jurídico). A perspectiva lógico-jurídica exigiria a observância da razão que justificou 

o preceito legal (ratio legis), a “sua virtude normativa ou eficácia objetiva” (vis legis) e a 

circunstância histórica na qual foi elaborado o preceito (occasio legis) (MACHADO NETO, 

1977, p. 217). Desse último aspecto decorre a conclusão de Machado Neto no sentido de o 

processo lógico desembocar no histórico. Todos esses aspectos do processo lógico serão 

afetados, como poderá ser verificado, pela perspectiva filosófica de compreensão da 

hermenêutica. 

No estudo da influência do passado na interpretação, devemos dedicar especial 

atenção, também, aos processos hermenêuticos. Entre esses, analisaremos, especificamente, o 

processo histórico. Por técnica de interpretação histórica, entende-se a tentativa de 

compreensão de um objeto presente por meio de dados relativos ao passado. Buscar-se-iam 

antecedentes imediatos e remotos da norma a interpretar (MACHADO NETO, 1977, p. 217). 

Por força de enormes transformações sociais ocorridas no século XIX, como observa 

Reale, constatou-se o desajuste entre a lei codificada e a vida, “A todo instante apareciam 

problemas de que os legisladores do Código Civil não haviam cogitado”. Daí impor-se a 

criação de “outras formas de adequação da lei à existência concreta”. Nesse contexto surge a 

interpretação histórica (REALE, 2002, p. 281-282). 

A interpretação histórica, com variações, utilizará a noção de intenção do legislador. 

De um lado, considerando a lei uma realidade histórica, esta se situaria na progressão do 

tempo. Seria necessário investigar a intenção do legislador com o propósito de ajustar a lei às 

situações supervenientes. Ou seja, cogitar o que teria feito o legislador caso as circunstâncias 

atuais existissem quando da elaboração da norma (REALE, 2002, p. 282). 
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Buscar-se-ia a intenção possível do legislador na época em que se situava o 

intérprete. A lei poderia ser “mais sábia do que o legislador”. Uma vez elaborada, ela se 

desprenderia da pessoa deste. Com isso, deu-se à lei uma compreensão progressiva, 

evolutiva. Cumpre destacar que, mesmo com a interpretação histórico-dedutiva, não se 

admitia interpretação criadora “à margem da lei ou a despeito dela” (REALE, 2002, p. 282-

284). 

A observância de variados processos não afasta a necessidade de análise da 

teleologia relacionada à sua aplicação. Esse processo Machado Neto denominou de 

sociológico. Os seus objetivos seriam variados. Por meio dele, buscar-se-ia “a) conferir a 

aplicabilidade da norma às relações sociais que lhe deram origem (empírica)”; b) estender o 

sentido da norma a relações novas, inéditas ao tempo de sua criação; c) temperar o alcance 

do preceito normativo, a fim de fazê-lo corresponder às necessidades reais e atuais de caráter 

social” (MACHADO NETO, 1977, p. 217, grifo nosso). Esses objetivos, evidentemente, não 

precisam estar expressos como no art. 3º. da Carta Magna de 1988. O processo interpretativo 

é capaz de revelar a finalidade da norma. Um benefício oferecido àquele que pratica um 

determinado ato, assim como a sanção imputada a quem realiza outro, pode evidenciar o bem 

jurídico cuja proteção se almeja. 

Como observado acima, além das técnicas de interpretação comuns à hermenêutica 

geral e à hermenêutica jurídica, existe técnica específica desta última. Entre elas há diferença. 

Na seara jurídica, além das técnicas de interpretação gramatical, histórica e sistemática, 

revela-se de suma importância a interpretação teleológica. Conforme a finalidade da norma, 

não serão deflagrados sobre um determinado fato os efeitos abstratamente previsto para a 

hipótese de verificação da conduta descrita. 

É possível constatar que, diante da clareza do texto, a interpretação não cessa. Os 

níveis de compreensão de um objeto são variáveis de modo a não ser possível a identificação 

de sentidos inequívocos. A partir da literalidade de um enunciado, é possível chegar a 

interpretações diferenciadas. A interpretação gramatical é, pois, também no campo jurídico, o 

primeiro passo, mas não esgota as possibilidades interpretativas. Ela não basta para 

determinar a deflagração dos efeitos que lhe são próprios. A norma aplicável à generalidade 

dos casos, considerando as especificidades do caso concreto, não guardava razoabilidade. Ela 

não deveria ser aplicável se sua razão motivadora não foi afetada1[7]. 

  

  

3.2 DIFERENÇAS ENTRE AS TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO COMUNS À 

HERMENÊUTICA GERAL E À HERMENÊUTICA JURÍDICA 
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Como visto, a hermenêutica geral e a hermenêutica jurídica clássica se valem de 

técnicas comuns de interpretação. Ambas recorrem à interpretação gramatical, histórica e 

sistemática. Todavia, entre as técnicas comuns, existem diferenças no uso das mesmas. 

Enquanto na interpretação de um texto literário a interpretação histórica pode ser muito 

influente, considerando a mudança de sentido dos elementos do objeto interpretado; na 

interpretação jurídica, nos moldes da interpretação clássica, a técnica de interpretação 

histórica goza de menor importância. No âmbito jurídico, isoladamente, o recurso ao passado 

não pode prevalecer sobre a busca do sentido contemporâneo dos enunciados normativos. 

A técnica de interpretação histórica, em que pese a sua importância em países de 

direito costumeiro, tem grande risco de conduzir ao que a doutrina chama de interpretação 

retrospectiva. A interpretação retrospectiva, nas lições de Luís Roberto Barroso, é uma das 

patologias crônicas da hermenêutica constitucional brasileira segundo a qual “se procura 

interpretar o texto novo de maneira a que ele não inove nada, mas, ao revés, fique tão 

parecido quanto possível com o antigo”. A preservação, na nova disposição normativa, da 

literalidade de enunciado normativo revogado não implica, necessariamente, na manutenção 

do sentido outrora atribuído ao mesmo (BARROSO, 1999, p. 76, 131 e 246). Quando indaga 

a respeito dos precedentes legislativos, dos trabalhos preparatórios ou das circunstâncias 

históricas quando da elaboração da norma, o intérprete deve tomar com cautela as 

informações que lhe são trazidas1[8]. 

Evidentemente, essas afirmações não obstam, durante um debate relacionado à 

interpretação de norma a ser aplicada a um caso concreto, a utilização de qualquer 

argumento com capacidade persuasiva – incluindo-se o argumento histórico nesse contexto. 

O STF, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 

21485-6, do Distrito Federal, chegou a debater as “prendas estéticas” da impetrante, que 

supostamente, de acordo com argumento apresentado em tribuna pelo seu advogado, por força 

da falta de motivação do ato por meio do qual ela foi dispensada, seriam presumíveis. Em seu 

voto, o Ministro Carlos Velloso fez menção a esse argumento a revelar a sua crença na 

verossimilhança da informação. Logo em seguida, o Ministro Paulo Brossard, em 

irretorquível argumentação, refutou essa linha de raciocínio frágil, baseada em uma suposição 

desacompanhada de qualquer prova nos autos e que contraria a razoável presunção de 

legitimidade dos atos dos agentes públicos. 

Esse exemplo demonstra o fato de o debate judicial não ser alimentado 

exclusivamente por um raciocínio silogístico, partindo de enunciados normativos e 

verificando a adequação do fato à tipicidade legal. A plêiade de recursos utilizáveis comporta, 

também, a argumentação baseada no processo histórico determinante da elaboração de uma 
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dada norma. Todavia, a força de convencimento ou persuasão desse raciocínio é limitada na 

seara jurídica sob a perspectiva clássica. 

Em outros campos, por certo, o processo histórico pode ter maior sorte. Em um 

ambiente de adeptos de uma dada religião, reportar o receptor de uma mensagem ao 

entendimento manifestado por uma antiga e respeitada liderança é plenamente utilizável 

(vejam-se os argumentos baseados na estrutura do real analisados por Perelman 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996). Todavia, nos domínios teológicos, outro 

paradigma é adotado. Neste, o presente não pode subverter os valores estabelecidos no 

passado (supostamente oriundos de uma divindade) ao sabor da conveniência do devoto. 

Parte-se de um núcleo inegociável de princípios sem os quais a própria religião se 

descaracterizaria. 

No âmbito jurídico, diversamente, o presente não é refém do passado. Os valores do 

passado podem ser modificados substancialmente ou até renegados pelas novas gerações. A 

interpretação jurídica vive essa tensão entre o passado e o presente, entre a motivação 

originária e as necessidades contemporâneas. Considerando o caráter instrumental do direito, 

que não é um fim em si mesmo, a satisfação de necessidades atuais deve prevalecer sem que 

disso resulte uma necessária ruptura da ordem jurídica. Consequentemente, as indagações do 

intérprete devem se voltar à objetividade dos dados contemporâneos. 

Como é de amplo conhecimento, quando se passou a defender a interpretação 

baseada no método histórico nos moldes clássicos, não se tinha acesso à variedade de fontes 

estatísticas que se tem hoje. O intérprete de então, receptivo à vontade política predominante 

– especialmente se estiver sendo considerado um Estado democrático –, consultando as atas 

dos debates parlamentares, encontraria fontes confiáveis das diversas posições a serem 

confrontadas. No contexto do culto à lei ao qual já nos referimos, compreende-se a 

importância desse recurso. 

Atualmente, vive-se um palco amplamente diferenciado. O acesso do intérprete aos 

principais argumentos relacionados a uma determinada matéria não depende da motivação 

originária do legislador. Diversos personagens podem subsidiar o intérprete-aplicador. Grupos 

de interesses dos mais variados, grupos de pressão, partidos políticos e até mesmo pequenos 

grupos organizados podem exercer influência – evidentemente, com pesos diferenciados – 

sobre as discussões nacionais1[9]. 

No processo, no curso de uma relação comunicativa normativa (FERRAZ JR., 2006), 

as partes interagem, suscitam questões, fornecem elementos exigidos por outros integrantes da 

relação. Tudo isso ocorre com a participação ativa do magistrado decidindo quais provas são 

necessárias e distribuindo o ônus entre as partes. Também nesse sentido, a discussão na esfera 
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judicial, dirigida à solução do problema concretamente submetido à análise, mostra-se mais 

importante. Deve-se, pois, reduzir a atenção dispensada ao passado no que se refere aos 

elementos utilizados para decidir. 

No caso brasileiro, o processo judicial fornece muitas possibilidades no sentido da 

ampliação do debate das questões controvertidas. Por meio dessa, o horizonte argumentativo 

não só é ampliado pela presença de outros participantes como permite que o julgador, regendo 

as discussões, pontue as questões controvertidas cujo esclarecimento julga necessário. 

Esses recursos não se restringem ao âmbito do Pretório Excelso. Na década de 1990, 

o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de toda 

arguição de inconstitucionalidade perante um tribunal, necessariamente, ter de ser apreciada 

pelo plenário ou órgão especial do respectivo tribunal. Entendeu-se que, uma vez declarada a 

inconstitucionalidade de uma dada lei pelo STF ou pelo próprio tribunal de que fizesse parte o 

órgão fracionário perante o qual tivesse sido suscitada a questão constitucional, estaria 

afastada a presunção de constitucionalidade da norma impugnada e, por conseguinte, não 

haveria razão para se impedir o julgamento da questão pelos órgãos fracionários. Além disso, 

a regra do art. 97 da CF – cuja adoção ao longo da história constitucional brasileira nos 

remete a meados do século XX – tem o objetivo de evitar a oscilação dos entendimentos 

manifestados por um dado tribunal. Uma vez firmado um entendimento no sentido da 

inconstitucionalidade, o órgão fracionário estaria apenas se submetendo a esse entendimento 

sem comprometer a previsibilidade das decisões proferidas. 

Desse entendimento firmado pelo STF surgiu um problema grave: quem não 

participou do debate sobre a questão constitucional poderia sofrer os efeitos de suas 

decisões. O entendimento clássico relacionado à restrição dos efeitos das decisões proferidas 

em controle difuso de constitucionalidade às partes era, claramente, revisto. Com isso, poder-

se-ia defender a violação do contraditório e da ampla defesa. Corolário da garantia do 

contraditório e da ampla defesa, com a adoção do mencionado entendimento do STF, foi a 

ampliação dos participantes dos debates sobre as questões constitucionais julgadas pelos 

tribunais (art. 480 a 482, do CPC). Com efeito, com base na jurisprudência firmada no âmbito 

do STF relacionada ao art. 97 da Carta Magna, mesmo em controle difuso de 

constitucionalidade, além das partes, outros interessados puderam participar dos debates 

concernentes à interpretação da questão constitucional. 

Especificamente no STF, essa ampliação dos intérpretes da Constituição, encontra 

sede legal própria. As leis n. 9.868/99 e 9.882/99 disciplinaram a tramitação e o julgamento 

de processos relacionados às ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de 

constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceitos fundamentais. Nessas, há 
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expressa referência à ampliação do debate com a previsão, frise-se, não apenas do amicus 

curiae como de audiências públicas – que muito enriqueceram a história constitucional 

recente do país. 

É possível concluir que a importância técnica histórica de interpretação fora do 

mundo jurídico é diferenciada. Fora deste, ela pode gozar de notável relevância; neste, sob a 

perspectiva da hermenêutica clássica, considerando o fato de o Direito não ser um fim em si 

mesmo, a satisfação de necessidades contemporâneas joga luzes sobre o texto antigo de modo 

a enfatizar a independência do texto em relação à vontade do órgão que o produziu. 

Note-se que a referida possibilidade de, perante o Judiciário, promover diretamente 

um debate e de interferir na qualidade do debate respeitante à matéria controversa em muito 

supera o recurso à interpretação histórica na sua conformação clássica. Os debates 

parlamentares seguem uma dinâmica própria. O discurso político é voltado para a maioria 

ainda que os objetivos sejam relacionados à satisfação de uma minoria. Em outras palavras, 

valendo-nos de exemplo destacado pela doutrina relacionado aos sistemas eleitorais 

(BONAVIDES, 2004), o sistema majoritário tende à uniformização do discurso político. A 

viabilidade eleitoral de um grupo político depende de sua identificação com um conjunto de 

valores identificados com a maioria. Em um quadro de bipartidarismo, por exemplo, o 

discurso tende à homogeneidade: todos se voltam para a maioria. A prática, contudo, pode se 

distanciar disso. O lobby, por exemplo, de maneira lícita ou ilícita, pode incitar o 

distanciamento entre a prática e o discurso. Atualmente, considerando a atmosfera de 

insegurança propagada pela mídia brasileira, é possível assistir a uma entrevista com um 

político defendendo intransigentemente todas as reivindicações dos mais aguerridos grupos 

relacionados aos direitos humanos e, concomitantemente, patrocinando mudanças na 

legislação voltadas para o agravamento das penas seguindo a orientação de maximização do 

Direito Penal. 

Ainda sobre a peculiaridade do debate parlamentar, cumpre salientar fato destacado 

pela doutrina: minorias organizadas podem ter uma influência maior do que a maioria 

dispersa. Ademais, quando analisa os modelos interpretativos da representação política, 

Maurizio Cotta (1995) classifica três modelos ideais cujo isolamento só é possível, em termos 

teóricos, para fins didáticos: o modelo da representação por delegação, o modelo da 

representação por confiança e o modelo da representação como espelho. De acordo com esse 

último modelo, o órgão representativo seria em um microcosmo fielmente reprodutor das 

características do corpo político. Em razão deste entendimento, esse modelo é também 

conhecido como sociológico. 
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Com base nos subsídios trazidos pelo modelo sociológico de interpretação da 

representação, é verificada a predominância de determinados seguimentos profissionais, 

culturais, étnicos, entre outros, em proporção muito diferenciada em relação ao eleitorado: sua 

qualidade refletora apenas se concretiza em termos relativos. Um país de maioria negra e 

feminina, por exemplo, pode ter a representação de maioria branca e masculina; líderes 

sindicais também costumam se apresentar em elevado número (SABINO, 2006). Também por 

força disso, o debate parlamentar pode ser deformado. 

Os debates parlamentares, quando utilizados para orientar a interpretação jurídica, 

podem reproduzir todas essas distorções para a atividade jurisdicional. Por conseguinte, 

também por essas razões, por ocasião de um julgamento, não deve o magistrado fundar a sua 

argumentação no método histórico de interpretação compreendido na acepção clássica. 

  

  

3.3 DIFERENÇAS ENTRE AS TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO UTILIZADAS 

PELA HERMENÊUTICA JURÍDICA 

  

  

Se é certo que a mesma técnica interpretativa – histórica – conta com peso 

diferenciado na hermenêutica geral e na jurídica, considerando apenas esta última, é possível 

identificar uma hierarquia entre as técnicas clássicas de interpretação (gramatical, histórica, 

sistemática e teleológica). O intérprete não pode se esquivar do referencial normativo. 

Consequentemente, sempre deverá observar o direito posto. 

A verificação da ocorrência de fato que corresponda à literalidade de um 

enunciado1[10] normativo, como visto, pode não deflagrar os efeitos previstos no ordenamento 

(BOBBIO, 1993). A utilização de técnica de interpretação sistemática ou teleológica pode 

conduzir a isso. Quando submetido um enunciado legal à técnica de interpretação histórica 

isoladamente, não é possível constatar o mesmo. 

A interpretação histórica pode permitir que o intérprete compreenda como se chegou 

até determinado ponto a evolução normativa. Disso não decorrerá, saliente-se, a possibilidade 

de recusar a opção legislativa. Ou seja, não se afasta a interpretação literal baseada na 

técnica histórica. Diferentemente da técnica histórica, é possível não aplicar enunciado 

normativo em sua literalidade recorrendo, exclusivamente, a uma interpretação fundada na 

técnica sistemática ou teleológica. 

A partir dessas considerações, é possível vislumbrar – assim como analisado por 

Bobbio no que concerne à incidência simultânea de critério de solução de conflitos entre 
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normas (cronológico, especialidade e hierárquico) – partindo-se da interpretação clássica, uma 

hierarquia entre as técnicas. Existem técnicas fortes e fracas, predominantes e subordinadas: 

a técnica de interpretação histórica, na perspectiva clássica, isoladamente, sempre será 

subordinada/fraca. 

  

  

4 REDIMENSIONAMENTO DA HISTÓRIA NO PROCESSO INTERPRETATIVO 

PELA ABORDAGEM FILOSÓFICA 

  

  

Para analisar o redimensionamento da história no processo interpretativo, é de 

fundamental relevância a referência a Martin Heidegger e a Gadamer. Esses autores conferem 

um sentido dinâmico ao compreender apto a permitir uma leitura permanentemente atualizada 

das normas positivas1[11]. 

Heidegger, em sua mais conhecida obra, Ser e Tempo (2008), de 1927, “desenvolve 

uma crítica à tradição e formula sua nova perspectiva filosófica, afastando-se da 

fenomenologia de seu mestre Husserl” (MARCONDES, 1997, p. 266). De maneira mais 

sintética, como destaca Marilena Chauí, o problema filosófico fundamental analisado por 

Heidegger é “o problema do ser, seu sentido, sua verdade” (CHAUÍ, 1996, p. 6). 

Heidegger criticou as tendências de classificar e de categorizar o ser de modo a lhe 

conferir objetividade (MARCONDES, 1997). A própria estruturação de Ser e Tempo, com 

uma constante retomada de análises que, uma vez concluídas, são transformadas em ponto de 

partida de um aprofundamento da questão por outros aspectos, é indicativa do seu propósito 

de se afastar de simplificações objetivantes. 

Heidegger inicia a sua abordagem enfatizando o fato de ser e ente não se 

confundirem. Ente seria tudo acerca do que falamos bem como o que e como nós mesmos 

somos. “Ser está naquilo que é e como é, na realidade, no simplesmente dado 

(Vorhandenheit), no teor e recurso, no valor e validade, no existir, no ‘dá-se’” (HEIDEGGER, 

2008, p. 42). 

Dessa distinção inicial, haja vista uma significativa peculiaridade do homem, ele 

discorre sobre o conceito de presença: “Designamos com o termo presença esse ente que cada 

um de nós mesmos sempre somos e que, entre outras coisas, possui em seu ser a possibilidade 

de questionar. A colocação explícita e transparente da questão sobre o sentido do ser requer 

uma explicação prévia e adequada de um ente (da presença) no tocante a seu ser” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 42-43). O homem seria dotado de uma característica fundamental 
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para o desvelamento do seu ser: ele questiona a si mesmo. O questionar-se permite ao homem 

perceber a si mesmo em sua relação com o mundo e em que medida essa relação não o afasta 

do seu ser. Vale dizer, o questionamento da sua própria relação com o mundo permite ao 

homem se reportar ao seu próprio ser esquecido ao longo de sua existência. 

Heidegger distingue o questionamento teórico explícito do sentido do ser (ser-

ontológico) de um ser pré-ontológico (2008, p. 48). Esse homem que é no mundo sem um 

questionamento do seu ser existe. A presença irá se relacionar com a existência (existenz) na 

medida em que o questionamento ontológico, capaz de fazer o homem transcender o mundo 

tal como simplesmente dado no plano de sua existência, depende desse cotejamento entre o 

ser simplesmente dado e aquele que o homem pode se tornar. Em outras palavras, passado e 

presente vão determinar as possibilidades futuras do homem. O que ele foi e é enquanto ser-

no-mundo (plano da existência) cria as possibilidades do que ele poderá ser. Nesse sentido, 

compreende-se o porquê da afirmação de Heidegger acerca da presença: ela “sempre se 

compreende a partir de sua existência”. O ser-no-mundo não esgota as possibilidades do 

homem, mas sempre será um referencial para a sua compreensão. 

Se o ser, em sua manifestação originária anterior a qualquer questionamento sobre si 

mesmo, existe, a reflexão heideggeriana a respeito do ser é levada a um termo relacionado ao 

modo como se dá essa existência. Assim, relaciona-se a existência com a faticidade 

(faktizitat). O homem, ainda em um estágio anterior ao questionamento da relação do seu ser 

com o mundo, existe. A existência, como estar no mundo simplesmente dado, não 

proporcionar ao homem transcender esse estado. O seu ser está simplesmente no mundo sem 

qualquer interferência de sua vontade. A faticidade (faktizitat) está relacionada ao fato de o 

ser estar no mundo nessas condições, independentemente de sua vontade, mas que pode ir ao 

encontro de seu ser (HEIDEGGER, 2008, p. 102). 

Verifica-se, pois, que existência e faticidade estão relacionadas ao momento no qual 

o homem ainda não afirma a sua presença no mundo. O estar no mundo independente de sua 

vontade e sem o questionamento do seu ser permanece necessariamente estático. O homem, 

contudo, pode discutir a si mesmo bem como o próprio mundo. O modo primário de ser-no-

mundo é o conhecer (kennen). A constituição do ser da presença é compreendida a partir da 

existência dentro de um mundo independentemente da vontade do homem. Desse modo, a 

presença sempre reconhece essa constituição do ser (HEIDEGGER, 2008, p. 105). 

Heidegger distingue reconhecer (erkennen) e conhecer (kennen). O reconhecimento 

relaciona-se com o sentido do ser sempre presente, do ser simplesmente dado no mundo: a 

existência. Para designar uma cognição do mundo a partir do sentido autêntico do ser do 

homem (esquecido ou desconhecido), ele utiliza o termo conhecer. O conhecer, enquanto 
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conhecimento do mundo, é um conceito relacional. O conhecer toma a si mesmo como 

relação entre “alma” e mundo. Conhecer o mundo, “dizer e discutir o ‘mundo’”, funcionaria 

como modo primário de ser-no-mundo. Essa experiência permitiria o estabelecimento de uma 

relação com o mundo (HEIDEGGER, 2008, p. 105). 

Por ser o modo de ser da presença enquanto ser-no-mundo, o conhecer (kennen) é 

determinante de sua permanente. O modo da presença é desenvolvido em sua interação com o 

mundo. Consequentemente, o modo da presença pode se modificar constantemente por força 

da sua relação com aquele e das discussões daí resultantes, recusando-se distorções e 

encobrimentos. 

Também é preciso salientar que a presença não pode ser compreendida fora do 

mundo. O modo de ser originário da presença está inexoravelmente imbricado com o mundo: 

“a presença já está sempre fora” (HEIDEGGER, 2008, p. 109). Por isso, conhecendo o mundo 

do qual não pode se dissociar, o modo de ser da presença, enquanto ser-no-mundo, se 

modifica sem sair de uma esfera interna, sem abandonar a esfera íntima. 

Para que seja possível refletir adequadamente na esteira do pensamento 

heideggeriano, impõe-se o exame da noção de mundo circundante (umwelt). Como destacado 

por ele, a investigação sobre o mundo não se afasta do campo temático da analítica da 

presença, pois o “‘Mundo’ é um caráter da própria presença” (HEIDEGGER, 2008, p. 111-

112). Analisando a polissemia do termo “mundo”, Heidegger discorre a respeito de quatro 

diferentes significações. Em síntese, ele utiliza o termo mundo, basicamente, como o contexto 

em que uma presença fática vive. Quando significar o ser da totalidade dos entes, o termo é 

utilizado entre aspas. Nesta mesma passagem, de maneira sintética, fica evidenciado o sentido 

de mundo circundante utilizado por Heidegger. Mundo circundante é o contexto mais 

próximo, doméstico, em que uma presença fática vive. 

A percepção do mundo pelo homem não parte do nada – no mundo jurídico, isso não 

pode ser olvidado, especialmente para a compreensão do direito posto. Existe uma 

compreensão prévia que permite situar um objeto de apreciação em uma totalidade, em 

conjunto com o qual ele se relaciona. Antecede a apreensão de um instrumento, pois, a idéia 

que se tem acerca deste. Um instrumento é “algo para...” que se integra a uma totalidade dos 

diversos modos de “ser para” (Um-zu) alguma coisa (manuseio, aplicabilidade, entre outras 

possibilidades). A percepção prévia supramencionada não esgota as destinações de um 

instrumento. O uso de algo revela o que, de fato, ele pode ser: “O próprio martelar é que 

descobre o ‘manuseio’ específico do martelo” (HEIDEGGER, 2008, p. 117). Disso decorre o 

entendimento no sentido de o modo de ser de um instrumento se revelar por si mesmo. É 

possível visualizar a configuração de alguma coisa e daí inferir o seu “ser para”. Todavia, o 
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que é manual não pode ser precisamente compreendido sem essa experiência. O conceito 

utilizado por Heidegger para designar o modo de ser do instrumento em que ele se revela por 

si mesmo é manualidade. 

A percepção do homem dos instrumentos tem uma dimensão prévia (“ser para”). 

Essa noção inicial ganha outra dimensão com a experiência manual que revela o modo de ser 

do instrumento (manualidade). Assim como uma destinação previamente dada a um 

instrumento pode se revelar inviável com a experiência manual (a experiência aprimora a 

pura intelecção) – v.g., perceber a impossibilidade da utilização de um carro para voar –, os 

diversos modos de “ser para” revelam a aplicabilidade de um instrumento pelo seu manuseio. 

Em outras palavras, sem uma visão prévia dos diversos modos de “ser para” baseado em sua 

simples configuração, usos possíveis podem não ser explorados – v.g., garrafas plásticas de 

refrigerante de dois litros já foram utilizadas sob imóveis de madeira acima da água para 

garantir a flutuação dos mesmos. A utilização do instrumento na dimensão manual está 

subordinada à percepção prévia dos diversos modos de “ser para”. Heidegger denomina de 

circunvisão a percepção desse subordinar-se. 

A circunvisão despertaria a referência a um específico “ser para”, o conjunto 

instrumental seria visto como um todo. Ou seja, essa visão da totalidade instrumental 

permitiria que o homem conhecesse o mundo de outro modo. Essa compreensão de um 

conjunto instrumental como um todo faria o homem se deparar com o vazio e daí com 

percepção da necessidade de uma abertura (erschlossenheit). As limitações evidenciadas pela 

circunvisão (voltada para o ente) fariam o homem voltar-se, novamente, ao mundo 

circundante e a refletir a respeito de sua existência num mundo simplesmente dado. Essa 

compreensão ampliada do mundo como meio de compreensão do ser e de superação do vazio 

da existência é chamada por Heidegger de abertura (HEIDEGGER, 2008, p. 124). 

A partir da abertura, o homem começa a criar condições de superação da fase 

qualificada de inautêntica e de afirmar o seu ser. A busca de um sentido autêntico do ser 

conduz o homem à constatação da insuficiência da circunvisão (voltada para o ente). Com 

uma compreensão ampliada, o homem retorna ao que sempre esteve à sua mão, ele passa a 

refletir sobre relação de seu ser com o mundo, a questionar o mundo circundante. Essa 

retomada ao mundo circundante, como destacamos, cria condições de superação da expressão 

inautêntica do ser. Cria condições, mas não significa, ainda, a perspectiva de superação. A 

identificação de uma perspectiva por meio da qual o ser pode se liberar de uma dimensão 

inautêntica é designado de descoberta (entdecketheit) (HEIDEGGER, 2008, p. 136). 

A identificação da possibilidade de transcender a simples existência em um mundo 

dado por uma relação com o mundo baseada no ser do homem, leva a uma nova compreensão 
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por parte deste. Desse modo, a partir da descoberta, o homem dá um novo sentido ao seu 

passado e cria condições de ir ao encontro do ser em-si. Significar (Bedeuten) designa, pois, 

uma nova atribuição de sentido às experiências pretéritas por parte do homem após a 

descoberta. A nova compreensão de seu passado e de sua relação com o mundo presente 

permite ao homem ir ao encontro do seu ser em-si mesmo até então esquecido, ignorado. O 

ser em-si, sacrificado ou nunca manifestado em razão do modo como se dava a relação do 

homem com o mundo circundante, começa a se mostrar. O significar, assim como o ser em si 

mesmo, não é estático. O significado não é atribuído de maneira definitiva – destaque-se a 

importância desse ponto para hermenêutica jurídica. A interpretação da presença em seu ser-

no-mundo se move continuamente. Isso porque o ponto de chegada de uma interpretação é 

transformado em um novo ponto de partida. Com isso, continuamente, o ser atribui a si 

mesmo um novo sentido. 

A atribuição de sentido inicial sempre depende de uma perspectiva na qual está 

baseada a circunvisão. Essa perspectiva é a posição prévia (vorhabe). Essa posição também é 

cambiante. Como dito, uma nova compreensão desloca o modo de ver o mundo. O horizonte 

aberto pela posição prévia é delimitado pelo que se objetiva interpretar. Essa delimitação da 

perspectiva a ser interpretada é decorrência de uma visão prévia (vorsicht). Esta determina a 

limitação das possibilidades interpretativas oferecidas pela posição prévia em razão de seu 

objetivo. Por tudo isso, Heidegger conclui que, ainda que haja divergência conceitual pontual, 

a interpretação “já se decidiu”, pois esta é fundada em uma concepção prévia (vorgriff) da 

qual o ser não pode se dissociar (HEIDEGGER, 2008, p. 211). 

Nota-se, nesse ponto, com mais facilidade a importância da imersão no sistema 

conceitual heideggeriano para a releitura do método histórico. A compreensão do ser não é 

estática no tempo: ela é dinâmica. A atribuição de novo sentido ao passado é reiterada em um 

processo contínuo de descoberta. No campo da hermenêutica jurídica, quando se questiona a 

respeito do que é o direito positivo, impende reconhecer a permanente atribuição de um 

sentido contemporâneo ao mesmo. A manifestação parlamentar de outrora não esgota as 

possibilidades presentes. O deslocamento do modo de ver o mundo – novo ponto de partida – 

pode produzir novas normas mesmo sem alteração do ordenamento jurídico positivo. 

Após todas essas considerações, é possível retomar a abordagem acerca da 

definição da presença. A estreita relação que a presença guarda com o tempo já pôde ser 

identificada. Após a descoberta e a reinterpretação ser-no-mundo, atribuindo novo significado 

ao mundo circundante, o homem pode superar a faticidade – que independe da sua vontade – 

e afirmar a sua presença no mundo (HEIDEGGER, 2008, p. 213). A presença é, portanto, uma 

nova compreensão do ser resultante do fato de o homem transcender a sua existência em um 
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mundo simplesmente dado, superar a mera dimensão fática na qual está imerso desde o seu 

nascimento e protagonizar a atribuição de sentido a seu ser. No lugar do vazio da dimensão 

fática indiferente ao seu ser esquecido, privilegia-se, precisamente, esse ser. 

Gadamer (2008, p. 497-498) manifesta entendimento no sentido de exigir a 

compreensão pôr-se de acordo com a linguagem. Essa experiência implica sempre um 

momento de aplicação de modo a ser caracterizado esse processo como processo de 

linguagem. Este não demanda que o intérprete se transfira para o outro e reproduza as suas 

vivências. Ele deve se ater ao sentido do objeto interpretado no contexto do “novo universo 

da linguagem” que lhe assegurará validez de outra maneira. O novo sentido atribuído ao 

objeto não resulta de sua condição ontológica, mas de um acordo produzido artificialmente. 

Esse acordo é produzido pela linguagem, daí este servir como médium. 

A compreensão seria, também para Gadamer, dinâmica. Ela não nos seria revelada 

de maneira exaustiva, imutável e inflexível. Diversamente, a compreensão seria problemática. 

Os interlocutores interagem e opõem ao ponto de vista de um a perspectiva do outro. 

Desenvolvem um diálogo por meio do qual exercem influência recíproca uns sobre os outros. 

O intercâmbio da fala – apto a promover uma recíproca influência entre os interlocutores e o 

acordo acerca de um assunto – só seria possível por meio da linguagem. Disso decorre o 

entendimento de Gadamer no sentido de ser o domínio da língua uma condição prévia para a 

conversação (2008, p. 499). 

A interpretação não seria uma simples co-realização. O intérprete daria uma nova luz 

ao objeto interpretado. Ao destacar um ponto principal em detrimento de aspectos 

secundários, a sua interpretação importaria em uma reiluminação que deveria ser mais clara e 

fluente do que a original (GADAMER, 2008, p. 500). 

Considerando o fato de a historicidade ser qualidade peculiar ao homem e a tudo que 

dele provém, de ser a compreensão dinâmica e relacionada com uma visão do mundo já 

trazido pelo homem, notam-se os reflexos dos entendimentos de Heidegger e Gadamer no 

trato com o passado e, especificamente no que concerne à interpretação, o reflexo dos seus 

entendimentos na compreensão da técnica de interpretação histórica. 

A historicidade é inerente ao ser humano. Em todas as suas manifestações ela se faz 

notar. A própria leitura de um debate parlamentar pretérito seria passível de interpretações 

diversas pelos envolvidos por força de compreensões prévias distintas. O intérprete incorpora 

ao sentido de tudo que é submetido à sua compreensão um conjunto de valores 

contemporâneos, mas resultantes de um processo social anterior. No que se refere à 

hermenêutica jurídica, vale dizer, toda interpretação gramatical é histórica; toda 
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interpretação sistemática é histórica e toda interpretação teleológica é histórica. O elemento 

histórico é subjacente a toda compreensão. 

Foi defendido anteriormente que, nos moldes da hermenêutica jurídica clássica, a 

técnica de interpretação histórica, no conjunto do processo interpretativo, teria importância 

diferenciada quando comparada com a hermenêutica geral. Além disso, foi afirmado que, 

considerando estritamente o âmbito da hermenêutica jurídica, a técnica de interpretação 

histórica teria uma hierarquia inferior, ela seria subordinada em relação às outras; 

isoladamente considerada, não seria apta a provocar uma leitura que contrariasse os termos 

expressos em um enunciado normativo. 

Dessas considerações, com base em Heidegger e em Gadamer, verifica-se um 

redimensionamento do passado no processo interpretativo. A visão de mundo do homem, 

desenvolvida ao longo de toda a sua vida – isoladamente ou aliada à de outras pessoas em 

uma fusão de horizontes –, irá interferir decisivamente na compreensão de uma norma. A 

compreensão desta esta aberta ao presente e, por conseguinte, à satisfação de aspirações 

sociais contemporâneas. 

O homem tem a capacidade de atribuir sentido ao mundo que o circunda. A 

literalidade de um enunciado ou de uma ata de um debate parlamentar está sujeita às 

perspectivas distintas que vêm à tona de modo consciente ou não, e transforma-se com o 

decurso do tempo. A interpretação, jurídica ou não, será decisivamente determinada pelo ser 

cambiante do homem. O ser de cada um, por seu turno, é o produto de uma interação com o 

mundo ao longo da história e se reflete, inexoravelmente, em toda interpretação. 

  

  

5 CONCLUSÃO 

  

  

Resta verificado, de todo o exposto, que a interpretação desenvolvida fora da esfera 

jurídica se vale de várias técnicas. O intérprete não fica limitado pelo que pretendeu dizer o 

autor nem é o senhor absoluto do sentido atribuível ao texto. A correção de uma interpretação 

deve observar a coerência interna de múltiplos elementos do texto. Nessa atividade, ele pode 

se valer do recurso ao contexto da produção do texto para melhor compreendê-lo. Sendo 

assim, verifica-se, fora da área jurídica, tanto a interpretação gramatical, como a histórica e a 

sistemática. 

Na seara jurídica, além das técnicas de interpretação gramatical, histórica e 

sistemática, revela-se de suma importância a interpretação teleológica. Conforme a finalidade 
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da norma, não serão deflagrados sobre um determinado fato os efeitos abstratamente previsto 

para a hipótese de verificação da conduta descrita. 

Entre as técnicas comuns à hermenêutica em geral e à hermenêutica jurídica, existem 

diferenças no seu uso. Enquanto na interpretação de um texto literário a interpretação 

histórica pode ser muito influente, considerando a mudança de sentido dos elementos do 

objeto interpretado; na interpretação jurídica, nos moldes da interpretação clássica, a técnica 

de interpretação histórica goza de menor importância. No âmbito jurídico, isoladamente, o 

recurso ao passado não pode prevalecer sobre a busca do sentido contemporâneo dos 

enunciados normativos. 

Além disso, entre as técnicas interpretativas utilizadas pela hermenêutica jurídica 

segundo o paradigma clássico (gramatical, histórica, sistemática e teleológica), é possível 

verificar uma hierarquia entre as técnicas. Existem técnicas independentes e técnicas 

subordinadas. A técnica de interpretação histórica, na perspectiva clássica, isoladamente, 

sempre será subordinada/fraca na esfera jurídica: incapaz de afastar a literalidade de um 

enunciado normativo que lhe contrarie. 

A filosofia hermenêutica e a hermenêutica filosófica conferem nova dimensão à 

técnica de interpretação histórica. Esta, de técnica subordinada, pode se tornar determinante 

do sentido das demais, haja vista ser a historicidade inerente ao ser humano. O elemento 

histórico é subjacente a toda compreensão. 

Desse modo, no âmbito jurídico, incorporando um conjunto de valores 

contemporâneos, a norma encontrada pelo intérprete ao final do processo interpretativo tanto 

se dissocia da motivação original como pode adquirir novo sentido ao seu enunciado. A 

ordem jurídica só pode ser compreendida, pois, enquanto uma ordem aberta a essas 

permanentes releituras. Ao passado é atribuído novo sentido e criadas as condições para, 

continuamente, melhor compreendê-lo. 
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1[1] A discussão do sistema conceitual adotado do Eco escapa aos objetivos do presente trabalho. Nesse sentido, 
remete-se o leitor às mencionadas obras do ilustre professor italiano. 

1[2] Referências acerca do assunto podem ser verificadas no trabalho supramencionado: SABINO, 2005. 

1[3] Antônio Luís Machado Neto sintetiza a contribuição de diversos autores em sua revisão bibliográfica 
(MACHADO NETO, 1977, p. 219-221). 

1[4] De acordo com Antônio Luís Machado Neto (1977, p. 216), a Teoria Geral do Direito stricto sensu teria 
como horizonte temático a lógica jurídica formal. 

1[5] Não há uma uniformidade terminológica quanto às diversas ferramentas utilizadas pelo intérprete na tentativa 
de compreensão do texto. Alguns autores chamam de técnicas, outros de métodos assim como é possível 
encontrar a referência a processos. No presente trabalho, utilizaremos indistintamente esses conceitos. 

1[6] Impende salientar o fato de Hans Kelsen (KELSEN, 1996) ter um entendimento bastante diferenciado a 
respeito do assunto, expresso no capítulo VIII do seu livro Teoria Pura do Direito. Para ele, considerando o fato 
de o ordenamento ser uma estrutura ordenada de supra e infra-ordenação no qual uma norma de hierarquia 
superior regula o processo de produção das normas de hierarquia inferior e, em certa medida, até o seu conteúdo 
(destacando-se que o fundamento último de validade do ordenamento – a norma fundamental pressuposta – não 
forneceria conteúdo), todo ato jurídico seria, concomitantemente, criação e execução (exceto nos extremos – a 
norma fundamental seria pura criação e de outro lado, na base do ordenamento jurídico representado por uma 
figura piramidal, teríamos pura derivação). 

Corolário desse entendimento kelseniano é o Judiciário ser visto, assim como o Legislativo, como intérprete 
autêntico das normas e, por conseguinte, como produtor de normas. A interpretação feita pelo órgão aplicador 
do Direito seria sempre autêntica e esta seria marcada pela possibilidade de criar Direito. A criação do Direito 
não se daria apenas quando se tivesse caráter geral, mas também nos casos de produção de uma norma 
individual, desde que o ato já não pudesse ser anulado. 

Essa polaridade (produção e aplicação) está em consonância com a perspectiva de análise adotada por Hans 
Kelsen. Ele promove uma série de equiparações que reduzem o seu objeto de análise a dois planos. Nesse 
sentido, Kelsen equipara validade e vigência, validade e existência, legitimidade e constitucionalidade 
(legalidade); e diferencia a validade da eficácia. Fora desse recorte promovido por Kelsen, a bipolaridade 
produção/aplicação restará inapropriada, por não se adequar à complexidade do mundo jurídico. 

1[7] Sobre o assunto, leia-se: ÁVILA, 2003. Acerca da interpretação, leia-se DANTAS, 2005. 

1[8] No âmbito do STF, existem precedentes nos quais foi enfatizado o caráter relativo do argumento histórico – 
AI 401.337/PE e ADI-MC 2.010/DF, ambas tendo como relator o Ministro Celso de Mello (BARROSO, 1999, 
p. 132; 2009, p. 293). 

1[9] A respeito de grupos de interesses, grupos de pressão e partidos políticos, leia-se: BONAVIDES, 2004; 
CAETANO, 1998. 
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1[10] Acerca da diferença entre disposição e norma, leia-se Riccardo Guastini (GUASTINI, 1998, p. 15 e segs.). 
De acordo com este, quando se considera o direito um conjunto de normas, tem-se o vocábulo norma em dois 
sentidos. O primeiro seria associado à manifestação legislativa, ao enunciado; o segundo, ao conteúdo, ao 
significado da manifestação legislativa. Por conseguinte, o significado do vocábulo “norma” não seria o mesmo 
quando utilizado nas expressões “interpretação de norma” e “aplicação de norma”: no primeiro, teria o sentido 
de enunciado; no segundo, de conteúdo. 

1[11] Na seara constitucional, essa concepção dinâmica é especialmente importante para o estudo da contraposição 
entre constituição real e jurídica (LASSALLE, 1998; HESSE, 1991; BRITO, 1993). 
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DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 
LIMITS AND POSSIBILITIES OF CONTROLLING THE RATIONALITY OF JUDICIAL 

DECISIONS 
 
 
 

Regina Fatima Wolochn 
 

RESUMO 
Na sociedade contemporânea marcada por intensas transformações tecnológicas, sociais, o 
poder legislativo não tem demonstrado capacidade de acompanhar e regular todas as relações 
de forma a evitar conflitos de interesses. 
Os diversos arranjos sociais, as diferenças econômicas e culturais demandam soluções que 
não se conformam com uma igualização jurídica formal exigindo que o Judiciário, por meio 
da interpretação, supere as limitações da legislação. 
Assim, cada vez mais visível no judiciário a tarefa da criação do direito, que desperta 
questionamentos sobre a legitimidade desta atuação e os seus limites no nosso ordenamento 
jurídico. 
O estudo aborda uma análise dos modelos de interpretação, as teorias que fundamentam a 
prática pós-positivista. A partir destes modelos, se descrevem as dificuldades da interpretação 
constitucional no Brasil, os limites e caminhos possíveis para o controle da racionalidade da 
decisão judicial. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUCIONALISMO;TEORIAS DA JUSTIÇA;ATIVISMO. 
 
ABSTRACT 
In contemporary society, marked by intense technological, social, legislative power is not has 
demonstrated the ability to monitor and regulate all relationships to avoid conflicts of 
interests. 
The various social arrangements, economic and cultural differences demand solutions 
That do not conform equalizing a formal legal demand that the judiciary, through 
interpretation, overcames the limitations of legislation. 
Thus, increasingly visible in the judiciary the task of creating the right, which raises questions 
about the legitimacy of this action and its limits in our legal system. 
The study addresses an analysis of models of interpretation, the theories behind the practice 
post-positivist. From these models, we describe the difficulties of constitutional interpretation 
in Brazil, the limits and possibilities for the control of rationality of the ruling. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONALISM;THEORIES OF JUSTICE;ACTIVISM. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9788



Na sociedade contemporânea marcada por intensas transformações sociais, o poder legislativo 
não tem demonstrado capacidade de acompanhar e regular de forma exaustiva todas as 
relações de forma a evitar conflitos de interesses. 

As diferenças econômicas e culturais existentes na sociedade demandam soluções que não se 
conformam com uma igualização jurídica formal e acabam por desaguar no Judiciário, na 
esperança de que este poder, por meio da interpretação, supere as limitações da legislação, e 
proceda a efetivação dos direitos garantidos, em especial os direitos fundamentais. 

  

2. A difícil tarefa de interpretar 

 

A atividade interpretativa é ampla e consiste em "determinar o sentido de um conteúdo 
singular. É apreender o conteúdo que está subjacente a uma determinada forma."[1] 

Nesta tarefa, diversos são os métodos de interpretação que podem ser utilizados para extrair o 
significado de uma norma de forma a aplicá-la ao caso concreto. Sob a hégide do positivismo, 
o culto do texto legal, levava o aplicador a uma posição inerte devendo apenas explicitar algo 
já dado.[2] 

Nesse contexto, o juiz era, na expressão de Montesquieu "a boca da lei", cabendo lhe a atitude 
passiva de  aplicar o texto literal da norma ao caso. 

De acordo com Méier Hayoz, citado por Carl Larenz, o teor literal uma dupla missão: é o 
ponto de partida para a indagação judicial do sentido e traça ao mesmo tempo, os limites da 
sua actividade interpretativa."[3] 

Quando o teor literal não se apresenta suficiente para a solução é possível recorrer ao contexto 
significativo da lei, ou seja, o sistema normativo onde a norma está inserida. Este método 
pressupõe que as normas pertinentes a uma dada regulação sejam compatíveis entre si, de 
modo que a interpretação deveria observar uma concordância com o restante das normas do 
sistema. 

Outro método é a interpretação voluntarista, ou seja, a verificação das idéias normativas do 
legislador, partindo de um retrospecto histórico e alcançar as decisões valorativas que levaram 
a edição da norma. [4] 

Tais modelos de interpretação se mostravam suficientes e adequados quando a função da 
jurisdição limita-se a declarar o direito existente. Tomando-se por certo que as normas 
jurídicas eram capazes de prever todas as situações do cotidiano, o juiz tem apenas que 
efetuar a tarefa da subsunção da norma ao caso concreto. 

Contudo, a interpretação limitada à mera subsunção, não se apresenta suficiente para resolver 
as antinomias e lacunas cada vez mais crescentes no direito. Para a solução destas situações, o 
Judiciário, por não poder eximir-se da decisão, passa a ter ampla margem para solucionar os 
casos difíceis. 
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Esse posicionamento trouxe sérias conseqüências uma vez que os Tribunais Constitucionais 
passaram a legislar em concorrência com o Parlamento, colocando em risco a doutrina da 
separação dos poderes. 

Surgiram, assim, as fórmulas que visavam limitar os poderes das Cortes Constitucionais tais 
como os limites funcionais e a proibição de apreciação de questões políticas. 

Levando em consideração o atual texto constitucional verifica-se que, para sua aplicação é 
impossível a separação entre o direito e a moral, pregados pelo positivismo, uma vez que a 
interpretação não se circunscreve a ato de mero conhecimento, o que leva a procura das 
teorias pós positivistas de interpretação. Disso resulta que, aplicação das normas jurídicas em 
especial o texto constitucional deve ser precedida de fundamentação racional. 

Ressurge, pois, a importância da razão prática, com o objetivo de demonstrar como é 
construído o raciocínio jurídico. 

De acordo com Margarida Lacombe Camargo[5], a contribuição de Theodor Viehweg foi das 
mais significativas, pois ao voltar-se para a prática dos antigos na sua investigação da 
estrutura do direito verificou que, no início a jurisprudência romana fundamentava-se na 
prática discursiva, cujo pólo principal era o problema que o caso concreto demandava. O 
pensamento não se limitava à época, à pureza do pensamento lógico dedutivo. 

Viehweg retoma o conceito de topoi, que para Aristóteles eram pontos de vista utilizáveis e 
aceitáveis em toda parte, que se empregavam a favor ou contra, trata-se de fórmulas variáveis 
no tempo e no espaço de reconhecida força persuasiva no confronto de opiniões. [6]  Desse 
modo, a tópica abre a interpretação para uma dimensão dialógica "na medida em que as 
premissas fundamentais se legitimam pela aceitação do interlocutor".[7] 

Da mesma forma para Chaim Perelman,[8] a ponderação e a participação da comunidade 
jurídica nos processos seria o meio mais adequado de solução dos casos difíceis. 

Nos últimos anos, intensa é a discussão, no ramo da hermenêutica e da filosofia, na tentativa 
de se preservar a segurança e ao mesmo tempo assegurar a justiça e adequação das decisões. 

 

3. A teoria da argumentação de Alexy 

 

 Para Alexy uma teoria do discurso pode ser empírica, analítica ou normativa.[9] Os discursos 
assumem a forma normativa quando se ocupam dos critérios de justificação de sua própria 
racionalidade. O autor coloca quatro regras como condição do discurso prático: a) a proibição 
de contradição; b) a coerência; c) universalidade e a linguagem compatível com a comunidade 
participante do discurso. 

A estas regras, para Alexy, necessita ser acrescida a regra da racionalidade pela qual o orador 
além de apresentar razões que justifiquem suas afirmações deve aceitar que os ouvintes 
possam questionar sua justificação. [10]  

Para este autor, a discussão jurídica poderia ocorrer tanto no Parlamento como no Judiciário e 
não estaria limitada à busca de uma justificativa adequada para uma decisão, mas deveria 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9790



ainda preocupar-se a explicar, através de razões, por que dada decisão poderia atender ou 
deixar de atender certos interesses.[11] 

No que se refere aos instrumentos para interpretação, Alexy coloca o correto emprego da 
dogmática, a utilização de conhecimentos empíricos advindos das demais ciências, a 
identificação da norma dentro do contexto normativo, a busca dos fins e meios (argumento 
teleológico) e também o emprego de precedentes.[12] 

Esse modelo parte do pressuposto de que tanto as regras quanto os princípios são espécies do 
gênero normas, podendo ser formuladas como mandados de obrigação, permissão e proibição, 
ainda que sejam mandados de tipos diferentes. Dessa forma, pressupõe o reconhecimento da 
normatividade dos princípios e da idéia de que todas as normas constitucionais possuem 
alguma eficácia jurídica. 

Para Alexy, as regras são mandados de determinação no âmbito do fática e juridicamente 
possível e, presentes seus pressupostos, ou a regra jurídica é aplicada por subsunção ou é 
completamente afastada, por inválida ou pela inserção de uma cláusula de exceção. Se uma 
regra é válida, há de circunscrever-se exatamente ao seu conteúdo, nem mais, nem menos.[13] 

Havendo conflito de regras, sua solução perpassa a inserção, em uma delas, de uma cláusula 
de exceção ou, quando isso não é possível, impõe-se a declaração de invalidade de pelo 
menos uma das regras, com sua conseqüente exclusão do ordenamento jurídico. 

 A decisão acerca da validez da regra pode apoiar-se em critérios clássicos de resolução de 
antinomias (hierárquico, cronológico e de especialidade), que importarão na eleição de uma 
delas para reger o caso, em detrimento da outra. [14] 

Por outro lado, os princípios são mandatos de otimização, ou seja, normas que ordenam que 
algo seja realizado na maior medida possível, sendo caracterizados pelo fato de poderem ser 
cumpridos em diferentes graus. A medida de seu cumprimento está condicionada às 
possibilidades fáticas (existências de meios adequados e necessários para alcançar a finalidade 
da norma) e jurídicas (existência de regras que excepcionem o princípio em alguma medida e 
colisão com princípios opostos).[15] 

Os princípios possuem, pois, caráter prima facie. Quando um princípio é valido para um caso 
concreto isto não significa que seu conteúdo valha como resultado definitivo, mas que suas 
razões hão de ser consideradas perante outro princípio igualmente aplicável contraposto 
àquele. A aplicação dos princípios, que importa a passagem de juízos prima facie para juízos 
concretos realiza-se por meio de juízos de ponderação. 

O conflito entre princípios, dessa forma, resolve-se na dimensão do peso. Para isso é 
necessário realizar uma ponderação a fim de precisar em que medida cada um cederá espaço 
ao outro. Assim, estabelece-se uma relação de precedência condicionada, ou seja, 
considerando o caso concreto indicam-se as condições pelas quais um princípio prevalece em 
relação ao outro; sob outras condições, a questão da precedência pode ser solucionada de 
maneira inversa.[16] 

A ponderação e a relação de precedência condicionada negam que exista uma escala 
hierárquica abstrata de valores ou bens à qual se possa recorrer em todos os casos postos à 
decisão, pressupondo que não há relações absolutas de precedência entre os princípios, pois 
abstratamente todos se encontram no mesmo nível. [17] 
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As normas de direitos fundamentais, na medida em que possuem o caráter de princípios - ou 
seja, como mandados de otimização - exigem o manejo do princípio da proporcionalidade, e 
vice-versa, numa conexão estreita de implicações recíprocas. [18] 

Desse modo, o operador do direito deve justificar racionalmente os motivos de sua 
preferência pela aplicação de um princípio em detrimento de outro.  Não existe a certeza de 
uma única resposta correta, todavia o dever de ponderar e justificar, para ele, reduziria a 
possibilidade de prevalência de convicções morais do próprio aplicador do direito. 

A argumentação jurídica é vista pelo autor como um caso especial da argumentação prática 
geral, ou seja, da argumentação moral. Tem como peculiaridade o fato de compõe-se de uma 
série de  vínculos institucionais ( a lei, o procedente e a dogmática jurídica), que servem 
apenas para que se possa contar com um mínimo de racionalidade.[19] 

 Esse contexto teórico serve para estruturar um procedimento suficiente para ancorar uma 
decisão. Alexy formula as regras deste procedimento de ponderação a partir de três sub-
regras: a regra a adequação, regra da necessidade e regra da proporcionalidade. Essas regras 
são estruturadas de modo que funcionem sucessiva e subsidiariamente. [20] 

 

 4. A teoria discursiva de Habermas 

 

Habermas apresenta a proposta da ação comunicativa para estabelecer uma fundamentação 
formal do direito. [21] 

Para ele, não basta que as normas tenham sido criadas obedecendo-se as regras previstas na 
Constituição, é ainda necessário os destinatários participem do discurso que deu origem as 
normas. 

Nas suas palavras 

"De acordo com o princípio do discurso, podem pretender validade as normas que poderiam 
encontrar o assentimento de todos os potencialmente atingidos, na medida em que estes 
participam de discursos racionai. Os direitos políticos procurados têm que garantir por isso a 
participação em todos os processos de deliberação e de decisão relevantes para a legislação, 
de modo que a liberdade comunicativa de cada um possa vir simetricamente à tona, ou seja, a 
liberdade de tomar posição em relação a pretensões de validade criticáveis."[22] 

 

Para Habermas a legitimidade das regras relaciona-se com o processo legislativo racional,[23] 
cabendo à jurisdição constitucional a garantia dos procedimentos para assegurar o exercício 
da democracia. 

Uma das criticas mais freqüentes ao modelo procedimental de Habermas reside na 
impossibilidade de se estabelecer um consenso nas sociedades modernas e plurais[24]. 
Habermas não desconhece a dificuldade de se estabelecer um consenso em face de diversas 
concepções de bem, e por isso reforça a necessidade do processo comunicativo onde, através 
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de regras e procedimentos, cidadãos racionais, mesmo que não vejam todos os seus interesses 
individuais atendidos, aceitam o direito criado de forma racional e pública.[25] 

Para Habermas a jurisdição constitucional não atuará sobre os valores substantivos da 
sociedade, mas para a garantia do procedimento democrático.[26] Como compensação às 
eventuais distorções trazidas pela aplicação do princípio democrático (delegação para 
representantes e a prevalência da regra da maioria sobre a do consenso) tem-se que as 
decisões da maioria não podem atentar contra o procedimento democrático e os valores 
morais devem prevalecer sobre a normas jurídicas em matérias que já têm um regramento 
consensual, até mesmo quando se trata de uma normatização relativa a padrões morais.[27] 

 

5. O direito como integridade de Dworkin. 

 

Dworkin, apresenta a proposta da justiça como integridade, apontando para a necessidade das 
decisões judiciais e políticas sejam  realizadas com superação da dicotomia equidade e justiça, 
sem no entanto renegar estas virtudes. 

A integridade seria um ideal ou uma chave para a melhor interpretação possível das ações 
jurídicas que se apresentam nos tribunais, em especial os "hard cases"[28] Relaciona-se tanto 
com a produção do direito, delimitando a foram de expandir ou reformar as normas da 
comunidade, como com sua aplicabilidade, que exige que os juizes respeitem um conjunto 
coerente de princípios. 

Dworkim não ignora os conflitos e divergências da sociedade, e reforça a tese de que a 
fundamentação das decisões, na busca de uma solução harmônica que não afete a consistência 
da vida comunitária é o modo de se obter segurança jurídica. Segundo a tese dworkiana a 
integridade implica numa vinculação estreita da justiça com a aceitação de princípios morais 
norteadores de decisões. A integridade refere-se a necessidade de se construir uma coerência 
interna capaz de conformar uma decisão segundo os interesses que norteiam a 
comunidade.[29] 

Para Dworkin, os tribunais devem proferir decisões que satisfaçam as condições necessárias 
para sua justificação, baseadas em padrões valorativos e representativos previamente 
deliberados pelos legisladores de forma legítima e baseada em critérios racionais. 

Ronald Dworkin admite a normatividade dos princípios diferenciando-os das regras em face 
da natureza de orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo ou nada. 
Dados os fatos que uma regra estipula, ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela 
fornece deve ser aceita ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão. No 
caso de antinomia de regras, para o autor, uma delas não pode ser considerada válida. 

Os princípios, por outro lado, não indicam, propriamente, uma conseqüência legal, mas 
constituem marcos orientadores para a correta tomada de decisão. Possuem uma dimensão de 
peso ou importância, que no caso de intercruzamento, um não necessariamente exclui o outro, 
mas deve ser considerada a relevância deste na solução daquele caso específico.[30] 
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Diferencia o autor, os princípios de políticas. [31] Assim, enquanto os padrões políticos 
primam pela transitoriedade, os princípios são de caráter permanente e com forte justificação 
social. 

Na obra, Levando os direitos a sério, Dworkin apresenta uma comunidade ideal, que 
denomina de comunidade de princípios,[32] que seria responsável pela construção de 
procedimentos que impliquem na completa realização de todos. A integridade, seria, desse 
modo, o liame que entrelaça toda a estrutura. 

"o direito como integridade pede que os juízes admitam, na medida do possível, que o direito 
seja estruturado por um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade e o devido 
processo legal adjetivo, pede-lhes que apliquem nos novos casos que se lhe apresentem, de tal 
modo que a situação de cada pessoa seja  justa eqüitativa segundo as mesmas normas. Esse 
estilo de deliberação judicial respeita a ambição que a integridade assume, a ambição de ser 
uma comunidade de princípios."[33] 

 

A interpretação do direito requer a participação tanto dos legisladores como dos julgadores e 
dos membros da sociedade. Apresenta-se o modelo de interpretação construtiva em que todos 
estes atores tomam parte no jogo argumentativo. 

Para Dworkin, no modelo de interpretação construtiva é possível em três etapas: a) etapa pré 
interpretativa, momento onde se determina as regras princípios  e decisões precedentes que 
irão nortear as próximas etapas; b) a etapa interpretativa onde ocorre a justificação das 
praticas sociais, e dos valores pertinentes a serem aplicados ao caso; e c) a etapa pós 
interpretativa que implica em reelaborar criativamente a prática. 

Dworkin concebe a atitude interpretativa como um romance em cadeia onde a cada caso se 
escreve um novo capítulo da obra, sem que se possa desfigurá-la.[34] Sua teoria exige um 
judiciário capaz de tomar decisões corretas, para tanto concebe um juiz com habilidades 
excepcionais - Hercules.[35] 

 

6. A Teoria da Justiça de Rawls 

 

Na obra Uma Teoria da Justiça, o filósofo americano, procura buscar uma estrutura 
Constitucional capaz de equacionar a relação Estado - indivíduo com vistas ao 
estabelecimento de uma democracia baseada no pluralismo e na justiça. 

Apresenta a idéia de justiça como equidade conseguida através do uso público da razão "que 
tem lugar na deliberação democrática, justamente com a função permitir que os princípios (de 
justiça) possam ser justificados perante todos e aplicados corretamente" [36]. 

Para apresentar a construção desta proposta deliberativa de concepção política de justiça, 
Rawls recorre a um recurso de representação. Propõe a idéia da existência de um ambiente 
neutro, descontextualizado, onde cidadãos-livres se reuniriam para o estabelecimento de um 
acordo sobre as regras que regularão a sociedade. Nesta fase, os cidadãos estariam protegidos 
pelo véu da ignorância, o que significa dizer que não saberiam que situações poderiam vir a 
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ocupar individualmente, no futuro, na sua vida social, e, portanto, estariam isentos de 
interesses particulares. Estes cidadãos, pois, estabeleceriam os princípios de justiça que 
seriam aceitos por todos, e capazes de garantir o bom desenvolvimento da vida em 
sociedade.[37] A esta situação o autor denomina de posição original, marcada pela 
imparcialidade e pela neutralidade, vez que todos os cidadãos deliberam sem conhecimento 
do que está por vir, e livres de concepções individuais de vida digna. 

Estas deliberações se construirão a partir de dois princípios de justiça: a) cada pessoal deve ter 
um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível 
com um sistema semelhante de liberdades para as outras; b) as desigualdades sociais e 
econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo consideradas como 
vantajosas para todos dentro dos limites do razoável e vinculadas a posições encargos 
acessíveis a todos.[38] 

Nessas circunstâncias os cidadãos racionais devem tentar assegurar o melhor acesso possível 
aos bens primários sociais (renda, riqueza, direitos, liberdades), que os capacitem a viver uma 
vida que valha a pena. 

A partir da obtenção deste consenso público razoável, este será incorporado como uma 
concepção política a ser observada e reconhecida no espaço público por cada indivíduo 
independentemente de suas próprias concepções políticas, religiosas ou morais. A associação 
do consenso público e das visões particulares de cada indivíduo fará surgir o que o autor 
denomina de "consenso justaposto",[39] onde a aceitação da concepção política de justiça , 
não implica em deixar de reconhecer os próprios pontos de vista e o dos demais. Isso fará 
surgir um "equilíbrio reflexivo" onde todos se reconhecem como livres e iguais. Rawls coloca 
como pressupostos de uma sociedade justa, a existência de igualdade de oportunidade a todos 
em condições de plena igualdade, bem como a distribuição de benefícios principalmente aos 
menos favorecidos. Assim, os mais talentosos devem reconhecer que sua participação na 
distribuição de bens deve ser minimizada em favor dos desfavorecidos, que, desta forma 
poderão ampliar seus horizontes e maximizar suas expectativas. [40] 

Os princípios da justiça social colocados por Rawls constituem instrumentos para a análise 
dos conceitos de justo e igualitário de uma sociedade. 

 

7. Interpretação Constitucional no Brasil 

 

 A tarefa interpretativa, como se viu, está associada ao conteúdo das normas vigentes. A 
Constituição brasileira de 1988 se apresenta com inúmeras normas de conteúdo aberto, onde 
se reconhecem de igual forma ideais liberais, republicanos e comunitários, todavia, a 
existência do texto não é suficiente para realização do ideal de sociedade justa.[41] 

Diante da falta de um posicionamento doutrinário predominante, não há no texto 
constitucional uma definição sobre a justa medida de distribuição de bens , ou seja, a norma 
fundamental não fornece elementos precisos para a definição do que seja justo ou injusto. 
Assim, permanecem em aberto as diversas propostas: a cada um de acordo com seus méritos, 
a cada um de acordo com suas necessidades, a cada um a mesma coisa, entre outros. 
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Esses questionamentos têm se apresentado, frequentemente nas questões que relacionam-se 
com os direitos fundamentais inseridos de forma expressa ou implícita na Constituição. 
Alguns direitos aparentam ser de facial aplicação como por exemplo o direito a liberdade de 
expressão, contudo, esta liberdade não alcança a intolerância e o estímulo à violência.[42]. 

 Em outras situações, a efetivação do direito depende da execução de políticas públicas, 
mudanças orçamentárias, entre outros. A garantia da direito à saúde, a educação e a moradia, 
depende de definições sobre a forma de distribuição de bens escassos. 

Para Lucas Grossman,[43] a aplicação dos direitos sociais, implica na análise de dois 
paradigmas: a) o paradigma da inclusão pelo qual cabe ao juiz verificar se quem está 
solicitando está incluído em uma estrutura que tem o dever de prover os benefícios sociais em 
questão e que foi dotada de recursos necessários para isso, e b) o paradigma da escassez , 
através do qual se analisa a constitucionalidade de uma norma que venha privar uma pessoa 
de certo direito social cuja provisão de recursos é  menor do que as necessidades. Para o autor, 
o Estado nos casos de escassez deve realizar distinções a respeito de quem deva receber, 
cabendo ao judiciário verificar se a distinção é razoável à luz da Constituição. 

 Em face disto, questiona-se a possibilidade do Judiciário se apresentar, além de guardião da 
Constituição, como o instrumento único a possibilitar sua efetivação[44]. 

Na obra Hermenêutica Constitucional Peter Haberle,[45]  introduz a visão de democracia 
participativa, de modo que a sociedade é livre e aberta na medida em que se amplia o círculo 
de interpretes da Constituição em sentido lato. 

De acordo com Paulo Bonavides, o método de interpretação proposto por Haberle implica na 
existência de uma sociedade com sólido consenso democrático, instituições fortes, cultura 
política desenvolvida, pressupostos normalmente não encontrados em sistemas sociais e 
políticos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.[46] 

No Brasil, grande parte da sociedade ainda não tem acesso à educação de qualidade, saúde, 
emprego, e, portanto, também se encontra excluída das formas de participação efetiva nas 
decisões políticas. 

É crescente neste contexto o recurso ao Poder Judiciário, com vistas à garantia dos direitos 
reconhecidos no texto constitucional, o que implica na árdua tarefa da interpretação. 

É difícil encontrar, assim, um consenso sobre a forma pela qual a Constituição deve ser 
interpretada. 

Eduardo Appio bem coloca esta dicotomia; 

"Para os substancialistas, o papel central dos juízes em uma democracia é proteger os valores 
constitucionalmente representados pelos direitos fundamentais, nem que para tanto tenham de 
interferir em questões tradicionalmente afetas aos ramos políticos do governo. O valor mais 
importante para os procedimentalistas é a democracia, enquanto que para os substancialistas 
são os direitos fundamentais. O procedimentalismo apela para o instituto democrático dos 
cidadãos, buscando demonstrar que os seres humanos são atavicamente propensos a excluir as 
minorias do processo democrático (...) O procedimentalista aceita uma intervenção judicial 
em busca de uma proteção substantiva, mas somente em relação aos direitos instrumentais 
indispensáveis para a justa participação no processo democrático como no caso do direito ao 
voto." [47] 
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As respostas judiciais a depender de cada uma das correntes, será, inobstante alguns pontos de 
convergência, diversa. 

O procedimentalismo colocará seu enfoque na participação política em igualdade de 
condições, e, para tanto a sociedade através de suas instituições não poderia furtar-se ao 
debate sobre, por exemplo, quais os critérios justos para a distribuição de recursos; já o 
substancialismo tende a interpretação que produza maior resultado, e, desse modo, admite que 
o juiz pode estabelecer os critérios de distribuição, dando significação ao texto constitucional 
nos casos concretos. 

Quando se observa as dificuldades de boa parte da população brasileira, sem acesso a bens 
básicos, tende-se a imaginar que a visão substancialista é a que mais atende as necessidades 
do presente, contudo seu uso indiscriminado pode reforçar as vantagens de grupos 
devidamente representados e causar ainda maior prejuízo as minorias desfavorecidas. 

Da mesma forma, o excesso na aplicação da cláusula do devido processo, na sua forma 
substancialista pode levar a extinção do debate político. 

Debatem-se ainda, ainda, neste contexto as posições comunitaristas e liberais sobre o ideal de 
vida boa. Tomando como exemplo as ações afirmativas[48], para a concessão de cotas para 
minorias nas Universidades, a adoção de uma posição  semelhante a de Dworkin, levará à sua 
rejeição uma vez que este entende que a ação afirmativa viola direitos individuais uma vez 
que distingue um direito a um tratamento igual e o direito a ser tratado como um igual. Já a 
posição de Sandel a ação afirmativa pode ser justificada desde que cada pessoa possa 
reconhecer tal objetivo como o seu próprio (contribuição de todos os indivíduos para o bem 
comum). Para Nagel, medidas assim, somente podem ser aceitas desde que justificadas em 
face de uma correção histórica de injustiça, devendo em todo caso ser realizada caso a caso 
atendendo as particularidades.[49]  

 Desses embates resultam os questionamentos sobre a legitimidade do Poder Judiciário e as 
críticas ao ativismo judicial[50], decorrentes dos posicionamentos adotados, em especial pelo 
Supremo Tribunal[51] Federal nas decisões de questões importantes nas últimas décadas. 

 

8. Limites e possibilidades do controle de racionalidade 

 

A evolução do Estado, a busca pela efetivação dos direitos colocados na constituição[52] e os 
anseios da sociedade democrática vem produzindo modificações no Poder judiciário que de 
mero aplicador da lei, assume novas responsabilidades no sentido de dar efetividade aos 
direitos fundamentais. 

Todavia, a ampliação da atuação jurisdicional apresenta-se insuficiente para resolver os 
problemas em especial na sociedade brasileira marcada por forte desigualdade social, onde a 
mobilização e participação popular ainda engatinham e cuja implementação de políticas 
implica em atuação do Poder Executivo, detentor do orçamento. 

A utilização dos métodos de interpretação acima expostos, sob a aparente neutralidade 
acabam por disfarçar compromissos ideológicos, uma vez que não havendo uma hierarquia, a 
escolha arbitrária de uma das técnicas altera os resultados da decisão. 
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Não há como escapar ao uso de critérios morais substantivos ao ter de optar entre as múltiplas 
interpretações possíveis - mesmo quando o objetivo é o de alcançar o sentido normal ou 
habitual do texto ou o significado original da Constituição[53]. 

Embora se reconheça que a ampliação do âmbito de atuação do judiciário seja necessária à 
garantia da efetivação dos direitos e realização da justiça, não se pode deixar de refletir sobre 
os riscos da politização do Judiciário.A aceitação do discurso inerente a decisão constitucional 
está ligado ao reconhecimento da legitimidade do agente e do próprio fundamento da decisão. 

A primeira questão - legitimidade do agente - remete-se aos limites da função jurisdicional e 
da função legislativa. A segunda questão, a racionalidade da decisão nos remete a análise da 
interpretação e dos discursos de aplicação e do seu posicionamento em face dos instrumentos 
democráticos de manifestação de vontade da sociedade. 

 

8.1. A Legitimidade 

 

O questionamento relativo a legitimidade democrática dos juízes decorre do fato de que para a 
ocupação do cargo, o detentor não está sujeito a eleições, e nem a exoneração por vontade 
popular. 

Defendendo a legitimidade do Poder Judiciário, Mauro Capelleti coloca que as decisões 
tomadas pelos poderes políticos, não refletem necessariamente a vontade da moral, mas sim o 
compromisso entre os interesses conflitantes dos grupos políticos. Desse modo, resta aos 
grupos minoritários, o recurso ao poder judiciário para proteção de seus direitos.[54] 

Esta discussão é comumente levantada quando da apreciação pelos Tribunais de questões que 
digam respeito a efetivação de direitos sociais. A escassez de recursos implica em decisões de 
caráter político.[55] 

A legitimidade do Judiciário decorre do caráter democrático da Constituição, que na 
construção do Estado cuidou de assegurar a um dos poderes a possibilidade de assegurar a 
todos, os direitos fundamentais, atuando mesmo contra  vontade majoritária. 

 

8.2. Interpretação e motivação racional das decisões 

 

O risco inerente ao ativismo judicial,pode ser afastado pela via da fundamentação das 
decisões, onde se coloque de forma evidente as razões que levaram à adoção de determinada 
interpretação. É preciso deixar de lado a idéia da neutralidade absoluta do juiz, e admitir-se 
que em toda decisão o operador leva em conta valores pessoais, contudo, esta valoração deve 
ser justificada e, principalmente dada a conhecer.[56] 

Retomando a visão exposta por Dworkin do direito como integridade, a atuação interpretativa 
, para fugir ao ativismo, deve ajustar-se ao modo de ser da sociedade expresso em suas 
tradições, cultura política e não ao ponto de vista do julgador.[57] 
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Klaus Gunther relaciona o conceito de coerência jurídica com o de integridade proposto por 
Dworkin, propondo que a comunidade política deve agir de modo íntegro, a fim de evitar 
decisões arbitrárias. Deve assim, justificar coerentemente as decisões de modo a não agir em 
casos iguais segundo princípios diferentes. Isto porque todas as pessoas de uma comunidade 
política devem ser tratadas como portadoras de direitos iguais, isto é com a mesma 
consideração e respeito. Do mesmo modo, casos iguais devem ser julgados da mesma forma, 
sob pena das decisões não serem consideradas corretas e justas. O postulado da integridade, 
por fim exigiria que os juízes na medida do possível, tratem o direito como um conjunto 
coerente de princípios que, em ultima análise se compatibilizam com a moral pública da 
comunidade. Isto faz  com que as decisões judiciais possam ser justificadas  por princípios 
aceitos por todos, tratando todos os membros da comunidade política com igual respeito e 
consideração. Afinal as pessoas são membros de uma genuína  comunidade política , quando 
aceitam que os seus destinos estão fortemente vinculados, no sentido de serem  governadas 
por princípios comuns, não por regras forjadas em um acordo político.[58] 

Cabe considerar a dificuldade em se estabelecer valores morais que sejam compartilhados por 
todos em uma comunidade, assim, cabe ao juiz utilizar os valores contidos no texto 
constitucional, e mesmo assim, irá se deparar com princípios cuja aplicação se abre a uma 
série de possibilidades. Assim, é essencial a motivação se apresente de forma clara, objetiva e 
coerente de forma a poder ser criticada.. 

Rainer Forst, utilizando-se dos argumentos de Nagel, coloca que a justificação de normas 
válidas pressupõe a vinculação da reciprocidade e da universalidade. Assim, não se pode 
exigir do outro mais do que se esteja disposto a conceder, e esta exigência tem ser justificada 
com base no interesse de todos os envolvidos.[59] 

Coloca ainda o autor que o direito não é neutro, pois a observação dos parâmetros da 
reciprocidade e da universalidade não estabelece limites a determinadas concepções de bem. 
Ao mesmo tempo, o direito é neutro na medida em que estes limites não estão fundados em 
valores éticos, e que esta neutralidade deve ser entendida no contexto de justificação universal 
e não no de neutralidade das conseqüências ou neutralização dos discursos políticos.[60] 

 

9. Críticas  colocadas à atuação do Judiciário Brasileiro 

 

O Poder Judiciário vem sendo chamado a decidir sobre inúmeras questões de nossa vida. Esta 
atuação se defronta com o dever de manejar princípios e reconhecer a força normativa da 
Constituição, em meio a resquícios do paradigma anterior e de pressões da mídia, o que 
levanta uma série de críticas entre as quais, a falta de ponderação no manejo dos princípios da 
proporcionalidade e da dignidade humana, o inadequado uso de precedentes. 

A utilização do princípio da proporcionalidade pode servir de disfarce a subjetividade no 
sopesamento de valores. O Supremo Tribunal Federal tem frequentemente se utilizado do 
princípio da ponderação nas suas decisões, ora para restringir direitos [61], ou para invalidar 
dispositivos legais que imponham limites exagerados. [62] 

Contudo, em algumas ocasiões, a utilização da ponderação é descabida, posto que implica na 
criação de novos direitos ou na invalidação de regras já existentes, além do que tem se 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9799



observado a utilização das expressões razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer 
relação com os valores e direitos inseridos no texto constitucional. 

 Retomando a posição da doutrina, no sentido de que a utilização da ponderação implica na 
aplicação sucessiva e subsidiária das regras da necessidade, adequação e proporcionalidade, 
Virgílio Afonso da Silva analisa a decisão proferida na ADC 9-6 (caso do racionamento de 
energia) colocando que, a ação foi proposta para  impedir o risco de questionamento judicial 
dos artigos 14 a 18 da medida provisória 2.152-2 que disciplinava metas de consumo de 
energia elétrica e previa sanções para o caso de descumprimento. O STF ao invés de se limitar 
ao exame da aptidão da norma para fomentar os objetivos visados, entendeu que estava 
demonstrada a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas colocadas pelo governo, sem 
que primeiro se analisasse ou sequer se identificasse que direitos seriam limitados (por 
exemplo direito de acesso a um serviço público,  direito á livre iniciativa, direito ao trabalho, 
direito a uma vida digna), tal como exige a regra da necessidade. Posteriormente caberia a 
análise da adequação da medida, e, por último a proporcionalidade.[63] 

O mesmo se repete na decisão da ADI n.º 855-2 (exigência pelo Estado do Paraná, da 
pesagem de botijões de gás à frente do consumidor) onde a decisão avança diretamente para a 
análise da proporcionalidade, entendendo que a medida era desproporcional, sem adentrar se a 
proteção do consumidor se justifica ou não em face da limitação à liberdade de iniciativa 
sofrida pelas empresas. 

A utilização da proporcionalidade não implica em possibilidade de se afastar dos limites do 
ordenamento jurídico, mas apenas de produzir um resultado mais satisfatório entre diversos 
possíveis. 

Outra questão bastante lembrada pela crítica diz respeito à utilização freqüente da expressão 
dignidade da pessoa humana, sem se fazer acompanhar de argumentação séria e sistemática 
que justifique a decisão. 

A dignidade da pessoa humana identifica-se com um conjunto de bens e direitos assegurados 
a todas as pessoas, sendo normalmente identificados como "um mínimo existencial."[64] 

 A invocação pura e simples do princípio da dignidade da pessoa humana, sem efetuar um 
cotejamento com outros direitos fundamentais eventualmente em jogo, equivale  a  um 
bordão, incapaz de conferir racionalidade à decisão. 

No HC 71373, o STF utilizou-se do princípio da dignidade humana como fundamento 
para  impedir a execução forçada  do exame de DNA.[65] A decisão poderia ter utilizado 
apenas a legislação infraconstitucional, e deixou de fazer o cotejo esperado em face também 
do argumento da preservação da dignidade humana, relativa ao autor, no sentido de ter como 
certa a atribuição de filiação. 

A utilização desmedida chega a desfigurar o princípio, além do que a carta constitucional não 
estabelece uma hierarquia entre os princípios, assim, mesmo que a questão da dignidade 
humana seja objeto do enfoque, ela deve ser confrontada com os demais princípios de forma 
racional. 

 Também quanto a utilização de precedentes, é importante lembrar que este instrumento serve 
à celeridade processual, uma vez que a mesma interpretação da norma em caso semelhante já 
foi objeto de amplo debate. Serve ainda a segurança, previsibilidade com relação aos efeitos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9800



do ato normativo e ainda a racionalidade, uma vez que projeta uma concepção coerente do 
ordenamento. 

Ocorre, porém que a utilização de precedentes vem sendo realizada de forma imprudente, 
mecânica, citando-se inúmeros casos em cada decisão que não guardam qualquer relação com 
os anteriores, ou o que talvez pareça pior, em casos absolutamente semelhantes, não se repete 
a mesma decisão havendo situações onde em que o mesmo tribunal, no mesmo dia, decide, 
casos idênticos de forma diversa. 

Os juízes como os Tribunais no Brasil, não têm o dever de fundamentar suas decisões em 
precedente, e nem mesmo de acordo com as súmulas quando tal se mostra contrário ao direito 
ou à razão, contudo, a mera citação de precedente, sem a análise e o cotejo do caso presente 
com o anterior, impossibilita que se trate os casos iguais de idêntico modo. 

A falta de consistência nas decisões também é motivo de críticas. A consistência  implica na 
análise da dimensão que os resultados da decisão podem vir a provocar na sociedade. Assim, 
evita-se que o Judiciário, ao aplicar princípios, venha a proferir decisões políticas 
irresponsáveis. [66] 

Cambi utiliza como exemplo, um paradoxo no posicionamento do Supremo Tribunal Federal 
no caso de aborto em razão da anencefalia, colocando que, se o Tribunal considera válida e 
possível de aplicação a norma que autoriza o aborto de criança saudável em face de estupro, 
levando em consideração a saúde mental da mãe, não poderia posicionar-se de modo diverso 
em face da hipótese de anencefalia, quando não há viabilidade do feto, e, portanto, da mesma 
forma, deveria se levar em consideração a saúde mental da mãe.[67] 

Desse modo, a intervenção do Judiciário deve pautar-se por razões adequadas e capazes de 
convencer a comunidade, e não servir para aumento da perplexidade. 

 

 

10. Possibilidades de Controle da Racionalidade nas decisões 

 

Ante as questões colocadas se apresenta o desafio de buscar instrumentos que possam servir  à 
tarefa  do controle racional da decisão judicial. Entre os diversos autores que se debruçam 
sobre a questão, podemos retirar alguns elementos para reflexão que passamos a colocar. 

  

10.1. Relevância da Motivação 

 

Trata-se de um dever e implica em examinar as questões fáticas e jurídicas, efetuando a 
correta valoração das provas através de uma justificação racional.[68] 

Eduardo Cambi assevera que o princípio da motivação exige que o juiz justifique o seu 
convencimento, justificação esta que pode ser observada do ponto de vista interno, qual seja a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9801



correspondência lógica entre as premissas de direito e de fato, e sob o ponto de vista externo, 
ou seja as formulações racionais de que se utilizou para chegar às conclusões definidas na 
decisão. [69] 

As decisões que envolvem questões morais devem ter caráter universal, devendo ser aceitas 
razoavelmente por todos [70]. 

Neste aspecto, pois, é essencial que o discurso de aplicação apresente todas as características 
do caso, bem como os critérios de justiça material usados para dar suporte às razões 
apresentadas na decisão, de modo coerente  e justificável aos que se vinculam ao caso. 

Embora reconhecendo a impossibilidade da aplicação de regras apenas nas decisões judiciais, 
Daniel Sarmento observa a necessidade de que, sendo a decisão baseada em princípios esta 
deve se dar de forma razoável e fundamenta: 

"Deve-se adotar a premissa de que quanto mais vaga for a norma a ser aplicada, e mais 
intenso o componente volitivo envolvido no processo decisório, maior deve ser o ônus 
argumentativo do interprete, no sentido de mostrar que a solução por ele adotada é a que 
melhor realiza os valores do ordenamento naquele caso concreto."[71] 

  

10.2 .Participação  da sociedade 

 

Não é possível deixar de reconhecer a  falta de comprometimento do poder público com a 
efetivação dos direitos fundamentais tem levado ao recurso dos meios processuais parra 
assegurar  a tutela destes direitos 

O judiciário tem a função de preservar e fazer respeitar os valores consagrados no 
ordenamento jurídico, especialmente os previstos na Constituição. Isso é indispensável para 
que se viabilizem os direitos reconhecidos aos cidadãos, especialmente a tutela do direito ao 
governo honesto, prerrogativa insuprimível da cidadania, pela qual todos podemos exigir que 
o Estado seja dirigido por administradores íntegros, legisladores probos e juízes 
incorruptíveis.[72]" 

É fundamental reconhecer ainda que, pela Constituição Federal, o exercício da cidadania está 
atrelado à solidariedade, o que possibilita de forma organizada influenciar as decisões 
políticas que interferem na vida social. 

De acordo com Jeremy Waldron[73], citado por Roberto Gargarella 

" resulta importante que as comunidades tomem suas decisões em foros através  de 
procedimentos que sejam respeitosos do desacordo e permitam que as distintas vozes sejam 
ouvidas num debate acerca de qual deveria ser a solução do problema."[74] 

 

No que se refere à atuação política do Poder Executivo, existem os Conselhos de políticas 
públicas, alguns com poderes deliberativos, na esfera Legislativa, os institutos da iniciativa 
popular e do plebiscito suscitam a participação, embora ainda de forma tímida. Da mesma 
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forma, no poder judiciário, devem ser viabilizadas técnicas processuais que permitam intervir 
nas decisões que afetem interesses da sociedade. 

Algumas dessas possibilidades vêm sendo adotadas em especial as ações coletivas, as 
audiências públicas, a figura do amicus curiae [75], e na participação de entidades da 
sociedade civil organizada nos processos que pretendem a edição de súmula vinculante[76] . 

Roberto Gargarella aponta a desconfiança dos partidários da democracia deliberativa com a 
supremacia judicial, justificando que essa situação continuará até que se promovam reformas 
institucionais capazes de restabelecer um diálogo eqüitativo entre os diferentes ramos do 
poder, como com a população.[77] 

Com estes e outros instrumentos que possam ser criados, que favoreçam a manifestação da 
cidadania, criando espaços abertos à discussão de questões relevantes, de forma a obter um 
consenso racional apto a possibilitar solução que atendam o interesse da sociedade e dos 
indivíduos em particular.  

O autor apresenta algumas ferramentas que respeitando os demais poderes, e a vontade 
popular, possibilitariam ao judiciário contribuir para a efetivação do texto constitucional, 
entre eles o estabelecimento de prazos para a correção da violação de um direito ou para a 
implementação de um direito, ou ainda a elaboração de soluções alternativas, todavia, 
deixando ao legislador a decisão sobre qual deve ser implantada.[78] 

Tanto Gargarella como Nino, reconhecem a dificuldade da participação, em face dos 
desníveis sociais, educacionais e econômicos, porém entendem não ser este fato uma 
justificativa razoável para deixar apenas nas mãos do judiciário a ultima palavra  quando se 
trata de interpretação judicial.[79] 

" Se assumirmos que todos podemos nos equivocar, inclusive juízes, que podem cometer 
erros muito graves (seja por auto-interesse, paixões, descaso, irreflexão, seja por excesso de 
trabalho, celeridade), não há razões  suficientes para considerar que corremos maiores riscos 
deixando a última palavra legal nas mãos da cidadania. As mesmas razões que nos levam a 
reconhecer uns aos outros como sujeitos de direito sustentam nosso direito de nos 
encarregarmos de nossa vida em comum."[80] 

 

A função judicial está na verdade, ainda afastada da vida do cidadão, todavia, o 
aperfeiçoamento do sistema democrático exige o aperfeiçoamento dos instrumentos existentes 
e criação de outros[81] que permitam o acesso do povo ou de seus representantes na prática 
da jurisdição constitucional. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com Luis Roberto Barroso 
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"O direito constitucional como o direito em geral, tem possibilidades e limites. A correção de 
vicissitudes crônicas da vida nacional, como a ideologia da desigualdade e corrupção 
institucional, depende antes da superação histórica e política dos ciclos de atraso, do que de 
normas jurídicas. O aprofundamento democrático no Brasil está subordinado ao resgate de 
valores éticos, ao exercícios da cidadania e a um projeto generoso e inclusivo de país.[82] 

 

Assim, considerando a realidade brasileira, não é possível prescindir da decisão judicial como 
instrumento da concretização de direitos, contudo, isso não deve ser motivo para que o 
Judiciário se converta num superpoder na medida em que deve atuar no discurso de aplicação 
das leis de modo a garantir uma coerência e consistência no sistema judicial. 

O atual modelo encontra dificuldades pela intensa gama de princípios jurídicos inseridos nos 
conceitos jurídicos indeterminados, desigualdades materiais, entre outros. 

Como bem ressalta Roberto Gargarella, é impossível realizar a tarefa de interpretar, 
restringindo-se ao texto constitucional, sem recorrer a algum tipo de consideração moral 
alheia ao texto.[83]  A utilização da ponderação nas decisões não vem atendendo seus 
objetivos, pela falta de externalização dos juízos determinantes para as escolhas do julgador. 

A superação das dificuldades implica na maior participação da sociedade, e na compreensão 
de que as decisões da alta corte não podem estar dissociadas da moral e da política. 

 É preciso que a sociedade por seus indivíduos e suas instituições assumam a condição de 
intérpretes da Constituição, não se esquivando de apresentar e justificar seus posicionamentos. 
É necessário explicitar os valores e ideologias contidas nas decisões judiciais, de forma que 
possa ser considerada válida e aceita pela comunidade. 
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tradições e valorações. Tais compromissos têm que poder ser aceitos por todas as partes, 
mesmo que as razões para tanto possam divergir caso a caso. MEYER, Emilio Peluso Neder. 
A decisão no controle de constitucionalidade. Uma compreensão procedimentalista do 
direito. Editora Método. São Paulo. 2008. p. 182. 

[28] DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo. Martins Fontes,2003.p. 202 

[29] DWORKIN, Ronald. O império do Direito. São Paulo. Martins Fontes,2003, p. 201-202- 
"A integridade refere-se ao compromisso de que o governo aja de modo coerente e 
fundamentado em princípios com todos os seus cidadãos, a fim de estender a cada um os 
padrões fundamentais de justiça e equidade" 

[30] "Quando os princípios se intercruzam (por exemplo a política de proteção aos 
compradores de automóveis se opõe aos princípios da liberdade de contrato) aquele que vai 
resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um ."DWORKIN, Ronald. 
Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39-46. 
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clausus  de interpretes da Constituição. HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A 
sociedade aberta dos interpretes da Constituição: contribuição pra a interpretação pluralista e 
"procedimental" da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre, Sérgio A. 
Fabris Editor, 1997 

[46] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito Constitucional. São Paulo. Malheiro, 1994, p.472. 

[47] APPIO, Eduardo. Direito das minorias. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2009. p. 316 

[48] No STF temos a ADI 3.330 que  questiona a inclusão de minorias no ensino superior por 
meio de cotas. 
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[51] "O ativismo brasileiro, portanto, centra-se no ativismo jurisdicional como mecanismo a a 
assegurar a ampliação de competências (formal e normativa), caminhando para uma linha de 
fronteira como o governo dos juízes. Mas não qualquer juiz, já que a vinculatividade das 
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favor da opção legislativa ou regulamentadora; onipotência judicial em lugar da autonomia do 
legislador ordinário e por último a coexistência de uma constelação plural de valores, por 
vezes tendencialmente contraditórias, em lugar de uma homogeneidade ideológica em torno 
de um pequeno grupo de princípios coerentes entre si, sobretudo, das sucessivas opções 
legislativas." SANCHÍS PRIETO, Luis. Justicia constitucionalY derechos fundamentales. 
Madrid: editora Trotta, 2000, p. 132. 

[53] GARGARELLA, Roberto. Teoria Y Critica do Direito Constitucional. Cap. VII La 
dificultosa tarea de la interpretación constitucional. Buenos Aires. Abeledo- Perrot, 2008, 
cap. VII p. 130. 

[54] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Por Alegre. Sergio Antonio Fabris, 1883, 
p. 94 e ss. 

[55]  Para Eduardo Cambi, "os fundamentos políticos que o juiz usa para decidir não se 
confundem com os de política partidária (v.g., não julga a favor de uma pretensão sustentada 
por um sindicato, porque foi membro do partido dos trabalhadores), apesar de os princípios 
políticos em que acredita (v.g., de que a igualdade é um objetivo político fundamental) 
possam ser característicos de um determinado partido político.Os juízes não desenvolvem 
atividade política stricto sensu. Não decidem com fundamentos de política partidária, mas 
apenas concretizam a Constituição. Julgam com base em fundamentos de políticas 
constitucionais, devendo, as decisões, ser pautadas por valores, princípios e regras contidos no 
ordenamento jurídico.".CAMBI. Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. São 
Paulo. RT. 2009.p.272 

[56] Mauro Cappeletti, abordando as responsabilidades inerentes à atividade jurisdicional, no 
que respeita a interpretação assim coloca:"Desnecessário acentuar que todas essas revoltas 
conduziram à descoberta de que, efetivamente, o papel do juiz é muito mais difícil e 
complexo, e de que o juiz, moral e politicamente, é bem mais responsável por suas decisões 
do que haviam sugerido as doutrinas tradicionais. Escolha significa discricionariedade, 
embora não necessariamente arbitrariedade; significa valoração e 'balanceamento'; significa 
ter presentes os resultados práticos e as implicações morais da própria escolha; significa que 
devem ser empregados não apenas os argumentos da lógica abstrata, ou talvez os decorrentes 
da análise lingüistica puramente formal, mas também e sobretudo aqueles da história e da 
economia, da política e da ética, da sociologia e da psicologia. E assim o juiz não pode mais 
se ocultar, tão facilmente, detrás da frágil defesa da concepção do direito como norma 
preestabelecida, clara e objetiva, na qual pode basear sua decisão de forma 'neutra'. É 
envolvida sua responsabilidade pessoal, moral e política, tanto quanto jurídica, sempre que 
haja no direito abertura para escolha diversa. E a experiência ensina que tal abertura sempre 
ou quase sempre está presente." [56] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Por 
Alegre. Sergio Antonio Fabris, 1883, p. 33. 
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[57] O direito como integridade condena o ativismo e qualquer prática de jurisdição 
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e discriminatório, caso por caso, que dá lugar a muitas virtudes políticas mas, ao contrário 
tanto do ativismo quanto do passivismo, não cede espaço algum à tirania.DWORKIN, 
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O PRINCIPAL DEBATE FILOSÓFICO DO SÉCULO XX SOBRE A 
HERMENÊUTICA JURÍDICA  

 
THE MOST IMPORTANT DEBATE ON JURIDICAL HERMENEUTICS HELD ON THE 

TWENTIETH CENTURY 
 
 
 

TaÍsa Maria Viana Anchieta 
 

RESUMO 
O presente artigo tem como objeto o principal debate que houve no Século XX em torno da 
hermenêutica jurídica. É protagonista a obra de Hans-Georg Gadamer – influenciada por 
Federico D. E. Schleiermacher e Wilhelm Dilthey –, contra quem debateram Jürgen 
Habermas, Karl-Otto Apel, Emilio Betti e Paul Ricoeur. Também é apresentada a visão de 
Antonio Osuna Fernandez-Largo, cuja obra “El Debate Filosófico Sobre Hermenêutica 
Jurídica” (Valladolid: Secretariado de Publicaciones, Universidad, 1995) é tomada como base 
do presente estudo. Investiga-se, a partir dos vários elementos da hermenêutica, como a pré-
compreensão, a pré-concepção, a compreensão, a tradição, a linguagem, o sentido, a justiça, 
se há especificidade suficiente que conduza a uma hermenêutica jurídica. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERPRETAÇÃO; PRÉ-COMPREENSÃO; HERMENÊUTICA; 
HISTÓRIA EFEITUAL; TRADIÇÃO; FILOSOFIA DA LINGUAGEM; 
LINGUISTICIDADE. 
 
ABSTRACT 
This article focus the most important debate on juridical hermeneutics held on the Twentieth 
Century. The protagonist of the present study is Hans-Georg Gadamer’s work – that had the 
influence of Federico D. E. Schleiermacher and Wilhelm Dilthey –, with which debated 
Jürgen Habermas, Karl-Otto Apel, Emilio Betti and Paul Ricoeur. Antonio Osuna Fernandez-
Largo’s perception is presented, whose work “El Debate Filosófico Sobre Hermenêutica 
Jurídica” (Valladolid: Secretariado de Publicaciones, Universidad, 1995) is the basis of the 
present paper. 
KEYWORDS: INTERPRETATION; PRE-COMPREHENSION; HERMENEUTICS; 
EFFECT OF HISTORY; TRADITION; LANGUAGE PHILOSOPHY; LINGUISTICALITY. 
 
 

  

  

INTRODUÇÃO  

O objetivo do presente estudo é apresentar os elementos centrais da hermenêutica geral e a 
especificidade hermenêutica no campo jurídico. 

São apresentados, no sentir de Antonio Osuna Fernandez-Largo – cuja obra “El Debate 
Filosófico Sobre Hermenêutica Jurídica”1 (Valladolid: Secretariado de Publicaciones, 
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Universidad, 1995) é tomada como base do presente estudo –, o principal debate filosófico a 
respeito da hermenêutica jurídica e a sua visão sobre o tema. 

A investigação pretende também elucidar a relação entre a compreensão e a função de 
interpretar um texto ou uma linguagem. Os debates envolvem o tema da compreensão, tomada 
na visão real, de como ela se realiza, e na visão ideal, de como ela deveria ser. 

Em primeiro lugar, a hermenêutica é analisada como teoria que viabiliza o compreender a 
realidade. Seus focos principais são apresentados, na visão dos principais teóricos do Século 
XX: Hans-Georg Gadamer (influenciado por Federico D. E. Schleiermacher e por Wilhelm 
Dilthey) Jürgen Habermas, Karl-Otto Apel, Emilio Betti e Paul Ricoeur. Apresenta-se a 
proposta de Fernandez-Largo sobre a teoria da hermenêutica geral e, em conclusão, faz-se a 
crítica do seu idealismo. 

Pretende-se responder às perguntas “em que medida a linguagem e a tradição influenciam a 
hermenêutica?” e “em que medida é diferente (específica) a hermenêutica jurídica da 
hermenêutica geral?”. 

2        A HERMENÊUTICA COMO CIÊNCIA PRÉ-CONHECIMENTO 

A Hermenêutica, que tem como origem os estudos dos textos bíblicos, pode ser definida como 
“a busca do sentido da palavra e da linguagem”. Para Aristóteles, toda afirmação de algo não 
é a realidade, mas sim a ‘hermeneia’ do expresso em linguagem e em signos mentais 
(FERNANDEZ-LARGO, 1995, pp. 7-8). 

A Hermenêutica é debatida pela filosofia geral desde a época clássica. Apenas na filosofia 
moderna, passa a ser tratada como teoria específica e o seu estudo passa a envolver a 
interpretação de quaisquer tipos de textos, sejam jurídicos, teológicos, artísticos etc. e de 
forma escrita ou oral. 

Somente na hermenêutica atual é que o significado de hermenêutica perpassa pelo processo 
linguístico, deixando de enfocar apenas as fontes do direito. A interpretação passa a 
questionar a própria ciência do direito, sendo um problema filosófico a ser resolvido. 

No dizer de Fernandez-Largo (1995, p. 8), “não há conhecimento sem interpretação do real”. 
Assim, a hermenêutica alcança o patamar de uma filosofia do conhecimento humano e de uma 
forma de entender a ciência, não mais simples procedimentos de exegese. 

3        GADAMER E AS ORIGENS DA FILOSOFIA HERMENÊUTICA 

A hermenêutica, na filosofia moderna, passa do que era apenas uma técnica normativa e 
metodológica a um princípio filosófico. É mérito de Gadamer esse giro ontológico da 
hermenêutica. 

Gadamer foi influenciado principalmente pela hermenêutica universal do Romanticismo, de 
Schleiermacher, e pelo Historicismo, de Dilthey. 

3.1.            A Hermenêutica Universal do Romanticismo - Federico D. E. Schleiermacher  

Foi Schleiermacher1 o primeiro a substituir “a hermenêutica teológica dogmática pela racional 
compreensão de um texto distante no tempo e nas coordenadas culturais”. Sua teoria, 
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inovadora à época, pretendia inquirir um procedimento que permitisse a todos “acessar com 
segurança a compreensão interpretativa” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 31). 

Schleiermacher pregava que o leitor deveria sair de sua posição de leitor e tentar buscar a do 
autor. Como hermenêutica psicológica, a intenção do autor predominava. 

Entretanto, segundo Fernandez-Largo, a interpretação nuclearmente psicológica de 
Schleiermacher é insatisfatória, pois a hermenêutica se reduziria, assim, a reproduzir o 
momento da produção do texto. No campo do Direito, não se aceita mais o recurso 
interpretativo à vontade do legislador. Esse deve ser o último recurso na interpretação. 

Se a hermenêutica consiste em buscar a intenção do autor, então não há garantia de que sua 
leitura está correta. Como chamar isso de compreensão? 

Já Gadamer, avança em seus estudos baseados em Shcleiermacher: “compreender é entender-
se na coisa”. Para ele, “o sentido de um texto supera o de seu autor, não ocasionalmente, mas 
sim sempre”. Deve-se buscar o sentido do próprio texto, pois “a melhor interpretação é a de 
quem está fora do texto e dialoga com ele inquirindo e trazendo à luz seus significados 
presentes” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 38). 

A partir de Gadamer, o objeto da compreensão é o texto, que deve ter seu sentido desvelado, e 
não mais o autor e sua intenção, como queria Schleiermacher. 

3.2.            O Historicismo entre o Naturalismo Metodológico e o Idealismo. Wilhelm Dilthey  

Apesar de entender diferentes os objetos de conhecimento das ciências do espírito e os das da 
natureza, Dilthey1, por influência do Iluminismo, prezava pela objetividade necessária às 
ciências. Tentava, então, construir uma ciência livre do dogmatismo e da pré-concepção 
subjetivista. 

Para Dilthey, é importante a consideração de que o historiador, que possibilita a ciência da 
história, também é um ser histórico. Quem investiga a história é o mesmo que a promove: nós 
somos sujeito e objeto cognoscitivo da história. 

Entretanto, no sentir de Gadamer, a história não pertence ao ser humano, mas sim o contrário. 
E, ainda, diante da pretensa objetividade de Dilthey, Gadamer afirma que “não é compatível a 
historicidade das ciências do espírito com a cientificidade entendida no sentido cartesiano” 
(FERNANDEZ-LARGO, 1995, pp. 45-46). 

Para Fernandez-Largo (1995, p. 47), nem Schleiermacher, com sua hermenêutica romântica, 
de caráter psicológico, nem Dilthey, com a hermenêutica historicista, desenvolveram a 
hermenêutica que demandavam as ciências do espírito: “tal propósito só poderá ser alcançado 
em uma fenomenologia de base ontológica e antropológica que se construa como 
hermenêutica da facticidade”. 

Assim, Gadamer revela sua hermenêutica factual: como se dá a compreensão. 

4        OS PRINCIPAIS OBJETOS DA HERMENÊUTICA JURÍDICA 

Em Gadamer, a hermenêutica tem como objetivo explicar como acontece a compreensão e 
que relação a compreensão tem com a função de interpretar um texto ou uma linguagem. 
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4.1.            A Compreensão 

No processo da compreensão, Schleiermacher reconhece três atividades mentais: a intelecção 
(subtilitas intelligendi), a explicação (subtilitas explicandi), e a aplicação (subtilitas 
applicandi). 

A superação da hermenêutica romântica perpassa pela inclusão do processo de aplicação, e 
não só mais a compreensão e interpretação. Compreender um texto é dar-lhe vida e novo 
significado. 

O pensamento de Gadamer segue a mesma linha de investigação de Heidegger, notadamente 
no tocante à compreensão. Heidegger analisou o compreender e o interpretar desde a 
correlação com o significado de “ver em torno”. Nada é o que é, senão o que nós 
interpretamos. Primeiro vemos em torno, vemos o que temos à mão e, depois, interpretamos. 
A nossa interpretação é o que aquilo é na nossa compreensão: o que compreendemos faz parte 
da nossa compreensão. Heidegger também investiga o “para quê”, que destaca a condição de 
explicitude do compreendido. 

Na Idade Moderna, a razão é tida como único meio para o conhecimento científico, própria 
das ciências da natureza. Há um corte epistemológico entre essas e as ciências do espírito. Nas 
formulações de Kant e de Hegel, “a intelecção designaria o acrítico e o pré-científico do 
pensamento, enquanto que a razão se deixava para os princípios transcendentais”. No dizer de 
Dilthey, “explicamos a natureza, mas compreendemos a vida do espírito” (FERNANDEZ-
LARGO, 1995, p. 14). 

A novidade se manifesta no dizer de Heidegger: “o compreender é o existenciário do ‘poder 
ser’ peculiar do existir”. Assim, nada é em si alguma coisa. Há uma potencialidade no ser de 
cada coisa. As coisas podem vir a ser algo. É nesse ponto que entram os estudos de Gadamer: 
“a hermenêutica é a categoria própria da crítica da razão” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, pp. 
14-15). 

A nova hermenêutica será “o sistema filosófico que ofereça a perfeita descrição do que 
acontece na interpretação e os pressupostos ônticos que o preconfigurem”. A hermenêutica 
passa a ser “uma ontologia do intérprete e uma antropologia ... se torna metafísica” 
(FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 15). 

O Iluminismo pregou que a pessoa deveria libertar-se de toda a pré-concepção da razão – 
tabula rasa. Isso é ficção. A pré-compreensão está na estrutura da compreensão, sendo sua 
condição de possibilidade. Na verdade, “toda interpretação está condicionada e é polivalente 
em si mesma” e não pode se livrar dos prejuízos, como pretendia o Iluminismo. Essa estrutura 
é circular, isto é, é necessário diálogo com o texto: “quem quiser entender um texto, deve se 
abrir ao que ele lhe possa dizer (...) deve deixar-se interpelar e questionar pelo texto” 
(FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 17). 

Também faz-se mister a atualização: deve-se trazer o texto para o tempo e o espaço presentes. 
A aplicação é, assim, um momento da compreensão: a compreensão envolve o entender, o 
explicar e o aplicar. 

É de se ressaltar que a compreensão também não é possível sem a influência da história ou da 
linguagem. Mais: nem a linguagem se distancia da história na qual está imersa, nem a história 
se dissocia da linguagem. Segundo Fernandez-Largo (1995, p. 18), “este modo de ‘ser 
especulativo” da linguagem e da história lhes confere um significado ontológico universal e 
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faz da linguagem e da história um meio cognoscitivo em toda compreensão da realidade”. Por 
esse prisma, a linguagem e a história determinam o conhecer, o compreender. 

4.2.            História Efeitual 

A verdadeira consciência histórica é saber que a própria investigação da pessoa tem uma 
condição histórica. 

Na nova hermenêutica, a compreensão nunca é finita. Ela segue aberta a novas interpretações 
e a novos pontos de vista, possíveis até para um mesmo sujeito, que, ao passar dos anos, tem 
nova condição histórica, novo vocabulário, novas ideias e pontos de vista diferentes 
(CARVALHO, 2009, pp. 82-84). 

Somos intérpretes e atualizadores, dentro da história. A distância temporal entre autor e leitor 
de um texto opera positiva e negativamente. Positivamente, pois purifica o texto de suas 
conjunturas. Negativamente, pois inviabiliza ver-lhe o interior. A compreensão atualizada da 
tradição nos oferece a síntese entre o texto e o intérprete. O que seria um obstáculo é, na 
realidade, “condição universal de toda compreensão histórica”. O iluminismo pretendia 
dissipar essa distância, que, para Gadamer, encerra uma “possibilidade produtiva do 
compreender” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 20). 

O necessário é manter uma vigilância epistemológica ou consciência da história efeitual: 
deve-se ter consciência de que há uma certa bagagem que cada um carrega. Todavia, deve-se 
tentar desvencilhar-se dela, da forma o mais objetiva possível. Nesse sentido, Gadamer (1997, 
p. 416) ressalta que “a lente da subjetividade” do intérprete é “um espelho deformante” 
daquilo que pretendia o autor. Fernandez-Largo (1995, pp. 21-22) ressalta que “a consciência 
da história efeitual salva, por uma parte, a identidade da coisa e sua verdade original, mas, por 
outra parte, não a reconstrói arcaicamente, mas sim com um novo sentido e uma virtude 
nova”. 

Diante da plurivocidade e da experiência de cada um, que influencia a interpretação, Ricoeur 
(1987, p. 104) ressalta que sempre há possibilidade de se cometerem equívocos. Mas esses 
são evitados pela provável intersubjetividade da interpretação (justificada, externada). 

4.3.            Linguisticidade  

Não só as ciências do espírito estão dominadas pela linguagem. Quando nós interpretamos 
algo, expressamos na nossa linguagem, pois “a compreensão de algo ocorre em forma 
linguística”. O papel da linguagem é amplíssimo, pois “caracteriza a toda nossa experiência 
humana do mundo”. Fernandez-Largo (1995, pp. 23-25) explica que a linguagem é o fio 
condutor do giro ontológico da hermenêutica, desenvolvido por Gadamer, para quem “a 
linguagem é  o ponto de encontro entre mim e o mundo, entre o acontecer da minha 
interpretação e o texto da tradição”. 

O intérprete e o texto não são, respectivamente, sujeito e objeto, mas sim dois partícipes em 
um diálogo. O intérprete conversa consigo mesmo, explicando melhor para cada vez 
compreender mais. Trata-se da “conversação hermenêutica”. Como em toda conversação, 
tem-se algo diante de si, o texto, cujo sentido não é revelado pelo uso de métodos, mas sim 
produzido “pelas ideias do intérprete e as questões que ele coloca para o texto” 
(FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 26). 
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Para compreender um texto, o leitor deve abrir-se ao texto, pois “o que se exige é 
simplesmente a abertura à opinião do outro ou à do texto”. É nesse caminho que ocorre “o 
processo de fusão desses horizontes presumivelmente dados por si mesmos” (GADAMER 
1997, pp. 404 e 457). 

A compreensão e a explicação são faculdades imprescindíveis para uma interpretação válida. 
A interpretação ganha terreno dentro dessa dialética, por um processo circular – um 
movimento da compreensão para a explicação e, em seguida, um movimento da explicação 
para a compreensão, ad infinitum (RICOEUR, 1987, p. 86). 

O ponto-chave da compreensão repousa na dialética do processo socrático de perguntas e 
respostas, já que “em toda experiência encontra-se pressuposta a estrutura da pergunta”. Para 
Gadamer (1997, pp. 534-544), “a lógica das ciências do espírito é uma lógica da pergunta”: 
como numa conversação, ainda que monológica, o leitor se faz perguntas e as responde. No 
dizer de Fernandez-Largo (1995, p. 26), “o diálogo leva a uma mistura de horizontes dos 
dialogantes”. 

É necessário colocar-se a pergunta de forma aberta à descoberta, no intuito de se desvendar o 
sentido do texto. Portanto, perante um texto, põe-se uma pergunta, duas, três etc. Gadamer 
(1997, p. 545) cita Collingwood, para quem “na realidade somente se pode compreender um 
texto quando se compreendeu a pergunta para a qual ela é a resposta”. Nesse mesmo sentir, 
Inocêncio Mártires Coelho (2007, p. 29) destaca que 

se é verdade que um texto nada diz a quem não entenda já alguma coisa daquilo de que ele 
trata; se também é verdade que ele só responde a quem o interroga corretamente, então parece 
lícito considerar que uma pergunta bem feita já representa mais de meio caminho para chegar 
à resposta procurada. 

Cada vez que o intérprete lê o texto, ele promove um processo de explicação e compreensão, 
de forma similar a um diálogo, oferencendo-se – a si mesmo – perguntas e respondendo-as. 
Nesse processo, nesse “círculo hermenêutico”, chega-se à compreensão. A sua interpretação 
faz surgir um novo texto. 

Portanto, vê-se que a interpretação depende do tipo de pergunta que o intérprete é capaz de 
fazer. O horizonte de sua hermenêutica é limitado pela pergunta, que, por sua vez, é limitada 
pela sua visão de mundo, sua tradição, sua história efeitual, sua linguagem, enfim, toda a sua 
bagagem. O texto interpretado é um texto novo, só seu. A interpretação será válida se 
comungada por outros sujeitos – a intersubjetividade. 

O controle da compreensão, que se dá com a fusão de horizontes, se faz pela consciência 
histórica. Por conseguinte, “a fusão de horizontes é, pois, uma realidade móvel, dialógica e 
experimental”  (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 28). 

5        OS PRINCIPAIS DEBATES 

Os principais debates em torno da nova hermenêutica envolvem temas centrais como  
racionalidade, modernidade, legitimação da autoridade e função da linguagem na experiência. 

Fernandez-Largo considera Habermas, Apel, Betti e Ricoeur os principais debatedores de 
Gadamer. 

5.1.            Jürgen Habermas – Teoria Crítica (Crítica das Ideologias) 
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Para Habermas1, a pré-concepção não pode ser legítima, pois é um a priori da compreensão: 
“se a compreensão é realizada dessa forma, carregada da bagagem do intérprete, não significa 
que tenha que ser assim, muito menos que só possa ser assim”. Somente a razão é a fonte de 
legitimidade e não a tradição ou a autoridade. É preciso detectar a ideologia e a opressão 
veladas nos textos. Deve-se fazer a crítica da ideologia, a crítica sociológica do texto. Só 
assim, alcança-se a realidade (FERNANDEZ-LARGO, 1995, pp. 50-61). 

Já Gadamer considera a pretensão de Habermas um “idealismo mimético”, pois é ilusão criar 
um modelo único de crítica que irá assegurar uma total emancipação. Habermas pretende uma 
“hermenêutica pura”, livre da opressão da tradição, da linguagem, do trabalho e do domínio. 
Entretanto, Gadamer trata da hermenêutica experimental, isto é, “como se dá” a compreensão 
e não “como deveria ser” a compreensão, a ideal, impossível de realizar. Não se trata de se 
purificar de toda influência da tradição, mas sim de reconhecer a sua existência e “posicionar-
se frente a ela” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, pp. 57-61). 

Entretanto, Fernandez-Largo concilia, em parte, as duas posturas, afirmando que o conceito 
de tradição de Gadamer não implica, necessariamente, a negação da razão crítica. 

5.2.            Karl-Otto Apel  – Normatividade 

Apel1 critica Gadamer por ter apenas descrito como se dá a compreensão. O necessário é 
investigar como deve ser essa compreensão. Afirma que a compreensão deve ser submetida a 
critérios de validade. Propõe o que Fernandez-Largo (1995, pp. 66-68) chama de “teoria 
consensual da verdade”: uma proposição é verdadeira quando é aceita pelos demais, quando 
“haja pressuposição de que qualquer usuário da linguagem aceitaria a proposição, ou que 
todos os afetados por uma norma prática estariam de acordo em assumir as conseqüências que 
dela se derivam”.  Essa seria a “teoria consensual da verdade”. 

Naquele contexto, “o cientificismo convertia o sujeito cognoscente em um escravo da 
objetividade e, o que é pior, a razão científica se convertia em razão instrumental 
obstaculizadora de uma reflexão filosófica oposta à científica”. Assim, Apel estava de acordo 
com o “giro linguístico”. Era preciso substituir o “velho esquema sujeito-objeto pelo de 
sujeito-co-sujeito”. O texto não pode ser superior ao intérprete, mas sim o contrário 
(FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 62). 

Apel se concentrou na semiótica, no transcendentalismo. Para Apel, a deficiência na teoria de 
Gadamer reside no fato de que ela consiste em  uma análise de como se dá a compreensão e 
não como ela deve ser; enfim, ela não apresenta uma normatividade para a ciência da 
compreensão. 

Apel não considera falsas, mas sim insuficientes as teorias de Heidegger e de Gadamer: 
“como devemos proceder para nos orientarmos no mundo? Isto é, segundo que critérios e com 
que expectativas de progresso devemos avaliar a validade da interpretação do mundo com a 
que ‘já sempre’ nos encontramos e que temos que levar adiante?”. Segundo suas críticas, 
Gadamer se limitou a descrever a possibilidade de conhecimento. Mas é preciso mais: é 
necessário que se demonstrem as condições de validade desse conhecimento. Seu desafio: “É 
necessário especificar um critério para o possível progresso da compreensão”, é preciso uma 
normatividade da compreensão hermenêutica (FERNANDEZ-LARGO, 1995, pp. 65-69). 

Gadamer, em réplica, considera que Habermas e Apel “parecem acometidos pela mesma 
cegueira... estão obcecados com o metodologismo da teoria da ciência que só tem ante seus 
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olhos regras e sua aplicação. Não se dão conta de que a reflexão sobre a práxis não é técnica” 
(FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 65). 

5.3.            Emilio Betti – Hermenêutica Metodológica 

O propósito da teoria de Betti1 – que pretendia apresentar uma metodologia correta para a 
descoberta do sentido de um texto – é bem diferente do da de Gadamer. Entretanto, ou 
justamente por isso, foi entre esses dois interlocutores que o debate se revelou mais intenso. 

Betti defende que o “intérprete há de se despojar de toda pré-concepção e de todo 
condicionamento subjetivo para abrir-se à intelecção e à mensagem exterior”. Somente essa 
limpeza possibilitaria uma compreensão correta. No uso de um método “rigoroso e 
apropriado”, sempre será possível se alcançar “uma interpretação verdadeira e a melhor 
possível, ainda que não seja definitiva”. Entretanto, diferentemente de Gadamer, Betti 
considera que nessa interpretação verdadeira não se inclui a aplicação (FERNANDEZ-
LARGO, 1995, p. 72). 

Gadamer responde que sua teoria não trata de uma metodologia, mas que é uma teoria 
filosófica acerca da interpretação, que investiga o fenômeno do compreender em sua 
universalidade. 

Por sua vez, Betti fica perplexo com a teoria de Gadamer e alerta que “qualquer subjetividade 
imposta a um texto poderia justificar-se sob o rótulo de ser atualização de seu conteúdo”. 
Betti acredita na “interpretação correta”, no sentido “exato” da norma, no verdadeiro 
significado do vocábulo, no real sentido da regra jurídica (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 
72). 

Gadamer, em réplica, afirma que o texto é elástico e que a teoria de Betti, devido ao pretenso 
objetivismo, é, na realidade, um retorno à interpretação psicológica e acrescenta que 
objetivismo puro é impossível. O homem pertence à história e a leva consigo na interpretação. 

5.4.            Paul Ricoeur – Síntese 

Ricoeur1 faz uma síntese entre a teoria crítica das ideologias de Habermas e a hermenêutica de 
Gadamer. Afirma que a consciência hermenêutica baseia-se em algo que nos precede e limita 
(a história). Já a consciência emancipatória, de Habermas, pretende uma comunicação livre da 
ideologia presente na linguagem (opressão e dominação), voltada para o futuro. Assim, Paul 
Ricoeur reúne as duas teorias, afirmando que esse projeto futuro só pode ser buscado a partir 
da tradição cultural: “a crítica é também uma tradição”. Trata-se, portanto, de um “erro 
estabelecer uma antinomia entre a ontologia da pertença à tradição e a crítica de um ideal 
futuro e libertador” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 85). 

Ricoeur considera de valor o fato de a investigação hermenêutica ter passado de uma questão 
epistemológica para uma ontológica. Acredita que a nova hermenêutica precisa de 
modificações, e, para tanto, propõe a teoria do texto. Por ela, explicar e compreender são dois 
passos de um processo complexo chamado interpretação. Pela explicação se caminha para a 
compreensão. Ricoeur rompe a dialética entre as ciências da explicação e as da compreensão, 
pois entre elas reconhece uma continuidade. 

Em sua teoria da interpretação, não se descobre o sentido do texto. O texto abre uma série de 
possibilidades que são “o mundo do texto”. O intérprete cria o seu texto próprio, a partir do 
texto original. Sua teoria é fruto de “um diálogo com a hermenêutica e a teoria crítica”. Trata-
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se de duas teorias complementares, que se interpenetram. Pode-se chamar de 
“metahermenêutica” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 84). 

6        A HERMENÊUTICA JURÍDICA DE ANTONIO OSUNA FERNANDEZ-LARGO  

Com base nos debates colacionados, Fernandez-Largo faz um esboço do que pode ser uma 
teoria hermenêutica jurídica. A hermenêutica passa a ser uma teoria do compreender histórico 
e a hermenêutica jurídica é uma teoria jusfilosófica. 

Para Fernandez-Largo (1995, p. 91), “a vigência de uma norma não é apenas a explicação de 
sua origem histórica. A vigência das normas se comprova ao contrastá-la sucessivamente com 
novas realidades e situações”. Ele diverge um pouco de Gadamer para dizer que “a norma 
jurídica não é um texto meramente ocasional para que o intérprete produza uma 
compreensão”, pois toda norma pretende um sentido unívoco, que se impõe a qualquer 
interpretação. 

Nem todo enunciado extraído do texto normativo será correto, pois o direito impõe uma 
direção. Assim, há que se demonstrar uma pertença ao sentido, ao espírito da norma. É 
preciso que se demonstre a plenitude da eficácia da norma. O sentido da norma é uma 
condição prevalente e determinante e é o que designa a validade da norma. 

Fernandez-Largo (1995, p. 102) lembra que, para Aristóteles, “a verdade prática está medida 
pelas finalidades humanas e as pretensões do espírito, e não pela mera conformidade com as 
coisas como são e pelo fático”. A norma em si não interessa, “mas sim o que pretende e 
promove na vida social”. 

O ponto crucial de Fernandez-Largo está na seguinte afirmação: “se a interpretação jurídica 
procede desde a razão prática, então sua verdade não se mede por cânones de verdade teórica 
ou de rigor conceitual, mas sim por cânones de prossecução da ação justa”. E esse é o motivo 
pelo qual Fernandez-Largo (1995, p. 102) alerta ser a interpretação jurídica um “tema 
filosófico e não meramente dogmático do Direito, pois o problema desses fins é um problema 
filosófico”. 

Em sua teoria, “o processo interpretativo está conduzido desde o princípio pela busca de uma 
interpretação justa da norma”. Essa é a verdadeira finalidade, sem a qual toda interpretação 
“seria desaforntunada” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 104). 

Quando se toma a dimensão histórica do intérprete no âmbito do ordenamento jurídico, 
obtém-se o que se chama de tradição hermenêutica jurídica. A aplicação e a interpretação são 
momentos da compreensão do intérprete, que está imerso na tradição hermenêutica jurídica. O 
intérprete atualiza para o agora a norma anteriormente escrita. 

Não se deve perseguir o sentido, a intenção do legislador, mas sim o motivo da regulação que 
deu origem à norma. Existe uma unidade sistemática entre legislar, interpretar e aplicar, que 
são momentos do processo único da compreensão. 

Esse é o mesmo sentir do Ministro Eros Grau (Reclamação 4.335-5/AC),  

uma das marcantes oposições que se manifestam no bojo do direito é a que se põe entre a 
necessária tutela da segurança jurídica e da liberdade individual, de um lado, e a função da 
interpretação no desenvolvimento do direito, de outro. Dizendo-o na síntese de PAOLO 
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GROSSI(1), são duas as forças que, em direções opostas, percorrem o direito, uma tendente à 
rigidez, outra à elasticidade; e duas são as exigências fundamentais que nele se manifestam: a 
da [i] certeza e liberdade individual garantidas pela lei no sistema do direito burguês e a da 
sua [ii] contínua adequação ao devir social, garantida pela interpretação. Aquela apenas será 
assegurada na medida em que o texto vincule o intérprete; esta demanda criatividade que pode 
fazê-lo ir além do texto. Essa oposição apenas poderá ser compreendida se nos dispusermos a 
admitir que texto e norma não se superpõem; que o processo legislativo termina no 
momento do texto — a norma virá depois, produzida no bojo de um outro processo, a 
interpretação. 

(destacado) 

Neves (2006, p. 202) também assevera que é durante o processo de concretização que 

a norma, especialmente a constitucional, é produzida. Cita Müller, pelo poder de sua 

assertiva, no sentido de que “o juiz não é ‘legislador de segundo grau’, mas sim ‘o único 

legislador, mesmo que isso soe estranho”. 

Por esse prisma, o processo normativo é iniciado posteriormente ao momento em que a norma 
entra no ordenamento jurídico. A aplicação é o ponto de partida e de chegada da norma. 

Fernandez-Largo (1995, pp. 112-113) reivindica seja a ética levada em conta no momento da 
aplicação jurídica: 

 Tem-se aceitado acriticamente uma maneira de pensar a justiça no direito que vem de longe e 
que, sucintamente, vem a propugnar que a opção pela justiça só cabe na intenção do legislador 
e que os momentos posteriores da interpretação e a aplicação já estão condicionados pelo 
conteúdo da lei, sem que a busca da justiça tenha algo a ver com isso. 

O Direito tem lacunas e é função do juiz integrar tanto no caso de não haver uma “norma 
definida ou de claro alcance para o fato” submetido a uma decisão, quanto no caso em que a 
aplicação de uma norma resulta “injusta, inoportuna ou contrária a outros princípios jurídicos 
de equidade, segurança ou certeza” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, p. 113). 

É certo que a norma refere-se a uma pluralidade de situações, difíceis de previsão. Para 
Maximiliano  (2004, pp. 10-11), o parlamento, um conjunto de homens “cultos e 
experimentados seria incapaz de abranger em sua visão lúcida a infinita variedade dos 
conflitos de interesses entre os homens”, pois há inúmeros fenômenos imprevistos, ideias 
novas que surgem após a elaboração do texto. Esses fenômenos não devem dar ensejo à 
crítica ao legislador, nem à reformulação normativa, pois “a letra permanece: apenas o sentido 
se adapta às mudanças que a evolução opera na vida social”. Tendo em vista ser impossível 
prever todas as hipóteses de incidência, “o legislador prefere pairar nas alturas, fixar princípios, 
estabelecer preceitos gerais, de largo alcance, embora precisos e claros”. Compara-se o legislador 
ao general de grande exército: “Um experimentado chefe militar não ordena as menores 
operações de tática”. Deduz-se, da assertiva de Maximiliano, que o soldado, a quem cabem as 
operações no front, é o aplicador – o juiz, o administrador público. 

Por isso, o legislador “é mais ator do que autor; traduz apenas o pensar e o sentir 

alheios, reflexamente às vezes, usando meios inadequados de expressão quase sempre”. Ele 

não cria o Direito, “porém revela-o, reduzindo-o a uma forma visível, apreciável, concreta” 
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(MAXIMILIANO, 2004, p. 17).  

Não deve o texto prevalecer sobre o intérprete, mas sim o contrário. Deve-se considerar que o 
intérprete normativo traz a historicidade e a experiência jurídica para a interpretação. O 
aplicador atualiza a norma e lhe dá sentido. 

O elemento decisivo de toda hermenêutica é “a mediação da experiência e da situação do 
intérprete”. A linguagem é “o terreno comum de onde podem coincidir todas as 
experiências vitais que condicionam nosso compreender” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, 
p. 123). 

A universalização da hermenêutica pretende reunir áreas como a teologia, o Direito e a 
Estética. Entretanto, a norma não está aberta a quaisquer interpretações, como estão os objetos 
da Estética. A teoria de Gadamer é, portanto, para Fernandez-Largo (1995, p. 124), 
insuficiente, pois “prescinde dessas peculiaridades da interpretação jurídica e fica apenas com 
a consciência da história efeitual”. 

A função da hermenêutica jurídica é mais ampla do que a da Ciência do Direito, pois não se 
limita à descrição dos ordenamentos jurídicos: “uma hermenêutica que reconduz a 
interpretação do direito até a condição histórica e existencial do intérprete e que nos desvela 
tudo o que a experiência vital desse comporta em sua compreensão, é uma filosofia prática do 
direito” (FERNANDEZ-LARGO, 1995, pp. 127-128). 

7        CONCLUSÃO 

O estudo de Antonio Osuna Fernandez-Largo, que abrange a apresentação dos principais 
debatedores sobre a hermenêutica no século passado, além de sua própria teoria, revela a 
necessidade de reflexão sobre o aprofundamento de uma hermenêutica jurídica, com 
especificidade em relação à hermenêutica geral. Dessa, muitos são os elementos pertinentes 
(compreensão, pré-concepção, tradição, linguagem etc.). Devem apenas ser considerados 
tomando-se em conta a especificidade da seara jurídica. 

Na teoria de Fernandez-Largo, recaímos novamente na necessidade de definição do “real 
sentido” da norma, que, em realidade, é plurívoco, pertencente à tradição e à linguagem. A 
validade da norma estaria presa a tal sentido. Esse sentido não pode ser “apenas um”, não 
pode ser o “único existente”, a ser “descoberto”. Cada intérprete constroi um para si, com 
detalhes peculiares. Obviamente, essa interpretação só será válida se provável a sua 
intersubjetividade, como pregam Ricoeur e, até certo ponto, Apel. 

Fernandez-Largo acrescenta o elemento “justiça”, que reputa necessário à compreensão 
jurídica. Ressalte-se que a questão da justiça recai na mesma fórmula interpretação x 
intersubjetividade. Essa “fórmula” possui variáveis sem-fim, de acordo com o intérprete que 
dela faz uso. Tudo o que se discorreu como aplicável à hermenêutica geral também se aplica 
ao elemento “justiça”. 

Assim, a justiça vem como um elemento a mais – e somente nesse ponto parece a 
hermenêutica jurídica ser peculiar –, mas não pode ser acrítica, pois também ela está sujeita à 
tradição e à linguagem. 
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RESUMO 
Esta pesquisa visa identificar critérios para a interpretação do princípio constitucional da 
igualdade em uma perspectiva integrativa da diversidade, visando tutelar a diferença de 
múltiplos segmentos sociais na busca da igualdade material. Para isso, promove uma ponte 
interdisciplinar entre a questão jurídica da igualdade e os debates contemporâneos sobre a 
justiça presentes na Filosofia Política, buscando extrair critérios e elementos que possam vir a 
auxiliar a maximização e sistematização da igualdade material. Para tanto, o trabalho 
estrutura-se em duas partes, sendo que na primeira parte o princípio da igualdade é 
apresentado na forma em que é comumente aplicado pelo Judiciário (em especial pelo 
Supremo Tribunal Federal e no que esta aplicação se assemelha à técnica tópica), em uma 
exposição semelhante à realizada por doutrinadores. Já no segundo momento, contextualiza-
se a questão da igualdade na Filosofia Política, identificando perspectivas que podem fundar 
novas incursões hermenêuticas válidas do princípio da igualdade, oferecendo um ponto de 
vista sistemático, evidenciando o papel de políticas de reconhecimento que elevam o grau de 
legitimidade de um Estado. 
PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE; 
DIVERSIDADE; HERMENÊUTICA; INTERSUBJETIVIDADE; RECONHECIMENTO. 
 
ABSTRACT 
This research seeks to identify criteria for interpretation of the constitutional principle of 
equality in an integrative perspective of diversity in order to safeguard the difference in 
multiples social segments in the pursuit of material equality. For this, it promotes an 
interdisciplinary bridge between the point of law of equality and contemporary debates about 
justice in the political philosophy, seeking to extract criteria and elements which could 
auxiliary the systemization and maximization of material equality. For this purpose, the work 
is structured in two parts, whereby the first part of the principle of equality is shown in the 
form that is commonly applied by Judicial (especially the Brazilian’s Supreme Court and this 
application is similar to the technique topical) In a display similar to that made by doctrinaires 
of law. In the second time, contextualizes the issue of equality in political philosophy, 
identifying insights that can found new incursions valid hermeneutical principle of equality, 
providing a systematic point of view, highlighting the role of recognition policies that 
increase the degree of legitimacy a state. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF EQUALITY; DIVERSITY; 
HERMENEUTICS; INTERSUBJECTIVITY; RECOGNITION. 
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Nenhum governo é legítimo a menos que demonstre igual consideração pelo destino de todos os cidadãos sobre 
os quais afirme seu domínio e aos quais reivindique fidelidade. A consideração igualitária é a virtude soberana 
da comunidade política - sem ela o governo não passa de tirania. 

- Ronald Dworkin. 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

            Com o objetivo de tornar a sociedade plural, concretizando o Estado Democrático de 
Direito, a tutela da diferença é buscada tanto no âmbito legislativo como pelo Poder 
Judiciário. Tal tarefa é realizada predominantemente sob a égide do princípio constitucional 
da igualdade - axioma jurídico previsto em inúmeras Constituições e diplomas legais sobre 
Direitos Humanos. 

           Sobre a igualdade os juristas afirmam genericamente proposições como: todos são 
iguais perante a lei; e que os desiguais devem ser tratados desigualmente. Axiomas jurídicos 
que dispensam discussão - sendo frutos de uma longa tradição -, de forma que não é absurdo 
adotar como premissa de trabalho a veracidade, ao menos provisória, de tais enunciados. 

          Há uma tensão sempre presente nesta discussão, e até aparentemente paradoxal: ao 
mesmo tempo em que todos (sem distinção) são iguais perante a lei, a lei deve identificar e 
tratar de forma distinta segmentos sociais distintos - como condição para efetivar a igualdade. 
Porém, nem sempre é evidente qual situação concreta merece tratamento desigual. Significa 
que a idéia geral do princípio constitucional da igualdade é clara, mas na medida em que se 
avança nas problematizações seus limites tornam-se obscuros. 

            Por exemplo, Norberto Bobbio coloca duas questões mínimas: "igualdade entre 
quem? e igualdade em quê?[1]" Questões que suportam quatro respostas diferentes: "a) 
igualdade entre todos em tudo; b) igualdade entre todos em algo; c) igualdade entre alguns em 
tudo; d) igualdade entre alguns em algo[2]." Desdobramentos que para serem analisados e 
identificados nas ordens jurídicas demandaria um extenso trabalho, mas de todo modo a 
reflexão de Bobbio permite começar a demonstrar a complexidade da questão da igualdade. 

            Ciente destas dificuldades de considerável complexidade, a presente pesquisa pretende 
aprofundar a análise em torno do problema da igualdade, em especial no que concerne aos 
critérios utilizados para legitimar o tratamento desigual que colimam uma igualdade material. 

             Esta pesquisa pretende ampliar o campo de visão em torno do debate a igualdade, 
sendo um estudo que almeja permitir uma compreensão mais ampla de como o princípio da 
igualdade é interpretado. E a partir desta óptica, identificar outras questões relacionadas ao 
problema do reconhecimento da diferença, o que permitirá uma hermenêutica da igualdade 
com mais informações e em um contexto mais amplo. 

             Para isso, em um primeiro momento desta pesquisa, o princípio da igualdade será 
apresentado, indicando sua estrutura, divisões e como ele é comumente aplicado pelo 
Supremo Tribunal Federal, identificando-se neste ponto uma aplicação tópica do princípio. 
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Esta primeira abordagem não indica nada de novo, apenas realiza uma descrição do que é o 
princípio e de como ele é aplicado. 

            Já na segunda parte, serão apresentadas algumas limitações da técnica tópica e para 
superá-las buscar-se-ão critérios gerais de aplicação - focando a análise da tutela da diferença 
pela igualdade em um viés sistemático. Para tanto, algumas teorias contemporâneas da 
Filosofia Política serão dialogadas com a questão da diversidade - que tratam o equilíbrio 
entre as diferentes pretensões e objetivos dos sujeitos de uma dada comunidade, debate que 
gira em torno das reflexões sobre a justiça de John Rawls. Também serão tratados autores que 
partem de uma perspectiva distinta, como Jürgen Habermas no Paradigma da Linguagem, e 
ainda Axel Honneth que trabalha a questão da legitimidade do reconhecimento. 

            Ainda em título de introdução e esclarecimentos preliminares, esta pesquisa não 
promove uma incursão analítica nos autores utilizados. Ao citar, por exemplo, Rawls, não se 
fará uma explicação profunda do seu pensamento, apenas será extraído um ponto que será 
comunicado com a linha geral desta pesquisa. Por um lado, esta escolha metodológica peca 
pela superficialidade, já que se perde o contexto do qual foi realizado a extração, mas por 
outro possibilita um aprofundamento no problema jurídico da igualdade. 

            Deste primeiro esclarecimento decorre uma segunda justificativa necessária: será feita 
uma leitura externa destes autores, sempre a partir do princípio da igualdade e em especial no 
que é aplicável à sociedade brasileira. Isto não deixa de ser injusto com os autores utilizados, 
em especial com os filósofos, mas apesar do contexto não ser explicado e da leitura externa, 
presa-se pela coerência, entre a forma com que suas reflexões serão utilizadas com o sentido 
que possuem em suas fontes. 

            Finalmente, nunca é demais salientar que não se tem a pretensão de resolver o 
problema da igualdade. Também é oportuno esclarecer que não serão oferecidos critérios 
milagrosos que devem a todo custo serem aplicados por serem totalmente justos. Em verdade, 
as considerações realizadas têm uma singela pretensão: oferecer um enfoque útil, feito pela 
comunicação de diferentes teorias já existentes, que pode eventualmente servir como fonte 
para os debates em torno da igualdade e da diversidade. 

  

2. O CONTEÚDO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE 

  

            É comum nas obras da doutrina brasileira tratar o princípio constitucional da igualdade 
tecendo apenas considerações gerais, se limitando por vezes na diferenciação da igualdade 
formal (aquela perante a lei) com a igualdade material (buscada concretamente através de 
tratamentos desiguais para situações desiguais). Além disso, não é raro encontrar 
exemplificações de como este princípio se manifesta em determinado ramo do Direito, como 
no Direito Tributário e a questão da capacidade contributiva. Porém, a constante permanece: a 
igualdade é tratada de forma genérica e superficial. 

            Não obstante tal situação, que é condizente com a proposta de manuais e cursos, a 
doutrina mais especializada oferece leituras mais verticais para tratar a questão, dispondo de 
critérios e exemplos que tornam mais evidente o conteúdo e a forma de manifestação do 
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princípio constitucional da igualdade. Nesta linha, na primeira seção deste capítulo a 
exposição sobre a igualdade será aprofundada tomando por referência os juristas Celso 
Antonio Bandeira de Mello, Bobbio e Konrad Hesse. Na segunda seção, algumas aplicações 
do princípio constitucional da igualdade, realizada pelo Supremo Tribunal Federal, serão 
analisadas a partir da técnica de interpretação tópica. 

  

2.1 EM BUSCA DA IGUALDADE MATERIAL: AS DISCRIMINAÇÕES POSITIVAS 

  

            Aprofundar a compreensão da igualdade significa aprofundar a compreensão dos 
critérios que possibilitam sua aplicação. Mas além destes critérios, há algumas noções gerais 
que não podem ser afastadas, como as características imanentes a todos os princípios (o grau 
de abstração e outras diferenças em relação às regras). 

            Assim, enquanto princípio a igualdade interage com outros princípios. Neste sentido, 
parte-se de uma visão complexa da relação entre os princípios presentes em uma ordem 
jurídica, o que significa que sempre, em maior ou menor peso, todo princípio terá um grau de 
aplicabilidade nos casos concretos.    Ademais, a igualdade é um princípio que depende de 
uma perspectiva intersubjetiva. Nas palavras de Bobbio "Tanto isso é verdade que, enquato X 
é livre é uma proposição dotada de sentido, X é igual é uma proposição sem sentido, que, 
aliás, para adquirir sentido, remete à resposta da seguinte questão: igual a quem?[3]" Esta 
comunicação com outros princípios e o recurso a um critério intersubjetivo são evidentes e de 
aceitação razoável, e também oferecem informações úteis a respeito do princípio da 
igualdade, que se consideradas podem conceder uma força normativa mais ampla a tal norma 
jurídica. 

            Caminhando para elementos mais específicos, Bandeira de Mello parte igualmente da 
notória premissa de que situações iguais devem ser tratadas igualmente e as desiguais 
desigualmente. Porém, a questão que se coloca, nas palavras de Bandeira de Mello: "Quando 
é vedado à lei estabelecer discriminações? Ou seja: quais os limites que adversam este 
exercício normal, inerente à função legal de discriminar?[4]" É deste ponto que poucos 
doutrinadores vão além. Trata-se de uma questão crucial, que para o autor citado, a resposta 
revela o conteúdo da isonomia. 

            As discriminações são estabelecidas com base em algum elemento ou característica de 
algum objeto (como o sujeito, uma situação etc.) de dada situação concreta. Um critério 
diferenciador é eleito para reger a discriminação. 

            Porém, não é qualquer diferença que enseja tratamento desigual. A diferença precisa 
ser relevante e pode ser auferida conforme alguns critérios apresentados por Bandeira de 
Mello: a) relação lógica entre o critério que reconhece a desigualdade e o tratamento jurídico 
conferido ante a desigualdade deve ser justificada racionalmente; b) e deve retratar um bem, 
no sentido de consoante um valor previsto constitucionalmente[5]. 

            Disto decorre uma função implícita do princípio da igualdade: "a ordem jurídica 
pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas[6]." Em 
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outras palavras, toda discriminação positiva deve ser justificada a partir da colimação de 
tornar eficazes as normas constitucionais. 

            Tornando mais clara a questão de eleição de critérios, é oportuna a lição de Konrad 
Hesse: 

  

Igualdade jurídica material não consiste em um tratamento igual sem distinção de todos em todas as relações. 
Senão só aquilo que é igual deve ser tratado igualmente. O princípio da igualdade proíbe uma regulação 
desigual de fatos iguais; casos iguais devem encontrar regra igual. A questão é, quais fatos são iguais e, por isso, 
não devem ser regulados desigualmente. Sobre isso, não há resposta uma vez para sempre estabelecida. Porque 
uma concordância de vários fatos pode ser comprovada sempre só com referência a um ou vários característicos, 
enquanto outros característicos podem diferir. Concordância temporal e espacial, está logicamente excluída; ele 
significa identidade. Uma valoração que qualifica dois fatos desiguais. A comprovação, que vários fatos são 
iguais ou desiguais refere-se, portanto, à essencialidade ou não-essencialidade dos característicos próprios dos 
fatos comparados; ela depende do ponto de vista sob o qual a comparação é feita. Se, por exemplo, o 
característico 'pessoa' for considerado como essencial, então alemães e estrangeiros devem ser tratados 
igualmente; se aparece o característico 'nacionalidade' como essencial, então um tratamento desigual é 
admissível. Por estas razões, a questão decisiva da igualdade jurídica material é sempre aquela sobre os 
característicos a ser considerados como essenciais, que fundamentam a igualdade de vários fatos e, com isso, o 
mandamento do tratamento igual, ou seja, a proibição de um tratamento desigual ou, convertendo em negativo 
sobre os característicos que devem ser considerados não-essenciais e não devem ser feitos base de uma 
diferenciação jurídica[7]. 

  

            Ainda na busca de fundamentos doutrinários, é sempre oportuna a lição de San Tiago 
Dantas sobre a igualdade, mesmo sendo um texto frequentemente citado e praticamente 
pertencer ao senso comum dos juristas: 

  

Quanto mais progride e se organizam as coletividades, maior é o grau de diferenciação a que atinge seu sistema 
legislativo. A lei raramente colhe no mesmo comando todos os indivíduos, quase sempre atende a diferenças de 
sexo, de profissão, de atividade, de situação econômica, de posição jurídica, de direito anterior, raramente regula 
do mesmo modo a situação de todos os bens, quase sempre se distingue conforme a natureza, utilidade, a 
raridade, a intensidade de valia que oferece a todos; raramente qualifica de um modo único as múltiplas 
ocorrências de um mesmo fato, quase sempre os distingue conforme as circunstancias em que se produzem, ou 
conforme a repercussão que tem no interesse geral. Todas essas situações, inspiradas no agrupamento natural e 
racional dos indivíduos e de fato, são essenciais ao processo legislativo, e não ferem o princípio da igualdade. 
Servem, porém, para indicar a necessidade de uma constituição teórica, que permita distinguir as leis arbitrárias 
das leis conforme o direito, e eleve até esta alta triagem a tarefa do órgão do Poder Judiciário[8]. 

  

            Portanto, na esteira destas lições, fica patente a necessidade de verificar 
empiricamente se há ou não desigualdade material. 

             Esta tendência é confirmada quando se lança um olhar para a ordem jurídica pátria. 
Pode-se verificar uma tendência de sempre buscar elementos mais específicos visando 
conceder tratamentos desiguais aos indivíduos desiguais. As seguintes situações servem como 
exemplo: do gênero pessoa humana, ante a desigualdade inerente de sexo, as mulheres 
possuem uma série de benefícios, como uma tutela processual penal específica (o caso das 
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Delegacias de Proteção as Mulheres existentes em diversas cidades), bem como o devido 
apoio legislativo no período de gestação e exigências físicas menores no trabalho ou em 
provas físicas para concursos públicos. Para certos segmentos sociais, visando afirmar a 
igualdade através de ações afirmativas surgem políticas de cotas, direitos aos deficientes 
físicos, aos idosos etc. Também se verifica que existem normas que oneram mais determinada 
classe visando a igualdade material, por exemplo: as alíquotas mais elevadas de certa faixa de 
tributação do Imposto de Renda. Ou seja, sempre que existe a necessidade de regulamentação 
específica, confere-se tratamento desigual visando à igualdade. Em cada gênero, em cada 
segmento social, se há alguma diferença, esta pode ser normatizada visando à igualdade. A 
orquestração da diferença, concretizando a igualdade material, é um dos imperativos de um 
Estado Democrático de Direito. 

            Após tais considerações, confirmam-se novamente as proposições extraídas de 
Bobbio: a relação intersubjetiva na qual se apóia a igualdade (verificada pela eleição de 
critérios nos casos concretos), e a relação com outros princípios (vez que o critério deve 
possuir harmonia com o texto constitucional). 

            De um modo geral, foram explorados critérios que permitem resolver casos concretos 
verificando neles se é ou não caso de conferir um tratamento desigual. Porém, permanece 
omissa a questão dos limites para a concessão de tratamentos desiguais.            No próximo 
item alguns exemplos concretos serão trazidos para ilustras os critérios, bem como será 
tratado em que medida a perspectiva desenvolvida nesta seção aproxima-se da metodologia 
tópica. 

  

2.2 A IGUALDADE NO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E A TÉCNICA TÓPICA 

  

            Sobre a igualdade, a Corte Constitucional brasileira realiza corriqueiramente a 
interpretação expressa no julgado abaixo: 

  

A concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os 
desiguais. O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos 
normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais. Os atos normativos podem, sem violação do 
princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra. É 
necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio[9]. 

  

            Há inúmeras outras decisões que poderiam ser citadas, mas todas possuem o mesmo 
teor a respeito da igualdade - o que guarda simetria com as considerações apresentadas no 
item anterior -, variando apenas o critério de diferenciação adotado. 

            Antes de analisar em concreto alguns exemplos de eleição de critério diferenciador, é 
interessante realizar uma explicação a respeito do método hermenêutico utilizado para atingir 
tais resultados. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9833



            A tópica é por vezes apresentada como um método hermenêutico, por vezes como 
uma técnica, mas sem adentrar nesta discussão, há algumas características gerais que podem 
ser identificadas. A tópica visa analisar o problema em concreto, sem se preocupar em 
elaborar formulas gerais, mas apenas em encontrar uma solução plausível para determinado 
caso concreto. 

           Para isso, considera diversos elementos que circunscrevem o âmbito do problema. 
Segundo Karl Larenz: 

  

Aqui surge a tópica, cuja pretensão de aplicabilidade à Jurisprudência foi levada a cabo por Viehweg ou, de um 
modo mais amplo, o procedimento de um discurso vinculado ao caso, o tratamento englobante dos problemas 
emergentes no caso com o objetivo de um consenso dos interlocutores, ou em termos mais abstratos, a aptidão 
para o consenso da solução proposta em conclusão. Em tal discurso são considerados relevantes os diversos 
pontos de vista (topoi) que se mostrem aptos a servir de argumentos pró ou contra a solução ponderada[10]. 

  

            Tópica oferece uma forma de pensar os problemas. Para Theodor Viehweg "o ponto 
mais importante no exame da tópica constitui a afirmação de que se trata de uma techne do 
pensamento que se orienta para o problema"[11]. A característica principal é o enfoque para o 
problema, sendo que a forma de pensar o problema concretamente varia entre os teóricos. 

            Promovendo certo afastamento dos juristas que inauguraram o pensamento tópico no 
Direito, Friedrich Müller com sua Teoria Estruturante, realiza importante contribuição para a 
hermenêutica tópica. 

           Para Müller, todos os conceitos jurídicos, as normas, princípios e regras, não possuem 
autonomia e nem significação. Na esteira de uma hermenêutica tópica, todo elemento jurídico 
é apenas formal, e acaba por depender de elementos materiais para terem sentido. É uma 
situação concreta que propõe sentido ao texto de uma norma. É a realidade que justifica o 
Direito. Assim, a normatividade decorre da materialidade (questão a ser regulamentada). A 
materialidade traz em si sua própria historicidade (em dado contexto sócio-histórico). 

           A atividade hermenêutica exige valorações e a ponderação de juízos. A teoria 
estruturante pretende instrumentalizar a concretização prática do Direito guardando o devido 
nexo com as fontes formais - ou seja, harmonizar Direito e realidade. Nas palavras do autor: 

  

O papel de prescrições legais é levado mais a sério por uma sociologia do direito que concebe a norma decisória 
judicial, ao menos via de regra, como concretização do enunciado ou da norma jurídica. Esta não é vista apenas 
como resultado, mas também como alavanca do desenvolvimento social[12]. 

  

           Esta metodologia exige uma dupla pré-compreensão: quanto à realidade e quanto ao 
Direito. A pré-compreensão da realidade diz respeito ao conhecimento do contexto complexo 
da sociedade, sua história, cultura, política etc. A do Direito, varia para cada ramo, mas 
manifesta-se no entendimento das diretrizes constitucionais e dos princípios de determinada 
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área jurídica, sempre atentando para os direitos fundamentais que devem ser efetivados. Sobre 
os elementos de pré-compreensão Müller esclarece que: 

  

Essa separação não pode se dar anteriormente; ocorre na própria compreensão. Assim a reflexão e racionalização 
dos preconceitos tanto produtivos quanto destrutivos ? vistos do ângulo da norma ? se torna igualmente uma 
tarefa da teoria estruturante da norma. Os elementos da pré-compreensão devem ser introduzidos de forma 
racionalizada e controlável no nexo da fundamentação jurídica, sob pena de permanecerem fontes de erros sem 
responsabilização, posto que irracionais[13]. 

  

            A interpretação estruturante, desenvolvida na esteira da tópica, interpreta a norma à 
luz da estrutura da norma, que será sempre considerada ao avaliar um caso concreto, e nesta 
avaliação diversos elementos materiais são considerados:[14] 

  

[...] a específica norma jurídica constitucional em princípio só possa ser plenamente entendida a partir da 
totalidade da constituição global política, já que, nesse sentido, somente o ambiente determina o conteúdo e a 
individualidade da constituição juridicamente, é uma importante visão da teoria do direto ou de uma de suas 
exigências pela teoria geral do Estado[15]. 

  

            E ainda, sempre que a norma jurídica for concretizada ela se manifestará de forma 
única. A norma deixa de ser fruto de uma abstração legislativa para ser construída no caso 
concreto através dos órgãos jurisdicionais. 

            Passando-se para outro momento, a experiência do Supremo Tribunal Federal serve 
para demonstrar a utilização da tópica no tocante à hermenêutica da igualdade. Para tanto, 
alguns julgados foram selecionados. 

Um primeiro caso apresentando é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.649, na qual 
Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a ação afirmativa que garante acesso 
livre aos portadores de deficiência em transporte coletivo interestadual, tendo assim decidido: 

  

A Lei  8.899/1994 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade 
e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos 
da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que 
eles sejam alcançados[16]. 

  

            O entendimento deste caso foi que, a partir da situação concreta, benefícios no sistema 
de transporte coletivo para os deficientes físicos é uma medida que ajuda a igualar 
materialmente os deficientes com os não deficientes. O critério adotado vale apenas para este 
caso concreto, sendo que não há garantia que as mesmas reflexões tenham aplicabilidade em 
outros casos. 
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            Outro exemplo de reconhecimento é a necessidade de uma proteção jurídica distinta 
para os índios, fundada na realização de uma igualdade civil-moral em prol das minorias 
culturais. Sobre este tema, este foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

  

Os arts. 231 e 232 da CF são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra 
constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias, 
tendo em vista o protovalor da integração comunitária. Era constitucional compensatória de desvantagens 
historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os índios a 
desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais 
eficazmente poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma aculturação que 
não se dilui no convívio com os não índios, pois a aculturação de que trata a Constituição não é perda de 
identidade étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma, e não uma subtração. Ganho, e não perda. 
Relações interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente cumulativos. 
Concretização constitucional do valor da inclusão comunitária pela via da identidade étnica[17]. 

            

            Em outro caso, através de tratamento jurídico distinto, são concedidos benefícios às 
microempresas e empresas de pequeno porte, sem os quais elas teriam sérias dificuldades para 
competir com empresas grandes. Assim, a partir da pré-compreensão da realidade na qual 
pequenas empresas têm sérias dificuldades para se incluírem no mercado, e ciente de que a 
Constituição Federal tutela o desenvolvimento econômico, o Tribunal Constitucional 
brasileiro entendeu ser válida tais benefícios tributários: 

  

Por disposição constitucional (CF, art. 179), as microempresas e as empresas de pequeno porte devem ser 
beneficiadas, nos termos da lei, pela 'simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas' (CF, art. 179). Não há ofensa ao princípio da 
isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas 
de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do Simples aquelas cujos sócios têm 
condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado[18]. 

            

            Claro que é muito difícil estabelecer limites entre o que respeita a igualdade e o que 
não respeita. Entre o preto e o branco existem muitos tons de cinza. De todo modo, analisar 
um caso em que foi reconhecido a violação da isonomia ajuda a verificar os contornos que 
compõem a questão. 

            O julgado a seguir parcialmente transcrito representa muito bem o aspecto 
estruturante, pois após analisar vários elementos jurídicos de forma que compõem à 
Constituição Federal, debruça-se sobre o caso concreto, para verificar se, a partir da pré-
compreensão realizada, legitima por parte das empresas tratamento jurídico distinto aos 
empregados em relação à nacionalidade: 

  

Estabelece a Constituição em vigor, reproduzindo nossa tradição constitucional, no art. 5º, caput (...). (...) De 
outra parte, no que concerne aos direitos sociais, nosso sistema veda, no inciso XXX do art. 7º da Constituição 
Federal, qualquer discriminação decorrente - além, evidentemente, da nacionalidade - de sexo, idade, cor ou 
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estado civil. Dessa maneira, nosso sistema constitucional é contrário a tratamento discriminatório entre pessoas 
que prestam serviços iguais a um empregador. No que concerne ao estrangeiro, quando a Constituição quis 
limitar-lhe o acesso a algum direito, expressamente estipulou. (...) Mas o princípio do nosso sistema é o da 
igualdade de tratamento. Em consequência, não pode uma empresa, no Brasil, seja nacional ou estrangeira, desde 
que funcione, opere em território nacional, estabelecer discriminação decorrente de nacionalidade para seus 
empregados, em regulamento de empresa, a tanto correspondendo o estatuto dos servidores da empresa, tão só 
pela circunstância de não ser um nacional francês. (...) Nosso sistema não admite esta forma de discriminação, 
quer em relação à empresa brasileira, quer em relação à empresa estrangeira[19]. 

                                                                                                                                            

            Outra reflexão pode ser extraída deste último julgado: uma característica adotada 
como critério para determinada questão, pode não ser válida para outra questão. Significa que, 
o critério diferenciador utilizado é válido apenas para analisar uma questão determinada 
(método próprio da hermenêutica tópica). Assim, nacionalidade é usado pelo legislador 
constitucional para estabelecer certos direitos políticos, mas não pode ser utilizado em 
questões trabalhistas, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal acima 
transcrito. 

            Muitos outros casos poderiam ser citados, mas este não é o objetivo. De todo modo, 
apresentou-se alguns exemplos de aplicação da tópica. Forma de hermenêutica que se 
assemelha à relatada por Müller ao se referir à experiência da jurisdição alemã: 

  

Apesar de múltiplas manifestações de adesão aos métodos convencionais da interpretação, o tribunal [alemão] 
utiliza em larga escala pontos de vista que não são compatíveis nem com os cânones individuais nem com a 
concepção de norma que lhe subjaz; assim a necessidade de um resultado adequado ao objeto, o significado do 
conjunto de fatos a ser regulado pela norma e pela decisão, a consideração de nexos históricos, políticos, 
sociológicos como aspectos que em última instância fundamentam a decisão.[20] 

            

            Outra perspectiva concretista oportuna é trazida por Joaquim B. Barbosa Gomes[21], 
que apresenta um estudo sobre ações afirmativas, defendendo que elas servem para 
impulsionar as transformações sociais. Em sua obra, oferece a análise de alguns casos em que 
a Suprema Corte dos Estados Unidos foi chamada para decidir sobre a validade das ações 
afirmativas. Casos famosos são apresentados, decidindo temas como a política de cotas 
raciais. De todo modo, desta análise de Gomes é possível verificar que a Suprema Corte dos 
Estados Unidos, até por ser um país de common law, trabalha igualmente com as técnicas 
tópicas, focando o caso concreto. Porém, na construção da jurisprudência, os casos mais 
antigos são sempre retomados, verificando-se uma preocupação em identificar critérios mais 
gerais. É desta fonte, conforme será analisado na próxima parte, que Dworkin irá propor 
reflexões mais sistemáticas sobre a igualdade, que podem ser utilizadas para decidir questões 
concentras - complementando e não anulando a tópica. 

  

3. A IGUALDADE NA FILOSOFIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA 
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          A questão de respeitar a igualdade revela-se uma questão complexa diante das 
sociedades atuais nas quais se destaca a pluralidade. Todos fazem igualmente parte da 
comunidade política, a qual deve se esforçar para ser igualmente legítima perante todos. 

          Desta perspectiva, aprofundando-se no debate da Filosofia Política, a técnica da tópica 
esbarra em inevitáveis limitações. Se por um lado a tópica resolve situações concretas, 
julgando sobre a equidade de situações determinadas, ela não pode (e nem é sua pretensão) 
oferecer critérios mais amplos que possam ser utilizados para fundamentar políticas mais 
amplas de reconhecimento. As proposições elaboradas para resolver uma situação valem 
apenas para ela, diante de outra situação as proposições serão diferentes e até mesmo opostas. 
Isto decorre de uma razão simples: por focar a análise em apenas um caso, as proposições 
resultantes de sua aplicação não serão passíveis de serem generalizadas de forma legítima. 

           Existe neste contexto uma oposição entre o pensamento tópico e o sistemático. 
Enquanto a tópica foca a solução de apenas uma situação, o pensamento sistemático sempre 
parte do todo; adota um ponto de vista que não analisa o problema em si, mas sim os limites 
entre os quais a solução deve se circunscrever com a pretensão de oferecer soluções gerais. 

           A eficácia da tópica é inegável, não sendo a toa em que é adotada por várias cortes 
constitucionais, mas suas limitações tornam-se mais evidentes quando se almeja encontrar 
critérios de justiça que estejam condizentes com a igualdade. 

Para esclarecer, considera-se que cada ação afirmativa representa um ônus social. Ao tutelar 
determinado segmento social de forma diferenciada, pela concessão de benefícios - isto 
representa um ônus para todos os sujeitos, mesmo que indiretamente. Para ilustrar esta 
proposição imagine as seguintes situações: ao privilegiar idosos em filas para atendimento em 
instituições financeiras e mercados, os outros sujeitos acabam por ter de esperar mais nas 
filas; ou ao reservar determinada quantidade de vagas em concursos para pessoas com alguma 
característica especial, prevista em edital, isso representa uma dificuldade a mais para os 
outros candidatos. 

            Como determinar estes limites? A hermenêutica tópica é incapaz de responder esta 
questão. 

            Se forem adotadas políticas de reconhecimento, visando respeitar as mais distintas 
diferenças legítimas e que mereçam uma tutela jurídica própria, como orquestrar de forma 
equânime miríades de situações, sendo que cada reconhecimento representa um ônus social? 

            Partindo desta questão, os debates atuais da Filosofia Política são oportunos. Em tal 
contexto é possível situar a questão jurídica da igualdade em outro nível, apontando 
fundamentos de ordem filosófica para promover ações afirmativas, o acolhimento do 
multiculturalismo, enfim, um verdadeiro reconhecimento institucional das diferenças. 
Destaca-se como via concretizadora destes critérios a via legislativa (reservando ao Judiciário 
o controle da validade), mas sempre respeitando e com fundamento no princípio 
constitucional da igualdade. 

            Ainda este recorte se revelará promissor para dar sentido ao art. 215 da Constituição 
da República, que prescreve: "O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais." Em outras palavras, há um espaço para a manifestação e 
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o reconhecimento de diversas culturas, na mesma diretriz de concretizar o Estado 
Democrático de Direito. 

            Considerando estas questões, esta segunda parte da pesquisa analisará em uma 
primeira seção a questão da necessidade de reconhecimento das diversas pretensões dos 
indivíduos como condição de legitimidade da ordem jurídica e política. Já na segunda e ultima 
seção, serão apresentados alguns critérios gerais que almejam conceder igual peso para todas 
as pretensões individuais, verificando como é possível, ao menos teoricamente, legislar 
buscando tutelar a diferença de forma legitima para todos os concernidos pela ordem jurídica. 

  

3.1 A INTERSUBJETIVIDADE E LEGITIMIDADE DA ORDEM POLÍTICA 

  

            As ações afirmativas, além de estarem assentadas sobre a igualdade, fundam-se 
também no princípio da solidariedade. Uma ação afirmativa, além da busca da igualdade 
material, incentiva a integração social intersubjetiva, porque por uma diferença material ser 
respeitada (e recebendo o devido tratamento jurídico para torná-la equitativa), gera a 
expectativa de que as demais diferenças relevantes existentes também serão respeitadas. 

            Assim, ao mesmo tempo em que um sujeito arca com o ônus de ter de seguir normas 
jurídicas que beneficiam apenas dada minoria, ele possui a expectativa que suas diferenças 
materiais relevantes (quer seja uma questão cultural, física, social etc.) também serão 
reguladas de forma a atingir um status equitativo - representado apenas uma especificação do 
binômio inerente ao Direito de que todo direito implica também em deveres. 

           Rawls, divisor de águas a Filosofia Política, responsável por propor um novo cenário 
para a discussão da justiça, ante o problema do reconhecimento de diversas minorias, oferece 
uma solução criticada por muitos e aceita por outros para o problema. Em linhas gerais, todos 
aceitariam em uma posição hipotética dois princípios de justiça que garantiriam ao máximo 
igual oportunidade de realização das expectativas individuais. Porém, como teóricos 
comunitaristas criticam, esta é uma elucubração pouco válida, pois em uma situação real não 
é nada factível. 

           Para comunitaristas e habermasianos, a validade passa por uma questão de igual 
reconhecimento intersubjetivo de todas as pretensões. Brevemente, estas abordagens serão 
aproximadas do problema de conceder um peso igual a todas as pretensões individuais, o que 
se realizado implicaria na igual legitimidade perante todos da ordem política de um Estado. 

           No paradigma da linguagem, Habermas apresenta o princípio de universalização, 
conforme o qual: "as únicas normas que têm o direito a reclamar a validade são aquelas que 
podem obter a anuência de todos os participantes envolvidos num discurso prático"[22]. Ou 
seja, considerando que as ações afirmativas, de certo modo, representam um ônus social, elas 
devem ter uma aceitabilidade geral (assim como todas as outras normas) como condição de 
validade. 

           Este princípio decorre de uma concepção ética discursiva, na qual todos os indivíduos 
podem participar dos processos argumentativos. Trata-se de uma ética formal, assim como a 
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ética kantiana, na qual, pressupondo certas condições que concedem igual poder de fala a 
todos os participantes, os próprios sujeitos dialogam para determinar as prescrições que serão 
seguidas. O fundamento desta ética é um acordo intersubjetivo. O aspecto com pretensão de 
universalidade, em Habermas, são as regras deste processo discursivo, por mais que o 
resultado do acordo seja sujeito a contingências. 

           Portanto, tanto mais legitimo é uma sociedade quanto maior o espaço na esfera pública 
para a participação dos sujeitos concernidos pelas decisões tomadas. Assim sendo, Habermas 
trabalha de forma a buscar formas de inclusão dos sujeitos, em suas palavras: 

  

A formação da opinião e da vontade política não se realiza apenas na forma dos compromissos, mas também 
segundo o modelo dos discursos públicos, que visam a aceitabilidade racional das regras, à luz de interesses 
generalizados, de orientações de valor compartidas e de princípios fundamentados. Desse modo, esse conceito 
não-instrumental de política apóia-se no conceito da pessoa que age comunicativamente.  Também as pessoas 
jurídicas não devem ser concebidas como proprietárias de si mesmas. Faz parte do caráter social das pessoas 
físicas o fato de elas se desenvolverem em meio a formas de vida compartidas intersubjetivamente, para se 
tornarem indivíduos e estabilizarem sua identidade em condições de reconhecimento recíproco. Por isso, também 
a partir de um ponto de vista jurídico, a pessoa individual só pode ser protegida juntamente com o contexto dos 
seus processos de formação, ou redes sociais e às formas da vida cultural. Um processo legislativo e de tomada 
de decisões políticas, instruído de modo discursivo e sem perder de vista o que acabou de ser dito, tem de 
respeitar tanto as preferências existentes quanto os valores e as normas[23]. 

  

           Nesta mesma linha, o habermasiano Axel Honneth, a partir de uma releitura de Hegel, 
encontra uma tensão entre os indivíduos e a sociedade como um todo. Na leitura de Honneth, 
a formação da eticidade em Hegel, o espírito absoluto que é personificado pelo Estado, é 
formado pela inclusão e o reconhecimento das pretensões individuais, que estão 
constantemente em embates intersubjetivos. 

           Reconhecer o outro é requisito indispensável para poder ser reconhecido. Somente a 
partir do momento em um sujeito reconhece o outro como portador legítimo de direitos, é que 
ele passa a ter direito de ser igualmente reconhecido - em uma estrutura de reconhecimentos 
recíprocos intersubjetivos. 

  

[...] se eu não reconheço meu parceiro de interação como um determinado gênero de pessoa, eu tampouco posso 
me ver reconhecido em suas reações como o mesmo gênero de pessoa, já que lhe foram negadas por mim 
justamente aquelas propriedades e capacidades nas quais eu quis me sentir confirmado por ele[24]. 

  

            Disto resulta que os sujeitos não podem ser vistos como agentes individuais e 
egocêntricos. Há a o reconhecimento do outro como sujeito, de forma que o agir de um sujeito 
é delimitado considerando o agir de outros sujeitos. O Direito, desta forma, orquestra as 
condutas individuais ordenando as condutas intersubjetivas. 

            A partir de Honneth, pode-se falar em uma tensão intersubjetiva voltada para o 
reconhecimento. O objeto de Honneth são a estruturas de reconhecimento da individualidade, 
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o que pode ocorrer em três níveis distintos: no âmbito da família, pelo reconhecimento do 
amor; na sociedade civil, através das relações jurídicas; pelo Estado, reconhecendo a 
particularidade individual de cada sujeito. Todos estes níveis são importantes e compõe o que 
seria um reconhecimento mais pleno da diferença. Entretanto, devido a necessária demarcação 
do tema, o reconhecimento jurídico da individualidade será tratado em maior profundidade. 

            Honneth defende que haja o reconhecimento intersubjetivo (pelos indivíduos) e 
objetivo (pela ordem política) das pretensões individuais de reconhecimento. Em uma palavra, 
é a inclusão da diferença: "a vida pública teria de ser considerada não o resultado de uma 
restrição recíproca dos espaços privados da liberdade, mas, inversamente, a possibilidade de 
uma realização da liberdade de todos os indivíduos em particular[25]." 

            Trata-se de um processo progressivo da formação da eticidade, que se constrói a partir 
das tensões e dos reconhecimentos. A totalidade se constrói e se reconstrói a através da 
constante dialética da diferença. sendo um vir-a-ser da eticidade: 

  

A estrutura de uma tal relação de reconhecimento recíproco é para Hegel, em todos os casos, a mesma: na 
medida em que se sabe reconhecido por um outro sujeito em algumas de suas capacidades e propriedades e nisso 
está reconciliado com ele, um sujeito sempre virá a conhecer, ao mesmo tempo, as partes de sua identidade 
inconfundível e, desse modo, também estará contraposto ao outro novamente como um particular[26]. 

            

            É desta forma que ocorre o "processo de formação da 'vontade geral', e por 
conseguinte a constituição da sociedade, como um processo de concretização gradativa dos 
conteúdos do reconhecimento jurídico[27]." 

            A partir desta perspectiva é que uma ordem jurídica pode almejar a legitimidade 
perante todos seus indivíduos, e não apenas (ou em maior peso) de alguma classe ou parcela 
social. Em uma sociedade muito desigual, com conflitos sexistas, racistas, de classes e outros, 
como regra, a legitimidade existiria apenas para aqueles não oprimidos. No entanto, para os 
indivíduos marginalizados ou que sofrem algum tipo de repressão, é difícil imaginar como 
legítimo um conjunto de regras, ou políticas públicas, que permitam tais exclusões. 
Necessário, portanto, assim como pelo princípio de universalização de Habermas, a 
aquiescência moral dos indivíduos perante a sociedade, conforme Honneth: 

  

Se uma ordem jurídica pode se considerar justificada e, por conseguinte, contar com a disposição individual para 
a obediência somente na medida em que ela é capaz de reportar-se, em princípio, ao assentimento livre de todos 
os indivíduos inclusos nela, então é preciso supor nesses sujeitos de direito a capacidade de decidir 
racionalmente, com autonomia individual, sobre questões morais; sem uma semelhante atribuição, não seria 
absolutamente imaginável como os sujeitos devem ter podido alguma vez acordar reciprocamente acerca de uma 
ordem jurídica. Neste sentido, toda comunidade jurídica moderna, unicamente porque sua legitimidade se torna 
dependente da idéia de um acordo racional entre indivíduos em pé de igualdade, está fundada na assunção da 
imputabilidade moral de todos os seus membros[28]. 
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            Neste momento retoma-se novamente a problemática geral desta pesquisa: a questão 
da igualdade em relação com a diversidade. Conforme já exposto, a consideração igual de 
todos é requisito para a legitimidade, posição está simétrica ao pensamento de Bobbio: "uma 
relação de igualdade é uma meta desejável na medida em que é considerada justa, onde por 
justa se entende que tal relação tem a ver, de algum modo, com uma ordem a instituir ou a 
restituir (uma vez abalada), isto é, com um ideal de harmonia das partes de um todo"[29]. Há 
uma identificação semântica, nesta formulação, entre a questão da legitimidade e da justiça. 
Justo é legítimo, e o legítimo é justo - ambos os vieses assentados na questão da inclusão. 

          Por fim, é interessante também citar o pensamento de Charles Taylor, um dos principais 
representantes do comunitarismo. Para Taylor, o indivíduo antes deve descobrir sua própria 
identidade para posterior relação com outros indivíduos no processo de formação de políticas: 

  

Assim, a descoberta da minha identidade não significa que eu me dedique a ela sozinho, mas, sim, que eu a 
negocie, em parte, abertamente, em parte, interiormente, com os outros. É por isso que o desenvolvimento de um 
ideal de identidade gerada interiormente atribui uma nova importância ao reconhecimento. A minha própria 
identidade depende, decisivamente, das minhas relações dialógicas com os outros[30]. 

  

          São, portanto, dois estágios, o primeiro conforme o autor, na esfera íntima, para 
posterior diálogo e inclusão na esfera pública, na qual, conforme a pretensão comunistarista, 
deve ter um papel de reconhecimento igualitário[31]. 

          Estas reflexões por mais que sejam aceitáveis teoricamente, encontram dificuldades e 
objeções no momento de buscar torná-las factíveis. A igualdade ideal, situação na qual um 
Estado reconheceria em igual peso todas as pretensões, soa um tanto idealista. A próxima 
seção visa identificar alguns critérios, por mais gerais que sejam, que ajudam a tornar mais 
visível certas possibilidades de políticas de reconhecimento e os limites da inclusão. 

  

3.2 CRITÉRIOS DE EQUIDADE 

  

            Não são todas as diferenças que devem ser reconhecidas, apenas aquelas aceitas 
socialmente. E mesmo depois de reconhecidas, estas devem ter um limite. 

            Por exemplo, se deficientes físicos tiverem vantagens excessivas, chegará a um ponto 
em que valerá mais a pena ser deficiente - situação absurda e que ofenderia a igualdade 
material. Portanto, deve haver uma proporcionalidade das ações afirmativas. 

            Cumpre esclarecer que não é toda e qualquer diferença que deve ser reconhecida - o 
que levaria a um estremo relativismo. Michael Walzer, ao apresentar uma síntese das teses do 
multiculturalismo, esclarece "que as diferentes comunidades encarnam valores que não 
podem ser ordenados numa escala única (o que não quer dizer que suas práticas e políticas 
não possam ser criticadas)[32]". Partindo do referencial do paradigma da linguagem, o que 
está em jogo, antes de mais nada, é o caráter formal da possibilidade do reconhecimento 
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através de procedimentos discursivos. Se uma minoria cultural, por exemplo, visasse incluir 
uma característica destrutiva para o resto da comunidade, não há razão para que tal 
característica fosse reconhecida (um elemento assim negaria o reconhecimento dos demais, 
pois não permitira o processo discursivo). Sendo assim, não obstante o reconhecimento aqui 
seja apresentando como uma questão legítima, ela contém obstáculos e limites que devem ser 
considerados. Logo, são precisos critérios para determinar a validade e a equidade das 
diversas pretensões. 

            O conceito de autocontradição performativa de Habermas, mesmo sendo proposto em 
outro contexto, pode ser válido neste ponto. Em síntese, a partir dele pode-se afirmar: não 
serão reconhecíveis pretensões que prejudiquem as pretensões de conhecimento de outros 
sujeitos. Por exemplo, se determinado grupo racial afirma superioridade perante os outros, de 
forma que mereça uma gama de privilégios, esta pretensão não deve ser reconhecida. 

            Isso ocorre pelo seguinte: o sujeito existe intersubjetivamente, enquanto membro de 
uma comunidade. Neste cenário, há o binômio entre ser reconhecido e reconhecer. Se ele não 
reconhece o outro, não está em condições de participar do processo da formação da eticidade. 
Disto decorre que, em uma ação comunicativa, na qual são dadas as regras para se atingir um 
consenso, as normas discutidas (seja reconhecendo a diferença ou não) devem ser tidas como 
igualmente boas para todos[33]. Do contrário, haverá imediatamente autocontradição 
performativa, ou invalidade do reconhecimento proposto, quando o conteúdo proporcional 
contraria as regras pressupostas para que haja reconhecimento[34]. 

            Deslocando o foco da questão, já buscando um ponto de equilíbrio entre diferentes 
pretensões individuais, Dworkin, através de uma situação hipotética, cria um critério de 
equidade. Seu objetivo é tornar a questão social sensível à ambição, quer dizer tornar possível 
cada um escolher e seguir seus próprios objetivos de vida com possibilidades semelhantes de 
terem sucesso em suas escolhas. Imagine-se que todos os indivíduos estão em um leilão com 
igual poder de compra, neste ato, todos os bens sociais serão leiloados, de forma que os bens 
mais desejados terão um preço mais alto, enquanto outros um preço menor. É possível 
adquirir tempo de lazer ou posições que demandam maiores responsabilidades com maiores 
recompensas em longo prazo. Conforme o comentador Will Kymlicka: 

  

Se o leilão funcionar, todos ficarão felizes com o resultado, no sentido de não preferirem o pacote de bens dos 
outros ao seu próprio pacote. Se realmente preferissem um pacote diferente, poderiam ter feito um lance por ele 
em vez de tê-lo feito pelos bens que conseguiram. [...] Se o leilão funcionar, isso será verdadeiro para todos - isto 
é, cada pessoa preferirá seu próprio pacote de bens ao de qualquer outra pessoa. Dworkin chama isso o "teste de 
inveja" e, se for satisfatório, as pessoas serão tratadas com igual consideração[35]. 

  

            Esta discussão repercute também na análise das liberdades individuais ou liberdades 
conferidas a determinado grupo. Se for aceita a liberdade de autodetermiação em peso igual 
para todos, a partir da fundamentação do critério de equidade de Dworkin - que pressupõe que 
todos sabem o que querem (e que tais pretensões possam ser reconhecidas), então discussões 
sobre homossexualidade e religiosas (o famoso caso da testemunha de Jeová que prefere 
morrer a receber uma transfusão sanguínea) encontram outra dimensão. Neste cenário, seria 
dado mais peso às escolhas individuais. 
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            De certo modo, tal perspectiva auxilia a encontrar limites para o exercício da liberdade 
individual, reconhecimento que supera a visão unilateral de uma maioria que acaba por impor 
seus valores. Assim, certas minorias culturais (como certas tribos indígenas ou estrangeiros) 
podem ter costumes que contrariam a moralidade objetiva. Mas, esta ordem objetiva só será 
legítima se for reconhecida intersubjetivamente, e não imposta. Neste contexto, emerge uma 
outra virtude da democracia presente na tensão entre igualdade e diversidade: a tolerância. 
Nas palavras de Walzer 

  

Estamos preparados para tolerar homens e mulheres que se vinculam às próprias vidas de maneira diferente - que 
herdaram, mais do que escolheram, suas vidas, por exemplo, ou que se submetem à autoridade divina? Somente 
se estivermos preparados para tolerar pessoas com esse tipo de vida é que poderemos nos considerar tolerantes 
perante a diferença[36] 

  

            Como horizonte destas proposições está um ideal de máxima eficácia da igualdade. Se 
for admitido que o princípio constitucional da igualdade ainda não goza de plena eficácia, este 
horizonte apresentado pode servir de norte hermenêutico e de políticas públicas voltadas para 
o reconhecimento. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            Questões pertinentes ao princípio constitucional da igualdade foram exploradas, 
aproximado sempre da problemática da diversidade. Durante esta abordagem, foram 
realizadas algumas mediações que merecem destaque: como o contraste e potencial 
complementação entre a interpretação tópica e a sistemática - vez que uma supera as 
limitações da outra, podendo ser integradas se for utilizado um enfoque do debate da Filosofia 
Política. 

            A aproximação com a Filosofia Política foi tratada de forma horizontal, mas de todo 
modo se revela uma promissora fonte para investigações mais profundas. Além de oferecer 
critérios e limites mais precisos, podem ser extraídas justificativas filosóficas para a defesa de 
políticas públicas de reconhecimento e inclusão da diversidade. 

            E ainda, esta pesquisa adotou progressivamente uma perspectiva filosófica, e como 
característica inerente a tal enfoque, devido à abstração, novas questões podem ser colocadas 
no mesmo ritmo em que respostas provisórias são apresentadas. Cada tentativa de resposta 
leva a novas questões. E assim, uma questão final é: se os limites da concretização do 
princípio constitucional da igualdade podem ser encontrados, ao menos teoricamente, o que 
impede a sua aplicação até este limiar? Se nesta pesquisa a igualdade foi analisada 
predominantemente em sua validade, esta última questão deslocaria o problema para a 
eficácia. 

           Tudo isso se encaixa em uma moldura mais ampla, voltada para a maximização da 
legitimidade do Estado Democrático de Direito, através da formação de uma eticidade plural. 
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O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA COMO 
PARÂMETRO HERMENÊUTICO DO DIREITO INFANTO-JUVENIL – 

UMA ANÁLISE NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 
 

THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD AS THE PARAMETER 
HERMENEUTICS OF CHILDDREN´S RIGHTS – AN ANALYSIS IN BRAZILIAN 

COURTS  
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RESUMO 
O artigo cuida do estudo do princípio do melhor interesse da criança como parâmetro 
hermenêutico do direito infanto-juvenil dentro da doutrina da proteção integral que hoje 
assegura a criança e ao adolescente tratamento de sujeito de direitos. Justifica-se a análise ao 
se perceber que a concepção desse parâmetro hermenêutico ampliou significativamente diante 
do fenômeno jurídico-social da repersonalização das relações familiares, que avançou da 
visão patrimonialista anterior para a valorização da dignidade da pessoa humana, que coloca a 
pessoa como centro da tutela jurídica, repercutindo no direito infanto-juvenil com a adoção da 
doutrina da proteção integral. Dessa forma, no presente artigo buscamos apresentar 
considerações acerca da mudança de paradigma que a concepção deste princípio sofreu com a 
inclusão da doutrina da proteção integral em detrimento da doutrina da situação irregular, mas 
adiante, procederemos a análise do princípio como pauta obrigatória na resolução de casos 
concretos, na medida em que ele se mostra como um verdadeiro parâmetro auxiliar na 
concretização dos direitos das crianças e do adolescentes, e por fim, apresentaremos 
jurisprudências em que o melhor interesse foi utilizado como princípio orientador. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA E ADOLESCENTE, DOUTRINA DA PROTEÇÃO 
INTEGRAL, PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE 
 
ABSTRACT 
The article deals studying the principle of best interests standard as hermeneutical juvenile 
law within the doctrine of comprehensive protection that now governs thisindustry and ensure 
that children and adolescents treated as subjects of rights.Justifies the analysis to be noticed 
that the hermeneutic conception of this parameterincreased significantly to the phenomenon 
of legal and social repersonalization of family relations, which advanced the view 
patrimonialist prior to the enhancement of human dignity, which puts the person at the center 
of legal protection, resulting injuvenile law with the adoption of the doctrine of full 
protection. Thus, in this article we present considerations about the paradigm shift that has the 
design of this principlewith the inclusion of the doctrine of full protection to the detriment of 
the doctrine ofirregular, but below, we shall proceed to consider the principle as a guideline in 
solvingmandatory specific cases, insofar as it presents itself as a true parameter help realize 
the rights of children and adolescents, and finally, present case law in the best interest was 
used as guiding principle. 
KEYWORDS: CHILDREN AND ADOLESCENTS, DOCTRINE OF INTEGRAL 
PROTECTION, PRINCIPLE OF BEST INTERESTS 
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INTRODUÇÃO 

A proteção dada às crianças e adolescentes que hoje contatamos em nossos diplomas 

legais, nem sempre esteve presente na mesma dimensão. O menor nem sempre foi visto como 

um sujeito de direitos, já que em dados momentos, tivemos a aplicação da doutrina da 

situação irregular, que só acolhia aqueles que se encontrava em situações irregulares, como: 

carência, abandono ou infração. O tratamento não era dado de forma uniforme, nem integral. 

Com o passar do anos, e já com a introdução da nossa Constituição Federal de 1988, 

que veio influenciada pela Declaração dos Direito da Criança de 1959 e depois ratificada pela 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, foi que se adotou a doutrina da 

proteção integral, que passou a abranger a criança e adolescente de forma indistinta, 

conferindo a todas os direitos legais que lhe são inerentes. 

Com a introdução desse novo paradigma, fala-se agora em direito à vida, saúde, 

alimentação, educação, lazer para todas as crianças e adolescentes, independente de raça, cor 

ou situação. E essa garantia não fica adstrita à família, essa obrigação passa a ser solidária 

entre família, Estado e sociedade. 

Em meados de 1990, surgiu o Estatuto da Criança e Adolescentes, recheado de 

princípios novos e que permeou a relevância que deve ser dada às crianças e adolescentes, 

demonstrando que os mesmos são seres com sua personalidade em formação e por essa razão 

merecem atenção especial. Tal Estatuto é uma verdadeira Carta de Direitos Humanos 

Abrasileirada destinada, especialmente, a crianças e adolescentes. 

Atrelada à doutrina da proteção integral, e garantido pelo diploma legal acima referido, 

veio o princípio do melhor interesse do menor, que é o foco deste artigo. Tal princípio traduz-

se em um critério hermenêutico utilizado para se obter, no caso concreto, a situção que traga 

maior benefício à criança e o adolescente. Trata-se de um meio eficaz de obtenção da 

dignidade humana. Sendo assim, não há como se fazer a aplicação estrita da lei a uma 

determinada situação, devendo sempre revestir-se previamente das premissas que aquele 

critério busca obter. 

A elucidação desse princípio se mostra mais aparente nas relações familiares, já que se 

busca garantir não os direitos dos pais ou do Estado, mas notadamente da criança e 

adolescente envolvidos, acatando que esses são pessoas em desenvolvimento. Tal conduta não 
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denota na exclusão de outros princípios acatados pelo nosso ordenamento, mas sim na 

prioridade de sua aplicação. 

Com base nisso, sempre que houver conflitos que envolvam criança e adolescente o 

critério norteador para solução será aquele que mais atenda os seus melhores interesses. Para 

tanto o princípio do melhor interesse será o vetor que orientará os tribunais brasileiros no 

atendimento da doutrina da proteção integral da criança  

Nessa premissa, este artigo se dividirá em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo tecemos algumas considerações acerca do perfil da família 

contemporânea abordando os novos conceitos e redimensionamentos dos antigos institutos, 

diante da constitucionalização do Direito Civil, advindos do ideário pós-positivista.  

O segundo constitui a fundamentação teórica preliminar acerca do tema, reverenciando 

a doutrina da proteção integral dada sua importância na garantia dos direitos da criança e 

adolescente que hoje verificamos. 

No terceiro capítulo trataremos da técnica hermenêutica de ponderação de princípios no 

âmbito dos casos que envolvem criança e adolescente, que terá como vetor interpretativo a 

aplicação do princípio do melhor interesse.  

O quarto apresenta o uso do princípio em epígrafe, que se mostra como a coluna dorsal 

deste artigo, visto que é com base nele que se vislumbra, efetivamente, a justificativa para 

mudança de paradigma que hoje domina nosso mundo jurídico. 

No quinto serão discutidos os casos concretos, demonstrando o posicionamento de 

nossos tribunais acerca dos temas e a visão condensada e uniforme de que o princípio do 

melhor interesse é o critério mais correto para se atingir a justiça nas decisões referentes a 

criança e adolescentes. 

 E, por fim, são apresentadas as conclusões. 

1 Perfil da Família Contemporânea 

Ao longo do século XX, a família sofreu profundas mudanças, do seu conceito a sua 

composição, com o desenvolvimento novas funções.   
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Apesar de no estágio atual os direitos de proteção integral da criança não integrarem o 

direito de família de forma exclusiva, a família ainda constitui o principal espaço de formação 

e realização de personalidade da criança e do adolescente.  

A evolução da criança como sujeito de direitos é reflexo da moderna consideração da 

família, como espaço de desenvolvimento da personalidade de seus membros. Dessa forma, 

há necessidade de tecer algumas considerações acerca da nova visão da família, sob o ponto 

de vista jurídico.  

O direito de família sofreu influências do movimento pós-positivismo que reconstruiu o 

Direito Constitucional, em especial, a expansão normativa deste para todos os ramos, que 

ocasionou a chamada constitucionalização do Direito Civil1. 

A introdução da funcionalização do contrato e da propriedade é consequência desta 

influência, assim como a boa-fé objetiva, ou em termos de direito de família, a personalização 

das relações familiares agora centradas no afeto e não mais no patrimônio são resultante da 

valorização da pessoa humana presente nas Constituições contemporâneas.  

Assim, qualquer norma de direito das famílias exige a presença de fundamento de 

validade constitucional1. 

Por muito tempo a família manteve uma estrutura patriarcal, legitimando exercício de 

poderes masculinos sobre a mulher e sobre os filhos. Ademais, foi perdendo aos poucos suas 

antigas funções, como a função econômica, que via a família como unidade produtiva ou a 

função procracional de influência religiosa. 

Atualmente, a família é funcionalizada pela afetividade, onde houver affectio haverá 

família, unida por laços de liberdade e responsabilidade1.  

A moderna concepção de família é marcada pela introdução de um novo paradigma, a 

afetividade. Este elemento surge como elemento do núcleo essencial, tendo em vista que a 

família, como vimos a pouco, converteu-se em um “espaço de realização da afetividade 

humana”1. 

Será o princípio da afetividade que dará preferência no direito de família às relações 

socioafetivas, em detrimento as relações de caráter patrimonial ou até mesmo biológico. 

Sendo ele o princípio norteador do direito das famílias.1 
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Nesse sentido, encontramos esta moderna concepção de família, alicerçada na 

afetividade, na decisão1 em sede de recurso especial originado de pedido de adoção feito por 

padrasto em relação aos filhos da sua cônjuge, cumulado com pedido de destituição da 

autoridade parental do pai biológico, in fine: 

O alicerce, portanto, do pedido de adoção reside no 

estabelecimento de relação afetiva mantida entre o padrastro e a criança, em 

decorrência de ter formado verdadeira entidade familiar com a mulher e 

adotanda, atualmente composta também por filha comum do casal, Desse 

arrajo familiar, sobressai o cuidado inerente aos cônjuges, e reciprocidade 

em relação aos filhos, seja a prole comum, seja ela oriunda de 

relacionamentos anteirores de cada consorte, considerando a família como 

espaço para dar e recebr cuidados.  

No mesmo julgamento também foi considerado os novos arranjos familiares, advindos 

nas famílias redimensionadas, comumente chamadas de famílias recomposta, além da 

consideração do princípio do melhor interesse, como exposto: 

Diante dos complexos e intrincados arranjos familiares que se 

delineiam no universo jurídico – ampliados pelo entrecruzar de interesses, 

direitos e deveres dos diversos componentes de famílias redimensionadas –, 

deve o Juiz pautar-se, em todos os casos e circunstâncias, no princípio do 

melhor interesse da criança, exigindo dos pais biológicos e socioafetivos 

coerência de atitudes, a fim de promover maior harmonia familiar e 

consequente segurança às crianças introduzidas nessas inusitadas tessituras.  

Também encontramos a referência a nova arquitetura familiar nos tribunais estaduais, 

através do julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão1: 

1.No pedido de guarda, efetivado pela avó paterna, há de ser reconhecido o princípio 
do melhor interesse do menor, consubstanciado no preceito constitucional da 
família, previsto no art. 229, da CF e nos arts. 1.584, parágrafo único, do Código 
Civil, e no 28, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, máxime quando a 
criança está prestes à ingressar na adolescência.2. A nova dimensão do direito de 
família registra a necessidade de que as famílias se unam em torno do bem estar 
dos filhos, consectário legal que não pode se distanciar da segurança e do 
convívio gradativo entre os familiares, a fim de ser preservar a integridade 
psicossocial, emocional e intelectual da criança. 3. Apelação não provida. (grifo 
nosso) 
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Diante deste quadro, a Constituição Brasileira assegura a igualdade entre a filiação 

biológica e socioafetiva, a igualdade entre os irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus 

direitos fundamentais. 

Todavia o princípio não se está explícito no texto constitucional brasileiro, 

encontraremos implicitamente referência a seus fundamentos, quais sejam: todos os filhos são 

iguais, sem importar sua origem; a escolha afetiva da adoção está no plano de igualdade de 

direitos; a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, inclusive os 

adotivos tem a mesma dignidade de família constitucionalmente protegida; e como dito a 

convivência familiar como prioridade absoluta garantida às crianças1.  

Encontramos ainda referência ao princípio da afetividade no ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 

1593 do Código Civil ao estabelecer que o “parentesco é natural e civil, conforme resulte de consangüinidade ou 

outra origem”, pois impede que o judiciário brasileiro considere apenas a verdade real a biológica; e na Lei nº 

11.698/2008, de que estabeleceu a preferência da guarda compartilhada, quando não houver acordo entre os pais 

separados.  

A afetividade também pode ser compreendida como o direito de amar e ser feliz, mas 

não é só isso, também implica o dever de compreender e estar com o outro, pois estar em 

família significa, sob essa ótica, romper com a individualidade, através do diálogo entre os 

entes que compõe família1.  

Assim, podemos verificar que o princípio da afetividade pressupõe a funcionalização da 

família para o desenvolvimento da personalidade de seus membros. Desta forma, como 

veremos em no estudo da autoridade parental, que é exercida em função da criança e do 

adolescente, buscará a formação e o desenvolvimento da personalidade destes últimos.  

Assim, de acordo com as novas exigências do direito de família, dada pela ótica 

constitucional dada ao direito civil, em que resulta na consideração da dignidade da pessoa 

humana, da doutrina da proteção integral e do protagonismo da criança e do adolescente na 

família, a relação pai-filhos sofreu profundas modificações internas, estruturais e funcionais. 

A moderna concepção da autoridade parental deverá estar adequada a consideração da 

criança e do adolescente como sujeito de direitos e titular de direitos e liberdades 

fundamentais, pessoas em fase de desenvolvimento, dotado de progressiva autonomia, que 

demanda um papel ativo na construção de sua personalidade.1  
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Desta forma, devemos buscar um equilíbrio entre os deveres inerentes a autoridade dos 

pais funcionalizada com as peculiaridades e interesses inerentes à personalidade dos filhos. 

Uma concepção que busque uma relação de complementaridade entre a finalidade de proteção 

e a de promoção da autonomia e independência dos filhos. 

Assim, a o cuidado parental estará vinculado ao interesse do filho e ao respeito pelo 

desenvolvimento da sua personalidade, com o fim de ser um “instrumento facilitador da 

construção da autonomia responsável dos filhos”.1 Na medida em que deve-se considerar as 

especificidades da pessoa menor de idade e a participação da criança e do adolescente na 

definição do seu próprio interesse, decorrente do direito aos livre desenvolvimento da 

personalidade.  

2 Doutrina da Proteção Integral 

A proteção dada a crianças e adolescentes sofreu alteração ao longo dos anos em nosso 

ordenamento jurídico. Passamos por fases menos protetivas até atingirmos o que hoje 

chamamos de proteção integral. 

A nossa realidade foi a princípio marcada por um pequeno descaso em relação aos 

menores. Esses eram vistos e carimbados por situações peculiares que lhes caracterizavam. 

Não havia preocupação com a verdadeira realidade que enfrentavam, pouco importando a 

estabilidade emocional, intelectual ou moral. 

As crianças e adolescentes eram identificadas pela chamada situação irregular que 

padeciam. Havia uma preocupação somente com aqueles menores que eram considerados 

carentes, abandonados ou infratores. Vislumbrava-se que o cuidado não era tanto com essas 

pessoas, mas sim com a sociedade que pertenciam, essa sim merecia proteção e aqueles 

seriam apenas os protagonistas da desordem nela instalada. Era uma doutrina que tratava as 

conseqüências dos problemas, deixando de lado as causas. A família não exercia papel 

fundamental, já que não era vista como parte integrante na educação e desenvolvimento sadio 

daqueles seres. Importava apenas o recolhimento imediato deles do meio social em que 

viviam. 

É indubitável que a lei não via o menor como um sujeito de direitos, pois lhes retirava o 

direito de falar o que sentiam ou queriam. Eram vistos como objeto. 
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Essa é a doutrina da situação irregular que vigorou em nosso ordenamento durante anos, 

integrando a vigência do chamado Código de Menores ou Código Mello Matos. Fala-se aqui 

no período de 1927. 

Não há como reverenciarmos tal legislação, pois nessa imperou a exclusão, a idéia 

absurda de estratificação, em que, a exemplo dos menores irregularmente inseridos, muitos 

eram taxados como marginais sem ser, já que naquela época as características externas 

falavam mais do que as situações concretas. Recaiam naquela situação geralmente os negros, 

pardos ou pobres. Coincidência ou espelho de uma realidade preconceituosa? 

A verdade é que tal doutrina não reinou ad eternum em nossos diplomas legais. 

Sofremos inúmeras influências alienígenas, desde a Declaração dos Direitos do Homem de 

1948 passando pela Declaração dos Direitos da Criança de 1959, Pacto de São José da Costa 

Rica de 1969, Regras Mínimas de Beijing em 1985 até atingir o atual artigo 227 da 

Constituição Brasileira de 1988, depois regulamentado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 no qual consagraram o louvável princípio da proteção integral das 

crianças e adolescentes. 

A proteção integral, como o próprio nome descreve, protege a criança e adolescente 

indistintamente. Não se fala aqui em situação irregular, mas sim em completude de amparo. 

Os menores são vistos de forma igual, alheios a preconceito de raça, cor ou condição social. É 

inquestionável que tal doutrina agregue um espírito mais democrático, espelhando uma idéia 

mais justa de tratamento. Reconhecendo que o menor é um ser em desenvolvimento, 

merecendo por essa razão uma proteção especial. Pela primeira vez a criança passou a ser 

tratada como uma questão pública. 

O art. 227 da nossa Carta Magna consagrando a doutrina da proteção integral aduz o 

papel de co-responsável da família, Estado e a própria sociedade. O menor deixa de ser visto 

como um “agregador da desordem” para ser um sujeito que merece atenção diferenciada na 

sociedade. Doravante a criança e adolescente passam a ser sujeitos de direitos, podendo dizer 

o que sentem e o que pensam. Posto isso, nas situações em que estejam envolvidos direitos ao 

seu respeito, deve-se ouvi-los e fazer uma análise do que, concretamente, lhes é melhor 

aplicável. Fala-se aqui no princípio do melhor interesse do menor, que veio agregado à 

doutrina em estudo e que será explorado posteriormente neste artigo. 
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A proteção integral tem como fim maior a dignidade da pessoa humana, uma vez que a 

garantia de direitos aos menores e a obrigação positiva do Estado no sentido de priorizar esses 

seres em crescimento funda-se na aplicação do direito fundamental de ter uma vida digna. A 

criança e o adolescente passam a ser priorizados a tal ponto, que na hipótese de 

disponibilidade de recursos públicos para feitura de uma obra, busca-se construir escolas ao 

invés de estradas ou creches a pavimentação de ruas. O menor será colocado em primeiro 

plano, buscando atingir o seu desenvolvimento sadio. 

É interessante ressaltar que a prioridade aqui adotada por nosso ordenamento não 

estabelece uma violação ao princípio da isonomia que também lhe é assegurada. Veja que 

esse princípio é um dos pilares de nossa legislação, fazendo-se presente em quase todos os 

ramos, consagrando não a igualdade de forma isolada, mas sim o tratamento igualitário aos 

que se encontram na mesma situação e o tratamento diferenciado aos que se encontra em 

situações diversas. Sem mais delongas, lembre que o menor é um ser em desenvolvimento, 

encontrando-se em uma situação especial, logo passível de um tratamento diferenciado. 

A doutrina da proteção integral serve de base principiológica para aplicação de todos os 

direitos inerentes à criança e adolescente. Muitos outros princípios e regras surgirão a partir 

da sua introdução, levando à conclusão de que nosso ordenamento não será compreendido 

nem condensado se seus ditames não forem aplicados. E, com o ingresso desse novo 

paradigma, muitos direitos passaram também a ser assegurados, tornando-se possível exigi-

los. Foram disponibilizados instrumentos legais que viabilizaram essa satisfação, como por 

exemplo: políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes, primazia de receber 

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento de serviços 

públicos ou relevância pública e etc. Como se verifica, a nossa legislação se caracterizou não 

apenas como uma carta de intenções, mas sim um instrumento hábil para se atingir a 

concretização de direitos. Trata-se de norma cogente. E, a lista legal disponível é apenas um 

norte de prioridades, já que se trata de um rol exemplificativo. 

A Constituição Federal de 1988, no dispositivo que trata da proteção integral, enumera 

vários direitos: à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, 

dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Tratam-se aqui de direitos 

fundamentais. Muitos deles tem sido objeto de discussão em face de sua complexidade. Nos 

nossos tribunais superiores algumas questões travadas são em referência ao que significa, 

concretamente, alguns desses direitos, como por exemplo: o direito à vida denota em um 
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direito à vida digna, o direito à saúde se reflete na sanidade física e mental, da alimentação 

reproduz como um direito à alimentação equilibrada e assim por diante. 

Verificamos o respeito a doutrina da proteção integral que se funda do princípio da 

dignidade da pessoa humana no julgamento de recurso feito pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo em relação a menor portadora de artesia pulmonar com septo interventricular aberto 

com canal arterial de grande calibre que requeria cirurgia e fornecimento gratuito de 

medicamentos para manutenção hemodinâmica1. 

A garantia desses direitos é corroborada por muitos ditames previstos no Estatuto da 

Criança e Adolescente. Pois, além desse diploma legal possuir instrumentos viabilizadores da 

satisfação dos direitos acima referidos, como por exemplo o art.11 que assegura tratamento 

integral à saúde da criança e adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, elenca 

ainda outros direitos, como o do artigo doze, que é o direito a acompanhante durante a 

internação hospitalar. Veja que ao menor estão assegurados os direitos referentes aos adultos 

e os especialmente a ele destinados, por ser considerado um ser em desenvolvimento. 

Com se vê, na visão anterior de situação irregular, não havia direitos garantidos aos 

menores, logo não existia políticas a seu favor. Atualmente, com a nova realidade adotada, a 

criança, como sujeito de direitos, passa a ser detentora de assistência e proteção. Porém, o que 

não podemos acatar é que essa proteção integral se torne uma “situação irregular” às avessas, 

que pessoas finjam não ter preconceitos, mas concretamente continue julgando as crianças e 

adolescentes por condição social, raça ou cor. Sendo assim, os direitos estão garantidos, agora 

é preciso praticá-los. Precisamos ver famílias bem estruturadas, uma sociedade participativa e 

um Estado viabilizador de meios de atuação para uma recuperação e evolução da criança e 

adolescente. Isso ocorrendo, a responsabilidade solidária imposta pela lei restará concretizada. 

3 Choque de princípios: a ponderação como solução interpretativa para os casos que 

envolvem crianças e adolescentes. 

Dentro do contexto do contemporâneo discurso jurídico, o reconhecimento dos 

princípios como normas jurídicas passaram a ser a síntese dos valores contidos no 

ordenamento jurídico e condicionadores da atividade do intérprete e da unidade ao sistema.  

Podemos observar que o choque de princípios e a utilização da ponderação adveio de 

uma nova concepção pós-positivista1 do Direito e da normatividade dos princípios.  
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A Constituição passa a ser um conjunto de normas jurídicas organizadas a partir de um 

sistema aberto de princípios e regras, em que a justiça e a realização dos direitos fundamentais 

possuem um papel de destaque. As determinações de critérios distintivos das regras e 

princípios irão marcar essa nova fase da dogmática constitucional.  

De acordo com a moderna hermenêutica jurídica1, princípio é norma jurídica, ao lado 

das regras; norma geral e fundante, da qual se extraem outras normas e princípios e, como já 

referenciado, será norma essencial para a solução dos casos concretos, uma vez que serve de 

amparo ao intérprete.  

Relevante destacar que sob a égide da chamada Nova Hermenêutica, impulsionada pelo 

movimento pós-positivista que destacamos a pouco, o constitucionalismo sofreu uma 

renovação através: da reconstrução de um novo Direito Constitucional; a formação de uma 

teoria material da Constituição, que não se enquadra nem nos modelos conceituais do 

jusnaturalismo, nem na rigidez do positivismo formalista; a concentração das investigações 

interpretativas no Direito Público, antes figuradas na esfera jusprivativista ou juscivilista; 

também houve a elaboração de duas novas teorias hermenêuticas, uma interpretação da 

Constituição, mais ampla, e outra, a interpretação dos direitos fundamentais, mais restrita, 

porém, ambas originais e autônomas; além do que a introdução do princípio da 

proporcionalidade no Direito Constitucional; o reconhecimento da eficácia normativa dos 

princípios gerais do direito, que foram convertidos em princípios constitucionais; a 

pluridimensionalidade dos direitos fundamentais, a expansão normativa do Direito 

Constitucional a rodos os ramos do direito; e, por fim, a tese de que a Constituição é direito1. 

Desta feita, não poderíamos desenvolver nosso trabalho sem mencionar a seguir os 

novos padrões exigidos na interpretação dos direitos fundamentais, que a rigor não se 

interpretam, mas concretizam-se. Os tradicionais métodos de interpretação, como o 

gramatical, lógico, sistemático e histórico tornaram-se inadequados na interpretação daqueles 

direitos, pois raramente alcançam o seu sentido, pois são avessos aos valores que lhes são 

inerentes e que tornam a sua problemática singular.  

No entanto, serão os princípios, munidos de uma densidade normativa que antes 

desconhecida, que irão iluminar toda a hermenêutica dos direitos fundamentais. Visto que 

entre as funções1 desempenhadas pelos princípios estão: o de condensar valores, dar unidade 

ao sistema e de condicionar a atividade do intérprete. 
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Dentre os autores que contribuíram para sistematização dos papeis dos princípios e das 

regras, vistos a partir do novo paradigma em que são espécies de normas jurídicas, podemos 

destacar Ronald Dworkin1 e Robert Alexy1. 

Para Dworkin, as regras são espécies normativas aplicáveis sob a forma do tudo ou 

nada, all or nothing, da validade ou da invalidade. Na sua concepção, a regra será considerada 

válida quando ocorrerem os fatos por ela estipulada, incidindo de modo direito e automático, 

produzindo seus efeitos, só não o fazendo acaso a regra for inválida, se houver outra mais 

específica ou se não estiver em vigor. O conceito de validade do tudo ou nada da regra é 

incompatível com a dimensão do peso ou valor que pertence à natureza do princípio. Sua 

aplicação se dá predominantemente mediante subsunção1. 

Diferentemente ocorre com o princípio, em que o plano da validade e invalidade não é 

utilizado, tanto que de acordo com Dworkin caso um princípio não prevaleça a um 

determinado caso, nada obsta que em outras circunstâncias, diante de outros fatos, ele não seja 

utilizado. Aqui um princípio prevalece sobre o outro em razão de maior peso, pois a dimensão 

do peso ou a importância do valor só se configuram no âmbito dos princípios.1  

Na concepção de Robert Alexy, as regras veiculam mandados de definição, pois 

possuem natureza biunívoca, são válidas ou invalidas, não são admitidas gradações1. 

Enquanto que os princípios são mandados de otimização, de forma que sejam aplicados da 

forma mais ampla possível, admitindo sua aplicação mais ou menos intensa conforme as 

possibilidades jurídicas, sem comprometer sua validade, as limitações jurídicas, de acordo 

com Alexy, poderão advir de uma regra que excepcione o princípio em algum ponto ou de 

outros princípios de mesma estatura e opostos que procuram maximizar-se. Para ele aplicação 

dos princípios é feita mediante ponderação1. 

Os princípios possuem uma carga valorativa, um fundamento ético que indicam uma 

determinada direção a seguir. Todavia, existem outros princípios que abrigam decisões, 

valores e fundamentos, por vezes, contrapostos, nesse sentido, a colisão de princípios é 

resultado natural da lógica do sistema, daí reconhecer aos princípios uma dimensão de peso e 

importância. 

Dessa forma, diante da colisão de normas constitucionais, especialmente dos princípios 

constitucionais, os critérios da hierarquia, cronológico e especialização, utilizados em conflito 
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de regras, assim como o método subsuntivo, não são suficientes ou adequados ao caso, tendo 

em vista que os princípios são ponderados, em função do princípio da unidade da 

Constituição, que nega a existência de hierarquia jurídica entre as normas constitucionais, que 

podem indicar soluções diferenciadas. 

Devemos, ao nos depararmos com normas em rota de colisão, em que o conflito é 

insuperável pela subsunção, desenvolver um raciocínio capaz de operar multidirecionalmente, 

pois os múltiplos elementos que estão em jogo deverão ser considerados na medida de sua 

importância e pertinência para o caso concreto, socorrendo-se do princípio da 

proporcionalidade. 

Superado o problema da natureza principiológica dos direitos fundamentais, na medida 

em que os direitos fundamentais são estruturados como princípios e utilizado o sistema do 

choque de princípios na solução do caso concreto. Iremos tratar das fases da ponderação. 

Primeiramente, convém destacar que a indispensabilidade da ponderação como técnica 

para solução de conflitos normativos, não é assunto inânime na doutrina, como registra Luis 

Roberto Barroso1. Dworkin e Alexy já discordavam do assunto. 

Dworkin enquanto dividia os princípios em duas espécies: princípios em sentido estrito 

e diretrizes políticas – rejeitava a idéia de ponderação entre os da primeira e os da segunda 

espécie, pois na sua concepção os princípios em sentido estrito, associados aos direitos 

fundamentais, sempre iriam prevalecer 1. Na contramão da ponderação, encontram-se ainda 

autores como Jürgen Habermas, Klaus Günther e Friederich Müller, pois entendem que a 

técnica causa uma confusão entre os juízos axiológicos e deontológicos, além do que 

importaria em insegurança e decisionismo judicial.1 

Enquanto que Alexy, como já explicamos, entende que em caso de colisão é necessário 

o uso da ponderação no caso concreto, na qual cada um dos princípios envolvidos cederá 

espaço ao outro, respeitado o princípio da proporcionalidade. Pois de certo que o intérprete 

poderá se deparar com um caso em que dois princípios são igualmente aplicáveis a 

determinado caso, tendente a procurar um ponto de equilíbrio, na medida em que sacrifique o 

mínimo possível dos interesses ligados aos princípios em pauta1.    

Vejamos que, a ponderação é descrita por Ana Paula Barcelos como: “uma técnica de 

decisão própria para os casos difíceis (do inglês hard cases), em relação aos quais o raciocínio 
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tradicional da subsunção não é adequado” 1. Trata-se de método que procura estabelecer peso 

relativo dos princípios contrapostos, e como veremos a seguir, este sopesamento será o 

diferencial da ponderação.  

A autora acrescenta, ainda, que a finalidade do método é solucionar os conflitos 

normativos de modo a causar o menor prejuízo ao sistema como um todo, de forma que as 

normas envolvidas continuem a conviver, estruturando a técnica em um processo de três 

etapas: identificação das normas pertinentes, seleção dos fatos relevantes e a atribuição de 

pesos, com a produção de uma conclusão1. 

Na primeira fase, o intérprete identifica as normas relevantes para a solução do caso e os 

eventuais conflitos existentes. Inclusive, deve-se agrupar as diversas indicações normativas 

em função da solução que estejam sugerindo. Lembrando que a norma poderá ser a 

conjugação de mais de um dispositivo ou de apenas um e, apesar  de na maioria dos casos a 

solução advir de um conjunto de normas, esta poderá envolver apenas duas normas. O 

agrupamento é feito com a finalidade de facilitar as fases posteriores do processo de 

comparação de normas.  

A seguir, procede-se o exame das circunstâncias concretas do caso e as repercussões 

sobre os elementos normativos, de modo que poderão apontar com maior clareza o papel de 

cada norma e a extensão de sua influência. 

Por fim, a fase da decisão. Aqui o processo da ponderação irá diferenciar-se da 

subsunção, através da distribuição de pesos. Nessa fase, os grupos de normas destacados na 

primeira etapa e as repercussões dos fatos no caso concreto, analisado na segunda etapa, serão 

examinados de forma conjunta, a fim de apurar os pesos que devem ser atribuídos aos 

diferentes elementos em disputa, assim, decidir que grupo de normas deve preponderar no 

caso. 

A seguir, além de definir qual norma irá prevalecer deve-se decidir qual a intensidade 

que esse grupo de normas ou a norma e a solução indicada por ela irá prevalecer em 

detrimento das demais, fará assim, uma graduação da solução escolhida. Para determinar qual 

o grau adequado da solução escolhida no caso concreto, utiliza-se a princípio da 

proporcionalidade1.  
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Contudo, como bem observado por Ana Paula Barcelos e Luís Roberto Barroso1, o 

processo de ponderação envolve avaliações subjetivas, que podem variar de acordo com as 

circunstâncias pessoais do intérprete de outras tantas influências, podendo levar a uma 

interpretação mal feita, sujeita a voluntarismos. 

Nesse sentido, o citado autor enumera três elementos de segurança para se evitar o mau 

uso da técnica e revesti-la de legitimidade e racionalidade, quais sejam: as decisões devem 

estar situadas sempre em um sistema jurídico, a uma norma constitucional ou legal como 

fundamento, para que seja vinculada a uma decisão majoritária, seja do constituinte ou do 

legislador; elas também devem possuir concordância prática dos enunciados, para atingir o 

mínimo possível o núcleo essencial dos direitos; e, também deve o intérprete utilizar 

parâmetros gerais para caso equiparados1.  

 Na necessidade de estabelecer parâmetros de controle para esse processo reside à 

questão de relevância acerca da ponderação1, que poderá ser abstrata ou concreta, poder-se-á 

estabelecer parâmetros gerais ou particulares.  

A ponderação em abstrato é desenvolvida pela dogmática jurídica considerando a 

própria metodologia do direito e a experiência de identificar conflitos, obtida pela convivência 

dos enunciados normativos1 e suas incidências mais comuns. Neste modelo, formula-se 

modelos de solução, os parâmetros, que serão empregados nos casos semelhantes. 

O modelo em concreto ocupa-se dos elementos específicos da situação real e surge 

diante da insuficiência do modelo em abstrato, ou seja, quando os parâmetros propostos não 

se adequam as particularidades do caso em concreto. 

Definidos como diretrizes orientadoras que guiaram o intérprete, os parâmetros, que 

podem ser gerais ou particulares, são verdadeiros modelos pré-fabricados1 que servirão de 

contorno na adequação do caso concreto. Quando relacionados a um caso concreto estamos 

falando da construção de parâmetros particulares, todavia quando aplicáveis a conflitos 

normativos em geral, não ligados a nenhum conflito em específico.  

Ana Paula Barcelos delimitou dois parâmetros gerais: a preferência das regras sobre os 

princípios e a preferência das normas constitucionais relacionadas como os direitos 

fundamentais e com a dignidade humana sobre as demais1. No primeiro, a autora afirma que 

“diante um conflito insuperável entre regra e princípio que demande a ponderação de um dos 
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elementos em choque, a regra constitucional (aqui incluído o núcleo dos princípios) deve ser 

preservada e o princípio comprimido.”1. 

O segundo parâmetro geral prevê a prevalência da solução que prestigia a dignidade da 

pessoa humana, ou sejam, prevaleceram os direitos fundamentais sobre as demais normas1. 

Evidente o destaque da dignidade da pessoa humana como elemento central do sistema 

jurídico, a própria Constituição posicionou a dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais como valor axiológico máximo.  

Acerca do parâmetro interpretativo da dignidade da pessoa humana, Paulo Otero destaca 

a existência da in dúbio pro dignitate, em que ocorrendo situações de dúvida sobre a 

interpretação de um enunciado jurídico, a dignidade da pessoa humana impõe uma obrigação 

universal de respeito, garantia, proteção e promoção que melhor reforce sua tutela1. Destaca 

ainda que, tratando de situações em que os enunciados normativos são igualmente fundados 

na dignidade humana, dever-se-á procurar a solução normativa que tenha maior conexão e 

com a dignidade, sendo inclusive critério material último de densificação do princípio da 

proporcionalidade1.  

Superados os parâmetros gerais, iremos nos ater aos particulares, ou seja, nos 

concentraremos nos parâmetros relacionados com nosso conflito normativo específico, qual 

seja, dos direitos e deveres fundamentais da criança e do adolescente envolvidos na 

contraposição da autonomia destes com autoridade parental e a estatal. 

Em termos de direito infanto-juvenil será utilizado o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente um “norte condutor do intérprete e, sem dúvida alguma, uma forma 

de se alcançar a dignidade dos menores” 1. 

Convém ressaltar que na nossa concepção, o princípio do melhor interesse não é um 

direito fundamental, mas “um parâmetro auxiliar na concretização”1, veja que na ponderação, 

o referido princípio será o peso que indicará para que lado a balança penderá.  

Dessa forma, na ponderação do conjunto de normas que formam autoridade parental e 

da autonomia da criança, por exemplo, além do parâmetro da dignidade da pessoa humana, 

devemos considerar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, como critério 

orientador nas relações em envolvam o menor de idade.  
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4 O Parâmetro Hermenêutico do Princípio do Melhor Interesse da Criança e ao 

Adolescente 

No campo do direito infanto-juvenil, cada país terá seu sistema de regras e princípios 

orientadores. No Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) formam 

esse sistema aberto de regras e princípios, inspirado pelos dispositivos constitucionais, esta lei 

reúne os principais temas acerca da criança e do adolescente.  

Na Espanha e em Portugal, não há um lei infraconstitucional nos moldes do ECA. O 

país espanhol, por exemplo, a Lei de Protección Jurídica del Menor1 forma o estatuto jurídico 

do menor, juntamente com o Código Civil e Penal Espanhol. Já em Portugal, temos a Lei de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo1, os Decretos que tratam do Regime de Execução 

do Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens em Perigo1 e do Regime de Execução de 

Medidas de Promoção dos Direitos e de Proteção das crianças e Jovens em Perigo1, além do 

que hás as disposições do Código Civil para complementar. 

Ademais, a todos é acrescentado os documentos internacionais ratificados pelo país, 

como a Convenção de sobre Direitos da Criança, aderida pelos três países citados. Dela 

podemos retirar o denominar comum, qual seja, a doutrina da proteção integral. 

Em decorrência direta da doutrina da proteção integral, podemos destacar o princípio do 

melhor interesse e o princípio da prioridade absoluta. O ECA ainda adiciona a estes o 

princípio da municipalidade, que no presente estudo está fora de contexto. 

O princípio da prioridade absoluta, também associado à doutrina da proteção integral, 

surgiu primeiramente na Convenção sobre Direitos da Criança de 1989.  O princípio requer 

um tratamento jurídico especial ao considerar, em todas as ações relativas a crianças, 

primordialmente o interesse maior da criança, por parte das instituições públicas e privadas de 

bem-estar social, tribunais, órgãos legislativos e autoridades administrativas1. 

Recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o preceito foi aprofundado na 

esfera constitucional1 e infraconstitucional1, a fim de assegurar a efetividade dos direitos 

subjetivos da criança e do adolescente. Estabelece-se constitucionalmente uma necessidade de 

cuidar especial, tendo em vista a fase de vida em que estão inseridos, através de uma maior 

prevalência no atendimento, apoio e proteção. 
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O Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente acompanhou as mudanças 

ocorridas na estrutura familiar ao longo dos anos, na medida em que a função econômica deu 

lugar a afetividade e ao companheirismo. 

Ele surgiu antes mesmo da doutrina proteção integral, tanto que em 1836 foi 

oficializado no sistema jurídico inglês1. No direito americano, o precedente jurídico data de 

1813, com o julgamento da caso Commonweath v. Addicks que afirmou priridade do interesse 

de uma criança em detrimento aos interesses dos pais1. No âmbito internacional, foi adotado 

pela primeira vez Declaração dos Direitos da Criança já em 1959. Todavia foi na Convenção 

dos Direitos da Criança, que tinha como pilar a doutrina da proteção integral que o melhor 

interesse alcançou as dimensões que hoje estudamos.  

De certo que, ao longo dos anos, o seu paradigma foi modificado. Se na doutrina da 

situação irregular, apenas nas situações em que o menor se encontrava em perigo o melhor 

interesse atuaria, agora na doutrina da proteção integral, ele se torna protagonista, critério 

hermenêutico para atuar em sobre situações que envolvam qualquer criança ou adolescente, 

funcionando como garantidor do respeito dos direitos fundamentais destes1. 

Podemos verificar que interesse do menor está presente em todos os sistemas jurídicos 

modernos, em alguns pela pressão exercida pelas grandes Declarações de Direitos e 

Convenções internacionais, em outros pela natural evolução social e jurídica ocorrida em 

alguns países, como a Espanha, o Brasil, ou nos já citados Estados Unidos e na Inglaterra.  

Apesar de presentes numerosas normas, poucas delas determinam em que se funda esse 

interesse da criança. Restando-nos a pergunta: o que afinal consiste o melhor interesse da 

criança? Qual o seu conteúdo?  

Cumpre-se dizer que dada à relatividade do conceito é difícil precisar o que é ou em que 

consiste o interesse. A compreensão do seu conteúdo varia de acordo com fatores culturais, 

sociais e axiológicos. Desta forma, sua concepção é obtida a partir do caso concreto1. Daí a 

necessidade de apresentar na jurisprudência brasileira, de que forma esta princípio é aplicado. 

Assim, em um primeiro momento, o melhor interesse se configura como um standard 

jurídico, por ser um modelo de conduta ou de atuação jurídico-social adotado nas relações 

pessoais e no tráfico jurídico, do qual se deduz a regra jurídica necessária para o caso 

particular e serve para orientar o operador jurídico, seja ele particular, os tribunais ou o 
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estado, na conduta jurídica embasada em certos valores de ordem, justiça, razoabilidade para 

os casos ou circunstâncias em que não há dados normativos precisos1. 

Como standard, o princípio apresenta duas características: a relatividade e o aspecto 

dinâmico. E assim é considerado por responder valores e critérios jurídicos e sociais, e não 

uma abstrata idéia do justo ou da consciência moral, operando no âmbito jurídico como 

resposta ao Direito a conflitos pessoais e sociais jurídicos, em especial no contexto do Direito 

das pessoais e da família.  

O princípio “não será objeto de debate jurídico, judicial ou extrajudicial” 1, mas antes é 

instrumento ao serviço dos aplicadores do direito infanto-juvenil a fim de serem encontradas 

as melhores decisões relativas às crianças. Não confundindo seu conceito a nenhum direito, 

bem ou interesse. 

Desta forma, o interesse superior será de acordo com o professor Jose de Melo 

Alexandrino: “um princípio jurídico-formal, que atua como critério orientador; um standard 

hermenêutico, pauta de conformação do ordenamento jurídico pelo legislador; pauta 

obrigatória na resolução de casos concretos”1. 

Diante do exposto, passaremos a analisar julgados de tribunais brasileiros que trataram 

do princípio do melhor interesse.  

5 Aplicação do Princípio do Melhor Interesse da criança nos tribunais brasileiros 

O princípio do melhor interesse a exemplo de outras locuções jurídicas como ordem 

pública, relevante interesse coletivo, o melhor interesse da criança é um termo de conteúdo 

indeterminado1. Possui natureza jurídica de conceito jurídico indeterminado, por ser de vago 

enunciado e conteúdo normativo, cujos limites não são precisados com exatidão pela lei.  

Contudo, para que não incorra em uma fórmula vazia de sentido, precisa ser transferido 

a situações específicas, a pressupostos determinados, que irão determinar a escolha de uma 

solução e não de outra. Ademais, o princípio possui um núcleo indisponível preenchido pelos 

direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente.    

Para evitar o vazio conceitual, como já advertimos, o melhor interesse do menor deve 

operar juridicamente sobre pressupostos fáticos concretos e em situações da vida real. Em 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9867



relação a um direito ou interesse próprio, há outros interesses ou em conflito com o de outras 

pessoas1.  

Os princípios devem ser preenchidos em cada circunstância da vida, possuirão 

concepções próprias dos contornos que envolvem um caso determinado. Não carregam 

conceitos predeterminados. Mas para falar do princípio do melhor interesse da criança, 

devemos ter em conta o respeito dos seus direitos fundamentais. 

Em conformidade com a concepção do princípio supracitado o Superior Tribunal de 
Justiça1 posicionou-se:  

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADOÇÃO. DOMICÍLIO 
DE QUEM DETÉM A GUARDA. INTERESSE DO MENOR. ART. 147, I, 
DO ECA. Em se tratando de processo submetido às regras protetivas do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a exegese da norma deve ser feita 
com avaliação do caso concreto, sempre visando ao critério que melhor 
atenda ao interesse dos tutelados. Na espécie, mostra-se aconselhável que o 
pedido de adoção seja processado no domicílio de quem detém a guarda da 
menor, seus responsáveis (art. 147, I, do ECA), o que atende aos interesses 
da criança.  (grifo nosso) 

Na maioria dos casos, o princípio é aplicado nos litígios de natureza familiar, 

principalmente nos casos de guarda, como observamos nos julgados da região norte, como o 

do Tribunal de Justiça do Pará1: 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. INTERESSE 
MAIOR DA CRIANÇA. I - Não há impedimento legal ao exercício da 
guarda por terceiros fora do âmbito familiar do menor. II - As decisões sobre 
guarda e posse de criança e adolescente, deve ser observado o princípio do 
melhor interesse da criança. III - À unanimidade de votos, Recurso de 
Apelação conhecido e improvido nos termos do voto do relator.  

Também entendemos que enquanto os interesses da criança confunde-se com os bens e 

valores implicados na vida da criança ou do adolescente que irão compreender suas 

necessidades e desejos, conscientes ou inconscientes, observadas as idades, como também 

significam interesses suscetíveis de múltiplas variantes e manifestações vitais, materiais e 

espirituais. O melhor interesse corresponderá ao respeito a esses interesses. Nesse sentido, 

ainda tendo em consideração os julgados da região norte, temos a decisão do Tribunal de 

Justiça do Amapá1: 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - ADOÇÃO - 
PRESERVAÇÃO DE VÍNCULO E DO PODER FAMÍLIAR - NULIDADE DE 
LAUDO PSICO-SOCIAL - SUSPEIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CURADORIA 
DE INCAPAZES - MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO EFETIVADA - NULIDADE 
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RELATIVA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PREVALÊNCIA DO 
INTERESSE DA MENOR ADOTADA - ART. 6º DO ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 
(…) 2) Na colocação de criança ou adolescente em lar substituto há que se 
considerar, quando possível, o grau de parentesco, a relação de afinidade ou de 
afetividade a fim de se evitar ou minorar as conseqüências decorrentes da medida, 
devendo, contudo, independente da existência de pessoa da família interessada na 
adoção, prevalecer os interesses peculiares ao menor adotando como pessoa em 
desenvolvimento na esteira do art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente; 3) A 
proteção integral nas questões envolvendo crianças e adolescentes há que ser 
perquirida independentemente de laços familiares. (grifo nosso). 

Com se vê, os nossos tribunais vêm adotando cada vez mais o critério do melhor 

interesse do menor nas situações em que haja controvérsia entre direito da criança e do 

adolescente. Não se busca mais a aplicação da lei ipsis litteris, o que se procura é a 

concretização de um interesse maior atrelado ao bem estar e desenvolvimento sadio do menor. 

Vislumbra-se assim que o menor possui à sua disposição não só os direitos garantidos a todos 

na Constituição da República Federativa do Brasil e Código Civil, mas também direitos 

especiais a eles assegurados em virtude de sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. A Região Nordeste, mais precisamente o Tribunal de Justiça de Alagoas1, 

segue o mesmo entendimento: 

ACÓRDÃO N.º 1.0562/2010 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
CONCEDIDA, REDUZINDO OS ALIMENTOS PARA 60% DO 
SALÁRIO MÍNIMO SOB A JUSTIFICATIVA DE DEMISSÃO DO 
ALIMENTANTE. ACORDO POSTERIOR À DEMISSÃO, FIRMADO NO 
VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PROBLEMAS DE SAÚDE FÍSICA 
E MENTAL DO MENOR. CUIDADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DO 
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PONDERAÇÃO DIANTE DA 
DIFÍCIL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. Não custa lembrar que o menor possui 
problemas de saúde física e mental que exigem cuidados constantes não só 
de ordem financeira, mas, principalmente, de ordem afetiva pelos pais, 
correspondendo ao princípio do melhor interesse da criança, o que, no 
quadro fático, não é incompatível com a decisão atacada. 4. Dessa forma, 
mantém-se a decisão recorrida que reduziu os alimentos para 60% do valor 
do salário mínimo. (grifo nosso). 

Trazendo à baila o que inicialmente dispusemos, tal princípio serve de vertente para 

todos os ramos do Direito, inclusive no direito penal como vislumbramos no julgamento feito 

pelo Tribunal de Justiça do Maranhão1 em que uma criança é afastada do convívio do pai em 

virtude dele ser suspeito do crime de atentado violento ao pudor contra ela, in fine: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 
MENOR. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM VIGOR. 
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IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DA CRIANÇA. 
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO 
REFORMADA. 1. Havendo medida protetiva de urgência, que determina o 
afastamento do pai de sua filha menor, por encontrar-se na condição de 
suspeito de ter cometido atentado violento ao pudor contra a criança, não há 
como ser deferida cautelar de busca e apreensão da menor para entregá-la 
aos cuidados do pai. 2. Estando ainda em vigor a decisão que determina o 
afastamento do pai, não há como, em mesmo grau de jurisdição e em 
processo de busca e apreensão, determinar a entrega da criança ao seu pai, 
sujeito aos efeitos de medida protetiva de urgência. Princípio do melhor 
interesse da criança.   

Ademais, o princípio do melhor interesse da criança também foi utilizado na região 

Nordeste no julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para dar relatividade à 

regra da observância da ordem do cadastro de adotantes1. 

Constatamos claramente o caráter de standard hermenêutico do princípio em estudo, e 

assim critério orientador do ordenamento jurídico brasileiro, no caso julgado na região Sul 

pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul1 em que se discutia a adoção por tios visando 

uma situação melhor para a criança.  

Na região sudeste, verificamos uma situação peculiar da intervenção estatal nas relações 

familiares permitindo a destituição do poder familiar em decorrência do abandono de recém-

nascidos gemelares pela mãe e desinteresse do pai, pois esta configura-se como a solução 

mais adequada que respeita o princípio do melhor interesse da criança1. 

Outro âmbito de aplicação do princípio em vigor encontra-se no caso de alienação 

parental, em que não há como se impor à criança um dado comportamento em relação ao pai, 

é imprescindível a convivência, porém essa deve ser feita de forma paulatina e, sempre que 

possível, com a presença de um psicólogo. É o que se deduz do julgado do Tribunal de Justiça 

de Belo Horizonte (TJBH - Número do processo: 1.0701.06.170524-3/001(1) - Numeração Única: 

1705243-51.2006.8.13.0701 - Relator: Des.(a) SANDRA FONSECA - Data do Julgamento: 

23/03/2010): 

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRINCÍPIO DO 
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - AVERSÃO DO MENOR À 
FIGURA DO PAI - INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL - 
NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA COM A FIGURA PATERNA - 
ASSEGURADO O DIREITO DE VISITAS, INICIALMENTE 
ACOMPANHADAS POR PSICÓLOGOS - REFORMA PARCIAL DA 
SENTENÇA. - O direito de vistas decorre do poder familiar, sendo a sua 
determinação essencial para assegurar o desenvolvimento psicológico, físico 
e emocional do filho. É certo que ao estabelecer o modo e a forma como 
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ocorrerá as visitas, deve-se levar em conta o princípio constitucional do 
Melhor Interesse da Criança, que decorre do princípio da dignidade humana, 
centro do nosso ordenamento jurídico atual. Nos casos de alienação 
parental, não há como se impor ao menor o afeto e amor pelo pai, mas é 
necessário o estabelecimento da convivência, mesmo que de forma 
esporádica, para que a distância entre ambos diminua e atenue a aversão à 
figura paterna de forma gradativa. (grifo nosso).  

Interligando o ordenamento jurídico como um todo e relacionando o Direito de Família 

aos institutos da CLT, notamos a prevalência do princípio do melhor interesse da criança na 

decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, situado na região Centro-Oeste, em 

que houve a prorrogação da licença-maternidade pelo prazo de 60 dias, em virtude de  refletir 

o interesse maior do bebê e da família1. 

Findando o estudo acerca das decisões proferidas em todos as regiões brasileiras, 

pormenorizados nos casos mais interessantes e recentes de alguns tribunais estaduais, 

vislumbramos que a aplicação do princípio do melhor interesse visa exatamente fazer essa 

interpretação supralegal, indo além dos ditames da lei e fazendo valer a situação in concreto. 

Como se verificou, não há como encontrarmos na lei ou na doutrina um conceito exato do que 

seria melhor interesse, já que só com a análise do caso concreto é que se apura tal aspecto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O menor de idade foi elevado na era pós-moderna a sujeito de direitos. Nesta era, na 

nossa era, em que a dignidade da pessoa humana consagra-se em todas as constituições em 

que pretendem vigorar um Estado Democrático de Direito, não integralizar à criança e ao 

adolescente direitos fundamentais e não dar a ele o papel principal de suas próprias vidas 

contrariaria a própria ordem constitucional alicerçada na dignidade da pessoa humana, em que 

se originou a doutrina na proteção integral. 

Podemos assim verificar com a análise dos fatos a adoção do critério hermenêutico do 

princípio do melhor interesse do menor. Veja que o âmbito de aplicação foi nas questões 

referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porém a aplicação não fica adstrita a essa 

área. Tal princípio mostra-se um critério orientador para se atingir a unidade de todo nosso 

ordenamento jurídico. 

De tal forma, que se mostra como uma norma impositiva, de maneira que ordena ao 

juiz, a administração e aos pais que nos casos envolvendo uma criança ou um adolescente, 
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toda tomada de decisão deverá que se recorrer a ponderação do melhor interesse deles. Sendo 

verdadeiro parâmetro auxiliar na concretização dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente. 

Com base no exposto, verificamos a consagração nos nossos tribunais da tese legal de 

que há de prevalecer o melhor interesse do menor, vislumbrando assim a situação que lhe 

permita maior benefício, visto ser uma pessoa em desenvolvimento, logo passível de maior 

proteção.  
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A CRISE AMBIENTAL E DOS PARADIGMAS MODERNOS: FATORES 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AXIOLOGIA PARA A PÓS-

MODERNIDADE 
 
LA CRISIS AMBIENTAL Y DE LOS PARADIGMAS MODERNOS: FACTORES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AXIOLOGÍA PARA LA POSTMODERNIDAD 

 
 
 

jimenna rocha cordeiro guedes 
 

RESUMO 
O artigo trata de um estudo sobre a era Moderna pela ótica ambiental, buscando delimitar, 
através dos pilares daquela, a concepção moderna de meio-ambiente, bem como a relação 
deste com o ser humano. Esta análise desemboca no que chamamos de crise da Modernidade, 
como também na crise ambiental que guarda estreita relação com o esgotamento dos 
paradigmas daquela era. No contexto deste esgotamento, o texto buscará apontar novos 
horizontes para a superação da Modernidade e lançar luzes para a construção de uma nova 
axiologia, calcada em novos valores e em uma nova racionalidade para novos tempos de uma 
possível Pós-Modernidade. 
PALAVRAS-CHAVE: MODERNIDADE; MEIO-AMBIENTE; CRISE; PÓS-
MODERNIDADE. 
 
RESUMEN 
El artículo trata de un estudio sobre la era Moderna por el punto de vista ambiental, buscando 
delimitar, través de los pilares de aquella, la concepción moderna de medio ambiente, bien 
como la relación de esto con el ser humano. Ese análisis desagua en lo que llamamos crisis de 
la Modernidad, como también en la crisis ambiental que guarda estrecha relación con el 
agotamiento de los paradigmas de aquella era. En el contexto de ese agotamiento, el texto 
buscará apuntar nuevos horizontes para la superación de la Modernidad y lanzar luces para la 
construcción de una nueva axiología, firmada en nuevos valores y en una nueva racionalidad 
para nuevos tiempos de una posible Postmodernidad. 
PALABRAS-CLAVE: MODERNIDAD; MEDIO AMBIENTE; CRISIS; 
POSTMODERNIDAD 
 
 

Considerações iniciais 

  

Para falar em ambientalismo de forma contextualizada, bem como da crise ambiental é 

necessário que se fale em modernidade. A modernidade carrega em si um projeto que delineou a 

concepção de homem, de sociedade, de Estado e de racionalidade, projeto que se constituiu desde 

antes do capitalismo, dentre os séculos XVI e XVIII, mas que realmente se desenvolveu com o 

advento deste como modo de produção dominante nos países europeus. 
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Este projeto, como veremos, fundou-se no homem individual e em sua racionalidade como 

centro e limite de todas as coisas, desconsiderando a ordem da natureza, instrumentalizando-a, na 

crença de tudo se submete à sua razão utilitarista e a seus fins. Trabalharemos neste texto com os 

pilares do projeto de modernidade bem como com o questionamento deste projeto e de suas 

promessas não cumpridas como fatores da chamada crise ambiental. 

A crise ambiental tem uma grande importância para o enfrentamento dos paradigmas 

modernos e para a constatação da sua falibilidade. È sob este enfoque que trataremos a questão da 

racionalidade instrumental cartesiana, da individualidade, da externalização e subjugação do meio 

ambiente, bem como o papel da supervalorização do princípio do mercado. Todos estes aspectos 

nos trarão uma compreensão do que é Modernidade e quais dos seus projetos ainda se mantêm ou se 

esgotaram no seio da sociedade. A partir deste panorama traremos uma reflexão sobre a necessidade 

de se engendrar novos paradigmas sociais, racionais e econômicos no âmbito de uma nova ordem 

axiológica que leve em consideração a condição humana. 

  

1.                       A Modernidade 

  

O tema da modernidade é alvo de diversos escritores na busca de identificar seus 

fundamentos e conseqüências. Os fundamentos da modernidade quase sempre são apontados a 

partir de critérios como o do tipo de racionalidade dominante, da atitude do homem para com a 

sociedade, do modo de produção vigente, do tipo de Estado, dentre outros. 

Destacaremos neste estudo a questão da racionalidade moderna, tida como instrumental e 

cartesiana; do individualismo; do modo de produção capitalista, bem como na questão do 

liberalismo e do mercado; do papel do Estado. A partir daí abordaremos a crise dos paradigmas da 

modernidade, enfocando principalmente na crise ambiental. 

Para entendermos a questão do moderno, bem como de sua crise e repercussão no âmbito 

ambiental, nos valeremos de alguns escritores que encampam a tese de que a Idade Moderna foi um 

projeto articulado em alguns paradigmas e que sua crise se dá pelo descumprimento das propostas 

destes paradigmas e das conseqüências nefastas que o tipo de racionalidade adotada naquela época 

culminou. Dentre estes autores, citaremos com mais ênfase Boaventura de Souza Santos, Zygmunt 

Bauman e Hannah Arendt. 

  

1.1                   O projeto da Modernidade 
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Para Santos, a modernidade se funda em um projeto sócio-cultural que se assenta em dois 

pilares fundamentais: o da regulação e o da emancipação. Cada qual se constitui por três princípios. 

O pilar da regulação funda-se pelo princípio do Estado, principalmente atribuído a Hobbes; pelo 

princípio do mercado, visto em Locke; pelo princípio da comunidade que remonta à filosofia 

política de Rousseau. Já o pilar da emancipação é constituído por três lógicas de racionalidade: a 

ético-expressiva da arte e da literatura; a moral-prática da ética e do direito; a cognitivo-

instrumental da ciência e da técnica (1999, p. 77). A análise de Santos é muito importante no 

sentido de traçar uma divisão didática do projeto moderno, dando-nos um importante norte para a 

condução do estudo. 

Bauman dividia a história em: pré-modernidade (modernidade sólida) época do vigor da 

idéia do projeto moderno, isto é: de controle do mundo pela razão no intuito de tornar o mundo 

melhor através do ordenamento racional e técnico a partir de dois elementos de destaque, o Estado e 

a ciência; em pós-modernidade (modernidade líquida) caracterizada pela liquidez e mobilidade das 

relações e no exarcebamento da individualidade (MOCELLIN, 2007, p.104-105). 

Ainda podemos citar o pensamento de Hannah Arendt, que pauta a era moderna em três 

grandes marcos: a descoberta da América que possibilitou exploração de toda a Terra; a Reforma 

que, desencadeou a expropriação das propriedades eclesiásticas e monásticas, e o duplo processo de 

expropriação individual e acúmulo de riqueza social; a invenção do telescópio que propiciou o 

desenvolvimento da ciência sob uma perspectiva que considera a natureza da Terra do ponto de 

vista do universo. (ARENDT, 2007, p. 260). 

  

1.2                  Os pilares e os princípios da Modernidade 

  

Os princípios dos dois pilares da Modernidade articulam-se, visando maximizar as 

potencialidades de cada um deles, porém, embora as lógicas de emancipação racional visem, 

conjuntamente, orientar a vida prática das pessoas, cada uma delas se relaciona de modo 

privilegiado com algum pilar da regulação: a racionalidade estético-expressiva com o princípio da 

comunidade, em que as idéias de identidade e comunhão se condensam e se relacionam à 

contemplação estética; a racionalidade moral-prática com o princípio do Estado, pois a este compete 

definir e fazer cumprir um mínimo ético para o monopólio da produção e distribuição do direito; a 

racionalidade cognitivo-instrumental com o princípio do mercado, porque nele se condensam idéias 

de individualidade e concorrência, centrais ao desenvolvimento da técnica e pela conversão da 

ciência numa força produtiva. (SANTOS, 1999, p. 77). Santos afirma que a promessa mais 

dificultosa foi a de “vincular o pilar da regulação ao pilar da emancipação e de os vincular a ambos 
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à concretização de objectivos práticos de racionalização global da vida colectiva e da vida 

individual” (1999, p. 78). 

Diante o recorte do tema, trataremos com mais ênfase, quanto ao pilar da emancipação, na 

racionalidade de forma generalizada, focando-se muito mais na racionalidade cognitivo-

instrumental e na moral-prática, por considerarmos mais atinentes à questão ambiental. Quanto ao 

pilar da regulação, focaremo-nos muito mais na questão do Estado e nas implicações do princípio 

do mercado, também pelas mesmas razões anteriormente expostas. 

  

1.2.1             O pilar da emancipação: a racionalidade. 

  

O pilar da emancipação se relaciona à questão da racionalidade científica como a 

redentora da humanidade e mola propulsora do seu desenvolvimento. Arendt a atribui à 

descoberta do telescópio e à influência do ponto de vista arquimediano, que fez com que o ser 

humano observasse que não poderia confiar nos seus sentidos para alcançar as verdades. 

Arendt afirma que esta descoberta lançou-nos a uma compreensão fora da terra (2007, p 275), 

que se propunha a formulação de leis universais, e que continham, portanto, verdades 

objetivas. (2007, p. 280), dotando o homem de uma auto-suficiência já que este “[...] realizou 

sua recém-conquistada liberdade dos grilhões da experiência terrena; ao invés de observar os 

fenômenos naturais tal como este se lhes apresentavam, colocou a natureza sob as condições 

de sua própria mente” (2007, p. 278). A crença de que seus sentidos não eram confiáveis fez 

com que o homem supervalorizasse os instrumentos e a experimentação como forma de 

conhecimento, pois “[...] o homem só pode conhecer aquilo que ele mesmo fabrica, pois esta 

convicção significava que ele poderia aprender algo acerca das coisas que não fez se 

calculasse e imitasse os processos através dos quais estas coisas passaram a existir” (2007, p. 

308) 

Já Bauman tratava a racionalidade moderna como uma tentativa de encontrar uma lógica 

apreensível ao ser humano e que pudesse ser dominada por este, para tal, a racionalidade científica 

fundou-se na crença do estabelecimento de uma ordem, na busca de uma verdade, da certeza, da 

harmonia (1999, p. 17) pautava-se num processo de expurgação da ambivalência, “deslegitimando 

todos os campos de conhecimento filosoficamente incontrolados ou incontroláveis” (1999, p. 33), 

tendo como válidos apenas juízos que guardem, numa remissão a Kant, “estrita e absoluta 

universalidade”. 

Arendt e Bauman partem de pontos divergentes, porém, chegam a uma conclusão comum 

que é a da crença e busca de verdades absolutas, através de uma racionalidade que preza a supressão 
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de lacunas e a demonstração e a objetividade calcada em fatos e distante de considerações naturais 

ou até éticas. (BAUMAN, 1999, p. 40) (ARENDT, 2007, p. 283-284). A tese de Santos também se 

coaduna com o exposto, como se observa de sua análise sobre a filosofia e racionalidade positivista 

moderna: 

Esse paradigma, cuja melhor formulação tinha sido o positivismo em suas várias 
vertentes, assentava nas seguintes idéias fundamentais: distinção do sujeito e objeto e entre 
natureza e sociedade ou cultura; redução da complexidade do mundo a leis simples 
susceptíveis de formulação matemática; uma concepção da realidade dominada pelo 
mecanicismo determinista e da verdade como representação transparente da realidade; uma 
separação absoluta entre conhecimento científico – considerado o único válido e rigoroso – 
e outras formas de conhecimentos como o senso comum ou estudos humanísticos; 
privilegiamente da causalidade funcional, hostil à investigação das “causas últimas”, 
consideradas metafísicas e centrada na manipulação e transformação da realidade estudada 
pela ciência. [...] (SANTOS, 2006; p.25) 

  

Esta manipulação e transformação da realidade, citada por Santos, foi muito bem exposta 

por Hannah Arendt, ao analisar o artificialismo e a prisão as quais a racionalidade submeteu o 

homem, devido a sua pretensão de dominar a natureza e à consciência de não poder abarcá-la como 

ela é, mas apenas na medida de sua mente1: 

Se, portanto, a ciência de hoje, em sua perplexidade, aponta as conquistas da 
técnica para ‘provar’ que estamos lidando com uma ‘ordem autêntica’ dada na natureza, 
parece ter caído num círculo vicioso: os cientistas formulam hipóteses para conciliar seus 
experimentos e em seguida empregam esses experimentos para verificar as hipóteses; e é 
óbvio que, durante todo o tempo, estão lidando com a natureza hipotética. (2007, p. 300) 

  

Neste ponto fica clara a confluência entre os pensamentos de Arendt e Bauman quanto à 

tentativa do homem em encontrar a verdade através de uma razão que expurgasse as ambivalências, 

posto que ambos chegassem à conclusão da criação de uma lógica artificial que não corresponde à 

realidade e que só faz sentido no âmbito da experimentação científica humana. Quanto ao papel da 

racionalidade científica, destaca Bauman: 

[...] forneceu os fundamentos do “artificialismo” tipicamente moderno: a 
concepção da ordem social, não como uma condição natural da humanidade, mas como um 
produto da inteligência e da administração humanas, como algo que deve ser planeado e 
executado de uma maneira ditada pela razão humana e dirigido precisamente contra as 
predisposições “naturais” (moralmente feias, irracionais e desordenadas. (BAUMAN, 1989, 
p. 59)  

  

Destaca-se do estudo o caráter nitidamente instrumental da racionalidade moderna, tanto 

pelo fato de utilizar-se de instrumentos (ferramentas) para conhecer1, como por medir a importância 

das coisas pelas funções que elas exerciam neste processo de conhecimento e de dominação da 

natureza (ARENDT, 2007, p. 309). Tanto Arendt quanto Bauman reconhecem que este processo de 

conhecimento era nitidamente guiado pelos cientistas1 e que visavam uma pretensa objetividade e 

neutralidade do conhecimento, apartado de qualquer consideração moral ou política, ou melhor, 
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tornando moralmente válido só aquilo que a ciência corrobora, atribuindo significado moral à 

própria instrumentalidade, neste sentido: 

A objetividade abria a porta para a toda forma concebível de prática bárbara”. 
Assim Müller-Hill resume sua cuidadosa pesquisa. Os cientistas saúdam a objetividade. 
Eles desprezam e evitam os juízos de valor. Uma vez feito isso, o resto é uma questão de 
racionalidade instrumental. Se matar doentes mentais é economicamente saudável e 
tecnicamente factível, por que cargas d’água não se deveria fazê-lo? Ou por que se deveria 
prejudicar as chances de progresso da ciência pela recusa de usar o “material judeu e 
cigano” como animais experimentais? (BAUMAN, 1999, p. 57-58) 

  

Muito já se falou nas conseqüências desta racionalidade, da autoridade dos cientistas e da 

ciência para o desenrolar da grande barbárie humana que foi o holocausto. Bauman trata desta 

racionalidade através da análise do “cálculo meios-fins”, cálculo este que visa o uso de meios mais 

eficientes para se chegar à finalidade almejada, denotando-se que qualquer consideração que 

comprometa esta eficiência (seja moral ou ética) é irracional. (1989, p. 73-74). Arendt ao tratar 

desta lógica meio-fim, baseia-se em Marx para ilustrá-la e entendê-la como uma “alienação do 

mundo”: 

Ele critica a lei contra roubos não só porque a oposição formal entre proprietário 
e ladrão leva em conta as “necessidades humanas” – o fato de que o ladrão que usa a lenha 
precisa dela com mais urgência que o dono que a vende – e, portanto, desumaniza os 
homens  equacionando o usuário e o vendedor da lenha como donos da lenha, mas também 
porque a própria natureza da lenha é eliminada. Uma lei que considera os homens somente 
como donos e proprietários considera as coisas somente como propriedades, e as 
propriedades somente como objetos de troca, e não como objetos de uso. (2007, p. 266) 

  

1.2.2        O pilar da regulação 

  

Quanto ao pilar da regulação, vê-se que este se coaduna com a crença de liberdade 

individual dos modernos, ser livre é, para eles, a independência na vida privada, seu objetivo é “a 

segurança dos privilégios privados; e eles chamam liberdade as garantias concedidas pelas 

instituições a esses privilégios” (CONSTANT, 1985, p. 16). A sociedade moderna não acredita que 

possa estar em segurança sem tomar medidas de orientação e vigilância da conduta humana, isto é, 

sem medidas de controle social (BAUMAN, 1989, p. 23). Como vimos, este pilar carrega em si três 

princípios: o do Estado, do mercado e o da comunidade. 

O princípio do Estado surge da necessidade de adequação à mudança da soberania 

medieval que emergia do apossamento da terra para o poder sobre o corpo e os seus atos, isto é, de 

um poder disciplinar (FERRAZ JR., 2009, p. 9).  Esta questão também foi tratada por Hannah 

Arendt, porém, sob o ponto de vista da Reforma como marco da modernidade, já que esta permitiu 

a expropriação dos bens da Igreja e das classes camponesas, “despojando certos grupos do seu lugar 

no mundo e expostos, de mãos vazias, às conjunturas da vida, criou o acúmulo de riqueza e a 
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possibilidade de transformar essa riqueza em capital através do trabalho”, gerando assim as 

condições para o capitalismo e para o Estado. (2007, p. 267-268) 

A necessidade de um poder soberano, como algo que constitui a comunidade política e 

garanta as relações sociais, explica a existência do Estado. Hobbes percebeu esta necessidade e a 

expôs com genialidade na figura do Leviatã. “Hobbes fala que o soberano tinha por tarefa zelar pela 

vida boa e cômoda dos súditos e pela sua segurança, mas simetricamente, o soberano é responsável 

pela ordem, retribuição à entrega que fizera, os homens de todos os direitos que tinham no estado de 

natureza.” (FERRAZ JR., 2009, p. 10). Como se observa, a questão da racionalidade se liga 

estreitamente com a da regulação, reforçando a tese de Bauman de que o Estado é um instrumento 

de eliminar as ambivalências em prol de uma ordem artificial, “uma vez que a soberania do Estado 

moderno é o poder de definir e de fazer as definições pegarem” (1999, p. 16), conforme também 

confirmamos em Arendt: 

[...] o processo que, como vimos, invadira as ciências naturais através da 
experimentação, da tentativa de imitar, em condições artificiais o processo de ‘fabricação’ 
mediante o qual as coisas naturais passam a existir, serve também e é ainda mais adequado 
como princípio da ação na esfera dos negócios humanos. Pois aqui os processos da vida 
interior, encontrados nas paixões através da introspecção, podem tornar-se critérios e 
normas para a criação da ‘vida automática’ daquele ‘homem artificial’ que é ‘o grande 
Leviatã’ (2007, p. 312-313) 

  

Ainda neste sentido de ordem artificializada, Bauman identifica a característica do 

Estado como executor de uma “engenharia social” e o trata como um “jardineiro”, ele se usa deste 

termo por detectá-lo freqüentemente em inúmeros discursos de estadistas e de cientistas modernos 

(muitos transcritos em sua obra). O Estado o era por executar a missão legitimada pela ciência e 

cientistas de construir uma “boa sociedade, uma sociedade sadia, ordeira”, para tal, era guiado pela 

convicção de que “o caminho para essa sociedade passa pela domesticação final das forças naturais 

inerentemente caóticas e pela execução sistemática, se necessário, impiedosa, de um plano racional 

cientificamente concebido.” (BAUMAN, 1999, p. 38). O resultado deste Estado jardineiro 

legitimado pela ciência, foi, nos casos mais extremos, o de Hitler1 e Stalin. 

Já o princípio do mercado surge da liberação do homem medieval pelo comércio a partir 

da quebra de vínculo entre este e a propriedade (BAUMAN, 1989, p. 57-58). Constant afirma que o 

comércio dá à propriedade a qualidade da circulação, e afirma que sem esta a propriedade não é 

mais que usufruto, já que pode sempre influir sobre ela, a circulação é um obstáculo que torna a 

propriedade invisível a ação do poder social (1985, p. 22). Esta libertação trouxe grande 

repercussão na questão da individualidade do moderno e adequou-se bastante à instrumentalidade 

da razão, já que, com o capitalismo, desvinculou o capital e a atividade econômica de qualquer 
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outra consideração senão àquela da eficiência utilitarista entre meios e fins, neste sentido destaca 

Bauman: 

Enquanto a economia esteve “radicada” (e assim ficou até ao ponto de não se 
distinguir conceptualmente da vida social em geral, durante a maior parte da história da 
humanidade – de facto, até ao século XVIII), a actividade produtiva e distributiva esteve 
sujeita a pressões de numerosas normas sociais não directamente destinadas às atividades 
em si, no entanto orientadas para a sobrevivência e reprodução de outras instituições vitais. 
Assim, a produção e distribuição estavam sujeitas a deveres de parentesco, a lealdades 
comunais, a solidariedades corporativas, rituais religiosos ou estratificação hierárquica dos 
padrões de vida. O capitalismo tornou irrelevantes todas estas normas extrínsecas e assim 
“libertou” a esfera econômica, para a regra indiscutível do cálculo meios-fins e para o 
comportamento da livre-escolha (1989, p. 73) 

  

 Esta dissociação do capital e da economia de outros fatores também se legitimou pela 

racionalidade instrumental que visava justamente objetivizar todos os aspectos da vida, esta lógica é 

vista nitidamente no liberalismo que dominou e domina o pensamento econômico na modernidade, 

retrato disto se encontra no do discurso de Benjamin Constant: “O comércio inspira aos homens um 

forte amor pela independência individual. O comércio atende a suas necessidades, satisfaz seus 

desejos, sem a intervenção da autoridade. Esta intervenção é quase sempre, e não sei por que digo 

quase, esta intervenção é sempre incômoda” (1985, p.14). 

Ocorre, porém, que esta lógica de dissociação do capital de outros valores, muito 

condizente com a tônica da racionalidade moderna, acabou por desembocar na mesma “alienação 

do mundo” posta por Arendt, remetendo-nos à sua incursão em Marx, já citada, conforme 

observamos em sua fala: “o desenvolvimento da sociedade comercial que, com a vitória triunfal do 

valor da troca sobre o valor de uso, introduziu em primeiro lugar o princípio da intercambialidade, 

depois da relativização e, finalmente, a desvalorização de todos os valores.” (2007, p. 320). 

Quanto ao princípio da comunidade, baseado em Rousseau, seu conceito é tomado como 

autoridade do corpo social pela liberdade de todos (CONSTANT, 1985, p. 17), ou uma comunidade 

concreta de cidadãos que baseavam a soberania do povo (SANTOS, 1999, p. 81). Com o já exposto 

sobre o papel da racionalidade, não podemos deixar de falar sobre a sua repercussão na questão da 

comunidade. Este princípio nitidamente se eclipsou diante daquele do Estado e do mercado. A 

comunidade não escapou do “projeto de manipulação, administração e planejamento” (BAUMAN, 

1999, p. 15) da modernidade e, na sua tentativa de expurgar as ambivalências em prol de um projeto 

racional, quase se confundiu com o Estado. A racionalidade científica - ao ter deixado tão claro o 

que era correto ou não, não abrindo espaços para a ambivalência e tomando por irracional qualquer 

tipo de consideração que não fosse instrumental, que não reproduzissem uma lógica de maior 

eficiência, isto é, considerações morais ou valores - acabou por solapar a concepção de comunidade 

rousseuniana como um “corpo moral coletivo”, já que, como vimos, a ciência tomou para si o papel 
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de revelar, através de sua racionalidade, princípios válidos e demonstráveis. Neste sentido, apoiado 

na tese de Bauman, explicita Mocellim: 

O ser humano, nesse movimento de eliminação da ambivalência, foi tomado 
como objeto a ser moldado pela racionalidade científica e técnica, e também pela 
racionalidade legislativa. Assim como o mundo dos objetos manipulados pela ciência e pela 
técnica, a sociedade passou a ser tomada como objeto de manipulação técnica. A 
engenharia social foi a transformação do ser humano num meio racionalmente controlável. 
A humanidade foi tomada, durante a modernidade sólida, como objeto de controle, como 
instrumento ajustável aos fins do projeto moderno. (2007, p. 113) 

  

2.                       O projeto da Modernidade e a questão ambiental 

  

Como se observou, a racionalidade moderna - ao exultar a ordem, expurgar as 

ambivalências e considerar válidos apenas os resultados daquilo que poderia submeter ao seu 

experimentalismo e que sobreviveria a este de forma a resultar numa equação universal, que só 

corresponda ao intuito humano de estabelecimento de ordem e não à realidade - subjugou 

completamente a natureza, não só por valorizar o artificialismo como instrumento para a apreensão 

da verdade, como por elevá-lo como um sistema ideal, isto é, a criação de instrumentos e de 

experimentação científica (formas artificiais) não valia só como meio para a obtenção do 

conhecimento, mas, como forma de vida válida, correta. Conforme Bauman a existência é moderna 

quando é guiada pela premência de projetar o que não existiria naturalmente, de projetar a si 

mesma, em suas palavras: 

A existência pura, livre de intervenção, a existência não ordenada ou a margem 
da existência ordenada, torna-se agora natureza: algo singularmente inadequado para a vida 
humana, algo que não se deve confiar e que não deve ser deixado por sua própria conta – 
algo a ser dominado, subordinado, remodelado, de forma a se reajustar às necessidades 
humanas. Algo a ser reprimido, refreado e contido, a resgatar do estado informe e dar forma 
através do esforço e da força. 

  

Hannah Arendt também explicita os esforços da modernidade em criar modelos de coisas a 

serem produzidas para a substituição das noções anteriores de harmonia e simplicidade, fulcrada no 

“[...] desejo de criar a ordem a partir da “mera desordem”, da “desenfreada variedade da natureza” 

(ARENDT, 2007, p. 319). 

Quanto ao artificialismo da era moderna, legitimado pela razão e a atuação do Estado para 

a sua consecução trouxe à humanidade a crença de que a natureza era exterior, que estava apartada 

do mundo humano1. Observava-se a natureza como algo estático, vasto, eterno, apenas como um 

palco para a atuação humana, como se não houvesse nenhum liame entre a atuação deste e a 

situação da natureza, tampouco se o estado e as condições desta não interferissem na vida daquele, 
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vendo “todas as coisas dadas como matéria-prima e toda a natureza como “um imenso tecido do 

qual podemos cortar qualquer pedaço e tornar a coser como quisermos” (ARENDT, 2007, p. 318). 

Esta situação foi bem posta por Ulrich Beck ao analisar a atuação humana na modernidade 

a as suas conseqüências para a criação do que ele chama de sociedade de risco. Beck aponta a 

prática de limitar a discussão de assuntos ambientais “mediante categorias o fórmulas propias de las 

ciências naturales” como se estas não tivessem nenhum significado social, cultural e político, 

tratando, como muito, “al ser humano involuntariamente solo como aparato orgânico” (BECK, 

2002, p. 30). 

Neste projeto de ordenar a vida, o Estado desempenha um grande papel. Já vimos no 

tópico sobre o pilar da regulação, o Estado (o grande Leviatã) era um grande ser artificial que 

impunha o modo “bom”, civilizado, de vida em contraposição, justamente, ao “estado de natureza”, 

sim, aquele “estado de natureza” comum aos principais textos jusnaturalistas e às obras 

responsáveis por delinear o projeto de modernidade, como em Hobbes, Locke e Rousseau. Estado 

natural este que, conforme as palavras de Marilena Chauí: 

“[...] em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados pelas florestas, 
sobrevivendo com o que a Natureza lhes dá, desconhecendo lutas e comunicando-se pelo 
gesto, pelo grito e pelo canto (...) O estado de natureza de Hobbes e o estado de sociedade 
de Rousseau evidenciam uma percepção do social como luta entre fracos e fortes, 
vigorando a lei da selva ou o poder da força. Para fazer cessar esse estado de vida 
ameaçador e ameaçado, os humanos decidem passar à sociedade civil, isto é, ao Estado 
Civil, criando o poder político e as leis. ( 2000, p. 220) 

  

O Estado foi um grande responsável para a extirpação da ambivalência “ordem-

artificializada” e “desordem-natural”. Vê-se na modernidade o Estado como grande promotor, ou no 

mínimo facilitador, do projeto de construção da ordem, calcado nos preceitos científicos e de 

mercado. No âmbito ambiental esta promoção se deu pela distribuição dos recursos naturais e 

regulação (ou desregulação1) da sua concessão e forma de exploração, comportamentos estes 

sempre fulcrados no discurso de promoção de crescimento social e econômico, que na verdade 

encobre apenas o crescimento econômico de alguns setores da sociedade e desconsidera os efeitos 

da distribuição desigual e não sustentável dos recursos1. Martinez Alier, em seu livro “ecologismo 

dos pobres” dá numerosos exemplos desta prática:  

[...] o que tradicionalmente foi, em algumas áreas, uma atividade complementar 
em pequena escala da aqüicultura tradicional, converteu-se em empresas de propriedade 
privada com um único propósito. Não só os manguezais têm sido destruídos, como também 
áreas agrícolas, particularmente na Índia e no Bangladesh, países nos quais os pequenos 
agricultores que cultivam arroz e outras culturas em pequenos terrenos próximos do mar 
foram expulsos à força ou pela salinização provocada pelas piscinas de carcinocultura 
(ALIER, 2007, p. 121). 
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 Na mesma linha, Enrique Leff traz o retrato da situação dos países da América Latina, 

também por questão de crise da dívida externa: “A recuperação econômica surgiu então como uma 

prioridade e razão de força maior das políticas governamentais. Neste processo foram configurados 

os programas neoliberais de diversos países, ao mesmo tempo que avançavam e se 

complexificavam os problemas ambientais do orbe.” ( 2005, p. 18) “Assim, a deteriorização 

ambiental, junto com a crise econômica e financeira dos países da América Latina, produziu um 

processo generalizado de empobrecimento, marginalização social e precariedade das condições de 

saúde da população. (2005, p. 89). 

Vemos nestas práticas a exteriorização da concepção moderna de desenvolvimento, que se 

centra apenas neste modelo representativo dos países capitalistas centrais: fundados na 

industrialização em larga escala; na exploração intensiva dos recursos naturais; na alta 

produtividade, o que denota uso irracional dos bens e desperdício; bem como a alta exploração do 

potencial humano. Quanto às culturas tradicionais, a racionalidade moderna deslegitimou seu 

âmbito de validade, considerado-as retrógradas ou não efetivas1, criando um rótulo, através dos 

detentores da razão (a exemplo das políticas do Banco Mundial que foi implementado com o auxílio 

do “Estado jardineiro” de Bauman. Este recurso de expurgar as ambivalências, como já visto, não 

só é unilateral e falacioso, bem como funciona como um nítido instrumento de dominação. Esta 

falácia é bem observada por Celso Furtado: 

A conclusão geral que surge é que a hipótese de extensão ao conjunto do sistema 
capitalista das formas de consumo que prevalecem atualmente nos países cêntricos não têm 
cabimento dentro das possibilidades evolutivas aparentes deste sistema. E é essa a razão 
pela qual uma ruptura cataclísmica, num horizonte previsível, carece de verossimilhança. O 
interesse principal do modelo que leva essa previsão de ruptura cataclísmica está em que 
ele proporciona uma demonstração cabal de que o estilo de vida criado pelo capitalismo 
industrial sempre será o privilégio de uma minoria. O custo, em termos de depredação do 
mundo físico, desse estilo de vida é de tal forma elevado que toda a tentativa de generalizá-
lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização, pondo em risco a 
sobrevivência da espécie humana. Temos assim a prova cabal de que o desenvolvimento 
econômico – a idéia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida 
dos atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável. (FURTADO, 1996, p. 88-89) 

  

No campo da economia, a alienação da Terra se reflete na externalidade dos recursos 

ambientais dos cálculos de produção, tanto quando não internalizava o custo efetivo dos recursos 

naturais utilizados (LEFF, p. 19), como por tratar estes recursos como uma mera propriedade 

privada, no sentido mais liberal, da qual se imiscuía de qualquer outra consideração além do jus 

utendi e abutendi do seu proprietário. 

No campo da política, as questões ambientais confundem com as questões econômicas, no 

sentido de que a natureza sempre foi vista como uma fonte apenas de riqueza dos países, mas não 

como um meio de sustento, uma condição à vida. Esta prática se refletia no discurso de crescimento 
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econômico e, conseqüentemente humano, através da geração de riquezas que esta exploração 

permitia, porém não se levavam em consideração a depauperização das culturas locais, dos meios 

de vida dos cidadãos, dos recursos em si, e na piora da qualidade de vida, da saúde, da humanidade 

em geral, conforme os exemplos citados. 

Este alheamento das questões naturais em todas as esferas da vida social, quando se sabe 

que o ambiente é a condição de sustento da vida e interage com toda a dinâmica desta, inclusive a 

do homem, acabou por gerar conseqüências até então não premeditadas (ou se sim, excluídas da 

pauta do dia), conseqüências que a humanidade não estava preparada para lidar, criando-se as 

condições da instauração de uma crise. 

  

3.      A crise ambiental 

  

A crise ambiental vem se apresentando como um dos componentes de uma crise 

generalizada que é a da modernidade. Experiências como as do Holocausto, o agravamento da 

injustiça social através do crescimento da concentração de riqueza e exclusão social, “a devastação 

ecológica e com ela a destruição da qualidade e mesmo da sustentabilidade de vida do planeta” são 

apontadas como fatores nítidos desta crise (SANTOS, 1995, p. 91). 

Apesar de ter raízes muito profundas na história, a crise se torna evidente nos anos 60, 

tendo por marco o livro de Rachel Carson “Primavera silenciosa”, em que se alertava sobre os 

perigos do uso de pesticidas. A partir daí podemos falar em discussões mais concentradas sobre os 

efeitos da produção e do consumo sobre a vida na Terra, surgindo então o discurso de 

desenvolvimento sustentável, com bases na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, celebrada no Rio de Janeiro em 1992. 

Na esteira destes marcos de discussão da crise ambiental, o Informe Bruntland é bastante 

significativo. Este foi um documento confeccionado a pedido do secretário-geral da ONU em 1984, 

para avaliar os avanços dos processos de degradação ambiental e a eficácia das políticas ambientais 

para enfrentá-los, este relatório buscou um terreno comum para propor uma política de consenso 

capaz de compor as diferentes visões e interesses dos países, povos e classes sociais “no campo 

conflitivo do desenvolvimento”, buscando uma estratégia política para a sustentabilidade ecológica 

da globalização, tendo por condição a sobrevivência do gênero humano, neste documento ficou 

definido o conceito de desenvolvimento sustentável com “um processo que permite satisfazer as 

necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de atender as gerações futuras.” 

(LEFF, 2005, p. 19). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9889



A despeito da crença moderna da externalidade do ambiente, a crise ambiental foi sentida 

em diversos níveis. A fragilidade que o ecossistema da Terra vem apresentando fez com que a razão 

humana voltasse do seu afastamento e alienação terrestre, conforme visto em Arendt, para uma 

realidade catastrófica em que sua própria vida estava ameaçada: 

A natureza se levanta de sua opressão e toma vida, revelando-se à produção de 
objetos mortos e à coisificação do mundo. A superexploração dos ecossistemas, que os 
processos produtivos mantinham sob silêncio, desencadeou uma força destrutiva que em 
seus efeitos sinérgicos e acumulativos gera mudanças globais que ameaçam a estabilidade e 
sustentabilidade do planeta; a destruição da biodiversidade, a rarefação da camada 
estratosférica de ozônio, o aquecimento global. (LEFF, 2005, p. 56) 

  

Beck explicita muito bem este quadro ao tratar do fato de que as questões ambientais 

sempre são vistas apenas no âmbito das ciências naturais: 

Precisamente las discusiones de las últimas décadas, en las que se ha vuelto a 
desplegar todo el arsenal de argumentos de crítica de la técnica y de la industria, han 
seguido siendo en su núcleo tecnocráticas y naturalistas. Se agotan en el intercambio y la 
evocación de las sustancias nocivas que contienen el aire, el agua y los alimentos, de cifras 
relativas de crecimiento demográfico, de consumo energético, de demanda de alimentos, de 
falta de materias primas, etc., con un celo y exclusividad como si nunca hubiera habido 
alguien (por ejemplo, un tal Max Weber) que hubiera dedicado su tiempo a mostrar que si 
no tomamos en consideración las estructuras sociales de poder y de reparto, las burocracias, 
las normas y racionalidades dominantes, todo esto es vacío o absurdo (probablemente, 
ambas cosas). Bajo mano se ha colado una idea que reduce la modernidad al marco de 
referencia de la técnica y la naturaleza en el sentido de criminal y víctima. Desde su propio 
punto de partida, a este pensamiento (incluido el del ecologismo político) se le ocultan los 
contenidos y consecuencias sociales, políticas y culturales de los riesgos de la 
modernización. (BECK, 2002, p. 30) 

  
Ora, este quadro de dissociação entre natureza, sociedade, política e cultura não é fortuito, 

ele fez com que o meio ambiente fosse um fácil alvo para a manipulação de interesses, de 

dominação, sobressaindo, obviamente, aqueles interesses das camadas detentoras do poder 

econômico ou político. Hannah Arendt aponta ainda a falácia do discurso cientificista de 

objetividade e de distanciamento de questões religiosas e políticas: 

Uma sociedade, seja política, seja de cientistas que abjuram a política, é sempre 
uma instituição política; sempre que os homens se organizam, pretendem agir para adquirir 
poder. Nenhum trabalho científico de equipe é ciência pura, quer seu objetivo seja atuar 
sobre a sociedade para garantir aos seus membros posição segura dentro dela, ou – como 
foi e ainda é, em grande parte, o caso da pesquisa organizada nas ciências naturais – agir 
em conjunto visando dominar a natureza. (2007, p. 284) 

  

Do ponto de vista político e social a crise desmistificou o papel do Estado como este ser 

detentor e organizador de um estilo de vida racional e harmônico a partir do momento em que expôs 

a sua contribuição para a implementação e manutenção das práticas econômicas e sociais 

degeneradoras do ambiente e da qualidade de vida humana: 

El desconcierto de las autoridades a la vista de los accidentes tóxicos y de los 
escándalos sobre la basura tóxica y la avalancha de cuestiones jurídicas, de competencia y 
de reparación que aquí se ponen em movimiento hablan un lenguaje muy claro. Es decir: la 
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libertad respecto del riesgo se convierte de repente en un daño irreversible. Los conflictos 
que surgen en tomo a los riesgos de la modernización estallan por causas sistemáticas que 
coinciden con el motor del progreso y de la ganancia. Se refieren a la medida y a la 
extensión de los peligros y de las pretensiones de reparación y/o cambio de curso que 
brotan de ahí. En esos conflictos se trata de la cuestión de si podemos seguir expoliando a 
la naturaleza (incluida la propia) y, por tanto, de si aún son correctos nuestros conceptos 
«progreso», «bienestar», «crecimiento económico», «racionalidad científica». (BECK, 
2002, p. 46). 

  

Esta crise também afetou a economia, mas não exatamente de forma a reestruturá-la, mas, 

forçando-a a mudar determinados padrões de fabricação, com o advento do que hoje se chama de 

mercado verde e com a migração das empresas para países em que sua dominação econômica se dá 

com maior facilidade. Os países periféricos estão mais sujeitos às pressões do mercado, que se 

baseia na estratégia de deslegitimação das suas culturas tradicionais, tidas como arcaicas, em busca 

do alardado “desenvolvimento” através do modelo dos países centrais “para justificar formas de 

dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo” (FURTADO, 1996, p. 89) 

As conseqüências da compreensão desta crise foram a evidência de que não há, e nunca 

houve, autonomia entre a sociedade e a natureza, os problemas do meio ambiente “no son 

problemas del entorno sino (en su génesis y en sus consecuencias) problemas sociales, problemas 

del ser humano, de su historia, de sus condiciones de vida, de su referencia al mundo y a la realidad, 

de su ordenamiento económico, cultural y político.” (BECK, 2002, p. 90). Infelizmente esta 

concepção começa a surgir agora, depois que uma parcela da humanidade começou a perceber na 

própria pele o nexo de causalidade entre a piora de qualidade de vida e a produção moderna 

geradora de riscos que, como aponta Beck, se apresentam de modo universal, específica ou 

inespecífica localmente e que têm efeitos nocivos incalculáveis (2002, p. 34)1 

Podemos resumir como pontos causadores desta crise, a já citada exclusão da natureza das 

considerações humanas e da esfera de produção; o impulso desenfreado pelo crescimento gerado 

pela racionalidade instrumental e utilitarista com fins de eficiência de mercado; a apropriação dos 

recursos naturais, tanto por empresas, quanto por consumidores e marginalização social decorrente 

da má distribuição dos benefícios e dos riscos; a destruição e dominação das culturas locais pela 

globalização e pela imposição de padrões de cultura dos países industrializados centrais; a 

imprevisibilidade das conseqüências do modelo de racionalidade tecnológica. Todos estes pontos se 

refletem em conseqüências atuais, como a escassez, degradação e desaparecimento de recursos e o 

empobrecimento da biodiversidade; a má distribuição dos prejuízos e riscos ambientais, bem como 

da riqueza gerada por esta; a piora generalizada da qualidade de vida; a homogeneização das 

culturas. 
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4.      Por uma nova axiologia universal 

  

A crença de que só a ciência detém os parâmetros legitimadores da atuação social, no já 

falado mito de afastamento de considerações culturais, políticas, isto é: morais, apresenta-se 

bastante esfacelada. Principalmente quando se fala em riscos ambientais, a ciência não tem como 

medir ou considerar quais são os riscos aceitos ou toleráveis para a manutenção da vida na terra de 

forma saudável, digna. Como tratar conceitos como dignidade ou tolerância apartados de 

considerações éticas? 

La pretensión de racionalidad de las ciencias de averiguar objetivamenteel 
contenido de riesgo del riesgo se debilita a sí misma permanentemente: por una parte, 
reposa en un castillo de naipes de suposiciones especulativas y se mueve exclusivamente 
en el marco de unas afirmaciones de probabilidad cuyas prognosis de seguridad stricto 
sensu ni siquiera pueden ser refutadas por accidentes reales. Por otra parte, hay que haber 
adoptado uma posición axiológica para poder hablar con sentido de los riesgos. Las 
constataciones del riesgo se basan en posibilidades matemáticas e intereses sociales incluso 
y precisamente allí donde se presentan con certeza técnica. Al ocuparse de los riesgos 
civilizatorios, las ciencias ya han abandonado su fundamento en la lógica experimental y 
han contraído un matrimonio polígamo con la economía, la política y la ética, o más 
exactamente: viven com éstas sin haber formalizado el matrimonio. (...) sin racionalidad 
social, la racionalidad científica está vacía;  sin racionalidad científica, la racionalidad 
social es ciega.” (BECK, 2002, p. 35-36) 

  

 Alguns estudiosos já se debruçam sobre esta necessidade de retorno da ciência aos 

valores morais. A importância de uma reconstrução de paradigmas também foi tratada por Sachs ao 

reavaliar que um novo conceito de desenvolvimento é a única alternativa satisfatória diante deste 

cenário de crise (1995, p. 39-44). Para tal o autor, o desenvolvimento apareceria como um conceito 

pluridimensional que abarcaria o econômico, o social, o político, o cultural, o durável, o viável e o 

humano, numa hierarquização do “social no comando, o ecológico enquanto restrição assumida e o 

econômico recolocado em seu papel instrumental”, num nítido resgate dos valores para o campo da 

ciência (SACHS, 1995, p. 43-44). Neste sentido, o autor propõe a superação do economicismo que 

se sustenta na teoria da percolação “segundo a qual é a economia que está no comando” e que 

consiste em “garantir os controles macroeconômicos que permitam um crescimento razoável e o 

resto se fará por si mesmo”, teoria esta que se apresentou falaciosa já que, mesmo diante do 

crescimento econômico os índices de exclusão social e de exploração do meio ambiente são 

crescentes (SACHS, 1995, p. 40-41); bem como na reestruturação da axiologia universal em que “o 

desenvolvimento, no sentido forte da palavra, deve ter uma finalidade social justificada pelo 

postulado ético da solidariedade entre gerações e da eqüidade concretizada num contrato social.” 

que inclua “a exigência de ser ecologicamente prudente, em nome da solidariedade entre gerações 

expressa num contrato natural”; um novo princípio de eficiência econômica medido por um padrão 
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macrossocial e não só pela lucratividade da empresa; aceitabilidade cultural, respeitando-se a 

tradição e o equilíbrio territorial (SACHS, 1995, p. 43-44) 

A necessidade da construção de uma nova racionalidade que se entrelace com uma nova 

ética é premente para que tenhamos respostas satisfatórias diante dos fatos trazidos pela natureza no 

que se convencionou chamar crise ambiental: 

O inconformismo perante estas conseqüências combinado com uma crítica 
aprofundada da epistemologia da ciência moderna está hoje a contribuir para a emergência 
de um novo paradigma, a que noutro lugar chamei ciência pós-moderna, ou melhor, o 
paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente (SANTOS, 1995, p. 91) 

  

Há aqueles que prefiram já sepultar a Modernidade e traçar as características desta nova 

era por muitos chamada de pós-moderna. Porém, como Santos, o presente estudo prefere considerar 

que estes paradigmas ainda não estão completamente definidos, que os antigos paradigmas da 

modernidade ainda não estão definitivamente sepultados e que muito há o que se repensar e 

construir. Para tal, os ecologistas que engloba um rol multidisciplinar das ciências, já estão 

repensando novos parâmetros de racionalidade e novos paradigmas para a reconstrução de uma era 

calcada na sustentabilidade, no que é chamado por Holanda de pós-modernidade de resistência1 

(1991, p. 09). 

  

  

  

Considerações finais 

  

O processo de destruição, dado a partir da instrumentalidade (industriosidade) e 

artificialismo em que se funda a sociedade moderna, permitiu o abalo significativo das bases 

ecológicas e naturais da vida, alcançando efeitos na dinâmica social e política de forma sem 

precedentes na história, razão pela qual, até agora, não foi completamente compreendida (e talvez 

nunca o será), que nos obriga a repensar a relação entre natureza e sociedade (BECK, 2002, p. 89): 

Sem dúvidas, esta reavaliação passará pela reconsideração do papel da ética, da moral e 

dos valores, para compor um novo parâmetro de racionalidade que não cause mais ao ser humano a 

já discutida “alienação do mundo” que na busca de dissociar-se de todo e qualquer valor, 

valorizando as evidências e os experimentos, acabou por desvalorizar até a própria humanidade. A 

racionalidade ambiental, assim, surge não como uma lógica meio-fins da eficiência, mas como “um 

conjunto de interesses e de práticas sociais que articulam ordens materiais diversas que dão sentido 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9893



e organizam processos sociais através de certas regras, meios e fins socialmente construídos” 

(LEFF, 2005, p. 134). 

Esta reforma de paradigmas passa ainda pela necessidade de introduzir reformas 

democráticas no Estado, num verdadeiro fortalecimento do princípio da comunidade, fortalecendo o 

papel da sociedade como detentora da legitimação das práticas sociais, não relegando este papel a 

qualquer outra classe numa nítida prática de alienação e dominação. 

Este fortalecimento da comunidade de passar ainda pelo fortalecimento da educação, 

através não só da ampliação do seu acesso, como na reorganização do saber de forma 

interdisciplinar e voltado à moral e à ética; bem como na construção de estratégias para a garantia 

do poder social diante das atuais democracias imperfeitas. 

Para isto, o direito tem um papel determinante como instrumento de proteção tanto do 

Estado quanto da sociedade em face das pressões econômicas, buscando dissolver as externalidades 

socioambientais geradas pela lógica do capital, bem como por estabelecer um ambiente em que o 

peso das influências dos diversos setores da sociedade seja equilibrado, através de processos 

transparentes e plurais de tomadas de decisões, combatendo, assim, o fenômeno da dominação. 

Vê-se que o real desenvolvimento humano passa por estas estratégias de valorização da 

vida na Terra, que (pelo menos ainda) é o único sustentáculo da vida humana, que não pode 

sobreviver jamais isolada. As evidências já demonstraram que a tese do crescimento puramente 

econômico como promotor do desenvolvimento humano é falaciosa, pois o aumento da produção, 

da tecnologia e de consumo não resolve nem a questão da pobreza, pois marginaliza determinados 

setores que viviam de culturas tradicionais, tampouco resolvem a questão da qualidade de vida, da 

saúde humana, prejudicada pela poluição do ar, da água, da destruição da camada de ozônio. 

O diagnóstico de Hannah Arendt sobre a armadilha da modernidade parece estar se 

cumprindo. O homem, alienado da Terra, no afã e na crença de conhecer através dos seus 

instrumentos e experimentação, acabou por cercar-se de uma ordem tão artificializada que 

compromete o sustento de sua própria vida, por ignorar a manutenção da ordem natural do planeta 

Terra. A única saída para escaparmos desta armadilha parece ser descer do ponto arquimediano 

fixado no universo, abrandar a lógica matemática e universal que ele nos trouxe e abrirmos 

novamente os olhos para os sentidos humanos, antes considerados traiçoeiros, reconhecendo nossas 

necessidades naturais e trazendo a esta ciência fria, a contribuição da ética, da moral e dos valores 

da vida. 
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1 Invoca-se o raciocino cartesiano que é uma dos pilares da racionalidade moderna, baseado “[...] inteiramente no 
pressuposto implícito de que a mente só pode conhecer aquilo que ela mesma produz e retém de alguma forma dentro 
de si mesma. (ARENDT, 2007, p. 295) 
1 “O emprego da experimentação para fins de conhecimento já era conseqüência da convicção de que o homem só pode 
conhecer aquilo que ele mesmo fabrica, pois esta convicção significava que ele poderia aprender algo a cerca das coisas 
que não fez se calculasse e imitasse os processos através dos quais essas coisas passaram a existir.” (ARENDT, 2007, p. 
308) 
1 “A mudança radical de padrões morais que ocorreu no primeiro século da era moderna foi inspirada pelas 
necessidades e ideais do seu mais importante grupo de homens, os novos cientistas; e as virtudes cardeais modernas – o 
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sucesso, a industriosidade e a veracidade – são ao mesmo tempo as maiores virtudes para a ciência moderna. As 
sociedades eruditas e as Academias Reais tornaram-se os centros de influência moral, nos quais os cientistas 
organizavam-se em busca de meios que lhes permitissem capturar a natureza na armadilha das experiências e forçá-la a 
revelar seus segredos.” 
1 A grande ilustração da irracionalidade do projeto moderno foi o Holocausto.  Bauman traz um estudo enfático do 
holocausto como resultado legítimo do espírito moderno “daquela ânsia de auxiliar e apressar o progresso da 
humanidade rumo à perfeição que foi por toda parte a mais eminente marca da era moderna” (1999, p. 38). Muito antes 
dos nazistas chegarem ao poder, havia nas universidades alemães muitos cursos sobre “higiene e conhecimento racial” e 
esta matéria era ortodoxia na comunidade médica alemã (1999, p. 50). A eugenia não se restringia ao ideário alemão, 
mas foi defendida em vários países europeus e os ingleses disputavam ferreamente com os alemães “o orgulho da 
prioridade” (1999, p. 41), estudos científicos de eugenia foram realizados nos EUA, como teste de QI de Binet testados 
na La Johnson de Imigração em 1924, para isolar “as classes perigosas” que estavam “destruindo a democracia 
americana”; houve esterilização através de leis eugênicas de “criminosos, estupradores, idiotas, débeis mentais, imbecis, 
lunáticos, bêbados, viciados em drogas, epilépticos, sifilíticos, pervertidos morais e sexuais e pessoas doentias e 
degeneradas” em vinte e um estados estadunidenses entre 1907 e 1928 (1999, p. 44-45) 

1 Hannah Arendt coloca a questão em termos mais transcendentais quando afirma que “Embora a 
transferência cartesiana do ponto de vista arquimediano para a mente do homem permitisse que este o levasse consigo, 
por assim dizer, aonde quer que fosse, e com isso se libertasse inteiramente de toda realidade dada – isto é, da condição 
humana de ser um habitante da terra” (ARENDT, 2007,p. 297-298) 
1 Um exemplo desta tese é a existência do jargão free-riding que consiste em “comportamentos oportunistas, 
respaldados em viver às custas de uma situação, um “comportamento parasitário” ou de “desfrute livre”, beneficiando-
se, por exemplo, de bens públicos ou dos recursos naturais sem remunerar pela sua produção ou minimização de 
impactos.” (ALIER, 2007, p.109). Um exemplo próximo desta prática é o que se dá nas situações de guerras de 
incentivos fiscais, e também de exploração ambiental, vistas entre os estados brasileiros. 
1 Exemplos desta prática são visto na obra de Martinez Alier, ilustramos com o caso da carcinocultura, 

1 Sabe-se que esta prática de difusão do modelo industrial dos países centrais no intuito de regatar os países 
periféricos da sua condição de periferia é falaciosa, já que este modelo industrial se baseia justamente na desigualdade e 
numa superexploração que o planeta não é capaz de agüentar (FURTADO, 1996, p. 11)  posto que: “[...] se todo o 
planeta se obstina a querer imitar o modo de vida norte-americano ou mesmo europeu, corre para a catástrofe, e mais 
depressa do que pensamos. (...) os números são terríveis: "Com 13% da população mundial, os países capitalistas 
industrializados consomem 87% dos recursos energéticos. Apropriam-se da metade da pesca mundial, não deixando ao 
Terceiro Mundo mais do que a quinta parte. Eles utilizam, para se alimentar, 20% das superfícies agrícolas do globo 
além das suas próprias. Estabelecem no Sahel em plena fome, uma criação de 150.000 hectares que deve fornecer carne 
à Europa. Dão 2/3 da colheita mundial de soja a seus animais, enquanto a soja é o primeiro alimento proteínico para um 
bilhão de habitantes da Ásia. Afirmam que a hidrosfera e a atmosfera serão envenenadas pelos resíduos dos 8, 12 ou 16 
bilhões de homens do próximo século; mas os 500 milhões de habitantes da Europa ocidental e da América do Norte 
causam hoje ao meio ambiente tantos estragos como o fariam (se existissem) dez bilhões de indianos.” (DUPUY, 1980,  
p; 27-28) 
1 Os exemplos de Beck quanto a esta sociedade de riscos universais, específicos, inespecíficos, direitos ou não, são o da 
contaminação dos pinguins do Antártico por uma sobredose de DDT, a contaminação do leite materno com aquela 
substância e outras em quantidades excessivas na Alemanha, ou os casos de laringitis estridulosa em várias crianças 
alemãs causada pela poluição do ar. 
1  Holanda coloca a pós-modernidade de resistência "Como uma contraprática não só da cultura oficial do modernismo, 
mas também da “falsa normatividade" de um pós-modernismo reacionário. Preocupa-se com a desconstrução crítica da 
tradição em lugar de instrumentalizar apenas pastiches de formas pseudo-históricas, com uma crítica das origens, não 
como uma volta a elas". (1991, p. 9) 
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RESUMO 
O controle de constitucionalidade é a atividade desempenhada para verificar a 
compatibilidade vertical das leis e atos normativos em face da Constituição, sendo uma 
decorrência da supremacia formal por esta ostentada. Estudar sua evolução histórica mostrará 
como essa função de garantia da Lei Fundamental evoluiu no Brasil, demonstrando a causa da 
atual proeminência do controle concentrado em face do difuso, tendo em vista, 
principalmente, as disposições da Constituição Federal de 1988 que ampliaram o rol de 
legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Essa análise histórica 
ainda intentará provocar um debate, sem qualquer pretensão de apresentar um posicionamento 
definitivo acerca do tema, sobre o papel do Senado Federal no controle de 
constitucionalidade, perquirindo se as razões históricas que justificaram a criação do 
mecanismo de suspensão total ou parcial da execução da lei declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal em 1934 ainda subsistem hodiernamente. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE; EVOLUÇÃO 
HISTÓRICA. 
 
ABSTRACT 
The judicial review is the activity carried out to verify the vertical compatibility of the laws 
and normative acts in face of the Constitution, being a consequence of its formal supremacy. 
Studying its historical evolution will show as that function of Fundamental Law´s warranty 
developed in Brazil, demonstrating the cause of the current prominence of the concentrated 
judicial review in face of the diffuse, tends in view, mainly, the dispositions of the Federal 
Constitution of 1988 that enlarged the list of legitimated for the direct action of 
unconstitutionality. That historical analysis will attempt, still, to provoke a debate, without 
any pretension of presenting a definitive positioning concerning the theme, on the paper of the 
Federal Senate in the judicial review, asking if the historical reasons that justified the creation 
of the mechanism of total or partial law´s execution suspension declared unconstitutional for 
Federal Supreme Court in 1934, still subsists nowadays. 
KEYWORDS: JUDICIAL REVIEW; HISTORICAL EVOLUTION 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
Estudar a evolução histórica de determinado instituto ou atividade jurídica é tarefa das mais 
enriquecedoras, pois, ao perquirir as origens destes, o pesquisador prepara-se para 
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compreender com mais acuidade seus atuais contornos. No presente trabalho, abordar-se-á a 
evolução histórica do controle de constitucionalidade, especificamente na Ordem 
Constitucional brasileira, sendo imprescindível, no entanto, identificar suas bases 
internacionais.  
Preliminarmente, analisar-se-ão os conceitos básicos referentes ao controle de 
constitucionalidade, ou seja, seu caráter abstrato ou concreto, principal ou incidental, difuso 
ou concentrado. Esse estudo se justifica, principalmente, tendo em vista a tendência de 
abstrativização do controle concreto, referida no final desta pesquisa. Adentrando-se nos 
aspectos históricos, lançar-se-á, inicialmente, um olhar sobre a primeira manifestação 
essencial em torno da ideia do controle de constitucionalidade, qual seja, a de que uma lei 
inferior deve guardar compatibilidade com uma superior. Tal ideia se apresentou muito antes 
do famoso Marbury versus Madison.  
Em seguida, será indispensável investigar com profundidade o mencionado Marbury versus 
Madison, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803, consistindo o ponto de 
partida do controle difuso, bem como o surgimento do controle abstrato na Áustria, em 1920. 
Finalmente, a evolução do controle de constitucionalidade no Direito brasileiro terá especial 
enfoque, enunciando-se o surgimento do controle difuso com a Constituição de 1891 e do 
controle concreto, com a Emenda Constitucional nº 16 de 1965. 
Um dos objetivos deste artigo é demonstrar como o controle difuso brasileiro, paulatinamente, 
perdeu espaço para o controle concentrado, tendo em vista, principalmente, a Constituição 
Federal de 1988 (CF/88). Este estudo histórico informará, ainda, como a jurisdição 
constitucional e, especialmente, o controle de constitucionalidade, podem ser diminuídos em 
tempos de regimes autoritários, como ocorrido à época da Constituição de 1937, que previa 
um verdadeiro mecanismo de anticontrole de constitucionalidade. 
Objetivar-se-á, ainda, perquirir se as razões históricas que justificaram a atribuição de 
competência ao Senado Federal para efetivar a suspensão total ou parcial da execução da lei 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), fruto da Constituição de 
1934, ainda subsistem, tendo em vista a necessidade de se equiparar os efeitos do controle 
concreto ao abstrato, a fim de preservar a força normativa da Constituição, preconizada por 
Konrad Hesse, já que decisões divergentes em matéria constitucional podem enfraquecê-la, 
como ocorrido na Reclamação Constitucional nº 4.335/AC, estudada oportunamente. Nesse 
momento, será apresentada, sem qualquer intuito de exaurir o tema, a atual tendência de 
abstrativização do controle concreto, tese ainda não consolidado na jurisprudência do STF.  
2. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E A SUPREMACIA DA 
CONSTITUIÇÃO. OBJETIVO DO CONTROLE 
O controle de constitucionalidade é a atividade através da qual se perquire a compatibilidade 
vertical de certas leis e atos normativos em face da Constituição Federal. Só há razão falar em 
controle de constitucionalidade se a Constituição for dotada de rigidez, apresentando um 
processo de alteração mais dificultoso em face das outras espécies normativas. 
De tal rigidez decorre a supremacia formal da Constituição, colocando esta no vértice da 
pirâmide normativa do ordenamento jurídico. Tal supremacia implica numa estrita e fiel 
observância do texto constitucional pelas demais normas que lhe são inferiores, pois é daquele 
texto que estas retiraram seu fundamento e validade. A idéia de supremacia, assim, implica no 
reconhecimento de que a Constituição está acima das outras espécies normativas e, por isso 
mesmo, deve ter suas disposições respeitadas. 
A doutrina diferencia a supremacia material da formal. A primeira faz referência à 
Constituição material, sendo aquela composta por normas cuja matéria é específica dos textos 
constitucionais, como a organização do Estado, a separação dos Poderes e os direitos 
fundamentais. Através da segunda, não se tem em vista certas matérias, mas o simples fato de 
a Constituição ser dotada de especial processo de revisão, mais dificultoso, repita-se. A 
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supremacia formal, assim, decorre desse especial mecanismo de revisão, tornando as 
constituições rígidas bem diferenciadas das leis infraconstitucionais. Para o controle de 
constitucionalidade só interessa a supremacia formal. 
O principal objetivo do controle de constitucionalidade é garantir a Constituição e, em última 
análise, o Estado Democrático de Direito. Em verdade, se o Texto Magno não contasse com 
um instrumental capaz de assegurar suas disposições, sancionando os seus descumprimentos 
com a declaração de nulidade do ato impugnado, a força normativa da Constituição restaria 
fatalmente enfraquecida, causando flagrante desprestigio à Lei Fundamental. Assim, da 
mesma forma que a Constituição contempla as clássicas garantias fundamentais como 
mecanismos de defesa do indivíduo ante o Poder estatal, também se faz presente as garantias 
da Constituição, visando à proteção desta contra atos que lhe sejam contrários.  
3. TIPOS DE CONTROLE 
Há diversas formas de classificar os tipos de controle, perquirindo-se quem pode fazê-lo, 
como e quando ele pode ser realizado.  
Definiu-se anteriormente o controle de constitucionalidade como atividade. Mas quem pode 
desempenhar tal atividade? Tal controle pode ser político, jurisdicional (difuso, concentrado 
ou misto) ou misto (político-jurídico).  
Através do controle político, a constitucionalidade das leis e atos normativos é feita 
exclusivamente por órgão político, não vinculado a qualquer dos Poderes. Os teóricos desse 
modelo apontam que o controle de constitucionalidade atribui inegável proeminência política 
ao órgão que o desempenha, sendo por bem determinar tal função a um corpo estranho aos 
Poderes. Paulo Bonavides aponta que o modelo surgiu na França, através da obra de Sieyès. 
Os estudos deste pensador, no entanto, encontraram fortes resistências, mesmo apresentando 
uma proposta que procurava contornar a desconfiança nos tribunais do antigo regime, 
elegendo um órgão político para controle. Após diversas tentativas malsucedidas de 
desenvolvimento, o modelo político só se efetivou com a criação do Conselho Constitucional 
pela Constituição de 1958.  
No Brasil, apesar de não haver tal exclusividade, há casos de controle político, como o 
controle prévio realizado pelas Comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, 
bem como o veto oposto pelo Chefe do Poder Executivo a projeto de lei sob o fundamento de 
inconstitucionalidade (art. 66, §1º).  
Pelo modelo jurisdicional, cabe ao Poder Judiciário efetivar o controle, seja exclusivamente 
através de um órgão com essa competência (controle concentrado, adotado na Alemanha); 
seja através de todos os órgãos julgadores daquele poder, cuja competência para o controle 
lhes é atribuída (controle difuso, adotado nos Estados Unidos); ou, ainda, tendo uma 
combinação de ambos os tipos, no caso do controle jurisdicional misto, o qual contempla o 
modelo difuso e concentrado, tendo como maiores exemplos Brasil e Portugal. No caso 
brasileiro, desse modo, além da competência conferida a cada juiz para o controle de 
constitucionalidade, herança da primeira Constituição Republicana, como adiante 
aprofundado, tem-se a possibilidade de provocação do STF para, de maneira concentrada, 
analisar a constitucionalidade da lei em tese, através da ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI), inclusive por omissão, da ação declaratória de constitucionalidade (ADC), da argüição 
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e da representação interventiva. 
Ressalte-se que, de acordo com o art. 102, § 2º da CF/88, as decisões definitivas de mérito 
proferidas pelo STF em sede de ADI e ADC produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  
Através do controle misto, o controle de constitucionalidade é dividido, sendo certas normas 
controladas por órgão político e outras pelo Poder Judiciário. No Brasil, predomina o controle 
de constitucionalidade jurisdicional misto, advertindo-se as exceções ao mesmo, perpetradas 
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pelos referidos casos de controle político. 
Quanto ao modo, o controle de constitucionalidade pode ser incidental ou principal. O 
controle será incidental (incidenter tantum) quando a constitucionalidade de lei ou ato 
normativo for argüida como fundamento de defesa numa dada ação, devendo tal tese ser 
acolhida para a procedência do pedido principal. A inconstitucionalidade, portanto, não é o 
objeto principal da ação. Nota-se como há uma proximidade do controle incidental com o 
modelo difuso, já que caberia ao juiz do caso concreto, eventualmente, afastar a norma 
inconstitucional, o que só produziria efeitos entre as partes, pois tal afastamento constaria nas 
razões da decisão, não em seu dispositivo. Canotilho desautoriza essa ligação entre controle 
incidental e difuso, apontando uma particularidade do controle de constitucionalidade 
português, no qual o controle incidental também pode ser exercido pela Corte Constitucional, 
sendo a questão debatida, assim, de maneira concentrada, sem prejuízo do controle difuso.  
O controle principal (principaliter tantum) opera-se quando a constitucionalidade é o objeto 
central da ação proposta, analisando a compatibilidade vertical da lei em tese. É o controle 
desencadeado pelas referidas ações de competência originária do STF, dando inicio a um 
processo objetivo de controle de constitucionalidade, também conhecido como controle 
abstrato.  
Finalmente, o controle pode ser preventivo ou repressivo, tendo em vista quando ele ocorre. 
Se este se dá antes da promulgação da lei, tem-se o controle preventivo, que evita o 
aperfeiçoamento do ato legislativo, como ocorre na França, através do Conselho 
Constitucional. No caso do Brasil, ele tem lugar com o trabalho das referidas Comissões do 
Poder Legislativo, bem como com o veto do Chefe do Executivo ou, ainda, através do Poder 
Judiciário, mediante a utilização de Mandado de Segurança por parlamentar, que detém o 
direito liquido e certo a um processo eleitoral hígido, que não atente contra as cláusulas 
pétreas, podendo impedir a tramitação de projeto de Emenda Constitucional lesiva a tais 
dispositivos.  
O controle jurisdicional, no entanto, em regra é repressivo, só podendo ser levado a cabo, no 
mínimo, após a promulgação da lei, como se dá com a ação direta de inconstitucionalidade.  
4. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
4.1 A constante necessidade humana de se reportar a uma "lei superior" 
Permeia a história humana, nas mais diversas eras, a necessidade premente de o ser humano 
pautar sua conduta não só pela lei, mas também por outra norma que fosse superior a esta. 
Essa norma superior assumiu os mais variados contornos na história do pensamento humano, 
até o advento das constituições contemporâneas. 
Mauro Cappelletti bem assenta que, pensar nas origens históricas do controle de 
constitucionalidade somente a partir do célebre Marbury versus Madison é deixar de lado um 
rico contributo histórico das sociedades clássica e medieval. Evidentemente, essas remotas 
origens históricas não diziam respeito ao cotejo entre uma lei e uma constituição, mas 
guardavam em si a ideia de que a referida lei tinha de estar de acordo com uma dada lei 
superior. Essa é uma grande contribuição histórica para o controle de constitucionalidade já 
que, em sua essência, ele é justamente isso: perquirir a compatibilidade entre uma lei ou ato 
normativo infraconstitucional e determinada constituição. 
Nesse sentido, pode-se mencionar como exemplo desses movimentos clássicos a 
diferenciação existente no direito ateniense no tocante à nómos, uma espécie de lei "maior", 
que dispunha sobre a alteração de outras leis e sobre a organização do Estado, e o pséfisma, 
uma espécie normativa inferior à nómos e que deveria guardar compatibilidade com ela, como 
se fosse um decreto, utilizando a nomenclatura atual.  
Além desse caso colhido a partir da história das sociedades antigas, tem-se que, na idade 
média, o contraste entre o direito natural, superior e de origem divina, e o direito positivo, 
inferior e de criação humana, também demonstra essa necessidade de observância de uma lei 
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superior, já que o direito positivo não poderia contrastar com o direito natural.  
Todas essas concepções mostram a ideia por trás do moderno conceito de controle de 
constitucionalidade, cunhado, propriamente, a partir do surgimento das constituições escritas 
dos Estados Unidos (1787) e da França (1791), as quais começaram a positivar, em maior ou 
menor grau, muitos daqueles direitos antes concebidos como naturais. Essas ideias, 
modernizadas a partir do surgimento dessas Constituições, dão origem ao controle de 
constitucionalidade propriamente dito, exercito pela primeira vez em 1803 pela Suprema 
Corte americana no já citado Marbury versus Madison.  
4.2 Marbury versus Madison e o surgimento do controle difuso 
Pode-se dizer que o controle difuso de constitucionalidade surgiu nos Estados Unidos, em 
1803, após uma engenhosa decisão proferida pelo juiz John Marshall, Presidente da Suprema 
Corte americana. Dada a relevância histórica da questão, vale a pena estudá-la com certo 
aprofundamento. 
No inicio da vida republicana dos Estados Unidos, a tensão política existente dividia os 
partidos Federalista e Republicano, sendo que o primeiro dominara o Parlamento e a 
Presidência até as eleições de 1800, quando os republicanos chegaram ao Poder Executivo 
com a eleição do Presidente Thomas Jefferson. O então Presidente Adams, federalista, 
manteve-se no poder até 1801, tendo, nesse ínterim, desenvolvido uma manobra que 
garantiria a influência política dos federalistas mesmo após a derrota nas eleições. Tratou o 
Presidente de fazer com que se aprovasse uma lei que criava dezesseis tribunais federais em 
vários pontos do território americano, como medida para evitar os constantes deslocamentos 
de juízes da Suprema Corte, cuja competência incluía o julgamento de apelações em casos 
federais ocorridas nos Estados-membros. Nessas situações, o magistrado daquela Corte 
deveria se dirigir até o Estado para fazer o julgamento, o que gerava morosidade e cansaço 
desmedido para os juízes. 
Ocorre que tais Cortes seriam preenchidas por juízes vitalícios nomeados pelo Presidente 
Adams, abrindo-se espaço para o preenchimento dos cargos somente pelos simpatizantes das 
idéias federalistas, o que poderia criar empecilhos para o futuro governo republicano. O 
Presidente Adams dizia temer pela moral americana após a vitória de Jefferson, sendo 
curioso, assim, o fato de não ter havido qualquer empecilho moral que o impedisse de criar 
cargos para serem ocupados por seus amigos partidários. A política federalista, portanto, não 
assimilara bem o sistema de dois partidos políticos, preconizador da alternância de poder.  
Além de criar tais cargos vitalícios, a referida lei criava diversos cargos de juiz de paz no 
Distrito de Colúmbia, cujo mandato era de cinco anos. Um dos indivíduos escolhidos para 
ocupar um desses cargos chamava-se William Marbury. Com o mandato presidencial prestes 
a encerrar, o ritmo de nomeações para tais cargos foi intensa, registrando-se nomeações na 
noite anterior a posse dos republicanos, surgindo daí a alcunha "juízes da meia noite". O 
encarregado dos procedimentos necessários à posse dos nomeados era John Marshall, 
Secretário de Estado, já nomeado para ocupar a presidência da Suprema Corte, mas 
desempenhado aquela função a pedido do Presidente Adams até a posse de Thomas Jefferson. 
A atividade levada a cabo por Marshall consistia na colocação de um selo no diploma de 
nomeação e o conseqüente envio para o nomeado. Ocorre que com a pressa em formalizar a 
nomeação do maior número de simpatizantes possíveis, o diploma de Marbury, devidamente 
selado por Marshall, não lhe fora enviado, tendo em vista, provavelmente, os tumultos do 
último dia de governo. Ressalte-se que Marbury havia sido regularmente indicado pelo 
Presidente e confirmado pelo Congresso, não contando, somente, com o diploma necessário 
para a posse. 
Assumindo a presidência claramente descontente com tais manobras, o Presidente Jefferson 
ordena a seu Secretário de Estado, James Madison, a recusar peremptoriamente o envio do 
diploma solicitado por Marbury. Este, então, impetra um writ of mandamus, com base numa 
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lei de 1789 que ampliara a competência originária da Suprema Corte, almejando à concessão 
de uma ordem para que Madison enviasse o diploma. 
Convicto da impossibilidade de a Suprema Corte conceder tal ordem, Madison não apresentou 
qualquer defesa. O clima era tenso nos Estados Unidos, com o governo aprovando uma série 
de medidas que desconstruía os estratagemas federalistas, como a aprovação de uma lei que 
previa a demissão de todos aqueles ocupantes de altos cargos nomeados pelo Presidente 
Adams. O clima de beligerância aumentava à medida que o julgamento do writ se 
aproximava, sendo que a engenhosa decisão de Marshall foi fundamental para a manutenção 
do equilíbrio institucional daquele País. 
Aquele juiz da Suprema Corte, julgando o caso, assentou que a retenção do título era ilegal, 
consistindo um abuso e ferindo o direito de Marbury. No entanto, ele denegou a ordem, pois a 
ação era baseada numa lei inconstitucional, que invadira a competência do constituinte 
originário, único capaz de dispor sobre a competência originária da Suprema Corte, já que 
fixada na Constituição. Com isso, o governo resignou-se por não ter sido obrigado a enviar o 
diploma, mas recebeu, juntamente com o Poder Legislativo, um importante recado, no sentido 
de que, a partir daquele caso, caberia aos juízes analisar a compatibilidade de uma lei com a 
Constituição, recusando a aplicação daquela sempre que conflitasse com esta. Se todos os 
Poderes devem obediência ao Texto Magno e cabe ao Poder Judiciário interpretá-lo, "os atos 
dos demais Poderes podem ser anulados por decisão do Judiciário, na qualidade de intérprete 
máximo da Constituição".  
As lições constantes no Federalista devem ter servido de inspiração para a decisão de 
Marshall, já que "os pais fundadores" viam com bons olhos o controle jurisdicional das leis. A 
Corte Suprema, no entanto, só viria a reconhecer novamente a inconstitucionalidade de uma 
Lei em 1857, no também célebre caso Dread Scott, quando entendeu ser inconstitucional o 
art. 8º do Missouri Compromise Act, de 1850, que proibia a escravidão nos territórios. Essa 
impopular decisão mostrou-se extremamente infeliz, pois entendeu que os escravos deveriam 
ser considerados propriedade de seus senhores e, nessa condição, não poderiam ser libertados 
(alienados), pois isso malferiria, o devido processo legal previsto na 5ª emenda.  
4.2 A nomeação de John Marshall 
Referiu-se, anteriormente, acerca da nomeação de Marshall para a presidência da Suprema 
Corte. Ora, admitindo-se a possibilidade de Marshall ser o juiz mais conhecido daqueles que 
estudam Direito, é importante, a título de curiosidade, perquirir como se deu sua nomeação. 
Tal estudo trará uma importante lição, aplicável até mesmo nos tempos atuais, concernente ao 
fato de que as indicações políticas seguem critérios altamente cambiantes, havendo pouco 
espaço para qualquer grau de segurança envolvendo o ato de nomeação para as Supremas 
Cortes ou Tribunais Constitucionais.  
Segundo Bruce Ackerman, Marshall não fora a primeira, nem mesmo a segunda, opção do 
Presidente Adams para ocupar a presidência da Suprema Corte. A preferência recaíra sobre 
John Jay, um dos autores do Federalista, que recusara a nomeação em face do cansativo 
trabalho de percorrer os Estados Unidos para o julgamento daqueles casos supramencionados. 
Mal ele sabia que tais viagens seriam suprimidas pela lei federalista do Judiciário. Tal escolha 
encontraria boa acolhida, pois Jay já ocupara a presidência daquela Corte, indicado por 
George Washington, fato que já o credenciaria publicamente. 
A possível recusa de Jay era imaginada pelo Presidente Adams, já que aquele havia 
renunciado ao cargo em 1795, para se tornar o governador de Nova Iorque. Assim, o 
Presidente elaborou um "plano B", para ser posto em prática caso a recusa ocorresse, 
envolvendo a promoção de um dos juízes daquela Corte, provavelmente Paterson, para a 
presidência, e a conseqüente nomeação de Jared Ingersoll, um federalista da Pennsylvania, um 
grande Estado que não contava com um representante na Corte desde a morte de James 
Wilson. Ingersoll chegou a ser previamente contatado ante a possibilidade de vir a se tornar 
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um membro da Suprema Corte. 
As suspeitas do Presidente se efetivaram, e John Jay recusara a nomeação. A carta de recusa 
enviada por este chegou ao conhecimento daquele faltando pouco tempo para a aprovação da 
Lei sobre o Judiciário, que continha, além das alterações já mencionadas, um dispositivo que 
iria alterar todos os planos políticos já traçados pelo Presidente Adams: o projeto previa a 
redução dos membros da Corte de seis para cinco. Assim, tão logo a Lei fosse aprovada, não 
haveria necessidade de qualquer nomeção. Adams teria de agir rápido para conseguir uma 
vantagem política em face da nova situação, que traria ganhos ainda maiores, pois, se a 
nomeação se efetivasse antes da aprovação da Lei, aquele ardiloso Presidente federalista 
dificultaria uma futura nomeação para a Suprema Corte por parte de seu sucessor, já que a 
próxima vacância iria simplesmente reduzir o numero de juízes de seis para cinco, não 
havendo espaço, portanto, para indicações.  
Para ganhar sua luta contra o tempo e efetivar a indicação antes da vigência da nova Lei, 
Adams teria de abandonar seu segundo plano, que ainda envolvia o risco de Ingersoll não 
aceitar a indicação. Assim, ele necessitava de alguém que: não estivesse servindo atualmente 
na Corte; tivesse credibilidade como novo presidente; pudesse aceitar a nomeação 
imediatamente; e já estivesse em Washington D.C. Marshall preenchia todos esses requisitos 
e logo aceitou a nomeação. 
Com a vinda da multicitada Lei, toda a estratégia do Presidente Adams teve de ser refeita, o 
que desagradou, evidentemente, aqueles que seriam beneficiados com seu "plano B", ou seja, 
Ingersoll e Paterson. Adams comprou essas brigas, apostando que seu ganho político seria 
maior que elas. 
Percebe-se, portanto, como a conjuntura política e a alteração da legislação foram 
fundamentais para a indicação de Marshall, que não fora, repita-se, nem mesmo a segunda 
opção presidencial. Foi a partir dessa intrincada rede de intrigas e conspirações políticas que 
Marshall pôde colocar seu nome na história do Direito Constitucional.  
4.3 Análise crítica e desdobramentos de Marbury versus Madison 
Deve-se assentar, inicialmente, que a engenhosidade de Marshall ao aplicar na prática o 
judicial review não quer dizer que tal doutrina fora por ele desenvolvida. Seu maior mérito 
não está na criação de tal doutrina, mas na habilidade política em tê-la implementado. Em 
verdade, a decisão em Marbury versus Madison só foi aceita pelo Presidente Jefferson porque, 
apesar de a Suprema Corte ter reconhecido a legitimidade da investidura de Marbury, 
assentou a inconstitucionalidade da lei criadora do writ, no tocante à inconstitucionalidade da 
competência originária atribuída à Suprema Corte. Se houvesse a condenação de Madison, 
para a efetivação da nomeação de Madison, ter-se-ia instalando uma crise devastadora nas 
instituições americanas, levando, provavelmente, à derrocada da tão festejada tese acerca do 
judicial review. Por ter evitado tal estado de coisas com extrema habilidade, Marshall coloca 
seu nome na história. 
Laurence Tribe aponta as motivações políticas que levaram Marshall a tomar tal decisão. 
Segundo o autor, é inegável o interesse pessoal daquele juiz em aumentar seu próprio poder. 
Além disso, com o controle judicial de constitucionalidade seria possível aos juizes 
federalistas, como o próprio Marshall, controlar eventuais excessos perpetrados pelo 
Presidente republicano Thomas Jefferson.  
Mencionou-se anteriormente que os autores dos artigos federalistas viam com bons olhos o 
controle judicial dos atos legislativos em face da Constituição. Assim, Alexander Hamilton 
aponta que: 
Não há posição fundada em princípios mais claros que aquela de que todo ato de um poder 
delegado que contrarie o mandato sob o qual é exercido é nulo. Portanto, nenhum ato 
legislativo contrário à Constituição pode ser válido. Negar isto seria afirmar que o delegado é 
maior que o outorgante; que o servidor está acima do senhor; que os representantes do povo 
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são superiores ao próprio povo; que homens que atuam em virtude de poderes a eles confiados 
podem fazer não só o que estes autorizam, mas o que proíbem. 

Caso se diga que os membros do corpo legislativo são eles mesmos os juízes constitucionais 
dos próprios poderes e que a interpretação que lhes conferem impõe-se conclusivamente aos 
outros setores, pode-se responder que esta não pode ser a presunção natural a menos que 
pudesse ser deduzida de cláusulas específicas da Constituição. De outro modo, não há por que 
supor que a Constituição poderia pretender capacitar os representantes do povo a substituir a 
vontade de seus eleitores pela sua própria. É muito mais sensato supor que os tribunais foram 
concebidos para ser um intermediário entre o povo e o legislador, de modo a, entre outras 
coisas, manter este último dentro dos limites atribuídos a seu poder. A interpretação das leis é 
o domínio próprio dos tribunais. Uma Constituição é de fato uma lei fundamental, e como tal 
deve ser vista pelos juízes. Cabe a eles, portanto, definir seus significados tanto quanto o 
significado de qualquer ato particular procedente do corpo legislativo. Caso ocorra uma 
divergência irreconciliável entre ambos, aquele que tem maior obrigatoriedade e validade 
deve, evidentemente, ser preferido. Em outras palavras, a Constituição deve ser preferida ao 
estatuto, a intenção do povo à intenção de seus agentes.  
 
As palavras de Hamilton demonstram uma efetiva tomada de posição acerca de qual Poder se 
afiguraria mais adequado para exercer o controle de constitucionalidade da leis, caindo tal 
preferência para o Poder Judiciário. Tendo em vista a Constituição americana, essa questão é 
delicada, pois não há norma expressa naquele texto atribuindo tal competência à Suprema 
Corte ou a qualquer outro órgão do Judiciário, como visto anteriormente. Vê-se, portanto, 
como as constituições ditas sintéticas ou concisas também apresentam seus problemas, nem 
sempre lembrados por seus grandes entusiastas e pelos críticos das constituições analíticas. 
Percebe-se, desse modo, como a originalidade de Marshall não estava na criação 
propriamente dita do judicial review. 
Diversas outras ponderações são feitas em torno dessa histórica decisão, como o possível 
impedimento de Marshall para o julgamento da causa, em face de seu interesse direto, 
manifestado quando da nomeação de Marbury. Além disso, aponta-se a atecnia da decisão, 
que, versando sobre a competência da Suprema Corte, não deveria ter adentrado o mérito da 
questão. Assim, a decisão deveria ter iniciado e terminado com a mera análise acerca da 
competência para o julgamento.  
Após essa célebre decisão de 1803, a doutrina do controle judicial de constitucionalidade 
passou por alguns períodos de crise, pois era frequente a resistência, sobretudo do Poder 
Executivo, em reconhecer a prerrogativa de invalidar uma lei pelo Judiciário. Veja-se, por 
exemplo, o famoso caso McCulloch versus Maryland, no qual a Suprema Corte americana 
julgou constitucional uma lei federal que criava o Banco dos Estado Unidos, impedindo a 
tributação deste pelo Estado de Maryland. Recusando-se em admitir a reorganização desse 
Banco pelo Poder Legislativo, cuja criação era constitucional segundo a própria Suprema 
Corte, o então Presidente Andrew Jackson, ao vetar a referida lei de reorganização, 
fundamenta seu veto em razões de inconstitucionalidade, aduzindo que a decisão da Suprema 
Corte no caso não passava de mera opinião: 

A opinião dos juízes não tem maior autoridade sobre o Congresso do que este possui sobre 
aqueles e, nesse particular, o Presidente é independe de ambos. Não se pode, por 
consequência, permitir à Corte suprema exercer autoridade sobre o Congresso ou o Executivo 
quando estes agem em sua capacidade legislativa, limitando-se os juízes à influência que o 
seu raciocínio possa merecer.  
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No capítulo III, no ponto referente à súmula vinculante, será demonstrado como o princípio 
da separação de Poderes foi percebido de maneira diferente na Inglaterra e nos Estados 
Unidos, contrastando a supremacia do Parlamento com a supremacia do Judiciário e da 
Constituição, respectivamente. Essa distinta percepção encontra seu ápice no reconhecimento 
do judicial review, o que não deixa de ser um paradoxo, pois aquela supremacia do 
Parlamento inglês foi quem gerou a supremacia do judiciário americano. 
Esse contraste é analisado e superado por Mauro Cappelletti. Para o autor, à medida que as 
Colônias inglesas na América eram regidas pelas Cartas da Coroa britânica, a obediência a 
elas era irrestrita, cabendo à legislação das colonial se adequar às respectivas Cartas, 
respeitando, assim, a supremacia do Parlamento inglês. Essas Cartas, desse modo, 
funcionavam com espécies de Constituições. Essa é uma das fontes de amplo 
descontentamento americano com aquele Parlamento, que, para manter o domínio sobre as 
terras americanas, impunha rígido controle sobre a legislação local.  
Ora, se as leis locais só poderiam ser aplicadas se não estivessem em contraste com as leis do 
Reino, com a independência dos Estado Unidos e a promulgação de sua Constituição, um 
determinada lei federal só poderia ser aplicada se estivesse em conformidade com a 
Constituição daquele País. O mesmo raciocínio reacionário, portanto, foi ulteriormente 
aplicado de modo revolucionário.  
4.4 O controle concentrado 
O controle de constitucionalidade desempenhado especificamente por uma Corte teve origem 
na Áustria, em 1920, fruto dos estudos de Hans Kelsen. Nos primórdios de seu mister, cabia a 
essa Corte se pronunciar sobre a constitucionalidade da leis federais quando provocada pelo 
Governo Federal, que detinha legitimação exclusiva para o desencadeamento do controle.  
Tal modelo foi seguido por diversos países europeus, e seu desenvolvimento culminou com o 
surgimento das diversas Cortes Constitucionais, sendo seu mais famoso expoente o Tribunal 
Federal da Alemanha. No Brasil, vale repetir que o controle concentrado só surgiu em 1965, 
através da Emenda Constitucional nº 16, que alterou dispositivos da Constituição de 1946. 
Dada a reputação internacional ostentada pelo referido tribunal alemão, vale a pena tecer 
breves comentários sobre o mesmo. O Tribunal Federal da Alemanha 
(Bundesverfassungsgericht) tem sua previsão constitucional na Lei Fundamental alemã de 
1949, a qual delegou à lei a efetiva instituição da Corte, ocorrida dois anos depois com a 
edição da Lei de 12 de março de 1951. A Corte é composta por dezesseis juízes, divididos 
igualmente por dois Senados, cada qual gozando do mesmo status de Corte Constitucional. O 
Tribunal conta ainda com uma Câmara em cada Senado, composta por três juízes, para a 
análise prévia do cabimento do recurso constitucional, uma das ações julgadas 
originariamente pela Corte. 
São requisitos para nomeação dos juízes: a idade mínima de quarenta anos e o preenchimento 
dos requisitos exigidos para o exercício da carreira de juiz. A aposentadoria compulsória 
ocorre aos sessenta e oito anos e os juízes estão submetidos a um mandato de doze anos, 
vedada a recondução. Três membros de cada Senado são escolhidos dentre juízes que 
integram outros Tribunais Federais. A escolha é feita pelo Conselho Federal (Bundesrat), 
através de eleição direta, tomando o voto dos Estados de maneira unitária e pelo Parlamento 
Federal (Bundestag), através de uma eleição indireta feita por colégio eleitoral composto por 
doze parlamentares, criado de acordo com as regras de uma eleição proporcional.  
Quanto à competência, o Bundesverfassungsgericht não ostenta caráter de instância recursal, 
não lhe cabendo a revisão do julgado dos Tribunais inferiores. Assim, desempenha 
exclusivamente a jurisdição constitucional, diferentemente do STF, que apresenta 
competência recursal.  
A competência da Corte alemã refere-se ao controle abstrato e concreto de 
constitucionalidade, ao julgamento do recurso constitucional, ao julgamento dos conflitos 
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entre órgãos federais e dos litígios federativos, ao processo de verificação e qualificação de 
normas e às demais questões de relevo, como a denúncia contra o Presidente da República, 
proibição dos partidos políticos, supressão dos direitos fundamentais e o processo especial de 
aferição da legitimidade das eleições.  
4.5 A evolução histórica do controle de constitucionalidade brasileiro 
A Constituição do Império de 1824 não previa qualquer forma de controle judicial de 
constitucionalidade. Tendo em vista o dogma então reinante acerca da "soberania do 
Parlamento", não se poderia mesmo conceber tal tipo de controle, já que as idéias da Escola 
de Exegese estavam em seu auge. Desse modo, a Constituição era expressa em determinar ao 
Poder Legislativo a função de fazer e interpretar as leis, velando pela Constituição.  
Tamanha restrição ao Poder Judiciário justifica a reduzida competência atribuída ao STF, 
criado em janeiro 1829, sendo composto por dezessete Ministros. Sua competência estava 
prevista no art. 164, referindo-se, basicamente, à concessão ou denegação de Recursos de 
Revista, às ações penais tendo em vista delitos cometidos por Ministros, Empregados do 
Corpo Diplomático e os Presidentes das Províncias e à decisão sobre os conflitos de 
jurisdição, e competências das Relações das Províncias. 
Com a Constituição de 1891, a primeira republicana, surge o controle difuso de 
constitucionalidade. A consagração constitucional estava presente no dispositivo que previa a 
competência do STF, que poderia rever as sentenças das Justiças dos Estados, em última 
instância, quando se contestasse a validade de leis ou de atos de governos locais, em face da 
Constituição ou das leis federais, e a decisão do Tribunal considerasse válidos esses atos ou 
leis impugnadas. Posteriormente, o controle difuso foi ainda mais clarificado, com o advento 
da Lei nº 221, de 20 de novembro de 1894, prevendo expressamente que:  
"os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos 
casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente 
incompatíveis com as leis ou com a Constituição". 

Fixou-se em quinze o número de Ministros do STF, que deveriam ser escolhidos dentre os 
Juízes Federais mais antigos e cidadãos de notório saber e reputação ilibada, que fossem 
elegíveis para o Senado (art. 55). Note-se que não se exigia o notável saber jurídico, brecha 
propiciadora de uma inusitada situação. Não havia a previsão, no entanto, de qualquer ação de 
controle concentrado de constitucionalidade, destacando-se a atuação do Tribunal no 
desenvolvimento jurisprudencial do habeas corpus, cuja concepção originalmente prevista na 
Constituição de 1891 propiciava uma ampla aplicação, já que ele protegia o direito de ir e vir, 
sem maiores restrições textuais. Através desse instrumento, o STF declarou a 
inconstitucionalidade do Código Penal da Marinha, o que causou represálias por parte o 
Presidente Floriano Peixoto: tendo em vista a brecha antes referida, o Chefe do Executivo 
nomeou um médico e um general para a Corte, deixando de prover outras vagas. O Senado, 
posteriormente, desaprovou a nomeação, por entender que o notável saber referia-se às leis, 
tendo o médico Barata Ribeiro exercido o cargo por quase um ano (25/11/1893 - 29/09/1894). 
Posteriormente, a Emenda Constitucional de 1926 restringiu a utilização daquela ação 
constitucional.  
A Constituição de 1934 é apontada como um marco na evolução do controle de 
constitucionalidade brasileiro rumo ao controle direto. Paulo Bonavides aponta quatro 
inovações trazidas naquele texto que justificam a reputação daquela Constituição: 1) criou-se 
a "cláusula de reserva de plenário", através da qual um tribunal só poderia declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta da totalidade 
dos juízes; 2) a competência atribuída ao Senado Federal para suspender a execução total ou 
parcial de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, cuja inconstitucionalidade tivesse 
sido declarada pelo Poder Judiciário; 3) a previsão da representação interventiva, de 
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competência do Procurador Geral da República, que condicionava a eficácia da intervenção à 
constitucionalidade da Lei que a previsse, em face da inobservância dos princípios sensíveis 
por parte do Estado-membro; 4) a instituição do mandado de segurança "para defesa de direito 
certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal 
de qualquer autoridade".  
A segunda inovação apontada apresenta especial importância para esta pesquisa, tendo em 
vista as atuais mudanças em torno de sua interpretação, como adiante referido no estudo da 
tendência de abstrativização do controle concreto. No momento, basta assentar que a 
justificativa para sua criação fora a falta de eficácia erga omnes das decisões declaratórias de 
inconstitucionalidade proferidas pelo STF. Com a suspensão pelo Senado, tal efeito seria 
atribuído à decisão, fazendo com que esta Casa Legislativa funcionasse como uma espécie de 
parceiro do STF no controle de constitucionalidade. É justamente o papel do Senado nessa 
parceria que gera controvérsias hodiernamente. 
A Constituição de 1937 inaugura o "Estado Novo" e determina verdadeiro retrocesso na 
evolução do controle de constitucionalidade na ordem constitucional brasileira. A Carta de 
1937 entra para a história brasileira como a primeira a, efetivamente, dispensar os serviços de 
uma Assembléia Constituinte. Nesse sentido, Paes de Andrade e Paulo Bonavides 
demonstram que:  
"Mesmo a Constituinte de 1824, outorgada por D. Pedro I, deve ser considerada como fruto 
do trabalho dos constituintes. Quando o texto já estava concluído, o Imperador dissolveu a 
Assembléia, mas a Carta que outorgou foi na sua quase integralidade, a que os irmãos 
Andradas e outros ilustres brasileiros haviam preparado. Por isso, pode-se afirmar que a 
Constituição de 1937, foi a primeira que dispensou o trabalho de representação popular 
constituinte". 

A Carta previa a convocação de um plebiscito para se perquirir a manutenção do texto 
constitucional, além de um mandato presidencial de seis anos, o qual só poderia ser concluído 
se o resultado do plebiscito fosse favorável à manutenção da Constituição. Com isso, estava 
implícita a necessidade de realizar tal consulta entre esses seis anos, fato que não ocorreu. O 
autoritarismo desse período permeava diversos dispositivos daquele texto constitucional, 
como o art. 96 parágrafo único, através do qual possibilitava-se ao Presidente da República, 
no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, se ele entendesse ser ela 
necessária ao "bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta", 
submetê-la novamente ao exame do Parlamento, cuja confirmação por dois terços de votos em 
cada uma das Câmaras tornaria a decisão do Tribunal sem efeito. Era a consagração do 
anticontrole de constitucionalidade, o que implicava dizer que a Constituição era, nesses 
casos, obliquamente emendada, já que se aplicaria uma Lei inconstitucional.  
Especificamente quanto ao STF, a inauguração do período ditatorial não trouxe maiores 
modificações à sua organização e competência, tendo Getúlio Vargas reivindicado, no 
entanto, a atribuição de nomear o Presidente da Corte. Essa foi a primeira Constituição a fixar 
o número de Ministros do STF em onze.  
Com a Constituição de 1946, a representação interventiva ganha nova feição. No modelo 
previsto na Constituição de 1934, o Senado detinha a competência exclusiva para iniciativa da 
Lei interventiva (art. 41, §3º), mas a intervenção, mesmo já prevista nessa Lei, só produziria 
efeitos quando o STF, mediante provocação do Procurador Geral da República, declarasse sua 
constitucionalidade (art. 12, §2º). No novo modelo da Constituição de 1946, outorgou-se ao 
Procurador Geral da República a titularidade da representação de inconstitucionalidade, para 
efeitos de intervenção federal, nos casos de violação dos princípios previstos no art. 7º, VII. 
Com isso, a intervenção passou a ficar condicionada à declaração de inconstitucionalidade 
pelo STF do ato violador daqueles princípios (art. 8º, parágrafo único). Desse modo, o STF, 
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ao invés de declarar a constitucionalidade da Lei interventiva para a intervenção se efetivar, 
declarava a inconstitucionalidade do ato objeto da representação interventiva, abrindo espaço 
para a intervenção.  
O Texto Magno de 1946 entra para a história por ter sido o primeiro a abrigar o controle de 
constitucionalidade abstrato no sistema brasileiro, através da alteração à competência do STF 
promovia pela Emenda Constitucional nº 16, de 1965. Nos termos dessa Emenda, o art. 101, I, 
k, passava a ter a seguinte redação: "k) a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato 
de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador Geral da 
República". Atente-se para a restrita legitimação para a propositura da representação, 
característica que seria mantida na Constituição de 1967, mesmo com a Emenda de 1969. 
A Constituição de 1967 não trouxe grandes mudanças ao sistema de constitucionalidade, 
tendo a Emenda nº 7 de 1977 introduzido a representação de inconstitucionalidade para fins 
de interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual (art. 119, I, e).  
O grande debate vivido na época referiu-se ao papel do Procurador Geral da República e sua 
legitimação exclusiva. Em 1970, o Decreto-lei nº 1.077, de 26 de janeiro, instituiu a censura 
prévia na divulgação de livros e periódicos. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
representara ao Procurador Geral da República sobre a inconstitucionalidade da referida Lei, 
tendo o Procurador arquivado tal representação. Interpôs-se Reclamação para o STF, que a 
julgou improcedente, por entender, rigidamente, que a competência exclusiva do Procurador 
Geral da República tocante à iniciativa da ação justificaria a análise discricionária deste 
acerca de sua propositura.  
Com a consagração desse entendimento, o Procurador Geral da República, verdadeiramente, 
convertia-se me juiz último da constitucionalidade, usurpando a competência do STF. Gilmar 
Mendes aponta que a doutrina e jurisprudência da época não deram a devida atenção ao 
estudo da representação de inconstitucionalidade, não atentando para o caráter dúplice que a 
referida ação ostentava, já que poderia também ser utilizada para a declaração de 
constitucionalidade. A redação do texto constitucional favorecia essa falta de discernimento, 
já que dava proeminência à inconstitucionalidade. Nada obstava, contudo, que o Procurador 
Geral da República, não convencido da inconstitucionalidade, encaminhasse a representação 
com parecer sustentando a constitucionalidade da Lei ou ato normativo impugnado. Esta, no 
entanto, não foi a orientação que prevaleceu. Dentre os autores que sustentavam o dever de o 
Procurador Geral da República promover a representação de inconstitucionalidade, destacava-
se Pontes de Miranda, que amparava seu ponto de vista no art. 1º da Lei nº 4.337, de 1º de 
junho de 1964.  
A Constituição de 1988 encontrou solução para o impasse, pois ampliou consideravelmente a 
legitimação para propositura da ADI. O art. 103 prevê a legitimação do Presidente da 
República, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa do Senado Federal, Mesa de Assembléia 
Legislava ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de Estado ou do Distrito 
Federal, Procurador Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, entidade de classe de âmbito nacional, partido político com representação no 
Congresso Nacional e confederação sindical. Com tal ampliação, aumentou 
consideravelmente a possibilidade de uma controvérsia constitucional ser resolvida 
diretamente pelo STF, sendo licito dizer que através da Lei Fundamental de 1988 o controle 
concentrado ganhou espaço em face do controle difuso. 
Em seu texto originário, essa Constituição não previa a ADC e nem a ADPF, incluídas através 
da Emenda Constitucional nº 3 de 17 de março de 1993. A legitimação para propositura da 
ADC, originariamente, era deferida somente ao Presidente da República, à Mesa da Câmara 
dos Deputados, à Mesa do Senado Federal e ao Procurador Geral da República, tendo a 
Emenda Constitucional nº 45 equiparado o rol de legitimados da ADC ao da ADI. A ADPF 
veio preencher uma lacuna existente no controle direto de constitucionalidade, já que o STF 
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entendia não ser cabível ADI para impugnar Lei municipal ou direito pré-constitucional em 
face da Constituição, tendo essa argüição um caráter subsidiário em face da ADC e da ADI. 
Tais matérias, que antes do advento dessa ação só poderiam ser tratadas no controle difuso, 
passaram a também ser objeto de controle concentrado, ampliando este ainda mais.  
A Constituição ainda previu remédio para combater a inconstitucionalidade por omissão, 
criando o mandando de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.  
5. A TENDÊNCIA DE ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE CONCRETO DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
Atualmente, a maior inovação pela qual passa o controle de constitucionalidade insere-se na 
tendência de abstrativização do controle concreto por parte do STF, tema que passa, 
necessariamente, por uma proposta de mutação constitucional do art. 52, X da Constituição, 
cuja matéria é conhecida desde 1934. Como dito anteriormente, é através desse dispositivo 
que se confere efeitos erga omnes às decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo STF 
em sede de controle concreto. Essa visão clássica vem sendo combatida com mais veemência 
por Gilmar Mendes, que chegou a escrever artigo sobre o tema, sustentando a necessidade de 
reinterpretar o instituto e dar ao Senado Federal a mera atribuição de conferir publicidade ao 
acórdão do STF proferido nessas hipóteses. Dessa forma, o papel do Senado no controle de 
constitucionalidade seria reduzido, tornando-o mero agente publicador da decisão de 
inconstitucionalidade proferida no controle concreto.  
Evidentemente que o objetivo deste trabalho não é exaurir o tema, até porque essa inovação 
não se trata de tendência consolidada no STF, sendo devida somente uma apresentação geral 
sobre a questão. A tendência de abstrativização do controle concreto de constitucionalidade 
mostra-se no âmbito legislativo e jurisprudencial.  
No âmbito legislativo, destacam-se o surgimento da Súmula Vinculante (art. 103-A) e do 
instituto da Repercussão Geral para a admissibilidade dos recursos extraordinários (art. 102, 
III e § 3º). Em poucas palavras, no primeiro caso tem-se que um precedente julgado diversas 
vezes da mesma forma, tendo em vista sempre um caso concreto, terá aptidão, ao se aprovar 
um enunciado vinculante por 2/3 dos ministros do STF, de gerar efeitos vinculativos contra 
todos os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta de 
todos os poderes. Dessa forma, decisões proferidas em casos concretos, quando reiteradas e 
aprovadas por enunciado de súmula vinculante, não terão um efeito adstrito somente às partes. 
Essa tendência se acentua também tendo em vista a repercussão geral nos recursos 
extraordinários, cuja aceitação dependerá de prévio juízo de admissibilidade tendo em vista 
aspectos jurídicos, políticos, econômicos e sociais que transcendam aquele recurso e abarque 
diversos outros casos semelhantes. Assim, uma vez aceito, o recurso será julgado tendo em 
vista uma série de outras implicações que transbordem para o mero limite da causa em 
questão.  
É no âmbito judicial que a tendência de abstrativização ganha mais força, possivelmente. 
Através de algumas decisões, o STF tem atribuído efeitos típicos do controle abstrato, como a 
eficácia contra todos e efeito vinculante, a situações de inconstitucionalidade julgadas 
concretamente, fazendo, assim, que tais efeitos ultrapassem os limites dessa lide. Veja-se, por 
exemplo, o caso da progressão de regime nos crimes hediondos, julgado no HC 82.959/SP, no 
qual se declarou a inconstitucionalidade da vedação legal de maneira incidental, mas se 
concedendo, aparentemente, efeitos erga omnes.  
Diz-se aparentemente porque a Reclamação Constitucional nº 4.335 do Estado do Acre, 
ajuizada pela Defensoria Pública da União em face de ato de juiz daquele Estado, tornou o 
debate ainda mais complexo, gerando dúvidas se o STF teria realmente atribuído eficácia 
contra todos àquela decisão. Ocorre que tal juiz negou a progressão de regimes com base na 
decisão do HC 82.959/SP, alegando que para esta apresentar eficácia erga omnes, o 
procedimento previsto no art. 52, X da Constituição teria de ser respeitado. Como o Senado 
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Federal ainda não se manifestara, a decisão proferida naquele HC só teria efeito inter partes. 
A reclamante alegou o descumprimento da decisão do STF naquele HC, sendo atendida pelos 
Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, que julgaram procedente a ação. O Ministro Gilmar 
Mendes reafirmou sua posição, declarando que a decisão do juiz de direito do Acre 
desrespeitou a eficácia erga omnes da decisão proferida no referido HC, cabendo ao Senado 
somente publicar esta decisão. Ocorre que os Ministros Sepúlveda Pertence e Joaquim 
Barbosa divergiram dessa posição, tendo o primeiro julgado a Reclamação improcedente, 
enquanto o segundo nem mesmo dela conheceu. O deslinde dessa ação, portanto, terá efeitos 
importantíssimos acerca da consolidação dessa tendência de abstrativização, assentando se a 
extensão de efeitos, verdadeiramente, ocorrera ou não.  
Cite-se, ainda o RE 197.917/SP, no qual se atribuiu efeito vinculante à decisão que julgou 
constitucional a resolução do TSE que fixava o número de vereadores proporcional à 
população dos Municípios. Veja-se que a decisão partiu de um caso concreto envolvendo o 
Município de Mira Estrela, sendo forçoso reconhecer que diversos outros Municípios 
encontravam-se na mesma situação, fato que ensejava a vinculação dos fundamentos - ratio 
decidendi - a fim de que as diversas outras leis inconstitucionais também fossem alcançadas 
pela decisão. Com isso privilegia-se a força normativa da Constituição, ao se evitarem 
decisões conflitantes ou a manutenção de situações inconstitucionais idênticas a outras já 
declaradas inconstitucionais. 
A crítica que se pode fazer a tal tendência é a de que muitas dessas transformações não seriam 
possíveis através de mera interpretação constitucional, necessitando a superveniência de 
Emendas Constitucionais e leis regulamentadoras. A mutação constitucional proposta pelo 
Ministro Gilmar Mendes acerca do papel do Senado Federal no controle concreto extrapola os 
limites daquela, já que a mutação deve se ater aos limites textuais da norma, não 
ultrapassando seu sentido literal possível. Reconheça-se, no entanto, que é extremamente 
desejável equipar os efeitos das decisões proferidas no controle abstrato e concreto, como 
forma de evitar decisões divergentes sobre matéria constitucional, como ocorrido no 
supramencionado HC, fenômeno que só enfraquece a força normativa da Constituição e o 
papel de seu guardião. Diverge-se, somente, quanto aos meios para se atingir o fim desejado. 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O controle de constitucionalidade pátrio passou por grandes transformações desde a 
Constituição de 1824, como ficou assentado no desenvolvimento deste texto. Através da 
evolução histórica traçada, percebeu-se como o controle difuso brasileiro, paulatinamente, 
perdeu espaço para o controle concentrado, tendo em vista, principalmente, a Constituição 
Federal de 1988, que quebrou o monopólio do Procurador Geral da República sobre a 
propositura da ADI, ampliando sobremaneira o rol de legitimados para o ajuizamento dessa 
ação. 
Percebeu-se, ainda, como a engenhosidade de Marshall pôde fazer surgir o controle difuso de 
constitucionalidade, tendo visto o tenso momento histórico vivido pelos Estados Unidos à 
época. O estudo detalhado do clássico Marbury versus Madison de 1803 ajudou a 
compreender a inclusão do controle difuso na Constituição brasileira de 1891, quando se 
abandou o antigo dogma da "supremacia do Parlamento" no Brasil. Excepcionando a Carta 
autoritária de 1937, pode-se dizer que o controle de constitucionalidade pátrio evoluiu 
paulatinamente, progredindo para alcançar o patamar por ele hoje ostentado.  
Mostrou-se, por último, como o papel desempenhado pelo Senado Federal no controle de 
constitucionalidade deve passar por releituras, pois é necessário equiparar os efeitos do 
controle concreto ao abstrato, a fim de se evitar decisões de conteúdo constitucional 
divergentes. Para tanto, a decisão proferida pelo STF em sede e controle concreto não dever 
esperar pela suspensão discricionária da lei operada por aquela Casa Legislativa para ostentar 
eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo-se alterar formalmente o art. 52, X da 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9910



Constituição Federal, pois a estreita via da mutação constitucional não se afigura apta para tal 
alteração. 
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RESUMO 
O presente ensaio tem por objeto promover uma reflexão sobre as medidas de acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes no abandono em nosso país, tendo como referencial 
objetivo a pobreza e miséria como elementos desagradores e segregadores da infância no 
Brasil. Parte do pressuposto fundamental de que a infância e adolescência pobres, no Brasil, 
ao longo da história vêm se caracterizando como problemática cujo enfrentamento constitui 
uma questão legal. Aponta para o fato de que diversas foram as leis voltadas para sua 
equacionalização. Contudo, a realidade social da infância pobre se agrava de forma gritante. 
Isto indica que mais, do que um problema da lei, uma solução adequada reivindica outro 
tratamento. Não basta que as entidades, que historicamente se ocupam com o problema, 
apontem relatórios e estatísticas acerca da realidade para que a sociedade exija uma 
intervenção política capaz de alterar o quadro pintado nos dados. Intervir nesta problemática 
parece ser também uma tarefa de caráter cientifico, posto que o trabalho da investigação 
científica consiste no diagnóstico das causas e na apresentação de soluções viáveis. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA; ADOLESCENTE; ABANDONO; POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
 
ABSTRACT 
This essay aims to promote a reflection on the measures of the host institution for abandoned 
children and adolescents in our country, having as objective the poverty and misery as 
elements dislikes and segregated childhood in Brazil share the fundamental assumption that 
poor childhood and adolescence in Brazil, throughout history have been characterized as a 
problem which is facing a legal issue. Points to the fact that many laws were aimed at its 
equacionalização. However, the social reality of poor children is deteriorating blatantly. This 
indicates that more than a question of law, an appropriate solution claims to other treatment. It 
is not enough that the entities, which historically dealing with the problem, reports and 
statistics indicate about the fact that society requires political intervention could alter the 
picture painted in the data. Intervene in this problem seems to be also a task of scientific 
character, since the scientific research work is to diagnose the causes and presentation of 
workable solutions. 
KEYWORDS: CHILDHOOD; ADOLESCENSE POOR; ABANDONMENT; PUBLIC 
POLITICS 
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INTRODUÇÃO 

À questão da infância e adolescência no Brasil constitui uma problemática ainda 
negligenciada enquanto alvo de políticas públicas eficazes. Esta constatação aparece em 
interpretações oriundas de entidades dedicadas a este tema. Há quem considere que um dos 
fatores que contribuem para o não enfrentamento mais eficaz desta problemática é a pouca 
atenção que a universidade destina ao objeto. De fato, não é comum observar o problema do 
abandono da criança figurar dentre os objetos de estudos sobre os quais se debruçam os 
intelectuais. Neste sentido, é acertada a constatação presente, dentre outros textos, na 
publicação "Conhecendo a Realidade" oriunda de pesquisa feita pela Secretaria de Direitos 
Humanos do Governo Federal de que a universidade não tem apresentado o necessário 
envolvimento com o tema da infância e adolescência. 

Mais do que uma constatação, talvez a observação da publicação constitua uma cobrança para 
que aqueles que atuam nas instituições responsáveis pela produção do conhecimento, 
comecem a se interessar por este aspecto da problemática social. Produzir estudos que 
contribuam para o equacionamento dos problemas relacionados à questão dos direitos 
humanos, não é preocupação menor ao contrário, é uma necessidade imposta pela realidade. 
Ao se considerar que os direitos humanos não podem ser compreendidos apenas como 
direitos de adultos, parece mais relevante ainda tomar como objeto de investigação aspectos 
que digam respeito à infância. Deve-se enfatizar também que não se pode deixar que o tema 
continue um mero problema da legalidade, ou seja, não se justifica centralizar o foco da 
problemática naqueles aspectos que envolvem o cumprimento, ou não, do Estatuto da Criança 
e Adolescente. 

Noutras palavras, a discussão acerca dos problemas relacionados à infância desassistida não 
pode se limitar ao debate travado nos fóruns específicos ou mesmo os desencadeados pela 
mídia, via de regra, quando viram notícias episódios violentos praticados por jovens menores 
de idade. Não se trata de discutir a lei, mas de se pensar formas de garantia dos direitos que o 
Estatuto da Criança e Adolescente tão bem define. È urgente e necessário dar visibilidade a 
esta questão, daí porque cumpre à universidade uma parcela de responsabilidade. 

A rigor, o esquecimento desta problemática pela academia é reflexo do esquecimento da 
infância pobre. A secundarização desta questão faz parecer que se trata de um problema que 
pode ser posto de lado, para outro momento; que existem coisas mais relevantes para serem 
investigadas. Entretanto, quando se olha de forma interessada, com aquele interesse peculiar 
ao cientista, isto é, com olhar que duvida porque reconhece que não sabe. O olhar da dúvida 
cartesiana, portanto, há que se concluir que este objeto não é mesmo conhecido de forma 
pertinente. Falta, por exemplo, estudos que apontem com base em investigações profundas, as 
causas do suposto abandono infanto-juvenil. Sobre este aspecto o que existem são dados 
estatísticos, que por serem números apenas, são dados frios que só interessam aos discursos 
oportunistas. 

Seguramente estudos aprofundados acerca desta temática serão de suma importância par a 
proposição de políticas sociais originadas e executadas em todas as instâncias de gestão 
pública. A atuação, especialmente da administração de cunho municipal resultaria numa 
prática mais eficiente se contassem os municípios com dados mais concretos acerca do 
problema e se estes dados vierem acompanhados de possíveis soluções, que é um dos 
aspectos que caracterizam a investigação cientifica. A divulgação de estudos científicos pode 
servir ainda como combustível para a pressão social ante as autoridades, isto é, podem 
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constituir argumentos motivadores da luta dos movimentos sociais. Na ausência de um 
diagnóstico preciso acerca do abandono infantil, vão se criando depósitos para abrigar 
aqueles, que do ponto de vista do senso comum, por uma razão ou por outra perdem o lar 
familiar. 

Dados estatísticos apontados em pesquisa nacional informam que a principal motivação de 
abrigamento é a pobreza. Em ranque nacional as situações causadoras do abrigamento 
oferecem a seguinte estatística: pobreza 24,2 %; abandono 18,9 %; violência domestica 11.7% 
e fatores relacionados ao uso de drogas pelos pais 11,4%. De acordo com os dados nacionais a 
maioria dos abrigados é menino e de origem negra. Impressiona a constatação de que mais de 
80 % destes tem família e ainda no caso de São Paulo mais da metade dos que vivem em 
abrigos está na companhia de irmãos. A revelação deste alto percentual de abrigados com 
vínculos familiares indica que o abrigo desempenha uma função social para as famílias pobres 

Outra observação a ser considerada é que a permanência das crianças nos abrigos tem 
ultrapassado a expectativa idealizada, que era de uma estadia breve. Mais da metade da 
população abrigada está nesta condição por período que varia entre sete meses e cinco anos, 
mais de 30 % por tempo entre 2 e 5 anos. Há caos de adolescente institucionalizado há 18 
anos. 

A relação das famílias com os filhos abrigados não é um ponto pacifico em âmbito nacional. 
Isto é, nem sempre os parentes contam com o direito de visitação livre o que seria 
compreensível como regra geral, uma vez que uma das funções do abrigo é a reintegração 
familiar. No caso do Estado de São Paulo a maioria dos abrigos só permite visitas após 
autorização judicial. 

 

Pobreza e miséria como elementos historicamente desagradores e segregadores da 
infância no Brasil  

Em geral, as fontes que abordam o problema do abandono e desrespeito às crianças e jovens 
no Brasil, frisam a introdução tardia de políticas sociais públicas como elemento a ser 
considerado no diagnóstico acerca desta problemática. É, portanto, lugar comum a observação 
de que esta ausência é causa fundamental do agravamento do problema social que caracteriza 
a infância pobre no país. 

De fato, qualquer olhar atento à história brasileira, que se preocupe em observá-la desde uma 
perspectiva de totalidade, constata que as políticas sociais brasileiras têm história recente. 
Com a feição de políticas públicas destinadas à garantia e promoção de direitos básicos 
negados pelo capitalismo à maioria pobre, esta prática tem configuração muito atual. Quando 
o olhar investigativo remonta aos cinco séculos de história já transcorrida nesta terra de 
verdes florestas tropicais em acelerada devastação, constata-se o vazio que caracterizou 
qualquer iniciativa nesta área. Até o inicio do século XX não há registros de iniciativas 
políticas que indiquem ações de caráter social na política administrativa do país. Cabia à 
Igreja Católica, por meio de suas ações de caridade, a assistência dispensada aos pobres e 
necessitados. A igreja agia especialmente através das Santas Casas de Misericórdia. A 
primeira destas entidades foi criada em São Paulo em 1543. 
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De um modo geral, o cenário político só começa a ser realçado por políticas sociais de maior 
visibilidade a partir da década de 1980, isto em decorrência da organização mais sistemática e 
reivindicativa dos movimentos sociais, pós-ditadura militar. Antes desta etapa histórica, as 
políticas de caráter social, em larga escala, estão formalizadas quase que exclusivamente no 
aparato das leis. 

 A eleição de políticos de esquerda, especialmente do Partido dos Trabalhadores em grandes 
cidades é responsável pelas primeiras iniciativas em âmbito municipal. Na esfera federal, 
também se pode observar a influência das idéias progressistas por trás do debate que motiva a 
introdução de iniciativas voltadas para o atendimento de populações vitimas da pobreza . Vale 
ressaltar que a constituinte foi um marco fundamental no terreno das políticas públicas 
brasileiras. A partir deste momento o atendimento aos mais pobres entra na pauta das mais 
diversas plataformas políticas, por isto mesmo com os mais variados enfoques. 

Contudo, aqui interessa tratar dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente do 
tratamento destinado a estes direitos pela via da legalidade e da prática política no Brasil. O 
pensamento aqui manifesto é o de que o abandono histórico dos pobres e miseráveis tem 
causas políticas e, conseqüentemente, encarar o problema da infância pela lógica da lei foi e 
continua sendo uma válvula de escape da elite social e política no país. Este argumento se 
evidencia ao se analisar a materialidade política pela via linearidade da história quanto à lei e 
os direitos relativos à infância e adolescência no Brasil. Nesta linearidade se desvela acima de 
tudo a criminalização da infância pobre. Vale a pena resgatar este passado desde a República. 

Com a introdução da República se pode observar o inicio das lutas sociais por 
reconhecimento de direitos. Assim, no inicio do século XX, o proletariado nascente, liderado 
por trabalhadores urbanos, cria o Comitê de Defesa Proletária durante a greve geral de 1917. 
Este comitê reivindicava, dentre outras coisas, a proibição do trabalho de menores de 14 anos 
e a abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos. 

Em 1923 foi criado o Juizado de Menores e em 1927, promulgado o primeiro Código de 
Menores. Esse regulamento era endereçado não a todas as crianças, mas apenas àquelas tidas 
como "em situação irregular". O Artigo 1º, deste código assim introduzia o teor da lei: 

Art. 1º . O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 
annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás medidas de assistencia e 
protecção contidas neste Codigo. (Código de Menores - Decreto N. 17.943 A - de 12 de 
outubro de 1927). Grafia original. 

 

Esta lei regulamentava questões como trabalho infantil; tutela e pátrio poder; delinqüência; 
liberdade vigiada e, ainda, revestia de grande poder a figura do juiz, visto que muitas crianças 
e adolescentes ficavam com o destino a mercê do julgamento e ética deste profissional. 

A partir de 1930, com a entrada em cena do chamado Estado Novo, nascem novas leis de 
conotação social, dentre elas destacam-se a legislação trabalhista, a obrigatoriedade do ensino 
e a cobertura previdenciária associada à inserção profissional (esta alvo de críticas por seu 
caráter parcial, que afirmava uma espécie de cidadania regulada, restrita aos que possuíam a 
carteira assinada). O sufrágio universal é fruto desta época, a partir daí é reconhecido como 
um direito político de indivíduos, até então excluídos. 
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Em 1942, período do Estado Novo considerado especialmente autoritário, foi criado o Serviço 
de Assistência ao Menor (SAM).  Era este um órgão do Ministério da Justiça cujo 
funcionamento era equivalente ao sistema penitenciário, só que para a população menor de 
idade. Sua orientação era correcional e repressiva. O sistema previa atendimento diferenciado 
para o adolescente autor de ato infracional e para o menor carente e abandonado. O menor que 
cometia infração seria recolhido em internatos (reformatórios e casas de correção), no 
segundo caso (abandono), o menor seguiria para patronatos agrícolas e escolas de 
aprendizagem de ofícios urbanos. 

Na mesma época foram criadas ainda as instituições: 

• LBA - Legião Brasileira de Assistência (criada por Darcy Vargas), voltada 
inicialmente para o atendimento de crianças órfãs da guerra e que mais tarde expandiu 
sua atividade. 

• Casa do Pequeno Jornaleiro, que funcionava como programa de apoio a jovens de 
baixa renda baseado no trabalho informal e no apoio assistencial e sócio-educativo. 

• Casa do Pequeno Lavrador que consistia num programa de assistência e aprendizagem 
rural para crianças e adolescentes filhos de camponeses. 

• Casa do Pequeno Trabalhador que desenvolvia programas de capacitação de crianças e 
adolescentes urbanos de baixa renda e encaminhamento ao trabalho. 

• Casa das Meninas, que atuava por meio de programas de apoio assistencial e sócio-
educativo a adolescentes do sexo feminino com problemas de conduta. 

A volta do regime democrático traz como marco da política para a infância a fundação do 
primeiro escritório do UNICEF no Brasil em 1950, João Pessoa, na Paraíba, cujo primeiro 
projeto teve como tema a preocupação com a proteção à saúde da criança e da gestante em 
alguns estados do nordeste do país. 

Em tempos de democracia, a opinião pública passou a considerar o SAM um sistema 
repressivo e desumanizante, considerava-o uma "universidade do crime". Nascia naquele 
tempo uma sociedade civil politicamente organizada e com vocação para a luta democrática, 
mas o Golpe Militar de 1964 alinhou o Brasil, aos interesses capitalistas autoritários 
americanos e a ditadura militar foi instituída. Assim, em 1967, uma nova Constituição 
estabeleceu novas diretrizes para a vida civil. A presença autoritária do estado trouxe restrição 
à liberdade de opinião e expressão, bem como inaugurou uma era de profundos recuos no 
campo dos direitos sociais, situação agravada com a instituição dos chamados Atos 
Institucionais que traziam punição, exclusão e marginalização política. 

No tocante à área da infância, o período de ditadura foi pautado por dois documentos 
significativos, quais sejam: 1) a Lei que criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
(FUNABEM) e 2) o Código de Menores de 1979 

A FUNABEM tinha como objetivo formular e implantar a Política Nacional do Bem Estar do 
Menor. Do SAM recebeu como herança o prédio e pessoal, logo, toda a sua cultura 
organizacional. Propunha-se a ser a grande instituição de assistência à infância, sua ação 
estava baseada na internação, tanto dos abandonados e carentes como dos infratores,  que 
constituía seu principal foco. 

O Código de Menores de 1979 era uma revisão do texto de 1927, como tal não rompia com a 
linha de arbitrariedade, assistencialismo e repressão daquele. 
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A partir da década de 1980 tem inicio um amplo movimento de redemocratização do país o 
qual se materializou com a promulgação da chamada 'Constituição Cidadã', em 1988. No que 
tange aos movimentos sociais pela infância brasileira, tal década foi marcada por um amplo 
debate que culminou com expressivas e decisivas conquistas. O debate foi pautado, de um 
lado pelos que defendiam a manutenção do Código de Menores e, do outro pelos que 
ansiavam por uma significativa mudança no código. Argumentavam em defesa de novos e 
amplos direitos para as crianças e adolescentes, que passariam a ser sujeito de direitos e a 
contar com uma Política de Proteção Integral. 

Em 1987 é formada a Assembléia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas cuja 
duração foi de 18 meses. Em 5 de outubro de 1988, era promulgada a Constituição Brasileira. 
Marcada por avanços na área social, posto que inaugurava um novo modelo de gestão das 
políticas sociais, passando a contar com a participação ativa das comunidades através dos 
conselhos deliberativos e consultivos. 

A Assembléia Constituinte contou com um grupo de trabalho comprometido com o tema da 
criança e do adolescente. Este grupo redigiu o artigo 227, o qual introduz conteúdo e enfoque 
próprios da Doutrina de Proteção Integral da ONU. Tal artigo garantia às crianças e 
adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal e social, e 
integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los através de dispositivos legais 
diferenciados contra negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. 

O abrigo como necessidade econômica ainda que com objetivo de proteção social 

A história do abrigamento de crianças no Brasil nasce praticamente com o país. Os primeiros 
abrigos criados por aqui datam dos idos entre 1500 e 15003. Os jesuítas os criaram para 
colocar crianças índias que eram retiradas das tribos para serem catequizadas, diziam que 
eram almas menos duras. Nos abrigos eram colocados também órfãos e enjeitados vindo de 
Portugal. 

Contudo, há noticias de que com o inicio da colonização, a situação de abandono, a pobreza, a 
miséria e a dificuldade de assimilação dos valores morais da família monogâmica européia 
geravam abandono infantil e já nos séculos XVI e XVII da colonização começam a serem 
vistas crianças brancas e mestiças perambulando pelas vilas. 

A partir do século XVIII têm origem as instituições de proteção às crianças. Tratavam-se das 
chamadas rodas de expostos nas maiores cidades. Já aí se verificava uma completa ausência 
de planos e objetivos educacionais quanto ao cuidado com as crianças. 

Com a independência do Brasil, caracterizada por uma nova conjuntura política e econômica, 
a sociedade pressiona as autoridades para o enfrentamento da situação de pobreza e das 
crianças carentes. Assim, a Lei dos Municípios coloca sobre as Santas Casas a incumbência 
de cuidar do problema do abandono infantil. A primeira Casa de recolhimento dos Expostos é 
criada em 1828 pela Igreja Católica. Nestas casas o atendimento obedecia a critérios de 
organização que variavam desde a condição de órfãos pobres, sexo, casamento legítimo, 
indigentes, filhas naturais de mães pobres. Havia também critérios raciais. 

A partir do inicio do século XIX tem inicio as primeiras políticas públicas para crianças 
abandonadas. O estado assume a responsabilidade de proteção destas crianças. Aparece em 
1920 a primeira legislação acerca do abrigo como local de proteção infantil. Em decreto n. 
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16272 de 1923 é regulamentada a assistência e proteção de menores abandonados e 
delinqüentes que deveriam ser abrigados até um sentenciamento definitivo acerca do destino 
daqueles. 

No ano de 1924 sob a influência da primeira Declaração dos Direitos da Criança, foi criado o 
Juizo Privativo dos Menores Abandonados e Delinqüentes. Em 1927 é promulgado o Código 
Mello Mattos, criado pelo decreto n. 17943 que consolida as leis de assistência e proteção a 
menores. Com base neste código, as instituições destinadas à assistência e proteção adotavam 
o modelo de claustro, com restrito contato com o mundo exterior, especialmente no caso 
feminino e adotava a prática religiosa. 

As Leis do Ventre Livre e Áurea fazem crescer o número de crianças abandonadas, visto que 
as crianças negras, antes patrimônio dos senhores, perdem a condição de mercadoria valiosa 
e, com esta, a proteção. Assim, o aumento da pobreza e da miséria agrava o problema do 
abandono infantil. A história atesta que no final do Século XIX e inicio do XX foi necessário 
expandir o número de instituições e práticas de caráter filantrópico para a infância. Este 
aumento era tanto reconhecimento do agravamento do abandono infantil, quanto resultado da 
influência direta das idéias positivistas nascentes. 

As transformações econômicas, assim como o cenário de crise, que acenam com a 
industrialização e marcam o fim da República Velha, de acordo com Colmán, influenciaram 
diretamente os discursos de proteção social entre os representantes políticos da nova ordem, 
aquela inaugurada por Vargas em 1930. Nesta perspectiva, a Constituição de 1937 introduz a 
legislação acerca do dever do Estado de prover condições para preservação da integridade 
física e moral da infância e da juventude. A lei trazia ainda o direito dos pais miseráveis 
requererem, do Estado, meios para a garantia da subsistência da sua prole. 

Sobre tal tempo histórico, pesquisas feitas em São Paulo nos idos de 1948 sobre a situação 
dos menores em abrigos, denunciavam o estado lastimável de abandono e de degradação que 
vitimava os menores abrigados. As instituições destinadas à proteção das crianças as 
tornavam seres deformados para o resto da existência e em certos casos viciado, pervertidos, 
norteados por um sentimento falso sobre a vida. 

Para os realizadores da pesquisa, a saída para o problema do menor abandonado e mesmo 
delinqüente estava na provisão de reforço da renda familiar por meio de auxilio, pois viam na 
família o locus privilegiado par ao reajustamento necessário. Naquela pesquisa já se 
condenava o elevado índice de internações em abrigos e reformatórios, portanto, aparece a 
defesa da criação de programas preventivos que oferecessem às famílias as necessárias 
condições para o cumprimento de seu papel na sociedade, nas conformidades dos princípios 
cristãos, contudo. 

O período pós 1940, em vista da aceleração da industrialização, especialmente no governo 
Kubitscheck, produz expansão da economia, mas traz aumento de inflação e crises 
econômicas que, aliadas ao processo migratório urbano, gera mais desigualdades e mais 
visibilidade da miséria. As preocupações com menores nesta época trazem como propostas a 
criação de um conselho voltado para a orientação da assistência e proteção e, ainda o 
estabelecimento de uma polícia destinada aos cuidados com os menores. 

As radicais mudanças no cenário político ao longo do período de vigência da ditadura militar 
iriam apresentar novidades no plano da política para a infância desprotegida. Em 1964, a Lei 
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nº 4.513 cria, conforme já mencionado neste texto, a Fundação Nacional do Bem Estar do 
Menor [FUNABEM] que seria responsável por políticas na área da infância. Agora o 
problema era visto como questão de segurança nacional, neste caso questão a ser tratada de 
forma estratégica. Pelo texto da lei os menores deveriam receber tratamento compatível com 
aquele existente no ambiente familiar. Era inclusive legislado o encaminhamento para lares 
substitutos. A prática desta lei, contudo foi outra e, portanto outros foram os resultados. O que 
houve foi uma política de segregação dos menores assistidos por esta instituição. 

Em 1979, conforme já frisado, um novo código para o menor é aprovado, desta vez mediante 
a Lei nº 6.697, que como aquele chamado Mello Mattos, não tratava de modo universal as 
crianças, apenas fazia referência àquelas ditas em situação irregular, as que eram privadas das 
condições essenciais para a subsistência, tais como saúde, instrução obrigatória, desprovidas 
de responsabilidade sobre os aspectos legais, com desvios de conduta, etc. 

O novo código aboliu a distinção entre abandonados e delinqüentes e atribuiu maiores poderes 
ao juiz de menores. Desta vez a Funabem foi oficializada e recebeu ainda a incumbência de 
adotar meios para provir ou corrigir as causas dos desajustamentos. Foi ainda atribuído ao 
poder publico a criação de entidades de assistência e proteção ao menor. Assim, sob o poder 
dos Estados ficaram as unidades chamadas de FEBEM [Fundação Estadual do Bem-estar do 
Menor], que de todo modo, continuava subordinada à Funabem. A bem da verdade, os 
governos estaduais não criaram os centros, muitos foram simplesmente repassados por força 
da lei. As unidades funcionavam já desde antes, a partir de estruturas que impediam o contato 
com a comunidade ou com o mundo externo em geral. Em seu interior dispunham de escolas, 
quadras de esporte, núcleo profissionalizante, atendimento médico, odontológico, etc. Eram 
instituições de massa e organizadas por segregação por gênero, idade, dentre outros critérios, 
nas quais eram depositadas os que tiveram o infortúnio de nascer nas camadas pobres. 

No transcorrer da década de 1970 foram surgindo iniciativas importantes para a reestruturação 
do pensamento acerca do menor. Surge, por exemplo, a pastoral do menor, que se manifestou 
em defesa da tese do indivíduo como sujeito histórico. Assistiu-se à ampliação da atuação do 
UNICEF no Brasil, graças à realização em 1979 do Ano Internacional da Criança, que viria a 
desenvolver trabalhos de conscientização sobre a problemática do menor e, ocorre ainda a 
fundação do Movimento de defesa do Menor em São Paulo. 

A década de 1980, já marcada pelo fim da ditadura e a volta da luta introduzida pelos 
movimentos populares, por democracia, traz como fato importante, no que tange aos direitos 
da infância e adolescência, a criação do Fórum Permanente de Defesa da Criança. Este fórum 
discutia a ausência de políticas publicas destinadas á infância, assim como as condições das 
instituições existentes. A Constituição Federal de 1988 apresenta dispositivos acerca da 
necessidade de legislação especifica para crianças e adolescentes. Estava em gestação o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

O advento do Estatuto da Criança e do Adolescente 

Estavam lançadas desde este momento, portanto, as bases do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Destaca-se que a Comissão de Redação do ECA era formada por três 
grupos expressivos: representantes de movimentos da sociedade civil, juristas (principalmente 
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do Ministério Público) e técnicos de órgãos governamentais (notadamente da própria 
FUNABEM). 

Diversas entidades da sociedade civil, organizadas a partir dos movimentos sociais iniciados 
em meados da década de 1980 tiveram participação fundamental na construção da legislação 
vigente hoje. 

A promulgação do ECA (Lei 8.069/90) ocorreu em 13 de Julho de 1990. Para muitos este fato 
consolidou uma grande conquista da sociedade brasileira, pois significou a produção de um 
documento de direitos humanos que contempla os avanços da normativa internacional no 
tocante aos direitos da população infanto-juvenil. O novo documento altera, talvez 
definitivamente, as possibilidades de intervenção arbitrária do Estado na vida de crianças e 
jovens. Por exemplo, impede pela via da legalidade, a medida de internação, que somente 
pode ser aplicada como último recurso, nos casos de ato infracional. 

A promulgação do ECA, fez emergir um grande esforço para sua implementação tanto em 
âmbitos governamental, como não-governamental. Observa-se, por exemplo, uma acentuada 
participação do terceiro setor nas políticas sociais, a particularmente na área da infância e 
juventude. Entretanto, a implementação integral deste estatuto ainda representa um desafio 
para a sociedade e para aqueles que estão envolvidos e comprometidos com a garantia dos 
direitos da população infanto-juvenil. Por exemplo, a ampla exploração do trabalho infantil 
ainda é uma realidade de norte a sul do país. 

A efetivação verdadeira do ECA, provavelmente não depende apenas de leis, mas de 
transformações sociais de natureza mais radical, como uma melhor distribuição da renda 
nacional e maior empenho na oferta de escolas públicas de caráter integral e com formação 
crítica. Nesta perspectiva, a gestão administrativa dos municípios pode influenciar nesta 
mudança. Um passo importante diz respeito ao compromisso político com as diretrizes que 
fundamentam o documento. Nesta direção, a gestão terá que atentar para a importância da 
implementação de práticas que se fundamentem nas sugestões como as acima apontadas. Isto 
significa que, ou se substitui o foco das ações ou o estatuto continuará apenas um texto bonito 
para alivio de certas consciências e, que, por outro lado serve como subterfúgio para a prática 
de crimes inaceitáveis executados por adolescentes, mas planejados por criminosos adultos 
ávidos para continuarem fora das cadeias. 

O Eca, instituição de reconhecida notoriedade, traz sob o prisma da lei um texto belíssimo 
acerca dos direitos da criança e adolescente, contudo como toda lei em sociedades, cuja 
hegemonia é fundada nas teorias positivistas, apenas garante a proteção da lei. Todavia, a 
proteção desta lei que, já adquiriu maturidade, não ainda não é instrumento de garantia dos 
direitos considerados mais básicos. Para disfarçar esta negligência, as instituições 
governamentais criam soluções que, às vezes, sob o acobertamento da lei, continuam a violar 
os direitos. Isto é, como defender o argumento de que abrigadas e distantes dos laços 
familiares, crianças que em sua maioria apenas tem contra si a pobreza, contam com a 
garantia de seus direitos de cidadania? 
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A medida de acolhimento institucional de crianças e adolescentes no abandono 

A família é a principal responsável em prover ao indivíduo todos os recursos necessários para 
seu desenvolvimento humano adequado. Entretanto, nem sempre o indivíduo tem a 
oportunidade de ser criado na sua família biológica e precisa então ser inserido em uma 
família substituta. 

A medida de Acolhimento Institucional, expressão adotada  pela Lei 10.201/09 em 
substituição ao termo "acolhimento"[17], é tomada até que essa criança ou adolescente volte a 
ser inserida em uma família, biológica após afastamento provisório ou numa família 
substituta. Estudos acerca do desenvolvimento humano têm apontado que maus tratos, 
negligência, abandono e o estigma da institucionalização estão possivelmente associados a 
problemas  prejuízos no desenvolvimento da identidade pessoal deste ser em 
desenvolvimento. 

O abrigo é um lugar que oferece proteção, uma alternativa de moradia provisória dentro de 
um clima residencial, com atendimento personalizado, em pequenas unidades, para um clima 
residencial, com atendimento personalizado, em pequenas unidades, para pequenos grupos de 
crianças .  Este é um programa que originalmente tem por finalidade propiciar às crianças e 
adolescentes, a oportunidade de participar na vida da comunidade através da utilização de 
recursos como escolas, áreas de lazer, centros médicos, quadras esportivas, etc. 

Por suposto que a provisoriedade e a transitoriedade são circunstâncias vividas no abrigo, mas 
esta provisoriedade está inteiramente relacionada à história singular de cada criança e ao 
projeto de vida que se puder construir com ela.  Assim como existem crianças que terão uma 
permanência breve, que pode durar horas ou dias, existem crianças e/ou adolescentes que 
terão uma permanência continuada, que poderá durar meses ou anos. Embora o retorno da 
criança à família de origem ou a colocação da criança numa família substituta seja uma 
prioridade e que as modificações promovidas pelo advento da Lei n° 12.010/09, tenham 
estabelecido parâmetros objetivos quanto à provisoriedade do acolhimento institucional da 
criança/adolescente, excepcionalmente o abrigo deverá ter as condições para ficar o tempo 
que for necessário com as crianças que ainda não foram integradas a uma família.  

O abrigo é um programa que faz parte de toda uma rede de atendimento, que visando atingir o 
máximo de eficácia utilize os diversos serviços nela contidos. Convém apontar ainda, a 
necessidade de realização de um trabalho articulado com órgãos públicos como os conselhos 
tutelares, a justiça da infância e da juventude e os programas das diversas secretarias 
incumbidas das políticas sociais do município.  

É importante entender que o abrigo é idealmente uma medida provisória de proteção que 
pressupõe um contínuo empenho no restabelecimento para a criança, da possibilidade da vida 
familiar e da construção de seu projeto de vida e da construção plena de sua cidadania[18]. 

Segundo o art. 19, da Lei n. 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):"Toda 
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família natural 
e,excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes." 

A intervenção dos chamados orgãos de proteção (Conselho Tutelar, Juizado da Infância e 
Juventude, Ministério Público, Programas de Assistência do Governo, etc.) é garantida a 
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qualquer criança ou adolescente que tenha seus direitos violados (abandono, maus-tratos, 
violência física ou moral, etc.), afastando da família natural, quando necessário, e 
encaminhado-a para um ambiente seguro, até que sua situação seja definida.Aqui é que 
entram os abrigos, que são os executores de uma das medidas de proteção previstas no ECA: a 
medida de acolhimento (art. 101, inciso VII, do ECA), que somente deverá ser aplicada após 
se esgotarem as demais medidas de proteção ali previstas. 

Com o advento da Lei n° 12.010, de 03 de agosto de 2009 foi alterada a redação do art. 19, 
com a seguinte inserção: 

§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a 
autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 
previstas no art. 28 desta Lei. 

 Este dispositivo, numa primeira leitura, revela-se uma das grandes conquistas para reafirmar 
o caráter transitório da medida de acolhimento, que deve ser aplicada como a última das 
alternativas para a proteção da criança ou adolescente em situação de violação de seus 
direitos. Pelo sistema atual, o juiz justifica e fundamenta apenas a entrada no abrigo e sua 
saída, não havendo um mecanismo de controle periódico daqueles que estão 
institucionalizados. 

 

Com a inserção dessa nova regra, todo o sistema de proteção deverá funcionar de modo a 
avaliar permanentemente a necessidade daquela criança ou adolescente permanecer na 
instituição. Agora, teremos uma revisão permanente desses casos. 

Outra novidade promovida pela nova Lei foi a inserção do parágrafo 2° no mesmo artigo 19, a 
saber:" Parágrafo 2º - A permanência da criança e do adolescente em programa de 
acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade 
judiciária". 

 Trata-se de inovação muito importante. Pelo sistema atual não havia tempo máximo para a 
duração da medida de acolhimento, o que acabou por resultar em demora para a solução de 
algumas situações. A fixação de um tempo máximo - e a obrigatoriedade de justificar quando 
o prazo for superado - fará com que o direito da criança ou adolescente de viver em uma 
família, biológica ou substituta, seja privilegiado em detrimento da permanência em uma 
instituição. 

No entanto, entre a letra fria da lei e a realidade pérfida do dia-a-dia de crianças e 
adolescentes abandonados ou impossibilitados de estar em convivência familiar que  lotam as 
instituições públicas e privadas responsáveis por seu acolhimento, vai uma distância 
exponencial. 
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 A estigmatização objetificada do acolhido institucionalmente 

Um grande obstáculo que se apresenta à construção da identidade pessoal de infantes e jovens 
que são alijados da convivência familiar e que não encontram outro lar, seja através da adoção 
ou de uma família substituta e que findam como vítima de processos prolongados de 
acolhimento institucional é a estigmatização de sua condição de "abandonado". 

A palavra "estigma" representa algo de mal, que deve ser evitado, uma ameaça à sociedade, 
isto é, uma identidade deteriorada por uma ação social. Para Goffman[19] , "la sociedad 
establece los medios para caracterizar a las personas y el complemento de atributos, que se 
perciben como corrientes y naturales a los miembros de cada uma de esas categorías". 

A sociedade constrói e impõe um modelo de categorias e busca catalogar as pessoas em 
acordo aos atributos tidos como comuns e naturais pelos membros dessa categoria. Estabelece 
também quais são as categorias a que as pessoas devem estar atreladas, bem como os seus 
atributos, o que significa que a sociedade determina um padrão externo de conduta ao 
indivíduo que permite prever a categoria e os atributos, a identidade social e as relações com o 
meio social. Assim, é estabelecido um padrão social do indivíduo e, no processo das 
vivências, nem sempre é imperceptível a imagem social do indivíduo que é concebida; pois 
que essa imagem pode não corresponder à realidade, mas ao que Goffman denomina como 
identidade social virtual. Os atributos, nomeados como identidade social real, são, de fato, o 
que pode demonstrar a que categorias o indivíduo pertence. 

Aquele que demonstre pertencimento a uma categoria com atributos não considerados como 
comuns ou tidos como diferentes é pouco ou mesmo não aceito pelo grupo social, que tende a 
não conseguir lidar com a diferença e, em situações extremas, o transforma em uma pessoa 
má e perigosa, que deixa de ser vista como pessoa na sua totalidade, na sua capacidade de 
ação e transforma-se em um ser desprovido de potencialidades. Esse sujeito é estigmatizado 
socialmente e anulado no contexto da produção técnica, científica e humana. 

 O estigma é um atributo que produz um amplo descrédito na vida do sujeito; em situações 
extremas, é nomeado como "defeito", "falha" ou desvantagem em relação ao outro; isso 
constitui uma discrepância entre a identidade social virtual e a identidade real. 

Para os estigmatizados, a sociedade reduz as oportunidades, esforços e movimentos, não 
atribui valor, impõe a perda da identidade social e determina uma imagem deteriorada, de 
acordo com o modelo que convém à sociedade. O social anula a individualidade e determina o 
modelo que interessa para manter o padrão de poder, anulando todos os que rompem ou 
tentam romper com esse modelo. O diferente passa a assumir a categoria de "nocivo", 
"incapaz", fora do parâmetro que a sociedade toma como padrão. Ele fica à margem e passa a 
ter que dar a resposta que a sociedade determina. O social  tenta conservar a imagem 
deteriorada com um esforço constante por manter a eficácia do simbólico e ocultar o que 
interessa, que é a manutenção do sistema de controle social. 

A sociedade limita e delimita a capacidade de ação de um sujeito estigmatizado, marca-o 
como desacreditado e determina os efeitos maléficos que pode representar. Quanto mais 
visível for a marca, menos possibilidade tem o sujeito de reverter, nas suas inter-relações, a 
imagem formada anteriormente pelo padrão social. 

Para Goffman[19], os atributos indesejados são considerados estigmas: 
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Aquellos que son incongruentes con nuestro estereotipo acerca de cómo debe ser determinada 
especie de individuos. El término estigma será utilizado, pues, para hacer referencia a un 
atributo profundamente desacreditador; pero lo que en la realidad se necesita es un lenguaje 
de relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede 
confirmar la normalidad de otro y, por conseguinte, no es ni honroso ni ignominioso en sí 
mismo. 

 

 Retomando o conceito de individualidade virtual e identidade real do sujeito, o autor sublinha 
que, quanto mais discrepante for a diferença entre as duas identidades, mais acentuado o 
estigma; quanto mais visual, quanto mais acentuada e recortada a diferença, mais 
estigmatizante; quanto mais visível a diferença entre o real e os atributos determinantes do 
social, mais se acentua a problemática do sujeito regido pela força do controle social. A 
discrepância entre as duas identidades é prejudicial para a identidade social; o sujeito assume 
uma posição isolada da sociedade ou de si mesmo e passa a ser uma pessoa desacreditada. 

Em conseqüência, passa a não aceitar-se a si mesmo. O sujeito passa a ser o diferente, dentro 
de uma sociedade que exige a semelhança e não reconhece, na semelhança, as diferenças. 
Sem espaço, sem voz, sem papéis e sem função, não pode ser nomeado e passa a ser um 
"ninguém", "um nada", nas relações com o outro. Não pode ser o sujeito da ação. 

Crianças e adolescentes institucionalizados por longo período, mesmo quando possuem pais e 
mães conhecidos, ou seja, têm nome e sobrenome, podem apresentar marcas muitas vezes 
profundas e sempre dolorosas, as quais, se não elaboradas de modo adequado, têm grande 
probabilidade de permanecer por toda a sua existência, conformando-lhes a personalidade, 
tanto no que diz respeito à consciência de si quanto à consciência em si, inclusive com 
reflexos na saúde mental. 

A incidência de efeitos nefastos tendentes a causar desordem na formação do 
desenvolvimento do self do indivíduo é evidente. Distúrbios psiquiátricos e  deformações da 
personalidade podem ser derivados por uma falha no processo de formação de apego e de 
elaboração de vínculos afetivos estáveis. Não se pode olvidar que o biológico, o mental, o 
emocional, o individual e o social são elementos essenciais da condição humana, pertencentes 
ao indivíduo e ao ambiente em que ele nasce, cresce e se desenvolve suas potencialidades. 

A visibilidade do estigma constitui um fator decisivo e aqueles que convivem com o 
indivíduo podem exercer influência na apreensão da sua identidade social. 

No curso da pesquisa de campo da primeira fase da realização de Projeto de Pesquisa 
desenvolvido por professores e alunos do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá-
Campus Duque de Caxias/RJ, com financiamento da FAPERJ- Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, intitulado: Abrigamento: Necessidade ou descaso? A 
cidadania reconhecida desde a infância é pilar básico para a justiça social, cujo objeto são as 
crianças e adolescentes internados nas instituições públicas e privadas de acolhimento 
institucional, localizadas no Município de Duque de Caxias, recolheu-se o 
seguinte  depoimento de uma das psicólogas do Abrigo Casa do Caminho, no Distrito de 
Xerém, área rural do Município, caracterizada pela alta concentração de população de baixa 
renda: 
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- Tivemos que procurar a direção da escola municipal em que nossas crianças estão 
matriculadas porque recebemos delas a reclamação de que nossos meninos e meninas das 
séries iniciais ficavam agrupados, todos juntos, num canto, no fundo da sala de aula. 

- Quando indagamos a professora o porquê dessa atitude, ela justificou, dizendo que era para 
que nossas crianças pudessem ser mais facilmente identificadas e para que não 
"impressionassem" as outras crianças com suas histórias de tragédia e ao mesmo tempo 
ficassem mais à vontade por estarem entre "seus iguais". 

 

Veja-se que, num primeiro momento, é necessário diferenciar o que Goffman denominou 
visibilidade ou evidências do estigma e "conhecimento". Em um sujeito portador de um 
estigma muito visível, o simples contato com o outro dará a conhecer o estigma. 

Ou seja, no exemplo acima citado, mesmo em se tratando de uma escola municipal, 
cuja  clientela é proveniente das comunidades mais carentes do distrito rural de Xerém/Duque 
de Caxias, na Baixada Fluminense, ainda assim, as crianças da instituição de acolhimento 
Casa do Caminho, findaram por ser separadas do grupo, por se tratarem de crianças 
"abandonadas" ou como é costume dizer-se na região, por serem crianças "enjeitadas".  De 
sorte que, apesar da situação de extrema pobreza que poderia consubstanciar-se como um 
elemento identificador e de integração, tais crianças, por não pertencerem a um núcleo 
familiar próprio, pela inexistência de laços familiares  são estigmatizadas, por diferentes  e 
incomuns em relação às demais. 

Outro aspecto a determinar em uma situação do sujeito portador de um estigma visível é até 
que ponto isso interfere em suas interações com o meio social. 

A identidade social estigmatizada destrói atributos e qualidades do sujeito, exerce o poder de 
controle das suas ações e reforça a deterioração da sua identidade social, enfatizando os 
desvios e ocultando o caráter ideológico dos estigmas. 

A sociedade impõe a rejeição, leva à perda da confiança em si e reforça o caráter simbólico da 
representação social segundo a qual os sujeitos são considerados incapazes e prejudiciais à 
interação sadia na comunidade. E não por acaso, um dos motivos da segregação do grupo de 
crianças do Abrigo Casa do Caminho é o temor revelado pela professora da turma de que 
pudessem "impressionar" as demais crianças com suas histórias pessoais, muitas vezes 
pontuadas não somente pelo abandono afetivo, mas pela violência de toda sorte, inclusive de 
ordem sexual. 

Uma apropriação inicial da temática, realizada por meio de estudos preliminares e reflexões 
motivadas pelo panorama geral da própria realidade, revela que esta problemática requer 
esforços grandiosos e empenho eficaz como forma de enfrentamento. Não é um problema que 
deva ser delegado às organizações ditas não governamentais, filantrópicas ou instituições de 
caridade. Contudo, historicamente foi este o tratamento destinado à infância destituída de 
meios econômicos. 

Para enfrentar a realidade hoje estabelecida no Brasil no que toca à questão da assistência à 
infância e adolescência, cabe também à universidade uma atuação naquilo que lhe é próprio: a 
atividade chamada de pesquisa. É, portanto dever da universidade assumir compromissos com 
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pesquisas voltadas para o conhecimento da realidade da infância e adolescência no Brasil, 
porque a atividade universitária é de reconhecido prestigio social. Prestígio conquistado pela 
seriedade do trabalho investigativo. 

Como a atuação da universidade é reconhecida enquanto atividade séria, compete-lhe o dever 
de estudar aquelas questões que desafiam a sociedade e encontrar respostas satisfatórias. 
Dentre as questões que afligem a sociedade está a da infância e adolescência destruída. Assim 
sendo, pesquisas neste particular devem se propor a apontar as causas básicas do problema 
bem como indicar possíveis soluções, que só podem ser eficazes se resultado de estudos e 
nunca do imediatismo. Isto é, parece importante estudar de forma criteriosa esta problemática, 
para que, uma vez diante de um diagnostico preciso do problema, seja possível oferecer às 
autoridades políticas e administrativas do espaço público, subsídios para suas ações. 

Ainda que o ordenamento jurídico pátrio constitucionalmente consagre direitos e garantias 
individuais, quando os lugares e os papéis não são definidos nas relações sociais, as histórias 
se mesclam e as funções se invertem. Instaura-se a violência em suas mais diversas formas 
que, vivida na história particular de cada indivíduo, perpassa as fronteiras e vai perpetuar-se 
na história de cada um, constituindo uma herança nefasta de componentes destrutivos da 
identidade. 

A ausência de vínculos para a criança inscreve a desordem, a não referência, a ausência da 
autonomia e da referência do ser individual no contexto do grupo social. A história pessoal 
pode ser uma mera repetição da relação com o grupo. Buscam-se componentes marcados pela 
impossibilidade de estabelecer vínculos com o grupo de referência; instaura-se o registro da 
violência nas relações, estrutura-se o ciclo da repetição dos componentes destrutivos, que 
atravessa os espaços, as fronteiras do individual para o coletivo e, em decorrência, contribui 
para os desvios dos sujeitos envolvidos nessa trama perversa que importa na ineficácia das 
normas, na desmoralização dos instrumentos garantidores da cidadania como um todo. 

Deste modo, esse ser humano que se constitui a partir de um sustentáculo biológico que lhe 
fornece as  condições gerais de possibilidades (características da espécie Homo Sapiens 
Sapiens) e condições muito específicas de realidade (correlatas de sua herança genética), por 
si só não consegue revelar-se enquanto o ser pessoa. Isto porque, as características humanas 
que se desenvolvem historicamente irão objetivar-se no feitio das relações sociais que cada 
indivíduo encontra como dado existente, como formas históricas de individualidade, e que são 
apropriadas no desenrolar de sua existência através da mediação do outro[20]. 

Assim, como se apresentou ao longo do presente ensaio o contexto social fornece as 
condições para os mais variados modos e alternativas de identidade. O termo identidade pode, 
então, ser utilizado para expressar, de certa forma, uma singularidade construída na relação 
com outros homens. 

 

Conclusão 

Os acontecimentos da vida de cada indivíduo geram sobre ela a formação de uma lenta 
imagem de si mesmo, uma viva imagem construída paulatinamente no decorrer de 
experiências, de trocas com outros: a mãe, o pai, a família, a parentela, os colegas  de escola, 
a turma do bairro e as sucessivas ampliações de outros e outros círculos de outros: outros 
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sujeitos investidos de seus sentimentos, outras pessoas investidas de seus nomes, posições e 
regras sociais de atuação. 

Razão pela qual, tem-se que se questionar se a vivência institucional não apresenta mais riscos 
e prejuízos do que oportunidades para o integral desenvolvimento da criança e do adolescente 
e, por específico, na construção de sua identidade pessoal. 

A procura de saídas alternativas que tenham por finalidade precípua preservar e possibilitar a 
convivência familiar e comunitária, direitos fundamentais da criança e do adolescente 
consagrados pela Constituição da República de 1988 e pelas Leis n.8.069/90 e 12.010/09, e o 
acolhimento familiar, através da colocação em família substituta, são medidas que favorecem 
o desenvolvimento pleno, sadio e harmonioso da criança, cuja personalidade está em 
formação, garantindo o seu bem-estar. 

Imperativo se faz  um novo olhar e uma nova postura dos órgãos públicos e da própria 
sociedade civil organizada em relação à criança e ao adolescente institucionalizados por 
urgente e necessário. Ainda há muito por fazer. O caminho de superação implica 
necessariamente em mudanças de paradigmas. 

Por derradeiro, pode ser importante verificar que há um enorme hiato que separa o aparato 
jurídico de garantias expressas nos textos legais das vivências experimentadas por essas 
crianças e jovens, às quais, sistematicamente, são negados os direitos mais elementares. 

É muito triste admitir que crianças institucionalizadas por longa data, - e as pesquisas revelam 
que não são poucas -, têm ainda sua infância vilipendiada por  conta de um sistema de 
proteção que a estigmatiza ao mesmo tempo em que se retroalimenta na medida em que 
promove a concentração de renda, o desemprego, a falta de investimentos na educação e, em 
particular, na ausência de uma política eficaz de apoio e promoção das famílias das camadas 
populares. 

Assim, em última análise, ao se tratar da subjetividade, deve-se ter em conta que a expressão 
do ser humano desde a mais tenra idade na vida em sociedade requer uma análise e um 
projeto político, de forma que a pessoa alcance projeção, garantindo seu espaço e 
reconhecimento social, entendendo essa projeção como direito e patrimônio de todos os seres 
humanos. Não é possível compreender a subjetividade e sua realização plena a não ser pela 
articulação entre sistema político (participação e representação), autonomia (conhecimento e 
reflexão crítica) e cidadania (igualdade de direitos e solidariedade).  Mas isto, 
necessariamente, será uma outra história. 
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Marcos Leite Garcia 
 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre as origens do Poder Constituinte na 
Revolução Francesa a partir da obra do abade Emmanuel Joseph Sieyès. O momento histórico 
do início da Revolução será fundamental para o entendimento da construção teórica do poder 
constituinte. Ainda na atualidade a deflagração do movimento revolucionário a partir da 
transformação da Assembléia dos Estados Gerais em Assembléia Nacional Constituinte é o 
essencial fundamento para a defesa da titularidade legítima do exercício do Poder 
Constituinte. Assim a obra do abade Sieyès mostra-se ainda atual devido a força ideológica 
dos argumentos favoráveis a revolução liberal, que serão a base da democracia e dos direitos 
fundamentais. 
PALAVRAS-CHAVE: PODER CONSTITUINTE; REVOLUÇÃO FRANCESA; 
TERCEIRO ESTADO. 
 
RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo debatir sobre los orígenes del Poder Constituyente en 
la Revolución Francesa desde la obra del abate Emmanuel Joseph Sieyès. El momento 
histórico del primer año de la Revolución será de fundamental importancia para el 
entendimiento de la construcción teórica del poder constituyente. La deflagración del 
movimiento revolucionario a partir de la tranformación de la Asamblea de los Estados 
Generales en Asamblea Nacional Constituyente es el fundamento esencial para la defensa de 
la titularidad legítima del ejercicio del Poder Constituyente hasta la actualidad. De esta 
manera la obra del abate Sieyès es todavía actual debido a la fuerza ideológica de los 
argumientos favorables a la revolución liberal que serán la base de la democracia y de los 
derechos fundamentales. 
PALABRAS-CLAVE: PODER CONSTITUYENTE; REVOLUCIÓN FRANCESA; 
TERCERO ESTADO. 
 
 

1. Introdução 
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Não resta dúvida que a construção teórica da teoria do Poder Constituinte nasce na Revolução 

Francesa a partir da obra do abade Emmanuel Joseph Sieyès. Conhecer as origens intelectuais 

que permeiam os valores de nosso atual Direito Constitucional faz-se necessário e urgente em 

nossa sociedade atual. Nas últimas décadas temos assistido a proliferação de um sem fim de 

teorias que negam os valores constitucionais mais fundamentais como o exercício do Poder 

Constituinte somente em ocasiões especialíssimas. Interesses dos mais variados, alguns até 

concebidos em bases pouco sólidas, oportunistas da ignorância endêmica vigente, e 

fundamentados em preconceitos classistas ou de outras origens. Alguns desses interesses 

podem causar danos enormes em sociedades periféricas como a nossa, em favor de alguns 

privilegiados. O exercício do Poder Constituinte, originário ou não, deveria ser um assunto 

tratado de forma mais séria pela mídia em nosso entorno. É um assunto que deveria ser 

também discutido fora da academia. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar algumas questões relacionadas com o Poder 

Constituinte, a obra do abade Emmanuel Joseph Sieyès e a Revolução Francesa. 

É indiscutível a importância do bom entendimento da Teoria do Poder Constituinte no 

contexto do Direito atual. Uma vez que o exercício do Poder Constituinte é ilimitado, inicial e 

incondicionado e deve somente ser exercido em momentos políticos muito especiais e não 

banalizados como pretendem alguns em nosso contexto político-social. Um texto 

constitucional não prevê o seu próprio fim. As normas constitucionais definidoras de Direitos 

(direitos fundamentais), consagradas em nosso texto de 1988, são o coração e a cabeça das 

atuais constituições ocidentais e felizmente em nosso texto constitucional de 1988 

consideradas como o núcleo impossível de ser abolido (esfera do indecidível ou cláusulas 

pétreas) do mesmo. Estamos em plena era do pós-positivismo ou neoconstitucionalismo, 

como preferem alguns, e os vetores que regem todo o sistema de normas são valores de 

direitos fundamentais. Já é hora de colocar os direitos fundamentais e as questões da 

cidadania em seu devido lugar: como disciplina autônoma nos currículos das universidades 

brasileiras, não somente nos cursos de Direito, e colocá-los em pauta em diversos debates – 

principalmente naqueles dirigidos a um maior número de cidadãos possível. 

  

  

2. A Assembléia dos Estados Gerais 
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A revolução francesa é um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, 
como sabemos será determinante nas mudanças profundas da sociedade moderna desde a 
positivação dos direitos fundamentais e será essencial para o constitucionalismo moderno e 
contemporâneo. 

Devido a uma série de fatores econômicos e políticos1, o Rei Luis XVI resolve convocar no 

final de 1788 aos chamados Estados Gerais, a Assembléia Nacional que reuniria as três ordens 

ou três Estados: o clero, a nobreza e os comuns, conhecidos também estes últimos, de acordo 

com sua posição hierárquica, como o terceiro Estado. Os Estados Gerais não eram 

convocados desde 16142, e sua convocação levou a que as três ordens organizassem as 

questões a serem discutidas nos chamados cadernos de queixas (cahiers de doléances)3, que 

condensavam os desejos de reformas que antecedem a Revolução, já que esta era uma época 

marcada pela tentativa de reorganização e discussão dos problemas da sociedade francesa. 

Para os Estados Gerais se organizaram eleições, evidentemente que de maneira diferente que 

em 1614, chegou-se a um acordo que a terceira ordem teria o dobro de deputados com relação 

aos deputados da nobreza e o aos deputados membros do clero. Seria então o Parlamento de 

Paris4 quem iria determinar as regras. E esse parlamento compostos por magistrados 

determinou em um acórdão de 25 de setembro de 1788 que o funcionamento dos Estados 

Gerais é que seria igual aos de antes: “regularmente convocados e compostos da mesma 

maneira que em 1614”. A sociedade evidentemente não era mais a mesma de 1614, os 

intelectuais do Terceiro Estado começaram então a denunciar uma serie de coisas, entre elas a 

“venalidade e o caráter hereditário dos cargos judiciários, os abusos das custas em espécie e a 

negar à magistratura o direito de censurar as leis ou de modificá-las”. Além do que, os 

patriotas, como eram conhecidos os intelectuais do Terceiro Estado, “(...) declaravam 

abertamente que, depois da reunião dos Estados Gerais, ninguém obedeceria mais à decisões 

da justiça, porque a nação poderia fazer-se obedecer, melhor que o rei”. Era esta uma clara 

alusão e provocação pré-revolucionária. Denunciava-se também a inquisição judiciária como 

mais temível que a dos bispos. Segundo Mathiez5 diante de todas essas veementes denuncias 

o Parlamento de Paris intimidou-se e recuou. No dia 5 de dezembro de 1788, em novo 

acórdão, anulou o precedente, e aceitou o dobro de representantes do Terceiro Estado. 

“Capitulação alias inútil e incompleta” nas palavras de Albert Mathiez6, pois o acórdão nada 

dizia sobre a votação per capita e assim continuava-se com a votação por ordem. O 

Parlamento de Paris antes popular agora era execrado por estar a serviço dos privilegiados. 

Além do que vale lembrar que tal Parlamento não decidia essa questão, quem decidia era o rei 

através de seu primeiro ministro, o popular Jacques Necker7. O clima tenso fez com que um 
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grupo de nobres, chamados de os notáveis por ser composto por cinco príncipes de sangue, 

evidentemente pronunciara-se a favor das antigas regras dos Estados Gerais e já prevendo 

algo declararam ao rei, em 12 de dezembro 1788, que se ele não procurasse manter de 

qualquer forma os dispositivos tradicionais, a Revolução seria inevitável. Arrogantemente, 

também porque não conheciam outra forma de reclamar, os príncipes chamavam a atenção 

para o fato que os direitos do trono já estavam sendo discutidos8 , o que era para os 

privilegiados um absurdo. Da mesma forma para ganhar a simpatia do rei, os intelectuais do 

Terceiro Estado enviavam-lhe declarações de lealdade, e assim os príncipes e toda a nobreza 

pareciam exagerados em suas previsões. Claro acima de tudo as duas ordens privilegiadas 

estavam sendo ameaçadas pelas reivindicações plebéias contra seus privilégios tradicionais, a 

exclusividade dos cargos públicos, sobretudo os militares e da justiça, e a propriedade dos 

direitos feudais, instituições típicas e que caracterizavam o Antigo Regime. As manifestações 

arrogantes dos que se achavam melhores que os demais, a defesa de seus privilégios e 

autoridade baseada na tradição e em uma cultura de religião única em contraste diante de uma 

enorme crise marcada pela secularização da sociedade, será determinante ao fortalecimento da 

causa dos patriotas. Necker, o primeiro ministro, “(...) se sentiu com forças para fazer o rei 

agir contra os notáveis e os príncipes”. Foi concedido então ao Terceiro Estado um número de 

deputados igual ao das duas ordens privilegiadas reunidas, exatamente 578 deputados9. Tanto 

Mathiez10 como Hampson11 chamam a atenção para o fato de que também foi então permitido 

que os sacerdotes do chamado baixo clero participassem diretamente das assembléias 

eleitorais do clero, medida que teve conseqüências terríveis para o poder da nobreza 

eclesiástica. Mesmo fazendo essas concessões, as novas regras de nada serviam, pois o rei não 

ousou tocar na questão mais importante de todas, a da votação per capita, deixando a votação 

por ordem ou para ser discutida sua forma depois de iniciada a reunião dos três ordens que 

formavam os Estados Gerais12. Exatamente essa votação por ordem será fundamental para o 

fracasso da forma tradicional de funcionamento dos Estados Gerais será a pólvora para a 

explosão da revolta do Terceiro Estado. Não fazia sentido o voto por ordens, pois essa forma 

era um jogo de cartas marcadas uma vez que as duas primeiras ordens – clero e nobreza – 

unidas, quando fossem discutir seus privilégios (por exemplo: seus direitos feudais que 

garantiam seus privilégios como: isenção de impostos, reserva de cargos públicos e patentes 

militares) com as regras de 1614 o resultado seria sempre um dois a um em favor dos 

privilegiados. Não resta dívida que se tratava de um jogo de cartas marcadas a favor da 

minoria de privilegiados. 
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 3. A teoria do Poder Constituinte a partir da obra do Abade Emmanuel Joseph Sieyès 

  

Durante a campanha eleitoral para as três ordens, surgem muitas obras rápidas, os chamados 

panfletos e libelos pré-revolucionários, escritas na efervescência das questões que levaram a 

Revolução. A difusão dos panfletos é muito variável, alguns deles têm um público meramente 

local ao passo que outros como o famoso Qu’est-ce que le Tiers État? (O que é o Terceiro 

Estado?), do abade Emmanuel Joseph Sieyès, com trinta mil exemplares vendidos em alguns 

dias em janeiro de 1789, são de esfera nacional13. A obra do abade Sieyès de forma especial 

irá marcar o futuro do próprio movimento por discutir as regras de funcionamento da 

Assembléia dos Estados Gerais então recente convocada pelo Rei Luis XVI, como foi visto, 

na tentativa de dirimir as reivindicações das ordens ainda estamentais que formavam a 

sociedade francesa do Antigo Regime. 

O abade Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), então um simples padre da periferia de Paris, 

Chartres, em 1789 será eleito deputado pelo Terceiro Estado14 pelos parisienses, e a partir de 

sua famosa obra e atuação como parlamentar desempenhará um papel decisivo em junho de 

1789, na transformação dos Estados Gerais em Assembléia Nacional e na resistência ao Rei 

absolutista. A atual doutrina do Direito Constitucional enfatiza que é do vigário de Chartres a 

teoria do Poder Constituinte, que até hoje preside os processos de constitucionalizações 

democráticas, expresso na sua obra Qu’est-ce que le tiers état? ou A Constituinte Burguesa 

em sua versão em português. Curioso notar que devido ao seu caráter comedido o abade 

Sieyès será o único grande nome da Revolução Francesa que sobreviverá aos piores 

momentos da mesma, talvez por sua posição política marcadamente de centro (a chamada 

planície) e por ser bastante calado15. Entre outras curiosidades de sua biografia, Sieyès votará 

a favor da constituição civil do clero, em 1790, e pela morte do Luis XVI no final de 1792 

(Luís XVI será guilhotinado em 24 de janeiro de 1793); sobreviverá à época do terror e será 

favorável ao golpe do dia 9 de Termidor (1794); em 1799 introduzirá Napoleão Bonaparte no 

poder, e será embaixador do mesmo; cairá em desgraça na época da restauração da Monarquia 

(chamada de Julho – 1815), sendo exilado em Bruxelas e de volta a Paris em 1830 morrerá na 

cidade luz aos 88 anos em 1836. Certamente é um dos únicos personagens importante da 

Revolução Francesa a morrer ancião em uma cama. Perguntado em certa oportunidade como 

fez para sobreviver a tantas épocas, o abade respondeu ironicamente: “apenas sobrevivi”16. 
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Em sua obra de 1789, o abade Sieyès reafirma a doutrina da soberania da Nação, dizendo que 

“em toda Nação livre – e toda Nação deve ser livre – só há uma forma de acabar com as 

diferenças que se produzem com respeito à Constituição. Não é aos notáveis que se deve 

recorrer, é à própria Nação”17. Foi com essa posição que Sieyès confirma, desde uma 

posição racional, o princípio da soberania da Nação como instrumento de legitimação para a 

instituição de um Estado baseado no Direito estipulado em um contrato social que deverá ser 

o estabelecimento prévio das regras de viver em sociedade que será uma constituição escrita 

pelos representantes da nação. Esta nova forma de organização político-jurídica da sociedade 

em transformação, segundo Dallari, ao ser concebida “no sentido de Estado enquadrado num 

sistema normativo fundamental, é uma criação moderna, tendo surgido paralelamente ao 

Estado Democrático e, em parte, sob influência dos mesmos princípios”18, através de um 

Poder político e metajurídico, inato ao novo membro da sociedade: o cidadão. O cidadão 

substitui ao súdito e os direitos do cidadão devem substituir aos privilégios das ordens 

superiores declarando-se a igualdade entre todos. Seguindo a linha dos livres pensadores 

modernos, Sieyès pede também o fim das diferenças entre os seres humanos, nada mais 

racional, nada mais jusracionalista. 

O poder de constituir as regras prévias do viver em sociedade é o primeiro poder constituinte, 

aquele que é inicial, ilimitado e incondicionado19, chamado pela doutrina atual de poder 

constituinte originário. Esse se deve a um acontecimento político e social, é dizer, um 

acontecimento, um fator, metajurídico, isto é fora do jurídico, não previsto pelo sistema 

jurídico, não previsto pelo Direito posto. Exatamente desse fator metajurídico, acontecimento 

político não previsto pelo Direito vigente, surgem as constituições escritas da modernidade. A 

primeira constituição escrita surge de um fator metajurídico – acontecimento histórico e 

político – que foi a independência dos Estados Unidos da América. As revoluções políticas e 

sociais também serão históricos fatores metajurídicos que geraram muitas constituições. 

Infelizmente por ser inicial, ilimitado e incondicionado, o poder constituinte (originário) 

poderá ser exercido de forma ilegítima, uma vez entendido que legitimamente é exercido pelo 

povo, por forças estranhas a vontade popular como por exemplo por um ditador, ou uma elite 

oligárquica, ou um grupo que através da força bruta detenha o poder como os militares na 

América Latina em sua conturbada história do século XX. Seria o caso de o poder constituinte 

ser exercido ilegitimamente a partir do fator metajurídico chamado de golpe de estado, que 

difere da revolução por não ter ampla participação popular e levar ao poder um ditador ou um 

grupo que instala uma ditadura. Outro fator metajurídico que gera o exercício do poder 
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constituinte (originário), considerado como legítimo, seria um processo de redemocratização 

de uma sociedade. Os exemplos de processos de redemocratizações são muitos, e todo todos 

eles derivaram assembléias constituintes que geraram constituições democráticas, como os 

exercidos no pós-guerra a partir de 1945, entre outros, França, Alemanha e Itália, e no final de 

ditaduras como Portugal e Espanha e certamente o exemplo brasileira que gerou a 

Constituição de 1988. 

As origens intelectuais das chamadas revoluções liberais burguesas e do processo de 

positivação dos direitos fundamentais serão os movimentos individualista, racionalista, 

iluminista, contratualistas dos autores que iram influenciar as transformações da sociedade 

feudal a sociedade moderna e que levarão às chamadas revoluções liberais20. O abade Sieyès 

seguirá essas concepções racionalistas, individualistas e um dos seus grandes méritos será 

fundamentalmente voltar-se de maneira original, naquele momento pré-revolucionário, para a 

realização de um documento jurídico, no sentido de dar à nação o direito de produzir sua 

norma jurídica fundamental: uma Constituição que contenha suas regras prévias da 

organização e limitações do poder do Estado. Dito de outra forma, o grande mérito de Sieyès 

será traduzir para o momento (pré) revolucionário a discussão da forma de funcionamento 

ainda medieval e estamental dos Estados Gerais e sua transformação em uma Assembléia de 

homens livres, formada por representantes da nação, do povo, na qual cada representante 

tenha direito a um voto; resumidamente é a luta do povo pelo voto per capita. 

Acertadamente e seguindo o espírito da igualdade do Direito Natural Racionalista, dos autores 

contratualistas e iluministas, o abade Sieyès desconsidera a histórica autoridade das ordens 

superiores baseada na tradição e na superstição. Na tradição dos históricos costumes e 

privilegiados feudais e na superstição da Igreja que justifica e fundamentam os privilégios e o 

poder do monarca, da nobreza e do clero21. No seu famoso livro (Qu’est-ce que le tiers état?) 

não há nenhuma alusão ao desenvolvimento das instituições nem ao papel histórico da 

nobreza ou da monarquia, muito pelo contrário, esses são chamados de parasitas da nação. A 

história que recomeça em 1789 é a dos homens livres, a partir das reivindicações das classes 

não privilegiadas, dos burgueses, ou seja, da nação22. Exatamente no inicio de sua obra, 

Sieyès empenhasse em demonstrar a importância e utilidade da burguesia e a inutilidade da 

nobreza parasita. Para o abade, o argumento da utilidade é o principal entre todos por ele 

utilizados para defender sua tese23. 
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O abade demonstra em sua obra a extrema utilidade do Terceiro Estado, afirmando que o 

mesmo suportava todos os trabalhos particulares – desde a atividade econômica, desde a 

exercida na indústria, no comércio, na agricultura, nas profissões científicas e liberais e até 

nos serviços domésticos –; e ainda exercia a quase totalidade das funções públicas, excluídos 

apenas aquelas que eram injustamente reservadas aos privilegiados, ou seja, os lugares 

lucrativos e honoríficos, correspondentes a cerca de um vigésimo do total, os quais eram 

ocupados por membros das duas outras ordens – o alto clero e a nobreza – que eram, ao 

entender de Sieyès, privilegiados sem méritos. O abade advoga pela construção de uma 

meritocracia baseada em uma mínima igualdade de oportunidade entre todos. 

Para Sieyès os privilegiados membros da nobreza e do alto clero constituíam um corpo 

estranho, que nada fazia e poderiam ser suprimidos sem afetar a essência da Nação. Muito 

pelo contrário, pois as coisas poderiam andar melhor sem o estorvo desse conjunto parasita. 

Na defesa do voto per capita, tema central do funcionamento dos Estados Gerais, Sieyès 

argumenta que a vontade nacional é o resultado das vontades individuais, assim como a 

Nação é o conjunto dos indivíduos. A Nação é um conjunto de indivíduos de quase 27 

milhões de franceses e os privilegiados são apenas 200 mil nobres ou sacerdotes. A força da 

nação, do povo, está no número, já que todos os representantes, burgueses, nobres ou 

sacerdotes, teriam somente um voto (é o voto per capita: cada homem um voto)24. 

O vigário de Chartres, também deputado eleito pelo Terceiro Estado, notadamente ocupado 

em estabelecer um entendimento de igualdade político-jurídica a partir da igualdade perante a 

lei. Característica absolutamente racionalista, de direito natural racionalista, pois não é por 

acaso que todas as declarações de direitos fundamentais se iniciam pela igualdade. Em sua 

obra famosa ele pergunta e responde: O que é o Terceiro Estado Segue com suas perguntas: 

“O que é uma Nação? Um corpo de associados que vivem sob uma lei comum e 

representados pela mesma legislatura”25. Dessa forma, ele ressalta a importância da lei. Sua 

perspectiva é puramente jurídica. Não foi objetivo da obra qualquer tipo de análise econômica 

ou social: o Terceiro Estado é apresentado como um bloco monolítico de quase 27 milhões de 

indivíduos iguais. A única distinção feita na obra é a que contrasta “privilegiados” com “não 

privilegiados”.  

Para Sieyès, a nação – no sentido de povo – se identificava com o Terceiro Estado, e com a 

ideia de sufrágio censitário que iria vigorar essa seria representada pela burguesia. Como 
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muito bem explicou Hermann Heller, sobre a luta da burguesia para limitar o poder do Estado 

absoluto, no sentido que: “na Revolução Francesa, o setor burguês do povo que chegou a 

adquirir uma consciência política, a nação na acepção francesa, conseguiu alcançar para si 

a decisão consciente sobre a forma de existência do Estado e, com isso, o poder 

constituinte”26. 

Embora o Terceiro Estado possuísse todo o necessário para constituir uma nação, na 

interpretação do momento pré-revolucionário ele nada era e pouco importância tinha na 

França do antigo regime, pois a nobreza havia usurpado os direitos do povo, oprimindo-o, 

instituindo privilégios e exercendo as funções vitais no serviço público. Contra esta situação, 

o Terceiro Estado reivindicava apenas uma parte do que, por justiça, lhe caberia. A burguesia 

não queria ser tudo, mas queria, no mínimo, escolher seus representantes no próprio Terceiro 

Estado, ter igual número de deputados que os outros dois estados e poder ter as votações nos 

Estados Gerais por cabeça, não por ordem. 

Sieyès escreveu que o povo “quer ter verdadeiros representantes nos Estados Gerais, ou seja, 

deputados oriundos de sua ordem, hábeis em interpretar sua vontade e defender seus 

interesses”27. Sobre a desigualdade do absolutismo monárquico quanto ao poder de decisão, 

Sieyès anotou que ao Terceiro Estado “(...) é certo que não possa vir a votar nos Estados 

Gerais, se não tiver uma influência pelo menos igual à dos privilegiados, e com um número de 

representantes igual ao das outras duas ordens juntas”28. E criticou a vazia decisão de somente 

duplicar o números de deputados do Terceiro Estado enquanto “(...) esta igualdade de 

representação se tornaria perfeitamente ilusória se cada câmara votasse separadamente”. 

Assim, Sieyès conclui categoricamente que “o Terceiro Estado pede, pois, que os votos sejam 

emitidos por cabeça e não por ordem”29. 

Quem interpreta adequadamente, ao que nos parece, essa não absorção de Sieyès é Aurélio 

Wander Bastos na introdução brasileira da obra de Sieyès: 

Sendo um ativista político e, quem sabe, por isto mesmo, Sieyès está muito mais 
preocupado com a pragmática eleitoral do que com as teorias sobre formas de 
organização de um novo Estado. Para ele o que importa é definir meios e 
alternativas eleitorais que transfiram o controle do poder das ordens privilegiadas – 
o clero e a nobreza (os notáveis) – para o Terceiro Estado, ou o estado plano como 
também à época se denominou30. 

  
De todas as formas, procurando fundamentar estas reivindicações no Direito, Sieyès 

desenvolveu o seu pensamento jurídico nos dois capítulos finais do famoso folheto, partindo 
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do modo representativo de governo para chegar, pela primeira vez, a uma distinção entre o 

Poder Constituinte e os poderes constituídos31. 

Sieyès distinguiu três épocas na formação das sociedades políticas. Na primeira, há uma 

quantidade de indivíduos isolados que, pelo fato de quererem reunir-se, têm todos os direitos 

de uma nação, restando apenas exercê-los. Na segunda época, reúnem-se para deliberar sobre 

as necessidades públicas e os meios de provê-las. A sociedade política atua, então, por meio 

de uma vontade real comum. Na terceira época, surge o governo exercido por procuração: os 

representados escolhem seus representantes para velar por suas necessidades. Neste momento 

já não atua uma vontade comum real, mas sim, uma vontade comum representativa. Os 

representantes não a exercem por direito próprio e nem sequer têm a plenitude do seu 

exercício. 

Em última análise, ao procurar fundamentar juridicamente as reivindicações da classe 

burguesa, Sieyès foi buscar fora do ordenamento jurídico positivo, que ele considerava 

injusto, um Direito superior, o Direito Natural do povo de autoconstituir-se, a fim de justificar 

a renovação da mesma ordem jurídica, ou seja, através do Poder Constituinte 32. A 

justificativa do exercício do Poder Constituinte será um fator metajurídico que irá corrigir a 

uma situação de injustiça extrema. 

  

4. A Assembléia dos Estados Gerais se constitui em uma Assembléia Nacional 

Constituinte: a vitória do Terceiro Estado rumo a Revolução que colocará fim ao Antigo 

Regime 

  

Os acontecimentos históricos que seguem a eleição e reunião dos chamados Estados Gerais 

darão razão a teoria e obra do abade Sieyès. Alguns detalhes são interessantes serem expostos 

para que tenhamos uma idéia do clima da reunião da Assembléia dos Estados Gerais. 

Antes da reunião de 5 de maio de 1789 em Versalhes, segundo Mathiez33, a Corte fez questão 

de manter rigorosa diferença de tratamento e uma irritante separação entre os deputados do 

clero e da nobreza com relação aos deputados da burguesia. O rei recebia aos deputados das 

duas ordens privilegiadas na sala de audiências cercado das maiores atenções e pompas, 
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enquanto que recebia aos deputados da ordem dos comuns com desdém no quarto de dormir e 

em grupos. Cada detalhe fazia crescer a revolta no espírito dos burgueses. “O Terceiro Estado 

será obrigado a usar um traje oficial todo preto, que, na sua simplicidade, contrastava de 

maneira chocante com as rendas e os chamalotes dourados das duas primeiras ordens”34. 

Historicamente marcou o desfile de abertura dos Estados Gerais, em 4 de maio de 1789, essa 

diferença que assinalava para uma exagerada singeleza dos trajes dos membros do Terceiro 

Estado, ainda que todas essas tentativas de humilhação fizessem com que o Terceiro Estado 

tenha se unido ainda mais. Enquanto as portas principais se abriam para a entrada dos 

deputados do clero e da nobreza, finalizando um desfile com toda a pompa possível, os 

deputados do Terceiro Estado por uma porta lateral entravam na sala reservada à primeira 

reunião da Assembléia dos Estados Gerais no Palácio de Versalhes. Na sessão de abertura no 

dia seguinte, 5 de maio, ainda mais agravaram a má impressão e a irritação causada pela falta 

de tato do rei Luis XVI, que “(...) em tom queixoso e sentimental (...) preveniu aos deputados 

contra as tendências inovadoras e convidou-os a se preocuparem, antes de mais nada, com os 

meios de encher as arcas do tesouro”35. Por último, o primeiro ministro Necker fez um 

enfadonho e longo discurso cheio de cifras e não se pronunciou sobre a importantíssima 

questão do voto per capita para a decepção do todos. 

Após o pronunciamento de Necker, ficou claro que o Terceiro Estado sempre perderia por 

dois a um pelas regras de 1614 do voto por ordem. Ao dia seguinte os representantes dos 

comuns começam a campanha pelo voto por cabeça. Após semanas de conversações e 

discussões, os deputados da burguesia conseguem o apoio da maioria do clero – de seus 

representantes que pertenciam ao baixo clero – e de parte da nobreza liberal para o voto por 

cabeça. Diante desse fato, declaram-se representar a 98% dos franceses, e por isso no dia 17 

de junho se proclamam, levando em conta as idéias de Sieyès, uma Assembléia Nacional. O 

rei tenta dissolvê-los, fechando a sala do Palácio de Versalhes na qual se reuniam. Os 

deputados não se intimidam, buscam outra sala pelo palácio adentro e numa sala usada pela 

corte para praticar um jogo da época, a sala do Jogo da Péla, certos de sua missão histórica 

juram: “(...) nunca separar-se e reunir-se em todos os lugares onde as circunstâncias o 

exigirem até que a Constituição seja estabelecida e assentada sobre fundamentos sólidos”36. É 

o famoso juramento da Sala do Jogo da Péla do dia 23 de junho de 1789, com o qual a 

Assembléia Nacional se proclama agora como uma Assembléia Nacional Constituinte, a 

primeira do constitucionalismo moderno. 
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A partir desse fato, Luis XVI continua a dar mostras de sua total falta de tato, no mesmo 23 de 

junho reage e ameaça aos deputados discursando no sentido de que ele era o rei e único e 

verdadeiro representante dos franceses afirmando que nenhum projeto aprovado pela 

assembléia rebelde teria força de lei sem sua aprovação. A miopia de Luís XVI não lhe fazia 

ver que a Revolução apenas começava. Como prova de força o rei concentra suas tropas em 

Versalhes e Paris, preparando a dissolução da Assembléia. Demite Necker, ainda popular por 

suas posições comedidas. O conde de Mirabeau que lhe terá que dizer publicamente como 

resposta ao seu intempestivo pronunciamento: “é uma revolta? Não, majestade, é uma 

revolução” 37. 

Os poucos quilômetros de distância entre Versalhes e Paris, uns 20 km, permitiam que as 

notícias chegassem rapidamente à capital. Os parisienses saíam às ruas, reuniam-se em locais 

públicos para informar, discutir e decidir que havia chegado o momento de uma rebelião 

popular sem precedentes, certamente não se sabia que se tratava de uma Revolução que iria 

marcar toda a humanidade. Evidentemente que o espírito de revolta tomou conta do 

movimento que saiu de todo e qualquer possível controle, levando a um sem fim de 

acontecimento entre os quais o de 14 de julho é o mais emblemático, a tomada da Bastilha, e 

que marca a data da Revolução Francesa. A notícia irá influencia a todo o mundo da época, 

nas palavras de Michelet, sobre o episódio da ocupação da Bastilha por populares teve um 

significado simbólico ainda maior: “Todas as nações, à notícia de sua ruína, acreditaram-se 

libertadas”38. A queda da Bastilha foi a primeira verdadeira vitória popular, uma 

demonstração de força sem precedentes, pois era a famosa prisão política da monarquia 

absoluta. É certo dizer que o sentimento de medo acompanhou aos franceses no período 

revolucionário. Os boatos nas cidades eram muitos e no campo a partir de julho instalou-se o 

que Lefevbre39 chamará de o grande medo de 1789, a revolta camponesa provocada pelas más 

colheitas dos últimos anos, pelo desemprego e a fome, pelos séculos de exploração e pelas 

dívidas que os faziam servos eternos dos senhores donos das terras. Castelos foram 

incendiados, nobres tiveram que fugir para não morrer assassinados pela ira que se instalou 

pelos condenados a viver como miseráveis. 

Foi então que a Assembléia Nacional Constituinte, agora instalada em Paris, resolve no dia 4 

de agosto decretar o fim do feudalismo, o fim dos direitos feudais, declarando a igualdade 

entre todos com o fim dos privilégios. Ato seguinte a Assembléia decide aprovar uma 

Declaração de Direitos do Homem, para deixar claro que os Direitos Naturais do Homem 
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deveriam ser estipulados antes mesmo de terminar sua função de dotar a nação francesa de 

uma constituição. Então em 26 de agosto de 1789 é aprovada a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão composta por 17 artigos. Na Declaração aprovada estão estipulados os 

direitos do homem e do cidadão burguês revolucionário de 1789. 

Por culpa de muitos acontecimentos posteriores demorará a finalização dos trabalhos da 

constituinte instalada em 1789; entre outros, a família real é trazida a força pelo povo ao 

Palácio das Tulherias, os nobre exilados começam a organizar com algumas monarquias 

vizinhas uma guerra contra-revolucionária, o rei e rainha tentam fugir da França em julho de 

1790, a discussão e aprovação da constituição civil do clero, a guerra contra-revolucionário, e 

assim somente em 1791 é finalizado o exercício do poder constituinte e dissolvida a 

Assembléia Nacional Constituinte. Convocada agora eleições para uma Assembléia 

Legislativa. Todo esforço resultaria tarde demais, pois a Revolução seguia e a Constituição 

Monárquica aprovada já não cabia para a França de então, uma vez que a constituição de 1791 

não entraria em vigor, pois a guerra contra-revolucionária e sobretudo as jornadas do dia 10 

de agosto de 1792, levariam a convocação de uma nova Assembléia Nacional Constituinte: 

agora chamada de Convenção Nacional, em homenagem à Convenção da Filadélfia de 1787, 

para novamente exercer o poder constituinte. Pois uma nova revolução dentro da Revolução 

havia acontecido, um novo fator metajurídico havia acontecido, o rei e a família real haviam 

sido presos nas jornadas do dia 10 de agosto e a República havia sido proclamada e em 22 de 

setembro 1793 uma nova era, com calendário novo e tudo, se inaugurava e uma nova 

constituição seria elaborada. 

Para o nosso trabalho é importante ressaltar que a obra do abade Sieyès vigorou e sobreviveu 

ao seu tempo. Também eleito deputado na nova assembléia constituinte, o vigário de Chartres 

seguiria sua função de mediador entre a direita dos chamados girondinos e a esquerda mais 

feroz dos montanheses jacobinos. Certamente a história da Revolução Francesa é apaixonante, 

mas o objeto de nosso texto fica o dito de que a Teoria do Poder Constituinte teve sua origem 

na obra do abade e que é atual até hoje. 

  

5. Considerações finais 

  

A título de considerações finais podemos dizer que: 
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O pensamento de Sieyès desenvolveu-se nos moldes do direito natural racionalismo 

iluminista, do contratualismo e da ideologia liberal da época. Ele dedicou-se a construir um 

conceito racional de Poder Constituinte, levando em conta o problema da sua natureza e da 

sua titularidade, bem como apresentando a sua solução. Sobre a natureza jurídica do Poder 

Constituinte admitindo-se a positividade como o único modo de ser do Direito e sendo certo 

que o Poder Constituinte é anterior ao Direito Positivo, não pode ser considerado um poder 

jurídico40. 

Depreende-se daí que o Poder Constituinte Originário, a princípio, não está, necessariamente, 

obrigado pela ordem pretérita e, portanto, não se funda em nenhum poder jurídico41. Funda-se 

sim em um poder político e metajurídico que pode ser através do nascimento de um novo país 

(independência, separação, fusão etc), de uma Revolução (legítima), de um golpe de Estado 

(ilegítimo exercício do Poder Constituinte) e de um autêntico processo de redemocratização. 

O Poder Constituinte é, assim, um poder advindo da soberania natural do conjunto da 

sociedade, e é seu titular legitimo o povo que o exerce através de seus representantes. 
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A OAB DE FAORO E A DIPLOMACIA CARTER – A SOCIEDADE 
CIVIL BRASILEIRA ENCONTRA A POLÍTICA EXTERNA NORTE-

AMERICANA 
 
THE OAB FAORO’S AND CARTER DIPLOMACY - BRAZIL CIVIL SOCIETY MEETS 

AMERICAN FOREIGN POLICY 
 
 
 

Edson Medeiros Branco Luiz 
 

RESUMO 
Em 1964, os militares brasileiros insatisfeitos com a situação sócio-econômica vivenciada 
pelo Brasil, em face do governo trabalhista de João Goulart, deflagraram o golpe com apoio 
de setores da sociedade civil, justificando tal medida como evento necessário para evitar a 
tomada do poder pelos comunistas, além da “missão” de combater a corrupção que assolava a 
máquina governamental, assim como equilibrar e desenvolver o quadro sócio-econômico 
brasileiro. 
Passado dez anos da medida golpista, o General Ernesto Geisel recebia em 15 de março de 
1974, o cargo Presidencial do General Emílio Médici. É necessário salientar que Geisel 
assumia o país em período conturbado, momento posterior às euforias ocasionadas pela ufania 
do Brasil Tricampeão de futebol como pelo dito “milagre econômico”. A ordem global 
enfrentava a crise de petróleo de 1973 com sérias conseqüências para o país e no plano 
interno ainda restringia os direitos e garantias fundamentais. 
Desta forma, o presente artigo analisará como a Ordem dos Advogados do Brasil se 
posicionou politicamente durante a gestão de Raymundo Faoro em relação ao regime militar 
no processo de distensão política, em especifico com a visita do Presidente Norte-americano 
Jimmy Carter em 1978. 
PALAVRAS-CHAVE: ??CONSELHO FEDERAL DA OAB??; ??RAYMUNDO 
FAORO??; ??JIMMY CARTER??; ??HISTÓRIA DO DIREITO E DAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS??. 
 
ABSTRACT 
In 1964, the Brazilian military dissatisfied with the socio-economic situationexperienced by 
Brazil in the face of the Labour government of Joao Goulart, sparkedthe coup with the 
support of civil society sectors, justifying such action as necessary to prevent the event taking 
of power by Communists, and the "mission" to fightcorruption that plagued the government 
machinery as well as balance and developthe socio-economic environment in Brazil. 
Past ten years as the coup leader, Gen. Ernesto Geisel received on March 15, 1974, the office 
of President General Emilio Medici. It should be noted that Geisel took thecountry into 
frightening time to time after the euphoria caused by pride championBrazil football as told by 
the "economic miracle" [i]. The order was facing a global oil crisis of 1973 with serious 
consequences for the country and internally still restrictedthe rights and guarantees. 
Therefore, this article will examine how the Order of Lawyers of Brazil has positioned itself 
politically during the administration of Raymundo Faoro regarding the military regime in the 
process of detente policy, specific to the visit of U.S. President Jimmy Carter in 1978. 
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Introdução 

  

Em 1964, os militares brasileiros insatisfeitos com a situação sócio-econômica 

vivenciada pelo Brasil, em face do governo trabalhista de João Goulart, deflagraram o golpe 

com apoio de setores da sociedade civil, justificando tal medida como evento necessário para 

evitar a tomada do poder pelos comunistas, além da “missão” de combater a corrupção que 

assolava a máquina governamental, assim como equilibrar e desenvolver o quadro sócio-

econômico brasileiro. 

Passado dez anos da medida golpista, o General Ernesto Geisel recebia em 15 de 

março de 1974, o cargo Presidencial do General Emílio Médici. É necessário salientar que 

Geisel assumia o país em período conturbado, momento posterior às euforias ocasionadas pela 

ufania do Brasil Tricampeão de futebol como pelo dito “milagre econômico”[i]. A ordem 

global enfrentava a crise de petróleo de 1973 com sérias conseqüências para o país e no plano 

interno ainda restringia os direitos e garantias fundamentais. 

Desta forma, o presente artigo analisará como a Ordem dos Advogados do Brasil se 

posicionou politicamente durante a gestão de Raymundo Faoro em relação ao regime militar 

no processo de distensão política, em especifico com a visita do Presidente Norte-americano 

Jimmy Carter em 1978. 

  

Desenvolvimento 

  

Conceito de Sociedade Civil 

A OAB não será entendida aqui, apenas como classe profissional, mas como 

instituição da sociedade civil e que por tal possui interesses e representações para alcançar 

seus fins, onde desde já se esclarece, que não visa como fim o poder governamental, mas a 

existência de ambiente propício ao trabalho dos advogados. A definição do que seja uma 

instituição da sociedade civil deriva do entendimento de Bobbio: 

  

Negativamente, por ‘sociedade civil’ entende-se a esfera das 

relações sociais não reguladas pelo Estado, entendido restritivamente e 

quase sempre também polemicamente como o conjunto dos aparatos 

que num sistema social organizado exercem o poder coativo. 

[...] 
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Com a noção restritiva do Estado como órgão do poder 

coativo, que permite a formação e assegura a persistência da grande 

dicotomia, concorre o conjunto das idéias que acompanharam o 

nascimento do mundo burguês: a afirmação de direitos naturais que 

pertencem ao indivíduo e aos grupos sociais independentemente do 

Estado e que como tais limitam e restringem a esfera do poder 

político. 

[...] A sociedade civil representa o lugar onde se formam, 

especialmente nos períodos de crise institucional, os poderes de fato 

que tendem a obter uma legitimação própria inclusive em 

detrimentos dos poderes legítimos – o lugar onde, em outras palavras, 

desenvolvem-se os processos de deslegitimação e de relegitimação. Daí 

a freqüente afirmação de que a solução de uma grave crise que 

ameaça a sobrevivência de um sistema político deve ser procurada, 

antes de tudo, na sociedade civil, na qual podem ser encontradas 

novas fontes de legitimação e portanto novas áreas de 

consenso.[ii] (grifo nosso) 

  

  

Assim, não apenas a OAB, mas instituições como Associação Brasileira de Imprensa – 

ABI, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB aproveitaram da pauta da agenda 

política do governo Geisel, que tinha como um dos tópicos a “abertura lenta, gradual e 

segura”, sinalizando para a possibilidade de liberalizar o sistema político. 

Essas entidades defendiam o fim do sistema vigente, após uma década de mandos e 

desmandos autoritários; todavia, é necessário lembrar que nenhum modelo político se mantém 

por tantos anos sem o apoio de setores da sociedade civil, logo é preciso expor, sob risco de 

desvirtuar a compreensão histórica política do país, que tanto a OAB e a CNBB defenderam 

em 64 a tomada de postura militar e que ABI não apoiou explicitamente, vez que sua 

congregação apresentava diversos matizes, impossibilitando um apoio institucional, o que não 

quer dizer que não existissem alas interessadas na tomada militar. 

Observa-se, desta forma, que o golpe de 64 não pode ser entendido apenas pelo viés 

militar, ao revés, setores da sociedade civil defenderam medidas excepcionais por parte dos 

militares. O que os diversos grupos da sociedade civil não imaginavam, que tais medidas 

extrapolariam as costumeiras intervenções militares, que em pouco tempo entregavam nas 

mãos civis o poder, como fora, por exemplo, em 1945 com a retirada de Vargas do poder; as 

medidas engendradas pelo Marechal Lott para que Juscelino Kubistcheck assumisse a 

presidência da República, mesmo não contando com a maioria absoluta dos votos; ou mesmo 
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com a renúncia de Jânio Quadros e a decisão parlamentarista na assunção de João Goulart 

como Presidente.  

  

A Eleição de Raymundo Faoro para a OAB em 1977 
  

            A eleição do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em 1977 

se apresentava fracionada, isto porque, concorriam três candidatos: onde dois apresentavam 

formações bem heterogêneas dos convencionais advogados militantes de fórum, vez que 

ambos os candidatos eram bem conhecidos além dos meios jurídicos. Já que de um lado tinha-

se Josaphat Marinho, e de outro Raymundo Faoro. 

            O primeiro candidato, Josaphat Marinho, era considerado um nome relevante 

junto ao cenário político baiano e nacional, fora Senador do MDB entre os anos de 1963 a 

1971, professor das Faculdades de Direito da Universidade Federal da Bahia e da 

Universidade de Brasília e tinha efetiva participação junto aos eventos da OAB. 

            Já o gaúcho Raymundo Faoro, que concorrera à vice na chapa de Cavalcanti 

Neves, em 1973, era Procurador do Estado do Rio de Janeiro concursado e autor de uma das 

relevantes obras da historiografia nacional – “Os donos do poder”, publicado ainda em 1958. 

            Acerca do terceiro candidato, Carlos Roberto Martins Rodrigues – presidente 

da seccional do Ceará, não se obteve maiores informações junto aos órgãos especializados, e 

que a ciência do seu nome como concorrente ao processo eleitoral só foi possível através da 

leitura do Jornal do Brasil de 2 de abril de 1977, página 19. 

            Era uma disputa acirrada com candidatos possuindo origens diversificadas, 

no qual um deles comandaria a entidade enquanto o governo Geisel se encerrava. Assim, em 

1º de abril de 1977[iii], o Conselho Federal da OAB realizava a eleição para decidir qual destes 

assumiria. Contando com quorum de vinte e quatro votos. Foi iniciada a votação, mas ao 

computar os votos, constatou-se a necessidade de um segundo escrutínio; isto porque a 

votação entre as chapas se apresentava da seguinte forma: doze votos para a chapa de Faoro, 

onze votos para a chapa de Marinho, e um voto para Rodrigues. 

            Com a não obtenção dos treze votos, que representava a maioria absoluta, 

ocorreu o segundo escrutínio com os dois candidatos mais bem votados. A segunda apuração 

confirmou a chapa de Raymundo Faoro como vencedora, ao obter treze votos contra onze 

votos a favor de Josaphat Marinho. A gestão ainda era composta por Joaquim Gomes 

de Norões e Souza como Vice-Presidente; Manoel Martins dos Reis, Secretário-Geral; Raul 

de Souza Silveira como Subsecretário; e Fernando Besadona de Oliveira como Tesoureiro. 

            No dia seguinte, 2 de abril de 1977, estampava o Jornal do Brasil, na 

primeira página, a manchete “Faoro assume e condena a Reforma”, demonstrando a 

importância que a entidade recebia junto a este órgão de comunicação, em um período que a 
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censura e auto-censura ainda eram comuns, trazendo ainda a integra do discurso de posse às 

folhas 20, no qual se colaciona algumas partes: 

           Entendi, Srs. Conselheiros, o conteúdo revestido de 

generosidade do vosso voto: quisestes, ao consagrar como vosso 

intérprete, um nome humilde, que a vossa palavra, a vossa vontade não 

venham a desfigurar-se na arrogância e na vaidade[...] Advogado 

sempre fui, fiel à ética  que nos distingue, e só advogado fui: no 

exercício do ministério particular e de encargos públicos não reconheci 

jamais, na afirmação da autonomia das opiniões e no debate judicial, 

subordinação ou dependência [...] Nas incursões no campo da ciência 

política, deensaísmo literário e jurídico, cultivei a sobranceira 

independência intelectual e moral, recolhendo o magistério da geração 

que me precedeu, para a qual a advocacia não se confunde ao ofício do 

técnico adestrado ou de colecionador de textos e fórmulas consagradas. 

Nossa histórica formação humanística, inconfundível ao folclórico 

palavreado do bacharel, será a nossa melhor dimensão, que não nos 

conformamos ver malbaratada no despreparo dos profissionais 

fabricados em escola que, de escolas só têm as quatro paredes. Não 

aceitamos, também, que se gere, pelo simples curso do tempo, nos 

bancos acadêmicos, os diplomados sem a prova de preparo 

profissional, aferido pela Ordem dos Advogados [...] 

           Esta página de inconformismos deve lembrar que, no 

advogado, em germe no bacharel, existe um compromisso maior, sem 

cujo cumprimento esta Casa não teria porquê sobreviver. No seu 

posto de honra, junto ao faminto de justiça e ao arbitramento 

ofendido, sua identidade não se qualifica no patrocínio de 

interesses pessoais. O advogado, quando atua, não o faz em nome 

próprio, para seu proveito e prestígio: ele está a serviço da ordem 

jurídica [...] 

           A defesa da ordem jurídica, obrigatório encargo do 

advogado, não supõe o legalismo formal. Ao reclamar a ordem jurídica 

não se limita ele ao fetichismo da ordem jurídica constituída: na defesa 

da lei está implícita a crítica à lei, na defesa da Constituição se 

compreende a crítica à Constituição. O Estado de Direito não está todo, 

nem na sua substância, no conjunto das leis, da Constituição e das 

medidas do poder. A lei, a lei ordinária e a lei magna, valem porque são 

legítimas, porque respondem à vontade do povo, na sua soberania 

necessária. Para realizá-la, para que ela seja a verdade de todas as 
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horas, na atividade diária e nos prélios forenses só um caminho é 

possível: a estrada de mil bifurcações, de mil desvios, de mil enganos, a 

estrada real da liberdade. Fora dela, a autoridade não fiscaliza a 

autoridade, permitindo que o abuso se encubra no silêncio das 

solidariedades constrangidas. Sem ela, a responsabilidade do poder se 

dilui em satrapias incontroláveis, o cidadão se degrada, se oprimido, 

das explorações dos empenhos e da lisonja. Liberdade, com todos os 

seus adjetivos em sem nenhum adjetivo que a tolha, na palavra, no livro 

e na imprensa, no tribunal e no lar, para que a face viril do homem se 

afirme, se eleve e se dignifique. 

           As garantias institucionais hão de permitir, sempre, 

o controle do juiz, do juiz plenamente independente, para que os 

direitos individuais não sejam ludibriados ou esmagados pelo 

arbítrio. Na base, a vigência ampla do habea-corpus devolveria ao 

cidadão sua incolumidade e à autoridade o poder de assegurar o 

comando hierárquico. Os instrumentos jurídicos – lembra Rui – 

‘cessarão de proteger os inocentes, quando não protegerem 

indistintamente os acusados.’ Recordo, comovido e grato, as palavras 

aqui pronunciadas pelo ‘bâtonnier’ José Cavalcanti Neves: ‘Não é 

demais insistir em ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

como luzeiro e guia dos governos e dos povos, como modelo critério e 

contraste para avaliar a integridade e a eficiência do Direito interno 

relativamente às garantias individuais. Se os conceitos e as normas 

pragmáticas da Declaração universal não estiverem ou não forem 

incorporadas ao direito interno de cada povo, e não alcançarem, em 

cada país, os instrumentos e garantias necessários à sua plena 

realização, aí se registra um fracasso histórico e uma frustração 

humana. 

           Não há, senhores Conselheiros, não há advogado sem 

liberdade e não há liberdade sem o advogado. O princípio não admite 

nenhuma transigência. ‘Nessa posição – escreveu meu leal opositor, o 

conselheiro Josaphat Marinho – que se funda na lei orgânica, na índole 

da instituição e nos deveres superiores da profissão de advogado, 

a Ordem há de conviver com os Poderes do Estado e as autoridades que 

os compõe, sem conflitos gratuitos nem submissões deformadoras de 

sua caracterização tradicional’. Não estão as portas dessa Casa fechadas 

ao entendimento e ao diálogo: o respeito mútuo faz parte da advocacia 

com o necessário restabelecimento de sua plena e total independência. 
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A Ordem dos Advogados não é um arquipélago de 24 ilhas isoladas de 

um continente ignorado, mas um fiel intérprete dos advogados 

brasileiros, que saberão sempre exigir seus direitos e o respeito às suas 

prerrogativas. 

           A emoção da investidura na presidência da instituição 

máxima da nossa classe agrava-se pela responsabilidade de suceder a 

Caio Mário da Silva Pereira, no qual convivem o humanista, o 

advogado, o professor, e o mestre de todos nós e o extraordinário 

jurista. Esta Casa guardou, na sua presidência, a altiva independência 

das suas ações, o senso de equilíbrio e a polidez da gente de suas 

gloriosas montanhas, às quais estou ligado por vínculo feliz e 

indissolúvel [...][iv] (grifo nosso). 

  

O Governo Geisel 

  

Os governos precedentes ao período estudado lançaram as bases do Estado de 

Segurança Nacional, desenvolvendo, posteriormente, modelo econômico e aparato repressivo. 

Assim, “o Estado criara, para justificar suas atividades, uma estrutura paralela de leis 

extraordinárias outorgadas e revogadas por simples decreto do Executivo”[v]. 

            Destarte, quando Geisel assumiu, encontrava-se instituído um quadro de 

restrições a diversos direitos e garantias individuais. Entre os quais destaca-se: a suspensão da 

garantia do habeas corpuspara crimes políticos; incomunicabilidade do preso com o advogado 

por dez dias; censura prévia e posterior aos meios de comunicação; suspensão de direitos 

políticos, entre outros direitos e garantias cerceados. 

            Atrelado a este quadro restritivo encontrava-se aparato repressivo, que se 

utilizava das mais variadas formas de violência para obter seus objetivos, não distinguindo 

classes sociais ou nível cultural. Como salienta Moreira Alves: 

A violência da repressão era uma ameaça pessoal a todos os 

membros da sociedade civil [...] a interpenetração da rede de 

informações e dos agentes da repressão física em todos os níveis da 

sociedade civil e a tênue linha que separava o que o Aparato 

Repressivo considerava ‘oposição tolerável e responsável’ da ‘oposição 

contestadora e de pressões’. Os responsáveis por este aparato 

orientavam-se pela teoria da Segurança Interna, com sua ênfase no 

‘inimigo interno’. Este encontrava-se potencialmente em toda parte, 

em todas as classes e em todos os setores da sociedade política e 

civil. O fato de pertencer a um grupo importante da elite já não 

constituía proteção; após a promulgação do Ato Institucional Nº 5, as 
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classes médias e superiores foram seriamente atingidas pela violência 

da repressão.[vi] (grifo nosso) 

  

Com toda esta situação exposta: 

Para a OAB, tornou-se impossível ficar indiferente ou reservar-

se passiva na defesa dos direitos humanos que vinham sendo ofendidos 

pelo poder central revolucionário [...] O compromisso maior do 

advogado é zelar pelo primado do Direito, tomado na sua expressão 

mais alta, não apenas na transição legal[vii]. 

  

            Contudo, não era apenas a OAB que se indignava com a situação contraria ao 

Estado Democrático de Direito, outras entidades também se mobilizavam junto aos 

advogados para solicitar mudanças no quadro autoritário vivenciado, entre as quais é possível 

destacar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Associação Brasileira de Imprensa. 

            
  

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

  

               A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, instituição brasileira da 

Igreja Católica Apostólica Romana, muito antes de 1974, já se envolvia na proteção de presos 

políticos e na denúncia da violência estatal. Entretanto, não é o objetivo percorrer o panorama 

histórico da entidade, basta compreender que a CNBB é: 

Organização que atua no plano social e político, aplicando as 

conclusões dos sínodos periódicos. Através de suas representações, 

comissões e organizações regionais, a CNBB organiza a população em 

projetos de auto-ajuda e na coordenação política, com táticas e grupos 

de pressão destinadas a enfatizar as responsabilidades das autoridades, 

tomar iniciativas diretas ou responsabilizar o Estado por omissão. 

[...] 

Esta organização ao nível das bases é a fonte da influência 

social política da Igreja, e também o segredo de sua capacidade de 

fornecer informações rápida eficiente à população – mesmo de períodos 

de  severa censura à imprensa e forte  repressão. Em entrevista [...], o 

Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns comparou a “telefone árabes” o 

sistema de comunicação oral da Igreja Católica em São Paulo. Este 

sistema funcionou tão bem, comentou ele, que se uma pessoa fosse 

presa em qualquer parte da arquidiocese, ele seria  informado  em 
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questão de horas. Uma vez informada de alguma prisão, a Igreja pode 

agir de várias formas [...] 

A hierarquia católica brasileira evoluiu de uma posição 

conservadora ou neutra, no passado, para a firme defesa dos direitos 

humanos e a oposição às diretrizes sociais políticas e econômicas do 

Estado. Quando perguntaram ao Cardeal Paulo Evaristo Arns, de São 

Paulo,  se existia um conflito entre a Igreja e o Estado no Brasil, ele 

respondeu simplesmente que havia no país uma igreja  próxima do 

povo e um Estado cada vez mais isolado e hostil ao povo. ‘A Igreja’, 

frisou o cardeal, ‘não é  poder, nem paralelo, nem superior. Ela é um 

instrumento para  falar  a consciência, para ser a voz dos que não têm 

voz.’[viii] 

  

Desta forma, setores da Igreja Católica promoviam a defesa dos direitos humanos, 

denunciando prisões, torturas e assassinatos de opositores do regime militar. Todavia, esta 

atitude combativa, ainda em 1976, refletiu em atos de violência contra o clero. O padre 

Rodolfo Lunkenbein, “missionário alemão junto aos índios na Amazônia, foi assassinado por 

fazendeiros”[ix], o padre João Bosco PenidoBurnier, “que  vinha protestando contra a 

tortura  de mulheres”[x] foi morto pela polícia, ambos os casos ocorreram na Amazônia.  

Contudo, a violência contra a Igreja não se restringiu apenas à região amazônica, 

atingindo diversos lugares, como a periferia do Rio de Janeiro, precisamente em Nova Iguaçu, 

cujo seu Bispo Dom Adriano Hypólito fora seqüestrado e espancado. 

Tais “recados” não fizeram a Igreja se omitir, se pronunciando contra os abusos 

cometidos no período. No dia seguinte à prisão e falecimento do Jornalista 

Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODI, a Conferência Regional dos Bispos de São 

Paulo redigiu declaração formal, expondo que “Verifica-se flagrante e declarada falta de 

respeito à pessoa humana, em profanação da imagem de Deus Criador. Esta profanação 

caracterizada por detenções arbitrárias e  pela tortura, às vezes seguida de morte do preso”[xi]. 

Os bispos declaravam sua total ‘solidariedade com o sofrimento 

das vítimas’, denunciavam a negativa de habeas corpus como grande 

violação  dos direitos humanos e convocavam os cristãos a demonstrar 

sua solidariedade com as vítimas e famílias dos perseguidos ‘reunindo-

se em todas as catedrais e igrejas de São Paulo para os 

serviços  religiosos em memória dos desaparecidos, dos que ainda 

sofrem em prisões e dos que morreram vitimados pela violência’[xii]. 
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                  Os setores da sociedade civil se uniam contra os arbítrios do governo. O 

que se comprova com o caso Herzog; isto porque, a OAB contestava junto com 

Clarice Herzog, viúva do jornalista, a versão do suicídio e ingressou com ação judicial 

responsabilizando o governo pela morte de seu marido. A ABI também se mobilizou 

redigindo um abaixo-assinado com destacados membros da sua entidade, solicitando 

investigação do DOI-CODI; por fim, Dom Paulo Arns, Bispo de São Paulo e representante da 

CNBB realizou junto com dois rabinos, missa ecumênica de intenção a Vladimir Herzog, que 

era judeu. 

Associação Brasileira de Imprensa 

          

A Associação Brasileira de Imprensa criada em 7 de abril de 1908, por Gustavo de 

Lacerda, tinha como principal objetivo assegurar à classe jornalística os direitos assistenciais 

e tornar-se um centro poderoso de ação. Segundo o fundador da ABI, “A Associação deveria 

ser um campo neutro em que se pudessem abrigar todos os trabalhadores da imprensa.”[xiii] 

Importante ressalvar que ao longo da história brasileira, muitos advogados escreviam 

regularmente em diversos jornais e muitos jornalistas eram formados em Direito. O que 

naturalmente aproximava a advocacia do jornalismo e vice-versa. 

Quando o governo expediu os decretos vinculando a OAB ao Ministério do Trabalho e 

ventilou a possibilidade da entidade proceder à prestação de contas ao Tribunal de Contas da 

União, a ABI manifestou-se publicamente contra o propósito do governo subordinar a classe 

dos advogados a tais órgãos governamentais, conferindo solidariedade institucional dos 

membros da imprensa à Ordem dos Advogados do Brasil.  

Além disso, as bombas colocadas na ABI e OAB, no dia 19 de agosto de 

1976,  demonstram que os extremistas percebiam as duas entidades contrárias a situação 

vigente, por abrigarem “ideais moscovitas”. Todavia, a coluna do Carlos Castello Branco 

sintetizou, de forma precisa, que “quando se atenta contra um Governo que quer distender, 

normalizar e democratizar o país, o mais provável é que as bombas tenham idéias de direita, 

hoje o principal obstáculo à implantação de um estado de direito no país”. 

Contudo, apesar da OAB e ABI representarem instituições da sociedade civil 

mobilizadas em favor da distensão política; não foi sempre assim a sintonia entre ambas. Isto 

fica claro no momento da deflagração do golpe de 64. 

Se o presidente da OAB – Povina Cavalcanti – apelava, ainda em 20 de março de 

1964, em favor de medidas para que os poderes constituídos cumprissem e fizessem cumprir a 

Constituição de 1946 e dias depois, rejubilava-se pela medida adotada pelos militares; a ABI 

não se manifestou acerca do golpe militar, ou melhor, a ABI não alcançou consenso sobre a 

situação em 1964. Conforme salienta Rollemberg: 
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No caso da ABI, não houve  apoio formal ao golpe, como se 

deu na OAB e na CNBB. No entanto, a leitura das atas das reuniões 

ordinárias e extraordinárias e do Boletim do Conselho Administrativo 

da ABI revela a diversidade de posições nos debates. Antes de 1974, a 

ABI  tratava  discussões  internas a respeito instaurado no país, de 

como se posicionar enquanto instituição, sem a unanimidade 

construída a posteriori pela memória. As contradições e os embates 

internos parecem reforçar a idéia da memória  coletiva como 

instrumento de coesão social e, não, exclusiva ou principalmente de 

coerção. 

[...] 

[...], diria que a ABI não foi, primeiramente, defensora dos 

militares e, depois, resistente à ditadura. A recuperação das discussões 

e dos embates, cujo eixo foi a liberdade de expressão e de jornalistas, 

até o desencadeamento da abertura política [...] Não era coesa, abarcava 

embates que desapareceram na memória. Era sobretudo ambivalente, 

capaz de ser a favor e contra os governos militares ao mesmo tempo. 

Assim, se a ABI denunciava as prisões de jornalistas perseguidos por 

suas idéias e atuava para que fossem libertados, mantinha relações com 

os governos militares, os celebrava em homenagens, banquetes, etc. e 

identificava-se  com valores e princípios que os definiam. Durante a 

ditadura e depois de seu fim, muitos que estiveram no campo da 

resistência democrática argumentaram que essa duplicidade fora um 

recurso para combater o regime por dentro. Essa posição, entretanto, 

não pode ser entendida exclusivamente pela impossibilidade de se agir 

de outra maneira sob uma ditadura ou para evitar o isolamento da 

instituição, visando uma atuação concreta. A história da ABI nesses 

anos é a história da defesa da liberdade de expressão e também a 

história dessas relações cinzentas com a ditadura. Essa ambivalência a 

estrutura nesses 10 anos e não se explica exclusivamente, nem 

sobretudo, em função de uma disputa entre grupos, facções ou 

tendências. Trata-se de uma realidade dentro dos grupos, facções ou 

tendências; de uma realidade que define individualmente muitos dos 

membros da ABI, que dá o tom às suas atuações[xiv].  (grifo nosso) 

A compreensão transcrita acima permite enxergar os membros da Associação 

Brasileira de Imprensa indecisos acerca do apoio ao golpe, como do próprio regime militar, 
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em suma a ABI “era sobretudo ambivalente, capaz de ser a favor e contra os governos 

militares ao mesmo tempo”.[xv] 

            Cabe ressalvar que a Associação Brasileira de Imprensa resulta da 

composição das associações de jornalista existentes no país, representando o quadro 

profissional como um todo – desde as empresas jornalistas até  os jornalistas, editores e 

proprietários de jornais. 

            O Governo Geisel herdava das administrações militares anteriores, um 

truncado conjunto de normas que cerceava a liberdade de expressão e informação, onde os 

meios de comunicação encontravam-se censurados transmitindo à população escassas 

informações sobre a situação brasileira, isto quando as mesmas não eram deturpadas em prol 

do regime militar. Contudo, gradativamente, o governo foi eliminando a censura prévia. 

A suspensão à censura prévia e mesmo a restrição à censura permitiu que 

a  imprensa  ampliasse  a temática sobre o processo de liberalização, conferindo crescente 

cobertura sobre os casos arbitrários dos agentes do governo e radicais, publicando notas ou 

menções sobre entidades da Sociedade Civil como a OAB e a CNBB e suas ações contra tais 

abusos em prol da distensão do regime. 

Assim, as duas instituições da sociedade civil estudadas aqui – CNBB e ABI – junto 

com a OAB comungavam do mesmo ideal e praticavam a resistência democrática. 

  

A Visita do Presidente Norte-Americano 

            Os E.U.A e o mundo assistiram em 9 de agosto de 1974 a assunção de Gerald 

Ford à presidência do país, após a renúncia  do cargo por Richard Nixon, envolvido no caso 

de espionagemWatergate, no qual o Presidente republicano tinha conhecimento da 

espionagem. 

            E três anos depois, Ford perdia para o candidato do Partido Democrata, 

Jimmy Carter que apresentava como plataforma o uso da diplomacia para garantir a paz 

mundial, respeitando os direitos humanos, reduzindo o tom armamentista da Guerra Fria. 

           Com a assunção de Carter, as relações diplomáticas norte-americanas, de fato, 

passaram por um novo formato; isso fica lúcido quando se verifica a renovação do acordo 

militar Brasil-Estados Unidos. 

            Acordo este firmado ainda na década de 50, onde o Brasil fornecia recursos 

minerais em troca de equipamentos e materiais militares norte-americanos, que eram 

conferidos ao exército brasileiro. Contudo, no Governo Carter foi exigido a averiguação da 

questão dos direitos humanos no Brasil para a manutenção deste acordo. Fato que foi 

considerado pelo governo brasileiro como desrespeito à Soberania Nacional. 

            Associada à questão dos direitos humanos e a renovação desse acordo, no 

mesmo período, incidia o projeto baseado em energia nuclear na qual o Brasil tinha interesse, 

em face dos problemas energéticos ocorridos a partir da crise do petróleo, em 1973. 
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 Tanto que o Brasil firmou acordo nuclear com a Alemanha na qual esta transferiu 

tecnologia para que o país pudesse produzir energia nucelar; fato que gerou “O temor de que 

o Brasil viesse a produzir a bomba atômica”[xvi], por parte dos Estados 

Unidos.                                                                           

De forma geral, pode-se expor que entre outras medidas da política internacional do 

governo de Jimmy Carter: o acordo de devolução do controle do Canal do Panamá a este país, 

programado para 2000 - que de fato ocorreu; a distensão de países comunistas, ao estabelecer 

relações diplomáticas com a China, e tratou com a antiga União Soviética política de redução 

de armas nucleares; e ainda o acordo de  Camp David, em 1978, no qual Israel e Egito 

selaram paz, conferido a este a reconquista da Península do Sinai, que fora ocupado pelas 

tropas  israelenses na Guerra dos Seis Dias em 1967. 

            Sua política para os países da América Latina também almejou a perspectiva 

da paz e dos direitos humanos, tanto que reduziu as tensões diplomáticas com Cuba, e visitou 

países governados pelo autoritarismo militar. 

            O Brasil recebeu algumas visitas oficiais do presidente norte-americano, 

como também da Primeira Dama Rosalyn Carter, que em julho de 1977 representou o 

Governo Carter, em decorrência  da impossibilidade de seu marido comparecer. 

                Em entrevista a Maria Celina D’Araújo e a Celso Castro, o Presidente 

Geisel expôs que: 

Com a dona Rosalyn era mais difícil, porque ela trazia 

um  caderninho com suas anotações [...] Ela sentava, abria o caderno e 

apresentava sucessivamente os itens da nossa conversa. Eram itens 

sobre direitos humanos, sobre energia nuclear [...] Ela  se envolvia em 

tudo. Uma vez eu disse a ela: ‘A senhora está abordando um problema 

baseada apenas em suposições’ – referia-me  à energia nuclear – ‘e, 

enquanto isso os  Estados Unidos continuam  fazendo experiência 

nucleares’. Ela: ‘Ah, não! O Jimmy não faz isso!’ Aí eu respondi: 

‘Perdoe, mas faz. Está aqui, o jornal de ontem deu a notícia de uma 

experiência no deserto de Nevada’. E ela: ‘Não, não é verdade’. Depois 

ela me telefonou dizendo que tinha verificado e que a experiência 

nuclear tinha sido feita realmente, mas no mar. Eu disse: ‘Mas minha 

senhora, é experiência nuclear do mesmo jeito! Estão estourando 

bombas nucleares! Para quê? Para bombardear o mundo?’ 

Uma ocasião o Carter, ela e o secretário de Estado que os 

acompanhava fizeram uma chantagem comigo. Eles diziam que 

poderiam fazer isso ou aquilo pelo Brasil, mas que já estavam em 

negociações se encaminhando para fazer tais favores à Argentina. 

Respondi: ‘Muito bem, os senhores façam os favores para a Argentina. 
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O Brasil não tem nada com isso. Não temos incompatibilidades ou 

rivalidades com a Argentina. Se os senhores quiserem fazer, não há 

qualquer objeção’. Que mediocridade! Pensavam que eu fosse me 

impressionar e ceder às suas pressões. Eles queriam que eu não 

cumprisse o Acordo Nuclear com a Alemanha. Havia naturalmente 

outras questões, e no meio eles vinham com os problemas dos direitos 

humanos. Eu expliquei: ‘Nós estamos vivendo uma fase difícil, mas o 

problema dos direitos humanos progressivamente vai melhorando. Há 

realmente muitos problemas complexos de direitos humanos no Brasil, 

não só em relação aos subversivos, mas ao povo que passa fome, aos 

desempregados, aos que não têm instrução, não tem escola. Enfim, há 

uma série de deficiências que só com muita ação e com o tempo podem 

ser atendidas’. 

No jantar que ofereci no palácio da Alvorada, o Carter virou-se 

para mim e perguntou: ‘O senhor não estaria disposto a refazer o 

Acordo Militar?’ Respondi: ‘Estou sim, mas com uma única condição: 

que se acabe com a intromissão do Senado americano, fiscalizando o 

Brasil. Se o senhor acabar com aquilo, faço com muito prazer um novo 

acordo militar. O que não posso fazer é um acordo que humilhe o meu 

país’. Ai, ele desconversou. Não tinha força junto ao Senado, que é 

uma potência nos Estados Unidos. Nesse mesmo dia do jantar no 

Alvorada os jornais noticiavam um massacre de porto-riquenhos em 

Chicago! Será que os porto-riquenhos não faziam jus aos direitos 

humanos? E a ação da polícia americana, com a sua violência? Não era 

a primeira vez que aquilo acontecia! Por que não iam cuidar da sua 

gente, em vez de meter o nariz aqui dentro? Se eu fosse um homem 

completamente omisso, que não me preocupasse com esse problema, 

não tratasse de resolvê-lo e, ao contrário, incentivasse para que os 

direitos humanos não fossem respeitados, essa crítica poderia se 

justificar. Mas eram injustos comigo e, em vez de ajudar, atrapalhavam. 

Pelo menos eu tinha essa convicção. Pelo que eu procurava fazer, pelo 

que eu tinha feito para melhorar esse quadro, acho que a atitude deles 

deveria ser outra. As relações com os Estados Unidos tornaram-se 

muito desagradáveis. Mas as divergências vinham de antes, por 

problemas na área comercial e tarifária.[xvii] 

  

            De fato, a política internacional adotada por Jimmy Carter repercutia no 

Brasil; a agenda norte-americana não se restringia apenas ao âmbito governamental. 
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            Em março de 1978, a diplomacia Carter alcançava algumas instituições da 

sociedade civil brasileira – incluindo a Ordem dos Advogados do Brasil – para debater 

algumas questões como os direitos humanos, modelo energético, Poder Judiciário, liberdade 

de imprensa e liberalização política. É ver: 

  

Reunião da Gávea Pequena durará menos de uma hora 

O Presidente Jimmy Carter vai se reunir com seis pessoas por 

cerca de uma hora na manhã de sexta-feira, na Gávea Pequena, onde 

será hóspede do Prefeito do Rio. Além dos Cardeais do Rio e de São 

Paulo, Dom Eugênio Salles e Dom Paulo Evaristo Arns, o Presidente se 

encontrará com o Srº Raymundo Faoro, Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, oSrº Marcos   Vianna, Presidente do BNDE; o 

Empresário José Mindlin e o Srº Júlio de Mesquita, Diretor do jornal 

“O Estado de São Paulo”. 

Pelo lado americano participarão do encontro a 

Srª Rosalyn Carter, o Secretário de Estado Cyrus Vance, o Sub-

secretário para a América Latina, Terence Todman e o Assessor para 

assuntos de segurança nacional Zbigniew Brzezinski e seu especialista 

em assuntos latino-americano Robert Pastor. 

[...] 

A lista de convidados sugere que tenha tido o mérito de 

convidar religiosos, representantes de organismos que defendem os 

direitos humanos, empresários e pelo menos um representante do órgão 

público.[xviii] 

  

            No dia seguinte à reunião, 1º de abril de 1978, o Jornal do Brasil publicou 

reportagem sobre a reunião, sintetizando sua ocorrência: 

  

O Encontro da Gávea Pequena 

[...] 

Sem maiores introduções, o Presidente perguntou a D. Evaristo 

Arns: 

? Como o senhor vê a situação dos direitos humanos? 

D. Paulo respondeu que passa por grandes melhoras e 

acrescentou que sente-se na conduta do Presidente Geisel, a 

preocupação pela defesa dos direitos humanos. Sem maiores ressalvas, 

informou: “O Presidente é um homem sério”. 
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Em seguida, o Presidente ? ainda dirigindo-se a D. Paulo ? 

perguntou qual a ação da Igreja na defesa dos direitos humanos do 

Brasil. 

D. Paulo, numa curta exposição, informou que a Igreja vem 

tendo um papel predominante na defesa desses direitos e, ao concluir, 

foi substituindo na explicação pelo Sr. Julio de Mesquita Neto, que 

lembrou a ação decisiva da imprensa na luta pelas liberdades públicas. 

O Presidente Carter perguntou-lhe se a imprensa brasileira tinha poder 

de decisão a respeito daquilo que ela quer publicar. 

‘Tem’, respondeu o Sr. Julio de Mesquita, enquanto o Sr. 

José Mindlin acrescentava que não existe autocensura em O Estado de 

São Paulo. ‘Não exercemos autocensura’, acrescentou o Sr. Mesquita, 

informando que seu jornal publica tudo o que julga conveniente, 

‘correndo os riscos’ da decisão. O Sr. Mesquita lembrou que há ainda 

no Brasil publicações com censura prévia entre as quais O São Paulo. 

A essa altura o Srº Raymundo Faoro disse ao Presidente 

americano que a liberdade de imprensa exerce um papel muito 

importante na defesa dos direitos humanos no Brasil, mas ressalvou 

que ela não é propriamente ‘uma liberdade’. Segundo o Srº Faoro trata-

se mais de ‘uma tolerância do Príncipe’, pois pode ser retirada. O 

presidente da Ordem dos Advogados, que vinculou a supressão da 

censura à uma decisão pessoal do General Geisel, elogiou a ‘dignidade 

de nosso Presidente’, e lastimou que a tolerância para com a imprensa 

‘depende de um só homem’. 

[...] 

Depois, a conversação voltou a girar em torno de temas 

políticos e, sobretudo, em torno do futuro da política de liberalização 

do regime. Tanto D. Eugenio Salles quanto o Sr. Julio de Mesquita 

lembraram a conduta do Presidente de compromisso com a distensão. 

O Sr. Mesquita observou também que a política de liberalização merece 

confiança porque contra ela se colocam apenas ‘radicais de direita e de 

esquerda’ que representam uma minoria. 

O Presidente Carter, em nova pergunta, quis saber se é possível 

considerar irreversível a abertura política. 

O Sr. Marcos Vianna respondeu que é impossível haver um 

retrocesso e o Sr. Faoro observou que impossível não é, mas é difícil. O 

mesmo disse o Sr. Mesquita. Respondeu o presidente do BNDE que 

isso só ocorreria ‘com outra revolução’. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9962



Em seguida, o Presidente americano quis saber se é possível 

prever que o General Figueiredo seja sucedido por um processo de 

eleição direta. 

Houve novamente algum silêncio, e o Sr. Julio Mesquita 

afirmou: “Este é um problema de futurologia”. 

O Presidente Carter lembrou ao Sr. Faoro que ouvira no 

Supremo Tribunal Federal que em sua composição estão ‘os 

homens mais liberais do país’ e, em resposta, o Presidente da 

Ordem dos Advogados disse que nos últimos 10 anos o Supremo 

não teve muitas oportunidades de praticar esse liberalismo. Antes, 

ele já observara que o Presidente Geisel é visto como uma pessoa 

de posições dignas, ponderando, contudo, que do ponto de vista 

institucional, a situação é a mesma que em 1968. Lembrou que 

o habeas corpus para as pessoas acusadas de atos políticos está 

suspenso e frisou: 

‘Qualquer um de nós pode ser preso por 30 dias, 10 dos 

quais podem ser cumpridos em regime de incomunicabilidade, 

vedando-se ao cidadão até a visita do advogado, numa situação em 

que tudo pode ocorrer’. 

O Presidente Carter perguntou se nos últimos cinco anos 

houve cassação de algum Ministro do Supremo e o Sr. Faoro 

respondeu que em 1968 elas ocorreram, mas nos últimos anos não 

se deram. 

Em seguida o Sr. Carter quis saber se o que o presidente da 

Ordem dos Advogados dizia era representativo do consenso dos 

advogados brasileiros. A resposta começou a ser dada pelo Sr. Mindlin, 

que lembrou o fato de o Sr. Faoro ter sido eleito para o cargo. Já o 

presidente da Ordem acrescentou que julgava ter essa 

representação, até porque a OAB pede um mínimo que 

corresponde à visão de advogados conservadores[xix]. (grifo nosso) 

  

            Importante frisar alguns pontos desse encontro de Jimmy Carter, Presidente 

Norte-Americano, e os representantes da sociedade civil convidados. O primeiro acerca dos 

direitos humanos, a forma como era tratada a questão no governo Geisel, respondida que 

“passa por grandes melhoras” segundo Dom Paulo Arns. 

            O segundo refere-se à questão da censura na imprensa, no qual Júlio de 

Mesquita Neto, representante do O Estado de São Paulo e conseqüentemente membro da 
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ABI, expôs que não realizava censura no seu jornal, mas ressalvou que “que há ainda no 

Brasil publicações com censura prévia”. 

            O terceiro acerca da possibilidade de eleições presidenciais direta após o 

governo Figueiredo. 

            Por fim, questões relacionadas à composição do STF e se a exposição feita 

por Faoro era consenso entre os advogados. Como visto acima, a eleição de Faoro foi obtida 

através de acirrada disputa democrática ao vencer Josaphat Marinho. 

            Ainda na mesma edição, em entrevista ao Jornal do Brasil, Faoro expôs que: 

‘Em todo o momento da reunião com Carter esteve presente a 

sombra do AI-5. Ele perguntava sobre Direitos Humanos. E eu respondia 

que já se debateu muito este assunto, Disse-lhe que houve uma melhora 

em termos de tolerância, em termos de dignidade do Governo, mas 

nenhuma melhora em termos institucionais. Quero dizer: a insegurança e 

o arbítrio continuam como há 10 anos’. 

O presidente da OAB lembra que o ponto-de-vista da Ordem 

coincide com aquele de Carter sobre Direitos Humanos [...] 

‘A conversa começou normalmente, mas eu diria que o tema 

(Direitos Humanos) foi o que mais se tocou. Entre todos os 

interlocutores houve um ponto de concordância: que as coisas 

(depois da liberdade de imprensa, que eu não chamei de liberdade, 

mas de tolerância) melhoraram. Digo: houve uma melhoria na 

situação’. 

‘Mas eu, pessoalmente, fui obrigado a acentuar que essa 

melhoria se deu não por fundamentos institucionais, mas por um 

imperativo de dignidade do atual Chefe do Governo, a despeito dos 

retrocessos conhecidos e existentes’. 

O Sr. Raymundo Faoro informou que lembrou ao Presidente 

Carter a situação do habeas corpus no Brasil. ‘Confirmei que a questão 

permanece a mesma de há 10 anos’. 

Ainda no Jardim da Gávea Pequena, o Sr. Raymundo Faoro 

disse estar impressionado com a firmeza do Presidente Carter e seus 

assessores na abordagem do tema Direitos Humanos. ‘Foi muito 

encorajador para nós’. 

‘Não se cogitou o que ele poderá fazer de concreto em nosso 

favor. Ele perguntou sobre a situação política. É preciso entender que, 

sempre que há em qualquer lugar do mundo um acréscimo da consciência 

em torno dos direitos humanos, é sempre encorajador. É bom saber que 

não estamos sós’, afirmou o Sr. Faoro.[xx] (grifo nosso) 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9964



  

            A reunião com o Presidente Norte-americano Jimmy Carter sintetiza a 

compreensão da importância de setores da sociedade civil, ao convidar os Dons Paulo 

Evaristo Arns e  Eugênio Salles, representantes da Igreja Católica Apostólica Romana; Júlio 

de Mesquita Neto, diretor do O Estado de São Paulo e membro da ABI e o próprio presidente 

da OAB, Raymundo Faoro e outros participantes, o que demonstra a relevância que a política 

norte-americana conferiu às instituições da sociedade civil. 

            Aliás, importante ressaltar a própria ponderação de Raymundo Faoro, acerca 

das melhorias sobre a liberdade de imprensa não se deram por mobilizações institucionais, 

“mas por um imperativo de dignidade do atual Chefe do Governo, a despeito dos retrocessos 

conhecidos e existentes”. Esta assertiva revela, claramente, que a liberdade de imprensa foi 

ampliada muito mais pela postura do Presidente Geisel do que pelos “fundamentos 

institucionais”. 
  

Conclusão 

  

A resistência democrática realizada pela OAB em prol da defesa da restauração dos 

direitos e garantias individuais, do Estado Democrático de Direito, de sua autonomia e demais 

solicitações, e ainda a associação com outras entidades da sociedade civil gerou a insatisfação 

em determinados setores do governo como de radicais insatisfeitos com tal mobilização. 

A sociedade civil se mobilizou para alcançar o Estado Democrático de Direito, não só 

a OAB, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Associação Brasileira de 

Imprensa tiveram relevância nesse processo. 

Essas três instituições da sociedade civil possuíam relevância nesse processo de 

abertura política, em decorrência da resistência democrática, tanto o é, que, em uma das 

visitas do Presidente norte-americano Jimmy Carter ao Brasil, fez questão de se reunir, em 31 

de merço de 1978, com representantes da OAB (Raymundo Faoro), CNBB (Dom Paulo 

Evaristo Arns e Dom Eugênio Salles), ABI (Júlio de Mesquita – diretor d’O Estado de São 

Paulo)  e ainda  com o Presidente do BNDE, Marcos Vianna, e o empresário José Mindlin. 

 A reunião ocorrida entre o Presidente Jimmy Carter e tais instituições da sociedade 

civil tinha como propósito discutir temas sobre os direitos humanos, censura à liberdade de 

imprensa, a independência do Poder Judiciário, sucessão presidencial e o Estado Democrático 

de Direito no Brasileiro. 
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RESUMO 
Esse trabalho se baseia na análise de legislações sobre instrução pública em Minas Gerais 
durante o primeiro período republicano, para investigar o cotidiano do ensino, bem como as 
diferenças relativas ao sexo em termos educacionais, com o objetivo de demonstrar o 
tratamento desigual em relação à educação feminina por longo período da história. Foram 
feitas análises minuciosas do conteúdo de algumas leis sobre ensino primário, ensino 
secundário e ensino normal, selecionadas de forma aleatória. Na análise, foi dada maior 
atenção ao currículo, à matrícula, ao regime escolar e ao código disciplinar. Sempre que 
possível, foram ressaltadas as diferenças de gênero, a fim de demonstrar a parcial educação da 
mulher e como era o convívio entre os sexos. 
PALAVRAS-CHAVE: MULHER; LEGISLAÇÃO; EDUCAÇÃO; MINAS GERAIS; 
REPÚBLICA VELHA 
 
RESUME 
Ce travail se base sur l’analyse de législations de instrution publique en Minas Gerais pendant 
la première période de la Republique, pour rechercher le cotidien du enseignement et les 
differences concernant au sexe en termes d’éducation, avec l’objectif de demonstrer le 
traitement inégale par rapport à l’éducation féminine pendant une grande période de 
l’Histoire. Analyses détailés ont été faites de la teneur de quelques lois (sélectionnées de 
façon alétoire) sur le collège, le lycée et l’École Normale. Dans l’analyse, cela a été donnée 
plus d’atention au curriculum, a l’enregistrement, au régime scolaire et au code disciplinaire. 
Quand possible, les differences de genre ont été ressorties, pour demonstrer l’éducation partial 
des femmes et comme c’était la vie ensemble entre les sexes. 
MOT-CLES: FEMME; LÉGISLATION; ÉDUCATION; MINAS GERAIS; ANCIENNE 
REPUBLIQUE 
 
 

1 Introdução 

  

  

Esse trabalho teve por intuito principal analisar legislações sobre instrução pública 

em Minas Gerais no primeiro período republicano, para destacar o cotidiano do ensino, assim 

como as diferenças relativas ao sexo em termos educacionais, demonstrando o tratamento 

desigual para a educação feminina por longo período da história. 
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Para a história da educação, a legislação é uma fonte muito rica, embora deva ser 

manuseada com muito cuidado. Faria Filho (1998), em seu trabalho sobre “A legislação 

escolar como fonte para a História da Educação”, destaca a legislação como um corpus 

documental que pode ser enfocado sob várias dimensões, sendo muito útil como um dos 

pontos de reconstrução da realidade. Ele afirma que o trabalho com a legislação pode ser 

muito interessante, devido às várias faces que ela pode assumir: como ordenamento jurídico, 

como linguagem, como prática social, como prática ordenadora das relações sociais, como 

campo de expressão e construção das relações e lutas sociais e como parâmetro comparativo. 

Entretanto, ele explicita que só a análise da legislação não basta, devendo haver um intenso 

cruzamento de fontes. Especificamente em relação ao tema desenvolvido no presente 

trabalho, Faria Filho (1998) afirma que: 

  

[...] a legislação sobre a instrução pública pode ser útil, como fonte, para o 
estudo de algumas das questões candentes na história da educação brasileira, tais como a 
escolarização dos conhecimentos, da complexidade da ação docente e escolar e das 
questões relacionadas às relações de gênero. (FARIA FILHO, 1998, p. 120, grifo nosso) 

  

A legislação sozinha, como visto, não é capaz de demonstrar a realidade tal como 

era, mas não deixa de ser uma de suas faces e ser um bom início para a análise de 

determinado assunto. O trabalho, portanto, abordou apenas a realidade oficial, embora o bom 

historiador deva conseguir extrair o que se encontra nas entrelinhas. 

Afirma-se, portanto, que esse não é um trabalho completo face à realidade 

pesquisada, mas seu resultado é relevante, pois houve um cuidadoso levantamento e 

sistematização dos dados, que podem servir de referência e ponto de partida para outras 

questões relacionadas à educação. 

Em relação a Minas Gerais, foram feitas listagens e análises minuciosas do conteúdo 

das leis sobre ensino primário, ensino secundário e ensino normal. Não se analisou o ensino 

superior por opção deliberada. Dentro das legislações, foi dada maior atenção ao currículo, à 

matrícula, ao regime escolar e ao código disciplinar. Sempre que possível, foram ressaltadas 

as diferenças de gênero, a fim de demonstrar o ensino diferenciado oferecido à mulher e como 

era o convívio entre os sexos. 

Metodologicamente, o trabalho adotou a técnica da análise de conteúdo dos textos e 

normas coletados (leis nacionais e mineiras do período pesquisado). As leis nacionais estão 

disponíveis em fonte eletrônica, por meio do site do Senado Federal. Mas as leis mineiras 

foram buscadas no Arquivo Público Mineiro e na Biblioteca da Faculdade de Direito da 
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UFMG, na Coleção de Leis Mineiras. Foi feito um levantamento exaustivo desse período, 

mas a análise ficou restrita a algumas leis, separadas, aleatoriamente, por amostragem. As leis 

selecionadas abordam todo o período, então foi possível perceber as mudanças ocorridas e as 

permanências.  

  

  

2 Educação no século XIX e a aproximação da República: breves referências 

  

  

Por muito tempo, a questão da educação feminina, no Brasil, foi deixada em segundo 

plano. Mas durante todo o século XIX, após a edição da primeira e única lei de instrução 

pública primária brasileira do período imperial (Lei de 15 de outubro de 1827), quando a 

educação passou a ser preocupação política para a formação das novas consciências do Estado 

independente, a mulher foi conquistando seu espaço na educação, mesmo que em 

descompasso com o homem. 

Segundo Gilberto Freyre (2002), a mulher, no contexto do século XIX, deveria ser 

generosa, devota, preocupada com a casa e a família, desinteressada dos negócios e dos 

amigos políticos do marido. Ela era destinada ao casamento e deveria ser mera colaboradora 

de seu marido, porque na sociedade patriarcal havia a subordinação do sexo feminino ao 

patriarca da família, seja o pai, seja o marido, seja o irmão mais velho. Nesse caso, portanto, 

não havia preocupações iniciais com a educação da mulher. 

A educação feminina, em geral, se restringia a saber ler, escrever, resolver as quatro 

operações e aprender a doutrina cristã. As meninas não aprendiam geometria e nem todas as 

questões de aritmética. A ênfase era nas prendas domésticas, porque a oportunidade de 

educação para as mulheres só foi viabilizada para torná-las melhores educadoras de seus 

filhos. Segundo Muniz (2002, p. 315): 

  

[...] currículos diferenciados segundo o gênero limitavam o acesso das meninas a 
uma escolarização de nível primário, visto que a formação oferecida direcionava-se 
exclusivamente para o desempenho das atribuições restritas à esfera privada do lar, 
cerceadora de possíveis perspectivas de prosseguimento nos estudos. 

  

Essa precária instrução feminina levava-as a adquirir poucas habilidades para um 

mercado de trabalho, restringindo sua formação. Além disso, não havia interesse dos homens 
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na educação das mulheres, bastando uma boa base moral, ao invés de “conhecimentos 

supérfluos”, como se percebe do trecho abaixo: 

  

As concepções e formas de educação das mulheres nessa sociedade eram 
múltiplas. Contemporâneas e conterrâneas, elas estabeleciam relações que poderiam revelar 
e instituir hierarquias e proximidades, cumplicidades ou ambiguidades. Sob diferentes 
concepções, um discurso ganhava a hegemonia e parecia aplicar-se, de alguma forma, a 
muitos grupos sociais a afirmação de que as “mulheres deveriam ser mais educadas do que 
instruídas”, ou seja, para elas, a ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre a 
constituição do caráter; sendo suficientes, provavelmente, doses pequenas ou doses 
menores de instrução. Na opinião de muitos, não havia porque mobiliar a cabeça da mulher 
com informações ou conhecimentos, já que seu destino primordial – como esposa e mãe – 
exigiria, acima de tudo, uma moral sólida e bons princípios. Ela precisaria ser, em primeiro 
lugar, mãe virtuosa, o pilar de sustentação do lar, a educadora das gerações do futuro. 
(LOURO, 2004, p. 446-447). 

  

A partir da metade do século XIX, entretanto, houve uma preocupação com a 

ampliação dos moldes da educação feminina, segundo afirmação de Inácio Filho (2002, p. 

54): 

  

Na sociedade patriarcal e educação feminina restringiu-se às boas maneiras e às 
prendas domésticas, porém, com o movimento crescente de urbanização e industrialização, 
a sociedade passou a exigir da mulher um certo desembaraço em decorrência da 
necessidade de freqüentar as festas e reuniões sociais que se tornaram cada vez mais 
regulares. Assim se foram abrindo espaços para atividades educacionais complementares, 
como aprendizagem de algum instrumento musical, línguas estrangeiras, artes e aula de 
etiqueta social.  

  

Em fins do século XIX, havia uma disputa entre a formação cristã das mulheres, por 

meio dos colégios e internatos religiosos e as novas concepções, ligadas às ideias positivistas 

e cientificistas de reforçar a questão materna, por meio de novidades da ciência, da qual se 

pode citar a incorporação de disciplinas como a puericultura e a psicologia nos cursos 

normais. Independentemente da vertente que se seguia, o resultado acabava por ser o mesmo: 

continuar o mesmo discurso, já comum no período imperial, de que a maior justificativa para 

a defesa da educação feminina era torná-la uma ótima educadora para seus próprios filhos. “A 

educação da mulher seria feita, portanto, para além dela, já que sua justificativa não se 

encontrava em seus próprios anseios ou necessidades, mas em sua função social de educadora 

dos filhos ou, na linguagem republicana, na função de formadora dos futuros cidadãos”. 

(LOURO, 2004, p. 447). 

O que se percebe é que mesmo estando já nas décadas finais do século XIX, às 

vésperas da proclamação da República, ainda persistia o mesmo pensamento. Numa pesquisa 

realizada, em 1881, com vários pesquisadores, na cerimônia comemorativa da inauguração de 
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aulas para mulheres no Imperial Liceu de Artes e Ofícios (DUARTE, 2000, p. 301), num total 

de 127 entrevistados: 9 consideraram que a educação só tinha o objetivo de preparar a mulher 

para o lar, não devendo ter qualquer relação com a emancipação intelectual e profissional 

femininas; 16, afirmaram que a educação deveria consistir apenas na formação moral e cristã 

da mulher; 63 expressaram que educar a mulher era colaborar com a dignificação da família, 

da nação e do mundo; 23 disseram que a educação tinha relação com a emancipação feminina. 

Outros nove deram respostas evasivas. Para Constância Lima Duarte (2000, p. 301), “a grande 

maioria das respostas aponta, como se pode perceber, para uma educação permeada pela 

religião e pela moral, que aperfeiçoasse ainda mais a mulher e a tornasse naturalmente 

devotada ao lar, à família e às tarefas domésticas.” 

  

  

3 Ensino na República 

  

  

Com a proclamação da República, havia o interesse de formação e consolidação da 

nova forma de governo, ao mesmo tempo em que deveria haver manutenção da ordem de todo 

o povo. Afinal de contas, o lema da Pátria era “ordem e progresso”. Nesse contexto, a 

educação da mulher assume importante papel: 

  

As últimas décadas do século XIX apontam, pois, para a necessidade de 
educação para a mulher, vinculando-a à modernização da sociedade, à higienização da 
família, à construção da cidadania dos jovens. A preocupação em afastar do conceito de 
trabalho toda a carga de degradação que lhe era associada por causa da escravidão em 
vinculá-lo à ordem e progresso levou os condutores da sociedade a arregimentar as 
mulheres das camadas populares. Elas deveriam ser diligentes, honestas, ordeiras, asseadas; 
a elas caberia controlar seus homens e formar os novos trabalhadores e trabalhadoras do 
país; àquelas que seriam as mães dos líderes também se atribuía a tarefa de orientação dos 
filhos e das filhas, a manutenção de um lar afastado dos distúrbios e perturbações do mundo 
exterior. (LOURO, 2004, p. 447). 

  
No início do século XX, ainda havia diferenças de gênero marcantes no campo 

educacional. Os homens deveriam ser educados para os negócios e para a vida pública, com o 

objetivo de construir uma sociedade moralizada e higienizada. A educação feminina ainda era 

restrita e elitizada, preferencialmente em colégios religiosos particulares ou em classes 

separadas dos meninos, com ênfase nas chamadas “tarefas femininas”. Em muitas escolas, 

ainda não se adotava o sistema co-educativo. (SILVA, 2002, p. 460). 
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A referência para a legislação estadual, no início da República, foi o Decreto Federal 

n. 981 de 08 de novembro de 1890. Ele aprovava o regulamento da instrução primária e 

secundária no Distrito Federal e foi assinado pelo General de brigada Benjamin Constant 

Botelho de Magalhães, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Instrução Pública, 

Correios e Telégrafos. Por isso essa reforma ficou conhecida como Benjamin Constant. 

Foi estabelecida a liberdade para estabelecimentos educacionais primários e 

secundários por particulares, desde que respeitadas as condições de moralidade, higiene e as 

estatísticas definidas no regulamento. A instrução primária deveria ser livre, gratuita e leiga e 

de duas categorias: escolas primárias do 1º grau e escolas primárias do 2ª grau. As escolas do 

1º grau admitiriam alunos de 7 a 13 anos de idade e as do 2º grau, de 13 a 15 anos. Deveriam 

existir escolas distintas para cada sexo, porém meninos até 8 anos poderiam frequentar as 

escolas do 1º grau do sexo feminino. Mas estas, só poderiam ser dirigidas por professoras em 

todos os seus cursos. O tempo dos cursos, as matérias e os exames estabelecidos foram 

copiados pelas legislações estaduais. 

Essa lei possui um interessante dispositivo que prescrevia que, de dois em dois anos, 

o conselho diretor designaria, com aprovação do Governo, dois professores, um do sexo 

masculino e outro do sexo feminino, para irem a países estrangeiros examinar os progressos 

do ensino primário nesses lugares, com o fim de aperfeiçoar suas habilitações profissionais. 

Além de beneficiar a educação nacional, por meio do intercâmbio de saberes, não havia 

distinção entre os profissionais, já que tanto homens quanto mulheres, em igual proporção, 

poderiam participar. 

O Governo também manteria na Capital Federal um estabelecimento de ensino sob o 

nome de Pedagogium, destinado a oferecer ao público e aos professores em particular os 

meios de instrução profissional de que precisassem, a exposição dos melhores métodos e do 

material de ensino mais aperfeiçoado. A estrutura do Pedagogium seria estabelecida em 

outros Estados. 

O ensino secundário integral seria dado no Ginásio Nacional, que seria a escola 

secundária modelo para as demais legislações dos Estados. 

No governo de Hermes da Fonseca, ocorre uma nova reforma educacional, conhecida 

por Rivadávia Corrêa. O Decreto n. 8659, de 05 de abril de 1911, intitulado “lei orgânica do 

ensino superior e fundamental na república” deu mais ênfase na reforma do ensino superior, 

regulamentando Congregações, o Conselho Superior do Ensino e a polícia acadêmica, que 

tinha por fim manter no seio das universidades a ordem e a moral. Essa norma também 

estabeleceu algumas disposições sobre matrículas no Colégio Pedro II, pretendendo que o 
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curso secundário se tornasse formador do cidadão e não simples “trampolim” para o nível 

superior. 

Posteriormente, veio a reforma Carlos Maximiliano em 1915. O Decreto n. 11530 de 

18 de março de 1915 reorganizou o ensino secundário e o superior da República. Foi decidido 

que o Governo Federal continuaria a manter os seis institutos de instrução secundária e 

superior subordinados ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, dando-lhes autonomia 

didática e administrativa. Aos institutos federais de ensino superior ou secundário foi 

atribuída personalidade jurídica, para receberem doações e legados, adquirirem bens e 

celebrarem contratos. Expressamente era prescrito que não haveria alunos gratuitos no ensino 

superior, ao contrário do ensino secundário, que possuía reserva de vagas para essas situações. 

Em relação ao Colégio Pedro II, estabeleceu-se em cinco anos o tempo do curso, com intuito 

de preparar os alunos para o vestibular e foi mantida a estrutura de internato e externato. 

Novamente, a maior ênfase é dada no ensino superior. Isso porque, desde a descentralização 

de 1834, a regulamentação do ensino em geral estava sob responsabilidade das províncias e, 

com a República, dos Estados. Então, a legislação federal acabava se concentrando no ensino 

superior e nas instituições federais de ensino. 

  

  

4 Ensino em Minas Gerais 

  

  

Optou-se por analisar com mais cuidado a educação em Minas Gerais no período de 

1889 a 1930, sob a justificativa de que a proclamação da República concede autonomia 

legislativa às antigas províncias, agora transformadas em Estados federados. A partir dessa 

data, portanto, Minas Gerais passa a ter uma legislação educacional própria e abundante. A 

data final corresponde à ascensão de Getúlio Vargas ao governo federal. No seu governo foi 

criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, que também passou a normatizar o 

cotidiano educacional do país, modificando o cenário existente. Para a análise da legislação 

desse período, então, foi feito um levantamento na Coleção de Leis Mineiras. A partir do 

resultado da coleta, foi feita uma escolha aleatória da amostragem, a fim de demonstrar as 

modificações que foram ocorrendo. 

Em consideração ao ensino como um todo, foi selecionado o Decreto n. 1353 de 17 

de janeiro de 1900. Nele é possível perceber uma das frentes da política educacional do 

estado. Foi ordenada a criação de 1410 escolas de instrução primária, 610 para o sexo 
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masculino, 594 para o sexo feminino e 206 mistas. Mas, na maioria das cidades listadas no 

decreto, a preferência era escolas para homens, estabelecidas em dobro, em detrimento das 

mulheres (Exemplo: Município de Alvinópolis, três escolas urbanas, sendo duas para o sexo 

masculino e uma para o feminino). A quantidade reduzida de escolas mistas em comparação 

com as demais também demonstra a repulsa social que ainda existia referente à co-educação. 

O Decreto n. 1960 de 16 de dezembro de 1906 prescreveu que o ensino deveria ter 

sempre em vista a promoção da educação intelectual, moral e física e seria primário, normal e 

profissional. Deveria ser seguido com rigor o método intuitivo e prático, que teria por base o 

sistema simultâneo. Era recomendada a educação física, por meio de ginásticas e exercícios 

espontâneos, bem como os trabalhos manuais. Em relação ao sistema simultâneo, tem-se que: 

  

Com o decorrer do tempo, vai-se estabelecendo que o método simultâneo era o 
que melhor atendia às especificidades da instrução escolar, permitindo a organização de 
classes mais homogêneas, a ação do professor sobre vários alunos simultaneamente, a 
otimização do tempo escolar, a organização dos conteúdos em diversos níveis, dentre 
outros elementos. (FARIA FILHO, 2000, p. 142). 

  

  

4.1 Ensino primário 

  

  

Em relação ao ensino primário, foi selecionado, primeiramente, o Decreto n. 260 de 

1º de dezembro de 1890, uma vez que se trata da primeira regulamentação em Minas Gerais 

após a proclamação da República. O motivo expresso no seu preâmbulo era a conveniência de 

se uniformizar o ensino primário, normal e secundário e corrigir defeitos da legislação vigente 

à época. 

O ensino primário deveria ser dado em estabelecimentos públicos ou particulares. 

Era inteiramente livre a fundação de escolas, desde que fossem mantidas as condições de 

higiene e moralidade e que não fossem impedidas as visitas dos inspetores de ensino e seus 

delegados. Pelo Decreto n. 1960 de 16 de dezembro de 1906, o governo declarou 

expressamente que estimularia o ensino primário realizado em domicílio particular, por 

iniciativa das famílias, promovendo, sempre que possível no orçamento, assistência domiciliar 

nessa matéria. As escolas públicas primárias deveriam ser regidas, de preferência, por 

professoras. Contudo, no caso de escolas femininas e mistas, elas deveriam sempre ser regidas 

por professoras. 
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Em todas as escolas primárias, o ensino seria gratuito e obrigatório para crianças 

entre 7 e 13 anos. Os pais eram obrigados a apresentar seus filhos nos estabelecimentos 

públicos de ensino, salvo se a criança tivesse impedimentos físicos ou morais; fosse indigente, 

não apoiada financeiramente pelo fundo escolar ou recebesse ensino primário em escolas 

privadas ou no seio da família. O descumprimento geraria advertência e a reincidência, uma 

multa entre cinco a dez mil réis. Com a Lei n. 41 de 3 de agosto de 1892, aumentam as 

exceções à obrigatoriedade do ensino, como a dificuldade permanente de comunicações e a 

residência fora do perímetro escolar. O Decreto n. 655 de 17 de outubro de 1893 ainda 

acrescenta a posse de certificado de conclusão do primário e a existência de moléstia 

contagiosa. O perímetro escolar abrangia uma área de um quilômetro e meio de raio para 

meninos e meio quilômetro para meninas. Essa questão do perímetro era prejudicial às 

mulheres, pois a obrigatoriedade do ensino acabava sendo mais branda para elas. A Lei n. 41 

também modificou as penas para os pais, que seriam: a matrícula ex officio da criança na 

escola mais próxima e o aumento da multa entre dez e cinquenta mil réis. O perímetro foi, 

posteriormente, aumentado para um quilômetro para o sexo feminino e dois, para o masculino 

pelo Decreto n. 3191 de 09 de junho de 1911, permanecendo a diferença anterior.. 

Os meninos até 15 anos, que não tivessem frequentado o ensino primário, não 

poderiam ser empregados em estabelecimentos fabris e comerciais, sob pena do proprietário 

ser multado em cem mil réis para cada menino analfabeto. 

O Decreto n. 1960 de 16 de dezembro de 1906 alterou os limites de idade para a 

obrigatoriedade do ensino. Para os homens seria de 7 a 14 anos e para mulheres, de 8 a 12 

anos. Ou seja, as mulheres começariam a estudar mais tarde e parariam de estudar mais cedo. 

Não é de se admirar, portanto, a menor frequência das meninas na escola e a maior taxa de 

analfabetismo entre elas. 

A Lei n. 800 de 27 de setembro de 1920 unifica a idade escolar obrigatória, para 

ambos os sexos, entre 7 e 14 anos e também o perímetro para três quilômetros. Ao pai ou 

tutor infrator, seria aplicada multa de dez mil réis, destinada à caixa da escola. Se não 

houvesse pagamento, poderia haver prisão por três dias. Se o infrator fosse contumaz, o 

promotor de justiça deveria requerer as providências do Código Civil cabíveis ao caso. 

Também seriam detidos e conduzidos à presença da autoridade escolar os menores de 7 a 14 

anos, que fossem encontrados vagando pelas ruas e praças durante o período escolar e cuja 

ausência não fosse justificada. Essa vigilância, na Capital, seria incumbida à Guarda Civil. 

As escolas eram de dois graus: 1º grau para meninos e meninas de 7 a 12 anos e 2º 

grau para meninos e meninas de 12 a 15 anos. As escolas de 1º grau dividiam em três cursos: 
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elementar, médio e superior. Os três deveriam existir em cidades e vilas e, pelo menos o 

elementar, nos distritos. 

As disciplinas do curso elementar eram: leitura e escrita; aritmética prática e 

instrução moral e cívica. O curso médio tinha elementos de geografia e história, 

especialmente do Brasil; noções concretas de ciências físicas e de história natural; língua 

portuguesa e noções de agronomia. As disciplinas do curso superior eram desenhos 

geométricos de ornato, de figura e de máquinas simples; canto coral; exercícios calistênicos, 

evoluções militares e manejo de armas; trabalhos manuais para o sexo masculino, 

compreendendo obras de madeira e ferro e trabalhos de agulha para o sexo feminino. 

As escolas de 2º grau dividiam-se em três classes, compreendendo a primeira 

caligrafia e escrita comercial, língua portuguesa, elementos de francês, aritmética, álgebra 

elementar e geometria. A segunda, geografia e história, particularmente do Brasil, elementos 

de ciências físicas e história natural, aplicáveis às indústrias e à higiene, noções de direito 

pátrio e de economia política. A terceira, desenho até o topográfico, música, ginástica e 

exercícios militares até a esgrima e os exercícios de tiro ao alvo, trabalhos manuais para o 

sexo masculino e trabalhos de agulha para o sexo feminino. 

Há clara distinção nos currículos acima expostos em relação a homens e mulheres. 

Mas as diferenças de gênero não se restringiam ao currículo, pois nas escolas mistas era 

proibida a frequência de meninos maiores de 13 anos. A sexualização a partir dessa idade 

impedia o contato direto deles com as meninas, o que justificava o limite de idade 

estabelecido. Nessa mesma linha, havia o caso dos professores que fossem casados. Se eles 

tivessem autorização do delegado, poderiam admitir matrículas de meninas. Neste caso, sua 

esposa seria nomeada mestra auxiliar para o ensino dos trabalhos de agulha e ela também 

ficaria incumbida da direção das alunas. 

O dia a dia das escolas era regido pelo sistema de recompensas e castigos. O bom 

procedimento e aproveitamento nos estudos poderiam ter como recompensa lugar de distinção 

na classe e cartões de boas notas. Os castigos seriam: admoestação particular, repreensão na 

aula, perda do lugar de distinção na classe, trabalhos fora do horário de aula e expulsão. O 

Decreto n. 655 de 17 de outubro de 1893 deixa claro que não seriam aplicados aos alunos 

penas degradantes e castigos físicos, mesmo que os responsáveis reclamassem ou 

autorizassem. O professor que infringisse a norma ficaria sujeito a suspensão e multas. Além 

dos castigos anteriores, esse decreto acrescentou: privação de recreio e suspensão por até 15 

dias. 
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As escolas funcionavam em duas seções diárias, das 10h às 12h da manhã e de 1h às 

3h da tarde. Nas escolas mistas, o horário da manhã era destinado às meninas e o da tarde, aos 

meninos, para se evitar o contato. O Decreto n. 655 de 17 de outubro de 1893 altera o 

funcionamento para duas seções, uma de 8h30 às 11 da manhã e a outra de 1h às 3h30 da 

tarde, no período de 16 de janeiro a 14 de novembro, aumentando, portanto, a carga horária. 

Não haveria aulas aos domingos, quintas-feiras e feriados e os exames seriam prestados logo 

depois do encerramento das aulas, durando o tempo que fosse preciso. O aluno, conforme o 

merecimento, seria aprovado com distinção, plenamente ou simplesmente; o que revelasse 

algum adiantamento teria a nota de aplicado e o que não satisfizesse à comissão examinadora 

teria a nota de não preparado.  

Em relação ao concurso de professores para o ensino primário, cabe apenas a 

observação de que as mulheres estavam dispensadas de apresentar folha corrida de isenção de 

crimes, se provassem que eram casadas. Se fossem separadas judicialmente, deveriam provar 

que o motivo da separação não lhes era desonroso. Isso demonstra o valor dado ao casamento 

e à autoridade do marido e revela a discriminação das mulheres, já que não havia regra 

semelhante em relação aos homens. 

A Lei n. 41 de 3 de agosto de 1892, estabeleceu nova classificação das escolas em 

rurais, distritais e urbanas. As disciplinas eram diferenciadas, sendo mais simples nas escolas 

rurais e bem mais elaboradas nas escolas urbanas. Os professores das escolas rurais também 

tinham salário mais baixo do que os das urbanas. Isso tornava o ensino nesses locais bem 

mais fraco, quando não inexistente. O limite da idade dos meninos nas escolas mistas é 

modificada também, reduzido para 10 anos. Esse limite novamente é alterado para 14 anos 

pelo Decreto n. 3191 de 09 de junho de 1911. Por esse último decreto, havia vedação expressa 

de matrícula de meninas nas escolas do sexo masculino e aos meninos maiores de 9 anos nas 

do sexo feminino. 

A Lei n. 41 também proibiu a aplicação de penas degradantes e castigos físicos nos 

alunos. A disciplina escolar deveria repousar na afeição do professor pelos alunos, de modo a 

corrigi-los pelos meios brandos e pela persuasão amistosa. Mas sabe-se que, na realidade, não 

era bem isso que acontecia, pois abusos ainda ocorriam. 

Mais uma vez, são ressaltadas as disciplinas destinadas exclusivamente para meninos 

e para meninas. Para os primeiros, trabalhos manuais e exercícios ginásticos, especialmente 

evoluções militares; para as segundas, trabalhos de agulha, especialmente corte e confecção 

de peças dos vestuários masculinos e femininos, devendo-se ensinar, ainda, elementos de 

economia doméstica. 
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Percebe-se claramente a diferença curricular, que persistirá nos demais decretos: 

  

A maioria dos currículos escolares das escolas femininas estavam contempladas 
as disciplinas ligadas às prendas domésticas, corte e costura, puericultura e de bons modos. 

  
A Educação Física, quando existente, auxiliou em muito nesta diferenciação, 

determinando atividades específicas para cada um dos sexos. A educação física feminina se 
restringia à ginástica e à dança, sendo justificadas como melhor preparação do corpo 
feminino, especialmente da região do colo e da bacia para sua maior bênção: dar a luz. 
(SILVA, 2002, p. 463). 

  

O Decreto n. 3191 de 09 de junho de 1911 trouxe normas específicas até sobre os 

prédios escolares, demonstrando o quanto o Estado era interventor nas questões educacionais. 

Em relação às questões de gênero, há interessante dispositivo que definia que as varandas 

deveriam ser construídas do lado oposto da fachada, com separação para os dois sexos. Vê-se, 

pois, que o contato realmente deveria ser evitado. Exigia-se que as escolas possuíssem como 

materiais didáticos a bandeira nacional; um globo terrestre; dois mapas geográficos, um do 

Brasil e outro do Estado de Minas; um contador mecânico e uma coleção de pesos e medidas; 

sólidos e aparelhos necessários ao ensino de geometria; estojo de desenho; instrumentos para 

a execução de trabalhos manuais; aparelhos para ensino de química e física; pequenos museus 

ou coleções de história natural. 

O decreto também estabelecia prêmios para os alunos aprovados com distinção, 

como admissão gratuita nos institutos secundários, profissionais e normais, mantidos pelo 

Estado; viagem ao estrangeiro, até 3 anos, para estudo de agricultura, eletricidade, química 

industrial e trabalhos manuais e medalhas de distinção. 

A parte da disciplina é bem mais detalhada do que a dos decretos anteriores. 

Pregava-se a afeição mútua entre alunos e professores e a disciplina deveria se basear no 

cumprimento dos deveres pelos professores, no interesse das suas lições, na sua dignidade 

pessoal e correção de maneiras e no exemplo de sua conduta. Os professores deveriam 

inculcar nos alunos a confiança, o respeito e a compreensão dos deveres. Aos alunos era 

expressamente proibido: andar de chapéu dentro da escola; cuspir no chão; danificar árvores, 

móveis e o prédio da escola; rasgar e borrar livros; conversar em aula, salvo nos intervalos das 

lições; sair da forma; mudar de carteira ou lugar; sair da escola ou aula, sem licença dos 

respectivos professores ou diretores; dar vaias ou fazer assuadas; permanecer inatentos, no 

momento das lições; não fazer os exercícios ordenados pelos professores; violar o regimento 

da escola; desobedecer aos professores ou diretores; ameaçar e agredir colegas; injuriar ou 

agredir professores; praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 
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As penas estabelecidas no código de disciplina eram: admoestação; repreensão; más 

notas nos boletins mensais; exclusão dos prêmios escolares; privação parcial do recreio por no 

máximo 15 minutos; reclusão na escola, depois de concluídos os trabalhos escolares, sob a 

vigilância do professor, pelo espaço máximo de meia hora; suspensão de frequência, até três 

dias, com aviso aos pais, tutores e pro-tutores; eliminação da matrícula. Todas elas podiam ser 

aplicadas de plano, sem dependência de processo, por se considerar “verdade sabida”. 

Também foi esse decreto que alterou o método de ensino para o simultâneo, 

objetivando não apenas instruir as crianças, como também desenvolver seu corpo, educar suas 

mãos, cultivar nelas a atividade e a vontade, formar seu espírito e coração.  

As aulas deveriam começar às 11h e terminar às 15h e nenhuma lição duraria mais 

que 20 minutos. O dia se iniciava com o hasteamento da bandeira nacional, chamada geral dos 

alunos e lições. O término das aulas era anunciado por uma campainha elétrica. No fim do dia 

escolar, o professor dava notas de procedimento que eram lidas em voz alta: 10, ótima; 5 a 9, 

boa; 1 a 5, sofrível; 0, má. 

A Lei n. 800 de 27 de setembro de 1920 altera as categorias escolares do ensino 

primário para: escolas de 1º grau, escolas de 2º grau e grupos escolares. As escolas urbanas 

seriam de 2º grau, as distritais poderiam ser de 1º ou 2º grau e as rurais, de 1º grau. Todas as 

escolas deveriam, a partir dali, ser mistas, exceto as noturnas e as regidas por professores. 

Contudo, enquanto não se tornasse efetiva a matrícula de todas as crianças em idade escolar, 

continuaria em vigor a divisão das escolas em masculinas, femininas e mistas. Por isso o 

aumento de escolas mistas demorou tanto para ocorrer, pois, na prática, era impossível a 

matrícula de todas as crianças em idade escolar. Dentro da onda cientificista e na perspectiva 

de tornar mulheres mães e educadoras melhores, foi incluído no programa escolar o ensino da 

urbanidade para ambos os sexos e noções de puericultura para as escolas femininas, adequada 

a cada faixa etária. 

No contexto higienista, a mesma lei criou, no ambiente escolar, o serviço médico 

escolar, que compreendia inspeção médica individual de alunos, professores e funcionários da 

escola e organização dos prontuários; vigilância higiênica das escolas e de seu material; 

profilaxia das doenças transmissíveis e evitáveis; educação sanitária dos alunos e professores; 

correção dos defeitos e anomalias encontrados nos alunos e clínica médica e odontológica, 

que deveriam ser gratuitas para os meninos pobres. 

Outro ponto interessante ainda da mesma lei é a destinação ao fundo da instrução 

primária e complementar de 20% da receita do imposto sobre bebidas alcoólicas. Era o vício 

subsidiando o ensino. 
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4.1.1 Grupos Escolares 

  

  

O Decreto n. 1960 de 16 de dezembro de 1906 traz algumas considerações sobre os 

grupos escolares, que deveriam se constituir de tantas escolas quantas fossem necessárias para 

que todo o curso primário fosse ministrado a cada sexo separadamente. Essa questão é uma 

constante na organização do ensino, mesmo com o avanço dos anos. Só tardiamente algumas 

escolas permitiriam o contato direto entre meninos e meninas. A organização proposta pelos 

grupos escolares, surgidos aproximadamente ao final do século XIX, perdura por todo o 

século XX. É o que nos informa Faria Filho (2000): 

  

Os grupos escolares [...] encarnavam, a um só tempo, todo um conjunto de 
saberes, de projetos político-educativos, e punham em circulação o modelo definitivo da 
educação do século XIX: o das escolas seriadas. Apresentadas como prática e representação 
que permitiam aos republicanos romper com o passado imperial, os grupos escolares 
projetavam um futuro em que na República o povo, reconciliado com a nação, plasmaria 
uma pátria ordeira e progressista. 

  
No entanto, a cultura escolar elaborada tendo como eixo articulador os grupos 

escolares atravessou o século XX, constituindo-se referência básica para a organização 
seriada das classes, para a utilização racionalizada do tempo e dos espaços e para o controle 
sistemático do trabalho das professoras, dentre outros aspectos. É, grosso modo, nesse e 
com referência a esse caldo de cultura que ainda hoje se elaboram as reflexões 
pedagógicas, mesmo aqueles que se representam, mais uma vez, de costas para o passado e 
antecipadoras de um futuro grandioso. (FARIA FILHO, 2000, p. 147) 

  

Nesses grupos, quando possível, deveriam funcionar aulas profissionais sob a 

denominação de aulas anexas. Nessas classes, os alunos executariam trabalhos práticos 

apropriados à sua idade e relativos aos ofícios de hortelão, arboricultor e jardineiro e 

receberiam também noções práticas de construção. As alunas, em compartimentos separados, 

executariam trabalhos de costura, sob diversas formas e corte sob medida, habilitando-se, ao 

mesmo tempo, na fabricação de objetos de fantasia e ornamentação. Nessas aulas 

profissionais para meninas só seriam admitidas professoras técnicas. Mais uma vez, há o 

destaque para a diferença curricular e a separação física entre meninos e meninas. 

O Decreto n. 1969 de 3 de janeiro de 1907 aprovou o regimento interno dos Grupos 

Escolares, que é bastante minucioso e interventor, com estabelecimento de regras, inclusive, 

arquitetônicas dos prédios escolares. Destaca-se, nesse ponto, a necessidade de um jardim, 

principalmente no recreio das meninas. Esses pátios de recreio, os jardins, o porta-chapéus e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 9981



as latrinas deveriam ser separados completamente para cada um dos sexos. As aulas 

começariam às 10h da manhã e terminariam às 2h da tarde e os alunos do 4º ano teriam 

trabalhos manuais de 2h às 3h da tarde. 

Em relação à disciplina, o regimento prescrevia ser proibido aos alunos: sair da aula; 

conversar; dirigir-se aos colegas; mudar de posição; fumar; cuspir no soalho ou nas paredes; 

fazer assuadas em recreio; atirar papéis e outros objetos pelo chão; riscar ou sujar carteiras, 

móveis ou paredes da escola; danificar plantas; colher flores no jardim e outros. As penas 

seriam de advertência, repreensão particular ou perante a classe ou privação de recreio. Se 

houvesse desrespeito ao professor ou ao diretor, o inspetor poderia impor a pena de suspensão 

por 15 dias. Para as faltas que exigissem penas mais graves, o diretor deveria oficiar ao 

inspetor escolar para que comparecesse pessoalmente na escola. 

O Decreto n. 3191 de 09 de junho de 1911 manteve a divisão do ensino primário 

entre escolas singulares e grupos escolares. As escolas singulares mantiveram a classificação 

em urbanas (cidades e vilas), distritais (perímetro da sede dos distritos) e rurais ou coloniais 

(povoados rurais e nas colônias). E nas localidades em que houvesse uma única escola, esta 

seria sempre mista e nas que houvesse mais de uma, a primeira deveria ser masculina e a 

segunda, feminina. 

Os grupos escolares se constituíam de quatro ou oito cadeiras, correspondendo cada 

uma delas aos diversos anos do curso primário. Os grupos só poderiam estar localizados nas 

cidades, vilas e sede dos distritos que tivessem mais de cem casas, com mais de cem crianças 

matriculadas. 

Junto aos grupos escolares e debaixo da mesma direção destes, deveriam ser 

estabelecidos ensinos complementares, com duração de dois anos, objetivando ampliar e 

integrar o primário, com caráter profissional. Haveria dois cursos: o agrícola, com o estudo da 

física, da química e da história natural, especialmente aplicações à agricultura e da agronomia 

e o industrial, com o estudo de trabalhos manuais, desenhos e escrituração mercantil. Os 

alunos deveriam aprender na prática, sendo proibido o ensino verbal ou o que não tivesse a 

prova experimental da lei científica ou princípio enunciado. A matrícula seria admitida para 

alunos do 4º ano primário maiores de 14 anos ou para menores de 18, com diploma do 

primário. 

Foi por meio desse decreto que foi explicitada a função das caixas escolares, que 

eram instituições criadas com o fim de fomentar e impulsionar a frequência nas escolas. Elas 

seriam obrigatórias nos grupos e seu patrimônio se constituiria de joias e subvenções pagas 

pelos sócios; produto de subscrições, quermesses, teatros e festas; donativos espontâneos e 
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legados; gratificação que os professores licenciados ou faltosos perdessem; produto líquido de 

multas. A caixa era utilizada para custear fornecimento de alimentos, vestuário e calçado, 

livros, papel, pena, tinta e assistência médica aos alunos indigentes e aquisição de livros, 

estojos, medalhas, brinquedos, para serem distribuídos como prêmio aos alunos mais 

assíduos. 

  

  

4.1.2 Reforma Francisco Campos 

  

  

Quando Francisco Campos esteve no cargo de Secretário do Interior, ele promoveu 

uma reforma no ensino mineiro, com algumas mudanças estruturais que permanecem até hoje. 

O Decreto n. 7970-A de 15 de outubro de 1927 aprovou o Regulamento do Ensino Primário, 

que era praticamente um Código do Ensino. Era composto de 586 artigos, muito bem 

organizados e sistematizados.  

Houve uma mudança de mentalidade em relação ao objetivo do ensino primário. O 

desenvolvimento físico, mental e moral das crianças deveria ser considerado não do ponto de 

vista do adulto, mas do ponto de vista dos motivos e interesses próprios delas. Por isso, a 

escola primária teria um fim em si mesma, não visando preparar as crianças para os graus 

superiores do ensino. 

O ensino primário passou a ser de duas categorias: o fundamental e o complementar, 

sendo o último de caráter técnico-profissional. O ensino fundamental seria obrigatório e leigo, 

dividindo-se em 1º grau, as escolas infantis, com curso de três anos, e em 2º grau, escolas 

primárias, com curso de quatro anos. As escolas infantis seriam de duas categorias: jardins de 

infância, para crianças de 4 a 6 anos e escolas maternais, para crianças de 4 a 6 anos, filhas de 

operários, devendo, para esse fim, funcionar de 7h da manhã às 5h da tarde. As escolas 

infantis deveriam ter programas que compreendessem: exercícios físicos e jogos, exercícios 

do pensamento, de linguagem, de recitação, cantos, danças, marchas e ocupações manuais. 

As escolas primárias foram classificadas em: rurais, distritais e urbanas singulares, 

escolas reunidas e grupos escolares, escolas para débeis orgânicos (as classes deveriam ser em 

lugares afastados dos centros populacionais, demonstrando o preconceito que havia) e escolas 

ou classes especiais para retardados pedagógicos (poderiam funcionar nos edifícios escolares 

e as professoras responsáveis por elas teriam gratificação suplementar, correspondente à 

metade dos vencimentos). O programa permaneceu semelhante ao anterior, com 
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diferenciações entre cada categoria de escola. Poderiam ser criadas escolas noturnas para 

adultos nas localidades em que o governo julgasse conveniente, de preferência nos centros 

industriais. 

Permanecia livre aos particulares a organização de estabelecimentos de ensino 

primário, desde que ministrado em língua vernácula e respeitados os regulamentos no 

interesse da ordem pública, dos bons costumes e da higiene. Esses estabelecimentos também 

seriam obrigados a observar feriados estaduais e nacionais, incluir nos programas, com o 

mesmo número de aulas das escolas públicas e por professores brasileiros natos, o ensino de 

português, geografia e história do Brasil e permitir inspeção pelas autoridades escolares. 

A frequência permanecia obrigatória entre 7 e 14 anos, mas agora a mesma faixa 

etária unificada para ambos os sexos, estendendo-se até os 16, em relação a indivíduos que 

não tiverem se habilitado no primário até os 14. Não haveria obrigação quando não existisse 

escola pública num raio de dois quilômetros para crianças do sexo feminino e três, para as do 

sexo masculino. Nesse ponto, a diferença em relação ao perímetro retorna, dificultando mais a 

educação feminina. 

O regulamento trouxe maior organização à direção superior do ensino no Estado, 

dividindo-o em federações escolares, descentralizando a fiscalização, administração e 

inspeção dos estabelecimentos. A questão da higiene escolar e da assistência médica e 

dentária foi sistematizada e ampliada. A normatização dos prédios escolares desceu a 

minúcias de metragens e formatos. Os pátios permaneceram separados, com entradas distintas 

para meninos e meninas e os bancos múltiplos foram definitivamente banidos, com adoção de 

carteiras individuais. Por solicitação das Associações das Mães de Família, o governo 

forneceria, a cada escola que ainda não possuísse, uma imagem de Cristo. Percebe-se que, 

embora o ensino se declarasse laico, havia muita influência religiosa.  

Uma curiosidade nessa reforma é a possibilidade de, pela primeira vez, os alunos 

tomarem livros emprestados da biblioteca, mediante recibo, em casos excepcionais. Até então, 

os materiais da biblioteca não poderiam sair do estabelecimento escolar em hipótese alguma. 

As instituições escolares foram dotadas de instituições complementares, para 

desenvolver nos alunos os sentimentos de sociabilidade, responsabilidade e cooperação. 

Como exemplo tinha-se o clube da leitura, os auditórios quinzenais, o pelotão da saúde, o 

escoteirismo. As associações auxiliares eram a associação das mães de família, os conselhos 

escolares municipais, as caixas escolares e o fundo escolar. As festas e comemorações 

escolares deveriam ser promovidas com a maior solenidade, com o fim de despertar o 

interesse do povo na educação da infância e despertar o estímulo entre os alunos. 
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Outra novidade foi a edição mensal, pela Inspetoria Geral da Instrução Pública, da 

Revista do Ensino, destinada a publicações relativas à educação e instrução primária no 

Estado, no país e no estrangeiro, o que contribuiria para a ilustração do professorado e para a 

orientação do ensino em Minas Gerais. 

Quanto à disciplina, as únicas punições admitidas eram notas más, reclusão na escola 

após a aula e comparecimento perante o diretor ou inspetor. Foram banidos os castigos 

físicos, as posições humilhantes, a privação de refeições e recreios, bem como as que 

impedissem o aluno de assistir a uma lição. Novamente toca-se na questão dos castigos físicos 

e humilhantes. Se a questão é retomada é porque há indícios de que ela ainda persistia no 

cotidiano das escolas. Para evitar essas humilhações e estimular os alunos, a disciplina deveria 

ser conseguida por meio de prêmios. 

A disciplina foi estendida para fora da escola também, sendo vedado, por exemplo: 

vadiar pelas ruas; frequentar estabelecimentos públicos, como bares, cinematógrafos, cafés; 

fumar e tomar bebidas alcoólicas; maltratar animais. 

  

  

4.2 Ensino secundário 

  

  

Desde os tempos do Império, o modelo a ser seguido no ensino secundário era o do 

Colégio Pedro II, criado em 1837, pelo decreto de 2 de dezembro. “Este estabelecimento se 

destacou como um centro de cultura e de formação básicas, com um ensino enciclopédico. 

Distinguiu-se como um colégio de educação aristocrática, destinada à formação de elites do 

país.” (SALES, 2002, p. 209). Era a única instituição, por um longo tempo, autorizada a 

realizar os exames que possibilitavam o ingresso nos cursos superiores. Por esse motivo, o 

ensino secundário era reservado aos homens, num caráter humanista clássico (INÁCIO 

FILHO, 2002, p. 44), com objetivo de prepará-los para o ingresso no ensino superior, 

proibido para as mulheres até o final do século XIX. Nos primeiros tempos republicanos, o 

colégio passa a se chamar Ginásio Nacional, continuando a ser modelo para as demais 

instituições de ensino secundário nos estados. 

O Decreto n. 260 de 1º de dezembro de 1890 criou o Ginásio Mineiro nos moldes do 

Ginásio Nacional, cujas disposições regulamentares constituíam legislação subsidiária. O 

programa e o plano de ensino seriam os mesmos e, estruturalmente, foi dividido em internato 

(em Barbacena) e externato (capital do Estado; primeiramente em Ouro Preto e, após 1897, 
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em Belo Horizonte). Segundo o regulamento instituído pelo Decreto n. 611 de 6 de março de 

1893, o Ginásio Mineiro teria por finalidade proporcionar à mocidade a instrução secundária e 

fundamental, necessária e suficiente, assim para a matrícula nos cursos superiores da 

República, como, em geral, para o bom desempenho dos deveres do cidadão na vida social. 

Não havia menção à admissão de alunas, porque o ensino superior e o papel de 

cidadão eram específicos dos homens, pelo menos o foi por um longo tempo. Somente em 

1913, pelo Decreto nº 3853, encontra-se um dispositivo citando expressamente as meninas, 

em relação à disponibilidade de vagas. 

O curso integral de estudo do Ginásio Mineiro tinha duração de sete anos e possuía 

como disciplinas: português, latim, grego, francês, inglês, alemão, matemática, astronomia, 

física, química, história natural, biologia, sociologia e moral, noções de economia política e 

direito pátrio, geografia, história universal e do Brasil, literatura nacional, desenho, ginástica, 

evoluções militares, esgrima e música. 

Para a matrícula, era necessário que o candidato tivesse pelo menos 12 anos, 

houvesse sido aprovado no primário, provasse que era vacinado e pagasse o imposto no valor 

de cinquenta mil réis. A Lei n. 41 de 3 de agosto de 1892 acrescentou ainda a prova de que o 

matriculando não sofria moléstia contagiosa. A anuidade do internato foi estabelecida em 

quinhentos mil réis, correspondentes a todo o ano letivo. Seriam admitidos no internato até 

doze alunos pobres, tirados das doze principais zonas do Estado e que tivessem se distinguido 

por sua inteligência, bom procedimento e assídua aplicação aos estudos e até vinte alunos 

externos nos mesmos moldes. 

Em relação aos exames, eles eram de três tipos: a) de suficiência: eram aqueles 

relacionados às matérias que continuariam no ano seguinte e consistiam apenas de prova oral; 

b) finais: eram os destinados às matérias já concluídas e possuíam provas escritas e orais. Para 

as cadeiras de física, química, biologia, geografia, desenho, música e ginástica também 

deveria haver prova prática; c) de madureza: era o prestado ao final do curso e destinava-se a 

verificar se o aluno tinha adquirido a cultura intelectual necessária. Para esse exame só seriam 

admitidos os alunos aprovados em todos os exames finais e ele possuía provas escritas e orais 

de línguas vivas, especialmente língua portuguesa e literatura nacional; línguas mortas; 

matemática e astronomia; ciências físicas e suas aplicações, meteorologia, mineralogia e 

geologia; biologia, zoologia e botânica; sociologia e moral, noções de economia política e de 

direito pátrio; geografia e história universal, especialmente do Brasil. 

A aprovação no exame de madureza dava direito à matrícula em qualquer dos cursos 

superiores federais e do Estado de Minas. Se o candidato obtivesse apenas dois terços da nota 
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(aprovados plenamente), a ele seria conferido o título de bacharel em Ciências e Letras. Esse 

exame era também aberto para alunos que tivessem recebido instrução em estabelecimentos 

particulares ou no seio da família e pretendessem a aquisição do certificado de conclusão dos 

exames secundários ou o título de bacharel. Como condição, deveriam estar munidos com 

certificados de conclusão dos estudos primários. Essa estrutura geral foi mantida pelas 

legislações posteriores. 

O Decreto n. 611 de 6 de março de 1893 estabelecia que no fim de cada ano letivo, 

após a conclusão dos exames, haveria uma solenidade para distribuição de prêmios e colação 

de grau de bacharel em Ciências e Letras. Seriam conferidos três prêmios para os alunos com 

melhores notas nos boletins e que tivessem se destacado de seus colegas pelo comportamento, 

assiduidade e notas, após deliberação da Congregação e dos lentes e professores do Ginásio. 

Nesta sessão, também seria proclamado o nome do aluno que, a juízo da Congregação, 

mereceria a colocação de seu retrato na sala de honra, denominada Pantheon, pelo 

excepcional talento, amor ao trabalho, procedimento exemplar e mais virtudes. As cartas de 

bacharel em Ciências e Letras, conferidas pelo Ginásio Mineiro, dariam preferência aos seus 

portadores a empregos públicos, desde que não fossem exigidas habilitações especiais e 

técnicas. 

O Decreto n. 3853 de 29 de março de 1913 traz algumas modificações estruturais, 

pois agora funcionariam anexos ao curso secundário do Ginásio Mineiro um curso 

pedagógico e um aprendizado de trabalhos manuais. O curso secundário foi dividido em curso 

fundamental e curso complementar, destinando-se o primeiro a proporcionar a cultura 

intelectual necessária para a matrícula no curso pedagógico e o segundo, a completar o 

primeiro para o exame de admissão nos cursos de ensino superior.  

Em relação à matrícula, referido decreto previa a possibilidade dela ser realizada por 

alunas até o número de dez em cada ano, além das repetentes. Pela primeira vez, as mulheres 

foram citadas expressamente nas regulamentações sobre ensino secundário analisadas. 

Mesmo assim, cabe a observação em relação à questão das vagas em número bem mais 

reduzido para elas.  

Como o ensino secundário teve acesso restrito às mulheres e sua estrutura básica já 

foi exposta, passa-se, agora, à análise dos cursos normais e sua transformação em 

oportunidade para as mulheres. 

  

  

4.3 Ensino Normal 
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As escolas normais, sob a forma de externato, seriam destinadas a dar a educação 

intelectual, moral e prática, necessária e suficiente para o bom desempenho dos deveres de 

professor primário, regenerando, progressivamente, o ensino público.1[1] Mas a semente desse 

tipo de escola é anterior, segundo Galvão e Lopes (2001): 

  

A partir do século XVI, tendo o Concílio de Trento estabelecido novas regras de 
conduta e funcionamento para as instituições religiosas de maneira geral, então em estado 
de profunda decadência, os conventos e as Casas se reorganizarão e passarão a preparar 
também aqueles que irão ensinar. São os primórdios das escolas normais ou de formação de 
professores. (GALVÃO; LOPES, 2001, p. 72). 

  

Em Minas Gerais, com o interesse maior de formação de novos professores, foram 

construídas várias escolas, o que foi iniciado antes mesmo da República. “Foram criadas 

escolas visando à necessária preparação de professores e professoras. Na última década do 

período provincial, em 1882, já havia escolas normais em Ouro Preto, Campanha, 

Diamantina, Montes Claros, Paracatu, Uberaba e Sabará.” (CAMPOS; FARIA, 2005, p. 131). 

O Decreto n. 260 de 1º de dezembro de 1890, logo após a proclamação da República, 

regulamentou também o ensino normal. As escolas normais deveriam permanecer externatos 

mistos, com duração do curso de quatro anos.  

O curso tinha como disciplinas obrigatórias: caligrafia, ortografia, língua vernácula; 

aritmética completa e metrologia; noções de literatura; álgebra elementar; francês; música; 

pedagogia teórica, instrução moral e cívica; geometria e desenho linear; geografia e 

cosmografia; noções gerais de história geral e do Brasil; metodologia, compreendendo higiene 

escolar e legislação do ensino; noções de ciências naturais, física e química, principalmente 

agrícola; ginástica; trabalhos de agulha para as alunas e trabalhos manuais para os alunos; 

elementos de agrimensura para alunos-mestres.  

Nesse ponto, fica fácil perceber a diferença em relação ao gênero. Somente as 

mulheres tinham trabalhos de agulha. A questão da feminização do magistério trouxe 

mudança dos saberes, por meio da introdução de disciplinas como essa, de trabalhos de 

agulha, e a veiculação de virtudes, como obediência, recato, docilidade. Houve também um 

aumento nos formandos e diminuição nos abandonos. (GOUVÊA, 2008, p. 263-264). 

Anexas às Escolas Normais, deveria haver aulas práticas primárias-modelos, uma 

para cada sexo, onde os alunos dos dois primeiros anos ficariam responsáveis pela disciplina 

de ortografia e caligrafia, enquanto as alunas, pelos trabalhos de agulha. Ambos os alunos dos 

dois últimos anos seriam responsáveis pelas práticas do ensino, sob orientação do professor. 
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A matrícula era gratuita, exigindo-se a idade mínima de 14 anos para os homens e 12 

anos para as mulheres. Deveria ser comprovada a aprovação nos exames do primeiro grau, ser 

apresentado atestado de moralidade e atestado médico, comprovando a vacinação. A idade 

menor para as mulheres só reforça a questão do incentivo ao magistério feminino. 

O ano letivo deveria começar em 1º de outubro e terminar em 30 de junho. Seriam 

considerados feriados os dias após realização de exames até a volta às aulas, além de 

domingos e quintas-feiras. 

O Decreto n. 1175 de 29 de agosto de 1898 manteve a duração do curso e as 

disciplinas, com pequena alteração em relação à ginástica, que seria apenas para os alunos e 

economia doméstica e trabalhos de agulha, somente para as alunas. Segundo esse novo 

regulamento instituído, o ensino normal deveria ter um caráter prático e profissional. Por isso, 

os professores deveriam procurar desenvolver nos alunos as qualidades intelectuais e morais, 

para o bom desempenho no magistério primário. Para tanto, seriam empregados os processos 

intuitivos, quando cabível e não seria permitido processo algum baseado apenas em trabalho 

maquinal de memorização. Sobre o método intuitivo: 

  

O assim chamado “método intuitivo” deve essa denominação à acentuada 
importância que os seus defensores davam à intuição, à observação, enquanto momento 
primeiro e insubstituível da aprendizagem humana. [...] os defensores do método intuitivo 
chamaram a atenção para a importância da observação das coisas, dos objetos, da natureza, 
dos fenômenos e para a necessidade da educação dos sentidos como momentos 
fundamentais do processo de instrução escolar. (FARIA FILHO, 2000, p. 143). 

  

Por esse decreto, o ano letivo também foi alterado, com início em 1º de setembro e 

término em 15 de maio. Para a matrícula, foi unificada a idade de 14 anos para ambos os 

sexos e passou a ser exigida a aprovação em um exame de suficiência que versaria sobre 

escrita, leitura aplicada e análise gramatical, ortografia por meio de ditado, redação de uma 

carta simples, cujo assunto seria indicado em ponto sorteado, aritmética prática, noções de 

geografia e história do Brasil, particularizadas quanto a Minas Gerais, princípios de moral e 

leitura explicada da Constituição Federal e do Estado de Minas Gerais. Esse último ponto não 

deixava de ser uma forma de reforçar os princípios instituídos pela República, promovendo 

sua divulgação. O cotidiano das aulas consistia na chamada dos alunos no início da aula, 

exposição do assunto e arguições e sabatinas escritas em dias determinados pelo professor. Os 

exames dos alunos seriam de suficiência (provas escrita e oral) ou finais (provas escrita, oral e 

prática). Os primeiros diziam respeito a matérias que continuariam nos anos subsequentes os 

segundos, àquelas que já haviam terminado.  
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Qualquer pessoa que quisesse obter o diploma de normalista poderia requerer ao 

diretor da escola exames vagos das matérias constitutivas do curso normal, que seriam 

realizados logo após o exame dos alunos-mestres. Eram cobradas na prova todas as matérias 

dos quatro anos de ensino normal. Aos alunos-mestres que terminassem o curso e aos 

aprovados nos exames vagos, seria conferido o diploma de normalista, o que poderia ocorrer 

numa cerimônia festiva, em ato solene do diretor, se este concordasse e houvesse 

requerimento dos formandos. Aos diplomados normalistas havia, dentre outras vantagens, a 

preferência para preenchimento de qualquer cadeira, nomeação independente de concurso e 

uso de anel distintivo da classe (com uma turmalina verde, ladeada por dois lírios). 

Em relação à disciplina, pregava-se que ela deveria repousar na estima e afeição 

recíprocas de professores e alunos, com exclusão de penas degradantes e castigos físicos, 

ainda que permitido pelos pais. O professor deveria, por meios brandos e persuasivos, 

despertar, estimular e dirigir as faculdades intelectuais e morais dos alunos, habituando-os à 

disciplina mais pelo amor à ordem do que pelo receio aos castigos. Note-se, mais uma vez, a 

recorrência desses nos primórdios da República. As únicas penas admitidas eram: advertência, 

repreensão particular ou perante a classe, privação de recreio, suspensão de frequência e de 

exames, expulsão. 

Nessas escolas normais, havia a figura da inspetora de alunas, que deveria velar 

sobre o procedimento das garotas e manter a disciplina e conservação dos bons costumes. Ela 

também seria responsável pelas aulas de trabalhos de agulha, devendo manter ordem e 

silêncio e providenciar o acondicionamento das tarefas terminadas em lugar onde não 

estragassem.  

Em 1906, o Decreto n. 1960 alterou a duração dos cursos para três anos e cuidou da 

disciplina das escolas. Nenhuma pessoa estranha poderia entrar no estabelecimento escolar, 

sem licença do Diretor, salvo autorização superior. Os alunos que mal procedessem nas aulas 

ou em qualquer outro lugar da escola e infringissem disposições da lei ou do regimento 

interno, seriam advertidos por quem de direito e, em caso de reincidência, seriam 

repreendidos pelo diretor, em termos que poderiam ser severos, mas sempre corteses. Além da 

admoestação e repreensão, também poderiam ser aplicadas as penas de suspensão, privação 

de frequência por um ano e até mesmo expulsão. 

O mesmo decreto trouxe, em seu art. 10, a promessa de que o governo faria 

funcionar na Capital, o mais rápido possível, uma escola normal destinada exclusivamente ao 

sexo feminino. Mais tarde poderiam ser instituídas outras escolas desse tipo para o mesmo 

sexo ou não, onde fosse julgado conveniente. Esse mesmo decreto estabelecia idade mínina 
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para candidatos a professores primários de 20 anos para os homens e 18 para as mulheres, o 

que demonstra maior incentivo a estas para exercerem a carreira de magistério. Isso porque os 

homens, com a urbanização e a industrialização crescentes, encontraram novos postos de 

trabalho. Para Guacira Lopes Louro (2004, p. 450), contudo, a assunção da carreira do 

magistério pelas mulheres não foi tranquila: 

  

O processo não se dava, contudo, sem resistências ou críticas. A identificação da 
mulher com a atividade docente, que hoje parece a muitos tão natural, era alvo de 
discussões, disputas e polêmicas. Para alguns parecia uma completa insensatez entregar às 
mulheres usualmente despreparadas, portadoras de cérebros “pouco desenvolvidos” pelo 
seu “desuso” a educação das crianças. 

  
[...] 
Outras vozes surgiam para argumentar na direção oposta. Afirmavam que as 

mulheres tinham, “por natureza”, uma inclinação para o trato com as crianças, que elas 
eram as primeiras e “naturais educadoras”, portanto nada mais adequado do que lhes 
confiar a educação escolar dos pequenos. Se o destino primordial da mulher era a 
maternidade, bastaria pensar que o magistério representava, de certa forma, “a extensão da 
maternidade”, cada aluno ou aluna vistos como um filho ou uma filha “espiritual”. O 
argumento parecia perfeito: a docência não subverteria a função feminina fundamental, ao 
contrário poderia ampliá-la ou sublimá-la. 

  

Por esse motivo o magistério foi a carreira mais aceita para as mulheres, que, durante 

muito tempo, não puderam trabalhar fora de casa. A Lei n. 800 de 27 de setembro de 1920, 

inclusive, mandava dar preferência, para o ensino primário, à contratação de normalistas 

solteiras ou viúvas sem filhos. Aqui se reforça a ideia de que a professora deveria ser a mãe de 

seus alunos, dedicando-lhes integral atenção. Foi criado, também por essa lei, o ensino normal 

superior. 

A promessa do Decreto n. 1960 foi efetivamente cumprida e foi fundada a Escola 

Normal da Capital, destinada, exclusivamente, às alunas, futuras professoras. Essa atitude 

pode demonstrar o quanto o magistério estava sendo direcionado às mulheres e a necessidade 

de separação por gênero. 

  

As escolas normais se enchem de moças. A princípio são algumas, depois 
muitas; por fim os cursos normais tornam-se escolas de mulheres. Seus currículos, suas 
normas, os uniformes, o prédio, os corredores, os quadros, as mestras e mestres, tudo faz 
desse um espaço destinado a transformar meninas/mulheres em professoras. A instituição e 
a sociedade utilizam múltiplos dispositivos e símbolos para ensinar-lhes sua missão, 
desenhar-lhes um perfil próprio, confiar-lhes uma tarefa. A formação docente também se 
feminiza. (LOURO, 2004, p. 454-455) 

  

O Decreto n. 3123 de 6 de março de 1911 aprovou um dos regulamentos da Escola 

Normal da Capital. A duração do curso também era de quatro anos, sendo mantidas as 
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mesmas matérias dos decretos anteriores, apenas com acréscimo de aritmética comercial e 

escrituração mercantil. Os requisitos para a matrícula eram os mesmos. Entretanto, como se 

tratava apenas de mulheres, elas deveriam informar, no requerimento, o nome do pai ou 

pessoa por ela responsável, devido à sua incapacidade civil. As aulas seriam das 7h da manhã 

às 4h da tarde, com intervalo de 10h às 12h para almoço. Dentro do estabelecimento, as 

alunas estavam sob contínua vigilância e não poderiam infringir o regulamento, promover 

danos ao prédio, ofender a disciplina escolar ou cometer atos contrários à moral e urbanidade. 

As penas permaneciam as mesmas dos decretos anteriores já citados. Mas para haver 

suspensão, privação de frequência e exames e expulsão, a Congregação deveria ser ouvida. 

Havia, além da Escola Normal da Capital, também as Escolas Normais Regionais. 

Um regulamento aprovado pelo Decreto n. 3738 de 5 de novembro de 1912 tratava do 

assunto. Essas escolas teriam objetivo de preparar professores primários e seriam 

estabelecidas em cinco regiões do Estado: uma no Norte, outra no Sul, outra na Zona da Mata, 

outra no Oeste e outra no Triângulo Mineiro. Só seriam admitidos alunos externos, de ambos 

os sexos, que frequentariam conjuntamente as mesmas aulas, guardada a conveniente 

separação. Contudo, para as aulas de ginástica e trabalhos manuais haveria duas seções: uma 

para alunos e outra para alunas. A diferença curricular, portanto, permanecia, pois as mulheres 

teriam aulas de economia doméstica e trabalhos manuais, principalmente costura, e os 

homens, ginástica e exercícios militares. O curso seria de quatro anos, com ensino que deveria 

ser mais prático do que teórico, sendo que as aulas começariam em 15 de março e 

terminariam em 14 de novembro, funcionando de 8h às 10h da manhã e das 2h às 4h da tarde. 

O cotidiano escolar era o mesmo da Escola Normal da Capital, que servia de referência. As 

penas disciplinares também permaneciam as mesmas, com acréscimo da retenção do diploma 

por um a dois anos. Essa pena seria aplicada quando não mais fosse possível a aplicação da 

pena de expulsão. 

Para os exercícios pedagógicos, haveria, anexo a cada escola normal, um curso 

primário denominado Pedagogium, assim como havia na legislação federal. Ele teria fim 

duplo: proporcionar educação física, intelectual e moral a crianças que tivessem menos de 

sete anos de idade e facultar aos alunos-mestres meio de exercitarem o ensino e direção de 

crianças, bem como a regência e organização de escolas primárias. Eram ensinadas, em quatro 

anos, as seguintes disciplinas: leitura, português, aritmética, geometria, geografia, história 

pátria, ciências físicas e naturais, higiene, deveres morais e cívicos, escrita, desenho, trabalhos 

manuais, canto em coro e ginástica. O ensino seria progressivo, prático e adaptado às idades, 

com uso do método intuitivo, sempre que possível. Os alunos dos três primeiros anos 
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passariam para o ano seguinte por promoção e os do quarto ano deveriam prestar exames 

finais. Aqueles que fossem aprovados receberiam certificado de conclusão do curso em 

solenidade festiva. Durante os exames, ficariam em exposição no Pedagogium os melhores 

desenhos, escritas e trabalhos manuais dos alunos. Outras formas de incentivo eram a 

anotação de boas notas nas cadernetas de aulas, lugares de distinção na classe e menção de 

louvor consignada na ata das promoções ou dos exames finais. Quanto à disciplina, ela 

deveria ser mais liberal do que autoritária, dirigindo-se sempre à razão, aos sentimentos 

afetivos e à dignidade pessoal, a fim de que os alunos aprendessem a usar da liberdade e a 

cumprir seus deveres, sem sugestões de medo. Em todas as legislações lidas, essa foi a 

primeira em que, expressamente, se falou em dignidade, ponto importante a ser ressaltado, 

portanto. As penas permitidas eram: advertência, repreensão, privação de recreio, reclusão 

depois da aula, sob vigilância do professor, por, no máximo, meia hora e eliminação da 

matrícula. Para repreender os alunos, os professores não poderiam dirigir-lhes palavras que 

lhes ofendessem a dignidade e o brio e as faltas mais graves eram comunicadas aos pais ou 

responsáveis. 

A estrutura do ensino normal é um pouco alterada pelo Decreto n. 6831 de 20 de 

março de 1925. Ele seria ministrado por uma Escola Normal Modelo, por escolas regionais 

oficiais, sob forma de externato, por escolas particulares equiparadas e por uma Escola 

Normal Superior. Tanto esta quanto a Escola Normal Modelo se localizavam na Capital. As 

escolas regionais teriam por modelo a Escola da Capital. 

O ensino contaria agora com dois cursos: o fundamental e o normal propriamente 

dito. O curso fundamental tinha por finalidade completar o ensino primário e preparar os 

candidatos à matrícula no 1º ano do ensino normal. Ele seria dividido em dois anos e constaria 

das seguintes matérias: português, aritmética prática, rudimentos de francês e de geografia 

geral, elementos de corografia1[2] e de história do Brasil, desenho, caligrafia, trabalhos 

manuais, canto coral e educação física. Para a matrícula era necessário: idade mínima de 12 

anos e para os homens também um limite máximo de 15 anos; aprovação no primário; 

atestado de vacinação contra varíola, de não sofrer moléstia contagiosa, de não ter defeito 

físico incompatível com o magistério e pagamento da taxa de dez mil para a caixa escolar. O 

limite máximo de 15 anos para os homens facilita mais o acesso feminino ao magistério. 

O ensino normal duraria dois anos e haveria aulas de português, francês, aritmética e 

noções de álgebra, corografia do Brasil e geografia, geometria e desenho linear, história do 

Brasil, educação cívica e noções de história universal, noções de física, química e história 

natural, pedagogia, psicologia infantil e higiene, música e canto coral, desenho figurado e 
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caligrafia, costura e trabalhos manuais, educação física. O ensino não deveria se restringir a 

meros esforços de memória. Portanto, o professor não deveria ditar suas lições e nem 

adstringir-se a compêndio determinado. O diploma de normalista daria direito à investidura no 

magistério público. 

A Escola Normal Superior destinava-se ao aperfeiçoamento pedagógico-literário de 

normalistas. O curso duraria dois anos com as seguintes matérias: psicologia aplicada à 

pedagogia, latim e literatura clássica antiga, inglês, história natural do educando, física e 

química, legislação escolar, organização das classes primárias e inspeção escolar, história e 

crítica das doutrinas e dos métodos pedagógicos, higiene e assistência infantil, história natural 

e noções de economia política e de direito administrativo. Nota-se que o currículo se tornou 

bem mais sofisticado e crítico, com acréscimo de disciplinas antes não existentes. Também o 

tempo para se tornar professor tornou-se maior. 

Por volta da década de 1920, o ingresso no curso normal era visto quase com uma 

obrigação das mulheres, sendo o destino das moças, devido à sua “vocação”. O hábito das 

famílias e os valores sociais, bem como as barreiras para outros ramos profissionais, tornavam 

o magistério, praticamente, a única opção profissional para a mulher. (MACIEL, 2002, p. 

223-224). 

  

  

5 Conclusão 

  

  

Depois de toda a exposição anterior, embora não se tenha pretendido esgotar o 

assunto, é possível indicar algumas conclusões que se seguem. 

Do período imperial, quando se começa a dar uma atenção para a educação feminina 

até o fim da República Velha, é possível observar avanços na educação da mulher, 

principalmente o incentivo ao seu ingresso no ensino normal, com abertura, inclusive, de 

escolas exclusivamente femininas. Entretanto, nota-se que o discurso por trás do incentivo à 

educação permaneceu o mesmo durante todo o período analisado nesse trabalho, qual seja, a 

mulher deve ser educada para ser boa mãe e, sendo boa mãe, será boa educadora. 

Percebe-se também que o incentivo à carreira do magistério não deixava de ser uma 

forma de impedir que a mulher avançasse para outros ramos de trabalho, pois só o ofício de 

professora era condizente com a função feminina. 
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A questão das diferenças de gênero é perceptível em todas as legislações analisadas 

no trabalho. Chama atenção o número menor de escolas mistas e, naquelas que existiam, o 

cuidado que havia de se organizar as classes de meninos e meninas em horários distintos. 

Outro indício é a frequência dos homens nessas escolas só até certa idade, período em que era 

considerado “sexualizado”, devendo ser afastado do convívio feminino. Nos posteriores 

grupos escolares, esse problema é resolvido com a construção de pátios separados.  

As diferenças nas idades para matrícula, a preferência pela construção de escolas 

para o sexo masculino antes das do sexo feminino e a obrigatoriedade do ensino estabelecida 

de forma mais branda para as mulheres, principalmente na questão dos perímetros de 

localização das escolas, só demonstram como a preocupação maior era com a educação 

masculina e como era pouco valorizada a educação feminina. A principal diferença, contudo, 

presente em todas as legislações pesquisadas é a diferença curricular. Em todas elas as 

mulheres deveriam ter trabalhos de agulha, com ênfase na costura, e economia doméstica. Em 

algumas legislações elas foram excluídas até mesmo do ensino de ginástica, que ficava 

restrito aos homens. 

O dia a dia da escola era bem rígido e os alunos deveriam saber uma variedade muito 

grande de disciplinas. Contudo, percebeu-se que o conteúdo das disciplinas era pouco 

aprofundado. Havia exames escritos, orais e práticos, que exigiam muito do aluno, embora se 

tenha percebido que o horário das aulas e mesmo o ano letivo não costumavam ser muito 

extensos.  

Nas questões disciplinares, houve banimento dos castigos físicos e humilhantes 

desde a década de 1890, mas o fato dessa questão ser reiterada, em todas as demais 

legislações, traz o indício de que esses castigos permaneciam e que a proibição dos mesmos 

tinha que ser reforçada para alterar costumes contrários arraigados na cultura social dos 

professores. As penas eram estabelecidas nos regulamentos e somente com a reforma de 

Francisco Campos em Minas Gerais as privações de aula e de recreio foram retiradas do rol. 

O manejo delas demonstrou-se completamente arbitrário, pois poderiam ser aplicadas de 

plano, sem ser ouvido o acusado e sem instauração de um procedimento. Essa questão se 

alterou um pouco, posteriormente, com a abertura de processo para os casos mais graves ou, 

pelo menos, com a necessidade de autorização da Congregação, detentora da palavra final. 

O ensino secundário, embora não tivesse vedação expressa, era mais destinado aos 

homens, para sua formação como cidadão e sua preparação para o ensino superior. A vedação 

implícita pode ser percebida pela ênfase em algumas disciplinas, como evoluções militares. 
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O ensino normal era destinado para ambos os sexos, mas passou por um processo de 

feminização com o número crescente de alunas, tendo sido necessário, inclusive, a construção 

de escolas apenas para as mulheres. Para elas, era a opção mais viável de emprego fora de 

casa, porque os homens estavam se dirigindo a outras carreiras, devido à urbanização e 

industrialização. 

Pode-se dizer, portanto, que houve um avanço em relação ao ensino feminino, mas o 

discurso que o embasava desde o império permaneceu durante o período republicano 

analisado, não se podendo olvidar a maior dificuldade das mulheres para chegar à sala de 

aula, seu ensino diferenciado, voltado para as questões do lar e o impedimento velado delas se 

dedicarem a carreiras distintas do magistério. 
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CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA BRASILEIRA 

 
HISTORICAL AND LEGAL CONDITIONINGS OF BRAZILIAN LAND STRUCTURE 
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RESUMO 
O presente artigo analisa alguns condicionantes históricos e jurídicos que marcaram a 
formação da nossa estrutura fundiária centrada na grande propriedade e na exclusão do 
trabalhador em relação ao acesso à terra. Primeiramente, relembra as origens históricas da 
propriedade estatal sobre as terras brasileiras. Em seguida, aponta algumas conseqüências da 
privatização dessas terras, durante a colonização, por meio das sesmarias, e do apossamento 
particular desordenado dessas terras, já na primeira metade do Império do Brasil. Passa então 
a enfrentar alguns dos problemas criados pela inauguração da atual sistemática de 
privatização das terras públicas brasileiras, a partir do fim da escravidão e a edição da Lei de 
Terras, adentrando alguns aspectos da utilização das terras públicas durante a República 
Velha. Por fim, aborda o que não mudou para a continuidade da gestão conservadora e muitas 
vezes fraudulenta das terras públicas após a Revolução de 1930 até nossos dias. Ao final, 
procura relacionar a estrutura fundiária consolidada nesse percurso histórico e jurídico a 
alguns problemas que hoje ocupam parte importante das preocupações ligadas à profunda 
desigualdade social que caracteriza nossa sociedade, como a sustentabilidade ambiental do 
nosso modelo de desenvolvimento, ou seja, com a cultura de destruição da natureza que 
perpassa a maioria das atividades econômicas que o país investe, em que pese o dispositivo 
constitucional que busca compatibilizar a destinação das terras públicas e devolutas com a 
política agrícola e o plano nacional de reforma agrária (Constituição Federal, art. 188). 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA AGRÁRIA; TERRAS PÚBLICAS; ESTRUTURA 
FUNDIÁRIA; CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
ABSTRACT 
This article discusses some legal and historical factors that influenced on our land structure 
formation, which is centered on latifundia and in avoiding access to land by workers. Firstly, 
it examines the public property historical origins on Brazilian lands. Then, it points out some 
of the consequences of turning these lands private, during colonization, with the usage of 
sesmarias, and the particular and disordered taking over of those lands in the first half of the 
Brazilian empire. So, it faces some problems created by the beginning of the current system of 
privatization of the public Brazilian lands, after the enslavement period ended, and the Land 
Law was edited, considering some aspects of land usage during the Old Republic. It deals 
with what has not changed for the continuity of the conservative management, often 
fraudulent, of the public lands, after the revolution of 1930 until our days. Finally, it 
establishes relation between the legal and historical consolidated land structure and some 
actual problems concerning to social inequality which characterizes our society, such as 
sustainable environmental development, that is, considering this destructive culture of nature, 
that permeates the majority of economic activities that the country invests, despite the 
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constitutional provision that seeks to match the allocation of vacant public land with the 
agricultural policy and the national plan of agrarian reform (Constitution, art. 188). 
KEYWORDS: AGRARIAN HISTORY; PUBLIC LANDS; LAND STRUCTURE; LAND 
CONCENTRATION 
 
 

   

  

  

INTRODUÇÃO 

  

  

Observa-se, nos confins de nossa civilização, uma onda constante de violência, que 

acompanha a continua expansão de suas fronteiras econômicas capitalistas. A criminalidade 

agro-ambiental é uma constante nessas áreas de abertura das novas fronteiras agrícolas, com a 

freqüente prática de crimes contra o meio ambiente local e contra a liberdade, a integridade 

física e a vida de seus habitantes. A devastação ambiental e a expulsão de moradores são 

incentivadas pela concentração fundiária e esta leva a mais devastação ambiental e a mais 

expulsão de posseiros, em um ciclo vicioso. 

Os conflitos normalmente ocorrem sobre terras devolutas, que são uma das espécies de 

imóveis públicos. Como acontecem sobre terras públicas, tem como uma das causas o modelo 

de gestão e disposição desse patrimônio estatal. Sob esta ótica, o presente artigo analisa 

alguns condicionantes históricos e jurídicos que marcaram a formação da nossa estrutura 

fundiária centrada na grande propriedade e na exclusão do trabalhador em relação ao acesso a 

terra. 

  

  

1. ORIGENS HISTÓRICAS DA PROPRIEDADE PÚBLICA SOBRE AS 

TERRAS BRASILEIRAS 

  

  

Anteriormente de uso das comunidades indígenas, a partir da colonização da América 

do Sul pelos europeus todas as terras por estes “descobertas” no litoral brasileiro passaram a 

ser públicas e pertencentes a Portugal, conforme decidido pelo Tratado de Tordesilhas. 
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Antes de outros povos europeus, Portugal estruturou uma política de desenvolvimento 

comercial. Um capitalismo precoce afirmara-se em torno da casa real, anexo ao Poder 

Público. Esse capitalismo monárquico1[1] e comercial se expandiu a partir das navegações e o 

tesouro real foi alimentado pelos lucros das aventuras mercantis. Acentua o historiador 

Manuel Nunes DIAS que só a Coroa, e mais ninguém, dirigia o empreendimento que era seu 

monopólio inalienável.1[2] 

Tudo pertencia ao patrimônio da Coroa e esse patrimonialismo foi um princípio que se 

inseriu no ordenamento jurídico do sistema colonial. De tal modo, as novas terras e águas 

descobertas eram propriedade da Coroa e só podiam ser exploradas por concessão real. 

Na sua empreitada expansionista, Portugal foi seguido de perto pela Espanha. Esta 

nação também se lançara na exploração oceânica, dando início à disputa pela posse dos 

territórios ultramarinos progressivamente descobertos. 

As pendências entre os dois Estados nacionais relativas à essas disputas foram 

resolvidas em 1492 com o Tratado de Tordesilhas, que acertou a divisão do mundo entre as 

duas maiores potências européias da época. Assim, as casas reais de Portugal e Espanha se 

tornaram donas das novas terras descobertas. Pontua, com propriedade, Alcir Gursen DE 

MIRANDA: 

  

  

A terra que forma o território brasileiro já “pertencia” a Portugal e a 

Espanha, antes mesmo que qualquer “civilizado” nela houvesse estado; era o que 

determinava a Capitulación de La Repartición del mar Oceano, firmado entre os 

“donos do mundo” à época, com respaldo do “representante divino”, o Papa JÚLIO 

II, por meio da bula Pro Bono Pacis, de 24 de janeiro de 1504, que a confirmou. É a 

razão pela qual os doutos do Direito sustentam que, originalmente, as terras do 

território brasileiro são, juridicamente, terras públicas.1[3] 

  

  

O tratado não indicava a partir de qual ilha do arquipélago de Cabo Verde se deveria 

iniciar o cômputo das referidas 370 léguas. Mas hoje o entendimento prevalecente é o de que 

a linha cortaria nosso país, passando ao norte em Belém do Pará e ao sul em Laguna, Santa 

Catarina. Ao leste, as terras seriam portuguesas; ao oeste, espanholas. Segundo tal critério, 

aproximadamente 2/3 do atual território brasileiro deveria ser de domínio espanhol. 

Acontece que o Meridiano de Tordesilhas nunca foi de fato traçado e nem respeitado. 

Tanto Espanha como Portugal localizavam a linha do tratado onde mais convinha a seus 
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interesses. Além disso, durante a União Ibérica (1580 a 1640), o movimento colonizador 

português ganhou impulso sob o domínio espanhol, que, interessado no povoamento de certas 

áreas estratégicas, desprezou em alguns casos a linha de Tordesilhas. Dessa forma e de outras, 

os portugueses desbravaram territórios espanhóis em toda região norte, centro-oeste, sudeste e 

sul do que hoje constitui o Brasil.  

Tratados posteriores possibilitaram a consolidação do alargamento das fronteiras 

portuguesas na América do Sul, prevalecendo, a partir de 1750 (Tratado de Madrid), o critério 

do uti possidetis (das posses já consolidadas). Desse modo, os contornos gerais do território 

brasileiro estavam bem definidos na segunda metade do século XVIII. 

Mas, enfim, o que nessa discussão não se pode perder de vista é que todas as terras 

reconhecidas de domínio português ingressaram automaticamente no patrimônio público e 

continuam como públicas as que não se destacaram de forma regular deste inicialmente vasto 

patrimônio estatal. Noutras palavras, mesmo hoje existem terras que são públicas por ainda 

não terem se destacado desse patrimônio público colonial, convertido em patrimônio do 

Estado brasileiro no seu processo de independência. 

A transferência das terras públicas para os particulares se deu de forma paulatina, por 

meio de concessões de sesmarias, concessões de data, compra e venda, doação, permuta, 

legitimação de posses e regularização de posses. As formas legalmente previstas de 

transferência dessas terras para o domínio particular e o modo como efetivamente ocorreram 

(e ainda ocorrem) se constituem em elementos centrais para a compreensão de grande parte 

dos conflitos fundiários que tem marcado a nossa história. Essas transferências foram 

decisivas para a construção de toda a história, inclusive recente, de nosso país. E o futuro da 

nação em grande parte está guardado na forma de gestão desse patrimônio. 

  

  

2 GESTÃO E DISPOSIÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 

DURANTE A COLONIZAÇÃO 

  

  

Muito se diz que, deslumbrados com os lucros do comércio oriental, os portugueses 

deram pouca importância para as terras brasileiras. Apesar disso, logo em 1504 foi doada a 

primeira capitania ao rico empreendedor Fernão de Noronha, tendo por objeto a Ilha de São 

João, atualmente designada Fernando de Noronha. Constituiu-se assim a Capitania de São 

João, entretanto jamais explorada. A concessão da ilha foi confirmada em 1522 “por duas 
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vidas”, exigindo-se apenas quinto e dízimo. Tais atos foram renovados, em 1559, a um neto 

com o mesmo nome do donatário. Mas, de fato, o arquipélago permaneceu abandonado e foi 

invadido por ingleses, franceses e holandeses, voltando definitivamente ao controle português 

em 1737. Enquanto isso, os descendentes de Noronha foram herdando o título real de posse 

da ilha. Seu trineto, João Pereira Pestana, requereu e obteve a confirmação da doação em 

1692. A reversão da capitania à Coroa, porém, é de data ignorada. 

Essa infrutífera primeira concessão de terras brasileiras se deu sob a formatação de 

capitania, sistema que seria tentado com maior intensidade a partir de 1534. Ao lado desse 

instituto jurídico havia outro de maior relevância para a presente pesquisa, o das sesmarias. 

No início da colonização portuguesa no Brasil vigoravam as Ordenações Afonsinas, 

publicadas entre 1446 e 1447, que sistematizaram e atualizaram o direito vigente, oriundo de 

diversas espécies de fontes anteriores. Elas previam, em seu Livro IV, título 81, as sesmarias, 

instituto cuja vigência remonta à Lei das Sesmarias de 1375.1[4] Originalmente, através delas o 

Estado redistribuía entre os particulares as terras com vocação para a produção de alimentos. 

Se o beneficiário não iniciasse a adequada exploração nos prazos estabelecidos poderia ter 

cassado seus direitos sobre o imóvel. A principal função do instituto era estimular a produção 

e fazia isso vinculando a terra ao seu aproveitamento, mediante vigilância pública. As 

sesmarias eram dadas sobre terras que em tempos anteriores foram lavradas e aproveitadas, 

mas que deixaram de ser. O instituto é considerado por muitos estudiosos1[5] uma exceção ao 

regime de terras português do século XIV, constituindo um verdadeiro instrumento de 

reforma fundiária, pois visava à distribuição de terras destinadas à produção num período 

marcado pela crise agrícola, agravada por sucessivas guerras e pela peste negra de décadas 

antes. Cumpre destacar que, segundo o estabelecido nas ordenações, depreende-se que 

sesmeiros não eram os beneficiários contemplados com os imóveis, mas os servidores da 

Coroa encarregados da repartição e distribuição de terras. 

Em 1521, as Ordenações Afonsinas foram substituídas pelas Ordenações Manuelinas, 

que não representaram nenhuma alteração radical do direito português. Apesar da nova 

redação, da confrontação dos textos percebe-se que as Ordenações Manuelinas previram, nos 

mesmos moldes da anterior, o instituto das sesmarias (Livro IV, título 43 Livro IV, título 67). 

O transplante do instituto para o Brasil começou em 1530, quando D. João III, Rei de 

Portugal, organizou a primeira expedição com propósito efetivamente colonizador. Essa 

expedição inaugural foi chefiada por Martim Afonso de Sousa. Para tanto, o Rei conferiu-lhe 

jurisdição não somente sobre os tripulantes da armada, mas sobre todos os habitantes da 

futura colônia. Assim, Martim Afonso de Sousa aqui aportou com três cartas régias. Uma 
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delas lhe permitia conceder sesmarias das terras que achasse e se pudessem aproveitar aos que 

nelas quisessem viver e povoar. Assim, com Martim Afonso de Sousa teve início a 

distribuição de sesmarias em terras brasileiras. 

Todavia, sem muito esforço, percebe-se que a situação das terras brasileiras era muito 

diferente daquelas localizadas em Portugal, para as quais as sesmarias foram idealizadas. 

Conforme salienta Benedito Ferreira MARQUES: 

  

  

Uma análise perfunctória do texto transcrito leva o observador a concluir, 

desde logo, que as sesmarias não se adequavam ao Brasil, pelo menos com o sentido 

que tinham naquele outro país. Aqui as terras eram virgens, enquanto lá já haviam 

sido aproveitadas e lavradas. Outro aspecto diferenciador residia na natureza jurídica 

das sesmarias em Portugal. Ali, eram consideradas um verdadeiro confisco, 

enquanto, no Brasil, guardavam perfeita similitude com o instituto da enfiteuse, pois 

só se transferia o domínio útil.1[6] 

  

  

Talvez percebendo isso, Martim Afonso de Sousa concedeu as primeiras sesmarias 

com adaptações que, no fundo, desrespeitavam o estipulado nas Ordenações. Várias das 

benesses visavam, provavelmente, estimular a colonização das novas terras tão distantes e 

ainda hostis. Essa prática de adaptações às “influências diferenciadoras de espaço e tempo”1[7] 

prosseguiu nas décadas e séculos seguintes, desfigurando o instituto das sesmarias. 

Pra começar, elas foram concedidas em caráter perpétuo, enquanto, por previsão legal, 

deveriam ser somente vitalícias. Não mais restringida a vidas, aproximaram-se muito de 

meras doações, sem imposição de foros ou tributos, com a única condição de serem cultivadas 

no prazo de dois anos. Além disso, possivelmente em decorrência da grande extensão 

territorial com que se depararam, a recomendação de não dar “maiores terras a uma pessoa, 

que as que razoavelmente parecer que no dito tempo poderão aproveitar” foi praticamente 

ignorada.1[8] Tornaram-se comuns sesmarias de 5 a 10 e até mesmo 20 léguas em quadra, 

rememorando que uma légua de sesmaria media 6.600 metros, surgindo, na colônia, 

propriedades de dimensões impensáveis para a realidade da metrópole. Havia também 

imprecisões de limites causadoras de sobreposições e espaços vazios, que, mesmo séculos 

depois, deflagrariam sérios conflitos fundiários. 

A experiência da empresa colonial portuguesa em outras áreas é então aplicada no 

Brasil com vistas a consolidar o processo de ocupação e exploração dos novos domínios. 
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Nesta perspectiva, o Rei D. João III implantou em terras brasileiras o sistema de capitanias, 

que alcançara sucesso nas ilhas atlânticas. Entre 1534 e 1535 foram doadas pela Coroa 

portuguesa 15 capitanias na costa brasileira. Essas doações constituíam-se de gigantescas 

faixas de terra, algumas com mais de 400 mil km², dispostas no sentido Leste-Oeste, 

começando do litoral e penetrando continente adentro até os limites do Tratado de Tordesilhas 

(se o donatário até ali conseguisse desbravar).  

A carta de doação conferia ao capitão a posse da terra, que poderia ser herdada pelos 

filhos, daí a origem da expressão capitania hereditária. No entanto, fora isso e a propriedade 

plena de uma sesmaria entre dez a dezesseis léguas de costa, as terras da capitania não podiam 

ser livremente alienadas. De sorte que o beneficiário era um mero administrador da região, 

não um senhor feudal, pois a maior parte das terras continuava de propriedade do Estado. Se 

bem que a carta foral definidora dos direitos e deveres do beneficiário estabelecia, entre os 

poderes deste, o de doar sesmarias aos colonos que pudessem explorá-las em determinado 

prazo e defendê-las. Assim, o capitão tinha direito à sua sesmaria dentro da capitania e o 

poder de conferir outras sesmarias aos cristãos dispostos a colonizá-las. 

Tais cartas de doações e forais continham preceitos que relegavam disposições das 

Ordenações Manuelinas. Daí o entendimento de que tais diplomas constituíam a primeira 

legislação especial do Brasil. Esta é, por exemplo, a tese defendida por Messias 

JUNQUEIRA.1[9] 

O sistema de exploração da colônia, assentado nas capitanias, não logrou o êxito 

esperado pela metrópole, sendo substituído pelos Governos Gerais. Já no documento 

inaugural deste novo período da administração colonial, em 1548, o regimento de Tomé de 

Souza, o primeiro governador geral enviado ao Brasil, legalizou o espírito latifundiário das 

concessões. A terra seria proporcional na sua grandeza à empresa do beneficiário, marcadas 

pelo cultivo extensivo da cana para o engenho de açúcar ou estabelecimentos semelhantes. No 

norte e nordeste não eram poucas as sesmarias que superavam 50 léguas. As de Garcia 

D'Ávila e seus parentes se estendiam por 200 léguas da Bahia ao Piauí, dando origem ao 

mastodonte latifúndio denominado Torre Singela de São Pedro de Rates, mais conhecido 

como Casa da Torre ou Castelo de Garcia d'Ávila. 

Em que pese o esforço de Portugal em viabilizar por meio da ocupação e exploração 

do território brasileiro o alargamento das fronteiras definidas pelo tratado de Tordesilhas, essa 

pretensão será em muito favorecida pela união Ibérica. Felipe II da Espanha foi declarado rei 

de Portugal em 1581, como Felipe I, permanecendo a unidas as duas Coroas até 1640. 
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“Conseqüência feliz da sujeição aos Felipes foi o esmorecimento do espanhol na guarda da 

linha de Tordesilhas, possibilitando assim, o avanço das nossas fronteiras”.1[10] 

No plano normativo, com a união à Coroa Espanhola, foi determinada a revisão, 

reforma e reordenação de toda a legislação portuguesa, passando Portugal a ficar submetido 

àss chamadas Ordenações Filipinas. O fim da União Ibérica não significou mudança neste 

aspecto, pois em 1640 foi simplesmente confirmada toda a legislação promulgada durante o 

governo espanhol. As Ordenações Filipinas ainda foram novamente confirmadas no ano de 

1643 e vigoraram no Brasil por todo o restante da colonização. Mesmo após a independência 

partes suas continuaram em vigor até serem definitivamente revogadas pelo Código Civil de 

1916. 

Segundo LIMA, o instituto das sesmarias já visava mais o repovoamento de certas 

regiões de Portugal do que a agricultura, embora esta fosse condição e ao mesmo tempo 

conseqüência daquele. Com as Ordenações Filipinas termina o ciclo evolutivo das sesmarias 

em Portugal. Uma aplicação bem peculiar para o instituto prossegue curso em terras 

brasileiras.  

Por exigência do ordenamento jurídico, as cartas de sesmarias previam que as terras 

poderiam ser retomadas e dadas a outras pessoas se os concessionários não as aproveitassem 

em determinado prazo. Mas, no Brasil, logo se passou a entender que o prazo não poderia 

começar a correr da data da doação, em razão da enorme distância da Europa e da resistência 

indígena. Essa preocupação com o aproveitamento obrigatório em determinado prazo se 

manteve viva durante os séculos XVI e XVII, mas, afastadas as ameaças estrangeiras, a 

fiscalização se esmaeceu e tal obrigação perdeu conteúdo daí por diante. 

Reserva de poder e status eram o que as sesmarias garantiam no Brasil. Tamanho era o 

prestígio que o termo sesmeiro mudou de significado, deixou de designar os servidores da 

Coroa encarregados da repartição e distribuição de terras para identificar os beneficiários 

contemplados com os imóveis. 

Aos poucos se constituiu um regime verdadeiramente autônomo das sesmarias no 

Brasil. De propriedade administrativa condicionada à produção, na Europa; em terras 

brasileiras as sesmarias foram se transformando em mero direito dominial privado nos moldes 

praticados em Roma antiga. 

As sesmarias não eram concedidas para qualquer um. Havia uma preocupação militar 

e comercial, orientada pela tradição aristocrática portuguesa. Vale lembrar que a sociedade 

portuguesa era organizada aristocraticamente, assentada sobre a base dos morgadios, das 

honras e dos solos lavradas pelos braços de servos.1[11] As terras só eram concedidas a pessoas 
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de confiança, aos “homens bons”, com posses suficientes para a exploração do novo território, 

e aos honrados que já tinham demonstrado sua bravura e valor em serviços prestados à Coroa. 

Assim as terras da colônia foram distribuídas aos nobres, aristocratas e grandes 

empreendedores:  aos amigos do rei e aos amigos dos amigos deste. Mas, dentre estes eleitos, 

só poderiam lograr sucesso aqueles que, superando as distâncias e adversidades, conseguiam 

produzir de acordo com as necessidades do mercado europeu. 

Ocupar e efetivar o domínio sobre novas áreas era fundamental nas disputas de poder 

entre os recém-formados Estados modernos europeus. Mas, se garantir domínio comercial 

sobre uma área era importante – e tanto português como espanhóis vinham fazendo isso desde 

o início das Grandes Navegações –, a simples exploração comercial destes entrepostos não era 

suficiente para isso, além de oferecer um lucro menor do que as atividades efetivamente 

vinculadas a um processo de colonização. Este envolvia elementos mais complexos como 

ocupação, utilização, povoamento e valorização econômica. O eixo desse empreendimento 

colonizador foi montado a partir da estruturação, nas colônias, de uma economia 

complementar voltada para o mercado metropolitano.  

Este aspecto condicionou profundamente a estrutura produtiva do Brasil colônia, cujos 

pilares foram assentados sobre a grande propriedade e o trabalho escravo. 

Estudos já consagrados na historiografia brasileira demonstram o peso destes dois 

elementos na consolidação de uma estrutura fundiária bastante concentrada, onde, por 

diferentes mecanismos, – sejam eles jurídicos, econômicos ou políticos – uma imensa camada 

da população se vê impossibilitada de ter acesso à terra na condição de proprietário (rural ou 

urbano).  

Estudos como o de Queiroz nos mostram como o homem livre que não era senhor de 

fazenda1[12] estava inserido na ordem escravocrata. A população de homens livres estava 

inserida na economia colonial escravista desempenhando tarefas essenciais à reprodução do 

sistema. Ofereciam a mão de obra necessária nos períodos de colheita de safras, produziam 

alimentos para a sua subsistência e para complemento das necessidades das áreas de lavoura, 

cuidavam da manutenção de cercas, pastos, etc. Enfim, faziam parte da economia colonial, 

estavam integrados a ela, mas não na condição de proprietários. Mesmo porque, a propriedade 

da terra, por si, não garantia uma fatia maior na produção e distribuição das riquezas. Até 

meados do sec. XIX o elemento principal na engrenagem produtiva montada na economia 

colonial era o escravo. Era a partir do comercio centrado no principio do exclusivo 

comercial1[13] que a economia colonial realizava a transferência das riquezas aqui produzidas 

para a metrópole. 
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O acesso desses homens livres à terra se dava preponderantemente pelo apossamento. 

Na medida em que a atividade principal – produção para exportação – os alcançava, abria-se 

ou a possibilidade de serem integrados à fazenda e, portanto aos domínios do proprietário – 

geralmente como parceiros, agregados, meeiros – ou, ainda, migrar para uma área mais 

distante estabelecendo ali uma nova posse.  

A figura do posseiro desempenha um papel econômico fundamental no processo de 

expansão da empresa colonial. É o posseiro que amansa as terras a serem ocupadas pela 

lavoura. É ele que expulsa o índio. Ele é o sujeito que empurra e abre a fronteira territorial. 

  

  

Neste regime latifundiário, porém, em que o cultivador independente, o 

lavrador livre é economicamente asfixiado, vê-se, então, o apossamento pelos 

colonos dos tratos de terreno, deixados entre os limites das grandes propriedades, e 

assiste-se à migração dos mais audazes, para as paragens distantes dos núcleos de 

povoamento, em demanda de terras que, de tão remotas, ao senhor de fazendas lhe 

não valha ainda a pena requerer de sesmaria.1[14] 

  

  

A concessão de sesmarias, embora com alguns ajustes1[15], foi durante todo o período 

colonial o mecanismo legal de acesso à propriedade, mesmo reconhecidas as dificuldades de 

funcionamento do regime no que tange, por exemplo, a exigência de torna-la produtiva para 

evitar o (retorno ao rei), ou mesmo a exigência da demarcação dos limites de cada uma das 

concessões. Mesmo antes da independência as sesmarias já fraquejavam perante a posse com 

cultura efetiva. Já não mais se fazia despejar moradores de qualquer terreno por causa das 

sesmarias posteriormente concedias e sendo anteriores deveriam ser judicialmente 

convencidos com possibilidade de embargar as medições e demarcações. O regime de 

Sesmarias quedou suspenso com a independência. 

  

  

3 A OCUPAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS BRASILEIRAS DURANTE O 

IMPÉRIO 

  

  

A deliberação que suspendera o regime de sesmarias foi mantida pela provisão de 22 

de outubro de 1823, até que sobre a matéria decidisse a Assembléia Geral Constituinte do 
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novo país. “Mas um hábito de mais de três séculos não se havia de erradicar com facilidade da 

prática administrativa nacional”.1[16] Assim, é que algumas sesmarias ainda foram concedidas 

“ou por exigência indeclináveis do serviço público ou por outras circunstâncias 

imperiosas”1[17] em 1823, 1829, 1832 e 1835. 

Embora a Constituição Imperial de 1824 tenha previsto o direito fundamental à 

propriedade, nada dispôs sobre a continuidade da privatização das terras públicas. 

O regime sesmarial se encontrava suspenso, porém sem regulamentação substitutiva. 

Como regra estava vedada a concessão de novas sesmarias, apesar das poucas excepcionadas 

ocorrências mencionadas. 

Já era prática corriqueira dos colonos apoderarem-se de terras supostamente devolutas 

e cultivá-las. No ideário popular passou a vigorar o costume da possibilidade de aquisição de 

terras devolutas através da posse e cultivo das mesmas. Se a sesmaria era o latifúndio 

inacessível ao lavrador sem recursos; a posse era, pelo contrário, o meio de acesso à terra, ou 

o alimento para a esperança da aquisição da pequena propriedade agrária. As suspensão do 

regime de sesmarias representou, num primeiro instante, a possibilidade  do homem rústico 

libertar-se do fazendeiro, caso a posse da  terra que cultivava com o seu trabalho e o de sua 

família, ganhasse contornos jurídicos de propriedade. Mas não foi editada normatização 

jurídica nesse sentido. Aliás, por um longo tempo não foi promulgada nenhuma 

regulamentação jurídica em razão da calorosa discussão que a questão suscitou. Como não 

havia legislação disciplinando os uso e disposição das terras públicas, as pessoas iam 

simplesmente ocupando-as e cultivando-as. 

Mas, a  mentalidade do apossamento do solo seria limitada pela presença do outrem e 

se rebaixaria à sordidez da usurpação. Logo, o espírito latifundiarista mostrou-se vivo. Se as 

sesmarias não mais podiam, a posse passou a servir de veículo também ao fazendeiro. A 

outrora humilde posse com cultura efetiva se impregnou do espírito latifundiário e passou a 

justificar grandes fazendas. Generalizou-se o apossamento de léguas a fio de terras ainda não 

ocupadas e tornou-se corriqueira a compra e venda dessas posses. E, dessa forma, seguiu-se 

um período de ocupação desordenada do território nacional. 

Suspensas as sesmarias, aguardava-se a regulamentação substitutiva.. Este interregno, 

que se estendeu de 1822 a 1850, ficou conhecido como “extralegal” ou “das posses, durante o 

qual “imperou o apossamento indiscriminado de áreas, menores ou maiores, dependendo das 

condições de cada um, sem que houvesse quaisquer óbices”.1[18] 

Foi a Lei de Terras que o extinguiu definitivamente, mas admitiu a revalidação de 

sesmarias em comisso, desde que se achassem cultivadas ou com princípios de cultura. 
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Cabe chamar a atenção aqui para a força da nossa herança colonial1[19]. A 

Independência em relação a Portugal não significou alteração alguma na estrutura econômica 

e social que imperava no Brasil colônia. De acordo com COSTA1[20], a independência resulta 

da falência do pacto colonial, da estrutura assentada no monopólio exercido pela Coroa em 

relação ao comércio colonial. A mudança na condição política permitiu a manutenção da 

estrutura produtiva nos mesmos moldes da colônia: trabalho escravo, grande propriedade, e 

monocultura voltada para a exportação. Portanto, o acesso do homem livre à terra continuava 

sendo feito nos mesmos moldes anteriores. 

Em síntese, a Lei de Terras proibiu o apossamento de novas áreas (art. 2º), criou o 

instituto das terras devolutas (art. 3º) e consagrou a compra e venda como meio regular para 

aquisição de terras devolutas pelos particulares (art. 1º), admitindo-se, também, outras formas 

de regularização das posses constituídas anteriormente, a saber: a) revalidação das sesmarias 

que se achassem cultivadas, ou com princípios de cultura, e servissem de morada habitual do 

respectivo sesmeiro ou do quem os representasse, embora não tenha sido cumprida qualquer 

das outras condições, com que foram concedidas (art. 4º); b) a) revalidação de outras 

concessões do Governo Geral ou Provincial que se achassem cultivadas, ou com princípios de 

cultura, e servissem de morada habitual do respectivo concessionário ou do quem os 

representasse, embora não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram 

concedidas (art. 4º); c) legitimação de posses, atendidos certos requisitos legais (art. 5º); e d) 

legitimação da posse dos segundos ocupantes com título legal de aquisição anterior à data da 

lei (art. 5º). 

O registro paroquial, criado pelo diploma legal em referência, foi um paliativo para a 

desordem do regime de posses dos povoadores. Tinha por escopo o cadastramento das terras 

possuídas com ou sem título (art. 13). Não constituía a propriedade privada, servindo somente 

para comprovar a posse, através da qual se poderia obter posteriormente o domínio. Também 

possibilitaria mais tarde a chamada usucapião quarentenária. 

A lei previu em seu artigo 10 o instituto da discriminação de terras devolutas. 

Estabeleceu que o governo provesse o modo prático de estremar o domínio público do 

particular. Essa possibilidade foi restringida ao âmbito meramente administrativo e jamais foi 

regulamentada durante o Império.  

No entanto, observa SANCHES, a tramitação legislativa promoveu uma série de 

modificações no projeto original de 1843. Por força dos políticos conservadores a lei 

efetivamente aprovada se afastou em diversos pontos do projeto que a impulsionara, 

destacando-se dois: (i) abrandamento dos limites de tamanho à legitimação de posses; e (ii) 
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não instituiu o imposto territorial. As duas alterações claramente atendiam aos interesses das 

classes economicamente dominantes em detrimento do restante da população.1[21]Importante 

observar também que para a revalidação das sesmarias bastava o cultivo ou início de cultivo e 

a morada habitual, mesmo se as demais condições da outorga não houvessem sido cumpridas. 

As condições que acompanhavam a concessão de sesmarias eram três: medição, confirmação 

e cultura. LIMA explica que a medição era certamente condição essencial, mas com a falta de 

geômetras na época, atribuir ao seu inadimplemento a conseqüência de caducidade da 

sesmaria constituiria contra-senso dos maiores. Por sua vez, a formalidade de confirmação das 

cartas de concessão foi considerada um equívoco resultante da centralização administrativa 

excessiva imposta pela metrópole.1[22] Isso possibilitou a revalidação de milhares de 

sesmarias. Embora extinto o regime sesmarial, foi como se ele tivesse ganhado uma 

sobrevida, estendendo seus efeitos pelo século XIX, com conseqüências até o século XX. 

Ainda se passaram mais alguns anos até que a Lei de Terras fosse regulamentada pelo 

Decreto n.º 1.318, de 30 de janeiro de 1854. Tempo suficiente para várias pessoas forjarem 

novas “antigas” posses e dar princípios de cultura às sesmarias cujas condições não tinham 

sido cumpridas. Esses aspectos jurídicos aqui pontuados ganham um sentido ainda mais claro 

quando levamos em conta estudos como o desenvolvido por MARTINS acerca da transição 

do trabalho escravo para o trabalho livre e as relações dessa transição com a edição da Lei de 

Terras. De acordo com esse autor, o sentido da Lei de Terras foi garantir que o trabalhador 

livre não se tornasse um proprietário de terras. A preocupação da camada dirigente vinculada 

à agroexportação não estava centrada somente no trabalhador livre que aqui já estava 

assentado e integrado na economia das fazendas. Mas ganhava relevo diante da 

impossibilidade de manter por muito mais tempo o abastecimento de mão de obra para a 

lavoura uma vez que o trafico de escravos fora extinto. Caso fosse facilitado o acesso à terra, 

a garantia de mão de obra, nos moldes em que a produção para exportação exigia, não estava 

assegurada. Além disso, a imigração já estava sendo vislumbrada como possível alternativa 

para o iminente esgotamento do sistema escravista.  

  

  

A Lei de Terras de 1850 e a legislação subsequente codificaram os 

interesses combinados de fazendeiros e comerciantes, instituindo as garantias legais e 

judiciais de continuidade da exploração da força de trabalho, mesmo que o cativeiro 

entrasse em colapso. Na iminência de transformações nas condições do regime 

escravista, que poderiam comprometer a sujeição do trabalhador, criavam as 

condições que garantissem, ao menos, a sujeição do trabalho. (...) De fato, porém, 
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independentemente das intenções envolvidas, a criação de um instrumental legal e 

jurídico para efetivar esse monopólio, pondo o peso do Estado do lado do grande 

fazendeiro dificultava o acesso à terra aos trabalhadores sem recurso.1[23] 

  

  

O decreto não disciplinou a discriminação de terras, tal omissão fazia com que ficasse 

à mercê da vontade do particular a regularização de suas terras. Evidencia-se o desinteresse do 

governo, que continuou muito mais preocupado com a colonização do que com a 

regularização das terras. Some-se a precária organização administrativa do Império. “Durante 

a segunda metade do séc. XIX, assiste-se a uma seqüência de criações e extinções de órgãos 

da Administração Pública encarregados da demarcação de terras”1[24] sem atingir o cerne do 

problema. LIMA denuncia que na Repartição Central de Terras Públicas nunca houve, por 

mais de trinta anos, um mapa ou inventário completo, do qual constassem todos os lotes já 

demarcados, com a indicação de seu destino, isto é, se já tinham sido vendidos, dados 

gratuitamente, concedidos a empresas, ou reservados a algum mister do público serviço. 

Ao contrário da política abolicionista, que dividiu os grandes proprietários; uma 

possível política de demarcação de terras provocou o alinhamento dos fazendeiros de 

diferentes setores contra a sua colocação em prática. Durante todo o Império permaneceram 

sem mapeamento as terras devolutas e, conseqüentemente, prolongaram-se as invasões e 

apropriações privadas sobre elas. Desse modo, era sistematicamente desobedecida a proibição 

de derrubada ou queimada de matas para novos apossamentos de terras devolutas (art. 2º da 

Lei de Terras) e ficava sem efeito prático a exigência de que as novas aquisições de terras 

devolutas fossem somente por compra (art. 1º). A fiscalização, quando existente, recaia 

somente sobre a pequena lavoura de subsistência. Quando esta conseguia escapar da 

fiscalização era depois normalmente enxotada pelo grande fazendeiro. Ao final era este quem 

conseguia adquirir do Estado a propriedade através da legitimação de posse.  Corrobora o que 

até aqui temos considerado acerca da Lei de Terras o fato ressaltado por Marés, qual seja o de 

que vingou a interpretação de que para a aquisição da propriedade pela legitimação de posse 

“a produção exigida pela lei era a voltada para o mercado, não a de simples subsistência ou 

baseada na coleta e na caça”.1[25] Em outras palavras, os derradeiros ganhos com a coletiva 

desobediência da lei eram revertidos para o setor agroexportador. Dessa maneira, como 

analisa FAORO, o Império reitera a essência da Colônia: não exporta porque produz, produz 

porque exporta.1[26] 
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Regularizadas várias antigas sesmarias e posses supostamente anteriores ao decreto 

regulamentador de 1854, o fato é que nem todos se preocuparam em fazer novas aquisições 

pelo modo lícito, qual seja, por compra de terras devolutas e, assim, muitos continuaram a 

simplesmente empreender novas ocupações. Por algum tempo, continuou mais interessante o 

status proporcionado pelas posses gigantescas de terras do que o valor dessas terras, que era 

muito baixo. Como já foi mencionado o valor da fazenda não estava na extensão territorial, 

mas na capacidade de tornar a terra produtiva – ou seja, produzindo mercadorias primárias 

para o mercado externo. Essa capacidade estava diretamente vinculada ao número de escravos 

inseridos na produção. Como ressalta Martins, os escravos é que funcionavam como garantia 

dos créditos oferecidos ao fazendeiro para dinamizar sua produção. A terra em si praticamente 

não tinha valor.  

Porém, a situação foi mudando com as progressivas restrições à escravatura até sua 

completa abolição em 1888. Sem escravos para oferecer em garantia de créditos a fragilidade 

e dependência da economia agroexportadora em relação aos créditos privados tornava-se 

ainda maior. 

 Os setores ligados a ao café, então nosso principal produto de exportação, pressionava 

o estado no sentido da instituição de um sistema sólido de crédito sólido e eficiente. 

Incialmente a idéia foi a criação de um sistema de crédito tendo a terra como garantia. Mas 

isso era obstaculizado por dois fatores apontados por SANCHES.1[27] O primeiro residia no 

fraco mercado de propriedade de terras, pois era mais fácil ocupar ilegalmente terras 

devolutas ou tomar, mediante fraude, coação ou violência, as posses de pequenos sitiantes. O 

segundo era a insegurança jurídica provocada pela inexistência de um sistema registral 

imobiliário minimamente adequado. 

Embora os aspectos levantados por SANCHES sejam relevantes, é necessário ainda 

ter em mente que não havia um mercado de terras porque não fazia sentido, da ótica do 

mercado, a posse da terra sem que houvesse meios de garantir sua produção. Ou seja, sem a 

garantia da mão de obra para trabalhar a terra, ela não poderia ter valor de mercado. Além 

disso, como o financiamento da produção era o principal mecanismo de apropriação dos 

lucros pelo capital externo, interessava o produto, não a terra. Esse foi o motivo pelo qual a 

garantia de créditos deslocou-se do escravo para a safra e não para terra. 

A República é o produto da tentativa de acomodação dos interesses regionais que ao 

longo do Império foram sendo definidos e consolidados. Mais importante do que a mudança 

do regime monárquico para o regime republicano, foi a acomodação possibilitada pelo 

federalismo. E serão nos marcos desse sistema que a estrutura fundiária nascida na colônia, 
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aprofundada no Império irá se solidificar, reiterando a fisionomia profundamente desigual e 

excludente que ainda hoje caracteriza nossa sociedade. 

  

  

4. A REPÚBLICA VELHA E O USO POLÍTICO DOS BENS PÚBLICOS 

  

  

A instalação da República, sobretudo os arranjos políticos que a viabilizaram, foi 

possível como meio de acomodar os nascentes interesses da indústria e das camadas urbanas 

que haviam sido dinamizadas pelo crescimento da economia cafeeira e pela a intensificação 

da imigração. Também a região Sul havia se fortalecido à medida que o mercado interno 

ganhava maior densidade. Mas, o eixo da economia continuava sendo a produção para o 

mercado externo, assentada na grande propriedade. O federalismo possibilitava acomodar 

tanto os interesses da elite das regiões outrora importantes economicamente como o Nordeste, 

ou aquelas que estavam despontando, como as do Sul, especialmente o estado do Rio Grande 

do Sul. Assim, as contradições iniciais desse processo, não podem obscurecer o olhar do 

estudioso. Até que o Governo de Campos Sales estruturasse a política dos governadores como 

mecanismo político adequado à acomodação dos interesses locais aos interesses do café, 

observaremos as oscilações no âmbito do novo regime entre um governo menos atento aos 

interesses da cafeicultura e mais próximo da propaganda de um estado moderno e dirigido 

para a industrialização. Mas a situação não tardará em se resolver a favor dos interesses 

oligárquicos. 

Durante o governo provisório do início da República tentou-se uma reforma no 

sistema registral brasileiro a fim de conferir segurança jurídica aos títulos de domínio dos 

imóveis a serem oferecido em garantia hipotecária. No projeto de Rui Barbosa, isso caberia a 

um modelo de registro extremamente seguro, oriundo da Austrália e posteriormente aplicado 

na Nova Zelândia, o chamado Registro Torrens. 

SANCHES explica que isso assustou o setor agrário conservador, vez que atentava 

contra os interesses dos grandes latifundiários, pouco acostumados a respeitar os modos legais 

de aquisição da propriedade, pois adeptos da coação, da força bruta, dos assassinatos e da 

grilagem. Um sistema efetivo de registro e cadastro de terras dificultaria a costumeira 

atividade desse setor de se apropriar ilegalmente das terras devolutas e das posses de 

pequenos lavradores, impondo até mesmo o risco de latifundiários perderem algumas dessas 

terras ilegalmente apropriadas. 
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Com uma possível oferta de crédito, os mais conservadores também receavam perder 

aqueles velhos empréstimos de tempos em tempos oferecidos pelo Estado em condições 

excessivamente vantajosas. Temiam, ainda, que o cadastro e registro de terras viabilizassem a 

cobrança de um imposto territorial significativo. Por fim, ao tentar abarcar para a União a 

competência de demarcação e registro de terras, o Governo Provisório atentou 

definitivamente contra os grandes latifundiários, levantando contra si as forças que sempre 

orientaram o Estado brasileiro.1[28] Este, desde a colonização, foi o mantenedor da estrutura 

agrária excludente do tripé latifúndio, monocultura e exportação. 

Enquanto não era promulgada uma Constituição definitiva, o Governo Provisório ia 

legislando por meio de subseqüentes decretos, constituindo um novo ordenamento jurídico, 

do qual fazia parte o Decreto n.º 451-B, de 31 de maio de 1890, que instituiu no Brasil um 

sistema registral torrens facultativo para as propriedades privadas, como na Austrália, porém 

obrigatório para as terras devolutas e, se o governo julgasse pertinente, para todos os imóveis 

localizados na Capital federal. 

No entanto, a tentativa de reforma do Governo Provisório foi minada quando a 

Constituição de 1891 transferiu a quase totalidade das terras devolutas para os Estados, 

excetuando os terrenos de marinha e as terras indispensáveis à defesa das fronteiras, 

fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. A disciplina jurídica das terras 

devolutas foi considerada matéria de direito administrativo, portanto, de ampla autonomia 

para os Estados legislarem. Como a obrigatoriedade do Registro Torrens para as terras 

devolutas fora instituída por decreto federal, este, alguns anos depois, foi declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em 1913, os decretos n.º 10.105 e n.º 10.320 estabeleceram as regras do processo 

administrativo de discriminação. Todavia, logo foram suspensos pelo Decreto n.º 11.485 de 

1915, permanecendo a matéria sem regulamentação. 

O Código Civil de 1916 sedimentou a aquisição da propriedade predial por meio da 

transcrição do título no registro imobiliário. Isso, por si só, não era suficiente, impunha-se 

cercar de cautelas o funcionamento do registro ao efetuar as transcrições. O Decreto n. º 

12.343, de 1917, regulamentou provisoriamente os registros públicos até a edição da Lei n.º 

4.827, de 1924, regulamentada pelo Decreto n.º 18.542, de 1928. 

A transferência das terras devolutas para os Estados as deixou à mercê das oligarquias 

regionais. Os Estados mantiveram em suas leis os princípios básicos e muitas das regras da 

Lei de Terras de 1850, adaptando-as, muitas vezes deturpando-as, com o objetivo de sempre 

manter o tradicional domínio das elites agrárias sobre as terras. Uma política de rapina do 
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patrimônio público imobiliário se tornou regra na federação. Em seu estudo, SANCHES 

demonstra como as terras devolutas foram transferidas para destinatários cuidadosamente 

selecionados, conforme a política coronelista da época. Os governos estaduais faziam vista 

grossa para as invasões de terras devolutas. Posteriormente, alegando as naturais dificuldades 

para reversão dos apossamentos ilegais, editava leis autorizando a regularização dos mesmos. 

Burlavam, assim, a norma da codificação civil proibidora da usucapião de todos os bens 

públicos, mesmo dos dominicais e das terras devolutas (art. 67). O autor apresenta como 

exceção o Estado do Rio Grande Sul, onde houve uma política de terras que permitiu o 

cuidado de discriminar, registrar e cadastrar as terras devolutas para, então, vendê-las aos 

particulares, minimizando as fraudes e usurpações que ocorriam nos demais Estados.1[29] Mas 

essa situação se compreende dado as características deste Estado, cuja produção assentada, 

sobretudo na pecuária, estava voltada para o mercado interno. 

  

  

5 CONTINUIDADES DA GESTÃO CONSERVADORA DAS TERRAS 

PÚBLICAS APÓS A REVOLUÇÃO DE 1930 

  

  

No seio do movimento revolucionário de 1930 foi discutida a necessidade de uma 

reforma ou revisão agrária para prover o trabalhador rural de terra própria para sua 

prosperidade e bem-estar. O assunto não logrou êxito na Constituinte de 1934, mas plantou a 

semente para a Constituição de 1946 e para a violenta reação de 1964. De qualquer forma, no 

final do § 4º do art. 121, a Constituição de 1934 estabeleceu: “Procurar-se-á fixar o homem no 

campo, cuidar da sua educação rural, e assegurar ao trabalhador nacional a preferência na 

colonização e aproveitamento das terras públicas”. Nesta linha criou a por alguns chamada, 

usucapião agrária, aparentemente permitindo através dela a usucapião de pequenas porções de 

terras públicas: 

  

  

Art 125 - Todo brasileiro que, não sendo proprietário rural ou urbano, 

ocupar, por dez anos contínuos, sem oposição nem reconhecimento de domínio 

alheio, um trecho de terra até dez hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho e 

tendo nele a sua morada, adquirirá o domínio do solo, mediante sentença 

declaratória devidamente transcrita. 
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No entanto, com o Estado Novo de 1937 consolida-se uma nova articulação do bloco 

no poder assumindo os setores mais diretamente vinculados aos interesses da industrialização 

do país, mas sem possibilidade de rompimento com a estrutura agrária anterior. Embora 

Vargas tenha tentado reorientar a agricultura para o mercado interno, não pode levar muito 

adiante este plano porque abriria uma nova frente de lutas contra o forte setor agroexportador. 

Não parecia possível contrariar tantos interesses econômicos ao mesmo tempo.1[30] Dessa 

forma, o pacto de 1937 supera os focos de conflito até então existentes. 

Só com a redemocratização finalmente viria a ser regulamentado o processo 

discriminatório de terras devolutas. Em dezembro de 1946, o Decreto-lei n.º 9.760 definiu as 

terras devolutas federais e minudenciou com clareza seu procedimento de discriminação, que 

passou a ser possível não mais apenas administrativamente, mas também na esfera judicial. 

Surgia a chamada ação discriminatória. 

Dias depois foi promulgada a Constituição Federal de 1946. Esta programou planos de 

colonização e de aproveitamento das terras públicas para fixação do homem no campo, 

assegurando aos moradores de terras devolutas preferência para aquisição de até vinte e cinco 

hectares e exigindo autorização do Senado para a alienação ou concessão de terras públicas 

com área superior a dez mil hectares (art. 156).  Também continuava parecendo possível a 

quem não fosse proprietário rural nem urbano a usucapião agrária, mesmo sobre terras 

públicas, aumentada agora para até vinte e cinco hectares. Contudo, não foi esta a 

interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula n.º 340, de 1963: 

“Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não 

podem ser adquiridos por usucapião”. Admitia-se unicamente a usucapião de terras públicas, 

especialmente as devolutas, quando comprovada posse ininterrupta por lapso temporal 

superior a quarenta anos anteriores à vigência do antigo Código Civil. 

Estava proibida a usucapião de pequenos nacos de terras públicas por pobres 

trabalhadores rurais, mas esta permitida a declaração de usucapião de grandes porções de 

terras públicas ocupadas antes de 1916. Foi com esse tipo de manobra jurídica que foi se 

definindo a administração das terras públicas brasileiras, em favor dos setores 

economicamente dominantes. 

 A marginalização social, decorrente da impossibilidade do trabalhador rural ter acesso 

à terra de forma autônoma, exerceu grande pressão sobre os governos democráticos no pós 

37. A questão agrária, conforme estuda LINHARES1[31], ocupou o centro do debate acerca 

dos rumos do país.1[32] O último governo democrático da década de 1960 já não parecia mais 
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cúmplice dos setores agrários conservadores. Um grande debate sobre reforma agrária teve 

curso, contudo foi subitamente interrompido pelo golpe militar de 1964. 

No mesmo ano, o novo regime conseguiu aprovar o Estatuo da Terra (Lei n.º 

4.504/64), atravancado no Congresso por vários anos. Por sua vez, a Constituição de 1967 

determinou que a lei previsse condições de legitimação da posse e de preferência à aquisição 

de até cem hectares de terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas com o seu 

trabalho e de sua família. Diminui-se a extensão das áreas públicas que exigiam aprovação do 

Senado para alienação ou concessão: três mil hectares (art. 164). A grande Emenda 

Constitucional de 1969 repetiu esses dispositivos (art. 171) e foi mais incisiva sobre a 

inalienabilidade das terras habitadas pelos indígenas e estabeleceu a nulidade dos títulos de 

domínio sobre elas (art. 198). A Constituição e a Emenda não previram a usucapião agrária, 

mas também não a proibiram, de modo que sua regulamentação constante na legislação 

infraconstitucional foi recepcionada, mas com a limitação imposta pela Súmula n.º 340 do 

Supremo Tribunal Federal. 

Com esses instrumentos, ao invés da reforma agrária, o regime militar buscou aliviar a 

tensão no campo através da colonização de novas fronteiras agrícolas principalmente no norte 

do país, ou seja, avançando sobre mais terras devolutas. A desapropriação agrária não foi 

utilizada no contexto de um grande plano de reforma agrária, mas só pontualmente para 

resolver alguns casos de maior comoção social. Enquanto isso, longe da fronteira agrícola, as 

ações discriminatórias se arrastavam por vinte, trinta anos, apesar de o processo 

discriminatório ter sido atualizado no âmbito federal pela Lei n.º 6.383, de 1976. Fraudes 

eram e ainda são praticadas para a aquisição de terras públicas mediante legitimação de posse. 

Do mesmo modo, as variantes do instituto da regularização de posse também foram 

deturpadas e, de um modo geral, boa parte das terras públicas foi alienada, por preços 

irrisórios, a pessoas entrosadas com as forças políticas dominantes. 

A redemocratização não alterou esse quadro. A Constituição de 1988 apresenta 

soluções para superá-lo, mas  ainda não houve o empenho político necessário para garantir a 

sua aplicação, mesmo com a eleição de governos supostamente de esquerda. É o caso do art. 

188 que estabelece: “a destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a 

política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária”. Igualmente da cláusula 

constitucional de inalienabilidade das terras devolutas consideradas necessárias à proteção dos 

ecossistemas naturais (art. 225, § 5º), bem como da de inalienabilidade e indisponibilidade 

das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (art. 231). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

A terra concentrada nas mãos de poucos privilegiados com trânsito aristocrático, 

durante o regime sesmarial, continuou se concentrando, após a promulgação da Lei de Terras, 

nos que tinham acesso aos conhecimentos dos trâmites burocráticos e cartoriais. 

A repercussão disso no nordeste foi muito clara, com uma grande massa de miseráveis 

tanto no campo como nas cidades. Jagunços a serviço do coronelismo e banditismo sertanejo 

são as primeiras conseqüências claras, no seara criminal, da má administração das terras 

públicas brasileiras. Com a população desiludida, a rebeldia camponesa se externava por meio 

do messianismo e do cangaço. 

Finalmente, com o Decreto-lei n.º 9.760, de 1946, que regulamentou o processo 

discriminatório, teve início o combate mais efetivo às práticas de ocupação ilegal de terras 

devolutas. Como reação, intensificou-se a grilagem, através da qual muitas terras passaram e 

ainda passam do patrimônio público para as mãos de grandes fazendeiros. Quando isso era 

descoberto ou não era possível, a transferência ocorria e ainda ocorre pelos institutos da 

legitimação de posse e da regularização de posse, esta a preços abaixo do valor de mercado, 

acertados mediante acordos políticos. 

Na maioria das vezes o desbravamento das terras devolutas virgens era feito por 

pequenos posseiros, que derrubavam ou queimavam as matas e, se fosse o caso, enfrentavam 

os índios para dar início ao cultivo, como já mencionamos antes. Mas, em regra, não eram 

esses pequenos sitiantes que logravam, ao final, o produto maior da rapina ao patrimônio 

público. Antes a maioria era expulsa por posseiros mais fortes e estes pelos grandes 

fazendeiros que falsificavam documentos de propriedade junto aos cartórios de registro 

imobiliário ou conseguiam, mediante corrupção ou fraude, a regularização das terras perante 

as repartições administrativas do Estado. 

As práticas coronelistas continuaram, escoltadas pelos jagunços e remunerando os 

serviços de pistolagem. Do outro lado, a redenção continuava a ser oferecida pelo 

messianismo, em plenos anos 1960. Na década seguinte, a onda de violência acompanhou a 

expansão da fronteira econômica na Amazônia. 

Violeta LOUREIRO e Ed Carlos GUIMARÃES explicam que, até o final dos anos 

1960, a região era habitada pelas comunidades tradicionais ou locais. Os proprietários 

titulados eram raros e a terra era pública em quase sua totalidade. 
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Na década de 1970, o Estado foi “o protagonista do processo que engendrou a 

mudança e, com ela, a violência e o conflito na região”.1[33] Nos planos da ditadura militar, o 

projeto de modernização para a região passava pela substituição das atividades tradicionais 

dos habitantes locais por grandes empreendimentos capitalistas. Executando-o, foram 

concedidos incentivos fiscais e colocados “à venda numerosos e extensos lotes de terra 

pública, até então habitados pelos moradores naturais da região e antigos migrantes”.1[34] 

Assim, o Estado, ao invés de promover o bem-estar das populações locais, engendrou a 

exclusão social. 

Os novos proprietários empenharam-se em desocupar as terras, expulsando seus 

antigos moradores. Enquanto isso, sem-terras de outras partes do Brasil também procuravam 

melhorar de vida na região. Some-se a isso o problema do trabalho escravo. Os conflitos se 

multiplicaram e naquelas matas distantes a Justiça não estava suficientemente aparelhada para 

resolvê-los. A partir de então, os participantes decidem resolvê-los por conta própria, 

pesando, neste caso, o poderio econômico para arregimentar capangas, formar milícias e 

contratar serviços de pistolagem. Os pistoleiros também são andarilhos desenraizados, 

geralmente provenientes da região nordeste, também em busca da sobrevivência. 

Apesar do crescimento econômico e das melhorias sociais verificadas nos últimos 

anos, a violência continua a avançar pela região norte do país. 

Ademais, observa-se que a administração do  patrimônio público imobiliário brasileiro 

continua sendo feita em favor quase sempre dos grandes fazendeiros e empresários em 

prejuízo da biodiversidade e da sociodiversidade. 

São poucos os pequenos posseiros que conseguem ocupar terras devolutas virgens e 

nelas permanecer até a regularização do domínio privado sobre as mesmas. Esses pequenos 

sitiantes muitas vezes entram em conflito com índios, expulsando-os e limpando essas terras 

devolutas da cláusula de inalienabilidade prevista pelo § 4º do art. 231 da Constituição da 

República. Crimes de constrangimento ilegal, ameaça, lesões corporais, estupro, homicídio e 

até mesmo genocídio são perpetrados nesses conflitos, que são alimentados pela demora da 

União em identificar e demarcar as áreas indígenas, ou de protegê-las e fazer respeitá-las, 

consoante estabelece a Constituição: 

  

  

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 
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Pouca importância é dada a tais crimes porque segmentos da sociedade brasileira 

simplesmente se opõem aos mencionados direitos concedidos aos índios, entendendo que eles 

são um empecilho ao desenvolvimento nacional, além de suas práticas constituírem uma 

forma de concentração de terras.1[35] 

O problema fica ainda mais grave se for de conhecimento público que determinada 

área é rica em recursos minerais. Neste caso a Constituição da República determina: 

  

  

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 

energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem 

ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 

afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da 

lei. 

  

  

Sem a identificação e proteção das terras indígenas fica impossibilitada a atividade 

mineraria lícita. Sem a competente licença, todas as atividades minerárias exercidas nestes 

locais são fatalmente criminosas. Sem nenhum estudo de impacto ou fiscalização, com certeza 

provocam algum tipo de degradação ambiental. 

Mesmo se não encontrar resistência indígena, esses primeiros pequenos posseiros se 

depararão com a natureza para eles selvagem das terras devolutas virgens e, com o intuito de 

sobreviverem, terão de subjugá-la, às vezes em conluio com as madeireiras. Assim, extensas 

áreas nativas continuam a ser derrubadas ou queimadas, condutas estas tipificadas como 

criminosas desde a Lei de Terras de 1850. 

Mas, em regra, não são esses pequenos posseiros também praticantes de crimes 

ambientais que logram, ao final, o produto maior da rapina ao patrimônio público. Antes eles 

costumam ser expulsos por posseiros mais fortes e estes pelos grandes fazendeiros e 

empresários que falsificam títulos de propriedade junto aos cartórios de registro imobiliário 

ou conseguem a regularização das terras perante as repartições públicas. Os desbravadores 

iniciais são expulsos por pessoas com maior influência política, facilidade de trânsito nas 

repartições públicas ou domínio na confecção de papeis. Desse modo, as novas fronteiras 

agrícolas acabam novamente concentradas nas mãos de grandes proprietários rurais.  

Uma distribuição mais justa de terras públicas aos particulares com certeza diminuiria 

os conflitos na frente de expansão agrícola e a criminalidade agro-ambiental de um modo 

geral. Mas, historicamente, sempre se constatou exatamente o contrário. Durante o regime de 
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sesmarias as terras públicas brasileiras foram distribuídas somente para alguns privilegiados. 

Depois, passaram a ser ocupadas pelos economicamente mais fortes, situação que persiste em 

nossos dias, prosseguindo a formação de latifúndios, mediante a prática de crimes.  
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RESUMO 
O artigo pretende analisar o pensamento de Jean Bodin e de Bartolo de Saxoferrato, 
especificamente no que respeita ao desenvolvimento de um conceito moderno de soberania. 
Parte-se do prisma de que é essencial constatar a larga medida da influência de um e outro na 
construção do quadro atual do Estado, já que sem eles as discussões hodiernas não seriam 
possíveis. A ideia de que alguns conceitos só foram trabalhados por autores modernos é 
equivocada, sendo relevante a apresentação da teoria de Bartolo de Saxoferrato sobre a 
natureza jurídica do império e, também, a leitura da soberania elaborada por Jean Bodin. 
PALAVRAS-CHAVE: SOBERANIA; BARTOLO DE SAXOFERRATO; JEAN BODIN 
 
ABSTRACT 
This article intends to analyze the thought of Jean Bodin and Bartolus of saxoferrato, 
specifically in with regard to the development of a modern concept of sovereignty. The essay 
starts from the glance that it is essential to note the large extent of the influence of either in 
the construction of the current picture of the state, since without then the current debate would 
not be possible. The idea that some concepts were onstructed only by modern authors is 
flawed, and it is relevant present the theory of Bartolus of Saxoferrato about the legal nature 
of the empire and also the reading of sovereignty developed by Jean Bodin. 
KEYWORDS: SOVEREIGNTY, BARTOLUS OF SAXOFERRATO; JEAN BODIN 
 
 

1 - Introdução 

Na medida em que a atual forma de estruturação da sociedade moderna se desenvolve e se 
consolida com base em uma crescente globalização étnica, econômica, cultural e comercial, 
especialmente após a queda do muro de Berlim e a derrocada do socialismo soviético, de 
maneira a transcender as barreiras limitadas das fronteiras estatais, mais proeminente se torna 
repensar institutos consagrados no âmbito do direito público1, sobretudo no direito 
constitucional. 
Nessa linha, observam-se tentativas de juristas em afirmar o papel das constituições locais na 
ordenação dos Estados soberanos, em especial nos regimes democráticos, para, uma vez 
delineado o Estado nacional e suas instituições, estes se inserirem nos complexos sistemas do 
mundo globalizado e cada vez mais tendente ao cosmopolitismo. 
Atento a este quadro, observa José Adércio Leite Sampaio: 
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As transformações sofridas pela teoria política e constitucional nos últimos vinte anos têm 
levado à reflexão necessária sobre a concepção adequada de Constituição de nosso tempo. O 
desgaste da "soberania" e a complexidade social" crescente, aliados, em países periféricos e 
semiperiféricos, à submissão a uma ordem internacional orientada pela lógica econômica, 
remetem, em lugar de particularismos ou de retorno às figuras pré-modernas de comunidades, 
à ideia de uma "sociedade multicultural" que pode aspirar a ser cosmopolita." (SAMPAIO, 
2004) 

Os atuais estudos da disciplina teoria do estado se desenvolvem basicamente estruturados 
sobre três conceitos edificantes, quais sejam, povo, território e poder. As dúvidas sobre o tema 
tornam-se evidentes quando se questiona qual o conceito de povo e o modo como este se 
insere em um dado território. Além disso, é complexa a tarefa de definir a forma atual do 
exercício do poder soberano dentro de dado território por um Estado democrático e com 
tendências a se tornar plurinacional. 
Mencionadas indagações, bastante atuais, só são possíveis hoje graças a diversos pensadores 
que forjaram e consolidaram o conceito do Estado moderno, notadamente em razão do 
desenvolvimento do conceito de soberania.  
Contrariamente a um pensamento largamente difundido, diversos institutos atribuídos 
exclusivamente a Hobbes, Locke, Puffendorf, Hugo Grotius, dentre outros, só foram possíveis 
devido à incursão de estudiosos bastante anteriores à revolução francesa. 
Com o escopo de demonstrar a influência de pesquisadores do medievo tardio e do início da 
idade moderna na construção da hodierna teoria do estado é que se analisará as linhas gerais 
das obras do pós-glosador Bartolo de Saxoferrato e, também, do francês Jean Bodin, 
especificamente no que concerne ao conceito de soberania. 

2 - A contribuição de Bartolo de Saxoferrato para a hermenêutica jurídica 

Bartolo de Saxoferrato (1314-1356), para muitos, foi o mais notável jurista do seu tempo. Ele 
viveu em uma época em que o Santo Império Românico Germânico estava em proeminente 
declínio, ao passo em que as cidades-estados italianas reivindicavam maior autonomia e, em 
alguns casos, a sua libertação do jugo do imperador. É dizer:"Bártolo de Sassoferrato explica 
la naturaleza jurídica del Imperio y, com ello, controye toda una doctrina sobre la comunidad 
internacional y el Estado, la cual habría de ser decisiva em la conformación de la Europa 
moderna"(TAMOYO Y SALMORAN, 1999, p.108). 
Embora reconhecessem as formas de governo vigentes, bem como as jurisdições que lhe eram 
submetidas, essas cidades objetivavam a manutenção das formas de governo herdadas por 
seus ancestrais, conservando, assim, a sua liberdade em face ao imperador.  
Todavia, as cidades não tinham meios de investi-las de qualquer força legal, pelo fato de que 
o direito romano, tal qual a utilização primeira do seu código civil, resgatado pelos glosadores 
e interpretado pelo santo império romano de forma estritamente literal, concebiam o 
imperador o prínceps "a ser considerado identificado por todos os juristas com o santo 
imperador romano - devia ser considerado o dominus mundi, o senhor único do mundo" 
(SKINNER, 2009, p. 30). 
Desta forma, ratificada essa situação pelos decretos de Honcaglei, assinados por Frederico 
Barbarossa, em 1158, não restavam às cidades italianas nenhuma autoridade, sequer para a 
nomeação ou controle do seu podestà.  
Neste contexto, Bartolo, dando início ao que hoje denominados de escola dos pós-glosadores, 
iniciou um intento de reinterpretação do código civil romano não mais por meio da mera 
interpretação e aplicação literal, mas sim a sua inserção de acordo com a nova realidade fática 
e social na qual seria utilizado. Com isso, Bartolo iniciaria uma mudança na concepção e 
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estruturação dos Estados modernos, na medida em que propiciará a sua defesa legal em face 
do império, bem como uma incipiente concepção de soberania entre os Estados independentes 
e livres. 
Assim procedendo, Bartolo: 

Rompeu com o pressuposto básico dos glosadores, segundo o qual, quando a lei se mostra 
descompassada com os fatos legais, são estes que devem ser ajustados para colher uma 
interpretação literal da lei. Em vez disso, adotou como preceito único que, quando a lei e os 
fatos colidem é a lei que deve se conformar aos fatos. Como ele próprio diz em seu 
comentário ao código (não deverá soar surpreendente que eu deixei de seguir as palavras da 
glosa quando elas me parecem ser contrárias à verdade, quer à razão, quer à lei). (SKINNER, 
2009, p. 31) 

Desse modo, embora Bartolo reconheça o imperador como o dominus mundi, detentor da 
unidade jurisdicional e legislativa, vários governantes e povos italianos assumem de fato o 
exercício destes poderes, bem como não guardam obediência à autoridade romana, inclusive 
em sua organização política. A este não resta outra coisa senão resignar-se sobre tal realidade, 
uma vez que a lei sempre deve adequar-se aos fatos, e não o contrário. Como as cidades 
italianas não reconheciam a submissão a nenhum imperador, eram livres, sibi princeps 
(príncipes de si mesmo), independente da concessão do imperador, a qual a princípio seria 
necessário para tal exercício de poder. 
As cidades que não são tidas por superiores, podem exercem o imperium de dois modos: de 
direito, no caso de delegação ou outro título concedido pelo Imperador, ou exclusivamente de 
fato. Para o último caso Bartolo destaca que a eficácia é o único requisito para o 
reconhecimento de que uma cidade é sibi princeps (TAMOYO Y SALMORAN, 1999, p. 110-
111). 
Isso posto, vê-se que Bartolo, seguido de Baldo, seu discípulo, lançou as bases para a 
estruturação do moderno conceito de Estado, delineada por tantos outros filósofos e juristas 
que se seguiram. Sua teoria constituiu uma espécie de revolução na forma como se 
configuraria a política europeia, pois, reconhecendo que, em razão da realidade fática das 
cidades italianas estas se constituíam de povos livres, detendo o seu próprio o imperium e, 
portanto, soberania. Não seria de se espantar que tal entendimento se alastrasse por todo o 
continente, nos reinos desejosos de se libertarem dos domínios do santo império romano e 
exercerem a sua própria soberania, por meio da tese de que rex in regnum suo imperato. 
Sobre este fato, relevante o posicionamento de Quentin Skinner sobre o decorrente 
desenvolvimento da tese bartolista sobre o exercício da soberania das cidades italianas, com 
consequência para toda a Europa: 

Alcançando essa conclusão Bartolo sentiu-se capacitado a prestar um grande serviço 
ideológico à causa das cidades italianas: foi assim que ele assentou numa base legal adequada 
as tuas pretensões à liberdade que tentavam fazer valer durante a longa luta que travaram 
contra o império. Primeiro, defender a ideia de que as cidades têm liberdade no sentido de 
serem livres de qualquer interferência externa na gestão de seus negócios políticos interno. 
Onde Bartolo endossa com maior ênfase essa teses é em seu comentário sobra o digesto, na 
parte em que analisa uma das características essenciais da soberania, o direito de delegar 
direito de jurisdição a juízes subordinados. Ao discutir esse tópico em relação às cidades, ele 
começa reconhecendo que tal delegação não é possível em "cidades que reconhecem um 
superior", dado que "estas estão obrigadas a referir-se ao imperador". Mas acrescentam que a 
situação é completamente discutida "no caso de cidades fazer suas próprias leis" e organizar 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10027



seu governo de qualquer modo que escolham fazê-lo. A razão disso é que "num tal caso a 
própria cidade é sibi princeps", é imperador de si mesma." (2009, p.33) 

Por fim, Bartolo dá novo passo importante no seu conceito de soberania ao analisar o capítulo 
do Digesto que estrutura o direito e a hierarquia dos apelos - define quem são os juízes 
inferiores e os superiores e estabelece a competência para julgamento em último grau das 
apelações como do Imperador Romano. Nestes casos, pondera o jurista, uma vez dada cidade 
se julgando livre e não submissa a nenhuma autoridade, pode ela constituir a sua própria 
forma e procedimento para a apelação, citando o caso da cidade de Florença. Nesta cidade, 
que entendia-se imperador de si mesma, foi estabelecida a dúvida sobre quem deteria a 
atribuição para o julgamento das apelações. Bartolo foi enfático: 

num caso desses o próprio povo deve desempenhar o papel de juízes das apelações ou então 
uma classe especial de cidadãos designada por seu governo". A razão que ele dá, mais uma 
vez, é que "num caso desses o próprio povo constitui o único superior que se possa encontrar, 
e assim se constitui sibi princeps, imperador de si mesmo. (SKINNER, 2009, p. 34) 

A teoria da soberania de Bartolo é sustentada por um apurado pensamento sobre o exercício 
do poder. Para o pensador, os poderes dos governantes são delegados pelo corpo soberano do 
povo, de forma que a vontade deste serve de limites para o exercício da governança. 

3 - O contexto da teoria de Bodin e a influência dos movimentos religiosos 

Jean Bodin (1530 - 1576) viveu em um período conturbado e de grandes transformações. O 
século XVI na Europa foi marcado pela ruptura de Lutero com o catolicismo e sua pregação 
de uma nova doutrina religiosa, a qual deu origem ao movimento da Reforma. Este 
movimento, ao questionar alguns dos dogmas da religião católica, mais especialmente ao 
advogar limites ao poder da autoridade papal, logo adquiriu espaço dentre os reis que estavam 
ciosos em minorar a ingerência do papa e dos bispos católicos no exercício de seus reinados. 
Da mesma forma, essa nova doutrina logo se disseminou pelas camadas das populações 
reinóis, bem como por intelectuais, os quais questionavam o elitismo e conservadorismo da fé 
católica. 
Como resultado, observou-se o surgimento de uma reação da Igreja Católica, a fim de reaver e 
afirmar o seu poder como fé dominante, bem como de alguns reis adeptos ao catolicismo e 
apoiados pelo papa, que receavam o iminente perigo de rebelião que poderia ser ocasionado 
pela disseminação desta nova doutrina religiosa. A esta reação, foi dado o nome de 
contrarreforma. 
Bodin iniciou os seus estudos nesse contexto, inicialmente como um católico moderado. Para 
o escritor, a unidade religiosa consistia em alicerce fundamental do poder e da força do 
Estado. Assim sendo, qualquer disputa que envolva a religião, invariavelmente implicaria a 
queda das repúblicas. 
Isso posto, deveria uma religião ser estabelecida pelo senso da coletividade para, ato contínuo, 
extinguirem-se os questionamentos em torno dela, amparada por severas leis mantenedoras da 
paz social. Bodin convenceu-se que as disputas de cunho religioso poderiam ocasionar 
desentendimentos entre os súditos. Todavia, deveria a diversidade religiosa ser tolerada 
quando, no caso concreto, for impossível a sua supressão.  
Em seu livro "Colóquio dos sete sobre os segredos do sublime", Bodin desenvolve o diálogo 
de sete personagens, cada qual seguidor de distinta religião. No final, chegam a um consenso 
de que cada uma das religiões de que devotos possuíam em sua fé os mesmos os princípios 
fundamentais(princípios da concórdia e da harmonia universal). 
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Para elucidar a tese, Bodin cita a alegoria de que os navegadores mais experientes seguem, 
norteados pelo princípio da prudência, a rota do porto de mais fácil acesso, quando impossível 
se chegar ao porto do destino. Um papel similar devem desempenhar os Estados, tolerando as 
religiões, mas no exercício da prudência. A unidade religiosa não é o fim precípuo do Estado, 
mas condição para o bom funcionamento e bem-estar do Reino. 
Ocorre que, após 1542, intensificaram-se na França conflitos envolvendo a minoria religiosa 
da população, os huguenotes, que até então eram tratados com indiferença ou mesmo 
aceitação por parcela expressiva da sociedade local. Os huguenotes começaram a ser atacados 
não apenas pelos conservadores, mas também por autores até então considerados 
constitucionalistas moderados, dentre os quais incluía-se Bodin - que passou a adotar 
pensamento favorável ao absolutismo extremo como medida necessária para a restauração da 
paz política e unidade social do reino. 
Para Bodin, confusão e tumulto ocorridos no interior de um Reino são fenômenos que 
deveriam ser extirpados de imediato; nenhum ato de resistência de um súdito contra um 
soberano legítimo pode ser justificado, ainda que sob o pretexto de tirania, na medida em que, 
para o teórico, a desarmonia constitui obstáculos à prosperidade de uma sociedade com 
propensão à longa duração. 

4 - Bodin e o Estado  
4.1 - Soberania 

Foi no contexto da reforma e contrarreforma religiosa que o Absolutismo, enquanto sistema 
político, disseminou-se na Europa, suplantando a descentralização do poder característica do 
feudalismo - marcou a sua concentração nas mãos do rei. A antiga relação rei - senhores 
feudais - vassalos, logo se tornou apenas rei - súditos. Percebe-se, com isto, a influência do 
direito romano e de uma reinterpretação neobartolista de imperium. 
É bem verdade que mesmo essa concepção do imperium foi objeto de questionamentos pelos 
humanistas, em razão de entenderem distintas a realidade da França daquele tempo em 
relação ao Império Romano, à época do Código Civil. Estabeleceu-se aí a maior crítica em 
face de Bartolo e sua tentativa de consolidar um princípio de Jurisprudência universal a partir 
do direito romano. 
Entretanto, Bodin, em seu livro, "Método para a fácil compreensão da história" (1951), 
publicado em 1566, discorre sobre o "modo como devemos selecionar as flores da História 
para dela obter os mais doces frutos", abrindo a possibilidade de diálogo com outras fontes de 
organização político-jurídicas, desde que aplicadas de forma adequada à nova realidade em 
que se inseridas. 
No Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1951), Bodin estabelece uma reflexão 
sobre as formas de constituição, questionando e redefinindo alguns conceitos de Aristóteles, 
tais como soberania, república e magistratura, adequando-os à nova realidade social: "Como 
não convém dar em uma discussão mais peso à autoridade do que à razão, é preciso 
inicialmente refutar, através de argumentos que se impõem, as definições dadas por 
Aristóteles para cidadão, república, soberania e magistratura" (BODIN, 1951).  
Isso posto, o conceito de soberania passa a integrar o núcleo da análise bodiniana sobre 
Estado e política, servindo como método classificatório das constituições: "A soberania 
pertence necessariamente seja a um só indivíduo, seja a um pequeno número de notáveis, seja 
ao conjunto de todos ou pelo menos da maioria dos cidadãos, e nós temos, segundo o caso, 
uma monarquia, uma aristocracia ou uma democracia" (BODIN, 1951).  
Desta maneira, a soberania é analisada sob a marca da indivisibilidade, com o risco de 
instauração de uma anarquia na hipótese do seu fracionamento, além do consequente 
esfacelamento do Estado. Apenas será possível a manutenção da ordem social se existente um 
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único centro de poder, superior hierarquicamente e com direitos exclusivos, ou seja, mediante 
o estabelecimento de uma relação de subordinação do indivíduo com relação ao soberano. 
Para Bodin, não seria adequada a análise da supremacia do Estado por meio da análise dos 
direitos supracitados, mas sim da distinção e definição de soberania e majestade, supremacia 
política e Estado, sendo o Estado o governo legítimo de muitas famílias, supremo e perpétuo e 
a soberania, a incidência deste poder sobre os súditos. 
Os estudos de Jean Bodin sobre a constituição e organização dos Estados foram responsáveis 
por consolidar importante base teórica para a compreensão da ideia de soberania moderna.  
Em sua abordagem, o Estado Romano não deve ser definido como um Estado Misto, 
conforme propalado por muitos historiadores - para os quais a soberania seria dividida entre 
os cônsules, o senado e o povo. Ao revés, posiciona-se Bodin no sentido de que Roma, em 
verdade, teria sido uma república democrática, cujo poder soberano emanava do povo, sendo 
os cônsules e o senado constituídos como órgãos executivos deste poder soberano.  
A soberania, no pensamento do francês, é absoluta, insuscetível de fracionamento, não 
podendo haver um Estado Misto. Todavia, admite-se a delegação da soberania pelo soberano, 
príncipe ou povo, para que uma assembleia aristocrática ou democrática exerça o governo. 
Bodin diferencia os conceitos de governo e de Estado, ou seja, entre os magistrados e o 
soberano, distinção esta que Rousseau retomaria posteriormente e em que também se 
posicionaria pela indivisibilidade da soberania, sem prejuízo da divisão entre os poderes do 
governo. 
Assim, pode-se inferir que Bodin acata em certa medida as crítica humanista à ciência jurídica 
de bases romanistas criada por Bartolo. Para Bodin, o direito romano não é ratio scripta, mas 
apenas um sistema jurídico codificado, o qual fora adotado pela sociedade de sua época, que é 
distinta da atual. Dada a distinção entre uma e outra, não seria possível adotar um princípio de 
jurisprudência universal, como queria fazer Bartolo. Ademais, o francês apontou para a 
precariedade das obras neobartolistas, que possuíam desmedido apego por formalismos e 
detalhes históricos e filosóficos. 
Um dos pontos de maior relevo da obra bodiniana é a concepção do caráter essencialmente 
legislativo da soberania, que possui como maior característica a imposição de leis aos súditos 
sem o seu correlato consentimento - o governante é legibus solutos. Com tal perspectiva, 
distingue-se do entendimento até então vigente de que o governante é fundamentalmente um 
juiz, cujo traço de sua soberania seria o poder de nomeação dos magistrados na defesa do 
senso de justiça do ordenamento jurídico. 
Portanto, sob pena de esfacelamento da unicidade Estatal e, por conseguinte, da sua 
estabilidade, seria impossível a divisão e fracionamento de direitos como: legislar, expressos 
na promulgação e revogação de leis, sob o risco de conflito dessas leis; criar e atribuir funções 
a magistrados; atribuir penas e recompensas; julgar em última instância e declarar guerras e 
acordar tratados de paz. 

4.2 As formas de Governo e a impropriedade do emprego do termo Governo 

No livro Les six livres de la République (1576), Bodin passa definir a forma de constituição 
de governo/Estados de acordo com o número de pessoas que exercem a soberania. Enumera, 
então, apenas três formas de Estado: democracia (exercício da soberania por todos), 
aristocracia(exercício da soberania por alguns) e monarquia (exercício da soberania por um). 
Formas híbridas de Estado são rechaçadas, uma vez que a marca essencial da soberania é a 
indivisibilidade, que se trata-se, a bem da verdade, do "aspecto principal e mais necessário 
para a compreensão da natureza de uma república". (SKINNER, 2009). 
Em assim sendo, se o poder não for conferido com exclusividade ao monarca ou à 
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aristocracia, estará, inarredavelmente, com o povo, constituindo um governo popular. 
Sobre ponto, ele assim assevera: 

É preciso verificar, em toda república, aquele que detém a soberania, para julgar qual é o 
estado; se a soberania pertence a um só príncipe, nós o chamaremos monarquia; se pertence a 
todo o povo, nós diremos que o estado é popular; se pertence só à menor parte do povo, nós 
diremos que o estado é aristocrático. (BODIN, 1986) 

Todavia, a classificação utilizada possui uma imprecisão no emprego do termo "governo", 
entendido tanto como os órgãos responsáveis pela administração da coisa pública, por meio 
das formas de governo democrática, aristocrática e monárquica, quanto como a maneira como 
o detentor dessa atribuição zela pela coisa pública, sendo que nestes casos haverá a 
manifestação das formas tirânica, despótica e legítima.  
Assim procedendo, Bodin refuta a tese de que as constituições podem ser classificadas a partir 
da distinção entre formas boas e más - algo que obstaria a criação de uma ciência política. A 
forma da república não se altera em razão das qualidades ou defeitos dos que exercem o poder 
soberano. 
Bodin problematiza a confusão na distinção entre estado e governo. Discorre que a forma de 
estado é estabelecida a partir do número de pessoas que detém o poder soberano, sendo que, 
ao revés, a forma de governo é determinada pela maneira como esse poder é exercido. Dessa 
forma, entende possível a existência de um governo popular em um estado monárquico, se for 
permitida a participação da população nos cargos públicos e magistraturas; da mesma 
maneira, advoga que é possível a existência de um governo aristocrático em um estado 
monárquico, caso haja a participação predominante de um pequeno grupo social no exercício 
do poder, por exemplo, os mais virtuosos, sábios ou ricos.  
No concernente ao exercício do poder soberano nas três formas de Estado, Bodin elenca três 
distintas possibilidades, consistentes na tirânica, despótica e na legítima.  
A monarquia despótica, ou senhorial, é considerada a mais antiga espécie de república. Bodin 
narra o seu surgimento nos combates e lutas em que o vencedor se tornou o monarca e os 
perdedores, súditos, possuindo como característica proeminente a transferência da autoridade 
da esfera familiar para a esfera pública, por meio da utilização particular da res pública. 
Entretanto, não há, nestes casos, embora a sobrepujança do poder concentrado, o desprezo 
pelas leis da natureza, ao contrário do que acontece no governo tirânico. Neste há a 
transformação das pessoas livres em escravos, bem como a usurpação dos seus bens para o 
uso pessoal do tirano, sem qualquer atenção às leis da natureza. 
Na monarquia legítima, ou real, destaca-se a observância e obediência à lei, sendo a lei da 
natureza imposta tanto aos súditos quanto ao monarca, com especial respeito à liberdade e à 
propriedade. Há, todavia, a possibilidade de uma monarquia tirânica se transformar em 
monarquia legítima, se houver o respeito às leis naturais.  
É por meio desta análise que Bodin se refere ao estado aristocrático, analisando o argumento 
de que este aparenta ser o mais apropriado, a justa medida ou o meio termo (expressão forte 
em Aristóteles), considerando-se que a soberania não se encontra nas mãos de todo o povo, 
nem de uma só pessoa, mas sim de um reduzido grupo, constituído pelos expoentes da 
sociedade, os mais sábios, ricos, ou possuidores de maiores virtudes - os mais aptos à 
administração do Estado. Outro argumento por que passa o francês seria o de que tanto nos 
estados populares, quanto nas monarquias, em última instância, na prática, terminariam por 
ser administrados por um pequeno grupo que influenciaria nas tomadas de decisão da 
república. 
Entretanto, Bodin não se satisfaz com o argumento da justa medida, do meio termo, porque 
para o Autor a divisão não ocorre inarredavelmente pela metade, além do que, dentre os 
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virtuosos, haverá sempre um com mais virtudes, e isso aproximaria o governo da monarquia. 
Aduz, também, que poderia haver um número elevado de pessoas detentoras de virtudes, 
hipótese em que o exercício de poder se aproximaria das características de uma aristocracia 
popular. O excessivo número de pessoas no poder elevaria a ocorrência de disputas e conflitos 
e aumentaria o risco de eclodir uma guerra civil. Por fim, para Bodin, é tão elevado o orgulho 
e a vaidade dos aristocratas que para estes seria preferível a queda da república do que o 
reconhecimento de uma opinião mais sensata de terceiros.  
Posteriormente Bodin se refere ao Estado Popular. Ressalta que este propicia um maior zelo 
com a coisa pública, na medida em que é equitativa a distribuição da riqueza. Da mesma 
forma, neste tipo de república aos cidadãos é permitido maior espaço para se desenvolverem e 
se expressarem em razão da liberdade que desfrutam.  
Todavia, na realidade, os ideais teórico consistem em ilusões. A igualdade na distribuição de 
bens e riquezas não existe, além do que a própria lei da natureza se perfaz na diversidade e na 
necessidade de uma autoridade. Porém, o principal argumento de que se vale Bodin para 
rechaçar o Estado Popular é a incompatibilidade deste com a proteção da propriedade privada, 
requisito essencial para a constituição de uma sociedade e a proteção estatal.  
Quanto ao Estado Monárquico, Bodin destaca dentre suas características desfavoráveis as 
constantes alterações políticas quando da destituição de cada monarca, o que causa 
insegurança jurídica e volatilidade política (conflitos dentre os pleiteantes à coroa), sobretudo 
no que respeita à manutenção dos tratados assumidos pelo antigo governante. 
Entretanto, estes problemas são inferiores aos dos Estados Popular e Aristocrático, uma vez 
que não há na monarquia constantes eleições e lutas pelo poder. Estas, como 
supramencionado, apenas se dão quando do falecimento do rei. Já o problema da insegurança 
jurídica também pode ser facilmente solucionado. Basta haver uma cláusula no juramento do 
novo rei de que, ao assumir o trono, compromete-se a respeitar as alianças e tratados firmados 
pelo antigo monarca. 
Por fim, seria menos nefasto a república se submeter aos caprichos de um só tirano do que se 
sujeitar aos caprichos e mediocridades de uma assembleia popular ou aristocrática. Para além 
disso, no pensamento de Bodin, o Estado Monárquico é o que mais se aproxima das leis da 
natureza, que requer o estabelecimento de hierarquia em todas as suas manifestações, o que se 
constata na relação entre os animais, dentro da família (apenas um chefe familiar) ou no 
domínio do Sol relativamente aos demais astros. A natureza da soberania, portanto, requereria 
unidade de emanação do poder. Não obstante, Bodin analisará os benefícios de um conselho 
de sábios, porém, este deve deter meramente função de aconselhamento, e não poder de 
decisão. Assim, para o Autor, o Estado Monárquico seria o que teria menos inconvenientes. 

4.3 - As limitações do poder do monarca 

Assentada a opinião de que o Estado Monárquico seria o que teria menos inconvenientes, 
Bodin passa a elencar os mecanismos de limitação do poder do monarca, que denomina de 
freios. Acerca dos de La religion e de La justice pode se afirmar: 
Sobre os freios de la religion e la justice, Bodin, na discussão sobre a "forma de monarquia" 
afirma que não é correto considerar o rei acima da lei, pois ele tem o dever de assegurar que 
as leis estejam em conformidade com la justice. Isso significa que "os príncipes empregam 
sofisma contra o povo quando dizem que eles próprios estão isentos das leis, não sendo 
apenas superiores às leis, mas não estando de modo algum restrito por elas". (SKINNER, 
2009) 

Para Bodin, o juramento feito quando da coroação obriga o rei a julgar com integridade e 
escrúpulo religioso e a criar leis e conceder justiça equitativas a todas as classes. Assim, estes 
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seriam uma poderosa limitação à autoridade do monarca, pois estaria submetido à mesma 
justiça que os cidadãos privados. 
Bodin, num primeiro momento, também compartilha da opinião corrente entre muitos 
constitucionalistas de seu tempo no sentido de que, no caso da França, o Parlamento 
consistiria em uma suprema corte, nele residindo a segurança da ordem civil, das leis e 
costumes, tendo, inclusive, o Parlamento o poder de descartar as ordens injustas do rei 
(SKINNER, 2009, p. 570). 
Bodin discorre, em seu livro Método, que os magistrados não poderiam estar suscetíveis ao 
humor do príncipe, nem deveriam agir temendo possíveis represálias e demissão, exceto na 
hipótese do cometimento de crime. Os magistrados deveriam ser temidos pelos perversos e 
reverenciados pelo príncipe; do contrário, não seria possível a defesa do povo e dos fracos. 
Todavia, posteriormente, no Seis Livros, se reposiciona sobre a independência dos 
magistrados e a faculdade de serem exonerados pelo príncipe.  
Assim procedendo, entende a necessidade da estabilidade no cargo pelos magistrados, mas 
destaca que no exercício dos seus poderes devem ser dependentes do monarca, vez que 
constituem meros executores das leis dos príncipes. Dito isso, reconhecida a faculdade do 
príncipe em delegar a sua autoridade, este pode, a qualquer momento, retirar o poder 
concedido. Isso se dá porque Bodin passa a entender como "danosa" a possibilidade de não 
execução dos editos do rei pelos magistrados. 
Por fim, ao tratar do tema "governo legítimo", Bodin assevera que o príncipe deve ser 
executado por todo o povo ou qualquer súdito caso se torne um usurpador. Da mesma forma, 
faculta a um príncipe estrangeiro, neste mesmo caso, opor -se ao tirano. 
Bodin opôs-se à revolução huguenote, mas se posiciona em favor da possibilidade de 
resistência a um governante que não for absoluto. Entrementes, esclarece que será lícito ao 
governante absoluto repreender qualquer ato de resistência que possa atentar contra a 
estrutura da república, uma vez que a ordem do Estado seria preferível à liberdade. 
Discorrendo sobre os freios do la justice e la religion, assevera que, embora a forma das leis 
positivas seja livres à vontade declarada do soberano, o conteúdo das mesmas deve deve 
permanecer em consonância com os ditames da justiça natural. Disto decorre a vinculação do 
príncipe às leis da natureza em seus atos públicos.  
Na mesma medida, caso o príncipe descumpra as leis naturais e de Deus2, sustenta Bodin, no 
livro Método, que terão o súdito e os magistrados o dever de desobedecê-lo. O governante é 
obrigado a honrar os contratos e promessas por ele assumidos, obrigação esta que deriva da 
lei da natureza. 
Em um segundo momento, Bodin mostrou-se preocupado com relação às possibilidades de 
interpretação do que havia dito, especialmente pelos revolucionários calvinistas. Na ocasião 
"Beza e Hotman, citando o juramento dos aragoneses, interpretaram-no como uma afirmação 
de que o povo tem o dever de obedecer aos governantes apenas enquanto esses mantêm suas 
promessas" (SKINNER 2009), argumentando que os que o citaram, o fizeram "com o intuito 
de "gerar uma confusão entre as leis e o contrato do príncipe" cometeram perigoso erro"" 
(SKINNER, 2009). Por isso, o Autor reviu o seu posicionamento ao publicar posteriormente 
os Seis Livros. 
O francês passou a entender que seria apenas possível a limitação do soberano se atuasse em 
desconformidade com a obrigação de agir de acordo a correção e a justiça, sendo que vincular 
os soberanos aos seus juramentos e costumes do país seria, "nada menos do que aniquilar 
todos os direitos da soberania majestade" (SKINNER, 2009). 

Bodin já havia afirmado que "o príncipe nada tem de superior aos súditos", no que respeita a 
seu compromisso de acatar essa lei mais elevada (p.93). Assim, ressalta que "não devemos, 
pois, confundir as leis com os contratos dos príncipes soberanos". (SKINNER, 2009) 
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Há, ainda, o freio da la Police, consistente nas limitações determinadas pelas legis imperii. 
Segundo estas, na França a linha de sucessão ocorreria apenas entre os homens, com exclusão 
das mulheres, posição que, no entender de Bodin, deve ser seguida, por estar em 
conformidade com as leis da natureza. Outra limitação trazida por Bodin com fundamento no 
freio da la Police é a de que o monarca absoluto apenas desfruta o uso e não detém a 
propriedade dos bens do império - posição que, posteriormente, terá grande influência na 
moderna concepção de Estado 
Com efeito, os bens do império são integrantes da fazenda pública, e, por conseguinte, da 
República, não constituindo propriedade privada do príncipe. Desta acepção deriva que, da 
mesma maneira que os bens da República são insuscetíveis de apropriação pelo príncipe, 
também o são os dos súditos. Isto consolida efetiva proteção à propriedade privada dos 
indivíduos, que é protegida pelas leis de Deus. Assim, a frase "tudo deve ser do príncipe" se 
refere apenas ao exercício da soberania e dos poderes correlatos, mas não implica a 
apropriação pelo soberano dos bens dos súditos. 
Nos Seis livros, Bodin revê a sua posição em relação ao freio de la police, cujo cerne era a 
limitação do príncipe pelos costumes. De acordo com o Autor, costumes são distintos das leis, 
não havendo, portanto, fundamentação lógica para que estes se constituíssem em limitações 
ao direito de legislar. Costumes são meramente tolerados e, por isso, vigoram enquanto 
convenientes ao príncipe, que, querendo, possui autoridade para convertê-los em lei. 

CONCLUSÃO 

 
Bartolo de Saxoferrato foi essencial para conferir legitimidade jurídica ao movimento 
emancipatório das cidades italianas no medievo tardio. Deve-se a ele o desenvolvimento de 
uma teoria que propunha a leitura das ordenações romanas de acordo com os fatos. Até então, 
os glossadores, que dominavam o discurso político e jurídico, eram contrários aos 
movimentos libertários das cidades da Itália, na medida em este confrontavam a leitura literal 
do Corpus Juris Civilis. 
O desenvolvimento da teoria do sibi princeps foi um grande passo para uma nova concepção 
do imperium. Florença e outras cidades ao norte da Itália valeram-se do argumento do 
exercício de fato do imperium para obstar a manutenção da ingerência romana e postular a 
escolha dos próprios governantes. As sementes de uma teoria da soberania, portanto, podem 
ser vistas no pensamento do autor. 
Entremente, quem mais se destacou na construção do conceito moderno de soberania foi, sem 
dúvidas, Jean Bodin. O esforço do intelectual em centralizar poderes na mão do Rei, só foi 
possível devido à sua visão de Estado e governo. A sistematização proposta pelo Autor 
relacionou ambos os conceitos com a soberania, que, na obra do francês, era essencialmente 
ilimitada.  
Não restam objeções de que Bodin tinha influência dos neobartolistas, entretanto, o pensador 
francês propôs uma nova legitimação ao Estado absolutista, que estava surgindo. Nesse 
sentido, acrescentou com sua tese a concepção da soberania absoluta como inerente ao 
Estado, apontando nove marcas do instituto: "o poder de legislar, de decretar a guerra e a paz, 
de nomear magistrados superiores, julgar apelações, conceder indultos, receber homenagem, 
cunhar moeda, regular pesos e medidas e impor tributos." (SKINNER, 2009) 
Isso posto, sem a pretensão de esgotar o tópico, o presente estudo constituiu em uma análise e 
síntese dos pontos das obras de Bartolo e Bodin que tocam no conceito de soberania e 
importam para a formação dos Estados Nacionais. Tratam-se de temas relevantes para pensar 
o estudo atual da Teoria do Estado, sendo incorreto discuti-los sem cotejar sua origem e 
contexto histórico. 
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LAMPIÃO ERA UM CRIMINOSO NATO? E OUTRAS HISTÓRIAS 
SOBRE O CONSELHO PENITENCIÁRIO DA BAHIA E SUA 
IMPORTÂNCIA PARA A CRIMINOLOGIA BRASILEIRA. 

 
LAMPIÃO ERA UN CRIMINOSO NATO? Y OTRAS HISTORIAS SOBRE EL CONSEJO 

PENITENCIARIO DE BAHIA Y SU IMPORTANCIA PARA LA CRIMINOLOGÍA 
BRASILEÑA 

 
 
 

Thais Dumet Faria 
 

RESUMO 
Muito se questiona sobre a existência de uma criminologia brasileira, sob o argumento de que 
o Brasil apenas limitou-se a “importar” as teorias européiras no início do século XX. No 
entanto, ao revisar os documentos, percebe-se que houve uma produção nacional de 
qualidade, mas que não tomou relevância, sobretudo para as gerações futuras. O Conselho 
Penitenciário da Bahia (1924) pode ser considerado uma prova de alguma originalidade 
brasileira e um dos espaços privilegiados de debates entre médicos e juristas sobre a 
criminologia. Nesse espaço de grandes teóricos, muitos temas foram abordados, sobretudo a 
questão da análise subjetiva dos “criminosos”. Uma das análises mais interessantes foi a 
discussão sobre Lampião, que é abordada neste texto e que teve grande repercussão à época. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIMINOLOGIA, HISTÓRIA DO DIRECRIMINOLOGIA, 
HISTÓRIA DO DIREITO, CRIMINOLOGIA BRASILEIRA, ANTROPOLOGIA 
CRIMINAL.ITO, CRIMINOLOGIA BRASILEIRA, ANTROPOLOGIA CRIMINAL. 
 
RESUMEN 
Mucho se discute sobre la existencia de una criminología brasileña, a través del argumento de 
que Brasil apenas se limitó a “importar” las teorías europeas en el inicio del siclo XX. Pero, 
revisando los documentos, se percebe que hube una producción nacional de calidad, pero que 
no tuve relevancia, sobre todo para las generaciones futuras. El Consejo Penitenciario de 
Bahia (1942) puede ser considerado una prueba de alguna originalidad brasileña y uno de los 
espacios privilegiados de debates entre médicos y juristas sobre la criminología. En eso 
espacio de grandes teóricos, muchos temas fueron abordados, sobre todo la cuestión de la 
analice subjetiva de los “criminosos”. Una de las analices más interesantes fue la discusión 
sobre Lampião, que es abordada en eso texto y que tuve gran repercusión en la época.  
PALABRAS-CLAVE: CRIMINOLOGÍA, HISTORIA DE DERECHO, CRIMINOLOGÍA 
BRASILEÑA, ANTROPOLOGÍA CRIMINAL. 
 
 

  

O Brasil como centro de produção intelectual 
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No início do século XX, o Brasil tinha uma produção criminológica própria, com teorias e 
instituições discutidas e idealizadas por teóricos nacionais. O  Conselho Penitenciário da 
Bahia, pela sua história e importância, pode ser visto como um cenário privilegiado para o 
estudo da criminologia produzida no período. A existência do Conselho já é prova do 
movimento e da originalidade que havia sobre a temática, além de ter sido local de 
desenvolvimento de teorias relevantes para a discussão da nova ciência. 

Não há dúvidas quanto à utilização das teorias européias, inclusive as da Escola Positivista, 
como referencial teórico nacional. Algumas correntes teóricas foram mais "fieis" aos 
preceitos da Nova Escola, outras foram mais críticas e com produções mais genuínas. No 
entanto, é importante que se dê destaque a toda teoria produzida no Brasil, inclusive àquelas 
que foram baseadas diretamente em doutrinas estrangeiras. Qualquer produção tem uma base 
teórica e era prova de conhecimento mostrar, no início do século XX, que se conhecia a 
Escola Positivista, corrente que foi de grande relevância em muitos países. 

A própria teoria de Lombroso era baseada em outros autores. Então o que chamamos de 
original são as produções que não são simples reprodução do pensamento estrangeiro, mas 
discussões do que foi elaborado por outros teóricos e o que era discutido no Brasil. O objetivo 
era de elaborar uma criminologia do Brasil, para o Brasil, ou seja, coerente com a nossa 
realidade. Essas teorias foram produzidas em grande quantidade e qualidade. E, como vimos, 
variaram de acordo com a região do país. Nesse artigo, damos mais ênfase à chamada "Escola 
da Bahia", com foco no Conselho Penitenciário da Bahia. 

Este texto é dedicado à tentativa de dar exemplos da relevância do que foi produzido no Brasil 
no início do século XX na área da criminologia.  Diante da vasta produção, aliada à 
dificuldade em recuperar os materiais, seria impossível, nesse momento, discutir todas as 
linhas teóricas desenvolvidas no país. O objetivo do presente estudo é apresentar a existência 
de uma originalidade teórica brasileira e a importância do que foi produzido e, assim, 
contribuir para o entendimento das nossas instituições, legislações e cultura criminológica. 

A criação do Conselho Penitenciário é evidência de uma produção criminológica nacional. 
Ele foi concebido atrelado ao livramento condicional, este sim "importado" da Europa e 
adaptado ao Brasil, fruto da influência da Escola Positivista. 

  

O Livramento Condicional e o Conselho Penitenciário - instituições "irmãs" 

 

O Livramento Condicional, assim como outros institutos, considerados "benefícios", foram 
implantados a partir das discussões oriundas da chegada das idéias da Escola Positivista no 
Brasil. O debate girou em torno das reformas legais necessárias para uma adaptação da lei à 
Nova Escola, inclusive a criação de novos institutos que, segundo os criminólogos da Escola 
Positivista, fariam do sistema penitenciário um regime mais humano. Segundo JAY GOULD 
(2003, p. 141), 

A maior parte dessas reformas vingou, e poucas pessoas sabem que o sistema moderno de 
liberdade condicional, de redução da pena e de indeterminação da sentença deriva em parte da 
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campanha de Lombroso em favor do tratamento diferencial dos criminosos natos e dos 
ocasionais 

Os estudos sociológicos e psiquiátricos fomentaram a discussão de um regime penitenciário, 
que possibilitasse ao preso benefícios em troca do seu bom comportamento, chegando até a 
libertação condicional, antes do final da pena inicialmente imposta. É o embrião do 
Livramento Condicional. De acordo com PEREIRA DOS SANTOS (2004, p. 04), o 
Livramento Condicional foi instituído, formalmente com regras definidas, na Inglaterra, no 
início do século XIX (1829). LYRA (1942, p. 414), no entanto, afirma que o Livramento 
Condicional foi formulado em moldes atuais na Irlanda (1857) e aplicado pela Inglaterra, de 
onde se propagou para toda a Europa. 

Junto à preocupação com o indivíduo no cárcere, veio a de não afastar o interno do convívio 
social e principalmente do familiar. Apenas com essas precauções, poder-se-ia pretender a 
"sonhada" regeneração do "desviado". As visitas familiares e íntimas começaram a ser 
permitidas e até incentivadas, no intuito de não afastar o preso de forma tão drástica da 
sociedade. A possibilidade da liberdade vigiada daria ao sentenciado a oportunidade de um 
retorno gradativo, sob a tutela do Estado. Era uma espécie de prova que o condenado deveria 
passar para demonstrar que era digno do retorno social. 

Esse sistema foi adotado no Brasil, por influência das idéias liberais, expostas no capítulo I no 
Código Penal da República[1] (Decreto n 847, de 11 de outubro de 1890, artigos 50, 51 e 52). 
Este Código, apesar de aperfeiçoado à Escola Clássica, deu os primeiros passos na adaptação 
da legislação à Nova Escola Penal. Apesar de ter sido previsto em lei, o Livramento não era 
executável por ausência de órgãos com atribuições para acompanhar os condenados ou avaliar 
as solicitações. De acordo com a lei, era o chefe do poder judiciário quem deveria justificar a 
conveniência do livramento em relatório "minucioso". Haveria a necessidade de um relatório 
sobre cada preso, ocorre que os chefes dos estabelecimentos prisionais não tinham condição 
alguma de fazer essa análise minuciosa de cada preso, seja por escassez de tempo, seja por 
ausência de competência técnica. Além dessa dificuldade, o Livramento deveria ser concedido 
por ato do Poder Federal ou dos Estados, no entanto a lei não definiu a autoridade 
competente. 

Em razão desses fatores, que impossibilitavam a aplicação efetiva dos artigos 50 a 52 do 
Código Penal da República, o início da regulamentação e execução do Livramento 
Condicional só ocorreu com o Decreto 16.665, de 6 de novembro de 1924. Foi o ministro no 
governo Bernardes, João Luiz Alves o grande responsável pela elaboração desse Decreto, que 
previu também a criação do Conselho Penitenciário, órgão que veio suprir a ausência de uma 
instituição responsável pela análise dos pedidos e acompanhamento dos liberandos. É possível 
afirmar que as duas instituições foram criadas de forma simultânea e ligadas desde o início da 
sua efetivação.  Alguns autores (LYRA, 1942; SANTOS, 2004) afirmam ser o Conselho 
Penitenciário criação brasileira. Seria uma das evidências de que havia um pensamento no 
Brasil que produzia teorias próprias e delineava instituições. 

Ao Conselho Penitenciário era atribuído o poder de libertar um interno antes do total 
cumprimento de sua pena, por meio do indulto e, principalmente, do livramento condicional. 
Vale ressaltar, que o juiz responsável pelas execuções sempre foi o responsável por conceder 
ou negar esses benefícios legais. No entanto, era do Conselho a competência de instruir os 
pedidos de benefícios e fiscalizar o sistema penitenciário. Não se pode deixar de mencionar as 
outras atribuições deste órgão e a história do mesmo, que, sem dúvida é repleta de fatos 
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relevantes para mudanças na legislação e no pensamento em relação à pena, ao criminoso e ao 
sistema penal. 

O Conselho Penitenciário foi criado aliado ao livramento condicional, fruto da Escola 
Positivista, que defendia a necessidade da participação médica na análise e no "tratamento" do 
criminoso. Constituiu-se, então, num espaço em que era permitida a discussão dos juristas e 
doutores para procederem à "seleção" daqueles que poderiam retornar à sociedade, através de 
critérios objetivos e subjetivos, tais como caráter e periculosidade. Essa "classificação" dos 
criminosos era feita pelos conselheiros e através dela selecionava-se quem teria direito à 
benefícios e quem deveria permanecer no regime fechado. 

Muitos juristas e psiquiatras renomados ocuparam as cadeiras do Conselho, produzindo 
inúmeros trabalhos técnicos (nas áreas de criminologia, medicina legal e direito penal) que, 
baseados em doutrinas estrangeiras e nacionais, compuseram o que podemos chamar de 
criminologia brasileira e disseminaram seus preceitos no Brasil e em outros países. O maior 
fator para o desenvolvimento de idéias foi a possibilidade de discutir aspectos subjetivos dos 
casos levados ao Conselho, o que fez com que as análises fossem ampliadas e vastamente 
discutidas. 

  

A importância da análise das condições subjetivas dos condenados 

 

Para que o Livramento Condicional fosse concedido era necessário que o Conselho 
Penitenciário emitisse um parecer. O relatório e a conclusão eram discutidos e apreciados em 
sessão ordinária realizada semanalmente. Após a discussão, seguia-se a votação e a resolução. 
O mais relevante para o presente estudo é o fato de que os Conselheiros tinham que discutir o 
aspecto subjetivo de cada caso particular, possibilitando enfoques novos e elaborações 
teóricas que contrariavam a visão tradicional, servindo de base para as deliberações do 
judiciário. A análise das características subjetivas dos condenados em cada relatório marcou 
um período em que não havia mais o monopólio do legalismo, pois admitia que análises 
sociais, psicológicas e psiquiátricas tivessem o mesmo peso ou superassem o normativismo 
dos juristas clássicos. Claro que, para a concessão do benefício do Livramento Condicional, o 
Requerente teria que atender a uma série de requisitos objetivos previstos em lei, porém estes 
não bastavam para que o penitente obtivesse a Liberdade Condicional. É importante relembrar 
que os teóricos pretendiam "objetivar" os chamados requisitos subjetivos através da ciência e, 
dessa forma, com o desenvolvimento de suas teorias, transformá-los em objetivos. 

O Conselho Penitenciário, que pode ser pensado como parte integrante de um "Aparelho 
Repressor do Estado", de acordo com ALTHUSSER (1985), era o órgão do sistema penal que 
dispunha de maior liberdade para avaliação de conceitos subjetivos. Nas decisões eram 
levadas em conta características como a personalidade do sentenciado e indícios de que ele 
não voltaria a delinqüir estando em liberdade. Ora, esses indícios são sempre subjetivos, pois 
nada pode dar a certeza de uma não reincidência. Apesar disso, eram utilizadas fontes 
"científicas" para identificar os condenados que teriam características de periculosidade e os 
"regenerados". FOULCAULT (2001, p. 8) afirmava que os discursos técnicos sobre os 
criminosos (pareceres) funcionavam como "discursos de verdade porque discursos com 
estatuto científico, ou como discursos formulados, e formulados exclusivamente por pessoas 
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qualificadas, no interior de uma instituição científica". Era dessa forma, como "discursos de 
verdade", que os conselheiros recebiam os pareceres dos técnicos do sistema penitenciário e, 
nessa mesma linha, os juristas respeitavam os pareceres e argumentos dos médicos que 
ocupavam as cadeiras do Conselho Penitenciário.  As questões, aparentemente subjetivas 
eram "objetivadas", através dos argumentos "científicos", permitindo a determinação de 
critérios para selecionar as pessoas que deveriam ou não ter o benefício do livramento 
condicional concedido. Nesse ponto, percebe-se uma grande proximidade com a Escola 
Positivista, que também utilizava argumentos "científicos" para obter categorias de seres 
humanos e dotar essa diferenciação de uma característica humanitária e , por conta da 
cientificidade dos critérios, indiscutível. 

É importante salientar que a primeira vez que foram definidas em lei características pessoais 
como determinantes para análise de algum fato foi na regulamentação do Livramento 
Condicional e essa tarefa era atribuída ao Conselho Penitenciário. Expressões como índole do 
preso, tendência para o crime, instintos brutais, influencia do meio, costumes, grau de 
emotividade, dentre outras foram inseridas no Decreto que deu executividade ao Livramento 
Condicional e criou o Conselho Penitenciário, instituição fruto das discussões teóricas 
brasileiras. Ou seja, os conselheiros tinham que analisar todas essas características, para cada 
condenado, antes de chegarem a uma conclusão através do parecer. 

  

O Conselho Penitenciário e o fortalecimento da medicina no Brasil 

 

Como assinalado, LYRA (1942) afirmava que o Conselho Penitenciário é criação nacional. 
PEREIRA DOS SANTOS (2004) observa que essa afirmação é aceita pela unanimidade dos 
juristas. Ao que parece o Conselho Penitenciário foi criado sem inspiração direta de alguma 
instituição existente nos países onde a Escola Positivista predominava nas discussões 
"científicas". 

Há notícia, no entanto, de uma instituição com poucos pontos em comum na Rússia, segundo 
LIMA (1936), "A liberdade vigiada somente pode ser concedida na Rússia pelos tribunais ou 
comissões técnicas, mais ou menos semelhantes aos nossos conselhos penitenciários, quando 
o recluso houver cumprido, pelo menos, a metade da pena para que foi condenado". 

Seria o Conselho Penitenciário prova da originalidade brasileira? Quanto a isso acreditamos 
que sim, já que não se encontrou registros de outras instituições iguais anteriores à do Brasil. 
No entanto, é necessário discutir se essa originalidade representa uma inovação teórica e 
política ou uma forma de executar as teorias da Nova Escola Penal com mais eficácia. A 
tentativa inicial era de aplicar os preceitos da Escola Positivista, como foi visto no estudo da 
primeira fase do Conselho. A partir do estudo da segunda fase, verificamos, de forma mais 
evidente, novos contornos das ações e diretrizes seguidas. Havia fortes críticas às teorias de 
Lombroso e uma vasta produção criminológica nas áreas do direito e da medicina. Correntes, 
inclusive contrárias, foram desenvolvidas simultaneamente, o que proporcionou debates 
riquíssimos para os teóricos brasileiros. Foi, principalmente, na virada do século XIX para o 
XX, que a disputa entre direito e medicina se acirrou no Brasil, tornando o debate ainda mais 
rico e produtivo. Essa discussão tomou mais fôlego com as Faculdades de Medicina, 
sobretudo a da Bahia (implantada em 1808), considerada fundadora da medicina legal no 
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Brasil e que era espaço de discussão da chamada "Escola Nina Rodrigues" (SCHWARCZ, 
2005, p.189). 

A Gazeta Médica da Bahia, revista científica, fundada em julho de 1866 por um grupo de 
médicos que resolveram reunir-se, quinzenal e revezadamente, em casa de cada um deles, 
para discutir assuntos de interesse clínico. Os membros desse grupo, que foi responsável pela 
disseminação e discussão de diversas idéias e teorias médicas com repercussão nacional e 
internacional, eram conhecidos como integrantes da "Escola Tropicalista Bahiana". A escola 
era composta por três estrangeiros, John Lidgertwood Paterson[2], Otto Wucherer[3] e José 
Francisco da Silva Lima[4]. Juntaram-se a eles, Antônio José Alves[5], Januário de Faria[6], 
Ludgero Ferreira[7] e Manuel Maria Pires Caldas[8] (GMB, 1866/1869). 

Os estudos, desenvolvidos na Faculdade de Medicina na Bahia e publicados na Gazeta 
Médica da Bahia, demonstram as questões consideradas mais relevantes em determinadas 
épocas. De 1870 a 1880, as discussões eram focadas na higiene pública, já de 1890 a 1930, o 
foco é a medicina legal e, a partir de 1930, a eugenia (SCHWARCZ, 2005). A publicação 
dessa revista possibilitou que as discussões realizadas na Bahia fossem conhecidas no Brasil e 
em outras partes do mundo. 

O interesse médico no estudo do crime e do criminoso, conforme assinalado, teve seu apogeu 
entre 1890 e 1930. No entanto, em 1869, pode-se encontrar, na seção de Notícias um artigo 
cujo título é Pena Desumana. O artigo retrata o que estava sendo discutido na época pelo 
Union Medicale. Tratava-se de uma espécie de denúncia a uma pena degradante a que um 
condenado fora submetido nos Estados Unidos. A conclusão do artigo é a seguinte: 

O exame e apreciação da natureza das penas infligidas aos criminosos são certamente do 
recurso da medicina. Deve-se porém crer e esperar que os médicos da Luisiania não tenham 
sido consultados quando se tratou de decretar esta atroz penalidade, peior que a morte a mais 
cruel (GMB, 1868/1869, p. 154) 

As discussões podem ser acompanhadas através da revista "Gazeta Médica da Bahia", 
estudada de forma primorosa por Lilia Schwarcz, em seu livro "O Espetáculo das Raças". 
Schwarcz mostra como a "Gazeta Médica da Bahia" refletia o pensamento de cada período. 

A medicina buscava seu espaço, tentando utilizar teorias que eram, de certa forma, originais. 
Nesse sentido, "a peculiaridade das feições, o clima, a raça, a natureza ou mesmo o 'grau de 
civilização' seriam todos elementos potencialmente interessantes para a descoberta de uma 
ciência brasileira original" (SCHWARCZ, 2005, p. 200). Foi a Medicina Legal que deu a 
potencialidade de destaque que a medicina almejava e deflagrou uma disputa, muitas vezes 
explícita, entre o doutores e juristas pelo gerenciamento dos criminosos. No entanto, as fortes 
discussões médicas não tinham o impacto desejado nas legislações e instituições nacionais. A 
discussão da importância da medicina para o estudo e tratamento do criminoso não se refletiu 
no Código Penal de 1890. Segundo ALVAREZ (2003, p. 53), embora o otimismo inicial 
tenha dado lugar a uma certa decepção, pois o Código Penal de 1890 ficou muito aquém do 
que se esperava, ao se organizar como um código ainda alicerçado nos ideais da escola 
clássica, a percepção dos juristas reformadores de que as transformações sociais e políticas, 
pelas quais passou o Brasil da segunda metade do século XIX ao início do século XX, 
colocavam a necessidade de novas formas de exercício do poder de punir, se mantem ao 
longo de toda a Primeira República. 
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Como foi dito, o Livramento Condicional foi fruto do Código de 1890, no entanto a sua 
regulamentação só se deu em 1924, junto com a criação do Conselho Penitenciário. Seria esse 
órgão uma tentativa de unir a medicina e o direito? Seria uma forma de controle social 
amparada pela Escola Positivista? Ao que parece, o Conselho Penitenciário foi um dos órgãos 
que mais refletiu as idéias na Escola Européia, na sua primeira fase, e que trabalhou com o 
sistema penal, através do estudo e análise do criminoso sob seus diversos aspectos, unindo 
médicos e juristas para uma analise integral. Percebemos também que o Conselho modificou 
seu pensamento na segunda fase, adotando teorias mais sociais de bases européias e 
construídas no Brasil. Claro que os juristas permaneceram sendo a maioria, no entanto a 
medicina legal foi a base de discussões durante a primeira metade do século XX. 

De fato, parece que foi o Conselho Penitenciário que possibilitou à medicina o espaço 
almejado na execução penal. Pela primeira vez, profissionais da área médica estavam 
presentes formalmente em um órgão da execução penal que tinha como atribuição, dentre 
outras, a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e a análise dos pedidos de livramento 
condicional. 

Os médicos foram conhecidos legalmente como integrantes do processo de "tratamento" dos 
criminosos pelo Estado e foi nesse ambiente que puderam defender suas idéias com base em 
casos concretos e em discussões obrigatórias com membros da área jurídica. Parece que o 
Conselho foi uma conquista médica, apesar dos profissionais do direito serem maioria nas 
cadeiras e a influência médica no meio jurídico criminal consolidou-se a partir da criação 
dessa instituição. A necessidade de estudar o considerado criminoso e não mais o crime foi 
um pleito dos médicos e o Conselho Penitenciário foi quem inaugurou, na legislação nacional, 
a análise das características pessoais dos condenados. A primeira legislação que explicitou a 
importância da análise das questões subjetivas pessoais foi a que regulamentou o Livramento 
Condicional e o Conselho Penitenciário (Decreto 16.665, de 6 de novembro de 1924). O 
Código Penal retratou essa necessidade em 1940. Até 1940, os chamados requisitos subjetivos 
eram avaliados apenas na execução penal e, a partir dessa data, passaram a serem relevantes 
para a dosimetria da pena. 

  

Importância do Conselho Penitenciário no desenvolvimento da criminologia nacional 

 

Os Conselheiros Penitenciários tinham funções que iam além da elaboração de pareceres. A 
maior parte dos seus membros, entre os anos de 1925 e 1940, eram criminólogos, médicos 
legais ou psiquiatras, que participavam ativamente das discussões criminológicas nacionais. 
Ou seja, tratava-se de um colegiado com competência específica para lidar com as questões da 
criminologia e que dedicavam-se a escrever pareceres, livros, artigos e a dar entrevistas sobre 
questões de criminologia no país. Eram esses profissionais os responsáveis pela recepção da 
criminologia no Brasil e pela adaptação das suas teorias e discussões de novas correntes 
consideradas nacionais. 

O Conselho Penitenciário tornou-se uma espécie de "laboratório criminológico". Desenvolveu 
um discurso que alinhava as teorias jurídicas e médicas e os membros sistematizavam essas 
conclusões e correntes em formas de pareceres e produções independentes. É interessante 
notar que os conselheiros utilizavam com freqüência a bibliografia brasileira para a 
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elaboração das suas conclusões. Com essa dinâmica, o Conselho se constituiu num espaço de 
discussão da criminologia produzida no Brasil pelos próprios membros do Conselho ou por 
teóricos importantes como Nina Rodrigues, Afrânio Peixoto, Lemos de Britto, dentre outros. 

Havia uma grande preocupação de dotar as conclusões do conselho de um caráter científico, 
de "estudar" os encarcerados e elaborar teorias e formas de prevenção e contenção da 
criminalidade. Segundo RIBEIRO (1936, p. 39): "Tem sido, pois, a Penitenciária o 
laboratório de analises do Conselho, que desse geito, ha imprimido aos seus votos, quer 
quanto ao livramento condicional, quer quanto ao indulto, rigoroso cunho cientifico". Esse 
espaço privilegiado, do início do século XX é capaz, portanto, de revelar o pensamento 
criminológico e as discussões mais importantes existentes no Brasil.  

Algumas iniciativas do Conselho foram reconhecidas em outros estados e países como 
exemplifica a carta recebida por Duarte Guimarães do professor de Direito Penal da 
Universidade de Barcelona, o Sr. Eugenio Cuello Calon, um dos mais conhecidos escritores 
da ciência criminal na Europa na época: 

EL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA - 
Exmo. Sr. Don. Francisco Duarte Guimarães muy distinguido Sr. E Illustre collega: Ha 
tiempo recibi el "Relatório" presentado al Sr. Secretário de Policia Del Estado de Bahia de 
cujo meritíssimo trabajo Vd es autor. Retraré acusarie recino de su amabre envio hasta leerlo. 
Terminada su leitura tengo um vivo placer en comunicarle cuan provechosa me ha sido, en su 
trabajo he encontrado, entre otras cosas de grande interés, noticios y datos importantísimos 
sobre la criminalidad brasileña, sobre la organización penitenciaria de su bello y culto pais, 
asi como los datos estatisticos. Todo elle denota uma solida preparación y uma extraordinaria 
cultura en los campos penal y penitenciario. 

Dándole gracias muy cordiales por el envio de su notable trabajo y felicitándole por el quede 
de Vd afmo s. S. F. E. S. M. - (a) EUGENIO CUELLO CALON, Barcelona, 1 de maio de 
1929. (A TARDE, 03 de abril de 1929). 

Os relatórios, teorias e iniciativas do Conselho Penitenciário foram reconhecidas como 
importantes por diversos setores intelectuais da época, tendo sido exemplo em muitas 
situações para outros estados da federação. Foi do Conselho Penitenciário da Bahia a primeira 
iniciativa de requerimento do indulto ao Presidente da República e com ele o pleito por 
reconhecer o Conselho como órgão competente para tal demanda. Não só o indulto foi 
concedido, como foi legitimado o Conselho Penitenciário como órgão competente para propor 
o indulto. Entendiam, os conselheiros da Bahia, porém, que só teria essa competência o 
Conselho que dispusesse de um Instituto de Criminologia, privilégio exclusivo da Bahia. 

Os próprios conselheiros tinham consciência da importância do que estava sendo discutido e 
decidido para a formação de uma teoria brasileira. RIBEIRO (1926) relatou o seguinte: 

Visando, sempre que estudo as matérias de "livramento" que me vêem destribuidas, realizar 
contribuições de critica penalogica, não só para a formação da literatura jurídica do Conselho 
Penitenciário da Bahia, como, também, para subsidiar a futura reforma do Código Penal (...) 

Dever-se-ia reconhecer o Conselho como instância privilegiada capaz de analisar situações 
que um único juiz não teria a competência para fazê-lo. Os conselheiros achavam-se na 
obrigação de propor novos conceitos e correntes teóricas para justificar a sua importância. 
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Apenas para aplicar a lei, não haveria a necessidade de um Conselho Penitenciário, bastaria a 
análise do juiz de direito. Muitos são os resultados e feitos do Conselho. O Instituto de 
Criminologia, o Patronato de Presos e Egressos, a definição do Conselho como órgão 
competente para propor indulto, o pleito pela "sobre pena" são exemplos da mobilização 
ocorrida no período com relação à criminologia. 

  

Perguntamos ao Conselho Penitenciário da Bahia: Lampião era um criminoso nato? 

 

Os conselheiros eram constantemente requisitados para opinarem sobre questões de 
relevância nacional. Uma das enquetes do jornal na época revestiu-se de uma grande riqueza 
para percebermos a importância do conselho e o pensamento criminológico, mormente o 
referente à existência e identificação do criminoso nato. 

Lampião, nordestino, responsável por uma história conhecida e contada nacional e 
internacionalmente, foi o foco de uma enquete com os conselheiros Carlos Ribeiro, Júlio 
Calasans, Edgard Matta, Alfredo Britto e Estácio de Lima. Cada conselheiro, apesar de 
compor a mesma instituição, tinha seu pensamento próprio consolidado com relação a 
Lampião, o que assegurava ao Conselho uma riqueza intelectual e discussões profundas sobre 
diversos temas. 

Segundo Carlos Ribeiro: "Não há criminosos, exclusivamente psychologicos, nem, 
integralmente, sociológicos. Natureza e ambiente social consorciam-se, de ordinário, na obra 
da criminalidade" (O Estado da Bahia, 01/08/1938). Acreditava, o jurista baiano, que a 
sociedade era co-ré dos crimes cometidos, porque todas as pessoas eram solidariamente 
culpadas pelos delitos. Nem todos recebiam o mesmo tratamento social e tinham o mesmo 
desenvolvimento intelectual, por isso alguns grupos, dentre eles o dos sertanejos, ficaram 
"parados" no tempo por ausência da escola, da justiça e de serviços sociais e pedagógicos. O 
sertanejo não era retrógrado, foi abandonado socialmente e moralmente e não teve a mesma 
oportunidade de desenvolvimento que outros grupos. 

O "bandoleirismo" seria, de acordo com Carlos Ribeiro, uma reação inconsciente contra a 
indiferença e a incapacidade de tutelar da sociedade. Lampião, assim como outros sertanejos 
do seu "bando" deveriam ser encaminhados para uma reabilitação moral possível de ser 
realizada, posto que havia uma "experiência bem sucedida" com um outro membro do grupo 
de Lampião. 

Carlos Ribeiro não descartou por completo a possibilidade de Lampião ser um criminoso 
nato, mas ressaltou que os criminosos dessa categoria eram raros e portadores de uma 
patologia, dignos de tratamento psiquiátrico. Os demais "delinqüentes" seriam vítimas da 
sociedade e a ela também cabia o processo de reabilitação pedagógica dos condenados. Ou 
seja, nem todo criminoso era um doente, a maioria carecia apenas de ações educacionais que 
possibilitassem o retorno à sociedade. Acreditava na possibilidade de reabilitação da grande 
maioria dos presos e lamentava que a morte tivesse impedido Lampião de ser "regenerado". 
Carlos Ribeiro tinha uma opinião diversa da corrente Lombrosiana, segundo o qual todo 
criminoso é um doente em maior ou menor grau. 
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José Júlio Calasans, considerado um dos melhores teóricos na área da psiquiatria no Brasil e 
membro do Conselho Penitenciário, também deu uma entrevista respondendo à enquete sobre 
Lampião. Segundo ele, "O banditismo sertanejo, o cangacerismo, as jagunçadas, que geram os 
Lampeões de todos os matizes, são fructos quasi excusivos do meio" (O Estado da Bahia, 
05/08/1938). Acreditava que não havia criminosos por natureza e que o criminoso nato de 
Lombroso não encontrou apoio na ciência criminal. Poderia haver pessoas portadoras de 
patologias que pudessem causar reações de fúria e violência, ou seja, doentes psiquiátricos, 
mas nunca criminosos de nascença ou por constituição biológica. 

Para o psiquiatra, os meios para combater o cangacerismo seriam a escola, políticas de 
qualidade, justiça, mas principalmente estradas que pudessem levar a "civilização" até o 
sertanejo. Esse isolamento cultural, ou "incultura", produziria as reações violentas. A 
terapêutica seria a integração de todo o país através da educação e informação. Julio Calasans 
mostrava-se preocupado com a falta de políticas de integração capazes de atingir um maior 
número de pessoas. Receava que se esse fato perdurasse, a violência também seria aumentada, 
inclusive com as reações desproporcionais almejadas pela população como a decapitação de 
criminosos, a qual era radicalmente contrário. 

Edgard Matta, advogado, sociólogo e membro do Conselho Penitenciário, também respondeu 
à pergunta sobre Lampião. Afirmou: "Se eu podesse admittir que, no phenomeno 
delinquencial Lampeão, predominassem somente os factores sociaes, seria forçado a concluir 
que todos os nordestinos seriam Lampeões" (O Estado da Bahia, 8/08/1938). O jurista 
explicou sua afirmação com o exemplo de muitos nordestinos que, numa mesma situação 
social, não entraram no cangaço, ou seja, o meio social influenciava, mas só se tornava 
criminoso o indivíduo com "deformação ético-somática" (O Estado da Bahia, 8/08/1938). 

Apesar de considerar os fatores biológicos, Edgard Matta não concordava com a existência de 
criminosos natos, mas de pessoas com "inclinação" para o crime e que eram influenciadas 
pelo meio social onde viviam. Para ele, Lampião era, como todo criminoso, um homem que 
necessitaria de afastamento social e tratamento e poderia ou não ser reabilitado a depender do 
grau de degeneração encontrado. Esses "delinqüentes" deveriam ficar sob o olhar apenas da 
justiça e da ciência e não serem noticiados para a sociedade, influenciando outras pessoas para 
o mundo do crime. Manifestou-se também contrário à decapitação e utilização dos corpos 
como espetáculo social. Afirmou o conselheiro: 

Também protesto, em nome da humanidade, contra esse sensacionalismo brutal, que 
transforma em uma passeata de carnaval inferior, a exibição de cabeças decapitadas e 
apodrecidas, inspirando as creanças brasileiras, os nossos filhos, o desrespeito á vida humana 
e, o que é mais desgraçado, a tentação pelo crime (O Estado da Bahia, 8/08/1938). 

Note-se que é uma preocupação constante, da maior parte dos conselheiros, o fato de ser 
desnecessário e prejudicial o sensacionalismo que a imprensa fazia com casos criminais e a 
pena de morte, mesmo que não legalizada, de pessoas que cometiam crimes. 

O professor de clínica criminológica na Faculdade de Medicina da Bahia e conselheiro 
Alfredo Brito afirmou: "Ninguém nasce criminoso, heroe, nem sábio. O homem vem ao 
mundo, apenas, com os seus instintos e as suas tendências, variando em cada caso a 
predominância para o bem ou para o mal, de accordo com a sua hereditariedade" (O Estado da 
Bahia, 11/08/1938). O conselheiro defendia que todas as crianças eram iguais, apenas com 
variações hereditárias, mas deveriam crescer num ambiente adequado, com exemplos éticos e 
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valores para que pudessem ter uma vida fora da criminalidade. Defendia uma profilaxia do 
crime com a utilização dos conceitos de higiene mental. Para ele, as crianças deveriam ser 
analisadas na escola para se ter a noção exata do tipo de tratamento que cada uma deveria se 
submeter. Algumas, inclusive, deveriam ser enviadas a reformatórios para um trabalho 
pedagógico mais intenso. A visão higienista do professor era notada no seu discurso de forma 
contundente, o que demonstrava que ele estava em sintonia com as discussões da época. 

Acreditava que uma criança sem educação adequada e exposta a um ambiente de "maus" 
exemplos, desenvolveria características criminais que seriam muito mais fortes que os 
estigmas atávicos defendidos pela Escola Positivista. Ou seja, a forma de prevenir o crime era 
a educação de qualidade. Também atribuiu, como uma das causas da criminalidade, o 
isolamento cultural do cangaço. As pessoas que viviam no interior do sertão deveriam ter os 
mesmos direitos a um desenvolvimento intelectual e pedagógico que os que freqüentavam os 
grandes centros. Os "estigmas culturais" eram os que realmente levavam alguém à 
criminalidade e não os "estigmas atávicos". 

Para finalizar a enquete, foi entrevistado Estácio de Lima, um dos discípulos de Nina 
Rodrigues, catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia, considerado 
um dos expoentes da medicina social no Brasil, e conselheiro.  Estácio, que recebeu a cabeça 
de Lampeão e de Maria Bonita para estudos no Instituto Nina Rodrigues na Bahia, não havia 
feito ainda os seus estudos médicos legais nas cabeças dos criminosos. 

Estácio de Lima acreditava na influência da constituição do biotipo e das glândulas 
endócrinas na formação de um caráter criminoso. No entanto, defendia que a influência do 
meio permanecesse como causa maior para a criminalidade. Segundo ele: 

A criminalidade nordestina ou cangacerismo é um phenomeno flagrantemente social, 
subordinado ás contingências do regime feudal, sertanejo. A grande propriedade, mas 
sobretudo, a não demarcação das propriedades, gerando as lutas, disputas e extermínios 
recíprocos. A justiça inexistente ou má. A ignorância e a deseducação. A miséria nas suas 
conseqüências mais graves. A falta de assistência médica, hygiene mental, transportes, vias 
modernas de communicação (O Estado da Bahia, 13/08/1938) 

Apesar de ser o conselheiro que mais se aproximava das idéias da Escola Positivista, Estácio 
de Lima afastou-se e criticou as teorias de Lombroso. Na balança, a influência do meio era 
mais importante que as heranças genéticas e deformações. No caso específico do cangaço, 
Estácio acreditava que a sua formação histórica, que causou a miséria de muitos, foi 
definidora da criminalidade. No entanto, não excluiu a possibilidade de existirem pessoas com 
tendências natas para o crime. Essas pessoas, que existiriam em número muito pequeno, não 
seriam passíveis de recuperação. A maioria dos criminosos, entretanto, com um "tratamento" 
pedagógico adequado, poderiam retornar ao convívio social de forma segura. 

O que se percebe, após todas as entrevistas, é que os conselheiros tinham alguns pontos 
importantes em comum, quais sejam: a influência do meio, a importância da educação, o 
isolamento prejudicial do cangaceiro e a existência de alguns fatores biológicos importantes, 
mas não definidores da personalidade "criminosa". A medicina aparecia, para todos eles, 
como uma área importante de apoio à jurídica, que continuaria sendo a responsável por lidar 
com casos criminais. Segundo todos os entrevistados, a educação era fundamental para a 
prevenção de crimes e "recuperação" de condenados. E, para que essa educação fosse 
acessível a toda a população, seria necessário a diminuição do isolamento de certos grupos no 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10047



Brasil. Como esperar atitudes semelhantes de indivíduos com culturas tão diferentes? Como 
punir com leis que não são acessíveis a todos e são feitas com base em valores de uma cultura 
específica? Esse tema, em particular, foi tratado por Nina Rodrigues que discutiu a questão 
das diferentes regiões e culturas existentes no Brasil e o sistema penal único aplicável 
igualmente em realidades diversas. Nina era um dos maiores seguidores de Lombroso, mas foi 
também um dos teóricos da criminologia que mais pensou a realidade brasileira e disseminou 
seus estudos no Brasil e em outros paises. Não havia como pensar a criminologia brasileira 
sem ter como base a produção de Nina Rodrigues. 
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Revista de Medicina - 2º semestre de 1937 

 
 

[1] Art. 50 O Condemnado á prisão cellular por tempo excedente de seis annos e que houver 
cumprido metade da pena, mostrando bom comportamento, poderá ser transferido para 
alguma penitenciaria agrícola, afim de ahi cumprir o restante da pena. 

Par. 1 Si não perseverar no bom comportamento, a concessão será revogada e voltará a 
cumprir a pena no estabelecimento onde sahiu. 

Par. 2 Si perseverar o bom comportamento, de modo a fazer presumir emenda, poderá obter 
livramento condicional, comtanto que o restante da pena a cumprir não exceda de dous annos. 

Art. 51 O livramento condicional será concedido por acto do poder federal, ou dos Estados, 
conforme a competência respectiva, mediante proposta do chefe do estabelecimento 
penitenciário,  o qual justificará a conveniência da concessão em minucioso relatório. 

Par. Único O condenado que obtiver livramento condicional será obrigado a residir no logar 
que for designado no acto da concessão e ficará sujeito á vigilância da policia. 

Art. 52 O livramento condicional será revogado, si o condemnado commetter algum crime 
que importe pena restrictiva da liberdade, ou não satisfizer a condição imposta. Em tal caso, o 
tempo decorrido durante o livramento não se computará na pena legal; decorrido, porém, todo 
o tempo, sem que o livramento seja revogado, a pena ficará cumprida. 

[2] Médico inglês, radicado na cidade de Salvador há mais de 20 anos. Considerado o grande 
responsável pela formação da Escola Tropicalista Bahiana. 

[3] Otto tinha ascendência e nacionalidade germânica, residiu na Bahia desde os 8 anos de 
idade, em 1843 foi estudar em Hamburgo e, em 1843 retornou ao Brasil. 

[4] José Francisco era Portugues, veio para o Brasil com quatorze anos e formou-se na 
Faculdade de Medicina da Bahia em 1851, quando foi aperfeiçoar-se na Europa para então 
retornar à Bahia. 

[5] Pai do poeta Castro Alves e professor de cirurgia da Faculdade do Terreiro de Jesus 
(Bahia). 

[6] Mestre de clínica médica e lente na Faculdade do Terreiro de Jesus (Bahia). 

[7] Humanitário clínico. 

[8] Jovem cirurgião. 
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O DEBATE SOBRE CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃONO 
BRASIL IMPERIAL 

 
THE DEBATE ON CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION IN THE 

BRAZILIAN EMPIRE 
 
 
 

Luanda Chaves Botelho 
 

RESUMO 
Este trabalho tem como objeto o debate sobre a concentração de poderes no governo central e 
sobre a necessidade de autonomia provincial travado no período imperial da história 
brasileira. Em outras palavras, o debate sobre centralização e descentralização que permanece 
vivo no Direito e no cenário político nacional como um todo. Para tanto, ele se divide em três 
etapas. O ponto de partida da primeira é a independência do Brasil, que nos leva à análise da 
Constituição de 1824, com recurso também a relatos de importantes figuras políticas 
contemporâneas do Império. Já a segunda etapa, com foco no período regencial, proporciona 
um exame do Ato Adicional de 1834 e de sua Lei de Interpretação de 1840, bem como de 
outras medidas que fizeram o Brasil oscilar entre tendências centralizadoras e 
descentralizadoras. Por fim, após trazer-se o interessante olhar de Raymundo Faoro sobre o 
debate objeto deste trabalho na obra de Machado de Assis, apresentam-se os dois projetos 
para o Estado Brasileiro em disputa na transição do Império Unitário para a República 
Federativa. 
PALAVRAS-CHAVE: CENTRALIZAÇÃO; DESCENTRALIZAÇÃO; AUTONOMIA; 
CONSTITUIÇÃO DE 1824; ATO ADICIONAL DE 1834; FEDERALISMO. 
 
ABSTRACT 
This work focuses on the debate on the concentration of powers in central government and on 
the need for provincial autonomy during the imperial period of Brazilian history. In other 
words, the debate on centralization and decentralization which remains alive in Law and in 
the national political scenery as a whole. For this purpose, it is divided into three stages. The 
starting point of the first stage is Brazil's independence, which leads us to an analysis of the 
1824 Constitution, also using the accounts of important political men, contemporary of the 
Empire. The second stage, focused on the Regency period, provides an examination of the 
Additional Act of 1834 and of its Interpretation Act of 1840, as well as of other measures that 
made Brazil range between decentralizing and centralizing tendencies. Finally, after bringing 
up the interesting look of Raymundo Faoro regarding such debate in the writings of Machado 
de Assis, we present the two projects for the Brazilian State which were in contention in the 
transition from the Unitary Empire to the Federal Republic. 
KEYWORDS: CENTRALIZATION; DECENTRALIZATION; AUTONOMY; 
CONSTITUTION OF 1824; ADDITIONAL ACT OF 1834; FEDERALISM. 
 
 

1 Introdução 
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Há poucos dias do término de seu mandato, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva pôs termo, 
pelo menos provisoriamente, a uma questão que esquentou o cenário político brasileiro em 
2010. No dia 22 de dezembro, o Presidente sancionou a lei que rege a exploração de 
hidrocarbonetos fluidos nas áreas do pré-sal e outras estratégicas (Lei nº 12.351), mas 
vetou[1] os dispositivos que modificariam a destinação dos royalties e participações especiais 
decorrentes dos contratos de partilha de produção ou de concessão na exploração marítima[2]. 
As modificações se dariam em detrimento dos estados e municípios produtores e, tendo em 
vista que em alguns municípios as receitas provenientes dessas atividades representam mais 
da metade de suas receitas totais, é natural que os níveis de governo afetados tenham 
permanecido tensos desde a aprovação da Lei em cada uma das Casas do Congresso Nacional 
até o seu veto por parte do Chefe do Poder Executivo Federal. 

Como nos ensinam as lições dos proeminentes estudiosos do federalismo William Riker 
(1987), Alfred Stepan (2004), Kenneth Wheare (1951) e Daniel Elazar (1968), a mutabilidade 
marca as federações, logo, polêmicas como a dos royalties do petróleo, que envolvem 
mudanças na distribuição de receitas entre os entes federativos, não devem ser encaradas 
como defeitos dessa forma de Estado. Ao contrário, os debates sobre a repartição não só de 
recursos, mas também de autoridade e responsabilidades devem ser encaradas como 
oportunidades para se adequar o federalismo às especificidades de cada país. 

No Estado brasileiro, as discussões sobre centralização e descentralização de poder decisório, 
atribuições e rendas aparecem com proeminência na cena política desde antes do Brasil 
configurar uma federação até os presentes dias. É importante ter em mente, contudo, que seus 
contornos sofreram transformações de uma época para outra. Nas disputas em torno da 
consolidação do Império e do conteúdo da primeira Constituição brasileira, os conservadores 
apresentavam a centralização como requisito essencial para a manutenção da Monarquia e da 
integridade do território, enquanto seus adversários entendiam-na como forte resquício do 
absolutismo. Já no contexto da redemocratização na década de 1980, os conservadores, como 
José Sarney, tentavam relacionar a noção de centralização com a de governabilidade, e os 
progressistas, como Ulysses Guimarães, associavam-na ao autoritarismo e burocratismo do 
regime militar. A descentralização a ela oposta aparecia na retórica progressista como 
metonímia da democracia, eficiência do governo e justiça social. Portanto, não surpreende que 
o Brasil tenha oscilado entre tendências centralizadoras e descentralizadoras, ainda que com a 
prevalência das primeiras. 

Enfim, compreender a oscilação entre tendências centralizadoras e descentralizadoras e os 
debates que a estimularam é fundamental para compreender a formação e o desenvolvimento 
do Estado brasileiro. Por ora, a ênfase recairá sobre as reflexões de importantes estadistas a 
respeito do tema na vigência da primeira Constituição do Estado, partindo do processo de 
independência do Brasil e das discussões no âmbito da Assembleia Constituinte reunida em 
1823, passando pelo Primeiro Reinado e pelo período regencial, até chegar ao Segundo 
Reinado. 
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2 DA INDEPENDÊNCIA À ABDICAÇÃO DE D. PEDRO I: A CONSTRUÇÃO DE UM 

IMPÉRIO CENTRALIZADO 

  

Mais de trezentos anos após o descobrimento oficial do Brasil por navegadores portugueses, é 
um príncipe português, D. Pedro I, quem proclama a independência brasileira. Ao lado de D. 
Pedro na luta pela consolidação da independência estavam os irmãos Andrada, com destaque 
para José Bonifácio, então Ministro do Império, que articulou junto aos grandes proprietários 
do Sudeste para angariar homens e recursos para a conquista das províncias do Norte e do 
Nordeste ainda ocupadas por portugueses ou que brigavam por sua separação do resto do 
Brasil. Para a elite concentrada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, 
beneficiada com a expansão econômica resultante da presença real no Brasil e da abertura dos 
portos coloniais às nações amigas de Portugal, uma monarquia forte era a única alternativa 
para garantir a independência e maior liberdade econômica, mas sem abalos às estruturas 
herdadas da colônia, como o regime fundiário e o escravismo. Bonifácio era contrário à 
escravidão, por nela enxergar um óbice à industrialização, à maior lucratividade das lavouras 
e à ocupação de terras improdutivas. Porém, com vistas a preservar o apoio dessa elite, 
essencial para a integridade do território do Brasil independente, recusou proposta inglesa de 
reconhecimento da independência condicionada à abolição do tráfico de escravos 
(CARVALHO, 1992). Por esse caminho, tendo garantido a derrota dos movimentos 
autonomistas e das tropas portuguesas remanescentes no Brasil, José Bonifácio de Andrada e 
Silva pode ser considerado um dos principais responsáveis pela unidade do território nacional. 

Instalada em maio de 1823, a Assembleia Constituinte iniciou seus trabalhos sob uma 
atmosfera de insegurança que D. Pedro não fazia questão de amainar, tanto que declarou: 
"Juro defender a Constituição que está para ser feita, se for digna do Brasil e de mim".[3] 
Uma das principais polêmicas entre os deputados que compunham a Assembleia girava em 
torno da distribuição de competências entre o governo central e as províncias e o projeto que 
estava em pauta previa certo nível de autonomia das províncias, o que desagradava ao 
Imperador (MONTEIRO, 1990). Tendo também a Assembleia aprovado leis que a isentavam 
de sanção imperial, proibiam o Monarca de conceder títulos de nobreza, retiravam-lhe o 
direito de veto e de dissolução da Câmara, D. Pedro mostrou que aquela insegurança não era 
injustificada, usando a força de suas tropas para fechar e dissolver a Assembleia. 

José Bonifácio, que em meio às pressões de liberais e conservadores que o indispuseram com 
o Imperador se demitira do Ministério, foi preso e exilado, como ocorreu com outros 
deputados constituintes considerados perigosos. Embora a milhares de quilômetros de 
distância do Brasil, Bonifácio engrossou as fileiras dos críticos de D. Pedro e da Constituição 
por ele outorgada em 1824. O ex-Ministro era, como ele se autodenominava, um 
"constitucional verdadeiro", defendendo incisivamente a monarquia constitucional no Brasil 
contra o republicanismo que se consolidava ao redor da América: 

  

O Império constitucional era o mais análogo aos seus costumes;  e com a liberdade que este firmava e garantia 
todos ficavam contentes, sem que fosse preciso recorrer com amargos sacrifícios ao ideal republicano, que a 
experiência de seus vizinhos lhes apresentava anárquico e violento. Assim os doidos absolutistas se desenganem, 
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pois se fizerem a contra-revolução, esta não se firmará, mas sim começarão novas reações e o republicanismo 
triunfará. (BONIFÁCIO, 1998, p. 203) 

  

No seu entender, a despeito da existência de uma Constituição, o que D. Pedro havia 
instituído com o ataque à Assembleia, com a prisão dos parlamentares e a imposição de um 
documento que lhe garantia o monopólio da administração e que tudo emanasse de si era o 
puro despotismo. De fato, a Constituição de 1824 não só atribuiu ao Imperador a chefia do 
Poder Executivo, como também, pela criação do Poder Moderador - que, em tese, deveria 
preservar a independência e zelar pela harmonia entre os demais poderes políticos -, concedeu 
ao Monarca a faculdade de adiar a Assembleia Geral, de dissolver a Câmara dos Deputados, 
de demitir imotivadamente os ministros de Estado, de suspender magistrados e de modificar 
sentenças judiciais (art. 101). Bonifácio refutava tudo isso, falando em prol da independência 
da Câmara, do Ministério e do Conselho de Estado e do norteamento da atuação do Imperador 
por meio de dispositivos constitucionais que indicassem a competência de cada instância de 
poder. 

É importante ressaltar que a proposta de Bonifácio para o país não focalizava a 
descentralização de poderes do governo nacional para os locais, mas sim a desconcentração 
de atribuições e prerrogativas no próprio âmbito nacional. Bonifácio não parecia acreditar nas 
virtudes da descentralização para o ânimo da vida local quando afirma que o povo brasileiro, 
apesar de almejar a liberdade, não havia chegado a um "estado de fazer sacrifícios contínuos 
pessoais para figurarem nas assembléias e na administração" (1998, p. 201). 

A Constituição, com efeito, não foi politicamente descentralizadora, garantindo ao governo 
central a interferência sobre a ocupação de cargos de representação provincial e limitando 
sobremaneira o âmbito de atuação dos organismos subnacionais. O texto constitucional 
determinava que os presidentes de província fossem nomeados e livremente removidos pelo 
Imperador, que também indicaria senadores de uma lista tríplice eleita pelos habitantes das 
províncias. Todas as resoluções legislativas dos conselhos gerais de província deviam ser 
remetidas ao Poder Executivo Central para serem submetidas à aprovação da Assembleia 
Geral. No caso da Assembleia Geral não estar reunida, o Imperador poderia optar por 
executá-las de imediato ou declará-las suspensas até que o órgão se reunisse. Além disso, as 
resoluções sequer podiam fazer ajustes entre províncias ou orientar a execução de leis, 
inclusive as de iniciativa do próprio conselho de província. Outro entrave à atuação do 
conselho era a previsão de não poder propor nada que afetasse "os interesses gerais da nação", 
na medida em que a interpretação que se dava a tal expressão por parte do governo central era 
extremamente ampla. No âmbito local, existiam as câmaras governadoras de cidades e vilas, 
mas também fortemente limitadas em sua atuação, eis que o exercício de todas as suas 
funções deveria estar pré-regulado em lei aprovada pela Assembleia Geral. A centralização 
igualmente se refletia no âmbito fiscal, uma vez que só a Assembleia Geral era competente 
para legislar em matéria de imposto e era ela quem fixava as despesas públicas e decidia a 
respeito da repartição de receitas. Institucionalizou-se, então, um Império unitário, com 
território divido em províncias sem autonomia política nem financeira. 

O excesso de poderes nas mãos do Imperador pôs lenha nos sentimentos republicanos, que em 
Pernambuco materializaram-se na Confederação do Equador. O levante, de caráter 
acentuadamente urbano e popular e de conteúdo antilusitano, republicano e contrário à 
centralização do poder, objetivava construir uma República federativa, englobando as 
Províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e talvez o Piauí e o Pará. 
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Proclamada em 02 de julho de 1824, a Confederação do Equador resistiu por poucos meses, 
sendo definitivamente derrotada pelas tropas imperiais em novembro do mesmo ano, com a 
condenação de suas lideranças à morte. Fato curioso a respeito do trágico desfecho do 
movimento foi a recusa dos carrascos em executarem uma dessas lideranças, o Frei Caneca, 
por quem até mesmo os adversários da Confederação pediram clemência ao Imperador 
(FAUSTO, 1990). No entanto, não surpreende que D. Pedro tenha negado tais pedidos, tendo 
em vista que Caneca era um notório e incisivo crítico do Monarca. No jornal O Typhis 
Pernambucano, publicado semanalmente entre 25 de dezembro de 1823 e 05 de agosto de 
1824, Frei Caneca (2001) denunciava com veemência, edição após edição, os atos que 
considerava despóticos emanados do Imperador.  

Tal como José Bonifácio, Caneca manifestou total repúdio ao fechamento da Assembleia 
Constituinte, sustentando que tão grave atentando à liberdade instigava a desconfiança e a 
insurreição das províncias, pondo-se em risco a integridade do Império. O Frei reconhecia 
que, apesar de responsável por impedir que a Constituição assumisse um caráter mais liberal, 
Bonifácio e outros Deputados não mereciam a punição a que foram submetidos por D. Pedro. 
Esmiuçando os decretos do Imperador editados à época e o projeto sobre o qual a Assembleia 
trabalhava, Caneca apontou que não havia um único indício de que a Constituição desonraria 
o juramento de defender a integridade e a independência do Império, sustentar a Igreja 
Católica Apostólica Romana e conservar D. Pedro e sua dinastia no trono, motivo que o 
Monarca alegou ser o estopim para sua drástica atitude. Assim, a conclusão a que Frei Caneca 
chegou foi que, mais do que um episódio de autoritarismo, a dissolução da Assembleia era 
parte de uma conspiração arquitetada pelos portugueses para novamente submeter o Brasil ao 
jugo de Portugal. 

As críticas de Caneca à Constituição não se restringiam ao fato de ter sido elaborada por um 
grupo que não representava a soberania popular nem ao absurdo de ter D. Pedro tentado 
impor a sua aceitação como Lei Maior do Império ainda em fase de projeto. O Frei faz duras 
considerações sobre seu conteúdo, alertando que sequer a emancipação de Portugal estava 
garantida pelo documento. Exprime também o seu temor em ver funções legislativas e 
executivas concentradas nas mesmas mãos e o emprego das tropas imperiais sob a 
competência privativa e discricionária do Poder Executivo. O Poder Moderador também era 
objeto da consternação de Caneca, sendo qualificado como "nova invenção maquiavélica [é a] 
chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos" 
(2001, p. 561). 

A falta de autonomia das províncias diante do caráter centralizador da Constituição era parte 
fundamental da preocupação de Frei Caneca. No Typhis Pernambucano, tratou repetidamente 
dos problemas decorrentes da nomeação dos Presidentes de Província pelo Imperador, 
defendendo o respeito à vontade local. Como previstos no texto constitucional, Caneca 
caracterizava os Conselhos de Província como "meros fantasmas para iludir os povos", face às 
limitações sobre as matérias que podiam deliberar e da necessidade de submissão ao 
Executivo e aprovação da Assembleia Geral para que tais deliberações convertessem-se em 
lei. A seu ver, na prática, tudo dependia do arbítrio do Imperador e era intencional que as 
coisas assim fossem: 

  

O art. 2º não pode ser mais prejudicial à liberdade política do Brasil; porque permitindo que as províncias atuais 
sofram novas subdivisões, [...] enfraquece as províncias, introduzindo rivalidades, aumentando os interesses dos 
ambiciosos para melhor poder subjugá-las umas por outras; e esta desunião tanto mais se manifesta pelo art. 83, 
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em que se proíbe aos conselhos provinciais de poderem propor e deliberar sobre projetos de quaisquer ajustes de 
umas para as outras províncias, o que nada menos é, que estabelecer a desligação das províncias entre si, e fazê-
las todas dependentes do governo executivo, e reduzir a mesma nação a diversas bordas de povos desligados e 
indiferentes entre si. (CANECA, 2001, p. 561) 

  

Apesar das resistências sofridas, a primeira Constituição do Brasil só veio a ser reformada em 
1834, durante o período da regência trina provisória, que assumira o comando do Império em 
1831, quando D. Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, D. Pedro II, ainda muito 
jovem para tornar-se Imperador. Àquela altura, o reinado de D. Pedro I sofria com problemas 
econômicos agravados pela guerra na Província Cisplatina (1825-1827), com o afastamento 
do Exército descontente com as derrotas militares e com as suspeitas levantadas com a morte 
de D. João VI de que D. Pedro assumiria a Coroa portuguesa e tentaria unir os dois Impérios. 
Assim, a oposição ao Imperador levava mais e mais adeptos ao campo liberal e a forte 
participação da imprensa contribuía para propagar os sentimentos de insatisfação. A 
instalação de uma monarquia liberal na França repercutiu no Brasil atiçando a rivalidade entre 
os liberais e os aliados do Imperador, o que levou a protestos e tumultos que constrangeram 
D. Pedro a abdicar. 

  

3 DESCENTRALIZAÇÃO E "REGRESSO" 

  

Após a abdicação do Imperador, os debates sobre a centralização ganharam ainda mais vigor, 
opondo em dois extremos os defensores da autonomia das províncias e os adeptos da 
centralização, que almejavam até o retorno de D. Pedro I ao trono. A Regência trina não pôde, 
então, fechar os olhos diante do fortalecimento das reivindicações localistas, animadas pela 
saída do Monarca a lutar pela extinção dos resquícios absolutistas. Deu-se início a um 
processo de descentralização da Polícia e da Justiça, com a criação da Guarda Nacional (Lei 
de 18 de agosto de 1831), organizada em bases municipais, e do Código de Processo Criminal 
(Lei de 29 de novembro de 1832), que concedia maiores poderes aos juízes de paz, eleitos na 
esfera local. 

As alterações na Constituição determinadas pelo Ato Adicional de 1834 (Lei nº 16, de 12 de 
agosto de 1834) também deram forma a um Estado mais descentralizado. Em primeiro lugar, 
as assembleias legislativas provinciais, que substituíram os conselhos gerais de províncias, 
foram dotadas de novas atribuições, como a fixação da força policial respectiva, a regulação 
da administração dos bens provinciais, a organização da estatística da província, a catequese e 
civilização dos indígenas e o estabelecimento de colônias e a representação nos órgãos gerais 
contra leis de outras províncias que ofendessem seus direitos. Em segundo lugar, as 
assembleias tomariam parte no sistema de Justiça, decretando a suspensão ou demissão do 
magistrado contra o qual houvesse queixa de responsabilidade e, no caso de pronúncia do 
presidente de província, decidindo se o processo deveria prosseguir e se ele seria suspenso do 
exercício de suas funções. Em terceiro lugar, no desempenho da competência legislativa, elas 
seriam muito mais independentes do que os conselhos diante do governo central. Com efeito, 
com relação às suas novas atribuições e demais matérias expressamente previstas no Ato 
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Adicional - a divisão civil, judiciária e eclesiástica e mudança de lugar da capital; a instrução, 
exceto estabelecimentos de Medicina e Direito e outros pré-existentes ou que viessem a ser 
criados por lei geral; desapropriação por utilidade provincial e municipal; Polícia e economia 
municipal, mediante proposta das câmaras; supressão e criação de empregos provinciais e 
municipais, bem como de seus ordenados; obras públicas, estradas e navegação no interior da 
província, desde que não pertençam à Administração Geral; casas de prisão, trabalho e 
correção; casas de socorro público, conventos, associações políticas e religiosas; nomeação, 
suspensão e demissão dos empregados provinciais pelos presidentes de província -, suas 
deliberações poderiam adquirir status legal sem passar pelo crivo da Assembleia Geral, tendo 
apenas de ser sancionada pelo presidente da província. Em boa parte de tais casos, as 
resoluções das assembleias provinciais sequer tinham de se submeter a essa sanção, 
convertendo-se em lei somente com a aprovação de seus membros. 

As disposições descentralizadoras do Ato Adicional englobaram também o aspecto financeiro, 
na medida em que se concedeu às províncias a competência de fixar as despesas provinciais e 
municipais, bem como de criar os impostos necessários para cobri-las, desde que versassem 
sobre os objetos contidos na sua seara de atribuições e não prejudicassem a arrecadação geral. 
As assembleias provinciais também seriam responsáveis pela concessão de autorização aos 
governos provinciais e câmaras municipais para a contração de empréstimos, pela repartição 
da contribuição direta pelos municípios e pela fiscalização do emprego das rendas públicas 
provinciais e municipais. Diante de tudo isso, as províncias tornavam-se mais independentes, 
uma vez que poderiam realizar investimentos com recursos próprios, sem ter de recorrer ao 
governo central. 

Seguindo a determinação do Ato Adicional, no ano posterior realizaram-se eleições para a 
Regência una, saindo vencedor o padre Diogo Antônio Feijó, Ministro da Justiça responsável 
pela criação da Guarda Nacional. Feijó (1999) era um dos que via com bons olhos a reforma 
da Constituição na direção da descentralização, pois entendia que a Assembleia Geral não 
tinha o conhecimento nem o tempo essenciais para avaliar e atender adequadamente as 
necessidades regionais e locais. Além disso, elogiava o estabelecimento da irresponsabilidade 
dos deputados pelas opiniões proferidas nas assembleias provinciais e de indenização pelas 
despesas no cumprimento de suas funções, o que lhes garantia a independência indispensável 
para dedicar-se ao serviço da província. Feijó parecia acreditar na capacidade da vida pública 
local para corrigir eventuais equívocos e abusos por parte desse novo corpo legislativo 
provincial de caráter mais autônomo, afirmando que "se houver erro e opressão, dentro de um 
ano será escutado o clamor público, e o remédio aplicado a tempo" (1999, p. 126). Para o 
Regente, a diversidade de legislação entre províncias e municípios, quando as circunstâncias 
assim o demandassem, não seria prejudicial à unidade nem aos interesses gerais do Império: 

  

Um argumento, que não cessa de reproduzir, é a necessidade de unidade de legislação e da justiça; mas, tantas 
vezes não se tem destruído esse argumento, mostrando que sempre houve e há de haver diversidade de legislação 
em cada província e até em cada município? As justiças não estão divididas pela mesma Constituição, que 
determina que haja nas províncias relações para julgar em segunda em última instância? O mesmo poder 
Legislativo não está dividido em três corporações, a saber: Assembléia Geral, Assembléias Provinciais e 
Câmaras Municipais? E que mal resulta de tudo isso à união, ao interesse geral do Império? Nenhum. Para 
centro da unidade é bastante que o imperador governe o Estado por seus ministros e presidentes, seus delegados 
nas províncias, os quais, em seu nome, nomeiem os empregados delas, a saber, não todos, excetuados os 
principais; que a Assembleia Geral inspecione e fiscalize os atos das Assembleias Provinciais, para revogá-los, 
quando contrários à Constituição e tratados, e o Tribunal Supremo para desfazer as injustiças praticadas pelos 
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tribunais superiores. Esta é a centralização decretada pela Constituição, este é o laço que prende as províncias ao 
centro, onde reside o soberano que governa a nação. (FEIJÓ, 1999, p. 217) 

  

Feijó não permaneceu na Regência por muito tempo. Pouco mais de dois anos após a sua 
eleição, renunciou ao cargo em meio a pressões da Assembleia Geral, que o acusava de não 
empenhar os esforços necessários para reprimir os farrapos, que chegaram a declarar a 
independência do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com relação ao Império brasileiro. 
Apesar da autonomia concedida às Províncias pelo Ato Adicional de 1834, o período 
regencial foi marcado por inúmeras revoltas além da Guerra dos Farrapos, como a 
Cabanagem, a Balaiada e a Sabinada, o que se arroga às disputas entre elites regionais pelo 
controle das províncias mais importantes, à perda de legitimidade do governo central e às 
indicações controversas para as presidências provinciais (FAUSTO, 1997). 

Eleito como Regente Pedro de Araújo Lima, deu-se início ao chamado "regresso", com 
medidas que ensejaram o reforço do comando do governo central. Subordinou-se a Guarda 
Nacional diretamente ao Imperador (Lei nº 602, de 19 de setembro de 1850) e reformou-se o 
Código de Processo Criminal (Lei nº 261, de 03 de dezembro de 1841), estabelecendo-se 
como autoridade máxima da Polícia e da Justiça o Ministro da Justiça e transformando-se 
praticamente todos os cargos eletivos em nomeados. O Ato Adicional, símbolo da 
descentralização que caracterizou o período compreendido entre a abdicação de D. Pedro I e a 
renúncia de Diogo Feijó, não poderia, portanto, subsistir em seus termos originais, de modo 
que a Lei nº 105, de 12 de maio de 1840, fosse editada, alegadamente para interpretar alguns 
de seus dispositivos. Na realidade, como salientou Feijó, que permanecia ativo na vida 
pública como Senador, tratava-se de uma verdadeira reforma do Ato Adicional e não de sua 
mera interpretação. De fato, a Lei retirou das assembleias provinciais a competência para 
legislar sobre a Polícia Judiciária, restringiu o seu poder de suspender e demitir magistrados e 
ampliou a possibilidade do presidente de província negar sanção aos seus projetos de lei. 
Limitou-se também o poder da assembleias provinciais de criar, suprimir e estabelecer o 
salário dos empregos provinciais e municipais, bem como o de regulamentar a nomeação, 
suspensão e demissão dos empregados provinciais pelos presidentes de província, apontando-
se que a competência concedida pelo Ato Adicional abrangia tão somente os empregos 
voltados ao desempenho de funções do campo de atuação da assembleia provincial. 

Venceu a posição daqueles que, como o Senador José Antônio Pimenta Bueno, votaram pela 
aprovação da Lei. O pensamento de Bueno (1978) é interessante, pois, ao mesmo tempo em 
que defendia um documento nitidamente centralizador, reconhecia que certos interesses não 
afetavam a nação inteira e que a justiça e as verdadeiras conveniências sociais exigiam que 
eles fossem dirigidos e regulados por aquelas províncias ou municípios aos quais de fato 
pertencessem. Estaria Pimenta Bueno sendo incoerente? A questão aqui é observar o que o 
estadista compreendia como interesse nacional e local. 

No seu entender, a divisão civil e judiciária deveria ser de competência do governo central, 
em razão dos males que a extinção ou a multiplicação de comarcas poderiam causar à 
administração da Justiça. A divisão eclesiástica e outros aspectos atinentes à religião 
tampouco deveriam sair da esfera de atuação nacional, porque influenciavam as relações 
exteriores do Estado para com a Santa Sé. No mesmo sentido, a autorização para a contração 
de empréstimos por parte das assembleias provinciais deveria ser restrita a fontes brasileiras, 
para que não se interferisse nas relações internacionais. A designação da localidade da capital 
de província, pelas implicações nas áreas de defesa e segurança interna, também era vista 
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como interesse nacional. Para Pimenta Bueno, a administração da justiça civil, comercial e 
criminal, a organização das câmaras municipais, a Guarda Nacional, os juízes de paz, dentre 
outros serviços, representavam interesses gerais, do contrário, cada província seria, na prática, 
um Estado distinto. A inspeção de casas de execução penal, bem como o recrutamento e as 
penalidades aplicadas à força policial seriam atribuição do governo central por envolverem 
questões de liberdade individual. Enfim, não havia incoerência no posicionamento de Pimenta 
Bueno; a sua concepção de interesse nacional é que era bastante extensa, implicando na 
defesa de um Estado altamente centralizado. 

É nesse contexto de retorno à centralização, mas também de instabilidade da ordem em razão 
das revoltas que eclodiram do Norte ao Sul do país, que as elites promoveram o "golpe da 
maioridade", antecipando a coroação de D. Pedro II como Imperador do Brasil quando ele 
ainda tinha quatorze anos de idade. Esperava-se mais uma vez que, do alto da "grande 
pirâmide" - descrição que Pimenta Bueno fez do Estado brasileiro centralizado -, o Monarca 
despertasse o respeito e a obediência à autoridade central, preservando a unidade do Império 
brasileiro. 

  

4 DOIS PROJETOS PARA O BRASIL 

  

Na tinta de Machado de Assis, a sociedade brasileira das décadas de 1840 a 1890 reflete o 
reforço da centralização pelo "regresso", como examina Raymundo Faoro (2001) em 
Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio. A pirâmide aparece com a mesma conotação que 
em Pimenta Bueno, com barões, capitalistas, conselheiros, banqueiros, comendadores, 
comerciantes, coronéis e fazendeiros ocupando os níveis mais elevados, todos ao redor do 
Imperador, que os atraía com a concessão de honrarias e fazendo-os integrar a burocracia 
estatal. O Monarca como pintado por Machado está sempre vigilante e faz sentir a sua 
existência em todos os aspectos da vida social. 

O autor alerta para os perigos da centralização excessiva sobre as eleições realizadas nas 
províncias, com a Guarda Nacional, então submetida ao Ministério da Justiça, recorrendo à 
violência para garantir que os resultados obedecessem aos rumos traçados pelo poder central. 
Não havia participação popular efetiva e a disputa pelo poder envolvia somente as elites 
domesticadas pelo governo nacional; a soberania popular havia sido usurpada pela soberania 
real, sem que o povo notasse tal usurpação, camuflada pelo carisma e autoridade do 
Imperador onipresente. 

Nessa esteira, os próprios partidos políticos organizavam-se de cima para baixo, eis que as 
articulações políticas mais importantes davam-se na capital e de lá partiam para o interior, 
impondo-se sobre o círculo eleitoral. Suprimida a autonomia provincial e municipal, as 
agremiações fixavam-se no Rio de Janeiro, onde suas lideranças tinham maiores chances de 
se relacionar com o Imperador, detentor das prerrogativas de conceder títulos de nobreza, 
nomear ministros e conselheiros de Estado, escolher senadores e prover outros postos, como 
os de comandantes das Forças Armadas, magistrados, bispos, agentes diplomáticos e 
presidentes provinciais. 
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Diante disso, os personagens fictícios do escritor, como Camacho, do romance Quincas 
Borba, sabiam que, para alcançar o sucesso na vida política - em cujo topo estava o ministério 
-, os obstáculos a serem superados estavam na capital, afinal, "antes do eleitor, mero número, 
quase um símbolo, estava o partido, e a, antes do partido, de duvidosa coesão, reinavam os 
chefes, gravitando em torno da Coroa" (FAORO, 2001, p. 121). O cargo de deputado 
provincial era, então, visto com desdém, como "túmulo de ambições mais altas" ou, no 
melhor dos casos, como mera "tentativa para alçar vôo"; era na Câmara dos Deputados, com 
um cargo nacional, que uma carreira política promissora dava o seu primeiro passo efetivo. 

Indo de encontro com o discurso de muitos liberais, Machado de Assis entendia que não era o 
Império o responsável pela centralização do Estado brasileiro. Na sua visão, o governo apenas 
havia positivado circunstâncias centralizadoras pré-existentes, sendo o arcabouço legal 
incapaz de, por si só, determinar as características da sociedade e da política brasileira, muito 
menos de gerar transformações significativas. Ou seja, a morte da vida local que havia 
provocado a centralização e não vice-versa. No mesmo sentido, Raymundo Faoro previa que, 
a despeito da criação dos colégios eleitorais e da introdução de eleições diretas na segunda 
metade do século XIX, o governo central continuaria controlando o processo eleitoral e a 
conquistar as vitórias desejadas enquanto o eleitorado não se emancipasse economicamente. 

Dentre os liberais que enxergavam na legislação um cabal instrumento para a 
descentralização, destacava-se Aureliano Tavares Bastos (1937), por apresentar um programa 
descentralizador amplo, englobando propostas para os poderes legislativo, executivo e 
judiciário provinciais. No que tange ao primeiro, defendia, antes de tudo, a reintegração das 
faculdades previstas no Ato Adicional de 1834, inclusive com o cumprimento de seu artigo 
3º, dividindo-se em duas câmaras o poder legislativo provincial. Haveria, então, as câmaras 
dos representantes, para as quais os eleitores escolheriam candidatos de seu próprio 
município, e os senados Provinciais, que exigiriam idade mínima de seus membros e 
concederia mandatos mais longos, o que, na visão do estadista, os instituiria como elemento 
conservador. Entendia-se, portanto, que os senados moderariam as transformações desejadas 
pelas câmaras dos representantes e serviria como um conselho para os presidentes de 
província. Assim, seriam evitados conflitos entre o presidente e o legislativo provincial, 
conferindo-se maior prestígio e dignidade ao sistema político. A assembleia provincial 
nomearia os senadores do Império, sem ter de submeter qualquer lista ao Imperador. Desse 
modo, perderia força a rede de articulações políticas que rondava a capital. Para aumentar a 
eficácia da assembleia, ante a dificuldade em reunir as duas câmaras, seria formada, dentre os 
seus membros, uma comissão permanente responsável por votar medidas urgentes, facilitar o 
despacho de negócios secundários e preparar os trabalhos da sessão anual. Além disso, seria 
tal comissão, e não mais o governo central, a autoridade para aprovar ou anular as eleições de 
juízes de paz e vereadores, prevenindo-se não só o arbítrio, mas também o desperdício de 
tempo da administração geral e solucionando o inevitável problema de desconhecimento das 
questões locais. 

 Porém, pouco adiantaria uma assembleia mais forte e dotada de mais atribuições em face de 
um poder executivo delegado do Imperador. O remédio prescrito por Tavares Bastos era a 
eleição do presidente de província, que poderia, como ocorrera nos Estados Unidos, começar 
pela via indireta, mediante votos dos membros da assembleia provincial, e passar para a via 
direta, respeitando-se a autonomia de cada província para adotar o método que melhor lhe 
conviesse. Então, a dupla autoridade anteriormente exercida pelo presidente de província 
nomeado pelo Imperador seria divida entre o presidente de província eleito, responsável pela 
gestão dos negócios locais com o auxílio de secretários, e os comissários da administração 
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central, atribuídos dos negócios gerais. Prevendo a indignação dos conservadores, o estadista 
replica: 

                                         

Seguramente, erguer-se-ha aqui o fantasma da anarchia, com que se intimida o povo e afugenta qualquer idéa 
nova. O estado presente é que é a anarchia. Supponha-se, como ainda ha pouco, a coexistência de presidentes 
conservadores com assembléas liberaes. Quantas lutas inconvenientes! Que espectaculo offerecem os poderes 
públicos á população maravilhada! O menor prejuízo é a total paralysia da administração. Não obteve 
orçamento? proroga o presidente o anterior, de autoridade própria. Medidas tomadas pelos antecessores, seus 
adversários, annulla-as; obras em via de execução, abandona-as. Projectos votados pela assembléa hostil, recusa 
sanccional-os; e, si aquella insiste, suspende-os por qualquer pretexto, recorrendo para o governo: e alguns 
fizeram mais, suspenderam a execução de leis effectivas, anteriores, já promulgadas. Há mais patente desordem? 
Há maior anarchia? (BASTOS, 1937, p. 126) 

            

Outros liberais poderiam até estranhar o argumento de Tavares Bastos de que nem mesmo a 
legislação mais liberal deveria ser uniformemente aplicada a todas as municipalidades do 
Império. Entretanto, no seu entender, na construção de um Estado descentralizado, deveriam 
prevalecer as circunstâncias particulares na organização de cada instância de governo, em 
especial no Brasil, onde a extensão e a riqueza das municipalidades, bem como as 
características físicas e a densidade da população variavam tão intensamente. Por meio de 
medidas gerais e específicas, as assembleias provinciais deveriam assegurar a cada uma de 
suas localidades o sistema de governo mais proveitoso, regulando inclusive o funcionalismo 
público, conforme originalmente previsto no Ato Adicional de 1834. 

Embora elogioso ao Código de Processo Criminal quanto ao estabelecimento de uma Polícia 
local, delegada a uma autoridade eletiva, e à entrega do julgamento de crimes a magistrados 
perpétuos e inamovíveis e o de delitos secundários a juízes populares, o estadista não o 
apresenta como melhor alternativa à organização vigente na época. Organização essa que 
acumulava nas mãos de comissários nomeados pelo governo central os poderes de prender, 
processar e julgar. Mas, se o Código não era a melhor alternativa, qual seria? Nenhuma lei 
uniformizadora por certo, mas a atribuição ao legislador provincial da responsabilidade de dar 
a cada localidade a instituição policial e forças auxiliares mais convenientes. No que tange ao 
sistema de Justiça, Tavares Bastos reconhecia que a situação do Brasil imperial colocava 
como aspirações mais próximas a independência da magistratura com relação ao Poder 
Executivo e a consagração de garantias individuais. Porém, o estadista não perdia de vista que 
as assembleias provinciais deveriam deter a competência para legislar sobre a organização dos 
tribunais locais. O sistema estadunidense é citado como modelo para a divisão das funções do 
Judiciário entre tribunais federais, para questões de caráter nacional e internacional, e 
tribunais de estados, para conflitos comuns. Enfim, Tavares Bastos sentenciava que, enquanto 
hierarquicamente organizada em um edifício vinculado, do seu primeiro ao último andar, ao 
Imperador, a ordem judiciária não despertaria nem o receio nem a confiança do povo. 

Remetendo às críticas feitas pelos conservadores ao Ato Adicional de 1834, Tavares Bastos 
questiona a suposta preocupação com a dominação das câmaras municipais pelas assembleias 
provinciais. Afinal, explica que, por ocasião da Lei de Interpretação de 1840, só se modificou 
aquilo que prejudicava a centralização, só se "interpretaram" as disposições que deslocavam 
atribuições do poder central para o provincial, tornando esse mais independente. Mesmo que a 
referida preocupação fosse genuína, ela seria infundada, pelo menos na vigência do Ato, na 
medida em que, envoltas pelos ares contrários ao pensamento centralizador, as assembleias 
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naturalmente renunciariam a "uma tutela vexadora e perniciosa; e marchariam as provinciais 
para o ideal dos Estados-Unidos, onde a municipalidade é escola da liberdade e de governo" 
(BASTOS, 1937, p. 149). Nesse sentido, a única interpretação aceitável do Ato Adicional 
seria a que deixasse expresso o reconhecimento da plena autonomia das municipalidades, de 
maneira que os eventuais excessos ou equívocos cometidos pelas assembleias pudessem ser 
posteriormente reprimidos pelos tribunais de Justiça, corrigidos por reformas ou, finalmente, 
aperfeiçoados pelo tempo. 

O aperfeiçoamento das instituições no decorrer do tempo também é elemento das reflexões de 
Paulino José Soares de Souza, o Visconde do Uruguai, membro do Partido Conservador que 
já havia ocupado os cargos de Presidente de Província, Senador, Ministro e Conselheiro de 
Estado. Uruguai (2002) fazia um balanço entre as vantagens e os inconvenientes da 
centralização. De um lado, pesavam a uniformização da moeda, do Clero e da Magistratura, a 
administração das Forças Armadas e de obras interprovinciais, a resolução de conflitos entre 
províncias e de assuntos internacionais, o desenvolvimento das localidades estagnadas e a 
ligação de todas as partes do Império. De outro, o cerceamento da liberdade dos cidadãos e a 
dependência em demasia do governo central. Diferentemente da relação estabelecida por 
Machado de Assis, aqui é a centralização que é apontada como causa da morte da vida nas 
localidades. Diante de tal ponderação de pontos positivos e negativos da centralização, 
Uruguai asseverou que: 

  

É muito mais razoável concluir que não se deve atender destacada e exclusivamente a cada uma das 
considerações expedidas. Que cumpre combiná-las, procurar o justo meio e atender sobretudo ao estado e 
circunstâncias do país. Não procurar o melhor em abstrato, teoricamente e no papel, mas o que é relativamente 
possível e atualmente aplicável. Remover os inconvenientes que é possível arredar, resignar-nos aos inevitáveis, 
ou procurar atenuá-los, a esperar do tempo, do desenvolvimento do espírito público e do senso prático da 
população, aquele maior grau de melhoramento que podem atingir as sociedades humanas. (URUGUAI, 2002, p. 
444) 

  

Porém, entre Tavares Bastos e Visconde de Uruguai havia muito mais diferenças do que 
convergências. A Província, do primeiro, e sua inspiração nitidamente norte-americana 
serviam como verdadeiros contrapontos à obra do segundo. Uruguai refutava qualquer 
analogia entre o Brasil e os Estados Unidos, pois afirmava que, ao contrário dos 
estadunidenses, os brasileiros não haviam herdado os hábitos de ordem e legalidade, o senso 
prático para os negócios, nem tampouco uma educação que os fizesse capazes de se 
autogovernarem[4]. A ex-colônia recebera como legado da metrópole portuguesa a 
centralização da monarquia. Mas a verdade é que Uruguai não falava pejorativamente da 
herança ibérica centralizadora, defendendo-a perante aqueles que atribuíam à Constituição de 
1824 a permanência dos males que afligiam o Império. A seu ver, quando a regência passou a 
empreender as medidas descentralizadoras, a Constituição sequer havia recebido a 
regulamentação necessária para produzir os seus efeitos benéficos. Carentes de compreensão 
e execução, as teses constitucionais encerrariam "verdadeiros tesouros, com os quais se 
julgariam felizes muitas nações" (URUGUAI, 2002, p. 449). 

Além da educação e dos costumes inadequados à descentralização, na visão de Uruguai, a 
legislação brasileira, por não discriminar nem classificar detalhadamente as atribuições 
administrativas, não daria azo à descentralização. Esse é um dos argumentos que Pimenta 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10061



Bueno utiliza para criticar o Ato Adicional de 1834, tendo em vista que o esforço 
descentralizador teria provocado verdadeira confusão entre as competências nacionais e 
provinciais. No entender de Uruguai, na impossibilidade imediata de autogoverno, na 
ausência de uma cultura de respeito aos direitos e de obediência ao dever, seria preferível 
garantir, por meio da regulamentação, as liberdades públicas, protegendo-as contra invasões 
do poder, tanto público, quanto privado. Nessa esteira, o Estado seria o portador dos 
interesses gerais, o promotor do bem público, e recorreria ao Direito Administrativo, com 
seus regulamentos e instruções organizadores de um sistema hierárquico, como mecanismo 
para fazê-los prevalecer sobre os interesses particulares, que não se desprendem do indivíduo 
(COSER, 2008). Pouco a pouco, por meio do próprio Estado, o povo brasileiro adquiriria os 
hábitos de ordem e legalidade imprescindíveis para a conquista das liberdades públicas, 
estando habilitado a autogovernar-se futuramente. 

Em suma, o poder central em Uruguai é um educador da população. Por seu intermédio é que 
o Brasil sairia de um quadro de centralização e de ausência de liberdade, passaria a um quadro 
de centralização, mas com liberdade cívica, até aproximar-se da descentralização com 
liberdade política. Optando-se pela descentralização imediata, a população brasileira não 
conheceria a liberdade, em razão da dominação de um poder local sobre o outro. Já para 
Tavares Bastos, o Estado encarnava, por si só, um obstáculo à liberdade, que só seria 
alcançada com a autonomia das províncias. Por isso, a descentralização deveria ser imediata. 

  

Considerações finais 

  

Apesar da consagração na Constituição de 1891 e em todas as posteriores do Estado brasileiro 
como uma República federativa, afirmar que o projeto de Tavares Bastos foi vencedor não 
corresponderia à realidade. Isto porque, mesmo como federação, o Brasil nunca concedeu aos 
governos regionais e locais a ampla autonomia conhecida pelo sistema estadunidense, já 
contemplada por Aléxis de Tocqueville (2005) em A Democracia da América. Ao contrário, 
após um período de maior autonomia estadual sob a égide da Constituição de 1891, a 
federação brasileira viu reforçados os poderes da União com o advento da Revolução de 1930, 
em um processo que abriu caminho para a instalação do Estado Novo em 1937. Adiante, 
rompendo com a ordem constitucional inaugurada em 1946, que dotara o federalismo 
brasileiro de caráter cooperativo e municipalista, o regime militar expandiu sobremaneira os 
poderes políticos e financeiros da União. 

A oscilação entre tendências centralizadoras e descentralizadoras chega a suscitar 
divergências quanto a própria forma federal de nosso Estado. De um lado, Celina Souza 
(1997) aponta que, apesar de um passado de luta contra o autoritarismo e a excessiva 
centralização, as características de uma federação[5] foram mantidas, sujeitas às necessidades 
do país em cada período histórico. No seu entender, o federalismo subsistiu como 
compromisso constitucional, ideologia e mecanismo de negociação política, deixando-se 
sempre algum espaço de manobra para as demandas subnacionais, embora nem sempre visível 
nos âmbitos legal e fiscal. De outro lado, Augusto Zimmermann (1999) argumenta que, 
olhando-se para a evolução do Estado brasileiro com um pouco mais de rigor, não seria um 
disparate afirmar que nunca tenha existido um federalismo autêntico no país. O autor alega 
que os Estados brasileiros não vivenciaram o autogoverno, não experimentaram a 
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descentralização democrática nem chegaram a alcançar uma efetiva representação no poder 
central. 

O prefácio de Ulysses Guimarães à edição oficial da Constituição de 1988 publicada pelo 
Senado Federal deixa nítido que o tema da descentralização também efervesceu os trabalhos 
da Assembleia Nacional Constituinte: "Eis a inovação da Constituição de 1988: dividir 
competências para vencer dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, 
possibilita a governabilidade de muitos". [6] A descentralização, ainda que não se soubesse 
exatamente o quê nem para quê descentralizar (SOUZA, 1997), simbolizava a ruptura com o 
regime autoritário anterior. Com efeito, a Carta Constitucional de 1988 propiciou, 
simultaneamente, uma desconcentração de recursos da União para estados e municípios e um 
processo de descentralização do sistema brasileiro de proteção social. 

No entanto, em pleno século XXI, a previsão de Visconde do Uruguai de que "os países 
minimamente descentralizados, movidos pela experiência com o andar dos tempos, tendem 
mais para centralizarem-se do que para aumentarem a descentralização que já têm" (2002, p. 
499) vem se demonstrando acertada. Tendências centralizadoras voltam a aparecer com vigor 
no cenário político brasileiro, materializando-se, por exemplo, no âmbito financeiro, com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) e o 
estabelecimento de pisos nacionais para diversas profissões, no das políticas públicas, com os 
planos nacionais de educação e segurança pública, e até no jurídico, com a criação do 
Conselho Nacional de Justiça. 
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até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de duzentas milhas 
marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos 
em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância), mar territorial 
(faixa de doze milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral 
continental e insular) ou zona econômica exclusiva (faixa que se estende das doze às duzentas 
milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar 
territorial). Vide Lei nº 8.617, de 04 de janeiro de 1993.    

[3] Declaração retirada de: MONTEIRO, 1990, p. 134. 
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[6] Consulta ao prefácio em: BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes. História 
Constitucional do Brasil. 8. ed. Brasília: OAB, 2006, p. 501-502. 
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O RESGATE DA PESSOA NA TRAGÉDIA HISTÓRICA DA 
HUMANIDADE – RETORNO AO DIREITO NATURAL CLÁSSICO 

 
LE SAUVETAGE DE LA PERSONNE DANS LA TRAGÉDIE HISTORIQUE DE 

L'HUMANITÉ - RETOUR AU DROIT NATUREL CLASSIQUE 
 
 
 

Alessandro Severino Valler Zenni 
Elizabet Leal Da Silva 

 

RESUMO 
O trabalho desenvolvido objetiva conceituar a dignidade da pessoa humana e as 
possibilidades de sua construção neste momento da história. O homem líquido e descartável, 
uniformizado pelo direito e por ele aliviado de responsabilidade ética, mergulha em crise 
abissal contemporaneamente. A história registra que o hiato direito, ética e política foi 
decisivo para neutralizar a construção da pessoa, embargando-lhe o projeto de redenção. Os 
artifícios manejados na modernidade impedem o homem de sua realização em physis e telus, 
ao mesmo tempo em que mantém o paradoxo da sociedade liquida garantida por dignidade 
humana. Aproximar direito, moral e política da ação humana, ou seja, resgatar o direito 
imantado de metafísica, significa devolver a humanidade o elo perdido e restituir-lhe a 
possibilidade de evitar o fim da história. 
PALAVRAS-CHAVE: DIGNIDADE HUMANA; METAFÍSICA; ÉTICA; DIREITO; 
HISTÓRIA 
 
RESUME 
Le travail développé objective évaluer la dignité de la personne humaine et les possibilités de 
sa construction en ce moment de l'histoire. L'homme liquide et jetable, uniformisé par le droit 
et par lui soulagé de responsabilité morale, plonge dans tragedie contemporainement. 
L'histoire enregistre que la separation entre droite, la valeur et la politique ce a été décisif 
pour neutraliser la construction de la personne, en saisissant lui projet de rédemption. Les 
stratagèmes developpes dans la modernité empêchent l'homme de leur réalisation dans physis 
et la telus, en même temps où il maintient le paradoxe de la société liquide garantie par 
dignité humaine. Approcher droit, morale et politique de l'action humaine, c'est-à-dire, sauver 
le droit magnétisé de métaphysique, signifie retourner à `l'humanité le lien perdu et lui 
restituer la possibilité d'éviter la fin de l'histoire. 
MOT-CLES: DIGNITÉ HUMAINE; MÉTAPHYSIQUE ; MORALE ; DROIT ; HISTOIRE 
 
 

   

1. INTRODUÇÃO 
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O grande problema ventilado na presente monografia e que se pretende responder, dentro dos 
limites impostos, e o de investigar se o direito positivo, enquanto técnica social, no momento 
histórico coevo, contribui na tarefa da construção da dignidade humana. 

Para tanto a organização do trabalho esta disposta em cinco itens, iniciando-se por analisar a 
concepção da dignidade da pessoa humana e o papel do direito na sua consolidação, partindo-
se de um veio filosófico comprometido com a vida enquanto objeto de pesquisa e 
problematização, laborando com a fenomenologia e a transcendência como cariz da pessoa 
humana. 

Aqui já se rompera com teoria sedimentada da condição de existencialidade mínima da 
pessoa, o que vem alentando, atualmente, a visão funcionalista do direito, revelando, ao 
contrario, que o jus ainda é arte de distribuição do justo, e o fundamento das normas jurídicas 
radica na ontologia da pessoa. 

A seguir serão analisadas as fases históricas atravessadas pela humanidade, desde a 
antiguidade em que os clássicos concebiam o homem como imitador do cosmo, participe de 
uma ordem social, na qual, comprimido pela contingencia, desenvolvia dialeticamente o 
sentido da vida, em teia política, ética e jurídica. 

A medievalidade será registrada como a era em que o homem experimenta a liberdade como 
livre arbítrio, e as noções de cristianismo se imiscuem no direito, gerando a primeira 
concepção de dignidade humana plantada na identidade de origem e de destino, no Bem 
Supremo. 

Então se chega a modernidade e toda a subjetivação da ética, indivíduos que se antagonizam 
'a natureza inóspita e procuram organizá-la, transformá-la, prover as necessidades materiais, 
desenvolvendo-se a ciência econômica. Busca-se o refugio do direito para legitimação do 
poder, pela via do contrato social, e uma vontade artificial, a vontade geral, é a tõnica da 
agremiação. O bem comum, subentendido ordem, traduz-se em propósito idealista. 

Uma segunda etapa da modernidade reconhece as hipossuficiências de pessoas, grupos e 
classes, procurando subsidia-los em liberdade e dignidade pela técnica jurídica, após a 
proposta iminente da luta entre classes e a bravata a propriedade privada. 

A terceira fase da modernidade, por muitos titulada de pos modernidade, caracteriza-se pela 
globalização e a otimização da produção. A eficiência imprimida a produção se pulveriza ao 
consumo, e as estruturas jurídicas passam a seguir a cartilha da economia. O mal plantado na 
extrusão direito e ética, já na primeira fase moderna, salienta-se na história contemporânea e o 
descartável da pessoa coexiste com promessas discursivas aperoladas de dignidade humana. 

Por fim, a derradeiro tópico se propõe a articular uma rede entre democracia, ética e direito, 
respectivamente representando os espaços da ação política, do bem e da justiça, para devolver 
ao homem suas características ontológicas de pessoa humana.  Ao final serão emitidas 
considerações conclusivas. 

  

2. CONCEPCAO DE DIGNIDADE HUMANA E O PAPEL DO DIREITO EM PROL DA 
PESSOA 
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O homem é ser ímpar, constituição indissolúvel de corpo e alma está disposto a transcender, 
amalgamado ao social por fado da natureza, existe no dialogo tríplice que estabelece com o 
outro, consigo e com o divino. 

O existir humano há de ser pautado por liberdade, aquele dinamismo genuíno do homem que 
o põe a eleger valores e desenvolver-se vital e espiritualmente. Pessoa supõe admitir sua 
integralidade como um fenômeno em permanente construção, ser não indiferente e inquieto, 
cuja conclamação natural do espírito o faz eleger e estimar, retratando-se ser axiotrópico[1]. 

Esta no âmago do homem caractere metafísico da (pré) ocupação, delatando em sua natureza 
esse compromisso com projeto para transcender, uma perspectiva de futuro que lhe garanta 
vida de esperança.[2] No existir humano instala-se um a-fazer, manifesta ocupação com o 
tempo futuro, manutenção de projetos e conexões com afeto, amor ou qualquer outra causa 
nobre que imprima sentido ao ser que deve ser. Esse lançar-se ao futuro não pode ser 
subentendido tempo cronológico, mas como temporalidade de presente como futuro já sido, 
que se conforma propriamente com o dinamismo metafísico do ser humano. Há na natureza 
humana uma permanente mutabilidade. 

O homem é mundanidade, dasein heideggeriano, que experimenta angustia existencial, 
experiência que imprime sentido a vida, pois o preme a estimar valores, realizar projetos, 
vincular-se a algo ou a alguém, transcender no existir, superar-se e cimentar a sua construção 
de pessoa.[3] 

A temporalidade e o existir remetem ao fenômeno da morte como fato da vida. Refletir sobre 
o enriquecimento ontológico ante a morte, como, ainda, perceber que a vida de relações 
afetivas, pulsante em permanente diálogo, e reconhecimento do outro, na forma de amor, 
consigna a superação e a imortalidade do ser[4], revelando uma disposição natural e coberta 
de valor significativo na condução do existir fraterno e solidário, como adjetivo de dignidade. 

Dignidade humana enquanto projeto requer compromisso ético, responsabilidade como 
manifestação de liberdade, relação de solidariedade em espaço comum. Em outra passagem já 
se dispôs que "alteridade, experiência, solidariedade, bem comum, justiça como substanciais 
entitativos indispensáveis à edificação da pessoa humana", que busca transcender horizontal e 
verticalmente.[5] 

Essa concepção integral do homem vem sendo ignorada pela ciência, inclusive a jurídica, e 
enquanto o ser humano é tratado como causalidade pura, ou estudado em perspectiva 
restritivamente material, a dignidade como valor ético jurídico somente  soará como proposta 
discursiva e adiáfora.  Isso explica, contemporaneamente, um fosse tão absurdo entre a 
linguagem ética e o fato vida recheado de infelicidade, criminalidade, tédio e violência. 

Estudar direito requer compromisso com vida - digna - enquanto objeto filosófico, e portanto, 
abre-se ao jurista um mirar transdisciplinar implicado com a política, campo das ações 
democráticas, ética, espaço da realização ética, antropologia, percurso histórico da existência 
humana, econômico como esfera das necessidades e do trabalho, porque na existência se 
dissolvem os demais objetos de toda a filosofia: realidade, idéias e valores, estão em vida. 
Esse existir do homem, verdadeira convivência, rege-se por leis que o colocam em riste para 
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atingimento de fins bons, presentes na sua própria racionalidade e que conformam as 
inclinações naturais humanas. 

E as leis postas são de mister, conquanto as normas da natureza são extremamente complexas, 
marcando um abismo entre os seus preceitos e sua compreensão pelos seres humanos. Cabe, 
nesse viés, ao direito positivo, a partir das normas da natureza, a definição do modus de 
aplicação destas últimas, reconhecendo que a lei humana deve ser imantada de justiça, posto 
que se protagoniza a distribuição de cargas desproporcionais e excessivas, podem ate ser 
designadas leis, carecendo, porém, de cogência.[6] 

As razões para tentar explicar a impotência do direito perante o projeto de construção de 
dignidade da pessoa humana são históricas e merecem, portanto, uma analise detida em cada 
uma de suas fases. 

  

•3.                  RESGATE  HISTÓRICO DO FENOMENO HUMANO - POR UMA 
ONTOLOGIA DO HOMEM NO CURSO DA HISTÓRIA 

  

A proposta inaugural da monografia está em apurar a finalidade do direito na pos 
modernidade, investigando qual a concretização da promessa de construção de dignidade da 
pessoa humana que inspira os documentos constitucionais democráticos hodiernos. 

Mister resgatar a vereda do direito no compasso histórico e suas precípuas categorias 
edificadas em prol da pessoa, malgrado a parcial captação de seu conteúdo e correspondente 
proteção. 

  

•3.1.             O HOMEM METAFISICO NA ANTIGUIDADE 

  

Com efeito, a antiguidade relata a preocupação do direito com a liberdade humana não se 
reportando, propriamente, ao conceito de dignidade. Entrementes o sentido da existência do 
homem enxertava-se de eticidade, ao menos ao cidadão grego e ou romano, homem político 
radicado na  polis ou na civitas. 

Não se descure que a antiguidade fixa um modelo de sociedade estamental, binário, onde 
havia a categoria dos incluídos e a dos excluídos, tratando-se os primeiros de veros cidadãos 
gregos ou romanos, a quem o direito brindava com garantia de personalidade jurídica, ou seja, 
a capacidade de contrair direitos e obrigações, ao passo que os excluídos passavam 'a margem 
de proteção jurídica, pontualmente porque não eram compreendidos como pessoas.[7] 
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Entre os excluídos inseriam-se as mulheres, os escravos, estrangeiros e os animais. Todos 
eram colocados na mesma vala comum, tratados como res, sem o necessário reconhecimento 
ético e jurídico.[8] 

Os incluídos hauriam de liberdade, no sentido participativo, infligindo a politéia, mediante 
comparência na ágora, onde exerciam aptidões políticas, participando dos destinos político 
das cidades. Eis o espaço público, onde a participação comunitária reflete o sentido da vida de 
cada um dos consortes, ou seja, concidadãos. 

Notadamente na agora, no espaço público, a elevação do homem em liberdade participativa, 
coroa o incremento do bem comum e evidencia uma ordenação cujo poder é organizado entre 
os participantes. 

Mas há um espaço privado bem delimitado na antiguidade, onde as relações, ao contrario 
daquelas tecidas na praça, que interessavam a todos e conferiam liberdade participativa aos 
que se conectavam, inventariavam laços de necessidades, estiolados de liberdades, cujo poder 
exercido, por excluir do interesse comum todos os outros, pulverizava tirania.[9] 

Basta recordar que a união entre homem e mulher, no espaço privado, se fixava em nome da 
procriação e sobrevivência, tal qual o poder exercido pelo senhor em relação ao escravo, 
alistando necessidade e sobrevivência. Curiosamente o senhor também revelava depender e 
necessitar do escravo para, neste passo, pôr livre e engajar-se no espaço publico da 
participação e da comunidade. 

A leitura do cosmos perfeito premia o ser humano para desvelar o mistério da imitação, essa 
ordem rigorosa dada pela natureza implicava em que o homem a ela se engajasse, 
experimentando, a um s'o tempo, limitação e contingência, concomitante 'a potencia e diretriz, 
razão pela qual haverá uma descrição designada de vereda da physis buscando o atingimento 
do telus. 

No âmago da natureza reside toda a ordem sob cuja hierarquia o ser humano há de inserir-se e 
imita-la. 

  

Eis as bases de um jusnaturalismo clássico cujas normas humanas, imprescindíveis  à 
convivência comunitária impregnando o direito de sentido mobilista e dinâmico eram 
derivações da ordem natural das coisas.[10] 

A ordenação espelhada no cosmos registrava uma hierarquia de valores e a estimativa humana 
a estes bens compunha o caminho do atingimento eudemonico  dos fins do ser. Como pilastra 
na convivência a ética recrutava a ação do homem político, ganhando cores na filosofia 
prática, ao passo que a verdade requesta da filosofia especulativa o desafio do homo sapiens. 

Portanto, o jurista clássico também era filosofo e o direito guardava fortes laços com a moral 
e com a política.[11] 

A justiça enquanto relação entre pessoas, coisas, e pessoas e coisas tem um sentido 
propriamente humano, algo assemelhado a equitativo, congruente, próprio da natureza e seus 
valores hierarquicamente enlaçados. O homem ao se submeter ao que lhe é superior adéqua-se 
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as relações de equilíbrio e harmonia, tratando-se de uma ação eudemonica estimulada por 
uma virtude de justiça. O justo é totalizante e se apresenta como virtude própria dos seres da 
natureza, malgrado em Aristóteles se vislumbrar uma estrutura de justiça concreta, como 
virtude particular.[12] 

Se o bem é aquilo para o qual todas as coisas tendem há identidade entre bem e fim, e toda 
ação humana passa a ser orientada ao fim bom, tanto quanto a natureza e o primeiro motor. 
Ao homem cabe um procedimento de imitação, nada obstante sua característica contingente 
acenar a uma ética revestida de certa imprevisibilidade, razão que orienta 'a pratica pela via do 
método dialético[13]. 

  

•3.2.            MEDIEVALIDADE - LIVRE ARBITRIO E O RECONHECIMENTO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA INSPIRDA NO CRISTIANISMO 

  

Malgrado se repetir o padrão social na Idade Media, formada de incluídos e excluídos, coube 
ao cristianismo reformular paradigmas ate então consolidados,  tarefa afeita a Agostinho e 
Tomas de Aquino, sobretudo. 

De Agostinho se vislumbra aguda preocupação com a liberdade humana, e a partir dele se 
pode afirmar que houve prenuncio de deslocamento do problema da liberdade, reputada 
categoria ou status do cidadão, para mergulho metafísico, onde, no recôndito da do ser se 
pode senti-la. 

Liberdade passa a dissociar-se de poder, e a experiência do ser livre correspondera a teoria do 
livre arbítrio. 

De Tomas de Aquino surgem contribuições impares para a evolução humana. Fazendo uma 
analise antropológica do ser, afirma o Aquinate que a agregação não se faz por razoes de 
necessidade, nem, tampouco que o homem seja propriamente um animal político, tratando-se 
de ser social.[14] 

Na guinada formulada por Tomas de Aquino a concepção de sociedade, fenômeno natural 
ontológico da espécie humana, tem como amalgama uma causa amoris. Muito antes 
Constantino, incorporando e patrocinando a teologia crista vai prescrever um direito mais 
humano, ao menos no que tange ao tratamento dos escravos, coifando a morte ao serviçal 
como, ainda, banindo o tratamento cruel e degradante. 

A concepção de espaço público e espaço privado, notadamente delimitados e regidos por uma 
principiologia peculiar, o primeiro subscrevendo o domínio da transparência, o segundo o da 
exclusividade, agora se conjugam, ambos, ao social. Dessa maneira a tirania que reinava no 
espaço privado, próprio das relações necessárias, sofre os influxos cristãos, 'a medida que a 
agregação, segundo a teoria, forma-se por causa de amor. Aqueles seres subentendidos res e 
excluídos, passam a ser vistos, reconhecidos, em razão do amor que nutre a espécie. 

O social substitui o político na definição do homem e a noção de bem comum rejunta, como 
fim solidário, a disposição social[15]. A profícua elucubração do Aquinate desaguara na 
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concepção de dignidade da pessoa humana, primeira oportunidade na historia da humanidade 
em que se designa o conceito. 

Prolepticamente há se registrar que homem e pessoa não se confluem enquanto definição, não 
havendo redundância na afirmação da dignidade da pessoa humana. Com efeito, na concepção 
tomista a centelha da divindade plasma todo ser humano, de sorte que dignidade, enquanto 
atributo do homem, e característica ontológica de todo e cada um dos homens, marca uma 
identidade de origem e destino que os tornam um em Cristo.[16] 

Essa potencia herdada da Causa Eficiente, cunhada de dignidade, permite desenvolvimento e 
evolução, transformando o homem em pessoa, cunhando-o de um sentido de vida dinâmico e 
enobrecedor.[17] 

Se todos os homens gozam de atributo especial que os potencializam a tornarem-se pessoas, o 
conteúdo jurídico primário da dignidade humana se afeiçoa 'a igualdade. Mas a compreensão 
do conceito de dignidade propõe uma construção que exige a vontade do próprio ser imantado 
da centelha do Criador e, portanto, a liberdade é substancia da dignidade. 

Posteriormente coube a Guilherme de Occam, referendando a doutrina nominalista ávida por 
esclarecer qualquer objeto a partir do atomismo, enfatizar o individuo como base da 
sociedade, dotado de livre arbítrio, abstraindo-lhe a realidade geradora de sua ontologia, 
legando todo o universal ao campo das idéias.[18] 

Estes seriam os tentáculos da doutrina dos direitos subjetivos a posteriori  defletida por 
Hobbes a quem se confere a paternidade dos direitos subjetivos. 

Os guerreiros, sacerdotes e trabalhadores da idade média se entrecruzam e o modelo de 
produção braçal típico do feudalismo garantidor de agricultura de subsistência com 
manutenção precária do vassalo pouco a pouco vai esmaecendo. 

A propriedade dividida entre o clero e a nobreza na baixa medievalidade vai revelar o 
exercício de pressão da igreja sobre os grandes proprietários de terras, atuando-lhes sobre suas 
consciências e como cambio de expiação do pecado a transferência dos latifúndios. Frustração 
das colheitas gerará o caos do habitat camponês impelindo a uma nova forma de exploração 
econômica, política e social, agudizada com a profusão populacional européia, e a 
correspondente escassez alimentícia e ofertas no labor. 

Surgem as primeiras navegações pondo o ser humano a arrostar um mundo desconhecido em 
busca de alternativas econômicas, e a razão em funcionamento para dar cobro às necessidades 
então estabelecidas rigorosamente por questão de subsistência. 

  

•3.3.            MODERNIDADE - A FILOSOFIA POLITICA E O LIBERALISMO - 
EXTRUSAO SER E DEVER SER DO RACIONALISMO E OS REFLEXOS NO 
DIREITO 
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A modernidade pode ser subdividida em três fases. Entretanto, o projeto moderno resta 
inconcluso. Para efeitos didáticos o período será subdividido nas etapas retrocitadas. 

  

•3.3.1.                  MODERNIDADE DE PRIMEIRA FASE - O CONTRATO SOCIAL E 
AS LIBERDADES NEGATIVAS 

  

Inaugura-se uma nova fase na historia da humanidade, em que o problema central da 
existência humana será focado no desafio de organização da natureza. 

Antagonizando com a antiguidade, onde o processo de existir cingia-se 'a imitação cósmica, 
neste período o homem não é mais o cidadão da polis ou da civitas, trata-se do cosmopolita 
que vê na natureza um ambiente hostil que deverá ser mecanicamente transformada. 

A infusão da liberdade como livre arbítrio progride 'a autoconsciência de ser livre do sujeito, 
com o que o quadro de situação da humanidade se desloca sensivelmente. A sociedade já não 
se estabelece por inclusão-exclusao, mas se distribui em razão de funções e papéis sociais,[19] 
ou seja, a questão da liberdade já não é problema de espaço, mas uma questão de tempo. 

Descobertas cientificas significativas vão romper com a forma cognitiva até então prestigiada, 
propriamente de modelo realista aristotélico, que, associadas as novas complexidades gerarão 
o marco da racionalidade, da técnica e da ciência transformadora da natureza. 

 Em Copérnico a primeira grande descoberta cientifica pautada na astronomia, esclarecendo, 
de forma racional, o movimento dos planetas e revelando que o movimento de translação não 
tinha a terra no centro, como, ainda, girava em torno do próprio eixo, confrontando-se a tese 
aristotélica reinante até o momento. 

Mas foi Francis Bacon que patenteou uma ciência cujo conhecimento permitiria ao homem 
exercício de poder sobre a natureza, transformando-a a fim de suprir suas carências e 
necessidades. A proposta de uma técnica de escala fomentaria o progresso[20], e, portanto, 
rompe com a tradição sedimentada. 

Se a antiguidade colimava pela compreensão da natureza, nesta fase há uma exortação 'a 
transformação da mesma pela ação humana. Trata-se do homo faber. Mais do que isso, o 
descrédito na ciência aristotélica, gera um novel modus de conhecer, centrado no sujeito, e a 
ciência passa a ter no ego o âmago da verdade, a ponto de consolidar-se a certeza de que 
penso logo existo[21]. 

Exatamente a duvida hiperbólica cartesiana vai desconfigurar a tradição e romper com o 
conhecimento do homem integral[22]. A igualdade humana se afere pela razão e a ciência 
passa a ser o fio condutor do conhecimento, redundando, por vias oblíquas, na negação 
peremptória do saber constituído e retratado pela historia da existência humana. 

O saber passa a ser universal, algo que será pontuado algures, com a filosofia de Kant e os a 
priori da razão. A consciência que o homem tem de si e de sua liberdade chancelam a 
modernidade, fragmentando-se o ser que age politicamente em busca de um fim ético, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10076



propriedade da physis e telus do homo político. Esse homem individual que se enxerga 
derrelicto na natureza e nela detecta ambiente hostil, tem em Maquiavel uma reconfiguração 
que o aparta, completamente, da ética enquanto ordem natural axiotrópica. 

Com efeito, o autor de O Príncipe, delinenando a liberdade como limite ao poder arbitrário, 
no sentido negativo, não titubeia em consignar que os que anseiam pelo poder tem liberdades 
e interesses complexos, enquanto que a grande maioria acolhe um grau menor de liberdade, 
suficientemente para não se sentirem coagidos e oprimidos.[23] 

Ao discorrer-se sobre o poder, já como relação estabelecida no mundo humano e não um 
fenômeno advindo do Criador, portanto, infra-mundano, esclarece que o povo roga pela 
imunização de exigências arbitrarias, abdicando de quaisquer laivos de participação na gestão 
do Estado, diferentemente do homem grego que comparecia na praça. Eis as sementes 
plantadas do sentido negativo de liberdade, ao mesmo instante em que rompe com a ligação 
profunda entre ética e política no mundo antigo. 

  

Coube aos filósofos políticos, todavia, elaborar pelo artifício da razão, um projeto de Estado 
que pudesse, a um só tempo, legitimar o poder dominante, como, ainda, sofrer os limites 
imprescindíveis 'a garantia de liberdade dos cidadãos. O projeto da racionalidade lega a 
condição indispensável a elaboração do poder legitimado, já que tanto a figura mitológica de 
Édipo Rei, quanto de um Deus metafísico são eliminadas na estrutura das hierarquias das 
ordens. 

Partindo-se do pessimismo antropológico de Hobbes, pode-se aduzir que sua teoria registra 
um cenário de lutas e conflitos entre os homens, algo que lhes é próprio por disposição 
ontológica. Urge que o Estado surja como criação racional no sentido de, heteronomamente, 
manter a ordem na convivência entre os homens, dispondo de todos os mecanismos de 
controle para lograr o seu intento de estabelecer a harmonia na sociedade, abdicando, e tão 
somente, de atentar contra a vida dos súditos.[24] 

Ao reconhecer ao cidadão o direito absoluto 'a vida, Hobbes constrói um perfil de liberdade 
negativa, sobre a qual o Leviatan não pode dispor e coifar, marcando-se limitado no exercício 
do poder. 

A Hobbes se deve, ainda, paternidade de uma teoria dos direitos subjetivos, tecida já na idade 
media pelo franciscano Guilherme de Occam sobre a base crista de que o liame sujeito-cidade 
se substitui 'a imagem e semelhança desse mesmo homem ao Deus criador. A liberdade - 
como livre arbítrio - atributo metafísico de Deus se transplantaria ao homem como um poder a 
ser reivindicado. No mais, o nominalismo já reportado isola os homens como seres 
individuais e um projeto universal somente se conformaria a uma idéia e não propriamente 
por fado de geração.[25] 

Hobbes admite o direito subjetivo anterior 'a formação do Leviatan, como liberdade de 
consciência que, encarnada no homem lobo, torna-o disposto a uma luta constante. Estará na 
ordem estatal a pilastra para garantia irrestrita dessa liberdade natural, tornada faculdade de 
agir. 
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O direito que se pautava pela justa distribuição na partilha social sofre uma metamorfose e 
passa a ser o poder sistemático decorrente de leis asseguradoras dos direitos subjetivos.[26] 

  

Foi com Locke que o liberalismo ganhou expansão na filosofia política e jurídica. Coube-lhe 
ampliar as liberdades públicas pela instituição do contrato social já concebido por Hobbes ao 
estilo do Leviatan. Mas ao invés de partir de uma visão pessimista da ontologia do homem, 
Locke afirma-lhe a natureza benfazeja, que, no entanto, pode, neste estado primário, estiolar a 
liberdade natural, mormente em razão de sua tendência economicista, a disputa pela 
propriedade e a circulação das riquezas. A fundação do Estado pela vontade dos seus 
fundadores passa a ser uma necessidade â associação.[27] 

O pai do liberalismo admite que os cidadãos outorguem poderes ao Estado, fundado no pacto 
social, sem, no entanto, abdicar de suas liberdades fundamentais, reservando-se o direito de 
revolução em hipótese de hipertrofia deste Estado e exorbitância no exercício do poder. Na 
pulverização das liberdades como limites em face do Estado, coube a Locke reconhecer a 
manifestação de expressão, a livre circulação e, de forma absolutamente genial, para evitar 
afrontamento 'a igreja, ao invés de propor a legitimação pura do lucro e da propriedade 
privada, algo que poderia redundar em pecado capital da usura, fá-lo pela vereda do trabalho, 
reconhecido como direito ou liberdade fundamental.[28] 

Rousseau, por seu turno, supõe o estado da natureza em que o bom selvagem, 
individualmente, passa a ser hipossuficiente em forças naturais diante das necessidades e 
complexidades, e por vontade geral, há uma associação dos seres individuais, nessa reunião se 
tornarão cidadãos portadores de suas liberdades civis. Cada cidadão deverá obediência a si 
mesmo, pois a constituição da sociedade pelo contrato a partir da vontade de cada integrante, 
gerará a vontade geral que já não é a vontade em estado de natureza.[29] 

Há uma distinção peculiar nas idéias de Rousseau, conquanto este faça alusão 'a renuncia 'a 
liberdade natural do individuo que pactua no contrato social, a partir do que adquire a 
condição de cidadão e portador de uma liberdade resultante do pacto comunitário, cuja 
característica por promanar de uma fonte diversa do estado da natureza, passa a ser de uma 
liberdade de conformação com a vontade geral. 

De toda sorte os articuladores do contrato social marcam os flancos da concepção estatal na 
modernidade e de um direito oriundo da vontade individual. A autonomia do sujeito estará 
limitada pela liberdade do contrato social. Esse fenômeno permite ao cidadão valer-se de um 
ensejo oportuno e gerir os bens e posses, exercendo poder sobre os demais, sem limitações 
jurídicas, cuja autorização prévia lhe conferiu o contrato social pautado na liberdade. 

No jogo dos interesses individuais será possível ao cidadão fazer tudo o que não esteja defeso 
em lei em nome da liberdade civil e do direito que lhe imanta formalmente. Recorrente 
o  sentido da norma jurídica mecanicista utilizado pelo Estado estrategista na tarefa de 
protetor das liberdades. 

O Estado é funcionalista, e para dar cobro aos seus fins, passa a institucionalizar o poder pela 
via do direito, propriamente a lei formal. O poder estatal se projeta em nível superior 
emanando sua força coativa para esvaziar conflitos advindos das complexidades sociais, tudo 
através da positivação do direito, de sorte que se notará uma produção formal de jus como 
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imposição artificial para que o Estado cumpra sua meta de manter a harmonia e a paz, 
respeitando, paralelamente as liberdades. 

O paradoxo será inevitável, conquanto o formalismo indispensável do direito no sentido de 
guarnecer os cidadãos em liberdades formais se chocará com a exigência de garantias 
materiais e projeção de interesses pessoais dos pactuantes do contrato social, o que antes 
exige flexibilização de um modelo de direito.  Ao mesmo instante que se requesta do Estado 
garantia de autonomia privada a estrutura burocrática há de ser mantida 'a distancia para 
permitir-se a ampliação dos interesses individuais em bens e oportunidades. 

Em última ratio, a modernidade supõe a isonomia de todos os cidadãos em liberdades, 
confirmada pela positivação formal do direito. A obediência 'as leis garante a ordem e a 
emancipação dos sujeitos em liberdade, ou seja, há uma liberdade de fazer tudo quanto as leis 
permitirem.[30] 

O homem transformador da natureza pelo trabalho passa a conviver com as mazelas do 
liberalismo econômico. Daí por diante o ser humano se torna meio no processo de acúmulo de 
riquezas tendo na figura do contrato o incremento de legitimação de poder costurado pelo 
direito como instrumento de discussão das vontades que vincula os pactuantes naquilo que se 
comprometem a cumprir. 

  

3.3.2. A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - SURGIMENTO DO ESTADO SOCIAL DAS 
LIBERDADES POSITIVAS 

  

 Mas a Revolução Industrial patrocina a substituição dos postos de trabalho pelas maquinas de 
tear, o progresso impõe a reestruturação das estratégias de prestação de labor, relegando o 
modelo artesanal. 

Recorra-se a Smith e 'a teoria de que a riqueza nacional guarda relações diretamente 
proporcionais com o aumento da produtividade laboral. A premente necessidade de 
especialização gerada pela complexificação da divisão do trabalho culmina por diluir o 
homem que aliena a mão de obra. Coube a Taylor a institucionalização pontual da 
heterogestão, retirando da capacidade do laborista a possibilidade de pensá-lo, gestá-lo e 
mesmo de o controlar. É o trabalhador expropriado do saber sobre a faina.[31] 

A escassez das vagas de trabalho subtraídas pelo novel processo de produção do labor, 
associada 'a força vinculante dos contratos, brado de comunicação de liberdade na esfera do 
direito privado, passa a gerar a submissão e a servilidade, e o ideal moderno emancipatório 
pelo formalismo jurídico se transmuta em escravidão. 

Atento 'a contingencia histórica, Marx desenvolve o manifesto comunista, pontuando as 
premissas. Há uma luta entre classes que se desenvolve ao longo da história da humanidade, a 
resistência dos dominados 'a exploração dos dominadores, algo repetido na modernidade sob 
outra nomenclatura ou categoria, operários e burgueses. 
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Coube 'a burguesia revolucionar os meios de produção e, por conseqüência, redesenhar o 
conjunto social tornado fluido tudo o que era solido e estável, [32] isso na forma de 
"intercambio generalizado",  gerando novas necessidades de consumo, e com isso causando o 
próprio ocaso ao estimular a revolta do operário armado. 

O operário sobrevive 'a custa da alienação da mão de obra, e nisso consiste o desenvolvimento 
do capital, porquanto ele aumenta na sublevação da energia de trabalho, com as sobras da 
mais valia, que, por sua vez, garante ao operário encontrar trabalho. A venda da energia de 
trabalho coloca o trabalhador na condição de objeto sujeito a toda sorte de variabilidade das 
regras do mercado. 

A paga pela energia de trabalho se calcula na exata medida da manutenção mínima 
indispensável dos trabalhadores para sobreviver e se reproduzir. O que sobeja é mais valia 
apropriada indevidamente pelo burguês.  O preço do trabalho, enquanto mercadoria, associa-
se ao custo da produção, e quanto menos enobrecedor o labor menor o salário, a fortiori pela 
substituição da mão de obra pela máquina, exigindo do trabalhador menos tempo na produção 
e o padronizando pela ausência de diferenças de salários. 

A proposta é de supressão da propriedade privada, quando o capital passa a se transformar em 
bem coletivo, e, de conseqüência, a propriedade perde a característica de pertencer 'a classe e 
passa a toda a sociedade. 

Traditada a propriedade ao controle do Estado, sem a existência de classes, o poder publico 
perde o conteúdo político. O direito, como instrumento de dominação, alicia-se ao poder 
burguês para manter o status quo fundado na ideologia dos direitos subjetivos que, em última 
ratio são os direitos do burguês.[33] 

Concomitantemente o Papa Leão XIII, propõe a Encíclica Rerum Novarum, uma carta 
debatendo as mazelas sofridas pela classe operaria no curso da Revolução Industrial. 
Sintetizam-se os fundamentos da encíclica no reconhecimento de que a natureza não 
padroniza a espécie humana, urgindo sejam admitidas as diferenças na igualdade de origem e 
destino pontuada a todo ser humano. 

Em face da admissão das diferenças substanciais entre os seres humanos, a despeito de sua 
origem e destino unos, convalida a manutenção da propriedade privada, inclusive como 
direito, rejeitando todo laivo comunista como movimento político. Mas não valida a forma 
como o operário está sendo tratado pelo patrão, recorrendo aos princípios éticos e aos valores 
morais adormecidos na história. 

Pela segunda oportunidade no fluxo histórico da humanidade, o principio de dignidade é 
reivindicado para manter equilíbrio nos contratos de emprego, certamente para esmaecer as 
discrepantes desigualdades entre os pactuantes, supondo diretivas como a garantia de salário 
vital, garantidor do mínimo existencial, e invocando principio de justiça social, supõe a 
distribuição do lucro (mais valia). 

O trabalhador desprotegido e carente é digno de tratamento desigual, com curatela 
indispensavel do direito em prol do bem comum, ratificando as premissas da doutrina social 
da Igreja. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10080



Imputa ao liberalismo a pecha da irresponsabilidade e ao capitalismo um regime de 
concorrencia desmedida e desejo imoderado, manejando-se o direito, pela edicao de leis cujo 
sentido cristao houveram dissipado. Nao passa despercebido pela Enciclica a situacao de 
infortunio e miseria imerecidas experimentadas pelos trabalhadores. 

Complementa com a antecedencia da pessoa ao Estado, dotada que é de dignidade fazendo da 
associacao formal um instrumento de realizacao do bem comum, provendo aos associados 
meios para que possam atingir a felicidade. 

A igreja, invocando o principio da subsidiariedade[34], fornece, então, diretrizes para 
regulamentação de direitos e deveres entre o capital e o trabalho, rebatendo o comunismo, 
com a tutela a propriedade privada, ao mesmo instante em que reclama dos grupos 
intermediarios (sugerindo criacao dos sindicatos nas defesas coletivas) e do Estado soluções 
éticas para o fenomeno capital e trabalho. 

Se pequena parcela de industriais colhe as ensinanças da igreja, enxertando os contratos de 
emprego de garantias mínimas, o Estado Democrático e Social tem fundação com o 
reconhecimento de que a classe trabalhadora, hipossuficiente técnica e economicamente, 
necessita de regras de proteção para compensar as desigualdades reais.[35] 

O inicio do Século XX encena a 1ª Guerra Mundial e para alem das complexidades sociais já 
narradas, o recrutamento dos soldados causa déficit social macroscópico, seja pelo abatimento 
de uma legião de combatentes, deixando famílias inteiras necessitadas, seja pela incapacidade 
física ou delibilidade outra dos próprios ativistas, deprecando do Estado medidas 
prestacionais que alcunhadas de liberdades positivas.[36] 

  

O Estado social de Forsthoff, designado de politicamente ativo, cumpre uma função 
distributiva e ignora distinções entre Estado e sociedade[37]. A Constituição de Weimar de 
1.918 consolida um Estado com função legitimadora, cujo objetivo está em concretizar as 
expectativas da ordem valorativa nela vigente, o que em ultima análise significa a "realizacao 
de um Estado (...) para além de sua carga lógica, histórica, sistemática, teleológica e até 
valorativa, para se tornar um problema de conformação política dos fatos ao modelo, isto é, de 
sua transformação conforme um projeto social ideológico."[38] 

De fato, as exigências sociais conclamam o Estado Social 'a realização de programas 
institutivos e fins da associação, transformando em risco as funções sociais que passam a se 
cumprir como instrumento de dominação, corrompendo o Estado de Direito das liberdades 
negativas e todo o delineamento constitucional que o instituiu. 

Eis o fenômeno verificado no Estado Social alemão catalisador do regime nazista, derruindo, 
tragicamente, a dignidade da pessoa humana, com a profusão de mortes no holocausto. De 
meio a servir o homem o Estado totalitário recrutou-lhe em objetivo estritamente funcional. 

A vitória dos aliados exorta os alemães a dar uma resposta 'a humanidade, o que se faz, não 
somente pela instituição do Tribunal de Nuremberg, como, ainda, a vanguardeira postura do 
constituinte alemão, em 1.949, com Lei Fundamental de Bonn, encartar a dignidade do 
homem como valor intangível e merecedora de toda proteção e garantia dos poderes públicos, 
obrigados a respeitá-la e a protege-la. 
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Documentos constitucionais editados posteriormente alçarão o principio da dignidade da 
pessoa humana a valor fundamente dos Estados de Direito e Democráticos, reconhecendo-se 
que no seu conteúdo jurídico a dignidade implica em integral proteção existencial e moral 'a 
pessoa, inclusive contra os desmandos e arbitrariedades do Estado, como, ainda, em forma de 
horizontalização, protegendo-a do excesso do outro e ate de si mesmo em situações de 
ilicitudes ( atos contrários 'a moral e aos bons costumes).[39] 

 A constitucionalização dos princípios fundantes, primacialmente, permite compatibilizar 
justiça  e segurança em síntese excogitada ao longo de toda a historia do direito. Se o poder 
soberano roga a legalidade como limite, o direito positivo não raro pode significar dominação 
e ideologia na comunicação do poder, ato formal, ou ato de autoridade descomprometido com 
os fins éticos para os quais o direito se alicerça. 

Inolvidável, entrementes, que o modelo constitucional atual remonta ao do Estado moderno, 
guardando vínculos com o individualismo, racionalidade idealista e a sociedade artificial do 
contrato social. 

  

3.3.3. A TERCEIRA FASE DA MODERNIDADE - A SOCIEDADE LÍQUIDA E O 
DIREITO ECONOMICO - UNIFORMIDADE ENTRE HOMENS E A QUIMERA DE 
LIBERDADE 

  

A infra-estrutura econômica, pujante nesta fase da modernidade, inaugura novos marcos, 
quebrantando paradigmas e neutralizando a ontologia humana. 

O fenômeno da globalização, cujo inicio, segundo os economistas, da-se na década de 
cinqüenta, com a aviação comercial, registra uma peculiaridade, a mobilidade espacial com 
relatividade temporal, sem a desagregação social. 

Mas o modus operandi da produção globalizada é que interfere sintomaticamente no existir 
humano, recobrando noções marxistas profetizadas alhures e atualizadas por Sigmund 
Bahuman sob rotulo de sociedade líquida. 

A produção globalizada orquestra-se pelo sistema just time substituindo o modelo fordista de 
fabricação. Algures a forma de produção era própria da cadencia e da esteira, disposta no 
mesmo espaço territorial da fabrica requestando ações em seqüência dos trabalhadores, umas 
dependentes das outras. Concluído produto industrializado dava-se a publicidade e, 
finalmente, a venda. 

Na produção em sistema compartilhado a relatividade espaço e tempo pulveriza o modus 
operandi no processo e o que se observa é uma fragmentação nas diversas etapas da 
produção, onde partes do bem de consumo se industrializam em certo território, outras acolá, 
e antes mesmo da conclusão do bem já se protagonizou a publicidade e a venda. A eficiência 
marca o novel paradigma. 

A rapidez na produção tecnológica propugna pela quantidade e barateamento do bem de 
consumo, além de gerar uma enorme insegurança no ser humano no tocante ao mercado de 
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trabalho, abre-lhe possibilidades de consumo de bens que se sucedem continuadamente, 
gerando uma perspectiva de descartável, tanto do que se produz quanto em relação a quem 
consome, agravando-se pelo fato de que o reconhecimento social somente se confere a quem 
tem capacidade de consumo.[40] 

A otimização estrutural da produção massificada se solidifica pela comunicação cibernética 
do consumo, cambiando e integrando sobremodo as esferas dos espaços públicos e privados. 
Público passa a ser o marketing difundido na imagem da televisão ou na publicidade da 
internet, passando a manipular a opinião, chegando no âmbito privado sem que o sujeito saia 
de seu recôndito mais intimo[41]. 

As noções de consumo invadem a esfera estatal e o cidadão se torna consumidor dos serviços 
públicos, impondo prestação qualificada de serviços, o que justificou, inclusive, a inclusão do 
principio da eficiência entre os valores da Administração Publica, recentemente. A 
inoperância do Estado conduz ao novel modelo do Estado Fiscal, que delega competências a 
iniciativa privada pela via das concessões e permissões, garantindo-lhes, inclusive, o lucro, 
sob invólucro da eficiência, mantendo sob seu controle a prestação qualificada dos ofícios 
mediante as agencias reguladoras. Há uma profusão normativa, ate pela competência de que 
gozam para regulamentar essa mercê, exigindo um gigantismo, também, do Poder 
Judiciário.[42] 

De fato, a sociedade consumeirista revela-se por um amontoado de seres individuais 
manipulados e uniformizados que não fruem liberdade, sequer no sentido negativo. O direito a 
trata a partir do enfoque do homo economicus e para preservar o sistema incólume do caos, 
da-lhe um sentido funcionalista, seja para garantir a gestão econômica da sociedade 
complexa, em visão política, seja para manter a ordem sistêmica. Mas a pessoa enquanto valor 
perseguido pelo jus foi neutralizada e imunizada pelas decisões legislativas e judiciais.[43] 

Tercio Sampaio Ferraz Junior é enfático em afirmar que "essa liberdade negativa de não 
sofrer impedimento, na sociedade de massas, torna-se cada vez mais uma ilusão. Estamos 
submetidos a um bombardeio diário dos meios de comunicação. Estamos sujeitos 'a 
propaganda organizada, que no fundo estabelece um imenso controle também sobre a nossa 
liberdade negativa."[44] 

O ser massificado é amorfo, não tem personalidade e se mostra indigno. A autonomia de 
contratar passa a ser quimérica, foi absolutamente neutralizada porquanto quem consome o 
faz se e quando ocupa papel social dentro das estratégias econômicas e inexiste a 
possibilidade concreta de postar-se diferente em face da homogenização massificante.[45] 

 De ser humano que tem o direito primacial de existir o homem foi reificado e por 
conseqüência enquanto ente moral que suporta carga responsável também se substitui pelas 
clausulas mínimas, sugerindo que o descumprimento da norma é questão de risco e cálculo. 

Complementa Tércio Sampaio que a liberdade conotada nos contratos de massa diz com uma 
aposta de riscos mínimos, algo que poderia ser precisado pela lógica simbólica, equações 
matemáticas, enfim, pelo recurso tecnológico que a cibernética oferece.[46]   

Se a dignidade humana evoca como conteúdo jurídico a emancipação em autonomia e 
liberdade, o ser massificado e descartável da pos modernidade está anódino e derrelicto.[47] 
Construção de uma sociedade justa, fraterna e solidaria, como principio fundante do Estado 
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democrático não passa de utopia. O personalismo ético que constitui a dignidade humana não 
brilha no objeto descartável a que foi transformado o homem pós-moderno. 

Em síntese, a proposta de um Estado Democrático no plano político construído para edificar a 
pessoa humana no plano ético recruta um direito em perspectiva transdisciplinar, como o é a 
própria noção de ser do homem. 

  

Mas se nos albores da história se tecia a transdisciplinariedade entre direito, política e  ética, 
na pos modernidade as propostas valorativas positivadas no texto constitucional sob veste do 
Estado democrático não passa de discurso adiáforo. 

Isso porque o direito, ao tratar de dignidade humana, cinge-lhe conteúdo relacionável com o 
mínimo existencial, no sentido de permitir-se ao ser o acesso ao consumo, sem sequer haver 
liberdade de escolha ou recusa a adquirir, como dito supra. A analise econômica dos 
fenômenos e do próprio direito aniquila a possibilidade de o homem se personalizar e 
transcender, tolhendo-lhe o sentido da vida. 

  

•4.                  PROPOSTA DE DIGNIDADE NA TRANSDISCIPLINARIEDADE 
ÉTICA, POLÍTICA E JURÍDICA 

  

A história da humanidade registra uma trágica paisagem da concepção de homem e do direito. 

Assume-se, ao final, uma postura jusnaturalista clássica de direito, subdividida em princípios 
primeiros captados pela razão, a partir da imitação das leis finais da natureza e princípios 
segundos que garantem o mobilismo e o dinamismo jurídico, na fusão norma e cultura, algo 
que não passou despercebido do Aquinate. 

A democracia representou, alhures, no plano político, a expressão maior da liberdade, com a 
participação em liberdade do ser humano nas decisões do corpo ordenado ( a Polis e a 
Civitas). 

Dignidade carrega uma dimensão material existencial e, sobretudo, ética, evidenciando uma 
vereda de physis e telus vertido ao bem comum, onde dever, responsabilidade e bem, atraem, 
axiotropicamente, a liberdade humana. 

Se política e ética adjungem-se na própria esfera humana, fazendo-lhe parte da ontologia, as 
normas de direito haverão de se pautar pela transdisciplinariedade, radicada na concepção de 
pessoa, algo próprio da filosofia clássica da vida. 

O paradoxo cravado na modernidade resulta da separação abrupta patrocinada pelos filósofos 
entre ética e política, iniciada em Maquiavel nas tramas e estratégias do poder. Se as 
constituições democráticas hodiernas encampam o valor fundamente da dignidade da pessoa 
humana como norma principio, pode-se dirigir censura ao postulado, reduzindo-o a pura 
semântica ou ideologia.[48] 
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Ora, tratando-se a democracia do espaço político da realização ética do homem solidário, a 
extrusão ser e dever ser a partir da subjetivação ética, o reducionismo materialista do útil e a 
concepção individualista do ser, interceptado restou o realismo do existir humano e tudo o que 
se conquistou na modernidade foi a artificialização social, da satisfação material do sentido de 
vida e, em última analise, o aniquilamento da pessoa. 

O direito, neste passo, outrora radicado na ontologia humana, passa a ser tratado como forma 
jurídica ou vontade da autoridade, neutralizando a dignidade, a despeito das propostas 
emancipatórias constitucionais, a custa de uma ideologia axiológica, que empresa valor ao 
valor, ou seja, retira-lhe o sentido ontológico e empresta-lhe um sentido retórico e adiáforo. 

Se a ação política era a forma de emancipação por excelência do homem clássico, marcando-
lhe como pessoa pelo agir ético, modernamente nem mesmo a liberdade negativa se 
consubstancia ao ser humano, conquanto reificado pela concepção do descartável e do 
puramente material.[49] 

Romper com a filosofia clássica de sentido ético da existência representou obscurecer projeto 
de realização da pessoa, não há mais telus comum, o contrato passa a sacramentar os fins da 
sociedade política a partir da vontade geral artificializada, formalizando mesmo o conceito de 
justiça. Democracia é o elo individuo e vontade geral (poder), não passa de uma idéia. 

De fato a integração social e político foi engendrada pela articulação racional do Estado 
providencia, que, não obstante, frustra a participação comunitária nas entranhas do poder, ou 
seja, limita-os ou empece-os em liberdades nas disposições do bem comum. As instancias 
decisórias são concentradas e a ideologia axiológica justifica os atos de decisão.[50] 

O social, na acepção de Henrique Claudio de Vaz Lima, assume uma universalização que 
equaliza os integrantes da comunidade, nas relações econômicas, mantendo-os presos na teia 
da economia.[51] 

Com efeito, esta no exercício da ação política, na participação do individuo das discussões 
sobre o bem comum o caminho de redenção da humanidade, o que configura a proposta de 
justiça, ou seja, autodeterminação de liberdade e presença no espaço político. Eis a tarefa a 
desafiar o direito contemporâneo, devolver ao homem a justiça que lhe crava a alma e se 
encontra adormecida, para tanto elementar a construção de liberdade responsável, consciência 
de participação e discussão razoável sobre a distribuição de bens, oportunidades e talentos, 
tegumento do bem comum. 

  

•5.                  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Vive-se um instante da historia em que as relações entre sujeito e Estado são técnicas e não 
éticas. Há um vicio macroscópico no homem moderno que diz com o seu desejo de realização 
pautado na satisfação das necessidades econômicas, algo que é fruto do liberalismo e da 
subjetivação ética moderna. 
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A liberdade atual veste-se de uniformidade a caminho das satisfações materiais e dos desejos 
criados pelo fetiche do capital. Garantia de engajamento na heteronomia da norma não 
compõe a plêiade dos conteúdos ontológicos da pessoa humana, porquanto ser livre e digno é 
ser solidário, justo e ético. 

  

O percurso que deve ser entusiasmado pelo direito positivo representa o mesmo projeto de 
construção humana desenhado por normas da natureza, a abertura por livre disposição, ao 
transcendente bem, o que se consolidou na sociedade antiga pela compreensão da physis, 
desmantelada, a posteriori, pela ciência e razão modernas. 

A história humana escondeu, a partir da modernidade, o fio condutor pelo qual a liberdade 
trilhava 'a luz da razão, ou seja, a verdadeira liberdade, imantada de eticidade e política, 
deixando rastro de uma legislação justa fundada ontologicamente na pessoa. 

Somente o (re)enlace entre direito e ética garantirá um palco de democracia efetiva para a 
construção da sociedade justa, fraterna e solidaria, devolvendo ao indivíduo a possível 
edificação de sua pessoa, ou, abnegando a metafísica, percorrer os olhos nas técnicas de 
controle social editadas pelo direito racional, até o dia em que a eficiência tecnológica retirar 
do homem, inclusive o adjetivo de homo sapiens, quando a consciência de que o 
transformador da natureza passou a presa de sua estrutura já será tardia anunciada como o fim 
da história. 
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RESUMO 
Este artigo aborda a relação entre direito e história no contexto das discussões sobre justiça de 
transição. Nesse sentido, começa com uma reflexão sobre as constituições modernas como 
projetos abertos que relacionam passado, presente e futuro de modo complexo. Em seguida, 
enfoca os problemas ligados à história como construção científica, discutindo principalmente 
a produção historiográfica como uma atividade pública e os perigos relacionados à questão 
dos documentos e dos arquivos. Logo, passa a um debate sobre a memória e o esquecimento. 
Na seqüência, aborda as implicações – para a justiça e para a transição – de sua aproximação 
no conceito de “justiça de transição”. Por fim, discute, ainda no quadro da justiça de transição, 
os problemas da soberania e do perdão. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; HISTÓRIA; MEMÓRIA; JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 
 
ABSTRACT 
This article approaches the relationship between law and history in the context of the 
discussions on transitional justice. In this sense, it begins with a reflection on modern 
constitutions as open projects that relate past, present and future in a complex way. Next, it 
focuses on the problems of history as a scientific construct, mainly discussing the 
historiographical production as a public activity and the dangers related to the issue of 
documents and archives. Therefore, it passes to a debate about memory and forgetting. In the 
sequence, it approaches the implications – for justice and for transition – of their 
approximation in the concept of "transitional justice". Finally, it discusses, still in the 
framework of transitional justice, the problems of sovereignty and forgiveness. 
KEYWORDS: LAW; HISTORY; MEMORY; TRANSITIONAL JUSTICE 
 
 

  

I. Introdução 

  

“‘Salva-te, se queres conservar tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em 

parte alguma da planície; mas foge para a montanha, senão perecerás.’” (GEN 19,17). É a 

essa ordem de não olhar para trás que a mulher de Lot responde com um gesto negativo e, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10094



tendo voltado os olhos para o que ficara às suas costas, transforma-se numa estátua de sal 

(GEN 19, 26). 

Se este texto começa com a citação de uma conhecida cena pertencente ao repertório 

das religiões abraâmicas, não é sem motivos que o faz. Afinal, a concepção moderna de 

história e de temporalidade, ou ao menos a concepção de história e de temporalidade que se 

tornariam dominantes no contexto moderno, não se constroem senão a partir de uma relação 

tensa com narrativas escatológicas cristãs (KOSELLECK, 2006, p. 21-39). Mesmo a filosofia 

da história do século XIX, cujo aparecimento deve tributo sobremaneira à substituição 

progressiva de Historie por Geschichte e à contaminação recíproca de ambos os termos 

(KOSELLECK, 2006, p. 41-60), não deixa de trazer consigo vestígios de uma tradição 

teológica compartilhada, ainda que em processo de secularização. 

Todavia, um texto que pretende falar de história, de tempo, de memória e de perdão 

talvez, poderia colher diversas outras citações e trazê-las para que figurassem logo em sua 

abertura. Sem dúvida, há muitas outras passagens no interior da tradição das religiões 

abraâmicas que tratam, direta ou indiretamente, da história, do tempo, da memória e do 

perdão talvez. Se a citação escolhida foi a que aparece acima, é pela possibilidade de 

questionamentos que ela é capaz de desencadear, ainda que por contraste. É pela força que ela 

possui naquilo que narra, ordena e condena, uma força que advém da relação específica, e 

problemática, que ali aparece entre passado, presente e futuro, entre fuga e obsessão, entre 

seguir adiante e eternizar-se paralisado, imóvel, com a cabeça – apenas ela – voltada para trás, 

enquanto o corpo mantém-se orientado para frente sem, no entanto, nada poder fazer. 

Sendo conservar a vida o desejo, não se deve, não se pode, olhar para trás. O passado 

resta perdido, deve-se esquecê-lo, e ao presente só cabe projetar-se ao futuro. É preciso fugir, 

embora o correlato dessa fuga seja a obsessão, a obsessão de não conseguir evitar que os 

olhos queiram ver de novo o que foi deixado. É necessário caminhar, ir em direção às novas 

pousadas, mas a vontade do retorno é igualmente forte e o resultado desse enfrentamento nada 

mais é que a paralisação total. 

Que essa paralisia mostre-se como punição, isso é um detalhe nem de longe menos 

importante. Alguém ordena que o passado seja entregue à sua própria sorte. Alguém vê sua 

ordem descumprida. Alguém pune esse descumprimento. Esse alguém que pune, que pune 

porque vê descumprida sua ordem, sua ordem de não olhar para trás, é um deus soberano, tão 

soberano que seu nome não pode sequer ser pronunciado (EXO 3, 13-15). 
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Essas breves reflexões originadas da cena religiosa convidam a um debate mais 

articulado entre a história e o tempo, a memória e o esquecimento, a punição e o perdão 

talvez. No presente texto, esse debate acontece no quadro de uma reflexão também sobre o 

direito, sobre o direito compreendido não só como estrutura normativa positivada, mas 

principalmente como categoria de integração social que assume um papel de proeminência em 

sociedades complexas e altamente diferenciadas (HABERMAS, 1998). 

Se esse debate fala de direito, precisa falar de justiça – em que pese a relação entre 

ambos ser uma relação hiperbólica, nunca uma relação de coincidência (DERRIDA, 2007). Se 

fala de direito e de justiça, de história, tempo, memória, esquecimento, punição e perdão 

talvez, é porque fala de uma justiça adjetivada, é porque fala de uma justiça de transição. É 

no marco dos desenvolvimentos teóricos em torno da idéia de justiça de transição que as 

discussões abaixo serão encaminhadas. 

Por fim, se toda assinatura é datada (DERRIDA, 2007, p. 135), a que se apõe a este 

texto não deve deixar de ser: sua data é maio de 2011. Ela é escrita depois da ditadura militar, 

depois da Lei de Anistia, depois da promulgação da Constituição de 1988, depois da decisão 

do Supremo Tribunal Federal na ADPF 153, depois da condenação do Brasil na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Depois desses e de outros acontecimentos mais ou 

menos importantes. Mas antes ainda de muita coisa. 

  

II. Constituição, experiências e expectativas 

  

 Frustradas as esperanças em torno da Emenda Dante de Oliveira, as atenções se 

direcionariam para o palco político onde se daria a articulação da candidatura oposicionista a 

fazer frente aos militares no Colégio Eleitoral. Após arranjos inesperados e inusitados, 

Tancredo Neves era eleito. A doença, e depois a morte, não permitiria que ele assumisse o 

cargo. Seu vice, José Sarney, tomaria posse como Presidente da República, uma posse de 

legalidade e legitimidade duvidosas, mas que de algum modo encerrava o ciclo iniciado mais 

de 20 anos antes. 

 Disposto a cumprir os compromissos que haviam sido estabelecidos no interior 

da ampla base de sustentação, tanto política quanto social, da candidatura de Tancredo, 

Sarney procuraria, junto ao Congresso Nacional, dar procedimento a mecanismos jurídico-

políticos que tornassem possível a elaboração de uma nova Constituição para o país. 
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 O regime ditatorial havia sido caracterizado por um verdadeiro caos jurídico 

(BARBOSA, 2009, p. 38-120). A existência simultânea de textos constitucionais, atos 

institucionais e atos complementares, tendo como pano de fundo a tensão entre a limitação do 

direito pelo poder e a limitação do poder pelo direito, tornava difícil até mesmo a definição, 

para além dos aspectos formais, do que seria a Constituição do Brasil durante aqueles anos. A 

isso somava-se a quantidade elevada de dispositivos normativos de escalões inferiores e o 

conteúdo autoritário de toda essa legislação. 

 Frente a esse desenho, pouco adiantariam as mudanças políticas e sociais se 

não viessem acompanhadas da promulgação de um novo texto constitucional. A este caberia 

tanto reorganizar o caos jurídico que vigera sob a égide dos militares quanto excluir ou 

reinterpretar os conteúdos autoritários que compunham a ordem jurídica naquele momento. 

 A nova Constituição seria um importante momento da passagem – sempre 

incompleta porque sempre em curso – à democracia, do retorno do país à vivência 

democrática. Esse sentido era reforçado pela participação popular que afluiu ao processo 

constituinte e acabou por alterar-lhe os rumos verticais inicialmente previstos. Aqueles 

movimentos sociais, de diferentes setores e inclinações, que haviam estado mobilizados em 

prol das eleições diretas puderam valer-se da aprendizagem adquirida no transcurso dessa 

mobilização para atuar no trabalho de elaboração constitucional e fazer daquele o processo 

constituinte mais democrático da história brasileira (CARVALHO NETTO, 2006). 

 Mas, se por um lado ela podia ser lida como apogeu de um processo – portanto, 

como ato de encerramento de acontecimentos antecedentes –, por outro lado ela era também 

compreendida como ato inaugural, como ato primeiro da construção de um novo país. Essa 

dupla face constitucional fica clara, por exemplo, no discurso de Ulysses Guimarães na data 

da promulgação do novo texto (GUIMARÃES, 2008, p. 913-917). 

Porém, não se trata de uma característica distintiva da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988: trata-se de uma característica geral das 

Constituições modernas. Não mais podendo repousar sua legitimidade num passado 

imemorial mantido coeso pela tradição, pela religião e pela autoridade (ARENDT, 2005, p. 

127-187), essas Constituições lançam-se ao futuro como projeto aberto e em constante 

aprendizagem (HABERMAS, 2001). Contudo, se não podem recorrer ao passado como fonte 

de legitimidade inquestionável, não deixam de recorrer a esse passado como espaço de 

experiência, como espaço no interior do qual se (re)constroem, imanentemente, expectativas 

normativas que serão erguidas à condição de dispositivo jurídico no texto constitucional. Em 
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outras palavras, é comum às Constituições modernas em geral realizarem a articulação 

complexa entre passado e futuro, entre espaço de experiência e horizonte de expectativa, entre 

memória e projeto (CATTONI DE OLIVEIRA, 2009, p. 258-260). 

A Constituição de 1988 não fugiria a essa regra. Seu texto, denso, plural, em tantas 

partes aparentemente contraditório, não é mais do que o resultado de pretensões de validade 

imanentes à realidade social no contexto em que foi produzido, não é mais do que a expressão 

jurídico-política de anseios arraigados na história do país e na memória dos homens e 

mulheres que o habitam. 

Surge, neste ponto, o problema central do presente artigo: é possível haver projeto, 

projeto constituinte, sem que haja história e memória? Falando de maneira mais amena, quais 

as conseqüências, para esse projeto, de uma história mal-contada e de uma memória 

fraturada? Que entraves à (re)construção do Estado Democrático de Direito podem advir de 

uma relação tumultuada com a história e com a memória que ele, como projeto, procura 

articular em seu interior na condição de aprendizagem social? 

Colocadas assim, essas indagações parecem já pressupor que há alguma dificuldade 

quanto à história e à memória no Brasil. Sim, é dessa pressuposição que aqui se parte. Ela se 

sustenta por variados motivos, que vão desde a crença difundida no meio social de que o 

tempo da ditadura foi mais seguro e mais próspero até a reação dos militares ao Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e os argumentos utilizados quando da decisão do 

Supremo Tribunal Federal na ADPF 153, passando, claro, por outros pontos polêmicos, como 

a questão dos arquivos da ditadura, arriscado duplo genitivo a que se voltará logo abaixo. 

  

III. História, suspeitas e arquivos 

  

  O século XX pode dizer-se privilegiado no que tange à ciência histórica. As 

contribuições dos autores franceses, a maioria deles circundando o que ficaria conhecido 

como Escola dos Annales (LE GOFF, 1993), as reflexões de Koselleck (2006) sobre a 

História dos Conceitos e o contextualismo da Escola de Cambridge (POCOCK, 2003; 

SKINNER, 1996) são três importantes exemplos, mas não os únicos, do enriquecimento 

trazido à prática historiadora. Mas não só a ciência histórica teve a ganhar com essas 

reflexões: despida das pretensões que lhe caracterizaram durante o século XIX, a filosofia da 

história pôde afastar-se da pesada sombra de, dentre outros, Hegel e Marx para construir-se 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10098



como uma filosofia crítica da história, atenta aos limites e às condições de possibilidade do 

conhecimento e do fazer histórico, e não mais voltada à compreensão de um sentido imanente 

à história e a uma possível mediação entre história e verdade (RICOEUR, 2007, p. 309-356). 

 Esse ganho de sofisticação dos pontos de vista epistemológico, metodológico e 

filosófico permitiu à história lidar melhor com a perda da ingenuidade positivista. Lidar 

melhor, mas não eliminar as conseqüências decorrentes dessa perda: afastada a possibilidade 

de uma história plena e objetivamente fiel aos fatos que aconteceram – como se estes 

repousassem adormecidos, tais quais acontecimentos acabados, à espera do encontro de sua 

verdade, uma verdade nunca passível de leituras distintas –, passa a acompanhar qualquer 

saber e qualquer prática historiadora uma suspeita que é, por definição, inafastável. 

 Essa suspeita é aquela que sempre pergunta se aquilo narrado, da maneira 

como narrado, não teria sido diferente. E essa pergunta nunca pode ser totalmente evitada. O 

aspecto positivo de tal suspeita é o convite para que a história esteja sempre em constante 

(re)escrita, bem como a exigência de que essa (re)escrita seja tratada como uma atividade 

pública construída com respeito a certos parâmetros de rigor. 

 Paul Ricoeur adota para a escrita da história – de uma história que, como 

história, é sempre história escrita (RICOEUR, 2007, p. 247) – o nome de operação 

historiográfica (RICOEUR, 2007, p. 146). Essa operação vai desde o testemunho e seu 

arquivamento até a representação do objeto histórico em uma forma literária, passando pela 

explicação que nunca se separa da compreensão. Todas essas fases são atravessadas pela 

correlação tensa entre uma vertente subjetiva e uma vertente objetiva do conhecimento 

histórico (RICOEUR, 2007, p. 351-352). Essa correlação – estreitamente ligada àquela 

suspeita – reforça a exigência de que a escrita da história, de que as diversas (re)escritas da 

história, seja uma atividade pública. 

 Uma tal exigência é que não vem sendo satisfeita, é que vem sistematicamente 

sendo desprezada quando o assunto é o que se costuma chamar de arquivos da ditadura. 

 A esse respeito, cabem algumas considerações preliminares, sobre o que seria 

um documento assim como sobre o que seria um arquivo. 

Um documento é algo que documenta uma outra coisa, que certifica, que diz sobre 

essa outra coisa e, ao dizê-lo, o faz com certa pretensão de veracidade. A simples existência 

de materiais guardados, de papéis com estas ou aquelas informações, não significa que já se 
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possa falar de documentos. Não antes que esses materiais passem por uma crítica que seja 

capaz de elevá-los ou não à condição documental. 

O que há nos chamados arquivos da ditadura não são documentos, são materiais 

apenas, pois lhes falta essa crítica que, por sua vez, somente adquire o estatuto de uma crítica 

válida se se realiza numa dimensão pública. 

Se ali não há documentos, é possível afirmar que há arquivo? Existe realmente algo 

como “arquivos da ditadura”? Um arquivo não é um amontoado, desorganizado e sem 

intenções, de materiais aleatórios. Só se constitui um arquivo a partir de um trabalho de 

organização desse material existente, material que precisa antes ter sido elevado à condição de 

documento. Nesse ato de organização de documentos, encontra-se presente uma intenção 

arquivadora, que será responsável pela tomada de tal ou qual forma pelo arquivo que virá a 

ser produzido. 

Não se podendo falar de documentos, é difícil que se possa falar de arquivos, de 

arquivos da ditadura. Mas, caso se insista nessa expressão, é necessário lembrar o duplo 

genitivo que nela se manifesta: os arquivos da ditadura seriam os arquivos sobre a ditadura 

produzidos pela ditadura. São “da ditadura” porque se referem ao período ditatorial militar 

brasileiro. Mas também são “da ditadura” porque se referem a materiais coletados, 

preservados e organizados pela ditadura, com a intenção arquivadora que os militares 

possuíam ao produzi-los. Por isso, enquanto não passarem pelo crivo da discussão pública, 

são, no máximo, arquivos privados – se for possível qualquer coisa como um arquivo privado 

–, que podem conter informações verídicas, mas que também estão sujeitos a todos os riscos, 

por exemplo, de uma história da mentira (DERRIDA, 1996). Não se pode pretender tomar 

esses materiais como a verdade sobre o período ditatorial. Sem dúvida, eles têm muito a 

contribuir. Todavia, ao lado de outros materiais, de outras fontes, por meio de um processo de 

crítica documental e arquivamento público. 

A negação do acesso a grande parte desses materiais produzidos pela ditadura militar 

dificulta a escrita da história, dificulta do início ao fim o percurso de uma operação 

historiográfica que é sempre gráfica, que é sempre escrita. Dificulta pela impossibilidade de 

crítica documental, pela impossibilidade de um arquivamento publicamente construído, pela 

impossibilidade do desenvolvimento de compreensões/explicações plurais sobre os mais de 

20 anos de governo militar, pela impossibilidade, enfim, de representações historiadoras que 

levem ao leitor visões distintas, em escalas diferentes, com focos variados, sobre um período 

próximo e significativo da vida do país. 
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Impedir o acesso a esses materiais é impedir a própria construção da história. E, diante 

de uma história turva, embaçada, os horizontes de expectativas também são colocados em 

perigo. Sem que se compreenda adequadamente – o que somente é possível se se discute 

adequadamente – o passado, os projetos de futuro tornam-se projetos mancos, por não serem 

capazes de abarcar consigo demandas importantes sem o atendimento das quais a efetivação 

do Estado Democrático de Direito vê-se colocada em xeque. Espaço de experiência e 

horizonte de expectativas são dimensões relacionadas. E é o presente que as relaciona. Não 

apenas o futuro está em aberto: o passado também está. As novas interpretações que dele se 

fazem dão novas cores ao presente e ao futuro. 

Se o projeto constituinte pode ser tomado com um projeto que articula passado, 

presente e futuro, e que o faz tendo como perspectiva uma aprendizagem social que se 

acredita capaz de lidar com tropeços e obstáculos e caminhar em direção a uma sociedade de 

seres humanos que se querem reconhecer como livres e iguais, o sentido dessa liberdade e 

dessa igualdade, sentido sempre aberto em um direito concebido como prática hermenêutica, 

é fraturado a cada vez que se recusa o olhar para as violações de ambos os princípios que 

foram feitas no passado e que possuem reflexos ainda hoje. 

Estando a história das mais de duas décadas de regime ditatorial nesse ponto, nesse 

ponto indigesto que ameaça desde a base a pretensão constituinte de um Brasil mais justo e 

menos desigual, cabe perguntar se a memória pode contribuir de uma maneira diferente, de 

uma maneira mais produtiva com a efetivação desse projeto. 

  

IV. Memória, abusos e esquecimentos 

  

 Não é fácil definir – talvez não seja nem mesmo possível definir – as relações 

entre a história e a memória. Expressões como “história oral”, “memória histórica” e 

“memória coletiva” dificultam ainda mais as distinções, ao passo que revelam com mais 

nitidez a dificuldade da empreitada.  

 De toda sorte, para além de uma relação hierárquica, causal ou linear, o que 

parece haver entre elas é uma proximidade tensa. História e memória podem aprender 

reciprocamente com seus feitos. E também com seus limites. Quanto a estes, assim como há a 

possibilidade de desvios no percurso de escrita da história sempre escrita, há, no que se refere 

à memória, a possibilidade dos abusos, de usos que se tornam abusivos. 
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 Ricoeur distingue três modos desses abusos. A memória impedida (RICOEUR, 

2007, p. 83-93), situada num nível patológico-terapêutico, dialoga com problemas ligados ao 

luto, à melancolia, à repetição, à obsessão. Deixando de lado as dificuldades de se passar de 

uma terminologia clínica para uma análise social, uma discussão que exigiria deste artigo 

mais do que no momento ele pode oferecer, o principal ponto a ser levado em consideração é 

a lembrança evitada que se transmuta em repetição do que não é lembrado. Trata-se do 

retorno do recalcado, da volta daquilo de cuja lembrança se foge na forma de ato que 

obsessivamente repete o que não se quer lembrar. O apelo à violência, incluindo a tortura, que 

ainda caracteriza tão fortemente o discurso e as práticas de segurança pública no Brasil 

poderia encontrar aqui um bom começo de entendimento e contestação. 

 Passando de um nível patológico-terapêutico a um nível prático, a memória 

abusada se apresenta como memória manipulada (RICOEUR, 2007, p. 93-99). Nesse nível, o 

diálogo é com os temas da identidade e da ideologia, nos (ab)usos que se podem fazer da 

memória por meio da imposição de narrativas constitutivas do que se é, ou melhor, do que se 

deve ser e da apropriação dessas ou de outras narrativas no intuito de se assegurar 

legitimidade ao exercício do poder. 

 Por fim, em um nível ético-político, tem-se a memória obrigada, o dever de 

lembrar (RICOEUR, 2007, p. 99-104). Soa estranho que esse dever apareça como um abuso. 

Nos dois outros modos da memória abusada, o não-lembrar é que dava espaço para que se 

falasse de usos abusivos, fosse o não-lembrar do recalcado ou o não-lembrar de outras 

narrativas que pudessem constituir identidades distintas e questionar a legitimidade do poder 

exercido. Neste terceiro caso, porém, o lembrar é que aparece como problemático. O alvo da 

crítica à memória obrigada é precipuamente a obsessão comemorativa, que desemboca numa 

espécie de inversão, de substituição quase, do histórico pelo comemorativo. Como 

decorrência, o excesso de comemorações, em sua pretensão obsessiva e pouco – ou nada – 

reflexiva de se tornar porta-voz de vítimas silenciadas, acaba silenciando essas mesmas 

vítimas. 

 Na medida em que o lembrar aparece como problemático, abre-se espaço para 

duas reflexões fundamentais. A primeira delas reconhece que o esquecimento passa a compor 

a cena. Se podem resultar abusos da lembrança, deve haver espaço para um esquecimento que 

não é o outro, o oposto radical, do lembrar, mas que é condição de possibilidade da própria 

lembrança e que pode servir de recurso à memória e à história. Ricoeur o denomina 

esquecimento de reserva (RICOEUR, 2007, p. 300). 
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Em oposição ao esquecimento destruidor, o esquecimento de reserva assenta-se na 

sobrevivência das imagens, mas em um nível profundo. Ele não designa o apagamento dos 

rastros nem a impossibilidade de acesso a eles. Antes, designa uma espécie de 

despreocupação, ou de não-preocupação, que viria a juntar-se ao trabalho de memória e de 

luto, já não sendo mais trabalho algum (RICOEUR, 2007, p. 511). Nesse sentido, ele estaria 

perto de uma memória feliz, ou, mais adequadamente, de uma justa memória. Uma memória 

que não está impedida ou manipulada: ela é capaz de lembrar. Mas, podendo lembrar, ela não 

é tragada pela obsessão de lembrar. Não seria equivocado trazer até este parágrafo a idéia da 

reconciliação, ainda que com as ressalvas quanto a seus limites (BRITO, 2009). 

 Não obstante, conquanto a crítica da memória obrigada abra caminho para que 

se reconheça o papel positivo que o esquecimento, que um certo tipo de esquecimento, pode 

cumprir nos assuntos da memória, é importante ressaltar que não há, do lado do 

esquecimento, um dever simétrico ao dever de lembrar: não há, não pode haver, um dever de 

esquecer (RICOEUR, 2007, p. 427). O ideal perverso das anistias, sobremaneira daquelas que 

pretendem recordar sua origem apenas na amnésia e não também na anamnese, e mais ainda 

daquelas que ocorrem no interior de um quadro de forças políticas favorável a imposições por 

parte dos perpetradores dos crimes, não pode encontrar apoio em uma abordagem coerente do 

esquecimento. 

 Essa crítica, que se volta prioritariamente ao Brasil e às argumentações 

desenvolvidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal diante da Lei de Anistia 

brasileira, conduz à segunda das duas reflexões fundamentais mencionadas acima. Não há um 

dever de esquecer porque o dever de lembrar não possui somente uma faceta abusiva. Ele é 

marcado por uma ambigüidade que pode levá-lo ao abuso, mas, por outro lado, ele aparece 

ligado ao trabalho de memória e ao trabalho de luto. Deles, diferencia-se pelo imperativo, por 

um imperativo que pode ser traduzido por justiça: “É a justiça que, ao extrair das lembranças 

traumatizantes seu valor exemplar, transforma a memória em projeto; e é esse mesmo projeto 

de justiça que dá ao dever de memória a forma do futuro e do imperativo.” (RICOEUR, 

2007, p. 101). 

 Memória, projeto e justiça. Mas qual justiça? Antes de retornar ao problema da 

memória e das relações dela com a história e com o projeto constituinte do Estado 

Democrático de Direito brasileiro, é crucial refletir sobre o que entra em jogo ao se adjetivar a 

justiça como justiça de transição. 
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V. Justiça e transição 

  

 Mais do que uma retomada das dimensões envolvidas (CUEVA, 2009) e dos 

pilares constitutivos da justiça de transição (REMÍGIO, 2009; ZYl, 2009), e mais também do 

que uma abordagem histórica de seu desenvolvimento (BRITO, 2009), é necessário refletir 

sobre as implicações para ambos os termos que se aproximam, justapõem-se e contaminam-se 

reciprocamente: justiça e transição. 

 Sendo a justiça a virtude que se exerce perante outrem (RICOEUR, 2007, p. 

101), a justiça de transição é exercida, em pelo menos duas das suas dimensões, perante 

outros que não estão presentes. Primeiro, há aquelas e aqueles que não estão mais presentes, 

mas que já estiveram. É uma justiça que só pode ser realizada em memória, na memória e pela 

memória. 

Mas não é apenas aos mortos que a justiça de transição fala, sendo esse um erro 

corriqueiro relativo ao tema. Se é tanto de memória quanto de projeto que se trata, a justiça de 

transição tem como uma outra dimensão seu olhar ao futuro, seu olhar para as gerações 

vindouras, para aquelas e aqueles que não estão presentes não por não estarem mais, mas por 

não estarem ainda. A elas e eles, a justiça não é feita em memória, mas em projeto, em projeto 

de um país mais livre e mais igualitário, em condições de assegurar que os eventos de um 

passado de barbárie não se repitam.  

Essas outras e esses outros que não estão presentes, porque não estão mais ou porque 

não estão ainda, são trazidos diante da justiça por aquelas e aqueles que se encontram 

presentes, por aquelas e aqueles que, não tanto no passado, não tanto no futuro, vivem no 

presente as aporias da justiça de transição. São as vítimas que permanecem vivas; são parentes 

dessas vítimas. Mas são também pessoas que não foram diretamente atingidas pelas 

atrocidades militares e que não possuem sequer ligação próxima com quem o tenha sido, uma 

vez que essas pessoas encontram-se no mesmo empreendimento cooperativo de uma 

sociedade de seres humanos livres e iguais. É assim que a justiça de transição possui 

dimensão de passado, de futuro e de presente, não sendo uma mais relevante do que as outras. 

Essas dimensões temporais da justiça de transição exigem alguns outros 

desdobramentos. A projeção ao futuro, a justiça feita tendo em vista as gerações vindouras, e 

em parte também a justiça feita perante aquelas e aqueles que estão presentes, requer arranjos 

institucionais justos, requer que a ênfase recaia em instituições justas nos contornos das quais 
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se possa lutar pela atribuição incessante de novos sentidos à justiça, novos sentidos que sejam 

mais adequados à pluralidade social. 

Por sua vez, a justiça feita perante quem não está presente e não voltará a estar é feita 

menos em termos de instituições e mais em termos de reconhecimento, um reconhecimento 

que será sempre um reconhecimento simbólico. 

Quanto àquelas e àqueles que no presente reclamam a justiça, ela se faz em termos de 

instituições e em termos de reconhecimento, de si ou dos próximos que foram diretamente 

violados pelos abusos. Mas ela se faz principalmente em termos de um olhar único voltado a 

cada caso concreto, voltado a cada demanda por essa justiça que venha perante ela reclamar o 

que entende ser-lhe devido. Reparações econômicas por perdas reais ou pela privação de 

ganhos potenciais são um exemplo, mas nem de longe o único, do que podem significar essas 

demandas por justiça no presente. 

Como parece ficar claro, essas diversas dimensões não são estanques e é difícil traçar-

lhes contornos mais ou menos exatos. Não são também exaustivas. O que precisa ser 

ressaltado, por perpassar todas elas, é a necessária articulação do singular e do plural no 

exercício da justiça de transição. A singularidade e a pluralidade resguardam das tentativas de 

se homogeneizar – e, logo, reificar – a diversidade das violações sofridas e dos impactos 

dessas violações. 

Justiça de transição deve ser um nome dentro do qual caibam vários outros. As 

demandas por justiça de quem já não vive não é necessariamente a mesma de quem ainda vive 

nem de quem ainda não vive. A demanda por justiça de crianças que perderam mães e pais 

não é idêntica àquela de mães e pais que perderam filhas e filhos. De igual maneira, não 

coincidem as demandas por justiça de homens e mulheres que tenham sofrido com o regime 

ditatorial; de negros e brancos; de heterossexuais e população LGBT; de populações urbanas 

enfrentando de perto a ameaça militar e de populações rurais enfrentando mais de perto ainda 

a depredação ambiental ocasionada pelos sonhos do progresso fácil; de populações ricas em 

condições de sustentar o suposto milagre econômico e de populações pobres incapazes sequer 

de se sustentarem durante esse período. 

Sendo essas algumas das implicações que a justiça de transição traz para a justiça, 

quais seriam as implicações para a transição? O precípuo tópico aqui é saber para onde se 

pretende que caminhe essa transição (GOMES; PINTO, 2010). A resposta óbvia seria a 

democracia, a consolidação da democracia. Mas a democracia jamais se consolida, ela existe 
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sempre como hipérbole e porvir. Ela é sempre transição dela mesma, transição nela mesma. É 

nesse sentido derridiano que ela é uma democracia (im)possível, o que a faz ser uma 

democracia urgente e inadiável. Uma democracia sem espera (CATTONI DE OLIVEIRA, 

2010). 

A transição, por conseguinte, deve ser pensada como transição para a democracia, mas 

para uma democracia compreendida como processo infindável de construção e como abertura 

infinita à pluralidade, uma transição que sempre já começou e que nunca termina. Pensar a 

transição na justiça de transição como transição para um modelo pronto de democracia a ser 

consolidado é um risco perigoso ao qual não se pode ceder. A transição não termina, porque a 

democracia não se completa, nunca se esgota. 

Essa crítica volta-se também à noção de transição para uma paz pós-conflito. É 

necessário haver cuidado no manejo da idéia de paz, sobretudo como contraponto ao conflito. 

Essa paz deve significar o fim dos enfrentamentos ocasionados, pelos regimes ditatoriais, 

entre sociedade civil e governo. Mas não pode pretender significar uma pacificação social que 

vê em qualquer tipo de conflito um mal a ser extirpado. Os conflitos sociais não são o outro, o 

oposto radical, da normalidade social. São constitutivos dela. As lutas sociais são 

componentes dessa democracia urgente, inadiável, que não se esgota. Os conflitos gerados por 

elas, numa gramática moral em que se clama por reconhecimento (HONNETH, 2009), não 

podem ser condenados por uma suposta paz branca que, sob o pretexto de harmonização 

social, venha a sufocar demandas legítimas. 

  

VI. De volta à cena inicial: a história, a memória, os soberanos. E o perdão, 

talvez 

  

 Sem que possa haver dúvida, as dificuldades levantadas frente ao processo de 

construção pública da história afetam todos os diversos aspectos e dimensões da justiça de 

transição no Brasil. Que essas dificuldades sejam resultantes das especificidades do processo 

de retomada da democracia no país e que, portanto, devam ser consideradas fatores 

constitutivos da realização dessa justiça, é algo com o que se pode concordar. Mas essa 

consideração não pode significar uma complacência com tais dificuldades nem uma ausência 

de luta, um álibi para a inércia, em face delas. 
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 Tendo em vista esse quadro e os efeitos negativos que um passado turvo pode 

ter para a efetivação do projeto constituinte do Estado Democrático de Direito, uma análise 

superficial talvez indicasse o sucateamento desse projeto, e vozes mais afoitas não tardariam 

em proclamar sua morte precoce. 

 Entretanto, é necessária uma análise mais profunda e matizada antes de serem 

feitos diagnósticos catastróficos. Em primeiro lugar, em que pese haver as dificuldades aqui 

apresentadas e criticadas no que tange à construção pública da história, nem por isso a 

historiografia nacional tem permanecido inerte. Estudos importantes e projetos densos vêm 

sendo realizados tendo por objeto o período ditatorial. Esses estudos e projetos padecem das 

fraturas provocadas pela negação do acesso aos materiais coletados pelos militares, mas 

buscam contribuir para esclarecimentos sobre esse intervalo ainda obscurecido da história 

brasileira. 

Em segundo lugar, se a história tem encontrado dificuldades por um lado, ela tem 

encontrado recursos significativos de um outro lado, do lado da memória de vítimas diretas ou 

indiretas dos governos ditatoriais. Se o testemunho é onde começa toda a escrita da história 

sempre escrita, há abundância de testemunhos. Os relatos e as lutas sociais dessas vítimas têm 

auxiliado em muito a construção da história da ditadura no Brasil. 

Mas aqui é relevante voltar a atenção uma vez mais para as relações entre a história e a 

memória. A aproximação e a aprendizagem recíproca partem do pressuposto, que reafirmam, 

segundo o qual história e memória não coincidem. A história exerce perante a memória um 

papel crítico capaz de tentar livrá-la dos abusos a que se encontra sujeita (RICOEUR, 2007, p. 

507). As paixões, em um sentido amplo, que afetam a memória podem esperar não encontrar 

espaço, ou ao menos encontrar menos espaço, em uma história construída publicamente e nos 

termos de certos critérios de cientificidade. Não se trata de colocar a história acima da 

memória, pois esta segue exercendo uma função matricial diante da história. Trata-se apenas 

de reconhecer o contributo produtivo que a história pode trazer ao passado guardado 

memorialmente. 

A memória de vítimas – e as movimentações sociais engendradas por essa memória – 

tem exercido um papel fundamental na (re)construção do passado ditatorial militar, mas ela 

pode estar sujeita a impedimentos, manipulações e excessos comemorativos que um diálogo 

mais franco com a história pode revelar. É, por conseguinte, em última instância esse diálogo 

franco que vem sendo negado com a restrição do acesso aos materiais produzidos pelos 

militares, um diálogo capaz de apaziguar a memória, abrir caminho ao esquecimento de 
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reserva acima mencionado e propiciar uma relação positiva entre passado, presente e futuro 

na articulação do projeto constituinte brasileiro. 

Após esse breve caminho percorrido, parece ser possível voltar à citação inicial deste 

texto. A argumentação desenvolvida nos tópicos anteriores partiu de uma hipótese simples: 

pensar a história e memória, relacionadas ao direito e no marco da justiça de transição, não é 

só pensar o passado. É pensar passado e futuro e a maneira como se articulam no presente que 

é sempre o do agora. 

 Essa hipótese refuta qualquer acusação de revanchismo ou vingança por parte 

das intenções que subjazem à justiça de transição. Refuta igualmente o argumento segundo o 

qual voltar ao passado, voltar-se ao passado, poderia redundar numa paralisia capaz de 

impedir o caminhar para frente. Ao contrário, o que aqui se defende, em sentido oposto ao que 

a cena abraâmica talvez possa sugerir, é que não é o olhar para trás que ameaça com o risco 

da imobilidade, com o risco de tornar-se uma estátua de sal. É o não olhar para atrás, é a 

proibição do olhar para trás, é o impedimento ou a manipulação da memória, a fratura da 

história, que, culminando no retorno do recalcado ou no manuseio perverso de identidades e 

ideologias, não permite que se mova para frente. 

A fuga para as montanhas não é possível, pois essa fuga tem como sua outra face a 

obsessão da repetição. É necessário olhar para trás, virar o rosto em direção a um passado 

ainda não trabalhado. Somente essa atitude e suas decorrências, como a produção pública da 

história e de seu confronto crítico e positivo com a memória, podem dar lugar ao 

esquecimento de reserva, a uma memória apaziguada e, por isso mesmo, permitir que se siga 

em frente. 

O que está em jogo é o próprio projeto constituinte do Estado Democrático de Direito 

que se (re)funda com a Constituição de 1988, é a própria articulação entre passado, presente e 

futuro que esse projeto pretende assimilar como aprendizagem social na busca por uma 

sociedade mais justa, mais livre e mais igual. 

 Ainda no terreno interpretativo propiciado pela citação inicial do texto, uma 

última, ou quase última, reflexão é cabível e necessária. 

 Alguém condena a não se olhar para trás e pune com a transformação em 

estátua de sal, alguém que é soberano. Quais lugares tem ocupado a soberania no processo de 

justiça de transição brasileiro? E quais soberanos têm ocupado esse lugar? 
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Duas figuras com pretensões soberanas parecem lançar mais perigosamente sua 

sombra sobre esse processo. De um lado, as forças armadas, suas resistências e mesmo suas 

ameaças frente a pretensões de trabalho de memória e de história como aquelas trazidas pelo 

eixo VI do PNDH-3. É aparentemente em nome de uma soberania velada que essas 

resistências e essas ameaças ainda se articulam. 

De outro lado, outra figura soberana, de modo menos velado, também interfere no 

processo. Trata-se da nação, da soberania nacional, mais bem encarnada, no caso, nas 

decisões – soberanas? – do STF. É com base em argumentos ligados à desgastada e 

insustentável tese da soberania nacional que o tribunal pretende opor sua posição em relação à 

Lei de Anistia à condenação do Brasil pela Corte Interamericana. 

É problemática a presença da soberania, dos vultos da soberania, nesses assuntos. Pois 

a ausência da soberania é não só a condição da liberdade (ARENDT, 2005, p. 213), mas a 

condição também de qualquer justiça. Onde há soberano, não se é livre. Onde não há 

liberdade, não se pode falar de justiça. Soberania alguma pode prevalecer em face de 

violações a direitos humanos. 

Assim terminam os círculos de reflexões que se abriram com a cena citada, tendo ela 

servido muito mais como provocadora de contrapontos do que como apoio imagético às 

argumentações desenvolvidas. 

Mas um ponto ainda resta. Um ponto não abrangido diretamente pela passagem 

religiosa e mantido, na introdução do texto, sob a insígnia do talvez. Trata-se do perdão. 

Quanto a ele, só se pode dizer “talvez”. É o incógnito do perdão (RICOEUR, 2007, p. 463-

501). Onde se procura um perdão forçado, perdão já não há. Além disso, ele se mostra alheio 

a qualquer apropriação por instituições políticas que pretendam prendê-lo em seus limites. 

Nenhuma instituição política pode querer ser uma instituição voltada ao perdão. Mais que 

isso, nenhuma instituição pode querer perdoar. Se seria possível a uma instituição pedir 

perdão, essa é uma questão a ser debatida. Mas perdoar, não. Não cabe ao STF perdoar 

(PINTO, 2010). Não cabe nem sequer à sociedade perdoar. Somente às vítimas compete o 

perdão (DERRIDA, 2005), ainda que a noção de quem seriam as vítimas possa permanecer 

aberta e pluralizada (PINTO, 2010). Um perdão que permanece sempre sob a rubrica do 

incógnito, do talvez, e mesmo do imperdoável e do impossível (DERRIDA, 2001, p. 27-60). 

Um perdão que não se confunde com a graça, com o indulto, com a reconciliação nem com a 

própria anistia. E que não se confunde também com o esquecimento destruidor (RICOEUR, 
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2005), que não é sequer possível em face do esquecimento destruidor, mas que acompanha – 

que talvez acompanhe, que talvez possa acompanhar – aquela outra faceta do esquecimento. 

Como nota final, vale voltar à condição passada do passado, de um passado que não é 

só aquilo que não é mais, mas que é sempre também aquilo que foi um dia (RICOEUR, 2007, 

p. 294). O passado é irrevogável. Considerado em toda sua densidade, ele é também 

irrecuperável. Mas o que pode nos salvar da irrevogabilidade tanto quanto da 

irrecuperabilidade do passado é nossa capacidade de nos direcionarmos criticamente a ele e de 

lhe atribuirmos um sentido construtivo. É nossa capacidade de interpretarmos esse passado, 

aprendermos com ele. Olharmos para trás e seguirmos em frente. 
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OS BACHARÉIS E OS LIBERALISMOS NO BRASIL IMPERIAL 
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RESUMO 
Neste artigo, discutimos alguns aspectos do processo de assimilação e filtragem do ideário 
liberal de matriz européia pelos bacharéis brasileiros durante o período imperial. Essa análise 
procurou enfatizar, além do aspecto instrumental e estratégico desse processo, o fato de que, 
no contexto imperial brasileiro, o liberalismo assumiu uma pluralidade de formas e conteúdos, 
adequando-se a fins econômicos, políticos e sociais dos grupos de bacharéis que se auto-
intitulavam “liberais”. Por essa razão, a expressão “liberalismos brasileiros” – no plural – 
parece-nos mais adequada à compreensão do modo como esse conjunto de idéias fora 
sintetizado pelos bacharéis no Brasil Império. Para evidenciar essa pluralidade de significados 
e finalidades práticas relacionadas ao ideário liberal no Brasil oitocentista, analisamos as 
posições assumidas pelos bacharéis em face da instituição da escravidão.  
PALAVRAS-CHAVE: LIBERALISMO; BACHARÉIS; BRASIL IMPÉRIO 
 
ABSTRACT 
In this article, we discuss some aspects of the assimilation a filter process and European 
liberal ideals by the lawyers during the Brazilian imperial period. This analysis sought to 
emphasize, in addition to instrumental and strategic aspect of this process, the fact that in the 
Brazilian imperial context, liberalism took on a variety of forms and contents, adapting itself 
to economic ends, political and social groups of lawyers, who self-entitled "liberals". For this 
reason, the term "Brazilian liberalism" - in plural - seems more appropriate to understanding 
how this set of ideas was synthesized by brazilian lawyers. To demonstrate this plurality of 
meanings and purposes related to the liberal practice in the brasilian 19th century, we analyze 
the positions taken by them about the institution of slavery. 
KEYWORDS: LIBERALISM; LAWYERS; BRAZIL; 19TH CENTURY 
 
 

OS BACHARÉIS E OS LIBERALISMOS NO BRASIL IMPERIAL 

  

  

RESUMO: Neste artigo, discutimos alguns aspectos do processo de assimilação e 

filtragem do ideário liberal de matriz européia pelos bacharéis brasileiros durante o período 

imperial. Essa análise procurou enfatizar, além do aspecto instrumental e estratégico desse 

processo, o fato de que, no contexto imperial brasileiro, o liberalismo assumiu uma 

pluralidade de formas e conteúdos, adequando-se a fins econômicos, políticos e sociais dos 

grupos de bacharéis que se auto-intitulavam “liberais”. Por essa razão, a expressão 
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“liberalismos brasileiros” – no plural – parece-nos mais adequada à compreensão do modo 

como esse conjunto de idéias fora sintetizado pelos bacharéis no Brasil Império. Para 

evidenciar essa pluralidade de significados e finalidades práticas relacionadas ao ideário 

liberal no Brasil oitocentista, analisamos  as posições assumidas pelos bacharéis em face da 

instituição da escravidão.       

  

PALAVRAS-CHAVE: Liberalismo – Bacharéis – Brasil Império 

KEY-WORDS: Liberalism – Lawyers – Brazil – 19th Century  

  

1. INTRODUÇÃO 

  

              Na obra Sobrados & Mucambos, o sociólogo Gilberto Freyre analisa o lento 

processo de desintegração do patriarcalismo rural brasileiro, que ganha força a partir da 

primeira metade do século XIX. O patriarcalismo rural, fundado no modo de produção 

escravista e na grande lavoura açucareira, encontraria sua representação arquitetônico-social 

na forma patriarcal de habitação – a casa-grande completada simbioticamente pela senzala. 

Esse sistema patriarcal, ou tutelar, de família, de economia, de organização social, 

marcadamente católico, personalista e privatista, teria sido, até o fim do século XIX, o 

“principal elemento sociológico de unidade” no Brasil. 

              De acordo com Freyre, uma das transformações mais ostensivas, ocorrida 

após a chegada da família real e da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, foi o 

declínio do patriarcalismo familial e sua substituição pelo poder “suprapatriarcal” dos bispos, 

do regente, do rei, do imperador ou do Estado, “representado também pelo poder judiciário de 

magistrados revestidos de becas orientais para melhor enfrentarem, como rivais, o puro poder 

patriarcal dos chefes de família”. A progressiva institucionalização do aparato burocrático-

estatal, e o conseqüente deslocamento do centro de decisão política – da esfera de atuação 

senhorial para o Estado – fora acompanhado, no decorrer do século XIX, de um processo mais 

amplo de modernização (ou “reeurpeização”, como prefere Freyre) da sociedade brasileira. A 

entrada de mercadorias, a recepção de idéias francesas e inglesas e o crescimento das cidades 

também se tornaram signos expressivos da sensível modificação da paisagem sócio-
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econômica e arquitetônica do Brasil oitocentista. A simbiose harmônica entre casa-grande e 

senzala vai dando lugar à relação conflituosa entre sobrados e mucambos urbanos. 

              Esse processo de reeuropeização é visto com desconfiança por Freyre. A 

reeuropeização assume em sua obra um “caráter de reconquista, no sentido da revalorização 

de elementos ocidentais e individualistas em nossa cultura através da influência da Europa, 

agora francamente burguesa”. Se o patriarcalismo rural havia garantido uma relativa 

estabilidade social durante o período colonial, a moderna civilização urbana, “cinzenta e 

carbonífera”, com sua lógica competitiva e capitalista de mercado e seu ideário individualista 

liberal, ao acelerar desordenadamente o processo de diferenciação social no Brasil, teria 

produzido efeitos menos construtivos do que desintegradores e conflitivos. 

              Um dos fatos históricos que, de acordo com Freyre, melhor representou o 

enfraquecimento da autoridade patriarcal e a modernização da sociedade brasileira foi a 

ascensão socioeconômica e política dos bacharéis que, durante o Império, galgaram os mais 

altos postos na administração pública, na política e na diplomacia. Cargos ocupados antes por 

velhos políticos. O jovem bacharel, escolhido para ocupar funções públicas primordiais, seria, 

“na luta quase de morte entre justiça imperial e a do ‘pater familias’, o aliado do governo 

contra o Pai ou o próprio Avô”. Essa nova conformação do Estado, que teria sofrido tanto 

com as “presidências de província confiadas pelo Imperador a bacharéis de vinte e tantos, 

trinta anos, quase sem outro saber que o dos livros”, fora a marca distintiva do Império, 

sobretudo no reinado de D. Pedro II. O “reinado dos Bacharéis”. 

              A projeção política dos jovens bacharéis teria sido concomitante à 

assimilação e repercussão do ideário liberal europeu, que exerceria importante influência na 

sociedade brasileira do século XIX. “Livre mercado”, “liberdade”, “separação de poderes” e 

tantas outras palavras do léxico liberal ocuparam a mente e os discursos dos bacharéis. Para 

Freyre, tais idéias representavam o mais puro “estrangeirismo”; manifestação de um desejo, 

tão comum no Brasil Imperial, de se apresentar diante do olhar estrangeiro como uma “nação 

civilizada” e de ser por ele reconhecido enquanto tal. O artificialismo das idéias liberais era 

ostentado como insígnia pelos bacharéis. Freyre cita, em tom de aprovação, o sociológico 

Gilberto Amado, de acordo com o qual os bacharéis eram  

  
homens de erudição abstrata”, “preocupados mais com o espírito que com 

o fundo dos problemas’, fazendo discursos cheios de ‘citações de estadistas 
franceses e ingleses’ sem, entretanto, se darem “ao pequeno trabalho de fazer um 
estudo ligeiro das condições de raça, de meio, das contingências particulares” do 
Império. 
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              A abordagem de Freyre a respeito da recepção de idéias liberais, 

principalmente entre os bacharéis, no contexto histórico do Império, é o ponto de partida da 

análise que pretendemos realizar neste artigo. Afastamo-nos de interpretações de diversos 

matizes, segundo as quais o liberalismo teria sido uma ideologia mimetizada apenas em um 

nível abstrato e superficial – como um caprichoso sinal de civilização “para inglês ver” – que 

teria servido apenas para ocultar estruturas de dominação baseadas em redes clientelistas de 

favorecimento pessoal; liberalismo que não poderia ser plenamente recepcionado em uma 

sociedade escravista como era a brasileira no período do Império. 

              A hipótese que norteia este trabalho é a de que, no século XIX, o ideário 

liberal europeu fora filtrado pelos bacharéis de forma seletiva, assumindo conteúdos 

diferenciados de acordo com os fins políticos e sociais dos grupos que o assimilava. É 

possível falarmos, portanto, de uma pluralidade de liberalismos brasileiros. Partindo desse 

postulado, pretendemos mostrar que: i) para a maioria dos bacharéis – sobretudo para os que 

exerceram cargos públicos e parlamentares – o liberalismo adquiriu contornos conservadores, 

privilegiando intransigentemente os princípios da propriedade privada e da ordem pública, e 

opondo-se a quaisquer movimentos de caráter popular ii) o ambiente jurídico-acadêmico 

contribuiu para que esse tipo de liberalismo, marcado pelo civismo e pelo respeito à ordem e à 

autoridade estatal, se difundisse; iii) o processo de filtragem seletiva do ideário liberal 

permitiu, entretanto, que os bacharéis atribuíssem conteúdos menos conservadores ao 

liberalismo.  

  

  

2. Liberalismo(s) brasileiro(s): pela ordem! 

  
                 Antes de analisarmos as formas assumidas pelo liberalismo no Brasil, 

apontaremos, em linhas gerais, os princípios, idéias e interesses que são atribuídos ao 

liberalismo europeu, que inspirou os intelectuais e as elites brasileiras durante o século XIX. 

Para realizar esse brevíssimo percurso, seguiremos os passos do historiador do direito 

Antônio Carlos Wolkmer. O historiador, com o intuito de identificar os traços essenciais do 

liberalismo, delimita os seguintes núcleos temáticos: i) ético-filosófico; ii) econômico; iii) 

político-jurídico. 

              O núcleo ético-filosófico das idéias liberais se refere aos valores e direitos 

que derivam da natureza intrinsecamente moral e racional do ser humano, fundados nos 

princípios da liberdade pessoal, do individualismo, da tolerância, da dignidade e da crença na 
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vida. O núcleo econômico, por sua vez, abrange a propriedade privada, a economia de 

mercado, a intervenção estatal mínima e a livre iniciativa. Tais princípios liberais adquirem 

forma jurídica por meio dos direito de propriedade e do direito individual de dispor 

livremente dos próprios bens. Por fim, o núcleo político-jurídico do liberalismo se baseia em 

princípios como o do consentimento individual (autonomia da vontade), representação 

política, divisão dos poderes, descentralização administrativa, soberania popular, direitos 

individuais, supremacia da Constituição e Estado de direito.   

              A simples enunciação dos princípios e valores do liberalismo de matriz 

européia é suficiente para dimensionarmos as dificuldades que os intelectuais e a elite 

nacional – composta por grande número de bacharéis em Direito – encontrariam para adequar 

o ideário liberal às estruturas políticas, econômicas e sociais brasileiras. Dificuldades ainda 

mais intransponíveis encontrariam se desejassem adequar tais estruturas àquelas idéias. Entre 

as heranças do período colonial, nenhuma outra se apresentaria como obstáculo maior do que 

o sistema socioeconômico escravista, que se constituiria como limite explícito às idéias 

liberais no período imperial. 

              É a partir dessa oposição entre liberalismo e escravismo que Roberto 

Schwarz elabora sua famosa teoria das “idéias fora do lugar”.  Segundo Schwarz, as idéias 

liberais serviram como um invólucro ideológico que ocultava, ou mesmo justificava, práticas 

reiteradas de favorecimento pessoal e de arbítrio, tão comuns entre as elites brasileiras. Tais 

idéias, incapazes de lançar uma névoa densa e impenetrável sobre o vergonhoso escravismo 

brasileiro, não deixaram de ser mimetizadas artificialmente e usadas como insígnias 

ornamentais de modernidade e distinção. O sentido prático do ideário liberal se encontrava 

justamente em sua capacidade de ocultar o fato de ser impraticável. A não-correspondência 

entre as ideias liberais e a realidade brasileira as tornava “idéias fora do lugar”, deslocadas e 

estranhas ao meio onde eram garbosamente cultuadas. “Ao longo de sua reprodução social, 

incansavelmente o Brasil põe e repõe idéias européias, sempre em sentido impróprio”, afirma 

Schwarz. 

              Em oposição aos que sugeriram, a exemplo de Schwarz e de Freyre, que o 

compromisso das elites brasileiras com as idéias liberais foi apenas um gesto de imitação, 

típico de uma cultura colonizada e irrestritamente permeável à influência estrangeira, a 

historiadora Emília Viotti da Costa defende que 

  

o liberalismo não foi um simples capricho das elites brasileiras, e os 
slogans liberais não foram usados meramente como símbolos do status “civilizado” 
dos que os invocaram, se bem que para alguns tenham sido apenas isso. Para a 
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maioria, no entanto, as idéias liberais eram armas ideológicas com que pretendiam 
alcançar metas políticas e econômicas específicas.    

                        

              A importação de princípios e idéias do liberalismo europeu não ocorreu sem 

que os liberais brasileiros fizessem os devidos ajustes, atribuindo-lhes conteúdos concretos 

adequados às suas finalidades práticas. Por essa razão, não deve parecer excêntrico o fato de, 

em 1822, diversos proprietários de escravos se declararem “liberais”. Afinal, o sentido 

contextual dessa designação abrangia aqueles homens que se congregavam em torno do 

princípio liberal do livre comércio, oponível às tentativas de monopólio metropolitano 

português. Para eles, comércio livre e trabalho livre não se confundiam. Era possível ser 

“escravista” e “liberal”. 

              Com o intuito de mapear os sentidos atribuídos ao termo “liberal” pela 

classe proprietária no período de formação do Estado imperial brasileiro, evidenciando a 

seletividade no processo de filtragem das idéias liberais, Alfredo Bosi, propõe uma “análise 

semântico-histórica” de seus significados. Bosi apresenta as seguintes acepções atribuídas a 

esse termo: i) liberal, para a classe dominante até a metade do século XIX, pôde significar 

conservador das liberdades, conquistadas em 1808, de produzir, vender e comprar; ii) liberal 

significou também conservador da liberdade, alcançada em 1822, de representar-se 

politicamente; iii) liberal poderia também ser o conservador da liberdade, juridicamente 

garantida, de possui escravos; iv) liberal, por fim, pôde designar aqueles que poderiam 

adquirir terras livremente, direito garantido pela Lei de Terras de 1850. 

              A partir desse mapeamento, Bosi conclui que a oposição entre “liberalismo” 

e “escravismo”, o chamado “dilema liberal”, é, na história imperial brasileira, apenas um 

paradoxo de linguagem. Ao ser contextualizado historicamente, torna-se possível atribuir 

concretude a esse processo de filtragem de idéias, que visava objetivos políticos específicos: 

  
Até meados do século, o discurso, ou o silêncio, de todos foi cúmplice do 

tráfico [de escravos] e da escravidão. O seu liberalismo, parcial e seletivo, não era 
incongruente: operava filtragens dos significados compatíveis com a liberdade intra-
oligárquica e descartava as conotações inoportunas, isto é, as exigências abstratas do 
liberalismo europeu que não se coadunassem com as particularidades da nova nação.   

  

              Se o ideário liberal de matriz européia pôde ser seletivamente apropriado 

por parte da elite política e econômica brasileira, que assimilou convenientemente apenas os 

princípios que lhe interessavam, isso não impediu que outros grupos políticos e sociais 

selecionassem nesse mesmo conjunto de idéias aquelas que se adequavam mais aos valores e 

interesses que lhes orientavam. Se parte da elite brasileira, desde o período de fundação do 
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Império, atribuiu-se um liberalismo que, no plano econômico, significava livre comércio, 

produção escravista e comércio de terras, e no plano político, denotava eleições indiretas e 

censitárias, outros grupos se identificaram com um liberalismo de caráter um pouco mais 

democrático. Para esses grupos, a designação “liberal”, ainda nas primeiras décadas do 

Império, serviu para nomear indivíduos que reivindicavam o sufrágio universal, a 

descentralização federativa do poder e, até mesmo, a emancipação dos escravos. Essas foram 

as “conotações inoportunas” que os liberais conservadores, em nome da ordem pública e da 

necessidade de construção de um Estado nacional unificado, combateram com tanta 

eloqüência.  

              O período regencial foi um momento da história imperial brasileira em que 

esta tensão entre diferentes concepções de liberalismo se torna clara. Com a abdicação de D. 

Pedro I, em 1831, em favor do seu filho de cinco anos, surge a necessidade de configuração 

de uma forma de governo transitória, que, em tese, vigoraria até o momento em que o 

herdeiro do trono atingisse a maioridade. Esse período, conhecido como Regência, conduziu 

ao poder homens como Evaristo da Veiga e Bernardo Vasconcelos, que durante o reinado do 

primeiro imperador eram reconhecidos como autênticos liberais: atacaram veementemente a 

centralização política empreendida por D. Pedro I, a intervenção do Estado na economia e a 

rede de favorecimentos pessoais, empreendida pelo imperador, com base em critérios 

aristocráticos alheios ao mérito e à igualdade de direitos consignada Constituição de 1824. A 

ebulição social e política do período regencial, entretanto, “forçou” esses mesmos políticos – 

liberais, mas, antes de tudo, defensores da ordem pública e do “império da lei – a adotarem 

posturas mais conservadoras.  

              Insurreições regionais, como a ocorrida no Rio Grande do Sul, culminando 

na Guerra dos Farrapos, que reivindicavam maior autonomia administrativa, tendo como 

bandeira a idéia liberal de federalismo; rebeliões de caráter estritamente popular, envolvendo 

escravos e libertos, como a Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, no ano de 1835, 

refletem bem o clima de instabilidade política e social que caracteriza o período regencial. 

Clima instável que acaba exigindo de liberais como Evaristo Veiga uma postura 

conservadora, fundada no respeito à ordem pública e no “império da lei”.  Em seu jornal “A 

Aurora Fluminense”, esse posicionamento ganha expressão emblemática: “nada de excessos, 

a linha está traçada, é a da Constituição. Tornar prática a Constituição que existe sobre o 

papel deve ser o esforço dos liberais”. De acordo com Viotti da Costa, o ideal de Veiga – que 

em certa ocasião teria confessado: “não temo que o Brasil se despotize, temo que se 

anarquize” – gravitava em torno de “uma monarquia constitucional com participação popular 
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limitada”. O jornal “A Aurora Fluminense” ainda serviu como plataforma de ataque aos 

liberais radicais:  

  
No seu jornal, [Veiga] acusou os liberais radicais de instigar a “luta de 

classes”, provocar o “ódio de raças” e de tentarem desacreditar aqueles que, como ele, 
estavam comprometidos com a ordem e “não desejavam promover um choque 
violento entre os proprietários e os que nada possuíam. 

  

              É bem provável que as advertências ordeiras proferidas no jornal “A Aurora 

Fluminense” tivessem como alvo jornais como a “Nova Luz Brasileira”, aparecido em 

dezembro de 1829, que expressava os interesses de artesões, comerciantes, farmacêuticos, 

soldados e outros grupos sociais que compunham as camadas populares urbanas. O 

liberalismo adotado por esse periódico assume matizes abertamente democráticos: defendia a 

reforma agrária e o sistema federativo nos moldes estadunidenses; condenava a escravidão, a 

discriminação racial e sugeria a abolição do cativeiro dos filhos de escravas. Viotti da Costa, 

referindo-se aos liberais radicais que encontravam expressão em jornais como a “Nova Luz”, 

afirma que, para esse grupo, “a história era a história da luta entre os grandes e poderosos e o 

povo oprimido. Essa idéia aparece expressa várias vezes nos textos da época”. Contudo, as 

reivindicações dos liberais radicais foram abafadas pelo discurso e pela prática política dos 

liberais conservadores, que ocupavam os centros de poder no período regencial, e que 

articularam o movimento “regressista” como estratégia de estabilização política e social. Os 

levantes populares foram duramente reprimidos. Controladas todas essas “desordens”, Feijó 

teria afirmado que “o brasileiro não foi feito para a desordem”; que “o seu natural é a 

tranqüilidade”; que ele “não aspira outra coisa além da constituição jurada, do gozo do direito 

e de sua liberdade”.  

              O período regencial reflete bem a forma instrumental de filtragem do ideário 

liberal. Ainda que tenha eventualmente assumido uma conformação mais democrática, fora, 

na maior parte dos casos, assimilado pelas elites políticas e econômicas como uma forma de 

combater reivindicações populares consideradas desagregadores em face do processo de 

construção do Estado nacional brasileiro. O caráter instrumental desse liberalismo brasileiro – 

sequioso de ordem publica e avesso às “agitações populares” ou democráticas – ganha 

contornos emblemáticos nas célebres palavras proferidas, em 1838, pelo outrora liberal 

Bernardo de Vasconcelos, na Câmara dos Deputados: 

  
Fui liberal, então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de 

todos mas não nas leis, não nas idéias práticas; o poder era tudo; fui liberal. Hoje, 
porém, é diverso o aspecto da sociedade: os princípios democráticos tudo ganharam e 
muito comprometeram; a sociedade que até então corria risco pelo poder, corre agora 
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risco pela desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje servi-la, quero 
salvá-la e por isso sou regressista. 

  
              Durante o período Imperial, esse liberalismo conservador e antidemocrático 

– apesar de conviver, como vimos, com outros liberalismos – foi a forma predominante, 

opondo-se, em nome da ordem e das “razões de Estado”, a quaisquer movimentos de caráter 

popular no Brasil. Sérgio Adorno afirma peremptoriamente que o suposto “dilema liberal” é 

fictício em face de um dilema bem mais real, “que percorreu todas as fímbrias da ação estatal, 

desde as lutas pela emancipação do país até à institucionalização das práticas jurídico-

políticas do Império”. Trata-se do “dilema democrático”, que os “construtores do Estado 

Nacional viveram, por sucessivas gerações e durante quase cem anos, acreditando que era 

preciso primeiro ser livre para poder ser democrático”               

              Mas quem teriam sido esses “construtores do Estado Nacional”? Homens, 

sem dúvida, influenciados pelo liberalismo, matriz ideológica utilizada para forjar esse 

Estado. De acordo com Adorno, o liberalismo brasileiro foi “quase privilégio de uma 

categoria de homens: o bacharel, que se converteu em político profissional e procurou 

ascender ao poder por intermédio do partido”. Em virtude desse caráter “juridicista” do 

liberalismo brasileiro, a análise do modo de circulação dessas idéias no ambiente jurídico-

acadêmico das Faculdades de Direito, e das formas que assumiram nesse espaço contribui 

para a compreensão da relação entre as idéias liberais e o princípio da ordem pública, que 

parecem conformar esse liberalismo conservador, avesso a “desordens” populares ou 

democráticas. 

  

          

 3. Educação cívica e liberal dos bacharéis 

  

              No período que se seguiu à independência brasileira, um dos principais 

desafios enfrentados pelo novo Estado foi a estruturação de um aparato administrativo capaz 

de oferecer serviços burocráticos e judiciais básicos à população: registros cartoriais, 

policiamento, prestação jurisdicional etc. Nos anos em que a corte portuguesa esteve exilada 

no Brasil, grande parte desses serviços eram prestados por antigos funcionários da Coroa, que 

acompanharam a família real em seu desembarque no ano de 1808. Ao retorno da família real 

a Portugal, no ano de 1822, seguiu-se um déficit de servidores públicos especializados, já que 

muitos deles seguiram D. João VI em sua viagem de volta. A esses aspectos relacionados à 

funcionalidade do Estado, somou-se a necessidade – imperiosa no contexto anti-lusitano da 
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independência – de se constituir uma elite jurídica própria, desvinculada da formação 

coimbrã. Depois de longos debates parlamentares a respeito do local onde deveriam ser 

instalados os “cursos de ciências jurídicas e sociais”, as cidades escolhidas foram São Paulo e 

Olinda. Em 1827, os cursos jurídicos já estavam em funcionamento. 

              Wolkmer afirma que as escolas de Direito – “centros modestos, sempre 

pobremente providos”, de acordo com Lacombe – exerceriam duas funções específicas: i) 

sistematizar e irradiar o liberalismo, entendido como ideologia político-jurídica apta a 

defender e integrar a sociedade; ii) consolidar institucionalmente o liberalismo no contexto de 

formação de uma aparato burocrático-administrativo. Seguindo os caminhos sugeridos por 

Adorno, é possível atribuir às escolas de Direito outra função: a de monopolizar a 

“distribuição de status”, o que significa dizer que o prestígio social obtido com o diploma de 

bacharel praticamente garantia posições privilegiadas na administração pública, que teria 

arregimentado inúmeros acadêmicos da Escola de São Paulo, “celeiro político do Império”.   

              Entretanto, o panorama do ensino jurídico brasileiro na Escola de São Paulo, 

traçado por Adorno, dimensiona com precisão os sérios problemas vivenciados por alunos e 

professores no processo de profissionalização do bacharel. As aulas, em geral, se resumiam a 

leituras enfadonhas de manuais desatualizados, realizadas por professores pouco qualificados 

e desinteressados em preparar com antecedência programas didáticos. O absenteísmo era 

prática quase institucionalizada entre alunos e professores. A produção de conhecimento entre 

a maioria dos professores – que com enorme freqüência eram políticos, advogados, 

magistrados e quase nunca juristas – era tratada, na melhor das hipóteses, como atividade 

secundária. O Estado, apesar das reformas do ensino realizadas em 1854, 1865, 1871, 1879 e 

1885, não exercia qualquer controle sobre o processo de produção e transmissão do 

conhecimento, cuja configuração ficava a cargo da Congregação da Escola de Direito. O 

ecletismo pedagógico, refletido na discrepância teórico-filosófica entre os livros utilizados por 

professores não contribuía para a construção de um saber sistematizado: se alguns professores 

indicavam a leitura de clássicos do liberalismo – Adam Smith, por exemplo – outros não 

hesitavam em adotar o jurássico e pombalino “Instituições de Direito Civil Português”, de 

Melo Freire.  Os alunos, quando o professor lhes desagradava, deixavam livros de lado e 

recorriam às ensebadas apostilas. 

              Diante de quadro tão desanimador, Adorno conclui que a chave para a 

compreensão do processo de profissionalização do bacharel se encontra no autodidatismo 

solitário dos estudantes, e, principalmente, em um ambiente sócio-político que extrapolava a 

relação professor/aluno: 
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Observações apontadas pela literatura existente sobre o ensino jurídico, 

durante a vigência da monarquia, indicam que um ambiente extra-ensino, 
independente da relação didática estabelecida entre corpo docente e corpo discente, foi 
efetivamente responsável pela formação profissional do bacharel. Esse ambiente 
reuniu, em uma mesma instituição, a militância política, o jornalismo, a literatura, a 
advocacia e, sobretudo, a ação no interior dos gabinetes. 

  
                    

              No interior desse “ambiente extra-ensino”, que teria exercido papel 

fundamental no processo de profissionalização do bacharel, ganha destaque, na análise 

realizada por Adorno, as funções desempenhadas pelas associações estudantis, cuja forma 

característica de expressão fora o jornalismo, a imprensa acadêmico, o “periodismo”. Uma 

dessas funções teria sido a de homogeneizar a elite política brasileira. Embora Adorno 

reconheça a influência, nesse processo de homogeneização de agentes políticos, aos quais 

caberia a direção dos negócios públicos, das doutrinas jusnaturalistas e das teses liberais 

propagadas pelos professores nas salas de aula, o periodismo é que teria sido seu principal 

catalisador. Era bastante comum que idéias jurídicas inovadoras circulassem com 

antecedência nos periódicos acadêmicos; posteriormente é que acabavam sendo incorporadas 

à estrutura curricular.  Por essa razão, “é ao jornalismo que deve ser imputada a 

responsabilidade pela formação jurídico-política [dos bacharéis] e, nessa condição, teve 

marcado significado no processo de homogeneização da elite”. A construção de uma visão de 

mundo compartilhada pelos bacharéis, entendida como forma de suprir a relativa 

heterogeneidade de suas origens sociais, não se restringiu ao saber jurídico, razão pela qual 

redundou na formação “de um tipo de intelectual, algo cosmopolita, que se aventurasse por 

outros campos do saber (...)”. Nesse processo de homogeneização, discussões político-

acadêmicas dividiam espaço com debates literários e econômicos, contribuindo para a 

formação de bacharéis-intelectuais que – apesar de não descuidarem de problemas políticos 

concretos surgidos no efervescente período imperial – nutriam imenso gosto pelo saber 

ornamental, pelo culto a erudição lingüístico-literária e pelo cultivo do intelectualismo, 

identificado com a cultura européia e com a fé na capacidade civilizadora da razão.   

              No entanto, para além da homogeneidade parcial alcançada por meio da 

imprensa acadêmica, Adorno destaca a função pedagógica exercida pelo periodismo praticado 

pelos bacharéis. A imprensa acadêmica, destinada quase exclusivamente aos bacharéis, serviu 

como instrumento eficaz de educação cívica. Em meio ao intelectualismo, ao formalismo 

jurídico, à crença na lei como limitação do poder e fonte de legitimidade, destacaram-se dois 
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valores que constituiriam os traços fundamentais e distintivos do bacharel: a prudência e a 

moderação políticas: 

  
O principal legado que a Academia de Direito de São Paulo transmitiu a 

seus filhos foi o de um aprendizado que não encontrou espaço na sala de aula; o 
aprendizado de que o segredo da harmonia da vida civil e política residia na 
descoberta de pontos de equilíbrio entre radicalismos contrapostos, entre os avanços 
da história e a precaução própria aos espíritos “práticos e reflexivos”.   

  
              Esses valores parecem ter servido como filtro ideológico por meio do qual 

grande parte dos bacharéis das Arcadas pôde selecionar, entre os princípios liberais, aqueles 

que, do ponto de vista político-conjuntural, fossem mais convenientes.  Filtro que evitaria a 

incorporação de idéias excessivamente democráticas ou – “desordeiras” – ao discurso 

acadêmico liberal; que funcionaria com denominador comum entre jornais com orientações 

políticas aparentemente dissonantes. Essas constatações se revelam – sobretudo, a partir de 

1871 – nos inúmeros periódicos pesquisados por Adorno, que ilustram a instrumentalidade 

política do liberalismo brasileiro e a tensão permanente entre idéias liberais e aspirações 

populares ou democráticas no contexto imperial. 

              Entre os anos de 1830 e 1833, os periódicos acadêmicos paulistas, ao 

mesmo tempo em que advertiam seus leitores sobre a importância dos “bons costumes” e da 

moral pública, refletiam a preocupação, bastante difundida entre as elites políticas de então, 

em se preservar a unidade e independência política recém-conquistadas. O editorial do jornal 

“O Amigo das Letras”, publicado em 04 de abril de 1830, expressa bem a tentativa, recorrente 

na imprensa acadêmica desse período, em considerar a “liberdade do indivíduo como 

pressuposto da independência da nação”. O jornal se propunha a apresentar aos leitores 

“excelentes lições de virtude, humanidade e justiça, de amor da pátria, do desinteresse e do 

bem público”. Essas autênticas lições de civismo não contrastavam com o projeto liberal de 

construção do Estado nacional, que vinculava o respeito às liberdades individuais e o direito 

de propriedade à noção de ordem pública, opostas a quaisquer arroubos revolucionários ou 

populares. 

              No entanto, é o primeiro período de intensa publicação na imprensa 

acadêmica paulista, entre 1846 e 1870, que marca o momento em que esse tipo jornalismo se 

apresenta como um eficaz “instrumento de educação cívico-intelectual e sentimental do 

bacharel”. A estratégia pedagógica de transformar bacharéis em cidadãos que cultivassem as 

virtudes morais, o patriotismo, o respeito aos deveres cívicos e às obrigações jurídicas, veio 

acompanhada da reivindicação de uma postura mais repressiva do Estado frente a atos de 

desordem. Exigia-se, nos moldes liberais, que a atuação do Estado ocorresse dentro do limites 
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legalmente impostos, mas que fosse rígida e policialesca. Referindo-se à “horda de selvagens” 

que teria derrubado a cruz de uma igreja, o jornal Imprensa Acadêmica, exortando o braço 

policial do Estado a exercer sua função de “cuidar da tranqüilidade dos habitantes durante a 

noite”, já antevia, naquele ato sacrílego, o prenúncio de uma desordem ainda maior: “ontem, 

foi contra o símbolo de nossa religião, amanhã será contra a propriedade do cidadão”. De 

acordo com Adorno, a ênfase atribuída ao princípio da segurança pública, que aparece com 

freqüência na imprensa acadêmica desse período, se endereçava à garantia da propriedade 

privada. A seleção, por parte da imprensa acadêmica, de certos princípios liberais, em 

detrimento de outros, é destacada pelo autor: 

  
Os princípios liberais orientavam decisivamente a prática jornalística. O 

pressuposto da segurança, entendido como conjunto dos meios necessários à 
preservação e à auto-conservação dos indivíduos, de suas propriedades e de seus 
direitos, emergia com força quase irresistível. A esse princípio pareciam submeter-se 
outros pressupostos do ideário liberal, tais como a afirmação da autonomia e 
independência do indivíduo relativamente à autoridade política e a identidade de 
tratamento legal e de participação regulamentada tanto nos encargos quanto nos 
benefícios sociais.            

                     

              Se no período de 1846 a 1870 as diferenças de orientação ideológica entre 

jornais acadêmicos eram quase imperceptíveis, no momento histórico que se segue, entre 

1871 e 1884, é possível, de acordo com Adorno, traçar algumas distinções e encontrar 

diversos pontos de contato entre eles. Nesse período, os jornais – ainda instrumentos de 

educação cívico-intelectual – adotaram diretrizes liberais, conservadoras ou republicanas, 

embora todas essas orientações tenham tentado transmitir uma imagem pública que as 

vinculasse ao ideário do liberalismo. Os jornais liberais escolheram como temática principal a 

imigração de trabalhadores livres, entendida como meio eficaz de substituição gradual do 

trabalho escravo. Além disso, assumiram posições contrárias à extinção do regime 

monárquico. Os jornais conservadores se opunham à abolição da escravidão e ao 

republicanismo. Os jornais republicanos se posicionaram contra a permanência da monarquia 

constitucional e a favor de um abolicionismo moderado e cauteloso. Entretanto, os pontos de 

contato existentes entre os jornais é que se mostram reveladores. 

              A linha editorial dos jornais liberais expressava todo o corolário do 

liberalismo político clássico: liberdade de consciência, de expressão, de culto, de associação e 

de ensino; Estado e educação laicos; igualdade formal e descentralização administrativa etc.. 

Apesar de se oporem à escravidão, “essa odiosa negação da personalidade humana”, se 

observarmos os entusiasmados elogios que tecem aos promulgadores da Lei do Ventre Livre, 

percebemos a adesão da imprensa liberal à proposta do governo imperial de abolição gradual 
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e controlada, que nunca perdera de vista o respeito à propriedade escrava. Essa posição 

destoava até mesmo das denúncias de torturas cometidas contra escravos nas fazendas, feitas 

pelo Partido Liberal nessa mesma época. A “questão servil”, aos olhos dos acadêmicos 

liberais, parecia estar resolvida com a promulgação daquela lei. Discutiam propostas de 

imigração de trabalhadores livres e atribuíam importância capital à manutenção dos enormes 

latifúndios agro-exportadores (a despeito de a reforma agrária ser, como vimos, reivindicação 

antiga de grupos liberais considerados radicais). Assim um desses jornais se referia a essas 

propriedades: “Taxar-nos-ão, talvez, de egoístas por sustentarmos a necessidade da grande 

propriedade. Pouco importa: temos convicção de que o desaparecimento dela seria um fato 

medonho para o Brasil”.        

              Os jornais republicanos, cuja proposta de extinção da monarquia 

constitucional lhes garantira a ferrenha oposição de liberais e conservadores, buscavam se 

afastar da pecha de “radicais” ou “desordeiros” seguindo, a exemplo dos periódicos liberais, a 

cartilha do liberalismo. Acreditavam que a abolição do trabalho escravo se impunha como 

uma necessidade história; que o “movimento pacífico” era “a melhor forma de se proceder 

nesta magna questão”. “Movimento pacífico” significava, também aqui, abolição gradual e 

controlada do cativeiro. Algo diferente das subversivas fugas e rebeliões escravas, cada vez 

mais corriqueiras. A forma republicana de governo deveria ser reconhecida como “a única 

capaz de firmar a ordem na sociedade, garantindo aos cidadãos o direito sagrado de 

propriedade”. 

              Os jornais conservadores se aproximaram do liberalismo por meio da defesa 

irrestrita da propriedade e das liberdades individuais. Lastimavam a precipitação do governo 

imperial quanto à “questão servil”, pois acreditavam que a grande lavoura não estaria 

preparada para substituir a mão-de-obra escrava sem que isso implicasse grandes perdas 

econômicas. No entanto, o traço que particulariza a abordagem da imprensa acadêmica 

conservadora era o apelo à ordem e a desvinculação dos princípios liberais da liberdade e da 

igualdade. O exemplar do jornal conservador “O Constitucional”, publicado em 30 de junho 

de 1871, meses antes da aprovação da Lei do Ventre Livre, alertava quanto ao risco de que “a 

dedicação exagerada a certas idéias”, e “o apego fanático a certas palavras” não acabasse por 

“aniquilar a liberdade, com a destruição da autoridade, que é a sua guarda, pelo levantamento 

de outro poder mais temível: o da força”. É possível que essas idéias, com relação às quais era 

preciso ter cautela, tivessem a ver com a noção de igualdade, pois, mais adiante, o redator do 

jornal assevera a impossibilidade de “nivelamento geral e de igualdade absoluta” entre as 
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pessoas: “As desigualdades humanas formam um abismo sem fundo que nem todas as 

revoluções poderão encher com as ruínas de todas as instituições do passado e do presente”. 

              Adorno adverte que, apesar das divergências quanto à manutenção, ou não, 

da monarquia constitucional, e quanto ao processo de desestruturação do sistema escravista, 

os jornais liberais, republicanos e conservadores jamais extravasaram os pressupostos básicos 

do pensamento liberal. A igualdade, se aceita, era defendida enquanto igualdade perante a lei, 

igualdade formal; as camadas populares eram colocadas em posição de passividade diante dos 

processos de transformação social; ordem pública e respeito à propriedade eram postulados 

irrenunciáveis. Liberalismo poderia, quando muito, ser democrático em doses homeopáticas e 

controladas. Com base nesse conjunto compartilhado de referência fora possível forjar uma 

identidade relativamente homogênea entre os bacharéis da Escola de São Paulo. Nesse 

sentido, Adorno afirma que 

  
a persistência do ideário liberal, enquanto modalidade de expressão 

ideológica e universo cultural que tornava possível a educação do bacharel e a 
organização da luta política, constituía seguro veículo para solidificar a solidariedade 
intra-acadêmica e simultaneamente impor limites bem precisos, entre os quais a 
intocabilidade da propriedade privada, o qual configurava princípio a que não se 
admitia ultrapassar.  

  

              Notemos que o ambiente jurídico-acadêmico pretendeu desempenhar a 

função pedagógica de homogeneizar o conjunto de valores partilhados entre os bacharéis que 

ocupariam cargos na administração pública ou que exerceriam a advocacia. O amor cívico à 

pátria, o respeito “ao império da lei”, ao Estado, à ordem pública e social, produziram um 

liberalismo prudente e moderado, afeito aos princípios da propriedade e da segurança, receoso 

dos movimentos sociais populares e das interpretações indevidamente democráticas das idéias 

liberais. Resta saber de que modo a educação cívica e liberal do bacharel formado na Escola 

de São Paulo repercutiu em sua vida prática, profissional, cotidiana. A atuação desses 

bacharéis nos tribunais do sudeste brasileiro, como advogado ou magistrado, talvez nos ajude 

a compreender se essa proposta pedagógica cívico-liberal produziu os efeitos desejados. A 

análise da atividade judicial do bacharel liberal no período imperial se torna ainda mais 

instigante se focalizarmos, brevemente, sua atuação frente a um tema que parece ter 

embaraçado tanto esses profissionais: o escravismo brasileiro. 
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4. O “CAOS DOS TRIBUNAIS: ESCRAVOS, BACHARÉIS E AS “RAZÕES DE 

ESTADO” 

  

              A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, no conhecido texto “Sobre os 

silêncios da lei: lei costumeira e positiva nas alforrias de escravos no Brasil do século XIX, 

defende que as intervenções do Estado imperial nas relações entre senhores e escravos eram 

raras, principalmente quando se tratava do direito de alforriar os cativos. O poder de alforriar 

cabia exclusivamente aos senhores, que, por meio dele,  pretendiam, por um lado, garantir a 

obediência do escravo, cujo bom comportamento poderia ser recompensado com a libertação; 

por outro, a concessão da liberdade criava um vínculo de gratidão entre senhores e libertos 

que extrapolava o período do cativeiro. A relação entre senhores e escravos, porém, 

envolviam outras formas de favorecimentos e transações, que tinham como objetivo a 

manutenção da estabilidade do plantel. Uma prática muito comum era a de o escravo 

acumular recursos financeiros – o chamado “pecúlio” – que poderia ser utilizado pelo escravo 

para comprar sua própria alforria. Mesmo nesses casos, de acordo com Cunha, era necessário 

que o proprietário autorizasse a acumulação do pecúlio e aceitasse a compra da alforria. Essa 

prática era tão comum que teria se tornado um “direito costumeiro”, cujo cumprimento, no 

entanto, o cativo não poderia exigir do Estado, já que esse não interferia na relação entre 

senhores e escravos. A legislação estatal se dirigiria apenas ao homens livres; os senhores 

normatizariam as suas relações com o plantel de escravos. A responsabilidade com a 

manutenção da ordem pública era distribuída entre o Estado e os senhores de escravos. Desse 

modo, o “direito costumeiro” e a legislação estatal coexistiam sem se interpenetrarem. Apenas 

com a Lei do Ventre Livre, em 1871, é que o “silêncio da lei” quanto à possibilidade de o 

escravo comprar sua própria alforria teria sido rompido.        

              No entanto, um número considerável de historiadores tem contestado essa 

interpretação. Segundo essa vertente historiográfica, o caráter paternalista da relação entre 

senhores e escravos teria produzido efeitos inesperados. Essa relação entre incluía 

prerrogativas e deveres recíprocos, ainda que assimétricos. Do ponto de vista senhorial, a 

concessão de pequenas roças aos escravos para cultivarem hortaliças e a permissão para 

constituírem famílias estáveis e acumularem pecúlio para a compra de suas alforrias, eram 

compreendidas como benesses, favores pessoais que poderiam ser cancelados a qualquer 

instante. Para os cativos, entretanto, esses “favores” poderiam assumir – e muitas vezes 

assumiram – o caráter de “obrigações”, cujo descumprimento, em alguns casos, motivou 

rebeliões, fugas e assassinatos. Em outros casos, os escravos buscaram recursos menos 
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violentos. Assim, se, na perspectiva do proprietário de escravos, as promessas de libertação ou 

alforrias foram interpretadas como privilégios revogáveis – como uma espécie de doação –, 

para os escravos tais “privilégios” puderam assumir o caráter de “direitos pessoais” exigíveis 

judicialmente.  De fato, desde o começo do século XIX, escravos pleitearam judicialmente o 

direito de serem livres. Eram as chamadas Ações de Liberdade. 

              De acordo com o levantamento feito por Keila Grinberg, durante o século 

XIX, chegaram à Corte de Apelação do Rio de Janeiro – instância recursal cuja jurisdição, até 

a década de 1870, englobava a região centro-sul do país – 402 ações de liberdade. Os motivos 

que deram origem a essas ações – as “causas de pedir” – são classificados por Grinberg da 

seguinte forma: 

  
“carta de alforria”, quando os escravos argumentavam que os senhores ou 

seus herdeiros lhes haviam concedido alforria e depois voltado atrás; “ventre livre”, 
quando as famílias de escravos argumentavam ser filhos, netos ou bisnetos de pessoas 
ilegalmente escravizadas; e “compra de alforria”, quando os escravos ou terceiros 
pediam arbitramento de seu valor para apresentar pecúlio. 

  
              Soma-se a esses motivos o de “tráfico ilegal”, quando os escravos 

argumentavam que haviam sido trazidos ao Brasil depois da lei de 1831, que proibia o tráfico 

internacional de cativos e considerava “livres” os africanos que aqui desembarcassem como 

escravos.     

              Nessas ações de liberdade, advogados puderam exercer, sem muitos limites 

ou restrições, suas habilidades persuasivas. A inexistência de normas jurídicas especiais que 

estabelecessem requisitos, condições e procedimentos que definissem o modo por meio do 

qual deveria ocorrer o trânsito da escravidão à liberdade – tanto quanto a falta de um Código 

Civil – abriu um amplo leque de possibilidades argumentativas para os advogados. Recorriam 

a brocardos romanos, a alvarás do período colonial e às Ordenações Filipinas. Chalhoub 

constata que os juízes, sem poderem recorrer a uma jurisprudência consolidada, colocados 

diante de uma situação em que ambas as partes pareciam bem fundamentadas juridicamente, 

acabavam recorrendo “às próprias convicções mais íntimas a respeito da escravidão quando 

estava[m] diante de uma ação de liberdade”. 

              Essas “convicções mais íntimas” dos juízes, principalmente daqueles que 

eram magistrados na Corte, estavam cada vez mais convictas da ilegitimidade da escravidão. 

Entre 1851 e 1870, período em que ações de liberdade foram mais abundantes, o número de 

decisões de segunda instância favoráveis à liberdade é superior ao das que foram favoráveis à 

escravidão dos cativos. Em sentenças favoráveis à liberdade, referências diretas e indiretas a 

idéias liberais – instrumentalizadas, nesse caso, para fins nada conservadores – surgem nos 
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fragmentos de decisões judiciais apresentados por Chalhoub. O juiz da segunda vara cível da 

Corte, em sentença favorável à liberdade da escrava Lauriana, fundamenta sua decisão “nos 

princípios humanitários filhos das luzes do século [...]”.  

              Os advogados dos escravos também utilizavam idéias liberais de forma bem 

pouco ortodoxa. Félix Lima, curador de trinta e um escravos na ação de liberdade movida 

contra “Oliveira e Irmão”, levanta a seguinte indagação: “É a escravidão filha da lei natural, 

onde todos os contratos tem a base, ou será ela antes a negação de todos os princípios da 

natureza?”. Mais adiante, Felix Lima vai mais longe, defendendo sua tese de que a alforria de 

seus clientes não poderia ser revogada: “Ora, a liberdade é um direito absoluto; conferida ao 

escravo, importa nada menos que reconhecer o seu senhor nele um igual”. Elciene Azevedo 

ressalta que, no fim da década de 1860, era bastante comum encontrar, entre os anúncios dos 

jornais “Radical Paulistano”, “Correio Paulistano” e “Ypiranga” – jornais “comprometidos 

com as idéias liberais” – advogados que se colocavam à disposição de escravos, “para 

sustentar gratuitamente, perante os tribunais, ‘questões de liberdade’”.  

              Não tardaria muito para que essa “desordem” nos tribunais – escravos sendo 

defendidos por advogados e libertados por juízes cada vez mais liberais – começasse a 

preocupar instituições como o Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) e, até mesmo, o 

Conselho de Estado.    O IAB, fundado em 1843, reunia advogados e juízes, e teria sido, 

conforme Eduardo Spiller Pena, a primeira associação de bacharéis, reconhecida oficialmente 

pelo governo imperial, a se posicionar em relação à escravidão. E teve que fazê-lo, ressalta 

Pena, não por uma intenção prévia dos associados, mas em virtude das recorrentes ações de 

liberdade movidas por escravos e do confuso quadro de leis civis que regulavam as relações 

escravistas no Império, a maior parte herdadas das ordenações portuguesas e do direito 

romano. O IAB, por ocasião dos debates em torno do que se tornaria a Lei do Ventre Livre 

(1871), adotara orientação emancipacionista, favorável a abolição, desde que fosse realizada 

de forma lenta, gradual e reconhecesse o direito do proprietário de escravos de ser indenizado. 

Essa posição prudente e moderada decorria de dois postulados de atuação dos associados da 

IAB: a segurança e a ordem pública. De acordo com Pena, 

  
O interessante, porém, foi perceber que as possíveis contradições no 

discurso jurídico emancipacionista [do IAB] entre, de um lado, seus princípios 
filosófico-morais [liberais e religiosos] a favor da liberdade e, de outro, os que 
exigiam um “bom” comportamento senhorial e a defesa da indenização pela perda da 
propriedade escravista (reconhecimento implícito, aliás, da legalidade desse direito) 
decorreram da obediência a outro princípio político fundamental defendido por eles: a 
manutenção da segurança e da ordem do Estado imperial. Como quadros integrantes 
da burocracia governamental, foram os arautos e defensores da “Razão de Estado”.   
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                   A postura de juízes e advogados em face da “questão servil” contrariava, 

e muito, esses princípios do IAB, instituição que deveria funcionar como uma “milícia dos 

tribunais”, necessária para combater “a ‘desordem’ em que se encontrava o foro ‘pelos 

defeitos, lacunas, obscuridade, confusão, e imensidade de nossas leis civis’ [...]”.  Essa 

postura de juízes e advogados provavelmente tenha contribuído para que associados como 

Carvalho Moreira e Teixeira de Freitas advogassem com tanto fervor a necessidade de uma 

codificação civil. Carvalho Moreira, barão de Penedo, que havia sido presidente do IAB na 

década de 1840, era peremptório quanto às conseqüências nefastas da falta de um Código 

Civil, principalmente em se tratando de questões relativas à escravidão e ao tratamento 

jurisdicional que vinham recebendo: 

  
E que de terríveis conseqüências para a estabilidade da justiça, a segurança 

dos direitos civis, para a paz e felicidade das famílias, efetividade dos contrários, 
manutenção da propriedade, não devem constantemente resultar de uma tal confusão 
de leis, de tão monstruoso caos” 

                    
              Se esse “caos dos tribunais” – expresso nos posicionamentos liberais de 

advogados e juízes tão abertamente partidários das reivindicações escravas – incomodava o 

IAB, não deixaram de chamar a atenção também do Conselho de Estado, braço direito do 

imperador, consultado nos momentos de maiores adversidades políticas e sociais. Essa 

instituição se viu obrigada a posicionar-se diante das ações de liberdade, principalmente 

daquelas que, da década de 1860 em diante, buscavam fundamentação na lei de 1831. Essa lei 

– resultante do tratado firmado entre Grã-Bretanha e Brasil em 1826, que proibia o tráfico 

internacional de escravos – declarava que os africanos ilegalmente trazidos ao Brasil 

deveriam ser considerados “livres” e reembarcados de volta para África. Além disso, 

estabelecia punições aos traficantes e aos compradores de escravos. Não é novidade alguma 

dizer que essa lei foi cotidianamente burlada por traficantes de escravos, que, aproveitando-se 

da conivência complacente do governo imperial, importaram para o Brasil, entre os anos de 

1830 e 1856, algo em torno de 760 mil africanos. Na década de 1840, o número de africanos 

ilegalmente importados atingiu aproximadamente 378 mil. Teria sido a típica lei “para inglês 

ver”... 

              Teria sido, não fosse a atuação de advogados e juízes simpáticos à causa 

emancipacionista, que, a partir da década de 1860, começaram a interpretar aquela lei não 

como um dispositivo legal destinado a reprimir o tráfico, mas como uma ferramenta jurídica 

útil para justificar a libertação de escravos. Os advogados – ou mesmo rábulas, como o 

famosíssimo Luiz Gama – argumentavam que os africanos trazidos ao Brasil após a lei de 
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1831 estavam sendo escravizados ilegalmente, e deveriam, portanto, ser libertados sem que 

seus proprietários recebessem indenização correspondente a seus valores. Essa linha 

argumentativa – acolhida por parte da magistratura – se opunha à proposta de abolição lenta e 

gradual que vinha sendo discutida no IAB e no Parlamento. Se continuasse sendo aceita nos 

tribunais, e, pior, se fosse adotada com política pública, implodiria o sistema escravista 

brasileiro, pois implicaria a alforria instantânea e sem indenização de quase todos os escravos 

do Brasil Império. É possível imaginar o receio dos grandes proprietários de escravos, e dos 

parlamentares que defendiam um processo gradual de abolição, quando se deparavam com 

textos como o que se segue, proferido pelo liberal radical Rui Barbosa, na 5ª Conferência 

Pública, realizada em 12 de setembro de 1869, promovida pela Loja Maçônica América e pelo 

Clube Radical Paulista: 

  
A emancipação – diz[ia] o orador – é muito mais fácil em nosso país do que 

em todos aqueles onde se tem efetuado até hoje: 1º  porque uma porção imensa de 
propriedade servil existente entre nós, além de ilegítima como toda a escravidão, É 
TAMBÉM ILEGAL EM VIRTUDE DA LEI DE 7 DE NOVEMBRO DE 1831, E DO 
REGULAMENTO RESPECTIVO QUE DECLARAM EXPRESSAMENTE “QUE 
SÃO LIVRES OS AFRICANOS IMPORTANDOS DAQUELA DATA EM 
DIANTE” – donde se conclui que o governo tem a obrigação de verificar 
escrupulosamente os títulos do senhores, e proceder na forma do decreto sobre a 
escravatura introduzida pelo contrabando [...].” 

  

              O “potencial explosivo” dessa tese, que na década de 1870 começava a 

transcender os tribunais, ganhando a imprensa e as ruas, obrigou o Conselho de Estado a se 

posicionar diante da questão. Em 1874, o visconde de Jaguary e Nabuco de Araújo, membros 

do Conselho, recorreram a uma artificiosa argumentação jurídica para justificar a não 

aplicação de lei de 1831. Os conselheiros, em Resolução publicada no dia 28 de outubro de 

1874, afirmavam que a lei de 5 de junho de 1854 , que ampliava a jurisdição dos auditores da 

Marinha durante as atividade de repressão ao tráfico, atribuía a essas autoridades a 

prerrogativa exclusiva de “constatar os desembarques” de cativos, e, só então, declará-los 

provenientes do tráfico ilegais. Sem esse procedimento, “seria temeridade em uma terra onde 

há escravos, considerar provenientes do tráfico, por conjecturas falíveis, aqueles que não 

mostram uma importação verificada pela autoridade competente que é a Auditoria da 

Marinha”. Além disso, a lei mencionada teria estabelecido a “prescrição dos fatos passados”, 

pois o artigo 1º trazia a expressão “depois da publicação da presente resolução”, indicando 

que somente após a aprovação dessa lei é que se poderia falar em africanos ilegalmente 

importados.  
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              A inconsistência dos argumentos de Jaguary e Nabuco de Araújo é apontada 

por Mamigonian, segundo a qual “o fato de que os auditores de Marinha tivessem ficado, 

‘depois da publicação da resolução’, responsáveis pelo julgamento dos africanos encontrados 

em terra certamente não legitimava as importações prévias, nem anulava a validade da lei de 

1831 (...)”. No entanto, os reais fundamentos dessa resolução emitida pelo Conselho de 

Estado não demoram a emergir: 

  
Essa prescrição se funda em evidentes reclamações de ordem pública, 

porquanto um grande número de escravos provenientes de importações anteriores à 
época da efetiva repressão, importações constantes da fama pública, mas não 
constatadas legalmente, tinha sido adquiridas e transmitidas – bona fide – por título 
inter vivos ou causa mortis, e seria uma medida revolucionária arrancá-los sem 
indenização dos seus senhores (...). 

                    

              Nessa mesma Resolução, os conselheiros tornam ainda mais evidentes os 

motivos de suas preocupações. A interpretação da lei de 1831, como vinha sendo feita por 

advogados, juízes emancipacionista e “liberais radicais”, envolvia “propaganda de insurreição 

[e] pode[ria] ser funesta nas províncias onde há grande aglomeração de escravos”. 

Mamigonian afirma, com razão, que, nessa ocasião, o Conselho de Estado buscava novos 

caminhos que evitassem interpretações indesejadas da lei de 1831. Segundo a historiadora, 

“para justificar a proteção do governo aos proprietários de escravos, seria invocada, mais uma 

vez, a ‘razão nacional’[ou “razão de Estado], isto é, a necessidade de manutenção da ordem”. 

O receio do governo imperial de perder o controle do processo de desmantelamento do 

sistema escravista parece sinalizar um risco ainda maior, que o Conselho de Estado e o IAB 

não deveriam ignorar: o risco de os escravos entenderem a liberdade como um conquista, e 

não uma concessão.   

                    

5. CONCLUSÃO   

  

              Moderação e prudência; ordem pública, “razão de Estado” e respeito à 

propriedade privada: eis o filtro através do qual se constituiu o liberalismo brasileiro para 

grande parte dos bacharéis. Filtro que configurou os parâmetros por meio dos quais esses 

bacharéis – que parecem ter assimilado bem as lições de civismo disseminadas no ambiente 

jurídico-acadêmico – definiram o tom de seus discursos liberais. Discursos liberais que, como 

vimos, foram estrategicamente politizados, orientados para fins políticos concretos, ainda que 

recorrentemente tenham assumido formas retóricas e ornamentais que ocultavam os próprios 
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limites desse processo de filtragem de idéias. Tanto o posicionamento do Conselho de Estado 

– cuja composição durante o Segundo Reinado contou com 28 associados da “Casa de 

Montezuma” – quanto o do próprio IAB frente às ações de liberdade, refletem bem esses 

limites impostos às idéias liberais. Limites que encontraram no repúdio às “agitações 

populares” e no apego intransigente à idéia de “ordem” e “segurança” sua melhor expressão. 

              Por outro lado, a análise da atuação de advogados e magistrados nas ações 

de liberdade sugere outra face dessa história. Embora uma parcela significativa dos bacharéis 

tenha alinhado seus interesses – e seus liberalismos – aos do Estado e dos grandes 

proprietários de cativos, outro grupo de bacharéis se inspirou no mesmo conjunto de idéias 

liberais para desestabilizar o sistema sócio-econômico escravista, colocando em xeque a 

legitimidade da propriedade escrava e do poder senhorial. Grupo que parece ter filtrado as 

idéias liberais de modo a compatibilizá-las com atitudes bem pouco conservadoras; que 

parece, ao mesmo tempo, se afastar da homogeneização da educação cívica que os envolvia 

nas escolas de Direito e apontar suas fraturas, suas impossibilidades. Esses bacharéis – ao 

acolherem e intensificarem as expectativas de liberdade apresentadas pelos próprios escravos 

– filtraram o ideário liberal através de uma lente diferente daquela outra. Uma lente menos 

desconfiada das aspirações populares: mais inclusiva e, quem sabe, democrática. 
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             “Casa de Montezuma” era o apelido pelo qual o IAB era conhecido.  Apelido que homenageava seu 
fundador e primeiro presidente: Francisco Gê Acayaba de Montezuma. (PENA, Eduardo Spiller. Op. cit., p. 23) 
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RESUMO 
O ensaio investiga aspectos centrais ao desenvolvimento histórico da cultura jurídica 
ocidental, buscando compreender, a partir da história da recepção do Direito Romano na 
civilização ocidental, as principais razões a justificarem a permanência do romanismo como 
referência de nossa juridicidade. Para tanto, estuda as raízes da harmonização entre a tradição 
(greco)romana e a perspectiva cristã, as complexas relações entre poder temporal e poder 
espiritual e as distintas escolas de recepção do Direito Romano na cultura ocidental. Em 
reflexão que pretende situar-se na interface entre História e Filosofia do Direito (e do Estado), 
propõe uma nova recepção do Direito Romano — um romanismo jusfilosófico. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO ROMANO; CULTURA JURÍDICA; DIREITO E 
RELIGIÃO 
 
RESUMEN 
El ensayo investiga aspectos nucleares al desarrollo histórico de la cultura jurídica occidental, 
buscando comprender, a partir de la historia de la recepción del Derecho Romano en la 
civilización occidental, las principales razones a justificar la permanencia del romanismo 
como referencia de nuestra juridicidad. Para tanto, estudia las raíces de la armonización entre 
la tradición (greco)romana y la perspectiva cristiana, las complejas relaciones entre poder 
temporal y poder espiritual y las distinguidas escuelas de recepción del Derecho Romano en 
la cultura occidental. En reflexión que pretende situarse en la interfaz entre Historia y 
Filosofía del Derecho (y del Estado), propone una nueva recepción del Derecho Romano — 
un romanismo iusfilosófico. 
PALABRAS-CLAVE: DERECHO ROMANO; CULTURA JURÍDICA; DERECHO Y 
RELIGIÓN 
 
 

  

  

   

   

  

1. O Ocidente, entre a Roma pagã e a Roma cristã.         
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              O Ocidente possui infinitas complexidades. Entre seus muitos mistérios - talvez o 
mais significativo de todos - encontram-se as razões pelas quais lhe foi possível constituir-se, 
entre tantas contradições aparentemente insolúveis, como uma unidade reconhecida na 
história e, em especial, como real-ideal na longa duração[1]. 

              Como foi possível, nesses milênios, manter, recuperar, resgatar e atualizar um 
mesmo conjunto de categorias jurídicas, imaginado na Antiguidade pelos romanos e, afinal, 
pólo a partir do qual todo um campo de saber se estruturou? 

              O aparente choque entre a cultura clássica pagã e o Cristianismo, ainda na 
Antiguidade, trará importantes conseqüências de ordem política, cultural e social para o 
Império Romano, mas será determinante, por outro lado, para a estruturação da ordem 
medieval. O contato, o conflito decorrente da estranheza - algo estética, algo ética - entre as 
realidades clássica e cristã e a sua conciliação frutificarão durante toda a Idade Média, o que 
nos permite perceber não só o quão importante esta relação foi para a formação da cultura 
medieval, mas também ressalta o papel vital do Cristianismo e da nova ordem que se desenha 
através dele para a propagação da cultura clássica. 

              Antes de mais nada, devemos à Igreja Católica e Apostólica Romana o milagre da 
continuidade histórica da experiência romanística. É tarefa permanente resgatar este encontro 
(greco)romano-cristão[2] para, por meio dele, perceber como o legado do Direito Romano foi 
sendo retomado e conduzido até a Modernidade. 

              As perseguições aos cristãos, perpetradas pelo Império, resultado de uma intrincada 
relação entre poder e religião na compreensão romana, se atenuam gradativamente até o 
reconhecimento da liberdade religiosa e, justo após, a consagração do Cristianismo como 
religião do Império (ou mesmo a fundação, em bases positivas, da religião nascente). 

  

2. Romanização do Cristianismo e permanência do Direito Romano no Medievo. 

              Constantino I[3], Imperador romano no século IV, é responsável pelo fato mais 
emblemático da composição entre as culturas, muito embora este momento de negação ainda 
exigisse árduo trabalho dos filósofos medievais e talvez não tenha encontrado a sua 
suprassunção definitiva antes da Modernidade. A liberdade religiosa torna-se direito 
reconhecido pelo Império através do Edito de Milão de 313[4]. Tal documento garantia aos 
cristãos, ademais, a restituição dos bens confiscados durante a anterior perseguição. 

              Ainda longe de construir a estrutura que se ergueria ao longo da Idade Média, a 
Igreja ainda não havia se organizado, não contava, em seu âmago, com uma hierarquia e uma 
conformação que lhe garantisse unidade, coerência.  De qualquer modo, Roma se destacava, 
beneficiada pela coincidência geográfica com o centro do Império. Todavia, esta 
superioridade começa a ser minada ainda sob o Império de Constantino, situação bem 
ilustrada pelo Concílio de Nicéia de 325, convocado pelo próprio Imperador - fato inédito - no 
qual a importância de Roma foi bastante diminuída. A desarticulação da Igreja permitia 
dissidências doutrinárias, divergências cujas soluções eram paliativamente buscadas através 
de sínodos. O Concílio de Nicéia, primeira conferência mundial de cristãos, tinha a pretensão 
de por fim às dissensões e agregar novamente a Igreja, o que exigia uma amplíssima 
participação dos seus membros. 
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              É curioso notar que embora o Concílio tenha contado com centenas de bispos, apenas 
alguns bispos ocidentais estavam presentes. Ademais, o papa Silvestre I não compareceu, 
enviando apenas representantes. Pelo Concílio, ficou condenado o arianismo, reafirmando-se 
a consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, posição que se consolidaria em 
definitivo pelo Edito Cunctos Populus[5]. Para além do problema do arianismo, o Concílio de 
Nicéia teve, ainda, um papel essencial para a unidade da Igreja, tanto em plano doutrinário, 
quanto no que tange às bases para a construção de sua estrutura. No Concílio, estabeleceram-
se as bases centrais do Catolicismo: o Credo niceno, a estrutura (em conteúdo e em ordem) da 
Bíblia Sagrada, as bases canônicas da Igreja. Eis uma síntese do legado niceno: uma   
Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e especialmente ungida como herdeira da cultura 
romana. Aí está a imensa riqueza do advento niceno: ali, nascia um Cristianismo romanizado, 
na grande síntese cultural que permitiria a permanência do antigo - sua sobrevivência - no 
tempo novo que se iniciava[6]. 

              O Concílio de Nicéia e toda polêmica que envolve o arianismo antes e depois dele 
são prova definitiva do quão mescladas estavam as questões políticas às religiosas. 
Evidenciava-se por ele a incapacidade de se separar os dois universos e os problemas 
pertinentes a cada um. Uma união radical levava o poder político a se imiscuir e se valer do 
consenso ou do dissenso religioso, assumindo as questões que afligiam os cristãos um cunho 
político[7]. 

              A atuação imperial na seara cristã se alargaria mais com a afirmação do Cristianismo 
como religião de Estado, decisão tomada por Teodósio I, junto a Graciano e Valentiniano, 
expressa no Édito de Tessalônica de 380, conhecido como Cunctos Populus. Por ele ficava 
abolido o politeísmo - de resto, já assumido ou suprassumido em sede da nova religião - e os 
templos pagãos, registrando a intolerância religiosa que marcava o período[8]. Justiniano, 
mais tarde, expressará de modo definitivo a fusão que se fizera entre religião e poder ao 
buscar para este último fundamentação religiosa, sendo freqüentes as referências as suas 
próprias legislações como sagradas ou divinas[9]. 

              A confusão das ordens política e religiosa fatalmente levaria a uma inafastável 
interferência do Direito Romano na futura formação do Direito Canônico. Se por um lado o 
resgate da vitalidade do Direito Romano se dá apenas no século XII, a partir do intenso 
trabalho das Universidades, por outro não se pode desconsiderar que os laços estabelecidos 
entre o mundo pagão e o mundo cristão, ainda na Antiguidade, deixariam marcas indeléveis 
na cultura cristã e no Direito que esta construiu. Sendo assim, a posterior recepção do Direito 
Romano, de extrema expressividade já na aurora renascentista, não deixou de ser verificada, 
ainda que timidamente e, devido às contingências históricas, muitas vezes precariamente ao 
longo de todo o Medievo. Seus reflexos se fazem sentir, ecoam, vez ou outra na arquitetura 
jurídica medieval. 

              A experiência jurídica romana e suas reflexões sobre a justiça permeiam o ideal 
cristão e encontram voz na figura de Gregório Magno, papa em 590. As condições políticas 
fizeram dele um papa governante diante de uma Roma entregue à própria sorte. A imediatez 
da cultura jurídica romana, ainda tão presente, a revela como importante instrumento para o 
Papa na condução das questões mundanas e também espirituais. O próprio ideal de justiça 
romano encontrará acolhida na concepção cristã, muita embora renovado pela idéia de caritas 
e se tornará, na compreensão gregoriana, elemento norteador da atuação do poder: "o íntegro 
respeito à pessoa, ao seu jus, a sua dignitas representam a mais alta contribuição oferecida à 
satisfação das necessidades da humanidade. É esta a síntese harmoniosa que Gregório quer 
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realizar no âmbito eclesiástico (...)"[10]. Trata-se de um esforço do Papa para a 
conscientização do verdadeiro papel do poder político, não mais agora viciado pela glória da 
conquista, mas marcado pelo ideal cristão de serviço a Deus através do amor e respeito ao 
próximo. Não há mais que se pensar a justiça dissociada da moral cristã. 

              A formação jurídica medieval[11] levaria em conta muitos outros elementos além do 
Direito Romano. A influência dos povos germânicos, radicalmente diversa, também atuaria na 
conformação da nova ordem jurídica, contribuindo, em alguns momentos, para que um sopro 
de Direito Romano, ainda que muito transformado, sobrevivesse e, em outros, para o seu 
completo esquecimento. O direito germânico distava do romano. A solução do conflito o 
transpunha para dentro do processo em termos reais. Tratava-se de método de afirmação da 
verdade cuja comprovação favorecia o mais forte. A princípio costumeiro, o direito 
germânico tende a se consolidar sob a forma escrita. A lex Salica, do tempo de Clóvis[12], é 
exemplo disso, embora se tenha notícia da sua versão alterada de 802. Era conhecida como 
Pactus legis salicae, título que induz à idéia de não ser ela uma legislação nova, mas fruto de 
uma aceitação tanto por parte do rei quanto do povo. Seu conteúdo mostra a aspereza da 
disciplina jurídica. Os castigos corporais são uma constante desta legislação, como o são 
também as multas impostas aos infratores como forma de indenização pelo dano causado à 
vítima. O montante da pena também sofre alterações em virtude da pessoa da vítima ou do 
infrator[13]. 

              Por outro lado, há uma conservação do Direito Romano vulgarizado pelos próprios 
romanos e também por povos vizinhos devido a interesses políticos. A proximidade com os 
romanos era interessante sob o ponto de vista das estratégias militares que atuavam na 
reconfiguração geográfica da Europa. Além disso, o Direito Romano podia ser útil, tinha uma 
função política importante, pois auxiliava na legitimidade do poder. Clóvis e Alarico 
protagonizam uma disputa que bem ilustra esta questão e permite compreender as condições 
pelas quais o Direito Romano é acolhido pelos reinos. A rivalidade entre Clóvis, rei dos 
francos, e Alarico, rei dos visigodos, resultou numa disputa pela aliança com os galo-
romanos. Clóvis se converteu ao catolicismo (Alarico era ariano) e Alarico mandou editar 
uma coleção de leis baseadas no Direito Romano, a Lex Romana Visigothorum, inspirada no 
Código Theodosiano[14]. Geograficamente, os francos conseguiram seu objetivo e os 
visigodos ficaram com a península ibérica. A conversão dos visigodos só ocorreu em 587, 
com a conversão do rei Recaredo, seguida da conversão nacional em 589 no III Concílio de 
Toledo, o que contribuiu para a aplicação geral da lei dos visigodos[15]. A influência do 
Direito Romano no início da Idade Média pode ser aferida não só através de compilações, 
mas de um modo geral pela adoção das formas documentais do Direito Romano tardio, tais 
como contratos e testamentos, ou pela presença da terminologia romana nas legislações 
"mesmo onde a preponderância dos conteúdos jurídicos germânicos era indubitável, como nos 
direitos nacionais das comunidades tribais e nos códigos longobardos."[16] 

              Povos anteriormente alçados à condição de romanos - da Roma cosmópolis, não da 
Roma pólis -, que outrora vivenciaram o racionar jurídico romano, mesmo após a ruptura da 
experiência política romana permaneceriam, pela via costumeira, reproduzindo aspectos do 
Direito Romano, reforçando nos reis bárbaros a necessidade de compilar leis dirigidas aos 
seus súditos romani, que evidentemente não poderiam retroceder a uma articulação da vida 
social baseada nos costumes germânicos. Em verdade, as comunidades políticas medievais 
romanizavam-se em diferentes graus, mesclando germanismo (em grau mais elevado na 
experiência normativa britânica) e romanismo (cuja máxima assimilação se daria 
progressivamente na cultura jurídica alemã). Em sentido mais rigoroso, o sistema jurídico 
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romano-germânico[17], de que afinal tratamos nesse texto, bem poderia chamar-se 
romanístico. 

              De qualquer modo, a aplicação dessas legislações deveria ser pequena, assumindo o 
costume um papel principal. Os costumes se tornaram territoriais apenas a partir do século X. 
Isso contribuiu para que a vitalidade do Direito Romano se perdesse em meio à vulgarização 
que sofreu e à precária eficácia das legislações que de algum modo dele se aproximaram. 
Num contexto onde as diferenças jurídicos culturais já eram por si só um impedimento para 
uma digna recepção e sobrevivência do Direito Romano, a Igreja terá um papel fundamental. 
Segundo Ullmann, 

"foi o papado (...) construiu um ponto estratégico entre os bárbaros e iletrados germânicos do 
leste e o antiga, madura e bem desenvolvida civilização romana. Não havia nenhuma outra 
ligação entre ambos que não o papado romano. Ao transmitir a idéia de um direito como 
veículo de governo, o papado romano realizou uma fundamental e talvez sua mais importante 
contribuição para a construção da Europa."[18] 

  

3. O novo Império da Romanidade. 

              O intermédio da Igreja lhe conduz à construção de laços definitivos com o poder 
político medieval, cuja consolidação se dá no modelo carolíngio. O estreitamento das relações 
ocorre ainda com Pepino, o Breve, que conta com o auxílio do papado para garantir a 
legitimidade do seu poder. O vínculo era interessante para o papado, diante da sempre 
ameaçadora presença logonbarda. O modelo carolíngio, estabelecido em definitivo pela 
coroação de Carlos Magno[19] em 800, dá novos contornos à definição de poder, de sua 
finalidade e legitimação que encontrarão na doutrina cristã sua justificativa. 

              O Imperador, agora do Sacrum Romanum Imperium, é governante por designação 
divina e assume a missão de garantir a paz, conduzir os cristãos à salvação e proteger a Igreja. 
Note-se que todas as funções possíveis a um governante neste momento estão imediatamente 
relacionadas e permeadas pelos propósitos eclesiásticos. Carlos Magno reivindica a 
romanidade e a preenche com a fé cristã, ocidentalizando o Cristianismo e inevitavelmente 
levando a Igreja a preterir a proteção oriental. Entretanto, a relação trazia o constrangimento 
de se tolerar, por meio da idéia medieval de proteção, a constante interferência leiga em 
questões políticas da Igreja, nascendo ali, portanto, a dualidade entre poder espiritual (do 
Papa, santidade e bispo de Roma) e poder temporal (do Imperador, que também se faz romano 
e sagrado) que marcará o milênio que se seguiria. 

              Carlos Magno é o legítimo fundador da Europa, conforme atestam as intermináveis 
disputas entre França e Alemanha pela sua herança e, bem assim, pelo protagonismo 
simbólico na Europa Continental. Em seu legado, registram-se a unidade da Europa medieval, 
pela sistematização do feudalismo e da nobiliarquia, e um Império que duraria mil anos[20]. 

              A noção de Império e o título de Imperador na Idade Média não encontram 
correspondência na Antiguidade Clássica, tampouco na Modernidade[21]. Como adverte 
Paolo Grossi, as relações de poder medievais só podem ser compreendidas a partir de um 
vazio estatal: o Estado é o grande ausente. Do mesmo modo, não se pode tomar este poder 
como soberano no sentido moderno da palavra. Trata-se de designação apenas indicativa do 
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posto, do lugar que o Imperador ocupa na extensa cadeia medieval[22]. A realidade medieval 
é pontual, plural, mas não exatamente fragmentada. Sua complexidade deriva justamente da 
falta de unidade somada à articulação das partes por um manto de relações políticas e 
jurídicas que lhe permite uma ordem única, mas jamais centralizada. 

              O Direito medieval deixa transparecer a pulverização do seu tempo. O período 
carolíngio foi marcado por um renascimento cultural - embora limitado na sua difusão - e por 
um excesso legislativo, vale dizer, por um notável esforço para se registrar o Direito. 
Paradoxalmente, o Direito continua atrelado ao critério da personalidade. 

  

4. A Revolução Gregoriana e o Direito Canônico. 

              Igreja e Império ocupam posições prestigiadas nessa trama, mas estão longe de um 
arquétipo de Estado soberano. Procuram, todavia, suprir a lacuna do Estado, o que exigiria da 
Igreja galgar uma posição mais alta que aquela que o modelo carolíngio lhe conferiu. Assim, 
nascem, pelas mãos de Gregório VII, a reforma gregoriana e o início da execução de um 
projeto que pretendia levar a Igreja ao status de única "soberana" no sentido que a realidade 
medieval atribuiu ao termo. Gregório VII[23] é o ápice de um movimento iniciado bem antes, 
ainda durante o reinado de Luís, o Piedoso, momento em que o alto clero, num sentido 
contrário, procura se imiscuir em questões do poder secular. Esforços são envidados para a 
afirmação da superioridade do poder espiritual, tema, aliás, discutido no Sínodo de Paris de 
827. A figura do papa se colocará como única intermediária entre Deus e o poder. Dele emana 
o poder dos reis e imperadores, todos portanto submetidos, como queria Inocêncio II. 

              A Constitutum Donatio Constantini, falsificação atribuída ao período do Papa 
Adriano I (772-795), surge como um emblema da contraposição Igreja-Império. Por ela, 
Constantino teria doado à Igreja Católica, ou seja, ao Papa Silvestre I, o poder sobre Roma. 
Comprovada sua falsidade séculos mais tarde, a Donatio Constantini está na raiz dos conflitos 
em relação ao poder temporal do Papado. 

              O ápice da crise é protagonizado por Henrique IV e Gregório VII, conflito aguçado 
pela querela das investiduras, cuja solução resultaria na Concordata de Worms de 1122[24]. 
As investiduras dos bispos constituíam tema que ia muito além dos impeditivos da 
consciência cristã. Eram um ponto vital para a Igreja, que pretendia excluir a interferência 
secular nos seus negócios, e para o poder temporal, que tinha nela um importante instrumento 
para o estabelecimento e a manutenção das tramas de relações pessoais que garantiam a 
proteção do território. O Dictatus papae de Gregório VII, cujo real objetivo ensejou inúmeras 
discussões e várias interpretações, é uníssono quanto ao que propõe: o papa tudo pode dentro 
da Igreja e nada dentro dela pode ter validade sem o seu consentimento. A nomeação e 
deposição de bispos é tarefa exclusiva do Papa (III), como também a competência legislativa 
é reivindicada na sua totalidade (VII). No tocante ao poder temporal, lembra que o Papa pode 
depor o Imperador (XII) e eximir os súditos do dever de fidelidade a ele (XXVII). Pelo 
Dictatus Papae, Gregório VII não só põe o Papa e a Igreja Romana como uma autoridade 
mística incontestável (I e XXIII), mas também estabelece o papado como um poder que não 
reconhece limites ou repreensões, posto que o Papa não pode ser por motivo algum julgado 
(XIX) [25]. 
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              O coração da Reforma Gregoriana, tida por Harold Berman como a única grande 
Revolução na cultura ocidental[26], encontra-se no Dictatus Papae de 1075: ali manifesta-se 
o poder temporal do Papa - Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis, ou seja, 
somente o pontífice romano tem poder universal. 

              É precioso o legado da Reforma Gregoriana: para fortalecer a Igreja e  
o Papado, recuperou-se a burocracia romana, recuperou-se o Direito Romano (base do Direito 
Canônico que então se articularia), militarizou-se o Papado (para o fenômeno das Cruzadas), 
enfim, construiu-se uma estrutura político-jurídica que faria da Igreja Católica o legítimo 
modelo dos Estados nacionais nascentes (à proa, nossa Portugal, reconhecida em 1143). 

              Todo o trajeto percorrido pela Igreja desde o início do rompimento do modelo 
carolíngio até Gregório VII teria seus reflexos imediatos no Direito, o que era natural diante 
de uma Igreja que repensava a sua atuação e cumpria seu destino de suplantar os limites 
morais e espirituais, pertinentes à fé cristã, e tomar para si as questões mundanas. Assim, o 
Direito irá sofrer reformas profundas. 

              O Direito Canônico, desde sua formação inicial, contava com inúmeras fontes, o que 
exigiu da Igreja unificação e organização. A Coleção Dionisiana recolheu material jurídico 
produzido em Sínodos, Concílios e decretais dos primeiros séculos. Contou com largo 
prestígio e substituía outras coleções menores resultantes de iniciativas anteriores. O esforço 
compilatório teve continuidade, originando uma série de coleções posteriores[27]. Cavigioli 
observa neste período a assimilação do Direito Romano naquilo que era útil e pertinente às 
questões da Igreja. Resumos e compêndios de Direito Romano foram produzidos para uso do 
clero. Isso não significa, contudo, um respeito e uma fidelidade aos institutos de Direito 
Romano, muitas vezes transmutados diante de um contexto e propósitos absolutamente 
diversos[28]. A Coleção Dionisiana foi oferecida a Carlos Magno pelo Papa Adriano I, com 
substanciais alterações, ficando conhecida como Dionisiana-Adriana. Foi tomada como 
legislação eclesiástica tanto pela Igreja quanto pelo reino franco, muito embora isso não a 
tenha livrado de inserções e mutilações posteriores. Alteração significativa sofre o Direito 
Canônico com a reforma gregoriana, cuja pretensão ao estabelecimento de ordem e disciplina 
impunha mudança de ordem jurídica, o que deveria ser feito com autonomia e liberdade pela 
Igreja. 

              O século XII é emblemático para a história do Direito ocidental. Dali, surgiriam os 
documentos centrais do Direito Canônico: o Decretum de Graciano (1140) e as Decretais de 
Gregório IX (1234), chamados Corpus juris canonici e vigentes até sua substituição, em 
1917-1918, pelo Codex juris canonici. O Direito Canônico ganha uma de suas maiores 
expressões medievais, a Concórdia Discordatium Canonum ou simplesmente Decreto de 
Graciano, que se valeu de método inovador, oferecendo uma estrutura que ia muito além da 
compilação da legislação canônica, sempre guiado pelo esforço da conciliação. Organizou-se 
em três partes, a primeira, as distinctiones, que abordava temas gerais do Direito; a segunda, 
voltada a questões eclesiásticas, trazia casos de onde eram extraídos temas jurídicos e, por 
fim, a solução. O último livro é dedica às ordens eclesiásticas e a temas religiosos. O Direito 
Canônico terminaria a sua formação medieval com as Decretais que absorveram o Decreto, e 
seus acréscimos posteriores empreendidos pelos papas Bonifácio VIII, Clemente V e João 
XXII. 
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5. As Universidades e o retorno do Direito Romano: mos italicus, mos gallicus e 
Pandektenwissenschaft. 

              O período de apogeu do Direito Canônico corresponde ao momento de 
desenvolvimento das Universidades, de reativação das cidades e de desmonte da estrutura 
feudal. O resgate da cultura clássica e a atuação das Universidades propiciarão um verdadeiro 
renascimento do qual o Direito Romano se beneficiaria. 

              O ensino medieval se pauta na divisão entre as artes mecânicas e as liberais, para 
clérigos e homens livres alfabetizados. As escolas contavam com mestres, e se construíram 
em torno das catedrais. Inicialmente, era ensinada a lógica, a gramática e a retórica (trivium). 
Ao lado estava o quatrivium, aritmética, geometria, astrologia e harmonia (música). Gonçal 
Mayos chama atenção para a riqueza da contraposição entre trivium e quatrivium, não 
somente originária da oposição entre ciências culturais (ou do Espírito, as Humanidades) e 
ciências naturais como, na Modernidade, referentes de caminhos filosóficos opostos: uma 
filosofia geometrizada, naturalística, e uma filosofia dialetizada, humanística[29]. 

              No processo de abertura da cultura que até então se insulara nos monastérios 
medievais, as nascentes universidades (Bologna, de 1088, Oxford, de 1096, Paris, de 1170) 
buscam um modelo intelectual para a cultura européia, e o encontram na Filosofia grega, nas 
belas letras clássicas, na Medicina greco-romana e no Direito Romano. (A parte dos estudos 
teológicos). 

              Em Paris, a Universidade cresce a partir de escolas eclesiásticas. Os alunos agrupam-
se em torno dos professores. Em Bolonha, os estudantes contrataram professores. Construíram 
um corpo para ajuda mútua. Por isso formavam sociedades denominadas colégios de nações 
que se dividiam em transalpinos e cisalpinos. Apesar de serem contratados por alunos, os 
professores só obtinham licença para ensinar por meio de outros doutores através de exame. 
Posteriormente, os professores começaram a ser pagos pela comuna. As Universidades, à 
medida que se consolidaram, reivindicaram sua autonomia[30]. 

              O resgate do Corpus Iuris Civilis - nomenclatura dada, em 1583, à veneranda 
Codificação Justinianéia - é momento crucial para a recepção do Direito Romano não só 
porque propicia o seu estudo nas Universidades, mas também porque dá voz à autenticidade 
da cultura jurídica romana, isto é, permite o acesso a ela já extirpada de todas as 
transformações impostas em momentos anteriores. As Universidades dedicam-se, então, ao 
estudo do direito civil, ou comum, basicamente composto por textos do Corpus Iuris de 
Justiniano, e ao estudo do Direito Canônico, ou seja, aos dois direitos (Utroque jura, 
utrumque jus), passando a conferir o grau de Doctor Utriusque Juris[31]. 

              O Direito Romano será estudado incessantemente até o século XVII nas 
Universidades, mas os métodos e os propósitos variaram muito, dando origem a diversas 
escolas. Assim se diferem glosadores e comentadores - afinal estruturadores de um Mos 
italicus jura docendi - de humanistas, fruto de um Mos gallicus jura docendi. 

              A Escola dos Glosadores tem início com Irnerius (c.1050-c.1135), chamado lucerna 
juris, na Bologna do século XII. Marcada por um método rigoroso de análise do texto que não 
permitia o afastamento do jurista, ela recebeu este nome devido às glosas - a mais importante 
delas, de autoria de Accursius (c.1180-c.1260), chamada Magna Glosa (c.1250) -, notas feitas 
no próprio corpo do texto analisado, em suas entrelinhas ou margens, cuja pretensão não 
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extrapolava o esclarecimento do texto. A explicitação do sentido, portanto, se dava de forma 
analítica e tinha como verdadeiro intento a reafirmação da autoridade, da verdade do texto que 
se estudava[32]. Uma glosa é, assim, uma explicação. 

              Tratava-se, deste modo, de trabalho que servia ao texto, mais do que extrair o que ele 
podia oferecer de melhor. Muito embora se limitasse a uma leitura analítica, a Escola dos 
Glosadores contribuiu significativamente para a Ciência do Direito. A exaustão das 
possibilidades dos glosadores permitiu uma nova postura, insuflada pela redescoberta de 
Aristóteles, revolucionária para a mente medieval. 

              Com os Comentadores, escola fundada por Cino de Pistóia (1270-1336) e que se 
desenvolveu nos séc. XIII e XIV, tendo como expoente Bartolo de Sassoferrato (1314-1357), 
chamado lumina et lucerna juris - e nemo boni jurista nisi bartolista, não há bom jurista que 
não seja bartolista -, o texto deixa de ser a finalidade e se torna o meio que, por inferências, 
críticas e objeções a conclusão, permitirá o alcance de regras indiscutíveis. A nova 
metodologia possibilita, ainda, uma articulação entre o Direito Romano e outras ordens 
jurídicas, sendo mais sensível à vida prática e em melhor condições, a partir do Direito 
Romano revisitado, de encontrar respostas a questões para as quais o Direito até então não se 
mostrava apto. O viés prático inevitavelmente conduzia a uma extrapolação do Direito 
Romano e ao confronto com outras ordens normativas paralelas que constituíam o grande 
mosaico jurídico medieval. Influenciados pela Escolástica e pela retomada da filosofia 
aristotélica, são os pós-glosadores juristas práticos, conciliadores e comentadores, que se 
dedicavam ao estudo das glosas e fizeram avançar a incipiente Ciência do Direito. 

              O poder jurisdicional resume praticamente todo o poder existente na Idade Média. 
Ele não se limita à função de aplicação do Direito aos casos concretos, mas mescla funções 
legislativas e decisões de governo. As Universidades ofereceram, neste contexto, preciosa 
mão de obra que fatalmente iria substituir gradativamente o papel dos clérigos nas estruturas 
políticas leigas e invadiria a própria Igreja. "Iurisdictio não é tão somente uma palavra 
familiar à cultura medieval, não é apenas um termo técnico do léxico justinianeu, mas é 
também capaz de evocar as associações entre "realeza" e "justiça", entre poder e juízo, que 
são tramas sensíveis do imaginário medieval."[33] 

              A ordem medieval, no dizer de Grossi, é antes de mais nada ordem jurídica. Aí se 
encontra a sua verdadeira estrutura e nisso se justifica tamanha relevância da recepção do 
Direito Romano. Entretanto, não se pode descurar da inabilidade do poder político em assumir 
de modo pleno a esfera jurisdicional. Se jurisdição e poder se ligam de modo inexorável, 
fazendo da interseção entre eles praticamente a sua totalidade, é também verdade que muito 
do Direito medieval corria ao largo de seus limites e controle, sob a forma costumeira 
gradativamente construída[34]. 

              O Mos gallicus jura docendi da Escola dos Humanistas (sec. XVI) encontra-se já em 
um contexto diferenciado, em pleno resgate renascentista da cultura clássica, um resgate 
marcado não mais pela necessidade de construir-se uma ciência (em um sentido que hoje 
diríamos disciplinar e estanque) mas ao contrário empenhado em reconectar o Direito às suas 
bases em sede de Humanidades. A também chamada Escola dos Juristas Cultos, fundada por 
Jacobus Cujacius (1532-1590) - e que tem em Dionysius Godofredus (1549-1622) o criador, 
em 1583, da expressão com que se consagraria até os tempos de hoje a Codificação 
Justinianéia: Corpus juris civilis -, fez inserir-se o Direito no amplo leque aberto pela 
redescoberta da herança clássica (muitas vezes levada a cabo por protestantes, como em parte 
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do Romantismo Alemão, e no caso dos juristas cultos, por protestantes huguenotes) e, em 
termos técnicos, é marcada pelo estudo das interpolações justinianéias, buscando recompor o 
tecido originário da cultura romana sem a pretensão de atualizá-lo para aplicação nas querelas 
modernas. 

              O Usus modernus pandectarum, ou o projeto de se adaptar o Direito Romano à  
Modernidade, é a resposta da cultura alemã ao desafio do ensino do Direito, e culmina na 
mais que consistente construção da Pandektenwissenschaft, ou Pandectística, a Ciência 
das  Pandectas (nome grego do Digesto de Justiniano), intrínsecamente vinculada à Escola 
Histórica do Direito, em sede de pensamento, e à Jurisprudência dos  
Conceitos (Begriffsjurisprudenz), em sede de teoria do Direito, ambas alimentadas pelo gênio 
de Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) e em íntima correlação com a nova busca de 
Cientificidade do Direito, característica do século do Positivismo, o séc. XIX[35]. 

              Da fundação das Universidades à fundação da moderna Ciência do Direito, portanto, 
as sucessivas escolas de pensamento jurídico promoveram criativas releituras do legado 
romano, influenciando de múltiplas formas as diferentes concepções de ensino vigentes em 
tempos recentes, ainda que, no caso brasileiro, vivamos uma relação pendular com os estudos 
romanísticos, muitas vezes opondo defensores do ensino do Direito Romano e defensores de 
uma educação jurídica crítica e consistente[36]. Tal dicotomia pedagógica é absolutamente 
falaciosa: uma vez garantida a presença da Antropologia Jurídica e da História do Direito nos 
currículos jurídicos, a reinserção do Direito Romano é benfazeja e propiciadora de melhores 
condições de percepção da conexão de nosso Direito ao sistema jurídico romanístico e à 
civilização ocidental de que é parte. (É também perniciosa a negligência habitual com que os 
juristas brasileiros brindam o Direito Canônico; sem seu estudo, um jurista pouco sabe dos 
fios condutores da juridicidade ocidental. Naquele que talvez seja o Estado-pólo da 
civilização ocidental, a Alemanha, o Direito Canônico continua uma disciplina de destaque 
nos currículos jurídicos.) 

  

6. Romanismo, História e Filosofia. 

              A possibilidade de recepção do Direito Romano, nos últimos milênios como nos 
tempos de hoje, decorre de quatro conjuntos de fatores que se influenciam reciprocamente e 
se retroalimentam, em quatro dimensões complementares: política, jurídica, acadêmica e 
filosófica. 

              Decorre, inicialmente, da       recepção da estrutura política romana, no caminho que 
atravessa a Igreja Católica, o Sacro Império Romano, a Reforma Gregoriana e finalmente a 
criação dos Estados nacionais. 

              Registre-se igualmente a recepção do Direito Romano a partir de sua compreensão 
como ratio scripta: a Codificação Justinianéia já se pretendia expressão da racionalidade 
jurídica, inspirando vastas releituras do jusracionalismo, do juspositivismo e do 
constitucionalismo ocidentais. 

              A dimensão acadêmica da recepção da scientia romana é igualmente evidente, desde 
a fundação das Universidades, mas especialmente ante a força da Pandectística na construção 
dos marcos teóricos da Ciência do Direito como a conhecemos. 
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              Finalmente, é de notar-se a recepção jusfilosófica da Jurística Romana, manifestada 
na síntese criativa de Filosofia, História e Romanismo ora em construção na Escola 
Jusfilosófica de Minas Gerais[37], especialmente a partir do magistério e da obra de Joaquim 
Carlos Salgado[38]. 

              Em bases jusfilosóficas, aliado à História e à Filosofia do Direito, à História e à 
Filosofia do Estado, o Direito Romano - e, em iguais bases, o Direito Canônico - presta-se um 
aggiornamento crítico e faz-se essencial à compreensão, séria e profunda, da cultura jurídica 
de que somos, ao mesmo tempo, legatários e constituintes. 
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[3] Flavius Valerius Aurelius Constantinus (280-337), chamado Constantino I, Constantino o 
Grande ou São Constantino (pelos bizantinos e ortodoxos), foi Imperador desde 306. Em 330, 
fundou Bizâncio, a segunda Roma, em 337 denominada Constantinopla, e já em 1453 
Istambul. 

[4] É de se registrar, entretanto, que uma tal liberdade religiosa não poderia, no contexto e na 
compreensão romanos, efetivar-se de forma plena. Na realidade, inúmeras restrições se 
impuseram ainda sob Constantino, e não cessaram em momentos posteriores. A liberdade 
religiosa acaba por ser substituída pela imposição estreita de convicções tomadas como 
absolutas. A legislação romana está repleta de exemplos desta situação ao tratar dos então 
considerados hereges. 

[5] Sobre o Concílio de Nicéia, cf. MONDONI, Danilo. História da Igreja na Antiguidade. 2. 
ed. São Paulo: Loyola, 2006. 

[6] Em sede de pensamento filosófico, a articulação entre o legado greco-romano e a religião 
nicena seria tarefa da Patrística (a Filosofia dos Pais da Igreja) e em especial do festejado 
Bispo de Hipona, Santo Agostinho (354-420). 

[7] Sobre a relação entre religião e poder no período do Concílio de Nicéia, v. SCHMITT, 
Carl. Teologia Política. Trad. Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 111. A 
ligação visceral entre o poder do Império e a religião cristã traria conseqüências de ordem 
política, jurídica e até mesmo religiosa para o Cristianismo. Sobre o tema, cf. SALGADO, 
Karine. A filosofia da dignidade humana; A contribuição do alto medievo. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2009. p. 144 et seq. 

[8] Cf. Código Teodosiano, XVI.i.2. Disponível em 
http://ancientrome.ru/ius/library/codex/theod/index.htm, consultado em 18/04/2011. 

[9] ARIAS, José V. Salazar. Dogmas y cánones de la Iglesia en el Derecho romano. Madrid: 
Reus, 1954, p. 59: "habiendo recibido de Dios el Imperio y el poder era natural que tambíen 
hubiese recibido de Él la potestad de dar leyes 'nos enim, quipus Deus etiam legum 
ferendarum potestatem donavit' e tambíen de sancionarlas 'Deus et sanciendi potestatem 
donavit'". Justiniano, é de registrar-se, encontra-se na base cultural da civilização bizantino-
eslavo-ortodoxa, em muitos aspectos distinta da civilização ocidental. Sobre o tema das 
civilizações e sua importância para o Direito, v. HORTA, José Luiz Borges, RAMOS, 
Marcelo Maciel. Entre as Veredas da Cultura e da Civilização. Revista Brasileira de 
Filosofia, São Paulo, Instituto Brasileiro de Filosofia. v. 233, p. 235-264, 2009. 

[10] GIORDANO, Lisania. Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell' epistolario di 
Gregorio Magno. Santo Spirito: Edipuglia, 1997, p. 28. [No original: il sano rispetto della 
persona, del suo jus, della sua dignitas rappresentano il contributo più alto oferto alla 
soddisfazione dei bisogni dell'umanità. È questa la sintesi armoniosa che Gregorio vuole 
realizzare in ambito ecclesiastico.] 

[11] Sobre o tema, recomendamos o inspirador HESPANHA, António Manuel. Cultura 
Jurídica Européia; Síntese de um Milênio. Florianópolis: Boiteux, 2005. 

[12] A lei não tem influência cristã, e provavelmente foi criada antes do batismo de Clóvis, 
que ocorreu em 496. 
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[13] Mulheres jovens eram mais protegidas que outras pessoas. Romanos que praticassem 
crimes também tinham penas mais severas. 

[14] Os visigodos já possuíam nesta época um Código de Eurico, uma compilação dos 
costumes já permeados pela influência do Direito Romano. 

[15] Esta legislação foi reformado em 654 e tinha o propósito de valer em todo o território. Só 
será substituído em 1250 pelo rei Afonso X, o Sábio, através da edição das Sete Partidas. 

[16] WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Trad. A. M. Hespanha. 3. ed. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 30. 

[17] V. DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. Trad. Hermínio A. 
Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 1986; LOSANO, Mario Giuseppe. Os Grandes 
Sistemas Jurídicos. Trad. Marcela Varejão. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

[18] ULLMANN, Walter. A short history of the papacy in the middle ages. London: 
Routledge, 2003, p. 11. [No original: it was the papacy as primarily an organ of the law 
which formed the bridgehead between the illiterate and barbarous Germanic West and the 
ancient, mature and fully developed Roman civilization. There was no other link between 
these two but the papacy on Rome. In transmitting the idea of the law as the vehicle of 
government the Roman papacy has made a fundamental and perhaps its most important 
contribution to the making of Europe]. 

[19] Carlos Magno (c. 747-814) ou Carlos, o Grande, em alemão Karl der Große, em francês 
Charlemagne, em Latim Carolus Magnus, foi coroado Rei dos Francos (771), rei dos 
Lombardos (774), e Imperator Augustus, primeiro Imperador do Sacrum Romanum Imperium 
(coroado pelo Papa Leão III em 25 de Dezembro de 800). 

[20] O Sacrum Romanum Imperium, fundado em 800, será reverenciado como unidade 
simbólica da Cristandade por mil anos. Passa por etapas e hiatos históricos e é transmutado, 
em 1513, em Heiliges Römisches Reich deutscher Nation (Sacro Império Romano 
Germânico), só desaparecendo quando o Imperador da França Revolucionária, Napoleão 
Bonaparte, derrota Francisco I, em 1806, e o obriga a dissolver definitivamente seu Império. 

[21] Há uma importância fundamental na coroação de Carlos Magno para a consciência 
político medieval. É a reafirmação de uma unidade e de uma ordem cuja necessidade se dava 
muito mais no plano do entendimento que naquele da atuação. Trata-se, assim, de fato 
determinante para a história geopolítica européia. O Império Carolíngio é tomado por 
Cavanna como o elo entre a Antiguidade do Império Romano e a Modernidade do Império 
Napoleônico, em que pese a ausência de um exercício do poder político efetivo sobre a região 
que em tese pertenceria ao Império: "È significativo che il nome Europa, pressoché 
scomparso nel periodo barbarico, riappaia con una certa frequenza proprio in età 
carolingia: se già sulla metà del secolo VIII una cronaca spagnola chiamava Europeenses gli 
uomini che avevano vinto gli eserciti arabi a Poitiers, ora quel nome veniva ricongiuto alla 
persona stessa di Carlo Magno." CAVANNA, Adriano. Storia del direitto moderno in 
Europa. V.1. Milano: Giuffrè, 1982, p. 22. 

[22] GROSSI, Paolo. O direito entre poder e ordenamento. Trad. Arno Dal Ri Jr. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2010, p. 49. Sobre o sentido do terno soberania e sua conveniência na 
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abordagem da Idade Média, cf. COSTA, Pietro. Soberania, representação e democracia; 
Ensaios de história do pensamento jurídico. Trad. Ricardo Marcelo Fonseca et. al. Curitiba: 
Juruá, 2010. Cf., ainda, GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Trad. Arno 
Dal Ri Jr. 2. ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 27 e segs. 

[23] Hildebrando da Toscânia (c. 1020-1085), monge beneditino vinculado à Abadia de Cluny 
(fundada na Borgonha, em 1046, matriz do modo de vida monástico), foi eleito Papa Gregório 
VII em 1073. 

[24] A questão das investiduras contrapunha defensores da investidura leiga (pelo Imperador) 
aos da eclesiástica (pelo Papa) - origem dos partidos italianos de gibelinos e guelfos - e assim 
foi resolvida pela Concordata de Worms: o Papa investe os bispos, mas o Imperador 
comparece à eleição dos mesmos. Veja-se que o bispo é a autoridade eclesiástica de 
referência, verdadeiros príncipes da Igreja, daí a importância na definição do poder que o 
elege. 

[25] SALGADO, Karine. A filosofia da dignidade humana, A contribuição..., cit., p. 170 et 
seq. Cf. GREGÓRIO VII, Papa. Dictatus Papae. In: LOEW, J. MESLIN, M. (Orgs.) 
Autobiografia della chiesa; Dagli atti degli apostoli al testamento di Paolo VI. Firenze: 
Sansoni, 1981. 

[26] Veja-se, para o tema como um todo, o alentado estudo BERMAN, Harold J. Direito e 
Revolução; a formação da tradição jurídica ocidental. Trad. Eduardo Takemi Kataoka. Porto 
Alegre: EdUnisinos, 2006. 

[27] Muitas das coleções foram reputadas espúrias. Não se reconhecia a autenticidade das 
fontes, o que lançava dúvidas sobre seus conteúdos. 

[28] CAVIGIOLI, Juan. Derecho Canônico. Trad. Ramon Lourido. V. 1. Madrid: Revista de 
Derecho Privado, 1946, p. 86. 

[29] MAYOS, Gonçal. Modernidade e racionalidade: Razão Geométrica Versus Razão 
Dialética. Trad. Felipe Magalhães Bambirra. In: 
http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos/PDF/ModernidadeRacionalidade.pdf [texto 
originalmente publicado em castelhano: MAYOS, Gonçal. Modernidad y Racionalidad. 
Razón Geométrica y Razón Dialéctica. Convivium, Barcelona, Universitat de Barcelona, n. 
18, p. 47-72, 2005]. 

[30] Sobre o tema, cf. SALGADO, Karine. O direito tardo medieval: entre o ius commune e o 
ius proprium. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, Universidade 
Federal de Minas Gerais [no prelo para 2010]. 

[31] A grande exceção é a Universidade de Paris, na qual esteve vetado o estudo do Direito 
Romano até 1679. 

[32] Koschaker lembra que os glosadores são contemporâneos da Escolástica e que se valem 
dos instrumentos oferecidos por ela. Algumas premissas fundamentais da Escolástica serão 
tomadas no estudo do Direito Romano: "A la escolástica pertenece el principio llamado de 
autoridad o mejor dicho, la sumisión del pensamiento a la autoridad." KOSCHAKER, Paul. 
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Europa y el derecho romano. Trad. Jose Teijeiro. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1955, 
p. 148. 

[33] COSTA, Soberania, representação e democracia, cit., p. 110. O autor ressalva que o 
termo pode ser empregado em situações diversas, isto é, contemplando não só o Imperador, 
mas outras esferas de poder, sendo, portanto, passível de gradação. 

[34] GROSSI, O direito entre poder e ordenamento, cit., p. 52 

[35] Cf. HORTA, História do Estado de Direito, cit, p. 93-96. 

[36] Cf. WANDER BASTOS, Aurélio Chaves. O Ensino Jurídico no Brasil. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2000; HORTA, José Luiz Borges. Ensaios de Educação Jurídica. Belo 
Horizonte: Pergamum, 2011 [no prelo]. 

[37] Uma pertinente sumarização da Escola Jusfilosófica Mineira encontra-se em PINTO 
COELHO, Saulo de Oliveira. Raízes culturalistas da Jusfilosofia Mineira. In: Uma História 
do Pensamento Jurídico Brasileiro; a tradição romanista da cultura jurídica nacional. Belo 
Horizonte: Atualizar, 2009, p. 191-197. A Escola Jusfilosófica mineira alicerça-se em linha de 
pesquisa de notável influxo hegeliano - Direito, Razão e História - e tendências 
explicitamente culturalistas, e articula-se no entorno de Joaquim Carlos Salgado (1939-), 
desdobrando-se em duas gerações de discípulos de seu líder: uma primeira, forjada no temário 
do humanismo e da hermenêutica, e talvez com um viés kantiano, e uma mais recente, já 
agora focada em temário histórico e político e marcada pela perspectiva hegeliana. 

[38] Em matéria de retomada e renovação dos estudos romanísticos em sede jusfilosófica, a 
obra seminal é sem dúvida SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça no Mundo 
Contemporâneo; fundamentação e aplicação do direito como maximum ético. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006, na qual Salgado redimensiona as categorias romanas para sua aplicação na 
contemporaneidade. 

No entorno de suas idéias, gravitam leituras como as recolhidas na coletânea SALGADO, 
Joaquim Carlos; HORTA, José Luiz Borges (orgs). Hegel, liberdade e Estado. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010 e as que alicerçam importantes trabalhos como: PINTO COELHO, 
Saulo de Oliveira. Introdução ao Direito Romano; constituição, categorização e concreção do 
direito em Roma. Belo Horizonte: Atualizar, 2009; PINTO COELHO, Uma História do 
Pensamento Jurídico Brasileiro, cit.; MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. O 
estoicismo imperial como momento da ideia de justiça; universalismo, liberdade e igualdade 
no discurso da Stoá em Roma. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009; CABALEIRO 
SALDANHA, Daniel. As Funções Públicas do Paterfamilia no Direito Romano. Belo 
Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2008 (Monografia, Bacharelado em Direito). 

O trabalho desenvolvido em Minas Gerais possui evidente conexão com estudos de vanguarda 
tais como ROCCO LOZANO, Valerio. Función y Estructura del Mundo Romano en la 
Filosofía Hegeliana. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2011 (Tesis, Doctorado en 
Filosofía de la Historia). 

Para Joaquim Carlos Salgado,  
filósofo, jurista, historiador  

do Direito e romanista. 
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RELAÇÃO ENTRE “ACTIO” E DIREITO TUTELADO 
 

RELATION BETWEEN “ACTIO” AND PROTECTED RIGHT 
 
 
 

Ricardo Adriano Massara Brasileiro 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem o propósito de analisar a relação entre a idéia romana de “actio” e o 
direito a que ela se presta a tutelar, revelando que no direito romano havia uma atadura mais 
forte entre direito e processo do que há hoje em dia. Para tanto, o trabalho versa sobre a 
assimilação feita por WINDSCHEID entre a “actio” e a noção de pretensão (“Anspruch”); 
correlaciona a “actio” com o “meritum causae”; trata das diversas significações do termo 
“res” na locução “res in iudicium deducta”; trata da expressão “res de qua agitur” como mais 
apropriada para designar o objeto do processo romano; e finda por tratar das utilizações 
romanas do termo “causa”. 
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO ROMANO; ??ACTIO??; DIREITO; ??MERITUM 
CAUSAE??; ??RES IN IUDICIUM DEDUCTA??; ??RES DE QUA AGITUR?? 
 
ABSTRACT 
The present work has the purpose of analyze the relation between the roman idea of “actio” 
and the right that it serves to protect, revealing that in the roman law there were a strongest tie 
between right and procedure than nowadays. To do so, the work exposes the assimilation 
done by WINDSCHEID between the “actio” and the notion of pretension (“Anspruch”); 
correlates the “actio” with the “meritum causae”; treats the various meanings of the term “res” 
in the locution “res in iudicium deducta”, treats the expression “res de qua agitur” as more 
appropriate to designate the object of the roman procedure; and finishes to treat of the roman 
utilizations of the term “causa”. 
KEYWORDS: ROMAN PROCEDURE; ??ACTIO??; RIGHT; ??MERITUM CAUSAE??; 
??RES IN IUDICIUM DEDUCTA??; ??RES DE QUA AGITUR?? 
 
 

  

1. Introdução 

O presente trabalho tem o propósito de analisar a relação entre a idéia romana de "actio" e o 
direito a que ela se presta a tutelar, revelando que no direito romano havia uma atadura mais 
forte entre direito e processo do que há hoje em dia. 

            Quanto às fontes diretas utilizadas, salvo explicitação em contrário, o referenciamento 
às XII Tábuas fez-se na reconstituição de J. GODEFROY, traduzida por SÍLVIO MEIRA[1], 
enquanto as alusões a excertos das Institutas de GAIO e de JUSTINIANO fizeram-se nas 
versões vernáculas de ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO CORREIA.[2] Por seu turno, 
o acesso ao Digesto fez-se na edição do Corpus iuris civilis organizada por GALISSET[3] e 
na tradução castelhana de BARTOLOMÉ RODRIGUEZ DE FONSECA e JOSÉ MARIA 
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ORTEGA[4], tendo sido também utilizada a antologia de fontes organizada por EMILIO 
VALIÑO.[5] 

2. Concepção romana da actio como direito concreto de agir 

            A questão fundamental da disputa em torno da natureza da ação, que ocupou 
enormemente a processualística moderna, diz respeito à situação desse poder defronte ao 
direito material que se presta a tutelar.[6] 

            Um ponto menos conflituoso na discussão concerne à configuração da ação como 
prerrogativa, poder, faculdade ou direito da parte interessada de promover um processo, ou 
seja, de promover um complexo de atividades necessárias para se alcançar uma sentença 
resolutória de uma controvérsia. As discussões, no entanto, já se apresentam na precisação de 
ser a ação ou (1) um direito de promover um processo, pura e simplesmente, ou (2) um direito 
de obter, mediante um processo, um provimento final a si favorável. 

            A primeira concepção, que resultou vitoriosa entre os autores modernos, exprime uma 
idéia puramente processual da ação, entendida, de um modo geral, como o direito de se 
promover a atividade judiciária, independentemente da consistência da pretensão deduzida 
pelo autor. Nessa ótica, existe ação independentemente da existência de uma pretensão 
substancial do autor contra um réu. Desse modo, a despeito de a ação ser um direito subjetivo 
instrumental, que funciona como meio para a realização de um outro direito, qual seja, de 
regra, o substancial, ela existe por si, autonomamente. 

            Não é essa, contudo, a concepção romana, que corresponde à segunda idéia 
apresentada. Na definição de CELSO, como já visto, a ação nada mais é do que o direito de se 
perseguir em juízo aquilo que a si é devido (D. 44, 7, 51): "Nihil aliud est actio quam ius quod 
sibi debeatur iudicio persequendi". Na linguagem dos juristas romanos, "ter ação" (actionem 
habere) por uma coisa contra alguém significa dizer "ter fundadas razões para vencer um 
processo por aquela coisa contra aquele alguém".[7] 

            Consoante PUGLIESE os romanos possuiam uma particular concepção da actio, não 
como um poder abstrato de obter do juiz uma pronúncia sobre a própria demanda, 
independentemente da efetiva existência da situação subjetiva cuja tutela se pleiteava, mas 
como um poder concreto de obter a tutela requerida, enquanto fundado sobre a existência da 
correspondente situação subjetiva.[8] 

            Segundo o romanista, pode parecer uma contradição ou uma insensatez dizer que a 
actio é a possibilidade de agir no processo e que pertence somente a quem tem razão, ou seja, 
ao autor que tem êxito ao se fazer dar razão pelo juiz, dado que a via do processo deveria 
manter-se aberta ainda a quem resultará sucumbente, entrando na função do processo, ou do 
juízo a que ele dá lugar, precisamente estabelecer se quem agiu tem ou não tem razão. Nada 
obstante, o próprio romanista responde que essa reflexão está na verdade na raiz daquelas 
teorias modernas que concebem a ação como direito abstrato, ou seja, desvinculado da efetiva 
subsistência da situação substancial afirmada pelo autor, mas essas teorias estão assaz 
distantes do ponto de vista romano, o qual se pode reassumir na proposição que quem agiu 
sem razão, ou seja, afirma direitos ou situações de fato que não são reconhecidas subsistentes, 
agiu non recte, ilegitimamente, ou seja, não tem a actio. Assim testemunha QUINTILIANO, 
segundo quem o quesito para se determinar se alguém tem ou não tem o ius actionis diz 
respeito ao êxito do processo, não aos seus pressupostos: "ad eventum pertinet, non ad 
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causam, et ad id quod pronuntiat iudex, non id propter quod pronuntiat". É significativo, 
outrossim, que no processo per formulas o magistrado, a quem competia aprovar ou não o 
programa do juízo (a fórmula) proposto pelo autor, podia não aprová-lo, denegando por isso a 
ação, se lhe resultava, com base nos elementos já manifestados no debate preliminar diante de 
si, que o autor no mérito não detinha razão. Certamente, segundo o autor, um similar controle 
preventivo só raramente era possível, e o processo na maioria das vezes tinha lugar mesmo 
quando o autor estava sem razão; mas o seu agir resultava então ilegítimo, e, por conseguinte, 
ineficaz, ou antes, às vezes, até ilícito, enquanto era prevista em alguns desses casos pena a 
encargo do sucumbente.[9] 

3. Questão da actio como pretensão (Anspruch) 

            É sobremodo conhecida a concepção de WINDSCHEID de equiparação da actio ou de 
aspectos da actio à noção moderna de pretensão (Anspruch)[10], tal como posteriormente 
afigurada, por influência desse autor, no § 194 do BGB, como "o direito de exigir de outrem 
um fazer ou um não fazer".[11] 

            A posição do clássico jurista tedesco manifesta-se em suas Pandectas do seguinte 
modo, que se seguirá um tanto literalmente: muito embora o conceito de actio não equivalha 
imediatamente ao de pretensão, porquanto nele se compreendem os elementos do tribunal, da 
audiência, da tutela judicial, da possibilidade de acolhimento judicial "do que se deseja", 
todos eles estranhos à noção de Anspruch, em um número extraordinário de casos, o conceito 
romano de actio não tem outro sentido do que o de reconhecimento jurídico "do que se 
deseja", independentemente de qualquer afetação à instância judiciária. Segundo um modo 
muito comum de conceber entre os romanos, a possibilidade de fazer valer em juízo uma 
pretensão é uma expressão de seu reconhecimento jurídico em geral; os romanos, em lugar de 
dizerem "uma pretensão está assistida pelo direito", dizem "a pretensão está assistida pelo 
juiz". O que se chama de pretensão jurídica, para os romanos, é pretensão judicial, e isso se 
explica especialmente por motivos históricos que não subsistem no direito atual. Falar-se hoje 
de direito de persecução judicial em lugar de falar simplesmente de uma pretensão jurídica, 
nomear-se-ia o efeito em vez da causa. Para o autor alemão, a possibilidade de fazer valer em 
juízo uma pretensão não é mais do que uma conseqüência de ser esta reconhecida pelo direito; 
ela é somente um aspecto da pretensão, não é o que a constitui.[12] 

            Em obra anterior, que já foi considerada como a ata de nascimento da problemática 
moderna tanto da actio como da ação[13], esse jurista assim se manifesta: "Actio é pois o 
termo para designar o que se pode exigir de outro; para caracterizar isto em forma breve, 
podemos dizer atinadamente que actio é o vocábulo para designar a pretensão".[14] 

            Essa posição de WINDSCHEID, a despeito de haver influenciado enormemente os 
estudos romanísticos, foi objeto de diversas objeções. A propósito, D'ORS afirma que a 
intromissão na actio romana do conceito moderno de pretensão (Anspruch) resulta 
perturbador para a inteligência do direito romano.[15] 

            Também em sentido crítico, SCHULZ sustenta a não-equivalência entre actio e 
pretensão. Para o autor, "actio significa sempre 'procedimento legal'" e, no seu entender, "na 
linguagem jurídica clássica actio e pretensão são conceitos distintos", quer se entenda esta 
como pretensão privada, quer no sentido de pretensão em que intervenha o magistrado. 
Consoante esse autor, se o significado da locução latina "actio mihi competit qua possum 
consequi" como "eu posso entabular uma reclamação contra alguém e com tal reclamação 
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obter algo" equivale a dizer "eu tenho direito a demandar algo", esse conceito não se encontra 
manifesto, senão implícito na frase transcrita. Para o autor, a "questão teórica da relação 
existente entre actio e 'direito' não foi considerada pelos clássicos, os quais a esquivaram 
sempre por estimá-la mais própria da filosofia do que da jurisprudência".[16] Esta última 
asserção do romanista, no entanto, não infirma o dito a respeito da concepção concreta da 
ação, tal como explicitado no item anterior, dado que, ao que parece pelo contexto de sua 
colocação, concerne mais à identificação de uma figura de direito substancial na actio, nos 
moldes de WINDSCHEID. 

            Para PUGLIESE, por seu turno, a posição de WINDSCHEID é uma derivação da 
concepção romana concreta da actio, tal como vista no tópico anterior, segundo a qual 
somente era titular da ação quem tinha razão. Para o romanista italiano, não se pode acolher a 
concepção do autor tedesco. Um obstáculo decisivo é constituído pelos muitos textos que 
equiparam o actionem habere ao agere posse, com o significado preciso de que a vantagem 
de ter uma ação consistia, para o sujeito, no poder de agir em juízo. Por outro lado, a conexão 
entre a actio como ato ou como esquema de atos e a actio como ius mostra que os romanos 
conceberam a actio neste último sentido como a possibilidade de agir no processo. A actio, 
então, não era o equivalente disso que se diz pretensão ou direito subjetivo, mas estava mais 
no lugar do direito subjetivo, no sentido de que os romanos, em vez de falarem a linguagem 
dos direitos, usavam preferentemente aquela das ações e que múltiplas e nem sempre 
manifestas causas concorreram a determinar esse singular fenômeno, podendo-se dentre elas 
recordar a tipicidade das actiones, a importância do momento judiciário em um sistema 
fundado em larga parte sobre o costume e sobre a elaboração dos juristas, o papel que 
desenvolve o pretor para o renovamento do direito e, enfim, a ausência entre os instrumentos 
conceituais romanos de uma noção que pudesse exprimir os direitos ao comportamento de 
outrem e que, portanto, conviesse às relações de crédito, com respeito às quais sobretudo se 
verificou a substituição do perfil processual pelo substancial. Aquilo que, de qualquer modo, 
importa é que o fenômeno não demonstra a equivalência da actio àquilo que se entende como 
direito subjetivo ou como direito de crédito.[17] 

Ademais, ainda com o romanista, o significado substancial de actio, proposto por 
WINDSCHEID, é incompatível com o significado processual pelo mesmo também 
sustentado. As situações jurídica a que eles aludem são conexas, mas não menos distintas. A 
pretensão deriva do preceito que prescreve a um ou a mais sujeitos um comportamento frente 
a outros, enquanto o poder de perseguir em juízo a pretensão reflete-se na ameaça da sanção 
vinculada ao preceito. Deste modo, se a actio é, como se deduz da definição de CELSO, o 
poder de perseguir em juízo aquilo que a si é devido (ius quod sibi debeatur iudicio 
persequendi), não se pode sustentar que designe também, ao mesmo tempo, a pretensão, o 
direito que se faça valer, ou seja, o quod sibi debeatur. Por isso se compreende que não só os 
juristas atuais, como também os romanos, tinham clara noção da diferença, ainda que não 
tenham formulado um conceito geral de direito subjetivo ou de pretensão e tenham usado 
preferencialmente a linguagem das ações. Segundo o romanista, o autor tedesco, já 
confundido pela pré-concepção de que com a actio se consiga o conteúdo da pretensão, em 
lugar de uma sanção modelada sobre esse conteúdo, foi levado a erro pela linguagem das 
ações, tendo pensado do seguinte modo: se os juristas romanos dizem que a alguém 
corresponde esta ou aquela actio e não que lhe corresponde este ou aquele direito, isto quer 
dizer que, para eles, atribuir a actio é como, para o linguajar atual, atribuir o direito. Desta 
forma, confundiu um modo de expressar-se com uma definição conceitual.[18] 
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            Para PUGLIESE, a situação subjetiva favorável simétrica ao oportere também não se 
pode equiparar à pretensão, em razão de que aquela situação, intrinsecamente considerada, 
não comporta um verdadeiro poder de pretender do devedor a conduta prevista ou o resultado 
esperado. E dessa falta de um similar poder os romanos se deram conta muitíssimo bem e, 
guiados por seu senso de concretismo, constataram que o verdadeiro poder concernente ao 
credor era a actio, entendida como o poder de agir em juízo para conseguir o que competia ao 
seu titular.[19] 

            Não cabe aqui a discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa compreensão de 
PUGLIESE sobre a noção de Anspruch no direito atual. No entanto, é correto que a noção de 
expectativa juridicamente garantida sobre a conduta alheia implica, sim, senão num 
verdadeiro poder, prerrogativas de exigir um determinado comportamento alheio, 
notadamente após o advento da exigibilidade do direito, ou se se quer, da ocorrência da lesão. 
Ao credor com crédito em estado de exigibilidade são juridicamente permitidas atuações ou 
medidas no sentido da exigência de satisfação extrajudicial do crédito, como, por exemplo, 
notificações e cobranças. Lembre-se que a pessoa incomodada por atuações extrajudiciais de 
um suposto credor ou de um afobado credor com crédito ainda não exigível tem contra estes 
uma ação declaratória negativa. É certo que, muitas vezes, o mero estado de exigibilidade do 
direito já faculta um poder mais forte que é o de se intentar legitimamente uma ação e, de 
regra, esse estado de exigibilidade é um requisito para o interesse processual. No entanto, nem 
sempre é assim. Por vezes, é necessária uma notificação prévia do devedor (e assim no 
processo romano clássico), sem a qual a demanda está fadada ao insucesso ou expõe-se a 
maiores riscos de insucesso, variando a dosagem em consonância com o que se entenda ser a 
força da citação inicial como notificação máxima, constitutiva de mora do devedor, expressa 
no art. 219 do Código de Processo Civil brasileiro como efeito material da citação. Mesmo as 
possibilidades de atuação ou asseguramento judicial do crédito ainda não exigível, a despeito 
de existentes, são inegavelmente mais limitadas, e ainda assim vinculadas à necessidade da 
clara configuração de uma iminente lesão ou de uma concreta futura lesão do direito para a 
existência do interesse processual. 

            Tornando à discussão de direito romano, parece mesmo justificável o entendimento da 
não-ultimação da formulação conceitual, pelos romanos, de um ius, no sentido subjetivo e 
material, pertinente ao beneficiado por um oportere de outrem, se se considera que é mesmo 
duvidoso que eles tenham concebido um similar direito subjetivo correspondente aos direitos 
absolutos, mesmo diante da existência, para além da actio, dos múltiplos poderes sobre a 
coisa nesta última modalidade de direitos, prerrogativas estas que inexistiam no concernente à 
conduta alheia nas obligationes, somente competindo ao credor, nestes últimos casos, a actio. 

            Por outro lado, a posição de KASER quanto ao ponto revela-se nitidamente 
influenciada por WINDSCHEID. A par dos direitos absolutos, o romanista sustenta terem 
existido em Roma as pretensões, com âmbito coincidente com o dos direitos de crédito, pelas 
quais o titular pode exigir uma prestação do obrigado.[20] 

            O autor sustenta, no entanto, que, de acordo com a concepção romana, "a pretensão 
jurídico-privada, que está na base da actio, não passou de um puro REFLEXO do facto de a 
ordem jurídica, sob certas condições, prometer a outorga de uma protecção jurídica num 
PROCESSO". Parece bastante razoável o entendimento do romanista de que os romanos não 
separaram sistematicamente o direito privado do processual, de modo a um e outro 
constituírem, em todas as etapas da evolução jurídica romana, "uma UNIDADE mais forte do 
que constituem hoje em dia". De fato, os romanos sequer chegaram a ter uma designação 
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própria para o Direito Processual Civil. Para o autor, os conceitos centrais de actio e exceptio 
pertencem simultaneamente ao direito privado e ao direito processual, sendo considerados 
pelos romanos como uma unidade. Para o autor, os significados distintos hoje atribuídos "à 
actio em âmbito processual (como 'acto processual', 'acção')  e privado (como 'pretensão'), são 
reflexões posteriores de que os Romanos só tiveram consciência em meros pontos 
iniciais".[21] 

4. Actio e objeto do processo 

            Ainda que o autor tenha agido non recte, alguma matéria é submetida à apreciação 
judicial; aliás, é bastante evidente que, para se determinar se o autor agiu recte ou non recte, é 
necessária a apreciação de suas razões. 

            A equivalência acima apontada entre ter actio e ter direito judicialmente reconhecido 
não induz a outra conclusão senão a de que é suficiente para a existência do objeto do 
processo uma mera afirmação de direito do autor, independentemente do acolhimento final de 
seu pleito, ou seja, independentemente da existência do direito deduzido. 

            Nesta senda, pareceria também lícita a estranha conclusão de que, no direito romano, 
possa haver processo independentemente da existência de actio. 

            Questão semelhante se apresentou para os autores modernos que sustentaram a 
concreção teórica da ação, tendo sido a questão resolvida pela atribuição ao réu de uma ação 
declaratória negativa, nos casos de improcedência dos pedidos do autor. No campo do direito 
romano, contudo, salvo equívoco, somente se atribui a actio ao reú de ações dúplices (D. 10, 
3, 2, 1) ou ao réu que excepciona (D. 44, 1, 1). 

            A questão teórica se resolveria, todavia, seja com uma concepção meramente 
procedimental da actio do autor, seja com uma concepção material da actio do réu, 
equivalente a um seu direito à segurança jurídica ou a uma pronúncia sobre a falta de 
fundamento do postulado pelo autor. 

            Parece, contudo, suficiente o entendimento da possibilidade da existência do processo 
sem atuação legítima (recte) do autor, o que, por certo, aponta já para a possibilidade de uma 
apreensão abstrata dessa atuação, coincidente com a noção de mera possibilidade de agir na 
estrutura processual ou de mera possibilidade de prática de atos processuais, ainda que isso 
não se apreenda no sentido mais próprio de actio para os romanos (§ 2). 

5. Assimilação geral da idéia de objeto do processo ou mérito à "res in iudicium deducta" 
e multiplicidade significativa do termo res 

            É corrente entre os processualistas modernos o entendimento de que, no direito 
romano, o meritum causae, ou seja, o objeto do processo, equivale à res in iudicium deducta, 
não sendo esta nada além do que a própria res, que, acaso apreciada, torna-se res iudicata. 

            Consoante BUZAID: "Quando se constitui o juízo, a res passa a ser o objeto do 
processo civil e então se diz res in iudicium deducta. [...] O objeto do processo é a res, sobre 
que controvertem as partes".[22] 

            Quanto ao ponto, BARBOSA MOREIRA assina: 
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Entre os romanos, o particípio iudicata qualificava o substantivo res, para indicar, em relação 
a este, a situação particular que advinha de já se ter proferido o julgamento - tal como a 
expressão in iudicium decucta qualificava a res submetida ao conhecimento do juiz, mas 
ainda não julgada. Mas, tanto na locução res in iudicium deducta, como na outra, res iudicata, 
o elemento que ressaltava era uma substância, algo que se punha como o objeto da atividade 
cognitiva judicial - visto, ali, de um ângulo anterior, e aqui de um ângulo posterior à prolação 
da sentença.[23] 

            Não é singela, contudo, a determinação daquilo em que consiste essa substância ou 
esse algo que se antepunha como objeto da apreciação judicial, em princípio já pela 
multiplicidade significativa do termo res, que, na linguagem das fontes e dos juristas 
romanos, ocorre em diversas acepções, muitas vezes com utilização promíscua dos sentidos 
naturalístico ou material e técnico ou jurídico[24]. Em doutrina já se ressaltou, aliás, que o 
que caracteriza a própria linguagem jurídica romana "é o fato de gravitar constantemente em 
torno do termo res".[25] 

            Numa simples consulta lexical, vislumbram-se seus inúmeros matizes significativos, 
muito distintos do seu sentido genérico de "coisa"[26], que também configura a apreensão 
jurídica geral do termo.[27] 

            A atividade dogmática de determinação conceitual da palavra res é também dificultada 
em razão da ampliação sucessiva de seu significado (de início, tendencialmente circunscrito a 
objetos corpóreos, enquanto referenciada aos objetos de direito), ocorrida de modo não lógico 
no direito romano, por imposição de necessidades práticas e exigências sociais derivadas do 
desenvolvimento econômico.[28] MONIZ DE ARAGÃO ressalta a dificuldade da 
delimitação do significado jurídico de coisa e diz que "a investigação de sua evolução 
histórica pode pôr em relevo diferentes aspectos em sucessivos estágios."[29] 

            No entanto, é certo que os juristas romanos, a despeito de serem em certo grau avessos 
ao enquadramento de institutos, fatos e relações em precisas categorias com denominações 
próprias, ainda assim utilizavam genericamente o termo res[30], mas de modo de todo 
extensivo, "para indicar as mais diversas entidades objetivas, materiais e abstratas, das 
infinitas [1] coisas, ou corpora, que estão in rerum natura, aos [2] bens ou ao patrimônio 
(bona, pecunia, patrimonium), e aos [3] negócios ou relações jurídicas em geral".[31] 

            Dessas utilizações do vocábulo res pelos juristas romanos, interessam mais 
diretamente ao objeto deste estudo as duas últimas, que serão abordadas a seguir. 

            Antes, contudo, deve-se explicitar que nem sempre se encontram manifestas, mesmo 
em autorizadíssimas doutrinas, todas as significações do termo no emprego que dele faziam 
os romanos, de modo a ser por vezes necessário um maior esforço interpretativo das fontes. 
Vê-se, por exemplo, que KASER, ao explicitar os significados de res na linguagem jurídica, 
diz serem eles em número de três, mas, como se pode observar, redutíveis aos dois primeiros 
sentidos acima. In verbis: 

em sentido mais restrito, a coisa corporal, individual, delimitada, juridicamente autónoma; em 
sentido mais amplo, tudo o que possa ser objecto de um direito (privado) ou de um processo 
civil (OBJECTO DE DIREITO, p. ex., os escravos e, em determinadas relações, os filhos); 
outras vezes o PATRIMÓNIO como um todo (patrimonium, bona), i. e., um conjunto de 
coisas com valor monetário.[32] 
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6. Res como coisa e como bem 

            Na mais importante tentativa de sistematização do direito romano para uso escolar, as 
Institutas de GAIO (161 d.C.), toda a matéria do direito é dividida em três partes, respeitantes 
seja às pessoas, seja às coisas, seja às ações: "Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas 
pertinet vel ad res vel ad actiones" (G. 1, 8). 

            GAIO, em realidade, não atribuiu a seu trabalho o título de Institutiones ou de 
Institutas, mas refere-se a ele no curso do texto como comentário (commentario), com o que 
alguns autores referenciam-no como commentarii.[33] 

            O mesmo plano de divisão do direito (I. 1, 2, 12) e, em larga extensão, todo o texto 
gaiano foram reproduzidos nas Institutas de JUSTINIANO, datada de 22 de novembro de 
533. Aliás, o texto justinianeu expressamente se diz fundado "praecipue ex commentariis Gaii 
nostri" (proêmio, 6). Segundo MOACYR LOBO DA COSTA: 

O minucioso paralelo traçado livro por livro, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, 
serviu para revelar que o livro de Justiniano não foi apenas modelado pelo de Gaio, mas, em 
grande parte, copiado dele. Segundo Glasson, a descoberta das Institutas de Gaio diminuiu 
singularmente o mérito dos comissários de Justiniano, que foram, na realidade, compiladores 
e não autores. [34] 

            Em ambas instituições, as res são consideradas como tudo aquilo que pode ser objeto 
de direito, segundo uns, ou como tudo aquilo que pode ser objeto de direitos patrimoniais, 
segundo outros.[35] Na classificação que possui maior interesse para o tema estudado (G. 2, 
12/14; I. 2, 2, 1/3), as res podem ser res corporales, as que se podem tocar (quae tangi 
possunt), ou res incorporales, as que se não podem tocar e consistem em direitos (quae tangi 
non possunt, qualia sunt ea quae in iure consistunt)[36], as primeiras assimiláveis ao 
domínio, ou ao direito real completo, que, por absorverem toda a utilidade dos objetos 
corpóreos que lhes são submetidos, com eles se confundem e por eles são representados, e as 
segundas assimiláveis aos direitos reais sobre coisas alheias e aos direitos pessoais, que, seja 
por não absorverem toda a utilidade dos objetos corpóreos (ius in re aliena), seja por só 
mediatamente tenderem a esses objetos (obligationes), não se confundem com eles e por eles 
não são representados.[37] 

            Como já explicitado, a última categoria citada de res e os objetos que ela referencia só 
se insertaram progressivamente no direito romano, notadamente em vista de exigências 
econômicas. É forçoso notar que a tentativa de enquadramento desses novos objetos jurídicos 
pelos juristas romanos determinou uma progressiva condução ao pensamento abstrato, com a 
percepção da relação entre as pessoas e os bens de um modo menos solidificado.[38] E essa 
mais larga apreensão somente foi possibilitada por inspiração helênica, cuja influência, aliás, 
segundo o filólogo MEILLET, conduziu a própria formação "da língua das idéias gerais em 
latim"[39], dado que "o latim antigo 'traz a marca de uma sociedade de campesinos' e revela 
'um movimento de espírito realista, positivo, concreto"[40], enquanto, no século da lendária 
fundação de Roma[41], em grego já se haviam composto os poemas homéricos, de 
transbordantes riqueza e variedade imaginativa[42], nos quais Ulisses já surge como "um 
homem capaz, pelo menos em muitos aspectos, de filosofar"[43] e cuja epopéia já continha "o 
germe da filosofia grega".[44] 
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            Segundo VILLEY, no entendimento aristotélico há duas categorias de coisas: as 
perceptíveis pelo sentido, corporalmente, e as perceptíveis pelo espírito, pela abstração. 
Consoante o autor, essa distinção reproduz-se em CÍCERO, em SÊNECA e em GAIO.[45] 
Vejam-se os exemplos de res incorporales apresentados nas Institutas deste autor, quais 
sejam, as servidões (de passagem, de aqueduto e outras) e a herança: nas servidões, não se 
quer do vizinho o caminho ou fonte em si mesmos (coisas corpóreas), mas "a faculdade de 
tirar água da fonte ou a faculdade de passar pelo terreno do vizinho: abstracções, coisas 
incorpóreas"; por seu turno, também a hereditas é uma "verdadeira abstração que não tem 
realidade sensível, que só o espírito pode conceber, compreende não só todos os objectos 
concretos de que o defunto era proprietário, mas os seus créditos, mais as suas dívidas".[46] O 
jusfilósofo remata: "Esta nova análise é própria para enriquecer maravilhosamente o 
direito".[47] 

            Operada essa ampliação, à res da última fase do direito romano TORQUATO 
CASTRO atribui o sentido de abranger "tudo quanto pode ser objeto do direito, desde a 
parcela do mundo físico, os atos humanos, até às qualificações de valor moral ou social, 
enquanto tais realidades externas sejam passíveis da experiência jurídica".[48] Em sentido 
contrário, contudo, BIONDI sustenta que o alargamento, promovido pelos juristas romanos, 
da noção de res às res incorporales, não chegou a impulsioná-los a compreender como res 
"algumas entidades imateriais, como os serviços, as prestações pessoais, a obra do espírito, 
que não seja traduzida numa coisa material".[49] 

            Relevada a posição de BIONDI, na acepção sob análise, a res romana equivale à 
noção de "bem" do direito brasileiro, e não à noção de coisa, de menor extensão conceitual 
técnica, equivalente à de res corporales. 

            Lembre-se com ESPÍNOLA que: "A palavra bens [...] na terminologia jurídica indica, 
em sentido lato, tudo quanto é susceptível de se tornar objeto de direito, e, em sentido restrito, 
significa apenas as coisas que são objeto dos direitos, que formam o nosso patrimônio, ou a 
nossa riqueza".[50] O mesmo é o que aponta ORLANDO GOMES: "Tomada no sentido mais 
claro, a palavra bem confunde-se com o objeto dos direitos; designa as coisas e ações 
humanas (comportamento que as pessoas podem exigir umas das outras)".[51] Quanto a 
serem as coisas somente os bens corpóreos, já o dissera TEIXEIRA DE FREITAS no artigo 
317 do seu Esboço: "Todos os objetos materiais suscetíveis de uma medida de valor são 
coisas", isso porquanto, para o seu projeto, "não há coisas, que, no dizer de Bentham, não 
sejam coisas".[52] Esse último também é o entendimento do direito alemão, cujo art. 90 do 
BGB fixa somente serem coisas os objetos materiais, ou seja, os que ocupam um espaço, 
mesmo que em estado líquido e gasoso se devidamente mensurados e acondicionados de 
modo a se poderem conservar, trasladar e consumir, enquanto são objetos de direito também 
os objetos imateriais.[53] 

            Quanto ao direito italiano, PUGLIESE converge à perspectiva geral do texto e crê 
oportuna a tradução do termo latino res como "bem", mais do que como "coisa", não somente 
em razão de o termo "coisa" ser um termo bruto e neutro, enquanto "bem" alude à sua 
valoração jurídica, conexa à sua valoração econômica, como também em razão de na 
experiência romana apresentarem-se "bens" que não eram "coisas", ou seja, tão-somente 
entidades materiais ou corporais.[54] 

            Essa é a acepção do termo res na locução res in iudicium deducta no segundo 
significado ao mesmo atribuído por KASER linhas atrás ("tudo o que possa ser objecto de um 
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direito (privado) ou de um processo civil"). Também é a apreensão do termo por 
CHIOVENDA na mesma locução. São desse autor as seguintes passagens: 

Para os romanos, a coisa julgada mais não é que a res in iudicium deducta, a dizer, o bem da 
vida disputado por litigantes, depois que a res foi iudicata, isto é, reconhecida ou negada ao 
autor: res iudicata dicitur quae finem controversiarum pronunciatione iudicis accipit, quod 
vel condemnatione vel absolutione contingit (fr. 1, Dig. de re iud. 42, 1). É ainda o ato de 
vontade, precedentemente manifestado na fórmula, que aqui se reproduz, como ato 
incondicionado com a condemnatio ou com a absolutio, ou mais genericamente com o 
recebimento ou com a rejeição da demanda, e que torna incontestável para o futuro o bem 
disputado. O que se faz definitivo com a coisa julgada não é a definição de uma questão, mas 
o reconhecimento ou o desconhecimento de um bem. [...] Por isso, pode-se opor em 
subsequente processo a res iudicata, tanto que nele se torne a contestar o mesmo bem, a 
eadem res (fr. 4, 5, 7, Dig. de except. rei iud. 44, 2); entendido o bem, não como o objeto 
material (corpus), mas como a utilidade que dele se possa extrair (inspiciendum esta an 
idem CORPUS SIT, quantitas eadem, IDEM IUS et eadem causa petendi et eadem conditio 
personarum, fr. 12, 13, 14, Dig. eod.)[55] 

Se em vez de coisa julgada pudéssemos dizer bem julgado, estabeleceríamos de um modo 
mais evidente a diferença entre coisa julgada e questões julgadas"; "o conceito de 'bem' é 
complexo; não coincide com o objeto material (corpus) discutido porque de um mesmo objeto 
pode-se extrair uma utilidade maior ou menor conforme o direito que se tenha em relação a 
ele; tal conceito mais coincide com a utilidade que se pode perseguir em juízo, que varia por 
sua vez, do ponto de vista subjetivo, conforme seja reclamada por uma pessoa ou por 
outra.[56] 

7. Insuficiência dessa apreensão sob a perspectiva processual 

            Sob uma ótica processual mais ampla, no entanto, não é exata a tradução de res como 
bem. E tanto já se mostra suficientemente claro pelo referenciamento pelo autor peninsular, no 
primeiro passo acima transcrito, à necessidade de inspeção (inspiciendum...) da convergência 
da identidade de corpus, quantitas, ius, causa petendi e conditio personarum, para a 
averiguação da relação de eadem res entre duas demandas. 

            Tornando à angulação sugerida por BARBOSA MOREIRA (§ 2.1), é evidente que 
CHIOVENDA tinha uma compreensão mais detida daquilo em que consiste a substância ou o 
algo que se antepunha como objeto da apreciação do iudex. Nessa perspectiva, tome-se, a 
título de exemplificação, o seguinte excerto do autor: 

os romanos deram cunho técnico à palavra sententia, que tem o significado próprio de juízo, 
parecer, opinião, e nesse sentido é centenas de vezes usada nas fontes; mas, aplicada no 
processo para indicar uma provisão do juiz, reservou-se exclusivamente à provisão com que o 
juiz exprime o seu conceito, não sobre um ponto qualquer da causa, mas sobre o fundamento 
do pedido, recebendo-o ou rejeitando-o e definindo a lide com a atuação da vontade concreta 
da lei a respeito do bem controverso, o que habitualmente se opera (fora dos casos de mera 
verificação) com a condemnatio ou com a absolutio. [...] sententia definitiva é sinônimo de 
sententia; o adjetivo aí está justamente para indicar a aplicação do nome de sententia ao 
significado técnico processual de opinião que define a lide.[57] 
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            No trecho reproduzido, vê-se que CHIOVENDA introduz notadamente a idéia de 
"fundamento do pedido" como o objeto da apreciação judicial, noção essa que, por certo, 
conduz à afirmação autoral de uma sua suposta situação jurídica de vantagem, relativamente 
ao bem litigioso. Com esse esclarecimento já se pode passar ao tópico subseqüente. 

8 Res como relação e como situação jurídica 

            Como mencionado anteriormente (§ 5), os juristas romanos também utilizavam o 
vocábulo res para designar os "negócios ou relações jurídicas em geral".[58] 

            Nesse sentido, BIONDI aduz que: "Aquilo que nós chamamos direito ou relação 
jurídica, para os romanos se chama unicamente res".[59] O romanista, após caracterizar a 
relação jurídica peculiar ao direito das obrigações como consistente na faculdade do credor de 
pretender do devedor um determinado comportamento positivo ou negativo, afirma que: "Tal 
relação, como qualquer outra, apresenta dois lados: um lado ativo e um passivo"; do lado 
ativo, a faculdade de pretender a prestação, e do lado passivo, o dever de prestá-la.[60] 

            Nessa perspectiva mais ampla, a res/relação jurídica é o próprio vínculo jurídico pelo 
qual se pode exigir e se deve prestar a res/bem ou a res/objeto de direitos. 

            Mais detalhadamente, se se decompõe o vínculo jurídico que une os lados ativo e 
passivo acima apreciados e se analisa individualmente cada um deles, pode-se falar de 
situação jurídica subjetiva de vantagem e situação jurídica subjetiva de desvantagem. E esse 
desmembramento do conceito moderno de relação jurídica material faz-se necessário, em 
razão de os romanos não o terem compreendido de um modo acabado, pensando ora nas 
situações de vantagem, vinculadas ao que hoje se entende por direitos absolutos, ora nas de 
desvantagem, relacionadas aos atuais direitos relativos.[61] 

9. Melhor adequação dessa acepção à perspectiva processual 

            O último entendimento exposto, com a ressalva que se acaba de fazer, é o que melhor 
se adequa à realidade processual. 

            Conduzindo-o a este plano, pode-se estatuir com CARNELUTTI que, na composição 
da locução res in iudicium deducta, "res não significa o bem (isto é, a coisa) mas a relação (ou 
melhor, o conflito), como em res iudicata".[62] 

            No mesmo sentido, sobre o significado processual do termo no direito romano, 
PUGLIESE assina: 

na linguagem processual romana "res" havia assumido um significado técnico, indicando a 
situação ou relação feita valer em juízo pelo autor e, de regra, contestada pelo réu, em 
substância a lide ou controvérsia que mediante o processo vinha submetida ao juiz e por este 
decidida.[63] 

            Nessa última vertente, o autor do anteprojeto do atual Código de Processo Civil 
brasileiro, com apoio em ampla bibliografia e em trechos latinos e do jurisprudente elegante 
CUJACIO ("lis est res in iudicium deducta"), concluiu que "o objeto do processo civil 
romano é a lide".[64] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10168



            Com a introdução da noção de lide, não é de se perder de vista, contudo, a idéia-base 
de que o objeto da apreciação judicial consiste na averiguação da existência ou inexistência da 
situação jurídica de vantagem relativamente a um bem, com pertinência subjetiva afeta ao 
autor e dever de prestar do réu, tal como essa situação de vantagem veio afirmada 
processualmente. 

10. Estrutura do processo clássico e limitação semântica da locução "res in iudicium 
deducta" 

            Uma outra questão a se apontar é a da aparente inadequação do emprego da tradicional 
locução res in iudicium deducta para designar o objeto do processo romano como um todo, 
acaso considerada a estrutura bipartida do processo da ordo iudiciorum privatorum. Veja-se: 

            Tanto no processo clássico romano, como no anterior processo das ações da lei, 
diferentemente do que ocorre no processo atual, a res só se tinha por in iudicium deducta após 
a instauração do iudicium (= processo em sentido estrito). Este somente se iniciava na fase 
apud iudicem ou in iudicio, junto ao juiz (iudex unus) ou junto ao colégio de juízes 
(recuperatores), e tinha por propósito a produção de provas, inclusive documentais, e a 
prolação da sentença. Isso, após o exaurimento da anterior fase, chamada in iure, junto ao 
magistrado ou pretor, na qual se admitia a demanda e se fixava o programa da futura atividade 
judicial. 

            Numa comparação, grosso modo, com o direito brasileiro atual, é como se o processo 
somente se constituísse após o saneador, e não antes. 

            A propósito, SCHULZ esclarece que "iudicium, nos textos genuinamente clássicos, 
significa sempre precisamente 'procedimento apud iudicem".[65] 

            Não são distintos os entendimentos de KASER e de CANNATA: 

A RELAÇÃO PROCESSUAL entre as partes e com o juiz só começa com o decreto do 
magistrado baseado na litis contestatio e que dá início ao litígio, de modo que só se pode 
chamar PROCESSO (em sentido estrito) ao procedimento assim fundamentado e a ser 
conduzido pelo tribunal. Tudo o que antes foi debatido in iure, era apenas preparação. Por 
'iudicium' designa-se também a formula e (como seu conteúdo) o 'objeto de litígio' do 
processo concreto.[66] 

Em sentido estrito, pois, tanto iudicium quanto arbitrium se referiam àquela parte do processo 
que se desenvolvia diante do organismo julgador, ou, como diziam os Romanos, in iudicio, e 
não ainda na parte precedente, que tinha lugar na presença do magistrado jusdicente (que 
exercia a função de corte), ou, como diziam os Romanos, in iure.[67] 

            Contudo, a despeito da concepção restrita do termo iudicium, nenhum autor que 
exponha sobre o processo romano (em sentido lato) da ordo iudiciorum privatorum deixa de 
ressaltar a dualidade procedimental in iure/apud iudicem, por certo, já com a indicação inicial 
do objeto do litígio ao magistrado, de modo similar ao que se dá no processo atual, com o 
apontamento do objeto do processo já no ato da apresentação da demanda. A propósito, entre 
muitos, BUZAID ressalta que, relativamente a esse período: 
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o processo de declaração se divide em duas fases: a primeira, in iure, que se desenvolve 
perante o magistrado, destinada a propor a lide; a segunda, apud iudicem, destinada a decidi-
la. [...] Assim, pois, diante do magistrado, como ensina Emilio Costa, o autor apresenta ao 
réu o que postula. Se o réu não reconhece a sua procedência e, ao contrário, contesta a 
pretensão, tem lugar a lis (litem contrahere). [68] 

            Destarte, a despeito de perfeitamente adequada ao tangenciamento do objeto litigioso 
do processo contemporâneo, a expressão in iudicium deducta é imprópria ao exercício da 
mesma função no contexto processual romano, dado que se refere exclusivamente à res 
apresentada ao iudex privatus (ou outros), após o exaurimento da fase in iure, na qual também 
está presente a res, ainda que, por vezes, num estado menos lapidado. 

11. Melhor adequação da locução res de qua agitur para a designação do objeto litigioso 

            À tradicional elocução res in iudicium deducta, é preferível o mais compreensivo 
enunciado res de qua agitur, também utilizado nas fontes para nomear o objeto do processo. 
Apreciem-se, a título de exemplificação, os comentários gaianos 4, 40 ("res de qua agitur") e 
4, 47 ("qua de re agitur"), podendo-se recolher também nessa fonte a locução "causa ex qua 
agebatur" (comentário 4, 17a). O referenciamento ao termo causa como objeto do litígio 
encontra-se também nas XII Tábuas, ao se determinar ao iudex que ouça as partes em 
desacordo no comitium ou no forum e que conheça da causa (causam conscito) antes do meio 
dia, estando ambas as partes presentes (I, 9).[69] 

            D'ORS, sem a indicação das fontes, converge para a opção vocabular deste estudo e 
concebe que: "O objeto do litígio é a res de qua agitur". O autor salienta que somente após a 
litis contestatio é que o objeto do litígio se converte em objeto do juízo (res in iudicium 
deducta).[70] 

            A locução proposta, que se deve apreender livremente, nesse contexto, como objeto do 
processo, numa tradução mais literal pode ser tomada como o "assunto de que se trata"[71], 
como a "questão com relação à qual se age"[72], ou ainda como o "assunto sobre o qual se 
litiga"[73], o "assunto da demanda"[74], o "assunto litigioso"[75], ou como, no contexto mais 
restrito de referenciamento à parte da fórmula designada de demonstratio (§ 28.4), a "causa da 
ação" (G. 4, 40).[76] 

            D'ORS também assenta que são equivalentes a res, mesmo que não de maneira 
absoluta, os termos "lis (arcaico stlis) e causa; donde litigare (litem agere?) e causam agere 
(causidicus = advogado)", mas que "iurgare (ius agere?) se diz, em câmbio, das controvérsias 
amistosas: benevolorum concertatio, non lis inimicorum [...]."[77] 

            Quanto às equivalências não-absolutas apontadas pelo autor espanhol, pode-se 
precisar que, no sentido de "questão judicial, litígio", o termo "res é mais geral do que lis e 
causa"[78]. Todos esses termos aparecem reiteradas vezes nas fontes. 

            No tocante ao último deles, num interessante ensaio REDENTI explicita suas mais 
relevantes significações em emprego jurídico processual. Prossiga-se, portanto, com um 
esboço do estudo do autor. 

12. Utilização romana do vocábulo causa em sentido jurídico 
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            Consoante REDENTI, são três os filões do desenvolvimento semântico do designativo 
causa. Veja-se o pensamento do autor: 

            O primeiro filão semântico, de surgimento mais antigo, é o dito filão jurídico-judicial, 
em que o vocábulo causa aparece como litígio, demanda, processo, ou seja, como "contenda 
(controvérsia, lide) deduzida em juízo' ou (invertendo-se os termos) [como] [...] 'processo em 
que é deduzida uma contenda (controvérsia ou lide)'". Essa acepção é de bem marcada 
riscadura, tendo-se desenvolvido desde a remotíssima origem, de entre meados do século VI a 
meados do século V a.C., até os dias atuais, de um modo contínuo e ininterrupto, sempre 
perfeitamente reconhecível e sem confundir-se com outros significados ou sofrer sensíveis 
contaminações ou influências externas, penetrando nos códigos de processo contemporâneos e 
na linguagem hodierna dos estudiosos e dos práticos do processo.[79] 

            Com esse significado é que SATTA apreende a utilização do termo no direito romano. 
Segundo REDENTI, para esse autor, "a palavra causa 'cujo senso mais antigo parece ser 
propriamente aquele jurídico de controvérsia, lide... indica a res in iudicium deducta, portanto 
o processo considerado pelo ângulo visual da res à qual é inerente'". Para SATTA não resta 
demonstrado que a palavra "exprima uma idéia de causalidade".[80] 

            Por outro lado, é precisamente com essa idéia de causalidade que se apresenta o 
segundo filão semântico, num sentido genérico, não jurídico, de razão, móbil, escopo de um 
fato humano. Esse significado de causa somente aparece documentado numa época mais 
tardia (século. II, a. C.), que se estima coetânea de seu surgimento, em vista de essa acepção 
supor "uma certa análise do vir-a-ser" e exprimir uma "idéia geral e abstrata de relação entre 
diversos momentos fenomênicos". Esse significado mais geral de razão objetivamente 
produtora ou determinante de certos efeitos, no entanto, foi precedido por uma acepção mais 
concreta, com sentido de móbil subjetivo-psicológico. E aqui, ainda outra vez se conjectura 
uma influência grega nessa ampliação semântica (MINICONI), provinda do vocábulo aitia e 
do vasto movimento do pensamento grego voltado a imaginar as causas primeiras 
(metafísicas) que determinam ou dominam todo o transformar-se do mundo, já manifesto em 
HOMERO e posteriormente em PLATÃO, mas que alcançou ARISTÓTELES já num outro 
plano de reflexão, que o conduziu à sua conhecida distinção das quatro causas.[81] 

            Segundo o autor, o aspecto mais interessante do tema consiste na circunstância de que, 
tanto nos textos das antigas leis, como posteriormente em CÍCERO e nos escritores 
sucessivos de retórica jurídica e parajurídica, como finalmente nos jurisconsultos da idade 
clássica e nos bizantinos, o substantivo se encontra usado paralelamente no seu significado 
judicial e naquele mais geral ou genérico de móbil ou de razão, sem sombra nem 
possibilidade de confusão ou de contaminação entre os dois, como se se tratasse de uma 
coincidência meramente fonética entre duas palavras de diversa origem, antes que de uma 
diversidade de significados de uma mesma palavra. Acrescenta o autor que a utilização do 
termo causa nesse segundo significado é mais rara entre os jurisconsultos.[82] 

            Desse segundo filão semântico posteriormente se destacou o terceiro veio 
significativo, que, como o primeiro, é de ordem jurídica, mas substancial e não processual. 
Daquela idéia de sucessão genética (lógica ou mecanicamente necessária) entre dois eventos, 
desenvolveu-se a idéia de uma "razão-justificação jurídica da eficiência ou da eficácia de um 
determinado evento, que se pode dessumir da contemplação ou consideração de um dado ou 
de um fato precedente, concorrente ou circunstancial". 
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            Abstratamente aqui se pode ver uma analogia com a concepção da palavra causa 
relativamente ao agere e às ações civis. 

            Esse significado distingue-se também no direito romano, mas em tempos 
relativamente tardios. Nesse sentido se falava, e ainda hoje se fala, em causa de um contrato 
ou causa ou justa causa de outros atos jurídicos. Aqui, quando o adjetivo iusta qualifica o 
substantivo causa, significa ele um "juízo de conformidade ao direito, isto é, de idoneidade e 
de suficiência do dado ou do fato precedente a dar razão ao efeito atribuído ao ato ou evento 
sucessivo", tanto no que concerne à utilização do vocábulo no campo negocial, como no 
processual. 

            Deve-se ressaltar, no entanto, que a contemplação da razão causal deduzida de um 
dado ou de um fato precedente mostra-se sempre mais largamente utilizada no direito das 
obrigações e em sua coligação com o direito das ações. 

            Por fim, num plano mais geral, é lícito sublinhar que, ao longo do tempo, vem a ser 
sempre mais difusa e sentida a exigência de que o direito não dê eficácia ou efeito a atos que 
importem aquisição ou enriquecimento de alguém contra empobrecimento de outrem, senão 
enquanto subsista uma razão ou justificação substancial considerada lícita, idônea e 
juridicamente suficiente, ou seja, senão quando haja uma causa ou uma iusta causa.[83] 

            É curioso notar que, igualmente no universo grego, a noção de causa também passou a 
ter uma significação jurídica, consistente no relacionamento do vocábulo aitia, que em nível 
semântico básico refere-se à "causa inicial", com as idéias de "responsabilidade" 
(responsibility) e "obrigação legal" (liability), como parte de uma mais ampla construção 
cultural, reveladora de uma capacidade de atuação contra a causa de algum dano (wrong), 
com o propósito de eliminá-lo ou de suprimir seus efeitos. E isso a ponto de o próprio termo 
aitia chegar a ser tradicionalmente traduzido como "responsabilidade".[84] 

            Por outro lado, no que concerne a esta última acepção do termo causa, a mera 
consideração da necessidade de atos ou fatos jurídicos para a criação, modificação ou 
extinção de direitos, mesmo no direito romano mais antigo, torna lícita, por si só, a hipótese 
de que, independentemente da atribuição da idéia de causalidade ao vocábulo causa, uma 
similar noção já existia entre os romanos, mas aplicada, por certo, não com o mesmo verdor 
abstracionista do espírito grego. 

            Tanto, aliás, se infere do linguajar gaiano, que, a despeito de ser do século II, exprime 
a idéia dessa terceira acepção do vocábulo causa, com a própria utilização desse mesmo 
vocábulo na caracterização da ancestral instituição da legis actio sacramento in rem, ou seja, 
da "ação da lei por aposta sacramental"[85], em que se buscava apoderar de coisa tida como 
própria[86] e se discutiam direitos de domínio[87], que é considerada, conjuntamente com a 
manus iniectio, a mais antiga das ações da lei. 

            A propósito, GAIO (4, 16) sustenta que o autor reivindicava a coisa com os seguintes 
dizeres: "EU DIGO QUE ESTE HOMEM É MEU POR DIREITO DOS QUIRITES, 
SEGUNDO SUA SITUAÇÃO JURÍDICA ["AIO SECUNDUM CAUSAM SUAM"]. ASSIM 
COMO DISSE, VÊ, Ó TU, TOQUEI-O COM A VARINHA". Esclareça-se que o toque da 
varinha (inpositio festucae) valia pela representação simbólica do justo domínio, dado que 
figurava a lança de guerra, enquanto que, para os antigos, "a conquista bélica era o mais 
seguro título de propriedade".[88] Após essa reivindicação da coisa pelo autor e sua contra-
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reivindicação pelo réu, o primeiro inquiria este, diante do pretor: "PEÇO QUE DIGA A QUE 
TÍTULO VINDICASTE" ("POSTULO ANNE DICAS, QUE EX CAUSA VINDICAVERIS"). 

            Aliás, é o próprio REDENTI que explicita aquilo em que consistem essas e as demais 
causae ex quibus agebatur, pelas quais se podia até mesmo manus iniicere, ou seja, valer-se 
da outra mais antiga ação. O autor afirma que para si não é dúbio que elas deviam representar 
"o fato (fundamento, razão)" que legitimava o agere da parte, agere este que, na origem, 
alude à utilização da força própria ou dos companheiros de sodalício para recuperar qualquer 
coisa de alguém distinto ou para obter deste uma satisfação ou nele vingar-se ou assujeitá-lo a 
si.[89] 

            Em GAIO também se observa a noção de causalidade jurídica em termos como quod 
(4, 21), para justificar a manus iniectio ("QUOD TU MIHI IUDICATUS..."), ou ex (4, 17a), 
para justificar a iudicis postulatio ("EX SPONSIONE..."), que é uma outra modalidade de 
legis actio. 

            Por fim, é também de interesse destacar a identificação por REDENTI de um ramo 
espúrio ou bastardo, conexo a uma tardia degeneração morfológica do nome causa, qual seja, 
de causa a coisa, passando pelo uso vulgar, do duocento, do vocábulo caosa. Esta última 
derivação, que se expandiu em exuberância na linguagem popular, terminou por fazer surgir 
em torno de si uma nebulosa e, assim, uma constelação semântica própria, que não possui 
mais qualquer coligação atual com o sistema da causa. Nesse sentido, a palavra se reduziu a 
um valor quase pronominal enquanto adotada para designar um sujeito ou um objeto cujo 
nome não se sabia ou ao qual não se queria dar um nome próprio. Mas o modo como ocorreu 
que a palavra, nesta nova forma, busque uma legítima descendência do latino res é um dos 
muitos mistérios que se deve deixar aos filólogos. Nessa acepção, a palavra é desprovida de 
interesse jurídico.[90] 
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SENSO COMUM TEÓRICO DOS JURISTAS: O LIBERALISMO NO 
SÉCULO XIX 

 
LEGAL THEORETICAL COMMON SENSE: LIBERALISM IN THE NINETEENTH 

CENTURY 
 
 
 

Ilton Norberto Robl Filho 
 

RESUMO 
A limitação do poder estatal e a garantia dos direitos fundamentais são importantes 
concepções do liberalismo principalmente em seu aspecto político. No seu aspecto 
econômico, como uma decorrência do ideal de limitação do poder estatal, essa concepção 
teórica acredita no livre comércio e no Estado mínimo que não coloque entraves à geração de 
riqueza pela sociedade civil. O senso comum teórico dos juristas afirma que o liberalismo 
tanto político como econômico foi a doutrina hegemônica no século XIX. Por senso comum 
teórico dos juristas, designa-se um sistema de crenças, valores e conceitos utilizados de 
maneira geral pelos juristas, que possui uma função ideológica ao legitimar normas, 
instituições e contextos jurídicos opressores, além de falsear a compreensão das conjunturas 
históricas. Desse modo, o artigo pretende i) demonstrar como o liberalismo no século XIX 
tanto econômico como político compõe o senso comum teórico dos juristas e ii) apresentar 
razões pelas quais o liberalismo político não pode ser um elemento do senso comum teórico 
dos juristas no século XXI. 
PALAVRAS-CHAVE: LIBERALISMO, NOVECENTOS, IDEOLOGIA, PODER E 
CONSTITUCIONALISMO. 
 
ABSTRACT 
The limitation of State’s power and protection of human rights are important conceptions of 
liberalism, in special in its political aspect. In its economical aspect, as a consequence of the 
ideal of the limitation of State´s power, this theory believes in free trade and in a minimal 
State that do not put difficulties to the generation of wealth by civil society. The jurists 
theoretical common sense states that political and economical liberalism was a hegemonic 
doctrine in the Nineteenth Century. In theoretical jurists common sense, it designated a 
system of believes, values and concepts used in general by jurists, which has the ideological 
function of legitimate oppressive juridical norms, institutions and contexts, besides faking the 
comprehension of historical conjunctions. This way, the paper intends to i) demonstrate that 
in Nineteenth Century economical and political liberalism compounds the theoretical jurists 
common sense and ii) show the reasons why the political liberalism should not be an element 
of theoretical common sense in the Twenty First Century. 
KEYWORDS: LIBERALISM, NINE HUNDREDS, IDEOLOGY, POWER AND 
CONSTITUTIONALISM. 
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1. Introdução 

  

A limitação do poder estatal, necessária para conter os abusos do Estado, e a garantia dos 
direitos fundamentais são conquistas informadas pelos ideais liberais. Em linhas gerais, o 
governo pautado nas leis, produzidas principalmente pelo poder legislativo, pode ser 
considerado uma das características do Estado de direito. Outro traço marcante desse tipo 
estatal é a ideia de que a lei não deve afrontar os direitos fundamentais, que surgem 
primeiramente como individuais. 

Desse modo, o presente artigo objetiva demonstrar que a limitação dos poderes, a garantia dos 
direitos fundamentais e a concretização do Estado de direito foram, em grande medida, no 
século XIX, um conjunto de crenças e pré-compreensões que possuíam como função 
promover um projeto político opressor e falsear a conjuntura social. Para cumprir essa 
proposta, apresentar-se-á o conceito de senso comum teórico dos juristas, o qual significa um 
grupo de conceitos que promove a dominação social e a ocultação das conjunturas sociais. 

Na seção três, ver-se-á a proposta liberal a partir do pensamento de Norberto Bobbio, 
analisando as mais relevantes categorias que explicam as razões para defesa da limitação dos 
poderes, proteção dos direitos e efetivação do Estado de direito. Após, por meio dos conceitos 
fundamentais do liberalismo nos novecentos, demonstrar-se-á como em diversos momentos 
essa corrente filosófica integrou o senso comum teórico dos juristas. Por fim, apontar-se-ão 
razões para a defesa da limitação dos poderes e garantia dos direitos no tempo atual, não 
devendo essas categorias participar do senso comum teórico dos juristas. 

  

1. Senso Comum Teórico dos Juristas 

  

            Luiz Alberto Warat, em texto originalmente escrito em 1983, designa senso comum 
teórico dos juristas "as condições implícitas de produção, circulação e consumo das verdades 
nas diferentes práticas de enunciação e escritura do Direito. Trata-se de um neologismo 
proposto para que se possa contar com um conceito operacional que sirva para mencionar a 
dimensão ideológica das verdades jurídicas" (Warat, 1994: 15). 

            Em verdade, o jusfilósofo argentino reconhece que há um conjunto de representações, 
crenças e pré-compreensões que informam a maneira pela qual tanto a teoria como a prática 
jurídicas são desenvolvidas (Warat, 1994:13). O conceito de Warat, de um lado, aponta que os 
operadores do direito em geral, ao desenvolverem a teoria do direito e a prática jurídica, 
partem de um conjunto de valores, crenças e representações que não são problematizadas. De 
outro lado, seu pensamento assevera que esse conjunto de pré-compreensões detém a função 
de ocultar o caráter político opressor do pensamento, normas e decisões jurídicas.[1] 

            Desse modo, ao desmascarar o senso comum teórico dos juristas, o jusfilósofo 
argentino crítica as bases epistemológicas do projeto positivista das ciências sociais e 
humanas e do positivismo jurídico. No que se refere ao juspositivismo, pode-se dizer que o 
principal foco de confronto é o positivismo normativista de Hans Kelsen. 
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            De acordo com Michel Löwy, o positivismo social defende três grandes ideias: a) a 
sociedade é dirigida por leis naturais e invariáveis, b) o método para estudar a sociedade é 
rigorosamente igual ao utilizado para compreender a natureza e c) tanto as ciências naturais 
como as ciências humanas devem seguir o cânone da objetividade científica, afastando-se dos 
juízos de valor e das ideologias políticas (Löwy, 2008:38-39). 

            A primeira característica do positivismo sociológico prega uma profunda harmonia 
social, pois a economia, a política, as relações sociais e os fenômenos jurídicos são regidos 
por normas imutáveis. No que se refere ao método, essa escola sociológica pensa que, 
independente do objeto de estudo, deve-se utilizar um mesmo método científico. Sendo assim, 
as regras e os parâmetros da biologia e da ciência jurídica, por exemplo, seriam iguais. 

            Por fim, o positivismo sociológico sinceramente acredita que o método das ciências 
naturais é objetivo e neutro, acreditando que essa neutralidade seria absolutamente aplicável 
aos fenômenos sociais. Nas palavras de Löwy, "a concepção positivista é aquela que afirma a 
necessidade e a possibilidade de uma ciência social completamente desligada de qualquer 
vínculo com as classes sociais, com as posições políticas, os valores morais, as ideologias, as 
utopias, as visões de mundo." (Löwy, 2008:38-39). 

            Essa concepção positivista sociológica foi utilizada, por certo tempo, na análise do 
fenômeno jurídico. Alguns juristas, empregando esse modelo positivista, desenvolveram a 
compreensão de que o direito é somente um dos aspectos estudado pela sociologia.[2] 

            Além do positivismo sociológico, surge o positivismo jurídico na sua versão 
normativista, o qual possui algumas teses contrárias àquele. Em linhas gerais, pode-se afirmar 
que o juspositivismo normativista não aceita as duas primeiras idéias do positivismo 
sociológico, comungando, de outro lado, o terceiro ideal. 

            Mesmo o positivismo jurídico defendendo a busca por harmonia social, a qual é 
compreendida a partir do ideal de segurança jurídica, não acredita que essa ordem seja 
natural, ou seja, que advém de leis naturais inafastáveis. Pelo contrário, a segurança jurídica e 
a paz social[3] são um produto cultural de um conjunto de normas jurídicas que, criadas por 
órgãos e pessoas competentes juridicamente, estabelecem direitos e deveres. 

            Ainda, sobre o método, as regras e os parâmetros científicos, Kelsen, o principal 
positivista normativista, sustenta a substancial diferença entre o método das ciências humanas 
(do espírito) e o das ciências naturais. Deve-se registrar que Kelsen busca construir um 
método científico jurídico próprio, a Teoria Pura do Direito (TPD), a qual concederia 
autonomia à ciência jurídica em relação às demais ciências como as ciências política e 
social.[4] 

            De outro lado, no que se refere à tese da neutralidade axiológica, o positivismo 
jurídico normativista compartilha dos mesmos ideais do positivismo sociológico. A respeito 
da TPD, afirma seu autor que "há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma 
teoria jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de 
ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade porque consciente da 
legalidade específica de seu objeto" (Kelsen, 2006:1).[5] 

            Desse modo, a crítica feita ao senso comum teórico dos juristas é endereçada tanto ao 
positivismo sociológico aplicado ao direito quanto, principalmente, à TPD, pois ambos 
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defendem uma pretensa neutralidade axiológica que não existe. Em verdade, observa-se um 
conjunto substancial de crenças e pré-conceitos que possui como função esconder premissas 
ideológicas e políticas opressivas. 

            O jusfilósofo argentino, em texto publicado originalmente em 1987, apresenta o 
conceito de Estado de Direito como uma crença que compõe o senso comum teórico dos 
juristas (Warat, 1994:19-20). A argumentação principal de Warat assevera que a ideia de lei 
como um mecanismo de defesa do cidadão contra o poder arbitrário do Estado e como o meio 
pelo qual a liberdade e a igualdade seriam defendidas trata-se de uma inverdade (Warat, 
1994:22). 

 Na realidade, há uma profunda desigualdade social que é escondida ou torna-se mais difícil 
de ser percebida e alterada em razão do discurso do Estado de Direito, o qual assevera que a 
função do estatal é a promoção da liberdade e da igualdade e que a lei representa a vontade 
geral.[6] No entanto, o Estado e a lei teriam papéis substancialmente opressivos. 

O autor deste trabalho concorda parcialmente com a análise de Warat. Sem dúvida, quando as 
propostas do Estado de Direito são apenas retóricas, esse conceito pode ser utilizado como 
mecanismo legitimador de um Estado, direito e sociedade desiguais e injustos. Essa função de 
legitimação da opressão torna-se clara na análise do Estado de Direito no século XIX. Não há 
como se falar em Estado de Direito sem desenvolver a proposta liberal, pois as principais 
características daquele conceito são defendidas por esta filosofia. Sendo assim, a próxima 
sessão apresentará os conceitos consolidados sobre o liberalismo. 

Por fim, a partir da análise da proposta liberal de Estado de Direito e das realidades jurídica, 
individual e social do século XIX, observar-se-á que o senso comum teórico dos juristas, além 
de ocultar opressões sociais substanciais, falseia conjunturas históricas importantes, reduzindo 
inadequadamente a complexidade social. 

  

1. Liberalismo Político e Econômico 

  

A partir da modernidade, as relações entre direito e economia são intensas. Em verdade, é no 
momento moderno que surge um saber denominado de economia política, pensamento 
absolutamente inimaginável nas Idades Antiga e Média (Arendt, 2005:51-59 e Sennet, 
2006:127-132). Essa ciência era impensável pela economia ser uma prática exercida no 
espaço privado e pela política, no âmbito público. A economia e a política, em especial no 
período antigo, por se encontrarem em espacialidades profundamente diversas, possuem 
características, propostas e resultados opostos. Nas palavras de Sennett, "os antigos atenienses 
costumavam separar o lugar onde fazer política, o Pnyx, do espaço econômico central da 
cidade, a Ágora. Esta separação reflete um postulado clássico do pensamento social, o de que 
a atividade econômica debilita a capacidade política das pessoas" (Sennet, 2006:127-132). 

            Na modernidade, a economia política, de outro lado, representa o grande saber que 
rege o pensamento estatal e a sociedade civil. De acordo com Arendt, um dos postulados 
essenciais da economia política no seu nascimento é a defesa da propriedade privada e da 
riqueza independentemente das suas funções sociais.[7] No período histórico antigo ocidental, 
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em especial na polis grega de Atenas, elas possibilitavam a participação do homem na esfera 
pública e por consequencia na construção política, ou seja, a riqueza e a propriedade privada 
possuíam específicas funções sociais. Apenas os homens ricos e chefes de uma casa tinham a 
possibilidade de dedicarem-se às coisas públicas, porque já possuíam o necessário para a 
manutenção da sua sobrevivência imediata. 

            Com o advento da economia política no período histórico moderno, uma das primeiras 
escolas do pensamento econômico político é o liberalismo. Sendo mais preciso, o liberalismo 
é uma corrente filosófica que influenciou de maneira profunda o direito, a política e a 
economia. Apresenta-se o liberalismo a partir da descrição feita por Norberto Bobbio em seu 
clássico "Liberalismo e Democracia" (Bobbio, 2008). Trabalha-se com esta obra do 
jusfilósofo italiano, pois ele desenvolve em linhas gerais as principais categorias do 
liberalismo, as quais representam esse pensamento para a maior parte dos operadores do 
direito contemporâneo. 

            Bobbio assevera que liberalismo em sentido amplo "entende-se uma determinada 
concepção de Estado, na qual o Estado tem poderes e funções limitadas, e como tal se 
contrapõe tanto ao Estado absoluto quanto ao Estado que hoje chamamos de social (...)" 
(Bobbio, 2008:7). Essa proposta política, mas também jurídica e econômica, tem como 
características fundamentais a limitação dos poderes e funções do Estado, a defesa de um 
núcleo de direitos - chamados originalmente de naturais -, o individualismo como 
contraposição às visões organicistas e a defesa da liberdade, do antagonismo (pluralismo) e de 
certa visão da igualdade. Os ideias liberais referidos compõem a proposta de Estado de direito 
liberal, o qual seria um dos mecanismos para produzir efetividade ao liberalismo. 

            A principal questão do liberalismo encontra-se na limitação dos poderes e não na sua 
distribuição, em outras palavras, mais importante é limitar o poder estatal do que distribuí-lo 
democraticamente (Bobbio, 2008:8-9). Em verdade, o liberalismo propõe tanto a 
concretização do Estado de direito (limitação dos poderes) como o Estado mínimo (limites 
das funções estatais). 

            No que se refere à restrição dos poderes do Estado, a proposta liberal supera a noção 
antiga e medieval de que o melhor governo não é o de homens, e sim o das leis. Essa versão 
tradicional é designada por Bobbio como Estado de direito em sentido fraco, sendo a liberal a 
versão em sentido forte, pois "significa não só subordinação dos poderes públicos de qualquer 
grau às leis gerais do país, limite que é puramente formal, mas também subordinação das leis 
ao limite material do reconhecimento de alguns direitos fundamentais considerados 
constitucionalmente, e portanto em linha de princípio 'invioláveis'." (Bobbio, 2008:18-19). 

 Dessa forma, observa-se que o liberalismo é a corrente que inaugurou o projeto 
contemporâneo de constitucionalismo, pois o conceito atual de constituição impõe a 
separação dos poderes nos moldes de Montesquieu e defesa dos direitos individuais, 
designados originalmente de naturais no jusracionalismo. A partir desses ideais, surge o 
constitucionalismo contemporâneo com as experiências fundamentais da Revolução de 
Independência Americana de 1776 e da Revolução Francesa de 1789. 

Sobre a limitação das funções do Estado, deve-se lembrar que esse postulado defende a 
pequena intervenção do Estado na vida individual, na sociedade civil e na economia. De 
acordo com Adam Smith, são três as principais funções estatais: proteção da sociedade contra 
inimigos internos, defesa dos indivíduos contra a afronta aos seus direitos promovida por 
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terceiros e realização de obras públicas (Bobbio, 2008:23). Trata-se de uma compreensão 
econômica que acredita na "mão invisível do mercado", a qual possibilitaria a melhor 
distribuição da riqueza, da propriedade privada e da renda. Dessa forma, dever-se-ia 
implementar um modelo de Estado mínimo, corrigindo apenas defeitos estruturais na 
sociedade que não permitissem a regulação autônoma pelo mercado capitalista. 

            O jusnaturalismo moderno, corrente filosófica que influencia profundamente o 
liberalismo, supera a visão tradicional de que a sociedade/comunidade precede ao indivíduo. 
A partir da ideia de contrato social, afirmam os jusnaturalistas que o Estado propriamente dito 
e a sociedade civil surgem em virtude de um pacto social. Antes desse contrato social, 
existiam indivíduos no Estado de Natureza com vínculos sociais fracos entre si. 

            Essa visão jusnaturalista e liberal clássica que substitui a harmonia organicista anterior 
defende substancialmente um tipo específico de liberdade, a liberdade negativa, "entendida 
como a esfera de ação em que o indivíduo não está obrigado por quem detém o poder coativo 
a fazer aquilo que deseja." (Bobbio, 2008:20). Na concepção liberal, há uma profunda 
oposição entre liberdade e poder, sendo este considerado um produto por excelência da 
vontade estatal. Sendo assim, quanto menor o poder estatal maior seria a liberdade (Bobbio, 
2008:20-25). 

             Ainda, a doutrina liberal assevera que a pequena intervenção do Estado, a limitação 
dos poderes e a liberdade garantiriam o importante antagonismo de opiniões e de 
comportamentos. No Estado interventor, de outro lado, ocorreria uma padronização da natural 
variedade de estilos e comportamentos dos seres humanos (Bobbio, 2008:26).[8] 

Por fim, o liberalismo parte de um ideal fraco de igualdade, composto por igualdade perante a 
lei e igualdade de direitos, sendo aquele aspecto da igualdade que prescreve o fim do regime 
de privilégios característico do antigo regime, devendo as normas gerais (leis) serem aplicadas 
a todos. Já a igualdade de direitos pressupõe a distribuição igualitária de direitos 
fundamentais, constitucionalmente garantidos, aos cidadãos (Bobbio, 2008: 37-41). 

  

1. Senso Comum Teórico dos Juristas: o Liberalismo Político e Econômico no 
Século XIX 

  

O liberalismo e por consequência o Estado de direito, surgido na modernidade a partir desse 
pensamento filosófico, podem ser um conjunto de crenças e pré-compreensões políticas que 
possuem como função ocultar a opressão social e mascarar conjunturas históricas. Eles farão 
parte do senso comum teórico dos juristas na medida em que ocultarem a dominação real a 
partir do discurso. 

Deve-se deixar bem claro: o liberalismo político (separação dos poderes e garantia de direitos) 
e o Estado de direito são importantes conquistas históricas nas sociedades democráticas 
contemporâneas. A garantia dos direitos essenciais ao desenvolvimento de uma vida digna 
dos seres humanos e a contenção do poder estatal, fundamental para evitar abusos sobre os 
indivíduos e a sociedade, não podem em hipótese alguma, quando de fato estão 
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implementadas ou se busca a sua efetivação, serem designadas como componentes do senso 
comum teórico dos juristas. 

No entanto, o liberalismo e o Estado de direito, em muitos momentos, apenas foram 
instrumentos retóricos que, na prática, ajudam na manutenção de uma realidade opressiva e 
mascaram contextos históricos relevantes. É possível dizer que o liberalismo funcionou, em 
diversas oportunidades no século XIX, como um mecanismo contido dentro do senso comum 
teórico dos juristas. 

O liberalismo no século XIX como senso comum teórico dos juristas observa-se na negação 
real 1) da defesa da variedade de formas de vida e moralidade, 2) na violação constante da 
liberdade e da igualdade para uma grande quantidade de pessoas e grupos, 3) no mito de uma 
pequena intervenção do Estado na sociedade e na economia e 4) na leitura do século XIX 
como período absolutamente hegemônico do liberalismo. 

  

•4.1.Defesa da Variedade de Formas de Vida e Moralidade e Violação Constante da 
Liberdade e da Igualdade para uma Grande Quantidade de Pessoas e Grupos 

  

O pensamento liberal foi concretizado em inúmeros textos jurídicos fundamentais no século 
XIX. Sem dúvida, a Revolução Norte-Americana de Independência e a Revolução Francesa 
foram precursoras nesse sentido. Por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão Francesa de 1789 (DDHC) assevera que somente existe Estado legítimo 
(constitucional) com a separação dos poderes e a proteção dos direitos naturais. 

Um dos direitos mais importantes para o liberalismo, liberdade, também recebe tutela na 
DDHC.[9] Diretamente relacionada com a liberdade encontra-se a defesa da variedade de 
formas de vida e de moralidade, defendida pelos liberais para enfrentar a excessiva 
equalização e a padronização sociais. Em verdade, a liberdade, quando busca superar a 
padronização social, recebe o nome de intimidade e a vida privada,[10] que são valores e 
práticas individuais e sociais extremamente valorizados nos períodos moderno e 
contemporâneo. 

No entanto, apesar de o liberalismo, pensamento social, jurídico e econômico, ter sido 
relevante nas sociedades ocidentais modernas no século XIX, constata-se um conjunto 
substancial de opressões perpetradas contra os direitos individuais. Em especial, a 
padronização social promoveu uma intensa violação da liberdade pessoal e da pluralidade de 
moralidades individuais e sociais aceitas. 

A partir da Idade Moderna, há uma profunda superação de uma ética de deveres pautada na 
doutrina cristã. Gradativamente, o homem procura, por meio da razão e da ciência moderna, 
desenvolver as normas sobre as condutas sociais. O iluminismo e o contratualismo moderno 
(jusnaturalismo moderno) caminham nesse sentido de superação da ética moralista 
religiosa.[11] 

Com a fervorosa defesa do liberalismo no século XVIII e a implementação desse pensamento 
nos novecentos, o senso comum teórico dos juristas pensa que a liberdade pessoal está 
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garantida no século XIX. Pelo contrário. Conforme demonstra Lipovetsky, a corrente ética 
que se sagrou vencedora nos novecentos postulou a criação de barreiras morais para evitar o 
desenvolvimento de uma subjetividade sem limites ou de um individualismo absolutamente 
egoísta. Dessa forma: 

Se, de um lado, é certo que as sociedades modernas tiveram sua base de apoio nos direitos 
soberanos do indivíduo, é também inegável que, ao mesmo tempo, sublinhavam a sujeição 
incondicional ao dever, a transparência da virtude, a necessidade de nos esforçarmos para 
transcender o círculo imediato aos meros interesses individuais (Lipovetsky, 2005:4). 

            

            Na realidade social dos países ocidentais no século XIX, a superação da postura 
organicista na relação indivíduo/sociedade, iniciada com o jusnaturalismo moderno e o 
iluminismo, criou certa angústia sobre a possibilidade de desenvolvimento de subjetividades 
sem limites. O indivíduo autônomo que não mais seria, necessariamente, limitado pelos 
costumes sociais ou pelos deveres religiosos tornou factível o exercício de uma "extrema 
liberdade". Esse tipo de autonomia, na perspectiva dos conservadores, geraria efeitos 
colaterais negativos como a afronta a direitos e interesses de terceiros e o desenvolvimento de 
uma sociedade absolutamente conflitiva.[12] 

As imaginadas consequências negativas indiretas fizeram a sociedade (elite) novecentista 
pensar que essa forma de organização libertária criaria modelos de família inadequados e, em 
última análise, colocaria em risco o próprio capitalismo. No que se refere à família, a 
autonomia pessoal poderia obstaculizar o desenvolvimento dos necessários papéis sociais 
importantíssimos para a formação de subjetividades adequadas e normais.[13] Sobre o 
modelo capitalista, como veremos na seção 4.2., ele pressupõe, especialmente, que os seus 
membros cumpram os acordos estabelecidos contratualmente, fato que pode ser obstaculizado 
por indivíduos desregrados pela explosão da liberdade. 

Em virtude desse temor desarrazoado, há imposições de um conjunto rígido de deveres sociais 
que deveriam necessariamente limitar as decisões autônomas dos indivíduos. De forma ampla, 
essas obrigações morais eram legitimadas por um conjunto de postulados ditos científicos das 
ciências médicas e das nascentes ciências sociais.[14] 

A ética laica do dever regulava a vida dos indivíduos em geral, porém oprimia com mais 
intensidade as mulheres, os pobres e os filhos.[15] Ainda, os proletários nas sociedades 
centrais do capitalismo e os pobres em geral na periferia do sistema necessitavam mudar sua 
postura moral para a construção de um convívio familiar e uma vida em geral melhores. 

A criminalidade, a ausência de sucesso pessoal ou a desestruturação da família nas classes 
pobres não decorria da inexistência de patrimônio, da necessidade morar em cortiços ou na 
dificuldade dos pais permanecerem em casa devido às jornadas extenuantes de trabalho para 
os moralistas.[16] Na leitura da elite novecentista, o problema não era uma realidade 
opressora, e sim a ausência da concretização idealista de deveres morais conservadores 
abstratos. 

Desse modo, apesar de a liberdade ser defendida pelo liberalismo no século XIX, na 
realidade, a autonomia pessoal foi substancialmente restringida. Se a liberdade não foi 
concretizada de forma ampla no que se refere ao âmbito pessoal da intimidade e da vida 
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privada, a igualdade também não restou garantida. Se por um lado, as desigualdades do 
Antigo Regime, como os privilégios dos nobres e do clero, começaram a ser superadas, a 
igualdade tanto formal (inexistência de tratamento descriminação negativa para um conjunto 
de pessoas) quanto material (existência de um mínimo de bens, prestações e serviços que 
possibilitam certa igualdade fundamental à concretização da dignidade da pessoa humana) 
não se efetivaram em inúmeras relações e situações. 

Há inúmeras situações que compravam que o século XIX ainda não é o tempo da igualdade. 
Em primeiro lugar, o voto é censitário em diversos países, como no Brasil de acordo com a 
Constituição Imperial de 1824. Ainda, as mulheres não possuem a possibilidade de votar e 
serem votadas. Também, deve-se registrar que as mulheres são colocadas, de acordo com o 
direito e o moralismo laico reinante nesse momento histórico, em uma posição inferior e de 
desigualdade em relação aos homens. 

Em palestra no ano de 1848, assim o norte-americano Henry Thoureau manifesta-se sobre a 
escravidão e a guerra entre Estados Unidos e México: 

quando um sexto da população de um país que se elegeu como o refúgio da liberdade é 
composta de escravos, e quando todo um país é injustamente assaltado e conquistado por um 
exército estrangeiro e submetido à lei marcial, posso afirmar que não é precipitada uma 
rebelião e a revolução dos homens honestos. Esse dever se torna mais imediato à medida que 
o país assaltado não é o nosso, e para piorar, que o exército invasor é o nosso (Thoreau, 
2003:18).[17] 

            

            Desse modo, Thoureau demonstra de forma clara como a liberdade e a igualdade, 
fundamentais no Estado de direito surgido do liberalismo, constituem-se em crenças que 
compõem o senso comum teórico dos juristas, ocultando as opressões sociais.[18]  

  

•4.2.Mito de uma Pequena Intervenção do Estado na Sociedade e na Economia e Leitura 
do Século XIX como Período Absolutamente Hegemônico do Liberalismo 

  

Na filosofia liberal, defende-se a existência natural do mercado, que seria responsável pela 
efetivação de trocas justas e aumento da riqueza das nações. O Estado e o direito deveriam 
reconhecer estas verdades auto-evidentes. Desse modo, o Estado necessita defender, por meio 
de um projeto constitucional, a separação dos poderes e os direitos individuais. De outro lado, 
as leis gerais precisam garantir os mecanismos naturais do mercado, principalmente por meio 
do código civil. 

No entanto, conforme bem demonstra Eros Roberto Grau, o mercado nada mais é do que um 
conceito econômico e filosófico que, para de fato gerar resultados práticos, requeria uma 
profunda intervenção do Estado sobre as instituições sociais existentes.[19] Para que o 
mercado capitalista pudesse ser efetivado, inúmeros "entraves" sociais, jurídicos e estatais 
deveriam ser retirados. Na visão de Hespanha, o Estado necessita, superando as limitações 
existentes: 1) valorizar a vontade dos indivíduos na construção das relações sociais e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10192



econômicas, 2) estabelecer um mercado livre pautado nos interesses e vontades privadas, 3) 
construir a confiança no cumprimento das transações econômicas e 4) defender a livre 
concorrência como pressuposto necessário do mercado capitalista (Hespanha, 2004:438-439). 

Apesar de o direito e o Estado encontrarem-se comprometidos com o liberalismo, como bem 
coloca Hespanha, "a ideia de que o Estado devia deixar a vida econômica entregue ao seu 
livre curso nunca colhera uma absoluta unanimidade, apesar do vigor das teses liberais." 
(Hespanha, 2004:508). Assim, no século XIX, a proposta liberal de pequena intervenção do 
Estado não se concretizou completamente. 

 Em primeiro lugar, além do poder de polícia e da criação das leis gerais necessárias para a 
manutenção do próprio sistema econômico capitalista, outras intervenções eram requeridas 
como "as medidas de fomento da agricultura, os regulamentos industriais, o fomento das 
comunicações, a unificação dos pesos e das medidas, a regulação da amoedação." (Hespanha, 
2004:509). 

            Se, em uma análise superficial, o Estado e o direito propõem uma pequena intervenção 
do Estado na economia (Estado mínimo), em verdade impõem um conjunto de regras morais 
específicas para disciplinar de forma adequada as relações econômicas (Hespanha, 2004:510). 
O moralismo laico opressor, conforme visto acima, era considerado fundamental para a 
construção de padrões sociais individuais e comunitários essenciais ao desenvolvimento do 
sistema capitalista. Desse modo, essa proposta ética recebia a chancela estatal. 

            Assim, liberdade, igualdade e fraternidade passam a ter novos contornos no moralismo 
laico e na busca por efetivação do mercado capitalismo.[20] A liberdade passa a significar a 
superação das restrições ao comércio e ao trabalho (livre comércio). No que se refere à 
isonomia, como se observa no item 4.1., a igualdade não se tornou efetiva na vida das 
pessoas, tendo sido entendida, principalmente, como igualdade perante a lei (formal), 
essencial para concretização do mercado capitalista. 

A fraternidade, em uma sociedade que coloca as questões econômicas acima das existenciais, 
não é realmente concretizada. Esclarecedoras são as palavras de Thoureau ao analisar os 
indivíduos nos Estado Unidos da América, modelo de sociedade capitalista no século XIX: 
"muitas vezes colocam a questão do livre comércio à frente da questão da liberdade, e 
permanecem quietos lendo as cotações do dia junto com os últimos boletins militares sobre a 
campanha do México."( Thoreau, 2003:19). 

Dessa forma, o que se observa é uma profunda simbiose do Estado com a sociedade civil, pois 
apenas dessa maneira seria possível a construção de um contexto promotor do modelo 
capitalista. Ainda, é preciso registrar que a partir da metade do século XIX reaparece uma 
visão organicista da sociedade, a qual, logicamente, dará um papel privilegiado ao Estado.[21] 

 Não se pode olvidar também que o século XIX é o período de intensa industrialização dos 
países ocidentais centrais, exigindo a intervenção estatal em diversas questões. Por exemplo, 
inicia-se um processo de regulamentação estatal das relações trabalhistas, as quais, em razão 
da desregulamentação, promoveram jornadas de trabalho extenuantes e indignadas, além da 
inexistência de pequena assistência social e estatal. 
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1. Palavras Finais 

  

O Estado de direito, pautado na separação dos poderes e na defesa dos direitos individuais, é 
uma proposta jurídica e social relevantíssima. É necessário ser intransigente com as 
desigualdades sociais e econômicas, as quais dificultam a efetivação da liberdade na vida 
concreta dos seres humanos. 

Também, a liberdade em todos os sentidos é o mote justo a ser buscado na sociedade 
contemporânea. No que se refere à liberdade, essa deve ser vista, principalmente, como a 
efetivação da autonomia pública dos cidadãos para a construção de uma sociedade plural, 
inclusiva e libertária. Por outro lado, essencial ainda é a autonomia privada, condição sine qua 
non para o desenvolvimento de uma vida privada que reflita as escolhas e os posicionamentos 
éticos que cada cidadão julga melhor para si. 

Chega da opressão econômica sobre os indivíduos, não se pode mais aceitar as intensas 
desigualdades sociais e econômicas promovidas por um sistema econômico que não possui 
como meta principal o auxílio na construção de uma boa vida, logo digna, para todos os 
integrantes sociais. Hoje é o momento de se pensar novas pontes entre direito e economia, em 
que este saber ajude na concretização da igualdade, da liberdade, dos demais direitos 
fundamentais e da democracia. 

Se a plena liberdade representa uma concepção adequada a ser concretizada 
contemporaneamente, para este valor se tornar realidade imperiosa é a efetivação das 
liberdades de associação, de imprensa, de expressão, artística, religiosa, de ir e vir, pessoal e 
tantas outras. Por óbvio, a busca por liberdade ampla não significa ausência de limites ou uma 
proposta social egoísta. 

Em primeiro lugar, a ampliação da autonomia pressupõe o aumento da responsabilidade pelas 
decisões e escolhas pessoais e individuais. Ainda, a efetivação da liberdade deve ser 
acompanhada de um projeto de inclusão social profunda que permite sua efetivação para 
todos. 

Desse modo, a proposta de Estado de direito não pode ser uma crença que compõe o senso 
comum teórico dos juristas e possui como função a ocultação de uma realidade social 
opressiva. Conforme visto neste artigo, mesmo com a defesa da liberdade e da igualdade no 
século XIX, o liberalismo tratava-se, muitas vezes, de um discurso informado pelos ideais de 
autonomia e de isonomia que servia para mascar uma sociedade injusta, efetivando um 
modelo social moralista. 

A sociedade moralista do século XIX estipulava um conjunto de deveres rígidos de função 
conservadora que oprimia em especial as mulheres, os filhos e os pobres. Necessário 
relembrar que alguns países como o Brasil e os Estados Unidos da América, apesar de 
fazerem a defesa da liberdade e da igualdade, promoveram a escravidão dos negros nos 
novecentos. 

O liberalismo no século XIX também pode ser compreendido como componente do senso 
comum teórico dos juristas no aspecto econômico. De um lado, o pensamento liberal, ao 
defender a liberdade quase apenas como livre mercado e igualdade como necessidade de um 
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tratamento igualitário pela lei em especial para os sujeitos proprietários, não trabalha 
verdadeiramente pela garantia ampla da autonomia e da isonomia. 

A proposta econômica liberal não promoveu um mínimo de direitos, situações e bens 
fundamentais a todos os indivíduos, além de restringir a liberdade pessoal e a liberdade de 
associação dos trabalhadores. Sendo assim, o discurso liberal econômico garantido em certa 
medida pelo direito servia como mecanismo político para a opressão de parcela substancial da 
sociedade. 

Mantendo a análise no âmbito econômico e adotando o posicionamento de que o senso 
comum teórico, além de ser um elemento da opressão social, falseia a compreensão das 
conjunturas sociais, demonstrou-se que a implementação do liberalismo necessita de grande 
intervenção do Estado nas instituições sociais. Essa mudança societal é necessária na busca de 
superação das limitações aos ideais liberais. 

Sobre o falseamento das conjunturas sociais, foi denunciado o entendimento de que o 
liberalismo constitui-se na doutrina política, social e econômica absoluta no século XIX, pois 
seus postulados não foram aceitos integralmente e existiram importantes teses organicistas 
nos novecentos. 

A liberdade e a igualdade, assim como a limitação do poder, são bandeiras essenciais do 
nosso tempo, as quais precisam ser os fins a serem buscados pela sociedade e pelo direito 
atuais. Desse modo, esses conceitos não podem compor, como em geral ocorreu no século 
XIX, um conjunto de crenças e pré-compreensões que serviram para legitimar a opressão e 
falsear a realidade. 
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[1] Nas palavras de Warat: "os juristas contam com um emaranhado de costumes intelectuais 
que são aceitos como verdades de princípios para ocultar o componente político da 
investigação de verdades. Por conseguinte se canonizam certas imagens e crenças para 
preservar o segredo que escondem as verdades. O senso comum teórico dos juristas é o lugar 
do secreto. As representações que o integram pulverizam nossa compreensão do fato de que a 
história das verdades jurídicas é inseparável (até o momento) da história do poder." (Warat, 
1994:15). 

[2] Clèmerson Merlin Clève assevera que juristas como Tobias Barreto, Sílvio Barreto, Clóvis 
Benvilácqua, Pedro Lessa, Djair Menezes e Pontes de Miranda compreendiam o fenômeno 
jurídico a partir do positivismo sociológico. Ver Clevè, 1988. 

[3] Sobre a questão da ordem jurídica e a segurança coletiva na perspectiva do positivismo 
jurídico normativista de Hans Kelsen, em especial no Estado moderno, ver Kelsen, 2006:40-
43. Ainda, a ordem com um ideal defendido pelo positivismo, ver Bobbio, 2006: 229-232. 

[4] Nas palavras de Kelsen: "um relance de olhos sobre a ciência jurídica tradicional, tal como 
se desenvolveu no decurso dos sécs. XIX e XX, mostra claramente quão longe ela está de 
satisfazer à exigência da pureza. De um modo inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se 
confundido com a psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política." (Kelsen, 2006:1). 

[5] Sobre o método científico da ciência jurídica e a neutralidade axiológica, ver Bobbio, 
2006: 138-142. 

[6] Nas palavras de Warat: "Fala-se do Estado de Direito como garantia para o homem, de 
modo a permitir que uma sociedade possa sonhar com o que não tem e possa falar em 
democracia, vivendo numa forma social cada vez mais totalitária. É sabido que a lei pretende 
justificar-se por sua função de garantia contra as violências ilegítimas ressaltando a imagem 
de um reinado abstrato, neutro e universal. Desta maneira os saberes comuns do Direito, o 
'senso comum teórico dos juristas', deslocam para o território das abstrações perfeitas as 
necessidades negadas pelas relações de dominação. Do meu ponto de vista, as crenças sobre o 
'Estado de Direito' podem configurar uma utopia perfeita que tem para o povo e, 
principalmente, para os juristas do ofício jurídico, uma alta carga de magnetismo. Contudo, 
trata-se de um sonho frustrante que destrói, em muitas situações conflitivas, os espaços de 
instauração de uma forma social autônoma 'democrática'"(Warat, 1994:22). 

[7] Sobre a propriedade privada e a riqueza na modernidade, ver Arendt, 2005:68-78. 

[8] Nas palavras de Bobbio: "Ao tema da variedade individual contraposta à uniformidade 
estatal vincula-se o outro tema característico e inovador do pensamento liberal: a fecundidade 
do antagonismo. A tradicional concepção orgânica da sociedade estima a harmonia, a 
concórdia mesmo que forçada, a subordinação regulada e controlada das partes ao todo, 
condenando o conflito como elemento de desordem e de desagregação social" (Bobbio, 
2008:27). 

[9] De acordo com a DDHC, no seu artigo 1°: "Os homens nascem e permanecem livres e 
iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum". Ainda, no 
artigo 4°: "A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique a outrem: em 
conseqüência, o exercício dos direitos naturais só tem por limites os que assegurem aos 
demais membros da sociedade a fruição desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser 
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determinados pela lei". A DDHC pode ser encontrada em Comparato, 2007, tendo os trechos 
desta declaração, neste artigo, sido extraídos desse livro. 

[10] Nas palavras de Arendt: "intimidade parece constituir uma fuga do mundo exterior como 
um todo para a subjetividade interior do indivíduo, subjetividade esta que antes fora abrigada 
e protegida pela esfera privada" (Arendt, 2005:79). A intimidade, valor central da vida 
privada moderna e contemporânea, surge como elemento oposto à estandardização social. 
Para uma análise sobre a vida privada e a intimidade a partir dos aspectos social, jurídico e 
filosófico, ver Robl Filho, 2007:263-280; Robl Filho, 2010.      

[11] De acordo com Lipovetsky : "No período anterior ao século das luzes, irradiava-se a 
idéia de que, sem o Evangelho e a crença em um Deus que pune as faltas e recompensa as 
virtudes, nada seria capaz de frear o homem na senda do crime"(Lipovetsky, 2005:8). 

[12] Exemplos de indivíduos sem limites estariam nos personagens dos livros de Marques de 
Sade, que, segundo Hunt, "minavam o ideal revolucionário, não por rejeitá-lo, mas por levar 
sua lógica ao extremo, chegando ao resultado mais repulsivo. Segundo Maurice Blanchot, 'ele 
formula uma espécie de Declaração dos Direitos do Erotismo', onde a natureza e a razão 
servem aos direitos do egoísmo absoluto." (Hunt, 2009:41-42). 

[13] Acerca da família, assim discorre Perrot: "Totalitária, ela pretende impor suas finalidades 
a seus membros" (Perrot, 2009:78). Sobre os papéis sociais na família do século XIX, ver 
Perrot, 2009:107-168. 

[14]Interessante observar que, apesar de a ética moralista laica opressora superar a 
fundamentação religiosa, muitos dos deveres da moralidade religiosa foram garantidos 
também pela ética moralista laica a partir das construções científicas (Lipovetsky, 2005:16-
17). 

[15] Por exemplo, sobre o Código Civil de Napoleão, assevera Perrot: "Em nome da natureza, 
o Código Civil estabelece a superioridade absoluta do marido no e do pai na família, e a 
incapacidade da mulher e da mãe." (Perrot, 2009:107-108). Acerca da opressão dos filhos e 
mulheres pelo marido/pai no século XIX, ver Perrot, 2009:107-109. 

[16] Sobre a aplicação do moralismo aos pobres na Inglaterra do século XIX, ver Hall, 2009: 
64-66. 

[17] A guerra a que se refere Thoureau foi a travada com o México para a ampliação do 
território norte-americano. 

[18] Sobre a inexistência de uma concretização ampla das liberdades individuais, Hespanha 
trabalha no mesmo sentido: "O liberalismo - neste sentido de uma constituição de liberdades 
individuais - foi, em Portugal, mais ou menos o mesmo que me parece ter sido em toda a 
Europa Ocidental, sem sequer excluir a s Ilhas Britânicas: um projeto constitucional que, além 
de teoricamente algo inconsistente, não podia também realizar os seus pressupostos de 
realização prática." (Hespanha, 2004:6). 

[19] De acordo com Grau: "O mercado é uma instituição jurídica. Dizendo-o de modo mais 
preciso: os mercados são instituições jurídicas." (Grau, 2007:29) Nesse mesmo sentido, ver 
Hespanha, 2004:437. 
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[20] Sobre liberdade, igualdade e fraternidade na proposta liberal do século XIX, ver Grau, 
2007:22-28. 

[21] Exemplos de filosofias organicistas dos novecentos são o pensamento de Hegel e o 
positivismo social. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10199



SISTEMA REPRESENTATIVO E PROCESSO ELEITORAL NO 
BRASIL 

 
REPRESENTATIVE SYSTEM AND ELECTORAL PROCESS IN BRAZIL 

 
 
 

Roberta Lemos Lussac 
 

RESUMO 
A sequência cronológica da aquisição dos direitos é de fundamental importância para a 
definição do comportamento do cidadão em um determinado Estado. O fato de, no Brasil, os 
direitos sociais terem precedido os demais, é determinante no desenvolvimento da noção de 
cidadania dentro do contexto político-eleitoral nacional. O presente trabalho busca, por meio 
de uma análise histórica, apresentar a evolução histórica do sistema representativo e do 
processo eleitoral no Brasil, demonstrando que níveis intoleráveis de corrupção e o abuso do 
poder econômico são realidades experimentadas pelos brasileiros desde o Brasil-Colônia, 
comprometendo profundamente o direito fundamental a uma representação política legítima. 
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA; SISTEMA REPRESENTATIVO; PROCESSO 
ELEITORAL 
 
ABSTRACT 
The chronological sequence of the acquisition of rights is of fundamental importance for 
defining the behavior of the citizen in a given state. The fact that, in Brazil, social rights have 
preceded others, is crucial in the development of the concept of citizenship in the national 
electoral-political context. This paper aims, through a historical analysis, to present the 
historical evolution of the representative system and the electoral process in Brazil, 
demonstrating that intolerable levels of corruption and abuse of economic power are realities 
experienced since the colonial Brazil, deeply affecting the fundamental right to a legitimate 
political representation. 
KEYWORDS: CITIZENSHIP; REPRESENTATIVE SYSTEM; ELECTORAL PROCESS 
 
 

  

O desenvolvimento da noção de cidadania ocorreu dentro de um contexto histórico-territorial; 
por isso, a luta pelos direitos civis, políticos e sociais desenvolveu-se dentro das fronteiras de 
um Estado-nação.  Assim, a origem e evolução do Estado-nação têm grande relevância na 
construção e compreensão da cidadania: em alguns Estados, os direitos foram "oferecidos" 
aos cidadãos; em outros, eles foram conquistados por meio de luta dos grupos organizados da 
sociedade.  Esse dado de realidade demonstra que a passividade ou a atividade do indivíduo 
no exercício da cidadania encontra-se conectada com a relação que as pessoas estabelecem 
com o Estado e com a nação: a diferença está em se sentir parte integrante de um todo, o 
Estado-nação[1]. 

Thomas Humphrey Marshall[2] divide o conceito de cidadania em três elementos: civil, 
político e social.  O civil compreende direitos de liberdade, tais como locomoção, 
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manifestação do pensamento, fé, direito à propriedade e à justiça, dentre outros.  O elemento 
político, por sua vez, corresponde ao direito de participar das decisões políticas, seja como 
membro de um órgão investido de autoridade política, seja como eleitor dos membros de tal 
organismo.  Por último, o elemento social compreende, desde o direito a um mínimo de bem-
estar econômico e segurança, até de participar do grupo social como legítimo integrante. 

Originalmente, as instituições correspondentes aos direitos civis são os tribunais de justiça; 
aos direitos políticos, o parlamento ou conselhos do governo local; aos direitos sociais, o 
sistema educacional e os serviços sociais. Ocorre que, em tempos mais antigos, esses direitos 
estavam fundidos em um só, em razão de suas respectivas instituições se confundirem.  Com 
o transcurso do tempo e concomitante evolução e complexidade da sociedade inglesa, as 
instituições às quais os três elementos se conectavam acabaram por se desligar, tornando 
possível que cada um desses elementos tivesse evolução própria, independente dos 
demais[3].  Esse processo tornou possível afirmar que, genericamente, na Inglaterra, os 
direitos civis nasceram no século XVIII; os direitos políticos, no século XIX, e os sociais, no 
século XX.  

A seqüência cronológica da aquisição de cada um desse conjunto de direitos demonstra 
indubitável lógica, pois, tendo por base os direitos civis, os ingleses exigiram o direito de 
participação política e, uma vez adquiridos os direitos políticos, eles lutaram pelos direitos 
sociais[4].  Abordando o tema, T. H. Marshall esclarece que 

  

"A cidadania exige um elo de natureza diferente, um sentimento direto de participação numa 
comunidade baseado numa lealdade a uma civilização que é um patrimônio comum. 
Compreende a lealdade de homens livres, imbuídos de direitos e protegidos por uma lei 
comum. Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir direitos quanto pelo 
gozo dos mesmos, uma vez adquiridos." [5] 

  

 No Brasil, verificou-se inversão na ordem de aquisição dos referidos direitos, o que influiu 
profundamente no conceito de cidadão.  Aqui, os direitos sociais precederam os demais, 
implantados em uma época de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos 
civis.  Depois, vieram os direitos políticos e, até os dias atuais, grande parte da população 
encontra-se alijada dos direitos civis.  Na seqüência lógica e cronológica de T. H. Marshall, os 
direitos civis eram a base de todos os outros, os quais, na verdade, foram conquistados por 
meio de reivindicações de um povo livre.  No Brasil, os direitos sociais foram vistos como 
benevolência do Estado e não como direito propriamente dito, o que acabou dando origem a 
um traço marcante do Estado brasileiro: a excessiva importância ao Poder Executivo, em 
detrimento do Legislativo e Judiciário[6]. 

De pronto, cumpre ressaltar que, no contexto brasileiro, eleição e representação são tratados 
como assuntos diferentes.  Para que a democracia seja realizável, ou seja, para que o governo 
dos mais capazes, conforme entendimento de Gilberto Amado[7], se concretize, é preciso que 
a representação torne-se real, não negligenciando o fato de que a eleição pode resultar em 
instrumento de disrepresentação, no lugar de representação[8]. 
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Segundo essa perspectiva, o ato de votar pode ser, por mais estranho que pareça, um ato 
opressivo em vez de um ato democrático.  Não raro, quanto mais formalmente regular a 
eleição, mais pode estar distante da representação, pois, de nada adianta o direito de voto ser 
uma realidade fática, se é destituído de sentido do ponto de vista político ou social[9]. 

Considerando que o voto é a expressão política da vontade, como se pode admiti-lo legítimo e 
funcional, se a vontade não é livre nem consciente?  Se não há nexo político entre o votante e 
o votado, como se caracterizar legítimo o voto?  Gilberto Amado ressaltou, em discurso 
proferido em 12 de setembro de 1925 na Câmara, que, nos países em que há idéias políticas 
em jogo, o eleitor vota por suas concepções, por seus interesses, por suas opiniões e escolhe o 
candidato que apresenta melhor o seu perfil, que lhe pareça apto a representar seus 
interesses.  No Brasil, isto não ocorre, pois, via de regra, vota-se por motivos meramente 
pessoais[10]. Assoma, neste contexto, o fato de que só há regime representativo quando 
houver algo a representar: idéias, concepções, opiniões, programas; se esses inexistem, o que 
resta a ser representado?[11] 

Como visto, portanto, eleição e representação são termos que não necessariamente caminham 
juntos; na verdade, muitas vezes, podem colocar-se em oposição.  Diante de tão evidente 
distorção, deve-se buscar, no Brasil, uma forma de conciliar estes dois termos, de maneira que 
estejam sempre articulados.  O eleitor não pode mais ser mandatário de alguém, ele deve ser o 
mandante de si mesmo; daí advém a importância dos partidos políticos no sistema 
representativo, uma vez que são eles os instrumentos pelos quais as opiniões transformadas 
pela discussão, pela luta, nos debates, na imprensa e nos comícios chegam até o 
eleitorado[12]. 

Nesse diapasão, cumpre evidenciar que a concepção originária de democracia nunca levou em 
consideração a existência de partidos políticos, peças fundamentais no exercício da 
democracia representativa.  São eles, especialmente no sistema proporcional, que recebem dos 
eleitores a legitimidade para agir[13].  A formação e o ininterrupto crescimento dos partidos 
políticos aniquilaram a relação direta entre eleitores e eleitos, dando início a duas relações 
distintas: uma entre eleitores e partido; outra entre partido e eleitos, tornando cada vez mais 
distantes os mandantes e os mandatários, mas tornando possível o sistema de 
representação.  Se uma das características do sistema soberano é o poder de decidir sem 
vínculo de mandato, no que diz respeito à relação entre partidos e eleitos, os eleitos não são 
soberanos, uma vez que não são eles que tomam as decisões em última instância.  Soberanos 
são os partidos, cuja diretriz vincula o grupo parlamentar, o que demonstra que aqueles são, 
na verdade, mandantes imperativos dos representantes[14].  

Bobbio [15] refere-se a esse fenômeno como partidocracia, afirmando que a soberania dos 
partidos é resultado da democracia "de massa", ou seja, do sufrágio universal. Ocorre que a 
democracia "de massa" não corresponde ao conceito de massa popular, mas dos grupos mais 
ou menos organizados, nos quais a população articula-se e expressa seus interesses 
particulares.  Torna-se, portanto, cada vez mais rara a independência dos eleitos pelos partidos 
e dos partidos pelos eleitores, prova da revanche da representação de interesses sobre a 
representação política[16]. 

Na análise do papel da eleição para a produção - ou não - da representação, é de fundamental 
importância trazer à colação as conclusões de Gilberto Amado[17]: ele propõe oferecer uma 
idéia precisa sobre eleição e representação, demonstrando não apenas como os dois termos 
são confundidos no cenário político brasileiro, mas também como o "desencontro abastarda a 
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legitimidade dos mandatos, muitas vezes conferidos a eleitos que não exprimem os padrões de 
representatividade do povo." [18] 

A direção da sociedade pelos mais capazes, pelos melhores, em outras palavras, pela elite, 
constitui princípio basilar da ciência política, qualquer que seja o regime adotado. Para que 
essa elite possa dirigir a sociedade, alguns meios são colocados à disposição: de um lado, o 
sufrágio restrito, pelo critério da fortuna ou da instrução, no qual o legislador define por si 
mesmo a competência eleitoral; de outro lado, o sufrágio universal - adotado em larga escala 
nos países democráticos da atualidade -, no qual o legislador reúne o maior número possível 
de cidadãos, conferindo-lhes o direito ou função eleitoral independente de qualquer outro 
critério, na esperança de que a elite surja da massa[19]. 

De fato, não raro, o país encontra-se representado no Parlamento, na medida em que eleições 
formalmente perfeitas conduziram certos indivíduos às Casas Legislativas.  A despeito disso, 
estes mesmos indivíduos, que deveriam representar o país em sua totalidade, em sua 
completude, representam apenas determinada gama de interesses, muitas vezes, produto de 
influências transitórias, alheias ao que realmente importa para o país: nesse caso, não é a 
nação que está sendo representada, mas sim a anti-nação[20]. 

  

O Brasil-Colônia 

  

De início, cumpre recordar que a estrutura política do período do Brasil-Colônia caracteriza-
se pelo amplo poder dos senhores rurais, como conseqüência do seu monopólio sobre a 
riqueza e os meios de produção.  As câmaras municipais[21], praticamente as únicas 
instituições administrativas da época, eram organizadas sobre base unicamente rural e 
dominadas pelos proprietários rurais[22].  

Em paralelo, a escravidão foi fator determinante na origem e evolução da noção de cidadania 
no Brasil, uma vez que os escravos não detinham qualquer direito na sociedade escravocrata 
brasileira[23].  Também não se pode falar diferente dos abastados, vez que os senhores, 
apesar de titulares de direitos políticos, não podiam ser vistos como verdadeiros cidadãos.  De 
fato, eles detinham capacidade eleitoral ativa e passiva, ou seja, votavam e podiam ser 
votados nas eleições municipais, mas não possuíam a menor noção da dimensão e importância 
do papel de um cidadão, uma vez que desconheciam o sentido de cidadania, qual seja, a 
igualdade de todos na lei e perante a lei[24].  

A Câmara Municipal era formada por juízes ordinários[25] e vereadores, cuja escolha 
respeitava o princípio da eletividade.  A eleição dos juízes devia ser confirmada pelo ouvidor 
pelas chamadas Cartas de Usança, ao passo que os vereadores eram empossados, sem 
qualquer outra formalidade[26].  A eleição dos representantes atuantes na Câmara, portanto, 
possibilitava o vínculo entre o povo e a administração pública, internamente dirigida ao rei.  

O povo, segmento da população que detinha a prerrogativa de eleger, submetia-se a amplas 
restrições legais.  O colégio eleitoral, de acordo com as Ordenações Filipinas, compunha-se 
de homens bons[27] e povo, o que, na prática, resultava em um corpo restrito de 
eleitores[28].  Esse privilégio era cuidadosamente defendido, com a conseqüência de que o 
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poder das Câmaras Municipais constituía, na prática, o poder dos proprietários rurais, 
exercido, não raro, além dos limites legais[29].  Esse seleto contingente de eleitores não 
apenas participava das deliberações da Câmara por ocasião das eleições, mas também podia 
posicionar-se quando da tomada de decisões a respeito de assunto de relevante interesse 
público[30], o que revela, na época colonial, a presença de formas diretas de participação. 

As eleições do período colonial, portanto, obedeciam a um modelo projetado para os 
municípios: prevalecia a pré-qualificação social sobre a escolha e a competição, na medida 
em que, tanto eleitor, quanto candidato, deviam desfrutar de posição social que os qualificasse 
para, respectivamente, deliberar e mandar.  Nesse passo, durante muito tempo, a luta política 
se resumiu a tentativas de ampliar o corpo deliberante, com o conseqüente sacrifício do 
exclusivismo aristocrático[31]. 

As câmaras, no entanto, após curto período de sedução enganadora ao povo, que, por algum 
momento, julgou poder, de fato, escolher os representantes locais, transformaram-se em 
simples executoras das ordens superiores, com o extremo de, na Bahia, os vereadores terem 
sido designados pelo rei, em total desrespeito ao princípio da eletividade[32].  Os municípios 
brasileiros, portanto, nos primeiros séculos de formação do país, não passaram de corporações 
administrativas, sem qualquer tipo de ingerência na vontade da política colonial[33], o que 
demonstra que, apesar da previsão de eleições para a Câmara, não se pode afirmar que havia 
representação efetiva do povo.  Havia apenas um germe de representação em terras 
brasileiras, na medida em que se experimentava - mesmo que de forma restrita - capacidade 
política ativa e passiva. 

Com a presença da Corte Portuguesa no Brasil desde 1808, a doutrina liberal foi incorporada 
formalmente ao patrimônio cultural da nação, quando em 26 de fevereiro de 1821, chegou ao 
Rio de Janeiro a notícia da Revolução Constitucional do Porto, ocorrida em 24 de agosto de 
1820.  A repercussão desta revolução[34] provocou, em terras brasileiras, importantes 
movimentos populares que derrubaram governos locais em diferentes capitanias, 
substituíram-nos por juntas eleitas e conquistaram a implantação do regime constitucional no 
Brasil, obrigando D. João a aceitar o novo regime, reorganizar seu ministério com 
componentes de confiança popular e jurar a Constituição Portuguesa que estava sendo 
elaborada pelas cortes convocadas em Lisboa[35]. 

A primeira eleição geral realizada no Brasil, como conseqüência da Revolução Constitucional 
do Porto, seria para escolher os deputados que iriam compor as Cortes Gerais de Lisboa.  Os 
deputados seriam eleitos pelos povos de Portugal, Algarves e Estado do Brasil para, nas 
Cortes, redigirem a primeira Carta Constitucional da monarquia portuguesa.  Ainda no Brasil, 
em sete de março de 1821, D. João VI assinou decreto em que convocava o povo brasileiro a 
escolher os seus representantes às Cortes de Lisboa[36]. 

As Instruções de sete de março de 1821, com regras extraídas da Constituição Espanhola, não 
exigiam qualificação prévia de eleitores; portanto, todos os habitantes eram eleitores.  Elas 
estabeleciam um sistema de eleições de quatro graus: o povo, em massa, escolhia os 
compromissários, os quais elegiam os eleitores de paróquia, que, por sua vez, indicavam os 
eleitores de comarca, que, finalmente, elegiam os deputados[37]. 

A primeira lei eleitoral realmente brasileira, ou seja, a primeira lei elaborada com o intuito de 
regulamentar as eleições brasileiras - e não composta por regras extraídas de normas 
estrangeiras - foi publicada em 19 de junho de 1822.  Não havia ainda partidos políticos e o 
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sistema era indireto, em dois graus: o povo escolhia os eleitores - conhecidos como eleitores 
de paróquia -, os quais, por sua vez, iriam eleger os deputados.  Continuava a inexistir 
qualificação ou registro para o povo, isto é, aqueles que votavam em primeiro grau, 
prevalecendo que os analfabetos poderiam assinar com uma cruz [38]. No entanto, os eleitores 
de paróquia, isto é, aqueles que elegiam os deputados, deviam preencher certos requisitos: o 
art. 7º da referida lei determinava que: "Tem direito a votar nas eleições paroquiais todo o 
cidadão casado e todo aquele que tiver de 20 anos para cima sendo solteiro, e não for filho-
família[39]. Devem, porém, todos os votantes ter pelo menos um ano de residência na 
freguesia onde derem o seu voto." [40] 

Seu art. 8º, por sua vez, deixava bem claro o espírito classista existente à época, ao prever que 
se encontravam excluídos do voto todos os que receberam salários ou soldadas[41], por 
qualquer modo que seja.  Não estavam compreendidos nessa regra unicamente os guarda-
livros e primeiros-caixeiros de casas de comércio, os criados da Casa Real que não fossem de 
galão branco[42] e os administradores de fazendas rurais e fábricas[43]. 

O exercício dos direitos políticos apoiava-se em bases econômicas, pois somente podiam ser 
eleitores os assalariados das mais altas categorias e os proprietários de terras ou de outros 
bens que lhes dessem renda, ainda que analfabetos.  Além disso, de acordo com o art. 9º, 
também não podiam votar os "os religiosos regulares, os estrangeiros não naturalizados e os 
criminosos" [44]. 

A restrição ao sufrágio não era característica do regime monárquico português, mas resultava 
de uma realidade da época.  As idéias de John Locke[45], por exemplo, eram correntes nos 
Estados Unidos da América[46], quando da sua independência, em 1776.  Locke defendia que 
a propriedade é o maior bem a ser apropriado pelos homens no estado de natureza, razão pela 
qual considerava a preservação da propriedade o maior objetivo da união dos homens em 
comunidade.  Assim, no governo civil, expressão utilizada com sentido aproximado de 
sociedade civil, o poder político afigura-se como forma de confiança depositada por 
proprietários em outros proprietários, que serão os governantes, cabendo a estes assegurar o 
bem-estar da comunidade e a propriedade. 

Até o fim do período colonial, grande parte da população estava alijada do exercício de 
direitos civis e políticos e não havia, nem entre os escravos, nem entre os senhores, qualquer 
sentimento de pertencimento a uma nação[47].  Diante disso, a libertação brasileira em 1822 
não passou, na opinião de estudiosos no assunto, de um "arranjo político", na medida em que 
a Independência ocorreu mediante mera transferência política de poderes da metrópole para o 
novo governo brasileiro[48].  

Devido à falta de participação popular direta neste processo, o poder foi inteiramente 
assimilado pelas classes superiores da ex-colônia.  Se, por um lado, isso protegeu o povo de 
possíveis desgastes e perdas, também lhe afastou por completo da nova ordem política, o que 
demonstra que a Independência brasileira é produto mais de uma classe específica do que da 
nação[49].  Na base da pirâmide, o povo legitimava o poder político: a qualidade de 
Imperador a D. Pedro I resultou do acontecimento do Ipiranga, sem acordo entre rei e 
povo[50]. 

  

O Império Brasileiro 
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Após a Independência, o Estado brasileiro organizou-se no projeto constitucional elaborado 
pela Assembléia de 1823 o qual, no entanto, não se transformou em Constituição, devido à 
dissolução prematura da Assembléia.  No entanto, o sistema eleitoral indireto de quatro graus 
foi reduzido para dois, como resultado das instruções eleitorais, que presidiram a escolha dos 
cem deputados à Assembléia Constituinte, convocada em 3 de junho de 1822, e assim se 
manteve até 1881[51].  

Cumpre notar a distinção entre representação e democracia. Há eleições sem democracia, 
apesar de não ser possível a manutenção de um regime democrático sem a previsão de 
eleições periódicas. Assim, apesar de o sistema representativo brasileiro remontar ao Império, 
como elemento da monarquia constitucional, não havia qualquer pretensão democrática. 
Entretanto, é interessante conhecer suas regras e evolução, pois que as instituições que 
naquele tempo surgiram, serviram de base, às vezes por cópia, às vezes por contraste, para as 
instituições representativas republicanas. 

O projeto constitucional de 1823 refletia as condições políticas à época, determinada pelos 
interesses da classe dominante[52].  Em outras palavras: o projeto refletiu os interesses dos 
poderosos senhores, especialmente na titularidade dos direitos políticos que, como era de se 
esperar, restou reservada à classe dominante, principal responsável pela Independência, 
exemplo claro de restrição de sufrágio.  Assim, adotou-se complicada hierarquia de direitos 
políticos, que alcançavam desde o direito de votar nas assembléias primárias - as eleições 
eram de dois graus - até o direito de ocupar assentos no Parlamento[53].  

Os eleitores de segundo grau - que eram os cidadãos que escolhiam os deputados e senadores 
- tinham de demonstrar rendimento no valor de 250 alqueires.  Dos deputados e senadores 
exigia o projeto, respectivamente, 500 e 1000 alqueires e, ainda, a condição de proprietário, 
foreiro ou rendeiro por longo prazo de bens de raiz rurais, de fábricas ou de qualquer 
estabelecimento de indústria, excluindo, portanto, os que se dedicassem à profissão 
mercantil[54]. 

Na constituinte, os democratas, acuados pela autoridade de D. Pedro I e de José Bonifácio e, 
também, pelo fato de terem sido considerados mentecaptos, demagogos e desorganizadores, 
silenciaram, e a Constituição desvinculou-se de seu perfil reivindicatório e, entre a 
democracia e a liberdade, optou pela última, mantendo a igualdade sem a democracia e o 
liberalismo fora da soberania popular[55].  A soberania, portanto, alicerçava-se em raízes de 
ordem nacional e não popular.  Como explica Raymundo Faoro [56], "liberdade de 
participação, sem o absolutismo monárquico e o absolutismo popular, nem o capricho de um 
só, nem o domínio de todos contra um." 

Outorgada a Constituição de 1824, após a dissolução do projeto de Constituição de 1823, as 
primeiras eleições para a legislatura de 1826-1829 não sofreram pressão governamental, 
ressalvada a indicação encoberta dos nomes de candidatos a senadores[57].  João Armitage 
afirma que 

  

os deputados haviam sido eleitos em 1824 segundo as formas estatuídas na Constituição; 
porém, na escolha dos senadores, o imperador, sem infringir consideravelmente o seu sentido 
liberal, achou meios de iludir o seu espírito legal, para introduzir neste corpo certos 
indivíduos que pouco mais eram do que cegos instrumentos de sua vontade. [58] 
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O texto constitucional de 1824[59] manteve a restrição censitária à participação política no 
Império.  A Constituição Imperial ignorou a situação da escravidão no país, mas regulou os 
direitos políticos, estabelecendo quem podia votar e ser votado.  Se comparada às outras 
Constituições da época, a Constituição Imperial de 1824 teve cunho liberal, apesar de o 
sufrágio ser restrito: todos os homens a partir de 25 anos que tivessem renda mínima de 100 
mil-réis podiam votar.  A limitação de idade comportava exceções e caía para 21 anos, a 
depender da importância da pessoa na sociedade.  Mulheres e escravos não votavam; no 
entanto, analfabetos podiam votar.  Os libertos podiam votar nas eleições primárias.  A 
eleição para deputados e senadores era indireta: os votantes escolhiam os eleitores, os quais 
escolhiam deputados e senadores.  

As eleições municipais para vereadores e juízes de paz eram realizadas diretamente pelos 
votantes e os presidentes de província eram de nomeação do governo central.  Houve eleições 
ininterruptas de 1822 até 1930.  Os aspectos formais dos direitos políticos eram positivos para 
a época.  A despeito do sufrágio restrito, quase toda a população masculina participava das 
eleições que eram freqüentes[60].  

Porém, não se pode afirmar que tenha havido evolução substantiva dos direitos políticos, uma 
vez que as pessoas erigidas à condição de cidadãos pela Constituição nada mais eram do que 
as mesmas que vivenciaram três séculos de colonização com reduzida ou nenhuma 
participação política.  Além disso, não se pode esquecer que 85% dos cidadãos eram 
analfabetos e, enquanto os que viviam nas áreas rurais eram dominados pelos grandes 
fazendeiros, os funcionários públicos eram manipulados pelo governo[61]. 

Apesar da restrição constitucional ao exercício do direito de voto, na verdade, havia um 
sufrágio amplo.  Na Câmara dos Deputados, revela Martinho Campos: "o nobre ministro sabe 
que as restrições mesmas da veneranda Constituição são completamente anuladas na prática, 
que na eleição nossa de dois graus houve sempre verdadeiro sufrágio universal" (sessão de 1º 
de junho de 1875).[62] 

A maior parte dos cidadãos do novo país nunca havia tido qualquer experiência de 
participação política, conseqüentemente, não valorizava a oportunidade de escolher alguém 
para representá-los.  Não havia, ainda, sentimento de nacionalismo, de pertencimento a uma 
nação livre e soberana[63].  Além disso, as eleições eram tumultuadas e fraudadas.  O 
domínio político local era o que estava em jogo nas eleições e a derrota eleitoral significava, 
para os políticos, grande perda de prestígio na sociedade.  Por conta disso, surgiram 
profissionais especializados em burlar eleições, tais como, o cabalista, o qual tinha a função 
de incluir o maior número possível de partidários de seu chefe na lista de votantes; o fósforo, 
pessoa que se fazia passar pelo verdadeiro votante; e o capanga eleitoral, a quem cabia 
proteger os candidatos e ameaçar os adversários[64].  As fraudes chegavam a ponto de serem 
realizadas as eleições, mesmo que não comparecesse qualquer votante.  Era o que se chamava 
de eleições feitas "a bico de pena", ou seja, apenas com a caneta, pois a ata era redigida como 
se tudo tivesse ocorrido como o esperado[65]. 

No dia seguinte à outorga da Constituição de 1824, foram convocadas eleições gerais para a 
Assembléia Legislativa e foram expedidas instruções[66] para a realização destas, tornadas a 
nova lei eleitoral adotada pelo Brasil[67].  É interessante anotar que as Instruções de 26 de 
março de 1824 determinavam, em seu art. 7º, que o eleitor de primeiro grau deveria ser 
homem probo e honrado de bom entendimento, sem nenhum indício de suspeita ou inimizade 
aos interesses do Brasil. Certamente, este critério altamente subjetivo foi manipulado, pois 
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bastaria que a mesa considerasse o cidadão isento das características impostas para impedi-lo 
de participar das eleições[68].  Nesse sistema, a mesa eleitoral era a chave da eleição, e isso 
perdurou até 1842, com resultados lamentáveis.  Desde então, até o Código Eleitoral de 1932, 
a mesa eleitoral ainda mantinha um papel fundamental, pois lhe cabia a apuração dos 
votos[69]. 

De acordo, portanto, com o sistema do duplo grau, a massa dos cidadãos ativos em 
assembléias paroquiais elegia os eleitores de província, que designavam os representantes da 
nação e das províncias[70].  A mesa eleitoral fazia a eleição primária paroquial, pela 
circunscrição, à qual sucedia a eleição secundária.  Francisco Belisário Soares de Souza[71], 
autor de obra clássica sobre a atividade eleitoral no Império, a respeito da mesa eleitoral, 
afirma que "seu poder - e arbítrio - não conheciam limites; sua formação era a mais irregular e 
filha sempre de inauditas desordens e demasias." 

Não havia qualificação prévia dos votantes, aceitando ou recusando a mesa os votos a seu 
arbítrio. A lei de 1824 não exigia que o eleitor soubesse ler e escrever nem o obrigava a 
assinar a cédula ao votar, o que demonstra que, provavelmente, ele podia levar a cédula 
assinada.  Além disso, a lei estabelecia que o eleitor, que não pudesse comparecer ao pleito 
por legítimo impedimento, deveria enviar um procurador [72]. 

A eleição começava e terminava de acordo com a vontade da mesa, que era formada no dia da 
eleição pelo seu presidente, pelo pároco e por quatro cidadãos, dois para secretários e dois 
para escrutinadores, sendo aprovados ou rejeitados por aclamação popular. O número de 
eleitores da paróquia era, também, arbítrio da mesa, havendo registro de casos em que uma 
freguesia excedia todos os votos da província.  Nas eleições secundárias, a barganha 
designava os deputados, por meio de agrados, nomeações e promessas[73]. 

Percebe-se que o voto não era instrumento de participação popular no poder, nem 
demonstração de nacionalismo ou cidadania; ao contrário, passou a ser ato de obediência ou 
lealdade e, até mesmo, instrumento de barganha.  Apesar das eleições, não havia democracia. 
Com isso, os candidatos não podiam apenas confiar na lealdade dos votantes, muitas vezes, 
tinham de pagar pelo voto.  O pagamento era feito de várias maneiras: com roupas, alimentos 
ou em dinheiro[74], o que demonstra, desde então, a influência do poder econômico no 
resultados das eleições. 

Tal descontrole levou alguns à defesa da implantação do voto direto em substituição ao 
indireto.  O objetivo era também a restrição do direito de voto à população mais bem educada, 
a fim de evitar excrescências e fraudes.  A proposta abrangia o aumento da renda exigida para 
votar e a proibição do voto do analfabeto[75]. 

A corrupção e os favores existentes em razão de vínculos de amizade e de parentesco 
encontram-se como realidade política brasileira desde o Império. Registros de Armitage[76] 
contam que, finalmente, quando em 1826, D. Pedro decidiu convocar o Parlamento, formou o 
Senado a seu gosto. Cabendo ao Imperador a escolha dos senadores, a partir de listas tríplices 
dos nomes mais votados em cada província, utilizou-se ele de artifício para nomear 
candidatos aliados que estavam em quarto ou até em quinto lugar. Indicando um nome por 
província, o imperador riscava-o sumariamente das demais listas em que porventura 
aparecesse, melhorando a colocação dos seus aliados menos votados[77]. 
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Duas leis eleitorais passavam a existir, a partir da década de vinte do século XIX: a de 26 de 
março de 1824, que regulamentava as eleições gerais de senadores e deputados do Império e 
de conselheiros das províncias; e a de 1º de outubro de 1828, que regulamentava 
exclusivamente as eleições de vereadores às Câmaras Municipais, substituindo as Ordenações 
do Reino[78]. 

A lei de 1828 inovou o sistema eleitoral brasileiro, uma vez que instituiu a inscrição prévia 
dos eleitores, verdadeiro processo de alistamento compulsório, de ofício, pois prescrevia que, 
quinze dias antes do pleito, o juiz de paz da paróquia publicava e afixava, nas portas da igreja 
matriz e das capelas filiais dela, uma lista de todas as pessoas aptas a votar. Além disso, a 
eleição passou a ser direta, de um só grau.  A lei de 1828 permitia que o eleitor fosse 
analfabeto, mas, no lugar do sinal da cruz, deveria haver a assinatura de uma pessoa a seu 
rogo[79]. Além disso, o referido diploma previu a submissão das câmaras municipais a um 
rígido controle a ser exercido pelos conselhos gerais, pelos presidentes de província e pelo 
Governo Geral, a que recebeu o nome de tutela. Esse controle fundamentava-se na idéia de 
que o município, na ordem administrativa, tinha a mesma autonomia de um menor, na ordem 
civil, e, assim, devia se submeter a rigoroso sistema de assistência e fiscalização[80]. 

Em 1842, editou-se nova lei eleitoral, com o objetivo de regulamentar as eleições gerais e 
provinciais.  O novo sistema constituiu um símbolo importante na história da evolução das 
leis eleitorais no Brasil. Ela dispunha, em capítulo próprio, sobre o alistamento dos eleitores, 
prevendo a formação de uma junta de alistamento em cada paróquia, com o objetivo de 
elaborar duas relações: a dos cidadãos ativos que poderiam votar nas eleições primárias e a 
dos que poderiam ser eleitores de paróquia.  Além disso, proibiu o voto por procuração, 
permitido desde 1824[81].  A lei permitia o voto dos analfabetos, diante da omissão a respeito 
das assinaturas[82]. 

As instruções eleitorais de 1842, partidárias da onda centralizadora, fortaleceram o princípio 
de que, uma vez feita a mesa, estava realizada a eleição.  Esta foi a resposta dos 
conservadores à chamada "eleição do cacete", reforma que apresentou como ponto principal a 
exigência de prévia qualificação dos votantes e dos elegíveis, relegando à mesa eleitoral o 
conhecimento da identidade dos votantes, proibindo-lhe o exame da idoneidade dos 
mesmos.  Assim, a máquina eleitoral, a pretexto de conter abusos e irregularidades, 
transformou-se em opressora e manipuladora[83].  

As relações entre os quadros dirigentes e os votantes, outrora baseadas na troca de favores e 
agrados, tornaram-se relações de coerção, autoridade e manipulação. Os votantes e eleitores 
foram destituídos do poder de barganha, em benefício de uma camada superior, cujo poder 
emergiu dos instrumentos opressivos do governo.  A pequena comunidade, portanto, não se 
vinculava à realidade existente, por meio dos chefes políticos, mas tão-somente se 
subordinava às regras vindas de fora[84], configurando uma situação de "extorsão da 
soberania popular" [85]. 

Em 1845, o deputado Odorico Mendes apresentou projeto de lei de reforma da legislação 
eleitoral.  É interessante notar que foi a primeira vez que o Poder Legislativo iniciou debates 
sobre o assunto; até então, somente o governo havia decidido sobre a questão 
eleitoral.  Enviada ao Imperador, a nova lei eleitoral nº 387[86] foi assinada em 19 de agosto 
de 1846, revogando-se todas as leis e disposições anteriores[87]. 
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A eleição mantinha-se indireta e de dois turnos: os eleitores do primeiro grau, chamados 
votantes, elegiam os do segundo grau, que, por sua vez, iriam eleger os senadores, deputados 
e membros das assembléias legislativas provinciais.  Além disso, disciplinaram-se as eleições 
municipais, que se mantinham diretas, e a restrição dos votos continuou a existir como nas 
legislações anteriores[88]. 

Esta lei determinava que todos os que podiam ser eleitores de primeiro grau também 
poderiam ser de segundo grau, com exceção daqueles que não tivessem renda líquida anual, 
avaliada em prata, equivalente à quantia de 200$000 por bens de raiz, comércio, indústria ou 
emprego; os libertos e os pronunciados em queixa, denúncia ou sumário, estando a pronúncia 
competente sustentada[89].  Os votantes podiam ser analfabetos, uma vez que não seriam 
obrigados a assinar a cédula[90]. 

Das instituições representativas, o que não restou sufocado pelas armas, foi abafado pela 
reforma eleitoral de 1846, que, sob pretexto da desvalorização da moeda desde a época em 
que foi promulgada a Constituição do Império, passou a calcular o censo eleitoral na base 
metálica, elevando ao dobro o anteriormente exigido mínimo de renda para o exercício dos 
direitos políticos[91].  

Iniciou-se, assim, a segunda metade do século XIX. As massas populares, mantidas em 
completa submissão por meio de leis e instituições opressivas, encontravam-se em situação de 
extrema passividade[92].  Em 19 de setembro de 1855, o Imperador assinou decreto de nova 
lei eleitoral, que alterava a lei de 1846.  A lei nº 842, denominada Lei dos Círculos[93], 
inspirada na legislação eleitoral francesa de 1789, alterava profundamente o processo eleitoral 
até então vigente, prevendo o sistema de representação proporcional[94] e vedava a eleição de 
qualquer autoridade capaz de desviar o eleitor de sua livre escolha, razão pela qual também 
ficou conhecida com a Lei das Incompatibilidades.  A lei - marco no emprego do direito como 
ferramenta destinada a assegurar maior legitimidade da representação - foi recebida pelos 
liberais como vitória e prenúncio de tempos novos e melhores[95]. 

Nova reforma veio vinte anos depois, em 1875, com a lei 2675, que apresenta como ponto 
central a representação das minorias, com a previsão de um terço dos votos a elas 
reservado[96].  Rapidamente, os entendidos na matemática eleitoral utilizaram artifícios para 
burlar a lei do terço, por meio de um rodízio: revezando os nomes dos candidatos nas cédulas, 
mediante cálculo prévio do número de eleitores de cada partido, lograva a maioria suprimir a 
representação minoritária, ou reduzi-la abaixo do terço legal [97]. 

Além desse artifício, também contribuíram para o fracasso da Lei do Terço, o desejo pela 
implantação da eleição direta.  Pertencem ao Conselheiro Saraiva, que fez a reforma pelo 
processo legislativo comum, os louros de levar a efeito a eleição mais honesta do Império. A 
lei 3029, de 9 de janeiro de 1881, conhecida como Lei Saraiva, reduziu o sufrágio a um só 
grau, de maneira que não existiam mais votantes, mas tão-somente eleitores e exigiu renda 
mínima anual de 200$000 como requisito para o alistamento, razão pela qual também é 
conhecida como Lei do Censo[98]. 

A reforma de 1881 tentou, portanto, obter conciliação entre o país real e a máquina política 
compressora: na medida em que excluiu o analfabeto do voto, manteve o censo. Com isso, a 
lei de 1881 buscava qualificar os eleitores de modo seguro, a fim de evitar a multiplicidade de 
votos e títulos[99]. No entanto, à proporção que a referida lei aumentava o critério de renda 
para permitir o exercício do direito de voto, proibia o voto dos analfabetos e tornava o mesmo 
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facultativo, o país regrediu no que diz respeito à cidadania.  Enquanto a Constituição de 1824 
era moderna em relação à dos outros países no que se referia aos direitos políticos, esta lei de 
1881 provocou significativa redução da participação popular, principalmente, devido à 
restrição de votos aos analfabetos.  Não se pode ignorar que, à época, apenas 
aproximadamente 20% da população masculina era alfabetizada, o que excluía, 
imediatamente, 80% da população masculina do exercício do voto[100]. 

Não se poderia exigir, como é óbvio, que o eleitor brasileiro de então fosse um cidadão 
ativista; mas, por outro lado, também não se pode afirmar que fosse apático.  A esse respeito, 
cumpre lembrar as revoltas da época, com vistas à aquisição de direitos civis e sociais, e 
também contra arbitrariedades ou políticas governamentais.  No entanto, tais movimentos 
eram muito mais reativos do que propositivos, o que, segundo José Murilo de Carvalho[101], 
demonstrava a existência de um "esboço de cidadão, mesmo em negativo." 

Apesar das sucessivas reformas legislativas, via de regra, as eleições realizadas no período 
imperial deixaram muito a desejar.  Conforme análise de Calógeras [102], era "considerada 
por todos, indistintamente, única falta moral para o partido no poder, o perder a eleição. E, 
para tal fim, qualquer processo, por mais fraudulento que fosse, era admitido". 

  

A República Federativa do Brasil 

  

A Proclamação da República, em 1889, não trouxe mudança no panorama sócio-
político.  Apenas em 1891, com primeira Constituição Republicana, reduziu-se o limite de 
renda, que também não representou grande conquista, já que os analfabetos e as mulheres, 
dentre outros, continuavam excluídos do exercício da cidadania.  Da mesma forma que 
ocorria na época da Monarquia, persistiram as fraudes nas eleições, permanecendo figuras 
como os cabalistas, os capangas eleitorais e os "fósforos" [103]. 

Duas falsificações devem ser registradas como dominantes nas eleições da Primeira 
República: o bico de pena e a degola ou depuração.  O bico de pena era comum nas mesas 
eleitorais, devido à sua função de junta apuradora dos votos: nomes eram inventados, mortos 
eram ressuscitados, ausentes eram tidos como presentes.  Na elaboração das atas, a pena 
"todo-poderosa dos mesários realizava milagres portentosos." [104] A degola ou depuração, 
por sua vez, consistia em obra das câmaras legislativas no reconhecimento de poderes: muitos 
dos que sobreviviam às etapas eleitorais anteriores sofriam a cassação de seus direitos na reta 
final, a fim de evitar sua eleição[105]. 

Assis Brasil, resumindo as diversas fases e formas de defraudação do voto na vigência da 
Primeira Constituição Imperial (1891), assim se expressou em discurso proferido na Segunda 
Constituinte Republicana: 

  

No regime que botamos abaixo com a Revolução, ninguém tinha a certeza de se fazer 
qualificar, como a de votar...  Votando, ninguém tinha a certeza de que lhe fosse contado o 
voto...  Uma vez contado o voto, ninguém tinha a segurança de que seu eleito havia de ser 
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reconhecido através de uma apuração feita dentro desta Casa e por ordem, muitas vezes 
superior.[106] 

  

  

A despeito da corrupção e da restrita participação política, não houve, até o final da Primeira 
República, grande manifestação popular reivindicativa do exercício da cidadania.  Parecia não 
haver interesse em se envolver com assuntos de política.  As pessoas não se sentiam excluídas 
pelo fato de não participarem das decisões políticas, porque, certamente, nunca haviam se 
sentido incluídas em qualquer contexto social ou político[107]. 

A rigor, o retrocesso da participação popular na política, em vez de melhorar as condições em 
que ocorriam as eleições, apenas serviu para piorá-las, uma vez que a corrupção partia da 
própria elite, que comprava votos e oferecia benefícios em troca dos mesmos.  Verificou-se 
uma interrupção no caminho percorrido pelos brasileiros, em busca de sua inserção na vida 
política do país[108]. 

No interior do Brasil, esse fenômeno deve ser analisado sob o ponto de vista do coronelismo 
[109], que nada mais é do que um ajuste baseado em troca de vantagens entre o poder público 
- fortalecido - e a autoridade social dos chefes locais - decadente.  Desse pacto, surgiram, por 
exemplo, o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto e a desorganização dos serviços 
públicos locais[110]. Esse ajuste incluía a garantia de que os governos estaduais fingiriam não 
perceber a ampla autonomia extralegal exercida pelos chefes municipais governistas, os quais 
possuíam total liberdade para agir da forma que entendessem mais conveniente, com a única 
condição de manter o amplo apoio aos candidatos do governo nas eleições estaduais e 
federais[111]. 

O elemento primordial da liderança municipal era o coronel - podendo ou não ser, ao mesmo 
tempo, chefe político municipal -, que comandava vasta quantidade de votos de cabresto, 
concentrando em sua pessoa - mas sem tomar seus lugares - as mais relevantes instituições 
locais[112].  Os intendentes municipais que, como esclarecido, nem sempre eram os coronéis, 
também exerciam papel de extrema relevância dentro da dinâmica de legitimação institucional 
do sistema político vigente na República Velha, pois a conservação de um nome de confiança 
das lideranças partidárias na Intendência Municipal era estratégia indispensável para a 
estabilidade daquela organização política[113]. 

A ascendência do coronel sobre a população local deve-se claramente ao fato de que esta o 
considerava rico por ser ele proprietário de terras.  Assim, sua riqueza - que, na verdade, 
quase nunca era real - transformava-o em figura merecedora do mais alto respeito e 
consideração por aquela gama de necessitados[114].  Além disso, a influência coronelista no 
campo explica-se pelo fato de viver o cidadão desamparado de qualquer direito e garantia, 
sendo considerado o coronel, portanto, "protetor ou defensor natural de um homem sem 
direitos" [115]. 

Em igual medida, merecem relevo as despesas eleitorais.  Considerando que o eleitorado rural 
era carente de recursos, os gastos com alistamento e eleição eram custeados pelos fazendeiros 
e os chefes locais.  Desprovido de dinheiro ou interesse direto, o homem do campo não faria 
qualquer sacrifício para exercer seu direito de participação política.  Portanto, dos documentos 
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à vestimenta, tudo era financiado pelos maiores interessados, o que torna cristalina a razão 
pela qual o eleitor do interior obedecia à orientação política de quem lhe proporcionava meios 
materiais para fazer algo que lhe parecia desimportante[116]. 

A reciprocidade, portanto, é característica fundamental do coronelismo, pois, de um lado, 
encontram-se os chefes municipais e os "coronéis", garantidores dos votos de cabresto; de 
outro, verifica-se a situação política dominante no Estado, garantidora dos empregos, favores, 
força policial, em suma, do poder e do dinheiro, o que demonstra que a dependência 
econômica dos municípios exerceu grande influência na manutenção do coronelismo [117]. 

Apesar de as conseqüências do coronelismo refletirem-se por todo o país, ele atua na reduzida 
estrutura do governo local.  Diante da ausência ou reduzida presença do poder público, o 
coronelismo constituiu forma de intervenção do poder privado no domínio político.  No 
entanto, não se deve confundir o coronelismo com o patriarcalismo presente no período 
colonial e, tampouco, com a influência que, contemporaneamente, poderosos grupos 
econômicos exercem sobre a política do Estado.  O fenômeno do coronelismo alcançou seu 
momento mais intenso na Primeira República, por isso não se pode limitá-lo à ingerência 
excessiva da esfera privada nos negócios públicos.  Ele é, na verdade, um sistema político 
fortemente caracterizado por uma relação de compromisso e reciprocidade entre o poder 
privado decadente e o poder público fortalecido[118]. 

A abolição da escravidão e a extensão do direito de sufrágio na República deram relevância 
ao voto dos trabalhadores rurais, gerando, conseqüentemente, a expansão da influência 
política dos donos de terras, devido à dependência econômica daqueles. Percebe-se, 
facilmente, portanto, a dificuldade no funcionamento real de um sistema representativo em 
uma estrutura econômica e social como a existente naquele período, na medida em que foi 
incorporada à cidadania uma enorme quantidade de eleitores incapazes de desempenhar a 
importante função de votar, o que os tornava presas fáceis dos detentores do poder 
público[119]. 

Assim como, na relação entre a União e os Estados, prevalecia a "política dos governadores", 
em igual medida, na relação entre Estados e municípios, predominava a "política dos 
coronéis", demonstrando um compromisso típico do sistema[120].  Apesar de a hegemonia 
social do proprietário de terras ser fator de extrema importância para a manutenção do 
coronelismo, não era o único.  O dono de terras exercia influência apenas em relação aos 
dependentes da sua propriedade, que constituem os seus votos de cabresto, não desfrutava, 
assim, de prestígio em relação aos outros[121].  

Decorre daí que o problema do coronelismo, aparentemente simples, apresenta grande 
complexidade no seu mecanismo interno: ele é produto da debilidade dos fazendeiros, e não 
de seu poder.  A força dos fazendeiros era uma realidade apenas para os indivíduos que 
viviam, miseravelmente, sob sua proteção e que lhes dão seu voto. O coronelismo 
fundamenta-se, portanto, em duas fraquezas: a do proprietário de terras, que detinha falso 
poder, à custa de sua submissão política e a de indivíduos desamparados, cuja existência era 
dedicada ao cuidado das propriedades[122]. 

A primeira Constituição da República previu expressamente em seu art. 68 a autonomia dos 
municípios em tudo relacionado a seu peculiar interesse, o que demonstra que não havia 
preocupação dos Estados em relação a aspectos administrativos municipais, mas tão-somente 
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em relação a situações eleitorais, o que era resolvido por meio da política dos "coronéis" 
[123]. 

Em relação ao executivo municipal, houve, na Primeira República, freqüentes violações à 
regra da eletividade em diversos estados[124].  A Constituinte da Segunda República, por 
outro lado, adotou a eletividade como regra compulsória a todos os Estados, prevendo a 
possibilidade de a eleição do executivo municipal ser realizada diretamente ou pelo voto dos 
vereadores[125].  Com o Estado Novo e a Constituição de 1937, ficou abolida a eletividade 
do executivo municipal e os prefeitos passaram a ser de livre nomeação dos governos 
estaduais[126].  A Constituição de 1946 restabeleceu a tradição do prefeito eleito, com 
algumas exceções previstas expressamente em seu texto. 

Os direitos políticos passaram por uma fase de grande instabilidade de 1930 a 1984, haja vista 
a alternância entre regimes democráticos e ditaduras[127].  O Código Eleitoral, aprovado pelo 
decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, instituiu o voto feminino, baixou para os 18 
anos o limite de idade para ser eleitor e deu segurança efetiva ao sigilo do sufrágio.  Mas sua 
principal inovação, em nome da moralização do sistema representativo brasileiro, consistiu 
em atribuir a função de alistamento, apuração de votos e reconhecimento e proclamação dos 
eleitos à Justiça Eleitoral[128]. 

O período de 1930 a 1937 pôs à prova a democracia no Brasil.  A população ainda não havia 
tido experiências democráticas suficientes para entender a importância de seu compromisso 
com as questões que interessavam a toda a sociedade brasileira.  Os principais movimentos 
políticos da época não tinham o objetivo de estabelecer, promover e fortalecer a democracia 
representativa.  Em verdade, cada um tinha seu plano de tomar o poder, com ou sem o apoio 
popular[129].  Na década de 1930, quanto aos procedimentos norteadores da disputa eleitoral 
e partidária, o dilema era desmontar o monopólio político anterior, vigente no âmbito de cada 
Estado, formalizado nos partidos republicanos que eram, na verdade, partidos únicos 
estaduais, abrindo a possibilidade da competição eleitoral pacífica[130]. 

Apesar de todos os avanços, o Código Eleitoral de 1932 não conseguiu abolir a costumeira 
coação dos partidos oficiais.  Mesmo disciplinando e controlando a coação material no dia do 
pleito ou no ato de votar, não foi capaz de conter a coação difusa, precedente às eleições em 
muitas localidades interioranas, como o ambiente de insegurança experimentado pelos 
opositores e a violência preparatória manifestada em pequenos ou grandes feitos e que, muitas 
vezes, durava meses[131]. 

Em 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente, promulgando-se nova Constituição, que 
reafirmou o direito de voto às mulheres, instituído em 1932.  Nesse passo, a cidadania política 
avançou, ao menos quantitativamente.  Em 1937, com o golpe de Estado, extinguiu-se a 
Justiça Eleitoral, criada em 1932; o processo foi bem aceito pelo povo brasileiro, o que sugere 
a imaturidade da cidadania brasileira àquele tempo[132].  A fase ditatorial perdurou até 1945, 
quando Vargas foi derrubado pelos militares e iniciou-se nova fase democrática.  No início de 
1945, portanto, reabriu-se a discussão do problema constitucional e o governo apressou-se em 
reformar a Carta de 1937, convocando eleições para a Presidência da República e para as duas 
casas do Parlamento.  Em 28 de maio de 1945, o decreto-lei nº 7586 passou a regular o 
alistamento, o processo eleitoral e a organização dos partidos.  O referido documento 
restabeleceu a Justiça Eleitoral, não prevista na Polaca[133], atribuindo-lhe a competência 
para dirigir o pleito, apurar os votos, reconhecer e proclamar os eleitos[134]. 
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Após 1945, o cenário internacional era propício à democracia representativa, o que favoreceu, 
em 1946, a inclusão de direitos políticos na Constituição, bem mais amplos do que os da 
Constituição anterior.  Com a Constituição de 1946, homens e mulheres maiores de 18 anos 
tinham direito ao voto, o qual era - como ainda o é hoje - direto, obrigatório e secreto.  O 
analfabeto, no entanto, ainda era proibido de votar.  A lei Maior de 1946 também garantiu a 
existência da Justiça Eleitoral, integrada à estrutura do Poder Judiciário, com o Tribunal 
Superior Eleitoral na Capital Federal e Tribunais Regionais Eleitorais em cada capital de 
Estado.  Pela primeira vez na história política do país, o voto passou a ter peso importante 
devido a sua permanente expansão e as eleições foram realizadas de forma proba. Como 
houve real participação popular no poder, verificaram-se avanços significativos no sentimento 
de nacionalismo[135]. 

A partir de 1945, a participação popular nas decisões políticas cresceu consideravelmente, 
principalmente por dois motivos: organização das eleições pela Justiça Eleitoral e ação 
política estruturada por partidos, sindicatos e outras associações.  No entanto, fraudes 
eleitorais ainda persistiam, o que, em grande parte, decorria do fato de que não havia cédulas 
oficiais e cada candidato possuía suas próprias cédulas, distribuídas por eles mesmos ou por 
seus cabos eleitorais, muitas vezes trocadas por benefícios, tais como comida, dinheiro, bens e 
favores.  Além da forma material de manipulação, mais facilmente engendrada entre os 
eleitores de menor preparo escolar, junto aos eleitores mais escolarizados, a manipulação era 
exercida por meio de apelos carismáticos e populistas[136].  Todavia, como esclareceu José 
Murilo de Carvalho, "era um aprendizado democrático que exigia algum tempo para se 
consolidar, mas que caminhava com firmeza." [137] 

O regime democrático perdurou até 1964, quando os militares realizaram um novo golpe, 
instituindo nova ditadura. Como em 1937, o crescimento da participação popular na política 
levou a uma violenta resposta: um novo regime ditatorial, com a forte restrição a direitos civis 
e políticos.  Como o envolvimento popular com a política em 1964 era mais intenso do que 
em 1937, a repressão aos direitos também foi maior e mais violenta, sendo exercida 
especialmente por meio dos Atos Institucionais[138].  

Durante esse período de alta repressão a direitos políticos e civis, as eleições legislativas 
foram mantidas e o eleitorado aumentou consideravelmente[139].  É importante ressaltar que 
também nesse momento expandiu-se uma série de direitos sociais[140], o que sugere relação 
de reciprocidade entre direitos sociais e direitos políticos, como instrumento de manipulação 
do eleitorado. 

Em 1974, logo depois da posse, o Presidente Ernesto Geisel manifestou-se favoravelmente ao 
retorno da democracia no país, e, em 1978, este movimento evoluiu fortemente com a 
revogação do AI-5, o fim da censura prévia e a volta dos primeiros exilados 
políticos[141].  Em 1984, a campanha popular pelas eleições diretas para a Presidência da 
República foi o apogeu da participação popular no Brasil e, conseqüentemente, o marco do 
retorno da democracia.  As eleições de 1985, no entanto, não foram diretas, mas o candidato 
lançado pela oposição - Tancredo Neves - havia obtido grande apoio popular e foi eleito, 
encerrando o ciclo dos governos militares.  

Em 1988, foi promulgada a Constituição Cidadã, a mais liberal e democrática da história 
brasileira, com amplo rol de direitos civis, sociais e políticos.  No que diz respeito aos direitos 
políticos, a Lei Maior tornou facultativo o voto de analfabetos, transformando, assim, o 
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sufrágio brasileiro em universal.  Em 1989, houve a primeira eleição direta para a Presidência 
da República desde 1960. 

Como facilmente percebido, a corrupção eleitoral - processo segundo o qual indivíduos 
investidos de função pública se apropriam do bem coletivo por meios ilegais[142] - tem sido 
das mais arraigadas distorções do sistema representativo no Brasil. No período colonial, no 
Império e na República, esteve presente o fantasma da corrupção, sem qualquer interrupção 
relevante digna de registro histórico[143]. 

Victor Nunes Leal[144] registra que eram tão visíveis as vicissitudes da prática do sistema 
representativo brasileiro que diversos estudiosos políticos atribuíam-lhe a responsabilidade 
por todas as mazelas do regime.  Por esse motivo, empreendeu-se uma série de reformas 
eleitorais, sempre na ingênua esperança de que algo pudesse ser modificado.  No entanto, o 
sistema representativo continuou a indicar imperfeições, na medida em que, mesmo em 
períodos em que o processo eleitoral formal mostrava-se menos contaminado de violência, 
fraude e corrupção, a representação em si mantinha-se absolutamente falaciosa, pois era - 
quase que em regra - acentuadamente governista.  Há a constatar, entretanto, que a 
persistência de vícios formais nas eleições contribuía muito para que os defeitos do sistema 
representativo fossem atribuídos a fatores de ordem política.  Assim, a atenção dos estudiosos 
políticos era desviada dos verdadeiros motores do falacioso sistema de representação: os 
fatores econômicos e sociais, os quais são os reais responsáveis pelo governismo e, 
conseqüentemente, pela inautenticidade do sistema representativo brasileiro. 

Na atualidade, a essência da democracia - sem desmerecer as formas diretas de participação 
popular, extremamente importantes, sendo uma delas, inclusive, proposta do presente estudo - 
reside na escolha pela massa de cidadãos de homens mais capazes do que a média para 
governar o país.  No momento em que o princípio representativo torna-se falso - e isso ocorre 
muito claramente quando ele não cumpre sua missão de escolha dos mais capazes - 
compreende-se a razão para o crescente descrédito que a democracia tem acumulado ao longo 
do tempo.  Anote-se, ademais, que se encontra no despreparo para votar conscientemente o 
motor do grande desprestígio que carrega a democracia, uma vez que o valor do governo 
depende do valor do homem que o exerce[145]. 

Obviamente, a defesa de uma representação legítima não ignora a realidade de que não existe 
perfeição em se tratando de política.  Por outro lado, o fato de não haver perfeição não 
significa que se deve desistir de um regime político apropriado.  Ao contrário, deve-se buscar 
justo equilíbrio, o menor mal dentre os males[146].  

A organização não-governamental Transparência Brasil[147] realiza levantamentos sobre a 
compra de votos no país desde as eleições do ano de 2000.  Segundo esse acompanhamento, 
em vez de melhorar, o problema está se agravando.  De acordo com a fonte citada, no pleito 
de 2006, nada menos de 8% dos eleitores pesquisados relataram ter sido alvo de ofertas de 
compra de seu voto por parte de candidatos e cabos eleitorais; o número é quase o triplo dos 
3% que se verificaram em 2002.  Projetando-se o percentual para o total de eleitores 
brasileiros que votaram nas eleições para governador de Estado e do Distrito Federal, isso 
corresponde a cerca de 8,3 milhões.  Tal contingente de eleitores é maior do que a soma de 
todos os votos depositados nos estados de Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia, 
Sergipe, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Amazonas. Só em três Estados (Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo), o número de votantes superou esse quantitativo.  Em 
nenhum lugar, as ofertas de compra de votos por dinheiro, alimentos, vestuário, material de 
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construção e outros foram tão freqüentes quanto no Paraná - espantosos 22% das pessoas 
pesquisadas relataram ter recebido convites para vender seu voto, o equivalente a 1 milhão e 
313 mil eleitores, o que fez com que este Estado, praticamente sozinho, elevasse a média da 
Região Sul a 12%. As ofertas em dinheiro vivo corresponderam nacionalmente a 4%. 

As regiões mais afetadas foram: Sul, com 8% (quase todos no Paraná - o porcentual calculado 
no Estado foi de 18%) e Nordeste, com 6%.  A Região Sudeste registrou 2% de ofertas de 
compra de voto por dinheiro e as Regiões Norte e Centro Oeste, 3%.  O uso da máquina para 
fins eleitorais, ou seja, condicionar a resolução de um problema com a administração estadual 
ao voto em algum candidato, foi reportado por 4% dos eleitores brasileiros.  A Região 
Nordeste, com 6%, e a Sul, com 5%, foram as mais afetadas (no caso da Região Sul, não 
houve diferença apreciável entre os três estados da região). Seguem-se as Regiões Norte e 
Centro Oeste, com 4%, e a Sudeste, com 2%. 

Mesmo que parte das ofertas possa ter sido rechaçada, os números seriam suficientes para 
alterar radicalmente o resultado das eleições.  É lícito especular que entre governadores, 
senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais, centenas tenham sido eleitos 
porque compraram votos.  Como conseqüência, outros tantos candidatos, que não recorreram 
ao expediente, deixaram de ser eleitos. 

Em termos gerais, pode-se inferir que o problema da compra de votos não tem recebido a 
devida atenção pelas autoridades responsáveis pela lisura de eleições e, em primeiro lugar, 
pela Justiça Eleitoral, a quem caberia aplicar-se num diagnóstico sistemático e profundo do 
problema.  

Embora não se possa acusá-la de cumplicidade na comercialização criminosa do voto no 
Brasil, a Justiça Eleitoral é decerto responsável por omitir-se.  Outros responsáveis são os 
partidos políticos, que têm perfeita consciência de onde e como a compra de votos 
acontece.  Em vez de colaborar com o Ministério Público na coibição de sua ocorrência, de 
esclarecer o eleitorado por meio da propaganda eleitoral e de reprimir a prática pelos 
candidatos que se abrigam em suas respectivas legendas, as agremiações mantêm-se em 
atitude de passividade, como se não tivessem nada a ver com o assunto. 

Os dados apresentados indicam que o problema da corrupção tem atingido níveis 
intoleráveis.  Entre outros questionamentos, emerge o seguinte: Quem são os prejudicados 
pelo processo de corrupção para a compra de votos no país?  Os ganhadores certamente são os 
candidatos que recorrem a essa vil estratégia para serem (re)eleitos e os que vendem seus 
votos, que adotam posicionamento equivocado, por se submeterem à manipulação para 
atender a necessidades materiais imediatas. 

Mas, o contingente de perdedores alcança proporções muito maiores.  O primeiro e mais 
importante perdedor é a sociedade, uma vez que esta deixa de ser representada devidamente 
por aqueles que, de fato, têm o desejo de colaborar com a melhoria e desenvolvimento 
desta.  O segundo perdedor é o próprio Poder Público, uma vez que a sociedade deixa de 
acreditar na sua lisura e na sua capacidade de gerir a coisa pública.  O terceiro perdedor, 
finalmente, é o candidato que procura conquistar eleitores de forma lícita, por meio de 
propostas condizentes com as necessidades da sociedade, uma vez que ele não consegue se 
eleger, haja vista não ter meios de competir com a força da corrupção. 
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Diante do exposto, reconhecer a identidade e as diferenças entre eleição e representação 
torna-se tarefa árdua. Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que o direito a uma 
representação legítima constitui direito fundamental no Estado brasileiro, conforme previsto 
no § único do art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece que a 
soberania popular seja exercida por meio de representantes eleitos.  No entanto, quando a 
corrupção invade o processo eleitoral, a legitimidade do pleito fica comprometida e, 
conseqüentemente, violado o direito político fundamental a uma representação legítima. 
Assim, torna-se indispensável o papel exercido pela jurisdição constitucional, considerando 
ser este o instrumento apto a proteger tanto os direitos fundamentais quanto o regime 
democrático. 
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UM POUCO DA HISTÓRIA DO REGIME MILITAR CONTADA 
ATRAVÉS DO DIREITO 

 
A FEW OF MILITARY DICTATORSHIP’S HISTORY THROUGH THE LAW 

 
 
 

Rafael Santos De Barros E Silva 
 

RESUMO 
O artigo faz uma análise do direito brasileiro a partir das influências históricas, 
especificamente no que se refere às influências recebidas durante o período do regime militar. 
Demonstra-se como a trajetória de vida dos personagens daquela época esclarece as posições 
legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias que então foram adotadas. 
Num primeiro momento, faz-se um panorama acerca do Direito Constitucional vigente no 
regime militar e, na sequência, há uma análise crítica de julgados do STF proferidos durante 
este período. 
No artigo, é mostrado um exemplo histórico concreto de como a vida de um dos personagens 
influiu nas decisões jurídicas adotadas. 
Examina-se a doutrina constitucionalista do pós 64, por meio da qual são identificadas 
algumas justificativas teóricas para as posições políticas e jurídicas do regime militar. 
Por fim, mostra-se como o direito vigente na atualidade ainda se encontra influenciado, se não 
continua sendo o mesmo, pelo direito produzido à época da ditadura. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA; DIREITO; DITADURA; MILITAR; BRASIL; 
 
ABSTRACT 
This paper intends to analyze the Brazilian law from historical viewpoint, specifically in 
respect to the influences received from the military period. The study demonstrates how the 
trajectory of life from figures of that period influence the legislative, jurisprudence and 
doctrine that were then adopted. 
At first, the study makes an overview about constitutional law prevailing in the military 
regime, moreover, does a critical review of judicial precedents of the Supreme Court during 
this period. 
This article also presents an example of how concrete historical life of an important character 
has influenced in the judicial decisions. 
Afterwards, It examines the constitutional doctrine of post 64, where is possible to identify 
some theoretical justifications for the political and juridical positions the military regime. 
Finally, it is shown how the law actually is still influenced, if not still the same, the law 
currented at the time of the dictatorship . 
KEYWORDS: HISTORY; LAW; MILITARY; DICTATORSHIP; BRAZIL; 
 
 

  

Sumário: 1. Introdução 2. Características do direito constitucional vigente durante o regime 
militar. 3. Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no período do regime militar 4. Da 
doutrina constitucionalista destacada no pós 64. 5. Um exemplo de análise histórica que 
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permite entender as características do direito do regime militar. 6. Um exemplo de resquício 
do direito criado no regime militar presente na atualidade. 7. Conclusões. 

  

1. Introdução. 

  

O presente artigo teve origem nos estudos da disciplina Filosofia Política e Direito 
Constitucional, na pós-graduação stricto sensu em direito da Universidade de Brasília - UnB. 

Partindo da premissa de que "a memória do regime militar também é memória do direito"[1], 
nas linhas que se seguem far-se-á uma análise das manifestações jurídicas existentes no 
período em que o Brasil esteve sob o comando de um governo militar, com o objetivo de 
mostrar que o período compreendido entre 1964 a 1985 foi caracterizado não apenas por 
manifestações culturais, econômicas, artísticas, ou pela repressão a essas, mas, também, pelo 
direito que foi produzido no período. 

O ordenamento jurídico que vigorou no país por quase um quarto de século revela a história 
de uma nação e as razões pelas quais se optou por estabelecer determinados parâmetros legais. 

Não só o direito que foi positivado no regime militar, como também a jurisprudência 
construída nos tribunais brasileiros e a própria doutrina jurídica da época representaram um 
traço marcante na história do nosso país e que repercute, de uma ou de outra forma, até os 
dias atuais. 

Fazer uma leitura do direito à luz da história, e vice versa, é algo importante e, mesmo, 
necessário.  Conhecer e entender as normas do passado nos permite melhor compreender a 
ordem jurídica atual.  Desse modo, o presente trabalho pretende ser mais um contributo, ainda 
que singelo, da reconstrução da memória do direito vigente no pós 64. 

  

2. Características do direito constitucional vigente no regime militar. 

  

O ambiente político pré-golpe de 64 era por demais tenso e isso, em grande parte, devia-se a 
guerra fria travada entre os dois grandes blocos mundiais. No âmbito interno, a insatisfação da 
classe média com os rumos da economia - a inflação no ano anterior havia sido de 79,9% - 
acirrava os ânimos em relação ao governo. 

Após a renúncia de Jânio Quadros, e com a consequente posse de João Goulart na presidência 
da república, aumentou ainda mais a tensão entre esses blocos no âmbito nacional. 
Abertamente vinculado a movimentos sociais, a posse de Jango foi contrária à vontade dos 
militares que, inclusive, já o haviam deposto do cargo de ministro do trabalho no governo de 
Getúlio. 
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Os Estados Unidos, por sua vez, temiam que o Brasil se tornasse uma Cuba de proporções 
continentais e, por isso, interferiu diretamente no golpe militar, sobre isso hoje não há 
dúvidas. Com efeito, em 1997 foram divulgadas gravações do presidente norte-americano 
Lyndon Johnson com o seu assessor George Reedy onde ficou expressa a participação dos 
EUA, tanto que nos afirma Roberto Costa Couto[2]: 

  

"Não há mais como negar que os americanos tiveram conhecimento prévio, interesse e 
participação no golpe, no caso de risco de fracasso estavam decididos e programados para 
apoiar os golpistas. Direta e indiretamente. Era a política da época. Era a Guerra Fria. Os 
Estados Unidos, principal potência militar, não admitiam sequer a hipótese de novo Vietnã ou 
de uma Cuba gigantesca na América do Sul." 

  

O estopim necessário ao golpe foi um discurso de Jango para os sargentos, no Automóvel 
Clube do Brasil, quebrando a hierarquia militar. Na verdade, surgiam na sociedade focos de 
radicalismo da esquerda e como justificativa para impedir o surgimento de um autoritarismo, 
instituiu-se outro. 

Essa sucessão de acontecimentos culminou na tomada do poder pelos militares que, para 
serem coerentes com suas posições, tiveram que estabelecer um regime jurídico que lhes 
permitisse conduzir a nação segundo suas intenções. Além disso, durante todo o período do 
regime militar sempre houve uma preocupação de legitimação do governo por meio de 
normas jurídicas, característica essa bem peculiar do regime autoritário brasileiro. 

Para elaborar um projeto de nova Constituição foi formada uma Comissão de juristas 
integrada por Levi Carneiro, Orozimbo Nonato, Seabra Fagundes e Themístocles Cavalcanti. 
O trabalho gerou forte polêmica, razão por que o governo acabou por apresentar ao Congresso 
outro projeto, muito diferente daquele elaborado pelos juristas. Levi Carneiro, em 
pronunciamento ao Congresso Nacional, declarou que o trabalho foi praticamente inútil[3]. 

O sistema político inaugurado com a Constituição de 1967 trouxe dois focos de poder bem 
caracterizados. 

No que se refere à federação, o primeiro foco é a União, que centraliza o sistema. No que diz 
respeito aos poderes do Estado, o segundo foco, é o Poder Executivo que concentra e exerce o 
efetivo comando político e a tomada de decisão. 

O esquema político da Constituição de 1967, conforme Themístocles Cavalcanti, veiculou 
uma dupla ordem política - uma total, a federal, e outras ordens parciais, representadas pelos 
estados da federação[4]. 

Apenas a ordem total detinha soberania e representação do Estado Brasileiro, possuindo 
domínio eminente sobre todo o território nacional, bem como, o poder de jurisdição sobre ele. 
Não há dúvida que a ordem constitucional inaugurada em 1967 alargou bastante a 
competência da União em relação à Carta de 1946. 
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Quanto à ordem parcial, os estados da federação, seriam apenas autônomos e também seriam 
desdobrados em três poderes constituídos nos mesmos moldes dos poderes federais, não só 
porque as Constituições estaduais se amoldam ao modelo federal, mas também porque a Carta 
de 67 ampliou consideravelmente a competência legislativa federal, sobretudo na tributação, 
na energia elétrica, comunicações e planejamento nacional, determinando a submissão dos 
estados ao que fosse definido pela União. 

Um exemplo dessa concentração foi a determinação na CF/67 de que para a criação de 
estados seria necessário a edição de uma Lei complementar da União. A crítica feita por 
Themístocles é que esse poder deveria partir da vontade da população residente em 
determinada região em querer transformá-la em estado e não de uma decisão da União[5]. 

Outro exemplo da concentração de poderes pela União foi a determinação imposta aos estados 
para obedecerem certos princípios e padrões da Constituição Federal, alargando-se, com isso, 
a área de competência da Constituição Federal fato que concentrava e concentrando ainda 
mais o poder. 

No setor econômico-financeiro foi onde a presença da União era mais efetiva, não somente no 
estabelecimento de uma política, mas também na execução de planos nacionais e regionais de 
desenvolvimento (art. 8º, XIII, CF/67). 

O extremo do poder de concentração pela União estava expresso no art. 10, IV, "c", ao 
afirmar que o não cumprimento pelos Estados de medidas e dos planos econômicos e 
financeiros cujas diretrizes tenham sido fixadas pela União era motivo para intervenção 
federal nos Estados. 

A desculpa, ou em outras palavras, a fundamentação para essa concentração era a de que esse 
sistema atenderia aos interesses gerais da nação, sem distorções que poderiam ser causadas 
pelos interesses meramente regionais. 

Importante destacar que essa forte concentração não estava prevista no projeto elaborado pela 
comissão de juristas, ao contrário, no trabalho elaborado existiram vários dispositivos que 
afirmavam a necessidade de uma participação e colaboração dos estados no mecanismo 
federativo, de forma que a penetração da União na área própria ao Estado deveria ser feita à 
sua requisição ou acordo e não como uma imposição. Daí, assim como Levi Carneiro, a 
frustração de Themístocles Cavalcanti[6]: 

  

 "Sociologicamente é lícito indagar se foi um bem, se foi um erro, se não constitui uma 
barreira ao desenvolvimento social. Responder-se-á que em primeiro lugar é preciso 
consolidar a nossa estrutura. Quanto a mim, colaborei na elaboração de um anteprojeto de 
Constituição, a pedido do governo, que não estabelecia um regime tão severo de concentração 
do poder. 

Não acredito em governos fortes, embora não desconheça os riscos de um afrouxamento do 
poder em países onde as estruturas sociais e econômicas são extremamente débeis. 
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A força do governo deve repousar no mecanismo das instituições e no respeito ao seu 
funcionamento regular. Mas não haverá instituições livres onde não existirem um mínimo de 
garantias políticas e o jogo da competição política não se exercer regularmente. 

São esses os segredos do governo que podem encontrar na opinião pública o controle de seu 
congestionamento." 

  

Essa redução das prerrogativas dos estados e a maior submissão ao planejamento da União 
iniciou um processo de retardo no federalismo brasileiro. 

Necessário assinalar que esse fenômeno constitucional já se repetiu em diversas outras 
federações em variados momentos, inclusive, na Norte-Americana quando, com a quebra da 
bolsa de valores de Nova York em 1929, a solução encontrada foi a concentração na União e 
no Poder Executivo com o new deal. A concentração de poderes e de tomada de decisão é a 
solução mais fácil, daí ser recorrente em momentos de crise. 

O outro foco de poder refere-se às competências dos diversos poderes do Estado. 

O que se verificou, como fenômeno mundial desde a primeira grande guerra, foi o 
deslocamento do eixo de poder para o executivo em detrimento do legislativo. 

As justificativas para essa supervalorização do executivo são a alegada ineficácia do 
legislativo diante da complexidade crescente das normas, o aumento qualitativo dos trabalhos 
legislativos e, principalmente, o grande aumento da carga operacional do governo e dos 
encargos da administração que trazem a necessidade de decisões políticas ágeis e eficazes, 
ainda que possam correr o risco de serem pouco democráticas ou injustas. A existência de um 
sistema político agitado e controverso em torno de ideologias no âmbito do parlamento seria 
incompatível com a desejada eficiência da administração pública. 

Assim, a necessidade de fortalecer os poderes do executivo, decorreria das próprias condições 
da vida moderna e da importância dos problemas econômico-financeiros e de segurança. 

Esse exacerbado fortalecimento do executivo não se deu apenas em relação ao legislativo, 
mas também o poder judiciário teve que se render a essa circunstância. 

Com efeito, os atos institucionais expedidos pelo chamado Comando Supremo da Revolução 
e também as Constituições de 1967 e 1969 excluíram do controle jurisdicional as práticas 
fundadas nos referidos atos e nos que lhes fossem complementares. Assim, caiu por terra o 
princípio que garante a qualquer cidadão lesado em seus direitos recorrer ao Poder Judiciário. 
O jurisdicionado ficou sem proteção, ou melhor, deixou de ser jurisdicionado quando vítima 
de atos do Poder Executivo que estivessem acobertados pela cláusula de exclusão. 

Essas, então, as principais características do direito positivo imposto no período do Regime 
militar, concentração de poder na União e no Poder Executivo, conseqüente diminuição do 
legislativo e do judiciário. 

Por fim, é importante deixar registrado que essas características não foram inéditas ao 
ordenamento jurídico brasileiro, nem surgiram repentinamente, como de uma hora para outra. 
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No Estado Novo de Vargas a redução e o controle do Supremo Tribunal Federal já havia sido 
imposta, bem como, super-poderes foram concedidos ao poder executivo em detrimento do 
legislativo. 

As construções doutrinárias em torno do fracasso do Poder Legislativo já eram recorrentes, 
valendo destacar os escritos de Francisco Campos, Consultor Geral da República em 1937, 
para quem[7]: 

"[...]a incapacidade do Poder Legislativo para legislar era um dado definitivamente adquirido 
não só pela ciência política como pela experiência das instituições representativas em quase 
todos os países do mundo, inclusive nos de tradição parlamentar. 

[...] 

Quando a máquina parlamentar trabalhava segundo as regras da sua construção e do seu 
funcionamento, do trabalho realizado sob a alta pressão que costuma reinar em todas as 
assembléias, onde o interesse só se mantém a poder de emoção ou se sensação, o resultado 
produzido não correspondia ao esforço e ao tempo empregados. 

A comparação do vulto e do custo da máquina com a produção mofina que resultava do seu 
funcionamento gerava, no espírito público, o justo sentimento de que a máquina não fora 
construída para o fim aparente a que se destinava, mas para servir a outros fins ou para 
acomodar nos seus desvãos uma clientela política cujos interesses gravitavam no sentido 
contrário ao dos interesses nacionais." 

  

Nada obstante não ser característica exclusiva deste período da história, a aplicação dessa 
doutrina de forma sistemática, deliberada e duradoura foi marca registrada do regime militar. 

  

3.  Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no período do regime militar 

  

Diante das características citadas no tópico anterior, interessante analisar como se comportou 
o Supremo Tribunal Federal através de sua jurisprudência. 

No que se refere à cláusula de exclusão da apreciação do Poder Judiciário, ainda que em 
alguns julgamentos os debates tenham sido intensos a respeito de sua aplicabilidade, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal caminhou no sentido de obediência a essa regra: 

  

"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE CONFISCO FUNDADO NO ATO 
COMPLEMENTAR N. 42, RATIFICADO PELOS AI NS.6 E 14. A IDENTIDADE 
EXCLUI DE APRECIAÇÃO OS ATOS PRATICADOS COM FUNDAMENTO NOS ATOS 
INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES, QUER SEJAM ELES CONFORMES, 
QUER SEJAM DESCONFORMES A ESSES MESMOS ATOS, POIS, EM QUALQUER 
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DAS HIPÓTESES, HAVERIA APRECIAÇÃO JUDICIAL VEDADA PELA NORMA 
CONSTITUCIONAL. MS NÃO CONHECIDO DE CONFORMIDADE COM O ART. 3 DA 
EC N.11/78. 
(MS 20194, Relator(a):  Min. CORDEIRO GUERRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 
14/11/1979, DJ 08-02-1980 PP-00503 EMENT VOL-01159-01 PP-00007 RTJ VOL-00092-
02 PP-00561)"[8] 

  

De toda forma, pontos de resistência foram identificados dentro do Supremo Tribunal, 
valendo citar o RMS 15.596 no qual, por unanimidade, foi estipulada uma restrição de 
aplicação da cláusula de exclusão de apreciação do poder judiciário aos atos praticados pelos 
governos dos estados da federação: 

  

"ATO INSTITUCIONAL. NÃO ESTAO IMUNES DE APRECIAÇÃO PELO PODER 
JUDICIARIO OS ATOS DOS GOVERNADORES DE ESTADO BASEADOS NO ART. 7. 
DO A. I. 1, ESPECIALMENTE QUANTO AS FORMALIDADES EXTRINSECAS. SÓ 
FORAM EXCLUIDOS DA APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA, PELO A.I. 2, OS ATOS 
PRATICADOS PELO COMANDO SUPREMO DA REVOLUÇÃO E PELO PRESIDENTE 
DA REPUBLICA, NO PLANO FEDERAL, E OS ATOS DAS ASSEMBLÉIAS 
LEGISLATIVAS E CÂMARAS DE VEREADORES, QUANTO A CASSAÇÃO DE 
MANDATOS, NOS PLANOS ESTADUAL E MUNICIPAL. FORMALIDADE 
EXTRINSECA DESCUMPRIDA EM INVESTIGAÇÕES SUMARIA PROCEDIDA POR 
COMISSAO ESTADUAL DE INVESTIGAÇÕES. DEMISSAO DE SERVIDOR QUE 
TINHA 38 ANOS DE SERVIÇO, SEM FALTA QUE O DESABONASSE, E PAI DE 23 
FILHOS, DOS QUAIS 15 MENORES E SOB SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 
RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. (RMS 15.596, Relator(a):  Min. 
EVANDRO LINS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/1966, DJ 19-12-1966 PP-04443 
EMENT VOL-00678-03 PP-01729 RTJ VOL-00039-01 PP-00414)." 

  

Assim, existem na jurisprudência do STF registros de resistência ao autoritarismo então 
vigente, valendo destacar, também, as reformas das decisões proferidas pelo Superior 
Tribunal Militar, como no HC 44.002, DJ 01.12.1967, em que o STF concedeu habeas corpus 
para rejeitar denúncia contra o advogado Dorival de Nasi por ter proferido discurso que estava 
sendo caracterizado como um crime à segurança nacional. Eis a ementa do julgado: 

  

"LIBERDADE DE EXPRESSAO. DISCURSO OFENSIVO, AS QUE NÃO CONFIGURA 
CRIME CONTRA A SEGURANÇA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 

(HC 44.002, Relator(a): Min. VICTOR NUNES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/04/1967, DJ 01-12-1967)" 
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O fato pelo qual o paciente estava sendo processado por crime de segurança nacional era por 
ter proferido o seguinte discurso: 

  

"Os gorilas que, por ora, estão no Poder, aliciado, mandados pelos americanos, enviaram 
tropas brasileiras, constituídas em sua maioria de homens inocentes, para a República 
Dominicana, desrespeitando a auto-determinação dos povos." 

  

Entretanto, a história mostra que o Poder Executivo não acatava pacificamente tais decisões, 
tanto que o Ministro Victor Nunes Leal foi compulsoriamente aposentado do Supremo com 
base no Ato Institucional n.º 5, acontecendo o mesmo com os ministros Evandro Lins e Silva 
e Hermes Lima. 

  

4. Da doutrina constitucionalista destacada no pós 64. 

  

No âmbito da doutrina constitucional que ganhou corpo no período pós 64, o destaque fica 
com a "Democracia do Possível" do Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho. 

Importante destacar, de logo, que não queremos dizer com isso que essa doutrina jurídica 
produzida tenha sido responsável por atos autoritários do regime, de forma alguma. O que se 
afirma é que, durante esse período, muitas idéias foram realmente incorporadas, 
reproduzindo-se, também na doutrina, esse ideal centralizador que marcou todo o regime 
militar. 

A democracia do possível defende um governo da elite, mas não necessariamente uma elite no 
aspecto cultural ou financeiro. Por elite se entende um pequeno grupo de pessoas 
tecnicamente capacitadas para gerir o Estado, trata-se de uma elite governante. Parte da 
premissa de que o governo não pode ser exercido pela maioria, pois essa necessita sempre de 
uma minoria que a oriente. 

Por essa teoria, o fato de que nenhum povo jamais se governou, de que o governo é sempre 
exercido por uma minoria, não proíbe que se fale em democracia, nem exclui a oposição 
fundamental entre esta e a autocracia. Apenas exige que se entenda bem o que é a democracia, 
segundo a força inexorável dos fatos: 

  

"A democracia que é possível na realidade consiste no governo por uma minoria democrática, 
ou seja, por uma elite formada conforme a tendência democrática, renovada de acordo com o 
princípio democrático, imbuída do espírito democrático, voltada para o interesse popular: o 
bem comum.[9]" 
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 A teoria da democracia do possível expressamente consigna que esse modelo de governo só 
pode ser legitimamente exercido se houver um mecanismo de plena mobilidade social, 
quando o acesso não depende do nascimento, mas do talento individual, do mérito de cada 
um, assim qualquer um pode vir a participar da elite governante, pois terá condições de 
ascender. 

Na teoria, aqui não fazemos qualquer crítica à Democracia do Possível. Ocorre que, na 
prática, o governo então vigente não soube, ou não quis, por em prática a circulação entre as 
elites, daí o sentimento de frustração do Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
manifestado na edição de sua obra publicada em 1982[10]: 

  

"Não é exagero, porém, ver com pessimismo o resultado dessa legislação, hoje a Lei n.º 
5.862, de 21 de julho de 1971, com posteriores alterações. Com o mesmo objetivo o primeiro 
Governo da Revolução fez elaborar lei (a de n.º 4.740, de 1965) que permaneceu, 
praticamente, letra morta. Não logrou essa lei tornar vivaz a vida partidária, não logrou 
democratizar a máquina, não conseguiu renovar as elites políticas. 

Por tudo isso, o modelo político institucionalizado não parece adequado à realização da 
democracia, e mais do que isso à escolha de governantes capazes para o Brasil." 

  

5. Um exemplo de análise histórica que permite entender as características do direito do 
regime militar. 

  

Um exemplo de como uma análise da história pode servir para esclarecer as razões pelas quais 
se chega a um determinado modelo jurídico é verificando a trajetória dos personagens que 
ajudaram a construí-lo. 

Em 20 de outubro de 1958 foi impetrado habeas corpus preventivo perante o Supremo 
Tribunal Federal com o objetivo de permitir aos pacientes (Dom Geraldo Fernandes, Bispo de 
Londrina, e seus diocesanos) livre participação em um movimento denominado "marcha da 
produção", o qual tinha por objetivo seguir até a capital da república, a cidade do Rio de 
Janeiro, para protestar contra a política econômica estabelecida pelo governo federal para os 
produtores de café da época. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, através de sua Procuradoria-Geral da 
República, apresentou parecer pela denegação da impetração, argumentando, no mérito, com 
base nos seguintes fundamentos: 

  

"Não se trata de exercer o direito de critica, ou de representação contra atos governamentais, 
mas de coagir o Chefe do Governo Executivo a adotar, em relação ao café, não a política 
prevista na legislação vigente e preconizada pelos órgãos próprios da administração federal 
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(Ministério da Fazenda, Sumoc, Instituto Brasileiro do Café), mas as medidas que eles 
organizadores do movimento, entendem ser as que melhor consultam aos seus interesses. 

             Em sua concepção, organização e destinação, o ,movimento é subversivo; com ele se 
pretende criar uma situação de constrangimento e de embaraço ao livre funcionamento de um 
dos poderes políticos da Nação. 

             [...] 

            Se conforme a Constituição, a política do café, como foi decidido pelo Pretório 
Excelso, não há como deixar de aplicar a legislação sobre a matéria, até que o Congresso 
Nacional elabore outra, se entender conveniente.[11]" 

  

Assim, nesses termos, o protesto contra uma determinada política econômica foi caracterizada 
como movimento subversivo, pois, entendeu o então Procurador-Geral da República que não 
se poderia protestar contra a ordem estabelecida, a qual só poderia ser alterada de acordo com 
a conveniência do Congresso Nacional, não podendo este ser alvo de pressões populares. 

Essa peculiaridade de taxar como subversivo qualquer manifesto de protesto contra uma 
política estatal estabelecida foi bem característica do regime militar. Ocorre que os fatos 
acima narrados se sucederam no ano de 1958, em pleno período democrático. Assim, como 
encontrar uma justificação para essa manifestação da PGR? 

As razões que melhor explicam esse posicionamento jurídico do Ministério Público talvez 
possam ser buscadas na biografia do signatário do parecer, o então Procurador-Geral da 
República, Carlos Medeiros Silva. Sua trajetória jurídica, por si só, nos dá a resposta: 

  

"Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito (1929) 
dedicou-se a advocacia e foi chefe de gabinete da Secretaria de Educação no antigo Distrito 
Federal (1936-1937) e também promotor público (1939). Consultor jurídico da Comissão de 
Defesa Econômica (1942-1943) e do Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP) ao longo de 1944, foi chefe de gabinete do Ministério da Justiça nas gestões de 
Francisco Campos (quando da outurga da Constituição de 1937), Sampaio Dória e Carlos 
Luz. No segundo governo Getúlio Vargas foi Consultor-geral da República e nessa condição 
atuou na feitura dos atos constitutivos da Petrobras. 

Especialista em Direito Administrativo foi colaborador da Revista Forense da qual foi 
redator-chefe durante trinta anos (1935-1965) e fundador em 1944 da Revista de Direito 
Administrativo a qual dirigiu até 1965. Ademais foi redator (1944-1947) da Revista do 
Serviço Público. Ao longo do governo Juscelino Kubitschek foi procurador-geral da 
República. Membro do conselho federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi nomeado 
ministro do Supremo Tribunal Federal em 1965 pelo presidente Castelo Branco, o mesmo que 
o nomearia ministro da Justiça (cargo que exerceu entre 19 de julho de 1966 a 15 de março de 
1967). 
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Foi parte autora do Ato Institucional Número Um, da Constituição de 1967 e do Ato 
Institucional Número Doze, que foi editado pela Junta Militar de 1969 após o afastamento do 
presidente Artur da Costa e Silva.[12]" 

  

6.  Um exemplo de resquício do direito criado no regime militar que está presente na 
atualidade. 

  

As já citadas características da centralização da federação e do fortalecimento do Poder 
Executivo levaram à edição de diversas normas reformistas, sobretudo no que pertine às 
reformas da Administração Pública as quais resultaram em uma estrutura presente até os dias 
atuais. 

Com efeito, a Constituição de 1988 recebeu o Estado estruturado pelo regime militar através 
do PAEG - Plano de Ação Econômica do Governo; Foi esse plano, e as reformas a ele 
vinculadas, que trouxe a atual configuração do sistema monetário e financeiro, criação do 
Banco Central do Brasil, do Sistema Tributário Nacional e da estrutura administrativa até 
agora vigente, tendo sido implementada pelo Decreto-Lei 200/67. 

Para levar a cabo a pretendida reforma administrativa, o governo militar instituiu, por meio do 
Decreto 54.501/64, uma comissão especial denominada de Comestra (Comissão Especial de 
Estudos de Reforma Administrativa), presidida pelo Ministro do Planejamento, Roberto 
Campos. Como já era de se esperar, o modelo de reforma proposto não foi debatido no 
Congresso, mas sim promulgado diretamente pelo Presidente Castello Branco, por meio do 
Decreto-Lei 200/67. 

O objetivo da reforma proposta era adotar o Princípio da Subsidiariedade que determina o 
Estado como subsidiário da iniciativa privada. 

Para os idealizadores do Decreto-Lei n.º 200/67, as empresas estatais devem ter condições de 
funcionamento e de operação idênticas às do setor privado. Além disso, a autonomia deveria 
ser garantida, pois não haveria subordinação aos ministérios, mas apenas um vínculo de 
supervisão para controle de resultados. 

Sucede que esse controle formalmente previsto no Decreto-Lei 200/67, nunca foi colocado em 
prática. A supervisão ministerial fracassou devido, inclusive, à maior importância de muitas 
das empresas estatais em relação aos órgãos encarregados de sua supervisão[13]. Vide o caso 
da Petrobrás. 

  

O referido decreto, pioneiro na exigência de uma gestão empresarial dos órgãos 
administrativos, foi resgatado na reforma administrativa da década de 90 levada, a efeito por 
Bresser Pereira, estando em vigor até os dias atuais, apesar de existirem duras críticas contra 
ele dirigidas: 
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"Não é difícil perceber que o decreto-lei em exame, desde o seu ponto de partida, ressente-se 
tanto de impropriedade terminológica quanto de falhas em seus propósitos sistematizadores, 
levando a crer que foi elaborado por pessoas de formação jurídica nula ou muito escassa, 
como soia ocorrer no tempo da ditadura militar instalada a partir de 1964 e cujos últimos 
suspiros encerrar-se-iam em 1986.[14]" 

  

Na verdade, a chamada "Reforma do Estado" da década de 90 nada reformou. As agências 
que foram criadas apenas foram acrescidas à estrutura administrativa brasileira para dar um ar 
de modernidade ao tradicional patrimonialismo do Estado Brasileiro e teve por agravante 
retirar relevantes temas da economia do debate público e democrático que poderia ser travado 
no parlamento pelos representantes eleitos do povo, ao argumento de que tais questões 
precisariam ser resolvidas de forma ágil e com análise simplesmente técnica. 

  

5. Conclusões. 

  

Nas linhas acima, buscou-se fazer uma síntese dos principais pontos do ordenamento jurídico 
vigente durante o regime militar, analisando o próprio direito que restou positivado, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da época, bem assim, um exemplo de doutrina 
que ganhou destaque no cenário brasileiro da época. 

É bem verdade que cada um dos tópicos do presente artigo seriam temas suficiente para uma 
única dissertação, entretanto, com esse estudo o que se espera é mostrar a importância da 
análise histórica do direito, bem como, a necessidade de reconhecer o próprio direito como 
uma manifestação da história. 

A análise dos personagens da história, das decisões dos tribunais e do próprio direito 
positivado, quando vistos de forma conectada, nos revelam muito mais do que simples regras 
jurídicas ou cargos públicos ocupados. 

  

Nas palavras de Orson Wells, quem controla o passado, controla o futuro (1984), daí a 
importância de olharmos para nossa história jurídica se quisermos ter um controle racional 
sobre a produção do direito atual. 
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RESUMO 
O artigo aborda a evolução histórica do conceito de cidadania, a partir da concepção de T. H. 
Marshall, o qual abrange os direitos civis, políticos e sociais, com o objetivo de compará-lo 
com o conceito restrito voltado aos direitos políticos tratado na doutrina brasileira. Para 
verificar a amplitude do conceito entre os estudantes aptos a votar cursando o 3º ano do 
ensino médio com 17 anos de idade completos em escolas públicas e particulares, foi 
realizada uma pesquisa de campo. São trazidos para reflexão os dados colhidos na pesquisa 
nas diversas dimensões dos direitos fundamentais, para, ao final, estabelecer o âmbito de 
desenvolvimento do conceito de cidadania entre os jovens no Brasil e a relação com os novos 
direitos.  
PALAVRAS-CHAVE: EVOLUÇÃO HISTÓRICA; COMPLEXIDADE; PLURALISMO; 
CONCEITO DE CIDADANIA; DIMENSÕES; NOVOS DIREITOS; EFETIVAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
The article discusses the historical evolution of the concept of citizenship based on the 
concept of author T. H. Marshall, which includes civil, political and social, in order to 
compare it with the narrow concept of political rights adopted in the Brazilian doctrine. To 
determine the true extent of the concept among students eligible to vote attending the 3rd year 
of high school with 17 years of age in full public and private schools, a survey was conducted 
in the field. Are brought to reflection data collected in research on the various dimensions of 
fundamental rights, for in the end, establishing the scope of developing the concept of 
citizenship among young people in Brazil and the relationship with the new rights. 
KEYWORDS: HISTORICAL EVOLUTION; CONCEPT OF CITIZENSHIP; 
DIMENSIONS; NEW RIGHTS; EFFECTIVE. 
 
 

  

Introdução 

  

O presente artigo pretende verificar o nível de percepção dos jovens aptos a votar quanto ao 
conceito de cidadania, relacionando-o com a efetivação dos novos direitos na sociedade atual. 
A noção de cidadania adotada como marco teórico da análise proposta foi de T. H. 
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Marshall[i], na qual estão incluídos os direitos civis, políticos e sociais, no viés da evolução 
histórica. 

O surgimento dos novos direitos será abordado no trabalho do ponto de vista da complexidade 
e do pluralismo da sociedade contemporânea, na perspectiva de Wolkmer[ii], ultrapassando a 
idéia de evolução dos direitos restrita ao processo histórico. 

O problema[iii] (XIMENES, 2010, p. 3) para o qual se buscará uma resposta gira em torno do 
conceito restrito de cidadania voltado ao âmbito político utilizado na doutrina brasileira. Para 
tanto, foi realizada uma pesquisa de campo[iv] entre os alunos do ensino médio aptos a votar, 
relacionando as respostas com outros direitos e deveres, a teor do desenvolvimento histórico 
da cidadania. 

Para a pesquisa, tem-se como premissa que os novos direitos são um produto da evolução 
histórica e, assim, interligam-se aos direitos sedimentados na sociedade, levando à 
necessidade da concepção de um conceito amplo de cidadania no Brasil, conforme colocado 
na obra de Marshall, para a efetivação desses novos direitos. 

A hipótese apresentada para o problema de pesquisa está na compreensão do conceito de 
cidadania a partir de uma visão estrita e jurídica dos estudantes com 17 anos completos, 
importando em uma verdadeira barreira à concretização dos novos direitos. 

Sustenta-se que se cidadão é todo o sujeito de direito e se os destinatários dos direitos 
fundamentais são os indivíduos, independentemente da idade ou de preencher as condições de 
votar e de ser votado, uma vez que essas são escolhas legislativas de um determinado 
momento histórico, então o conceito de cidadania é mais amplo do que o exercício dos 
direitos políticos. 

Resta saber, se de um lado é essa a percepção dos estudantes de ensino médio aptos a votar, se 
a consequência leva à ampliação do potencial desses novos direitos. 

De outro lado, na hipótese da verificação de que a visão dos alunos está voltada para o 
conceito restrito de cidadania aos direitos políticos, busca-se, então, verificar em que medida 
essa limitação pode restringir o desenvolvimento de novos direitos. 

  

2 A evolução do conceito de Cidadania 

Cidadania é uma daquelas palavras que, por abrigar tantas acepções, dificulta sua 
conceituação diante das inúmeras perspectivas envolvidas, quer jurídico-políticas, quer 
econômico-sociais. 

Sob a primeira perspectiva, a noção de cidadania está intimamente imbricada com a de 
nacionalidade[v], definida essa como o "vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao 
Estado" (CARVALHO, 1956, p. 9).  Tal conceito pressupõe o vínculo do homem a um 
agrupamento sociológico - a nação - , que após o reconhecimento de soberania própria 
denomina-se Estado. 
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Desse modo, a noção primeira de cidadania decorre da ligação jurídico-político entre o 
indivíduo e o Estado, que pressupõe uma nação, superando o antigo vínculo de vassalagem 
denominado de aligeância, característico do feudalismo[vi]. Eduardo Bittar (2004, p. 8-9) 
retoma, mais recentemente, o conceito de cidadania, nessa visão jurídico-político tradicional, 
como "ser parte de um Estado soberano, cuja adesão lhe concede certo status, bem como votar 
e poder ser votado, são as únicas condições para a definição de cidadania". 

São aspectos relevantes desse conceito estrito o vínculo apresentado entre o indivíduo e o 
Estado e o exercício de direitos políticos. 

A visão jurídico-político tradicional envolve ainda reconhecer duas dimensões: "pertencer ou 
não a soberania e ser por ela reconhecido como parte de seus cidadãos" (BITTAR, 2004, p. 9), 
segundo os elementos[vii] (ius soli[viii], ius sanguini[ix]). Tais conceitos são funcionais, e 
remontam a uma tradição jurídica que procura tratar de modo técnico a problemática da 
cidadania (BITTAR, 2004, p. 9-10). 

Nessa esteira, transcrevem-se as reflexões de José Afonso da Silva (2006, p. 45) acerca das 
diferenças entre os conceitos de nacionalidade e de cidadania 

Hoje, é desnecessária a terminologia empregada por Pimenta Bueno, para distinguir o 
nacional do cidadão, pois não mais se confundem nacionalidade e cidadania. Aquela é vínculo 
ao território estatal por nascimento ou naturalização; esta é um status ligado ao regime 
político. Cidadania, já vimos, qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das 
pessoas integradas na sociedade estatal atributo político decorrente do direito de participar no 
governo e direito de ser ouvido pela representação política. Cidadão, no direito brasileiro, é o 
indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado e suas conseqüências. 
Nacionalidade é o conceito mais amplo do que cidadania, e é pressuposto desta, uma vez que 
si o titular da nacionalidade brasileira é cidadão. 

Na ótica social, Bittar (2004, p. 11) propõe a "expansão do sentido (de cidadania) em direção 
às fronteiras das grandes querências sociais, dos grandes dilemas da política contemporânea, 
dos grandes desafios histórico-realizativos dos direitos humanos", todos ligados a "uma 
problemática inerente a um povo", com suas carências, deficiências e necessidades. 

Sob a perspectiva econômica, Lucília Delgado (2008, p. 325-327) apresenta a evolução de 
cidadania ao longo do processo civilizatório nos modelos: liberal, liberal-democrático e 
social-democrático, estabelecendo que a abordagem não é exclusiva nem linear. 

No modelo liberal existe uma sobrevalorização dos direitos civis ou individuais, o que é 
natural diante do processo histórico de resistência à centralização monárquica e aos excessos 
da autoridade estatal. Desse modo, o Estado em sua soberania pública encontra-se limitado 
pela soberania individual. A tripartição de poderes é instituída para restringir a competência 
estatal e evitar a concentração de poderes num único órgão ou pessoa. 

Implantado com dificuldades e precedido de conflitos e revoluções, o modelo não 
proporcionou "a ampliação dos direitos civis para todos os segmentos da sociedade e a 
representação política também se limitou a setores sociais específicos" (DELGADO, 2008, p. 
326). 
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O modelo liberal-democrático decorre de críticas ao liberal, sem contudo, suplantá-lo, pois 
desejava seu aperfeiçoamento. A universalização do direito de voto, que no anterior era 
censitário, e a expansão da democracia representativa para além dos limites das instituições 
políticas adentrando na sociedade civil são exemplos claros desse aprimoramento. "Várias 
instâncias eleitorais se fazem presentes na vida comunitária: escolas, universidades, 
condomínios, sindicatos, associações e organizações da juventude, todos contaminados 'pela 
febre eleitoral democrática'" (DELGADO, 2008, p. 326). O conflito é institucionalizado 
através da via eleitoral. O dissenso e o pluralismo[x] constituem suportes básicos da 
ampliação democrática e passam a ser elementos naturais na vida política e social 
(DELGADO, 2008, p.327). 

Na social-democracia, estado por excelência de sobrevalorização dos direitos sociais, estes 
prevalecem sobre os direitos individuais. O Estado, diante da expectativa social por proteção 
ao trabalho e de garantia à saúde e à educação, amplia sua intervenção ativa na sociedade e 
multiplica suas funções. "O Estado passa a ser tanto protetor da sociedade como gerenciador 
de políticas públicas" (DELGADO, 2008, p. 327). 

Marshall (1967) reconstrói o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra[xi], relacionando-o 
com o impacto nas classes sociais na sociedade capitalista até chegar ao século XIX, para 
abordar o advento no século XX dos direitos sociais, entrelaçando, para tanto, o conceito de 
cidadania em três espécies de direitos - civil, político e social[xii]. O autor esclarece que o 
período foi escolhido diante da noção de igualdade e da possibilidade de identificar os direitos 
sociais, o que no período feudal, por exemplo, estava ligada à distinção de classe. 

A partir desses três elementos, Marshall (1967, p. 63) começa afirmando que "o direito civil 
está relacionado ao exercício da liberdade individual e sua derivações, como a liberdade de ir 
e vir, de imprensa, pensamento e fé, bem como o direito à propriedade e à justiça." Afirma-se, 
assim, o Judiciário capaz de efetivar esses direitos fundamentais por meio da jurisdição. 

O elemento político remete à possibilidade de participar no exercício das eleições, estando a 
concepção de cidadania sob essa ótica na possibilidade de eleger e ser elegível, e encontrando 
no Parlamento o local de debate. 

Para Marshall (1967, p.63-64), o elemento social está relacionado "a tudo o que vai desde o 
direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por 
completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que 
prevalecem na sociedade". A esse elemento se ligam o sistema educacional e os serviços 
sociais. 

Importante ressaltar, nesse momento, a distinção feita por Marshall (1967, p. 76) entre 
cidadania ou status e classe social, na qual cidadania "é um status concedido àqueles que são 
membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com 
respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status". Pode-se dizer, então, que por esse 
conceito a cidadania é a relação do indivíduo com o Estado visando à igualdade de condições. 
Enquanto, por sua vez, classe social "é um sistema de desigualdade". Portanto, para Marshall 
cidadania (status) e classe social são princípios opostos entre si[xiii]. 

As concepções apresentadas não permaneceram herméticas em seus fundamentos e 
características quanto aos avanços e os retrocessos, diante do incontrolável dinamismo social 
e político[xiv]. É interessante notar que as perspectivas e visões que abordam o mesmo 
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fenômeno - a cidadania - podem ser reconhecidas em estágios diferentes nos países 
ocidentais, e até mesmo em nossa experiência histórica, sem que isso anule ou afaste o 
instituto no relacionamento entre o indivíduo e o Estado e a nação e o Estado[xv]. 

A sistematização inicial do assunto não exclui o reconhecimento do indivíduo no cenário 
internacional como titular de direito até em face de os Estados nacionais, tema posteriormente 
desenvolvido. 

  

2.1 A cidadania no contexto dos Direitos Internacionais de Direitos Humanos 

O reconhecimento do homem como titular de direitos no cenário internacional[xvi] é uma 
conquista do pós-guerra, resultado do processo deflagrado em razão dos abusos e práticas 
arbitrárias pelos Estados nacionais (perseguição étnica, genocídio, guerras e convulsões 
sociais). 

Bittar (2004, p.113-114) sustenta que 

A concepção tradicional de cidadania, como pertença a um grupo reconhecido por um Estado 
nacional, portador de direitos civis contrastáveis perante o Estado, representa uma clara 
definição westfaliana de organização das relações internacionais e da assunção de políticas de 
assentamento e definição territorial na formação do Estado nacional".[xvii] 

Ocorreu, assim, um deslocamento no centro das grandes preocupações do Direito 
Internacional do Estado nacional para a pessoa humana. A cidadania deixa de ser ligada 
exclusivamente ao ato estatal de concessão de reconhecimento cívico, para entendê-la 
presente, mesmo diante de omissão ou violação do Estado nacional, diante do reconhecimento 
do valor e da dignidade da pessoa humana (BITTAR, 2004, p. 114). 

O Direito Internacional inclina-se cada vez mais para "a extensão de maiores poderes à pessoa 
humana como agente ativo do processo de formação da ordem internacional" (BITTAR, 
2004, p. 115), superando a visão antiga de que somente os Estados poderiam ser partes de 
relações internacionais. 

Desse modo, as concepções e acepções que envolvem o termo cidadania, seja, no contexto 
histórico, político, social, jurídico e econômico, desvinculam-se do conceito restritivo de 
Estado, sendo concebida como "um método de inclusão social" (SOUKI, 2006, p. 41), do 
indivíduo enquanto unidade política global, não apenas em uma nação específica. 

  

2.2. A cidadania no contexto histórico brasileiro  

Sem perder de vista os influxos externos gerais que modelaram o instituto da cidadania no 
ocidente, a experiência histórica brasileira também contribuiu significativamente para a 
cidadania por nós exercida e compartilhada nos dias atuais. 

Diversamente do que ocorreu em alguns países como Inglaterra e EUA, que formaram seus 
Estados modernos, como "resultado do desenvolvimento da Sociedade e da Nação 
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organizada, bem como da ascensão de uma elite burguesa treinada na prática parlamentar 
representativa" (WOLKMER, 2008, p.13), o Brasil seguiu o modelo de estruturação estatal 
das antigas metrópoles ibéricas, que transmitiram "[...] uma cultura política e uma ordem 
sócio-política essencialmente [...], autoritária, tradicional, elitista, patrimonial, católica, 
estratificada, hierárquica e corporativa" (WIARDA, 1983, p. 17, apud WOLKMER, 2008, p. 
15), pois Portugal e Espanha, ao permanecerem distantes de processos modernizantes e de 
movimentos sociopolíticos (Renascimento, Reforma Protestante, emergência do Capitalismo, 
revoluções liberais burguesas) que se manifestaram no resto da Europa, projetaram seus 
modelos nas colônias sul-americanas. 

Nesse contexto, o Estado brasileiro foi criado independente e soberano, porém dissociado dos 
interesses da sociedade, ainda incipiente. As funções de administração e de governo foram 
deferidas a elites burocráticas, "treinadas nas tradições do mercantilismo, do patrimonialismo 
e do absolutismo português, eram recrutadas socialmente de segmentos ligados à mineração, 
ao comércio e à propriedade da terra" (CARVALHO, 1980, p. 178, apud WOLKMER, 2008, 
p. 14). 

Wolkmer (2008, p. 14) conclui 

assim, desde suas origens e prosseguindo em toda história brasileira, as nossas elites 
oligárquicas e latifundiárias controlaram o Estado e exerceram à dominação política, alheias 
totalmente aos intentos da população, e sempre muito servis ao capital internacional. 

Essa discrepância, aparentemente simples, reflete-se em diversos momentos da história 
política brasileira com vários períodos de restrições ao exercício de direitos civis, políticos e 
sociais por movimentos autoritários, sem que se verificasse o envolvimento da nação em 
sentido contrário. 

Disso tudo, decorre uma cultura política, marcada por "democracia excludente, por sistema 
representativo clientelista, por formas de participação elitista e por experiências de pluralismo 
limitado" (WOLKMER, 2008, p. 18). Ainda que ventos de modernidade apareçam por breves 
momentos da evolução político-social das nações latino-americanas, e também do Brasil os 
traços estruturais "vão se revelar duradouros e perseverantes até o mundo contemporâneo" 
(WOLKMER, 2008, p. 15). A cultura política e as instituições tradicionais são influenciadas e 
até, em certa medida, modificadas, pelos influxos inovadores, porém permeabilidade e a 
acomodação preservam a essência do modelo corrompido (WIARDA, 1983, p. 17 
apud  WOLKMER, 2008, p. 15). 

A história brasileira é rica em exemplos de que os principais acontecimentos políticos 
brasileiros, desde a chegada da Corte de D. João VI em 1808, avançando para a 
independência e proclamação da república, retratam, em certa medida, uma alienação popular 
e um pequeno grupo coordenando as ações políticas e seus desdobramentos. 

  

3 Novos Direitos e suas dimensões 

Segundo Antônio Carlos Wolkmer (2003, p. 4), "Novos Direitos" "materializam exigências 
permanentes da própria sociedade diante das condições emergentes da vida e das crescentes 
prioridades determinadas socialmente". Ou seja, trata-se de uma nova leitura que se faz na 
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realidade social do mundo contemporâneo, através do direito, no sentido de identificar novas 
demandas e novas soluções emancipadoras "capazes de desafiar a lógica da racionalidade 
instrumental e romper com a colonização sistêmica da vida cotidiana" (WOLKMER, 2007, p. 
103). 

É preciso não perder de vista, que 

A moderna cultura jurídica, nascida na Europa Ocidental entre os séculos XVII e XIX, foi 
engendrada por longo processo interativo de fatores, como: o modo produtivo capitalista, a 
organização social burguesa, a projeção doutrinária liberal-individualista e a consolidação 
política da centralização estatal. (WOLKMER, 2003, p. 1). 

Esses institutos permearam os ordenamentos jurídicos ocidentais de modo que os Estados 
reconhecem direitos sob a ótica individualista, com a justiça aparelhada e montada para 
atender demandas individuais, num contexto social de uniformidade de valores e 
carências[xviii]. Com o aprofundamento da crise do modelo da "modernidade européia", que 
se vê confrontada pela globalização, não só econômica, mas também de acesso à informação, 
pela perspectiva pluralista, flexível e interdisciplinar, novos paradigmas da ciência jurídica 
são demandados para aparelharem a nova realidade político-social. 

Esses "novos" direitos que se desvinculam de uma especificidade absoluta e estanque 
assumem caráter relativo, difuso e metaindividual. [...] O estudo atento desses "novos" 
direitos relacionados às esferas individual, social, metaindividual, bioética, ecossistêmica e de 
realidade virtual exige pensar e propor instrumentos jurídicos adequados para viabilizar sua 
materialização e para garantir sua tutela jurisdicional, seja por meio de um novo Direito 
Processual, seja por meio de uma Teoria Geral das Ações Constitucionais. (WOLKMER, 
2003, p. 3-4). 

Assim como ocorre com a visão de cidadania, que evoluiu ao longo da história, o 
entendimento dos novos direitos é possível, entremeando-se os antigos direitos, reconhecidos 
historicamente, especialmente na obra de Marshall (1967, p. 6), direitos civis, políticos e 
sociais, sob a ótica individualista, com o reconhecimento de novos direitos em cinco grandes 
"dimensões" (OLIVEIRA JR, 2000, p. 85-86, 99-100). 

Trata-se na verdade, do aperfeiçoamento da doutrina de Bobbio (1992, p. 5) que idealizou os 
direitos do homem, como históricos e nascidos de modo gradual, "não todos de uma vez e 
nem de uma vez por todas", surgidos no contexto histórico em gerações. A doutrina preconiza 
a evolução do conceito de gerações para dimensões diante da vantagem de se afastar o 
entendimento errôneo de superação de uma geração por outra, enquanto a idéia "dimensão" 
denota uma complementaridade permanente (SARLET, 2009, p. 45) em contínuo processo. 

O fundamento do processo criador de novos direitos decorre de "[...] situações de necessidade 
e carência constituem a razão motivadora e a condição de possibilidade do aparecimento de 
"novos" direitos". (WOLKMER, 2003, p. 19), que "por serem inesgotáveis e ilimitadas no 
tempo e no espaço, as necessidades humanas estão em permanente redefinição e criação" 
[xix]. 

A concepção da origem e da propagação dos "novos direitos" está associada à idéia de 
processo dinâmico e evolutivo, que se renova em face de novas demandas sociais e novos 
avanços tecnológicos. Esse processo evolutivo inova inclusive quanto às fontes dos "novos" 
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direitos que transbordam as vias tradicionais - legislativa e judicial, para incluir "um processo 
de lutas especificas e conquistas das identidades coletivas plurais para serem reconhecidos 
pelo Estado ou pela ordem pública constituída"  (WOLKMER, 2003, p. 20). 

Com tais esclarecimentos básicos, Wolkmer (1994, p. 46) define "novos direitos" como a 

afirmação contínua e a materialização pontual de necessidades individuais (pessoais), 
coletivas (grupos) e metaindividuais (difusas) que emergem informalmente de toda e qualquer 
ação social, advindas de práticas conflituosas ou cooperativas, estando ou não previstas ou 
contidas na legislação estatal positiva, mas que acabam se instituindo formalmente. 

  

Os novos direitos integram e atualizam os "velhos direitos" ao inserirem a titularidade 
coletiva e metaindividual, num processo histórico contínuo, inclusive por fontes não formais, 
que por força do processo acabam institucionalizados formalmente na legislação estatal 
positiva. 

  

4 Pesquisa empírica 

O conceito de cidadania segundo a teoria é passível de cotejo empírico com as manifestações 
de estudantes aptos a votar numa necessária aproximação com o mundo real[xx] (ALVIM, 
1993, p. 184). 

A pesquisa tem como premissa o conceito amplo de cidadania idealizado por Marshall, 
incluindo as três espécies de direitos - civis, políticos e sociais, em contraposição ao conceito 
restrito voltado para o exercício dos direitos políticos adotado na doutrina brasileira, conforme 
evolução histórica tratada na primeira parte deste estudo. 

Por meio de uma pesquisa empírica, pretende-se, portanto, avaliar se o conceito de cidadania 
está presente ou não, e caso presente, verificar a amplitude da concepção entre os estudantes 
da 3ª série do ensino médio, com 17 anos de idade, de escolas públicas e particulares em 
Brasília/DF aptos a votar. 

A escolha das escolas decorreu da aplicação do critério da maior média obtida no Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM de 2008[xxi] no ensino público e particular. 

Segundo o relatório divulgado[xxii], tiveram os maiores índices de aprovação naquele exame, 
as escolas privadas: Galois, Sigma, Marista, nessa ordem; e as escolas públicas: Setor Oeste, 
Elefante Branco e Setor Leste. Para evitar desvios nas respostas decorrentes de incentivos 
extra pedagógicos de caráter confessional/religioso, o Sigma[xxiii] foi escolhido dentre as 
particulares, e o Setor Oeste[xxiv] como escola pública com maior índice de aprovação de 
forma isolada. 

Os alunos, com 17 anos de idade completos - objeto da pesquisa, foram escolhidos em razão 
de eles possuírem capacidade facultativa de participarem do processo eleitoral e distanciados 
do estímulo decorrente da propaganda institucional chamando os eleitores para se engajarem 
nas eleições gerais de 2010. Este recorte possibilita a aproximação entre o sujeito investigado 
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e a hipótese apresentada para o problema de pesquisa - a compreensão do conceito de 
cidadania que contemple os direitos civis, políticos e sociais e não apenas política, sem a 
pressão midiática do voto aos 16 anos. 

O formulário se divide em três partes: a primeira de identificação do participante, a segunda 
com alternativas dicotômicas sim/não; e a terceira com múltiplas escolhas não excludentes do 
que é considerado cidadania nos âmbitos civil, social e econômico. 

A pesquisa consistiu na aplicação dos formulários a todos os alunos das escolas selecionadas 
da 3ª série do ensino médio nos termos do recorte de idade mencionado nos parâmetros da 
pesquisa, cujos resultados serão apresentados em gráficos, seguidos de uma análise qualitativa 
das respostas apresentadas e as dimensões dos direitos fundamentais relacionadas com o 
conceito de cidadania. 

  

4.1. Análise dos dados selecionados para reflexão 

Do formulário aplicado, foram destacadas algumas questões contidas nas 2ª e 3ª parte para 
tratar dos novos direitos no presente artigo, com o intuito de levantar reflexões relacionando-
os à percepção de cidadania extraída dos alunos de ensino médio, os quais se enquadravam 
nos parâmetros definidos para a pesquisa. 

A ilustração 1 traz o total de questionários aplicados, cujo modelo faz parte do anexo desse 
trabalho. Algumas das questões constantes da 2ª e 3ª parte são preponderantes para o estudo 
dos novos direitos e passamos ao destaque delas, ressaltando que nos questionários não 
constam respostas a todas as perguntas, uma vez que foi espontâneo e facultativo o 
preenchimento. 

  

4.2 - Formulários respondidos por alunos com 17 anos completos cursando a 3ª série do 
ensino médio[xxv]:                                       

- Total de formulários aplicados: 548 (100%) 

- Formulários aplicados no SIGMA: 324 (59,12 %) 

- Formulários aplicados no SETOR OESTE: 224 (40,87 %) 

Ilustração 1 
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4.2.1  Na 2ª parte do questionário aplicado estão as alternativas dicotômicas[xxvi] 

4.2.1.1 Questão 1: Você sabe conceituar cidadania? (sim/não) 

 A ilustração 2 indicará que a maioria absoluta dos entrevistados afirmou positivamente 
quanto a conceituação de cidadania[xxvii]. 

Ilustração 2 

 RESPOSTAS SIGMA SETOR OESTE
SIM 238 (73,45%) 206 (91,96%) 
NÃO   82 (25,30%)   13 ( 5,80 %) 

  

 4.2.1.2 Questão 2: Você se considera cidadão? (sim/não) 

Por meio da ilustração 3, percebe-se que os vocábulos cidadania e cidadão são conhecidos em 
sua maioria pelos entrevistados tanto da escola pública como da particular. Entretanto, 
embora os alunos se considerem cidadãos, alguns não sabem conceituar cidadania. 

Verifica-se, portanto, que se os alunos se consideram como cidadãos, o que se pretende a 
seguir é verificar se essa concepção, diante dos dados, está mais arraigada à visão de Marshall 
ou se abrange também os novos direitos. 

Ilustração 3 
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RESPOSTAS SIGMA SETOR OESTE
SIM 307 (94,75%) 214 (95,53%) 
NÃO   17  (  5,24%)    8  ( 3,60%) 

   

4.3 Direitos de primeira dimensão (votar, ter documentos pessoais e escolher 
religião):[xxviii]  

4.3.1 Questão 9, item c: Ser cidadão é ter a possibilidade de? (votar)                

Os direitos fundamentais de 1ª dimensão, produtos do pensamento liberal-burguês do séc. 
XVIII, têm cunho eminentemente individualista e dizem respeito às liberdades públicas e aos 
direitos políticos, tendo como valor principal a liberdade, por isso são chamados de direitos 
negativos, uma vez que exigem uma conduta negativa de não intervenção do Estado. 

Nessa visão de direitos negativos, Gilmar Mendes (MENDES, 2004, p. 2) assevera que, na 
concepção tradicional, os direitos fundamentais são direitos de defesa destinados a proteger 
determinadas posições subjetivas contra a intervenção do Poder Público. 

A visão dos alunos da escola pública (Setor Oeste) quanto ao direito de votar está bem 
inserida no conceito de cidadania, relacionando a resposta de ser cidadão (95,49%) com a de 
ter possibilidade de votar (90,17%) um percentual bastante próximo. 

Fenômeno curioso que demanda investigações posteriores é o fato que os estudantes da escola 
particular (Sigma) atribuíram a possibilidade de votar (97,53%) um percentual maior do que 
atribuíram para o questão que se consideram cidadão (94,75%), e num ainda mais baixo para 
a conceituação de cidadania (73,45%). 

ALTERNATIVA SIGMA SETOR OESTE
c) Votar 316 (97,53%) 202 (90,17%) 
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4.3.2 Questão 12, itens a e b: Ser cidadão é ter a possibilidade de? (obter documentos 
pessoais e escolher religião) 

A proporção entre direitos civis como de obter documentos pessoais (94,19 %) e escolher 
religião (60,26 %) é equivalente proporcionalmente tanto aos alunos da escola pública quanto 
aos da escola particular (96,60%; 70,37%). 

Ilustração 4 

  

ALTERNATIVA SIGMA SETOR OESTE
a) Ter documentos 
pessoais 

313 (96,60%) 211 (94,19%) 

b) Escolher 
religião 

228 (70,37%) 135 (60,26%) 

 

  

4.4 Direitos de segunda dimensão: (pagar meia-entrada em eventos culturais, vacinação 
pública e assistir programas culturais)            

Quanto aos direitos de 2ª geração, consubstanciados nos direitos sociais, culturais e 
econômicos, no quais o valor preponderante é a igualdade, que tiveram seu desenvolvimento 
com a Revolução Industrial (séc. XIX), necessitam até a presente data de comportamento 
ativo do Estado na realização da justiça social. 

É possível a partir das respostas a questões envolvendo esses direitos fazer algumas 
considerações. 

  

4.4.1 Questão 10, item d: Ser cidadão é ter a possibilidade de? (pagar meia-entrada em 
eventos culturais) 

Mesmo com o incentivo estatal de assegurar o pagamento de meia-entrada aos estudantes em 
eventos culturais, a importância desse direito social não reflete nas respostas assinaladas tendo 
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em vista os percentuais de 24,38% e 30,35% nos colégios Sigma e Setor Oeste, 
respectivamente. 

ATERNATIVA SIGMA SETOR OESTE
d) Pagar meia-
entrada em eventos 
culturais 

74 (24,38%) 68 (30,35%) 

  

4.4.2 Questão 11, item a: Ser cidadão é ter? [xxix] (vacinação pública) 

Quanto esse outro serviço público, a resposta dos alunos foi bem mais alta do que a do item 
anterior, mais que o dobro no Sigma (77,16%) e quase esse percentual no Setor Oeste 
(59,37%). Não é possível identificar as causas dessa assistência, porém, não se devem olvidar 
da ampla campanha publicitária sobre a gripe provocada pelo vírus H1N1. 

 Os alunos da escola pública em percentual bem maior do que aqueles (44,49 %, 55,40% e 
57,20% respectivamente) associam direitos de segunda dimensão ao estado de ser cidadão. 

  

ALTERNATIVA SIGMA SETOR OESTE
a) vacinação 
pública 

250 (77,16%) 133 (59,37%) 

  

  

4.4.3 Questão 12, item c: Ser cidadão é ter a possibilidade de? (assistir programas 
culturais) 

Esse item quando comparado com o 4.4.1 indica que o aluno brasiliense considera mais 
importante assistir os programas culturais Sigma - (53,70%) e Setor Oeste (49,55%), do que o 
desconto no valor do ingresso. 

A ilustração 5 condensa os números, apresentando-os de forma reunida. 

ALTERNATIVA SIGMA SETOR OESTE
c) assistir 
programas 
culturais 

174 (53,70%) 111(49,55%) 

  

  

  

Ilustração 5 
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 4.5 Direitos de terceira dimensão:[xxx]                                               

Os direitos de 3ª geração, advindos de mudanças estruturais da sociedade, que desloca sua 
atenção do âmbito meramente individual para os interesses de massa, desenvolvendo-se as 
idéias de preservação ambiental, direito do consumidor, esses representados pelos direitos 
difusos, têm seu valor na solidariedade com uma visão da coletividade 

Importante ressaltar que nesse momento histórico o Estado passa a ser prestacional, uma vez 
que se exige uma postura mais ativa do Estado do que na efetivação dos direitos sociais e 
políticos, não sendo mais suficiente a conduta de não intervenção nos direitos de liberdade e 
igualdade individuais dos direitos de primeira dimensão. 

  

4.5.1 Questão 10, item b: Ser cidadão é ter a possibilidade de? (atravessar na faixa de 
pedestre) 

No item b da questão 10 que aborda novos direitos dessa geração, especificamente respeitar 
os direitos de idosos e deficientes físicos, a diferença de percepção dos alunos de escola 
particular (79,93%) e pública (67,85%) é muito evidente. 

É válida a reflexão nesse diapasão que quanto mais prestacional é o direito fundamental mais 
se distanciam os percentuais entre escolas que recebem alunos de classes econômicas tão 
diferentes[xxxi]. 

Ilustração 6 

  

ALTERNATIVA SIGMA SETOR OESTE
b) respeitar vagas 
prioritárias (idosos, 
deficientes)     

259 (79,99%) 152 (67,85%) 
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4.6 Direitos de quarta e quinta dimensões:            

Os direitos de 4ª dimensão, com a engenharia genética, a contemporização do conceito de 
democracia e o desenvolvimento da informática, tendo como valor o direito dos povos, 
alavancaram o surgimento dos direitos de 5ª dimensão que se refletem na necessidade de 
manter a paz permanente entre os povos, entrelaçando-se com os direitos de 3ª dimensão, 
voltados para a solidariedade e a coletividade, entretanto, ainda prescindem de 
reconhecimento na esfera do direito internacional. 

Ingo Sarlet (2009, p. 50) acompanha a posição de Paulo Bonavides pela qual se posiciona 
favoravelmente ao reconhecimento da existência de uma quarta dimensão "sustentando que 
esse é o resultado da globalização dos direito fundamentais,  no sentido de uma 
universalização no plano institucional, que corresponde, na sua opinião, à derradeira fase de 
institucionalização do Estado Social". 

Apenas para ilustrar a concepção brasileira de cidadania, o surgimento de leis especiais como 
o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, pós 
Constituição Federal de 1988, oriundas de profundos debates sociais e de participação da 
sociedade, independentemente da condição de eleitor do indivíduo, nos leva ao encontro de 
um conceito mais amplo de cidadania. 

Importante ressaltar que os direitos de quinta dimensão voltados para a paz permanente entre 
os povos estão intimamente ligados com os de 3ª dimensão, na qual o valor é a coletividade, o 
que demonstra que o surgimento dos novos direito decorre em maior intensidade da 
complexidade e do pluralismo da sociedade contemporânea, do que resultado estritamente da 
evolução histórica. 

  

4.6.1 Questão 8: Tem acesso à internet? (sim/não) 

A análise da ilustração 7 indica que os estudantes, tanto de escola pública, quanto particular, 
têm grande acesso à internet, seja em casa, seja em outros lugares. 

O percentual de alunos que afirmam não ter acesso à internet encontra convergência na escola 
pública (0%) e particular (0%). Nesse momento, parece que o acesso à internet não está ligado 
ao fator poder econômico, mas sim aos valores pessoais e culturais das famílias, diante da 
massificação de seu uso. 
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A análise dos dados pode ser de diversos focos, os dados acima foram qualitativos e não 
quantitativos quanto à reflexão do âmbito do desenvolvimento tecnológico e de acesso à 
informação na cidadania. O mais relevante dessa análise é a constatação de que o conceito de 
cidadania para os estudantes brasileiros aptos a votar não está voltado somente aos direitos de 
participação política do Estado. 

RESPOSTAS SIGMA SETOR OESTE 
SIM Residencial 319 (98,45%) 193 (86,16%) 
  Outros lugares     3 (0,09%)   19 ( 8,48%) 
NÃO     0     0 

  

Ilustração 7 

  

4.6.2 Questão 12, item d: Ser cidadão é ter a possibilidade de? (participar de 
comunidades virtuais/blogs). 

Os números apresentados na ilustração 8 parece não refletir a dimensão social da internet, no 
sentido da globalização, em especial quanto a participação dos alunos em comunidades 
virtuais e blogs. 

  

ALTERNATIVA 

SIGMA SETOR OESTE 

d) participar de 
comunidades 
virtuais/blogs 

104 (32,09%)  74 (33,03%) 

  

  

Ilustração 8 
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Conclusão 

A análise do conceito de cidadania de Marshall fornece instrumentos para a compreensão dos 
fenômenos sociais ao longo da história, ainda que voltado para a experiência da Europa. O 
ponto mais importante dessa reflexão é a correspondência da busca por igualdade com a 
universalização da cidadania, envolvendo os direitos civis, políticos e sociais. Assim, o desejo 
por cidadania trouxe luz à consciência social, desenvolvendo-se para além dos direitos civis. 

A definição de cidadania pelo ponto de vista social volta-se para o indivíduo enquanto 
detentor de direitos e obrigações integrante de uma comunidade, ficando o Estado responsável 
por garantir a eficácia dos direitos fundamentais. 

A maior crítica a Marshall vem daqueles que entendem não ser possível separar os direitos 
civis dos políticos, uma vez que o conceito dos direitos humanos teria se expressado no século 
XVIII em termos inteiramente políticos. Entretanto, a visão de Marshall parte do paradigma 
da evolução histórica da sociedade, enquanto outros autores, a exemplo de Wolkmer, partem 
da complexidade e do pluralismo da sociedade para explicar o conceito de cidadania. 

A pesquisa de campo foi fundamental para afirmar que os direitos humanos são frutos da 
evolução da sociedade e suas diversas dimensões se interligam, o que leva à confirmação da 
hipótese de que o conceito de cidadania não está voltado somente para os direitos políticos. 

Nessa esteira, a efetivação dos novos direitos perpassa pela ampliação do conceito de 
cidadania na doutrina brasileira, o que resulta na necessidade de colocar em pauta na 
sociedade jurídica o debate da reconstrução do instituto. 

Conclui-se, ao final, que tanto o conceito de cidadania como o alargamento da construção da 
cidadania no Brasil não estão vinculados ao exercício dos direitos políticos e sim à condição 
do indivíduo de ser destinatário dos direitos fundamentais tradicionais historicamente como 
dos novos direitos. 
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ANEXO 1: FORMULÁRIO 

  

1ª PARTE: (identificação pessoal) 

  

Identificação 

  

 1.    Gênero: 

Masculino   
Feminino   
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2.    Data de nascimento: 

      

  

3.    Série do ensino médio que cursa atualmente: 

a) 1a serie   
b) 2ª série   
c) 3ª série   

  

4.      Onde você mora? 

Bairro   
Cidade   

  

5.    Você tem o hábito de ler jornais: 

a) diariamente   
b) semanalmente   
c) mensalmente   
d) não   

  

 6.    Você tem o hábito de assistir  telejornal: 

a) sempre   
b) frequentemente   
c) raramente   

  

7.    Quantos livros você lê por ano? 

a) 1-3   
b) 4-8   
c) 9-12   
d) mais de 13   

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10260
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do IDP – Instituto Brasileiro de Direito Público



8.    Tem acesso à internet? 

a) sim (residencial)   
b) sim (em outros lugares)   
c) não   

  

9.   Você participa de algum projeto social ou voluntário? 

a) sempre   
b) frequentemente   
c) raramente   
d) nunca   

  

10. Trabalha? 

a) sim   
b) não   

  

  Profissão Nível de escolaridade 
Pai/ 
responsável

  Não 
estudou

  Fundamental 

(1o grau) 
completo ou 
incompleto 

  Médio 

(2o grau/ 
técnico) 
completo 
ou 
incompleto 

  Superior 

completo 

ou 

incompleto

  Pós-
graduação 
completo 

ou 

incompleto 

  

Mãe/ 
responsável

  Não 
estudou

  Fundamental 
(1o grau) 
completo ou 
incompleto 

  Médio 

(2o grau/ 
técnico) 
completo 
ou 
incompleto 

  Superior 

Completo 

ou 

incompleto

  Pós-
graduação 
completo 

ou 

incompleto 

  

  

2ª PARTE:  (questões cognoscitivas) 

  

Assinale com um X uma das alternativas abaixo: 
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1 - Você sabe conceituar cidadania? 

a) sim   
b) não   

  

2 - Você se considera cidadão? 

a) sim   
b) não   

  

3 - Você considera que cidadania está ligada ao pagamento de impostos? 

a) sim   
b) não   

  

4 - Um estrangeiro que está no Brasil há alguns meses para estudo é cidadão? 

a) sim   
b) não   

  

5 - As crianças são cidadãs? 

a) sim   
b) não   

  

6 - Os presos são cidadãos? 

a) sim   
b) não   

  

7 - O mendigo é cidadão? 

a) sim   
b) não   
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8   - O índio é cidadão? 

a) sim   
b) não   

  

   

Nos itens abaixo, marque as opções com as quais concordar. 

  

09 - Ser cidadão é ter a possibilidade de: 

a) Trabalhar nos locais de votação 
(ser mesário) 

  

b) Ser candidato   
c) Votar   
d) Ingressar em partido político   

  

10 - Ser cidadão é ter a possibilidade de: 

a) Atravessar na faixa de pedestre   
b) Respeitar vagas prioritárias (idosos, deficientes)   
c) Conservar o patrimônio público   
d) Pagar meia-entrada em eventos culturais   

  

11 - Ser cidadão é ter: 

a) Vacinação pública   
b) Programas de moradia   
c) Educação (educação infantil ao ensino médio)   
d) Postos de Emprego   
e) Transporte público   

  

12 - Ser cidadão é ter a possibilidade de: 

a) Ter documentos pessoais   
b) Escolher religião   
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c) Assistir a programas culturais   
d) Participar de comunidades virtuais/blogs   

  

Se você teve alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário a respeito deste questionário, 
por favor, utilize o espaço abaixo: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

[i] Importante ressaltar que não se pretende neste trabalho questionar a visão histórica de 
Marshall, tão somente resgatar o conceito amplo de cidadania do autor, desenvolvido naquela 
época, séc. XIX, com o surgimento dos direitos civis, políticos e sociais, no contexto do 
Estado Liberal.(MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 
1967.) 

[ii] WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos 
"novos" direitos. In: WOLKMER, A.C e LEITE, J.R.M (Coord.). Os "novos" direitos no 
Brasil: natureza e perspectivas: uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. 
São Paulo: Saraiva, 2003. 
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[iii] O problema é exatamente o fio condutor da construção e elaboração do conhecimento 
científico, ensina Júlia Ximenes (2010, p. 3): "É a partir da 'dúvida' que o pesquisador 
constrói todo um arcabouço teórico, uma grade de leitura conceitual, um sistema de conceitos 
e de relações de conceitos que distanciará sua resposta ao problema do senso comum, 
constituindo um conhecimento científico." 

[iv] A pesquisa foi desenvolvida e realizada no Distrito Federal pelo grupo de estudos 
Democracia, Direitos Fundamentais e Cidadania - DDFC. 

[v] Carvalho (1956, p. 9) entende que o termo estatalidade definiria melhor esse vínculo 
jurídico-político entre o indivíduo e o Estado, porém, a palavra nacionalidade, na acepção 
criticada, já é de uso generalizado e, por isso, seria quase impossível substituí-la. O mesmo 
raciocínio é empregado quanto a substituição por cidadania, que  "[...]denota, mais 
restritamente, o gôzo e o exercício dos direitos políticos". 

[vi] Como registro histórico, Carvalho (ob. cit., p. 10) aponta que: Desapareceu, na sua forma 
clássica, a aligeância, ou seja, « L´obligation de fidelité et de obéissance, qui incombe à une 
personne à l´égard de la nation dont elle est membre et du souverain dont elle sujette » 
(BONFILS, Manuel de Droit Int. Publ. , Paris, 1908, pág. 243, apud CARVALHO, p. 10). 
A aligeância, que Blackstone define como "The tie, or ligamen, which binds the subject to the 
king", cedeu lugar ao conceito de cidadania. (ESPÍNOLA, Eduardo. Tratado de Direito 
Civil, vol. V, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1940, pág. 46, apud CARVALHO, p. 10). 

[vii] Carvalho (ob. cit., p 12) explicita que: Êsses dois elementos - o sangue (jus sanguinis) e 
o território (jus soli) - ligados ao nascimento, determinam, em regra, a nacionalidade do 
homem. A preferência por um ou por outro fica ao critério de cada Estado, que, ao escolhê-
los, se baseia sempre em considerações de natureza política. 

[viii] "No sistema jure soli, o elemento preponderante, que se une ao nascimento, é o 
território, é a base física do Estado. Nacional, de acôrdo com êsse princípio, é aquêle que 
nasce dentro dos limites territoriais do Estado, desprezada a influência de quaisquer outros 
dados ; quod est in territorio, est de territorio. Importa, por conseguinte, para aplicação do 
princípio, conhecer a extensão dêsse território, [...]" (CARVALHO, p. 14). 

[ix] O jus sanguinis - sistema adotado nas civilizações grega e romana - confere ao filho 
legítimo a nacionalidade do pai e ao ilegítimo a nacionalidade da mãe, seja qual for o lugar do 
nascimento. Em Roma, realmente,adquiria-se a cidadania pelo nascimento, pela naturalização 
ou por disposição da lei. Quanto ao nascimento, o filho de cidadão romano é cidadão romano, 
porque o filho que procede de justas núpcias segue a condição jurídica do pai. Não havendo 
casamento, o filho segue a condição da mão no momento do parto. (AMAZONAS DE 
FIGUEIREDO, Trat. de Dir. Romano, 1930, pág. 75, apud CARVALHO, p. 13). No jus 
sanguinis, como pondera Niboyet (Traité de Droit Int. Privé Français, 1935, I, 113, apud 
CARVALHO, p. 13): c´est ne donc pas tant le sang qu´il faut considerer, l´aspect biologique 
du sang du père, que son rattachement politique. C´est ne pas le sang qui determine la 
nationalité, mais la filiation. On pourrait donc encore appeler cette nationalité - nationalité 
de filiation. La expression jus sanguinis a le tort de correspondre, en effect, plutôt a une idée 
raciale qu´a une idée politique ». 
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[x] "É o modelo de realidade social em que "as várias dimensões éticas, morais e religiosas, 
bem como os ativismos complexos e os grupos de interesses insurgentes" (WOLKMER, 
2007, p. 98) convivem pacificamente. 

[xi] A experiência inglesa do desenvolvimento da cidadania numa sequência histórica é a 
exceção e não a regra, como adverte (SOUKI, 2006, p. 41), pois o desenvolvimento da 
industrialização, e toda a modificação econômica e social decorrente desse processo, 
concomitante com o da cidadania só se deu na Inglaterra. 

[xii] Souki (2006, p. 43) esclarece com argúcia que "a rigor, no caso inglês, o processo de 
fusão (no aprimoramento da cidadania) começou no século XII, quando a justiça real adquiriu 
o poder de defenir e defender os direitos civis dos indivíduos". 

[xiii] A cidadania em cada uma das dimensões identificadas desenvolveu-se num contexto de 
fusão e integração do indivíduo à nação inglesa, em que a cidadania "proporcionava um efeito 
integrador novo, um sentimento de lealdade a uma civilização" (SOUKI, 2006, p. 43). 

[xiv] Souki (2006, p. 41-42) aponta que "em diversos países do sul e do leste da Europa os 
direitos sociais foram adquiridos sob regimes políticos autoritários e focados apenas em uma 
parte da sociedade". 

[xv] Mesmo considerando o caso empírico específico da Inglaterra, o modelo de Marshall 
continua tendo relevância teórica para o estudo do desenvolvimento da cidadania em outros 
países (SOUKI, 2006, p. 42). 

[xvi] Os indivíduos convertem-se em sujeitos de Direito Internacional - tradicionalmente, em 
uma arena em que só os Estados podiam participar. (PIOVESAN. Temas de direitos 
humanos. 2003, p. 62). 

[xvii] "O conceito de cidadania se vê, assim, alargado e ampliado, na medida em que passa a 
incluir não apenas direitos previstos no plano nacional, mas também direitos 
internacionalmente enunciados. A sistemática internacional de accountabilty vem ainda 
integrar este conceito renovado de cidadania, tendo em vista que, ao lado das garantias 
nacionais, são adicionadas garantias de natureza internacional. Conseqüentemente, o 
desconhecimento dos direitos e garantais internacionais importa no desconhecimento de parte 
substancial dos direitos acionáveis e defensáveis na arena internacional" (PIOVESAN. ob. 
cit., p. 71-72). 

[xviii]  Wolkmer (2003, p. 2) explica com maior propriedade: "[...] a sociedade moderna 
européia não só favorece a emergência de uma estrutura centralizada de poder (Estado-Nação 
Soberano), como edifica uma concepção monista de regulação social e uma racionalização 
normativa técnico-formalista (ciência jurídica), que tem no Estado a fonte legitimadora por 
excelência. Constrói-se, neste sentido, a teoria e a prática jurídicas assentadas sobre uma 
concepção individualista, patrimonial e científica, em que o Direito expressa o que está na lei 
escrita e o Estado, a fonte direta e exclusiva de todas as normas sociais válidas". 

[xix] WOLKMER, Antonio Carlos. Sobre a teoria das necessidades: a condição dos "novos" 
direitos. Alter Ágora. Revista do Curso de Direito da UFSC. Florianópolis, n. 01, p. 42-47, 
maio 1994, p. 43. 
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[xx] "É só o pleno e verdadeiro conhecimento da realidade que enseja condições para que se 
possa reformar para o bom." (ALVIM, Arruda. Anotações sobre as perplexidades e os 
caminhos do Processo Civil Contemporâneo - sua evolução ao lado do Direito Material, In: 
As Garantias do Cidadão na Justiça, Sálvio de Figueiredo Teixeira (coord.). São Paulo: 
Saraiva, 1993, p. 184.) 

[xxi] A escolha utilizou as notas de 2008 porque até a data da elaboração do projeto de 
pesquisa, abril de 2010, as notas referentes a 2009 ainda não tinham sido divulgadas.   

[xxii] O ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) foi instituído pela Portaria Ministerial 
MEC n.º 438, de 28 de maio de 1998 e, conforme preceitua o art. 2º, a prova tem como 
objetivo "avaliar as competências e as habilidades desenvolvidas pelos alunos ao longo do 
ensino fundamental e médio, imprescindíveis à vida acadêmica, ao mundo do trabalho e ao 
exercício da cidadania, tendo como base a matriz de competências especialmente definida 
para o exame". Brasil. INEP. Legislação. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/basica/enem/legislacao/p438_280598.htm>. Acesso em 06 Ago. 
2010 

[xxiii] Brasil. Centro Educacional SIGMA. Disponível em: < http://www.sigma.g12.br/>. 
Acesso em 06 Ago. 2010. 

[xxiv] Brasil. Centro Educacional Setor Oeste. Disponível em: 
<http://www.ceso.oi.com.br/ceso.html>. Acesso em 06 Ago. 2010. 

[xxv] O formulário aplicado faz parte do anexo do presente trabalho. 

[xxvi] Ver Questionário no Anexo I, p 22-24. 

[xxvii] 4 alunos do Sigma e 5 do Setor Oeste assinalaram a alternativa sem resposta. 

[xxviii] As alíneas "a", "b" e "d" da questão 9 também tratam de direitos de primeira 
dimensão e tiveram os seguintes resultados: a) trabalhar nos locais de votação (ser mesário): 
SIGMA - 132 (40,74%), SETOR OESTE - 78 (35,13%); b) ser candidato: SIGMA 122 
(37,65%); SETOR OESTE - 66 (29,72%) d) ingressar em partido político: SIGMA 113 
(34,87%); SETOR OESTE - 50 (22,52%). 

[xxix] As alíneas "b", "c" ,"d" e "e" da questão 11 também tratam de direitos de segunda 
dimensão e tiveram os seguintes resultados: b) programas de moradia: SIGMA - 191 
(58,95%), SETOR OESTE - 107 (47,76%); c) Educação (educação infantil ao ensino médio): 
SIGMA - 299 (92,28%); SETOR OESTE - 195 (87,05%); d) Postos de Emprego: SIGMA 200 
(61,72%); SETOR OESTE - 123 (54,91%); e) Transporte público: SIGMA -  269 (83,02%); 
SETOR OESTE - 144 (64,28%). 

[xxx] As alíneas "a" e "c" da questão 10 também tratam de direitos de terceira dimensão e 
tiveram os seguintes resultados: a) atravessar na faixa de pedestre: SIGMA - 186 (57,40%), 
SETOR OESTE - 120 (53,57%); c) conservar o patrimônio público: SIGMA - 302 (93,20%); 
SETOR OESTE - 190 (84,82%). 
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[xxxi] Ressalta-se a 1ª parte do questionário, p. 22,  na qual foram levantados os dados de 
identificação do aluno, tais como, o poder aquisitivo do local onde moram, a formação 
profissional dos pais, os hábitos culturais e o tempo que estão livres para os estudos. 
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A AUTONOMIA PRIVADA NO ESTADO DEMOCRATICO DE 
DIREITO E A (IM) POSSIBILIDADE DE CASAMENTO ENTRE 

HOMOSSEXUAIS: NOVOS DIREITOS? 
 

LA AUTONOMÍA PRIVADA EN EL ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO Y LA 
IM (POSSIBILIDAD) DE MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES:NUEVOS 

DERECHOS? 
 
 
 

César Augusto De Castro Fiuza 
Luciana Costa Poli 

 

RESUMO 
O trabalho analisa o princípio da autonomia privada no contexto das relações afetivas. Aborda 
os fundamentos jurídicos da família contemporânea que fundada essencialmente na 
cooperação assume novos contornos. Nesse contexto, a promoção da dignidade humana se 
realizará, no seio da família, pelo reconhecimento pleno das opções individuais, seja na forma 
de constituição da unidade familiar, pelo reconhecimento de direitos à união homoafetiva. A 
autonomia privada, nos termos ora estudados, está intimamente associada aos conceitos de 
liberdade, autonomia e vontade a permitir a proteção jurídica à família homoafetiva. Sob esse 
ponto de vista, analisaremos o casamento nos moldes propostos no Código Civil verificando 
se a disciplina legal coaduna-se com a principiologia constitucional. O casamento será 
analisado no contexto social e histórico da sociedade contemporânea a demonstrar que suas 
características de meio de procriação, de proteção de patrimônio, de indissolubilidade 
alteram-se tornando-se ambiente de salvaguarda da pluralidade, da promoção da dignidade da 
pessoa humana, da preservação da igualdade, da não discriminação.Sustentaremos a 
possibilidade de realização de casamento entre homossexuais pela realização dos princípios 
retro-mencionados. Sustentamos que o meio mais adequado de promover a igualdade entre 
casais homossexuais e heterossexuais é, precisamente, permitir-lhes a salvaguarda dos 
mesmos direitos.Defendemos que a concessão do casamento tem de ser por força do comando 
constitucional da igualdade independente de considerações acerca de sexo. 
PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA PRIVADA; DIREITO HOMOAFETIVO; 
CASAMENTO HOMOAFETIVO; FAMILIA. 
 
RESUMEN 
El trabajo analiza el principio de autonomía en el contexto de las relaciones afectivas. Explica 
los fundamentos jurídicos de la familia contemporanea que se funda principalmente en la 
cooperación entre sus miembros. En este contexto, la promoción de la dignidad humana se 
llevará a cabo dentro de la familia, el pleno reconocimiento de las decisiones individuales en 
la forma de constitución de la unidad familiar, e por supuesto en el reconocimiento de los 
derechos del matrimonio a homosexuales. La autonomía privada, ahora en estudio, está 
estrechamente ligada a los conceptos de libertad, autonomía y permitirá a la protección 
jurídica a la familia homo. Desde este punto de vista, analizamos la boda en la forma 
propuesta por el Código Civil la comprobación de si la disciplina jurídica es coherente con los 
principios constitucionales. La boda será examinada en su contexto histórico y social de la 
sociedad contemporánea para demostrar que sus características a través de instrumiento de 
procriacíon, de protección del patrimonio, de indissolubilidade al convertirse en el medio 
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ambiente salvaguardar la pluralidad, la promoción de la dignidad humana, la preservación de 
la igualdad. Sustentaremos la posibilidad de matrimonio de homosexuales tendendo em 
consideración los principios mencionados. Se argumenta que el medio más adecuado para 
promover la igualdad entre parejas heterosexuales y homosexuales es, precisamente, la 
igualdad en la outorga de derechos. Defendemos que la concesión de matrimonio debe estar 
bajo el mandato constitucional de la igualdad sin distinción de sexo consideraciones . 
PALABRAS-CLAVE: AUTONOMIA PRIVADA ; DERECHO HOMOSEXUAL ; 
CASAMENTO HOMOSEXUAL ; FAMILIA. 
 
 

  

1. Reflexões sobre a autonomia privada e a liberdade nas relações afetivas 

A esfera privada das relações conjugais, ou, melhor dizendo, das relações afetivas, começa a 
repudiar a insistente e abusiva interferência do Estado. Embora o Estado teimosamente insista 
em regulamentar de forma estanque as uniões não fundadas no casamento, a realidade é 
paradoxal. A autonomia privada, entendida como o poder do indivíduo de modo objetivo, 
concreto e real,[1] norteado para a realização de determinadas necessidades e desejos,[2] 
parece iniciar uma reconquista de territórios perdidos.[3] 

Para Villela: 

é urgentemente necessário reconhecer que uma ordem jurídica baseada na coerção é indigna 
da transcendental grandeza do homem. Se se quer para o futuro expressões convivenciais 
inspiradas no amor e na justiça, na dignidade e na confiança, tem-se que restituir ao homem a 
superior liberdade de responder, ele próprio, aos deveres que decorrem da vida em 
sociedade.[4] 

Verifica-se que, nas sociedades atuais, os indivíduos têm buscado desprender-se dos vínculos 
normativos institucionais, das crenças e costumes arraigados, da intromissão do Estado em 
sua esfera íntima, em claro prestígio da autonomia privada que tem ganhado, assim, novas 
feições, como a luta pelo reconhecimento de diferentes modelos de família, da paternidade 
sócio-afetiva, da redesignação sexual etc. 

De certa forma, isto ocorre porque nas sociedades modernas, há uma busca maior pelo bem 
estar pessoal, e os indivíduos têm demonstrado maior preocupação com a felicidade e a 
realização pessoal, procurando investir na qualidade de seus relacionamentos. Neste contexto, 
percebe-se um crescente inconformismo com as normas prescritas socialmente e uma 
demanda por maior liberdade de escolha e auto gerência da vida pessoal, que irão refletir em 
uma multitude de situações familiares ou, como diz Flaquer, na "explosão do ciclo vital da 
família".[5] Vale dizer: rompe-se o paradigma familiar tradicional. 

Esta ruptura mostra-se intrinsecamente ligada ao desgaste do controle externo das relações 
familiares realizado pelo Estado, bem como à insuficiência ou falta de efetividade de normas 
para proteção das novas situações familiares que se revelam. Mas, sobretudo, parece-nos que 
o amor e o afeto tornaram-se, enfim, mais importantes que as normas e convenções sociais. 
Assim, os modelos e formas de família, que hoje se apresentam, tendem a ser eletivos, no 
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sentido de serem constituídos pela vontade do indivíduo e não corresponderem apenas a 
modelos institucionalizados e estanques. 

A história nos revela que nas mais antigas sociedades o poder do Estado na família era 
mínimo. O pai era o centro do poder, o rei, o juiz e o sacerdote. Nas pequenas comunidades 
aldeãs ou clãs, havia assembléias internas com funções sacras, judiciais e administrativas. No 
entanto, com o enfraquecer dessas associações, surge o Estado, que, como organismo central, 
passa a avocar os mais altos poderes, coordenando os interesses privados e familiares como se 
fossem interesses de toda sociedade. O Estado começa a impor uma séria de obrigações e 
diretrizes à família, como obrigar o pai à educação e cuidado dos filhos, como estabelecer 
divisão patrimonial entre os membros da família, como fixar obrigação de alimentos, 
constituir deveres múltiplos para os cônjuges, enfim, passa a delinear os limites extremos dos 
poderes familiares. Não obstante, a interferência estatal também deve ter limites, o Estado não 
pode constituir-se diretamente como detentor e tutor dos interesses privados.[6]  

Segundo Pereira a intervenção do Estado deve-se limitar a promover a tutela da família, 
oferecendo-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação da vontade, buscando propiciar a 
seus membros condições para a manutenção do núcleo afetivo.[7] 

A autonomia privada, nos termos ora estudados, está intimamente associada aos conceitos de 
liberdade, autonomia e vontade. Como assinala Amaral,[8] um dos pilares do Direito Civil é a 
liberdade, e a autonomia privada, nos moldes delineados pelo autor, é aquela que reconhece 
que os atos e relações do indivíduo são aptos a produzirem efeitos no campo do Direito. 
Tratando-se de Direito Civil, essa liberdade, prossegue Amaral, em seu aspecto objetivo, 
significa o poder do indivíduo de criar juridicamente essas relações, estabelecendo-lhes o 
conteúdo e a disciplina, podendo optar entre o exercício ou o não exercício de seus direitos 
subjetivos. Do ponto de vista sociológico, a liberdade implica a ausência de condicionamentos 
sociais e materiais, e, sob um aspecto estritamente filosófico, a possibilidade de opção. 

A atual concepção da liberdade deve ser entendida, segundo Morais,[9] sob a perspectiva da 
privacidade, da intimidade, da possibilidade de exercício da vida privada, da escolha 
individual. 

Certo é que a autonomia privada deverá estar voltada às necessidades sociais, à justiça 
material e à valorização da dignidade do ser humano, porquanto não deve ficar adstrita 
exclusivamente às relações jurídicas contratuais. O discurso da autonomia privada há de ser 
unitário e tocar situações ora patrimoniais, ora existenciais.[10] 

Dessa forma, há que clamar pela autonomia privada também no âmbito do Direito de Família, 
cujas normas cogentes e imperativas não mais atendem aos anseios da sociedade. Confiar ao 
Estado a regulamentação estanque das relações familiares e afetivas é negar o primado da 
liberdade. 

Como bem assinala Villela, o casamento, ou qualquer outra forma de associação íntima entre 
as pessoas, só interessa ao Estado sob dois estritos aspectos: a proteção dos filhos menores e a 
adequada liquidação de um eventual "patrimônio promíscuo", que se tenha formado durante a 
convivência. Assim prossegue o autor, exceto as questões envolvendo menores e divisão de 
patrimônio, as demais dependem tão-somente das pessoas diretamente envolvidas em cada 
caso, "mais precisamente de seus sonhos, de seus gostos, de suas inclinações e até mesmo de 
seus caprichos e idiossincrasias".[11] 
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A lição reflexiva e precisa de Villela assim continua: 

o par que opta por não se casar (podendo fazê-lo gratuitamente quantas vezes queira) e 
escolhe outra forma de união o faz porque definitivamente não se quer pôr sob o regime que a 
lei estabelece. Portanto, haveria que deixá-lo em paz, vivendo seu próprio e personalíssimo 
projeto de vida amoroso, mas, nas estruturas autoritárias de poder, isso é impensável. Há que 
regulamentar, regulamentar, regulamentar. 

Na hipótese concreta, o delírio normativista do Estado traduz-se, por assim dizer, em casar ex 
officio quem não quis casar motu proprio, ou seja, submeter compulsoriamente ao regime 
legal do casamento, tanto quanto possível, aqueles que deliberadamente fizeram a opção pelo 
não-casamento. 

Tanto a Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, quanto a mais recente, a Lei nº 9.278, de 10 
de maio de 1996, aplicaram o quanto puderam de casamento a todas as formas de 
convivência. A intervenção na esfera da privacidade amorosa chegou a tal ponto que um 
diário abriu espaço para que se questionasse 'se ainda faz sentido celebrar o Dia dos 
Namorados', já que, em rigor, até mesmo esta instituição, a um só tempo natural, alegre, 
espontânea, saudável e indescritível, que é o namoro, parece ter-se convertido em modalidade 
de casamento. 

Há nisso tudo um grande paradoxo: a coexistência de expressões convivenciais distintas, uma 
característica das sociedades pluralistas e dessacralizadas, resulta negada na prática, quando 
todas elas se submetem às mesmas regras. Quem, podendo casar, prefere a união livre deveria 
ter o direito de viver segundo suas próprias regras, e não segundo aquelas que 
deliberadamente rejeitou.[12] 

A par desta questão, há que assinalar que o Estado é representativo, é uma abstração, um 
mito, uma forma de controle social, uma criação histórica daqueles que detêm a hegemonia na 
sociedade, que o apresentam como meio de satisfação de seus interesses.[13] Nesse contexto, 
o Direito se apresenta como instrumento para alcançar os objetivos dos governantes. Por isso, 
nas palavras de Coelho "o direito não forma um sistema fechado e coerente, ele está cheio de 
normas contraditórias, sob a forma de regras ilegais, inconstitucionais, mas eficazes porque 
impostas pela autoridade".[14] 

A atividade do Estado, ainda que revestida da forma de lei - normas gerais e coativas - quando 
pautada em "ações sob a forma de providências para uma dada conjuntura de instituições 
facultativas", são atos de intromissão e administração nas relações sociais, não direito.[15] 

Mas será necessário um exagerado pluralismo legal para que seja protegida cada situação de 
fato? Será possível a criação de leis tão elásticas que possam ser capazes de abarcar todos os 
tipos de relações afetivas da vida cotidiana? 

Talvez o esteio da família e das relações afetivas deva repousar nos princípios constitucionais, 
na medida em que toda e qualquer legislação que se pretenda criar, por mais ampla que se 
possa conceber, estará sempre um passo atrás da realidade social, face aos intermináveis 
perfis que a família assume a cada dia. 

Certo é que o Direito de família na contemporaneidade enfrenta a seguinte questão: como 
determinar o limite entre o público e o privado? A família contemporânea coloca-nos mais 
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perto do que nunca desta indagação. Afinal, o que separa ou determina a intervenção do 
Estado nas questões de foro mais íntimo das pessoas, e, até que ponto a intervenção do Estado 
deve-se sobrepor na regulamentação das relações afetivas? 

Cumpre lembrar que a autonomia privada hoje é compreendida na doutrina como fenômeno 
de recepção,[16] o que não implica, no âmbito do Direito de Família, no nosso entender, que a 
autonomia privada se restrinja à mera adesão pelos indivíduos às entidades familiares típicas. 
Os limites da autonomia privada não podem conduzir à esterilidade. Hoje, os limites serão 
dados pela Constituição e pelos valores e princípios do Estado Democrático de Direito. As 
entidades familiares não devem ser enclausuradas e compreendidas dentro de um numerus 
clausus. A instituição do casamento e da união estável não pode implicar engessamento da 
evolução das relações afetivas. 

No nosso entender, a leitura acurada da Constituição da República revela-nos que, ao 
mencionar o casamento, a união estável e a família monoparental como entidades familiares, 
o constituinte o fez de forma exemplificativa, sem o escopo de excluir outras formações 
familiares. Qualquer outra interpretação parece-nos equivocada. 

Realinhando o foco, como assevera Habermas,[17] a autonomia privada só pode ser entendida 
como elemento de um processo progressivo de efetivação das garantias constitucionais. Deve 
haver lugar para a produção privada e autônoma de atos jurídicos, e essa esfera específica de 
produção constituirá um Direito reflexivo contra ações orientadas por normas jurídicas 
materiais. 

A composição do Direito Positivo pelo Estado - cuja racionalização implica a alienação e 
retificação social, deve ser substituída pela institucionalização de procedimentos que auxiliem 
os indivíduos a regular, em primeira pessoa, seus interesses.[18] 

Habermas propõe uma liberdade comunicativa, apresentando um novo tipo de legitimidade 
para o sistema jurídico, apoiada em um arranjo comunicativo, no qual os participantes de um 
Direito racional devam ter condições de examinar se determinada norma possui ou não a 
participação de todos os possíveis atingidos, buscando a institucionalização mediante a 
atividade discursiva, na qual os destinatários serão os próprios autores do Direito.[19] 

Para Gallupo: 

A legitimidade do direito, como decorre do Princípio da Ética do Discurso, só é alcançada se 
todos os envolvidos por suas normas puderem reconhecer-se simultaneamente como seus 
autores. E isso só é possível se o sistema de direitos for garantido em alguma medida, uma 
vez que os cidadãos só podem se reconhecer como autores do discurso se sua participação nos 
discursos jurídicos não for impedida ou restringida. Apesar de não esgotar o rol dos Direitos 
Fundamentais, o sistema de direitos permite reinterpretar este rol (inerente a cada constituição 
histórica) como fundamento de validade de todo o Direito Positivo de um Estado. 

Ao afirmarmos tratarem-se dos direitos que os cidadãos precisam reconhecer uns aos outros, e 
não que o Estado precisa lhes atribuir, tocamos no próprio núcleo do Estado Democrático de 
Direito, que ao contrário do Estado Liberal e do Estado Social, não possui uma regra pronta e 
acabada para a legitimidade de suas normas, mas que reconhece que a democracia é não um 
estado, mas um processo que só ocorre pela interpenetração entre a autonomia privada e a 
autonomia pública que se manifesta na sociedade civil, guardiã de sua legitimidade.[20] 
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No Estado Democrático de Direto, no qual se propõe uma sociedade inclusiva, a legitimidade 
da família não está em sua tipicidade, vale dizer, na previsão de seu modelo pela Lei. A 
legitimidade de núcleos familiares atípicos decorre dos princípios constitucionais e da própria 
argumentação jurídica. 

Reside aí a distinção entre o modelo democrático e o autocrático. O Estado Democrático que 
se ergue sobre o pluralismo e a dignidade da pessoa humana garante que cada um viva de 
acordo com o estilo que mais lhe convém, definindo com liberdade questões fundamentais da 
própria vida como os valores pessoais, sua concepção moral, definindo o próprio modelo de 
família. O engessamento das normas de direito de família e do direito sucessório, conforme 
previsto no atual sistema, deflagram o abismo existente entre a realidade o ideal democrático. 

A concepção universal de aspectos da maior intimidade do indivíduo é ultrapassada, o direito 
à liberdade deve ser exercido da forma mais genuína e peculiar possível. 

O modelo de Estado Democrático pressupõe um espaço reservado e exclusivo, para que as 
pessoas tomem suas decisões pessoais, tuteladas pela tábua principiológica constitucional, e 
imunes a interferências externas normatizadoras. Como anota Rodotà,[21] a antiga virtude do 
Direito Privado ressurge exatamente no jogo entre regulação e espontaneidade, que ofereça 
grande espaço para as escolhas e para a autonomia individual. 

Nota-se que, embora o Direito de Família seja eminentemente regido por normas estanques, a 
jurisprudência e a doutrina, há pouco, despertaram para o enfrentamento de questões que não 
comportam solução apenas no bojo estreito da legislação infraconstitucional codificada. É 
crescente o número de decisões que buscam nos princípios constitucionais e na argumentação 
jurídica o esteio para sua fundamentação.[22] 

Devemos, antes e acima de tudo, respeitar a opção pessoal de cada um, a liberdade individual 
de constituir a forma de relacionamento que melhor lhe aprouver, na legítima tentativa de ser 
feliz. Devemos lembrar-nos sempre, com muita cautela, que existem razões individuais, pelas 
quais as pessoas optam por casar ou não casar, pelas quais escolhem modelos familiares não 
tradicionais, buscam a redesignação sexual, enfim, cada qual, conscientemente trilha o 
caminho escolhido. A sociedade e o Direito devem evoluir no sentido de oferecer a garantia 
fundamental de dignidade, de liberdade e de igualdade a estes indivíduos. 

De qualquer modo, há que buscar o equilíbrio. A proteção exacerbada ao indivíduo acaba por 
separar e dividi-lo de sua família, de sua comunidade, o que é contraproducente. Assinala 
Balandier que o individualismo tem levado o indivíduo a ser nômade, vagando sem objetivos 
definidos à deriva da moda e do prazer imediato.[23] 

O individualismo radical conduz ao descompasso entre o público e o privado, tornando o 
Direito, por vezes, inerte e incapaz de desempenhar seu papel delimitador diante do 
"invólucro impenetrável, inviolável e impermeável da esfera individual", como adverte 
Lorenzetti: 

É certo que não há certezas, e por isso, não se propõe uma regulamentação substantiva das 
esferas da vida privada; cada um tem direito a seu castelo inexpurgável. Não obstante 
progride a idéia de regulamentar as condições para cooperação;passa a um plano relevante o 
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problema das interdependências, e a compatibilidade das decisões individuais com as 
coletivas.[24] 

2. A família no contexto do Estado Democrático de Direito 

  

               A família no Estado Democrático de Direito e no ambiente interpretativo que ora 
propomos não pode ser compreendida como união sexual. É preciso extrapolar a redação legal 
e compreender que a sexualidade perdeu importância na estruturação da família, 
principalmente se atentarmos para o fato de que o objetivo procriativo adquiriu autonomia em 
relação ao casamento.[25] 

               O núcleo identificador da família não é mais a affectio conjugalis e sim a affectio 
familiae,[26] os elementos nucleares são a cooperação mútua, a solidadariedade, a promoção 
do livre desenvolvimento de seus membros.  

              Há necessidade de discussão e reconstrução também dos parâmetros normativos das 
uniões heterossexuais e não apenas das homoafetivas. A inexistência de sexualidade não retira 
existência de união afetiva, à qual deveria ser reconhecido direito à herança e à adoção. Por 
exemplo, dois irmãos que compartilhem uma vida em comum, deveriam poder adotar em 
conjunto. A sexualidade na formação da família não é elemento essencial, não devendo gerar 
exclusão de uniões homoafetivas. 

               É lamentável que o nosso ordenamento considere entidade familiar tipicamente 
fundada na affectio familiae apenas a família monoparental. Esse reconhecimento é acidental 
e isolado e não reflete as várias manifestações de estruturas familiares assexuadas, como 
união de irmãos etc. O Direito de Família há de promover dentre outros, os seguintes 
princípios: princípio da dignidade da pessoa humana, base da comunidade familiar, que se 
dará pela garantia do pleno desenvolvimento e realização de todos os seus membros;[27] 
princípio da liberdade de constituir uma comunhão de vida familiar; princípio da 
solidariedade; princípio da não-discriminação; princípio da pluralidade das entidades 
familiares. 

De certa forma, estes princípios poderiam revelar que o regime de absoluta certeza e 
estabilidade das normas imperativas e cogentes características do Direito de Família estaria 
cedendo espaço à autonomia privada nas relações familiares. Mas a dicotomia presente no 
novo Estatuto Civil é latente, quando verificamos que, por outro lado, a intervenção do Estado 
continua tão ou ainda mais presente e imperativa. Parece-nos que este será sempre um dos 
maiores desafios do Direito de Família: equilibrar a autonomia privada e a intervenção estatal. 

Com efeito, sob o argumento de que a intervenção seja necessária para a promoção de 
melhores condições de vida de seus membros, o Estado tem disciplinado de forma mais 
incisiva direitos que, embora assim estabelecidos e regulados na lei, assumem, na maioria dos 
casos, o caráter de deveres.[28] 

À imposição de deveres por sua vez, deve-se contrapor a efetivação de direitos. Percebe-se 
que, em diversas situações, as uniões estáveis homoafetivas têm sido reconhecidas tão-
somente para a imposição de deveres, seja de um companheiro ao outro, como no caso de 
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pensão alimentícia e divisão patrimonial, seja do indivíduo perante o Estado, como no caso da 
extensão da regra da inexigibilidade prevista no art. 14, §7º, da Constituição.[29] 

Ferraz Júnior ensina que, sistematicamente, nas relações de coordenação, por serem normas 
de conduta, como no caso em questão, o dever imposto pelo Estado às relações homossexuais, 
equiparando-as às relações familiares, implica a faculdade de o homossexual exigir que o 
Estado lhe garanta os mesmos direitos da família e caso tal direito não lhes seja devidamente 
assegurado, estar-se-ia diante de um ato ilícito, que como tal garantiria ao indivíduo a devida 
reparação por parte do Estado.[30] 

Neste diapasão, à inflexão lógica do argumento retrotranscrito, se o Estado, tomando ainda 
como exemplo a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, impôs a dois indivíduos a regra da 
inelegibilidade, em razão de união homoafetiva estável, aplicando regras de Direito de 
Família, para a incidência art. 14, §7º, da CF, por óbvio, os parceiros de qualquer união 
homossexual estável têm o direito de exigir do mesmo Estado as garantias afetas a sua 
situação familiar, como o direito de adoção, obrigação alimentar recíproca, direito sucessório 
mútuo e a meação de bens, entre tantos outros direitos familiares. 

O reconhecimento de um direito não deve partir, necessariamente, apenas da norma 
positivada. Um direito pode e deve ser reconhecido sem que haja lei que o preveja 
explicitamente, como no caso do reconhecimento das uniões homoafetivas ou ainda aquelas 
uniões heterossexuais que não estejam enquadradas no conceito de união estável, porquanto 
integrante do sistema jurídico na categoria de direitos fundamentais do ser humano. Estes 
direitos, embora comumente percebidos, poderão apenas posteriormente ser positivados, 
muitas vezes por imposição dos próprios fatos sociais, como revela a história da civilização 
em constante mutação e evolução.[31] 

É imperiosa a necessidade de os operadores do Direito estarem atentos aos fatos sociais e às 
relações humanas, sempre em constante evolução, cada vez mais complexas, e aos direitos no 
Estado Democrático, que exigem constante releitura. Tudo isso informa o ordenamento 
jurídico vigente, sob pena de ruptura total do sistema. 

Segundo Freitas, o sistema jurídico consiste em: 

uma rede axiológica e hierarquizada de princípios gerais e tópicos, de normas e de valores 
jurídicos, cuja função é a de, evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos 
princípios e objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito, assim como se 
encontram consubstanciados, expressa ou implicitamente, na lei maior.[32] 

Segundo o mencionado autor, toda parte do sistema está conectada com seu todo, e toda 
interpretação comete a aplicação da totalidade do sistema jurídico, de princípios gerais, de 
normas e de valores que integram o sistema, sendo que de tal exame conjunto é que melhor 
solução se dá à concretude, desde que se averigúe qual seja, em cada caso, o interesse mais 
fundamental, sem se afastar de sua máxima teleológica, que é a finalística da realização da 
Justiça, recolhendo da norma o dever-ser que quis expressar. 

Os princípios constitucionais, em especial, o do respeito à dignidade humana importa em tal 
generalidade e abstração, que propicia a asserção de que sua interpretação deve ser ampla, 
móvel e evolutiva, o que implica dizer que não comporta encarceramento, rigidez, analisando 
cada caso como um caso novo, como os fatos da história, único e difícil sim, interpretando as 
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normas de todo o sistema jurídico de forma sistematizada e não apenas de forma isolada e 
literal, também considerando e sopesando princípios e especialmente valores sociais e 
jurídicos contemporâneos, para apresentar solução que seja a única adequada e justa que o 
caso comporte, e que guarde aceitação racional, segundo o entendimento do cidadão 
médio.[33] 

Para a garantia da isonomia, deve-se permitir a atuação do ser humano no sentido de criar e 
recriar condições que permitam a sua realização como ser típico na sociedade e, ao mesmo 
tempo, sua liberação dos constrangimentos internos e externos. [34] 

Segundo Gustin a necessidade fundamental do homem contemporâneo é a autonomia, 
condição básica, cujo conceito evoluiu e transformou-se ao longo da história.[35] 

O Direito de Família na contemporaneidade não pode ser compreendido como ordenamento 
fechado de normas escritas, aplicáveis mediante um processo interpretativo de subsunção do 
fato à norma, como se esta já trouxesse consigo o seu próprio e completo sentido. 

Há uma considerável dificuldade na seara da família em aceitar que os princípios, explícitos 
ou implícitos, também constituam normas jurídicas. É importante salientar que os princípios, 
principalmente no Estado Democrático de Direito, constituem o fundamento ou a razão de ser 
das regras jurídicas, o que, desde logo, salienta a precedência daqueles sobre estas. Os 
princípios possuem aquilo que Canotilho denomina de natureza normogenética, de 
fundamentação das regras, que nada mais são do que aplicações ou concreções daqueles. 

O julgador não deve pressupor que lhe falte legitimidade para, no julgamento de um caso 
concreto, afastar alguma norma infraconstitucional em prol da aplicação de um princípio 
constitucional, como o da dignidade humana. Desde que a decisão seja proferida com vistas 
ao atendimento do interesse público e esteja devidamente fundamentada, legitimada estará a 
conduta do juiz. 

Para que o princípio da dignidade humana não constitua mais uma promessa não cumprida 
pelo Estado e não se desvaneça como mero apelo ético, é fundamental sua concretização 
judicial, através de um constante e renovado trabalho de interpretação/ aplicação, que busque 
dar ao princípio a máxima efetividade.[36] 

A base da proteção da família encerra-se hoje na tutela constitucional. A família deverá ser 
interpretada dentro do contexto principiológico, inserido na Carta da República, em especial, 
pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade. 

Demais disso, além do processo de despatrimonialização, por que passa o Direito de Família, 
há que buscar a funcionalização da família, enquanto instrumento de promoção da dignidade. 
Nesse sentido, o Direito de Família será instrumento não apenas de proteção ao indivíduo, 
mas funcionará como garantia das escolhas individuais nas relações afetivas e como limitador 
ao abuso de poder. 

A adoção da principiologia constitucional, todavia, pressupõe a repolitização do Direito, a 
preocupação com o conteúdo das normas, a aceitação do pluralismo jurídico e a legitimação 
da ordem jurídica.[37] 
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O Direito de Família, em sua concepção constitucionalizada, mostra-se como sistema aberto, 
que se alimenta também da atividade jurisdicional criadora, razão pela qual não pode ser 
trabalhado como mero ato mecânico de aplicação da lei, afinal, o sistema jurídico é dialético, 
não dedutivo.[38] Nesse diapasão, a lógica da interpretação jurídica deve ser argumentativa e 
não dedutiva.[39] 

Neste contexto, a família contemporânea, fundada essencialmente na cooperação, ao assumir 
novos contornos, deve estar liberta das amarras impostas pela própria sociedade e pelo 
sistema jurídico encerrado. A promoção da dignidade humana se realizará, no seio da família, 
pelo reconhecimento pleno das opções individuais, seja na forma de constituição da unidade 
familiar, seja na forma de conduta de seus membros ou na regulamentação do patrimônio. 

Certo é que a solução dada a cada caso não poderá contrariar frontalmente o sistema vigente. 
Há limites para a argumentação, limites estes que são pautados pelos direitos 
fundamentais.[40] Ademais, como bem pondera Lorenzetti, não se pode conceber a 
autonomia privada como fenômeno essencialmente de criação jurídica, mas como fenômeno 
de recepção jurídica. O indivíduo incorpora ou reinterpreta o conjunto normativo existente, o 
que implica aceitação de seus pressupostos.[41] 

A busca pela composição dos interesses conflitantes decorrentes das relações afetivas, passará 
por várias soluções jurídicas possíveis, mas deverá se satisfazer na solução que seja a mais 
convincente dentre aquelas coerentes com o seu elemento legitimador. 

O espaço normativo da interpretação jurídica pressupõe a legitimação da norma jurídica 
criada. Assim, ainda na lição de Leal, a decisão, na democracia juridicamente 
institucionalizada, não pode preterir os direitos fundamentais, que funcionam como 
verdadeiros limites à atividade interpretativa e não apenas elementos constitucionais de 
construção hermenêutica.[42] 

Para tanto, prossegue o autor, faz-se necessária a transição da concepção do Estado como 
entidade, para a concepção de Estado como espaço processualmente demarcado à 
discursividade: produção, recriação e aplicação dos direitos positivados. 

Em um sistema aberto-problemático, a construção da norma será a partir da interpretação do 
sistema jurídico, de seus princípios, valores e regras, e sua conseqüente aplicação à realidade 
fático-jurídica.[43] Os fundamentos do Estado Democrático de Direito devem ser vistos como 
princípios normativos, "meios lógico-jurídicos positivados no instrumento constitucional", 
que não podem ser preteridos pela faticidade da atividade jurisdicional, não apenas como 
valores ou "ideário de artifícios para decisões prodigiosas".[44] 

A interpretação da norma, de sorte a aproximar-se do princípio por ela fixado, não é opção, 
mas pressuposto de legitimidade da solução jurídica. Assim, o princípio da funcionalidade do 
direito subjetivo é o elemento legitimador da própria regra, de forma que o que vem explícito 
no princípio vem implícito na regra.[45] Assim, o princípio deve ser observado pelo jurista, 
pelo juiz e pelo legislador.[46] 

Talvez, a evolução do Direito de Família se dará pela vinculação do sistema jurídico a partir 
do problema,[47] considerando-se que sempre haverá uma pluralidade de soluções para o caso 
concreto. Não se pode olvidar que os efeitos jurídicos produzidos pela decisão terão direto 
impacto na realidade fática. Neste quadro, não é satisfatório ou suficiente que a decisão seja 
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coerente apenas no âmbito do sistema jurídico. Deve ser adequada às conseqüências 
produzidas ou que irá produzir no mundo real.[48] 

O paradigma do Estado Democrático de Direito pressupõe que o Judiciário retrabalhe 
construtivamente os princípios e as regras do sistema, para que possa satisfazer 
cumulativamente: 

• a) a exigência de reforçar a crença na legalidade, entendida como segurança jurídica; 
• b) o sentimento de justiça realizada, que se dará pela adequabilidade da decisão às 

particularidades do caso concreto.[49] 

         Nesse sentido, eventual direito que se revista de caráter essencialmente protetivo e que 
mascare, de alguma forma, o imediato atendimento de direito fundamental de cada integrante 
do núcleo familiar, será "excludente de compreensão da constitucionalidade 
democrática".[50] 

         No entanto, para que o princípio da funcionalidade do Direito de Família, nos moldes 
ora propostos, não seja usado meramente como instrumento para imposições ideológicas, é 
imprescindível o atendimento aos direitos fundamentais para que o indivíduo esteja apto a 
debater seus direitos, procedimentalmente em condições argumentativas isonômicas.[51] 

         O paradigma jurídico do Estado Democrático de Direito reclama a construção de uma 
cidadania, como pressuposto da instituição da família, a partir do atendimento aos direitos 
fundamentais já "líquidos, certos e exigíveis", eis que já assegurados constitucionalmente.[52] 

  

3. A (im) possibilidade do casamento entre homossexuais 

  

                 A CF/88 pauta-se pela pluralidade, pela inclusão, pela isonomia, pela igualdade, 
pela não discriminação. Todavia, a aceitação social e jurídica da família homoafetiva ainda 
não é plena. A condenação e marginalização da família homoafetiva tem origem religiosa, e 
este modo de ser no mundo afetivo ainda não foi laicizado.[53] 

                 Devemos nos indagar se em nossa sociedade democrática, que se diz inclusiva, os 
indivíduos que exerçam sua opção sexual de forma irrestrita, têm iguais oportunidades e 
direitos na construção de sua personalidade e na promoção de sua dignidade. E mais, na 
construção de sua família. 

                 A rejeição da aceitação da famíla homoafetiva, segundo Welter, causa a 
objetivação humana por negar o direito a tridimensionalidade humana, genética, (des) afetiva 
e ontológica.[54] [55] Por esse raciocínio, a homoafetividade representa uma forma de ser-no-
mundo afetivo, que poderá denotar seu caráter familiar a ser reconhecido juridicamente. A par 
deste modo de ser em família, existem várias outras acepções de ser-em-família: conjugal, 
convivencial, monoparental, unipessoal, socioafetiva, anaparental, reconstituída. 

                Não se pode negar que a realidade do mundo da vida, a história atual, é de que a 
homoafetividade esteja presente em milhares de vidas, e consequentemente em milhares de 
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lares, em que milhares de indivíduos compartilham e desvelam seus sonhos e desejos em 
família, inclusive sonhos de filiação já realizados através da adoção e da inseminação 
artificial.[56] 

               Isto revela que a homoafetividade representa uma classe de indivíduos que o Estado 
Democrático de Direito tem a missão de também promover, já que a CF/88 não tem a função 
de expressar e promover a existência de uma homogeneidade cultural, identidade coletiva ou 
coesão, muito ao contrário, deve garantir, através da carta de direitos fundamentais, a 
convivência e promoção entre sujeitos de interesses diversos e virtualmente em conflito.[57] 

                Neste papel, a hermenêutica constitucional está a nos indicar apenas um caminho: o 
viés da inclusão do multiculturalismo, com o objetivo de procurar que a realidade da trajetória 
da vida dos indivíduos esteja sob o manto da proteção do Estado. A possibilidade de enxergar 
e outorgar iguais oportunidades e direitos a indivíduos que representem diversos matizes deve 
ser o desafio do Estado plural. Não há de fato regime democrático, quando é exigido que 
todos os interesses e valores sejam aceitos como absolutos, eternos, iguais, formais; enquanto 
não formos capazes de conviver e promover a diversidade, os valores do outro. 

                 A compreensão do Direito no Estado Democrático há de ser um constante 
construir-se, um espiral de diálogo, discursivo e aberto aos modos de ser-no-mundo 
tridimensional. Não há que exigir dos indivíduos homoafetivos que se dispam de suas 
individualidades, para ser aceitos como iguais, haja vista que a igualdade constitucional 
necessariamente deve ser substancial, hermenêutica, democrática, que reclame a aceitação da 
igualdade e da diversidade tridimensional, sob pena de deflagrar tratamento preconceituoso 
àquele que encontrou na homoafetividade o seu jeito de ser.[58] 

                 Num primeiro momento, a leitura do art. 1.514 do Código Civil[59] parece 
esclarecer e afastar qualquer questionamento acerca da possibilidade do casamento entre 
pessoas do mesmo sexo, levando-nos a concluir que o Estado Brasileiro definitivamente não 
admite o casamento nestas circunstâncias. Este é o entendimento majoritário da doutrina e 
jurisprudência: a diversidade de sexos é requisito essencial para a configuração do casamento. 
A ausência deste elemento implicaria a inexistência do ato. 

                  Nessa perspectiva, o matrimônio realizado entre indivíduos do mesmo sexo não é 
casamento, é ato inexistente, incapaz de produzir efeitos no mundo jurídico. 

                Este entendimento é justificado pela própria origem do casamento, cujo objetivo 
centra-se na perpetuação da espécie. Lembrando que no Código Civil de 1916, a família era 
representada pelo casamento, afirma Gomes[60] que "o Direito de Família organiza relações 
humanas que derivam do instinto de reprodução". 

                 A união dos cônjuges sempre foi reconhecida por seu caráter procriativo, impondo-
lhes verdadeiro dever sexual, a fim de se atingir a meta procriativa. A esterilidade possibilita 
até a anulação do casamento. 

                 O Direito Canônico disciplinou o casamento pautado em três vértices 
fundamentais: sacralidade, indissolubilidade e procriação, e esta foi a inspiração do Código 
Civil de 1916. Construiu-se em torno do casamento uma doutrina jurídica baseada em valores 
inspirados na religiosidade.[61] O casamento tornou-se praticamente intocável, e sequer 
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cogitava-se em rever seus pressupostos. Era considerado como um sacramento criado pelo 
Direito.[62] 

               Desta maneira, foi disciplinado pelo Código Civil de 2002 que, alheio às 
transformações da ciência, da sociedade e do próprio Direito de Família, manteve incólume a 
disciplina jurídica acerca das características do casamento. 

                No entanto, a procriação não mais pressupõe a conjugalidade, nem a sexualidade. A 
filiação dissociou-se do estado civil dos pais.[63] Neste novo contexto, no qual a reprodução 
assistida é cada vez mais freqüente, no qual a adoção e a filiação extraconjugal ganharam 
novos contornos, parece-nos plausível discutir a manutenção da heterossexualidade como 
elemento essencial do casamento. Nesse sentido Vilela[64]:  

No ambiente dessacralizado e pluralista das sociedades ocidentais contemporâneas, soa 
inaceitável o estabelecimento de restrições de direito em razão de preferências ou inclinações 
sexuais. Se a isso se ajuntar a circunstancia de que o casamento deixou de ser um instituto 
preordenado à reprodução, para se constituir essencialmente em espaço de companheirismo e 
de camaradagem era natural que se definisse a demanda pelo reconhecimento legal da união 
entre parceiros do mesmo sexo. 

                  Acerca da diversidade de sexos como pressuposto para o casamento, Fachin[65] 
entende equivocada a teoria da inexistência matrimonial, quando da união de pessoas do 
mesmo sexo, por representar um formulação preconceituosa e rígida, que não mais se coaduna 
com a conformação do Direito de Família. 

                  O núcleo familiar formado pela união homoafetiva está a merecer, para melhor 
salvaguardar os interesses de seus membros em promoção à dignidade da pessoa humana, 
legislação específica que denote claramente a inclusão pelo Estado Brasileiro da união 
homoafetiva como família que de fato é. E por que não falarmos em casamento? Casamento 
como meio de propiciar iguais oportunidades e direitos aos indivíduos que dependem da 
chancela estatal através de legislação própria para facilitar a solução de questões cotidianas, 
que hoje são decididas casuisticamente pelos tribunais. 

                Esperam os indivíduos que optam pela constituição da família homafetiva a 
concretização das aspirações principiológicas propostas pelo Estado Democrático de Direito: 
a salvaguarda da pluralidade, a promoção da dignidade da pessoa humana, a preservação da 
igualdade, a não discriminação.               

                O casamento civil parece ainda perpetuar valores religiosos e morais. Apesar de 
expressa previsão constitucional a declarar que o Estado Brasileiro é laico[66], a laicização de 
fato não ocorreu, o que talvez justifique a resistência em se atribuir a possibilidade de 
casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

              A possibilidade de realização de casamento entre homossexuais pode ser sustentada 
pelos princípios constitucionais da igualdade, liberdade, da intimidade, livre desenvolvimento 
da personalidade, não discriminação, dentre outros. Interessante notar que no caso dos 
transexuais defende-se que, após a retificação do registro civil, não se possa recusar a 
celebração do casamento, sob pena de atentado à liberdade sexual e à plena capacidade do 
individuo.[67] 
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              Os tribunais, em diversos julgados, têm aplicado às uniões homoafetivas 
analogicamente normas referentes à união estável. Ora, se atribuídos efeitos de união familiar 
à união homoafetiva, não cabe ao intérprete limitar a sua forma de constituição em razão do 
sexo dos envolvidos.[68] Tal limitação implica uma postura preconceituosa, pautada 
exclusivamente em questões de cunho religioso ou ideológico, que não deveriam compor o 
universo jurídico. Nesse sentido Lorea[69]: 

Digamos que se pretendesse estabelecer que o casamento estivesse regrado tão somente para 
pessoas brancas, portanto devendo as pessoas negrar aguardar uma futura regulamentação da 
matéria, a qual viria a definir os termos do casamento entre negros. À evidencia, tal hipótese 
repugna a consciência jurídica. O mesmo, todavia, parece não acontecer quando a 
discriminação se dá por força da orientação sexual. 

            Em recentíssimo julgado, de 05 de maio de 2011, o STF reconhece como família, 
merecedora de toda a proteção do Estado, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 
Embora a decisão represente grande avanço contra o preconceito e a maldade, não põe fim ao 
problema, visto que os direitos dos companheiros homossexuais devem ainda ser 
regulamentados pelo legislador. 

            Forçoso concluir que, embora na prática o casamento tenha sofrido importantes 
transformações, assumindo nova roupagem, que empresta lugar de destaque ao indivíduo e à 
sua promoção, a disciplina jurídica não acompanhou esta evolução. O choque entre a 
realidade fática e o ordenamento jurídico é flagrante. A persistência em se privilegiar um 
modelo estanque, claramente inspirado em dogmas religiosos e "standarts sociais" revela o 
desrespeito ao paradigma da pluralidade consagrado pelo Estado Democrático de Direito. 

              As escolhas de projeto e condução de vida dos indivíduos não podem ser tolhidas no 
Estado Democrático de Direito, que só se realiza permitindo a inclusão de projetos de vida 
diversos, que reflitam uma sociedade pluralista. Apenas desta forma, concretizar-se-á a 
sociedade democrática.[70] 

             Por sua vez, não há pluralismo sem diversidade e tolerância.[71] O Direito de uma 
sociedade democrática deve realizar, na medida do possível, o projeto de vida da maioria e, 
concomitantemente, preservar os projetos de vida alternativos.[72] 

             A abertura do Direito para o futuro significa que sempre estaremos aptos a resgatar o 
projeto moderno, que vem sendo construído de maneira a atualizar a substância normativa 
inesgotável do sistema de Direito.[73] 

             Como visto, para grande parte da doutrina, o Código Civil reserva o direito da 
celebração do casamento a pessoas de sexo diferente.[74] Resta-nos indagar: essa norma deve 
orientar o percurso da análise do enquadramento jurídico da questão? Ou seja: é o Código 
Civil diploma legislativo suficiente para outorgar ou não o direito de casamento às pessoas? 

                No nosso entender, a Constituiçao da República deve ser lida sem os óculos do 
Direito infraconstitucional, sob pena de se inverter a hierarquia das fontes. Interessa 
determinar o que, independentemente do que prescreva o Direito ordinário, a Constituição 
impõe e, daí, retirar as devidas consequências. E a Consituição da República define o 
casamento? Não, a CF/88 não elabora qualquer conceito de casamento. E mais, ainda que 
admitíssemos que o Codigo Civil vede o casamento entre pessoas do mesmo sexo,[75] ainda 
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assim, diante da CF/88, com base nos princípios da liberdade, da igualdade, da não-
discriminação, do live desenvolvimento da pessoa humana, da dignidade, seria defensável o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo.[76] 

                 Defender o contrário, é ler a Constituição a partir do Código Civil, em vez de se 
inverter a ordem do exercício, em obediência à supremacia normativa da Constituição. O 
direito de contrair casamento é uma expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, 
consagrado no art. 1.º, inciso III da CF/88. Em outras palavras, os direitos fundamentais, 
enquanto expressão da dignidade da pessoa humana, garantem ao indivíduo um espaço de não 
intervenção, de não imposição de moral coletiva majoritária, ditada que lhe não permitisse 
esse acontecimento único que é ser-se, em liberdade, o que se é.[77] 

                  Assim, se a CF/88 optou por consagrar uma das vias de realização de um plano 
pessoal de vida através do direito fundamental ao casamento, parece-nos óbvio que, a essa 
luz, o legislador ordinário não pode excluir do casamento uma parte significativa da 
população. 

                  Por outras palavras, a partir do texto constitucional, pode-se hoje dizer que a 
dignidade da pessoa humana (quer em sentido estático, quer em sentido dinâmico) aponta 
para a garantia ao pleno e  livre desenvolvimento da personalidade. 

                   Ora, perante um quadro constitucional pluralista que consagra iguais liberdades, a 
necessidade de se proteger grupos de pessoas silenciados pelas suas legítimas formas de vida, 
deve alterar critérios históricos de interpretaçao, a proibir discriminações em razao de 
orientação sexual e consagrando o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. 

                   O legislador está obrigado a perseguir o comando constitucional da igualdade e 
deve fazê-lo com respeito ao princípio da proporcionalidade. A persistir o entendimento do 
Codigo Civil, que não permite o casamento aos casais homossexuais, estará o legislador em 
manifesta inconstitucionalidade, por deixar a descoberto, sem fundamentação para tanto, uma 
categoria de pessoas. Se o legislador não confere o direito de contrair casamento aos 
homossexuais e, de forma avulsa, o Poder Judiciário consagra em determinados casos 
algumas garantias que "compensem" aquela exclusão,[78] nesse caso há violação ao princípio 
da adequação, já que ao criar, sem fundamentação plausível, uma categoria à parte para os 
homossexuais, está-se a perseguir da pior forma o objetivo constitucional da igualdade, por, 
na solução provisoria encontrada, mais uma vez traçar forma de  discriminação. 

                O meio mais adequado de promover a igualdade entre casais homossexuais e 
heterossexuais é, precisamente, permitir-lhes os mesmos institutos. Então por que não 
falarmos em casamento? O direito de contrair casamento é um direito das pessoas enquanto 
pessoas. Sua concessao tem de ser (por força do comando constitucional da igualdade) 
independente de considerações acerca de sexo. Por que a opção da pessoa heterossexual pode 
ser pelo casamento ou união estável, e a única possibilidade da pessoa de opcao sexual 
diversa é a uniao de fato?   

                  A Lei não cria apenas direitos, deveres e poderes; confere ainda outras qualidades, 
a que podemos chamar "simbólicas". Trata-se de figuras que, além de direitos e deveres 
associados, valem pelo seu reconhecimento social e pelas reações sociais positivas, negativas 
ou de mera identificação que tipicamente desencadeiam. O Estado tem o poder, por vezes 
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exclusivo, de atribuir estes "bens simbólicos". E se a intervenção do Estado é inevitável deve 
antender a critérios de igualdade e não de discriminação. 

                    O casamento civil, nos termos reconhecidos pela Lei, atribui um estatuto 
simbólico que ultrapassa em muito os deveres jurídicos indicados expressamente no Código 
Civil. O estatuto simbólico do casamento identifica-se através de uma linguagem própria, que 
inclui os termos que designam o ato ou a relação ("casamento", "matrimônio" etc.), os que 
qualificam as pessoas em função disso ("casado", "solteiro", "viúvo", "divorciado", "marido", 
"mulher", "cunhado", "sogro"  etc.), a aplicabilidade aos casados de termos mais amplos com 
forte valor cultural ("família", "afinidade") e as formas negativas ou meramente "técnicas", 
próprias de relações exteriores ou contrárias ao casamento ("união de fato", "adultério", 
"bigamia", "amante", "concubino" etc.). [79][80] 

                   Assim, se ao Estado cabe a atribuição deste estatuto simbólico a pessoas 
heterossexuais que se unem pelos laços do casamento, por que negar o acesso a este estatuto 
simbólico aos homossexuais que pretendem também se casar? 
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INCREMENTO DA CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA NO BRASIL 

 
THE SETTING OF A NEW ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE LAW: THE GREEN 

BIDSAS MECHANISMS OF INCREASE ECOLOGICAL AWARENESS IN BRAZIL  
 
 
 

FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA 
Maria Lirida Calou De Araujo E Mendonça 

 

RESUMO 
Ao se observar a realidade empresarial brasileira constata-se a relevância das microempresas 
e das empresas de pequeno porte no desenvolvimento nacional. Desde a constatação de sua 
grandiosidade numérica, por representarem 97% das empresas nacionais, até a indicação de 
que 64,9% dos empregos com carteira assinada encontram-se ali albergados, evidencia-se que 
se trata de nicho empresarial que há de ser considerado na consecução das políticas públicas. 
Para tanto, foi estabelecido que a essas empresas seria concedido tratamento diferenciado e 
favorecido no tocante às obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. 
Em outra direção, a Constituição Federal de 1988 inseriu, também, a defesa do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como princípio a ser perseguido pelo Estado Democrático de 
Direito. Com isso, para se alcançar esses princípios na maior medida possível, propõe-se a 
criação de “licitações verdes”, direcionadas àquelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que tiverem as certificações atestadoras da implementação de medidas de preservação 
do meio ambiente. O objetivo desse trabalho é, portanto, apresentar como se pode conciliar 
Direito Administrativo, Direito Ambiental e Direito Empresarial na busca da consecução 
plena do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, com o alcance da proposta mais 
vantajosa para a Administração. Para tanto, como forma de incentivar as empresas a adotarem 
posturas que conduzam a esse resultado, o papel fundamental de licitações a elas 
especialmente destinadas, que funcionarão como estimuladores de uma conduta equilibrada. 
Há de se ressaltar, ainda, que essa tomada de consciência empresarial geraria reflexos 
positivos para os empregados, que absorveriam naturalmente os procedimentos mais 
benéficos à sadia qualidade de vida e, por fim, estão em conformidade com a dignidade da 
pessoa humana. A metodologia utilizada é bibliográfica, descritiva, exploratória e dialética 
com predominância indutiva. A importância do trabalho reside na premente necessidade de 
modificação legislativa que venha a alcançar os valores indicados na CF/88, a começar pela 
defesa do meio ambiente. 
PALAVRAS-CHAVE: NOVOS DIREITOS. LICITAÇÕES VERDES. PEQUENAS 
EMPRESAS VERDES. ESTÍMULO. CONSCIENTIZAÇÃO 
 
ABSTRACT 
By observing the reality of Brazilian entrepreneurs noted the relevance of micro and small 
businesses in national development. Since the numerical realization of his greatness, because 
they represent 97% of the national companies, to state that 64.9% of formal jobs are housed 
there, it becomes clear that this is a niche business that has to be considered the achievement 
of public policy. Therefore, it was established that these companies would be encouraged and 
given special treatment with regard to administrative duties, taxes, social security and credit. 
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In another direction, the 1988 Federal Constitution entered also, protection of ecologically 
balanced environment as a principle to be pursued by the democratic rule of law. Thus, to 
achieve these principles to the greatest extent possible, we propose the creation of "green 
procurement", directed to those micro and small businesses who have certification certificate 
from the implementation of measures to preserve the environment. The aim of this paper is 
therefore presented as one can reconcile Administrative Law, Environmental Law and 
Business Law in the pursuit of achieving full of the fundamental right to a balanced 
environment, with the scope of the proposal most advantageous to the administration. To do 
so, as a way of encouraging companies to adopt postures that lead to this result, the role of 
bidding for them especially, to act as a conduct-stimulating balanced. We must mention also 
that this business would generate awareness of positive consequences for employees, which 
naturally absorb the procedures more beneficial to a healthy quality of life and, finally, are in 
conformity with human dignity. The methodology is bibliographic, descriptive, exploratory 
and dialectic predominantly inductive. The importance of the work is the urgent need for 
legislative change that will achieve the values given in CF/88, starting with protecting the 
environment. 
KEYWORDS: NEW RIGHTS. GREENS BIDS. GREENS SMALL BUSINESS. 
INCENTIVE. AWARENESS. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

A atualidade do Direito carece de procedimentos mais adequados à dimensão complexa da 
realidade. Especialmente no tocante ao meio ambiente, faz-semister repensar o arcabouço 
jurídico-normativo existente a fim de alcançar a promoção e o estímulo a condutas 
ecologicamente adequadas. 

No Brasil, a partir do Título VII, que trata da Ordem Econômica e Financeira, a Constituição 
Federal de 1988 passou a reunir princípios que poderiam parecer, à primeira vista, díspares e 
incongruentes. Assim, como conciliar a manutenção da propriedade, base em um sistema 
capitalista, com a defesa do meio ambiente e a concessão de tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte? 

Entretanto, ao se aproximar mais o olhar, o que se percebe é justamente o oposto: de acordo 
com a ponderação dos princípios, nenhum deles há de ser desprezado, criando-se um sistema 
que consiga ser o mais harmônico possível. 

No trabalho em questão, propor-se-á a implementação das chamadas "Licitações verdes". Na 
prática, tais certames teriam como participantes apenas microempresas (ME) e empresas de 
pequeno porte (EPP) que atendessem a requisitos determinados de certificação, previamente 
estabelecidos no edital. 

Entretanto, até se chegar à parte final do trabalho, que esclarecerá de que forma tais licitações 
serão concebidas, necessário se faz passar por algumas questões fundamentais relativas às 
pequenas empresas. Assim, primeiramente, ver-se-á que o tratamento diferenciado e 
favorecido concedido às ME e às EPP reflete a constatação da realidade nacional, que 
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demonstra a importância fulcral de tais empresas, especialmente por serem as maiores 
signatárias de contratos de trabalho formais. 

Por meio de dados estatísticos obtidos pelo SEBRAE, demonstrar-se-á que se trata de grupo 
empresarial da maior relevância para o processo de mudança na mentalidade quanto às 
questões ambientais. Tal análise será realizada com a busca no ordenamento legislativo do 
tratamento diferenciado e favorecido conferido pela Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, bem como pela abertura empreendida a partir de alterações na Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

A seguir, em um capítulo posterior, e em virtude da importância das pequenas empresas, 
identificar-se-á de que forma estas podem ser estimuladas a adotar procedimentos 
ecologicamente equilibrados, funcionando como beneficiárias diretas e reprodutoras de tais 
conceitos entre seus empregados. 

Por fim, a identificação de como as licitações públicas, já diferenciadas com o novo Estatuto 
da ME e das EPP, podem ser ainda mais direcionadas para promover o desenvolvimento 
nacional sustentável. Para tanto, ver-se-á que a utilização da qualificação técnica pode ser a 
solução para que a habilitação no certame apenas recaia sobre empresas que indiquem uma 
conduta proativa no tocante às questões ambientais. 

Por fim, um caractere da maior importância reside na mudança de mentalidade dos milhões de 
empregados funcionários dessas empresas que, diante da mudança comportamental 
empresarial, sofreriam uma alteração em suas próprias concepções de meio ambiente, o que 
poderia ser extremamente favorável para toda a sociedade. 

O objetivo desse trabalho é, portanto, apresentar uma forma ampliada do tratamento 
diferenciado já conferido às microempresas e às empresas de pequeno porte, agora sob o olhar 
cuidadoso do Direito Ambiental, com vistas a ser alcançar resultados favoráveis a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, pelas vias da conscientização. 

1. AS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NO CENÁRIO 
BRASILEIRO: DA REALIDADE À CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Ainda quando da feitura da Constituição Federal de 1988, incluiu-se em seu texto original 
duas referências expressas à estipulação de um tratamento favorecido para empresas de 
pequeno porte[1]. Tais referências vieram contidas no título referente à Ordem Econômica e 
Financeira, que passaria a conter alguns princípios já clássicos, como a propriedade privada, 
mas que seriam incrementados por novas concepções, como a defesa do meio ambiente e do 
consumidor, bem como a consagração de um tratamento em apartado para os pequenos 
empreendedores. 

Conforme Renaldo Limiro (2007, p. 19), tal tratamento não representou propriamente uma 
inovação na legislação nacional: o Estatuto da Microempresa, criado pela Lei n° 7.256/84, 
foi a primeira medida legal que efetivamente criou distinções entre as microempresas e as 
demais, de maior porte. 

Ocorre que tal medida provém de uma constatação na realidade brasileira que merece todo o 
destaque: conforme estudos realizados pelo SEBRAE, os pequenos negócios são responsáveis 
pela maior parte dos empregos gerados no Brasil: dos 24,9 milhões de trabalhadores com 
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carteira assinada, 13,1 milhões estão nas Micro e Pequenas Empresas. Destes, 64,9% estão no 
interior do país[2]. 

Além disso, de acordo com o mesmo estudo, em termos quantitativos, as microempresas 
(ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) correspondem a 97% das empresas brasileiras, 
restando meros 3% para as grandes e médias empresas. Desses dados estatísticos, avalia-se a 
incontestável grandiosidade desse nicho empresarial. 

Assim, de acordo com dados estatísticos desenvolvidos pelo próprio Governo brasileiro ou 
mesmo por instituições de incentivo aos pequenos negócios, pode-se aferir objetivamente o 
papel que tais empresas desempenham na economia nacional. Tais dados, dessa forma, 
tornam evidente que é justificável sim um tratamento favorecido para tão importante forma de 
geração da riqueza nacional. 

Contudo, apesar das duas redações originais na CF/88, tais previsões ainda eram diminutas 
em efetividade: até o ano de 2003, as leis que concediam esse tratamento eram desuniformes e 
os entes políticos não chegavam a um consenso no tocante à forma de se reconhecer e 
estimular os chamados "pequenos negócios". 

Além do mais, devido à forma federativa de Estado, o ponto fulcral desse estímulo a esse 
nicho societário passaria, necessariamente, pela resolução de um grave dissenso que toma 
proporções problemáticas no Brasil: a complexa política tributária que acaba por dificultar 
sobremaneira o pleno desenvolvimento empresarial no país. 

Tal complexidade pode ser aferida de forma bastante simplificada: imagine-se uma pequena 
empresa, em que a restrição econômica é um traço que lhe é característico a priori, ter de 
cumprir toda a legislação existente, dos três entes políticos, relativos a todos os tributos de 
cada qual. São impostos, taxas e contribuições que se revezam em ritmo frenético, cada um 
contando com uma legislação própria. 

Esse óbice já seria bastante convincente para tentar explicar a taxa de mortalidade entre as 
microempresas e as empresas de pequeno porte que pode chegar a 80%[3], caso não sejam 
assessoradas pelas entidades que se predispõem a incrementar o pequeno negócio no país, 
como o SEBRAE. 

Com isso, o constituinte derivado precisou tocar no ponto sensível para viabilizar que os 
dispositivos contidos na Ordem Econômica e Financeira pudessem ter efetividade: aqui 
acabou por promover uma alteração significativa no Texto Magno e que contribuiu 
decisivamente para que as pequenas empresas tivessem a oportunidade de serem consideradas 
em sua grandeza. 

Dessa forma, alterando-se o Sistema Tributário Nacional, completou-se o arcabouço iniciado 
ainda com a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas que se encontrava incompleto 
e que, por tal incompletude, não traria as alterações que a sociedade almejava. Isso foi 
possível com a inclusão da alínea "d"[4] e do parágrafo único[5] ao art. 146. A partir daqui o 
tratamento deveria ser não apenas favorecido, mas também diferenciado. 

A partir disso, criaram-se os parâmetros constitucionais para a edição da lei complementar 
que traria as normas gerais em matéria de legislação tributária e, aproveitando o mesmo 
diploma legislativo, tratar-se-ia de questões próprias de lei ordinária, tais como aquelas 
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atinentes às obrigações administrativas, previdenciárias e creditícias, conforme disposição do 
art. 179 da CF/88: assim nasce a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

Inicialmente deve-se enfatizar que aqui se trata de empresas que possuem receita bruta anual 
não superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), valor considerado 
baixo ao ser comparado àqueles correspondentes aos médios e grandes empreendimentos. 

A partir do Estatuto da ME e da EPP, dentre outros pontos, instituiu-se um regime unificado 
nacionalmente e simplificado para arrecadação de oito tributos distintos, de competência da 
União, dos Estados e dos Municípios, denominado "Simples Nacional". Este regime 
representou um tratamento diferenciado e favorecido para esses pequenos empreendedores, na 
medida em que, no geral, houve um decréscimo na tributação anteriormente paga por essas 
empresas. 

Contudo, o que mais ressalta nessa legislação, no tocante à tributação, não é somente o 
aspecto de redução das obrigações principais, isto é, dos tributos em si: o aspecto mais 
significativo corresponde à simplificação das obrigações acessórias. Tais obrigações 
acessórias correspondem às exigências dos fiscos que não se traduzem em dinheiro: trata-se 
das obrigações de preencher declarações e formulários, que tanto burocratizam a relação 
fisco-contribuinte. 

Assim, ao invés de preencher formulários relativos a oito tributos diferentes, dividindo-os 
entre as três esferas políticas, na atualidade, obriga-se a preencher apenas uma vez a 
declaração obrigatória, o que é um avanço extraordinário na legislação brasileira. Trata-se de 
um dos exemplos mais bem sucedidos na legislação nacional da chamada extrafiscalidade. No 
entender de Berti, a extrafiscalidade significa o alcance de finalidades outras além da mera 
arrecadação[6]. 

Outra característica marcante estabelecida pelo estatuto foi a criação de um capítulo 
específico para tratar do acesso aos mercados, e que é o ponto central do presente estudo. Em 
termos práticos, o Capítulo V da LC n° 123/06 representou que as exigências de uma licitação 
considerada "normal", isto é, nas quais participam empresas de grande, médio e pequeno 
porte, seriam mitigadas para as pequenas empresas. 

Vale ressaltar que tais disposições acerca das licitações públicas foram, a priori, questionadas, 
pois se afirmava que a Constituição Federal de 1988 não previra, ao menos de modo explícito, 
que deveria haver uma preferência para as pequenas empresas no âmbito das licitações 
públicas (JUSTEN FILHO, 2007, p. 12). Ademais, o mesmo autor ressalta que a orientação 
da LC n° 123/06 não foi a de promover contratações desfavoráveis para os entes públicos 
(JUSTEN FILHO, 2007, p. 13). 

Assim, as microempresas e as empresas de pequeno porte gozariam de uma diferenciação na 
escolha da melhor proposta, por meio do empate ficto e que, em determinadas situações e 
cumpridos definidos valores, algumas licitações seriam destinadas exclusivamente às 
pequenas empresas. 

Acrescente-se ao que já foi indicado, a própria facilitação no processo de abertura de uma 
empresa ganhou reforço com a novel legislação. Se antes da LC n° 123/06 o contribuinte teria 
de se dirigir a diversas repartições públicas, preenchendo formulários muitas vezes 
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coincidentes em cada uma delas, agora seu vínculo ocorre prioritariamente com a Receita 
Federal do Brasil que repassa as informações aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Com tudo isso, não há como se negar a importância das ME e das EPP para a economia 
nacional, por sua abrangência e expressividade e, além disso, o avanço ao se 
constitucionalizar um tratamento diferenciado e favorecido a essas pequenas empresas, tão 
importantes para a geração de emprego, de renda e de riquezas. Entretanto, buscar-se-á atingir 
algo mais complexo, dentro da Ordem Econômica e Financeira, como se verá a seguir. 

2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA HARMONIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
ORDEM FINANCEIRA E ECONÔMICA COM A DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

Pode-se dizer que a Ordem Financeira e Econômica estabelecida pela Constituição Federal de 
1988 representou um avanço consistente para a sociedade. Como ressaltado por Eros Grau 
(2006, p. 68), "indica o modo de ser da economia brasileira, como fato, entre nós (isto é, 
'ordem econômica' como conjunto das relações econômicas)". 

Em primeiro lugar, por apresentar princípios inovadores na legislação constitucional 
brasileira, a exemplo da defesa do meio ambiente e do tratamento favorecido para as empresas 
de pequeno porte. Contudo, em segundo plano, pode-se afirmar que tais princípios 
representam um desafio ainda a ser superado, mas que tal superação deve passar pela via da 
conciliação. 

No tocante aos princípios, Robert Alexy (2008, p. 90) já os definiu como "mandamentos 
de otimização", e que se classificam como normas que determinam que a realização de seus 
comandos deve-se dar na maior medida possível, respeitadas as possibilidades jurídicas e 
fáticas existentes. 

Afirma ainda que, em caso de conflitos desses princípios, a solução é que um deles ceda 
(ALEXY, 2008, p. 93). Vale ressaltar que isso não representa a invalidação do princípio que 
foi preterido, representando apenas que, para essas condições optou-se, dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas acima afirmadas, um em detrimento da aplicação do outro. 

Nesse ponto se insere o desafio já referido acima: em uma sociedade capitalista, fundada na 
propriedade privada e tendo como vetor o lucro, o que se deve entender por possibilidades 
jurídicas e fáticas existentes a fim de que os demais princípios contidos no art. 170 da CF/88 
sejam realizados? 

Tal pergunta é pertinente pois, com a constitucionalização do direito ao meio ambiente, 
especialmente no art. 225 da CF, novos conceitos jurídicos devem ser agregados à forma 
tradicional de se pensar o Estado brasileiro no tocante às finanças e à economia. Ainda mais 
quando essa proteção ao meio ambiente é inserida ao lado da propriedade, trazendo a mesma 
densidade, dentre os princípios a serem observados. 

Como esclarece Bosselmann (2010, p. 74), ao confrontar o bem-estar humano ao bem-estar 
ambiental, as colisões entre os sistemas de valores hão de prestigiar aqueles princípios 
considerados superiores em determinados tempo e lugar. Assim, no caso brasileiro, 
dependendo da manifestação do Poder Judiciário dominante, pode-se ter a prevalência de 
muitos princípios econômicos antes de se chegar à valorização do meio ambiente. 
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É importante destacar que a ecologização da Constituição não se dá após um período de 
maturação do Direito Ambiental, consolidando um processo que instaura uma nova visão 
jurídica do mundo: ao contrário, a inserção no texto constitucional de tais princípios se dá no 
pleno período de formação do Direito Ambiental (BENJAMIN, 2007, p. 64). Sabe-se que a 
proteção jurídica do meio ambiente se inicia na legislação infraconstitucional, sendo omissas 
as constituições anteriores à de 1988, quanto à proteção do meio ambiente. 

O resultado desse processo, então, pode ser observado de forma lenta: por ser um princípio 
que deve ser realizado dentro das possibilidades existentes e pelo fato de ser um fato 
relativamente novo na sociedade a constitucionalização do meio ambiente, a mudança de 
mentalidade da sociedade ocorre de forma vagarosa, porém gradual, com vistas a realizar o 
comando constitucional, não se admitindo um retrocesso nessas questões. 

Sabe-se também que, pela inserção do meio ambiente em outros artigos da CF, isso lhe 
conferiu teor de fundamentalidade. Conforme já sedimentado pelo STF, o direito ao meio 
ambiente foi reconhecido como um direito de terceira geração que materializa "poderes de 
titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o 
princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos"[7]. 

É por se tratar de direito de terceira geração dos mais complexos que se justifica a afirmação 
do STF no tocante a essa titularidade difusa, uma vez que é concebido não para a proteção de 
um homem isoladamente, mas de toda a coletividade, de grupos, conforme destaca Mendes 
(2009, p. 268). Contudo, em um país com exorbitantes índices de desigualdade social como é 
o Brasil, em que a ganância de alguns almeja comprar a dignidade dos demais, como criar as 
possibilidades jurídicas e fáticas para que se tenha um maior alcance da proteção ao meio 
ambiente? 

Aqui se acredita que esses objetivos possam ser efetivados, pelo menos, por duas vias 
concomitantes: inicialmente, através de um incremento, na legislação, de medidas protetivas, 
o que gerará, a curto e médio prazos, um dever de respeito ao meio ambiente que ocorrerá, em 
última análise, ainda que seja pela via judicial. 

A segunda via, que aqui é considerada como sendo a mais importante, passa pela criação de 
mecanismos sociais de conscientização, a fim de que a própria sociedade possa ser 
instrumento de pressão contra os grupos que praticam costumeiramente atitudes 
desrespeitosas aos meio ambiente. 

Assim, tal conscientização deve ser buscada diuturnamente, utilizando-se de todos os meios 
disponíveis para que haja um incremento na noção de cidadania quanto às questões 
ecológicas, em que a conotação social é mais do que evidente. 

De forma semelhante ao que já se discute amplamente no âmbito da tributação, ao se tratar da 
extrafiscalidade, deve-se buscar que o conjunto normativo traga regras e princípios que 
favorecerão a realização do comando do art. 225 da CF/88. Assim ocorrendo, todas as normas 
serão ao menos idealizadas com vistas ao alcance dos demais fundamentos da República 
Federativa do Brasil, nos termos do art. 1° da CF. 

Nesse tocante, deve-se ressaltar a importância do princípio da unidade da Constituição, 
enquanto vetor que propiciará essa leitura concatenada dos dispositivos, imbricando os 
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diversos artigos em um mesmo ideal de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e 
balanceando os demais princípios insertos no texto para que se chegue a um resultado que 
atenda, na medida do possível, a todos os ideais. 

Eleger a unidade aqui é fundamental por se tratar de eixo hermenêutico fundamental, o que 
indica a força normativa da Constituição jurídica tão propalada por Konrad Hesse. Para Hesse 
(1991, p. 21) "[...] a Constituição não deve assentar-se numa estrutura unilateral, se quiser 
preservar a sua força normativa num mundo em processo de permanente mudança político-
social". Para tanto, deve-se manter uma, coerente, sofrendo os embates com a Constituição 
real, mas mantendo a sua integridade. 

Com essa mentalidade de unidade constitucional, almeja-se que os demais princípios insertos 
no art. 170, da Ordem Econômica e Financeira, possam ter essa leitura ecologizada. Dentre 
esses princípios, o que aqui será concatenado é o relativo ao tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte, pela abrangência alcançada por tais atividades. 

O que se propugna, então, é o fortalecimento nas pequenas empresas dessa mentalidade de 
defesa do meio ambiente, pois, de acordo com Andreas Krell (2008, p. 65), a norma que 
determina o direito ao meio ambiente, por ser de posição hierárquica elevada, determina uma 
releitura das normas ordinárias e deve ser considerada em caso de conflitos. 

3. LICITAÇÕES VERDES: PEQUENAS EMPRESAS INCREMENTANDO A 
CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA 

Poder-se-ia indicar algumas alternativas que seriam possíveis de serem adotadas pelo Estado 
no tocante à proteção ao meio ambiente: este poderia simplesmente se abster nessas questões; 
poderia atuar na seara jurídica, criando ou alterando a legislação vigente; poderia incluir a 
participação dos cidadãos nos processos relativos à tomada de decisões que envolvam o meio 
ambiente, dentre outras. 

Entretanto, o que aqui se propõe é uma alteração específica no Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte para que seja alcançado um maior nível de conscientização da 
sociedade no tocante às questões ambientais. Para tanto, o alcance seria dado a partir de 
alterações no Capítulo V, que já contém normas que poderiam albergar tal proteção. 

3.1 Os conceitos tradicional e moderno de proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública 

Ao se buscar a redação original do art. 3°[8] da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
instituiu as normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, verifica-se 
que o procedimento licitatório possui duas finalidades essenciais: garantir a observância do 
princípio da isonomia e selecionar a "proposta mais vantajosa" para o ente público. 

No tocante à observância do princípio constitucional da isonomia, dúvidas maiores não 
existem, por se tratar de verdadeiro eixo dogmático do Direito Constitucional brasileiro. 
Entretanto, a CF/88 dá um passo além na busca por esta isonomia ao tentar substituir a mera 
igualdade formal pela igualdade material. Essa troca bem mais favorável ao conteúdo 
almejado pelo princípio foi utilizada no próprio estabelecimento do que seria esse tratamento 
diferenciado e favorecido no tocante às obrigações administrativas. 
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Assim, ao criar regras nitidamente mais favoráveis às ME e às EPP nos procedimentos 
licitatórios, o legislador intentou desequilibrar as relações historicamente mais positivas para 
as grandes empresas que, melhor estruturadas e com preços mais favoráveis, acabavam por 
oferecer aquela que seria a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Entretanto, no ponto que aqui interessa, necessário se faz identificar a leitura que se fazia do 
que seria essa proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Na verdade, trata-se de 
conceito aberto e que há de ser colmatado pelo administrador ao confeccionar o edital que irá 
reger o certame. Contudo, conforme ressaltado pelo próprio Tribunal de Contas da União, "é 
inaceitável a proposta que, mesmo vantajosa para a Administração, possa ferir o princípio da 
isonomia" (TCU, 2006, p. 173). 

Assim, inicialmente, a noção que estaria predisposta ao intérprete seria aquela em que a 
proposta mais vantajosa configuraria o menor preço para a Administração Pública. Entretanto, 
com vistas a categorizar essas licitações, a Lei n° 8.666/93, no §1° do art. 45[9], criou alguns 
tipos especiais: a depender do tipo de licitação, existirão critérios diferenciados para a 
determinação do que seria mais vantajoso. 

Aqui, parte-se da vantagem meramente econômica, representada pelo menor preço, e se chega 
às vantagens obtidas em decorrência da contratação de empresas que realizem o objeto com a 
melhor técnica possível. Com isso, a noção clássica que girava em torno do aspecto 
econômico pode ser mitigada para licitações mais complexas. 

Contudo, a partir de alteração empreendida nesse mesmo art. 3°, por meio da Lei n° 
12.349/2010[10], passam as licitações públicas a buscar a realização de um novo valor, já 
inserido na Constituição Federal, mas que se achava apartado do conceito tradicional de 
certamente licitatório. A partir dessa alteração, a "promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável" é um vetor a mais para guiar a atuação do administrador, especialmente na 
enunciação das regras aplicáveis à licitação e que serão condensadas no edital. 

3.2 As Pequenas Empresas Verdes: mecanismo de consecução das políticas diferenciadas 
da Lei Complementar n° 123/2006 e do art. 3° da Lei n° 8.666/93 

Para se chegar ao conceito de "Licitações Verdes" aqui pretendido, tem-se que explorar, 
inicialmente, o universo de empresas que estariam qualificadas a tomar parte do certame. 
Assim, com vistas a alcançar a plenitude de um meio ambiente ecologicamente adequado, os 
entes políticos indistintamente hão de concretizar políticas públicas direcionadas a esse 
objetivo, motivo pelo qual a proposição está na aplicação simples do art. 47[11] da LC n° 
123/2006. 

Por meio desse artigo, justifica-se a concessão de um tratamento diferenciado e simplificado 
às ME e às EPP desde que se objetive a promoção do desenvolvimento econômico e social e à 
ampliação da eficiência das políticas públicas. No tocante a essas finalidades é evidente a 
conexão que pode ser efetivada entre as pequenas empresas e a temática ambiental. 

Para tanto, partir-se-ia da identificação das chamadas "Pequenas Empresas Verdes". Essas 
empresas seriam as destinatárias do tratamento diferenciado e simplificado expresso acima. 
Como já se viu, essa diferenciação representa o alcance da igualdade formal: constata-se que 
tais empresas representam o maior contingente numérico no país, com 97% dos 
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empreendimentos nacionais. Dentro dessa porcentagem, incluem-se negócios dos mais 
diversos tipos e finalidades, em uma heterogeneização incomum. 

Entretanto, como identificar, no universo de ME e de EPP brasileiras, quais estariam aptas às 
licitações verdes? A primeira resposta decorreria da apresentação, dentro das exigências de 
qualificação técnica, previstas no art. 27 da Lei n° 8.666/93, de um Certificado de Construção 
Sustentável, conferido por algumas entidades nacionais e internacionais. 

Como exemplo dessa certificação, no Brasil, pode-se citar o Processo Acqua, de Construção 
Sustentável, desenvolvido pela Fundação Vanzolini[12], que possui ligação com a 
Universidade de São Paulo. Trata-se de um criterioso processo de análise das construções 
realizadas a fim de adequá-las às mais modernas exigências ambientais. 

Entretanto, há de se ressaltar que outras certificações ambientais internacionais também 
poderiam ser obtidas pelas pequenas empresas, tais como o sistema americano denominado 
LEED[13] e o francês, chamado de HQE[14]. Dessa forma, esse seria o primeiro aspecto que, 
atendido, conferiria o título de "Pequena Empresa Verde". 

Um segundo viés a ser explorado e que poderia autorizar a participação nas licitações verdes 
passa por outra característica, que muitas vezes passar despercebida pelos órgãos legislativos, 
que não lhe dão a devida importância, mas que pode ser fundamental no processo de 
conscientização das causas ambientais no Brasil: o fato de que as ME e as EPP são as maiores 
contratantes de trabalhadores formais do país. 

Por essa magnitude, o que se esperaria é que esse contingente de 13,1 milhões de empregados 
com carteira assinada (o que é um número bem superior, se se contar com os empregos 
informais) passasse a vivenciar as questões ambientais no próprio ambiente de trabalho. 

Aqui se inseria um segundo quesito a ser prestigiado no conceito de "Pequenas Empresas 
Verdes": a sistematização de rotinas ecologicamente equilibradas no ambiente de trabalho 
com vistas a alcançar resultados imediatos pelas empresas e funcionar como propagador da 
conscientização de tais questões para os empregados. 

Atitudes como o tratamento de seus resíduos, a utilização de papel reciclado, a diminuição na 
utilização na energia elétrica (com o reforço na iluminação natural ou mesmo na energia 
solar), a coleta seletiva de lixo, o estímulo ao reflorestamento, a capacitação sistemática de 
seus funcionários quanto às questões ambientais, dentre outras, passariam a ser adotadas 
regularmente pelas pequenas empresas. 

Ao vivenciar uma realidade diferente no ambiente de trabalho, que enaltece o cuidado com o 
meio ambiente, naturalmente esses funcionários estariam capacitados a se tornarem agentes 
no processo de mudança da mentalidade dos brasileiros no tocante a essas questões. Sabe-se 
que o processo de educação é fundamental para que haja qualquer modificação substancial na 
sociedade. 

A sistematização dessas rotinas ecologicamente corretas seria feita em parceria dos órgãos 
governamentais e não-governamentais ambientais, e o SEBRAE, enquanto entidade 
competente pelo apoio às ME e às EPP no Brasil. A partir disso, seria criada uma 
outra certificação, que seria conferida àquelas pequenas empresas que incorporassem rotinas 
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equilibradas ao seu dia-a-dia. Tal certificação também seria exigida como qualificação técnica 
da empresa. 

Com isso, as ME e as EPP poderiam se habilitar nas licitações verdes desde que atendessem a 
um dos requisitos de certificação acima expostos: no primeiro caso, ao construírem suas 
instalações certificadas por serem ecologicamente adequadas e, também, ao incorporarem 
uma série de rotinas ecologicamente equilibradas e que promoveriam resultados positivos 
tanto para a empresa individualmente quanto contribuiriam para que os empregados fossem 
conscientizados quanto às questões ambientais. 

Tais iniciativas, que a priori poderiam ser entendidas como discriminatórias, mesmo entre as 
ME e as EPP, encontram-se em perfeita consonância com o art. 47 da Lei Complementar n° 
123/2006, ao falar que esse tratamento diferenciado e favorecido pode objetivar a "promoção 
do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 
eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica", como já ressaltado 
acima. 

Vale destacar, também, pela visão do Estado, que ambos os benefícios, sobre as construções e 
sobre a adoção de procedimentos ecologizados, poderiam fazer parte de um plano decenal do 
país, que mesclaria normas outras, de ordem tributária e empresarial, porém com finalidades 
ambientais. 

O resultado positivo mais evidente seria sentido pela própria empresa, que poluiria menos e 
teria a possibilidade de elevar a sua receita bruta anual em decorrência de mais contratações 
com o Poder Público, além de poder associar o seu perfil empresarial a uma postura altamente 
prestigiada pela publicidade, como um reforço positivo na imagem que a sociedade teria dela. 

Entretanto, acredita-se que o maior alcance estaria na inserção de tais medidas na rotina diária 
de seus funcionários, que seriam verdadeiros disseminadores das questões ambientais em sua 
comunidade. Especialmente após a profusão de redes sociais, já se consegue perceber o 
alcance que um único indivíduo pode ter na disseminação de um modo de viver, de pensar, de 
raciocinar o mundo. 

Além disso, no próprio ambiente familiar, esses funcionários, conscientes da relevância do 
respeito à ecologia, funcionariam como propagadores para as gerações mais antigas e, 
especialmente, para as gerações mais modernas, que já conviveriam em um ambiente em que 
a consciência para as questões de defesa da natureza já seriam uma realidade. Para essas 
pessoas, no futuro, seria inviável retroceder nessa proteção. 

Assim, a priori poderia o Estado se opor, frente ao que poderia parecer uma contratação 
menos favorável para a Administração Pública. Entretanto, estaria alcançando a promoção do 
desenvolvimento sustentável e, simultaneamente, sendo vitorioso em políticas públicas 
ambientais que poderiam ser extremamente onerosas se fossem desenvolvidas exclusivamente 
pelo Estado, sem a participação das empresas e da sociedade organizada. 

Dessa forma, o que se propugna é um novo olhar sobre a Administração Pública, no tocante 
às licitações: a conciliação entre a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 
satisfação estatal em sentido amplo. Esta satisfação, assim, seria potencializada posto que, em 
um verdadeiro Estado de Direito Ambiental, instrumentos diversos podem alcançar essa 
finalidade, não estando mais as questões atreladas a questões meramente arrecadatórias. 
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Aqui, o enaltecimento da conscientização quanto às questões ambientais virá da incorporação 
ao dia-a-dia das pessoas de medidas que preservem o meio ambiente. Esse reforço certamente 
contribuirá para minimizar os custos que o Estado terá no desenvolvimento de políticas 
ecológicas, mas representará um ganho difícil de ser mensurado, pelo incremento na 
dignidade da pessoa humana que efetivará. 

CONCLUSÃO 

A constatação da importância das microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil pode 
ser feita tanto sob o aspecto numérico, por representarem 97% das empresas brasileiras, 
quanto pelo social, por contratarem grande parte dos trabalhadores que possuem carteira de 
trabalho assinada. 

Partindo-se, então, de dados coletados pelo SEBRAE, pode-se chegar a uma dimensão 
empresarial que justificou a concessão do tratamento diferenciado e favorecido às pequenas 
empresas no tocante às obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias e 
que culminaram com a edição da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 Entretanto, o que se viu a seguir foi que, apesar de constar como princípio expresso da 
Ordem Econômica e Financeira, tal tratamento favorecido às pequenas empresas precisavam 
ser harmonizado com os demais princípios ali inseridos, dentre eles, o da defesa do meio 
ambiente. Assim, a busca dessa harmonização há de ser propalada pelo Estado, em todas as 
suas áreas de atuação. 

Por fim, especificamente na questão do trabalho, tratou-se de analisar de que forma seriam 
conciliados os princípios acima: para tanto, propugnou-se pelaimplementação de licitações 
verdes, que seriam destinadas às microempresas e às empresas de pequeno porte que 
possuíssem a qualificação técnica indicada. 

Quanto a esta qualificação técnica, prevista no art. 27 da Lei n° 8.666/93, destacariam a 
utilização de duas certificações distintas: a primeira delas, já consagrada no mercado mundial 
e nacional, é conferida àquelas empresas cujas instalações fossem construídas em 
conformidade com normas que respeitam o meio ambiente. Aqui, um destaque para o novo 
conceito de construções equilibradas. 

Quanto à outra certificação indicada, a ser concedida em conjunto pelas entidades 
governamentais e não-governamentais ambientais e o apoio do SEBRAE, dar-se-ia relevância 
à promoção de medidas outras de proteção ambiental dentro da empresa, e que funcionariam 
como estimuladoras da conscientização ambiental nacional, em virtude de serem incorporadas 
ao dia-a-dia dos empregados. 

Com tudo isso, espera-se que ideias como essas possam ser implementadas pela 
Administração Pública com vistas a se alcançar mandamentos constitucionais superiores, 
harmonizando a Ordem Econômica e Financeira aparentemente tão difícil de ser equilibrada. 
Para tanto, o papel de entidades certificadoras internacionais e nacionais, bem como o apoio 
do SEBRAE são fundamentais para engajar toda a sociedade e promover uma maior 
conscientização sobre a causa da ecologia. 
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[1] Isso pode ser verificado na redação original do art. 170, inciso IX, na qual se lê: "A ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital 
nacional de pequeno porte", bem como no ainda íntegro art. 179: "A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno 
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela 
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 
pela eliminação ou redução destas por meio de lei". 

[2] SEBRAE. SEBRAE e DIEESE lançam Anuário do Trabalho na MPE - 
2009. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas>. Acesso 
em: 22 mar. 2011. 

[3] Conforme índice divulgado em matéria publicada no "JF em Pauta", jornal virtual 
desenvolvido pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Disponível em: 
< http://www.jfempauta.com/?p=15509>. Acesso em: 11 abr. 2011. 

[4] Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] d) definição de tratamento diferenciado e 
favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 
previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 

[5] Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] Parágrafo único. A lei complementar de que trata 
o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - 
será opcional para o contribuinte; II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento 
diferenciadas por Estado; III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da 
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada 
qualquer retenção ou condicionamento;IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão 
ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 

  

[6] BERTI, Flávio de Azambuja. Impostos: extrafiscalidade e não-confisco. Curitiba: Juruá, 
2009. 

[7] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 22164/SP. Relator Ministro Celso de Mello. 
Diário de Justiça, 30 out. 1995. 
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[8] Art. 3°  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

[9] Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o 
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente 
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle.§ 1o  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade 
concurso:  I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; II - a de melhor 
técnica; III - a de técnica e preço. IV - a de maior lance ou oferta - nos casos 
de alienção de bens ou concessão de direito real de uso. (destacado) 

[10] Essa lei deu nova redação ao art. 3° da Lei n° 8.666/93. A nova disposição é "A licitação 
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos." (destacado) 

[11] Art. 47.  Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 
inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo 
ente. (destacado)  

[12] Há um site desenvolvido por esta entidade e que congrega todas as informações fundame
ntais sobre a forma de trabalho e o certificado conferido pela Fundação Vanzolini. Assim, 
asdúvidas podem ser consultadas em http://www.vanzolini.org.br/. 

[13] Que dispõe de informações mais detalhadas por meio do site http://www.leedcouncil.org/
. 

[14] Que dispõe de informações mais detalhadas por meio do site http://assohqe.org/hqe/. 

  

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10308



A EXPOSIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO 
CIBERBULLYING: DESAFIOS PARA REPENSAR O PROJETO DE 

INCLUSÃO DIGITAL BRASILEIRO. 
 

THE EXPOSURE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS TO CYBERBULLYING: 
CHALLENGES TO RETHINK THE BRAZILIAN DIGITAL INCLUSION PROJECT 

 
 
 

Daniela Richter 
Rosane Leal Da Silva 

 

RESUMO 
Resumo: Este trabalho aborda o ciberbullying, assim considerada a violência entre pares 
praticada com o auxílio das tecnologias da informação e comunicação, em especial a Internet. 
A discussão do tema teve como base inicial os dados sobre o perfil e as práticas dos 
brasileiros no ambiente virtual, constantes nas últimas edições das pesquisas realizadas pelo 
Comitê Gestor da Internet no Brasil, órgão encarregado de implantar a Internet no país, o que 
permitiu ter informações confiáveis sobre as interações online realizadas pela população 
infanto-juvenil. Esses dados foram cotejados com a posição doutrinária, combinando-se 
técnica de pesquisa em documentos oficiais e bibliografia sobre o tema, com destaque para os 
autores que denunciam a fragilidade das interações sociais no ambiente virtual, o que facilita 
as agressões online. Para tratar das manifestações de violência ocorridas no ambiente virtual 
partiu-se do estudo do bullying, o que foi feito a partir de bibliografia especializada no tema, 
avançando-se para as situações de agressão produzidas no ciberespaço, buscando entender os 
elementos que caracterizam essa nova espécie de violência entre pares e as possíveis ações 
para o seu enfrentamento. A análise empreendida conduziu a constatação da fragilidade das 
políticas públicas para a inclusão digital em curso no Brasil, que não contemplam ações para 
prevenir e combater o ciberbullying. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇAS E ADOLESCENTES; INTERNET; 
CIBERBULLYING, DIREITOS FUNDAMENTAIS; POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 
ABSTRACT 
Abstract: This work approaches cyberbullying, so called the violence among peers taken into 
effect with the help of the information and communication technologies, especially the 
Internet. The discussion about the theme was initially based on the data about Brazilians’ 
profile and practices in the virtual environment, from the last researches accomplished by the 
Brazilian Internet Management Committee, responsible for implementing internet in the 
country, what allowed having reliable information on the online interactions among children 
and youths. These data were confronted with the doctrinarian position, matching the research 
technique in official documents and the bibliography about the theme, highlighting the 
authors who denounce the frailty of social interactions in the virtual environment, something 
that makes the online aggressions easier. To address the violence manifestations in the virtual 
environment we start studying bullying, which was carried out from bibliographies about the 
theme to some aggression situations produced in the cyberspace, trying to understand the 
elements that characterize this new kind of violence among peers and the possible actions to 
face it. The analysis accomplished led to evidence the frailty of public policies regarding 
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digital inclusion currently in Brazil, which do not consider actions to prevent and oppose 
cyberbullying. 
KEYWORDS: KEY-WORDS: CHILDREN AND ADOLESCENTS; INTERNET; 
CYBERBULLYING; FUNDAMENTAL RIGHTS; PUBLIC POLICIES. 
 
 

  

Introdução 

  

            Os últimos anos demonstraram que o Brasil avança rumo à sociedade informacional. 
As ações governamentais com vistas a ampliar o acesso da população às Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) têm evidenciado resultados positivos, pois o percentual de 
brasileiros que já acessou a Internet e/ou a utilizou atingiu, no ano de 2009, aproximadamente 
39% da população. 

            Dentre o contingente de internautas, destaca-se o expressivo número de crianças e 
adolescentes, que se utilizam dessa tecnologia para os mais variados fins. 

            Por certo o fascínio que essa geração possui pela Internet pode ser explicado por 
muitos fatores, que vão desde o fato de terem nascido e crescido sob o impacto dessa 
tecnologia, quanto pela sua configuração que, por ser aberta e estar em constante construção, 
permite maior interação por parte dos internautas na produção de conteúdos que são 
divulgados. Além disso, a Internet reúne, numa só tecnologia, ambientes virtuais variados, 
que permitem inúmeras atividades de lazer, diversão, comunicação e acesso à informação, 
possibilidade sem precedentes, se comparado com outras mídias tradicionais. 

            Ao lado dessas possibilidades e das potenciais vantagens que a Internet pode oferecer 
para o desenvolvimento intelectual dos usuários que estão em fase de desenvolvimento, essa 
tecnologia também tem sido apropriada e utilizada pelos internautas menores de idade para a 
prática de atos de violência online. Essa prática, cada vez mais recorrente no Brasil, está a 
desafiar os atores encarregados da proteção integral de crianças e adolescentes (família, 
sociedade - escola - Estado), revelando as fragilidades das políticas públicas de inclusão 
digital empreendidas pelo Governo Federal. 

            O tema, apesar de atual e relevante, ainda é pouco explorado no Brasil, o que justifica 
a proposição desse artigo, que apresenta os primeiros resultados da Pesquisa intitulada "O 
Ciberbullying no Brasil: análise do tema sob a teoria da proteção integral", realizada no 
Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), em Santa Maria (RS), com apoio financeiro do 
CNPq. 

           Para desenvolver o tema, combinou-se técnica de pesquisa bibliográfica com análise 
dos documentos governamentais produzidos para implantar e regulamentar o projeto de 
inclusão digital brasileiro, resultando nesse artigo, articulado em três partes, a saber: 1) 
apresentação do panorama do acesso e utilização da Internet no Brasil pela população infanto-
juvenil, ocasião em que os dados extraídos das Pesquisas realizadas pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil são cotejados com a posição de alguns teóricos da sociedade informacional; 
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2) nesse contexto apresenta-se e discute-se a violência online, ou seja, quando os menores de 
idade se utilizam da Internet para perseguir e intimidar colegas e desafetos, o que é feito a 
partir da aproximação e do cotejo entre bullying e ciberbullying, 3) por fim, são destacadas as 
fragilidades do sistema de proteção integral, que não responde aos desafios da sociedade 
informacional, ocasião em que se estabelecem críticas ao processo de inclusão digital em 
curso no Brasil, apontando-se para a necessidade de serem desenvolvidas políticas públicas 
específicas sobre o tema. 

  

  

1 Entre uma conexão e outra: as múltiplas interações dos nativos digitais.  

  

     O uso das tecnologias da informação e comunicação, em especial a Internet, vem 
registrando crescimento no Brasil ao longo dos últimos anos. Segundo dados da Pesquisa 
sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - Série Histórica 2005-2009, 
publicada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2005, quando o uso dessa tecnologia 
começou a ser mapeado, aproximadamente 24% da população urbana tinha acessado a 
Internet nos últimos três meses que antecederam a pesquisa; enquanto em 2009, esse 
percentual passou para 43% da população urbana, registrando crescimento de 23 pontos 
percentuais. Considerando a totalidade da população (meio urbano e rural), pode-se dizer que 
em 2009, 39% da população brasileira com mais de 10 anos de idade é usuária de Internet, ou 
seja, 63,9 milhões de brasileiros. (BRASIL, 2010 a, p. 19-20). 

      Somente no ano de 2009, estima-se que grande parte dos internautas tinha entre 10 e 15 
anos de idade, faixa-etária que registrou 69% de respostas afirmativas dentre os participantes 
da pesquisa sobre o uso de TICs realizada naquele ano. Esse percentual sobe para 78% de 
respostas afirmativas se for considerado o grupo etário com idade entre 16 e 24 anos, o que 
demonstra a expressiva inserção desses grupos no ambiente virtual (BRASIL, 2010 b, p. 241). 

      Mas não são somente aqueles que estão nos anos finais da infância[1] que se notabilizam 
como internautas, já que a utilização da Internet por parte de crianças em tenra idade supera 
os acessos realizados por adultos[2]. Com efeito, de acordo com os dados da primeira edição 
da Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC Crianças 2009, 
29% das crianças com idade entre 5 e 9 anos entrevistas declarou ter acessado a Internet, 
percentual que varia de acordo com a região do Brasil[3], com a renda[4], idade[5] e classe 
social do entrevistado[6] (BRASIL, 2010 c). 

      Esses dados revelam que a geração dos nativos digitais[7] encontra no ambiente virtual 
possibilidade de realizar inúmeras atividades online, o que se descortina como um grande 
diferencial, se comparado com as mídias tradicionais. Como se sabe, a Internet oferece uma 
pluralidade de serviços aos usuários, disponibilizando informações e múltiplas possibilidades 
de comunicação. Na seara da informação, o internauta pode acessar jornais, revistas, consultar 
dicionários, realizar traduções, desenvolver pesquisas escolares -90% dos internautas com 
idade entre 10 e 15 anos utilizam a Internet para essa finalidade - (BRASIL, 2010 b, p. 260), 
bem como recorrer aos mais diversos mecanismos de busca disponíveis, dentre outras tantas 
opções que se apresentam para manter-se informado. 
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       Além das amplas possibilidades de acesso à informação em tempo real, o uso dessa 
tecnologia abre a possibilidade de o próprio internauta produzir a informação e divulgá-la, 
valendo-se para tanto de blogs e outros ambientes disponíveis, como o YouTube, o que é 
acessado por 58% dos respondentes com idade entre 10 e 15 anos (BRASIL, 2010 b, p. 255). 

      O lazer não se esgota nessas atividades, pois o internauta pode participar de jogos online, 
atividade que é quase uma unanimidade entre os brasileiros menores de idade, sendo realizada 
por 74% daqueles que tem entre 10 e 15 anos (BRASIL, 2010 b, p. 255) e 97% das crianças 
entre 5 e 9 anos de idade, conforme dados constantes na versão da Pesquisa TIC crianças 
2009 (BRASIL, 2010 c, p. 40). 

      No campo das comunicações, as novas tecnologias descortinam inúmeras possibilidades 
que vão desde o simples uso de e-mails[8], passando pela comunicação instantânea, via troca 
de mensagens, como o MSN[9]; avançando para formas que permitem o contato entre um 
número maior de participantes, como acontece nos fóruns e nas redes sociais, a exemplo do 
Facebook, MySpace, YouTube, Orkut[10], dentre outros. Essas atividades também despontam 
dentre as preferidas dos nativos digitais, 

      A cada dia novos projetos de interface são desenvolvidos, todos voltados a incentivar a 
interação dos internautas, provocando-os a produzir e compartilhar o material que está 
disponível na rede. Essas provocações e convites têm bastante penetração e acolhida junto à 
população mais jovem, que cresceu fazendo uso das tecnologias da informação e 
comunicação, como os adolescentes. 

      Muitos adolescentes se habituaram a ter parte da sua vida social realizada na web, que se 
descortina como uma extensão e até mesmo o aprofundamento dos contatos de face a face, 
pois usam desse espaço para dar continuidade às interações já estabelecidas. Outros se 
aventuram pelas infovias, valendo-se das novas tecnologias da informação e comunicação 
para conhecer pessoas e com elas estabelecer algum tipo de interação. Aliado a isso, ainda 
podem criar, integrar ou simplesmente visitar sites que congregam vários outros internautas e 
que se destinam à discussão de temas de interesse comum ou mesmo para as trocas mútuas, 
como acontece nos fóruns temáticos. 

      Com tantas possibilidades, os nativos digitais passam grande parte do seu tempo livre 
conectados à Internet. A cada conexão se revelam novas e atrativas possibilidades, acessíveis 
com um simples clique no mouse. Em alguns casos o acesso à Internet serve para 
potencializar saberes, servindo como rica fonte de pesquisa; em outros, acessa-se a Internet 
para mostrar-se ao mundo, postando fotos e imagens, gravando no universo virtual sua marca, 
sua identidade. Em outros casos, a tecnologia serve para vencer a timidez, ocasião em que a 
tela do computador serve para registrar aquilo que, frente a frente, o adolescente não consegue 
dizer. Independente do uso, muitos nativos digitais sequer imaginam a vida sem essa 
tecnologia, precisando recorrer a ela constantemente. 

            Diante desse novo contexto, cercado de possibilidades, a necessidade de estar 
constantemente conectado gera um permanente estado de comunicação, originando o que 
alguns autores, a exemplo de Flor (2007), chamam de hipercomunicação. A autora se utiliza 
dessa expressão para nominar o estado de comunicação constante de muitos internautas que, 
em seu entendimento, sequer seria verdadeira comunicação, pois enquanto esta ocupa todos 
os sentidos, na hipercomunicação os atos de falar e a escutar são substituídos por mensagens 
curtas, por vezes truncadas, em que o emissor não se sente comprometido com o que envia 
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para o receptor, favorecendo o surgimento ou acirramento de problemas de relacionamento 
interpessoal. 

            Flor (2007, p. 9-10) também considera hipercomunicação virtual o excesso de 
comunicações e troca de mensagens improdutivas entre colegas de aula. Esta autora, ao tratar 
especificamente dos riscos a que estão expostos crianças e adolescentes, relata uma cena 
bastante comum: alunos saem da escola e uma das primeiras providências é se conectar a 
Internet para seguir conversando com os colegas, mesmo que não haja um assunto específico 
a tratar. Em razão dessa necessidade de estar sempre conectado a alguém e considerando que 
as relações não se estabelecem a partir de laços sólidos, o excesso de contato acaba por 
facilitar as práticas violentas, como ameaça, troca de insultos e o ciberbullying[11], cada vez 
mais comum. 

           A quantidade de contatos, no entanto, não garante qualidade às relações interpessoais, 
pois as conexões humanas estabelecidas pelos meios virtuais, na medida em que ganham em 
facilidade e instantaneidade, perdem em importância e profundidade, numa verdadeira 
banalização das comunicações, ou seja, prevalece o número, a quantidade, ao invés da 
autenticidade. Com isso as relações interpessoais se fragilizam, conforme tão bem explicado 
por Bauman (2004).Aliado a isso, há a impressão de que os contatos virtuais permitem maior 
controle por parte dos envolvidos, que teriam a possibilidade de se conectar e se desconectar 
sempre que quisessem, encerrando a situação de comunicação no momento em que o rumo da 
conversa não lhes agradasse. No entanto, nem sempre isso se dá dessa forma, pois há certas 
situações em que a vítima é perseguida de tal forma que não consegue facilmente se livrar do 
agressor. 

           A utilização das tecnologias da informação e comunicação, por outro lado, também 
provoca efeito liberalizador, pois as pessoas se permitem falar qualquer coisa no espaço 
virtual, desde confissões que não teriam coragem de fazer em conversa de face a face, até 
proferir insultos e ameaças, o que muitas vezes é feito sob a crença de que estão protegidos 
pelo anonimato, que lhes assegura uma espécie de salvo conduto, permitindo e legitimando 
todos os comportamentos. 

          Esse estado de hipercomunicação contribui para que se priorize a quantidade dos 
contatos em detrimento da qualidade, imprimindo às relações o mesmo padrão típico da 
sociedade de consumo: os contatos são pontuais, superficiais e facilmente descartáveis: 
líquidos, como ensina Bauman (2004). 

          Os enfoques variam de um autor para outro. Contrera (2002, p. 68), por exemplo, 
também critica o modelo de hipercomunicação por entender que ele faz com que a pessoa se 
torne a própria mensagem. Segundo ela, os contatos no ciberespaço não permitem que se 
desenvolva a verdadeira comunicação, pois essa exige a mobilização dos sentidos, ou seja, 
além da visão e da audição, que normalmente são envolvidos numa comunicação mediada 
pelas tecnologias virtuais, necessita-se do tato, do olfato, do paladar, sentidos que sempre 
participaram da comunicação primária e que são esquecidos nesse novo processo 
comunicacional. Ao abdicar deles, a pessoa ficaria anestesiada, com pouca capacidade de 
estabelecer relações íntimas, mantendo-se indiferente aos sentimentos do receptor de suas 
mensagens. 

          A ausência dos demais sentidos e a carência de sensibilidade também são fatores 
apontados por Baudrillard (2001) quando analisa os padrões de comunicação levados a efeito 
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por meio das tecnologias da informação e da comunicação. Combinando doses de ceticismo, 
crítica e ironia, sustenta que a realidade virtual programa todas as funções das pessoas, tais 
como a memória, a emoção, sexualidade e inteligência, tornando os seres humanos 
dependentes da tecnologia e os conduzindo além da realidade. Em seu ponto de vista, o 
processo de expansão das tecnologias virtuais é tão intenso, descontrolado e acelerado que se 
desenvolve independentemente do homem, que perde não só a história, mas o seu fim. 
Segundo seu entendimento, tudo o que se massifica e se expande de forma incontrolada acaba 
por produzir o próprio fim do objetivo perseguido, culminando numa espécie de crime 
perfeito, pois a pessoa quer tudo e por priorizar a quantidade, fica privada do sentido e da 
qualidade das relações, que se desumanizam (BAUDRILLARD, 2001, p. 49). 

            Dessa forma, Baudrillard mostra o paradoxo no qual o homem está mergulhado, em 
que a realidade, a positividade, a informação e a comunicação em excesso produzem o seu 
próprio fim[12]. 

            E não é só a violência ou a banalização dos contatos estabelecidos via Internet que têm 
preocupado os estudiosos do tema. Sinay (2008, p. 11-19), por exemplo, sustenta que a 
excessiva troca de mensagens ocorridas por meio das tecnologias da informação e conexão 
(como o autor as denomina) produz um enorme vazio existencial em pessoas que não 
desenvolveram (no caso dos nativos digitais) ou perderam os referenciais da verdadeira 
comunicação. Para ele, comunicar-se pressupõe o dever de reconhecimento do outro e o 
respeito às diferenças, a escuta atenta, a fala e o registro da presença do outro que se 
manifesta por um conjunto de expressões corporais que transcendem à palavra escrita. 
Quando isso não acontece, a pessoa pode estar conectada, aparecer como a mais popular nos 
sites da web, mas não terá estabelecido uma verdadeira comunicação, permanecendo sozinha, 
angustiada pela perda de sentidos, que não são recuperados pelos tênues contatos online.   

            Esse panorama, que pode parecer pessimista numa primeira leitura, revela e denuncia 
a preocupação de vários teóricos acerca dos riscos decorrentes do uso das tecnologias da 
informação e comunicação por quem ainda está em fase de desenvolvimento e, por certo, se 
mostra mais vulnerável e com sua autonomia da vontade ainda não suficientemente formada. 
Em que pese à expressiva listagem de riscos, contemplando diálogos agressivos e destituídos 
de conteúdo, banalização das mensagens, importando mais a quantidade de emissões do que 
seu teor, ausência dos sentidos e significados, contato de adolescentes com conteúdos e 
pessoas que são portadoras de mensagens negativas (como apologia ao uso de drogas, 
bulimia, anorexia), o presente artigo versará, prioritariamente, sobre a violência online, aqui 
denominada e ciberbullying. É sobre essa temática que se passa a discorrer. 

  

  

2 Desvelando o problema: do bullying ao ciberbullying 

  

            Segundo Shariff (2011, p. 33), até 1980 o bullying não foi visto como um problema 
que demandasse atenção das autoridades envolvidas com a educação, sendo visto como algo 
natural no desenvolvimento da infância e ingresso na adolescência. Foi somente nos anos 90 
quando os Estados Unidos passaram a registrar uma série de tiroteios em escolas, 
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protagonizados por supostas vítimas de violência, que o tema passou a despertar interesse dos 
investigadores. Na esteira dos massacres da Columbine High School, o mais conhecido do 
Estado norte-americano, Montreal, no Canadá, também passou a sofrer do mesmo 
problema[13], o que impulsionou as autoridades escolares a lançar mão de estratégias para 
combater a violência escolar. 

           A compreensão do tema exige que primeiramente se defina a expressão bullying. 
Segundo disposto no Relatório produzido pela Organização não-governamental Plan Org. 
(2008, p. 6), 

  

O termo bullying foi adotado universalmente para definir atitudes agressivas, intencionais e repetidas que 
ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, e 
sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. É um comportamento comum em escolas do mundo 
inteiro. Levantamentos conduzidos em um grande número de países constataram que entre um quinto (China) e 
dois terços (Zâmbia) das crianças entrevistadas haviam sido vítimas de bullying (verbal ou físico) nos últimos 30 
dias. 

  

            Esse tipo de violência muitas vezes é mascarado por brincadeiras provocativas, que 
aos olhos de todos, especialmente dos professores, passa tranquilamente por algo inofensivo, 
sem potencial danoso. Assim, numa zona cinzenta entre a brincadeira/provocação, oscila de 
acordo com o tipo de relação mantida entre emissor e receptor, pois as mesmas palavras, se 
dirigidas a um companheiro de grupo, podem se configurar como "gozação, zombaria", ao 
passo que, se dirigidas a algum desafeto, tomam a forma de xingamento e violência verbal. 

            Segundo Shariff (2011, p. 39), o bullying pode ser declarado ou dissimulado, verbal 
ou avançar até a forma de violência física. Do comportamento que inicialmente se caracteriza 
como a grosseria "gentil", esse tipo de violência eclode quando passa a incomodar o 
destinatário, que não mais se mostra de acordo em ser o alvo das brincadeiras. Apesar de não 
querer manter o relacionamento, a pessoa não consegue interromper o comportamento do 
emissor da mensagem, ficando imobilizada diante do desequilíbrio de poder entre autor e 
vítima, uma das características mais marcantes do bullying. 

            Silva (2010, p. 21) também concorda com esse desequilíbrio de poder, ao qual, se 
somam a prepotência do agressor para impor sua autoridade e a intimidação que provoca na 
vítima, que se vê subjugada e normalmente guarda para si a violência sofrida, mostrando-se 
incapaz de esboçar reação. 

            A relação desigual de poder ocorre em razão tanto do perfil do agressor e da vítima, 
quanto da forma de atuação: normalmente a vítima atrai a atenção dos demais em virtude do 
seu tipo físico, raça, opção religiosa, tendência sexual, gênero, situação financeira mais 
vulnerável, aparência ou até mesmo por destacar-se intelectualmente (tanto pela facilidade de 
aprendizagem e produção, quanto pela dificuldade registrada em alguma área do 
conhecimento). 

            A vítima típica do bullying normalmente tem pouca habilidade de socialização, 
notabilizando-se por ser tímida e reservada. O traço que a caracteriza (ser gordinha, muito 
alta, magra demais, sua raça, cor, usar óculos, ter manchas na pele, etc.) a faz sentir-se 
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envergonhada, o que dificulta a sua interação com os demais colegas. Em que pese à maioria 
das vezes este ser o estereótipo do alvo da violência, Silva (2010, p. 40) refere que também há 
a vítima provocadora, que se caracteriza por ser capaz de despertar nos colegas 
comportamentos agressivos contra si em virtude da sua hiperatividade, impulsividade e/ou 
imaturidade, o que atrai as reações e respostas dos colegas. Ao lado desse perfil, ainda há a 
vítima agressora, que é aquela que reproduz a violência sofrida, fazendo novas vítimas. 
Assim, ao sofrer a agressão, ela logo procura nova vítima, mais frágil e vulnerável que ela, e 
passa a replicar o comportamento (SILVA, 2010, p. 42). 

            Os agressores, por sua vez, normalmente apresentam sinais de liderança, 
freqüentemente utilizada para realizar algum comportamento de desrespeito em relação aos 
outros, o que os torna poderosos no grupo. São pessoas que não gostam de ser contrariadas, 
têm baixa tolerância aos limites e às normas, mostrando-se indiferentes aos sentimentos que 
despertam nas outras pessoas. Segundo Silva (2010, p. 43), "O agressor pode agir sozinho ou 
em grupo. Quando ele está acompanhado de seus "seguidores", seu poder de "destruição" 
ganha reforço exponencial o que amplia o seu território de ação e sua capacidade de produzir 
mais e novas vítimas". 

            As lições dessa autora demonstram que muitas vezes o bullying tem expectadores, ou 
seja, outras crianças ou adolescentes que servem de "testemunhas" da violência, o que tanto as 
intimida e as transforma em vítimas indiretas, quanto amplia o sentimento de humilhação 
daquele a quem a agressão se dirige. 

            Silva (2010, p. 45-56) identifica três tipos de espectadores: a) os espectadores 
passivos, que apesar de não concordarem e até repudiarem o comportamento do autor do 
bullying, assumem postura de total inércia diante da violência praticada, o que muitas vezes é 
feito para evitar que eles próprios se tornem os próximos alvos do ofensor; b) os espectadores 
ativos, que são aqueles que apóiam moralmente o agressor, incentivando-o com palavras, 
embora não ajam diretamente sobre a vítima; c) os espectadores neutros, que não esboçam 
nenhuma reação diante da violência, especialmente porque não se sentem atingidos ou 
sensibilizados com o que presenciam. Silva (2010, p. 46) adjetiva esse último comportamento 
dos espectadores como de "anestesia emocional", já que são incapazes de esboçar reação. 

            E é exatamente a combinação do perfil da vítima, do agressor e do contexto no qual os 
atores principais estão inseridos (presença ou não de expectadores) que determina a estratégia 
a ser utilizada pelo agressor, que pode variar, manifestando-se de uma dessas formas: a) 
maus-tratos verbais; b) físicos; c) psicológicos e morais; d) sexual; e) virtual. 

            Segundo Silva (2010, p. 23), a violência verbal se expressa em comportamentos como 
insultar, ofender, fazer gozação, colocar apelidos depreciativos, fazer piadas ofensivas. A 
violência física ou material se manifesta em comportamentos como bater, chutar, espancar, 
empurrar, beliscar, furtar ou roubar a vítima, destruir os seus pertences ou atirar objetos contra 
si, atingindo a integridade física do outro. 

            Para Shariff (2011, p. 45), o bullying físico em geral é retratado, explícito, 
manifestando-se em comportamentos tais como: bater, trancar os colegas no armário, 
estrangular, atirar com arma de fogo contra a vítima, jogar objetos contra o seu corpo, 
chicotear o rosto da vítima com uma borracha, usar tachinhas na cadeira da vítima, jogar 
substâncias como álcool ou combustível contra o rosto ou corpo da pessoa, dentre tantos 
outros comportamentos que podem explicitamente ser praticados. Ao lado desses há, no 
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entanto, outros mais dissimulados, que não são presenciados por outros, como por exemplo, 
atos de trancar a vítima no armário escolar ou mesmo praticar estupro contra ela.  

            Os maus-tratos psicológicos ou morais são mais tênues que os físicos, o que torna esse 
tipo de agressão mais difícil de ser identificada, já que a conduta do ofensor tanto pode se 
materializar em comportamentos mais explícitos, tais como humilhar, ridicularizar a vítima, 
irritar, difamar, perseguir; quanto ser ainda mais sutil e velada, como ocorre quando a vítima é 
isolada, ignorada, desprezada, discriminada ou chantageada pelo agressor. De toda a forma, 
mesmo que a agressão seja presenciada por outras pessoas, ela não deixa sinais evidentes na 
vítima, já que atinge diretamente sua auto-estima. O fato de não causar lesões externas 
dificulta que as figuras de autoridade (pais, professores, etc.) percebam a situação, o que 
contribui para que a violência se perpetue (SILVA, 2010, p. 23). 

            Para Shariff (2011, p. 48-49), essa espécie de bullying tem como objetivo atingir a 
auto-estima e a autoconfiança da vítima, configurando-se, na maioria das vezes, pela 
discriminação. Para esta autora, a violência pode ser declarada, como quando as brincadeiras 
e insultos são ouvidos, lidos ou presenciados por outros, bem como pode tomar a forma de 
ataques dissimulados, que são mais sutis e se materializam em comportamentos como isolar a 
vítima, excluindo-a do grupo. 

           Essa forma de ataque normalmente acirra ainda mais o sentimento de insegurança da 
pessoa a qual se dirige, que se retrai e passa a não confiar nos outros. Como a conduta é mais 
disfarçada, os professores normalmente não a identificam, o que só perpetua o sofrimento e o 
isolamento da vítima, que se sente abandonada pelas figuras de autoridade. 

           Ao lado dessas formas de violência, Silva (2010, p. 24) oferece rol de condutas que 
podem configurar bullying sexual, que ocorre quando o agressor se aproveita da vítima, 
abusando sexualmente, violentando, assediando ou se insinuando para alguém menor de 
idade, que não consegue se insurgir contra a conduta não desejada. 

           Mas esses não são os únicos comportamentos que podem indicar a violência sexual. 
Segundo Shariff (2011, p. 50), há também a perseguição psicológica que tem identificação 
sexual, ou seja, são propostas ou ameaças de natureza sexual, tais como chamar a outra pessoa 
de "sapatona", "gays", "machorras", "bichas", dentre outros adjetivos pejorativos, todos de 
conotação sexual.  

           Percebe-se que nesse último caso a agressão não atinge a vítima fisicamente, mas sua 
conotação sexual está fortemente presente, já que os insultos e apelidos estão intimamente 
ligados à questão sexual.Ao tratar do bullying virtual, Silva (2010, p. 24) assim o descreve: 

  

Os avanços tecnológicos também influenciam esse fenômeno típico das interações humanas. Com isso novas 
formas de bullying surgiram através da utilização dos aparelhos e equipamentos de comunicação (celular, 
Internet), que são capazes de difundir, de maneira avassaladora, calúnias e maledicências. Essa forma de bullying 
é conhecida como ciberbullying [...] 

            

           Pelo teor do trecho acima citado, para essa autora o ciberbullying nada mais é do que 
bullying praticado por meio de novas tecnologias. No entanto, a análise mais profunda do 
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tema, conforme será desenvolvido ao longo deste trabalho evidenciará que o ciberbullying 
pode se configurar como mais gravoso, perpetuando a situação de vitimização em virtude das 
configurações do espaço virtual. 

           Por se constituir em ambiente poroso, que ultrapassa as fronteiras do Estado, permite o 
livre e instantâneo fluxo das informações, o que faz com que as notícias e informações se 
propaguem muito rapidamente, alcançando um número indeterminado de internautas. Aliado 
a isso, tudo o que é publicado na web (imagens, vídeos, fotos, palavras e recados postados em 
redes sociais - como Orkut, Facebook, Myspace, Twitter, dentre outras) é facilmente 
capturado pelos demais internautas, que tanto podem armazenar esse conteúdo, como 
disseminá-lo entre outras pessoas. Isso produz a perda da autodeterminação informacional, 
expressão utilizada por Pérez Luño (2005) para explicar o que acontece com o titular dos 
direitos fundamentais na sociedade informacional, já que a pessoa perde o controle sobre 
quem manterá esses dados e imagens e qual a utilização fará desse conteúdo. 

           É sabido que nem sempre a intimidação ou perseguição feita com o auxílio de 
tecnologias da informação e comunicação (no caso em tela, na Internet) chega ao 
conhecimento de terceiros, pois em alguns casos a comunicação violenta e agressiva pode 
ficar limitada ao emissor (autor do ciberbullying) e receptor (vítima), como ocorre quando a 
mensagem é enviada para o e-mail pessoal da vítima. Ocorre que ao lado dessa forma mais 
tênue e até certo ponto controlável do ciberbullying pode se configurar outra, ainda mais 
agressiva e danosa, que se manifesta em redes sociais e em outros espaços freqüentados pelos 
demais internautas. 

           Nesse segundo caso, o sentimento de vergonha, intimidação e humilhação da vítima 
são potencializados, pois aquela situação que tanto abalou sua auto-estima tornou-se pública, 
acessível por qualquer internauta, em qualquer parte do mundo, a qualquer tempo, já que o 
conteúdo pode ser armazenado e posteriormente redistribuído a terceiros. 

            A potencialidade da Internet em ampliar os danos à vítima é percebida por Shariff 
(2011, p. 61): 

  

Os métodos usados no bullying virtual incluem o envio de mensagens de texto que contenham 
insultos depreciativos por telefone celular, com os alunos mostrando as mensagens a outros 
alunos antes de enviá-las ao seu alvo; o envio de e-mails ameaçadores e encaminhamento de 
e-mails confidenciais a toda uma lista de endereços dos seus contatos, desse modo 
promovendo a humilhação pública do primeiro remetente. Outros conspiram contra um aluno 
e o "bombardeiam" com e-mails ofensivos ou preparam um site depreciativo dedicado ao 
aluno escolhido como alvo e enviam o endereço a outros alunos, solicitando os seus 
comentários. 

  

           E mais à frente, a autora reproduz a fala de uma vítima de ciberbullying, que assim 
expressou a sua humilhação: 
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Em vez de serem somente algumas pessoas, digamos 30 pessoas em um café e você ouvindo 
todas elas gritarem insultos contra você, são mais de seis bilhões de pessoas observando. 
Qualquer pessoa que tenha um computador pode ver (...) e você não tem como escapar. 
Aquilo não deixa de existir quando você sai da escola e volta para casa. Aquilo fez com que 
eu me sentisse ainda mais encurralado (SHARIFF, 2011, p. 61). 

  

           Nessa nova configuração, os atores usualmente envolvidos na violência podem se 
transformar: ao autor inicial da ofensa publicada no ambiente virtual podem se juntar centenas 
de novos abusadores, que não hesitarão em apoiá-lo, replicando e ampliando a violência. 
Mesmo que na condição de meros espectadores, é incontável o número de pessoas que 
poderão ter acesso a essa situação, gerando o que Shariff (2011, p. 62) chama de "um público 
infinito". 

           A vítima, por sua vez, humilhada publicamente, fecha-se mais ainda para o mundo e, 
enquanto isso, a manifestação se perpetua, já que ela nada pode fazer para cessar aquela 
situação. 

Essa nova realidade revela que a utilização das tecnologias informacionais pelos menores de 
idade descortina novas formas de conflituosidade e de violação de direitos fundamentais, a 
exigir enfrentamento por parte das famílias, da sociedade e do Estado, instituições 
encarregadas de sua proteção integral, como preceitua o art. 227, da Constituição Federal de 
1988. Esse princípio, elaborado sob inspiração dos documentos internacionais sobre o tema, 
notadamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, serve como marco 
normativo no direito brasileiro rumo à construção de um ramo autônomo, o que alcançado 
com a edição da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

           Assim, sob o paradigma da proteção integral, eleita como prioridade absoluta, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, na esteira da Carta Constitucional, reconhece direitos 
fundamentais aos menores de idade, Com efeito, segundo o disposto no artigo 17, tutela-se a 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, o que envolve o 
reconhecimento, respeito e proteção aos direitos de imagem, identidade, autonomia, aos 
valores e crenças, espaços e objetos pessoais desses sujeitos. O art. 18, por sua vez, amplia a 
proteção e os encarregados de promovê-la, assim dispondo: "É dever de todos velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento ou aterrorizante, vexatório ou constrangedor".   

           Esses dispositivos já evidenciam que a Lei 8.069/90 trata a criança e o adolescente 
como sujeito-cidadão, expressão utilizada por Veronese (1999, p. 82-85) para explicar que o 
Estatuto se aplica a todas as crianças e adolescentes, e não somente àqueles em situação 
irregular, como outrora. A ampla proteção é garantida pela sistemática adotada por este 
diploma legal, assim estruturado: a) medidas de prevenção (arts. 70 a 85) cuja finalidade é se 
antecipar a qualquer dano, pois elas visam a chamar a atenção da família, sociedade e Estado 
para temas sensíveis, com potencial para produzir vulnerabilidade à população infanto-
juvenil; b) medidas de proteção, a serem levadas a efeito quando os direitos das crianças e 
adolescentes já foram violados por ação própria ou de outro (art. 98); c) medidas específicas 
de proteção, que visam disciplinar a apuração e aplicação de medida socioeducativa nos casos 
de ato infracional praticado por adolescente. 
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           Pelo que se depreende, as medidas de prevenção servem exatamente para que os atores 
encarregados da proteção integral se antecipem, evitando os danos. Isso só é possível, no 
entanto, quando família, sociedade e Estado perceberem os riscos decorrentes do 
ciberbullying, o que parece ainda não ter acontecido. 

           Os atores encarregados da proteção dos menores de idade devem ficar atentos porque 
os riscos do ambiente virtual não se devem somente ao aumento do número de internautas 
dessa faixa-etária, mas também pela sensação de confiança que os usuários depositam no 
sistema informático, que dificulta a percepção de que as informações, dados pessoais e 
conteúdos, uma vez lançados na rede, fogem inteiramente ao controle do internauta, retirando-
lhe a possibilidade de autodeterminação informacional. Assim, fotos ou informações que o 
próprio internauta pode voluntariamente publicizar em sites de relacionamento podem, 
quando capturados por algum desafeto, rapidamente pode se transformar em arma contra o 
próprio titular desses direitos. 

           Como a utilização das tecnologias informacionais provoca no internauta a sensação de 
não ser identificado, o autor do ciberbullying se sente autorizado e até estimulado à prática de 
atos de violência psíquica, moral e sexual contra seus pares, realizados sob a crença de se 
encontrar inatingível. Sob a proteção do anonimato, muitos nativos digitais usam suas 
habilidades para capturar fotos, transformar as imagens e depois fazer novas publicações, 
acompanhadas de legendas ou textos que atacam a honra e os demais direitos fundamentais da 
vítima. 

           Outra prática que tem se mostrado recorrente é a publicação de vídeos no YouTube 
contendo cenas de brigas de alunos, cenas de sexo ou até de colegas se despindo em banheiros 
de escolas e vestiários, conforme relatado por Shariff (2011, p. 69) e facilmente identificável 
nessa rede social. 

         Silva (2010, p. 127) também enfrenta o tema e explica que o conteúdo publicado num 
dos ambientes virtuais facilmente migra para outro. A descrição detalhada feita pela autora 
oferece ao leitor a noção da dimensão que a dor e a humilhação da vítima alcançam: 

  

Os agressores normalmente criam um perfil falso (em sites de relacionamento ou e-mails), fazendo-se passar por 
outra pessoa ao adotar apelidos diversos para disseminar fofocas e intrigas. Eles chegam a criar blogs somente 
para azucrinar suas vítimas. Os sites de relacionamentos como Orkut e MySpace são usados para promover 
ataques vexatórios com o intuito sórdido de excluir os agredidos dessas comunidades virtuais. Comentários 
racistas, preconceituosos, sexistas são feitos de forma totalmente desrespeitosa e, muitas vezes, vêm 
acompanhados de fotografias alteradas das vítimas em montagens constrangedoras e bizarras. Essas fotos ainda 
são divulgadas em sites diversos, transformadas em animações do YouTube, colocadas em newsgroups (grupos 
de discussão) e tornadas públicas por meio de materiais impressos que, geralmente, são distribuídos aos alunos, e 
afixados em banheiros e corredores dos estabelecimentos escolares. 

  

           A rápida divulgação, a possibilidade de reproduzir a violência em vários ambientes 
virtuais e o sentimento de anonimato e até impunidade servem de estímulos para o aumento 
dos casos de ciberbullying. 

           Com efeito, segundo os dados mais recentes obtidos pela pesquisa realizada pela Plan 
Org. (2010, p. 69), "a incidência de maus tratos pela Internet é de aproximadamente 17%, ou 
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seja, aproximadamente 17% dos alunos que participaram da pesquisa afirmam que foram 
vítimas desse tipo de prática pelo menos uma vez no ano de 2009".  Dentre as regiões 
brasileiras, a sudeste é a que registra o maior número de casos de violência praticada pela 
Internet, sendo que aproximadamente 20% dos alunos das escolas foram vítimas desse tipo de 
agressão. Na região sul esse percentual cai para 14% de incidências (PESQUISA, 2010, p. 
69). 

           O relatório produzido pela Plan Org. (2010, p.72) corroborou as palavras das autoras 
supracitadas, já que os sites de relacionamento aparecem mencionados nas falas das próprias 
vítimas entrevistadas, conforme se depreende abaixo: 

  

A pesquisa mostra que os maus tratos pela Internet se manifestam principalmente por meio de insultos e 
difamações feitas por e-mail, MSN e sites de relacionamento, como o Orkut. Como indica a tabela abaixo, as 
opções mais citadas para a pergunta "de que maneira você foi maltratado por colegas de escola no mundo 
virtual?" são: i) "enviaram email falando mal de mim" (6,4%) e i) "falaram mal de mim no MSN, no Orkut e 
outros sites de relacionamento" (5,8%), seguidas pela opção "furtaram minha senha e invadiram meu email", em 
cerca de 4% dos casos. As demais respostas para essa pergunta apresentam incidência em porcentagens baixas e 
muito próximas entre si. 

  

           Os dados acima também ratificam a tese de que a agressão praticada no ambiente 
virtual pode ser até mais danosa para a vítima: segundo os participantes, os maus-tratos se 
manifestam também em redes e sites de relacionamento, o que permitiu que outras pessoas 
tivessem acesso a esse conteúdo, ampliando o mal-estar de quem é perseguido. 

           Outro aspecto importante apresentado pelo estudo diz respeito à forma de reação das 
vítimas desse tipo de violência. O estudo apontou pontos de contato entre a reação da vítima 
da violência presencial (bullying escolar) e a violência virtual (ciberbullying). O 
comportamento mais freqüente é de apatia, ou seja, a vítima não esboça reação à violência 
sofrida, o que não a impede de sentir desconforto, irritabilidade e tristeza, sentimentos 
mencionados com mais freqüência. Apesar disso, ela não comunica o fato aos pais ou 
professores ou esboça reação diante do autor da violência. Esse fato mostra-se preocupante, 
pois a apatia da vítima e o fato de ela enfrentar sozinha a situação de violência podem 
aumentar o seu sofrimento, potencializando o surgimento de outros problemas e distúrbios.  

            A grande questão que emerge, então, é como proteger as crianças e adolescentes, 
considerando as configurações do ambiente virtual e o crescimento no acesso e utilização das 
tecnologias informacionais? 

            Por certo que os atores encarregados da proteção integral não estão suficientemente 
preparados para responder aos desafios postos pela sociedade informacional, pois muitos 
sequer têm acesso a essas tecnologias e, dentre os que conhecem, sua condição de imigrante 
digital acaba por limitar suas ações. 

            Considerando esse cenário complexo e o empenho do Governo Brasileiro em 
promover a inclusão digital, que estratégias estão sendo adotadas para proteger os internautas 
menores de idade da prática de bullying virtual? Como vencer esse desafio? 
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            É sobre esse desafio que versa o próximo ponto desse artigo. 

  

  

3 Entre a prevenção e o combate: estratégias de enfrentamento ao ciberbullying. 

  

            Apesar de o ciberbullying ser uma realidade, admitida até mesmo pelas crianças e 
adolescentes que participaram da pesquisa organizada pela Plan Org., ainda não se constata 
políticas públicas de enfrentamento do tema. 

            Quanto se trata de inclusão digital, pode-se dizer que o Brasil ainda se encontra na 
fase de promover o acesso, ou seja, as ações governamentais estão voltadas a levar a Internet 
à população brasileira, especialmente para aqueles em situação de maior vulnerabilidade 
social. Conforme constatado na série histórica da Pesquisa sobre o uso das TICs no Brasil 
(BRASIL, 2010 a, p. 20), após cinco anos de mapeamento da situação brasileira, constatou-se 
que o acesso e a utilização da rede ainda se concentram entre os que dispõem de maior poder 
aquisitivo, que desfrutam de melhor nível de escolaridade e vivem em áreas urbanas, 
especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Ao passo que aquela parcela da 
população localizada nas Regiões Norte e Nordeste não possui as mesmas facilidades. 

           Para sanar o problema da exclusão digital, o Governo Federal tem investido em ações 
para estender as tecnologias até esses locais, bem como lançado mão de iniciativas, como 
barateamento de equipamentos e extensão das tecnologias aos locais públicos, o que tem sido 
feito a partir de programas como o Plano Nacional de Banda Larga. Esse programa tem o 
objetivo de reduzir as barreiras de acesso, evitando, dessa forma, que a exclusão digital acirre 
ainda mais a já existente exclusão social. 

           No entanto, é preciso pensar para além do acesso, avançando a discussão para o tipo de 
apropriação que é feita pelos internautas brasileiros, em especial, crianças e adolescentes. 

Segundo constatado pela primeira edição da Pesquisa dirigida ao público infantil, as crianças 
usam mais a Internet que os adultos, estando a sua frente em 4 pontos percentuais. Tal 
superação pode ser explicada pelo fato de os nativos digitais terem mais curiosidade, tempo 
livre e sentirem-se mais a vontade com essa tecnologia, pois nasceram sob seu signo. A esse 
fato se somam as iniciativas governamentais, conforme lembrado por Vosgerau e Bortoncello 
(2010 a, p. 26), para quem ações como o Programa Nacional de Informática na Educação - 
ProInfo -, implantando desde 1997 com o objetivo de apoiar as escolas, permitindo a 
aquisição de computadores, já estão mostrando resultados, o que justificaria o maior acesso de 
crianças e adolescentes às tecnologias informacionais. 

           O problema que se apresenta com o bullying virtual, no entanto, revela a fragilidade 
dessas ações, pois elas estão centradas no acesso, sem aprofundar a discussão para a inclusão 
digital propriamente dita, o que por certo ultrapassa a mera conexão à Internet. 

           Conforme destacado por Santos (2006, p. 117), "A inclusão digital, na sua essência, diz 
respeito ao acesso dos cidadãos às tecnologias digitais, em condições favoráveis de 
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apropriação do seu potencial, para o desenvolvimento pessoal e coletivo". O conceito acima, 
apesar de parecer singelo, toca no ponto fulcral do tema: a apropriação que a pessoa faz das 
tecnologias e o quanto é capaz de utilizá-la para buscar informações úteis para a construção 
do seu conhecimento e formação de sua cidadania. Portanto, para além do uso econômico, 
recreativo ou meramente comunicacional que as TICs possam promover, o uso individual 
deve favorecer o desenvolvimento do sujeito, representando "[...] um movimento para a 
geração e produção de conhecimento, bem como para o exercício da cidadania, tanto na fase 
adulta como na infância (VOSGERAU; BORTONCELLO, 2010 a, p. 27). 

           E as autoras vão além, ao afirmar que 

  

A utilização da tecnologia pela tecnologia não tem sentido de ser e acaba por não gerar a construção e a 
aquisição do conhecimento, não oportunizando o pensamento crítico. O processo de inclusão digital deveria 
levar o indivíduo incluído à produção de informações e conhecimentos, à participação social ativa, à inserção em 
múltiplas culturas nas redes, introduzindo-o em um processo de alfabetização em todas as áreas, em todas as 
linguagens (VOSGERAU; BORTONCELLO, 2010 a, p. 29). 

  

  

           No caso brasileiro, no entanto, parece que o verdadeiro processo de inclusão digital 
ainda não se iniciou para os menores de idade, posto que o uso que fazem das tecnologias 
ainda é muito incipiente, voltado para as atividades de mero lazer, citadas por esse público 
como a mais realizada, com 92% de incidências (BRASIL, 2010 b, p. 255). 

           Embora se saiba que o lazer desempenha importante papel no desenvolvimento das 
pessoas, permitindo o desenvolvimento da ludicidade e contribuindo para o aporte cultural 
(especialmente quando esse lazer significa assistir a filmes ou ler livros de qualidade, por 
exemplo), é preciso que essas atividades sejam orientadas, dirigidas, promovendo-se o debate 
para que o contato com o material que se encontra na Internet seja assimilado criticamente 
pelos menores de idade, notadamente quando se encontram nos primeiros anos da infância. 

           Com base em Vosgerau e Bortoncello (2010 a, p.29) pode-se dizer que haverá, 
efetivamente, processo de inclusão digital quando as atividades realizadas na Internet 
contribuírem para que o seu usuário possa, dentre outras habilidades, "e) contextualizar-se 
ante as diversidades individuais e culturais; f) situar-se na pluralidade dos diferentes mundos 
que se entrelaçam na esfera digital". 

           E são essas diversidades individuais e culturais que geralmente são desrespeitadas no 
ambiente virtual quando ocorre o ciberbullying, tema do presente artigo. 

           É claro que não são as tecnologias informacionais que produzem o ciberbullying, posto 
que as situações de violência entre pares já eram corriqueiras nas escolas antes do uso mais 
intenso das TICs, constituindo-se em objeto de pesquisa de vários educadores. No entanto, 
não há como negar que as configurações do ambiente virtual e o fato de o conteúdo 
publicizado permanecer na Internet, sem controle por parte da vítima, são fatores que 
contribuem para ampliar a sua dor. Tais problemas têm sido recorrentes e não podem ser 
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ignorados, estando a exigir respostas tanto por parte da família e da sociedade, quanto de 
políticas públicas voltadas ao enfrentamento do tema. 

           Embora pareça invisível, o ciberbullying produz conseqüências gravosas que atingem 
todos os envolvidos (autor, vítima e espectadores). Além da extensão, seus danos se 
produzem em vários níveis, como explicado por Fante (2005, p. 79), sendo comum a 
produção de sintomas tais como: a) dificuldades de organização do pensamento e de 
construção do conhecimento, o que produz reflexos sobre a aprendizagem dos alunos; b) 
desenvolvimento de transtornos mentais, que podem ou não ser superados; c) apresentação de 
sintomas de doenças psicossomáticas, o que poderá levar a um adulto com dificuldades de 
relacionamentos pessoais e profissionais; d) desenvolvimento de comportamentos depressivos 
ou agressivos, dentre outras manifestações, tais como insônia, cefaléia, dor epigástrica, 
bloqueio de raciocínio e de pensamento, ansiedade, estresse, pensamentos de vingança e até 
suicídio. 

           Os transtornos tanto podem ser passageiros, o que permite a superação por parte da 
pessoa atingida, até levar a situações mais complexas, como ocorre quando a vítima é criança. 
Segundo explicado por Fante (2005, p. 80): 

  

Na infância, o bullying pode desencadear na vítima uma condição psiquiátrica caracterizada 
por explosões de cólera e episódios transitórios de paranóia ou psicose, conhecida como 
Borderline Personality Disorder [transtorno de personalidade limítrofe], alterando o 
desenvolvimento dos sistemas límbicos. Tais alterações comprometem a regulagem da 
emoção e da memória pelo hipocampo e pela amígdala, localizada abaixo do córtex no lobo 
temporal. Esses distúrbios, infelizmente, são irreversíveis no desenvolvimento da criança. 

            

           Traumas ou problemas irreversíveis, como acima descritos, não podem ser ignorados 
pelos atores encarregados da proteção integral, a começar pela família, que deve ficar atenta 
às modificações no comportamento dos filhos, observando variações injustificadas de humor 
ou o aparecimento de alguns dos sintomas acima citados. Aliado a isso, é recomendável que 
os pais tenham conhecimento dos sites e redes sociais freqüentados pelos filhos, medida 
impositiva em se tratando de internautas de tenra idade. Entende-se que a presença da família 
deve ser mais constante junto às crianças, monitorando seus hábitos de utilização da Internet, 
reservando-se uma conduta de acompanhamento e aconselhamento no caso dos adolescentes. 

           A maior dificuldade, neste ponto, é o fato de grande parte dos adultos terem pouca ou 
nenhuma intimidade com a Internet, especialmente aqueles que não dispõem dessa tecnologia 
em seu domicílio, o que ainda é o caso da maioria da população brasileira. Assim, fica muito 
difícil que esses imigrantes digitais identifiquem as situações de bullying virtual, o que torna 
limitadas as suas iniciativas no campo da prevenção. 

           Outro fator que contribui para a inércia de muitas famílias é a crença equivocada de 
que os filhos estão seguros por estarem em casa conectados à Internet, quando nem sempre é 
isso que acontece. Como essa tecnologia descortina uma variedade de atividades, contatos e 
possibilidades de interação, conforme já destacado, há muitas situações de risco que podem se 
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apresentar aos menores de idade, que por vezes até contribuem para isso, expondo 
demasiadamente seus dados pessoais e sua imagem na Internet. 

           Mas se a família tem limitações para identificar as situações de ciberbullying, essa não 
deveria ser a situação da escola, sobretudo a escola que se pretende integrada na sociedade 
informacional. No entanto, em que pese muitas escolas brasileiras integrarem os programas de 
inclusão digital do Governo Federal, notadamente o Programa Banda Larga nas Escolas 
(BRASIL, 2011 a), tendo sido contempladas com computadores e acesso à Internet, parece 
que a pauta da violência virtual ainda não chegou até este espaço, embora muitos dos atores 
envolvidos (vítima, agressor e espectadores) sejam estudantes e por vezes o ambiente escolar 
serve de palco para a filmagem de vídeos e fotos de violência contra colegas, imagens essas 
que posteriormente são postadas em sites como YouTube. 

           Os professores também estão recebendo atenção dos programas governamentais, tal 
como ocorre com o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, que promove o uso 
pedagógico da informática na rede pública de Ensino Fundamental e médio (BRASIL, 2011 
b). No entanto, não se percebe atenção ou desenvolvimento de ações voltadas a preparar os 
profissionais da educação para atuarem em casos de ciberbullying. 

           Como destacado por Shariff (2011, p. 325-326), existem três lacunas fundamentais a 
serem enfrentadas quando o assunto é o bullying virtual: 

  

      1 A necessidade de formação para os professores e formação profissional para os funcionários das escolas e 
os elaboradores de políticas públicas, de uma forma instruída e aperfeiçoada. 

      2 A necessidade de nivelar as hierarquias de poder entre as partes envolvidas para reconceituar a vida escolar 
por meio de abordagens de ensino colaborativas e não restritivas. É importante que estas abordagens se 
fundamentem em uma base abrangente de letramentos digitais, pedagogias críticas, liderança e legislação 
substantiva, de modo que aprendamos junto com as crianças e os jovens e possamos aproveitar a imensa fluidez, 
capacidade e potencial comunicativo e de aprendizagem oferecidas pelas tecnologias contemporâneas. 

      3 Na ausência das duas alternativas apresentadas acima, será difícil criar e manter ambientes escolares que 
sejam inclusivos e conducentes à aprendizagem, que preparem os alunos para o envolvimento democrático na 
sociedade civil - quer este ocorra em ambientes físicos, quer em ambientes virtuais. 

  

           Assim, pode-se dizer que o ambiente escolar pode desempenhar um papel crucial tanto 
na campanha anti-bullying, como na produção de conhecimento e na aprendizagem dos 
recursos das tecnologias informacionais e, que quanto mais envolvido estiver o aluno na 
definição de parâmetros para tal educação, "maior a probabilidade que eles participem de 
forma crítica do próprio processo de aprendizagem" (SHARIFF, 2011, p. 344). Portanto, o 
assunto deve ser incluído nas pautas educacionais. Esse tema deve ser objeto de análise na 
escola. 

           É certo que existem ações em algumas escolas voltadas ao seu enfrentamento, mas elas 
são isoladas, dependendo da boa vontade e da percepção quase visionária dos educadores. 
Portanto, entende-se que iniciativas desse tipo são insuficientes, pois na medida em que o 
Brasil se propõe a realizar a inclusão digital dos brasileiros, valorizando-se o ambiente 
público escolar, deve desenvolver ações e programas para preparar a população para o uso das 
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tecnologias, o que sem dúvidas envolve a prevenção e o enfrentamento do bullying virtual 
como matéria de política pública. 

           Convém destacar que ao defender essa tese, emprega-se o termo política pública como 
as ações relacionadas à esfera do público e que objetivam a responder às questões coletivas 
que envolvem o Estado na esfera de suas ações governamentais. Seu conceito, no entanto, vai 
para além do meramente estatal, pois como salienta Schmidt (2008, p. 2311), as políticas 
públicas se desdobram em estatal e não-estatal, e esse termo pode ser utilizado ora para 
indicar um campo de atividade, ora um propósito político que se efetivará a partir de um 
programa de ações. Essas ações, por sua vez, podem ser desenvolvidas diretamente pelo poder 
público, ou através de parcerias ou concessões às pessoas jurídicas de direito privado. 

           O conceito apresentado pelo Governo Brasileiro em documento do Ministério da Saúde 
oferece boa síntese conceitual sobre o tema: 

  

Políticas públicas configuram decisões de caráter geral que apontam rumos e linhas estratégicas de atuação 
governamental, reduzindo os efeitos da descontinuidade administrativa e potencializando os recursos disponíveis 
ao tornarem públicas, expressas e acessíveis à população e aos formadores de opinião as intenções do governo 
no planejamento de programas, projetos e atividades. 

  

           Assim, as ações e estratégias que visam implantar ou regular um determinado setor e 
que envolvem planejamento, destinação de verbas públicas e execução de atividades 
regulares, desempenhadas por órgãos ou setores específicos, são consideradas políticas 
públicas, a exemplo daquelas que são desenvolvidas com vistas ao acesso da população 
brasileira à Internet. 

           Segundo Schmidt (2008, p. 2310), as políticas públicas podem ser analisadas sob três 
dimensões, assim sintetizadas: a) dimensão que se refere à ordem do sistema político, âmbito 
no qual se estudam as instituições políticas e as questões administrativas da burocracia estatal, 
destacando-se o arcabouço constitucional; b) dimensão política, abrangendo os processos que 
compõe a dinâmica política e as disputas de poder. Essa dimensão procura captar o 
relacionamento dinâmico dos atores políticos envolvidos, desde a competição pelo poder e 
pelos recursos do Estado, o que faz com que essa dimensão seja marcada tanto por relações de 
antagonismo e disputa, quanto de cooperação; c) a terceira dimensão compreende os 
conteúdos concretos da política pública em foco. Aqui são eleitas as diretrizes, projetos e 
programas que serão implantados para materializam as políticas institucionais. 

           Essas três dimensões estão em relação permanente e se influenciam mutuamente, o que 
pode determinar a implantação e desenvolvimento exitoso de um programa, ou não. 

           A análise dos documentos governamentais destinados a promover a inclusão digital, 
feita à luz da terceira dimensão, no entanto, conduz a uma triste conclusão: dentre os 
conteúdos eleitos para promover a inclusão digital há total ausência de referências a medidas 
de prevenção, educação ou combate ao ciberbullying, o que mostra que o tema, no Brasil, 
ainda não atingiu as pautas governamentais. 
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           Em outros Estados, inseridos há mais tempo na sociedade informacional, já são 
registradas iniciativas e pesquisas para identificar os tipos de violência praticados na 
sociedade informacional. Em que pese à doutrina produzida sobre o assunto no Brasil ainda 
ser escassa, com base em Shariff (2011, p. 78-139), pesquisadora e professora de Montreal, 
pode-se chegar ao seguinte panorama transnacional sobre o ciberbullying. 

           Pelas informações da autora, percebe-se que essa forma de violência praticada com 
auxílio das tecnologias informacionais é recorrente em vários países do mundo[14], havendo 
condutas que se repetem, independente do local ou da cultura dos envolvidos, dentre elas: a) 
despir a vítima, fotografá-la e depois enviar as fotos por celular ou então publicar na Internet; 
b) envio de notícias ou informações falsas sobre um colega para os demais, via celular; c) 
envio de mensagens de texto à própria vítima, aterrorizando-a; d) realização de difamação por 
meio de furto da identidade de outra pessoa, passando a utilizá-la para proferir insultos contra 
outras pessoas; e) publicações inverídicas na Internet, com o objetivo de tornar a pessoa mal 
vista e objeto do desprezo social; f) publicação de fotografias modificadas, o que expõe a 
vítima à zombaria pública, dentre outros. 

           Pelo que se depreende da leitura, a maioria dos Estados que decidiram enfrentar o tema 
o fizeram a partir da produção de leis específicas que criminalizam determinadas condutas 
consideradas como violentas, praticadas na Internet. Em outros casos, exigiu-se que os 
internautas informassem seus dados pessoais no momento do acesso, o que possibilita que os 
provedores mantenham o controle dos fluxos informacionais, podendo identificar o autor da 
mensagem. 

           No Brasil as iniciativas ainda são incipientes, tanto no que tange à discussão acadêmica 
do tema, quanto no levantamento de dados sobre os tipos de ciberbullying mais recorrentes. 

           O assunto parece ainda não ter sido percebido em sua extensão e profundidade, pois até 
mesmo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que no ano de 2010 realizou a primeira edição 
da pesquisa TIC crianças, não incluiu nenhuma questão sobre esse tema. Ao assim proceder, 
perdeu-se grande oportunidade de dar início às atividades de identificação e mapeamento 
sistemáticos dessa situação no Brasil, etapa indispensável para a proposição de políticas 
públicas nessa área. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            Após essa breve apresentação do ciberbullying, suas implicações e os desafios que 
está a impor aos atores encarregados da proteção integral, fica a certeza de que o tema 
notabiliza-se pela sua atualidade e relevância, e também pela sua complexidade e amplitude, o 
que permite que sobre ele se lancem múltiplos olhares e se façam várias problematizações. 
Ciente disso, não se pretendeu apresentar estudo exaustivo sobre o tema, tampouco oferecer 
respostas prontas e acabadas, o que seria impossível diante do estado incipiente de seu estudo. 
Apesar dessas ressalvas, algumas conclusões parciais são possíveis. 
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            A primeira conclusão é de que o Brasil ainda precisa avançar rumo à verdadeira 
inclusão digital, conceito mais amplo do que o mero acesso às tecnologias informacionais e 
que por certo contempla ações dirigidas à utilização que as pessoas fazem da Internet. Como 
se viu ao longo da exposição, essa fase ainda não foi implementada, pois embora as pesquisas 
sobre o uso das TICs, realizadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, estejam mapeando 
os usos, os dados obtidos a partir desses levantamentos parecem estar sendo negligenciados 
por parte do poder público. 

           Conforme visto na série histórica que investigou o uso da Internet nos últimos cinco 
anos, em grande medida a utilização das tecnologias por parte do público infanto-juvenil 
ainda se destina prioritariamente para atividades de lazer e entretenimento, que por si só não 
terão o poder de alçar os internautas a outra condição social e cultural, preparando esses 
sujeitos para a sociedade do conhecimento. Ao mesmo tempo, o Governo investe em ações 
para ampliar o acesso, identificando na exclusão digital uma barreira para a ascensão social, 
mas adota essas medidas sem considerar que deve investir também na preparação das pessoas 
para a utilização das tecnologias, pois acesso se distingue de uso. Portanto, são claramente 
identificáveis as fragilidades dessas ações, que reduzem a inclusão digital ao mero acesso, em 
vez de pensá-las em nível macro, lato sensu. 

           Caso isso fosse considerado, as próprias pesquisas, quando dirigidas ao público 
infanto-juvenil, teriam questionado acerca da utilização das TICs, bem como quesitado sobre 
eventuais situações de violência, o que não foi feito. Como se vê, essas questões ainda não 
foram contempladas nas agendas governamentais. 

           Outra constatação é que o Brasil, mesmo sendo um Estado Democrático de Direito, 
ainda está distante e, por vezes, até parece indiferente à efetivação dos Direitos Fundamentais 
de crianças e adolescentes, em que pese toda a opção axiológica da Carta Constitucional e da 
Lei 8.069/90. Além disso, a violação de direitos fundamentais no ambiente virtual, como a 
imagem, a honra e a identidade, que quando atingidos produzem impactos sobre o 
desenvolvimento psíquico e moral dos menores de idade, parecem ainda não sensibilizar 
suficientemente os atores encarregados da proteção integral. 

           Para superar esse estado de coisas, resta a necessidade premente de reconhecer essas 
situações de violência online como algo real e concreto e que precisa ser objeto de atenção da 
família, da sociedade e do Estado. Enquanto o assunto não for discutido, novas situações de 
ciberbullying continuarão se perpetrando. 

          Um importante passo, por parte do Estado, é compreender que a inclusão digital deve 
ser entendida em seu sentido amplo, como elemento de cidadania e, por conseguinte, objeto 
de políticas públicas que contemplem o acesso e o uso das tecnologias informacionais. Nesse 
sentido, nada mais adequado do que incrementar as ações de formação dos professores que 
atuarão nas instituições de ensino contempladas no Programa Banda Larga nas Escolas, que 
precisam estar preparados para responder adequadamente aos casos de bullying virtual. 
Ademais, caso se constate que essa utilização está servindo para violar direitos fundamentais 
dos internautas menores de idade, as instituições encarregadas da proteção não podem se 
eximir de atuar, pois o ciberbullying não pode permanecer invisível. 

           Defende-se que o ingresso do Brasil na sociedade informacional não pode ocorrer em 
detrimento dos direitos fundamentais, notadamente dos internautas menores de idade. 
Portanto, é imperioso que o Governo Brasileiro amplie o foco das políticas públicas de 
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inclusão digital, combinando medidas para estender e universalizar o acesso da população às 
tecnologias da informação e comunicação com estratégias promocionais e preventivas, que 
envolvam a família e a sociedade (notadamente as escolas). Essa parece ser a resposta 
adequada à prevenção e enfrentamento do ciberbullying. 
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[1] Acompanhando o disposto na Lei 8.069/90 (ECA), considera-se criança a pessoa até 12 
anos incompletos, considerando-se adolescente dos 12 aos 18 anos incompletos. 

[2] Segundo Vosgerau e Bertoncello (2010 a, p. 25), o uso do computador pelas crianças 
(57%) é superior ao uso feito pelos adultos (53%). 
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[3] Conforme apurado, nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, as crianças que utilizaram 
a Internet nos últimos três meses são apenas 12% e 13%, respectivamente, valor muito 
inferior aos 43% apresentados pelo Centro-Oeste (BRASIL, 2010 c, p. 31). 

[4] Neste quesito, 72% das crianças que viviam em lares cuja renda era superior a dez salários 
mínimos tinham acessado a Internet nos últimos três meses, percentual que cai para 8% se 
considerado as crianças que moram em lares com renda de até um salário mínimo (BRASIL, 
2010 c, p. 32). 

[5] Quanto à idade, dentre os respondentes de 5 anos, a proporção de usuários de Internet é de 
14%, enquanto aos 9 anos esse índice chega a 33% (BRASIL, 2010 c, p. 32). 

[6] A classe social demonstra ser um fator relevante desse indicador, pois entre os 
respondentes da classe A o índice de usuários de Internet é de 89%, enquanto nas classes DE 
apenas 8% o fez nos últimos três meses (BRASIL, 2010 c, p. 32). 

[7] Segundo Vosgerau e Bertoncello (2010 a, p. 25), nativos digitais é a expressão criada por 
Marc Prensky1 (2010 2005), aplicável a todos os nascidos após 1982, que cresceram em meio 
às tecnologias informacionais, em especial a Internet, o que os torna familiarizados de ta 
maneira que dispensam escolas ou professores para as utilizarem. Os imigrantes digitais, por 
sua vez, assim considerados aqueles que nasceram em período anterior a 1982, demonstram 
menos familiaridade e necessitam mais esforço para fazer uso das tecnologias. 

[8] Atividade realizada por 64% dos internautas com idade entre 10 e 15 anos, participantes 
da Pesquisa TIC 2009 (BRASIL, 2010 b, p. 248). 

[9] Atividade igualmente realizada por 64% dos internautas com idade entre 10 e 15 anos, 
participantes da Pesquisa TIC 2009. Nesse aspecto, percebe-se que os internautas dessa faixa-
etária tanto utilizam o e-mail, como se valem da comunicação instantânea (BRASIL, 2010 b, 
p. 248). 

[10] Segundo os dados revelados pela Pesquisa TIC 2009, 74% dos internautas com idade 
entre 10 e 15 anos se utiliza da Internet para participar do Orkut (BRASIL, 2010 b, p. 249). 

[11] Segundo Shariff (2011, p. 35), originalmente a palavra bullying era utilizada como 
símbolo de afeto, tendo se originado por volta de 1.600. Posteriormente, trabalhadores das 
minas de carvão teriam associado o termo valentão, referindo-se aos bullies, associação de 
mineiros que se caracterizavam por serem valentões e briguentos. Posteriormente, por volta 
de 1.800, o termo passou a ser empregado como sinônimo de covardia, tirania e violência, e 
era utilizado para identificar aquelas pessoas que se valiam da sua posição para perseguir 
outros, daí originando a terminologia bullying para designar o autor da provocação. 
Ciberbullying, por sua vez, será empregado neste estudo para designar a provocação ou 
violência que é realizada no ambiente virtual ou ciberespaço. 

[12] De certa forma essas mesmas idéias são encontradas em Morin (1986) quando fala que a 
abundância da informação (a superinformação) acaba produzindo o efeito contrário, ou seja, a 
subinformação. 

[13] Recentemente o Brasil registrou, no Estado do Rio de Janeiro (Realengo) situação de 
extrema violência realizada por ex-aluno, que ingressou na sua antiga escola atirando contra 
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os alunos, ocasião em que fez mais de uma dezena de mortos. Diante de tal ato, cogita-se que 
o autor dos disparos, que veio a se suicidar posteriormente aos homicídios, teria sido vítima 
de bullying. 

[14] Segundo Shariff (2011, p. 80-81), a rede de pesquisadores do ciberbullying constatou: a) 
que 13% das crianças australianas de 8 anos de idade já tinham sofrido esse tipo de violência; 
b) que na Índia é muito grande a incidência de bullying via telefone celular, sendo que 65% 
dos entrevistados referiram ter sido vítimas dessa violência e 60% admitiram praticar essa 
prática, atuando como autores de bullying; c) em Cingapura, 14% dos 1.100 alunos 
entrevistados admitiram receber mensagens violentas via e-mail e 13% reconheceram sofrer 
esse tipo de assédio em chats; d) no Reino unido, 20% dos jovens pesquisados sofrem 
bullying virtual, sendo que a grande maioria (73%) conhecia os autores, ao passo que 26% 
referiram sofrer agressões virtuais de estranhos; e) nos Estados Unidos, entre 70 a 80% das 
crianças e adolescentes com idade entre 12 e 14 anos sofrem essa forma de violência virtual, 
f) no Canadá, 41% admitiu sofrer bullying por meio de mensagens de texto, 50% conhecia 
alguém que tinha sofrido ciberbullying e em geral eles não conheciam os autores da violência. 
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A HIPERVULNERABILIDADE E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO 
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THE HIPERVULNERABILIDADE AND FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE ELDERLY 

IN BRAZILIAN LAW CONSUMER 
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RESUMO 
Este artigo trata da hipervulnerabilidade e direitos fundamentais do idoso nas relações de 
consumo. Partindo da evolução do direito privado desde a subjetividade abstrata à 
subjetividade concreta encontram-se subsídios para fundamentar a necessidade de tutela da 
categoria do idoso na condição de consumidor. Em nível constitucional observam-se 
princípios que fazem referência ao idoso e se propõem ao dever de ampará-lo; em nível 
infraconstucional analisam-se conteúdos normativos do Código de Defesa do Consumidor e 
do Estatuto do Idoso, delineando-se a hipervulnerabilidade fundamentada na dignidade da 
pessoa humana e nos direitos fundamentais, visando o alcance do objetivo do Estado 
Democrático de Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: IDOSO; CONSUMIDOR; HIPERVULNERABILIDADE; 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. HIPERVULNERABILIDADE. 
 
ABSTRACT 
This article deals with the “hipervulnerabilidade” and fundamental rights of the elderly in 
consumer relations. Starting from the evolution of private law from the abstract subjectivity to 
the concrete subjectivity are subsidies to support the need to protect the category of the 
elderly as a consumer. On the constitutional level are observed principles that make reference 
to the elderly and propose the obligation to sustain him; level infraconstucional we analyze 
normative contents of the Code of Consumer Rights and the Elderly, outlining to 
“hipervulnerabilidade” founded on dignity of the human and fundamental rights in order to 
reach the goal of a democratic state. 
KEYWORDS: ELDERLY; CONSUMER; HIPERVULNERABILIDADE; 
FUNDAMENTAL RIGHTS. HIPERVULNERABILIDADE. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

A introdução da pessoa no centro das relações jurídicas faz com que as diferenças 

sejam identificadas e valorizadas, e, sob esta ótica, pretende-se verificar a existência da 

hipervulnerabilidade dos consumidores idosos nas relações de consumo e quais os 

fundamentos que sustentam tal afirmação. A vulnerabilidade física, psíquica e social do idoso 
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justifica uma vulnerabilidade especial, e, portanto, um tratamento especial uma vez que aos 

considerados diferentes precisa ser assegurada igualdade jurídica com o objetivo de mitigar a 

desigualdade material. Para isso o direito deve conter instrumentos suficientes para o 

restabelecimento da isonomia e reafirmação da dignidade dos idosos marginalizados pela 

sociedade. 

No mercado de consumo deve-se lembrar que o idoso encontra-se em situação mais 

fraca, desvantajosa, vulnerável; primeiramente por ser um consumidor vulnerável, conforme 

prevê o Código de Defesa do Consumidor e, em condição social e biológica mais frágil, 

repisada no Estatuto do Idoso. 

A vulnerabilidade do idoso, considerada de forma especial e exacerbada neste trabalho 

é decorrente de fatores que lhe acompanham como eventuais problemas de saúde, condição 

física, dificuldade de ler e interpretar contratos, mudanças repentinas na sociedade, termos 

técnicos de difícil compreensão, fraudes, etc. Em face de sua condição biológica, física e 

social deve ser analisada e verificada a necessidade de tutela especial destes que tanto fizeram 

em sua vida, que não podem ser deixados a margem do sistema jurídico. 

A hipervulnerabilidade pode ser o fundamento capaz de perfazer os direitos 

fundamentais do idoso nas relações de consumo, assegurando a dignidade da pessoa humana? 

É a indagação trazida pelo trabalho, com vistas a assegurar a eficácia dos direitos 

fundamentais no ordenamento jurídico nacional. 

  

1 DE CONDUMIDOR A CONSUMIDORES: A HIPERVULNERABILIDADE DO 

CONSMIDOR IDOSO 

1.1 DA SUBJETIVIDADE ABSTRATA À SUBJETIVIDADE CONCRETA: A 

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR 

A formação do Estado de Direito e a monopolização da produção jurídica fizeram 

parte da mentalidade de grande parte dos juristas do final do século XVIII e século XIX na 

Europa, principalmente na França, em razão da Revolução Francesa e em virtude da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É o período das codificações e da 

consolidação do direito em textos rígidos, visando a segurança e previsibilidade do direito 

almejadas pela burguesia. 
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O positivismo teve grande influência na construção do direito moderno. Com isso, 

algumas das conseqüências da doutrina foram a abstração do direito e o formalismo 

exacerbado, o que acabou por afastar o direito da realidade social[1]. 

A codificação do direito acabou por representar a unificação política dos Estados 

modernos na Europa continental, sendo a unidade a sua característica principal. A 

generalidade e a abstração acabam por submeter os indivíduos a uma única ordem jurídica, 

fazendo com que a diversidade dos direitos particulares de cada classe fosse substituída por 

um “estatuto de sujeitos iguais”. Desta forma, surge um novo desenho entre a codificação e o 

princípio da igualdade, uma vez que rompe com a desigualdade jurídica suscitada pela 

pluralidade de fontes outrora existentes[2]. 

O que predomina neste período é a liberdade formal, e, no âmbito político, o Estado 

de Direito Liberal é pouco intervencionista. Isso fez com que na esfera jurídica  prevalecesse 

o individualismo, com o aprimoramento das figuras do sujeito de direito e do direito 

subjetivo. Os Códigos deste período caracterizam-se por estarem voltados para a propriedade, 

com ênfase na propriedade imobiliária, com caráter absoluto e individualista no voluntarismo 

jurídico, na liberdade e autonomia contratual e na igualdade meramente formal.  

A subjetividade moderna e o processo de abstração do direito e do sujeito de direito, 

nada mais são do que a supervalorização do critério formal, em detrimento do material, tanto 

na concepção do homem - reduzido ao ‘eu’ pensante - quanto na construção jurídica. 

O homem foi abstraído em sua natureza racional, delineando um sujeito de direito 

abstrato, dotado de capacidade para estabelecer relações jurídicas no âmbito de uma liberdade 

autônoma. Assim, aos poucos, o direito deixa de tratar de homens concretos, existentes, de 

carne e osso, e passa a tratar de conceitos generalizados. 

Michel Miaillle[3] indica que o real torna-se real jurídico, do concreto passa-se para 

as questões de direito, apresentam-se soluções de direito para que possa regressar ao real. 

Por conta disso, no século XX, o Estado Social de Direito parte em busca de uma 

igualdade substancial, capaz de corrigir as desigualdades do liberalismo. De simples 

garantidor, o Estado passa a intervir na economia. 
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Após a codificação, segue-se um novo período histórico: a “descodificação”.[4] O 

Estado, por meio de leis especiais, retira a codificação do lugar de centro da regulamentação 

unitária e generalizante da vida privada e volta sua atenção para os grupos da sociedade, 

perfazendo igualdade substancial[5]. 

Trata-se da substituição de uma subjetividade abstrata por uma subjetividade 

concreta, apta a excluir as diferenças materiais. Sob esta ótica o homem deixa de ser 

compreendido em sua abstração para ser considerado em seu grupo social. O Estado, por sua 

vez, despe-se do caráter liberal e passa a social e democrático[6]. 

No âmbito privado, esse período tem como característica a limitação da vontade das 

partes. Essa limitação ocorre principalmente a partir da concretização dos princípios 

constitucionais da solidariedade social e da dignidade da pessoa humana. Abandona-se a ética 

do individualismo pela ética do solidarismo; relativiza-se a tutela da autonomia da vontade e 

se acentua a proteção da dignidade da pessoa humana. 

Aquele sujeito abstrato das codificações oitocentistas cedeu lugar para o sujeito visto 

em sua concretude, como locatário, trabalhador, consumidor, etc. Perceberam-se as 

peculiaridades de cada uma destas situações, cada qual devendo receber um tratamento 

jurídico próprio, visando a compensação jurídica do desequilíbrio das partes. 

Do sistema monolítico, representado pelos códigos do século XIX, passou-se a um 

polissistema ou plurisistema. Diversamente do período anterior, em que os Códigos 

representavam o centro do ordenamento jurídico privado, intencionando disciplinar a 

totalidade das relações jurídicas do sujeito abstrato, neste novo período existem legislações 

extravagantes regulamentando a matéria. São os microssistemas, que buscam proteger 

determinadas categorias de pessoas, que deixam de ser consideradas abstratamente para se 

destacar como concretas que, dadas as condições especiais, merecem tratamento específico[7]. 

O que se verifica com o surgimento da sociedade de consumo é uma crescente 

despersonalização das relações contratuais; já não se vislumbra a formatação de um contrato 

específico para cada indivíduo, com conteúdo personalizado e previamente discutido,  em 

decorrência da incompatibilidade de tal procedimento frente à celeridade exigida por um 

sistema de produção e distribuição de bens e serviços em larga escala; pelo contrário, 

formula-se com precedência o conteúdo de instrumentos contratuais que serão ofertados a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10337



uma pluralidade de consumidores ainda desconhecidos. Deste modo é que os contratos 

padronizados[8] passam a predominar nas relações contratuais entre fornecedores e 

consumidores. Judith Martins-Costa assim ressalta: 

Não se pode enquadrar esses “conjuntos humanos” uniformes e padronizados em 
seus estilos de vida, em seu comportamento social, em seu raciocínio, nas formas 
de sua vestimenta e nas necessidades criadas ou dirigidas pelo mercado de 
consumo, na mesma moldura recortada por séculos ao indivíduo, homem isolado 
em sua singularidade, sobre o qual se assentou, com base ou justificativa, o padrão 
de igualdade formal e de liberdade inscrito no substrato político do dogma da livre 
manifestação da vontade[9]. 

Não seria demasiado afirmar que está enfraquecido o caráter sinalagmático dos 

contratos por uma utilização cada vez maior de contratos de adesão[10]. Em termos jurídicos, 

pode-se dizer que quando a bilateralidade de qualquer contratação deixa de ser verificada, a 

igualdade se enfraquece, evidenciando a vulnerabilidade do consumidor. 

Desse cenário retira-se a necessidade de proteção dos consumidores. As regras de sua 

proteção surgem, basicamente, da necessidade de obtenção de igualdade entre aqueles que 

eram naturalmente desiguais[11]. 

A nova realidade social, industrializada e massificada em suas relações, vem 

provocar as exigências de normas de tutela específica do consumidor, de uma ética social, e 

da intervenção do Estado, no sentido de amparar os mais fracos[12]. 

O princípio da vulnerabilidade instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, 

aflora como tentativa de dirimir os efeitos da predominância da vontade de uma das partes. 

Essa fragilidade e impotência frente ao poder econômico é que caracteriza a vulnerabilidade 

do consumidor, assim considerado: 

O princípio do qual o sistema jurídico brasileiro reconhece a qualidade daquele ou 
daqueles sujeitos mais fracos na relação de consumo, tendo em vista a possibilidade 
de que venham a ser ofendidos ou feridos, na sua incolumidade física ou psíquica, 
bem como no âmbito econômico, por parte do sujeito mais potente da mesma 
relação[13].  

O princípio da vulnerabilidade está diretamente relacionado com o outro princípio 

que lhe é pressuposto, o da igualdade. Aquele que é vulnerável, necessariamente se encontra 

em situação desigual. Pode-se afirmar que o princípio da vulnerabilidade é subprincípio, 

derivado do princípio constitucional da igualdade expresso no caput do art. 5º da Constituição 

Federal. Cláudia Lima Marques [14] indica que a vulnerabilidade é filha da igualdade: 
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A igualdade é uma visão macro do homem e da sociedade, noção mais objetiva e 
consolidada, em que a desigualdade se aprecia sempre pela comparação de 
situações e pessoas: aos iguais trata-se igualmente, aos desiguais trata-se 
desigualmente para alcançar a justiça. Já a vulnerabilidade é filha deste princípio, 
mas noção flexível e não consolidada a qual apresenta traços de subjetividade que a 
caracterizam: a vulnerabilidade não necessita sempre de uma comparação entre 
situações e sujeitos. Poderíamos afirmar, assim, que a vulnerabilidade é mais um 
estado da pessoa, um estado inerente de risco ou um sinal de confrontação 
excessiva de interesses identificado no mercado (assim Rippert, La régle morale, p. 
153), e uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva (Fiechter 
Boulevard, Rapport, p. 328), é a técnica para aplicá-las bem, é a noção instrumental 
que guia e ilumina a aplicação destas normas protetivas e reequilibradas, à procura 
do fundamento da igualdade e da justiça equitativa. 

O Código de Defesa do Consumidor regula a relação de consumo na busca do 

reequilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor, seja reforçando a posição do 

consumidor, seja limitando certas práticas abusivas impostas pelo fornecedor. Desta forma, 

importante é a preocupação do Código em tutelar a parte mais fraca na relação consumeirista, 

conforme indica Cláudia Lima Marques: 

O CDC brasileiro concentra-se justamente no sujeito de direitos, visa proteger este 
sujeito, sistematiza suas normas a partir desta idéia básica de proteção de apenas 
um sujeito “diferente” da sociedade de consumo: o consumidor. É um Código 
especial para “desiguais”, para “diferentes” em relações mistas entre um 
consumidor e um fornecedor[15].  

  

  

  

  

1.2 A HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO 

Simone de Beauvoir escreveu um dos mais complexos ensaios sobre a velhice, no 

qual aponta aspectos biológicos e sociológicos do envelhecimento. Seu relato perpassa 

a  história e acaba por se valer da experiência de artistas, filósofos, e de pessoas 

desconhecidas, delineando a pessoa idosa. 

Segundo a autora,[16] o que caracteriza fisiologicamente o homem na senescência é o 

que o Doutor Destrem chama de uma “transformação pejorativa dos tecidos”; a debilidade 

fisiológica, cujo declínio é assim comentando: 

A massa dos tecidos metabolicamente ativos diminui, enquanto aumenta a dos 
tecidos metabolicamente inertes: tecidos intersticiais e fibroesclerosados; eles são 
objeto de uma desidratação e de uma degeneração gordurosa. Há uma diminuição 
marcada da capacidade de regeneração celular. O progresso do tecido intersticial 
sobre os tecidos nobres é principalmente surpreendente no nível das glândulas e do 
sistema nervoso. Ele acarreta uma involução dos principais órgãos e um 
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enfraquecimento de certas funções que não cessam de declinar até a morte. 
Fenômenos bioquímicos se produzem: aumento do sódio, do cloro, do cálcio; 
diminuição do potássio, do magnésio, do fósforo e das sínteses protéicas[17]. 

Tais alterações fisiológicas, muitas vezes, imperceptíveis às pessoas próximas, 

ocasiona alterações físicas aparentes. É inevitável o envelhecimento físico, a aparência da 

pessoa muda, seus traços, a cor dos seus cabelos, a pele. Este novo período da vida passa a ser 

perceptível por todos; as alterações do avanço da idade são consideradas por muitas pessoas 

como cruéis, e, apesar de tentativas da medicina de torná-las menos evidentes, são inevitáveis. 

A respeito narra Simone de Bouavoir: 

A aparência do indivíduo se transforma e permite que se possa atribuir-lhe uma 
idade, sem muita margem de erro. Os cabelos embranquecem e se tornam 
rarefeitos, não se sabe por quê: o mecanismo da despigmentação do bulbo capilar 
permanece desconhecido; os pêlos embranquecem também, enquanto em certos 
lugares – no queixo das mulheres velhas por exemplo – começam a proliferar. Por 
desidratação e em conseqüência da perda de elasticidade do tecido dérmico 
subjacente, a pele se enruga. Os dentes caem [...] A perda dos dentes acarreta um 
encolhimento da parte inferior do rosto, de tal maneira que o nariz – que se alonga 
verticalmente por causa da atrofia de seus tecidos elásticos – aproxima-se do 
queixo. A proliferação senil da pele traz um engrossamento da pálpebras 
superiores, enquanto se formam papos sob os olhos. O lábio superior míngua; o 
lóbulo da orelha aumenta. Também o esqueleto se modifica. Os discos da coluna 
vertebral empilham-se e os corpos vertebrais vergam: entre 45 e 85 anos o busto 
diminui dez centímetros nos homens e quinze nas mulheres. A largura dos ombros 
se reduz e bacia aumenta; o tórax tende a tornar uma forma sagital, sobretudo nas 
mulheres. A atrofia muscular e a esclerose das articulações acarretam problemas de 
locomoção. O esqueleto sofre de osteoporose: a substancia compacta do osso torna-
se esponjosa e frágil; é por este motivo que a ruptura do colo do fêmur, que suporta 
o peso do corpo, é um acidente freqüente[18]. 

Características físicas e biológicas fazem com que a capacidade dos idosos seja 

diminuída, o raciocínio seja afetado pela debilidade do cérebro, redução da vitalidade do 

coração, perda de capacidade respiratória pela redução da força muscular do pulmão, 

diminuição da acuidade visual. Isso reflete em um cenário pessoal complexo e digno de 

atenção. Essas alterações abalam física e emocionalmente as pessoas idosas, tornando-as 

vulneráveis física, psíquica e socialmente. Esta vulnerabilidade pode ser identificada como 

inversa a da infância, pois na infância é o momento em que se ganha força, desenvolve-se a 

inteligência. Já na idade avançada é inevitável a perda de força ou, pode-se afirmar que há 

uma espécie de involução. Neste sentido Ana Amélia Camarano: 

Assume-se que a idade traz vulnerabilidades, perda de papéis sociais com a retirada 
de atividade econômica, aparecimento de novos papéis (ser avós), agravamento de 
doenças crônicas e degenerativas, perdas de parentes e amigos entres outras. [...] 
Pode-se dizer que as principais características do grupo são o crescimento, 
proporcional à idade, das suas vulnerabilidades físicas e mentais e a proximidade da 
morte.[19] 
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Não é difícil afirmar que a fragilidade psíquica dos idosos acarreta uma 

vulnerabilidade especial para lidar com situações que antes eram identificadas como 

corriqueiras, e que na idade avançada acabam por ter uma dimensão alargada, gerando uma 

vulnerabilidade mais acentuada. 

Na busca pelo tratamento com igualdade, a vulnerabilidade física, psíquica e social 

fundamentam uma vulnerabilidade jurídica. Quando existe desigualdade constatada, as 

normas jurídicas não podem ser iguais para todos. Aos que são considerados diferentes, em 

razão do envelhecimento, precisa ser assegurada a igualdade jurídica com o objetivo de 

mitigar sua desigualdade material em relação aos demais cidadãos.[20]  Cuidou, então, o 

ordenamento jurídico de definir quem é o idoso para fins de sua tutela. O Estatuto do Idoso 

optou por definir como tal a pessoa que possui mais de sessenta anos, em seu art. 1º: “É 

instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”.[21] 

Diante desta realidade, impõe-se o reconhecimento de uma hipervulnerabilidade do 

consumidor idoso. Em se tratando de relação de consumo, a igualdade a ser buscada pelo 

microssistema do CDC em conjunto com o Estatuto do Idoso passa pela necessidade de 

reconhecimento do idoso como consumidor como a parte mais fraca da relação de consumo. 

Deve-se-lhe aplicar as normas que regem as relações de consumo, e verificar o grau de 

vulnerabilidade do enquanto idoso, buscando subsídios no Estatuto do Idoso a fim de que seja 

alcançada a realização final de justiça. Sustenta Cláudia Lima Marques: 

Tratando-se de consumidor ‘idoso’ (assim considerado indistintamente aquele cuja 
idade está acima de 60 anos) é, porém, um consumidor de vulnerabilidade 
potencializada. Potencializada pela vulnerabilidade fática e técnica, pois é um leigo 
frente a um especialista organizado em cadeia de fornecimento de serviços, um 
leigo que necessita de forma premente dos serviços, frente à doença ou à morte 
iminente, um leigo que não entende a complexa técnica atual dos contratos cativos 
de longa duração denominados de ‘planos’ de serviços de assistência à saúde ou 
assistência funerária[22]. 

Em amparo a esta perspectiva, colaciona-se decisão do tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, na qual prevalece a vulnerabilidade agravada pela condição de idoso: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS ABUSIVAS. 
VULNERABILIDADE AGRAVADA DO CONSUMIDOR IDOSO. 
CONSIDERAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA. 
DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
Considerando a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que o 
serviço de telefonia móvel contratado para utilização no exterior mostrou-se 
defeituoso, culminando com cobranças abusivas, bem como tendo em vista a 
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vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, é de se julgar procedente o pedido 
de rescisão de contrato, sem o pagamento de multa, tornando-se inexigíveis os 
valores a título de ligações internacionais, determinando-se, outrossim, a devolução 
do valor pago pelo aparelho celular. Danos morais não configurados, na medida em 
que os incômodos vivenciados pelo autor não feriram sua dignidade a ponto de 
gerar direito à indenização. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS 
APELAÇÃO CÍVEL, NONA CÂMARA CÍVEL, Nº 
70025289943,                COMARCA DE SÃO LEOPOLDO, ANIBALLE TISO 
APELANTE, TIM CELULAR S.A  E GLOBAL CELULARES TIM 
APELADOS)[23]. 

No corpo da decisão o desembargador sustenta seu entendimento indicando que a 

vulnerabilidade, de um modo geral nas relações de consumo é presumida, ao passo que 

quando se trata de relação com idosos é agravada. Complementa, apontando que a 

vulnerabilidade do consumidor idoso é demonstrada a partir de dois aspectos principais: 

a) a diminuição ou perda de determinadas aptidões físicas ou intelectuais que o torna mais suscetível e 
débil em relação à atuação negocial dos fornecedores; b) a necessidade e catividade em relação a 
determinados produtos ou serviços no mercado de consumo, que o coloca em uma relação de 
dependência em relação aos seus fornecedores.[24] 

Arremata-se a decisão, ao sustentar que em relação ao idoso “deve-se dar a este fato 

o peso merecido, a fim de compreender a questão partindo-se da premissa de uma maior 

fragilidade deste consumidor para realizar verdadeira justiça no caso concreto”[25]. Em outra 

decisão do mesmo tribunal, que trata sobre a negativa de aceitação de pessoa por operadora de 

plano de saúde em virtude a idade, o desembargador indica a existência de “presunção de 

vulnerabilidade ainda maior em função de sua idade avançada”[26]. E tal reconhecimento deve 

ser levado em consideração na análise dos casos envolvendo tais pessoas. 

A hipervulnerabilidade propõe-se como um critério jurídico a ser utilizado no exame 

das relações de consumo dos idosos, em face da tutela da dignidade da pessoa humana. 

Necessária é a criação de uma nova consciência, que permeie a dogmática e informe a 

atividade jurisdicional, refletindo-se na legislação positiva e viabilizando a instauração de um 

regime jurídico diferenciado. Trata-se de uma mudança de paradigmas: 

Por meio do paradigma da essencialidade – distinguindo-se os interesses 
existenciais dos interesses apenas patrimoniais e submetendo estes àqueles -, o 
direito civil e o seu estudioso talvez possam contribuir para a construção de um 
sistema jurídico voltado para a pessoa e para a satisfação de suas necessidades 
básicas[27]. 

                      A ordem contratual contemporânea é sensível à disparidade de poder 

negocial entre os contratantes e procura compensá-la pela imposição de um regime de 

proteção à parte vulnerável[28], no caso em tela, proteção especial do consumidor idoso[29]. 

Deixa-se de ter um grupo único inscrito no Código de Defesa do Consumidor a que se chama 
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de consumidor, em favor de diversos grupos de consumidores que anseiam por tutelas 

diferenciadas, o que não impede as diferenças entre os próprios consumidores. Com vistas a 

delinear a passagem da categoria de consumidor para a categoria de consumidores, os direitos 

fundamentais desempenham papel relevante, na medida em que incidem nas relações 

privadas. 

  

2 ALACANCE E INCIDÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 

DE CONSUMO 

2.1 A DISCUSSÃO TEÓRICA ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS 

                  A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais é fruto da 

transformação destes direitos ao longo da história, e da ruptura com uma teoria liberal clássica 

levada a efeito pelo Estado de Direito Liberal, cogitando-se do princípio intervencionista nas 

relações privadas. Neste percurso, entrelaçam-se uma dimensão subjetiva e outra objetiva dos 

direitos fundamentais. 

                 Segundo a dimensão subjetiva, não é possível qualquer influência dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares, pois se rompe com a tradicional 

concepção liberal do constitucionalismo, construída para proteger o indivíduo contra o 

Estado. Bilbao Ubillos[30] afirma que as teorias negadoras da eficácia dos direitos 

fundamentais entre particulares afirmam que isto representaria um risco à liberdade contratual 

e à segurança jurídica. Aqueles que comungam desta opinião consideram a teoria um “cavalo 

de Tróia” capaz de destruir o sistema privado cujo eixo gira em torno da autonomia privada. 

Representante desta teoria, Forsthoff[31] afasta a interpretação dos direitos fundamentais como 

sistema de valores, pois provocariam a insegurança e provável dissolução da Constituição. Eis 

que o direito privado é apto para solucionar os conflitos instaurados em sua seara. 

                      Opondo-se a tais considerações, Hans Carl Nipperdey[32] e Walter 

Leisner[33], proclamaram a eficácia dos direitos fundamentais entre particulares. Segundo 

Nipperdey[34] a defesa da liberdade individual não pode ser a única função dos direitos 

fundamentais, pois não se estaria sendo levado a efeito o real significado e a finalidade das 

constituições democráticas modernas. Continua o autor, indicando que o fenômeno do poder 

privado não pode ser ignorado, pois se assim o fosse estaria se admitido violações aos direitos 

fundamentais entre particulares.  

Tal teoria afirma a vinculação direta e imediata dos atos praticados pelos particulares 

aos direitos fundamentais. Ela defende que independentemente da mediação do legislador, ou 
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do juiz, mediante o atendimento de um dever de proteção do mais fraco na relação jurídica, os 

direitos fundamentais vinculam os particulares. Não indica a necessidade de interpretação das 

normas de direito privado conforme os direitos fundamentais, mas a possibilidade destes 

direitos exercerem influência direta nos atos dos particulares, impondo-lhes a obrigação de 

respeitar estes direitos em suas relações[35]. 

                    Bilbao Ubillos[36] defende a tese de Nipperdey afirmando que, com ou 

sem desenvolvimento de lei específica, é a norma constitucional que se aplica como razão 

primária e justificadora. Diante desta realidade, a existência de norma regulamentadora não é 

empecilho para aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações interprivadas. 

Continua o autor indicando que o papel do legislador é meramente declaratório, uma vez que 

os direitos fundamentais já estão positivados na Constituição. Citando Lombardi,[37] afirma 

ainda que a eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações interprivadas pode ser 

entendida como uma espécie de fechamento do sistema de proteção dos direitos fundamentais, 

pois derivando da Constituição serviria para suprir falhas existentes no ordenamento privado e 

resolveria os casos eventualmente não previstos pelo legislador. 

Venegas Grau indica que na resolução de um caso envolvendo direitos fundamentais 

entre sujeitos privados, a decisão final deve levar em conta tanto o direito fundamental em 

questão quanto a liberdade negocial das partes. Desta forma, a vinculação direta não corre o 

risco de transformar os direitos fundamentais em deveres fundamentais, destruindo a 

autonomia privada[38]. Tal princípio continua sendo um dos pilares do direito privado. No 

entanto, a materialização do Direito Privado, ou seja, a superação da igualdade apenas formal 

nas relações entre particulares, é substituída por uma igualdade material, revisando aquele 

princípio. Chega-se à conclusão que só existe liberdade quando ao indivíduo é garantida a 

possibilidade real de fazer ou não fazer[39]. 

                 No Tribunal Constitucional Federal Alemão, o caso Lüth suplantou essa 

discussão, remontando à Constituição como uma ordem objetiva de valores, passível de 

alcançar toda a sociedade. Para tanto, Günther Düring afirmou que os direitos fundamentais 

operariam no âmbito privado através das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos 

preenchidos valorativamente. 

                 Konrad Hesse[40] é adepto da eficácia indireta dos direitos fundamentais 

nas relações privadas por acreditar que cabe ao legislador a tarefa constitucional de 

transformar o conteúdo dos direitos fundamentais em direito vinculante aos indivíduos[41]. 
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Caberia ao legislador infraconstitucional dar corpo as múltiplas introduções indicadas pela 

influência dos direitos fundamentais, não podendo, todavia, mutilar a autodeterminação e a 

responsabilidade individual sob pena de se esvaziar a autonomia privada.  

                  A legislação é que passa a vincular os particulares nas relações jurídicas e 

não os direitos fundamentais. Por conseguinte, o papel do intérprete é tão-somente 

reinterpretar[42] o direito privado a partir de suas próprias normas, como função social, bons 

costumes e boa fé. Eis as cláusulas gerais e os conceitos indeterminados serão interpretados à 

luz dos direitos fundamentais como uma espécie do filtro que permitirá a vinculação dos 

particulares aos mencionados direitos sem prejuízo para a ordem privada, uma vez que tais 

cláusulas e conceitos são introduzidos pelo próprio legislador a fim de ampliar a margem de 

ponderação judicial[43]. 

                   Segundo os defensores dessa teoria, os direitos fundamentais na versão 

subjetiva continuam sendo oponíveis apenas ao Estado, como direitos de defesa. Já na 

perspectiva objetiva, permitem a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais sem 

que haja ofensa à autonomia privada. Em síntese, os direitos fundamentais vinculam os 

indivíduos, mas não diretamente, e sim pelo filtro da legislação privada mantendo-se a 

autonomia dos indivíduos que também é constitucionalmente tutelada[44]. 

                   Como uma terceira via, a teoria dos deveres de proteção foi desenvolvida 

na Alemanha por Joseph Isensee, Stefan Oeter, Klaus Stern e Claus-Wilhelm Canaris,[45] 

sendo ainda conhecida como imperativos de tutela. Confere-se ao Estado a obrigação de 

promover a proteção dos direitos fundamentais frente às lesões e ameaças provenientes de 

particulares, e não apenas de abster-se em violá-los[46].  

                   Ao Poder Legislativo cumpre o dever de proteção aos direitos 

fundamentais no âmbito privado, mediante a disciplina do negócio jurídico, dos atos jurídicos, 

dos contratos e da responsabilidade civil. Já ao Poder Judiciário cumpre o dever de 

interpretação e aplicação das normas de natureza privada conforme preceitua os direitos 

fundamentais, devendo, no caso de omissão legislativa, integrar essas normas fazendo-se do 

próprio direito constitucional, de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados[47].  

                 Segundo esta teoria, muito embora tenha inspiração contida na 

aplicabilidade mediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, dispensa-se a 

tradicional técnica de utilização de cláusulas gerais e conceitos indeterminados do direito 

privado obrigando os poderes públicos, em especial, o legislativo e o judiciário a afirmarem 

os direitos fundamentais nas relações interprivadas[48]. Contudo, os particulares não estão 

sujeitos à vinculação dos direitos fundamentais em razão do exercício da autonomia privada, 
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de modo que os atos privados não teriam a obrigação de se conformar com os direitos 

fundamentais, de acordo com o texto constitucional. Em verdade, a conduta dos entes 

privados deveria se pautar nos parâmetros ditados pelo Poder Legislativo, que, no exercício 

do seu dever de proteção, optou pela implementação dos direitos fundamentais nas normas de 

caráter privado[49]. Outro aspecto relevante desta teoria é que ela viabiliza tratamento 

suficientemente diferenciado dos direitos fundamentais no direito privado, pois admite o 

dever de intervenção do Estado nas relações interprivadas, muito embora seja apenas em 

casos excepcionais e justificados[50]. 

  

2.2 A HIPERVULNERABILIDADE E O DIREITO FUNDAMENTAL À DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

                    A hipervulnerabilidade não é um conceito formulado pela doutrina 

estrangeira ou nacional, nem mesmo uma categoria jurídica que se encontra expressa na 

legislação consumerista. Delineada por termos como “vulnerabilidade potencializada”, trata-

se de um conceito implícito no ordenamento jurídico brasileiro que se recolhe de princípios 

constitucionais. Neste momento, desce-se aos seus fundamentos, com a finalidade de 

imprimir-lhe a função de realizar os direitos fundamentais do consumidor idoso.  

                    Considerando a busca de princípios que possam servir de fundamento às 

decisões judiciais em que se promove a efetivação das necessidades humanas fundamentais; 

justificativas na valorização da pessoa e manutenção da dignidade humana “procura-se 

oferecer como solução a tutela da pessoa no contrato em face do mínimo existencial”[51].  

                    Pretende-se que com a aceitação da hipervulnerabilidade do consumidor 

idoso tenha êxito a aplicação do fundamento da cláusula geral de proteção à dignidade da 

pessoa humana. A hipervulnerabilidade tem fundamento na Constituição, uma vez que esta 

institui cláusula geral de tutela da dignidade de pessoa humana, impondo o reconhecimento e 

influência de interesses não patrimoniais sobre as relações interprivadas, e estabelece também 

uma tutela especial aos idosos, bem como prevê o respeito às diferenças. 

Ao contrário do que sugere o art. 4º inc. I do Código de Defesa do Consumidor, que 

expressa uma pressuposição indiscriminada, o regime de tutela indicado se regeria por 

critérios de aplicação que se nutririam da situação real do idoso contratante, não sendo 

possível uma decisão ser alcançada sem antes se ponderar as circunstâncias concretas do 

conflito a ser dirimido. Com base na aplicação de uma vulnerabilidade especial dos idosos, 

que se chama de hipervulnerabilidade, quer-se resgatar a dignidade da pessoa humana desta 

categoria quando se trata de relação de consumo. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10346



                    É no Superior Tribunal de Justiça que a hipervulnerabilidade é 

expressamente acolhida. Ao julgar a suficiência ou não dos dizeres “Contém Glúten”, 

veiculados em embalagens de alimentos industrializados considerando os riscos à saúde e 

segurança de consumidores celíacos, o Ministro Herman Benjamin preferiu voto no Recurso 

Especial n. 586.316-MG, fundamentando-se na hipervulnerabilidade. Para julgamento do 

recurso em comento foi necessária a identificação e indicação de consumidores 

hipervulneráveis, no caso em tela, os celíacos: 

O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os 
consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, 
não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no 
vocabulário da disciplina, são denominados hipervulneráveis, como as crianças, os 
idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de 
ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam 
ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente 
comercializados e inofensivos à maioria das pessoas[52]. 

                        Do mesmo modo, que certos grupos de consumidores são 

hipervulneráveis, merecendo tutela especial por parte do ordenamento jurídico, é possível 

identificar outros grupos que estão em situação semelhante. É o caso dos idosos. Ocorre que 

este grupo da sociedade já se encontra amparado por uma tutela especial, representada pelo 

Estatuto do Idoso, que lhe outorga direitos fundamentais. Resta saber como esses direitos 

podem encontrar lugar nas relações de consumo, amparando-se, para tanto, na ideia de 

hipervulnerabilidade. 

                         O princípio tutelar constitucional de defesa do consumidor deve atuar 

sempre em conjunto e permeando o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor, 

como uma verdadeira cláusula geral que vigora em todos os atos de consumo. Ricardo Weber 

afirma que “o princípio constitucional de defesa do consumidor percorre o ordenamento 

jurídico irradiando seu objetivo de proporcionar um tratamento compensador e protetivo na 

desigualdade inerente na relação de consumo.[53]” 

                        A intenção do constituinte brasileiro de inserir a norma fundamental 

de defesa do consumidor, fixando-a no centro do ordenamento, é fazê-la um instrumento 

jurídico que possui a finalidade de amenizar e atenuar as desigualdades, promovendo a 

igualdade. O direito fundamental de defesa do consumidor pode ser anunciado como um 

modo de mitigar a desigualdade existente entre as partes da relação de consumo. Na seara de 

direito fundamental, a defesa do consumidor tem a precípua finalidade de assegurar a 

dignidade da pessoa humana, com fundamento do Estado Democrático de Direito. 
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3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO: A 

HIPERVULNERABILIDADE CONTRATUAL 

3.1 DO ABANDONO À PROTEÇÃO INTEGRAL: A TUTELA ESTATUTÁRIA DO 

IDOSO 

                     Em 04 de janeiro de 1994 entrou em vigor a Lei n. 8.442, que dispunha 

sobre a política nacional do idoso, criava o Conselho Nacional do idoso e dava outras 

providências. Pouco tempo depois se percebeu que o diploma legal criado era insuficiente, 

pois não continha instrumentos específicos de tutela judicial e administrativa e, portanto, 

carecia de efetividade. Surge então a doutrina de proteção integral do idoso, enunciada pelo 

Estatuto do Idoso, a Lei n. 10.741 de 2003.  

                    O Estatuto do Idoso quebrou a barreira de uma proteção exclusivamente 

patrimonial, enunciada pelo Código Civil,[54] pois nele a proteção é integral[55], abrange a todos 

os idosos e em tudo aquilo que se refere à vida em sociedade. A proteção econômica não é 

única, a manutenção da dignidade da pessoa humana passa a ser regra, pelo resgate da 

inclusão social. 

                     A legislação vigente tenta proteger a dignidade da pessoa do idoso, com 

conjunto de ações voltadas para a integração social do idoso reconhecendo-lhe a 

hipervulnerabilidade diante da dinâmica social capitalista. Em um mundo contemporâneo, 

competitivo e excludente, o idoso, em face de suas diferenças físicas, é visto como um déficit 

econômico e socia. Em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana 

e da igualdade, a proteção integral pressupõe o atendimento a todas as necessidades do ser 

humano idoso. 

                    O Estatuto do Idoso encontra-se inserido em um sistema cuja fonte 

hierárquica superior é a Constituição Federal, na qual a norma infraconstitucional existe para 

exercer sua função em conjunto ao ordenamento vigente, diretamente orientado pelo conteúdo 

valorativo da dignidade da pessoa humana. A tutela estatutária surgiu para dar concretude à 

proteção da pessoa do idoso, evitando, desta forma, que a ausência de regulamentação 

esvaziasse o conteúdo da norma constitucional, tornando ainda mais grave a exclusão social e 

marginalização. Para tanto, Wladimir Novaes Martinez[56] comenta: 

Os idosos, vítimas do desrespeito por parte dos que os cercam, têm na Lei n. 
10.741/2003 um conjunto de medidas estatais para resguardá-los, providencias de 
variada ordem que visam a resgatar-lhe o respeito e, principalmente, a viabilizar-lhe 
o exercício da cidadania. Por isso são-lhes assegurados ou declarados novos 
significativos direitos. Toda a sociedade é convocada para reconhecer e a 
reaculturar-se, passando a tributar a reverência devida àqueles que fazem por 
merecer a consideração humana, familiar e social. 
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                     O Estatuto do Idoso visa resgatar, pela via jurídica, as deficiências 

verificadas no plano político e social. Tal instrumento visa estabelecer vantagens concretas ao 

idoso tão somente para suprimir as diferenças concretas e manter a igualdade. Neste sentido 

Patrícia Albino Galvão Pontes comenta: “ora, se aquela pessoa já não tem mais tantas forçar 

para lutar, vamos conferir-lhe uma proteção maior, porque se necessária. Esta é a legítima 

tradução do princípio da igualdade”[57].  

                     O resgate da igualdade e da dignidade da pessoa idosa é imperativo que 

pressupõe uma forte intervenção estatal, especialmente pela via da tutela jurisdicional. A 

criação de um sistema nacional tutelar do idoso é imperativo da efetivação da dignidade da 

pessoa humana.  

                    Destinados a tutelar a pessoa idosa, três princípios são extraídos do 

Estatuto do Idoso, iluminados pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

São os sub-princípios da proteção integral[58] e da absoluta prioridade[59], que se conformam 

com o princípio do melhor interesse do idoso[60]. 

A proteção integral pode ser identificada pela exegese do art. 2º do Estatuto do Idoso 

que assim dispõe: 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou 
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
em condições de liberdade e dignidade[61]. 

                     Diante do texto pode-se indicar que estatuto pretende, além da 

preservação da saúde psicofísica do idoso, seu aperfeiçoamento em nível intelectual, moral e 

social, pois desta forma poderá gozar de todos os direitos de ser humano com a proteção 

integral estabelecida no estatuto que, de início, assegura a liberdade e dignidade das pessoas 

idosas. 

                    As oportunidades e facilidades atribuídas à pessoa idosa aparecem no 

Estatuto do Idoso como direitos fundamentais, no qual se edifica sua proteção integral. São 

eles o direito à vida, liberdade, ao respeito e à dignidade, o direito aos alimentos, à saúde, à 

educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, o direito à profissionalização e ao trabalho, à 

previdência ou à assistência social, à habitação e ao transporte. Com efeito, substitui-se o 

preconceito à pessoa idosa pela compreensão de que ela faz jus a um cuidado distinto como 

um fundamento que nos “possibilita dotar a existência humana do seu caráter essencialmente 

humano[62]”. 
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                    O princípio do melhor interesse do idoso é recepcionado pelo art. 5º, 

parágrafo 2º da Constituição, no sentido de que os direitos e garantias nela não excluem 

outros que decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, recebendo, pois a natureza 

de fundamental. Sobre o assunto Heloisa Helena Barboza escreve: “O princípio do melhor 

interesse do idoso, de base constitucional, é consectário de cláusula geral de tutela da pessoa 

humana e, por excelência, fonte de proteção integral que é devida ao idoso”[63]. 

 Assim, o direito à proteção integral, com absoluta prioridade e o princípio do melhor 

interesse são garantidos pela Constituição, na medida em que o idoso é pessoa mais 

vulnerável, e seu tratamento especial decorre do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana. Há de se esclarecer ainda que, pelo fato do consumidor idoso, ter 

reconhecidas suas condições intrínsecas de inferioridade de vigor físico, deve merecer tutela 

amparada em sua hipervulnerabilidade. Para tanto, submetem-se à análise de situações à luz 

da  realização de seus direitos fundamentais. 

  

3.2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO NOS CONTRATOS DE CONSUMO: 

UMA APROXIMAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

                Dentre as várias modalidades de contratos existentes, chama atenção os 

contratos de consumo em que os idosos figuram como parte como os empréstimos 

consignados e planos de saúde. É notório em propagandas televisivas e de rádio que as 

instituições bancárias descobriram nos idosos uma segura e importante fonte de ganhos, em 

razão dos rendimentos da aposentadoria.  

Visando facilitar a dar mais segurança às operações apresentadas pelas financeiras 

criou-se o empréstimo consignado, mediante a promulgação da Lei n. 10.820, de 17 de 

dezembro de 2003 . A obtenção de empréstimos passou a ocorrer de forma simplificada, sem 

garantias e/ou avalistas que, somado ao custo de vida, gerou um superendividamento da 

população idosa. O contrato de empréstimo consignado atesta a vulnerabilidade do idoso, que 

tem reduzida sua capacidade de discernimento e escolha, quando se depara com termos 

técnicos e cláusulas contratuais que muitas vezes são ininteligíveis. É o que assevera Claudia 

Lima Marques: 

Tratando-se do consumidor “idoso” (assim considerado indistintamente aquele cuja 
idade está acima de 60 anos) é, porém, um consumidor de vulnerabilidade 
potencializada. Potencializada pela vulnerabilidade fática e técnica, pois é um leigo 
frente a um especialista organizado em cadeia de fornecimento de serviços [...]. 
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Ação Civil Pública Proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra o 

Banco Bradesco S.A, considerou tais fatos ao decidir que a prática adotada pelo Banco atinge 

o sentimento de dignidade dos idosos: 

É que, como cediço, o principal destinatário do crédito consignado é o consumidor 
idoso, in casu, os aposentados e pensionistas do INSS, os quais, por notório, dada à, 
no mais das vezes, sua fragilidade na estrutura social aliada à sua idade, mostram-se 
mais suscetíveis de serem vulneráveis a procedimentos agressivos de marketing 
combinado a facilitação de acesso ao crédito (...) Tal fato potencializa-se com as 
freqüentes, e, repito – para o público alvo.  

Ressalta-se a descrição de utilização da fraqueza ou ignorância do consumidor idoso 

em decorrência não só de sua idade, mas ainda de sua saúde e conhecimento, sendo prática 

comum pelas instituições financeiras. Isto caracteriza a sua condição especial de 

hipervulnerável, se realizada a interpretação sistemática do Estatuto do Idoso, Código de 

Defesa do Consumidor e Constituição Federal, sendo possível a realização do reequilíbrio 

contratual. 

Os princípios constitucionais de igualdade, dignidade e aqueles ligados direta e 

indiretamente aos direitos fundamentais sobrepõe-se, hierarquicamente, aos demais princípios 

no ordenamento vigente. A aplicação das normas constitucionais aos direitos dos idosos, dá-

se inicialmente pela inclusão destes no capítulo constitucional que trata da família, e, ainda 

por princípios inerentes aos direitos humanos, e, por fim, devido à positivação, por princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana direito à vida, à igualdade, à cidadania, dentre 

outros.  

Sendo assim, repisa-se que nada impede a aplicação conjunta do Estatuto do Idoso e 

do Código de Defesa do Consumidor, via princípios e preceitos constitucionais, na busca 

pelos direitos do consumidor idoso como pessoa hipervulnerável. Neste contexto, os direitos 

fundamentais atuam com uma incidência indireta nas relações privadas. 

Ciente da dificuldade de se implementar um sistema de saúde gratuito para todos no 

contexto econômico e social brasileiro, a Constituição Federal, no art. 199, previu a 

assistência à saúde livre à iniciativa privada, de forma suplementar ao SUS, mas segundo 

diretrizes traçadas pelo Estado[64]. Diante desta realidade, o Poder Público regula e fiscaliza a 

assistência privada à saúde, que se dá por meio dos chamados planos de saúde, que pagos por 

seus usuários, complementam o SUS. 
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A assistência privada a saúde teve importante marco no ano de 1998, com a 

promulgação da Lei n. 9.656, que legisla especificamente sobre os planos de saúde. Outro 

marco nesta matéria foi a entrada em vigor da Lei n. 9.961 de 2000, que criou a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lei que estabelece sua competência e finalidade.  

Nesse cenário, embora o Estatuto do Idoso preveja que ninguém pode ser impedido 

de participar desses contratos, a adesão aos planos de saúde após sessenta anos de idade torna-

se difícil em decorrência dos altos valores cobrados. Outro problema destacado é o excesso de 

negativas abusivas quanto à cobertura de determinadas enfermidades, que acabam gerando 

um excessivo desgaste pessoal do consumidor, em especial aos idosos, em busca de respaldo 

judicial que garanta o tratamento que necessita[65]. Revela-se um contexto discriminatório, que 

acentua a condição de vulnerabilidade do idoso, reafirmando a sua condição de fragilidade 

exacerbada na relação contratual em decorrência da idade. 

Há precedentes que negam a vigência do Estatuto do Idoso no caso de reajustes por 

mudança de faixa etária; e por outro, julgados que por unanimidade compreendem o direito 

intertemporal desta matéria sendo plenamente favorável ao melhor interesse do idoso[66]. 

O Superior Tribunal de Justiça[67] consolidou entendimento no sentido de que a 

aplicação do Estatuto do Idoso em contratos firmados antes do seu advento não 

desconsideram do ato jurídico perfeito, resultando nula a cláusula contratual que prevê tais 

reajustes[68]. A justificativa do STJ tem por fundamento o fato de que o plano de assistência à 

saúde apresenta natureza jurídica de contrato de trato sucessivo, por prazo indeterminado, que 

envolve a transferência de riscos. Como característica principal de tais contratos, está o fato 

de envolver execução periódica ou continuada, caracterizando-se como contrato de longa 

duração destacado pela catividade, que geram expectativas ao consumidor no sentido de 

manutenção e equilíbrio econômico além da qualidade dos serviços: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE 
SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES EM RAZÃO DE MUDANÇA DE 
FAIXA ETÁRIA. VEDAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 

- O plano de assistência à saúde é contrato de trato sucessivo, por prazo 
indeterminado, a envolver transferência onerosa de riscos, que possam afetar 
futuramente a saúde do consumidor e seus dependentes, mediante a prestação de 
serviços de assistência médico-ambulatorial e hospitalar, diretamente ou por meio 
de rede credenciada, ou ainda pelo simples reembolso das despesas. 

- Como característica principal, sobressai o fato de envolver execução periódica ou 
continuada, por se tratar de contrato de fazer de longa duração, que se prolonga no 
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tempo; os direitos e obrigações dele decorrentes são exercidos por tempo 
indeterminado e sucessivamente. 

- Ao firmar contrato de plano de saúde, o consumidor tem como objetivo 
primordial a garantia de que, no futuro, quando ele e sua família necessitarem, 
obterá a cobertura nos termos em contratada. 

- O interesse social que subjaz do Estatuto do Idoso, exige sua incidência aos 
contratos de trato sucessivo, assim considerados os planos de saúde, ainda que 
firmados anteriormente à vigência do Estatuto Protetivo. 

- Deve ser declarada a abusividade e conseqüente nulidade de cláusula contratual 
que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde calcada exclusivamente na 
mudança de faixa etária. 

- Veda-se a discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art. 15, § 3º, 
do Estatuto do Idoso, o que impede especificamente o reajuste das mensalidades 
dos planos de saúde que se derem por mudança de faixa etária; tal vedação não 
envolve, portanto, os demais reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos 
às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a abusividade. 

- Agravo Regimental improvido[69]. 

O surgimento de norma cogente posterior à celebração do contrato de trato sucessivo, 

como aconteceu com o Estatuto do Idoso, impõe-lhe aplicação imediata, devendo incidir 

sobre todas as relações, cuja execução contratual realizaram-se a partir da sua vigência, ainda 

que firmados anteriormente[70]. 

Em síntese, tanto a eficácia horizontal irradiante do direito fundamental à saúde nas 

relações interprivadas, quanto a lesão como técnica de repressão das cláusulas abusivas, 

relativizam a esfera de autonomia privada nos negócios jurídicos no sentido de poder 

visualizá-la não mais em sentido meramente individuocentrista, mas também em perspectiva 

funcional. O interesse social que subjaz o Estatuto do Idoso, reafirmando o previsto na 

Constituição assegura ao idoso o direito prioritário à saúde, dada  sua condição especial, como 

direito fundamental e acima disso assegura a manutenção da dignidade da pessoa humana.  

  

3.3 O RECONHECIMENTO DA HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO 

                     Na doutrina, mostra-se implícita a ideia de uma vulnerabilidade mais 

acentuada de determinadas categorias de consumidores. Cláudia Lima Marques assim 

comenta quanto a vulnerabilidade dos idosos: 

Efetivamente o art. 230 da Constituição Federal brasileira identifica também a 
necessidade de ‘amparar as pessoas idosas [...] defendendo sua dignidade e bem 
estar’. O grupo de pessoas maiores de 60 anos é definido pela Lei 10.741, de 1º de 
outubro de 2003, como sendo de ‘idosos’. Apesar de o CDC não mencionar 
expressamente os idosos, o art. 39, IV, menciona expressamente a ‘fraqueza” 
relacionada à idade, da mesma forma que o art. 37 menciona as crianças como um 
consumidor especial. A jurisprudência brasileira já identificou que a igualdade 
teórica de direitos e de chances entre consumidores ‘jovens’ e consumidores 
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‘idosos’ não estaria sendo realmente alcançada na contratação e na execução de 
contratos de consumo, daí a preocupação em proteger de forma especial este grupo 
vulnerável. Efetivamente, e por diversas razões, há que se aceitar que o grupo dos 
idosos possui uma vulnerabilidade especial, seja pela vulnerabilidade técnica 
exagerada em relação a novas tecnologias (home banking, relações com máquina, 
uso necessário da internet, etc.); sua vulnerabilidade fática quanto a rapidez das 
contratações, sua saúde debilitada; a solidão de seu dia-a-dia, que transforma um 
vendedor de porta-em-porta, um operador de telemarketing, talvez na única pessoa 
com a qual tenham contato e empatia naquele dia; sem falar em sua vulnerabilidade 
econômica e jurídica, hoje, quando se pensa em um teto de aposentadoria única no 
Brasil de míseros 400 dólares para o resto da vida[71] 

                      Ao contrário do que sugere o art. 4º inc. I do Código de Defesa do 

Consumidor, que expressa uma pressuposição indiscriminada, o regime de tutela indicado se 

regeria por critérios de aplicação que se nutririam da situação real do idoso contratante, não 

sendo possível uma decisão ser alcançada sem antes se ponderar as circunstâncias concretas 

do conflito a ser dirimido. Neste sentido Teresa Negreiros comenta: 

... ao contrário do que poderia sugerir uma primeira leitura do CDC – onde a 
vulnerabilidade, no art. 4º, I, é expressa em termos de uma pressuposição 
indiscriminada –, o regime de tutela aí instituído se rege por critérios de aplicação 
que se nutrem da situação real das partes contratantes, não sendo possível alcançar-
se uma decisão sem antes ponderar as circunstancias concretas do conflito dirimido. 
Isto ocorre seja no que se refere à aplicação das cláusulas gerais, como é o caso da 
cláusula geral de boa-fé prevista no CDC, seja no que se refere à própria 
concretização da hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII e art. 39, IV), seja, 
sobretudo, em relação à concretização do desequilíbrio contratual (art. 51, part. 1º, 
II, por exemplo), hipóteses – todas elas – em que a lei faz remissão ora as 
condições pessoas das partes, ora a natureza e ao conteúdo do contrato em causa[72]. 

                        Ronaldo Porto Macedo Jr. também indica a ausência de 

homogeneidade dos consumidores, pois “o próprio conceito genérico de consumidor vai 

perdendo sua funcionalidade em determinados contextos de uso nos quais se torna necessária 

uma distinção entre tipos de consumidor”[73].  

                       Não se pode negar a existência das diferenças existentes entre os 

próprios consumidores. Necessária compreensão de que não se trata de consumidores, mas de 

consumidor em sua individualidade considerada[74], e, por conseguinte, há de se compreender 

a existência de consumidores hipervulneráveis. Teresa Negreiros comenta sobre as diferenças 

existentes entre os consumidores: ”... o fato é que não se pode, sob tal pretexto, desconhecer a 

relevância jurídica de que se revestem certas diferenças existentes entre os consumidores”[75].  

                      O regime tutelar proposto implica em considerável nível de 

discernimento do juiz. O que não o faz perder sua credibilidade, e o coloca cada vez mais 

próximo da realidade do direito civil contemporâneo. Isso porque o direito civil vem se 

mostrando cada vez mais sensível à ponderação concreta das especificidades dos casos reais. 

Isso tem sido importante, pois, caso o ordenamento jurídico desconsiderasse fundamentos 

decisórios em condições específicas não haveria subsídios para defender a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10354



hipervulnerabilidade dos consumidores idosos[76], nem estaria sendo assegurada a igualdade 

material prevista na Constituição do Estado Democrático de Direito. 

                      Na jurisprudência brasileira, a hipervulnerabilidade encontra lugar em 

decisões que se referem a uma vulnerabilidade mais acentuada ou potencializada quando 

pessoa idosa está presente em relações de consumo. Neste sentido transcreve-se decisão do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS ABUSIVAS. 
VULNERABILIDADE AGRAVADA DO CONSUMIDOR IDOSO. 
CONSIDERAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA. 
DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
Considerando a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que o 
serviço de telefonia móvel contratado para utilização no exterior mostrou-se 
defeituoso, culminando com cobranças abusivas, bem como tendo em vista a 
vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, é de se julgar procedente o pedido 
de rescisão de contrato, sem o pagamento de multa, tornando-se inexigíveis os 
valores a título de ligações internacionais, determinando-se, outrossim, a devolução 
do valor pago pelo aparelho celular. Danos morais não configurados, na medida em 
que os incômodos vivenciados pelo autor não feriram sua dignidade a ponto de 
gerar direito à indenização. APELO PARCIALMENTE PROVIDO[77]. 

                     Outra decisão no mesmo sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO DO 
CONTRATO. RECUSA DA SEGURADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
DEFERIMENTO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E 
NECESSIDADE DE URGÊNCIA NA CONCESSÃO DO PROVIMENTO. ART. 
273 DO CPC. 1. Presentes os requisitos autorizadores da tutela concedida, a teor do 
que estabelece o art. 273 do Código de Processo Civil, consubstanciados na 
verossimilhança das alegações da parte agravante, decorrentes da lei consumerista 
aplicável ao caso, as quais vão ao encontro da jurisprudência majoritária desta 
Corte, bem como o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação. 2. Assim, 
vislumbra-se no caso em tela o fundado receio de dano irreparável, porquanto a 
rescisão unilateral do contrato tem o potencial concreto de afastar o consumidor do 
sistema securitário, sem oportunizar a discussão do pacto e deixando a parte 
beneficiária sujeita a suportar os riscos até então garantidos. 3.Denota-se a 
necessidade de intervenção judicial a fim de coibir possível abusividade no agir da 
seguradora de forma unilateral, mostrando-se plenamente justificável a manutenção 
das condições do contrato em discussão, a fim de averiguar a legalidade da rescisão 
levada a efeito. Dado provimento, de plano, ao agravo de instrumento[78]. 

                       Porém, como antes apresentado foi no Superior Tribunal de Justiça 

que a hipervulnerabilidade foi expressamente acolhida quando do julgamento da suficiência 

ou não dos dizeres “Contém Glúten”, veiculados em embalagens de alimentos 

industrializados considerando os riscos à saúde e segurança de consumidores celíacos. 

                      Em suas razões o Ministro indica que a alegação apresentada pela 

Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação de que somente deveriam haver 

inscrições de advertência no que diz respeito aquelas substancias que fizessem mal à saúde 

dos consumidores em geral é deficiente. Isso porque, afirma o Ministro, se comungasse deste 
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entendimento “cairia por terra a justificativa de exigir dos agentes econômicos a garantia de 

acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências[79]”. Complementa indicando o caso da 

reserva de cotas nas universidades, ou investimento em UTIs e serviços especiais de alto 

custo. Segundo o Ministro em todos estes casos a lei é direcionada precisamente à proteção de 

uma minoria da população, e que, justamente por ser minoria é que tem a “mais poderosa 

justificativa – política e ética – para a intervenção de reequilíbrio do legislador”[80]. 

                     A justificativa do Ministro decorre da característica do Estado 

Democrático de Direito, que deve reconhecer a igualdade de todos, mas sua função não fica 

adstrita a isso, devendo também oferecer mecanismos para que seja assegurada a igualdade 

material. 

Do mesmo modo, que certos grupos de consumidores são hipervulneráveis, 

merecendo tutela especial por parte do ordenamento jurídico, é possível identificar outros 

grupos que estão em situação semelhante: é o caso dos idosos. Ocorre que este grupo da 

sociedade já se encontra amparado por uma tutela especial, representada pelo Estatuto do 

Idoso, que lhe outorga direitos fundamentais. Estes direitos encontram lugar nas relações de 

consumo, amparando-se na ideia de hipervulnerabilidade. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A hipervulnerabilidade deve ser um fator que deve influenciar a proteção contratual 

das relações de consumo e assegurar a dignidade da pessoa humana. Assim, as relações de 

consumo, nas quais figuram os idosos, devem ser diferenciadas daquelas outras em que as 

partes não são idosas. Tais contratos merecem uma tutela especial[81]. 

Ao contrário do que sugere o art. 4º inc. I do Código de Defesa do Consumidor, que 

expressa uma pressuposição indiscriminada, o regime de tutela indicado se regeria por 

critérios de aplicação que se nutrem da situação real do idoso contratante, não sendo possível 

uma decisão ser alcançada sem antes se ponderar as circunstâncias concretas do conflito a ser 

dirimido[82]. 

Aceita a hipervulnerabilidade da pessoa idosa, na medida em que estiver em risco a 

dignidade da pessoa humana, isso se reflete na relação de consumo. Trata-se então de uma 

proposta de sistematização, baseada na identificação de um novo critério de diferenciação. 
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Lembra-se que os consumidores não são uma categoria homogênea[83], e o direito do 

consumidor reconhece as diferenças, é parte de um sistema de direito social que tem duplo 

caráter distributivo, tanto entre consumidores e fornecedores, quanto entre consumidor e 

consumidores.  

Diante da afirmação acima é que elementos e circunstancias da realidade, 

especialmente os fatores que determinam a desigualdade, devem ser incorporados às 

categorias teóricas utilizadas na resolução de conflitos, inspirando a formulação de novas 

classificações com o objetivo de assegurar um permanente comprometimento do direito com a 

valorização da pessoa humana[84]. 

O fato de colocar-se a pessoa humana no centro da análise das situações significa que 

está sendo levada em consideração a dignidade humana e seu alcance à condição de 

necessário parâmetro de interpretação e aplicação das normas de direito. Sob a ótica proposta, 

e, segundo as novas tendências do direito, a pessoa humana é o centro do sistema jurídico em 

substituição ao patrimônio, o que faz com que seja possível a melhor tutela da pessoa em uma 

visão solidarista que se afasta do inividualismo que condena o homem à abstração.  

Esta socialização serve para uma reorientação do direito, pois o reconhecimento das 

desigualdades entre os sujeitos jurídicos, e, acima de tudo, o reconhecimento de que o direito 

pode coibir tais desigualdades, auxiliará na manutenção da dignidade da pessoa humana. 

A identificação de abusos dos fornecedores em situações como saúde, empréstimo, 

planos funerários podem ser mais facilmente resolvidas à luz da hipervulnerabilidade e 

aceitação das diferenças. De interpretação jurisprudencial um pouco mais solidarista[85], como 

identificado nos casos de seguro de vida, percebe-se que o idoso encontrou uma via de tutela 

mais adequada aos seus direitos fundamentais, sendo nesses casos, muitas vezes o idoso 

considerado em sua vulnerabilidade especial frente às operadoras de planos de saúde. 

Diante da realidade, o direcionamento dos esforços para a identificação de que há 

distinção nas relações jurídicas, aceitando a hipervulnerabilidade do idoso, aliado ao princípio 

da proteção integral do idoso justificaria a tutela específica desta categoria. 

Acredita-se que desta forma o direito alcançará o seu papel último de tutela da 

dignidade da pessoa humana na construção de uma sociedade mais justa, livre e solidária, fim 

do Estado Democrático de Direito. 
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RESUMO 
O direito eleitoral é um ramo (novo) do direito público, e, mais precisamente do direito 
constitucional, sendo no texto constitucional a sede onde se encontra a razão de ser e o fim do 
direito eleitoral e sua espinha dorsal, nos arts. 1º ao 4º (democracia, pluripartidarismo), quanto 
no art. 14º e ss., quando cuida dos direitos políticos, e, ainda, no art. 17º, quando cuida do 
direito partidário. Tem-se no artigo 14º do texto constitucional os requisitos positivos e 
negativos da capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado. 
Entrementes, a Constituição possibilita que, por lei complementar sejam estabelecidas outras 
hipóteses de inelegibilidade, como a prevista no art. 1º, I, “g” da Lei Complementar 64/90, já 
com a redação que foi alterada pela famosa lei do “ficha limpa” (LC 135/2010). Sustenta-se 
que o objetivo da LC 135 seria o de defender os valores republicanos, completando os direitos 
e garantias e os valores individuais e coletivos estipulados pela Constituição Federal, 
procurando a nova lei proteger a probidade administrativa, a moralidade eleitoral, valores 
fundamentais do regime republicano. No entanto, a controvérsia é que tal entendimento vai de 
encontro com outros direitos e garantias constitucionais, tão importantes quanto à proteção à 
moralidade administrativa, o da presunção da inocência, na forma prescrita em lei; o da coisa 
julgada; e o da irretroatividade da lei, como regra geral. 
Pretende-se, portanto, com esse trabalho, analisar, inclusive processualmente, os institutos 
mencionados, conforme a ordem jurídica e constitucional imposta, a fim de resguardar a 
melhor aplicação da LC 135, em especial o art. 1º, I, “g” da Lei Complementar 64/90. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DIREITO ELEITORAL; 
PROCESSO ELEITORAL; LEI COMPLEMENTAR; ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA; INELEGIBILIDADE; DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS 
 
ABSTRACT 
Electoral law is a (new) branch of public law , more precisely, constitucional law, being on 
Constitution the cornstone where we can find the rationale and purpose of the electoral law 
and its spine in the arts. 1 to 4 (democracy, political pluralism), and in art. 14 and ss., .when 
taking care of political rights, and even in art. 17 when the party takes care of the political 
parties rights. It has been in Article 14° of the Constitution the requirements of positive and 
negative passive electoral capacity, i.e., the right to be voted. However, the Constitution 
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allows, by complementary law, other hypotheses of ineligibility are established,as antecipated 
in art. 1, I, "g" of the Complementary Law 64/90, already with the text that was amended by 
the famous law "ficha limpa" (LC 135/2010). It argues that the goal of the LC 135 would be 
to defend republican values, completingthe rights and guarantees and the individual and 
collective values stipulated by the Constitution, seeking the new law to protect administrative 
probity, electoral morality, fundamental values of republic political system. 
Nevertheless, there is such controversies about this agreement that it goes against others 
constitutionals rights and guarantees, as important as the protection of administrative 
morality, the presumption of innocence, as prescribed by law, the res judicata, and the non-
retroactivity of the law, as a rule. 
It is intended, therefore, this work analyze the mentioned institutes, including procedurally, 
according to constitutional and legal order imposed, in order to protect the best application of 
LC 135, especially the art. 1, I, "g" of Complementary Law 64/90 
KEYWORDS: FEDERAL CONSTITUTION; ELECTORAL LAW; ELECTORAL 
PROCESS; COMPLEMENTARY LAW; INTENTIONAL ACT OF ADMINISTRATIVE 
IMPROPRIETY; INELIGIBILITY; INDIVIDUAL RIGHTS AND GUARANTEES 
 
 

 1. Síntese do ensaio 

  

               O direito eleitoral é um ramo (novo) do direito público, e, mais precisamente do 
direito constitucional. É, pois, a Constituição Federal a primeira e mais importante fonte 
normativa a ser estudada e analisada. É ali no texto constitucional que se encontram os 
institutos básicos, a razão de ser e o fim do direito eleitoral. Contudo, é importante salientar, 
quase em tom de "aviso antecipatório", que o direito eleitoral é, curiosamente, uma ciência 
que não se ocupa exclusivamente de questões jurídicas, já que a Justiça Eleitoral possui uma 
considerável função administrativa, revelada no papel ímpar de realizar as eleições. 

  

               E nem poderia ser diferente já que não seria lógico e nem legítimo que tanto o Poder 
Executivo, quanto o Poder Legislativo, porque chefiados por representantes eleitos nas urnas, 
coubesse a responsabilidade e incumbência de realizar o processo eleitoral. Bem por isso, 
cabe sim a Justiça Eleitoral não só a atividade jurisdicional eleitoral, mas também a atividade 
administrativa atinente a realização das eleições. 

  

               Todavia, voltando ao enredo iniciado no primeiro parágrafo, é de se dizer que o 
direito eleitoral possui sua espinha dorsal, inserida no texto constitucional. E o faz, 
precisamente, tanto nos arts. 1º ao 4º (democracia, pluripartidarismo), quanto no art. 14 e ss., 
quando cuida dos direitos políticos, e ainda no art. 17 quando cuida do direito partidário. 

  

               Neste pequeno ensaio cuidaremos apenas de uma pequena face da capacidade 
eleitoral passiva, qual seja, o direito de ser votado, e, mais precisamente somente uma 
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hipótese de inelegibilidade, que não está no texto constitucional, mas nele encontra guarida, a 
hipótese descrita no art. 1º, I, "g" da Lei Complementar 64/90, já com a redação que foi 
alterada pela famosa lei da "ficha limpa" (LC 135), estudando a sua caracterização no âmbito 
processual. 

  

2. Considerações introdutórias 

  

               Nos termos do art. 14, §3º da CF/88, as condições de elegibilidade para aquele que 
pretender concorrer validamente a mandato eletivo, quais sejam: i) pleno exercício dos 
direitos políticos (não sujeição às hipóteses de suspensão ou perda de direitos políticos art. 15, 
da CF); ii) nacionalidade brasileira; iii) alistamento e domicílio eleitoral, uma vez que o 
nacional tem que, facultativamente aos dezesseis anos e obrigatoriamente aos dezoito anos, 
integrar o corpo de eleitores, ou seja, se alistarem, pois o alistamento é o que faz nascer o 
direito de votar[1]; iv) filiação partidária; v) idade mínima[2], que varia de dezoito, no caso de 
candidato a vereador, a trinta e cinco, caso do candidato a Presidente, Vice e Senador. 
Observe-se que tais condições devem estar presentes na data do registro de candidatura, sob 
pena de impossibilidade do mesmo. 

  

               Não por acaso são denominados de requisitos positivos para o exercício da 
capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado). Na sequência do referido dispositivo 
constitucional, o legislador constituinte elenca os casos de inelegibilidade, que são 
verdadeiros requisitos negativos, que se perfaz no impedimento a que o brasileiro possa 
validamente concorrer a mandato eletivo, aí incluídos os inalistáveis e os analfabetos (§4º, art. 
14), além do cônjuge e parentes até segundo grau, consangüíneos, afins ou por adoção, dos 
titulares do Poder Executivo ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores 
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição (§7º, art. 14). 

  

               Por fim, a Constituição possibilita que, por lei complementar sejam estabelecidas 
outras hipóteses de inelegibilidade. Tais "outras hipóteses" restaram disciplinadas pela Lei 
Complementar 64 de 1990, a chamada Lei das Inelegibilidades, alterada, recentemente, por 
meio da Lei Complementar 135/2010. Como já anunciamos, é uma das hipóteses de 
inelegibilidades tratadas na referida lei - precisamente a que está inserta no art. 1º,§1º, "g" - 
que será objeto de análise deste breve ensaio. 

  

               Nesse diapasão, deve-se registrar que a Lei 135/2010, chamada de "ficha limpa", 
oriunda do projeto PLP 518/2009, advém de uma proposta de iniciativa popular[3].[4] 
Verdadeiramente, tal lei nasceu da intenção de se banir dos cargos públicos eletivos pessoas 
moralmente reprováveis em suas vidas pregressas possibilitando apenas a candidatura de 
pessoas com "ficha limpa", como retrata, com fidelidade, o parecer da comissão de 
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Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em voto do relator, Deputado José Eduardo 
Cardozo, atual Ministro da Justiça: 

  

O principal desafio na elaboração deste projeto não está, portanto, no assumir acrítico e apaixonado de um dos 
lados destes dois campos de interesses antagônicos que se entrechocam, incendiando paixões e inflamando 
argumentos. Está na busca do equilíbrio, no reconhecimento da legitimidade dos dois campos valorativos que 
propulsionam o agir e o argumentar dos que se antagonizam em torno desta proposta. Está no equacionamento 
de uma fórmula jurídica que, ao mesmo tempo, permita à sociedade afastar do mundo político aqueles que, pelas 
concepções dominantes, não possuem condições subjetivas para ser investidos no exercício do mandato popular, 
sem possibilitar a ocorrência de ofensas ao direito de defesa, de precipitações ou de injustiças irreversíveis que 
poderão ser causadas tanto àqueles que legitimamente pretendam participar de disputas eleitorais, como ao 
direito de seus potenciais eleitores em neles votar. 

  

               De fato, a "lei dos fichas limpa" ou simplesmente "lei que barra a candidatura dos 
fichas suja", além de grande mobilização social, gerou também (pelo conteúdo de alguns de 
seus inovadores artigos), muita controvérsia entre os juristas, doutrinadores, magistrados e até 
da corte máxima do país[5], no sentido de quando deveria incidir a nova lei, já que existe 
expressa manifestação no art. 16 da CF/88 sobre a vigência da lei eleitoral. Atendo-nos à 
hipótese que será analisada neste ensaio, e fazendo uma comparação do tipo antes e depois do 
artigo 1º, inciso I, alínea "g" da lei 64/90, tem-se: 

  

Antes 

Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver 
sendo   submetida à   apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 anos seguintes, 
contados a partir da data da decisão; 

  

Depois 

 Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se 
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II 
do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que 
houverem agido nessa condição   (grifo nosso) 

  

               Observa-se, portanto, em negrito e sublinhado acima, as inovações da nova lei (em 
negrito) em relação à anterior. Tais inovações não foram apenas estéticas, antes o contrário, e 
por isso trouxeram dúvidas e dificuldades em sua aplicação, o que pode ser comprovado na 
resposta emitida no dia 10/06/2010 pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral à consulta 
formulada pelo senador Arthur Virgílio (PSDB).  
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               Segundo o TSE, a LC 135/2010 deveria ser aplicada nas eleições de outubro de 2010 
- ano de nascimento das alterações, possuindo eficácia imediata. Registre-se ainda que a 
decisão se deu quase por unanimidade, conforme o voto do relator, ministro Hamilton 
Carvalhido, favorável a aplicação da lei, que fora acompanhado pelos ministros Arnaldo 
Versiani, Cármen Lúcia, Aldir Passarinho Junior, Marcelo Ribeiro e o presidente, ministro 
Ricardo Lewandowski, sendo vencido apenas o ministro Marco Aurélio. 

  

               Todavia, conforme anteriormente mencionado, a celeuma maior ficou reservada para 
o Supremo Tribunal Federal, a corte constitucional brasileira, que travou o debate em decisão 
histórica no dia 22/09/2010, a qual, primeiramente, resultou em um empate[6], com cinco 
ministros a favor e cinco contra. Com esse resultado, ou o ministro César Peluzo (então 
presidente do STF à época) proferia o "voto de minerva" ou se esperava a posse do ministro 
que preencheria a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Eros Grau, no caso, o ministro 
Luiz Fux, para decidir a questão. Peluzo, por sua vez, preferiu o adiamento até o 
preenchimento da vaga, tendo sido a sessão retomada no dia 23/03/2011, na qual restou 
decidido, em síntese, que a lei não se aplica às eleições que ocorreram no ano passado, em 
razão da afronta ao artigo 16 da Constituição Federal de 1988, dispositivo que trata da 
anterioridade da legislação eleitoral[7]. 

  

                Desta feita, com o entendimento do STF pela não aplicação da LC 135/2010 às 
eleições do ano passado, dever-se-á prover os recursos no sentido de deferimento dos 
registros, devendo o STF ou o TSE informar a decisão aos Tribunais Regionais Eleitorais, que 
deverão refazer os cálculos do quociente eleitoral - no caso de eleição proporcional -, 
reproclamar o resultado, e diplomar novamente os candidatos. Em seguida, os candidatos 
eleitos que estavam barrados deverão tomar posse nas respectivas casas legislativas. 

  

               Todavia, conforme o Min. Lewandowski, os recursos devem ser analisados caso a 
caso para confirmar se se enquadram na novel lei. No entanto, esse procedimento não será 
imediato. Além disso, por se tratar de uma questão eminentemente processual, acaso o 
candidato não recorrido, perde-se o prazo de recurso, e os que já obtiveram decisão transitada 
em julgado poderão ajuizar ação rescisória com base no entendimento firmado pelo Supremo. 

  

                Para finalizar, evidencia-se ser inescondível que existem muitos pontos a serem 
sedimentados em relação à novel lei além da questão da eficácia da lei no tempo, urge ainda 
que se sedimente as interprestações acerca de vários de seus dispositivos, que ultrapassam a 
aplicação da lei no tempo, e, em especial o art. 1°, inciso I, alínea "g". 

  

3. As inovações ocorridas no art. 1º, I alínea "g" da Lei 64/90: o julgamento das contas 
pelo Tribunal de Contas 
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3.1 As diferentes competências constitucionais para julgamento das contas do agente 
político (chefes do executivo) dos demais ordenadores de despesas 

  

               O dever função de prestar contas possui sua raiz no art. 70, parágrafo único, da 
CF/88, in verbis: 

  

Art. 70 (...) Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou 
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

  

               Nenhum poder estatal pertence ao agente público. O Estado Democrático de Direito 
finca seus pilares na premissa de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
seus representantes. Assim, é inerente ao Estado de Direito o dever de prestar contas ao povo, 
que é o verdadeiro e único titular do poder estatal. Atendo-nos ao Poder Executivo, tem-se 
que ao gerir os recursos públicos com o desiderato de implementar as políticas públicas e 
atender ao interesse público segundo os ditames da lei, nasce para a Administração e seus 
agentes o dever de prestar contas desse dever função. 

  

               O uso do poder pelo administrador público deve sempre se pautar conforme o 
interesse público, a finalidade do ato, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
probidade, e eficiência, sob pena de responsabilização do mesmo, nos exatos termos do art.37 
da CF/88. Além disso, possui o administrador público, ao cuidar do ordenamento e 
distribuição do dinheiro público, importante responsabilidade fiscal[8], por atuar em nome da 
coletividade[9], uma vez que o dever de prestar contas é inerente a quem exerce o poder. 

  

               Desse modo, responde o administrador por sua gestão, pela qual apenas se exonerará 
de qualquer responsabilidade se suas contas forem consideradas regulares, por quem detêm 
competência para essa análise. Contudo, o art. 71 da CF/88[10] determina que, dentre os 
agentes públicos, existem aqueles que são (i) responsáveis pela gestão fiscal, denominados 
agentes políticos e aqueles outros que são (ii) os ordenadores de despesas; fixando regras 
distintas de responsabilidade administrativa e competência  para a análise de suas contas. 

  

               Assim sendo, conforme o art. 71, inciso I, os Chefes de Poder Executivo (Presidente 
da República[11] e, por simetria[12], de acordo com art. 75 da CF/88, os Governadores de 
Estados e os Prefeitos Municipais) possuem foro privilegiado no julgamento de suas contas 
anuais, uma vez que estas não são julgadas pelo Tribunal de Contas[13], mas sim pelo Poder 
Legislativo respectivo. E nem poderia ser diferente, já que o agente político atua e exerce o 
poder nesta condição, e é como tal que deve ser julgado. 
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               Já no tocante ao julgamento das contas dos administradores e demais ordenadores de 
despesa, conforme o art. 71, inciso II, estes ficam adstritos à competência de julgamento do 
Tribunal de Contas, tendo, portanto, um julgamento técnico. Nesse sentido, o TSE possui 
entendimento pacificado, em consenso com a norma constitucional de que "para efeito da 
incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, g, da LC nº 64/90[14], compete 
exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas de gestão prestadas pelo chefe 
do Poder Executivo"[15]. 

  

               Está claro que o que produz efeitos eleitorais relativos à inelegibilidade é a decisão 
da casa legislativa (órgão político), e não o prévio parecer opinativo do Tribunal de Contas. 
Neste mesmo sentido é a posição do Supremo Tribunal Federal: 

  

(...) No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem 
reconhecido a clara distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas 
prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; 2) e a competência 
para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso II, CF/88. 
Precedentes. 5. Na segunda hipótese, o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica 
subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo.  (ADI 3715 MC / TO). (grifo nosso)[16] 

  

               Após essa exposição, evidencia-se que não é o Tribunal de Contas o único 
responsável pelo julgamento das contas de todos agentes públicos. Ao contrário, como visto, 
não possui o referido Tribunal competência para o julgamento dos Chefes do Executivo. 

  

               Destarte, sabe-se que o art. 1°, inciso I, alínea "g" da Lei Complementar 135/2010, 
considera inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade 
administrativa, e por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas. Dessa forma, certamente o 
dispositivo não se aplica aos Chefes do Poder Executivo, pois os Tribunais de Contas não têm 
competência constitucional, antes o contrário, para julgá-los. 

  

                Por determinação constitucional, os Chefes do Executivo terão suas contas julgadas 
pela Casa legislativa respectiva, por meio de sua Comissão de Orçamento, a qual, frise-se, não 
possui competência de realizar, do mesmo modo que o Tribunal de Contas, a análise e a 
rejeição das mesmas tornando-os inelegíveis. Como não lhe cabe julgar se a ação do Chefe do 
Executivo configura ato doloso de improbidade administrativa, aplicando-lhe a 
inelegibilidade, a Comissão de Orçamento da Casa Legislativa apenas possui competência de, 
se identificar indícios, notificar o Ministério Público, que é o titular da ação cabível. 
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               Dessa forma, conclui-se que se o Chefe do Executivo tiver suas contas rejeitadas por 
irregularidade insanável por ato de improbidade administrativa por decisão proferida pelo 
Poder Legislativo, mesmo assim permanecerá elegível, apenas deixando de sê-lo se o 
Ministério Público ajuizar a ação cabível e nela obtiver a situação jurídica de inelegibilidade. 

  

               Por conseguinte, em contrariedade com o postulado da isonomia, previsto pela 
própria CF/88, verifica-se que a legislação permite que todos os agentes públicos, incluindo 
os agentes políticos, tenham suas contas julgadas e possam ser considerados inelegíveis pelo 
Tribunal de Contas, exceto os Chefes do Poder Executivo. 

  

               Percebe-se, portanto, que com isso muitas vezes estaremos diante da contradição de 
ter o agente público, executor de uma ordem, inelegível por algum ato emanado pelo 
ordenador da mesma, Chefe do Executivo, o qual, tendo suas contas julgadas pelo Poder 
Legislativo, e não pelo Tribunal de Contas, continuará elegível, ainda que em ambos os casos 
e em ambos os órgãos julgadores os fundamentos da condenação sejam os mesmos. 

  

               De fato, tendo em vista as distintas responsabilidades do Chefe do Executivo, 
algumas decisões, inclusive no tocante a determinadas aplicações orçamentárias, são 
delegadas a outros agentes públicos, que cuidam especificamente de determinada área, por 
serem capazes de realizá-las com maior acerto e eficiência. Entretanto, em outros casos, 
apesar de determinada ordem ter sido emanada pelo próprio Chefe do Executivo, este não se 
responsabilizará administrativamente pela mesma, mas sim quem a executa. 

  

3.2 O ato político 

  

               Diante do que já foi exposto, urge a necessidade de se estabelecer a diferença entre o 
que seria um ato político e um ato não político, ou seja, quais atos que seriam diretamente 
ordenados pelo Chefe do Executivo, de modo a ter condições de verificar sua ilegalidade e 
pelos quais deverá, do mesmo modo que o agente executor, responder administrativamente. 
Evidencia-se ser o ato político, inserido dentro da categoria dos atos constitucionais, aqueles 
previstos e determinados pela CF/88, sendo expedido a nível infraconstitucional no exercício 
das funções executiva e legislativa, possuindo caráter geral e abstrato. 

  

               Hely Lopes Meireles leciona que, enquanto o ato administrativo é aquele que impõe 
obrigações aos administrados, a si próprio, ou aos seus servidores - influindo, como os atos 
jurídicos em geral, na esfera jurídica de terceiro, ao criar, extinguir ou modificar direitos -, o 
ato político possui conotação eminentemente constitucional, de estruturação, "de condução 
dos negócios públicos, e não simplesmente de execução de serviço público"[17]. 
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              Sendo assim, atos políticos são aqueles que não interferem no direito subjetivo das 
pessoas, mas sim na organização administrativa, sendo, portanto, atos de gestão, os quais se 
perfazem em decisões tomadas pelo administrador público, pressupostamente lícitas. Por 
serem decisões organizacionais, estas poderiam se dar de outra forma, tendo em vista que é da 
competência do Chefe do Executivo, com seu grupo de gestores, a escolha em relação a 
aplicação, entre outros, de recursos. 

  

              Contudo, não se pode deixar de evidenciar que a CF/88 determina percentuais que 
devem ser seguidos em determinadas áreas pelos Chefes do Executivo e por seus gestores em 
relação aos atos políticos, sendo submetidos ao regime constitucional. Assim, v.g., seguindo o 
art. 169 da CF/88, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 
Por isso, gastando mais que esse limite, o administrador será responsabilizado por seu ato. 

  

               Desse modo, tratando-se de atos políticos, até pelo fato destes estarem intimamente 
adstritos à ordem constitucional, o Chefe do Executivo possui total responsabilidade pelos 
mesmos, vez que se perfazem em sua gestão, mediante sua escolha. Destes, ele não apenas 
tem conhecimento por ter ordenado, como possui conhecimento da legislação ao qual está 
adstrito, devendo observá-la em seus mínimos detalhes. 

  

               Por esse motivo, em relação aos atos políticos, os Chefes do Poder Executivo devem 
ser julgados da mesma forma que os demais agentes públicos. Pelo fato de terem que 
obrigatoriamente observar a legalidade estrita, caso essa não a seja, a conduta deve ser 
presumidamente dolosa, vez que a lei estabelece todos os contornos do ato. Resta saber se, 
diante da expressão Tribunal de Contas contida na Lei 64/90, dever-se-ia fazer uma 
interpretação extensiva e admitir que as situações jurídicas de inelegibilidade devam atingir, 
igualmente, os chefes do executivo julgados pelo poder legislativo, quando a condenação por 
irregularidades insanáveis se desse por ato doloso de improbidade administrativa. 

  

3.3  Contas rejeitadas por irregularidade insanável que configura ato doloso de 
improbidade administrativa. 

  

               Logo de início cumpre ressalvar que pela redação anterior o ordenador de despesas 
poderia ser considerado inelegível se suas contas fossem julgadas pelo Tribunal de Contas, 
por irregularidade insanável, englobando, dessa forma, não apenas as condutas dolosas, mas 
também as culposas. 
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               Destarte, aquele ordenador de despesas que tivesse agido por culpa (negligência, 
imprudência ou imperícia) poderia ser considerado inelegível caso a irregularidade fosse 
insanável. No entanto, conforme já mencionado, com a nova redação da LC 135/2010, apenas 
será inelegível aquele que tiver suas contas rejeitadas por irregularidade insanável, desde que 
tal situação configure ato doloso de improbidade administrativa. 

  

               Desse modo, exige a lei, agora, que se trate de um ato doloso de improbidade 
administrativa. Resta claro, portanto, que contrariamente às demais alterações, a novel lei 
restringiu consideravelmente, neste particular, as situações de inelegibilidade. Diante desse 
fato, deve-se identificar quais são as condutas consideradas detentoras de irregularidades 
insanáveis pelo Tribunal de Contas, para assim confrontá-las com as condutas previstas na Lei 
de Improbidade, e, a partir daí, perquirir quais seriam os atos que configuram ato doloso de 
improbidade administrativa que sejam passíveis de causarem a inelegibilidade do indivíduo 
que tem suas contas rejeitadas.  

  

               Conforme a legislação do Tribunal de Contas, LC 32/93, as contas julgadas 
irregulares e, portanto, rejeitadas, podem ser reputadas sanáveis - irregulares com ressalvas - 
ou não - irregulares[18]. A teor da Lei 8.843/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 
União), irregularidade insanável é identificada pela prática de ato de gestão ilegal 
consubstanciada em infração à norma legal de natureza contábil, financeira, operacional ou 
patrimonial. Assim, será insanável aquela irregularidade insuscetível de reversão ou 
reparação. Já o que define a impossibilidade de sanação do ato é seu potencial de prejuízo ao 
erário público e conseqüentemente aos contribuintes. 

  

               Destarte, observa-se que as contas irregulares que não são passíveis de serem 
sanadas são as que configuram grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; injustificado dano ao erário, 
decorrente de ato ilegal, ilegítimo, ímprobo ou antieconômico, desfalque, desvio de dinheiros, 
bens ou valores públicos ou pela reincidência do descumprimento das determinações do 
Tribunal de Contas. 

  

               Para a alínea "g" do inciso I, do art. 1º da Lei n.º 64/90 a irregularidade insanável 
reveste de ímprobo o administrador que teve suas contas rejeitadas porque a Lei 8.429/92 
classifica os atos de improbidade administrativa em três grupos: os que importam 
enriquecimento ilícito, os que causam prejuízo ao erário e os que atentam contra os princípios 
da administração pública. Em síntese: são os abusos cometidos no exercício do cargo ou 
função pública que resultam lesivos aos cofres públicos. Vejamos. 

  

               A Lei de Improbidade Administrativa enumera nos arts. 9°, 10° e 11º as hipóteses de 
responsabilização administrativa do agente público. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é 
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aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: a) importem em 
enriquecimento ilícito (art. 9); b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) atentem 
contra os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à 
moralidade administrativa. 

  

               O art. 9º enumera, exemplificativamente, em doze incisos, os atos que causam 
enriquecimento ilícito, ou seja, o acréscimo de bens ao patrimônio do agente público, em 
detrimento do erário[19]. Observe-se que, para a configuração dessa prática é necessário que 
o ato ilegal seja praticado por agente público, injustificadamente, em virtude do desempenho 
de sua atividade pública, ainda que não resulte efetivamente em resultado danoso, sendo 
suficiente a existência da expectativa de sua efetivação. 

  

               Já o art. 10º lista, também de forma exemplificativa, treze incisos que configuram 
prejuízo ao erário decorrente de ato do agente público. Para sua configuração terá que haver 
uma ação ou omissão ilegal do agente público em sua função, a concretização de um dano 
econômico ao erário, e a relação de causalidade entre ambos. Evidencia-se que o agente 
público deve agir conforme os princípios do art. 37 da CF/88, atuando sempre com diligência 
a boa-fé para com a Administração Pública[20]. Verifica-se que, nas condutas descritas pelo 
artigo 10 há necessidade de comprovação de lesão ao erário, por conduta dolosa ou culposa, 
não sendo obrigatório o enriquecimento ilícito do agente. 

  

               Por fim, o art. 11° da lei lista, também exemplificativamente, sete incisos que 
configurariam atentado contra princípios da administração pública. É inerente ao Estado 
Democrático de Direito o respeito aos princípios, não apenas os constitucionais e expressos, 
mas os que sistematizam o Ordenamento Jurídico[21].  Evidencia-se que, o ilícito previsto no 
art. 11 da Lei 8.249/92 dispensa a prova de dano. Desse modo, exige-se, para enquadramento 
em uma das condutas ofensivas aos princípios da administração pública (art. 11° da Lei 
8.429/1992), a demonstração do elemento subjetivo, dolo genérico.[22] 

  

               Percebe, com isso, que exegese das regras insertas no art. 11°, considerada a 
gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se realizada cum granu 
salis, máxime. Isto, pois, uma interpretação ampliativa poderá considerar ímprobas condutas 
meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do 
administrador público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que o 
legislador pretendeu. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a 
ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os 
princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do 
administrador[23]. [24] 
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               Sabe-se que, conforme o STJ[25], a configuração de qualquer ato de improbidade 
administrativa exige a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, sendo 
indispensável, assim, a presença de conduta dolosa ou culposa do mesmo, pois não é admitida 
a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente 
considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa (LIA). 
Entrementes, é importante ressaltar que a forma culposa somente é admitida no ato de 
improbidade administrativa relacionado à lesão do erário (art. 10º da LIA), não sendo 
aplicável aos demais tipos (arts. 9º e 11º da LIA). 

  

               A conduta culposa do agente, para fins de condenação por improbidade 
administrativa, se justifica pela criação de um risco proibido ao bem jurídico tutelado e está 
presente quando, apesar de o agente não pretender o resultado, atua com negligência, 
imprudência ou imperícia, sendo apenada porque há um defeito inescusável de diligência, no 
qual se comete um erro sobre a condição do agir ou sobre a conseqüência da conduta. 
Todavia, essa atuação não é considerada para fins de inelegibilidade por contas julgadas 
insanáveis[26], pois, sem a má-fé não se pode cogitar da aplicação de penalidade tão severa 
como a inelegibilidade que impede o exercício da capacidade eleitoral passiva. 

  

               De acordo com o informativo n°. 0442 de 09 a 13 de agosto de 2010 do STJ, apenas 
as condutas que resultarem de ato doloso de agente público que, cumulativamente, importe 
em comprovado dano ao erário e correspondente enriquecimento ilícito, são capazes de 
acarretar a inelegibilidade para fins eleitorais: 

  

O Min. Relator reconheceu que a questão é excepcionalíssima e limítrofe ante os efeitos que a condenação por 
improbidade administrativa pode, de imediato, refletir no exercício da capacidade eleitoral passiva do 
requerente, especificamente quanto à suspensão dos seus direitos políticos. Dessarte, em tese, há plausibilidade 
nas alegações contidas no recurso especial bem como a possibilidade de êxito da irresignação concernente à 
imputação de conduta ímproba tipificada no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, visto não ter sido apurado o elemento 
subjetivo (dolo) do agente. Para o Min. Relator, o art. 26-C da LC n. 64/1990, acrescentado pela LC n. 135/2010 
("Lei da Ficha Limpa"), prevê hipótese acautelatória que possibilita, ainda que em caráter precário, a suspensão 
dos efeitos de causa de inelegibilidade de candidato que, por meio de recurso pertinente, demonstre a 
plausibilidade de sua pretensão recursal tendente a anular ou a reformar a condenação judicial que impede o 
exercício de sua capacidade eleitoral passiva. Aduziu que a exegese desse artigo impõe reconhecer que é 
possível o STJ, mediante a concessão de efeito suspensivo a especial ou outro meio processual semelhante, 
suspender os efeitos da condenação de improbidade administrativa. Asseverou que, pela referida lei, não é 
qualquer condenação por improbidade que obstará a elegibilidade, mas apenas aquela resultante de ato 
doloso de agente público que, cumulativamente, importe em comprovado dano ao erário e correspondente 
enriquecimento ilícito. Ressaltou também que a decisão deste Superior Tribunal com base no supramencionado 
dispositivo legal não implica comando judicial que vincule a Justiça Eleitoral ao deferimento do registro da 
candidatura, mas importante ato jurídico a respaldar o deferimento dessa pretensão na Justiça Eleitoral ou, em 
última análise, no Supremo Tribunal Federal. Com essas considerações, a Turma, por maioria, referendou o 
deferimento da liminar. MC 16.932-PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves. 10/8/2010. 

  

               Pelo exposto, para configurar a inelegibilidade do agente que tem suas contas 
rejeitadas por conter irregularidade insanável, deverá ser analisado o seu elemento volitivo. 
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Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça que, dentre as condutas da Lei de Improbidade, 
para ser decretada a inelegibilidade do agente, deve ser comprovado que o ato praticado, além 
de causar a rejeição de suas contas por irregularidade insanável, deve, ainda, ter acarretado 
dano ao erário e, por fim, ter havido o correspondente enriquecimento ilícito do mesmo. 

  

3.4 O julgamento do Tribunal de Contas e a vinculação da Justiça Eleitoral aos seus 
julgados. 

  

               Em relação ao julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, sabe-se, pelo princípio 
federativo, que determina a separação de poderes, que esse, por ser um órgão auxiliar do 
Poder Legislativo, em sua atividade fiscalizatória, não possui competência para julgar conduta 
para fins eleitorais.[27] 

  

               Observe-se, assim, que o Tribunal de Contas, da União ou Estadual, não é 
competente para aplicar a sanção jurídica de inelegibilidade ao político que vier a ser 
condenado no âmbito do seu processo administrativo. Isso porque, nem a lei federal, nem as 
estaduais, que regulam a competência do Tribunal de Contas prevêem qualquer regra ou 
sanção que implique em inelegibilidade do político que vier a ser condenado em processo 
administrativo ali julgado, podendo, tão somente, impor as sanções previstas em sua lei 
específica, além da multa, prevista na CF. 

  

               Dessa feita, ao rejeitar as contas do agente por irregularidade insanável, o Tribunal 
de Contas não pode analisar a conduta do mesmo para fins eleitorais. A causa de 
inelegibilidade prevista no Art. 1°, inciso I, alínea "g" da LC 135/2010 se apresenta como 
efeito anexo da condenação do Tribunal de Contas, mas a competência para analisar a 
incidência do mesmo pertence ao Poder Judiciário, que o fará por meio dos instrumentos 
próprios, após preclusão máxima em âmbito administrativo. 

  

               Todavia, a questão que vem sendo costumeiramente levantada é a seguinte: qual 
justiça - comum ou a especial (Eleitoral)- que será competente para a análise da conduta 
ímproba. No tocante a essa inovação da LC 135/2010, após a rejeição de contas pelo Tribunal 
de Contas por irregularidade insanável, verificamos a formação de duas posições nesse 
sentido, em relação à justiça competente para configurar o ato ensejador da rejeição como 
doloso de improbidade administrativa e, conseqüentemente, determinar sua inelegibilidade. 

  

              A primeira corrente, que merece nossa adesão, se posiciona no sentido de que é a 
Justiça Eleitoral a competente para julgar - em ação de impugnação de registro de candidato e 
tendo em mira a situação jurídica de inelegibilidade - a conduta ímproba causadora da 
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rejeição de contas do agente, não sendo necessário o pronunciamento da Justiça Comum o que 
se dará, por exemplo, no bojo de uma ação de improbidade.[28] Assim, parece-nos adequado 
que apenas havendo a rejeição das contas por vício insanável pelo Tribunal de Contas, deve a 
justiça eleitoral, pelo meio e momento adequado, verificar se a conduta causadora da rejeição 
como ato de improbidade se amolda, ou não, a alguma daquelas previstas na lei 8.429/92. 

  

               Entendemos que a Justiça Eleitoral, após a rejeição das contas por irregularidade 
insanável pelo Tribunal de Contas, do Estado ou da União, irá analisar a incidência ou não das 
causas de inelegibilidade, verificando se é caso ou não de ato doloso de improbidade 
administrativa, devendo tal análise decorrer da proposição de um processo jurisdicional, por 
meio dos instrumentos eleitorais processuais, in casu a AIRC (Ação de Impugnação ao 
Registro de Candidatura), exclusivamente para verificar a situação jurídica de inelegibilidade. 

  

               Verificamos, timidamente, uma segunda corrente, capitaneada por Bruno Barata 
(presidente nacional da associação de jovens advogados), que defende que seria necessário o 
trânsito em julgado da ação de improbidade, na justiça cível, para que se configurasse a 
inelegibilidade.[29]  

  

               Ressalte-se que, para nós, tal entendimento não se sustenta. Isso porque, a Justiça 
Eleitoral, ao verificar a incidência ou não da causa de inelegibilidade, em relação à rejeição 
das contas por irregularidade insanável pelo Tribunal de Contas, não realiza ato de 
competência da Justiça Comum (competente para o processamento e julgamento de Ação de 
Improbidade Administrativa), possuindo o poder de avaliar se o ato que deu origem a 
condenação no processo administrativo constitui ou não ato doloso de improbidade 
administrativa exclusivamente para fins eleitorais, ou seja, de incidência de causa de 
inelegibilidade. 

  

               Outro ponto a ser trabalhado nesse tópico é se a análise da conduta que gera a 
inelegibilidade, o chamado ato doloso que configure em improbidade administrativa, terá o 
enfoque da Lei de Improbidade Administrativa ou não. Dispõe o §9°, do art. 14 da CF/88 que: 

  

§ 9º: Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de 
proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta" (grifo nosso) 

  

               Verifica-se, por meio desse dispositivo, que a causa de inelegibilidade deve ser 
interpretada no sentido de preservar a moralidade para o exercício de mandato eletivo, 
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considerada a vida pregressa do candidato. Por conseguinte, entendemos ser esse o norte para 
a interpretação da respectiva causa de inelegibilidade da alínea "g", do inciso I, artigo 1°.[30] 

  

               Entendemos, portanto, que cabe a Justiça Eleitoral a avaliação da existência ou não 
do dolo em relação ao ato inquinado pela condenação no âmbito do Tribunal de Contas, para a 
verificação da causa de inelegibilidade prevista no referido artigo da LC 135/2010. Sendo 
que, as causas de inelegibilidade previstas na LC 135/2010 possuem uma raiz constitucional, 
devendo sua interpretação pauta-se na Carta Maior. 

  

               Desse modo, a interpretação das referidas causas de inelegibilidade devem pautar-se 
no §9°, do art. 14 da CF/88, e não no art. 37, caput e §4° do mesmo diploma legal, visto que é 
desse dispositivo constitucional o nascedouro das hipóteses legais de inelegibilidades por 
expressa dicção da Constituição, protegendo a probidade e moralidade administrativa para o 
exercício do mandato eletivo, considerada vida pregressa do candidato. 

  

               Pelo exposto, entendemos que a interpretação da causa de inelegibilidade por 
rejeição das contas, por conter irregularidade insanável, que configure ato doloso de 
improbidade administrativa, deve ocorrer por meio de interpretação sistêmica. Desta feita, 
verifica ser simplória a interpretação do "ato doloso que configure improbidade 
administrativa" conforme o art. 37, uma vez que se trata de causa de inelegibilidade, a qual 
possui matriz constitucional no art. 14, §9°. 

  

               Se assim não fosse, não se alcançaria a vontade do legislador constituinte, que nesse 
caso, muito mais que apenas as condutas ímprobas, pretendeu proteger a probidade, para fins 
eleitorais, no sentido de preservar a moralidade, considerando a vida pregressa do candidato, 
para que não chegasse ao poder pessoas que são tendentes ao abuso do mesmo. De outra 
parte, não se pode transformar a justiça eleitoral como palco de discussão ou avaliação do ato 
doloso de improbidade nos mesmos moldes que se deve fazer numa ação de improbidade 
administrativa julgado pela justiça comum. Haveria usurpação de competência, e, em relação 
ao jurisdicionado, uma flagrante ofensa ao devido processo legal e as garantias fundamentais, 
já que o processo comum possui prazos e procedimentos mais dilatados que o eleitoral. 

  

4. Suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário da decisão do Tribunal de Contas que 
rejeita as contas por irregularidade insanável 

  

               Primeiramente, vamos distinguir a condição de elegibilidade, que advém do pleno 
exercício dos direitos políticos, e encontra-se prevista no art. 14, § 3º, II, da CF/88, com a 
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inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da LC n. 135/2010 rejeição da prestação de contas 
por irregularidade insanável que configure ato de improbidade administrativa. 

  

              Para competir nas eleições o candidato deve primeiro registrar sua candidatura, 
todavia, para que este registro seja deferido ele deve preencher as condições de elegibilidade 
dispostas no § 3º do art. 14 da CF/88, e reguladas em lei ordinária. A falta de condições de 
elegibilidade pode ser aferida no pedido de registro, pois devem estar presentes de plano para 
que este seja possível. 

  

               Entretanto, não basta apenas preencher as condições de elegibilidade, senão porque 
deverá também não incidir em nenhuma situação jurídica de inelegibilidade. A 
inelegibilidade se perfaz na presença de impedimentos, previstos na constituição federal e em 
lei, e, nada impede que em algumas vezes seja aferida de plano. Contudo, é comum que as 
situações de inelegibilidade só possam ser detectadas e reconhecidas quando são argüidas pela 
técnica processual da impugnação de registro de candidatura. Exemplo disso é o que se dá no 
julgamento de irregularidades das contas, em que normalmente só será possível verificar a 
situação de inelegibilidade na hipótese da alínea "G" do art. 1º, I da Lei Complementar n.º 
64/90. Assim, observa-se que enquanto a presença das condições de elegibilidade será 
comprovada por ocasião do pedido de registro do candidato, a ausência da causa de 
inelegibilidade poderá exigir a produção de prova que ateste a situação de inelegibilidade. 

  

               Conforme lição de Pedro Henrique Távora Niess, "o registro de candidato nasce à 
candidatura, não a elegibilidade" [31]. Nesse sentido, sustenta o autor que a elegibilidade que 
nasce com o registro é meramente potencial: 

  

 O registro de candidato, no nosso sistema, representa o ato da Justiça Eleitoral necessário para atestar que quem 
pretende certo cargo eletivo é elegível, e porque o é tem o direito de ser candidato. Esse ato, inalterado o quadro 
que o propiciou, transporta a elegibilidade potencial ao plano da participação concreta em determinada eleição. 
Todavia, será inelegível aquele que após o registro regular tiver modificada sua situação perante o direito de 
ser votado, como se perder a nacionalidade brasileira, ou vier a ser condenado por sentença criminal não mais 
passível de recurso [32] (Grifo nosso) 

  

               Por esse motivo, quando a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas ocorrer após o 
registro de candidatura do cidadão, esse poderá ser impugnado pela AIRC (Ação de 
impugnação de registro de candidato). E, se por ventura a situação de inelegibilidade for 
identificada após a diplomação do indivíduo, então o caminho para o reconhecimento da 
inelegibilidade é o recurso contra a expedição do diploma na hipótese do art. 262, I do 
Código Eleitoral. Evidencia-se, com isso, que não é apenas a cominação de inelegibilidade 
que prejudica o candidato, sendo imprescindível, para concretização da inelegibilidade, que 
haja o cancelamento do seu registro, ou a resolução dos efeitos do seu diploma. 
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               Ademais, a Justiça Eleitoral poderá verificar, nos processos de registro de 
candidatura, os motivos que ensejaram o julgamento de irregularidade insanável das contas do 
cidadão pelo Tribunal de Contas sob o aspecto, tão somente, da legalidade da decisão, não 
adentrando no mérito que constitui reserva técnica do Tribunal de Contas[33]. [34] 

  

               Pela letra da nova lei, a situação de inelegibilidade só poderá ser afastada pelo 
interessado, caso obtenha judicialmente uma decisão do Poder Judiciário que suspenda o 
referido efeito[35]. Não basta, portanto, a mera propositura de ação desconstitutiva[36], 
senão, porque a nova redação da alínea "g" aqui estudada exige que seja obtida uma decisão 
que afaste aquele efeito anexo da decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas. 

  

               Desse modo, conforme a novel dicção do art. 1°, inciso I, alínea "g" da LC n.° 135, a 
inelegibilidade advinda da rejeição das contas pelo Tribunal de Contas apenas será afastada 
com a suspensão, por liminar, ou anulação, por decisão final, da decisão administrativa, 
devendo para tanto o interessado adentrar com os meios processuais adequados. 

  

5. Recursos contra decisão do Tribunal de Contas e Coisa Julgada Administrativa 

  

               No âmbito do Tribunal de Contas da União (Lei n° 8. 443/92) em todas as etapas do 
processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou interessado ampla 
defesa, sendo cabíveis em face da decisão proferida em processo de tomada de contas, os 
recursos de reconsideração, embargos de declaração e revisão[37]. 

  

               A LC 32/93, concernente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
praticamente repete à Lei do TCU, assegurando a ampla defesa em todas as fases de processo 
de julgamento de contas e determinando que a legitimidade para interpor recursos é: (i) do 
MP junto ao Tribunal de Contas; (ii) dos responsáveis pelos atos impugnados; e (iii) os 
alcançados pelas decisões.[38] Observa-se, assim, que a Lei Orgânica do TCU, e a Lei do 
TCE-ES, conforme contempla três espécies recursais, visando a ampliação do direito de 
defesa, cada qual com suas hipóteses de cabimento e efeitos, suspensivo ou devolutivo, 
delimitados. 

  

                No tocante ao recurso de reconsideração, tem-se que o mesmo deve ser preparado 
em peça escrita, endereçado ao prolator da decisão recorrida e terá inicialmente efeito 
suspensivo, devendo ser interposto no prazo de quinze (15) dias contados na forma prevista 
no art. 30 da Lei. Não se pode deixar de evidenciar que se com a sua interposição houver a 
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suspensão dos efeitos da decisão, restará obstado, enquanto este não for julgado, a aplicação 
da inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea "g", da LC 135/2010. In verbis: 

  

REJEIÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. EFEITO 
SUSPENSIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.Se o 
recurso de reconsideração foi recebido com efeito suspensivo e o órgão de contas retirou o nome do candidato da 
lista a que se refere o § 5º do art. 11 da Lei nº 9.504/97, mesmo após ter havido impugnação ao registro, não 
pode o juiz desconsiderar o fato, tendo em vista que a aplicação do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei 
Complementar nº 64/90 reclama decisão irrecorrível do órgão competente. Portanto, suspensos os efeitos da 
decisão que rejeitou as contas e enquanto não julgado o recurso administrativo, não há pressuposto de fato 
para aplicação da alínea g, sob pena de se produzir efeito (inelegibilidade) sem causa (decisão irrecorrível do 
órgão julgador). O marco temporal de que cuida a Súmula nº 1 do TSE só se aplica no que concerne às ações 
judiciais contempladas na ressalva da alínea g, porquanto, aí sim, há decisão de órgão competente apta a 
produzir efeitos tendentes a reconhecer a inelegibilidade. Inteligência do § 5º do art. 11 da Lei nº 9.504/97, c.c. a 
alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 e Súmula nº 1 do TSE. (Grifo nosso) [39] 

  

               Os embargos de declaração têm assento no art. 34 da Lei Orgânica do TCU e 
devem ser utilizados para corrigir a obscuridade, a omissão ou contradição da decisão 
recorrida. A forma de interposição será escrita, e o prazo será de dez (10) dias, podendo ser 
opostos tanto pelo interessado, como pelo Ministério Público junto ao Tribunal (art.34, § 1°). 

  

                Ao contrário do previsto pelo CPC, porém em conformidade com o previsto pela 
Lei 9099/95 (Lei dos Juizados Especiais Estaduais), no âmbito do Tribunal de Contas os 
embargos de declaração terão efeito suspensivo tanto em relação ao cumprimento da decisão 
atacada, quanto em relação ao prazo para a interposição de outros recursos eventualmente 
cabíveis na situação examinada. Registre-se, pela coincidência, que no direito processual 
eleitoral, nos termos do que dispõe o art. 275, § 4º do Código Eleitoral, os embargos de 
declaração também suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, salvo se 
manifestamente protelatórios e assim declarados na decisão que os rejeitar. 

  

               Observe-se que, nos casos de embargos de declaração interpostos contra embargos 
de declaração, se estes apenas reiteram os argumentos do primeiro, são considerados 
protelatórios e, assim, não serão dotados do efeito dos embargos, no caso, suspensivo.[40] 

  

              Vale evidenciar que, sendo dotado de efeito suspensivo, enquanto cabível o pedido 
de reconsideração, não se aplica a inelegibilidade prevista na LC 135/2010, sendo possível, 
inclusive, o registro de candidatura do cidadão. Ressalvando, conforme mencionado no tópico 
anterior, que se negado após o registro, deverá ser utilizados os meios cabíveis para a 
impugnação do mesmo. 
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               Já o recurso de revisão, esse não possui efeito suspensivo, deve ser dirigido ao 
Plenário e se destina a atacar decisão definitiva e mais se parece com uma ação impugnativa 
contra a decisão definitiva. Será interposto no prazo de cinco dias, por escrito, pelo 
interessado ou por membro do Ministério Público junto ao TCU. Trata-se de recurso com 
fundamentação vinculada, uma vez que as matérias que por meio dele podem ser debatidas 
são: i) erro de cálculo nas contas; ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se 
tenha fundamentado a decisão recorrida;  iii) superveniência de documentos novos com 
eficácia sobre a prova produzida. A respeito do Recurso de Revisão, o TSE já assentou: 

  

               A existência de recurso de revisão (ou recurso de rescisão) não desfaz a natureza 
irrecorrível do julgado administrativo impugnado. Eventual utilização de recurso de rescisão 
apenas reforça o trânsito em julgado da decisão que rejeitou as contas, pois recursos que tais 
somente podem ser manejados contra atos irrecorríveis. Por isso que tal manejo não tem 
jamais o efeito de automaticamente afastar a natureza irrecorrível do ato impugnado.[41] 

  

               No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral entende-se que a existência de recurso de 
revisão não desfaz a natureza irrecorrível do julgado administrativo impugnado, pois tal 
recurso somente poderá ser manejado contra atos irrecorríveis. Desse modo, esse recurso não 
tem o efeito de automaticamente afastar a natureza irrecorrível do ato impugnado, a saber: 

  

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. (...) 
AJUIZAMENTO DE RECURSO DE REVISÃO OU DE RESCISÃO. CONCESSÃO DE EFEITO 
SUSPENSIVO PELO TCE. PERSISTÊNCIA DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA "G" DO 
INCISO I DO ART. 1º DA LC 64/90, QUE SÓ É DE SER SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. (...) 

1. A cláusula de inelegibilidade constante da alínea "g" do inciso I do art. 1º da LC 64/90 demanda, para sua 
incidência, a cumulativa presença de três requisitos, dois positivos e um negativo, a saber: a) rejeição por vício 
insanável, de contas alusivas ao exercício de cargos ou funções públicos; b) natureza irrecorrível da decisão 
proferida pelo órgão competente; c) inexistência de provimento suspensivo, emanado do Poder Judiciário (Poder 
Judiciário, que foi o único a ser mencionado na ressalva constante da parte final do referido dispositivo). 

2. Isto revela que, havendo decisão de rejeição de contas que seja irrecorrível e que aponte vícios de natureza 
insanável, somente o Poder Judiciário pode suspender a incidência da cláusula de inelegibilidade, nos exatos 
termos da parte final da alínea "g" do inciso I do art. 1º da LC 64/90, combinadamente com o § 5º do art. 11 da 
Lei nº 9.504/97 

3. A existência de recurso de revisão (ou recurso de rescisão) não desfaz a natureza irrecorrível do julgado 
administrativo impugnado. Eventual utilização de recurso de rescisão apenas reforça o trânsito em julgado da 
decisão que rejeitou as contas, pois recursos que tais somente podem ser manejados contra atos irrecorríveis. Por 
isso que tal manejo não tem jamais o efeito de automaticamente afastar a natureza irrecorrível do ato impugnado. 

4. Tratando-se de revisão jurisprudencial levada a efeito no curso do processo eleitoral, o novo entendimento da 
Corte deve ser aplicável unicamente aos processos derivados do próximo pleito eleitoral. 

5. Excepcionalidade do caso concreto, a impor o indeferimento do pedido de registro: medida cautelar que foi 
deferida no âmbito da Corte de Contas e em sede de ação autônoma de impugnação contra expressa disposição 
legal e regimental. Pelo que se trata de ato patentemente contra legem, insuscetível de produção de efeitos no 
plano da suspensão da cláusula de inelegibilidade. (AgR-REspe nº 31942) 
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               Insta observar que a jurisprudência do TSE, ao superar a Súmula 1, sustenta que para 
afastar a cláusula de inelegibilidade da alínea "g" do inciso I do art. 1º, agora da LC 135/2010, 
não basta o mero ajuizamento de ação desconstitutiva, sendo necessária a existência de 
provimento acautelatório suspensivo. Ainda de acordo do TSE[42], tanto as condições de 
elegibilidade, quanto as causas de inelegibilidade, devem ser aferidas à cada eleição, na 
conformidade das regras aplicáveis atualmente, não cabendo cogitar-se de coisa julgada, 
direito adquirido, ou segurança jurídica. 

  

               Observe-se, assim, não apenas por disposição da Lei, mas ainda pelo fato da coisa 
julgada administrativa não ser dotada de definitividade, a necessidade de após o julgamento 
definitivo e irrecorrível que rejeitou as contas do cidadão por irregularidade insanável, este 
deverá ajuizar ação desconstitutiva cabível na Justiça Eleitoral, pleiteando provimento 
liminar, a fim de suspender a inelegibilidade prevista na LC 135/2010.[43] 

  

               A impossibilidade de que o Tribunal de Contas venha a produzir coisa julgada 
decorre da sua natureza de órgão de fiscalização externa, em auxílio ao poder Legislativo, o 
qual profere decisões com natureza técnico-administrativo, sem exercer, portanto, função 
judicante.[44] Com isso, a decisão administrativa dos Tribunais de Contas poderão sempre ser 
apreciadas pelo Poder Judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da CF/88. A Coisa Julgada do 
Tribunal de Contas, portanto, não é dotada de definitividade, características das decisões do 
Poder Judiciário, sendo entendidas apenas como decisão apenas se tornou "irretratável pela 
própria Administração" [45]. 

  

               Insta ressalvar que, dispõe o Código Eleitoral, que os recursos previstos para as 
decisões da Justiça Eleitoral não são dotados, a princípio, de efeito suspensivo, de acordo art. 
257, contando-se assim, a partir das mesmas o prazo de 08 anos de inelegibilidade previsto no 
art. 1°, inciso I, alínea "g" da novel LC. 

  

6. Aplicação da pena de 08 anos de inelegibilidade 

  

               Observa-se, primeiramente, que o STF, no julgamento da ADPF 144/DF[46], 
ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, assentou a impossibilidade 
constitucional de definir como causa de inelegibilidade a mera instauração em face do 
candidato de procedimentos judiciais quando inocorrente condenação transitada em julgado. 
Nessa oportunidade, salientou o ministro Lewandowski que "enquanto outro critério não for 
escolhido pelos membros do Congresso Nacional", deverá ser adotado "aquele estabelecido 
pela lei complementar vigente". 
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               Destarte, não excluiu a possibilidade do legislador complementar, mediante critérios 
objetivos, criar uma nova causa de inelegibilidade conforme o estabelecido no art. 14, §9º, 
CF/88, tendo em conta a "vida pregressa do candidato", o que foi realizado pela LC n° 
135/2010. De início, vale evidenciar que o artigo 23, inciso XII, do Código Eleitoral, 
determina ao TSE a competência para responder às consultas sobre matéria eleitoral, feitas em 
tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Insta 
observar, no entanto, que a consulta apesar de não possuir caráter vinculante, poderá servir de 
suporte para as razões do julgador. 

  

               Desse modo, através da Consulta 1.147-09/2010, de Relatoria do ministro Arnaldo 
Versiani, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a LC 135/2010, além de ser aplicada nas 
eleições de 2010, poderá impedir o registro de candidatos que tenham sido condenados por 
órgão colegiado antes da publicação da norma e, ainda, aumentar o prazos de inelegibilidade 
de três para oito anos para quem está sendo processado ou retroagir de modo a alcançar 
aquele que já está condenado com base na redação anterior da Lei das Inelegibilidades. 

  

               Naquela ocasião, o Ministro Arnaldo Versiani afirmou em seu voto que a 
inelegibilidade não seria uma pena, não sendo possível, desse modo, afirmar que lei eleitoral 
que trata de inelegibilidades, não poderia retroagir por agravar uma situação anterior à sua 
vigência, afirmando ser meramente "uma lei para resguardar o interesse público". Entendeu-
se, portanto, contrariamente ao Ministro Marco Aurélio, voto vencido, segundo o qual de 
acordo com o art. 16 da CF uma lei que altera o processo eleitoral não pode ser aplicada à 
eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência[47], não podendo retroagir. 

  

               De fato, os ministros do TSE se basearam nessa consulta em várias decisões do 
próprio TSE e do STF, formadas após o advento da LC 64/90. Por exemplo, no MS 22.087, 
de relatoria do ministro Carlos Velloso que aplicou o art. 1º, I, g, da LC 64/90 àqueles que 
tinham contas rejeitadas antes do advento da mesma, tendo em vista o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal de que as inelegibilidades não constituem pena. 

  

               Por sua vez, o ministro presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, afirmou nessa 
mesma consulta que o objetivo da LC 135 seria defender os valores republicanos, 
completando os direitos e garantias e os valores individuais e coletivos estipulados pela 
Constituição Federal, aduzindo que a novel Lei possui como meta proteger a probidade 
administrativa, a moralidade eleitoral, valores fundamentais do regime republicano. 

  

               No entanto, não podemos deixar de evidenciar que tal entendimento vai de encontro 
com outros direitos e garantias constitucionais, tão importantes quanto à proteção à 
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moralidade administrativa, o da presunção da inocência[48], na forma prescrita em lei; e o da 
irretroatividade da lei[49], como regra geral. 

  

               Como visto, a aplicação imediata da Lei seria possível, pois o STF entendeu a 
inelegibilidade como não sendo uma pena, o que excluiria a aplicação do inciso XL, art. 5° da 
CF (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu). Todavia, ainda que se assim se 
entenda, a interpretação que permite a aplicação da Lei, aumentando a pena dos que já 
possuem decisão definitiva transitada em julgado, é inconstitucional pelo inciso XXXVI, do 
art. 5°: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 

  

               Observa-se, neste particular, o teor de precedentes do STF que afirmavam a 
necessidade de se resguardar a segurança jurídica do cidadão, primeiro, por ser a regra do art. 
16 da CF/88, chamado de princípio da anterioridade eleitoral, necessária a evitar a utilização 
abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de manipulação do processo 
eleitoral[50] e, em segundo lugar, por se tratar de garantia individual do cidadão eleitor, a 
deve possuir segurança jurídica contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa 
eleitoral[51]. 

  

               Ademais, o fato é que aceitar a interpretação que a LC 135/2010 
possa  desconsiderar as situações já constituídas no tempo, significa aviltar o princípio da 
segurança jurídica, bem como o princípio da imutabilidade da coisa julgada, pilares que 
sustentam o Estado Democrático de Direito. É atributo indispensável ao Estado Democrático 
de Direito a coisa julgada e a efetividade do direito fundamental de acesso ao poder judiciário, 
concedendo ao cidadão a segurança jurídica de que sua situação encontra-se definitivamente 
resolvida, garantindo a estabilidade jurídica, de segurança de orientação e realização do 
Direito.[52] 

  

               Cumpre ressaltar que a proteção constitucional à coisa julgada, inscrita no art. 5º, 
XXXVI da CF, tem como destinatário o legislador infraconstitucional e impede que lei nova 
venha modificar o conteúdo de sentença já transitada em julgado. [53] Observa-se que sendo a 
Constituição o diploma normativo que ocupa o ápice da pirâmide hierárquica do ordenamento 
jurídico, o Estado Democrático de Direito possui como pilar o princípio da Supremacia da 
Constituição, sendo este fundamento de validade de todo e qualquer ato emanado pelo Poder 
Público. 

  

               Pelo exposto, tendo em vista que estão assentados na Constituição Federal a 
Estrutura do Estado, a Organização dos Poderes e os Direitos Fundamentais, a guarda dos 
preceitos constitucionais é, em última análise, a própria preservação do Estado Democrático 
de Direito, sendo, em última análise, a base de todo o sistema político-jurídico estatal. Desse 
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modo, nos afigura completamente inconstitucional a possibilidade da LC 135/2010 poder 
alterar as situações que já se encontram cristalizadas pelo manto da Coisa Julgada. 

  

               Não pretendemos, ao entender dessa forma, superestimar a proteção constitucional à 
coisa julgada, de forma a considerá-la inatingível, mas sim reconhecer a sua importância, e 
que a CF/88 protege a situação concreta da decisão transitada em julgado contra a 
possibilidade de incidência de nova lei.[54] 
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[1] O que acarreta diversas conseqüências, tal qual a legitimidade para a iniciativa de projeto de lei, conforme as 
condições, como se deu com a Lei Complementar 135/2010, objeto do presente artigo, que originou com a 
assinatura de mais de 1,6 milhões de eleitores. 

[2]  Sendo que a idade mínima deve ser verificada na a data da posse no cargo eletivo e não a data do pedido de 
registro. 

[3] Apresentada à Câmara dos Deputados com mais de 1,6 milhão de assinaturas, tendo apoio em várias 
entidades como o MCCE (Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral), responsável pela iniciativa da 
apresentação do projeto no Congresso - a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil). Tal iniciativa encontra-se prevista no art. 61. § 2º, CF/88, segundo o qual "A 
iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, 
no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de 
três décimos por cento dos eleitores de cada um deles" 

[4] Dentre outras modificações trazidas na Lei 64/90, além daquela que iremos tratar, tem-se como uma das 
hipóteses mais festejadas de inelegibilidades, aquela que concebe como inelegíveis os políticos condenados em 
decisão colegiada, ainda que tal decisão não tenha transitado em julgado. 

[5] Em 22/09/2010, o Plenário do STF julgou se a Lei da Ficha Limpa afrontava ou não a Constituição, no 
processo escolhido como representativo da controvérsia, o RE 630.147, tendo como recorrente Joaquim Roriz, 
então candidato ao governo do Distrito Federal. Tratava se um julgamento extremamente aguardado, com 
enorme pressão sobre Poder Judiciário. Inúmeros populares, entidades da sociedade civil organizada se fizeram 
presente na porta do Supremo Tribunal Federal e se manifestaram em defesa da constitucionalidade da lei e de 
sua aplicação imediata. Quanto aos vários capítulos do recurso, e também quanto à questão de ordem, formou-se 
maioria contrária ao provimento do recurso, contabilizando-se votos suficientes à declaração de 
constitucionalidade da alínea "k" do art. 1°, I da LC n° 135/10 - ressalte-se que não estavam em jogo as demais 
disposições da lei, dentre elas as outras causas de inelegibilidade e a previsão de mandatos sub judice (art. 26-C 
acrescido à LC 64/90). Mas, quanto à incidência do princípio da anualidade, que afastaria a incidência da LC n° 
135/10 para as eleições de 2010, o resultado foi empate: cinco ministro a favor, cinco contra, um "um impasse". 
Com esse resultado, ou o ministro César Peluzo (então presidente do STF à época) proferia o "voto de minerva" 
ou se esperava a posse do ministro que preencheria a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Eros Grau, no 
caso, o ministro Luiz Fux, para decidir a questão. Peluzo, por sua vez, preferiu o adiamento até o preenchimento 
da vaga, tendo sido a sessão retomada no dia 23/03/2011, na qual restou decidido, em síntese, que a lei não se 
aplica às eleições que ocorreram no ano passado, em razão da afronta ao artigo 16 da Constituição Federal de 
1988, dispositivo que trata da anterioridade da legislação eleitoral. 

[6]  Abre-se aqui, um parêntese para evidenciar que durante o transcurso de tempo entre o empate histórico do 
STF com o efetivo deslinde da questão na sessão de 23/02/2011, prevaleceu na jurisprudência eleitoral a posição 
do TSE até então vigente, qual seja a de que a LC 135/2010 não teria alterado o processo eleitoral, e tendo 
entrado em vigor antes do seu início, esta não se enquadra no que prevê o artigo 16 da Constituição, sob o 
argumento de que "o processo eleitoral não abarca todo o direito eleitoral, mas apenas o conjunto de atos 
necessários ao funcionamento das eleições por meio do sufrágio eleitoral".  Muito interessante a leitura do 
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Acórdão 10727 TRE-GO nesse sentido: "Ao que se vê parece estar havendo um conflito de normas 
constitucionais, mais exatamente entre o Art. 14, § 9° e o Art. 16. Qual deles deve prevalecer? A resposta a esta 
indagação passa, necessariamente, pelo exame dessas duas razões jurídicas: A) A primeira, diz respeito a uma 
simples regra de hermenêutica, qual seja: havendo conflito entre duas normas de igual hierarquia, deve-se 
identificar aquela que pode ser tida como regra geral e aquela que pode ser tida como regra especial, para, então, 
aplicar-se o velho consenso: regra especial revoga regra geral e não o contrário. Ora, o Art. 16 da CF/88, refere-
se ao processo eleitoral, que muito amplo em termos de normas de direito positivo, sejam de natureza processual, 
sejam de natureza processual ou de simples procedimento cartorário. JA o § 9° do Art. 14 da CF/88, refere-se 
especificamente a novos casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Mas, o tema referente aos casos de 
inelegibilidade constitui apenas uma pequena fração do Direito Eleitoral, que se acha contida no vasto campo do 
processo eleitoral. Então, revela-se de uma simplicidade sem tamanho dizer-se que o Art. 16 da CF/88, encerra 
normas de regra geral, enquanto que o § 9° do. Art. 14, da mesma CF/88, encerra norma de regra especial. O 
resultado desse conflito, em termos de interpretação, indica, data venia de eventuais doutas opinities em 
contrario, que os casos de inelegibilidade (regra especial) não são afetados pela restrição do principio da 
anualidade (regra geral). Ambas as normas coexistem pacificamente, produzindo cada qual os seus jurídicos e 
legais efeitos, de forma que a norma que alterar a processo eleitoral, que não seja pertinente aos casos de 
inelegibilidade, sofre a restrição do aludido principio. B) A segunda, no sentido de que, quando o legislador 
constituinte, ou mesmo o ordinário, quer condicionar a aplicação de determinado artigo, ou mesmo subordinar os 
seus efeitos as disposições de outro artigo, para tornar aquele dependente deste, sempre usa, no final da redação, 
de expressões do  tipo "respeitado o disposto no art. tal", ou "observado o disposto no art. tal", ou "observada a 
limitação constante do art. tal", etc. Ora, na redação do § 9° do Art. 14 da CF/88, não ha nenhum tipo de remição 
a outro artigo, não ha nenhuma expressão limitadora de sua eficácia plena, de sorte que o entendimento que se 
extrai desse texto constitucional é no sentido de que esta livre de "amarras", produzindo de logo os seus jurídicos 
e legais efeitos, não se lhe aplicando a restrição que advém do principio da anualidade. E Obvio que o interesse 
publico socialmente relevante, que emerge da Lei Complementar n° 135/10, se sobrepõe ao interesse privado de 
qualquer candidato, o que impõe a vigência e aplicação dessa norma as eleições de 2010.". 

[7]  O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela não aplicação da lei às eleições gerais do ano passado, por 
entender que o art. 16 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a anterioridade de um ano para lei que 
altere o processo eleitoral, é uma cláusula pétrea eleitoral que não pode ser mudada, nem mesmo por lei 
complementar ou emenda constitucional. Acompanhando o relator, o ministro Luiz Fux ponderou que "por 
melhor que seja o direito, ele não pode se sobrepor à Constituição", votando no sentido da não aplicabilidade da 
Lei Complementar nº 135/2010 às eleições de 2010, com base no princípio da anterioridade da legislação 
eleitoral. O ministro Dias Toffoli também acompanhando o voto do relator pela não aplicação da Lei da Ficha 
Limpa nas Eleições 2010, reiterou os mesmo argumentos apresentados anteriormente. Em seu voto, o ministro 
Marco Aurélio também manteve seu entendimento anteriormente declarado, no sentido de que a lei não vale para 
as eleições de 2010, sustentando que o Supremo não tem culpa de o Congresso só ter editado a lei no ano das 
eleições. Celso de Mello, quinto ministro a se manifestar pela inaplicabilidade da norma nas eleições de 2010, e 
decano da Corte, disse em seu voto que qualquer lei que introduza inovações na área eleitoral, como fez a Lei 
Complementar 135/2010, interfere de modo direto no processo eleitoral - na medida em que viabiliza a inclusão 
ou exclusão de candidatos na disputa de mandatos eletivos - o que faz incidir sobre a norma o disposto no art. 16 
da Constituição, acompanhando, por este argumento, o relator pelo provimento do recurso. Por fim, o último a 
votar foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cezar Peluso, que reafirmou seu entendimento 
manifestado nos julgamentos anteriores, contrário à aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 às eleições do 
ano passado, ressalvando que "somente má-fé ou propósitos menos nobres podem imputar aos ministros ou à 
decisão do Supremo a idéia de que não estejam a favor da moralização dos costumes políticos", não obstante, 
ressalvou que esse progresso ético da vida pública tem de ser feito, num Estado Democrático de Direito, a com 
observância estrita da Constituição. O ministro aplicou ao caso o artigo 16, "exaustivamente tratado", e o 
princípio da irretroatividade "de uma norma que implica uma sanção grave, que é a exclusão da vida pública". 
Para ele esta medida não foi adotada "sequer nas ditaduras".  

Abrindo a divergência, a ministra Cármen Lúcia votou pela aplicação da LC nº135/10 já às eleições de 2010, 
negando, assim, provimento ao RE 633703, interposto por Leonídio Bouças, que teve indeferido o registro de 
sua candidatura para deputado estadual pelo PMDB de Minas Gerais, com fundamento na LC 135. A ministra 
disse que não entende que a LC tenha criado desigualdade entre os candidatos, pois todos foram para as 
convenções já conhecendo as regras estabelecidas na LC 135. Quanto a seu voto proferido na Medida Cautelar 
na ADI 4307, lembrou que, naquele caso, de aplicação da Emenda Constitucional nº 58/2009 retroativamente às 
eleições de 2008, votou contra, por ser distinto da LC 135, esta editada antes das convenções e do registro de 
candidatos. O ministro Ricardo Lewandowski, que também exerce o cargo de presidente do TSE, manteve 
entendimento no sentido de negar provimento ao RE, ou seja, considerou que a Lei da Ficha Limpa deve ser 
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aplicável às Eleições 2010, pois a norma tem o objetivo de proteger a probidade administrativa e visa à 
legitimidade das eleições, tendo criado novas causas de inelegibilidade mediante critérios objetivos. Ressalvou 
que a lei foi editada antes do registro dos candidatos, "momento crucial em que tudo ainda pode ser mudado", 
por isso entendeu que não houve alteração ao processo eleitoral, inexistindo o rompimento da igualdade entre os 
candidatos, considerando que a disciplina legal colocou todos os candidatos e partidos nas mesmas condições. 
Em seu voto, a ministra Ellen Gracie manteve seu entendimento no sentido de que a norma não ofendeu o artigo 
16 da CF, entendendo que inelegibilidade não é nem ato nem fato do processo eleitoral, mesmo em seu sentido 
mais amplo, assim, o sistema de inelegibilidade - tema de que trata a Lei da Ficha Limpa - estaria isenta da 
proibição constante do artigo 16 da Constituição. Também os ministros Joaquim Barbosa e Ayres Britto 
desproveram o recurso e votaram pela aplicação imediata da Lei da Ficha Limpa. O primeiro deles disse que, 
desde a II Guerra Mundial, muitas Cortes Supremas optaram por mudanças e que, no cotejo entre o parágrafo 
9º do artigo 14 da Constituição Federal, que inclui problemas na vida pregressa dos candidatos entre as hipóteses 
da inelegibilidade, e o artigo 16 da CF, que estabelece o princípio da anterioridade, fica com a primeira opção. 
Em sentido semelhante, o ministro Ayres Britto ponderou que a LC nº 135/2010 é constitucional e decorre da 
previsão do parágrafo 9º do artigo 14 da CF. Segundo ele, faz parte dos direitos e garantias individuais do 
cidadão ter representantes limpos, afirmando que "Quem não tiver vida pregressa limpa, não pode ter a ousadia 
de pedir registro de sua candidatura". Ressalvando que, de acordo com Gilmar Mendes, Relator do Recurso, a 
lei pode vir a ser questionada por meio de novos recursos, ou por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI). Mas não nos recursos extraordinários em tramitação, a eles deverá ser aplicado o art. 16 da CF. 

[8]  "Art. 93, Dec.-Lei 200, de 25.02.1967- Quem quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar seu bom 
e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas 
competentes" 

[9] Lembrem-se que todo o poder emana do povo 

[10]  CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; II - 
julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público." 

[11] Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo; 

[12]  É o princípio federativo que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição 
Federal e as Constituições dos Estados-Membros. 

[13]  As contas anuais dos chefes do executivo federal, estadual e municipal são apenas apreciadas pelo Tribunal 
de Contas, em parecer prévio, mas de cunho meramente opinativo, inclusive acerca da natureza do vício, se 
sanável ou não. 

[14]  Agora prevista no mesmo dispositivo da novel LC 135/2010. 

[15]   TSE REspe - Recurso Especial Eleitoral nº 29981 - bom jardim/RJ - Rel. Ministro MARCELO 
HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DJU em 06/10/2008. 

[16] (...) INELEGIBILIDADE - PREFEITO - REJEIÇÃO DE CONTAS - COMPETÊNCIA. Ao Poder 
Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os tres niveis - federal, 
estadual e municipal. O Tribunal de Contas exsurge como simples órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa - 
inteligencia dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75, 
todos do corpo permanente da Carta de 1988. (RE 132747).  

[17]  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20.ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 610.  
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[18] Art. 59  As contas serão julgadas: I - REGULARES,  quando  expressarem  a  exatidão  dos  demonstrativos 
contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; II - 
REGULARES   COM   RESSALVA,  quando  evidenciarem  impropriedade ou qualquer outra falha de natureza 
formal, ou ainda a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave a 
que não represente injustificado dano ao erário; III - 
IRREGULARES,  quando  comprovada  qualquer  das  seguintes ocorrências: a) grave infração a norma legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; b) injustificado dano ao 
erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo, ímprobo ou antieconômico, e  c) desfalque, desvio de dinheiros, bens 
ou valores públicos.   Parágrafo único - O Tribunal de Contas poderá julgar irregulares as contas no caso de 
reincidência do descumprimento de determinações de que o responsável tenha tido ciência, feitas em processos 
de tomada ou prestação de contas, considerada regular com ressalva. (grifo nosso) 

[19]  Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 
de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: I - Recebimento de vantagem econômica indevida; II 
- Percebimento de vantagem para facilitar negócio superfaturado; III - Percebimento de vantagem por 
subfaturamento; IV - Uso em obra ou serviço particular de pessoal e de bens de entidades públicas ou 
assemelhadas; V - Recebimento de vantagem por tolerar prática criminosa; VI - Recebimento de vantagem 
mediante declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas; VII - Evolução patrimonial 
injustificada; VIII - Exercício de outras atividades profissionais a interessados em decisões administrativas; IX - 
Intermediação de verbas públicas; X - Recebimento de vantagem para omitir ato de ofício; XI - Incorporação de 
bens ou valores públicos; XII - Uso particular de bens ou valores públicos. 

[20]  Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente I - Facilitação de incorporação de bens ou 
valores públicos a patrimônio particular; II - Permissão de uso por particular de bens ou valores públicos; III - 
Doação ilegal; IV - Favorecimento de negócios com bens ou prestação de serviços públicos por preço 
subfaturado; V - Favorecimento de negócios com bens ou serviços particulares por preço superfaturado; VI - 
Realização de operação financeira ilegal; VII - Concessão ilegal de benefício administrativo ou fiscal; VIII - 
Frustração de processo licitatório; IX - Ordenação de despesas não autorizadas; X - Negligência na arrecadação e 
na conservação do patrimônio público; XI - Liberação ou aplicação irregular de verba pública; XII - 
Favorecimento ao enriquecimento ilícito de terceiro; XIII - Permissão de uso, em obra ou serviço particular, de 
pessoal e máquina administrativa. 

[21]  Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente I - Desvio de finalidade; II - Omissão de ato de ofício; III - Violação de sigilo 
funcional; IV - Violação do princípio da publicidade; V - Frustração de concurso público; VI - Omissão de 
prestação contas; VII - Divulgação indevida de medida política ou econômica. 

[22]  "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OFENSA AOS PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 11 DA 
LEI 8.429/1992 - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO 
GENÉRICO). 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, 
as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92 tipifica como ato de 
improbidade administrativa deixar o agente de prestar contas, quando obrigado a fazê-lo. 3. O ilícito previsto no 
art. 11 da Lei 8.249/92 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Exige-se, para 
enquadramento em uma das condutas ofensivas aos princípios da administração pública (art. 11 da Lei 
8.429/1992), a demonstração do elemento subjetivo, dolo genérico. Precedente do STJ. 5. Recurso especial não 
provido." (STJ. REsp 1140544. Segunda Turma. Rel. Ministra Eliana Calmon. DJe 22/06/2010). 

[23]  STJ. REsp 1023904. Primeira Turma. Rel. Ministro Luiz Fux. DJ 03/08/2010. 

[24]   Leciona, nesse particular, José Afonso da Silva: "A probidade administrativa é uma forma de moralidade 
administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de 
direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa  consiste no dever de o "funcionário servir a 
Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou 
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facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer". O desrespeito a esse 
dever  é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. 
A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao 
ímprobo ou a outrem(...)"; (In: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São 
Paulo, Malheiros Editores, 2005;  669) 

[25]  REsp 875.163-RS, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 19/5/2009. Informativo 0395/2009. 

[26] "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA "8.429/92". AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. DEMISSÃO DE PROFESSOR. 
ATO INTERNA CORPORIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA INICIAL. (...) 5. Ademais, 
no caso específico do art. 11, é necessária cautela na exegese das regras nele insertas, porquanto sua amplitude 
constitui risco para o intérprete induzindo-o a acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis 
de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público e preservada a moralidade 
administrativa. (...) 8. Recurso Especial provido para reconhecer a inépcia da inicial da ação de improbidade". 
(REsp 1035866/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/02/2010) 

[27]  Nesse sentido, afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro que: "O controle que o Poder Legislativo exerce sobre 
a Administração Pública tem que se limitar às hipóteses previstas na Constituição Federal, uma vez que implica 
interferência de um Poder nas atribuições dos outros dois; (...) Não podem as legislações complementar ou 
ordinária e as Constituições estaduais prever outras modalidades de controle que não as constantes da 
Constituição Federal, sob pena de ofensa a princípio da separação de Poderes; o controle constitui exceção a esse 
princípio, não cabendo ser ampliado fora do âmbito constitucional" (DIPIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias 
na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, e outras formas. 3. Ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. p. 498.) 

[28]  Ver Acordãos 10727 e 10671 do TRE-GO. 

[29]  In: http://www.conjur.com.br/2010-jul-11/novas-regras-inelegibilidade-prevalecer-principios-legais. 

[30]  TRE-ES - Registro de Candidatura n. 2067 - 58.2010.6.08.0000 - Classe 38. 

[31]  In: Direitos Políticos - Elegibilidade, Inelegibilidade e Ações Eleitorais, São Paulo: 2ª ed., Edipro, 2000. p. 
27. 

[32] Ibidem. p. 28. 

[33]   O Poder Judiciário não pode rever as decisões técnicas do Tribunal de Contas, mas pode se ater à análise 
da legalidade dos aspectos formais, procedimentais do ato administrativo, não podendo se imiscuir em matéria 
interna corporis do Legislativo, como o de questionar a motivação da rejeição das contas, já que, como já dito, a 
natureza do julgamento das Contas pelo Legislativo é político-administrativa; pode o Judiciário analisar matéria 
procedimental, tal como a observância das normas legais, regimentais e mesmo Constitucionais que 
eventualmente forem descumpridas, sendo o mais comum se invocar a falta de observância do amplo direito de 
defesa, do quorum qualificado para tal, prazos, etc. (TJMG, Ap. Cível n. 96.808-1/00, relator Desemb. Brandão 
Teixeira, em 18/3/2003) - cumpre esclarecer que o exame do processo de votação e de edição dos Decretos 
Legislativos que aprovam ou não as contas do Executivo, são da competência da Justiça Comum, e não da 
Eleitoral (TSE, RESPEs  ns. 12.844, 12.839). 

[34]   STF, MS n. 22087-2/DF, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 10/05/1996; TSE, RO ns. 143/RO, 137/RO, 
148/RO, 107/RO, todos de 1998; RESPE n. 12.872/MT, de 11/09/1996, rel. Min. Ilmar Galvão; RO n. 577, 
03/09/2002, rel. Min. Fernando Neves; ARO n. 640/TO, de 20/09/2002, rel. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira; 
RESPE n. 16433, de 16/09/2000, etc. 

[35] Em nosso sentir esta decisão deveria ser proferida no âmbito da justiça eleitoral, quando o ataque à decisão 
administrativa tiver por finalidade o afastamento da cominação de inelegibilidade contida na lei. 

[36]   RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO DE CONTAS. TCU. 
CONVÊNIO. CONSTRUÇÃO. UNIDADE DE SAÚDE. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. 
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IRREGULARIDADE INSANÁVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA. NÃO OBTENÇÃO DE LIMINAR. 
INELEGIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO. NÃO-INFIRMADO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera propositura de ação 
desconstitutiva não afasta a inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, sendo necessária a 
obtenção de provimento judicial, mesmo em caráter provisório, suspendendo os efeitos da decisão que rejeitou a 
prestação de contas. (...) 3. Agravo que não infirma os fundamentos da decisão agravada.  4. Desprovido. 
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 34542, rel. Min. Marcelo Ribeiro, de 13.11.2008) 

[37]  Art. 32. "De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de: I - 
reconsideração; II - embargos de declaração; III - revisão. Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso 
interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento 
Interno". Art. 33. "O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver 
proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito 
uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 
quinze dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei". Art. 34. "Cabem embargos de declaração para 
corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. § 1° Os embargos de declaração podem ser 
opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do 
prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei. § 2° Os embargos de declaração suspendem 
os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos I e III 
do art. 32 desta Lei". Art. 35 "De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito 
suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público 
junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e 
fundar-se-á: I - em erro de cálculo nas contas; II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha 
fundamentado a decisão recorrida; III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova 
produzida. Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e 
qualquer erro ou engano apurado". 

[38] Art. 80  "Da  decisão  proferida  em  processos  de  tomada  ou  prestação  de contas cabem recursos para o 
próprio Tribunal de Contas: I  - de reconsideração; II  - de embargos de declaração; III  - de revisão. Parágrafo 
único - Não se conhecerá de recurso interposto fora de prazo, salvo em razão da superveniência de fatos na 
forma prevista do Regimento Interno". Art. 
81  "O  recurso  de  reconsideração,  que  terá  efeito  suspensivo,  será apreciado por quem houver proferido o 
voto vencedor na decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado uma só 
vez, por escrito, pelo responsável, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados na forma prevista nesta lei". Art. 82 "Cabe embargos de declaração para corrigir 
obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. § 1º - Os embargos de declaração podem ser 
opostos  por  escrito  pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados na forma prevista nesta lei. § 2º - Os embargos de declaração 
suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição do pedido de reconsideração". 
Art. 83  "O  efeito  suspensivo, em razão de recurso de decisão do Tribunal de Contas, que concluir pela 
nulidade de edital de licitação, impedirá o prosseguimento do processo licitatório".  Art. 84  "O recurso de 
revisão não terá efeito suspensivo e será interposto uma só vez e por escrito pelo responsável, seus sucessores, 
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 02 (dois) anos, contados na forma 
prevista nesta Lei Complementar e fundar-se-á: (Redação dada pela LC  nº 279, de 7.1.2004 -
  D.O.E  07/01/2004)  I. em erro de fato, resultante de atos, cálculos ou documentos; II.em evidente violação 
literal da lei; III.em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; 
IV. na superveniência de novos documentos, com eficácia, sobre a prova produzida;  V. na falta da citação do 
responsável, quando da decisão. Parágrafo único - A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a 
correção de todo e qualquer erro ou engano apurado" 

[39]  TSE - ARESPE - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 24064 - Rel. 
Ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos - DJ 21/10/2004. No mesmo sentido: RECURSO ORDINÁRIO. 
REGISTRO DE CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2006. INDEFERIMENTO. 
REJEIÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS MEDIANTE CONVÊNIO. 
ÓRGÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS. TCU. RECURSO DE 
RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AÇÃO 
ANULATÓRIA. JULGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE (LC Nº 64/90). I- 
O Tribunal de Contas da União é o órgão competente para julgar contas relativas à aplicação de recursos federais 
recebidos por prefeituras municipais em razão de convênios; II- A existência de recurso de reconsideração que 
não obteve no Tribunal de Contas da União efeito suspensivo não obsta a fluência do prazo de 
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inelegibilidade, o qual ficará suspenso, consoante entendimento jurisprudencial à época dos fatos, com o 
ajuizamento de ação anulatória na Justiça Comum, voltando a fluir com o trânsito em julgado da decisão que 
julgou definitivamente o pedido formulado; III- Recurso a que se nega provimento. (TSE - Recurso Ordinário nº 
1.172, rel. Min. César Rocha, de 28.11.2006, grifo nosso) 

[40]  Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PROTELATÓRIOS. I. Não ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 
535 do CPC, não se prestam os embargos de declaração  à revisão do julgado; II. O Egrégio Supremo Tribunal 
Federal já se pronunciou no sentido de não se conhecer de declaratórios que apenas reiteram os argumentos 
trazidos nos primeiros declaratórios (RE n° 269414 ED-ED/MG); III. Embargos de declaração não conhecidos, 
condenando a embargante nos termos dos arts. 17,VII e 18, do CPC. (TRF 2 - AP. 199951033032342 - Rel. 
DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ANTONIO SOARES) 

[41]  Respe 31.942 AgRg, Rel. p/ acórdão Ministro Carlos Ayres Britto.  

[42]  Vide REspe - Recurso Especial Eleitoral nº 35252 - DJ 12/02/2009. 

[43]  Nesse sentido: "Embargos de declaração. Inelegibilidade. Rejeição de contas. 1. A atual orientação do 
Tribunal quanto à inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90 não consubstancia 
invasão da função legiferante nem implica violação a direitos ou garantias assegurados na Constituição 
Federal. 2. A exigência de obtenção de tutela antecipada ou liminar suspendendo os efeitos da decisão de 
rejeição de contas - inclusive em relação àqueles candidatos que ajuizaram ação desconstitutiva antes da 
mudança jurisprudencial no âmbito desta Corte - não implica ofensa à coisa julgada, direito adquirido ou 
segurança jurídica (TSE - ED-AgR-REspe - EDcl em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 
32158 -  DJ 11/02/2009). 

[44]  Nesse sentido, o TCU: (...) 7. Claro está, portanto, que o Tribunal não apreciou definitivamente o mérito 
das questões tratadas nestes autos. Indiscutível, nesse sentido, que não se faz coisa julgada sobre aquilo que 
não se julgou em definitivo. 8. Aliás, ainda que assim não o fosse, restariam sinceras dúvidas acerca da 
possibilidade de invocação do instituto da "coisa julgada" em processos de auditoria deste Tribunal. (...) 2. Não 
seria demais lembrar, nesta oportunidade, que ganha relevo na doutrina pátria corrente administrativa que 
sustenta que o Tribunal de Contas da União não exerce jurisdição judicial, mesmo quando no exercício do 
julgamento das contas. Nesse sentido, mestres como José Cretella Júnior, Celso Antonio Bandeira de Mello e 
José Afonso da Silva, dentre outros, defendem possuir esta Casa jurisdição meramente técnico-administrativa. 3. 
E assim sendo, força convir que a denominada ''coisa julgada administrativa'' não tem o alcance da ''coisa julgada 
judicial''. Nesse mister, a ''coisa julgada administrativa'' limita-se ao caso apreciado e extingue-se com o 
encerramento deste. Ou seja, apenas não se pode reabrir processo para julgá-lo de forma diferente, com arrimo 
nos mesmos fatos já conhecidos (Decisão 750/96 - Plenário - Ata 46/96. Processo nº TC 004.846/96-6) 

[45]  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15ª ed., São Paulo: Atlas, 2003. p. 608 

[46]   Sessão Plenária de 6/8/2008. 

[47]  Art. 16 da CF/88: "a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência". 

[48]  CF/88, Art. 5, LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. Este princípio repercutiu universalmente, sendo reproduzido na Declaração dos Direitos Humanos 
ONU, 1948, no art.11: "Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto 
não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as 
garantias necessárias para sua defesa". 

[49]  CF/88, Artigo 5°, incisos: XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; e XXXVI - a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

[50]   Ver: ADI 354 - Min. Gallotti, ADI 3.685 - Minª. Ellen Gracie. 

[51]  Ver: ADI 3.345 - Min. Celso de Mello. 
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[52]  MARINONI, Luis Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (A questão da 
relativização da coisa julgada material). In: Relativização da Coisa Julgada: Enfoque Crítico. DIDIER JR, 
Fredie. (Coord.). 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2006. p. 3. 

[53]   Nesse sentido: "O tratamento dado pela Carta Maior à coisa julgada não tem o alcance que muitos 
intérpretes lhe dão. Consoante se observa da leitura do dispositivo (art. 5º, XXXVI, CF), a regra nele insculpida 
se dirige ao legislador ordinário. Trata-se, pois de sobre-direito, na medida em que disciplina a própria edição de 
outras regras jurídicas pelo legislador, ou seja, ao legislar é interdito ao poder legiferante 'prejudicar' a coisa 
julgada. É esta a única regra sobre coisa julgada que adquiriu foro constitucional. Tudo o mais no instituto é 
matéria objeto de legislação ordinária" (DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios 
constitucionais. In: Coisa julgada inconstitucional. NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2002. p. 84) 

[54]  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O Dogma da Coisa Julgada: Hipóteses 
de Relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 171. 
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A PROTEÇÃO DO IDOSO A PARTIR DO SISTEMA DE SEGURIDADE 
SOCIAL E A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL 

 
PROTECTING THE ELDERLY FROM THE SOCIAL SECURITY SYSTEM AND 

ENSURING THE MINIMUM EXISTENTIAL 
 
 
 

Fernanda Alves de Oliveira Machado 
Kátia Cristine Santos De Oliveira 

 

RESUMO 
A necessidade de artigos que analisem a situação do idoso diante da proteção que lhe é devida 
pelo Sistema de Seguridade Social, justifica-se pela relevância teórica, operativa e social. 
Após uma série de lutas políticas, sociais e econômicas foi promulgada a Constituição de 
1988. Além de destinar todo um capítulo aos direitos sociais e da cidadania, esta também 
inaugurou uma nova era, a da valorização da democracia. Apesar de ser uma conquista do 
cidadão brasileiro, o Sistema de Seguridade Social vem sofrendo duras críticas. Um dos 
motivos é o alto custo para o Estado para manter esse sistema. Em decorrência disso, há mais 
de uma década a viabilidade econômica desse Sistema vem sendo questionada. Apesar do 
aumento da expectativa de vida ser um grande avanço, o mesmo também acarreta um enorme 
desafio, pois coloca outras demandas e pressões como, por exemplo, as que recaem sobre os 
sistemas de Saúde e Previdência Social. Espera-se ainda que, em razão do aumento da 
população idosa, o Estado crie políticas públicas que garantam, pelo menos, o mínimo 
existencial que o idoso tem direito, ou seja, mesmo que não seja possível garantir tudo que 
população idosa necessita, pelo menos garanta aquilo que é imprescindível para sua 
sobrevivência, diante das condições fáticas e jurídicas. 
PALAVRAS-CHAVE: SEGURIDADE SOCIAL; IDOSO; MÍNIMO EXISTENCIAL. 
 
ABSTRACT 
The need for articles that analyze the situation of the elderly on the protection owed to it by 
the Social Security System, is justified by the theoretical relevance, operational and social. 
After a series of political struggles, social and economic promulgated the 1988 Constitution. 
In addition to devote an entire chapter on social rights and citizenship, it also inaugurated a 
new era, the value of democracy. Despite being a conquest of the Brazilian citizen, the Social 
Security System has also drawn criticism. One reason is the high cost to the state to maintain 
it. As a result, more than a decade the economic viability of this system has been 
questioned.Despite being a conquest of the Brazilian citizen, the Social Security System has 
also drawn criticism. One reason is the high cost to the state to maintain it. As a result, more 
than a decade the economic viability of this system has been questioned. Despite the increase 
in life expectancy be a breakthrough, it also poses an enormous challenge, because it puts 
other demands and pressures, for example, those relating to systems of Health and Welfare. It 
is also hoped that, because of the increasing elderly population, the state create public policies 
that guarantee at least the basic standard of living that the elderly have the right, ie even if we 
can not guarantee that all the elderly population needs at less sure what is essential for their 
survival, given the factual and legal conditions. 
KEYWORDS: SOCIAL SECURITY; ELDERLY; EXISTENTIAL MINIMUM. 
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 1 APRESENTAÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 representa uma grande conquista dos cidadãos brasileiros, por 
destinar todo um capítulo à tutela dos direitos sociais. Ao fazer isso, a Constituição Cidadã, 
como denominou Ulisses Guimarães (deputado na época de sua promulgação), inaugura uma 
nova era da história brasileira. 

Como Carta garantidora de direitos, criou um sistema de proteção social responsável por 
proporcionar cobertura às situações de infortúnio que acometem a sociedade. Tal sistema foi 
denominado de Seguridade Social, composto dos seguintes elementos: Saúde, Previdência 
Social e Assistência Social. 

O Sistema de Seguridade Social tem por finalidade fornecer aos cidadãos os elementos 
necessários a uma existência humanamente digna, por intermédio da implementação de 
políticas públicas capazes de ampliar o acesso do cidadão as esferas de proteção do referido 
sistema, cabendo ao Estado a efetivação desses direitos para que o cidadão possa ter acesso ao 
mínimo existencial. 

A Seguridade Social, portanto, estabelece a proteção das pessoas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade. Neste artigo, iremos analisar a cobertura decorrente desse sistema 
devido à pessoa idosa. Para tanto iremos analisar a proteção do idoso a partir da Constituição 
de 1988 de forma genérica, enfatizando estudo dos direitos à vida, à liberdade e à igualdade, 
bem como a proteção à dignidade do idoso. 

Em seguida, será abordada a relevância do Sistema de Seguridade Social em relação às 
pessoas com idade avançada, com ênfase nos benefícios e serviços disponibilizados por cada 
subsistema de Seguridade Social. 

Por último, analisaremos a garantia do mínimo existencial a partir das prestações da 
Seguridade Social, bem como faremos um contraponto entre mínimo existencial e a reserva 
do possível. 

  

2 A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

2.1 Conceitos de idoso 

É difícil definir com exatidão o conceito de idoso, tendo em vista que os idosos vivem em 
culturas diferentes, portanto com ritmos de vida distintos. O velho do campo e o da cidade, 
por exemplo, vivem em mundos diferentes, desempenhando funções distintas no seu meio 
social, funções estas que são definidas de acordo com a visão que cada grupo social tem de 
idoso. Em decorrência disso Magalhães entende que: 

  

Devemos, portanto, diferenciar a idade biológica, da idade cronológica e da idade social para 
podermos compreender o que significa ser idoso. Em países desenvolvidos, verificamos que o 
prolongamento da vida e a queda da natalidade têm criado um ciclo de vida onde o período de 
formação se alonga, o período de atividade e produção se encurta, e o período de inatividade e 
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cessação da atividade cada vez aumenta mais com a expansão e multiplicação das 
aposentadorias, pré-aposentadorias e aposentadorias progressivas, criando a morte social, 
antes da morte biológica, como o isolamento a que ficam relegadas as pessoas que se 
aposentam[1].  

  

  

A preocupação com a velhice é recente, só há pouco tempo o bem estar dos idosos passou a 
ter atenção especial do Poder Público. Por essa razão, ainda não há uma definição precisa que 
possa conceituar a velhice e tudo que engloba este processo. E esta indefinição se deve, em 
grande parte, ao mito da juventude. 

Dessa forma, é preciso acabar com a visão equivocada de alguns que vêem o envelhecimento 
apenas como um processo degenerativo do organismo, como afirma Pedro Paulo Monteiro: 

  

O organismo humano é um sistema complexo, que possui um dinamismo individuale requer 
flexibilidade para seu desenvolvimento, em seu próprio tempo. Não existe estabilidade nos 
sistemas vivos, apenas estados dinâmicos. Portanto, o dinamismo dos sistemas possui um 
movimento contínuo, indo sempre em busca de uma nova estrutura.[2] 

  

  

Segundo essa linha de pensamento, o envelhecimento nada mais é que uma evolução, e como 
tal, é passível de mudanças físicas, não significando necessariamente que estas mudanças 
tragam consigo doenças. É bem verdade que com o envelhecimento, o corpo sofre algumas 
alterações físicas, diminuindo parte de sua disposição e força, mas ainda assim é errôneo 
associar o envelhecimento á doenças ou até mesmo à morte. 

             As pessoas não envelhecem de forma uniforme, cada ser humano tem uma maneira 
singular de envelhecer. Como afirma Pérola Braga "não há velhice sim velhices"[3]. O 
processo de envelhecimento é individual, cada um tem seu momento de se sentir idoso.  

A denominação idoso só passou a ser utilizada, no vocabulário brasileiro, após a palavra velho 
ter sido considerada politicamente incorreta, por ter um sentido pejorativo. Além dessa 
terminologia, existem outras, tais como: terceira idade, idade avançada, meia-idade e melhor 
idade, que são também bastante utilizadas no cotidiano. 

De acordo com a doutrina de Norberto Bobbio[4]é possível conceituar o idoso segundo três 
critérios distintos: o critério cronológico que leva em conta apenas a idade em detrimento das 
características pessoais do indivíduo, para este critério o idoso é aquele queatingiu um limite 
previamente estabelecido, é o critério adotado, por exemplo, pela Organização Mundial da 
Saúde.  
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O segundo é o critério psicobiológico que considera as condições físicas e psíquicas do idoso, 
mais importante que a faixa etária, fazendo desta forma uma avaliação individualizada do ser 
humano, em decorrência disto, este é considerado um critério subjetivo, ao contrário do 
primeiro que é objetivo. Por último e não menos importante temos o critério econômico 
social, que vê o idoso como um hipossuficiente que precisa de maior proteção comparada ao 
auto-suficiente, este foi critério utilizado pela LOAS[5] (Lei Orgânica da Assistência Social). 

Infere-se, com isso, que o conceito de idoso mudou ao longo das gerações, para se adequar 
aos novos anseios da sociedade e de seus interesses econômicos e políticos. Além da alteração 
em sua conceituação, também surgiu uma nova concepção de bem-estar da população idosa, 
devido aos avanços na saúde e no crescimento desta população que desponta como segmento 
forte da economia brasileira, que anseia por serviços especializados. 

Atualmente são consideradas pessoas idosas pela Organização Mundial de Saúde e pela 
Política Nacional do Idoso do Brasil, aqueles indivíduos com mais de 60 anos nos países em 
desenvolvimento e com mais de 65 anos nos países desenvolvidos. Este foi o critério adotado 
pela legislação pátria[6].  

Segundo Fabiana Rodrigues Barletta[7], ao estabelecer que o idoso é pessoa com idade igual 
ou superior a sessenta anos, a legislação pátria procurou um critério uniforme, oriundo de 
investigações científicas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera idosas 
pessoas de sessenta e cinco anos ou mais nos países desenvolvidos e sessenta ou mais nos 
países em desenvolvimento. A Política Nacional do Idoso e o Estatuto pátrio seguiram tais 
diretrizes, já que o Brasil é considerado um país em desenvolvimento. Dessa forma, prevalece 
no Brasil o critério objetivo, que leva em consideração puramente a idade, e define o idoso 
como aquele com idade igual ou superior a 60 anos. 

Infelizmente na sociedade há uma visão equivocada do processo de envelhecimento, vendo 
este como um processo contínuo de perda das habilidades físicas e psíquicas, encarando, 
dessa forma, o idoso como um ser frágil e incapaz de realizar tarefas simples do cotidiano.  

Mas nem sempre esse pensamento condiz com a realidade. Segundo pesquisas realizadas na 
Universidade de Michigan, nos Estados Unidos,[8] o processo de envelhecimento não 
significa necessariamente, fragilidade e incapacidade, pelo contrário, à medida que envelhece, 
o idoso adquire mais sabedoria, tornando-se mais sábio, por terem maior habilidade na 
administração de conflitos, nas incertezas da vida, sabem conviver melhorcom as diferenças 
do outro e aceitam com mais facilidade as opiniões alheias, antes de querer impor a sua.  

É na velhice também que as pessoas se tornam mais críticas e criativas, devendo ser vista a 
idade avançada como algo positivo porque ajuda na sua produtividade. É bem verdade que 
tudo isso dependerá muito de um envelhecimento saudável, ou seja, que o idoso tenha 
assistência médica visando prevenir os problemas e não apenas combater depois que se 
instauram adotando hábitos saudáveis como a prática de esportes, além, é claro, de políticas 
públicas voltadas ao bem estar da população idosa. 

Dessa forma o crescente aumento da expectativa de vida no Brasil[9], ocorrido nas últimas 
décadas tem provocado o envelhecimento da população brasileira. Essa alteração na pirâmide 
etária, provocada pelo envelhecimento da população, traz consigo grandes desafios para o 
Estado no que se refere às políticas públicas voltada à saúde dos idosos. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10398



É válido salientar que uma política de saúde preventiva visando prevenir os males que possam 
causar gravames à pessoa idosa antes que apareçam, aliados a hábitos de vida saudável, cria a 
possibilidade do aumento de uma população idosa mais saudável e conseqüentemente mais 
feliz, além de diminuir os gastos do Poder Público, tendo em vista que, os idosos ocupam 
grande parte dos leitos nos hospitais. 

Apesar de a legislação pátria ter adotado o critério objetivo, que define o idoso como aquele 
que tem 60 anos ou mais de idade, saber quem é o idoso na sociedade contemporânea não é 
uma tarefa fácil, e mesmo já tendo sido objeto de pesquisa ainda há divergência, ainda mais se 
levar em conta os diversos fatores que influenciam a conceituação de idade avançada. 

  

2.2 O idoso e a proteção à sua dignidade 

O envelhecimento é um processo natural, pelo qual o homem terá que passar inevitavelmente, 
iniciando este processo com o nascimento. À medida que envelhece sua aparência física vai se 
alterando, mas algo que o tempo não leva é a dignidade do indivíduo. Esta permanece com ele 
até sua morte, é algo inerente à vida do ser humano, um valor supremo, que se sobrepõe a 
qualquer direito, pois de nada vale a vida, se esta não for vivida com dignidade. E qualquer 
ato que venha a ferir a dignidade, atinge a própria vida, já que esta é indissociável daquela. 

A Constituição Federal de 1988, considerada "a Constituição Cidadã" pelo então deputado 
Ulisses Guimarães, pode ser considerado o marco inicial da valorização da dignidade da 
pessoa humana no Brasil. Essa Carta Política eleva o direito à vida a valor supremo, que se 
sobrepõe a qualquer direito. 

Entre os pontos positivos da "Constituição Cidadã", está à introdução da dignidade da pessoa 
humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1°, III). 

Sob a ótica dos direitos fundamentais, Ingo Wolfgang Sarlet, assim definiu a dignidade como 
a: 

Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 
e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.[10] 

  

Ao longo do texto constitucional é possível notar o intuito do legislador constituinte de 
conceder ao idoso o direito de desfrutar de uma vida digna. Cabendo ao Estado, à sociedade e 
à família concretizarem tal direito (art. 230, CR/88). 

A dignidade humana implica a intangibilidade da vida, o que pressupõe o respeito à 
integridade física e psíquica do idoso, a não-discriminação e a sua aceitação no meio social. 
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Para se conseguir assegurar ao idoso a fruição de uma vida digna é necessário além de 
políticas públicas, que os mais jovens se imaginem no lugar das pessoas idosas, pois, só assim 
é que compreenderão melhor as diferenças e conseqüentemente o respeitará. Portanto, viver 
com dignidade para o idoso significa não sofrer discriminação pela sua idade, sendo 
respeitado física e psicologicamente. 

Dessa forma, o idoso tem direito de envelhecer com qualidade de vida, mesmo diante 
inevitável processo de envelhecimento. Infere-se, com isso, que é dever de todos zelar pela 
concretização de tal direito, cabendo à família proteger o idoso e zelar pela sua integridade 
física e psicológica e às autoridades criar políticas públicas voltadas à população idosa e a 
sociedade incluí-lo nas atividades sociais. 

A prova da importância da proteção da dignidade da pessoa idosa é a própria Constituição 
Federal de 1988, que traz no bojo de seu texto, normas com o seguinte teor: "A família, a 
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhes o direito à vida (art. 
230, caput)". Além deste o art. 1° da CF/88 preceitua ser dever do Estado zelar pela dignidade 
da pessoa humana. Vale ressaltar que temos ainda outros direitos que preceituam ser 
obrigação de todos respeitarem a integridade física e psíquica dos idosos, além de tantos 
outros direitos consignados nas leis infraconstitucionais. . 

O princípio da dignidade da pessoa humana é princípio constitucional, norteador de uma série 
de direitos da Carta Maior em especial dos direitos dos idosos, ou seja, é nele que o legislador 
se norteia pra criação de normas de proteção aos idosos, a exemplo do Estatuto do Idoso. A 
dignidade é um princípio básico do qual decorrem os demais princípios fundamentais.  

No que se refere às políticas públicas voltadas população idosa, seu objetivo principal deve 
ser procurar as condições mínimas para uma existência humanamente digna, como forma de 
cumprir o ideário constitucional da dignidade humana. 

  

2.3 Direitos do Idoso 

A partir de uma análise minuciosa da história brasileira, percebe-se que nem sempre o idoso 
foi prioridade em nosso ordenamento jurídico e muito menos nas ações do Poder Público. Até 
pouco tempo o idoso só tinha amparo legal em leis esparsas. Tal situação só começou a 
modificar de fato com a Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento[11], organizada pela 
ONU (Organização das Nações Unidas), que iniciou as discussões sobre as políticas públicas 
para os idosos. 

Isso porque há pouco mais de um século, a sobrevida após os 60 anos era difícil e na maioria 
dos casos vinha acompanhada de angústia, até mesmo em países desenvolvidos, a exemplo 
dos Estados Unidos. Naquela época a população idosa era mínima causando poucos 
problemas ao Estado, seja no âmbito previdenciário, seja no Sistema de Saúde. Em meados do 
século XX, três fatores demográficos, passaram a exercer forte influência sobre a demografia 
brasileira, quais sejam: a diminuição da mortalidade infantil, queda na fecundidade e redução 
da mortalidade. E a junção desses três fatores resultou no aumento da expectativa de vida. Em 
1980, a expectativa de vida para homens era de 58 anos e para mulheres, 66. Após duas 
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décadas, esses números aumentaram para 67 anos em relação ao homem e 74 anos para as 
mulheres[12]. 

No que se refere à previdência, essa mudança na demografia causa grandes transtornos, pois à 
medida que aumenta o número de idosos, na população, diminui o número de pessoas ativas, 
causando um sério desequilíbrio no sistema, já que a previdência adotou o sistema de 
repartição simples, em que as contribuições resultam de uma solidariedade intergeracional, ou 
seja, a população ativa de hoje, financia as aposentadorias atuais, na expectativa da geração 
futura, financiar seus benefícios. 

Devido a essa mudança na demografia a Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento 
estabeleceu um Plano de Ação para o Envelhecimento, publicado em 1983, que visava alertar 
a sociedade da importância de serem implementadas políticas públicas direcionadas ao idoso, 
tendo em vista a situação da pirâmide etária de países desenvolvidos e até mesmo daqueles 
em desenvolvimento que vêem o número de idosos aumentarem gradativamente[13]. 

Com a criação pelo legislador constituinte de normas na Constituição Federal de 1988 
direcionadas à proteção do idoso, a Carta Maior pode ser considerada o marco inicial da 
efetiva proteção do idoso, principalmente pelo que está expresso nos textos dos artigos 
229[14] e 230[15] da mesma. 

Com todo o mundo despertando para a importância de serem implementadas políticas 
públicas urgentes direcionadas aos idosos, foi criada no Brasil a Política Nacional do Idoso 
por meio da Lei 8.842/1994, com a finalidade de assegurar aos idosos direitos sociais que 
garantissem a promoção da autonomia, integração e participação efetiva do idoso na 
sociedade. 

É válido ressaltar que referida lei era balizada por importantes princípios que determinavam 
ser de responsabilidade da família, sociedade e Estado possibilitar a inserção dos idosos na 
comunidade, bem como a não-discriminação destes, além de ser responsabilidade do Estado 
criar políticas públicas direcionadas ao bem estar do idoso. 

Com a regulamentação da Lei 8.842 pelo Decreto 1.948/96 foram estabelecidas as 
competências dos entes públicos envolvidos no processo e integração dos setores ministeriais, 
visando dar maior efetividade à Política Nacional do Idoso. Em1994 foi criada, dentro do 
Plano de Ação Governamental, o Plano de Ação Conjunta que consistia num conjunto de 
ações preventivas, curativas e promocionais, visando o bem estar dos idosos. 

Apesar de inovadora a Política Nacional do Idoso, não foi capaz de concretizar os direitos 
sociais dos idosos, devido à lentidão com que foi implementada no Brasil, além desta Lei ser 
menos abrangente que o Estatuto do Idoso, que foi posteriormente criado. 

Após a proteção destinada ao idoso pela Política Nacional do Idoso e pela Constituição 
Federal de 1988, foi aprovada em 2003, a Lei 10.741 (Estatuto do Idoso), que representa uma 
verdadeira conquista dos idosos, pois ampliou os direitos daqueles que têm mais de 60 anos, 
além penalizar de forma mais severa quem ousar desrespeitá-los. Em decorrência disto 
podemos afirmar que o Estatuto do Idoso nada mais é que um reflexo da  Constituição 
Federal e da Política Nacional do Idoso só que de forma mais detalhada e abrangente, no que 
concerne à proteção do idoso. 
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O Estatuto do Idoso garante a distribuição gratuita de medicamentos, o direito ao transporte 
público gratuito; impede que os planos de saúde reajustem as mensalidades pelo critério de 
idade; prioridade na tramitação dos processos, procedimentos e execução dos atos e 
diligências judiciais; cinqüenta por cento de descontos em atividades de cultura, esporte e 
lazer dentre outras garantais, presentes ao longo do texto do Estatuto. 

É importante ressaltar que apesar de inovadora a lei de nada valerá se não for efetivada, e esta 
efetivação se deve em grande parte, à fiscalização feita pelo Poder Público no que concerne à 
aplicação da referida lei. É preciso que sejam adotadas, de forma urgente, medidas de 
fiscalização para garantir que os direitos sociais dos idosos sejam concretizados e não se 
tornem só mais um texto de lei, que existe apenas no plano imaterial, sem qualquer 
aplicabilidade. 

Após uma abordagem geral dos direitos conquistados pelos idosos ao longo dos anos, 
importante abordar de forma mais detalhada alguns destes direitos que são considerados os 
mais importantes no que concerne à proteção legal da pessoa idosa e do qual decorrem os 
demais direitos sociais. 

  

2.3.1. Direito à vida 

O primeiro direito a ser abordado é o direito à vida devido à sua importância e amplitude, 
principalmente no que se refere à pessoa idosa. Visando demonstrar o significado desse 
direito para o idoso, Carlos Alberto Bittar afirma que: 

  

O direito à vida se reveste em sua plenitude, de todas as características gerais dos direitos da 
personalidade, uma vez que é direito indisponível e se caracteriza, nesse campo, um direito à 
vida então e não um direito sobre a vida. Constitui então, um direito de caráter negativo 
impondo-se pelo respeito a todos os membros da coletividade.[16] 

  

É válido salientar que o direito à vida não deve ser compreendido apenas em seu sentido 
biológico, deve sim ser interpretado de forma mais extensiva possível, pois este direito não 
visa apenas garantir a pessoa idosa longevidade, mas que esta possa envelhecer de forma 
digna. Este direito é tão importante, que as demais normais fundamentais presentes no caput 
do art.5°[17] da Constituição Federal, nada mais são que um reflexo dele. 

Com a promulgação do Estatuto do Idoso o direito a vida passou a ser considerado um direito 
personalíssimo de cunho social e como tal indisponível, sendo dever do Estado torná-lo 
possível mediante políticas públicas que promovam a qualidade de vida do idoso. 

  

2.3.2 Direito à liberdade 
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O segundo direito a ser abordado neste artigo será o direito à liberdade, que consiste em 
possibilitar ao idoso atuar da forma que melhor lhe convier, sem obstáculos às suas atividades 
desenvolvidas no meio social. A liberdade decorre da própria Constituição Federal, como 
reflexo dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. E tal direito deve 
ser assegurado mediante ações concretas do Estado em parceria com a sociedade. 

Segundo ensinamento de Hobbes, "Por liberdade entende-se, conforme a significação própria 
da palavra, a ausência de impedimentos externos, impedimentos que muitas vezes tiram parte 
do poder que cada um tem de fazer o que quer... "[18]. 

A liberdade, portanto, é "a prerrogativa que tem a pessoa de se desenvolver, sem obstáculos 
suas atividades no mundo das relações" [19]. 

Esse direito além de presente na Carta Maior vem assegurado também no Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741/2003) em seu artigo 10[20], que preceitua de que forma se materializa o direito da 
pessoa idosa. 

É válido ainda ressaltar que também constitui direito do idoso, não ser internado em 
instituições asilares sem as devidas formalidades legais, ou seja, antes de ser adotada tal 
medida deve ser analisada se essa constitui de fato a única alternativa, e se atende às normas 
estabelecidas pelos órgãos competentes, sob pena de se verificar a violação ao seu direito de 
liberdade. 

O direito à liberdade do idoso também é assegurado mediante recomendações de vários 
órgãos internacionais, que realizam estudos sobre o envelhecimento, a exemplo da IFA 
(Internacional Federationon Agion) que, após estudos fez uma recomendação defendendo que 
mesmo os idosos internados em instituições são detentores de direitos e liberdade 
fundamentais, e como donos de tais devem desfrutá-los. 

  

2.3.3 Direito à igualdade 

A igualdade, consubstanciada no art. 5° caput e inc. I da Constituição Federal é base de toda 
legislação pátria e consiste em conceder oportunidades iguais a todos os cidadãos (igualdade 
formal). No que concerne ao idoso é mais apropriado conceder-lhes o direito à igualdade 
material que consiste em tratar iguais aqueles que se encontram na mesma situação jurídica e 
de forma desigual aqueles que estão em situações jurídicas diferentes. Tal conceito não visa 
discriminar quem quer que seja, mas apenas reconhecer as diferenças existentes e tratá-las 
como tais. 

Como ensina Maria Celina Bodin de Moraes: 

Procura-se firmar a vulnerabilidade física, psíquica e social do idoso, para que seja 
encontrada, também, sua vulnerabilidade jurídica. Assim, quando não existe igualdade de fato 
entre as pessoas, as regras jurídicas não podem ser iguais para todos. Aos diferentes, em razão 
do envelhecimento que os vulnerabiliza, precisa-se assegurar igualdade jurídica, a fim de 
mitigar sua desigualdade material em relação ás pessoas de outra faixa etária garantindo o 
humanismo em sociedade. Enfim, a Lei assegura direitos específicos á pessoa idosa porque 
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ela efetivamente necessita, pois se difere de jovens, adultos e, inclusive de crianças, na sua 
condição vulnerável.[21] 

  

Dessa forma, visando alcançar o ideário constitucional da igualdade foram criadas pelo Poder 
Público as ações afirmativas. Tais ações visam viabilizar aos grupos minoritários (dentre estes 
os idosos) a igualdade material. São exemplos de ações afirmativas voltadas à população 
idosa a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. 

Conceder ao idoso a igualdade material significa, antes demais nada, oferecer aos grupos 
minoritários oportunidades concretas de exercer direitos. E caso o direito à igualdade não seja 
concretizado pela via administrativa levando o cidadão a recorrer ao Poder Judiciário, este, 
por sua vez, deverá reconhecer as diferenças e viabilizar o exercício dos direitos pelo idoso. 

Nas palavras de Fabiana Rodrigues Barletta[22] é importante que as pessoas idosas sejam 
colocadas em condições ideais de igualdade em relação às jovens, para a um só tempo 
obterem acesso universal e igualitário a bens e serviços como manda a Carta Maior. Portanto 
para que haja a igualdade material entre todos os cidadãos com acesso igualitário aos bens 
essenciais a uma existência humanamente digna, é preciso em algumas situações favorecer 
uns em detrimento de outros. 

As ações afirmativas são balizadas pela solidariedade, ou seja, os mais jovens se solidarizam 
com os mais idosos, que mais tarde passarão pela mesma dificuldade nessa fase da vida. No 
caso dessas ações, os benefícios concedidos aos idosos, futuramente beneficiarão os demais 
cidadãos, já que a velhice é um processo pelo qual o ser humano terá que passar 
inevitavelmente. Ao contrário das ações reparatórias que tem por objetivo indenizar aquele 
que sofreu discriminação racial, étnica ou religiosa. Nesses casos o fato de determinado grupo 
social ter sido discriminado não significa que as outras pessoas serão também. Como afirma 
Sidney Madruga: 

  

Se alguns agravos físicos ou psíquicossocias próprios da velhice são inexoráveis à condição 
humana, ações afirmativas consagradas pela Política Nacional do Idoso e pelo seu Estatuto 
constituem conquista social brasileira, de sorte que se não referem a medidas temporárias, 
mas definitivas, em prol do bem-estar das pessoas idosas.[23] 

  

  

Segundo os ensinamentos de Fabiana Rodrigues Barletta[24], as ações afirmativas é o meio 
pelo qual se promove a igualdade material para os grupos minoritários entre eles os idosos. 
Em síntese "a ação afirmativa tem por finalidade implementar uma igualdade concreta 
(igualdade material) no plano fático, que a isonomia (igualdade formal), por si só, não 
consegue proporcionar ".[25] 

Diante disso, importante salientar que os programas em benefício dos grupos vulneráveis não 
devem provocar novas discriminações, pelo contrário, este servir para colocar grupos 
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vulneráveis, como os idosos, em situação de igualdade material com demais cidadãos, sem, 
contudo prejudicar os mais jovens com o tratamento diferenciado concedido à população 
idosa. 

  

3 PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO 

3.1 A importância do Sistema da Seguridade Social para população idosa 

A Seguridade Social é um sistema complexo, (art. 194, caput CR/88) por abranger três 
subsistemas, que visam garantir a proteção social à população idosa. É bem verdade, que 
desde tempos vindouros, já havia uma proteção especial em relação à pessoa idosa, porém, 
não de forma organizada como hoje, pois só com a Revolução Industrial, foi que o Estado 
passou a adotar medidas mais concretas de proteção ao idoso. 

As medidas de proteção aos idosos avançaram muito, chegando há um patamar jamais 
imaginável, pelas gerações passadas, não é o ideal é verdade, mais já houve um grande 
avanço no que se refere às políticas públicas voltadas a qualidade de vida da pessoa idosa. 

O Idoso tem direito à seguridade social que é o principal instrumento social de amparo ao 
idoso. E seu conceito vem expresso no art. 194 da Constituição Federal.[26] 

Segundo Fábio Zambitte Ibrahim: 

A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva formada pelo Estado e 
sociedade, com contribuições de todos, incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no 
sentido de estabelecer ações positivas no sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral 
e seus dependentes, providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida.[27] 

  

O direito à saúde, a previdência e a assistência social, reunidos, compreende as metas de 
seguridade social da legislação pátria. Estes constituem direitos prioritários da pessoa idosa, 
por serem pressupostos para o exercício de outros direitos, garantidos na legislação 
infraconstitucional. 

O Sistema de Seguridade Social foi inserido na Constituição Federal de 1988, visando à 
ampliação do acesso dos cidadãos à saúde, à previdência social e à assistência social.  Nesse 
contexto, cuja implementação dependeria da parceria entre o Poder Público e sociedade, os 
constituintes visavam alcançar o objetivo constitucional do bem-estar e da justiça social. 

 Infere-se, com isso, que foi criado para viabilizar meios ao idoso, de prover seu próprio 
sustento, e isto é possível mediante a concessão de aposentadorias decorrentes da previdência 
ou de um auxilio da assistência social, benefícios estes, que devem suprir pelo menos as 
necessidades básicas do idoso. 

O papel da assistência social, no contexto da proteção ao idoso, também é de primordial 
importância, posto que ampara o idoso que se encontra em situação de necessidade, sem 
meios de prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família. A partir da 
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constatação da existência de pessoas idosas com necessidade é que o constituinte de 1988 
criou um benefício de sobrevivência digna para o idoso. 

Além da previdência social e da assistência, a promoção da saúde assegurada no art. 196 
CR/88 que muito embora não tenha um benefício específico, proporciona à população 
brasileira o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, seja por meio de políticas 
preventivas como curativas. 

Diante do exposto, conclui-se que a função do Sistema de Seguridade Social é conceder a 
população idosa prestações sociais de cunho assistencial, que possibilitam ao idoso ter acesso 
ao mínimo necessário á uma existência uma humanamente digna. 

  

3.2 Os benefícios concedidos por cada subsistema de Seguridade Social 

3.2.1 O acesso do idoso à saúde 

A Organização Mundial de Saúde trata a saúde de modo abrangente, ao defini-la como "um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de afecção ou 
doença"[28], porém, não é aconselhável aplicar tal conceito à legislação brasileira. Primeiro 
porque dificilmente se envelhece sem advirem alguns gravames próprios do envelhecimento 
que comprometem a saúde do idoso, segundo pelas limitações orçamentárias do país. 

 O que não significa que um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não seja 
possível de se alcançar, há casos que a própria genética do individuo o ajuda a gozar de saúde 
conforme estabelece a Organização Mundial de Saúde, porém esta não é a regra, tendo em 
vista que, em sua grande maioria os idosos sofrem de gravames decorrentes do processo de 
envelhecimento. 

Contudo, não se proclama que velhice seja sinônimo de doença. Os avanços na medicina têm 
ajudado bastante na prevenção de moléstias, preservando, dessa forma a capacidade funcional 
do idoso, que consegue desfrutar de uma vida saudável por um lapso maior de tempo. 

O envelhecimento saudável é resultado, da junção de dois importantes fatores, quais seja a 
qualidade de vida e a autonomia, pois, à medida que o idoso desfruta de uma vida com 
qualidade e desempenha suas atividades diárias independente de outras pessoas, mesmo 
possuindo alguma doença crônica, envelhece de forma saudável. 

Nas palavras de Fabiana Rodrigues Barletta[29], "jovens e idosos habitam mundos diferentes. 
Enquanto gozar de saúde na juventude é algo natural e as enfermidades são exceções à regra, 
permanecer saudável na velhice significa triunfar num entorno de advertência que envolve o 
ser envelhecido. 

A Constituição de 1988 tratou da saúde como um dos elementos da seguridade social. Dispõe 
o art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Dessa forma, o direito à saúde 
seria efetivada por meio de políticas sociais e econômicas que visem à prevenção de doenças 
e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços. 
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O art. 198 da Lei Maior dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), que se consubstancia 
num conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações públicas, e 
instituições privadas de forma complementar. 

No âmbito das políticas públicas, foi criada no dia 04 de janeiro de 1994 a Lei 8.842 (Política 
Nacional do Idoso), de grande importância para o reconhecimento da população idosa, como a 
parcela da população, que devido às suas particularidades, carece de uma atenção especial do 
Poder Público. A referida lei é balizada, não só pelos princípios da Constituição Brasileira, 
como também pelos princípios[30] das Nações Unidas. 

A Política Nacional de Saúde do Idoso[31]é importante instrumento de amparo à pessoa idosa, 
por ter em vista promover o envelhecimento saudável; a prevenção de doenças; a assistência 
médica em caso de moléstia e a readaptação daqueles que vierem perder parcialmente suas 
habilidades físicas, como forma de assegurar sua autonomia na sociedade. 

Ao tratar dos direitos fundamentais da pessoa idosa, o Estatuto do Idoso no artigo 9°[32], 
elegeu como prioritário o direito à vida associada à saúde e à dignidade da pessoa humana. 
Para mencionado artigo, a dignidade é pressuposto de uma vida saudável. Não adianta o idoso 
ter uma sobrevida maior, se não puder gozar de uma vida digna, entendida esta quando o 
idoso desfruta de bem estar físico, psíquico e social. 

Como o direito à saúde é pressuposto de uma vida digna, este deve ser efetivado em regime 
de urgência pelo poder público, e caso este não o faça, deve o idoso buscaro poder judiciário, 
este por sua vez, deve proferir decisão de forma célere, para que não cause uma lesão ainda 
maior aquele que já está sendo lesionado no seu bem maior que é a sua vida. Diante de tais 
situações os Tribunais têm se sensibilizado e concedido antecipadamente o direito pleiteado 
em juízo[33][34].  

O mínimo existencial, em se tratando de saúde da pessoa idosa, deve ser maximizado, por ser 
um direito de ordem prioritário e está implícito no princípio da dignidade humana. Portanto 
tal direito ao mínimo compreende direito de proteção de sua integridade física e psíquica, bem 
como prestações do Poder Publico, através da concessão de medicamentos, diversos tipos de 
exames, atendimento médico, ou seja, o Estado deve fornecer tudo àquilo que seja necessário 
para efetivação do direito constitucional à saúde. 

Nesse sentido, decidiu o Tribunal do Rio de Janeiro, no julgamento da apelação, como 
exposto no fragmento do julgado que condenou Município a fornecer medicamentos da qual 
necessitava pessoa idosa: 

  

(...) Pouco importa que o medicamento pleiteado não conste dalista de entidade 
administrativa. Na presente demanda, objetiva-se a proteção de um direito individual 
fundamental, qual seja, o direito à vida. Como já salientado, assegurar o direito à vida a uma 
pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivie o sofrimento e a dor de uma 
moléstia ou enfermidade irreversível, é garantir-lhe o direito de sobrevivência, finalidade de 
Estado. Em face de sua magnitude constitucional e, pois, social, referido direito não pode se 
submeter a exigências administrativas - ipso facto, hierarquicamente inferiores aos comandos 
constitucionais e legais - que obstaculizem sua efetiva proteção. Em suma, o procedimento 
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aludido pela municipalidade é inconstitucional e ilegal, pois contrário à concretização do 
direito individual fundamental à vida digna (...)[35]. 

  

No julgamento desta lide, foi levado em consideração o fato do direito pleiteado ser de 
aplicação imediata, como preceitua o art. 5° §1da Constituição Federal[36]. 

O princípio da dignidade humana proclama que todos os cidadãos têm direito a desfrutar de 
uma vida digna e saudável, em qualquer fase da vida. No que se refere aos idosos, estes por 
serem mais vulneráreis a doenças, pra que eles possam viver dignamente, o Poder Público, 
deve considerar  a saúde do idoso, como prioridade, e se esforçar para efetivar as políticas 
públicas voltadas a saúde da população idosa, pois, a redução da saúde de um idoso, pode 
impossibilitá-lo de viver com dignidade. 

É bem verdade, que a dignidade da pessoa humana pressupõe o acesso do idoso à educação, 
esporte, lazer, cultura, e trabalho, porém sem saúde não é possível gozar de nenhum destes 
direitos, pois, a partir do momento que idoso fica debilitado pela superveniência de alguma 
doença, estes fica impossibilitado até mesmo de dedicar-se a atividades culturais, religiosas 
ou sociais. 

O Estatuto do Idoso determina ser direito pessoal do idoso o envelhecimento saudável. Sendo 
dever do Estado a concretização deste direito mediante políticas públicas de promoção e 
melhoria da qualidade de vida do idoso, para que a este não seja garantido apenas uma 
sobrevida maior, mas um envelhecimento saudável. 

Prescreve ainda o Estatuto, que o idoso deve ter atenção integral do Sistema Único de Saúde, 
garantido por meio de programas de prevenção visando reduzir os índices de hospitalização, 
aumentando deste modo, o convívio dele com a família e a sociedade. 

O estatuto institui também o atendimento médico e odontológico em caso de moléstias graves 
que tendem a afetar principalmente os idosos; o fornecimento gratuito de remédios de uso 
contínuo; o dever dos profissionais da saúde, de informar aos órgãos responsáveis, sempre 
que suspeitar de casos de violência à pessoa idosa, além de vedar o aumento nas mensalidades 
de plano de saúde, pelo simples fato do idoso atingir 60 anos de idade. 

Diante de todo exposto, conclui-se que proteger a saúde significa proteger a própria vida, 
portanto, o Estado em parceria com a família e sociedade deve proteger a vida e a saúde do 
idoso prioritariamente, mediante políticas públicas e conscientização da sociedade acerca da 
vulnerabilidade dos idosos. 

  

3.2.2 O idoso e a Previdência Social 

 A previdência social, como política pública de proteção social, surgiu no Brasil no século 
XX, tendo sido fortemente influenciados pelas grandes transformações sociais e políticas 
daquela época. Com o Decreto n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923 (Lei Eloy Chaves), a 
previdência social apontou como política pública de caráter permanente e geral baseada em 
um sistema de filiação obrigatória, visando amparar o trabalhador no caso de invalidez, morte, 
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enfermidade, maternidade, acidente do trabalho, encargos familiares, desemprego, tratamento 
médico e idade avançada.  

Atualmente a Previdência Social é um seguro social, e visa à proteção de determinadas 
situações elencadas na Constituição de 1988 (art.201), bem como em leis esparsas por 
intermédio de disponibilização de meios indispensáveis de subsistência ao segurado e sua 
família, em caso de perda de capacidade laborativa ou qualquer outra necessidade que 
coloque o indivíduo em situação de vulnerabilidade, mesmo que temporária. A Previdência 
Social, tem como base legal a Lei nº 8.213/91 que regulamenta o caput do art. 201 da 
Constituição Federal de 1988, a lei nº 9.717 , a Lei n° 9.796 dentre outras. 

A aposentadoria por idade, concedido pela previdência social, tem por finalidade garantir o 
sustento do idoso e de sua família, quando o trabalhador perder sua capacidade laborativa pela 
idade avançada. 

Em tempos vindouros, tal benefício era denominado aposentadoria por velhice, por fomentar 
discriminação, pelo sentido pejorativo que a palavra velhice traz em seu bojo, tal 
nomenclatura foi excluída pela Lei 8.213/91[37], passando a denominar aposentadoria por 
idade. 

O requisito essencial para concessão do benefício é a idade de sessenta e cinco anos de idade, 
se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal (art. 
201§ 7º, II, CF.) 

Para os segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social após 24/07/1991, além 
de necessitar comprovar a idade mínima permitida por lei, precisa ainda comprovar ter 
contribuído no mínimo 180 meses (período de carência). E tais requisitos precisariam 
ser comprovados ao mesmo tempo. 

Segundo Fábio Zambitte Ibrahim[38], o correto seria concessão do benefício por idade 
avançada ocorrer só após a comprovação dos dois requisitos simultaneamente, A partir 
desta comprovação, a concessão do benefício passaria a ser um direito adquirido do 
segurado, que poderia requerer a qualquer tempo, até mesmo depois de perder 
característica de segurado. 

Partindo do mesmo pressuposto fático, no STJ tem inúmeros precedentes[39] no sentido de 
reconhecer o direito adquirido ao benefício após a comprovação dos requisitos da idade e 
carência,mesmo após perder a qualidade de segurado.               

É valido ressaltar que por ser um instituto estritamente contributivo (diferente da assistência 
social), apenas serão beneficiados como regra, aqueles que contribuírem durante determinado 
tempo. 

A previdência social, portanto, é 

A técnica de proteção social que visa propiciar os meios indispensáveis à subsistência da 
pessoa humana - quando esta não pode obtê-los ou não é socialmente desejável que os aufira 
pessoalmente através do trabalho, por motivo de maternidade, nascimento, incapacidade, 
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invalidez, desemprego, prisão, idade avançada, tempo de serviço ou morte - mediante 
contribuição compulsória distinta, proveniente da sociedade e de cada um dos 
participantes.[40] 

  

  

Para Fábio Zambitte Ibrahim, a previdência social é a técnica protetiva mais evoluída que os 
antigos seguros sociais devido a maior abrangência de proteção e a flexibilização da 
correspectividade individual entre contribuição e benefício.[41] 

A idade avançada está dentre os principais motivos de concessão do benefício previdenciário, 
segundo a Convenção 102 da Organização Internacional do Trabalho[42]. Com relação a esta 
causa, o Estatuto do Idoso estabelece que o cálculo do valor das aposentadorias e pensões 
deverá ser proporcional aos salários sobre os quais incidiram as contribuições previdenciárias. 

É válido ainda ressaltar que a previdência social possui uma filiação obrigatória, pois se o 
contrário fosse dificilmente as pessoas fariam a filiação, já que não é uma tradição brasileira 
os cidadãos se preocuparem com os problemas que poderão surgir no futuro. 

A  renda transferida pela Previdência social  é utilizada para substituir a renda do trabalhador 
contribuinte, que não tem mais condições de prover a sua subsistência, bem como  de sua 
família. O sistema previdenciário público utiliza o modelo de repartição simples, na qual os 
ativos são os responsáveis pelo financiamento dos benefícios dos inativos. Dessa forma, 
conclui-se que há uma solidariedade entre os participantes no custeio do sistema, cujos 
valores arrecadados destinam-se aos benefícios futuros. 

É válido ainda salientar que os benefícios concedidos pela previdência social, é de 
fundamental importância para o sustento da família, já que em muitos lares brasileiros, a 
aposentadoria, é a única renda familiar. 

Em muitas familias brasileiras apesar da idade avançada, o idoso aposentado é o  chefe da 
família e, portanto, o responsável por suprir as necessidades básicas de seu grupo famliar, e 
por mais pequeno que seja o valor da aposentadoria, a sua falta causaria grandes problemas, 
porque colocaria em risco não só a vida do idoso como também daqueles que fazem parte do 
seu grupo familiar. 

Por serem chefes de famílias, muitos setores da economia têm criado formas de melhor 
atender essa parcela da sociedade que demanda bens e serviços de qualidade. Dessa forma o 
idoso é visto como o potencial consumidor. 

  

3.2.3 O idoso e a política de Assistência Social 

Assistência Social é um dos três subsistemas de Seguridade Social em nosso país. Seus 
preceitos estão insculpidos nos artigos 203[43] e 204 da Carta Magna, sendo regulamentado 
pela Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS). Trata-se de política social 
que foi criada visando atender as necessidades básicas do cidadão, que se resumem na 
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proteção à velhice, às crianças, aos adolescentes carentes, à família, à pessoa portadora de 
deficiência e à maternidade. As prestações provenientes da assistência social são direcionadas 
às pessoas que não têm condições de prover o próprio sustento de forma permanente ou 
provisória. 

Segundo ensinamentos de Wladimir Novaes Martinez, a assistência social pode ser 
conceituada como: 

Um conjunto de atividades particulares e estatais direcionadas para o atendimento dos 
hipossuficientes, consistindo os bens oferecidos em pequenos benefícios em dinheiro, 
assistência à saúde, fornecimento de alimentos e outras pequenas prestações. Não só 
complementa os serviços da Previdência Social, como a amplia, em razão da natureza da 
clientela e das necessidades providas.[44] 

  

Neste subsistema não é pressuposto para obtenção do benefício, a prévia contribuição do 
idoso, diferente da previdência social. Apesar de ambas fazerem parte do Sistema de 
Seguridade Social, a previdência exige como pressuposto para concessão da aposentadoria a 
contribuição prévia do idoso, enquanto que para obtenção do benefício da assistência social, 
basta que o indivíduo comprove que não possui meios de prover seu próprio sustento e nem 
de tê-la provida por sua família. 

Para Fábio Zambitte Ibrahim[45], a assistência social é uma atividade complementar ao 
seguro social, isto porque, este subsistema foi criado com a finalidade de preencher as lacunas 
deixadas pela previdência social, já que esta não abrange todos os indivíduos, mas tão-
somente os contribuintes do sistema e seus dependentes. 

Como nem todos os cidadãos desenvolvem atividades remuneradas, para que possam 
contribuir para a previdência social. É obrigação do Estado prestar assistência a este cidadãos, 
já que não é função da previdência, prestar assistência a quem não é contribuinte. 

A principal vantagem da assistência social é ser prestada gratuitamente aos necessitados. As 
ações governamentais na área da assistência social são realizadas com os recursos dos 
orçamentos dos entes federativos e mediante o recolhimento das contribuições previstas no 
art. 195 da Constituição, além de outras fontes. 

A assistência social desenvolve, portanto, um papel especial em relação ao idoso através do 
apoio financeiro dos entes federados. Isso quer dizer que são criados programas de 
atendimentos aos idosos que tenham mais de 60 anos de idade, que contribuem para a 
promoção da autonomia, integração e participação do idoso na sociedade. 

É válido ressaltar que além do benefício de prestação continuada, (art. 203, V CR/ 88) 
previsto na Carta Magna, a assistência social proporciona ao idoso, centros de convivência, 
casas, lares, abrigos, centros de cuidados diurnos, atendimento domiciliares além de outras 
políticas públicas. Todas estas medidas, destarte, contribuem para o bem-estar do idoso. 

Certamente a assistência aos necessitados integra as obrigações essenciais de um Estado 
Social de acordo com o artigo 203 da Lei das leis. Isso inclui necessariamente a assistência 
social aos idosos que se encontram limitado nas suas atividades sociais, não apresentando 
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condições de prover a sua própria subsistência. A comunidade estatal deve assegurar-lhes pelo 
menos as condições mínimas para a subsistência dessa população, ou seja, tenha um nível de 
vida suficiente para assegurar a sua saúde, o seu bem-estar, especialmente a alimentação, o 
vestuário, a moradia, a assistência médica e os serviços sociais necessários. 

  

4 O IDOSO E O DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL A PARTIR DA PROTEÇÃO 
DEVIDA PELO SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL 

4.1 Direito ao mínimo existencial 

O mínimo existencial é uma construção teórica alemã, que não tem dicção própria na 
Constituição Federal, mas está implícito nos princípios constitucionais que prevêem a 
dignidade da pessoa humana, liberdade, a igualdade, tendo por isso status constitucional, 
obrigando o Estado a criar políticas públicas sociais que proporcione aos cidadãos ter acesso 
aos elementos essenciais a uma existência digna. E a concretização do mínimo existencial no 
que se refere à população idosa ocorre quando: 

O Estado realiza prestações de serviço público gratuitamente como acontece com a assistência 
à saúde apesar da falta de contraprestação, por meio da engenharia advinda da Constituição 
que prevê a imunidade tributária, ou por subvenções e auxílios financeiros, como ocorre no 
fornecimento não oneroso de remédios à população que deles carece.[46] 

  

O mínimo existencial está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
portanto, a criação de políticas públicas para melhoria da qualidade de vida da população 
idosa deverá ser sempre uma prioridade para o Estado. Neste sentido Ingo Wolfgang Sarlet 
afirma: 

O que se percebe em última análise, é que onde não houver respeito pela integridade física e 
moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem 
asseguradas, onde não houver limitação de poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a 
igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 
minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e (a 
pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças.[47] 

  

O mínimo existencial está intimamente ligado ao princípio da dignidade humana, porque 
consiste no núcleo essencial deste princípio. E fazem parte deste núcleo: è saúde, a educação, 
a assistência e justiça. A partir do momento que o idoso tem acesso a estes elementos, ele 
consegue ter uma existência humanamente digna.  

Portanto para o idoso ter acesso ao mínimo existencial, é preciso que o Estado se esforce para 
efetivação deste direito, possibilitando o amplo acesso do idoso à saúde; prestando assistência 
financeira a todos aqueles que perderam a capacidade laborativa e por isso não podem mais 
prover seu próprio sustento sozinhas ou de tê-la provida por sua família, ou seja, é dever do 
Poder público criar ações sociais para melhoria da qualidade de vida da população idosa. 
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Sem o mínimo existencial encerram as chances do homem sobreviver e concomitantemente 
submergem os direitos essenciais à uma existência digna. Isto porque "a dignidade e as 
condições matérias da existência não podem retroceder aquém de um mínimo do qual nem os 
prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados" [48] 

Nesse sentido Ana Paula de Barcellos, defende que o mínimo existencial consiste em uma 
parcela da dignidade humana, ao qual se deve conceder eficácia jurídica. Ainda segundo a 
autora "o mínimo existencial que orase concebe é composto de quatro elementos, três 
matérias e um instrumental, a saber: a educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos 
desamparados e o acesso à justiça" [49]. 

É válido ainda ressaltar que o "conteúdo do mínimo existencial" é alargado de acordo com a 
essencialidade da prestação estatal, porque sua substância é parte do conteúdo do princípio da 
dignidade humana[50], motivo pelo qual as políticas públicas de efetivação do mínimo 
existencial têm que ser maximizado. 

  

4.2 Reserva do possível X mínimo existencial 

No Brasil a doutrina neoliberal tem exercido forte influência sob o constitucionalismo, e a 
prova disto são os constantes questionamentos que têm sido feitos acerca da impossibilidade 
de efetivação dos direitos fundamentais, por falta de recursos orçamentários. É em meio a este 
turbilhão de questionamentos que surge no seio da sociedade a teoria da reserva do possível. 

A problemática da reserva do possível consiste na concretização dos direitos sociais frente às 
reais possibilidades financeiras do Estado, sobretudo quando se versarem sobre direitos 
fundamentais pendentes de prestações positivas do poder público.  Com base neste 
entendimento, a efetivação dos direitos sociais estaria relacionada à "disponibilidade de 
recursos financeiros por parte do Estado, disponibilidade esta que estaria localizada no campo 
da discricionariedade das decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas no orçamento 
público"[51] 

O fator preponderante para o surgimento do interesse dos estudiosos sobre esta temática foi à 
ação judicial proposta por um estudante na Corte Constitucional Alemã[52], pleiteando uma 
vaga de medicina em uma instituição de ensino superior. Ele desejava que o Estado cumprisse 
seu dever legal de garantir ao cidadão o exercício dos direitos fundamentais. É bem verdade 
que o Estado tem o dever de efetivar tais direitos, porém, alguns doutrinadores como Daniel 
Sarmento, advertem que não se pode garantir a um cidadão o que não se pode conceder aos 
demais. 

Apesar das diversas pesquisas acerca da temática, ainda não há a um consenso sobre a reserva 
do possível, seja do ponto de vista daqueles que o consideram princípio, como daqueles que o 
consideram postulado. Sobre a problemática Ingo Sarlet, entende que a reserva do possível, é 
um postulado e que apresenta três dimensões, "a efetiva disponibilidade fática dos recursos 
para a efetivação dos direitos fundamentais; disponibilidade jurídica dos recursos materiais e 
humanos, que guarda íntima correlação com a distribuição de receitas e competências 
tributárias e por fim a perspectiva do titular do direito a prestações sociais, a reserva do 
possível envolve o problema da proporcionalidade da prestação"[53] 
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É válido ressaltar que para o Estado cumprir sua missão constitucional de garantir aos 
cidadãos o livre exercício dos direitos fundamentais, este precisa de investimentos financeiros 
vultosos, pois todos os direitos sociais implicam custo para o poder público. Nesse sentido 
Daniel Sarmento afirma: 

Os direitos sociais têm custos, o que, num quadro de escassez de recursos, impõem limites 
para a sua efetivação. Esse fato já foi invocado para recusar-se a sindicabilidade de tais 
direitos, mas tal posição, ao menos na dogmática e jurisprudência brasileiras, encontra-se 
atualmente superada. Hoje, no entanto é comum afirma-se que os direitos sociais vigoram sob 
a reserva do possível.[54] 

Em decorrência disto, não é aconselhável, afirmar que os direitos fundamentais são absolutos, 
pois sua efetivação depende dos recursos financeiros do Estado. Apesar desta dependência, os 
direitos fundamentais não devem ser suprimidos ou reduzidos pela falta de recursos 
financeiros, pois o Estado tem o dever de priorizar a concretização dos direitos fundamentais 
dos cidadãos, alocando recursos financeiros pra tal, sob pena de frustrar o objetivo do 
legislador constituinte e da sociedade, já que foi visando garantir os direitos do cidadão que a 
atual Constituição foi criada. 

Não havendo dotação orçamentária o poder público deve recorrer ao crédito especial, para 
assegurar o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, pois a simples falta de recursos não 
é justificativa para a omissão do Poder Público. O mínimo existencial requer deste, prestações 
positivas urgentes, pois o núcleo essencial dos direitos fundamentais é de aplicação imediata. 
Para se ter uma noção da importância de sua efetivação, o Poder Judiciário visando 
concretizar as políticas públicas referente ao mínimo existencial, tem concedido o seqüestro 
de recursos públicos.[55] 

Entretanto, apesar da intervenção do Poder Judiciário a problemática da efetivação persiste. 
Isto porque muitos cidadãos ainda não sabem distinguir mínimo existencial de direito social. 
E a partir do momento que não se sabe a real extensão do mínimo existencial, corre-se o risco 
de conceder prestações imediatas a direitos, que não fazem parte do conteúdo essencial dos 
direitos fundamentais. 

Como já ressaltado, o conteúdo essencial dos direitos fundamentais geram despesas para o 
Estado e a inexistência de recursos financeiros, limita a sua efetivação. Por este motivo a 
reserva do possível serviu muitas vezes de justificativa para omissão do Estado, felizmente 
esta já não é mais a tese adotada por pelos Tribunais, que não mais admitem tal justificativa 
do Poder Público. Em razão do disposto, o Ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF 
n° 45 afirmou que: 

A cláusula da reserva do possível - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente 
aferível- não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo aniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um sentido essencial de fundamentalidade.[56] 

  

A reserva do possível somente poderá ser invocada se houver demonstração de que os 
recursos arrecadados estão sendo disponibilizados de forma proporcional aos problemas 
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encontrados, e de modo progressivo a fim de que os empecilhos ao pleno exercício das 
capacidades sejam sanados o mais rápido possível. 

Ainda analisando a problemática da "reserva do possível", Ana Paula de Barcellos afirma: 

A rigor, sob o título geral de reserva do possível convivem ao menos duas espécies diversas 
de fenômenos. O primeiro deles lida com a inexistência fática de recursos, algo próximo da 
exaustão orçamentária, e pode ser identificado como reserva do possível fática... O segundo 
fenômeno identifica uma reserva do possível jurídica já que não descreve propriamente um 
estado de exaustão de recurso, e sim a ausência de autorização orçamentária para determinado 
gasto em particular.[57] 

  

  

Mencionada autora compartilha do mesmo pensamento dos doutrinadores que ampliaram a 
"reserva do possível" para além dos direitos sociais, alcançando os direitos fundamentais e o 
mínimo existencial. 

Não obstante, a teoria da reserva do possível está atraindo cada vez mais adeptos, ainda há 
questionamentos sobre a incorporação desta teoria pelo Direito Constitucional Brasileiro, o 
argumento utilizado nos questionamentos é o fato do Brasil não atender minimamente as 
necessidades básicas de boa parte da população, não sendo desta forma razoável incorporar a 
reserva do possível (criada na Europa) sob pena de completo esvaziamento dos direitos 
sociais. 

Entre os defensores da incorporação da reserva do possível pelo ordenamento jurídico 
brasileiro está Daniel Sarmento. Mais o mesmo, faz uma ressalva, a reserva do possível não 
significa á absoluta exaustão dos recursos públicos. Segundo o mesmo se assim o fosse, uma 
ação judicial, pleiteando a proteção de direito social somente poderia ser denegada se ficasse 
comprovada a completa escassez de recursos do Estado. O que não lhes parece razoável, pois 
ignora a necessidade estatal de atender a uma série de outras demandas onerosas. (muitas 
delas de igual importância). Segundo o autor adotando-se tal posicionamento, se permitiria 
que "em nome da proteção do direito de uma pessoa, todos os direitos se interesses legítimos 
das demais que necessitassem de recursos públicos fossem completamente 
sacrificados[58].Defende ainda o mencionado autor, que o Poder Público, não pode outorgar a 
um cidadão aquilo que não for capaz de conceder aos demais que se encontram na mesma 
situação jurídica, sob pena de lesionar gravemente o princípio constitucional da igualdade 

Vale a pena ainda ressaltar que, do ponto de vista processual, a reserva do possível é matéria 
de defesa, recaindo sobre o Estado o ônus de provar que a concessão de determinada 
prestação não é possível pela falta de recursos financeiros. Além disso, não é permitido ao 
Estado provar de forma genérica, é preciso que este traga ao juízo prova suficiente da 
veracidade de sua alegação. 

No que tange à possibilidade do Poder Judiciário determinar a realização de gastos para a 
satisfação de direitos sociais sem previsão orçamentária, há dois posicionamentos distintos na 
doutrina. De um lado, a tese que defendem que cabe ao legislador escolher o que deve ser 
priorizado na lei orçamentária. Do outro lado, a tese que defende que por ser o mínimo 
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existencial um direito fundamental, este não deve ficar sob o crivo discricionário do 
legislador. Para estes autores, a falta de previsão orçamentária não é justificativa, para a 
negativa do Estado em cumprir decisões judiciais que concedam prestações não contempladas 
no orçamento, tais, como: cirurgias de idosos que se encontram na iminência de morrer por 
não ter encontrado amparo no Sistema Único de Saúde e a concessão de medicamentos não 
fornecidos gratuitamente pela rede pública de saúde. 

Diante dos dois posicionamentos, o STF se posicionou em algumas decisões[59] no sentido 
de que o magistrado não deveria se preocupar com a existência de previsão orçamentária para 
a realização de gastos ligados a direitos sociais, nem tampouco com a visão de que a ausência 
desta previsão estabelece dificuldade insuperável para o Judiciário na concessão de direitos 
sociais. 

  

5 CONCLUSÃO 

Se a Constituição de 1988 criou um sistema visando à proteção daqueles que necessitam de 
uma atenção especial por parte do Estado. Não se justifica, portanto, com o aumento da 
população idosa, que o Poder Público feche os olhos para a nova realidade brasileira. Não se 
está querendo desta forma que o governo forneça além do necessário, mas que este 
simplesmente cumpra seu dever constitucional de garantir o mínimo existencial. 

É bem verdade, que o direito ao mínimo existencial, não está expresso na Carta Magna, mas 
podemos encontrá-lo no princípio da liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana 
e nos direitos fundamentais, sendo por isto considerado um direito capaz de assegurar as 
condições mínimas de existência digna, que só é alcançada quando o idoso tem amplo acesso 
saúde e a políticas públicas que contribuem para a qualidade de vida. 

O importante é que ao garantir a efetividade do direito ao mínimo existencial, deve-se tentar 
ampliar ao máximo o núcleo essencial do direito, de modo a não reduzir o conceito de mínimo 
existencial à noção de mínimo vital. E a melhor forma de se garantir a concretização do 
direito ao mínimo existencial é ampliando o acesso do idoso è saúde; possibilitando que a 
previdência social atenda a todos aqueles que dela necessitam e por fim aumentando através 
da assistência social o número de programas sociais destinados a melhoria da qualidade de 
vida do idoso.  Afinal, se o mínimo existencial fosse apenas o mínimo necessário à 
sobrevivência, não seria preciso constitucionalizar os direitos sociais, bastando reconhecer o 
direito à vida. 

Pelo que foi exposto anteriormente o presente artigo científico cujo tema é "A proteção do 
idoso a partir do Sistema de Seguridade social e a garantia do mínimo existencial" tem como 
um dos resultados esperados a verificação de que é possível o Estado cumprir o dever de 
garantir, através de prestações estatais positivas, a parcela mínima de que cada idoso precisa 
para sobreviver. 

Espera-se ainda que, em razão do aumento da população idosa, o Estado crie políticas 
públicas que garantam pelo menos o mínimo existencial, que o idoso tem direito, ou seja, 
mesmo que não seja possível garantir tudo que população idosa necessita, pelo menos garanta 
aquilo que é possível realizar diante das condições fáticas e jurídicas. 
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Muito embora a proteção, de uma forma primeira, deva partir dos familiares do idoso, há que 
ressaltar que o Estado e a sociedade são responsáveis pelo zelo com a integridade física do 
idoso. É neste ponto que estamos nos debruçando: análise dos esforços do Estado para 
garantir o mínimo existencial ao idoso, através de políticas públicas que estejam de acordo 
com as normas regentes do Sistema de Seguridade Social. 
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A REALIDADE DO SUPERENDIVIDAMENTO E AS SOLUÇÕES 
POSSÍVEIS: BREVES NOTAS AO PROJETO-PILOTO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO PARANÁ 
 

THE REALITY OF THE OVER-INDEBTEDNESS AND THE POSSIBLE SOLUTIONS: 
BRIEF NOTES ON THE PROJECT OF THE JUSTICE COURT OF PARANA STATE 

 
 
 

Paulo Henrique Martins de Sousa 
 

RESUMO 
A sociedade de consumo hodierna assenta seu desenvolvimento, sobretudo, no crédito. O 
crescimento da economia mundial é dependente do consumo, que se escora na oferta massiva 
de crédito. O Brasil assistiu, nos últimos anos, a uma verdadeira bancarização da economia, 
que espraiou o crédito ao consumo a camadas cada vez maiores da população, mormente ao 
público subprime. Junto ao crédito vem, necessariamente, o endividamento, que, por vezes, 
alcança níveis insuportáveis. O consumidor, leigo e de boa-fé, encontra-se, então, 
superendividado, à medida que seus rendimentos presentes e futuros são incapazes de suportar 
o pagamento das dívidas, globalmente. Países como a França e os Estados Unidos da América 
possuem legislações protetivas para os casos de superendividamento, posto que possuem 
economias de consumo mais desenvolvidas, servindo de paradigma para o Brasil. Nosso país 
não pode, então, face à realidade crescente dos casos de superendividamento, omitir-se, mas 
tem de desenvolver mecanismos adequados para prevenir e tratar o consumidor 
superendividado, como no exemplo dado pelo projeto do Tribunal de Justiça do Paraná. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO COMPARADO. 
SOCIEDADE DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO. PROJETO-PILOTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARANÁ. 
 
ABSTRACT 
Today’s consumer society has based its development especially on credit. The growth of 
world’s economy depends on consumption, anchored in massive supply of credit. Brazil has 
seen, in recent years, a real bancarization of its economy, which spread consumer credit to 
increasing layers of the population, especially to the subprime public. Along credit comes, 
necessarily, debts, which sometimes reaches unbearable levels. The consumer, a good faith 
layperson, is, then, over-indebted, as his or her present and future income is unable to pay his 
or her debts, globally speaking. Countries like France and the USA have protective laws for 
cases of over-indebtedness, since they possess more developed consumer economies, serving 
as a model for Brazil. Our country cannot, then, given the growing reality of the cases of 
over-indebtedness, bypass this fact, but must develop appropriate mechanisms to prevent and 
treat over-indebted consumers, as in the example given by the project of the Justice Court of 
Paraná State. 
KEYWORDS: CONSUMER LAW. COMPARATIVE LAW. CREDIT SOCIETY. OVER-
INDEBTEDNESS. PREVENTION AND TREATMENT. PROJECT OF THE JUSTICE 
COURT OF PARANÁ STATE. 
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INTRODUÇÃO 

  

            

Pelo que observava nos anúncios e cartazes de publicidade, nada era feio, nada era triste, nada 
era caro. Os magazines faziam tudo para facilitar a vida das pessoas, vendendo seus artigos 
sem entrada, sem juros, em quinze, vinte, trinta vezes, oferecendo brindes, liquidando as 
mercadorias a preço de casca de banana. Cândido se impressionava com aquele espírito de 
solidariedade. Um dia, leu nos jornais que uma dessas lojas estava em seu mês de aniversário. 
Sentiu-se na obrigação de ir até lá e levar-lhe um presente. 

"Como é fascinante ser gente", pensou Cândido. Mas para ser gente, antes de mais nada, era 
necessário ter dinheiro. Recordou-se de um conselho do velho Noé: "Na sociedade de livre 
iniciativa, a primeira iniciativa que você deve tomar, nem que seja tomar emprestado, é 
conseguir dinheiro, sem o que você não será ninguém". 

- E onde posso conseguir dinheiro? 

- Num banco - respondeu-lhe um transeunte. 

Qualquer banco? 

- Bem, eu não lhe recomendaria um banco de sangue. [2] 

  

Esse trecho, da estimulante obra A história de Cândido Urbano Urubu, de Eduardo Novaes, 
narra os infortúnios do pequeno Cândido, um urubu que sonhava ser gente. Expulso, junto 
com sua família, do aterro sanitário em que habitava, Cândido decide tentar a vida na cidade 
grande. Tão logo chega à estação rodoviária, após pegar carona em um caminhão - já que 
gente não voa -, a ave decide, definitivamente, virar gente, após fascinar-se com as 
maravilhas humanas: arranha-céus, elevadores, neons e, sobretudo, lojas. 

Ainda perdido, seja pelo desconhecimento do que era ser gente, seja pelo frisson causado 
pelas possibilidades do ignoto consumo, o necrófago lembra-se da primeira medida a ser 
tomada para virar gente: ter dinheiro; ainda que emprestado. O urubu, então, descobre o 
crédito, motor da economia e tema genérico da empreitada que se seguirá. E resume bem o 
que é ser gente na sociedade capitalista, qual seja, ter crédito, sem o qual não se é ninguém. É 
digno de ser gente apenas aquele que tem crédito. Por vezes, porém, pode ocorrer o inverso, e 
aquele que tem crédito pode perder sua dignidade, quando o crédito que lhe fora confiado 
passou a ser fonte de descrédito 

Do plano literário para o jurídico, "os náufragos do crédito são cada dia mais numerosos" [3], 
mas os juristas não podem pura e simplesmente passar ao largo dessas constatações. 

Esse artigo é resultado de uma reflexão iniciada na monografia de conclusão do curso de 
Direito; por sua própria natureza, o trabalho monográfico pretende extensão e profundidades 
assaz maiores que um artigo científico. 
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Obviamente, boa parte do conteúdo daquele trabalho serviu de esteio a este, sobretudo a parte 
mais dogmática e menos filosófica e conclusiva. O trabalho monográfico, contudo, 
ambicionava demonstrar como a situação do superendividamento era tão nociva a ponto de 
minar a dignidade do consumidor que se encontra em tal situação. 

Este artigo, como o próprio nome diz, pretende delinear os contornos da questão do 
superendividamento na doutrina consumerista, analisar os aportes da experiência estrangeira, 
mormente a norte-americana e francesa, bem como demonstrar os esforços hercúleos que os 
juristas brasileiros, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, vêm empreendendo na 
prevenção e tratamento do superendividamento. 

Por fim, algumas breves linhas foram rascunhadas acerca do Projeto-Piloto lançado pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para tratamento de situações de superendividamento 
do consumidor, cujo frescor torna difícil arriscar muitas conclusões e cujo porvir ainda é 
incerto, mas, visivelmente promissor. 

São essas pequenas, mas importantíssimas, experiências que ainda alentam aqueles que crêem 
que é possível, a despeito das dificuldades, transformar a realidade social para melhor. 

  

  

•1.             SUPERENDIVIDAMENTO 

  

1.1. CONCEITO E CLASSIFICAÇÕES 

  

O superendividamento é definido por Cláudia Lima Marques como "a impossibilidade global 
de o devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as suas dívidas atuais e 
futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e de alimentos)". 
[5] 

A situação de superendividamento pode ser imputada somente às pessoas físicas, excluíndo-se 
desse rol as pessoas jurídicas, mesmo que consideradas, consoante o art. 2º do CDC, 
consumidores, por possuírem disciplina jurídica própria para tratamento de situações 
falimentares. 

O consumidor pessoa física deve ser leigo, portanto, segundo definição corrente, pessoa que é 
inexperiente no assunto, ou seja, excluem-se daí pessoas que possuem conhecimentos técnicos 
avançados em finanças e economia. [6] 

A boa-fé referida no conceito é, sem dúvida, a boa-fé objetiva, externa ao consumidor e 
relacionada objetivamente ao seu comportamento social, consoante lição de Orlando Gomes: 
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Distingue-se a boa-fé subjetiva, que se refere a um estado subjetivo ou psicológico do 
indivíduo, aplicável notadamente ao Direito das Coisas (fala-se em "possuidor de boa-fé", por 
exemplo), da boa-fé objetiva, correspondente a uma regra de conduta, um modelo de 
comportamento social, algo, portanto, externo em relação ao sujeito. A boa-fé aqui referida é 
a boa-fé objetiva. [7] 

         

Por fim, as dívidas "atuais e futuras de consumo", excluem os débitos com o Erário e os 
oriundas de delitos e de alimentos. Isto porque as dívidas com o Fisco[8], as oriundas de 
delitos[9] e as alimentares[10]são executadas segundo disciplina própria, possuindo 
especificidades impeditivas à execução ordinária. 

Assim, para que se possa reputar uma pessoa como superendividada, faz-se necessário o 
preenchimento dos pressupostos presentes no conceito anteriormente exposto. [11] 

Bem compreendido o conceito, ele pode ser classificado em ativo e passivo e em 
endividamento simples e multiendividamento, sem exclusão de outras possíveis 
classificações. 

Geraldo de Faria Martins da Costa, afiança que "o superendividamento passivo resulta de uma 
diminuição fortuita dos recursos do devedor, seguida de eventos imprevisíveis no momento 
em que as dívidas foram contratadas" [12]. Maria Manuel Leitão Marques assevera que o 
"sobreendividamento pode ser activo, se o devedor contribui activamente para se colocar em 
situação de impossibilidade de pagamento, por exemplo, não planeando os compromissos 
assumidos e procedendo a uma acumulação exagerada de créditos em relação aos rendimentos 
efectivos e esperados" [13]. Ou seja, o superendividamento ativo manifesta-se quando o 
consumidor é quem dá causa ao endividamento excessivo, por falta de planejamento ou 
consumindo acima dos seus rendimentos. [14] 

O superendividamento passivo, de outra banda, nas palavras de Bout, Prieto e Cas, "resulta de 
uma acumulação de dívidas cujo total é excessivo, tendo-se em conta os recursos do devedor" 
[15]. No mesmo sentido, no direito português, o superendividamento passivo "resulta quando 
circunstâncias não previsíveis (desemprego, precarização do emprego, divórcio, doença ou 
morte de um familiar, acidente etc.) afectam gravemente a capacidade de reembolso do 
credor, colocando-o em situação de impossibilidade de cumprimento" [16]. Assim, o 
superendividamento passivo manifesta-se quando o consumidor não é quem dá causa ao 
endividamento excessivo, ocorrendo-se-o quando situações extraordinárias afetam 
agudamente seu nível dos rendimentos. [17] 

Crê-se que tal divisão não deve servir para discriminar uns consumidores dos outros - 
superendividados ativos e passivos - quando da possibilidade de recuperação e tratamento, se 
conservada a boa-fé objetiva, sobretudo porque, nas palavras de Calais-Auloy, com o crédito 
fácil, as ilusões da propaganda e o discurso atraente de vendedores e comerciantes estimulam 
as compras imoderadas e os consumidores podem ser vítimas do sistema que estimula o 
consumo e, acrescente-se, o superendividamento. [18] 

A segunda subdivisão é aquela que analisa o número de credores para os quais o consumidor 
deve. O consumidor pode estar inadimplente com um ou vários credores concomitantemente. 
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Cumpre salientar que o superendividamento e o multiendividamento não possuem 
correspondência ou semelhança. Este é uma espécie daquele. Um consumidor pode estar 
multiendividado e não superendividado, ou pode estar superendividado, mas não 
multiendividado. O multiendividamento refere-se ao número de credores que o consumidor 
possui, qual seja, mais de um. Caso contrário terá endividamento simples, e não múltiplo. O 
superendividado, como se viu, é o consumidor que se encontra impossibilitado globalmente 
de quitar suas dívidas. Assim, o consumidor pode ter muitas dívidas, mas possuir plena 
capacidade de quitá-las ou, diferentemente, ter apenas uma dívida, mas não ter condições de 
quitá-la, globalmente falando. [19] 

  

1.2.  FALÊNCIA DO CONSUMIDOR 

  

O homo economicus [20]morre quando se encontra em situação de superendividamento[21], 
dado que o crédito é a via basal de acesso ao mercado de consumo presente. A cura do 
consumidor superendividado "não é apenas para o benefício do perdoado; beneficia também 
quem perdoa. O perdão é (...) um ato de uma sociedade madura, coerente e desenvolvida". 
[22] 

No Brasil, a inclusão crescente e maciça de parcelas significativas da população de baixa 
renda (que não detêm conhecimentos técnicos adequado aos complexos e intrincados detalhes 
contratuais, bem como a maioria da população) ao mercado de crédito parece agravar o 
problema, já que a capacidade de solvência desses consumidores é menor. Essa situação é 
ainda mais complicada quando se pensa na capacidade de solvência sem que o mínimo 
necessário à manutenção da vida do superendividado seja atingido, ferindo a dignidade da 
pessoa humana. [23] 

Nos EUA, já em 1997, um milhão de famílias havia pedido falência civil, demonstrando as 
dimensões do problema do superendividamento civil. [24] Nessas sociedades de consumo 
consolidadas, esses são problemas presentes há décadas na sociedade, que já conta com 
instrumentos jurídicos mais adequados para enfrentar o problema: 

  

Para evitar essa 'falência', os países desenvolvidos e industrializados, como Estados Unidos da 
América, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e tantos outros, 
criaram uma série de inovações legislativas, muitas advindas da jurisprudência, para prevenir 
e - analogicamente à concordata comercial - tratar em especial um processo extrajudicial 
específico, amigável ou administrativo, visando à renegociação e ao parcelamento para 
pessoas físicas não profissionais (consumidores) de boa-fé, permitindo um tratamento e um 
approach global da situação de superendividamento dos consumidores. [25] 

  

O Brasil, infelizmente, não conta com instrumentos jurídicos próprios e aptos para prevenir e 
tratar os casos de superendividamento. O único instituto que prevê alguma regulação jurídica 
- claramente insuficiente - para os casos de endividamento é o Código de Processo Civil, que 
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disciplina a insolvência nos arts. 748 a 786-A, conforme prevê o art. 955 do Código Civil de 
2002. [26] 

  

1.3. O PERFIL DO SUPERENDIVIDADO BRASILEIRO 

  

O Brasil ainda é carente de dados sobre o superendividamento.Três importantes estudos sobre 
o perfil do superendividado brasileiro foram feitos, um no estado do Rio Grande do Sul, outro 
no Rio de Janeiro e o último no estado de São Paulo. Recentemente, no estado do Paraná 
produziram-se estatísticas a respeito do tema, mas que ainda são parciais, visto que projeto 
ainda é novidade. 

A primeira exceção à ausência de estatísticas sobre o tema é o estudo feito pelo Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tal estudo[27] 
envolveu cem casos de superendividamento no estado[28] e trouxe alguns resultados 
interessantes. 

Os resultados demonstram que 55% dos superendividados são mulheres, 69% pessoas não 
casadas, 66% na faixa etária de trinta a cinqüenta anos, 47%, quase a metade, de trabalhadores 
autônomos ou liberais, 65% sustentando uma família de três ou quatro pessoas, 11% 
aposentados e 10% desempregados. 

Quanto ao número de credores, 36% possuíam um e 38%, dois ou três. 

Quanto às causas que levaram ao superendividamento, 36,2% estavam endividados em 
virtude de desemprego, 19,5% por doença ou acidente pessoal ou familiar e apenas 21,7% 
mostraram-se consumistas, ou seja, encontravam-se na situação por conta de endividamento 
ativo proveniente de gastos voluntariamente maiores que a renda. 

Em 69% dos casos, o consumidor já tentara resolver a questão junto à Defensoria Pública, em 
67% com o credor, com o PROCON (17%) ou nos Juizados Especiais (10%); tentativas todas 
sem sucesso. 

As origens das dívidas são reveladoras: 28,8% devem para bancos, financeiras e cartões de 
crédito, 28,4% para lojas, 8,5% para supermercados e 14,2% para agiotas, amigos, água, luz, 
telefone, condomínio ou aluguel. Estão inscritos em órgãos de proteção ao crédito 70% dos 
superendividados. 

Quanto à forma que tomaram conhecimento do crédito, 22,4% o souberam pela televisão, 
20,6% por panfletos e prospectos, 11,2% por correio eletrônico ou correspondência. Ainda, 
39,5% souberam no próprio estabelecimento onde a dívida foi contraída e 31% por amigos, 
vizinhos, colegas de trabalho, jornais e telefonemas. 

Ademais, o art. 52 do CDC teve quase nenhum efeito positivo na imposição de deveres de 
lealdade e de informação no crédito ao consumo no sul do Brasil. [29] 
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O segundo[30] que merece atenção foi levado a cabo pelos Programas de Pós-Graduação em 
Urbanismo e em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foram entrevistados 
oitenta consumidores da cidade do Rio de Janeiro, com comprometimento superior a 50% de 
sua renda para pagamento de dívidas; ao contrário do estudo gaúcho, não havia limitação dos 
ganhos dos consumidores estudados. 

Os resultados mostram que 39% dos consumidores têm mais de 60% de sua renda 
comprometida com o pagamento de dívidas. Têm três ou mais dependentes 45% dos 
entrevistados, 53% são homens, 53% casados e 38% solteiros. A esmagadora maioria, 73% 
são endividados passivos e 50% do endividamento tem como causa o desemprego. 

Quanto aos credores, 31% dos fluminenses têm dois; 10%, quatro credores e 17% têm cinco 
ou mais. Mais de dois terços, 69%, deve para instituições financeiras. Estão inscritos em 
órgãos de proteção ao crédito 87% dos superendividados. 

Quanto à solução da situação, 69% dos devedores procuraram o Núcleo de Defesa do 
Consumidor, 30% haviam tentado renegociar com os credores, 37% procuraram o 
PROCON/RJ e 10% o Juizado Especial Cível. 

A correspondência, inclusive eletrônica, foi a forma de conhecimento do crédito a 37% dos 
entrevistados. Apenas 37% receberam cópia do contrato de crédito, sendo que na metade dos 
casos isso só ocorreu após a assinatura do mesmo. Somente 30% dos consumidores foram 
aconselhados pelo atendente da empresa credora quanto às opções de crédito e auxiliado na 
escolha da melhor forma. 

Números alarmantes mostram que 61% não tiveram solicitação de comprovação de renda em 
momento algum da contratação e 88% não necessitaram oferecer garantia alguma quando da 
tomada do empréstimo. Apenas 13% dos entrevistados afirmam que a empresa credora 
calculou o valor total a ser pago. 

Em 2006, um estudo[31] foi levado a cabo pelo PROCON-SP com 38 casos de consumidores 
superendividados. Neste estudo, 58% dos consumidores tinham renda entre dois e quatro 
salários mínimos e 33% com renda de sete ou mais salários mínimos, ou seja, pessoas das 
classes B e D da população brasileira. 

Dos consumidores, 52% são homens, 47% casados ou convivem com companheiro, 71% têm 
entre trinta e cinqüenta anos de idade, 34% desempregados, 19% profissionais liberais, e 37% 
das famílias têm mais de quatro pessoas. 

Acerca dos débitos, 13% têm um credor, outros 13%, dois, 26% têm três e 47% têm mais de 
quatro credores; 89% dos consumidores devem para bancos e 50% também para cartões de 
crédito, 18% para lojas em geral e 16% devem água, energia elétrica, telefone ou para amigos. 

As causas do endividamento são: desemprego (56%), divórcio (11%) e apenas 7% decorrentes 
de abuso do crédito (superendividamento ativo). 

A forma de conhecimento do crédito se deu diretamente na rua ou por panfletos (28%), 
televisão e rádio (16%), correspondência eletrônica (12%) ou mesmo no próprio 
estabelecimento, como mercado, banco ou loja (42%). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10429



Quanto à resolução da situação de inadimplência, 61% dos entrevistados tentaram renegociar 
as dívidas com o credor (mas não o conseguiram), 32% foram ao PROCON e 5% aos 
Juizados Especiais. 

Quanto à aplicação do art. 52 do CDC, 72% dos consumidores não tiveram o montante do 
débito a se pagar calculado, apenas 41% recebeu cópia do contrato e 70% das companhias de 
cartão de crédito também não forneceram cópia dos contratos. Somente 34% dos 
consumidores tiveram sua renda verificada antes da assinatura e apenas 23% dos credores 
pediram algum tipo de garantia, o que demonstra a irresponsabilidade no fornecimento de 
crédito ao consumo. 

O estudo paranaense[32] foi capitaneado pelo Projeto-Piloto denominado "Tratamento de 
situações de superendividamento do consumidor", lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná em conjunto com a Escola da Magistratura. 

Em aproximadamente um mês de vida, o projeto, iniciado em maio de 2010, atende 
consumidores com dívidas de até 40 salários mínimos (teto dos Juizados Especiais Cíveis 
Estaduais), individualmente tomadas. Ao contrário do projeto sul-rio-grandense, não havia 
limitação dos ganhos dos consumidores atendidos e, ao contrário do projeto carioca, não havia 
comprometimento mínimo da renda mensal para pagamento de dívidas. 

Os resultados mostram que, dos 420 cadastros efetuados até junho de 2010, 52% são mulheres 
e 48%, homens. 

Em relação ao tipo de endividamento, 20% dos consumidores consumiram mais do que as 
finanças permitiam, enquanto 80% asseguram que sofreram algum "acidente da vida", como 
morte ou doença de familiar. 

Quanto à média de idade dos superendividados, 35% dos casos correspondem a pessoas entre 
25 e 34 anos e outros 30% a pessoas entre 35 e 44 anos. 

Assim, se for feita uma análise integrada dos estudos, haverá interessantes ponderações a 
serem feitas. [33] Globalmente, os estudos mostram que não há preponderância relevante de 
um dos sexos no perfil dos superendividados. Saliente-se que entre 7% (São Paulo), 20% 
(Paraná) e 27% (Rio de Janeiro) dos superendividados são consumistas, o que demonstra o 
endividamento passivo mais generalizado, até mesmo em decorrência do poder aquisitivo 
reduzido da maior parte da população. Outra questão é o crescente número de credores à 
medida que ocorre maior bancarização das relações de consumo e o mercado de crédito 
regional é mais desenvolvido, como se vê no estudo de São Paulo. 

Um dos pontos mais relevantes é, talvez, que a maioria dos devedores já procurou diversas 
formas de resolver o problema, seja junto ao Poder Público, por meio da Defensoria Pública, 
seja junto ao Judiciário, seja junto aos próprios credores; e que, ainda assim, a empreitada não 
teve sucesso. Isso mostra como, no Brasil, não há cultura de renegociação de dívidas no caso 
de consumidores superendividados, como não é vantajoso para os credores renegociar dívidas 
e não há, por parte dos consumidores, pleno conhecimento dos direitos do consumidor. 

As instituições financeiras são as que mais respondem pelas dívidas dos consumidores, quase 
um terço no Rio Grande do Sul, mais de dois terços no Rio de Janeiro e quase 90% em São 
Paulo. 
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Os números da Cidade Maravilhosa mostram-se assustadores quanto ao desrespeito às 
normas mais básicas de Direito do Consumidor e como as instituições financeiras são 
irresponsáveis na oferta de crédito. Apenas um em cada dez consumidores sabia, na assinatura 
do contrato, quanto efetivamente iria pagar pelo que tomara emprestado. 

Em São Paulo, são alarmantes os casos de multiendividamento e o número de devedores 
bancários, que são os credores que mais garantias têm nas execuções, e chama a atenção o 
número baixíssimo de endividamento ativo, que não atinge nem um em cada dez paulistanos. 

Na mesma toada, as financeiras estão atuando fortemente no mercado subprime, como 
demonstram os números. Apenas um ou dois em cada dez consumidores precisou ofertar 
alguma garantia pelo empréstimo, sendo que menos de 40% precisou comprovar renda. Deste 
modo, consumidores com histórico negativo de pagamento e mesmo aqueles que já se 
encontram em situação de forte endividamento, poderiam tomar ainda mais crédito, o que 
pode ser visto com desconfiança e mesmo má-fé por parte dos bancos. 

Por fim, a maioria dos consumidores soube do crédito por meios ativos, televisão, panfletos e 
correspondência, ou seja, por intermédio da propaganda de crédito. Isso demonstra como o 
crédito é, em nossa sociedade de crédito (open credit society), um produto passível de 
propaganda, tal qual qualquer outro produto ou serviço que se pretenda vender. 

Falar em prevenção e tratamento do superendividamento é um desafio no Brasil quando se 
trata de crédito ao consumo, já que, conforme se defende, os consumidores e os juristas estão 
desprovidos de instrumentos para trabalhar. Segundo Cláudia Lima Marques: 

  

Sendo assim, (...) o desafio proposto pela expansão do crédito ao consumo, sem uma 
legislação forte que acompanhasse essa massificação, a não ser o Código de Defesa do 
Consumidor e o princípio geral da boa-fé, criou uma profunda crise de solvência e confiança 
no País, não só na classe média, como nas classes mais baixas. [34] 

  

Vê-se que a falta de cuidado com os consumidores de baixa renda, aliada à atual explosão de 
crédito subprime, está preparando uma situação não muito distante de uma igual explosão de 
superendividamento do consumo [35], o que pode ser comprovado pela crescente taxa de 
inadimplência de pessoas físicas no Brasil, conforme relatou-se no início da Parte II. 

  

  

•2.              PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO 

  

2.1. DIREITO COMPARADO E POSSÍVEIS SOLUÇÕES 
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Os sistemas de proteção e tratamento do superendividamento dividem-se em quatro. Os 
principais são os sistemas fresh start policy[36], típico do sistema norte-americano, e de 
reeducação, característico dos sistemas europeus. Em que pese tal distinção, ver-se-á que ela 
não é estanque, mas apenas ilustra o princípio reitor do sistema. 

O primeiro sistema, fresh start policy, encara o superendividamento como um risco colateral 
que acompanha a expansão financeira e, portanto, deve ser socializado, responsabilizando o 
consumidor de modo limitado. [37] A insolvência é, assim, conseqüência do sistema, já que o 
consumidor é um dos agentes econômicos. [38] Pode-se dizer que o consumidor 
superendividado, no jargão de um economista[39], constitui uma externalidade[40] negativa 
do sistema econômico, tal qual uma a fumaça emitida pelos ônibus do transporte público 
interfere no meio-ambiente ou as chuvas excessivas numa determinada cultura de plantio que 
causam aumento no preço dos alimentos, e, de tal modo, gera custos aos demais agentes 
econômicos. 

De outra banda, o sistema da reeducação enxerga que a sociedade de crédito não pode 
acorçoar o crédito sem haver uma "socialização dos ônus" [41], sem que as conseqüências 
sejam também por ela enfrentadas. Se o consumidor excedeu-se, ultrapassou o limite do 
ordinário, ele também foi vítima do sistema, já que a situação não foi de todo intencional e, 
por isso, pode e deve ser ele reeducado, curado. [42] Este sistema enxerga o consumidor mais 
como um cidadão que, ainda que consciente, é suscetível ao descontrole financeiro. 

  

2.2. A SOLUÇÃO ESTADUNIDENSE 

  

O crédito ao consumidor assume importância central na sociedade norte-americana, já que 
70% da economia dos EUA é movimentada pelo consumo dos estadunidenses. [43] 

Nesse país, o endividamento assume os valores mais elevados do mundo, dado que foi aí que 
nasceu o crédito ao consumo e onde ele primeiramente perdeu as conotações moralmente 
negativas. [44] 

Em 1964, as famílias americanas possuíam um estoque de dívidas de US$ 200 bilhões; esse 
número subiu para US$ 7,2 trilhões em 2002[45] e para quase US$ 14 trilhões em 2008, ano 
em que o PIB do país ultrapassou os US$ 14,5 trilhões [46]; ou seja, o endividamento das 
famílias americanas tangencia a totalidade do PIB da maior economia mundial. Por outro 
lado, os pedidos de falência dos consumidores passaram de 718.107, em 1990, para 1.408.041 
em 1998. [47] 

Diante de tamanha importância, é natural que o direito norte-americano tenha sido bastante 
precoce em atentar para o crédito e o problema do endividamento. A primeira lei de falências 
naquele país data de 1898, sendo que atualmente a matéria é regida pelo Bankruptcy Code de 
1978, com as atualizações posteriores. [48] 

A lei falimentar norte-americana divide-se em dois Capítulos. O Capítulo 7 corresponde à 
filosofia do fresh start policy, enquanto o Capítulo 13 aproxima-se do sistema de reeducação 
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utilizado na Europa. [49] Ambos, Capítulos 7 e 13 são os mais utilizados pelos consumidores, 
sendo que o Capítulo 11 é mais largamente empregado por empresas, pessoas jurídicas. 

Um estudo de Sullivan, Warren e Westbrook mostrou que a multiplicação de processos 
falimentares deu-se pelo fato do crédito ter-se espraiado às classes com menores rendimentos, 
sobretudo por meio do cartão de crédito [50], por conta, mormente, da precariedade do 
emprego, do aumento das despesas de saúde e de fatores relativos à instabilidade familiar, tal 
qual o divórcio. [51] 

Esse regime falimentar pressupõe devedores conscientes e munidos de informações 
suficientes. [52] O devedor escolhe entre o Capítulo 7, que liquida todos os seus bens 
penhoráveis para que a venda traduza-se em créditos necessários a cobrir as dívidas, e o 
Capítulo 13, que prevê escalonamento do pagamento das dívidas em até cinco anos e permite 
a manutenção dos bens. [53] 

Escolhendo o primeiro, todos os bens do devedor serão utilizados para pagar suas dívidas e, 
se alguma restar, será perdoada[54], exceto algumas[55], como dívidas alimentares, multas, 
certos impostos e empréstimos oficiais. O procedimento, porém, não poderá ser utilizado pelo 
indivíduo novamente por um período de seis anos[56]. Os credores com garantia, contudo, 
podem pedir que o devedor assine um reaffirmation agreement, que nada mais é que uma 
promessa de pagamento de dívida, em troca ao devedor da manutenção dos bens que serviam 
de garantia. [57] 

Recebido o pedido do consumidor, pode o juiz rejeitá-lo, se entender que o consumidor tem 
meios para utilizar-se do Capítulo 13. Nomeia-se um administrador (trustee) da massa falida, 
que liquidará os ativos, arrecadando-os e até mesmo recuperando os bens que o devedor 
indevidamente alienou antes do pedido (avoinding powers). Os bens impenhoráveis não são 
uniformemente fixados pela lei, mas, como regra, estão isentos a moradia, seguro de vida, 
automóvel, subsídios governamentais, seguro-desemprego e os salários. Contudo, as leis 
limitam o montante a US$ 15.000,00 para a casa, US$ 2.400,00 para o automóvel e US$ 
800,00 para os objetos pessoais, por exemplo. Mesmo os bens pessoais, se verificados que de 
luxo, como jóias, casacos de peles, coleções, instrumentos musicais ou o segundo veículo, são 
penhoráveis. O rol de dívidas que não são perdoadas pelo Capítulo 7 tem aumentado, por lei 
ou jurisprudencialmente, em virtude da pressão dos credores. [58] 

O Capítulo 13 somente pode ser solicitado pelo devedor, que evita a liquidação de seus 
bens[59]. O pagamento das dívidas será feito no equivalente a, no mínimo, o que os credores 
receberiam com o Capítulo 7, mas escalonadamente. Só pode ser requisitado por devedor com 
rendimento regular e cujas dívidas de até US$ 1.000.000,00. [60] 

O processo suspende todas as execuções, vedando-se até que os credores telefonem para o 
devedor. O consumidor apresenta um plano, calculado com base na renda disponível 
(disposable income), que é tudo aquilo que não é racionalmente necessário para sua 
manutenção. Os credores apresentam reclamações (geralmente contra o montante sugerido 
pelo devedor ao pagamento, alegando que se o Capítulo 7 fosse aplicado, obteriam melhores 
resultados) e o juiz acolhe-as ou não, homologando o processo, que deve ser religiosamente 
cumprido pelo devedor. [61] 

Se o devedor falhar em pagar, o processo do Capítulo 13 é convertido num do Capítulo 7 e 
seus bens são liquidados. Contudo, se a Corte analisar que o descumprimento deu-se por 
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razões que transcendem ao controle do devedor, tais como doença ou morte, pode haver um 
perdão mais amplo das dívidas (hardship discharge) [62], incluindo até mesmo algumas 
dívidas consideradas imperdoáveis. [63] 

  

2.2. A SOLUÇÃO FRANCESA 

  

Em 1989 foi editada a Lei 89-1.010, chamada de Loi Neiertz, para tratar especificamente das 
situações de superendividamento. [64] A legislação francesa garante um alto grau de proteção 
ao consumidor de crédito. Luc Bihl "adverte a respeito da embriaguez do consumidor causada 
pela incitação publicitária, tornando-o pronto a comprar, a tudo comprar" [65] e, por isso, ele 
deve ser protegido. 

A partir da década de 70, com o controle inflacionário, o crédito imobiliário e ao consumidor 
cresceram rapidamente no país. Em 1989, mais de metade das famílias francesas estavam 
endividadas, sendo que mais de 200.000 famílias tinham mais de 60% da renda comprometida 
com dívidas, portanto, superendividadas. [66] 

Em 1990, 90.174 processos para tratamento de superendividamento foram propostos nas 
Cortes francesas, passando para 117.854 em 1998; as recusas a pedidos caíram de 14% para 
9% e os acordos saltaram de 45% para 75%. [67] 

Quanto à prevenção do superendividamento são três os institutos mais importantes: o prazo 
especial de reflexão, a proibição de intermediário e o fichário nacional dos incidentes de 
pagamento. [68] 

Desde a década de 70, o expediente da técnica do prazo de reflexão (délai de réflexion) 
tornou-se freqüente [69] na França. O legislador, atento à proteção do consumidor de crédito, 
criou importante oportunidade para o indivíduo réflechir sobre a necessidade, o propósito e as 
conseqüências financeiras da aquisição feita, de modo a evitar compras inconsideradas. [70] 

A atividade de intermediário é vedada pelo ordenamento francês, de modo a evitar situações 
que agravem ainda mais as dificuldades do superendividado, dado que os intermediários, via 
de regra, cobram elevadas somas por seus ilícitos serviços. [71] 

O Ficheiro Nacional dos Incidentes de Crédito[72] foi criado visando informar aos 
fornecedores de crédito, e somente a eles, sobre os riscos dos clientes, ou seja, possui aspecto 
negativo [73] (tal qual o SPC e o SERASA brasileiros). Ele não proíbe a concessão de crédito, 
mas, caso se a faça de modo temerário, poderá o concedente ser responsabilizado. Registrado 
um incidente, "nenhum outro poderá sê-lo a título do mesmo crédito", permanecendo a 
inscrição, no máximo, por oito anos. [74] 

Em relação ao tratamento, principia-se o processo pela iniciativa exclusiva do devedor, que 
deve prestar informações detalhadas de suas dívidas e renda. A comissão é composta pelos 
representantes do prefeito, da associação de credores e de consumidores, do Banque de 
France e pelo diretor de serviços fiscais. [75] 
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Somente são admitidos consumidores pessoas físicas, de boa-fé, residentes na França, cuja 
impossibilidade de solver é manifesta e duradoura (endividamento futuro e certo, não apenas 
previsível e hipotético). Escapam do plano as dívidas fiscais e alimentícias, que não podem 
ser reduzidas ou pospostas. [76] 

Perde o benefício o endividado que presta falsas informações, tenta desviar bens ou agrava 
seu endividamento, sendo remediável se o consumidor apresentar novos elementos que 
tornem sua demanda admissível. [77] 

No acordo podem ser feitos adiamentos ou escalonamentos de dívidas por até oito anos, 
redução ou supressão de juros, imputação dos pagamentos iniciais sobre o capital, e até o 
perdão de dívidas. O plano pode ser subordinado a medidas que o consumidor deve tomar 
para garantir e facilitar o pagamento e a abstenção de atos que agravariam sua situação 
financeira. Sempre é inserida uma cláusula que dá direito aos credores de reexaminar o plano 
de recuperação, caso o devedor tenha rendas significativas durante a execução do plano. [78] 

Infrutífero o acordo, a Comissão tomará as recomendações previstas no Código. As reformas 
de 1988 introduziram as chamadas recomendations extraordinaires para os casos mais graves 
de insolvência[79], ampliando o prazo de recuperação para dez anos, e até mesmo a supressão 
total dos débitos, nos casos mais radicais. Se devedor e credores não concordarem, podem 
apelar da decisão da Comissão. As recomendações adquirem obrigatoriedade após a 
homologação judicial. [80] 

  

  

CONCLUSÃO 

  

  

Após essas considerações, cumpre refletir acerca do tema, rascunhando algumas linhas a 
título de conclusão. 

A Declaração dos Direitos Humanos expressamente prevê, no art. XXV, que: 

  

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, 
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle. [81] 
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A dignidade da pessoa humana, albergada pela Constituição Federal é o leitmotiv do 
ordenamento jurídico brasileiro. Sua proteção deve ser feita cotidianamente e em todas as 
dimensões e perspectivas. A proteção da dimensão econômica da dignidade é importantíssima 
numa sociedade baseada nos valores de justiça, liberdade e solidariedade, ou seja, numa 
sociedade que busca a realização do ser, rompendo "a ótica produtivista e patrimonialista, que 
reinava no campo das situações jurídicas obrigacionais" [82]. 

Destarte, não se pode relegar o consumidor superendividado à própria sorte, comprimindo-o 
até que tenha todos os seus bens e rendas executados. Esse comportamento é contraditório 
para com a própria economia, já que é de suma importância a existência de um mercado sadio 
para que o sistema mantenha-se funcionando bem. [83] 

Nos EUA, cume da sociedade de consumo, a primeira Lei de Falências foi editada há mais de 
100 anos e o atual Bankruptcy Code passou a regular as situações de falência de pessoas 
físicas em 1978. [84] 

Um ponto que chama a atenção no sistema falimentar americano é a divisão entre o 
consumidor recuperável e o consumidor irrecuperável. O primeiro, apesar da gravidade de 
sua situação econômica, ainda pode continuar a reger suas finanças com maior liberdade e 
precisa ser apenas reeducado, submetendo-se ao regime mais brando do Capítulo 13. Já o 
segundo encontra-se em situação mais severa e ainda que sejam feitos escalonamentos ou 
reduzidos os juros, não conseguirá livrar-se das dívidas; precisa, portanto, ter suas dívidas, em 
parte ou no todo, perdoadas, conseguindo um recomeço financeiro (Fresh Start Policy), 
conforme prevê o Capítulo 7 da Lei. 

A França, por outro lado, proporciona um elevado nível de proteção ao consumidor de 
crédito. A legislação francesa apresenta um rol bastante interessante de medidas que poderiam 
colaborar para proteger o consumidor brasileiro. 

Os estudos levados a cabo por Sullivan[85] demonstram que a esmagadora maioria dos 
consumidores que busca a proteção falimentar efetivamente dele necessita; são poucos os 
casos em que os consumidores o fazem apenas para não arcar com suas próprias dívidas, de 
má-fé. 

Apesar de tomar-se por base o sistema americano e o francês, tidos como modelos, não se 
pode simplesmente transplantá-los acriticamente para a realidade brasileira, uma sociedade 
em desenvolvimento marcada pela alta informalidade, pelos rendimentos familiares baixos, 
pela baixa escolaridade e baixo conhecimento técnico-financeiro da população, bem como 
outras nuances típicas de uma cultura latinoamericana. 

Por fim, deve-se sempre assegurar o mínimo existencial - reste à vivre - ao consumidor, seja 
quando este está submetido ao regime da recuperação, resguardando seus bens, seja quando 
esteja submetido à "falência", liquidando todo seu ativo, ou seja, o plano deve sempre atentar 
para a saúde financeira do devedor, mormente garantindo-lhe condições dignas de vida. [86] 

Apesar da falta de ferramentas adequadas para prevenir e tratar o superendividamento à luz da 
dignidade da pessoa humana, os juristas devem ter como norte que o Direito, acima de tudo, 
pode fornecer os instrumentos para a construção da uma sociedade melhor: 
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A atitude do direito é construtiva: sua finalidade, no espírito interpretativo, é colocar o 
princípio acima da prática para mostrar o melhor caminho para um futuro melhor, mantendo a 
boa-fé com relação ao passado. É, por último, uma atitude fraterna, uma expressão de como 
somos unidos pela comunidade apesar de divididos por nossos projetos, interesses e 
convicções. Isto é, de qualquer forma, o que o direito representa para nós: para as pessoas que 
queremos ser e para a comunidade que pretendemos ter. [87] 

  

Podem-se criar Comissões para Prevenção e Tratamento do Superendividamento nas 
Procuradorias de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON -, para que os consumidores 
obtenham auxílio técnico - tanto financeiro quanto jurídico -, de modo a evitar ou tratar 
administrativamente o endividamento insuportável. 

Grande exemplo é o Projeto-Piloto de Tratamento de Situações de Superendividamento do 
Consumidor, do Tribunal de Justiça do Paraná, que visa a "reeducação financeira do 
consumidor" [88]. 

O projeto bem demonstra que a situação de superendividamento é desastrosa: "Os credores 
não recebem, o superendividado não paga e fica fora do mercado. Além disso, empresas bem 
assessoradas juridicamente, sabem que podem processar devedores, mas que mesmo 
ganhando uma ação, podem não receber". [89] 

São iniciativas como essa que demonstram que, a despeito da total ausência de mecanismos e 
instrumentos jurídico-legislativos e jurisprudenciais, é possível prevenir e tratar o 
superendividamento no Brasil e evitar a angústia de milhares de pessoas país afora. 

Esse engajamento advém da "convicção de que é necessário um outro mundo e de que [ele] é 
possível"[90], e remete a uma proposição instigante - e não poderia ser diferente, de maneira 
alguma -, acerca do Direito: "Por que o Direito é este e não outro? Essa é a questão crucial e é 
a raiz da crítica". [91] 

  

  

BIBLIOGRAFIA 

  

  

AUBERT, Francis; GUERIN, Marc; BERRIET-SOLLIEC, Marielle. A intervenção das 
administrações territoriais francesas no desenvolvimento rural. In: LEITE, Sérgio (org.). 
Estudos, sociedade e agricultura. Rio de Janeiro: Mauad Editora. n. 19, out. 2002. p. 113-
145. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10437



CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. O perfil do superendividamento: referências no Brasil. 
In: ______; MARQUES, Cláudia Lima (Coord.). Direitos do consumidor endividado: 
superendividamento e crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. (Biblioteca de direito 
do consumidor, n. 29). 

  

COSTA, Geraldo de Faria Martins da. Superendividamento: a proteção do consumidor de 
crédito em direito comparado brasileiro e francês. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
(Biblioteca de direito do consumidor, n. 20). 

  

DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. p. 492. (Coleção justiça e direito). 

  

FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 287. 

  

GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de 
revisão dos contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. 

  

GOMES, Orlando. Contratos. Atualização: Antônio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo 
de Crescenzo Marino. 26. ed. rev.,  atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008. 

  

GROSS, Karen. Demonizing debtors. Osgood Hall Law Journal: Symposium Consumer 
Bankruptcies in a Comparative Context. Toronto: University of Toronto Press, v. 37, n. 1 & 2, 
p. 263-275, 1999. 

  

MANKIW, Nicholas Gregory. Introdução à Economia. 1. ed., 3. reimpr. São Paulo: 
Thomson Learning, 2007. 

  

MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Schreber e a Lei do Pai. Palestra proferida na Sala 
de Videoconferências do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da da 
Universidade Federal do Paraná durante os Seminários sobre Schreber e a Paranóia, Curitiba, 
16/10/2008. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10438



MARQUES , Cláudia Lima. O superendividamento e a proteção do consumidor no 
mercado. Palestra proferida no Salão Nobre da Faculdade de Direito da da Universidade 
Federal do Paraná durante o I Congresso Internacional de Direito Civil, Curitiba, 29/10/2008. 

  

_____. Sugestões para uma lei sobre o tratamento do superendividamento de pessoas físicas 
em contratos de crédito ao consumo: proposições com base em pesquisa empírica de 100 
casos no Rio Grande do Sul. In: ______; CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli (Coord.). 
Direitos do consumidor endividado: superendividamento e crédito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. (Biblioteca de direito do consumidor, n. 29). 

  

_____. BENJAMIN, Antonio Herman V. Consumer over-indebtedness in Brazil and the 
need of a new consumer Bankruptcy legislation. Porto Alegre: [s.n.], 2007. Draft presented 
during the Comparative Consumer Overindebtedness International Congress, on the Law & 
Society Conference, in the Humboldt University, Berlin, 08/14/2007. (Obra não publicada). 

  

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Rumos cruzados do direito civil pós-1988 e do 
constitucionalismo de hoje. In: TEPEDINO, Gustavo Mendes. Direito Civil contemporâneo: 
novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 262-281. 

  

SOUSA, Paulo Henrique Martins de. A dignidade da pessoa humana e o 
superendividamento. 140 f. Monografia (Graduação em Direito do Estado e das Relações 
Sociais) - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. 

  

TOUSSAINT, Eric. La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos. Buenos Aires: 
CLACSO, 2004. 

  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=1000328. Acessado em 12 de 
abril de 2011. 

  

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL919548-9356,00-
ENDIVIDAMENTO+DA+FAMILIA+AMERICANA+CAI+PELA+VEZ+DESDE+DIZ+FE
D.html. Acessado em 27 de maio de 2009. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10439



http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php. Acessado em 07 de março de 
2011. 

  

http://www.parana-
online.com.br/editoria/economia/news/446488/?noticia=TJ+BUSCA+SOLUCAO+AMIGAV
EL+PARA+SUPERENDIVIDADOS. Acessado em 12 de abril de 2011. 

  

Disponível em: http://www.flaviocitro.com.br/v1/index.php/2010/06/14/programa-do-tj-do-
parana-ajuda-consumidores-a-quitar-dividas-tribunal-promove-mediacao-entre-credores-e-
consumidores-superendividados. Acessado em 07 de março de 2011. 

  

  

 

[2] NOVAES, Carlos Eduardo. A história de Cândido Urbano Urubu. Rio de Janeiro: 
Editorial Nórdica, 1985, p. 70. 

[3] COSTA, G. de F. M. da. Superendividamento: a proteção do consumidor de crédito 
em direito comparado brasileiro e francês. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 142 p. 
(Biblioteca de direito do consumidor, n. 20). 

[5]MARQUES, Cláudia Lima Marques. Sugestões para uma lei sobre o tratamento do 
superendividamento de pessoas físicas em contratos de crédito ao consumo: proposições com 
base em pesquisa empírica de 100 casos no Rio Grande do Sul. In: ______; CAVALLAZZI, 
Rosângela Lunardelli (Coord.). Direitos do consumidor endividado: superendividamento e 
crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 256. (Biblioteca de direito do consumidor, 
n. 29). 

[6] SOUSA, Paulo Henrique Martins de. A dignidade da pessoa humana e o 
superendividamento. 140 f. Monografia (Graduação em Direito do Estado e das Relações 
Sociais) - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 63. 

[7] GOMES, Orlando. Contratos. Atualização: Antônio Junqueira de Azevedo e Francisco 
Paulo de Crescenzo Marino. 26. ed. rev.,  atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 
2002. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 43. 

[8] Lei 6.830/1980: "Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta 
Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil". 

[9] A Responsabilidade Civil está prevista no Título IX, Capítulos I e II do Código Civil, arts. 
927 et seq. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10440



[10] Segue o rito do Capítulo IV do Código de Processo Civil, arts. 646 et seq., mas tem 
peculiaridades, que chegam até ao único caso de prisão civil por dívida, no Brasil, conforme 
exposto. 

[11] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 64. 

[12] COSTA, G. de F. M. da. Op. cit., p. 118. 

[13] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 2. 

[14] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 65. 

[15] COSTA, G. de F. M. da. Op. cit., p. 118. 

[16] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.), op. cit., p. 2. 

[17] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 65. 

[18] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.), op. cit., p. 2. 

[19] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 66. 

[20] Ficção das ciências sociais positivistas do séc. XIX que subdividia o objeto de análise 
social, o homem, em economicus, para a economia, importando, nesse aspecto, apenas fatores 
ligados à produção e ao consumo. Hodiernamente, ligar esse conceito ao ser humano é reduzi-
lo aos fatores econômicos, numa reificação simplista, porém perigosa, do homem frente à 
sociedade capitalista de consumo. Aqui, utiliza-se a expressão apenas para destacar uma das 
características humanas, que é justamente o "consumir", sem que com isso tente-se imputar as 
características oitocentistas do conceito ao estudo. 

[21]MARQUES, C. L. M.. Op. cit., p. 260. 

[22] GROSS, Karen. Demonizing debtors. Osgood Hall Law Journal: Symposium 
Consumer Bankruptcies in a Comparative Context. Toronto: University of Toronto Press, v. 
37, n. 1 & 2, p. 263-275, 1999. 

[23] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 69. 

[24]MARQUES, C. L. M. Op. cit., p. 262. 

[25] Ibidem, p. 261-262. 

[26] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 69. 

[27] MARQUES, C. L. M. Op. cit., p. 301 et seq. 

[28] Nas seguintes cidades: Porto Alegre (capital, 1,7 milhão de habitantes), Gravataí, 
Charqueadas, Barra do Ribeiro, Montenegro, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, São Sebastião 
do Caí e Taquara. Cf.: MARQUES, Cláudia Lima. BENJAMIN, Antonio Herman V. 
Consumer over-indebtedness in Brazil and the need of a new consumer Bankruptcy 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10441



legislation. Porto Alegre: [s.n.], 2007. Draft presented during the Comparative Consumer 
Overindebtedness International Congress, on the Law & Society Conference, in the Humboldt 
University, Berlin, 08/14/2007. (Obra não publicada). 

[29] MARQUES, C. L.; BENJAMIN, A. H. Op. cit. 

[30] CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. O perfil do superendividamento: referências no 
Brasil. In: ______; MARQUES, Cláudia Lima (Coord.). Direitos do consumidor 
endividado: superendividamento e crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 386 et 
seq. (Biblioteca de direito do consumidor, n. 29). 

[31] MARQUES, C. L.; BENJAMIN, A. H. Op. cit. 

[32] Disponível em: http://www.flaviocitro.com.br/v1/index.php/2010/06/14/programa-do-tj-
do-parana-ajuda-consumidores-a-quitar-dividas-tribunal-promove-mediacao-entre-credores-e-
consumidores-superendividados. Acesso em 07/03/2011. 

[33] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p.74-76. 

[34]MARQUES, C. L. M. Op. cit., p. 263. 

[35] MARQUES, C. L.. BENJAMIN, A. H. Op. cit. 

[36] GROSS, K. Op. cit., p. 263-275. 

[37] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 78. 

[38] GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese 
de revisão dos contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. p. 139. 

[39] É o que se depreende do artigo que trata, dentre outras, da intervenção do governo na 
economia francesa quando salva agricultores superendividados da bancarrota por conta da 
modernização das práticas agrícolas: AUBERT, Francis; GUERIN, Marc; BERRIET-
SOLLIEC, Marielle. A intervenção das administrações territoriais francesas no 
desenvolvimento rural. In: LEITE, Sérgio (org.). Estudos, sociedade e agricultura. Rio de 
Janeiro: Mauad Editora. n. 19, out. 2002. p. 113-145. 

[40] Externalidade é "o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar das outras que 
não tomam parte da ação". In: MANKIW, Nicholas Gregory. Introdução à Economia. 1. ed., 
3. reimpr. São Paulo: Thomson Learning, 2007. p. 204. 

[41] FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 287. 

[42] GIANCOLI, B. P. Op. cit., p. 139-140. 

[43] Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/nytimes/2008/01/25/ult574u8141.jhtm. Acesso em 
27/05/2009. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10442



[44] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 273. 

[45] Disponível em: http://diplo.uol.com.br/imprima608. Acesso em 27/052009. 

[46] Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL919548-
9356,00-
ENDIVIDAMENTO+DA+FAMILIA+AMERICANA+CAI+PELA+VEZ+DESDE+DIZ+FE
D.html. Acesso em 27/05/2009. 

[47] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 274-275. 

[48] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 80. 

[49] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 272. 

[50] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 277. 

[51] Ibidem, p. 278. 

[52] Esse é o entendimento de Whitford, conforme consta na nota de rodapé nº. 66 da obra 
lusa. Cf.: Ibidem, p. 279. 

[53] Idem. 

[54] Em tradução livre do autor: "§ 727, (b): Sem prejuízo do disposto na seção 523 deste 
título, um perdão sob a subseção (a) desta seção absolve o devedor de todas as dívidas que 
surgiram antes da data do despacho ao abrigo deste capítulo, e qualquer responsabilidade 
numa reclamação é determinada nos termos da seção 502 do presente título como se surgido 
antes do início do caso (...)". 

[55] O § 523 lista as dezenove exceções ao perdão (exceptions to discharge), incluindo, ainda, 
alguns casos que podem ser perdoados, ou não, dependendo do caso. 

[56] Neste ponto, tendo em vista que a obra lusitana data de 2000, segundo a bibliografia, não 
foram incluídas, por óbvio, as alterações feitas no U.S. Bankrupty Code pelo Governo Bush 
em 2005, que visam prevenir o abuso da utilização do Capítulo 7 e adotar políticas mais 
ofensivas de proteção do consumidor. Deste ponto, contudo, falar-se-á mais adiante. 

[57] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.), op. cit., p. 279-280. 

[58] Ibidem, p. 281-282. 

[59] O § 1.306, (b), coloca, em tradução livre do autor, que "o devedor poderá manter a posse 
sobre toda propriedade dos bens". 

[60] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.), op. cit., p. 283. 

[61] Idem, p. 283-284. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10443



[62] O § 1.328, sobretudo a letra (b), trata do perdão de dívidas no caso do procedimento do 
Capítulo 13, que ocorre subsidiariamente, apenas. Em tradução livre: "1. A falha do devedor 
em completar tais pagamentos se dá por circunstâncias pelas quais o devedor não deve ser 
justamente responsabilizado". 

[63] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 284-285. 

[64] COSTA, G. de F. M. da. Op. cit., p. 106. 

[65] Ibidem, p. 87. 

[66] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 230. 

[67] Ibidem, p. 233. 

[68] SOUSA, P. H. M. de. Op. cit., p. 89 

[69] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 89. 

[70] COSTA, G. de F. M. da. Op. cit., p. 90. 

[71] Ibidem, p. 111-112. 

[72] Novidade introduzida pela Lei Neiertz no art. L.333-4. 

[73] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 246-248. 

[74] COSTA, G. de F. M. da, op. cit., p. 112-114. 

[75] Ibidem, p. 114-115. 

[76] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 236-238. 

[77] COSTA, G. de F. M. da. Op. cit., p. 121. 

[78] Ibidem, p. 122. 

[79] Esta era uma das críticas feitas à Lei 95-125, que não previa soluções para os casos mais 
graves, sobretudo quando inexistia patrimônio e as perspectivas de melhora do consumidor 
eram reduzidas. In: LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 245. 

[80] COSTA, G. de F. M. da. Op. cit., p. 122-123. 

[81] Disponível em: http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php. Acesso 
em 

     07/07/2009. 

[82] MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Rumos cruzados do direito civil pós-1988 
e do constitucionalismo de hoje. In: TEPEDINO, Gustavo Mendes. Direito Civil 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10444



contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. 
p. 269. 

[83] MARQUES, C. L. M.. O SUPERENDIVIDAMENTO E A PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR NO MERCADO. PALESTRA PROFERIDA NO SALÃO NOBRE 

DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

DURANTE O I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CIVIL, 

CURITIBA, 29/10/2008. 

[84] LEITÃO MARQUES, M. M. (Coord.). Op. cit., p. 272. 

[85] Ibidem, p. 276-278. 

[86] Ibidem, p. 254. 

[87] DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 492. (Coleção justiça e direito). 

[88] Disponível em: http://www.parana-
online.com.br/editoria/economia/news/446488/?noticia=TJ+BUSCA+SOLUCAO+AMIGAV
EL+PARA+SUPERENDIVIDADOS. Acessado em 12 de abril de 2011. 

[89] Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=1000328. Acessado em 12 de 
abril de 2011. 

[90] TOUSSAINT, Eric. La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos. Buenos Aires: 
CLACSO, 2004. p. 16. Tradução livre de do autor  . 

[91] MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Schreber e a Lei do Pai. Palestra proferida na 
Sala de Videoconferências do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da da 
Universidade Federal do Paraná durante os Seminários sobre Schreber e a Paranóia, Curitiba, 
16/10/2008. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10445



DIREITO DA MODA E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

DIRITTO DI MODA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 
 
 

Paula Maria Tecles Lara 
 

RESUMO 
A moda possui um papel muito importante atualmente e o impacto sócio-econômico do seu 
mercado demonstra a necessidade de um aprofundamento acadêmico acerca do tema, 
principalmente em relação às situações jurídicas estabelecidas nesse mercado e 
compreendidas pelo Direito Intelectual. Nesse contexto, a moda sofre diversas influências, 
uma vez que se discute qual a natureza de suas criações: obras de arte ou obras industriais? 
Analisaremos as criações de moda como sendo obras de arte aplicada, ou seja, obras artísticas 
com finalidade industrial, concedendo-as uma dupla proteção intelectual, tanto pelo Direito de 
Autor, quanto pelo Direito Industrial. Assim, presentes na criação de moda todos os requisitos 
necessários para a configuração tanto da proteção autoral, quanto industrial, ela será 
considerada obra de arte aplicada e será tutelada de forma dúplice. No entanto, apenas uma 
tutela será aplicada ao caso concreto, cabendo ao autor escolher qual norma de proteção seria 
mais adequada à sua criação de espírito. 
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RIASSUNTO 
La moda ha un ruolo molto importante oggi e l'impatto socioeconomico del suo mercato 
dimostra la necessità di un approfondimento accademico sul tema, soprattutto in relazione a 
situazioni giuridiche stabilite in questo mercato e comprese nella legge sulla Proprietà 
Intellettuale. In questo contesto, la moda soffre varie influenze, dato che si discute la natura 
delle sue creazioni: opere d’arte o lavori industriali? Analizzeremo le creazioni di moda come 
opere di arte applicata, voglio dire, opere artistiche a fini industriali, dando a loro una 
protezione intellettuale duale, sia del diritto d'autore come dal diritto industriale. Così, 
presente tutti i requisiti necessari per impostare, sia la protezione di diritto d'autore come dal 
diritto industriali, la creazione di moda sará considerata un'opera d'arte applicata e sará 
protetta di maniera doppia. Tuttavia, solo una tutela verrà applicata al caso, lasciando 
all'autore di scegliere quale protezione sarebbe più appropriata alla sua creazione di spirito. 
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Moda e Direito, num primeiro momento, parecem ser áreas muito distantes uma da outra, uma 
vez que o Direito nos remete a uma idéia de justiça, legalidade e rigor; e a moda, por outro 
lado, se caracteriza por ser um espaço de liberdade criativa, artística, sem regras aparentes. 

Apesar desta distância e, diante de uma sociedade altamente informatizada, de um mundo sem 
fronteiras, a moda deve se adequar à atual conjuntura e se adaptar à nova realidade social, 
através de mecanismos jurídicos que possam efetivar, de fato, uma tutela preventiva das 
criações de moda, já que muitas vezes a tutela repressiva aplicada à efêmera indústria da 
moda correria o risco de não surtir nenhum efeito. 
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O mercado da moda, em especial o de vestuário, está em crescimento constante, 
movimentando bilhões de dólares por ano no mundo todo. Trata-se de um fenômeno 
industrial responsável pela geração de muitos empregos e segundo Jimenez (2010), 
atualmente, o setor de confecção de vestuário ocupa os primeiros lugares no ranking das 
maiores indústrias  mundiais. 

 Os efeitos desse fenômeno produzem diversos conflitos jurídicos e o impacto de tais 
estatísticas refletem a importância do tema que ainda carece de maiores aprofundamentos 
acadêmicos. De fato, diante da enorme proliferação das relações advindas desse setor 
mercadológico torna-se imperioso o estudo das situações jurídicas que envolvem a indústria 
da moda. 

A necessidade de aprofundamento acadêmico nessa área impulsionou a Fordham University, 
Universidade Jesuíta de Nova York, a criar um curso de Direito da Moda,  que abrange o 
estudo de todas as matérias afetas à indústria da moda, incluindo propriedade intelectual, 
negócios e finanças, comércio exterior, direito tributário, direito do consumidor, etc. 

No Brasil, ainda não possuímos cursos de especialização nesse novo ramo do direito, que tem 
como centro gravitacional a propriedade intelectual. A proteção intelectual das criações de 
moda abarca uma parte significativa desse novo ramo do Direito e, é nela que concentraremos 
nossa atenção. 

A questão da regulamentação da criatividade, em qualquer seara artística, é assunto 
tormentoso, já que o estudo da propriedade intelectual depende de outras áreas do 
conhecimento para construir seus conceitos técnicos e solucionar questões sociais e 
econômicas. 

O presente texto busca discutir, dentro do que denominamos Direito da Moda a proteção 
intelectual da criação de moda, ou seja, se ela poderia ser considerada arte e, assim, ser 
tutelada pelas regras de direitos autorais, ou se, ela, na verdade, seria um produto da era 
industrial, sem caráter artístico e, portanto, protegido somente pelos institutos da propriedade 
industrial. 

Em outra perspectiva, defende-se que a criação de moda seria um produto caracterizado pela 
sua utilidade, e como tal não poderia ser tutelado por nenhum instituto jurídico, uma vez que a 
sua utilidade geraria benefícios sociais que impediriam tal proteção. 

  

1. A CRIAÇÃO DE MODA 

  

Não se pode dizer que tudo aquilo que é produzido pela indústria da moda seria uma "criação 
de moda", vez que muitos produtos fabricados por essa indústria não possuem finalidades 
estéticas, desprovidos, portanto de aspectos criativos e originais, não tendo sua origem no 
intelecto humano. 
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Nesse contexto, importa-nos saber se a criação de moda, entendida como a obra estética 
aplicada ao vestuário, pode ser considerada arte ou não. Todas as roupas criativas são 
necessariamente obras de arte? Quando podemos considerar algo como sendo arte? 

Todas essas perguntas possuem respostas relativas e não muito fáceis de serem encontradas. 
Uma maneira mais prática e menos subversiva seria entender as criações de moda  como 
obras de arte aplicada, ou seja, criações artísticas que terão uma aplicação industrial. Mas "a 
obra de arte aplicada suscita problemas particulares. Ela parece respeitar simultaneamente ao 
direito de autor e à propriedade industrial."(ASCENSÃO, 2007, p. 414). 

Boa parte da arte contemporânea produzida busca uma utilidade e, as obras de arte aplicada 
são entendidas na contemporaneidade como sendo fruto do design, sendo este um "processo 
técnico e criativo relacionado à configuração, concepção, elaboração e especificação de um 
artefato, normalmente orientado por uma intenção ou objetivo, ou para a solução de um 
problema"[1]. 

Dessa maneira, concilia-se, de um lado a criatividade e, de outro lado a utilidade, pois  a 
utilidade de uma obra não teria o poder de desconfigurar o caráter artístico/criativo contido 
nela. 

Na verdade, o Direito de Autor tutelaria a obra de arte aplicada com base  não só no seu 
caráter artístico, mas como criação do espírito humano: criativa, exteriorizada e comunicativa. 
Sem a presença desses elementos não temos a incidência da proteção autoral, pois nem toda 
obra intelectual poderia ser considerada criação do espírito sem a existência dessas 
características. 

Nas palavras de Leonardo Macedo Poli: 

... tudo o que é produzido pelo intelecto humano é obra intelectual, mas nem toda obra 
intelectual poderia ser considerada uma criação do espírito. Logo, só receberiam a tutela 
autoral as obras intelectuais que puderem ser consideradas criações do espírito. (POLI, 2008, 
p. 107). 

  

Além disso, a obra de arte aplicada também poderia ser tutelada pelo Direito industrial uma 
vez caracterizada sua aplicabilidade industrial, enquadrando-se no conceito de desenho 
industrial, já que "confere uma configuração ornamental nova e específica ao produto, de 
modo a torná-lo inconfundível pelo público consumidor."( BLASI, 2010, p. 40) 

 Através dessa conceituação conseguimos inserir o produto estético gerado pela indústria da 
moda no conceito de obra de arte aplicada. Mas essa inserção é relativa, uma vez que o objeto 
carente de proteção deve se adequar aos requisitos previstos pela lei autoral ou pela lei de 
direito industrial, dependendo da tutela pretendida. Analisaremos mais a frente como a 
proteção intelectual da criação de moda é realizada pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

  

2. TUTELA DA CRIAÇÃO DE MODA NO DIREITO COMPARADO 
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Ao pesquisar sobre a proteção às criações na indústria da moda depara-se com muitos artigos 
escritos nos Estados Unidos, e não é por acaso, pois '[...] o fashion design não está protegido 
pela lei americana (KOLSUN, 2010, p. 39). 

Em terras norte-americanas, a preocupação é tão grande que inúmeras foram as tentativas de 
se aprovar uma lei que estendesse a proteção do copyright[2]  às criações da moda. 

A mais recente delas é o projeto de lei S.3728[3] apresentado em agosto de 2010 ao Senado 
dos EUA pelo senador Charles Schumer, tendo como patrocinadores, entre outros, o Conselho 
de estilistas da América[4] e também  a Associação Americana de Vestuário e Calçados[5]. 

Tal projeto foi extremamente combatido e debatido, visto que muitos, dentre eles um 
jornalista da revista americana Newsweek[6] chamado Ezra Klein, afirmam que tal proposta 
tem a intenção de proteger os grandes lucros da indústria da moda ao invés de proteger de fato 
os estilistas/criadores ou até mesmo os consumidores. 

Outros autores americanos criticam a necessidade de tal proteção sustentando que o vestuário 
teria um caráter de utilidade, o que descaracterizaria sua natureza artística. Jennifer Jenkis e 
Christine Cox, por exemplo, se referindo ao direito americano defendem que: 

  

O design de moda, particularmente para o vestuário, está a mercê da proteção da  propriedade 
intelectual tradicional. Os direitos autorais não são concedidos para roupas porque artigos do 
vestuário, que sejam criativos e funcionais, são considerados "artigos úteis", em oposição às 
obras de arte. (JENKIS, 2005, tradução nossa)[7]. 

  

Outros ainda sustentam que, apesar da inexistência de regras que efetivamente protejam o 
design de moda, sua indústria continua a crescer no mercado mundial e, por isso pode-se 
inferir que a despreocupação com regras de proteção intelectual geraria um fenômeno inverso, 
qual seja, proporcionaria uma busca maior pela inovação, já que a cópia teria o poder de 
popularizar tendências, que seriam imediatamente substituídas por outras, para que a marca 
(empresa de moda) continue sempre em seu patamar mercadológico. 

Na Europa, tanto a França, quanto a Itália, possuem uma proteção bastante objetiva para as 
criações de moda, em razão da importância histórica da moda. Na verdade, o Código de 
Propriedade Intelectual francês é mais específico, ao mencionar em seu art. L. 112-2[8] que 
são consideradas obras do espírito as criações da indústria sazonal do vestuário e adorno, 
explicando, logo a seguir, que esta seria aquela indústria que, em razão das exigências da 
moda, renovam frequentemente a forma de seus produtos. 

Na Itália a previsão legal não é tão óbvia e expressa quanto a francesa, pois depende do 
enquadramento da criação de moda no conceito de desenho industrial. Para ele o direito 
italiano reserva  a dupla proteção intelectual, ou seja, tanto a autoral, quanto a industrial. 
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De fato, o direito italiano considera o  design sinônimo de desenho industrial e, por 
isso  prevê tanto a proteção autoral quanto industrial para o fashion design, conforme o art. 2, 
n. 10) de sua lei sobre direitos autorais (Legge n. 633, 22 aprile 1941)[9]. 

Essa possibilidade de sobreposição de institutos de proteção da propriedade intelectual no 
direito italiano é recente, introduzida no ordenamento italiano em 2001 por decreto 
legislativo, em obediência ao disposto no art. 17[10] da diretiva 98/71/CE do Parlamento e 
Conselho em 13 de Outubro de 1998, que inseriu o citado n. 10) ao art. 2 da lei de direitos 
autorais italiana e revogou a proibição de sobreposição do direito autoral e do desenho 
industrial. 

Segundo Andrea Orciani e Maria Grazia Antoci: 

Atualmente, para as obras de design industrial, podem ser invocadas ambas as tutelas desde 
que satisfaçam os pressupostos: se fala, de fato, de dupla proteção. 

Acumulação das duas tutelas não significa aplicação da tutela do direito de autor a todas as 
obras do design industrial, mas somente àquelas criativas que apresentam em si mesmas um 
caráter criativo e valor artístico. (ORCIANI; ANTOCI, 2006, p. 24). 

  

3. A PROTEÇÃO JURÍDICA DA CRIAÇÃO DE MODA PELO DIREITO BRASILEIRO 

  

No Brasil, tal tema é pouco debatido e não há bibliografia suficiente que dê respostas às 
questões que envolvem o assunto. Dessa maneira, busca-se auxílio ao direito comparado, 
especificamente à teoria da dupla proteção dos direitos de propriedade intelectual presente no 
direito italiano, que se caracteriza por conferir à obra de arte (incluída aqui a criação de moda) 
tanto a proteção do direito industrial quanto do direito autoral. 

Na verdade, tal tutela se viabiliza em relação às obras de arte aplicada[11], sendo esta a 
criação intelectual que, apresentando, ao lado do caráter estético, conotações utilitárias, é 
usada para fins comerciais (BITTAR, 2008, p. 22), pois, "se as artes industriais reclamam pela 
sua natureza artística, se seus produtos se caracterizam pela aplicação da arte à indústria, o 
que se traduz na expressão artes aplicadas, é claro que não se podem separar as duas idéias." 
(CERQUEIRA, 1982, p. 648). 

Esta dissociação entre o valor artístico e o caráter industrial da obra de arte aplicada será 
analisada mais a frente, quando se aborda a antiga lei de direitos autorais brasileira, que muito 
se assemelhava à lei italiana no que se refere à "separação dessas duas idéias". 

Busca-se, portanto, uma dupla proteção da criação intelectual de caráter artístico, mas que 
possui aplicabilidade industrial. Nesse sentido, a obra poderá ser protegida tanto pelo direito 
autoral quanto pelo desenho industrial. 

Essa opção por tutelar de maneira dúplice a obra de arte aplicada tem como fundamento  o 
estimulo à inovação criativa,  ao argumento de que a retribuição pecuniária advinda da 
utilização lícita de um obra incentivaria o artista a produzir cada vez mais. 
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No entanto, a realidade nos traz um dado diverso, pois nos Estados Unidos os setores 
industriais que mais cresceram em 2007 foram aqueles menos protegidos pela propriedade 
intelectual[12]. 

Tal estatística reflete o impacto social e econômico proveniente da aplicação dos institutos da 
propriedade intelectual. A tutela intelectual vista dentro de um contexto global torna-se 
desinteressante socialmente, gerando, para alguns, mais efeitos desfavoráveis que favoráveis. 

Os efeitos favoráveis, dentre outros, seriam aqueles provenientes da tentativa de se fomentar a 
produção artística, cultural, literária e científica através de uma decente remuneração aos 
autores. Já os desfavoráveis referem-se à intangibilidade do conhecimento provocada pela 
incidência do direito autoral, no sentido de impedir o acesso àquilo que é produzido de novo, 
inabilitando o alcance do conhecimento por todos. 

Na verdade, o Estado busca incentivar o progresso, a cultura, a tecnologia, a produção 
artística e científica, de forma a concretizar princípios constitucionalmente protegidos, tais 
como a liberdade de expressão[13] e o acesso à cultura[14], tendo como objetivo fundamental 
o desenvolvimento nacional, conforme disposto no artigo 3º[15] da Constituição da República 
de 1988. 

Mas, ao mesmo tempo, tal incentivo prejudica o desenvolvimento da sociedade, uma vez que 
a priva de eventuais benefícios que poderiam advir dessa nova criação, que terá restringido 
seu acesso conforme dispõem as normas autorais. 

Não obstante a constatação dessa dicotomia, a realidade demonstra que a intervenção do 
Direito é necessária para solucionar os conflitos sociais e estabelecer regras para que outros 
não surjam. Essa é a função precípua do Direito: regular e orientar os diversos aspectos da 
vida social. 

Não se pode, portanto, ignorar essa demanda da sociedade, que muitas vezes busca no Direito 
a solução mais justa para seus conflitos. Ao discutir propriedade intelectual, encontra-se 
diante de um assunto bastante recorrente, importante e que gera efeitos sociais significativos 
que justificam a tutela jurídica. 

A moda contemporânea, incluída nessa realidade jurídica, é responsável pela geração de 
muitos empregos, ocupando o 4º lugar no ranking entre os maiores produtores mundiais. O 
mercado da moda movimenta R$ 57 bilhões e cresce 7% ao ano segundo o Índice Global de 
Desenvolvimento de Varejo da AT Kearney[16]. 

Apesar disso, a questão da propriedade intelectual na moda é pouco explorada pela ciência do 
Direito no Brasil, que não se preocupa em analisar, de forma clara e objetiva, o real alcance e 
efeitos da tutela intelectual para as criações de moda. 

Resta, deste modo, buscar na evolução legislativa e principalmente no direito comparado 
soluções adequadas para essa nova conjuntura que se apresenta, visto que a doutrina não 
fornece argumentos para tal questão. 

A jurisprudência restringe-se à análise superficial da situação jurídica, não elucidando a 
questão, o que gera prejuízo a autores de obras de arte aplicada que se vêem desamparados 
pela ausência . Este é o caso julgado pelo TJ-MG na apelação cível nº 1.0024.06.308292-
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9/001, em 22 de setembro de 2009, em que a autora elaborava desenhos de jóias, que eram 
enviados aos Estados Unidos para serem ali fabricadas e comercializadas. A autora pretendia, 
além do valor recebido pela criação dos desenhos,  participar de parte dos lucros advindos das 
vendas realizadas pela requerida. Foi negado provimento ao apelo, sob o argumento de se 
tratar: 

[...] a hipótese de desenho industrial e não de obra de caráter puramente artístico, não tendo a 
apelante demonstrado a titularidade do desenho industrial, através de seu registro no INPI, 
não há como prosperar o pedido de indenização por violação ao seu direito de propriedade 
industrial. Na hipótese, verifica-se que são aplicáveis as disposições existentes na Lei de 
Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), pois a autora criava os modelos de jóias e os enviava 
à requerida, para que esta as reproduzisse e comercializasse, inclusive através da internet, o 
que configura produção em larga escala, perdendo seu caráter puramente artístico e afastando 
a proteção por direito autoral. (MINAS GERAIS, TJ. Ap. nº 1.0024.06.308292-9/001, Rel. 
Des. Valdez Leite Machado, 2009). 

  

A aplicação da dupla proteção intelectual conferida às obras de arte aplicada ao presente 
processo poderia levar o julgador  a uma outra solução, pois não se pode dizer que o caráter 
industrial do objeto possui a força de retirar o caráter artístico de uma obra. A criação de uma 
jóia nada mais é do que uma obra de arte aplicada, e como tal merece a proteção dos direitos 
autorais e industriais a ela concernentes. Assim, caso não haja o registro do desenho 
industrial, resta ainda à autora, a proteção dos direitos autorais. 

De fato, pensar numa escolha entre um dos dois institutos ora mencionados, um excluindo a 
aplicabilidade do outro, antes da ocorrência de conflito jurídico, seria uma atitude que poderia 
trazer prejuízos ao criador que, frente a uma obra, deveria avaliar quais as vantagens e 
desvantagens de cada instituto, sem que nada tenha ocorrido no mundo jurídico. 

Assim, é o caso concreto que fornece subsídios para que o autor possa estimar qual instituto 
se ajustará melhor à situação jurídica, pois são as peculiaridades do caso concreto que 
determinarão a aplicabilidade de uma ou outra tutela, vez que o direito de autor possui uma 
duração maior do que aquela conferida ao desenho industrial, e este é mais formal pelo fato de 
possuir registro que prova sua titularidade, o que não ocorre com o direito de autor, que 
deverá buscar provas de sua paternidade. 

A cumulação da tutela autoral e da industrial para às criações artísticas produzidas 
industrialmente constituiria uma tutela abstrata, ou seja, a dupla proteção existe a princípio, 
mas ao ser aplicada ao caso concreto, a obra de arte aplicada seria protegida apenas por um 
dos institutos, ou seja, por aquele que mais se adeque às demandas da situação real, através de 
uma análise jurídico-interpretativa. 

Nas palavras de Theodor Viehweg, "no alterar de situações e de casos particulares se deve 
encontrar, pois, cada vez mais, novas informações para se fazer tentativas de resolver o 
problema" (2008, p. 39), já que para uma situação jurídica problemática pode-se encontrar 
várias soluções jurídicas, devendo prevalecer aquela que seja mais convincente e adequada, 
considerando também a relevância dos efeitos suportados pela sociedade. 
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Nesse sentido, Habermas afirma que "a tarefa consiste muito mais em encontrar aquela, 
dentre as normas aplicáveis prima facie , que melhor se adapte, de todos os pontos de vista 
relevantes, à situação de aplicação descrita do modo mais completo. (HABERMAS apud 
GALUPPO, 2002, p.190) 

Desse modo, na busca pela norma mais adequada à situação real, retornamos à antiga lei de 
direitos autorais, lei nº 5988/73, que previa de forma expressa, em seu em seu art. 6º, inciso 
XI[17], a proteção autoral das obras de arte aplicada. 

No entanto, com o advento da nova LDA (Lei de Direitos Autorais), que revogou a lei 
anterior, tal previsão não foi repetida, alterada nem mesmo mencionada, restando, portanto, a 
dúvida acerca da existência da proteção intelectual da obra de arte aplicada na legislação 
atualmente vigente. 

José de Oliveira Ascensão, ao explicar o referido artigo da antiga lei autoral, quando esta 
ainda vigorava, dizia ser favorável à impossibilidade de aplicação cumulativa do direito 
industrial e autoral às obras de arte aplicada, aduzindo que: 

  

Embora o ponto seja duvidoso, inclinamo-nos para a resposta negativa. Cada qualificação traz 
um sistema completo de proteção. Impressiona-nos particularmente a latitude que tem a tutela 
pelo Direito de Autor, o que parece tornar desproporcionado ainda o acrescento que fosse 
tirado de outro ramo do Direito. (ASCENSÃO, 2007, p. 415. Grifo nosso). 

  

Em sentido oposto, Carlos Alberto Bittar ensina: 

  

A obra de arte aplicada, desde que exista dissociação do valor artístico do caráter industrial do 
objeto a que se sobreponha, sufraga, assim, a tese da autonomia estética da criação e, quanto a 
dissociação, a teoria abraçada na lei italiana. (BITTAR, 2008, p. 22. Grifo nosso). 

  

Vale lembrar que tal dissociação, prevista na lei autoral brasileira de 1973, também constava 
da legislação italiana e, por isso, Bittar se refere à teoria da dissociação[18] abraçada pela lei 
italiana. Contudo, apesar da lei italiana ter retirado esse requisito formal, ele ainda vem sendo 
utilizado pelos magistrados italianos como forma de determinar e individualizar o que seja 
caráter criativo e valor artístico de uma obra. 

Apesar da atual LDA não se referir especificamente à moda ou à obra de arte aplicada, sabe-
se que o rol previsto no art. 7º[19] é exemplificativo e, por essa razão, as regras pertinentes 
aos direitos autorais devem ser estendidas às produções do domínio artístico da moda, ou seja, 
aos modelos/peças de vestuário elaborados pela indústria da moda, tanto na alta-costura[20], 
quanto na indústria do ready-to-wear[21], pois estas fazem parte do mundo da cultura como 
obras de arte aplicada, desde que preencham os requisitos de criatividade, comunicatividade e 
exteriorização. 
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O fenômeno industrial do fast fashion, de maneira clara, não preenche o requisito da 
criatividade, pois seu processo de produção é baseado, em razão de suas características 
(produção em larga escala, preços baixos, acessibilidade de tendências, etc), na idéia de 
rapidez da moda,  ou seja, seus produtos, na grande maioria das vezes, são cópias idênticas 
das criações de grandes estilistas, mas feitas com material de pouca qualidade, a preços mais 
acessíveis e disponibilizadas no mercado em tempo recorde. Dessa forma, o fast fashion 
possui como finalidade principal o comércio, leia-se lucro, e não uma fundamentada 
preocupação artística. 

Além disso, é necessário mencionar a realidade dos inúmeros registros de marcas requeridos 
pela indústria da moda, sendo este tipo de registro o instrumento protetivo mais utilizado pela 
indústria da moda, com a finalidade de salvaguardar a imagem e "alma" de uma empresa de 
vestuário. 

A maioria dos processos que versam sobre propriedade intelectual no âmbito fashion referem-
se ao uso indevido de marcas mundialmente conhecidas. A cópia do design, muita das vezes, 
nem mesmo é discutida nos tribunais, talvez, devido à maior facilidade em se provar a 
falsificação da marca do que propriamente a contrafação do design de uma peça de vestuário. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A indústria da moda está em constante crescimento em todo o mundo e é responsável pela 
geração de muitos empregos, contribuindo para o aquecimento da economia. Trata-se de um 
mercado expoente que merece atenção jurídica, principalmente no que concerne à solução de 
suas demandas. 

A moda, como qualquer fenômeno cultural, busca guarida no Direito. No entanto, o Direito 
não consegue prever todas as situações jurídicas que podem ocorrer, por isso ele deve partir 
da problemática proposta com a finalidade de atingir uma solução coerente, tanto no âmbito 
individual do criador, quanto no âmbito social. 

Dessa forma, a criação de moda deverá ser tutelada pelo Direito Intelectual de maneira 
realista, ou seja, baseando-se nas peculiaridades do caso concreto, que indicarão qual a 
proteção mais adequada. 

Isso porque muitas criações de moda possuem um caráter artístico e uma função utilitária 
industrial, o que não impede a incidência da tutela intelectual mais ajustada, que será avaliada 
no momento em que ocorrer o conflito jurídico. 

Diante do acima exposto, torna-se necessário considerar a moda como "...um fenômeno 
social, cultural e econômico tão fascinante e digno de estudo quanto a literatura, o teatro e as 
belas-artes" (JONES, 2005, p. 6) . 

Tal fenômeno deve ser reconhecido e regulamentado, de forma a proteger suas criações de 
maneira adequada e eficiente tanto para os consumidores, quanto para os criadores, sem 
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esquecermos, contudo, "da satisfação do interesse social de desenvolvimento cultural e do 
interesse político de legitimação da ordem jurídica."(POLI, 2008, p. 154) 
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[19] Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no 
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XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como 
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XII - os programas de computador; 

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e 
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[20] A alta-costura caracteriza-se por ser um segmento do mercado da moda responsável pela 
confecção de peças exclusivas e requintadas, extremamente valorizadas em razão do emprego 
de materiais luxuosos, tecidos de qualidade superior e mão-de-obra artesanal. 

  

[21] A indústria do vestuário ready-to-wear, também conhecida como pronto moda ou pronta 
para vestir, tem como peculiaridade a produção em série de um produto de alta qualidade e 
que poderá ser adquirido imediatamente. 
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DIREITO DE ACESSO AMPLO A BIOBANCOS VIA HABEAS DATA 
 

RIGHT OF WIDE ACCESS TO BIOBANKS BY HABEAS DATA 
 
 
 

Alexandra Clara Ferreira Faria 
Roberto Henrique Porto Nogueira 

 

RESUMO 
O presente estudo aborda a relação dos dados e materiais biológicos com a personalidade 
humana, para compreender como direito de personalidade o acesso a bancos de dados dessa 
sorte. Considerando a ausência de normatização de tratamento específico para a concepção de 
um gênero de bancos de dados e materiais humanos, busca o delineamento da noção de 
biobanco. Ademais, ocupa-se do estudo do remédio constitucional do habeas data, seu regime 
jurídico, hipóteses de cabimento e outras peculiaridades, tara enfrentar o problema do possível 
reconhecimento de um novo direito, qual seja, o direito de acesso amplo a informações e 
material biológico de natureza pessoal mantidos em biobancos no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE ACESSO, INFORMAÇÃO, HABEAS DATA, 
BIOBANCOS. 
 
ABSTRACT 
This study aims to discuss data and biological samples related to human personality, to 
understand the right of access to this kind of information as a proper right. Considering the 
lack of standardization for a whole group of database of human materials and information, the 
paper looks forward to show or present the concept of biobank. Besides that, the study deals 
with the constitutional remedy of habeas data, their legal regulation and other peculiarities, 
due to face the problem of the possible recognition of a new right, which is the right of access 
to information and biological material kept in biobanks in Brazil. 
KEYWORDS: RIGHT OF ACCESS, INFORMATION, HABEAS DATA, BIOBANKS. 
 
 

  

  

Sumário: 1 Introdução; 2 Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos de personalidade; 3 

Consentimento; 4 Biobancos; 5 Habeas data; 6 Cabimento do habeas data para acesso eficaz, retificação ou 

anotação de informações mantidas em biobancos; 7 Conclusões; Referências. 

  

  

1 INTRODUÇÃO 
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 Os avanços tecnológicos impulsionam o Direito a desenvolver novas teorias, 

com a finalidade de compreender os elementos inéditos oriundos da extrema complexidade 

social da atualidade, principalmente no âmbito da Genética. 

 Não somente as pesquisas, mas também o armazenamento de dados e materiais 

biológicos, para o estudo e desenvolvimento de novas tecnologias envolvendo a Genética, 

devem respeitar princípios gerais de Direito Privado, tendo em vista envolver direitos de 

personalidade. Assim, a manipulação de dados e materiais biológicos deve ser restrita e 

controlada. Essas, geralmente, são realizadas por instituições depositárias de material e dados 

genéticos comumente chamados de biobancos. 

 Ocorre que a normatização dos procedimentos dessas pesquisas e dos 

biobancos não é regulada por legislação federal de tratamento específico, mas somente por 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que por sua vez, não contempla toda a 

problemática apresentada pela inovação tecnológica. 

A divergência entre os parâmetros chancelados pelo órgão regulador e os empregados 

pelos profissionais pesquisadores podem derivar do desconhecimento das peculiaridades 

normativas, o que deixaria o titular do material e dados genéticos sem informação a seu 

respeito ou insatisfeito com o meio de arquivamento e modo de uso do material e dos dados 

biológicos. 

Surge, para o titular dos dados ou materiais biológicos, um impasse, qual seja, a 

dificuldade de acesso, retificação ou exclusão de dados ou materiais biológicos mantidos sem 

sua autorização, ou com consenso limitado. Neste aspecto, é-nos apresentado um 

questionamento: como assegurar que a garantia constitucional de realização de pesquisas não 

obstacularize o direito de personalidade à decisão, efetivamente pautada na autonomia 

privada, para eventual disposição e manipulação de seus dados genéticos e materiais 

biológicos? E mais: poderia o habeas data servir de remédio para a garantia dessa 

prerrogativa? 

 A evolução da tecnologia, nos mais diversos campos regulados pelo Direito faz 

com que sejam descortinadas possibilidades inúmeras de operações ao sistema jurídico. Cabe, 

assim, ao Direito, a tarefa de processar e integrar esses novos impasses à ordem normativa 

jurídica. 

Nesse contexto, será possível o uso de habeas data para garantir o acesso e exclusão 

de informações em biobancos? Em quais circunstâncias? O titular do material genético tem o 
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direito de receber informações depositadas em biobancos ou optar por sua exclusão posterior, 

ainda que tenha, a priori, consentido para o armazenamento?  

É exatamente esse o escopo principal do estudo: a tentativa de compreender o instituto 

da ação constitucional de habeas data e sua aplicação na seara do Biodireito, para constatar o 

possível reconhecimento de um novo direito, qual seja, o de uso do habeas data para o acesso 

qualificado aos biobancos. 

Para uma conclusão coerente acerca da controvérsia apresentada, é essencial analisar o 

instituto de habeas data, os direito de personalidade e seu regime jurídico, as informações 

biogenéticas, os biobancos e as normatização pertinente. 

A temática é de relevância social, haja vista que, a despeito dos biobancos existentes, 

há necessidade do estudo jurídico-sistemático da celeuma para a adaptação dos instrumentos 

existentes com essa nova realidade social, de modo a verificar a possibilidade de reconhecer 

um novo direito, o acesso amplo a biobancos via habeas data. 

O problema pode ser abordado por uma infinidade de vieses. A escolha é de enfrentar 

a possibilidade de utilização de uma ação constitucional destinada a garantir o direito de 

informações de cunho personalíssimo constante em bancos de dados biológicos, sob a ótica da 

relação jurídica estabelecida entre pesquisador e titular de material. 

A hipótese a ser testada pé de que as hipóteses de cabimento do remédio constitucional 

em alusão autorizam seu uso para acesso amplo a biobancos. 

A vertente teórico-metodológica adotada é a jurídico-teórica, pois será buscado 

reconstruir aspectos conceituais, ideológicos e doutrinários do tema proposto. Todavia, haverá 

adoção, em menor escala, da vertente jurídico-sociológica, uma vez que serão utilizados os 

elementos internos do ordenamento jurídico como parte de um ambiente social mais amplo, 

no sentido de evidenciar a relevância do enfrentamento dos problemas suscitados. 

A operacionalização do trabalho proposto acontece, essencialmente, por meio de 

procedimentos de coleta de dados em fonte bibliográfica e documental, para levantar as 

definições normativas e doutrinárias, que denotam o posicionamento desses modelos. 

A verificabilidade ocorrerá por meio de pesquisa objetiva das variáveis apontadas, nas 

fontes de Direito, de modo a assegurar a fundamentação das conclusões obtidas.  

  

2 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS DE 

PERSONALIDADE 
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A evolução dos direitos humanos determina a abordagem da origem dos deveres 

humanos. Nessa perspectiva, os direitos humanos seriam anteriores a qualquer forma de 

declaração. Para Sérgio Resende de Barros (2003), a era da imposição de deveres precedeu à 

da oposição de direitos. Entende que, nos primórdios da sociedade, antes mesmo de qualquer 

direito, a vida em comunidade era condição lógica e histórica da sociedade, sendo o primeiro 

dever o dever de comunidade. Nessa esteira, o dever de preservação da humanidade seria o 

dever máximo de todos os indivíduos, reconhecido pelos mesmos antes da possibilidade de 

constatação da existência de qualquer coerção institucional ou aparato estatal.  

Acredita-se que o dever de preservação da comunidade, apresentado por Barros 

(2003), identifica-se com o dever humano de viver, ou seja, de sobrevivência. Nessa fase 

evolutiva, a execução de tal dever encontrava-se balizado naturalmente, posto que os excessos 

em sua realização acabariam por resultar perda da própria vida, num conflito de 

sobrevivências de indivíduos distintos. 

 Impostos os deveres pelo aparato estatal, nasce a necessidade, para o sistema do 

Direito, de justificar o monopólio estatal dos instrumentos de coerção. Talvez em nome dessa 

justificação, os direitos humanos teriam sua gênese, sendo eles as possíveis razões 

justificadoras da coerção exercida pelo aparato estatal.  

 Sérgio de Resende de Barros (2003) supera a idéia de gerações diversas de direitos 

humanos, entendendo tratar-se de uma continuação histórica em defesa do ser humano: 

  

Assim, a Declaração francesa de 1789(direitos individuais e políticos) principiou a 
efetivação dos direitos do Homem, continuada pela Constituição de Weimar de 
1919 (direitos econômicos, sociais e culturais), prosseguindo pela Declaração da 
ONU de 1948 (amálgama dos direitos individuais, políticos, econômicos, sociais e 
culturais) e chegando à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (Carta 
de Banjul) de 1981(direitos de solidariedade ou fraternidade entre os povos da 
Terra). (BARROS, 2003, p. 28). 

  

Dentre os direitos humanos e direitos não necessariamente inatos à pessoa humana, a 

ordem jurídica nacional elegeu direitos dotados de status de fundamentais. 

Os direitos fundamentais, na perspectiva da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

são aqueles direitos e garantias fundamentais que têm aplicação imediata (art. 5o, §1o), além 

de maior rigidez de proteção (cláusulas pétreas  - art. 60). 

Ingo Wolfgang Sarlet (2006) leciona que os direitos fundamentais não se resumem 

àqueles listados no Título II da Constituição da República (BRASIL, 1988), pois o legislador 

constituinte considerou a idéia de catálogo material aberto dos direitos fundamentais. 
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 Com efeito, não é demais lembrar que a Constituição de 1988, na esteira da 
evolução constitucional pátria desde a proclamação da República e amparada no 
espírito da IX emenda da Constituição norte-americana, consagrou a idéia de 
abertura material dos direitos fundamentais. Em outras palavras, isto quer dizer que 
para além daqueles direitos e garantias expressamente reconhecidos como tais pelo 
Constituinte, existem direitos fundamentais assegurados em outras partes do texto 
constitucional(fora do Título II), sendo também acolhidos os direitos positivados 
nos tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Igualmente – de acordo 
com a expressa dicção do artigo 5º, §2º, da nossa Carta Magna – foi chancelada a 
existência de direitos não-escritos decorrentes do regime e dos princípios  da nossa 
Constituição, assim como a revelação de direitos fundamentais implícitos, 
subentendidos naqueles expressamente positivados.(SARLET, 2006, p. 98). 

  

Marco Bruno Miranda Clementino assim diferencia direitos humanos de direitos 

fundamentais: 

  

Destarte, tem-se a terminologia "Direitos Humanos", mais utilizada entre os anglo-
saxões e latinos, como acepção impregnada de um caráter eminentemente histórico; 
por sua vez, a expressão "Direitos Fundamentais", de origem germânica, destaca-se 
por sua maior concretude e materialidade, qualificando-se por seu menor desgaste 
ante a sociedade política. (CLEMENTINO, 2006). 

  

Notamos, pois, que as expressões Direitos Humanos e Direitos Fundamentais são 

frequentemente usadas como sinônimos. Acreditamos que se alguma distinção persiste, a 

mesma reside no fato de suas origens formais. 

No tocante aos direitos da personalidade, grande parte da doutrina segue o mesmo 

raciocínio, para identificá-los com direitos humanos ou direitos fundamentais. 

Desde que os direitos humanos sejam compreendidos como aqueles essenciais ao 

indivíduo, Maria de Fátima Freire de Sá (2001) posiciona-se em favor da identificação dos 

direitos humanos com os direitos da personalidade. 

 Além da distinção pertinente às origens formais, conforme mencionado acima, tem-se 

que, apesar de todos os direitos de personalidade serem constitucionalmente assegurados 

como direitos fundamentais, nem todos os direitos fundamentais são direitos da 

personalidade. Os direitos fundamentais formam categoria mais ampla, bastando, para tanto, 

simples análise das disposições jurídicas constitucionais pertinentes. 

Os direitos da personalidade são as manifestações dos direitos da pessoa na 

horizontalidade das relações entre particulares. Têm por objeto bens e valores essenciais da 

pessoa, em seu aspecto físico, intelectual e moral.  

Integram direitos da personalidade os atributos ou qualidades físicas, morais ou 

intelectuais da pessoa, reconhecidas pelo ordenamento jurídico (BITTAR; BITTAR FILHO, 
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2003, p. 47). Direitos da personalidade são os que incidem sobre tais atributos das pessoas, 

para a promoção de sua personalidade, tanto no âmbito particular quanto social. 

Não são direitos inatos, posto que até mesmo a personalidade é atributo jurídico. A 

lição é histórica, vez que nem sempre todo ser humano foi considerado pessoa e, portanto, 

nem sempre todos foram dotados de personalidade. Para César Fiuza (2004, p. 62), “quando 

se diz serem os direitos da personalidade inatos, o que se quer dizer é que nascem com a 

pessoa, por força de lei”. 

Insta frisar que aqui não é defendido que a personalidade ou as expectativas sociais de 

direito somente existam a partir do fenômeno da nomogênese e juridicização1, mas sim que, 

ainda que em resposta às evoluções sociais, cumpre ao Direito integrar elementos ao sistema 

jurídico. Os direitos da personalidade que o Estado reconhece dependem do contexto 

histórico-social e, sobretudo, do contexto justificador da existência de tais direitos. 

O caráter absoluto é comumente atribuído aos direitos da personalidade (GOMES, 

1977, p, 168) (BITTAR; BITTAR FILHO, 2003, p. 49) (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2004, p. 152). A relativização é tida como rara pela doutrina, aceitável somente em razão de 

interesse público. 

Os direitos de personalidade são considerados indisponíveis, intransmissíveis, 

extrapatrimoniais, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga 

omnes. 

O contexto da atualidade força a conclusão de que as expressões da personalidade 

humana se pluralizam. Os direitos de personalidade também devem ser ampliados, para 

garantir a prerrogativa de construção da personalidade e da vida digna pela pessoa. 

Assim, a despeito da visão míope dos direitos de personalidade como dotados de 

caráter absoluto, os mesmos deverão ser analisados em cada caso para ceder, conforme o 

caso, a outros direitos da mesma categoria. 

Significa dizer que o consentimento, em matéria de direitos de personalidade, pode 

ocorrer, mesmo diante da indisponibilidade. Contudo, deverá ser qualificado, esclarecido e  

revogável (pois os direitos existenciais são preeminentes aos direitos patrimoniais).  

  

3 CONSENTIMENTO 

  

“O consentimento constitui o elemento mais importante do contrato, pois exprime a 

própria adesão dos sujeitos, o próprio acordo de vontades. Confunde-se, assim, com a 
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formação consensual do contrato.” (ANDRADE, 1987, p. 140). De fato, a inocorrência do 

consentimento compromete a própria existência do ato. 

 Para a validade do consentimento, deve ser preservada e promovida a sua 

idoneidade. Essa idoneidade liga-se à regularidade, quanto à manifestação de vontade e ao 

objeto de disposição. 

 Ocorre que o direito à saúde e integridade física são direitos de personalidade. 

Como dito, os direitos da personalidade têm por objeto bens e valores essenciais da pessoa, 

em seu aspecto físico, intelectual e moral. 

Os direitos de personalidade são considerados, via de regra, indisponíveis.  

Assim, há de se questionar a possibilidade de consentir sobre direito indisponível, qual 

seja, à saúde e, em última análise, à integridade física e à vida. 

Tanto é possível o consentimento em matéria de inclusão de dados e materiais em 

biobancos que o próprio Conselho Nacional de Saúde (CNS), instância máxima de 

deliberação do Sistema Único de Saúde – SUS - de caráter permanente e deliberativo, que tem 

como missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas 

públicas de saúde, regulamenta o termo de consentimento para pesquisas envolvendo seres 

humanos. Afinal, se tal consentimento fosse inviável, restaria comprometida a própria 

existência e manutenção de biobancos, essenciais à evolução da tecnologia e medicina e 

avanços na terapêutica de doenças e problemas graves de saúde. 

Assim, o Conselho Nacional de Saúde, enquanto órgão vinculado ao Ministério da 

Saúde, editou a pela Resolução n.º196 (BRASIL, 1996). 

Versa sobre o consentimento em pesquisas com seres humanos, o que não é o caso da 

mera instituição e manutenção de biobancos, mas que serve de parâmetro para o 

consentimento nessa seara. 

Conforme a resolução, o consentimento livre e esclarecido é a anuência do sujeito da 

pesquisa concedida de forma livre e com isenção de vícios (simulação, fraude ou erro), 

dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre 

a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 

incômodo que esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando 

sua participação voluntária em uma pesquisa. 

O esclarecimento dos titulares dos dados e amostras deve realizar-se em linguagem 

acessível e que inclua necessariamente a justificativa, os objetivos e os procedimentos que 

serão utilizados; os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados; os métodos 
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alternativos existentes; a forma de acompanhamento e assistência; a garantia de 

esclarecimentos, antes e durante o tratamento; a liberdade de recusa ao tratamento. 

 O pesquisador, portanto, deve levar em consideração, para coletar dados e 

materiais e arquivar e manipular em biobancos, os riscos à exposição genética do titular das 

informações e amostras. Deve, dessa feita, promover ampla informação e transparência acerca 

da finalidade do biobanco e de seu funcionamento, para qualificar a autonomia do titular. 

Vale destacar: não se trata de mero consentimento formal ou informações limitadas: 

para possibilitar o efetivo exercício da autonomia da pessoa, ela deve saber, detalhadamente, 

detalhes da finalidade do biobanco, todos os possíveis usos de seus dados e materiais, as 

consequências e riscos de exposição e publicidade. 

  

4 BIOBANCOS 

  

Questões nunca antes pensadas tornam-se problemáticas na relações jurídicas da 

atualidade, típico da pós-modernidade, que comportam relações despersonalizadas, com 

muitos elementos de auteridade e pouco espaço para a preservação da autonomia da pessoa 

sobre informações pessoais, inclusive de natureza genética. 

 Os avanços tecnológicos muito contribuíram com o progresso da Medicina, 

notadamente no âmbito da genética. Neste sentido, nos últimos anos vivenciamos as 

descobertas cientificas, como o mapeamento do DNA, a codificação do genoma, a clonagem 

de animais e a manipulação de dados genéticos. 

 Destarte, esse avanço inovou com uma infinidade de resoluções para questões 

personalíssimas nunca antes imagináveis, tais como as técnicas de reprodução humana 

assistida, o estudo de células-tronco, a manipulação genética de dados e os biobancos. Trata-

se de cenário contemporâneo, que traz inúmeras questões para serem resolvidas e 

disciplinadas. 

A manipulação de amostras biológicas humanas exige uma proteção especial, tendo 

em vista que embora não trabalhe diretamente com a pessoa humana, mas, sim, com seu 

material genético, deve observar os limites e implicações aos direitos de personalidade.  

 Logo, os biobancos consistem em repositórios de dados genéticos e/ou 

amostras genéticas destinadas ao armazenamento de informações, pesquisas e manipulação de 

amostras biológicas. 

Os biobancos são, principalmente, essenciais às pesquisas, tendo em vista o 

armazenamento de material genético, através de amostras biológicas, tais como o sangue, o 
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cordão umbilical, tecidos tumoriais e normais podem representar soluções de terapêuticas 

para doenças graves que permanecem sem cura. 

Essas amostras sempre são associadas aos seus titulares e dados clínicos. Destarte, nos 

biobancos tem-se uma coletânea de material biológico humano e dados clínicos de um titular 

que, antes de tudo, é pessoa e deve poder decidir e conhecer o destino de seus materiais e 

dados. 

 No Brasil há biobancos implantados e em pleno funcionamento. Entretanto, 

eles recebem definições específicas, sem a recondução ao gênero biobanco, tais como: bancos 

de cordão umbilical, banco de medula, bancos de sangue, bancos de sêmen, banco de óvulos.  

No Direito Comparado tem-se que vários países tratam o assunto de maneira mais 

efetiva, disciplinando o tema e estabelecendo critérios de pesquisa. É uma tendência a 

preocupação na criação de uma rede mundial de biobancos, com uma estrutura harmonizada e 

uma interligação entre todos, pautando-se pelos princípios éticos, legais, sociais e morais, 

para um campo maior de pesquisa. 

 Os biobancos não se restringem a amostras biológicas, mas, quase sempre, à 

história clínica do titular, o estilo de vida, doenças, histórico familiar.  

A Resolução 196 do CNS (BRASIL, 1996) estabelece os critérios de pesquisas 

envolvendo seres humanos, determinando a implantação de Comitês de Ética em Pesquisa, 

denominados CEP, que compreendem colegiados interdisciplinares e independentes com 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, nos seus termos, visando defender os interesses 

do titular da pesquisa, preservando sua integridade e dignidade. 

 A Lei de Biossegurança, n.º 11.105 (BRASIL, 2005) autoriza a pesquisa e 

terapia de células-tronco, que são realizadas em biobancos, estabelecendo critérios para o 

mesmo, tais como o uso de embriões inviáveis ou que estejam congelados há mais de 03 (três) 

anos, após o consentimento dos genitores. 

 A respeito dos biobancos, a lei em referência disciplina: 

  
Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a 
§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia 
com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. 
§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e 
sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro 
de 1997. 

  
Assim, restou criado o Sistema de Informações em Biossegurança, vinculado ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia, compreendendo um biobanco de dados genéticos, ou seja, 

um grande banco de dados com informações de atividades de todos os outros biobancos, com 
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descrição das atividades pertinentes à análise, autorização, registros, monitoramento e 

desenvolvimento de atividades. 

Neste sentido, outras resoluções foram promulgadas, estabelecendo alguns critérios de 

pesquisas, estabelecendo a responsabilidade do armazenamento pelo próprio biobanco, 

segundo disposição do CEP, para o delineamento de uma norma geral, de modo que cada 

instituição deve definir seus critérios, nos termos da Resolução 347 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2005), abaixo: 

2. O material biológico será armazenado sob a responsabilidade da 

instituição depositária, que deverá ter norma ou regulamento aprovado pelo CEP 

dessa instituição, que deverá incluir: 

2.1. Definição dos responsáveis pela guarda e pela autorização de uso do 

material; 

2.2. Mecanismos que garantam sigilo e respeito à confidencialidade 

(codificação); e 

2.3. Mecanismos que assegurem a possibilidade de contato com os 

doadores para fornecimento de informação de seu interesse (por exemplo, 

resultados de exames para acompanhamento clínico ou aconselhamento genético) 

ou para a obtenção de consentimento específico para uso em novo projeto de 

pesquisa. 

  

Entretanto, somente a Resolução n. 33 da ANVISA (BRASIL, 2006) definiu o que 

seriam os biobancos: 

  

Art 2º Banco de células e tecidos germinativos (BCTG) é o serviço 

destinado a selecionar doadore(a)s, coletar, transportar, registrar, processar, 

armazenar, descartar e liberar células e tecidos germinativos, para uso terapêutico 

de terceiros ou do(a) próprio(a) doador(a). 

  

 Portanto, no Brasil, os regulamentos específicos dos biobancos são realizados 

pelas próprias instituições que desenvolvem as pesquisas, bastando, apenas observar os 

dispostos nas resoluções pertinentes à matéria de pesquisas com serem humanos e de 

organismos geneticamente modificados (OGM), excluindo, assim, da esfera legislativa a 

imposição de parâmetros mais rígidos de proteção aos direitos de personalidade e, sobretudo, 

ás informações de natureza pessoal. 

 Insta destacar que as resoluções citadas prevêem acesso a essas informações, 

razão pela qual caracterizam-se, os biobancos, verdadeiros bancos de dados biológicos. 
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5 HABEAS DATA  

  

O habeas data consiste em uma ação constitucional introduzida na ordem jurídica 

brasileira com o advento da Constituição Federal de 1.988, visando preservar e proteger o 

direito de informação pessoais constantes em banco de dados. Diante disso, segundo lição do 

Professor José Afonso da Silva (1999), o habeas data tem por objetivo proteger o titular 

contra abusos nos registros de dados pessoais, coletados por meios fraudulentos ou ilícitos, 

conservação de dados falsos ou com outros fins, bem como o depósito de registros pertinentes 

a origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, 

orientação sexual, dentre outros. 

Neste sentido, verifica-se que tal inovação foi inserida no rol de direitos fundamentais, 

constante do inciso LXXII do art. 5º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), garantindo o 

acesso às informações pessoais, bem como a retificação ou anotação de dados, in verbis: 

  

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo. 

  

Dessa maneira, o habeas data possui como escopo a proteção da esfera íntima dos 

indivíduos, tratando-se, portanto, de um direito personalíssimo do titular dos dados, pois 

refere-se à identificação de suas informações, ou seja, dos dados constantes em bancos de 

dados. 

Vale frisar: o legislador, através do poder constituinte originário, estabeleceu que o 

instituto do habeas data seria um direito fundamental, alçado à condição de cláusula prétrea, 

tendo em vista a magnitude do direito a ser protegido, pois o direito à informação, 

especialmente à informação de natureza pessoal,  é fundamental à construção e manutenção 

do Estado Democrático de Direito. 

Em um primeiro momento, pensou-se somente na proteção do direito de informações 

pessoais constantes de bancos de dados de natureza pública. Entretanto, com o passar dos 

anos, observou-se a existência de vários bancos de dados que divulgavam e manipulavam 

informações de caráter público. Desta forma, com o advento da Lei 9.507 (BRASIL, 1997), 

foi estendida aos bancos de dados privados de acesso público a possibilidade intervenção via 

habeas data.  
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A mencionada lei regulamentou o procedimento da ação constitucional tratada, de 

natureza mandamental, conteúdo especifico e rito especial, disciplinado direito já é tutelado 

pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Para cabimento do habeas data é imprescindível que o titular, inicialmente, exerça seu 

direito extrajudicialmente, pois somente mediante a inércia ou a negativa dos gestores de 

bancos de dados é que surge o direito de à tutela das informações via habeas data. 

Logo, a necessidade da fase administrativa é inafastável, ou seja, o titular deve 

procurar o gestor do banco de dados para fazer, administrativamente, seu requerimento. Esse 

entendimento foi consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça: “STJ Súmula nº 2: Não cabe 

o habeas data (CF, Art. 5º, LXXII, letra a) se não houve recusa de informações por parte da 

autoridade administrativa” (BRASIL, 1990). 

No mesmo sentido, manifestou o Pleno do Supremo Tribunal Federal: 

  

E M E N T A: HABEAS DATA - NATUREZA JURÍDICA - REGIME DO 
PODER VISÍVEL COMO PRESSUPOSTO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - A 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES - SERVIÇO 
NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) - ACESSO NÃO RECUSADO AOS 
REGISTROS ESTATAIS - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO 
IMPROVIDO. - A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e 
coletivos, enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é essencial a 
caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível. - O modelo 
político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta 
e o poder que se oculta. Com essa vedação, pretendeu o constituinte tornar 
efetivamente legítima, em face dos destinatários do poder, a prática das instituições 
do Estado. - O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza 
constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício 
de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos 
registros; (b) direito de retificação dos registros e (c) direito de complementação 
dos registros. - Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição 
constitucional das liberdades, a qual representa, no plano institucional, a mais 
expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou 
potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as 
dimensões em que estes se projetem. - O acesso ao habeas data pressupõe, dentre 
outras condições de admissibilidade, a existência do interesse de agir. Ausente o 
interesse legitimador da ação, torna-se inviável o exercício desse remédio 
constitucional. - A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de 
dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para 
que se concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure situação 
prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data. 
(RHD 22 / DF - DISTRITO FEDERAL. RECURSO EM HABEAS-DATA. 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO. Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CELSO 
DE MELLO. Julgamento:  19/09/1991           Órgão Julgador:  TRIBUNAL 
PLENO). (BRASIL, 1995). 

  

O posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal manteve-se intacto, 

conforme abaixo: 
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AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. ART. 5º, LXXII, DA CF. ART. 7º, 
III, DA LEI 9.507/97. PEDIDO DE VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
INIDONEIDADE DO MEIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O habeas data, previsto 
no art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o 
conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados e ensejar 
sua retificação, ou de possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos do 
interessado (art. 7º, III, da Lei 9.507/97). 2. A ação de habeas data visa à proteção 
da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados 
pessoais falsos ou equivocados. 3. O habeas data não se revela meio idôneo para se 
obter vista de processo administrativo. 4. Recurso improvido. (HD 90 AgR / DF - 
DISTRITO FEDERAL.   
Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE. Julgamento:  18/02/2010           Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno). (BRASIL, 2010). 

  

Destarte, observa-se que uma das condições de ações pertinentes ao interesse de agir 

consiste no esgotamento da fase administrativa. Outra condições são relativas à possibilidade 

jurídica do pedido e legitimidade: as informações devem ser de interesse pessoal, e o titular 

ou sucessor comprovadamente interessado é o legitimado ativo. 

Em recapitulação, o  habeas data destina-se a obtenção de informações pessoais, ou 

seja, o acesso à suas informações, tendo como a segunda finalidade a retificação ou 

justificação.  Possui um rito especial e célere, com o objetivo de proteger o direito líquido, 

certo e exigível do titular das informações, através da prova pré-constituída. 

Portanto, com algumas limitações relativas à restrição de acesso a informações 

relevantes à segurança nacional, o habeas data é instituto de grande relevância no 

ordenamento jurídico brasileiro, sempre fundamental para proteção do direito de informações 

pessoais constantes em bancos de dados, preservando, em última análise, o próprio direito à 

intimidade e identidade. 

  

6 CABIMENTO DO HABEAS DATA PARA ACESSO EFICAZ, 

RETIFICAÇÃO OU ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM BIOBANCOS  

  

 Atualmente, o mundo moderno, assiste, após os avanços tecnológicos, há uma 

reformulação de conceitos, consistindo numa verdadeira reconstrução de paradigmas. Neste 

sentido, tem-se o estabelecimento de um novo paradigma: o paradigma tecnológico. Este 

paradigma é representativo do estabelecimento de novos modelos ou padrões nas concepções 

de diversos aspectos da compreensão jurídica. 

 O avanço da tecnologia no âmbito da Medicina, principalmente na área de 

Genética, é intenso, trazendo novas configurações e modelos de bancos de dados, inclusive os 

biobancos. 
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Neste sentido, para preservação dos direitos de personalidade, faz-se imperiosa a 

redefinição dos velhos institutos do Direito, ou melhor, uma revisitação desses institutos, 

adequando-os à nova realidade tecnológica. 

A manipulação de amostras biológicas humanas exige uma proteção especial, tendo 

em vista que embora não trabalhe diretamente com a pessoa humana, mas, sim, com seu 

material genético, deve observar os limites e implicações que essas pesquisas possam ter no 

que diz respeito aos direitos de personalidade, com intuito de evitar abusos por parte da 

comunidade cientifica. Mas não é só isso. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) instituiu o habeas data como mecanismo de 

preservação do direito às informações pessoais, para a consecução do direito à intimidade e 

identidade do  titular  contra os abusos de instituições depositárias dessas informações. 

Neste contexto, tem-se que os biobancos consistem em órgão depositários de 

informações de natureza genética, sendo inserido, portanto, no conceito estabelecido no 

parágrafo único do art. 1º da Lei. 9.507 (BRASIL, 1997). E informações genéticas 

compreendem, sim, informações pessoais. 

À guisa de conclusão, resgata-se que tais bancos de dados não se situam à parte da 

tutela constitucional aos dados de natureza pessoal, mesmo porque o conteúdo dos biobancos 

é, em certa medida, expressão da personalidade. 

 O Direito deve, ainda, preservar o acesso legítimo aos bancos de dados e 

materiais biológicos, diante da preocupação com a preservação os direitos do titular. 

Os fundamentos trazidos a lume no presente estudo autorizam a conclusão de que os 

biobancos são verdadeiros bancos de dados que armazenam informações de exclusiva 

natureza pessoal, plenamente passível de intervenção via habeas data. 

  

7 CONCLUSÕES 

  
Diante do crescimento da importância da coleta de informações e materiais biológicos 

na atualidade para os mais diversos, fins, dentre eles a pesquisa genética e a medicina, o 

trabalho apresentou o problema da falta de regulamentação uniforme para o armazenamento 

dos dados humanos. Preocupou-se, sobretudo, com a tentativa de responder ao 

questionamento sobre a possibilidade de assegurar o efetivo e amplo acesso do titular às suas 

informações e material biológico, especialmente pela via do remédio constitucional do habeas 

data. 
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Em estudo dos direitos de personalidade, esses foram entendidos como os que incidem 

sobre os atributos ou qualidades físicas, morais ou intelectuais da pessoa, reconhecidas pelo 

ordenamento jurídico, para a promoção da dignidade no âmbito particular e social. 

 Como ponto de partida, foi possível compreender como biobancos os bancos 

de dados e materiais biológicos representativos de repositórios de dados genéticos e/ou 

amostras genéticas destinadas ao armazenamento de informações, pesquisas e manipulação de 

amostras biológicas. 

Com o estudo das características do direito da personalidade, for confirmada a 

possibilidade de instituição e manutenção de bancos de dados com informações e materiais 

biológicos humanos, desde que haja o consentimento livre e esclarecimento dos titulares das 

amostras, realizado em linguagem acessível e que inclua necessariamente a justificativa, os 

objetivos e os procedimentos que serão utilizados, dentre outras elucidações essenciais. Em 

todo caso, o interessado pode revogar o consentimento concedido a qualquer tempo. 

Os biobancos mantêm informações de natureza genética, sendo abarcados, portanto, 

pela tutela constitucional aos dados de natureza pessoal, mesmo porque a tutela é da própria 

expressão da personalidade. 

 Tendo em vista que o Direito deve preservar os direitos de personalidade dos 

titulares de amostras e dados biológicos, os fundamentos trazidos a lume no presente estudo 

autorizam a conclusão de que os biobancos são verdadeiros bancos de dados que armazenam 

informações de exclusiva natureza pessoal, plenamente passível de intervenção via habeas 

data. 
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DO PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PATERNIDADE 
RESPONSÁVEL NA UNIÃO HOMOAFETIVA  

 
FAMILY PLANNING AND RESPONSABLE PARENTHOOD IN THE HOMOSEXUAL 

UNION  
 
 
 

Letícia Carla Baptista Rosa 
Valéria Silva Galdino Cardin 

 

RESUMO 
A Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de família quando reconheceu outras 
entidades familiares, além da oriunda do matrimônio. Hoje, a família pode ser definida como 
uma instituição plural, atrelada aos valores da dignidade humana, da igualdade, da 
solidariedade e da convivência familiar, tendo como fim o afeto, independentemente da 
orientação sexual. A Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, também reconheceu como entidade 
familiar a união homoafetiva. Logo, a proteção constitucional dessa família implica em 
garantir a efetivação do princípio da dignidade humana e dos direitos da personalidade. Esta 
também goza do direito ao planejamento familiar, devendo a paternidade ser exercida de 
forma responsável, assegurando assim a proteção integral e o melhor interesse da criança. 
Para a realização do projeto parental, o casal homoafetivo pode recorrer ao instituto da 
adoção, desde que preencha os requisitos da Lei de Adoção e tenha condições de prestar 
assistência afetiva, moral, intelectual e material ao adotado. Pode, ainda, adotar embriões, 
desde que haja o consentimento do casal que detém o material genético. Caso haja opção 
pelas técnicas de reprodução assistida, haverá necessidade da doação de sêmen, de óvulo, bem 
como será necessário o uso da maternidade substitutiva, sem nenhum fim lucrativo. O casal 
homoafetivo só poderá registrar os filhos oriundos da reprodução assistida se houver 
autorização judicial, o que confronta com os princípios da proteção integral e do melhor 
interesse da criança. É indiscutível o reconhecimento da união homoafetiva como entidade 
familiar, bem como do seu projeto parental.  
PALAVRAS-CHAVE: UNIÃO HOMOAFETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
PLANEJAMENTO FAMILIAR. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. 
 
ABSTRACT 
The Constitution of 1988 expanded the family concept when it recognized other family 
entities, in addition to those coming from the marriage. Currently, the family can be defined 
as a plural institution linked to values such as human dignity, equality, solidarity and family 
life, having as a purpose affection, regardless of sexual orientation. The Maria da Penha Law 
in its art. 5 also recognized as family entity the homosexual union. Thus, the constitutional 
protection of this family implies guaranteeing the effectiveness of the principle of human 
dignity and rights of personality. This also gives the right to family planning, as long as 
parenthood is exercised responsibly, ensuring the full protection and best interests of the 
child. In order to accomplish the planning of a familiy, the homosexual couple can resort to 
going an adoption Office if they fit the requirements of the Adoption Act, and are able to 
assist the adopted child emotionally, morally, intellectually and materially. They may also 
adopt embryos as long as there is a consent from the couple who owns the genetic material. If 
they choose for assisted reproduction techniques, a sperm and or/and egg donation will be 
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necessary, as well as a surrogate womb without a profit motive. The homosexual couple can 
only register their children born from assisted reproduction if there is a court order which in 
and of itself goes against the principles of full protection and child's best interest. The 
recognition of the homosexual union as an family entity and its family planning is 
undisputable. 
KEYWORDS: HOMOSEXUAL UNION. HUMAN DIGNITY. FAMILY PLANNING. 
RESPONSABLE PARENTHOOD. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

Na sociedade contemporânea, homens e mulheres passaram a se unir com outros propósitos 
além da procriação, ou seja, pelo companheirismo, afeto, solidariedade e ajuda mútua. O sexo 
passou a ser realizado por prazer e não exclusivamente para fins reprodutivos. 

A própria Constituição Federal reconheceu outras entidades familiares além daquela formada 
pelo matrimônio. Há uma discussão doutrinária se o rol apresentado no art. 226 é 
exemplificativo ou não e quanto à possibilidade de a família homoafetiva estar protegida entre 
os tipos enumerados. Tal análise será realizada no decorrer deste trabalho, com fundamento 
no princípio da dignidade da pessoa humana, que tem como um dos objetivos garantir ao 
indivíduo e sua família uma vida justa e adequada. 

Como a sociedade está em constante processo de construção e reconstrução de direitos, 
disciplinados ou não pelo ordenamento jurídico, não se pode prender a uma visão singular 
arraigada em preconceitos e desrespeito contra o ser humano, impedindo-o de se realizar 
como pessoa e concretizar materialmente sua dignidade. 

Após serão examinados a possibilidade de realização do projeto parental pelos casais 
homoafetivos, bem como os deveres advindos do exercício da paternidade responsável. 

Por fim, serão abordadas as formas de concretização desse projeto, dentre as quais a adoção 
de menores abandonados, desde que o casal homoafetivo preencha os requisitos exigidos pela 
Lei da Adoção[1], a adoção de embriões, bem como o uso de técnicas de reprodução humana 
assistida, conforme o que dispõe a resolução n. 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina. 

  

2 DA EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA 

  

A família brasileira, da forma como é hoje conceituada, sofreu grande influência das famílias 
romana, canônica e germânica. 
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Na Antiguidade, o matrimônio tinha como fim a procriação, tendo como estrutura o sistema 
patriarcal[2]. 

Em Roma, o conceito de família independia da consanguinidade. O pater familias exercia 
autoridade sobre todos os seus descendentes não emancipados, sua esposa e mulheres casadas 
com seus descendentes[3]. 

Após a queda do Império Romano, persistiu ainda o sistema patriarcal; mas, com a ausência 
dos homens em seus lares, em decorrência da conquista de novos territórios, aumentou o 
número de uniões informais, diminuindo o de casamentos[4]. 

Nas civilizações antigas, como a grega e a romana, o relacionamento entre duas pessoas do 
sexo masculino estava ligado à virilidade e à passagem de conhecimento dos homens mais 
velhos aos mais jovens e não era confundido com degradação moral, tampouco reconhecido 
como família[5]. 

Na Idade Média, as relações familiares foram disciplinadas pelo Direito Canônico, que tratava 
o casamento como um sacramento, apesar de muitas vezes ser considerado um negócio pelas 
famílias[6]. Já a homossexualidade foi penalizada durante a Inquisição, com o mesmo rigor 
aplicado às heresias e à traição nacional[7]. 

No Brasil, as Ordenações portuguesas impuseram o sistema patriarcal no seio das familias e 
para a homossexualidade foram prescritas penas como a fogueira, a perda dos bens e, para 
quem encobrisse tais atos, o banimento perpétuo[8]. Durante esse período, o concubinato 
adulterino foi visto com tolerância, mas os filhos de tais uniões eram considerados ilegítimos 
e rejeitados[9]. 

O Código de 1916 adotou o sistema patriarcal e não fez nenhuma referência ao 
homossexualismo. 

Nas Constituições de 1930, de 1934, de 1946 e na de 1967 a família oriunda do matrimônio 
gozava de proteção especial do Estado, mas não havia nenhum amparo para as uniões 
informais.[10] 

A atual Constituição Federal ampliou o conceito de família quando reconheceu outras 
entidades familiares que não a oriunda do matrimônio. Também garantiu a igualdade entre o 
homem e a mulher, bem como entre os filhos. 

Segundo Rodrigo da Cunha Pereira, a Constituição Federal de 1988 revolucionou o Direito de 
Família a partir de três eixos básicos: no art. 226, consignou que a família do terceiro milênio 
é plural e não mais singular; no § 6º do art. 227, alterou o sistema de filiação, proibindo 
quaisquer designações discriminatórias acerca dos filhos; no terceiro eixo, ou seja, nos arts. 
5º, inciso I, e § 6º  do art. 226,[11] estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres. 

Acerca do tema, Viviane Girardi afirma: 

  

[...] a família legal contemporânea não encontra mais um modelo único para se expressar. 
Sendo porosa e plural, recebeu e incorporou as modificações, ocorridas nos costumes de nossa 
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sociedade, modificações estas influenciadas por fatores de ordem social, econômica e 
tecnológica[12]. 

  

Hodiernamente a família pode ser definida como uma instituição plural, em decorrência da 
nova ordem social imposta pela atual Constituição Federal, atrelada a valores como a 
dignidade humana, a igualdade, a solidariedade e a convivência familiar, tendo como fim o 
afeto e permitindo, assim, uma interpretação extensiva do rol de entidades familiares 
enumeradas em seu bojo.   

Sem dúvida, a família contemporânea não precisa ser necessariamente heterossexual, uma vez 
que as uniões ocorrem em decorrência do afeto, reconhecido como um valor jurídico. 

  

3 DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO NOVO PARADIGMA DE ENTIDADE 
FAMILIAR 

  

A atual Constituição Federal consagrou, além do casamento, outras entidades familiares, 
como a união estável e a família monoparental. O art. 226 contém uma cláusula geral de 
inclusão, admitindo qualquer outra entidade que preencha os requisitos da afetividade, 
estabilidade e ostensividade. A diversidade de sexo não foi exigida pelo legislador como 
característica das entidades familiares, caso contrário a monoparental não teria sido 
inserida[13]. 

 Paulo Luiz Netto Lôbo assevera que os tipos de entidades familiares referidos na 
Constituição brasileira não encerram numerus clausus; ou seja, foi suprimida a cláusula de 
exclusão, que apenas admitia a família oriunda do matrimônio, adotando-se um conceito 
aberto, abrangente e de inclusão. Logo, qualquer entidade familiar que preencha os requisitos 
da afetividade, estabilidade e ostensibilidade está constitucionalmente protegida, como tipos 
próprios, sendo os efeitos jurídicos tutelados pelo Direito de Família[14]. 

Acerca do tema, Vicente Ráo afirma: 

  

Quando na norma se declara menos do que na realidade se quis declarar, e, em consequência, 
sua letra exclui casos que seu espírito abrange, então, o intérprete amplia o sentido direto e 
imediato do texto, para fazer incidir no preceito os casos aparentemente e indevidamente não 
contemplados[15]. 

  

Para Cristiano Chaves de Farias, a pluralidade, a dinâmica e a complexidade dos movimentos 
sociais contemporâneos trouxeram novos modelos familiares. Os casamentos, os divórcios, os 
recasamentos, as adoções, as técnicas de reprodução assistida etc. fizeram com que surgissem 
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novos status familiares, novos papéis, novas relações sociais, jurídicas e afetivas, como, por 
exemplo, a união homoafetiva[16]. 

Todos os cidadãos merecem ser tutelados juridicamente, sem nenhum tipo de discriminação; 
logo, a constitucionalização de uma família, ainda que homoafetiva, implica assegurar 
proteção ao indivíduo em sua estrutura de convívio, independentemente de sua orientação 
sexual[17]. 

Portanto, qualquer discriminação baseada na orientação sexual configura desrespeito à 
dignidade humana. E infundados preconceitos não podem legitimar restrições de direitos, 
servindo de fortalecimento a estigmas sociais e causando sofrimento a determinadas 
pessoas[18]. 

Enquanto houver segmentos que sejam alvo de exclusão social e tratamento desigualitário, de 
nada adiantará garantir o respeito à dignidade humana e à liberdade, em decorrência de que 
não haverá de fato um Estado democrático de Direito[19]. 

José Joaquim Gomes Canotilho sublinha que a igualdade não deve ser a simples aplicação 
positivista da lei, devendo ser observada em sentido material, na realização do próprio 
Direito, ou seja, com uma função antidiscriminatória na garantia dos direitos 
fundamentais[20] de grupos minoritários[21]. 

Assim, qualquer restrição à orientação sexual infringe o princípio da dignidade da pessoa 
humana, da afetividade, da liberdade, da igualdade, dentre outros[22]. A realização integral da 
pessoa humana somente ocorre com a preservação de sua dignidade, e esta inclui o direito ao 
livre exercício da sexualidade.[23] 

Discorrendo acerca do tema, Maria Berenice Dias afirma que ninguém poderá se realizar 
como pessoa humana se não tiver assegurado o respeito ao exercício da sua sexualidade, pois 
é um direito fundamental, que decorre da própria condição humana[24]. E quando ocorre a 
proteção desse direito, outros de cunho personalíssimo acabam sendo tutelados, como o 
direito à procriação e à filiação. 

Luiz Edson Fachin assinala que, a partir do texto constitucional, que assegura a liberdade, a 
igualdade, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, tem-se a base jurídica para a 
construção do direito à orientação sexual como direito personalíssimo, atributo inerente e 
inegável da pessoa humana[25]. Assim, é inconstitucional qualquer tipo de limitação de 
modelos familiares em decorrência dessa orientação. 

A jurisprudência pátria há mais de uma década garante direitos e reconhece a união 
homoafetiva como entidade familiar e não como uma sociedade de fato, tendo como 
fundamento os princípios constitucionais [26]. 

Em 2006, foi proposta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pela Associação Parada do 
Orgulho Gay, que contestou a definição legal de união estável prevista no art. 1.723 do 
Código Civil[27]. Por questões técnicas, não foi julgado o seu mérito, mas o ministro e relator 
Celso de Mello ressaltou que a união homossexual deveria ser reconhecida como entidade 
familiar e não mais como sociedade de fato. Logo após, Sérgio Cabral propôs uma Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental, pedindo que união homoafetiva fosse 
equiparada à união estável[28]. 
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A Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006, reconheceu no parágrafo único do art. 5º a 
união homoafetiva entre mulheres como entidade familiar. Não há mais necessidade da 
aprovação de um projeto que venha disciplinar essa matéria. Contudo, faz-se necessário uma 
regulamentação acerca dos direitos e deveres de pessoas do mesmo sexo que vivem como 
entidade familiar, bem como o procedimento legal que deve ser adotado para dirimir futuros 
litígios. 

Maria Berenice Dias, ao discorrer acerca da lei, assevera: 

  

[...] Em face da normatização levada a efeito, restam completamente sem razão de ser todos 
os projetos de lei que estão em tramitação e que visam a regulamentar a união civil, a parceria 
civil registrada, entre outros.  Esses projetos perderam o objeto, uma vez que já há lei 
conceituando como entidade familiar ditas relações, não importando a orientação sexual de 
seus partícipes[29]. 

  

Conclui-se que é inconstitucional o não reconhecimento da união homoafetiva como entidade 
familiar, em decorrência dos princípios constitucionais assegurados a qualquer cidadão; e se o 
que caracteriza uma família é o afeto, a estabilidade, a continuidade, a notoriedade e a 
unicidade de vínculo, tal união é merecedora da proteção do Estado. 

  

4 DO DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR DO CASAL HOMOAFETIVO 

  

A atual Constituição Federal consagrou o direito ao planejamento familiar no § 7º do art. 226, 
calcado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, bem 
como na utilização de recursos educacionais e científicos para sua realização. O planejamento 
familiar de origem governamental é dotado de natureza promocional, não coercitiva, 
orientado por ações preventivas e educativas na garantia do acesso igualitário a informações, 
meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulamentação da fecundidade[30]. 

A Lei n. 9.263, sancionada em 12 de janeiro de 1996, regulamentou também o planejamento 
familiar no Brasil e estabeleceu, em seu art. 2º, que se entende por planejamento familiar o 
conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direito igual de constituição, 
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Trata-se de um ato 
consciente de escolha entre ter ou não filhos, de acordo com seus planos e expectativas[31]. 

Essa lei, além de assegurar o planejamento familiar monoparental no art. 3º, também 
autorizou, no art. 9º, que, para o exercício daquele, serão oferecidos métodos de reprodução 
assistida. 

Saliente-se que o planejamento familiar também foi tratado pelo § 2º do art. 1.565 do Código 
Civil, contudo de maneira superficial. 
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Portanto, o planejamento familiar, quando associado à paternidade responsável, beneficia as 
crianças, na medida em que os pais proporcionam a devida assistência moral, afetiva, 
intelectual e material[32]. 

Frise-se que o direito ao planejamento familiar é assegurado a qualquer cidadão, 
independentemente do seu estado civil, e não está vinculado à sexualidade. 

Além de ser um direito fundamental, trata-se de um direito personalíssimo do sujeito e 
qualquer prática que o dificulte será uma afronta à dignidade humana e consequentemente à 
Constituição Federal. 

Ressalte-se que a falta de conscientização da importância do planejamento familiar acarreta 
ao Estado inúmeros problemas, como o aumento da pobreza, a marginalização, a violência, o 
abuso sexual, o abandono de menores, abortos clandestinos, dentre outros. 

Para que se implementem de maneira efetiva o planejamento familiar e a paternidade 
responsável, faz-se necessária a criação de políticas públicas que não foquem apenas na 
natalidade e na possibilidade de assistência material aos filhos. As ações do Estado deverão 
ser direcionadas para uma modificação cultural, com programas globais de ação para 
quaisquer entidades familiares, combatendo a falta de assistência moral, afetiva e intelectual, 
assim como a violência intrafamiliar. 

Atualmente, não cabe somente a discussão acerca da importância do planejamento nas 
famílias oriundas do matrimônio, da união estável e na monoparental, mas nas homoafetivas, 
pois trata-se de uma realidade social. 

Em decorrência da possibilidade de interpretação extensiva do § 3º do art. 226 da 
Constituição Federal, a família homoafetiva é considerada uma entidade familiar, visto que 
contém todos os elementos caracterizadores desta, como o afeto, a estabilidade, a notoriedade, 
a unicidade de vínculos, a continuidade, dentre outros. Logo, esse tipo de família goza do 
direito ao planejamento familiar vinculado ao exercício da paternidade responsável. 

Vera Lucia da Silva Sapko aponta: 

  

[...] o reconhecimento do direito dos homossexuais de serem pai ou mãe não passa, apenas, 
pela edição de novas leis, mas, fundamentalmente, pela mudança na subjetividade de toda a 
sociedade e, por via de consequência, dos Juízes, com a adoção de valores e concepções mais 
consentâneos com o momento social, histórico e cultural que vivemos, promovendo o 
reconhecimento das diferenças, não como forma de inferiorizar, mas, isto sim, de enriquecer à 
vida social, garantindo, assim, a efetividade das decisões judiciais na proteção do direito à 
paternidade/maternidade através da revitalização de seus pilares básicos: "garantia do acesso à 
justiça e a obtenção da justiça real"[33]. 

  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem[34], em seu art. 16, dispõe que tanto homens 
quanto mulheres, desde que na idade adequada ao casamento, têm o direito de casar e 
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constituir uma família, ou seja, realizar o projeto parental, não fazendo qualquer observação 
quanto à sexualidade. 

O projeto parental está atrelado ao direito de procriar e de formar uma família baseada no 
afeto e na realização de todos os entes familiares. Não se pode negar a um casal homossexual 
tal direito com fundamento na orientação sexual de ambos, sob pena de afrontar o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

Esse casal poderá realizar o projeto parental não só pela filiação biológica, mas pela 
socioafetiva também, em decorrência de que a filiação biológica deixou de ser o único 
parâmetro na criação do vínculo de parentesco que liga pais e filhos; passou também a reger-
se a partir do afeto, criando o parentesco psicológico, conhecido como a posse de estado de 
filho, denominado desbiologização da paternidade[35]. 

Assim, a consanguinidade deixou de ser um fator predominante para a caracterização do 
estado de filho, surgindo então a filiação socioafetiva[36]. 

Paulo Luiz Netto Lôbo adverte que "o direito converteu a afetividade em princípio 
jurídico"[37]. 

Nesse sentido, José Lamartine de Oliveira acentua que "o amor entre pais e filhos conduz a 
um profundo enriquecimento da vida do adulto e é irrenunciável pressuposto do 
desenvolvimento do filho"[38]. 

A filiação socioafetiva pode decorrer da adoção e da reprodução assistida, tema polêmico que 
interfere diretamente no processo natural da pessoa e na realização do projeto parental de um 
casal, desafiando o legislador a reformular o conceito de filiação. 

O direito de procriar e o de filiação dizem respeito à formação da identidade de cada ser 
humano, devendo estar em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. O 
desejo de ter filhos integra a busca pela felicidade e realiza o ser humano como pessoa[39]. 

Luiz Carlos de Barros Figueirêdo ressalta que não existe nenhuma lei no país que vede ou 
restrinja o direito do homossexual de adotar, até porque seria inconstitucional, sem falar que 
impedir o projeto parental materializa erro de percepção da realidade, na medida em que 
homens e mulheres homossexuais também podem gerar filhos biológicos[40].   

Estudos de pesquisadores europeus e americanos comprovam que o desenvolvimento 
psicológico de crianças criadas por pais homossexuais é semelhante ao dos infantes criados 
por duas pessoas de sexo diferente[41]. Afasta-se assim o preconceito de que os 
homossexuais levam uma vida em desacordo com os padrões de normalidade aceitos 
socialmente e isso altere o desenvolvimento psicológico e social de uma criança. 

Acerca do tema, a Academia Americana de Pediatria já se manifestou publicamente em prol 
da adoção por indivíduo ou par homossexual[42]. 

Nesse sentido, enfatiza Roger Raupp Rios: 
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[...] a defesa dos interesses da criança não pode, na verdade, servir de pretexto para a 
promoção de coisa diversa, que é o prestígio exclusivo e excludente de uma determinada 
forma de família ao custo do desrespeito à Constituição e de valores fundamentais aludidos. 
[...] Trata-se de concretizar, através de uma visão mais abrangente das comunidades 
familiares, a normatividade dos princípios do Estado Democrático de Direito, da igualdade, da 
liberdade e da autonomia, do respeito à diversidade e do pluralismo[43]. 

  

Outro óbice para a realização da paternidade ou maternidade de casais homoafetivos ocorre 
no momento do registro do filho, ou seja, como constar o nome de duas pessoas do mesmo 
sexo, sem dar margem para que a criança sofra discriminação ou preconceito. 

 Há quem defenda até mesmo a alteração na Lei de Registros Públicos, excluindo os termos 
"pai" e "mãe" e substituindo-os pela expressão "filho de fulano e de beltrano".[44] 

Diante da situação acima exposta, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, 
em consonância com os demais princípios constitucionais já elencados, para o deslinde da 
questão. 

Assim,  a possibilidade de constarem dois pais ou duas mães na certidão de nascimento da 
criança não pode ser vista como empecilho para a realização do projeto parental de casal 
homoafetivo, em decorrência de que a criança só terá direitos em relação a ambos se 
inscreverem os nomes dos mesmos no registro civil, aplicando-se assim o princípio da 
proteção integral e do melhor interesse[45]. 

  

5 DO EXERCÍCIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL PELO CASAL 
HOMOAFETIVO 

  

A paternidade responsável é um princípio constitucional assegurado no § 7º do art. 227 da 
Constituição Federal[46], nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente[47], e no 
inc. IV do art. 1.566 do Código Civil[48] e deve ser observada independentemente da 
orientação sexual, restando superada a ótica preconceituosa de que isso poderia afetar o 
desenvolvimento psicológico da criança. 

 Pode-se conceituar a paternidade responsável como a obrigação que os pais têm de prover a 
assistência moral, afetiva, intelectual e material aos filhos. 

Em 1959, a UNICEF, na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, elencou os direitos 
da criança.[49] Entre eles estão o de não ser discriminada e o de ser criada em um ambiente 
digno, que promova sua saúde física, mental, psicológica e intelectual. Também gozará de 
proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade e exploração. 

O propósito da lei é que a paternidade seja exercida de forma responsável, porque somente 
assim todos os princípios fundamentais, como a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana 
e a filiação serão respeitados. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10488



Vera Lucia da Silva Sapko afirma que "ninguém é obrigado a gerar um outro ser humano, 
embora a opção pela realização do projeto parental traga responsabilidades e deveres àqueles 
que decidem pela paternidade ou maternidade"[50]. 

Normalmente, o casal homoafetivo, quando decide realizar o projeto parental, o faz de forma 
consciente, em decorrência até dos preconceitos que sofreu, diferentemente dos casais 
heterossexuais. 

Mas, na hipótese de não exercer a paternidade responsável, deverá ser responsabilizado civil e 
penalmente, conforme o disposto nos arts. 5º, 18, 22, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, dentre outros, arts. 186 e 927 do Código Civil e arts. 244, 245, 246 e 247 do 
Código Penal.   

  

6 DA ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS 

  

A Lei n. 12.010, de 3 de agosto de 2009, trouxe importantes alterações ao Código Civil e ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao instituto da adoção. 

O legislador procurou aperfeiçoar a sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
garantindo o direito à convivência familiar, em suas mais variadas formas, a todas as crianças 
e adolescentes, sem perder de vista as normas e os princípios que já foram consagrados. 

Contudo, deixou de disciplinar a adoção por casais homossexuais. Mas a ausência de previsão 
não obstará que o Poder Judiciário autorize a adoção homoparental[51]. 

Frise-se que não tem respaldo a afirmação de que filhos de um casal homoafetivo teriam a 
mesma orientação sexual, já que a maioria dos homossexuais de hoje advém de famílias 
heterossexuais. O que é imprescindível no desenvolvimento do menor é que este se 
identifique com uma figura que lhe dê carinho, apoio e educação[52]. 

Acerca do tema, Maria Berenice Dias aponta: 

  

A adoção não pode estar condicionada à preferência sexual ou à realidade familiar do 
adotante, sob pena de infringir-se o mais sagrado cânone do respeito à dignidade humana, que 
se sintetiza no princípio da igualdade e na vedação de tratamento discriminatório de qualquer 
ordem[53]. 

  

Para a psicóloga e advogada Tereza Maria Costa, que atuou na Vara da Infância e Juventude 
de Juiz de Fora, Minas Gerais, por mais de 10 anos, não há nenhum estudo que comprove que 
crianças criadas por pais gays tenham tendência à homossexualidade. A orientação sexual está 
mais interligada a questões biológicas do que propriamente ao meio em que a pessoa vive. 
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Afirma a autora que, "Com todo o preconceito que existe, tenho certeza de que se alguém 
pudesse optar escolheria ser hétero".[54] 

Estudos especializados não apontam nenhum inconveniente quanto à adoção de crianças por 
casais homossexuais; o que importa é a qualidade do vínculo e do afeto que permeiam o meio 
familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus cuidadores[55]. É hora de abandonar de 
vez preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura 
firme de defesa da prioridade que deve ser assegurada pela Constituição Federal aos direitos 
das crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). 

Para que o menor tenha uma nova chance de convivência em família, faz-se necessário que os 
adotantes homossexuais comprovem a estabilidade familiar, atendendo ao princípio da 
proteção integral e do melhor interesse da criança. 

A jurisprudência admite a adoção por casais homoafetivos, equiparando o relacionamento 
destes com o da união estável[56]. 

O projeto de lei da Marta Suplicy, na época deputada foi omisso quanto ao planejamento 
familiar dos casais homoafetivos, enquanto o do Roberto Jefferson, também deputado quando 
propôs, embora aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, proibiu a adoção, guarda e 
tutela de crianças ou adolescentes em conjunto pelo casal homossexual,[57] ignorando o 
disposto no §7º do art. 226 da Constituição Federal e o art. 1.513 do Código Civil[58]. 

Assim, todas as entidades familiares podem adotar, independentemente da orientação sexual, 
desde que comprovem ter condições de prestar assistência afetiva, moral, intelectual e 
material ao adotado. 

Países como a Suécia, a Holanda, a Alemanha, a Islândia e alguns estados americanos, como 
Nova Iorque e Califórnia, permitem a adoção de crianças ou adolescentes por casais 
homoafetivos[59]. 

Acrescente-se que, em geral, esses casais são menos exigentes que os hétero na escolha da 
criança a ser adotada, e impossibilitá-los de assumir uma criança abandonada significa torná-
la ainda mais vulnerável do que já está. 

Maria Elisa F. Barroso D'elia e Otávio Augusto Moreira entendem que 

  

[...] a sociedade está percebendo que a adoção por casais homossexuais, além de garantir o 
exercício dos direitos civis dos homossexuais, permite que crianças e adolescentes 
abandonados pelas suas famílias naturais tenham a oportunidade de existir dignamente, 
vivendo em família, com tudo que isso significa de melhor[60]. 

  

Atualmente há duas situações que não preservam o princípio da proteção integral e do melhor 
interesse do menor. A primeira consiste na impossibilidade de adotar o filho biológico do(a) 
companheiro(a), mesmo que haja um vínculo afetivo. A outra ocorre quando uma pessoa, ao 
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realizar o processo de habilitação, omite a informação de que mantém uma união 
homoafetiva, com receio de que por isso a adoção não se perfectibilize. 

Em ambas as situações, o menor é o prejudicado. 

Assim, cabe aos operadores do Direito aplicar a lei da adoção sem as restrições da literalidade 
e do preconceito, para que o casal homoafetivo realize seu projeto parental e crianças 
abandonadas tenham a chance de serem acolhidas no seio de uma outra família que não a 
biológica. 

  

7 DA UTILIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA POR CASAIS 
HOMOAFETIVOS 

  

A evolução nas técnicas de reprodução humana assistida a partir do século XX trouxe à tona 
diversas discussões jurídicas, bem como a possibilidade não só de realização do projeto 
parental por casais com problemas de fecundidade, mas também por casais homoafetivos. 

A reprodução humana assistida pode ser entendida como o conjunto de técnicas que 
favorecem a fecundação humana a partir da manipulação de gametas e embriões, tendo por 
intuito combater a infertilidade e propiciar o nascimento de uma pessoa[61]. 

Quando o casal se sujeita às técnicas de reprodução assistida deve estar consciente e 
comprometido com o exercício da paternidade responsável, primando pelo princípio da 
dignidade da pessoa humana e pela proteção integral e melhor interesse daquele que será 
concebido. 

Para os casais homoafetivos que optem pelas técnicas de reprodução assistida para a 
realização do projeto parental, não resta alternativa senão a utilização da inseminação 
artificial heteróloga e da maternidade substitutiva. 

Segundo Vera Lúcia Raposo, crianças geradas por meio de técnicas de reprodução assistida e 
até com auxílio da maternidade de substituição terão a certeza de que foram muito desejadas. 
E nunca padecerão de traumas psicológicos dos "filhos acidentais"[62].  

O Conselho Federal de Medicina permite a utilização das técnicas de reprodução assistida, 
por meio da Resolução n. 1.957/2010[63], para os casais homoafetivos. 

Para os casais do sexo feminino, será necessária a doação de sêmen, enquanto para os do sexo 
masculino não só a doação de óvulo como a utilização da maternidade substitutiva. 

A doação de óvulo ou sêmen ou a adoção de embriões deve ser realizada segundo a 
Resolução n. 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina, sem nenhum fim lucrativo. Deve 
ser ainda mantido o sigilo de identidade do doador. 
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Os casais homoafetivos poderão também adotar embriões de outros casais. Para que seja 
realizada a adoção, deve haver o consentimento expresso dos responsáveis pelo material 
genético e dos beneficiários. 

A maternidade substitutiva pode ser utilizada segundo a resolução n. 1.957/2010 do Conselho 
Federal de Medicina[64], desde que haja parentesco até o segundo grau, ou por uma terceira 
pessoa autorizada pelo mesmo, sem fins lucrativos. 

Mas nem sempre o casal homoafetivo recebe o apoio de familiares que se disponibilizem a 
realizar esse ato com fim altruístico; acaba, por isso, recorrendo à "barriga de aluguel", o que 
nesse caso deveria ser permitido, porquanto a gestante está cedendo apenas o "invólucro" para 
que o feto se desenvolva e esse casal possa realizar o seu projeto parental. 

Assim, a eventual remuneração não seria um pagamento pelo bebê, mas uma indenização pelo 
tempo e cuidados despendidos durante a gravidez, pelos inconvenientes hormonais, pelos 
deslocamentos a fim de implantar o embrião, pelo parto, pós-parto etc[65]. 

Cite-se, como exemplo, o caso dos cantores Elton John e Rick Martin, que se utilizaram da 
"barriga de aluguel" para realização do projeto parental[66]. 

O fruto da reprodução assistida só poderá ser legalmente reconhecido por ambos(as) os(as) 
companheiros(as) por meio de autorização judicial, ainda que seja filho biológico de um 
deles. 

O registro de nascimento da criança de casais homoafetivos gera controvérsias em nosso 
ordenamento jurídico, uma vez que a Lei de Registros Públicos solicita a especificação de pai 
e mãe, avós paternos e maternos. Tal problema poderia ser solucionado e não geraria 
preconceito se fossem utilizadas as expressões "filho de" e "tendo como avós". 

Ademais, deixar essa criança registrada com o nome de apenas um (a) dos (as) companheiros 
(as) prejudicaria aquela, porquanto antes de pleitear qualquer direito teria que provar a 
filiação biológica ou socioafetiva. 

Inúmeros conflitos jurídicos poderão surgir a partir da utilização das técnicas de reprodução 
assistida, se não houver o exercício da paternidade responsável. 

Pode-se citar, como exemplo, a hipótese de uma das companheiras que anuiu com o emprego 
da reprodução assistida heteróloga na outra e que se recuse a assumir o filho oriundo dessa 
concepção. Contudo, se ocorreu o consentimento de forma livre e consciente, não ilidirão a 
paternidade nem as obrigações advindas desta. 

Já se uma das companheiras se utilizar da inseminação com sêmen de terceiro sem que haja o 
conhecimento da outra, esta não terá nenhuma obrigação perante a criança. 

Na hipótese de o casal homoafetivo do sexo masculino abandonar o embrião implantado no 
útero de outrem ou a criança após o nascimento, emergem duas situações: se o material 
genético não pertencer à mãe gestacional, esta não poderá ser obrigada a dar continuidade a 
um projeto parental que nunca almejou, razão pela qual a criança deverá ser encaminhada 
para adoção; contudo, se o material genético também lhe pertencer, ou seja, se o seu óvulo foi 
doado para a fecundação, o bebê poderá ficar com a mãe de substituição, desde que ela tenha 
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condições de prover a assistência moral, material e intelectual, caso contrário a criança deverá 
ser entregue para adoção. 

Em caso de abandono da criança fruto da reprodução assistida, esta deverá ser encaminhada a 
uma família substituta e o casal homoafetivo deverá ser responsabilizado civilmente, ou seja, 
pagar alimentos à criança até a maioridade ou término do curso superior, bem como efetuar o 
pagamento por danos morais para a criança que foi abandonada. 

O diagnóstico genético pré-implantório é um procedimento aceito pelo Conselho Federal de 
Medicina e constitui um avanço significativo para qualquer casal, já que elimina o risco de 
transmissão de alguma patologia genética e não pode ser considerado um procedimento 
eugênico[67]. 

 Acrescente-se que, apesar da proibição do Conselho Federal Medicina, não se vislumbra 
nenhum prejuízo quanto à escolha do sexo, uma vez que as técnicas de reprodução assistida 
não são acessíveis a toda a coletividade, não afetando o equilíbrio entre nascimentos de 
homens e mulheres[68]. 

Ressalte-se que a manipulação de gametas não deve ser utilizada para a prática de eugenia 
invertida, como, por exemplo, no caso Duchesneau e McCullough, em que um casal de 
homossexuais surdas planejou o nascimento de filhos com surdez[69], ou seja, manipulou os 
embriões que eram normais para nascerem surdos. 

As técnicas de reprodução assistida devem ser utilizadas para o bem-estar do ser humano, e 
não com o intuito de limitar as chances de uma vida saudável[70]. 

A inseminação artificial post mortem, ainda que autorizada, viola o princípio do melhor 
interesse da criança, visto que esta não gozará da companhia do genitor falecido, daí 
resultando transtornos psicológicos e sociais[71]. 

Além desse problema, existem as discussões acerca da sucessão oriunda de tal procedimento. 
Parte da doutrina[72] entende que, embora os vínculos de filiação devam ser estabelecidos, a 
inseminação post mortem não poderá gerar direitos de ordem patrimonial, pois isso acarretaria 
problemas de ordem prática e infringiria os princípios constitucionais da segurança jurídica e 
da irretroatividade[73]. 

Afastar os direitos sucessórios daquele concebido e gerado mediante fecundação artificial post 
mortem viola, ainda mais, os princípios da dignidade humana e do melhor interesse da 
criança, pois o filho já foi privado da convivência paterna e será preterido economicamente, o 
que poderia prejudicar ainda mais o seu desenvolvimento. 

Desse modo, o legislador, atento às necessidades sociais, poderia normatizar no sentido de 
fixar um lapso temporal para a concepção post mortem, e, enquanto isso não acontecer, os 
direitos sucessórios do embrião não concebido poderiam ser previstos em um testamento[74]. 

É inegável que não há nenhuma preocupação em regulamentar as situações acima expostas, 
em decorrência do preconceito, deixando-as a cargo da jurisprudência, que recorre aos 
princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade sexual, do planejamento familiar, da 
proteção integral e do melhor interesse da criança, dentre outros, para fundamentar a 
concessão dos direitos acima elencados. 
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8 CONCLUSÃO 

             

A união homoafetiva é uma realidade que não pode ser ignorada e que merece a tutela 
jurídica, em decorrência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da 
solidariedade, da liberdade e da afetividade. 

A própria Constituição Federal de 1988 definiu a família como uma instituição plural e 
reconheceu, além do matrimônio, outras entidades familiares, não as vinculando à diversidade 
de sexo, desde que preencham os requisitos da afetividade, da continuidade e da 
ostensibilidade.   

Se houver a prova de que o relacionamento homoafetivo é duradouro, público e contínuo, 
formando um núcleo familiar, deverá haver a proteção de cada ente familiar em sua estrutura 
de convívio, assegurando-se o direito ao planejamento familiar, bem como os demais direitos 
previstos no ordenamento jurídico, como a prestação de alimentos, a partilha de bens, o 
direito sucessório, a adoção, dentre outros. 

O direito ao planejamento familiar deve ser assegurado a qualquer cidadão, 
independentemente do seu estado civil e orientação sexual, sob pena de afrontar-se o princípio 
da dignidade e inviabilizar a realização do ser humano como pessoa. 

Resta superado, em decorrência de numerosas pesquisas realizadas nesse sentido, o 
entendimento de que pais homossexuais prejudicariam o desenvolvimento psicológico e 
sexual de seus filhos. Acrescente-se que a maioria dos homossexuais de hoje advém de 
famílias heterossexuais. O importante é que o menor, em seu desenvolvimento, tenha a 
assistência moral, afetiva, intelectual e material adequada. 

O casal homoafetivo, quando decide realizar o projeto parental, o faz de forma consciente e 
responsável, diferentemente de muitos dos casais heterossexuais, até pelo preconceito que 
sofreram ao longo da vida. 

Hoje um casal homossexual pode ter filhos mediante a adoção de crianças abandonadas ou de 
embriões, ou, ainda, utilizando técnicas de reprodução assistida. 

A adoção por casais homoafetivos segue os mesmos requisitos exigidos dos casais 
heterosexuais, ou seja, a comprovação da estabilidade familiar e a conscientização do 
exercício da paternidade responsável, atendendo aos princípios da proteção integral e do 
melhor interesse da criança. 

É importante que o Poder Judiciário, despido de preconceitos e primando pelo melhor 
interesse da criança, conceda a adoção a casais homoafetivos, para que estes, quando se 
submetam ao processo de habilitação, não venham a omitir sua orientação sexual, bem como 
um possível relacionamento, com o receio de não conseguirem seu intento, prejudicando 
assim o adotado. 

 A adoção de embriões é outra opção permitida pela Resolução n. 1.957/2010 do Conselho 
Federal de Medicina, desde que haja a autorização expressa do casal detentor do material 
genético e dos receptores. 
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Pode ainda o casal homoafetivo recorrer às técnicas de reprodução assistida utilizando 
material genético próprio ou à doação de sêmen ou de óvulo de outrem, desde que não haja 
remuneração. 

Os casais homoafetivos do sexo masculino não terão outra opção senão recorrer à doação de 
óvulo e à maternidade substitutiva, sendo que esta poderá ser concretizada por uma mulher 
que tenha parentesco até o segundo grau ou por uma terceira, desde que haja autorização do 
Conselho Federal de Medicina. 

Muitas vezes esses casais não conseguem o apoio dos familiares e acabam recorrendo à 
"barriga de aluguel" para realização do projeto parental, o que deveria ser permitido, uma vez 
que a mãe gestacional receberia apenas uma indenização pelo tempo, cuidados dispensados, 
inconvenientes da gravidez, parto e pós-parto. 

Quando houver inseminação artificial heteróloga em uma das companheiras com a anuência 
da outra, o arrependimento desta não ilidirá a paternidade, ou seja, ela será obrigada a prover 
a assistência à criança; se não houver autorização, esta só terá direitos perante aquela que foi 
inseminada. Já na outra hipótese de o casal homoafetivo do sexo masculino abandonar o 
embrião implantado em útero de terceira pessoa ou a criança após o nascimento, decorrem 
duas situações: se o material genético não pertencer à mãe gestacional, esta não terá 
obrigações perante o bebê, devendo ser a criança encaminhada a uma família substituta; mas, 
se o material genético também lhe pertencer, o bebê poderá ficar com a mãe de substituição, 
desde que ela tenha condição de exercer a paternidade responsável. 

O casal homoafetivo deverá ficar responsável pelo pagamento de alimentos à criança até a 
maioridade ou o término do curso superior, bem como pelo pagamento de danos morais para a 
criança que foi abandonada. 

Em relação à manipulação genética, esta só deve ser utilizada para afastar doenças congênitas 
e não o para aprimoramento da raça ou para a prática de "eugenia às avessas". 

Quanto à inseminação post mortem, ainda que autorizada, infringe o princípio da proteção 
integral e do melhor interesse da criança, pois esta, desde o nascimento, é privada da 
convivência familiar com ambos os pais, resultando transtornos de ordem psíquica e sociais. 

A inseminação artificial post mortem gera direitos de ordem pessoal e patrimonial, ou seja, a 
criança terá direito ao reconhecimento de sua origem genética e à herança. Afastar os direitos 
sucessórios do que foi concebido por essa técnica após a morte de seu genitor violaria, ainda 
mais, os princípios da dignidade humana e do melhor interesse da criança, que já foi privada 
da convivência paterna.  

O registro de filhos gerados por técnicas de reprodução humana assistida de casais 
homoafetivos depende de autorização judicial para que conste o nome de ambos(as) os(as) 
companheiros(as), ainda que a criança contenha material genético de algum deles. 

Por fim, o Poder Judiciário não pode se render a preconceitos quando do reconhecimento da 
união homoafetiva como entidade familiar, tampouco inviabilizar a realização do projeto 
parental por meio da adoção de menores abandonados, de embriões ou dos frutos das técnicas 
de reprodução humana assistida; caso contrário, estar-se-ia desrespeitando o princípio da 
dignidade da pessoa humana e não reconhecendo o afeto na formação da família. 
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RESUMO 
No presente artigo procurou-se abordar a democracia no Brasil e sua conturbada história. O 
reflexo dos sucessivos golpes de estado e a instabilidade que permeava o país até as últimas 
décadas do século passado. Aborda a história da legislação no Brasil desde a independência 
até os dias de hoje, demonstrando o crescimento da intervenção estatal diante da necessidade 
social e das mudanças que o país enfrentou em consonância com a evolução dos direitos. 
A Autonomia privada, com destaque para a autonomia da vontade, e como ela, que 
influenciou o primeiro código civil brasileiro, permitiu uma série de situações prejudiciais aos 
contratantes, não previstas por seu autor. 
Por conta do não atendimento das necessidades sociais, a então principal lei do país sofreu 
modificações deixando de regular alguns contratos, levando-os para a legislação especial 
No mesmo sentido caminharam as sucessivas Constituições Federais a partir da de 1934 
culminando com a de 1988 que tratou dos princípios da orem econômica. 
Procurou traçar um parâmetro entre o direito tradicional e os novos direitos e de como a 
intervenção o estatal foi importante para a defesa dos chamados novos direitos. 
No final conclusão que sustenta a necessidade da intervenção estatal e como ela, ao contrário 
do que se pode imaginar, é essencial para o desenvolvimento da atividade econômica. 
PALAVRAS-CHAVE: HARMONIZAÇÃO INTERVENÇÃO ESTADO AUTONOMIA 
NOVOS DIREITOS 
 
RESUMEN 
En este artículo, tratamos de abordar la democracia en Brasil y su accidentada historia. La 
reflexión de los sucesivos golpes de Estado y la inestabilidad que flotaba en el país hasta las 
últimas décadas del siglo pasado. Explica la historia de la legislación en Brasil desde la 
independencia hasta el día de hoy, muestra el crecimiento de la intervención del estado frente 
a la necesidad social y de los cambios que el país ha enfrentado en consonancia con la 
evolución de los derechos. 
La autonomía privada, con énfasis en la autonomía de la voluntad, Y como ella , que influyó 
en el primer código civil brasileño, permitió una serie de situaciones nocivas para los 
contratistas, no previsto por su autor. 
Debido a lãs necesidades sociaeles insatisfechas, entonces la ley principal del país ha 
cambiado dejando algunos contratos regulares llevándolos a una legislación especial 
En la misma vena sucesivas caminó de la Constitucion Federal de 1934 que culmino em 1988, 
que versó sobre los principios de los derechos econômicos. 
Trató de dibujar un parámetro entre el derecho tradicional y los nuevos derechos ycómo la 
intervención del gobierno fue importante para la defensa de los derechos delas llamados 
nuevos derechos. 
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En la conclusión final que apoya la necesidad de la intervención estatal y la forma en que, a 
diferencia de lo que uno podría imaginar, es esencial para el desarrollo de la actividad 
económica. 
PALABRAS-CLAVE: CONGRUENCIA INTERVENCION AUTONOMIA NUEVOS 
DERECHOS 
 
 

  

Harmonização entre a Autonomia Privada e a intervenção Estatal nos novos Direitos 

  

Sumário: 

1 - A Democracia no Brasil. 2-A História e o Ordenamento Jurídico. 3- A 

Autonomia Privada e a Intervenção Estatal- 4 - Harmonização entre a autonomia privada e a 

intervenção estatal nos Novos Direitos. 5 - Conclusão 

  

  

  

1 – A Democracia no Brasil 

  

Há quanto tempo vivemos numa democracia? Em que períodos tivemos efetivamente 

liberdade? Em que momento deixamos de ser um país instável sujeito a golpes e tentativas de 

golpes? Desde quando podemos falar de igualdade? Há trinta anos alguém diria que o Brasil 

seria governado por um sociólogo, um sindicalista, uma mulher e ex-presa política?  O Brasil 

mudou e para melhor, mas ainda está longe de ser um país desenvolvido com o exercício 

pleno da cidadania. 

Nossa história é surreal, começando pela proclamação da independência que não custou uma gota de 

sangue no momento em que foi proclamada, com a república que se instalou diante de um imperador quase sem 

forças e que perdurou até 1930, num faz de conta, sem voto secreto, sem o voto das mulheres e da esmagadora 

maioria da população que era analfabeta. Nesse período começaram os golpes e tentativas de golpe de estado1. 

  
Aquele período ruiu com a Revolução de 1930 e nos 15 anos seguintes tivemos a era 

Vargas com um intervalo para a Constituição de 1934, mas em seguida golpe em 1937 e 

queda de Getúlio Vargas em 1945. Constituição de 1946 e golpe em 1964, Democracia entre 

1945 e 1964. Mas nesse período, tivemos um Presidente Dutra, obscuro e inexpressivo, 
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Getulio Vargas que não terminou o mandato, Juscelino Kubistchek que teve sua posse e 

mandato ameaçados, Janio Quadros que ficou 7 meses no poder, João Goulart que teve que 

ceder a mudança do regime presidencialista para o parlamentarista para poder tomar posse e 

caiu em 1° de abril de 1964. O Golpe ocorreu nesse dia, mas como esse é o dia da mentira, 

quiseram fazer crer que o “movimento” começou no dia anterior. E a partir de então perdurou 

a Ditadura Militar que se estendeu até 1985, mas democracia mesmo só com a Constituição 

de 1988 e as eleições em 1989.  

O período compreendido entre 1985 e eleição de 1989, ficou conhecido como Nova 

República e teve como presidente o “imortal” José Sarney. Claro que nesse período tivemos a 

Carta de 1988, mas cidadania e democracia só depois dela. É muito pouco tempo. São quase 

22 anos para um país que tem mais de 500.  

Dependendo do lado que se olha o país, podem ficar à sombra situações que revelam 

que ainda somos um país subdesenvolvido.  O termo foi proibido pela ditadura, que mandava 

falar em “país em desenvolvimento”, hoje substituído pela mídia por país emergente, mas a 

verdade é que ainda, por mais que o Brasil tenha melhorado nos últimos anos, somos 

subdesenvolvidos. Pagamos o preço pela nossa história.  

  

2 - A História e o Ordenamento Jurídico 

  

No Brasil Colônia (1500 a 1822) os brasileiros se sujeitaram as Ordenações Filipinas. 

A partir da Independência elas foram perdendo terreno em virtude da elaboração das leis 

nacionais1. Com a independência veio a Constituição outorgada de 1824. Em 1850 o Código 

Comercial, em 1889 a proclamação da república um ano e meio depois da abolição da 

escravidão e em 1891 nova carta. Na República Velha o grande acontecimento no 

ordenamento jurídico foi o Código Civil de 1916.  

Foi a lei básica, a principal, pois regulava todas as relações privadas, exceto as 

comerciais. Regia o contrato de trabalho1, a locação, mas era excessivamente liberal, tanto 

que abria a possibilidade do contrato de trabalho não ter remuneração previamente estipulada, 

nem remuneração mínima, e assim estabelecia: “Art. 1.218. Não se tendo estipulado, nem chegando a 

acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua 

qualidade.” O Código refletiu o pensamento dominante do século anterior1, tratando as pessoas 

como presumidamente iguais, regulando as relações individuais. Mas com o tempo o 
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legislador foi se dando conta que a liberdade pretendida pelo Código abria a porta para 

situações não vislumbradas por Clóvis Beviláqua. E para corrigir esses desvios, leis esparsas1 

foram elaboradas modificando alguns contratos, como o de trabalho que posteriormente teve 

sua consolidação com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho e o de locação 

que teve regulação em lei especial. 

O Diploma possibilitava algumas distorções, notadamente no campo dos contratos de 

empréstimo e nos de compra e venda de terrenos e imóveis em geral. As taxas de juros reais, 

sem limites1 e a inadimplência que permitia o pacto comissório1, geravam ganhos absurdos 

em prejuízo à maioria da população.  Essas situações foram corrigidas com o tempo, os juros 

com a Lei de Usura1 e as vendas de lotes e imóveis a prazo com o Decreto 58/37, a Lei 

4.591/64, Lei 6.766/73 e efetivamente com o Código de Defesa do Consumidor1. 

A partir da década de 30, no início da era Vargas a autonomia foi perdendo terreno 

para a intervenção estatal, por força inclusive da mudança de poder e da própria economia que 

já contava então com mais de 40 anos de trabalho remunerado e que iniciava a mudança do 

perfil da população que começou, ainda que de forma não acentuada, a experimentar o êxodo 

rural e o crescimento do operariado urbano.  Posteriormente, com o Golpe de 1° de abril de 

1964, o ordenamento jurídico, além de violado pelos vários atos institucionais dos militares e 

seus servis civis, foi inundado por leis que atendiam aos interesses dos setores que apoiaram o 

golpe e a instauração do regime militar. Dentre elas a Lei 4.595 de 1964 que criou o Banco 

Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional1. A partir de então, permitiu-se as 

Instituições Financeiras praticar juros pelas taxas de mercado, cobrar a comissão de 

permanência, etc.. Posteriormente, por conta desta lei, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

que as Instituições Financeiras não se sujeitavam as disposições da lei de Usura1. 

Com o fim do regime militar veio a Constituição Federal de 1988 e com ela a 

tentativa de reparação do que havia ficado para trás. A partir de então a carta magna passou 

efetivamente a regular as relações pessoais e privadas.  

É certo que desde 1934 o legislador se preocupou com as relações privadas, 

inserindo uma série de princípios nos seguidos textos constitucionais1.  

  

Na Constituição Federal de 1934 estabelecia o artigo 115: “Art. 115 – A ordem econômica 

deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que 

possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica. Parágrafo único. 

Os poderes públicos verificarão, periodicamente, o padrão de vida nas várias regiões do paiz.”                                         
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A Constituição Federal de 1937 no artigo 135: “Art. 135. Na iniciativa individual, no poder de creação, 

de organização e de invenção do indivíduo, exercício nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a 

prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências 

da iniciativa individual e a coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver seus conflitos e 

introduzir no jogo das competições individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo 

Estado. A intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do 

estímulo ou da gestão direta.” 

  

Na Constituição Federal de 1946, o artigo 145: “Art. 145- A ordem econômica deve ser 

organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do 

trabalho humano. Parágrafo único. A todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. O trabalho é 

obrigação social.” 

  

A Constituição Federal de 1967 no artigo 157: “art. 157 - A ordem econômica tem por fim 

realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: I- liberdade de iniciativa; II – valorização do trabalho 

como condição da dignidade humana; III – função social da propriedade; IV – harmonia e solidariedade entre os 

fatores de produção; V- desenvolvimento econômico; VI - repressão ao abuso do poder econômico, 

caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.” 

A emenda número 1 quer modificou a Constituição de 1967 praticamente repetiu os 

dizeres da Carta dispondo em seu artigo 160 os seguintes princípios: “Art. 160 – A ordem 

econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes 

princípios: I- liberdade de iniciativa; II – valorização do trabalho como condição da dignidade humana; III – 

função social da propriedade; IV – harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção; V- 

repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência 

e o aumento arbitrário dos lucros; e VI – expansão das oportunidades de emprego produtivo.” 

  

A atual Constituição introduziu novos elementos na ordem econômica como os novos direitos 

(consumo e meio ambiente) estabelecendo no artigo 170: “Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: I – soberania nacional; II – propriedade privada; III -função 

social da propriedade; IV -livre concorrência; V- defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente; VII- 

redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para 

as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” 

  

A própria evolução do direito e suas gerações caminhou para a crescente intervenção 

estatal. Os direitos de primeira geração nasceram para combater o estado absolutista que não 
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era do povo, mas podemos dizer de um ou muito poucos contra o cidadão comum e contra a 

opressão nada melhor do que a liberdade. Mas quem disse que o homem livre é justo? Nunca 

é demais lembrar Montesquieu1: “No estado de natureza, os homens nascem realmente na igualdade, mas 

não poderiam nela permanecer. A sociedade faz com que a percam, e eles só voltam a ser iguais graças às leis.”  

  

E essa onda de que autonomia deve presidir as relações vira e mexe é revolvida pelo 

campo mais conservador da sociedade, que adota novos nomes para a velha idéia, como, por 

exemplo, o neoliberalismo. Uma idéia que perdeu terreno para os direitos de segunda geração 

como observa Norma Sueli Padilha:1 “Os valores tradicionais, individualistas da sociedade 

contemporânea moderna, foram sendo sobrepujados conforme era implementada a evolução da sociedade 

industrial e acelerado o ritmo do sistema de produção, franqueado pela descoberta de novas fontes energéticas. 

Desenvolve-se a economia de mercado, baseada na livre iniciativa e acúmulo de capital, relegando-se à classe 

majoritária ser partícipe da modernidade e do desenvolvimento apenas pela inclusão propiciada pelo trabalho 

realizado mediante seu esforço físico.”  E a  intervenção estatal cresceu justamente nesse período 

como ensina a Autora:  “Desse modo, no final do século XIX assistiu à derrocada do estado Liberal, 

premido pela necessária intervenção estatal, como forma de reação á opressão imposta pelo mercado submetido 

ao jogo da livre iniciativa de vontades. Viu-se, aí, o clamor das reivindicações, pelo reconhecimento de um 

direito de classe- o dos trabalhadores, qual seja, um direito com conotação não mais apenas individual, mas 

voltado para um grupo, uma coletividade- um direito social- neles sendo reconhecida à segunda geração de 

direitos  a clamar por acesso à Justiça.” 

                 Posteriormente, surgiram os chamados direitos de terceira geração que não 

se limitavam apenas aos aspectos individuais dos de primeira e aos coletivos dos de segunda, 

mas aos valores dos novos direitos, como conta Norma Padilha: “concebidos como de terceira 

geração, consagrados em meio a um processo de massificação de uma sociedade globalizada e altamente 

complexa em todos os sentidos, é que se reconhece, na mesma medida de importância que destacamos para a 

classe dos trabalhadores na consagração dos direitos de segunda geração, o clamor pela defesa do meio ambiente 

o papel de destaque.”  

  

3 - Autonomia Privada e Intervenção Estatal 

  

Quando falamos em autonomia a primeira pergunta que surge é: ela existe? Onde? 

Em qual atividade econômica? Mesmo quando estudamos a autonomia da vontade que Caio 

Mario da Silva Pereira define como “a faculdade que têm as pessoas de concluir livremente os seus 

contratos” observamos que ela não é plena e neste sentido o jurista mineiro observava ainda na 

vigência do Código Civil de 19161: “Este princípio não é absoluto, nem reflete a realidade social na sua 

plenitude. Por isso, dois aspectos de sua incidência devem ser encarados seriamente: um diz respeito às 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10514



restrições trazidas pela sobrelevância da ordem pública, e outro vai dar no dirigismo contratual, que é a 

intervenção do Estado na economia do contrato.” 

Fabio Ulhoa Coelho, ao falar sobre a autonomia da vontade diz1: “é a referência ao 

reconhecimento, pela ordem positiva, da validade e eficácia dos acordos realizados pelos próprios sujeitos de 

direito. A vontade autônoma para a doutrina é a que se manifesta livremente na criação de direitos e obrigações 

porque nenhuma lei os preestabelece.” Mas anota1: “No segundo quadro evolutivo da teoria dos contratos, 

autonomia da vontade sofre sucessivas e consideráveis restrições, manifestadas inicialmente nas relações de 

trabalho e, a partir de meados do século XX, também nas de consumo”. 

Carlos Roberto Gonçalves, observa, entretanto, que1: “O princípio da autonomia da 

vontade, como vimos, não é absoluto.É limitado pela supremacia da ordem pública, que resultou da constatação, 

feita no início do século passado e em face da crescente industrialização, de que a ampla liberdade de contratar 

provocava desequilíbrios e a exploração do economicamente mais fraco. Compreendeu-se que, se a ordem 

jurídica prometia a igualdade política, não estava assegurando a igualdade econômica. Em alguns setores fazia-

se mister a intervenção do estado, para restabelecer e assegurar a igualdade entre os contratantes.” E Fabio 

Ulhoa Coelho lembra de Orlando Gomes que credita a Lacordaire a seguinte colocação1: “entre 

o forte e o fraco a liberdade escraviza e o direito liberta” 

Não há dúvida de que ela não é plena. Não existe autonomia na propriedade, cada 

vez mais regulada, não existe nos contratos em geral, onde ela existe? Até no casamento há a 

necessidade de ceder à vontade do outro. Sem falar na união estável que impõe uma sociedade 

muitas vezes para aqueles que não tinham essa pretensão. Por que então se fala tanto em 

autonomia privada?  

Não podemos fugir do significado do termo, independência, liberdade. E ela só existe 

onde pode existir, tanto que a Constituição Federal no mesmo artigo 170 estabelece em seu 

parágrafo único: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente 

de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” 

A lei só estabelece requisitos quando é absolutamente necessário. Vejamos as 

profissões que dependem de curso superior. É possível exercê-las sem passar pelo processo de 

aprendizagem? Alguém poderia ser um bom médico, um engenheiro sem passar pela 

universidade? O controle estatal ou paraestatal, no caso dos Conselhos, da Ordem dos 

Advogados do Brasil, é absolutamente necessário, e só existe por ser imprescindível. Um bom 

exemplo de como a autonomia poderia ser devastadora é o do exame de ordem. Se com ele já 

temos tantos problemas, imagine sem ele. 

Uma profissão que até hoje rende discussão é a dos jornalistas. É incontroverso que a 

faculdade de jornalismo contribui para a formação do profissional, mas será que para ser 

jornalista é necessário ter cursado a faculdade da área? É bom lembrar que a exigência nasceu 

na época da ditadura militar e com outra intenção.  Mas para ser administrador, publicitário e 
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tantas outras profissões não existe pré-requisito. Somente nas muito técnicas é que a 

intervenção estatal está presente. 

Da mesma forma que para se empreender não há restrição, há apenas a obediência ao 

ordenamento jurídico e ele é fruto da necessidade social. Marcelo Sodré1 observa com muita 

felicidade: “o direito é um resultado dos conflitos sociais e não o contrário” 

Logo, a autonomia existe onde pode existir, mas jamais poderá ser plena. E não se 

pode confundir intervenção estatal com ineficiência e burocracia.  Essas, sem dúvida, afetam 

a livre iniciativa e o próprio contrato de trabalho. Abrir uma empresa, constituir uma 

sociedade é tarefa longa e árdua em razão da burocracia.  Encerrar então é para poucos. Com 

relação ao trabalho, tem-se, não excesso de direitos como às vezes se quer fazer crer, mas um 

acúmulo de encargos fiscais sobre a folha de pagamento que contamina e prejudica a relação 

contratual e aí todos perdem, empregados, empregadores e o país.   

Então, a intervenção estatal tem por escopo preservar os interesses da sociedade e o 

fato de sermos um país jovem com pouca história leva alguns a crer que o que é bom para eles 

é bom para o país. São os mesmos que ainda acham que o contrato prevalece sobre a lei, que 

seus interesses estão acima dos da sociedade. 

A necessidade impôs uma maior intervenção do estado e neste sentido Caio Mario da 

Silva Pereira destaca: “O capitalismo desenvolto, com a industrialização crescente a criação de grandes 

empresas conduziu à defasagem dos contratantes. Aparentemente iguais, estes se acham via de regra 

desnivelados economicamente”. E adverte: “Não se recusa o direito de contratar, e não se nega a liberdade de 

fazê-lo. O que se pode apontar como a nota predominante nesta quadra de evolução do contrato, é o 

reforçamento de alguns conceitos, como o da regulamentação legal do contrato, a fim de coibir abuso advindos 

da  desigualdade econômica; o controle de certas atividades empresárias, a regulamentação dos meios de 

produção e distribuição e sobretudo a proclamação efetiva da preeminência dos interesses coletivos sobre os de 

ordem privada com acentuação tônica sobre o princípio da ordem pública que sobreleva ao respeito pela intenção 

das partes, já que a vontade destas obrigatoriamente tem de submeter-se àquele” 

Nessa trilha segue o artigo 170 da Constituição Federal, garantindo a propriedade, 

mas preservando sua função social, estimulando a livre concorrência, garantindo a defesa do 

consumidor e do meio ambiente. 

Tendo em vista o assunto tratado, considerando a necessidade da intervenção estatal, 

é preciso destacar que ela também decorre da senão inexistência, inexpressiva incidência da 

livre concorrência. Ela é a primeira evidência de que um país é soberano, justo e equilibrado. 

Infelizmente não é o nosso caso. É certo que nas últimas décadas a globalização fez com que 

a concentração aumentasse e a economia se intercionalizasse, mas mesmo assim, em outros 

países onde o fenômeno também ocorreu a concorrência é acirrada e extremamente útil para a 
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economia, mas aqui parece que ainda estamos na era das capitanias hereditárias, cada um no 

seu terreno. 

Livre concorrência tem tudo a ver com autonomia e não temos, ou não temos como 

deveríamos ter. Não só a concentração de renda e dos meios de produção inviabiliza a livre 

concorrência, mas, principalmente o medo da concorrência. Exemplo dessa postura, são as 

raríssimas campanhas publicitárias comparativas. Cada um no seu canto sem mexer com o 

concorrente.    

No país em que o crédito é o vetor da economia, não existe competição entre bancos. 

Não há diferença na oferta de crédito, como se os bancos fossem Cartórios e que cada um 

deles tivesse um limite territorial, uma jurisdição. No setor de supermercados a concentração 

é escandalosa, pois três grandes grupos controlam a maioria das lojas. O fato é que a 

concorrência no Brasil é rara descredenciando a idéia de que o mercado pode sozinho regular 

a economia.  

Existe uma dicotomia entre a autonomia privada e a intervenção estatal, ou aquela só 

vai ser efetiva pela presença desta? O fato é que ainda não se encontrou outro caminho capaz 

de harmonizar os conflitos de interesses como a Intervenção Estatal. Goste-se ou não da 

presença do Estado, ela é absolutamente necessária. A própria existência do Direito decorre 

dessa necessidade. E a autonomia depende da atuação do estado não só para fomentar, mas 

para regular a atividade econômica.      

Os grandes projetos empresariais, as iniciativas de ponta, contam com financiamento 

do Estado, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A 

própria sociedade financia e fomenta a economia.                     

Não se encontrou outra forma a não ser a intervenção estatal, capaz de ao mesmo 

tempo incentivar o desenvolvimento proporcionando a possibilidade de aferição de ganhos e 

preservar o interesse de toda a coletividade. De um lado a autonomia e de outro o controle 

estatal. Neste sentido, é bom relembrar as seculares lições já citadas de Montesquieu e 

Lacordaire. A igualdade, o equilíbrio se dá com a intervenção estatal, e pelo direito. 

4 - Harmonização entre a autonomia privada e a intervenção estatal nos Novos 

Direitos: 

Os novos direitos que integram a terceira geração de direitos, quebraram a tradicional 

divisão do direito entre público e privado. Os bens públicos e particulares estão 

acompanhados dos bens difusos.  
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Essa nova perspectiva para o direito trouxe uma maior presença do estado. Cláudia 

Lima Marques observa1: “ No Brasil historicamente, este intervencionismo do Estado nas relações 

contratuais concentrava-se no tabelamento de preços, no congelamento de aluguéis e salários, na renovação 

compulsória de locações, na prescrição da usura e na declaração de ineficácia de certas cláusulas exonerativas 

em determinados contratos, como o de transporte. Mas exceção feita às normas trabalhista, uma ampla 

intervenção  legislativa só aconteceria com advento do Código de Defesa do Consumidor que em seus artigos 

deixa claro o espírito protetor da nova concepção de contrato que o guia.” 

Além dessa maior intervenção, os novos direitos trouxeram um novo papel para a 

sociedade tanto no aspecto material como no instrumental. A sociedade civil, a coletividade, 

também tem deveres antes designados ao poder público. Neste sentido, as normas 

constitucionais e infraconstitucionais deram ferramentas para a inserção da sociedade civil na 

preservar e defensa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos1.   

E a mesma Autora sobre essa nova face legislativa comenta1: “As leis de função social 

caracterizam-se por impor as novas noções valorativas que devem orientar a sociedade e por isso optam, 

geralmente, em positivar uma série de direitos assegurados ao grupo tutelado e impõem uma série de novos 

deveres imputados a outros agentes da sociedade, os quais por sua profissão ou pelas benesses que recebem, 

considera o legislador, que possam e devam suportar estes riscos. São leis, portanto, que nascem com a árdua 

tarefa de transformar uma realidade social, de conduzir a sociedade a um novo patamar de harmonia e respeito 

nas relações jurídicas. Para que possam cumprir sua função, o legislador costuma conceder a essas novas leis um 

abrangente e interdisciplinar campo de aplicação.” 

Os novos direitos revolucionaram o direito modificando algumas posturas antes 

senão excepcionalmente, pouco utilizadas1. Dentre elas podemos destacar o princípio da 

prevenção e a potencialidade. Enquanto no direito tradicional, na prática, o dano concreto ou a 

certeza de sua possibilidade é requisito para a obtenção da proteção judicial, nos novos 

direitos a simples possibilidade é o que basta. Se é certo que a responsabilidade objetiva é 

bem anterior ao surgimento dos novos direitos, tanto que sempre incidiu no contrato de 

transporte, o fato é que com os novos direitos ela se consolidou. E a efetividade, no sentido de 

que a indenização  não dá conta de todas as situações, impondo-se a obrigação de fazer nas 

relações de consumo, e a recomposição no Direito Ambiental. Por outro lado, a própria idéia 

de que a prescrição e a decadência servem para a segurança jurídica, perde seu caráter 

absoluto diante das possibilidades previstas nos novos direitos1. 

E o reconhecimento da desigualdade e a necessidade de envolvimento de toda a 

coletividade levou ao reconhecimento do essencial direito à informação, o direito de antena 

tão bem trabalhado por Celso Antonio Pacheco Fiorillo1.  
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A informação, como diz Paulo Affonso Leme Machado1: “serve para processo de 

educação de cada pessoa e da comunidade, mas a informação visa, também, a dar chance à pessoa informada de 

tomar posição ou pronunciar-se sobre a matéria informada”.  

Alexandre David Malfatti, ressalta que1: “No âmbito constitucional, como já frisado é 

possível constatar a densidade normativa do princípio da informação nas relações de consumo sob três 

proposições: a) direito de informação por parte do fornecedor (empresário); b) dever de informação por parte do 

fornecedor (empresário) e c) direito de ser informado por parte do consumidor (individual e coletivamente 

considerado).” 

E como veremos adiante, a idéia da intervenção estatal não vem para reprimir a 

atividade econômica ou restringí-la, pelo contrário, tem como objetivo harmonizar as 

relações. 

Neste sentido são as políticas para o meio ambiente e para o mercado de consumo. A 

Política Nacional do Meio Ambiente prevista na Lei 6.938/ 81 que foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, estabelece: “Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 

País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios”. 

Os objetivos estão fixados no artigo quarto que enfatizam essa idéia de harmonização 

com preservação do meio ambiente de modo a viabilizar e assegurar o desenvolvimento 

econômico e a própria sobrevivência da atividade econômica: “Art. 4º - A Política Nacional do 

Meio Ambiente visará: I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias 

nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais; VI - à preservação e restauração dos recursos 

ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do 

equilíbrio ecológico propício à vida;” 

Luis Paulo Sirvinkas falando sobre os objetivos da Política nacional do Meio 

Ambiente, diz1: “A política nacional do meio ambiente tem por objetivo a harmonização do meio ambiente 

com o desenvolvimento socioeconômico (desenvolvimento sustentável). Essa harmonização consiste na 

conciliação da proteção do meio ambiente, de um lado, com a garantia do desenvolvimento socioeconômico, de 

outro, objetivando assegurar condições necessárias ao progresso industrial, aos interesses da segurança nacional 

e à proteção da dignidade da vida humana (art. 2º da Lei n. 6.938/81).” 

Já a Política Nacional das Relações de Consumo segue no mesmo caminho do 

equilíbrio perseguido pela lei da política do meio ambiente. É no artigo 4° do CDC que 

encontramos o conjunto de objetivos, e dentre eles o que é primordial no Código de Defesa do 

Consumidor, a harmonização dos interesses tanto dos consumidores como dos fornecedores, 

reforçando a obediência dos princípios norteadores da ordem econômica, tanto que o artigo 

assim dispõe: “Art. 4o - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
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necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde, e segurança, a proteção de sua qualidade de 

vida, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e 

harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:”  

Dentre os princípios três ganham relevo especial, a proteção dos interesses 

econômicos dos consumidores, o reconhecimento de sua vulnerabilidade e a harmonização 

nas relações de consumo.  

A proteção econômica incide em várias disposições do CDC, começando pelo elenco 

dos direitos básicos do consumidor1, que dentre outros direitos confere no inciso IV a 

proteção pré-contratual e contratual1, coibindo métodos desleais, limitando a persuasão e 

dando ao consumidor condições efetivas de reparação e prevenção de1. No inciso V1 do artigo 

6º Conferiu ao consumidor o direito de modificar cláusulas que lhe sejam excessivamente 

onerosas, bem como modificar as que em razão de fato superveniente fiquem dispendiosas. A 

proteção também ocorre com o conhecimento prévio1, com o prazo para a reflexão1, cláusulas 

abusivas1, fornecimento de crédito, condições de contratação e resolução dos contratos de 

financiamento1. Finalmente a proteção dos interesses econômicos confere a possibilidade da 

desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor nas hipóteses previstas no artigo 28 

do Código de Defesa do Consumidor1.   E este dispositivo é implacável não só com a 

ilegalidade que já possibilitava a responsabilidade pessoal dos sócios e diretores em outras 

leis, como por exemplo, o Código Tributário Nacional, mas com a possibilidade nos casos de 

má administração, falência, insolvência, encerramento, independentemente de má-fé por parte 

dos sócios ou administradores. 

  

               Com relação à vulnerabilidade reconhecida no inciso primeiro: “I- reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” ela se dá, basicamente, de três formas como 

ensina Cláudia Lima Marques1, técnica, jurídica e fática: A primeira diz respeito ao 

desconhecimento das características técnicas do produto ou do serviço. A segunda à própria 

contratação, seu sentido e alcance e a terceira que resulta do desconhecimento do consumidor 

em relação ao fornecedor. 

Finalmente, o princípio da harmonização estampado no inciso III da seguinte forma: 

“III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 

nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal) sempre com base na boa-fé e 

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;” 

  É a maior prova de que a finalidade das políticas públicas para os novos 

direitos tem por é a de viabilizar a atividade econômica preservando os interesses de todos.  
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5 - Conclusão 

Nos novos direitos, o legislador disciplinou a frente de seu tempo, se considerarmos 

as circunstâncias em que as principais leis foram elaboradas e aprovadas. 

Veja-se que a da Política nacional do Meio Ambiente é de 1981, no final, mas ainda 

no período militar e talvez por força do sentido de preservação, da segurança nacional, das 

forças armadas a lei vingou no Congresso Nacional. É interessante que o ordenamento 

jurídico brasileiro é reflexo da realidade do país, mas da mesma forma que apontamos no 

início desse artigo o nosso subdesenvolvimento, temos que, na área dos novos direitos, 

reconhecer a legislação de vanguarda, fruto da maestria dos juristas que as elaboraram.  

Assim, não se pode, sob pena de negar as evidências, deixar de concluir que a 

intervenção estatal não impede a atividade econômica, pelo. Busca a sua sustentabilidade.  
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1 Entre os mais importantes estão à tentativa de golpe contra a posse de Arthur Bernardes em 1922; Coluna 
Prestes em 1924; Revolução de 1930; Revolução constitucionalista em 1932, Golpe em 1937, Queda de Getulio 
Vargas em 1945; Suicídio de Vargas em 1954; Tentativa de golpe contra Juscelino Kubitschek em 1956(levante 
de Jacareacanga); Tentativa de golpe contra a posse de João Goulart e o Golpe de 1964. 
  
 
 

1 Dentre as mais importantes o Código Criminal em 1830, o de Processo Criminal em 1832 o 
Regulamento 737 e o Código Comercial e 1850 e o Código Civil de 1916.  
  
1 No artigo 1.216 que dizia: “Art. 1.216. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode 
ser contratada mediante retribuição.” 
11 O projeto foi elaborado por Clóvis Beviláqua que o entregou no final do século XIX. O projeto demorou 15 
anos para ser aprovado pelo Congresso Nacional. 
1 Muitas delas através de Decretos Leis, tendo em vista que de 1930 a 1934 e 1937 a 1945 o Congresso Nacional 
ficou fechado no primeiro Governo Vargas. 

1 Os juros eram disciplinados nos artigos 1.062 e 1.063 que assim dispunham: “Art. 1.062.  A taxa dos juros 
moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de 6% (seis por cento) ao ano”. “Art. 1.063.  Serão 
também de 6% (seis por cento) ao ano os juros devidos por força de lei, ou quando as partes se convencionarem 
sem taxa estipulada.” 

1 No artigo 1.163: “Art. 1.163. Ajustado que se desfaça a venda, não se pagando o preço até certo dia, 
poderá o vendedor, não pago, desfazer o contrato, ou pedir o preço. Parágrafo único. Se, em 10 (dez) dias de 
vencido o prazo, o vendedor, em tal caso, não reclamar o preço, ficará de pleno direito desfeita a venda.” 
  
1 Que dispõe em seu primeiro artigo: “Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em 
quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).” 
1 Que em seu artigo 53 estabeleceu: “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante 
pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno 
direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do 
inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. § 2º Nos contratos do 
sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste 
artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou 
inadimplente causar ao grupo. § 3° Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda 
corrente nacional.” 
  

1 Nos seguintes termos: “Art. 1º. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente 
Lei, será constituído: I – do Conselho Monetário Nacional; II – do Banco Central do Brasil;  III – do Banco 
do Brasil S.A.;IV – do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.”   E no artigo 4º, inciso IX, o 
legislador conferiu ao Conselho Monetário Nacional os seguintes poderes:  “Art. 4º.  Compete ao Conselho 
Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:  IX – Limitar, sempre 
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que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e 
serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central do Brasil, assegurando taxas 
favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover. ...” O Conselho Monetário Nacional, jamais limitou 
a taxa de juros cobradas nas operações de crédito pelas instituições financeiras, só se preocupou com a taxa de 
juros.   
1 Na Súmula 596: “As disposições do Decreto n. 22.62/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro 
nacional.” 
1 José Afonso da Silva falando da constitucionalização da ordem econômica diz: “A ordem econômica adquiriu 
dimensão jurídica a partir do momento em que as constituições passaram a discipliná-la sistematicamente, o que 
teve início com a Constituição mexicana de 1.917. No Brasil, a Constituição de 1.934 foi a primeira a consignar 
princípios e normas sobre a ordem econômica, sob a influência da Constituição alemã de Weimar.” em Curso de 
Direito Constitucional Positivo, 10ª edição, p. 718. 
1 Em “O Espírito das Leis”, Editora Martins Fontes, São Paulo, 2.000, p.123 
1 Em “Colisão de Direitos Metaindividuais e a Decisão Judicial”, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre 
2006, pp.25/26. 
1 Em Instituições de Direito Civil, vol. III Editora Forense, 10ª. Edição, p. 10 
1 Em Curso de Direito Civil, Contratos, Editora Saraiva, 3ª Edição, p. 6.  
1 Idem, p. 10. 
1 Em “ Direito Civil Brasileiro 3” Contratos e Atos Unilaterais, Editora Saraiva, 1ª edição,p. 44 
1 Ibidem, p.11. 
1 Em “A construção do Direito do Consumidor”, Editora Atlas, p. 22 
1 Em “Contratos no Código de Defesa do Consumidor”, Editora Revista dos Tribunais, 5a edição, 2006, São 
Paulo, p.255. 
1Constituição Federal, artigo 225, Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, artigos 81 e 82.  
1 Idem, 3ª. Edição, p. 221. 

1 A Constituição Federal prevê no artigo 5°, inciso XXXV que a lei não excluirá da apreciação de 

lesão ou ameaça a direito e o Código de Processo Civil estabelece que as medidas cautelares podem ser 

concedidas mediante o justo receio como prevêem os artigos 798 e 799: “Art. 798. Além dos procedimentos 

cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas 

provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, 

cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” “Art. 799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, 

para evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e 

depósito de bens e impor a prestação de caução.” 

  
1 Como ocorre na hipótese do artigo 27 do CDC: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”  

1 O “Direito de Antena em face do Direito Ambiental no Brasil”, Editora Fiúza. 
  

  
1 Em “Direito Ambiental Brasileiro”, Malheiros Editores, 18ª edição, p.98. 
1 Em “O Direito de Informação no Código de Defesa do Consumidor”, Alfabeto Jurídico, pp.231/232. 
1 Em Manual de Direito Ambiental, Editora Saraiva, 8ª edição, p. 198. 
1 Consignados no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. 
1 Nos seguintes termos: “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: IV – a proteção contra a publicidade 
enganos e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusivas impostas no 
fornecimento de produtos e serviços.” 
1 No Capítulo V do Código de Defesa do Consumidor que trata das Práticas Comerciais o legislador deu especial 
proteção à oferta, a publicidade, as práticas abusivas. 
1 Que diz: “V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.” 
1 Artigo 46. 
1 Artigo 49. 
1 Artigo 51. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10523



1 Artigos 52 e 53. 
1 Que diz: “Art. 28 – O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento 
do consumidor, houver abuso d direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1º. (vetado); § 
2º- As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3º As sociedades consorciadas são solidariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.§ 4º.- As sociedades coligadas só responderão por culpa; 
§5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” 
1 Idem. 
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RESUMO 
Com a superação do Estado de Direito e ascensão do Estado Constitucional, conceitos como 
pluralismo e flexibilidade propiciaram uma abertura constitucional sem precedentes na 
história do constitucionalismo, reconciliando o direito com a realidade social, dinamizando-o 
e plastificando-o através de um processo contínuo de transformação e evolução de modo a 
acompanhar a dinâmica social. A superação da concepção de sociedade homogênea e do 
paradigma da assimilação cultural que predominou no constitucionalismo clássico, desnudou 
a realidade pluralista e heterogênea da sociedade contemporânea, principalmente num País tão 
vasto e culturalmente diversificado como o Brasil. Evoluiu-se, assim, o reconhecimento da 
ligação inexorável entre o direito a diferença e a materialização da dignidade humana de 
comunidades etnicamente e culturalmente diferenciadas, tais como indígenas, quilombolas e 
outros povos ditos tradicionais. Trabalhamos, então, com a compreensão de que a 
singularidade cultural dessas comunidades consubstancia verdadeiro direito fundamental 
delas, compreendendo que os instrumentos internacionais destinados à sua proteção e à 
manutenção de seu estilo de vida tradicional, compõem o bloco de constitucionalidade 
brasileira, segundo uma lógica de materialidade constitucional, alçando-se à hierarquia de 
normas constitucionais, uma das maiores contribuições do Neoconstitucionalismo ao universo 
jurídico e à hermenêutica constitucional. 
PALAVRAS-CHAVE: PLURALISMO; ABERTURA CONSTITUCIONAL; 
SINGULARIDADE ÉTNICA E CULTURAL; DIGNIDADE DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS. 
 
ABSTRACT 
While overcoming the rule of law and the rise of the State Constitutional concepts like 
pluralism and constitutional flexibility allowed an openness unprecedented in the history of 
constitutionalism, reconciling the law with social reality, streamlining it and laminated it 
through a continuous process of transformation and evolution in order to monitor social 
dynamics. Overcoming the design of homogeneous society and the paradigm of cultural 
assimilation that prevailed in classical constitutionalism, laid bare the reality of the 
heterogeneous and pluralistic modern society, especially in a country as vast and culturally 
diverse as Brazil. We moved so in the world to recognize the inexorable link between the 
right to difference and embodiment of human dignity of ethnically and culturally different 
communities such as indigenous people, runaways and other so-called traditional people. 
Work, then, with the understanding that the cultural uniqueness of these communities truly 
embodies the fundamental right of them, understanding that international instruments for the 
protection and maintenance of their traditional lifestyle, the bloc of constitutionality in Brazil, 
according to a logical constitutional materiality, lifting up the hierarchy of constitutional 
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norms, one of the greatest contributions of the universe neoconstitutionalism legal and 
constitutional hermeneutics. 
KEYWORDS: PLURALISM; OPENING CONSTITUTIONAL; ETHNIC AND 
CULTURAL UNIQUENESS; DIGNITY OF TRADITIONAL COMMUNITIES. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

Passado mais de vinte anos da morte de Chico Mendes, o seringueiro acreano que deu sua 
vida na defesa dos interesses dos povos da floresta certamente ficaria satisfeito com os rumos 
que tomaram o processo de redemocratização do País, com o quadro de conscientização do 
pluralismo cultural brasileiro e do reconhecimento da necessidade de preservar os usos e 
modos de fazer e de viver das comunidades tradicionais[1]. Chico acreditava na forma 
sustentável e no manejo ambiental responsável com que essas comunidades conduziam suas 
atividades econômicas, culturais e religiosas, defendendo o estilo de vida tradicional dos 
povos da floresta, tais como indígenas, seringueiras, babaçueiros, ribeirinhos e quilombolas. 

O fato é que o fenômeno da pós-modernidade e do Neoconstitucionalismo propiciaram uma 
abertura social sem precedentes, rompendo-se decisivamente com a compreensão homogênea 
da sociedade liberal do constitucionalismo clássico, derrubando o véu do alheamento e 
revelando uma realidade social pluralista e bastante diversificada. O mundo inteiro admitiu 
que uma das facetas da dignidade significa o direito a ser diferente e a ser respeitado por isto. 
Compreendeu, mérito da globalização, a diversidade de culturas que convivem e se auto-
influenciem por todo o mundo, permitindo a consolidação do multiculturalismo e da proteção 
à singularidade étnica e cultural que encerra. 

No Brasil o fenômeno se deu de forma intensa.  Com a derrocada do regime militar e a 
pressão das minorias nacionais pela implementação dos valores democráticos, aflorou a 
consciência nacional da vasta formação étnica e cultural do País, revelando-se uma riqueza 
social inigualáveis. Reconheceu-se que estes povos formam o patrimônio cultural brasileiro, 
merecendo proteção e respeito à sua identidade diferenciada, pondo um ponto final no vetusto 
padrão integracionista de assimilação cultural que norteava a legislação da época. 

Neste contexto, o presente artigo trata do fenômeno da abertura constitucional propiciado pelo 
Neoconstitucionalismo e pelo movimento pós-modernista, que conduziu o multiculturalismo e 
a proteção à singularidade ética e cultural ao status de direito fundamental das populações 
indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, enfrentando, ainda, a teoria 
material da Constituição e sua aplicação aos direitos humanos dessas comunidades que se 
encontram previstos em instrumentos internacionais, compreendendo-os como parte 
integrante do bloco de constitucionalidade dos países ratificadores. 

  

1 O FENÔMENO PÓS-MODERNO E A ABERTURA CONSTITUCIONAL 
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O constitucionalismo clássico, oficialmente surgido com as Constituições norte-americana, de 
1787, e francesa, de 1791, trazia ao mundo o Estado Liberal de Direito, nascido dos 
movimentos burgueses de ruptura com o antigo regime absolutista e fortemente influenciado 
pelos ideais iluministas de liberdade, objetividade científica e individualismo. Por se originar 
em um ambiente de opressão social, o Estado Legislativo de Direito caracterizava-se por uma 
Constituição cuja função precípua consistia em limitar o poder político, assegurando aos 
cidadãos liberdades individuais intangíveis e oponíveis ao Estado. 

O cenário jurídico desse período marcou-se pela ascensão do juspositivismo, que encontrou 
em Hans Kelsen, e sua Teoria pura do direito, seu principal expoente, cujas idéias gravitavam 
ao redor de um direito abstrato, avalorativo, puro, totalmente dissociado de qualquer valor 
axiológico externo. Era a idade das Constituições "folha de papel", usando a denominação de 
Lassalle[2], cuja legitimidade dependia do formalismo, calcado no normativismo exacerbado, 
totalmente divorciada da realidade social. Dissociava-se a esfera jurídica da esfera moral, 
equiparando o direito à lei, que permanecia no centro do ordenamento jurídico, conforme o 
modelo inglês de Poder Legislativo forte e infalível, considerado como expressão da vontade 
popular, sendo uma lei válida não por ser justa, mas por ter sido posta por um órgão 
competente. 

O extremismo positivista de compreender o direito como algo matemático e mecânico, causou 
um abismo tamanho entre o jurídico e a realidade social que acabou por conduzir à falência 
do Estado de Direito. Com o segundo pós-guerra e a atroz violação aos direitos da pessoa 
humana praticados pelos regimes nazi-fascistas sob o manto da legalidade, percebeu-se, em 
fim, a necessidade de conectar o direito aos valores sociais relevantes, conferindo primazia 
aos direitos do homem, de modo a proteger sua dignidade. Inaugurava-se, assim, o Estado 
Constitucional de Direito, que não ousava desprezar o direito posto, mas empreender uma 
leitura moral do direito[3], relacionando valores positivistas e jusnaturalistas, até então 
concebidos como antagônicos, fenômeno filosoficamente conhecido como pós-positivismo. 

Dentre as mudanças de paradigma mais notáveis do Neoconstitucionalismo destaca-se, além 
deste casamento entre o direito e a ética, a força normativa da Constituição, quando a Carta 
elevou-se ao status de norma jurídica, e como tal, vinculante e passível de uma interpretação, 
nos moldes norte-americanos de supremacia constitucional. A Constituição passa ao núcleo 
do sistema jurídico, mais do que isso, dota-se de superioridade hierárquica, restando à lei 
buscar nela o seu fundamento de validade. O Estado Constitucional, então, limita a atividade 
legislativa às premissas constitucionais, completando a travessia para um modelo de Poder 
Judiciário forte, guardião da Constituição e responsável por dizer seu sentido e alcance[4].   

Com a aproximação entre direito e moral, as aspirações, temores e anseios mais latentes da 
sociedade foram positivados na Constituição, ganhando um status constitucional privilegiado, 
se refletindo não só por todo o ordenamento jurídico, impregnando-o de valores 
constitucionais, mas por todo o seio social, repercutindo, inclusive, nas relações particulares, 
numa verdadeira "invasão" constitucional. A Constituição está em tudo, é onipresente, 
invasora, abraça todos os aspectos da esfera jurídica, fenômeno denominado 
constitucionalização do direito, e absorve toda a complexidade das relações sociais, não se 
concebendo mais um direito puro, dissociado da realidade fática. 
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O Estado Constitucional de Direito caracteriza-se, pois, pela conjugação da Constituição real 
(realidade social e as forças que nela operam) com a Constituição jurídica (texto formal 
emanado da máxima expressão da soberania popular: o Poder Constituinte), cujo conteúdo 
expande-se de maneira indeterminada, não se restringindo as matérias de limitação do Poder e 
liberdades individuais. A matéria constitucional se alarga para compreender todos os valores 
que são relevantes para a sociedade em um determinado momento histórico de sua evolução, 
tendo em conta que a sociedade possui em si mesma uma força inovadora e fluida, não 
estando estática no tempo. 

A sociedade marca-se pelo constante processo de mutação, desabrochando a consciência de 
que também o direito deve acompanhar a realidade viva e dinâmica do fenômeno social ou, 
do contrário, sempre estaria um passo atrás da evolução humana não atingindo sua função de 
promoção do bem comum. Neste contexto, os ordenamentos jurídicos reformulados no pós-
modernismo caracterizam-se por este processo de abertura constitucional, que coloca no 
epicentro do sistema o valor da dignidade humana, atrativo de novos direitos que vão 
ampliando o conteúdo constitucional, inchado-o, de tal modo que transcendem ao texto 
escrito. 

Assim, o conteúdo da Carta constitucional não se limita ao que está expressamente contido no 
documento, mas compreende os valores que são relevantes ao ser humano e a manutenção de 
uma vida digna, que muito embora não estejam sempre escritos no texto formal, compõe o 
bloco de materialidade constitucional em virtude de sua essencialidade para o ser humano em 
uma vida digna e solidária. Tal ocorre em virtude da velocidade com que evolui a sociedade, 
não tendo como um texto constitucional estático e engessado satisfazer as necessidades 
coletivas, carecendo abrir-se à realidade, flutuar conforme o movimento frenético e 
irreversível da evolução social. 

O fenômeno pós-moderno ainda traz uma importante veia cultural e pluralista, responsável 
pela compreensão e amadurecimento da idéia de que a sociedade contemporânea é 
essencialmente plural, diversificada, composta por diferentes segmentos sociais e grupos de 
interesses. É uma sociedade aberta à diversidade, formada por complexas teias de relações 
sociais e sujeita às diversa possibilidades que o desenfreado progresso tecnológico e 
intelectual produz. É uma sociedade de inclusão e de respeito à diferença. 

Concluímos, então, conforme os ensinamentos de Konrad Hesse[5], que a Constituição não só 
possui a função de formar e manter a unidade política, organizando o Estado, como também 
ostenta uma função de integração política, harmonizando as diferentes opiniões, anseios e 
aspirações da sociedade plural, rompendo definitivamente com a compreensão homogênea da 
sociedade liberal. A Constituição pós-moderna é, pois, uma Carta essencialmente 
cosmopolita, refletindo a sociedade plural que conduz, articulando as diferentes necessidades 
e aspirações dos variados grupos de interesses que nela coexistem. 

Somente equilibrando tais pressões políticas que constantemente se chocam no cenário da 
sociedade plural é que a Carta encontrará adesão e reconhecimento popular, sem os quais 
careceria de eficácia social. Cumprindo essas funções de integração e formação da unidade 
política, a Constituição se converterá não só na ordem jurídica fundamental do Estado, mas 
também, na ordem jurídica fundamental da sociedade[6], havendo uma perfeita harmonia 
entre a Constituição formal e a Constituição material. 
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A tarefa constitucional de integração política da sociedade plural vislumbrada por Hesse, 
conecta-se às idéias de José Afonso da Silva em sua obra Aplicabilidade das normas 
constitucionais (2008, p. 65). José Afonso nos ensina que a eficácia das normas jurídicas 
possui uma dupla dimensão: a eficácia jurídica, quando a norma já nasce aparelhada com 
todos os atributos para produzir os seus efeitos de imediato, e a eficácia social, o 
reconhecimento pela sociedade da obrigatoriedade da norma, significando que a norma é 
cumprida e que, assim, atingi a finalidade a qual se destina. 

De fato, diante da compreensão da sociedade plural, somente uma Constituição que consiga 
captar e harmonizar todos os interesses dos diferentes segmentos sociais que nela coexistem, 
poderá ser reconhecida por essa coletividade como seu estatuto supremo, ostentando, em fim, 
eficácia social, sem a qual a eficácia jurídica não lograria êxito. 

Daí que esse mister de integração política desempenhado pela Constituição conduz à sua 
necessária abertura para abarcar tudo o que for fundamental para a concretização da dignidade 
humana dos diferentes segmentos coexistentes na sociedade que regula, absorvendo uma 
gama de direitos que pela sua condição elementar elevaram-se ao status constitucional, sob o 
signo de direitos fundamentais, não só regras impositivas e cogentes, mas, sobretudo, 
princípios constitucionais cuja função integradora é notadamente sentida no campo da 
hermenêutica constitucional. 

O papel do exegeta é extremamente relevante no contexto do pós-positivismo visto que cabe a 
ele extrair o verdadeiro sentido e alcance da norma constitucional à luz dos valores relevantes 
à sociedade naquele dado momento histórico, contribuindo como verdadeiro co-autor do 
processo de formação da norma jurídica. Daí que a Constituição de hoje necessita ser 
extremamente plástica, flexível, de forma a se amoldar aos valores contemporâneos da 
comunidade que regula, tendo a possibilidade de se renovar e de se reinventar de acordo com 
a evolução social, sem, contudo, implicar em uma reforma textual que acabaria por 
enfraquecer a sua força normativa. 

 A Constituição aberta é, pois, uma constituição rígida, dotada de supremacia hierárquica, 
força normativa e mecanismos fortes de controle de constitucionalidade, no entanto, é uma 
Carta extremamente maleável, que se flexiona conforma a progressiva evolução das 
necessidades sociais, absorvendo os valores que lhe são relevantes[7] visto que o pilar de sua 
sustentação ergue-se a partir da dignidade da pessoa humana, valor que se renova à cada 
momento, não encontrando definição precisa e acabada. 

  

1.1 A ascensão do multiculturalismo ao status da fundamentalidade  

Neste contexto de Neoconstitucionalismo e sociedade plural se desenvolveu a idéia de 
multiculturalismo, consistindo no reconhecimento da diversidade de culturas no mundo que 
coexistem e se auto influenciam, sob a ótica de uma comunidade internacional globalizada. 
No dizer de Boa Ventura de Souza Santos[8] "o termo 'multiculturalismo' generalizou-se 
como modo de designar diferenças culturais em um contexto transnacional e global". Esse 
reconhecimento do pluriculturalismo mundial conecta-se à proteção das minorias étnicas e ao 
seu direito fundamental de ser diferente, conferindo-lhes condições para que possam 
perpetuar seu estilo de vida tradicional, seus usos e costumes, falar suas respectivas línguas e 
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praticar a sua própria religião, consagrando o seu direito à diferença e à singularidade étnica e 
cultural, indissociável da preservação de sua dignidade humana. 

Dessa forma, os diversos povos que vivem em seus costumes próprios, reproduzindo suas 
tradições milenares, se auto reconhecendo como segmento diferenciado da sociedade 
envolvente, merecem o direito à preservação de sua singularidade sociocultural[9], posto que 
sem ela, perderiam sua identidade enquanto povo, fator indissociável da preservação de sua 
dignidade humana. Neste aspecto particular, por volta da década de oitenta, em 
reconhecimento dos direitos das minorias étnicas à diferença, paulatinamente os países latino-
americanos passaram a se auto intitular sociedades pluriculturais e multiétnicas, inserindo em 
seus textos constitucionais direitos e garantias em prol da conservação da singularidade 
cultural dos povos indígenas que congregam. 

Um a um, os países latinos reconheceram que possuem uma variada formação étnica e 
cultural em decorrência dos inúmeros grupos indígenas que vivem, convivem e sobrevivem 
em seu território, resistindo bravamente contra o processo assimilacionista que teve início 
cinco séculos atrás. Dessa forma, as constituições pós-modernas dos países americanos 
acabaram por romper com o modelo integracionista que vigorava até então, reconhecendo o 
índio não como uma categoria fadada a extinção e a gradativa incorporação ao modo de vida 
civilizado, mas como um setor da sociedade que está aqui para ficar e que deseja preservar sua 
singularidade sociocultural, merecendo todos os direitos conferidos às demais parcelas da 
sociedade, sem necessariamente perder sua identidade histórica. 

A superação do paradigma da sociedade homogênea pela sociedade plural pós-moderna 
acarretou uma profunda mudança de tratamento jurídico às minorias étnicas, principalmente 
aos povos indígenas, rompendo-se definitivamente com o modelo assimilacionista e 
traduzindo o direito à continuidade física e cultural como um triunfo do multiculturalismo, 
destinado a garantir a dignidade humana das minorias étnicas, inexoravelmente ligada à 
preservação de sua singularidade cultural. Assim, o multiculturalismo se incorpora às 
constituições pós-modernas, se elevando ao status de direito fundamental posto que 
inarredável da preservação da dignidade humana dos povos indígenas e das demais 
comunidades que desenvolveram historicamente um estilo de vida tradicional, arrimado em 
usos e costumes próprios. 

Neste viés, ganha especial realce a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) - Convenção sobre povos indígenas e tribais em países independentes - que trata, dentre 
outros assuntos, da preservação da integridade étnica, cultural e religiosa dos índios, dos 
direitos originários sobre as terras que ocupam e sobre os recursos naturais nelas existentes, 
garantindo a igualdade de direitos entre indígenas e não-indígenas, sobretudo no que tange a 
efetividade dos direitos humanos. A Convenção 169 destaca-se no cenário internacional por 
sua inspiração multiétnica e pluricultural, reconhecendo o valor fundamental do direito à 
preservação da singularidade étnica e cultural dos povos indígenas, superando decisivamente 
a antiga Convenção 107 da OIT que adotava o vetusto paradigma assimilacionista. 

  

1.2 A proteção à singularidade cultural na Constituição Federal de 1988 

A ascensão do multiculturalismo no Brasil remonta ao período de redemocratização política 
vivenciado pelo País no final da década de 80, marco inaugural do Neoconstitucionalismo 
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brasileiro[10] e seus valores de sociedade plural. A derrocada do regime militar, o movimento 
das diretas já, a eleição de Tancredo Neves para a presidência da república e a instauração da 
Constituinte em 1987, gerou um forte clamor social por valores democráticos e proteção aos 
direitos fundamentais da pessoa humana, tão aviltados pela ditadura militar. Este panorama 
acabou por dar voz às parcelas marginalizadas da sociedade, que viam a possibilidade de lutar 
por seus interesses, exigindo condições de igualdade e de dignidade. 

No palco das lutas sociais e articulações políticas que se desenrolavam no cenário do 
nascedouro da nova Carta constitucional, destacou-se a Aliança dos Povos da Floresta, 
formada por ambientalistas, comunidades tradicionais e lideranças indígenas cuja finalidade 
era chamar a atenção para a proteção da Floresta Amazônica, ameaçada pela presença de 
grandes empreendimentos econômicos, tais como madeireiros, minerários e agropecuários, 
bem como pela expansão da malha rodoviária do País. Desta aliança emergiu a significativa 
liderança de Chico Mendes, seringueiro acreano que defendia a manutenção do estilo de vida 
tradicional dos povos da floresta, por meio de reservas extrativistas calcadas na utilização 
sustentável dos recursos naturais. A Aliança dos Povos da Floresta ganhou especial atenção 
internacional por estar conectada às novas propostas ambientais abordadas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) acerca de um novel modelo de desenvolvimento: o 
sustentável[11]. 

Dessa forma, índios e seringueiros ganharam espaço e força política no processo de 
redemocratização brasileira, conduzindo à ascensão do multiculturalismo à categoria de 
direitos fundamentais das comunidades tradicionais, uma vez que a garantia à preservação de 
sua dignidade, além de fortemente atrelada à preservação ambiental, conecta-se 
inexoravelmente à manutenção de sua singularidade cultural. 

Assim, inovando na tradição constitucional brasileira, a Carta Política de 1988 rompeu com o 
paradigma assimilacionista que, nas décadas anteriores, inclusive permeando as disposições 
do Estatuto do Índio[12], estruturava o complexo de normas dedicado à proteção do indígena 
e que visava à gradativa superação de seu modo de vida "primitivo e obsoleto", que estaria 
fadado ao desaparecimento, pelo modo de vida "civilizado" ao qual o silvícola 
necessariamente iria, e "desejaria", se inserir. 

A atual Constituição Federal (CF), com clara inspiração multicultural e pluriétnica, não só 
reconheceu aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam[13], 
assegurando-lhes o usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes, como estruturou um 
sólido sistema de reconhecimento e proteção à sua singularidade étnica de forma a assegurar a 
reprodução física e cultural de suas comunidades (art. 231), garantindo-lhes o direito de 
manter sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições. 

A garantia sobre as terras que tradicionalmente habitam emerge como o ponto central dos 
direitos constitucionais assegurados aos índios, justamente por está relacionado com a própria 
sobrevivência física e cultural do grupo tribal. É da terra que a comunidade tribal retira seu 
sustento, é na terra que as tradições imemoriais se perfazem na figura de seus antepassados e 
no resgate histórico da tribo, pois o índio se sente profundamente vinculado à terra em que 
nasceu e se criou, onde os seus antepassados habitaram e encontram-se sepultados. A terra 
que importa ao índio é a que liga-se a ele por laços históricos e tradicionais, não é qualquer 
território que reproduz a cultura de um povo indígena, mas a sua terra, sua mãe terra. 
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Comunidade indígena é aquela que se auto identifica como segmento distinto da sociedade 
nacional, em virtude da consciência de sua singularidade étnica e continuidade histórico-
cultural, com origem e descendência pré-colombiana. O índio, por sua vez, é aquele que se 
considera pertencente a esta comunidade, e é por ela reconhecido como seu membro. Por 
tanto, pelo critério da auto-identificação, é o sentimento de pertinência a uma dada 
comunidade que faz do índio um índio. È índio quem se sente índio, quem dá continuidade a 
identidade étnica através da reprodução físico-cultural. 

No entanto, para que essa continuidade histórica indígena perdure no tempo, é indispensável a 
conservação de suas origens, a manutenção do vínculo espiritual com seus ancestrais, e isto, 
na tradição da maioria dos povos indígenas, está atrelado a terra ocupada por sua tribo há 
tempos imemoriais. Não é por outro motivo que a doutrina caracteriza uma etnia pelas 
características comuns de língua falada, religião, tradição, cultura, ascendência histórica e 
mesmo território ocupado por um grupo humano, que se auto identifica como fatia singular da 
sociedade nacional. 

Para as religiões tradicionais africanas, ensina Gilberto Gil[14], dentre as quais ganha especial 
destaque o candomblé, o meio ambiente não constitui um espaço neutro, mas corresponde ao 
palco em que as manifestações do sagrado se expressam, para elas as divindades se revelam 
através dos fenômenos naturais, numa verdadeira sacralização da natureza. Assim tal qual 
ocorre com as comunidades indígenas, também os quilombolas struturam toda a sua 
organização social, cultural e religiosa com base numa perfeita interação com os recursos 
naturais[15]. 

Nos explica Gil que, com o tráfico negreiro, as populações de escravos acabaram 
transportando da África para o Brasil os símbolos de sua religiosidade e cultura, adaptando-
os, entretanto, ao novo universo geográfico e antropológico sem perder a sua característica 
precípua de conectar o divino ao natural, reinventando-se e recriando seus rituais e liturgias de 
modo a se adaptar à nova realidade física, sempre se utilizando dos recursos naturais para 
expressar sua religiosidade. Com efeito, do mesmo modo como concluímos pela necessária 
vinculação entre a preservação cultural e ambiental e a dignidade indígena, forçoso é 
reconhecer, também para os quilombolas, que a sua dignidade encontra-se inexoravelmente 
ligada à preservação de sua singularidade cultural, inseparável da preservação ambiental. 

Dentro deste contexto, totalmente imersa em valores socioambientais e multiculturais, inovou 
a Carta de 1988 ao conceder proteção às manifestações culturais dos afro-descendentes, 
incumbindo o Poder Público de proteger tais referências culturais, tendo em vista que 
constituem patrimônio cultural brasileiro (arts. 215, §1°, e 216). A Constituição ainda atribuiu 
aos remanescentes das comunidades quilombolas o direito de propriedade sobre os seus 
territórios[16], conferindo, de forma inédita no Ordenamento Jurídico do País, proteção aos 
descendentes dos antigos escravos, deixados à margem das iniciativas governamentais desde a 
abolição da escravatura em 1888, quando os quilombos passaram da proibição a uma 
realidade simplesmente desconsiderada. 

A nova dogmática constitucional visa preservar a diversidade cultural do País, reconhecendo 
que o Brasil é uma nação multicultural e pluriétnica, formada por uma riquíssima variedade 
de populações tradicionais que merecem ter seu modo de vida secular e sua cultura singular 
preservados uma vez que contribuíram, e ainda contribuem, para a formação da identidade do 
povo brasileiro, consubstanciando nosso patrimônio cultural. 
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Assim, a CF dedicou todo um capítulo (art. 215 e 216) à proteção das "manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional", considerando "patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial", "portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira" determinando ao Poder Público a 
"defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro" e a "valorização da diversidade étnica 
e regional", devendo a lei dispor "sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação 
para os diferentes segmentos étnicos nacionais". 

Assim, quilombolas, indígenas, seringueiros, babaçueiros, caiçaras, pescadores artesanais, 
ribeirinhos, castanheiros e toda uma sorte de populações que vivem um estilo de vida 
tradicional ganham espaço na tutela constitucional à diversidade cultural. Percebe-se, em 
verdade, que em nenhum dispositivo consta expressamente a opção constitucional pelo 
multiculturalismo, como fez a maioria das constituições dos demais países latinos, entretanto, 
tal escolha resta clara e evidente em uma análise sistemática e holística da Carta Magna, que 
reconhece a importante participação de diferentes grupos étnicos e sociais no processo de 
formação da identidade cultural do povo brasileiro. 

Tais comunidades apresentam um modo de vida original e diferenciado da sociedade 
envolvente, estruturado em uma íntima relação com o meio ambiente em que vivem, 
repassando ao longo de gerações conhecimentos acerca de práticas e usos dos recursos 
naturais contidos no habitat em que estão inseridos e que, por esta relação de dependência 
com o meio ambiente, desenvolveram formas sustentáveis de exploração dos recursos naturais 
além de contribuir para a sua preservação e ampliação, ganhando especial atenção na seara 
internacional como verdadeiros guardiões da biodiversidade do planeta. 

A interação entre as comunidades tradicionais e o meio natural representa mais do que o 
simples extrativismo sustentável. É com base no meio ambiente e, principalmente, na 
territorialidade que as tradições se perfazem na figura dos seus antepassados, na história 
comum àquela gente, dos símbolos de resistência de sua cultura e na construção dos mitos, 
das crenças e da religiosidade. 

Surge, então, uma consciência de que a questão social encontra-se de tal forma imbricada na 
questão ambiental, que não se poderia conceber uma preservação da sociodiversidade sem se 
pensar na proteção à biodiversidade, nascendo, no cenário internacional, e com forte 
influência nacional, um novo paradigma ambiental: o socioambientalismo, que vai defender 
não só a proteção à biodiversidade (diversidade de espécies, genética e de ecossistemas), mas, 
sobretudo, chamar a atenção para a preservação cultural indissociável daquela. Assim, dentro 
do contexto de preservação da singularidade cultural indígena e de outras comunidade 
tradicionais, faz-se mister, também, a preservação ambiental uma vez que os recursos naturais 
acham-se intimamente ligados ao seu modo de vida singular, restando indissociável da idéia 
de preservação da dignidade humana dessas comunidades. 

  

2 DIREITOS CULTURAIS À LUZ DA TEORIA MATERIAL DA CONSTITUIÇÃO 
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Já vimos que a preservação da singularidade cultural indígena e quilombola, bem como de 
outras comunidades tradicionais, consubstancia o direito fundamental a ser diferente. Vimos 
também que, para a reprodução física e cultural dessas comunidades tradicionais, 
indispensável se faz a preservação ambiental posto que os recursos naturais do habitat no qual 
estão inseridos contribuem para a fixação dos símbolos e valores de sua cultura, tradições, 
religiosidade e modos de fazer e viver. 

No entanto, se o direito à isonomia, à liberdade de crença e religiosa e de não descriminação 
integram o elenco constitucional dos direitos fundamentais inscritos no artigo 5º, o direito à 
identidade cultural e a opção pluralista da nossa Carta não constam expressamente no texto 
normativo capital, o que poderia conduzir um intérprete desavisado a concluir pela não 
fundamentalidade do direito indígena e quilombola à continuidade étnico-cultural. Tais 
direitos, pois, devem ser compreendidos à luz da teoria material da constituição que outorga a 
uma norma o status da constitucionalidade não pela inscrição textual na Carta, mas pelo 
conteúdo notadamente ligado à dignidade humana. 

Com efeito, outra característica marcante do Neoconstitucionalismo reside na colocação do 
princípio da dignidade humana no epicentro da ordem constitucional, o qual, em virtude de 
seu caráter aberto, indeterminado e atrativo, acabou por proliferar um vasto rol de novos 
direitos que se elevaram o status da fundamentalidade[17]. Assim, os mais variados valores 
relacionados a dignidade humana ganharam o plus da fundamentalidade, traduzindo-se em 
conteúdo constitucional estando ou não expressamente previsto na Norma Maior, passando, 
então, a compor o bloco de materialidade constitucional. 

Assim, a teoria material da constituição significa o alargamento do conteúdo da Carta 
fundamental que passou a absorver ilimitadamente os valores e tendências de sua época, 
correspondendo, assim, às necessidades mais relevantes dos diversos segmentos componentes 
da comunidade política que representa. 

Nos deparamos, então, com um sistema constitucional dilatado, expandido, composto por um 
bloco material de constitucionalidade no qual se insere a constituição formal. Dessa forma o 
conteúdo constitucional vai se alargando, absorvendo como uma espoja os valores relevantes 
para a sociedade em cada etapa de seu desenvolvimento, cabendo ao hermeneuta 
redimensionar esse conteúdo ao sabor da evolução social. Tal fenômeno corresponde ao 
método construtivo de interpretação constitucional empregado pela Suprema Corte norte-
americana, consistente na renovação do conteúdo constitucional sem reforma textual. 

  

2.1 O Brasil e a cláusula de abertura: A Convenção 169 da OIT como parte do bloco de 
materialidade constitucional 

O alargamento material da Constituição ganha especial realce no contexto dos interesses 
indígenas e quilombolas uma vez que importantes direitos destinados à tutela de sua 
dignidade provem de instrumentos internacionais. São direitos que, na maioria das vezes não 
estão expressamente escritos na Constituição muito embora, em face das chamadas clausulas 
de abertura e do caráter amplíssimo do princípio da dignidade humana, componham o bloco 
de materialidade constitucional dos países signatários do respectivo instrumento. 
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Com efeito, o artigo 5°, §2°, da Constituição Federal brasileira explicita que "os direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes [...] dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte". Busca a norma 
constitucional possibilitar a complementação do rol de direitos fundamentais previstos em seu 
texto normativo, reconhecendo que o catálogo de direitos fundamentais ali previsto não é 
taxativo nem exaustivo, merecendo ser ampliado pelas normas futuras que tragam conteúdo 
de direitos fundamentais, privilegiando, assim, o primado da dignidade humana. 

O artigo 5°, §2°, evidencia o caráter aberto da nossa Carta constitucional, possibilitando uma 
ampliação ilimitada das garantias fundamentais outorgadas ao povo brasileiro, reconhecendo, 
inclusive, a legitimidade do direito internacional como instrumento apto a operar esse 
alargamento, mantendo uma porta constantemente aberta entre o direito doméstico e o 
internacional no que tange aos direitos humanos. 

Daí que concluímos, não sem reconhecer a celeuma que envolve a matéria, pelo status de 
norma constitucional daqueles tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil 
que versam sobre matéria de direitos humanos[18] [19]. 

Construímos este raciocínio para chegarmos ao seguinte ponto: Conforme já fartamente 
analisado nos capítulos anteriores, o direito à diferença e a proteção à singularidade cultural 
de índios, quilombolas e outras comunidades tradicionais é condição cine qua non da 
realização da dignidade humana em favos desses grupos, uma conquista do multiculturalismo 
e das concepções de sociedade aberta e pluralismo alcançadas na pós-modernidade. 

Dessa forma, insta reconhecer que os instrumentos internacionais destinados à tutela da 
identidade étnica e cultural dessas comunidades, desde que ratificados pelo País, elevam-se ao 
status de normas constitucionais ainda que não estejam expressamente escritos em seu texto, 
em virtude do seu conteúdo de direito fundamental, compondo o nosso bloco de materialidade 
constitucional. Concluir de outra forma seria desprestigiar o citado dispositivo constitucional 
e a conquista que o mesmo representa, esvaziando o sentido da norma constitucional além de 
menoscabar o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. 

Inegável, portanto, o caráter constitucional da Convenção 169 da OIT haja vista seu conteúdo 
voltar-se à tutela da singularidade étnica e cultural de índios e outras comunidades tribais, 
condição inafastável de sua dignidade humana, conforme já demonstrado. Daí que se destaca 
a necessidade de nossa Corte Suprema reformular sua jurisprudência de modo a seguir a 
tendência mundial de abertura e considerar a Convenção 169, assim como outros tratados de 
direitos humanos, como parte de bloco de materialidade constitucional, deixando nossa Carta 
seguir o seu ritmo, tal como fora idealizada: uma Constituição aberta e pluralista. 

  

2.2 Singularidade cultural, autodeterminação e dignidade humana na Convenção 169 da 
OIT 

Dentre as principais garantias previstas na Convenção 169 da OIT em favor dos índios e 
comunidades tribais destaca-se o dever de realizar uma consulta prévia antes da tomada de 
qualquer decisão que possa lhes afetar diretamente, seja uma medida legislativa ou executiva, 
seja a realização de um empreendimento econômico em suas terras[20]. O referido 
instrumento consagra, ainda, o direito dos povos interessados de serem consultados através de 
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suas instituições representativas e através de um procedimento apropriado (artigo 6, item 1, 
a). 

A Consulta consubstancia um instrumento de intermediação política entre os Estados 
independentes e as comunidades indígenas e tribais neles existentes, representando uma 
importante ferramenta de efetivação dos seus direitos fundamentais, garantindo o direito da 
comunidade de se autodeterminar, escolhendo o seu destino, resguardando a posse plena dos 
autóctones sobre suas terras e sobre a exploração exclusiva dos recursos naturais existentes, 
bem como satisfaz o direito à preservação de sua cultura, crenças e tradições a partir do 
momento que propicia aos indígenas a escolha de querer, ou não, que seu modo de vida seja 
devassado e misturado ao modus vivendi "civilizado". Portanto, é evidente a condição de 
direito fundamental atribuída à consulta prévia. 

Esse foi o raciocínio que norteou a Conferência das Nações Unidas par o Meio-Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e que deu origem à Agenda 21 da 
ONU[21] cujo item 26.3 prevê a necessidade dos Governos e Organizações 
intergovernamentais reconhecerem que as terras das comunidades indígenas devem ser 
protegidas contra atividades ambientalmente insalubres ou consideradas inadequadas social e 
culturalmente pela comunidade indígena, consagrando o direito dos grupos tribais em se 
autodeterminar, escolhendo suas prioridades, em perfeita sintonia com o estabelecido no 
artigo 7, item 1, da Convenção 169/OIT. 

Neste particular, o Tribunal Constitucional colombiano se manifestou por diversas vezes pela 
inconstitucionalidade do Decreto que versa sobre o procedimento de consulta que, contudo, 
não realizou previamente uma consulta sobre o seu próprio conteúdo. A Colômbia é o País 
que possui a mais vasta jurisprudência relacionada a efetivação da clausula geral de consulta 
prevista no Convenção 169/OIT, principalmente quanto a necessidade de sua observância na 
ceara legislativa[22]. Dentre as maiores conquistas das comunidades tradicionais obtidas junto 
a Corte Constitucional do país estão a interpretação da Convenção 169 como parte do bloco 
de constitucionalidade, segundo uma lógica da materialidade constitucional, e o 
reconhecimento de que o direito de consulta consubstancia um direito fundamental das 
comunidades indígenas e tribais. 

Já no Equador, as comunidades indígenas consideram tão lesiva a legislação interna, também 
promulgada sem observar o devido processo de consulta, que se negam, inclusive, a participar 
de processo consultivo por ela regulado, estando, atualmente, questionando a sua legitimidade 
junto a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)[23]. Neste sentido, ensina Carlos 
Frederico Marés[24] que recorrer à CIDH é uma opção válida às comunidades indígenas que 
se vejam afetadas pela mineração ilegal em suas terras, mas que não contam com uma 
iniciativa estatal eficaz, ou se quer existente, de combate ao problema. 

Quanto a exigência de que a consulta se dê mediante a participação das instituições 
representativas dos povos envolvidos, percebe-se a nítida inspiração multicultural e 
pluriétnica da Convenção, indicando sua sintonia com as mais modernas correntes de 
preservação e reprodução de culturas e tradições etnicamente diferenciadas, reconhecendo não 
só a autonomia desses povos, o seu direito de autodeterminação, como também significa o 
reconhecimento jurídico da representação dessas comunidades segundo os seus costumes e 
tradições. 
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Caciques, Xamãs, Conselhos de anciãos, associações, não importa, terão legitimidade aquelas 
instituições representativas reconhecidas pela Tribo, com poder para falar em nome da 
comunidade que representa e tomar decisões. Na Bolívia, além da legitimidade da 
representação exige-se, ainda, a ratificação do acordo firmado pela respectiva comunidade, de 
forma a assegurar que o conteúdo da decisão tomada corresponde realmente aos interesses do 
grupo. Importante salientar que a FUNAI não possui essa prerrogativa, pois que se trata de 
instituição integrante da estrutura indireta da administração pública, não possuindo 
legitimidade para intervir no processo de consulta em nome de qualquer comunidade 
indígena, a não ser a fim de elaborar parecer ou facilitar a aproximação entre o Governo e os 
índios. 

Outrossim, conforme o abalizado entendimento do Tribunal Regional Federal da primeira 
região, em caso de exploração minerária, energética ou do aproveitamento dos recursos 
hídricos em terras indígenas o único competente para a realização da consulta prévia é o 
Congresso Nacional, haja vista que a Constituição lhe deferiu esta atribuição (artigos 49, XVI, 
e 231, §3°), não sendo, sequer, possível a sua delegação[25]. Além do mais a consulta prévia 
consubstancia um dever da Casa Legislativa, e não uma mera faculdade, vez que, além de está 
determinada na CF, também integra o leque de direitos fundamentais desses povos. 

Pelo exposto, notamos o evidente elemento fundamental que marca a Convenção 169 da OIT, 
claramente direcionada para a proteção dos interesses mais relevantes das comunidades 
indígenas e tribais, aqui compreendidos os quilombolas, merecendo, pois, ser reconhecida 
como integrante do bloco de materialidade constitucional tal como fez a Corte Constitucional 
colombiana. 

Com efeito, apesar de integrada ao ordenamento jurídico brasileiro, o instrumento vem sendo 
desconsiderado, nenhuma legislação atinente aos índios ou quilombos passou pelo 
procedimento de consulta, muito menos os empreendimentos econômicos, tais como 
hidrelétricos, madeireiros, minerários e petrolíferos que cada vez mais se embrenham ao 
longo dos territórios tradicionais, saltando aos olhos o grande descaso para com os direitos 
fundamentais dos povos indígenas e tribais. 

O governo brasileiro e as empresas não só desrespeitam o dever de consultar as comunidades 
impactadas, nos moldes da Convenção 169/OIT, como excluem as comunidades das 
estratégias de manejo ambiental, prevenção e reparação de áreas degradadas, restando as 
populações indígenas e tribais marginalizadas, sofrendo os impactos dos empreendimentos 
econômicos em suas terras, sem, contudo, se beneficiar dos planos de regeneração da área. 

No Espírito Santo, a comunidade quilombola do Sapê do Norte viu seus córregos serem 
drenados, suas plantações serem inutilizadas além de ter seus habitantes impedidos de acessar 
as matas locais, de onde retiram seu sustento físico e alimento espiritual, em decorrência da 
construção do gasoduto Cacimbas-Catu[26], Construído pela Petrobras sem a devida consulta 
às comunidades impactadas. 

A usina de Belo Monte[27] é outro (mau) exemplo. Inicialmente denominada hidrelétrica de 
Kararaô, só pelo nome, um grito de guerra na língua Kaiapó, já correspondia a uma agressão 
às comunidade índias afetadas. Os conflitos envolvendo a usina se arrastam por duas décadas, 
os índios e populações locais já se pronunciaram por diversas vezes contrários ao 
empreendimento, mas o Governo Federal desconsidera sua posição e insiste em tentar 
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justificar a obra com o argumento da estratégica posição da região para o desenvolvimento da 
matriz energética brasileira. 

Em protesto pela construção da hidrelétrica, realizou-se em 1989, em Altamira no Pará, o I 
encontro dos Povos indígenas do Xingu, ou simplesmente encontro de Altamira, resultado da 
articulação de lideranças indígenas, movimentos ambientais e sociais contrários aos inúmeros 
empreendimentos econômicos realizados na Amazônia sem a devida participação dos 
indígenas e populações locais. O encontro de Altamira acabou por ganhar grande repercussão 
internacional, tornando-se um importante marco para o movimento socioambientalista. Em 
2008, realizou-se o II encontro dos povos indígenas do Xingu, também em Altamira, no Pará, 
evento marcado pela agressão indígena a um engenheiro da Eletrobrás. 

A questão da hidrelétrica de Belo Monte chegou à ONU que, em setembro de 2010, emitiu 
um relatório chamando à atenção do País pelo desrespeito aos direitos humanos dos povos 
indígenas e, sobretudo, pela inobservância do direito de consulta dos povos indígenas afetados 
pelo Complexo hidrelétrico do Xingu. A observância do procedimento de consulta e o 
reconhecimento do direito de autodeterminação dessas comunidades poderiam evitar os 
violentos confrontos que norteiam certos empreendimentos econômicos engendrados em 
terras indígenas, quilombolas e noutros territórios tradicionais. 

Felizmente, o projeto de Lei n° 1610/96, da relatoria do Deputado Eduardo Valverde, 
destinado à regulação da mineração em terras indígenas, e que se auto-aplica à exploração de 
petróleo, surge como um primeiro passo, tímido mais salutar, para a mudança deste quadro. 
Recentemente o projeto alterou suas disposições para não só incluir o procedimento de 
consulta as tribos afetadas pela mineração, como também dotar de vinculação e 
obrigatoriedade a decisão tomada pela comunidade índia quanto a admissão, ou não, do 
empreendimento minerário em suas terras. 

O Brasil precisa efetivar as obrigações que assume no cenário internacional, e mais do que 
interpretar a Convenção como parte de seu bloco de constitucionalidade precisa reconhecer as 
garantias nela encartadas como direitos fundamentais dos índios e demais comunidades 
tradicionais, tirando do papel a tutela à identidade cultural desses povos, marginalizados por 
séculos de exclusão social e tentativas frustradas de assimilação cultural, heroicamente 
combatidas e dribladas num protesto silencioso em defesa de sua identidade e auto-afirmação 
cultural. 

  

CONCLUSÕES 

  

No contexto pós-modernista de ruptura com os antigos padrões do liberalismo clássico, o 
multiculturalismo surge como uma superação da vetusta imagem de sociedade homogênea 
vigente até então, acabando por desnudar uma realidade social hodierna bastante 
diversificada, notadamente marcada pelo pluralismo cultural e composta por diferentes 
segmentos sociais e grupos de interesses cuja dignidade conecta-se à reprodução de seus 
modos de fazer e de viver. 
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Desenvolve-se paulatinamente a preocupação mundial com a preservação dessas culturas 
tradicionais, possibilitando que à doutrina dos direitos fundamentais se anexe o direito a 
diferença, permitindo que tais comunidades perpetuem o seu estilo de vida singular e sejam 
respeitadas por isso, sem que a sua condição peculiar acarrete a perda de direitos. Assim, o 
multiculturalismo e a proteção à singularidade étnica e cultural que encerra elevaram-se ao 
status de direito fundamental das comunidades tradicionais posto que indissociável da 
materialização de sua dignidade. 

Seguindo o compasso do processo evolutivo internacional, a Carta constitucional de 1988 
lançou uma sólida proteção à diversidade cultural brasileira admitindo que compomos uma 
sociedade multicultural  e pluralista cujo rico patrimônio histórico-cultural merece ser 
perpetuado. Dessa maneira, índios, quilombolas, seringueiros e outras comunidades 
tradicionais encontram na Carta Maior uma tutela sem precedentes na história brasileira, 
acerca da conservação de sua formação cultural secular, entretanto, as disposições 
constitucionais não se fazem suficientes para efetivamente resguardar seus interesses, 
tornando-se necessário valer-se de alguns instrumentos internacionais voltados para a 
proteção dos direitos mais elementares dessas comunidades. 

Deste modo, diante do quadro da abertura constitucional propiciada pelo 
Neoconstitucionalismo e pelo fenômeno pós-moderno, mister se faz reconhecer os 
mecanismos internacionais de proteção à dignidade indígena, quilombola e de outros povos, 
como parte integrante do bloco de materialidade constitucional, elevando tais instrumentos à 
hierarquia constitucional, com a aplicabilidade imediata típica dos direitos fundamentais. Tal 
medida se justifica não só pela abertura contida no artigo 5°, §2°, da CF, mas, sobretudo, por 
ser a preservação da identidade étnica e cultural dessas comunidades um direito fundamental 
inarredável da concretização de sua dignidade humana, e cuja qual uma Constituição 
notadamente pluralista não pode olvidar. 
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tratados internacionais de direitos humanos possuem status supralegal, estando, pois, abaixo 
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Paulo: Saraiva, 2010. p. 72. 
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das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como "Rio 92", 
cuja finalidade era discutir a crise ambiental e a sobrevivência da humanidade no Planeta. 
Dessa conferencia resultou a Agenda 21, documento internacional de compromissos 
ambientais e recomendações para um novo modelo de desenvolvimento (o desenvolvimento 
sustentável), enfatizando a importância da educação ambiental como estratégia de 
sobrevivência da humanidade. 

[22] INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Consulta prévia sobre medidas legislativas na 
Colômbia. In: Consulta livre, prévia e informada na Convenção 169 da OIT. Disponível 
em: http://www.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/?q=node/20. Acesso em: 10 ago. 
2010. 

[23] A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem por objetivo promover a 
observância e a proteção dos direitos humanos na América, alcançando todos os Estados 
signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto São José da Costa 
Rica) e Estados-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), tendo legitimidade 
para encaminhar reclamações contra os casos de violação aos direitos humanos qualquer 
indivíduo ou grupo de indivíduos. 
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[24] Carlos Frederico Marés e Kerlay Lisane, Mineração em Terras indígenas, Direitos 
Humanos e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, passim. 

[25] Conferir a jurisprudência da Corte: "(...) A primeira constatação que se tem da mera 
leitura do § 3º do art. 231 das CF/88 é a obrigatoriedade da consulta às comunidades 
indígenas afetadas. A hipótese não é de faculdade do Congresso Nacional. O constituinte 
ordenou que sejam "ouvidas as comunidades afetadas para que participem da definição dos 
projetos que afetarão suas terras e seu modus vivendi". A consulta se faz diretamente à 
comunidade envolvida com o projeto de construção. Não há se falar em consulta à FUNAI a 
qual poderá emitir parecer sobre o projeto, mas não substitui a vontade dos indígenas. 
Portanto, a consulta é intuito personae. Essa problemática não está sendo discutida neste 
agravo, mas sua abordagem esclarece a intenção do legislador no tema do aproveitamento 
dos recursos naturais em terra indígena. Assim como a comunidade indígena não pode ser 
substituída por outrem na consulta, o Congresso Nacional também não pode delegar o ato. É 
o Congresso Nacional quem consulta, porque é ele que tem o poder de outorgar a obra. 
Quem tem o poder tem a responsabilidade pelos seus atos. (...)" TRF 1ª Região AG 
2006.01.00.017736-8/PA, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Quinta 
Turma,DJ p.147 de 05/02/2007. 

[26] O gasoduto Cacimbas-Catu integra o projeto GASENE da Petrobrás que interliga as 
regiões Sudeste e Nordeste do País. 

[27] Belo Monte consiste na primeira de cinco usinas do complexo hidrelétrico a ser realizado 
na Bacia do Rio Xingu, integrando o Projeto governamental de Aceleração do Crescimento - 
PAC. 
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O BINARISMO-SEXUAL NO SISTEMA CARCERÁRIO E A QUESTÃO 
DOS DIREITOS DOS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS PRESOS. 

 
THE SEXUAL-BINARY IN THE PRISON SYSTEM AND THE QUESTION OF THE 

RIGHTS OF TRANSVESTITES AND TRANSSEXUALS ARRESTED. 
 
 
 

Adriana Dias Vieira 
Murilo Simões Cavalcante 

 

RESUMO 
Este artigo tem o escopo de colocar em evidência as questões jurídicas que envolvem o 
encarceramento de travestis e transexuais dentro do paradigma do binarismo-sexual 
institucionalizado nos sistemas penitenciários ocidentais. Para tanto, jaz uma compreensão 
sobre quem são essas pessoas estudadas considerando suas particularidades no que tange a 
suas identidades de gênero a fim de respeitar o princípio da dignidade humana. A partir dessas 
reflexões, compreender a problemática da constituição binária do cárcere frente às “novas 
sexualidades” e ainda, trazer os instrumentos normativos brasileiros que se referem a essa 
realidade, relacionando-os com direito internacional. Assim, entender a situação encontrada 
no sistema jurídico ocidental e refletir sobre os direitos de travestis e transexuais não 
cirurgiados que, quando presos, não somente no Brasil, são encarcerados no sistema 
penitenciário masculino. 
PALAVRAS-CHAVE: TRAVESTIS E TRANSEXUAIS; BINARISMO-SEXUAL NO 
SISTEMA CARCERÁRIO OCIDENTAL; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E INTERNACIONAL. 
 
ABSTRACT 
The scope of this article is to highlight the legal issues surrounding the incarceration of 
transvestites and transsexuals within the paradigm of sexual-binary institutionalized in 
western prison systems. For this, it relies on an understanding of who are these people and the 
consideration of their peculiarities in regard to their gender identities in order to respect the 
principle of human dignity. From these observations, the essay intends to analyze the problem 
of binary formation of prison facing the "new sexualities" and also bring the Brazilian 
situation from legal instruments that refer to this reality, linking them with the international 
law. Therefore, we aim to be able to comprehend the situation found in this system and think 
of on the rights of transvestites and transsexuals (who didn’t make a surgery) that when 
arrested, not only in Brazil, are imprisoned in the male prison system. 
KEYWORDS: TRANSVESTITES AND TRANSSEXUALS; SEXUAL-BINARY OF 
WESTERN PENAL SYSTEM; HUMAN DIGNITY; BRAZILIAN AND 
INTERNATIONAL LEGISLATION. 
 
 

  

Introdução 
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A proposta de trabalhar com a problemática dos[1] travestis e transexuais presos nos remete a 
várias dificuldades, dentre elas a própria definição e delimitação de conceitos[2]. A 
nomenclatura no movimento LGBT[3] (principalmente no que tange a transexuais, 
transgêneros e travestis) é complicada, e longe de estar em vias de se chegar a um consenso. 
O principal é levar em consideração a identidade dos indivíduos e a maneira que eles se 
referem entre si. A situação dos travestis e transexuais é ainda de exclusão. 

Pode-se constatar isso pelo fato de, ao contrário do homossexualismo que fora retirado do 
CID-10: Código Internacional de Doenças[4], dentro da medicina e da psicologia, essas 
orientações sexuais ainda serem consideradas como transtornos de personalidade da 
identidade sexual, fato que aumenta o estigma e o preconceito da sociedade ao encarar a 
diversidade como uma doença. 

Essa forma simplista de abordar o tema tem por finalidade classificar, diagnosticar e 
distinguir seres humanos em não transexuais/travestis e transexuais/travestis, em normais e 
anormais, e não dá conta da complexidade do fenômeno. Ainda, o diagnóstico médico veio 
substituir o pecado do plano religioso, dando mais força nos tempos atuais para definir o 
anormal[5]. 

COMPAGNONI, PIANA e PRIVITERA[6], a respeito da transexualidade, abordam-na em 
conformidade com os preceitos do CID-10, nos quais esses indivíduos são diagnosticados 
com um distúrbio de identidade sexual, e primam pela a necessidade de uma operação na 
anatomia sexual. Pode-se dizer que a marca do transexualismo é a identidade psicológica em 
desconformidade com o sexo anatômico e, por conseguinte, para consertar tal situação 
realiza-se a operação. Contudo, há quem defenda que mesmo sem realizar a cirurgia de 
mudança de sexo, a identidade com o sexo oposto configura o transexualismo[7]. 

O dicionário de Psicologia de Stratton define da seguinte forma os transexuais e os travestis: 

  

TRANSEXUAL - Uma pessoa que muda de sexo - do masculino para o feminino ou do 
feminino para o masculino -, através de uma terapia hormonal e cirurgia. Apesar de os 
transexuais típicos sempre se perceberem a si próprios como sendo realmente do outro 
sexo, o principal aspecto do transexualismo diz respeito à aprendizagem de um novo papel 
sexual. Muitos transexuais gastam grande parte de sua vida, pelo menos vários anos, 
vivendo como membro de seu sexo desejado antes de admitir o tratamento  

TRAVESTI - Os travestis são pessoas que gostam de se vestir como membro do sexo oposto 
e fazem isto de modo muito elaborado. Embora o travestismo possa estar muitas vezes 
associado à homossexualidade, a maioria dos travestis é heterossexual. De um modo geral, os 
travestis tendem a estar contentes com seu próprio sexo e papel sexual e não 
experimentam problemas de identidade sexual [grifos nossos] 

  

Entende-se assim que, por essa definição os transexuais se identificam com o sexo anatômico 
oposto ao seu sexo original, fato que não é regra para os travestis, chegando a afirmar que a 
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maioria dos travestis é heterossexual. Ademais, a definição de transexual traz uma observação 
importante a ser mais bem abordada quando for diretamente tratada do binarismo do cárcere 
ao afirmar que muitos transexuais passam longos anos aprendendo sobre o sexo oposto sem 
fazer a cirurgia. 

Como objeto de estudo, verifica-se a necessidade de trabalhar tanto com travestis como com 
transexuais devido à complicada separação e delimitação. A cirurgia de mudança de sexo, que 
era um dos principais fatores de diferenciação de travestis e transexuais, como mostrou 
BENTO, não os diferencia mais. PELÚCIO[8] por sua vez, quando conceitua travestis diz que 
são: 

  

(...) pessoas que nascem com o sexo genital masculino (por isso a grande maioria se entende 
como homem) e que procuram inserir em seus corpos símbolos do que é socialmente 
sancionado como feminino, sem, contudo, desejarem extirpar a genitália, com a qual, 
geralmente, convivem sem grandes conflitos. Via de regra, as travestis gostam de se 
relacionar sexual e afetivamente com homens, porém, ainda assim, não se identificam com os 
homens homo-orientados. (grifo nosso) 

  

  

É importante lembrar que esse conceito de travesti, apresentado por PELÚCIO, não abrange 
todas as pessoas que se encontram nessa situação, assim como, a outra realidade acima vista 
no Dicionário de Stratton. 

Ainda, a grande dificuldade de inserção na sociedade, comprovada na biografia apresentada 
no livro, A Princesa[9], muitas vezes conduzem esses indivíduos à prostituição. Nesse 
universo, "as mesmas pessoas que ridicularizam e discriminam essas pessoas [travestis], as 
aceitam no mundo das fantasias eróticas masculinas e femininas que elas têm com travestis" 
[10]. Contudo, a falta de desejo de extirpar a genitália trazida por PELÚCIO, não imputando 
conflitos de identidade, nem sempre acontece. Percebe-se que muitos que são classificados e 
até se intitulam travestis encontram-se na situação de identidade com o sexo oposto à maneira 
preceituada no conceito de transexual, mas, por exemplo, os encargos da sua profissão, os 
impelem de realizar a cirurgia de mudança de sexo, apesar do seu corpo já estar 
completamente transformado para a realidade do sexo oposto. Fatos como estes vêm para 
ratificar a confusão terminológica entre esses termos. 

Há autores que confirmando a difícil delimitação dos conceitos, como KULICK[11], 
defendem que a identidade feminina dos travestis não pode ser negada uma vez que estes 
consideram desnecessária a cirurgia de mudança de sexo para se verem como mulheres 
porque eles já vivem e exercem o papel feminino. Dessa forma a cirurgia seria uma 
redundância e para confirmar a identidade do travesti com o sexo oposto observa-se os dizeres 
de SILVA[12]:        
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De qualquer modo, sejam quais forem as predisposições a partir das quais os travestis vivem 
seus projetos existenciais, há subjacente a toda experiência o tentar passar por mulher. 

  

Essas dificuldades práticas clarificam a necessidade do estudo dos travestis e transexuais (que 
não realizaram a cirurgia) e o seu difícil enquadramento no sistema penitenciário brasileiro, 
binário, que desconsidera a dignidade desse grupo de pessoas quando ignora sua identidade de 
gênero, encarcerando-os, normalmente e independentemente de critérios próprios, em 
penitenciárias masculinas. BENTO[13] traz também a dificuldade de enquadramento dos 
transexuais: 

  

A polêmica de como definir o grupo [transexuais] está relacionada à própria problemática 
transexual; a pluralidade de experiências de vidas e de respostas para os conflitos existentes 
para a relação entre corpo, identidade de gênero; e sexualidade se reflete na hora que se tenta 
encontrar um termo que feche, cristalize e substancialize suas histórias. 

  

Esses conceitos serão importante ponto de partida para a análise do binarismo nas 
penitenciárias brasileiras e os direitos dos travestis presos. Para esta pesquisa, baseando-se no 
que foi salientado, travesti é uma pessoa que se transveste do sexo oposto ao sexo biológico. 
Entretanto, esses indivíduos não abrem mão das condições sexuais e sociais que o identificam 
com a genitália masculina por motivos diversos. Isso, contudo, não nega sua possível 
identidade com o gênero feminino, como defende KULICK[14]: 

  

A idéia que está na base das concepções travestis de sexualidade, sexo e gênero é: fêmeas e 
machos são inexorável e essencialmente fêmeas e macho em função dos órgãos genitais 
respectivos; no entanto, os órgãos sexuais dos machos favorecem mais flexibilidade, e com 
isso permitem que os machos se construam como fêmeas. 

  

      Já os transexuais, acreditam ter nascido em um corpo discordante do sexo psicológico, e 
ainda podem ter a necessidade de viver suas vidas como travestis. Lembrando também que, 
sua condição de transexual não é condicionada à realização da cirurgia para a mudança de 
sexo e sim à identidade de gênero. Situações como estas, complicam tanto a diferenciação 
desses indivíduos quanto o seu enquadramento no binarismo penitenciário brasileiro. 

Ainda, é preciso tomar cuidado com a expressão "novas sexualidades" quando se faz 
referência a orientações sexuais fora do padrão hetero-normativo. Pode-se verificar a 
existência dessas diferenças datadas de muitos anos e em diferentes períodos históricos em 
conformidade com as particularidades e vicissitudes das culturas nas quais elas eram 
inseridas. Não cabe aqui a definição e classificação desses indivíduos. 
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Assim, esclarecemos que o intuito de colocar e evidenciar os travestis e transexuais como 
objeto desse artigo é dar visibilidade a um comportamento social discriminado na cultura 
ocidental vigente. Ainda, a explicação terminológica de travestis e de transexuais serve para 
melhor compreensão e como forma de respeito à opção e diferenças dessas pessoas. 

Partindo dessa análise, esse artigo tem a finalidade de trazer a discussão do difícil 
enquadramento dos travestis e transexuais no sistema penitenciário ocidental (que é por 
essência um sistema binário), desrespeitando e se omitindo no trato das pessoas que não se 
enquadram no padrão hetero-normativo vigente. 

  

1.       Binarismo e sistema penitenciário: o difícil enquadramento  

  

Quando se fala em binarismo no sistema penitenciário, leva-se em conta a ótica constitutiva 
do sistema penitenciário ocidental muito atrelada ao sexo do indivíduo, dividindo a população 
entre homens e mulheres. Essa separação, que não deixa de ser uma limitação, serve como 
pedra angular desse sistema, sendo considerada uma premissa inquestionável. Observa-se esse 
critério anatômico do sistema binário também em citação de KULICK,[15] o qual diz que o 
sistema de gênero da Europa e dos Estados Unidos é fundamentado nas diferenças 
anatômicas. Entende-se que o autor se referiu, assim, aos ordenamentos ocidentais, 
enquadrando o Brasil, como definidor de normas de gênero baseando-se no mesmo critério. 
Todavia, grupos de pessoas como os travestis e transexuais fogem dos padrões impostos pelo 
sexo e, portanto, acabam tendo sua dignidade desrespeitada 

Dessarte, configura-se a problemática das "novas sexualidades" frente ao binarismo presente 
nos sistemas penitenciários ocidentais. Ou seja, novamente, tem-se que, aquilo que foge do 
padrão hetero-normativo, não recebe atenção devida do nosso ordenamento. Sobre o assunto, 
encontra-se pertinente passagem na obra de BOMFIM[16]: 

  

A busca pelo 'corpo apropriado' ao gênero não é sinônimo de busca pela heterossexualidade. 
A cirurgia pode auxiliar na tentativa de minimizar problemas e conflitos potenciais pela 
inadequação às "normas de gêneros", diante de uma dimensão identitária referente às 
discussões de gênero, principalmente em ambientes que obriguem explicações sobre o 
mesmo. 

  

Realmente, é fato que a questão dos transexuais realizarem a cirurgia de mudança de sexo 
facilita sua inserção nos padrões do ordenamento jurídico brasileiro mesmo que isso não 
signifique uma busca pela heterossexualidade, como bem enalteceu BOMFIM. Cita-se aqui o 
caso de transexuais que realizaram a cirurgia e se consideram homossexuais, ou seja, eles se 
relacionam com pessoas do sexo que ele optou pela cirurgia. Por isto, ratificando o 
pensamento apresentado, é salutar a passagem de BENTO[17]: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10550



Falar que a experiência transexual retorna ao dimorfismo é supor que todos/as os/as 
transexuais têm os mesmo conflitos e as mesmas respostas para a relação entre corpo, 
subjetividade, sexualidade, e identidade de gênero. 

  

Provavelmente, existam transexuais presos nas penitenciárias femininas, que não sofrem 
preconceitos pela sua condição transexual haja vista terem seu sexo anatômico em 
conformidade com o seu sexo biológico e, até certo ponto, encaixando-se aos padrões 
binários. Contudo, apesar da configuração de um aparente paradoxo ao retornar ao binarismo, 
a análise sistemática do ensinado por BOMFIM e BENTO mostra que esses pensamentos não 
são conflitantes. Assim, os autores dizem que apesar do "corpo apropriado" ao gênero 
adquirido por um transexual que faz a cirurgia para mudar de sexo gerar uma facilidade para 
enquadramento no binarismo penitenciário, isto não pode levar a rápida conclusão de retorno 
ao dimorfismo. Caso contrário, cair-se-ia na simplória premissa que os transexuais têm os 
mesmos conflitos e respostas em relação ao corpo. 

O problema apresentado no parágrafo anterior não será aprofundado nesse artigo que se 
preocupa, principalmente com os direitos de travestis e transexuais não cirurgiados que a 
despeito da sua identidade de gênero são sempre encarcerados nas penitenciárias masculinas. 

A divisão sexual-anatômica do cárcere brasileiro é ratificada pela Lei de Execução Penal - 
LEP, número 7.210/84. Percebe-se a segregação pelo sexo a partir da leitura dos artigos: 

  

Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de 
seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e 
menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável 
estiver presa. (Redação dada pela Lei nº 11.942, de 2009) 

Art. 90. A penitenciária de homens será construída, em local afastado do centro urbano, à 
distância que não restrinja a visitação (grifos nosso) 

  

Dessa maneira, os critérios binários são afirmados e, em encontro a esse pensamento, 
ratificados pela a nova redação do art. 82, dada pela lei 9.460/97, que diz no seu parágrafo 
primeiro: 

  

A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento 
próprio e adequados à sua condição pessoal. 

  

      A mudança foi acrescentar o direito dos maiores de sessenta anos, assim como as 
mulheres tinham na redação anterior, evidente que de forma separada, recolhimento em 
estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Ora, por certo, não restam 
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dúvidas que os estabelecimentos próprios são para as mulheres e os maiores de sessenta anos, 
omitindo o trato dos travestis e transexuais. 

      A LEP traça condições de concretização do cárcere que estão muito distantes da realidade 
brasileira. Ademais, ratifica-se o fato desta silenciar na questão dos travestis e transexuais, 
limitando-se a uma divisão sexual, não concretizando princípios norteadores da Constituição 
de 1988: 

  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

(...) 

III - a dignidade da pessoa humana; 

(...) 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

(...) 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

(...) 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. (grifos nosso). 

  

  

O princípio da dignidade da pessoa humana, vetor que agrega em si e orienta os direitos e 
garantias fundamentais, tem por objetivo a justiça social. O ser humano necessita de sua 
integridade moral, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Dessa forma, 
percebe-se o caráter teleológico-instrumental desse princípio no que tange a sua utilização 
para o efetivo acesso à justiça, observando o respeito às diferenças. 

Averigua-se a interligação dos comandos da Constituição Federal/88 destacados acima por 
intermédio a dignidade da pessoa humana. O princípio da isonomia ou da igualdade, somente 
será atendido quando, conforme disse Aristóteles, seguido por Rui Barbosa[18], consistir em 
aquinhoar os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade. 

A dificuldade maior, contudo, diz BULOS[19], reside na definição das situações de igualdade 
e desigualdade. É necessário o devido cuidado para, quando da utilização do princípio da 
isonomia como diretriz interpretativa no ordenamento jurídico, não incorrer em 
discriminações indiretas, mostrando a complexidade e dificuldade do tema. Esse princípio é 
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verificado na LEP no que diz respeito ao tratamento das diferenças entre homens e mulheres 
nos presídios brasileiros. Porém, falta a sua devida consideração à situação dos travestis e 
transexuais presos que, na omissão legal, precisam da utilização do bom senso do 
magistrado[20], ainda deficiente, para efetivação deste princípio, realizando, assim, a 
igualdade material. Um olhar mais atento sobre o princípio da isonomia e a problemática do 
encarceramento dos travestis e transexuais não são questões que serão aprofundadas nesse 
artigo. 

Argumentar que a questão dos travestis presos é fruto das rápidas mudanças nas dinâmicas 
socias, não justifica a inércia em relação a uma situação de desrespeito da dignidade dessas 
pessoas. Não se pode ao menos afirmar que essa problemática é algo novo. DURIGAN E 
MINA[21] assim confirmaram este pensamento: 

  

A existência do travestismo é fato constante na história da humanidade. No Brasil 
oitocentista, encontram-se referências à prisão de travestis (a maioria homens que se "vestiam 
de mulher"). Esse fato chama atenção, já que, por mais de três décadas, de 1853 a 1885, 
várias prisões foram efetuadas por esse "crime". Tendo o catolicismo como religião 
oficial, a transgressão do vestir-se como o sexo oposto encontrava base de apoio no 
Deuteronômio 22: 5, que diz: "a mulher não se vestirá de homem e nem o homem se vestirá 
de mulher, porque aquele que tal faz é abominável diante de Deus. 

  

Percebe-se que o travestismo estava ligado a uma qualidade negativa, num pecado sujeito a 
sanções e que dessa forma, com a justificativa da igreja em tempos que o Estado brasileiro 
não era um Estado laico, não poderia conceber o cárcere fora do binarismo que este se 
encontra atualmente. A própria palavra travestismo transmite ao leitor a idéia de doença. 

Todavia, sabe-se que desde 1891, com a primeira constituição republicana, o Estado brasileiro 
é laico. Sendo assim, o motivo de ordem legal para condenar pessoas que fogem do padrão 
heterossexual não encontra bases normatizadas, mas ainda são levados em consideração. 
Sobre a influência da religião na manutenção das estruturas, encaixa-se o que leciona 
BENTO[22]: 

  

Nega-se a natureza interacionista, social e religiosa da diversidade, em nome de princípios 
fundamentais, ou seja, princípios de uma única religião, fundamentado e padronizando a vida 
social de um grupo social   

  

      Pode-se colocar aqui a cultura religiosa cristã, predominante no ocidente, como um dos 
pilares que sustentam esse padrão binário encontrado nas penitenciárias, evitando e até 
retardando qualquer mudança nas estruturas. 

       A dificuldade de enquadramento do travesti e transexual no sistema penal homem e 
mulher é constatada pela ratificação feita por HEINZE[23]. Com a vigência de um modelo 
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hetero-normativo, a heterossexualidade exclui as outras formas de sexualidade e, 
conseqüentemente, isso é refletido no ordenamento jurídico. 

Vê-se tal situação quando, por exemplo, esses grupos não possuem uma série de direitos que 
um casal heterossexual goza sem maiores problemas, como o casamento civil. A partir disso, 
o Código Penal não poderia se configurar sem apresentar essa mazela social. Contudo, essa 
divisão carcerária "ideal" desrespeita indivíduos que não podem ser enquadrados nas relações 
heterossexuais consideradas "normais", expressando outro preconceito. 

A realidade é que nosso sistema ignora completamente a existência dos travestis e transexuais 
não cirurgiados presos e encarcerados na penitenciária masculina. Eles são vistos como um 
número insignificante que não repercutem em maiores complicações pela falta de força 
política. Essas alegações são comprovadas com uma simples leitura dos dados consolidados 
fornecidos pelo INFOPEN[24] 

  

REGIME 
FECHADO 

  

REGIME SEMI-
ABERTO 

  

REGIME 
ABERTO 

  

PROVISÓRIO 

  

MEDIDA DE 
SEGURANÇA 

  
Homens: 
164.685 

Homens: 62.822 Homens: 17.910 Homens: 
143.941 

Homens: 3.462 

Mulheres: 9.687 Mulheres: 3.848 Mulheres: 1.548 Mulheres: 8.671 Mulheres: 538 
Total: 174.372 Total: 66.670 Total: 19.458 Total: 152.612 Total: 4.000 

TOTAL DE ESTABELECIMENTOS: 1.806 

POPULAÇAO DO 
SISTEMA 
PENITENCIÁRIO: 417.112 

VAGAS DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO: 294.684 

  

SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
56.514 

POP. PRISIONAL 
NACIONAL MASCULINA: 
442.225 

  

POP. PRISIONAL 
NACIONAL FEMININA: 
31.401 

TOTAL: 473.626 

  

Estes dados trazem um controle geral da situação dos presídios e ele é bastante claro em 
distinguir homens e mulheres apenas. Não há qualquer menção aos travestis e transexuais na 
realidade carcerária. Em princípio, com esses dados oficiais, pode-se pensar que a questão dos 
travestis e transexuais presos é irrelevante na prática devido a sua "inexistência". Sabe-se que 
essa alegação é insustentável. Neste caso, buscam-se os dados para constatar a omissão e 
exclusão desses indivíduos quanto ao seu tratamento no sistema prisional e comprovar a 
escassez de efetivação de direitos dos travestis e transexuais nesse âmbito. 
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Frente ao exposto, verificam-se os limites encontrados com os novos desafios impostos ao 
direito no sentido da regulamentação dos travestis e transexuais não cirurgiados por 
indagações como: quantos são os travestis presos?  Como fica a situação do transexual 
cirurgiado e não-cirurgiado? Em que presídio esses indivíduos são enquadrados? São 
perguntas que não podem ser respondidas pelos dados oficias como foi visto nas informações 
trazidas pelo INFOPEN. Não se pode aferir de documentos oficiais como proceder em relação 
a essas pessoas devido à omissão. Como explicado anteriormente, os transexuais não 
cirurgiados e os travestis que, geralmente, se identificam com o feminino, a despeito de terem 
seus corpos mais femininos do que masculinos, continuam presos nas cadeias masculinas com 
o argumento da realidade do sistema jurídico ocidental, que se organiza pelo critério biológico 
baseado no binarismo de gênero. 

      A situação é delicada porque, conforme visto, há situações de indivíduos que nasceram 
homem e que "na sua tragédia de mulher aprisionada dentro do corpo de um homem, a 
normalidade com que ela [travesti] sonha não passa de uma miragem" [25] Assim, é como se 
fossem mulheres aprisionadas em corpo de homens. Aqui, encontramos tanto transexuais 
quanto alguns travestis, que adotam o visual feminino por toda sua vida, sem querer entrar no 
mérito da discussão conceitual apresentada. 

A fragilidade da questão é ainda maior porque este tema é bastante controverso e com 
realidades distintas. Esse artigo procura explicar a situação dessas pessoas, porém não se pode 
desconsiderar que, apesar de tudo, existem travestis que tomaram hormônios e têm o corpo 
completamente feminino que não se identificam eles próprios como mulheres, mas sim 
homens, podendo até ser casados[26]. 

Ainda assim, não se pode acusar ser este o motivo de os travestis estarem presos nos cárceres 
masculinos. Não há qualquer investigação ou critério quanto à prisão dos travestis, tampouco 
acompanhamento psicológico, resumindo-se a uma avaliação biológica: caso tenham pênis 
vão para a masculina. 

A questão é que há falta completa de dados sobre transexuais e travestis na prisão masculina 
ou então (falsa) conformidade que estas não fazem parte da realidade brasileira penal. Pela 
literalidade da lei, as pessoas com aparência feminina seriam encaminhadas para a 
penitenciária feminina, mas como não há nenhum regulamento sobre como o sistema deve 
agir com esses indivíduos, não há como aferir normatividade e conseqüente garantia do 
direito dessas pessoas não serem tratadas como indivíduos do sexo masculino quando da 
constatação do órgão sexual masculino. 

A problemática dos transexuais não pode ser mais ignorada e ainda é evidenciada com o 
argumento que essa situação não está condizente com a realidade social. Conforme publicado 
em jornal de grande circulação nacional[27], o SUS terá que cobrir a operação de mudança de 
sexo. O Ministério Público alega que a cirurgia para transexuais é um direito constitucional e 
a partir do momento que passar o prazo para o SUS começar a realizar a cirurgia, para cada 
dia de atraso terá que pagar multa de 10 mil reais. 

Dessarte, levanta-se a questão do atendimento eficiente do SUS em relação a quantas pessoas 
de fato são protegidas e efetivadas com o direito da cirurgia e as dificuldades que muitas 
pessoas com a identidade do feminino possuem em retirar a própria genitália por diversas 
razões. 
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Entende-se, assim, que prender travestis e transexuais não cirurgiados na penitenciária 
masculina suscita desrespeitos à dignidade da pessoa e este artigo tem por escopo colocá-las 
em evidência. Um exemplo simples desses embaraços é observado no cadastro de pessoas no 
sistema penitenciário. No presídio feminino, esse cadastro é feito com as presidiárias portando 
camiseta sem mostrar os seios, ao passo que no masculino não. Submeter os travestis a 
exposição do seu corpo constitui exemplo de como sua dignidade é desrespeitada. 
Constrangimentos como estes podem ser facilmente constatados nas revistas íntimas também. 

Portanto, jaz uma nova formulação tal como prediz AGNOLETI[28]: 

  

(...) novos direitos devem ser formulados para atender às suas necessidades humanas 
peculiares, e urge que direitos fundamentais tradicionais sejam repensados à luz da 
emergência de novas identidades sexuais, o que requer uma mudança de paradigmas e 
mentalidades daqueles que formulam normas e políticas públicas 

  

  

2.      Direito e "novas sexualidades"  

  

2.1.Sistema Jurídico brasileiro  

  

Quando nos deparamos com o arcabouço jurídico de proteção aos travestis, novamente, 
encontramos vários problemas. Além de diversas formas de preconceitos e discriminação é 
preciso lidar com omissão jurídica. 

Em relação à harmonização da legislação com a realidade desses grupos, é sintetizada por 
BENTO[29] que corrobora para o entendimento de como estas devem ser feitas: 

  

A multiplicidade das leis mudará de acordo com a compreensão que o legislador tenha da 
transexualidade [e também do travesti]. Quanto mais próximo de uma visão patologizante, 
maiores serão as exigências para que a pessoa transexual [travestis] tenha direito, e quanto 
maior a compreensão que a transexualidade se insere no campo do conflito identitário e dos 
direitos humanos, menores serão os obstáculos (...) "Reconhecimento" ou "autorização" são 
os pontos centrais do debate que se efetiva na relação entre coletivos transexuais [travestis] e 
o campo legislativo 
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 Alguns direitos das "novas sexualidades" já foram conquistados em relação a países 
fundamentalistas islâmicos que, por exemplo, ainda condenam à pena de morte as relações 
homossexuais[30]. 

O Brasil, por sua vez, caminha em busca da conquista de direitos e a realização da igualdade 
material. O projeto de lei 122 de 2006 condena as mais variadas formas de preconceito em 
consonância com o reconhecimento da dignidade da pessoa e da sua orientação sexual e 
identidade de gênero. Esse PL, procura combater, nos diversos âmbitos a homofobia, 
criminalizando-a. Para isso, alteraria a Lei nº 7.716, de 1989 que traz a definição dos crimes 
resultantes de preconceito de raça ou de cor, definindo no seu artigo 1º os crimes resultantes 
de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de 
gênero[31]. 

      Ainda, no âmbito interno, é importante mencionar a Lei Estadual de São Paulo nº 
10.948/2001 que prevê penas para os crimes de discriminação, muito ligado a questão do 
direito civil e das pessoas que cometem crimes contra as "novas sexualidades" como um 
ponto de partida para garantir direitos e reconhecê-los no sistema jurídico brasileiro. 

Esta lei nada versa sobre os travestis presos e ressalva-se também que o termo transexual não 
é utilizado em qualquer momento pela redação da lei, apenas transgêneros. Ainda, através da 
Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, foi lançado, 
em 2011, em comemoração ao dia Nacional da Visibilidade Trans, 29 de janeiro, uma 
cartilha[32] sobre os direitos civis de travestis e transexuais com o intuito de familiarizar o 
resto da população com a situação desses grupos. Contudo, a problemática dos travestis 
presos ainda sim não consegue ser resolvida por diversos entraves. 

      Jurisprudencialmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) silenciam em relação a essa problemática. A justificativa dessa situação pode ser fruto 
de um posicionamento de acordo com uma postura evidenciada nos anos 60, século XX, das 
cortes estadunidenses, de não interferir com a situação dos presos após o início da execução 
das penas. Esse comportamento ficou conhecido como Hands off Doctrine e pode ser bem 
caracterizado no pensamento de SAMAHA[33]: 

  

According to the hands-off doctrine, the Law didn't follow convicted offenders into prison; it 
left them at the prison gate. 

  

      Sabe-se também do princípio da inércia do Judiciário que poderia confirmar a sua 
ausência nessa questão quando as partes não o provocarem. Ainda, mesmo que provocado, os 
magistrados podem alegar a sua incompetência para o caso fundamentado pela doutrina do 
hands off, que entra na questão da separação de poderes, uma vez que quando alguém é 
condenado à pena privativa de liberdade, este será custodiado pelo Executivo. 

  

2.2.Princípios de Yogyakarta 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10557



  

Ainda no âmbito internacional, a Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional 
de Direitos Humanos, em nome de uma coalizão de organizações de direitos humanos, 
realizaram um projeto com o intuito de formular um conjunto de princípios jurídicos 
internacionais sobre a aplicação da legislação internacional quanto às violações de direitos 
humanos com base na orientação sexual e identidade de gênero[34]. Assim, surgiram os 
Princípios de Yogyakarta, formulados em 2006 na Indonésia, que contaram com 29 eminentes 
especialistas com conhecimento relevante nas questões de legislação de direitos humanos de 
25 países. 

Com esses princípios, buscava-se uma resposta mais forte às violações de direitos humanos 
com base na orientação sexual e identidade de gênero que tem sido tão fragmentada e 
inconsistente[35]. 

Devido à preocupação com o preconceito contra essas pessoas em diversas partes do mundo 
em função da orientação sexual e identidade de gênero e sabendo que esses indivíduos estão 
sujeitos a abusos, enfraquecimento da auto-estima e falta de sentimento de pertencimento à 
comunidade, foram formulados 29 princípios para que sua identidade não fosse reprimida. Os 
princípios são alicerces básicos de igualdade material, reconhecimento à universalidade de 
direitos que todos os cidadãos devem ter acesso. Traz como o ordenamento jurídico dos países 
deve se adaptar frente a esses grupos. Em especial conformidade com o tema do artigo, leia-se 
o princípio 9º: direito a tratamento humano durante a detenção. 

Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com humanidade e com respeito pela 
dignidade inerente à pessoa humana. A orientação sexual e identidade de gênero são partes 
essenciais da dignidade de cada pessoa. 

Os Estados deverão: 

a)       Assegurar, na medida do possível, que todos os detentos e dententas participem de 
decisões relacionadas ao local da denteção adequado à sua orientação sexual e 
identidade de gênero; (grifo nosso). 

  

      Dessa forma, clarifica-se que a questão dos travestis e transexuais presos já foi abordada 
em um documento oficial no qual a Co-presidenta foi uma brasileira. Entretanto, apesar 
desses comandos internacionais, quando prendem no Brasil, esses princípios são 
completamente ignorados. Ainda, observa-se presente no artigo supracitado o princípio da 
reserva do possível, o qual naturalmente pressupõe escolhas por parte do Estado que se mostra 
muito retrógrado em relação a discussões que quebrem o binarismo de gênero carcerário. 

Necessário se faz analisar a normatividade desses princípios no ordenamento brasileiro. Após 
Emenda Constitucional 45, de acordo com nova redação do parágrafo 3º do Art. 5º da Carta 
Magna brasileira, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados no 
Congresso Nacional; nas duas casas; por três quintos de seus respectivos membros; em dois 
turnos de votação; ingressarão no direito brasileiro com força de emenda constitucional. 
Contudo, caso os tratados não sejam aprovados com o procedimento acima descrito, eles 
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serão recepcionados como norma infraconstitucional e supralegal. Esta é a situação deste 
documento que não foi ratificado nem aprovado no Brasil[36]. 

  

2.3.Direito comparado  

  

Sobre o reconhecimento da identidade de gênero, internacionalmente, há decisão da Suprema 
Corte estadunidense no caso de uma transexual[37]. Em Farmer v. Brennan o requerente 
afirmava que não recebera tratamento condizendo com a sua condição de transexual, sendo 
violentado por outros presos. Felizmente, a posição hands off que servia de argumentando 
para a inércia do juiz não foi verificada sendo que a Corte decidiu por julgar as agressões 
como pena cruel. 

Uma rápida análise sobre o direito dos travestis e transexuais em outros países serve como 
base e orientação de atitudes que funcionaram frente às diferenças de gêneros, que podem vir 
a ser úteis para o caso brasileiro. Sem objetivar aprofundamento na questão, o tópico é 
ilustrativo e dirá respeito, principalmente, aos transexuais, uma vez que a base das 
informações será retirada do livro de BENTO[38]. 

O Parlamento inglês aprovou sua Lei de Identidade de Gênero em setembro de 2004, 
normatizando as mudanças corporais e legais. Esta lei mistura o princípio do reconhecimento 
com o da autorização. A autorização consiste na necessidade de uma equipe médica/jurídica 
para considerar um "transexual de verdade". Esse conceito vem sendo questionado pelos 
motivos que foram trabalhados anteriormente, não reconhecendo o transexual na sua condição 
e, principalmente, tratando-os como doentes. Contudo, ao fundamentar o texto na categoria de 
gênero e não de sexo, o legislador inglês reconhece o caráter social da identidade e legisla a 
partir desse pressuposto, ao contrário do Brasil que, quando formula proposições na área de 
gênero, ainda se limita à mulher-feminino. Ademais, a Corte européia decidiu no caso 
Christine Goodwin v. Reino Unido[39] pelo reconhecimento legal da sua condição de 
transexual após realização de operação de mudança do sexo. Ratificando os direitos de 
gênero, a Corte decidiu em favor ao direito ao respeito à vida privada (art. 8 da Convenção), 
sustentando que os fatores biológicos não poderiam mais limitar e serem decisivos para negar 
o reconhecimento legal desses indivíduos. 

Na Espanha a lei foi aprovada em 2007. Assim como na Inglaterra e no resto da Europa, 
percebe-se que se utiliza concomitantemente o reconhecimento e autorização para esses 
indivíduos. O reconhecimento também se limita à conquista de todos os direitos inerente ao 
seu novo sexo, uma vez realizada a cirurgia de transgenitalização. 

A lei italiana é de 14 de abril de 1982 e tem cunho autorizativo na obrigação de esperar que 
alguém decida pela condição de transexual, assim como na Espanha. Situação parecida se 
averigua na Alemanha, que por lei de 1980 prevê a "grande solução" e "pequena solução". A 
primeira reconhece às pessoas operadas o direito a mudança legal do sexo e todos os efeitos; 
já a segunda volta ao regime de autorização o qual, na prática, leva as pessoas que não se 
operaram a submeter a este procedimento para conseguir seus direitos 
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BENTO ainda traz a situação de debate nos parlamentos latino-americanos e constata a visível 
ausência de legislações que normatizem o processo "transexualizador". Conclui a mesma 
autora sobre o conflito dos princípios de reconhecimento e autorização: 

  

Duas questões são fundamentais nesse debate: formular leis de reconhecimento e não de 
autorização, e que se orientem pelo princípio do direito pela identidade de gênero (e não pela 
identidade sexual), recuperando o gênero como dimensão social e seguindo a linha da 
legislação britânica. 

  

      Conseguir seguir e adaptar as leis para um maior reconhecimento da identidade de gênero 
é defender também que essa identidade e o respeito normativo que ela gera sejam estendidos 
aos travestis e transexuais não cirurgiados. Ainda, percebe-se o avanço da legislação européia 
em relação aos transexuais que desejam realizar operação de mudança de sexo em oposição à 
situação da América Latina. Contudo, mesmo os avanços mostrados, não dão conta do 
problema levantado com o binarismo de gênero e o encarceramento de travestis e transexuais 
não cirurgiados nas penitenciárias masculinas. As leis apresentadas por BENTO dizem 
respeito à conquista de direitos de indivíduos que optaram pela mudança de sexo, nada 
dizendo sobre os travestis e transexuais que fizerem opção diversa. 

  

Conclusão 

  

      O binarismo de gênero, base normativa para quase todos os sistemas jurídicos ocidentais 
modernos, nos moldes que está organizado, apresenta inúmeras dificuldades, limites e críticas 
frente à realidade dos travestis e transexuais não cirurgiados. Ratificando essa situação, a 
realidade desses grupos pode ser expressada nas palavras de BENTO[40] 

Interrompem a linha de continuidade e de coerência que se supõe natural entre os corpos, 
sexualidades e gêneros, ao mesmo tempo em que apontam os limites da eficácia das normas 
de gênero e abrem espaços para a produção de fissuras que podem, potencialmente, 
transformar-se em contra-discursos e libertar o gênero do corpo-sexuado. 

  

      Apesar da ausência de dados oficiais quantitativos de travestis e transexuais, sabe-se da 
sua existência na realidade carcerária e não se pode desprezá-los, ainda que este grupo não 
represente muitos indivíduos nas penitenciárias masculinas. As mazelas averiguadas no 
sistema carcerário brasileiro, que está longe da sua forma ideal, revelam mais uma situação 
delicada quando evidenciam o aumento da população penitenciaria. É fato que a população 
das cadeias está aumentando[41] conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional - 
DEPEN, sistematizados pelo International Centre for Prison Studies - ICPS, do King's 
College. 
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Ano População penitenciária total Taxa de encarceramento por 100.000 
habitantes 

1992 114,377 (74) 
1995 148,760 (92) 
1997 170,602 (102) 
2001 233,859 (133) 
2004 336,358 (183) 
2007 422,590 (220) 

   Fonte: International Centre for Prison Studies - ICPS. King's College, London, 2010. 

      Dessa forma, o acréscimo do número de presos pode aumentar o número de travestis e 
transexuais não cirurgiados presos e será cada vez maior a necessidade de uma resposta 
estatal frente à impossibilidade de adequação destes com suas peculiaridades no binarismo de 
gênero. 

Não se pretende defender que cada orientação sexual deveria ter seu estabelecimento prisional 
próprio, mas que é preciso respeito e considerar as particularidades dos indivíduos que são 
violentamente desrespeitadas. O sistema binário, tal qual hoje entendido, se mostra 
inadequado para inserção de travestis e transexuais. Por isso, jaz tentar compreender a 
subjetividade travesti da forma citada por KULICK[42] 

Quando passamos a conceber masculinidade e feminilidade não como algo imediatamente 
oriundo de (ou aderido a) corpos biologicamente macho e fêmea, mas, ao contrário, como 
signos ou processos que são trazidos à baila ou acionados através de certas práticas 
específicas, então estaremos em posição de começar a compreender muito melhor a 
subjetividade travesti. 

  

Portanto, não se objetiva dar soluções ao problema, mas mostrar que é preciso pensar formas 
de respeitar essas diferenças. Nesse ponto, salienta-se a importância do direito comparado 
internacional, quando se aproveita medidas que foram adotadas em outros sistemas jurídicos 
para garantir um melhor enquadramento desses indivíduos, e conseqüentemente, efetivar mais 
direitos ligados a sexualidades fora do padrão hetero-normativo. Contudo, discutir a fundo 
estas possibilidades exige esforços com os quais este artigo não se ocupa, trazendo-as 
somente a título exemplificativo. 

Por tudo que foi dito até aqui resta constatada a dificuldade de se falar em igualdade de 
direitos em relação aos travestis e transexuais. Isto se deve, dentre outras coisas, por eles se 
encontrarem em situação de exclusão social devido à identidade sexual adotada. O problema 
chega a ser tão grave que muitas travestis migram para Europa alegando que lá "a polícia não 
mata na calçada. Um paraíso" [43]. 

Comprova-se o problema da conceituação pela impossibilidade de falar dos travestis sem falar 
do Movimento de Mulheres e Homens Transexuais. É possível encontrar pessoas que apesar 
de apresentarem todas as características da transexualidade, consideram-se travesti, ou vice-
versa. Por isso, é muito importante a palavra da pessoa, a auto-declaração. Entretanto, essas 
características básicas que foram elencadas ajudam a direcionar um pouco o olhar para melhor 
compreensão do tema. 
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Também, importa-se com a reflexão do tema sob o prisma da constituição vigente de 1988. É 
inquestionável que o cárcere brasileiro funciona dentro do sistema binário, como fora 
comprovado na LEP e com os dados do INFOPEN. Contudo, é preciso atentar para o fato de 
que esse sistema binário exclui travestis e transexuais e vai de encontro a princípios 
constitucionais estabelecidos na nossa Carta Maior. A dignidade da pessoa humana e o 
princípio da isonomia são desrespeitados a fim de manter as estruturas. 

Por derradeiro, mostra-se que o aprisionamento de travestis e transexuais não cirurgiados nas 
penitenciárias masculinas de acordo com sistema binário-sexual de gênero é algo 
problemático e de necessária discussão frente à realidade social. Nega-se aqui, soluções 
imediatistas e simplistas como criação de prisões para o "terceiro gênero" ou a inclusão de 
todos esses indivíduos nas penitenciárias femininas.  

KULICK[44] mostra que os travestis não se consideram como um "terceiro gênero" e têm 
procurado situar-se em relação a um binarismo de gênero muito específico diferente do 
constatado normativamente que deveriam ser regido por princípios "diferentes" daqueles que 
normalmente estruturam e dão significado ao gênero. A diferença fundamental consiste na 
mudança do sistema binário baseado nas diferenças anatômicas para um sistema fundado na 
sexualidade. 

Ainda, ignorar as particularidades desses indivíduos e suas experiências pessoais para, 
novamente, encaixá-los no sistema, agora dentro das penitenciárias femininas, não é o que se 
defende nesse artigo. Até porque isso feriria o princípio da isonomia na efetivação da 
igualdade material. O que se almejou com esse trabalho foi por em evidência o problema 
enfrentado por esse grupo de pessoas e o desrespeito a sua dignidade, quando sua realidade é 
ignorada pelo sistema binário-sexual. 

Sendo assim, jaz dizer, novamente, que não se intenciona solucionar o problema, ou 
apresentar definições e conclusões para a delicada inserção de travestis e transexuais não 
cirurgiados no sistema atual, mas apontar para uma reflexão sobre o seu enquadramento no 
cárcere masculino. É perceptível que este artigo se preocupa muito mais em, a partir da 
observação da situação fática, levantar questionamentos sobre o tratamento dado pela 
Administração Pública às peculiaridades que ora se apresentam com mais vigor. Como frisado 
exaustivamente, as interrogações podem ser mais complexas que aparentam. Nesse sentido, 
em termos de conclusão, nada mais ilustrativo que o dizer de Clifford Geertz[45], mostrando 
que ainda são muitos os caminhos a percorrer nesse campo de estudo. 

Porém, vale ressaltar que a busca por uma realidade mais digna para esses indivíduos não 
pode deixar de ser alimentada a exemplo da conquista das mulheres no reconhecimento de 
suas diferenças nas prisões. MORRIS apresenta, citando PUGH[46], que até o século XIX, na 
Inglaterra, as mulheres eram encarceradas nas mesmas instituições que os homens, ainda que 
em alguns casos em celas separadas. Reformas nas condições prisionais foram propostas 
visando a tratamentos mais individualizados para atender às necessidades típicas das presas e 
conseqüentemente melhorar consecução do princípio da isonomia. 
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RESUMO 
Este artigo pretende analisar um novo sentimento social e, por conseqüência jurisdicional na 
percepção das minorias. Este construto começa a apontar reflexos na atuação dos juízes. De 
marginalizados, seus membros tornaram-se reconhecidamente detentores de toda uma gleba 
de direitos fundamentais, tais como saúde, educação e assistência social, que até então 
careciam de apreciação por parte do Poder Judiciário. As decisões judiciais, notadamente, as 
do Supremo Tribunal Federal, ficam à mercê da confiança da sociedade. Por essa razão, a 
relação de nossa mais alta corte judiciária foi aproximada nos últimos tempos dos anseios de 
grupos historicamente subrepresentados na sociedade, o que trouxe mais legitimidade na 
construção da sua jurisprudência, ao mesmo tempo em que contribuiu com o fortalecimento 
do senso de cidadania de tais grupos. Assim é que o STF desempenha um papel fundamental 
na construção desses direitos a partir do julgamento de casos referentes sobre esses temas. 
Dentre esses casos, merece destaque o do Sigfried Ellwanger, já julgado pelo STF em 2003, 
quando se definiu o conceito de raça. Outros, estão na agenda do STF para julgamento em 
2011, como a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 186, o Recurso 
Extraordinário-RE 597.285/RS (cotas raciais), e a Ação Declaratória de Constitucionalidade -
ADC 19-3 (Lei Maria da Penha). 
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; MINORIAS 
ÉTNICO-RACIAIS; MULHERES. 
 
ABSTRACT 
This article analyzes a new social feeling, and consequently the judicial perception of 
minorities. This construct begins to point reflected in the performance of judges. 
Marginalized, its members have become recognized as holders of an entire tract of 
fundamental rights such as health, education and welfare, which until then lacked 
consideration by the Judiciary. Judicial decisions, especially those of the Federal Supreme 
Court, are at the criterion of society's trust. Therefore, the relationship of our highest judicial 
court has been approached in recent times the concerns of groups historically 
underrepresented in society, which brought more legitimacy in the construction of its case, 
while it contributed to strengthening the sense of citizenship of such groups. Thus the 
Supreme Court plays a role in the construction of these rights from the trial of cases relating 
to these matters. Among these cases, is notable for the Sigfried Ellwanger, already rejected by 
the Supreme Court in 2003, when it defined the concept of race. Others are on the agenda of 
the Supreme Court for trial in 2011, as the complaint of breach of fundamental precept 
ADPF-186, the extraordinary appeal 597.285/RS-RE (racial quotas), and the Declaratory 
Action of Constitutionality-ADC 19-3 (Maria da Penha Law).  
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1.      EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Da Antiguidade à Idade Média as relações entre o Estado e administrados baseava-se apenas 
na rígida supremacia dos interesses dos governantes, justificando enormes atrocidades e 
arbitrariedades. Não se pode dizer que a cidadania grega guardasse relações com a que assim 
conhecemos hoje, a não ser por sua nomenclatura. Havia a negação do status de cidadão à 
maioria da população. Regra geral, era muito mais correto falar-se em súditos do que em 
cidadãos propriamente ditos. A evolução do Estado levou à substituição das relações de 
vassalagem por um vínculo de cidadania. 

A evolução histórica brasileira demonstra que a organização da família patriarcal exerceu 
influência relevante nos primórdios da estrutura do Estado na suas relações com seus súditos 
e, por conseguinte, na afirmação histórica da própria cidadania. Neste jaez, manifestou-se 
Sérgio Buarque de Holanda[1]. 

Acerca da formação do povo brasileiro, Darcy Ribeiro[2] ressalta que a mestiçagem acabou 
por definir uma nova identidade ético-nacional, homogênea e aberta para o futuro. 

A Carta Magna de 1988 relacionou a cidadania em diversos de seus dispositivos[3], daí o 
epíteto Constituição Cidadã. Por sua vez, todos os poderes existentes em um Estado 
Democrático, com a incumbência de efetivar tais direitos de cidadania, têm índole política 
(visa ao atendimento às demandas sociais). No atinente aos magistrados e tribunais, encontra-
se presente também a representatividade, o que significa que o seu fundamento de 
legitimidade é o exercício em nome do povo e a prestação de contas à sociedade[4]. 

Conforme averba José Antonio Estévez Araujo[5] a realização dos direitos fundamentais, põe 
em causa a legitimidade do juiz constitucional. 

A autoridade para fazer valer a Constituição, como qualquer outra que não repouse na força, 
depende da confiança dos cidadãos. Se os tribunais interpretarem a Constituição em termos 
que divirjam significativamente do sentimento social, a sociedade criará mecanismos reativos 
que acabam por desembocar na ineficácia da decisão. Neste papel, em nosso país avulta a 
figura de protagonista no exercício da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 
As mudanças operadas no âmbito da jurisprudência dos tribunais derivam principalmente de 
alterações de atitude na população em geral. É rara a vitória jurídica - no âmbito do Poder 
Judiciário ou do Legislativo - que não seja a conseqüência de um novo consenso social. 
Tribunais, em particular, são notadamente instituições reativas. 

 Em relação às minorias, esta nova percepção social começa a apontar reflexos na atuação dos 
juízes. De marginalizados, seus membros tornaram-se reconhecidamente detentores de toda 
uma gleba de direitos fundamentais, tais como saúde, educação e assistência social, que até 
então careciam de apreciação por parte do Poder Judiciário[6]. 

Assim é que o Supremo Tribunal Federal-STF desempenha um papel fundamental na 
construção desses direitos a partir do julgamento de casos referentes sobre esses temas. 
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Dentre esses casos, merece destaque o do Sigfried Ellwanger, já julgado pelo STF em 2003, 
quando se definiu o conceito de raça. Outros, estão na agenda do STF para julgamento em 
2011, como a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 186, o Recurso 
Extraordinário-RE 597.285/RS (cotas raciais), e a Ação Declaratória de Constitucionalidade -
ADC 19-3 (Lei Maria da Penha)[7]. 

Portanto, esse artigo concentra-se na análise do papel que a Suprema Corte Brasileira 
desempenha em relação a essas questões, e sua repercussão na contrução da cidadania de tais 
grupos. Isto tem ocorrido através do conhecimento do problema da discriminação racial e 
sexual existentes historicamente na sociedade brasileira, na sua reflexão e na criação de 
subsídios para políticas igualitárias no país, e no modo como a Suprema Corte Brasileira tem 
trancendido a essas questões. 

2.      DELIMITAÇOES CONCEITUAIS: CIDADANIA, MINORIAS E PODER 
JUDICIÁRIO 

A cidadania, definida a partir dos princípios da democracia e da participação política, se 
constitui na criação de espaços sociais de luta (movimentos sociais) e na definição de 
instituições permanentes para a expressão política (partidos, órgãos públicos, jurisdição), 
significando necessariamente conquista e consolidação social e política. A cidadania passiva, 
outorgada pelo Estado, se diferencia da cidadania ativa em que o cidadão, portador de direitos 
e deveres, é essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação 
política. Os direitos das minorias são sobretudo democráticos, uma vez que retiram seu 
fundamento de validade dos anseios sociais e reveladores de uma cidadania na modalidade 
passiva[8].   

Segundo Simone de Beauvoir[9] o voto deve ser na verdade a expressão de uma vontade 
concreta, a escolha de um representante capaz de defender, no quadro geral do país e do 
mundo, os interesses singulares de seus eleitores. O homem ignorante e deserdado também 
tem interesses a defender; somente ele é "competente" para decidir sobre as suas esperanças e 
sua confiança. 

Cidadania e minorias foram conceitos cuja construção nem sempre coincidiu na formação 
histórica da sociedade brasileira, e, consequentemente, na doutrina jurídica pátria. A 
concepção de cidadania absorvia, predominantemente, grupos com maiores condições 
político-institucionais e econômicas de defenderem seus direitos, dentre os quais, as minorias 
não estavam inseridas. Portanto, por minorias, não se entendia necessariamente, o grupo 
quantitativamente inferior, mas sim, aquele subrepresentado nas esferas institucionais, para 
quem a cidadania não tinha alcance. 

Conforme esposado por Joaquín Herrera Flores5 nunca foi tão necessário e urgente trabalhar 
no campo das idéias, sobretudo tendo como objeto da pesquisa a situação daqueles que 
tradicionalmente foram excluídos da "modernidade". Diante de uma ordem de desigualdades- 
legitimada filosófica e politicamente pelas posições liberais e neoliberais-, o conhecimento 
deve ter presente a pirâmide social em que excluídos e explorados conformam uma base 
amplíssima, tremendamente empobrecida e perigosamente em expansão. Igualmente, deve 
denunciar que os privilegiados por essa ordem de desigualdades negam-se a assumir suas 
responsabilidades apegando-se ao dogma ideológico que visualiza a pobreza e a 
marginalização como falta de vontade dos afetados para saírem de sua posição subordinada. 
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No plano das relações internacionais, ressalta Antônio Augusto Cançado Trindade[11] que 
apesar de todos os avanços registrados nas cinco últimas décadas na proteção dos direitos 
humanos, têm persistido violações graves e a estas têm se somado graves discriminações 
(contra membros de minorias e outros grupos vulneráveis, de base étnica, nacional, religiosa e 
lingüística), além das violações de direitos fundamentais e do direito internacional 
humanitário. 

Inegável que o reconhecimento dos direitos atinentes às minorias, corolário do 
multiculturalismo[12] caracterizador do mundo hodierno, repercute necessariamente na 
problemática dos direitos fundamentais das mesmas. 

Ao tratar da inclusão do direito dos estrangeiros e das minorias, José Joaquim Gomes 
Canotilho[13] esclarece que as modernas sociedades há muito perderam um dos seus traços 
característicos, qual seja: identidade comunitária baseada numa forte homogeneidade social. 
Isso significava que as sociedades modernas tornaram-se multiculturais e multiétnicas. No 
seio das sociedades inclusivas vivem minorias nacionais, étnicas, religiosas e lingüísticas. 
Reconhecendo esse fato, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou, em Dezembro de 
1992, uma Declaração das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e 
lingüísticas. No entanto, a noção de minorias e de seus direitos levanta muitos problemas. 
Para o mesmo autor,o conceito de minoria representa, fundamentalmente, um grupo de 
cidadãos de um Estado, uma minoria numérica ou em posição não dominante nesse Estado, 
dotado de características étnicas, religiosas ou lingüísticas que diferem dos da maioria da 
população, solidários uns com os outros e animados de uma vontade de sobrevivência e de 
afirmação da igualdade de fato e de direitos com a maioria. 

No campo dos direitos fundamentais das minorias existem dois grupos diferentes: (1) direitos 
dos indivíduos pertencentes às minorias; (2) direitos das minorias propriamente ditas. 
Indivíduo e grupo e grupo/indivíduo surgem estreitamente relacionadas. Como pessoas, não 
podem reivindicar outra coisa senão a do tratamento como igual quanto aos direitos 
fundamentais. Enquanto grupo, põe-se o problema de direitos coletivos especiais dada a sua 
identidade e forte sentimento de pertença e de partilha (língua, religião, família, educação). 
Neste sentido, se fala de minorias by will (em contraposição às minorias by force): aquelas 
que atribuem valor à sua diferença e especificidade relativamente à maioria, exigindo a 
proteção e garantia efetiva desta diferença e especificidade[14]. 

A evolução do conceito de cidadania, por sua vez, está impregnada da historicidade que 
acompanha os direitos fundamentais. O paulatino reconhecimento da existência de gerações 
ou dimensões de direitos fundamentais influenciou sobremaneira a construção da cidadania 
das minorias[15]. 

Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a 
lei. Desdobram-se na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, manifestar o pensamento, 
organizar-se, ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a 
não ser pela autoridade competente e de acordo com as leis, de não ser condenado sem 
processo legal regular. São direitos cuja garantia se baseia na existência de uma justiça 
independente, eficiente, barata e acessível a todos. São eles que garantem relações civilizadas 
entre as pessoas e a existência da sociedade civil surgida com o desenvolvimento do 
capitalismo. Sua pedra de toque é a liberdade individual. 
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A igualdade é um dos pilares em que se assenta o reconhecimento de direitos fundamentais 
aos grupos minoritários no combate à realidade excludente em que se encontram. Segundo 
José Carlos Vieira de Andrade[16], ao tratar do princípio da igualdade nas relações privadas, 
mesmo entre iguais tal postulado terá de ser aplicado, enquanto proibição de discriminações 
que atinjam intoleravelmente a dignidade da pessoa humana dos discriminados, maxime, que 
impliquem uma violação dos seus direitos de personalidade. O princípio da igualdade 
enquanto proibição de discriminações se refere a uma igualdade material e se dirige 
especialmente às atuações arbitrárias ou injustificadas determinadas por diferenças como o 
sexo, a religião, as convicções políticas etc. O que importa é que haja uma atuação racional, 
técnica ou eticamente fundada, que não se discrimine para discriminar.  

Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de 
desigualdades produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos. A 
idéia central em que se baseiam é a da justiça social. A ausência de uma população educada 
tem sido sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política. O 
surgimento seqüencial de direitos sugere que a cidadania é um fenômeno histórico. A maneira 
como se formaram os Estados-Nação condiciona assim a construção da cidadania. E alguns 
países, o Estado teve mais importância e o processo de difusão dos direito se deu 
principalmente a partir da ação estatal. Em outros, ela se deveu mais à ação dos próprios 
cidadãos[17]. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, percebeu-se que o projeto constituinte 
aprovado trazia o grande desafio de inserir grupos dantes excluídos da proteção 
constitucional, portanto, da afirmação dos direitos pelos tribunais, tais como: negros, índios, 
mulheres, deficientes físicos, idosos e crianças, no centro da racionalidade jurídica aplicada 
aos demais cidadãos. 

Atualmente, tais conceitos representam verdadeiros pilares do Estado Social e Democrático 
de Direito, que merecem ser abordados de forma complementar e interdisciplinar, inclusive 
em sua base histórica. Trata-se de situação complexa e controversa que, muitas vezes, 
permanece alheia a uma análise mais percuciente. 

Um dos problemas hodiernos mais contundentes para as sociedades ocidentais é a inclusão 
das minorias no papel de cidadãs, não apenas como sub-classes dotadas de uma 
representatividade quase inexpressiva, mas, sim, com o mesmo fortalecimento político 
daqueles que sempre tiveram voz ativa nas decisões que lhes afetavam. Ainda que para isso, 
todo o projeto constitucional fosse alterado de modo a preencher o vazio que a igualdade 
jurídica sempre proporcionou no meio dos excluídos ou dos mais desiguais. 

 Desse modo, as minorias não mais deviam ser encaradas como incapazes de expressarem sua 
vontade na distribuição de bens, direitos e recursos públicos que o Estado promove, mas 
contribuir no projeto de redistribuição de modo que pudessem usufruir deles e participar das 
deliberações mais importantes na reversão da realidade minoritária excludente. 

O Poder Judiciário, neste contexto, em especial, o seu órgão de cúpula, o Supremo Tribunal 
Federal[18], tem exercido relevante papel no reconhecimento da cidadania deferida às 
minorias. Avulta de importância a função de controlador da constitucionalidade das leis e atos 
administrativos emanados pelos Poderes Executivo e Legislativo, que forem alheios às 
políticas públicas promocionais de combate à desigualdade e a exclusão. 
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De nada adiantam leis vanguardistas[19] se não existe um Poder Judiciário consciente de seu 
papel como agente transformador da realidade por meio de uma atuação desapegada de 
formalismos inúteis ou a costumes arcaicos, fatores estes impeditivos de uma jurisdição 
voltada à pacificação social. 

  

3.      A POLITIZAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A CONSTRUÇÃO 
DA CIDADANIA NO BRASIL 

Por diversas vezes, a politização do Poder Judiciário é confundida com um aspecto pejorativo. 
Há uma tendência em confundir-se com a submissão às orientações políticas emanadas do 
Poder Executivo, que tende a sobrepujar os demais devido ao seu papel de gestor das verbas 
públicas. 

Na verdade, a politização do Poder Judiciário é o alinhamento de suas decisões aos anseios da 
sociedade. A constante renovação dos membros da judicatura através da aprovação em 
concursos públicos cada vez mais rigorosos desemboca numa magistratura engajada 
socialmente com os reclamos dos cidadãos de forma geral. Não mais se admite um Judiciário 
descomprometido com o que a sociedade dele espera, até mesmo porque o fundamento de 
legitimidade das decisões judiciais esta em concretizar os direitos assegurados no texto 
constitucional a todos aqueles que lutam por uma cidadania mais inclusiva. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o exercício da atividade de jurisdição é atribuído aos 
membros do Poder Judiciário pela Constituição Federal de 1988, a qual prevê expressamente 
as exceções a tal regra, situações singulares em que a jurisdição poderá ser exercida pelos 
demais poderes do Estado. Tradicionalmente, o Judiciário é considerado um corpo unitário 
cujos membros devem atuar com independência, imparcialidade e neutralidade. 

A independência significa que os judicantes devem estar livres de influências internas e 
externas estando unicamente vinculados à lei, por isso, são protegidos pelo principio do livre 
convencimento. Inobstante, não se trata de um principio absoluto, mas expressa-se como um 
instrumento de observancia ao princípio da juridicidade,[20] o qual  corrobora por conferir 
maior grau de legitimidade à atividade exercida pelo Judiciário. 

A imparcialidade, por sua vez, é direcionada ao provimento judicial, a qual pressupõe  que o 
juiz posicione-se equidistante das partes e dos interesses em conflito, bem como desenvolva 
uma motivação coerente, congruente e idônea como forma de legitimação de sua atuação 
junto aos grupos sociais, em especial, as minorias. 

A noção de neutralidade refere-se ao esvaziamento de valores por parte do juiz, especialmente 
os de cunho político-ideológico, pertinentes à causa. Embora esta seja questionavel do ponto 
de vista da natureza humana,  devido a sua própria essência de ser pensante, não se pode 
esperar que um juiz consiga se afastar de determinados valores ideológicos que fizeram parte 
de sua formacao humana, academica e profissional. Por exemplo, um ensino jurídico 
dogmático, pode acabar por influir em decisões exegéticas e descomprometidas com o 
sentimento social, mormente, o das minorias. 

Por esse motivo, é que os estudos mais avançados sobre Justiça e cidadania,[21] expressam 
um compromisso da aplicação do direito, até mesmo pelos magistrados, com a redução das 
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diferenças que desigualam os homens, e das igualdades que os diferenciam, provocando 
domínio e exclusão. 

A atividade de jurisdição constitucional em nosso país, conforme caracterizada acima, é 
exercida em grau máximo pelo Supremo Tribunal Federal[22], sendo dotado de prerrogativas 
de uma verdadeira Corte Constitucional (ainda que não o seja nos moldes europeus). 

As Cortes Constitucionais são, segundo o modelo europeu continental, órgãos encarregados 
de velar pela efetivação das vontades populares consagradas nas Constituições (no exercício 
da jurisdição constitucional), limitando os poderes, defendendo os direitos e liberdades 
fundamentais e garantindo a supremacia e a permanência da Constituição. Idealmente, 
deveriam ser órgãos desvinculados de quaisquer dos poderes, encarregados de exercitar o 
controle externo sobre eles, inclusive sobre o Judiciário, que no ordenamento jurídico 
brasileiro atual não é sujeito de controle externo por nenhum dos demais poderes. 

Para Mauro Cappelletti e Bryant Garth[23], pelo menos desde o início do século XX, tem 
havido esforços importantes no sentido de melhorar e modernizar os tribunais e seus 
procedimentos. 

Neste jaez, atenta-se para as inovações trazidas pelo legislador constituinte reformador, na 
forma da Emenda Constitucional 45/2004, que introduziu, dentre outros requisitos de 
formação dos magistrados para promoção na carreira, o privilégio daqueles que tiverem 
qualificação diferenciada com cursos interdisciplinares em nível de aperfeiçoamento e pós-
graduação.[24] 

Para Pablo Lucas Verdú[25], a interpretação constitucional não só importa aos operadores 
jurídico-constitucionais específicos, como o Tribunal Constitucional, a judicatura ordinária, as 
autoridades administrativas ou os partidos políticos, entre outros. Interessa, outrossim, aos 
cidadãos, quando estes possuam uma mínima preocupação cívico-política ante a norma básica 
de nosso ordenamento jurídico, sentindo a Constituição como sua, compreendendo sua 
comum integração na comunidade nacional. 

O povo não dispõe de amplos mecanismos de controle sobre a atividade jurisdicional. Tem-se 
que a forma de controle popular se traduz na fiscalização dos concursos públicos realizados 
para provimento dos cargos judiciais e no direito de participação na formação dos 
provimentos jurisdicionais de seu interesse particular ou de interesse público, mediante o 
direito de ação e o devido processo legal, garantidor do contraditório e da ampla defesa. 

Por sua vez, o controle de constitucionalidade exercido pela corte constitucional é tido como 
um fator de garantia de legitimidade do exercício do poder político, já que tem por objetivo 
confrontá-lo e conformá-lo com os ditames constitucionais. Esta atividade é também 
executada com um menor grau de legitimidade, já que pequena ou inexistente é a participação 
popular nas decisões tomadas. 

De qualquer forma, o controle de constitucionalidade se realiza através de mecanismos 
derivados da rigidez da Constituição Federal, que dificultam a sua modificação, delineando 
formalidades específicas para que instale qualquer alteração, bem como para a fiscalização 
dos atos praticados pelos Poderes do Estado. A Constituição goza de grau de estabilidade 
superior ao das demais normas ordinárias[26]. 
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Distingue-se o controle de constitucionalidade formal do material. O primeiro se dá em 
âmbito exclusivamente jurídico, através da avaliação da forma de elaboração das leis, que 
deve seguir os procedimentos estabelecidos na Constituição Federal, de acordo com a 
competência por ela estabelecida. Tem-se um controle técnico, que atenta para os aspectos 
formais de construção das normas expressamente discriminados na norma máxima, não 
gerando maiores controvérsias[27]. 

A necessidade de realização de um controle material surge a partir do momento em que a 
idealização de uma constituição rígida tem por objetivo assegurar  e efetivar os interesses dos 
indivíduos. 

Verifica-se que o exercício do controle material de constitucionalidade,  encoberto de 
politicidade[28], notadamente, sobre as ações que envolvem interesses dos grupos 
minoritários em questões de cidadania. Ocorre que nesta esfera de controle há um amplo 
espaço para a interpretação das normas constitucionais, dispondo o juiz constitucional de 
vasta possibilidade de atrelar a atividade de hermenêutica a seus próprios valores. Tal 
possibilidade se torna ainda mais criticável quando se verifica a presença de influências 
políticas exercidas por um Poder do Estado no outro, instalando-se até mesmo no âmbito da 
jurisdição constitucional a troca de favores eminentemente política. 

Um limite sobre a politização da jusrisdição constitucional foi trazida pela Lei 9.868/1.999, 
que regulamenta o processo e julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade e as 
Ações Diretas de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a qual permite em 
seus arts. 7º., § 2o, e 18, § 2º,  que o relator, considerando a relevância da matéria e a 
representatividade dos postulantes, admita a manifestação de outros órgãos ou entidades. 
Positiva-se, assim, a figura do "amicus curiae" no processo de controle de 
constitucionalidade, que enseja a possibilidade de o Tribunal decidir as causas com pleno 
conhecimento de todas as suas implicações ou repercussões, e ainda, com mais legitimidade 
social. Baseado nesta norma jurídica, o Supremo Tribunal Federal convocou especialistas em 
materias de ação afirmativa e inclusão de minorias raciais no ensino superior brasileiro, para 
contribuir na identificação e organização desse conhecimento, antes da decisão sobre os casos 
em analise. A figura do "amicus curiae" contribui com posições de especialistas sobre a 
materia sub examine na ação proposta perante esse orgão, contribuindo na valoração que os 
magistrados atribuirão à  matéria. 

De fato, dentre as críticas que instalam uma crise de legitimidade do Supremo Tribunal 
Federal, está a idéia de que esta Corte tem assumido uma atribuição legiferante que não lhe é 
típica. Essa forma de exercício do poder estatal leva à constatação de atuação ilegítima do 
Poder Judiciário, de modo que age de maneira diferente da vontade do corpo político que é o 
último legitimador da própria Constituição. Por esse raciocínio, uma Constituição que perde 
cada vez mais sua legitimidade por se afastar dos anseios populares que lhe são legitimadores, 
não é capaz de legitimar a atuação dos órgãos do Estado que por ela é regido. 

Percebe-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, mesmo não sendo uma típica corte 
constitucional exclusiva, tem falhado em cumprir o seu papel de manter a ordem jurídica 
abraçada pelo corpo político como guardião da normatividade constitucional, de modo que ela 
mesma está sendo indevidamente modificada conforme interesses de poucos. 

A meta ideal não é que os Poderes caminhem sempre em sentidos e segundo opiniões 
contrárias, mas que eles sejam independentes para fazê-lo, podendo ser implantado 
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efetivamente o sistema de "checks and balances".  Assim, claro que em uma sociedade 
idealística onde todas as autoridades objetivassem altruisticamente a busca da vontade do 
corpo político, as atuações dos três Poderes caminhariam em direção da convergência. O que 
ocorre , como já nos ensinou Montesquieu,[29] "o poder corrompe o homem", assim, torna-se 
necessário que haja uma ação fiscalizadora dos Poderes entre si. Não se deve aceitar, portanto, 
que um Poder Estatal que seja corrompido exerça influências sobre o outro a ponto de 
comprometê-lo no seu desempenho funcional. É necessário que haja uma real independência 
entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário para que seja respeitada a Carta Magna 
brasileira e a sua vontade legitimadora. 

Neste sentido, analisam-se os limite e possibilidades do ativismo judicial da Suprema Corte 
brasileira, a partir do estudo sobre os casos selecionados que definirão os direitos de cidadania 
no país para minorias étnico/raciais e para mulheres, no delineamento e densidade que o 
Supremo Tribunal Federal dará ao princípio da Igualdade. Para uma sociedade de extrema 
desigualdade social como é a brasileira, esse tema torna-se de fundamental importancia por 
todos os alcances que possa obter e disseminar. 

  

4.      O NEOCONSTITUCIONALISMO E O PAPEL DO STF NA CONSTRUÇÃO DO 
DIREITO DAS MINORIAS.  

  

Com o advento do movimento constitucionalista, a constituição passou a ser o documento que 
contém as diretrizes fundantes da sociedade, como suas crenças, seus ideais maiores. É 
verdade que algumas constituições são mais abrangentes materialmente do que outras, de 
modo a organizar os sistemas de governo, as formas e regimes de Estado, a garantia dos 
direitos fundamentais, dentre outros itens relevantes para a persecução dos fins estatais. Para 
Hans Kelsen[30] tamanha importância ao texto constitucional, que o colocou no topo do 
ordenamento jurídico positivado. 

O neoconstitucionalismo, sensível ao estabelecimento de uma supremacia constitucional,[31] 
foi ainda mais longe ao estabelecer a supremacia da constituição sobre as demais normas de 
um ordenamento jurídico, aprimorando mecanismos imanentes à jurisdição constitucional, de 
modo que elevaram os princípios nela consagrados à categoria de norma jurídica com força 
cogente, não mais simplesmente como parametros valorativos destituidos de uma eficacia 
imediata na funcao jurisidicional. A partir do neoconstitucionalismo tem-se a Constituição 
como a diretriz maior que consagra os princípios maiores de uma democracia cidadã. 

O abade Sieyès, afirma a existência do poder constituinte como um fato e como um valor que 
atribui legitimidade aos poderes que constitui[32]. 

Percebe-se que a legitimidade do poder constituinte surge da participação dos governados na 
sua formação. A citada extensão horizontal está relacionada à amplitude do colégio de 
cidadãos que participa nas decisões de matéria constituinte ou elege representantes para uma 
assembléia constituinte. Neste esteio, o autor indica que "o sufrágio deve ser o critério e 
referência com que caracterizar e definir o grau de legitimidade democrática; quanto 
menores as restrições à participação, maior a legitimidade que se logra na decisão 
constituinte"[33]. 
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Assim é que o poder constituinte de uma nação pode representar tanto uma usurpação da 
soberania nacional como um exercício legítimo, respeitador dos valores consagrados pela 
própria sociedade[34]. 

No mesmo sentido, uma Constituição legítima é, portanto, aquela que é capaz de exprimir a 
vontade dos indivíduos, contendo a verdadeira dimensão da soberania nacional, objetivando 
fins almejados ou consentidos pelo povo soberano, sem exclusão das minorias. 

Para Antonio Enrique Pérez Luño7 o nacionalismo particularista e discriminatório choca 
frontalmente com o ideal universalista que é inerente à própria idéia dos direitos humanos e 
de um constitucionalismo comum à humanidade. 

De acordo com essa idéia de legitimidade, conclui-se que todo o poder estatal deve ser 
exercido de maneira legítima, de modo que seja assegurada aos seus destinatários a 
previsibilidade de normas que serão aplicadas nos casos concretos, garantindo a segurança 
jurídica. 

Assim, a legitimação implica não somente a observância dos procedimentos formais 
legislativos ou das distribuições de competência para a efetivação da normatização. Percebe-
se que abrangência da necessidade de legitimidade vai além da normatização, atingindo 
também a sua concretização feita por meio do Poder Judiciário, o qual deve ser igualmente 
legítimo. 

Hodiernamente, as cortes constitucionais de diversos países têm sido responsáveis pela 
decisão de conflitos em torno de situações de extrema relevância para os respectivos 
ordenamentos jurídicos nacionais, cujas decisões não são embasadas em argumentos 
exclusivamente dogmáticos. As cortes constitucionais têm funcionado como um órgão de 
controle das atividades dos demais Poderes, como desdobramento do sistema de freios e 
contrapesos imposto pelo princípio da separação dos Poderes[35]. 

O conceito de judicialização está ligado à apreciação de diversas questões pelo Poder 
Judiciário, as quais, embora sejam fundamentais para a vida do Estado em geral, não têm, 
necessariamente, uma natureza juridica exegetica e subsuntiva. Não se trata apenas da 
aplicabilidade do Direito posto aos casos concretos, mas sim, da apreciação de situações 
pertinentes a qualquer área de interesse social. 

No que concerne ao ativismo judicial, Luis Roberto Barroso[36] explica que "a idéia de 
ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na 
concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de 
atuação dos outros dois Poderes". 

Os fundamentos dessa legitimidade são obtidos dos campos normativo e filosófico[37]. 
Normativamente, é a Constituição que atribui tais tarefas ao Judiciário, delineando o seu 
papel, bem como o de sua cúpula suprema, o STF. Nesta linha de pensamento, a Constituição 
em si é suficiente para legitimar a estrutura de um Estado Democrático e Social de Direito 
nela insculpido. 

Há, na verdade, um papel dúplice a ser exercido pela Constituição Federal. O primeiro 
consiste em "estabelecer as regras do jogo democrático", de modo a garantir uma vasta 
participação, e "estabelecer o governo da maioria e a alternância no poder" [38]. 
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Esses princípios acabam por se tornar garantidores de uma legítima democracia, se bem 
exercidos pelo ente jurisdicional. Em uma sociedade pluralista, como foi consagrada a 
brasileira, já no preâmbulo constitucional, a democracia não significa apenas a instalação da 
vontade da maioria, mas também o respeito aos direitos das minorias, já que os direitos 
fundamentais são para todos, sem exceções. A Constituição é quem distribui as competências 
entre os Poderes, alicerçando sua atuação, de modo a se verificar a instalação no meio social 
de governos legítimos e democráticos em função do progresso. Desse modo, o Supremo 
Tribunal Federal não pode fugir às suas competências constitucionais, nem ao objetivo 
primordial do Estado Brasileiro de construir uma sociedade justa, igualitária e plural. 

  

5.      O STF E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA RACIAL 

O caso do Sigfried Ellwanger- STF- Habeas Corpus No.: 82.424-2/RS, Relator: Ministro 
Moreira Alves, julgamento: 27/09/2003- Em 1993, o editor Siegfried Ellwanger Castan foi 
condenado por difamação e injúria, pela 27ª Vara Criminal de São Paulo, sendo proibida a 
circulação em todo território nacional, de livros que negassem o holocausto e atribuíssem aos 
judeus, os males da humanidade, mensagem encontrada nos sete livros referidos no processo. 
Em 1995, o editor foi absolvido pela 8ª Vara Criminal de Porto Alegre, sob o argumento de 
que os seus livros constituíam um "exercício constitucional de liberdade". Em 1996, ele foi 
novamente condenado em grau de recurso pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, a dois anos de prisão, com pena alternativa, por ser primário na época, de 
quatro anos com prestação de serviços à comunidade no primeiro ano e comparecimento 
trimestral ao juízo de execução no período subseqüente. 

            Em 1997, Siegfried foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a 
dois anos de detenção e confisco de todos os exemplares dos livros mencionados no processo. 
A condenação foi confirmada em 2000 pelo Superior Tribunal de Justiça, no voto do Relator 
Ministro Gilson Dipp, que rejeitou a alegação da defesa de que "a imprescritibilidade do 
crime de racismo refere-se, em última instância, ao segregacionismo derivado da cor, 
característico do racismo brasileiro", impondo-lhe pena de dois anos de reclusão. 

            Em 2001, o S.T.J.[39] negou pedido de habeas corpus a Siegfried, logo após sendo o 
mesmo encaminhado ao Supremo Tribunal de Justiça. A defesa do paciente foi fundamentada 
na idéia de que o delito em causa não era o de racismo, mas apenas "contra os judeus, contra o 
judaísmo, contra a comunidade judaica". Como os judeus não se constituem um povo, não 
haveria que se falar em raça, e muito menos de racismo como crime inafiançável e 
imprescritível, previsto no inciso XLII do art.5º da Constituição Federal do Brasil. 

            Na contestação elaborada pelo Ministério Público, surgiu a primeira contribuição à 
elucidação do conceito 'raça'. Segundo parecer do então Sub-Procurador Geral da República, a 
defesa teria confundido a definição antropológica de raça com o seu significado jurídico. Este 
último serve para identificar quaisquer doutrinas segregacionistas, configurando-se como 
racismo qualquer discriminação ilegal em relação a grupo de pessoas. Embora o parecer tenha 
sido favorável à extinção da punibilidade contra Siegfried, ele foi importante por considerar 
que "não há como desprender o racismo do seu comportamento delituoso". 
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            Finalmente, em 2003, o Supremo Tribunal Federal[40] negou, por oito votos contra 
três, o pedido de habeas corpus encaminhado por Siegfried. Da análise dos votos, pode-se 
perceber uma pluralidade de intérpretes da Constituição, bem como a existência de processos 
hermenêuticos que combinavam interpretações lógico-sistemáticas com   racismo. O seu 
crime teria sido contra judeus, e como os judeus não constituiriam uma raça, não poderia ter 
havido crime de racismo. Quando muito, poderia ter havido uma prática discriminatória, tese 
aceita pelo Relator do processo, Ministro Moreira Alves que, acompanhado do Ministro 
Marco Aurélio, concluíram que não houve o crime de racismo, e sim, de prática 
discriminatória (já prescrito à época do julgamento). 

Vê-se no caso, como a interpretação constitucional tendeu a uma base hermenêutico-
concretista, mais na modalidade interpretativa de Peter Härberle[41]. Se o caso consistia em 
saber se a prática do anti-semitismo subsumia-se à noção de racismo, para efeito de incidência 
ou não da cláusula da imprescritibilidade constante do art.5º, XLII da Carta da República, 
certamente, ao abordar o tema racismo, o Supremo Tribunal Federal estimulou a influência de 
outras áreas na decisão, chamando ainda para o processo, através de amicus curiae, a 
participação interpretativa e democrática de toda a sociedade. 

Assim, no amicus curiae assinado por Celso Lafer[42], encontra-se a tese de que não se pode 
interpretar o crime de prática de racismo a partir do conceito 'raça', principalmente, porque 
este tem sido definido segundo um ponto de vista biológico. Sob esse prisma, não haveria 
prática de racismo por não existir raça pura. No caso dos judeus, que também se aplica ao 
caso dos afro-brasileiros, uma análise correta exigiria a dimensão cultural e social inseridas 
nas relações de poder. 

            Acompanharam essa decisão, o então Ministro Nelson Jobin que considerou a matéria 
em julgamento um caso típico de fomentação do racismo; a Ministra Ellen Gracie que rejeitou 
a afirmação antropológica de que não há raças, concluindo ser impossível e o Ministro Celso 
de Mello, para quem o estímulo à intolerância e ao ódio público pelos judeus, não merecem a 
dignidade da proteção constitucional. 

Essa definição torna-se fundamental para que o crime de racismo possa existir, possa 
finalmente ser reconhecido na sociedade. Se ele não existe, a liberdade de expressão passa a 
ter um valor absoluto na sociedade, agravando ainda mais as diferenças humanas e sociais, o 
que vai de encontro ao carater relativista dos direitos fundamentais. 

No caso, a liberdade de expressão não poderia ser invocada como fator inibidor da igualdade 
de respeito e tratamento de pessoas ou grupo de pessoas, pelo Estado e demais membros da 
sociedade. Como princípio, não pode ser visto de modo autônomo na produção de efeitos 
negativos para outrem. Assim, possui limitações internas e externas. Enquanto a sua limitação 
interna o impede de revestir-se de caráter criminoso, estimulando práticas inaceitáveis como é 
o racismo, a sua limitação externa está sedimentada pela igualdade e dignidade da pessoa 
humana, que imputa à norma a objetividade de fazer preservar a incolumidade dos direitos de 
personalidade, onde a própria dignidade da pessoa humana e a igualdade se inserem. 

6.                  ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
(ADPF) Nº 186- O STF ANALISA A RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), permite que matérias que 
estavam inicialmente fora do campo de incidência das normas de controle de 
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constitucionalidade na via principal, tenham apreciação direta pelo STF. Em nosso sistema de 
controle de constitucionalidade, a ADPF assumiu o papel instrumental para prossecução do 
escopo de pacificação e harmonização de jurisprudência[43]. 

Por preceito fundamental[44], entende-se toda norma (princípios e regras) de extração 
constitucional, qualificada pela sua essencialidade, com primazia axiológica sobre as demais. 
Assim, não há que se confundir preceito fundamental com princípio constitucional. Isto 
porque preceito é um termo normativo muito mais amplo que engloba tanto princípios, quanto 
regras. 

A ADPF nº 186 foi ajuizada pelo Partido Democratas (DEM)[45] em face da Universidade de 
Brasília (UnB), precisamente do Reitor e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UnB, bem como do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da UnB (CESPE/UnB). A 
ação, com pedido de liminar, foi proposta com o escopo de se obter declaração de 
inconstitucionalidade dos atos da UnB, que utilizou o critério racial na seleção de candidatos 
para ingresso na instituição, por meio de vestibular. 

O DEM assevera que acontecerão danos irreparáveis se a matrícula na universidade for 
realizada pelos candidatos aprovados com base nas cotas raciais, "a partir de critérios 
dissimulados, inconstitucionais e pretensiosos da Comissão Racial". "A ofensa aos estudantes 
preteridos porque não pertencem à raça "certa" é manifesta e demanda resposta urgente do 
Judiciário", argumenta o partido[46]. 

Ainda não julgada a ADPF, e desprovido de subsídios teóricos e jurídicos que pudessem levar 
a um julgamento mais justo e de fortalecimento da cidadania dos afrodescendentes, o STF 
abriu edital convocando Audiência Pública, realizada entre os dias 03/03/2010 a 05/03/2010. 
Dentre os pareceres técnicos apresentados, destacou-se o aspecto multidisciplinar dos 
argumentos (antropológicos, sociológicos, jurídicos, estatísticos e históricos, dentre vários 
outros). 

Vale ressaltar alguns dos argumentos jurídicos apresentados, dentre os quais merece destaque 
o atinente à AJUFE[47] (Associação dos Juízes Federais do Brasil) que partiu da premissa do 
cenário excludente - que marginaliza (quer por discriminação de cor ou  raça, quer por razões 
econômicas, ou por quaisquer outros motivos ) -  parte expressiva da  sociedade brasileira. 

Para Flávia Piovesan[48], a responsabilidade do Poder Judiciário ganha especial relevância na 
concretização de liberdades públicas e direitos fundamentais. 

7.                  ADI NO.: 4424 E A ADC No.: 19-3- O STF E A ANÁLISE DA LEI MARIA 
DA PENHA (LEI No.: 11.340/2006).  

A história do constitucionalismo moderno está eivada da progressiva ampliação da esfera 
reivindicadora de direitos fundamentais, inclusive na esfera privada, onde no passado, 
especialmente no plano familiar vigorava a lei do mais forte, ou seja: o homem mantenedor 
subjugava e submetia a mulher a todos os seus caprichos. A luta pela afirmação dos direitos 
humanos fundamentais, é marcada pro diversas rupturas institucionais que vão desde a 
revolução americana e francesa (na implementação da primeira dimensão), até as lutas 
operárias, pacifistas (na consagração da segunda dimensão), ecologistas e, por óbvio, 
movimentos feministas (em especial no séc. XX). 
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Surgida com o escopo de criar mecanismos para coibição e prevenção da violência doméstica 
e familiar contra a mulher, dispondo sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar praticadas em detrimento do ser feminino; e estabelecendo medidas de assistência e 
proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1º), a Lei Maria da 
Penha (Lei No.: 11.340/2006[49]), representou importante avanço na afirmação dos direitos 
fundamentais das mulheres em nosso país, historicamente subjugadas ao homem, na evolução 
histórica da sociedade machista e patriarcal brasileira, principalmente nas regiões menos 
desenvolvidas social e economicamente, onde o poder de mando exercida pelo homem ainda 
é mais exacerbada e geradora de diversos conflitos domésticos[50]. 

            Na ADC No.: 19-3, ajuizada pelo então Presidente da República em 2007 no STF, 
pretende-se a declaração de constitucionalidade dos arts. 1º-[51], 33 e 41 da Lei Maria da 
Penha. Tomando-se por base que alguns juízes e tribunais reputam a aludida lei 
inconstitucional, por afronta: (1)  ao princípio da isonomia (art. 5º-, I da CF/88); (2) à 
competência atribuída aos Estados-membros na fixação da organização judiciária local  (art. 
125, §1º- c c/c 96, II, "d" da CF/88) e (3) à competência dos Juizados Especiais (art. 98, I da 
CF/88). 

Neste jaez, vale ressaltar o avanço da Carta Política de 1988, que, de forma inovadora em 
nossa história constitucional, consagra a igualdade entre homens e mulheres como um direito 
fundamental. A despeito dessa igualdade, o próprio Poder Constituinte Originário, cônscio da 
realidade social a ser alterada, impôs ao Estado o dever de criar mecanismos inibidores da 
violência doméstica ou familiar, nos termos do art. 226, § 8º- da CF/88[52]. 

Neste diapasão, editou-se a Lei Maria da Penha[53] cujo escopo primaz é a criação de 
mecanismos inibitórios à violência doméstica ou familiar contra as mulheres, conferindo 
efetividade plena ao postulado da isonomia, consoante prelecionado pela Carta Magna de 
1988. 

Com efeito, a distinção de tratamento revela-se, assim, plenamente justificada, tendo em conta 
a situação social a que continuam submetidas as mulheres, inexistindo, portanto, afronta ao 
princípio da igualdade[54]. 

               Em virtude da notória diferença na compleição física e psíquica entre homens e 
mulheres, notadamente na questão de sua força física, são comuns os concursos públicos que 
admitem distinções para realização das provas de aferimento da capacidade física. O Poder 
Judiciário confere legitimidade a tais situações porque a norma constitucional que veda 
discriminações para ingresso em cargos públicos por motivo de sexo não é absoluta, a ser 
examinada à luz do princípio da razoabilidade [55].  

               Constitui pressuposto essencial para o respeito da dignidade da pessoa humana a 
garantia da isonomia entre todos os seres humanos, que não podem ser submetidos a 
tratamento discriminatório e arbitrário, razão pela qual são intoleráveis a escravidão, a 
discriminação racial, perseguições em virtude de motivos religioso etc. Também a garantia de 
identidade (no sentido de autonomia e integridade psíquica e  intelectual[56]) pessoal do 
indivíduo constitui uma das principais expressões do princípio da dignidade da pessoa 
humana, concretizando-se, dentre outros aspectos, na liberdade de consciência, de 
pensamento, de culto, na proteção da intimidade, da honra, da esfera privada, enfim, de tudo 
que esteja associado ao livre desenvolvimento de sua personalidade, bem como ao direito de 
autodeterminação sobre assuntos que dizem respeito à sua esfera particular, assim como à 
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garantia de um espaço privativo no âmbito do qual o indivíduo se encontra resguardado contra 
ingerências na sua esfera pessoal[57]. 

               Para Celso Antônio Bandeira de Mello[58] a lei não pode conceder tratamento 
específico, vantajoso ou desvantajoso, em atenção a traços e circunstâncias peculiarizadoras 
de uma categoria de indivíduos se não houver adequação racional entre o elemento diferencial 
e o regime dispensado aos que se inserem na categoria diferenciada. 

               A Lei Maria da Penha atende a tal diretriz, na medida em que não discriminou pura e 
simplesmente, mas sim visando a um bem maior, qual seja: o enfrentamento do problema da 
violência doméstica perpetrada contra as mulheres, que se protrai ao longo de toda a nossa 
formação histórica sem nenhuma política pública eficaz. 

O art. 8º-, inciso VIII da Lei Maria da Penha[59] é dispositivo arrojado e alinhado às 
diretrizes vinculativas do postulado da dignidade da pessoa humana às políticas públicas 
dirigidas às mulheres, vetor de toda a nossa ordem jurídica (coibição da violência pela 
educação). 

 Para Simone de Beauvoir[60] a violência não é de saída justificada quando se opõe a 
vontades que julgamos pervertidas; ela se torna inadmissível se toma como pretexto a 
ignorância para negar uma liberdade que, pode na verdade ser exercida no seio da própria 
ignorância. O esforço das "elites esclarecidas" sempre se opôs, por exemplo, à extensão do 
sufrágio universal através da alegação de incompetência das mulheres. 

A partir dessa realidade, por muito tempo, negou-se liberdade às mulheres no exercício de 
seus mais diversos direitos fundamentais (sufrágio e trabalho são exemplos emblemáticos do 
descompasso dos regimes jurídicos deferidos aos homens na machista sociedade brasileira) 
através de comportamentos patológicos e violentos contra as mesmas, daí o papel pedagógico 
da Lei Maria da Penha. 

Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física do ser humano, onde as 
condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde a intimidade e 
igualdade do indivíduo forem objeto de ingerências indevidas, onde sua igualdade 
relativamente aos demais não for garantida, bem como onde não houver limitação do poder, 
não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana, e esta não passará de mero objeto de 
arbítrio e injustiças[61]. 

Requer-se ao STF, quando da análise das mencionadas ações de controle de 
constitucionalidade a sensibilidade que teve o legislador com esta medida de garantia de 
eficácia legislativa, a fim de que a lei não fique relegada a um plano inferior de intervenção 
legislativa em condutas danosas à sociedade, em especial às mulheres. 

Em 04/06/2010 foi interposta pelo então Procurador Geral da República, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade No.: 4424[62], que questiona a constitucionalidade dos artigos 12, 
inciso I, 16 e 41 da Lei Maria da Penha, com os seguintes questionamentos: (1) a Lei No.: 
9.099/95[63] não se aplica em nenhuma hipótese, aos crimes cometidos sob a égide da Lei 
Maria da Penha; (2) o crime de lesão corporal de natureza leve, praticado em detrimento de 
mulher no ambiente doméstico, processa-se mediante ação penal pública incondicionada e (3) 
os dispositivos legais referidos têm aplicação a crimes que se processam mediante 
representação, por previsão legal distinta da Lei No.: 9.099/95.   

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10584



  

8.CONCLUSÃO 

A ética caracterizadora dos direitos humanos fundamenta-se em uma visão solidária, na qual 
os demais membros da coletividade são destinatários de igual consideração e respeito, dotados 
do direito de desenvolver as potencialidades inatas, de forma livre, autônoma e plena, fundada 
na valorização da dignidade da pessoa humana e pela prevenção ao sofrimento humano, em 
especial dos grupos minoritários. 

Os direitos humanos fundamentais, tal qual sua feição hodierna, resultam de um construto 
axiológico, fundado em espaço simbólico de luta e ação social, notadamente de negros, 
índios, mulheres e todos os demais grupos minoritários formadores de nossa sociedade 
multicultural que buscam a afirmação pela inclusão e respeito. 

A cidadania cujo conceito é tradicionalmente atrelado ao exercício dos direitos políticos, tem 
uma dimensão muito maior. Relaciona-se, em verdade, à fruição dos direitos fundamentais, 
em todas as suas dimensões (individuais, sociais, difusos e coletivos), não estando jungida a 
apenas uma destas vertentes. Este novo conceito torna-se ainda mais contundente quando da 
análise das políticas públicas voltadas à inclusão dos grupos minoritários. 

As decisões emanadas do Poder Judiciário voltadas à construção dos direitos das minorias 
requerem sensibilidade da autoridade judicante, devendo ser destituídas de preconceitos e 
destemperança, haja vista que os atos jurisdicionais são típicos atos estatais e, ao Estado, não 
é reservado a raiva e o preconceito, sob pena de perpetuar-se um problema que não se 
resolveu ao longo de toda a nossa formação histórica. 

Um dos problemas mais contundentes do neoconstitucionalismo é o desafio atinente ao papel 
que o Supremo Tribunal Federal assumirá e que, de certa feita, define paulatinamente os 
rumos, propósitos e limites de nossa jurisdição constitucional, cada vez mais sensível às 
problemáticas advindas a partir da construção da cidadania das minorias. 

A construção da cidadania ativa das minorias pelo Supremo Tribunal Federal faz-se através de 
um modelo participativo, interativo e democrático (assecuratório do respeito aos seus direitos 
fundamentais), devendo desencadear o intercâmbio de resultados através de audiências 
públicas que revelam a colaboração de setores acadêmicos e ativistas, o que decorre do 
cadinho multicultural que é a realidade histórica, social e econômica brasileira. 

O constitucionalismo inclusivo encontra seu foro por excelência na jurisdição constitucional 
(no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal) como manejo de inserção das minorias 
historicamente estigmatizadas na cidadania. 
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[1] HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª- edição. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1.995, pág. 85: "A família patriarcal fornece, assim, o grande modelo por onde se 
hão de calcar, na vida política, as relações entre governantes e governados, entre monarcas 
e súditos. Uma lei moral inflexível, superior a todos os cálculos e vontades dos homens, pode 
regular a boa harmonia do corpo social, e portanto deve ser rigorosamente respeitada e 
cumprida. Esse rígido paternalismo é tudo quanto se poderia esperar de mais oposto, não já 
às idéias da França revolucionária, esses ópios políticos, como lhes chamou 
acrimoniosamente o mesmo Silva Lisboa, mas aos próprios princípios que guiaram os 
homens de Estado norte-americanos na fundação e constituição de sua grande República. 
Pois não foi um desses homens, James Madison, que sustentou a impotência dos motivos 
morais e religiosos na repressão das causas de dissídio entre os cidadãos, e apresentou como 
finalidade precípua dos governos- finalidade de onde resultaria certamente sua natureza 
essencial- a fiscalização e o ajuste de interesses econômicos divergentes?" 

[2] RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2.006, pág. 410: "Nós, brasileiros, nesse quadro, somos um povo em 
ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem 
jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa 
de nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si, afundada na 
ninguendade. Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de 
brasileiros. Um povo, até hoje, em ser, na dura busca de seu destino. Olhando-os, ouvindo-
os, é fácil perceber que são, de fato,  uma nova romanidade, uma romanidade tardia, porque 
lavada em sangue índio e sangue negro (...) É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de 
matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um dos povos mais homogêneos 
linguística e culturalmente e também um dos mais integrados socialmente da Terra. Falam 
uma mesma língua, sem dialetos. Não abrigam nenhum contingente reivindicativo de 
autonomia, nem se apegam a nenhum passado. Estamos abertos é para o futuro". 

[3]  Neste sentido, conferir: (1) consoante o art. 1º, inciso II a República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como um de seus fundamentos a cidadania; (2) de 
acordo com o art. 5º-, inciso LXXI, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta 
de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; (3) 
o art. 5º- em seu inciso LXXVII assegura a gratuidade das ações de "habeas-corpus" e 
"habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania; (4) 
determina o art. 22, inciso XIII a competência privativa da União para legislar sobre 
nacionalidade, cidadania e naturalização; (5)  segundo o art. 62, §1º-, I "a" é vedada a edição 
de medidas provisórias sobre matéria  relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 
partidos políticos e direito eleitoral; (6) consoante o art. 68, §1º-, II não serão objeto de 
delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência 
privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei 
complementar, nem a legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, 
políticos e eleitorais; (6) para o art. 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. 

[4] Até recentemente, entretanto, não havia essa percepção de prestação de contas à sociedade 
pelos magistrados, em desencontro à teoria democrática. O distanciamento em relação ao 
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cidadão comum, opinião pública, meios de comunicação e, principalmente no tocante às 
minorias era tido como normal e era louvado como virtude. O juiz podia expressar-se tão 
somente por meio de suas decisões, não havendo nenhum outro canal de comunicação a fim 
de efetivar uma cidadania na sua atuação profissional. Atualmente, entretanto, verifica-se a 
preocupação da judicatura em atribuir legitimidade democrática ao Poder Judiciário, em 
especial quando da interpretação constitucional, tendo em vista os valores supremos e 
plúrimos dispostos em nossa Carta Magna de 1988, a fim de adequar o sentimento 
constitucional à percepção social. 

[5] ARAUJO, José Antonio Estévez. La constitución como proceso y la desobediencia 
civil. Madrid: Editorial Trotta, 1994, p. 140. Tradução livre: "La materialización de los 
derechos fundamentales pone en cuestión la legitimidad del juez constitucional". 

[6] As decisões judiciais, notadamente, as do Supremo Tribunal Federal, ficam à mercê da 
confiança da sociedade. Por essa razão, a relação de nossa mais alta corte judiciária foi 
aproximada nos últimos tempos dos anseios de grupos historicamente subrepresentados na 
sociedade, o que trouxe mais legitimidade na construção da sua jurisprudência, ao mesmo 
tempo em que contribuiu com o fortalecimento do senso de cidadania de tais grupos. Neste 
contexto de repercussão social, acrescente-se a transparência dos trabalhos do Supremo 
Tribunal Federal que tornaram-se televisionados, permitindo que essa legitimidade fosse 
constantemente testada por todos os cidadãos ouvintes. 

  

[7] Os dois primeiros leading cases, quais sejam: a ADPF e o RE, referem-se à construção 
dos direitos raciais, enquanto a terceira, ADC, é pertinente à afirmação dos direitos das 
mulheres. A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental No.: 186 foi proposta contra 
atos administrativos que resultaram na utilização de critérios raciais para programas de 
admissão na Universidade de Brasília - UnB.  A problemática atinente ao acesso às 
universidades públicas por meio das cotas consubstancia-se na constitucionalidade do sistema 
de reserva de vagas, baseado em critérios raciais, como modelo de ação afirmativa de inclusão 
no ensino superior. A questão constitucional apresenta relevância do ponto de vista jurídico e 
social, uma vez que a interpretação a ser firmada por esta Corte poderá autorizar, ou não, o 
uso de critérios raciais nos programas de admissão das universidades brasileiras. Além disso, 
evidencia-se a repercussão social, porquanto a solução da controvérsia em análise poderá 
ensejar relevante impacto sobre políticas públicas que objetivam, por meio de ações 
afirmativas, a redução de desigualdades para o acesso ao ensino superior. 

[8] Para Adela Cortina os cidadãos passivos também fazem parte, por direito próprio, da 
sociedade civil e se encontram idealmente presentes na noção de vontade geral e na idéia de 
contrato original, que possui uma indubitável realidade moral-jurídica; são incapazes de 
participar ativamente da legislação do Estado. Neste sentido, conferir: CORTINA, Adela. 
Ética sem moral. Tradução: Marcos Marcionilo. São Paulo: Martins Fontes, 2010, pág. 307. 

[9] BEAUVOIR, Simone de. Por uma moral da ambigüidade. Tradução: Marcelo Jacques 
de Moraes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005, pág. 113. 

5 FLORES, Joaquín Herrera. A (re)invenção dos direitos humanos. Tradução: Carlos 
Roberto Diogo Garcia et. all. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, pág. 107. 
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[11] TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos 
humanos e o Brasil (1.948-1.997): as primeiras cinco décadas. 2ª- edição. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2.000, págs. 157 e 158. 

[12] Esclarece Ana Maria d'Ávila Lopes, o multiculturalismo é a teoria que defende a 
valorização da cultura dos diversos grupos que compõem a humanidade, bem como que ser 
diferente não significa ser nem melhor nem pior do que ninguém, que é contra a 
uniformização ou padronização do ser humano, que valoriza as minorias e suas 
especificidades e que entende que o mais valioso que tem a humanidade é a sua diversidade. 
Durante séculos, afirmou-se que ser humano "bom" era o homem branco, saudável, rico, 
cristão, heterossexual e alfabetizado. Diferentemente, mulheres, negros, indígenas, não 
cristãos, homossexuais, portadores de necessidades especiais, pobres e analfabetos foram, e 
muitas vezes ainda continuam sendo, considerados seres de segunda classe, seres inferiores 
por não corresponderem aos padrões culturalmente impostos pela cultura ocidental. O 
Multiculturalismo vem justamente a questionar essa hierarquização do ser humano, propondo 
o respeito de todas as minorias existentes numa sociedade. (LOPES, Ana Maria d'Ávila. A 
contribuição da teoria do multiculturalismo para a defesa dos direitos fundamentais dos 
indígenas brasileiros. Disponível em: 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_ana_maria_lope
s.pdf. Acesso em: 01 de Maio de 2011) 

[13] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
7ª- edição. Coimbra: Almedina, 2.003, pág. 387. 

[14] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
7ª- edição. Coimbra: Almedina, 2.003, págs. 387 e 388. 

[15] Isto quer dizer que a cidadania inclui várias dimensões e que algumas podem estar 
presentes sem as outras. Uma cidadania plena, que combine liberdade, participação e 
igualdade para todos, é um ideal desenvolvido no Ocidente (talvez mostre-se inatingível). 
Mas ele tem servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país e 
em cada momento histórico. Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, 
políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular desses três direitos. Cidadãos 
incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns desses direitos. Os que não se 
beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos. 

[16] ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976. 3ª- edição. Coimbra: Almedina, 2004, págs. 276 a 280. 

[17] CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 12ª- edição. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2.009, págs. 09 a 12. 

[18] Para COSTA, Emília Viotti da. O Supremo Tribunal Federal e a construção da 
cidadania. 2ª- edição, São Paulo: UNESP, 2.006, págs. 21 e 22: "A falta de visibilidade do 
Poder Judiciário na sociedade reflete-se na ignorância do importante papel por ele 
desempenhado na defesa dos direitos dos cidadãos e na construção da democracia, ao 
mesmo tempo, é indicativa do descaso da grande maioria dos brasileiros pela justiça e pela 
lei. A expressão lei- atribuída a Getúlio Vargas- define de fato um comportamento coletivo 
que alimenta as tendências autoritárias das elites brasileiras e ajuda a perpetuar um regime 
antidemocrático e excludente. O resultado é que, no Brasil, apesar de consagrarem o direito 
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dos cidadãos, as leis frequentemente permanecem letra morta ou, quando muito, são 
privilégio de uma minoria que possui os recursos necessários para fazer valer os seus 
direitos nos tribunais. Como não existe democracia sem normas legitimamente respeitadas 
por todos e instituições que as garantam, continuamos a viver em uma sociedade em que, em 
última análise, impera o arbítrio dos poderosos, e a cidadania ampla é mera ficção. De 
pouco valem os dispositivos constitucionais que reconhecem a igualdade de todos perante a 
lei, se não existem cortes de justiça que garantam aos cidadãos os seus direitos". 

[19] Neste jaez, vale mencionar o Estatuto da Igualdade Racional (Lei No.:  12.288, de 
20/07/2.010), que assim estabelece em seu art. 1º- caput e § ún. VI, : "Art. 1o  Esta Lei institui 
o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da 
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o 
combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Parágrafo único.  Para 
efeito deste Estatuto, considera-se: (...)VI - ações afirmativas: os programas e medidas 
especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades 
raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades". 

[20] Acerca do princípio da juridicidade vide MORAES, Germana de Oliveira. Controle 
Jurisdicional da Administração Pública. 2ª- edição. SÃO Paulo: Dialética, 2004, pág. 30: 
"Como consequência das modificações conceituais da noção de Direito - do direito 'por 
regras' ao 'direito por princípios', ocorre a substituição da idéia nuclear de legalidade 
administrativa pelo princípio da juridicidade da Administração Pública".  

[21] Acerca do dever de resguardo da igualdade, averba ALEXY, Robert. Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, 
pág. 395: "Nesses termos, o Tribunal Constitucional Federal, desde as suas primeiras 
decisões, assumiu como evidente a vinculação do legislador ao postulado da igualdade, ou 
seja, assumiu uma interpretação do art. 3º-, §1º-, não apenas como um dever de igualdade na 
aplicação, mas também na criação do direito".  

[22] A composição do Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que ocorre com os 
mandatos Executivos e Legislativos no país, em que há uma participação popular direta na 
escolha dos seus representantes, é feita por escolha política, dos membros dos tribunais 
inferiores e dos demais cidadãos previstos  na norma do quinto constitucional, o que acaba 
por conferir menor grau de legitimidade a sua forma de investidura. A formação de tal Corte 
se dá por interferência do Executivo e do Legislativo, de modo a respeitar o modelo de freios 
e contrapesos imposto pelo princípio da separação dos poderes. Já os cargos de magistratura 
de primeiro grau são preenchidos por meio de concurso público, o que vem expressamente 
previsto no artigo 93, I, da CF/88, revelando a opção do constituinte por dar a irrelevante 
primazia às aptidões técnico-jurídicas e à meritocracia, em detrimento do critério de 
representação popular. Os tribunais judiciários, por sua vez, são formados por meio da 
escolha entre juízes de instâncias inferiores conforme nos indica a Constituição Federal. 

  

[23] CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. 1ª- edição. 
2ª- reimpresão. Porto Alegre: Sergio Antonio  Fabris Editor, 2.002, pág. 76. 

[24] Art. 93, inciso  IV da CF/88: "Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo 
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
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princípios: (...)  IV- previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de 
magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em 
curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de 
magistrados; 

[25] VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir 
constitucional como modo de integração política. Tradução: Agassiz Almeida Filho. Rio de 
Janeiro, 2004: pág. 111. 

[26] Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p. 296, 197. 

[27] Idem. 2005, p. 298. 

[28] Idem. 2005, p. 299. 

[29] MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O Espírito das Leis: as formas de governo, a 
federação, a divisão dos poderes. Tradução: Pedro Vieira Mota. 9ª- edição. São Paulo: 
Saraiva, 2.008, págs. 168 e 169: "Em cada Estado há três espécies de poderes: o Legislativo, 
o Executivo das coisas que dependem do Direito das Gentes; e o Executivo das que dependem 
do Direito Civil. Pelo primeiro, o Príncipe ou Magistrado faz as leis para algum tempo ou 
para sempre, e corrige ou ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, ele faz a paz ou a 
guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo 
terceiro, pune os crimes, ou julga as demandas dos particulares. A este último chamar-se-á 
Poder de Julgar; e ao anterior, simplesmente Poder Executivo do Estado". 

[30] Neste sentido, conferir: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução: João 
Baptista Machado. 3ª-  edição. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1.974, pág. 310: "Se 
começarmos por tomar em conta apenas a ordem jurídica estadual, a Constituição 
representa o escalão de Direito positivo mais elevado. A Constituição é aqui entendida num 
sentido material, quer dizer: com esta palavra significa-se a norma positiva ou as normas 
positivas através das quais é regulada a produção das normas jurídicas gerais".  

[31] Um dos pilares sobre os quais se assenta o neoconstitucionalismo é a obra de HESSE, 
Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de: Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio António Fabris Editor, 1991, pág. 28: "Os princípios basilares da Lei 
Fundamental não podem ser alterados mediante revisão constitucional, conferindo 
preeminência ao princípio da Constituição jurídica sobre o postulado da soberania popular. 
O significado superior da Constituição normativa, manifesta-se, finalmente, na quase 
ilimitada competência das Cortes Constitucionais - princípio até então desconhecido-, que 
estão autorizadas, com base em parâmetros jurídicos, a proferir a última palavra sobre os 
conflitos constitucionais, mesmo sobre as questões fundamentais da vida do Estado".  

[32] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 160. 

[33] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 161. 
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[34] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 169. 

7 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y 
Constitución. Novena Edición. Madrid: Tecnos, 2005, p. 629. Tradução livre: "El 
nacionalismo particularista y discriminatorio choca frontalmente con el ideal universalista 
que es inherente a la propia idea de los derechos humanos y de un constitucionalismo comúm 
de la humanidad.". 

[35] Barroso, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. 
Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf> Acesso em: 
10 de set 2009. 

[36] Idem 

[37] Idem. 

[38] Idem:  O segundo papel do constituinte é apreciado nos termos em que segue: "A 
democracia não se resume ao princípio majoritário. Se houver oito católicos e dois 
mulçumanos em uma sala, não poderá o primeiro grupo deliberar jogar o segundo pela 
janela pelo simples fato de estar em maior número. Aí está o segundo grande papel de uma 
Constituição: proteger valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade 
circunstancial de quem tem mais votos. E o intérprete final da Constituição é o Supremo 
Tribunal Federal. Seu papel é velar pelas regras do jogo democrático e pelos direitos 
fundamentais, funcionando como um fórum de princípios - não de política - e de razão 
pública - não de doutrinas abrangentes, sejam ideologias políticas ou concepções religiosas". 
(BARROSO, 2007, p. 12) 

[39] Neste sentido conferir:  STJ, HC 15155 / RS, Relator: Min. Gilson Dipp, julgamento: 
18/12/2001. 

  

[40] Conferir: STF- Habeas Corpus No.: 82.424-2/RS, Relator: Ministro Moreira Alves, 
julgamento: 27/09/2003. 

[41] Vide HÁRBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional, a sociedade aberta dos 
intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 
'procedimental' da Constituição.Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 
1997. 

[42] O que Celso Lafer estava elucidando, é que mesmo não existindo o conceito científico de 
raça pura, alguns grupos na sociedade ainda eram passíveis de sofrer discriminação. Era a 
hostilidade e o menosprezo dirigidos à pessoas ou grupos humanos cujas características 
intelectuais ou morais eram consideradas inferiores, portanto, condicionadas a um tratamento 
desigual, que caracterizava o racismo. Contra os judeus, o racismo baseava-se em condições 
ideológicas, psico-culturais e religiosas, enquanto contra os negros, a inferioridade moral da 
raça era sustentada pela diferença na aparência física e no histórico da escravidão. Por sua 
vez, 'raça' era um conceito que não poderia ser definido segundo um conceito estritamente 
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antropológico ou biológico. Ele precisava ser compreendido na dimensão cultural e 
sociológica concretizada nas relações humanas desiguais. Enquanto discriminar, 
juridicamente, é diferenciar o outro de modo que possa desigualá-lo para estabelecer uma 
relação de poder e domínio. Quando a diferença é motivada por critérios raciais, diz-se, então, 
que há uma discriminação racial, traduzida no ato de sujeitar uma pessoa com características 
raciais distintas a um tratamento moralmente inferior. No caso das edições dos livros por 
Siegfried, prevaleceu o estatuído no art.20 da Lei 7.716/89, com a incidência da cláusula da 
imprescritibilidade contida na Constituição Federal de 1988, inciso XLII, que dispõe sobre 
crimes de racismo. Sobre o tema conferir: CÉSAR, Raquel Coelho Lenz. Acesso à Justiça 
para minorias raciais no Brasil: é a ação afirmativa o melhor caminho? Tese de 
Doutoramento. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2.004. 

[43] MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1208: "... a 
argüição de descumprimento vem completar o sistema de controle de constitucionalidade de 
perfil relativamente concentrado no STF, uma vez que as questões até então não apreciadas 
no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade (ação direta de inconstitucionalidade e 
ação declaratória de constitucionalidade) poderão ser objeto de exame no âmbito do novo 
procedimento". 

[44] Na lição de SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª- 
edição. São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 562 a expressão preceito fundamental: "É mais 
ampla, abrange a estes e todas prescrições que dão sentido básico do regime constitucional, 
como são, por exemplo, as que apontam para a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e 
especialmente as designativas de direitos e garantias fundamentais". 

[45] Na ação, a agremiação partidária contesta os critérios da UnB para a reserva de vagas, 
alegando violação de diversos preceitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal 
de 1988, quais sejam: os princípios republicanos (artigo 1º, caput) e da dignidade da pessoa 
humana (inciso III); dispositivo constitucional que veda o preconceito de cor e a 
discriminação (artigo 3º, inciso IV); repúdio ao racismo (artigo 4º, inciso VIII); igualdade 
(artigo 5º, incisos I); legalidade (inciso II); direito à informação dos órgãos públicos 
(XXXIII); combate ao racismo (XLII); e devido processo legal (LIV). Esclarece o arguente 
que a ação não visa a questionar a constitucionalidade de ações afirmativas como políticas 
necessárias para a inclusão de minorias, ou mesmo a adoção do modelo de Estado Social pelo 
Brasil e a existência de racismo, preconceito e discriminação na sociedade brasileira. Acentua, 
dessa forma, que a ação impugna, especificamente, a adoção de políticas afirmativas 
"racialistas", nos moldes da adotada pela UnB, que entende inadequada para as 
especificidades brasileiras. 

[46] Por essas razões, o partido pediu a concessão da medida liminar pelo STF, a fim de 
suspender a realização da matrícula dos alunos aprovados mediante o sistema universal e o 
sistema de cotas para negros na Universidade de Brasília, prevista para os dias 23 e 24 de 
julho de 2009. Requereu, ainda, que o CESPE divulgasse nova listagem de aprovados, a partir 
das notas de cada candidato, independentemente do critério racial, determinando que somente 
após essa divulgação os alunos realizem a matrícula, obedecendo à classificação universal. 

[47] DUARTE, Fernanda. Audiência pública sobre políticas de ação afirmativa de reserva 
de vagas no ensino superior. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaAcaoAfirma
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tiva. Acesso em: 13 de Agosto de 2010: "A partir desta realidade, desemboca-se em uma 
desqualificação da cidadania brasileira e requer intervenção imediata, pelo menos  do Poder 
Público,  já mais do que tardia. Entretanto, é inegável também que as formas de combater e 
superar essa exclusão histórica e  endêmica abrigam diferentes estratégias e visões, inclusive 
muitas vezes antagônicas, espelhando a diversidade de posicionamentos pessoais e políticos, 
como deve ser em uma democracia saudável e plural..."  

[48] PIOVESAN, Flávia. A compatibilidade das cotas raciais com  a ordem internacional 
e com a ordem constitucional brasileira. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaAcaoAfirma
tiva. Acesso em: 15 de Agosto de 2010. A autora utilizou-se de escólio do Ministro Celso de 
Mello: "o Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das liberdades 
constitucionais e dos direitos fundamentais. (...) É dever dos órgãos do Poder Público - e 
notadamente dos juízes e dos Tribunais - respeitar e promover a efetivação dos direitos 
humanos". Tomando-se por base tal argumento, exsurge a importância histórica do 
julgamento ora em análise, que lança ao STF o desafio de assegurar um marco jurídico-
normativo inspirado no princípio da dignidade humana, fortalecendo a incorporação do valor 
da igualdade étnico-racial na cultura jurídica brasileira, na expressão de uma sociedade pluri-
étnica e multi-racial revitalizada pelo respeito à diversidade. Conclui a autora conclamando o 
STF a honrar sua maior vocação constitucional, ao implementar o direito à igualdade racial, 
celebrando o triunfo dos direitos e liberdades fundamentais, dos quais é o maior guardião. 

[49] Segundo Flávia Piovesan a Lei Maria da Penha simboliza o fruto de uma exitosa 
articulação do movimento das mulheres brasileiras: ao identificar um caso emblemático 
de  violência contra a mulher; ao decidir submetê-lo à arena internacional, por meio de uma 
litigância e do ativismo transnacional; ao sustentar e desenvolver o caso, por meio de 
estratégias legais, políticas e de comunicação; ao extrair as potencialidades do caso, 
pleiteando reformas legais e transformações de políticas públicas; ao monitorar, acompanhar e 
participar ativamente do processo de elaboração da lei relativamente à violência contra a 
mulher; ao defender e lutar pela efetiva implementação da nova lei. Neste sentido conferir: 
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 3ª- edição. São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 
237. 

[50] A partir de sua promulgação foram travados embates jurídicos acerca de sua (in) 
constitucionalidade que reverberaram em algumas ações que estão pendentes de apreciação 
pelo Supremo Tribunal Federal, que exercerá papel primaz no contributo à eficácia jurídico-
social da Lei Maria da Penha. Não se deve olvidar que a Lei Maria da Penha é fruto de uma 
política pública de repressão à violência contra a mulher, intrinsecamente concatenada ao 
princípio constitucional da isonomia, na busca da diminuição das desigualdades de condições 
de homens e mulheres na busca da dignidade da pessoa humana que toma por base o 
exacerbado quantitativo de agressões sofridas pelas mulheres na intimidade do lar. 

[51] "Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros 
tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar". 
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[52] "§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações". 

[53] Para Germana de Moraes a defesa dos direitos das mulheres passa, fundamentalmente, 
pelo reconhecimento das relações desiguais entre os sexos e de outras faces da opressão 
feminina: as mulheres constituem a maioria dos (as) analfabetos; contabilizam mais da 
metade da população pobre no mundo; ganham menos que os homens ocupando as mesmas 
funções; constituem a maioria de pessoas no mundo, contudo, ocupam uma quantidade 
inexpressiva dos cargos de chefia políticos etc. Urgem, pois, práticas que contribuam para 
uma real emancipação feminina, para além do acesso aos bens de produção ou a altos níveis 
de escolaridade. Uma prática emancipatória através de ações jurídico-políticas afirmativas e 
promocionais dos direitos humanos e fundamentais das mulheres, que contemple uma vida 
sem violência e a respectiva concretização daqueles direitos em todas as suas dimensões. 
(MORAES, Germana de Oliveira et. all. A dignidade do ser feminino: do retrato em preto 
e branco da violência doméstica à virada cultural emancipatória das mulheres por meio 
de ações jurídico-políticas afirmativas e promocionais de seus direitos humanos e 
fundamentais. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/anais/36/07_1397.pdf. Acesso em: 
15/08/2010). 

[54] Ademais, a busca pela igualdade material entre homens e mulheres é diretriz traçada pelo 
próprio legislador constituinte, a despeito do princípio disposto no art. 5º-, inciso I, visto que a 
Carta Política de 1988 prevê tratamento diferenciado em relação à mulher, a exemplo do que 
ocorre com a licença à gestante (art. 7º-, XVIII); proteção ao mercado de trabalho mediante 
incentivos específicos (art. 7º-, XX) e prazo menor na obtenção da aposentadoria por tempo 
de serviço (arts. 40, §1º-, III, "a" e "b"; e 201, §7º-, I e II). 

[55] Neste sentido, conferir: STJ- RMS 19464 / SC, Relator: Min. Gilson Dipp, julgamento: 
02/02/2006. 

[56] Coaduna-se com esta idéia, o disposto no art. 2º- da Lei Maria da Penha: "Art. 2o  Toda 
mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social". 

[57] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7ª- edição. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, pág. 122. 

[58] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 
3ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, pág. 39. 

[59] Tal dispositivo legal prevê política pública que visa coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por uma 
de suas várias diretrizes: a promoção de programas educacionais que disseminem valores 
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de 
raça ou etnia. 

[60] BEAUVOIR, Simone de. Por uma moral da ambigüidade. Tradução: Marcelo Jacques 
de Moraes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005, pág. 112. 
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[61] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7ª- edição. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, pág. 122. 

[62] Acerca da aplicabilidade dos arts. 16 (ação penal) e 41 da Lei Maria da Penha 
(inaplicabilidade da Lei 9.099/95), objeto da ADI No.: 4424, manifestou-se o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ- HC 155057 / RJ, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, julgamento: 
22/06/2010)  no sentido de que a garantia de livre e espontânea manifestação conferida à 
mulher pelo art. 16 da Lei Maria da Penha, na hipótese de renúncia à representação, que deve 
ocorrer perante o magistrado e representante do Ministério Público, em audiência 
especialmente designada para esse fim, justifica uma interpretação restritiva do art. 41 do 
mesmo diploma legislativo. Segundo referido tribunal, o processamento do ofensor, mesmo 
contra a vontade da vítima, não é a melhor solução para as famílias que convivem com o 
problema da violência doméstica, pois a conscientização, a proteção das vítimas e o 
acompanhamento multidisciplinar com a participação de todos os envolvidos são  medidas 
juridicamente adequadas, de preservação dos princípios do direito penal e que conferem 
eficácia ao comando constitucional de proteção à família. 

[63] Como forma de garantia de eficácia na exeqüibilidade de suas decisões, a Lei Maria da 
Penha afastou a aplicação dos institutos despenalizadores contidos na Lei No.: 9.099/95, tais 
como a transação penal e a composição civil dos danos, tendo em vista o caráter inócuo de 
tais medidas na coibição da violência doméstica e familiar. Corrobora neste sentido a 
jurisprudência do STJ- HC 180821 / MS, Relator: Min. Gilson Dipp, julgamento: 
22/03/2.011. Fonte: DJe 04/04/2011. 
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O DIREITO À IDENTIDADE E O ERRO ESSENCIAL SOBRE A 
PESSOA DO OUTRO CÔNJUGE NA OCORRÊNCIA DE 

INTERSEXUALIDADE 
 

THE RIGHT TO IDENTITY AND THE ESSENCIAL ERROR ABOUT THE OTHER 
SPOUSE IN THE CASE OF INTERSEXUALITY 

 
 
 

Camila Figueiredo Oliveira Gonçalves 
Joyceane Bezerra De Menezes 

 

RESUMO 
Trata da problemática da intersexualidade na construção da identidade da pessoa e os 
conflitos decorrentes da definição discricionária e precipitada do gênero no momento do 
nascimento. Nesses casos, os efeitos deletérios que a dissociação entre o sexo imputado e o 
gênero no qual a pessoa vai se firmando, podem afetar não apenas sua psique mas também as 
suas relações sociais e afetivas, especialmente aquelas que objetivam a constituição de 
família. A questão está intrinsecamente relacionada à construção da identidade, direito de 
personalidade e direito fundamental, cujo substrato é a dignidade da pessoa humana. Nesse 
contexto, examina o direito à identidade da pessoa intersexo e a eventual anulação do 
casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, quanto à identidade.  
PALAVRAS-CHAVE: INTERSEXUALIDADE; DIREITO À IDENTIDADE; 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; ERRO ESSENCIAL SOBRE A PESSOA DO 
OUTRO CÔNJUGE; ANULAÇÃO DO CASAMENTO. 
 
ABSTRACT 
Covers the issue of intersexuality in the construction of one's identity and the conflicts arising 
from the discretionary and hasty definition of gender at birth. In such cases, the deleterious 
effects that the dissociation between the sex attributed and the gender in which the person will 
be firming, can affect not only your psyche but also their social and affective relationships, 
especially those that focus on a family. The issue is closely related to the construction of 
identity, right of personality and fundamental right, whose substrate is human dignity. In this 
context, it examines the right to identity of the intersex and the annulment of marriage by a 
material error on the other person's spouse, as to the identity. 
KEYWORDS: INTERSEXUALITY; RIGHT TO IDENTITY; HUMAN DIGNITY; ERROR 
ESSENTIAL PERSON ON THE OTHER SPOUSE; CANCELLATION OF MARRIAGE. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade pós-moderna[1] ou a modernidade reflexiva[2] informa o declínio da era das 
certezas que estabilizaram, por muito tempo, as estruturas sociais. O indivíduo moderno, 
compreendido como um sujeito unificado que, no âmbito do Direito, se fazia representar pela 
abstrata categoria sujeito de direito, tem expandido o seu processo de identificação. Os 
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tempos atuais permitem a formação de novas identidades que se expandem em consonância 
com a liberdade e autonomia de um ser em movimento - um sujeito concreto. 

A construção dessas identidades decorre do projeto individual de cada sujeito que recebe 
influências internas, relativas à sua própria constituição biológica e conformação psíquica, e 
influências externas, decorrentes de sua inserção social, como um sujeito integrante de um 
corpo social interativo. 

Sem as peias dos formatos identitários da velha modernidade, o sujeito é um agente do 
processo de auto-identificação. Aliás, a rubrica da era atual é a crise - a crise da modernidade, 
na qual os parâmetros tradicionais balizadores são questionados e nem sempre reiterados. O 
homem se pergunta como ir adiante, em um processo até mesmo inconsciente de revisão das 
convenções, para reformatar a sua conduta social. O apetite pelo novo caracteriza a 
modernidade reflexiva. 

É partindo do estudo da identidade na pós-modernidade, marcado por essa instabilidade do 
que se percebe como sendo o eu¸ que este trabalho pretende discutir as nuances da identidade 
do sujeito que apresenta problemas de diferenciação sexual, como nos casos de pseudo-
hermafroditismo masculino e pseudo-hermafroditismo feminino. Especialmente nas hipóteses 
em que a definição do sexo se lastreou somente na qualificação do órgão externalizado na 
genitália, sem uma acurada pesquisa médica, para enquadrar a criança como menino ou 
menina. Por vezes, a partir desse exame superficial, se faziam ajustes cirúrgicos no órgão 
sexual, inclusive de modo equivocado. 

Para respeitar o processo de identificação do sujeito, o exame da identidade nos casos de 
intersexualidade, deve considerar o respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento dos 
direitos de personalidade e do direito fundamental à liberdade. Assim, quando o procedimento 
técnico identificador da sexualidade da pessoa, para efeito do registro civil, se fizer em 
discrepância à situação concreta do sujeito e este, ao longo da vida, se descobrir preso a um 
órgão sexual diverso do gênero com o qual se identifica psíquica e socialmente, há que se 
permitir a redesignação sexual. 

Partindo dessas premissas, pretende-se responder, com o presente texto, se o processo 
corretivo nos casos de intersexo para adequação à sexualidade construída e reconhecida pelo 
próprio sujeito, seria matéria de divulgação obrigatória ao futuro cônjuge. Especialmente se 
considerado o fato de que a modelagem e inscrição equivocada da sexualidade, por cirurgia 
e/ou por inscrição em documentos públicos, não revelar a verdadeira identidade sexual da 
pessoa. 

De modo mais direto, cabe responder se o cônjuge de uma pessoa intersexo, submetida a 
processo de (re)correção da genitália para adequação ao gênero desenvolvido, poderia 
se  utilizar do artifício da anulação do casamento, sob a alegação de erro essencial sobre a 
pessoa, nos termos do inciso I, do  artigo 1.557 do Código Civil Brasileiro. 

A pesquisa desenvolvida é de cunho bibliográfico e de natureza qualitativa. Para melhor 
compreensão do presente estudo, além da bibliografia jurídica, utilizaram-se os conceitos 
empregados na psicanálise sobre a constituição da identidade da pessoa, bem como das 
ciências médicas, tocante à fenomenologia da intersexualidade. O desenvolvimento da 
discussão parte da investigação dos efeitos da intersexualidade na construção da identidade 
do sujeito, e segue para análise da identidade como um processo de autoconstrução firmado 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10599



no principio da dignidade da pessoa humana, para, ao final, examinar o que seria o erro sobre 
a identidade da pessoa do cônjuge, um dos pressupostos para o pleito da anulação do 
casamento. 

 

1 A PROBLEMÁTICA DA INTERSEXUALIDADE NA IDENTIDADE DA PESSOA 

 

Em um passado recente, a definição do sexo do sujeito se fazia pelo exame à genitália, ao 
tempo do nascimento. Nascido o bebê, com base em uma averiguação sumária, escolhia-se 
por menino ou menina. Nos casos de genitália ambígua, a escolha era discricionária sendo, 
por vezes, necessária a intervenção corretiva, que deveria se dar o mais breve possível[3], a 
fim de evitar os riscos da desordem de gênero. 

A evolução tecnológica no campo da biomedicina amiudou os estudos sobre 
intersexualidade[4], permitindo a constatação de que aquela não seria a melhor opção para a 
esmagadora parcela dos casos[5]. O protocolo de conduta médica mudou ante o conhecimento 
das modalidades de desenvolvimento sexual anormal[6] e o advento de novas técnicas de 
diagnóstico. Já não se pretende uma intervenção abrupta e imediata para a fixação 
discricionária de uma genitália. 

Verificou-se ainda que, não se pode mais tratar a sexualidade apenas sob a faceta biológica. 
Enquanto caractere fundamental da pessoa, a sexualidade se apresenta como figura poliédrica, 
com perfis advindos também da psique e do social, os quais devem ser considerados para a 
averiguação e posterior escolha do sexo[7]. 

Na tentativa de explicar e resolver os problemas associados à má formação da genitália, a 
ciência tem se dedicado ao estudo das etapas de determinação gonodal e de diferenciação 
sexual. Aquela é entendida como a fase de desenvolvimento que segue desde uma gônada 
indiferenciada, bipotencial, até um testículo ou um ovário; enquanto esta é compreendida 
como a fase em que, a partir de uma gônada já definida, o indivíduo caminha até seu sexo 
final, masculino ou feminino[8]. A questão da intersexualidade, em resumo, está no fato de 
que, em alguma dessas fases, pode não suceder uma série de mecanismos necessários para 
escorreita formação do órgão sexual, culminando na apresentação de alguma anomalia. 

Dos casos de intersexualidade, ganham relevância aqueles de pseudo-hermafroditismo 
masculino e pseudo-hermafroditismo feminino[9]. Isto por haver aí uma dubiedade sexual que 
pode encaminhar seu portador a escolha de qualquer gênero a depender somente de seu 
desenvolvimento bio-psiquico-social, apesar de uma maior probabilidade para um ou outro 
sexo, em vista de fatores genéticos, hormonais e/ou sociais. 

Em atenção a esses conceitos, é viável perceber que seria possível a identificação do sujeito 
com qualquer dos gêneros, feminino ou masculino, considerando-se que haveria possibilidade 
de composição fisiológica e psíquica em ambas as escolhas[10]. 

Com o intuito de tentar resolver casos desse jaez, os estudiosos da área desenvolveram 
algumas teorias - as chamadas teorias da intersexualidade, sendo as principais, a teoria da 
neutralidade psicossexual ao nascimento, representada por John Money, e, a teoria da 
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tendência interacionista após o nascimento, defendida por Milton Diamond. As duas teorias, 
embora sensivelmente divergentes, têm como objetivo determinar o momento ideal para a 
intervenção médica de fixação do sexo[11]. 

A teoria de Money entende que a criança ao nascer seria neutra em relação a sua sexualidade 
e que o meio ambiente seria o fator único para a definição de seu gênero. Segundo essa teoria, 
a criação seria o elemento primordial para determinação da identidade de gênero, a despeito 
de toda a carga biológica que poderia impulsionar o sujeito em outra direção. Entendia-se que 
a correlação da escolha do sexo de criação[12] com a genitália correspondente seria suficiente 
para o desenvolvimento sexual pleno dos portadores de alguma anomalia. Alertava Money 
que o processo de correção da genitália deveria ser o mais rápido possível, prioritariamente 
antes ainda dos dois anos de vida, sob pena de condenar a criança a uma futura crise de 
identidade. 

No famoso caso de David Reimer[13], seus pais procuraram John Money para auxiliá-los na 
situação de seu filho, que, em uma cirurgia de fimose, sofrera amputação de parcela 
considerável de seu pênis. Pautado nos pilares de sua teoria (neutralidade psicossexual e 
influxos do ambiente social como fator determinante), Money entendeu por salutar a 
extirpação completa da condição masculinizante de David, "transformando-o" em Brenda. 

No entanto, mesmo com a administração de altas dosagens de hormônios femininos e a 
dedicação de tratamento condizente a uma menina, o prognóstico feito para o novo David, 
então Brenda, foi um verdadeiro fracasso, uma vez que a menina construída nunca se 
desvencilhou do menino que de fato era. Assim, na puberdade, ciente de sua situação, David 
optou pelo sexo masculino, iniciando uma incessante luta contra o lado feminino que lhe 
haviam imposto. 

É nesse instante que ganha destaque a teoria da tendência interacionista após o nascimento, 
formulada por Milton Diamond. Consultado sobre o caso, Diamond verificou que David, 
apesar de estar aprisionado no corpo de uma mulher, era um homem, motivo pelo qual 
considerou um erro a redesignação sexual feita, iniciando um tratamento no sentido de 
promover a correta adequação do aspecto físico em atenção ao sexo psíquico. 

Diamond fundou sua teoria na defesa de que existiria uma predisposição ou tendência inata, 
favorecendo o desenvolvimento da sexualidade do indivíduo mesmo em sua interação com o 
mundo. Enfatizou, portanto, que a interação entre as forças inerentes à pessoa e variáveis 
externas interferem na edificação da identidade. Não admitia essa teoria que as pessoas 
fossem psicossexualmente neutras no instante do nascimento, mas, ao contrário, predispostas 
a interagir com forças ambientais, familiares e sociais de um modo masculino ou 
feminino[14]. 

Esclareça-se que o caso de David não é de intersexualidade, mas seu drama informa os 
resultados nefastos decorrentes da inadequação entre o sexo apresentado e o sexo psíquico, 
servindo como parâmetro para o estudo dos problemas que uma modificação incorreta pode 
gerar na vida futura do indivíduo intersexual. 

Além das ciências biomédicas, toda essa celeuma que cerca a identidade também foi objeto de 
estudo da psicologia, principalmente aqueles realizados por Sigmund Freud[15], que dedicou 
boa parte de suas pesquisas às questões da sexualidade. Para Freud, a identificação seria o 
mecanismo pelo qual o indivíduo assume de modo, mais ou menos permanente, as 
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características de personalidade investidas na imagem da outra pessoa. Características estas, 
internalizadas mediante um processo de incorporação que tem origem na fase de 
desenvolvimento infantil, realizado pela criança a partir da assimilação ou introjeção de 
pessoas e objetos externos, em geral, o superego de um dos genitores[16]. 

Interessante, no contexto da intersexualidade, versar sobre as fases psicossexuais do 
desenvolvimento mencionadas por Freud, quais sejam: oral, anal, fálica e genital.  

A primeira ocorre quando do nascimento, momento no qual o bebê, instintivamente, 
concentra seus desejos nos lábios, línguas e dentes, como expressão última do desejo de 
receber o alimento materno, na lembrança de que nessa oportunidade também é acalentado. 
Na segunda fase, já envolvendo infantes de dois a quatro anos, está a descoberta de outras 
áreas do corpo. Com alguma autonomia e controle corporal, a criança começa a se 
desvencilhar da dependência dos genitores para desempenhar suas necessidades fisiológicas, 
descobrindo, nesses momentos solitários, partes e funções do seu corpo de que não tinha 
conhecimento. A terceira fase consiste na fase fálica, que não raro, se mistura com a fase anal, 
caracterizando-se pela descoberta dos órgãos sexuais. A criança percebe as diferenças entre o 
pênis e a vagina e passa a promover os primeiros estímulos. É nessa fase, que se inicia 
geralmente a partir dos cinco anos, que a criança começa efetivamente a ver o outro como ser 
também sexual. Nesse período, transmutam-se os desejos em vista dos pais para outros de seu 
convívio, amiguinhos da escola, professores... 

Ultrapassada a fase fálica, os desejos sexuais ficam em período de latência, voltando a 
florescer na puberdade com toda a energia da libido, quando se inaugura a quarta fase, 
nominada fase genital. Com a consciência de sua sexualidade, parte-se, nesse período, a uma 
busca de parceiros. 

Trazendo as fases psicossexuais do desenvolvimento elaboradas por Freud para a análise do 
caso da pessoa intersexual, é possível antever o conflito. Em vista da castração na prematura 
idade, seja pela mantença ou alteração arbitrária da genitália ambígua, o individuo sofrerá um 
processo de desenvolvimento conturbado e conflituoso. Se feita a castração, haveria uma 
identificação com o sexo constante na genitália reconstruída? Mantendo-se a ambigüidade da 
genitália para aguardar a definição psicológica, um terceiro gênero estaria surgindo, de sorte a 
dificultar a convivência social do sujeito com uma classe masculina ou feminina? Na fase de 
internalização do processo de identificação, como os fatores externos seriam absorvidos? 

O que já atualmente se conhece sobre os casos de intersexualidade tem conduzido a 
conclusões de que não é apenas a genitália o elemento determinante para a formação da 
identidade sexual do indivíduo[17]. Diversos outros fatores podem influenciar nesse processo. 
A medicina avança para buscar métodos outros que melhor permitam a escolha escorreita do 
sexo, em consideração às descobertas individuais do sujeito intersexo[18]. No entanto, a 
matéria deve ser objeto de estudos multidisciplinares. 

No entanto, hoje, diante das muitas dúvidas que ainda perpassam o tema da intersexualidade, 
com a exclusão de casos críticos, tem-se entendido como melhor solução aguardar a 
consolidação da construção identitária da pessoa, para após isso, proceder a recomposição da 
sua unidade biopsicomorfológica[19]. Exaltando a importância da não castração precipitada e 
buscando uma melhor compreensão dos intersexuais, segmentos sociais[20] e a ativista suíça 
Daniela Truffer[21] têm se destacado para apoiar a pessoa intersexo na identificação do seu 
gênero.  
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O determinante no atual estado da arte, portanto, não é mais o que os pais desejam ou o que a 
junta médica que acompanha o caso, entende por melhor. Não se pode mais admitir uma 
escolha do gênero por terceiro, para justificar uma intervenção médica que implica em uma 
caracterização que acompanhará a pessoa por toda a vida. É imperioso que a pessoa intersexo 
seja acompanhada por junta profissional multidisciplinar a fim de se lhe garantir, com menor 
sofrimento, o exercício da liberdade e autodeterminação para a construção de sua identidade, 
até final definição do gênero ao qual pertence. 

Deve-se garantir o direito do sujeito de reivindicar para si o domínio de sua história, afinal, 
como diria Tourane[22], o sujeito é "liberdade, libertação e recusa". Assim, quando o 
procedimento técnico identificador da sexualidade da pessoa, para efeito do registro civil, se 
fizer em discrepância à situação concreta do sujeito e este, ao longo da vida, se descobrir 
preso a um órgão sexual diverso do gênero com o qual se identifica psíquica e socialmente, há 
que se permitir a redesignação sexual, sob pena de se permitir uma segunda violência à sua 
liberdade e autonomia. 

 

2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  E A CLÁUSULA GERAL 
DE TUTELA DA PESSOA: DISCUSSÕES SOBRE O DIREITO À IDENTIDADE 

 

O Direito, enquanto ciência social, não pode ser estanque. A partir da mutabilidade da 
realidade subjacente, as regras estampadas nas leis, bem como a exegese do aplicador na 
formatação da norma devem ser moldadas para melhor atender àquilo que emerge da 
sociedade. Nos termos de Pietro Perlingieri[23]: 

O Direito é ciência social que precisa de cada vez maiores aberturas; necessariamente sensível 
a qualquer modificação da realidade, entendida na sua mais ampla acepção. Ele tem como 
ponto de referência o homem na sua evolução psicofísica "existencial", que se torna história 
na sua relação com os outros homens. A complexidade da vida social implica que a 
determinação da relevância e do significado da existência deve ser efetuada como existência 
no âmbito social, ou seja, como "coexistência". 

 

Nesse constante processo de adequação do dever ser ao ser, a desvinculação com o ideal 
liberal presente nas codificações oitocentistas, preocupadas com o ter em detrimento do ser, 
teve singular relevância. Na medida em que a dignidade da pessoa humana foi elevada a 
princípio-guia de toda a ordem jurídica[24], não é mais possível conceber a defesa da 
propriedade e da liberdade à revelia do bem-estar do indivíduo. 

Na era da despatrimonialização, com a conseqüente socialização do direito privado, a 
incomunicabilidade que antes se apregoava entre o Direito Público e o Direito Privado caiu 
por terra. Reconhecida a força normativa do texto constitucional[25], houve uma verdadeira 
releitura dos institutos civilistas, sendo hoje o Código Civil aquilo que a ordem constitucional 
permite que possa sê-lo[26]. 
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Nesta perspectiva do direito civil constitucionalizado, avultam-se as discussões acerca dos 
direitos de personalidades que fazem transbordar a moldura oitocentista da abstrata categoria 
sujeito de direitos.   

A doutrina italiana, orientada por Perlingieri, propaga a defesa do direito geral de 
personalidade em crítica ao confinamento dos direitos de personalidade apenas aos direitos 
especiais listados em numerus clausus. A tutela da pessoa não pode ficar adstrita aos casos 
previstos na legislação ordinária, a depender da mera atividade de subsunção para verificar a 
ocorrência de situações típicas a merecerem proteção. Com o permissivo constante no artigo 
2º da Costituzione Della Repubblica Italiana[27], defende que mesmo aqueles direitos não 
expressamente elencados, ditos atípicos, não só podem como devem ser albergados para plena 
tutela da pessoa. Na percepção de Perlingieri, a personalidade é um valor, senão veja-se 

Onde o objeto de tutela é a pessoa, a perspectiva deve mudar; torna-se necessidade lógica 
reconhecer, pela especial natureza do interesse protegido, que é justamente a pessoa a 
constituir ao mesmo tempo sujeito titular do direito e o ponto de referência objetivo de 
relação. A tutela da pessoa não pode ser fracionada em isoladas fattispecie concretas, em 
autônomas hipóteses não comunicáveis entre si, mas deve ser apresentada como problema 
unitário, dado o seu fundamento representado pela unidade do valor da pessoa. Este não pode 
ser dividido em tantos interesses, em tantos bens, em isoladas ocasiões, como nas teorias 
atomísticas. 

A personalidade é, portanto, não um direito, mas um valor (o valor fundamental do 
ordenamento) e está na base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz 
a sua incessantemente mutável exigência de tutela. Tais situações subjetivas não assumem 
necessariamente a forma do direito subjetivo e não devem fazer perder de vista a unidade do 
valor envolvido. Não existe um número fechado de hipóteses tuteladas: tutelado é o valor da 
pessoa sem limites, salvo aqueles colocados no seu interesse e naqueles de outras pessoas. A 
elasticidade torna-se instrumento para realizar formas de proteção também atípicas, fundadas 
no interesse à existência e no livre exercício da vida de relações. 

 

No mesmo sentido, a doutrina portuguesa, representada por Capelo de Sousa[28], pugna pela 
tutela integral da pessoa. Relembra a unidade do ordenamento jurídico, articulando as 
soluções normativas de direito civil afinadas com a Constituição, para reafirmar que a tutela é 
para defesa de cada homem em si, concretizado na sua específica realidade física e moral, o 
que envolve também a sua individualidade, notadamente o direito a ser diferente[29]. 

No Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988 não fazer referência expressa à cláusula 
geral de proteção aos direitos de personalidade, como ocorre na constituição italiana, a 
articulação entre o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto logo no artigo primeiro, 
o direito geral de liberdade (art.5º., II) e o direito fundamental à igualdade (art.5º., I) já fazem 
deduzir a presença dessa cláusula geral. 

Veja que na dinâmica do direito brasileiro, a exemplo do direito italiano e português, não há 
como conceber que a disciplina dedicada aos direitos de personalidade se restrinja ao numerus 
clausus dos artigos 11 a 21 do Código Civil[30]. Lembrando a máxima de Ortega y Gasset 
"eu sou eu e minhas circunstâncias". Voltando a Perlingieri, a personalidade humana demanda 
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uma proteção nas múltiplas e indescritíveis situações e circunstâncias nas quais o homem 
puder se encontrar ao longo de suas diversas fases vitais. 

Tepedino[31] sustenta a presença de uma cláusula geral de tutela, no Brasil, pela conformação 
dos princípios constitucionais, senão veja-se, 

com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, 
associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização, e de 
redução das desigualdades sociais, juntamente com a previsão do §2º. do art. 5º, no sentido da 
não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo que não expressos, desde que 
decorrentes dos princípios adotados pelo texto maior, configuram uma verdadeira cláusula 
geral de tutela e promoção da pessoa, tomada como valor máximo pelo ordenamento. 

  

Entendida a dignidade da pessoa humana como fundamento para a cláusula geral de tutela da 
pessoa no direito brasileiro, passa-se à análise do direito à identidade como um direito de 
personalidade. A identidade representa a expressão objetiva e exterior da dignidade humana, 
constituindo meio instrumental pelo qual o indivíduo se afirma como pessoa, ao dizer e ser 
reconhecido como um sujeito autônomo[32]. 

Adriano de Cupis[33] assevera que o indivíduo como unidade de vida social e jurídica precisa 
afirmar a sua individualidade, de modo a distinguir-se dos demais. 

O bem que satisfaz essa necessidade é o da identidade, o qual consiste, precisamente, no 
distinguir-se das outras pessoas nas relações sociais. Poderia ser colocada a questão de saber 
se tal bem deve preceder na hierarquia dos modos de ser morais da pessoa, os bens da honra e 
resguardo, mas não sofre dúvida a sua grande importância, pois o homem atribui grande valor, 
não somente ao afirmar-se como pessoa, mas como uma certa pessoa, evitando a confusão 
com os outros. 

 

Capelo de Sousa[34], ao tratar da identidade como direito de personalidade, ensina que o 
homem se diferencia dos demais, no processo de auto-reflexão e nas diversas relações em que 
se envolve socialmente, 

Nas relações consigo mesmo, com os outros homens, com a Natureza e com Deus, ou pelo 
menos com a ideia d'Ele, cada homem é um ser em si mesmo e só igual a si mesmo. Com 
efeito, apesar de todas as modificações do seu ciclo vital e da autonomia na assunção de suas 
finalidades, ele é portador de uma unidade diferenciada, original e irrepetível, oponível 
externamente, na qual se aglutinam, se complementam e se projectam, identificando-se, todos 
os seus múltiplos elementos e expressões. Esta dinâmica estruturante de aglutinação, de 
coesão e de unidade do ser humano faz com que este se sinta bem na sua pele somático-
psiquica e social e que rejeite como desintegração de si mesmo a manipulação, a desfocagem, 
a contrafacção ou a utilização heterónoma dos seus elementos físicos e morais. Tal 
identidade atinge o seu mais eminente valor como qualidade humana quando cada 
indivíduo humano, aceitando-se tal qual é, conhecendo-se e amando-se a si mesmo, 
assume a sua identidade, particularmente como trampolim de harmonia e afirmação 
pessoal e como repositório de forças com vista ao desenvolvimento próprio, ao amor 
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pelos outros e ao progresso social. O bem da identidade reside, assim, na própria ligação de 
correspondência ou identidade do homem consigo mesmo e está pois ligado a profundas 
necessidades humanas,  a ponto de o teor da convivência humana depender de sua 
salvaguarda em termos de plena reciprocidade. (Grifos intencionais não achados no original) 

 

A importância do direito à identidade está intrinsecamente correlacionada ao direito à 
autodeterminação. Desobrigado de seguir as referências sociais tradicionais e disposto a 
enriquecer a sua individualidade ante aos acontecimentos e informações que passa a assistir, o 
homem é reconhecido como o principal agente de sua biografia, inclusive de sua 
identificação. No trato específico do tema, a própria "definição social da identidade sexual (o 
gênero) torna-se difusa e a sexualidade circula livremente unindo-se ou não com os 
sentimentos, o diálogo e o amor" [35]. 

Mas o conceito de identidade não é fácil de se estabelecer tampouco de se analisar. Ainda 
mais na sociedade pós-moderna em que se rompe com as condições precedentes, fazendo das 
identidades, estruturas caracterizadas pela abertura e plasticidade[36]. Isso tem a ver com as 
mudanças estruturais por que passa a sociedade atual ante a fragmentação do papel das 
instituições de base como guardiãs de valores e comportamentos ideais. Assim, esgarçaram-se 
as sólidas percepções, socialmente difundidas e adotadas, a cerca de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, e outros elementos que balizavam as identidades 
pessoais. A transformação da própria modernidade envolve o questionamento sobre o sentido 
e o papel de suas instituições e simbologias tradicionais, conforme adverte Guiddens[37]. 

Na orientação de Studart Hall, o sujeito da modernidade reflexiva não tem uma identidade 
fixa, permanente ou essencial. A sua identidade é reconstruída na caminhada, na interação que 
o sujeito realiza durante o processo vital com os sistemas culturais que o rodeia. Sua 
identidade é definida historicamente e não biologicamente. Portanto, o sujeito pode assumir 
identidades distintas em momentos diferentes de sua vida, sem a pretensão de existência de 
um eu coerente. Em cada um, há "identidades contraditórias, empurrando em diferentes 
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se 
sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 
construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 'narrativa do 
eu'"[38]. 

Somos permanentemente confrontados e reagimos continuamente, modificando-nos, de modo 
que, como diria o filósofo grego Heráclito, "não se pode banhar-se duas vezes nas águas de 
um mesmo rio". Se nas sociedades tradicionais os símbolos e a tradição eram venerados, 
perpetuando-se pelas gerações, o presente é marcado pela mudança, permanente e 
desafiadora. A tradição só é valorada na medida em que é testada pelos conhecimentos[39]. 
Na leitura de Guiddens, "as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à 
luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, 
constitutivamente, seu caráter" [40]. Na medida em que as idéias são confrontadas, e isso 
acontece com muito mais intensidade no mundo dominado pela comunicação virtual, 
suscitam-se as possibilidades de mudanças. As pessoas de diferentes cantões, culturas, idades, 
classes são expostas a uma comunicação continua, no mundo globalizado, favorecendo a 
mediação de valores, opiniões, símbolos que certamente operam modificações importantes na 
identificação social, cultual e até psíquica. 
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Considerando a pessoa como uma unidade complexa bio-psíquico-sócio-cultural, dotada de 
representação jurídica, não há como negar as possibilidades de modificação identitária pelo 
contínuo confronto e comunicação. A despeito disto, Hall[41] informa que "a identidade é 
realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo 
inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo "imaginário" 
ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre "em 
processo", sempre 'sendo formada'". 

 A identidade biológica é demarcada pelos fatores biogenéticos - importa em um DNA 
específico, formado por códigos irrepetíveis. Esta, quase não sofre alterações. Porém, em 
alguns de seus aspectos, pode até sofrer modificações pela ação do tempo, pelo engenho 
humano ou por fatores ambientais, a exemplo das mudanças decorrentes da idade, de doença, 
de intervenção médica, do calor, do sol etc. 

A identidade psíquica diz respeito às características mais elementares da personalidade ou do 
comportamento da pessoa - ansiedade, demência, inteligência, agilidade mental, lerdeza etc. 
Correlaciona-se à forma de ver o mundo e de reagir a ele, trata do aspecto subjetivo da pessoa. 

A identidade social corresponde não necessariamente ao aspecto singular do sujeito, mas a 
imagem de sua pessoa a partir do olhar do observador externo, os indivíduos com os quais ela 
interage. Para enquadrar o individuo em um modelo próprio que informa a sua identidade 
social, criaram-se categorias a partir da conformação de certos atributos classificatórios dos 
indivíduos[42]. A classe social seria um exemplo de categoria identificadora do sujeito. No 
âmbito da identidade social pode se expressar também a identidade cultural que diz respeito 
às marcas culturais aceitas e vivenciadas pelo indivíduo no ambiente coletivo onde se mediam 
valores, símbolos e sentidos que representam uma determinada cultura. Não há uma 
identidade uniforme, elas se contradizem e se somam. Uma mulher americana, negra, pobre, 
gay, atéia, solteira. Um homem, indiano, mulçumano, casado, rico. 

A representação jurídica pode informar características ou atributos como nome, estado civil, 
gênero, capacidade civil, nacionalidade que também se prestam a identificar o sujeito. Mas 
também estão sujeitas a alterações. Não sem razão Oliveira Ascensão descreve a pessoa muito 
mais como entidade ética do que biológica. Assume o sentido dos seus próprios fins 
intrínsecos, sendo este, o aspecto dinâmico de sua personalidade; "o homem é um projecto a 
realizar"[43]. 

No trato específico da sexualidade e do gênero, a própria "definição social da identidade 
sexual (o gênero) torna-se difusa e a sexualidade circula livremente unindo-se ou não com os 
sentimentos, o diálogo e o amor" [44]. O verbete identidade de gênero, no Dicionário de 
Ciências Sociais traz os seguintes comentários: 

Identidade de gênero, segundo John Money é a uniformidade, unicidade e constância de uma 
individualidade como masculina, feminina ou ambivalente, em maior ou menor grau, 
principalmente quando vivenciada no comportamento e na percepção de si mesmo; a 
identidade sexual é a vivencia intima do papel sexual e este é a manifestação pública da 
identidade sexual. [45] 
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              Em referência à identidade sexual, vê-se, portanto, que não há somente a aplicação 
do critério biológico, reitere-se. 

Raul Choeri[46] apresenta o direito à identidade na perspectiva civil-constitucional como um 
processo de afirmação do ser, por intermédio do qual o sujeito busca sua verdade pessoal. 
Verdade pessoal que implica o sentido de ser e inserir-se na sociedade; como o sujeito se 
percebe e se compreende. É neste mesmo sentido que Tourane[47] define o sujeito como 
liberdade, libertação e recusa. No processo de contínua interação e auto-reflexão, ele é livre 
para se manifestar e para se reposicionar ou recusar a modificar-se, para assumir a direção da 
sua própria história. 

De toda sorte, "não haverá respeito à dignidade da pessoa humana se não se resguardar a 
possibilidade da autodeterminação, do livre desenvolvimento e da conquista da identidade" 
[48]. Tampouco se tratará de eficácia da cláusula geral de tutela da pessoa. 

Nos casos de intersexualidade, o direito à identidade sexual pode confrontar a identidade 
imposta. A título ilustrativo, mesmo nos casos em que o cariótipo forneça elementos 
genéticos para opção pela genitália masculina, na prática, os médicos optavam pela genitália 
feminina, por decisão meramente discricionária. Não raro, apesar dessa escolha, mais 
especificamente a partir da puberdade, o sujeito desenvolvia uma auto-identificação sexual 
diversa, sendo necessária nova intervenção cirúrgica, para correção daquela intervenção 
equivocada, precipitada e discricionária. 

A negativa ao direito de reajuste da condição sexual aparente seria uma forma de impedir ou 
dificultar o processo de encontro do sujeito com o próprio ego[49]. Seria tolher a expressão da 
liberdade e autodeterminação, consistindo em violação ao direito de personalidade do 
intersexual à identidade, já prejudicado pela primeira e equivocada intervenção. 

A despeito deste traço da autodeterminação já se permite a redesignação para o transexual, 
aquele que apresenta discrepância entre o gênero biológico e o gênero psíquico-social, quanto 
mais na hipótese em exame. Conforme Diez-Picazo[50], 

La necessidad de regulación de esta materia ha llevado a la Asamblea Parlamentaria Del 
Consejo de Europa a recomendar, el 29 de septiembre de 1989, al Comité de Ministros que 
elabore uma recomendación em la que se invite a Los Estados miembros a reglamentar dicha 
materia mediante um texto legislativo, para que, en casos de transexualismo irreversible, 
pueda ser rectificada La mención registral del sexo, autorizado o cambio de nombre, protegida 
la vida privada, y abolida toda discriminación em el goce de las libertades y derechos 
fundamentales. 

 

Entendido o direito à identidade como pertencente aos direitos de personalidade, será também 
qualificado como um direito absoluto, irrenunciável, intrasmissível e imprescritível[51]. 
Assim, renova-se a pergunta motivadora do presente estudo: poderia o cônjuge da pessoa 
intersexo, requerer a anulação do casamento, se o processo de consolidação identitária houver 
sido omitido? 
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3 A QUESTÃO DO ERRO ESSENCIAL SOBRE A PESSOA DO CÔNJUGE NOS 
CASOS DE (RE)CORREÇÃO DE GENITÁLIA AMBÍGUA 

 

Para melhor ambiência da problemática, tomemos para estudo a seguinte situação hipotética: 
nasce uma criança com pseudo-hermafroditismo masculino e, ainda no momento do parto, 
realiza-se a ablação do pênis e dos testículos malformados. Ao longo da vida, apesar de ser 
criada como menina, essa pessoa não se identifica com o gênero informado por sua genitália. 
À época da puberdade, tendo se identificado com o gênero masculino, decide conversar com 
os pais sobre essa circunstância que lhe aflige, tomando, somente aí, ciência de sua condição 
de intersexual. Irresignado com o que foi feito, submete-se a uma cirurgia de redesignação 
sexual, para (re)tornar-se homem. 

Após a cirurgia, resolvido como homem, retifica seu assento civil, busca e conhece uma 
companheira. Apaixonam-se e convolam núpcias. Passado algum tempo, por ser infértil e com 
impotência coendi, fatos conhecidos da esposa, anui com a utilização do método de 
inseminação artificial heteróloga (artigo 1.597, inciso V, CC/2002) resultando em filhos 
gêmeos. 

Para preservar sua intimidade e evitar o sofrimento da lembrança, não compartilhou com sua 
esposa sua condição de intersexual. Compreendendo-se como homem, achando irrelevante 
para união expor seu passado, manteve em sigilo o período de identidade imposta. 

Em tempo hábil, se a esposa do intersexual tomar conhecimento da vida pregressa de seu 
consorte, poderia pleitear a anulação desse matrimônio com fulcro no erro essencial sobre a 
sua pessoa, no que se refere à identidade? 

O artigo 1.550 do Código Civil vigente disciplina os casos justificadores da anulação do 
casamento, incluindo as hipóteses de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Em todas 
as hipóteses que suscitam a anulação, intenta-se resguardar o interesse dos indivíduos 
envolvidos no enlace. Ao revés do que ocorre nos casos de nulidade, previstos no artigo 1.548 
do Código Civil, em que se defendem interesses de ordem pública. Ademais, os vícios que 
motivam a anulabilidade do casamento podem ser convalidados, bastando, para tanto, que não 
sejam argüidos pelos que têm legitimidade ativa no prazo legal. 

Das possibilidades de anulação do casamento, o erro essencial sobre a pessoa do outro rende 
várias controvérsias. Adjetivar-se o erro como essencial não foi sorte do acaso, mas uma 
intenção deliberada do legislador, para restringir os casos ensejadores da anulação. O artigo 
1.557 do Código Civil[52] arrola as hipóteses em que há o erro essencial sobre a pessoa do 
outro cônjuge, fazendo ali constar, o erro sobre a identidade do outro cônjuge, aditando a 
exigência de que a descoberta do fato, até então desconhecido, torne insuportável a vida em 
comum. 

Historicamente, antes do advento do divórcio, as pessoas muito se utilizavam das hipóteses de 
anulação para desconstituir o vínculo matrimonial, uma vez que eram as únicas possibilidades 
de se extinguir o casamento que, por herança da Igreja Católica, era sacramento indissolúvel. 

No entanto, com as facilitações para o fim do casamento, que se iniciaram com a Lei n.º 
6.515/77, que inseriu o divórcio no nosso ordenamento, culminando na edição da recente 
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Emenda Constitucional n.º 66/2010, que pôs termo final ao anacrônico instituto da separação, 
desconsiderou a análise do elemento culpa e elevou a vontade dos cônjuges a critério uno para 
dissolução do vínculo matrimonial, hoje apenas em situações excepcionais há de se considerar 
como melhor opção a anulação. 

Neste sentido, Rolf Madaleno[53] sintetiza: 

Invalidar o casamento significa lhe tirar valor, sendo este um tema que no passado já ocupou 
as prateleiras das varas judiciais quando ainda inexistente no Brasil o divórcio a vínculo do 
casamento, e a única opção de recasamento civil passava pelo decreto judicial de nulidade ou 
de anulação do casamento. 

Com o advento da Lei do Divórcio em 1977, a nulidade e a anulação do matrimônio perdeu 
bastante interesse e cedeu rápido espaço para as demandas de dissolução de casamento, 
considerando que a adoção do divórcio aboliu a indissolubilidade do casamento no Brasil. 

 

Portanto, quando se busca a anulação do casamento não se trata apenas de findar uma relação, 
mas sim de não lhe conferir os regulares efeitos. Bem por isso, a excepcionalidade que 
caracteriza a anulação ecoa na doutrina e na jurisprudência, não se permitindo que o mero não 
querer estar junto invalide o negócio jurídico perfeito. Principalmente nos casos de erro 
essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, é necessária muita cautela na análise do motivo 
sobre o qual se está pautando o pedido anulatório, sob pena de, por torpe razão, findar por 
malferir a dignidade do outro. 

Tocante ao erro sobre a identidade do outro cônjuge, Pontes de Miranda[54] é categórico em 
explicar que a hipótese somente se verifica quando o cônjuge inocente se depara casado com 
pessoa diversa daquela com quem pensou haver casado. Não se trata de mera decepção ou 
erro sobre qualidade do cônjuge. É fácil perceber o erro sobre a identidade física do sujeito. 
Jacó casou com Lia, pensando tratar-se de Raquel. Difícil de imaginar nos dias atuais. 

Clóvis Beviláqua explica que a identidade pode ser física ou civil. A identidade física refere-
se ao homem enquanto entidade corpórea; a identidade civil diz respeito ao ser moral, tal qual 
existe em sociedade. Adverte, contudo, classificação social, "apenas em casos restritos, pode 
ter importância para autorizar, dado o erro de um dos cônjuges, a anulação do casamento" 
[55]. E resumia esses casos apenas àqueles que se referem ao estado de família e ao estado 
religiosos, quem nem sempre se soergueram com a mesma importância nos dias atuais. 

Caio Mário[56] fala do erro sobre identidade moral e erro sobre a identidade social, que 
estarão cingidos a outro elemento - à sensibilidade do cônjuge vitimado. Paulo Lôbo[57] 
amplia mais ainda o conteúdo de identidade, admitindo-a como aquilo que "diz respeito às 
qualidades específicas da pessoa, ou seja, suas características morais, intelectuais, espirituais, 
físicas, socioprofissionais, que a distinguem das outras pessoas". Mas no mesmo texto, retoma 
a mesma classificação oferecida por Caio Mário, bipartindo a identidade em física e 
moral[58]. 

Trazendo toda essa explanação para a situação da esposa do intersexual, entende-se, sem 
embargo de posições contrárias[59], que não seria possível a anulação do casamento por erro 
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essencial sobre pessoa do outro cônjuge no que se refere a sua identidade ou, menos ainda, 
pela ignorância de defeito físico irremediável anterior ao casamento[60]. 

In casu, ocorreu um reencontro do intersexual com sua verdadeira identidade após a 
intervenção arbitrária que lhe apontou uma identificação formal equivocada. Não houve 
sequer mudança de sua identidade sexual[61], mas sim um retorno àquilo que nunca deveria 
lhe ter sido tirado. Desse modo, não pode o cônjuge, dito enganado, pretender maquiar o 
preconceito à condição pretérita de seu consorte, afirmando que não conhecia sua identidade. 
Em verdade, a esposa conheceu foi a real identidade daquele com quem se casou. Se não mais 
consegue se manter no relacionamento, dada a eventual insuportabilidade, deve buscar o fim 
da união pela via do divórcio. 

Não há que se falar em erro quanto á identidade moral, já que a luta do intersexo para 
conformar a sua identidade verdadeira não é amoral. Do contrário, a pessoa foi vítima de erro 
profissional ao tempo da identificação primeira. Também não se pode falar em erro sobre a 
identidade social, pois seria punir aquele que já foi vítima e não algoz. 

As palavras da Ministra Nancy Andrighi[62], tratando da redesignação de transexual, podem 
ilustrar em muito maior escala, o direito à identidade sexual: 

Sob a perspectiva dos princípios da Bioética - de beneficência, autonomia e justiça -, a 
dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito de tolerância, para que a 
mitigação do sofrimento humano possa ser o sustentáculo de decisões judiciais, no sentido de 
salvaguardar o bem supremo e foco principal do Direito: o ser humano em sua integridade 
física, psicológica, socioambiental e ético-espiritual. 

- A afirmação da identidade sexual, compreendida pela identidade humana, encerra a 
realização da dignidade, no que tange à possibilidade de expressar todos os atributos e 
características do gênero imanente a cada pessoa. (...) ter uma vida digna importa em 
ver reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real 
por ele vivenciada e que se reflete na sociedade. 

- A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social exige, pois, a invocação dos 
princípios que funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento jurídico, marcadamente 
a dignidade da pessoa humana - cláusula geral que permite a tutela integral e unitária da 
pessoa, na solução das questões de interesse existencial humano. 

- Em última análise, afirmar a dignidade humana significa para cada um manifestar sua 
verdadeira identidade, o que inclui o reconhecimento da real identidade sexual, em respeito à 
pessoa humana como valor absoluto. 

- Somos todos filhos agraciados da liberdade do ser, tendo em perspectiva a transformação 
estrutural por que passa a família, que hoje apresenta molde eudemonista, cujo alvo é a 
promoção de cada um de seus componentes, em especial da prole, com o insigne propósito 
instrumental de torná-los aptos de realizar os atributos de sua personalidade e afirmar a sua 
dignidade como pessoa humana. 

- (...) o exercício pleno de sua verdadeira identidade sexual consolida, sobretudo, o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana, cuja tutela consiste em promover o 
desenvolvimento do ser humano sob todos os aspectos, garantindo que ele não seja 
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desrespeitado tampouco violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa forma, o 
redesignado exercer, em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de cunho 
discriminatório ou de intolerância, alçando sua autonomia privada em patamar de igualdade 
para com os demais integrantes da vida civil. A liberdade se refletirá na seara doméstica, 
profissional e social do recorrente, que terá, após longos anos de sofrimentos, 
constrangimentos, frustrações e dissabores, enfim, uma vida plena e digna. (grifo proposital) 

 

A análise da ministra tem por alvo a situação do transexual que pretende redesignar-se 
sexualmente para ajustar o corpo ao gênero assumido psico-socialmente. A problemática da 
pessoa intersexo com designação sexual prematura incompatível como gênero assumido é 
ainda mais simples. A pessoa nasce com uma anomalia na sua formação sexual, sofre uma 
intervenção indiscriminada e discricionária que abala o processo de construção da sua 
identidade. Em sua trajetória vital viu a possibilidade de correção e utilizou, demonstrando 
uma força e obstinação para se reafirmar. Por esta via, a identidade não foi alterada por moto 
próprio, mas por intervenção alheia. A vontade atuante do sujeito foi pela recorreção. Permitir 
a anulação do casamento com fundamento no erro sobre a identidade seria ferir o núcleo 
essencial da pessoa do intersexual, já penalizado pela definição inadequada de sua 
sexualidade e pelo sofrimento físico e psíquico enfrentado durante o processo de 
redesignação. 

Por outro lado, a matéria relativa à anulação do casamento não perscruta a boa fé ou má fé do 
cônjuge cuja identidade se questiona. Simplesmente resguarda ao cônjuge que se sente 
prejudicado e vive a insuportabilidade do casamento optar pelo desfazimento do negócio, via 
anulação. Na hipótese teria ocorrido o engano, o erro? Ora, a esposa já conhecia o marido, 
sabia da impotência coendi e generandi, como também identificara a sua masculinidade. 
Onde está o engano? 

  

CONCLUSÃO 

 

A identidade não se consolida apenas por elementos inatos, biológicos, em parte, resulta das 
experiências e apropriações do sujeito em sua vida coletiva. A construção da identidade é um 
processo contínuo e aberto, liderada pela atuação livre do sujeito que não mais se vê obrigado 
às peias das recomendações tradicionais. 

A identidade sexual nem sempre é de fácil detecção, em especial, tratando-se de pessoa 
intersexo. As práticas médicas de definição arbitrária não são mais recomendadas, orientando-
se, na hipótese, o acompanhamento da pessoa no processo de descoberta do próprio gênero. 

As vítimas de intervenções arbitrárias e precipitadas que, ao longo do desenvolvimento vital 
se identificam com o gênero diverso daquele que sua genitália apresenta, tem o direito à 
reconstrução identitária, com as alterações registrais correspondentes relativas ao nome e 
sexo. 
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Entende-se que o processo de ajuste identitário é parte do direito de personalidade e amparado 
ainda pelo direito à intimidade. Trata-se de aspecto peculiar, doloroso e vexatório que não 
necessita ser objeto de divulgação. 

Na hipótese de casamento com pessoa intersexo, sem que o cônjuge conheça o drama de 
ajuste da identidade, não se aposta na possibilidade de anulação por erro essencial sobre a 
identidade do outro cônjuge. A pessoa intersexo firmou-se no gênero e corrigiu erro de 
designação anterior. A sua identidade foi construída com percalços, mas foi erigida pela 
experiência somada as características bio-psiquico-socio-culturais. Caso o consorte que 
entenda haver sido enganado, após conhecer do fato, não tenha condições de suportar a vida 
em comum, poderá se socorrer do divórcio. 

A anulação do casamento é uma exceção. Maior prestígio o instituto alcançou em tempos de 
inexistência do divórcio, não mais cabendo sua utilização desmedida na era em que se 
extinguiram as cláusulas de dureza. Não cabe anular o casamento por desgostar da 
experiência do outro na construção da identidade, exceto se, tal experiência resultar da prática 
de crime, conduta amoral, pela perfídia, na perspectiva do enganado. Firmada a orientação de 
que a identidade é construída, não haveria porque pensar na possibilidade de anulação na 
hipótese analisada. 

O intersexo tem direito fundamental, direito de personalidade, a organizar sua vida e a sua 
identidade, a despeito de intervenções de terceiros. Se, age, no exercício do direito, porque a 
sua experiência ensejaria a insurgência de eventual cônjuge? 

Mesmo os civilistas clássicos como Pontes de Miranda, Clóvis Beviláqua e Orlando Gomes 
orientavam o uso comedido da anulação para hipóteses restritas. Registravam a diferença 
entre identidade e qualidade, para desabonar a anulação por erro quanto às qualidades do 
cônjuge. Quiçá, hodiernamente, ao tempo em que o divórcio depende apenas da vontade de 
quaisquer das partes. 
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RESUMO 
Este trabalho é parte dos resultados do projeto de iniciação científica “O Judiciário e a 
(des)construção da identidade negra: um estudo sobre a recepção das sentenças dos juízes 
pelos cidadãos envolvidos em casos de racismo em Sergipe”, financiado pela Universidade 
Tiradentes. O objetivo da pesquisa foi o de analisar o papel (positivo ou negativo) do 
Judiciário nos processos identitários no Brasil e afirmação ou negação da existência de uma 
identidade negra no nosso país. Nossa questão fundamental para esta pesquisa girou em torno 
de sabermos como e através de quais formas os discursos e as representações dos juízes sobre 
identidade e sobre o ser negro podem contribuir para a construção ou desconstrução da 
identidade da população negra brasileira ou interferir na sua subjetividade. Nas suas reflexões 
teóricas, este trabalho trata dos temas racismo, sofrimento e subjetividade, compreendidos a 
partir da psicanálise de orientação lacaniana e de suas interfaces com o direito, especialmente 
com o campo teórico da sociologia dos tribunais. Desse modo, apresentamos, inicialmente, a 
sociologia dos tribunais, esse novo campo de estudos sócio-jurídicos sobre a administração da 
justiça, desempenho dos órgãos judiciais, sobre os magistrados e suas ideologias, trazemos 
uma problematização sobre os efeitos subjetivos de ocupar a posição de negro no Brasil, cuja 
sociedade é marcada por importantes iniqüidades sociais relacionadas a esse contingente 
étnico-racial, majoritário nos dados sobre a população brasileira (50,6%), e interrogamos 
também a constituição da identidade como conceito externo ao campo psicanalítico, mas, 
operador conceitual interessante para pensar as identificações do eu, auto-representação de si 
e posições na economia do gozo. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de 
maior interlocução entre o direito e a psicologia nos casos de racismo levados à apreciação da 
Justiça brasileira, assim como para a necessidade de se buscar compreender os processos de 
construção da identidade negra subalterna na história do Brasil e de se sensibilizar e ouvir as 
experiências vivenciadas pelos indivíduos envolvidos em ações por danos decorrentes de 
ofensas raciais. Por fim, que o tema ainda merece maiores reflexões e estudos empíricos que 
poderão trazer importantes contribuições no desenvolvimento das tarefas de profissionais da 
saúde mental e do Direito nesses casos.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO ÉTNICO, PSICOLOGIA, RACISMO, JUDICIÁRIO 
 
ABSTRACT 
This work is the result of basic scientific research project "The Judiciary and the 
(de)construction of black identity: a study on the reception of the sentences of judges by the 
people involved in cases of racism in Sergipe," funded by the University Tiradentes. The 
purpose of this research was to examine the role (positive or negative) of the Judiciary in the 
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identity processes in Brazil and affirmation or denial of the existence of a black identity in our 
country. Our fundamental question for this research was around knowing how and through 
what ways the discourses and representations of the judges about identity and about being 
black may contribute to the construction or deconstruction of the identity of the black 
population or interfere in its subjectivity. In his theoretical reflections, this work deals with 
themes of racism, suffering, and subjectivity, understood from Lacanian psychoanalysis and 
its interfaces with the law, especially with the theoretical field of sociology of the courts. 
Thus, we present initially, the sociology of the courts, this new field of socio-legal studies on 
the administration of justice, the performance of judicial organs, on the magistrates and their 
ideologies, we bring a questioning about the subjective effects of occupying the position of 
black in Brazil, whose society is marked by significant social inequities related to this ethnic-
racial quota, a majority of the data on the Brazilian population (50.6%), and also questioned 
the constitution of identity as a concept foreign to the psychoanalytic field, but interesting to 
think about conceptual operator identifications of the self, self-representation and positions 
itself in the economy of enjoyment. The survey results point to the need for greater dialogue 
between law and psychology in cases of racism led to the appreciation of the Brazilian courts, 
as well as the need to seek to understand the processes of construction of black identity 
subordinate in Brazil's history and be sensitive and listen to the experiences of the individuals 
involved in actions for damages arising from racial slurs. Finally, the issue still deserves 
further reflection and empirical studies that could bring important contributions to the 
development of the tasks of mental health professionals and law in such cases. 
KEYWORDS: ETHNIC LAW, PSYCHOLOGY, RACISM, JUDICIARY 
 
 

   

INTRODUÇÃO 

  

         

Desde 2003 a Lei 10.639 obriga as escolas de ensino fundamental e médio, públicas e 
privadas a ensinar a história e a cultura africana e afro-brasileira. Para isso, foram 
desenvolvidos vários programas de elaboração de material didático e livros que pudessem 
instrumentalizar a implementação da referida legislação, que surgiu com o objetivo de 
valorizar e fazer emergir uma parte da história brasileira até então ausente dos livros didáticos 
utilizados pelas crianças no nosso país. 

Em 1º de setembro de 2010, o Conselho Nacional de Educação, órgão do Ministério da 
Educação, aprovou o Parecer n.º 15 orientando que a Secretaria de Educação do Distrito 
Federal se abstivesse de utilizar material que não se coadunasse com as políticas públicas para 
uma educação não racista. Tal orientação teve origem numa denúncia, apresentada ao órgão, 
contra o livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, que estava sendo utilizado em 
escolas públicas e privadas, mas, segundo a denúncia, trazia em seu texto trechos 
manifestamente racistas, que contribuíam para a discriminação de crianças negras nas escolas. 
O fato gerou muito debate nos meios de comunicação social e trouxe à tona uma discussão 
muito importante sobre o impacto do livro didático na construção da identidade e da 
subjetividade da criança negra. 
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Entre os dias 13 e 15 de Outubro de 2010 a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República - SEPPIR, realizou, juntamente com o 
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de São Paulo - USP, o 
primeiro Encontro Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores sobre Relações Inter-
raciais e Subjetividade no Brasil - PSINEP, cujo objetivo era estimular a organização de um 
segmento da categoria de psicólogos que, por suas especificidades étnico-raciais, enfrenta 
barreiras sociais para seu pleno desenvolvimento, fomentando o aprofundamento das 
discussões. Pretendeu-se, ainda, ser um marco na consolidação de uma rede de profissionais 
qualificados para a promoção da igualdade étnico-racial. 

Durante o PSINEP foi apresentado um panorama dos estudos e trabalhos desenvolvidos sobre 
a questão racial e psicologia, a partir do qual se traçou um plano de ação visando a ampliação 
das linhas de pesquisa e trabalhos relacionados a essa temática, sinalizando as contribuições 
que psicólogos e outros pesquisadores podem oferecer na conquista da saúde da população 
negra e de condições iguais na sociedade, com respeito às diferenças. 

O conteúdo do Encontro girou em torno dos seguintes eixos: Eixo 1: Relações históricas da 
psicologia com o racismo: a produção de conhecimento, a prática e a formação; Eixo 2: 
Racismo e sofrimento psíquico: desafios para a psicologia e os psicólogos; Eixo 3: A 
configuração do mundo profissional e social para o psicólogo negro no Brasil. 

A questão trazida ao debate é de que as estatísticas oficiais demonstram inequivocamente que 
o racismo é um forte determinante social nas condições de saúde, sendo ele um dos principais 
responsáveis pelas altas e desproporcionais taxas de morbidade e mortalidade da população 
negra. Desse modo, sabendo que a ideologia racista se manifesta através das relações 
interpessoais presentes no cotidiano dos indivíduos, nas esferas mais variadas (família, 
trabalho, escola, religião, entre outros), e que a força das representações sociais cristalizadas 
no imaginário coletivo garantem a perpetuação de preconceitos e práticas discriminatórias, é 
preciso refletir sobre as conseqüências devastadoras do racismo na formação da identidade e 
subjetividade deste grupo populacional, pois ele implica, quase sempre, sofrimento e 
adoecimento psíquico. 

Este grupo de pesquisadores e profissionais da Psicologia acredita que o enfrentamento das 
iniqüidades raciais requer uma leitura psicossocial dos determinantes das desigualdades e seus 
efeitos sobre o psiquismo, e que esse processo envolve o preparo dos psicólogos, no sentido 
de reconhecerem as relações inter-raciais como um dos determinantes da saúde mental, pois 
esta tarefa poderá resultar em ações técnicas e políticas que contribuam para significativos 
avanços na promoção da igualdade racial, e intervenções psicológicas que respeitem e 
reconheçam a diversidade, e que se mostrem comprometidas com a saúde da população negra 
e a melhoria das relações inter-raciais, no trabalho, na escola, nas diversas esferas sociais, ou 
seja, comprometidas com a transformação social e o bem-estar pleno. 

Nessa mesma linha, cremos que a incorporação dos profissionais do direito nesta discussão 
poderá trazer, também, enormes contribuições para a promoção do reconhecimento do direito 
à identidade étnico-racial da população negra no nosso país, especialmente daquela levada, 
por algum motivo, ao sistema de justiça brasileiro na situação de agredida em seus direitos 
humanos fundamentais. 

Por fim, recentemente, em 29 de novembro, o Fundo nas Nações Unidas para a Infância - 
UNICEF lançou no nosso país a campanha "Por uma infância sem racismo", que busca 
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discutir os impactos do racismo na infância, inserindo este debate numa discussão mais ampla 
sobre a garantia do direito de reconhecimento da identidade étnico-racial de toda criança no 
nosso país e na preservação da saúde física e psicológica desse grupo vulnerável, que envolve 
diversos setores do sistema de justiça nacional, tais como Ministério Público e Varas da 
Infância. 

Diante desse quadro é que apresentamos o presente artigo, resultado do projeto de iniciação 
científica "O Judiciário e a (des)construção da identidade negra: um estudo sobre a recepção 
das sentenças dos juízes pelos cidadãos envolvidos em casos de racismo em Sergipe", 
financiado pela Universidade Tiradentes, que objetiva trazer contribuições do campo jurídico 
para essa rede nacional de discussão sobre os efeitos psicológicos do racismo, a partir de um 
viés que extrapola a análise das condições de saúde da população negra e adentra no estudo 
dos impactos do racismo na garantia constitucional do acesso à justiça no seu sentido mais 
amplo, não meramente acesso ao Poder Judiciário, mas, acesso a um sistema de justiça que 
compreenda as suas especificidades e possa dar respostas satisfatórias às suas necessidades, e 
na garantia do direito à identidade étnico-racial, enquanto diretamente ligada à dignidade da 
pessoa humana e à autodeterminação dos povos. 

Desta justificação emergem algumas indagações que acreditamos, deveriam permear, 
simultaneamente, na atualidade, as mentes dos juristas e psicólogos: Quais são os efeitos 
psicológicos da discriminação racial? Que cicatrizes emocionais o racismo causa? Como isso 
se reflete no desenvolvimento das vítimas de preconceito? Como elas interagem com a 
sociedade? Que conhecimento o profissional do direito precisa manejar e conhecer para se 
posicionar diante dos conflitos raciais levados ao sistema de justiça? Como o operador do 
direito pode ser um agente no combate ao racismo brasileiro? 

É fato que os estudos sobre violência racial e sobre as repercussões nas identidades e 
subjetividade de pessoas negras ainda são muito escassos no Brasil. Por isso justifica-se a 
preocupação da Presidência da República em estimular a criação de Grupos de Pesquisa e o 
desenvolvimento de investigações sobre esta temática no nosso país, a atuação do Ministério 
da Educação no controle dos livros didáticos com vistas a uma educação não-racista, o 
engajamento do UNICEF no esclarecimento dos efeitos do racismo nas crianças e, 
especialmente, do nosso artigo que busca se inserir nesse contexto trazendo as contribuições 
que a ciência jurídica pode dar neste processo.  

As pesquisas nessa temática, comumente, partem da análise dos conceitos de identidade e 
subjetividade, a partir da perspectiva dos Estudos Culturais (OLIVEIRA et al, 2009) e das 
contribuições que a psicanálise pode trazer para esta reflexão (REIS FILHO, 2005). 

Segundo Oliveira et al (2009), a corrente do pensamento chamada de Estudos Culturais, 
compreende identidades como construções culturais constituídas simbolicamente, portanto, 
discursivamente. Para os autores, sobretudo com base nos estudos desenvolvidos por Stuart 
Hall, renomado teórico do tema identidade, a revisão do conceito de cultura inaugurou a 
"virada cultural" que a situa no domínio simbólico, na produção de significações e perfazendo 
visões de mundo que são posições-de-sujeito no mundo. Essa concepção significa a 
interpelação da cultura no sentido de instigar indivíduos ou grupos a ocuparem determinadas 
posições, a se identificarem com determinados discursos, tomando-os como verdades que se 
traduzem em significados políticos (OLIVEIRA et al, 2009, p. 267). 
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Dessa maneira, concordando com as premissas psicanalíticas e as teorias sobre Estudos 
Culturais, defenderemos nesse trabalho que o sujeito é efeito do discurso, pensando sobre ele 
o desejo dos pais, os ordenamentos sociais e jurídicos e uma carga simbólica, sempre 
articulados a um corpo. Este corpo está, desde o inicio, banhado em linguagem. 
(BERNARDES e HOENISCH, 2003). 

Por isso que acreditamos que estaremos rompendo com as noções convencionais de 
identidade e de subjetividade e passando a compreendê-las em uma rede discursiva, tratando-
se de uma fixação em determinada posição na linguagem, constituída a partir da diferença, 
dos produtos do discurso e da cultura, pois as identidades se expressam na forma como se 
torna algo ou alguém em uma determinada composição de grupo, etnia, raça, gênero, família 
ou profissão (OLIVEIRA et al, 2009, p. 267). Identidades e subjetividades são móveis, 
intercambiantes, inscrevem-se em zonas de fronteira, nas quais os encontros com a diferença 
constituem novas combinações (BERNARDES e HOENISCH, 2003). 

A questão é que a discriminação racial estabelece relações hierarquizadas de poder entre as 
diferentes raças por meio da ideologia da raça dominante. Esses mecanismos atuam 
desrespeitando e menosprezando a identidade da população negra, produzindo sofrimento 
físico e emocional e modos de subjetivação que assujeitam e homogeneízam (Bento, 2002), e 
a compreensão destes mecanismos deve estar ao alcance do operador do direito inserido no 
sistema de justiça brasileiro, que na maioria das vezes não tem nos bancos escolares, nem na 
sua formação complementar posterior à graduação, contato com esta discussão teórica 
interdisciplinar, diante da própria origem da ciência jurídica, como ciência pura e imune aos 
problemas sociais e políticos, como pregava sua principal corrente, o positivismo jurídico. Por 
tudo isso, apresentamos esse trabalho. 

  

  

1 CAMPO JURÍDICO-TEÓRICO DA PESQUISA: A SOCIOLOGIA DOS 
TRIBUNAIS 

  

  

1.1 INTRODUÇÃO 

  

  

As decisões dos juízes são carregadas das suas ideologias, e refletem, inevitavelmente, as 
disputas e as relações de poder existentes na sociedade. Nos últimos tempos isto tem sido 
cada vez mais explicitado por aquilo que se chamou de Sociologia dos Tribunais. Na análise 
de Boaventura de Sousa Santos (2005), a visibilidade social do Judiciário, dada, sobretudo, 
pelos meios de comunicação social, e a vulnerabilidade política que ela engendrou para as 
elites dirigentes, estão na base da criação desse novo campo de estudos sociológicos sobre a 
administração da justiça, sobre a organização dos tribunais, sobre a formação e o 
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recrutamento dos magistrados, sobre as motivações das sentenças, sobre as ideologias 
políticas e profissionais dos vários setores da administração da justiça, sobre o custo da 
justiça, sobre os bloqueios dos processos e sobre o ritmo do seu andamento em suas várias 
fases, que é a Sociologia dos Tribunais. 

Assim, a Sociologia dos Tribunais busca dar conta daquilo que é considerado "um dos 
fenômenos mais intrigantes da sociologia política e da ciência política contemporânea" 
(SANTOS et all, 1996, p.19), o protagonismo dos tribunais, que faz com que os juízes e as 
sentenças judiciais apareçam nas primeiras páginas dos jornais, nos noticiários, na internet e 
estejam cada vez mais presentes nos discursos populares, escolares, universitários, entre 
outros. Basta uma simples observação nos últimos 10 ou 20 anos da história brasileira para 
perceber o quanto que o Judiciário e suas decisões incorporam-se às nossas vidas através dos 
meios de comunicação social. Hoje é muito comum que leigos saibam, por exemplo, o nome 
de juízes dos nossos Tribunais Superiores, a denominação de determinadas ações e 
procedimentos, coisas que eram monopólio dos que lidavam com a ciência jurídica. 

Desse modo, uns períodos mais, outros menos, este protagonismo dos tribunais tornou-se 
constante e cada vez mais se expande para temas mais variados, veja-se, por exemplo, o atual 
protagonismo judicial nas questões relacionadas às ações afirmativas para a população negra, 
indígena e pobre, no âmbito da educação superior. Fato que revela o quanto que, ainda hoje, o 
Judiciário exerce papel de destaque na resolução de problemas cruciais para a sociedade 
brasileira, como a discriminação racial, no caso das ações afirmativas, e o quanto que ele 
permanece num papel de protagonista, também, nos meios de comunicação social. 

Este novo protagonismo judicial está ligado, por duas vias, ao desmantelamento do Estado 
intervencionista e ao surgimento do neoliberalismo: primeira, pela emergência de um novo 
modelo de desenvolvimento, baseado nas regras do mercado e nos contratos privados, que 
exigiu do Judiciário mais eficácia, agilidade e independência para garantir a realização dos 
acordos e a estabilidade dos negócios; segunda, pela precarização dos direitos econômicos e 
sociais advinda destas mudanças políticas, que fizeram aumentar a procura pelo Poder 
Judiciário para a garantia de direitos tais como trabalho, saúde, educação, previdência social, 
entre outras litigações que podem ser definidas como complexas, por exigirem uma análise 
mais detida das questões e por envolverem, muitas vezes, grupos e coletividades (SANTOS, 
2007, p16). 

Por isto que após a Constituição de 1988, e das expectativas que ela trouxe consigo com 
relação à realização dos direitos nela consagrados, e após a constatação de que as promessas 
feitas não estavam sendo eficientemente cumpridas pelo poder político, a via judicial passou a 
ser a alternativa para a luta por direitos. 

Foi assim que se abriu o espaço para a intervenção judicial, da qual emergem muitas das 
decisões protagônicas que presenciamos nos dias atuais, aquelas que de alguma forma acabam 
por consagrar princípios e normas constitucionais para além ou ao contrário do que está 
estabelecido na lei ordinária, como ocorre hoje com as ações afirmativas, com a proteção 
jurídica dos casais homoafetivos, das pessoas que vivem com HIV/AIDS, nas ações em que 
figuram os movimentos sociais que lutam pela terra, entre outros tão importantes para os 
destinos democráticos do Brasil (SANTOS, 2007, p.20). 

Mas, este maior protagonismo do Poder Judiciário com relação aos demais Poderes da 
República, possui, também, um lado negativo, pois, ao aceitar a incumbência de guardar as 
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expectativas dos cidadãos com relação aos destinos da sociedade, ele assume, na mesma 
medida, a obrigação de realizar tal tarefa, mas, muitas vezes não o faz, ou não faz de forma 
satisfatória, gerando um sentimento de frustração na sociedade sobre o seu papel e dá lugar a 
todas aquelas críticas e avaliações negativas sobre este Poder, que expusemos no início deste 
Capítulo. Santos (2007) analisa: 

  

[...] temos mesmo vindo a assistir, em alguns países, a um deslocamento da legitimidade do 
Estado: do poder executivo e do poder legislativo para o poder judiciário. Esta transferência 
da legitimidade é um processo gradual, nalguns Estados a ocorrer mais rapidamente do que 
em outros. Esse movimento leva a que se criem expectativas positivas elevadas a respeito do 
sistema judiciário, esperando-se que resolva os problemas que o sistema político não 
consegue resolver. Acontece que a criação de expectativas exageradas acerca das 
possibilidades do judiciário é, ela própria, uma fonte de problemas. Quando analisamos a 
experiência comparada, verificamos que, em grande medida, o sistema judiciário não 
corresponde à expectativa. E, rapidamente, de solução passa a problema. E, se as expectativas 
forem muito elevadas, ao não serem cumpridas, geram enorme frustração. Acresce que tudo 
isto ocorre num contexto de maior visibilidade social do sistema judicial, o qual, entretanto, 
se tornou alvo e, por vezes, refém, dos meios de comunicação social. Esta visibilidade alterou, 
profundamente, o lugar do sistema judicial dentro da sociedade (SANTOS, 2007, p. 21). 

  

Sobre os fatores responsáveis por esta inaptidão do Poder Judiciário de dar respostas 
satisfatórias à sociedade, podemos identificar deficiências estruturais e de pessoal, as reformas 
processuais ineficazes e a persistência da morosidade, instrumentos ineficientes na promoção 
do acesso à justiça, mas, acreditamos que a superação de nenhum destes problemas seria 
possível sem mudanças na cultura jurídica, sobretudo mudanças na formação dos magistrados 
e dos operadores do direito e na forma como o sistema judicial se relaciona, atualmente, com 
as classes populares e com os movimentos sociais de luta por direitos. 

Mas, sendo, ainda, um novo território para a reflexão da Ciência Social brasileira, as 
pesquisas sobre a Sociologia dos tribunais, apesar de nos fornecerem muitas informações 
sobre a magistratura, sua composição, orientações, entre outros elementos, nos mostraram 
que, como afirma Vianna et al (1997), nenhuma incursão neste campo poderá ser completa 
sem a incorporação de análises qualitativas que, tendo como objeto a sentença e a natureza do 
feito sob julgamento, venham a demonstrar para que e a quem vem servindo todo imenso 
aparelho do Judiciário. Esta orientação, com as devidas adaptações regionais e locais, foi 
seguida na pesquisa que apresentaremos nesse trabalho, onde buscamos através da análise de 
casos de racismo levados ao Judiciário sergipano, identificar os possíveis efeitos das 
sentenças, dos out puts, das respostas dos magistrados, especificamente, sobre a temática 
racial, e as implicações que tais manifestações podem trazer aos cidadãos negros no que se 
refere à construção ou desconstrução de sua identidade negra. 

  

  

1.2 A IMPORTÂNCIA DAS PESQUISAS SOBRE A SOCIOLOGIA DOS TRIBUNAIS 
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O surgimento da Sociologia dos Tribunais está diretamente associado às alterações da 
tradição intelectual normativista do Direito e do objeto de estudo da Sociologia Jurídica 
ocorridas entre o final da década de 1950 e início da década de 1960. 

Para Boaventura de Sousa Santos (2005), essas alterações se devem a duas ordens de fatores: 
os teóricos e os sociais. Com relação aos fatores teóricos, Santos (2005) destaca três: o 
desenvolvimento da Sociologia das Organizações e seu interesse específico pela organização 
judiciária, particularmente pelos tribunais; o desenvolvimento da Ciência Política e seu 
interesse pelos tribunais como instâncias de decisão e de poder políticos e o desenvolvimento 
da Antropologia do Direito ou da Etnologia Jurídica. 

Quanto aos fatores sociais, distingue dois: as lutas protagonizadas pelos grupos sociais até 
então sem tradição histórica de ação coletiva de confrontação, como os negros, os estudantes, 
amplos setores da burguesia em busca de novos direitos como segurança social, habitação, 
educação, transportes, meio ambiente e qualidade de vida, movimentos sociais que, em 
conjugação com o movimento operário, procuraram consolidar os regimes democráticos 
saídos do Pós-Guerra; a eclosão, na década de 1960, da chamada "crise da administração da 
justiça", diante da crescente demanda social por direitos e a dificuldade do Judiciário em lidar 
com tais demandas com base nos modelos teóricos, epistemológicos e analíticos, bem como 
nos esquemas cognitivos tradicionais. 

Esses fatores, na visão de Santos (2005), estão na base da criação desse novo campo de 
estudos sociológicos que trata da administração da justiça, organização dos tribunais, 
formação e recrutamento dos magistrados, motivações das sentenças, ideologias políticas e 
profissionais dos vários setores da administração da justiça, custo da justiça, bloqueios dos 
processos e ritmo de seu andamento em suas várias fases. 

Como um dos seus principais teóricos, Santos (2005), estudando os temas pelos quais se 
preocupa a Sociologia dos Tribunais, divide-os em três grupos: o acesso à justiça; a 
administração da justiça como instituição política e organização profissional, dirigida à 
produção de serviços especializados; e a litigiosidade social e os mecanismos para a sua 
resolução disponíveis na sociedade. 

Localizamos a pesquisa, aqui relatada nesse artigo, no segundo tema - administração da 
justiça como uma instância política - que, segundo Santos (2005), foi inicialmente pensada 
por cientistas políticos que viram nos tribunais um subsistema do sistema político global, por 
compartilharem a característica de processarem uma série de inputs externos constituídos por 
estímulos, pressões, exigências sociais e políticas e de, por mecanismos de conversão, 
produzirem outputs, que seriam as decisões, portadoras de um impacto social e político nos 
demais subsistemas. 

Para o autor, essa concepção dos tribunais teve conseqüências importantes: situou os juízes no 
centro do campo analítico. Seus comportamentos, decisões e motivações passaram a ser vistos 
como variáveis dependentes de outras, tidas por independentes, como origem de classe, 
formação, idade, ideologia política e social. Por outro lado, desmentiu a idéia convencional da 
administração da justiça como uma função neutra. 

No Brasil, os estudos parecem ter se iniciado nos anos 60, com o trabalho pioneiro de Sheman 
(1966), conforme relatam Vianna e colaboradores (1997). Na seqüência, esses últimos autores 
assinalam a pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil em 1997. Foram essas as 
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duas primeiras importantes pesquisas sobre o perfil do magistrado brasileiro. Ambas 
pesquisas tiveram pequena adesão dos juízes, posto que, na pesquisa de Sheman, entre 1.400 
questionários enviados, apenas 94 foram respondidos. O quadro se repete na pesquisa da 
OAB, que, dos 108 questionários enviados, recebem resposta de apenas 37. A despeito desse 
fato, as duas pesquisas têm papel fundamental na história da construção e estruturação da 
Sociologia dos Tribunais no Brasil. 

Atualmente, as pesquisas mais discutidas são as que foram encomendadas pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros e realizadas por renomados cientistas sociais e seus respectivos 
centros de pesquisa, como o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ - 
e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - IDESP: a pesquisa envolvendo 20% 
dos magistrados de cinco estados, coordenada por Maria Tereza Sadek, em 1995; os trabalhos 
de Luiz Wernneck Vianna e colaboradores (1997); a pesquisa da Associação dos Magistrados 
Brasileiros - AMB (2005), que resultou em livro assinado por Sadek (2006). São pesquisas 
pioneiras, ambiciosas, abrangem grande número de investigados, amplo espectro regional e 
têm contribuído, de forma ímpar, para a construção da Sociologia dos Tribunais brasileira. 

A pesquisa encomendada pela AMB (2005) abrangeu 30% dos juízes brasileiros e pôs em 
pauta variáveis atitudinais, ou seja, as que, por sua natureza, não estão imunes à conjuntura, às 
mudanças nas correntes doutrinárias dominantes e, principalmente, ao processo de 
socialização da carreira. Busca descrever, por meio de variáveis ordinais, a percepção dos 
juízes sobre determinados temas e analisar o padrão de correlação entre essas variáveis. 

Entre suas conclusões, destacamos os fortes sinais de abandono, por parte do Judiciário, do 
seu tradicional papel de instituição passiva. Além de declarar o direito, ou seja, reconhecer o 
direito e dizer a quem ele pertence, este Poder, ao menos de modo latente, se envolve com a 
realização da justiça; o Judiciário vivencia um processo de transformação no seu corpus e na 
sua função, inserindo-se no contexto da passagem do autoritarismo para a democracia 
política, passagem essa que exigiu da corporação, além da modernização necessária para atuar 
nesse novo quadro, a democratização das suas estruturas, ampliando e agilizando as vias de 
acesso à justiça e, sobretudo, a conscientização de seus atores, os magistrados, sobre sua 
importância estratégica na construção de uma agenda democrática; o Judiciário apresenta-se 
como um corpus heterogêneo, tanto na sua composição social como nas suas atitudes, 
apresentando, todavia, alguns consensos, como a opinião fortemente majoritária sobre a não-
neutralidade na interpretação das sentenças. Pode-se afirmar, portanto, que o perfil atual da 
magistratura se mostra altamente compatível com as exigências de democratização do 
Judiciário e do acesso à justiça. 

  

  

2 O CAMPO TEÓRICO "PSI" E SUAS RELAÇÕES COM O CAMPO TEÓRICO 
JURÍDICO 

  

  

2.1 INTRODUÇÃO 
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Nessa empreitada, temos que levar em consideração que as ciências do homem desde um 
tempo considerável tem se deparado com os limites de abordagens unidisciplinares para dar 
conta das complexidades dos fenômenos humanos. Em verdade podemos afirmar que o 
florescimento das ciências humanas em sua primeira tentativa de se adequar ao modelo 
mecanicista e positivista das ciências naturais, logo percebeu que os fenômenos complexos 
não poderiam ser explicados pelas mesmas abordagens usadas para a explicação dos 
fenômenos com dispositivos teóricos e metodológicos simples. 

Não foram poucas as vezes que modelos científicos insuficientes foram utilizados para tentar 
dar conta da complexidade humana e na verdade acabaram servindo de mote para o exercício 
disciplinador pseudocientífico. 

Da mesma forma, foram inúmeras as circunstâncias onde a ciência construiu e transformou 
assertivas ideologicamente comprometidas, em grandes descobertas científicas. No campo das 
ciências humanas e sociais, o caso da psiquiatria e sua interseção com o direito, é bastante 
ilustrativo do quanto esse encontro pode ser infeliz.  

O surgimento do direito à luz de um sujeito capaz e articulado à razão e o livre arbítrio trouxe 
uma questão bastante difícil de ser respondida quando nos deparamos com a figura do 
insensato. Estudos como o de Michel Foucault (1982) mostraram como o direito, enquanto 
campo de conhecimento que não poderia responder às questões do crime e da desrazão, se vê 
obrigado a recorrer a campos diferentes na produção de soluções para seus impasses. 

Como sabemos - ainda através de estudos do próprio Foucault, a psiquiatria, que no século 
XVII E XVIII (BIRMAN, 1978) ocupava um lugar desprestigiado junto ao saber médico por 
não apresentar lesões físicas para seu objeto de estudo (o saber, a loucura), vê na convocatória 
do direito uma oportunidade de consolidação. Tal consolidação consistia na promessa de 
produzir um saber e uma verdade sobre a desrazão que aliviaria as questões insolutas e os 
impasses do direito. Se à secular disciplina do direito não era possível adentrar nos domínios 
da desrazão, a psiquiatria propunha-se, tal como o Caronte, o barqueiro que liga o mundo dos 
vivos ao mundo dos mortos na mitologia grega, a realizar a ponte entre dois mundos.  

Diante das inúmeras críticas empreendidas por pesquisadores das ciências humanas 
contemporânea poderíamos pensar que hoje a situação se mostra diferente. Os avanços da 
ciência médica, agora dominando as tecnologias necessárias, por exemplo, para o 
escaneamento cerebral e pesquisas sobre neurotransmissores e comportamento estaria muito 
mais próxima de uma ciência precisa, ou calcada em evidências. 

Entretanto, mais do que um jogo de claro/escuro no campo das ciências do homem o que 
encontramos é justamente o cinza. Tal como nas sugestões de Foucault sobre a genealogia  - 
estudo das proveniências e não das origens - é justamente no cinza das formas incertas que 
alguns artifícios do poder poderiam ser desvelados e trazidos à luz. Não como verdade perene 
- pois não se trata disso no campo investigativo das genealogias - mas fragmentos das 
políticas de verdade de um tempo histórico que revela os jogos de poder, verdade e formas 
jurídicas. 

Ainda no campo das ficções - e em certa medida alguns segmentos da epistemologia da 
ciência que advogam que a ciência é um processo de construção e não de descoberta - 
produzido pelo homem na busca de suas verdades, os campos da raça, identidade e 
subjetivação ocupam lugares interessantes ainda de serem pensados. 
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Deteremo-nos brevemente sobre os conceitos de raça, identidade e subjetivação, propondo 
algumas problematizações sobre sua presença no discurso "psi" - aqui entendido como campo 
que abarca as formações discursivas da psicologia, psiquiatria e psicanálise - e seus possíveis 
usos pela ciência do direito. 

  

  

2.2 A RAÇA E A CONSTITUIÇÃO DE JOGOS DE IDENTIDADES SUBALTERNAS 

  

  

Muito contemporaneamente temos acompanhado no Brasil um acirrado debate sobre a 
pertinência legal e constitucional da implantação de cotas para negros (ou em alguns casos, a 
não brancos). 

Tal debate assumiu, sobretudo nos meios de comunicação, uma faceta bastante simples e 
dicotômica: alguns segmentos a favor, outros contra. No centro do debate evoca-se a questão 
do significante "raça", argumento ora para os defensores das cotas, ora para seus detratores. 

O argumento para os que defendem a implantação das cotas reside nos inúmeros estudos 
sociais recentes que apontam para uma considerável divergência entre brancos e negros no 
que tange à mobilidade social, acesso à educação, saúde e empoderamento social. 

Os críticos às cotas argumentam, entre outros construtos, que "raça" não se trata de um 
conceito biologicamente existente, pois os estudos recentes da biologia apontam para a não 
existência de diferenças gênicas suficientes para defender a racialização da questão das cotas. 

Alguns estudos (PENA et alii, 2000), como o realizado pela Universidade Federal de Minas 
Gerais no ano de 2000 - ocasião da comemoração dos 500 anos de descobrimento, inclusive - 
onde vários artigos, sendo o mais famoso "Retrato molecular do Brasil", esclareciam que a 
diversidade de linhagem no país era de tal forma miscigenado que não é possível estabelecer 
quem é negro ou branco no país. 

Essa assertiva foi amplamente divulgada no país e vista por alguns segmentos sociais como a 
prova cabal da teoria da "democracia racial". Se não existem raças no Brasil, não cabem 
argumentos raciais para pensarmos em questões como as cotas raciais, nem caberia 
argumentar sobre divergências raciais nos números oficiais sobre acesso a direitos e bens no 
país. 

Em uma revista de grande circulação nacional, diversos artigos (PERES, 2006; SCHNEIDER, 
2007); atacaram o sistema de cotas brasileiro, tratando-o como uma forma de instalar no país 
um problema racial próximo ao existente em países como os Estados Unidos. 

Como sabemos, naquele país as questões raciais aparecem predominantemente retratadas de 
forma polarizada branco versus negros.  Mas, na verdade a questão racial, mesmo na América 
do Norte, não se coloca de forma tão simples. Mas, nos determos em uma análise 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10633



pormenorizada dessas nuances extrapolaria o escopo desse trabalho. Para fins de nossa 
reflexão, basta-nos indicar esse argumento como um dos principais utilizados nas críticas às 
cotas e, em grande medida, indiretamente aos movimentos sociais que defendem o 
movimento negro. 

A questão argüida pelos defensores do sistema de cotas repousa sobre inúmeros estudos que 
mostram que, a despeito das dificuldades de estabelecermos critérios claros para a 
classificação racial no Brasil (sobretudo do ponto de vista genético), essa não é a questão 
maior. 

A racialização das questões concernentes ao direito e ao acesso às reparações de cunho 
histórico, como pode ser tomada a temática das cotas, propõem com clareza solar que raça 
pode e deve ser um conceito de natureza política e, fundamentalmente, de política identitária. 
Se for fato que buscar estabelecer uma sociedade mais equitativa no país está presente no 
argumento da constituição de 1988 - fato muito evocado pelos opositores ao sistema de cotas, 
que veriam nessa discriminação positiva forte conteúdo inconstitucional - por outro essa 
igualdade só poderá ser uma igualdade relativa e situacional. Com isso queremos dizer que, se 
as igualdades em determinado momento histórico estão servindo de dispositivo para a 
manutenção das desigualdades sociais, medidas reguladoras dessa desigualdade podem ser 
ofertadas e desenvolvidas. 

Quando as diferenças são de natureza injusta ou desequilibradoras dos princípios de 
legitimidade e cidadania, da mesma forma devem ser desconstruídas, pois nesse caso 
consistiriam em privilégios e não produção de justiça social. O que parece ter ficado à parte 
das discussões sobre raça e desigualdade social é justamente que a natureza do processo de 
atribuição de sentidos quanto à questão racial, mais do que uma taxonomia, implica processos 
complexos de reconhecimento de pertença identitária, ora realizado em sentido positivo, ora 
em sentido negativo. 

No que corresponde aos processos de construção simbólica da identidade negra no Brasil (ou 
talvez da política identitária, já que autores como Hall (2003) e Woodward (2000) pontuam 
que a identidade não é perene nem única, mas cambiante e múltipla) seria interessante 
pensarmos no lugar que este segmento identitário ocupa na construção do Brasil. 

Vindos da África para serviços de natureza desumana e degradante em terras brasileiras, é 
bastante interessante pensarmos os efeitos subjetivos e simbólicos que ser negro no Brasil 
escravocrata ou no Brasil contemporâneo podem implicar. 

Se nos alinharmos à psicanálise de linha Francesa e suas assertivas sobre a produção do 
sujeito psíquico, talvez sejam interessante os resultados que encontraremos, sobretudo em 
uma posição crítica e não naturalizadora das identidades. Se em determinado momento 
histórico a psicologia (assim como a psiquiatria) se arvorou de uma posição de saber, onde as 
teorias racistas eram corroboradas - tais como pesquisas que defendiam a inferioridade 
intelectual do negro - ou em sutis aproximações da antropologia - como no caso da 
antropologia criminal de Lombroso, onde o criminoso nato descrito apresenta diversas 
características físicas dos afro-descendentes - as posições da psicologia contemporânea, (ao 
menos em seu segmento crítico) afastam-se consideravelmente dessas premissas. 

A identidade na configuração de substância ou essência de um povo ou de um sujeito não se 
sustenta mais no edifício científico contemporâneo. Mais efeito de um raciocínio lógico do 
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que uma constatação política, estudos nos evidenciaram a natureza etnocêntrica e racista de 
saberes científicos voltados para manutenção de status quo de diversos grupos, inclusive os 
raciais.   

Na contemporaneidade, segmentos da própria psicanálise (LACAN, 1998) e da psicologia de 
natureza sócio-histórica se opõem à tomada da identidade como um contorno identitário fixo, 
essência ou "natureza" humana. A identidade, para estes segmentos é tomada como uma 
posição ocupada ora sim ora não dentro do jogo das identidades. Isso produz uma diferença 
muito considerável em relação à identidade tomada como idêntico a si, estável e perene. 

No que tange à psicanálise, a identidade não existe como conceito. O construto teórico mais 
próximo seria a condição do "eu" (ou do Ego), que em virtude de sua tendência à síntese, 
alinhavaria o conjunto de representações de si que um sujeito produz como uma forma de 
reconhecimento de si. É sumamente importante destacar que tal síntese é ficcional e falha. O 
"eu" não traduz a totalidade do sujeito no escopo psicanalítico, bem como o ego é justamente 
a sede do engano - que é sempre um auto-engano. 

Todavia, um engano necessário. Se é fato que a identidade não existe, existe todavia um 
dispositivo psicológico bastante forte, que é a identificação. Apesar de estarmos utilizando o 
termo no singular isso se dá por mera semântica. A identificação, dada sua complexidade 
conceitual é ao mesmo tempo única e plural. Ora identificação, ora identificações. Em virtude 
também dessa mesma complexidade, ora pode ser um processo próximo da consciência, ora 
um processo inconsciente, mas não menos poderoso. 

A força das identificações reside no fato de elas serem uma face importante da construção de 
uma referência de si no processo de subjetivação do sujeito da psicanálise. Ainda 
acompanhando o raciocínio de Jacques Lacan (1998), seria no estágio do espelho que a 
criança, pela via do olhar da mãe, se reconheceria. Esse reconhecimento, entretanto é em parte 
bem sucedido, e em parte falho. O olhar da mãe - aqui tomado como metáfora, pois não 
necessita da mãe para ocorrer, nem tampouco do processo visual - convocaria o sujeito 
nascente a reconhecer uma imagem total de si (portanto algo próximo da formação de uma 
identidade), na verdade impossível. 

O impossível desse reconhecimento se dá em parte pelo fato de que a experiência motora da 
criança é de estilhaçamento corporal, não de unidade. Ademais, juntemos a isso o fato de que 
o olhar do outro como constituidor de uma referência de si para o sujeito é sempre uma 
referência que vem invertida, pois não se trata do que somos, mas do que o Outro julga que 
somos e nos demanda. Logo, esse processo funda identificações ficcionais - e nem poderia ser 
de outra forma - que nos conduzem na busca pelo reconhecimento. 

Este reconhecimento será ambicionado justamente junto ao encontro com o Outro, 
representado na cultura e na linguagem. A busca do reconhecimento de si será conduzida 
pelas coordenadas que o próprio Outro nos fornece. Ou seja, pensamos que somos de uma 
determinada forma e ambicionamos ser de outra, ou continuar nessa condição que temos, 
julgando sermos independentes do Outro. Aí, justamente, o grande equívoco. No que 
concerne à produção de um sujeito que é efeito de um encontro com um Outro que reflete 
valores hegemônicos, que efeitos subjetivos e identitários seriam possíveis de ocorrer? 

Pensemos que os modelos identificatórios oferecidos aos sujeitos no Brasil sejam 
hegemonicamente brancos, heterossexuais e masculinos. Que efeitos possíveis ocorreriam a 
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sujeitos que não correspondem a essas subjetividades hegemônicas? É bastante plausível 
pensarmos que as experiências de formação de si, serão marcadas por processos traumáticos 
desqualificantes. 

O Brasil é bastante rico em narrativas - científicas e não científicas - do lugar reservado ao 
negro. Se em determinadas formações discursivas o negro é posto como um igual, em muitas 
é ainda possível identificarmos significados que o ligam à animalidade, indolência e 
criminalidade.  As piadas racistas são abundantes em aproximar o negro do macaco, na 
melhor tradição do racismo evolucionista do século XIX, que via na raça branca o apogeu da 
civilização e nos povos não-brancos, nada mais do que subjetividades subalternas, primitivas 
ou exóticas.  

Na medida em que cruzamentos de locus identitários são realizados, a condição subalterna se 
agrava consideravelmente. Esse é o caso de pensarmos na mulher negra em relação ao homem 
negro ou do homem negro heterossexual em relação ao homem negro homossexual, travesti, 
transexual, etc. Estes complexos jogos de pertencimento são os agenciadores de uma posição 
que defende a natureza pluriprismática da identidade. Ora pertencemos a um nível de 
reconhecimento, ora outro, sem no entanto tratar-se de posicionamentos estáticos ou 
essencialistas. Inclusive essa perspectiva pluriprismática da identidade se revela em ampla 
medida processual. Logo, em constante fazer-se e recompor-se mediante os processos de 
subjetivação possíveis. 

Mas, de uma maneira ou outra, a construção do negro é voltada para a produção de um 
reconhecimento de si em posição subalterna. Como já apontamos, não exclusivamente o 
negro, mas todos os sujeitos que encarnem ou não encarnem os ideais de um discurso de saber 
dominante, que diz quem é digno e quem é indigno (ROLAND, 2005). O que pode a 
psicanálise, em uma versão crítica, dizer sobre a existência da raça como traço identitário, 
elemento produtor de subjetividades? 

Em certa medida pode nos ensinar que os processos de captura de identificações pouco 
lisonjeiras podem ocorrer mesmo no mais engajado dos ativistas sociais raciais (NOGUEIRA, 
1998). Portanto, raça, no contexto das políticas identitárias deve ser visto como uma inscrição 
imaginária, temporária e cambiante no universo de reconhecimento de si de um sujeito, sendo, 
portanto, irrelevante a discussão sobre a inexistência biológica do conceito. 

Essa premissa desconsidera a posição defendida que a não existência de raça biológica seria o 
argumento para a desconstrução do racismo. Isso não é possível no campo do saber 
psicanalítico em virtude de que não há real do corpo que não seja revestido pelo significante, 
portanto, condenando o sujeito humano a navegar entre o mar de signos e significados que 
compõem seu contorno existencial. Não suficiente, advogar a não existência de raça no campo 
biológico e assim estendê-lo à complexa trama dos jogos sociais é em certa medida ratificar o 
mito da democracia racial, defendido por muitos e considerado por outros como mascarador 
das assimetrias e injustiças sociais. 

  

  

2.3 A CONDIÇÃO NEGRA E O SOFRIMENTO: UM CORPO QUE IMPORTA? 
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 Ainda que seja consenso teórico entre os pesquisadores, ativistas e pensadores do campo dos 
estudos de raça, que este conceito não existe do ponto de vista biológico, como já referimos 
antes, trata-se ela de uma verdade lingüística e discursiva importante. Essa dimensão da vida 
de um indivíduo é relevante na sua constituição subjetiva, tanto quanto gênero e outros 
suportes imaginários que servem de referências para o sujeito se localizar nos labirintos de 
sentido do existir. 

Como já dito anteriormente, se a psicanálise não reconhece a possibilidade de uma 
"identidade", em grande medida reconhece que a proximidade desse conceito com o Eu é 
bastante considerável e importante. Também é fato que o Eu é o lugar do engano e da ilusão, 
em virtude da incapacidade do mesmo realizar uma síntese perene e completa de si mesmo. 
Há, de fato, uma tendência do Eu de realizar "arranjos" estabilizadores, que conferem certo 
contínuo no emaranhado de representações e significados sobre si. Assim, ser negro, branco, 
homo ou heterossexual é um dado que não deve ser desconsiderado na composição do sujeito 
psíquico. 

É fato que as representações são da ordem da imagem - e para a psicanálise o que importa 
realmente é a posição no registro do simbólico e diante do gozo. O gozo, do ponto de vista 
lacaniano compreende a sustentação de uma obediência do sujeito a uma ordem que o leva à 
uma posição submissa e destrutiva ante a suposta vontade do Outro imaginário. Esta equação 
(submissão/destruição) se mantém em virtude de que mesmo que a busca da totalidade de 
reconhecimento suposta no desejo do outro traga sofrimento, a condição neurótica subjaz com 
a idéia de uma vez atingida, haverá parte da solução do enigma existencial. Mesmo que a 
submissão traga sintomas intoleráveis ao eu, alguma instância inconsciente está sendo 
satisfeita.  Todavia, além de um registro meramente imaginário, a condição de raça pode ser 
um significante importante na constituição de um sujeito diante da herança transgeracional de 
um grupo. 

Se é notório que a raça não é um conceito biológico, no Brasil nos deparamos com uma 
tradição de classificação hegemonicamente marcada pelo corpo e traços físicos. É fato que tal 
classificação não se resume ao corpo, todavia esse parece ser uma forma importante de 
reconhecimento. No caso da população negra, além de um lugar destinado ao fracasso social - 
pois tratava-se de um grupo que mal atingia o estatuto humano, durante o período 
escravocrata - a posição exigida em uma cultura que enaltece o branco, homem 
e  heterossexual nos coloca diante de diversas formações discursivas desqualificantes, 
geradoras de sofrimento psíquico. 

Será a condição da cor da pele responsável por este sofrimento? Por óbvio que não. O 
sofrimento advém de um registro existencial desde sua origem demarcado como inadequado e 
"a menos". A condição de sujeito "outro" em um ordenamento cultural opressor, convoca os 
sujeitos não só a situações de humilhação social - que estão todos os dias noticiadas na mídia 
- mas os expõem a diversas iniqüidades. 

Mais do que uma condição de exclusão social, a negritude pode ser uma condição onde o 
negro tem um lugar determinado no espaço discursivo, constituindo assim o que Sawaia 
(2001) denominou de "inclusão social perversa". Não um processo de exclusão, mas uma 
demarcação de lugar social de resíduo, de resto, de amenos. 
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Um ordenamento simbólico - quer seja social ou jurídico - que estabeleça que determinados 
sujeitos não são tão sujeitos quanto outros, será sempre fonte de sofrimento. Sofre-se por que 
não se é aquilo que as formações discursivas nos dizem que deveríamos ser. 

É pertinente destacar que esse processo não atropela os sujeitos, como se estes fossem folhas 
em branco a ser preenchidas. Por ser essa também uma vicissitude do poder, tal como 
Foucault (1998) o destaca, não se constitui em um processo consciente e opressor, 
simplesmente. Ele incita, convoca, leva os sujeitos a um reconhecimento de si de forma 
ortopédica. Claro que ao poder se pode consistir resistência; aliás, ele destaca, de forma muito 
enfática que onde houver poder, haverá resistência. Agora, resistir implica em preços, idas, 
vindas e contra-investimentos existenciais, logo implicando em desgaste de energia. As 
afirmações de um sujeito que ocupa um lugar de desqualificação na polis sempre será um 
lugar de maior dificuldades e investimento. 

Entretanto, claro está que mesmo para os brancos haverá graus consideráveis de mal-estar e 
sofrimento subjetivo. Todavia, a depender de outros arranjos imaginários e posição de gozo, 
estes poderão em maior ou menor medida ser radicalmente diferentes na economia do 
sofrimento. Mesmo assim não parece prudente encerrarmos a discussão com um princípio 
simples e generalizante, que determine correlação fixa entre raça e posição subalterna. A 
condição de sofrimento subjetivo trata-se de um emaranhado de linhas que se cruzam, 
reafirmam, contradizem e sobrepõem. A raça deve ser cruzada com questões de gênero, 
orientação sexual e toda e qualquer condição subalterna que a sociedade em seus 
ordenamentos semióticos, produza. Mas mesmo a condição de um corpo negro, que pode 
traduzir a condição de pertença a uma raça, não deve ser em nossa opinião desconsiderada sob 
hipótese alguma, sob o risco de incorrermos em análise insuficientes sobre a questão dos 
direitos fundamentais e locais sociais ocupados pelos sujeitos. 

Nesta empreitada, o significante "raça" é mais um elemento a revestir o real do corpo e a 
superar consideravelmente o campo do organismo biológico. Portanto aponta que todo lugar 
ocupado pelo sujeito falante também é um lugar político, assim que toda iniciativa de 
compreendê-lo sem essa dimensão está fadada ao fracasso ou ao risco de uma análise 
insuficiente sobres os processos de subjetivação e sofrimento. 

  

  

2.4 O PODER DOS JUÍZES DE INTERVIR E AFETAR AS IDENTIDADES E A 
SUBJETIVIDADE[1] 

  

  

Com base nas discussões apresentadas nessa parte, realizaremos, agora, algumas 
considerações sobre como que a tomada de posição de desconhecimento ou negação dos 
impactos psicológicos do racismo e do conceito de raça podem se constituir num elemento de 
desconstrução da identidade negra no nosso país e de geração de sofrimento e adoecimento 
psicológico para a população negra brasileira. 
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Inicialmente, é preciso lembrar que ao ocuparmos lugares de sujeito no jogo de xadrez das 
identidades e das identificações, nem sempre esse processo se dá de forma consciente. E se 
evocarmos as contribuições da psicanálise francesa, sobretudo após a virada lingüística, 
proposta por Jacques Lacan (1998), mais complexas tornam-se as questões. Para a psicanálise 
francesa, não encontramos separação entre os processos individuais e os ditos sociais. Esta se 
trataria de uma falsa dicotomia, pois não nos é possível pensar em uma ontologia unicamente 
individual, bem como unicamente social. Tal como na linguagem, somos apanhados numa 
rede de significantes pré-estabelecidos que são importantes elementos em nossa constituição 
como sujeitos. 

  

Se concordarmos com as premissas psicanalíticas e outras teorias contemporâneas, o sujeito é 
efeito do discurso, pensando sobre ele o desejo dos pais, os ordenamentos sociais e jurídicos e 
uma carga simbólica sempre articulados a um corpo. Este corpo está, desde o início, banhado 
em linguagem (BERNARDES e HOENISCH, 2003). Logo, é compreensível inferirmos que a 
busca por reconhecimento, que é uma busca de inscrição social, que todo sujeito falante irá 
reivindicar, pode passar pelo âmbito jurídico, sem, no entanto, limitar-se a ele. 

  

A Justiça, desde a perspectiva psicanalítica, abarca os ideais de uma sociedade, onde se 
sustentam aqueles ideais de justiça nunca atendidos completamente, mas representando uma 
instância de reconhecimento, construção e manutenção do laço social ambicionado. Cada 
sujeito se inclui na imbricada trama da linguagem e busca ocupar um locus na urbi. Se ainda 
acompanharmos esta linha de raciocínio, é prudente pensar - e passível de defender - a tese de 
que a negação de um elemento reivindicado junto ao Judiciário seja eventualmente marcante 
na constituição psíquica do sujeito psicológico ou do seu grupo. 

  

Ao nos depararmos com a negativa das reivindicações raciais e sociais dos sujeitos que 
buscam reparação histórica, constatamos que junto com esta negativa está uma recusa em 
aceitar esse sujeito e sua demanda como legítimos. Isso implicaria, necessariamente, trauma? 
A resposta é relativa. É possível que seja, embora ainda não tenhamos elementos empíricos 
suficientes para afirmar peremptoriamente esta idéia. Todavia, os crimes de racismo, 
comumente, bem como a tortura e outras formas de violação dos direitos humanos, implicam 
sofrimento psíquico, pois se sobrepõem a um sujeito e ao seu grupo, desumanizando-o e 
muitas vezes ressuscitando teorias de superioridade racial (bem como o descaso com 
assassinatos de homossexuais, travestis, indigentes, etc.).  

  

A contemporaneidade é marcada por um excesso de transformações de ordem simbólica, 
atualizada nos grupos e sujeitos individuais, que resultarão em efeitos ainda desconhecidos 
para nós. Todavia, dentro das mídias diárias, podemos sem muita dificuldade encontrar o 
recrudescimento do fanatismo, a perigosa aproximação da religião e dos códigos que regem 
países, um apelo às neurociências como absoluta explicação para os males da atualidade, 
recrudescimento, também, de pensamentos e correntes ideológicas consideradas anti-humanas 
e já supostamente banidas da história, tais como o nazismo e outras formas de extermínio de 
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pessoas. As teorias eugênicas voltam com força considerável no campo do Direito, 
aproximando a "criminalidade" a um cérebro desviante, efetuando assim um esvaziamento da 
esfera política e o esmorecimento das identidades, que por mais frágeis ou superficiais que 
sejam, são, sempre, formas de resistências aos discursos hegemônicos. 

  

Neste trabalho não foi realizada coleta de dados com os sujeitos demandantes das questões 
decididas pelos juízes, apenas analisamos as respostas dos juízes nas ações de reparação por 
danos morais decorrentes de ofensas raciais. Dessa forma, não podemos mais do que inferir os 
possíveis resultados das negativas de reconhecimento do Judiciário às demandas pode 
identidade da população negra brasileira. Mas em outros casos não menos polêmicos, os 
efeitos foram devastadores, como o da transexual Roberta Góes Luiz, que criou, juntamente 
com seu companheiro, um menino como seu filho dos dois até os onze meses de idade, e teve 
seu pleito de adoção negado e seu filho tomado pelo Judiciário, a pedido do Promotor da 
Criança e do Adolescente de São José do Rio Preto, São Paulo[2]. Evidentemente que este 
caso é polêmico, mas não menos polêmicas foram as considerações tecidas pelo juiz sobre a 
negativa, todas de cunho moralista ou eugênico, ignorantes a respeito do fato de que, em 
princípio, nada impede que uma transexual seja "mãe" adotiva de uma criança, e de que toda 
assertiva que seja usada em virtude da mera condição de ser identificada como transexual é, 
em seu cerne, preconceituosa e negadora de um direito humano fundamental à identidade, na 
forma como ressaltou o advogado de Roberta Góes Luiz, ao solicitar o afastamento do 
referido Promotor do caso, pois ele não tinha condições de continuar no processo de adoção, 
porque não admitia sequer a existência da transexual Roberta como pessoa[3]. 

  

O mesmo, por analogia, podemos pensar nos casos de racismo e outras situações onde sujeitos 
reivindicam o reconhecimento da reparação como uma forma de reconhecimento da própria 
história, como nos casos de ofensas raciais. Não reconhecer a existência do racismo e da 
dívida histórica do Brasil com segmentos desfavorecidos, é negar a estes indivíduos o direito, 
inclusive, de ter uma história própria, escrita por sua força e perspectiva histórica. Ressalte-se 
que o traumático, em que pese seus significados no senso comum, não se restringe a um 
acontecimento único e aniquilador, pois, os traumas podem ser efeitos de pequenas lesões, 
negações de direitos, desrespeitos cotidianos, que progressivamente interferem sobre a 
subjetividade, produzindo políticas, de si, subalternas, criando sujeitos literalmente 
assujeitados a uma hegemonia cultural e social, convictos de sua suposta inadequação, como 
sistematicamente tem agido o Judiciário em relação à temática racial.   

  

  

3 O RECONHECIMENTO DO DIREITO À IDENTIDADE ÉTNICA NA JUSTIÇA 
SERGIPANA 
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Com o objetivo de responder as principais indagações trazidas pelas nossas discussões 
teóricas, desenvolvemos um levantamento dos processos judiciais e pessoas que em Sergipe 
estiveram envolvidos em situações de ofensa racial. 

No trabalho foram analisadas cinco sentenças, todas relacionadas a apelações cíveis em ações 
de indenização por danos morais, com alegação de racismo quanto à cor negra. Todas as 
sentenças analisadas foram julgadas no seu mérito no segundo grau de jurisdição, pois, se 
assim não fosse, não interessaria ao objetivo da pesquisa. 

Pelo número de ações encontradas já podemos afirmar um dado intrigante: a pouca procura 
pelo Poder Judiciário por parte dos ofendidos racialmente, para reparar o dano sofrido. 
Resultado talvez, como expusemos anteriormente nas discussões sobre sociologia dos 
tribunais, das dificuldades de acesso ao Judiciário pela população negra, das desconfianças 
dessa parcela da população em relação a esse Poder, visto como elitista e, por fim, pela sua 
morosidade. 

Partindo para o corpo da sentença propriamente dito, de forma quantitativa vemos a seguinte 
situação: das cinco sentenças analisadas, quatro dizem que houve dano moral e uma diz que 
não houve dano moral algum (Fig. 1). Podemos supor, apenas olhando esse dado, que os 
magistrados estão mais sensíveis e preocupados com a configuração e condenação de ofensas 
raciais.   

 

Mas, é apenas uma impressão parcialmente verdadeira, pois, em uma das sentenças o 
magistrado entendeu que não se configurava a prática de racismo, apenas uma ofensa 
injuriosa pessoal geradora de dano moral. Nas outras sentenças os magistrados entenderam 
que se configurou a pratica de ato racista e se pronunciou pela indenização do ofendido 
racialmente (Fig. 2). 

80%

20%

Presença de danos morais

Danos Morais Não houve danos morais
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Mais um dado importante é sobre o valor das condenações. Nesse aspecto, fato notório é o 
pequeno valor das condenações, valor esse que é comumente reduzido nas instâncias recursais 
superiores. Essa é uma conduta recorrente na pesquisa empreendida, o que nós faz supor que 
nossos juízes, no âmbito territorial analisado, apesar de notória preocupação em reconhecer o 
fato dos danos decorrentes de ofensa racial, não reconhecem efetivamente em suas sentenças 
a ofensa ao direito à identidade étnica da população negra, um objeto valioso, nem 
reconhecem a necessidade de proporcionar ao indivíduo envolvido em uma ofensa racial, a 
sensação de reconhecimento desse direito de ser negro e de realização de justiça no caso. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

  

Por fim, acreditamos que com esse artigo, demonstramos que é preciso, inicialmente, lembrar 
que ao ocuparmos lugares de sujeito no jogo de xadrez das identidades e das identificações, 
nem sempre esse processo se dá de forma consciente. E se evocarmos as contribuições da 
psicanálise francesa, sobretudo após a virada linguística, proposta por Jacques Lacan (1998), 
mais complexas tornam-se as questões. Para a psicanálise francesa, não encontramos 
separação entre os processos individuais e os ditos sociais. Esta se trataria de uma falsa 
dicotomia, pois não nos é possível pensar em uma ontologia unicamente individual, bem 
como unicamente social. Tal como na linguagem, somos apanhados numa rede de 
significantes pré-estabelecidos que são importantes elementos em nossa constituição como 
sujeitos. 

Se concordamos com as premissas psicanalíticas e outras teorias contemporâneas, o sujeito é 
efeito do discurso, pensando sobre ele o desejo dos pais, os ordenamentos sociais e jurídicos e 
uma carga simbólica, sempre articulados a um corpo. Este corpo está, desde o inicio, banhado 
em linguagem. (BERNARDES e HOENISCH, 2003). Logo, é compreensível inferirmos que a 
busca por reconhecimento, que é uma busca de inscrição social, que todo sujeito falante irá 
reivindicar, pode passar pelo âmbito jurídico, sem, no entanto, se limitar a esse. 

75%

25%

Ações com presença de dano 
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Dano moral com presença da pratica de racismo

Dano moral sem a presença da pratica de racismo
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A Justiça, desde a perspectiva psicanalítica, abarca os ideais de uma sociedade, onde se 
sustentam aqueles ideais de justiça nunca atendidos completamente, mas representando uma 
instância de reconhecimento, construção e manutenção do laço social ambicionado. Cada 
sujeito se inclui na imbricada tramada linguagem e busca ocupar um locus na urbi. Se ainda 
acompanharmos esta linha de raciocínio, é prudente pensar -  e passível de defender - a tese 
de que a negação de um elemento reivindicado junto ao Judiciário seja eventualmente 
marcante na constituição psíquica do sujeito psicológico ou do seu grupo. 

Ao depararmo-nos com a negativa das reivindicações raciais e sociais dos sujeitos que 
buscam reparação histórica, junto com esta negativa está uma recusa em aceitar esse sujeito e 
sua demanda como legítimos. Isso implicaria, necessariamente, trauma? A resposta é relativa. 
É possível que seja, embora estejamos ainda sem os elementos empíricos suficientes para 
afirmar peremptoriamente esta idéia, coisa que só teremos ao final da pesquisa. Todavia, os 
crimes de racismo, via de regra, bem como a tortura e outras formas de violação dos direitos 
humanos, implicam sofrimento psíquico, pois se sobrepõem a um sujeito e ao seu grupo, 
desumanizando-o e muitas vezes ressuscitando teorias de superioridade racial (como o 
descaso com assassinatos de homossexuais, travestis, indigentes, etc).  

A contemporaneidade é marcada por um excesso de transformações de ordem simbólica, 
atualizada nos grupos e sujeitos individuais, que resultarão em efeitos ainda desconhecidos 
para nós. Todavia, dentro das mídias diárias, podemos sem muita dificuldade encontrar o 
recrudescimento do fanatismo, a perigosa aproximação da religião e dos códigos que regem 
países, um apelo às neurociências como absoluta explicação para os males da atualidade, 
recrudescimento de pensamentos e correntes ideológicas consideradas anti-humanas e já 
supostamente banidas da historia, tais como o nazismo e outras formas de extermínio de 
pessoas. 

As teorias eugênicas voltam com força considerável no campo do direito, aproximando a 
"criminalidade" a um cérebro desviante, efetuando assim um esvaziamento da esfera política e 
esmorecimento das identidades, que por frágeis ou superficiais que sejam, implicam em 
formas de resistências aos discursos hegemônicos. Neste trabalho não foi realizada coleta de 
dados com os sujeitos demandantes, de forma que não podemos mais do que inferir os 
possíveis resultados das negativas de reconhecimento do judiciário às suas demandas. Mas em 
outros casos não menos polêmicos, como o de uma transexual que criou uma menina como 
filha até três anos de idade, ter seu pleito de adoção negado, os efeitos foram 
devastadores.  Evidentemente que este caso é polêmico, mas longe das considerações tecidas 
sobre a negativa, todas de cunho moralista ou eugênico. Em princípio, nada impede que uma 
transexual seja "mãe" adotiva de uma criança. Toda assertiva que seja usada em virtude da 
condição de transexual é, em seu cerne, preconceituosa e negadora de um princípio 
constitucional pleiteado, o direito fundamental à identidade.  

O mesmo, por analogia, podemos pensar nos casos de racismo e outras situações onde sujeitos 
negros reivindicam o reconhecimento da reparação como uma forma de reconhecimento da 
própria historia e do seu direito fundamental à identidade étnica. Não reconhecer a dívida 
histórica do Brasil com segmentos desfavorecidos, é negar a estes indivíduos o direito, 
inclusive, de ter uma história própria, escrita por sua força e perspectiva histórica. O 
traumático, em que pese seus significados no senso comum, não se restringe a um 
acontecimento único e aniquilador. Podem os traumas ser efeitos de pequenas lesões, 
negações de direitos, desrespeitos cotidianos, que progressivamente interferem sobre a 
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subjetividade, produzindo políticas de si subalternas, produzindo sujeitos literalmente 
assujeitados a uma hegemonia cultural e social, convictos de sua suposta inadequação.   

Assim, diante das análises aqui empreendidas, podemos antever que parece verossímil que 
dentro do jogo de identidades e identificações possíveis, haja uma negação do sujeito como 
ente, uma recusa de uma demanda, que no final das contas, é demanda de todo ser falante e 
desejante. Por isso, esperamos que esse estudo possa contribuir com a percepção de que do 
complexo encontro entre o Direito e outras ciências sociais ou humanas, como a Psicologia, o 
mais temeroso é adotar-se a idéia de imparcialidade judicial ou de que a lei deve ser aplicada 
de forma positiva, pois todo fenômeno humano é complexo e ao Judiciário cabe regular e 
aplicar as leis, não a lei cega, mas, contextualizada com a hermenêutica, a ética e as condições 
sócio-históricas que regem os sujeitos, o tempo, a ética de cada povo e fazem emergir novos 
direitos. 

Acreditamos, ainda, que esse artigo trará algumas contribuições para a compreensão dos 
efeitos da discriminação racial nas identidades e subjetividades das pessoas negras e na 
construção do conhecimento sobre os impactos do racismo e a necessidade de se assegurar o 
direito à identidade étnico-racial como um direito humano fundamental. Cremos que, como 
resultados deste estudo, poderá ser produzida, com o auxílio dos pressupostos da psicologia e 
psicanálise, especificamente, uma agenda de políticas públicas dentro do sistema de justiça 
para o combate à violência contra as pessoas negras e para uma melhor compreensão das suas 
necessidades no campo da identidade e da subjetividade, tendo como foco a garantia do seu 
direito à identidade étnica. 
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[1] Neste trabalho utilizamos o conceito de subjetividade desenvolvido por Bernardes, A. G. e 
Hoenisch, J. C. D. (2003): "subjetividade não é o ser, mas os modos de ser, não é a essência 
do ser ou da universalidade de uma condição, não se trata de estados da alma, mas uma 
produção tributária do social, da cultura, de qualquer elemento que de algum modo crie 
possibilidades de um 'si', de uma 'consciência de si', sempre provisória... São modos pelo qual 
o sujeito se observa e se reconhece como um lugar de saber e de produção de verdade" (p. 
117). 

  

[2] Roberta Góes Luiz entrou com processo de adoção de uma criança do qual os cuidados a 
foram entregues pela própria mãe da criança, uma menor de idade que não tinha condições de 
cuidar do recém-nascido. O Tribunal de Justiça, a pedido do Promotor de Justiça da criança e 
do adolescente, negou a guarda da criança a Roberta com a justificativa de que "Roberta e o 
companheiro, Paulo, são pessoas de bem, têm condições financeiras, mas não formam um 
casal normal." (WIKIPÉDIA, 2009). O Tribunal de Justiça (TJ-SP) decidiu, a pedido do 
Ministério Público, que a criança deveria ficar em um abrigo até ser determinada a guarda 
definitiva. Roberta faz visitas semanais ao menino e pode passar uma hora com a criança em 
cada uma delas. "É um sentimento horrível, é a pior coisa do mundo. Só é feliz na hora que eu 
chego. Ele agarra no meu pescoço, faz um gesto para eu não ir e tenho que suportar ver essa 
cena, ver tirarem ele do meu colo e não fazer nada. Ver o olhinho triste que ele fica" (G1, 
2009). 

  

[3] O advogado Rogério Vinicius dos Santos, que pediu à Justiça, em nome de Roberta,  que o 
promotor seja afastado do caso, disse ao saite Globo.com que vai recorrer contra a decisão. 
Ele apresentou ao juiz da Vara de Família de São José do Rio Preto um recurso chamado 
exceção de suspeição. O juiz Osni Assis Pereira recusou o recurso por entender que não se 
aplica ao caso em julgamento. O magistrado também disse que os motivos alegados pela 
defesa do transexual não tornam o promotor suspeito. O advogado afirma que o promotor não 
tem condições de continuar no processo de adoção, "porque não admite sequer a existência 
do transexual Roberto como pessoa." Para o advogado, essa postura vai contra o princípio de 
que o promotor que trata de processo de adoção deve ser neutro (ARPEN BRASIL, 2009). 
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O NOVO PARADIGMA DO DIREITO NA PÓS-MODERNIDADE  
 

THE NEW PARADIGM OF LAW IN POST-MODERNITY 
 
 
 

Márcio Ricardo Staffen 
Paulo Marcio Cruz 

 

RESUMO 
Em função da emergência de novos cenários globalizados e transnacionais e do esgotamento 
da liberdade, enquanto paradigma do direito da modernidade, o objetivo deste artigo é 
estabelecer alguns elementos científicos e teóricos sobre a necessidade de se considerar o 
surgimento de um novo paradigma para o Direito. O texto procura demonstra que na era pós-
moderna, a sustentabilidade deverá consolidar-se como o novo paradigma indutor do Direito, 
coabitando com a liberdade, pois, além da sua vocação para ser aplicado em escala planetária, 
apresenta destacada flexibilidade e operacionalidade para comportar a dialética das várias 
forças sociais, articulando numa via discursiva harmonizadora os mais diversos valores e 
interesses legítimos. 
PALAVRAS-CHAVE: PARADIGMA DO DIREITO; LIBERDADE; PÓS-
MODERNIDADE; SUSTENTABILIDADE; TRANSNACIONALIDADE. 
 
ABSTRACT 
Due to the emergence of new transnational and globalized scenarios and depletion of 
freedom, while the right paradigm of modernity, the aim of this paper is to establish some 
scientific evidence and theoretical need to consider the emergence of a new paradigm of law. 
The text shows that in the postmodern era, sustainability may become established as a new 
paradigm inducer of law, living with freedom, because in addition to its vocation to be applied 
on a global scale, presents significant operational flexibility and to accommodate the dialectic 
of various social forces, linking via a discursive harmonizing the diverse values and interests. 
KEYWORDS: PARADIGMS OF LAW, FREEDOM, POST-MODERNITY, 
SUSTAINABILITY, TRANSNATIONALITY. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

O objetivo deste artigo, com a ressalva de que a pretensão é a de apenas contribuir para o 
debate, é o de estabelecer alguns elementos científicos e teóricos sobre a necessidade de se 
considerar o surgimento de um novo paradigma para o Direito, em função dos novos cenários 
globalizados e transnacionais atuais. É claramente perceptível atualmente a crise do 
paradigma moderno que nasceu com a ciência moderna e determinou o modo de ser e agir do 
ser humano, nos séculos XIX e XX. Paradigma moderno este que começou tomar vulto com o 
Iluminismo. Antes deste modelo, a matriz disciplinar ocidental era a da teologia da Idade 
Média que remetia ao transcendente e a metafísica a explicação de tudo. 
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A modernidade jurídica, que começou com as revoluções burguesas, teve e tem como 
paradigma a liberdade em seu sentido polissêmico, pois a mesma pode ser entendida de várias 
maneiras. Mas, assim como fatores pré-modernos determinaram a superação do feudalismo e 
do absolutismo, vários fatores pré e pós-modernos conjugados estão determinando a 
consolidação de um novo paradigma para o direito pós-moderno. Importante ressalvar que 
para o escopo deste artigo os autores concebem a relação entre o paradigma moderno e pós-
moderno, a seguir discutidos, não como de substituição, mas como de coabitação ou de 
convivência, se preferirem. 

O novo paradigma que surge se justifica pela necessidade vital da preservação da vida no 
planeta. Isso implica, evidentemente, a adoção de um novo paradigma geral para as ciências e, 
por conseqüência, para o direito. Afinal de contas, a liberdade justificou a desigualdade 
material da modernidade, sendo notória a degradação ambiental produzida pela pobreza e pela 
miséria resultado dessas desigualdades. Até a década de 60, do século passado, alcançar 
níveis superiores de liberdade era o máximo almejado pelo ocidente capitalista liberal com 
sua lógica judaico-cristã. Dentre os fatores que determinaram a crise da era da liberdade, da 
modernidade, foi o fenecimento do modelo de Estado - e de direito - pautado pelas fronteiras 
nacionais. O fim do contraponto socialista e a hegemonização do capitalismo liberal erodiram 
sua principal característica, ou seja, a soberania herdada da paz da Westfália. 

A partir da década de 80 do século XX, o homem deu-se conta, pela primeira vez, que poderia 
destruir o planeta. Esse fato, junto com o fenômeno da globalização, acabou por criar uma 
nova realidade que se convencionou denominar de transnacional. A era moderna entrou em 
exaustão quando seu paradigma, baseado na liberdade, deixou de ser o valor fundamental de 
orientação ao modo de vida do acidente. Isso como consequência do surgimento de novos 
poderes e riscos agora globais. [1] 

A liberdade foi perdendo espaço, enquanto paradigma, desde a implantação do Estado Social 
de Direito, maior legado da disputa capitalismo x comunismo protagonizada durante a guerra 
fria. Mas o auge desse processo de relativização da liberdade, foi o avanço da questão 
ambiental, fermentado pelos novos cenários transnacionais típicos da sociedade de risco. 
Dessa forma, passou a ganhar consistência o surgimento de um novo paradigma que indica a 
sobreposição de valores, acompanhando o surgimento de uma nova era, pautada pela 
preservação da vida no planeta, o que se convencionou chamar de questão vital ambiental. [2] 

O cenário transnacional da atualidade pode ser caracterizado como uma complexa teia de 
relações políticas, sociais, econômicas e jurídicas, no qual emergem novos atores, interesses e 
conflitos, os quais demandam respostas eficazes do Direito. Estas respostas dependem de um 
novo paradigma do Direito que melhor oriente e harmonize as diversas dimensões implicadas. 
A partir desse contexto de insuficiência da liberdade, enquanto paradigma do direito moderno 
para o enfrentamento dos novos riscos globais, o que se propõe é a análise da sustentabilidade 
enquanto novo paradigma indutor do direito na pós modernidade em cohabitação com a 
liberdade. 

  

2. A LIBERDADE ENQUANTO PARADIGMA DO DIREITO NA MODERNIDADE 
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A modernidade foi construída a partir da busca por liberdade. Portanto, é lógico que seus 
vórtices econômicos, sociais e jurídicos acompanhassem essa concepção original, o que foi, 
registre-se, um grande avanço para a humanidade. Naquela época não se falava, sobre 
preservação do ambiente e, muito menos, sobre os possíveis riscos que a destruição do mesmo 
poderia causar. A revolução industrial representou o início da utilização, em grande escala, 
dos recursos naturais. Nessa evolução surgiu o uso do petróleo como fonte de energia 
substitutiva do vapor, o que levou a modernidade a ficar conhecida como a "civilização do 
petróleo". Há que se ter em conta que a exaustão dessa matriz energética, quer seja pela sua 
finitude como também pelo elevado potencial poluidor, acompanha a crise da própria 
modernidade. 

A liberdade, enquanto paradigma do direito moderno, é produto de um conjunto especial de 
relações políticas que emergiu na Europa. Aquela liberdade, encontrada no ambiente burguês, 
foi teorizada em forma de liberalismo, num primeiro momento e como liberalismo 
democrático num segundo momento e também ficou compreendido que aquela liberdade só 
poderia ser real e permanente caso fosse traduzida em normas jurídicas por intermédio do 
direito. 

Mais adiante, a liberdade como paradigma do direito moderno, durante sua fase de 
consolidação, ganhou muitas caracterizações. Talvez a mais emblemática é aquela expressa 
pelo inglês John Stuart Mill[3]. Para ele, a liberdade individual deveria ser exaustivamente 
perseguida e só poderia ser permitida a intervenção da sociedade na liberdade de outrem em 
caso de autoproteção, ou seja, quando houvesse a invasão dos âmbitos de liberdade de outrem. 

A liberdade moderna foi uma conquista do liberalismo preocupado, enquanto corrente 
doutrinária, com a limitação do poder e com o grau de interferência dos outros e do Estado na 
vida das pessoas, como, aliás, ressalta Celso Lafer, citando Benjamin Constant, na 
apresentação da obra de Mill acima citada. A liberdade, enquanto direito à diversidade, 
sustentada por Mill, seria compatível com o seu critério de igualdade formal moderna, ou da 
igualdade dos pontos de partida almejada pela doutrina liberal, com fundamento na 
capacidade. 

Portanto, onde não houvesse direito à diversidade, não haveria liberdade. A liberdade, como 
paradigma do direito moderno, passou a consistir em não se estar sujeito à restrição e à 
violência por parte de outras pessoas, o que não pode ocorrer quando não há Estado de Direito 
em sua concepção kantiana, que agrega o "democrático" ao termo[4]. A modernidade pode ser 
compreendida, por este diapasão, como diferenciação racional entre a religião, a política, a 
moral e o direito. Com este último sendo o garantidor dos âmbitos de liberdade. 

Importante enfatizar que o liberalismo, e a liberdade como paradigma do direito, como 
concepção político-ideológica dessa corrente de pensamento que se consolidou a partir das 
revoluções burguesas do século XVIII e que ensejou a modernidade jurídica, caracterizou-se 
por defender as maiores cotas possíveis de liberdade individual frente ao Estado, que deve 
procurar ser neutro. Passou-se a postular uma filosofia tolerante da vida como modelo social 
que conseguisse substituir o antigo regime e cujos conteúdos se constituíram em fundamento 
jurídico e político das constituições democráticas[5]. A criação do Direito Público, pelos 
modernos, é a sua maior prova, já que se constitui num grande leque de proteção com relação 
ao Estado. 
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O liberalismo ganhou força social de modo gradual na medida em que as zonas mais 
desenvolvidas da Europa Ocidental e suas colônias passaram a orientar suas estratégias 
econômicas em direção à economia de mercado e a necessitar de uma nova concepção do 
mundo que não criasse obstáculos à nova realidade socioeconômica emergente. Dito de outra 
forma a liberdade em seus diversos aspectos. Para isso, o direito e a liberdade como seu 
paradigma foram fundamentais. 

Por conseqüência, com a afirmação das idéias de liberdade burguesas, principalmente durante 
o século XIX, ocorrem mudanças significativas nos valores sociais dominantes até então. O 
cidadão, e não outra entidade qualquer, passou a ser o centro das atenções. As propriedades 
privadas, individuais, operavam como um símbolo de prosperidade, com os pobres 
representando os incapazes, que não conseguiam aproveitar as inúmeras oportunidades 
oferecidas pela livre iniciativa. 

O liberalismo se consolidou como uma filosofia de progresso econômico, social e técnico, ao 
propor, essencialmente, uma liberação total das potencialidades dos indivíduos, com suas 
premissas básicas assentadas na liberdade como paradigma do Direito, como anota Jean 
Touchard[6], e na individualidade, com uma visão positiva e otimista do homem, que era 
visto como um ser individualmente autônomo, materialista e dotado de razão. Razão essa que 
lhe permitiria lograr sua meta principal, ou seja, a de ser feliz na medida em que pudesse 
desenvolver suas capacidades individuais sem obstáculos que o intimidassem. 

Claro que, baseados nestas premissas, os liberais repudiavam qualquer tipo de privilégios e 
defendiam, em contrapartida, a igualdade para todos os homens livres perante a lei. Liberdade 
para atuar no mercado capitalista e ser possuidor de bens que garantissem a sua liberdade. 
Todos seriam formalmente, e não materialmente, iguais porque o homem possui alguns 
direitos naturais indiscutíveis. Cada homem poderia fazer de sua vida privada o que bem 
entendesse ou pudesse. Inclusive admitindo e estimulando a alienação, por contrato de 
trabalho, de parte de sua liberdade, em troca de recompensa pecuniária.[7] 

Completo o caminho histórico percorrido pelo direito moderno, ou seja, a mudança dos 
conceitos aplicados ao exercício do poder, ocorreu a politização da discussão sobre esse novo 
poder através das teses liberais e a inevitável criação de um novo direito, denominado direito 
moderno. Os ordenamentos jurídicos modernos passaram a atuar como instrumento de 
coerção legitimados pelo seu paradigma: a liberdade, e combater quaisquer tentativas de 
limitação dessa liberdade. Daí que toda produção do Direito, na modernidade, foi orientada 
pelo paradigma liberdade, o que foi natural pela própria história de formação do direito 
moderno. Os autores liberais contemporâneos, pertencentes às correntes mais avançadas do 
liberalismo, passaram a defender que o objetivo da liberdade é o de se alcançar uma autêntica 
igualdade de oportunidades ou chances vitais para cada indivíduo, já numa concepção muito 
próxima do Estado de Bem-Estar visto através da lente neoliberal. [8] 

É dessa mudança no objetivo do paradigma do direito moderno que começam a surgir as teses 
sobre a possibilidade de limitação do exercício da liberdade em função de valores novos, 
como é o caso da questão vital ambiental, emblemática para as discussões nesse sentido e que 
permite inferir a coabitação de valores paradigmáticos indutores do direito, principalmente 
nas últimas décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. 
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3. O PARADIGMA DO DIREITO NA PÓS MODERNIDADE 

  

3.1 Caracterização conceitual de paradigma para o Direito 

  

É importante começar observando que as ciências, tanto naturais como sociais, 
desenvolveram-se historicamente a partir de determinados paradigmas. A expressão 
"paradigma", não possui um conceito unívoco e, no âmbito das ciências sociais, como é o 
caso do Direito, também sofre influencias ideológicas e até mesmo socioculturais. A primeira 
vez que o termo foi utilizado com maior cuidado e rigor científico, foi em 1962, por Thomas 
Khun[9]. Nesta obra, defendeu que as revoluções científicas constituem episódios de 
desenvolvimento não-cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou 
parcialmente substituído por um novo, incompatível no todo ou em parte com o anterior. O 
uso da expressão paradigma surge em substituição ao termo "verdade", tendo em vista a 
grande dificuldade em definir o que pode ser considerado cientificamente como verdadeiro. 

Nesta obra, Kuhn[10] caracteriza paradigma como sendo aquilo que os membros de uma 
comunidade partilham. Reconhece que a ciência é um discurso que se legitima pela aceitação 
do grupo. Quanto à idéia de paradigma, defende que este, enquanto modelo compartilhado, 
segue uma matriz composta por: a) generalizações simbólicas; b) crenças em determinados 
modelos heurísticos; e c) valores exemplares. 

Apesar das dificuldades conceituais, no âmbito das ciências sociais, a noção de paradigma é 
fundamental, pois conforme afirma Edgar Morin possui o mérito de se sobrepor ou dominar 
as teorias. Para Morin, no âmbito das ciências sociais, um paradigma deve conter, para todos 
os discursos realizados em seu âmbito, os conceitos fundamentais e as categorias mestras de 
inteligibilidade, assim como as relações lógicas existentes entre esses conceitos e categorias. 
Exatamente como acontece com a evolução da cientificização da questão vital ambiental. 
Especificamente no campo da Ciência Jurídica, com o Direito como seu objeto, por 
paradigma deve-se entender o critério de racionalidade epistemológica reflexiva que 
predomina, informa, orienta e direciona a resolução dos problemas, desafios, conflitos e o 
próprio funcionamento da sociedade. Trata-se de um referente a ser seguido e que ilumina a 
produção e aplicação do Direito.[11] 

  

3.2 Crise, superação e coabitação de paradigmas 

  

A crise da liberdade como paradigma do Direito moderno se iniciou com as lutas pelo Estado 
Social, no final do Século XIX e no começo do Século XX. Foram as idéias e as ações 
socialistas que pressionaram as sociedades européias a admitir a flexibilização dos 
paradigmas do Estado Liberal e do direito moderno[12]. As sociedades ocidentais passaram 
conferir um evidente equilíbrio entre os dois conceitos: Estado de Liberdade e Estado de 
Igualdade. 
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A liberdade passou a ser inconcebível sem um elevado grau de solidariedade e de igualdade 
social, e, por outro lado, o progresso social, o combate às desigualdades, o desenvolvimento 
econômico e a proteção das classes mais desfavorecidas, fundam-se no respeito aos novos 
valores emergentes, que já apontavam também para uma nova dimensão de direitos 
difusos[13]. Neste momento, observam-se os primeiros movimentos por solidariedade. 
Porém, a crise da liberdade como paradigma da modernidade se lovalizou no tratamento 
"contrário" dos valores fundamentais que passaram a duelar a partir da consolidação das 
concepções socialistas: a liberdade individual e a igualdade social. Foi formada então uma das 
maiores díades da sociedade ocidental, com o liberalismo e o socialismo representando suas 
expressões ideológicas, que impulsionava e legitimava as mudanças nas concepções de 
sociedade e de Estado. 

O Estado de Bem-Estar passou a desenvolver ações acompanhadas de uma crescente inclusão, 
nas Constituições, não só de previsões de regulação estatal, das relações contratuais, mas 
também de comandos aos poderes públicos para que passassem a prover ou financiar uma 
série de prestações de serviços, em geral públicos e gratuitos, aos cidadãos[14]. Os esforços 
para garantir a igualdade de oportunidades e uma certa distribuição de renda, derivada de 
algumas ações do próprio Estado, completaram esta nova dimensão do Direito que este 
modelo ideológico de Estado passou a representar, criando profunda erosão na condição da 
liberdade moderna como seu paradigma. 

 A mundialização e a progressiva interdependência das relações está configurando, de fato, a 
formação de um novo âmbito de interesse geral, que se situa em fronteiras transnacionais e 
que, agora, começam a se concretizar de maneira muito intensa na defesa dos direitos 
humanos. Só será viável a universalidade dos direitos humanos a partir da superação dos 
limites estatais modernos da Democracia.[15] 

Sendo válido pensar numa ordem pós-capitalista liberal, também é válido refletir sobre uma 
ordem pós Direito moderno: as incertezas e justificativas morais coincidem, tanto 
empiricamente - sendo o Direito moderno agente do capitalismo - quanto filosoficamente - 
sendo o modelo estatal advindo do Direito o signo da hierarquização entre os homens. Se o 
que se necessita é um caminho jurídico mais seguro em direção a um novo tempo, é 
fundamental pensar na consolidação de um novo paradigma que possa coabitar com - e 
posteriormente superar - o paradigma do direito moderno. 

Caso se queira estar apto a uma nova compreensão do Direito, a qual possa fornecer uma 
resposta ao novo conjunto de demandas ligadas aos novos cenários transnacionais, é preciso 
superar a construção teórica da modernidade liberal, apesar de se saber que o período que virá 
conviverá com o atual. O Direito que adviria de um ambiente político-jurídico transnacional 
seria forjado, muito provavelmente, com base em princípios de inclusão social e proteção ao 
meio ambiente[16]. A sustentabilidade e a solidariedade passariam a ser dois dos principais 
itens do debate jurídico. 

A constatação de que a preservação e recuperação do ambiente e sua utilização racional, o que 
geraria a necessária sustentabilidade, sugere a reinvenção da tensão entre Direito e liberalismo 
capitalista. Isso para que uma nova concepção de Direito possa contribuir para que o mundo 
seja cada vez menos confortável para o capitalismo predatório e que um dia se possa ter uma 
alternativa ou, ao menos, um capitalismo sustentável. Boaventura de Sousa Santos chega a 
dizer que se tivesse hoje em dia que definir o socialismo seria a sustentabilidade no seu 
conceito mais amplo.[17] 
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Sabe-se perfeitamente das assimetrias existentes entre as regiões do nosso planeta e entre os 
países que as formam. Isso indica a necessidade de coabitação entre o paradigma moderno e o 
pós-moderno do Direito, entre a busca por âmbitos cada vez mais amplos de liberdade e a 
limitação desta mesma liberdade em função de se promover a sustentabilidade. É, mutatis 
mutandis, o que chamamos de "republicanização da globalização"[18], com uma efetiva busca 
pela distribuição da riqueza e re-equilibrio ambiental. O grande desafio do ser humano será 
provar que conseguirá evoluir do individualismo liberal, passando pelas experiências de 
igualdade relativa dos estados de bem estar e alcançar sustentabilidade. Provar que não é um 
elemento estranho e inadaptável ao planeta Terra, mas que pode não só conviver em harmonia 
como melhorar as condições gerais de vida. 

  

4. A SUSTENTABILIDADE ENQUANTO NOVO PARADIGMA INDUTOR DO DIREITO 

  

A proteção do meio ambiente é uma pauta axiológica reconhecida e valorizada em escala 
global. Hoje não é mais um desafio exclusivo para a Ciência Jurídica, a criação e a 
sistematização de normas protetivas do ambiente, pois o caminho mais complexo e relevante 
a ser trilhado é o conjunto intersistêmico de relações que o ambiente gera com outros bens e 
valores, principalmente nas perspectivas sociais, econômicas, culturais e tecnológicas. 

Atualmente não é mais suficiente somente o desenvolvimento de teorias jurídicas complexas e 
sofisticadas em relação a temas e institutos setoriais do complexo fenômeno da convivência 
humana. É de duvidosa utilidade, por exemplo, compreender tecnicamente o significado do 
direito de propriedade se este valor não é entendido e relacionado com as suas múltiplas 
manifestações e inúmeras relações que desencadeia, das rotas de colisão, parcial concordância 
e plena harmonização com outros institutos jurídicos, inclusive nas suas repercussões 
econômicas, culturais e tecnológicas. 

Desta forma, com o cenário transnacional atual surge a necessidade da emergência e da 
consolidação de um novo paradigma do Direito que deve ser mais dúctil e operacionalmente 
adequado para a produção dialética e democrática de um repertório de argumentos mais 
densos e legítimos no atual contexto de complexidade. A sustentabilidade emerge, 
naturalmente, como grande potencial axiológico para ser aplicada e reconhecida na 
centralidade desta nova ordem jurídica altamente complexa, plural e transnacionalizada. 

Na gênese da construção jurídica da sustentabilidade está a idéia de que o modelo de 
desenvolvimento, escolhido/reforçado para o mundo na Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO 92) e 
preconizado pelo protocolo de Kyoto, objetivou compatibilizar a proteção do ambiente com o 
desenvolvimento econômico e social. Este ideal de desenvolvimento com sustentabilidade, 
entretanto, encontra oposição em setores da economia que preferem as antigas práticas do 
lucro a qualquer preço. A nota qualitativa da sustentabilidade, preconizada também como 
intento motivador da Eco-92, ainda não foi viabilizada na sua integralidade, pois o paradigma 
de desenvolvimento vigente em escala global está pautado muito mais na lógica da 
maximização dos lucros do que na preocupação ética de distribuição geral e eqüitativa dos 
benefícios gerados pelo desenvolvimento e a conseqüente preservação e recuperação do 
ambiente.  
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Este quadro desafiante impõe a necessidade não apenas de ações locais ou nacionais isoladas, 
mas também de uma intensa sensibilização transnacional, que contribua com novas práticas e 
atitudes, principalmente nas ações dos Estados no plano mundial. Necessita-se de novas 
estratégias de governança transnacional ambiental[19] para que seja possível a construção de 
um compromisso solidário e global em prol do ambiente para assegurar, inclusive de maneira 
preventiva, a melhora contínua das relações entre os seres humanos e a natureza. 

A crise ecológica é ainda mais agravada pela insuficiência de planejamento e políticas amplas 
e de longo prazo, pois as pessoas e os governantes que elaboram e executam importantes 
políticas públicas, ainda não conseguem pensar globalmente os problemas ambientais. A 
pauta de preocupações ainda está restrita aos problemas visíveis, relacionados aos fatos 
concretos e ocorridos no entorno próximo. Falta uma sensibilização adequada das pessoas 
para a real dimensão da crise ecológica e da sua real ameaça à garantia da vida no planeta.[20] 

Para situar a gravidade da atual crise ecológica global, Canotilho[21] adota a idéia de uma 
segunda geração de problemas ecológicos, não mais preocupada apenas com os problemas de 
âmbito local, mas também com os seus efeitos combinados por vários fatores e com as suas 
implicações globais e duradouras, como ocorre, por exemplo, no caso da destruição da 
camada de ozônio e do aquecimento global. Estes desafios exigem uma especial sensitividade 
ecológica da comunidade global para que não sejam comprometidos de forma irreversível os 
legítimos interesses das futuras gerações. 

Ao estudar os postulados jurídico-analíticos para a compreensão dos problemas ambientais e 
o papel dos Estados, Canotilho[22] destaca a importância do postulado globalista o qual, para 
ele significa que a proteção do ambiente não deve ser feita apenas no âmbito dos sistemas 
jurídicos estatais isolados, mas sim no dos sistemas jurídico-políticos transnacionais, de forma 
a que se alcance um stantard ecológico ambiental razoável em todo planeta e, ao mesmo 
tempo, estruturando uma responsabilidade global, de Estados, organizações e grupos, quanto 
às exigências de sustentabilidade ambiental. 

Nessa mesma linha de raciocínio Henrique Leff explica que hoje o conceito de ambiente se 
defronta necessariamente com estratégias de globalização e que a reinvenção de novo mundo, 
conformado por uma diversidade de mundos, pressupõe que se abra o cerco da ordem 
econômica-ecológica globalizada[23]. Ele destaca ainda que o princípio da sustentabilidade 
surge como uma resposta à fratura da razão modernizadora e como uma condição para 
construir uma nova racionalidade produtiva, fundada no potencial ecológico e em novos 
sentidos de civilização[24] a partir da diversidade cultural do gênero humano. 

A colaboração e a solidariedade transnacionais também são as palavras de ordem para a 
sustentabilidade global. A intensificação do fenômeno da globalização apresenta desafios 
importantes aos Estados e exige uma readequação qualitativa e estratégica do Direito, pois 
este enquanto instrumento de controle social estatal, emanado de um ente soberanamente 
isolado no planeta, já não que produz mais respostas minimamente eficazes para assegurar um 
futuro com sustentabilidade progressiva para toda a comunidade de vida e em escala global. 
Necessita-se da construção e consolidação de uma nova concepção de sustentabilidade global, 
baseada num paradigma de aproximação entre os povos e culturas, na participação do cidadão 
de forma consciente e reflexiva na gestão política, econômica, social e tecnológica.   

Dessa forma, a sustentabilidade deve ser construída a partir de múltiplas dimensões que 
incluam as variáveis ecológica, social, econômica e tecnológica, tendo como base forte o 
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meio ambiente. Na perspectiva jurídica todas estas dimensões apresentam identificação com a 
base de vários direitos fundamentais, aí incluídos o meio ambiente, desenvolvimento 
sustentável, direitos prestacionais sociais, dentre outros, cada qual com as suas peculiaridades 
e riscos. Pela importância e centralidade na ordem política atual, é possível afirmar assim que 
a sustentabilidade pode ser compreendida como impulsionadora do processo de consolidação 
de uma nova base axiológica ao Direito. 

Sobre a amplitude da sustentabilidade Piñar Mañas, baseado em Michael Decleris, explica 
que a mesma consiste na: a) conservação e recuperação quando esta seja necessária, do 
adequado capital natural para promover uma política qualitativa de desenvolvimento; b) 
inclusão de critérios ambientais, culturais, sociais e econômicos no planejamento e na 
implementação das decisões sobre desenvolvimento. No atual contexto da sociedade do 
conhecimento, defende-se também a variável tecnológica como elemento de possível 
ampliação da sustentabilidade[25]. Uma das dimensões mais importantes, pela sua fragilidade 
e pela conexão direta e pressuposta da tutela do ambiente, é exatamente a dimensão social. A 
socióloga Mercedes Pardo[26] defende que os problemas relacionados ao meio ambiente são 
problemas de organização social e que o desenvolvimento sustentável inclui três concepções: 
social, econômica e ecológica, defende que a sustentabilidade ecológica pressupõe a social. 

Um dos objetivos mais importantes de qualquer projeto de futuro com sustentabilidade é a 
busca constante pela melhoria das condições sociais das populações mais fragilizadas 
socialmente. Isso porque os problemas sociais e ambientais estão necessariamente interligados 
e somente será possível tutelar adequadamente o meio ambiente com a melhora das condições 
gerais destas populações[27]. Boaventura de Souza Santos indica que a crise ambiental 
decorre diretamente da transnacionalização da pobreza, da miséria e da fome e o autor incluiu 
a degradação ambiental dentre os principais problemas na relação social mundial.[28] 

Na perspectiva econômica, hoje também há plena conscientização da importância da 
consolidação da sustentabilidade. Isso porque a base da produção depende necessariamente do 
sistema natural, ou seja, do que é gerado pela natureza e, em especial, a energia. A 
sustentabilidade importa em transformação social, sendo conceito integrador e unificante, isso 
implica na celebração da unidade homem/natureza, na origem e no destino comum. O que 
pressupõe um novo paradigma, portanto. Embora o conteúdo do princípio da sustentabilidade 
esteja historicamente direcionado às bases da produção nos modelos capitalistas liberais, esta 
noção deve ser ampliada para que os beneficiários do desenvolvimento sejam todos aqueles 
componentes bióticos e abióticos que garantirão a vida em plenitude, inclusive para as futuras 
gerações. 

A preocupação da geração atual não deve ser a de apenas garantir às futuras gerações a 
mesma quantidade de bens e recursos ambientais. A insuficiência deste objetivo é evidente. 
Isso porque o capitalismo sem controle e as precárias condições de vida de muitos seres 
humanos geraram um desenvolvimento historicamente insustentável e já levaram a atual 
geração a uma situação de crise pela clara limitação de muitos bens primordiais para a vida 
plena.  Assim, é fundamental que toda a inteligência coletiva e que todo o conhecimento 
científico acumulado estejam também a serviço da melhora das condições de toda a 
comunidade de vida futura e não apenas a serviço do ser humano. 

Loporena Rota, neste mesmo sentido, defende que é falsa a concepção que sugere que um 
determinado desenvolvimento social exige um pouco de sacrifício ambiental e acrescenta que 
sacrificar o meio ambiente para lograr um maior desenvolvimento econômico é decisão 
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própria de quem não conhece a problemática ambiental[29]. Para ele não há contradições 
entre economia e meio ambiente. Podem caminhar juntos. Nesta linha Martín Mateo sustenta 
que os postulados da economia e da ecologia não são necessariamente contrapostos, já que 
podem formar uma integração harmoniosa[30]. 

Isso é de extrema relevância porque no modelo atual da globalização, com repercussão nos 
ordenamentos jurídicos, é o mercado quem atua com enorme força, fluidez e liberdade, 
praticamente impondo as regras do jogo. O protagonismo não é mais o da sociedade e nem o 
dos Estados. Essa lógica de submissão exclui ou sufoca outras dimensões imprescindíveis 
para a sustentabilidade como a ecologia e o imprescindível controle político e social[31]. 
Diante desse cenário, é válido sustentar que o Direito possa ganhar novo impulso e força a 
partir de um novo paradigma para influenciar positivamente os destinos da vida comunitária e 
os destinos da humanidade. 

A concepção sustentada neste artigo é semelhante àquela defendida por Klaus 
Bosselmam[32], numa das obras jurídicas mais completas da atualidade sobre 
sustentabilidade, defende enfaticamente a necessidade da sua aplicação enquanto valor 
jurídico basilar da ordem jurídica local e internacional. Argumenta que a sustentabilidade 
deve contribuir com a ecologização dos demais princípios e, desde que devidamente 
impulsionado pela força real da sociedade civil, servirá também como caminho para uma 
governança com sustentabilidade ecológica e social. 

As análises teóricas aqui realizadas, indicam que a sustentabilidade pode se consolidar como 
o novo paradigma indutor no Direito na pós-modernidade, pois funciona atualmente como 
uma espécie de meta princípio, com vocação de aplicabilidade em escala global. Deve-se 
destacar que apresenta também inconteste flexibilidade e a aplicabilidade necessária para 
comportar a dialética discursiva das mais diversas forças sociais, podendo amalgamar os 
demais valores e interesses legítimos da nova civilização empática como sugere Rifkin. [33] 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A principal hipótese concebida para a produção deste artigo foi a de que a liberdade, enquanto 
paradigma do direito moderno, a partir dos consabidos acontecimentos do final do século XX, 
entrou em crise com sinais claros de insuficiência. Essa constatação permitiu, portanto, o 
surgimento de um novo paradigma no qual coabitem, numa fase de transição, âmbitos de 
liberdade e sustentabilidade. Importante destacar, como já foi feito durante o texto, que se 
constata a "assimetria de liberdade" existente no planeta, ou seja, algumas nações evoluíram 
muito enquanto outras não alcançaram sequer a modernidade. O principal objetivo deste 
artigo acredita-se tenha sido alcançado, ou seja, a produção de um texto que levantasse a 
questão de fundo do Direito moderno. Essa questão de fundo, a liberdade como paradigma, 
foi focada desde o ponto de vista da possibilidade da adoção de um novo paradigma para o 
Direito: o da sustentabilidade. 

Ao longo do texto procurou-se demonstrar que não faz sentido o ser humano insistir que pode 
simplesmente continuar sua evolução, enclausurado nos dogmas do capitalismo liberal e da 
globalização. Todos sabem que a modernidade, apesar de ter representado significativo 
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avanço para a humanidade, acabou sendo todo um sistema teórico de justificação de 
desigualdades. As desigualdades em seu sentido mais amplo: social, econômica, cultural e 
tecnológica, constituem um dos fatores de maior agressão ao ambiente. Estima-se que a 
miséria e a pobreza respondam por um terço de toda degradação ambiental no planeta. O 
surgimento do Direito Ambiental e das Declarações de Estocolmo (1972) e do Rio (1992), 
representaram fundamental avanço em direção à sustentabilidade. Mas não conseguirão 
construir a nova realidade necessária à preservação da vida na terra sem que o valor indutor 
Direito deixe de ser apenas o da liberdade e suas concessões contemporâneas, representadas 
pelas democracias sociais e pelo Estado Social ou de Bem Estar. 

O que se pretendeu demonstrar, com o presente texto, foi o câmbio valorativo produzido pelo 
ambiente criado com o fim da bipolarização ideológica propiciado pela derrocada do mundo 
soviético, pela globalização e, principalmente, pelos sintomas evidentes de crise ecológica 
presentes no atual cenário mundial. Pela primeira vez o homem deu-se conta que pode, 
efetivamente, por termo à vida na terra. A evolução da sociedade e o crescimento exponencial 
da complexidade em todas as dimensões, conduz a inexorável certeza de que não é mais 
suficiente assegurar amplamente a liberdade, a igualdade material, dentre outros direitos de 
tipo apropriativo, próprios do capitalismo, se o mundo estiver a beira do colapso pelo 
esgotamento dos recursos naturais. 

Em síntese, a compreensão da sustentabilidade, enquanto princípio indutor do novo 
paradigma do direito, deve resultar do aporte cognitivo fornecido pela sociologia, economia e 
também pela filosofia. Resta a Ciência Jurídica, a importante função de apropriar esta pauta 
axiológica comum humanitária, captar as realidades sociais, os seus desvios e riscos e 
promover estratégias objetivando mitigá-los e controlá-los para a realização plena do bem 
comum. A partir das reflexões expostas, pode-se entender a sustentabilidade como um 
imperativo ético tridimensional que deve ser implementado em solidariedade sincrônica com 
a geração atual, diacrônica com as futuras gerações, e em sintonia com natureza, ou seja, em 
benefício de toda a comunidade de vida e dos elementos abióticos que lhe dão sustentação. 

A possibilidade desse novo paradigma, desenvolvida neste artigo, deve operar de forma 
intransigente com o direito à vida, atuar de forma dúctil e flexível na implementação dialética 
de outros bens e valores da comunidade e induzir condutas positivas, empreendidas em prol 
da melhora contínua da qualidade de vida em todas as suas dimensões, inclusive em benefício 
das futuras gerações. 
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RESUMO 
O artigo centra a abordagem na inclusão de uma sociedade, composta por representantes 
hipossuficientes, que necessitam contratar serviços de saúde, através de operadoras de planos 
de saúde, comprometendo seus parcos rendimentos, a fim de assegurarem-se, para quando 
depararem-se com situações que requisitarem tratamento terapêutico, preventivo, hospitalar 
ou medicamentoso de saúde, isto porque, todos indistintamente almejam usufruir sua vida, de 
maneira digna. Com o fito de subsidiar a exposição, averigua-se no texto do Código de Defesa 
do Consumidor, um grandioso número de artigos que remetem à interpretação protecionista 
ao consumidor (posição esta, ocupada pelos jurisdicionados, ao firmarem os contratos, 
aderindo às condições fixadas para os planos de saúde), viabilizando conceder diversas 
garantias a estes. Não obstante, os autores fincados na inovadora tese do substancialismo das 
decisões judiciais, alertam para o fato de que, tais assertivas protecionistas, nada mais estão a 
representar, senão a suplantar a omissão estatal, na concessão do direito à saúde, à todas as 
pessoas indistintamente, posto constituir-se este, um dever que lhe é imposto, sob a seara 
constitucional. Concluem assim, que aludida omissão conduz-nos a concluir pela ocorrência 
de inefetivação de direito à saúde, a qual obriga os jurisdicionados a contratar serviços 
particulares, para que possam existir dignamente, portanto a interpretação protecionista, 
disponibilizada pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode ser concebida como 
privilégio ou avanço do País, portanto nenhum novo direito fora inserido no ordenamento, 
quando do advento da Lei 8.078/90, posto que, sobretudo no âmbito dos planos de saúde, a 
apreensão das pretensões legislativas há que ser equidistante de discursos desta natureza, por 
estar a revelar um real retrocesso jurídico, se efetuado cotejo para com os ditames 
constitucionais. 
PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO SOCIAL; PLANOS DE SAÚDE; INEFETIVAÇÃO 
DE DIREITOS; SUBSTANCIALISMO. 
 
ABSTRACT 
The article focuses on the approach to inclusion of a company, composed of a poorer workers, 
who need to hire health care through health plans providers, jeopardizing their meager 
incomes, in order to satisfy themselves as to when they face situations who require therapeutic 
treatment, preventive, hospital or medical health, because all alike aspire to enjoy his life with 
dignity. With the aim of supporting the exhibition, it explores in the text of the Code of 
Consumer Protection, a great number of articles that refer to consumer protectionist 
interpretation (this position, occupied by the courts, to enter into contracts, adhering to the 
conditions set for health plans), enabling them to provide various guarantees. Nevertheless, 
the authors firmly planted on the innovative theory of substantial judgments, alert to the fact 
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that such assertions protectionism, nothing more are represented, but to supplant the default 
state, in granting a right to health, to all people interchangeably, since this form themselves, a 
duty imposed on it under the constitutional harvest. Conclude therefore that alluded omission 
leads us to conclude that the occurrence of inefetivação the right to health, which requires 
tribunals to contract private services, that may exist with dignity, so the protectionist 
interpretation, provided by the Consumer Protection Code does not can be conceived as a 
privilege or advancement of the country, so no new law was inserted in order, when the 
advent of Law 8.078/90, since, especially in the context of health plans, the seizure of the 
claims laws is to be equidistant from speeches this kind, by proving to be a real setback legal 
if performed for comparison with the constitutional dictates. 
KEYWORDS: SOCIAL INCLUSION, HEALTH PLANS; INEFETIVAÇÃO RIGHTS; 
SUBSTANTIALISM. 
 
 

  

  

•1.                      INTRODUÇÃO 

           

O Estado brasileiro detém o dever de consagrar  amplo,  irrestrito e incondicionado acesso à 
saúde aos  seus jurisdicionados. 

Os autores pretendem, uma vez fincados nesta assertiva, disposta no texto constitucional, 
abordar a questão da necessidade de busca a tratamento de saúde, sob  a ordem terapêutica, 
hospitalar, preventiva ou medicamentosa, mediante contratação de operadoras de planos de 
saúde, haja vista a precariedade dos serviços públicos. Assim, objetivam realçar os aspectos 
de proteção dispensada pelo Código de Defesa do Consumidor, no que pertine aos citados 
Panos de Saúde, que estão a igualar as partes, por dispensar uma interpretação mais favorável 
à parte hipossuficiente na relação contratual. 

Nesta senda, propõem-se  a lançar reflexões acerca da pergunta: Que inclusão social é esta, 
que mascara o descumprimento de preceitos constitucionais?     

Para tanto, discorrerão acerca da abrangência do conceito de inclusão social, com o fito de 
demonstrar estarem inseridos no mesmo, os consumidores, para que possa ser  justificada a 
necessária equiparação e supressão de obstáculos, para os desiguais alcançarem meios de 
disponibilizar o acesso amplo ao direito de existir com dignidade, abrangido aí, o direito à 
saúde, motivo pelo qual será abordada esta temática, aliado à averiguação da amplitude da 
reserva legal protetiva à interpretação dos Planos de Saúde, a que se adere diuturnamente. 

Assim, a  exposição do tema nortear-se-á a reflexões afetas à inclusão social, jungidas aos 
conceitos do substancialismo, trazidos pela novel doutrina,  posto que na realidade, a inserção 
do Código de Defesa do Consumidor, no nosso ordenamento, retrata para a temática dos 
Planos de Saúde, uma preocupação em suplantar a odiosa omissão estatal, quanto ao seu 
dever de consagrar o acesso à saúde, que todos deveriam ter garantido, gratuitamente. 
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Por fim, fundados na análise das normas consumeristas, bem como nos anseios de inclusão 
social das pessoas intituladas minorias, que é o caso dos consumidores, propõem-se a lançar 
aprofundadas reflexões acerca da ausência de inovação do Código de Defesa do Consumidor, 
no que pertine à fruição dos direitos contemplados pelos Planos de Saúde, se efetuado cotejo 
para com os pressupostos firmados no texto constitucional, que em momento algum consagra 
restrições ou condicionamentos para o direito à saúde.      

          

•2.                      INCLUSÃO SOCIAL 

  

A inclusão é um processo, assevera Claudia Werneck que "(...) normalizar uma pessoa não 
significa torná-las normal. Significa dar a ela o direito de ser diferente e ter suas 
necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade."[1] 

A inclusão, nos últimos tempos, remete às desigualdades sociais, no dizer de Eugênia Augusta 
Gonzaga Fávero[2]. 

Em selecionado artigo, Rossana Teresa Curioni[3]  define a inclusão social como sendo: 

  

                                      A inclusão social se fundamenta em princípios éticos de reconhecer e 
respeitar o preceito de oportunidades iguais perante a diversidade humana, diversidade esta 
que exige peculiaridade de tratamentos, para não se transformar em desigualdade social. 

  

A idéia de inclusão, para Rossana Teresa Curioni[4] consiste na preocupação com a defesa da 
igualdade de oportunidade para todos, bem como o acesso a bens e serviços públicos. 

A sociedade liberal-capitalista ocidental tem como primado a neutralidade estatal, que se 
expressa numa postura de não intervenção na esfera individual e social. Esse absenteísmo se 
traduz na crença de que bastava inserir-se nas Constituições a garantia da igualdade formal de 
todos os indivíduos e grupos componentes da Nação, sendo isso suficiente para garantir a 
harmonia social e a efetiva igualdade de acesso ao bem-estar individual e coletivo. Como se 
sabe essa idéia, na realidade prática, mostrou-se totalmente fracassada[5] e, até, muitas vezes 
resultou no oposto. Pietro de Jesús Lora Alarcón[6] trata desse tema entrelaçando as idéias de 
Justiça e igualdade, nos seguintes termos: 

Acontece que uma fórmula de igualdade reduzida a um tratamento equivalente a todos os 
homens conduz a uma idéia insuficiente e formal de Justiça. Uma igualdade nesse sentido, 
sem distinção de particularidades dos indivíduos do todo social, seria irrealizável, visto que 
não levaria em conta as condições de cada ser humano, seus méritos, probabilidades e 
possibilidade de acesso aos bens sociais [...]. 
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Nesta senda leciona Antonio Celso Baeta Minhoto e Cleber Sanfelici Otero[7]: 

No entanto, uma proximidade do Estado e do direito com sua base humana mais elementar 
pode significar uma inclusão de mais vozes em seu exercício, bem como criar uma real 
possibilidade, via edificação de um ambiente propício para tanto, de uma postura mais 
inclusiva, que torne possível, inclusive, o nascimento de um novo direito, mais inclusivo e 
menos excludente, mais propositivo e menos impositivo, mais concreto e menos formal, mais 
efetivo e menos declarativo. 

  

Com essa contradição, emerge o ideal social marxista de que não se deveria buscar proteger 
apenas o indivíduo, mas precipuamente a sociedade como um todo, tendo como membros 
todos os indivíduos[8]. 

A Constituição brasileira de 1988 foi resultado de um amplo processo de discussão, sendo o 
ápice da derrocada dos mais de vinte anos de ditadura militar. A formatação do catálogo atual 
dos direitos fundamentais está intimamente ligada à redemocratização do país. O debate sobre 
o conteúdo do que viria a ser a atual Constituição pode ser considerado um processo de 
dimensão gigantesca, sem precedentes na história nacional. 

Nosso constituinte revela preocupação acentuada com a proteção igualitária de todas as 
pessoas e à minoração ou supressão das desigualdades - ou seja, a necessidade de se promover 
a inclusão social -, é a de que constituem objetivos fundamentais do Estado brasileiro 
construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, da CF), bem como erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CF) 
além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou 
quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, da CF). 

Afinada no mesmo sentido, encontra-se a igualdade estatuída expressamente, em várias 
passagens da Constituição Federal brasileira, repetida nas mais diversas searas (exemplos: art. 
4º, V; art. 5º, "caput", I, XLI e XLII; art. 7º, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV; art. 19, III; art. 
37, VIII; art. 150, III.) o que, mais do que uma simples redundância, demonstra uma real 
preocupação do legislador constituinte em deixar explícita a vigência desse princípio e sua 
indispensável observância. 

A isonomia deve ser observada desde a edição da lei, em detrimento de apenas nivelar os 
cidadãos no momento posterior, diante da norma posta. É dizer, esse preceito magno é voltado 
tanto para o aplicador da lei como para o próprio legislador. Entretanto, é preciso buscar 
atingir maior precisão nessa análise, pois a igualdade não é absoluta, já que as pessoas não são 
todas absolutamente iguais entre si. É aqui que se fala em igualdade formal (perante a lei) e 
igualdade material (no plano fático, de forma efetiva). 

Não basta, contudo, que se recorra à clássica afirmação de Aristóteles, segundo a qual a 
igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida 
dessa desigualdade. Faz-se necessária uma análise mais crítica e aprofundada da questão. 
Nesse sentido é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra sobre o tema. 
Questiona o autor: Quem são os iguais? Quem são os desiguais? Qual a medida da 
desigualdade? 
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A resposta dada pelo autor é a seguinte: 

[...] qualquer elemento residente nas coisas, pessoas ou situações, pode ser escolhido pela lei 
como fator discriminatório, donde se segue que, de regra, não é no traço de diferenciação 
escolhido que se deve buscar algum desacato ao princípio isonômico. 

[...] as discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e 
tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial 
acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela conferida, 
desde que tal correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição.[9] 

  

Sendo assim, qualquer elemento que resida nas pessoas, coisas ou situações, poderá ser 
considerado pelo legislador como fator de discriminação, não repousando no traço de 
diferenciação escolhido, em regra, desacato ao princípio isonômico. O que não se admite é a 
ocorrência dessas desequiparações de forma fortuita ou injustificada. 

Importante então destacar que o constituinte cuidou da igualdade sob dois prismas. Quando o 
Poder Constituinte Originário elaborou o texto magno, tratou de estabelecer proteção a certos 
grupos de pessoas que, no seu entender, mereciam tratamento diverso. Disciplinou a posse 
indígena (art. 231, § 2.º), o trabalho da mulher (art. 7.º, XX), a reserva de mercado de cargos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, VIII) e outras tantas regras. Para 
esses casos específicos, o constituinte furtou ao intérprete a tarefa de verificar a correlação 
lógica entre o elemento diferencial e a distinção de regime jurídico. O legislador 
constitucional se deu pressa em definir que, nessas hipóteses expressamente previstas no 
texto, deve haver discriminações específicas para proteger determinado grupo de pessoas[10]. 

Por outro lado, não se deve pensar que, por existirem essas distinções expressamente 
estatuídas estaria excluída a possibilidade de que se estabeleçam outras, as quais podem ser 
extraídas da interpretação da própria Constituição, ou veiculadas pela legislação 
infraconstitucional. São as chamadas ações afirmativas. 

Sobre essas medidas, assim se manifesta Joaquim B. Barbosa Gomes[11]: 

Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas 
e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao 
combate à discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de 
efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. 
Diferentemente das políticas governamentais antidiscriminatórias baseadas em leis de 
conteúdo meramente proibitivo, que se singularizam por oferecerem às respectivas vítimas tão 
somente instrumentos jurídicos de caráter reparatório e de intervenção ex post facto, as ações 
afirmativas têm natureza multifacetária, e visam a evitar que a discriminação se verifique nas 
formas usualmente conhecidas - isto é, formalmente, por meio de normas de aplicação geral 
ou específica, ou através de mecanismos informais, difusos, estruturais, enraizados nas 
práticas culturais e no imaginário coletivo. Em síntese, trata-se de políticas e de mecanismos 
de inclusão concebidos por entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de competência 
jurisdicional, com vistas à concretização de um objetivo constitucional universalmente 
reconhecido - o da efetiva igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm 
direito. 
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Por assim dizer, a sociedade demanda do Estado, e mesmo da iniciativa privada, o 
compromisso do resgate das minorias e dos grupos vulneráveis, compostos por aqueles que 
sofreram e sofrem discriminações e dificuldades que os afastam do acesso a direitos, que lhes 
são declarados, sendo o caso dos consumidores, parte hipossuficiente nas relações de 
consumo, sendo que a tais pessoas deve se garantida a fruição de uma vida tão igual quanto 
possível à das demais pessoas consideradas incluídas. 

  

3. DIREITO A SAÚDE NO TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1988 

  

A Constituição de 1988, já em seu preâmbulo, dá ensejo à previsão do direito a saúde, vez que 
demonstra de maneira inicial a existência de um Estado democrático social de direito, 
elencando direitos sociais, assegurando ainda o bem-estar da sociedade. 

  

CF/88 - Preâmbulo Nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (grifos inexistentes no 
original) 

  

Desta maneira, podemos observar que o preâmbulo do texto constitucional de 1988, já 
ensejou a existência de direitos sociais inseridos no texto, sendo que desta forma já acenou 
para a existência de um texto atento as questões sociais, daí não há como o poder público se 
eximir ao cumprimento destes direitos, pois cristalina se demonstra a intenção de nosso Poder 
Constituinte Originário por meio do qual foi promulgada a Constituição de 1988. 

Ainda nesta esteira teremos no Título I da Constituição de 1988, que trata dos princípios 
fundamentais, sendo que a previsão ínsita no artigo 1º estabelece primeiramente que o Brasil 
estará sob uma República Federativa, sendo que dentre seus fundamentos traz, à previsão 
quanto à cidadania e a dignidade da pessoa humana, as quais estão expressas de maneira clara 
em seus incisos. 

  

CF/88. Artigo 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 

I - a soberania; 
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II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

  

Já no artigo 3º da Constituição de 1988, encontramos a previsão quanto aos objetivos da 
República Federativa do Brasil, sendo que neste contexto devemos destacar a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a pobreza, reduzindo as desigualdades 
sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sendo que desta maneira, demonstra mais 
uma vez o caráter social do texto, conforme dispõe ao tratar dos objetivos da República 
Federativa. 

  

CF/88. Artigo 3º: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - constituir uma sociedade livre justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

  

Após destacarmos os dois dispositivos constitucionais acima, devemos ressaltar que a tarefa 
de identificar os princípios constitucionais que norteiam determinadas normas nem sempre é 
uma tarefa fácil, como ocorre com os artigos 1º e 3º da Constituição de 1988, afinal ambos 
encontram-se presentes, dentro do mesmo Título no texto constitucional, sendo que na 
maioria das vezes, esta não é uma tarefa fácil, mas que compete unicamente ao jurista, o qual 
tem o dever de fazê-la de maneira técnica, visando interpretar corretamente o texto 
constitucional, com base em seus princípios. 

Adentrando no Título II da Constituição de 1988, teremos as previsões quanto aos direitos e 
garantias fundamentais, sendo que no Capítulo I deste título, teremos a previsão dos direitos e 
deveres individuais e coletivos, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, e desta maneira 
garante a prevalência dos direitos aos meios de vida, sendo que assim dispõe o artigo 5º, em 
seu caput: 
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Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 

                           [...] 

§1º As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

Por uma leitura perfunctória dos dispositivos acima, torna-se possível, salientarmos, que 
nosso constituinte originário, preocupou-se em valorizar os direitos e garantias fundamentais, 
sendo que desta maneira, prestigiou o direito a vida, e vida esta com dignidade, demonstrando 
já de maneira inicial no texto constitucional estas previsões, que vão se multiplicando em uma 
série de outros dispositivos espalhados no bojo da Constituição de 1988. 

Quanto à aplicabilidade, como dispõe e parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição de 1988 
"atente-se que, no intuito de reforçar a imperatividade das normas que traduzem direitos e 
garantias fundamentais, a Constituição de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata 
dessas normas, nos termos do art. 5º, parágrafo 1º" (PIOVESAN, 2002, p. 59). 

Outro dispositivo que merece destaque está previsto no Capítulo II, que trata dos direitos 
sociais, do Título II, da Constituição de 1988, mais precisamente no artigo 6º, o qual trata 
diretamente de prever a saúde, sendo que assim dispõe: "São direitos sociais a educação, a 
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição". 

Desta maneira, podemos notar a importância do dispositivo, em função do direito à saúde, o 
dispositivo elenca saúde dentre os direitos sociais, atribuindo-lhe o condão social, sendo que 
este é o primeiro momento dentro do texto constitucional, em que encontramos a previsão do 
direito à saúde dentre o rol de direitos sociais. 

Como já salientado pelo dispositivo acima, devemos nos remeter ao Título VIII da 
Constituição de 1988, que trata da ordem social, onde no Capítulo I, que cuida da disposição 
geral, precisamente no artigo 193, que traz as previsões quanto ao bem-estar e da justiça 
social, assim dispondo: "A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça sociais". 

Neste contexto social, temos que nos remeter ainda ao Capítulo I, no que tange aos princípios 
gerais da atividade econômica, mais especificamente no Título VII - Da Ordem Econômica e 
Financeira, o qual traz o artigo 170 que tem por finalidade assegurar, a todos, existência 
digna, garantindo ainda o respeito, aos princípios da função social da propriedade, redução 
das desigualdades regionais e sociais e busca do pleno emprego, dentre outros, sendo que 
assim dispõe o artigo 170, e seus incisos: 

  

Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

I   - soberania nacional; 
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II  -  propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V  -  defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

VII -            redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII-           busca do pleno emprego; 

[...] 

  

Ainda no Título VIII da Constituição de 1988, que trata da ordem social, temos o Capítulo I, 
que traz a disposição geral, porém agora na Seção II, que trata da saúde, onde encontramos 
talvez o mais importante dispositivo constitucional que trata do direito à saúde, pois este 
dispositivo elenca de forma clara a finalidade do direito à saúde e ainda confere 
responsabilidades, sendo que assim dispõe: 

  

Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

  

            Podemos salientar que o direito à saúde, está constitucionalmente consagrado, e 
evidenciado pelo artigo 196 da Constituição de 1988, sendo que este dispositivo representa 
mais que uma mera previsão constitucional, até mesmo por conseqüência de estarmos sob os 
auspícios de uma Constituição dirigente, a qual não representa um mero estatuto, sendo que 
desta forma, mesmo carecendo de atividade legiferante para se efetivar, representa uma norma 
que deve ser efetivada de maneira imediata gerando desta maneira, efeitos concretos para a 
sociedade, pois assim almejou nosso constituinte. 

            Pelo dispositivo constatamos de maneira aparentemente clara, seu caráter imperativo, 
impondo ao Estado a função básica e essencial de atuar, exercendo políticas e ações para 
promover a construção de uma nova ordem social, que vise o bem estar de todos aqueles que 
estiverem no território nacional, contemplando o princípio da isonomia, sendo que desta 
maneira, torna-se evidente a função precípua do Estado em atuar visando o bem estar da 
população, no que tange ao direito constitucionalmente consagrado à saúde. 
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            Destaquemos também o artigo 227, caput, da Constituição de 1988, previsto no 
Capítulo VII, do Título VIII, sendo que este se refere à Família, à Criança, ao Adolescente e 
ao Idoso, sendo que o artigo 227, caput, assim dispõe: 

  

Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos inexistentes no original) 

  

Desta maneira, devemos considerar que incumbe ao poder público cumprir as normas 
constitucionais estabelecidas, visando conferir efetividade ao direito à saúde, como forma de 
atuar efetivando os direitos sociais e contemplando a dignidade da pessoa humana. 

Deve ainda o Estado cumprir dispositivos estabelecidos no texto constitucional, a exemplo do 
artigo 1º, contemplando a dignidade da pessoa humana, como no artigo 3º, no que se refere 
aos objetivos fundamentais da República, como sociedade livre, justa e solidária, erradicação 
da pobreza, reduzindo desigualdades, bem como todos os demais dispositivos que 
contemplem de forma direta o direito a saúde, pois só assim, estaremos dando efetividade ao 
texto constitucional de 1988, e não o tornando, mero estatuto, afastando, do direito à saúde a 
idéia de norma meramente programática, e cumprindo o disposto no parágrafo 1º do artigo 5º, 
da Constituição de 1988.                         

4. PLANOS DE SÁUDE - CONCEITO E BASE LEGAL 

  

            Os Planos de Saúde não poderiam ser conceituados sem que, primeiramente 
buscássemos abordar, ainda que sumariamente, a abrangência do vocábulo saúde. 

Pois bem. 

Saúde, segundo a definição do Dicionário da Língua Portuguesa é o estado daquele cujas 
funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal.(...)[12] 

            Para a definição médica, saúde é o estado em que há normalidade de funcionamento 
do organismo humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é o bem-estar 
físico, psíquico e social dos indivíduos[13]. 

            E finalmente, trazendo para o cenário que mais nos interessa, neste intento, a definição 
jurídica. 

            Aludido direito, encontra-se sob o manto protetor constitucional, ocupando posição de 
cláusula pétrea (art. 60, §4º., inciso IV). Ademais: fora erigido à seara de salvaguarda 
internacional, por reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), não de 
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forma expressa, mas embutida na disposição inserta no art. III, qual seja: Artigo III. Todo ser 
humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Pertinente salientar que a concepção atual do adequado conceito dos direitos fundamentais 
contempla a abrangência do princípio da dignidade da pessoa humana, visto sob uma outra 
nuance, aquela que requer a consideração de que a humanidade  não se satisfaz (e nem 
poderia satisfazer-se) apenas e somente com a garantia do direito à vida, mas a vida usufruída 
dignamente, e é exatamente neste  ponto que se encaixa a disponibilização de meios e técnicas 
aptas e efetivas ao alcance do direito à saúde, porque não basta que o Estado brasileiro 
viabilize o direito à vida, aos jurisdicionados; mais que isso, deve dispensar-lhes a 
possibilidade de viver com dignidade, daí o tratamento de saúde, desde o mais singelo até um 
tratamento de doença incurável, de diagnóstico irreversível.     

            É de se ver então, que o legislador constitucional tal qual os integrantes da Comissão 
Interamericana dos Direitos Humanos, dispensaram grandiosa atenção à temática, destacando 
o direito à saúde, sobretudo pelo seu caráter fundamental à existência digna do homem, o qual 
requer, para viver em sociedade, condições de existência digna, que inolvidavelmente se 
assenta, prima facie, na  usufruição do seu direito de viver, que deve ser-lhe garantido pelo 
Estado. 

            Desditosamente, o Estado brasileiro não é capaz de disponibilizar todos os 
mecanismos e métodos aptos a alcançar a efetiva fruição do direito à saúde, posto que 
compreendidos estão, os exames médicos, tratamentos preventivos, terapêuticos e 
medicamentosos e internações hospitalares, bem como o respectivo acompanhamento por 
profissionais habilitados, que não se concentram apenas nos médicos, por assim dizer... 

            Portanto, em decorrência desta aparente omissão estatal, não raras vezes se torna 
necessário aderir aos Planos de Saúde, com o objetivo de suplantar a indisponibilidade de 
aludidos serviços, posto que não viabilizados pelo Estado, e por se constituir um dos mais 
importantes e sublimes, senão o mais importante valor almejado por todos: o gozo de um bom 
estado de saúde. 

            Logo, é comum as pessoas priorizarem o destino das suas parcas reservas financeiras, 
para a contratação de um Plano de Saúde. 

            Mas em que consistem os Planos de Saúde? 

            A Lei nº. 9.656, de 03 de junho de 1.998 (com redação alterada pela Medida 
Provisória nº. 2.177-44, de 24 de agosto de 2.001) define em seu art. 1º., inciso I, o Plano 
Privado de Assistência à Saúde, nos seguintes termos: 

                                       Art. 1º. 

(...)   

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de 
custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a 
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e 
atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não 
de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e 
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odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, 
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; 

Desta forma, o Plano de Saúde contempla serviço oferecido por operadoras, que são empresas 
privadas, com o intuito de prestar assistência média e hospitalar ao consumidor. 

            Ora, como já dito alhures, já é por suposta omissão estatal que as pessoas carecem 
recorrer a uma medida alternativa, com o fito de ver consagrado o seu direito à saúde e em 
absoluto desrespeito a estas mesmas pessoas, tornam-se comuns ocorrências que redundam 
sobre a execução destes planos de saúde, o que vem contrariar as disposições do Código de 
Defesa do Consumidor, vez que se enquadra, a contratação dos serviços destas 
seguradoras/operadoras como relação de consumo, os conceitos de consumidor e fornecedor 
adequam-se ao preconizado nos arts. 2º. e 3º. do Código de Defesa do Consumidor, 
respectivamente. 

            Beira ao absurdo: justamente por não ver consagrado o efetivo acesso à saúde (tarefa, 
cuja incumbência constitucional fora atribuída ao Estado brasileiro) torna-se necessário 
despender verbas para custear um plano de saúde (suplantando o dever estatal, portanto) e 
quando eventualmente precisa usufruir os serviços contratados, os quais paga para tanto, 
depara-se com argumentações que buscam impedir tal intento. 

            Nota-se então, a ocorrência  de latente descumprimento aos preceitos constitucionais, 
de forma primeira, e após, aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, podendo-se 
apontar precisamente, a afronta aos princípios e direitos básicos do consumidor, constante dos 
arts. 4º. e 6º. do citado diploma legal, gizando mormente o desrespeito à dignidade, saúde e 
aos seus interesses econômicos, considerando-se a hipossuficiência do consumidor, que 
representa a parte mais fraca na relação consumerista, dada a sua vulnerabiliadade, conforme 
será abordado no item subseqüente.                 

  

4.1- A hipossuficiência técnica do consumidor 

  

            Ao falar em hipossuficiência nas relações de consumo, não há nem que se cogitar, 
está-se referindo ao consumidor, mas faz-se necessário alertar para o fato de que, mencionada 
hipossuficiência não pertine à situação econômica deste integrante da relação, ou ao menos, 
não apenas desta, pois apesar de raros,  casos há em que determinados consumidores dispõem 
de maior reserva financeira que o fornecedor de determinado produto ou serviço. 

Não obstante, nem por isso pode deixar de ser intitulado, como parte hipossuficiente, isto se 
dá em decorrência da falta de conhecimento técnico especializado acerca do produto e do 
serviço (exemplificativamente, no caso da composição dos produtos, forma de 
acondicionamento, transporte e fabricação dos mesmos, nocividade e periculosidade à saúde 
do consumidor, quando de sua ingestão e /ou contato direto com o produto, sem tomar certas 
precauções, no caso de inflamáveis, métodos a serem empregados que viabilizem a maior 
durabilidade), enfim, são muitas as situações em que, por razões óbvias, o fornecedor ocupa 
posição equidistante do consumidor e em querendo, pode se prevalecer de tal, prejudicando-o, 
pela singela falta de informação nos rótulos dos produtos. 
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Logo, não é por acaso que o Código de Defesa do Consumidor veio abordar de maneira tão 
expressiva tais situações, com o intento único de suplantar esta gigantesca lacuna  que existe 
entre o consumidor e o fornecedor. 

É notório que muitas destas incongruências podem ser solucionadas através de informações 
claras e ostensivas, aliás a informação constitui-se um dos princípios regedores do Código de 
Defesa do Consumidor (art. 6º., inciso III). 

Portanto, o fornecedor não estará fazendo nenhuma beneficência ao consumidor, quando 
informa que o produto deve ser utilizado de tal maneira e não de outra, que após aberto deve 
ser mantido resfriado a tantos graus centígrados, que no caso dos produtos tóxicos [os quais 
embora perigosos à saúde e segurança do consumidor somente podem ser postos à disposição 
no mercado de consumo, se adotadas providências prévias por parte dos fornecedores (art. 
8º.)], ou seja, as informações serão prestadas a fim de imiscuir os riscos decorrentes da 
própria natureza do produto, como por exemplo, não podem ser ingeridos e se o forem, deve-
se procurar um médico.      

Idêntica problemática, oriunda da falta de informação adequada, está presente nas relações de 
consumo, que têm como objeto, a prestação de serviços, e especificamente no caso do 
presente trabalho, nos Planos de Saúde, aos quais grande parcela da população brasileira adere 
diariamente, em virtude das precárias condições que o sistema de saúde pública, lhes 
dispensa, fator que vem exigir a contratação de serviços, que cobrir o tratamento preventivo, 
terapêutico e hospitalar, quando necessário. 

E já que saúde é um dos valores supremos (constante do Preâmbulo da Constituição vigente, 
quando mencionado o bem estar), atribuído por todos, e da mesma forma clamado por todos, 
e também devido a todos, em apreço ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º., "caput") 
não são poucos os que descartam diversos outros encargos, priorizando o direcionamento de 
seu salário ao pagamento das parcelas de um Plano de Saúde, entretanto constitui-se um 
grandioso obstáculo, a interpretação das cláusulas deste contrato e mesmo a sua forma  de 
aplicabilidade. 

Tanto que, já preocupados com esta questão da maneira de interpretar as cláusulas, é que os 
autores do Anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor incluíram o art. 47, que 
estabelece: As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 
consumidor.                

Isto porque as letras minúsculas e as extensas cláusulas induzem o consumidor, que adere aos 
Planos de Saúde, a literalmente aderir às exigências que lhe são estabelecidas na relação, 
mesmo porque, é bastante comum que os termos empregados no texto sejam eminentemente 
técnicos, que ainda que analisados pelo aderente, nem assim poderiam ser compreendidos, 
justamente pelo seu desconhecimento técnico, quem detém noção aprofundada acerca da 
execução contratual é, sem dúvida, o fornecedor, mas isto não pode ser utilizado como meio 
artificioso para coagir o consumidor. 

Ora, é certo que ainda que consumado o negócio jurídico, através do contrato, posto que 
convalidado, haja vista celebrado por agente capaz, seu objeto é lícito, e refere-se à forma 
prescrita ou não defesa em lei (art. 108 do Código Civil), em sendo constatada presença de 
cláusula abusiva, esta poderá vir a ser questionada posteriormente, de molde a resultar 
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inclusive na anulação de tal cláusula, mantendo intocado o contrato em si, face o princípio da 
conservação, que rege o direito consumerista. 

Sendo assim, não poderá ser imputada obrigação exorbitante ao consumidor do Plano de 
Saúde e  tampouco excluída cobertura a determinada espécie de serviço, com o fito de 
explorar o consumidor, pois este dispõe de um imenso rol protetivo, devendo antes certificar-
se da boa-fé do fornecedor, princípio este, que rege os contratos (art. 422 do Código Civil e 
4º., inciso III do Código de Defesa do Consumidor). 

Por tudo isso, não se pode cogitar que o Código de Defesa do Consumidor seja uma norma 
protecionista dos consumidores, pois é muito mais: deve-se compreender o grau de proteção 
consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor, acerca dos Planos de Saúde, como sendo 
verdadeiro instrumento efetivador do direito de acesso à saúde, o qual vem suplantar um 
dever estatal, já inobservado. 

Ora, é negar duas vezes o direito constitucional de fruição à saúde, a limitação de 
interpretação das cláusulas constantes nos Planos de Saúde firmados, vez que os 
jurisdicionados recorrem à esta alternativa (contratar uma empresa privada), justamente pelo 
fato de não ter alcance a tratamento de saúde, de forma digna para acesso ao bem maior, 
clamado por todos - a existência digna; portanto, ser impedido a fruir os direitos contratados, 
sob a justificativa de não ampliação de cobertura dos Planos constitui-se um contrasenso, se 
analisado sob a concepção estatal. 

Logo, para preservar os direitos dos jurisdicionados, o Código de Defesa do Consumidor veio 
resguardar de forma expressa a preocupação com a interpretação dos contratos, sempre 
voltada ao favorecimento do consumidor. 

Denota-se com solar clareza, que na área da saúde, aludido diploma legal contempla uma 
significância bem mais abrangente, por estar a substituir e quiçá, justificar a omissão estatal, 
no cumprimento de desideratos constitucionais, conforme restou delineado. 

A existência de preceitos protecionistas ao consumidor de planos de saúde, presentes no 
Código de Defesa do Consumidor, que mascaram preocupação do Estado, para com questões 
de inclusão social, de uma camada social, representada por hipossuficientes, sob o renome das 
relações de consumo, faz-nos atentar para uma reflexão muito mais aprofundada, porque 
inolvidavelmente não pode ser chamada de autêntica política de inclusão social. 

Que política de inclusão social é esta (normatização de direitos, por meio do CDC), que vem 
assegurar à população brasileira, desgraçadamente carente financeiramente, métodos 
favoráveis de interpretação de contratos, firmados com empresas privadas, para obtenção de 
serviços, cujo dever de concessão, de forma ampla, incondicionada e irrestrita, seria do 
próprio Estado? 

Certamente não é esta a forma mais adequada para extirpar-se as desigualdades sociais, 
presentes no nosso País, zelando pela observância aos princípios constitucionais da igualdade 
e dignidade humana, por não condizer com o propugnado real significado da inclusão social, 
sendo esta a reflexão que lançamos...       

5 - SUBSTANCIALISMO - SIGNIFICÂNCIA E ALCANCE JURÍDICO PARA O 
DIREITO CONSUMERISTA, SOB A NUANCE DOS PLANOS DE SAÚDE 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10677



            Ora, como dito alhures, pretender atribuir considerações honrosas ao Estado brasileiro, 
na pessoa de seus dirigentes, por ter reconhecido a hipossuficiência da parte mais fraca na 
relação de consumo, é o mesmo que "fechar os olhos" às declarações constitucionais, seria 
admitir a sua inaplicabilidade e concomitantemente louvar a atuação legislativa, que veio 
inserir em nosso ordenamento este meio de diminuir as diferenças entre as partes que 
integram as relações de consumo, viabilizando-lhes acesso à saúde, dada a interpretação do 
Código de Defesa do Consumidor. 

Objetiva-se chamar a atenção para a questão do tratamento dispensado à esta temática, que 
recai sobre a indagação: Como é que se almeja conceber a Lei 8.078/90 como sendo um 
instrumento efetivador de direitos,  na seara dos planos de saúde, se a busca por estes, se dá 
em decorrência da omissão estatal, em deferir amplo cumprimento aos desideratos 
constitucionais?    

Os jurisdicionados não teriam que aderir à custosos planos de saúde, se obtivessem do Estado, 
a concessão do direito à saúde, que lhe assiste por expressa disposição constitucional. 

Simbolizar a efetivação de direitos, por meio do Código de Defesa do Consumidor consiste 
em mascarar o dever do Estado, que está comprometido por viés constitucional, em consagrar 
o amplo acesso à saúde. 

            Outro ponto que nos aparenta demonstrar melhor reflexão sobre referida celeuma, 
trazida à lume, repousa no fato de que algumas vezes as legislações que reconhecem direitos, 
estão imbuídas de um simbolismo, que se traduz em ineficácia, e as deixa sem possibilidades 
de serem exigidas perante o Poder Judiciário. 

            Nesta seara, são oportunas as lições de Marcelo Neves: 

Quando, porém, a nova legislação constitui apenas mais uma tentativa de apresentar ao Estado 
como identificado com os valores ou fins por ela formalmente protegidos, sem qualquer novo 
resultado quanto à concretização normativa, evidentemente estaremos diante de um caso de 
legislação simbólica. [14] (grifos inexistentes no original) 

  

            A função simbólica das declarações contidas nos textos normativos, de um modo 
geral, pode servir também à interpretação e, portanto, à concretização normativa do texto[15], 
desta forma, o fato de uma legislação ser considerada simbólica não a eiva, necessariamente, 
de uma carga axiológico-normativa negativa. 

            Não obstante, é de se reconhecer que, "a legislação simbólica destinada primariamente 
à confirmação de valores sociais tem sido tratada basicamente como meio de diferenciar 
grupos e os respectivos valores ou interesses" [16]. Isso porque, "o legislador, muitas vezes 
sob pressão direta do público, elabora diplomas normativos para satisfazer as expectativas dos 
cidadãos, sem que com isso haja o mínimo de condições de efetivação das respectivas 
normas." [17] 

            Ainda sobre a função simbólica da legislação, afirma Walter Claudius Rothenburg que 
ela é uma faceta da função instrumental do Direito. A função simbólica serve, em algumas 
circunstâncias, para reforçar o papel de álibi que as Constituições, e as legislações ao seu 
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turno, podem desempenhar, não apenas deixando de resolver problemas, mas também 
obstaculizando suas resoluções. Da mesma forma pode haver, na expressão de Marcelo 
Neves, "a prevalência do seu significado 'político-ideológico' latente em detrimento do seu 
sentido normativo-jurídico aparente".[18] 

            Com fundamento nos autores em comento, é possível constatar que a legislação 
simbólica possui uma tríplice função: a) ela confirma valores sociais; b) ela demonstra a 
capacidade de ação do Estado (função de legislação álibi, na medida em que cria uma imagem 
positiva do Estado no que concerne a solução de problemas sociais) e; c) formula 
compromissos dilatórios, porque protela a resolução dos retro-referidos problemas. 

            O Código de Defesa do Consumidor pode assumir a função de legislação simbológica 
pelos procedimentos afetos aos Planos de Saúde, submetendo desnecessariamente os 
consumidores, a condições e preceitos, que seriam descabidos, se analisado sob a óptica do 
direito à saúde, como um todo. 

Seria o mesmo que afastar a necessidade de interpretar os instrumentos firmadores de planos 
de saúde, porque implementa-se um grandioso dissenso na transmissão de obrigação de 
prestar saúde, do Estado, para particulares (gize-se, mediante remuneração).  

            Logo, pode-se asseverar que a Lei 8.078/90 coage a Constituição a padecer de um 
déficit de concretização jurídico-normativa, obstaculizando o acesso à saúde, porque ostenta 
uma máscara que pretende dar a imagem de Estado protetor e preocupado com esta categoria 
de pessoas, infelizmente não é esta a realidade, pena que a maior parcela da população seja 
carecedora deste conhecimento. 

            Tal inadequação existente entre a legislação simbólica (formal) e a realidade material, 
denota a inadequação do poder político no atender das demandas de normalização que nascem 
das tensões e lutas das minorias por inclusão social. 

Incluir-se para ser tratado com igualdade! Suplantar as diferenças sociais, econômicas e 
intelectuais, a justificar a nominada hipossuficiência, que sedimenta a posição ocupada por 
esta categoria de pessoas, os consumidores. 

            Destarte, frente a esta legislação: 8078/90, qual seria o papel do Magistrado, qual seria 
a forma de atuação do Poder Judiciário? Nos parece que incumbe ao Juiz oferecer soluções 
aos casos concretos que contemplem prestigiar o mínimo necessário destes direitos materiais 
previstos na Constituição, reduzindo progressivamente o seu déficit de efetividade, em razão 
da natureza dos direitos em questão, sobretudo por se tratar de acesso à saúde. 

            Ousamos sugestionar como alternativa ao simbolismo legislativo, aquilo que o 
moderno constitucionalismo denomina de substancialismo constitucional, de autores como 
Canotilho[19], Miranda[20], Bonavides[21], Streck[22] entre outros, que embora reconheçam 
as conotações políticas dos textos normativos, mormente o constitucional, afirmam o seu 
papel vinculante e programático no sentido de promover justiça e inclusão. É isso: precedendo 
a inquietação para com a escusa estatal de descumprimento de seu dever constitucional, 
deveria ter se  assentado a preocupação alusiva à inclusão social dos consumidores, como 
meio de efetivar os seus direitos. 
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            Por certo, que as normas protetivas visam equipará-los aos privilégios desfrutados 
pelos fornecedores, não obstante, é inquestionável que estas jamais poderiam contemplar 
caráter supletivo ao dever constitucional do Estado, pois a Constituição, como elemento 
integrado/conformado e integrador/conformador da sociedade reflete seus compromissos 
fundamentais, de modo que o constitucionalismo dirigente e compromissário assumido pela 
Constituição de 1988 não está esgotado pelo rol de direitos que a mesma declara, devendo ser 
complementado pela atividade legislativa e jurisdicional, no sentido da realização substantiva 
dos valores que consagrou, na medida em que toda Constituição acena para o futuro. 

            Isso significa que o substancialismo assume como possibilidade concreta a 
judicialização das políticas, especialmente as políticas públicas de inclusão, quando isso for 
necessário para a implementação dos direitos das minorias. 

  

            Lenio Streck afirma que: 

[...] mais do que equilibrar e harmonizar os demais poderes, o Judiciário deveria assumir o 
papel de um intérprete que põe em evidência, inclusive contra maiorias eventuais, a vontade 
feral implícita no direito positivo, especialmente nos textos constitucionais, e nos princípios 
selecionados como de valor permanente na sua cultura de origem e na do Ocidente. O modelo 
substancialista - que, em grande parte aqui subscrevo - trabalha na perspectiva de que a 
Constituição é a explicitação do contrato social. [...] Na perspectiva substancialista, concebe-
se ao Poder Judiciário uma nova inserção no âmbito das relações dos poderes de Estado, 
levando-o a transcender as funções de checks and balances[23] 

  

            Nesse sentido, deve ser estabelecido como compromisso fundamental do Estado 
brasileiro, a promoção da igualdade e da inclusão, englobados os consumidores, não podendo 
ser compreendida a legislação constitucional, como esvaziadora do déficit de efetividade 
constitucional. 

            Pode-se dizer que tencionaram incluir a Código de Defesa do Consumidor, com todas 
as suas nuances protetivas, como sendo um "novo direito", mas o que pode haver de novo, 
numa legislação que veio suplantar o dever estatal, dever este fundado em disposições 
constitucionais? Nada, em nada inovou o Código de Defesa do Consumidor, infere-se tão-
somente, que o mesmo legalizou a omissão estatal... 

            Mais de vinte anos se passaram, do advento da lei referenciada, no nosso ordenamento 
e desditosamente presume-se hodiernamente, aliado à inefetividade da maior parte dos artigos 
regedores desta norma, que a mesma veio mostrar-se como verdadeira "fórmula mágica" para 
a solução de controvérsias consumeristas, invariavelmente amparadoras do consumidor, 
entretanto, ao averiguar com um pouco mais de afinco, de uma forma ampla, em nenhum 
aspecto são inovadoras as regras atinentes aos Planos de Saúde.  

   

CONCLUSÕES 
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•1)      Os ditames da almejada inclusão social direcionam-se rumo a categorias de pessoas 
marginalizadas, com o objetivo de equipará-las, sob os aspectos sociais, econômicos, 
intelectuais, etc. 

•2)      O maior  bem propugnado pelos ideais inclusivistas está a comportar a salvaguarda do 
direito amplo, irrestrito e incondicional ao direito à vida, nele embutido o seu desdobramento 
no direito à saúde, enfim, o direito de existir com dignidade, portanto presente o acesso a 
tratamento terapêutico, preventivo, hospitalar ou medicamentoso de saúde, competindo ao 
Estado referida atuação. 

•3)      Desditosamente, seja por inércia estatal ou devido às precárias condições dos serviços 
públicos de saúde disponibilizados, as pessoas acabam por recorrer à adesão de planos de 
saúde, de molde a precaver-se, quando depararem-se com a necessidade de tais serviços, 
implementando-se assim, um real descompasso para com o dever constitucional supra citado. 

•4)      Não bastasse, a Lei 8.078/90 veio sorrateiramente disciplinar critérios de aplicabilidade 
de interpretação favorável aos consumidores (parte hipossuficiente), dando conotação de 
benefício a estas pessoas, como se estivesse a conceder um meio de equiparação social e 
extirpação de obstáculos à inclusão social, o que não é real, pois uma vez focando a análise, 
no presente estudo, sobre os planos de saúde, a abordagem destes no CDC nada mais está a 
significar, senão a suplantação da omissão estatal, no cumprimento de seu dever de concessão 
de direito à saúde. 

•5)      Esta assertiva é possibilitada ainda, pela aprofundada reflexão a respeito da inovadora 
tese do substancialismo, traçado pela doutrina moderna. 

•6)      Por todos os ângulos que se aprecie as fórmulas de interpretação benéfica aos 
consumidores, asseguradas pelo CDC, é possível afirmar-se com veemência, que nenhum 
novo direito veio este introduzir, sequer na data da inserção do referido diploma legal no 
nosso sistema jurídico (em 1990), porque este veio apenas mascarar o expresso preceito 
constitucional que está a consubstanciar o direito à saúde. Quaisquer outras previsões, 
protecionistas deste direito, ainda que de maneira transversa, estaria tão somente pretendendo 
justificar a inércia do Estado, num dever que lhe é imposto.           
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PROTEÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ANIMAL NÃO-
HUMANO 

 
LEGAL PROTECTION OF CONSTITUTIONAL NON-HUMAN ANIMAL 

 
 
 

Renata Duarte de Oliveira Freitas 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem com escopo a reformulação de conceitos e valores com o 
reconhecimento sob o marco jurídico constitucional de todas as formas de vida planetária, em 
especial, do animal não-humano. Primeiramente será analisada a constitucionalização da 
dignidade do animal-não humano no direito comparado; em um segundo momento, as normas 
infraconstitucionais que abordam a temática do valor intrínseco de todas as formas de vida e, 
por último, a Constituição de 1988. Desta feita, a proposta fundamental do trabalho reside em 
demonstrar que os animais não-humanos são seres dotados de pertinências e características 
que viabilizam sua defesa e necessitam de proteção jurídica, merecendo não só respeito, mas 
também o direito de ter sua vida protegida independentemente das vantagens ao ser humano, 
afinal, o direito a vida é um direito inerente ao ser e não um direito inerente ao homem. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE:ANIMAL NÃO HUMANO; DIGNIDADE; 
CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
 
ABSTRACT 
This paper aims the reformulation of concepts and values with recognition on the framework 
Legal-constitutional of all forms of planetary life, especially, non-human animal. Initially, we 
will analysis dignity non-human animal constitutionalization at comparative Law; after that, 
rules infraconstitutional which broach the subject of the intrinsic value of all forms of life and, 
for last, the Federal Constitution from 1988. Therefore, the paper’s proposal is argue that non-
human animal is beings endowed with relevance and characteristics who needs Law protect, 
deserving not only respect, but also right to have theirs life protected independently of the 
benefits to humans, because the right to life is an inherent right to being, not a right inherent 
to man. 
KEYWORDS: KEYWORDS: NON-HUMAN ANIMAL; DIGNITY; FEDERAL 
CONSTITUTION FROM 1988. 
 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

  

A idéia de superioridade absoluta dos direitos do homem vem perdendo seus coloridos nos 
últimos anos com a superação do assombro que havia em torno da afirmação de direito dos 
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animais, ao se perceber que existe no planeta terra uma rede de energia que flui através de 
todas as coisas vivas. 

O direito à vida e os direitos fundamentais para além do animal humano é um tema que 
desafia constante debate e reflexão por parte do operador do direito, na medida em que pode 
ser considerado um dos mais importantes debates éticos do nosso tempo, na medida em que 
não se pode negar a indissociável ligação do homem com o mundo natural.   

O desafio de construir uma moralidade que preze pela preservação incondicional da dignidade 
e inocência de todos dos seres, humanos ou não, só pode ser vencido com a informação, a 
educação e a regulamentação normativa eficaz. 

É imperioso destacar que a educação ambiental, a sensibilização e compaixão para os animais 
não-humanos devem ser cada vez mais incentivadas, na medida em que exercem papel 
fundamental na formação dos cidadãos. 

Desta forma, nos dias atuais há uma necessidade imediata de se valorar a vida de todos os 
seres vivos, sendo imperiosos disponibilizar ferramentas eficazes de ajustar as condutas 
humanas e coibir práticas de crueldade que podem tomar dimensões incontroláveis. 

É neste contexto que se insere o Direito que vem auxiliar na proteção animal mediante a 
repressão e a organização das condutas humanas, tutelando todas as formas de vida e não só o 
ser humano, mediante o reconhecimento de valores intrínsecos e dos direitos inerentes a cada 
ser. 

É imerso nesta perspectiva que se insere este artigo, que pretende demonstrar o 
reconhecimento da dignidade de vidas não humanas, sobre o marco - jurídico constitucional 
da proteção dos animais. 

Destarte, a humanidade anseia por uma nova ética, um novo compromisso, no qual a 
crueldade e a instrumentalização da vida devem ser combatidas, sendo assim é através da 
conscientização e da sensibilização humana acerca do respeito à vida do animal não-humano e 
dos entes naturais em geral, que um mundo mais justo e igualitário será possível. 

Por tudo o exposto, o que se busca é abrir caminhos para a circulação de idéias que movem a 
civilização e que possibilite ao homem encontrar na dignidade da pessoa humana e na 
dignidade da vida em geral um objetivo ético e jurídico, a respeitar e promover. 

  

2 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA VIDA DO ANIMAL NÃO-
HUMANO NO DIREITO COMPARADO 

  

  

Há importantes documentos legislativos internacionais e de direito comparado que abordaram 
a temática do valor intrínseco de formas de vida não-humanas. 
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Os movimentos que levaram à proteção dos animais iniciaram-se em 1822, quando as 
primeiras normas contra a crueldade direcionada aos animais foram apresentadas pela 
Inglaterra através do British Cruelty to Animal Act. Em seguida a Alemanha editou normas 
gerais em 1838, e, em 1848, a Itália posicionou-se com normas contra os maus-tratos. Em 
1911, novamente foi à Inglaterra a pioneira em introduzir a idéia de averiguar a proteção dos 
animais contra os atos humanos e instituiu o Protection Animal Act. 

O Brasil aparece logo após, quando em 1924 passa a vigorar o Decreto 16. 590 em defesa dos 
animais. Uma década depois, surge com total força de lei o Decreto 24.645 de 1934, definindo 
trinta e uma figuras típicas de maus-tratos aos animais, cuja evolução dessa proteção jurídica 
brasileira em favor dos animais será logo mais analisada. 

Em 1940 a União Pan-Americana celebra em Washington a promulgação da Convenção 
Americana para Proteção da Flora e Fauna.  Assim, os Estado Unidos da América do Norte 
editam o Welfare Animal Act, em 1966. 

O grande acontecimento ambiental do século XX foi a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente, que se reuniu em Estocolmo, entre os dias 05 e 16 de junho de 1972.  Aduz 
Castro[1] que: "em 26 princípios, Estocolmo refere-se inúmeras vezes, à necessidade de 
preservação dos recursos ambientais, advogando um desenvolvimento sustentado, ou seja, 
pela riqueza econômica e financeira com plena preservação ambiental". E conclui que: 

  

Assim, não resta dúvida, de que os animais são preocupação internacional. O Brasil, como 
membro atuante destes organismos, não pode desconhecer ou descumprir suas resoluções e 
princípios. A fauna, tanto a selvagem quando a doméstica, deve ser protegida pela sociedade e 
pelo Estado[2]. 

  

  

Em especial sobre a questão dos animais não-humanos, a Declaração Universal dos Direitos 
dos Animais da UNESCO[3] prevê o direito dos animais de existirem em um ambiente 
biologicamente equilibrado (1º), bem como que todos os animais têm o direito de ser 
respeitados (art. 2º). A idéia de respeito está diretamente vinculada ao reconhecimento de um 
valor intrínseco a determinada manifestação existencial, como ocorrido em relação aos seres 
humanos ao longo da nossa evolução cultural. 

Castro[4], diz que nenhum documento foi tão claro ao se referir aos direitos dos animais, 
assegurando que os animais são iguais diante da vida, asseverando que independentemente de 
sua utilidade ou valor comercial, devem ser tradados como o mesmo respeito. Destarte, 
conclui que o que deve determinar o respeito ao animal é o fato que é uma vida. 

O art. 4º estabelece o direito dos animais silvestres de viverem livres no seu meio natural, 
sendo inadmissível qualquer uso de animais selvagens que não tenha uma razão vital ou 
existencial para o ser humano (questões meramente patrimoniais não poderiam fundamentar 
tais medidas). O art. 5º destaca o direito ao bem-estar dos animais dependentes do ser humano 
(domésticos ou domesticados), fazendo referência, inclusive, ao respeito à sua dignidade. 
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Cumpre observar que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, adotou uma nova 
filosofia de pensamento sobre os direitos dos animais, reconhecendo o valor da vida de todos 
os seres vivos e propondo um estilo de conduta humana condizente com a dignidade e o 
devidamente merecido respeito aos animais[5]. 

Dias assevera que 

  

Esse documento é um convite para o homem renunciar a sua atual conduta de exploração dos 
animais e, progressivamente, ao seu modo de vida e ao antropocentrismo, para ir de encontro 
do biocentrismo. Por essa razão, representa uma etapa importante na história da evolução do 
homem[6]. 

  

  

Pondera-se que apesar da ausência de força jurídica da Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais, a discussão moral em seu conteúdo teve ressonância no âmbito de vários 
ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. 

A Conferência do Meio Ambiente do Rio de Janeiro de 1992, a ECO-92, ou Rio-92, 
conferência mundial, de 3 a 14 de junho de 1922, convocada pela Organização das Nações 
Unidas, reuniu 114 chefes de Estado, milhares de jornalistas e representantes de várias 
organizações não governamentais, e teve como objetivo, entre outros, discutir o futuro da 
Terra. Nesse prisma, segundo Castro 

  

O principio 1, da Declaração Rio-92, ao mesmo tempo em que declara o homem o centro das 
preocupações como o desenvolvimento sustentável, declara que todos têm direito uma vida 
saudável, em harmonia com a natureza, o que implica em dizer que, sem os animais e os 
demais componentes do meio ambiente, as possibilidades do homem desenvolver-se, 
sadiamente, são mínimas[7]. 

  

  

  

A Convenção sobre Diversidade Biológica (1992) destaca, no início do seu preâmbulo, o 
reconhecimento do "valor intrínseco da diversidade biológica e dos valores ecológico, 
genético, social, econômico, cientifico, educacional, cultural, recreativo e estético da 
diversidade biológica e de seus componentes" [8].   

O primeiro país europeu a proteger constitucionalmente os animais foi à Suíça. Há mais de 
100 anos (1893) proíbe, em sua constituição, o abate de animais sem anestésico. 
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A Constituição Suíça ao reconhecer, em 1992, uma "dignidade da criatura" (art. 24), 
conferindo um valor inerente a todos os seres vivos não-humanos, que deve ser respeitada 
especialmente no âmbito da legislação sobre engenharia genética. O precursor do movimento 
suíço de reforma constitucional, Peter Saladin, sustenta um novo perfil constitucional para o 
tratamento da questão ambiental baseado em três princípios éticos: a) princípio da 
solidariedade (justiça intrageracional); b) principio do respeito humano pelo ambiente não-
humano (justiça interespécies); c) principio da responsabilidade para com as futuras gerações 
(justiça intergeracional).[9] 

No que tange a Lei Fundamental da Alemanha, Klaus Bosselman refere que a introdução da 
expressão "bases naturais da vida", em vez de "vida humana", marcou com a inclusão do art. 
20a na reforma constitucional de 1994, um passo para além do antropocentrismo puro.  Em 
2002, ocorreu o acréscimo da expressão "e os animais" (die Tiere) no art. 20a da Lei 
Fundamental.[10]  

Bosselman[11]  refere-se, ainda,  ao "efeito transbordamento" dos direitos dos animais, em 
razão da crescente conscientização a respeito da interconexão entre seres humanos e ambiente 
e do intrínseco valor deste último, e com isso tem-se notado uma diluição do 
antropocentrismo em relação à proteção dos animais. Segundo o autor, o reconhecimento de, 
pelo menos, uma forma rudimentar de valor intrínseco dos animais faz diferença significativa. 

Outro país a inserir dispositivo semelhante foi a Áustria ao dispor no artigo 11, §1º da sua 
Constituição que deve o Estado austríaco se empenhar na elaboração de normas de proteção 
aos animais. Assim, em 2004, foi aprovada a nova lei de Proteção Animal (Austrian animal 
Welfare Law) quer criar padrões (standardizes) para a proteção animal no país. 

Na Espanha, o parlamento espanhol aprovou uma resolução garantindo direitos legais aos 
grandes primatas. Este documento normativo visa a obrigar o Estado Espanhol a legislar sobre 
leis de proteção animal, a fim de proibir a utilização de grandes primatas em circos e 
pesquisas cientificas. 

Por fim, nesse contexto há uma mobilização de forças intelectuais e morais para inserir na 
Constituição Européia a responsabilidade como os animais não-humanos. Destaca-se que no 
projeto atual, já se encontra norma (art. III -121) que protege os animais sencientes de serem 
submetidos à crueldade em práticas agrícolas, no transporte de animais e na pesquisa 
cientifica e espacial. 

  

  

3 NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E PROTEÇÃO DO ANIMAL NÃO-
HUMANO 

  

  

No Brasil, acredita Laerte Levai[12] que o primeiro registro de uma norma a proteger animais 
de quaisquer abusos ou crueldade, foi o Código de Posturas, de 6 (seis) de outubro de 1886, 
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do Município de São Paulo, em que o artigo 220 dizia que os cocheiros, condutores de carroça 
estavam proibidos de maltratar animais com castigos bárbaros e imoderados, prevendo multa. 

Prossegue o referido autor: 

  

Surge, assim, pela primeira vez no Direito brasileiro, um dispositivo capaz de salvaguardar de 
abusos os animais, com que antecipando a vontade política que se firmaria apenas no século 
seguinte. A inclusão de uma norma protetora em lei acenava favoravelmente à futura proteção 
jurídica da fauna. Já se fazia hora.[13] 

  

  

Durante o período da República Velha, em 1924 através do Decreto 16.590, seria elaborado o 
primeiro dispositivo normativo de defesa da fauna, que proibiu as rinhas de galo e canário, as 
corridas de touros e novilhos que regulamentava o funcionamento dos estabelecimentos de 
diversões públicas, o qual proibiu uma série de mais tratos com animais. 

Logo em seguida, 10 anos depois, o Governo Provisório de Getúlio Vargas expediu o Decreto 
24.645, de 1934[14], que proibiu práticas de maus tratos e, por conseguinte, permanece 
parcialmente em vigor, pois ainda não foi totalmente revogado. 

Seu mérito consistiu em reforçar a proteção jurídica dos animais por meio de vários 
dispositivos próprios, permitindo a interpretação de um novo status quo dos animais como 
sujeitos de direito, em razão da possibilidade de o Ministério Público assisti-los em juízo na 
qualidade de substituto legal. Esse Decreto apresentou um rol de condutas omissivas e ainda 
contém algumas definições não expressas na Lei de Crimes Ambientais de 1998. 

O procurador de Justiça - Antonio Herman Vasconcelhos e Benjamim pronunciou-se sobre o 
Decreto de nº 24.645/34, ao asseverar que o mesmo foi "a primeira incursão não-
antropocêntrica do século XX, muito antes da era do ambientalismo" [15] 

Ainda sobre o Decreto de nº 24.645/34 o insigne doutrinador Fernando Araújo[16], aduz: 

  

Para se ter uma medida do pioneirismo e da sofisticação conceitual desse Decreto-Lei nº. 
24645,destaque-se a titulo de exemplo algumas soluções que propõe para problemas que já 
abordamos: considera-se integrada na categoria de - maus tratos - a omissão de eutanásia ativa 
e animais em sofrimentos prolongado (art. 3º, IV), não se fazendo ressalva para a situação da 
predação natural, a qual é prevenida pela proibição de trabalho em conjunto de animais de 
espécies diversas ( art. 3º, VIII), de encerramento de animais com outros que os aterrorizem 
ou molestem (art. 3º, XXII), ou de entrega de animais vivos à alimentação de outros (art. 3º 
XXVI). 
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Em 1941, surge através do Decreto- Lei 3.688 ainda em vigência, conhecido com Lei de 
Contravenções Penais, a crueldade contra os animais passou a ser considerada contravenção 
penal (art. 64 do referido diploma), cominando aos infratores penas de multas. Salienta-se, 
que o art. 64 da referida lei foi revogado pelo art. 32 da Lei nº 9605/98, que apresentou um 
tipo penal mais amplo e com penas mais alargadas. 

Em fevereiro do ano de 1967, O Decreto-Lei 221, tido com Código de Pesca, tratou de cuidar 
dos animais aquáticos e de disciplinar a atividade da pesca[17]. No mesmo ano, editou-se a 
Lei Federal 5.197, de 03.01.1967, chamado Código de Pesca, que considerou crimes as 
contravenções penais e restou alterada pela Lei 7.653, de 12.02.1988, que, além de conceituar 
fauna silvestre como propriedade do Estado, aboliu a concessão de fiança nos crimes 
cometidos contra os animais. 

Cumpre observar que Lei nº 5.197/67 disciplina em seu art. 1º que os animais que compõem a 
fauna silvestre, de qualquer espécie, estão proibidos de serem caçados. No entanto, em que 
pese à proibição parecer perimida, permite a abertura de várias exceções, no medida em que o 
§ 1º abre exceções para o caso de existência de peculiaridades regionais e o § 2º da mesma lei 
permite que, domínio privado, seja proibida a caça, mesmo que liberada conforme o § 
primeiro, sendo, neste caso, o particular o responsável. 

No que tange aos animais que vivem em Condomínio de apartamentos, os mesmos são 
resguardados pelo art. 19 da Lei Federal de 1964, que se sobrepõem as convenções 
condominiais com cláusulas de proibição de Animais em apartamentos. 

Importante ressaltar, a Lei 6.638, de 08.05.1979, estabelecia, até recentemente, as normas 
para a prática didática e cientifica da vivissecção de animais. A Lei regulamentava a prática 
em todo o território nacional desde que os biotérios e os centros de experiências e 
demonstrações com animais vivos estivessem registrados.   Medeiros[18] aponta que: 

  

Um caráter interessante que podia ser destacado na própria legislação referida é que, com a 
aparência da proteção do animal não-humano, o diploma legal demonstra a brutalidade, a 
violência e a crueldade do procedimento. O legislador proibia a ponte de imprimir penalidade 
ao infrator, se ocorresse vivissecção em estabelecimento de ensino ou em qualquer outro local 
freqüentado por menor de idade, tamanho o choque psicológico que o procedimento pode 
causar ao expectador, quiçá ao paciente. Urge salientar a quão "benéfica" é a legislação para o 
animal não-humano "poderá ser sacrificado" e "caso não sejam sacrificados" poderão ser 
adotados. 

  

  

A nova lei de vivissecção de nº. 11.794, foi sancionada em 8 de outubro de 2008, e revogou a 
Lei anterior, instaurando um retrocesso socioambiental, no medida em que a Lei Arouca, 
como é chamada, inclui a possibilidade de realizar atividade de vivissecção em 
estabelecimentos de ensino médio, o que era proibido na legislação anterior. 
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Mister ponderar, que o termo vivissecção tem a sua origem no latim com a junção de vivus 
(vivo) e sectio (corte, secção). Logo "vivissecção" que dizer: " cortar um corpo vivo". 

Em ato contínuo, em 14 de dezembro de 1983, a Lei nº. 7.173, disciplinou o estabelecimento 
e o funcionamento dos jardins zoológicos no Brasil. Sendo estabelecido no art. 1° do referido 
diploma legal, que qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em 
semi-liberdade e expostos à visitação pública é considerado jardim zoológico. 

Em 18 de dezembro de 1987 entrava em vigor a Lei nº 7.643, que coibi a pesca e o 
molestamento intencional dos cetáceos (baleias, botos e golfinhos), cominando pena rigorosa 
ao infrator: 2 a 5 anos de reclusão. Finalmente restou terminantemente proibida à pesca ou 
qualquer outra forma de molestamento intencional de toda a espécie de cetáceo nas águas 
jurisdicionais brasileiras, o que impulsionou uma série de trabalhos de pesquisa e de 
organizações não-governamentais pela proteção de espécies de cetáceos que já estivessem em 
risco. 

A nova redação a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, Lei de 6.938, de 31.09.1981, 
definiu a fauna como meio ambiente, disciplinou a ação governamental e inseriu a 
responsabilidade civil e administrativa pelo dano ambiental. 

Em 1985, a Lei 7.347 protegeu os interesses difusos, e conseqüentemente a fauna, ao instituir 
a ação civil publica por danos ocasionados ao ambiente. 

No que tange ao Direito Penal, no âmbito do qual se destaca a criminalização de condutas 
humanas que resultem em crueldade e maus-tratos contra animais. A Lei de Crimes 
Ambientais (Lei nº 9.605/98), na Seção dos Crimes contra a Fauna, ao mesmo tempo em que 
criminaliza a conduta humana que atenta contra a vida e o bem-estar animal e caracteriza a 
reprovação social de tal prática, reconhece, em certa medida, um valor inerente à vida animal, 
tutelando-a de forma autônoma e independentemente da sua utilidade ao ser humano.[19] 

No §1º do art. 32, o tipo penal do caput é ampliado para abarcar também quem: "realiza 
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos", o que evidencia a adoção de um critério de 
proporcionalidade para justificar a utilização de animais em experiências cientifica ou 
didáticas, ou seja, aquela prática só será juridicamente legítima quando não houver outros 
meios alternativos para realizar a experiência. 

Pondera-se que, enquanto o Poder Legislativo não alterar a norma[20], outras condutas contra 
os animais não-humanos são reputadas cruéis, para além do disposto no art. 32 da Lei de 
Crimes Ambientais, podendo ser anunciadas da seguinte forma: a caça esportiva amadora não 
foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a caça profissional, que foi proibida pelo 
art. 2º, da Lei nº 5.197/67; os rodeios e as vaquejadas; a utilização de animais em circos, que 
constitui contravenção penal, conforme disciplina o art. 64, § 2, do Decreto-Lei nº. 3.688/41 e 
mantido pela LCA; a posse de animais de estimação da fauna silvestre, que constitui 
crime[21]; e, a venda de animais vivos em mercados e feiras ilegais[22]. 

Em 18.07. 2000, a Lei 9.985 regulamentou o art. 225, § 1º, incs. I, II, III e IV da Constituição 
Federal de 1988, instituindo o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza. 
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Em 17 de julho de 2002, foi editada a Lei nº. 10.519, que normatiza as atividades de rodeio e 
provas de montaria. No artigo 1º são considerados, para efeitos da Lei, rodeios de animais as 
atividades de montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais é avaliada a 
habilidade do atleta em dominar o animal com perícia e o desempenho do próprio animal. 

Como bem pontuou Medeiros[23] 

  

[...] A brutalidade da atividade desenvolvida é tamanha que o legislador teve  o cuidado de 
especificar que os animais utilizados nessas atividades não poderão ser molestados, nem 
mesmo machucados de nenhuma forma e, para tanto, descrevem, com pormenores, as 
proteções e impedimentos, quais sejam: os apetrechos utilizados nas montarias não poderão 
causar injurias nos animais, nem mesmo ferimentos. As cintas e barrigueiras devem ser 
confeccionadas com dimensões adequadas a ponto de garantir conforto ao animal não-
humano. É vedado o uso de esporas com rosetas pontiagudas e aparelhos que provoquem 
choques elétricos para instigar os animais, dentre outras atividades de proteção. E, mesmo 
assim, em casos de descumprimento a multa pecuniária é ínfima e as outras infrações que 
podem levar até a suspensão definitiva do rodeio, não estabelece a gradação, deixando para a 
legislação estaduais a aplicação e a fiscalização. 

  

  

Em 19 de agosto de 2003 foi editado o decreto de nº. 4.810, que estabelece as normas para 
operação de embarcações pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto mar e por meio de 
acordos internacionais, e dá outras providências. Sendo consideradas zonas brasileiras de 
pesca: mar territorial, plataforma continental e zona econômica exclusiva.        

Em 2004, o Decreto de nº 4.998 alterou o artigo 2º do Regulamento da Organização, 
Funcionamento e Execução dos Registros Genealógicos de Animais Domésticos no País, 
aprovado pelo Decreto nº. 58. 984/66. O referido artigo define animais domésticos para o 
ordenamento jurídico brasileiro da seguinte forma: 

  

São considerados animais domésticos, para os efeitos deste Regulamento, as seguintes 
espécies, asinina, bovina, bubalina, equina, suína, ovina, caprina, canina, leporina e outras de 
interesses zootécnico e econômico, assim definidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

  

  

Esta norma que visa protege os animais domésticos no Brasil, está preocupada com a questão 
do registro e não com o cuidado e com as inter-relações[24]. 
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4 CONSTITUIÇÃO DE 1988 E DIREITOS DOS ANIMAIS E DA NATUREZA 

  

  

Somente com o advento da Constituição Federal de 1988, as normas ambientais adquiriram 
status constitucional, passando o direito à proteção constitucional a ser considerado direito 
fundamental. 

Indubitável ponderar que a legislação ambiental brasileira é tida como uma das mais 
avançadas do mundo, na medida em que o fundamento jurídico para a proteção da fauna está 
na própria Constituição Federal, no art. 225, § 1º, inciso VII: "Incumbe ao Poder Público 
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade". 

Como bem pontuou Tiago Fensterseifer [25] ao asseverar que a vedação de práticas que 
submetam os animais a crueldade, demonstra o reconhecimento do legislador constitucional 
do valor inerente a outras formas de vida não-humanas, protegendo-as, inclusive, contra a 
ação humana, ressaltando: 

  

[...] é difícil de conceber que o constituinte, a proteger a vida de espécies naturais em face da 
sua ameaça de extinção, estivesse a promover unicamente a proteção de algum valor 
instrumental de espécies naturais, mas, ao contrário, deixa transparecer uma tutela da vida em 
geral nitidamente desvinculada do ser humano. 

  

  

Destarte, o constituinte de 1988 ao incluir a proteção animal delimitou a nível constitucional 
uma nova dimensão do direito fundamental à vida e do próprio conceito de dignidade da 
pessoa humana. 

Assim, ao texto constitucional ao consagrar o direito à vida, reflete a consciência do país 
frente aos bens naturais e aos animais. Segundo Ackel Filho[26] "a vida é bem maior que ao 
Poder Público incumbe garantir. O respeito por, ela, em toda a sua biodiversidade, passou a 
ser dogma constitucional e elemento cultural do povo brasileiro." 

Com bem observa Tagore Trajano[27]: 

  

A Constituição Federal de 1988 é o marco para o pensamento sobre a dignidade animal, uma 
vez que ao proibir que o animal seja tratado de forma cruel, reconhece ao animal não-humano 
o direito de ter respeitado o seu valor intrínseco, sua integridade, vida e liberdade. 
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Desta forma, no âmbito jurídico-constitucional brasileiro, principalmente por parte de autores 
que trabalham com o Direito Ambiental (ou Direito do Ambiente), têm sido suscitadas 
algumas reflexões sobre a superação do paradigma antropocêntrico na regulação das relações 
jurídicos-ambientais. 

Nesta mesma linha de raciocínio Antônio Hermam Benjamim, defende que a proteção 
ambiental abandona a rigidez antropocêntrica, acolhendo uma visão mais ampla, de caráter 
biocêntrico (ou mesmo ecocêntrico), ao propondo-se a amparar a totalidade da vida. Ponderar 
o autor que um dos objetivos do Direito Ambiental é a proteção da biodiversidade (fauna, 
flora e ecossistemas), sob uma diferente perspectiva: a natureza como titular de valor jurídico 
per se, que deve ser protegida independente de sua utilidade para o homem.[28] 

O autor Vasco Pereira da Silva defende o conceito do "antropocentrismo ecológico", no qual 
considera que o ambiente deva ser tutelado pelo Direito, ao passo que a sua preservação é 
condição para realização da dignidade da pessoa humana.[29] 

Já José Rubens Morato Leite, trabalha com o conceito do "antropocentrismo alargado" ( 
moderado ou ampliado), objetivando a tutela do ambiente independentemente da sua utilidade 
direta ou benefícios ao homem, ao considerar a preservação da capacidade funcional do 
patrimônio natural com ideais éticos de colaboração e interação homem-natureza, 
estabelecendo um vínculo com os interesses intergeracionais de longo prazo[30]. 

Tiago Fensterseifer[31] aborda o "novo espírito constitucional de matriz ecológica" que 
objetiva a superação da "coisificação" dos animais e das bases naturais da vida. Nessa linha 
lógica o autor conclui que:  

  

No contexto socioambiental contemporâneo, pode-se inclusive provocar o questionamento a 
respeito de se a expressão: "todos", ventilada no art. 225 da Constituição toma a dimensão e 
amplitude de todos os seres vivos (humanos e não-humanos) que habitam o planeta, 
caracterizando uma solidariedade ecológica entre espécies naturais[32]. 

  

  

                Com razão, Lourenço aponta que a responsabilidade ecológica, nela se 
compreendendo a responsabilidade para com todos os seres vivos, deve ser toma como uma 
responsabilidade para com a natureza e não para o homem isoladamente considerado. Conclui 
que "não há mais espaço para uma ética ecológica puramente antropocêntrica"[33]. 

Na jurisprudência brasileira, a vedação de práticas cruéis contra a vida animal tem encontrado 
amparo no Supremo Tribunal Federal, que decidiu, respectivamente, pela 
inconstitucionalidade da prática da "farra do boi" [34] no Estado de Santa Catarina, bem 
como pela inconstitucionalidade da lei do Estado do Rio de Janeiro que regulamentava a 
"briga de galo"[35], fundamentando ambas as decisões na previsão constitucional do art. 
225,  § 1º, VII. 
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Na decisão do STF, no que tange a práticas da "farra do boi" no Estado de Santa Catarina; 
para a análise, são especialmente relevantes os seguintes trechos do voto do Ministro 
Francisco Rezek: 

Não posso ver como juridicamente correta a idéia de que em prática dessa natureza a 
Constituição não é alvejada. Não há aqui uma manifestação cultural com abusos avulsos; há 
prática abertamente violenta e cruel para com animais e a Constituição não deseja isso. 

[...] 

Bem disse o advogado da tribuna: manifestações culturais são as práticas existentes em outras 
partes do país, que também envolvem bois submetidos à farra do público, mas de pano, de 
madeira, de "papier maché"; não seres vivos dotados de sensibilidade e preservados pela 
Constituição da República contra esse gênero de comportamento.[36] 

  

  

Por tudo o exposto, faz-se necessário pensar o direito a vida não como direito inerente apenas 
ao homem, mas como inerente a todos os seres vivos, com uma proteção efetiva e eficaz dos 
animais não-humanos e da natureza pela legislação brasileira, a fim de proteger o equilíbrio 
da vida. 

5 CONCLUSÃO 

  

  

O debate sobre a atribuição de direitos a natureza em geral ou aos animais em especial tem 
suscitado discussões importantes na doutrina, bem como a possibilidade de um direito animal 
constitucional vem mobilizando forças jurídicas e morais no sistema brasileiro. 

A  própria vida de uma forma em geral, guarda consigo o elemento dignidade, ainda mais 
quando a dependência entre espécies naturais é cada vez mais reiterada no âmbito cientifico e 
jurídico. A consagração de direitos à natureza é fundada na noção de que o ambiente é 
portador de direitos oriundos de seu valor intrínseco, independentemente do uso que o homem 
lhe dá. 

É indubitável que a legislação brasileira acerca do assunto é vasta, mas não é suficiente, para 
que possamos entender o valor intrínseco da natureza e os direitos dos animais não-humanos, 
pois, certamente, a conscientização da população é de fundamental importância, e a educação, 
o principal instrumento para se alcançar esse objetivo. No entanto, isso não priva a utilidade 
do Direito como uma ferramenta útil no processo de mudança de paradigma. 

Nesse prisma, a Constituição Federal de 1988, no art. 225, § 1º, VII, ao vedar a prática cruel 
contra os animais, o legislador constitucional mostra de forma translúcida sua preocupação 
com o bem-estar dos animais não-humanos, reprovando uma visão meramente instrumental 
da vida animal. 
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Nessa linha de raciocínio, a Magna Carta ao tutelar a função ecológica da flora e da fauna, 
contempla a proteção integrada dos recursos naturais, está reconhecendo a vida animal com 
um fim em si mesmo. 

Por fim, como decorrência do reconhecimento da dignidade de tais vidas não humanas, sob o 
marco-jurídico constitucional da proteção dos animais, projeta-se um conjunto de deveres 
fundamentais que vinculam o Estado e a sociedade, questionando-se, inclusive, a respeito da 
existência de autênticos direitos atribuídos aos animais, ou pelo menos de interesses 
fundamentais juridicamente tuteláveis. 
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RELAÇÃO DE CONSUMO: PESSOA COMO SUJEITO DE DIREITOS 
NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. 

 
RELATION OF CONSUMPTION: PERSON AS SUBJECT OF RIGHTS IN THE 

INFORMATION SOCIETY. 
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RESUMO 
A sociedade contemporânea ao inovar cria bens e serviços que devem ser consumidos em 
larga escala, para que isso ocorra os consumidores são compelidos a atender a um padrão com 
o objetivo de fazer a economia circular, desconsiderando, por vezes, as especificidades de 
cada ser. O desafio reside na capacidade que permite e possibilita cada pessoa construir de 
forma livre e independente a sua existência. a pessoa como sujeito de direitos só existe 
quando deixa de ser objeto das relações e passa a ser protagonista da sua vontade e de seus 
desejos, deixando de captar o modelo imposto pela forma de produção de bens e serviços. 
Realizar este objetivo consiste num exercício constante. 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITOS CIVIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA 
COMO SUJEITO DE DIREITOS. 
 
ABSTRACT 
Contemporary society to create innovative goods and services to be consumed on a large scale 
for this to occur, consumers are compelled to meet a standard in order to make the circular 
economy, disregarding sometimes the specifics of each being. The challenge lies in the ability 
that allows and enables each person to build a free and independent existence. the person as 
an individual with rights only when there is still an object relations and becomes the 
protagonist of his will and his desires, failing to capture the model imposed by way of 
producing goods and services. Accomplish this goal is a constant exercise. 
KEYWORDS: INFORMATION SOCIETY. SUBJECTIVE RIGHT. FUNDAMENTAL 
RIGHTS. CIVIL RIGHTS. VALUE OF CONSUMPTION. PERSON AS SUBJECT OF 
RIGHTS. 
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INTRODUÇÃO 

  

A sociedade atual inova, rapidamente, em técnicas nas mais diversas áreas e esse avanço ou 
mera alteração de técnica só é passível de chegar ao conhecimento do grande público 
consumidor mediante uma série de técnicas diferentes de divulgação. Os serviços e produtos 
passam a ser oferecidos das mais diversas maneiras. Preocupado com isso o Código de Defesa 
do consumidor inovou e até retomou institutos conhecidos pela história do direito, como a 
culpa in contrahendo[1], o princípio da boa-fé e a tutela da confiança. 

  

  

1. Sociedade da informação e o indivíduo despreparado 

  

Na sociedade atual várias são as concepções a respeito da dignidade da pessoa humana que 
podem ser representadas pelas mais diversas leituras de seus autores e seus peculiares 
enfrentamentos, elaboradas, principalmente, durante as discussões que as elevaram ao 
reconhecimento constitucional deste princípio.[2] 

  

2. Surgimento da pessoa como sujeito de direitos e a sua dignidade [3] 

  

Inicialmente se faz necessário circunscrever o momento histórico em que a pessoa humana 
nasce como sujeito de direitos para passo seguinte compreender o conteúdo e o significado 
atual da noção de dignidade da pessoa humana. A pessoa humana só se compreende na sua 
inteireza quando visualizada em sua plenitude, na sua dignidade. Na antigüidade clássica a 
ideia de dignidade da pessoa humana relacionava-se com a posição social ocupada pelo 
indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros da comunidade; por esta 
razão naquele momento histórico foi possível falar em quantificação e modulação da 
dignidade, compreendendo-se inclusive admitir a existência de pessoas mais dignas do que 
outras.[4] 

O surgimento da discussão a respeito do direito subjetivo só tem razão de existir quando se 
tem o reconhecimento político, social e jurídico da pessoa humana como sujeito de direitos a 
serem protegidos e tutelados nas relações com o Estado e entre os particulares. Anteriormente 
ao reconhecimento de todas as pessoas como seres de direitos e obrigações sequer poderia ser 
conferida a expressão "dignidade da pessoa humana" uma compreensão que pudesse abranger 
a todos, pois algumas pessoas ainda estavam na seara de serem consideradas objetos de 
direitos de outros. Não se restringe esta compreensão a um passado muito distante quando 
nem todos eram considerados cidadãos, mas existem momentos ainda próximos no tempo 
como no caso dos índios, dos negros e das mulheres que tinham sua capacidade restringida, e 
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ainda em algumas sociedades contemporâneas são gravados de uma série de injustificáveis e 
inadmissíveis restrições. 

A importância do pensamento de Michel Villey a respeito dos direitos subjetivos e sua crítica 
aos direitos humanos não são de todos conhecidas e, em certo modo de ser, são muito 
propícias para que se tenha em mente a realização dos direitos fundamentais e da dignidade da 
pessoa humana. Compreender esta discussão, que se travou na história, implica compreender 
melhor a evolução do que inicialmente se chamou de direitos humanos e quais as razões 
jurídicas que levaram a uma transmutação não apenas na esfera semântica, como também na 
expectativa política, social e jurídica da efetividade da proteção dos direitos lesados ou 
ameaçados de lesão. Sujeito de direitos e deveres são, na compreensão de Michel Villey, 
conforme descreve Alejandro Guzmán Brito: 

  

En efecto, según Villey, la noción de derecho subjetivo tenía que nacer como tal, entre 
aquellos filósofos que a fines de la Edad Media y en la Epoca Moderna han emprendido una 
lucha contra la filosofía aristotélico-tomista; contra esa filosofía objetivista y realista, la 
escuela nominalista y la moderna oponen un mundo de individuos aislados entre sí, que sólo 
se interconexionan por el nombre común pero no por esencias o naturalezas comunes. Al 
orden del derecho natural clásico, al carácter natural de la Sociedad de que aquél partía, los 
modernos oponen el estado presocial, también natural, pero en donde lo natural deja de ser 
precisamente la Sociedad y pasa a ser el individuo con sus plenas liberdades y poderes. 
Porque hay que hacer notar que la doctrina del derecho subjetivo nace y se desarrolla 
también como una doctrina del derecho natural; sólo que si en la concepción antigua el 
derecho natural era lo justo objetivo, de modo que misión del derecho positivo era la 
determinación de la parte justa de cada cual, en la doutrina del derecho subjetivo lo natural 
son precisamente los derechos subjetivos: el hombre, y sus derechos aislado y en contra de 
todos los demás hombres, constituirá un estado natural; y aunque a dicho estado se ha 
superpuesto un pacto social, las exigencias del individuo siguen siendo la fuente de los 
derechos subjetivos, que deben ser analizadas por el jurista y el legislador con el fin de 
determinar los derechos de cada cual. De acuerdo con este modo de pensar, el dominio, p. 
ej., ya no será más la parte justa de cosas repartidas entre todos, sino que el poder mismo 
que se ejerce sobre las cosas en propio provecho.[5]  

  

A essência do pensamento de Michel Villey consiste em advogar a tese de que o direito antigo 
não conheceu a ideia de direito subjetivo e que esta tem origem moderna.[6] Na busca da 
origem dos direitos subjetivos, Michel Villey realiza toda uma investigação histórica e 
filosófica, perpassando o pensamento romano e o ambiente espiritual e individualista cristão. 
Compreende o autor que as pessoas com necessidade de defender-se e salvaguardar-se diante 
da catástrofe do poder público apenas na desordem da Alta Idade Média podem encontrar o 
conjunto de elementos que teriam sido propícios para o nascimento da noção de direito 
subjetivo.[7]  

Defende Michel Villey que pelo fato de o direito romano não conter a acepção subjetiva de 
Direito, não se deve concluir sua total inexistência, mas sim de supor que esta acepção teria 
um lugar, muito secundário, e que ela não se afirma com suficiente nitidez. Comenta a 
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exposição teórica do Corpus juris que o leitor pode extrair os sentidos sempre na esteira do 
direito objetivo.[8]  

Refere Villey que essa ideia segue sendo exposta no tratado de Santo Tomás, IIa. Ilac. Q. 57 
a. 1 ad 1: "Hoc nomen primo impositum est ad significandam ipsam rem justam; postea autem 
derivatum est ad artem qua cognoscitur quid sit justum; et ulterius ad significandum locum in 
quo jus redditur ..., et ulterius dicitur etiam jus quod redditur ab eo ad cujus officium pertinet 
justitiam facere licet etiam id quod decernit sit iniquum".[9] Dante continua na mesma trilha 
da concepção objetiva: "jus est realis et personalis hominis ad hominen proportio".[10] 

Michel Villey adverte para que se afastem as traduções simplistas de Ius que foram lidas 
conforme o interesse do intérprete que pretendeu conferir a este vocábulo um significado que 
os romanos não haviam ainda imaginado. Por esta razão, Villey busca encontrar a primeira 
afirmação que pretende conferir de fato os contornos desta nova forma de compreender o 
direito do seu ponto de vista subjetivo, vale referir, da pessoa sujeito de direitos, detentora de 
faculdades e escolhas (e deveres), e não mais a concepção objetiva em que os papéis sociais 
estavam previamente delimitados e estratificados frente a variáveis muito pouco alteráveis. 

O mundo que se faz nascer dos direitos subjetivos cria faculdades, possibilidades antes ainda 
desconhecidas ou garimpadas apenas por exceção, e não como regra formal de considerar 
todos iguais, mesmo que esta igualdade compreenda uma afirmação meramente retórica. Em 
virtude da pesquisa realizada por Michel Villey, o autor acredita ter encontrado a primeira 
afirmação textual deste novo conceito nos escritos de Guillermo de Occam, in verbis: 

  

redactados con ocasión de la querella de la pobreza que también enfrentó a la orden 
franciscana y al Papado (una querella realmente singular, como que se trataba nada menos 
que de rechazar el título de proprietario por parte de cada uno de los contendientes). De él, 
la noción pasó a los filósofos neotomistas, como Suárez o De Soto; entre los juristas, aparece 
tímidamente en Grotius, pero con gran empuje en Pufendorf o Gassendi. Hobbes construye 
todo su sistema sobre esta noción.[11] 

  

A compreensão e a delimitação do conceito de direitos fundamentais foram sendo construídas 
na realidade social com o surgimento do mundo moderno nos séculos XV e XVI, trata-se de 
conceito histórico, por isso foi sendo costurado em conjunto com a realidade e submetido a 
esses elementos que concorrem para a sua percepção pelo Direito Positivo. Adverte Ingo 
Wolfgang Sarlet que: 

  

Mesmo durante o medioevo - de acordo com a lição de Klaus Stern - a concepção de 
inspiração cristã e estóica seguiu sendo sustentada, destacando-se Tomás de Aquino, o qual 
chegou a referir expressamente o termo "dignitas humana", secundado, já em plena 
Renascença e no limiar da Idade Moderna, pelo humanista italiano Pico della Mirandola, que, 
partindo da racionalidade como qualidade que lhe possibilita construir de forma livre e 
independente sua própria existência e seu próprio destino.[12] 
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O reconhecimento dos direitos fundamentais[13] clássicos tem como referência histórica a 
Declaração de Direitos do Povo de Virgínia, de 20.06.1776, a Declaração de Independência 
dos Treze Estados Unidos da América, de 04.07.1776, e a Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, francesa, de 1789; compuseram também esse momento, as Declarações inglesas 
(petition of Rights, de 1628, Act of Habeas Corpus, de 1679, e Bill of Rights, de 1689). 
Conforme José Felipe Ledur, o reconhecimento destes direitos já haviam sido anteriormente 
praticados. Mas refere o autor "muito antes de os direitos fundamentais terem sido 
reconhecidos nas mencionadas Declarações, estavam eles presentes na cultura de sociedades 
ocidentais e não-ocidentais, desde a antigüidade, embora sem o caráter de generalidade que 
passaram a ter, ao serem positivados nas Declarações de direitos citadas".[14] 

Visualizar-se os direitos fundamentais significa considerar a organização econômica pré-
capitalista, primeiro, e a capitalista, depois, nem o poder político, o Estado e as características 
fundamentais da cultura moderna, o individualismo, o racionalismo, o naturalismo e assim 
por diante.[15] A edificação e consolidação dos direitos civis, a afirmação da autonomia 
individual e de um espaço livre da interferência do Estado, assim como no aspecto político 
que se determinou o surgimento concomitante ao do Estado moderno,[16] no século XVIII, e 
dos direitos fundamentais clássicos. Com surgimento do Estado, mesmo que da perspectiva 
meramente formal, a substancial alteração que se faz é compreender que surge o indivíduo 
como senhor de direitos, pois o indivíduo deixa de ser súdito para ser cidadão e objetiva-se a 
relação entre o cidadão e o Estado construindo-se um vínculo político-jurídico entre ambos, o 
qual determina que aquele assuma a soberania. Como sintetiza Ledur: "No estabelecimento de 
direitos e deveres entre o indivíduo e o Estado está a origem do Estado moderno".[17]  

Construído e imposto, por força das pressões de variadas ordens, ao soberano absolutista o 
respeito ao direito à vida, à liberdade e à garantia da propriedade. Circunscrevem-se aos 
direitos fundamentais clássicos os identificados como sendo os "direitos de liberdade", por 
expressarem a idéia de um espaço privado vital não sujeito à violação pelo Estado. Sublinha 
Ledur que "esse espaço é expressão da ideia de autonomia do indivíduo diante do Estado. A 
autonomia tem uma contrapartida, ou seja, a pessoa passa a ter responsabilidade pela 
preservação e aprimoramento da sua esfera existencial. Assim, além de estar vedada a 
violação estatal do espaço vital da pessoa, a possibilidade da subsistência do paternalismo 
nas relações entre o indivíduo e o Estado é eliminada".[18] 

Contudo, como as relações jurídicas se travam entre pessoas desiguais, o Estado deve atuar de 
maneira a proteger, tutelar e prover as necessidades com vistas sempre a reequilibrar as 
relações no plano concreto dos fatos que se desenvolvem no cotidiano. Para que, de fato, isso 
possa se realizar, o CDC tomou posição firme também na esfera ambiental, prevendo no 
artigo 4.o que a política Nacional de Relações de Consumo terá por objetivo, em primeiro 
lugar, o "(...) atendimento das necessidades dos consumidores (...)", e por esta razão a 
fundamental necessidade de proteção ao meio ambiente, a fim de que possa ser respeitada a 
sua "(...) dignidade, saúde, segurança, proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria 
da sua qualidade de vida (...)". Seguindo a mesma trilha já apontada, torna claro Alcides 
Tomassetti ao desenvolver a sua ideia: 
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Para efeitos de comunicação rápida, pode ser definido o Estado-Promotor ou Estado-
Providência como a modalidade de organização Estatal que se constitui e se revela, no plano 
jurídico, mediante a atribuição de direitos (em sentido subjetivo) sociais e econômicos 
múltiplos (direitos positivos a prestações ou ações), que têm por sujeito passivo o próprio 
Estado (lembre-se o art. 5.o da Constituição de 1988). 'Promover' - dentro da linguagem 
comum e também na terminologia tecnojurídica - é mais do que 'defender' e mais do que 
'proteger' o consumidor.[19] 

  

Compreendendo-se a relevância de se construir no plano concreto das relações interpessoais, 
sociais e jurídicas, pode-se perceber que a nova forma de legislar inclui princípios de matriz 
ética, significativos como se pode verificar no artigo 4.o, inciso III do CDC, ao prescrever a 
necessária compatibilidade da proteção do consumidor com o desenvolvimento econômico e 
tecnológico "(...) de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica 
(art. 170 da Constituição Federal)", bem como no inciso seguinte a preocupação do 
legislador com o princípio da defesa do meio ambiente. No que toca à dignidade e à proteção 
da vida, saúde, segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos (artigo 6.o, inciso I, do CDC) engloba 
também a saúde e sua integridade física e psíquica. Atualmente na ordem jurídica brasileira 
perceber a amplitude da dignidade da pessoa humana comporta destaque, no próximo objeto 
de estudo. 

  

3. Dignidade da pessoa humana para a ordem jurídica brasileira. 

  

A importância que a sociedade confere à dignidade da pessoa humana nas relações pessoais, 
privadas e de maneira mais ampla com o macrossistema da cultura social e jurídica, 
enfrentando a sua repercussão concreta e efetiva, está imbricada com a potencialidade que se 
atribui à capacitação de quem compõe, em última análise, a sociedade. Desta forma, quanto 
mais protegida a dignidade da pessoa humana mais desenvolvida, culturalmente, a sociedade 
e mais próxima de uma realização efetiva das possibilidades de seus formadores. Uma 
sociedade que não perquire, não discute e não confere possibilidades para uma ampliada 
discussão social e jurídica da importância da pessoa em sua plenitude, e, por assim dizer, 
integral na perspectiva física e psíquica, deixa de cumprir o seu principal papel: o 
desenvolvimento integral da pessoa. Razão pela qual se faz indispensável partir do ponto de 
vista da obra desenvolvida pelo pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant, que 
compreende que só aos seres racionais foi conferida a faculdade de se guiar por princípios. 
Refere o autor: 

  

tudo na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a 
representação das leis, isso é, segundo princípios, ou; só ele tem uma vontade. Como para 
derivar as acções das leis é necessária a razão a vontade não é outra coisa senão razão prática. 
Se a razão determina infalivelmente a vontade, as acções de um tal ser, que são conhecidas 
como objectivamente necessárias, são também subjectivamente necessárias, isso é, a vontade 
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é a faculdade de escolher só aquilo que a razão, independentemente da inclinação, reconhece 
como praticamente necessário, quer dizer, como bom.[20] 

  

Na perspectiva de Immanuel Kant, ao longo de sua obra, pode ser esclarecida a amplitude do 
papel do ser por meio do seu ato de vontade apontando os seus contornos : 

  

a vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e a liberdade 
seria a propriedade desta causalidade, pela qual ela pode ser eficiente, independentemente de 
causas estranhas que a determinem; assim como necessidade natural é a propriedade da 
causalidade de todos os seres irracionais de serem determinados à atividade pela influência de 
causas estranhas.[21] 

  

Compreender a dignidade da pessoa humana envolve uma séria discussão no campo das idéias 
na esfera jurídica constitucional e no campo de todas as relações na esfera do direito 
infraconstitucional inclusive, além de outras repercussões do pleno desenvolvimento da 
pessoa na perspectiva física, emocional, intelectual, psíquica e afetiva, porém este estudo não 
tem esta dimensão e permite-se deixar de enfrentá-la. 

Todavia, cabe ponderar que a Lei n.o 10.406, fruto do projeto coordenado por Miguel Reale, 
poderia ter avançado nesta matéria; provavelmente a melhor opção seria o emprego de uma 
cláusula geral do direito de personalidade, como procedeu relativamente a um dos seus 
aspectos, qual seja, o direito ao resguardo da vida privada. Conforme Judith Martins Costa 
descreve: 

  

Poderia assim criar uma ponte com o princípio constitucional da dignidade da pessoa e com 
os direitos constitucionais sociais, também atinentes às dimensões da personalidade, sendo 
indiscutível que a atual ênfase numa esfera de valores existenciais da pessoa deve-se, entre 
outros fatores, à compreensão do papel desempenhado pelos princípios constitucionais no 
Direito Civil. Estes, para além de constituírem normas jurídicas atuantes nas relações de 
direito Público, têm incidência especial em todo o ordenamento e, nesta perspectiva, também 
no direito Civil, disciplina das relações jurídicas travadas entre os particulares entre si.[22] 

  

A Lei n.o 10.406, de 10.01.2002, cuidou da indenização em razão da indevida utilização da 
imagem,[23] porém perdeu a oportunidade para proteger, também na perspectiva preventiva. 
Refere Martins Costa: "Uma efetiva tutela da imagem é absolutamente necessária num tempo 
em que a indústria do marketing conduz à decisão de valores do pudor pessoal e da 
intimidade, em que o totalitarismo das empresas de comunicação tudo transforma em matéria 
de sua ganância".[24] Nesta situação uma cláusula geral de proteção à imagem, juntamente 
com a norma do artigo 21, e outra relativa ao direito geral de personalidade por certo 
encenariam maior flexibilidade e permeabilidade conferidas às relações civis e aos valores 
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constitucionais fundamentais.[25] Conforme Miguel Reale denominou de "valor-fonte" do 
ordenamento, a pessoa humana, considerada em sua dignidade, mas projetando para a fácil 
construção e o desenvolvimento jurisprudencial de novas hipóteses que não se restringem ao 
reconhecimento dos tradicionais atributos, como a honra, o nome, a imagem, a intimidade e a 
vida privada, mas tem alargada possibilidade de contínua expansão.[26] 

Na elaboração da Lei n.o 10.406, de 10.01.2002, percebe-se uma inédita proteção à tutela da 
vida da pessoa natural e uma ampliação via cláusula geral das atribuições do juiz que adotará 
as medidas e providências que julgar necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário à 
inviolabilidade dos direitos da pessoa natural.[27] Com esta possibilidade se enfrentará a seguir 
a dignidade humana atingida na sua auto-estima por técnicas novas de captar consumidores. 

  

4. Dignidade da pessoa humana afrontada por técnicas de captar consumidores. 

  

Na perspectiva de popularizar bens e serviços os fornecedores lançam mão de uma linguagem 
diversificada, por vezes, agressiva que fere a auto-estima dos consumidores e em outros 
momentos lúdica, disfarçada e dissimulada. Ferir a auto estima ou tratar o consumidor sem os 
devidos cuidados que a pessoa humana merece, como a dignidade, infelizmente, tem sido a 
tônica da maior parte dos mecanismos de divulgação de produtos ou serviços, que imaginam 
ser o ícone da beleza, da perfeição e do sucesso a repetição de alguns modelos, o padrão a ser 
buscado a qualquer preço por todos. A perda da individualidade e das características pessoais 
tem sido, por vezes, a marca. 

A ânsia de consumir um determinado bem contribui, definitivamente, para alcançar objetivos 
impossíveis para uma pessoa normal, comum, pois apenas os escolhidos que fazem parte de 
um pequeno grupo podem ascender ou permanecer em um reduto destinado aos melhores. 
Inclusive a idéia de pagar, várias vezes, o preço de uma mercadoria de qualidade similar e que 
atende à mesma finalidade passa a ser mais um requisito para o protótipo de maioral-
idiota.[28] 

A ideia de ganho fácil e imediato é outra maneira de contagiar o grande público. Compre um 
bem, brinque e concorra a um prêmio mil vezes maior do que o valor desembolsado para 
adquiri-lo e assim realize todos os seus desejos porque a sociedade em que vivemos é dura 
demais e por meio dos mecanismos já conhecidos você estará sempre à margem dos bens e 
serviços que só os seres especiais merecem. A correção deste desarranjo só é possível ser 
desfeita pela sorte, pela mão oculta do destino, da qual o abençoado só poderá desfrutar se 
tomar uma atitude positiva, qual seja, consumir. Dar oportunidade ao seu destino, e atingir o 
sucesso não pelo mérito, mas pelo atalho, a sorte. 

Não se trata apenas de ver a pessoa do consumidor como um incapaz,[29] mas como um débil 
que participa do circo que o envolve, tornando-o palhaço que compra a caneta do sucesso, o 
carro do ano, a bolsa da moda, o cigarro do machão, o perfume da sedutora, o apartamento no 
prédio com nome estrangeiro. A sociedade banaliza, a cultura branca torna tudo uniforme. A 
diversidade cultural, que é a riqueza do nosso país, passa a ser desprezada. Não se explora o 
singular, a cultura do diferente, pois esta parece pôr em risco o padrão branco de sucesso. 
Todas as etnias passam a ter os mesmos objetivos de consumo, e para realizar os desejos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10710



uniformes e construir o reino dos céus na terra[30] só há uma forma: uma loteria, um prêmio 
mágico. Conforme Paulo Valério Dal Pai Moraes: 

  

Até mesmo no mais singelo gesto de consumo, ao adquirir o carro do ano, o vestido singular, 
em tudo o ser humano procura evidenciar-se como único e diferente dos demais, induzindo 
tais evidências à conclusão óbvia de que a desigualdade reside em nosso seio. ... Somente no 
dia em que o ser humano reconhecer que possui duas grandes pedras brutas no seu templo 
interior, a tendência à desigualdade e à iliberdade, que precisam ser desbastadas para que se 
tornem elementos com forma e brilho, é que, talvez, comecemos a trilhar o real caminho do 
desenvolvimento integral e humanizado.[31] 

  

É o uso desse interior bruto, que muitas vezes não chega a ser desvelado conscientemente por 
muitas pessoas, que faz o jogo iniciar onde o fornecedor finge jogar e o consumidor 
desavisado joga só, sem um par, e entra no circo montado onde o seu desejo interior de ser um 
ser singular e diferente se evapora. O consumidor cria a expectativa da realização de um 
sonho se tiver sorte no jogo. O fornecedor atinge seu objetivo de ampliar os consumidores, 
não há álea, só lucro, pois a campanha publicitária amplia os horizontes da marca, do produto, 
do consumo, e o público consumidor joga um jogo de cartas marcadas. 

Neste misterioso jogo de consumo todos parecem ter os mesmos objetivos de consumo 
homens, mulheres, brancos, negros índios, crianças, jovens e idosos. Cria-se um padrão de 
sucesso que a pessoa só atingirá se adquirir determinados bens de consumo e fruir de 
determinados serviços. O padrão de bem-estar e de felicidade é vendido em pílulas por um 
grupo de informações que chegam por todos os veículos de comunicação. A busca do bem-
estar e da felicidade passa sempre pelo verbo comprar. As palavras aconchego e compartilhar 
vêm ligadas e associadas sempre a um adquirir necessário. A relação que os seres humanos 
desenvolvem com os objetos é muito peculiar, e esse fenômeno decorre da chamada 
"aprendizagem associativa". Dichter explica assim: 

  

qualquer objeto possuído funciona de certa forma como uma extensão do nosso poder pessoal. 
Serve portanto para nos fazer sentir mais fortes, compensando até certo ponto o sentimento de 
inferioriedade que temos diante do mundo que nos ameaça... Agarramo-nos a eles como se 
fossem expressões tangíveis de nossa coragem, pois ajudam a nos fazer sentir que a base da 
nossa existência é algo mais do que o estreito andaime da nossa interioridade nua. Quando 
você vê uma criança agarrar-se a um pedaço de pano ou a uma boneca com toda força você 
pode começar a entender o poder da posse.[32] 

  

A sociedade atual inova, rapidamente, em técnicas nas mais diversas áreas tecnológicas e esse 
avanço ou mera alteração de técnica só é passível de chegar ao conhecimento do grande 
público consumidor mediante uma série de técnicas diferentes de divulgação. Os serviços e 
produtos passam a ser oferecidos das mais diversas maneiras. Preocupado com isso o Código 
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de Defesa do Consumidor inovou e até retomou institutos conhecidos pela história do direito, 
como a culpa in contrahendo, o princípio da boa-fé e a tutela da confiança. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

A pessoa como sujeito de direitos só existe quando deixa de ser objeto das relações e passa a 
ser protagonista da sua vontade e de seus desejos, deixando de captar o modelo imposto pela 
forma de produção de bens e serviços. Realizar este objetivo consiste num exercício 
constante. 
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[1]A respeito da culpa in contrahendo mais adiante será melhor delineada. Contudo destaca-se 
o ensinamento de Francesco BENATTI, na perspectiva histórica: "Na verdade, no período 
romano clássico apenas era punido o dolus in contrahendo mediante a actio doli. Admitiu-se 
também a hipótese de que nos judicia bonae fidei fosse concedida, a quem tivesse sofrido um 
dano por causa de uma conduta desleal nas negociações, a actio ex contratu, mas tal opinião 
ficou isolada (...)." Acrescenta o autor que: "A tutela concedida pelo direito romano à parte 
prejudicada durante as negociações pela atividade incorreta da outra era limitada e 
fragmentária. É que não se estendia aos casos expressamente considerados nas fontes, isto é, 
além da hipótese de conduta, dolosa ou culposa, dirigida, quer a ocultar os vícios, quer a 
exagerar as qualidades da coisa vendida, locada, emprestada, empenhada, etc. Essa tutela não 
sofreu ampliação alguma no direito comum, pois naquele tempo não se sentiu necessidade de 
mais completa proteção dos contraentes. Começou, pelo contrário, a mostrar-se inadequada 
quando a intensificação do comércio e das trocas exigiu dos sujeitos uma maior lealdade e 
honestidade nas suas relações. O mérito de ser realçado esta exigência foi de JHERING, o 
primeiro escritor que enfrentou, em extensão e profundidade, o problema da responsabilidade 
nas negociações e na formação do contrato" BENATTI, F. A responsabilidade pré-
contratual. Coimbra: Livraria Almedina, 1970, p. 10 e 12, respectivamente. 

[2]No essencial, sigo a obra de Ingo Wolfgang SARLET para enfrentar as várias concepções 
da dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Brasileira de 1988. 
Ver, para maiores esclarecimentos, SARLET, Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10714



fundamentais na Constituição Brasileira de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. 

[3]No que toca ao aspecto da investigação histórica, sigo o pensamento de Michel VILLEY 
fundado nas palestras desenvolvidas pelo autor na Universidade de Valparaíso, 
posteriormente publicadas sob o título, Estudios en torno a la nocion de derecho subjetivo. 
Tradução de Alejandro Guzmán Brito e outros. Chile: Ediciones Universitarias de Valparaiso, 
1976. 

[4]Ver nesse sentido PODLECH, "Anmerkungen zu Art. 1 Abs I GG", in: R. Wassermann 
(Org.), Kommentar zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
(Alternativkommentar), vol. I, 2. ed., Ed. Luchterhand, Neuwied, 1989. p.275. Citado por 
SARLET, Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Brasileira de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.30. 

[5]Nesse sentido ver BRITO, apresentação da obra VILLEY, Estúdios em torno a la nocion 
de derecho subjetivo. Tradução de Alejandro Guzmán Brito e outros. Chile: Ediciones 
Universitárias de Valparaiso, 1976. p.17-18. 

[6]Conforme afirma Alejandro Guzmán BRITO, resumindo o pensamento de Michel VILLEY, 
Estúdios em torno a la nocion de derecho subjetivo. Tradução de Alejandro Guzmán Brito 
e outros. Chile: Ediciones Universitárias de Valparaiso, 1976.  p.18. 

[7]Ver BRITO in VILLEY, Estúdios em torno a la nocion de derecho subjetivo. Tradução 
de Alejandro Guzmán Brito e outros. Chile: Ediciones Universitárias de Valparaiso, 
1976.  p.19. 

[8]Ver VILLEY, Estúdios em torno a la nocion de derecho subjetivo. Tradução de 
Alejandro Guzmán Brito e outros. Chile: Ediciones Universitárias de Valparaiso, 1976. p.35. 

[9]"O vocábulo Direito originalmente se empregou para significar a própria coisa justa. Mais 
tarde derivou até denominar a Arte com que se distingue o que é justo; depois, até designar o 
lugar de onde se administra o Direito..., finalmente também se chama Direito a sentença 
dada por aquele a cujo ministério pertence administrar a justiça, todavia - quando o que se 
resolva resulte inócuo". Ver nesse sentido a citação feita por Michel VILLEY, Estúdios em 
torno a la nocion de derecho subjetivo. Tradução de Alejandro Guzmán Brito e outros. 
Chile: Ediciones Universitárias de Valparaiso, 1976. p.35, cuja tradução livre se reservou a 
nota de rodapé. 

[10]"Direito é a proporção real e pessoal de um homem sobre outro". Ver neste sentido a 
citação feita por Michel VILLEY, Estúdios em torno a la nocion de derecho subjetivo. 
Tradução de Alejandro Guzmán Brito e outros. Chile: Ediciones Universitárias de Valparaiso, 
1976. p.35, cuja tradução livre se reservou a nota de rodapé. 

[11]Ver BRITO, in VILLEY, Estúdios em torno a la nocion de derecho subjetivo. Tradução 
de Alejandro Guzmán Brito e outros. Chile: Ediciones Universitárias de Valparaiso, 
1976.  p.19. 

[12]Ver nesse sentido SARLET, Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais 
na Constituição Brasileira de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.31. 
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[13]É usual encontrar a terminologia que emprega a expressão direitos humanos vinculada à 
proteção dos direitos das pessoas; a opção pela designação direitos fundamentais se deve ao 
fato de serem direitos positivados. Embora não integre as preocupações específicas do 
presente texto, a tese recolhe e apreende as diversas possibilidades teóricas e práticas ligadas 
aos direitos humanos, neles reconhecendo, quer à luz da teoria crítica, quer sob o influxo da 
"praxis" de militância em favor de sua proteção, uma premissa fundamental no desenho 
social, histórico e jurídico da sociedade brasileira e da América Latina, abertura, plural e 
multicultural. 

[14]Ver nesse sentido a obra de José Felipe LEDUR, A realização do direito ao trabalho. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1998. p. 27-28. 

[15]Ver a respeito a obra de G. PECES-BARBA, Escritos sobre Derechos Fundamentales. 
Madrid: Eudema, 1988. p.195. 

[16]Historiadores contemporâneos referem que o aparecimento do Estado seria a passagem da 
fase selvagem para a civilidade. Esta compreensão se funda na doutrina jusnaturalista, em 
especial na obra de Hobbes que considerava o estado de natureza como antecedente do estado 
civil. Existem outras teorias que têm por objetivo explicar o surgimento do Estado, entre elas 
a marxista, que compreende que o Estado nasce a partir da dominação exercida pela classe 
que é proprietária sobre os que dela são excluídos. 

[17]Ver LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 1988. p.30. 

[18]Ver LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 1988. p.30-31. 

[19]TOMASSETTI, Alcides. A configuração constitucional e o modelo normativo do CDC. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v.14, p.28 e segs., maio/jun. 1995. 

[20]Ver KANT, Immanuel. Fundamentação da metafisica dos costumes. Tradução de Paulo 
Quintela. Lisboa: Edições 70, 1995. p.47. 

[21]Ver KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo 
Quintela. Lisboa: Edições 70, 1995. p.93. 

[22]Ver MARTINS COSTA, Judith Hofmeister. PROJETO DE CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO - EM BUSCA DA ÉTICA DA SITUAÇÃO. Revista Jurídica, PORTO 
ALEGRE, v. 282, p. 27-53, 2001. No mesmo sentido consulte-se Pietro PERLINGIERE, Il 
Diritto civile nella legalità constituzionale. Nápoles: Edizione Scientifiche Italiane, 1991, 
Joaquim Arce FLORES-VALDEZ, El Derecho Civil Constitucional. Madrid: Civitas, 1986; 
Konrad HESSE, Derecho Constitucional y Derecho Privado. Madrid: Civitas, 1985. Na 
literatura brasileira, Maria Celina Bodin de MORAES, A caminho do Direito Civil-
Constitucional. Revista Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, 1991. p.59, Teresa 
NEGREIROS, Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio da boa-
fé. Rio de Janeiro: Renovar e Luís Afonso HECK, Direitos fundamentais e sua influência no 
Direito Civil. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v.16, 1999. p.111. 
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[23]No artigo 20 que guarda a seguinte redação: "Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a 
transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição da imagem de uma pessoa poderão ser 
proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo 
único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa 
proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes". 

[24]MARTINS COSTA, Judith Hofmeister. PROJETO DE CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 
- EM BUSCA DA ÉTICA DA SITUAÇÃO. Revista Jurídica, PORTO ALEGRE, v. 282, p. 
27-53, 2001. p.15. 

[25]Conforme se enfrentará com mais detalhes no capítulo seguinte, a Constituição Federal 
brasileira, no inciso III do artigo 1.o conferiu a dignidade da pessoa humana entre os valores 
fundamentais da República, tratando, no art. 5.o, dos direitos fundamentais individuais, como 
os de proteção da vida, da saúde, da honra, da imagem, da vida privada e da intimidade das 
pessoas. O artigo. 21 da lei 10.406 de 10.01.2002 prescreve: "A vida privada da pessoa 
natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará, as providências 
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma". 

[26]Judith MARTINS-COSTA comenta que para Miguel Reale "O valor da pessoa humana 
como "valor fonte de todos os valores" ou "valor fonte do ordenamento" tem sido objeto de 
atenção de REALE desde os seus primeiros escritos filosóficos, ainda na década de 1940, do 
século passado, sendo versado já em Fundamentos do Direito. (1.ed., 1940, 3.ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998). Porém é em Pluralismo e liberdade. (Rio de Janeiro: 
Expressão e Cultura, 1998. - 2.ed., 1.ed. 1963) que assentará com todas as letras que o 
"problema central da axiologia jurídica, vista em função da experiência histórica, é o relativo 
ao valor da pessoa humana", ali produzindo, notadamente no Capítulo V, notáveis ensaios.". 
MARTINS-COSTA, MARTINS-COSTA, Judith. O projeto de Código Civil Brasileiro: em 
busca da ética da situação, estudo originalmente elaborado para integrar volume acerca da 
codificação nas Américas. p.15. 

[27]Conforme acima referido, nota 190, o conteúdo do art. 21 da Lei n.o 10.406, de 10.01.2002. 

[28]Não se trata aqui de pessoas que buscam qualidade e produtos personalizados em suas 
peculiaridades, mas tão-somente produtos que transmitem uma idéia de grupo restrito de 
consumidores. 

[29]A expressão incapaz não está vinculada ao termo jurídico capacidade para prática de atos 
jurídicos, mas no sentido de ser atormentado por uma série de apelos que tem o objetivo de 
incentivar o consumo que faz com que a pessoa perca a noção dos seus valores e não consiga 
atribuir valores econômicos aos bens que é induzido a acreditar que são indispensáveis em seu 
cotidiano. 

[30]Construir o reino dos céus na terra é uma expressão muito utilizada no país que detém uma 
cultura religiosa muito arraigada ao cristianismo, e a idéia da vida eterna e um reino que se 
espera exista após a morte. Pode também ser interpretada de maneira irônica, pois ruindo e 
criticando esta concepção de vida utiliza a mesma linha de raciocínio para pretender criar este 
prêmio aqui e agora. Também, constitui um pensamento por si só vago e digno de contorno e 
densificação personalizada. 
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[31]MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Princípio da vulnerabilidade no contrato, na 
publicidade e nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Síntese, 1999. p.57-58. 

[32]Ver Dichter citado por Sal RANDAZZO na obra A criação de mitos na publicidade, 
como os publicitários usam o poder do mito e do simbolismo para criar marcas de 
sucesso. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p.40. 
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A TUTELA ANTECIPADA E AS MEDIDAS CAUTELARES NO 
ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMO 

INSTRUMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA JURISDIÇÃO 
EFETIVA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
THE INTERLOCUTORY INJUCTION AND THE PREVENTIVE MEASURES IN THE 

PRELIMINARY DRAFT OF THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE AS AN 
INSTRUMENT FOR IMPLEMENTATION OF AN EFFECTIVE JURISDICTION: SOME 

CONSIDERATIONS 

 
 
 

Ana Carolina Barbosa Pereira 
Leopoldo Fontenele Teixeira 

 

RESUMO 
Compreende-se o direito-garantia de acesso à jurisdição como sendo o direito a uma prestação 
jurisdicional efetiva por parte do Estado, capaz de garantir a concretização de outros direitos, 
fundamentais ou não. O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, através da 
eliminação e reformulação de institutos já conhecidos e a criação de novos, busca 
implementar uma jurisdição efetiva. O presente artigo analisará algumas inovações trazidas 
pelo novo CPC no âmbito da antecipação de tutela e das medidas cautelares, além de 
evidenciar tais mudanças, tecendo críticas à matéria à luz da Constituição e dos direitos 
fundamentais. O objetivo geral desse trabalho é, pois, despertar os estudiosos e operadores do 
Direito para as relevantes mudanças na seara da tutela de urgência e da evidência no 
Anteprojeto do novo CPC e fomentar o debate sobre estas questões. A metodologia utilizada é 
bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e dialética com predominância indutiva. 
Conclui-se que a publicização do processo civil e a tentativa do legislador de implementar de 
forma efetiva o acesso à jurisdição, através das inovações trazidas pelo NCPC, estão em 
consonância com a Carta Magna, uma vez que objetivam garantir uma isonomia material 
entre os litigantes e um acesso à jurisdição de forma adequada. 
PALAVRAS-CHAVE: TUTELA ANTECIPADA; MEDIDAS CAUTELARES; NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; JURISDIÇÃO EFETIVA. 
 
ABSTRACT 
The guarantee-right of access to justice it is understood as the right to an effective 
adjudication by the state, able to ensure the realization of other rights, fundamental or not. 
The Draft of the New Code of Civil Procedure, by removing and re-known institutes and 
creating new ones, seeks to implement an effective jurisdiction. This article will examine 
some of the innovations brought by the new Code of Civil Procedure in the early relief and 
precautionary measures, criticizing this matter based on the Constitution and on the 
fundamental rights. Therefore, the main purpose of this paper is to awaken the law scholars 
and professionals for the significant changes in the interlocutory injuction and the preventive 
measures in the Draft of the new Code of Civil Procedure, stimulating debates on these issues. 
Methodology employed is bibliographical, theoretical, descriptive, exploratory, dialectical 
and mainly inductive. This article comes to the conclusion that the publicization of civil 
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procedure and the attempt of the legislature to effectively implement access to jurisdiction by 
the innovations brought by the new Code of Civil Procedure are in line with the Constitution, 
since it aims to ensure material equality between litigants and access to a court in an 
appropriate manner. 
KEYWORDS: INTERLOCUTORY INJUCTIONS; PREVENTIVE MEASURES; NEW 
CODE OF CIVIL PROCEDURE; EFFECTIVE JURISDICTION. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

Na busca de um processo civil afinado com a releitura do direito-garantia de acesso à 

jurisdição, que preconiza que o acesso à Justiça só se efetiva com a criação de tutelas e 

técnicas processuais capazes de propiciar a realização ótima da prestação jurisdicional, por 

meio de um processo-instrumento que entregue o bem da vida a quem tem direito de forma 

célere, tempestiva e efetiva, o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil trouxe, em seu 

bojo, a eliminação e reformulação de institutos já conhecidos e a criação de novos. 

O presente artigo traçará considerações acerca de algumas inovações trazidas pelo 

Anteprojeto no âmbito da antecipação de tutela e das medidas cautelares, buscando-se, além 

de evidenciar as mudanças, tecer uma análise crítica da matéria à luz da Constituição e dos 

direitos fundamentais. 

Inicia-se com a análise da natureza ambivalente da tutela jurisdicional, mais 

precisamente da tutela de urgência, demonstrando que o acesso à Justiça ostenta a natureza 

tanto de direito fundamental quanto de garantia fundamental. 

Em seguida, tratar-se-á do conceito e evolução da tutela de urgência e da evidência no 

Código de Processo Civil vigente, para, ao final, discutir as principais modificações operadas 

pelo Anteprojeto do novo CPC acerca da matéria. 

Busca-se, com o presente artigo, despertar os estudiosos e operadores do Direito para as 

relevantes mudanças na seara da tutela de urgência e da evidência no Anteprojeto do novo 

CPC, assim como, ao lado da doutrina que já começa a surgir a respeito, fomentar o debate 

sobre a novel legislação pátria, ainda na fase de discussão legislativa.  

1 A NATUREZA AMBIVALENTE DA TUTELA JURISDICIONAL (NELA 
COMPREENDIDA A TUTELA PROCESSUAL DE URGÊNCIA): TUTELA COMO 
DIREITO FUNDAMENTAL E COMO GARANTIA FUNDAMENTAL DE DIREITOS 
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A fim de bem compreender o objeto de estudo do presente artigo, permitindo uma 

análise das chamadas tutelas de urgência e da evidência no âmbito do Anteprojeto do Novo 

Código de Processo Civil, tendo como referencial a Constituição, faz-se necessário explorar o 

conceito de tutela jurisdicional, que engloba o conceito de tutela de urgência, assim como 

vinculá-lo às normas constitucionais e, mais precisamente, aos direitos fundamentais. É o que 

se passa a fazer a seguir. 

Como sabido, em aperfeiçoamento da teoria dos quatro status de Jellinek, Peter 

Härberle mencionou a existência de um status activus processualis, consubstanciado no dever 

de o Estado fornecer aos indivíduos uma infraestrutura necessária e adequada (organização de 

instituições e procedimentos) para que se propicie o exercício de direitos, inclusive de direitos 

de participação política1[1]. 

No plano do ordenamento jurídico nacional, um direito fundamental à criação de 

procedimentos jurisdicionais destinados a viabilizar a tutela pelo Estado-Juiz de direitos, 

fundamentais ou não, dos indivíduos pode ser extraído da interpretação do art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, que preconiza que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”1[2]. Trata-se, como se vê, do direito de acesso à 

Jurisdição, o mais básico dos direitos fundamentais1[3]. 

A expressão lei não excluirá contida na norma constitucional em liça, a fim de que dela 

se retire máxima eficácia, não deve ser interpretada somente no sentido de que fica vedada a 

legislação que impeça o acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos, gerando uma 

obrigação negativa para o Estado, qual seja, abster-se de legislar criando vedações de acesso à 

tutela jurisdicional. Deve ser compreendida também no seu sentido positivo1[4], isto é, no 

sentido de instituir uma obrigação positiva para o Estado (direito à prestação), consistente no 

dever de criar, via legislação, procedimentos e técnicas processuais que sejam suficientes1[5] 

para assegurar um acesso efetivo a uma tutela jurisdicional justa1[6].  

Referida norma constitucional contém direito fundamental que, visto sob sua dimensão 

objetiva, impõe aos órgãos estatais, notadamente ao legislador, o dever de elaborar 

procedimentos que proporcionem uma tutela jurisdicional marcada pelas características da 

tempestividade, adequação, justiça e celeridade. Para tanto, mister é que sejam levadas em 

consideração as características específicas do direito dito material que está sendo objeto de 

tutela1[7], bem como os possíveis riscos a que ele possa estar sujeito1[8]. 
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Com efeito, o direito fundamental de acesso à jurisdição abrange não só a proteção 

jurisdicional à lesão de direitos, mas também à ameaça de lesão a direitos, ganhando relevo, 

nesta perspectiva, a elaboração de mecanismos de tutela jurisdicional que dotem o juiz dos 

instrumentos necessários para prestar a chamada tutela de urgência, seja para inibir a 

ocorrência de ato ilícito capaz de violar direitos, seja para por fim ou minorar os efeitos 

deletérios do ato ilícito já em curso ou já consumado1[9]. É possível, assim, se falar em um 

direito substancial à tutela de urgência, seja satisfativa, seja assecuratória1[10]. 

Caso se atribua a esse risco a ser evitado pela tutela jurisdicional um sentido amplo, 

considerado como o risco de o tempo prejudicar desnecessariamente aquele que tem – ou 

parece muito fortemente ter – um direito, da mesma norma constitucional é possível retirar 

um dever de proteção, correspondente a um direito substancial, expedita a direitos que, prima 

facie, apresentem-se evidentes ou incontroversos, independente da demonstração de que 

correm risco de perecimento (irrelevância da urgência), não justificando que seu titular tenha 

que aguardar o desenrolar do procedimento para acessar o bem da vida desejado. Cuida-se 

aqui do direito à tutela da evidência. 

O dever de proteção ou imperativo de tutela dos direitos fundamentais1[11], emanado 

da dimensão objetiva desses direitos, notadamente do direito fundamental de acesso à 

jurisdição, impõe, assim, a elaboração de procedimentos, instrumentos, técnicas processuais 

que permitam proteger direitos fundamentais ou mesmo aqueles que não guardem tal 

fundamentalidade1[12], sob pena de grave violação da Constituição e ao princípio 

estruturante1[13] do Estado Democrático de Direito, haja vista que um Estado que não 

resguarda os direitos de seu povo, mormente quando toma para si o monopólio da jurisdição, 

seria justamente o oposto do que razoavelmente se possa entender por Estado de Direito1[14]. 

Como visto, o direito fundamental de acesso à jurisdição serve de instrumento para a 

tutela de outros direitos, fundamentais ou não. Ora, presente tal realidade, tem-se que o acesso 

ao Poder Judiciário é, além de um direito fundamental, também uma garantia fundamental, eis 

que se destina a proteger, resguardar, tutelar outros direitos1[15]. 

Na verdade, o direito de acesso à jurisdição é um exemplo do que Ingo Wolfgang Sarlet 

denomina de direito-garantia, haja vista que, na mesma norma constitucional, vislumbram-se 

elementos que amparam direitos subjetivos fundamentais e o instrumental necessário à sua 

proteção1[16]. 
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Por ai se vê a íntima conexão entre processo e Constituição e entre processo e direitos e 

garantias fundamentais. Existe um direito fundamental, constitucional, portanto, de acessar à 

Justiça para se obter do Estado a proteção a direitos; essa proteção a direitos se dá por meio 

do processo, nele incluído o nosso objeto de estudo, a tutela de urgência e da evidência; na 

medida em que esse direito fundamental se destina a proteger direitos, assume também a 

natureza de garantia fundamental. 

Em tema de tutela de urgência e da evidência, o desafio está em permitir a máxima 

efetividade da tutela jurisdicional, por meio da estruturação de procedimentos adequados e 

necessários para possibilitar ao magistrado agir com eficiência quando esse tipo de tutela se 

fizer necessário, sem restringir, em demasia, outros direitos de igual estatura constitucional, 

tais como o direito de defesa, contraditório, entre outros que podem se(r) enquadrados no 

devido processo legal em sua feição processual. Há, pois, que se buscar o equilíbrio entre 

segurança jurídica e celeridade processual necessário para uma efetiva proteção de direitos 

sujeitos a riscos iminentes ou atuais via tutela jurisdicional1[17]. 

Fixada a natureza ambivalente (direito-garantia) da tutela jurisdicional, gênero do qual 

faz parte a tutela de urgência e da evidência, impõe-se, agora, averiguar se, na estruturação 

dessa tutela no Novo CPC, restam atendidas as funções constitucionalmente previstas para um 

direito de tal natureza. Antes, porém, é importante fazer um breve histórico da evolução das 

técnicas de tutela de urgência e evidência no atual CPC. 

2 CONCEITO E EVOLUÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA TUTELA 

DA EVIDÊNCIA NO ATUAL CPC 

2.1 Tutela de urgência 

Pode-se definir tutela jurisdicional de urgência como o conjunto de providências 

adotadas pelo magistrado que, com base em um juízo de cognição não exauriente e diante de 

uma situação de risco iminente ou atual, destinam-se a resguardar a utilidade do processo dito 

principal, seja ele de conhecimento ou de execução, ou mesmo a conferir àquele que, 

aparentemente, tem razão e corre risco se aguardar a decisão de mérito final o gozo imediato, 

isto é, antes do julgamento final de mérito, ainda que de forma parcial, do bem da vida 

postulado em determinada ação. 

Tutela de urgência é gênero, do qual são espécies a tutela cautelar1[18] e a tutela 

antecipatória. Ambas, porque pertencentes ao mesmo gênero, detêm traços comuns, quais 

sejam: a) são baseadas em cognição sumária1[19], ou seja, apreciadas pelo juiz quando ainda 
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não se encerrou a possibilidade de produção probatória e, algumas vezes, nem mesmo a fase 

postulatória do processo; b) são marcadas pela característica da provisoriedade e 

precariedade, podendo ser revogadas uma vez modificado o quadro fático-probatório ou 

perder sua eficácia a depender da decisão de mérito no processo de conhecimento ou no 

processo principal1[20]; c) dão ensejo à reparação de prejuízos causados por decisão de 

urgência posteriormente reformada nos próprios autos do processo, sem necessidade de 

ajuizamento de ação autônoma. 

Como constituem técnicas diversas de prestar a tutela de urgência, diferenciam-se a 

tutela antecipada e a tutela cautelar. A primeira tem a finalidade de permitir o acesso 

antecipado aos efeitos, parciais ou totais, do próprio pedido mediato feito em determinada 

ação, ostenta, pois, natureza satisfativa, no sentido de dar, conquanto de forma precária, o 

próprio bem da vida postulado1[21].  A antecipação de tutela não necessita de processo 

autônomo para sua concessão, configurando simples incidente no curso do processo.  

A segunda, por sua vez, é nitidamente instrumental, servindo para tutelar diretamente 

não o direito subjetivo do litigante, mas, sim, a própria utilidade e eficácia de um processo de 

conhecimento ou de execução1[22], sendo eminentemente acessória estando vinculada à sorte 

do processo principal, perdendo, inclusive, sua eficácia, caso o feito principal não seja 

ajuizado no prazo de trinta dias. Existem, é certo, processos que são formalmente cautelares, 

porque previstos como tais no CPC, mas que são satisfativos (a exemplo da exibição), 

constituindo exceção à regra. São processos apenas formalmente cautelares, mas que, em 

substância, são satisfativos. 

O Código de Processo Civil de 1973, ainda em vigor, inicialmente não contemplava 

expressamente as duas modalidades de tutelas de urgência, havendo, apenas, a previsão da 

tutela cautelar (Livro III), a ser manejada em um processo autônomo, de natureza preparatória 

(que antecede a propositura da ação principal, de conhecimento ou de execução) ou de 

natureza incidental (no curso de um processo principal). 

 No entanto, a evolução social atraiu consigo a criação de litígios que demandavam uma 

proteção que não fosse meramente assecuratória, havendo a necessidade, em prol da prestação 

de uma tutela jurisdicional mais efetiva, da concessão de medidas que permitissem às partes o 

acesso imediato ao próprio bem da vida postulado em determinado feito. 

Diante da ausência de técnica processual expressamente prevista no código, passaram os 

magistrados a conceder medidas de natureza antecipatória (satisfativa) utilizando o 
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instrumental conferido pelo processo cautelar, notadamente o chamado poder geral de cautela 

(CPC, art. 798), o que, indubitavelmente, configurava desvirtuamento das finalidades para 

que fora criado o processo cautelar: proteger, e não satisfazer. 

A fim de sanar tal lacuna, o legislador trouxe a lume a Lei nº 8.952/94, que tornou 

formalmente possível a concessão de tutela de urgência satisfativa de uma forma geral (arts. 

273 e 461, §3º, do CPC1[23]) e no bojo do próprio processo de conhecimento, sem a 

necessidade de ajuizamento de ações autônomas, preparatórias ou incidentais1[24]. 

Em momento posterior, no intuito da aprimorar o regime jurídico das tutelas de 

urgência, permitindo uma maior efetividade do processo, na medida em que se afasta de 

desnecessários rigorismos formais que, sem nada acrescentar à segurança jurídica, acabavam 

se tornando meros obstáculos à concessão da providência de urgência adequada ao caso 

concreto, o legislador, por meio da Lei nº 10.444/2002, inseriu o parágrafo sétimo no art. 273 

do CPC, que prevê a chamada fungibilidade das tutelas de urgência. 

Com efeito, permite o referido dispositivo legal que o juiz, caso entenda que a parte 

postulou medida antecipatória de forma imprópria, eis que o que se aplica ao caso é, 

efetivamente, uma medida acautelatória, poderá, nos mesmos autos e com base nos requisitos 

típicos da tutela cautelar, deferir liminar de natureza não satisfativa, não havendo necessidade 

de ajuizamento de uma ação cautelar. 

Da mesma forma, se a parte postular medida cautelar, quando, em verdade, deseja 

providência de natureza antecipatória, poderá o magistrado antecipar a tutela, com fulcro nos 

requisitos previstos no art. 273 do CPC, sendo, atualmente, descabida a denegação da tutela 

de urgência postulada com o argumento de que não é possível – leia-se é inadequada - a 

concessão de tutela cautelar satisfativa1[25]. No máximo, deve o juiz, após conceder a 

antecipação de tutela, caso estejam presentes os seus requisitos, determinar ao autor que 

emende sua petição inicial, atribuindo à lide a natureza principal – em oposição à acessória  – 

ou, caso já haja uma lide principal, apreciar o pedido feito em autos apartados no próprio 

processo principal, extinguindo a ação desnecessariamente proposta. 

O parágrafo sétimo do art. 273 do CPC representa alteração que vai ao encontro de um 

processo mais econômico, tendo em consideração que, por meio do que se convencionou 

chamar de sincretismo processual1[26], torna desnecessário o ajuizamento de ação cautelar 

autônoma, além de colaborar para o acesso efetivo à ordem jurídica, pois nem sempre, na 

diversidade de casos concretos que se apresentam no diuturno trabalho forense, é fácil 
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diferenciar se o caso requer uma tutela meramente assecuratória ou se, ao revés, demanda a 

própria antecipação dos efeitos da tutela definitiva. 

2.2 A tutela da evidência 

Ao lado da tutela de urgência, já comentada, tem-se a possibilidade de concessão de 

antecipações de tutela com base na evidência do direito alegado em juízo. Parte-se da 

premissa, correta, de que se o direito alegado pela parte está evidente, por razões diversas, em 

determinado momento do processo, não há razão para se retardar a entrega da prestação 

jurisdicional postulada, ainda que sobejem matérias outras, não evidentes, a serem 

deslindadas pelo juiz. A tutela da evidência, como visto, insere-se no conceito amplo de 

urgência, entendida como situação merecedora de pronta atuação da tutela jurisdicional, ainda 

que não necessite, para sua prestação, do risco de dano. 

Como exemplo de liminares fundadas na evidência tem-se a liminar concedida nas 

ações possessórias (CPC, art. 928) e embargos de terceiro (CPC, art. 1051), a tutela 

antecipada deferida com base no abuso de defesa ou no manifesto propósito protelatório do 

réu (CPC, art. 273, II) ou mesmo com base na incontrovérsia (CPC, art. 273, parágrafo 

6º)1[27]. 

3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DAS TUTELAS ANTECIPADAS E 

CAUTELARES NO NOVO CPC 

O propósito da Comissão que elaborou o Anteprojeto do novo CPC foi tornar o 

processo civil mais célere, tornando efetivos os direitos fundamentais à duração razoável do 

processo, bem como do acesso à jurisdição, sem prejuízo de certas garantias necessárias a 

evitar injustiças1[28].  

Buscou-se detectar as possíveis falhas estruturais que estivessem a colaborar para a 

morosidade do processo, eliminando institutos, reformulando outros e criando novos 

mecanismos que propiciassem uma tutela jurisdicional justa e célere. Chegou-se à conclusão 

de que a morosidade era causada por três razões fundamentais: a) o excesso de formalismo; b) 

a litigiosidade exarcebada, advinda do amplo rol de direitos reconhecidos pela Constituição 

Federal de 1988 e c) o sistema recursal1[29]. 

No que diz respeito à tutela de urgência e evidência, objeto principal deste artigo, o 

processo cautelar, antes previsto em Livro próprio, passou a ser incorporado por um título, na 

Parte Geral do novo Código, que trata da tutela de urgência e da chamada tutela de evidência.  
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O objetivo maior a ser atendido é a simplificação da tutela de urgência, bem como a 

ampliação de sua efetividade, na medida em que se eliminam as chamadas ações cautelares 

típicas ou nominadas1[30], possibilitando ao juiz uma margem de liberdade para, à luz do 

caso concreto, definir a providência necessária para melhor tutelar o direito, quer processual, 

quer material, assim como evitando a formação de processos desnecessários, por meio do 

chamado sincretismo processual. 

Em relação à denominada tutela de evidência, o Novo CPC deixa claro que decisões 

liminares devem ser proferidas não só em caso de haver periculum para o direito discutido em 

juízo ou mesmo para a utilidade efetiva do próprio processo, senão também para tutelar, de 

forma tempestiva, o direito que se apresenta, prima facie, evidente, mesmo que não haja risco 

imediato no aguardar a sentença. 

Nos tópicos seguintes, passar-se-á a analisar os dispositivos encartados nos artigos 277 

a 296 do Anteprojeto do novel Código de Processo Civil, com o desiderato não só de dar 

notícia das alterações da legislação processual no que atine à tutela de urgência e à chamada 

tutela da evidência, mas também apresentar uma visão crítica, notadamente de base 

constitucional, como recomenda a moderna hermenêutica e o próprio Anteprojeto do CPC 

(art. 1º). 

4 ANÁLISE DA TUTELA CAUTELAR E ANTECIPATÓRIA NO 

ANTEPROJETO DO NOVO CPC: ALGUMAS REFLEXÕES 

Antes de se iniciar o conteúdo propriamente dito deste tópico, mister é deixar claro que 

o propósito do texto não é fazer um estudo analítico, do tipo artigo por artigo, das disposições 

referentes à tutela cautelar e antecipatória no Anteprojeto do Novo CPC, ainda que se faça a 

análise de alguns dispositivos, mas, sim, ressaltar alguns pontos que se apresentam como 

inovações em relação ao regime jurídico anterior. Outrossim, importante deixar consignado 

que a expressão Anteprojeto do Novo CPC será substituída, para facilitar a exposição, pela 

sigla NCPC, abreviação de Novo Código de Processo Civil. 

4.1  Das disposições comuns à tutela de urgência e de evidência e seu procedimento 

4.1.1 Uniformização da tutela de urgência 

Inicialmente, é possível perceber no NCPC uma uniformização da tutela de urgência, eis 

que, guardadas as diferenças entre as medidas satisfativas e as meramente assecuratórias, 

ambas são submetidas, no que têm de comum, ao mesmo regime jurídico, como pregava já 

parte da doutrina processual1[31]. 
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Realmente, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipatória, como já explanado, 

pertencem ao gênero tutela de urgência, apresentando características em comum, e assim são 

tratadas pelo NCPC, que trata, no seu Livro I (Parte Geral), Título IX (Tutela de Urgência e 

Tutela da Evidência), Capítulo I (Disposições Gerais), Seção I, das disposições comuns à 

tutela de urgência e tutela da evidência nos arts. 277 a 282, para, em seguida, cuidar, na Seção 

II, do mesmo Capítulo, da tutela de urgência, cautelar e satisfativa. Submete-as, ainda, no 

Capítulo II, Seções I e II, do mesmo Título, ao mesmo procedimento, seja ele antecedente ou 

incidental. 

Em linhas bem gerais, podem ser apontadas as seguintes mudanças que dão uma visão 

unitária ao regime jurídico da tutela de urgência civil no direito brasileiro, pois tanto a 

antecipação de tutela, quanto as medidas cautelares1[32]: a) podem ser concedidas em caráter 

antecedente ou incidental (art. 277); b) estão inseridas no chamado poder geral de cautela do 

juiz (art. 278); c) devem ser concedidas por meio de decisão fundamentada e impugnável por 

meio de agravo de instrumento (art. 279); d) submetem-se ao mesmo regime de competência 

(art. 280); e) são passíveis de gerar, nos próprios autos, a responsabilidade objetiva pela 

reparação de danos, processuais ou de natureza extraprocessual, sendo o valor da indenização 

liquidado nos autos em que a medida tiver sido concedida (art. 282); f) para a concessão, 

exigem-se os requisitos da plausibilidade do direito, bem como risco de dano irreparável ou 

de difícil reparação, podendo o juiz exigir caução para a concessão da liminar, ressalvada a 

parte economicamente hipossuficiente (art. 283); g) podem ser concedidas de ofício (art. 284); 

h) sujeitam-se ao mesmo rito (arts. 286 a 296). 

Considera-se oportuna essa uniformização do regime jurídico da tutela de urgência, haja 

vista que o tratamento conjunto da matéria, além de lógico, tendo em conta as semelhanças 

dos institutos, notadamente a finalidade comum de combate aos efeitos perversos do tempo, 

simplifica a técnica processual, realçando a natureza instrumental do processo, que, para bem 

tutelar os direitos dos jurisdicionados, não pode se apegar a formas desnecessárias e 

preciosismos técnicos, os quais, em lugar de colaborar para a efetividade do processo, acabam 

por atrair a atenção dos operadores do Direito, desviando o foco daquilo que realmente 

importa para um processo alinhado com a eficácia irradiante dos direitos fundamentais e a 

força normativa da Constituição, a prestação de uma tutela jurisdicional célere e efetiva, 

prestada dentro do devido processo legal. 

4.1.2 Da possibilidade de concessão de tutela de urgência e da evidência durante o curso do 

processo principal ou em momento anterior: uma aproximação ao réferé francês. 
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O art. 277 do NCPC dispõe que a tutela de urgência e a tutela da evidência podem ser 

requeridas antes ou no curso do procedimento, sejam essas medidas de natureza cautelar ou 

satisfativa. Trata-se de inovação substancial em relação ao regime anterior, que uniformiza o 

regime das tutelas de urgência, notadamente com relação à antecipação de tutela, que somente 

era deferida no curso do processo dito principal, enquanto que já havia, para as cautelares, a 

possibilidade de ajuizamento de ação preparatória (CPC, art. 796). Contudo, nem mesmo 

neste último aspecto se pode deixar de perceber uma inovação, como se exporá a seguir. 

As medidas requeridas em caráter antecedente serão postuladas por meio de um 

processo autônomo (NCPC, art. 286 e 287, caput), ajuizado perante o juiz competente para a 

causa principal (NCPC, art. 280, caput), tudo à semelhança da ação cautelar preparatória já 

existente no atual CPC.  

Contudo, e aqui se pode detectar uma grande inovação, diz o art. 287, §1º, do NCPC, 

que do mandado de citação constará a advertência de que, não impugnada decisão ou medida 

liminar eventualmente concedida, esta continuará a produzir efeitos independentemente 

da formulação de um pedido principal pelo autor. E mais, concedida a medida em 

caráter liminar e não havendo impugnação, após sua efetivação integral, o juiz 

extinguirá o processo, conservando sua eficácia (NCPC, art. 288, §2º). Ainda, a 

apresentação do pedido principal será desnecessária se o réu, citado, não impugnar a 

liminar (NCPC, art. 289, §2º), e a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, 

mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revogar, 

proferida em ação ajuizada por uma das partes (NCPC, art. 293, caput).  

Depreende-se da leitura das normas em destaque a utilização da técnica da estabilização 

das tutelas de urgência e de evidência na hipótese de o réu não impugnar o pleito, o que 

aproxima, neste aspecto, o direito processual brasileiro do direito processual francês, mais 

precisamente da técnica do référé. Acerca deste instituto, assim se pronuncia Humberto 

Theodoro Júnior: 

Uma das características básicas que individualiza o instituto processual do 

référé é sua autonomia frente ao processo principal. Ao contrário de nossa ação 

cautelar que está sempre subordinada ao processo principal, não passando de um 

acessório, cujo destino fica sempre vinculado ao acertamento a ser feito 

obrigatoriamente em outro processo, no direito francês o procedimento do référé é 

completamente autônomo em relação ao processo de fundo [...] 
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O fim principal e específico do référé não é a composição definitiva do 

conflito: é, isto sim, “a estabilização de uma situação, a interrupção de uma ilicitude 

ou a paralisação de um abuso”. Mas tudo é feito sumariamente e sem aspiração de 

definitividade. O procedimento se encerra no plano da emergência, com provimento 

próprio e independente de qualquer outro processo. Mas a sentença é desprovida de 

autoridade de coisa julgada. Em relação ao futuro e eventual processo principal ou 

de fundo, em torno da mesma controvérsia, o provimento do référé é apenas 

provisório (embora não temporário nem acessório). 

Cabe às partes decidir sobre a instauração, ou não, do processo principal. 

Encerrado o référé a solução judicial perdurará, sem limite temporal e sem depender 

de ulterior confirmação em processo definitivo1[33].  

No caso brasileiro, segundo o Anteprojeto do Novo CPC, a estabilização da tutela 

prestada só ocorre se preenchidas as seguintes condições: a) a medida tem que ter sido 

concedida em caráter preparatório (NCPC, art. 295); b) deve ter havido ausência de 

impugnação da decisão liminar por parte do réu. 

Presentes esses requisitos, ter-se-á, assim como no référé, uma relativa autonomia do 

processo antecedente, no bojo do qual foi proferida a tutela de urgência ou de evidência, que 

vigorará, independentemente do ajuizamento do feito dito principal, que se torna um processo 

eventual, e não necessário. Assim como no instituto do direito francês, o que restou decidido 

no processo antecedente não prejudica o julgamento do feito principal e nem está submetido à 

eficácia da coisa julgada, tanto que o art. 290 do NCPC dispõe que as medidas conservam a 

sua eficácia na pendência do processo em que esteja veiculado o pedido principal, mas 

podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas, em decisão fundamentada, 

exceto quando um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se 

incontroverso, caso em que a solução será definitiva1[34]. No mesmo sentido rezam os arts. 

2921[35] (O indeferimento da medida não obsta a que a parte deduza o pedido principal, nem 

influi no julgamento deste, salvo se o motivo do indeferimento for a declaração de decadência 

ou de prescrição) e 293 (A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a 

estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revogar, proferida em 

ação ajuizada por uma das partes). 

 Caso contrário, isto é, impugnando o réu o pleito, mantém-se o caráter acessório do 

processo preparatório, devendo a parte intentar, no prazo de um mês ou em outro que o juiz 

fixar, a ação principal, o que se dará nos próprios autos em que foi requerida a medida de 
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urgência (NCPC, art. 289, caput e §1º), sob pena de cessar a eficácia de medida concedida em 

caráter antecedente (NCPC, art. 291, I). 

Intenta-se com essa técnica instituir um procedimento sumário, célere, no qual, a 

depender do comportamento do réu, a tutela de urgência ou de evidência poderá se estabilizar, 

sem necessidade de ajuizamento do processo principal, caso as partes entendam suficiente a 

medida já concedida, em que pese não se destinar a solucionar o conflito de interesses 

propriamente dito, razão por que não gera coisa julgada material, a impedir o ajuizamento 

eventual da ação principal. 

Crê-se que a técnica sub examine, no que busca abreviar o processo e evitar, 

eventualmente, uma lide desnecessária, a depender do comportamento das partes, está em 

consonância com a aludida visão do processo de resultados. Com efeito, caso o autor esteja 

satisfeito com a medida que lhe foi concedida com base em cognição sumária, e o réu, ciente 

de que não tinha razão, abstenha-se de ajuizar a ação principal (art. 289, § 3º do NCPC), ter-

se-á em menos tempo, com mais economia de atos processuais e sem prejuízo ao devido 

processo legal, satisfeito o desejo do autor na exata medida que lhe parecia necessária, 

proporcionando o processo a pacificação social dentro de uma duração razoável. 

A manutenção da possibilidade de se ajuizar uma ação de natureza preparatória para 

veicular o pleito de urgência em sentido amplo, agora estendida à antecipação de tutela, teria 

o efeito adverso de ensejar o ajuizamento de mais um feito autônomo nas assoberbadas varas 

do Poder Judiciário. Todavia, esse efeito colateral é anulado pelo disposto no parágrafo 

primeiro do art. 289 do NCPC, que preconiza que a ação principal será ajuizada nos próprios 

autos do pleito preparatório, o que reforça os efeitos benéficos da técnica eleita. 

4.2 Concessão da tutela de urgência de ofício 

A tutela de urgência é vista hoje na doutrina como sendo indispensável à higidez do 

sistema processual, ou seja, essa tutela seria instrumento absolutamente necessário à própria 

inteireza e harmonia de todo e qualquer sistema processual1[36], isto porque o direito à 

efetividade e à tempestividade da tutela jurisdicional são expressões do direito fundamental ao 

acesso à justiça1[37]. 

É necessário trazer à baila a máxima jurídica que dispõe que a Justiça a destempo não é 

justiça. Esta máxima baseia-se no resultado pretendido do processo pelas partes, não sendo 

suficiente que este resultado seja apenas a decisão de mérito conseqüência do contraditório 

estabelecido entre os litigantes, devendo tal decisão ser capaz de produzir os efeitos desejados 
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pela ordem jurídica e sócio-política1[38], uma vez que, se não for capaz de eliminar 

insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, será completamente inócua ou, pelo 

menos, insuficiente para atender ao direito-garantia fundamental encartado no art. 5º, XXXV, 

da Carta de 1988.  

Ademais, a velocidade com que se estabelecem relações jurídicas na atualidade – na 

maioria das vezes, sem sequer se perceber – exige respostas cada vez mais rápidas para os 

conflitos do cotidiano, razão pela qual surge a necessidade de buscar soluções para conferir 

maior efetividade ao direito de acesso à justiça, adaptando a prestação jurisdicional às 

peculiaridades do caso concreto1[39].  

Diante desta necessidade de adaptação da tutela jurisdicional, a fim de atender aos 

novos anseios dos jurisdicionados, o NCPC, em seu art. 284, dispõe que, “Em casos 

excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o juiz poderá conceder medidas de 

urgência de ofício”1[40].  

O dispositivo em comento tem flagrante inspiração publicista, investindo o Juiz na 

figura de agente político do Estado. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, existe uma 

tendência, no ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de realizar uma publicização do 

processo, tendo em vista que sua natureza instrumental impõe que todo o sistema processual 

seja permeado dessa conotação, para que realmente possa funcionar como instrumento do 

Estado para a realização de certos objetivos traçados por este1[41]. 

Infere-se do art. 284, do NCPC, que o objetivo do legislador foi tutelar os direitos que 

fossem plausíveis e suscetíveis a um dano de difícil reparação ou mesmo evitar que ocorra o 

próprio ilícito na hipótese de tutela inibitória, ainda que o Autor não tenha requerido a tutela 

de urgência, seja por não ter vislumbrado o potencial de irreparabilidade de possível dano, 

seja por não estar assistido adequadamente. De toda sorte, a redação do Novo Código de 

Processo Civil confere efetividade ao acesso à Justiça, mesmo que o direito não esteja sendo 

tutelado de forma adequada pelo interessado, estando em consonância com o art. 5º, XXXV, 

da Constituição. 

No âmbito dos Juizados Especiais, a lei nº 10.259/2001, em seu art. 4º, já previa que o 

juiz poderia conceder de ofício medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de 

difícil reparação. Acrescente-se que a lei nº 12.153/2009, em seu art. 3º, também trouxe 

dispositivo semelhante, no entanto, estendeu a possibilidade da concessão de ofício pelo juiz 

em relação a quaisquer providências antecipatórias no curso do processo, além das medidas 
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cautelares, para evitar dano de difícil ou incerta reparação. Nota-se que o legislador brasileiro, 

ao elaborar a redação do NCPC, procurou conferir ao Juiz a mesma liberdade e autonomia na 

direção do processo que foi dada ao Magistrado em sede de Juizados Especiais, com o escopo 

de dar mais celeridade ao processo e, assim, maior efetividade ao direito fundamental do 

acesso à justiça, distanciando-se cada vez mais da já ultrapassada visão privatística do 

processo. 

No Código de Processo Civil de 1973, não há menção expressa à possibilidade de o 

Magistrado conceder tutela antecipada de ofício, tendo o art. 284 do novel CPC 

correspondência parcial com o art. 798, que prevê o poder geral de cautela do Juiz. Ressalte-

se que, tendo em vista a crescente tendência publicista do processo, a jurisprudência pátria, 

mesmo antes da entrada em vigor do NCPC, já tem se posicionado no sentido de conceder 

medidas de urgência ex officio, como demonstram as decisões de alguns Tribunais Regionais 

Federais abaixo transcritas1[42]. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO. IMPLANTAÇÃO 
DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 201, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ESTADO DE NECESSIDADE COMPROVADO. FUNDAMENTOS E 
OBJETIVOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL INSCRITOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 

I - Em matéria de Direito Previdenciário, presentes os requisitos legais à 
concessão do benefício do artigo 201, V, da Constituição Federal, meros 
formalismos da legislação processual vigente não podem obstar a concessão 
da tutela antecipada ex officio, para determinar ao INSS a imediata 
implantação do benefício, que é de caráter alimentar, sob pena de se sobrepor a 
norma do artigo 273 do CPC aos fundamentos da República Federativa do 
Brasil, como a "dignidade da pessoa humana" (CF, art. 1º, III), impedindo que 
o Poder Judiciário contribua no sentido da concretização dos objetivos da 
mesma República, que são "construir uma sociedade livre, justa e solidária", 
bem como "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais" (CF, art. 3º, I e III). II - Comprovado nos autos que o autor 
sofre de doença grave e degenerativa e vivendo em estado de extrema penúria à 
custa da caridade alheia, e considerando que o recurso de apelação do INSS 
espera por julgamento a quase sete anos, não pode esperar ainda que se 
cumpram formalismos legais e processuais até que possa receber o benefício, 
pelo que deve o Juiz nortear-se pelo disposto no artigo 5º da Lei de Introdução 
ao Código Civil, segundo o qual "na aplicação da lei, o Juiz atenderá aos fins 
sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum". III - Devendo ser o 
julgamento convertido em diligência para a realização de estudo sócio-
econômico exigido pela Lei nº 8.742/93, bem como para que lhe seja dado 
representante legal, a tutela antecipada é medida de extrema equidade em face 
do estado de necessidade, uma vez que, como já decidiu o Egrégio STJ, o 
benefício em questão "foi criado com o intuito de beneficiar os miseráveis, 
pessoas incapazes de sobreviver sem ação da Previdência" (STJ, Quinta 
Turma, REsp. 314264/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 18.06.2001, pág. 00185). 
IV - Agravo Regimental a que se nega provimento1[43]. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO 
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RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 520 
VII DO CPC.  

I - O sistema processual brasileiro não veda a concessão de tutela antecipada, de 
ofício, ainda mais quando se trata de prestação de natureza alimentar, em que o 
provimento reveste-se de maior urgência. II - A teor da redação do artigo 520, VII, 
do CPC, dada pela Lei n.º 10.352/2001, a apelação deverá ser recebida apenas no 
efeito devolutivo quando interposta contra sentença que autorizar a antecipação dos 
efeitos da tutela, assim entendida a decisão definitiva que no mérito favoreceu o 
beneficiário da antecipação, confirmando o direito da parte. III - A regra do duplo 
grau necessário não impede a concessão de tutela antecipada, desde que presentes os 
pressupostos previstos em lei. IV - A decisão que aprecia em que efeitos deve ser 
recebido o recurso de apelação não revela inovação, após o encerramento do ofício 
jurisdicional. V - Agravo não provido1[44]. 

Resta claro que a concessão de medidas de urgência de ofício prioriza a celeridade da 

prestação jurisdicional, a fim de torná-la adequada à realidade do conflito, em detrimento da 

segurança ou certeza proporcionada pela cognição exauriente.  

O direito processual precisa romper com concepções privatísticas, que não 

correspondem às exigências atuais e às concepções modernas do direito fundamental ao 

acesso à Justiça, para que, então, possa-se construir um novo paradigma de real efetividade do 

processo1[45]. Assim é que, com fulcro nesta tendência de publicização do processo – já 

presente, inclusive, na jurisprudência pátria - o legislador incluiu no NCPC a possibilidade da 

concessão de tutelas de urgência de ofício. 

Contudo, apesar desta autorização expressa aos magistrados de conceder tutelas de 

urgência ex officio representar uma mitigação do princípio da segurança jurídica1[46], diante 

do caso concreto, é necessário que o juiz contraponha os princípios do acesso à justiça (de 

forma efetiva e adequada) e da segurança jurídica, para ponderar se os interesses em conflito 

justificam a mitigação deste último princípio1[47]. Acrescente-se que, ainda que a norma do 

art. 284 do NCPC represente uma mitigação do princípio da segurança jurídica, o magistrado 

continua obrigado a observar as garantias constitucionais do processo, expressas no 

contraditório, isonomia entre os litigantes, devido processo legal e na inafastabilidade de 

controle jurisdicional. 

Por fim, é válido salientar que, de acordo com o disposto no art. 284 do NCPC, as 

tutelas de urgência de ofício devem ser concedidas de forma excepcional ou nos casos 

expressamente previstos em lei, portanto, não ficando simplesmente ao arbítrio do Juiz, mas 

sendo necessariamente motivadas e, em algumas hipóteses, fundamentadas em autorizações 

legais expressas. 

4.3 Das inovações na tutela da evidência 
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Antes de analisar o instituto da tutela da evidência, é necessário diferenciá-lo da tutela 

de urgência, a fim de facilitar a compreensão das peculiaridades daquele instituto. Os dois 

tipos de tutela exigem a presença do fumus boni iuris para a sua concessão, contudo, elas se 

diferenciam, uma vez que, na tutela de urgência, há a necessidade da presença do requisito do 

periculum in mora para a sua concessão, enquanto que, na tutela da evidência, o risco da 

demora não é essencial, conquanto possa estar presente.  

No Código de Processo Civil em vigor, existem algumas hipóteses em que é possível a 

concessão de determinadas tutelas com base na evidência, no entanto, estas são exceções.  Na 

maioria das vezes, o CPC exige, para a concessão de medidas liminares, a cumulação da 

evidência com outros requisitos1[48], como o periculum in mora.  

Na doutrina, já existe posicionamento a favor de uma maior abrangência e autonomia da 

tutela da evidência, a fim de possibilitar que, uma vez constatado que o direito alegado pelo 

autor trata-se de um direito líquido e certo, a legitimidade da tutela imediata torne-se um 

imperativo lógico e constitucional do sistema processual pátrio, representando uma lesão 

injustificada ao direito do demandante qualquer demora na entrega desta prestação 1[49].   

O NCPC, em consonância com o direito fundamental de acesso à Justiça, inova em 

relação ao Código de Processo Civil em vigor, ampliando e sistematizando a possibilidade da 

concessão de medidas com base apenas na tutela da evidência. O art. 285 do NCPC dispõe 

que: 

Art. 285. Será dispensada a demonstração de risco de dano irreparável ou 

de difícil reparação quando: 

I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do requerido1[50]; 

II – um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se 

incontroverso, caso em que a solução será definitiva1[51]; 

III – a inicial for instruída com prova documental irrefutável do direito 

alegado pelo autor a que o réu não oponha prova inequívoca; ou 

IV – a matéria for unicamente de direito e houver jurisprudência firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. 

Parágrafo único. Independerá igualmente de prévia comprovação de risco 

de dano a ordem liminar, sob cominação de multa diária, de entrega do objeto 

custodiado, sempre que o autor fundar seu pedido reipersecutório em prova 

documental adequada do depósito legal ou convencional. 
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É possível inferir do art. 285 do novel Código de Processo Civil que o legislador tentou 

diminuir os prejuízos, causados pelos trâmites processuais mais extensos do que o 

efetivamente necessário, sofridos pelos jurisdicionados que possuem direitos incontestáveis. 

O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil prevê a concessão de tutela da 

evidência nos casos em que um ou mais pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se 

incontroversa (art. 285, II). No CPC de 1973, há hipótese semelhante, entretanto, para 

concessão de tutela antecipada. Interessante notar que, no NCPC, a redação dada a parte final 

do inciso II, do art. 285, foi feita de modo a pôr fim à celeuma que existia acerca da natureza 

jurídica da decisão proferida com base no art. 273, §6º, do CPC em vigor, uma vez que a 

alteração introduzida no CPC pela Lei nº 10.444/2002 com a inserção da referida norma não 

esclareceu qual seria exatamente sua natureza jurídica. A doutrina, inclusive, já vinha se 

posicionando de forma majoritária no sentido de considerar tais decisões como definitivas, ou 

seja, com natureza de decisão de mérito, tendo em vista que seria concedida com base em 

cognição exauriente.  

No entanto, o dispositivo mencionado do Código de Processo Civil atual está inserido 

em artigo tratando da tutela antecipada , medida de natureza precária, sem qualquer menção à 

possibilidade de concessão de decisão de mérito em qualquer das hipóteses. Pela redação do 

NCPC, se algum dos pedidos se mostrar incontroverso, a decisão será definitiva, não restando 

dúvidas acerca de sua natureza.  

Outra novidade é a norma constante no inciso III do art. 285. Por esta norma, o 

legislador concedeu ao autor o acesso ao bem tutelado com base em juízo de probabilidade, 

profere-se um provimento provisório de condenação, com a reserva de que a análise profunda 

das provas relativas às defesas de mérito possa ilidir tal provimento, o que demonstra ser 

necessário um contraditório prévio para a concessão da medida. Ressalte-se que não há a 

exigência do periculum in mora, mas apenas do fumus boni iuris. Sendo assim, a regra em 

comento não serve como meio de tutela de urgência estrita, mas se trata de um reflexo da 

celeridade que tem sido buscada no sistema processual brasileiro1[52].  

A controvérsia estritamente jurídica também foi contemplada pelo NCPC como hipótese 

de cabimento da concessão da tutela da evidência. Assim, quando a matéria for estritamente 

de direito e houver jurisprudência firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula 

vinculante, será concedida a antecipação de tutela. Saliente-se que, de acordo com Bruno 

Vinícius da Rós Bodart, o inciso IV do art. 285 do NCPC só deverá ser utilizado quando a 

concessão da tutela da evidência se dê em favor do Autor, assim como também nos demais 
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casos previstos nos incisos na referida norma, tendo em vista que a tutela da evidência seria 

um instrumento em prol do demandante. Nos casos em que existir jurisprudência firmada em 

casos repetitivos ou súmula vinculante em favor do Réu, deverá o juiz basear-se no art. 

3171[53] para rejeitar liminarmente a inicial1[54].  

 Note-se que o art. 285, IV, do NCPC é a única hipótese em que é possível a concessão 

de medida de tutela da evidência de forma inaudita altera parte, sendo necessário, nos demais 

casos, algum tipo de comportamento do réu, seja este de caráter comissivo ou omissivo. 

No tocante ao parágrafo único do art. 285, este foi introduzido no anteprojeto do novo 

Código de Processo Civil em substituição a ação de depósito prevista, no CPC atual, entre os 

artigos 901 a 906. Pelo novo regramento, não é mais requisito da petição inicial a estimativa 

do valor da coisa, o que será necessário apenas em fase de execução (art. 733, §1º, do 

NCPC1[55]), uma vez que foi retirada do devedor a possibilidade de, desde logo, consignar 

em juízo o equivalente da coisa em dinheiro; outra mudança foi a exclusão da limitação às 

matérias de defesa previstas nos arts. 902, §2º, do Código de Processo Civil atual, assim como 

também não houve a repetição do prazo de cinco dias para contestação1[56]. 

Diferente do que ocorre com a tutela de urgência, a tutela da evidência não poderá ser 

concedida de ofício, dependendo de requerimento expresso do Autor, tanto é que a redação do 

art. 284 do NCPC é bem clara e restringe as hipóteses de concessão de tutelas de ofício 

àquelas de caráter urgente. Saliente-se que, no tocante à hipótese prevista no art. 285, inciso 

II, do NCPC, existe a possibilidade de ser concedida de ofício, haja vista tratar-se de decisão 

de mérito, e não de uma simples antecipação de tutela, não havendo o risco de 

responsabilização objetiva do Autor por danos eventualmente causados ao Demandado em 

razão da efetivação da medida, sem que este sequer houvesse pleiteado tal medida, nos termos 

do art. 282 do NCPC1[57]. 

 O legislador brasileiro, ao disciplinar a tutela da evidencia no novo Código de Processo 

Civil, tentou aproximar o sistema processual brasileiro dos anseios dos jurisdicionados, que, 

em muitas situações, sofrem com a ineficácia da tutela jurisdicional em razão da demora dos 

trâmites processuais necessários até ser possível o magistrado proferir uma decisão de 

mérito1[58]. Para se ter um processo efetivo, não basta que seja simplesmente concedida ou 

denegada a tutela requerida em juízo, mas que o resultado da lide seja obtido no menor tempo 

possível, sem prejuízo da justiça. 

CONCLUSÃO 
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A efetividade do processo está intrinsecamente ligada à noção de tutela rápida dos bens 

envolvidos no litígio, tendo em vista que, se referida tutela se der de forma lenta, com certa 

freqüência, quando, finalmente, for concedida, será imprestável para as partes. 

Com a globalização e com a agilidade com que as relações sociais se transformam 

atualmente, não é mais possível compreender o direito fundamental ao acesso à Justiça de 

forma estrita, ou seja, como simples garantia de acesso aos Tribunais, a fim de viabilizar o 

acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário. Tal direito deve ser compreendido como algo 

muito mais amplo, como o direito a uma prestação jurisdicional adequada, efetiva, por parte 

do Estado, ou, ainda, como um direito-garantia, haja vista que, por meio de sua concretização, 

garante a efetivação de outros direitos, fundamentais ou não.  

Assim, com o propósito de harmonizar o processo civil com a atual noção de acesso à 

jurisdição, é que o legislador brasileiro elaborou o Anteprojeto do Novo Código de Processo 

Civil de maneira a eliminar e reformular institutos já conhecidos, mas ultrapassados por não 

atender, de forma adequada, as necessidades dos litigantes, e criar tutelas e técnicas 

processuais capazes de entregar a prestação jurisdicional de forma célere e efetiva, permitindo 

uma verdadeira concretização do direito fundamental ao acesso à Justiça.   

Entre as alterações a serem introduzidas pelo novel CPC no que concerne à tutela de 

urgência, o principal objetivo do legislador é a simplificação de tal instituto, a fim de conferir 

ao juiz uma maior liberdade para definir a providência necessária para melhor tutelar o 

direito, quer esta seja de natureza processual, quer seja de natureza material, evitando a 

formação de processos desnecessários, por meio do chamado sincretismo processual. 

No tocante à tutela da evidência, o novo CPC amplia as hipóteses de concessão de tutela 

antecipada, com base em direito considerado evidente, mesmo que não haja risco imediato no 

aguardar a sentença. Nota-se que, em relação a esta inovação trazida pelo Anteprojeto do 

Código de Processo Civil, o legislador preocupou-se com a injustiça representada pela 

postergação da satisfação do direito daquele que se apresenta com direito evidente, baseado 

em prova inequívoca, beneficiando aquele que, prima facie, tem razão. 

A busca pela efetividade do acesso à jurisdição modificou a visão privatística que antes 

o legislador e os próprios operadores do Direito tinham em relação ao processo civil, sendo 

este cada vez mais compreendido como um dever do Estado de fornecer uma prestação 

jurisdicional ótima, promovendo uma publicização do sistema processual brasileiro e 
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conferindo ao juiz um papel mais importante para a garantia de um resultado eficaz no 

deslinde das causas.  

A publicização do processo civil e a tentativa do legislador de implementar, de forma 

efetiva, o acesso à Justiça com as inovações trazidas pelo NCPC estão em consonância com a 

Carta Magna, uma vez que objetivam garantir uma isonomia material entre os litigantes e um 

acesso à jurisdição de forma adequada. 

Por fim, deve-se ressaltar que o Anteprojeto do novo Código de Processo Civil visa a 

implementar uma jurisdição que não apenas atue a vontade concreta do direito, mas que seja 

capaz de cumprir com excelência os escopos do processo, entendidos de forma sistemática e 

isonômica, compensando certas deficiências por outras vantagens, ou seja, o processo que 

chegue ao ideal de segurança jurídica aliado à celeridade.  
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1[58] “A ineficácia da tutela jurisdicional representa verdadeira denegação dessa mesma tutela, uma vez que não 
confere ao titular do direito a proteção a que o Estado se dispôs a entregar quando estabeleceu o monopólio da 
jurisdição. Direito à tutela jurisdicional, como garantia constitucional (CF, art. 5º XXXV), significa direito à 
tutela efetiva, algo que somente se concebe caso existam instrumentos adequados para alcançar tal resultado.” 
BEDAQUE apud GIANNICO, Maurício; CHIOVITTI, Alexandre Paulichi. Tutela de urgência e tutela de 
evidência sob a ótica da efetividade.  In: CIANTI, Mirna et. al (coord.). Temas atuais das tutelas diferenciadas: 
estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin. São Paulo: Saraiva, 2009, p.584. 
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ADOPTED BY STJ AND STF 
 
 
 

Thais Aranda Barrozo 
 

RESUMO 
O presente texto analisa a questão da regular ausência de efeito suspensivo aos Recursos 
Especial e Extraordinário, apontando, contudo, a tutela cautelar como técnica processual 
adequada à concessão de tal efeito aos recursos estudados, como meio de preservação do 
direito material cuja tutela se busca através do processo, garantindo-se a própria utilidade e 
efetividade desta. Aborda, ainda, além das características e pressupostos gerais para a tutela 
cautelar estudada, a regra legal para fixação de competência para apreciação e julgamento dos 
provimentos acautelatórios. Demonstra o posicionamento sumular e jurisprudencial das 
Cortes Superiores - Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – acerca das 
regras para fixação de competência. Verifica, por fim, o eventual (des)alinho desses 
entendimentos ao escopo do processo e da tutela jurisdicional cautelar.  
PALAVRAS-CHAVE: RECURSOS EXCEPCIONAI; EFEITO SUSPENSIVO; TUTELA 
CAUTELAR; SÚMULAS N.º 634 E 635/STF. 
 
ABSTRACT 
This text examines the regular absence of suspensible effect for special and extraordinary 
appeals. Precautionary guardianship is pointed as the appropriate procedure to grant 
suspensible effect to the appeals studied as well as mean to preserve the substantive law, 
whose guardianship is pursued throughout the process. These aspects aim to provide 
efectiveness and usefulness of the judicial protection. Above all mentioned before, the article 
refers to the general characteristics and assumptions for precautionary protection studied and 
the legal rule for fixing jurisdiction for examination and judgement of precautionary items. It 
also presents the sumular and jurisprudencial positions from the Superior Courts - Superior 
Court of Justice and the Federal Supreme Court – about the rules for setting jurisdiction. 
Verifies, finally, the coherence of these positions regarding the purpose of the process and 
precautionary judicial protection. 
KEYWORDS: EXCEPTIONAL APPEALS; SUSPENSIBLE EFFECT; 
PRECAUTIONARY GUARDIANSHIP; SUMMARIES N.º 634 AND 635/STF. 
 
 

 INTRODUÇÃO 
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O presente estudo tem por objetivo o exame do regime legal dos Recursos Especial e 
Extraordinário, focando na ausência de regular efeito suspensivo a tais recursos, com vistas a 
proceder a uma análise acerca da tutela cautelar destinada a imprimir tal efeito aos recursos 
estudados, como forma de assegurar o acesso à justiça, seja em termos de utilidade do 
processo, bem como de efetividade da atividade jurisdicional prestada pelo Estado aos 
litigantes. 

Para tanto, parte de uma análise superficial sobre as contingências que levam à interposição 
de tais recursos (suas hipóteses de cabimento), abordando o objeto da devolução aos 
Tribunais Superiores através do manejo dos recursos excepcionais (especial e extraordinário), 
apontando, ainda, que em algumas situações excepcionais faz-se necessário emprestar efeito 
suspensivo a tais recursos, como forma de assegurar a própria devolução da apreciação e 
julgamento da matéria às Corte Superiores, de modo que, ao final, com o julgamento 
definitivo dos recursos destinados a controlar a eventual contrariedade dos acórdãos 
recorridos à legislação federal ou à ordem constitucional, não tenha havido o perecimento do 
bem jurídico tutelado, tornando inútil o processo e frustrada a atividade jurisdicional até ali 
realizada. 

Essencial, portanto, nesse desiderato, o estudo da tutela cautelar destinada a essa finalidade 
(emprestar efeito suspensivo a recursos especial e extraordinário), examinando, com base na 
doutrina e na jurisprudência, os pressupostos legais para a sua concessão, focando, por fim e 
com especial destaque, na análise das regras para fixação de competência para concessão de 
tais medidas acautelatórias, levando em conta, para tanto, o momento em que se encerra a 
jurisdição dos Tribunais de origem e que efetivamente se opera a inauguração da jurisdição 
dos Tribunais dotados de competência constitucional para apreciação e julgamento dos 
recursos excepcionais. 

Nesse ponto, não há como escapar à avaliação das regras de competência fixadas pelo Código 
de Processo Civil, do entendimento sumulado no seio do Supremo Tribunal Federal a respeito 
do tema, do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal Justiça à luz daquele 
sedimentado pela Corte Constitucional, e ainda o eventual confronto entre elas, para que se 
possa, ao final do estudo, apontar o posicionamento mais adequado a assegurar a tutela 
cautelar objeto deste trabalho. 

  

  

1 A AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE E A GARANTIA DA DEVOLUÇÃO NOS 
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO 

  

  

1.1 Considerações Gerais sobre as Hipóteses de Cabimento, Objeto e Efeitos dos 
Recursos Excepcionais 
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Analisando-se as hipóteses constitucionais de cabimento do Recurso Especial[1], torna-se 
possível afirmar consubstanciar-se o recurso em questão, de competência do Superior 
Tribunal de Justiça, na via adequada à busca da uniformização nacional do entendimento da 
legislação federal infraconstitucional, sendo, por essa razão, interponível contra decisões 
proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais, Estaduais, do 
Distrito Federal e Territórios, quando tais decisões: a) venham a contrariar tratado ou lei 
federal, ou negar-lhes vigência; b) julgue válidos atos de governo local contestados em face 
de lei federal; ou c) dêem à lei federal interpretação divergente daquela que houver sido dada 
por outro Tribunal[2]. 

O Recurso Extraordinário[3], de sua vez, de competência do Supremo Tribunal Federal, 
tribunal guardião da ordem constitucional e, portanto, encarregado de dar "a última palavra 
sobre a interpretação da CF"[4], destina-se ao controle e revisão das decisões judiciais 
proferidas pelos Tribunais Regionais Federais, Estaduais, do Distrito Federal e Territórios 
que: a) contrariem dispositivos da Constituição Federal; b) declarem a inconstitucionalidade 
de tratados ou leis federais; que julguem válidas leis federais ou atos de governo locais 
contestados em face da Constituição; e, por fim, d) que julguem válidas leis locais contestadas 
em face de leis federais. 

Alie-se a isso, ainda, a necessidade de que o Recurso Extraordinário veicule questão 
constitucional que ofereça repercussão geral (art. 102, §3º, da Constituição Federal[5] e art. 
543-A do Código de Processo Civil[6]), assim entendida como a transcendência ao caso 
concreto da relevância quanto ao tema objeto do recurso, que deve, portanto, ser se interesse 
geral, institucional[7]. 

São conhecidos como "recurso de estrito direito", pois que, por meio deles, obtém-se a revisão 
judicial apenas dos aspectos jurídicos, as chamadas "questões de direito", ou seja, a ofensa 
daquelas decisões ao direito objetivo e não ao direito subjetivo da parte[8], de modo que com 
o processamento e julgamento de tais recursos não se busca corrigir eventual injustiça das 
decisões atacadas, não se tratando, pois, de terceiro ou quarto grau de jurisdição[9]. 

Ressalte-se, ainda, por ser o tema de relevância para o objeto do presente estudo, que ambos 
os recursos, nos termos dos arts. 497 e 542, §2º, do Código de Processo Civil[10], são, em 
regra, recebidos apenas em seu efeito devolutivo, não impedindo, pois, a sua interposição, que 
se siga com a execução provisória do pronunciamento recorrido. 

Seguem-se, pois, alguns breves apontamentos acerca da ausência de efeito suspensivo aos 
recursos especial e extraordinário e da questão da efetividade da devolução em relação aos 
mesmos. 

  

  

1.2 Da Ausência de Efeito Suspensivo aos Recursos Excepcionais 
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A legislação processual civil prevê expressamente que os Recursos Especial e Extraordinário 
serão recebidos apenas em seu efeito devolutivo, querendo, pois, dizer "que esses recursos 
não têm efeito suspensivo, ou seja, não têm o condão de evitar a eficácia imediata ou a 
execução da decisão impugnada"[11]. 

Em assim sendo, a despeito da interposição de qualquer um dos referidos recursos, ou mesmo 
de ambos, contra o acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais 
Estaduais, do Distrito Federal ou dos Territórios, nos termos do art. 497 do Código de 
Processo Civil, essa decisão poderá ser prontamente executada pela parte adversa. 

Aqui cumpre distinguir, nos moldes feitos pela melhor doutrina, de que não se trata, em 
verdade, de uma "execução provisória", nos termos do art. 475-O, caput, do CPC[12], de 
modo que "Mais adequado talvez seja afirmar que, no caso, está-se diante de execução 
integral de decisão provisória"[13], haja vista que "O efeito suspensivo é efeito do recurso 
que se relaciona com a decisão recorrida e com a possibilidade de que esta gere efeitos."[14]. 

Mais ainda. Com apoio nas lições de Barbosa Moreira[15] quanto ao efeito suspensivo dos 
recursos, 

[...] na verdade, este efeito não é do recurso, propriamente, já que não decorre da sua 
interposição. A mera recorribilidade por meio de recurso que tem efeito suspensivo é, por si 
só, capaz de gerar a impossibilidade de a decisão, de que se vai ainda recorrer, produzir 
efeitos. Está-se, portanto, diante de fenômeno jurídico apto a prolongar a situação de 
ineficácia em que já se encontra a decisão só pelo fato de estar sujeita a recurso com efeito 
suspensivo. Parte da doutrina, diante disso, afirma que tal efeito seria obstativo, e não 
suspensivo, propriamente. 

  

Daí dizer-se que a suspensividade liga-se muito mais à própria recorribilidade "porque o 
efeito suspensivo, na prática, tem início com a publicação da sentença e perdura, no mínimo, 
até que se escoe o prazo para a parte ou interessado recorrer"[16]. 

Esse raciocínio, em regra, e até por uma questão de lógica, não se aplica aos recursos aos 
quais a lei não atribua efeito suspensivo, de modo que, por regra geral, tem-se que a 
suspensividade do recurso "tem início com a publicação da decisão impugnável por recurso 
para qual a lei prevê efeito suspensivo, e termina com a publicação da decisão que julga o 
recurso"[17]. 

Retome-se aqui, conforme bem destacado por Teresa Arruda Alvim Wambier[18] que o efeito 
suspensivo dos recursos pode se dar por diferentes critérios, destacando-se o ope legis, ou 
seja, o efeito suspensivo do recurso decorrente de previsão legal expressa (como, por 
exemplo, se dá na regra geral para os recursos de apelação), e o ope judicis, quando a 
suspensão dos efeitos da decisão decorrerá de decisão judicial, após requerimento da parte 
que comprovar estarem presentes, no caso, os requisitos necessários a esse fim (como, por 
exemplo, no agravo de instrumento, conforme arts. 527, III e 558, caput, do CPC[19]). 
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Resta, pois, aliar a esses dois critérios um terceiro: quando se pede ao juízo que empreste 
efeito suspensivo ao recurso, por meio de requerimento de provimento de natureza 
acautelatória (medida cautelar) formulado no bojo do próprio recurso, que não tenha 
regularmente tal efeito (não seguiria, pois, o critério ope legis) ou cujo procedimento não 
preveja que tal pedido possa ser formulado pelo interessado quando presentes os requisitos à 
sua concessão, como ocorre, por exemplo, com o Agravo de Instrumento (não seguindo, pois, 
o critério ope judice). 

O uso de tais medidas cautelares tem sido francamente admitido pela doutrina para se atribuir 
efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, com vistas a se obstar que o acórdão 
recorrido, que se enquadre nas hipóteses dos arts. 102, III e 105, III da Constituição Federal, 
produza efeitos imediatos durante o trâmite regular dos mesmos. E a finalidade da medida 
nada mais é do que a proteção do resultado útil do processo, "impedindo, por exemplo, o 
perecimento do objeto pelo qual as partes litigam, por meio da execução daquela decisão que 
ainda não é definitiva"[20]. 

Como bem destacado por Mantovani Colares Cavalcante[21]: 

Em casos extremamente graves, portanto, se faz necessária a atribuição de efeito suspensivo 
ao recurso excepcional, para lhe atribuir utilidade decorrente de um provável acolhimento das 
suas razões, pois do contrário não será de qualquer valia o manejo dos recursos especial e 
extraordinário, em face de prejuízo irreversível gerado pela incidência imediata dos efeitos do 
acórdão recorrido. 

  

De extrema relevância, portanto, o estudo da possibilidade da utilização da técnica processual 
apontada para atribuir efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial, como meio 
assecuratório da efetividade da jurisdição. 

  

  

1.3 A Necessária Efetividade da Devolução nos Recursos Excepcionais 

  

  

Como bem ressaltado por M. A. Miranda Guimarães[22], "Um dos princípios fundamentais 
do sistema onde se assenta como base o duplo grau de jurisdição é a garantia da 
devolutividade", de modo que os recursos podem ter o efeito de suspender as decisões 
recorridas, mas sempre terão "o efeito de devolver a competência decisória ao juízo ad 
quem"[23]. 

Quanto ao objeto da devolução por meio dos recursos excepcionais (especial e 
extraordinário), em se tratando de "recursos de estrito direito", a devolução se dá apenas nos 
limites fixados constitucionalmente pelos arts. 102, III e 105, III, já mencionados no item 1.1, 
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estando o Tribunal Superior adstrito à análise e julgamento das matérias neles ventiladas. 
Portanto, segundo Cândido Rangel Dinamarco[24]: 

[...] somente questões de direito nacional podem ser objeto de devolução a estes, [...] 
excluindo-se a priori, portanto, qualquer apreciação de direito local, interpretação de contrato 
ou exame de prova (Súmulas 279 e 454, STF; Súmulas 5 e 7, STJ).   

  

Não obstante, não basta ao Direito a simples previsão legal da devolução dos recursos, como 
forma de assegurar o duplo grau de jurisdição, garantia esta inerente ao princípio 
constitucional do devido processo legal. É preciso mais: "O direito deve tutelar a 
possibilidade de expressão total da 'devolução', ou seja, tornar possível que esta se 
desenvolva, sem lhe retirar qualquer âmbito, ainda que parcial"[25]. Isso porque, garantindo-
se de forma efetiva a devolução do recurso, tutela-se a própria decisão superior, para que esta, 
quando proferida com o julgamento definitivo dos recursos, tenha efetiva utilidade prática. 
Garante-se a própria utilidade do processo, instrumento para concretização da jurisdição. 

Portanto, em algumas situações excepcionais, a análise do caso concreto pode revelar a 
necessidade de que, com auxílio de alguns expedientes, busque-se emprestar efeito suspensivo 
a recursos, aos quais a lei não tenha ordinariamente atribuído essa condição. Através desse 
proceder, impede-se que a decisão judicial produza efeitos imediatos enquanto se aguarda que 
se realize, de forma efetiva, a devolução ao juízo ad quem. 

Mais especificamente quanto aos Recursos Especial e Extraordinário, em existindo situações 
de urgência ocorridas depois que os Tribunais de origem (Regionais Federais, Estaduais, do 
Distrito Federal e dos Territórios) tenham encerrado sua jurisdição no recurso ordinário 
interposto, de modo que a demora do regular processamento dos recursos excepcionais pelas 
Cortes Superiores possa vir a comprometer a efetividade da futura decisão a ser neles 
proferida, admite-se, em caráter excepcional, que por meio de tutela cautelar se atribua efeito 
suspensivo aos mesmos. 

Assim, com vistas à garantia do resultado útil do processo, admite-se a tutela cautelar, ou seja, 
a concessão de "medida de caráter urgente que visa suspender efeitos do Acórdão proferido 
por Corte de última instância cujo recurso especial se está a interpor, por interpor ou já 
interposto"[26], entendimento este que, como se verá, aplica-se de forma análoga, ainda que 
com algumas ressalvas, ao recurso extraordinário. 

  

  

2 INAUGURAÇÃO DA JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

  

  

Nos termos dos art. 102, III e 105, III, da Constituição Federal, "Os recursos extraordinário e 
especial têm como pressuposto de cabimento o esgotamento das vias ordinárias"[27], sendo, 
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portanto, unicamente admissíveis contra as decisões proferidas em última ou única 
instância[28], ou seja, contra aquelas que não se admita mais a interposição de qualquer outro 
tipo de recurso. Exige-se, portanto, como pressuposto de admissibilidade de tais recursos, o 
esgotamento da jurisdição pelo Tribunal de origem, restando ao Presidente ou vice-Presidente 
do Tribunal a quo a competência para processar e julgar a admissão do recurso[29]. 

Quanto ao modo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, cumpre destacar 
que este tem características próprias, sendo que "Alguns doutrinadores classificam o juízo de 
admissibilidade destes recursos como 'desdobrado' ou 'bipartido', pela circunstância de ser 
desmembrado ou distribuídos entre os tribunais a quo e ad quem"[30]. 

Dessa feita, somente em caso de admissão dos recursos excepcionais é que o processo será 
remetido às Cortes Superiores - o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal 
Federal, conforme o caso -, para que ali seja realizado novo juízo de admissibilidade, que não 
há que se vincular, necessariamente, com aquele realizado pelo Tribunal a quo[31]. 

A partir daí, pode-se afirmar que inaugura a jurisdição dos Tribunais Superiores (STJ ou 
STF), haja vista que 

[...] Nesse momento já se configura o poder-dever do Poder Judiciário, de apreciar, em grau 
superior, o recurso interposto - embora ainda não esteja definido o dever de apreciá-lo pelo 
mérito, porque o juízo de admissibilidade recursal, feito pelo juiz inferior, não vincula o órgão 
ad quem, que lhe é superior na hierarquia jurisdicional. [...] Feitas essas ressalvas, tem-se por 
operado o efeito devolutivo por força do juízo positivo de admissibilidade, indo os autos ao 
tribunal ad quem, com ou sem resposta do recorrido.[32] 

  

Do exposto, parece correto afirmar, sinteticamente, que: a) com a publicação do acórdão 
atacado pelos recursos excepcionais (especial, extraordinário ou ambos) encerra-se a 
jurisdição do Tribunal a quo; b) interposto o recurso excepcional, resta ao Tribunal a quo, 
neste momento, a competência para realizar uma primeira etapa do juízo de admissibilidade 
do recurso interposto; c) o juízo positivo de admissibilidade inaugura a jurisdição do Tribunal 
ad quem (STJ ou STF, conforme o caso), com a realização da segunda etapa do juízo de 
admissibilidade, desvinculado daquele realizado pelo Tribunal de origem; d) se positivo o 
juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal ad quem, este passará à apreciação e 
julgamento do recurso interposto, por seu mérito. 

Portanto, o fato que determina a inauguração da jurisdição do Tribunal ad quem é o juízo 
positivo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo. 

Nada obstante, há que se considerar a possibilidade de que o juízo de admissibilidade 
realizado pelo Tribunal a quo seja negativo, o que criará ao recorrente o ônus de interpor o 
competente Agravo de Instrumento[33] perante o Tribunal ad quem, com vistas a obter o 
trânsito dos recursos especial e/ou extraordinário perante o STJ e/ou STF[34]. 

Interposto o Agravo de Instrumento com essa finalidade, a questão da admissibilidade é em 
seu todo entregue ao Tribunal Superior[35], o que autoriza afirmar que a simples interposição 
do Agravo de Instrumento perante o Tribunal ad quem, contra despacho denegatório de 
seguimento a recursos especial e/ou extraordinário, faz inaugurar a jurisdição desse Tribunal. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10755



Os apontamentos ora apresentados são necessários para análise da questão da competência 
para concessão de medidas cautelares para atribuir efeito suspensivo aos recursos especial e 
extraordinário, tema que passa a ser, a seguir, melhor detalhado. Afinal, ver-se-á que, nos 
termos do entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a primeira etapa do 
juízo de admissibilidade, realizado pelo Tribunal a quo, acaba por ser o limite para 
estabelecer a competência dos Tribunais a quo ou ad quem para processamento e apreciação 
das medidas cautelares destinadas a imprimir efeito suspensivo aos recursos especial e 
extraordinário. 

  

  

3 A TUTELA CAUTELAR PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AOS 
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO 

  

  

A simples interposição dos recursos excepcionais (especial e/ou extraordinário), ou mesmo de 
agravo, perante o(s) Tribunal(is) ad quem, contra a decisão denegatória de seguimento a tais 
recursos (em caso de juízo de admissibilidade negativo), não obsta a que a decisão final 
proferida pelo Tribunal a quo produza imediatamente seus efeitos. Todavia, considerando o 
escopo da tutela cautelar de "manter o equilíbrio processual entre as partes e [...] garantir o 
resultado útil ao processo, não se poderia deixar de atender a mesma situação, ainda que em 
recurso especial ou extraordinário"[36]. 

Assim, muito embora os recursos especial e extraordinário não sejam, por força de lei, 
dotados de efeito suspensivo, de modo que a sua interposição não obsta a produção de efeitos 
imediatos das decisões judiciais por eles atacadas, "é possível a suspensão dos efeitos da 
decisão recorrida, no caso, através do manejo de ação cautelar (cf. art. 5º, XXXV, da CF, c/c 
art. 800 do CPC; Súmulas 634 e 635 do STF)"[37]. 

A análise dessa tutela cautelar passa a ser ora abordada, para que se possa, após, realizar 
alguns apontamentos sobre os posicionamentos do STJ e do STF quanto à questão da 
competência para concessão das medidas intentadas com esse escopo. 

  

  

3.1 Os Requisitos para Tutela Cautelar para atribuir Efeito Suspensivo aos Recursos 
Especial e Extraordinário 
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Admitida, pois, a medida cautelar como técnica processual adequada a conferir efeito 
suspensivo a recursos não regularmente dotados desse efeito e cujo procedimento previsto em 
lei não permite o requerimento de tal efeito no próprio recurso[38], cumpre analisar os 
requisitos necessários à concessão da medida pretendida. 

Para Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart[39], "A tutela cautelar supõe que a 
situação tutelável ou a tutela devida ao direito material estejam expostas a perigo", perigo de 
dano este que deve se fundar em elementos objetivos, e não em meras suposições de cunho 
notadamente subjetivo. Também Ovídio A. Baptista da Silva[40] defende que o perigo de 
dano iminente ou irreparável é elemento indispensável para a configuração da tutela cautelar. 

Essa "situação de perigo", iminente e irreparável, a ensejar a tutela jurisdicional cautelar, pode 
ser tanto fática como jurídica, ou seja, pode ser uma exposição ao perigo tanto da "situação 
tutelável", portanto, fática, ou da "tutela devida ao direito material", ou seja, jurídica[41]. 

O que se evita, pois, com a tutela cautelar de urgência, é o perecimento, ao longo da marcha 
processual, do próprio bem da vida, objeto de tutela jurídica, ou da própria tutela jurisdicional 
devida a esse direito material, de modo que a demora no processo possa levar, ao final, à 
inutilidade da tutela pretendida. Neste último caso tem-se evidenciada a situação de urgência, 
pressuposto da tutela cautelar, que autoriza medidas tendentes a suspender os efeitos de 
decisões judiciais impugnadas por recursos, ainda que não dotados, ordinariamente, de efeito 
suspensivo. 

Segundo M. A. Miranda Guimarães[42]: 

Várias são as decisões que podem acarretar irreparável dano à parte, de acordo com o fato 
gerador do desequilíbrio, que venham a desestimular o prosseguimento do feito ou do recurso 
por parte do sujeito, ou pela proposição do dano que causará ou pela inutilidade da 
providência jurisdicional - no caso o meio impugnativo que requer aquela providência. 

Daí a necessidade de o dano ser iminente ou estar sucedendo e haver presente a aparência do 
bom direito, para impedir que, ao contrário, se retire de quem não está em uma situação de 
prevalência por estar mais de acordo com a lei, desequilibrando o processo. 

Quanto à mencionada aparência do bom direito, ou seja, o fumus boni iuris, também ela 
constitui um dos pressupostos para concessão de medida cautelar, de modo que, "Para obter a 
tutela cautelar, o autor deve convencer o juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será 
concedida"[43]. É, pois, também um "requisito legitimador da tutela cautelar"[44]. 

Mais especificamente quanto à tutela cautelar destinada a imprimir efeito suspensivo a 
recursos que regularmente não o tem, "deve comprovar o autor fumus boni iuris (= 
probabilidade de que ao seu recurso se dê provimento) e periculum in mora (= perigo de 
dano, caso a decisão produza efeitos - e perigo de dano, caso não seja eficaz a decisão de que 
se recorreu no caso de o recurso ter efeito suspensivo)"[45], sob pena de não se configurar o 
interesse processual do recorrente na obtenção da medida. 

A questão é com frequência enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, 
sendo um bom exemplo o posicionamento adotado no AgRg na MC 17.597/SP[46], 
consignando entendimento de que  
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Esta Corte tem admitido a concessão de efeito suspensivo a recurso especial 
já interposto, mas pendente do juízo de admissibilidade, ou até mesmo 
àqueles ainda não interpostos, mas somente para situações 
excepcionalíssimas, em que se constata, de pronto, "manifesto o risco de 
dano irreparável e inquestionável a relevância do direito, ou seja, o alto 
grau de probabilidade de êxito do recurso, tornando indispensável a 
concessão da providência pleiteada para assegurar a eficácia do resultado 
do recurso a ser apreciado por este Tribunal." (AgRgMC nº 8.101/SP, Relator 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJ 24/5/2004), mormente 
se já apreciado e denegado pleito cautelar na instância de origem. 

  

Inegável, pois, que a ação cautelar trata-se de meio processual apto a evitar a eficácia do 
acórdão atacado por meio de recurso especial ou extraordinário, desde que presentes seus 
pressupostos autorizadores fumus boni iuris, entendido como a probabilidade de que se dê, ao 
final, provimento ao recurso excepcional interposto, e periculum in mora, ou seja, o perigo de 
dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da produção de efeitos imediatos pelo 
acórdão recorrido, assegurando-se a própria devolutividade da jurisdição e utilidade do 
processo quando do eventual acolhimento das razões recursais. 

  

  

3.2 Ação Cautelar ou Medida Cautelar? 

  

  

A técnica processual em estudo encaixa-se dentre as medidas cautelares atípicas, ou seja, 
"estão fora do contexto de medida cautelar revestida sob a forma tradicional de ação, pois não 
se verifica necessariamente o procedimento delineado nas disposições gerais do processo 
cautelar"[47]. 

Nesse mesmo sentido, defende M. A. Miranda Guimarães[48] que tanto doutrina como 
jurisprudência acordam tratar-se a técnica processual em questão de medida cautelar, e não de 
ação propriamente dita, 

Porque na 'pendência do recurso' [...] 'não constitui propriamente ação cautelar, mas, sim, 
requerimento de cautelar nesse próprio recurso - embora processado em autos diversos -, e 
requerimento que deve ser processado como mero incidente no recurso extraordinário em 
causa'. 

  

Portanto, desnecessária a instauração de uma ação de natureza cautelar, bastando que seja a 
medida pedida incidentalmente no processo em que interposto o recurso não dotado de efeito 
suspensivo, para que seja possível a apreciação do cabimento da medida destinada a obstar a 
produção de efeitos imediatos pelo pronunciamento judicial recorrido, enquanto se aguarda a 
regular tramitação e o julgamento final do recurso interposto[49]. 
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O próprio STF já fixou o entendimento de que a concessão de efeito suspensivo a recurso 
extraordinário, em sede de ação cautelar, consiste em medida que se exaure em si mesma, não 
se tratando, portanto, de nova ação, de nova relação jurídica processual, sendo, inclusive, 
desnecessária a citação da parte requerida[50]. 

  

  

3.3 A Regra Geral de Competência 

  

  

A interpretação literal da regra do parágrafo único do art. 800 do CPC[51], que disciplina as 
hipóteses em que a urgência que exige o provimento cautelar surge após a interposição de 
recurso - no caso em estudo, de recurso especial perante o STJ, ou de recurso extraordinário 
perante o STF -, "a tutela deve ser requerida perante o tribunal ao qual o recurso foi 
endereçado", pouco importando "se o recurso já foi, ou não, processado perante o juízo a quo 
e está no tribunal ad quem"[52]. Isso porque, nessas hipóteses, "o órgão jurisdicional, que 
proferiu a decisão objeto do recurso, já cumpriu a sua função perante a causa, e, assim, deixou 
de ter competência para apreciar os pressupostos da tutela cautelar"[53]. 

A doutrina é farta de entendimentos nesse sentido[54]. 

Segundo Nelson Nery Jr.[55], a medida será dirigida ao STF ou STJ, conforme o caso, 
"porquanto o tribunal a quo não tem competência para inovar no processo, depois de haver 
entregado a prestação jurisdicional, conforme expressamente determina o CPC 800 par. 
ún".  Prossegue, ainda, explicitando quanto à regra de fixação de competência, levando em 
conta a interposição do recurso tal qual consignado na norma legal em comento, que: 

Como, entretanto, o CPC 800 par.ún. confere essa competência ao tribunal ad quem (no caso, 
STF e STJ) se e quando já tiver sido interposto o recurso excepcional, a medida cautelar 
deverá ser apreciada pelo tribunal de origem (a quo) quando ainda não tiver sido interposto o 
recurso. Interposto efetivamente, a competência para a concessão da liminar e do julgamento 
da cautelar é, ex vi legis, do STF ou STJ.[56] 

  

Como se vê, não há qualquer referência, menos ainda exigência legal, de que tenha havido o 
juízo positivo de admissibilidade no tribunal a quo para que o tribunal ad quem seja 
competente para processamento e julgamento da medida acautelaratória requerida. 

Não obstante, a despeito do posicionamento doutrinário sobre o tema, o STF acabou por 
sumular a questão em sentido contrário, fixando procedimento diferenciado para fixação de 
competência para concessão das medidas liminares em estudo. 

O tema passa a ser abordado, com mais detalhe, no tópico a seguir. 
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4. O POSICIONAMENTO DO STJ E DO STF SOBRE AS REGRAS DE 
COMPETÊNCIA PARA MEDIDA CAUTELAR 

  

  

A despeito da disposição do art. 800, par. ún., do Código de Processo Civil, a qual vem 
obtendo interpretação literal pela doutrina conforme acima se demonstrou, o Supremo 
Tribunal Federal editou as Súmulas n.º 634 e 635, que estabelecem a competência das Cortes 
Superiores para a medida cautelar em que se busca a concessão de efeito suspensivo aos 
recursos excepcionais, levando em conta não a simples interposição do recurso perante o 
Tribunal a quo, mas a sua efetiva admissibilidade por este Tribunal. 

Abaixo, o teor das referidas súmulas: 

Súmula 634. Não compete ao STF conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a 
recurso extraordinário que ainda não foi objeto do juízo de admissibilidade na origem. 

  

Súmula 635. Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar 
em recurso extraordinário ainda pendente de seu juízo de admissibilidade. 

  

Como destacado ao início deste estudo, esse entendimento parte do pressuposto de que a 
inauguração da jurisdição do Tribunal Superior se dá com o juízo positivo de admissibilidade 
realizado pelo Tribunal a quo, permitindo à Corte Superior realizar a segunda etapa do juízo 
de admissibilidade do recurso interposto, desvinculada da primeira. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem, em regra, adotando o entendimento 
sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, porém com maior flexibilidade[57]. Daí a 
necessidade de se estudar em separado o posicionamento de cada uma das Cortes Superiores a 
respeito do tema. 

  

  

4.1 O entendimento do STJ 

  

É muito comum na doutrina a afirmação de que o STJ adota posicionamento menos restritivo 
que o do STF em relação à sua competência para processar e julgar medida cautelar para 
conceder efeito suspensivo ao recurso especial. Isso, contudo, não afasta o que se disse no 
tópico anterior, a respeito do STJ adotar em seus julgados o posicionamento sumulado no 
âmbito do STF[58]. 
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Assim, adota o STJ o posicionamento de que, em casos excepcionais, caberá a medida 
cautelar para dar efeito suspensivo ao Recurso Especial, desde que presentes os requisitos 
para concessão da tutela cautelar; no entanto, a competência para apreciação e julgamento 
desse pedido, à luz do disposto nas Súmulas n.º 634 e 635 do STF, será do Tribunal a quo 
enquanto pendente o recurso especial interposto de sua admissibilidade na origem[59]. 

Afinal, nesta hipótese, não tendo ainda sido realizado o juízo de admissibilidade pelo Tribunal 
a quo, não se pode dizer que o feito esteja sob a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, tal 
qual acima destacado, em item próprio, ao tratar da inauguração da jurisdição pelas Cortes 
Superiores. 

Ocorre que, por outras vezes, os Ministros do STJ acabam por admitir a sua competência para 
a apreciação da medida cautelar mesmo enquanto o Recurso Especial ainda não tenha sequer 
sido admitido na origem, o que, para alguns autores, como Eduardo Arruda Alvim[60], 
corresponderia a dar a "correta interpretação ao art. 800, parágrafo único, do CPC". Afinal, 
não raras vezes há considerável demora a que o Tribunal a quo realize o juízo de 
admissibilidade do recurso, o que acaba por colocar em risco a utilidade do mesmo e, de 
conseguinte, a efetividade do processo e da jurisdição. 

Cumpre destacar, no entanto, que este posicionamento é adotado por aquela Corte Superior 
com muita parcimônia e em caráter de excepcionalidade, quando fortemente evidenciado o 
iminente risco de dano à parte que comprometa a utilidade do processo, em casos em que os 
acórdãos recorridos sejam ostensivamente contrários à jurisprudência sedimentada no STJ, 
ou, ainda, em casos de teratologias contidas nos pronunciamentos recorridos[61]. 

E, em caráter ainda menos restritivo, levando em conta a demora que não raras vezes se 
observa entre o julgamento da lide no Tribunal de origem e a lavratura e publicação do 
acórdão correspondente, há casos em que o Superior Tribunal de Justiça... 

[...] não apenas afasta tal restrição - que aliás vem de encontro à própria literalidade da norma 
legal e aos propósitos que a inspiraram - como, ainda, em casos excepcionais, em sendo 
evidente a séria possibilidade de dano irreparável, tem inclusive admitido o ajuizamento da 
cautelar visando atribuir o efeito suspensivo a recurso especial ainda não interposto - melhor 
dito, visando impedir o cumprimento do acórdão enquanto pendente a possibilidade de dele 
recorrer.[62] 

  

O argumento para esse proceder ruma no sentido de que com a prolação e formação do 
acórdão "ainda que não publicado, a competência do tribunal de origem se teria exaurido, e a 
entender em contrário não haveria tribunal competente para tutelar o direito supostamente 
ameaçado"[63]. 

Athos Gusmão Carneiro[64] defende, no entanto, que mesmo nessas hipóteses, ou seja, antes 
da interposição do recurso excepcional, o mais correto seria ajuizar a medida cautelar perante 
a instância local, ou seja, perante o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal a quem caberá 
examinar a admissibilidade de futuro (e eventual) recurso especial ou extraordinário. 
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4.2 O entendimento do STF 

  

  

Em posicionamento, portanto, bem mais contido, sedimentado nas Súmulas acima 
apresentadas, entende o Supremo Tribunal Federal que o que efetivamente inaugura a sua 
jurisdição para apreciação e julgamento de medidas cautelares nos Recursos Extraordinários, 
para atribuir efeito suspensivo a tais recursos, é o juízo de admissibilidade positivo realizado 
pelo Tribunal a quo[65]. Isso porque, "a se entender de modo diverso, o STF estaria 
realizando um pré-julgamento da admissibilidade do recurso, pré-determinando o 
pronunciamento da instância a quo"[66]. 

Portanto, ao contrário do que se viu em relação ao posicionamento do STJ, o STF, em regra, 
entende não ter competência para apreciar medida cautelar em recurso extraordinário já 
interposto, porém pendente de exame de sua admissibilidade no Tribunal de origem[67]. 

Aponta, no entanto, Eduardo Arruda Alvim[68] que, apesar o STF adotar esse 
posicionamento mais rígido, "encontramos precedentes no STF mitigando este entendimento, 
caso em que o Supremo não apreciou diretamente a cautelar, mas concedeu uma liminar 
determinando que o órgão a quo decidisse de plano a admissibilidade do recurso". 

E não só isso. Há casos (excepcionais, é verdade) em que o STF acaba por abrandar esse seu 
posicionamento, chegando mesmo a processar e julgar as medidas cautelares destinadas a 
conferir efeito a recurso extraordinário a despeito de juízo negativo de admissibilidade de tais 
recursos perante os Tribunais de origem, mas enquanto o Agravo de Instrumento 
eventualmente manejado contra essa decisão não esteja ainda no Tribunal ad quem. 

Essa sua postura é verificada em casos em que evidencia o recorrente a plausibilidade de sua 
pretensão recursal no Agravo de Instrumento manejado contra o despacho denegatório de 
seguimento ao recurso extraordinário, em razão do acórdão recorrido contrariar jurisprudência 
dominante ou Súmula do próprio STF, e, ainda, cumulativamente, quando evidente o perigo 
de iminente dano, irreparável ou de difícil reparação que execução provisória desse acórdão 
traria ao processo[69], com chances de tornar inefetiva a devolução da análise da ofensa ao 
texto constitucional ao STF por meio do recurso excepcional, e, de conseguinte, a própria 
atividade jurisdicional. 

Nessa hipótese, entende o STF inexistir ofensa às Súmulas 634 e 635 do STF, "uma vez que 
já ocorrera o juízo de admissibilidade do RE no Tribunal a quo."[70]. Como se vê, o 
entendimento é justamente aquele já exposto em item próprio ao início deste trabalho, no 
sentido de que com a realização da primeira etapa da admissibilidade do recurso excepcional 
pelo Tribunal a quo, e, em caso de juízo de admissibilidade negativo, com a interposição de 
agravo contra o despacho denegatório, inaugura-se a jurisdição do Tribunal ad quem - no 
caso, o STF -, que passa a ser o órgão competente para a medida cautelar destinada a imprimir 
efeito suspensivo ao recurso excepcional, não se configurando, portanto, a ofensa às Súmulas 
n.º 634 e 635. 

Nada obstante, uma vez concedida a medida cautelar pelo Tribunal de origem, instaurada, 
portanto, a jurisdição cautelar o STF, 
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[...] cabe a esta Corte reexaminar os pressupostos para a concessão de medidas acautelatórias 
que visem a assegurar a eficácia de sua decisão final. O Supremo Tribunal Federal não fica 
vinculado à apreciação do fumus boni iuris e do periculum in mora realizada pelo Tribunal a 
quo.[71] 

  

No caso em referência, a ação cautelar acabou por ser deferida para revogar o efeito 
suspensivo concedido pelo Tribunal de origem ao recurso extraordinário, mantendo-se apenas 
o seu regular efeito devolutivo. 

Essas são, pois, as principais posições adotadas no seio do Supremo Tribunal Federal acerca 
do tema objeto do presente estudo. 

  

             

CONCLUSÃO 

  

  

A lei é clara ao fixar, no parágrafo único do art. 800 do CPC, que a simples interposição do 
recurso fixa a competência do Tribunal ao qual este foi dirigido para a concessão de medidas 
cautelares, o que autoriza afirmar, com base em interpretação literal, que uma vez interposto 
os recursos excepcionais (especial e/ou extraordinário) perante o Tribunal de origem, a 
competência para apreciação e julgamento de medida cautelar destinada a conferir efeito 
suspensivo a tais recursos caberia à Corte Superior (STJ e/ou STF, conforme o caso). 

Essa previsão legal parte do pressuposto de que, com a prolação do acórdão recorrido pelo 
Tribunal a quo e interposto o recurso excepcional contra essa decisão, o Tribunal de origem 
não teria mais jurisdição para apreciação e concessão de tais medidas. Isso revela a idéia de 
que apenas quem tem jurisdição para cassar e/ou reformar o pronunciamento recorrido é que 
teria, igualmente, jurisdição para conferir efeito suspensivo ao recurso, obstando, desta feita, 
eu tal pronunciamento produza efeitos imediatos. 

Não obstante a propriedade contida nesse entender, não se pode negar, igualmente, que o 
juízo de admissibilidade nos recursos especial e extraordinário tem a peculiaridade de sua 
bipartipação. E não só isso. Por conta do objeto da devolução nesses recursos (recurso de 
"estrito direito", conforme acima se destacou), a primeira etapa do exame da admissibilidade 
recurso leva o Tribunal a quo a adentrar na análise de questões que compõem o próprio 
mérito do recurso, a ser posteriormente apreciado pela Corte Superior. 

Em assim sendo, parece irretocável o posicionamento sumulado pelo STF e adotado, em 
regra, também pelo STJ, de que a simples interposição do recurso especial e extraordinário 
perante o Tribunal de origem não é por si só suficiente para fixar a competência das Cortes 
Superiores para processamento e julgamento das medidas cautelares destinadas a imprimir 
efeito suspensivo a tais recursos, haja vista que a inauguração da competência dos Tribunais 
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Superiores (STJ e STF) se dá: a) com o juízo de admissibilidade positivo dos recursos 
excepcionais interpostos; ou b) em caso de juízo negativo de admissibilidade, com a 
interposição de Agravo de Instrumento, dirigido aos Tribunais Superiores, manejado contra o 
despacho denegatório de seguimento a tais recursos. 

Assim, interposto o recurso especial e/ou extraordinário, porém ainda pendente o juízo de 
admissibilidade dos mesmos, a competência para medida cautelar destinada a atribuir efeito 
suspensivo a tais recursos seria do Tribunal a quo, já que ainda não inaugurada a jurisdição do 
Tribunal ad quem, afastando-se, por tanto, a regra geral de competência trazida pelo art. 800, 
parágrafo único do CPC. 

Nada obstante, não se pode olvidar que o escopo máximo da tutela cautelar estudada é 
assegurar a própria devolutividade dos recursos excepcionais (especial e extraordinário), 
permitindo às Cortes Superiores o exame das ofensas pelos acórdãos recorridos à legislação 
federal infraconstitucional ou à própria ordem constitucional e que, ao momento do 
julgamento final de tais recursos, o provimento judicial seja ainda útil ao processo, 
garantindo-se, assim, a eficácia da própria atividade jurisdicional. 

Assim, não há como se negar que tais regras para fixação de competência para concessão de 
medida cautelar em sede de recursos excepcionais (seja a fixada pelo CPC, ou a sumulada 
pelo STF) não podem ser tão rígidas e inafastáveis, a ponto de colocar em risco a utilidade e 
efetividade do processo e, de conseguinte, da própria jurisdição. 

Nesse desiderato, dignas de elogios são as posturas adotadas pelo STJ, quando opta por 
flexibilizar as regras que, com propriedade, comumente adota[72], admitindo, 
excepcionalmente, a sua competência para conceder medida cautelar destinada a conferir 
efeito suspensivo a recurso especial enquanto não realizada a primeira etapa do juízo de 
admissibilidade pelo Tribunal de origem, ou, em caráter mais excepcional ainda, quando nem 
mesmo interposto o tal recurso, obstando que o acórdão recorrido produza efeitos imediatos 
desde a sua formação (mesmo que ainda não publicado), enquanto se aguarda a eventual 
interposição e processamento do especial na origem. 

Ressalte-se, aqui, a crítica existente a esse proceder do STJ em relação ao recurso ainda não 
interposto, fundamentada no fato de não se entender possível atribuir efeito suspensivo a 
recurso que ainda nem mesmo existe juridicamente[73]. 

Tal crítica, contudo, não merece prevalecer, haja vista que, como destacado ao longo do 
presente estudo, o que se pretende com medidas acautelatórias desse quilate é tutelar 
cautelarmente a própria recorribilidade de tais decisões, afastando o risco à parte de dano 
iminente, irreparável ou de difícil reparação, garantido-se a utilidade do processo e a 
efetividade da jurisdição. 

Assim, sem deixar de considerar de grande relevância e peso dos posicionamentos em sentido 
contrário, parece irrefutável que a flexibilização de tais regras de competência e a adoção de 
posicionamentos menos restritivos - em caráter excepcional, é óbvio -, como aquele adotado 
pelo STJ, corresponde exatamente a assegurar a plena efetividade da tutela cautelar ao direito 
material debatido no processo, garantindo-se a sua preservação até que a tutela jurisdicional 
seja efetivamente entregue pelo Estado aos litigantes, como expressão do respeito ao princípio 
constitucional do devido processo legal. 
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CONSTITUCIONAL PARA A TUTELA DO MEIO AMBIENTE 
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POPULAR ENVIRONMENTAL ACTION: INSTRUMENT OF CONSTITUTIONAL 
JURISDICTION FOR THE PROTECTION OF THE INTEGRATED ENVIRONMENT 

 
 
 

Janaína Rigo Santin 
Thaís Dalla Corte 

 

RESUMO 
A Ação Popular Ambiental é mecanismo fundamental para a defesa dos interesses difusos. 
Trata-se de um instrumento de jurisdição constitucional que exige, como pressuposto basilar, 
uma cidadania atuante e consciente, capaz de utilizar o Poder Judiciário para a concretização 
do Direito Ambiental. Entretanto, percebe-se que a tutela ambiental acaba por ser 
erroneamente evidenciada como tarefa exclusiva do Estado, havendo um déficit de utilização 
da Ação Popular por parte dos cidadãos. Nesse sentido, com vistas a uma maior utilização 
desse instrumento de jurisdição constitucional para a tutela dos interesses difusos, faz-se 
essencial a promoção da consciência ambiental e de valores democráticos na sociedade, com 
base no Estado de Direito Ambiental. Diante do exposto, o artigo intenta analisar a 
participação da população na gestão solidária do ambiente integrado a partir de um 
instrumento de jurisdição constitucional: a Ação Popular Ambiental. O método de abordagem 
adotado é o dialético. 
PALAVRAS-CHAVE: AÇÃO POPULAR AMBIENTAL; JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL; PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. 
 
ABSTRACT 
The Popular Environmental Action is a fundamental mechanism of defense of diffuses 
interests. It’s an instrument of constitutional jurisdiction that requires, as essential purpose, a 
active and conscious citizenship, capable of using the Judiciary for the implementation of the 
environmental law. However, the environmental protection ends up being wrongly shown as 
exclusive task of the State. In consequence, there is a deficit in the use of the Popular Action 
for the citizens. In this sense, with the objective of increase the use of this instrument of 
constitutional jurisdiction for the protection of diffuse interests, it is essential to promote the 
environmental awareness and democratic values in society, based on the Rule of 
Environmental Law. Therefore, this research intends to analyze the popular participation in 
the solidary management of the integrated environment through the instrument of 
constitutional jurisdiction – The Popular Environmental Action. The method of approach is 
the dialectic. 
KEYWORDS: POPULAR ENVIRONMENTAL ACTION; CONSTITUTIONAL 
JURISDICTION; CITIZENS???S PARTICIPATION. 
 
 

Considerações Iniciais 
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A cada nova conquista humana, o mundo se modifica. Assim, com o passar dos anos a 
organização social evoluiu. Para justificar tal afirmação, basta um simples comparativo 
histórico dos primórdios da humanidade com o presente estágio de desenvolvimento da 
sociedade contemporânea. Essas transformações podem ser evidenciadas, principalmente, 
após a Revolução Industrial no século XVII. A partir de então, o modelo de exploração dos 
recursos naturais alterou-se: o paradigma sustentável deu espaço ao paradigma predatório. 
Dessa forma, o consumo dos bens, em decorrência do aumento da produtividade, tornou-se 
superior às capacidades do ambiente com o objetivo precípuo de acumulação de capital.         

A alteração das bases econômicas, dos padrões de consumo e da tecnologia, conjuntamente 
com a falta de consciência ambiental - a qual começou a ganhar destaque somente a partir da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972 em 
Estocolmo - dão origem à crise ambiental e, conseqüentemente, à sociedade de risco. 
Hodiernamente, os problemas ambientais são sentidos em esfera tanto global quanto local, de 
forma empírica: mudanças climáticas, alteração da qualidade do ar, contaminação das águas e 
do solo, emissões de gás carbônico, redução da quantidade e da qualidade dos recursos 
naturais, métodos de exploração inadequados, perda da biodiversidade, entre outros. 
(CHACON, 2007). 

Entretanto, não se pode afirmar que os efeitos das intervenções do homem no meio ambiente 
eram planejados. Afinal, a humanidade adaptava o meio conforme as suas necessidades, por 
ser elemento fundamental para a dinâmica da vida, nele se exteriorizando a relação entre o 
homem e a natureza. Até meados de 1980, o crescimento econômico pautou-se em uma 
racionalidade de curto prazo: desenvolvimento ilimitado da produção com base na 
inesgotabilidade dos recursos naturais do planeta. Portanto, graves impactos e riscos, até então 
desconhecidos na história, foram causados no meio em decorrência da redução do bem 
ambiental diante dos valores de ordem econômica. (MARQUES, 2004, p. 174-175). 

Nesse contexto, verifica-se que não há como dissociar o processo de desenvolvimento 
econômico da produção social de riscos. Quanto maior o desenvolvimento científico 
industrial, maiores são as gamas de problemas e danos ambientais apresentados. Para agravar 
tal situação, muitas vezes apenas se sabe que há o risco, mas não são conhecidas as 
conseqüências. Dessa forma, os riscos ambientais acabam por não limitar os seus efeitos 
apenas às presentes gerações: as futuras massas populacionais também serão expostas a eles e, 
talvez, com resultados ainda mais graves. (DEMAJOROVIC, 2003, p.35). 

A sociedade de risco não surgiu de condutas intencionais humanas, nem mesmo escolheu-se 
fazer parte dela: é considerada um estágio da modernidade, em que os efeitos da 
industrialização e suas ameaças começam a ganhar forma. Porém, com a evolução 
tecnológica, a percepção do risco modificou-se - incrementam-se a ele as incertezas 
decorrentes do atual formato do processo de produção econômico. (BECK, 1997, p. 17). 

 É cediço que não existe uma grandeza passível de mensurar os riscos que a sociedade está 
exposta. Contudo, excepcionalmente, há aqueles que podem ser controlados - conforme as 
experiências sociais já evidenciadas ou não. Por essa razão, as principais características do 
risco são não se limitarem no tempo e no espaço, dificuldade de identificação do seu nexo 
causal e a impossibilidade de reparação e compensação dos danos causados. 
(DEMAJOROVIC, 2003, p.38-39). 
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Assim, conclui-se que é a partir da indefinição dos limites dos riscos e perigos produzidos 
pela sociedade, bem como pela falibilidade das medidas de segurança reconhecidas pelo 
organismo social que emergem as principais características da denominada sociedade de 
risco[1]. Consoante Beck (1997, p. 25), ela "designa uma fase no desenvolvimento da 
sociedade moderna, em que os riscos sociais, políticos, econômicos e individuais tendem cada 
vez mais a escapar das instituições para o controle e a proteção da sociedade industrial". É 
nesse contexto que a participação da população na gestão sustentável do meio ambiente deve 
ser pensada, uma vez que a sociedade de risco está intrinsecamente relacionada com a crise 
ambiental. 

A administração insustentável dos recursos naturais, o crescimento populacional desenfreado 
e a falta de conhecimento e consciência ambiental dão origem à crise ecológica. O mais 
interessante é que o caos ambiental, principalmente nas últimas décadas do século XX, tem os 
seus resultados majorados, inclusive pela conexão com outras crises (fenômeno denominado 
policrise), por exemplo, a do Subprimes. (FERREIRA; LEITE, 2004, p. X). Como bem 
destaca Martins (2009), ao mesmo tempo em que no curto prazo a crise econômica tende a 
diminuir os efeitos malignos das ações humanas degradantes no meio ambiente (por exemplo, 
as emissões de dióxido de carbono), tal crise, em longo prazo, possui a tendência de acarretar 
dificuldades e atrasos no desenvolvimento de políticas públicas ambientais pela falta de 
investimentos. 

Essas projeções já podem ser verificadas no planeta. A preocupação mundial encontra-se em 
restabelecer o crescimento econômico através de políticas monetárias e fiscais em detrimento 
à formulação de planos ambientais. Até mesmo as reuniões do G-20 em 2010 estavam 
pautadas em programas que visavam unicamente recuperar a vitalidade da economia global 
(G-20, 2010). O enfoque ambiental, assim, ficou em último plano. Verifica-se, dessa forma, 
que a organização social atual está baseada em uma irresponsabilidade organizada[2]. Os 
grandes grupos econômicos, ao desenvolverem métodos e mecanismos para reavivarem a 
economia, deveriam observar as diretrizes sustentáveis, sob pena de que, em poucos anos, 
outro grande colapso seja vivenciado: uma nova crise econômica (com efeitos mais graves) 
pela falta de matéria-prima. 

Diante desse contexto depreende-se que os riscos encontram-se em todo planeta. Contudo, 
diversamente dos séculos passados, as situações de risco atuais são diferentes das formas 
anteriormente conhecidas: são mais rápidas, intensas e de maior grau - assim como as 
mudanças realizadas pelo homem no meio ambiente[3]. Frente a esses problemas, para que a 
sustentabilidade ambiental torne-se realidade, é essencial a união de esforços entre a 
população e o Poder Público, em uma responsabilidade compartilhada de proteção do meio 
ambiente, inclusive, por intermédio de mecanismos processuais. Para tanto, verifica-se a 
necessidade de desenvolvimento da consciência ambiental e de aprofundamento dos 
mecanismos de jurisdição constitucional capazes de efetivar os direitos difusos. 

É nesse sentido que o Estado de Direito Ambiental e a cidadania solidária vêm ganhando 
destaque nas pesquisas científicas e doutrinas mundiais, motivados, mormente, pela 
preocupação com a preservação ambiental para as futuras gerações. Assim, o Estado 
Democrático de Direito deve-se reestruturar, até mesmo porque é da sua natureza encontrar-se 
em constante processo evolutivo e dialético, com o objetivo de incorporar eficaz e 
permanentemente a tutela do meio ambiente (direito transindividual) de forma sustentável, 
participativa e solidária, em um modelo com novas dimensões político-jurídicas. (NUNES 
JUNIOR, 2004, p. 296-300) 
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Atualmente, variados são os instrumentos processuais existentes que têm o escopo de proteger 
o meio ambiente. Entre eles, como parte da jurisdição constitucional, destaca-se a Ação 
Popular Ambiental. Tal remédio permite, por intermédio do Poder Judiciário, a participação 
dos cidadãos na gestão sustentável do meio ambiente. Para tanto, o modelo da jurisdição 
como simples exercício do poder estatal[4], amplia seus liames processuais para abranger 
mecanismos de participação democrática, com fulcro na Teoria Geral do Processo. Assim, a 
ação passa a ter, inclusive, conteúdo publicista, destacando-se aqui a Ação Popular e a Ação 
Civil Pública na proteção do meio ambiente. Logo, a jurisdição ganha "uma amplitude que 
não se restringe a um escopo somente. Não se trata mais de fazer atuar o direito objetivo, ou 
pacificar o conflito somente. Busca-se a educação para a vida em sociedade, a afirmação do 
Estado e do Direto, a pacificação com justiça. Enfim a cidadania". (MEZZOMO, 2002, p. 04). 

A partir da análise do Estado de Direito Ambiental percebe-se que a cidadania solidária 
aumenta os patamares da jurisdição e a esfera de atuação da população no gerenciamento 
ambiental. Dessa forma, tal ampliação tende a se refletir nos mecanismos jurídicos de tutela. 
Logo, a presente pesquisa visa examinar a Ação Popular e o direito subjetivo dos cidadãos ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também, objetiva relacionar o presente 
mecanismo jurisdicional com a cidadania participativa e solidária do modelo teórico do 
Estado de Direito Ambiental, fundando o estudo, nesse contexto, nos valores da Constituição 
Federal de 1988 e na jurisdição constitucional. Para tanto, a metodologia utilizada é a 
dialética. 

Por certo, o meio ambiente deve ser preservado e garantido não somente pelo Poder Público, 
mas por toda sociedade, a qual pode utilizar da Ação Popular Ambiental na tutela do meio 
ambiente, corroborando com a processualística moderna na efetivação de uma justiça eficaz, 
rápida e acorde aos valores sustentáveis ambientais, para esta e para as futuras gerações. 

  

1        A Constituição Federal de 1988 e a participação popular na gestão ambiental 

  

Os impactos do homem no ambiente são determinados pelas suas necessidades vitais e sociais 
(cada qual em conformidade com o seu momento histórico). A maior parte das intervenções 
humanas não respeitou (e, infelizmente, ainda não respeita) os limites naturais. Isso se deu 
pela falta de uma consciência ambiental aliada à visão economicista da sociedade. 

Para que a sociedade tivesse o seu crescimento compatível com o meio ambiente deveria 
adaptar-se à natureza. Contudo, a prática demonstrou um paradoxo na organização política e 
social: o meio ambiente natural teve que se moldar às alterações realizadas pela humanidade. 
Justificam-se tais condutas em decorrência do modus vivendi adotado pela sociedade durante 
séculos - a supremacia dos valores econômicos em detrimento à preservação ambiental. 

Em decorrência da visão antropocêntrica tradicional (o homem como o centro do universo e 
destinatário direto de todas as coisas), o modelo de exploração mercadista, na esfera jurídica, 
passou a ser compreendido sobre a vertente economicocentrista ou por meio do 
antropocentrismo alargado. Na visão economicocêntrica, os bens ambientais não são 
idealizados como recursos esgotáveis; pelo contrário, são reduzidos ao proveito econômico 
ilimitado. Ou seja, há uma submissão da natureza aos valores supremos da economia. Já, a 
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linha antropocêntrica alargada, visa à preservação ambiental - centrando a sua defesa sob a 
égide da garantia da dignidade da pessoa humana - uma vez que o ambiente passa a ser 
considerado autônomo, um requisito elementar para a própria sobrevivência da humanidade. 
(LEITE, 2010, p. 157-158). 

Ainda, na doutrina, em oposição ao antropocentrismo tradicional, difunde-se a teoria da 
ecologia profunda. Ela fundamenta-se no argumento de que o homem e a natureza devem 
integrar-se, numa íntima relação. Busca-se uma nova compreensão do mundo, na qual a 
natureza passa a ser sujeito de direito com dignidade própria. Inclusive, faz surgir novas 
categorias de direitos subjetivos como, por exemplo, a de animais e a de 
plantas.  (CANOTILHO, 2004, p. 04). No entanto, evidencia-se que tal corrente está 
encontrando dificuldades em se propagar, uma vez que o ser humano não consegue, ainda, 
desvencilhar-se do fato vinculado por séculos na sua cultura: o meio ambiente como um 
objeto servil à disposição das vontades humanas. Contudo, apesar das limitações com as quais 
a ecologia profunda se depara, sua importância é fundamental no "aperfeiçoamento ético e 
filosófico da proteção jurídica do ambiente, bem como para um melhor entendimento da 
complexidade do significado de sistema ecológico". (LEITE, 2010, p. 159). 

Assim, ao analisar a Constituição Federal de 1988, levando-se em consideração que o Direito 
tutelou por séculos o ambiente a partir da linha economicocentrista, percebe-se que a natureza 
não foi contemplada como simples instrumento para o desenvolvimento econômico e para 
acumulação de riquezas. Pelo contrário, a ordem constitucional econômica expressamente 
determina sua conformidade com a proteção ambiental. Logo, o texto constitucional adotou a 
teoria do antropocentrismo alargado, objetivando a sustentabilidade ambiental. (LEITE, 2010, 
p. 160). Benjamin complementa o entendimento do citado autor, afirmando que o texto 
constitucional contempla a relação entre o ambiente e a economia para além da visão 
antropocêntrica, mas também de forma biocêntrica (na questão da "preservação" encontrada 
no caput do artigo 225) e, até mesmo, de maneira ecocêntrica. (2010, p. 130). 

Basta uma análise do princípio geral da atividade econômica, o qual engloba a defesa do meio 
ambiente, consoante o art. 170, inc. VI da Carta Magna. Ou seja, a livre iniciativa pode ser 
praticada desde que sejam observados os parâmetros constitucionais de preservação. Um 
exemplo disso é o §3º do art. 174, o qual dispõe que as cooperativas de garimpeiros podem 
realizar suas atividades, mas, para tanto, devem tomar condutas de proteção do meio 
ambiente. Essa mesma leitura pode ser feita dos artigos 182 e 183 da Constituição que tratam 
da política urbana, bem como dos artigos 184 e 191 que expõem a política agrícola e 
fundiária. Ainda, merece realce o art. 186 do diploma constitucional. Essa norma determina 
que a propriedade deva cumprir com a sua função socioambiental - assim, o aproveitamento 
econômico deve ser racional e adequado às capacidades suportáveis pelos recursos naturais, 
com vistas à preservação do meio ambiente. (ANTUNES, 2004, p. 16). 

Convém destacar que a relação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente já 
vinha sendo objeto de preocupação brasileira mesmo antes do advento da Constituição de 
1988. Para comprovar tal afirmação, basta uma análise da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
ainda em vigor, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Em seu art. 4º, inc. I, 
verifica-se que o seu principal objetivo é a "compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico" [5]. Dessa 
forma, a conciliação desses valores tem por escopo o desenvolvimento sustentável, que 
consiste "na exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da satisfação das 
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necessidades e do bem-estar da presente geração, assim como de sua conservação no interesse 
das gerações futuras". (SILVA, 2003, p. 25-26). 

O aspecto da proteção ambiental dentro da ordem econômica, no entanto, deve ser analisada - 
fundamentalmente - em conjunto com o artigo 225 da Constituição da República. Ao 
ambiente se estabelece uma visão ampliada, com unicidade e titularidade difusa, sendo 
considerado bem de uso comum do povo. Além do que, lhe é conferido um status de bem 
abstrato e de valor intrínseco. (LEITE, 2010, p. 160). Consoante Silva (2003) o meio 
ambiente deve ser entendido dentro do ordenamento jurídico brasileiro como "a interação do 
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 
equilibrado da vida em todas as suas formas". Ou seja, o ambiente passa a ser concebido, por 
meio de uma visão globalizada e integrada, como um macrobem[6].  

O artigo 225 da Carta Magna é o cerne de toda legislação ambiental. Segundo Feldmann e 
Camino (1992, p. 105), essa norma é reconhecida por ser "uma síntese de todos os 
dispositivos ambientais que permeiam a Constituição". O entendimento dos autores fica claro 
quando se realiza uma análise da referida norma: ela determina a essencialidade do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e as futuras gerações. É de 
grande relevância o reconhecimento do meio ambiente como direito fundamental, pois assim 
ele passa a receber tratamento como valor primário, dotado de relevância imprescindível e 
com aplicação direta - ou seja, sem dependência de lei. Vale ressaltar que o direito ao meio 
ambiente equilibrado, no ordenamento jurídico brasileiro, é elevado à garantia fundamental, 
como uma subdivisão do princípio da dignidade de pessoa humana, mesmo não estando 
expresso no artigo 5º da Constituição. (BENJAMIN, 2010. p. 118). 

Por sua vez, extrai-se desse contexto que o artigo 225 é o sustentáculo da participação popular 
ambiental[7], pois determina que a preservação do ambiente deva ocorrer por meio de uma 
responsabilidade conjunta entre o Poder Público e a sociedade. 

 Segundo Burmann e Weschenfelder (2010, p. 39), existem três formas de participação 
popular ambiental: legislativa, administrativa e judicial. A legislativa compreende a 
participação na criação normativa do direito ambiental, sendo seus institutos a iniciativa 
popular de lei (CF, art. 14, inc. II), o plebiscito (CF, art. 14, inc. I) e o referendo (CF, art. 14, 
inc. II). Já, a administrativa engloba a participação na formulação e na execução de políticas 
ambientais por intermédio, por exemplo, das audiências públicas. E, por fim, a judicial que 
corresponde à participação via Poder Judiciário, exercida por meio da ação popular (CF, art. 
5º, inc. XXXV) e da ação civil pública (CF, art. 129, inc. III e §1º). 

É através do princípio democrático - decorrente do artigo 1º, parágrafo único da CF/88 - que a 
participação popular ambiental é assegurada. Nas palavras de Antunes (2004, p. 33) a 
participação da população nas políticas públicas de meio ambiente pode ocorrer de diversas 
maneiras. Em linhas gerais, o autor concorda com o entendimento acima referido. No entanto, 
a sua classificação é diferente. Para ele, a participação popular ambiental pode ser dividida 
em: dever jurídico de proteger e preservar o ambiente, direito de opinar e mecanismos 
judiciais e administrativos. Assim, o dever jurídico corresponde às questões de ordem 
legislativa. Por sua vez, o direito de opinar relaciona-se às matérias administrativas acima 
demonstradas. Também para este autor, os mecanismos judiciais referem-se à Ação Popular e 
à Ação Civil. Não obstante, o autor inova ao trazer mecanismos administrativos na 
participação ambiental, elencando, entre eles, o direito de informação (CF, art. 5º, inc. XXIII), 
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o direito de petição (CF, art. 5º, inc. XXIV) e o estudo prévio de impacto ambiental (CF, art. 
225, inc. IV, §1º). 

 Por sua vez, Leite (2010, p. 187) entende que o cidadão cumpre o seu dever de participar das 
questões relativas ao meio ambiente por meio da participação na criação do direito ambiental, 
na formulação e execução de políticas ambientais e pela via do acesso ao Poder Judiciário. 
Portanto, verifica-se que não há diferença de posicionamento com o que já foi apresentado 
nesse estudo. No entanto, debates pontuais são trazidos pelo doutrinador quando apresenta a 
dificuldade de concretização da participação popular por meio de abertura de processo 
legislativo, com vistas a criar normas ambientais, nos moldes do art. 61, caput, e § 2º da 
CF/88. 

Consoante o entendimento de Leite (2010, p. 187), a atuação da sociedade civil, por 
intermédio dos órgãos colegiados - os quais são dotados de poder normativo -, é mais 
eficiente do que a iniciativa de lei devido à proximidade que se encontram da população, bem 
como pela facilidade no seu acesso. Assim, apesar dos enfoques de discussão sobre a 
efetividade da participação popular diante dos variados instrumentos que ela possui a sua 
disposição (essa discussão será desenvolvida pontualmente quanto a Ação Popular), resta 
evidente o formato inovador da unidade de cooperação que a democracia ambiental apresenta 
no ordenamento jurídico brasileiro. 

A partir da análise do artigo 225, caput, da Constituição de 1988, verifica-se que a 
democracia ambiental é disciplinada de forma abrangente. Ela não só determina uma 
responsabilidade compartilhada entre Poder Público, sociedade civil organizada e os cidadãos, 
mas também prevê uma responsabilidade social ambiental, a qual se consubstancia na 
obrigação com todas as gerações no uso racional e solidário dos recursos naturais. Fica claro, 
portanto, a preocupação constitucional com o meio ambiente ao determinar expressamente a 
reunião de esforços de todos os envolvidos[8] a fim de que a gestão ambiental sustentável e a 
justiça social sejam concretizadas. (LEITE, 2010, p. 185). 

Dessa forma, a democracia ambiental retira a competência exclusiva do ente estatal na tutela 
do meio ambiente. Tanto o Poder Público quanto os cidadãos possuem responsabilidades na 
esfera ambiental. Para os cidadãos, a responsabilidade consubstancia-se pelo binômio direito-
dever: o direito do homem ao meio ambiente equilibrado e o seu dever de colaboração em 
busca da sustentabilidade[9]. Por isso, a coletividade deixa de ser mero espectador das 
decisões tomadas pelo Estado, passando a agir de forma ativa na formulação, execução e 
fiscalização das políticas públicas ambientais, utilizando-se, por fim, do Poder Judiciário para 
a concretização das normas ambientais violadas. Por sua vez, o Estado tem o dever de 
elaborar normas que materializem a participação da população na tomada de decisões 
ambientais, bem como tem o escopo de desenvolver projetos, investimentos, promover a 
educação ambiental, entre outros. (COSTA, 2007, p. 157-159). 

Nesse sentido Derani (1997, p. 226-227) ressalta que há, portanto, uma indissociabilidade do 
ente estatal e da sociedade, já que eles devem construir uma relação permanente por meio de 
um processo comunicativo e conjunto que envolva a "ação e a abstenção de ambos", tendo em 
vista um comportamento social positivo na gestão ambiental. Portanto, é evidente que a 
população possui um papel de participação solidária e compartilhada na preservação do meio 
ambiente. Conseqüentemente, essa se encontra refletida nos mecanismos de tutela do meio 
ambiente. A própria Carta Magna, entre os seus remédios constitucionais, estabeleceu um 
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instrumento de proteção ambiental passível de ser exercido por qualquer cidadão: a Ação 
Popular. 

A quase exaustão dos recursos naturais exigiu um novo tratamento democrático e 
jurisdicional da questão ambiental. Dessa forma, para que a responsabilidade pelos danos 
ambientais seja apurada utilizam-se mecanismos processuais capazes de permitir a 
participação popular na tutela ambiental. Entre eles, destaca-se a Ação Popular Ambiental, a 
Ação Penal, o procedimento civil ordinário, a Ação Civil Pública, o Mandado de Segurança 
Coletivo, a tutela cautelar e a execução específica e, por fim, o mandamento cominatório. 
(SILVA, 2003, p. 318-326). O presente estudo pretende focar a Ação Popular Ambiental, 
como instrumento democrático de acesso do cidadão ao Poder Judiciário, com vistas a 
concretização do direito ambiental. 

O objetivo central da criação da Ação Popular Ambiental foi "tornar possível a efetivação da 
cidadania". Em linhas gerais, ela dá margem para que todos os cidadãos sejam legitimados 
para solicitar a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao meio ambiente (objeto 
que interessa para o presente estudo, pois, como se depreende da análise completa do art. 5º, 
inc. LXXIII, da CF/88, verifica-se que esse mecanismo é dotado de diferentes objetos - 
proteção do erário, do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e 
do patrimônio histórico e cultural). No entanto, a viabilidade prática da Ação Popular 
Ambiental encontra-se prejudicada. O maior obstáculo que ol instituto enfrenta é a falta de 
consciência democrática e de consciência ambiental por grande parte da população 
brasileira[10]. (BARROS, 2008, p. 342). 

A participação popular é prejudicada por uma cultura histórica de falta de consciência 
ambiental, bem como pela ausência de uma continuidade democrática na organização da 
política brasileira. Tudo isso faz com que os cidadãos pouco colaborem na gestão do meio 
ambiente. Essa situação é denominada pela doutrina como participação passiva, segundo a 
qual o homem age de forma conformista e alienada diante do meio ambiente. Suas atitudes 
democráticas, portanto, se reduzem a contemplar as medidas adotadas pelo ente estatal. Logo, 
observa-se que grande parcela do povo não tem acesso a informações ambientais e nem 
mesmo aos instrumentos disponíveis para a sua preservação. Assim, muitas pessoas não agem 
em favor da tutela do meio ambiente por falta de conhecimento e interesse pela coisa pública. 
(GOHN, 2001, p.95). É nesse contexto que, cada vez mais, a educação e a consciência 
ambiental devem ser difundidas. 

A partir do analisado, vale ressaltar que a participação popular ambiental não deve ser 
desvirtuada e vulgarizada. Nesse sentido, destaca Peruzzo que apesar da participação possuir 
caráter plural, isso "não significa que todos tenham que tomar parte de tudo durante todo o 
tempo, o que, em termos de comunicação [e procedimentalmente], seria moroso, ineficiente e 
inviável [...]" (1999, p. 87). Convém lembrar, contudo, que a ausência de participação popular 
ocasiona o enfraquecimento na tomada de decisões de matéria ambiental, acarretando o 
desenvolvimento de políticas e decisões díspares com os interesses sociais. Dessa forma, 
devem ser observardas medidas proporcionais e razoáveis nos mecanismos de participação 
popular ambiental, principalmente nos judiciais, sob pena de que a preservação do meio 
ambiente não seja alcançada. 

Visando motivar a democracia ambiental e a participação popular, a doutrina começa a dar 
maior destaque a Ação Popular como um mecanismo jurisdicional de controle dos atos 
degradatórios contra o meio ambiente. Conforme já analisado, em razão da 
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constitucionalização da teoria antropocêntrica alargada, evidencia-se que a Carta Magna de 
1988 adotou uma democracia ambiental baseada no compartilhamento de responsabilidades e 
solidariedade entre o Poder Público e a sociedade, bem como entre a presente e as futuras 
gerações. No entanto, apesar do incentivo legal, a participação judicial por meio da Ação 
Popular Ambiental ainda é fraca. Logo, a despeito da abrangência democrática do diploma 
constitucional, muitas medidas ainda devem ser realizadas a fim de que haja uma efetiva 
gestão ambiental popular. Nesse contexto, a Ação Popular Ambiental e a cidadania solidária 
do modelo teórico do Estado de Direito Ambiental, a qual amplia as esferas de proteção do 
meio ambiente, merecem análise cautelosa. 

  

2 A Ação Popular Ambiental e a cidadania solidária do Estado de Direito Ambiental 

  

O ser humano identifica-se (e muitas vezes, confunde-se) com o meio ambiente. É a partir 
dessa íntima relação que os danos e impactos ambientais ocorrem. Os efeitos da intervenção 
antrópica inconsciente no meio deflagraram o atual estágio caótico da crise ambiental. Em 
busca de soluções e reversão dos danos causados ao ambiente, até mesmo porque se evidencia 
que a crise ecológica é um obstáculo ao contínuo crescimento econômico, a população 
começa a procurar meios de participar na gestão ambiental - de forma conjunta com o Poder 
Público - em busca da sustentabilidade. O sistema normativo brasileiro, nesse sentido, 
positivou a democracia social ambiental, almejando um novo pacto do homem com a 
natureza. 

Dessa forma, percebe-se uma peculiaridade no Direito Constitucional Ambiental do Brasil: os 
instrumentos processuais de defesa do ambiente não possuem uma institucionalização 
pública[11]. Pelo contrário, em razão do meio ambiente ser considerado bem de uso comum 
(consoante a redação do artigo 225 da CF/88), ganha status de direito difuso. Assim, qualquer 
cidadão é parte legítima, individualmente, para exercer a tutela jurisdicional do meio 
ambiente. Essa legitimidade decorre do fato de que a preservação ambiental "é condição ao 
pleno desenvolvimento da personalidade humana". Logo, a Ação Popular apresenta-se no 
ordenamento jurídico como um direito de defesa subjetivo do meio ambiente. No entanto, a 
tutela não pode se pautar em um "interesse exclusivamente individual próprio, mas sim 
atinente a um interesse coletivo ou difuso ambiental". (LEITE, 2010, p. 221). 

A questão do direito subjetivo ao meio ambiente deve ser tratada com certo cuidado para que 
o caráter unitário do ambiente - como bem jurídico - não seja desvirtuado. A titularidade 
individual de um direito subjetivo ambiental não significa que somente podem ser pleiteadas 
ações em juízo que se baseiam em interesses coletivos ou difusos, como é o caso da Ação 
Popular. Pelo contrário, existem tutelas de índole individualista que permitem postulações 
baseadas em interesses próprios. Inclusive, nas circunstâncias de indenizatórias para o 
ressarcimento de danos ambientais, um indivíduo, de maneira exclusiva, direta e pessoal, 
pode recebê-las em seu favor. Já, em se tratando da Ação Popular, o ressarcimento das lesões 
ocorre indiretamente em nome da coletividade, em razão do meio ambiente "se tratar de um 
bem indivisível e de conotação social". (LEITE, 2010, p. 224).  

Dessa forma, aperfeiçoa-se a responsabilidade compartilhada e social entre o Poder Público e 
a coletividade na consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os atos das 
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instâncias do poder ou dos próprios órgãos de poder são passíveis de controle externo por 
meio de intervenção direta do cidadão graças à democracia participativa presente na Ação 
Popular Ambiental. (CANOTILHO; MOREIRA, 1993, p. 66). Ela pode ser conceituada como 
"meio jurisdicional idôneo para defender, unido ao interesse pessoal, o interesse da 
coletividade referida a uma entidade pública: Nação, Estado ou Município". (Bielsa apud 
Leite, 2000, p. 126). Dessa forma, objetiva-se, a partir da Ação Popular, a desconstituição de 
um ato lesivo, bem como a responsabilização - quer seja do Poder Público, quer seja de 
terceiros - para a reconstituição do bem ambiental ao seu estado anterior. Ainda, também, há 
possibilidade da condenação em perdas e danos (LEITE, 2000, p. 129-130). 

A Ação Popular é um instituto muito antigo. Em Roma, a actio popularis já era um 
instrumento conhecido, em razão do interesse dos cidadãos em preservar a res publica. Na 
Idade Média, apesar de existente, era de pouca utilidade em razão da época feudal. Na 
Modernidade, primeiramente, a ação popular foi positivada na Lei Comunal de 1836 da 
Bélgica. Mais tarde, em 18 de julho de 1837, o mecanismo foi adotado pela França. Já, na 
Itália, as ações populares surgiram em 1859 vinculadas à matéria eleitoral. No Brasil, por sua 
vez, a ação popular tem uma longa história. Inicialmente, ela pôde ser encontrada na 
Constituição do Império (1824). No entanto, o instituto pouco se assemelhava com a sua atual 
forma. Nesse diploma, a ação popular visava apenas à repressão de abusos de poder e 
prevaricação que juízes e oficiais de justiça pudessem cometer no exercício de suas funções. 
Já, a Constituição da República (1891) não tratou da Ação Popular em seu texto. (BARROS, 
2008, p. 341-342). 

Somente com a Constituição de 1934, no artigo 113, inc. 38, o instituto começa a se moldar 
conforme os padrões hodiernos. Entretanto, a Constituição de 1937 suprimiu do ordenamento 
jurídico a ação popular, em decorrência do Estado Novo. Foi, então, com a Carta Magna de 
1946, no artigo 141, §38, que o remédio constitucional voltou a ser previsto e teve a sua 
abrangência ampliada: a proteção dos atos lesivos não se reduziu somente aos praticados 
contra o patrimônio da União, dos Estados e dos Municípios. Passaram a receber tutela, 
também, as entidades autárquicas e sociedades de economia mista. Anos depois, em 29 de 
janeiro de 1965, entra em vigor a Lei nº. 4717 que veio regulamentar detalhadamente a Ação 
Popular. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o texto da referida lei foi 
recepcionado. Portanto, continuam vigentes as suas disposições. Contudo, o artigo 1º da Lei 
nº. 4717/65 - o qual é bem restritivo em razão da época e do contexto constitucional em que 
foi escrito - deve ser interpretado em conformidade com o que dispõe o artigo 5º, inc. LXXIII, 
da Carta de 1988. (BARROS, 2008, p. 341-342). 

Convém destacar que a presente Carta Política objetivou estruturar a Ação Popular de forma a 
tornar efetiva a cidadania, aumentando os objetos passíveis de proteção. Foi, então, que 
surgiu, especificamente, a Ação Popular Ambiental, uma vez que o meio ambiente foi 
expressamente incluído entre os atos lesivos da administração pública[12]. Como destaca 
Souza (2004, p. 265), antes do advento da Constituição Federal de 1988, a doutrina e a 
jurisprudência já estavam admitindo a utilização da Ação Popular na tutela do meio ambiente 
em razão da Lei nº. 6513/77. Essa Lei passou a complementar o rol de proteção, incluindo, 
entre eles, os bens e direitos econômico, artístico, estético, histórico e turístico. Entendia-se, 
assim, que o meio ambiente encontrava-se englobado por esses valores, podendo ser 
protegido por meio da Ação Popular. Dessa forma, a Carta Magna apenas ratificou em seu 
texto o que já estava sendo aplicado na prática. 
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Por fim, importa ressaltar que a Lei da Ação Civil Pública de n. 7347/1985, em seu artigo 
primeiro, dispõe que "regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as 
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I- ao meio ambiente." 
Logo, a tutela do meio ambiente cabe tanto pelos legitimados pela Ação Popular, quanto pelos 
legitimados pela Ação Civil Pública. Entretanto, Silva (2008, p. 277) alerta que o Ministério 
Público não possui legitimidade (assim como as pessoas jurídicas) na Ação Popular 
Ambiental, pois possui instrumento jurídico que lhe é próprio: a Ação Civil Pública ou o 
Mandado de Segurança Coletivo[13] 

A Ação Popular, nesse sentido, tem o seu fundamento no artigo 5º, inc. LXXIII da 
Constituição Federal de 1988[14]. Segundo esse dispositivo, "qualquer cidadão é parte 
legítima para propor ação popular [...]". Esse é o requisito subjetivo da ação, também 
encontrado nos artigos 1º e 4º da Lei 4717/65. Assim, para um indivíduo ser considerado 
cidadão e, portanto, encontrar-se apto ao exercício da Ação Popular deve haver a 
concomitância de dois fatores indispensáveis: ser brasileiro (nato ou naturalizado) e eleitor 
(ou seja, estar no gozo dos direitos políticos, conforme o artigo 14, § 1º da Constituição). 
Dessa forma, estrangeiros não teriam legitimação para agir. Tal fundamento pauta-se no fato 
de que a partir do gozo dos direitos políticos surge para o cidadão a condição de fiscalizar os 
representantes eleitos e os gestores da máquina estatal, com a finalidade de um gerenciamento 
eficiente e honesto da coisa pública. (MANCUSO, 2003, p. 153-154). Logo, o diploma 
constitucional, ao estabelecer a dupla exigência, restringiu a capacidade processual no que 
tange à Ação Popular. 

Entretanto, ao analisar a Ação Popular Ambiental verifica-se que, por tutelar bem jurídico de 
natureza difusa, não há o condicionamento do autor ao binômio brasileiro-eleitor para que 
seja dotado de legitimidade ativa. Ou seja, "o regramento processual específico [...] exige a 
condição de eleitor ao cidadão para ajuizamento da Ação Popular da Lei 4.717/65. Não, 
entretanto, para o exercício da Ação Popular Ambiental" (SILVA, 2008, p. 276). Destaca 
Leite (2000, p. 133) que os pressupostos de legitimidade ativa do artigo 1º da referida lei 
encontram-se "em desconformidade com a lei fundamental, no que diz respeito ao estrangeiro 
residente no país e à defesa do bem ambiental popular". 

Assim, em razão do artigo 225 da Constituição Federal estabelecer uma democracia social 
ambiental, pautada na participação e na responsabilidade compartilhada, qualquer indivíduo é 
parte legítima para propô-la. (LEITE, 2000, p. 132). A concepção de cidadão, nesse contexto, 
não está restrita a conotação política. Dessa forma, todos os brasileiros e estrangeiros[15] - 
desde que residentes no País - encontram-se aptos a ajuizar Ação Popular Ambiental. 
(FIORILLO, 2005, p. 377). Nas palavras de Silva (2008, p. 276), o conceito de cidadão na 
Ação Popular Ambiental "[...] não está condicionado a ser concomitantemente eleitor, posto 
que não atua na defesa de direitos eminentemente políticos. Está na defesa de direito 
fundamental difuso, intimamente ligado ao direito à vida [...]" Assim, todos os que devem ter 
sua dignidade de pessoa humana respeitada possuem legitimidade ativa. 

Complementa essa colocação Almeida (2003, p. 403) quando afirma que "a concepção de 
cidadão deve ser extraída de um dos mandamentos nucleares da Constituição Federal, qual 
seja o princípio da dignidade da pessoa humana [...]". Logo, com fundamento no respeito de 
sua dignidade, podem ajuizar ação popular: "o analfabeto que não se alistou, os maiores de 70 
anos, cujo voto também é facultativo, os que não estejam em dia com o serviço eleitoral, os 
presos etc.". 
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Nesse sentido, Souza (2004, p. 268) destaca que não se pode limitar o acesso à justiça, 
acrescentando que se deve admitir a propositura da Ação Popular Ambiental "a todos que 
possam buscar a defesa dos valores fundamentais da sociedade". Complementa o doutrinador 
afirmando que, nesse contexto, até mesmo as pessoas jurídicas deveriam ter legitimidade de 
agir[16]. Na mesma linha, Moreira (1993, p. 189) sobressalta a importância de se repensar a 
legitimação, incluindo entre eles as pessoas jurídicas[17]. 

Outro requisito imprescindível para a propositura da ação popular é o objetivo. Consoante o 
artigo 5º, inc. LXXIII, segunda parte, da Constituição Federal de 1988, a Ação Popular visa 
"[...] anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural [...]". Logo, 
nas palavras de Nishiyama (2004, p.356-357), o propósito da ação é proteger o patrimônio 
público, invalidando os atos praticados com ilegalidade que causaram lesões a ele. Assim, 
destaca o autor, que além dos requisitos subjetivos e objetivo, existem dois pressupostos 
fundamentais para a propositura da ação popular: o ato ilegal e o ato lesivo ao patrimônio 
público. Ressalta que ambas as conjeturas obrigatoriamente devem se encontrar presentes. 
Logo, não é suficiente a presença isolada de uma delas para sua procedência. Contudo, 
convém destacar que "na maioria das vezes, a lesividade ao erário decorre da própria 
ilegalidade do ato praticado". (NISHIYAMA, 2004, p.356-357). 

Na análise da ilegalidade do ato, destaca Mukai (2004, p. 109-111) que "[...] a ação popular 
não se presta para a plenitude da defesa ambiental, em termos de abrangência de todas as 
hipóteses de danos potenciais ou não ao meio ambiente". Em razão do requisito da legalidade, 
a Ação Popular torna-se possível somente nas atividades autorizadas pelo Poder Público. Ou 
seja, nas hipóteses de atos praticados por particulares que não possuam regulamentação ou 
disciplina legal pública, "[...] a defesa do meio ambiente deverá ser intentada através de outros 
meios processuais (ação ordinária, ação civil pública, em especial)". Assim, esse autor adota o 
critério da legalidade estrita, ao qual não se anula um ato porque ele é unicamente lesivo, mas 
sim porque é ilegal. 

Em oposição ao entendimento acima exposto, ressalta Souza (2004, p. 269) que a partir da 
interpretação do texto constitucional, o qual expressamente enfoca a tutela do meio ambiente 
como um bem de todos, prevendo a possibilidade do cidadão utilizar-se da Ação Popular 
como mecanismo para anular ato lesivo ao meio ambiente, observa-se que não há referência 
do diploma sobre a exigibilidade do ato ser eivado de ilegalidade. Assim, segundo o referido 
autor, o ato "pode ser legal e lesivo ao meio ambiente" [18]. Logo, pode-se ter uma atividade 
que seja "[...] licenciada pelo Poder Público, portanto, legal [...]", mas que, ao mesmo tempo, 
se demonstre lesiva ao ambiente, ferindo, dessa forma, o direito à vida, que no ordenamento 
jurídico apresenta-se como direito fundamental de qualquer cidadão. Dessa forma, "basta a 
presença da lesividade para justificar a propositura de uma ação popular". 

O posicionamento adotado, entre outros, por Souza é o que vem ganhando mais adeptos, pois 
tem por escopo colocar o meio ambiente em posição superior e privilegiar o desenvolvimento 
sustentável. Assim, não se configura a necessidade de que a causa de pedir fundamente-se nos 
requisitos da ilegalidade e da lesividade, uma vez que "a demonstração de que o ato ou 
omissão lesou ou pode lesar o meio ambiente basta". (SILVA, 2008, p. 269). Consoante Leite 
(2000a, p. 166-167), em razão de a natureza ser bem difuso, ela não possui titular exclusivo e, 
portanto, é de responsabilidade solidária coletiva. Dessa forma, apenas há necessidade de se 
comprovar o ato lesivo, pois a prova da ilegalidade, às vezes, é praticamente impossível[19]. 
Para Milaré (2005, p. 990-991), "a licitude da atividade não exclui a responsabilidade 
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decorrente do dano ambiental". Resta evidente, nesse contexto, que a exigência simultânea da 
lesividade e da ilegalidade, no que se refere à Ação Popular Ambiental, acarretaria um sério 
obstáculo na gestão ambiental participativa. 

Diante dessa discussão, Antunes (2005, p. 890) ressalta a tradicionalidade da Ação Popular 
como um mecanismo de defesa dos interesses difusos, uma vez que o autor popular age em 
nome próprio (legitimação ordinária) [20] na defesa do meio ambiente - bem jurídico 
coletivo. Destaca, ainda, que pessoas jurídicas, Ministério Público e associações encontram-se 
excluídas da legitimidade de ação. Contudo, acentua que o litisconsórcio de cidadãos é 
plenamente possível na propositura de apenas um processo[21]. Assim, na Ação Popular 
Ambiental considera-se o direito ao ambiente como subjetivo, pois pertence a cada um dos 
seres humanos. Segundo Leite (2010, p 221-222), esse direito subjetivo possui caráter 
solidário - "e, não um perfil egoístico" - pois além do cidadão ser beneficiário e destinatário 
das funções estatais no ambiente, passa a ser seu efetivo guardião, defendendo o interesse 
tanto da legalidade quanto da coletividade, sem necessidade de comprovar seu "interesse 
pessoal no ato lesivo ao meio ambiente". 

Deve-se observar, todavia, que a ação popular possui nuances que a tornam de pouca 
utilização pela sociedade na defesa do meio ambiente. Conforme o artigo 5º, inc. LXXIII, 
terceira parte, da Constituição Federal de 1988, fica "[...] o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência"[22]. No entanto, para a postulação em 
juízo há necessidade de advogado, devido à complexidade da ação, o que por vezes dificulta o 
acesso à justiça, quando não se facilita a figura do defensor público. Há estados brasileiros, 
como Santa Catarina, que ainda não possuem esta carreira jurídica em seus quadros estaduais, 
contando apenas com a atuação dativa de advogados.[23] 

A falta de consciência ambiental aliada ao desconhecimento da população de seus direitos e 
poderes participativos na gestão ambiental resulta em poucas Ações Populares Ambientais 
ajuizadas. Como destaca Souza (2004, p. 265), "diante de abusos e desmandos praticados pela 
administração pública", principalmente nas épocas ditatoriais, a população acostumou-se a 
atuar de forma passiva na democracia[24]. Frente à alienação política e ao modelo econômico 
exploratório, a sociedade brasileira deixou de se indignar com os atos lesivos praticados 
contra o meio ambiente[25]. Dessa forma, a cidadania ambiental, presente na Constituição de 
1988, deve ser efetivada e desenvolvida no âmbito da educação formal e informal, a fim de 
que tais problemas possam ser superados. 

A cidadania ambiental compreende um "conjunto de direitos e garantias das responsabilidades 
atribuídas tanto ao Poder Público como à sociedade civil (cidadãos organizados ou não), 
dotados da capacidade de perseguir e fazer valer seus direitos ambientais [...]". (COSTA, 
2007, p 159). Para tanto, ressalta-se o papel da Ação Popular Ambiental, cujos fundamentos 
estão contidos tanto no artigo 225 da Magna Carta, como já eram antes verificados na Lei nº. 
6.938/1981 que, no art. 2º, inc. VII estabelece a promoção da "educação ambiental a todos os 
níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a 
participação ativa na defesa do meio ambiente". Esse é o princípio da participação popular na 
tutela ambiental, reafirmado na Declaração do Rio (1992)[26] buscou reafirmar tal 
posicionamento, em razão da sua importância. 

Logo, a participação popular na proteção do meio ambiente ampliou as perspectivas políticas 
do povo na gestão sustentável graças à cidadania ambiental. Evidencia-se, assim, um dever de 
responsabilidade solidária entre o Estado e a coletividade: o Poder Público, de forma geral, 
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possui a obrigação de defender e preservar o ambiente; já, os cidadãos apresentam o encargo 
de maneira particular, almejando a proteção global atual e futura. São a partir das ações 
positivas e conjuntas de todos os envolvidos que se extrai a essência da cidadania ambiental. 
Entretanto, diante dos problemas acima expostos, ela possui pouca efetividade, a qual se 
reflete na incipiente postulação popular na defesa do meio ambiente. Assim, visando dar 
maior ênfase à tutela do ambiente, desenvolve-se na doutrina o modelo teórico do Estado de 
Direito Ambiental[27]. 

Segundo Nunes Junior (2004, p. 295), "o papel do Estado" está se reequacionando na 
sociedade. Nesse sentido destaca Leite (2000, p. 124) que, a partir da crise ambiental e frente 
ao retrato de uma sociedade de risco, começa-se a discutir a necessidade de reformas na 
estrutura estatal, a fim de que a "racionalidade do capital", tanto social quanto ecológica, que 
resulta em "degradação ambiental e prejuízo à coletividade", seja revista[28]. Surge, então, o 
paradigma do Estado de Direito Ambiental, uma vez que se reconhece que "o direito ao meio 
ambiente equilibrado é a luz de todos os direitos fundamentais e da existência de uma nova 
ordem pública ambiental". (LEITE; BELCHIOR, 2010, p. 299). 

Convém destacar que tal (re) formulação no modelo estatal não tem por escopo destruir as 
bases ostentadas pelo Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, esse paradigma busca 
agregar novas qualidades à organização social. Como bem destaca Canotilho, "além de ser um 
Estado de Direito, um Estado Democrático e um Estado Social, deve também modelar-se 
como Estado Ambiental" (1995, p. 22). Então, o propósito maior desse conjunto, com 
medidas fundamentadas nos valores ambientais, é a proteção do meio ambiente em busca do 
desenvolvimento sustentável e duradouro, a partir dos alicerces já existentes no mundo 
político-jurídico. Para tanto, conforme os dizeres de Nunes Junior (2004, p. 299), faz-se 
necessário que "muitos institutos jurídicos (preexistentes) sejam renovados e muitos institutos 
jurídicos (novos) sejam criados dentro do ordenamento". 

A estrutura ambiental destaca-se pelo tratamento especial e cuidadoso despendido à natureza - 
considerado valor intrínseco do poder organizativo - visando à proteção dos riscos ambientais. 
Ou seja, há uma ampliação dos objetivos estatais, o qual deixa de tutelar apenas os perigos 
lesivos ao meio ambiente e passa a proteger os riscos, sejam eles iminentes ou potenciais, de 
dano ambiental, numa real "gestão responsabilizada dos riscos" [29]. (LEITE; BELCHIOR, 
2010, p. 301). É sob essa égide que o Estado de Direito Ambiental busca viabilizar o bem-
estar da sociedade com justiça social[30]. No entanto, para sua efetivação, é primordial o 
desenvolvimento de uma cidadania solidária[31], com plena consciência ambiental, para o 
exercício da responsabilidade compartilhada e da participação popular. 

Sob a ótica de Canotilho (2004, p.08-13), verificam-se vários pressupostos fundamentais no 
desenvolvimento do Estado Ambiental: a concepção integrada do meio ambiente, a 
institucionalização dos deveres fundamentais ambientais e o agir integrativo da administração. 
No presente estudo, enfocar-se-á, apenas, a concepção integrada ou integrativa do ambiente, 
pois a proteção global e sistêmica - não reduzida "[...] à defesa isolada dos componentes 
ambientais naturais (ar, luz, água, solo vivo e subsolo, flora, fauna) ou dos componentes 
humanos (paisagem, património natural e construído, poluição)" - produz conseqüências no 
modo de atuação dos instrumentos jurídicos[32] do Estado de Direito Ambiental. 
(CANOTILHO, 2004, p 08-09). Logo, a demanda popular ambiental é essencial para a 
edificação de um Estado pautado na vertente ecológica. Nessa lógica, o fundamento teórico-
jurídico mais destacado do paradigma ambiental é o princípio da solidariedade[33]. 
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A solidariedade, no Estado de Direito Ambiental, apresenta-se de forma ampla, indo além da 
esfera individual característica de um modelo de Estado Liberal. (NÚNES JUNIOR, 2003, p. 
300). Dessa forma, a proteção ambiental demanda um novo relacionamento entre a presente e 
as futuras gerações, a fim de que os "encargos e responsabilidades na equidade geracional" 
sejam divididos. Ao se analisar o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 verifica-se que o 
Brasil possui condições de "recepcionar o novo modelo de Estado", uma vez que há 
fundamentação constitucional ambiental que, inclusive, com realce, trata da solidariedade ao 
"impor ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger o meio ambiente" para a atual e 
para a população que há de vir. Ainda, o próprio artigo 3º, inc. I, da Magna Carta prevê, entre 
os objetivos da República, "a construção de uma sociedade livre, justa e solidária".  (LEITE; 
BELCHIOR, 2010, p. 305-306). 

Nesse contexto, evidencia-se que a democracia ambiental brasileira segue os moldes da 
cidadania ecológica do modelo-teórico do Estado de Direito Ambiental[34]. No entanto, urge 
a necessidade de colocar os seus pressupostos em prática, bem como especializar a 
democracia para a senda solidária. É evidente a responsabilidade compartilhada entre Poder 
Público, cidadãos e sociedade civil organizada na tutela ambiental. Tal responsabilidade 
compartilhada e comum apresenta-se de suprema importância em razão da essência e da 
difusidade do bem ambiental. Apenas com a reunião de esforços de todos os envolvidos é que 
a gestão sustentável se concretizará. Ademais, "todo problema de política ambiental só poderá 
ser resolvido quando reconhecida a unidade entre os cidadãos". (LEITE, 2003, p. 35). 

Mais especificamente sobre a cidadania solidária, convém destacar que dois são os 
pressupostos da democracia ambiental visando à solidariedade: acesso a informações[35] e 
consciência ambiental. Aliada à participação popular, a transparência no exercício 
democrático (por intermédio de informações claras à sociedade) dá origem a decisões 
ambientais em conformidade com os anseios sociais, viabilizando a tomada de consciência da 
importância do meio ambiente[36]. Portanto, afasta-se a irresponsabilidade organizada. 
Assim, evidencia-se que a solidariedade do Estado de Direito Ambiental amplia as esferas de 
atuação do cidadão em várias áreas. Nesse paradigma, incentiva-se que o sistema legislativo 
viabilize a participação da coletividade nas decisões ambientais, bem como que a sociedade 
emita suas opiniões e tenha amplo acesso a informações no desenvolvimento de políticas 
públicas e nos mecanismos judiciais de defesa do meio ambiente[37]. (LEITE, 2010, p. 184). 

Logo, a base da cidadania solidária do Estado de Direito Ambiental é a necessidade de 
cooperação entre todos: Estados, sociedade civil organizada e população. O bem ambiental 
ganha ainda mais relevo de bem da coletividade e de interesse público. Veda-se, dessa forma, 
o uso irracional, autoritário e indiscriminado de seus recursos, quer seja pelo Poder Público, 
quer seja por um particular. Assim, a gestão e a administração do meio ambiente devem ser 
compartilhadas e solidárias. Para tanto, devem se fundamentar na cidadania ambiental 
presente no ordenamento jurídico brasileiro. A partir da incorporação permanente e gradual 
dos valores solidários do Estado de Direito Ambiental, reflexamente, a população vai se 
encontrar mais atuante e postulante na proteção do meio ambiente. Dessa forma, faz-se 
necessário repensar a Ação Popular Ambiental, cada vez mais, para que a participação da 
população na gestão sustentável do meio ambiente, por intermédio de mecanismos judiciais, 
seja cidadã, participativa, responsável, solidária e, acima de tudo, efetiva. 

  

Conclusão 
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Diante do exposto, verifica-se que o homem e o meio ambiente encontram-se em permanente 
interação. Por este ser um bem difuso, a presente e as futuras gerações acabam sendo 
destinatários diretos de todos os efeitos das condutas humanas ao meio ambiente. Mas, 
infortunadamente, as ações antropogênicas não consideraram (e ainda não consideram) tal 
relação. Para tanto, basta analisar a história. Com o advento da Revolução Industrial, sentem-
se as primeiras conseqüências da crise ecológica em decorrência da exploração do ambiente 
de forma superior às suas capacidades. Com o passar dos anos, as suas causas, riscos e 
alcances agravaram-se, sendo perceptíveis, até mesmo, empiricamente. 

Atualmente, essa crise, a qual se encontra em estágio avançado, tem os seus resultados 
majorados pela conexão com outras crises como, por exemplo, a do Subprimes. A busca do 
reaquecimento da economia de forma desestruturada e predatória faz surgir o pesar de um 
colapso ambiental-econômico mais grave pela falta de recursos naturais e de matéria-prima. 
Evidencia-se, assim, que há uma tensão dialética permanente entre a proteção ambiental e o 
desenvolvimento econômico. Logo, a organização social deve desenvolver-se pautada em 
novos valores que equilibrem a economia e o meio ambiente. É nesse sentido que a 
Constituição Federal de 1988 adotou a teoria do antropocentrismo alargado, vindo a discutir a 
ecologização do Estado. 

O Estado de Direito Ambiental é um modelo teórico que surge diante do caos ambiental, da 
sociedade de risco e da irresponsabilidade organizada. Fundado sobre a matriz solidária, esse 
paradigma caracteriza-se por suas dimensões jurídicas regerem-se por princípios ecológicos, 
sendo a sua orientação densificada pelas diretrizes sustentáveis. A partir de seus pressupostos 
- concepção integrada do meio ambiente, institucionalização dos deveres fundamentais 
ambientais e agir integrativo da administração - o presente estudo analisou o meio ambiente 
integrativo, com vistas à ampliação da tutela jurisdicional ambiental por intermédio da 
cidadania solidária. 

Dessa forma, analisando o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 verifica-se que o 
ordenamento jurídico brasileiro tem potencial de Estado de Direito Ambiental, mormente em 
razão do status fundamental conferido ao direito ao meio ambiente equilibrado. A democracia 
ambiental e a participação popular - elementos necessários para a edificação do Estado 
Ambiental - encontram-se fortemente reguladas no diploma constitucional, até mesmo na 
Declaração do Rio de 1992. A abrangência participativa reflete-se nos mecanismos judiciais 
de defesa do meio ambiente. Nesse contexto, destaca-se a Ação Popular Ambiental - inclusive 
como um remédio jurisdicional constitucional - visando uma maior abertura democrática para 
os cidadãos, por meio de um direito subjetivo fundamental de caráter difuso e de postulação 
individual perante o Poder Judiciário. 

Durante séculos, as tradições históricas brasileiras e o costume popular reproduziram (e, 
infelizmente, ainda reproduzem), valores autoritários, dominantes e de alienação política, o 
que desafia o desenvolvimento de uma democracia participativa, sustentável, contumaz e 
significativa. Esse conjunto de fatores reflete-se nas ainda incipientes Ações Populares 
Ambientais. 

Nesse contexto, a cidadania solidária do Estado de Direito Ambiental, por meio do acesso a 
informações, da promoção da consciência ambiental e do diálogo entre as gerações, amplia as 
esferas de atuação do cidadão, seja no desenvolvimento de políticas públicas, de leis ou na 
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proteção judicial ambiental. Tais condições, aliadas à responsabilidade compartilhada, comum 
e social fazem emergir uma jurisdição mais ampla e cidadã. Assim, vários dos problemas do 
Direito Processual, quanto à sua perspectiva instrumental, podem ser solucionados. 

Nesse sentido, verifica-se que a Ação Popular é um mecanismo jurisdicional de tutela 
subjetiva e participativa de proteção do meio ambiente. No entanto, apesar da abrangência da 
cidadania ambiental da Magna Carta, muitos obstáculos devem ser transpostos para que a 
solidariedade do Estado de Direito Ambiental - em especial pela dificuldade de não se 
conhecer o que ainda encontraremos pela frente - seja efetivada por meio da Ação Popular. 

Os moldes e fundamentos solidários do modelo teórico ambiental, apesar de não serem 
utilizados, já se verificam em nosso ordenamento jurídico. Logo, é a partir das bases 
existentes e com a colaboração de outros instrumentos, como a hermenêutica jurídica, que a 
participação da população na gestão sustentável do meio ambiente, por intermédio de 
mecanismos judiciais, será efetiva, buscando-se, cada vez mais, a solidariedade do Estado de 
Direito Ambiental e o aperfeiçoamento da Ação Popular Ambiental. 

A Ação Popular Ambiental como mecanismo de jurisdição constitucional, desde que pautada 
nos valores da processualística moderna da Teoria Geral do Processo, efetiva a justiça social, 
ambiental e, por sua vez, sustentável. Como conseqüência, a gestão ambiental tende a se 
desenvolver de maneira compatível com os anseios da comunidade, com políticas integradas e 
contínuas de preservação do meio ambiente de forma solidária. 

Assim o acesso do cidadão com consciência ambiental ao Poder Judiciário e à jurisdição 
constitucional passa a ser valor essencial e indispensável para o gerenciamento eficaz do meio 
ambiente na persecução da sustentabilidade. Já não se admite relegar apenas às mãos do Poder 
Público e da iniciativa privada a condução do desenvolvimento, pois o que a história 
demonstrou é que a visão economicista passa a preponderar quando confrontada com o 
desenvolvimento sustentável. Logo, cabe a cada cidadão utilizar-se dos meios processuais à 
sua disposição com vistas à realização da proteção constitucional ambiental. Afinal, o meio 
ambiente equilibrado é fundamental para a ambiência da vida da sociedade contemporânea e 
das futuras gerações. 
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[1] Nesse mesmo sentido, convém destacar o ensinamento de Ferreira (2004, p.68): "A 
sociedade contemporânea tem início a partir do momento em que os riscos tornam-se 
incalculáveis e imprevisíveis e as instituições da sociedade industrial já não são capazes de 
controlar sua produção". 

[2] Nas palavras de Farias (2007, p. 04), a irresponsabilidade organizada pode ser conceituada 
como "a forma através da qual os sistemas políticos e econômicos dominantes procuram 
minorar a problemática dos riscos. Isso ocorre por meio da ocultação ou distorção das 
informações existentes ou simplesmente da aceitação dos riscos como um elemento natural e 
inevitável do processo de desenvolvimento econômico e científico". Complementa tal 
entendimento Leite e Belchior (2010, p. 294) quando afirmam que "[...] a irresponsabilidade 
organizada acaba transformando o Estado em faz-de-conta, em Estado fantoche, que só dá 
publicidade aos fatos científicos de acordo com seus interesses". 

[3] Segundo Ferreira (2004, p. 68-69), "os riscos típicos da sociedade contemporânea são 
descritos como: ilimitados em função do tempo, globais no âmbito do seu alcance e 
potencialmente catastróficos". 

[4] Para Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p. 44), o Estado, na sua função jurídica, possui 
"duas ordens de atividades, distintas mas intimamente relacionadas": a legislativa e a 
jurisdicional. Assim, a jurisdição - como a segunda ordem de atividades jurídicas - faz com 
que o Estado busque "a realização prática das normas [criadas pela atividade legislativa] em 
caso de conflito entre pessoas declarando, segundo o modelo contido nelas, qual é o preceito 
pertinente ao caso concreto (processo de conhecimento) e desenvolvendo medidas para que 
esse preceito seja realmente efetivado (processo de execução). Nesse quadro, a jurisdição é 
considerada uma longa manus da legislação, no sentido de que ela tem, entre outras 
finalidades, a de assegurar a prevalência do direito positivo do país". 

[5] Merecem destaque, também, o artigo 2º caput e incisos II, III, V,VI e VII da Lei 
nº.6938/81 quanto à natureza econômica das normas de Direito Ambiental. 

[6] Convém destacar que, consoante Leite (2010, p. 222), apesar do bem ambiental ser 
considerado bem jurídico próprio e autônomo, sua proteção legal dá-se tanto na sua categoria 
de macrobem, quanto na de microbem (ou seja, naquilo que se relaciona aos seus elementos e 
componentes de forma isolada). 

[7] Conforme Leite (2010, p. 186), a participação popular encontra os seus fundamentos no 
artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988. É de tal dispositivo, inclusive, 
que se extrai o Princípio Democrático. No entanto, quando se trata especificamente de matéria 
de meio ambiente, o fundamento genérico da participação popular encontra-se no artigo 225, 
caput, da Carta Magna. Ainda, vale ressaltar as palavras de Wolkmer (2003, p. 97) sobre a 
essencialidade da participação política popular: ela "não só se revela importante mecanismo 
de atuação direta dos cidadãos no jogo democrático, como também a prática mais efetiva e 
permanente de controle da coisa pública". 
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[8] Nesse contexto, convém destacar as importantes palavras de Wolkmer (2003, p. 98) 
quando afirma que "trata-se de uma cidadania que não é mais "regulada" nem é concessão das 
elites ou do Estado. Rompe-se com o conceito liberal-burguês de cidadania (o indivíduo como 
titular de direitos eleitorais ou como aquisição de direitos legalmente concedidos) para figurá-
la, criticamente, como conquista, construção, exercício cotidiano e prática social". 

[9] Nas palavras de Costa (2007, p. 159): "Trata-se, portanto, de um poder-dever: a cidadania 
tem o direito (poder jurídico) de participação nas determinações relativas às questões 
ambientais (assegurado por meio de institutos da legislação infraconstitucional), mas tem 
também o dever de cooperar na tutela e manutenção da saúde ecológica do meio". 

[10] Pontua Wolkmer (2000, p. 95) que a democracia participativa delimita novos marcos à 
política: "diante da crise da democracia representativa e da degeneração das relações da vida 
cotidiana, uma das direções possíveis para superar a exclusão e a marginalidade advém do 
poder de pressão dos novos sujeitos sociais, agentes capazes de instaurar uma prática política 
diferenciada e criativa. Esses novos sujeitos sociais que participam do processo histórico-
social e modificam suas condições não têm nada a ver com os abstratos 'sujeitos individuais' 
da tradição liberal-burguesa". 

[11] Segundo Dias (1997, p. 38-43), a Itália considera o meio ambiente como um bem 
público. Logo, os mecanismos judiciais de proteção do meio ambiente são de 
institucionalização pública, uma vez que, em razão da visão publicista, quaisquer danos 
praticados contra o meio ambiente são diretamente considerados lesões ao próprio ente 
estatal. 

[12] Importante informação é trazida por Leite (2000, p. 130): a ação popular caracteriza-se 
"como pioneira na tutela dos direitos de caráter coletivo lato sensu". 

[13] Fica claro que apenas o cidadão considerado individualmente ou em litisconsórcio com 
outros cidadãos-autores é apto à propositura da Ação Popular. Então, veda-se a atuação de 
ONGs, OSCIPs, sindicatos, partidos políticos, associações, fundações, entre outros. 
Consoante Leite (2000, p. 134), tal entendimento necessita ser revisado, pois "teoricamente as 
associações e as organizações de defesa ambiental estariam mais afetas aos problemas 
ecológicos e com maior representatividade no exercício da cidadania na demanda popular 
ambiental". No mesmo sentido, Wolkmer (2003, p. 98) afirma que "o espaço político 
unificado e homogêneo das formas de representação convencional (partidos políticos e 
sindicatos) cede lugar à pluralidade de práticas participativas e atuações coletivas 
implementadas por novos sujeitos coletivos". 

[14] Leite (2000, p.131) explica que o dispositivo constitucional do artigo 5º, inc. LXXIII, 
não depende de norma regulamentadora (ou seja, é auto-aplicável), pois "as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata", em consonância 
com o que dispõe o artigo 5º, inc. LXXVII, §1º. 

[15] Para Leite (2000, p. 133), agiu muito bem "o legislador constituinte, ao deferir ao 
estrangeiro residente no país o direito à ação popular fundamental, [pois] concedeu espaço a 
este para exercício de um direito subjetivo fundamental, intercomunitário, na proteção do 
meio ambiente". 
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[16] Porém, a contrário deste entendimento é a súmula 365 do STF, a qual expressamente 
veda o direito às pessoas jurídicas de proporem Ação Popular. 

[17] Segundo Leite (2000, p. 133), na rota de rodapé nº. 39, em 1980 tentou-se incluir como 
parte legítima para propor ação popular as pessoas jurídicas de direito privado. No entanto, tal 
proposta foi rejeitada. 

[18] O entendimento de Souza (2004, p. 269) sobre a dissociabilidade dos pressupostos 
fundamentais para a propositura da ação popular ambiental é muito aceito na doutrina já que o 
meio ambiente possui natureza difusa. Assim, apesar dos diversos posicionamentos, segundo 
Mancuso (2003, p. 104), quando a demanda tiver natureza pública "[...] continuará sendo 
necessário que a causa de pedir na ação popular invoque o binômio ilegalidade-lesividade, 
mormente nos casos onde a procedência da ação (ou a concessão de liminar - § 4.º do art. 5.º 
da Lei 4.717/65) venham a ter reflexos relevantíssimos na administração pública [...]". 

[19] Nas palavras de Leite (2000, p. 139), a prova da ilegalidade pode ser muito complexa e 
de grande dificuldade, pois "muitas lesões ambientais independem de um ato material do 
agente público e podem ser atos praticados diretamente pelo particular". 

[20] Convém destacar que esse posicionamento não é pacífico. Conforme Mazzili (1996, p. 
97-98), quando o cidadão propõe ação popular, a sua legitimidade é extraordinária (substituto 
processual) na proteção do meio ambiente, uma vez que defende interesse que excede o 
âmbito da sua esfera pessoal. Em sentido contrário, Mancuso (2003, p. 163) afirma que "[...] a 
postura processual do autor popular não permite enquadrá-lo, exatamente, nos lindes da 
legitimação extraordinária, enquanto substituto processual". Justifica tal posicionamento 
alegando que o meio ambiente é um direito difuso e, portanto, a tutela judicial do direito 
público subjetivo, com a finalidade de uma administração honesta e eficiente gera, se 
procedente a ação, reflexos que beneficiam os demais cidadãos. Ainda, em razão de não 
existir vínculo jurídico entre o autor e os demais cidadãos, não se caracteriza o instituto da 
substituição processual, pois se permite que os outros cidadãos interessados ingressem em 
juízo como litisconsortes. Dessa forma, não há como o autor popular substituir os demais 
cidadãos, sendo a legitimidade ordinária. 

[21] Ressalta Silva (2008, p. 275) que o eventual litisconsórcio no pólo passivo da Ação 
Popular Ambiental será facultativo (uma vez que não precisa ser ajuizada contra todos os 
agentes do ato impugnado - a responsabilidade é solidária) e simples, pois "a sentença poderá 
conter comandos diferentes para as diversas partes envolvidas". Para Leite (2000, p. 135), na 
legitimidade passiva da Ação Popular Ambiental, a regra é "de que todos que, de algum modo 
contribuírem para a lesão do bem ambiental, deverão compor o pólo passivo. Esta regra incide 
tanto quando o objeto da proteção for o patrimônio público, estrito senso, como o bem 
difuso", conforme o artigo 6º da Lei 4.717/65. 

[22] Nas palavras de Leite (2000, p. 135), "[...] o legislador quis incentivar o exercício da 
cidadania da demanda popular, pois a isentou de custas processuais e ônus da sucumbência. 
Este incentivo facilita, de certa forma, o acesso à justiça, considerando outros obstáculos à 
tutela jurisdicional popular". 

[23] Ver: AGÊNCIA PARÁ. Movimento Pró Defensoria Pública Realiza Encontro em Santa 
Catarina. Disponível em: http://www.agenciapara.com.br/noticia.asp?id_ver=74982. Acesso 
em 6 abr. 2011. 
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[24] Segundo Souza (2004, p. 265), "a ação popular é a ferramenta processual que permite ao 
cidadão retratar a indignação, através do exercício pleno de um direito subjetivo público. 
Diante da perda da capacidade de se indignar, esse cidadão, que na maioria das vezes é 
indiferente, não se sente motivado ou encorajado a usar esse importante direito público". 

[25] Muito relevante a constatação de Leite (2000, p.134): " [...] muitas vezes a 
insignificância do dano causado às pessoas individualmente consideradas, a falta de 
consciência ambiental, os obstáculos e a lentidão do acesso à justiça, temor de enfrentar 
demandados economicamente poderosos, e outras ponderações, podem afastar o lesado a 
individualmente tutelar os interesses coletivos, lato sensu". 

[26] A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento surgiu a partir da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no 
Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992. Ela é considerada como um dos diplomas 
ambientais mais importantes dentro da legislação do meio ambiente. Assim, em consonância 
com o Princípio nº 10: "A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham 
as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em 
suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os 
Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as 
informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos". 

[27] Esse paradigma estatal, segundo Leite e Belchior (2010, p. 299-300), foi defendido, 
precipuamente, sob a denominação de Estado Constitucional Ecológico pelo germânico 
Rudolf Steinberg, na obra Der Ökologische Verfassungsstaat. 

[28] Para Leite (2000, p. 123), deve-se levar em consideração que "tanto o modelo capitalista 
como o coletivista marginalizaram a questão social ambiental". 

[29] Nas palavras de Leite e Belchior (2010, p. 301), esse modelo não tem por objetivo a 
figura do Estado-herói, ou seja, aquele que tem por escopo a eliminação total do risco. Pelo 
contrário, segundo Leite e Ferreira (2009, p.438), quer-se o desenvolvimento de "formas mais 
adequadas para a gestão dos riscos e evitar a irresponsabilidade organizada". 

[30] Convém destacar, segundo Marques (2004, p. 180), que a justiça ambiental deve indicar 
o rumo da reforma do Estado. Para tanto, "a sociedade política deve orientar os seus esforços 
no sentido de levar a coletividade a preservar aquilo que existe e recuperar aquilo que deixou 
de existir". 

[31] Nas palavras de Canotilho (2004, p. 08), a democracia ecológica - sustentada e auto-
sustentável - visa a "reabilitação da democracia dos antigos como democracia de participação 
e de vivência da virtude ambiental". 

[32] Complementa Leite e Belchior (2010, p. 302) que a partir de um olhar integrativo do bem 
ambiental, há a promoção de redundantes modificações "na forma como os instrumentos 
jurídicos são concebidos, definidos e implementados pelo Estado". 
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[33] Os princípios fundantes do Estado de Direito Ambiental são o da solidariedade, da 
legitimidade e o da juridicidade.  Já, os que dão estrutura ao modelo, nas palavras de Leite e 
Belchior (2010, p. 304-305), são "o da precaução, o da prevenção, o da responsabilização, do 
poluidor-pagador, da participação, da cidadania, o princípio da democracia, o princípio da 
informação, o princípio da proibição do retrocesso ecológico e o princípio do mínimo 
existencial ecológico". 

[34] Até mesmo pois - como destaca Leite (2003,p. 35) - "[...] para se edificar e estruturar um 
abstrato Estado Ambiental, pressupõe-se uma democracia ambiental". (grifo do autor). 

[35] Consoante Canotilho (1995, p. 32), o Estado Ambiental caracteriza-se pela abertura da 
democracia política, "em que os cidadãos têm o direito de obter dos poderes públicos 
informações sobre o estado do ambiente". 

[36] Convém ressaltar o entendimento de Leite (2010, p. 185-186) sobre a ilegitimidade do 
Poder Público no Estado de Direito Ambiental. Para o autor, essa se consubstancia quando há 
uma atuação unilateral do ente estatal, sendo negada a coletividade o acesso a informações. 
Dessa forma, descaracteriza-se o due process ambiental, entrando em cena, então, a tomada 
de decisões apenas centrada em interesses parciais, ferindo o direito difuso da coletividade a 
um meio ambiente equilibrado. 

[37] Nas palavras de Leite e Belchior (2010, p 307), convém destacar que a solidariedade 
apresenta-se como "um grande desafio aos juristas", especialmente pela necessidade de 
relacionamento entre as gerações. O tema torna-se complexo, "pois não se sabe o que está por 
vir". Logo, ainda muitos estudos fazem-se necessários para que a solidariedade se realize em 
toda a sua amplitude. 
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Maria Gabriela Staut 
 

RESUMO 
Analisa o novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário: a repercussão geral, 
especificamente seus requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam, a relevância jurídica, 
política, econômica e a relevância social da questão constitucional debatida no recurso 
extraordinário; bem como o requisito da transcendência da causa. Analisa, de forma 
detalhada, o conteúdo de todas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a 
existência ou não de repercussão geral nas questões constitucionais suscitadas em 185 (cento 
e oitenta e cinco) recursos extraordinários interpostos no período de 01 de novembro de 2007 
até 19 de novembro de 2009, extraindo conclusões importantes para os operadores do Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PROCESSUAL CIVIL; RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO; REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS; DECISÕES 
PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 
RESUME 
On analyse la nouvelle exigence d’admissibilité du recours extraordinaire : la répercussion 
générale, plus spécifiquement les exigences objectives et subjectives, c’est-à-dire la 
pertinence juridique, politique, économique et sociale de la question constitutionnelle discutée 
dans le recours extraordinaire, aussi bien que la transcendance de la cause. On analyse en 
détail le contenu de toutes les décisions proférées par le Suprême Tribunal Fédéral à propos 
de l’existence ou non de répercussion générale dans les questions constitutionnelles suscitées 
dans 185 (cent quatre-vingt-cinq) recours extraordinaires, dans la période de 01 novembre 
2007 jusqu’à 19 novembre 2009, d’où on a extrait de conclusions importantes pour les 
professionnels du Droit. 
MOT-CLES: DROIT PROCESSUEL CIVIL ; RECOURS EXTRAORDINAIRE; 
EXIGENCES OBJECTIVES ET SUBJECTIVES ; DÉCISIONS PROFÉRÉES PAR LE 
SUPRÊME TRIBUNAL FÉDÉRAL. 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

O Poder Judiciário brasileiro recebe diariamente inúmeros processos para serem julgados. 
Desde a década de 60 já se questionava o volume de trabalho a que eram submetidos os 
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Ministros e, em razão disso, algumas medidas foram tomadas no decorrer dos anos na 
tentativa de superar a chamada "crise do Supremo". 

Apesar das várias alterações legislativas, o número de processos levados a julgamento do 
Supremo Tribunal Federal continuou a subir exponencialmente, conforme dados fornecidos 
pelo Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário (BNDPJ)[1]. Em vista disso, após longa 
discussão legislativa, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 45/2004, trazendo inovações 
em muitos pontos, principalmente no que se refere à tramitação dos processos nos Tribunais 
Superiores. Promulgada no Dia da Justiça, a Emenda ficou conhecida como a "Reforma do 
Judiciário". 

Dentre as inovações trazidas encontra-se o novo requisito de admissibilidade do recurso 
extraordinário: a repercussão geral, inserida no art. 102, §3º da Constituição Federal. 
Posteriormente, o instituto foi regulamentado pela Lei nº 11.418/2006, que inseriu os artigos 
543-A e 543-B ao Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal regulamentou a 
matéria com as Emendas Regimentais nº 21, 23, 24, 27, 29 e 31. 

Entretanto, o artigo 102, §3º da Constituição Federal e os artigos 543-A e 543-B do Código de 
Processo Civil contêm conceitos jurídicos indeterminados, tais como "relevância política, 
econômica, social e jurídica" e "transcendência da causa" e que necessitam de 
preenchimento quando da aplicação ao caso concreto pelo julgador. A doutrina relaciona 
exemplos do que seria relevante do ponto de vista político, econômico, social ou jurídico, e, 
também descreve exemplificadamente, quais questões poderiam ultrapassar os interesses dos 
litigantes no processo. 

Entretanto, estariam os Ministros efetivamente seguindo o mesmo raciocínio doutrinário? Os 
Ministros estão motivando suas decisões, discorrendo sobre as razões que os levam a se 
manifestar pela existência de repercussão geral sobre determinada questão? Quais são as áreas 
do Direito que apresentam questões que são consideradas com repercussão geral pela Corte? 
Quais seriam as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal entende que há mais questões 
com repercussão geral em determinada área do Direito do que em outra? Existe uniformidade 
em suas decisões? É possível determinar previamente quais os temas que serão admitidos pela 
Corte para análise do mérito? 

Essas e muitas outras questões serão abordadas e, na medida do possível, respondidas no 
presente artigo. Para tanto, foram analisados recursos extraordinários distribuídos ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), cujas decisões foram publicadas no Diário Oficial e disponibilizadas 
no site, de 01 de novembro de 2007 a 19 de novembro 2009. No total, foram 185 (cento e 
oitenta e cinco) recursos extraordinários, nos quais constam aproximadamente 450 
(quatrocentas e cinqüenta) decisões. Dos 185 (cento e oitenta e cinco) recursos, 145 (cento e 
quarenta e cinco) contêm juízo positivo de admissibilidade quanto à repercussão geral, e 40 
(quarenta) contêm juízo negativo. 

Com o estudo, pretende-se traçar as linhas gerais de quais questões constitucionais são 
consideradas com repercussão geral pelo STF e, portanto, são aptas a serem por ele julgadas, 
contribuindo sobremaneira para o trabalho dos advogados na elaboração de recursos 
extraordinários e, também, para o trabalho do próprio Supremo, para que se estabeleça uma 
uniformidade em suas decisões. 
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Portanto, o objetivo do presente artigo é analisar o novo instituto da repercussão geral, seu 
conceito e processamento, bem como analisar o conteúdo das decisões proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal para descobrir se existe ou não uma uniformidade que possa vir a 
orientar os operadores do Direito. 

  

1 O NOVO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO: A REPERCUSSÃO GERAL 

Desde a entrada em vigor da Lei nº 11.418 de 2006, que regulamentou o §3º, do art. 102, da 
Constituição Federal e, mais especificamente, a partir de 03 de maio de 2007, data da 
publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007, o Supremo Tribunal Federal 
passou a se pronunciar sobre quais questões constitucionais têm e quais não têm repercussão 
geral. 

A partir de então, passou a ser relevante a análise dos critérios utilizados para aplicação do 
novo instituto, mormente porque a boa utilização dele pelos interessados dependerá da 
interpretação e do uso que os Ministros vierem a fazer. Nesse sentido dispõe André de 
Albuquerque Cavalcanti Abbud, ao afirmar que o sucesso do instituto: 

[...] dependerá da interpretação e uso que os ministros do STF venham a fazer do standard 
repercussão geral. Dada sua natureza indeterminada, será imensa a responsabilidade do 
julgador na construção do significado da norma, em cada caso concreto. O maior desafio a 
cargo do intérprete autêntico será o de, no labor do cotidiano de apreciação dos recursos 
extraordinários, situar constantemente o conceito de repercussão geral no espaço semântico 
que permita cumprir fiel e equitativamente as duas finalidades contrapostas do novo requisito: 
subtrair da apreciação do Supremo recursos pouco relevantes, reservando-lhe em 
contrapartida aqueles realmente dotados de impacto sobre o sistema jurídico e a sociedade, 
estes sim consentâneos com o relevante papel daquela Corte.[2] 

O autor conclui que qualquer desequilíbrio na tarefa do STF em interpretar e usar 
adequadamente o novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário pode produzir 
dois males: [...] de um lado, o esvaziamento da competência recursal do STF, com danos à sua 
própria função de guarda da Carta da República; de outro, a manutenção do atual índice de 
congestionamento do tribunal, tornando letra morta a inovação. Tanto um quanto outro 
resultado seriam extremamente decepcionantes[3]. 

Assim sendo, passa-se a analisar os requisitos objetivos e subjetivos da repercussão geral, 
bem como algumas decisões proferidas pelo STF e os critérios utilizados pelos Ministros para 
decidirem o que vão julgar. 

  

1.1 Requisitos da repercussão geral 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero[4] entendem que a repercussão geral é composta 
pelo binômio "relevância + transcendência", o que é aceito pela maioria da doutrina[5]. Em 
outras palavras, a questão constitucional debatida deve ser relevante do ponto de vista 
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econômico, político, social ou jurídico e, também, deve ultrapassar os interesses subjetivos 
das partes na causa, ou seja, deve ser transcendente. 

Mas o que seria uma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou 
jurídico? E qual questão constitucional ofereceria transcendência, estando, assim, apta a 
ultrapassar os interesses subjetivos das partes? 

  

  

1.1.1 O Direito comparado e a "transcendência da causa" no âmbito da Justiça do 
Trabalho. 

Existem institutos similares ao da repercussão geral nos EUA[6], na Argentina[7] e na 
Alemanha[8]. No Brasil, tivemos a arguição de relevância[9] e, mais recentemente, o 
processo trabalhista previu a repercussão geral. 

Considerando que o direito do trabalho se utiliza subsidiariamente das normas do direito 
processual civil, analisar-se-á o caminho inverso, aquele percorrido pela Justiça Trabalhista 
para definir os critérios que devem ser utilizados para análise da existência ou não de 
repercussão geral numa dada questão constitucional. 

Desde a edição da Medida Provisória nº 2.226, de 04 de setembro de 2001, o art. 896-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe que: 

Art. 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente 
se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, 
política, social ou jurídica. 

Com efeito, no direito do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) somente deveria 
examinar o recurso de revista se nele houvesse a "transcendência" da causa, "com relação aos 
reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica" que dela advenham. 

O Projeto de Lei nº 3.267/2000, que tramitava no Congresso Nacional, tinha o objetivo de dar 
concreção ao pré-requisito da transcendência trabalhista, necessário à admissibilidade do 
recurso de revista. O projeto previa fórmulas com menor grau de indeterminação ao dispor 
sobre a transcendência jurídica, política, social e econômica, nos seguintes termos: 

Art. 896-A. [...] 

§1º. Considera-se transcendência: 

I - jurídica, o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses 
coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações 
jurídicas; 

II - política, o desrespeito notório ao princípio federativo ou à harmonia dos Poderes 
constituídos; 
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III - social, a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do 
mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho; 

IV - econômica, a ressonância de vulto de causa em relação a entidade de direito público ou 
economia mista, ou a grave repercussão da questão na política econômica nacional, no 
segmento produtivo ou no desenvolvimento regular da atividade empresarial. 

 Entretanto, o projeto foi arquivado e, embora vigente o art. 896-A da CLT, o TST não aplica 
esse dispositivo nos casos a ele submetidos por ausência de regulamentação regimental, 
conforme corroboram as recentes jurisprudências abaixo colacionadas: 

Recurso de revista. Princípio da transcendência. A regulamentação a respeito do princípio da 
transcendência, mencionada no § 2º da Medida Provisória nº 2.226, de 4/9/2001, que 
acrescentou o artigo 896-a, da CLT, ainda não foi procedida por esta Corte[10]. 

 Agravo de instrumento. Recurso de Revista. Preliminar de conhecimento do recurso de 
revista em face do princípio da transcendência. A matéria não está regulamentada nesta corte 
superior[11]. 

Portanto, em que pese a Consolidação das Leis do Trabalho prever a repercussão geral como 
requisito de admissibilidade do recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho ainda não 
regulamentou a questão, razão pela qual o art. 896-A da CLT não vem sendo aplicado pelo 
tribunal. 

Ainda assim, a delimitação da transcendência jurídica, econômica, política e social dada pelo 
Projeto de Lei pode auxiliar os juristas na verificação das questões constitucionais que 
apresentem repercussão geral. 

  

  

1.1.2 Requisitos Objetivos: relevância do ponto de vista econômico, político, social e 
jurídico. 

O art. 543-A, §1º, do CPC combinado com o art. 102, §3º, da CF dispõe que a questão 
constitucional deve apresentar relevância do ponto de vista econômico, político, social e 
jurídico. 

Relevante é aquilo que tem grande valor, conveniência ou interesse; importância, relevo; 
aquilo que importa ou é necessário[12]. Mas o que é importante ou relevante do ponto de vista 
político, econômico, social ou jurídico? A maioria dos doutrinadores discorre de forma ampla 
e genérica sobre essas questões. 

O Projeto de Lei nº 3.267/2000, que buscava delimitar o pré-requisito da transcendência 
trabalhista, dispunha que a questão econômica seria aquela que conteria "ressonância de vulto 
de causa em relação a entidade de direito público ou economia mista, ou a grave repercussão 
da questão na política econômica nacional, no segmento produtivo ou no desenvolvimento 
regular da atividade empresarial". 
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Do ponto de vista econômico, Guilherme Beux Nassif Azem afirma que a questão é relevante 
quando violar os princípios descritos no art. 170 da Constituição Federal[13], e complementa 
que questões atinentes às finanças públicas também poderão ser relevantes sob esse 
prisma[14]. 

Luiz Manoel Gomes Junior, ao discorrer sobre os reflexos econômicos, leva em consideração 
a "transcendência da causa" ao dispor que seria relevante aquela questão que possui potencial 
de criar precedente, outorgando um direito que pode ser reivindicado por um número 
considerável de pessoas, como, por exemplo, a alteração nos critérios para se considerar a 
correção monetária dos salários de determinada categoria[15]. 

José Miguel Garcia Medida dispõe que questões relevantes economicamente são aquelas 
existentes em ações que discutem, por exemplo, o sistema financeiro de habitação ou a 
privatização de serviços públicos essenciais, como a telefonia, o saneamento básico, a infra-
estrutura, etc[16]. No mesmo sentido dispõe Teresa Arruda Alvim Wambier[17]. 

Sob o ponto de vista político, o projeto de lei trabalhista dispunha que seria relevante a 
questão que apresentasse "o desrespeito notório ao princípio federativo ou à harmonia dos 
Poderes constituídos".  

Guilherme Beux Nassif Azem dispõe da mesma forma, ao prescrever que a relevância política 
refere-se à discussão que envolve a forma federativa de Estado, a repartição de competências, 
a organização do Estado, os direitos políticos e os partidos políticos, além da adequação 
constitucional de políticas públicas[18]. 

Já Luiz Manoel Gomes Junior afirma que a questão política relevante seria aquela decisão 
capaz de alterar a política econômica ou alguma diretriz governamental de qualquer das 
esferas de Governo[19]. José Miguel Garcia Medida dispõe que terá relevância política a 
decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou organismos 
internacionais[20]. No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier[21]. 

A questão social relevante, segundo o projeto de lei trabalhista, dispunha que ocorreria 
quando houvesse uma "situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do 
mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho". 

Guilherme Beux Nassif Azem dispõe que há relevância social quando a questão envolver 
direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, a proteção das minorias, o direito à 
saúde, à previdência, à educação[22]. Além desses temas, dispõe sobre questões que 
apresentem relevância "intrínseca [...] perante a sociedade como um todo", que também 
podem apresentar relevância social, como: os avanços e os limites da ciência (células-tronco e 
transgênicos, por exemplo), direitos dos indígenas e dos quilombolas, sistema de cotas para o 
acesso às universidades públicas, conflitos de terra e propriedade, entre outros[23]. 

Luiz Manoel Gomes Junior assevera que há relevância social quando uma decisão deferir ou 
indeferir um direito, alterando a situação fática de várias pessoas, como ocorre nas ações 
coletivas, cuja regra é sempre, em princípio, a existência de repercussão geral, considerando-
se a amplitude da decisão[24]. Dispõe, ainda, que quando a questão for vinculada a um 
conceito de interesse público em seu sentido lato, ligado à noção de "bem comum", será 
relevante do ponto de vista social, como, por exemplo: aumento das mensalidades escolares; 
questões vinculadas ao Crédito Educativo; nulidade de cláusula de instrumento de compra e 
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venda, inclusive proibindo a sua utilização nos contratos futuros; a defesa dos trabalhadores 
de minas que atuavam em condições insalubres; a proteção do direito ao recebimento do 
salário mínimo por servidores municipais; o aumento das mensalidades dos planos de saúde; a 
ausência de discriminação das ligações interurbanas em apenas um único Município; a 
regularização de loteamentos urbanos destinados à moradia popular; etc[25]. 

Por sua vez, José Miguel Garcia Medida discorre que a relevância social está presente em 
uma ação em que se discutem problemas relativos à escola, à moradia, à saúde ou mesmo à 
legitimidade do Ministério Público para a propositura de certas ações[26]. No mesmo sentido 
Teresa Arruda Alvim Wambier, ao citar a decisão que considerou ter repercussão geral 
questão relativa à "obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto 
custo."[27] 

Por fim, a questão relevante do ponto de vista jurídico seria, segundo o projeto de lei 
trabalhista, "o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses 
coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações 
jurídicas". 

Para Guilherme Beux Nassif Azem, essa é a questão mais ampla de todas. Seria considerada 
com relevância jurídica a questão que carece de uma explicação, ou que os Tribunais de 
segunda instância tenham se manifestado de modo diverso do STF[28]. 

Luiz Manoel Gomes Junior assevera que a questão relevante jurídicamente é aquela contrária 
ao que já foi decidido pelo STF ou estiver em desacordo com a jurisprudência dominante ou 
sumulada; além daquela cuja interpretação adotada pela decisão recorrida for aberrante ou 
absurda, por exemplo, quando evidentemente contrária ao texto constitucional[29]. 

Há relevância jurídica, para José Miguel Garcia Medida[30] e Teresa Arruda Alvim 
Wambier[31], quando, por exemplo, esteja sub judice o conceito ou a noção de um instituto 
básico do nosso direito, podendo significar perigoso e relevante precedente se a decisão 
persistir. Como exemplo, Medina cita o direito adquirido. 

Em que pesem os exemplos trazidos pelos doutrinadores supramencionados, Bruno Dantas 
ensina de forma diferenciada, trazendo elementos pormenorizados acerca da repercussão 
geral[32], cujo assunto passa-se, agora, a abordar com mais vagar. 

Primeiro deve-se ter em mente que, para o doutrinador, a repercussão geral não é dotada do 
binômio "relevância-transcendência", como preleciona boa parte da doutrina nacional. Ao 
contrário, o autor entende que a relevância da questão constitucional debatida "deve servir de 
parâmetro subsidiário nos casos em que o grupo social relevante for uma minoria, ou quando 
se estiver diante de um dano regional ou local"[33]. 

Assim sendo, para o autor, o intérprete somente deve fazer uso da relevância da questão sob o 
ponto de vista político, jurídico, social ou econômico quando o grupo social que 
potencialmente receberá os influxos da decisão não apresentar expressividade numérica 
significativa, ou, ainda, quando a decisão do Supremo for capaz de gerar um dano regional ou 
local. 

Sobre a relevância da matéria debatida, Dantas aduz que deve haver uma delimitação quanto 
às matérias que poderão ser inseridas na fundamentação do recurso extraordinário e que 
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estariam aptas a causar impacto indireto em determinados grupos sociais ou até na sociedade 
inteira. Tem-se, assim, de um lado a questão constitucional emergente do caso concreto e, de 
outro, o interesse social prevalecente no momento histórico vivido. 

Diante disso, cita como exemplo a interpretação e aplicação dos princípios constitucionais, 
dos direitos fundamentais e dos princípios norteadores da ordem social, além das ações 
coletivas cujo objeto seja a tutela de direitos difusos. No que se refere aos direitos coletivos, a 
existência da repercussão dependerá do grupo social relevante (termo que será analisado no 
tópico seguinte), e não da questão debatida. Portanto, o autor tem visão diferenciada dos 
demais doutrinadores, ao prescrever que o mais importante é a delimitação da transcendência 
da causa e, subsidiariamente, a relevância da questão, seja do ponto de vista jurídico, político, 
econômico ou social. 

Para finalizar, Marinoni e Mitidiero discorrem que a relevância da questão deve ser observada 
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e, também, do ponto de vista 
conjugado em qualquer ou em todas essas perspectivas[34]. Da mesma forma, Guilherme 
Beux Nassif Azem, ao dispor que muitas vezes os valores se apresentam entrelaçados, pois 
aquilo que se apresenta relevante do ponto de vista econômico poderá também se enquadrar 
como relevante do ponto de vista jurídico ou social. Entretanto, assevera que "a cumulação - 
conquanto natural - não é exigência legal."[35] 

  

  

1.1.3 Requisito Subjetivo: transcendência da causa 

Transcender significa ser superior a alguma coisa; exceder; passar além; ultrapassar; elevar-se 
acima de algo; avantajar-se; distinguir-se; evidenciar-se[36]. No que tocante à repercussão 
geral, a transcendência refere-se àquela questão constitucional que ultrapassa os interesses 
subjetivos dos litigantes, que tenha interesse público capaz de causar reflexos além do 
interesse exclusivo das partes. 

Não há dúvidas na doutrina de que deve chegar ao STF, como órgão de cúpula do Poder 
Judiciário, apenas questões que interfiram de alguma maneira no país. Nesse sentido, Teresa 
Arruda Alvim Wambier, ao afirmar que a repercussão geral deve ser entendida como um 
sistema de filtro, para que "cheguem ao STF exclusivamente questões cuja importância 
transcenda à daquela causa em que o recurso foi interposto."[37] 

Para Marinoni e Mitidiero, a transcendência da questão constitucional deve ser analisada sob 
uma perspectiva qualitativa e quantitativa. Na primeira, a questão deve ser importante para a 
"sistematização e desenvolvimento do direito" e a segunda se refere ao "número de pessoas 
suscetíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem 
assim, a natureza do direito posto em causa."[38] 

Por sua vez, Guilherme Beux Nassif Azem afirma que, para que seja considerada de 
repercussão geral, a resolução da questão constitucional deve projetar-se para fora dos autos, 
relacionando-se com um grande espectro de indivíduos ou com um largo segmento social: 
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Para que haja pronunciamento da Suprema corte, fundamental que a questão constitucional a 
ser dirimida tenha, essencialmente, projeção extra autos, ou seja, o interesse na sua resolução 
deve ser maior fora da causa do que dentro dela. O enfrentamento deve relacionar-se a um 
grande espectro de indivíduos ou a um largo segmento social. Enquadra-se nesse contexto a 
preservação da unidade do direito constitucional, que, por sua fundamental significação para a 
unidade do direito como um todo, atrai o interesse de toda a coletividade[39].  

E complementa, seguindo ideias de Eduardo Talamini, que a transcendência não se refere, 
somente, sobre quantas pessoas a decisão vai interferir, devendo igualmente ser considerada a 
profundidade da decisão: 

Com razão, não obstante, salienta Eduardo Talamini que não apenas o aspecto quantitativo (o 
alcance numérico) deve ser considerado. Também há que se levar em conta a profundidade da 
questão (repercussão qualitativa). Temas fundamentais para a ordem jurídico-constitucional, 
ainda que não tenham a possibilidade de se reproduzir em significativa quantidade de litígios, 
merecem ultrapassar o mecanismo de restrição adotado.[40] 

Por sua vez, Rodolfo de Camargo Mancuso dispõe que a questão constitucional apresentará 
repercussão geral quando a resolução da questão ultrapassar o interesse direto e imediato das 
partes, atingindo, em menor ou maior grau de intensidade, um segmento representativo da 
coletividade, um determinado setor produtivo, ou ainda a coletividade inteira: 

É dizer, um tema jurídico, que uma vez prequestionado e submetido ao STF por meio de 
recurso extraordinário, apresentará repercussão geral quando sua resolução for além do 
interesse direto e imediato das partes, assim transcendendo-o, para alcançar, em maior ou 
menor dimensão ou intensidade, um expressivo segmento da coletividade [...], ou um dado 
setor produtivo [...], ou, mesmo, a inteira coletividade [...][41]. 

No mesmo sentido dispõe Luiz Manoel Gomes Junior, conforme exposto em tópico anterior: 

[...] haverá repercussão em determinada causa/questão quando os reflexos da decisão a ser 
prolatada não se limitarem apenas aos litigantes mas, também, a toda uma coletividade. Não 
necessariamente a toda coletividade (país), mas de uma forma não individual[42]. 

Doutra feita, no que se refere à transcendência da causa, Bruno Dantas[43] discorre que o 
intérprete deve verificar qual grupo social potencialmente receberá os reflexos da decisão. Em 
outras palavras, quais são os destinatários indiretos da decisão. Para tanto, indaga: "[...] será 
que só haverá repercussão geral se a sociedade inteira receber os influxos da decisão? Ou é 
possível delimitar grupos sociais específicos?" 

A par disso, afirma que o conteúdo semântico da palavra geral não é similar ao das palavras 
global, total ou integral, razão pela qual entende que pode haver repercussão geral de uma 
questão constitucional mesmo que o país inteiro não receba os influxos da decisão. Para ele, 
pensar o contrário seria excluir os grupos marginalizados, as minorias, ou mesmo os 
interesses que não pertencem integralmente aos grupos majoritários. Nesse mesmo sentido 
corrobora Rodolfo de Camargo Mancuso: 

[...] O fato de a repercussão ter de ser geral não há de significar, necessariamente, que ela 
fique jungida aos temas de âmbito nacional, bastando observar, de um lado, que os interesses 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10808



metaindividuais (portanto, transcendentes!) compreendem, também, os danos de âmbito 
regional e local [...][44]. 

Assim sendo, é possível delimitar grupos sociais específicos, o que é de suma importância, 
aduz o autor, que cita alguns exemplos: 

[...] consideramos impossível definir se a discussão em torno de uma questão constitucional 
terá ou não repercussão geral antes de definir qual é o grupo social considerado. Vale dizer, só 
faz sentido falar em repercussão geral se se tem clara a coletividade que teoricamente deve 
receber os influxos da resolução da questão constitucional. 

Como exemplo de grupos sociais, podemos citar os afrodescendentes, os índios, os 
remanescentes de quilombas, os habitantes de um determinado Município, Unidade da 
Federação ou região, os estudantes universitários, os portadores de HIV, os trabalhadores 
rurais, os artistas, os aposentados, os contribuintes etc[45]. 

Entretanto, quais os critérios que devem prevalecer na delineação do grupo social 
considerado? 

Para responder a essa pergunta, o doutrinador faz uma análise comparada ao conceito de 
"mercado relevante" no direito antitruste, para então concluir o que seria "grupo social 
relevante". Para o autor, o STF deve analisar a relação base (fática ou jurídica) entre o 
recorrente e o grupo social relevante, a qual teria potencialidade para repercutir nos interesses 
legítimos dos demais membros do grupo. Assim sendo, deve existir uma estreita conexão 
entre o interesse do recorrente e os possíveis interesses do grupo. Como exemplo de relação-
base jurídica, o doutrinador cita os mutuários da Caixa Econômica Federal; e de relação-base 
fática, os habitantes dos Estados banhados pelo Rio São Francisco. 

Diante disso, conclui que o trabalho do STF, nesse aspecto, deve ser metódico: 

É evidente que um mesmo fenômeno pode ser afirmado e observado sob diversas 
perspectivas, e nisso consiste o trabalho metódico que deverá ser realizado pelo STF. Terá de 
identificar, a partir das questões constitucionais discutidas, quando o interesse em jogo é 
estritamente do recorrente, quando é de um determinado grupo social e quando pertence à 
sociedade inteira, estabelecendo critérios gerais que assegurem a previsibilidade e a segurança 
jurídica.  

Outra questão que pode emergir diz respeito à "expressividade numérica do grupo". Dantas 
afirma que o grupo social relevante não necessariamente é um grupo numericamente 
representativo da sociedade brasileira como um todo. Ao contrário, muitas vezes o recorrente 
representa os interesses de uma minoria, que muitas vezes é esmagada pelos interesses da 
maioria. Deveria o STF "intervir em prol de um interesse local? Do país inteiro? De um 
Estado? De um Município? De um Distrito? De um bairro? De um condomínio edilício?". 

Para responder a essa questão, Dantas dispõe que, simultaneamente à análise do grupo 
numericamente não representativo da sociedade, deve-se levar em consideração o critério da 
relevância social. Para tanto, cita como exemplo a atuação do STF para definir a 
constitucionalidade de um tributo municipal, que seria uma questão socialmente importante, 
mas que não seria considerada relevante para definir se há ofensa ao princípio constitucional 
da impessoalidade no fato de lei municipal dar ao edifício da Câmara dos Vereadores do 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10809



Município o nome de um determinado político ainda vivo. Em que pese ambos os casos 
versarem sobre atos municipais em contraste à Constituição Federal, a solução é distinta para 
ambos os casos. Observa-se, também, que embora o princípio constitucional da 
impessoalidade, em tese, interesse à sociedade inteira, o segundo caso interessa somente a 
uma parte restrita da sociedade. 

Nesse exemplo, fica claro que a intenção da repercussão geral é vedar o acesso ao STF de 
questões locais ou muito particulares, fazendo com que o recurso extraordinário passe a se 
tornar um instrumento hábil a discutir questões cada vez mais genéricas, afastando-se das 
causas típicas das estâncias ordinárias. 

Com efeito, quando o grupo social relevante não for numericamente representativo da 
sociedade brasileira, cabe ao STF utilizar o critério de relevância social para aferir a 
existência ou não de repercussão geral sobre uma determinada questão constitucional. Nesse 
sentido, conclui Bruno Dantas: 

Acreditamos que, quando o grupo social relevante não é numericamente representativo da 
sociedade brasileira em função de restrição materialmente territorial, cabe ao STF utilizar o 
critério da relevância social para aferir a repercussão geral. Isso porque um tema não pode ser 
legitimamente subtraído da batuta do STF pelo simples fato de envolver discussão sobre 
matéria estadual. 

Esse mesmo raciocínio se aplica quando o grupo social relevante é uma minoria ou um grupo 
marginalizado. A marca que deve orientar o STF, mais uma vez, deve ser a da relevância 
social da questão discutida, especialmente considerados os direitos fundamentais dos grupos 
minoritários, de modo a evitar que lhes seja negado acesso à justiça pelo simples fato de 
serem minorias[46].  

Assim sendo, para Dantas, após a análise da dimensão objetiva e subjetiva da repercussão 
geral, o STF deve, primeiro, verificar qual grupo social potencialmente receberá os influxos 
de sua decisão e, depois, definir aquelas questões constitucionais que, de tempos em tempos, 
são representativas do interesse social. 

Por outro lado, quanto à necessidade do recorrente demonstrar detalhadamente que a questão 
ultrapassa "os interesses subjetivos da causa" quando o recurso versar sobre decisão contrária 
à súmula ou jurisprudência dominante do STF, ou quando se tratar de provimento que julga 
questão constitucional objeto de multiplicidade de recursos com idêntica controvérsia (§3º, 
art. 543-A, e do art. 543-B, caput, ambos do CPC), a repercussão geral está in re ipsa. Pode-
se, de todo modo, dizer que na hipótese está-se diante de exemplificação de repercussão geral 
jurídica[47]. 

  

2. ANÁLISE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 

  

Algumas das decisões do Supremo Tribunal Federal serão analisadas agora, com o objetivo de 
verificar quais as questões constitucionais mais recorrentes que apresentam repercussão geral 
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e quais os critérios adotados pelos Ministros em alguns casos em comparação aos critérios 
adotados pela doutrina nacional. 

Para tanto, foram analisados 185 (cento e oitenta e cinco) recursos extraordinários que contêm 
aproximadamente 450 (quatrocentas e cinqüenta) decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal. Como o STF publica decisões quase que diariamente sobre a repercussão geral, foi 
necessário delimitar o período que seria objeto do presente estudo. Assim sendo, as decisões 
ora analisadas são aquelas publicadas no Diário Oficial de 01 de novembro de 2007 até 19 de 
novembro de 2009. 

  

  

2.1 Questões consideradas com repercussão geral 

Dentre os 185 (cento e oitenta e cinco) recursos extraordinários analisados, o Supremo 
Tribunal Federal entendeu que 145 (cento e quarenta e cinco) apresentam questão 
constitucional com repercussão geral. Ou seja, aproximadamente 78,38% dos recursos 
extraordinários que chegaram ao STF no período analisado apresentam questões 
constitucionais com repercussão geral. 

Dentre eles, as questões constitucionais consideradas com repercussão geral tratam dos 
seguintes temas: 

• 36,55% versam sobre Direito Tributário; 
• 21,38% versam sobre Direito Administrativo; 
• 15,86% versam sobre Processo Civil; 
• 5,52% versam sobre Direito Previdenciário; 
• 4,14% versam sobre Processo Penal; 
• 4,14% versam sobre Direito Penal; 
• 2,07% versam sobre Direito Eleitoral; 
• 2,07% versam sobre Direito do Trabalho; 
• 2,07% versam sobre Direito Civil; 
• 1,38% versam sobre Direito do Consumidor; 
• 4,83% versam sobre diversos temas misturados (miscelâneas). 

  

Como se vê, as questões constitucionais que mais apresentam repercussão geral são aquelas 
relacionadas ao Direito Tributário. Dentre elas, os de maior incidência são os recursos que 
versam sobre questões constitucionais relativas às contribuições sociais, como Programa de 
Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PASEP) e Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido (CSLL) com 26,42%, e ao Imposto de Circulação de Mercadorias e 
Serviços - ICMS, com 16,98%. 

As questões constitucionais tributárias de menor incidência e que apresentam repercussão 
geral são as relacionadas ao Imposto de Importação - IPI (7,55%); e à prescrição e à 
decadência do crédito tributário (5,66%). O Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, o 
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Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, as taxas, o Imposto sobre Serviço - ISS, o Imposto 
sobre Operações Financeiras - IOF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira - CPMF, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido com o Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica e as Contribuições Especiais apresentam repercussão geral em 3,77% cada. 
Por fim, o processo administrativo fiscal, a compensação do débito tributário, o Imposto de 
Exportação, os procedimentos fiscais, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - 
ITCMD representam 1,89% cada. 

As questões constitucionais de direito administrativo de maior incidência são aquelas 
relacionadas ao servidor público (58,06%). As de menor incidência são as relacionadas ao 
nepotismo e ao Princípio da Reserva de Plenário (6,45% cada); ao ressarcimento aos cartórios 
de ofícios, sistema de cotas, ação direta de inconstitucionalidade, anulação de ato 
administrativo, concurso público, validade de acordo administrativo sobre o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, processo legislativo, responsabilidade civil do Estado 
e fornecimento de medicamento de alto custo (3,23% cada). 

No que se refere ao processo civil, a maior parte dos recursos refere-se aos precatórios 
(34,78%); às questões relacionadas com a competência (30,43%) e ao cumprimento de 
sentença (13,04%). As demais questões constitucionais são relativas à taxa judiciária, à 
legitimidade dos sindicatos e associações como substitutos processuais, ao mandado de 
segurança, à ação civil pública e aos honorários advocatícios (4,35% cada). 

Quanto ao direito previdenciário, 25% das questões referem-se à assistência social e, no 
tocante à pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, revisão de 
benefício, aposentadoria por tempo de serviço e salário maternidade o percentual é de 12,5% 
cada. 

Em processo penal, 33,33% diz respeito aos crimes hediondos. As demais questões 
constitucionais são: o poder de investigação do Ministério Público, a discussão sobre a 
Câmara ou Turma ser composta majoritariamente por juízes convocados, o trancamento da 
ação penal e a publicidade de acórdão do Tribunal Militar com 16,67% cada. 

No direito penal, 66,67% dos recursos extraordinários versam sobre a dosimetria da pena; 
16,67% sobre o conflito das leis no tempo; e 16,67% sobre contravenção penal. 

Já no direito eleitoral, 66,67% das questões constitucionais debatidas nos recursos 
extraordinários versam sobre prestação de contas e 33,33% sobre inelegibilidade. 

No direito do trabalho, as questões constitucionais com repercussão geral são contrato de 
trabalho e recolhimento de FGTS pela administração pública (33,33%); plano de demissão 
voluntária (33,33%); e questões relacionadas aos empregados dos Correios (33,33%). 

Em direito civil, 33,33% das questões com repercussão geral referem-se à responsabilidade 
civil de empresa prestadora de serviço público; 33,33% ao Sistema Financeiro de Habitação e 
à limitação de juros a 12%; e 33,33% às instituições financeiras e à possibilidade de 
capitalização de juros. 

Por sua vez, no direito do consumidor as questões apresentadas com repercussão geral são 
aquelas que se referem aos planos de saúde (50%) e aos contratos de serviço de telefonia 
quanto á cobrança de pulsos (50%). 
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De outro norte, algumas questões constitucionais consideradas com repercussão geral 
apresentam temas de mais de uma área do direito: são as miscelâneas. São aquelas 
relacionadas ao direito tributário e ao direito administrativo (33,33% referem-se às 
contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis; 33,33% às contribuições 
previdenciárias dos servidores públicos militares inativos; e 33,33% à cobrança de taxa de 
matrícula em universidade pública); as relacionadas ao direito administrativo e ao processo 
civil (100% sobre competência e sobre o servidor público federal); sobre direito tributário e 
processo civil (100% sobre competência para execução de contribuições previdenciárias); 
sobre direito previdenciário e processo civil (100% sobre cumprimento de sentença e renda 
mensal inicial para cálculo de pensão); e sobre direito do consumidor e processo civil (100% 
sobre competência e contratos de consumo). 

  

2.2 Questões consideradas sem Repercussão Geral 

Do total de 145 (cento e quarenta e nove) julgamentos, 40 (quarenta) recursos extraordinários 
(21,62%) apresentam questões constitucionais consideradas sem repercussão geral pelo 
Supremo Tribunal Federal e que, portanto, não foram admitidos para análise do mérito. 

Dentre as 40 (quarenta) decisões, 50% das questões são relacionadas ao direito 
administrativo, 20% de direito tributário, 10% de processo civil, 7,5% de direito do trabalho; 
e as relacionadas ao direito civil; direito administrativo e processo civil; direito civil e direito 
do consumidor representaram 0,5% cada. 

Do total das questões relativas ao direito administrativo, a de maior incidência é a relacionada 
ao servidor público (60%). Questões que se referem à constitucionalidade de lei e à emissão 
em duplicidade de CPF configuram 10% cada. Outras questões também são consideradas sem 
repercussão geral, como as relativas à dívida agrária, expropriação, responsabilidade civil do 
Estado e reconhecimento automático de diploma obtido no exterior, com 5% cada. 

No tocante ao direito tributário, as seguintes questões são consideradas sem repercussão geral: 
as relativas às contribuições sociais - PIS, e COFINS (37,5%); IPI, IRPJ, Contribuições 
Especiais e cobrança administrativa prévia à execução fiscal, todos com 12,25% cada. 

Quanto ao processo civil, as questões relacionadas ao cumprimento de sentença (25%), 
redução de ofício de astreinte (25%), assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (25%) e 
aos honorários advocatícios (25%) são consideradas sem repercussão geral. 

No direito do trabalho, 33,33% das questões sem repercussão geral referem-se à prescrição do 
trabalhador rural; 33,33% à rescisão do contrato de trabalho e 33,33% aos planos de 
previdência privada. 

No direito civil, 50% das decisões dizem respeito à consignação em folha de pagamento e 
50% ao Sistema Financeiro de Habitação. 

Algumas questões constitucionais relacionam-se com mais de um tema de direito. São as 
miscelâneas, tais como as questões que envolvem direito administrativo e direito civil sobre 
revisão de contrato, abuso de poder econômico e ato jurídico perfeito (100%); de direito civil 
e direito do consumidor sobre danos materiais e morais em razão da atuação fraudulenta de 
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árbitros em jogo de futebol (100%); e de direito administrativo e processo civil sobre 
defensoria pública e honorários advocatícios (100%). 

  

3. ALGUMAS BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS DECISÕES 
DO SUPREMO: REPERCUSSÃO GERAL EM QUESTÕES RELACIONADAS AO 
DIREITO PÚBLICO E AO DIREITO TRIBUTÁRIO. 

Muito se pode concluir da análise das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no 
que se refere a suas manifestações sobre a existência ou não de repercussão geral nas questões 
constitucionais debatidas nos recursos extraordinários que lhes são submetidos. Dentre as 
conclusões possíveis, discorreremos sobre duas delas. 

Primeiro, conclui-se que as questões constitucionais relacionadas ao Direito Público, como as 
de direito tributário, administrativo, penal e previdenciário são quase todas revestidas de 
repercussão geral. Uma das razões para isso acontecer é porque a Fazenda Pública é a maior 
cliente do Poder Judiciário. A Secretaria de Reforma do Poder Judiciário do Ministério da 
Justiça realizou uma pesquisa e concluiu que a própria administração pública responde por 
certa de 80% (oitenta por cento) dos processos e recursos que tramitam nos tribunais 
nacionais[48]. Em virtude disso, os recursos extraordinários submetidos à análise do Supremo 
Tribunal Federal, principalmente no que se refere à existência ou não do novo requisito de 
admissibilidade recursal, possuem, em sua maioria, matérias relativas ao Direito Público. 

A segunda conclusão refere-se ao direito tributário, cujas questões constitucionais foram as 
que mais se revestiram de repercussão geral. Uma das razões para isso acontecer é o fato de 
que todo o direito tributário, ou boa parte dele, está regulamentado na Constituição Federal. A 
conseqüência disso, no que se refere às lides tributárias, é que "sua solução terá sempre 
reflexos econômicos, jurídicos e sociais, dada sua natureza eminentemente 
constitucional"[49]. 

Betina Treiger Grupenmacher discorre sobre as questões de índole tributária, aduzindo que, 
por sua natureza, sempre apresentarão repercussão geral: 

Especificamente no que toca às questões de índole tributária, cremos que, qualquer que seja o 
objeto da demanda, haverá repercussão geral, já que o que se discute nestes feitos é, 
sobretudo, a existência ou inexistência de relação jurídica tributária diante da 
constitucionalidade e inconstitucionalidade da exação, pois, como afirmava Geraldo Ataliba, 
"direito tributário no Brasil é direito constitucional". 

Não há que se olvidar, portanto, que as controvérsias de natureza tributária merecerão sempre 
julgamento pelo STF, já que reclamam a observância de direitos e garantias 
fundamentais[50]. 

Grupenmacher conclui que o STF deve, o quanto antes, reconhecer que todas as questões de 
natureza tributária - sem exceção - apresentam repercussão geral porque "repercutem na 
carga tributária a ser suportada pela sociedade e, em conseqüência, produzem reflexo no 
fluxo de caixa do Poder Público." 
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No mesmo sentido dispõe o Professor Doutor Fernando Facury Scaff, ao afirmar que a regra 
geral das discussões tributárias é chegar ao STF: 

a) Nossa Constituição é ao mesmo tempo fortemente principiológica e amplamente detalhista, 
em especial no que tange ao sistema tributário. Basta verificar que seu texto trata até mesmo 
da tributação do ouro como ativo financeiro, sendo estabelecida sua alíquota máxima e a 
repartição do produto de sua arrecadação. Logo, a possibilidade de uma discussão tributária 
chegar ao STF é imensa, diria até mesmo que é a regra geral das lides tributárias[51].  

Com efeito, como se viu pela análise das decisões proferidas pelo Supremo, a grande maioria 
das matérias constitucionais reconhecida com repercussão geral é de índole tributária, dada 
sua natureza eminentemente constitucional e à possibilidade de repercussão para além das 
partes do processo. 

  

4 CONCLUSÃO 

Ante o exposto no presente artigo, observou-se que a "crise do Supremo", ou do próprio 
recurso extraordinário, vem de longa data, pois desde a década de 60, renomados 
doutrinadores já vinham discutindo o excesso de volume de trabalho a que o Supremo 
Tribunal Federal era submetido. Ainda hoje, os dados são alarmantes: para julgar todos os 
processos, os Ministros precisam julgar aproximadamente 33 (trinta e três) processos por dia, 
sem direito a férias ou ao descanso semanal. 

Em dezembro de 2004, entra em vigor a Emenda Constitucional nº 45, responsável por 
inúmeras inovações na ordem jurídica, principalmente no bojo do recurso extraordinário, com 
a criação de um novo requisito de admissibilidade: a repercussão geral, inserida no art. 102, 
§3º da Constituição Federal. 

Apesar das resistências iniciais, o novo requisito de admissibilidade foi regulamentado pela 
Lei nº 11.418/2.006, que inseriu os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil e pelo 
Supremo Tribunal Federal, que dispôs sobre a matéria nas Emendas Regimentais nº 21, 23, 
24, 27, 29 e 31. 

Com a regulamentação, a repercussão geral passou a ser considerada, pela maior parte da 
doutrina, composta pelo binômio "relevância" e "transcendência". Com efeito, sob o aspecto 
interpretativo, o novo instituto traz conceitos jurídicos indeterminados que carecem de 
preenchimento de significado pelo intérprete, diante do caso concreto. Entretanto, sob o 
aspecto formal, a repercussão geral é considerada como um requisito de admissibilidade do 
recurso extraordinário. 

Para manifestação sobre a repercussão geral da questão constitucional ventilada no recurso 
extraordinário, é necessária a presença de dois requisitos, conforme dispõe a maior parte da 
doutrina: a "relevância" da questão, do ponto de vista político, econômico, social e/ou 
jurídico, além da "transcendência" da decisão, capaz de ultrapassar os interesses subjetivos 
das partes. 

Pela análise dos 185 (cento e oitenta e cinco) recursos extraordinários submetidos ao Supremo 
Tribunal Federal sobre a existência ou não de repercussão geral, conclui-se que o requisito da 
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"transcendência" representa maior importância, pois se a questão ultrapassa os interesses 
subjetivos da causa, a relevância está, em tese, subentendida. Contudo, se não é possível 
determinar se a questão possui o requisito da transcendência, porque a decisão produzirá 
efeitos sobre um grupo social pouco expressivo numericamente, a questão deve ser analisada 
sob o ponto de vista da relevância política, econômica, social e/ou jurídica. 

Observou-se, também, que dentre as decisões analisadas, 78,38% dos recursos extraordinários 
apresentaram questões com repercussão geral, dentre os quais a maioria está relacionada ao 
Direito Público, em razão da própria administração pública responder por cerca de 80% dos 
processos que tramitam nos tribunais nacionais. Além disso, 36,55% das decisões versam 
sobre direito tributário, o que se deve ao fato desse ramo do direito estar quase que totalmente 
regulamentado na Constituição Federal, fazendo com que as questões sejam capazes de 
repercutir para além das partes do processo. Outrossim, o direito tributário é capaz de 
produzir reflexos no fluxo de caixa do Poder Público, tornando as questões a ele relacionadas 
relevantes, ao menos sob o ponto de vista econômico. 

O presente artigo realizou uma análise minuciosa das decisões preferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal no que se refere à repercussão geral, concluindo sobre a predominância do 
novo requisito de admissibilidade quando se trata de matérias relacionadas ao direito público 
e ao direito tributário. Além dessa análise, contudo, muito mais se pode concluir dessa 
pesquisa, especialmente sobre a existência ou não de discricionariedade judicial, o que será 
objeto de artigo futuro. 
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AS ASTREINTES COMO TÉCNICA DE TUTELA EFETIVA NAS 
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ACERCA DA EXECUÇÃO DA MEDIDA 
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DO” AND “NOT TO DO” OBLIGATIONS: JURIDICAL ASPECTS OF THE MEASURES 

EXECUTION 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por finalidade traçar uma abordagem sobre as astreintes enquanto 
instrumento de efetividade processual na tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. 
Para tanto, far-se-á um estudo sobre os aspectos de ordem conceitual e natureza jurídica, para 
que posteriormente, possa-se analisar o significado da tutela jurisdicional, e com isto, definir-
se a tutela específica, e a aplicabilidade deste tipo de medida coercitiva, apta a gerar 
efetividade para a obtenção do resultado prático equivalente. Ao fim, busca-se realizar uma 
análise sobre a execução da tutela específica, com enfoque principal na exigibilidade da 
medida, se provisória ou definitiva quando da sua real incidência, para efeitos de 
possibilidade de cobrança em execução, antes ou após o trânsito em julgado da sentença.  
PALAVRAS-CHAVE: ASTREINTES; TUTELA JURISDICIONAL; TUTELA 
ESPECÍFICA; OBRIGAÇÕES FAZER E NÃO FAZER. 
 
ABSTRACT 
The present paper has its objective to approach the astreintes as an instrument of procedural 
effectiveness in the specific trust over the “to do” and “not to do” obligations. Therefore, it 
will be done a study over the aspects of the concept and legal nature, so after that, it can be 
analyzed the meaning of the jurisdictional support, and so on, to find the specific trust, and 
the applicability of this type of coactive measures, to generate effectiveness in the obtainment 
of an equivalent practical result. In the end, it is our goal to analyze the specific trusts 
execution, focusing in the measures obligation, if definitive or not in its real incidence, in the 
possibility of demanding it’s effects, before or after the litigance is through. 
KEYWORDS: ASTREINTES; JURISDICTIONAL SUPPORT; SPECIFIC TRUST; ??TO 
DO?? AND ??NOT TO DO?? OBLIGATIONS. 
 
 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O Conceito das Astreintes; 3. A Natureza Jurídica das 
Astreintes; 3. Tutela Jurisdicional e Efetividade do Processo; 3.1Tutela Específica nas 
Obrigações de Fazer e Não Fazer; 3.2 As Astreintes como Técnica de Tutela Apta a Gerar 
efetividade ao Processo; 4. A Execução nas Obrigações de Fazer e Não Fazer; 4.1 A 
Execução das Astreintes como Forma de Execução Indireta; 4.2 A questão da exigibilidade: 
possibilidade de execução provisória ou definitiva: análise doutrinária, jurisprudencial e a 
proposta do novo projeto do Código de Processo Civil; 5. Considerações Finais; 6. 
Referências.  
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1.                  Introdução 

As astreintes, nomenclatura oriunda do direito francês, é tratada tanto pelo direito 

comparado, como no ordenamento jurídico brasileiro, como medida jurídica acessória ao 

processo principal, com força coercitiva suficiente para fazer com que a parte a que é 

destinada e medida judicial, cumpra com a obrigação específica no processo (obrigação de 

fazer e não fazer), sob pena de não o fazendo, incidir referida medida, como forma de forçar o 

devedor ao cumprimento da decisão judicial, a fim de se atingir o resultado prático 

equivalente. 

No entanto, muito se discute por entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, sobre 

o aspecto da exigibilidade da referida medida, se após o descumprimento da obrigação 

principal pelo devedor recalcitrante, permitiria-se a execução das astreintes de forma 

provisória, mesmo pendente de recurso sob efeito suspensivo, ou se o permissivo legal geraria 

autorização da execução, após o trânsito em julgado da sentença? 

Diante de tal abordagem, busca-se traçar uma realidade das astreintes no 

ordenamento jurídico brasileiro, sobre os aspectos conceituais e natureza jurídica, para que 

posteriormente, possa-se demonstrar a referida medida, dentro da generalidade da tutela 

jurisdicional, como instrumento ou técnica capaz de gerar efetividade para a tutela específica. 

Como debate especial, discorrer-se-á quanto aos aspectos jurídicos da execução, se provisória 

ou definitiva, buscando-se realizar uma abordagem doutrinária e jurisprudencial conflitantes, 

buscando-se ao fim, uma posição subjetiva dos autores acerca da real exigibilidade da medida    

  

2.                  O Conceito das Astreintes 

  

Preliminarmente, cabe frisar que a conceituação das astreintes, seja pela análise da 

doutrina brasileira, bem como pela análise do direito comparado, guarda esta íntima relação 

com os elementos da natureza jurídica, o que por certo, tornarão alguns raciocínios de certa 

forma reiterados, no entanto, sob ótica de raciocínio distinta (AMARAL, 2010, p. 100)1. 

  

A mais enérgica medida para agir sobre o ânimo do devedor é, sem 

dúvida, a sanção pecuniária, a multa. Esta pode ser cominada tanto no caso das 

obrigações infungíveis como das obrigações fungíveis, com uma diferença porém 

[sic]: a) se tratar de obrigação infungível, não substituirá a prestação devida, 

porque a astreinte não tem caráter indenizatório. Não cumprida a obrigação 
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personalíssima, mesmo com a imposição de multa diária, o devedor afinal ficará 

sujeito ao pagamento tanto da multa como das perdas e danos. b) se o caso for de 

obrigação fungível, a multa continuará mantendo seu caráter de medida coercitiva, 

isto é, meio de forçar a realização da prestação pelo próprio devedor, mas não 

excluirá a aplicação dos atos executivos que, afinal, proporcionarão ao credor a 

exata prestação a que tem direito, com ou sem a colaboração pessoal do 

inadimplente (THEODORO JR., 2002, p. 24)1. 

  

A doutrina sintetiza em suas palavras as duas características anteriormente 

mencionadas que integram a natureza jurídica deste tipo de medida. É meio acessório e 

coercitivo, pois além de servir como um meio coercitivo apto ao cumprimento da obrigação 

principal, ao mesmo tempo guarda um caráter paralelo as perdas e danos, ao caráter 

reparatório da discussão processual propriamente dita.    

De origem francesa o termo astreintes, opera-se como uma fórmula diferenciada de 

contornar o não constrangimento à liberdade pessoal dos inadimplentes, atua sobre a vontade 

de um devedor obstinante, forçando-o, mediante atitudes confiscatórias de natureza 

patrimonial, a realizar um comportamento compatível com a obrigação imposta em 

determinação judicial (ZAVASCKI, 2000, p. 500)1. 

Para Moreira (2005, p. 218)1 na execução forçada, busca-se mediante atos 

executivos, um resultado proporcional ao que efetivamente seria alcançado se o devedor 

cumprisse voluntariamente a obrigação. No entanto, quando se trata de obrigações in natura - 

nas quais o interesse do credor é exclusivo - colocam-se meios alternativos por iniciativa do 

legislador, a fim de que se exerça pressão sobre a vontade do devedor, consubstanciada e uma 

multa pecuniária grave o bastante, a fim de que o devedor, na opção entre escolher por sofrer 

o dano ou cumprir a obrigação, cumpra com a obrigação, tendo em vista a desproporção das 

opções.     

A doutrina portuguesa, nas palavras de Silva (1997, p. 403)1, diferencia as astreintes 

(sanção pecuniária compulsória), das medidas executivas ou de sub-rogação. Afirma que a 

medida coercitiva se encontra no nível do adimplemento, momento em que o devedor 

encontra-se resistente, servindo esta, como meio coercitivo destinado ao devedor, para que 

cumpra com o pagamento da prestação devida de forma voluntária. A execução pelo seu 

caráter diferenciador de coação forçada afasta a voluntariedade do devedor, que neste caso, já 

está sendo forçado pelo Estado, ao pagamento da dívida por um processo executivo (SILVA, 

1997, p. 404)1.  
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As astreintes ainda guardam o seu caráter instrumental técnico, como uma tutela 

diferenciada. Esta referida medida aponta-se no ordenamento como uma técnica diferenciada 

de tutela em obrigações de fazer, não fazer e pagar quantia, um instrumento apto ao 

deferimento daquele tipo de prestação jurisdicional, que por sua natureza, não guarda força 

suficiente para o cumprimento voluntário devedor, sem que incida uma medida indireta, de 

natureza coercitiva, sobre o processo principal (GRINOVER, 1995, p. 68)1.  

Por fim, em caráter complementar, Amaral (2010, p. 101)1 destaca o conceito das 

astreintes, reiterando o que já se mencionou acerca de se considerar tal medida uma técnica 

de tutela, com natureza coercitiva e acessória. Sustenta o doutrinador que, o escopo da medida 

é pressionar o devedor inadimplente para que cumpra com o mandamento judicial 

(cumprimento do objeto principal discutido no processo), posto que a referida pressão 

psicológica incida sobre o patrimônio do devedor, manifestada por uma multa periódica com 

valores expressivos, para fazer este inadimplente cumprir com a determinação judicial dentro 

de uma suposta espontaneidade; contrário a sua vontade, mas obrigado a cumpri-la diante de 

uma medida drástica posta no processo. 

  

3.                  A Natureza Jurídica das Astreintes 

  

Inicialmente, é importante frisar que para se chegar ao real alcance do estudo das 

astreintes dentro de sua incidência, exigibilidade e eficácia, deve-se fazer uma análise da 

natureza jurídica deste tipo de medida (AMARAL, 2010)1. 

Ante as suas inúmeras características, dentre elas, como aplicação acessória ao 

processo principal ou como característica reparatória, torna-se ponto incontroverso a idéia de 

que a multa cominatória é medida coercitiva apta a fazer com que o devedor - em 

determinado processo principal - cumpra com o seu dever, emanado de decisão judicial 

competente em obrigação de fazer e não fazer. Não tendo para tanto, cunho reparatório, diante 

de algum prejuízo resultante do inadimplemento no processo (GUERRA, 1998, p. 115)1. 

Independentemente do posicionamento com relação ao caráter coercitivo ou punitivo 

deste tipo de medida coercitiva, a doutrina trava conflitos acerca da real natureza jurídica. 

Para tanto, far-se-à uma abordagem acerca das características das astreintes, apontando uma 

solução para este campo conflituoso. 

Para Talamini (2001, p. 233-234)1, a técnica de tutela específica relativa aos deveres 

de fazer e não fazer guarda natureza coercitiva, e, em momento algum, pode ser considerada 
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de caráter ressarcitório ou reparatório, ou seja, materializa-se por um instrumento apto a fazer 

com que o réu cumpra com o determinado em decisão judicial, sendo de sua essência, o 

caráter processual coercitivo. 

Também em momento algum se assemelha ao conceito de pena, a fim de que sirva 

como sanção pelo devedor não ter cumprido com a obrigação imposta, não tendo natureza de 

ressarcimento dos danos. Nos dizeres de Carvalho (2004, p. 210)1, considera-se como um 

meio de coação, de simples ameaça, com o escopo de constranger o devedor para que cumpra 

com o determinado na ordem judicial, com a finalidade primordial de se obter o resultado 

final.  

Ainda, no mesmo seguimento, a multa coercitiva em nada se assemelha ou guarda 

ligação com o valor da prestação principal inadimplida ou, até mesmo, com as perdas e danos 

nos dizeres de Marinoni (2000, p. 190)1. Reitera como já dito, que a função das astreintes é 

coercitiva, com a finalidade de fazer o réu cumprir com determinada obrigação de fazer ou 

não fazer. Complementa ainda Marinoni (2000)1, que as expressões perdas e danos e multa 

cominatória não podem ser confundidas. Tal fato se justifica pela assertiva de que, se as 

mesmas fossem cumuladas e na hipótese da ocorrência das perdas e danos em razão do 

inadimplemento - caso ocorresse o adimplemento das perdas e danos por parte do réu 

inadimplente - a razão de ser da multa perderia o sentido, tendo em vista a cumulação. 

Com relação às perdas e danos, aplicada de forma separada a multa, Alvim (1997, p. 

115)1 sustenta o mesmo entendimento descrito por Marinoni (2000, p. 191)1, de forma que a 

multa pode ser arbitrada em valores superiores aos arbitrados nas perdas e danos. Isto se 

justifica pelo simples fato de seu objetivo precípuo, o de fazer o devedor cumprir com o 

cumprimento da obrigação da principal, e na hipótese de arbitramento de valor inferior ou 

igual ao deferido nas perdas e danos, o cumprimento da obrigação principal poderia tornar-se 

infrutífero. 

Importa destacar ainda, a visão deste tipo de multa coercitiva, não somente como 

técnica de tutela efetiva ao cumprimento da obrigação principal pleiteada pelo Demandante, 

visando unicamente os interesses do credor, mas sim com a finalidade efetiva de dar suporte a 

um comando judicial. Neste sentido, não se posiciona a referida medida somente em prol da 

efetividade do direito pleiteado pelo credor, mas como um castigo em decorrência da 

desobediência do poder de império do Estado (ALVIM, 1997, p. 114)1.  

Neste caso que a medida coercitiva posta em comento, guarda sua característica de 

incidência (sanção) atrelada à ideia de descumprimento a uma ordem judicial. Portanto, a 

incidência, e posterior exigibilidade, não se justificam somente pelo simples fato do 
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descumprimento ao preceito normativo pelo Autor, mas também, como forma punitiva de 

desobediência a um comando estatal, para que se faça a imposição estatal da norma perante o 

indivíduo. No que concerne a este aspecto, a multa cominatória guarda uma relação com o 

contempt of court do direito anglo-saxão, que será objeto de análise em tópico seguinte.  

Posta a real dimensão da natureza jurídica das astreintes, faz-se necessário explanar a 

respeito das características principais desta espécie de medida coercitiva, que detém como 

finalidade primordial a sua utilização no processo principal, concedendo instrumento apto a 

realização do direito pleiteado. 

  

4.                  Tutela Jurisdicional e Efetividade do Processo 

  

Quando se fala em tutela jurisdicional, entende-se pelo amparo Constitucional 

disposto pelo artigo 5° inciso XXXV, de forma que não há como obstaculizar qualquer direito 

posto ou lesão a direito sem a prévia apreciação do Estado nele representado pelo Poder 

Judiciário (Princípio da Inafastabilidade do Poder Jurisdicional) (ZAVASCKI, 2008, p. 5)1. 

Inobstante ao conceito de prestação da tutela jurisdicional não se pode restringir a 

mera prestação pelo poder-dever em se compor a lide (conflitos de interesses) ou pela atuação 

concreta da vontade da lei, de forma a confundir os conceitos clássicos de jurisdição com a 

atividade jurisdicional. 

É necessário conceder a tutela jurisdicional um conceito mais eficaz que não somente 

a finalidade de composição de litígios diante do conflito de interesses opostos, próprio da 

jurisdição.  Como dito, a tutela jurisdicional não se confunde com a jurisdição. 

  

A tutela é o resultado do processo em que essa função se exerce. Ela não 

reside na sentença em si mesma como ato processual, mas nos efeitos que ela projeta 

para fora do processo e sobre as relações entre pessoas. No processo executivo a 

tutela só haverá quando o titular do direito tiver obtido o bem desejado. No 

cognitivo, o momento tutelar depende da espécie de crise jurídica a debelar, e, 

portanto, da natureza da sentença que acolhe a demanda do autor (DINAMARCO, 

2000, p. 812)1. 

  

Assim, apresenta-se a tutela jurisdicional com vistas à aplicação da efetiva prestação 

jurisdicional entre as partes litigantes do processo, mas com o fim colimado de tornar-se 
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eficaz sobre um aspecto externo do processo, gerando efeitos a coletividade, sob um aspecto 

social de justiça. 

Para Bueno (2008, p. 268)1, o conceito de tutela jurisdicional amplia-se ao próprio 

conceito de atividade jurisdicional estendida às partes litigantes. Para ser efetivo, tem de ser 

atingida fora do plano material, não sendo suficiente a declaração da sentença como forma de 

atividade da prestação jurisdicional, mas que esta mesma sentença atinja efeitos práticos para 

as partes dentro e fora do processo consubstanciado no fazer justiça, atingindo o seio coletivo 

(escopo jurídico e social de que trata Dinamarco).  

Neste sentido, a tutela jurisdicional como espécie de atividade apta a ser produzida 

pelo poder estatal, é prestada ao vencedor, de forma que a força da tutela direcionada ao que 

não se apresenta com pretensão no processo - o direito material - a este é negada 

(DINAMARCO, 2000, p. 812)1. 

O posicionamento ainda conclui que a tutela estatal considerada gênero da atividade 

jurisdicional (tutela jurisdicional) é aquela destinada de forma genérica a ambas as partes, de 

modo que estes serão atingidos de forma positiva ou negativa, conforme o provimento 

jurisdicional a tutela estatal. Conclui-se também, que a tutela jurisdicional produz resultados 

materializados pelos efeitos práticos e jurídicos em favor do vencedor, de modo que, em caso 

de derrota, pela improcedência da demanda, a tutela jurisdicional pelo provimento favorável, 

apta a produzir efeitos práticos, tornar-se-á inexistente (YARSHELL, 1998, p. 28)1. 

Portanto, ao explicitar o conceito de tutela jurisdicional sob vários enfoques 

doutrinários, vislumbra-se no processo duas situações a se concluir: a primeira delas, o 

exercício da jurisdição através da manifestação do Estado (Poder-Juiz), exercendo sua decisão 

quando pretendido através da prolação da sentença enquanto provimento jurisdicional, daí a 

jurisdição materializada. A segunda delas, a tutela jurisdicional, sobre um aspecto de proteção 

do Estado perante o direito subjetivo pleiteado pelo demandante, em direcionar além do 

provimento jurisdicional favorável, uma decisão justa, dentro de um processo justo e 

adequado, o que caracterizaria a efetividade e segurança jurídica.  

Falar em tutela jurisdicional, não é somente atribuir o direito de condenação contra o 

réu recalcitrante. Vai muito além, a ponto de conceder a possibilidade ao demandante à exata 

restituição do bem que lhe foi suprimido, ou cumprimento da obrigação de fazer, ou a 

abstenção de fato pela própria pessoa que deveria executá-la (obrigação personalíssima).  

Ademais, no que concerne a relação da tutela jurisdicional com a efetividade do 

processo, traz-se na mente a ideia de acesso à justiça, ou acesso a tutela jurisdicional. 
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O processo, instrumento de ação de uma das principais garantias 

constitucionais – a tutela jurisdicional -, teve de ser repensado. É claro, que nos 

tempos atuais, não basta mais ao processualista dominar os conceitos e categorias 

básicos do direito processual, como a ação, o processo e a jurisdição, em seu estado 

de inércia. O processo tem, sobretudo, função política no Estado Social de Direito. 

Deve ser, destarte, organizado, entendido e aplicado como instrumento de efetivação 

de uma garantia constitucional, assegurado a todos o pleno acesso à tutela 

jurisdicional, que há de se manifestar sempre como atributo de uma tutela justa 

(THEODORO JR., 2005, p. 64)1. 

  

A questão do acesso à ordem jurídica justa, servindo o processo como instrumento a 

efetividade da tutela jurídica pretendida, ou propriamente dita, a satisfação do direito material 

subjetivo por parte do pretensor, é uma questão que já é discutida há décadas. 

A proposição do conceito de acesso à justiça de forma efetiva foi tratada, claramente e 

objetivamente, partindo do pressuposto de que o acesso à justiça não constitui apenas um 

direito fundamental constituído, mas um ponto central sobre o aspecto da moderna análise do 

processo civil (CAPPELLETTI,1988, p. 13)1. 

Em complemento, caracteriza que o conceito de efetividade per si, é um conceito 

vago, considerando a palavra efetividade substancial ao seu significado, consubstanciada na 

paridade ou isonomia de forças das partes litigarem no processo (CAPPELLETTI, 1988)1.  

Em conferência ministrada em data de 12 de dezembro de 1994, publicada na revista 

de processo, Moreira (1995, p. 168)1 destacou um programa básico, quanto a uma campanha 

em prol da efetividade processual. Nele, elencou critérios, para que diante de tais técnicas, 

pudesse se alcançar não a plenitude, mas a melhor efetividade possível destinada ao processo. 

Em síntese, o processo deve dispor de instrumentos adequados a efetiva tutela dos direitos, 

aplicados em favor dos seus titulares, ainda que indetermináveis ou indeterminados, 

estendendo-se a tutela com relação aos direitos difusos e coletivos. Além do mais, o resultado 

proporcionado pelo processo deve ser aquele mais próximo possível do almejado, com a 

finalidade do menor dispêndio de energias (duração razoável do processo). 

Portanto, ao se mencionar instrumentos aptos e coerentes à prestação efetiva da tutela 

jurisdicional, torna-se indispensável demonstrar a relação entre efetividade e 

instrumentalidade do processo, porém, não sob o enfoque único do sistema processual de 

forma autônoma, em análise a jurisdição, mas através de um liame entre processo como 

instrumento a satisfação do direito material (DINAMARCO, 2008, p. 314)1. 
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Sob o mesmo aspecto, aponta-se o lado negativo da instrumentalidade do processo, de 

que este não constitui um fim em si mesmo. Pode-se levar em consideração o processo de 

forma individualizada, em análise única aos formalismos, tornando-se imprescindível a 

ligação entre direito substancial e adjetivo, para a correta aplicação da instrumentalidade das 

formas, atingindo o direito adjetivo ao seu real significado, que é a satisfação do direito 

substancial pleiteado pelo demandante (DINAMARCO, 2008, p. 315)1. Pelo aspecto positivo, 

chega-se a ideia da efetividade, para que o processo possa alcançar todos os seus escopos 

(político, jurídico e social), atingindo de forma plena todas as suas finalidades institucionais 

(DINAMARCO, 2008, p. 319)1. 

Portanto, processo efetivo, é aquele que atende todas as suas expectativas com relação 

ao direito material pretendido em determinado processo. É preciso entender que não se está 

afastando ou menosprezando o processo como um fim em si mesmo, sob o aspecto 

teleológico, mas que este mesmo processo, para ser efetivo e dotado de instrumentalidade, 

deve atingir o seu grau máximo aplicável, não isoladamente sobre o enfoque jurídico, mas por 

conta de uma análise institucional social, política e também jurídica. Somente assim, a 

efetividade estará alcançada dentro do processo, considerando-o um instrumento de satisfação 

efetiva do direito material. 

  

4.1 Tutela Específica nas Obrigações de Fazer e Não Fazer 

  

Ao demonstrar a tutela jurisdicional com estrita relação a efetividade processual, 

necessário se faz traçar uma abordagem da tutela específica nas obrigações de fazer e não 

fazer, espécies do termo tutela jurisdicional. No entanto, não será objeto de estudo no presente 

artigo, as obrigações de entrega de coisa certa ou incerta, delimitando-se o estudo as 

obrigações de fazer e não fazer. 

A tutela específica de um modo geral diferencia-se da característica da tutela 

jurisdicional genérica, por exemplo, na tutela de entrega de dinheiro, ou coisa incerta, porque 

o bem jurídico tutelado pela parte é a obrigação in natura, de natureza fungível ou infungível, 

consistente em um fazer ou não fazer, consistindo exatamente o cumprimento daquilo que se 

está pleiteando. Tratava-se em épocas passadas, de expediente de meia justiça porque poderia 

se converter a prestação em perdas e danos, o que descaracterizava o objetivo principal da 

medida, que é a obtenção da tutela específica almejada (DINAMARCO, 2000a, p. 595)1. 

Diante disto, a legislação já estipulava a tutela específica nas obrigações de fazer e não 

fazer, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, tipificado pela Lei 8.078 de 1990, 
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onde em seu art. 84, determinava a tutela coletiva específica de direitos em matéria de defesa 

de interesses consumeiristas. Neste ínterim, após a inovação das disposições voltadas à 

proteção do consumidor, criou-se a necessidade de inserção do dispositivo no Código de 

Processo Civil, por força de criação da Lei n. 8.952, de 13 de dezembro de 2004, que inseriu o 

art. 461, cujo objetivo foi gerar a efetividade da tutela jurisdicional, reforçando neste caso, 

como dito em tópico anterior, os poderes do juiz1. 

 Portanto, o traço que diferencia a tutela específica das demais espécies de tutela, é o 

fato de que, no momento do arbitramento de uma obrigação de fazer e não fazer, esta sozinha, 

não consegue gerar efetividade ao provimento jurisdicional, restando-se de forma 

indispensável, o arbitramento de multa coercitiva, ou medidas necessárias elencadas pelos 

artigos supra mencionados, para que possa o provimento jurisdicional restar-se devidamente 

cumprido. 

A doutrina ressalta que à época do liberalismo, não havia espaço para a tutela 

específica com relação às obrigações de fazer ou não fazer, pois concedia liberdade às partes, 

na hipótese de inadimplemento do devedor recalcitrante, conceder ao credor apenas uma 

alternativa, a de converter a obrigação em perdas e danos (THEODORO JR., 2002, p. 10)1.  

Contudo, com a evolução do critério da efetividade da prestação jurisdicional, em 

especial, pela adoção das técnicas de tutela, concede-se como última opção a conversão da 

obrigação em perdas e danos, com cabimento apenas ainda a requerimento da parte, podendo 

ainda restar-se cumuladas as perdas e danos com a multa cominatória, em virtude da 

finalidade diversa das medidas (GRINOVER, 1995, p. 70)1. Prevalece, neste caso, a 

aplicação das astreintes para assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da 

tutela específica, ou até mesmo a utilização de medidas necessárias em rol exemplificativo, 

como forma de realização da prestação jurisdicional efetiva. 

Para proporcionar maior claridade à distinção entre tutela específica e genérica, 

Talamini (2001, p. 224)1 aborda a contraposição entre genérico e específico, de forma que 

existem meios para a solução de um bem específico, e meios que visam à obtenção de 

qualquer bem, passível de conversão posterior em espécie (dinheiro). 

Não se trata aqui, de apontar a melhor alternativa ou conceituação para a ideia de 

tutela específica, mas abordar a posição dos doutrinadores. Coadunando a finalidade deste 

tipo de tutela, como aquela mais perfeita ou mais próxima possível, no qual o pretensor da 

medida terá, senão o resultado que deveria ter obtido, quando do não ingresso da demanda 

específica, ao menos a mais próxima e efetiva tutela pretendida, apta a considerar-se exata 

prestação jurisdicional específica efetiva. 
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4.2 As Astreintes como Técnica de Tutela Apta a Gerar efetividade ao Processo 

  

Diante da abordagem feita acerca da tutela específica nas obrigações de fazer e não 

fazer vislumbrou-se a real necessidade de declinar em tópico distinto, a indispensabilidade da 

adoção das medidas coercitivas, em especial ao presente caso, a aplicação das astreintes, para 

a efetiva prestação da tutela jurisdicional. 

Longe de apontar com exclusividade, que as astreintes configuram como medida 

coercitiva mais importante no ordenamento jurídico, para efeitos de cumprimento da tutela 

específica em obrigações de fazer e não fazer, é cediço que é considerada como a medida 

coercitiva indireta mais utilizada, para efeito de cumprimento da obrigação principal 

específica (DIDDIER JR. et al., 2009, p. 456)1. 

É preciso que se demonstre a real importância das astreintes, para efeito de efetividade 

da prestação de uma tutela jurisdicional diferenciada. A doutrina demonstra a necessidade de 

adoção das medidas coercitivas, para cumprimento de obrigações específicas, essencialmente, 

as não patrimoniais: 

  

Porém, foram as novas necessidades de tutela jurisdicional, especialmente 

as marcadas por conteúdo não patrimonial, que passaram a exigir a imposição de 

condutas de não fazer e, por conseqüência, a sentença mandamental. Ora, de nada 

adianta impor um não fazer, diante de sua natureza claramente não patrimonial, sem 

que ao provimento do juiz seja atrelada uma medida de coerção indireta, como a 

multa (MARINONI, 2010, p. 388)1.  

    

Como dito, a necessidade de aplicação das medidas coercitivas indiretas era fator de 

indispensabilidade para que a medida específica principal nas obrigações de fazer e não fazer, 

fosse devidamente cumprida.  

Portanto, em se tratando de obrigação de não fazer, em que se proíbe a veiculação de 

determinada propaganda jornalística, que atente o direito individual de tal candidato político, 

seja em qual for das esferas dos entes federativos, qual seria a finalidade de efetivo 

cumprimento da obrigação de não fazer, sem que, com ela viessem outras medidas 

necessárias, como forma de coagir o destinatário cumprimento da referida obrigação? 
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É neste ponto que se observa o critério de essencialidade das medidas coercitivas, 

especialmente as astreintes, uma vez que, incidentes sobre um processo principal, com o fito 

de gerar o mais próximo, ou o exato cumprimento da prestação obrigacional, pois sem ela, de 

nada teria sentido o arbitramento de obrigação de fazer ou não fazer, descaracterizando o 

sentido da sanção da medida propriamente dita. 

É importante esclarecer ainda, que o rol das medidas necessárias concernentes ao § 5° 

do art. 461, do Código de Processo Civil, não é taxativo, voltado a uma característica de 

medidas atípicas, podendo o magistrado utilizar as mais variadas formas, desde que se mostre 

em caso concreto, medidas mais adequadas e razoável para a consecução do direito material 

pleiteado1.  

Como visto, as medidas necessárias são postas em caráter exemplificativo, sendo 

materializada da forma mais variada possível, conforme a análise de cada caso concreto. 

Contudo, é necessário que se aponte um destaque personalizado nas astreintes, pois esta, além 

de mais utilizada para as situações genéricas, é considerada uma medida enérgica, 

considerando a insuficiência e isolamento da tutela específica, para o cumprimento da 

prestação jurisdicional. Sem o arbitramento da multa, de nada adiantaria se falar em 

efetividade do cumprimento da tutela jurisdicional específica. 

É por estes motivos, que se finda a análise da tutela jurisdicional, em seu aspecto lato 

sensu, ultrapassando-se para uma análise da tutela específica, de forma a se demonstrar a real 

necessidade deste tipo de tutela, especialmente, o caráter indispensável das medidas 

coercitivas, com ênfase às astreintes, que adiante serão mensuradas sobre o aspecto de sua 

incidência e exigibilidade. 

  

5.                  A Execução nas Obrigações de Fazer e Não Fazer 

  

De forma introdutória, é necessário que a delimitação do presente trabalho se restrinja 

à execução nas obrigações de fazer e não fazer, especificamente, sem análise para a tutela 

voltada para as obrigações de entrega de coisa, de que trata o artigo 461-A. 

Para Dinamarco (2004, p. 486-487)1, a obrigações de fazer e não fazer distinguem-se 

quanto a classificação, respectivamente em obrigações positivas (art. 644 do Código de 

Processo Civil) e negativas (art. 642 do Código de Processo Civil). As primeiras operam-se na 

transformação no mundo exterior, as segundas buscam a não transformação. 

Partindo da premissa, no tocante a reforma processual, o disposto na Lei 8.953 de 

1994, propiciou a quebra do paradigma de separação cognição-execução, do qual não haveria 
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mais necessidade do ingresso de novo processo, para se conceder a efetiva prestação 

jurisdicional específica em favor do autor1. 

Já com o advento da normatividade de que trata a tutela específica, nas disposições da 

Lei 8.952, bem como na mencionada Lei 8.953, ambas do ano de 1994, mencionava-se acerca 

da efetividade da prestação jurisdicional, contra atos abusivos e obstinações por parte dos 

devedores, que muitas vezes eram convertidas em perdas e danos, e não geravam o 

denominado “resultado prático equivalente ao do adimplemento”, de que trata a letra da lei 

(art. 461 caput do Código de Processo Civil)1. 

A referida reforma, trouxe consigo a inserção de dispositivos legais que tratam de 

tutela específica nas obrigações de fazer e não fazer, nos termos do art. 461 do Código de 

Processo Civil, estendendo-se a tutela ao processo de execução, nos termos do art. 644 do 

mesmo diploma processual. A menção da disposição legal, por aplicação subsidiária, remete o 

texto legal do presente artigo, as aplicações das disposições do art. 461, do Código de 

Processo Civil, visto que, o que for aplicado no processo de execução, deverá ser observado 

conforme o disposto no presente artigo.  

Busca-se desde a época do advento das normatividades citadas, até os dias atuais, com 

o mencionado Projeto Lei 166 de 2010, que retrata de uma futura reforma efetiva do processo, 

o alcance mais próximo o possível da efetividade da prestação da tutela jurisdicional, com a 

futura entrada em vigor de seus procedimentos simplificados. 

A doutrina ainda, nos dizeres de Dinamarco (2004b, p. 485)1 é clara em demonstrar 

que o jurista atual é preocupado com a tutela de bens, no entanto, não restrita apenas à 

proteção de bens de natureza real, valendo-se também, para a tutela de interesses pessoais, 

como é o caso em boa parte nas tutelas das obrigações de fazer e não fazer.  

No presente caso, a relação entre a pessoa e o bem, acontece devido ao fato que nas 

prestações de fazer e não fazer, a obrigação imposta judicialmente, tem que ser cumprida pela 

pessoa obrigada, no caso o devedor, sob pena da incidência de medidas coercitivas (execução 

indireta), para o resultado mais específico e perfeito possível, aquele que o credor deveria ter 

obtido quando não ingressa nas vias judiciais, e há o recebimento dos valores dentro da 

normalidade. 

Portanto, constata-se que para a efetividade da tutela específica nas obrigações de 

fazer e não fazer, para que se manifeste seu efetivo cumprimento, é necessária a presença de 

um cumprimento acessório, ainda que indireto, para que a obrigação principal reste-se 

cumprida dentro da sua especificidade. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10834



É neste sentido, que surgem as astreintes, considerada como forma de coerção ao 

cumprimento da obrigação principal, cuja hipótese de descumprimento da obrigação será 

objeto de execução, porém, de forma indireta, conforme se apresentará descrito adiante. 

  

5.1 A Execução das Astreintes como Forma de Execução Indireta 

  

Primeiramente, é preciso que se estabeleça a real distinção entre coerção direta e 

indireta, a fim de que, posteriormente, possa se estabelecer as astreintes, como forma de 

execução direta ou indireta. 

É cediço que a coerção direta se manifesta na forma em que, inobstante a vontade do 

demandado (devedor recalcitrante), a determinação judicial continuará devidamente 

materializada, por conta de atos (execução forçada) que poderão expropriar bens ou valores 

monetários em conta do devedor. Por sua vez, a coerção indireta, nos dizeres de Marinoni 

(2010, p. 397)1, pode ser pessoal (prisão civil) ou patrimonial (astreintes), no qual não se 

conduz de forma específica a tutela do direito, mas é incidente sobre a vontade do réu que 

obsta o cumprimento judicial determinado na respectiva decisão. 

  

Os meios executivos de coerção indireta atuam na vontade do executado, 

servindo como uma espécie de “estímulo” ao cumprimento da prestação. Esta 

coerção pode dar-se pelo medo (temor), como é o caso da prisão civil e da multa 

coercitiva, como também pelo incentivo, como é o caso das chamadas sanções 

premiais, de que serve de exemplo a isenção de custas e honorários para o réu que 

cumpra o mandado monitório (DIDIER JR. et al., 2009, p. 35)1. 

  

 A coerção ainda é apontada como fenômeno de efetividade do processo, pela 

utilização de seus mecanismos (astreintes e medidas necessárias), quando se materializar de 

modo fértil no processo sob o enfoque da segurança jurídica, como também da proteção da 

confiança dos cidadãos, princípios implícitos no Estado Democrático de Direito. Ademais, 

figura-se como raciocínio, que se houve a aplicação das astreintes incidente sobre 

determinado processo, subentender-se-ia que a atividade jurisdicional teria fracassado, 

justamente por conta do não cumprimento obrigacional (WAMBIER; MEDINA, 2007, p. 

392)1.  
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Outrossim, há quem diga que a execução das astreintes, ou a utilização dos meios de 

coerção não são configuradas como uma execução de forma manifesta, mas como mero 

sucedâneo da execução (MOREIRA, 2005, p. 218)1. 

Além do mais, a execução pode ser vista sob um aspecto genérico (sentido lato), 

subsistindo como espécies, dentre elas, a execução forçada e a indireta. Descreve que as 

medidas de caráter coercitivo psicológico são sanções de natureza material (obrigacional), 

frisando ainda que, referidas medidas não concedem a efetividade aos preceitos jurídicos, mas 

coloca o obrigado em um verdadeiro dilema, não se enquadrando no conceito de execução 

forçada no termo técnico processual, mas como execução indireta (DINAMARCO, 1996, p. 

101)1. 

Tal posição advém de uma ideia ponderada pela doutrina italiana, quando conclui pela 

não pertinência das medidas coercitivas enquadradas como execução forçada, pelo simples 

fato da ausência de participação do credor na obtenção da tutela devida em caso de execução 

forçada, de forma que do contrário, quando se trata de execução das astreintes, como dito, a 

participação do devedor é imprescindível (CARNELUTTI, 1932, p. 7 apud GUERRA, 1998, 

p. 31)1. 

O emprego de meios coercitivos no processo de execução das obrigações de fazer e 

não fazer, ainda é denominado pela doutrina por execuções diferenciadas (técnica 

diferenciada coercitiva), a qual será emitida através de execução diversificada da normal, 

(execução forçada ou por sub-rogação) (MARINONI, 2008, p. 100)1, uma ordem para o 

correto cumprimento da obrigação devida, em prazo razoável, sob pena de aplicabilidade de 

medidas coercitivas, dentre elas as astreintes (CARPENA, 2007, P. 594)1. 

Logo, é preciso que se esclareçam situações encontradas em momentos distintos. O 

primeiro deles é determinar o arbitramento das astreintes, de natureza jurídica acessória e 

coercitiva indireta, apta a gerar um temor psicológico ao devedor recalcitrante, para que 

cumpra com o preceito da obrigação principal (fazer ou não fazer). Em um segundo momento, 

na hipótese de descumprimento do preceito principal, incide-se as astreintes de forma 

periódica, conforme cada caso concreto, assim, neste momento que se falará em execução 

indireta. Execução indireta visa o cumprimento pela própria parte, sob pena da incidência de 

multa diária, configurando-se a aplicação no processo de execução de forma principal e não 

subsidiária quanto às disposições do artigo 461 do Código de Processo Civil (TALAMINI, 

2001, p. 429)1 de forma a pressionar o devedor recalcitrante ao cumprimento da prestação 

principal. 
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5.2 A questão da exigibilidade: possibilidade de execução provisória ou definitiva: 

análise doutrinária, jurisprudencial e a proposta do novo projeto do Código de Processo Civil  

   

Ao concluir a principal discussão do presente artigo, é necessário definir o conceito de 

execução provisória e definitiva, delimitando o seu real contexto e principais efeitos no início 

do trâmite processual. 

O art. 475-I, § 1°, do Código de Processo Civil, trata do cumprimento de sentença de 

título judicial. Demonstra que a execução é definitiva - quando ocorre o trânsito em julgado 

da sentença, e provisória - quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso que não 

foi atribuído efeito suspensivo. Quanto à execução por título extrajudicial, vale frisar as 

disposições do art. 587, do mesmo diploma processual, o qual destaca ser considerada 

definitiva a execução por título extrajudicial e provisória quando pendente de apelação nos 

embargos à execução, recebidos com efeito suspensivo. 

Para Carpena (2007, p. 586)1, a modalidade da execução em sua forma provisória ou 

definitiva, deverá ser sempre definida, levando-se em consideração a natureza da decisão que 

será objeto de impugnação mediante recurso. Será definitiva aquela decisão que estiver 

acobertada pelo manto da coisa julgada, ao passo que, a execução provisória está passível de 

modificação, seja por recurso ou mesmo por conta de decisão proferida em processo distinto. 

Sendo assim, não há o que se discutir acerca da execução definitiva, pois esta, 

consoante já mencionado, se manifesta com o trânsito em julgado da sentença. Neste caso, 

escorreram todas as hipóteses de recursos plausíveis no processo, operando-se os efeitos da 

coisa julgada material. 

As hipóteses de execução provisória e definitiva são mensuradas pela legislação 

processual, bem como pela doutrina de forma pacífica, sem o alcance de conflitos. No 

entanto, é importante que se considere o intuito deste tópico e a finalidade do presente 

trabalho: em matéria de execução acessória das astreintes, deferidas em antecipação de tutela, 

nos moldes do art. 461 § 3°, seria possível o trâmite de execução provisória deste tipo de 

medida acessória, mesmo diante da não concessão do efeito suspensivo pleiteado em sede de 

recurso? 

A questão é divergente, travada sob grande discussão doutrinária e jurisprudencial. 

Conforme abordado preliminarmente, ao se tratar da exigibilidade das astreintes, ora parte da 

doutrina - entendendo plausível sua execução provisória - desde que ausente a concessão do 

efeito suspensivo, com fundamento no descumprimento da decisão judicial; ora sustentado 
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por sua impossibilidade ante o perigo de futura improcedência do pedido principal, o que 

geraria a perda de objeto da execução acessória, sendo necessário traçar algumas premissas. 

A doutrina já mencionava na possibilidade de execução provisória das astreintes, 

inobstante ter sido concedida em tutela antecipada, frente à ausência de julgamento final de 

mérito na sentença, considerando-a totalmente independente do provimento jurisdicional 

principal.  

     

 Problema mais delicado é o de saber se a multa pode ser cobrada quando a 

execução da própria obrigação principal (de fazer ou de não fazer) estiver sendo 

promovida provisoriamente, como antecipação de tutela ou com base em sentença 

impugnada por recurso. Em caso positivo, sua natureza seria provisória ou 

definitiva? A resposta a estas indagações deve ser dada a partir de uma premissa 

fundamental: a de que o título executivo que autoriza a cobrança da multa é 

autônomo e independente em relação ao que sustenta a execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, aqui chamada de principal (ZAVASCKI, 2000, p. 508)1. 

  

A justificativa, disposta pelo doutrinador, destaca, ainda, que o permissivo legal 

concede à possibilidade da execução em seu aspecto definitivo, bem como no acessório, no 

que concerne a execução das astreintes. Negar a executividade provisória das astreintes seria 

nos dizeres do autor “[...] negar a incidência da multa na execução provisória ou na execução 

de medida antecipatória, e isso é contrário a texto expresso de lei (CPC, art. 461 § 4°)” 

(ZAVASCKI, 2000)1. 

No mesmo sentido, Spadoni (2001, p. 499-500)1 demonstra, pela admissibilidade da 

execução das astreintes - antes do trânsito em julgado da sentença - justificando-se por dois 

motivos: o primeiro deles é pelo fato de que não há como confundir a situação discutida no 

processo, com o dever de lealdade das partes. O segundo, pelo caráter processual da medida, 

pois o que se pune é o descumprimento da tutela específica principal, ou seja, considerando o 

descumprimento de uma ordem judicial destinada a parte, o mesmo entendimento 

corroborado por Gomes Junior (2001, p. 558)1. 

  

Se no futuro, aquela decisão será ou não confirmada pela decisão final da 

causa, isto pouco importa para a efetividade daquela decisão. Está em jogo, afinal, a 

própria autoridade do Estado. Não se pode, portanto, dizer que ocorreu apenas o 

inadimplemento de uma ordem do Estado-Juiz. Ocorreu, em verdade, a transgressão 
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a uma ordem, que se presume legal. Se o conteúdo desta ordem será, posteriormente, 

infirmado pelo exame final da causa, isto pouco importa para o cumprimento da 

ordem em si (ALMEIDA; GOMES JUNIOR, 2010, p. 195)1. 

  

Em oposição, Marinoni (2000, p. 109)1 destaca a inadmissibilidade da concessão da 

execução provisória, àquele que posteriormente não terá razão ao processo principal, pela 

improcedência do pedido de tutela específica. Destaca ainda que a função da multa coercitiva 

não se co-relaciona com o momento da cobrança do seu valor, nela compreendido pela sua 

incidência ou exigibilidade, mas pela possibilidade da cobrança. Tal posição já era destacada 

por Popp (1995, p. 128)1 quando ressalvava a possibilidade de execução das astreintes 

somente após o trânsito em julgado da sentença. 

Levantada as posições doutrinárias acerca do tema intrigante e diante da comprovação 

da contradição de tais entendimentos, é preciso que se analise o entendimento jurisprudencial 

acerca do assunto extremamente conflitante. 

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n. 1.170.278/RJ1, 

cujo Relator foi o Ministro Castro Meira, julgou por desnecessário o trânsito em julgado da 

sentença, como pré-requisito para executar as astreintes em decorrência do descumprimento 

de obrigação principal de fazer e não fazer, fundamentando quanto a impossibilidade de não 

concessão da execução provisória, em antecipação de tutela, o que retiraria a eficácia e 

credibilidade dos julgados. No mesmo sentido, o julgamento do Recurso Especial n. 

1.098.0281, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, perante a Primeira Turma deste Colendo 

tribunal, onde em ação popular a execução de multa diária fixada em liminar, permitiu-se a 

execução da medida nos próprios autos, permitindo-se a execução provisória. 

Em oposição aos entendimentos supracitados, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu 

em Agravo Regimental no Recurso Especial de n. 1153033/MG1, de Relatoria do Ministro 

Sidnei Beneti, perante a 3ª Turma, pela possibilidade da execução das astreintes de forma 

definitiva, somente com o trânsito em julgado da sentença principal de mérito, conforme 

anteriormente citado. 

Em que pese as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, quanto a possibilidade de 

execução das astreintes de forma provisória ou definitiva, é preciso ponderar determinadas 

situações, como as já exposadas pela doutrina. A execução provisória deferida em decisão 

interlocutória, não prejudicaria o réu, se devidamente considerada definitiva, em caso de 

sentença de improcedência do julgado? Nos dizeres de Marinoni (2000a, p. 109)1, seria justo 

conceder ao final do processo a execução das astreintes, aquele que não detêm razão? 
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Pelo ponto de vista do descumprimento da ordem judicial, a resposta seria negativa. 

Contudo, é preciso que se entenda que o real objetivo das astreintes, não se encontra no 

caráter pecuniário, como forma de fazer com que o autor aufira lucro diante da recalcitrância 

do devedor, mas que se transforme em um instrumento coercitivo capaz de gerar efeitos ao 

processo principal, ou seja, capaz de gerar o efetivo cumprimento das obrigações de fazer e 

não fazer. 

Neste sentido, parece coerente o aguardo do trânsito em julgado da sentença de mérito, 

para que posteriormente possa se manifestar a possibilidade de exigibilidade da medida, 

porque o período será devidamente liquidado a partir do termo a quo de sua incidência, isto é, 

a partir do efetivo descumprimento da medida. Neste caso poderá ocorrer a modificação de 

ofício pelo Magistrado, na hipótese de arbitramento excessivo da medida. Não há porque 

identificar uma inefetividade da tutela específica por conta da sua execução definitiva após o 

trânsito em julgado da sentença, devido ao fato de que o caráter coercitivo, quando ocorrer 

seu arbitramento restará materializado na determinação judicial em obrigação principal. 

Se o réu preferir tornar-se recalcitrante ao processo principal, sabe que carregará 

consigo, o ônus de incidência e futura exigibilidade de uma multa acessória e periódica até o 

final do julgamento, podendo ser suprida inclusive durante o ínterim do processo, caso o réu 

cumpra com a obrigação principal. No entanto, caso não se cumpra a referida medida, na 

hipótese de procedência da demanda principal, e, não havendo mais recurso plausível para se 

rebater referidas decisões de primeira e demais instâncias, a aplicabilidade da multa restará 

então efetiva, e devidamente aplicada em desfavor do Réu que obstou o cumprimento da 

obrigação principal. 

Não que se queira afirmar, ou defender veemente sobre a impossibilidade de execução 

provisória das astreintes. Como já demonstrado em tópico anterior - na hipótese de decisão 

interlocutória deferindo a medida coercitiva em desfavor do réu, e sendo obstaculizada por 

recurso competente, não recebido no efeito suspensivo - a regra no processo civil é a 

admissibilidade da execução provisória. No entanto, é preciso que se vislumbre novamente 

que, na hipótese de improcedência final da sentença de mérito, reformando a liminar 

concedida em antecipação de tutela, as astreintes perdem o seu efeito, somente podendo se 

falar de exigibilidade definitiva de sua execução, quando existir a coisa julgada material da 

decisão final, sem aptidão para nova interposição de recursos.  

É de bom alvitre descrever o entendimento doutrinário proposto por Amaral (2010a, p. 

264)1 quando descreve “[...] ser evidente a exigibilidade da multa, sendo possível sua 

execução em caráter definitivo, tão logo transite em julgado a sentença de procedência”. 
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Ademais, é importante frisar ainda, a questão acerca da proposta idealizada pelo novo 

Projeto Lei que visa instituir o Novo Código de Processo Civil, que pretende modificar os 

efeitos da execução das astreintes. 

Nesse contexto o Projeto Lei 166 de 20101, conforme já demonstrado, nas disposições 

do artigo 503 em seu § 1°, prescreve o seguinte acerca do momento de sua exigibilidade: 

  

Art. 503. (...) 

§ 1º A multa fixada liminarmente ou na sentença se aplica na execução 

provisória, devendo ser depositada em juízo, permitido o seu levantamento após o 

trânsito em julgado ou na pendência de agravo contra decisão denegatória de 

seguimento de recurso especial ou extraordinário. 

  

A doutrina aborda a questão da exigibilidade da multa, de forma que o momento de 

incidência e exigibilidade tenha o mesmo momento de aplicabilidade, isto é, tão logo incida a 

multa, através do descumprimento da decisão, poderá ser executada de forma definitiva, e 

paga pelo devedor os referidos valores. Contudo, ressalva-se que enquanto não transitada em 

julgado a decisão, deverão os valores ficar depositados em conta judicial, até efetiva decisão 

(AMARAL, 2010a, p. 186)1.  

  

Permitir ou não a execução imediata da multa, a rigor, traz consigo a 

decisão de inserir ou não um procedimento (execução) dentro de outro 

(conhecimento) podendo trazer consequências para a regular tramitação do processo 

e para a realização do seu escopo principal, qual seja, a outorga da tutela 

jurisdicional adequada. Não raro, a execução do crédito resultante da multa, 

especialmente quando excede o valor da obrigação principal discutida no processo, 

torna-se prioridade do autor da demanda, que deixa de lado a busca pelo bem jurídico 

originariamente almejado. Assim, antes de ser uma questão teórica a ser debatida, 

trata-se de um problema prático relacionado ao bom andamento do processo 

(AMARAL, 2010a)1.  

  

Portanto, não que se queira desvirtuar a proposta declinada pelo Projeto Lei quanto à 

possibilidade de execução, antes mesmo da decisão final de mérito do processo principal. O 

que se quer demonstrar em termos práticos é o alcance negativo que referida medida pode 

atingir, se porventura atingir quantificações elevadas, o que, nos dizeres da doutrina, 
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desvincularia como objeto de discussão, a prestação obrigacional específica principal, 

passando os litigantes a se conflitarem de forma mais intensa acerca dos valores arbitrados 

nas astreintes. 

Por fim, abre um parêntese no que tange a real posição da execução segundo a 

proposta do Projeto Lei 166 de 2010. Considera-se uma execução provisória ou definitiva? 

Pelo que se depreende do dispositivo legal, apesar da intenção definitiva quanto ao depósito 

imediato da multa, sua natureza aparentemente apresenta um caráter provisório, pois 

conforme as disposições do § 1° do art. 503 do Projeto Lei ficam os valores depositados em 

juízo e sob condição sine qua non de futuro levantamento após o trânsito em julgado da 

sentença. 

No entanto, questiona-se: os valores depositados em juízo vão ficar sob condição de 

uma sentença de mérito procedente, ou poderão ser levantados pelo credor, e o excedente pelo 

Estado, mesmo com a sentença de improcedência, o que daria ganho de causa ao devedor que 

teria depositado os valores? 

A opção da Comissão resta-se materializada pela utilização da execução provisória até 

o trânsito em julgado da sentença, pois, não haveria o menor sentido se manter vinculado em 

conta judicial, referidos valores, até a ocorrência da coisa julgada material. Neste caso, torna-

se definitiva a execução após o trânsito em julgado da sentença, no qual sobrevindo sentença 

de procedência, fará jus o autor aos valores depositados até a incidência da obrigação 

principal, sendo que o restante será destinado ao Estado. Na eventual hipótese de 

improcedência do pedido, caso não se confirme a decisão, ou seja, pela improcedência, os 

valores serão restituídos em favor do réu (AMARAL, 2010a)1.  

Tal decisão é compatível com o entendimento daqueles doutrinadores (MARINONI, 

2000, p. 110)1 que corroboram pela entrega da multa coercitiva, a quem efetivamente obteve 

êxito na demanda judicial, ou seja, com o intuito de beneficiar aquele que teve razão 

(AMARAL, 2010a, p. 203)1. 

Também, para maior efetividade do provimento jurisdicional, buscou-se dentro da 

proporcionalidade e da razoabilidade, gerar de forma equânime, o destino híbrido das 

astreintes. De forma a compatibilizar uma distribuição justa dos valores da multa, sem 

enriquecer de forma ilícita uma das partes no processo, culminando no exato sentimento de 

efetividade processual, ou seja, proporcionar as partes, o equilíbrio do julgamento, e conceder 

ao Estado, parte prejudicada no descumprimento às ordens judiciais, o direito de receber 

parcela da multa diante da recalcitrância do devedor.  
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6.                  Considerações Finais 

  

Diante de tais contornos jurídicos descritos no presente, percebe-se que as astreintes, 

no ordenamento jurídico brasileiro, são medidas coercitivas e acessórias, que em momento 

algum podem ser confundidas com as perdas e danos, dado ao seu critério secundário para a 

satisfação primária da tutela específica em obrigações de fazer e não fazer. 

Almeja-se pela tutela específica, o resultado prático equivalente de que trata o artigo 

461 do Código de Processo Civil. No entanto, para que se materialize a especificidade da 

tutela pleiteada em obrigações de fazer e não fazer, torna-se indispensável a adoção de 

medidas necessárias, dentre elas, a aplicação das astreintes, como forma de forçar o devedor 

insistente ao cumprimento da medida judicial ordenada. 

É neste sentido que se configura nas obrigações de fazer e não fazer, a efetividade 

deste tipo de tutela, por intermédio de utilização de medidas necessárias para a materialização 

do resultado prático equivalente. 

Portanto, necessário se fez, traçar os posicionamentos conflitantes dispostos pela 

doutrina e jurisprudência, que ora defendem a aplicação, através da sua exigibilidade 

provisória, mesmo antes da decisão final de mérito irrecorrível, pelo fato do descumprimento 

às ordens emanadas de um poder competente (Poder Judiciário), ora defendem em seu aspecto 

definitivo, pelo fato de tornar-se injusto a execução da medida antes do trânsito em julgado da 

sentença, sem que antes o mesmo destinatário da ordem judicial, tenha sucumbido com a 

procedência da tutela específica através do provimento jurisdicional final. 

  Proporcionar ao demandante da tutela específica, o direito a execução das astreintes, 

sem que antes se torne definitivo o provimento jurisdicional irrecorrível, seria o mesmo que 

ultrapassar o conceito legal de que o acessório segue o principal, ou em termos práticos, 

executar a cláusula penal de um contrato, sem que antes este torne-se descumprido em seus 

termos principais. 

Ademais, vale frisar que a posição mais coerente aplicada as astreintes enquanto 

execução é pelo caráter definitivo, de forma que, em conformidade com entendimento 

doutrinário posto no trabalho, não seria justo onerar o devedor com a execução das astreintes, 

se na discussão da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, não obteve o 

demandante, êxito na busca do resultado prático equivalente. Somente com a procedência da 

demanda, com o trânsito em julgado da sentença, é que se poderá falar em execução das 

astreintes, até pelo fato da sua acessoriedade, inobstante o descumprimento judicial de que 

afirma parte da doutrina. 
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É preciso que se entenda que as astreintes são um instrumento acessório, apto a gerar 

efetividade a tutela específica nas obrigações de fazer e não fazer, ou seja, a busca da tutela 

equivalente, que deveria ser obtida no plano do direito material. No entanto, sobre o aspecto 

da sua execução no plano processual, é necessário que não seja rigorosamente incidida, sem 

que antes se discorra o provimento jurisdicional de mérito irrecorrível, sob pena de operar-se 

uma onerosidade indevida ao devedor, que obteve êxito na tutela específica principal 

(improcedência do demandante), seja em execução de fazer ou não fazer.   
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO 
PODER JUDICIÁRIO 

 
CONSIDERATIONS ABOUT STRATEGIC PLANNING IN JUDICIARY 

 
 
 

Tatiane De Abreu Fuin 
 

RESUMO 
O presente trabalho aborda os problemas do Poder Judiciário e visualiza o planejamento 
estratégico como possível método para superação desses problemas e aperfeiçoamento na 
função jurisdicional. O planejamento estratégico, que no âmbito do poder jurisdicional 
brasileiro tem o Conselho Nacional de Justiça como coordenador, possui a finalidade de 
alinhar todos os tribunais ao plano nacional. Planejar significa pensar antes de agir, pensar 
sistematicamente, com método; explicando cada uma das possibilidades e analisando suas 
respectivas vantagens e desvantagens, além da propositura de objetivos. A análise da 
instituição do planejamento estratégico, inclui também o estudo do método de gestão 
estratégica escolhido pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o “Balanced Scorecard” 
(BSC). Tal planejamento vem delineado em linhas gerais nesse trabalho, mostrando o que 
consta no plano nacional, com quinze objetivos estratégicos, que buscam atingir a missão de 
realizar a justiça e a visão de futuro de ser reconhecido pela sociedade como instrumento 
efetivo de justiça, equidade e paz social.  
PALAVRAS-CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; PROBLEMAS; PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO. 
 
ABSTRACT 
The presente work intends to deal with the Judiciary problems and it´s aimed the Strategic 
Planning some methods wich could solve the problem and improvement of the cognizance 
function. The Strategic Planning, which is in this bias the institution coordinated by the 
National Justice Council, which pretends to align all courts in the national level. Planning 
means think before act, systematically think with a method; explaning each of the possibilities 
and analyzing their respective advantages and disadvantages, as well propose objectives. The 
analysis of Strategic Planning Institution, includes the study of strategic management chosen 
by the national justice council which is the “Balanced Scorecard” (BSC). That planning 
comes sketchy in general lines in this work, showing what is contained in the national plan, 
with fifteen strategic objectives, apart from having the mission of accomplish justice and the 
future vision of being recognized by the society as an effective instrument of justice, equity 
and social peace. 
KEYWORDS: JUDICIARY; PROBLEMS; STRATEGIC PLANNING. 
 
 

      

INTRODUÇÃO 
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O presente trabalho parte da análise dos problemas no Poder Judiciário para chegar ao 
Planejamento Estratégico como possível método para aperfeiçoamento na função 
jurisdicional. Isso porque planejar as ações de maneira organizada é necessário para o êxito de 
qualquer instituição e não haveria de ser diferente para o Poder Judiciário, que tem sido 
solicitado a agir cada vez mais e com eficiência. 

Nesta pesquisa, o planejamento estratégico é visto em suas linhas gerais, analisando-se o 
plano nacional, contendo quinze objetivos estratégicos, que buscam atingir a missão de 
realizar justiça e a visão de futuro de ser reconhecido pela sociedade como instrumento 
efetivo de justiça, equidade e paz social. 

Este trabalho pretende trazer algumas considerações a respeito do planejamento estratégico, o 
que é, no que consiste e como atua. Inicialmente, traz algumas conceitos e noções de seu 
funcionamento e do "Balanced Scorecard", que foi o método de gestão estratégica escolhido 
pelo Conselho Nacional de Justiça para colocar em prática o plano. Após, adentra, então, na 
questão do Planejamento Estratégico no Poder Judiciário, mostrando as soluções já adotadas 
por meio da coordenação do Conselho Nacional de Justiça, bem como as metas a serem 
cumpridas pelos tribunais, o banco de boas práticas de gestão e os resultados já advindos dos 
trabalhos de planejar a atuação dos órgãos jurisdicionais. 

O assunto possui grande relevância, pois o tema é bastante atual e até mesmo inusitado para o 
Poder Judiciário, que jamais atuou de forma organizada e planejada. 

  

1 Poder Judiciário: principais problemas e Planejamento Estratégico como possível 
método para obter melhoria na função jurisdicional 

  

O Judiciário, como um dos três "órgãos de manifestação do poder de soberania nacional"[1], 
tem a principal função de exercer a jurisdição, que consiste em dizer o direito perante os casos 
concretos, sendo que seu exercício é delegado aos magistrados. 

Paralelamente ao exercício da jurisdição, o Judiciário administra para "manutenção de suas 
estruturas e provimentos de suas necessidades"[2], garantindo sua autonomia e independência 
perante os outros órgãos. Relevante se faz esta função, mormente quando se considera a 
necessidade de se organizar a atuação de todas as unidades de jurisdição do país. 

No Brasil, há diversos órgãos que compõem o Poder Judiciário - a Justiça Federal, as Justiças 
estaduais, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral, a primeira instância, a 
segunda instância e os tribunais superiores. Essa complexidade estrutural do Poder Judiciário 
é explicada, segundo Márcio Thomaz Bastos ao apresentar o documento Diagnóstico do 
Poder Judiciário, pelas dimensões continentais do nosso país, pela nossa organização como 
República Federativa, pelas enormes desigualdades regionais e pela significativa diferença 
das demandas regionais por acesso à Justiça.[3] 

Assim, para administrar essa estrutura complexa, com a Emenda Constitucional 45/04 foi 
criado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão integrante do Poder Judiciário com a 
incumbência de controlar a atuação administrativa e financeira deste poder, bem como 
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fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (artigo 103-B, § 4º, da 
Constituição Federal). José Renato Nalini, explica que o CNJ foi criado principalmente para 
organização e auxílio à administração do Poder Judiciário para que este possa subsistir 
dignamente, conferindo um norte a esse órgão, visando o futuro.[4] 

Com efeito, compete também ao Conselho Nacional de Justiça a coordenação do 
planejamento estratégico no Poder Judiciário. Assim, o Conselho Nacional de Justiça busca 
também a otimização dos serviços judiciais e em termos estruturais, veio suprir a lacuna no 
modelo de organização da justiça brasileira.[5] Dessa forma, a resolução 70/2009 do 
Conselho Nacional de Justiça traz a responsabilidade do planejamento a todos os atores do 
processo - magistrados, servidores, representantes de entidades de classe etc - ,para tentativa 
de organização no Poder Judiciário, bem como mais celeridade e melhoria na função 
jurisdicional. 

O planejamento estratégico proveniente da ciência empresarial, originará um conjunto de 
medidas que possivelmente trarão melhorias na prestação jurisdicional e o método escolhido 
para colocar em prática tal planejamento foi o "Balanced Scorecard"[6], altamente utilizado 
nas empresas públicas e privadas, que pretende garantir o alinhamento das partes que 
compõem a instituição à sua própria estratégia a fim de obter melhores resultados em sua 
atuação.[7] São metas, indicadores e outras ferramentas de "benchmarking", como o Banco de 
boas práticas de gestão, que prometem trazer  padrão único de funcionamento ao Judiciário. 

Além da complexidade estrutural do Judiciário, o que dificulta a sua administração, há 
diversos outros problemas que o planejamento estratégico pode vir a minorar. Um deles a ser 
citado é a morosidade da resposta do Judiciário que configura a própria denegação da justiça 
por ser esta tardia.[8] Em artigo científico contido no portal eletrônico do Conselho Nacional 
de Justiça são apontadas duas causas para a morosidade, que são a falta de continuidade nas 
ações administrativas dos tribunais e a falta de planejamento dessas ações.[9] 

Somado à morosidade, não se pode olvidar da questão do aumento das demandas levadas ao 
Judiciário, que também configura um problema atualmente. O relatório Justiça em números, 
produzido pelo Conselho Nacional de Justiça e divulgado em 2009, noticia que há quase 90 
milhões de processos tramitando em parcela do Judiciário - Justiça Estadual, Federal e do 
Trabalho - , sendo que tal documento demonstra que a sociedade brasileira está litigando cada 
vez mais.[10] 

Face à morosidade, bem como o aumento dos litígios levados ao Judiciário e em razão das 
necessidades dos novos tempos, que exige aceleração de toda a atuação judiciária[11], o 
planejamento estratégico poderá consistir em "protagonista" de mudanças desejáveis neste 
órgão, para que possa atender a sociedade de maneira célere e adequada. Seguindo a lição de 
Joaquim Falcão tem-se que "diante dos novos tempos - os da democracia e dos complexos 
desafios gerenciais -, fica claro que o Judiciário vai ter de se reinventar administrativamente 
para atender à crescente demanda social".[12] 

  

2 Planejamento e o método "Balanced Scorecard" (BSC) 
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Planejar significa "pensar antes de agir, pensar sistematicamente, com método; explicar cada 
uma das possibilidades e analisar suas respectivas vantagens e desvantagens; propor-se 
objetivos",[13] o que significa ser uma "ferramenta vital; ou sabemos planejar ou estamos 
condenados à        improvisação".[14]          

O planejamento pode ser conceituado como um processo desenvolvido para o "alcance de 
uma situação futura desejada, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor 
concentração de esforços e recursos para a empresa".[15] 

Com efeito, as técnicas de planejamento, desenvolvidas primeiro entre os militares e após 
pelos administradores empresariais, tudo por força da competitividade do mundo 
contemporâneo, têm ocupado também o mundo jurídico. Nesse sentido, uma "difusão de 
técnicas e métodos importados da administração empresarial vai se incorporando 
gradativamente à administração dos Tribunais e à cultura jurídica", [16] trazendo como 
resultado o fato de "as práticas jurídicas começarem a desfrutar de uma maior eficiência na 
execução de suas atividades".[17] 

A despeito das diferenças entre o funcionamento das empresas privadas, que possuem como 
finalidades o lucro e a superioridade dentre as outras empresas existentes no mercado, 
verifica-se que também no âmbito do Poder Público o planejamento estratégico se faz 
necessário. Isso porque para a superação da crise e para melhor desempenho na função 
jurisdicional, é imperativo planejamento e boa administração. 

Assim, a resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça de 18 de março de 2009, instituiu o 
Planejamento Estratégico no Poder Judiciário e o método de gestão estratégica escolhido pelo 
Conselho Nacional de Justiça foi o "Balanced Scorecard" (BSC). 

Criado por David P. Norton e Robert S. Kaplan, da Harvard Business School, "o Balanced 
Scorecard (BSC) - ou placar balanceado - é uma metodologia baseada no equilíbrio 
organizacional"[18] e foi criada para "solucionar o problema de comunicação do 
planejamento nas organizações como um todo, utilizando uma visão holística da 
administração em benefício do seu planejamento estratégico".[19] 

O BSC foi concebido, inicialmente, para servir de sistema de avaliação do desempenho da 
empresa[20], contudo, a sua aplicação proporcionou o seu desenvolvimento, tornando-se 
método de gestão estratégica, reconhecido pela sua qualidade e altamente aplicado nas 
entidades públicas e privadas. A escolha do método pelo Conselho Nacional de Justiça é 
explicada no edital 1/2009 de licitação, conforme transcrita neste trabalho: 

  

A metodologia foi escolhida pela Harvard Business Review (HBR) como uma das práticas de 
gerenciamento mais importantes dos últimos 75 anos, e revela-se como uma ferramenta capaz 
de atender às novas exigências de gerenciamento dentro dos cenários econômicos em 
constantes mutações, como um instrumento de maior importância à construção de uma 
estrutura de indicadores estratégicos que possua abrangência e coerência compatível com a 
nova era do conhecimento.[21] 
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Fundamenta-se o BSC no balanceamento entre quatro diferentes perspectivas de objetivos, 
quais sejam, a perspectiva financeira, a do cliente, a dos processos internos e da inovação e 
aprendizagem, porém elas não são necessariamente sempre as mesmas, pois as "perspectivas 
utilizadas podem ser tantas quantas a organização necessite escolher em função da natureza 
do seu negócio, propósitos, estilo de atuação etc".[22]No caso do planejamento estratégico no 
Poder Judiciário, o plano nacional lista três diferentes perspectivas, a saber: sociedade, 
processos internos e recursos.[23] 

A propósito, Idalberto Chiavenato e Arão Sapiro sintetizam as finalidades do método BSC: 

  

O BSC busca estratégias e ações equilibradas e balanceadas em todas as perspectivas que 
afetam o negócio da organização, permitindo que os esforços sejam dirigidos para as áreas de 
maior competência e detectando e indicando as áreas para eliminação de incompetências. É 
um sistema voltado para o comportamento e não para o controle. Seus indicadores estão 
direcionados para o futuro e para a estratégia organizacional em um sistema de contínua 
monitoração.[24] 

  

O funcionamento do planejamento estratégico varia conforme o método de gestão estratégica 
escolhido. Como há diversos métodos de gestão estratégica, conforme a variação deste outra 
será a montagem do planejamento estratégico, assim, a montagem do planejamento 
estratégico pelo método BSC passa por três etapas, que são a definição da estratégia, a 
montagem do mapa da estratégia e a montagem do BSC.[25] 

A primeira etapa enuncia que para o alcance do sucesso do planejamento estratégico, a 
estratégia organizacional "deve ser descrita e comunicada de maneira significativa por meio 
de um mapa estratégico"[26], ou seja, por meio de um plano. Por sua vez, a montagem do 
mapa da estratégia consiste em desdobrar a estratégia nas perspectivas básicas, dessa forma, 
para cada uma das perspectivas (sociedade, processos internos e recursos, no caso do Poder 
Judiciário) "são selecionadas metas de negócio e indicadores correspondentes que devem 
mostrar se essas metas estão sendo atingidas ou não".[27] A última etapa é a montagem do 
BSC que consiste na tradução da estratégia "em termos operacionais para que ela seja 
implementada adequadamente".[28] 

O mapa estratégico do Poder Judiciário foi construído pelo CNJ em 2008, após ter ouvido as 
dificuldades e projetos de todos os tribunais. São três perspectivas, reafirma-se, e são quinze 
objetivos estratégicos, distribuídos em oito temas principais - eficiência operacional, acesso 
ao sistema de justiça, responsabilidade social, alinhamento e integração, atuação institucional, 
gestão de pessoas, infraestrutura e tecnologia e orçamento.[29] 

Analisam-se os temas e respectivos objetivos estratégicos do plano nacional do Poder 
Judiciário. Nesse sentido, os objetivos estratégicos de garantir a agilidade nos trâmites 
judiciais e administrativos e buscar a excelência na gestão de custos operacionais integram o 
tema eficiência operacional. No acesso ao sistema de justiça estão os objetivos de facilitar o 
acesso à justiça e promover a efetividade no cumprimento das decisões. No tema 
responsabilidade social situa-se o objetivo estratégico de promover a cidadania e no tema 
alinhamento e integração estão os objetivos de garantir o alinhamento estratégico em todas as 
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unidades do Judiciário e fomentar a interação e a troca de experiências entre tribunais 
(nacionais e internacionais).[30] 

Já, no tema atuação institucional são três os objetivos estratégicos, consistentes em fortalecer 
e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições; disseminar valores éticos e 
morais por meio da atuação institucional efetiva e aprimorar a comunicação com públicos 
externos. Integram o tema gestão de pessoas os objetivos de desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos magistrados e servidores; e, de motivar e comprometer magistrados 
e servidores com a execução da estratégia. No tema infraestrutura e tecnologia estão os 
objetivos de garantir a infra-estrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais e de 
garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia da informação. Por último, 
consta no mapa estratégico o objetivo de assegurar recursos orçamentários necessários para a 
execução da estratégia no tema orçamento.[31] 

O plano nacional ou mapa estratégico do Poder Judiciário possui como missão a realização da 
justiça e como visão de futuro o reconhecimento pela sociedade como instrumento efetivo de 
justiça, equidade e paz social. Há também neste mesmo mapa os atributos de valor para a 
sociedade que servirão de norte para a atuação do Judiciário, consistentes na celeridade, 
modernidade, acessibilidade, transparência, responsabilidade social e ambiental, 
imparcialidade, ética e probidade.[32] 

O documento intitulado "A estratégia do Poder Judiciário", elaborado pelo Conselho Nacional 
de Justiça e que contém o mapa estratégico citado, traz também explicações sobre o plano do 
planejamento estratégico do Poder Judiciário: 

  

O mapa estratégico visa a traduzir o caminho (estratégia) para se alcançar a visão de futuro 
(principal objetivo de longo prazo) e realizar a missão (razão de ser). Isso é feito por meio da 
articulação de objetivos estratégicos dispostos em perspectivas (sociedade, processos internos 
e recursos) e ligados por relações de causa e efeito que possibilitam a identificação de ações 
necessárias ao alcance de cada objetivo.[33] 

  

No mais, a característica fundamental da metodologia BSC é o alinhamento das partes que 
compõem a organização, nesse sentido, "o resultado final é a habilidade em alinhar todas as 
unidades, processos e sistemas de uma organização à sua própria estratégia".[34] 

Na obra intitulada "Alinhamento", de autoria dos criadores do método BSC, Robert S. Kaplan 
e David P. Norton, é feita a analogia de empresas sem alinhamento com barcos sem qualquer 
coordenação, conforme trecho da obra citada trazido para este trabalho, em seguida: 

  

Nos fins de semana do outono e da primavera, geralmente avistamos barcos de remo para oito 
pessoas subindo o Charles River, que separa Boston de Cambridge. Embora cada barco seja 
impulsionado por atletas altamente motivados, a chave do sucesso é a sincronia entre os 
remadores. Imagine uma equipe de oito remadores muito bem treinados e com excelente 
condicionamento físico, mas cada um imbuído de idéias diferentes sobre como alcançar o 
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sucesso: quantas remadas por minuto é o nível ótimo e que curso seguir em face da direção e 
da velocidade do vento, das correntes fluviais e do curso sinuoso com várias pontes. Se oito 
remadores excepcionais desenvolvessem e tentassem implementar suas próprias táticas, os 
resultados seriam desastrosos.[...] Muitas empresas são como barcos sem coordenação.[35] 

  

No mesmo sentido, prosseguem os autores referindo-se às empresas sem coordenação: 

  

São compostas por maravilhosas unidades de negócios, cada uma delas reunindo executivos 
altamente treinados, experientes e motivados. Mas os esforços das várias unidades de 
negócios não estão alinhados entre si.[...] Como consequência, o resultado final fica muito 
aquém do que poderia ser alcançado se elas trabalhassem juntas.[...] O timoneiro do barco a 
remo é como a administração central.[...] Define, então, um curso de ação claro para o barco e 
assegura sua implementação, mediante a coordenação dos remadores em busca do 
desempenho ótimo. O bom timoneiro, como a administração corporativa bem liderada, 
contribui para o melhor desempenho dos remadores individualmente.[36] 

  

Assim, o Conselho Nacional de Justiça está incumbido de fazer o papel do timoneiro, 
coordenando a atuação dos tribunais de maneira sincronizada. De acordo com o artigo 2º da 
resolução nº 70 do CNJ, os tribunais terão de elaborar seus planejamentos estratégicos, com 
abrangência mínima de cinco anos, alinhados ao plano estratégico nacional e aqueles tribunais 
que já possuírem planejamento estratégico, deverão adequá-lo ao plano estratégico nacional, 
seguindo os requisitos do citado artigo. 

Dessa forma, as estratégias dos Tribunais Superiores e Conselhos (Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, 
Superior Tribunal Militar, Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal, 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho), de 24 (vinte e quatro) Tribunais Regionais do 
Trabalho, de 27 (vinte e sete) Tribunais de Justiça Estaduais, 27 (vinte e sete) Tribunais 
Regionais Eleitorais, 5 (cinco) Tribunais Regionais Federais, e 3 (três) Tribunais de Justiça 
Militar serão alinhadas à estratégia do Poder Judiciário Nacional.[37] 

O método BSC trará o resultado de alinhamento de todos os tribunais que atuam em nosso 
país. Nesse viés, Idalberto Chiavenato e Arão Sapiro relatam que alinhamento e foco são 
pontos principais do método BSC, constituindo suas palavras de ordem: 

  

Alinhamento significa coerência da organização. Foco significa concentração. O BSC habilita 
a organização a alinhar e focar suas equipes de executivos, unidades de negócios, recursos 
humanos, tecnologia de informação e recursos financeiros para sua estratégia 
organizacional.[38] 
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No método BSC, pois, é preciso que as partes que compõem o todo da instituição alinhem 
seus objetivos e é exatamente isso que está ocorrendo no planejamento estratégico realizado 
no Poder Judiciário, uma vez que todos os objetivos dos tribunais deverão estar em harmonia 
com os objetivos contidos no plano nacional ou mapa estratégico elaborado pelo Conselho 
Nacional de Justiça. Nesse sentido, melhoria na atuação dos tribunais ocorrerá, com a 
melhoria na prestação jurisdicional, tendo seus objetivos alinhados. 

Feitas essas considerações sobre o método de gestão escolhido pelo Conselho Nacional de 
Justiça para o planejamento nos tribunais, bem como sobre o planejamento estratégico no 
Poder Judiciário, passa-se, no próximo item, à análise da função do Conselho Nacional de 
Justiça de implementação e coordenação do planejamento estratégico neste poder. 

  

2 O Conselho Nacional de Justiça e a função de implementar e coordenar o 
Planejamento Estratégico nos Tribunais 

  

Em um ambiente constituído por mudanças rápidas e incessantes "muitas organizações 
costumam protelar as providências necessárias para mudar suas políticas - até mergulharem 
numa grave crise, quando precisam rapidamente improvisar para tentar sair dela da melhor 
maneira possível".[39] 

Era o que ocorria com o Poder Judiciário, já que não se sabia planejar, improvisava-se para 
tentar resolver os seus problemas, contudo, essa atitude não resolvia. Assim, foi criado o 
Conselho Nacional de Justiça com a EC 45/04 para liderar um movimento por um novo 
Judiciário, que possui como principal função o controle da atuação administrativa e financeira 
dos tribunais. 

Uma de suas atribuições contidas nesta função de controle da atuação administrativa e 
financeira dos tribunais é a de implementar e coordenar o planejamento estratégico no Poder 
Judiciário.O Conselho Nacional, no edital 1/2009, sintetiza sua principal atribuição de gestão 
e controle administrativo do Poder Judiciário: 

  

O Conselho Nacional de Justiça tem o propósito de realizar a gestão estratégica e o controle 
administrativo do Poder Judiciário e da atuação de seus membros, visando sua interação e o 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, construindo e desenvolvendo ações de forma 
participativa e alinhadas às necessidades mais prementes do Poder Judiciário. Tais ações 
devem ser consubstanciadas em um planejamento estratégico que propicie a tomada de 
decisões proativa dos gestores, considerando as ameaças e oportunidades, primeira etapa 
necessária.[40] 

  

Com a criação do CNJ, órgão plural, composto por representantes dos segmentos da 
magistratura, dos advogados, do Ministério Público e da sociedade, "as iniciativas de gestão 
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administrativa, que eram operadas de maneira difusa e divergente, passam agora a contar com 
um órgão de centralização e de articulação".[41] 

Antes mesmo da Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça, o planejamento 
estratégico foi recomendado pelo Tribunal de Contas da União no acórdão 1603/2008, datado 
de 13 de agosto de 2008, ao Conselho Nacional de Justiça, bem como a outras instituições 
públicas, ao constatar a necessidade de implementação e aperfeiçoamento do planejamento 
estratégico. Transcreve-se parte desse acórdão, logo em seguida: 

  

17. O contexto atual de intensas mudanças faz com que as organizações tenham que se 
adaptar rapidamente às alterações do ambiente em que atuam. No entanto, há organizações 
que ainda atuam de maneira reativa, apenas respondendo às demandas geradas por essas 
mudanças. Há gestores que ainda acreditam ser impossível definir estratégias de ação devido 
à rapidez e à constância dessas mudanças. 

18. Dentro desse cenário de instabilidade, o planejamento tem se tornado cada vez mais 
importante e vital e deve ser construído de maneira flexível, com o engajamento e 
comprometimento de todos os colaboradores da organização.[42] 

  

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas prossegue em sua recomendação: 

  

As organizações que não planejam correm riscos de não alcançarem os objetivos desejados. 
Com uma visão de futuro estabelecida, as organizações poderão se adaptar às constantes 
mudanças que ocorrem na sua área de atuação e agilizar seu processo de tomada de decisões. 

19. O planejamento estratégico torna-se uma importante ferramenta para a tomada de decisão 
e faz com que os gestores estejam aptos a agir com iniciativa, de forma pró-ativa, contra as 
ameaças e a favor das oportunidades identificadas nas constantes mudanças que ocorrem.[43] 

  

No dia 25 do mesmo mês do acórdão citado, e no mesmo ano, foi firmada a Carta do 
Judiciário entre os órgãos do Poder Judiciário no I Encontro Nacional realizado em Brasília. 
Essa Carta constitui compromisso assumido pelos presidentes dos tribunais de empenharem-
se "com o planejamento e com a execução, de forma integrada, de um conjunto de ações 
voltado ao aperfeiçoamento da instituição e à efetividade da prestação jurisdicional".[44] 

Esse evento em que se firmou o documento referido constituiu "marco inicial do projeto de 
planejamento estratégico nacional coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça"[45] e 
foram tomadas importantes decisões quanto aos novos rumos do Poder Judiciário: 
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O Encontro apontou para a necessidade da criação de mecanismos que visem facilitar e 
simplificar a prestação jurisdicional, ampliando o acesso à Justiça e os meios de alcance à 
informação processual, aprimorar a comunicação interna e externa e o atendimento ao 
público, aproveitar de forma racional e criativa os recursos humanos e materiais, valorizar e 
qualificar o corpo funcional, aperfeiçoar os instrumentos de tecnologia da informação e 
otimizar o uso dos recursos orçamentários.[46] 

  

Após o I Encontro Nacional do Judiciário, foram realizados 12 encontros regionais no 
segundo semestre de 2008 e a equipe do Conselho Nacional de Justiça contratou organização 
especializada na capacitação de pessoas para o desenvolvimento de planejamento estratégico 
pela equipe do Conselho Nacional de Justiça.[47] Destarte, observando-se os desafios e 
principais projetos dos tribunais, foi construído pelo Conselho Nacional de Justiça o mapa 
estratégico referido no item anterior, que serviu e servirá de orientação para o planejamento 
de todos os tribunais. 

Lançou-se o mapa estratégico no II Encontro Nacional do Judiciário, realizado na cidade de 
Belo Horizonte em fevereiro de 2009, e também no início do ano de 2009 foi realizada 
licitação na modalidade concorrência para contratação de consultoria de organização 
especializada em BSC para construção e implementação de modelo de gestão estratégica, para 
o desdobramento do mapa estratégico.[48] Nesse Encontro foram determinadas as metas de 
nivelamento de 2009 para início do projeto de planejamento estratégico no Poder Judiciário. 

Ainda no ano de 2009, veio a Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça, em 18 de 
março de 2009, trazendo mais informações para os tribunais quanto ao prazo e forma de 
implantação do planejamento estratégico para garantia do alinhamento. 

No mesmo sentido, estão sendo realizados Encontros anuais para dar "continuidade ao 
planejamento estratégico desenvolvido nas edições anteriores"[49], além de "workshops" para 
a discussão do desenvolvimento do planejamento estratégico. 

No III Encontro Nacional do Judiciário, realizado em fevereiro de 2010, visou-se a discussão 
das metas para o ano de 2010, apresentando, discutindo e aprovando novas diretrizes para o 
Poder Judiciário.[50] Todas essas iniciativas possuindo como objetivo o êxito do 
planejamento estratégico, já que só a existência do plano não basta. 

Demais disso, não se pode deixar de mencionar que para alinhamento e melhor execução do 
planejamento estratégico, o Conselho Nacional de Justiça, com a resolução 49/2007, sugeriu 
aos tribunais a criação de um núcleo de estatística e gestão estratégica (NEGE), subordinado 
ao Corregedor ou ao Presidente do Tribunal, de constituição permanente e formado por 
profissionais com formação na área de Administração e Economia, sendo indispensável na 
composição do núcleo um servidor com formação em Estatística.[51] Assim, o NEGE 
auxiliará o tribunal na condução do planejamento estratégico, garantindo a continuidade das 
ações necessárias. 

Nesse viés, o Conselho Nacional de Justiça tem atuado com liderança na questão do 
planejamento estratégico no Poder Judiciário, sendo auxiliado por organização especializada 
no método BSC para alinhamento dos tribunais e melhor prestação jurisdicional como 
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consequência de melhor atuação administrativa. Toda a atuação do Conselho Nacional de 
Justiça bem definida está no edital 1/2009, conforme transcrita adiante: 

  

Os Tribunais esperam que o Conselho Nacional de Justiça coordene o planejamento 
estratégico nacional para o Poder Judiciário que, implantado, aproxime-o da sociedade, 
garanta uma prestação jurisdicional compatível com as necessidades do cidadão e a razoável 
duração do processo judicial, com valorização dos direitos humanos, ampliação da 
responsabilidade sócio-ambiental e redução da litigiosidade na sociedade.[52] 

  

Ademais, o fim último do alinhamento trazido pelo planejamento estratégico ao Poder 
Judiciário, segundo Gilmar Mendes em entrevista concedida à revista Anamatra, é o fato de 
que somente "com o planejamento estratégico será possível garantir a continuidade das ações 
administrativas implementadas nos tribunais e reduzir as distorções existentes de um estado 
para outro".[53] Assim, bons resultados serão trazidos com o planejamento estratégico, tais 
como a modernização de todo o Poder Judiciário, bem como o "engajamento de magistrados e 
servidores na melhoria da qualidade da gerência das cortes brasileiras".[54] 

Os criadores do método BSC apontam que a execução da estratégia não é questão de sorte, 
mas sim o resultado de uma atenção consciente, aliada à liderança e outros fatores de gestão 
como os que descrevem e medem a estratégia, além do alinhamento.[55] Dessa forma, o 
Conselho Nacional de Justiça representa a administração central, atuando de forma 
consciente, alinhando todo o Poder Judiciário ao plano nacional, criando indicadores para 
verificar se o plano está indo bem, bem como impondo metas para alcance dos objetivos 
contidos no mapa estratégico. Estas últimas serão tratadas mais detalhadamente no próximo 
item. 

                       

3 Metas para o Poder Judiciário 

  

Para alcançar a efetiva mudança no Poder Judiciário, assumiram-se alguns compromissos, 
como o estabelecimento de metas, as quais auxiliarão na busca pelos objetivos estratégicos 
contidos no plano nacional. As metas, assim, funcionam como objetivos de curto e médio 
prazo para o alcance dos objetivos de longo prazo, ou seja, como objetivos táticos e 
operacionais para alcance dos objetivos do planejamento estratégico contidos no plano 
nacional. 

Essas metas foram aprovadas no II Encontro Nacional do Judiciário, em 2009, pelo plenário 
composto dos presidentes dos Tribunais da Justiça Federal, Estadual, Eleitoral, do Trabalho, 
Militar e dos Tribunais Superiores, além de representantes de associações de magistrados. As 
metas de 2009 serviram apenas para nivelamento, possuindo como objetivo "reduzir as 
diferenças entre os segmentos do Judiciário e torná-lo menos moroso e mais próximo do 
cidadão".[56] 
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Elas tiveram de ser cumpridas durante o ano de 2009, sendo constantemente geridas e 
avaliadas por meio de questionários respondidos pelos tribunais, eis que é pressuposto 
necessário que "não se pode gerir o que não é avaliado".[57] 

Nesse sentido, foram estabelecidas 10 metas de nivelamento para o ano de 2009, a fim de 
iniciar a padronização dos trabalhos dos tribunais, reduzindo-se as desigualdades entre os 
tribunais. Elas variavam em função da informatização de todas as unidades judiciárias (meta 
3),  desenvolvimento ou alinhamento do planejamento estratégico plurianual (mínimo de 5 
anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário (meta 1), até à capacitação do 
administrador da unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho (meta 
6).[58] 

Umas das metas de nivelamento que causou mais controvérsia foi a meta 2 que determinava 
aos tribunais que fossem identificados e julgados todos os processos judiciais distribuídos, 
seja em 1º e 2º graus, ou nos tribunais superiores até 31.12.2005. O Ministro do Supremo 
Tribunal Federal Gilmar Mendes justificou essa proposta alegando a "necessidade de 
concretização do comando constitucional da duração razoável do processo e de priorização 
dos mais antigos de forma a fomentar uma política de redução do tempo de tramitação".[59] 

Em sentido oposto ao estabelecimento da meta 2 é o entendimento do também Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello que defende que o ato judicante não pode ser 
tarifado, não se podendo priorizar a celeridade em detrimento do conteúdo[60]. Entre os 
outros Ministros do STF, a posição de Marco Aurélio Mello não teve acolhida, no entanto, a 
opinião contrária ao estabelecimento da meta 2 encontrou respaldo junto a grupos de 
magistrados.  Essas posições contrárias são explicadas na reportagem da revista Anamatra 
intitulada "Polêmica, meta 2 sinaliza mudança de atitude": 

  

Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, os juízes federais reclamaram abertamente da Meta 2. 
Em nota pública a Associação dos juízes federais de São Paulo (Ajufesp) afirmou que as varas 
federais vivem, cada qual, situações específicas, imprevistas em planejamentos centralizados. 
No Paraná, a Associação dos magistrados (Amapar) reprovou resolução editada pelo Tribunal 
de Justiça do Estado para cumprir a determinação do CNJ. Para eles, a meta não ajuda - e 
pode até atrapalhar - a baixar a pilha de processos à espera de julgamento nas varas 
brasileiras.[61] 

  

Em que pese as opiniões contrárias e até mesmo a resistência de alguns setores, a maior parte 
do Judiciário apoiou a meta 2, no sentido de criar novas atitudes, trazendo mais celeridade aos 
julgamentos. 

Visando a continuidade do planejamento estratégico no Poder Judiciário, foram estabelecidas 
outras dez metas para o ano de 2010. Além disso, o estabelecimento dessas metas ocorreu 
para aproximação dos objetivos estratégicos e alinhamento dos tribunais[62] e deverão ser 
cumpridas durante esse mesmo ano. As metas foram aprovadas no III Encontro Nacional do 
Judiciário visando "proporcionar maior agilidade e eficiência à tramitação dos processos, 
melhorar a qualidade do serviço jurisdicional prestado e ampliar o acesso do cidadão 
brasileiro à justiça".[63] 
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A maior parte das metas refere-se ao combate da morosidade, estando em busca do objetivo 
estratégico de garantir a agilidade nos trâmites judiciais. Assim, meta 1 consiste no 
julgamento de quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos em 2010 e 
parcela do estoque, com acompanhamento mensal. [64] No mesmo sentido, a meta 2 "está 
mais abrangente do que a estabelecida no ano passado"[65], que consiste agora no julgamento 
de todos os processos de conhecimento distribuídos em 1º e 2º graus e tribunais superiores até 
31.12.2006 e quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do 
tribunal do Júri até 32.12.2007. [66] A meta 3 visa reduzir o acervo de processos em 10% na 
fase de cumprimento ou de execução e em 20% nas execuções fiscais. [67] A meta 4 
determina a lavratura e publicação de todos os acórdãos em até dez dias após a sessão de 
julgamento. [68] 

Por sua vez, as metas 5, 9 e 10 referem-se aos objetivos contidos no tema infraestrutura e 
tecnologia, que também possuem como fim último o combate da morosidade. São elas, 
respectivamente: a implantação de método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos 
de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau; ampliação para 2 Mbps 
a velocidade dos links entre o Tribunal e 100% das unidades judiciárias instaladas nas capitais 
e no mínimo 20% das unidades do interior; e a realização de 90% das comunicações oficiais 
entre órgãos do Poder Judiciário por meio eletrônico. [69] 

Para dar suporte ao objetivo estratégico de buscar a excelência na gestão de custos 
operacionais, a meta 6 requer a redução em pelo menos 2% do consumo dos magistrados, 
servidores, terceirizados e estagiários com energia, telefone, papel, água e combustível; 
possuindo como referência o ano de 2009. [70] 

A meta 8 que determina que se promovam cursos de capacitação em administração judiciária 
para 50% dos magistrados visa instrumentalizar o objetivo estratégico de desenvolver 
conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores. [71] 

Por último, foi estabelecida a meta 7, a qual objetiva o controle e a avaliação do planejamento 
estratégico com a disponibilização mensal da produtividade dos magistrados no portal do 
Tribunal. [72] 

Além das metas, há também indicadores no portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça 
que têm o objetivo de apontar se o plano está na direção certa ou sendo executado da maneira 
ideal. São 46 indicadores de diversos tipos, uns constituídos por pesquisas de opinião dos 
jurisdicionados como o índice de confiança no Poder Judiciário e o índice de satisfação do 
cliente, outros que serão construídos por elementos objetivos como a produtividade do 
magistrado, o índice de cumprimento das metas e o índice de agilidade no julgamento, que é 
medido por processos judiciais finalizados até um ano.[73] 

Um indicador relevante é o "Processômetro" criado para monitorar a meta de nivelamento 2 
de 2009 e que agora monitora também as metas 1, 2 e 3 de 2010. Esse indicador constitui-se 
em um contador de processos, divulgando números referentes aos processos julgados em 
todos os tribunais para atingir as metas referidas. Na reportagem contida na revista Anamatra 
há a explicação de como funciona essa ferramenta que permite acompanhar o cumprimento 
das metas: 
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Pelo "Processômetro" é possível acompanhar tanto a evolução mensal dos julgamentos, 
quanto os processos pendentes de decisão. Os dados podem ser consultados por meio de 
gráficos de barras e de linhas, e estão disponíveis por tribunal ou por ramo da justiça 
(superior, federal, estadual, eleitoral e militar). Os relatórios destacam também o total de 
processos julgados desde o início da campanha. Em dez meses, o sistema acusou cerca de 1,5 
milhão de processos com decisão proferida.[74] 

  

Passa-se à análise, no próximo item, de outro instrumento para auxílio dos tribunais no 
alcance dos objetivos estratégicos, melhoria na administração do Poder Judiciário e da 
prestação jurisdicional, que é o banco de boas práticas de gestão. 

  

4 Banco de boas práticas de gestão: relato de experiências bem sucedidas nos Tribunais 

  

Com o objetivo de criar padrões de referência e gerar economia, o Conselho Nacional de 
Justiça mantém disponível em seu portal eletrônico, o Banco de boas práticas de gestão. Esse 
banco consiste no armazenamento de práticas e projetos bem sucedidos nos tribunais, 
catalogados no endereço eletrônico do CNJ de maneira organizada, conforme o tema do mapa 
estratégico nacional (ou plano nacional) a que estão relacionados. Assim, para problemas 
análogos, a mesma solução já aplicada em um tribunal poderá ser utilizada em outro, 
"economizando dinheiro público e multiplicando os casos de sucesso".[75] 

Dentro do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, há um espaço denominado 
Canal da estratégia, consistente num "link" que leva à página autônoma da rede mundial de 
computadores, que somente trata do andamento do planejamento estratégico no país, contendo 
indicadores do cumprimento das metas estabelecidas, bem como a listagem citada do Banco 
de boas práticas de gestão. Além disso, muitos outros subsídios, como ações sugeridas para 
alcance das metas, estão contidos neste portal eletrônico. Tudo com o objetivo de melhorar a 
atuação administrativa e jurisdicional do Poder Judiciário. 

A propósito, o Conselho Nacional de Justiça explica a finalidade do Banco de boas práticas de 
gestão, em passagem contida no portal eletrônico e transcrita para este trabalho: 

  

A finalidade do Banco de boas práticas de gestão é promover o compartilhamento e a 
socialização do capital intelectual dos integrantes do Judiciário, num processo de estímulo à 
melhoria contínua dos processos de gestão e conseqüentemente da qualidade dos serviços 
prestados, e também para a expansão do conhecimento de interesse público e para o 
reconhecimento aos esforços de autoria de pessoas e equipes de trabalho.[76] 

  

O Conselho Nacional de Justiça definiu o conceito de boa prática de gestão como "a 
atividade, ação ou experiência que tenham sido concluídas com resultados totais ou parciais 
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observados entre os seus públicos de interesse".[77] Demais disso, definiu também que boas 
práticas são aquelas que demonstrem melhorias obtidas em processos de trabalho, em 
prestação de serviços, na satisfação do público alvo, no alcance das metas estratégicas e em 
aspectos significativos dos serviços; bem como que sirvam de referência para reflexão e 
aplicação em outras organizações e que possam ser divulgadas, preservando-se princípios 
éticos.[78] 

Mencionam-se algumas dessas boas práticas. Assim, no âmbito estadual destaca-se o projeto 
do Tribunal de Justiça Estadual do Distrito Federal que permite a lavratura de acórdãos 
instantaneamente e em tempo real por meio de taquigrafia eletrônica, podendo ser o acórdão 
encaminhado à publicação na Imprensa Nacional após a realização dos trabalhos.[79] Outro 
projeto relevante da justiça estadual é o do Tribunal de Justiça Estadual da Paraíba (4ª Vara de 
Família de Campina Grande-PB) que consiste em um método de otimização dos serviços 
cartorários, dividindo-se o trabalho pelo número de servidores e pelo dígito, evitando-se 
acúmulo de trabalho em um servidor somente.[80] Nesse viés, com esses projetos mais 
celeridade se dará no âmbito do Poder Judiciário. 

No âmbito dos tribunais superiores de grande valia é o projeto do Superior Tribunal de Justiça 
denominado "Cartilha básica de Direito", que visa atender a população mais carente com a 
distribuição de cartilhas contendo informações sobre os direitos básicos do cidadão, como 
direito de família, dos consumidores e previdenciário.[81] Com essa boa prática, é possível a 
aproximação da sociedade ao Poder Judiciário e o investimento na formação dos cidadãos, 
pois a ignorância faz com que questões comuns aos conhecedores do Direito se tornem um 
embaraço na vida das pessoas que não possuem conhecimentos relativos aos seus básicos 
direitos. 

No âmbito da Justiça Federal, boa prática é o projeto "Sistema de conciliação (SISTCOM)", 
projeto do Tribunal Regional Federal da 4ª região, que consiste na utilização de mecanismos 
alternativos de pacificação de litígios relativos ao Sistema financeiro da habitação, que tem 
em vista a conciliação entre os moradores do Conjunto Habitacional Parque dos Maias II e as 
entidades financeiras.[82] 

No que tange ao âmbito trabalhista, um exemplo de boa prática é a do Tribunal Regional do 
Trabalho da 14ª Região que possui o projeto "Sala vip do cidadão", o qual tem por escopo a 
consulta processual por meio de terminais de auto-atendimento, a fim de evitar filas nos 
fóruns trabalhistas e trazer mais conforto aos jurisdicionados.[83] 

Outra boa prática de gestão é a do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que conta 
com o projeto intitulado "Talentos inovadores", o qual possui o objetivo de estimular os 
servidores a fim de que possam fazer sugestões de aprimoramento das rotinas e 
procedimentos desempenhados no âmbito do tribunal.[84] 

São mais de mil práticas e mais de cem projetos catalogados no portal eletrônico do CNJ que 
demonstram que com boa administração é possível melhorar a prestação jurisdicional. Essas 
práticas e projetos expostos foram selecionados dentre tantos outros para integrar esse 
trabalho em razão da pertinência com o tema, que é trazer mais organização e celeridade ao 
Judiciário. A esse respeito, o documento intitulado "Diagnóstico do Poder Judiciário" pontua 
a questão da administração do Judiciário: 
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O Poder Judiciário brasileiro tem enfrentado com criatividade exemplar seus problemas de 
falta de recursos, de obsolescência estrutural e de excesso de demanda de prestação 
jurisdicional. Diversos tribunais, juízes e serventuários da Justiça têm trabalhado em 
experiências alternativas de administração judicial. O sucesso das iniciativas demonstra a 
possibilidade de conferir celeridade e racionalidade à gestão com alterações simples e 
eficientes nos sistemas de organização.[85] 

  

  

Nesse esteio, o Banco de boas práticas de gestão constitui importante instrumento para 
alcance dos objetivos estratégicos contidos no mapa estratégico ou plano nacional, 
demonstrando que os tribunais e os magistrados têm se empenhado na mudança do Poder 
Judiciário. 

Por outro lado, o planejamento estratégico passa por contínua monitoração, a fim de se avaliar 
e medir desempenhos, sempre com o intuito de se observar se o plano está sendo executado de 
maneira correta e se alguns resultados já estão sendo alcançados, assim, não poderia deixar de 
ser mencionado neste trabalho os resultados já logrados com a execução do planejamento 
estratégico. Passa-se, pois, à análise dos resultados até então obtidos. 

  

5 Resultados já obtidos com o Planejamento Estratégico 

  

O relatório final das metas de nivelamento 2009 publicado pelo Conselho Nacional de Justiça 
trouxe boas notícias. 

A média nacional de cumprimento da meta 9, que consistia na implantação de controle 
interno, foi de 100%.[86] Quanto ao cumprimento da meta 1, que consistia no 
desenvolvimento ou alinhamento do planejamento estratégico do tribunal aos objetivos 
estratégicos do Poder Judiciário, foi atingida a média nacional de 98,6%, sendo que a Justiça 
Federal, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar lograram o cumprimento de 100% desta meta, 
alinhando todos os seus tribunais ao plano nacional.[87] 

O cumprimento da meta 10, que consistia na implantação do processo eletrônico em parcela 
de suas unidades judiciárias, entretanto, atingiu a marca nacional de 43,33%, sendo que 
somente a Justiça Federal cumpriu integralmente esta meta.[88] Entretanto, os números, ainda 
que pequenos no cumprimento desta meta, demonstram o início da mudança no Poder 
Judiciário. 

Por outro lado, a meta 2 fez com que muitos dos processos pendentes de julgamento tivessem 
solução, alcançando a média nacional de 2.637.222 (dois milhões, seiscentos e trinta e sete 
mil, duzentos e vinte e dois) processos julgados até dezembro de 2009, que se encaixavam na 
meta 2, ou seja, que haviam sido protocolados até 31 de dezembro de 2005. Desse modo, em 
janeiro de 2009, existiam 4.485.423 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, 
quatrocentos e vinte e três) processos pendentes de julgamento que se adaptavam à meta 2, e 
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já em dezembro de 2009, restavam 1.848.201 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito, 
duzentos e um) processos. Esse número de processos pendentes de julgamento diminuiu ainda 
mais em fevereiro de 2010, havendo 1.761.146 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, 
cento e quarenta e seis) processos, sendo que o maior percentual de cumprimento desta meta 
até fevereiro de 2010 foi da Justiça do Trabalho, sendo de 93,69%. Isso, dentre outros fatores, 
talvez possa ser explicado pelo número relativamente baixo de processos que se encaixavam 
na meta 2, pois eram somente 104.990 (cento e quatro mil, novecentos e noventa) processos a 
serem julgados, contrastando-se esses números com o alto número da Justiça Estadual de 
3.823.520 (três milhões, oitocentos e vinte e três, quinhentos e vinte) processos pendentes de 
julgamento; logrando a Estadual apenas 58,71% de percentual de cumprimento desta meta. 
[89] 

A despeito de novas metas terem sido estabelecidas para o ano de 2010, a meta 2 de 2009 
continua, isso porque ainda não foram esgotados todos os processos pendentes de julgamento 
que foram distribuídos até 31 de dezembro de 2005. Ademais, os dados da meta 2 ainda 
constam no "Processômetro", sendo que até  o final do mês de setembro de 2010 já foram 
julgados 3.023.237 (três milhões, vinte e três mil, duzentos e trinta e sete) processos, 
seguindo-se o cumprimento da meta 2 de nivelamento de 2009, para esgotamento dos 
processos mais antigos.[90] 

Conforme já ressaltado nesse trabalho, dados recentes divulgados em setembro de 2010 no 
relatório "Justiça em números 2009",[91] trazem a notícia de há quase 90 milhões de 
processos tramitando em parcela do Judiciário - Justiça Estadual, Federal e do Trabalho - e a 
meta 2 de 2009 vem justamente no sentido de diminuir o tempo de espera da sociedade, 
atenuando o acervo de processos pendentes de solução. 

 A pesquisa informa que foram mais de 25,5 milhões de novos processos em 2009 nessas três 
esferas do Judiciário. A maior demanda registrada pela pesquisa recai sobre a Justiça Estadual 
que recebeu 74% dos casos novos (ou 18,7 milhões de processos) e a Justiça Federal e a do 
Trabalho respondem pelos 26% restantes.[92] 

Identificando os processos judiciais mais antigos e adotando medidas concretas para diminuir 
o número de processos pendentes de julgamento distribuídos até 2005, a meta 2 desencadeou, 
inclusive, ampla campanha institucional com o slogan "bater recordes é garantir direitos"[93], 
permitindo à sociedade o acompanhamento no cumprimento da meta. Nesse sentido, a meta 
2  de 2009 buscou a diminuição dos processos pendentes e principalmente, a mudança de 
postura do Poder Judiciário, quanto à participação da sociedade nessas mudanças e quanto à 
maior eficiência nos julgamentos. 

Voltando ao relatório final das metas de nivelamento de 2009, que apresenta os resultados 
afirmando que "aprendizado institucional e o autoconhecimento afiguram-se tão importantes 
quanto o resultado final".[94] Destarte, o relatório citado também destaca o aprendizado 
institucional dos tribunais pelo cumprimento das metas, listando as dificuldades e as 
melhorias observadas.[95] 

Uma das melhorias observadas com o cumprimento da meta 1 foi "a redução dos impactos 
nas transições dos períodos de mudanças de gestão, considerando a execução do planejamento 
estratégico plurianual aprovado".[96] Outra melhoria que foi observada com o cumprimento 
da meta 2 foi a criação de estrutura para julgamento dos processos por meio de mutirões, nos 
quais juízes titulares que já cumpriram a meta ou que não teriam processos antigos atingidos 
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pela meta auxiliaram outras unidades mais congestionadas.[97] Já, com relação à meta 4, que 
consistia na informatização e automatização da distribuição de todos os processos e recursos, 
três melhorias relevantes foram observadas como evitar fraudes na distribuição dos processos, 
agilizar a distribuição e garantir a equidade de trabalho entre os magistrados.[98] 

Nesse sentido, o planejamento estratégico já demonstra melhorias no funcionamento do Poder 
Judiciário.  Sérgio Rabello Tamn Renault, ex-secretário da Reforma do Judiciário do 
Ministério da Justiça, afirma que o "mau funcionamento do Poder Judiciário interessa aos que 
se valem de sua ineficiência para não pagar, para não cumprir obrigação, para protelar, para 
ganhar tempo - mas não interessa ao país".[99]  

Dessa forma, todo o país clama por um novo Judiciário, mais organizado, menos moroso e 
que realmente ofereça justiça e tudo isso está sendo visualizado com a implantação e a 
execução do planejamento estratégico no Poder Judiciário. 

  

CONCLUSÃO 

  

A morosidade, o aumento das demandas judiciais e a complexidade estrutural do Poder 
Judiciário são problemas que merecem solução ou atenuação. Nos três é possível encontrar 
um modo de superá-los com a melhoria da administração, que possivelmente acarretará o 
aperfeiçoamento na prestação jurisdicional. 

Para tal desiderato, foi instituído o Planejamento Estratégico no Poder Judiciário, que 
pretende trazer padrão único de funcionamento ao Judiciário, além de mais qualidade na 
atuação administrativa e celeridade à prestação jurisdicional. 

Na tentativa de mudar o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o 
Planejamento Estratégico no Poder Judiciário, por meio da Resolução nº 70/2009, e escolheu 
o método de gestão estratégica "Balanced Scorecard" (BSC) para colocar em prática tal 
planejamento. Conhecido por sua qualidade e pelo alinhamento das partes que compõem a 
instituição como maior benefício, o BSC inicia pela elaboração do mapa estratégico ou plano, 
contendo perspectivas e objetivos estratégicos a serem atingidos, a fim de realizar a missão e 
a visão de futuro. Ainda, há indicadores para avaliar se o plano está no caminho certo, metas 
para auxílio no alcance dos objetivos estratégicos.  

Nesse sentido, o Poder Judiciário possui um plano nacional ao qual todos os tribunais devem 
estar alinhados, tudo sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça.  Foram estabelecidas 
dez metas para nivelamento dos tribunais em 2009, diminuindo-se as desigualdades de um 
tribunal para outro e no ano de 2010, outras dez metas foram instituídas para serem cumpridas 
no decorrer do ano. 

Para o êxito do planejamento estratégico, entretanto, somente o plano não é suficiente, 
devendo haver a criação de instrumentos também no sentido de auxiliar os tribunais a 
implementarem o planejamento, como é o caso do banco de boas práticas de gestão, que 
contém lista de experiências de gestão administrativa bem sucedidas nos tribunais e unidades 
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de jurisdição. Ademais, há também que se estabelecer indicadores, como é o caso do 
"Processômetro", que indica o nível de cumprimento de algumas metas. 

Com todas essas ferramentas, é possível mencionar alguns resultados já obtidos com o 
planejamento estratégico, como o alto índice de cumprimento das metas e o fato de os 
tribunais terem aderido às propostas, demonstrando interesse em modificar o modo de 
administrar e de prestar a jurisdição. Mais importante que a obtenção de resultados, é a 
mudança de postura, como a que a meta 2 de nivelamento de 2009 proporcionou, trazendo 
mais celeridade aos julgamentos e satisfação à sociedade. 

Conclui-se, dessa forma, que com a instituição do Planejamento Estratégico no Poder 
Judiciário poderá haver a possibilidade de transformar o Poder Judiciário, alcançando a visão 
de futuro contida no plano nacional de ser reconhecido pela sociedade como instrumento 
efetivo de justiça, equidade e paz social. 
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DESMISTIFICANDO DOGMAS PELO PROCESSO CIVIL 
CONTEMPORÂNEO: POR UMA CARACTERIZAÇÃO DA 

ARBITRAGEM COMO INSTITUTO PROCESSUAL 
 
THE TEST STAND IS BASED ON THE ASSESSMENT NECESSARY TO REVISIT OLD 

CONVICTIONS THAT DROVE AWAY THE POSSIBILITY OF GRANTING STATUS 
TO THE ARBITRATION PROCEEDINGS. 

 
 
 

Jeane Santos Bernardino Fernandes 
 

RESUMO 
O ensaio posto à apreciação se baseia na necessária revisitação de antigas convicções, que 
afastavam a possibilidade de concessão de status processual à arbitragem. 
Baseando-se nas recorrentes controvérsias quanto à natureza jurídica do instituto arbitral, 
habitualmente se tem invocado a exclusão dos atributos jurisdicionais da arbitragem, para 
exaltar a atividade judiciária estatal como a única habilitada a dirimir validamente os conflitos 
intersubjetivos. 
O propósito de afastamento do instituto arbitral e a ciência processual não está coadunado 
com as dinâmicas da pós-modernidade, e com os influxos do processo civil contemporâneo, a 
promover o dialogismo e a consensualidade. 
Assim, o ensaio almeja resgatar a arbitragem como método adequado à mitigação da crise que 
atravessa o Judiciário brasileiro, o que somente ocorrerá pelo estabelecimento de um diálogo 
entre os juízos arbitral e estatal. 
PALAVRAS-CHAVE: ARBITRAGEM, NATUREZA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO, 
PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO 
 
ABSTRACT 
The test stand is based on the assessment necessary to revisit old convictions that drove away 
the possibility of granting status to the arbitration proceedings. 
Based on the recurring controversy regarding the legal nature of the arbitration institute, has 
usually relied on the exclusion of the attributes of judicial arbitration, judicial activity to exalt 
the state as the sole authority to resolve conflicts properly intersubjective. 
The purpose of retirement and science institute arbitral proceedings is not aligned with the 
dynamics of post-modernity, and the influences of contemporary civil procedure, to promote 
dialogue and consensual. 
Thus, the test aims to rescue the arbitration as the appropriate method for mitigating the crisis 
in the Brazilian judiciary, which only occur by establishing a dialogue between courts and 
arbitral state. 
KEYWORDS: ARBITRATION, LEGAL, CONTRADICTORY, CONTEMPORARY 
CIVIL PROCEDURE 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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              O mundo tem assistido ao despontar de um novo tempo, observando as novidades e 
as transformações com uma mescla de excitação e receio. 

  

               Paradoxalmente, diante dessa admirável nova realidade, a certeza surge como um 
antídoto à insegurança proveniente das constantes alterações, gerando uma subliminar 
rejeição a tudo que se diferencie dos modelos dominantes. 

  

                À luz das questões econômicas e jurídicas que se avolumam, e demandam respostas 
definitivas e eficazes, um registro contundente da dificuldade de aceitação do novo ressoa de 
forma preocupante na resistência à utilização de mecanismos alternativos de resolução de 
conflitos, e a negação de seu status processual. 

  

              O gigantismo do tema da arbitragem tem propiciado a produção de vasta e densa 
consolidação bibliográfica, tendo os doutrinadores se debruçado sob a matéria, com o ímpeto 
sincero de coligir as impressões externadas, em prol da sedimentação dos pilares do instituto. 

  

             Este ensaio pretende discernir as recorrentes recusas da doutrina clássica e da 
jurisprudência conservadora à apropriação dos métodos não-estatais para dirimir conflitos, e 
responder à inquietante indagação que evoca a impossibilidade de atribuição de natureza 
jurisdicional à arbitragem. 

  

  

  

1. CONCEITUAÇÃO DE ARBITRAGEM 

  

  

              A caracterização do instituto-base da presente pesquisa passa necessariamente pela 
apresentação do quadro econômico da segunda metade do século XX[1]-[2]. 

  

               Para descortinar as circunstâncias conjunturais narradas, impõe-se focalizar dois 
fenômenos das relações comerciais eminentemente antagônicos: a dinamização-diversificação 
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das operações mercantis - associadas à litigiosidade delas decorrentes - e o insuperável 
emperramento da máquina judiciária[3]. 

  

               Nessa toada, salienta-se como aspectos favorecedores à revitalização da arbitragem a 
constatação de que a diversidade econômica apurou as necessidades de métodos hábeis à 
resolução de contendas[4], ainda que esses mecanismos fossem há muito conhecidos: 

  

[...] diversos segmentos econômicos começam a buscar para a solução de controvérsias, alternativas que se 
mostrem suficientemente versáteis, rápidas e eficientes no atendimento às necessidades da atividade negocial, 
que evoluiu mais rápido que o próprio Direito. 

Curiosamente, a resposta a essa busca tem sido encontrada em um instituto antigo: a arbitragem privada [...][5]. 

  

              Ao se cogitar uma conceituação mínima do instituto da Arbitragem, não se pode 
olvidar a definição que a enquadra como "meio privado e alternativo de solução de conflitos 
referentes aos direitos patrimoniais disponíveis através do árbitro, normalmente um 
especialista na matéria controvertida, que apresentará uma sentença arbitral"[6]. 

  

            Embasado em um plano de definição generalizante, logo, sem exaurir as 
potencialidades e diversidades do instituto, é possível afirmar que: 

  

  

A arbitragem é a instituição pela qual as pessoas capazes de contratar confiam a árbitros, por elas indicados ou 
não, o julgamento de seus litígios relativos a direitos transigíveis. Esta definição põe em relevo que a arbitragem 
é uma especial modalidade de resolução de conflitos; pode ser convencionada por pessoas capazes, físicas ou 
jurídicas; os árbitros são juízes indicados pelas partes, ou consentidos por elas por indicação de terceiros, ou 
nomeados pelo juiz, se houver ação de instituição judicial de arbitragem; na arbitragem existe o 'julgamento' de 
um litígio por uma 'sentença' com força de coisa julgada[7]. 

  

  

                A este respeito elucida Carmona[8] que a natureza impositiva da solução arbitral, 
entendida como meio heterocompositivo de solução de controvérsias a diferencia e a afasta da 
conciliação e da mediação, estas duas últimas percebidas como mecanismos autocompositivos 
de solução de litígios. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10883



                Costumeiramente a arbitragem é conceituada como instrumento alternativo de 
resolução de controvérsias, por meio do qual os interessados alcançam dirimir seus conflitos 
em esfera alheia ao âmbito judicial. 

  

                Ao remarcar as distinções terminológicas do instituto, destacando a disposição de 
noções conceituais que ensejam a percepção da arbitragem em sentido amplo[9], além de sua 
diferenciação e encarte pelo entendimento de sua natureza jurisdicional[10] ou contratual[11], 
conclui-se que a definição operada retrata a escolha da investigação doutrinária[12] adotada, 
propiciando, assim, por força de critérios axiológicos, a frutificação de correntes que 
observam o fenômeno arbitral sob vários viéses, porquanto inexiste qualquer tipificação legal 
que a consubstancie. 

  

               Na acepção etimológica e enciclopédica, arbitragem provém do latim arbitrari, que 
denota "ver, presenciar um ato; daí julgar. Hoje, designa os entendimentos mediante os quais 
as partes interessadas entregam a solução de conflitos existentes entre elas a um órgão 
imparcial - instituição ou pessoa - com exclusão da via judiciária ou administrativa, aceitando 
de antemão a sua decisão" [13]. 

  

                Para José Cretella Neto[14] a arbitragem se afigura como uma jurisdição privada, 
opção derivada da vontade das partes ou da decisão do legislador, oportunidade em que se 
opera o deslocamento do poder-dever de julgar para órgãos diversos daqueles instituídos 
pelos tribunais estatais, investindo o órgão jurisdicional privado de atributos idênticos aos dos 
integrantes da organização judiciária estatal para elidir o conflito em um caso concreto, 
contudo, de forma mais ágil e dinâmica. 

  

                Leon Frejda Szklarowsky[15] sintetiza os arremedos de conceituação frisando ser a 
arbitragem uma forma alternativa de composição de litígio que se realiza por meio da 
intervenção de terceiro (ou terceiros), indicado(s) pelas partes, estabelecendo-se entre ambos 
uma relação de confiança. Com a assinatura da cláusula compromissória, ou do compromisso 
arbitral, a arbitragem assume caráter obrigatório e a sentença tem força judicial. 

  

               Importa salientar, ainda, alguns apontamentos sobre a arbitragem que a titulam como 
uma instituição considerada, por um ponto de vista sistemático, como um fenômeno destinado 
a atender, na sua dimensão prática, as formas de proteção judicial inatingíveis pela lentidão 
e/ou pelos instrumentos procrastinatórios passíveis de serem manejados perante os Judiciários 
nacionais.[16] 
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               Os critérios de definição apresentados até o momento se fundam na teoria que 
propugna a arbitragem como uma das espécies de métodos alternativos[17] à jurisdição 
estatal, esta última percebida equivocadamente por alguns juristas como única instância 
legitimada à resolução de conflitos interpessoais[18]. 

  

               Ainda a título conceitual, após tomar por fundamento as características principais 
que manifestam a sua diferenciação, Tânia Lobo Muniz[19] concebe a arbitragem "como 
procedimento jurisdicional privado para solução de conflitos, instituído com base contratual, 
mas de força legal, com procedimento, leis e juízes estabelecidos pelas partes, e que subtrai o 
litígio da jurisdição estatal". 

  

                Com arrimo no raciocínio ora enfatizado, há quem conclua que "a arbitragem, 
assim, torna-se extensão necessária do direito contratual."[20] 

  

               A orientação em comento destoa da impressão de Ricardo R. Balestra[21] para quem 
a arbitragem se afigura como "un posible medio de solución de controversias no resueltas por 
los tribunales nacionales es el arbitraje [...]. Éste es concebido como un medio de solución de 
disputas nacionales y/o internacionales. Así considerado, el arbitraje es más un procedimiento 
que una solución sustancial." 

  

               Tendo em mira a conceituação basilar do instituto, e a diferenciação da via arbitral 
em relação à tutela jurisdicional estatal, enfatizando, ainda, a adequação do método ao escopo 
de celeridade e eficiência, dado o substancial aporte de elementos de assecuração do resultado 
definido pelo árbitro, José Maria Rossani Garcez[22] destaca que: 

  

  

A arbitragem, diferentemente da jurisdição estatal, do poder de fazer justiça pelo Estado, advém da convenção 
privada, e, também, antecipando o tema, passou a implicar num sistema de garantias processuais, que asseguram 
o amplo contraditório a recepção da sentença arbitral com força executória e isso também em termos 
internacionais, além de uma sistemática técnica com um mínimo de revisão legal, que não pode ou não deve, 
todavia, implicar propriamente no desvirtuamento do processo com a criação de uma segunda ou terceira 
instância recursal. 

  

  

                 Carmona[23] reaviva a discussão travada sobre a definição do instituto registrando 
o grande desacerto terminológico que significa referir-se a arbitragem como mecanismo 
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alternativo, registrando que lhe soa correto a menção a "método adequado" ao revés da 
designação corriqueiramente usada. 

  

                 Fugindo ao lugar comum da repetição tautológica que identifica a arbitragem como 
método, em âmbito internacional sobressai como conveniente pôr em relevo sua condição 
institucional, nesse jaez, considera-se, em sentido abstrato, o conjunto de normas ou 
disposições do Direito que coordenam as relações jurídicas entre partes, árbitros e a jurisdição 
estatal.[24]  

  

                De posse dessas elementares de caracterização do instituto, importa salientar a 
discussão sobre a natureza jurídica da arbitragem, e como essas nuanças se prestam a 
enaltecer ou detratar o instituto como meio lídimo de eliminação de entrechoques 
intersubjetivos. 

  

  

2. A POLÊMICA DA NATUREZA JURÍDICA DA ARBITRAGEM 

  

                Ao se indagar a natureza jurídica da arbitragem não raro se tem sumarizado a 
divergência preceituando a dicotômica feição privatista e publicista do institituto arbitral[25]-
[26], considerações às quais por vezes se tem somado o também alardeado caráter misto. 

  

                No que atenta à natureza jurídica da arbitragem, comumente se obra um paralelo 
entre os elementos da arbitragem com a estrutura da jurisdição comum[27], observando desde 
os marcos de equivalência e distinção do juiz e do árbitro, bem como do laudo arbitral e da 
sentença, até a consagração da eficácia de ambos, para, por fim, sistematizar a fixação dos 
critérios material e formal de suas existências, em suma, os defensores da via arbitral 
promovem refutações às críticas que desabonam o caráter jurisdicional da arbitragem. 

  

                Embora quanto a esta última possibilidade subsistam divergências doutrinárias[28]-

[29] e jurisprudenciais[30], cujas emblemáticas disparidades conceituais e finalísticas seriam 
oportuno objeto de apreciação acurada e minuciosa em sede própria, para os escopos do 
presente, a averiguação restará limitada à decantada caracterização tripartite.  

  

               Tangenciando a natureza jurídica da arbitragem, cumpre enfatizar que a questão da 
natureza jurídica arbitral é bastante controvertida, ensejando pelo menos, três teorias sobre a 
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natureza jurídica da atividade do árbitro: a teoria contratualista ou privatista; a teoria 
jurisdicional ou publicista, também chamada de processualista; e, por fim, a teoria híbrida, 
mista ou intermediária[31]. 

  

              Enquanto a primeira remarca a importância do atrelamento contratual estabelecido no 
compromisso, a segunda evidencia a atuação de deslinde da causa. Consideram-se ambas as 
percepções extremadas. 

  

               A percepção da hibridez do instituto arbitral tem alcançado maior aderência 
doutrinária no país, como concebido no direito comparado[32], donde se extrai pontos 
reflexivos acerca do endereçamento dos fundamentos arbitrais, propiciando o entendimento 
das fixações arbitrais como uma relação contratual com efeitos processuais[33]. 

  

              Resgatando a tríplice consideração teórica da arbitragem, seja como atividade 
jurisdicional, seja como contratual, ou, ainda, como atividade híbrida, Tânia Lobo Muniz[34] 
comunga da impressão de Guido Soares que reflete a arbitragem como "jurisdição pactuada". 

  

               Leciona José Carlos de Magalhães que, na verdade, a idéia subjacente à edição da 
Lei 9307/96 foi dissipar dúvidas sobre a natureza privada da arbitragem[35], porquanto 
firmou o entendimento "de que a arbitragem constitui atividade privada supletiva à exercida 
pelo Estado, identificando-a e procurando torná-la similar a uma função pública, que requer o 
controle do aparato judicial do Estado"[36], razão pela qual se consagra a configuração do 
instituto "como meio estritamente privado de solução de litígios, que somente às partes 
interessa, já que restrito a controvérsias sobre bens patrimoniais, e, portanto, incluídas na 
esfera de disponibilidade das partes"[37]. 

  

               Seja qual for a feição assumida pela roupagem atribuída ao instituto, fato é que a 
arbitragem se presta a funcionar como opção aos males dos instrumentos processuais 
procrastinatórios e à lentidão do Poder Judiciário[38], haja vista que não se cogita que se 
possa restar à mercê da delonga das atividades judiciárias. 

  

               Carlos Alberto Carmona[39] anota que, desde o advento da Carta Política em vigor, 
ganhava terreno a afirmação enunciadora de que a distribuição de justiça poderia ser 
propiciada não somente através do Estado com sua direta intervenção, mas também pelas vias 
conciliativa e arbitral, ambas incluídas no conceito amplo de jurisdição. 
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                 Não se tira de questão que "o processo judicial ainda é burocrático, formalista, 
caro, lento e ineficiente"[40], razões mais do que bastantes para não se desprezar os métodos 
extrajudiciais de eliminação de litígios. 

  

                Contudo, os avanços da autocomposição e da heterocomposição privada, 
infelizmente, ainda hoje, não têm alcançado recepção entusiástica. 

  

                A busca deliberada pela não assimilação dessa possibilidade resolutiva chega ao 
extremo da recusa de enquadramento das técnicas alternativas como institutos 
processuais[41]-[42]. 

  

                Insta refletir sobre os recentes debates sobre a arbitragem no Brasil, bem como 
sobre a preocupante e temerária polarização entre entusiastas e algozes do instituto. Alguns 
importantes trabalhos têm demostrado o nível de complexidade envolvida na discussão sobre 
a aplicação do instituto arbitral. 

  

                A inaceitação à heterocomposição privada deve provir da necessidade de esteio em 
instituições conhecidas, avalizadas e testadas, como se projeta a jurisdição estatal, e embora 
sabidas as deficiências da prestação jurisdicional, não raro se têm evocado inverdades para 
impedir a projeção da denominada "justiça privada". 

  

                Diante de esforços concentrados focados no objetivo maior de aproximação da 
arbitragem dos operadores jurídicos, soa desapontador que as sutilezas e imbricações dos 
métodos alternativos sejam minorados pela adoção - acrítica e sem qualquer embasamento 
científico - de usuais reflexões míticas e preconceituosas, dentre elas, a tentativa de resgatar 
considerações impertinentes do monopólio jurisdicional pelo Estado como excludente da 
atribuição de conteúdo jurisdicional à arbitragem[43], sem prejuízo de alguns engendros 
conceituais defendidos de forma atroz por respeitável parcela da doutrina, que nega a 
caraterística privatista da arbitragem, e também recusa conceder-lhe cunho jurisdicional: 

  

  

Sendo a arbitragem um procedimento que se realiza obrigatoriamente em contraditório (o que, aliás, é 
determinado de forma cogente pela lei de arbitragem, que impõe a observância de tal princípio no procedimento 
arbitral), faz-se presente o 'módulo processual', devendo-se considerar, pois, que a arbitragem é um processo. 
Não, porém, um processo jurisdicional, pois a jurisdição é monopólio do Estado, não podendo ser exercida pelo 
árbitro, o qual é um ente privado. Ademais, não se faz presente na arbitragem a relação jurídica processual 
jurisdicional, qual seja, aquela que se estabelece entre as partes e o Estado-Juiz. Não há, portanto, como se 
admitir a natureza jurisdicional da arbitragem, embora não se possa negar o múnus público exercido pelo árbitro, 
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em sua atividade privada, de busca da pacificação social. Com isto, coloco-me numa posição publicista frente à 
arbitragem, negando a tese de quem vê neste instituto uma figura exclusivamente regulada pelo direito 
privado[44]. 

  

  

                  A experiência mostra que a zona conflitual surgida entre os que defendem o uso da 
via arbitral e os que advogam a primazia da jurisdição estatal é embalada por uma disfunção 
contextual, muitas vezes, como patenteado anteriormente, os refutes derivam da formalização 
implícita de escudos culturais que diluem a relevância de se engendrar mecanismos 
participativos, sobremaneira por restarem os operadores apartados da visão global ou 
sistêmica dos interesses envolvidos[45]. 

  

                Subsiste uma supérflua discussão doutrinária que questiona se os tribunais arbitrais 
exercem ou não função jurisdicional[46].  Seja qual for o resultado desta disputa insólita, é 
pacífico o entendimento de que a existência de convenção arbitral exclui a jurisdição do 
Estado. 

  

                A este respeito sobrevém a usual distinção entre Juízo arbitral e jurisdição estatal, 
salientada no seguinte trecho: 

  

A classificação clássica denominava de jurisdição permanente, também denominada de legal, aquela que "nasce 
da investidura do magistrado nos cargos de organização judiciária". Em contrapartida a essa modalidade 
denominava-se de momentânea ou convencional aquela "que tira sua força do compromisso das partes litigantes, 
e só é exercida sobre negócio para cuja decisão aquelas elegeram árbitros, que podem ou não ser 
magistrados"[47]. 

  

                Pela arbitragem, "as partes renunciam à jurisdição estatal para que um árbitro possa 
julgar a eventual lide surgida no contrato." [48] 

  

               Prossegue Marcelo Abelha Rodrigues[49] relembrando que a possibilidade de 
desempenho da jurisdição fora dos lindes dos poderes estatais se consolida pelo exercício do 
juiz arbitral, assim como se opera pela decisão soberana dos juízes privados do Tribunal do 
Júri. Com base em tais reflexões, o doutrinador perfilha a arbitragem como espécie de 
jurisdição, ao passo que o árbitro exerce função jurisdicional. 
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                 As eventuais limitações de ordem impositiva e coercitiva, próprias dos atos de 
império estatal, não desnaturam a atribuição jurisdicional da atividade do árbitro, posto que 
em sua atuação a substitutividade, a instrumentalidade, o princípio do juiz natural, a 
independência e a imparcialidade lhe são característicos[50]  

               Há quem discorde da excessiva importância conferida às elementares de 
substitutividade, a instrumentalidade, o princípio do juiz natural, a independência e a 
imparcialidade da ordem jurisdicional, seja a estatal clássica, seja a privada, ao fundamento de 
que "uma visão crítica moderna diminui a importância de todas as características clássicas da 
função jurisdicional e censura, mesmo a insistência em manter algumas delas na visão 
científica da jurisdição" [51]. 

  

             Como sintetiza Nery Junior[52], seja em razão de compromisso arbitral, seja em 
virtude da existência de cláusula de arbitragem, o árbitro escolhido pelas partes exerce 
jurisdição, e embora não se trate de jurisdição estatal, é uma forma autônoma de desempenho 
jurisdicional, já que o mérito da decisão não pode ser revisto pelo Judiciário, tampouco se faz 
necessária a homologação anteriormente exigida para sua execução.  

  

              Carlos Alberto Carmona[53] reafirma a existência de uma "perfeita equivalência 
entre a arbitragem (mecanismo jurisdicional) e o processo estatal (mecanismo também 
jurisdicional): em outras palavras, o árbitro faz, efetivamente, o papel de juiz, de fato e de 
direito, e por isso a própria natureza jurídica do instituto responde a esta idéia de 
jurisdicionalidade". 

  

               Sugerindo a necessidade de aceitação do cunho jurisdicional da arbitragem, em 
virtude da ciência da manutenção de zonas de tensão e resistência ao instituto, traz-se à 
colação um interessante exercício silogístico: "se o poder estatal é exercido, sub specie 
jurisdictionis, com o objetivo de pacificar pessoas e eliminar conflitos com justiça, e se afinal 
a arbitragem também visa a esse objetivo, boa parte do caminho está vencida, nessa 
caminhada em direção ao reconhecimento do caráter jurisdicional da arbitragem"[54]. 

  

                Conceituada corrente, contudo, aduz que a justiça arbitral arca com um elevado 
custo pelo reconhecimento da sua natureza jurisdicional, e pela judiciarização dos conflitos a 
ela submetidos, circunstância que avulta quando da má utilização do instituto por advogados 
impregnados por um excessivo espírito litigante: com lastro em tais evidências, diz-se que o 
somatório de referidos eventos pode estar inviabilizando a arbitragem como método para a 
resolução de controvérsia e favorecendo, por outro lado, a proliferação de métodos não-
jurisdicionais de resolução de controvérsias[55]. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10890



               Para esta parcela da doutrina, assim, como se desertou da justiça estatal pela 
burocratização, deserta-se, pelas mesmas causas, da justiça arbitral, por pender esta 
indevidamente para uma institucionalização desmedida. [56] 

  

                 Selma Lemes[57] leciona que a feição do instituto jurídico da arbitragem, 
enunciado na Lei de Arbitragem Brasileira, é fruto da influência das "ondas renovatórias do 
direito" sugeridas pela doutrina italiana, e pontua que se operou a redescoberta da arbitragem 
no Direito Processual Civil pela ótica da facilitação do acesso à justiça. 

  

                 De forma arrazoada e coerente, tem-se enfatizado que a decantada justiça 
coexistencial se firma pelos bons ares de emancipação da jurisdição estatal trazidas pelo 
processo civil contemporâneo: 

  

Paralelamente à visão técnica do funcionamento da justiça oficial (fortemente inspirada em métodos forjados 
para enfrentar a contenciosidade), ganha terreno no fim do século XX e início do século atual, a preocupação dos 
cientistas do direito processual com a implantação, a par dos tradicionais, de novos métodos de composição de 
litígios, cuja motivação seria mais a procura da paz social do que propriamente a imposição autoritária da 
vontade fria da lei. Fala-se, nesse sentido, na criação de novas vertentes para certos tipos de prestação 
jurisdicional, que enriqueceriam o processo com instrumentos capacitados a realizar a justiça que Cappeletti 
chama de coexistencial. Em lugar de contar apenas com a força da autoridade legal do juiz, as partes poderiam, 
muitas vezes, obter resultados na solução de seus conflitos recorrendo à experiência e à técnica de pessoas 
capacitadas para promover a mediação e a conciliação, e chegando, assim, a resultados práticos mais 
satisfatórios do que os decretados pela justiça tradicional. 

Esses novos ares do processo já saíram das lições doutrinárias e começam a fazer presença significativa tanto na 
reestruturação do processo contencioso codificado como na instituição de novos organismos de pacificação de 
conflitos (v.g., a atual regulamentação do juízo arbitral, feira pela Lei nº 9307, de 23.09. 1996).[58] 

  

                 Respaldando-se nas ponderações de Cândido Rangel Dinamarco[59], não é factível 
que seriamente se afaste a vinculação imanente entre arbitragem e o direito processual civil, 
nada obstante, o Autor sugere uma releitura de sua natureza institucional:  

  

[...] tenho pensado em uma natureza parajurisdicional das funções do árbitro, a partir da idéia de que, embora ele 
não as exerça com o escopo jurídico de atuar a vontade da lei, na convergência em torno do escopo social 
pacificador reside algo muito forte a aproximar a arbitragem da jurisdição estatal. 

Essa expressiva aproximação entre o processo arbitral e o estatal é suficiente para abrigá-lo sob o manto do 
direito processual constitucional, o que importa considerar seus institutos à luz dos superiores princípios e 
garantias endereçados pela Constituição da República aos institutos processuais. Isso implica também, 
conseqüentemente, incluir o processo arbitral no círculo da teoria geral do processo, entendida esta muito 
amplamente como legítima condensação metodológica dos princípios e normas regentes do exercício do poder. 
A doutrina especializada esmera-se em fazer essa atração da arbitragem ao sistema de regras destinadas ao 
processo civil comum, o que constitui valiosa premissa metodológica indispensável ao seu bom entendimento e à 
correta solução dos problemas que lhe são inerentes[60]. 
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                 Alexandre Câmara[61] faz ressoar as considerações em registro ao asseverar ser a 
arbitragem uma conquista para o direito brasileiro, "representativa da mais nobre linhagem da 
moderna ciência processual", apresentando-se, pois, como fruto da idéia de um novo enfoque 
do acesso à justiça, somando esforços à onda renovatória do Direito Processual[62] que se 
vive nos dias atuais. 

  

                 Insta destacar o equívoco da compartimentalização dos ramos do direito, e, neste 
giro, merece ênfase a incorreção que é gravar o direito processual civil como um instrumento 
em si, independente e alheio às demandas da Ciência Jurídica, e do cotidiano que lhe 
apresenta ocorrências que demandam solução coerente com a as exigências do moderno 
estudo jurídico e da normativa constitucional brasileira. 

  

                 Outrora apreendido sob a perspectiva instrumentalista, hodiernamente, como 
decorrência da constitucionalização, o processo civil suscita um contraditório renovado, 
erigido na participação cooperativa dos sujeitos interessados, que há de redundar na 
apropriação do formalismo-valorativo como diretriz de uma atuação processual responsável, 
da qual importa ressaltar a consensualidade como marco existencial da arbitragem. 

  

                 Idealizado o processo civil constitucional como abordagem de uma teoria jurídica 
restaurada, bem assim concebida a fenomenologia processual sob matizes culturais, a 
alteração paradigmática grifada pelos novéis processualistas civis intenta sobrelevar o 
descompasso verificado entre teoria e práxis, de forma que o debate jurisdicional se vivifique 
no modelo coordenado, contrapondo-se ao modelo hierárquico de supremacia da figura 
judicante enquanto bouche de la loi[63], donde se resgata a potencialidade do Juízo arbitral 
para aviventar essas novas dinâmicas. 

  

                É mister que se maneje os institutos de relação processual para concluir que os 
mecanismos processuais - inclua-se a arbitragem - restaram potencializados para realização 
efetiva da acepção teleológica de justiça, uma vez que o procedimento em contraditório 
relacional passa a ser encarado como inafastável direito fundamental de quarta geração, 
capitaneando o modelo deliberativo-procedimental[64]. 

  

               Com espeque nas premissas referidas, bosqueja-se a asserção do contraditório como 
valor fonte do dinamismo jurídico, quadrando a matriz principiológioca como densificação de 
sentido à relação experimentada pelos partícipes processuais, em seara jurisdicional estatal ou 
privada, sustentando que a apreensão científica transformadora se opera em prol de decisões 
lídimas, atuações interpessoais concretas e altruístas, escoradas em juízos de eqüidade, de 
forma a atingir a rogada pacificação social e a ordem jurídica justa. 
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                 Estribado na contradição entre um modelo hierárquico e um modelo coordenado de 
atuação processual[65], é possível focalizar o paradigma individualista do Estado Liberal, 
pormenorizando a falência do arquétipo isolacionista que transformou o procedimento 
relacional em fidedigno vale-tudo ideológico, alistando, ainda, a forma como a onda evolutiva 
dimensionada por Cappelletti propicia o atingimento do dialogismo jurisdicional[66] e o 
alcance do já mencionado algures contraditório renovado, por vezes invocado para malferir 
pretensões legítimas[67]. 

  

               Percebido o acesso à justiça como direito fundamental de quarta geração[68], é 
oportuno apropriar-se, com ressalvas, do agir comunicativo habermasiano[69], para 
balizando-se na referência democrática dialógico-instrumental, atribuir ao processo ímpar 
função social, calhando na prestimosa busca pelas elementares da instituição de práticas 
democráticas de desenvolvimento das controvérsias pela máxima cooperação[70], cenário 
este em que a arbitragem desponta como método impassível de descarte à revisada 
caracterização do contraditório. 

  

               Avulta em importância a controvérsia havida sobre a posição do princípio do 
contraditório na processualística, seja como referencial decorrente do devido processo legal - 
apreensão tradicional, seja como matriz-principiológica - orientação atualmente defendida, 
incursão de suma relevância à apreensão do instituto arbitral, e concessão de destaque à 
consensualidade. 

  

               Discorre Nicola Picardi[71] acerca da nova roupagem assumida pela enunciação 
principiológica, sublinhando, pois que diversos são os significados que o contraditório assume 
para alcançar a repercussão necessária na repercussão do processo civil contemporâneo. 

  

               Significativa parcela da doutrina[72]-[73], contrastando a reflexão do princípio do 
contraditório como valor fonte do processo, o intitula como princípio decorrente do devido 
processo legal, a saber: 

  

[...] tem-se o princípio do devido processo legal, de fundo constitucional que faz efetivos todos os demais 
princípios processuais, pois a Constituição não outorga aos jurisdicionados apenas uma garantia vazia, senão 
uma tutela capaz de realizar, efetivamente, o direito invocado pela parte. O direito à adequada tutela 
jurisdicional, doutrina Marinoni, garantido pelo princípio da inafastabilidade, é o direito à tutela adequada à 
realidade de direito material e à realidade social.[74] 
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                 À luz do formalismo-valorativo[75], norteando-se pelo viés aparentemente 
conflitante da liberdade participativa e da segurança jurídica[76], com vistas ao resgate da 
dimensão tópico-problemática para delimitação dos lindes de atuação dos sujeitos 
processuais, bem assim como labor de salvaguarda do devido processo legal e do acesso à 
justiça, em prol, ainda,  da efetividade do processo[77], a "nova roupagem" deflagra um giro 
copernicano na visão arcaica e tecnicista ostentada pelo processo civil antecedente à 
Constituição cidadã, para se lograr a processualização constitucionalizada[78], da qual não 
poderia restar excluído o instituto processual arbitral. 

  

                A impressão ora externada repousa na preeminência de Antonio do Passo 
Cabral[79], quando apregoa: 

  

Neste contexto, observamos que a compreensão do contraditório como direito de influência, expresso no 
processo de democracia deliberativa: a sociedade pode influenciar nas decisões governamentais, propiciando 
uma discussão argumentativa, bem como essa natureza dialético-contraditória é o princípio que coloca em 
prática este processo de diálogo, de abertura a fase do debate judicial participativo e pluralista. 

  

  

                 De posse das reflexões da importância do contraditório à atual percepção do 
processo civil contemporâneo, opera-se o registro dos atributos que conferem à arbitragem 
inequívoco lastro processual: 

  

Relembre-se agora o que já disse anteriormente: o Estado não possui o monopólio da Justiça, mas possui o da 
Jurisdição. 

É preciso, ainda, afirmar minha convicção no sentido de que a arbitragem é verdadeiro processo. Esta afirmação 
deve ser explicada com cuidado, para que não seja mal compreendida. Encontra-se superado pela melhor 
doutrina processual o velho preconceito de afirmar que só existe processo jurisdicional. Mas modernamente, 
encontra-se em doutrina a afirmação de que deve-se considerar processo todo procedimento realizado em 
contraditório. Explique-se: há no direito uma série de procedimentos, entendidos estes como seqüências 
ordenadas de atos destinados à elaboração de um provimento. Toda vez que um procedimento se realiza em con-
traditório, isto é, toda vez que na seqüência de atos que compõe o procedimento se tem assegurada a participação 
(ao menos potencial) dos interessados no provimento (assim entendidos todos aqueles que serão alcançados 
pelos efeitos de tal provimento), ter-se-á um processo[80]. 

  

              Com propriedade, tem-se pontuado que a atual percepção do direito processual não 
pode restar alheia à necessidade de suplantar cultos ao normativismo: 

  

É inconcebível pelo movimento de renovação do Direito Processual cultuar e exercer a norma pela norma, o que 
resulta num normativismo; a forma pela forma o que implica um formalismo ou o rito pelo rito, o que evoca um 
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ritualismo, formas arcaicas, precárias e retrógradas para o direito e para o processo. O advento de técnicas 
alternativas para resolução de conflitos de interesse e de direitos obriga ao jurista reler e repensar o acesso à 
justiça (jurisdição), relevando concepções ideológicas e tecnológicas, pois não se pode praticar ou reduzir a 
técnica processual e a ciência processual à ideologia ou à tecnologia.[...] 

[Percebe-se, pois, que o] acesso à justiça não se sintetiza no simples e trivial acesso ao juiz ou ao 
tribunal[...][81]. 

  

               Por cautela, é conveniente notar que "a arbitragem não vem para solucionar os 
problemas crônicos e, muito menos, com ele concorrer. O seu papel é coadjuvar na 
administração da justiça."[82] 

  

               Sob a égide desses focos de compreensão do problema, é possível identificar os 
acertos e vantagens da adoção de um posicionamento menos retrógrado, propiciando a 
apropriação de conquistas de referidos mecanismos de abertura procedimental nos cenários 
nacional e internacional. 

  

                Reitera-se, assim, a necessidade de se proceder à releitura de dogmas cristalizados, 
propiciando que a doutrina e a jurisprudência assumam o entendimento da induvidosa 
importância de se oportunizar a facilitação do uso da arbitragem, e que se promova o 
estreitamento de laços pela formalização de um necessário diálogo entre a arbitragem e o 
Poder Judiciário: esta tão ansiada aproximação parece ter se iniciado recentemente[83]. 

  

                Encerra-se o presente ensaio, salientando que, a despeito do debate infértil acerca da 
natureza jurídica da arbitragem e do enquadramento do instituto no objeto da investigação 
científica processual, "o que deve pairar, sobranceira, é a Justiça, seja emanada do juiz togado 
ou do árbitro"[84]. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

             Destaca-se, pois, que o presente ensaio almejou identificar a relevância de se 
desmistificar dogmas há muito petrificados no ideário de processualistas conservadores, que 
intentam demonstrar que inexiste atrelamento entre a arbitragem e o direito processual civil. 
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             O propósito de afastamento do instituto arbitral e a ciência processual não está 
coadunado com as dinâmicas da pós-modernidade, e com os influxos do processo civil 
contemporâneo, a promover o dialogismo e a consensualidade. 

  

             Pela renovação da visão do contraditório, desde a perspectiva da doutrina alienígena 
até os entusiastas da revisitação dos institutos processuais no Brasil, o trabalho ponderou 
sobre a reinserção dessas novas vertentes à aceitação do status processual da arbitragem. 

  

            Atento às evidências de que as perfunctórias discussões acerca da natureza jurídica da 
arbitragem servem como entrave à admissão de seus atributos jurisdicionais, o estudo 
ambicionou demarcar quão inservível é resgatar o antagonismo entre o juízo arbitral e o juízo 
estatal, sedimentando a importância de se aprofundar o diálogo entre a arbitragem e o Poder 
Judiciário. 

  

            Salienta-se que não será a consagração de posturas antitéticas de exaltação e detração 
do instituto arbitral que servirão ao alcance das almejadas justiça e efetividade da atividade 
judicante, tampouco propiciará a extinção do emperramento da máquina judiciária em 
matérias que envolvam direitos transacionáveis, e sim a releitura de cada uma das defesas 
incoerentes com os rogos da pós-modernidade.  
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INCONSISTÊNCIAS DO DIREITO AO RECURSO COMO MEIO DE 
ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 
LAS INCONSISTENCIAS DEL DERECHO AL RECURSO COMO MEDIO DE 

ACCEDER AL DUPLO GRADO DE LA JURISDICCIÓN 
 
 
 

André Cordeiro Leal 
 

RESUMO 
O texto apresenta uma crítica à perspectiva segundo a qual a ausência da garantia do “duplo 
grau de jurisdição” no texto constitucional estaria a autorizar a supressão da oferta, nos 
modelos procedimentais da constitucionalidade e da infraconstitucionalidade, dos loci (sedes 
espácio-temporais) procedimentais de fiscalidade e revisibilidade crítico-problematizantes de 
decisões. O recurso, que é direito fundamental (fundante da democracia constitucionalmente 
instituída), não mesmo pode ser entendido como meio de provocação de graus de jurisdição 
distintos, se esses ainda representarem, como se verifica das lições da dogmática tradicional, 
um dizer normativo originário da atividade cerebrina (solipsista) e da doxa dos julgadores. As 
decisões, nas democracias plenárias, não se equiparam a revelações verbalizadas de sábios 
representantes do Estado-juiz, como se fez, pelas lições da dogmática relacionista-
instrumentalista, no ultrapassado enfoque radicalizante do Estado do bem estar social, o qual 
reduz o cidadão à condição de consumidor de serviços estatais ou à de súdito de autoridades 
religiosas condutoras dos destinos dos povos. O direito ao recurso, a pretexto de ausência de 
previsão expressa de duplo grau de jurisdição pela Constituição da República de 1988, não 
poderá ser suprimido por reformas legislativas, por súmulas vinculantes, ou por ensinos dos 
doutrinadores, porque o direito ao recurso não equivale ao possível acesso ao duplo grau de 
jurisdição dos bülowianos.  
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUCIONALIDADE DEMOCRÁTICA; DIREITO AO 
RECURSO; DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 
 
RESUMEN 
El derecho al recurso, a pretexto de ausencia de previsión expresa del duplo grado de 
jurisdicción en la Constitución de la Republica de 1988, no pondrá ser suprimido por las 
reformas legislativas, por súmulas vinculantes, o por enseñanza de los doctrinadores, porque 
el derecho al recurso no tiene equivalencia al posible acceso al duplo grado de jurisdicción de 
los bülowianos. Este texto presenta una critica a la perspectiva según a la cual la ausencia de 
la garantía del “duplo grado de jurisdicción” en el texto constitucional estaría a autorizar la 
supresión de la oferta, el los modelos procedimentales de la constitucionalidad y de la 
infraconstitucionalidad, de los loci (sedes espacio-temporales) procedimentales de la 
fiscalidad y revisión crítico-problematizante de decisiones. El recurso, que es derecho 
fundamental (fundante de la democracia constitucionalmente instituida), ni mismo puede ser 
entendida como medio de provocación de grados de jurisdicción distintos, se estos aun 
representan, como se verifica en las lecciones de la dogmática tradicional, un decir normativo 
originario de la actividad cerebrina (solipsista) y de la doxa de los juzgadores. Las decisiones, 
en las democracias plenarias, no se equiparan a las revelaciones verbalizadas de los sabios 
representantes del Estado-juez, como se ha hecho, por las lecciones de la dogmática 
relacionista-instrumental, en el ultrapasado enfoque radicalizante del Estado del bien estar 
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social, que reduce el ciudadano a la condición de consumidor de servicios estatales o a la de 
súbdito de autoridades religiosas que conducen el destino de los pueblos. 
PALABRAS-CLAVE: CONSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA; DERECHO AL 
RECURSO; DUPLO GRADO DE JURISDICCIÓN 
 
 

  

1 ABERTURA TEMÁTICA 

  

  

As imbricações pressupostamente existentes, segundo a dogmática jurídica tradicional, entre 
recurso e acesso ao duplo grau de jurisdição deixam patente um sintoma que, por abordagens 
impregnadas de ancianidade inaceitável, denuncia a ausência do enfoque do processo a partir 
da constitucionalidade democrática, e, ao mesmo tempo, ceifa aos estudiosos do tema a 
possibilidade de (re)pensar o recurso segundo critérios distintos daqueles hauríveis de teorias 
do processo incompatíveis com o paradigma (teoria[1]) processual da democracia. 

A acirrada batalha dos autores da dogmática em torno dos conceitos e fundamentos do 
recurso passa ao largo da questão que aqui pretendemos abordar: um pano de fundo 
jurisdicionalista que não mais se sustenta na perspectiva de uma concepção de democracia 
que, ao contrário do Estado Social, não pode prescindir da constituição, mas que também não 
se ancora, como se fez no Estado Liberal, na perspectiva segundo a qual os direito 
fundamentais seriam simples cópias dos direitos humanos inatos. 

A desconsideração da importância democrática do recurso como um dos direitos fundantes da 
ordem democrática desemboca em várias concepções segundo as quais o recurso ora é tido 
como "procedimento" (SILVA, 2002, p. 405), ora como "remédio" (ASSIS, 2007, p. 35), ora 
como "poder" (SANTOS, 2010, p.84), ou como instrumento (ROCHA, 2008), ora como 
"meio de impugnação" (BARBOSA MOREIRA, 2004, p. 114), mas, em qualquer caso, 
sempre posto à disposição de jurisdicionados-destinatários para provocar, quando possível, a 
revisão de decisões do Estado-juiz pelo próprio Estado-juiz (quer por um mesmo órgão, quer 
por outro que lhe é hierarquicamente superior) - o denominado "duplo grau". 

Para a dogmática tradicional, o recurso - ato desesperado (ou esperançoso) de delinquentes-
litigantes-contumazes, a ser admitido, após vigilantes filtragens sucessivas, pelo Estado-juiz - 
ainda supõe o direito processual e a jurisdição bülowianos e é, não raro, uma espécie de 
válvula de escape para uma afirmada "natural" irresignação  do ser humano. 

No entanto, como se demonstrará ao longo do texto, desservem à reflexão democrática 
quaisquer lições ou decisões que, como ocorre nos conceitos referidos, insistam na 
coincidência entre recurso e possibilidade eventual de acesso ao velho "duplo grau de 
jurisdição". Nas democracias processuais plenárias, o recurso não é meio, instrumento, 
remédio ou poder que possa permanecer referido a súplicas ou apelos por uma novo 
pronunciamento estatal sobre temas pelo próprio Estado já decididos, mas direito fundamental 
(co-fundamente da constitucionalidade democrática teorizada)  que não pode ser 
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simplesmente afastado a pretexto de celeridade ou de inconsistência dos fundamentos 
tradicionais que a própria dogmática bülowiana apresentou para se referir ao duplo grau de 
jurisdição. 

  

  

2 A INDISTINÇÃO HISTÓRICA ENTRE PROCESSO E JURISDIÇÃO: A ORIGEM 
DO PROBLEMA 

  

  

Oskar von Bülow, ao apresentar à comunidade acadêmica, em 1868,  por sua famosa Teoria 
das Exceções processuais e dos pressupostos processuais,  a concepção do processo como 
relação jurídica de direito público entre as partes e o tribunal, conclamou, coetaneamente, os 
estudiosos de sua época a desenvolverem um segmento do saber jurídico que tivesse por 
objeto o estudo dessa especialíssima relação. A partir daí, processo e jurisdição tornaram-se 
indiscerníveis. 

Como se vê das obras de Bülow, principalmente de Gesetz und Richteramt (BÜLOW, 2003), 
originalmente publicada no ano de 1885, o cerne das preocupações do jurista alemão, embora 
não formulado explicitamente em 1868, era o de enaltecer e fortalecer o papel da magistratura 
na interpretação, atualização e aplicação do direito. 

Talvez sua visão da importância dos magistrados alemães tivesse como objetivo reforçar, a 
partir de sua interpretação da importância do papel histórico dos juízes alemães, os laços 
nacionais da população da Alemanha, cuja unificação mostrou-se, desde sempre, uma questão 
complexa, como detalhadamente demonstra Caldwell (1997). 

Para fazê-lo, Bülow, em 1868, apresentando sua interpretação da história do direito romano, 
aponta o suposto equívoco do enfoque pandectista-privatista de seus contemporâneos, 
segundo o qual a atuação dos juízes na solução de conflitos estaria sempre condicionada, já na 
Roma antiga (da qual era legatária a cultura jurídica alemã), à provocação das partes, mesmo 
no que se referia à verificação do atendimento dos pressupostos de existência da relação 
processual, e não apenas, portanto, às questões alusivas ao denominado direito material que 
essas partes debatiam perante o juiz. 

O que se pode concluir, portanto, é que, para segmentos importantes da doutrina jurídica 
alemã do século XIX, até Bülow lançar sua advertência em 1868, a atuação do juiz dependida, 
em muitos aspectos da iniciativa das partes[2].   

A obra de 1868 ocupa-se, assim, de apresentar uma releitura do direito romano que esvaziaria 
o poder de controle das partes sobre a atividade judicial, invertendo a estrutura. Ao afirmar o 
processo como relação jurídica de direito público, Bülow coloca o juiz (e os tribunais) numa 
posição privilegiada, a eles subordinando as partes. 
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Em 1885, entretanto, ao contrário da posição discreta em relação à missão do juiz que 
anteriormente assumira, Bülow (2003) exibe um discurso indisfarçadamente apologético no 
que tange à magistratura alemã que, segundo o autor, foi a responsável pela manutenção da 
estabilidade social alemã ao longo da história, inclusive durante a anomia enfrentada pelo 
povo alemão no medievo. 

Em síntese, o que se vê é que Bülow, até hoje considerado por muitos como o "grande" 
(TORNAGHI, 1987, p.2) criador da ciência processual, ao enunciar a teoria do processo como 
relação jurídica de direito público entre as partes e o tribunal (vínculo de subordinação entre 
pessoas) e ao instar a comunidade acadêmica ao desenvolvimento de uma ciência que tratasse 
especificamente do tema, pressupôs que, como a tarefa de resolução de conflitos é dada ao 
Estado-juiz, esse, para cumpri-la, deveria se postar acima das partes. 

Considerados tais aspectos, os quais não costumam ser explicitados pelos escritos sobre a 
origem da teoria do processo como relação jurídica, torna-se possível compreender como a 
teoria contribuiu para que a jurisdição fosse concebida, já no nascedouro da ciência do 
processo, como tarefa do julgador que, representando um Estado corretivo de relações sociais 
adoecidas, deveria assumir um lugar especialíssimo na interpretação (ou na criação) do direito 
e na e solução dos conflitos. 

Na teoria relacionista, portanto, o processo (subordinação das partes ao poder soberano desde 
sempre) só tem mesmo sentido na medida em que, por seus contornos conceituais, fornece o 
instrumental normativo necessário à imposição Estatal da dicção do direito. 

Com a assimilação, pela dogmática do direito processual posterior, inclusive pela brasileira, 
desde sempre influenciada pelos autores italianos e alemães, do pano de fundo 
jurisdicionalista e solipsista da teoria bülowiana, a atividade dos juízes e sua missão de 
condução ética (axiológica) dos destinos da nação é o que passa a interessar (ou é o que deve 
interessar) aos processualistas[3]. 

Afastados por Bülow os enfoques privatísticos que impunham ao juiz o papel de espectador 
das partes, e reduzido o processo a instrumento desse juiz, encontra-se a jurisdição 
devidamente justificada, sob essa especial perspectiva, para se desenvolver como meio 
substituto da autotutela (ou da autodefesa)[4], devendo o Estado cumprir essa missão, 
inclusive, segundo versões atualizadas da proposta bülowiana, em conformidade com os 
ditames do "welfare state" (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 1999, p. 37). 

Portanto, em suposta substituição à autotutela que, ao longo da história, teria sido proibida 
pelo Estado (sem apresentarem os autores que isso afirmam qualquer esclarecimento sobre 
como teria se dado a interdição estatal supostamente pacificadora, desvencilhando-se, assim, 
pelo silêncio, do problema das origens do Estado), foi ela substituída por uma iluminada 
atividade judicial, à qual passou a incumbir a tarefa de dar respostas aos apelos dos 
envolvidos em conflitos que, por sua insuficiência ética, são incapazes de resolver seus 
problemas, como se vê em Carnelutti (1942, p. 97). 

Expressões como "prestação jurisdicional" advêm exatamente dessa abordagem, porque, 
nelas, supõe-se que o Estado, pelo juiz, é quem presta um serviço imprescindível às partes e à 
sociedade, tutelando direitos ou interesses em substituição à atividade violenta e arbitrária, 
sem que a ninguém, no entanto, seja dado controlar a arbitrariedade do próprio Estado. 
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O que se tem, portanto, é que a jurisdição dos processualistas tradicionais fica confinada ao 
resultado da atividade cerebrina (solipsista e monológica) do julgador na solução de conflitos, 
e com o objetivo de restaurar a paz social[5], fazendo-o em nome de um Estado que, ademais, 
não raro, é a própria nacionalidade encarnada, como se vê em Bülow (2003). 

Nessa perspectiva, a legalidade, como já anuncia Bülow (2003) na obra em que ele, criticando 
os legalistas, coloca a lei em segundo plano, porque não importaria o que diz a lei, mas o que 
o juiz diz que a lei diz (daí o nome da obra - Gesetz und Richteramt - lei e magistratura), 
aparece como aspecto a latere na dicção do direito, porque o sentido normativo se descola do 
texto e adere a realidades pré-jurídicas[6] ou mesmo à intuição do juiz acerca dessa realidade. 

Essa vertente dogmática que trata da importância do juiz talvez tenha tido em 
Kantorowicz (1949) e nos autores do Movimento do Direito Livre alemão sua concepção mais 
radical, já que estes, diante do inevitável solipsismo judicial, renunciam à racionalidade 
decisória e atrelam os fundamentos da decisão, como já fazia Bülow, à intuição judicial. 

Também a visão teleológica do ordenamento de Ihering (normatividade haurida da 
normalidade de práticas sociais aderidas à ética utilitarista) [7], no qual Bülow, aliás, se apóia 
expressamente em 1885 para apresentar a solução sobre como conciliar interesse público e 
interesse privado, fazendo-o mediante a indicação dos juízes como os responsáveis em dizer 
quais seriam os interesses mais interessantes, foi radicalizada, cerca de um século mais tarde, 
por Cândido Rangel Dinamarco (1996), que anunciou os escopos metajurídicos que a 
jurisdição deveria perseguir para que se chegasse à paz social. 

O que se vê, no entanto, dessa abordagem, é que ela não resiste às críticas que lhe são opostas 
no que tange ao papel do direito, porque esse acaba reduzido á condição de violência oficial 
que assegura a normalidade de práticas sociais que se revela em fatos tão espontâneos quanto 
ingênuos. 

Sequer Chiovenda[8] consegue se livrar do problema da arbitrariedade do decisor, porque, 
embora afirme a jurisdição como enunciação da vontade concreta da lei, propondo que a 
resolução do conflito passaria, necessariamente, pela legalidade, ainda aponta o juiz como 
intérprete qualificado que indica o sentido dessa vontade. 

Não é de se estranhar, portanto, que, nessa perspectiva jurisdicionalista, o recurso seja 
entendido como possibilidade de acesso ao duplo grau de jurisdição (estatal), já que o direito 
processual mobiliza-se em torno da tarefa dos juízes - o que, no entanto, não mais se sustenta. 

  

  

3 AS JUSTIFICATIVAS DOUTRINÁRIAS PARA A EXISTÊNCIA E PARA A 
SUPRESSÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: O APELO À METAFÍSICA  
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            Como adiante demonstramos, há dois fundamentos básicos tradicionais, segundo a 
doutrina relacionista, para a existência do recurso (e, por óbvio, do próprio duplo grau de 
jurisdição - a indistinção é insistente), embora a própria doutrina, em alguns aspectos, comece 
a colocá-los em dúvida, sem, no entanto, demonstrar qualquer preocupação com o 
fundamento teórico-constitucional do recurso no Estado Democrático de Direito. 

  

  

3.1 O mito da natural irresignação do ser humano como fundamento do recurso 

  

  

Talvez o mais perverso "fundamento" do recurso seja aquele que se ancora em um ser 
humano ao qual se atribuem necessidades inatas que suplicam satisfação imediata. 

Não raro, encontram-se alusões, diretas ou indiretas, nos textos que tratam da temática 
recursal, ao recurso como sinal de aderência, pelo ordenamento, a uma tendência "natural" do 
"ser humano" em demonstrar seu inconformismo quanto ao que é avesso, ou ao que frustra, 
vendo-se o recurso como possibilidade de reverter o "luto da perda", como quer Fazzalari 
(2006, p.197). 

Araken de Assis, por exemplo, após fazer considerações sobre como homens e mulheres da 
sociedade contemporânea "reagem mal a soluções que não lhes atendam plena e 
integralmente os interesses" (2007, p. 31), conclui que o recurso seria  

  

O escoadouro do inconformismo insopitável e, ao mesmo tempo, meio para reparar, tanto 
quanto possível, os erros inerentes à falibilidade, porque a base desses pronunciamentos, 
originários do marco civilizatório chamado processo, assenta num juízo singular ou coletivo 
de homens e mulheres, só pode ser a impugnação do ato estatal. (ASSIS, 2007, p. 31) 

  

Nélson Nery Júnior também considera "natural" o inconformismo humano, asseverando que 
"nosso subjetivismo nos coloca naturalmente contra decisão desfavorável, de sorte que o 
sentimento psicológico do ser humano faz com que tenha reação imediata à sentença 
desfavorável" (NERY JÚNIOR, 2004, p. 39). 

Rodolfo Mancuso tem uma tese psicológica de fundamentação da existência do recurso, e se 
baseia na tópica para tentar melhor compreender os motivos dessa existência (ou dessa 
insistência): 
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Um olhar sobre o comportamento humano, desde tempos imemoriais até nossos dias, revela 
esta simples verdade: o ser humano não quer e não gosta de perder: vencido, talvez; jamais 
convencido. É próprio do homem apegar-se às suas convicções e teses, para vê-las vencedoras 
(MANCUSO, 2007, p. 21) 

  

O que mais estranha é que, pela dogmática tradicional, a possibilidade de falha do julgador 
aparece, consoante também já se vê em Araken de Assis (2007), como justificativa apenas 
secundária[9], porque assemelhada a um acidente - ao contrário da passividade, que é inerente 
ao humano-recorrente: "Há, também - afastada a passionalidade dos demandantes como 
fundamento dos recursos -, o risco de a decisão mostrar-se equivocada, tendo em vista a 
falibilidade do julgador que, como qualquer homem, pode vir a cometer erros" (MOURA, 
2007, p.21) 

  Portanto, o que se colhe dos autores da dogmática relacionista é que haveria, no "ser 
humano", uma porção "naturalmente" recalcitrante, da qual o recurso teria surgido. Dos 
desdobramentos da tese naturalista desses autores, tem-se que o recurso cinge-se mesmo à 
condição de anestesiante oportunidade de mostrar irresignação, pressupondo-se, portanto, que 
esse ato (de rebeldia), uma vez exercido, bastasse a que o litigante fosse domesticado, 
exatamente como ocorre no jogo (sistema) luhmanniano de docilização dos destinatários das 
decisões através da canalização das decepções contínuas (LUHMANN, 1980). 

Claro que muitos dos autores dessas propostas não conseguem justificar a possibilidade, que 
igualmente defendem em suas obras, do afastamento, em certas hipóteses, de meios recursais, 
com negativa de acesso ao segundo grau de jurisdição. 

 Também é estranho que nada digam esses os escritos conhecedores da "natureza humana" 
sobre a resignação que se impõe aos abandonados à própria sorte (pela insistente negativa de 
implementação de seus direitos fundamentais pela administração governativa). Ao contrário 
dos "humanos" (civis)[10] que tiveram acesso aos padrões do "marco civilizatório" (ASSIS, 
2007, p. 31), e aos quais se deve dar espaço para manifestação da irresignação, aos excluídos 
não mesmo se pode dar qualquer oportunidade de questionamento, sendo seus atos de rebeldia 
considerados como delinqüência a  ser duramente reprimida pelas forças policiais ou por 
óbices recursais aos poucos modelos procedimentos a que têm acesso[11]. 

Infere-se, portanto, que nessa linha doutrinária, os excluídos, a quem Giogio Agamben (2007) 
liga ao Homo sacer, os quais perambulam (subvivem) no Brasil nas sobras dos espaços das 
cidades, como "habitantes das favelas", como bem demonstrou Žižek (2003, p. 112), não se 
reconhece sequer essa "humanidade", porque seu direito ao recurso é insistentemente 
questionado como descartável[12]. 

O direito ao recurso, considerado como homenagem às inclinações utilitaristas e passionais do 
"humano", além de apresentar um fundamento não científico (metafísico, no sentido 
popperiano)[13],  não leva em conta que o recurso, como direito fundamental democrático, é 
o resultado de conquistas históricas por lutas sangrentas contra os déspotas e tiranos e é, no 
âmbito da teoria democrática, condição necessária ao exercício da própria racionalidade 
crítica que torna o mundo compreensível. 
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3.2 A inaceitabilidade do duplo grau de jurisdição como sede de revelação de 
experiência, emoções e impressões judiciais  

  

  

Não bastassem as inconsistências já apontadas acerca de um fundamento naturalizado para o 
recurso, há ainda, na dogmática tradicional, outro motivo pelo qual o duplo grau de jurisdição 
(acessível pelo recurso) deveria existir - embora os próprios bülowianos venham colocando 
em xeque esse fundamento, sem, no entanto, apresentarem justificativa plausível para tanto na 
perspectiva do direito processual democrático. 

Na doutrina tradicional, escritos ainda repetem referências antigas ao recurso relacionado à 
qualidade da decisão. Nessa perspectiva, imaginou-se originalmente que o duplo grau 
permitiria a filtragem da decisão, a qual se tornaria mais justa ou mais consistente em razão da 
história (experiência) de seu prolator[14]. 

A atividade decisória, como se vê, não se dá na linguagem e pela linguagem conduzida pela 
principiologia regente da decisão jurídica (contraditório, ampla defesa e isonomia), mas pela 
sensibilidade do julgador. 

Quando fala em recurso, portanto, os bülowianos têm em vista, apenas, um direito ao duplo 
grau de jurisdição que se desenvolve, em regra, por um grupo seleto de especialistas 
portadores de uma maior sapiência adquirida pressupostamente da idade ou da experiência. 

Percebe-se que, assim, que, no enfoque mais tradicional, o duplo grau de jurisdição está 
referido a uma espécie de filodoxia (apelo à força das opiniões sacerdotais hauridas da 
sensibilidade ou da experiência pessoal, imunizadas de atividade crítico-falseadora pelos 
destinatários da decisão), porque, no cerne da atividade jurisdicional bülowiana que se 
desenvolve em graus diferentes está, no fim das contas, a compreensão de que o recurso 
representa o direito da parte ao acesso a opiniões de julgadores diferentes, os quais, por sua 
idade ou experiência, ou pelo fato de estarem reunidos em assembléia, pudessem chegar a 
conclusões mais apuradas sobre a verdade dos fatos ou sobre o melhor direito a se aplicar. 

Aliás, é de se ressaltar que o atrelamento histórico da decisão judicial à atividade mítico-
divinatória não parece mesmo ser problemática nesse tipo de abordagem. Carnelutti[15] já 
destacava a indissociabilidade entre a atividade jurisdicional e a atividade sacerdotal, assim 
como, antes, já havia destacado Bülow, que resssalta que o termo alemão para designar 
sentença judicial - "Urtheil" (BÜLOW, 2003, p 12-13) deriva de ordália (teste ou juízo 
divinatório). 

Disso resulta que a atividade judicial está, desde sempre, referida à imperscrutável 
sensibilidade do julgador, com a atividade interpretativa que se desenvolve em graus distintos 
de jurisdição encontrando-se atrelada ao dizer o direito pelo sacerdote, ou seja, por aquele 
capaz de realizar o trânsito do sagrado ao profano, como ensina Giorgio Agamben (2007), 
havendo variação, apenas, entre sacerdotes isolados ou reunidos, ou mais sábios ou menos 
sábios, mas sempre sacerdotes. 
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Quando a própria dogmática jurídica bülowiana que justificava o recurso como meio de 
acesso a um segundo grau mais sapiente do que o primeiro coloca em dúvida, como vem 
fazendo, essa afirmativa, ela o faz mediante questionamento da efetiva necessidade de uma 
segunda doxa, porque nada asseguraria que a doxa do juízo de primeiro grau não possa ser tão 
válida e apurada quanto aquela do segundo grau. 

Na verdade, inventou-se, por esse movimento de recusa (supostamente inovador do processo 
civil), um princípio da confiança no juiz da causa - o que se fez em função da fragilidade do 
argumento que os próprios bülowianos utilizavam para justificar o recurso. 

Segundo Marinoni, nada asseguraria que os juízes dos tribunais decidiriam melhor os 
conflitos do que aquele que teve ter contato com as partes, as testemunhas, e que presidiu o 
desenvolvimento dos meios de prova - o de primeiro grau: 

  

O cidadão que vê um juiz reconhecendo e outro denegando o seu direito tende a desacreditar 
no sistema, pois não consegue compreender como dois juízes podem discordar sobre uma 
mesma situação. Além disso, a litigiosidade entre as partes, que dificilmente é extirpada 
através da decisão jurisdicional - ainda que definitiva -, é acentuada quando dois órgãos do 
Poder Judiciário divergem sobre a situação concreta que foi levada a juízo. Mais grave ainda é 
o fato de o duplo grau inutilizar as vantagens do procedimento oral. Ora, é sabido que a 
oralidade permite uma melhor apreensão dos fatos, contribuindo para uma maior qualidade da 
prestação jurisdicional. Como é possível supor, portanto, no que diz respeito à matéria de fato, 
que a decisão do tribunal será mais adequada do que a do juiz de primeiro grau? O que se 
pode admitir, na realidade, é justamente o contrário, ou seja, que a decisão do juiz é sempre 
melhor que a decisão do tribunal! Lembre-se que o tribunal, ao apreciar a matéria de fato, 
vale-se da documentação dos atos processuais, enquanto que o juiz tem contato direto com as 
provas (MARINONI, 2002, p. 216) 

  

Assim, segundo o "novo" movimento preocupado com a celeridade (a qualquer custo, diga-se 
de passagem), não mais subsistem os argumentos dos antigos processualistas que se referiam, 
ao tratar da temática do recurso, a que o duplo grau asseguraria à parte uma melhor decisão, 
porque nem sempre os julgadores são melhores uns que os outros. 

No fim das contas, tem-se uma obsoleta "nova" proposta que enaltece o acesso sensorial dos 
julgadores que o conduz a produção da prova[16]. A opinião do julgador de primeiro grau é 
mais valiosa do que aquela dos julgadores do grau subsequente: a pressuposição da sapiência 
do juízo colegiado experiente não mais se sustenta. 

Isso, no entanto, em nada altera a fragilidade dos argumentos relacionistas, sejam os mais 
antigos, sejam os mais novos. 

Em primeiro lugar, como já destacado em outros textos (LEAL, 2008), não se pode admitir a 
manutenção da lógica da autoridade como suficiente à legitimidade da decisão no Estado 
Democrático de Direito, porque não mais se acolhem, no direito democrático, as visões 
religiosas de mundo que atrelam a possível obediência a ordens à firmeza com a qual são 
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tratados os fiéis identificados com os líderes carismáticos (WEBER, 2004) que obtêm adesão 
aos seus comandos mediante as mais variadas técnicas de sedução. 

Demais disso, a lógica popperiana de construção da objetividade já demonstrou o absurdo do 
argumento de autoridade quando se busca o esclarecimento pela atividade crítico-
problematizante - a qual se aplica à ciência do processo e ao fundamento democrático do 
direito, na medida em que o direito contemporâneo exige a possibilidade de interpretação 
compartilhada e acesso às razões pela qual se decide. Popper ensina que: 

  

Assim, posso estar inteiramente convencido da verdade de um enunciado, estar certo da 
evidência de minhas percepções; tomado pela intensidade de minha experiência, toda dúvida 
parece-me absurda. Mas estaria aí uma razão qualquer para a ciência aceitar meu 
enunciado? Pode qualquer enunciado encontrar justificativa no fato de K.R.P. estar 
totalmente convencido de sua verdade? A resposta é 'não', e qualquer outra resposta se 
mostraria incompatível com a idéia de objetividade científica. Mesmo o fato - para mim tão 
firmemente estabelecido -  de que estou experimentando esse sentimento de convicção não 
pode colocar-se dentro do campo da ciência objetiva (...)"(POPPER, 2002, p. 48) 

  

 Como se vê, não se acolhem, num enfoque processual da democracia constitucional, 
quaisquer justificativas metafísicas, subjetivistas, autoritárias ou naturalistas para a supressão 
do direito ao recurso. Nesse sentido, seria mesmo de se esperar que o texto constitucional 
silenciasse a respeito do duplo grau, embora assegure o direito ao recurso. 

  

  

4. CONSTITUCIONALIDADE DEMOCRÁTICA, DEVIDO PROCESSO E DIREITO 
FUNDAMENTAL AO RECURSO 

  

  

Quando a ciência do processo deixa de ser mera tecnologia (LEAL, 2008) e busca apontar os 
níveis de violência presentes na atividade do decidir solipsista e monológico de uma 
jurisdição iluminada (herdada da teoria processual bülowiana), apresenta os fundamentos 
pelos quais é possível tomar decisões legítimas fora dos referenciais ultrapassados de 
legitimidade do Estado Liberal e do Estado Social (welfare state), tornando insustentáveis as 
teorias (ou tecnologias) que buscam resultados rápidos com supressão do tempo do pensar. 

Nessa perspectiva comprometida com um pensar crítico aberto a todos e demarcado pelos 
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, o devido processo 
passa a ser eixo de criação, interpretação, aplicação e reconstrução do direito democrático. 

Como afirma Rosemiro Pereira Leal, autor da proposição neo-institucionalista, o processo 
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Recebe, em nossa teoria, a acepção de conjuntos de princípios e institutos jurídicos reunidos 
ou aproximados pelo Texto Constitucional com a denominação jurídica de Processo, cuja 
característica é assegurar, pelos princípios do contraditório, da ampla defesa da isonomia, o 
direito ao advogado e do livre acesso à jurisdicionalidade, o exercício de direitos criados e 
expressos no ordenamento constitucional e infraconstitucional por via de procedimentos 
estabelecidos em modelos legais (devido processo legal) como instrumentalidade manejável 
pelos juridicamente legitimados (LEAL, 2009, p. 86). 

  

Nesse contexto, como de forma precisa ensina Dierle José Coelho Nunes, o recurso, na 
perspectiva do Estado Democrático de Direito é "instituto criador de um espaço 
procedimental de ataque das falibilidades" (NUNES, 2006, p. 176). 

 Partindo-se, também, das análises desenvolvidas por Rosemiro Pereira Leal (2010) do 
processo como teoria da lei democrática, vê-se que, de há muito, a decisão não pode mais 
ser, no Brasil, do Estado-juiz, mas a resultante da atividade argumentativa dos sujeitos do 
processo por argumentos internos ao ordenamento. 

  

  

5 CONCLUSÕES 

  

  

Depreende-se que o direito fundamental ao recurso, ínsito ao princípio da ampla defesa, não 
mesmo pode equivaler a meio de acesso ao duplo grau de jurisdição, enquanto a atividade 
jurisdicional estiver adstrita ao solipsismo de juízes representantes de um Estado entitivo. 

O repúdio à exclusão da possibilidade de fiscalidade plena pelos destinatários normativos 
(coautores) que se dá na linguagem e pela linguagem, com a substituição de referenciais 
míticos de justiça monológica do julgador e diminuição permanente dos níveis de violência 
estrutural é que precisa orientar compreensão do recurso no direito processual democrático. 

A ciência do processo não mais se satisfaz com explicações superficiais e metafísicas acerca 
do fundamento do direito ao recurso mediante utilização de afirmações míticas que não 
podem ser refutadas e que são, por isso mesmo, imprestáveis à ampliação dos níveis de 
esclarecimento. No direito democrático, autoridades não bastam a si mesmas. Impõe-se 
substituir a autoridade pela coautoria. 

Expressamente previsto no texto constitucional brasileiro (art. 5º, LV) como inerente à ampla 
defesa (que, por sua vez, pode ser enunciada como um direito fundamental que determina a 
necessária maximização probatório-recursal-argumentativa no tempo procedimental 
devidamente teorizado, que assegura o espaço para o exercício de atividade crítica que 
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constrói decisões legítimas e, portanto, aceitáveis), o recurso recebe sentido que reafirma o 
compromisso da democracia e do direito processual com a diminuição dos níveis de violência. 

Por conseguinte, o recurso tem de ser compreendido como direito fundamental exercitável 
pela oferta, nos modelos procedimentais da constitucionalidade e da infraconstitucionalidade, 
dos loci (sedes espácio-temporais) procedimentais de fiscalidade e revisibilidade crítico-
problematizantes de decisões.  

O recurso, assim abordado (direito fundante da democracia constitucionalmente instituída), 
não é meio de provocação de graus de jurisdição distintos, se esses ainda representarem um 
dizer normativo originário da atividade cerebrina dos juízes. 

As decisões, nas democracias plenárias, não se equiparam a revelações verbalizadas de sábios 
representantes do Estado-juiz, como se fez, pelas lições da dogmática relacionista-
instrumentalista, no ultrapassado enfoque radicalizante do Estado do bem estar social, o qual 
reduz o cidadão à condição de consumidor de serviços estatais ou à de súdito de autoridades 
religiosas condutoras dos destinos dos povos. 

O direito ao recurso, a pretexto de ausência de previsão expressa de duplo grau de jurisdição 
pela Constituição da República de 1988, não poderá ser suprimido por reformas legislativas, 
por súmulas vinculantes, ou por ensinos dos doutrinadores. 
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[1] Sobre a concepção de paradigma como teoria, ver Thibau (2011). 
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[2] O detalhamento desse aspecto e outras considerações sobre o surgimento da ciência 
processual bülowiana encontra-se na obra de Leal (2008). 

[3]  Cândido Rangel Dinamarco, por exemplo, assume expressamente essa posição, afirmando 
que "A visão instrumental que está no espírito do processualista moderno transparece, 
também, de modo bastante visível, nas preocupações do legislador brasileiro da atualidade, 
como se vê da Lei dos Juizados Especiais, na Lei da Ação Civil Pública, no Código de Defesa 
do Consumidor, e no Código de Defesa da Criança e do Adolescente (medidas destinadas à 
efetividade do processo)." Ao completar seu raciocínio, o autor destaca a finalidade do 
processo, e aduz, ainda, que "É indispensável que também o intérprete fique imbuído desse 
novo método de pensamento e sejam os juízes capazes de dar ao seu instrumento de trabalho 
a dimensão que os tempos exigem" (1996, p. 23-24). 

[4] Cintra, Grinover e Dinamarco confirmam o pano de fundo bülowiano aqui indicado e 
afirmam que "Pela jurisdição, como se vê os juízes agem em substituição às partes, que não 
podem fazer justiça com as próprias mãos (vedada a autodefesa; a elas, que não podem agir, 
resta a possibilidade de fazer agir, provocando o exercício da função jurisdicional. E como a 
jurisdição se exerce através do processo, pode-se provisoriamente conceituar este como 
instrumento pelo qual os órgãos jurisdicionais atuam para pacificar as pessoas 
conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo cumprir o preceito jurídico pertinente a 
cada caso que lhes é apresentado em busca de solução" (1999, p. 23). 

[5] Cintra, Grinover e Dinamarco destacam que "No estudo da jurisdição, será explicitado que 
está é uma das expressões do poder estatal, caracterizando-se este como a capacidade que o 
Estado tem, de decidir imperativamente e impor decisões" (1999, p. 24), deixando claro, 
portanto, que a jurisdição é atividade privativa do Estado. 

[6]  Como ensina, por exemplo, Cândido Rangel Dinamarco (1996) 

[7] Sobre o assunto, Lúcio Antônio Chamon Júnior esclarece, acerca o direito para Ihering, 
que "Antes, em seu giro utilitarista, o direito seria uma condição de exercício da vontade 
rumo à consubstanciação de um determinado interesse; e isso implica, justamente, uma 
compreensão teleologizante dos direitos capazes de serem assumidos como meios para um 
fim da vontade tanto individual, quanto geral, na medida que pressupõe um 
compartilhamento ético comum." (2006, P. 86) 

[8] Conforme já esclarecido em LEAL (2008). 

[9] Moacyr Amaral Santos, ao tratar do duplo grau de jurisdição ao qual se tem acesso pelo 
recurso, ensina que "Em primeiro lugar satisfaz a uma exigência humana. Ninguém se 
conforma com uma única decisão, que lhe seja desfavorável. Em segundo lugar, não se pode 
mesmo olvidar a possibilidade de sentenças injustas ou ilegais, e até mesmo proferidas por 
juízes movidos pelo temor (coação) ou sentimentos menos dignos (peita). Daí a segurança da 
justiça aconselhar o reexame das causas por meio dos recursos" (SANTOS, 2010, p. 86). 

[10]  Sobre o assunto, ver LEAL (2005), 

[11] Ver a crítica desenvolvida por LEAL (2004) à compreensão do Supremo Tribunal 
Federal sobre os juizados especiais e os recursos contra as decisões pelo juizado proferidas. 
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[12] É que o que se vê, por exemplo, da insistente tentativa de implementação de um 
"processo oral" que abandona a escrita (portanto, a rigor, pré-histórico) para evitar recursos. 

[13] Em A lógica da pesquisa científica, Karl Popper (2002) constrói seu critério de 
demarcação que separa teorias científicas de afirmações metafísicas pelo critério da 
falseabilidade. 

[14] É o que afirma, por exemplo, Moacyr Amaral Santos quando leciona: "O princípio do 
duplo grau de jurisdição estabelece a regra pela qual o reexame da causa se faça por órgão 
jurisdicional de categoria superior ao que proferiu a sentença recorrida. A possibilidade do 
reexame recomenda ao juiz inferior maior cuidado na elaboração da sentença e o estímulo 
ao aprimoramento de suas aptidões funcionais, como título para sua ascensão nos quadros 
da magistratura. O órgão superior, pela sua maior experiência, acha-se mais habilitado para 
reexaminar a causa e apreciar a sentença anterior, a qual, por sua vez, funciona como 
elemento e freio à nova decisão que se vier a proferir" (SANTOS, 2010, p. 86). 

[15] É mesmo impressionante que a dogmática tradicional do Direito Processual não se dê 
conta desse atrelamento mítico e da consequente necessidade de dessacralização da atividade 
judiciária. Carnelutti, cujas lições se repetem nos inúmeros manuais que se publicam todos os 
dias, por exemplo, afirma, quanto à formulação do que chama de "preceito", que é 
absolutamente importante a atividade do descobridor. Após discorrer sobre as razões da 
existência dos conflitos de interesses, referindo-se à insuficiência da força da ética para 
resolvê-los, exige que alguém sirva de "alto-falante" para que a ética se faça ouvir. E 
completa "a primeira exigência é, pois, que haja alguém em cuja consciência fale a ética, o 
que o habilita a traduzi-la em uma fórmula. Aflora, aqui, no seu profundo significado, o 
conceito de oráculo, o qual pode ser comparado a um olho de água, de que brota uma 
corrente ignorada. Êle é verdadeiramente um achador da regra; deverá ter, se persistirmos 
em comparar esta com a água oculta, a virtude do rabdomante. Os alemães costumam usar 
precisamente, aliando-a a outra, a palavra finden (encontrar) e, aqui é mais correcto 
que  Rechtsfinder o composto Urtheislfinder,  pois que o que se encontra não é o direito, o 
qual se formará depois, quando ao preceito se juntar a sanção, mas qualquer coisa que lhe é 
anterior. É, pois, melhor Urtheilsfinder, que entre nos se dirá descobridor da sentença, 
expressão em que o termo sentença, vale pelo significado literal, já que o descobridor 
precisamente não faz mais que formular quod sentit, isto é, aquilo que sua consciência lhe 
diz."  (CARNELUTTI, 1942, p. 97). Não satisfeito com essa consciência plena e suficiente à 
resolução do conflito pelo descobrimento do preceito ético que o resolve, arremata seu 
raciocínio pela afirmação de que "nada mais é necessário para pôr em evidência os nexos 
históricos entre a jurisprudência e o sacerdócio, cujos vestígios a história mostra em todos os 
povos, e em particular entre os romanos. O descobridor, ao princípio, não pode ser senão 
aquêle que escuta a voz de Deus. Não dizemos, de resto, que, intuitivamente, senão 
instintivamente entrevista, esta não seja a verdade mais profunda, cujos traços ficaram 
indelevelmente gravados na consciência, embora o direito tenha perdido as formas primitivas 
e os contactos com a ética se tenham progressivamente diluído. Daqui que, hoje mesmo, no 
pensamento dos mais dignos, a jurispudência se equipare ao sacerdócio" (1942, p. 97-98). 

[16]  Sobre a temática, é interessante a crítica que Vinícius Lott Thibau (2011) faz às questões 
relativas aos conceitos de prova e sua produção no direito processual democrático, em obra 
que afasta, com base na teoria processual da democracia, toda a sacralidade que é dada pela 
doutrina tradicional à atividade judiciária. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10927



NOTAS SOBRE A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO NO PROJETO DO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 
NOTES ON THE MEDIATION AND THE CONCILIATION IN THE PROJECT OF THE 

NEW CIVIL PROCEDURAL CODE 
 
 
 

Fernando Gama de Miranda Netto 
 

RESUMO 
O projeto de Código de Processo Civil, atualmente tramitando na Câmara dos Deputados (PL 
nº 8046/2010), fortalece os institutos da mediação e da conciliação. O presente texto busca 
inseri-los no contexto de reformas processuais e da Justiça Coexistencial (como integrante do 
conceito de Acesso à Justiça), expondo os dispositivos propostos no projeto de lei. Para tanto, 
analisar-se-á 1) experiências judiciais e extrajudiciais de mediação; 2) princípios que 
informam a mediação e a conciliação; 3) contribuições do projeto ao estímulo da mediação e 
da conciliação; 4) distinções entre mediação e conciliação; 5) escolha do mediador e do 
conciliador; 6) disciplina do registro, exclusão e impedimento de conciliadores e mediadores.  
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO; CONCILIAÇÃO; PROJETO DE CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 
 
ABSTRACT 
The project of Civil Procedure Code, currently processed by the Chamber of Deputies (PL 
No. 8046/2010), fortifies the institutions of mediation and conciliation. This paper seeks to 
place them in the context of procedural reforms and the pursuit of Coexistential Justice (as 
integrant of the concept of Access to Justice), exposing the devices proposed in the law 
project. For in such a way, it will be analyzed: 1) judicial and extrajudicial mediation 
experiences, 2) principles that inform the mediation and the conciliation, 3) contributions of 
the project to the encouragement of the mediation and the conciliation, 4) distinctions 
between the mediation and the conciliation, 5) choice of mediator and conciliator; 6) 
discipline of the register, exclusion and impediment of the conciliators and the mediators.  
KEYWORDS: MEDIATION; CONCILIATION; DRAFT OF CIVIL PROCEDURAL 
CODE 
 
 

  

SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Experiências com a mediação no Brasil - 3. Princípios 
informativos da conciliação e da mediação - 4. Justiça Coexistencial frente à cultura da 
sentença - 5. Diferenças entre conciliação e mediação - 6. Sobre a escolha do conciliador e do 
mediador - 7. Registro, exclusão e impedimento de conciliadores e mediadores - 8. 
Considerações finais - 9. Referências bibliográficas. 

  

1. Introdução 
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            A comunidade jurídico-processual brasileira, neste momento, vive a 
expectativa da elaboração do nosso terceiro código processual civil unitário e 
republicano. Diferentemente das legislações anteriores (1939 e 1973), gestadas em 
épocas de repressão e centralizadas no trabalho de um jurista (respectivamente 
Pedro Baptista Martins e Alfredo Buzaid), agora houve a preocupação do Senado 
Federal (não mais o Executivo) em formar uma comissão de especialistas para 
redigir o anteprojeto, contando com audiências públicas dos debates. Além deste 
procedimento legislativo diferenciado, merece destaque o contemporâneo cenário 
de busca de legitimação democrática e positivação das políticas públicas de 
estímulo a métodos alternativos de resolução de controvérsias,[1] contexto no qual 
se apresenta a inserção da mediação no anteprojeto de futuro Código de Processo 
Civil. 

Com a aprovação pela Comissão Temporária da Reforma do Código de Processo Civil 

do texto substitutivo no dia 15 de dezembro de 2010 (Projeto de Lei do Senado n. 166, agora 

na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei n. 8046/2010), parece que a disciplina da 

mediação e da conciliação não terá grandes modificações, não obstante várias sugestões de 

aperfeiçoamento do texto, em especial, nas audiências públicas convocadas para esta 

finalidade em diversos estados. Este estudo pretende lançar algumas reflexões sobre o projeto 

de lei, comentando artigo por artigo o regramento da mediação e da conciliação.  

É entre os Auxiliares da Justiça (Seção V, Cap. III, Livro I do Projeto do Novo Código 

de Processo Civil) que encontraremos as normas sobre a mediação e conciliação. Pode 

parecer paradoxal que a mediação, concebida como meio alternativo de resolução de 

conflitos, possa aparecer inserida dentro do âmbito judicial. É como se o Estado afirmasse que 

a alternativa existente à jurisdição estatal se encontra dentro do próprio Poder Judiciário. No 

entanto, verificaremos nos comentários aos dispositivos que tal proceder é estratégico. Nesta 

linha, a pesquisa pretende: 1) apontar experiências com a mediação que possam servir de 

subsídio para a regulação do projeto; 2) identificar os princípios que informam a mediação e a 

conciliação; 3) perquirir como o projeto procura estimular a mediação e conciliação; 4) 

distinguir mediação de conciliação; 5) questionar a forma de escolha do mediador e do 

conciliador; 6) verificar a disciplina do registro, exclusão e impedimento de conciliadores e 

mediadores. 

  
2. Experiências com a mediação no Brasil 
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Verificam-se, mesmo antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, algumas 
experiências que demonstram a utilidade da mediação como método alternativo à jurisdição 
estatal, em vários pontos do território nacional. No Rio de Janeiro, Estado com o maior 
número de iniciativas neste sentido,[2] uma das experiências mais relevantes é a do “Balcão 
de Direitos”, projeto criado em 1997 pela ONG “Viva Rio” em comunidades carentes para, 
entre outras contribuições, organizar mediações comunitárias. Pesquisa desenvolvida pela 
cientista social norte-americana CORINNE M. DAVIS, cujo campo foram os conflitos 
individuais na favela da Rocinha, mostra como a mediação conduzida pelo Balcão de Direitos 
tornou-se mais efetiva do que o sistema de juizados especiais, especialmente quando o posto 
local foi desativado e os processos passaram a tramitar na Barra da Tijuca.[3] 

WALSIR EDSON RODRIGUES JÚNIOR relata experiências desenvolvidas pelo Centro de 
Mediação e Arbitragem (CMA) da PUC Minas, órgão ligado ao serviço de assistência jurídica 
da faculdade de Direito. Entre agosto de 2000 e julho de 2004, dos 1508 casos encaminhados 
ao CMA, em 799 houve comparecimento voluntário das partes (53%) e foram obtidos 581 
acordos (38%).[4] Em Pernambuco, CARLOS EDUARDO DE VASCONCELOS informa 
que um projeto apoiado pela Fundação Joaquim Nabuco, envolvendo duzentos mediadores 
voluntários, obteve em 2006 uma média mensal de cinquenta mediações com acordo formal, 
consistindo os conflitos de vizinhança como os mais presentes (22%).[5] No Ceará, LÍLIA 
MAIA DE MORAIS SALES narra a experiência da Casa de Mediação Comunitária da 
Parangaba (bairro de Fortaleza) em que, entre 26/06/2000 e 31/05/2005, houve 51% de 
mediações com acordo.[6] 

No Distrito Federal, o “Programa Justiça Comunitária”, implantado em 2000 por iniciativa do 
Tribunal de Justiça, realiza trabalhos de assistência jurídica e mediação comunitária, com o 
auxílio de voluntários.[7] A Secretaria de Reforma do Judiciário (vinculada ao Ministério da 
Justiça), a partir dos resultados do projeto brasiliense, garante suporte a outros projetos para 
formação de núcleos de Justiça Comunitária.[8] 

A propósito, esta secretaria mostra respeitável relatório sobre os meios alternativos no Brasil. 
Dados de 2005 mostram que 49,2% dos programas de administração alternativa de conflitos 
foram criados por instituições públicas governamentais, ao passo que entidades não-
governamentais respondem por 47,7% (destes, apenas 16,4% por ONGs especificamente 
criadas para esta finalidade).[9] Das entidades governamentais, o Poder Judiciário é 
responsável por 60% dos programas.[10] 

Assim, além da sociedade civil organizada, devem ser ressaltadas as experiências 
desenvolvidas pelo Poder Público. Veja-se, a propósito, a Resolução Administrativa n. 72 
(13), de 18 de dezembro de 2009, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, que dispõe sobre a mediação no âmbito judicial. É este o ato normativo que tem 
servido de base para o processo de mediação judicial e conta com experiências em diversos 
bairros na cidade (Centro, Méier, Barra etc.). Alguém poderia lançar alguma suspeita sobre a 
sua constitucionalidade, porque compete privativamente à União legislar sobre direito 
processual (art. 22, I, CRFB). No entanto, a parte final do art. 96, I, a, do texto constitucional 
parece legitimar o uso da mediação judicial, ao dispor que compete privativamente aos 
tribunais dispor “sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos”.[11] 

Outras iniciativas são encontradas na Administração Pública. Um dos exemplos mais 
presentes é o PROCON (Procuradoria de Defesa do Consumidor), presente em vários 
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Estados[12]. No Rio de Janeiro, o art. 3º, V, do decreto estadual nº 35.686, de 14/06/2004, 
inclui como sua competência “mediar soluções negociadas entre fornecedores e 
consumidores”. 

Também é exemplo de instituição oficial o Conselho Tutelar, conceituado pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) como “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente” (art. 131). Tal Conselho é estabelecido em bases locais, pois a lei prevê que, “em 
cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução” 
(art. 132), obedecidos os requisitos do art. 133, sendo o processo eleitoral regulamentado por 
lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (art. 139, com a redação dada pela lei nº 8.242/91).[13] 

Outro caso é a assinatura de termo ajustamento de conduta, meio alternativo instituído pelo 
art. 5º, § 6º, da Lei nº 7347/85 para se evitar a ação civil pública, mas que limitado apenas às 
pessoas jurídicas de direito público.[14] 

Também a Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro tem feito uso da mediação com a 
participação de profissionais de outras áreas (núcleo de Vila Isabel). 

Sobre a distinção entre iniciativas públicas e privadas, merece nota o trabalho de JEAN-
FRANÇOIS SIX que, ao analisar o caso francês, reconhece dois tipos de mediação: a 
institucional (estabelecida burocraticamente de cima para baixo) e a cidadã (naturalmente 
nascidos nos grupos sociais).[15] 

  
3. Princípios informativos da conciliação e da mediação 
  
  

As diretrizes da conciliação e da mediação são estabelecidas no §1º do art. 144 do PL 

nº 8046/2010: “a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 

independência, da neutralidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da 

oralidade e da informalidade”.[16] 

         Independência e neutralidade não se confundem. Independência, na literatura 

processual, significa a não subordinação do Poder Judiciário a qualquer outro Poder (no plano 

horizontal) e, ao mesmo tempo, impede que um magistrado, de instância inferior, tenha que 

decidir um caso (não repetido e sem orientação jurisprudencial) em determinado sentido por 

pressão de órgão judicial superior. No contexto da mediação, independência significa 

eqüidistância das partes durante o processo. Para tanto, basta a ausência de ligação anterior 

com as partes. Do contrário, cabe ao mediador esclarecer qualquer dúvida quanto a um 

eventual contato anterior com uma ou ambas as partes, consultando-as sobre a conveniência 

de tê-lo como agente da mediação.  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10931



Já a neutralidade diz respeito às valorações e opiniões pessoais do mediador. O 

mediador que zela pelo equilíbrio de poder entre as partes não permite que os seus 

preconceitos interfiram na condução do processo de mediação. Isto inclui qualquer tipo de 

expressão verbal ou não-verbal, como, por exemplo, um simples gesto de desaprovação facial. 

O mediador é um facilitador do diálogo que respeita a autonomia das partes. Isto 

ocorre porque a mediação é um processo que exige a participação voluntária dos  sujeitos 

interessados. É de se ressaltar aqui três pontos: 1) liberdade de escolha do processo de 

mediação (a mediação não pode ser imposta); 2) liberdade de escolha das questões (compete 

às partes definir quais os temas que serão abordados); 3) liberdade de decisão (as partes 

podem decidir sobre qualquer questão incidental e final do processo). 

            O Projeto do Código de Processo Civil estabeleceu a confidencialidade como 

característica da mediação e da conciliação e isto impõe ao conciliador e ao mediador o dever 

de sigilo, nestes termos: 

  
§ 2º A confidencialidade se estende a todas as 

informações produzidas ao longo do procedimento, cujo teor 
não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 
expressa deliberação das partes. 

  
§ 3º Em virtude do dever de sigilo, inerente à sua 

função, o conciliador e o mediador e sua equipe não poderão 
divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da 
conciliação ou da mediação. 

  

O sigilo permite acalmar os ânimos e confere tranqüilidade na busca de uma solução que 
atenda aos interesses das partes em conflito. 

  
4. Justiça Coexistencial frente à cultura da sentença 

  

O PL nº 8046/2010, procurando abraçar novas tendências, estimula não só a conciliação, mas 
também a mediação, preventivamente e durante a marcha processual. 

  
Art. 145. A realização de conciliação ou mediação 

deverá ser estimulada por magistrados, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 
do processo judicial. 
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No Brasil, a justiça conciliatória era regra durante o Império,[17] possuindo o juiz de paz forte 
papel.[18] Com o avanço do cientificismo e a unificação legislativa, prevaleceu a concepção 
autoritária no Código de Processo Civil de 1939, no qual não havia previsão para conciliação 
no procedimento comum ordinário, inclusive na audiência de instrução e julgamento (arts. 
263/272).[19]  

Em 1973, o vigente código incorpora a tendência global de estímulo à conciliação, e a insere 
como etapa da audiência de instrução e julgamento (arts. 447/449). Pouco tempo depois, a 
articulação entre a experiência gaúcha das comissões de conciliação e o plano nacional de 
desburocratização determinou a instituição dos juizados de pequenas causas (Lei nº 7244/84). 

Com a redemocratização e o novo cenário mundial, a justiça coexistencial ganha um novo 
fôlego no Brasil. A Constituição prevê, em seu art. 98, I, a instalação de juizados especiais 
competentes para a conciliação cível e a transação penal. Sua regulamentação pela Lei nº 
9099/95 reforça estes papéis em vários dispositivos[20], prevendo não apenas uma etapa 
específica (arts. 21/22), como também agentes conciliadores exclusivos (art. 7º). 

Paralelamente, a Lei n. 8952/94 reformara o Código de Processo Civil a fim de impor ao juiz 
o dever de tentar conciliar as partes em qualquer fase do processo (art. 125, IV), além de 
instituir uma audiência específica para este fim (art. 331). Em âmbito penal, além da transação 
prevista na Lei nº 9099/95, merecem destaque também a remissão prevista pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente[21] e as práticas de justiça restaurativa.[22]  

Como se pode perceber, ao invés de um procedimento voltado apenas para a imposição de 
uma sentença fundada num contraditório técnico (resolução estatal imperativa), surgiriam 
oportunidades (predeterminadas em audiências ou não) para tentativas de acordo, evitando-se 
o prolongamento do processo com a produção de provas e interposição de recursos.  

Diga-se, aliás, que, para o advogado, estimular a conciliação entre os litigantes é um dever 
ético, nos termos art. 2º, parágrafo único do art. 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB. 

Entre outros institutos, merecem destaque a regulamentação da arbitragem, em que é possível 
a escolha de qualquer pessoa capaz de gerar confiança nas partes (lei 9307/96, art. 13); e as 
Comissões de Conciliação Prévia, órgãos paritários formados por representantes dos 
empregadores e dos empregados, instituídos nas sedes das empresas e nos sindicatos (CLT, 
art. 625-A, com a redação da Lei n. 9958/2000).  

Ainda no final do século XX, a Deputada Federal Zulaiê Cobra Ribeiro apresentou o Projeto 
de Lei n. 4287 de 1998, contendo sete artigos, visando institucionalizar e disciplinar a 
mediação no Brasil. Em 2002, houve a apresentação de um substitutivo com pouco mais de 
quarenta artigos que restou aprovado como Projeto de Lei Câmara n. 94 pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que segue aguardando votação parlamentar.[23] 

  

5. Diferenças entre conciliação e mediação 
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Apenas nos §§1º e 2º do art. 145 é que iremos encontrar uma distinção entre a atividade 

do conciliador e do mediador. Pelo que parece, o legislador preferiu ser prudente e deixou a 

cargo da doutrina apontar as semelhanças e as diferenças entre os institutos. Rezam os 

dispositivos supracitados que: 

  
§ 1º O conciliador poderá sugerir soluções para o 

litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 
constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. 

  
§ 2º O mediador auxiliará as pessoas interessadas a 

compreenderem as questões e os interesses envolvidos no 
conflito e posteriormente identificarem, por si mesmas, 
alternativas de benefício mútuo. 

  

Afinal, o que se deve entender por conciliação e mediação? Para JOSÉ MARIA ROSSANI 
GARCEZ, tanto a mediação como a conciliação permitem o intercâmbio comunicativo entre 
as partes e abrem caminho para um possível acordo, constituindo, na verdade, “táticas 
psicológicas destinadas a minimizar conflitos desnecessários ao corrigir percepções 
unilaterais e desproporcionais em relação ao conflito”.[24] Mas o autor observa que a 
conciliação, na realidade, representa “um degrau a mais em relação à mediação, isto 
significando que o conciliador não se limita apenas a auxiliar as partes a chegarem, por elas 
próprias, a um acordo, mas também pode aconselhar e tentar induzir as mesmas a que 
cheguem a este resultado”. [25] 

Recentemente, foi aprovada na Itália o Decreto Legislativo n. 28, de 4 de março de 2010, que 
versa sobre a mediação civil e comercial. Do ponto de vista teórico, a lei mistura os conceitos 
de mediação e conciliação. Assim, o art. 1, “c” define: “conciliazione: la composizione di una 
controversia a seguito dello svolgimento della mediazione” (conciliação: a resolução de um 
litígio, após o curso da mediação). E no art. 2º estabelece que: “Chiunque può accedere alla 
mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti 
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto” (Qualquer um pode utilizar a 
mediação para a conciliação de uma controvérsia civil ou comercial versando sobre direitos 
disponíveis, segundo as disposições do presente decreto).[26] Nesta linha, a conciliação figura 
como parte do processo de mediação, consistindo a própria proposta de acordo.[27] 

Entre nós, HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO conceitua a mediação como “o 
processo por meio do qual os litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial que irá 
contribuir na busca pela solução do conflito”[28]. Amparado no direito norte-americano, o 
autor prefere utilizar os termos mediação ativa e mediação passiva para designar o que 
comumente são conhecidas a conciliação e a mediação. Com isso, aponta como diferença que 
“na mediação passiva, o terceiro apenas ouve as partes, agindo como um facilitador”[29], 
enquanto na “mediação ativa, o mediador funcionará como uma espécie de conciliador; ele 
não se limita a facilitar; terá ele também a função de apresentar propostas, soluções 
alternativas e criativas para o problema”[30]. 
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Bem diferente é a proposta de LUIS ALBERTO WARAT, que separa bem os conceitos. A 
mediação é concebida como um “ato de amor”. O autor assevera que “a conciliação e a 
transação não trabalham o conflito, ignoram-no, e, portanto, não o transformam, como faz a 
mediação. O conciliador exerce a função de “negociador do litígio”, reduzindo a relação 
conflituosa a uma mercadoria. O termo de conciliação é um termo de cedência de um litigante 
a outro, encerrando-o. Mas, o conflito no relacionamento, na melhor das hipóteses, permanece 
inalterado, já que a tendência é a de agravar-se devido a uma conciliação que não expressa o 
encontro das partes com elas mesmas”[31]. 

Nesta linha, TÂNIA ALMEIDA sustenta que a mediação mira a desconstrução do conflito e a 
restauração da convivência pacífica entre as pessoas, o que significa examinar a demanda de 
todos.[32] Na conciliação, ao revés, as partes sentam-se à mesa procurando satisfazer, 
exclusivamente, as suas demandas pessoais (postura adversarial). A autora esclarece que, 
como o objetivo principal da conciliação é o acordo, o diálogo tende a ser monodisciplinar - 
na maioria dos casos com profissionais da área jurídica; já a mediação apregoa um olhar 
multidisciplinar sobre o conflito, de modo que profissionais de outras áreas (Psicologia, 
Antropologia, Sociologia etc.) podem ajudar na identificação de fatores sociais e emocionais 
do conflito.[33] A autora lembra que a conciliação (judicial) é marcada pela publicidade, 
enquanto a mediação exige confidencialidade do mediador. No que diz respeito à postura do 
negociador, o mediador atua como facilitador do diálogo, sendo-lhe vedado oferecer visão 
técnico-jurídica sobre o caso; já o conciliador age de forma intervencionista, posto que a 
postura das partes revela-se, em regra, antagônica e não colaborativa como na mediação.[34] 

Outra diferença importante entre os institutos diz respeito à natureza do 

relacionamento. É corrente a opinião de que a mediação é técnica adequada para resolver 

conflitos envolvendo relações continuadas, enquanto a conciliação melhor se presta a 

solucionar contendas marcadas por um vínculo circunstancial. Pelo fato de inexistir nesta uma 

relação contínua entre as partes, não há que existir maiores esclarecimentos sobre o conflito. 

A discussão deve girar diretamente em torno da solução do problema (ex.: acidente de 

trânsito), e não sobre o relacionamento interpessoal (ex.: relação de vizinhança). Por esta 

razão, entende-se que os conflitos a serem mediados são, em regra, de maior complexidade, 

porque envolve aspectos psicológicos.[35] 

Nesta linha de raciocínio, percebe-se que o objeto imediato da mediação não é - como na 
conciliação - o acordo, mas a relação humana, o que faz das partes protagonistas de seu 
próprio destino. Na mediação, os advogados devem trocar a posição de defensores para a de 
assessores, de modo a recuperar o diálogo e sugerir uma solução que traga benefícios 
mútuos.[36] 

Embora a disciplina seja restrita à mediação e conciliação judiciais, o próprio 

anteprojeto estabelece que as suas disposições “não excluem outras formas de conciliação e 

mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de 

profissionais independentes” (art. 153). Fundamental é que o mediador ajude as partes a 

retomar o diálogo e possam decidir por elas mesmas como por fim ao conflito. Isto exige, em 
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primeiro lugar, a própria desconstrução do conflito pelo mediador (o acordo é conseqüência). 

Tal conduta pode exigir mais de uma reunião ou sessão de mediação – o que é uma prática 

usual para que as pessoas possam refletir e avaliar melhor a decisão que devem tomar.[37]  

  
6. Sobre a escolha do conciliador e do mediador 
  
            Diferentemente da garantia do juiz natural, que impede a eleição do 

magistrado, as partes poderão escolher o seu mediador e também o seu conciliador para a 

audiência preliminar, desde que haja acordo, nos termos do anteprojeto: 

  

Art. 146. O conciliador ou o mediador poderá ser 
escolhido pelas partes de comum acordo, observada a legislação 
pertinente. 

  
Parágrafo único. Não havendo acordo, haverá 

distribuição a 
conciliador ou o mediador entre aqueles inscritos no 

registro do tribunal, observada a respectiva formação.[38] 
  
            O parágrafo único poderia estar melhor redigido. Nesta linha de raciocínio, 

sugere-se que, na impossibilidade de acordo quanto à escolha do negociador, “haverá 

distribuição da causa ao conciliador ou ao mediador...”.  

O anteprojeto não esclarece as hipóteses em que seria preferível audiência de 

conciliação ou sessão de mediação. No entanto, como dito acima, a mediação é técnica 

adequada para resolver conflitos envolvendo relações jurídicas continuadas (ex.: regulação de 

direito de visita dos avôs), enquanto a conciliação melhor se presta a solucionar contendas 

marcadas por um vínculo efêmero (ex.: troca de aparelho defeituoso). Por esta razão, entende-

se que os conflitos a serem mediados são, em regra, de maior complexidade, porque envolvem 

aspectos psicológicos.[39] 

A audiência de conciliação é hoje obrigatória em vários procedimentos judiciais. O 

parágrafo único do anteprojeto estabelece, aparentemente, esta obrigatoriedade também para a 

mediação. Isto romperia com o caráter voluntário do processo de mediação e tornaria real o 

risco de que a confiança não se revelasse em um mediador imposto. Por esta razão, torna-se 

imprescindível a realização de cursos de capacitação para que o conciliador e o mediador 

judiciais saibam conquistar a confiança das partes, mantendo a sua imparcialidade. Diga-se 

que ainda hoje muitos tribunais, principalmente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, 
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“lançam” como conciliadores estudantes da graduação na arena judicial sem qualquer 

preparo. Isto não pode mais acontecer. 

Observe-se, no entanto, que o anteprojeto, ao regular a audiência de conciliação 

(abrangendo também a sessão de mediação), a partir do art. 323, estabelece em seu § 5º que 

“A audiência não será realizada se uma das partes manifestar, com dez dias de antecedência, 

desinteresse na composição amigável. A parte contrária será imediatamente intimada do 

cancelamento do ato.” 

Isto faz com que tanto a conciliação como a mediação sejam facultativas, dependendo 

da vontade das partes. 

Diferentemente, a Lei n. 24.573, de 1995, de Mediación y Conciliación, estabeleceu na 
Argentina a obrigatoriedade da mediação prévia à propositura da ação, a ser realizada em 
centros oficiais ou privados de mediação e conciliação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
A lei exige que a pessoa seja advogada com curso de capacitação reconhecido para ser 
mediador (art. 16), o que significa uma reserva de mercado criticável. Há apenas dois 
dispositivos sobre a conciliação propriamente dita, que se limitam a discipliná-la no Código 
de Processo Civil e Comercial no âmbito da audiência judicial (art. 33 e 34). Interessante 
destacar que a iniciativa partiu do Ministério da Justiça, e não do Judiciário. Mais tarde, este 
mesmo Ministério, por meio da Resolução n. 121 de 22/02/02, criou uma comissão de estudos 
para a reforma do Judiciário, justificando da seguinte forma: 

Que la sociedad civil en su totalidad y las principales Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con la 
Justicia, han manifestado la convicción de la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del Sistema 
Judicial, pues ya nadie discute que su mal funcionamiento, con el resultado de la ruptura de la previsibilidad y el 
resquebrajamiento de la seguridad jurídica, repercuten en la vida cotidiana de todos los habitantes e implican un 
serio obstáculo para nuestro desarrollo social y económico.[40]  

  

                        Explica OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI, que a mediação prévia deve ser 
considerada uma etapa do processo judicial e, como consequência, um pressuposto processual 
necessário.[41] O autor informa que o emprego da mediação prévia tem sido satisfatório e que 
ela serve para aliviar a carga emocional provocada pelo processo judicial que separa 
ganhadores e perdedores.[42] 

  
7. Registro, exclusão e impedimento de conciliadores e mediadores 
  
  
            O PL nº 8046/2010 regula quem pode ser conciliador. No PLS nº 166/2010, 

havia a previsão de odiosa reserva de mercado,[43] o que limitava as possibilidades do 

processo de mediação[44]. Agora, outros profissionais como psicólogos, antropólogos, 

sociólogos, médicos etc. podem ser mediadores, nos termos da lei. Esta é a única modificação 

importante no que diz respeito ao texto original: 
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Art. 147. Os tribunais manterão um registro de 

conciliadores e mediadores, que conterá o cadastro atualizado de 
todos os habilitados por área profissional. 

  
§ 1º Preenchendo os requisitos exigidos pelo tribunal, 

entre os quais, necessariamente, a capacitação mínima, por meio 
de curso realizado por entidade credenciada, o conciliador ou o 
mediador, com o certificado respectivo, requererá inscrição no 
registro do tribunal. 

  
§ 2º Efetivado o registro, caberá ao tribunal remeter ao 

diretor do foro da comarca ou da seção judiciária onde atuará o 
conciliador ou o mediador os dados necessários para que o nome 
deste passe a constar do rol da respectiva lista, para efeito de 
distribuição alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa 
igualdade. 

  
  

O PL nº 8046/2010, de modo inovador, permite avaliar mediadores e conciliadores, 

mas isto dependerá em parte de cada tribunal, que terá que reunir as informações necessárias 

sobre o mediador e do conciliador. A realização do acordo em juízo não pode ser o único 

critério avaliativo do negociador para fins estatísticos. É preciso verificar se o acordo foi de 

fato observado, se as partes não foram pressionadas pelo negociador, e se houve, realmente, 

satisfação dos interessados. Seria conveniente disponibilizar esses dados nas páginas 

eletrônicas dos tribunais. 

  
  
§ 3º Do registro de conciliadores e mediadores 

constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais 
como o número de causas de que participou, o sucesso ou o 
insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a 
controvérsia, bem como quaisquer outros dados que o tribunal 
julgar relevantes. 

  
§ 4º Os dados colhidos na forma do § 3º serão 

classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, 
ao menos anualmente, para conhecimento da população e fins 
estatísticos, bem como para o fim de avaliação da conciliação, 
da mediação, dos conciliadores e dos mediadores. 

  
  
            No parágrafo § 5º do art. 147, o anteprojeto pretende assegurar a 

independência e a imparcialidade de conciliadores e mediadores, in verbis: 
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§ 5º Os conciliadores e mediadores cadastrados na 
forma do caput, se inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, 
estão impedidos de exercer a advocacia nos limites da 
competência do respectivo tribunal e de integrar escritório de 
advocacia que o faça. 

  
            O PL nº 8046/2010 prevê, em seu art. 148, causas de exclusão do registro de 

conciliadores pela própria vontade (inc. I) e por violação de um dever jurídico (inc. II a IV), 

nestes termos: 

  
Art. 148. Será excluído do registro de conciliadores e 

mediadores aquele que: 
  
I - tiver sua exclusão motivadamente solicitada por 

qualquer órgão julgador do tribunal; 
II - agir com dolo ou culpa na condução da conciliação 

ou da mediação sob sua responsabilidade; 
III - violar os deveres de confidencialidade e 

neutralidade; 
IV - atuar em procedimento de mediação, apesar de 

impedido. 
  
§ 1º Os casos previstos no caput serão apurados em 

regular processo administrativo. 
  
§ 2º O juiz da causa, verificando atuação inadequada do 

conciliador ou do mediador, poderá afastá-lo motivadamente de 
suas atividades no processo, informando ao tribunal, para 
instauração do respectivo processo administrativo. 

  
O PL nº 8046/2010 também regula o procedimento para as hipóteses de impedimento, 

impossibilidade temporária de exercício da função: 

  
Art. 149. No caso de impedimento, o conciliador ou o 

mediador devolverá os autos ao juiz, que realizará nova 
distribuição; se a causa de impedimento for apurada quando já 
iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, 
lavrando-se ata com o relatório do ocorrido e a solicitação de 
distribuição para novo conciliador ou mediador. 

  
Art. 150. No caso de impossibilidade temporária do 

exercício da função, o conciliador ou o mediador informará o 
fato ao tribunal para que, durante o período em que perdurar a 
impossibilidade, não haja novas distribuições. 
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O parágrafo § 5º do art. 147 deve ser lido em conjunto com o art. 151. Isto para que 

não seja lançado qualquer tipo de suspeita quanto ao processo em que houve a conciliação ou 

mediação. Por isto, o anteprojeto estabelece que: 

  
Art. 151. O conciliador ou o mediador fica impedido, 

pelo prazo de um ano contado a partir do término do 
procedimento, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer 
dos litigantes. 

  
            Em boa hora, o trabalho do conciliador e do mediador começa a ser 

valorizado. Obviamente a tradição não permitirá que a sua atividade seja equiparada à do 

magistrado em termos de remuneração. Assim, dispõe o art. 152 do Anteprojeto: 

  
Art. 152. O conciliador e o mediador perceberão por 

seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo 
tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Justiça. 

  
É possível, no entanto, que a figura do mediador cause uma boa surpresa e, aos olhos 

da população, seja tão importante quanto à figura do juiz. 

  
8. Considerações finais 
  

  
Embora o PL nº 8046/2010 não regule a mediação e a conciliação extraprocessuais, 

ele não as exclui.[45] Pode ser que com o estímulo dado à mediação judicial a mediação e até a 

conciliação fora do juízo sejam impulsionadas. 

Quanto à mediação judicial, não há como prever o seu êxito ou fracasso no Brasil. Isto 

depende de uma série de fatores extrajurídicos.  

Importa é assinalar que, caso o Estado pretenda utilizar os institutos da conciliação e 

da mediação dentro do processo judicial, não poderá utilizá-los simplesmente com o escopo 

esvaziar as prateleiras do Poder Judiciário, e sim com a finalidade de incrementar as políticas 

públicas de acesso à Justiça. Do contrário o compromisso de humanização dos conflitos e a 

busca de decisões mais justas estarão esquecidos, garantindo-se apenas a maior eficiência da 

máquina judiciária. 
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[1] Compatíveis com a terceira onda sistematizada por CAPPELLETTI & GARTH em Acesso à Justiça, p. 67 e 
ss. 
[2]        Conforme dados do Ministério da Justiça, 16,42% dos programas alternativos de administração de 
conflitos eram fluminenses, enquanto São Paulo detinha 14,93% e Bahia 8,96% (BRASIL. Ministério da Justiça. 
Acesso à Justiça por Sistemas Alternativos de Administração de Conflitos: Mapeamento nacional de programas 
públicos e não governamentais, p. 40). 
[3]        DAVIS, Corinne M. “Pequenas causas e assistência jurídica: usos, transformações e adaptações na 
favela”, p. 125-152. Frise-se que estas experiências comunitárias serão mais bem desenvolvidas posteriormente, 
ao se analisar a hipótese da adoção de meios alternativos para a resolução de conflitos de vizinhança. 
[4]        RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o aceso à justiça, p. 170-190. 
[5]        VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas, p. 121. 
[6]        SALES, Lília Maia de Morais. Mediação de conflitos: família, escola e comunidade, p. 217. 
[7]        Relatório do projeto disponível em < 
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B2E8739F
7-7B6D-42FC-91A2-1CB517826403%7D&ServiceInstUID=%7BA66B7CBD-FB21-4FBB-85EA-
5ECD10C73B39%7D>, extraído em 04/05/2011. 
[8]        Conforme noticia seu portal oficial, em < 
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJDA9EC2A8ITEMIDF85A266875414D7D8FBF08649EFC9BA7PTBRNN.
htm >, extraído em 04/05/2011. 
[9]        BRASIL. Ministério da Justiça. Acesso à Justiça por Sistemas Alternativos de Administração de 
Conflitos: Mapeamento nacional de programas públicos e não governamentais. Disponível em 
<http://www.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={EA52A210-
8F54-40EB-9165-2DEB2129A2FA}&ServiceInstUID={74528116-88C5-418E-81DB-D69A4E0284C0}>, 
extraído em 04/05/2011, p. 26 
[10]       Ibidem, p. 27.  
[11] Nesta linha, o art. 144 do PL 8046/2010 dispõe que ”cada tribunal pode criar setor de conciliação e 
mediação ou programas destinados a estimular a autocomposição”. 
[12]       No Rio de Janeiro, cuida-se de órgão ligado à Secretaria da Casa Civil e criado pelo decreto estadual nº 
9.953, de 22 de maio de 1987. Em analogia com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, foi modificado 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10945



pelo decreto estadual nº 35.686, de 14 de junho de 2004, para integrá-lo ao Sistema Estadual de Defesa do 
Consumidor. 
[13]       Para ilustrar, no município do Rio de Janeiro, atualmente, há dez conselhos tutelares (Centro, Lagoa, 
Vila Isabel, Méier, Ramos, Madureira, Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz). 
[14]       Lei nº 7347/85, art. 5º, §6º: “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial”. 
[15]       SIX, Jean François. Dinâmica da mediação, p. 28-35. 
[16] Perceba-se que, no sistema jurídico-processual, há diretrizes semelhantes na Lei de Juizados Especiais (art. 
2º, Lei nº 9099/95: ”o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”) e na Lei de 
Arbitragem (Art. 13, § 6º, Lei nº 9307/96: “No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com 
imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição”).  
[17]       Constituição de 1824, art. 161: “Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, 
não se começará processo algum”. 
[18]       Constituição de 1824, art. 162: “Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes serão electivos pelo 
mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Camaras. Suas attribuições, e Districtos serão 
regulados por Lei”. 
[19]       Ressalve-se a Justiça do Trabalho, cuja formação se deveu a uma forma bem peculiar, a qual estimula a 
conciliação como elemento obrigatório na resolução dos conflitos laborais, como se percebe no art. 764 da CLT. 
[20]       Entre outros, emergem os artigos 1º (“os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça 
Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, 
processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência”); 2º (“o processo orientar-se-á pelos critérios 
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 
conciliação ou a transação”); 3º [“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 
julgamento das causas cíveis de menor complexidade” (...)]. 
[21]       Lei nº 8069/90, art. 126: “Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o 
representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, 
atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do 
adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional”. 
[22]       Recomendam-se, aqui, duas publicações do Ministério da Justiça: Justiça Restaurativa (fruto do projeto 
"Promovendo práticas restaurativas no sistema de Justiça brasileiro", realizada em parceria com Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD voltada à difusão do modelo restaurativo e de seus princípios e 
valores, consistente na compilação de diversos artigos elaborados por especialistas brasileiros e estrangeiros. 
Org. SLAKMON, Catherine, DE VITTO, R. & R. Gomes PINTO, R. Gomes org., Brasília – DF: Ministério da 
Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005) e a terceira parte da coletânea 
Novas direções na governança da Justiça e da Segurança (org. SLAKMON, Catherine; MACHADO, Maíra e & 
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Brasília-DF: Ministério da Justiça, 2006). 

[23]       O referido projeto foi objeto de comentário na obra organizada por HUMBERTO DALLA 
BERNARDINA DE PINHO (coord.). Teoria Geral da Mediação, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

[24]        GARCEZ, José Maria Rossani. Técnicas de Negociação. Resolução Alternativa de Conflitos: ADRS, 
Mediação, Conciliação e Arbitragem, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2002, p. 3. 
[25]        Idem, p. 54. Segue esta orientação: CÂMARA, Alexandre Freitas. “Conciliação e Mediação no Processo 
Civil Brasileiro: estado da questão”, in: Revista Dialética de Direito Processual, vol. 22, p. 10. 

[26]       Art. 11 (Conciliazione). 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo 
verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può 
formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le 
parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della 
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. 

2.      La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al 
mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta 
nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere 
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 

3.      Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla 
proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il 
quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con 
l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice 
civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata 
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da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il 
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il 
ritardo nel loro adempimento. 

4.      Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della 
proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione 
delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata 
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 

5.      Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia 
alle parti che lo richiedono 
[27]       Em outro sentido, ao comentar o Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, que contempla a conciliação 
extrajudicial, FRANCESCO LUISO, “Presente e futuro della conciliazione in Italia”, p. 579 e ss, critica o art. 
40, porque estabelece um modelo de “conciliazione/aggiudicazione”, e não de “conciliazione/mediazione”. 
[28]       PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. “Mediação: a redescoberta de um velho aliado na solução de 
conflitos”, p. 106. 
[29]       Ibidem, p. 111. 
[30]       Ibidem, p. 112. 
[31]       WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador, p. 60. 
[32]       ALMEIDA, Tânia. “Mediação e conciliação: dois paradigmas distintos, duas práticas diversas”, in: 
Mediação de conflitos, Coord. Paulo Borba Casella e Luciane M. de Souza, Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 
94/95. 
[33]       Idem, p. 96/97. 
[34]       Idem, p. 99. 
[35]       No sentido do texto: DEMARCHI, Juliana. “Técnicas de mediação e de conciliação”, in: Mediação e 
Gerenciamento do Processo, coord. Grinover, Watanabe e Lagrasta Neto, São Paulo: Atlas, 2007, p. 54. 
[36]       ALMEIDA, Tânia. “Mediação e conciliação: dois paradigmas distintos, duas práticas diversas”, in: 
Mediação de conflitos, p. 100. 
[37]       Neste sentido: ALMEIDA, Tânia. “Mediação e conciliação: dois paradigmas distintos, duas práticas 
diversas”, in: Mediação de conflitos, p. 96. 
[38] Destaque-se que esta foi uma das modificações em relação ao PLS nº 166/2010, pois este falava em “sorteio” 
entre os mediadores/conciliadores do tribunal (art. 136, parágrafo único) 
[39]       No sentido do texto: DEMARCHI, Juliana. “Técnicas de mediação e de conciliação”, in: Mediação e 
Gerenciamento do Processo, coord. Grinover, Watanabe e Lagrasta Neto, São Paulo: Atlas, 2007, p. 54. 
[40]       Disponível em <http://www.justiciaargentina.gov.ar/actividades/proyect_ley.htm>, acessado em 
22/05/2007. 
[41]        Ley de Mediación y Conciliación 24.573, p. 52/53.  
[42]        Idem, p. 1. 
[43] Com efeito, a redação original do § 1º do art. 137 estabelecia que: “Preenchendo os requisitos exigidos pelo 
tribunal, entre os quais, necessariamente, a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil…” (grifos nossos). 
[44] Como foi apontado pelo relator do PLS nº 166/2010, senador Valter Pereira, “entendemos não ser necessário 
que os mediadores sejam advogados, flexibilizando, assim, o acesso ao desempenho daquele munus público a 
outras pessoas, mesmo que não habilitadas para o exercício da advocacia” (Parecer, p. 145) 
[45] PL 8046/2010, art. 153. “As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação 
extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes.” 
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O DIREITO PROCESSUAL CIVIL E A PÓS-MODERNIDADE 
 

THE CIVIL PROCEDURE LAW AND THE POST-MODERN 
 
 
 

Elaine Harzheim Macedo 
Fernanda dos Santos Macedo 

 

RESUMO 
O reconhecimento da ciência do processo civil e do processo como produtos da cultura 
modulam o enfrentamento do estudo do processo, a partir da análise de pressupostos lógicos, 
sociais e políticos responsáveis por estabelecer três fases metodológicas. Entre os enfoques a 
que esse estudo pode se submeter destacam-se os possíveis modelos organizacionais: paritário 
ou isonômico; assimétrico e cooperativo. Este, por sua vez, evidencia a atuação isonômica do 
juiz no diálogo, forte no contraditório, e assimétrica na decisão, como ato de Estado. Na 
história legislativa pátria, destacam-se quatro momentos ou fases diversas, estando-se às 
vésperas de uma quinta fase, representada pelo Projeto do “Novo” CPC. Comum a estes 
movimentos culturais e legislativos, tem-se o estudo do processo a partir de suas próprias 
estruturas e categorias. Para uma efetiva reordenação do pensamento jurídico propõe-se a 
inversão: o estudo do processo a partir das três classes de conflitos que a pós-modernidade 
indica, litígio individual, litígio coletivo e litígio repetitivo. 
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO; FASES METODOLÓGICAS; CONFLITO DE 
INTERESSES; REORDENAÇÃO DO PENSAMENTO. 
 
ABSTRACT 
The recognition of the science of civil procedure and process as culture products modulate 
facing the study of the process, from the analysis of logical, social and political assumptions, 
responsibility is to establish three methodological steps. Among the approaches that this study 
can be subjected to highlight the possible organizational models: parity or isonomic; 
asymmetric and cooperative. This, in turn, highlights the role of the judge isonomically in 
dialogue, in strong contradiction, and asymmetric in the decision as an act of state. Homeland 
in the legislative history, one can indicate four different phases or moments when one is on 
the verge of a fifth stage, represented by the Project "New" CPC. Common to these cultural 
movements and legislative, to study the process from their own structures and categories. For 
an effective reordering of legal thinking is proposed inversion: the study of the process from 
the three classes of conflicts that the post-modern states: individual disputes, collective 
disputes and litigation repetitive. 
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"[...] À emergência de um Estado pós-moderno corresponde inevitavelmente o surgimento de 
um direito pós-moderno. Mais precisamente, ainda que os fenômenos não estejam ligados por 
um vínculo de causalidade, mas sim de concomitância, a dinâmica pós-moderna que sacode 
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as sociedades contemporâneas atravessa simultaneamente, e como um mesmo movimento, 
tanto o direito como o Estado e característico das sociedades modernas, assiste-se à 
emergência progressiva de um novo direito, reflexo da pós-modernidade". (Jacques 
Chevalier). 

  

1 O DIREITO PROCESSUAL COMO CIÊNCIA 

O processo civil é fonte de ampla pesquisa no cenário jurídico brasileiro, e por esta razão o 
estudo com o olhar crítico sobre esta ciência se faz necessário. A análise, por sua vez, traz 
novas compreensões e sugestões de abordagem de temas relevantes pesquisados nesta área. 

A ciência jurídica, como fenômeno cultural,[1] amolda-se às necessidades sociais, políticas e 
econômicas de acordo com o momento histórico vivenciado pela civilização. Neste sentido, o 
processo civil também se alimenta do caldo cultural pelo qual estruturou as suas raízes, 
motivo pelo qual importa referir a contribuição de Bülow, Chiovenda, Carnelutti, 
Calamandrei, Liebman, Buzaid, dentre outros processualistas de grande importância para esta 
ciência e homens de seu tempo, alimentando suas doutrinas com os irrenunciáveis 
preconceitos que o estudioso e o intérprete carregam. 

Parte-se, pois, da premissa que a ciência do direito processual é um produto cultural,[2] por 
isso não podendo ser estudada sem interagir com os fenômenos culturais, não só da sociedade, 
como também da própria ciência jurídica. A cultura, neste caso, direciona um entendimento 
acerca da necessidade de se estudar novas formas de transmissão e discussão do 
conhecimento, do aperfeiçoamento da legislação vigente no país, bem como do modo como 
os ramos do direito são pesquisados, estruturados e apresentados à sociedade, sem olvidar as 
próprias práticas jurídicas e forenses. 

Neste contexto, insere-se também o processo civil, ramo do direto público, o qual tem sido 
discutido amplamente não só nas academias, mas também nos eventos científicos e no 
Congresso Nacional, com o objetivo de tornar a atuação do Poder Judiciário mais dinâmica, 
eficaz e satisfativa. 

A ideia de processo e cultura torna-se salutar para se aprimorar o conhecimento acerca das 
modificações que a ciência processual perpassa, conforme as transformações no mundo 
jurídico e social. 

Nesta linha, importa conceituar a ciência processual civil a fim de que se tenha noção de sua 
função e de seu espaço de atuação, 

Sistema de princípios e normas que regulam o funcionamento da jurisdição civil, tendo em 
vista o exercício do direito de ação, que contenha lide civil, e o direito de defesa, bem como a 
estruturação infraconstitucional dos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares - exceto o 
que respeita à organização judiciária - e, ainda, a disciplina de todos os casos de jurisdição 
voluntária. [3] 

Forçoso admitir que o processo civil, influenciado pelos fenômenos culturais, deve cumprir 
sua função nos planos jurídico, político e social, como solução razoável às exigências da 
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sociedade na superação de conflitos e na pacificação social, atingindo, então, uma justiça 
adequada ao caso concreto. 

  

2 BREVE RETROSPECTO HISTÓRICO DO PROCESSO CIVIL 

  

Ao longo dos séculos pode o processo - e especialmente o processo civil, considerando o 
objeto do presente trabalho - ser estudado a partir de diversos enfoques: sob a ótica do 
exercício de poder (como atividade pública ou privada); no viés do procedimento (processo 
formulário, sistema da ordo iudiciorum privatorum, que deu origem ao processo de 
conhecimento e seu procedimento ordinário, processo sincrético); com foco nos sujeitos que 
atuam no processo e as relações que entre eles se estabelecem (modelos isonômico, 
assimétrico, do cooperativismo, na linha do formalismo-valorativo),  sem que se esgote o 
estudo do processo em toda sua amplitude, em todas suas nuanças. 

Pela indispensável necessidade de corte de conhecimento, optou-se, neste estudo,[4] pela 
abordagem das fases metodológicas do processo, a partir de modelos de organização social, 
tendo em vista a participação conjunta entre o juiz e as partes, até porque é um dos grandes 
reclames da sociedade: o comprometimento dos agentes da relação processual com o 
resultado a ser obtido.[5] Estes modelos são representados como modelo paritário ou 
isonômico, modelo assimétrico e o modelo cooperativo, que serão enfrentados em suas linhas 
básicas de traços identificadores, com destaque para o último modelo, pelas razões que 
adiante serão expostas. [6] 

O modelo paritário ou isonômico propicia uma relação de paridade entre o individuo e o 
poder julgador (político). A dialética assume papel fundamental na busca da solução dos 
problemas jurídicos. O contraditório mostra-se importante ao tornar possível o diálogo 
judicial, mas a composição se inspira pela lógica do provável, afastando soluções e 
enquadramentos entre o verdadeiro e o falso. A busca pela verdade no processo é uma 
constante, mas uma tarefa que se transfere para as partes, cuja atuação se pretende inspirada 
na boa fé subjetiva.  Exemplos históricos desse modelo, o processo grego e o processo do 
medievo.[7] Nos dias atuais, pouco se tem de sua aplicação nas práticas processuais, salvo, 
quiçá, no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, onde a composição de conflitos 
encontra mecanismos de aproximação das partes, diálogo entre essas e o julgador, o que se dá 
em razão da predominância do valor conciliatório, nos termos do art. 3º, da Lei n. 9.099/95. 

Já no modelo assimétrico, produto cultural da modernidade, o direito foi alçado ao plano de 
uma "ciência jurídica", onde a demonstração e a verdade passaram a dominar o espaço 
processual.[8] Apresenta uma separação entre o individuo, a sociedade civil e o Estado. E, 
neste caso, o Estado coloca-se acima do seu povo, já que se apropria do direito, passando a 
exercer um monopólio (Judiciário como um dos Poderes do Estado). O contraditório é 
encarado como mera bilateralidade de instâncias. A conduta das partes assume a ideia de boa-
fé subjetiva. Nesse fio, embora também cumpra às partes buscar a verdade, fiscalizando-se 
seu comportamento a partir da litigância de boa-fé subjetiva, penalizando-se sua ausência com 
as penas da litigância de má-fé, é dever do Estado buscar a verdade, certificando o direito. 
Alimenta-se, esse modelo, principalmente, pelo valor da segurança jurídica.[9] 
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Por sua vez, o modelo cooperativo, baseado no dever de cooperação das partes, pretende 
instaurar uma nova forma de abordar o processo civil. Representa desse modo, a maneira 
como o formalismo do processo civil cooperativo se estrutura para alcançar a justiça do caso 
concreto. 

A ideia de cooperação surgiu no direito processual português o qual encampa a expressão 
"principio da colaboração" como maneira de obter com brevidade e eficácia a justa 
composição de litígio (CPC português, art. 266, n. 1). Importada por nós, esta doutrina 
objetiva propiciar condições para organização de uma sociedade livre, justa e solidária cujo 
fundamento encontra-se na dignidade da pessoa humana. Vem ao encontro, portanto, da 
Constituição de 1988, que elegeu como valor maior da nação brasileira, a dignidade da pessoa 
humana. 

Assim, sustentam os autores defensores desta teoria que a colaboração do juiz e das partes no 
processo surgiu com o modelo cooperativo, sendo que este compõe uma das maneiras pelas 
quais se podem conceber o formalismo processual. Enfoca que o modelo cooperativo organiza 
as relações entre Estado, sociedade e indivíduo,[10] cujo alicerce decorre da Constituição, 
repercutindo-se na atuação da sociedade - aqui compreendido todos os que comparecem no 
processo - e, como não poderia deixar de ser, na posição ocupada pelo juiz no processo. 

Donde se infere o seguinte entendimento: o juiz no processo cooperativo atua como um juiz 
isonômico na condução do processo, mas atua de forma assimétrica quando da decisão das 
questões processuais e materiais da causa. Assim, a atuação do juiz no processo permite que 
ele dialogue com o autor, com o réu e com quem mais intervenha no processo, pois desse 
modo o magistrado poderá melhor colher a verdadeira posição das partes perante o rumo do 
processo. Ao decidir, porém, passam todos que intervêm no processo a submeter-se aos 
comandos judiciais. Nesse sentido, sustenta-se, como um dos vetores desse modelo, que a 
condução do processo dar-se-á com a observância do contraditório, princípio constitucional 
disposto na CF, art. 5º, LV. 

Ainda, reforça-se que o princípio do contraditório obriga o juiz ao diálogo judiciário, haja 
vista o fato de o juiz dirigir o processo isonomicamente, cooperando com as partes, e por esta 
razão possui deveres de esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio aos litigantes. Dessa 
forma, o modelo cooperativo do processo nasce de um Estado Constitucional o qual se 
fundamenta no princípio do contraditório e se baseia na participação e no diálogo entre juiz e 
partes.[11] 

Lembrando, ainda, a raiz portuguesa dessa corrente, o princípio da cooperação é espécie 
normativa que estabelece um fim a ser atingido, no caso, o processo cooperativo, diálogo, 
leal. Enfatiza a influência do princípio da boa-fé e da cooperação obrigacional, pois o 
princípio da cooperação consiste em um subprincípio derivado do princípio da boa-fé. 
Ademais, merece registro que, no direito português, o princípio da cooperação é uma cláusula 
geral que concretiza um novo modelo equitativo de direito, independentemente de regras 
jurídicas específicas.[12]  

Transportando-se tais doutrinas ao processo brasileiro, esse novo enfoque de participação e 
integração na atividade processual leva à observância da boa-fé sob outros parâmetros. A 
uma, porque envolve o próprio juiz na prática da boa-fé, não como litigante, que não é, mas 
como mandatário do dever-poder de julgar, que lhe foi delegado pelo povo, nos termos da 
Constituição Federal; a duas, porque se caracterizando o agir pela condição da boa-fé 
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objetiva, que se agrupa à boa-fé subjetiva, volta-se para a finalidade de se ter um processo 
leal, justo, ou ainda adequado, implicando a superação ou mesmo o esgotamento da 
regulamentação de reduzir todo o agir processual indevido em sanções pecuniárias. Trata-se, 
porém, de conteúdo específico, que requer espaço e meio próprio para a dilação de seu 
enfrentamento, que este trabalho não autoriza desenvolver. 

Por conseguinte, a marca do processo cooperativo reside na dupla função do juiz (paritária no 
dialogo e assimétrica na decisão) e no reforço das posições jurídicas dos litigantes. Assim, o 
objetivo final do processo cooperativo consiste, segundo seus defensores, em alcançar a 
justiça no caso decidendo, uma vez que esta é a aspiração do Estado Constitucional, segundo 
o marco teórico do formalismo-valorativo, o qual se baseia na ideia de cooperação. 

Em que pese a contribuição científica de formulação de teses para o aprimoramento do 
processo civil brasileiro seja sempre muito bem-vinda, há de se ter especial comprometimento 
com a prática judiciária, porque o processo é voltado para a realização no mundo fenomênico 
dos direitos que a ordem jurídica consagra. Nesse sentido, os modelos de processo civil 
devem, primeiramente, comprometer-se com a norma constitucional, e à posteriori, cumpre 
sejam exequíveis, haja vista a necessidade de se fazer um Poder Judiciário forte, pois a 
urgência na efetividade da prestação jurisdicional torna-se cada vez mais flagrante. 

Diante da evolução metodológica do processo civil, torna-se também indispensável abordar a 
ideia central do chamado instrumentalismo, corrente que não afasta mas opera ou pode operar 
lado a lado do chamado processo cooperativo,  pois não só corresponde à majoritária 
aceitação na doutrina pátria, vigorando no cenário jurídico brasileiro, mas, cediço, vem 
exercendo forte influência sobre a hemorrágica produção legislativa que os últimos anos o 
processo civil recebeu, assim como na elaboração do novo estatuto que a comunidade jurídica 
vê chegar às suas portas (o que será, mais adiante, objeto de enfrentamento). Em apertada 
síntese, pode-se afirmar que o instrumentalismo consiste fase em que o processualista investe 
esforços para desenvolver meios de aperfeiçoar o exercício da prestação jurisdicional, 
tornando tal prestação mais segura e, na medida do possível, mais célere, já que objetiva 
aproximar a tutela jurisdicional do valor justiça. O processo é instrumento que serve ao fim - 
essencialmente estatal - de alcançar os escopos sociais, jurídicos e políticos, na distribuição 
dos bens da vida e na composição dos conflitos.[13] 

Rigorosamente, pode-se até afirmar que ambas as posições são compatíveis entre  si, não 
excludentes, apenas havendo uma alteração de foco: enquanto uma centraliza os esforços da 
construção de bases de um novo processo, especialmente a partir de seus agentes 
intervenientes, a outra concentra a problemática do processo no procedimento, procurando 
revitalizar seus institutos para que melhor alcance seus objetivos, objetivos esses que são 
comuns tanto a uma com a outra corrente, comungando seus autores e defensores no objetivo 
maior, qual seja, a consagração dos direitos e garantias tutelados pela ordem constitucional. 

  

  

3 O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO CIVIL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
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O século XX, na história brasileira, foi marcado pelo desenvolvimento da república, com seus 
avanços e retrocessos, até que sobreveio a Constituição Federal de 1988. Se o direito 
processual é uma ciência viva ou, dizendo de outra forma, produto cultural, indiscutível que o 
processo brasileiro, ainda que recepcionando fortes influências, principalmente por sua 
origem, do direito português e, posteriormente, do direito italiano,[14] na sua concepção mais 
substancial deveria acompanhar e amoldar-se às exigências culturais do respectivo tempo, 
tema que, por sua extensão, mereceria espaço próprio para investigação, até porque não se 
desconhece toda a complexidade que essa adequação exige. 

De qualquer sorte, cumpre, ainda que brevemente, apontar os momentos legislativos pelos 
quais o processo civil brasileiro percorreu. 

O primeiro período, cujo fluxo se dá entre a proclamação da república e o advento do 
primeiro código nacional, em 1939, sob a égide da Constituição de 1934, é marcado pela 
produção de códigos estaduais (que nem todas as unidades federativas lograram promulgar) e 
leis esparsas. Muitos desses estatutos foram fortemente inspirados ou copiados do 
Regulamento nº 737, de 1850, com influências do direito filipino e seus traços da tradição 
romano-canônica,[15] representando um período não uniforme, quase anárquico, de 
afirmação do Poder Judiciário, como de resto de toda a República, como um dos poderes da 
União. À instabilidade política repercute um processo civil sem muita autenticidade, mesclado 
de práticas oriundas do século XIX e do período monárquico. Ainda não estava desenhado um 
modelo de processo com cores verdes e amarelas, merecendo, aqui, referência como 
homenagem histórica aos primeiros anos de República.[16] 

O segundo período corresponde à centralização do poder legiferante em matéria de processo, 
conforme Constituição de 1934, depositada a sua competência na União, quando sobreveio o 
Código de 1939, como primeiro código nacional de processo. Padronizando procedimentos 
instaurava-se um processo com aplicação para todo o território nacional, dando ensejo ao 
desenvolvimento - este o seu mérito maior - de uma disciplina processual civil nacional. Mas 
em seu texto, especialmente no âmbito dos recursos, ainda se fazia sentir a forte influência do 
direito português. 

Com a modernização do país, principalmente a partir do processo de industrialização que se 
concentrou nas grandes cidades e no litoral, transformando o Brasil de um país 
eminentemente agrícola em um país de produção industrial, os interesses patrimoniais, 
especialmente os de crédito, somados à influência do direito italiano que aqui aportou pela 
doutrina de Enrique Tullio Liebman, sobreveio o Código de 1973, principalmente assentado 
no processo de conhecimento e seu procedimento ordinário. Corresponde a edição deste novo 
Código ao terceiro período vivenciado pelo processo civil. 

Com a Constituição de 1988 e a valorização da pessoa humana, em sobreposição aos valores 
patrimoniais, até então norteadores da atividade processual, passou a tomar corpo um forte 
movimento da comunidade jurídica, resultando nas reformas processuais que as últimas duas 
ou duas e meia décadas estão acompanhando, muitas delas ainda não bem sedimentadas, seja 
pela doutrina, seja pela jurisprudência. Pretenderam tais reformas reconstruir o processo civil, 
ajustando-o ao império da Constituição, representando um quarto período de experiência 
processual. 
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Mais recentemente, 2009, passou a ser defendida a ideia de um novo Código. Embora 
precoce, é possível aventar-se de que está por vir uma quinta fase ou período, com o advento 
do chamado novo Código de Processo Civil, cujo projeto tramita no Congresso Nacional. 

Considerando a estrita proposta deste trabalho, o que importa aqui questionar é se essas fases 
do processo civil e suas respectivas codificações representaram ou não a construção de 
modelos distintos de processo. 

Por certo que a resposta poderá ser diferente, conforme o enfoque pretendido. Assim, sob a 
ótica da corrente instrumentalista do processo, é possível afirmar que houve um pulo de 
qualidade entre o processo do Código de 1939, o Código de 1973 e, mais recentemente, as 
reformas pós-constituição, na medida em que os procedimentos passaram a ser tratados com 
maior coerência, concentração de atos, expressa previsão de oportunidade de conciliação, 
redução de recursos e outras medidas instrumentais.[17] 

Por outro lado, pode-se afirmar que a história republicana do processo e suas respectivas 
correntes doutrinárias correspondem a basicamente três momentos ou fases: o praxismo ou 
sincretismo, em que não havia a distinção entre o processo e o direito material: o processo era 
estudado apenas em seus aspectos práticos, sem preocupações científicas; o processualismo, 
em que se demarcam as fronteiras entre o direito processual e o direito material, com 
desenvolvimento das categorias processuais; o instrumentalismo, em que, não obstante se 
reconheçam as diferenças funcionais entre o direito processual e o direito material, se 
estabelece entre eles uma relação de interdependência: o direito processual concretiza e 
efetiva o direito material, que confere ao primeiro o seu sentido".[18] 

Contudo, o que cumpre relevar, especialmente a partir do Código de 1973, estendendo-se essa 
conclusão tanto ao período denominado de reformas do CPC, como também ao próprio 
projeto de uma nova legislação,[19] é a presença dos mesmos principais vetores da legislação 
processual que sempre, neste período ou fase, comandaram a processualística nacional. A 
saber, a análise preliminar do projeto autoriza concluir que, trocando em miúdos, há uma 
compilação das reformas legislativas anteriores,[20] supressão de institutos, [21] alteração da 
ordem de disposição dos livros processuais,[22] sem que haja substancial mudança na 
prestação jurisdicional e seus escopos constitucionais: composição do conflito e pacificação 
das relações jurídicas. 

Assim, no que diz com o tratamento das pessoas - autor, réu, procuradores, intervenientes, 
juízes, órgãos auxiliares da justiça - e não simplesmente sujeitos processuais ou partes, o 
modelo permanece substancialmente assimétrico, com raras disposições voltadas para uma 
atuação alimentada pelo comprometimento com a função do processo ou mesmo com a boa-fé 
objetiva, ressalvando pontuais incursões que não têm a força de produzir um novo paradigma 
processual. 

E o que é mais preocupante, tais vetores permanecem voltados para um processo onde o foco 
principal está no procedimento, ou seja, no tratamento e na regulação dos institutos e 
categorias processuais, sem qualquer preocupação com o litígio e com o direito material, 
como se tudo pudesse esgotar-se no âmbito do processo e da relação processual. 

Na verdade, a nossa história legislativa processual tem demonstrado que de tempos em 
tempos tem se procurado solução ou soluções para os problemas ínsitos à atividade 
jurisdicional através de produção de novas leis - ora em sede de reformas sucessivas, ora na 
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elaboração de um novo estatuto processual -, mas o principal dilema processual, 
diagnosticado não só pelo acentuado número de processos, mas também pela ineficaz e 
intempestiva prestação jurisdicional, ao fim e ao cabo, não está sendo objeto de superação. 

  

4 O pensamento jurídico, O PROCESSO e a necessidade de uma reordenação 

  

De todos os institutos jurídicos, é possível afirmar que o processo é aquele que de forma mais 
acentuada está a exigir uma reordenação do pensamento jurídico. 

As correntes doutrinárias, as fases metodológicas, as propostas de revitalização desse 
instituto, a produção legislativa, responsáveis pela jurisdição praticada e, por consequência, 
pela concretização da ordem constitucional do país, não têm, por si só, contribuído para um 
resultado mais imediato e eficaz. 

É possível concluir que há, na verdade, duas formas básicas de se enfrentar o processo 
enquanto um espaço democrático de construção do direito do caso concreto: a primeira, 
estudando os seus fundamentos, princípios, institutos, categorias e conceitos e aplicando essas 
doutrinas no direito material e nos conflitos de interesses; a segunda, partindo do estudo dos 
conflitos e do ordenamento de direito material, constitucional ou infraconstitucional, ao efeito 
de buscar a solução mais adequada, efetiva, tempestiva para a composição do conflito. Por 
certo que da posição a ser adotada dependerá visceralmente o resultado a ser produzido. 

Por oportuno, vale aqui citar lição de um dos maiores pensadores da atualidade do processo 
civil brasileiro, que não mais se encontra entre nós, traduzida na obra que veio a público 
pouco tempo após sua morte, contrapondo os pensamentos de Jerome Frank e Dworkin 

  

Para mim, que sempre fui advogado forense, é mais fácil aceitar o ponto de vista de um ilustre 
magistrado americano, um dos principais nomes do chamado realismo, quando ele assevera 
que a maioria dos pleitos são "pleitos sobre fatos"; e que, mesmo aqueles casos excepcionais, 
que compreendem também difíceis questões sobre a norma aplicável são também, em parte, 
"pleitos sobre fatos"; na incontável maioria dos pleitos, a predição das sentenças envolve, no 
todo ou em parte, uma profecia sobre as crenças dos juízes de primeira instância ou dos 
jurados, sobre os fatos"[23] 

  

Os conflitos de interesses que justificam a existência do processo são conflitos que têm por 
fundamento os fatos da vida, do cotidiano, mas a doutrina processual predominante insiste em 
ignorar essa obviedade, direcionando todos os esforços e investimentos para o mundo do 
direito, o mundo das normas, o mundo das ficções jurídicas. 
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Sintomático que os últimos anos nos oferecem três ordens de conflitos, presente a necessidade 
de agrupá-los a partir de um enfoque mínimo, que não por acaso, se assenta na ideia da pessoa 
(a Constituição pátria está assentada na pessoa humana, quando acolhe em seu art. 1º a 
dignidade da pessoa humana como vetor principal de seu texto). 

Está se falando do conflito individual, do conflito coletivo e do conflito repetitivo. O conflito 
individual carrega em seu gênese uma tradição milenar de enfrentamento, tanto no direito 
material como no direito processual. Aliás, como visto alhures, a legislação processual 
brasileira, aí se incluindo a proposta do "novo" Código de Processo Civil, está basicamente 
voltada a solver a relação processual que se instaura a partir do conflito individual, ainda que 
presente a inversão do tratamento: com raras exceções, os institutos são constituídos 
independentemente do direito material e da diversidade que os conflitos insertos nesse espaço 
podem carregar. Já o próprio tratamento das pessoas é transportado por conceitos vagos e 
imprecisos, descompromissados com a realidade fenomênica: partes e/ou sujeitos processuais 
interessados. Mas atrás dessa conceituação estão os milhares de Joãos e Marias, cidadãos 
brasileiros que têm rosto, sentimentos, necessidades, patrimônio jurídico. 

O conflito coletivo continua sendo enfrentado, basicamente, pela ação civil pública, reforçada 
por algumas regras do Código de Defesa do Consumidor, não logrando a comunidade jurídica 
e, via de consequência, o próprio Legislativo, na atualização de sua regulamentação, 
especialmente no que diz com a sentença e suas eficácias.[24] Serve-se de institutos próprios 
do processo voltado a compor os conflitos individuais, sem o menor cuidado: legitimidade de 
partes, ativas e passivas, sentença, coisa julgada. 

Trata-se, contudo, de conflito que está a merecer um tratamento autônomo, abrindo passagem 
para sua identidade desvinculada do conflito individual, ainda que a doutrina autorizada 
insista em enquadrá-lo como um subsistema, a saber 

  

O certo é que o subsistema do processo coletivo tem, inegavelmente, um lugar nitidamente 
destacado no processo civil brasileiro. Trata-se de subsistema com objetivos próprios (a tutela 
de direitos coletivos e a tutela coletiva de direitos), que são alcançados à base de instrumentos 
próprios (ações civis públicas, ações civis coletivas, ações de controle concentrado de 
constitucionalidade, em suas várias modalidades), fundados em princípios e regras próprios, o 
que confere ao processo coletivo uma identidade bem definida no cenário nacional. É o que se 
pretende demonstrar no curso do presente estudo.[25] 

  

O conflito repetitivo, por sua vez, passou a ser objeto de regras esparsas, introduzidas no 
CPC, e no todo remanescente se alimentando das disposições que regem o conflito individual. 
A exemplo, os artigos. 285-A; 557, caput e seu § 1º-A, 543-B e 543-C, todos do CPC. Quanto 
ao PLS n. 166/2010, que cuida do novo CPC, nenhuma novidade significativa se oferta com 
exceção, talvez, do incidente de uniformização dos recursos repetitivos, de duvidosa 
legitimidade, na medida em que concentra a condução, a instrução e a decisão nos tribunais, 
ou, o que é mais assustador, em seus órgãos especiais, numa verdadeira inversão da atividade 
jurisdicional, deixando à deriva a jurisdição de primeiro grau. 
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À obviedade, tais disposições se mostram insuficientes para o devido enfrentamento que 
envolve os direitos subjetivos de uma coletividade por vezes até indefinida, mas que se obriga 
a manejar o velho procedimento ordinário para acessar o Judiciário e ver reconhecidos e 
cumpridos seus direitos subjetivos. 

Dessa forma, propõe-se pensar na reordenação do pensamento jurídico, com o quê há de se 
comprometer toda a coletividade jurídica e, porque não, abrir o debate também para outros 
segmentos, isso porque os legisladores, os operadores do direito, as Instituições de Ensino e 
os pesquisadores, sejam professores, sejam alunos, não detêm, com exclusividade, a 
legitimação para debate de tal magnitude. É preciso, também, que o jurisdicionado participe 
dessa grande empreitada. A proposta de um novo pensar o direito e o processo reside no fato 
de que esta ciência continua sendo apenas demonstrativa, ao invés de ser compreensiva, em 
que a construção inicial baseia-se na dialética. 

Se o processo serve à composição dos conflitos, nada mais adequado que se parta dos 
conflitos para construir o devido processo legal e não o inverso como vem sendo 
sucessivamente praticado. Tem-se a consciência que a adoção dessa orientação implica uma 
verdadeira revolução do pensamento da processualística brasileira, mas também se tem a 
convicção de que a comunidade jurídica está madura para dar os primeiros passos, no 
mínimo, na abertura desse debate, essencialmente democrático. 

  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Considerando a ciência jurídica como fenômeno cultural e, em especial, a ciência do direito 
processual civil, relevante se mostra o estudo do desenvolvimento do processo civil, tarefa na 
qual não se pode abdicar de importantes contribuições de processualistas de renome, 
analisando com profundidade o entendimento das transformações sociais, políticas e 
econômicas e suas repercussões sobre o processo, bem como as exigências de um processo 
cumpridor de sua função social. Nessa linha, considera-se relevante verificar as heranças 
processuais a fim de que se possa compreender a sistemática de ensino, pesquisa e diálogo a 
respeito desta ciência e de seu produto maior, o processo, sem o qual não se alcançaria a 
construção de uma sociedade justa e pacífica. 

É pelo retrospecto histórico da ciência processual e dos modelos organizacionais do processo, 
focalizados a partir do agir daqueles que atuam no processo - juiz, autor, réu - que se podem 
destacar três fases metodológicas, pelas quais o processo transitou, ainda que se saiba que no 
mais das vezes não há um modelo puro, importando, portanto, para a classificação pretendida 
os traços mais acentuados de cada um desses modelos, a saber: o modelo isonômico, o 
modelo assimétrico e o chamado modelo cooperativo. É através desse modelo cooperativo 
que se pretende contribuir para a construção de um novo paradigma, em especial no que diz 
com o agir motivado pela boa-fé, objetiva e subjetiva de seus agentes, mas cujo foco, mais 
significativo, está exatamente no comprometimento da preservação dos direitos e garantias 
tutelados pela Constituição Federal, uma vez que esta como Lei Suprema rege o sistema 
jurídico brasileiro. 
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Par a par a essa evolução, o processo civil brasileiro, sob o aspecto legislativo, cruzou ao 
longo destes cem anos de república, quatro fases distintas, podendo se afirmar que se está às 
vésperas de uma quinta fase. A primeira delas corresponde ao período que se seguiu à 
proclamação da república, quando ainda se utilizavam as velhas leis promulgadas no Brasil 
imperial ou os códigos estaduais, editados sem grande criatividade, ainda presos ao processo 
português e a sua influência romano-canônica. Na segunda, já apontando uma doutrina 
brasileira sobre o processo e o direito processual, com a edição do primeiro Código nacional, 
de 1939. A terceira, com o advento do Código de Processo Civil de 1973, significativamente 
marcada pela autonomia do processo em relação ao direito material. Após a Constituição 
Federal de 1988, toma conta da comunidade jurídica uma onda de revisão de nossos institutos 
de direito, advindo o período das reformas do Poder Judiciário e do processo civil, mais 
pontualmente. A quinta fase, ainda em perspectiva, corresponde ao futuro Código de Processo 
Civil, que está sendo gestado no Congresso Nacional. 

O fio condutor dessas fases legislativas, que foram se sucedendo ao longo de mais de cem 
anos, é o processo visto sob sua ótica procedimental, não comprometido com o conflito de 
direito material e que acaba por fazer repetir no "novo" as mesmas insuficiências que 
motivaram a revogação ou sobreposição da fase anterior. 

Nessa perspectiva, possível defender-se uma reordenação do pensamento jurídico, tendo 
presente os princípios democráticos: supremacia da vontade popular com efetiva participação 
da sociedade, preservação da liberdade, igualdade e solidariedade na concretização dos 
direitos, com foco na dignidade da pessoa humana como único caminho para o 
desenvolvimento de uma ciência processual, cujas regras, princípios, instrumentos e conceitos 
estejam comprometidos com a solução de conflitos através de uma decisão mais adequada ao 
caso concreto, mas, acima de tudo, legitimada pela democracia brasileira, invertendo-se a 
ordem até então praticada, para que o conflito e suas particularidades fáticas e do direito 
material passem a conduzir o fio lógico, eficaz e tempestivo do processo. Nesse modelo, 
contudo, não se abre mão do agir qualificado pela boa-fé, objetiva e subjetiva. Dizendo de 
outra forma, defende-se que o processo passe a constituir um espaço jurídico e democrático, 
marcado pela participação qualificada das pessoas que nele atuam com vistas à composição 
do conflito. 
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[1] "Cultura é o conjunto daquilo que, nos planos material e espiritual, o homem constrói a 
base natural, quer para modificá-la, quer para modificar-se a si mesmo." REALE, Miguel. 
Lições Preliminares de Direito. 27ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002. p. 25.  

[2] "[...] a palavra cultura, já  em si mesma multívoca e polêmica, não havendo conceito dela 
que se possa ser acolhido sem reservas ou fortes contraditas." REALE, Miguel. Conceito de 
cultura: seus temas fundamentais. (In) Paradigmas da cultura contemporânea. 2ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 1999, p. 1. 

[3] SILVA, Ovídio Baptista da Silva. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 1-2. 

[4] Não se olvidam nem se desprezam outras importantes e não menos relevantes posições ou 
correntes doutrinárias, hoje levadas a efeito principalmente no âmbito da pesquisa acadêmica, 
comprometidas com a releitura do processo civil e sua melhor adequação aos princípios e 
valores defendidos pela Constituição Federal. Merece, aqui, referência, a obra de PAULA, 
Jônatas Luiz Moreira de. História do direito processual brasileiro: das origens lusas à 
escola crítica do processo. Barueri, Manole, 2002, onde o autor destaca as inúmeras 
tendências do pensamento processualístico brasileiro. 

[5] Para aprofundamento do tema, remete-se o autor ao principal defensor da tese do 
formalismo-valorativo, OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo 
civil. 2ª ed., rev. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2003. 

[6] Tese defendida por MITIDIERO, Daniel Francisco. Colaboração no processo civil: 
pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

[7] Ob. cit., p. 79-83. 

[8] Sintomático que um dos grandes marcos teóricos desse modelo, a obra de Oscar Von 
Büllow, orientava-se no intento de promover a construção de conceitos e estruturas jurídicas 
absolutamente divorciadas de questões culturais, afastando-se da pandectística, que até então 
vigorava no direito alemão, num processo de purificação, expurgando do objeto estudado tudo 
que não fosse normativo, como bem salienta Luiz Guilherme Marinoni em sua obra Técnica 
processual e tutela dos direitos, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
44. 

[9] Ob. cit., p. 85-89. 

[10] De registrar, no Rio Grande do Sul, a corrente teórica liderada por Carlos Alberto Alvaro 
de Oliveira, conforme já referido, denominada de formalismo-valorativo e que revela a 
importância dos valores constitucionalmente protegidos pelos direitos fundamentais na 
construção e aplicação do formalismo processual, fazendo uma releitura do papel de todos 
que participam do processo. 
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Relatório de conclusão do estágio de pós-doutoramento, Lisboa, 2009. 
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Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 09-10, v.1. 

[14] Conhecida a formação da Escola Paulista a partir da influência do jurista italiano Enrico 
Tullio Liebman. 

[15] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao 
novo Código de Processo Civil. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 52, v. 1. 

[16] Interessante mencionar, por exemplo, que nesta época havia vozes de peso defendendo o 
federalismo na atividade jurisdicional, vozes essas que o movimento de concentração de 
poder cuidou de calar: CARNEIRO, Levi. Federalismo e judiciarismo. Rio de Janeiro: Alba, 
1930. 

[17] Talvez, exemplo maior, a quebra da dicotomia entre cognição e execução representada 
pela Lei n. 11.232/05, dicotomia essa que fora considerada como uma das grandes conquistas 
do Código de 1973 em relação ao Código de 1939. 

[18] DIDIER JR, Fredie. Teoria do Processo e Teoria do Direito: Neoprocessualismo. (In) 
Tempestividade e Efetividade Processual: Novos Rumos do Processo Civil Brasileiro. 
JOBIM, Geraldo Cordeiro; JOBIM, Marcos Félix; TELLINI, Denise Estrela (Org), Caxias do 
Sul/RS: Plenum, 2010, p.199-201. 

[19] BRASIL. Senado Federal. Câmara dos Deputados. PLS nº 166, de 2010 e Substitutivo. 
Dispõe sobre a Reforma do Código de Processo Civil. Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/831805.pdf >. Acesso em: 01 abr 2011. 

[20] A exemplo, a fase do cumprimento da sentença. 

[21] Revogação do procedimento sumário, eliminação de alguns procedimentos especiais, 
como a ação monitória, a ação de depósito, a ação de nunciação de obra nova. 

[22] Introdução de uma parte geral, no Livro I; processo de conhecimento e procedimentos 
especiais no Livro II, processo de execução, no Livro III, recursos e jurisdição dos tribunais, 
no Livro IV. 

[23] SILVA, Ovídio A. Baptista da. Epistemologia das ciências culturais. Porto Alegre: 
Verbo Jurídico, 2009, p. 19. 

[24] Continuam tais decisões sendo regidas pelo disposto no art. 16 da Lei n. 7.347/85, 
tratando o instituto da coisa julgada como sinônimo de autoridade erga omnes da sentença, 
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desprovido de qualquer conteúdo material comando que facilmente pode configurar conteúdo 
normativo por força do próprio conflito coletivo. 

[25] ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela 
coletiva de direitos. 4ª ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 22. 
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RESUMO 
O Projeto de Novo Código de Processo Civil – PLS nº 166/2010, ora em trâmite na Câmara 
dos Deputados, traça uma proposta inovadora para as tutelas de urgência, em especial no que 
toca ao desenho legal de uma de suas figuras, a tutela cautelar. Em prol de sua natureza 
jurídica de direito fundamental da pessoa humana que lhe foi outorgada pela Constituição 
Federal de 1988 no art. 5º inciso XXXV com o acréscimo da expressão “ou ameaça a direito “ 
, problematiza-se se o modelo legal proposto para tutela cautelar pela Comissão de Notáveis 
Juristas para o NCPC, harmoniza-se ao seu status constitucional. 
PALAVRAS-CHAVE: PLS Nº 166/2010 ?? TUTELA CAUTELAR ?? TUTELA 
ANTECIPADA - TUTELA DE URGÊNCIA ?? CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
ABSTRACT 
O Projeto de Novo Código de Processo Civil – PLS nº 166/2010, ora em trâmite na Câmara 
dos Deputados, traça uma proposta inovadora para as tutelas de urgência, em especial no que 
toca ao desenho legal de uma de suas figuras, a tutela cautelar. Em prol de sua natureza 
jurídica de direito fundamental da pessoa humana que lhe foi outorgada pela Constituição 
Federal de 1988 no art. 5º inciso XXXV com o acréscimo da expressão “ou ameaça a direito “ 
, problematiza-se se o modelo legal proposto para tutela cautelar pela Comissão de Notáveis 
Juristas para o NCPC, harmoniza-se ao seu status constitucional 
KEYWORDS: PLS Nº 166/2010 ?? TUTELA CAUTELAR ?? TUTELA ANTECIPADA - 
TUTELA DE URGÊNCIA ?? CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

1. À GUISA DE INTRODUÇÃO : CRISE DA MODERNIDADE VERSUS CRISE DO 
DIREITO 
 
É irretorquível, numa visão primeira e intelectualmente descompromissada, a afirmação de 
que vivencia-se no hoje e no agora, aqui ou acolá, um modelo de sociedade acelerada, 
mudancista, complexa e perplexa. 

Contudo, se pretender aprofundar o olhar "além do horizonte" o pensador quedar-se-á 
vencido, enlaçado por um cipoal de idéias e contra-idéias, doutrinas e contra-doutrinas, teses - 
ufanistas e teses - pessimistas , todas elas tão apaixonantes quanto dilacerantes, atordoantes e 
tantos outros "antes" , num debate infindável cujo enovelamento denota partir da questão 
semântica e teórica da neomodernidade ou pós-modernidade , sejam suas passadas no norte 
histórico, social, filosófico, antropológico, político, jurídico e quejandos. 
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Perpassam nesse cenário construções cientificas intituladas "modernidade reflexiva" , 
"modernidade líquida", "modernidade radicalizada" (ou hipermodernidade) destacando-se 
cientistas sociais de tomo, tais como Charles Lemert [1] Pós-Modernismo não é o que você 
pensa, Zygmunt Bauman [2] Modernidade liquida; O Mal-Estar da Pós-Modernidade) , 
Anthony Giddens [3]Modernidade Radicalizada. Zygmunt Bauman (1997), em sua obra Ética 
pós-moderna, interroga se será a condição pós-moderna um avanço quanto às realizações 
morais da modernidade e se no campo da ética, deve-se considerar a pós- modernidade como 
passo avante ou como retirada. 

Ainda no campo da ética, doutrina o filósofo da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo Eduardo Bittar, in verbis: 

(...) Sem dúvida nenhuma, no trânsito dessas relações (pós-modernas) o universal pode estar 
sendo substituído pelo uniforme, pelo pasteurizado, pelo simplificado por baixo, e os excessos 
de uma cultura robotizada, automatizada, televisionada, formatada para estar dentro de certos 
padrões. O resultado disso pode ser a produção de novos padrões também relativamente 
dominantes na construção de uma visão de mundo encantada com a vida alheia bisbilhotada, 
como no big brother, com os best-sellers norte-americanos de "como vencer na vida", com os 
manuais de "fazer riqueza rápida", com o consumo de bens inúteis e de veleidades 
transformadas em necessidade pelo marketing etc. 

 
Propõe Luiz Roberto Barroso (2005), no artigo Neoconstitucionalismo e Constitucionalização 
do direito: O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil, que talvez seja uma boa 
explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo (pós-modernidade, pós-
positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo) afirmar que sabe-se que veio depois e 
que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. 
Pode ser avanço. Pode ser uma volta ao passado. Pode ser apenas um movimento circular, 
uma dessas guinadas de 360 graus. E prossegue o filósofo da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, adentrando à seara jurídica, para constatar que o Direito vive uma 
grave crise existencial, nestas palavras: 

Vivemos a perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios 
para doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido. Para jingles, e não para sinfonias. O 
direito vive uma grave crise existencial. Não conseguem entregar os dois produtos que 
fizeram sua reputação ao longo dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos 
firmes e a insegurança é a característica da nossa era. Na aflição dessa hora, imerso nos 
acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento crítico em relação ao 
fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. 

Na mesma toada, diagnostica Eduardo Bittar (2009) os sintomas da erosão do ordenamento 
jurídico brasileiro, e não sem antes alertar que não se pode furtar a uma real consciência 
acerca dos diversos fatores que, em conjunto, contribuem para a crise de ineficácia do 
ordenamento jurídico brasileiro, aduz: 

 
O estado atual da crise do direito projeta amplas outras crises, que reproduzem preocupações 
infindáveis, a partir do surgimento do encadeado de novas questões e novos problemas a 
serem tratados pelo ordenamento jurídico. Neste sentido, é mais de perguntas do que de 
respostas que se pode dizer preenchido o cenário das perplexidades em torno do estado atual 
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da erosão e falência das instituições jurídicas brasileiras. As perguntas que motivam este 
estudo são inúmeras, pois, no que tange a este tema, os débitos com a sociedade brasileira são 
ainda maiores: a pobreza, a mendicância e a marginalidade foram erradicadas do País / (art. 
3º, inc. III, da CF/1988) (...) Com falar em reforma das instituições jurídicas, em melhorias no 
sistema de prestação jurisdicional, em aperfeiçoamento e reforma dos sistemas 
previdenciários, em diminuição das taxas de violência, em aumento da punição e da repressão 
ao crime organizado num contexto em que a miséria e a guerra civil entre os cidadãos estão 
implantados com todas as características? Com suplantar a enormidade da crise, ou das crises 
(crise financeira, crise de recursos humanos, crise de transparência, crise de eficiência, crise 
de representatividade, crise de operacionalidade, crise de administração dos recursos públicos, 
crise de gestão orçamentária, crise de comunicabilidade eficaz das decisões do poder, crise 
operacional ...), com a urgência que a própria sociedade reclama , se as distorções do senso de 
justiça social implantadas nas instituições públicas brasileiras possuem larga história ao longo 
dos anos de existência do Brasil? Como enfrentar os desafios da crise, se existem diversos 
fatores concorrendo para ao agigantamento dos problemas sociais e ao entrecruzamento das 
crises setoriais entre si? (...) Todo o gigantismo dessas distorções assusta qualquer lucidez 
racional que se possa ter diante da necessidade de pensar soluções possíveis para o 
enfrentamento da crise, que não é só jurídica, mas que possui fortes raízes socioeconômicas e 
políticas, sobretudo em tempos de políticas neoliberais. Neste contexto, toda a dimensão do 
que se pensa e do que se fala se torna muito dificultosamente aceitável, na medida em que as 
propostas se vêem desvanecer por problemas orçamentários sempre restritivos das idéias mais 
bem-intencionadas para a solução dessas distorções. Fica até mesmo difícil divisar o que é 
causa e o que é efeito neste emaranhado forte de problemas sociais. 

Nessa tela com cores sócio-política-jurídica na qual embrenham-se, interpenetram-se uma 
intitulada pós-modernidade - que uma vez em célere e perene reconstrução histórica - cultural, 
dificulta aos agentes e aos intérpretes das ciências sociais decodificarem , em sua completude, 
os seus contornos poli-facetados - e uma repetitiva cantilena de crise do ideário do direito, a 
modo de vasos comunicantes, inserir-se-á a problematização em tela da novel normatização 
da tutela cautelar no PLS nº 166/2010, em trâmite na Câmara dos Deputado . 

 
2. A TUTELA DE URGÊNCIA NA GRAMÁTICA TEÓRICA DE OVÍDIO A. BAPTISTA 
DA SILVA 

Célebre o pensamento chiovendiano (2001) "de que o processo deve dar na medida do que for 
praticamente possível, a quem CHIOVENDA (2001) tem um direito tudo aquilo e 
precisamente aquilo que ele tem o direito de obter" e que o neo-processualismo traduz na 
expressão "processo de resultado", no entendimento de que os jurisdicionados já não mais se 
conformam com sentenças meramente formais, desprovidas "de resultados no seu viver 
diário". 

Acolhendo-se o escólio de Ovídio A. Baptista da Silva (2000) traçado no "Curso de Processo 
Civil - Processo Cautelar (Tutela de Urgência)", quatro categorias integram a tutela de 
urgência, quais sejam: a) tutela cautelar; b) tutela urgente satisfativa autônoma; c) tutela 
urgente satisfativa provisional; d) medidas cautelares "ex-officio". Explicita o saudoso mestre 
gaúcho: 
É possível classificar, em nosso direito, as espécies de tutela urgente que se valem do 
processo cautelar - tal como certos juristas têm procedido na Itália (por exemplo, FEDERICO 
CARPI, La tutela d´urgenza fra cautela. sentenza antecipata e giudizio di mérito - basicamente 
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em três grupos , mesmo depois da introdução das medidas antecipatórias dos arts. 273 e 461 
do CPC: a) tutela de urgência satisfativa autônoma; b) tutela de urgência satisfativa interinal; 
c) tutela de urgência propriamente cautelar. (...) Além disso, devemos ainda acrescentar às 
três espécies tratadas pelos processualistas italianos mais uma, que a doutrina peninsular 
sequer tematiza - por ser na verdade a essência de toda a concepção de CALAMANDREI, 
invariavelmente seguida pela doutrina italiana - e que se refere ao denominado "poder 
cautelar geral" do juiz, a dar ensejos às chamadas medidas cautelares ex officio. 

A primeira, tutela cautelar, ganhou nobreza ao erigir o legislador processual civil seus quase 
cem artigos em um livro em separado - Livro III, arts. 796 a 889 do Código de Processo Civil 
vigente de 1973. Mas sua galhardia foi além, ao ponto de, praticamente - por lapso 
significativo de tempo até o surgimento, em dezembro de 1994 das medidas antecipatórias 
insertas nos arts. 273 e 461- verter-se na "práxis" forense em "mandado de segurança contra 
ato de particular", isso sem que se tolhesse o manejo processual, em sua essência de "tutela de 
segurança da situação acautelada" , contra ato de autoridade. 
Duas situações, uma fática e outra doutrinária, justificavam essa distorção. A primeira, 
resultante de uma sociedade complexa e com rito frenético de mudanças, na qual, "de um 
salto", saiu-se do constrangedor quadro de uma "litigiosidade contida" para a surpreendente 
sociabilidade de "implosão da litigiosidade". A segunda, pelo apreço da doutrina nacional à 
ideologia procedimental da ordinariedade, de cognição plenária - ordo iudiciorum privatorum 
romano - procedimento que desconhece os interdicta.  
Acresça-se o fato do florescimento da "expansão da jurisdição cautelar", a propiciar o 
paradoxo da denominada, impropriamente, "tutela cautelar satisfativa", verdadeira contraditio 
in terminis a ensejar a transmutação da sua própria natureza, em variadas decisões do dia a dia 
forense, de "asseguração" para a de "satisfação" do direito.  
Decorre da mera "asseguração" que estigmatiza a tutela cautelar, no sentido de "assegurar a 
realização do direito", a característica primeira da presença de uma "situação cautelanda". 
Significa dizer: exige-se do pretenso titular do interesse ameaçado de dano iminente a 
identificação concreta, da natureza desse interesse legalmente protegido, sob a forma de um 
direito subjetivo ou de uma pretensão, ou de uma ação de direito material, de uma exceção, ou 
até mesmo sob a forma de um interesse. Seguem como demais características, fiéis à doutrina 
ovidiana, o "perigo de dano iminente e irreparável, a temporariedade, o fumus boni iuris" 
(cognição de aparência), a "sentença mandamental". 
A segunda categoria, "tutela urgente satisfativa autônoma", requer, de pronto, uma prévia 
compreensibilidade, de forma individualizada, das expressões "satisfativa e autônoma". 
Assim, a primeira, liga-se à "satisfatividade do direito no plano fático", no plano das relações 
humanas. Num exemplo descomplicado, de cunho didático, ocorre com o "dinheiro no bolso 
do credor", na ação de condenação por quantia certa, tenha o devedor implementado a 
obrigação na "fase cognitiva" do procedimento ou na fase do "cumprimento da sentença". No 
que toca à expressão "autônoma", ela se traduz pela "desnecessidade (ou não dependência) de 
um processo principal". Acresça-se, ao lado da satisfatividade e da autonomia, o requisito da 
"cognição de evidência" a compor a fisionomia conceitual da "tutela urgente satisfativa 
autônoma", a justificar a utilização da sumarização do leito procedimental cautelar, se rito 
específico inexistir. Ademais, esta modalidade de tutela de urgência abarca as ações que a 
praxe judiciária rotulou erroneamente de "cautelar satisfativa" e cujo exemplo emblemático 
foi protoganizado pelas milhares de ações incoadas contra o sistema financeiro pelo rito das 
ações cautelares "(sic)", tendo por objeto a liberação dos cruzados retidos pelo Governo 
Federal, junto ao Banco Central do Brasil, em decorrência do plano econômico adotado. 
Sobre a natureza jurídica dessas demandas, de forma convincente discorre Ovídio Baptista da 
Silva (2000), na obra retro citada: 
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(...) ninguém poderá duvidar de seu caráter rigorosamente satisfativo e definitivo, a dispensar 
uma ação principal posterior, que onere o autor. Em verdade, bem examinadas as coisas, a 
decisão que, sob a forma de liminar, houver ordenado a liberação dos cruzados, nas 
circunstâncias descritas, constitui desenganadamente uma sentença de mérito, que nem 
mesmo é provisória. Com efeito, a entrega do numerário reclamado pelo autor é, sem dúvida, 
definitiva e, além disso, escudada em juízo declaratório, sobre a inconstitucionalidade da 
medida governamental, determinante da retenção dos cruzados. Além disso, os efeitos dessa 
liminar são definitivos e irreversíveis, pois o bem jurídico que a União Federal, no caso, 
pretendera proteger (o recrudescimento do processo inflacionário) estaria irremediavelmente 
comprometido por essa sentença liminar. Uma demanda posterior que declarasse legítimo o 
bloqueio e ordenasse a restituição do numerário ao Banco Central não faria o menor sentido, 
dado que as conseqüências do provimento liminar seriam irreversíveis. 

3. PROCESSO JUSTO VERSUS JURISDIÇÃO DE URGÊNCIA 
Sob a batuta da busca de um processo civil de resultados, da efetividade do processo, do 
repetido refrão sobre ritos, formas e efeitos, instrumentos e modelos para antecipar a tutela, na 
luta contra a morosidade da prestação jurisdicional, objeto das variadas reformas tópicas do 
vigente Código de Processo Civil estrutura-se a Jurisdição de Urgência, como resposta à frase 
clássica de Francesco Carnelutti (1958), inserta na obra Diritto e processo, "O tempo é o 
grande inimigo do juiz, mas o processo jamais poderá dele livrar-se". No escólio de Ovídio 
Baptista da Silva (2000), em seu livro Curso de Processo Civil: Processo Cautelar (Tutela de 
Urgência), dessa tensão resultante pelo tempo, Giuseppe Tarzia (1985), no estudo 
Considerazioni Comparative sulle Misure Provvisorie nel Processo Civile, extrairia o que ele 
denominaria conflitto brutale entre a ânsia de efetividade do processo e o contraposto 
interesse na segurança jurídica, com a crescente prevalência dos juízos de verossimilhança, 
fundamento da tutela de urgência. 

Já a celeridade, que condiz com o "tempo no processo", se aliança ao princípio constitucional 
da "razoável duração do processo", previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da CF, que reza: "a 
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".  
 
Imperativo, outrossim, relembrar que anteriormente à EC 45/2005, por intermédio de 
conceituada doutrina, já se outorgava a esse conteúdo normativo natureza jurídica de 
"princípio constitucional implícito", em decorrência da sua explicitude no art. 8º , I ,do Pacto 
de São José da Costa Rica ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Com essa compreensibilidade, sustenta Araken de Assis (2006), no artigo com o título 
Duração Razoável do Processo e Reformas da Lei Processual Civil, não se poder emprestar à 
explicitação deste princípio o caráter de novidade surpreendente, complementando: 
Ainda mais convincente se revelava a firme tendência de localizar na cláusula do devido 
processo (art.5º, LV, da CF/1988) a garantia de um processo justo, inseparável da prestação 
da tutela jurisdicional no menor prazo de tempo possível nas circunstâncias.  
De outra banda, importa rememorar que na Ordem Constitucional Brasileira, a consagração 
do direito de acesso à justiça surgiu na Constituição Federal de 1946 (art. 141 § 4º), com 
menção textual, unicamente, para a hipótese de "lesão de direito individual", o que não 
impedia, numa interpretação construtiva e extensiva, ter-se como implícita a hipótese de 
"ameaça a direito", cabendo à Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso XXXV), 
finalmente, explicitá-la.  
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4. REFLETINDO SOBRE O DESENHO LEGAL DA TUTELA CAUTELAR NO PLS nº 
166/2010 DE NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

4.1 Singelo Apanhado Histórico do Projeto de Lei de iniciativa do Senado Federal nº 
166/2010 

Sob a Presidência do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luiz Fux e Relatoria - Geral de 
Teresa Arruda Alvim Wambier, foi elaborado o Anteprojeto de Lei nº 166/2010 de iniciativa 
do Senado Federal, cuja versão final foi entregue XXXXXXXXXXXX 
Na Composição da Comissão Especial do Novo Código de Processo, na qualidade de 
Membros Colaboradores participaram Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira 
Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Júnior, Jansen Fialho de 
Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius 
Furtado Coelho, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. 
No Senado Federal, a Comissão do Novo Código de Processo Civil tem na presidência o 
senador Demóstenes Torres (DEM-GO); na vice-presidência, Antonio Carlos Júnior (DEM-
BA) e, na relatoria final, Valter Pereira (PMDB-MS). 
Na fala do senador Demóstenes Torres, os objetivos centrais para o novo CPC são: "prestigiar 
a celeridade, a conciliação, reduzir custos, simplificar procedimentos e buscar fórmulas para 
dar soluções jurídicas iguais para casos iguais".  
O Ministro Luiz Fux foi entrevistado, por ocasião da reunião-almoço do IASP - Instituto dos 
Advogados de São Paulo, realizada em 18 de junho de 2010, pelo Jornal do Advogado da 
OAB-SP, nº 352, de julho de 2010, fls. 12 e 13.  
Lê-se no texto de abertura que apresenta o Ministro a ser entrevistado e faz uma síntese do 
trabalho da Comissão de Reforma do CPC, in verbis: 
A tônica da reforma proposta foi reduzir o tempo de duração do processo. Para isso, a 
comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de novo Código Processual Civil esforçou-se 
para eliminar o que considerou as três principais causas do problema: o formalismo 
exagerado, o excesso de recursos e a litigiosidade desenfreada surgida a partir da década de 
1970. Para atingir seu objetivo, a comissão decidiu, entre outras medidas, eliminar os 
processos incidentes que geram decisões interlocutórias e criar um instrumento chamado 
incidente de resolução de demandas repetitivas. Com isso, prevê o Ministro Fux, a duração de 
um processo deverá cair 50%%, podendo chegar a 70% nas demandas repetitivas. 

A Comissão Temporária de Reforma do Código de Processo Civil , em 02 de dezembro de 
2010 , aprovou o Parecer apresentado pelo Relator Valter Pereira (PMDB-MS), na forma de 
um Substitutivo ao PLS 166/2010. 
Dentro do prazo previsto, na noite de 15 de dezembro de 2010, foi aprovado pelo Plenário do 
Senado Federal o Projeto de Lei do Novo Código de Processo Civil que seguirá seu trâmite 
legislativo na Câmara dos Deputados. 

4.2 O Manifesto da Ordem dos Advogados do Brasil- Seção São Paulo contra o Projeto do 
Novo CPC (Fonte CONJUR 03/11/2010) 
MANIFESTO CONTRA O NOVO CPC 
XXXIII Colégio de Presidentes de Subseções da OAB - São Paulo 

A justificativa central da elaboração deste manifesto é a critica à necessidade e à conveniência 
da elaboração de um novo Código de Processo Civil. 
Como se sabe, há cerca de um ano foi criada uma Comissão de Juristas pelo Senado, presidida 
pelo Ministro Luiz Fux, do STJ, para a elaboração de um anteprojeto de CPC. Tal Comissão 
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realizou algumas dezenas de Audiências Públicas pelo Brasil e apresentou o texto em junho 
de 2010, sem ter submetido as novidades à prévia e necessária discussão com as instituições 
interessadas, dentre as quais a Ordem dos Advogados do Brasil. 
Alijada do efetivo e cuidadoso debate sobre a oportunidade de criação de um novo CPC, a 
classe dos advogados se vê surpreendida pela possibilidade de que o Projeto n. 166/2010 seja 
aprovado pelo Senado Federal até dezembro, o que se mostra inusitado em nossa história 
democrática: um projeto da grandeza e importância como a de um CPC - apresentado há 
pouco meses - ser aprovado pelo Senado SEM A DEVIDA MATURAÇÃO 
DEMOCRÁTICA. 
Este grave fato, no entanto, não nos impede de reconhecer que das dezenas de propostas 
surgidas, muitas parecem realmente interessantes e bem que poderiam constituir - não sem 
antes passar pelo crivo da discussão, evidentemente - um projeto de mais uma LEI DE 
REFORMA DO CPC vigente, mas NÃO DE CRIAÇÃO DE UM NOVO CPC, até porque é 
de todos sabido que a ineficiência da Justiça brasileira, na seara civil, não decorre diretamente 
dos defeitos das leis do processo, mas principalmente da inadequada gestão do Poder 
Judiciário, da administração imperfeita que circunda os nossos fóruns e tribunais. Eis a razão 
pela qual teria sido importante abrir espaço para a discussão e o debate prévios acerca da 
alteração do sistema do processo civil brasileiro como um todo. 
 
Antes de se pensar em um novo diploma processual, devemos nos ocupar, no mínimo, com 
sete problemas que emperram nosso Judiciário e que nada têm a ver com os defeitos do CPC. 
1. Ausência da vontade política para criar um Judiciário eficiente; 
2. Falta de investimento de recursos orçamentários para o aparelhamento da Justiça; 
3. Falta de informatização completa dos órgãos jurisdicionais e administrativos do PJ; 
4. Falta de capacitação, motivação e remuneração do pessoal da Justiça; 
5. Número relativamente baixo de juízes; 
6. Falta de capacitação específica dos nossos magistrados para administrar cartórios e 
secretarias; 
7. Ausência de padronização da rotina administrativo-cartorária; 
Parece-nos uma grande ilusão achar que será possível mudar a realidade da nossa Justiça 
Civil, do dia para a noite, apenas com alterações da disciplina processual, sem que 
enfrentemos decisivamente as grandes questões administrativas subjacentes, salvo, é claro, se 
partirmos para a criação de um processo do tipo autoritário como o que vem sendo desenhado 
e que permite ao órgão jurisdicional a adaptação do procedimento, retira o efeito suspensivo 
das apelações e admite a concessão de cautelares sem a ferramenta do processo cautelar. Tais 
propostas, ao lado de tantas outras de caráter autoritário, ferem garantias do cidadão e, como 
conseqüência, a própria DEMOCRACIA BRASILEIRA ESTARÁ EM PERIGO se o preço 
da rapidez e da agilidade processual for a CRIAÇÃO DE UM JUIZ DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA COM PODERES TÃO AMPLOS. 
Eis os motivos pelos quais este XXXIII Colégio de Presidentes de Subseções da Ordem dos 
Advogados do Brasil - São Paulo leva a público o presente MANIFESTO no sentido de criar 
uma verdadeira MOBILIZAÇÃO DE RESISTÊNCIA contra a aprovação, em tão curto 
espaço de tempo, do Projeto nº 166/2010 que, com certeza, trará grande comprometimento 
aos direitos dos advogados e dos cidadãos brasileiros. 
Nossa preocupação com o Projeto do Senado se funda em, pelo menos, treze pontos que 
apontam para o surgimento de um novo processo civil autoritário. 
 
1. A possibilidade de o juiz "adequar as fases e os atos processuais às especificações do 
conflito" (art. 107, V). "Quando o procedimento ou os atos, a serem realizados se revelarem 
inadequados às peculiaridades da causa, deverá o Juiz, ouvidas as partes e observado o 
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contraditório e a ampla defesa, promover o necessário ajuste." (art. 151, § 2º). 
2. A eliminação do LIVRO PROCESSO CAUTELAR com o que restarão eliminadas todas as 
disciplinas dos procedimentos específicos (arresto, seqüestro, busca e apreensão, arrolamento, 
alimentos provisionais, atentado), o que significa poderes cautelares amplos e 
incondicionados conferidos aos juízes de primeiro grau. 
3. A possibilidade de concessão de liminares, em geral, sem a demonstração de periculum in 
mora, sob a forma de "tutela de evidência" ou "tutela de urgência" (art. 285, III), significando, 
mais uma vez, poderes desmedidos aos órgãos jurisdicionais monocráticos. 
4. Previsão de que os juízes, ao aplicarem a lei, observem "...sempre os princípios da 
dignidade da pessoa humana, da razoabilidade..." (art. 6º), o que representa ampliação 
perigosa do poder jurisdicional mediante a possibilidade de descumprimento da lei a pretexto 
de realização de princípios constitucionais de caráter abstratíssimo. 
5. Previsão de que "os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão 
especial ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem vinculados" (art. 847, II), o 
que representa a volta da ideia de julgamentos vinculantes em afronta à liberdade de julgar e à 
criação jurisprudencial espontânea. 
6. A possibilidade de aplicação de multa cominatória sem qualquer limite de tempo e de valor, 
em benefício do próprio Estado (art. 503 e parágrafos). 
7. Eliminação do efeito suspensivo da apelação (art. 908, caput), o que significará a 
precipitação das execuções provisórias em afronta à segurança jurídica, já que é sabido que 
cerca de trinta por cento (30%) das apelações são providas em nosso país. 
8. A previsão de pedido de efeito suspensivo, por meio de petição autônoma ao relator, 
quando a apelação não tenha tal efeito (art. 908, § 1º e 2º), o que vai desencadear o 
congestionamento dos tribunais, uma vez que, em todas as causas, os sucumbentes acabarão 
pleiteando a suspensão da execução da sentença. 
9. A fixação de nova verba advocatícia toda vez que a parte sucumbente recorrer e perder por 
decisão unânime do tribunal (art. 73, § 6º). 
10. A possibilidade de concessão de medidas cautelares de ofício. 
11. A exigibilidade imediata, por execução provisória, de multa aplicada em medida liminar. 
12. Exigência de depósito imediato da multa que seja aplicada por ato atentatório do exercício 
da jurisdição (art. 66, § 2º). 
13. A qualificação como "ato atentatório à dignidade da Justiça" o não comparecimento do 
réu à audiência de tentativa de conciliação (art. 333, § 5º). 
São Paulo, 3 de novembro de 2010  
Luiz Flávio Borges D'Urso 
Presidente da OAB-S 

4.2 Análise alguns juristas e advogados sobre o Projeto de Novo Código Civil 

"Estamos imbuídos da missão de contribuir para aprimorar e fazer avançar o ordenamento 
jurídico nacional. Por isso, não podemos compactuar com seu retrocesso e o 
comprometimento de direitos já conquistados". Luiz Flávio Borges D'Urso 
 
"Deveríamos discutir como obrigar o Estado a fornecer os recursos necessários à 
modernização do Poder Judiciário, inclusive para melhoria da gestão, e não promover novas 
alterações na legislação processual, que foi a que mais vem sofrendo modificações nas duas 
últimas décadas" Marcos da Costa ( Presidente da Comissão de Relacionamento com o 
Judiciário da OAB/SP) 
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"O Projeto não conta com seis meses de vida e pode ser aprovado por um Senado em final de 
legislatura, que nem tempo teve para discutir e debater assuntos tão importantes para os 
direitos e liberdades dos brasileiros (...). Permite quase tudo aos juízes, desde a adaptação das 
regras do jogo processual, passando pela concessão de medidas antecipatórias sem limitações, 
medidas cautelares sem regramentos prévios, até chegar às multas de variados coloridos e às 
sentenças que serão executadas imediatamente, sem necessidade de confirmação por um 
tribunal. O Projeto não vai resolver os problemas da Justiça brasileira, pela simples razão de 
que as dificuldades não se encontram no plano dos defeitos da lei processual, mas sim na 
esfera da gestão inadequada do Poder Judiciário. Sete aspectos revelam a má administração da 
Justiça: falta vontade política para criar um Judiciário eficiente; faltam investimentos de 
recursos orçamentários para aparelhar a máquina judicial; falta informatização qualificada no 
âmbito dos órgãos jurisdicionais; faltam capacitação, motivação e remuneração condigna dos 
funcionários da Justiça; carecemos de um número mais elevado de juízes; falta capacitação 
específica dos magistrados para administrar cartórios e secretarias; falta padronização das 
rotinas administrativo-cartorárias. O projeto não conta com seis meses de vida e pode ser 
aprovado por um Senado em final de legislatura, que nem tempo teve para discutir e debater 
assuntos tão importantes para os direitos e liberdades dos brasileiros". Antônio Cláudio da 
Costa Machado (Advogado e Professor de Direito Processual Civil da Universidade de São 
Paulo). Em entrevista com jornalistas da OAB-SP. 
"Pensamos que haverá problema na regra do § 2º, do art. 289 já que será dispensada a 
apresentação do pedido principal se o réu não contestar a liminar deferida. Ora, o pedido 
cautelar ou de urgência pode não guardar total correlação com o pedido principal - são coisas 
diversas - e não se afigura razoável, inclusive violando o Princípio Constitucional do 
Contraditório, criar contra o réu título judicial frente a um pedido que sequer lhe foi 
apresentado". Gregório Assagra de Almeida e Luiz Manoel Gomes Junior (2010), no livro 
Um Novo Código de Processo Civil para o Brasil, Pág. 173. 
"Ocorre que a via escolhida para tanto - elaboração de um novo Código de Processo Civil - 
por si só, pode não ser suficiente par alcançar esse objetivo. Outras medidas, igualmente 
relevantes, devem ser implementadas de forma conjunta. Aliás, não se justifica a crença de 
que se muda a realidade exclusivamente com mudanças na lei, pois a história brasileira é 
pródiga de exemplos em sentido contrário. Tão ou mais importante do que alterar o direito 
positivo é investigar a fundo as causas da litigiosidade no Brasil, conscientizar os magistrados 
de seu papel na solução do problema (por exemplo, cumprindo rigorosamente os prazos 
processuais que a lei lhes impõe), além de incorporar os avanços tecnológicos ao processo, 
dotando esse instrumento de maior celeridade e eficiência, sem prejuízo da segurança jurídica. 
Além disso, o atual direito positivo conta com instrumentos que nem sequer foram 
suficientemente testados a ponto de se ter precisa noção de seus resultados (basta recordar os 
arts. 285-A, 543-B e 543- C). Sem a conjugação desses fatores , o novo CPC, ainda que de 
primorosa construção técnica, não será capaz de solucionar os problemas de hoje". Leonardo 
Netto Parentoni (2011), no artigo denominado Brevíssimos Pensamentos sobre as Linhas 
Mestras do Novo Código de Processo Civil.  
"Se o projeto houvesse logrado falar em perigo na demora e em perigo de dano irreparável ou 
de difícil reparação, teria proporcionado abertura suficiente para construção de tutelas contra 
o ilícito. Isto porque, quando se fala em perigo demora ou perigo de ineficácia do provimento 
final - expressões rigorosamente sinônimas- quer -se evidenciar que, caso a tutela 
jurisdicional não seja concedida imediatamente, ode ocorrer, continuar ocorrendo ou 
novamente ocorrer um ilícito de dano. (...) É uma gravíssima a sua omissão neste particular, 
dado que os novos direitos, característicos do Estado Constitucional, requerem de um modo 
geral tutela inibitória contra o ilícito ,independentemente da ocorrência de qualquer espécie de 
dano, como de há muito alertamos. É fundamental importância que se altere urgentemente a 
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redação do art. 283 do Projeto". Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero (2010) - no livro 
O Projeto do CPC - Críticas e Propostas. 
5. COLOCAÇÃO TOPOLÓGICA E NORMATIVA DA TUTELA CAUTELAR NO 
PROJETO DE LEI N. 166 de 2010 
Composto de novecentos e setenta artigos, o PLS n. 166 de 2010 é formado por cinco Livros: 
Livro I - Da Parte Geral; Livro II - Do Processo de Conhecimento; Livro III - Do Processo de 
Execução; Livro IV- Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões 
Judiciais: Livro V - Das Disposições Finais e Transitória. 
O tratamento legal para as ora intituladas Tutela de Urgência e Tutela de Evidência vem 
desenhado no Capítulo IX do Livro I - Da Parte Geral, em cerca de dezoito artigos (arts. 269 a 
286) . As figuras da Produção Antecipada da Prova, da Exibição de Documentos e Coisas e da 
Justificação migraram para o Livro II do Processo de Conhecimento compondo o caudal das 
figuras probatórias. 
Esses dezoito artigos se distribuem em dois Capítulos, cada um deles com duas Seções. O 
Capítulo I, Seção I, relativa às Disposições Gerais, nos arts. 269 a 275 dispõem sobre as 
"Disposições Comuns". Na Seção II, em dois artigos (276 e 277), são regradas as tutelas de 
urgência, sejam elas de natureza jurídica cautelar ou satisfativa .  
À sua vez, para a tutela de evidência, em um único dispositivo - o art. 278 com cinco incisos e 
um parágrafo único - o projeto resgata-a do leito doutrinário para leito legal. 
No que toca ao procedimento das medidas cautelares, na Seção I do Capítulo II, arts 279, 280 
e 281, têm-se o das medidas cautelares requeridas em caráter antecedente e no art. 286, caput 
e parágrafo único, o rito das requeridas em caráter incidental. 
6. UMA PITADA DE PIMENTA NO NOVEL MODELO LEGAL PROPOSTO PELO PLS 
N, 166 de 2010  
Não causa estranheza a perplexidade do operador do Direito, mormente dos de militância no 
dia a dia forense, em face de prováveis vicissitudes, diga-se, de natureza normal, que 
costumam acompanhar mudanças legislativas estruturantes do quilate de um Código 
Processual . 
Se a simples mudança por si só, por representar o novo, o desconhecido não é confortador, o 
que dizer de rupturas de grande porte como com a que se depara o operador do Direito ante a 
conformação legal no PLS n.166 de 2010 em tela cautelar.  
À primeira vista, com os minguados dezoito artigos para regência, não só da tutela cautelar, 
mas de toda a "família" da Tutela de Urgência, que substituirão os quase cem artigos do 
modelo de jurisdição de urgência do CPC de 1973 e que no decorrer desses vinte e oito anos , 
fruto do profícuo empenho de mentes laboriosas e geniais, nacionais e alienígenas , alçou-se a 
um refinado status científico, com inúmeras teses já sedimentadas, apaziguadas, doutrinária e 
jurisprudencialmente , a "aflição da hora" é grande , mesmo para juristas especialistas no 
tema. 
. Se se puser em pauta que na modernidade (pós ou hiper) tecida como pano de fundo neste 
estudo na fala primeira de abertura, num olhar social -filosófico, pode-se afirmar sem medo 
de errar, que primordialmente no ‘agora" que vivencia-se, não importa qual seja o prefixo 
(neo, pós, hiper, etc.) que se atribua, o ‘tom" da jurisdição para essa sociedade, com fronteiras 
mundializadas é a da jurisdição constitucional e de urgência, sob pena de transformar-se em , 
desesperançada a multidão convulsiva , desigual e sofredora que até para uma simples 
consulta médica, para um remédio de uso comum , para um leito em hospital, para vagas em 
creche ou escolas, entre outras necessidades prementes. Restar-lhe-á "bater às portas" do 
Poder Judiciário, última coluna do cidadão marginalizado e invisível. O repertório, nos quatro 
cantos do país, inclusive no Estado de São Paulo, de pleitos por medidas de urgência que 
estanque " a dor social" , para a busca do "mínimo" existencial com dignidade, para a 
implementação dos direitos individuais e sociais. O martelo do Poder Judiciário é a ‘arma' dos 
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desesperados. 
Para tanto, conveniente, que se aperfeiçoe, se amolde a tutela de urgência aos altos ideais de 
uma sociedade justa e feliz.  
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O SISTEMA ACUSATÓRIO NO PROJETO DE REFORMA DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SUA CONFORMIDADE 

CONSTITUCIONAL- DEMOCRÁTICA: O VALOR DOS ELEMENTOS 
INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL 

 
IL SISTEMA ACCUSATORIO NEL PROGETTO DI RIFORMA DEL CODICE DI 

PROCEDURA PENALE E LA SUA CONFORMITÀ COSTITUZIONALE 
DEMOCRATICA: IL VALORE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI RACCOLTI 

DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI NELLA FORMAZIONE DELLA 
CONVINZIONE GIUDIZIALE 

 
 
 

Denise Luz  
 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar a proposta de sistema acusatório desenhado no 
projeto de reforma do Código de Processo Penal, expresso no Projeto de Lei nº 156/2009, 
aprovado no Senado Federal em dezembro de 2010, e encaminhado para a Câmara dos 
Deputados para revisão, onde tramita sob nº 8.045/2010. O trabalho foca-se na análise 
específica da investigação criminal pré-processual e o valor atribuído aos elementos 
informativos nela colhidos na formação da convicção judicial. Procura-se harmonizar o 
conflito entre o sigilo e a busca de eficiência na investigação pré-processual com o exercício 
da garantia do contraditório no processo, para lhe dar conformidade constitucional e 
sistematicidade. Para tanto, examinam-se as características que permitem classificar um 
sistema processual como acusatório. Buscam-se critérios de interpretação das normas 
previstas no Projeto de reforma dentro do paradigma constitucional. Por fim, avalia-se qual 
tratamento deve ser dado aos elementos da investigação na fase processual e os mecanismos 
processuais para empregá-lo. 
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO PENAL; SISTEMA ACUSATÓRIO; 
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL; CONVICÇÃO JUDICIAL; CONSTITUIÇÃO 
DEMOCRÁTICA. 
 
RIASSUNTO 
Il presente articolo ha lo scopo di analizzare la proposta del sistema accusatorio disegnata dal 
progetto della riforma del Codice di Procedura Penale, espressa sul progetto di legge nº 
156/2009, approvata dal Senato Federale nel dicembre 2010 e inoltrata alla Camera dei 
Deputati per revisione in cui si sviluppa sotto il nº 8.045/2010. Il lavoro mette a foco l’analisi 
specifica delle indagini preliminari del processo nella qualità di garanzia del contraddittorio 
nel processo, per garantirgli la conformità costituzionale e sistematicità. Perciò, si cerca di 
individuare le caratteristiche che permettono qualificare un sistema processuale come 
accusatorio e dei criteri d’interpretazione delle norme previste sul progetto di riforma nel 
paradigma costituzionale. Per concludere, si valuta qual’è il trattamento che si deve dare agli 
elementi d’indagine nella fasi processuale e quali meccanismi processuali per impiegarlo. 
PAROLE CHIAVE: PROCEDURA PENALE; SISTEMA ACCUSATORIO; INDAGINI 
PRELIMINARI; CONVINZIONE GIUDIZIALE; COSTITUZIONE DEMOCRATICA. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo tem como objetivo analisar qual é o tratamento processual a ser dado aos 
elementos informativos colhidos durante a investigação criminal pré-processual, no inquérito 
policial ou em outro tipo de investigação como a realizada pelo Ministério Público, em um 
sistema acusatório como o previsto no projeto de reforma do Código de Processo Penal em 
tramitação no Congresso Nacional. A preocupação consiste em elucidar qual é o valor 
probatório que esses elementos podem ter na formação da convicção do julgador. 

Trabalha-se com o texto do Projeto de Lei nº 8.045/2010 como ingressou na Câmara dos 
Deputados para revisão, originado do Projeto de Lei nº 156/2009 aprovado no Senado Federal 
em dezembro de 2010. Destaca-se que este artigo trata apenas das chamadas "provas 
repetíveis", já que o tratamento a ser dado às "provas não repetíveis" ainda é objeto de estudo 
não concluído. 

Primeiramente, partindo-se do sistema acusatório desenhado na Constituição, faz-se uma 
análise das características gerais desse tipo de processo, identificando seus principais 
elementos. Aborda-se a relação do modo de obtenção da "verdade" e sua qualidade com a 
configuração do sistema processual. 

Posteriormente, passa-se a avaliar o sistema acusatório como proposto na reforma em 
andamento, procurando alcançar critérios de interpretação de suas normas a fim de outorgar 
sistematicidade ao processo penal brasileiro. São confrontados resultados de pesquisas 
empíricas com os objetivos políticos (garantistas) verificados no texto do Projeto a fim de 
avaliar o grau de efetividade que se pode esperar na aplicação de suas normas. Aborda-se 
sobre o valor que os elementos colhidos na investigação pré-processual podem ter na decisão 
judicial e possíveis mecanismos para equilibrar as forças entre as partes, garantindo a 
efetivação concreta do sistema acusatório. 

Para encerrar, apresenta-se o resultado alcançado pelo trabalho nas considerações finais. 

  

  

1 O SISTEMA ACUSATÓRIO E A CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA 

  

A Constituição da República de 1988 especificou que o sistema processual penal brasileiro 
deveria ser do tipo acusatório, conforme se depreende do artigo 129, I, que atribui 
competência privativa para iniciativa da ação penal pública ao Ministério Público. Com isso, 
resta claro que o juiz não pode iniciar a ação penal de ofício, ficando totalmente separadas as 
atribuições de acusar e julgar. A distinção entre as atividades de acusar, defender e julgar é a 
principal característica do sistema acusatório como se verá mais adiante. 

Não poderia ser diferente por se tratar de uma constituição democrática (art. 1º), já que o 
único sistema processual penal compatível com a democracia é o acusatório. O sistema 
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inquisitorial somente atende aos interesses de um estado autoritário ou totalitário. Já dizia 
James Goldschmidt que "a estrutura do processo penal de uma nação não é mais do que o 
termômetro dos elementos corporativos ou autoritários de sua constituição".[1] Isso é 
absolutamente verdadeiro. 

Luigi Ferrajoli estabelece uma relação direta entre democracia e garantismo e expõe que os 
direitos fundamentais guarnecem o conteúdo da democracia substancial, a qual constituiu os 
limites positivos e negativos impostos ao exercício do poder da maioria que conforma a 
democracia formal.[2] Não há como olvidar que somente o sistema acusatório pode ser 
garantista. 

Dentro do paradigma democrático, a Constituição Brasileira previu, dentre os direitos e 
garantias fundamentais (art. 5º), o amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV), o devido 
processo legal (art. 5º, LIV), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), a presunção de 
inocência (art. 5º, LVII) e a publicidade do processo (art. 5º, LX). Todos estes são elementos 
constitutivos do processo de estrutura acusatória e também mecanismos de garantia de que o 
cidadão dispõe para resistir ao exercício abusivo do poder. 

É, então, estabelecendo tais direito e garantias fundamentais que se estrutura o sistema 
acusatório brasileiro como afirmador e guardião da democracia substancial. É por esse 
paradigma que a reforma processual em tramitação deve se orientar. 

Sabe-se que a opção por um modelo acusatório ou inquisitório relaciona-se com os critérios 
admitidos para valoração da prova e o modo de produção da decisão judicial.  O modo de 
produção das decisões judiciais é uma questão de democracia, devendo a Constituição 
constituir-a-ação do Estado[3]. Por isso, o processo penal só encontra legitimidade na 
instrumentalidade constitucional[4], garantidora dos direitos fundamentais, e de estrutura 
acusatória. 

O Código de Processo Penal vigente (desde 1941) possui viés autoritário e inquisitório, 
inspirado no código processual italiano do regime fascista e no Code d'Instruction Criminelle 
francês imposto por Napoleão, o qual criou o "sistema misto", com uma fase pré-processual 
inquisitória e outra fase processual formalmente acusatória. Evidente que esses modelos 
trazidos de regimes autoritários não se coadunam com uma constituição democrática. A 
reforma em tramitação é, portanto, necessária e urgente. 

Nesse contexto democrático, o Projeto de Lei nº 8.045/2010 que tramita na Câmara dos 
Deputados, originado do Projeto de Lei nº 156/2009 do Senado Federal, prevê, no artigo 4º, 
que o sistema processual adotado é o acusatório e que o juiz não pode dar início à 
investigação, nem pode substituir a atuação do órgão de acusação no que tange à produção da 
prova. 

A previsão expressa no sentido de vedar a iniciativa do juiz para a investigação e para a 
produção de prova em favor da tese acusatória mostra-se pertinente no contexto brasileiro, em 
que pese o texto do artigo possa parecer redundante, porque tais proibições já seriam 
elementos caracterizadores do próprio sistema acusatório como sustentado por ampla 
doutrina.[5] 

Ocorre que a questão pertinente ao ativismo ou inércia judicial na colheita da prova consiste 
no ponto mais polêmico do Projeto de Lei. Entendendo que o sistema acusatório se caracteriza 
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pela distinção das partes apenas quando do ajuizamento da ação, sendo permitido ao juiz 
buscar a prova, manifestou-se a Associação dos Juízes Federais - AJUFE, argumentado a 
importância da participação ativa do juiz "diante de possíveis e eventuais falhas, não só da 
defesa, mas também da acusação". Segundo a AJUFE, o poder de instrução complementar do 
juiz é fundamental para que o processo não se transforme em uma "mera disputa entre a 
acusação e a defesa, com a vitória do melhor profissional e com prejuízos à descoberta da 
verdade e a correta aplicação da lei penal".[6] 

Tal controvérsia se mantém porque não existem elementos precisos, abstratos e universais que 
permitam dar um conceito único à sistema acusatório. Todos os sistemas processuais 
acusatórios do mundo têm diferenças entre si, de modo que é inútil colocar esforços na busca 
de um conceito único e completo. 

O sistema inglês, por exemplo, é com freqüência apontado como sendo o que mais se 
aproxima do sistema acusatório puro, já que nele o juiz deve, realmente, manter-se inerte. 
Essa afirmação precisa ser repensada à luz das informações trazidas por Richard Vogler de 
que o art. 34 da Criminal Justice Act, de 1994, permitiu extrair conseqüências prejudiciais ao 
acusado quanto ao uso do silêncio perante a polícia ou se ele não mencionar os fatos que 
embasam sua defesa. Posteriormente, o art. 5º do Criminal Procedure and Investigations Act, 
de 1996, passou a exigir do acusado uma declaração formal que manifeste as linhas gerais de 
sua defesa, em que pese a comissão especial designada pelo governo para estudar a proposta 
de reforma, tenha se manifestado pela manutenção ao direito do acusado de permanecer em 
silêncio que vigia até então.[7] 

Outro sistema sempre usado como exemplo é o estadunidense que também privilegia a 
autonomia das partes e a inércia do juiz. Entretanto, Lorena Winter expõe que mais de 90% 
dos processos nos EUA são decididos mediante aplicação do plea bargaining.[8] Em pesquisa 
recente, verificou-se que 96% dos acusados se declararam culpados ou não contestaram a 
ação entre 1994 e 2002.[9] 

Salah Khaled Jr. adverte que essa realidade faz com que o Ministério Público, de fato, 
acumule as funções de acusar e julgar em um momento pré-processual através das barganhas 
que não fazem parte de processo judicial. Segundo o autor, estima-se que 80% a 90% da 
população carcerária americana advenham das condenações "negociadas" com o órgão 
acusador.[10] 

Indubitavelmente, há algo errado em um sistema assim. Não é crível que 96% dos acusados 
sejam, efetivamente, culpados. Talvez exista uma grande descrença na capacidade do Poder 
Judiciário em fazer justiça, porque, diferentemente do que ocorre no Brasil nos casos de 
competência do Juizado Especial Criminal, o acusado, nos Estados Unidos, deve se declarar 
culpado para poder negociar. E essa declaração de culpa envolve também uma negociação 
sobre qual o crime será colocado na acusação e não só quanto à pena como ocorre no Brasil. 

Como alerta Khaled Jr.,[11] o processo judicial é deixado de lado em razão de uma 
negociação que configura "evidente violência simbólica". "São rotineiros os casos de 
aceitação de penas de décadas diante da ameaça de prisão perpétua ou pena de morte caso o 
acusado opte pelo processo penal". Essas características do sistema norte-americano, em que 
as condenações acabam sendo decididas fora do âmbito do Poder Judiciário e diretamente 
com o órgão acusador, faz com que aquele sistema tenha traços inquisitórios, pelo menos na 
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law in action. Lá a própria "verdade" do caso é produzida junto ao órgão acusatório, distante 
de um terceiro desinteressado. 

Percebe-se, pois, que o importante em um sistema acusatório é como se articulam as garantias 
do acusado e não a busca por conceituações ou a escolha de um modelo exemplar. De que 
vale um sistema em que o juiz se mantém totalmente inerte, como o inglês, se não há, de fato, 
presunção de inocência? De que vale um sistema, como o norte-americano, em que o Estado 
impõe-se violentamente sobre o indivíduo? Para que um sistema em que o sujeito cumpre 
pena não pelo que ele efetivamente fez, mas conforme sua capacidade de negociação com a 
acusação? 

Além disso, deve-se lembrar que não existem mais sistemas puros, sendo que todo o 
acusatório possui elementos do inquisitório e vice-versa, com exceção do processo canônico, 
o qual é totalmente inquisitório ainda na atualidade, conservando a pureza do sistema.[12] Por 
isso, a classificação dos sistemas deve ser definida pelos seus elementos mais marcantes, 
orientados pelo princípio informador (acusatório ou inquisitivo). 

Sistema, segundo Jacinto Coutinho, deve ser entendido pelo sentido kantiano, para quem 
sistema era o conjunto de elementos colocados em relação sob uma idéia única, esta 
determinada pela finalidade do conjunto "e estaria colocada como princípio de ligação entre 
os elementos integrantes, logo, funcionaria como um princípio unificador, reitor da conexão, 
e, como tal, dado a priori".[13] Ângela Kretschmann expõe que system deriva do Grego, 
referindo-se "a uma totalidade construída, composta de várias partes, um conjunto de 
elementos envolvendo uma ordem, não uma simples justaposição". Sistema carrega "um ideal 
de totalidade ordenada, completa e coerente." O sentido Kantiano de sistema é de "uma 
estrutura (como ordenação dos dados da experiência numa forma transcendental) formada por 
elementos e as respectivas relações que travam entre si [...]."[14] 

Tem-se, então, que "por sistema acusatório compreendem-se normas e princípios 
fundamentais, ordenadamente dispostos e orientados a partir do principal princípio, tal seja, 
aquele do qual herda o nome: acusatório".[15] 

Nesse contexto, não é possível, ainda, defender a existência do chamado sistema misto. A 
simples justaposição de dois modelos tão distintos e incompatíveis entre si em duas fases 
diversas não permite gerar um terceiro sistema. É que a idéia de sistema pressupõe a 
existência de um princípio unificador e não existe um princípio misto, formado da mixagem 
dos princípios acusatório e inquisitivo. O sistema ou é acusatório ou é inquisitório, 
dependendo do princípio que prepondera. Por isso, diz-se que o Código de Processo Penal 
vigente ainda se mantém inquisitório, em que pese tente disfarçar-se de acusatório com a 
separação de funções apenas no momento da iniciativa da ação e com contraditório somente 
na segunda fase, em juízo. 

Por isso, pode-se afirmar que, em termos gerais, em que pese diferenças específicas de cada 
ordenamento, o sistema acusatório se caracteriza pela distinção entre as funções de acusar, 
defender e julgar entre sujeitos processuais distintos em todas as fases processuais. O juiz não 
pode exercer a iniciativa acusatória, direta ou indiretamente, pois tal confusão de atribuições 
caracteriza o sistema inquisitório, que, por si, é a negação do acusatório. 

Geraldo Prado defende que são os atos processuais praticados pelos sujeitos do processo que 
diferenciam os sistemas acusatório e inquisitório, porque são eles que vão concretizar as 
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"regras do jogo", sendo que os atos processuais atendem a funções.  A "função predominante 
do processo inquisitório consiste na realização do direito penal material. O poder de punir do 
Estado (ou de quem exerça o poder concretamente) é dado central, o objetivo primordial." Por 
isso, o juiz cumpre o papel de segurança pública no sistema inquisitório. Já o processo 
acusatório busca a garantia dos direitos fundamentais contra a possibilidade de arbítrio do 
poder de punir.[16] 

Aury Lopes Jr. destaca que a definição do sistema processual se dá pela gestão da prova e a 
quem ela cabe, se ao juiz está-se diante de um sistema inquisitório, se, exclusivamente, às 
partes tem-se um sistema acusatório.[17] 

Com efeito, a produção da prova é uma extensão do poder de acusar do Ministério Público, já 
que a carga probatória é toda sua. O réu é presumido inocente durante todo o processo, de 
modo que não precisa provar sua inocência. É o órgão acusador que deve, através da dialética 
processual, provar o alegado na inicial acusatória. A prova é, portanto, o que há de mais 
importante no processo para formação do juízo condenatório, não para a absolvição. 

Sendo assim, se o sujeito processual encarregado de gerar a prova, cuja carga sobre ele recai, 
não o fizer, o juiz deve absolver o réu.[18] Não cabe ao juiz "garantir efetividade" à acusação, 
propondo e produzindo diretamente a prova, já que esta só serve para condenar. Se o juiz tem 
dúvidas quanto à suficiência da prova, deve absolver o réu com base no princípio 
constitucional in dubio pro reo. Se o juiz sair em busca da prova estará substancialmente 
cumulando as funções de acusar e julgar. 

Por isso, não basta que apenas a iniciativa da ação seja conferida a sujeito distinto do 
julgador. É preciso que toda a atividade de acusar esteja sob a responsabilidade de órgão 
diverso, inclusive a de provar a procedência da acusação. A atuação ativa do juiz na geração 
da prova rompe com a igualdade entre as partes em benefício do acusador, reduzindo a 
dialética processual, também essencial ao sistema acusatório. Além disso, o afastamento do 
juiz da produção da prova é requisito essencial para garantir sua eqüidistância do caso penal e, 
conseqüentemente, sua imparcialidade para julgar. 

Contrariamente ao entendimento de que a gestão da prova caracteriza o sistema acusatório, 
defendendo que o juiz também pode produzir prova, argumenta-se a necessidade de 
perquirição da verdade. Alega-se que compete à parte propor a ação tendo em vista o 
princípio da demanda, mas que o processo se desenvolve por impulso oficial sem que isso 
macule o sistema. Invoca-se também o fato, por si só inegável, de que o juiz é o destinatário 
da prova.[19] 

Claro que a definição do sistema processual relaciona-se com o modo de obtenção da 
"verdade" que se pretende ou se aceita tornar pública. O modo de construção da "verdade" 
[20] em um estado democrático e plural é bem diverso do modo de revelação da verdade em 
um estado autoritário e intolerante. Somente aquele pode admitir o diálogo e o enfrentamento 
dialético das teses e provas dos autos. 

Leonardo Boff explica que para o sistema inquisitório: 

A verdade não é objeto de uma busca. Mas uma posse agradecida (.....). Face à verdade, não 
cabem dúvidas e indagações da razão ou do coração. Tudo já está respondido pela instância 
suprema e divina. Qualquer experiência ou dado que conflita com as verdades reveladas só 
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pode significar um equívoco ou um erro. (...) nessa visão, o portador da verdade é intolerante. 
Deve ser intolerante e não tem outra opção. Caso contrário, a verdade não é absoluta. Só os 
que não possuem a verdade podem ser tolerantes. Consentir a dúvida. Permitir a busca. 
Aceitar a verdade de outros caminhos espirituais. O fiel é condenado à intolerância. (....) O 
inquisidor é extremamente fiel e imbuído da melhor das intenções. A arquitetônica de sua 
argumentação é irretorquível.[21] 

  

A "verdade" obtida no processo e aceita pelo sistema é o cerne da convicção judicial. Então, é 
o modo de produzir a "verdade" que vai definir o modo de obtenção da decisão judicial. A 
necessidade de perquirir a "verdade", por si, não justifica conferir iniciativa probatória ao juiz. 
A questão está no modo de obtê-la e qual a "verdade" que satisfaz. 

Kant De Lima afirma que a "verdade" do sistema dos Estados Unidos - Criminal Justice 
System - está baseada no entendimento de que "a verdade é fruto de uma decisão consensual 
sistematicamente negociada". Destaca que isso vale tanto para a barganha negociada 
diretamente com o Ministério Público - District Attorney Office - quando o réu se declara 
culpado fora do processo, como quando o réu se declara não culpado - not guilty, 
submetendo-se ao processo judicial.  É que, mesmo submetendo-se ao processo penal, a 
decisão "é tomada por maioria ou por unanimidade dos jurados, que negociam discutindo 
entre si até chegarem a uma conclusão satisfatória para todos". Assim, mesmo no processo 
submetido ao júri, a verdade é construída pela negociação.[22] 

A chamada "verdade real" nada mais é do que o modo de obter a "certeza" jurídica próprio do 
sistema inquisitório. Lênio Streck alerta que nem mesmo a filosofia acredita mais em 
essências, não havendo sentido os juristas continuarem acreditando na "busca da verdade 
real". Segundo ele, a "busca da verdade real" "representava um modo de institucionalizar no 
direito o 'mito dado' da metafísica clássica". Posteriormente, a "verdade real" teria mudado de 
paradigma de modo que "ao invés da 'coisa' 'assujeitar' o juiz - circunstância que asseguraria o 
exsurgimento da verdade 'dada' no âmbito do processo penal -, foi o juiz que passou a 
'assujeitar' a coisa (a prova processual). E a 'verdade real' passou a ser aquela 'extraída 
inquisitorialmente pelo juiz.''[23] 

Por outro lado, não há dúvida de que o juiz é o destinatário da prova e é, principalmente, por 
isso, embora não só por essa razão, que ele não pode buscá-la sem provocação da parte 
interessada no processo penal. É que o juiz só sai em busca de uma prova se há algum indício 
nos autos que ele acredita poder confirmar ou refutar com ela para formar seu livre 
convencimento. Assim, embora o juiz possa não saber o que vai encontrar, ele cria uma 
expectativa em vista do que ele percebe no processo, consciente ou inconscientemente. Toda 
expectativa reclama por preenchimento.[24] A expectativa do juiz contamina sua convicção e 
a prova ganha (embora tenha finalidade oposta) aquilo que Fernando Gil denominou caráter 
alucinatório,[25] capaz de converter em verdade o que é apenas percepção e significação. 

Havendo, então, esse sentimento de preenchimento da expectativa, "aflora, neste ponto, uma 
interrogação inquietante: qual a disponibilidade da expectativa para ver frustrado esse 
sentimento e para ser invadida pelo sentimento de insatisfação? Pouca, ao que parece".[26] 

Ora, se todo o ônus da prova compete à acusação e é ela que tem, com a prova, a expectativa 
de obter a condenação do réu, evidente que toda iniciativa probatória tem substancialmente 
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uma expectativa de demonstração da culpabilidade do acusado, quem nada precisa fazer para 
manter seu estado de inocência. Essa expectativa funde presunção e normalidade e reclama 
por preenchimento, sendo que, quando ela é do juiz, compromete o contraditório e a 
afirmação do sistema acusatório.[27] 

Isso não significa que o juiz deva manter-se em uma "redoma de vidro" teórica e alheio à 
realidade da vida, agindo como um técnico matemático. Pelo contrário, o juiz deve estar 
atento à complexidade e pluralidade da sociedade atual, aberto para ouvir e entender o 
diferente, assim como o semelhante. Só que isso não diz respeito à iniciativa probatória e à 
gestão da prova como um todo. 

Quando o juiz sai à procura da prova, o próprio critério do livre convencimento acaba 
incentivando o solipsismo e a alucinação, porque o juiz tende a dar maior valor à prova por 
ele mesmo obtida, bastando uma boa retórica para imunizar a decisão. O livre convencimento 
acaba sendo confundido com discricionariedade com graves prejuízos para a democracia.[28] 
Assim, criam-se no julgador aquilo que Franco Cordero chamou de quadros mentais 
paranóicos, nos quais se dá o primado da hipótese sobre o fato, onde o convencimento não se 
dá pela prova produzida, mas esta apenas serve para mostrar o acerto da imputação feita, 
ainda que inconscientemente, pelo próprio juiz.[29] 

Nesse sentido, Lorena Bachmaier Winter adverte: 

[....] por influencia del movimiento del la Ilustración y del racionalismo, se imponen criterios 
racionales en el proceso y se sustituye la regla de la prueba tasada por un sistema de libre 
valoración de la prueba, y haberse implicado activamente en la búsqueda de los elementos de 
prueba, impide realizar una valoración neutral de las pruebas; en definitiva, impide presenciar 
el debate contradictorio sin idea preconcebida a favor o en contra de una le las partes  y, por 
tanto, quiebra el principio de imparcialidad. En un sistema de libre valoración de la prueba, la 
división entre las funciones de instruir, acusar y juzgar tiene una relevancia muy superior a la 
que tiene en un sistema de prueba tasada, y se convierte en esencial para la imparcialidad del 
juzgador.[30] 

  

Havendo, então, divergência quanto às características que definem um sistema como 
acusatório, é pertinente que se defina, no próprio código processual, a configuração específica 
do sistema acusatório a ser adotado no Brasil no que toca, principalmente, à extensão e aos 
limites de atuação dos sujeitos processuais. Nesse sentido, a gestão da prova não pode estar 
disponível ao juiz e a única "verdade" admissível é aquela construída em contraditório. 

Mais do que buscar modelos ideais deve-se refletir sobre qual o sistema acusatório que se 
quer para o Brasil. O momento de fazer essa escolha política é agora, perante o Poder 
Legislativo, debatendo-se pública e amplamente o projeto de reforma do código processual 
em tramitação. 
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2 O PROCESSO ACUSATÓRIO NO PROJETO DE LEI Nº 8.045/2010 E O VALOR 
ATRIBUÍDO AOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

  

Como já mencionado, há diferentes concepções do que seja sistema acusatório, de modo que, 
mais importante do que se deter na sua conceituação, é atentar para as garantias que 
efetivamente estão estabelecidas ou ausentes no projeto de reforma. 

A tarefa argumentativa em defesa da afirmação do sistema acusatório deve voltar-se para os 
problemas concretos que afetam as garantias processuais, bem como o funcionamento da 
jurisdição. Centrar o foco de atenção na conceituação de sistema acusatório, talvez não tenha 
utilidade para identificar e enfrentar os problemas que contaminam o projeto no sentido de 
afastá-lo da necessária conformidade constitucional. 

O importante é que se identifique e que se defina o âmbito de aplicação dos mecanismos 
através dos quais as garantias - num marco de defesa do acusado e proteção da vítima - se 
articulam no processo. O modo como se dividem as funções entre os sujeitos processuais e 
como se equilibram os poderes de cada parte no processo, dentre outros mecanismos 
processuais também importantes, é que vão definir a efetividade ou não do princípio 
acusatório.[31] 

Assim, entende-se que o artigo 4º, inserido no Título I, Livro I, do Projeto de Lei nº 
8.045/2010, pertinente aos Princípios Fundamentais aplicáveis à Persecução Penal, define 
uma categoria jurídica e traz um critério de interpretação das demais normas processuais. 

Vê-se que o texto aprovado do Projeto de Lei nº 156/2009, atual Projeto de Lei nº 8.045/2010, 
(art. 4º) refere-se à estrutura acusatória, igualando sistema à estrutura, confirmando a opção 
pela concepção Kantiana. Essa constatação não autoriza o uso de critérios exclusivamente 
formais de interpretação das normas processuais como a idéia de estrutura permitiria aferir 
em uma leitura apressada. Deve-se ter em vista também o conteúdo valorativo das normas. 

Como sistema é uma unidade coerente não apenas do ponto de vista formal como também de 
conteúdo valorativo e essa unidade deve ser regida por um princípio unificador e reitor que se 
relaciona, em conjunto, com os demais princípios pertinentes, o princípio acusatório deve ser 
iluminado pelos demais princípios que o próprio Projeto de Lei tratou de identificar: o da 
dignidade da pessoa humana, ao lado da máxima proteção dos direitos fundamentais (art. 5º), 
pela via do contraditório e da ampla defesa (art. 3º). 

É tendo esses princípios como balizadores do sistema acusatório proposto no projeto de 
reforma do Código de Processo Penal, que os juízes devem interpretar e aplicar as regras 
pertinentes aos mecanismos processuais afetos à distribuição de funções e equilíbrio de forças 
entre as partes. Esse critério assegura conformidade constitucional às normas processuais, já 
que a Constituição tem esse mesmo referencial: art. 1º, caput e inciso III, art. 5º, XXXV, LIV, 
LV, LVII e LX. 

Nessa linha, orientada pelo princípio acusatório como regente do sistema, mas entrelaçado 
pelos demais princípios definidos no projeto de reforma e na Constituição, o presente trabalho 
centrar-se-á, a partir de agora, em um ponto que considera fundamental para o sistema 
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acusatório: o valor dos elementos colhidos na investigação pré-processual na formação da 
convicção do juiz. 

  

2.1 O valor atribuído aos elementos colhidos na Investigação Criminal  

  

O Projeto inova em relação ao código atual, que concentra a investigação criminal com a 
autoridade policial. Diferentemente do Código vigente, o Projeto apresenta uma previsão 
geral em relação à investigação criminal, não especificando o tipo de investigação de que se 
trata e qual a autoridade competente para sua realização (Livro I, Título I, Capítulo I). 

Percebe-se, com isso, que os reformadores não consideram que a investigação pré-processual 
seja de competência exclusiva da polícia, deixando espaço para atuação do Ministério Público 
também como órgão investigador.  Ocorre que qual é a autoridade que realiza a investigação 
não é o mais relevante para o sistema acusatório. O importante mesmo é o valor que os 
elementos colhidos na fase pré-processual sem contraditório, permeada pelo sistema 
inquisitório, têm na formação da convicção judicial. 

Como dito, não se pode aceitar a tese de que o Brasil tenha optado por um sistema misto, já 
que não existe sistema misto. Ou ele é acusatório com elementos inquisitórios ou o inverso. 
Um sistema não pode se formar a partir da simples justaposição de outros dois tão 
antagônicos e incompatíveis entre si, como o acusatório e o inquisitório. Daí, que o modelo 
bifásico, com a fase pré-processual inquisitória e a fase judicial supostamente acusatória, faz 
preponderar o princípio inquisitivo, fazendo dele o princípio reitor e unificador do sistema. 

Logo, o sistema brasileiro atual é inquisitório apenas com traços acusatórios. A reforma do 
Código de Processo Penal deve se preocupar em inverter essa lógica, tornando todo o 
procedimento acusatório, lastreado na garantia do contraditório, tanto na fase de investigação 
criminal, quanto na fase de instrução judicial. 

Todavia, não se pode ignorar a dificuldade de sempre se estabelecer o contraditório durante a 
investigação. Parece, aliás, que isso não é o mais importante. Não importa tanto se haverá ou 
não contraditório na fase pré-processual, sendo mesmo relevante o valor que o material nela 
produzido receberá no processo de formação da convicção do julgador. 

De nada vale a opção pelo amplo e irrestrito contraditório na fase de investigação se a fase 
judicial, por opção utilitarista (ainda que não confessadamente), limitar-se a apenas ratificar 
as "provas" nela colhidas. Aliás, esse é um risco que se corre, sobretudo, em épocas em que o 
Brasil adota critérios de eficiência calcados em elementos quantitativos para avaliação do 
desempenho e eficiência dos juízos e juízes. É preciso ter consciência desse risco e de suas 
conseqüências para que seja possível, de forma madura, buscar a melhor solução. 

A autorização para o juiz se basear em elementos colhidos durante a investigação criminal 
atenta contra a plenitude do direito de defesa e mina o valor de um juízo contraditório. É que, 
por mais que se conceda o contraditório aos suspeitos ou acusados, durante a investigação, 
isso nunca se dará em uma atmosfera imparcial. O ambiente policial é historicamente, não só 
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no Brasil, tendente ao exercício arbitrário do poder e isso não vai mudar com a previsão legal 
de contraditório durante o inquérito. 

Com base em dados coletados em pesquisa empírica, envolvendo arquivística e trabalho de 
campo com instituições policiais e judiciárias do Brasil e dos Estados Unidos, de 1982 a 
1997, Roberto Kant De Lima[32] relata que a polícia, inclusive no Brasil, costuma barganhar 
com os suspeitos mesmo que oficiosa e ilegalmente. Essa negociação no âmbito policial 
envolve algum tipo de vantagem para o acusado inclusive sobre o que é investigado e o que 
será escrito nos documentos produzidos no inquérito. 

Embora esse procedimento de negociação seja tratado como desvios de comportamento por 
funcionários sem escrúpulos, o autor destaca que a pesquisa constatou que isso, de fato, 
acontece de modo institucionalizado, demonstrando "a consistência de tais procedimentos 
como um verdadeiro sistema de produção de verdade, de eficácia comprovada", embora 
incompatível com um sistema que pretende obter a verdade-real.[33] 

Assim, a regulação da tortura de acordo com a gravidade da denúncia ou queixa e conforme a 
posição social dos envolvidos; a permissão da participação dos advogados nos inquéritos 
também de acordo com as diferentes posições que estes especialistas ocupam nos quadros 
profissionais; a qualificação e tipificação das infrações e crimes registrados e o arquivamento 
ou prosseguimento do inquérito policial de acordo com interesses manifestamente particulares 
são, sem dúvida, 

algumas dessas práticas institucionalizadas. Ora, muito depois de ter tido contato com tais 
práticas durante o trabalho de campo, pesquisas arquivísticas complementares, orientadas por 
colegas especialistas em história do processo, mostraram que os procedimentos observados 
eram muito semelhantes aos da "inquirição-devassa" do direito português ou da "inquisitio" 
do direito canônico: um procedimento sigiloso,que preliminarmente investiga, sem acusar, 
visando obter informações sobre perturbações da ordem denunciadas pública ou 
anonimamente; depois, averiguados os fatos, chama o suposto responsável para interrogá-lo, 
perguntando- lhe sobre o que já se sabe sobre ele, objetivando levá-lo a confessar".[34] 

  

As investigações realizadas pelo Ministério Público[35] também não podem ser imparciais, já 
que têm por finalidade juntar elementos para fundamentar a peça inicial acusatória, à 
semelhança de como ocorre nos inquéritos civis para ajuizamento de ações civis públicas.  A 
função do Ministério Público é acusar desde sua origem histórica.[36] 

Nesse sentido, atentar para a incompatibilidade do texto do artigo 159 do Projeto de Lei nº 
156/2009 aprovado no Senado - Projeto de Lei nº 8.045/2010 na Câmara dos Deputados - 
com o princípio acusatório, o que faz sua presença no Código uma incoerência dentro do 
sistema acusatório.[37] 

A falha sistêmica está na parte final que ressalva a função de custos legis do Ministério 
Público. Se há intenção da adoção de um sistema verdadeiramente acusatório, deve-se 
assumir a posição de parte do Ministério Público. Se ele é parte (como é) não pode ser ao 
mesmo tempo custos legis, pois a instituição é una (art. 127, § 1º, da Constituição). Tratar o 
Ministério Público, ora como parte, ora como terceiro desinteressado exige que se reduza 
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drasticamente a realidade para fazer com que ela caiba em uma teorização incompatível com 
os fatos da vida. 

É preciso acabar com essa crença na imparcialidade do Ministério Público nas ações em que 
ele é parte. Ele é parcial e deve ser em um sistema acusatório. James Goldschmidt estava 
certo quando disso que "esta exigência de imparcialidade, dirigida a uma parte acusatória, cai 
no mesmo erro psicológico que desacreditou o processo inquisitório".[38] Por essa mesma 
razão, entende-se que o Projeto deveria definir melhor a função de parte do Ministério Público 
no Segundo Grau. 

Por outro lado, permitir que a fase judicial, mesmo sob o manto aparente do contraditório, 
discuta a "prova" colhida durante a investigação, sem contraditório, inevitavelmente rompe 
com a igualdade das partes e fragiliza o sistema acusatório. 

Tendo em vista essa realidade da investigação, tem-se que, para garantir o contraditório e a 
paridade de armas e fazer valer o sistema acusatório, só há dois caminhos: a) ou se garante 
irrestrito contraditório durante a investigação pré-processual; b) ou não se admite a apreciação 
pelo juiz dos elementos colhidos na investigação criminal proibindo-se o seu ingresso físico 
nos autos do processo judicial. Esta última opção parece mais realista, já que o contraditório 
nem sempre é viável na investigação, sob pena de sua ineficácia. 

No que toca ao exercício do contraditório e da defesa na fase de investigação, o projeto de 
reforma avançou ao prever, no artigo 11, o direito do acusado e seu defensor a terem acesso 
ao material já produzido na investigação, exceto quanto a diligências em andamento.  O 
mesmo se diz do artigo 12, que estabelece o direito do acusado de ser ouvido antes do 
encerramento da investigação, procurando conferir ao interrogatório o caráter de meio de 
defesa.[39] 

Ocorre que, como já mencionado, existe uma cultura institucional estabelecida nos órgãos de 
investigação que não se alterará com tanta facilidade. A título de exemplo, citam-se algumas 
constatações obtidas com a pesquisa empírica sob coordenação de Michel Misse iniciada em 
agosto de 2008 e encerrada em dezembro de 2009, a respeito do inquérito policial no Brasil. 
Esse trabalho verificou que, no âmbito da Polícia Federal, abre-se uma investigação (informal 
e extra-oficial) antes de se instaurar o inquérito, o qual será oficialmente iniciado quando 
forem encontrados elementos que indiquem sua utilidade ou quando necessárias medidas 
cautelares.[40] 

Ora, se o inquérito é oficialmente instaurado depois de a investigação estar em andamento, 
durante parte da investigação não existem autos do inquérito. Logo, não há material 
produzido para consultar, fazer apontamentos ou tirar cópias como propõe o projeto, 
tornando inócuas as previsões dos artigos 11 e 12. 

Por outro lado, se são requeridas medidas cautelares judicialmente, é porque já se está 
entrando em uma esfera que afeta diretamente os direitos fundamentais dos suspeitos, ou seja, 
consiste em medidas, de certa forma, opressivas como quebra de sigilos bancário e fiscal, 
telefônico e de correspondência, constrição de bens, busca e apreensão e até prisão 
processual. Nesses casos, parece difícil prever uma situação que não se enquadrará em 
diligências em andamento, o que afastaria ex lege o direito do acusado de acessar as 
informações do inquérito.  Assim, mutatis mutandis, tudo continua, de fato, como está: o 
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sistema mantém-se inquisitório e não há utilidade na defesa como já dizia Eymerich no 
Manual dos Inquisidores.[41] 

É importante ter em conta que, como destaca Michel Misse, não se está diante de um tipo de 
desvio como corrupção e arbitrariedades realizadas sem apoio institucional que ocorrem 
excepcionalmente. Está-se diante de "desvios geridos institucionalmente" e que são "mantidos 
em nome da racionalidade da gestão".[42] 

Essa mesma pesquisa denuncia a ambivalência no sistema que pretende reunir um estatuto de 
neutralidade na investigação com o poder de formação da culpa, inerente ao poder de 
indiciar, e a produção de provas com vistas a comprovar a autoria do crime.[43] Isso só 
confirma o entendimento de que o ambiente institucional policial tende a não favorecer o 
contraditório mesmo que previsto em lei. 

Já o artigo 64 do Projeto prevê que o interrogatório deve ser realizado na presença do 
defensor, estabelecendo, inclusive, que em caso de flagrante delito, a autoridade policial 
lavrará o auto de prisão em flagrante e o enviará ao juiz sem o interrogatório, caso não haja 
possibilidade do acompanhamento de defensor. A exceção se dá se o preso em flagrante 
manifestar livremente o desejo de ser ouvido mesmo sem acompanhamento de advogado. 

Essa proposta do projeto de reforma, sem dúvida, pretende conferir garantias ao acusado 
dentro do paradigma democrático da Constituição.  Todavia, precisa ser avaliada não somente 
quanto ao seu mérito teórico, mas também com base na realidade do inquérito policial e do 
dia-a-dia das delegacias de polícia. 

O que chama atenção é a previsão de que o acusado - preso em flagrante - manifeste 
livremente o desejo de ser ouvido sem defensor. Primeiro, porque se sabe quem, na law in 
action, dirá se a manifestação foi livre ou não. Independente disso, sem adentrar na análise a 
respeito das manifestações obtidas sob coação - que a realidade histórica das polícias não 
permite negar, é relevante para que essa manifestação seja livre que o acusado possa saber 
que tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e que essa escolha não pode ser 
usada contra si. É também fundamental que o preso saiba que tem direito ao acompanhamento 
de defensor, preferencialmente por ele escolhido, bem como, antes disso, ter uma conversa 
reservada com ele. 

Em que pese os termos de inquirição costumem registrar que o interrogando foi advertido de 
seu direito constitucional de permanecer em silêncio, entende-se que essa decisão só pode ser 
tida como livre se ele tiver condições de avaliar as possíveis conseqüências da renúncia a esse 
direito. E para que isso seja efetivo, faz-se necessário que os próprios representantes do 
Estado, os policiais, possam explicar ao preso no que consiste esse direito e como se opera no 
sistema jurídico. No entanto, os dados obtidos em pesquisas não são nada animadores não só 
no Brasil, mas em países bem mais desenvolvidos economicamente e com democracia mais 
sólida. 

Em estudo realizado no Canadá,[44] verificou-se que as polícias costumam informar aos 
acusados a respeito de seus direitos de permanecer em silêncio - right to silent - e ter 
acompanhamento de defensor - right to legal advice, mas raramente verificam se o acusado 
ou suspeito efetivamente compreendeu os enunciados. A pesquisa registra que os 
interrogandos quase sempre confirmam que os entenderam (98% para o direito a permanecer 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 10986



em silêncio e 92% para acompanhamento por advogado), mas que a polícia não verifica se 
eles realmente conseguem avaliar as conseqüências da escolha que terão de fazer. 

Também há registro de pesquisas feitas em outros países, além do Canadá, como Estados 
Unidos e Reino Unido, demonstrando que as pessoas raramente entendem o conteúdo desses 
direitos e garantias. E isso vale tanto para o acusado como para os policiais que colhem os 
depoimentos. Quando os policiais foram requisitados a explicar o conteúdo dos enunciados 
dados aos interrogandos, poucos deram resultados satisfatórios, mostrando que nem a 
autoridade policial teria condições de garantir a efetividade do direito, pois, caso questionada 
pelo acusado (o que muito raramente ocorre), não lhe explicaria suficientemente, tornando a 
liberdade de decisão bastante questionável.[45] 

Um estudo realizado em 2009 examinou a compreensão que estudantes universitários 
canadenses têm do direito ao silêncio - right-to-silence - e ao acompanhamento de defensor - 
right-to-legal-counsel. Os estudantes recebiam comunicação verbal sobre esses direitos, do 
modo que se tem por ideal do ponto de vista jurídico em uma situação real e sob rígidos 
critérios de controle, e eram requisitados a registrar sua compreensão a respeito de tais 
advertências. O resultado foi que apenas 4% entenderam completamente o direito de 
permanecer em silêncio e somente 13% conseguiram entender mais da metade do conteúdo 
desse direito. Unicamente 7% compreenderam totalmente o direito a acompanhamento por 
advogado e 24% entenderam mais da metade. Consta que outras pesquisas nos Estados 
Unidos (1981), Inglaterra e País de Gales (2002) e Escócia (1998) mostraram que a 
compreensão que se tem desses direitos e da advertência dada pela polícia é baixa, apesar das 
variações de palavras e conteúdo usados em cada país.[46] 

Somando os casos em que o acusado não foi advertido dos seus direitos com aqueles nos 
quais o interrogando não os compreendeu, ou compreendeu incorretamente, mostrou-se que 
apenas 38% dos interrogatórios registrados poderiam ser admitidos pelo Judiciário.[47] 

Importante ter claro que a incompreensão por parte do suspeito ou acusado, do conteúdo dos 
direitos a que renuncia quando presta depoimento na fase de investigação criminal, tem como 
conseqüência a ausência/ineficácia da garantia ao direito que a lei quer proteger. Declarações 
feitas nessas condições não podem ser admitidas como prova.[48] 

Destaca-se, no entanto, que a não valoração dos elementos colhidos no inquérito pelo juiz 
somente pode ser realidade se não compuserem os autos, mantendo-se o juiz distante de tais 
informações. Acreditar na capacidade do juiz de se manter neutro no que toca ao conteúdo 
descritivo do inquérito, se dele tiver conhecimento, ainda que não o use nas razões de decidir 
é negar a existência das pulsões e idealizar a figura do juiz com uma ingenuidade infantil. 

Infelizmente, o Projeto de Lei aprovado no Senado e encaminhado para a Câmara dos 
Deputados, falhou, nesse aspecto, no Art. 168.[49] Durante a tramitação no Senado Federal, o 
IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Processual - apresentou uma sugestão de emenda 
substitutiva no sentido de que, em vez de o artigo conter a expressão "provas submetidas ao 
contraditório", fosse adotada a seguinte: "provas produzidas em contraditório". No entanto, a 
proposta não foi acolhida. [50] 

O não acolhimento da proposta do IBDP pode ter como conseqüência a efetivação de um 
processo penal que se apresente como acusatório somente na sua configuração externa caso 
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dedique-se a discutir a "prova" colhida no inquérito. Isso romperia com o princípio da 
igualdade entre as partes. [51] 

Note-se que o art. 30 do Projeto de Lei nº 8.045/2010 prevê que "Os autos do inquérito 
instruirão a denúncia, sempre que lhe servirem de base", não deixando dúvida de que eles irão 
compor os autos do processo. Se o inquérito serve para formar a convicção do titular da ação 
penal quanto à viabilidade do ajuizamento da ação, deve somente a ele ser dirigido.[52] O 
Ministério Público deve expor na denúncia as razões de fato e de direito que embasam a 
pretensão acusatória, mas as provas devem ser produzidas em contraditório judicial. Aliás, 
prova só é prova se produzida em contraditório. Aury Lopes Júnior alerta: 

Enquanto não tivermos um processo verdadeiramente acusatório, do início ao fim, ou, ao 
menos, adotarmos o paliativo da exclusão física dos autos do inquérito policial de dentro do 
processo, as pessoas continuarão sendo condenadas com base na "prova" inquisitorial 
disfarçada no discurso "cotejando", "corrobora"... e outras formas que mascaram a realidade: 
a condenação está calcada nos atos de investigação naquilo feito na pura inquisição.[53] 

  

O mesmo autor questiona: "Ademais, mesmo que não faça menção expressa a algum 
elemento do inquérito, quem garante que a decisão não foi tomada com base nele? A eleição 
(culpado ou inocente) é o ponto nevrálgico do ato decisório e pode ser feita com base nos 
elementos do inquérito policial e disfarçada em um bom discurso."[54] 

Negar a infalibilidade da contaminação da convicção do juiz pelos elementos colhidos durante 
a investigação pré-processual se deles o julgador tomar conhecimento diretamente é 
vilipendiar os princípios básicos de um Estado Democrático pelo simples fato de cultivar, de 
modo inconseqüente, o desamor do contraditório, fazendo uso das palavras de Rui Cunha 
Martins.[55] 

A conformidade constitucional do sistema acusatório exige que o embate processual ocorra 
entre partes iguais, integralmente em contraditório, perante um juiz imparcial. Isso somente é 
possível se toda a prova for produzida em (e não apenas submetida ao) contraditório em um 
juízo público. Por isso, o juiz não deve ter acesso aos dados coletados durante a investigação 
preliminar, devendo estes ser dirigidos apenas ao titular da ação penal - o Ministério Público, 
o qual deverá provar, em juízo, o que alegar na denúncia. Os documentos produzidos na 
investigação, como são os autos do inquérito policial, não devem ser entranhados nos autos 
do processo judicial. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A Constituição da República de 1988 definiu que o sistema processual penal brasileiro deve 
ser o acusatório, porque ele é o único compatível com a democracia, regime de governo 
estabelecido política e juridicamente na própria Constituição. 
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Há diferentes concepções a respeito de quais sejam as características essenciais do sistema 
acusatório, mas todas o vinculam, por diferentes razões e critérios, à busca da verdade. O 
estudo realizado neste trabalho permitiu concluir que é o modo de aquisição da verdade que 
caracteriza o sistema processual e não a busca da verdade em si mesma. O modo de revelação 
da "verdade real" só se compatibiliza com um sistema inquisitório. A construção da "verdade" 
no processo acusatório só pode ser obtida em contraditório, entre partes iguais, perante um 
juiz imparcial. As garantias da igualdade entre as partes e da imparcialidade do julgador 
exigem que a gestão da prova esteja com as partes, sendo vedada a iniciativa probatória ao 
juiz. 

A interpretação das normas processuais deve viabilizar sistematicidade ao novo código, onde 
prevaleça o princípio acusatório aliado aos demais princípios que o próprio código estabelece 
em conformidade com a Constituição. 

Para tanto, deve-se assumir a parcialidade dos órgãos de acusação, a polícia e o Ministério 
Público, não admitindo sejam entranhados nos autos peças produzidas unilateralmente por 
eles durante a investigação criminal pré-processual. É que a ausência de contraditório nessa 
fase afasta a possibilidade de igualdade entre as partes se a "prova" colhida na inquisição for 
discutida no processo. Toda a prova deve ser produzida em contraditório. Do contrário não 
deve constar dos autos, porque, ainda que não utilizada para fundamentar a sentença, não se 
pode ignorar que contamina a convicção do julgador. 

Enfim, os elementos colhidos durante a investigação criminal não podem ter qualquer valor 
na formação da convicção do julgador. Eles não podem servir, nem mesmo, como meros 
elementos de informação no processo. Só assim será possível evitar a contaminação da 
convicção do julgador quando decide o caso penal e garantir a afirmação do sistema 
acusatório. 
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DO CONCEITO DE SENTENÇA 
 

LOS EFECTOS DE LA EXCLUSIÓN DEL "LITISCONSÓRCIO" ANALIZADO EN LA 
VISIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECURSALES ANVERSO A LA DEFINICIÓN DE EL 

CONCEPTO DE LA SENTENCIA 
 
 
 

Fernanda Coelho dos Santos Moreira 
Ricardo Rafael Garcia de Carvalho 

 

RESUMO 
O presente estudo promoveu a análise acerca dos atos judiciais, mais especificamente quanto 
às sentenças. Para isso, fez-se necessário a análise de seu conceito inicial previsto no Código 
de Processo Civil de 1973, bem como, da atual conceituação modificada pela Lei 11.232-05. 
Embora sentença seja considerada a decisão que implique em determinado conteúdo, na 
prática encontramos questões que poderão ser consideradas decisões interlocutórias. Para isso, 
delimitou-se o tema à exclusão do litisconsorte, concluindo que, não basta analisar apenas o 
conteúdo do ato judicial, sendo necessário ainda perceber o efeito produzido na demanda, 
ainda que o artigo162,§1º do Código de Processo Civil conceitue a sentença como “o ato do 
juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269”. Por fim, apresenta-se 
a análise do disposto quanto ao conceito de sentença no Anteprojeto do Novo Código Civil.  
PALAVRAS-CHAVE: NOVO CONCEITO DE SENTENÇA; NATUREZA DA DECISÃO 
QUE EXCLUI O LITISCONSORTE; PRINCÍPIO DA ADEQUABILIDADE; 
FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS; SINCRETISMO PROCESSUAL 
 
RESUMEN 
El presente estudio ha promovido el análisis de los actos judiciales, más específicamente con 
respecto a las sentencias. Para eso, es necesario el análisis de su concepto inicial como fue 
previsto en el Código de Proceso Civil de 1973, así como, de la actual conceptuación 
reformada por la Ley 11.232-05. Aunque la sentencia sea considerada la decisión que 
implique en contenido particular, en la práctica hay cuestiones que pueden ser consideradas 
como decisiones interlocutorias. Para eso, se delimitó el tema hasta la exclusión del 
“litisconsorte”, concluyendo que, no basta analizar sólo el contenido del acto judicial, es 
necesario aún percibir el efecto producido en la demanda, aunque el artículo 162§1º del 
Código de Proceso Civil conceptualice la sentencia como “el acto del juez que implica en 
algunas de las situaciones enumeradas en los artículos 267 y 269”. Por último, se presenta el 
análisis de los dispuesto cuanto a lo concepto de sentencia del “Proyecto del Nuevo Código de 
Proceso Civil”.  
PALABRAS-CLAVE: NUEVO CONCEPTO DE SENTENCIA; LA NATURALEZA DE 
LA DECISIÓN QUE EXCLUYE EL ??LITISCONSORCIO??; PRINCIPIO DE LA 
ADECUABILIDAD; FUNGIBILIDAD DE LOS RECURSOS; EL SINCRESTISMO 
PROCESAL. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conceito de sentença não mais é aquele previsto inicialmente pelo Código de 

Processo Civil de 1973, tal ato sofreu adequações à sua conceituação, alterações essas 

implementadas pela Lei 11.232-05. 

Essa Lei foi um marco do movimento sincrético no sistema processual civil brasileiro. 

Por este, não mais se evidencia o processo de cognição e execução como autônomos, e sim, 

interligados.  

No que diz respeito aos títulos executivos judiciais, a partir da promulgação da 

referida lei, quando temos uma sentença, independente de sua condenação, em regra geral1, o 

processo não se extinguirá com a cognição, teremos ainda uma fase de execução sucessiva à 

cognição. Quanto aos títulos executivos extrajudiciais (aqueles previstos no artigo 585 do 

Código de Processo Civil) sempre predominará o procedimento autônomo de execução 

Ainda quanto ao sincretismo, a adoção ao mesmo prestigia o princípio da celeridade 

processual e o princípio da efetividade, garantidos constitucionalmente. E, por este feito, 

como já exposto, houve necessidade de uma nova análise acerca do conceito de sentença, 

visto que, prolatada a sentença não mais se teria a necessidade de uma nova citação e processo 

de execução 

De modo que, a partir da atual situação vivenciada, não mais se adequaria aquele 

conceito de sentença inicialmente disposto no Código de Processo Civil de 1973, qual seja, 

sentença é “o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da 

causa”.1 

Assim, tendo em vista o sincretismo processual adotado, não podemos considerar 

como regra geral que o processo de conhecimento será dividido entre cognição e execução, 

visto que, ambas as fases serão sucessivas, sendo dispensável nova petição inicial.  

Pelo exposto, não mais seria adequado dizer que a sentença seria o ato do juiz que põe 

termo ao processo, visto que, na atual realidade, teríamos sentença apenas ao findar da 

execução. Sendo assim, a referida Lei, fez com que produzissem alterações também no 

conceito de sentença.  

 Assim, a sentença de mérito com as mudanças mencionadas, adquire a função 

de colocar fim a uma etapa do processo, e não a todo ele, como antes era previsto. Isto 

porque, cognição e execução estarão interligadas e não mais autônomas.  

 E, em virtude dessas alterações o conceito de sentença deixa de ser aquele 

conceito simplista vinculado ao efeito da mesma, qual seja, extinguir o processo, visto que, se 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11001



tornaria incoerente com o sincretismo processual, e as noções de celeridade e efetividade do 

processo. 

A partir do atual conceito de sentença temos que este ato é a decisão do juiz se 

enquadra em um dos conteúdos dispostos nos artigos 267 ou 269, CPC. Contudo, na prática 

percebem-se situações em que a decisão judicial tem relação com esses conteúdos, todavia, 

não pode ser considerada sentença. Deste modo, faz-se necessário a análise de algumas destas 

situações. 

 No presente estudo, basear-se-á nas obras de alguns doutrinadores, quais 

sejam, Humberto Theodoro Júnior e Misael Montenegro Filho, e a partir destes 

entendimentos, far-se-á a análise das situações em que a decisão judicial não pode ser 

considerada sentença. 

 A importância da análise desta questão possui relação com um dos princípios 

básicos do sistema recursal brasileiro, qual seja, o princípio da adequabilidade, por meio do 

qual, só será possível a interposição daquele remédio processual adequado a cada ato 

decisório do juiz.  

 Assim, nos próximos capítulos tem-se a análise acerca dos atos decisórios 

judiciais, para, posteriormente, proceder à análise do atual conceito de sentença e de suas 

implicações no ordenamento jurídico brasileiro.  

 Por fim, delimita-se o tema às decisões em que excluem um dos litisconsortes 

da lide e procerder-se-á à análise acerca de qual a natureza desse ato decisório, e mais, feito 

isso, será analisado qual o recurso adequado.  

  

  

2. DOS ATOS DECISÓRIOS 

 O juiz é o representante do Estado na entrega da tutela jurisdicional, e tem a 

capacidade de julgar a lide e proferir decisões. Contudo, nem todos seus atos serão 

considerados sentença (como disposto no artigo 162§1º, CPC). Assim, em sentido “lato”, os 

atos do juiz são aqueles previstos no artigo 162, CPC, que consistem em sentenças, despachos 

e decisões interlocutórias.  

 Para a análise do presente, faz-se necessário o estudo das decisões 

interlocutórias, vez que, como explica Vicente Greco Filho: 

Antes, porém, de proferir a sentença, o juiz é obrigado a decidir um 
grande número de questões, ou seja, pontos controvertidos de fato e de direito, como 
determinando providências para o andamento do processo. Esses atos que resolvem 
questões no curso do processo são as decisões interlocutórias [...] 1 
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Assim, “conceitua-se decisão interlocutória como o pronunciamento do magistrado, 

com caráter decisório, que, não resolve o mérito da causa e não tem o efeito de encerrar o 

processo ou procedimento em primeiro grau.” 1 

Neste mesmo sentido, comenta Misael Montenegro Filho: 

A decisão interlocutória resolve questão pendente de processo, sem lhe 
pôr termo, causando gravame a uma das partes do embate. Como exemplos: 
deferimento ou indeferimento de liminares e de antecipações de tutela, decretação 
da revelia do réu, etc.1 

Deste modo, quando o ato do juiz resolver uma questão pendente do processo, que 

cause alguma vantagem ou prejuízo à parte, sem, contudo, implicar nas hipóteses previstas 

nos artigos 267 ou 269, será considerado uma decisão interlocutória.  

Assim como explica Olvídio A. Baptista da Silva: “Decisão interlocutória, ou 

simplesmente decisão, é todo ato realizado pelo juiz, no curso do processo, por meio do qual 

ele resolve alguma questão incidente.” 1  

Ainda quanto aos atos judiciais, prevê o artigo 162 do Código de Processo Civil que o 

juiz profira despachos ex officio ou a requerimento da parte. Tais atos podem ser considerados 

como mero impulso processual, uma vez que, não se decide incidente algum.   

Como analisa Humberto Theodoro Júnior: 

Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo 
[...] Com eles não se decide incidente algum: tão-somente se impulsiona o processo 
[...] É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro não cabe 
recurso algum (artigo 504), enquanto desta cabe sempre agravo (artigo 522). 1 

Quanto ao ato decisório de maior importância no desenvolvimento do presente estudo, 

far-se-á em capítulo apartado ante a necessidade de maiores delongas sobre o assunto.  

  

  

3. SOBRE O ATUAL CONCEITO DE SENTENÇA 

Humberto Theodoro Júnior, em sua obra, analisa este ato judicial da seguinte maneira: 

“A sentença, portanto, “é emitida como prestação do Estado, em virtude da obrigação 

assumida na relação jurídico-processual (processo), quando a parte ou as partes vierem a 

juízo, isto é, exercerem a pretensão à tutela jurídica”.1  

A partir da análise do atual conceito de sentença, qual seja, “o ato do juiz que implica 

alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269” 1 faz-se necessário a análise dos efeitos 

que tal conceito pode gerar na prática.  

 O artigo 267 trata das questões em que há a extinção do processo sem o 

julgamento do mérito, casos em que, a sentença é conhecida como “sentença terminativa”. E o 
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artigo 269 trata dos casos em que há a extinção do processo com a resolução do mérito, feitos 

em que, será conceituada como “sentença definitiva”. 

 De imediato, pela simples análise dos artigos expostos, percebe-se as mudanças 

que a conceituação pode gerar. Assim, a sentença não mais será definida pelo seu efeito 

(colocar término ao processo, decidindo ou não o mérito) como previsto pelo Código de 1973, 

como bem explica Cássio Scarpinella Bueno:  

Pela letra do art. 162, parágrafo 1º. na sua redação original, o critério 
então empregado era o da finalidade. Sentença era o ato judicial que tinha como 
finalidade a de encerrar o processo, por termo ao processo, como se lia do 
dispositivo, com ou sem julgamento do mérito da causa. 1 

Com a modificação da Lei. 11.232-05, a sentença será aquilo que implicar em 

determinado conteúdo, ou seja, implicar nas situações previstas nos artigos 267 e 269. Neste 

sentido, Luiz Rodrigues Wambier explica da seguinte maneira:  

A própria lei passa a dar expressamente relevância ao conteúdo do ato (na 
esteira do que já fazia a doutrina). Se o ato decisório do juiz reconhecer a existência 
de um defeito que impede em termos absolutos o julgamento do mérito (Art.267) ou 
se proceder à própria resolução (julgamento) do mérito, será sentença – ainda que 
não esteja pondo fim ao processo. Mas é claro que também aqueles atos que 
efetivamente ponham fim ao processo são sentenças.1 

Ainda sobre as alterações feitas com o advento da Lei n.11.23205, explica Humberto 

Theodoro Júnior: 

A Lei n. 11.232, de 22 de dezembro de 2005, para se adequar à nova 
visão unitária do processo, que incluiu os atos de cumprimento da mesma relação 
processual em que a condenação foi proferida, alterou o texto do referido parágrafo, 
dando nova definição à sentença e passando a vê-la como “o ato do juiz que implica 
alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269.1  

 Neste sentido, Allan Helber de Oliveira, em sua obra, ensina que:  

[...] o direito processual brasileiro optou por fundir o processo de 
conhecimento e processo de execução, criando, para todas as modalidades 
obrigacionais, um verdadeiro processo sincrético, que mescla uma “fase de 
conhecimento” com uma posterior “fase de execução”. 

Dentro dessa nova realidade, não seria mais conveniente dizer que a 
sentença é sempre o ato do juiz que “põe termo ao processo”.1  

 Cabe ainda a análise feita por Misael Montenegro filho acerca das 

modificações advindas pela legislação em questão:  

Antes da lei em estudo, afirmava-se que a sentença extinguia o processo, 
encerrando a demanda de conhecimento, fosse ou não de mérito. Com a legislação 
em exame, passamos a conviver com um processo bifásico, dividido pela sentença. 
Desse modo, temos uma primeira fase – a de conhecimento – e uma fase posterior – 
a de execução -, no conduto de um único processo.1  

  Assim, atualmente, ao aplicador do direito bastar-se-ia analisar se a decisão do 

juiz incidiu em uma das hipóteses previstas nos artigos 267 e 269 para que possa ser 

considerada sentença. Uma vez que, como já exposto, devido às alterações feitas no Código 

de Processo Civil, a sentença será considerada o ato judicial que implique em uma dessas 

hipóteses. 
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 Entretanto, adverte Humberto Theodoro Júnior: 

Para o Código, contudo, o que importa para a conceituação de sentença 
não é o seu conteúdo, mas o papel que a decisão representa para o processo 
instaurado pelo autor. Tomando-se como objeto do processo de conhecimento o 
pedido de acertamento judicial do conflito jurídico deduzido em juízo, será sentença 
o provimento com que o órgão judicial enfrente a pretensão do autor. Pode enfrentá-
la em seu mérito ou pode simplesmente se recusar a enfrentá-la por falta de 
condições técnicas (pressupostos processuais ou condições da ação). Não importa de 
que modo se posicione o juiz. Se o ato tem como fim encerrar o debate acerca da 
pretensão que constitui o objeto da causa, tem-se sentença1 

  
  

4. DOS PRINCÍPIOS REGULADORES 

 Considerando os princípios norteadores do ordenamento jurídico brasileiro, é 

necessário verificar quais atos decisórios do juiz se adéquam ao conceito de sentença. Deste 

modo, tem-se que o princípio que rege o sistema recursal é o princípio da taxatividade, ou 

seja, o recurso deverá estar previsto em “rol numerus clausus”. E a partir deste princípio surge 

o princípio da adequação, que por sua vez, prevê que em face de cada tipo de decisão, caberá 

apenas um único recurso, vez que, este se mostra adequado para impugnar tal ato decisório.  

 Quanto ao princípio da adequação do recurso, é interessante a análise feita por 

Humberto Theodoro Júnior: 

Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que 
o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a 
espécie de decisão impugnada. 

Quem quiser recorrer “há de usar a figura recursal apontada pela lei para 
o caso; não substituí-la por figura diversa. 

Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer 
recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende. 1 

 Em correlação ao princípio da adequação, deve-se analisar ainda os 

pressupostos do princípio da singularidade (também conhecido por “unicidade” ou 

“unirrecorribilidade”), analisados por Luiz Guilherme Marinoni da seguinte maneira: 

Ao estipular a lei processual quais são os recursos cabíveis, 
evidentemente há de indicar, para cada um dos recursos, uma função determinada e 
uma hipótese específica de cabimento. Dessa forma, o princípio da 
unirrecorribilidade (ou também chamado de unicidade) indica que, para cada espécie 
de ato judicial a ser recorrido deve ser cabível um único recurso1  

Ainda sobre o princípio da singularidade, explica Araken de Assis:  

Duas conseqüências decorrem do princípio da singularidade. É 
inadmissível interpor mais de um recurso da mesma decisão, salvo as exceções 
arroladas, e, além disso, torna-se obrigatório o emprego do recurso cabível para 
viabilizar os recursos subseqüentes para o STF e STJ. 1 

 A partir do exposto, dispõe o Artigo 513: “Da sentença caberá apelação”. 

Comenta Theotonio Negrão: 

Art.513:3. Todas as sentenças são apeláveis. E somente elas o são. Até o 
advento da Lei 11.232-05, sentença era o ato que colocava fim ao processo, 
independente de seu conteúdo. Era fácil identificá-la, de acordo com o seguinte 
critério: se o ato colocava fim ao processo, tratava-se de sentença; se não colocava 
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fim ao processo, não se tratava de sentença, independentemente do seu conteúdo [...]. 
Esse novo conceito de sentença traz certo distanciamento do critério anterior ou, ao 
menos, exige uma releitura dele, de modo a vincular a sentença não apenas ao término 
do processo, mas também ao encerramento de uma das suas grandes fases, quais 
sejam, a de conhecimento e a de liquidação-cumprimento.1 

 Do mesmo modo, analisa Alexandre de Freitas Câmara: “Apelação é o recurso 

cabível contra as sentenças (Art.513, Código de Processo Civil). Não se distingue aqui quanto 

à espécie de sentença, pouco importando, pois, se a mesma é definitiva ou terminativa.” 1 

 E sobre o acima relatado, é de extrema importância que o profissional saiba 

identificar na prática, qual é a natureza do ato decisório praticado pelo juiz, visto que, do 

princípio da singularidade extrai-se que “pelo princípio em análise, e em decorrência do 

sistema tratado no CPC, contra uma decisão judicial cabível a interposição de um só recurso”. 
1 

 Ou seja, de acordo como previsto pelos princípios supracitados, o recurso 

adequado a ser interposto em face das sentenças será o recurso de apelação. Ocorre que há 

ainda o princípio da fungibilidade, este por sua vez, define que o relator poderá receber 

recurso inadequado como se fosse aquele cabível, desde que existam dois requisitos 

cumulados, quais sejam, a existência de dúvida objetiva sobre a natureza jurídica da decisão e 

não exista má-fé processual. 

 E em análise acerca do princípio da fungibilidade, Luiz Guilherme Marinoni 

expõe o seguinte entendimento:  

Se, como visto, somente deve ser cabível um único recurso contra cada 
espécie de decisão judicial, a escolha desse meio recursal assume a importância 
ímpar. A utilização do recurso equivocado, em princípio, não deve ser admissível, 
sob pena de violar-se a taxatividade enumerada em lei, o princípio da 
unirrecorribilidade e, ainda, as regras específicas que disciplinam os recursos. 

[...]  
O princípio da fungibilidade presta-se, exatamente, para não prejudicar a 

parte que, diante de dúvida objetiva, interpõe recurso que pode não ser considerado 
cabível. Nesses casos, autoriza-se que o recurso incorretamente interposto seja 
tomado como o adequado sob determinadas circunstâncias1 

 Ainda em análise quanto ao princípio da fungibilidade, este mesmo autor, em 

análise do requisito da dúvida objetiva, prevê que: “Essa dúvida pode derivar: i) da lei 

processual, que denomina as sentenças de decisões interlocutórias ou vice-versa”1 

Quanto à fungibilidade dos recursos, explica Misael Montenegro Filho: 

A instrumentalidade das formas também é realidade na matéria recursal, 
importando na possibilidade de um recurso ser conhecido – vale dizer, processado – 
quando um outro seria o cabível. É com apoio nessa premissa básica que a doutrina 
vem admitindo a aplicação da fungibilidade na matéria recursal. 1 

 Expostas as questões acerca da adequabilidade do ato decisório frente ao 

princípio da unicidade, faz-se necessário a análise acerca da sentença e dos seus efeitos. 
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No presente estudo, analisar-se-á a natureza jurídica de questão incidental que implica 

em uma das hipóteses do artigo 267, VI, bem como, os efeitos que tal declaração pode gerar. 

  Assim, como previsto no artigo 267, VI Código de Processo Civil o juiz extinguirá o 

processo sem a resolução do mérito quando não concorrer quaisquer das condições de ação, 

neste caso específico, analisar-se-á quanto aos efeitos da ilegitimidade para ser parte. 

No presente estudo, delimitar-se-á o tema quanto à exclusão do litisconsorte pelo fato 

de um deles não possuir legitimidade para ser parte. Deste modo, a decisão implicaria em uma 

das hipóteses conceituadas como sentença, entretanto, é necessário verificar se realmente 

poderá ser considerada uma sentença, para poder interpor o recurso adequado. 

  

  

5. DA EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE 

 Com a Lei 11.232-05 modificou-se o conceito inicial de sentença, fazendo com 

que, sentença atualmente seja “o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos 

artigos 267 e 269”. 

 Contudo, temos situações em que implicam em um dos atos do artigo 267 e na 

prática não podem ser consideradas sentença, sendo assim, não seria adequada a interposição 

do recurso de apelação.  

O litisconsórcio ocorre quando na mesma lide existem vários demandantes, sejam no 

pólo ativo, passivo ou em ambos, ou seja, é a hipótese em que várias pessoas compõem um 

(ou ambos) os pólos do processo, assim como explica Humberto Theodoro Júnior: 

Os diversos litigantes, que se colocam do mesmo lado da relação 
processual, chamam-se litisconsortes. O que justifica o cúmulo subjetivo, in casu, é 
o direito material disputado tocar a mais de um titular ou obrigado, ou é a existência 
de conexão entre os pedidos formulados pelos diversos autores ou opostos aos 
diversos réus1 

 Neste mesmo sentido, define Misael Montenegro Filho: 

O processo pode apresentar um único autor e um único réu nos pólos 
ativo e passivo, ou mais de um titular de direito envolvido na lide. No último caso, 
estamos diante da hipótese do litisconsórcio (consórcio ou comunhão de várias 
pessoas), que pode ser ativo (mais de um autor), passivo (mais de um réu) ou misto 
(pluralidade de autores e de réus), gerando, em qualquer dos casos, o fenômeno da 
pluralidade ou do cúmulo de partes.1 

 Dentro do exposto, têm-se a exclusão de litisconsorte da lide devido à 

ilegitimidade para ser parte, implicando em ato decisório do juiz, que incide no conteúdo 

considerado como sentença, de acordo com o artigo 267 do Código de Processo Civil, 

contudo, tal exclusão na prática, pode não implicar necessariamente em sentença. 

 Esse tema gera divergência já que há entendimentos de que a exclusão do 

litisconsorte se trataria de decisão interlocutória e outros entendem que se trataria de sentença.  
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 Misael Montenegro Filho colabora com o entendimento de que se trataria de 

decisão interlocutória, e quanto a isso, explica do seguinte modo: 

Não obstante a presença de um número por vezes significativo de pessoas 
no pólo (ou pólos) da relação processual, entendemos que nos encontramos diante 
de um só processo, não ensejando a formação de várias relações processuais em 
paralelo, embora situadas numa só demanda. 

Na nossa concepção, mantém-se a unidade do processo, embora com 
múltiplos sujeitos. Tanto isto é verdade que a decisão que impõe a retirada de um 
dos litisconsortes da demanda, por ilegitimidade, reveste-se da natureza jurídica de 
pronunciamento interlocutório, impondo o seu ataque por meio do recurso de 
agravo, visto que, o processo (que é um só, independentemente da quantidade de 
pessoas que dele participem) mantém-se em tramitação após a exclusão em 
referência.1 

 A classificação da decisão é de suma importância, tendo em vista que define 

qual o recurso cabível, sendo que, quando a exclusão de litisconsorte implicar em uma 

decisão interlocutória do juiz, tal fato poderá ser atacado por meio da interposição de um 

agravo.  

Em contrapartida, se a exclusão do litisconsorte implicar em uma das hipóteses do 

artigo 267, em interpretação literal, deveria ser considerada sentença, e por isso, deveria ser 

questionada via recurso de apelação. 

A matéria é extremamente controvertida, tendo inclusive julgados nos dois sentidos. 

Existem julgados que admitem a interposição de agravo, e outros que fazem juízo de 

admissibilidade negativo. Estes últimos alegam que não era o recurso adequado a ser 

interposto, e neste caso, não se utilizaria o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro 

grosseiro. 

 Assim como ilustra Araken de Assis em sua obra:  

A 4ª Turma do STJ assentou, no caso de pronunciamento que excluiu 
litisconsorte e a parte deduziu apelação, sem embargo de o ato não extinguir o 
processo: “Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se inexistente dúvida 
objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso em 
espécie”. O julgado se baseia na premissa audaciosa de que inexiste dúvida quanto à 
natureza do ato, que é uma decisão interlocutória, e, portanto, mostrar-se-ia cabível 
o agravo. É o que continua se entendendo após a Lei 11.232-05. A diretriz rígida 
corre o risco de imediato desmentido. E, de fato, na vigência do CPC de 1973, a 1ª 
Turma do STF, bem ao contrário, reputou erro grosseiro interpor agravo contra 
aquela decisão.1 

Quanto a este entendimento, destaca-se as seguintes decisões: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 
PARA O CO-RÉU INSS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM RELAÇÃO A 
UNIÃO FEDERAL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1- Extinção do feito sem mérito, no 
que se refere aos débitos relativos ao INSS, haja vista a inadequação da via eleita, 
devendo o feito prosseguir em face da União Federal. 2- Recurso de apelação não 
recebido dada sua inadequação. 3- A Lei nº 11.232/2005, ao modificar o artigo 162, 
§ 1º, do CPC, alterou o critério para a conceituação da sentença. A par da 
modificação citada, amparado pela doutrina dominante, entendo que, ato judicial 
que, embora possuindo conteúdo de sentença, nos termos do artigo 267 ou 269 do 
CPC, apenas será assim considerada se extinguir o processo no primeiro grau de 
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jurisdição, definindo-se a sentença por critério misto, conteúdo e finalidade. 
Sentença é o ato judicial que tenha conteúdo previsto no artigo 267 ou 269 do CPC 
e, concomitantemente, ponha fim ao processo. 4- É decisão interlocutória, o ato 
judicial que determine a exclusão de um litisconsorte do processo, por ilegitimidade 
de parte, nos termos do artigo 267, VI, vez que o processo prossegue quanto ao 
outro litisconsorte. 5- Recurso cabível é agravo de instrumento. 6- Inadmissível, in 
casu, o recebimento da apelação como agravo de instrumento, para que houvesse a 
aplicação do princípio da fungibilidade recursal seria necessário que a apelação 
tivesse sido interposta dentro do prazo do agravo. 7- Agravo de instrumento ao qual 
se nega provimento.1 

PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS IDÊNTICOS. NÃO OCORRÊNCIA. 

1. O ato judicial que exclui litisconsorte do feito, determinando o seu 
prosseguimento em relação aos remanescentes, constitui, tecnicamente, decisão 
interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por agravo de instrumento. 

2. Ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, 
com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 301, §§ 1º e 
2º, CPC). 

3. A identidade de demandas que caracteriza a litispendência, "é a 
identidade jurídica, quando idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito 
jurídico" (STJ - MS 1163/DF), o que não se verificou, na espécie. 

4. A desistência de parte do pedido, no caso, não prejudica o 
prosseguimento da ação em relação à pretensão subsistente. 

5. Agravo provido.1 

Em contrapartida, outra parte da jurisprudência entende que a exclusão de litisconsorte 

se trata de sentença, isso porque, o ato do juiz põe fim ao processo à aquela parte, sendo 

assim, sentença e como analisado, atacável via apelação.   

Neste sentido, cita-se as seguintes decisões: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS 
RÉUS - APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA EM 1º 
GRAU - DAR PROVIMENTO.Havendo litisconsórcio passivo e tendo o douto Juiz 
de primeiro grau extinto o feito, por ilegitimidade de parte, quanto a um dos co-réus, 
o recurso próprio e adequado para irresignar-se contra essa decisão é o de apelação, 
por se constituir em sentença que põe fim a uma das lides que compunham a 
cumulação subjetiva de ações1 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO TERMINATIVA PARA UMA DAS 
PARTES - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - NOVA REDAÇÃO DO 
ARTIGO 162 DO CÓDIGO CIVIL - APELAÇÃO INTERPOSTA - RECURSO 
APROPRIADO - RECURSO PROVIDO. Assiste razão à parte agravante, quando 
argumenta que a decisão objurgada é terminativa para uma das partes, que foi 
excluída, sendo o recurso cabível apelação e não agravo. A Lei 11.232, de 
22/12/2005, alterando o parágrafo primeiro do art. 162 do Código Civil, estabelece 
que ‘sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos art. 267 
e 269 desta lei.1  

 Sendo assim, o aplicador do direito deverá analisar de forma correta qual a 

natureza jurídica presente no ato decisório do juiz, isso no intuito de visar à propositura do 
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recurso adequado ou se demonstrada a dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, 

valer-se-á do princípio da fungibilidade dos recursos, desde que presentes os requisitos 

específicos.  

 Para encontrar a natureza jurídica da sentença, será necessário não apenas uma 

interpretação literal do disposto no artigo 162, e sim, uma interpretação sistemática. Sendo 

assim, far-se-á necessário identificar o disposto inicialmente no artigo 267, tem-se que 

“Extingue-se o processo, sem resolução de mérito”. Assim, para implicar em sentença, não 

basta que seja conteúdo disposto neste artigo, e sim, que resulte na extinção do processo. 

 A partir da análise em questão, haverá situações em que o juiz profere decisão 

de exclusão da parte, contudo, tal exclusão não resulta na extinção do processo. Ato decisório 

este, característico de uma decisão interlocutória, e por isso, atacada via agravo.  

Diante de tais premissas, como analisado, parte da jurisprudência entende que tal ato 

do juiz (a exclusão de litisconsorte) será uma decisão interlocutória, isso porque, o processo 

continua com relação aos demais litisconsortes, que não haviam sido excluídos, sendo assim, 

o recurso de agravo de instrumento seria aquele adequado à interposição pela parte. 

 Assim, verifica-se que apesar de o Tribunal em alguns de seus julgados não acatar a 

interposição de um recurso em face de outro motivado pelo princípio da fungibilidade 

recursal, tal fato, está extremamente controvertido frente à jurisprudência e a doutrina. 

 O fato é que qualificação da exclusão do litisconsorte como uma sentença, fazendo 

com que dessa decisão apenas seja interposto o recurso de apelação, faz com que por meio 

desta, toda a decisão do mérito seja suspensa enquanto aguarda o julgamento da decisão. Ora, 

se a intenção da Lei 11.232-05 foi garantir o princípio da celeridade, na prática, esta questão 

não corrobora com o referido princípio. 

 Dito isto, deve-se analisar no caso prático quando poderá se tratar de uma sentença, e 

quando o assunto em questão se refere a uma decisão interlocutória. Neste sentido, a análise 

destes conteúdos previstos no artigo 267 e 269 somente podem ser considerados sentença 

quando colocarem fim ao processo ou quando resolvem por inteiro o mérito da causa.  

 Para que o ato judicial seja considerado uma sentença é necessário que haja 

esgotamento da análise dos pedidos da lide, ainda que uma análise resultante em 

improcedência do pedido. Assim, ainda que implique no conteúdo descrito como sentença, se 

do ato judicial apenas resolver questão incidente, entende-se como uma decisão interlocutória. 
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 Em sua obra, Allan Helber de Oliveira faz uma análise, que caso fosse tomada pelo 

legislador, poderia implicar na pacificação de diversos conflitos, neste sentido: “Melhor teria 

sido apontar que sentença é o ato do juiz que põe termo tanto “ao processo” quanto 

simplesmente à “fase de conhecimento”1 

 Neste sentido, é fundamental que o ato decisório do juiz para ser sentença, além do 

conteúdo específico disposto nos artigos 267 e 269 tenha a função de encerrar etapa do 

procedimento.  

 Assim, a decisão do juiz que exclui o litisconsorte não pode ser considerada sentença, 

visto que, não esgota a decisão do mérito, apenas exclui parte processual da lide. Sendo assim, 

ainda que implique no conteúdo previsto como sentença, tal decisão não atinge a finalidade 

precípua, qual seja “extinguir o processo”. 

 No mesmo sentido, ensina Daniel Assumpção: 

Atualmente, o conceito de sentença deve resultar de uma análise conjunta dos arts. 
162, §1º, 267 e 269, todos do CPC. Da Conjugação desses dispositivos legais 
conclui-se que as sentenças terminativas passaram a ser conceituadas tomando-se 
por base dois critérios distintos: (i) conteúdo: uma das matérias previstas nos incisos 
do art. 267 do CPC; (ii) efeito: extinção do procedimento em primeiro grau.1 

 Embora a partir do exposto seja possível entender quando a decisão de 

exclusão do litisconsorte será considerada sentença, e quando será considerada decisão 

interlocutória, demonstrado está que a questão resta controvertida. 

 Assim, dever-se-ia aplicar o princípio da fungibilidade quando comprovada a 

ausência de má-fé processual, visto que, como demonstrado, há dúvida objetiva acerca do 

tema, e encontram-se julgados em ambos os sentidos. Ora, se sequer a jurisprudência se 

pacificou sobre o assunto, não há que se falar em erro grosseiro e inadmitir a fungibilidade 

recursal. 

 Novamente, recorrendo ao princípio supracitado, explica Misael Montenegro 

Filho: 

O erro não será grosseiro, e, portanto, escusável (que se pode desculpar, 
segundo o ensinamento enciclopédico), quando a doutrina e a jurisprudência 
divergem a respeito de qual seria o recurso cabível para a impugnação de 
determinada decisão judicial, exatamente por não se conseguir qualificar, de forma 
pacífica, a natureza jurídica da decisão, se interlocutória ou terminativa.1 

 Outrossim, não se pode olvidar que a justificativa da inadmissão da 

fungibilidade, justificada por se tratar de erro grosseiro não procede, devido à existência da 
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dúvida objetiva. Além disso, a prática de tal ato pelo magistrado implicaria em ofensa ao 

princípio constitucional da ampla defesa.  

 Destarte, não pode a parte ser prejudicada devido às divergências doutrinárias, 

e por este motivo é que se tem a fungibilidade recursal. E a partir do momento em que o 

magistrado admite a proposição de apelação quando o certo seria o agravo, na existência da 

dúvida objetiva, a parte alcança em plenitude o acesso à justiça. 

  

  

6. A PREVISÃO DE SENTENÇA NO ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 Tramita no Congresso Federal, um Anteprojeto do Novo Código de Processo 

Civil e a partir da divulgação das alterações que estão em questão, doutrinadores já vem 

debatendo os efeitos que tais mudanças podem gerar. 

 Quanto às sentenças, o Anteprojeto define da seguinte maneira:  

Art. 158. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões 
interlocutórias e despachos. 

 § 1º Ressalvadas as previsões expressas nos procedimentos especiais, 
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 473 
e 475 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como o que extingue a 
execução.1 

 Ainda neste sentido, recorre-se à disposição dos artigos 473 e 475, que 

prevêem:  

Art. 473. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 
pagar quantia certa, ainda que formulado pedido genérico, a sentença definirá desde 
logo a extensão da obrigação, salvo quando: 

I – não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido; 
II – a apuração do valor devido depender da produção de prova de 

realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na 
sentença. 

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, imediatamente após a 
prolação da sentença, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. 

[...] 
Art. 475. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz 
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 
proferir a sentença. 

Parágrafo único.  Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as 
partes sobre ele antes de decidir.1 

 Assim, diante do exposto, percebe-se que o legislador agiu de forma a buscar 

evitar equívocos e interpretações dúplices que na prática podem gerar conflitos. A partir do 

Anteprojeto, a sentença será o ato do juiz com os fundamentos previstos no artigo citado, e 
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que ponha fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como aquele que extingue a 

execução. 

 Ou seja, o legislador considerou as alterações advindas da Lei 11.232-05, 

respeitando as questões implementadas pelo sincretismo processual, de modo que cognição e 

execução não mais serão autônomas.   

 Posto isso, a sentença não mais será conceituada com relação ao conteúdo 

(implicar em determinadas hipóteses) assim como foi modificado pela referida Lei, e sim, será 

aquela decisão com os fundamentos previstos, que ponha fim à fase cognitiva, bem como a 

que extingue a execução. 

  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Procedida as análises acerca dos atos do juiz, tem-se que estes serão decisórios 

ou não, quanto aos atos decisórios dividem-se ainda em decisões interlocutórias e sentenças. 

As decisões interlocutórias são aquelas em que decidem questões incidentes no processo, 

enquanto as sentenças, pelo conceito atual são aquelas em que impliquem em determinado 

conteúdo. 

 Pelo exposto, deve-se entender que a reforma legal introduzida pela Lei 

11.232-05 não modificou o entendimento quanto à natureza jurídica da sentença, na realidade 

ele programou a questão de que seja necessário além de extinguir o mérito implicar em um 

dos conteúdos dispostos nos artigos 267 e 269.  

Com relação à sentença terminativa não basta apenas que implique nas hipóteses, ou 

seja, não importa apenas o conteúdo, e sim que ainda haja o efeito fático de extinguir o 

procedimento. Assim, pressupõe necessariamente dois requisitos: com relação ao conteúdo, 

implicar em uma das hipóteses do artigo 267, e ainda, acarretar na extinção do procedimento. 

E quanto à extinção do procedimento, devemos compreender como aquela que se 

estende a toda relação processual, afetando todas as partes, e não só apenas a uma delas, como 

é a decisão que exclui o litisconsorte. 

Em contrapartida, as sentenças definitivas devem ser entendidas como o ato judicial 

que implica na resolução do mérito da demanda, com a finalidade de encerrar a fase 

processual. 

 Deste modo, quanto à questão da exclusão do litisconsorte, ainda que implique 

em conteúdo do artigo 267, VI não se pode generalizar dizendo se tratar de sentença. Deverá 

ser feita análise para verificar se na prática extinguiu ou não o procedimento. 
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 A ilegitimidade para ser parte decorre a apenas um dos litigantes, e neste caso, 

ainda que haja várias pessoas participando da demanda, a ação é única, e sob este feito apesar 

da decisão de exclusão de um desses litigantes resultar na hipótese prevista no artigo 267, VI, 

não há ainda o efeito de extinguir o mérito, por este motivo, tem-se que será decisão 

interlocutória, devendo ser questionada via recurso de agravo. 

 A exclusão do litisconsorte poderá ser considerada sentença, quando no caso 

concreto, a exclusão não for apenas de um dos litigantes, e sim de todo um pólo. Neste caso, 

extinguir-se-á o processo devido à ilegitimidade de todos aqueles litigantes em ser parte. Ou 

seja, tem-se que o ato do juiz apresenta relação com o conteúdo necessário para que seja 

considerado sentença, e mais, ainda resulta na extinção do processo, sendo assim, tal decisão 

será atacada pelo recurso de apelação. 

 Exposto o previsto no Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil tem-se 

que poderá fazer com que cessem as discussões acerca do tema, visto que, como analisado, a 

sentença será o ato que colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como 

aquele que extingue a execução. 

 Assim está claro que, a decisão do juiz que extingue o litisconsorte da causa, 

analisado sob a ótica do Anteprojeto, trata-se de decisão interlocutória, posto que, não coloca 

fim à fase cognitiva.  

 Deste modo, enquanto não seja pacificado o entendimento de tal ato, faz-se 

necessário que os magistrados passem a aplicar o princípio da fungibilidade recursal, posto 

que, comprovada está a dúvida objetiva acerca da temática. 
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RESUMO 
O presente artigo propõe-se a desenvolver um estudo comparado sobre os modelos de 
jurisdição constitucional, apresentando o modelo francês como uma terceira via, ao lado do 
europeu e americano, que se consolidaram como paradigmas tradicionais para os demais 
sistemas jurídicos. Essa necessidade se justifica pela excentricidade do modelo francês, que, 
mesmo após a Revolução, não atribui ao Poder Judiciário a condição de integrante de um dos 
poderes constituídos, e só muito recentemente permitiu o controle de constitucionalidade a 
posteriori (judicial review) das leis pelo órgão competente - o Conseil Constitutionnel, sendo 
ainda o controle a priori a essência da fiscalização constitucional francesa. Exatamente por 
essa razão, ou seja, da singularidade de um sistema jurídico que ainda nutre forte respeito pelo 
Poder Legislativo e pela soberania do poder constituinte, é que o artigo visa também analisar 
a possibilidade de uma aproximação do sistema brasileiro da realidade francesa, na tentativa 
de conferir uma maior legitimação à jurisdição constitucional e fortalecer a primazia que deve 
gozar o legislativo na democracia brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL;JUDICIAL 
REVIEW;SISTEMA FRANCÊS;SOBERANIA DO PODER CONSTITUINTE NO BRASIL. 
 
ABSTRACT 
The present article proposes to develop a comparative study about the judicial review models, 
by presenting the French model as a third way, beside the European and American one, which 
established themselves as traditional paradigms for other juridical systems. This need is 
justified by the eccentricity of the French model, which, even after the Revolution, does not 
attribute the Judiciary Power the condition of being a member of the constituted powers, and 
only recently it allowed a posteriori constitutionality control (judicial review) of laws by the 
competent organism – the Conseil Constitutionnel, the a priori control still being the essence 
of the French constitutional surveillance. Precisely for this reason - that is, for the uniqueness 
of a juridical system that still nurtures a strong respect for the Legislature Power and the 
sovereignty of the constituent power - this article also researches the possibility of an 
approximation of the Brazilian system to the French reality, trying to confer greater 
legitimacy to the constitutional jurisdiction and strengthen the primacy that the legislative 
power should have in the Brazilian democracy. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL JURISDICTION;JUDICIAL REVIEW;FRENCH 
SYSTEM;SOVEREIGNTY OF THE CONSTITUENT POWER IN BRAZIL. 
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1 Introdução 

  

Em uma análise comparada, a teoria constitucional costuma confrontar dois sistemas de 
controle jurisdicional de constitucionalidade das leis e atos normativos, o norte-americano e o 
europeu, que serviram de paradigma para a criação e evolução dos demais sistemas jurídicos 
de controle de constitucionalidade. Tais sistemas caracterizam-se, em linhas gerais, por 
apresentar duas diferentes formas de exercício, o qual ora é exercido pela judicatura ordinária, 
no exame de um caso concreto (sistema norte-americano), ora por um órgão jurisdicional 
especializado, por via de ação (sistema europeu). 

  

Conjugando elementos de ambas as formas, há países que adotam um sistema de controle de 
constitucionalidade misto, sendo esse o caso do modelo de jurisdição constitucional adotado 
pelo Brasil, influenciado tanto pelo modelo norte-americano como pelo europeu. O sistema 
brasileiro, portanto, admite o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos pelas 
cortes e juízes ordinários, no exame de um caso concreto (controle difuso), como também 
admite o controle por via de ação, de competência exclusiva de um órgão especializado 
(controle concentrado ou abstrato). Todavia, no tocante à influência do modelo europeu, o 
sistema brasileiro não incorporou a receita da adoção do Tribunal Constitucional, como 
instância independente dos demais poderes constituídos, uma vez que conferiu a um órgão 
integrante do próprio Poder Judiciário - o Supremo Tribunal Federal - a competência para o 
exercício da jurisdição constitucional, na modalidade do controle concentrado. 

  

A par de tais sistemáticas de controle de constitucionalidade, a França possui um modelo 
bastante peculiar, fortemente enraizado na tradição da soberania do poder constituinte, assim 
sedimentado em virtude da experiência histórica do absolutismo e dos sucessivos golpes de 
Estado para restaurar as monarquias do Antigo Regime e o poder pessoal dos imperadores 
Napoleão I e de seu sobrinho, Napoleão III. Logo, motivada pela vontade de reorganizar o 
regime parlamentarista, pondo fim à instabilidade política que dominou a III e a IV 
Repúblicas, o constituinte francês adotou um regime de supremacia parlamentar. Como 
resultado, o sistema de fiscalização constitucional reside basicamente na impossibilidade de o 
controle de constitucionalidade das leis realizar-se jurisdicionalmente, mas apenas pelo Poder 
Legislativo e, em última instância, pelo Conseil Constitutionnel, que funciona como uma 
espécie de terceira câmara do legislativo francês. 

  

Trata-se de um modelo excêntrico, que só muito recentemente vem recebendo mais atenção 
pelos estudiosos da teoria constitucional no Brasil, possivelmente porque, por aqui, o Poder 
Legislativo, diferentemente do que ocorre no sistema francês, nunca gozou de semelhante 
prestígio no contexto da separação dos poderes. Essa constatação, inclusive, explica em boa 
parte a crise atual que se verifica entre os poderes no Brasil, que se deve tanto ao fato de o 
próprio legislativo renunciar às suas prerrogativas, temendo os desgastes eleitorais, quanto 
também pela nova postura ativista do Poder Judiciário, notadamente do seu órgão de cúpula, o 
STF, na busca pela efetividade da Constituição. 
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Sabe-se que com o advento dos direitos sociais e com a evolução da normatividade dos 
princípios constitucionais, uma nova postura passou a ser exigida dos poderes públicos no 
sentido de promover a efetiva reforma social e a consolidação da democracia. Portanto, é 
verdade que o judiciário, agora, está comprometido com uma nova atuação, que deve ser 
dirigida à defesa e concretização dos direitos fundamentais, em oposição à concepção clássica 
do constitucionalismo francês, imortalizada na imagem do juiz "boca da lei". Isso não quer 
dizer, no entanto, que essa maior atuação do judiciário possa ser desempenhada em 
substituição ao legislativo e ao executivo, pois ela esbarra na soberania do poder constituinte. 

  

Por isso é que o problema do constitucionalismo no Brasil não é apenas um problema de 
efetividade do judiciário e dos demais poderes, mas também de legitimidade (MARIANO, 
2010, p. 144-145). A instância brasileira a quem foi outorgada a competência para decidir por 
último em matéria constitucional não integra propriamente um dos poderes constituídos, quer 
dizer, pelo menos não nos termos do constitucionalismo francês, que, nesse tocante, parece 
praticar com a máxima dignidade a soberania do poder constituinte. 

  

Disso resulta a necessidade de aprofundar essa questão no Brasil ou, ao menos, pensar o 
sistema francês como uma terceira via paradigmática para a jurisdição constitucional. É 
verdade que o Estado francês apresenta peculiaridades distintas do Estado brasileiro, bastando 
citar a forma unitária (mas não centralizada)[1] de Estado e a pouca extensão territorial,[2] 
características essas que aparentemente reforçam a conveniência do modelo difuso de controle 
de constitucionalidade no Brasil, que possui características diametralmente opostas. Mas 
também é verdade que o modelo de jurisdição constitucional e a soberania política num 
sistema jurídico justificam-se mais por fatores históricos, políticos e ideológicos do que 
propriamente territoriais ou em virtude da adoção de determinada forma de Estado.[3] 

  

Por outro lado, o sistema francês ainda enfrenta certo ceticismo acadêmico no tocante à 
adequação de alguns de seus institutos às práticas democráticas. O sistema experimenta uma 
dificuldade em ser entendido como exemplo de um bom funcionamento de um Estado de 
direito ou de uma democracia pluralista, haja vista que o controle de constitucionalidade é 
restrito e a magistratura não goza da prerrogativa de anular os atos de governo, a pedido dos 
cidadãos. No entanto, como bem já ponderou Francisco Rezek, ex-ministro do STF, "o estudo 
do direito francês permite saber que a prática do estado de direito é possível sob formas de 
direito público diversas da nossa própria forma, e que isso tem dado satisfação a uma 
sociedade não menos exigente que a nossa" (REZEK, 2009, p. 5). 

  

Logo, é importante investigar se e quais práticas da realidade francesa podem eventualmente 
ser incorporadas ao sistema jurídico brasileiro, pois no Brasil há uma tradição de desprestígio 
do Poder Legislativo em face dos demais poderes. A soberania política sempre foi do 
executivo e, atualmente, vem sendo amealhada pelo judiciário, por meio do exercício da 
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jurisdição constitucional. Pensar o sistema francês como uma terceira via para a jurisdição 
constitucional não significa, contudo, subalternizar os demais poderes, mas sim fortalecer a 
harmonia entre eles, contribuindo para o resgate da dignidade do Poder Legislativo e, 
especialmente, da soberania do poder constituinte no Brasil. 

  

2 Os tradicionais modelos norte-americano e europeu de jurisdição constitucional 

  

A distinção entre a sistemática dos dois modelos de jurisdição constitucional, usualmente 
adotados como paradigmas para os demais sistemas jurídicos, deve-se, em grande parte, às 
diferentes interpretações conferidas pelos revolucionários norte-americanos e franceses à 
teoria da separação de poderes de Montesquieu, em função das condições históricas, políticas 
e ideológicas, peculiares à realidade de cada sistema. Tais condições produziram efeitos 
dialeticamente opostos na Constituição dos Estados Unidos e na Europa continental. 
Enquanto na Europa, tomada pelo exemplo francês da Revolução, a formulação de 
Montesquieu elevou o legislativo à condição de poder soberano, instituindo o regime de 
supremacia parlamentar, na América do Norte a mesma concepção resultou no fortalecimento 
do judiciário. 

  

Na Europa, a burguesia revolucionária, desconfiada dos tribunais do Antigo Regime, em 
virtude do seu papel servil e conservador, subtraiu do judiciário a competência para exercitar 
o controle de compatibilidade entre a legislação e as "leis fundamentais", ou seja, a 
competência do judiciário para exercer o que se conhece modernamente por controle da 
constitucionalidade das leis. Nos Estados Unidos, ao contrário, os revolucionários 
americanos, hostis à ideia de submissão às arbitrárias leis que a Assembleia inglesa impunha 
para as colônias americanas, trataram de controlar o nascente legislativo estadunidense, 
criando, desse modo, a fiscalização exercida sobre ele pelo judiciário, para evitar na 
Federação americana a instalação da ditadura legislativa que imaginavam existir na Inglaterra 
(ROCHA, 1995, p. 88-91). Outro aspecto que contribuiu para a supremacia do judiciário no 
modelo americano, além da influência de Montesquieu, foi a doutrina inglesa do judicial 
review, segundo a qual há um direito fundamental de origem judicial (commom law), superior 
ao direito parlamentar, ou seja, ao statute law. Logo, o receio da "ditadura" do legislativo, de 
um lado, e a posição de supremacia do juiz, advinda da doutrina jurídica do commom law, de 
outro lado, foram fatores determinantes para a formação do sistema judicial americano. 

  

Já os revolucionários franceses imprimiram uma interpretação inteiramente distinta dos 
americanos acerca da doutrina de Montesquieu, que acabou resultando na subtração ao Poder 
Judiciário da competência, que antes detinha no Antigo Regime, de controlar a 
compatibilidade entre a legislação e as "leis fundamentais". A ideia segundo a qual um grupo 
de pessoas, que serviram aos regimes absolutistas no passado, pudesse opor sua vontade à lei 
votada pelos representantes do povo foi (e ainda o é) algo repudiado na França, após a 
Revolução. Assim, os magistrados deveriam ser investidos apenas da função de aplicar a lei, 
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devendo fazê-lo segundo a sua literalidade, o que ficou imortalizado na expressão do "juiz 
boca da lei". 

  

Essa adaptação da teoria de Montesquieu na França disseminou-se para toda a Europa 
ocidental, resultando nos sistemas jurídicos de supremacia parlamentar, ou seja, de 
supremacia do legislativo sobre os demais poderes. O status do legislativo na atmosfera da 
Revolução de 1789, de legítimo representante do povo, isto é, da burguesia, na verdade, e de 
sua primazia sobre os demais poderes do Estado, legou à Europa ocidental a conclusão de que 
o problema a ser enfrentado não era o de manter o equilíbrio entre os poderes, como 
enunciava originariamente a moderação de Montesquieu,[4] mas o de adequar os poderes não 
representativos (judiciário e executivo) ao poder representativo (legislativo). 

  

Inclusive, em virtude do princípio da primazia da lei, como expressão da vontade geral, que 
depois se transformou em supremacia do Poder Legislativo, há quem entenda que o regime 
francês não seria propriamente um Estado de direito, mas sim um sistema de Estado legal 
(CARRÉ DE MALBERG, 1931, p. 490), o que pode ser compreendido segundo a genealogia 
schmittiana dos tipos estatais, que os classifica em jurisdicionais, legislativos ou 
administrativos, conforme a zona de atividade política na qual se encontra o centro de sua 
atividade (SCHMITT, 2007, p. 3-4). Embora, de fato, a tradição francesa tenha sido 
alicerçada na supremacia parlamentar durante muito tempo, a Constituição de 1953, que 
fundou a V República, atenuou bastante esse postulado. O regime parlamentarista foi 
mantido, seguindo a tradição, mas a supremacia do legislativo foi amenizada com o reforço 
dos poderes do Presidente da República e do Primeiro Ministro. 

  

Por enquanto, até hoje, na França pós-revolucionária e republicana, o judiciário não é 
considerado um autêntico poder constituído, mas função administrativa. No art. 64 da 
Constituição atualmente em vigor, os magistrados franceses são definidos como "autoridades 
judiciárias", tendo como órgão garantidor da sua independência a Presidência da República. 
Isso se deve ainda à influência que a teoria da representação política de Sieyès teve na 
Assembleia Constituinte que discutiu e aprovou a primeira Constituição francesa, cujo artigo 
segundo, ao tratar dos poderes públicos, deixou claro que os poderes só poderão ser exercidos 
por delegação popular (MARIANO, 2010, p. 168-169). 

  

Segundo a teoria de Sieyès, a delegação de poder decorrente do voto popular é requisito 
essencial para o exercício dos poderes constituídos. Além disso, os juízes franceses eram 
descendentes da classe dominante, de maneira que seria inconcebível mantê-los sem qualquer 
controle no que se refere à investidura no cargo (SIEYÈS, 2001). Como o controle é um 
princípio típico do Direito administrativo, pressupondo a hierarquia e a disciplina, o sistema 
jurídico francês não compreende a autoridade judicial como uma autoridade independente e, 
apegado à concepção rousseauniana da lei como expressão da vontade geral, também não 
compreende a autoridade judicial, com exceção do Conseil Constitutionnel, como autoridade 
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competente para controlar os atos da administração pública e as leis editadas pelo Poder 
Legislativo. 

  

Logo, é muito provável que o legado histórico e ideológico que inspirou o sistema  francês 
possa ter influenciado inicialmente o atual modelo europeu de controle de 
constitucionalidade. Mas essa influência teria sido apenas inicial, refletindo-se essencialmente 
no legado de que o judiciário, por não possuir a delegação popular como elemento de sua 
investidura, não goza de legitimidade para o controle dos atos dos demais poderes 
constituídos. Assim, o exemplo francês de desconfiança do judiciário e de constatação da 
ausência de sua ilegitimidade inspirou o modelo europeu, que inadmite o controle da 
constitucionalidade pela magistratura ordinária. Todavia, Hans Kelsen, criador do sistema 
austríaco, que espelhou a criação da justiça constitucional em vários países da Europa, inovou 
ao conferir a titularidade da jurisdição constitucional a uma instância especializada e 
independente, com competência para controlar todos os demais poderes - o Tribunal 
Constitucional. Exatamente nesse aspecto, ou seja, por admitir o controle de todos os atos 
estatais, o modelo europeu se afastou da inspiração francesa. 

  

3    A influência dos modelos tradicionais de jurisdição constitucional sobre a sistemática 
brasileira 

  

Há fortes razões para uma maior influência do sistema norte-americano de jurisdição 
constitucional sobre a sistemática adotada no Brasil. A própria idéia do controle jurisdicional 
de constitucionalidade das leis, isto é, do juízo de compatibilidade da legislação ordinária com 
a Constituição, surgiu primeiramente nos Estados Unidos da América, consolidando-se por 
ocasião do julgamento do caso Marbury versus Madison, em 1803. Nesse julgado, o juiz 
Marshall decidiu pela aplicação de um princípio de supremacia da Constituição sobre todas as 
demais leis, proclamando que, no conflito entre essas leis e a Constituição, os magistrados 
deveriam deixar de aplicar as leis inconstitucionais, quer dizer, as leis que se revelassem 
contrárias ao texto constitucional. A partir de então, ficara decidido que os magistrados 
americanos e a Suprema Corte somente se pronunciariam sobre a inconstitucionalidade de 
uma lei caso fossem provocados para esse juízo e que essa provocação deveria ocorrer 
incidentalmente, no julgamento de um caso concreto. 

  

Na realidade, a recepção do sistema americano de controle judicial da constitucionalidade, ou 
judicial review, chamou a atenção da intelectualidade brasileira também por motivos diversos. 
A comparação, por exemplo, entre as atribuições e prerrogativas do Poder Moderador, "chave 
de toda a organização política" da Constituição Imperial de 1824 (de acordo com seu art. 98) 
e as mesmas atribuições e prerrogativas das cortes controladoras da constitucionalidade 
parecem saltar aos olhos. Considerado como "acima dos poderes" e elemento político capaz 
de solucionar conflitos e crises entre os poderes do Estado, o Poder Moderador de que 
dispunha o imperador brasileiro assemelha-se à figura da jurisdição constitucional, 
instrumento igualmente formulado para resolver os conflitos internos à ordem constitucional. 
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Ainda de maneira idêntica, a decisão de ambos resolve definitivamente as questões que lhes 
são trazidas. 

  

Se é verdade que se percebe a ausência de uma reflexão constitucionalista pátria a mencionar 
claramente as vantagens da jurisdição constitucional, eventualmente em superação ao Poder 
Moderador, não há como se negar, por outro lado, que a mesma preocupação com a 
estabilidade do sistema constitucional e político - preocupação desencadeadora e legitimadora 
da judicial review, ressalte-se - estivesse distante dos olhos daqueles que procuravam 
formular reflexões sobre o funcionamento institucional brasileiro. Uma rápida leitura das 
obras sobre a Constituição de 1824, como a "Análise" de Pimenta Bueno, ou mesmo as 
observações sobre o "Direito Administrativo Brasileiro" de Visconde de Uruguay, parece 
dissipar dúvidas de que os elementos bastante próximos entre si, a preocuparem a unidade do 
poder e da nação para os framers da república da América do Norte, também povoaram as 
idéias dos homens brasileiros de Estado. Havia, portanto, bem mais em comum entre os do 
norte e aqueles do sul, além do fato de todos serem escravocratas. 

  

O sistema norte-americano, porém, ficou conhecido como aquele que adotou o que se 
denominou modernamente de controle difuso de constitucionalidade, por ser exercido 
incidentalmente, quando do exame da verificação da compatibilidade da lei ordinária com a 
Constituição numa dada situação concreta. Essa possibilidade de exame incidental da 
constitucionalidade possibilita ao magistrado, em verificando a existência de uma lei contrária 
ao texto constitucional, negar sua aplicação ao caso concreto e declarar sua 
inconstitucionalidade. 

  

O que notabilizava o sistema difuso americano, todavia, em relação aos demais sistemas 
jurídicos que nele se inspiraram, inclusive o brasileiro, era a adoção do stare decisis, ou seja, 
da força vinculante das decisões da Suprema Corte americana em relação aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e da administração pública, o que conferia aos seus julgados o caráter de 
precedente obrigatório, a ser observado pelos outros tribunais e órgãos executivos. Essa nota 
distintiva se devia ao fato de que a força vinculante, no Direito brasileiro, até há pouco tempo 
atrás era própria do controle concentrado de constitucionalidade e não do difuso. Nesse último 
caso, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal vinculam somente as partes que 
litigam na situação concreta, havendo a produção de efeitos erga omnes apenas na hipótese de 
o dispositivo ou texto de lei declarado inconstitucional ter sua eficácia suspensa por meio de 
Resolução do Senado Federal (CF/88, art. 52, inciso X). Essa realidade mudou com o advento 
da Emenda Constitucional 45/2004, que instituiu a súmula vinculante no art. 103-A, 
incorporando definitivamente no sistema jurídico brasileiro a tradição americana da força dos 
precedentes. 

  

Outro elemento digno de registro acerca do sistema difuso americano é a adoção da teoria da 
nulidade ab initio da lei declarada inconstitucional. Para esse sistema, fincado nas lições de 
Marshall, no conflito entre a lei ordinária e a norma constitucional, deve prevalecer esta 
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última, em razão do postulado da hierarquia das normas, que tem no comando constitucional 
sua validade suprema. Diversamente do que ocorre no sistema brasileiro, onde a supremacia 
constitucional possui status de princípio implícito, decorrente da rigidez constitucional, no 
americano, esse princípio consta expressamente do texto constitucional, que proclama, no seu 
art. 6.°, ser a Constituição a norma fundamental do ordenamento jurídico. Disso resulta a 
conclusão de que o ato normativo considerado inconstitucional não pode produzir efeitos, 
sendo insuscetível de qualquer convalidação e, assim, o reconhecimento judicial da 
inconstitucionalidade pela Suprema Corte americana tem caráter declaratório, operando, 
necessariamente, efeitos ex tunc. 

  

Esses são, pois, os principais postulados que deram conformação à chamada teoria da 
nulidade ab initio ou ipso jure da lei declarada inconstitucional, que foi também incorporada 
no sistema brasileiro até que, com o advento da Lei ordinária federal n.° 9.868/99, 
estabelecendo outras consequências para a pronúncia da inconstitucionalidade no seu art. 27, 
o direito positivo brasileiro passou a conhecer a modulação dos seus efeitos no tempo. 

  

Essa teoria, contudo, contrastou, desde sua origem, à concepção de Hans Kelsen, incorporada 
ao sistema austríaco de controle de constitucionalidade. Esse sistema tentou ensaiar, sem 
êxito, seus primeiros passos com a Constituição de Weimar e, mais precisamente, com a 
Constituição austríaca de 1920, projetada por Kelsen, e aperfeiçoada em 1929. Todavia, 
devido a uma reforma totalitária da Constituição austríaca, que culminou, inclusive, na 
destituição do próprio Kelsen do cargo de juiz vitalício do Tribunal Constitucional austríaco, 
o sistema consolidou-se apenas em 1945, expandindo-se depois por toda a Europa, 
influenciando a criação da Corte Constitucional italiana e do Tribunal Constitucional alemão, 
cristalizando-se definitivamente nos anos 1970-1980, com o surgimento do Tribunal 
Constitucional português, da justiça constitucional na Espanha e em outros países europeus, 
como Polônia e Bélgica. Desde então o controle de constitucionalidade deixou, portanto, de 
ser visto apenas como uma excentricidade estadunidense, passando a conhecer uma fórmula 
que implicou uma nova concepção de sistema constitucional e que produziu um profundo 
impacto sobre a divisão dos poderes - a criação do Tribunal Constitucional. 

  

Partindo da observação de que o sistema norte-americano só poderia operar na realidade 
sócio-histórica das instituições próprias do common law, Kelsen criou um modelo de controle 
de constitucionalidade compatível com a cultura romano-germânica, atribuindo a um órgão 
especializado, a que denominou de Tribunal Constitucional, a fiscalização abstrata da 
constitucionalidade das leis. A peculiaridade do sistema austríaco/europeu é que esse órgão 
encarregado do exercício da jurisdição constitucional não faz parte da estrutura do Poder 
Judiciário, como ocorre no sistema norte-americano. Por outro lado, o Tribunal Constitucional 
é composto de juízes escolhidos por critérios político-democráticos e com investidura a termo, 
quer dizer, indivíduos que não necessariamente pertencem aos quadros de carreira do 
judiciário, sendo sua escolha e investidura fruto da influência da representação da sociedade 
civil e dos partidos políticos, renovando-se a cada mandato. Justamente por essas 
características é que essa instância teria aptidão para exercer a jurisdição constitucional com 
autêntica independência, conforme dissertava Louis Favoreu:  
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(...) la justicia constitucional se confia a um Tribunal Constitucional "independiente de 
cualquier outra autoridade estatal." A condición de esta independência es la existência de um 
estatuto constitucional del Tribunal que define su organización, funcionamiento y 
atribuiciones, colocándolos fuera del alcance de los poderes públicos que el Tribunal está 
encarregado de controlar." (FAVOREU, 1994, p. 28). 

  

 Ainda de acordo com a criação kelseniana, o controle exercido pelo Tribunal Constitucional é 
realizado por via de ação, sendo, portanto, vedado aos juízes comuns (civis, penais, 
administrativos) efetuar o controle de constitucionalidade das leis, o que é reservado à 
competência exclusiva da Corte Constitucional. Essa instância é provocada a promover o 
julgamento sobre a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo por iniciativa de 
alguns órgãos não judiciários, ou mesmo por uma minoria parlamentar ou de pessoas 
individualmente consideradas. Os juízes ordinários, porém, diante de uma lei que eles 
considerem contrária à Constituição, podem e devem submeter a questão prejudicial da 
constitucionalidade à Corte Constitucional, a fim de que seja por ela decidida, com eficácia 
vinculatória. Ou seja, eles também são legitimados a dirigir-se ao Tribunal Constitucional, 
mas limitadamente ao questionamento em torno da constitucionalidade das leis presente nos 
casos concretos submetidos ao seu julgamento, ficando esse julgamento suspenso enquanto a 
Corte Constitucional não tiver decidido a questão prejudicial (CAPPELLETTI, 1999, p. 107). 

  

Outra nota singular do sistema austríaco/europeu é o fato de reservar-se ao Tribunal 
Constitucional a apreciação da norma impugnada in abstrato, quer dizer, sem referência a um 
caso concreto, ficando por isso conhecido por um controle abstrato de constitucionalidade. 
Logo, um importante traço distintivo da sistemática que passou a vigorar na Europa é o de 
discutível natureza jurisdicional, quer pelo fato de a instância competente não fazer parte da 
estrutura do Poder Judiciário, quer porque a declaração da inconstitucionalidade da lei in 
abstracto não se amolda propriamente no conceito de jurisdição, entendido como a atividade 
privativa e definitiva do judiciário de aplicar o direito no exame do caso concreto (ROCHA, 
1999, p. 85-86). 

  

A atividade estatal exercida pelo Tribunal Constitucional mais se assemelharia, então, dadas 
essas características, à atividade legislativa, porque, ao declarar a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em abstrato da norma, essa instância emite um juízo sobre o direito 
objetivo, afirmando a validade de uma norma ou determinando sua retirada do mundo 
jurídico, funções essas de natureza tipicamente legislativa. Se a atividade é de natureza 
legislativa, as decisões do Tribunal Constitucional são, portanto, atos legislativos, e, enquanto 
tal, devem obedecer os princípios da irretroatividade das leis e de respeito aos direitos 
adquiridos. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11026
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIFOR – Universidade de Fortaleza



Por isso é que essa forma de controle, isto é, o sistema teorizado por Kelsen, diferentemente 
do sistema norte-americano, pode estabelecer outras sanções para o reconhecimento da 
inconstitucionalidade ou mesmo da constitucionalidade da norma, para adotar fórmulas 
alternativas mais flexíveis e variadas, como por exemplo: a) impor uma interpretação 
"conforme a Constituição"; b) manter em vigor por certo tempo a norma inconstitucional, 
dando tempo para que o legislativo a substitua por outra, dessa vez constitucional; ou c) editar 
regras que supram a omissão do legislador etc. Essa flexibilização, expressa no art. 140, 
incisos V e VII, da Constituição da Áustria de 1920, permite, assim, uma graduação dos 
efeitos da invalidação do ato reputado inconstitucional, admitindo-se, em alguns casos, 
somente efeitos ex nunc e não ex tunc, como invariavelmente ocorre no sistema norte-
americano. 

  

Adotou-se, assim, no sistema austríaco, a concepção de que a lei é válida até que seja 
declarada de modo contrário pelo órgão competente, devendo-se resguardar os efeitos e as 
relações jurídicas que se aperfeiçoaram antes de sua desconstituição pela Corte 
Constitucional. Kelsen dizia que a lei inconstitucional não era, portanto, nula, mas 
simplesmente anulável, produzindo a declaração de inconstitucionalidade, em princípio, 
efeitos apenas prospectivos. O sistema por ele criado adotou, em oposição ao postulado da 
supremacia constitucional de Marshall, a presunção de constitucionalidade das leis (KELSEN, 
2003, p. 304). 

  

Nota-se, portanto, sensível diferença entre os sistemas norte-americano e europeu de controle 
de constitucionalidade, tanto quanto à sua estrutura quanto aos efeitos produzidos pelas 
decisões dos órgãos e/ou instâncias competentes. No modelo norte-americano, o controle de 
constitucionalidade é exercido pela jurisdição ordinária, de forma incidental, por ocasião do 
exame do caso concreto. As decisões têm efeito apenas entre as partes até que a situação 
concreta seja apreciada pela Suprema Corte, hipótese em que, por força do stare decisis, seu 
pronunciamento vincula todos os demais juízes, tribunais e órgãos administrativos. Já no 
modelo europeu, o controle é exercido por um órgão independente da estrutura do Poder 
Judiciário - o Tribunal Constitucional - que somente é provocado por via de ação, para 
exercer o juízo de constitucionalidade das leis de forma abstrata, isto é, sem referência a casos 
concretos, tendo a decisão da Corte eficácia erga omnes. 

  

No sistema norte-americano, a atividade exercida pela Suprema Corte é de natureza 
tipicamente jurisdicional porque tem como objeto o exame do direito subjetivo deduzido nos 
casos concretos. No sistema europeu, a atividade do Tribunal Constitucional é de natureza 
legislativa porque a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, ao analisar 
a norma em abstrato, portanto, ao tecer análise sobre o direito-norma, direito objetivo, produz 
os mesmos efeitos da edição de um ato legislativo, dado o seu caráter de generalidade. 

  

Quanto aos efeitos das decisões no tempo, enquanto que, de acordo com o sistema norte-
americano, a declaração de inconstitucionalidade da norma implica necessariamente a 
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pronúncia de sua nulidade ab initio, produzindo efeitos retroativos, em conformidade com o 
modelo kelseniano, a declaração de inconstitucionalidade pronuncia a invalidação da lei 
apenas a partir da decisão da Corte Constitucional, permanecendo válidos todos os atos que se 
constituíram anteriormente, assim como acontece com a edição de atos normativos, que deve 
respeitar os princípios da irretroatividade e do direito adquirido. 

  

Verdade é que, nos últimos tempos, tanto o sistema norte-americano quanto o europeu vêm 
apresentando uma certa flexibilização em suas clássicas teorizações. A atual Constituição de 
Portugal, que adotou o princípio da nulidade da norma inconstitucional, aliando-se ao modelo 
americano de controle da constitucionalidade, contém uma ressalva à força retroativa das 
decisões do Tribunal Constitucional, em seu art. 282, parágrafo 4.°, permitindo que a Corte 
possa restringir os efeitos retroativos da decisão, quando o exigirem a segurança jurídica, 
razões de eqüidade ou interesse público de excepcional relevo. Semelhante ressalva também 
foi incorporada ao direito brasileiro com a promulgação da Lei n.° 9.868/99, introduzindo, em 
seu art. 27, o que ficou conhecido pela técnica da declaração de inconstitucionalidade sem a 
pronúncia da nulidade. 

  

O Brasil, portanto, quanto à sua sistemática de controle de constitucionalidade, parece oscilar 
entre incorporar características do sistema europeu e seguir a tradição do modelo norte-
americano, como se denota pela adoção recente da súmula vinculante no art. 103-A da 
Constituição de 1988. Ou seja, parece ser um Estado que ainda procura resolver ou 
amadurecer o seu sistema de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, o que 
significa que a soberania política ainda não se encontra definida na sua titularidade, nem os 
poderes constituídos se acham consolidados nas suas prerrogativas e atribuições 
constitucionais. Prova disso é que, por aqui, apesar de o Supremo Tribunal Federal funcionar 
como uma espécie de Tribunal Constitucional, guardando certa semelhança com o sistema 
europeu nesse aspecto, a totalidade da sua composição ainda é fruto da indicação política do 
Chefe do Poder Executivo e a investidura de seus membros é de caráter vitalício, contrariando 
a moralizadora prática dos mandatos, da sistemática européia, que garante uma maior 
independência e legitimidade à Corte Constitucional. 

  

A vitaliciedade dos Ministros do STF não é, portanto, algo repudiado apenas nos últimos 
tempos. Essa garantia já nasceu sem legitimidade na ordem constitucional brasileira. A 
periodicidade ou a estipulação de mandatos da magistratura é exigência desde o ideário 
iluminista. Dela já tratava Spinoza, entendendo que a vitaliciedade dos juízes não seria 
compatível quer com a monarquia constitucional quer com o seu Estado aristocrático: "em 
qualquer Estado a duração do mandato confiado aos juízes é a mesma e é preciso que, todos 
os anos, uma parte deles se retire" (SPINOZA, 1994, p. 123). 

  

4 A contribuição do modelo francês 
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A tradição política francesa foi durante muito tempo solidamente enraizada na supremacia 
parlamentar e, por isso, tem rechaçado a ideia de controle judicial de constitucionalidade das 
leis desde a Revolução, apesar da alternância que se verificou posteriormente entre a 
soberania do poder constituinte jacobina e as restaurações monárquicas e imperiais 
(MARIANO, 2010, p. 168). Só recentemente, com a Constituição da V República, de 1958, é 
que o constituinte francês optou pela criação do Conseil Constitutionnel, órgão dotado de 
competência para controlar a conformidade de uma lei à Constituição. 

  

Essa novidade, contudo, não provocou uma ruptura forte com o dogma da soberania da lei, 
pois, a fim de evitar um enfraquecimento da autoridade e legitimidade do Parlamento, 
depositário da vontade geral, o controle de constitucionalidade criado em 1958 era 
exclusivamente prévio à promulgação das leis. Justamente por esse aspecto é que o exemplo 
do sistema francês talvez fosse aquele mais apto a garantir a segurança jurídica. Se o 
constituinte de 1953 reconheceu que deveria criar um mecanismo para verificar se o 
Parlamento ofendeu a Constituição, ele também reconheceu que, para ser coerente com a 
tradição política francesa, esse mecanismo deveria ser exercido antes de toda e qualquer 
aplicação da lei. 

  

Essa forma permanece em vigor até hoje, tendo sofrido uma inovação com a 24ª Emenda 
Constitucional, de 23.07.2008, que introduziu um projeto de modernização das instituições da 
V República francesa. Com a sua edição, foi acrescentado o art. 61-1, prevendo a 
possibilidade de o Conseil d´État e a Cour de Cassation, órgãos máximos das jurisdições 
administrativa e comum, respectivamente, reenviarem uma questão prejudicial de 
constitucionalidade, no bojo de casos concretos, ao Conseil Constitutionnel. Embora essa 
previsão ainda não tenha entrado em vigor, haja vista que vários dos dispositivos da reforma 
foram condicionados à edição de uma lei complementar,[5] ela implicará na adoção do 
controle posterior de constitucionalidade no sistema francês. 

  

Apesar da inovação, a própria emenda constitucional de 2008 veio confirmar mais uma vez o 
postulado da soberania da lei. Os juízes e tribunais franceses, com a exceção do Conseil 
Constitutionnel, permanecem sem a competência para declarar a inconstitucionalidade das 
leis. Contudo, a novidade pode superar em parte a crítica que sempre foi feita ao sistema 
francês por não dispor de mecanismos aos cidadãos para a proteção de seus direitos e 
liberdades constitucionais (a exemplo da reclamação constitucional e do controle difuso no 
direito brasileiro), especialmente na hipótese de a sua violação ter sido perpetrada por uma lei 
que não foi submetida ao controle prévio do Conseil Constitutionnel, como muitas não foram 
na França (cf. MAUS, 2006, p. 152). 

  

Por isso é que não é possível considerar que a atividade desenvolvida pelo Conseil 
Constitutionnel seja de natureza tipicamente jurisdicional. No direito francês, não existe ainda 
um mecanismo para garantir, de forma definitiva, a autoridade da coisa julgada de suas 
decisões, como há, no direito brasileiro, a reclamação constitucional (art. 103-A, § 3.°), 
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instituída pela Emenda 45/2004. Embora as decisões da Corte constitucional francesa sejam 
dotadas de efeitos erga omnes e vinculantes, não há previsão constitucional de qualquer 
instrumento jurídico para coibir as situações em que o Parlamento ou o Presidente da 
República eventualmente as desrespeitem. 

  

Por outro lado, até os dias atuais, já na França pós-revolucionária (e que vive a sua fase 
republicana mais longeva), o próprio judiciário ainda não é considerado um poder. Hoje 
composto por magistrados investidos por meio de concurso público e não pela delegação do 
povo (nem pela indicação do Chefe do executivo, como ocorreu na era napoleônica), o 
judiciário não pode ser compreendido como um dos poderes constituídos, pois estes são 
necessariamente, segundo a vontade constituinte francesa, apenas aqueles decorrentes do 
exercício da soberania popular: o executivo e o legislativo (MARIANO, 2010, p. 169). 

  

Essa distinção entre os poderes constituídos e o poder constituinte, titular da soberania 
(SIEYÈS, 2001, p. 48-49), é uma das primeiras conquistas da Revolução francesa e uma das 
mais importantes contribuições ao constitucionalismo moderno e contemporâneo. Ela, 
inclusive, ainda é dotada de induvidosa atualidade, principalmente tendo em vista os debates 
que têm sido travados na teoria constitucional acerca dos limites das mutações 
constitucionais, ou seja, do assim chamado poder constituinte difuso dos juízes e tribunais no 
Brasil. Tais discussões vêm tendo como foco especialmente a atuação do Supremo Tribunal 
Federal, que vem ganhando muito espaço no cenário político brasileiro, invariavelmente, 
suscitando conflitos em torno da separação dos poderes. 

  

Na França, a realidade parece ser bem diferente, em que pese o seu sistema jurídico nunca ter 
se estabelecido como um modelo alternativo de jurisdição constitucional para o Brasil, ao 
lado dos demais sistemas paradigmáticos tradicionais (europeu e americano). A teoria do 
poder constituinte e o princípio da soberania popular gozam ainda de tamanho prestígio no 
sistema francês que o controle de constitucionalidade ainda é essencialmente político e 
preventivo, sendo exercido pelo Conseil Constitutionnel, nos termos do art. 36 c/c art. 61 da 
Constituição da V República. Isto ocorre porque, no âmbito de um regime de supremacia 
parlamentar, a única forma de ser fiel a esse princípio é inserir a Corte Constitucional na 
esfera do Poder Legislativo, caso contrário, o Parlamento não é soberano (MARIANO, 2010, 
p. 172-173). 

  

De acordo com a Constituição francesa, o Conseil Constitutionel poderá revisar as normas 
somente antes de sua promulgação e apenas mediante a solicitação do governo ou por 
requerimento de minorias políticas significativas de parlamentares. Ou seja, os projetos de lei 
não podem se tornar lei se houver um veto do Conselho. E, após se tornarem lei, esta (a lei) é 
soberana, não podendo ter a sua constitucionalidade controlada por outros órgãos ou poderes. 
Só a partir do início da vigência do art. 61-1, acrescentado pela reforma constitucional de 
2008, é que a Corte Constitucional francesa terá a competência para exercer o controle de 
constitucionalidade de uma lei já em vigor. 
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Desse modo, no sistema francês, o órgão encarregado da defesa da Constituição não detém 
ainda a competência para revisar uma lei após sua promulgação, e as cortes comuns (tribunais 
da ordem judiciária e administrativa), por sua vez, não são competentes para realizar o 
controle de constitucionalidade no curso das lides ordinárias. Isso significa que, na realidade 
francesa, a lei promulgada é efetivamente soberana e não se sujeita a controles externos nem 
de juízes nem da Corte Constitucional. Pelo contrário, essa (a Corte Constitucional), cujo 
papel é exercido pelo Conseil Constitutionel, ao tornar-se uma terceira instância do legislativo 
francês, cumpre um papel essencial voltado para preservar a ideia de soberania da lei e, 
portanto, de soberania popular e de poder constituinte. 

  

5 Conclusão 

  

Apesar da singularidade do sistema francês e da grande repercussão dos ideários da 
Revolução francesa, há de ser feita a ressalva de que, no tocante à competência para o exame 
da constitucionalidade das leis, não é correto pensar que a desconfiança de atribuir essa 
função aos juízes deve-se unicamente à influência francesa. Na Europa continental, o modelo 
processual vigente à época da monarquia absoluta já obrigava os juízes a, em caso de dúvida 
sobre a inteligência da lei, suspender o processo e encaminhar consulta, sobre essa questão, a 
um órgão superior, preferencialmente de natureza antes política que judicial. Essa tradição 
encontra-se presente até hoje em vários dos países que adotam o sistema europeu de controle 
de constitucionalidade das leis (MARIANO, 2010, p. 173-174). 

  

Por outro lado, a desconfiança de atribuir o controle de constitucionalidade das leis aos juízes 
foi ainda mais reforçada em virtude do ambiente que se instalou na Europa continental após a 
experiência dos regimes autoritários. As ideias de Kelsen sobre a instituição do Tribunal 
Constitucional não foram adotadas somente na Áustria, mas na Alemanha, na Itália, na 
Espanha, como também se estabeleceram no Leste europeu, após 1989. Cada uma das 
constituições que se originaram após o fim dos respectivos regimes autoritários introduziu o 
controle de constitucionalidade não apenas dos atos do legislativo e do executivo, mas do 
judiciário também, haja vista que o órgão de controle - o Tribunal Constitucional - foi 
inserido acima de todas as demais instituições, podendo, assim, revisar os atos praticados por 
qualquer dos poderes (MARIANO, 2010, p. 174). 

  

Desse modo, é necessário que se promova no Brasil uma reestruturação na sistemática de 
separação de poderes ou que se confira ao Supremo Tribunal Federal a sua legitimação, pois o 
país também já vivenciou (e recentemente) o seu regime autoritário, deixando seqüelas 
profundas na afirmação da soberania do poder constituinte. Pode-se colher a receita do 
sistema europeu, introduzindo um Tribunal Constitucional, ou mesmo transformar o STF 
numa Corte Constitucional, também nos moldes europeus.[6] 
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Acolher, todavia, a receita do Tribunal Constitucional europeu ou transformar o STF em uma 
Corte Constitucional, independente e autônoma em relação aos demais poderes, é, no fundo, e 
em última análise, inspirar-se no exemplo francês. De uma forma ou de outra, significa 
introduzir a supremacia do Poder Legislativo, depositário da vontade dos titulares do poder 
constituinte, impedindo que as leis por ele editadas sejam controladas pelo judiciário. 
Significa, portanto, a impossibilidade de os atos emanados de um autêntico poder constituído, 
que possui o elemento de delegação popular na sua investidura, sejam controlados por um 
outro poder, despido desse fator de legitimação. 
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[1] Desde 1789 existem subdivisões administrativas do território francês.  Atualmente, após 
uma reforma constitucional em 2003, a Constituição francesa proclama expressamente, no art. 
1.°, ter uma organização descentralizada. O país é subdividido em várias coletividades 
territoriais, separadas do Estado, formadas pela metrópole e pelos territórios ultramarinos. A 
metrópole é dividida em 22 regiões (a Córsega, por exemplo), que compreendem 96 
departamentos compostos de 36.783 comunas. Além da metrópole, já subdividida em 22 
regiões, existem ainda 4 regiões ultramarinas (Guadalupe, Guiana Francesa, Ilha de Martinica 
e Ilha da Reunião), 6 coletividades ultramarinas (Maiote, Wallis e Futuna, Polinésia Francesa, 
Saint-Pierre-e-Miquelon, Saint-Martin e Saint-Barthélemy) e a Nova Caledônia. 
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[2] O território francês equivale aproximadamente a 1/12 do território brasileiro. 

[3] As características atuais do sistema francês são resultado dos vários regimes políticos que 
se sucederam na história francesa, onde a república demorou para se consolidar. A França foi 
marcada por uma sucessão conturbada de monarquias constitucionais, repúblicas e impérios, 
alternando entre regimes de supremacia do legislativo, de domínio do executivo ou de 
colaboração entre os poderes. Essa realidade acabou gerando as conquistas fundamentais que 
hoje estão incorporadas na Constituição da V República: a forma unitária de Estado, a própria 
república como forma de governo, a noção de soberania nacional, o sufrágio universal e o 
regime parlamentar. 

[4] Nas palavras de Montesquieu: "c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du 
povoir est porte à em abuser; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait! La vertu 
même a besoin de limites. Pour qu'on ne puísse abuser du povoir, il faut que, par la 
disposition des choses, le povoir arrête le povoir" (Apud WALCKENAER, 1877, p. 269). 
Confirmando essa leitura da moderação introduzida pela doutrina de Montesquieu, Louis 
Athusser já afirmou que a teoria da separação dos poderes não possui o alcance que 
tradicionalmente se lhe foi empregado, pois se tratou de uma teoria que teve como principal 
formulação estabelecer ferramentas de moderação do exercício do poder do monarca, por 
meio do estabelecimento de técnicas de combinação e fusão de poderes entre as funções 
estatais. O ponto central de sua teoria teria sido, portanto, o estabelecimento de limites ao 
poder. Um sistema adicional de freios e contrapesos recíprocos, de modo que o poder possa 
deter o poder (ALTHUSSER, 1959, p. 102-105). 

[5] Os artigos alterados da Constituição da Va República pela Emenda Constitucional de 2008 
estão entrando em vigor pouco a pouco. Alguns em 01.03.2009, outros, como é o caso do art. 
61-1, entrarão em vigor na medida em que a lei complementar respectiva for editada ou 
quando da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Apenas a modificação do art. 25 já vigora 
no momento. 

[6] É nesse sentido que parece caminhar a Proposta de Emenda Constitucional n.° 342/2009, 
de autoria do deputado Flavio Dino, do PC do B do Maranhão. Em síntese, o projeto propõe 
mandato de 11 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo vedada a 
recondução. O presidente da República poderá indicar cinco ministros, desde que a escolha 
seja aprovada por três quintos dos membros do Senado Federal. Já a Câmara dos Deputados, 
o Senado e o Supremo Tribunal Federal terão, cada um, dois nomes para indicar. O projeto 
sugere ainda que todos os nomes sejam escolhidos a partir de listas tríplices apresentadas pelo 
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Nacional de 
Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, OAB e por órgãos colegiados das 
Faculdades de Direito, desde que tenham programa de doutorado há mais de 10 (dez) anos. 
Há várias outras propostas de alteração dos requisitos de investidura dos membros do 
Supremo Tribunal Federal, mas nem todas contemplam os fatores que seriam indispensáveis à 
legitimação do STF, como o fim da vitaliciedade dos Ministros e a indicação por setores 
representativos da sociedade civil. A PEC n.° 434/2009, de autoria do Deputado Federal 
Vieira Cunha, do PDT/RS, por exemplo, objetiva tão-somente um aumento da idade mínima 
para o cargo (45 anos), a fixação de tempo mínimo de atividade jurídica (20 anos) e a 
indicação mediante elaboração de lista sêxtupla do próprio STF, propondo, assim, a indicação 
dos nomes exclusivamente pela própria instituição a quem se pretende conferir legitimidade. 
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RESUMO 
O presente artigo tem objetivo principal a análise dos poderes instrutórios do juiz – em 
especial do juiz brasileiro – no processo civil, partindo dos três modelos de juiz estabelecidos 
por François Ost. Faz-se inicialmente uma análise individualizada de cada um desses três 
modelos de juiz – juiz Júpiter, juiz Hércules e juiz Hermes, passando em seguida a uma 
aplicação dos referidos modelos à problemática dos poderes instrutórios do juiz, buscando 
harmonizar a teoria de Ost com os ensinamentos da doutrina processual moderna.  
PALAVRAS-CHAVE: PODERES INSTRUTÓRIOS ???? FRANÇOIS OST ???? JUIZ 
JÚPITER ???? JUIZ HÉRCULES ???? JUIZ HERMES. 
 
ABSTRACT 
This article primary objective is the analysis of the judge’s evidentiary powers – specifically 
the Brasilian judge – in the civil procedure, taking as reference the three models of judge 
established by Francois Ost. Starting from an individualized analysis of each of these three 
models of judge – judge Jupiter, judge Hercules and judge Hermes – and then moving on an 
application of those models to the problem of the judge’s evidentiary powers, seeking to 
harmonize Ost’s theory with the modern civil procedure doctrine. 
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1. Considerações Iniciais 

 

Todos aqueles que têm alguma experiência na vida jurídica sabe que é muito raro deparar-se 
com alguma ação capaz de ser solucionada com base apenas em questões de puro direito. 
Assim, na maioria esmagadora das vezes, para que se possa dar solução às demandas é 
preciso analisar questões de fato, as quais o juiz toma conhecimento e resolve por meio das 
provas, visto que em regra o juiz não tem conhecimento prévio dos fatos que deram origem ao 
litígio.[1] 

 

Carrear ao processo os fatos da demanda não é, contudo, o único desdobramento da prova no 
processo, pelo contrário, podendo-se notar facilmente as diferentes maneiras que o juiz se 
relaciona com a prova ao longo do processo, podendo-se dividir essas as diferentes maneiras 
que o juiz se relaciona com a prova em três momentos ou fases: primeiramente a 
determinação da prova; depois a realização da prova; e por fim a valoração da prova. É 
através desses três momentos que a atividade do juiz em matéria probatória se desenvolve. 

 

Apesar da inegável importância dessas outras fases, a problemática aqui desenvolvida foca-se 
no primeiro momento, o da determinação da prova, mais notadamente ao problema da 
iniciativa probatória. Em prestígio aos princípios processuais da inércia e da correlação, o 
legislador brasileiro optou por deixar exclusivamente à parte, ao menos em princípio, o poder 
de provocar a atividade jurisdicional e fixar o objeto de processo, cabendo, portanto às partes 
a iniciativa probatória inicial, havendo o legislador determinado ainda o ônus processual a ser 
sofrido em caso de inércia da parte[2]. Entretanto, esse mesmo legislador conferiu ao julgador 
a possibilidade (ou seria um dever?) de determinar de ofício as provas que entender 
necessárias a instrução.[3] 

 

É dentro desse quadro que se insere a problemática aqui desenvolvida, tentando compreender 
quais os limites desse poder instrutório do juiz, utilizando como base filosófica os três 
modelos de juiz traçados por François Ost, buscando estabelecer uma correlação entre as 
diversas correntes processuais acerca do tema dos poderes probatórios e os modelos de Juiz 
Júpiter, Juiz Hércules e Juiz Hermes. 

 

Assim, parte-se de uma análise individualizada desses três modelos de juiz, delineando as 
características básicas de cada um deles para posteriormente correlacioná-los com as três 
principais posições da doutrina processual acerca do problema dos poderes probatórios do juiz 
no processo civil. 

 

2. Júpiter, Hércules e Hermes: Os Três Modelos de Juiz de François Ost 
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Em "Júpiter, Hércules e Hermes: Três Modelos de Juiz" [4] o jurista e filósofo belga François 
Ost, traça os três modos básicos de como um magistrado pode exercer sua Autoridade para o 
julgamento das lides, tentando construir um modelo de juiz adequado a complexidade das 
relações sociais do mundo pós-moderno. 

 

Ost parte da premissa que inexiste profissão tão multiforme e pluralista quanto a do 
magistrado, afirmando ainda que o campo judicial e jurídico mostra-se tão heterogêneo e 
complexo que impede qualquer referência a idéia de um modelo. Essa "crise de modelos" 
nasceria tanto de uma ausência de referências, mas também de sua excessiva abundância: é 
como se o jurista, e em especial o juiz, não fosse capaz de eleger, dentro as várias ferramentas 
da justiça, o "uniforme" que convenha aos múltiplos papéis que esperam que ele desempenhe. 
Isso posto, como construir um modelo para um figura parece subtrair-se de qualquer tentativa 
de criação de modelos?[5] 

 

Para tanto, Ost inicia essa tentativa de criação de "modelos" evocando duas figuras 
"extremas" - a dos juízes Júpiter e Hércules -, para trazer posteriormente uma terceira figura, 
por si mesma complexa, seria capaz de responder ao momento de pós-modernidade da 
sociedade e do direito, capaz responder a essa disseminação de teorias, valores e discursos. 

 

Seguiremos aqui, essa mesma ordem apresentada por Ost, traçando as premissas básicas 
desses três modelos de juiz para posteriormente aplicá-los a problemática dos limites dos 
poderes probatórios do juiz no direito processual civil brasileiro. 

 

2.1. Juiz Júpiter 

 

O primeiro modelo de juiz é o do "Juiz Júpiter", também chamado de modelo da pirâmide ou 
de modelo do código. Trata-se do modelo de direito clássico, um modelo de direito 
codificado, sempre linear e unidirecional, em um escalonamento de regras hierarquicamente 
derivadas. 

 

Esse "Direito Jupiteriano", sempre proferido de cima, adota a forma lei, se baseia na lei. 
Sempre se expressa no imperativo e dá preferência a natureza do proibido. Esse modelo tem 
sua base teórica em Hans Kelsen (Teoria Pura do Direito) e tem como referência político-
econômica o liberalismo. 
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Esse "Direito Jupiteriano" utiliza a figura da norma fundamental, da qual todas as outras 
retiram legitimidade, como que no ápice de uma pirâmide normativa a transcende e sacraliza 
as demais normar inferiores por força da vontade inicial imaginaria que assim o quis - norma 
hipotética fundamental. 

 

Adotando a idéia de Kelsen de construção do direito em graus (stufenbau) parte-se da idéia 
ordenamento jurídico como um complexo de normas em vigor, uma junto as outras, formando 
uma pirâmide ou hierarquia de normas que são sobrepostas ou subordinadas umas as outras, 
superiores ou inferiores. Trata-se de uma escala de poderes, rigorosamente subordinados uns 
aos outros.[6] 

 

Dentro desse modelo o direito torna-se a ciência do direito, com forte base nos procedimentos 
técnico legalistas. Desse modelo de "Direito Jupiteriano" é possível observar as seguintes 
características: o monismo jurídico - a forma dominante da lei reforça a sistematicidade e 
autoridade, ofuscando outros matizes do Direito; o monismo político ou soberania estatal - 
os códigos traduzem um processo de consenso nacional e de centralização administrativa. Os 
consensos setoriais são substituídos; a idéia de codificação conduz a racionalidade dedutiva 
e linear - as soluções particulares são  deduzidas de regras gerais, derivadas elas mesmas de 
princípios ainda mais gerais, seguindo inferências lógicas lineares e hierarquizadas; a 
codificação faz supor a concepção de um futuro previsível e controlável - a lei, antecipando 
um estado de coisas possível, pode decidir o caminho ser seguido. [7] 

 

Nesse modelo de juiz, os códigos resolvem tudo. Ante a complexidade da lei a plenitude do 
ordenamento jurídico, o juiz é la bouche de la loi, sem possibilidades outras além daquelas 
previstas na norma. 

 

Como já ressaltado, no que diz respeito ao modelo político-econômico, tal sistema jurídico 
identifica-se com o liberalismo, no qual o Estado (e o juiz Júpiter) deve se abster de interferir 
na sociedade, garantindo somente as condições para o desenvolvimento livre dos particulares, 
primando pela igualdade formal e ignorando as inúmeras desigualdades existentes entre os 
cidadãos. 

 

O "juiz Júpiter" deve ser dogmático, positivista, seguir a escola romano-germânica do Direito, 
considerando as regras como as únicas detentoras de força cogente e não reconhecendo tais 
características aos princípios. 

 

Percebe-se claramente, que tal modelo é insuficiente para lidar com a atual complexidade das 
relações e os desafios de recuperação dos fundamentos éticos do direito. Entretanto, também é 
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impossível deixar de notar a presença de determinados resquícios dessa concepção de Direito 
e de Juiz - sendo a corrente processual que nega a possibilidade de o juiz exercer qualquer 
iniciativa probatória um claro exemplo desses resquícios. 

 

2.2. Juiz Hércules 

 

O segundo modelo de juiz de Ost é o do chamado "Juiz Hércules". Ost ressalta que essa figura 
do "Juiz Hércules" foi revalorizada por Ronald Dworkin e deixa bem claro, desde o primeiro 
momento, que não pretende, e nem mesmo pode, reduzir a posição de Dworkin e dos realistas 
americanos, mas mantém essa denominação de "Juiz Hércules" tendo em vista que ela é 
particularmente correta para designar esse juiz com ares de Semi-Deus, que se submete aos 
trabalhos esgotadores de julgar e termina por carregar o mundo em suas costas.[8] 

 

Conciliar economias familiares em crise, dirigir empresas em dificuldades, evitando, sempre 
que possível a falência, apreciar a questão do aborto de um feto sem perspectiva de vida extra-
uterina; intervir nos conflitos coletivos de trabalho para julgar sobre a licitude de uma greve, 
julgar se o véu islâmico é compatível com a disciplina e o espírito das escolas - estas são 
algumas das tarefas hercúleas do juiz moderno.[9] 

 

Hércules está presente em todas as frentes, decide e aplica as normas como o juiz Júpiter, mas 
também leva a cabo outros trabalhos. Se o Juiz Júpiter era um homem da lei, o Juiz Hércules 
além de juiz faz hora extra como um verdadeiro engenheiro social. Trata-se de um modelo de 
direito extremamente oposto ao do juiz Júpiter, oposto ao modelo dos códigos. 

 

Dentro desse modelo hercúleo, não existe direito além da jurisprudência; é a decisão judicial e 
não a lei que cria a autoridade. O juiz é a fonte do único direito válido. O conjunto dos fatos 
(dossiê) substitui o código; a singularidade e o concreto do caso se sobrepõem à generalidade 
e à abstração da lei. 

 

Assim, o juiz Hércules prioriza a resolução dos problemas, primando pela efetividade na 
aplicação dos princípios, nas hipóteses de revelação de lacunas, ou seja, vai alem do juiz 
Júpiter e do modo positivista, identificando o direito como meio de conquista da paz social. 

 

Tal modelo de juiz se aproxima do common law, (no realismo americano e da sociologial 
jurisprudence), onde a jurisprudência é valorizada, na percepção de que os princípios e não só 
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as regras, são normas, possuindo, pois, regras e princípios força cogente - tendo como base 
filosófica os ensinamentos de Robert Alexy.[10] 

 

Para esse modelo, como já dito, não há mais direito que o jurisprudencial; é a decisão e não a 
lei que cria autoridade. Assim, enquanto o modelo tradicional Jupiteriano coloca as regras 
como centro do sistema, Holmes e o movimento realista colocam as decisões no coração do 
sistema - essa mudança radical de perspectiva foi qualificada por J. Frank de "revolução 
copernicana".[11] 

 

As normas são encaradas como simples possibilidades jurídicas, cabendo aos juízes dar-lhes 
consistência no momento de sua aplicação ao caso concreto. Abandona-se a idéia de pirâmide 
do modelo jupiteriano e adota-se a imagem do funil, no qual os fatos do mundo entram 
(juntamente com as normas e princípios gerais) e dele sairá o efetivo direito, que é a decisão 
judicial. 

 

Dentro desse "sistema hercúleo" de direito, a efetividade é condição necessária e suficiente 
para a validade; a legalidade da regra e sua legitimidade não se tomam em consideração. O 
direito se reduz ao fato, a indiscutível materialidade da decisão. Já no "sistema jupiteriano de 
direito", como já ressaltado, a legalidade é condição necessária e suficiente para a validade da 
norma. É possível perceber que tanto Hércules quanto Júpiter não são mais duas imagens do 
direito, dois modelos, dois tipos ideais bem distantes da realidade jurídica. São como dito 
anteriormente "teorias extremas do direito". 

 

Ost lembra que tendo consciência do caráter restritivo dessas teorias extremas, algumas delas 
buscaram moderar, relativizar, combinar suas respectivas teses. Da mesma forma que é 
possível pensar que Júpiter se humanize, saindo do alto do Olimpo para dialogar com o povo, 
propondo uma nova aliança, é possível imaginar que Hércules, da forma inversa, deixar de 
lado (ao menos parcialmente) sua condição humana e elevar-se a qualquer forma 
racionalidade superior. 

 

É exatamente por essa via que caminha o Hércules de Dworkin: é um juiz racional, que "leva 
os direitos fundamentais a sério", que "domina o império do direito", que coloca em toda 
ocasião e particularmente nos "casos difíceis", a encontrar a "resposta correta".[12] 

 

Contudo, a realidade é muito mais complexa. Ost reconhece essa complexidade e fala em uma 
"teoria múltipla do direito", advertindo que multiplicidade não significa nem anomia, nem 
anarquia, e em uma "teoria do direito como circulação do sentido", na qual ninguém, nem o 
juiz, nem o legislador teria privilégio ou prevalência. Assim, se reconheceria a pluralidade e a 
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diversidade dos atores que participam (jogam) da cena jurídica e contribuem cada um do seu 
modo para a aplicação do direito. [13] 

 

É com base nesse ponto (diversidade e pluralidade de atores, todos "jogando") que Ost propõe 
o modelo do "juiz Hermes" (Hermes, Deus da comunicação e da circulação, deus da 
intermediação, personagem modesto, que exerce o ofício de representante e porta-voz), a 
quem confia a tarefa de simbolizar sua teoria. 

 

2.3. Juiz Hermes 

 

Após analisar esses dois modelos de juiz, os quais denomina de "extremos", François Ost 
propõe uma terceira via, um modelo de juiz adequado a complexidade do mundo 
contemporâneo. Ost faz questão de ressaltar que esse terceiro modelo não é uma simples 
combinação dos dois modelos anteriormente apresentados - o que qualifica como uma saída 
cômoda, pois afirma que seria fácil concluir que o direito no momento atual se caracteriza por 
uma combinação dos dois modelos de direito previamente expostos. 

 

O objetivo de Ost é, contudo, bem maior. Sua pretensão vai bem além dessa simples 
sobreposição de modelos. Afirma que "a sociedade e o direito pós-modernos merecem algo 
melhor que esse artifício teórico"[14], propondo a configuração de um novo modelo, modelo 
este que se fará representar através da figura do Hermes, o mensageiro dos deuses na 
mitologia grega. 

 

No terceiro modelo de juiz conforme proposto por François Ost, o juiz Hermes seria aquele 
que, sempre em movimento, está no céu, sobre a terra e nos infernos, assegurando o 
preenchimento das lacunas, conectando povos afastados, mediando conflitos e arbitrando 
interesses, adotando a forma de uma rede sempre conectada e em inter-relação, tendo por base 
não mais os códigos ou um processo, mas um grande banco de dados formado pela 
jurisprudência, costumes, convenções internacionais, costumes, princípios gerais do direito, 
etc. [15] 

 

Ao adotar esse formato de rede, Ost afirma que são vários os caminhos que podem ser 
percorridos dentro do Direito, cada qual sendo determinado no caso concreto após análise se 
suas peculiaridades. Isso não significa dizer, contudo, que o Direito é sistema imprevisível, ou 
ainda que é impossível escapar de suas linhas de força. Significa dizer que é necessário 
observar o banco de dados disponível para identificar os caminhos normalmente percorridos 
para solucionar conflitos semelhantes, e daí extrair a regularidade e previsibilidade do Direito, 
mas também reconhecer a possibilidade de novos entrelaces serem formados. 
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Para Ost, o direito coloca-se como signo lingüístico, na medida em que deve ser interpretado 
por seus destinatários. E também como manifestação da vontade, na medida em que deve ser 
interiorizado e aceito. Daí extrai-se a conclusão que somos sujeitos de Direito, e não sujeitos 
do Direito. Dessa forma, os seres estão sujeitos ao Direito, mas também são seus co-autores. 
Assim, o Direito é sempre inacabado e eternamente em mudança, não possuindo 
delineamentos precisos, nos termos da Teoria Fluída do Direito. [16] 

 

Primeiramente, para compreender plenamente essa proposta de juiz Hermes de Ost é preciso 
traçar um panorama geral (ainda que superficial) dessa Teoria Fluída do Direito proposta por 
Ost (bem como, será necessário posteriormente delinear também a chamada Teoria Lúdica do 
Direito, a qual Ost credita ser a única capaz de atender a complexidade do momento atual do 
direito). Em linhas gerais, segundo essa Teoria Fluida do Direito, o direito estaria em um 
estado líquido, que permitiria que este se colocasse nas mais diversas situações e que 
ocupasse suavemente todos os espaços disponíveis, suportando, caso fosse necessário, fortes 
compressões[17], inclusive de outros sistemas, como o econômico e o político. Para Ost, ante 
a complexidade do mundo atual, no direito não pode estar mais associado a essa idéia de 
rigidez, tão incrustada na mente dos juristas. Essa fluidez, no sentido de se adequar as novas 
(e antigas) pressões que advêm da sociedade é característica que se faz essencial ao Direito 
hoje. [18][19] 

 

Já a chamada Teoria Lúdica do Direito, que como já ressaltado, é considerada por Ost a mais 
adequada a atender a complexidade do mundo pós-moderno,  encara o direito como um 
verdadeiro jogo, no qual toda a sociedade é chamada a participar. Segundo Ost, "(...) Antes de 
ser regra e instituição, o direito é logos, discurso, significado em suspenso. Articula-se entre 
as coisas: entre a regra (que não é inteiramente normativa) e o fato (que nunca é 
inteiramente fático), entre a ordem e a desordem, entre a letra e o espírito, entre a força e a 
justiça. Dialético, é ele um pelo outro; paradoxo, ele é um e o outro". [20] 

  

É com base nessas idéias que Ost propõe que no modelo de juiz (e de direito) de Hermes as 
partes participem e contribuam para a resolução do litígio, cada uma delas oferecendo a sua 
contribuição, buscando sempre um entendimento entre todos os envolvidos. Assim, o juiz 
Hermes renuncia o monopólio da interpretação do direito, propondo um diálogo entre as 
partes, mas tomando sempre o cuidado de não transformar tal diálogo em uma discussão 
infinita. Ost ainda afirma que o Direito, por ser interpretado por todos os seus destinatários 
(os sujeitos de direito), que o reconstroem com seus próprios entendimentos, está sempre 
inacabado e eternamente em mudança, não possuindo delineamentos precisos - o que condiz 
com a complexidade da situação do mundo atual e encaixa-se perfeitamente na proposta de 
Direito Fluido do autor. 

 

Considerando como premissas fáticas[21] a multiplicidade dos atores jurídicos (como o juiz, 
o legislador, o Estado e os particulares), o entrelaçamento das instituições, a multiplicação dos 
níveis de poder e as modalidade de ação jurídica (não é possível mais utilizar somente os 
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conceitos de obrigação, permissão ou proibição - a realidade fática se apresenta de forma 
muito mais complexa), Ost apresenta sua Teoria Lúdica do Direito, afirmando cinco idéias 
básicas:  1. O jogo tem ser próprio movimento, personagens e linguagem; 2. O jogo, por ser 
um movimento de sociedade, aceita um número indefinido de jogadores de diferentes matizes, 
o que ocasiona mudanças das jogadas e das próprias regras, não possuindo nenhum deles 
qualquer hierarquia; 3. O jogo tem natureza mista, combinando a regra e o acaso, a convenção 
e a invenção, a abertura e o fechamento, ou seja, uma parte de regra e outra de improvisação; 
4. É possível distinguir o pólo simbólico - o do jogo com representação -, e o pólo utilitarista - 
o do jogo como estratégia;   5. Situa a distinção entre o interior e o exterior, o limite do jogo e 
do "fora do jogo", apesar de serem posições reversíveis e dinâmicas.[22] 

 

Combinadas, as idéias da rede, do banco de dados, do direito fluido e do direito como um 
"jogo" conseguem expressar a complexidade que originou a qual veio responder o modelo de 
juiz Hermes. Em tal modelo, que pressupõe o reconhecimento de que o homem não é apenas 
sujeito de direito, mas titular de responsabilidades, o juiz se posiciona com intermediário 
legitimado a interferir e resolver o conflito através de argumentos racionais, sem o uso da 
força, sempre com o auxílio dos outros sujeitos do processo - notadamente as partes, 
valorizando a tolerância, a negociação argumentativa e a auto-regulação através do dialogo, 
buscando sempre uma solução que atenda não somente os anseios das partes, mas também de 
toda a sociedade.  Assim é Hermes, Deus mensageiro que media os conflitos, acalma as 
paixões e exclui a violência do sistema através do diálogo. 

 

3. Nenhum Poder, Todos os Poderes ou Efetiva Colaboração: Os Modelos de François 
Ost Aplicados à Problemática dos Poderes Instrutórios do Juiz  

  

Estabelecidas as premissas básicas desses três modelos de juiz, passamos agora ao cerne do 
presente trabalho: uma tentativa de aplicação dos três modelos de juiz de François Ost a 
supracitada controvérsia. Esses três modelos de juiz e de direito - Júpiter, Hércules e Hermes - 
também podem ser encarados como verdadeiros modelos probatórios no que tange a iniciativa 
de produção da prova no processo. 

 

Até certo tempo atrás o direito processual era notadamente marcado pelo individualismo (tal 
qual permanece, via de regra, o direito material). O Estado objetivava manter-se o mais alheio 
possível as disputas entre os particulares, quase que em uma aplicação do famoso "laisser 
faire, laisser passer" na órbita judicial. O juiz nada mais era que um julgador inerte em seu 
pedestal, espectador frio e distante do duelo entre as partes e privado de qualquer 
possibilidade de tomar suas próprias iniciativas no sentido de averiguação da verdade. Não há 
como não reconhecer o modelo jupiteriano proposto por Ost nessa proibição de iniciativa 
probatória do juiz. 
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Ao juiz cabe ser simplesmente juiz, não há que enveredar por caminhos que precipuamente 
são percorridos pelas partes - notadamente o da proposição da prova.[23] O que está em jogo 
no processo são os interesses particulares das partes, cabendo exclusivamente a estas propor 
os meios de prova que desejam utilizar no bojo do processo para alcançar o objetivo final, 
uma decisão favorável. O juiz que sai de sua posição de inércia e determina a produção de 
uma prova quebra o equilíbrio da relação processual existente nesse modelo de direito e 
usurpa a faculdade da parte de proposição dos meios de prova que considerar necessários em 
sua busca pela vitória. Se a parte entendeu que não deveria propor tal meio de prova o fez por 
alguma razão, estando ciente dos ônus que podem lhe recair no caso de uma derrota. A parte 
abriu mão de uma das possíveis armas que poderia levá-la a vitória, e o fez conscientemente. 
Ainda que não tenha feito conscientemente - se, por exemplo, por um lapso não juntou 
determinado documento essencial - não deve o juiz suprir tal falta. O que não pode fazer o 
juiz é deixar seu pedestal e devolver ao processo a "arma" que a parte decidiu não utilizar. 

 

Essa concepção de juiz que não tem nenhum poder instrutório decorrer de uma visão 
privatista do processo civil típica do liberalismo que predominou no século XX nos campos 
político e econômico, e está diretamente ligada a idéia de disponibilidade das relações 
jurídicas que se discutem em juízo. Esse é posicionamento do ordenamento processual civil 
espanhol, que reserva exclusivamente às partes a propositura das provas, não concedendo ao 
juiz qualquer iniciativa probatória, conferindo apenas a possibilidade, de o juiz requerer a 
renovação das diligências oportunamente solicitadas pelas partes quando os atos de produção 
de prova anteriores não tiverem obtido resultado e desde que haja fundados motivos que 
levem a crer que a repetição da diligência permitirá a aquisição de uma maior certeza sobre os 
fatos.[24] 

 

Assim fica bastante claro que esse modelo de iniciativa probatória do Juiz Júpiter, onde o juiz 
deve abster-se da proposição e prática de qualquer ainda sobrevive nos dias de hoje. Outro 
exemplo de ordenamento processual que consagra esse modelo (pelo menos quanto a 
iniciativa probatória de ofício) é o Inglês. Na tradição processual inglesa não autorizava o 
juiz, de ofício, determinar a produção de provas, mas consentia que indicasse às partes as 
provas que entendia oportunas.[25] Com a reforma do processo civil inglês em 1998, quando 
foi promulgado as Civil Procedure Rules, concedeu-se ao juiz amplos e intensos poderes de 
direção do processo - algo mais próximo do modelo de direito do Juiz Hércules -, mas no que 
concerne a iniciativa probatória manteve-se a tradição, não havendo nas Civil Procedure 
Rules nenhuma norma que permita o juiz ordenar a produção de provas de ofício.[26] 

 

Outro exemplo é o caso italiano - ainda que se adote uma posição mitigada ou mista, pois 
permite em alguns casos a iniciativa probatória oficial - onde o juiz não pode determinar de 
ofício a prova testemunhal ou documental, em um exemplo claro de opção legislativa pelo 
modelo jupteriano (ao menos no que diz respeito a esses meios de prova).[27][28] 
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Esse modelo de iniciativa probatória do Juiz Júpiter não é, contudo, compatível com a 
realidade processual civil brasileira por duas razões: primeiramente em virtude de a expressão 
"Processo Civil" ter no Brasil um sentido muito mais amplo, não tratando somente de relações 
privadas que envolvam direitos disponíveis, pelo contrário, no Brasil o processo civil é 
altamente publicista, discutindo-se em seu bojo questões de direito público, de direito 
administrativo, de direito tributário, sem falar nas questões de direito privado que muitas 
vezes envolvem direitos indisponível, como ocorre no direito de família[29]; em segundo 
lugar, por ter a lei, no art. 130 do Código de Processo Civil, previsto expressamente a 
possibilidade (ou dever) de o juiz tomar iniciativa probatória. É inconcebível pensar que logo 
o Juiz Júpiter, o juiz dos códigos, ignorará a letra da lei. 

 

Os outros dos modelos de Juiz, Hércules e Hermes, são, em tese, compatíveis com o 
ordenamento processual brasileiro do ponto de vista de que este consagra a iniciativa 
probatória do juiz em lei. Resta saber como o legislador brasileiro consagrou tal iniciativa - 
poder instrutório, como na nomenclatura clássica ou um verdadeiro dever instrutório do juiz. 
Iniciaremos com o Juiz Hércules. 

 

O modelo de Juiz Hércules, como traçada por François Ost, não coincide inteiramente com a 
figura de Hércules que Ronald Dworkin delinou em suas obras, e Ost é o primeiro a 
reconhecer a existência de certas diferenças. O juiz Hércules de Dworkin, em linhas gerais, 
tem como função garantir não somente o direito (de cunho individual), mas também 
determinados objetivos políticos (de caráter coletivo).[30] Assim, o juiz Hércules ao julgar 
determinado caso (em especial, quando deparar-se com os chamados "hard cases" ou casos 
difíceis) faz uma verdadeira reconstrução da teoria política que justifica as instituições 
jurídicas, buscando encontrar um modo de responder as questões do caso concreto - em 
especial para poder responder quais os direitos pertinentes naquele determinado caso.[31] 

 

O juiz Hércules de Dworkin ao decidir um de seus "hard cases" deve recorrer não somente a 
letra da lei, devendo buscar também a intenção ou o propósito de tal lei, como também deve 
utilizar-se de outras fontes do direito - notadamente dos princípios - pois ao decidir tal caso 
não estaria solucionado a controvérsia somente entre as partes, mas também para todo a 
sociedade, estando o juiz Hércules, no exercício de sua função julgadora, dotado de uma 
verdadeira responsabilidade política. Ante a magnitude das funções que Dworkin credita a seu 
juiz Hércules - não só julgar corretamente o caso concreto, solucionando o litígio entre as 
partes, mas também reconstruindo a toda teoria política que embasa as instituições de que faz 
parte, no intuito de encontrar quais os direitos pertinentes ao caso concreto - Dworkin concebe 
o seu juiz Hércules como uma figura dotada de uma capacidade de trabalho, força, 
perseverança e paciência sobre-humana, digna do herói grego que batiza tal modelo de juiz. 

 

E é exatamente nesse sentido da capacidade de trabalho, força, perseverança, paciência e de 
outros atributos de natureza sobre-humana que o Hércules de Dworkin e o Hércules de Ost 
coincidem. O Hércules de Ost seria uma versão mitigada do Hércules de Dworkin, que 
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prioriza a resolução dos litígios, primando pela efetividade na aplicação dos princípios e 
identificando o Direito como meio de conquista da paz social, mas sem a ambição de 
reconstrução da teoria política a cada caso. 

 

Dentro da problemática dos poderes instrutórios do juiz esse juiz Hércules é o modelo 
diametralmente oposto ao do juiz Júpiter: enquanto este permanece inerte deixando 
unicamente às partes a tarefa de produzir as provas, o juiz Hércules assume uma postura 
extremamente proativa, no sentido que não haveria limites para os seus poderes probatórios. 
O Juiz Hércules, com sua vontade quase que patológica de solucionar o caso concreto, 
simplesmente ignora as regras de repartição do ônus da prova - aqui no sentido de a quem 
cabe provar determinado fato, notadamente cabendo ao autor provar os fatos constitutivos de 
seu direito, e ao réu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor, e não no sentido de regra de julgamento quando inexistente, insubsistente ou 
insuficiente o conjunto probatório - determinando a realização de diligências probatórias, 
muitas vezes sem antes oportunizar às partes que a requeiram. 

 

A esse juiz Hércules, tão preocupado com o bom, rápido e eficiente exercício de sua função 
julgadora que se sobrecarrega de trabalho, pouco interessa se o interesse discutido no 
processo é eminentemente privado; que cabe as partes impulsionar o juízo, pois é de interesse 
único delas a obtenção de uma resolução favorável do processo ou que sua parcialidade possa 
ser comprometida ante seu enorme empenho em atividades probatórias: na sua busca por uma 
solução rápida do litígio, esse Hércules já tão sobrecarregado de trabalho, parece tomado por 
uma verdadeira força centrifuga no sentido de atrair para si tudo e todas as funções do 
processo. Enquanto Júpiter permanece inerte em seu pedestal, em uma função quase que 
coadjuvante, Hércules torna-se a verdadeira estrela do processo. 

 

Em seu ímpeto de solucionar o caso Hércules confere a si todos os poderes instrutórios, não 
levando em conta que esses poderes teoricamente caberiam às partes. Se a parte não requereu 
certa diligência Hércules teria toda a liberdade de determiná-la, não levando em conta que a 
parte pode ter optado, dentro de sua discricionariedade, não produzir tal prova, estando 
plenamente ciente dos riscos que a ausência de tal prova possa acarretar. Hércules 
simplesmente passa por cima dessa opção da parte. Isso pode ser especialmente problemático 
em determinados casos. Se, por exemplo, a parte preferiu não postular a produção de 
determinada prova a fim de resguardar sua intimidade, e o juiz, ciente de tal escolha, ainda 
assim determina a colheita de tal prova é possível que se tenha uma violação dos direitos 
fundamentais da parte. 

 

O modelo acima descrito, de total e irrestrito poder do juiz no campo da iniciativa probatória, 
foi característico dos regimes totalitários do século XX, fascista e comunista. Em ambos os 
casos, em nome da busca da verdade, que deveria ser alcançada a qualquer preço, o juiz era 
dotado de plena liberdade probatória. Em tais regimes, não era suficiente a chamada verdade 
processual, podendo ser inclusive declarada a nulidade de uma sentença caso essa não se 
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mostrasse compatível com a verdade material posteriormente identificada.[32] E essa 
identificação com os regimes e com a ideologia política totalitarista é a principal crítica a 
esses amplos poderes probatórios do juiz Hércules.[33] 

 

Ante o acima exposto, não resta dúvida acerca da incompatibilidade desse modelo de juiz 
Hércules no ordenamento brasileiro, em especial no campo dos poderes instrutórios do 
magistrado.  Resta somente o modelo do Juiz Hermes, o qual, sem dúvida, é o que melhor se 
adéqua ao nosso ordenamento processual e às posições doutrinárias dominantes. 

 

O Juiz Hermes de Ost, como anteriormente ressaltado, seria aquele que está sempre em 
movimento, assegurando o preenchimento das lacunas, conectando povos afastados, 
mediando conflitos e arbitrando interesses. Resta bastante claro que o diálogo é elemento 
essencial desse modelo de juiz e de direito. Tomando as premissas estabelecidas por Ost, onde 
as partes figuram como verdadeiros sujeitos de direito, participando ativamente da resolução 
do litígio através do diálogo, é possível rebater cada uma das grandes críticas a concessão de 
poderes probatórios ao juiz (obviamente de forma limitada e não da maneira absoluta como 
proposta no modelo de Hércules), sendo que em determinados casos não é nem necessário 
recorrer aos ensinamentos de Ost para rebater certas críticas. 

 

As críticas à concessão de poderes probatórios ao magistrado podem ser resumidas a seis 
pontos principais: o interesse privado discutido no processo civil; o interesse único das partes 
na obtenção de uma resolução favorável as suas pretensões; a incompatibilidade entre o 
direito a prova das partes e a iniciativa probatória do juiz; o esvaziamento (ou destruição) do 
ônus da prova; a vulneração da devida imparcialidade do juiz; o caráter autoritário do 
juiz.[34] 

 

As duas primeiras críticas - o interesse privado discutido no processo civil e o interesse único 
das partes na obtenção de uma resolução favorável as suas pretensões - não subsistem à 
própria concepção do processo civil no ordenamento brasileiro. O processo civil brasileiro, ao 
contrário do de outros ordenamentos, não tem cunho eminentemente privatista, tendo um 
sentido muito mais amplo, sendo palco também para discussão de questões eminentemente de 
direito público, como já ressaltamos em outra oportunidade. Dentro do processo civil 
brasileiro discutem-se questões de direito constitucional, administrativo, tributário e outras 
também de natureza pública,m ou que envolvem o interesse público. Esse publicismo do 
processo civil brasileiro faz com que a primeira objeção não subsista. A segunda objeção 
também não subsiste ante esse caráter publicista do direito processual brasileiro, tendo em 
vista que é evidente que o interesse público também está presente na resolução dos litígios, o 
que autoriza que o juiz atue de forma ativa na instrução probatória. Essa característica 
publicista do processo civil brasileiro se encaixa perfeitamente dentro da concepção pós-
moderna de mundo que originou a teoria de Ost, do esse verdadeiro exemplo do 
entrelaçamento de instituições, onde o público se confunde com o privado é uma constante. 
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Dentro dessa concepção verdadeiramente colaborativa do direito do modelo do juiz Hermes, 
no qual este renuncia ao monopólio da interpretação da norma, chamando as partes para 
contribuir para o deslinde da causa, e da noção de tanto as partes quanto o juiz são sujeitos do 
processo (e do direito) a terceira objeção, no sentido de que haveria uma incompatibilidade 
entre o direito a prova das partes e a iniciativa probatória do juiz também não subsiste.  Esse 
mesmo argumento também já é a muito refutado pela doutrina processual brasileira. José 
Carlos Barbosa Moreira o "princípio da comunhão da prova" para combater tal objeção, 
afirmando que a prova não pertence a quem a produz, pertencendo ao processo, pouco 
importando a sua proveniência. E quando atesta que pouco importa essa proveniência, 
Barbosa Moreira faz tal afirmação em duplo sentido, não se referindo apenas à possibilidade 
de que uma das partes traga a prova que em princípio competiria à outra, mas também refere-
se à prova trazida aos autos pela iniciativa do juiz.[35] Taruffo também rejeita tal objeção, 
afirmando de forma bastante incisiva que "o direito das partes não significa seu monopólio 
sobre a prova e não implica exclusão de autônomos poderes de instrução do juiz".[36] E falar 
em um monopólio das parte quanto à iniciativa probatória dentro de um sistema onde o juiz 
abriu mão de seu monopólio da interpretação da norma, chamando as partes à participar 
ativamente da resolução do litígio seria, uma opção um tanto hipócrita. 

 

A quarta objeção, que sustenta que a concessão de poderes probatórios ao juiz esvaziaria a 
regra de distribuição do ônus da prova a tal ponto que esta deixaria de existir, sendo 
"destruída" pelos poderes probatórios do juiz. Tal objeção cai em dois erros. Um primeiro, 
conceitual, pois considera o ônus da prova como efetiva regra de distribuição de deveres 
probatórios, segundo os quais caberia exclusivamente àquela determinada parte a produção de 
certa prova. Essa não é a concepção de ônus da prova abraçada pela doutrina majoritária[37], 
que entende que as regras de distribuição do ônus da prova configuram regras de 
julgamento[38], às quais devem ser utilizadas pelo juiz apenas e tão-somente quando não 
existirem elementos probatórios suficientes para a formação da convicção judicial, mesmo 
após o juiz ter determinado as diligências probatórias que entendesse necessárias. [39] [40] 

 

Não que se falar em enfraquecimento, esvaziamento ou destruição das regras do ônus da 
prova, as quais só devem ser utilizadas em último caso quando o juiz não conseguir formar 
seu conhecimento com as provas existentes nos autos. Como é possível perceber o julgamento 
de uma demanda com base apenas nas regras de ônus da prova deve ser evitado a qualquer 
custo, pois a sentença se baseará em uma ficção jurídica (a distribuição do ônus feita pela lei) 
e não nas provas dos fatos que originaram a demando, tendo em vista que tais provas se 
mostraram insuficientes, ficando a decisão ainda mais afastada da verdade real. Como bem 
ressalta Flávio Luiz Yarshell "a única relação que se pode estabelecer entre o ônus da prova, 
de um lado, e a iniciativa oficial de instrução, de outro, consiste no seguinte: quanto maior o 
exercício da atividade estatal na produção da prova, menor a probabilidade de que, no 
momento do julgamento, tenha o órgão judicante que recorrer às regras de distribuição da 
aludida carga".[41]  
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A quinta objeção, a da vulneração da imparcialidade do juiz, que perderia a essencial 
imparcialidade para julgar no momento em que tomasse qualquer iniciativa probatória, 
também não se sustenta. Contrariamente do que pensam renomados autores - merece destaque 
a posição de Liebman nesse sentido - a adoção de uma posição ativa pela autoridade judicial 
em matéria probatória não é incompatível com a preservação de sua imparcialidade. Como 
lembra Barbosa Moreira, algumas classes de processo admitem pacificamente a legitimidade 
do juiz para a proposição de provas de ofício, e admitir a alegação que a adoção dessa postura 
ativa em matéria probatória configuraria uma quebra da imparcialidade significaria dizer que 
o juiz não precisa ser imparcial em certas classes de processo.[42] 

 

Há que se ter em mente que esse risco de que o juiz atue de forma parcial, agindo no interesse 
de uma das partes, é um perigo ronda toda a atividade do magistrado, e não somente quando 
este determina certa diligência probatória. Atar as mãos do juiz, no sentido de impedir que 
este aja de forma ativa na instrução probatória não é suficiente para afastar o risco de que este 
deixa de ser imparcial. E essa objeção no sentido que o juiz perderia sua imparcialidade ao 
determinar de ofício a produção de uma prova se torna ainda mais irracional quando levado 
em conta que, regra geral, o juiz ao determinar a realização de uma prova, dificilmente poderá 
prever com segurança a qual das partes a prova requisitada beneficiará.[43] 

 

Como é possível perceber a não concessão de poderes probatórios ao juiz, fazendo com que 
este permaneça inerte e neutro não é garantia que este permanecerá imparcial. Além do mais, 
"essa "neutralidade passiva", que supostamente garantidora da imparcialidade,não 
corresponde aos anseios por uma Justiça efetiva, que propicie acesso efetivo à ordem 
jurídica justa".[44] Muito mais eficaz no sentido de garantir essa imparcialidade é um efetivo 
contraditório na instrução probatória, garantindo as partes uma verdadeira participação na 
formação do conjunto probatório. Essa garantia de efetivo contraditório nada mais é que uma 
expressão da cooperação entre os sujeitos de direito proposto por Ost. O juiz Hermes, nessa 
situação servirá de mediador das partes na formação do conjunto probatório, este formado 
através do diálogo entre as partes. 

 

 A última objeção refere-se ao suposto caráter autoritário dos poderes probatórios do juiz, 
afirmando que essa concessão de amplos poderes de iniciativa probatória é manifestação de 
uma ideologia política totalitarista, fascista ou comunista. Joan Picó i Junoy bem lembra que 
essa é a proposta foi reavivada e é atualmente defendida por Juan Montero Aroca[45], que 
destaca que nos códigos fascistas alemão e italiano ocorria uma potencialização da iniciativa 
probatória do juiz.[46] Os poderes probatórios do juiz seriam resquícios dessa ideologia 
totalitarista. 

 

Tal objeção, na opinião de ilustres processualistas, como o supracitado Picó i Junoy, mostra-
se sem conteúdo substancial, somente fazendo sentido se fosse adotada uma concepção dos 
poderes probatórios no modelo de Hércules, onde o juiz teria poderes probatórios 
absolutos.[47] Na concepção da doutrina processual majoritária o juiz deve ter uma iniciativa 
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probatória limitada - concepção essa também condizente com a visão de Ost do processo no 
modelo de Hermes, onde o juiz, juntamente com as partes, através do diálogo e da cooperação 
atuam em conjunto. 

 

Michele Taruffo é outro que critica esse suposto caráter autoritário afirmando que um 
processo em que o juiz conta com poderes de instrução não implica nenhum "autoritarismo" 
processual, podendo tais poderes configurar-se como puramente suplementares e 
complementares à atividade probatória das partes, e cabendo ao juiz desempenhar um papel 
completamente secundário, marginal, na coleta do material probatório.[48] Resta, portanto, 
demonstrada a insubsistência de todas as objeções levantadas pela doutrina à concessão de 
poderes instrutórios ao juiz. 

 

Dessa forma, dentro do modelo de juiz Hermes traçado por François Ost, é possível entender 
que a iniciativa probatória do juiz deve ser fruto de uma efetiva colaboração entre o 
magistrado e as partes. Ao exercer esse seu poder instrutório, de natureza complementar, 
suplementar ou subsidiária (a nomenclatura em si não é de extrema importância), o juiz não 
deve usurpar qualquer atividade que cabe de regra as partes, nem surpreender as partes com o 
exercício desse poder ao determinar qualquer diligência sem a oitiva das mesmas. Cabe ao 
juiz, dentro a concepção de processo dialogado proposta por Ost informar às partes que antevê 
a necessidade de produção de determinada prova, concedendo a estas a oportunidade de 
requerê-la ou realizá-la. Não deve o juiz se antecipar às partes. Somente após essa 
comunicação prévia de que vê a necessidade da produção de determinada prova e em certos 
casos após novos contatos com as partes (por exemplo, questionando ou solicitando que 
explicitem por que não requereram tal prova, informando-os das possíveis conseqüências 
processuais) é que o juiz deve exercitar o seu poder de determinação de provas de ofício, 
sempre dentro a ótica de diálogo de cooperação proposta por François Ost. 

 

 

 

4. Considerações Finais 

 

François Ost buscou na obra que nos serve como referência delinear três modelos de juiz e de 
direito. Os dois primeiros modelos, o do juiz Júpiter e o do juiz Hércules, os quais classifica 
como figuras extremas que representam concepções de direito não mais compatíveis com a 
complexidade do mundo atual, o qual denomina pós-modernidade. 

 

O modelo de juiz Júpiter, também chamado de modelo da pirâmide ou de modelo do código é 
modelo clássico de concepção do direito, um modelo de direito codificado, sempre linear e 
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unidirecional, em um escalonamento de regras hierarquicamente derivadas que tem como 
base teórica a teoria jurídica de Hans Kelsen e cuja ideologia se identifica com a do estado 
liberal do século XIX. O modelo de juiz Hércules, também chamado de modelo do "funil" ou 
do dossiê, é um modelo de direito extremamente oposto ao do juiz Júpiter, oposto ao modelo 
dos códigos. No modelo de Hércules, não existe direito além da jurisprudência, sendo o juiz a 
fonte do único direito válido. O conjunto dos fatos (dossiê) substitui o código; a singularidade 
e o concreto do caso se sobrepõem à generalidade e à abstração da lei. É um modelo de juiz 
que na concepção de Ost estaria de acordo com a ideologia do estado do bem estar social do 
século XX - ainda que outros relacionem esse modelo de juiz aos regimes autoritários, tais 
como o fascista ou comunista. 

 

As características básicas desses dois modelos de juiz não são, como brilhantemente conclui 
Ost, suficientes para lidar com as grandes, variadas e complexas questões que hoje são 
submetidas ao juiz e, portanto, ao direito. Para lidar com tal complexidade Ost propõem um 
terceiro modelo de juiz e de direito, que busca inspiração na figura mitológica de Hermes, 
mensageiro dos deuses. Esse juiz Hermes seria aquele que, sempre em movimento, está no 
céu, sobre a terra e nos infernos, assegurando o preenchimento das lacunas, conectando povos 
afastados, mediando conflitos e arbitrando interesses, adotando a forma de uma rede sempre 
conectada e em inter-relação, tendo por base não mais os códigos ou um processo, mas um 
grande banco de dados formado pela jurisprudência, costumes, convenções internacionais, 
costumes, princípios gerais do direito, etc.[49] 

 

Postas tais premissas, o objetivo central deste foi o de demonstrar, através de uma aplicação 
desses três modelos expostos por Ost à problemática dos poderes instrutórios do juiz, qual 
desses modelos mostrasse mais adequado a solução de tal problemática, sempre focando na 
expressão dessa problemática no direito processual civil, em especial o processo civil 
brasileiro, ainda que buscando fundamentos teóricos em doutrinadores estrangeiros. 

 

Basicamente pretendeu-se, através da aplicação da teoria de Ost determinar quais limites dos 
poderes do juiz na atualidade: nenhum poder, como na concepção do Juiz Júpiter; todos os 
poderes na concepção do Juiz Hércules ou uma terceira via, como a proposta pelo Juiz 
Hermes, onde através do diálogo, as partes e o juiz são, ainda que não de forma igualitária, 
mas simultaneamente responsáveis pela produção da prova, em efetiva colaboração. Uma vez 
expostos os argumentos de cada um dos modelos de juiz, a opção pelo modelo de Hermes é 
inevitável, impondo a adoção de uma concepção dos poderes instrutórios do juiz como 
oriunda de uma efetiva colaboração entre o magistrado e as partes, onde todos estão 
interessados na melhor resolução possível para a controvérsia, e preocupados não somente 
com o interesse particular existente na demanda, mas com a repercussão global do litígio, 
todos atentando para o inegável caráter publicista do processo civil moderno. 
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[1] Como lembra José Carlos Barbosa Moreira, em "O juiz e a prova", REPRO nº 35, pp. 
178-179, mesmo quando o juiz, casualmente, tenha conhecimento sobre os fatos que deram 
origem ao litígio, o juiz não está autorizado a valer-se desse seu conhecimento pessoal e 
direto na fundamentação de sua sentença, pela simples e óbvia razão de não pode funcionar ao 
mesmo tempo como juiz e como testemunha, o que implicaria na necessidade de valorar seu 
próprio depoimento. 

[2] Art. 333. O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor. 

[3] Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 
protelatórias. 

[4] O artigo que nos serve de base foi publicado inicialmente em: La force du droit. P. 
Bouretz (dir.).  Panorama des débats contemporains. Paris, Ed. Esprit, 1991, pp. 241-272, 
com o título de "Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge". Entretanto, para a 
elaboração do presente trabalho foi utilizada a versão em espanhol, traduzida por Isabel 
Lifante Vidal publicada na Revista  DOXA. Cuadernos de filosofía del derecho 
[Publicaciones periódicas]. n. 14, Espanha: Universidad de Alicante,  1993. 

 

[5] OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez. Trad. Isabel Lifante 
Vidal. In:  DOXA. Cuadernos de filosofía del derecho [Publicaciones periódicas]. n. 14, 
Espanha: Universidad de Alicante,  1993. p. 169. 

[6] KELSEN, Hans. Teoria pura do direito : introdução à problemática científica do direito 
/ Hans Kelsen ; tradução, J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. ed. rev. da tradução. São Paulo 
: Revista dos Tribunais, 2002. p. 
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[7] OST, François. Op. cit., pp. 174-175. 

[8] OST, François. Op. cit., p. 170. 

[9] OST, François. Op. cit., p. 176. 

[10] OST, François. Op. cit., p. 177. 

[11] OST, François. Op. cit., p. 178. 

[12] OST, François. Op. cit., P. 180 

[13] OST, François. Op. cit., p. 181. 

[14] OST, François. Op. cit., p. 171. 

[15] OST, François. Op. cit., pp. 171-172. 

[16] OST, François. Op. cit., p. 183. 

[17] Como bem lembra Danilo Fontenele Sampaio Cunha em "A formação do juiz e três 
modelos de magistrado" esse conceito de direito fluido apresentado por Ost  em muito se 
assemelha ao conceito de resiliência, ou seja, propriedade pela qual a energia armazenada em 
um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora duma deformação elástica. 

[18] OST, François. Op. cit., p. 187. 

[19] Ost ainda trabalhando a idéia de direito fluido chama a atenção para o fato de o único 
metal encontrado em estado líquido na natureza ter sido batizado pelos alquimistas da idade 
média de mercúrio - o equivalente na mitologia latina ao Hermes da mitologia grega. 

[20] OST, François. Op. cit., p. 187. 

[21]Ost delineia de forma brilhante essas premissas fáticas nas páginas 183-186 da obra que 
nos serve como referência. 

[22] OST, François. Op. cit., pp. 187-190. 

[23] Notadamente, dentro dessa concepção jupteriana de direito, as funções (ou deveres) do 
juiz seriam três: a de solucionar todos os casos sob a sua jurisdição; aplicar o direito positivo 
e justificar sua decisão com base no direito positivo. Partindo de tal ponto, não haveria que se 
falar em 

[24] Art. 435, parágrafo 2 da Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000): 

Artículo 435. Diligencias finales. Procedencia. 

(...) 
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2. Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que se 
practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de 
prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya 
desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan 
motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre 
aquellos hechos. 

[25]TARUFFO, Michele. Poderes probatorios das partes y del juez en Europa. Disponível 
em: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/197/19712205.pdf Acesso em: 15 de agosto de 2010. p. 
108. 

[26] TARUFFO, Michele. Poderes probatorios das partes y del juez en Europa. 
Disponível em: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/197/19712205.pdf. Acesso em: 15 de agosto de 
2010. p. 108 

[27] PINTO, Maurício Luís Pereira. Poderes probatórios do juiz no Civil Law e no 
Common Law. In: ZAGANELLI, Margareth Vetis (Coord.). Processo, Verdade & Justiça: 
Estudos sobre a prova judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 211. 

[28] CAPPELLETTI, Mauro. O processo civil no direito comparado. Tradução de Hiltomar 
Martins Oliveira. Belo Horizonte: Editora Líder, 2001. p. 60-61. 
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Dworkin.   
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[33] Tal crítica é fortemente rebatida por boa parte da doutrina. Michele Taruffo em Poderes 
probatorios de las partes y del juez en Europa, p. 99, afirma "un proceso en que el juez 
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RESUMO 
A racionalidade moderna produziu o paradigma da jurisdição meramente declaratória, onde a 
manutenção do campo científico, da segurança jurídica por meio da certeza e do império da 
lei, desvinculado da realidade da vida, impede o Processo de realizar o Direito Material. A 
negação da ação de direito material tem importante papel na manutenção do paradigma. 
Compreender essa ideologia permite realizar um novo rumo para a concretização de direitos 
por intermédio do processo. A sustentação da ação de direito material como categoria 
hermenêutica destinada a fornecer, ao processo, a sua substância, tem relevante importância 
na busca da realização da Jurisdição como tarefa de transformação social em direção à 
realização das promessas incumpridas da modernidade.  
PALAVRAS-CHAVE: IDEOLOGIA; MODERNIDADE; JURISDIÇÃO; CRISE; DIREITO 
MATERIAL; PROCESSO; AÇÃO DE DIREITO MATERIAL; AÇÃO PROCESSUAL; 
HERMENÊUTICA FILOSÓFICA 
 
ABSTRACT 
Modern rationality has produced a paradigm of jurisdiction that is merely declaratory, where 
the maintenance of the scientific field, of juridical security through the certainty and the 
primacy of law, separated from the reality of life, has impeded the process of producing 
material rights. The negation of the action of material rights has an important role in the 
maintenance of the paradigm. The understanding of this ideology allows one to take a new 
way to the concretization of the material rights in civil process. The support of the action of 
material rights as a hermeneutic category that will supply, to the process, its substance, is of 
importance in seeking to use Jurisdiction as a task of social transformation in the direction of 
fulfilling the promises that modernity has left unmet.  
KEYWORDS: IDEOLOGY; MODERNITY; JURISDICTION; CRISIS; MATERIAL 
RIGHTS PROCESS; ACTION OF MATERIAL RIGHTS; PROCESS ACTION; 
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1 Considerações iniciais 
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A temática tratada identifica-se com a investigação da ideologia[1] que se constitui como 
paradigma[2] na tradição[3] de civil law, que forma o pensamento dominante cuja revisão é 
imperativo para a superação do habitus do racionalismo moderno. 

O mundo moderno e, particularmente, o Estado Moderno enfrenta crises em todos os 
quadrantes. De um modelo de Estado que proponha a realização dos anseios sociais por meio 
de atividade legiferante ou executiva, parte-se para um modelo de Estado onde as promessas 
da modernidade esperam do Poder Judiciário uma resposta. Assim, a discussão acerca das 
impossibilidades do processo está na ordem do dia. A discussão não é nova, obviamente, mas 
ganha força e premência a cada dia, pois a cada dia mais o lidador do processo se depara com 
suas insuficiências. 

Nesse patamar surge a discussão sobre a ação de direito material[4], verdadeira categoria 
hermenêutica, a qual incumbe informar o processo, e, na medida que o faz, permitir ao 
pensamento processual a criação de formas de realização do direito material adequadas ao 
caso concreto. 

Essa discussão, inobstante, parece seduzir, perigosamente, os arautos da inexistência ou 
mesmo da superação da ação de direito material como resquício histórico, despido de valor 
real. 

Por força dessa busca incessante da negação/eliminação da ação de direito material é que a 
investigação, para todo aquele a quem importa os rumos do Processo e do Direito, é 
fundamental e inadiável, já que são muitos os reflexos que dela derivam. 

A pesquisa, então, tem duas tarefas básicas: a primeira é a investigação das raízes da ideologia 
que formou um habitus capaz de permitir, ao pensamento dominante, reconhecer a crise e as 
necessidades  do direito material quando processualizado - como faz Carlos Alberto Álvaro de 
Oliveira ao reconhecer que "não parece possível afastar a ligação com o direito material, em 
virtude da ínsita instrumentalidade que a função jurisdicional exerce em relação a este, a que 
servem a ação e o processo, por meio do exercício dos poderes, faculdades e ônus titulados 
pelas partes."[5] -  e, ao mesmo tempo, permanecer vinculado ao paradigma metafísico da 
modernidade com discursos e pressupostos que não superam a crise por que passa a 
jurisdição, mas, ao contrário, a fortalecem. De outro, se pretende investigar o rumo da 
superação, que, segundo se crê, está na hermenêutica crítica de cariz filosófico. 

Essas propostas são aquelas que se pretende trabalhar no presente estudo, buscando, em Lênio 
Luiz Streck a conclusão de a "crise só é crise quando se tem as condições de possibilidade de 
significá-la, enfim, de dizê-la, nomeá-la 'como' crise."[6] 

Busca-se, pois, um cada vez maior desvelamento da crise, para que, num mundo imerso em 
diversidades e adversidades, em que o Poder Judiciário ocupa posição fundamental na 
concretização da cidadania e das promessas da modernidade, o processo possa superar o senso 
comum teórico e garantir meios de realização do direito material, sem o quê não há confiança 
possível na Justiça enquanto utopia[7] de superação do presente interminável. 

2 A Ideologia Racionalista 
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A ideologia que domina o senso comum teórico dos juristas no campo do processo advém da 
idéia de jurisdição que chega aos dias atuais, e que deita suas raízes em momentos históricos 
muito diversos, mas, entre si, interligados. 

John Henry Merryman, na obra La Tradicion Jurídica Romano-Canonica, aborda tais 
momentos de forma vívida, apontando-os na manutenção do Direito Romano Justinianeo, no 
pensamento e nos objetivos que fizeram eclodir a Revolução Francesa e no pensamento 
formador da chamada Escola Histórica. Tais momentos históricos, fundidos em um único 
pensamento universalizado, formaram a ideologia dominante nos sistemas jurídicos 
integrantes da tradição do Direito Civil ou Civil Law, nas palavras do próprio Merrymann: 

Son más bien um conjunto de actitudes profundamente arraigadas y condicionadas 
historicamente  acerca de la naturaleza de la ley, acerca de la función del derecho en la 
sociedad y en la forma de gobierno, acerca de la organización y operación apropriadas de un 
sistema jurídico y acerca del modo como el derecho debe crearse, aplicarse, estudiarse, 
perfeccionarse y ensenãrse.[8] 

Esse modelo, então, é o modelo ora investigado e não é, senão, o paradigma que reflete as 
escolhas políticas e filosóficas, mais do que jurídicas de um racionalismo que, na Europa 
Continental, buscava o primado, a supremacia, do valor segurança jurídica. Tal busca, ao 
contrário dos países de Common Law, norteava-se pela idéia de segurança por meio da Lei e 
da Certeza, dois pilares da Jurisdição Continental que, por influenciarem o paradigma 
dominante e que chega ao século XXI, impedem, ao menos para o que pertine ao estudo e 
exercício da Jurisdição, a materialização do fenômeno da pós-modernidade. 

2.1 O Direito Romano-Canônico 

Um dos aspectos a ressaltar na formação do modelo de que se trata é o Direito Romano tardio, 
como produto da profunda transformação do Direito Romano Clássico, que fora um direito 
pagão, por obra dos princípios e valores cristãos. A esse fenômeno refere-se Francesco 
Calasso, citado por Ovídio Araújo Baptista da Silva, ao dizer que 

O cristianismo penetrou tão profundamente o direito romano bizantino, criando um autêntico 
divórcio entre o mundo romano oriental e a tradição jurídica clássica que, no final do século 
VI de nossa era, ser romanus significava ser catholicus.[9] 

Os novos valores romano-cristãos insertos no Corpus Iuris Civilis, de Justiniano que, como é 
sabido, não admitia interpretação, suprimem as interdicta e mantém as actiones, 
universalizando a trilogia obligatio-actio-comndenatio. Essa categoria, então, universalizada, 
promove a transformação no Direito Material, que, por meio do processo, relativiza direitos 
absolutos, equiparando direitos reais e obrigacionais, ao promover, mais uma vez, o 
surgimento de um universal, com o qual se passa a designar obrigações em dois sentidos: o 
'sentido larguíssimo' de dever correspondente a um direito, e o sentido estrito de pretensão 
pessoalmente obrigacional (obrigação do Direito das Obrigações). 

Acerca dessa conclusão, Ovídio Araújo Baptista da Silva cita Albertario, que conclui:  

Ma cosí stando le cose, la confusione è tale e tanta che, si può dire che nell'epoca romano-
classica il diritto reale si distingue dal diritto di obbligazione e per il diverso oggeto e per la 
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diversa azione, nell'epoca romano giustinianea non si può anche dire che l'un diritto si 
distingua dall'altro per la diversa azione... [10] 

2.2 A Revolução Racional 

A forma com que o procedimento da actio se tornou o modelo protegido pelo senso comum 
teórico dos juristas é o procedimento ordinarizado no qual a certeza, a verdade e a segurança 
seriam, invariavelmente alcançadas ao final do rito. A ritualística, pois, sozinha, seria capaz 
de produzir a Justiça da racionalidade liberal revolucionária, motivo pelo qual se pode dizer 
que o procedimento da actio - ordo iudiciorum privatorum - adequava-se aos objetivos da 
revolução liberal. 

É, pois, responsabilidade da revolução burguesa, muitas das características que obstaculizam 
o acontecer do processo civil moderno, distanciando-o da sua verdadeira tarefa: a realização 
concreta do direito material ao qual o juízo deve prestar tutela. A primeira delas, já apontada, 
encontra na segurança esse ideal, já que, encontrado o direito material que deve ser realizado 
no caso concreto, cessa a atividade jurisdicional, passando todo o restante a ser sua mera 
conseqüência. O acertamento é a tarefa do juiz, o resto é administração de interesses ao qual o 
juiz da tradição jurídica romano-canônica não deve atenção, já que, depois de descobrir a 
verdade totalmente contida na Lei, sua tarefa de "boca da Lei" estaria encerrada. Diz o Código 
de Processo Civil Brasileiro editado em 1973 sob essa influência, em seu art. 463, que com a 
sentença o juiz "cumpre e acaba o ofício jurisdicional"[11]. 

Essa tarefa retira toda a força criadora da atividade jurisdicional, fazendo a tarefa respectiva 
repousar sob o manto da irresponsabilidade. Nem Hans Kelsen, em seu normativismo-
positivista de dualidades metafísicas, em que não há uma solução (única) correta, imaginara 
tal grau de relativismo![12] 

Esse fenômeno que impede o Processo Civil de transpor as portas da pós-modernidade deita 
raízes, então, também nas filosofias que fazem eclodir o surgimento do Estado[13]. 

Dentre as concepções contratualistas, destaca-se a do Estado Hobbesiano, para quem o 
Estado, o Leviatã, não é senão a construção do homem que, salvando-o do Estado de 
Natureza, que é o estado da guerra de todos contra todos, em que o homem é o lobo do 
homem, e a vida de todos está em constante risco, entrega-lhe a segurança e a paz, em troca 
da renúncia aos direitos naturais.Tal ideal de segurança não se confunde com a segurança por 
meio do Direito - ideal dos sistemas de Common Law - mas tem por pressuposto absoluto a 
segurança por meio da Lei, sendo, esta, criação do soberano, o Leviatã, e expressão de sua 
vontade. Evidentemente, se o Leviatã, por meio do pacto, do qual não toma parte, recebe do 
indivíduo os direitos de natureza que antes titulava e não poderia exercer (à exceção do direito 
à vida motivador do pacto), torna-se, ele, a única fórmula do justo e do injusto e a Lei, que 
dele provinha, seria justa por natureza já que, como é sabido, a concepção de Hobbes continha 
a idéia de que a Lei seria justa porque  o homem não poderia ser injusto consigo mesmo. Se, 
então, a Lei é criação do Leviatã e expressão de sua vontade, a jurisdição não pode, nem deve, 
em nome da segurança do Estado e dos indivíduos por intermédio dele, ser nada além da boca 
da Lei. Daí a absoluta proeminência, dos juízos plenários e declaratórios, da ordinariedade 
enquanto precedência da cognição à execução, dentre tantos fenômenos jurisdicionais que 
imperam, a partir desses postulados, no processo civil brasileiro. A jurisdição é concebida, 
pois, como expressão da Lei de sentido hobbesiano, a Lei de sentido unívoco, a vontade do 
Leviatã. O juízo, então, com base na certeza dos fatos, colhidos no seio da ordinariedade, 
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declarará o sentido unívoco da Lei, em clara repristinação do modelo justinianeo ou, dito de 
outro modo, do Direito Romano do Período Final, no qual a actio é o procedimento 
imperante, no qual o juiz declarava a solução do caso, declarando o direito aplicável, mas não 
satisfazia, não executava, não influenciava o mundo externo. Afinal, o juiz é a boca que dita 
as palavras da lei, e, como disse Merrymann, "Egli deve soltanto ragionare scientificamente. 
Le norme applicabili devono soltanto essere identificate e applicate, un lavoro che, per quanto 
importante, non è essenzialmente creativo."[14] 

Importante salientar que a magistratura francesa foi uma das realidades que fizeram 
movimentar a revolução, em face da desconfiança que inspirava por seus atos, o que distancia 
o modelo da tradição romano-canônica, mais uma vez, dos sistemas de Common Law, para os 
quais a magistratura fora uma classe "progresista a favor del individuo y contra del abuso de 
las facultades del legislador, y desempeñó un papel importante en la centralización del poder 
gobernamental y en la destrucción del feudalismo." [15] 

Dessa desconfiança surgiu a necessidade de sistematizar a separação dos poderes, para fazer 
da magistratura, outrora produtora de insegurança e injustiça, um poder nulo, apenas capaz de 
identificar a vontade da Lei e declará-la. 

As máximas da segurança e da certeza buscadas pelos teóricos pré-revolucionários e pelos 
próprios revolucionários, então, encontram sua origem nas constantes guerras, nas revoluções 
internas, na desagregação e insegurança que, por tudo isso, caracterizavam o medievo que 
deveria ser superado, junto com os males que provocara. Nada poderia ser mantido. 
Renegadas, todas as categorias medievais, boas ou ruins, foram obscurecidas. O pensamento 
revolucionário via, nas categorias medievais, especialmente no feudalismo, uma fonte das 
injustiças de sua época. 

Importante ressaltar, então, que o retorno das concepções revolucionárias até o período do 
Direito Romano de Justiniano não é desarrazoada[16]. Ao contrário, são justamente as 
características do direito justinianeo, compiladas no Corpus Iuris Civilis[17] e com pretensão 
de eternidade, imutabilidade e auto-suficiência que produziram o fenômeno. John Henry 
Merrymann apresenta os referidos elementos: 

Justiniano, un emperador romano que residia en Constantinopla, tuvo dos motivos principales 
cuando ordenó la preparación de lo que ahora se llama Corpus Iuris Civilis, bajo la direción 
del jurista Triboniano. Primero, era un reaccionario: consideraba decadente la legislación 
romano de su época; deseaba rescatar el sistema legal romano de varios siglos de deterioro y 
restaurarlo a sua prístina pureza y renombre. Segundo, era un codificador: el cúmulo de 
material autoritativo o cuasi autoritativo hábia llegado a ser tan amplio e incluía tanto matices 
y diferentes puntos de vista que le pareció deseable a Justiniano eliminar lo que estuviera 
equivocado, oscuro o fuera repetitivo, para poder resolver conflictos y dudas y para organizar 
lo que valía la pena de conservarse en una codificación sistemática. En particular, Justiniano 
estaba preocupado por el gran número, extensión y variedad de comentarios y tratados 
escritos por eruditos legales (llamados jurisconsultos). Trató de abolir la autoridad de todos 
los jurisconsultos, excepto de los más grandes de todos en ele periodo clásico, y de hacerla 
innecesaria de modo que ya no se escribieran tantos comentarios o tratados.[18] 

As codificações, então, inserem-se como um instrumento para alcançar os objetivos 
revolucionários. Um Estado-Nação - objeto da construção racionalista - necessitava um corpo 
de Leis próprio e organizado, um sistema que produzisse a identificação e garantisse a 
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soberania do Estado e a racionalidade das ações humanas em todas as esferas, de modo a que 
o irracionalismo ficasse, juntamente com o feudalismo e todas as instituições medievais, 
abandonado no passado a que a revolução desejava superar, garantindo o  rechaço ao ius 
commune[19]. Consoante afirma Merrymann:  

Justiniano y los codificadores franceses trataron de destruir el derecho anterior por razones 
diferentes pero análogas: justiniano trató de reestabelecer el más puro derecho de los tempos 
prístinos y los franceses de establecer un ordem jurídico enteramente distinto. En ambos 
casos, los objetivos eran esencialmente utópicos.[20] 

As codificações revolucionárias almejavam códigos simples, claros e precisos que pudessem 
ser manejados e entendidos pelos cidadãos "De este modo el código civil francés de 1804 se 
vislumbrava como un libro popular que podría ponerse en un librero al lado de la Biblia."[21] 

2.3 A Escola de Ciência Jurídica 

A Escola de Ciência Jurídica surge do desenvolvimento da idéia de codificação e tinha por 
finalidade guiar a codificação alemã, cujos rumos e objetivos se distanciaram dos objetivos 
que levaram à codificação francesa. 

Desse modo, na formação da tradição que chega aos dias atuais e forma o paradigma de que 
se trata no presente trabalho, agregaram-se as idéias de Friedrich Karl von Savigny. O Direito, 
para os teorizadores da Escola de Ciência Jurídica, conhecida como Escola Histórica, é 
criação humana, e, por isso demonstrável como os teoremas matemáticos. 

É interessante observar como Leibniz transfere a ciência do Direito, que fora, desde 
Aristóteles, uma forma de conhecimento dialético e retórico, portanto uma ciência do 
concreto e do individual, para o domínio das ciências que prescindem de experiência.[22] 

Desse fenômeno, da transmutação do Direito, de Ciência do Espírito para Ciência 
demonstrável, surgem muitos outros fenômenos como efeitos. A idéia de que a busca da 
verdade e da certeza e de que a mesma existe e é encontrável é a primeira delas, a qual 
norteia, mais uma vez, a supremacia da ordinariedade que impede a apreciação do direito 
material em sua singularidade, impede o "comprometimento com os dramas e contingências 
humanas de nossa realidade quotidiana."[23] Juízos de verossimilhança, de  probabilidade, 
porque incompatíveis com a idéia de certeza e segurança, são abolidos ou, no mínimo, tidos 
por  inadequados. Isso porque, no racionalismo, 

L'ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all'esigenza della certeza 
del diritto, in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valtuazione soggetiva del giudice e 
preferisce che i singoli sappiano preventivamente quali sono i precetti che devono osservare e 
quali sono le conseguenze della inosservanza (principio della certezza del diritto).[24] 

Assim, se a verdade é uma só - sentido unívoco da Lei - e pode ser encontrada com base num 
princípio de certeza, não há lugar para juízos hermenêuticos, para a dialética e a retórica 
Aristotélicas. O que há é uma supervalorização da lógica e de juízos abstratos onde a 
preocupação com a realidade não tem assento. 

O assento é para a elaboração de uma Ciência do Direito, onde a abstração, como nas ciências 
demonstráveis, seria capaz de garantir a criação de um conjunto de normas depuradas de toda 
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a insegurança e incerteza, onde não há lugar para considerações de ordem filosófica, 
sociológica, em suma, onde a realidade possa pôr à prova a abstração e a realização do sonho 
científico divorciado do mundo da realidade. 

3 A ação de Direito Material e a relevância de sua negação da para o modo de pensar 
racionalista moderno 

Pressupõe-se, no presente trabalho, a diferença entre ação e "ação". À base dessa diferença 
está a idéia de que ao direito subjetivo material, categoria estática, poder da vontade, 
corresponde, em um dado momento, a sua exigibilidade, que é  o poder de exigir de outrem a 
satisfação do direito, agora dinâmico, porque o  titular do direito pode movimentar-se, 
legitimamente, de modo a exigir o que lhe é devido. Segundo Pontes de Miranda, 
"Rigorosamente, há três posições em vertical: o direito subjetivo, a pretensão e a ação, 
separáveis"[25]. E, mais adiante, afirma, "Não há exigibilidade sem pretensão. O Direito 
Subjetivo pode ser inexigível."[26]. A terceira posição, segundo Pontes, é a ação de direito 
material, que surge quando o direito é violado, e permite que o titular aja, agir esse, no 
entanto, que, salvo casos excepcionais, foi vedado pela proibição da autotutela. Citando, 
novamente, Pontes, "Onde há pretensão há, se ocorre óbice, a ação respectiva."[27]. Leia-se: 
ação de direito material. 

No processo, as categorias se repetem, e, no entendimento aqui esposado - cujas bases 
teóricas são Pontes de Miranda e Ovídio A. Baptista da Silva - não anulam umas às outras e 
também não se confundem. 

No processo, há o direito subjetivo à tutela jurisdicional (tutela do direito à inafastabilidade da 
jurisdição de que são titulares autor e réu), há pretensão processual e ação processual. Pontes 
de Miranda diferencia "Ação (em direito material) e "ação" (em direito processual)"[28], 
dizendo que "A ação exerce-se principalmente por meio de "ação" (remédio jurídico 
processual), isto é, exercendo-se a pretensão à tutela jurídica, que o Estado criou." [29] E 
Ovídio acrescenta, "Certamente, esse agir para a realização do próprio direito raramente é 
facultado ao respectivo titular sem que se lhe imponha a necessidade de veiculá-lo por meio 
da 'ação', processual, sob invocação de tutela jurídica estatal."[30] 

Essas categorias dão cor e vida ao Direito Material e ao Processo e sua afirmação permite o 
aparecer das duas disciplinas e o acontecer da realização dos objetivos da jurisdição, na 
evidente e necessária superação da dualidade metafísica que considera a norma como 
fenômeno jurídico e o fato algo despido de interesse. 

O apego ao paradigma, formado a partir dos referidos pilares, em busca de segurança e do 
reconhecimento do Direito como Ciência, segundo a concepção da Modernidade, impede a 
visão da singularidade do Direito Material, universalizando conceitos e estruturas e fazendo 
com que o Processo Civil permaneça impassível diante da realidade e desinteressado das 
inúmeras modificações da sociedade e de suas relações. 

Toda a nova tradição, então instaurada, em oposição à tradição medieval, que, segundo a 
racionalidade moderna, precisava ser substituída, tem reflexos extremos no Processo Civil da 
Europa Continental, seu berço de nascimento, como no Processo Civil de mesma tradição, 
como o Brasileiro. Tantas mudanças legislativas são propostas, algumas com evidente poder 
de quebrar a ordinariedade, como os artigos 273 e 461 do Código em vigor, mas que, na vida 
prática, encontram extrema dificuldade de aplicação, em face do paradigma dominante; 
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outras, no entanto, produzem alterações periféricas que não efetuam a quebra da 
ordinariedade no intuito velado ou não percebido de fazer crer que as coisas estão mudando, 
vão evoluindo, quando tudo se encontra parado e envolto pela poeira de uma terra devastada 
que, ainda assim, acredita que tudo está em perfeita ordem[31]. Tanto tempo levou a 
dogmática normativista para admitir a idéia de eficácias diferentes daquelas da universal 
divisão tripartite[32] e para viabilizar a prática em consonância com tal admissão, que se 
necessitou de alterações legislativas para reproduzir dispositivos já existentes na sistemática, e 
que, por apresentarem evidente executividade, têm aplicação tímida. É o que ocorre com a 
recente Lei nº 11.232/05, apenas para citar um exemplo, no que tange à alteração ou 
reprodução dos artigos 640 e seguintes do CPC de 1973[33].  

Muito embora o reconhecimento da existência de direitos de segunda e terceira geração, que 
exigem diferente abordagem material e tratamento processual, a jurisdição permanece atada 
aos grilhões do direito individual e pessoalizado, do processo ordinarizado, da dificuldade, 
senão impossibilidade, de reconhecer e aplicar mecanismos que visem à quebra da 
ordinariedade ou que se fundamentem em verossimilhança ou probabilidade, em cognição 
sumária ou em tutela sumária satisfativa e autônoma, em suma, em que haja modificação do 
mundo dos fatos, satisfação, império, antes da plenária cognição. 

Todos esses fenômenos têm, à sua base, o modelo de pensamento do racionalismo moderno, o 
ideal platônico de uma ciência verdadeira, dotada de princípios universais que lhe garantam a 
autonomia frente a outras ciências, onde a verdade e a certeza sejam categorias protegidas de 
modo a preservar-se a segurança por meio da Lei conquistada pela revolução e perenizada 
pelo pensamento jurídico idealizado pela Escola Histórica. 

Esse modo de pensar, preservado das vicissitudes históricas, cristalizado segundo o modelo 
matemático, onde a Lei será aplicada pelo juiz segundo uma lógica formal , não pode 
conviver com categorias tendentes a viabilizar uma forma de pensamento comprometida com 
a concretude da realidade da vida. 

Disso resulta, então, a necessidade, visível na doutrina dominante, de suprimir do 
ordenamento jurídico a categoria da ação de direito material que, segundo se entende, é o 
instrumento destinado a fazer a ligação entre direito material e o processo, já que essa ligação, 
segundo o paradigma dominante, contraria a cientificidade necessária à manutenção do campo 
científico[34], e incursiona na realidade da vida, com a qual não lidam os teóricos e cientistas, 
já que destinada a permitir, ao Direito Processual, a criação de categorias/instrumentos 
processuais, permitindo o desvelamento da diferença e contrariando os universais 
matemáticos da Escola Histórica, permitindo, enfim, o confronto com a "angústia do 
sinistro".[35] 

O objetivo da opção pela negação da ação de direito material adquiriu foros de capital 
simbólico[36] necessário à admissão no campo cultural específico dos cientistas do processo. 
Seria inconcebível, para o pensamento dominante, a admissão da existência de autonomia 
científica a uma disciplina - o Direito Processual -  que não se basta, necessitando da 
interferência de outra - no caso o Direito Material - para plenamente realizar seus desideratos. 
Como viveriam, os cientistas, sem a manutenção da idéia de ciência conquistada pelo Direito 
Processual (conquistada, justamente, porque sua disciplina encontrou a abstração e a definição 
de categorias próprias, generalizantes e universais, e a autonomia, sem as quais não há ciência 
em sentido moderno). 
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O racionalismo moderno permanece vivo no campo processual, assim como em outros 
campos, a perseguir e aperfeiçoar a tradição de modo a impedir seu ocaso a fim de conferir 
previsibilidade aos resultados do sistema, buscando a eliminação do risco. É o que se observa 
quando se analisa a doutrina de juristas consagrados no campo do processo, como Piero 
Calamandrei que, no ensaio "El Nuevo Processo Civil"[37], ao comentar o Processo Civil 
italiano, rechaça a função criadora do Juiz, como fonte de arbítrio e ofensa à legalidade, ao 
afirmar: 

Sobre la naturaleza del oficio del juez (y también, de una manera más general, de los juristas), 
al que el nuevo código pide que sea 'el austero asertor de una más fuerte y más plena 
legalidad', la relación ministerial contiene expresiones que no pódrian ser más claras y 
enérgicas (n.8); y al principio de la legalidad ha querido permanecer fiel el nuevo código 
también en el campo específico del derecho procesal (relación, n. 16), en el cual se ha 
rechazado netamente la tendencia, que aflora en las legislaciones de otros países, a confiar al 
juez el poder de fijar libremente en cada caso, fuera de todo dique de ley, el procedimiento 
que estime corresponda mejor a las exigencias concretas de las controversias a decidir. 

E Ovídio traz o exemplo de Giuseppe Chiovenda, afirmando que, esse, 

em sua luta contra a idéia de que possa haver 'criação judicial do direito', através das 
sentenças, afirmava que 'os juízes rigorosamente fiéis à lei conferem aos cidadãos maior 
garantia e confiança do que os farejadores de novidades em geral subjetivas e arbitrárias 
(Instituições, v. 1, p.43).[38] 

Ao longo da história, pois, as opções que se pretendem não-ideológicas,  levam a um 
"estrangulamento", aniquilação, dominação do direito material, pelo processo, tendência da 
modernidade. Conferir ações[39], independentemente de sua previsão expressa no Código de 
Processo Civil (como se aquelas fossem categorias processuais), permitindo que o direito 
material produza instrumentos, independentemente da interferência dos cientistas do processo 
seria ferir de morte a autonomia do sistema, além de retirar todo o valor ao "bilhete de 
ingresso" dos juristas no campo científico. 

Enfim, uma das melhores formas de ilustrar tal modo de pensar é rememorar o que fora 
preconizado por Satta, citado por Andréa Proto Pisani[40] no sentido de que os institutos 
processuais "nascem, por assim dizer, não apenas com o selo terreno, mas com aquele da 
eternidade, que lhes é aposto por seu próprio destino de garantir a realização da justiça." 

A exposição feita até aqui, então, visa, unicamente, a preparar a argumentação que se 
desenvolverá, de modo a demonstrar como a ação de direito material, sua negação ou 
afirmação no sistema, tem importante papel na manutenção do estado de coisas e na 
eternização do presente, ou na superação do paradigma dominante, ao menos no que importa 
ao campo pesquisado: o Processo Civil e sua relação com o Direito Material. 

4 Breve histórico da ação de Direito Material e das controvérsias que a cercam 

O dogmatismo normativista, para o qual o ordenamento jurídico é a norma, desimportando os 
fatos, simples momentos da vida, cujo valor é meramente sociológico, está na base do 
pensamento racionalista moderno e é a fonte de tantos percalços do processo no decorrer de 
sua história de disciplina científica autônoma. 
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Com a invenção do pensamento moderno, o Direito passou a ser uma ciência, dotada de 
inúmeras características que diferenciam seus tratadores e os protege do mundo mundano de 
acontecimentos não científicos. Para fazer do Direito uma ciência, nos moldes da abstração e 
de categorias universalizadas, sem as quais não seria uma ciência, o racionalismo moderno 
precisou expulsar, do direito, o fato, fonte de sua vida e de sua existência. 

Após a dita expulsão a ordem do dia é a preocupação para que o direito não seja invadido por 
coisas estranhas, como, por exemplo, o fato. A sociedade, a quem o direito deveria regular, 
passou para assunto de segunda ordem. O Direito, então, passou a preocupar-se apenas com 
normas, dotadas de coerção e entregues ao juiz, representante do Estado criador do Direito, 
único que poderia, fazendo-o surgir, manejá-lo, sem nunca, no entanto, deixar o mundo ideal 
do direito, para não se contaminar com as vicissitudes da vida. 

Ovídio Araújo Baptista da Silva adverte, em sua obra Unidade do Ordenamento e Jurisdição 
Declaratória[41], que essa ideologia tem à base o normativismo que concebe o direito como 
reflexo do dever. Segundo Hans Kelsen, direito subjetivo "pressupõe um correspondente 
dever jurídico, é mesmo este dever jurídico."[42] O pai do normativismo puro ressalta, ainda, 
logo depois, que 

"Quando a doutrina tradicional caracteriza o direito subjetivo como um poder de vontade 
conferido pela ordem jurídica, tem em vista o poder jurídico que é exercido na ação judicial. 
Contudo, por direito subjetivo não se entende somente este poder jurídico, mas esse poder 
jurídico em combinação com o direito reflexo, quer dizer, com o dever cujo não-cumprimento 
se faz valer através do exercício do poder jurídico - por outras palavras, um direito reflexo 
provido ou revestido deste poder jurídico."[43] 

Da observação dessas afirmações de Kelsen, pode-se verificar que, tanto o que ele designa 
como teoria tradicional, quanto  a teoria pura que constrói ao longo da "estática", mistura 
ações, pretensões e direitos processuais e materiais, acabando, por fim, a inutilizar o direito 
subjetivo material ao afirmar que o direito subjetivo é o poder jurídico exercido na ação 
judicial (teoria tradicional) ou não apenas esse poder, mas ele combinado ao direito reflexo 
derivado da não observância do dever, que lhe permite fazer valer da ação judicial (teoria pura 
do direito). O direito subjetivo para Kelsen é uma construção da qual o Direito não tem de 
necessariamente servir-se, pois a categoria fundamental é o dever jurídico. 

August Thon, já no século XIX e, portanto, anterior à Kelsen, identificava o direito subjetivo 
com a sua acionabilidade, i.e., o direito surgia de sua violação. Segundo Ovídio Araújo 
Baptista da Silva, "Para August Thon, o direito subjetivo pressupunha, já a violação da 
norma."[44] 

Dessas assertivas, Ovídio extrai a afirmação de que "O direito subjetivo, isoladamente, jamais 
me dará ação." [45]. Essa constatação tem inúmeras e gravíssimas conseqüências no campo 
do Processo e do Direito Material. 

Negando-se a existência de ações, pretensões e até de direitos no campo do Direito Material, o 
normativismo racionalista consegue transportar a certeza presente no direito material, onde as 
coisas são ou não são, para o processo, onde não há certezas, apenas possibilidades e 
alegações, transformando o processo em um campo seguro de verdades e segurança, 
abstraindo-o de seu ser e impedindo-o de exercer suas funções, já que, para isso ele 
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necessariamente teria de trabalhar com o razoável, o provável, o verossímil, contentar-se com 
menos do que a verdade e a certeza. 

A controvérsia tem origem nas imprecisões das fontes históricas e, especialmente, na leitura 
que fez Savigny acerca das fontes romanas, bem como a "insignificante imprecisão de 
Windscheid que ainda embaraça a doutrina."[46] A referida imprecisão de Windscheid, ao 
expor o conceito de actio no Direito Romano, dá origem à "confusão entre ação de direito 
material  (qualidade imanente ao direito) e a faculdade de exercer judicialmente a ação 
processual."[47] 

Afirmar que o direito subjetivo material só surge quando violado, afirmar que direito 
subjetivo material não se diferencia da respectiva pretensão e ação (de direito material!) 
equivale a retirar-lhe toda a força. Equivale, ainda, a fazer imperar a confusão entre direito 
material e processo, os quais, desconhecendo a identidade um do outro, desconhecem suas 
funções e suas expectativas um em relação ao outro. 

Para o paradigma racionalista, direito material e processo são duas disciplinas autônomas e 
não devem interferir uma na realidade da outra, sob pena de perda da autonomia e de 
verdadeira imprecisão científica. Todavia, voltando os olhos à realidade a qual o direito visa a 
regular, bem como percebendo que o fundamento ético de ambos está na respectiva realização 
dos escopos aos quais se destinam, pergunta-se: qual deve ser a relação entre direito material 
e processo? Responde-se: o Direito Material deve valer-se do Direito Processual para realizar-
se, quando não lograr realização espontânea; o Direito Processual, por sua vez, embora 
veiculando "ação", deve tomar por base a característica da ação[48] que deve ser realizada em 
benefício do titular para criar os instrumentos adequados à alteração no mundo dos fatos, de 
acordo com o que for estabelecido como direito do caso. 

Descurando tal relação, não se chegará a um direito processual legitimado por sua atuação e 
pela realização da Justiça, palavra tão desgastada no mundo moderno, justamente em face do 
pensamento desvinculado da realidade, dos valores sociais, da inserção do homem no mundo, 
da investigação do que é o bom e o melhor para cada um e para todos. Essa observação 
poderia ser o modo de repensar o Direito, de fazer a revolução em busca de um paradigma da 
diferença em que o risco é encarado como uma realidade da vida e que o Direito não tem o 
condão da eliminação do risco, tem por escopo, apenas, regular a vida em sociedade, sem 
mudar-lhe a natureza. 

Como essa visão não é uma realidade admissível ou desejável, segundo o normativismo 
racionalista, que considera superar os desafios da realidade apenas no mundo das idéias, como 
o legislador que edita uma Lei para que chova em localidade que sofre com a seca, o 
paradigma se mantém, e para fazê-lo deve extirpar do mundo das idéias tudo aquilo que 
ameace a sensação de casa arrumada. Por isso não é possível conviver com a idéia de que ao 
direito subjetivo material correspondem uma pretensão (exigibilidade) e uma ação 
(possibilidade de agir), ambas de direito material, que tem por condão, informar o direito 
processual de como deve agir em um dado caso concreto. Além disso, essas categorias 
permitiriam a veiculação (processual) de demandas (materiais) destinadas a prevenir danos 
ainda não ocorridos ou mesmo de garantir que tais danos não ocorram, i.e., prover para o 
futuro, diante de fatos não ocorridos, não certos, como a matemática, mas verossímeis, 
possíveis, no futuro desconhecido, com o qual o processualista não está acostumado a lidar e 
que ficaram vencidos, pela revolução racional, no medievo, junto com as demais 
"obscuridades" que o caracterizaram. 
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5 Importância do reconhecimento da ação de Direito Material como categoria 
hermenêutica 

5.1 A caracterização hermenêutica 

A consideração da ação de direito material como categoria hermenêutica nasceu da 
observação de que o direito processual não tem como disciplinar a tutela, a forma de 
realização adequada, quando o direito material não lhe mostra a diferença do caso, que deve 
ser visto em sua inserção no mundo. 

Muitas têm sido as dificuldades de superação do paradigma normativista, que pretende o 
direito desenraizado de seu momento histórico. A idéia de que o Direito estaria liberto das 
ideologias não permite que o intérprete seja alertado de que trabalha sempre através da pré-
compreensão do Dasein (o ser aí, ser em) e que, por isso, suas interpretações da realidade 
estão sempre comprometidas com a tradição a qual pertence. 

Arthur Kaufmann, ao tratar da necessidade do abandono do esquema sujeito-objeto no campo 
do conhecimento do Direito, afirma que 

"A través de muchos siglos se há considerado el derecho justo, la justicia, como algo objetivo, 
más exactamente, como um objeto, una cosa frente a la cual se encuentra substancialmente la 
conciencia cognoscitiva. Se apoya em el esquema sujeto-objeto rigurosamente separado del 
sujeto, o sea que nada subjetivo se introduce en el conocimiento."[49] 

E acrescenta que 

en las ciencias del entendimiento orientadas al significado (a diferencia de las ciencias 
naturales aclaradas causalmente) no da por principio validez alguna al esquema sujeto-objeto. 
El que quiere entender un sentido introduce necessariamente su prejuicio y con ello también e 
sobre todo su evidencia en el proceso de comprensión.[50] 

A possibilidade desse desvelamento permite a realização do devir. Um devir que, no campo 
do processo é urgente, no sentido de que deve, sim, partir do Direito Material, para criar seus 
instrumentos. A defesa do procedimento abstrato, ao fim do qual a verdade apareceria é um 
engano longo, que moldou mentes no obscurecimento  dos reais objetivos da universalização 
do processo ordinarizado, que visava à defesa do Estado Liberal. A falta de confiança dos 
juízes em suas próprias possibilidades e, também, a falta de confiança que neles é depositada, 
basicamente, inclusive, porque se sabe que eles não querem assumir a responsabilidade que 
grava a atividade jurisdicional, essencialmente criadora do Direito, leva à manutenção do 
estado de coisas em que o processo é um fim em si mesmo e, vencida a ritualística, a verdade 
e a certeza surgirão e, com elas, a almejada segurança. Essa realidade fundamenta a idéia de 
que as decisões devem ser revistas, uma após a outra, porque, afinal, para uma das partes 
sempre estará errada! 

E o processo, destinado aos homens, não pode se amoldar ao fato, devendo esse se acomodar, 
como possível, no molde do processo - ordinário! As conseqüências são muitas, desde um 
sistema de provas que busca a revelação da verdade, em que os elementos acostados aos autos 
são meros dados e não argumentos; até a idéia, aqui trabalhada, de que a ação de direito 
material ou não existe mais ou não tem utilidade prática. 
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Da controvérsia exposta no presente trabalho, da aceitação/negação da idéia de ação e 
pretensão, no campo do direito material, colhe-se a conclusão de que "definindo direito 'como 
ação" apaga-se a diferença"[51] É, todavia, justamente a diferença o que deve caracterizar a 
busca de um processo cuja missão seja a realização do direito material de modo a que o 
resultado se situe "a uma distância mínima daquela que produziria a atuação espontânea das 
normas substanciais".[52] 

A idéia, pois, de apresentar a ação de direito material que já foi tematizada tantas vezes e de 
diferentes formas ao longo da história, sendo confundida e apontada como direito subjetivo ou 
como pretensão, e, ao final, até mesmo como "ação"[53], é a de que o direito material dita a 
regra processual e o fenômeno que lhe é inerente - a realização por meio do processo - não 
pode ser universalizado em uma fórmula matemática que serve a todos os direitos postos em 
causa - a ordinariedade - senão que o juiz deve laborar com a possibilidade de, atento à 
natureza do direito posto em causa, amoldar o procedimento de modo a que melhor jurisdição 
se produza, seja na colheita da prova, seja no acautelamento do direito ameaçado, seja na 
própria realização do direito material. 

Para isso há que estabelecer como imprescindível acostumar-se com a idéia de que o Direito 
não é exatidão, mas complexidade e contingência e que, se no campo do direito material há 
estabilidade e segurança, esse direito, ao ingressar no processo, passa à instabilidade e à 
insegurança que acompanham a atividade jurisdicional. Como afirma Ovídio Araújo Baptista 
da Silva: 

A angústia da passagem de um plano ao outro, da bendita segurança do direito material, para 
a instabilidade e insegurança, essenciais à jurisdição, é que perturba os processualistas 
dogmáticos.[54] 

Piero Calamandrei, ainda que à custa de uma visível confusão entre ação de direito material e 
ação processual, encontrável em sua obra[55] , acaba por reconhecer, ainda que 
inconscientemente - já que sua crítica à teoria abstrata da ação é veemente - tanto a correção 
da teoria abstrata da ação, como a existência e o imprescindível papel da ação de direito 
material como categoria hermenêutica, ao afirmar que  

La acción, derecho-medio por excelência, há sido considerada siempre, de Wach a 
Chiovenda, de Hellwig a Goldschmidt, como el cordón umbilical a través del cual el derecho 
sustancial circula em el proceso y lo alimenta, salvándolo del peligro de reducirse por 
desnutrición a una pálida forma sin sangre."  

5.2 As formas de expressar-se da ação de Direito Material e a inexistência de afronta à 
legalidade 

Vedada a autotutela, o senso comum não admite a manutenção da ação de direito material, 
como dito, advogando sua inexistência ou mesmo a ausência de qualquer valor em sua 
manutenção no campo do saber jurídico. Consoante já salientado, vozes, as mais diversas, 
contra ela levantam argumentos. 

É verdadeiro que, com a vedação da autotutela muda a forma, ao menos em regra, do 
expressar-se da ação de direito material, o que não lhe diminui o valor, tanto no campo do 
Direito Material, quanto no campo do Processo. Ao contrário, as posições em vertical 
apontadas por Pontes de Miranda[56] - direito subjetivo, pretensão e ação - assumem especial 
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relevância no direito atual, dado que a complexidade e o pluralismo, caracterizadores da 
sociedade que ruma para a pós-modernidade, exigem que o direito seja visto em sua relação 
com o homem, motivo e razão de sua existência, a ponto de Arthur Kaufmann advogar uma 
"teoria procesal de la justicia basada em la persona"[57] 

A forma de expressão de tais categorias, então, é a admissão que as leis processuais não 
guardam, no texto, todas as possibilidades do Processo. Não há que se confundir texto e 
norma, resquício positivista. Como assinala Lênio Luiz Streck, 

um novo paradigma hermenêutico-interpretativo aparece sob os auspícios daquilo que se 
convencionou chamar de giro lingüístico-hermenêutico. Esse linguistic turn, denominado 
também de giro lingüístico-ontológico, proporciona um novo olhar sobre a interpretação e as 
condições sob as quais ocorre o processo compreensivo. Não mais interpretamos para 
compreender e, sim, compreendemos para interpretar (...)[58] 

Consoante alertara Hans-Georg Gadamer 

não pode haver uma interpretação correta 'em si', justamente porque em cada uma está em 
questão o próprio texto. A vida histórica da tradição consiste na sua dependência a 
apropriações e interpretações sempre novas. Uma interpretação correta 'em si' seria um ideal 
desprovido de pensamento, que desconhece a essência da tradição. Toda interpretação deve 
acomodar-se à situação hermenêutica a que pertence."[59]  

Assim, vale a pergunta: Se toda a interpretação deve acomodar-se à situação hermenêutica a 
que pertence, como se pode admitir um processo civil interpretado, sempre, de maneira igual, 
muitas vezes até impedindo o acontecer do Direito Material? 

Partindo-se do pressuposto de que "É a condição de ser no mundo que vai determinar o 
sentido do texto"[60], a busca da historicidade do direito dar-se-á por meio das três posições 
em vertical , para utilizar a expressão de Pontes de Miranda - direito subjetivo, pretensão e 
ação de direito material - que informarão o processo com suas necessidades de ser. Partindo-
se do pressuposto de que não há caso idêntico, de que a vida não é um universal, e de que é 
preciso compreender e nesse compreender está a aplicação, se o Processo não dispuser dessas 
categorias será direito formal, ahistórico e fictício. 

A forma de manifestação, então, da ação de direito material[61], é a de um modo de ser 
hermenêutico do direito material em estreita vinculação com o Processo. Assim, ainda que a 
forma de procedimento não esteja prevista na Lei processual, considerar-se-á que a sua forma 
de realização processual é ínsita ao próprio direito posto em causa e dele emanará a forma de 
proceder da jurisdição em busca da realização do direito no caso concreto ou de sua defesa, 
quando ameaçado de violação. 

Os arautos do positivismo e da legalidade formal, da certeza e segurança por meio do texto, 
igualizado à norma, diriam que se trata de evidente afronta ao princípio da legalidade. Não se 
trata disso, e a baixa compreensão do texto constitucional, resquício de um sistema alicerçado 
no Direito Civil, contribui para essa evidente confusão. 

A Constituição da República positivou, no art. 5º, XXXV[62], como garantia fundamental, o 
direito abstrato à tutela jurídica processual. Esse direito abrange, em seu conteúdo 
material[63], tanto o direito subjetivo ainda não exigível, mas ameaçado de violação, 
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passando pelo direito dotado de pretensão, até o direito violado. Cada um desses fenômenos 
deve receber proteção do Estado, por intermédio da jurisdição, por meios adequados ao caso 
concreto, segundo determina o próprio texto constitucional, cujo espectro deve iluminar toda 
a positivação infraconstitucional, bem como a hermenêutica que dela se fará. O próprio 
Código Civil de 1916 continha a referida positivação[64], ao prever, embora a doutrina 
considerasse impróprio, a ação de direito material, garantindo-lhe a presença no Direito 
Positivo. O Código Civil de 2002[65], por sua vez, esse com redação evidentemente menos 
escorreita do que a do Código revogado, e em evidente prejuízo à positivação anterior, 
contém norma que trata das categorias aqui trabalhadas e cuja compreensão deve ser 
hermeneuticamente adequada aos escopos do Direito Material e do Processo.  

Diante disso, se pode afirmar que o procedimento previsto em lei, segundo o que se verifica 
do texto constitucional, será sempre aquele adequado a um melhor enfrentamento do direito a 
ser tutelado e a falta da forma específica na Lei Processual Civil não impede sua adoção, nem 
sob o argumento da ofensa à legalidade, nem sob o argumento da necessidade de obediência 
ao procedimento, que deverá deixar de ser visto como um fim em si mesmo, ou como um 
manto protetor da (ir)responsabilidade do Juiz, em prol do acontecer da vida. 

6 A hermenêutica crítica de cariz filosófico e os caminhos do fortalecimento da 
jurisdição como meio de realização das promessas da modernidade e de superação do 
racionalismo moderno 

Ovídio Araújo Baptista da Silva[66] enfoca a impossibilidade de o pensador colocar-se em 
um ponto de Arquimedes onde estaria livre da influência da tradição. Todos falam a partir de 
tradições de pensamento que consistem nas ideologias as quais se vinculam e ditam sua pré-
compreensão. 

A idéia de que o pensador possa pensar livre dos idola, como os classificou Francis Bacon, 
guarda o sentido utópico da construção do paraíso na terra. Francis Bacon, como afirmou 
Hans-Georg Gadamer, "o paladino da ciência moderna"[67] contribuiu verdadeiramente com 
uma "investigação abrangente dos preconceitos que ocupam o espírito humano e que derivam 
do verdadeiro conhecimento das coisas".[68] Não há racionalidade sem ideologia, não há 
pensamento desvinculado da tradição, da pré-compreensão - Dasein. Como ressalta Pierre 
Bourdieu[69], o indivíduo não pensa o Estado, o Estado é que pensa o indivíduo. Dessa 
realidade de pensamento vinculado às pré-compreensões do intérprete, de paradigmas 
condicionantes do pensamento humano, se extrai a noção de que para o homem o seu 
pensamento racional é aquele que consiste no último estágio do pensamento, por mais que a 
vida real diga que tal racionalidade não é suficiente. 

A idéia racional que forma o pensamento de um campo cultural ou científico[70] acredita, 
sempre, bastar-se a si. Todavia, como afirma Alasdayr Macyntire, 

"Em qualquer momento, pode acontecer a uma pesquisa constituída pela tradição que, por 
seus próprios padrões de progresso, ela deixe de progredir. Seus métodos de pesquisa, até 
então confiáveis, tornam-se estéreis. Os conflitos sobre respostas opostas a questões 
fundamentais não podem mais ser racionalmente estabelecidos. Além disso, pode, de fato, 
acontecer que o uso dos métodos de pesquisa e das formas de argumentação, através dos quais 
o progresso racional tinha sido feito até então, comece a ter o efeito de, cada vez mais, revelar 
novas inadequações, incoerências até então desconhecidas, e novos problemas, para cujas 
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soluções não parece haver recursos ou recursos suficientes no tecido de crenças já 
estabelecido."[71] 

E, continua o filósofo, "Esse tipo de dissolução de certezas historicamente fundadas é a marca 
de uma crise epistemológica."[72] A marca da crise está diante dos olhos de todos, o 
pressuposto de superação da crise, o seu desvelamento, então, está, também, presente, mas é 
imprescindível que a pergunta do porquê da crise e de como o pensamento dominante tem 
operado sua eterna manutenção, seja feita. É, então, inevitável a observação de que "o próprio 
perguntar consiste mais num sofrer do que num agir. A pergunta se impõe; chega um 
momento em que não podemos mais fugir dela, nem permanecer aferrados à opinião 
corrente."[73] 

Segundo se crê, é imprescindível a demonstração de que: 1) o racionalismo moderno não 
contém as possibilidades de superação da crise; 2) a visão obnubilada dos juristas não permite 
o enfrentamento da quebra do paradigma; 3) a solução é o reconhecimento de que, mais do 
que o dogma, é preciso enfrentar a mudança de perspectiva, no sentido de que é necessário 
que o intérprete possa ser alertado, aprendendo a dialogar com o problema. 

A idéia de retorno a uma perspectiva aristotélica, de descentralização do poder e de aceitação 
da contingência nas relações humanas, exige a realização de um projeto amplo de reforma 
cultural, onde haja a possibilidade de visualizar-se o juiz como agente responsável de 
transformação social, realizando-se uma revolução na visão de corpo burocrático que se tem 
da magistratura, elemento indispensável para fortalecimento da decisão de 1º grau, capaz de 
permitir aos Tribunais Superiores a realização de sua função de garantidora dos valores 
constitucionais e de criação de diretrizes de transformação social, libertando-os da função 
mecânica de reprodutora de situações idênticas em verdadeira atividade de 3º grau de 
jurisdição confirmadora da desconfiança na magistratura, mola mestra da Ilustração e da 
revolução que fez brotar a modernidade. Essa reforma cultural passa, necessariamente, pela 
forma com que a educação é concebida. Como reprodutora do senso comum teórico[74] ou 
formadora de capital simbólico[75]. Aqui há, também, a necessidade de quebra de um 
paradigma que depende não apenas do reconhecimento da falência do modelo de ciência 
moderna e de visão do mundo ligada à manutenção do modelo, depende, e muito, da 
formação dos juízes e dos destinatários de suas decisões, onde aqueles aprendam que há 
responsabilidade de transformação social em sua atividade, bem como de justificação da 
correção de seu proceder de modo a que se restabeleça ou se crie a confiança na magistratura, 
de forma fundada e não fictícia, o que viabilizará o crescimento do processo civil moderno a 
um patamar de instrumento de realização do direito material (mesmo que seja apenas a 
realização do direito material de acesso à justiça) e permitirá, ainda, a modificação ou 
diminuição do sistema recursal fundado na desconfiança que necessita que se repita, por 
várias vezes, que a decisão é correta para o caso concreto por Tribunais hierarquicamente 
superiores uns aos outros. 

A idéia de um Estado, cuja Constituição é comprometida com a realização de objetivos, 
transfere, ao Estado-Juiz, em decorrência do princípio constitucional da inafastabilidade da 
jurisdição, a criação e o impulsionamento da construção da segurança e da Justiça por meio 
do Direito, e não apenas da Lei, e a responsabilidade de transformação da realidade social, em 
que a atividade jurisdicional, que se dá por meio do processo, deve realizar-se de modo a 
desincumbir-se de sua função social. A atividade jurisdicional, então, não pode desvincular-se 
do mundo da vida, o que torna imperioso o comprometimento ético com seus efeitos no seio 
da sociedade. O descompromisso e a irresponsabilidade do Estado-Jurisdição com os seus 
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efeitos práticos, realidade criada pelo paradigma da modernidade, cuja justiça é vista como 
um dado de lógica formal, devem ser substituídas pela hermenêutica da singularidade, do 
olhar voltado ao caso concreto, que faz exigências e as quer ver atendidas por instrumentos 
adequados, inclusive preventivos de lesão a direito, em que a verdade não é encontrável após 
o término do procedimento, se é que ela existe, e a certeza é inapropriável, como o vento, e, 
por fim, onde a verossimilhança  e os juízos sumários não são inimigos da justiça e o direito 
não é aquela categoria existente após a violação, o que permite que seja protegido antes 
mesmo da lesão, que pode ser prevenida, não apenas reparada. 

Em uma sociedade onde a Jurisdição passa a ter um papel central, como dito, o processo e a 
superação de seus dogmas e impossibilidades, ditados pelo pensamento dominante, devem ser 
tratados como problemas prioritários. Como diz Boaventura de Souza Santos[76],  

a consagração constitucional dos novos direitos econômicos e sociais e a sua expansão 
paralela à do Estado de bem-estar transformou o direito ao acesso efetivo à justiça num direito 
charneiro, um direito cuja denegação acarretaria a de todos os demais. Uma vez destituídos de 
mecanismos que fizessem impor o seu respeito, os novos direitos sociais e econômicos, 
passariam a meras declarações políticas, de conteúdo ou funções mistificadores. Daí a 
constatação de que a organização da justiça civil e em particular a tramitação processual não 
podiam ser reduzidas à sua dimensão técnica, socialmente neutra, como era comum serem 
concebidas pela teoria processualista, devendo investigar-se as funções sociais por elas 
desempenhadas e em particular o modo como as opções técnicas no seu seio veiculavam 
opções a favor ou contra interesses sociais divergentes ou mesmo antagônicos (interesses de 
patrões ou de operários, de senhorios ou de inquilinos, de rendeiros ou de proprietários 
fundiários, de consumidores ou de produtores, de homens ou de mulheres, de pai ou de filhos, 
de camponeses ou de citadinos, etc. etc.) 

O caminho deve ser percorrido "Dal diritto al processo, dunque: questo è il primo e piú 
importante significato della riforma, che tenta di porre nelle mani degli utenti della giustizia 
uno strumento di tutela coerente con la natura dei diritti da tutelare."[77] Por isso, aquela 
fratura entre processo e sociedade, entre as formas de tutela e os anseios da sociedade que 
conduz a justiça "a liturgia, a stanca ripetizione di riti" [78]deve transmutar-se em processo 
que, na sociedade e no direito material, encontre sua fórmula caso a caso, em que a diferença 
assuma papel fundamental na realização do Direito, realização ética e socialmente 
comprometida. Isso porque 

Necesitamos un fenómeno que es al mismo tiempo ontológico y procesal. Lo que se busca 
solo puede ser el hombre, pero no el hombre puramente empírico, ni tampoco el hombre 
meramente como noumeno, sino el hombre como persona, es decir, como el conjunto de 
relaciones en que se encuentra el hombre com los otros hombres o con las cosas.[79] 

7 Considerações Finais 

A idéia que motiva a presente pesquisa é a de que "La historicidad del derecho es ahora 
dimensión decisiva, que lo hace un derecho humano."[80] 

Envidar esforços para que a modernidade seja superada em prol de um enfrentamento 
verdadeiro dos problemas da sociedade moderna é tarefa do jurista e, especialmente, do 
processualista, já que, em um Estado comprometido com a transformação da sociedade - que 
transcende a garantia dos direitos de primeira e segunda dimensão, para preocupar-se com a 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11073



realização dos direitos de terceira dimensão - o papel da Jurisdição ganha fundamental 
relevância, pois destinado a fazer atuar, inclusive, os demais poderes-deveres do Estado. Para 
tanto, é fundamental que se caminhe em direção à superação da objetivação, ao abandono do 
esquema sujeito-objeto, para um enfrentamento da compreensão do texto processual a partir 
do que lhe fala o Direito Material, em seu ser no mundo, o Dasein, em busca de verdadeira 
realização de atividade jurisdicional transformadora da realidade, em que a certeza e a 
segurança jurídicas não são fins em si mesmas e em que a complexidade do mundo da vida 
não seja encarada como um inimigo a ser superado. 

Essa superação dos paradigmas da modernidade, por meio da admissão de uma realidade que 
não se amolda ao Direito, mas, sim, o inverso, devendo o Direito se amoldar à realidade, é 
condição de possibilidade para o acontecer do Direito, já que a absorção do  indivíduo pelo 
Estado aniquila o Direito Material, fazendo o mundo da vida depender do Processo, porque 
"Tratam do processo como se estivessem na terra firme do direito material. Lidam com o 
"ser" e o "não ser". São incapazes de lidar com o 'estado de pendência', que é a essência do 
direito processual".[81] 

O arcabouço processual não cria a substância, ele recebe do Direito Material a substância.  O 
enfrentamento dessa temática é urgente, e se renova a cada dia a necessidade de desvelamento 
dos pré-juízos da tradição, pois, ao contrário do que se gostaria de esperar, a abstração do 
direito processual em relação ao direito material vem se fortalecendo e, com isso, a jurisdição, 
que deveria desempenhar seu papel transformador, não vem sendo pensada e estruturada para 
isso. O mais novo passo em direção à consumação definitiva de tal abstração é o projeto de lei 
que institui o novo Código de Processo Civil Brasileiro.[82] Nele, um esforço sistematizador 
da principiologia do processo substitui a retomada da relação entre direito material e processo, 
já que a principiologia, ali positivada, é abstrata e, além disso, a estruturação do processo 
permanece alijando-o do direito material, do que o melhor exemplo parece ser a nova 
estrutura do sistema cautelar, o qual, ao modo como Calamandrei a pensou, permanece sendo 
um instrumento do processo, não do direito material, agora, por toda a sua sistematização, 
dele cada vez mais alijada, como se, ao contrário do que sempre alertou Ovídio Araújo 
Baptista da Silva, não houvesse um direito material à segurança, independente do processo de 
conhecimento, com características próprias que exigem sua estruturação processual, 
desvinculada e independente da cognição plenária da relação de direito material subjacente. É 
o que se verifica do que dispõe, como exemplo, o art. 289[83] combinado com o art.  291, 
I[84], ambos do referido Projeto. Veja-se que, se há um direito material à segurança, faço jus 
a ele, ainda que a medida seja impugnada, independentemente da veiculação de um pedido 
principal, cuja dedução, no prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, pode nem ser 
viável, dadas as complexidades que são perculiares aos fatos e deveriam influir, 
verdadeiramente, no processo. Veja-se, aqui, novamente, o direito processual é contruído à 
revelia do direito material concreto. Nem se pode perceber que a estruturação do 
procedimento, prevista nos arts. 107, V[85] e 151, § 1º[86] do Projeto, possa ser 
genuinamente reconhecida como aproximação entre o direito material concreto e o processo. 
Isso porque o modo de pensar o processo, a partir da principiologia abstrata que o informa, já 
que o direito material concreto não é reconhecido como sua fonte informadora, retira as 
possibilidades que a significação da concepção de adequação procedimental, tantas vezes 
proposta por Ovídio Araújo Baptista da Silva (como um imperativo, não mera escolha política 
ou conveniência do processo), representa para o processo em sua genuína relação com o 
direito material. 
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Há necessidade de compreensão dos pré-juízos que inviabilizam a efetiva realização do 
escopo do processo: concretizar pretensões. E, com esse desvelamento, uma mudança de 
paradigma é essencial. O reconhecimento da ação de direito material, então, como categoria 
hermenêutica, segundo se acredita e sustenta, tem o condão de viabilizar uma mudança de 
rumo, no caminho do acontecer das possibilidades de uma nova era para o Processo, cuja 
segurança seja garantida pela possibilidade de ele fazer frente às necessidades do Direito 
Material, razão de ser de sua existência. 
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se revelarem inadequados às peculiaridades da causa, deverá o juiz, ouvidas as partes e 
observados o contraditório e a ampla defesa, promover o necessário ajuste. 
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RESUMO 
Expõe considerações a respeito da adesão do ofendido ao processo penal para exercer 
pretensão indenizatória de danos morais, quando de um mesmo fato restar configurado ilícito 
civil e penal, inovação trazida pelo projeto de Lei nº 8.045/2010 da Câmara, originado do PL 
156/2009 do Senado, que propõe novo Código de Processo Penal.Analisa argumentos 
favoráveis e contrários à ampliação do juízo criminal para arbitramento de quantia reparatória 
de natureza cível na condenação, abordando a questão da (re)valorização da vítima no 
processo penal. Examina o modelo de indenização ao ofendido em sede penal atualmente em 
vigor no direito brasileiro, traçando um comparativo com a nova proposta. 
Apresenta os requisitos e os pressupostos para a constituição como parte civil na ação penal e 
os dispositivos para a satisfação dos danos privados, nos termos do projeto de reforma. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PROCESSUAL PENAL; ADESÃO CIVIL; SENTENÇA 
CONDENATÓRIA; REPARAÇÃO DANOS MORAIS; VÍTIMA. 
 
ABSTRACT 
Exposes considerations regarding the adherence of the victim to a criminal process to claim 
for compensation for moral damages, when of the same fact remains configured a criminal 
and a civil illegal, design innovation introduced by the law project nº 8.045/2010 from the 
National House, originated from the PL 156/2009 from the Senate, proposing new Code of 
Criminal Procedure. 
Analyzes arguments for and against expanding the criminal court for arbitration of the amount 
of civil reparation in the condemnation, addressing the issue of (re)valorization of the victim 
in the criminal proceeding. Examines the model of compensation to the victim in a criminal 
court currently in force in brazilian law, drawing a comparison with the new proposal. 
Presents the requirements and assumptions for a civil action in criminal lawsuit and devices to 
meet the private damages under the reform project. 
KEYWORDS: CRIMINAL PROCEDURE LAW; CIVIL ADHERENCE; JUDICIAL 
CONDEMNATION; REPAIR MORAL DAMAGES; VICTIM. 
 
 

 1. INTRODUÇÃO 
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Além de fazer surgir a pretensão punitiva em concreto, exercitável pelo oferecimento da ação 
penal, de muitos ilícitos penais[1] podem também advir pretensões de direito privado[2], 
quando se manifestar lesão a direitos subjetivos, pretensões essas que podem ter, além do 
caráter reparatório de efeitos danosos do ilícito, conteúdo jurídico diverso como, por exemplo, 
a de indignidade para suceder, de separação ou divórcio, de resolução ou anulação de 
contratos, entre outras[3]. A possibilidade do ingresso de duas ações decorrentes de mesmo 
fato ilícito levou os ordenamentos jurídicos a ter de disciplinar a coordenação entre os juízos 
cível e penal[4], de modo a conjugá-los. 

Tradicionalmente, o direito brasileiro consagrou o sistema de coordenação embasado no 
princípio da independência das instâncias penal e civil, significando que a verificação da 
responsabilidade em uma das searas não será prejudicial aos outros ramos do direito, e que 
eventual indenização deve ser buscada na seara cível mediante ação própria; o artigo 1.525 do 
Código Civil de 1926 trazia a regra, que foi repetida no art. 935 do novo Código Civil. A 
referida independência foi prevista, no entanto, como relativa, uma vez que há previsão de 
subordinação temática[5], estando firmadas no juízo penal a existência do fato, quem seja o 
seu autor (art. 935 CC), ou ainda, tendo a sentença penal reconhecido excludente de ilicitude 
(art. 65, CPP), ou a inexistência material do fato (art. 66, CPP)[6], essas questões não mais 
poderão ser discutidas no juízo cível. 

Assim, a relativa intercomunicação das instâncias se dá com a repercussão da decisão penal 
(autoria, existência do fato e excludentes de ilicitude) na esfera cível, tornando certa a 
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime[7], bem como conferindo à vítima do delito 
e seus herdeiros título executivo judicial para fins de posterior execução no juízo cível[8]. O 
contrário não ocorre: o juízo penal, em regra, não está condicionado pela solução da contenda 
no juízo cível. 

A matéria ganhou importância no direito pátrio a partir da alteração legislativa promovida 
pela Lei nº 11.719/08, a qual passou a admitir, no processo penal brasileiro, uma espécie de 
acumulação da pretensão reparatória de danos civis decorrentes do cometimento do crime[9]. 
A par todas as discussões que a questão da acumulação da pretensão civil e penal envolve, 
chamou atenção o fato de a fixação de valor mínimo para reparação dos danos civis na 
sentença penal não depender de provocação do interessado, podendo e mesmo devendo dar-se 
de ofício pelo julgador. 

Sobreleva a necessidade de reflexão sobre o tema em face do artigo 78 e seguintes do Projeto 
de Lei nº 8.045/2010 na Câmara, originado do PL 156/2009 do Senado, que institui novo 
Código de Processo Penal, ao prever a opção de a parte civil aderir à ação penal para pleitear 
reparação por dano moral. A reforma do Código de Processo Penal, neste particular, traria 
sensível inovação pela possibilidade de inclusão de mais uma parte no processo penal, 
ampliando o objeto deste para discutir não apenas as circunstâncias envolvendo o ilícito 
penal, mas também a reparação dos danos morais eventualmente advindos do delito. 

Neste breve estudo, procura-se traçar algumas considerações a respeito da ação civil 
reparatória de danos privados em sede de juízo penal, tendo por enfoque principal as 
inovações na matéria trazidas pelo Projeto de novo CPP em trâmite na Câmara dos 
Deputados. Para tanto, enfrenta-se à partida a questão controversa a respeito das vantagens e 
desvantagens que o acúmulo da pretensão civil traria ao processo criminal pátrio e aos direitos 
envolvidos no juízo penal, de modo a explicitar os elementos e valores que estão subjacentes 
à discussão do tema na seara legislativa. 
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Segue-se apresentando, de forma sucinta, o modo como a questão da reparação civil em sede 
penal é tratada pela legislação atualmente em vigor, para, em seguida, explicitar, mediante o 
cotejo, a proposta em discussão legislativa, possibilitando assim realçar a amplitude da 
alteração processual pretendida pelo legislador reformista. Na parte final serão abordados 
pontos de ordem técnico-legal, como os requisitos para a constituição como parte civil, e os 
dispositivos tendentes à satisfação dos danos privados decorrentes do fato ilícito. 

  

  

1.1  Vantagens e Desvantagens da Ampliação do Juízo Penal para Questões 
Indenizatórias 

  

  

Como mencionado, há muitas situações nas quais o delito atinge diretamente, além da 
coletividade ou do corpo social, o patrimônio material ou moral de determinada pessoa, 
quando então a conduta criminal leva à intervenção judicial distinta para além da 
responsabilização penal, alcançando o âmbito da responsabilidade civil voltada a recompor os 
danos econômicos ou morais causados pelo crime[10]. É a chamada ação civil ex delicto, ou 
procedimento judicial civil fundado em delito[11], que encontra tratamento diverso nos 
ordenamentos jurídicos, permitindo desde o ajuizamento conjunto das pretensões penal e civil 
no mesmo juízo, até a separação total das instâncias, caso em que admitiria, em tese, soluções 
jurídicas variadas decorrentes do mesmo fato. 

A primeira questão ao abordar o tema, mormente em período de debate legislativo, quando 
então é mais relevante refletir sobre a conveniência da inovação legal em fase de gestação, 
está em indagar a respeito da necessidade ou importância de o direito pátrio introduzir 
instituto estranho à sua tradição processual penal, levantando, assim, questionamento acerca 
das vantagens e desvantagens da introdução de instituto até então inexistente na tradição do 
direito processual penal brasileiro, e, por consequência, indagando-se sobre os custos e 
benefícios que advirão da sua assimilação a partir da introdução do novo Código de Processo 
Penal. A incorporação da parte civil ao processo penal brasileiro aproxima nosso sistema, no 
tema do ressarcimento dos danos civis, de legislações da Europa ocidental cujos sistemas 
processuais tradicionalmente tiveram, e ainda têm[12], forte influência na conformação da 
processualística nacional. 

No entanto, se é possível considerar que o fato de países como Espanha, Itália, Portugal e 
França[13] conviverem há muitas décadas com a previsão legislativa da parte civil no 
processo penal indicaria um caminho de evolução a ser seguido pelo Brasil, tendo em conta a 
ideia de que se tratam de ordenamentos processuais de referência, por outro lado também se 
poderia usar a mesma ratio para argumentar não haver motivos ou necessidade de se 
desconsiderar a tradição processual brasileira no sentido de não prever a possibilidade de 
acúmulo da demanda civil em sede penal. A exposição dessa dicotomia já indicia os motivos 
pelos quais o projeto ficou aparentemente no meio do caminho entre a tradição nacional e os 
ordenamentos comparados[14]. 
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E o fato de a matéria estar tão arraigada e aceita há muitas décadas nos ordenamentos 
jurídicos europeus citados, e tomados como inspiração reformista, embora contida, torna 
ainda mais complexa a tarefa de questionar sobre as vantagens e desvantagens do instituto da 
parte civil, uma vez que quase não se encontra na doutrina desses países uma discussão mais 
aprofundada a respeito das conveniências, custos ou vantagens em se admitir a constituição de 
parte privada no processo penal, podendo-se quase dizer que é aceita sem contestação. 
Entretanto é possível tomar alguns argumentos como ponto de partida da necessária discussão 
sobre a conveniência da inovação normativa proposta na reforma do CPP. 

  

• 1.1.1 Base Argumentativa Favorável à Acumulação 

  

Os fundamentos tendentes à inclusão da pretensão privada da vítima no processo penal 
passam pelas questões da economia e celeridade processuais, utilizando-se o mesmo 
procedimento judicial para, além de definir a imputação penal, assegurar a composição civil 
dos danos. Mas talvez não haja exagero em se afirmar que o principal motivo, subjacente à 
ideia de trazer o ofendido pelo ato ilícito ao juízo penal, é a concepção de valorizar a vítima, 
fazendo-a um dos possíveis protagonistas[15] na averiguação estatal do delito de modo a 
afirmar sua relevância no Estado constitucional[16]. 

Historicamente é possível vislumbrar-se três fases de consideração da posição da vítima no 
sistema penal: protagonismo, neutralização e redescoberta[17]. O direito e o processo penal, 
de início, conviveram com a fase da vingança e da justiça privada, tendo a vítima papel 
relevante; passou-se, então, para a etapa na qual Igreja e monarquias assumiram a função de 
perseguir os culpados, relegando paulatinamente a vítima ao esquecimento[18]; até que, já no 
Século XX, e após as grandes guerras, a vítima ressurge nos estudos do fenômeno delituoso, 
ante as preocupações advindas do fortalecimento dos direitos humanos, dentre os quais se 
incluem a importância do tratamento da vítima de crime, sua reparação e o acesso à 
justiça[19]. 

Necessário considerar, portanto, que a discussão a respeito dos interesses da vítima no 
procedimento penal se deve orientar pela premissa de que a Norma Constitucional afirma 
direitos fundamentais referidos também às vítimas de delitos, as quais não podem ser 
desconsideradas por completo no momento de se definir as consequências jurídicas da prática 
de fato ilícito no qual o ofendido é um dos seus protagonistas, como sujeito passivo da ação 
criminosa[20]. A redescoberta do interesse pela vítima na seara penal levou ao surgimento de 
uma nova ciência, a vitimologia[21], uma das projeções dogmáticas do papel que os direitos 
humanos passaram a ter nos ordenamentos jurídicos da segunda metade do Século passado, 
além de decorrer também da crescente influência do direito anglossaxão sobre os 
ordenamentos processuais de países de tradição jurídica advinda do continente europeu[22]. 

A par essas questões, há na doutrina a referência de outras motivações jurídicas indicativas da 
conveniência de admitir a constituição de parte civil no processo penal, dentre as quais a 
preocupação com o princípio da unidade do poder jurisdicional, que se identifica 
primordialmente com a regra da proibição de contradição de julgados, sendo a disciplina da 
parte civil uma medida preventiva direcionada a impedir o conflito de julgamentos sobre o 
mesmo fato, risco que se poderia materializar, por exemplo, no efeito extremo de a jurisdição 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11086



civil admitir a existência de um dado fato ilícito e o juiz penal excluir sua ocorrência. Como, 
em geral, os ordenamentos jurídicos dispõem de regras para evitar essa contrariedade de 
julgados nas esferas civil e penal, dispondo sobre uma relativa eficácia de vinculação do juízo 
civil ao criminal[23], não se poderia retirar do titular do direito ao ressarcimento a faculdade 
de atuar no processo penal de modo a fazer valer nessa sede suas razões e pretensões[24]. 

Manzini destaca a notável economia de atividade jurisdicional decorrente da inclusão da 
causa civil no processo penal, o que redundará em sensível redução de gastos e tempo, além 
de satisfação mais célere da pretensão privada; o autor destaca ainda o aspecto favorável e de 
utilidade ao próprio interesse repressivo em face da intervenção da parte civil no processo 
penal[25]. Correlata a essa menção, refere-se ainda, embora numa concepção que talvez se 
possa considerar mais remota, uma tendência de a ação privada reparatória figurar também 
como "motivo che si oppone alla spinta criminosa" juntamente e no mesmo procedimento no 
qual o Estado realiza o interesse social, satisfazendo conjuntamente o interesse privado[26]. 

E ainda que se argumente com a amenização desses problemas a partir da forma como a 
legislação harmoniza os efeitos da sentença penal no juízo cível, não há como desconsiderar o 
fato de a iliquidez da sentença penal exigir sempre um futuro procedimento de liquidação a 
ser desenvolvido no cível, o qual pode ser igualmente penoso e demorado[27] nas situações 
em que a definição do an debeatur sejam até menos controversas do que o debate sobre o 
quantum debeatur. Em que pese tratar-se de argumento de aparente menor importância ao 
profissional da área do direito, sem se poder desmerecer sua consistência perante a vítima 
que, no mais das vezes, é comunicada ao final do juízo penal que deverá retornar ao sistema 
judiciário para promover novo procedimento conduzido sob suas expensas. 

  

• 1.1.2 Base Argumentativa Contrária à Acumulação 

  

É concepção assente nos países democráticos ocidentais que o processo penal, compreendido 
no sistema acusatório e orientado pelo contraditório, pressupõe paridade entre órgão de 
acusação e de defesa, os quais devem ser detentores dos mesmos instrumentos processuais na 
busca do convencimento judicial. Nesse quadro, a inclusão de mais uma parte figurando no 
polo ativo do procedimento penal, que é o caso da adesão civil da imputação penal, induziria, 
em muitas situações, a um sério risco de desequilíbrio nessa relação dialética processual, pelo 
evidente reforço na acusação[28]. E ainda que a intenção do legislador seja a de valorizar a 
vítima como sujeito de direitos, não se pode desconsiderar a possibilidade de a medida 
importar na ideia de qualificação da persecução penal, porquanto voltada ao agravamento, e 
da utilização da indenização dos danos patrimoniais na seara penal como penalidade 
acessória[29], em acréscimo à pena criminal[30]. 

Outro fator que pode representar custo ao processo penal, potencialmente originado da 
inserção da discussão patrimonial no procedimento, diz respeito com o possível efeito de 
retardo demasiado no transcurso do julgamento, ante os prazos e atos que são concedidos à 
parte civil, isso em momento de elevada preocupação com o excesso de tempo na resposta 
jurisdicional, princípio já incluído no inciso LXXVIII do texto constitucional[31], 
preocupação que aumenta quando se estiver diante de acusado preso. 
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Costuma-se destacar também os riscos de a discussão sobre a reparação do dano no âmbito do 
juízo criminal tornar sem efeito a separação entre Direito penal e Direito civil, uma das 
conquistas mais significativas das últimas décadas, além das dificuldades inerentes ao modelo 
estrutural penal, moldado sobre o conflito entre sociedade e suposto autor de delito, de inserir 
interesses nitidamente particulares nessa dinâmica do sistema de sanções criminais[32]. 
Utilizar-se-ia o mesmo procedimento para conjugar a matéria penal de interesse público, para 
a qual o processo-crime foi desenvolvido e aperfeiçoado, com pretensões nitidamente 
privadas de reparação dos danos patrimoniais, esvanecendo, em parte, a clássica separação 
alcançada entre o ramo penal e o privatístico. 

  

  

1.2  O Modelo Atualmente em Vigor no Direito Brasileiro 

  

  

Reforma recente no Código de Processo Penal modificou os artigos 63 e 387, IV do CPP[33], 
alterando em parte a correlação entre as esferas penal e civil ao atribuir ao título executivo 
formado pela sentença condenatória criminal parcial liquidez, podendo dizer-se que houve 
relativização da autonomia das esferas penal e civil, pelo fato de o julgador criminal definir 
valor parcial da reparação civil[34]. O juiz deverá, ao proferir sentença de condenação, fixar 
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração[35], considerando os prejuízos 
sofridos pelo ofendido, o que não impede a busca da reparação completa dos danos pelo 
interessado mediante a utilização da liquidação para apurar a quantia correspondente aos 
danos efetivamente sofridos. 

Ao não fazer distinção na norma legal contida na redação no inc. IV do art. 387, entende-se 
que a referência ao valor mínimo para fins de reparação dos danos engloba tanto os danos 
materiais, consistentes na diminuição ou privação material verificável economicamente, como 
o não patrimonial, relacionado com sofrimentos psíquicos ou morais advindos do fato 
ilícito[36], cabendo ao magistrado fazê-lo de forma destacada e separada, identificando os 
critérios utilizados e os valores mínimos correspondentes à reparação dos danos materiais e 
dos danos morais, tendo em vista que é pela identificação precisa desses pontos que se poderá 
postular no juízo cível a complementação da indenização proveniente da infração[37]. E, 
apesar de a redação ser impositiva ao mencionar que o juiz "fixará" valor mínimo para 
reparação, tal quantificação, por certo, dependerá da existência nos autos de elementos de 
comprovação da extensão dos danos, de alguma prova nesse sentido, ou ao menos de dados 
que sirvam de parâmetros minimamente seguros para a definição de quantia indenizatória 
mínima e proporcional aos danos verificados[38]. 

Inobstante as críticas de parcela da doutrina, parece não existir dúvida de que a redação do 
dispositivo dispensa requerimento prévio para fins de fixação do valor mínimo da 
indenização, a cognição judicial e o thema decidendum são ampliados diretamente pela lei, e 
o juiz deve fixar de ofício[39] o valor mínimo quando presentes no processo elementos 
suficientes para tanto. 
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Por certo o norte do legislador reformista foi reduzir a demora decorrente do procedimento de 
liquidação de sentença, possibilitando a execução direta pelos valores definidos na 
condenação, além de diminuir o número de processos pela solução das questões na mesma 
relação processual, medida encetada no âmbito da revalorização da vítima no processo[40], 
conforme se mencionou anteriormente quando da análise das vantagens da acumulação da 
reparação dos danos no juízo criminal. De qualquer modo, há muitas críticas ao modelo 
adotado em 2008, para ilustrar, Manzini chegou a chamar de irracional o sistema, que foi 
introduzido na Itália em 1913, de o juiz, ao condenar penalmente o réu, impor conjuntamente 
o ressarcimento dos danos cíveis, mesmo que o interessado não tenha postulado tal pretensão, 
mencionando tratar-se de exagerado e incoerente critério de tutela dos interesses particulares 
do ofendido, admitindo substituição da vontade privada[41]. 

Ainda que parte da doutrina sustente a exigência de respeito ao contraditório, condicionando a 
fixação de valor mínimo na sentença condenatória para fins de reparação dos danos a efetivo 
debate prévio nos autos[42], o fato é que a norma introduzida pela reforma processual penal 
de 2008 não fez qualquer consideração a respeito da exigência de contraditório, levando a 
uma insegurança jurídica no tema, o que se denota por posições doutrinárias respeitáveis no 
sentido da desnecessidade de assegurar-se o contraditório a respeito do valor indenizatório no 
processo penal[43]. Entende-se, por imposição constitucional, que ao longo do procedimento 
deve ter-se a preocupação de propiciar à defesa a inequívoca ciência sobre a matéria, fazendo 
constar no mandado de citação advertência expressa sobre o disposto no inc. IV do art. 367 do 
CPP[44]. 

  

  

• 2. O PROJETO DE NOVO CPP: A CONSTITUIÇÃO COMO PARTE CIVIL 

  

  

O projeto do novo CPP prevê, no artigo 271, a necessidade de, logo em seguida ao 
oferecimento da denúncia, e não sendo o caso de seu indeferimento liminar, ser notificada a 
vítima para promover a adesão civil da imputação penal. Trata-se de aparente ampliação do 
objeto do processo penal, ao inserir discussão sobre indenização civil, sendo a alteração 
pretendida mais profunda em relação à reforma de 2008, pois introduziria no ordenamento 
jurídico brasileiro a figura da parte privada diferente do acusado; no entanto, conforme visto, 
restringindo a apreciação da indenização ao montante dos danos morais decorrentes 
diretamente do fato delituoso descrito na imputação. 

Em uma análise preliminar, pode-se- até reconhecer evolução em comparação à forma como a 
matéria foi tratada na alteração legislativa de 2008, ao estabelecer, no inciso IV do art. 387, 
que o juiz simplesmente "fixe na sentença valor mínimo para reparação dos danos", sem 
delimitar o objeto da indenização, além de restar a possibilidade de o réu ser surpreendido 
com essa ampliação do objeto do processo penal somente na fase decisória. Pela redação da 
reforma em trâmite no Congresso, pretende-se, ao menos, exigir que a vítima promova a 
adesão civil da imputação penal já no início do procedimento, antes do recebimento da 
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denúncia, e antes mesmo da resposta do acusado, assegurando o contraditório, e afastando a 
possibilidade de o magistrado fixar valores de ofício na sentença[45]. 

  

  

2.1  O Objeto da Adesão Civil 

  

  

Com base na redação dos artigos 81 a 84 do PL nº 8.045/2010, o âmbito da recomposição 
civil no processo penal será apenas em relação aos danos morais causados pela infração, sem 
ampliação da matéria de fato constante na denúncia, nos termos e nos limites da imputação 
penal, não sendo admissível, portanto, qualquer outra espécie de pretensão civil em sede penal 
cujo conteúdo não se resuma na recomposição dos danos morais. Significa que: "quando o 
arbitramento do dano moral depender de prova de fatos ou circunstâncias não contidas na 
peça acusatória ou sua comprovação puder causar transtornos ao regular desenvolvimento do 
processo penal, a questão deverá ser remetida ao juízo cível", conforme o parágrafo único do 
art. 82 do Projeto de Lei. 

A existência dos danos morais não reclama, em geral, uma objetiva declaração de certeza, não 
dependem de específica demonstração, sendo a indenização atribuída com base em uma 
valoração partindo da gravidade do delito, suas repercussões no ambiente em que se praticou, 
e ainda as condições da vítima e do autor do delito[46]. Isso porque o dano moral pode ser 
mais bem compreendido atendo-se ao seu conteúdo, o qual não é o dinheiro, tampouco algo 
comercialmente reduzido a valor monetário, mas sim "a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, 
a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa"[47]. 
Em situações desse gênero, percebe-se de plano a enorme dificuldade em se pretender que a 
vítima demonstre a aflição ou perturbação psicológica enfrentada, de modo que, regra geral, o 
dano moral será consequência inafastável da comprovação do fato danoso, em outras 
palavras, a prova do dano moral está na prova do próprio fato ilícito[48]. 

Por certo que a diversidade dos fatos que levam ao afirmado dano moral faz com que essa 
regra não seja absoluta, há situações nas quais deve sim ser exigida a comprovação dos danos 
morais, não bastando a mera comprovação da situação fática e do abalo moral, como é o caso, 
por exemplo, de simples aborrecimento advindo do insucesso de negócio[49]. No entanto, 
tratando-se de ressarcimento de danos morais oriundos de fato tipificado como delito, e do 
qual adveio condenação criminal[50], é possível enquadrar a situação objeto de análise 
naquelas em que a doutrina admite presunção da existência de abalo psicológico a partir da 
comprovação do fato ilícito. 

  

  

2.2 O Modelo de Adesão Civil Acolhido pelo Novo CPP 
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Foi mencionado que os ordenamentos jurídicos buscam conjugar, de alguma forma, as 
jurisdições penal e civil que podem advir de fato ilícito, de modo a harmonizá-las[51]. Nesse 
norte, conhecem-se quatro sistemas acerca da relação entre ação penal e civil decorrente do 
delito: a) da união (processo único para dar curso à pretensão acusatória e à pretensão 
indenizatória); b) separação absoluta (nenhuma relação)[52]; c) da separação ou 
independência relativa (competências diversas, mas com alguma vinculação do civil em 
relação à decisão penal); d) da adesão (por economia processual atribui-se ao juiz criminal 
competência para decidir a respeito da indenização).[53] 

O sistema da adesão pode ter a modalidade da adesão obrigatória da ação cível ao processo 
penal, quando então a demanda indenizatória fica subordinada ao processo penal, como é 
exemplo o ordenamento jurídico português. Nessa linha, o artigo 71 do Código de processo 
penal português prevê que o pedido de indenização civil fundado na prática de um crime deve 
ser deduzido no processo penal respectivo, somente podendo ser de forma autônoma perante o 
juízo civil nos casos expressamente previstos em lei[54]. 

O sistema legal da adesão também pode ter o caráter facultativo, atribuindo ao interessado, 
ofendido pelo ilícito, a possibilidade de aderir à demanda penal instaurada pelo titular da 
acusação. O ordenamento jurídico espanhol adota regime análogo a esse da adesão 
facultativa, uma vez que o artigo 108 da Ley de Enjuiciamiento Criminal prevê a propositura 
da ação civil pelo Ministério Público juntamente com a demanda penal[55], haja ou não no 
processo a parte privada, a não ser que haja renúncia ou reserva expressa por parte da 
vítima[56], situação em que o órgão titular da acusação funcionaria como substituto 
processual[57], estando ainda previsto no art. 110 a possibilidade do ofendido constituir-se 
como parte civil. 

O que o PL nº 156/2009 pretende é a adoção do modelo da adesão facultativa restrita, uma 
vez que opcional e limitada à reparação de danos morais, e desde que se aproveite apenas a 
matéria de fato constante na denúncia. Além da menção já constante no caput do artigo 81 
quanto à impossibilidade de ampliação da matéria fática, o parágrafo único do artigo 82 
explicitou que, quando o arbitramento do dano moral depender da prova de fatos ou 
circunstâncias não contidas na peça acusatória ou a sua comprovação puder causar transtornos 
ao regular desenvolvimento do processo penal, a questão deverá ser remetida ao juízo cível. 

Ao contrário da pretensão exposta pelo Ministério Público na ação penal, regida pelos 
princípios da indivisibilidade e indisponibilidade, o requerimento de recomposição civil do 
dano moral no âmbito da adesão civil é regulado pelos princípios próprios do processo civil, 
dentre os quais se destaca o princípio do dispositivo; assim, a parte civil detém a opção de 
interposição ou renúncia da pretensão civil.[58] O legitimado a propor a adesão civil não 
precisará fazê-lo em relação a todos os denunciados e nem a todos os fatos abrangidos na 
denúncia. 

A parte civil terá as mesmas faculdades e os mesmo deveres processuais do assistente, além 
de autonomia recursal quanto à matéria tratada na adesão. Não estará vedada a propositura de 
ação no juízo cível, mas, abrangendo pretensão à reparação de danos morais, restará 
prejudicada a adesão na ação penal. 
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• 3. CONDIÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO COMO PARTE CIVIL 

  

  

A ação civil no processo penal destinada à reparação dos danos exercita-se mediante a 
constituição do interessado como parte civil[59]. A situação da parte civil no processo penal é 
verdadeiramente aquela de parte em relação ao imputado e ao eventual responsável civil, 
ainda que assuma a condição de sujeito secundário na relação processual penal; a constituição 
de parte civil insere no processo penal uma verdadeira lide civil, uma relação processual 
acessória, cujos sujeitos são a parte civil, o juiz e o imputado[60] ou o responsável civil, acaso 
este não se confunda com o acusado, devendo-se, em relação a esta ação privatística, acaso 
não haja disposição legal em contrário, seguirem-se as mesmas normas processuais civis[61], 
tanto para os pressupostos processuais, como para as condições da ação, com algumas 
peculiaridades que se passa a mencionar. 

O art. 79 do projeto prevê como parte ativa legítima a propor a adesão civil, além da vítima e 
seu representante legal, as pessoas legitimadas a intervir como assistente do Ministério 
Público, as quais estão arroladas no art. 75: herdeiros da vítima no caso de morte ou ausência; 
e o representante legal, em caso de menoridade ou incapacidade. Assim, ao contrário de 
outros ordenamentos jurídicos que admitem como sujeito ativo da ação civil em sede penal a 
pessoa que sofreu danos em decorrência do fato ilícito[62], o legislador reformista limita a 
legitimação apenas à vítima[63] do crime. Em geral, o sujeito passivo do crime, titular do bem 
ou interesse protegido pela norma penal, é também a pessoa lesada civilmente pelo delito, 
mas há situações nas quais a pessoa que sofreu os danos ressarcíveis civilmente não se 
confunde com a vítima, entendida como sujeito passivo do delito[64], nesses casos o artigo 81 
do PL nº nº 8.045/2010 somente estende a legitimação ao representante legal ou aos herdeiros 
da vítima, os demais com direito a reparação civil não se podem constituir como parte civil no 
juízo penal[65]. 

Em relação à legitimidade dos herdeiros, é relevante definir se o herdeiro exercita a ação civil 
para obter indenização por danos morais jure proprio ou jure ereditario. Acaso a constituição 
como parte civil decorra de direito hereditário, o sujeito ativo busca o ressarcimento do dano 
que caberia originalmente à vítima falecida, e que lhe foi transmitida por sucessão hereditária, 
caso em que não estarão em questão os danos não patrimoniais de que o herdeiro 
eventualmente se afirme credor em face do falecimento da vítima do delito. Por outro lado, 
acaso os herdeiros figurem na ação civil em sede penal por direito próprio, estarão 
exercitando pretensão decorrente diretamente da morte da vítima, afirmando-se credores pelos 
danos morais daí decorrentes, ou seja, não de um dano sofrido pelo de cujus, mas em 
decorrência de seu falecimento[66]. 

A solução da indagação, de suma importância pelos efeitos amplos na práxis, não é de fácil 
resposta simplesmente pela vacuidade na regulação do instituto no PL nº 8.045/2010; assim, a 
tentativa de reflexão sobre o assunto passa por duas abordagens. Na primeira, de ordem mais 
teleológica positivista, atenta à aparente intenção do legislador reformista, é possível cogitar 
uma ideia tendentemente restritivista no Projeto ao disciplinar a adesão civil no processo 
penal apenas para a satisfação de danos morais, não abrangendo os prejudicados pelo delito, 
mas somente a vítima, e condicionando ainda a que não haja ampliação da matéria fática 
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constante na denúncia, menção presente no caput do artigo 81 e explicitada no parágrafo 
único do artigo 82. 

Além disso, o parágrafo 1º do artigo 81 prevê que o arbitramento do dano moral fixado na 
sentença condenatória será individualizado por pessoa, no caso de ausência ou morte da 
vítima e de pluralidade de sucessores habilitados nos autos; ou seja, o legislador deixa a 
entender que, no caso de falecimento da vítima, os herdeiros estarão figurando nos autos da 
ação penal como parte civil na condição de sucessores habilitados, portanto em decorrência de 
direito hereditário, e não de direito próprio. Essa noção completa-se com a circunstância de a 
norma fazer referência à legitimação de herdeiros, e não dos parentes atingidos pela morte da 
vítima, o que certamente é mais amplo do que condição de herdeiro do falecido. 

Por outro enfoque, que talvez seja de lege ferenda acaso acolhida a interpretação primeira, é 
com base na própria limitação excessiva do direito de adesão civil no processo penal apenas 
aos danos morais decorrentes diretamente do fato ilícito e limitados ao sujeito passivo do 
delito que se recomendaria uma interpretação ampliativa da atribuição de legitimidade aos 
herdeiros do falecido para incluir, ao menos, o direito próprio dos herdeiros a postularem 
ressarcimento dos danos não patrimoniais sentidos em decorrência da morte da vítima do 
delito objeto do processo penal. No entanto, parece, pela redação atual, que o Projeto sustenta 
a primeira interpretação referida. 

A parte civil deverá ainda estar representada judicialmente por advogado, necessidade óbvia 
decorrente do pressuposto processual da capacidade postulatória. Não podendo a vítima 
constituir advogado, situação que, embora não especificada na legislação reformista, refere-se 
à condição econômica do ofendido, ser-lhe-á nomeado um pelo juiz, ainda que apenas para o 
ato de adesão civil à ação penal[67]; tal nomeação, em atenção ao artigo 134 da Constituição 
da República de 1988, deve preferentemente recair sobre a Defensoria Pública. 

Sabe-se que a existência do direito à indenização por dano moral no âmbito civil não se 
restringe às hipóteses de ilícitos criminais, podendo decorrer também de atos ou omissões 
ilícitas em que intervenha qualquer espécie de culpa. No caso da parte civil, tal como regulada 
no projeto de reforma, a pretensão há de fundar-se na ocorrência de danos morais decorrentes 
diretamente de crime, isso porque o PL nº 8.045/2010 somente prevê a possibilidade de 
fixação de valor para compensar os danos morais no caso de sentença condenatória, conforme 
redação do parágrafo 1º do artigo 79. 

Os pressupostos da responsabilidade civil são diversos da responsabilidade penal, no entanto, 
para fins de indenização civil no processo penal, o legislador reformista condiciona à efetiva 
condenação[68], de modo que serão sujeitos legitimados a figurar no polo passivo da ação 
civil em sede penal tão-somente autor ou partícipe do delito que se afirme tenha ocasionado o 
dano civil, não, portanto, autor de fato eventualmente conexo com aquele do qual é derivado o 
dano. No entanto, e conforme mencionado, estando a constituição da parte civil regulada 
pelas regras atinentes ao processo civil[69], poderá ser promovida apenas em face de algumas 
das pessoas que foram acusadas pela participação no delito objeto da ação penal, uma vez que 
a natureza da ação privatística é divisível[70], ao contrário da demanda penal. 

O primeiro requisito, portanto, é avaliar a alegação de ter sofrido dano em decorrência do fato 
tipificado como delito e objeto do processo penal, devendo ser, ao menos, verossímil, em uma 
análise preliminar do requerimento escrito apresentado pelo interessado, que o fato ilícito 
tenha acarretado o dano civil afirmado pela vítima. É preciso concluir-se, pelas razões 
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apresentadas, como provável a lesão de legítimos interesses privados de quem pretende 
constituir-se como parte civil, questionando a potencial utilidade que a decisão possa ter para 
o interessado em relação ao ressarcimento de danos[71], condição essa atinente ao interesse 
de agir na pretensão civil em sede penal. 

Considera-se tradicionalmente, nos países que acolhem o instituto, que o dano passível de ser 
objeto de reparação no âmbito do processo penal é aquele com relação de causalidade direta e 
imediata com o fato constitutivo do delito, ou seja, o dano civil efetivamente verificado em 
face do fato criminoso, não bastando uma mera relação aproximada ou mediata com o delito. 
Por este motivo se entende, em geral, que, por exemplo, os parentes do morto não podem 
exercer a pretensão a receber alimentos no processo penal, pois além do falecimento da 
vítima, seria necessário demonstrar outras circunstâncias para fazer surgir o direito a receber 
alimentos, como a situação de dependência do parente em relação à vítima do ilícito; o 
mesmo se diga em relação à pretensão da sociedade seguradora[72] de buscar, subrogando-se 
nos direitos do segurado, o ressarcimento dos valores pagos[73]. No modelo adotado pelo 
Projeto de novo CPP, tal discussão não se daria, ante a regulação restritiva do direito à adesão 
da parte civil no processo penal, conforme exposto acima. 

  

  

• 4. CONCLUSÃO 

  

  

A discussão sobre a ampliação do juízo criminal para questões patrimoniais privadas deve ser 
pautada na complexidade quase inerente aos temas do processo penal, o qual é concebido para 
buscar a conjugação de interesses na sua origem contrapostos: a repressão pela aplicação da 
lei penal em favor da sociedade e o asseguramento dos direitos e garantias constitucionais de 
liberdade dos acusados. O tema analisado acresce em dificuldade por tratar de matéria não 
afeta à processualística penal, buscando equacionar, conjuntamente com os valores 
antinômicos citados, o interesse da vítima como sujeito de direitos no procedimento criminal. 

Conforme acurada síntese apresentada por Castanheira Neves, os princípios fundamentais do 
processo penal não formam um sistema de lógica e coerência, no sentido de todos 
convergirem no mesmo teor finalístico normativo, pelo contrário, concorrem muitas vezes em 
uma relação de contraposição, cabendo ao processo real buscar uma transação entre esses 
postulados orientadores das opções normativas fundamentais. A noção de que "cada um 
desses princípios será concretamente limitado pelos termos em que tiver sido reconhecido o 
princípio oposto" é fundamental para evitar o "erro de se pretender realizar qualquer um deles 
tal como o exigiria a sua admissão pura", que importaria em aceitá-lo plenamente e em todos 
os seus desenvolvimentos lógicos[74]. 

É nessa linha que o presente estudo procurou abordar o tema da parte civil no processo penal, 
realçando, já na estruturação do texto, a dicotomia intrínseca à matéria, modo a evidenciar os 
valores e interesses presentes na equação, evitando alguma eventual tendência dos estudiosos 
do processo penal em afastar de plano qualquer consideração que tangencie o acúmulo da 
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pretensão privada no âmbito do juízo penal[75]. Não é possível ignorar que o direito e o 
processo penal podem se apresentar como instrumentos de frustração dos interesses das 
vítimas, levando a que não cumpram satisfatoriamente suas tarefas de regulação dos conflitos 
sociais[76]; e ainda que se entenda não ser conveniente abrir-se o processo penal a qualquer 
discussão de ordem privada, será preciso levar em consideração, ao menos para afastá-los 
fundamentadamente, os argumentos favoráveis à acumulação. 

O estudo não se guiou pela pretensão de apresentar uma particular hipótese de equalização 
dos valores ambivalentes no tema; mormente em fase de discussão legislativa da matéria, 
acredita-se que a exposição dos pros e contras na argumentação do problema subjacente à 
forma de regulação do procedimento penal em relação aos interesses privados da vítima já 
atinge os objetivos propostos no trabalho. De qualquer modo, é possível avançar ao menos 
para concluir que a fase atual de revalorização da vítima deve também refletir no 
ordenamento jurídico nacional com alguma maior preocupação com a não frustração de seus 
interesses ao final do curso do procedimento criminal, o que passa por encontrar uma fórmula 
que vá além da tradição brasileira de conferir tão-somente título executivo judicial ilíquido, 
dependente de posterior ingresso de novo procedimento cível a expensas da vítima. 

Por outro lado, também não se pode desconsiderar, nessa direção, princípios constitucionais 
indicativos do grau de civilidade do ordenamento jurídico nacional, e que tutelam não apenas 
a pessoa individualmente considerada no processo, mas a coletividade. Assim que a regulação 
introduzida pela reforma parcial do Código de Processo Penal de 2008 desbordou dos lindes 
traçados pela exigência de contraditório prévio ao prever a possibilidade de o juiz, de ofício, 
fixar valor mínimo de reparação dos danos ocasionados pelo fato ilícito. 

Nesse sentido, embora ainda em fase de gestação, e merecendo maior reflexão com base em 
todos os valores envolvidos, o modelo da reforma de novo CPP parece trazer avanços no 
tema, como a necessidade de requerimento prévio do interessado ainda na fase preliminar do 
procedimento, assegurando o contraditório, e limitando a discussão da responsabilidade civil 
para que não prejudique os demais interesses presentes no processo penal, dentre os quais se 
destaca o da duração razoável. Afora isso, parece que a satisfação dos danos patrimoniais do 
sujeito passivo de delito deve passar pelo recurso às medidas assecuratórias já existentes há 
muitos anos no processo penal nos artigos 125 a 144, e aperfeiçoadas no Projeto de novo 
CPP. 

Acredita-se que somente a consideração dos diversos fatores envolvidos no tema da inclusão 
da parte civil no processo penal permitirá o avanço almejado pelo legislador reformista, 
valorizando-se, como premissa, o que Zagrebelsky denominou de uma dogmática jurídica 
"líquida" ou "fluida", a qual permita acomodar os elementos e valores do direito 
constitucional de nosso tempo, ainda que sejam heterogêneos, não havendo mais como se 
pensar em solucionar os problemas da seara jurídica senão mediante uma relação de 
coexistência e integração. Anseia-se o que parece conceitualmente inviável, embora 
sobremaneira almejado na prática, e que passa pela prevalência não somente de um valor ou 
um princípio, "sino la salvaguardia de vários simultáneamente"[77]. 
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[1] Embora seja comum a menção de que o delito pode também ensejar sanções civis 
consistentes, principalmente, na obrigação de reparar o dano, por precisão dogmática cabe 
recordar que o delito somente pode fazer surgir sanções de caráter penal; portanto não é o 
crime que lesa e faz surgir a obrigação de ressarcimento, e sim fato que se classifica 
duplamente como ilícito penal e civil, este enquanto lesão a interesse privado, é que faz surgir 
a sanção civil consistente na reparação do dano: "Le sanzioni civili non riguardono Il reato, 
ma l'illecito civile che al reato può accompagnarsi"; cf. BETTIOL, Giuseppe. Diritto Penale, 
parte geral, 6ª ed. Padova: CEDAM, 1966, pp. 738-739. 

[2] Chamado de fenômeno da incidência múltipla, quando de mesmo fato jurídico se verifique 
repercussão em mais de uma esfera do direito: penal, civil, administrativa, CABRAL, Antonio 
do Passo. O valor mínimo da indenização cível fixado na sentença condenatória: notas sobre o 
novo art. 387, IV do CPP. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 13, nº 49, pp. 303-328, 2010. 

[3] MANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal, trad. Santiago Sentis Melendo 
y Marino Ayerra Redín, Tomo I, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1951, 
pp. 390-391. 

[4] ASSIS, Araken de. Reparação do dano civil e sentença penal (opção brasileira), Revista 
Forense, v. 337, Rio de Janeiro, p. 20, 1997. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11098



[5] A expressão é de OLIVEIRA, Eugênio Pacelli, Curso de Processo Penal, 10ª ed., Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 165. 

[6] ASSIS sustenta que os dispositivos dos artigos 65 e 66 do CPP não teriam sido 
recepcionados pela Constituição da República de 1988, por ofensa ao devido processo legal 
que define os limites subjetivos da coisa julgada, uma vez que, por não ter sido parte na ação 
penal, a vítima não pode sofrer os efeitos negativos do seu resultado; ASSIS, Araken de. 
Reparação do dano civil e sentença penal (opção brasileira), p. 22. A respeito dos efeitos no 
juízo civil de decisão absolutória no crime, ver: DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade 
civil, vol. II, 10ª ed., 3ª tiragem, rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 814 e ss., que 
conclui pela existência de efeito preclusivo da sentença penal no juízo cível, o que, portanto, 
não se confundiria com coisa julgada. 

[7] Art. 91, I, do Código Penal, o que, por se tratar de efeito anexo da sentença, independe de 
expressa disposição judicial, decorrendo diretamente da lei, cf. ASSIS, Araken de. Eficácia 
civil da sentença penal, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.  94. 

[8] Art. 63, do Código de Processo Penal e art. 475-N, II,  do Código de Processo Civil. 

[9] O art. 387, IV, previu que, ao proferir sentença condenatória, o juiz deverá fixar valor 
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tendo em vista os prejuízos sofridos 
pelo ofendido. 

[10] Na redação do artigo 27 do Código Civil: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

[11] Não é demais advertir novamente a relativa imprecisão dessas expressões consagradas na 
doutrina e na legislação, uma vez que a responsabilidade civil não decorre nem é derivada do 
delito, mas sim de ato ilícito civil, que pode ou não ser também ilícito penal; por todos 
GOMEZ ORBANEJA, Emilio; HERCE QUEMADA, Vicente. Derecho Procesal Penal, 9º ed. 
Madrid: [s.n.], 1981, pp.  90-91. 

[12] Basta ver o que consta na exposição de motivos do Projeto nº 156 quanto ao tema de 
regência: "Em alguns países, de que são exemplos, Portugal e Espanha, é prevista a 
possibilidade do concurso entre a ação penal e a ação civil perante o mesmo juízo, facultando-
se, inclusive, a chamada do responsável civil para ingressar no polo passivo da demanda". 

[13] Já foi dito que o sistema espanhol imitou o Code d'instruction criminelle francês de 
acumulação ante o juiz penal das ações penal e civil; GOMEZ ORBANEJA, Emilio; HERCE 
QUEMADA, Vicente. Derecho Procesal Penal, p. 68. 

[14]A preocupação costumeira também se fez presente na comissão de reforma, tendo em 
vista o contido na exposição de motivos como justificativa para não acompanhar na íntegra os 
sistemas europeus de ampla admissão da parte civil: "O anteprojeto, cauteloso em relação à 
tradição nacional, buscou uma fórmula menos ambiciosa, mas, por outro lado, mais ágil e 
eficiente." 

[15] Giacomolli menciona a ideia do legislador de tornar o ofendido um sujeito processual, 
com mais direitos que as próprias partes, GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do 
Processo Penal: considerações críticas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 53. 
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[16] GIMENO SENDRA refere que: "atendendo ao art. 24 da Constituição espanhola, tão 
direitos fundamentais são os do imputado à liberdade e defesa, como o do prejudicado à 
obtenção de uma eficaz e rápida tutela de sua pretensão ressarcitória". (Derecho Processal 
Penal Madrid: Colex, 2004, p. 239. Tradução livre). 

[17] GRINOVER, Ada Pelegrini. Prefácio. In: BERMÚDEZ, Victor Hugo, et alli. La Víctima 
en el proceso penal. Depalma: Buenos Aires, 1997, p. VII. 

[18] Situação que perdurou nas Escolas Clássica e Positiva, provavelmente como reação 
exagerada às formas de direito nas quais o crime e o processo eram considerados como 
conflito quase privado entre os sujeitos ativo e passivo do delito, buscando-se, assim, reforçar 
os aspectos publicísticos do crime e do processo, e acentuar os princípios liberais-garantistas; 
cf. PAGLIARO, Antonio. Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie. Rivista 
Italiana di Diritto e Procedura Penale, anno LIII, fasc. 1, gennaio-marzo 2010, pp. 41-42 (41-
56). 

[19] GRINOVER, Ada Pelegrini. La Víctima en el proceso penal. p. VII-VIII, a autora refere 
a importância que a Declaração Universal dos Direitos das Vítimas de Crime e Abuso de 
Poder, aprovada pela ONU em 29 de novembro de 1985, teve sobre as legislações do Estados 
membros. 

[20] BARROS, Flaviane de Magalhães. Direito das vítimas e sua participação no processo 
penal: a análise do PLS 156/2009 a partir de uma interpretação constitucional. In: 
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho 
(org.). O novo processo penal à luz da Constituição (análise crítica do Projeto de Lei nº 
156/2009, do Senado Federal). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp.  321-331. 

[21] FERNANDES, Antonio Scarance. A vítima no processo penal brasileiro. In: Bermúdez, 
Victor Hugo, et alli. La Víctima en el proceso penal. Buenos Aires: Depalma, 1997, pp. 119-
157. 

[22] ROXIN, Claus. Pasado, presente y  futuro del Derecho procesal penal, trad. Óscar Julián 
Guerrero Peralta. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2007, p. 72. 

[23] Ranieri inclui entre os fundamentos racionais da admissão legal do exercício da ação 
civil no processo penal, em complemento ao princípio da unidade da jurisdição, o critério de 
preeminência que os ordenamentos jurídicos hão reconhecido da cognição penal sobre a civil; 
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[34] HERTEL, Daniel Roberto. Aspectos processuais civis decorrentes da possibilidade de 
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p. 140. 

[71] MANZINI, Vicenzo. Trattato di Diritto Processuale Penale Italiano, vol. II, p. 346. 

[72] Segundo JIMENEZ ASENJO, nem a legislação espanhola, tampouco a doutrina, 
costumam fazer distinção, para fins de legitimação ativa a figurar como parte civil, entre a 
pessoa diretamente ofendida pelo delito e pessoa que haja sofrido dano, uma vez que, no 
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PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E REFORMAS DOS ESTATUTOS 
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IMPARCIALITY PRINCIPLE AND REFORM OF THE PROCEDURAL LAW: CRITICAL 

ANALYSIS WITH THE CONSTITUTIONAL PROCESS MODEL.  
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Flaviane de Magalhães Barros 

 

RESUMO 
O presente trabalho pretende analisar, a partir modelo constitucional de processo, o princípio 
da imparcialidade e o tratamento dado o movimento das macrorreformas estruturais. Para 
tanto, pretende-se apresentar o processo penal e o civil como microssistemas do Modelo 
Constitucional de Processo, delineando seus traços fundamentais. Em seguida, será exposta 
uma série de considerações fundamentais sobre a base principiológica do modelo 
constitucional de processo. Diante disto, analisar-se-á como o princípio da imparcialidade 
deve ser entendido à luz do conceito de modelo constitucional de processo. Por fim, pretende-
se comprovar que o movimento reformista pátrio, em nome da busca de uma duração razoável 
do procedimento, mitigou o princípio da imparcialidade, afastando o procedimento do modelo 
constitucional de processo. 
PALAVRAS-CHAVE: MODELO CONSTITUCIONAL DE PROCESSO; PRINCÍPIO DA 
IMPARCIALIDADE; DIREITO COMPARADO; REFORMAS DO DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL E PENAL. 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine, in light of the constitutional process model, the principle of 
impartiality as handled by the reformist movement of procedural law. To this end, we intend 
to present the criminal and the civil procedures as microsystems of the constitutional process 
model, outlining its main features. Then, will be exposed a series of fundamental 
considerations on the basic principles of the constitutional process model. Given this, it will 
examine how the principle of impartiality should be read in light of the concept of the 
constitutional model of the process. Finally, we intend to prove that the reformist movement 
of country, on behalf of the search for a reasonable length of proceedings, mitigated the 
principle of impartiality, eliminating the proceedings of the constitutional process model. 
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL PROCESS MODEL; IMPARCIALITY PRINCIPLE; 
COMPARATIVE LAW; CIVIL AND CRIMINAL PROCEDURE STATUTES REFORMS. 
 
 

 01. Introdução. 

A relação entre constituição e processo ganhou muita importância, principalmente, no Brasil 
após a Constituição da República de 1988. De modo que o estudo dos princípios 
constitucionais do processo se sofisticou, sendo que os processualistas passaram a se 
apropriar de importantes estudos da teoria do direito e da constituição sobre temas como 
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distinção entre princípios e regras, interpretação das normas. A partir da relação entre 
constituição e processo, as bases da teoria do processo como processo, ação, jurisdição e 
procedimento precisaram ser revisitados, como, por exemplo, para se adequar ao modelo de 
processo definido na constituição. 

Por outro lado, o direito processual passou nos últimos anos por uma série de reformas 
pontuais da legislação processual. Neste panorama se inserem as leis que seguidamente 
reformaram o Código de Processo Civil (com três fases bem marcadas nos biênios 1994/95, 
2001/02 e 2005/06) e, mais recentemente, o Código de Processo Penal de 2008. (BARROS, 
2009). Como ápice de tal movimento reformista, foram constituídas comissões de juristas 
para elaborar propostas para o que devem vir a ser os novos estatutos processuais. Os projetos 
para o novo Código de Processo Penal e para o novo Código de Processo Civil foram 
aprovados Senado em 2011, estando atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, sob 
os números 8.045/2010 e  8.046/2010. 

Assim, esse movimento de macrorreforma estrutural é uma nova perspectiva para o processo 
legislativo (NUNES, BARROS, 2010), de tentar construir uma nova codificação, 
sistematizada, com coesão, e principalmente, adequada as normas constitucionais será um 
desafio importante. Confirma-se, portanto, a necessidade de se analisar as normas processuais 
a partir do texto constitucional, principalmente, dos princípios constitucionais do processo. 

Principalmente, porque um dos pontos mais importantes da crítica às reformas pontuais 
realizadas no Brasil na legislação processual é sua inadequação ao modelo constitucional de 
processo. De modo particular, a crítica de fundo é a dificuldade de as reforma se adequarem a 
uma interpretação conforme constituição, principalmente a adequação da estrutura 
procedimental aos princípios constitucionais do processo. 

No presente trabalho, começar-se-á por expor o conceito de Andolina e Vignera (1992) para 
Modelo Constitucional de Processo, como sendo uma evolução do conceito de processo como 
procedimento em contraditório (FAZZALARI, 1992). A partir de tal conceito, apresentar-se-á 
o processo penal e o civil como microssistemas do modelo constitucional de processo que, 
apesar de se apropriar de suas características, a elas incorpora elementos próprios e 
específicos. 

Em seguida, far-se-á uma releitura do princípio da imparcialidade à luz do modelo 
constitucional de processo, com o objetivo de delimitar a sua relação com os demais direitos 
fundamentais processuais que compõem a base principiológica de tal modelo. Tal análise será 
feita tendo por base o paradigma procedimental discursivo do Estado Democrático de Direito 
(HABERMAS, 1997). 

A partir desta compreensão, apresenta-se uma análise do Projeto de Lei n° 8.045/2010l (novo 
Código de Processo Penal) e do Projeto de Lei n° 8.046/2010 (novo Código de Processo 
Civil), em tramitação na Câmara dos Deputados, com o intuito de destacar os principais 
dispositivos com reflexo sobre o princípio da imparcialidade e avaliar a sua compatibilidade 
com a leitura adequada do instituto. 

Por fim, pretende-se apresentar uma crítica à forma como a matéria vem sendo disciplinada 
nos projetos em andamento, na medida em que não realiza em sua plenitude o princípio da 
imparcialidade, como seria compatível com o mandamento constitucional. Ademais, será 
apresentada a idéia de que é possível conceber procedimentos que contemplem de maneira 
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adequada os diversos direitos fundamentais processuais, bastando para isso que se parta de 
um compromisso com a efetivação do modelo constitucional de processo. 

  

02. O novo constitucionalismo e o modelo constitucional de processo. 

A partir da segunda metade do século XX, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a 
Declaração Universal dos Direito Humanos de 1948, teve início uma nova fase do 
constitucionalismo contemporâneo, que pode ser caracterizada essencialmente por dois 
elementos, quais sejam, a consagração dos direitos fundamentais como elementos centrais de 
todo o sistema constitucional (e do ordenamento jurídico como um todo) e o reconhecimento 
da supremacia da constituição. 

Em afirmação concisa e condizente com o intuito do presente trabalho, poder-se-ia dizer que, 
a partir de tal período, a Constituição (com o elenco dos direitos fundamentais reconhecidos 
por determinado Estado) passou a ser reconhecida como norma ápice de todo o ordenamento 
jurídico, sendo dado grande destaque à questão de sua força normativa (HESSE, 1991). Tal 
evolução de entendimento, naturalmente, não se limitou ao direito constitucional, tendo 
reflexos no estudo de toda a ciência jurídica, incluindo o direito processual 

Tornou-se importante nos estudos do direito processual iniciados da década de sessenta do 
século passado, o conceito de processo de Fazzalari segundo o qual o processo é 
procedimento em contraditório. Para o referido autor (FAZZALARI, 1992), o contraditório se 
daria na medida em que fosse garantida às partes uma posição de simétrica de paridade no 
processo. Partindo, entretanto, da concepção procedimentalista de Estado Democrático de 
Direito de Habermas (1997), em que os sujeitos são vistos como autores e destinatários das 
normas; é possível aprimorar o referido conceito, para que se entenda que o contraditório deve 
ser visto como a garantia de que as partes possam efetivamente contribuir para a formação 
final do provimento judicial ao qual serão submetidas. 

Acontece que mesmo este conceito elaborado ainda não é perfeito, pois a Constituição 
Federal elenca em seu texto mais alguns direitos fundamentais processuais, que não podem 
ser desprezados quando da conceituação de processo. Em outras palavras, partindo-se da 
Constituição Federal de 1988, é possível chegar à conclusão segura de que partes têm direito 
não apenas a construir o provimento através de um procedimento em contraditório, mas 
também têm direito de que este provimento se dê nos moldes previstos constitucionalmente. 

Esta é a contribuição apresentada por Andolina e Vignera (1992), ao estabelecer um modelo 
constitucional de processo para o processo civil agregando outros princípios constitucionais 
que formaria uma base coerente. Nesse sentido pode-se a partir da proposição de Andolina e 
Vingnera (1992) reconhecer que a Constituição estabelece uma base principiológica uníssona 
que constituiu o modelo constitucional de processo, identificados pelos princípios relativos às 
garantias processuais. 

Nas palavras dos próprios autores, quando analisam a nova perspectiva dada pelo projeto 
constitucional italiano de 1948[1] ao processo e à noção de modelo constitucional de 
processo: 
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Tutto ciò permette di dire che dopo il 1948 il processo in Italia è diventado un'entità "a 
modello unico e da tipologia plurima": espressione che (nella sua apparente contraddittorietà) 
esprime efficacemente - ci sembra - l'idea che, se esite un solo paradigma costituzionale di 
processo, esiste (recte: può esistere) altresì nell'oridnamento una pluralità di procedimenti 
giurisdizionali. (ANDOLINA, VIGNERA, 1997, p. 11).[2] 

Tal compreensão de modelo constitucional de processo, entendido como um modelo único e 
de tipologia plúrima, se adéqua à noção de que na Constituição encontra-se a base uníssona de 
princípios que define o processo como garantia. Mas tal modelo vai além de um modelo 
uniforme, ele se expande, aperfeiçoa e especializa, exigindo do intérprete compreendê-lo 
tanto a partir dos princípios bases como, também, de acordo com as características próprias de 
cada microssistema processual. 

Contudo, não se trata, apenas, de diferença entre procedimentos, no sentido de uma sucessão 
de atos e fases processuais, como especificado acima por Andolina e Vignera (1997, p. 11). 
Mais do que isto, é preciso perceber que por mais que todo processo tenha como base os 
princípios constitucionais (do contraditório, ampla argumentação, fundamentação das 
decisões e a existência de terceiro imparcial), há diferença entre os processos, seja em razão 
do provimento pretendido ou dos direitos fundamentais a serem garantidos. 

Em uma apropriação da teoria do modelo constitucional de processo que seja coerente com o 
Estado Democrático de Direito, principalmente, no marco procedimentalista (HABERMAS, 
1997), em que se entende que o processo é uma garantia constitutiva de direitos fundamentais, 
pode-se considerar os princípios bases do modelo constitucional como aplicáveis a qualquer 
tipo de processo e não somente ao processo civil como preocuparam-se os autores de tal 
teoria. 

A mais, a noção de modelo constitucional do processo não esta atrelada apenas ao processo 
jurisdicional. Permite-se, portanto com tal noção avançar para uma teoria do processo que 
agregue não somente o processo jurisdicional, mas o processo legislativo, administrativo, 
arbitral, de mediação. Logo, totalmente adequada ao texto da Constituição da República do 
Brasil de 1988, que já ressaltava a necessidade de respeito do contraditório e da ampla defesa 
nos processos administrativos (art. 5º, LV da CR 88), e a previsão de participação em 
contraditório no processo legislativo (art. 64 e segs. da CR 88). 

Neste sentido, pode-se afirmar a existência de uma teria geral do processo (BARROS, 2006), 
não fundada na noção de jurisdição como pretende Dinamarco (1998), mas na noção de 
processo. Processo, este, que é uma garantia constitucional que possui uma base única, 
fundada nos princípios constitucionais de processo que garante o contraditório, ampla 
argumentação, o terceiro imparcial e a fundamentação da decisão, ou seja, como estrutura 
legitimadora dos provimentos sejam eles jurisdicionais, administrativos, legislativos. Toma-se 
assim, a proposta teórica de Fazzalari (1992), em uma releitura procedimentalista 
conformadora com o Estado Democrático de Direito, para compreensão da noção de 
procedimento e processo. 

Os princípios que formam a base principiológica (contraditório, ampla argumentação, terceiro 
imparcial e fundamentação da decisão) são compatíveis com os processos (legislativo, 
administrativo, jurisdicional). Mas tais princípios devem ser interpretados de acordo com cada 
um dos microssistemas processuais, não deixando de lado as características próprias de cada 
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um dos microssistemas. Para tanto, não se pode desconsiderar as características do modelo 
constitucional do processo. 

O modelo constitucional de processo possui segundo Andolina e Vignera três importantes 
características: expansividade, variabilidade e perfectibilidade.  Isto é: a expansividade, que 
garante a idoneidade para que a norma processual possa ser expandida para microssistemas, 
desde que mantenha sua conformidade com o esquema geral de processo; a variabilidade, 
como a possibilidade da norma processual se especializar e assumir forma diversa em função 
de característica específica de um determinado microssistema, desde que em conformidade 
com a base constitucional; e, por fim, a perfectibilidade, como a capacidade do modelo 
constitucional se aperfeiçoar e definir novos institutos através do processo legislativo, mas 
sempre de acordo com o esquema geral (ANDOLINA, VIGNERA, 1997, p. 9-10). 

Feitas estas considerações, é possível dizer que os princípios constitucionais (ampla defesa, 
contraditório, imparcialidade, duração razoável etc) formam uma base principiológica 
uníssona chamada de modelo constitucional de processo, que estabelece garantias a serem 
seguidas em todo e qualquer procedimento, como forma de assegurar que o exercício da 
função jurisdicional se dará de forma condizente com o paradigma procedimento discursivo 
compatível com o conceito de Estado Democrático de Direito. 

  

03. O princípio da imparcialidade do juiz a partir da compreensão do modelo 
constitucional de processo. 

A exigência de um terceiro imparcial é base para o modelo constitucional de processo, mas 
certamente para entendê-lo é preciso desvencilhar das concepções com forte influência do 
positivismo jurídico. Com certeza, a crítica à integração das decisões pelo subjetivismo do 
juiz precisa do apoio da Filosofia do Direito, a fim de desmistificar a posição do juiz de 
pacificador dos conflitos e efetivador da justiça social. Mas o que consiste, no paradigma do 
Estado Democrático de Direito, garantir a presença de um terceiro imparcial para a tomada de 
decisões? 

O princípio da imparcialidade das decisões judiciais é próprio da tradição processual, da 
noção que vigora desde Búlgaro ("iudicium est actus trium personarum"), no qual o juiz se 
coloca entre as partes, mas de forma superior a elas. Ou seja, sua atuação é de órgão inter 
partes, mas também super partes. De forma clara, a noção da relação jurídica processual 
destaca o papel do juiz como vértice, para justamente simbolizar seu papel inter e super parte. 

No liberalismo processual, a imparcialidade garantia a igualdade das partes, no sentido de 
iguais possibilidades formais de atuação processual; como decorrência do próprio princípio 
dispositivo, que exigia a provocação da parte para apreciação do pedido pelo juiz. Assim, com 
um juiz imparcial, entendido como aquele que não tem interesse direto na causa, permitia-se 
decisões distantes da "justiça de gabinete", influenciada pelos interesses do Estado-
Administração e dos antigos soberanos. Presume-se pela imparcialidade própria do 
liberalismo, uma aparente neutralidade do juiz, que se submete à lei e atua realizando a função 
substitutiva da jurisdição (COUTINHO, 2001, p. 44). Para a sua imparcialidade deve-se 
garantir sua independência, vinculando o juiz apenas à lei, com está inclusive estabelecido em 
textos constitucionais, a exemplo na Constituição italiana. 
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Parece claro que, na atualidade, a garantia da imparcialidade do julgador é reconhecida 
universalmente não apenas como direito fundamental, mas mesmo como direito humano, 
afirmação que decorre da constatação de que tal garantia está presente em todos os textos 
constitucionais e mesmo nas declarações e pactos internacionais, dentre os quais a Declaração 
Universal de Direitos Humanos, assinada em 1948, que diz: "Toda pessoa tem direito, em 
plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e 
imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação 
criminal contra ele." 

Desse modo, a idéia de terceiro imparcial, a denominada terzietà, é base para compreensão da 
garantia da imparcialidade. Mas, sempre prescindirá de uma reconstrução paradigmática.  Por 
isto, no socialismo processual, mesmo mantendo-se a idéia de um juiz que não tenha interesse 
na causa, que seja subjetivamente capaz, como definido por Cintra, Dinamarco e Grinover 
(2007, p. 58), ela significará uma licença para o juiz realizar a paz social, escopo do processo. 
Como ressalta Dinamarco (1998, p. 196) exige-se do juiz moderno a imparcialidade no 
sentido de respeito à igualdade das partes, de "recusa a estabelecer distinções em razão das 
próprias pessoas ou reveladoras de preferências personalíssimas". 

Mas, apesar disso, não se admite a indiferença do juiz. Nas palavras do autor, isto significa 
que o magistrado deve 

Examinar as provas, intuir o correto enquadramento jurídico e interpretar de modo correto os 
textos legais à luz dos grandes princípios e das exigências sociais do tempo -,eis a grande 
tarefa do juiz, ao sentenciar. Entram aí as convicções sócio-políticas do juiz, que hão de 
refletir as aspirações da própria sociedade; o juiz indiferente às escolhas axiológicas da 
sociedade e que pretenda apegar-se a um exagero liberalismo exegético tende a ser injusto 
(DINAMARCO, 1998, p. 196). 

Tal posição deve ser aclarada, vez que o papel pretendido para o juiz no Estado Social é de 
conformador da sociedade, que em sua decisão inclui as aspirações da própria sociedade. Qual 
sociedade é esta, quais são as aspirações dessa sociedade? Como o juiz em uma sociedade 
plural e multicultural, irá definir as escolhas axiológicas, valoradas como justa, para um 
determinado caso? O risco, lógico, é justamente permitir ao juiz uma discricionariedade 
desmedida. 

Essa é certamente o grande desafio para uma reconstrução do princípio da imparcialidade na 
perspectiva de um Estado Democrático de Direito. Em tal paradigma a imparcialidade tem 
uma compreensão mais ampla.  Ao reconstruir a extensão (e o conceito) do principio, é 
necessário analisar quais as compreensões da imparcialidade do juiz. 

Limitar a imparcialidade às hipóteses de impedimento e suspeição é reduzir o princípio à sua 
compreensão liberal ou social dependendo da perspectiva adotada. Certamente, a previsão 
legal, estabelecida nos artigos 134 e 135 do CPC e 252 e 254 do CPP, demonstram que o juiz 
se julgar tal processo será parcial. Isto porque as hipóteses de impedimento decorrem da 
relação objetiva do juiz no interior do processo (art. 134 do CPC e art. 252 do CPP) e as de 
suspeição de causas subjetivas externas ao processo (art. 135 do CPC e art. 254 do CPP), mas 
em ambas demonstra-se existir interesse do juiz na "causa" ou, pelo menos, indícios 
contundentes do comprometimento de sua imparcialidade. Logo, está é uma das perspectivas 
possíveis para a compreensão da imparcialidade, mas não a única. 
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Restringir a compreensão da imparcialidade ao sentido exposto ou mesmo à proibição da 
existência de Tribunais de Exceção ou na garantia do juiz constitucionalmente competente é, 
na atualidade, desconsiderar toda a preocupação em restringir o subjetivismo do juiz e a sua 
discricionariedade; o que, em outras palavras, equivale a restringir uma parcela importante 
dos ganhos teóricos decorrentes da doutrina do Estado Democrático de Direito. 

De fato, não há dúvida de que a criação de um Tribunal (ou mesmo a tipificação de condutas) 
para processar pessoas por fatos já ocorridos retira toda a noção de imparcialidade que se 
pretende garantir para evitar o subjetivismo do juiz. Isto porque se o fato já ocorreu, o juiz 
designado para um Tribunal criado após o fato, o julgará com toda sua pré-compreensão sobre 
o tema. O mesmo ocorreria se não houvesse normas previamente definidas para estabelecer o 
único juízo competente para um processo (juízo natural), vez que o juiz poderia escolher com 
critérios pessoais e subjetivos se julgaria ou não determinado processo ou, pior ainda, poderia 
ser a parte autora a responsável por escolher quem iria apreciar o seu caso. Ser o juiz 
competente não significa que ele é imparcial, mas a competência é uma garantia definida na 
Constituição e nas normas processuais para definir critérios prévios e racionais para 
determinar qual o juiz julgará tal processo. 

A imparcialidade, entretanto, deve significar mais que isto, vez que através dela é que se 
assegura a eqüidistância do juiz em relação às partes, no sentido de não privilegiar nenhuma 
delas. Além disso, deve-se perceber que o juiz somente deve proferir decisão após a ampla e 
completa argumentação das partes, antes disso qualquer tipo de decisão que antecipe o 
julgamento final, pode quebrar o papel de imparcialidade do juiz no processo. A 
imparcialidade significa, portanto, julgar um caso uma única vez. Ou seja, proferir um único 
juízo de mérito sobre o pedido. 

Em muitos ordenamentos jurídicos, a preocupação com que o juiz profira uma única cognição 
ganha contornos bem claros, como se pode perceber, verbi gratia, das decisões proferidas 
pela Corte Constitucional da Itália, nas quais se decidiu que o mérito processo penal não pode 
ser julgado pelo juiz que determinou a prisão provisória do acusado, analisando na ocasião o 
conjunto indiciário de provas (CORTE CONSTITUTIONALE, 2009a); bem como quando se 
decidiu que o recurso no processo civil não pode ser julgado por juiz que já julgou a causa em 
instância inferior (CORTE CONSTITUCIONALE, 2009b). 

Mais uma importante advertência: imparcialidade não significa a neutralidade do juiz, pois o 
juiz não é "mero sujeito passivo do conhecimento" (COUTINHO, 2001). O juiz como sujeito 
que é faz suas escolhas e tem as suas compreensões de vida boa e se posiciona subjetivamente 
sobre os fatos da vida. Logo, é impossível "blindar" o juiz, impedindo que ele não pense, não 
analise consciente ou inconscientemente o fato a partir de sua compreensão de vida. O 
problema está em entender que a forma subjetiva e pessoal do juiz se portar quanto aos temas 
da vida é a aspiração da sociedade. Em outras palavras, os juízes seriam a "reserva moral" de 
uma determinada sociedade. 

Na verdade, no paradigma do Estado Democrático de Direito que se pauta em uma sociedade 
plural e multicultural, somente impede-se o subjetivismo do juiz quando se limita a 
fundamentação da decisão aos argumentos jurídicos submetidos ao contraditório. Não 
permitindo que suas posições sobre a vida possam influir em seu julgamento. Assim, se a 
fundamentação se pauta na argumentação e no contraditório entre as partes permite-se, assim, 
que as escolhas pessoais do juiz não sejam a base para a decisão. Isto quando se analisa a 
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imparcialidade como co-dependente dos demais princípios da base principiológica uníssona: 
contraditório, ampla argumentação e fundamentação das decisões. 

Desta feita, a limitação do subjetivismo se dará pelos limites da fundamentação jurisdicional, 
eis que, embora seja ele um ser humano com suas convicções e histórias de vida, a limitação 
se dá justamente o impedindo de uma fundamentação que extrapole os argumentos jurídicos e 
na obrigatoriedade de se construir a decisão com a argumentação participada das partes, que, 
como partes contraditoras, possam discutir a questão do caso concreto, de modo que a decisão 
racional se garanta em termos de coerência normativa, a partir da definição do argumento 
mais adequado ao caso concreto. Assim, se pode garantir que um juiz, mesmo com suas 
convicções, não apresente um juízo axiológico, no sentido de que todos os cidadãos 
comunguem da mesma concepção de vida, ou que os valores ali expostos na sentença 
vinculem normativamente todos os demais sujeitos do processo. 

A garantia da imparcialidade do juiz no processo impede, também, que ele suprima as 
deficiências processuais de uma determinada parte do processo. Essa perspectiva, própria do 
socialismo processual, que entendia que o juiz deveria atuar auxiliando a parte 
hipossuficiente, deve ser revisada a partir da perspectiva do Estado Democrático de Direito. 
Certamente, a ampla argumentação exige que as partes atuem conforme a técnica processual, 
logo, é necessária a representação por advogado. Assim, por meio da assistência judiciária, às 
partes sem condição de contratar um advogado, é garantida a possibilidade técnica de atuar no 
processo civil e do acusado ser representado e defendido no processo penal. 

Ou ainda, é possível tratar a questão com base em soluções de técnica processual como a 
inversão do ônus da prova ou critérios de definição de competência que se fundam na situação 
de hipossuficiência de uma parte. De modo que, não será necessário o juiz atuar dirigindo-se 
no sentido de suprir a atuação de direitos, faculdades, deveres e ônus de uma parte. 

Como se verifica não é possível retirar do juiz sua subjetividade, ele não é neutro. Ele possui 
sua compreensão da vida, do direito e do caso. Por outro, lado, a atuação do juiz no processo é 
indispensável, como já advertia Barbosa Moreira: 

 A subjetividade do juiz atua constante e inevitavelmente no modo de dirigir o processo e de 
decidir; se pretendêssemos eliminá-la de todo, seríamos forçados a substituir por 
computadores os magistrados de carne e osso. Visões desse gênero, projetadas num hipotético 
futuro, já têm provocado pesadelos demais. (BARBOSA MOREIRA, 1995) 

O que se pretende, entretanto, não é retirar do juiz sua subjetividade, mas sim que o juiz, no 
exercício da tarefa de julgar, seja eqüidistante das partes, que não julgue mais de uma vez o 
mesmo caso, que não analise e fundamente sua decisão com base em argumentos axiológicos, 
como os escopos metajurídicos. Por isto, a compreensão da imparcialidade não pode se afastar 
da co-dependência com os princípios do contraditório, ampla argumentação e fundamentação 
da decisão. 

Assim, o juiz deve presidir o processo garantindo às partes a participação no processo, 
preparando e construindo a decisão, de modo que sua atuação possa influir na decisão. Para 
tanto, deve-se permitir que as partes atuem no processo produzindo as provas necessárias e 
apresentando as argumentações adequadas para a construção da decisão. Decisão, essa, que 
deve se fundar nos argumentos discutidos no contraditório judicial pelas partes, para evitar a 
subjetividade, o prejulgamento ou mesmo um novo julgamento da mesma res iudicata. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11113



04. O princípio da imparcialidade no contexto das reformas macroestruturais do 
processo no Brasil. 

Do exposto nos tópicos anteriores deste trabalho, podemos afirmar que a Constituição Federal 
consagra uma série de direitos fundamentais processuais que podem ser tidos como elementos 
de composição da base uníssona do chamado modelo constitucional de processo, a partir do 
qual é possível modular o direito fundamental de acesso à jurisdição, servindo não apenas de 
inspiração, mas de instrumento de conformação da atuação do Poder Legislativo. Tal 
vinculação do Poder Legislativo ao modelo constitucional de processo implica que, na 
formatação das várias espécies de procedimento, o legislador deve estar atento aos princípios 
fundamentais processuais ou, em outras palavras, ao fato de o processo ser entendido como 
garantia de direitos fundamentais. 

Assim, é imprescindível que os vários procedimentos (referentes aos diversos microssistemas 
processuais) estejam de acordo com os princípios constitucionais, mas não somente isso. 
Partindo-se das características da variabilidade e da perfectibilidade às quais já se fez 
referência, o legislador deve diligenciar no sentido de cuidar que na reforma do processo, as 
escolhas das técnicas processuais ou ainda a estruturação dos procedimentos  se adéqüe ao 
modelo constitucional de processo. 

Dentre os princípios constitucionais que formam a base principiológica uníssona do modelo 
constitucional de processo, deu-se especial atenção ao princípio da imparcialidade, enquanto 
garantia de que, ao exercer o seu direito de acesso à jurisdição, as partes terão diante de si um 
julgador imparcial, que será responsável por garantir-lhes a obediência ao devido processo 
legal. Ademais, com as considerações do tópico precedente, deve-se lembrar que o princípio 
da imparcialidade deve ser entendido atualmente em toda a sua complexidade, que envolve 
não apenas a eqüidistância do juiz em relação às partes, mas toda e qualquer forma de 
subjetivismo, enquanto forma de limitar ou mesmo suprimir o discurso democrático. 

A partir destas premissas, é possível fazer uma análise mais acurada do movimento reformista 
que tem dominado o panorama do direito processual (notadamente nos últimos vinte anos!) e 
que tende a cumular em breve com a promulgação dos novos Estatutos Processuais. De fato, 
considerando que o Código de Processo Civil (1973) é anterior à Constituição Federal de 
1988 e que o Código de Processo Penal (1941) é anterior até mesmo ao movimento de 
constitucionalização democrática  que dominou a segunda metade do século XX, nada mais 
natural do que a existência de reformas, a partir das quais o legislador infraconstitucional 
promova as devidas adaptações dos procedimentos ao modelo constitucional de processo 
atualmente vigente. 

Pergunta-se, então: terão as seguidas reformas dos Estatutos Processuais servido para 
aproximá-los do modelo constitucional de processo, notadamente no que se refere a assegurar 
às partes a existência de um julgador imparcial? Como se verá em seguida, uma breve série de 
exemplos será suficiente para que a resposta negativa se apresente, pois, apesar da nova 
ordem jurídica instituída com a Constituição Federal de 1988, o legislador manteve-se à 
margem do modelo constitucional de processo, promovendo reformas que atendiam a 
interesses outros que não a efetivação dos direitos fundamentais processuais das partes. 

Logo na primeira fase da reforma do Código de Processo Civil, já foi possível perceber tal 
realidade, com a introdução do instituto da antecipação de tutela, através da Lei n° 8.952 de 
13 de dezembro de 1994. Tal instrumento técnico procedimental foi recebido com simpatia 
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pela comunidade jurídica, na medida em que se apresentou como uma alternativa à medida 
cautelar, garantindo de forma contundente a efetividade da tutela jurisdicional. De fato, não se 
pode olvidar o avanço técnico obtido com a introdução de tal instituto, no que concerne à 
questão da efetividade do exercício da atividade jurisdicional. 

Entretanto, conforme já demonstrado, o modelo constitucional de processo consiste em uma 
base principiológica uníssona, na qual os princípios constitucionais devem ser interpretados 
em conjunto, de maneira que possam se harmonizar, com o intuito de assegurar às partes o 
devido processo legal (constitucional). No presente caso, tal idéia foi claramente ignorada, 
vez que a busca pela efetividade se deu às custas da mitigação do princípio da imparcialidade. 

Efetivamente, uma leitura atual e constitucional do princípio da imparcialidade a partir do 
paradigma discursivo habermasiano não pode admitir em nenhuma hipótese que o provimento 
final venha a ser proferido por um magistrado que, no curso do processo (às vezes até mesmo 
inaudita altera pars) já tenha manifestado a sua opinião sobre o mérito em discussão entre as 
partes. É exatamente isto que se verifica no caso do artigo 273 do Código de Processo Civil, 
com a redação dada pela Lei n° 8.952/94. A afirmação exige uma explicação mais detalhada. 

Segundo o caput do referido dispositivo, entre outros requisitos, "o juiz poderá, a 
requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 
pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação". Em outras palavras, uma vez deferida a antecipação da tutela jurisdicional, o juiz 
estará convencido de que existe: a) prova inequívoca dos fatos e b) verossimilhança da 
alegação. Impõe-se, então, questionar o óbvio: como se poderá falar em imparcialidade do 
magistrado, se, desde o início do processo, quiçá sem ouvir ambas as partes, ele já está 
convencido de que os fatos estão provados inequivocamente e de que a alegação é 
verossimilhante? 

Conforme exposto, o princípio da imparcialidade, em sua complexidade, deve ser entendido 
essencialmente como a existência de uma realidade procedimental na qual as partes possam 
estar em igualdade de condições no momento de apresentar o seu discurso perante o juiz. Se 
existe um pré-juízo nos moldes previstos pelo instituto da tutela antecipada (ainda que 
indeferida), como será possível ainda falar em imparcialidade do julgador, se o discurso das 
partes agora é dirigido a alguém que já manifestou o seu entendimento sobre o mérito objeto 
do processo? Naturalmente, não é razoável imaginar que ambas as partes terão iguais 
condições de influenciar na construção do provimento final! Em especial, porque partiu-se da 
premissa que o autor tem mais razão que o réu. 

Neste ponto, convém lembrar, que não se está aqui discutindo a inconstitucionalidade em tese 
da existência do instituto da antecipação de tutela. Tal instituto tem a sua função de 
incrementar o princípio da efetividade jurisdicional e, como tal, pode ser utilizado como 
tecnologia de aperfeiçoamento do modelo constitucional de processo. Entretanto, tal modelo 
constitucional exige harmonia com os princípios constitucionais, não admitindo a idéia de 
que, diante do caso concreto, deve o legislador escolher a solução que privilegie um ou alguns 
princípios constitucionais em detrimento dos demais, no sentido de uma ponderação. 

No presente caso, especificamente, a existência do instituto não compromete em si o conceito 
do modelo constitucional de processo, mas deveria ter sido pensado com base em todo o 
modelo e não apenas como forma de incremento de efetividade. Uma possibilidade de 
compatibilização, seria a previsão de que diferentes magistrados seriam responsáveis pelas 
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análises, havendo, então, um juiz responsável pela análise prévia, enquanto outro seria o juiz 
encarregado de dirigir o procedimento e proferir o julgamento final. Apesar de simples, a 
solução atenderia ao objetivo do legislador, sem com isso comprometer a imparcialidade do 
magistrado, preservando assim o direito fundamental que as partes têm de oferecer o seu 
discurso e influenciar a construção das decisões judiciais em igualdade de condições. 

Este exemplo serve para colocar em discussão a orientação adotada pelo legislador 
infraconstitucional quando das reformas dos Estatutos Processuais, indicando que as 
preocupações de ordem prática e imediatista têm sido colocadas na pauta de ordem, em 
detrimento da necessidade de conformação dos procedimentos com o modelo constitucional 
de processo. Tal impropriedade salta aos olhos não apenas nos textos das numerosas leis que 
efetivaram as várias fases das reformas do direito processual, mas também pelo fato de não ter 
havido qualquer preocupação em adaptar o texto original do Código de Processo Civil ao 
modelo constitucional de processo. 

Um exemplo emblemático pode ser retirado do artigo 130 do Código de Processo Civil, que 
sempre conteve a previsão de que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis 
ou meramente protelatórias". Segundo o referido dispositivo legal, ainda que sem iniciativa 
das partes, o magistrado tem a possibilidade de, no curso do procedimento, avaliar quais são 
as provas pertinentes, determinando, então, a sua realização. 

Ora, o presente dispositivo tem um evidente resquício do processo judicial típico do Estado 
Social, no qual o magistrado tinha o dever de diligenciar no sentido de mitigar a desigualdade 
existente entre as partes. Além disso, parte da falsa premissa de que existe uma verdade a ser 
investigada no processo judicial e que cabe ao magistrado apontar as provas necessárias à sua 
revelação, caso as partes não sejam capazes de fazê-lo. Nenhuma dessas duas idéias, 
entretanto, é compatível com o modelo constitucional de processo brasileiro ou mesmo com a 
idéia de Estado Democrático de Direito. 

No conceito de processo e procedimento vinculados aos paradigmas do Estado Democrático 
de Direito e da legitimidade discursiva de Habermas (1997), o processo judicial é aquele 
âmbito no qual, assegurados os direitos fundamentais processuais, as partes apresentarão o 
seu discurso, no sentido de convencer o magistrado de qual a melhor interpretação e aplicação 
para o ordenamento jurídico no caso concreto. Dentro dessa discursividade, se encontra 
certamente a questão do ônus da prova, que deve ser visto como elemento utilizado pela parte 
para o convencimento do julgador. 

A partir do momento que o magistrado se coloca no papel de investigador da verdade ou de 
supressor da deficiência do discurso de uma das partes, ele automaticamente compromete a 
imparcialidade assegurada pela Constituição Federal como direito fundamental das partes. De 
fato, na medida em que o juiz passa a avaliar quais os meios de prova são necessários para se 
chegar a determinada conclusão e assume a iniciativa de determinar a sua realização, ele está 
naturalmente se posicionando sobre a questão, seja pela procedência ou não do pedido. 

Dos exemplos aqui apresentados, é possível perceber que o princípio da imparcialidade não 
tem recebido do legislador infraconstitucional a devida atenção quando da formatação dos 
procedimentos civis. Ao olharmos para o futuro, entretanto, encontramos uma situação um 
pouco diferente, na qual o projeto do novo Código de Processo Civil, apesar de manter 
algumas deficiências técnicas do estatuto atual (como a manutenção da possibilidade de o 
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provimento final ser proferido pelo mesmo magistrado que apreciou liminarmente a questão), 
apresenta alguns notáveis avanços quanto à questão da imparcialidade. 

Um exemplo emblemático pode ser retirado do artigo 10° do Projeto de Lei n° 8.046/2010 
que determina que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício". Em tal dispositivo, 
pode ser encontrada importante regra para a preservação da imparcialidade do juiz, na medida 
em que fica vedada a possibilidade de decisões de ofício sem a prévia oitiva da parte 
contrária. Apesar de não ser a solução definitiva para a questão, esta novidade deve ser 
considerada um significativo avanço na efetivação do princípio da imparcialidade. 

Também a reforma do Código de Processo Penal, aprovada no Senado Federal que tramita na 
Câmara dos Deputados (Projeto de Lei n° 8.045/2010), trás algo de importante para a garantia 
da imparcialidade do juiz. Trata-se da disposição do art. 16 do Projeto de Lei n° 8.045 que 
dispõe expressamente que o juiz que atuar como juiz das garantias, apreciando e decidindo 
qualquer das situações descritas no artigo 14, não poderá atuar no processo. Assim, o projeto 
estabelece que o juiz que decretou a prisão preventiva ou temporária, verificou a legalidade da 
prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória, autorizou a busca e apreensão, a 
interceptação telefônica, a quebra de sigilo bancário, ou determinou a produção antecipada de 
provas, na fase do inquérito policial esta impedido de participar do processo penal instruindo 
e julgando. 

Nesse sentido o projeto se aproxima da noção de imparcialidade colhida seja nos julgados da 
Corte Constitucional Italiana como nos acórdão da Corte Européia de Direitos Humanos[3]. 
Vez que o juiz que atuou no processo e analisou, mesmo em cognição sumária e provisória ou 
com provas indiciárias, materialidade e autoria não pode mais atuar no processo na fase do 
julgamento. Assim, a noção abarca tanto as decisões sobre medidas cautelares como a decisão 
da fase intermediária do processo em que será analisada a viabilidade da imputação. Nos 
termos da nossa legislação processual penal, compreenderia a fase de recebimento ou rejeição 
da denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal) e ainda julgamento absolutório 
antecipado (artigo 397 do Código de Processo Penal). 

Como destaca Aury Lopes Junior (2006), é a denominada prevenção negativa, ou seja, o juiz 
que já julgou não pode mais fazê-lo em outra fase do processo e não a nossa noção de 
prevenção positiva, o juiz que decidiu sobre medida cautelar ou recebimento da denuncia 
deve continuar decidindo. 

Certamente, falta ao Projeto de Novo CPP brasileiro delimitar de forma clara a denominada 
fase intermediária do processo penal, na qual se discute se a acusação é viável ou não. Em 
caso positivo passar-se-ia para a fase de instrução e julgamento. Poderíamos ter ido melhor e 
dizer que o juiz que recebe a denúncia não será o juiz que julga. Seria preferível se não for 
possível um juiz diverso para fase intermediaria que a decisão do recebimento fosse feita pelo 
juiz das garantias e que o juiz do julgamento presidisse a instrução processual em 
contraditório e funda-se sua decisão nas provas produzidas em tal fase. O juiz que julgasse 
somente teria contado com produzidas na fase preliminar se estas forem irrepetíveis e, por 
isto, produzidas antecipadamente. 

Destas considerações, vemos que, apesar dos problemas atualmente encontrados na legislação 
processual, os projetos de lei que buscam a instituição dos novos Estatutos Processuais trazem 
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importantes avanços no que se refere ao princípio da imparcialidade. Nos termos atualmente 
postos, ainda não é possível atestar a sua total compatibilidade com o modelo constitucional 
de processo, sendo apenas possível vislumbrar uma mudança de pensamento, na qual repousa 
a esperança de uma legislação processual que compreenda a lógica da harmonia das garantias 
do processo e seja a representação de procedimentos compatíveis com as disposições 
presentes na Constituição Federal. 

  

05. Conclusão. 

Nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a necessidade de se pensar a 
democracia e os direitos humanos deram origem ao movimento do constitucionalismo 
democrático, que levou a uma nova forma de perceber e entender a Constituição Federal, 
reconhecendo-lhe não apenas supremacia sobre o restante do ordenamento jurídico, mas 
também força normativa; o que resultou na expansão do direito constitucional, que, a partir de 
então, passou a permear e influenciar todo o estudo da ciência jurídica. 

O fenômeno não deixou de se fazer sentir no direito processual, onde as antigas teorias (de 
caráter privatista ou técnico) passaram a ser repensadas, dando espaço para o surgimento de 
uma concepção constitucionalista do processo como metodologia de garantia de direitos 
fundamentais, na qual a Constituição Federal apresenta um modelo constitucional de 
processo, caracterizado por expansividade, variabilidade e perfectibilidade. Tais 
características têm fundamental importância para o tema das reformas, na medida em que 
servem como diretrizes para a atuação do legislador infraconstitucional, quando da 
configuração dos procedimentos. 

Especificamente no que tange ao princípio da imparcialidade, dada a sua importância e 
conexão com os demais princípios que formam a base uníssona do modelo constitucional de 
processo, imprescindível uma releitura do conceito clássico, à luz do paradigma da 
democracia discursiva de Habermas. No Estado Democrático de Direito, o juiz imparcial tem 
que ser aquele que é eqüidistante das partes e também de seu discurso, superando a referência 
paternalista e socialista e passando a compreender que o processo democrático é aquele no 
qual é assegurada ás partes e oportunidade de efetivamente influir na construção do 
provimento judicial. 

A partir destas considerações, percebe-se que as reformas processuais não apenas são 
possíveis, mas efetivamente necessárias, especialmente quando se considera que tanto o 
Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Penal são anteriores à Constituição de 
1988, sendo este último anterior mesmo ao movimento constitucionalista que dominou a 
segunda metade do século XX. O que é preciso perceber, entretanto, é que as reformas não 
podem ser feitas ao livre arbítrio do legislador, como se a sua concepção subjetiva fosse o 
critério de adequação da norma, sem qualquer consideração pelos direitos fundamentais 
processuais constituintes do modelo constitucional de processo. 

Conforme demonstrado no presente trabalho, entretanto, seja no processo civil ou no processo 
penal, o legislador, ao efetivar as suas inúmeras reformas, não teve qualquer preocupação em 
atentar para o modelo constitucional de processo e um de seus elementos essenciais, qual seja 
a harmonia entre os direitos fundamentais processuais; de maneira que implementou variadas 
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alterações casuísticas, movidas pela necessidade aparente ou real de privilegiar determinado 
princípio, ainda que em detrimento dos demais. 

Mais do que isso, mesmo nos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, com os 
quais se pretende a promulgação de novos Estatutos Processuais, prosseguem os problemas de 
não se tratar de maneira harmônica e uniforme o conjunto de direitos fundamentais 
processuais, o que acaba por repetir as situações de comprometimento do princípio da 
imparcialidade, conforme demonstrado nos exemplos veiculados no desenvolvimento do 
presente trabalho. 

Uma leitura do direito processual à luz do modelo constitucional de processo e dos 
paradigmas do Estado Democrático de Direito e da democracia discursiva, exige que os 
princípios processuais sejam tidos como igualmente relevantes e que, no caso da 
imparcialidade, seja reconhecida a sua importância fundamental, não sendo admissível que, 
nos mais diversos procedimentos, a sua efetivação seja mitigada em nome de um suposto 
incremento da efetividade jurisdicional, que, na prática, se traduz como cerceamento do 
direito de as partes influírem na construção dos provimentos jurisdicionais. 

No momento da tramitação dos Projetos de Lei n° 8.046/10 da Câmara dos Deputados (novo 
Código de Processo Civil) e n° 156/09 do Senado Federal (novo Código de Processo Penal), 
cumpre não perder a oportunidade de implementar a imprescindível mudança de paradigma, 
incorporando aos Estatutos Processuais a concepção de modelo constitucional de processo 
compatível com o Estado Democrático Brasileiro, notadamente no que se refere à efetivação 
da garantia da imparcialidade do magistrado. 

Assim, fica a esperança de que, através das vias democráticas disponíveis, o legislador 
infraconstitucional será sensível às sugestões a serem apresentadas, no sentido ajudá-lo a 
formatar procedimentos (penais e civis) aptos a assegurar o acesso à jurisdição de um juiz 
imparcial de forma democrática e compatível com os direitos fundamentais processuais 
consagrados na Constituição Federal de 1988. 
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"modelo único e tipologia plúrima": expressão que (na sua aparente contradição) exprime 
eficazmente - nos parece - a idéia de que há um único paradigma constitucional de processo, e 
se existe (ou pode existir), isto sim, é uma pluralidade de procedimentos jurisdicionais. 
(Tradução livre) 
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RESUMO 
Decorrente da supremacia formal e material gozada pela Lei Maior do País, o controle de 
constitucionalidade brasileiro realizado pelo Supremo Tribunal Federal é abordado pelo 
presente artigo que, foca, especialmente, na medida capaz de assegurar sua eficácia: a 
reclamação constitucional. Prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, a reclamação 
tem entre uma de suas hipóteses de cabimento a garantia da autoridade das decisões do STF, 
e, ao respaldar a jurisdição constitucional, denota importante reforço ao Estado Democrático 
de Direito. Para analisar tal instituto, após breves considerações sobre a teoria da 
inconstitucionalidade, o estudo abrange sua origem histórica no Brasil, a discussão doutrinária 
sobre sua natureza jurídica, seus aspectos procedimentais, suas hipóteses de cabimento e os 
efeitos de sua decisão. Tipicamente manejada para garantir as decisões de controle 
concentrado para toda a coletividade ou as decisões de controle difuso para os participantes 
daquela demanda, o estudo objetiva analisar as alterações que a reclamação pode vir a sofrer 
com a tendência de abstrativização do controle difuso. Através de pesquisa bibliográfica e 
documental, comparando os dados estatísticos coletados do STF, investiga, assim, o novo 
papel deste instituto.  
PALAVRAS-CHAVE: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL; CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE; ABSTRATIVIZAÇÃO; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 
ABSTRACT 
Result of the formal and material supremacy of the Brazilian Federal Constitution, the 
Brazilian Supreme Court control of constitutionality is broached by the current paper, 
specially by the institute capable of guarantee its efficiency: the constitutional complaint. 
Created by the Brazilian Constitution, in the art. 102, I, “l”, one of the complaint’s acceptance 
hypotheses is to assure the authority of the Supreme Court decisions, and by that, it supports 
the constitutional jurisdiction and reinforce the Democratic Right State. After short notes 
about the unconstitutionality theory, the constitutional complaint is analyzed by it historical 
origin in Brazil, the doctrinal debate over its legal status, its procedural aspects, its acceptance 
hypotheses and the effects of its decisions. The complaint is typically used as a way to ensure 
the application of the decisions from the diffuse control to the parts of a process or the 
decisions from the objective control to the collectivity, but this study aims to investigate the 
changes that it might suffer after the trend of turning the diffuse control abstract. By 
bibliographic and documentary researches, comparing the statistic data collected from the 
Brazilian Supreme Court, this article inquires the new role played by the institute analyzed. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Poder Judiciário vem enfrentando nos últimos tempos grande crise e grandes 
transformações. É notória a demora na prestação jurisdicional e esta, quando é fornecida ao 
caso concreto, muitas vezes não cumpre com seu ideal de pacificação social, seja porque veio 
demasiadamente atrasada, seja porque foi aplicada de forma diferente, ou até antagônica, a 
casos semelhantes. 

Os juízes e tribunais não respeitam seus precedentes e nem mesmo os dos Tribunais 
Superiores. Disposições e garantias constitucionais nem sempre são cumpridas e, tudo isso, 
gera uma grande insegurança social. Se vige o princípio da primazia da constituição, deve-se, 
então, buscar ao máximo o respeito às suas normas. E, sendo o STF seu guardião mor, é 
inadmissível que suas decisões atinentes à constitucionalidade das normas sejam 
desrespeitadas, quer seja pelo próprio tribunal, quer seja por outros órgãos jurisdicionais ou 
até administrativos, sob pena de ofensa à Lei Maior Brasileira.  

O instituo da reclamação constitucional tem, como uma de suas funções, o intuito de 
garantir o respeito, às decisões de controle concreto de constitucionalidade – pelas partes 
integrantes daquela demanda, e às decisões de controle abstrato de constitucionalidade – por 
toda a coletividade.  

Verifica-se, contudo, tanto na legislação quando na doutrina e jurisprudência 
constitucional, uma tendência de “objetivação” ou “abstrativização” do controle difuso de 
constitucionalidade.  

A criação da repercussão geral, através da Emenda Constitucional n. 45/2005, como 
novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, inseriu nesta forma de controle 
concreto de constitucionalidade um elemento do processo objetivo. A criação das súmulas 
vinculantes pela referida emenda, também buscou conferir idêntica e ágil solução para as 
questões de massa. A criação, pela lei n. 9.756/98, da possibilidade de dispensa da reserva de 
plenário para declaração de constitucionalidade, requerida no art. 97 da CF. A aplicação, pela 
jurisprudência do STF, da tese da transcendência dos motivos determinantes em ambos as 
modalidades de controle, e a admissão de institutos típicos do controle concentrado como 
amicus curiae e a modulação dos efeitos da decisão também no controle difuso. A concessão 
de efeito erga omnes em decisões de controle difuso, sem participação do Senado Federal, 
com determina o art. 52, X, da CF. 

 Todas estas criações, com o escopo de conferir maior eficácia às decisões da do 
STF, alteraram de sobremaneira o controle de constitucionalidade brasileiro, que agora cogita 
a hipóteses de vinculatividade erga omnes às decisões advindas também do controle concreto. 
Por via reflexa, pode-se cogitar também em alteração das hipóteses de cabimento da medida 
competente para garantir a autoridade das decisões daí advindas: a reclamação constitucional.  

É a reclamação constitucional ao STF um reforço ao Estado de Direito, mas trata-se, 
contudo, de medida pouco explorada pela doutrina, razão pela qual se faz necessária a 
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fomentação de seu estudo, em especial, neste momento jurídico, quando vem sendo cada dia 
mais manejada.  

No primeiro capítulo apresenta-se um panorama geral sobre o controle de 
constitucionalidade brasileiro, destacando ao final a tendência de abstrativização existente. No 
capítulo seguinte, busca-se introduzir o instituto da reclamação constitucional ao STF, sua 
previsão legal, origem no Brasil e sua natureza jurídica. Já no último capítulo, analisam-se os 
aspectos processuais da reclamação constitucional ao STF, seu procedimento, hipóteses de 
cabimento, e o efeito de suas decisões, como forma de preservar a vinculatividade de decisões 
do STF e garantir efetividade à tutela jurisdicional prestada. É neste ponto que se destaca 
também a função de garantidora das decisões obtidas em controle difuso de 
constitucionalidade, com as influências da abstrativização, não deixando de analisar o atual 
papel que a reclamação pode vir a desempenhar. .  

2      A TEORIA DA INCONSTITUCIONALIDADE  

 Documento jurídico-normativo do Estado, a Constituição é o documento mais 
importante de uma nação, e merece amplo respeito, como forma de proteger não só a 
sociedade, mas seus anseios, suas decisões políticas, e, principalmente, os direitos 
fundamentais dos indivíduos que a integram. 

  

2.1    O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO E A 

INCONSTITUCIONALIDADE 

A Constituição é a norma fundamental de um sistema jurídico, aquela responsável 
por conferir unidade a todas as outras que o compõem – em relação às quais apresenta 
supremacia formal e material. É a o fundamento de validade destas normas, que com ela 
devem se harmonizar, como ensina Kelsen:  

A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas 
umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de 
normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que resulta do fato de a 
validade de uma norma, que foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa 
outra norma, cuja produção, pro sua vez, é determinada por outra; e assim, por diante, até 
abicar finalmente da norma fundamental – pressuposta. A norma fundamental – hipotética, 
nestes termos – é, portanto, o fundamento de validade último que constitui a unidade desta 
interconexão criadora. Se começarmos levando em conta apenas a ordem jurídica estadual, a 
Constituição representa o escalão do Direito positivo mais elevado.[1] 

Deve, portanto, ser o texto constitucional respeitado, em especial quando for 
positivado e tiver um procedimento mais rígido para sua alteração. “A existência de uma 
Constituição rígida cria uma relação piramidal entre esta e as demais normas do mesmo 
ordenamento jurídico, que com ela devem guardar relação de necessária lealdade”[2]. Toda 
norma, segundo a teoria de Kelsen, deve ter como base uma norma superior, até se chegar ao 
ápice do ordenamento jurídico, onde se encontra a Constituição, como norma fundamental.  

Esta superioridade hierárquica das normas constitucionais manifesta-se em três 
perspectivas, como ensina Canotilho, já que elas “constituem uma ‘lex superior’ que recolhe o 
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fundamento de validade em si própria”, são fontes de produção de outras normas e regulam a 
todos os atos dos poderes políticos que necessariamente, com elas devem estar conformes. [3] 

As normas que contrariarem o texto da Constituição serão consideradas, portanto, 
inconstitucionais. “A relação de inconstitucionalidade é uma relação entre dois graus de 
ordem jurídica, estando as normas e actos no grau inferior” [4]. 

2.2    TIPOS DE INCONSTITUCIONALIDADE  

Podem-se constatar diversas espécies de inconstitucionalidade das normas, segundo 
sistematização de Fachin[5]. A inconstitucionalidade das normas poderá ser total, quando 
atingir toda a lei, ou parcial, quando atingir somente um ou alguns de seus dispositivos. 

A inconstitucionalidade poderá se verificar também quando a norma for elaborada 
por órgão incompetente ou sem a observância do procedimento constitucionalmente previsto 
– inconstitucionalidade formal ou orgânica, ou quando veicula matéria incompatível coma 
Constituição – inconstitucionalidade material. 

Será ordinária quando já ferir a Constituição ao nascer, ou superveniente, se o fizer 
posteriormente à sua publicação, caso em que, segundo entendimento do STF, será 
considerada revogada. [6] 

Poderá atingir diretamente a norma constitucional, hipótese em que será antecedente 
ou imediata, ou poderá ser consequente ou derivada quando resultar da inconstitucionalidade 
de outra norma infraconstitucional. 

A inconstitucionalidade de uma norma quando advier da incompatibilidade com uma 
norma constitucional expressa, será direta, mas será indireta, quando ferir uma norma 
constitucional implícita.  

A inconstitucionalidade poderá ainda se manifestar através de um comportamento de 
um agente positivo, ao elaborar uma norma – inconstitucionalidade por ação, ou pela inércia 
daquele que tinha o dever constitucional de agir – inconstitucionalidade por omissão. 

2.3    FORMAS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  

Diante deste papel primordial que a Constituição desempenha em uma sociedade, 
torna-se clara a necessidade de adoção, por parte dos Estados Democráticos de Direito que 
possuem uma constituição rígida e escrita, de um modo de preservar sua autoridade, 
fiscalizando-se e adequando as leis e os atos normativos que dela se afastarem.  

O controle de constitucionalidade é forma de amparo à Lei Maior de uma nação e 
tem, portanto, objetivo de “instituir barreiras à introdução de normas inconstitucionais no 
cenário jurídico” ou reconhecer a “inexistência da norma institucional no sistema”[7].  

Verifica-se no direito comparado a existência de diversas formas de manifestação do 
controle de constitucionalidade. O ordenamento jurídico pátrio adota o modelo misto, 
considerado um dos mais completos do mundo, por admitir tanto o abstrato-concentrado, 
como o concreto-difuso.  
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A primeira forma de controle de constitucionalidade adotada no país se deu com a 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1891), que conferiu competência ao Judiciário 
para examinar a adequação de determinada disposição com o texto maior. Era a criação do 
controle difuso. Este sistema foi aprimorado com a previsão, pela Constituição da República 
dos Estados Unidos do Brasil (1934), da atribuição de suspensão da execução da lei ou ato 
normativo pelo Senado, conferindo efeito erga omnes à decisão do caso em concreto (art. 52, 
X da CF 88), bem como da reserva de plenário – declaração de inconstitucionalidade de 
tribunais, só por quórum especial. A própria Constituição de 1934 introduziu também a ação 
direta, “como procedimento preliminar do processo interventivo” [8], mas só através da 
Constituição de 1946, com o advento da Emenda 16/65, é que passou a ser previsto no 
ordenamento jurídico brasileiro forma de controle concentrado e abstrato de 
constitucionalidade, coexistindo com a forma difusa de controle, como o é até a presente 
constituição.  

O controle abstrato de constitucionalidade é aquele realizado mediante o exame da 
inconstitucionalidade em tese. Geralmente é feito de forma concentrada, sendo, no Brasil, o 
Supremo Tribunal Federal o órgão competente para tanto. Os meios mais comuns de 
realização são através da Ação Direta de Inconstitucionalidade, genérica ou por omissão, da 
Ação Declaratória de Constitucionalidade ou da Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, onde o objeto principal do processo é a questão sobre a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade de determinada lei. A decisão prolatada nesse modelo produzirá coisa 
julgada material e terá eficácia erga omnes. Em sendo reconhecida a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo, este será nulificado e perderá sua validade. 

Já o controle difuso-concentrado é a forma de controle que pode ser exercida por 
qualquer órgão jurisdicional. Geralmente é feito de forma concreta, ou seja, é realizado a 
posteriori, à luz das minúcias do caso concreto. No controle difuso a constitucionalidade 
sempre será questão incidente, resolvida na fundamentação da decisão judicial e produzirá 
efeito somente entre as partes É como resume Mauro Capeletti ao explicar que, neste sistema, 
“o poder de controle pertence a todos os órgãos judiciários de um dado ordenamento jurídico, 
que o exercitam incidentalmente, na ocasião da decisão das causas de suas competências” [9]. 
As decisões obtidas no controle difuso anulam a lei – retiram sua eficácia naquele caso 
concreto, com efeito somente inter partes. Tradicionalmente, as decisões do controle difuso 
só adquirirão efeito erga omnes se declarada a suspensão pelo Senado Federal (art. 52, X, 
CF).  

Muito embora tenham ambos os sistemas de controle de constitucionalidade 
características bem definidas, na jurisprudência moderna eles vêm ganhando contornos um 
tanto quanto mais mitigados. Percebe-se junto ao Supremo Tribunal Federal, e até mesmo em 
algumas alterações legislativas, uma tendência de concessão de efeitos abstratos aos 
julgamentos do controle concreto de constitucionalidade. Em diversas decisões da Suprema 
Corte, claramente confere-se a objetivação a processos subjetivos como o recurso 
extraordinário, que “deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das 
partes, para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem constitucional 
objetiva”[10]. As decisões proferidas pelo STF em controle difuso de constitucionalidade vêm 
adquirindo interpretação extensiva, vinculando horizontal e verticalmente, 
“independentemente da existência de enunciado sumular de eficácia vinculante”. É uma 
“forma de evitar decisões contraditórias e acelerar o julgamento das demandas” [11]. 
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Esta abstrativização, tendência já tão discutida na doutrina, permite que, ao invés de 
atuar como revisor de “pronunciamentos de Corte Inferiores”, solucionador de “litígios de 
fulano ou beltrano”[12], o Pretório Excelso cumpra sua função precípua, de maneira mais 
eficiente, e seja reconduzido à sua função de zelar pela Constituição. Destarte, o controle 
concreto do STF passa a ser apenas um “pressuposto para a atividade jurisdicional que 
transcende os interesses subjetivos”[13]. 

Além de argumentos favoráveis, como a maior segurança jurídica advinda da 
uniformização da jurisprudência constitucional, a eficácia, celeridade e racionalização aos 
julgamentos da Suprema Corte, vislumbram-se inúmeras críticas[14] a tal objetivação: ofensa 
aos princípios constitucionais da separação dos poderes, primazia da Constituição, devido 
processo legal, princípio democrático e até mesmo ao acesso à justiça. Não se pode negar, 
entretanto, que a Suprema Corte já demonstra esta tendência em suas decisões. 

3      A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA E 
NATUREZA JURÍDICA 

Reclamação, na acepção do vocábulo, significa queixa, protesto[15], ou ato de pedir 
providências à autoridade[16]. É mais próximo a este último significado que a Constituição 
Federal de 1988 prevê a reclamação em seu artigo 102,I, “l”.  

A reclamação constitucional pode ser manejada junto ao Supremo Tribunal Federal 
ou ao Superior Tribunal de Justiça, como prevê a Constituição da República (art. 102, I, “l” e 
art. 105, I, “f”), e também, muito embora de forma controversa, junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho (art. 190 a 194, RITST), ao Tribunal Superior Eleitoral (art. 15 c/c art. 94, RITSE), 
ao Superior Tribunal Militar (art. 6º, I, “f”, Lei Federal n. 8.457/92 c/c arts. 584 a 586 do 
Código Penal Militar e art. 105, “a”, 1, do RISTM), e aos tribunais de segundo grau, como 
prevêem as Constituições Estaduais. O presente estudo abrange exclusivamente aquela do art. 
102, I, “l”, da Constituição Federal, que tem como escopo a preservação da jurisdição 
constitucional, seja garantindo a competência do Supremo Tribunal Federal, seja garantindo a 
autoridade de suas decisões - analisando em especial esta última função, que serve de respaldo 
ao controle de constitucionalidade. 

3.1    HISTÓRICO NO BRASIL 

Instituto genuinamente brasileiro[17], a reclamação foi criada através da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Baseado em José da Silva Pacheco[18], que 
divide o histórico brasileiro da reclamação em quatro fases, Marcelo Dantas[19] divide-o em 
cinco fases, que, em suma, assim podem ser entendidas: 

1ª) fase de formulação do instituto: iniciada a partir da criação do STF, a reclamação 
constitucional foi sendo construída pela jurisprudência, exponencialmente pela Reclamação n. 
141, de 25 de janeiro de 1952, que baseou-se na teoria americana dos poderes implícitos 
(implied powers), segundo a qual, ao se conferir competência geral para determinados órgãos, 
abrange-se também, independentemente de previsão legal, os meios para executá-la; 

2ª) fase de discussão: deu-se a partir da introdução da reclamação constitucional no 
Regimento Interno do STF, em 1957; 
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3ª) fase de consolidação: iniciada com a promulgação da Constituição Federal de 
1967, que deu respaldo ao instituto, conferindo ao RISTF o poder de estabelecer “o processo e 
o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso”(art. 115, “c”), e mantida 
pela Emenda Constitucional n. 1 de 1969 e n. 7 de 1977. 

4ª) fase de definição do instituto: a partir da EC n.7/77, que conferiu competência ao 
STF para avocar causas processadas em qualquer juízo, mediante pedido do Procurador Geral 
da República (art. 119, I, “o”), como forma de preservação da competência daquele órgão; 

5ª) fase de plenificação constitucional da reclamação: que se deu com a promulgação 
da Constituição de 1988, a qual passou a prever expressamente o instituto denominado 
“reclamação" (art. 102, I, “l” e art. 105, I, “f”). 

Mais recentemente, com a edição da Emenda Constitucional n. 45/04, a doutrina vem 
afirmando já estar o instituto em sua sexta fase, vez que passou a ser cabível também como 
meio de garantir a eficácia das súmulas vinculantes (art. 103–A, §3º). [20] 

A análise deste breve histórico é importante na medida em que demonstra a 
verdadeira função da reclamação, criada diante da premente necessidade de garantir a 
obediência às decisões da Corte Máxima e à sua competência. A necessidade surgia à época 
de sua criação e a discussão que a envolveu, em razão do atual contexto histórico do 
neoconstitucionalismo, ganham força novamente, e permanecem atualizadas, merecendo ser 
este instituto objeto de debate e estudo mais aprofundado.  

3.2    NATUREZA JURÍDICA 

Diversos posicionamentos doutrinários existem a respeito da natureza jurídica do 
instituto ora analisado. Parcela da doutrina entende-a como medida administrativa semelhante 
à correição parcial, outra, de forma majoritária, afirma tratar-se de medida jurisdicional. 
Dentro destes, discute-se se é medida de jurisdição contenciosa ou voluntária, e ainda, se tem 
natureza de ação, recurso, incidente processual, remédio processual ou mero exercício do 
direito de petição. 

 

3.2.1        A Reclamação como Medida Administrativa: Reclamação Constitucional 

versus Correição Parcial 

A primeira discussão que surge no tocante à natureza jurídica da reclamação 
constitucional é sobre seu caráter administrativo ou judicial. Muito embora minoritário, há 
entendimento de que, assim como a correição parcial ou reclamação correicional, como 
também é conhecida, a reclamação constitucional é medida administrativa. É por conta desta 
corrente que, muita confusão há entre ambos os institutos, fazendo com que muitos autores[21] 
cheguem até a utilizá-las como sinônimos. 

A correição parcial é medida administrativa que encontra previsão nos Regimentos 
Internos dos Tribunais do país. É definida, por Alfredo Buzaid, como: 
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Reclamação de ordem administrativa, tendente a emendar erros e abusos acarretadores de 
inversão tumultuária de atos e fórmulas processuais, aberta aos interessados na causa ao 
Procurador-Geral do Estado (hoje Procurador-Geral de Justiça), diante da existência, num feito 
judiciário qualquer, de abusos praticados pelo juiz; inversão tumultuária do procedimento; e 
ausência de recurso específico para corrigir a situação. [22] 

É inegavelmente medida de cunho administrativo apta a resolver atividades 
tumultuárias do juiz, quando estas não forem passíveis de recurso. Não se confunde com a 
reclamação, medida iminentemente judicial, utilizada tanto no STF, como a hipótese ora 
estudada, quanto no STJ – como prevê o art. 105, I, f, da Constituição Federal, e também nos 
demais tribunais, como já mencionado no início deste capítulo. 

O paralelo entre ambas é resumido por Góes: 

O instituto da correição parcial é, sem sombra de dúvida, uma medida de caráter 
administrativo, instaurada ex officio ou requerida pela parte, enquanto a reclamação é uma 
medida de cunho judicial, sendo postulada exclusivamente pela parte. [...] O objetivo da 
reclamação é anular, cassando a decisão judicial. A correicional tem como intento o 
afastamento do ato judicial abusivo ou da inversão tumultuária do feito. Na reclamação há 
sentença de mérito transitada em julgado, coisa julgada material e, desse modo, está sujeita ao 
cabimento da ação rescisória e, por outro lado, como a correicional não tem pressuposto da 
ação autônoma de impugnação que é a sentença de mérito transitada em julgado, não se pode 
cogitar de ação rescisória, sendo somente anulada como um ato jurídico de modo geral.[23] 

Assim, diversas são as diferenças entre ambos os institutos, devendo-se lembrar que, 
enquanto a correição só tem o condão de atingir juízes de primeiro grau e não produz 
consequências diretas no processo, a reclamação pode incidir sobre qualquer juízo ou tribunal 
e é suscetível de gerar inclusive efeitos verdadeiramente processuais. [24] 

A maior diferença é o caráter administrativo da correição parcial, que de forma 
alguma se estende à reclamação. Esta necessita de provocação das partes ou do Ministério 
Público (art. 156, RISTF), como as ações em geral, enquanto aquela, como medida 
administrativa que é, pode ser instaurada de ofício.  A reclamação, além da avocação dos 
autos pode provocar a cassação de uma decisão exorbitante e, “cassar uma decisão é típica 
atividade jurisdicional, sendo absurdo pensar em medidas puramente administrativas capazes 
de banir a eficácia dos atos de exercício da jurisdição”[25].  

Ainda, a reclamação apresenta certas peculiaridades, que não são exigidas em 
medidas meramente administrativas: é necessária capacidade postulatória para sua 
propositura; admite a concessão de provimentos cautelares; a decisão do seu julgamento 
produz coisa julgada; desta decisão é possível interpor recurso, como o agravo interno e os 
embargos de declaração. [26] 

Assim, não se confundindo com a medida administrativa da correição parcial ou 
reclamação correicional, é a reclamação constitucional uma medida inegavelmente 
jurisdicional. 

3.2.2        A Reclamação como Exercício de Jurisdição Contenciosa 

Partindo do pressuposto que a medida ora estudada é judicial, Didier Jr. e Cunha[27] 
levantam o questionamento se a mesma provoca o exercício de uma jurisdição contenciosa ou 
voluntária. Deixando de lado todas as polêmicas sobre ambas, tais como se presente ou não a 
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substitutividade e submissão à coisa julgada, tais autores afirmam que a “administração de 
interesses particulares”, característica da jurisdição voluntária, não está presente na 
reclamação constitucional, já que esta não se presta à realização de atos jurídicos, sua 
autorização, homologação ou constituição, devendo, portanto, ser enquadrada como atividade 
de jurisdição contenciosa. Destacam ainda os autores que o caráter contencioso é reforçado 
pela lei federal que a regulamenta, quando esta prevê em seu art. 15 a existência de um 
contraditório.  

É considerada, portanto, como uma atividade jurisdicional de caráter contencioso, daí 
decorrendo o questionamento se sua natureza é de ação, recurso, incidente processual, 
remédio processual ou mero exercício do direito de petição. 

3.2.3        A Reclamação como Incidente Processual 

Nelson Nery Júnior[28] afirma tratar-se de incidente processual, mas olvida-se que a 
reclamação possui autonomia e não depende do processo principal[29]. Tampouco suspende ou 
altera seu procedimento, nem ao menos necessita de um processo judicial em curso, como 
ocorre com o incidente, já que pode ser utilizada quando há descumprimento de decisão do 
tribunal por autoridade administrativa, por exemplo, por desrespeito a súmula vinculante 
prevista no art. 103–A, §3°, CF.  

3.2.4        A Reclamação como Recurso 

Parte da polêmica sobre a natureza da reclamação refere-se ao entendimento de que a 
mesma é um recurso. Contudo, diferentemente destes, que são dotados de efeito devolutivo, 
substitutivo ou rescindente, a reclamação não gera devolução, e não pretende a reforma ou a 
invalidação de decisão, mas sim o seu cumprimento ou resguardo da competência do STF. 
Não gera também preclusão, já que não está sujeita a prazo preclusivo, diferentemente dos 
recursos.  

Não se encontra a reclamação constitucional prevista na lei como recurso, nem no 
art. 496 do CPC nem em qualquer lei federal, o que, pelo princípio da taxatividade, exclui a 
possibilidade de ser enquadrada como tal. Tampouco está previsto entre a competência 
recursal da Suprema Corte, mas como hipótese de competência originária, o que reforça a 
ideia de que não se trata de recurso. 

Diferentemente dos recursos, à reclamação não é imprescindível a sucumbência, 
podendo buscar o cumprimento de uma decisão favorável ao reclamante, ou simplesmente a 
preservação da competência daquele Tribunal. 

O conjunto de tais fatores denota que a reclamação constitucional não pode ser 
considerada nem utilizada como um recurso.  

3.2.5        A Reclamação como Remédio Processual 

Cândido Rangel Dinamarco[30] adota um posicionamento inovador definindo-a como 
um remédio processual sem natureza recursal. Gisele Góes[31] concorda com a adequação de 
tal terminologia, mas não deixa de advertir que é a mesma “demasiadamente abrangente”, 
devendo, ao invés, ser considerada ação e caracterizada como um novo processo incidente. 
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3.2.6        A Reclamação como Ação 

Para Góes, assim como para Pontes de Miranda[32], trata-se, na verdade, de ação 
constitucional. Este parecer ser o posicionamento majoritário já que a natureza de ação 
também é o posicionamento adotado por tantos outros, como Didier Jr. e Cunha[33], segundo 
os quais configura-se como “ação autônoma de impugnação de ato judicial”, de competência 
do tribunal o qual se busca preservar a competência e garantir a autoridade de suas decisões. 
Tudo isso porque a reclamação contém todos os elementos da ação: partes (reclamante e 
reclamado), causa de pedir (invasão de competência ou desobediência à decisão da corte) e 
formulação de um pedido.  

Tal característica de ação é reafirmada pela própria lei que institui suas normas 
procedimentais, a Lei 8038/90, quando esta insere a reclamação no capítulo II, dentro do 
título I “processos de competência originária”.  

A afirmação de que esta é sua natureza gera várias consequências à reclamação: a 
ação constitui matéria de processo, só podendo ser então disciplinada por lei federal de 
competência privativa da união; necessita de provocação para ser instaurada e de capacidade 
postulatória par ser proposta; seu julgamento produz coisa julgada material e induz 
litispendência, só podendo ser revista por ação rescisória.[34] 

Este posicionamento, contudo, muito embora majoritário, não é o firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

3.2.7        O Posicionamento do STF: A Reclamação como Exercício do Direito de 

Petição 

Apesar de toda a fundamentação supra, o Supremo Tribunal Federal foi incitado a se 
manifestar sobre a reclamação no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2.212-1[35]. Muito embora este não fosse o objeto específico da referida ação, a Suprema 
Corte esposou seu entendimento quanto à natureza jurídica ora discutida, e, baseando-se nas 
lições de Ada Pelegrini Grinover[36], afirmou que a reclamação é um procedimento para o 
exercício do direito constitucional de petição.  

Desta feita, seguindo este entendimento, é a reclamação o exercício do direito 
constitucional de petição garantido no art. 5º, XXXIV, a. Não há, entretanto, como afirma o 
Ministro Carlos Velloso em seu voto à referida ADIN, que se falar que a reclamação constitua 
um processo, já que nela “não há autor e não há réu, não há pedido, não há contestação”, 
tratando-se assim de singelo procedimento em matéria processual, destituído de qualquer 
litígio e destinado a fazer cumpridas as decisões do Tribunal. Segundo entendimento do 
referido Ministro, como consequência, pode então a reclamação ser objeto de normas 
regimentais. 

Com todo respeito ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso, grandes críticas 
lhe são tecidas. Didier Jr. e Cunha continuam afirmando que a reclamação é efetivamente uma 
ação. Primeiramente porque o direito de petição pode ser exercido tanto na esfera judicial 
como na administrativa, possibilidade não existente para a reclamação, como já analisado. Em 
segundo lugar, porque, caso adotada tal orientação, diversas alterações necessitariam ser 
feitas: 
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O STF terá, a partir de então, de rever sua jurisprudência para concluir não haver coisa julgada 
material que se forme a partir do julgamento da reclamação, deixando-se de exigir a 
capacidade postulatória para seu ajuizamento e passando a ser informal quanto aos requisitos 
para a sua propositura, dispensando, inclusive, a necessidade de preparo ou de pagamento de 
custas e taxas. Tais conseqüências, como bem se percebe, não se coadunam com a sistemática 
da reclamação, razão pela qual se afigura equivocado, como o devido respeito, o entendimento 
firmado pelo STF, segundo o qual a reclamação consistiria num exercício do direito de petição. 
Trata-se, a bem da verdade, de uma ação, somente podendo ser disciplinada, a par das regras 
constitucionais, por lei federal.[37] 

Assim, como critica a doutrina, a mera afirmação do STF não é suficiente para 
entender a natureza jurídica da reclamação como simples direito de petição, assegurado pelo 
art. 5º, XXXIV, a, da CF, mas é necessário lembrar-se que este é o atual posicionamento da 
mais alta Corte do país. 

4      ASPECTOS PROCESSUAIS E OS EFEITOS DAS DECISÕES DE 
JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

O instituto da reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal tem previsão 
constitucional, como já mencionado. Foi regulamentado, posteriormente, através da Lei n. 
8.038 de 28 de maio de 1990 e do próprio Regimento Interno daquela Corte, que estabelecem 
o procedimento para seu processamento, a seguir analisado. 

4.1    PROCEDIMENTO 

Seu processamento, a partir de 20 de outubro de 2009, quando da edição da 
Resolução n. 417 do STF, se dá exclusivamente pelo sistema eletrônico daquela Corte, o e-
STF. (art.18, Resolução n. 417/09 do STF), nos termos da Lei n. 11. 419/2006. 

A legitimidade ativa para propô-la, como prevê o artigo 13 da lei 8.038/90, é da parte 
interessada, ou seja, daquela que pode ter algum benefício com a aplicação da decisão do 
STF, e do Ministério Público através do Procurador-Geral da República (art. 156, RISTF). 
Não há qualquer impedimento legal para a formação de litisconsórcio ativo como aquele que 
já existente na ação principal[38] 

A capacidade para figurar no polo passivo pertence a todo aquele contra quem for 
imputada a prática do ato impugnado (art. 14, I, da Lei n. 8.038/90) que usurpa a competência 
do STF ou descumpre suas decisões. 

Não há previsão de prazo legal para sua propositura, todavia, deve ser ajuizada antes 
do trânsito em julgado do ato judicial ao qual se imputa desrespeito à decisão do STF, como 
prevê a súmula 734 daquela Corte. 

Deverá ser dirigida ao Presidente do Tribunal e instruída com prova documental pré-
constituída. Sempre que possível, por uma espécie de “prevenção temática”[39], será 
distribuída e julgada pelo Ministro que atuou como Relator na causa principal (art. 13, 
parágrafo único, da Lei n. 8.038/90). 

Cautelarmente, caso haja iminência de dano irreparável, o Relator ordenará a 
suspensão do curso do processo ou do ato impugnado (art. 14, II), ou até mesmo a remessa 
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dos respectivos autos ao STF (art. 158, RISTF). Tal decisão poderá ser concedida de ofício[40] 
e terá natureza de tutela antecipada[41]. Dela, seja caberá agravo regimental (art. 317, do 
RISTF). 

Não se pode olvidar que, quanto à natureza da referida decisão, há discussão se esta é 
cautelar ou tutela antecipada, mas em razão da fungibilidade estabelecida entre ambas pelo 
art. 273, §3°, do CPC, tal debate não mais tem função prática. [42] 

Poderá também o Relator, quando a matéria da reclamação for objeto de 
jurisprudência consolidada pelo Tribunal, julgá-la de plano (art. 161, parágrafo único, 
RISTF). Em não o fazendo, ao despachar a reclamação, o Relator requisitará a prestação de 
informações à autoridade a quem se atribuiu a prática do ato impugnado, no prazo de dez dias 
– prazo estipulado no art. 14, I da Lei n. 8.038/90, aplicável em detrimento daquele previsto 
no art. 157 do Regimento Interno do STF. Transcorrido tal prazo, será aberta vista dos autos 
ao Ministério Público, por cinco dias, nas causas não por ele formuladas (Art. 16 da Lei n. 
8.038/90). 

A reclamação poderá ser impugnada por qualquer interessado (art. 15, Lei n. 8.038), 
sendo que este receberá o processo no estado em que se encontra. Qualquer interessado, 
segundo Morato[43], pode literalmente abranger qualquer indivíduo já que qualquer um terá 
interesse quando, por exemplo, a demanda objetivar a tutela de interesses difusos. 

Para o autor, esta intervenção se dará como assistência simples. 

[...] o exeqüente, por exemplo, pode figurar como interessado no pólo passivo da reclamação, 
quando a pretensão do reclamante (que está sendo executado e a promover a reclamação) for a 
de querer reforçar a interpretação sobre determinado julgado do STF, que é diversa da 
interpretação do juízo exeqüendo. E isso porque, sem sendo julgada essa reclamação, ter-se-á 
atingida a esfera de direitos do exeqüente. Nessa situação, tem-se que o exeqüente funcionaria 
como assistente simples do órgão jurisdicional reclamado. [44] 

Apesar desta afirmação, para outros autores[45] tratar-se-á de assistência 
litisconsorcial, sob o argumento que o assistente poderá ser afetado diretamente pela decisão 
da reclamação. Para aqueles que comungam deste entendimento, até mesmo a intervenção 
voluntária do Ministério Público se dará na forma de assistência litisconsorcial, já que “estará 
promovendo a reclamação como legitimado extraordinário do verdadeiro adversário do 
interessado, e isso é suficiente para respaldar o ingresso deste como assistente litisconsorcial, 
porque a relação entre eles será decida na reclamatória”[46] 

Segundo esta corrente, se o interveniente for o beneficiário do direito do ato 
impugnado, adversário do reclamante, ele será tido como litisconsorte necessário e réu da 
reclamação, “sob pena de nulidade da decisão eventualmente proferida sem o respeito à 
garantia do contraditório”[47]. Este não é, porém, o posicionamento adotado pelo STF, que 
entende a assistência como facultativa[48], e, como desnecessário o chamamento de eventuais 
interessados ao processo. 

Posteriormente a tais procedimentos e, após uma cognição exauriente[49], a 
reclamação será julgada pelo Plenário e o Presidente do Tribunal deverá determinar o 
imediato cumprimento desta decisão, antes mesmo da lavratura do acórdão respectivo (Art. 
18, Lei n. 8.038). 
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Desta decisão, não caberão embargos infringentes como dispõe a súmula 368 do 
STF, nem tampouco recurso ordinário constitucional, embargos de divergência, ou o agravo 
de instrumento dos arts. 524 a 527 do CPC, já que este último só tem cabimento face à 
decisão de primeira instância. Serão cabíveis, contudo, embargos de declaração e agravo 
interno face às decisões do relator. [50] 

4.2    HIPÓTESES DE CABIMENTO 

A Constituição da República expressamente discorre sobre a função da reclamação 
ao STF elencando, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento: preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de suas decisões (Art. 102, I, l).  

A primeira hipótese refere-se à ocorrência de usurpação de competência daquele 
Tribunal. Podem-se aventar alguns exemplos, como: Presidente de Tribunal a quo que não 
remete ao STF agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento ao recurso 
extraordinário; omissão de Tribunal na remessa dos autos de recurso ou processo, após ter 
sido reconhecida sua suspeição pelo art. 102, I, n, CF, já que nesses casos, a competência 
passa a ser do STF; decisão em outra reclamação, quando esta, houver sido julgada por um 
tribunal com invasão de competência do Supremo. 

Já a segunda hipótese, que mais interessa ao presente estudo, trata do cabimento da 
reclamação para garantir a autoridade de decisões específicas do Supremo Tribunal Federal, 
quando estas forem desrespeitadas. Exemplificativamente, pode-se lembrar do cabimento da 
reclamação para garantir o cumprimento das decisões do STF, nos seguintes casos: a) contra 
ato judicial que determinar a execução de uma decisão de maneira diferente daquela 
determinada pela Suprema Corte; b) para a defesa de decisões de julgamentos realizados pelo 
STF em recursos ou processos de sua competência originária; c) em face órgão jurisdicional 
que se recuse a cumprir de medida liminar deferida em ação direta de inconstitucionalidade 
ou que se recuse a aplicar lei declarada constitucional em ADC pelo STF; d) contra decisão de 
órgão inferior sobre matéria já decidida pelo STF naquele processo, salvo se surgirem novos 
fundamentos que a causa de pedir da demanda; f) em face de juízo que, injustificadamente, 
demore em executar o julgado do STF; g) contra ato administrativo que descumpra decisão do 
Tribunal Supremo. Estes dois últimos exemplos já foram admitidos pelo STJ [51]e, em tese, 
poderia cogitar-se a possibilidade de sua admissão junto ao STF. [52] 

Frisa-se que é nesta segunda hipótese de cabimento que a reclamação se presta à 
garantia da eficácia vinculantes das decisões do STF. Para deixar mais claro esta a garantia, 
especificamente no tocante às súmulas vinculantes, a Emenda Constitucional n.45, inseriu o 
art. 103-A, e seu §3° determinou o cabimento a reclamação para anular o ato administrativo 
ou cassar decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicá-la, 
podendo o Tribunal Supremo determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da 
súmula, conforme o caso. Mas não só. É também com base nesta segunda hipótese, que a 
reclamação se presta também a assegurar a prevalência de decisões do STF no controle 
abstrato de constitucionalidade (ADI e ADC), que, por si só possuem eficácia vinculante.  

No tocante a esta hipótese de cabimento, entretanto, mesmo mediante discussão[53], a 
reclamação inicialmente visava garantir somente a eficácia das decisões para as partes que 
daquele processo participaram. Eram, assim, legitimados para a reclamação somente aqueles 
que tinham participado do processo do qual advinha a decisão a que se buscava respeito, 
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inclusive quando tratavam-se de processos de índole objetiva, e que buscavam o controle 
abstrato de constitucionalidade. 

Esta restrição imposta pelo STF acarretava “indisfarçável fragilização da eficácia 
erga omnes de seus julgados, na medida em que órgãos administrativos e, principalmente, 
judiciais deles divergiam, e as partes prejudicadas restavam impedidas de optar pela expedita 
via da reclamação” [54]. 

A introdução do efeito vinculante, já mencionado, pela Emenda Constitucional n. 
3/93, entretanto, por via reflexa ocasionou a alteração do entendimento do Supremo Tribunal, 
como explica Leal: 

A inovação decorrente de efeito vinculante suscitou importante revisão da jurisprudência no 
Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a propositura de reclamação por qualquer 
parte lesada em função da inobservância de julgado proferido em sede de controle abstrato de 
constitucionalidade. Na prática, ampliou-se a legitimidade para ajuizamento da reclamação, 
ainda que a vinculatividade dos fundamentos determinantes das decisões dos demais órgãos do 
Poder Judiciário e ao Poder Executivo não exerça conceitualmente qualquer influência em 
relação a essa questão. Não há propriamente relação de causa e efeito entre a obrigatoriedade 
da ratio decidendi dos julgados proclamados em ação direta de inconstitucionalidade ou ação 
declaratória de constitucionalidade e a legitimidade ativa ou passiva do instrumento 
consagrado na alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição. Mesmo assim, firrnou-se o 
entendimento de que qualquer prejudicado em razão da inobservância do efeito vinculante é 
parte legitimar para propor reclamação perante o Supremo Tribunal Federal para garantia da 
decisão proferida em controle principal de constitucionalidade, inclusive contra autoridade que 
não tenha participado de elaboração do ato declarado inconstitucional. O efeito vinculante 
acabou por restabelecer, na prática, a força da eficácia erga omnes.[55] 

Deste modo, em decorrência do efeito vinculante que as decisões do controle abstrato 
de constitucionalidade operam sobre todos, é que a reclamação pode ser proposta por 
qualquer indivíduo em face de qualquer órgão que não respeitá-las.  

Não se pode deixar de destacar que há também certa tendência, ainda muito 
discutida, de utilização da reclamação como forma de garantia de decisões proferidas pelo 
STF em controle difuso de constitucionalidade, que será analisada no tópico seguinte.  

Antes disso, deve-se destacar que existem algumas ressalvas no tocante às 
mencionadas hipóteses de cabimento previstas constitucionalmente. Primeiramente, não se 
pode olvidar que não caberá a reclamação de decisão transitada em julgado, como diz a já 
mencionada súmula 784, sob pena de a mesma ser utilizada como “sucedâneo processual da 
ação rescisória”[56], o que seria inadmissível. Cabível, todavia, por óbvio, a reclamação 
quando o trânsito em julgado se operou na decisão a que se busca respeito.  

Numa interpretação da referida súmula levando-se em consideração o atual 
posicionamento do STF sobre a natureza jurídica do instituto analisado, Cavalcante[57] destaca 
que duas exceções devem ser feitas. Uma, baseada em voto do Ministro Marco Aurélio, no 
tocante ao cabimento de reclamação mesmo em face de ato judicial transitado em julgado, 
quando o objeto da reclamação for “tornar efetiva decisão daquela Corte, sem que se 
pretenda modificar a decisão, e sim confirmá-la” [58]. E outra, no tocante às decisões que 
possuem efeito continuativo, quando, mesmo após o trânsito em julgado, volta-se a agredir o 
direito reconhecido do impetrante[59].  
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Em segundo lugar, não se pode deixar de mencionar que a doutrina afirma que não 
será também cabível a propositura de nova reclamação em face do descumprimento da 
decisão de reclamação anterior. Nestes casos, o correto é o emprego de medidas coativas – 
como ações judiciais, processos disciplinares, intervenções, prevaricações, aplicação do art. 
14 do CPC, dentre outras, de forma a apurar o nível de responsabilidade penal, político-
administrativa, civil e de atos de improbidade administrativa, inclusive aos magistrados.[60] 

4.3  EFEITOS DAS DECISÕES DE JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO 

CONSTITUCIONAL E A EFICÁCIA VINCULANTES DAS DECIÕES DO STF 

Uma vez julgada procedente a reclamação, tal decisão, por ser enquadrada como 
jurisdição contenciosa, produzirá coisa julgada formal e material e terá caráter mandamental – 
pois visa determinar o cumprimento da decisão pela autoridade coatora [61]. Ressalta-se que, 
quanto a este último, Pontes de Miranda ensina que poderá adquirir diferentes feições: 

A ação de reclamação que rechaça o ato do juiz por invadente da competência do tribunal 
superior é constitutiva negativa. A ação de reclamação que rechaça o ato do juiz e repete a 
interpretação que fora dada à decisão sua, no tocante à força e à eficácia, também é constitutiva 
negativa. A ação de reclamação que rechaça o ato do juiz por ter retardado, materialmente, a 
cognição pelo tribunal superior, é mandamental.[62]  

A tal decisão, o Plenário ou a Turma poderá conferir os seguintes efeitos: a) avocar o 
conhecimento do processo em que se verifique usurpação de sua competência (art. 161, I, 
RISTF); b) ordenar a remessa, com urgência, dos autos do recurso para ele interposto (Art. 
161, II, do RISTF); c) cassar a decisão exorbitante do julgado do Tribunal (art. 17, da Lei n. 
8.038 e art. 161, III, do RISTF); d) aplicar outras medidas adequadas à preservação de sua 
competência (art. 17, da Lei n. 8.038 e art. 161, III, RISTF);  

Na prática, a procedência da reclamação poderá resultar na anulação da decisão que 
ofendeu outra decisão do STF ou no trancamento ou avocação de processo de casos de 
indelegável atribuição do STF, que se encontravam indevidamente em curso em tribunal 
inferior.  

Mister salientar que, muito embora a reclamação sirva para garantir a eficácia 
daquelas decisões vinculantes do STF, a própria decisão de julgamento da reclamação se 
enquadra como uma das decisões da Suprema Corte que não possui tal efeito.  

Neste sentido é a jurisprudência ao afirmar que: “face à natureza subjetiva do 
processo, as decisões proferidas em reclamação não têm efeito vinculante” [63]. Desta forma, o 
julgamento da reclamação não terá efeito vinculante nem eficácia erga omnes, e, pelo menos 
no estágio atual da jurisprudência, por enquanto, seu conteúdo só vinculará as partes que dele 
participaram. 

 

4.3.1        A Eficácia Vinculante e a Efetividade das Decisões do STF 

Dentre os possíveis efeitos da reclamação, aquele focado pelo presente estudo é o de 
garantir a eficácia vinculante das decisões do Pretório Excelso. 
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Vincula-se toda a coletividade em decisões do controle abstrato de 
constitucionalidade ou em súmulas vinculantes, por exemplo, e vinculam-se as partes em 
decisões advindas de processos objetivos, como o controle difuso de constitucionalidade – 
não se esquecendo de que estas já vêm tendo o efeito erga omnes reconhecido em alguns 
casos. 

Toda esta vinculação é garantida pela reclamação, que faz com que a Suprema Corte 
possa realmente tornar efetiva suas decisões, para que sejam respeitadas e executadas pelas 
instâncias inferiores. Este escopo é um reforço ao Estado Democrático de Direito, já que a 
desobediência à jurisdição constitucional invariavelmente acarreta um “rompimento da 
estrutura da organização judiciária brasileira, instalando-se a insegurança no seio da tutela 
jurídica” [64], mas a reclamação tem o condão de absorver esta insegurança.  

Por outro lado, observa Leal que esta garantia da eficácia das decisões do STF não 
impede totalmente que o juízo inferior continue adotando posicionamento diverso, o que pode 
acarretar problemas. 

[...] pode gerar também inconvenientemente procedimento cíclico em que a reclamação é 
julgada procedente, cassa-se a decisão divergente, devolve-se o processo à autoridade 
competente para novo julgamento, porém esta renova sua decisão, propiciando o ajuizamento 
de nova reclamação, e assim por diante. Em suma, o mero expediente da reclamação cassatória, 
sem a responsabilização da autoridade, permite a persistência infinita da recalcitrância 
indesejada. [65] 

Assim, para o autor, verifica-se que não há garantia plena da prevalência das 
decisões da Suprema Corte, posto que a observância destas não é  compulsória, e não impõe 
qualquer sanção ou responsabilização à autoridade que contrariá-las. 

É por tal motivo, que nem toda a doutrina vê tal instituto com bons olhos. Dantas 
alerta que ela demonstra a fragilidade do nosso sistema. Para o citado autor, sua existência 
atesta que “as decisões judiciária, mesmo partindo dos mais altos órgãos desse Poder, não são 
acatadas como deveriam” além de demonstrarem a fraqueza do sistema, já que “persistindo a 
desobediência à reclamação, ou se desmoralizará a corte que a expediu, ou se recorrerá a meio 
coativo diverso, ao qual, por conseguinte, se poderia ter ido diretamente, desde o momento da 
desobediência inicial”. [66] 

Apesar desta contrariedade, não se deve olvidar que a reclamação como meio de 
cassação de decisões constitui-se como uma garantia à eficácia vinculante das decisões do 
Supremo Tribunal uma vez que, além de obstar a prevalência de decisões contrárias mesmo 
que não de forma obrigatória, acaba, ainda que a longo prazo, ceifando a adoção de tais 
posicionamentos pelos juízes de instancias inferiores. É como explica o Ministro Moreira 
Alves: 

Se souber que toda vez que julgar diferente o processo retornará, o próprio juiz se convencerá 
que tem que respeitar. Pode entender que sua independência vale muito, e demorar para 
reconhecer. Mas, quando tiver que decidir duas, três, quatro vezes, até chegar ao momento da 
exaustão... [67] 

É a formação do que o Doutor Roger Stiefelmann Leal afirma ser um “importante 
mecanismo de inibição da renitência em face da determinação de novo julgamento”[68] 
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4.4  A RECLAMAÇÃO COMO FORMA DE GARANTIA DE DECISÕES EM CONTROLE 

DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE: SUCEDÂNEA DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO? 

Como citado, no tocante aos processos de controle concreto de constitucionalidade, 
por revestirem-se de índole subjetiva, a Corte sempre adotou o entendimento de que só era 
cabível a reclamação quando “o eventual reclamante deles tenha participado”[69]. Por 
conseguinte, nunca se admitiu sua propositura com o intuito de “assegurar o respeito a 
entendimento jurisprudencial, ou seja, não cabe a reclamação em razão de mera contrariedade 
à orientação jurisprudencial do tribunal”[70].  

É importante notar que, muito embora seja este o posicionamento do STF, o próprio 
órgão vem adotando uma tendência de abstrativização dos julgamentos do controle concreto 
de constitucionalidade, ocasionando, por exemplo, a objetivação de processos subjetivos 
como o recurso extraordinário, explicado anteriormente.  

Ora, se a reclamação visa garantir a eficácia das decisões vinculantes do STF e se as 
decisões do próprio STF em controle difuso de constitucionalidade têm adquirido tal efeito, 
poderia cogitar-se a hipótese de utilização da medida estudada como forma de garanti-las? 
Poderia ser a reclamação um meio de garantir a aplicação de decisões constitucionais 
advindas do controle concreto, como um recurso extraordinário, a terceiros que não fizeram 
parte da relação processual inicial? Cunha e Didier Jr. vislumbram esta possibilidade: 

Tudo isso conduz a que se admita a ampliação do cabimento da reclamação constitucional, 
para abranger os casos de desobediência a decisões tomadas pelo Pleno do STF em controle 
difuso de constitucionalidade, independentemente da existência de enunciado sumular de 
eficácia vinculante. É certo, porém, que não há previsão expressa neste sentido (fala-se de 
reclamação por desrespeito a “súmula” vinculante e a decisão em controle concentrado de 
constitucionalidade). Mas a nova feição que vem assumindo o controle difuso de 
constitucionalidade, quando feito pelo STF, permite que se faça essa interpretação extensiva, 
até mesmo como forma de evitar decisões contraditórias e acelerar o julgamento das 
demandas.[71] 

Assim, para os autores, haveria tal hipótese para decisões advindas do Pleno, mas 
não das decisões de Turma posto que estas podem deparar-se com posicionamentos distintos 
de outra turma. As decisões proferidas em controle difuso pelo Pleno, mesmo que passíveis de 
revisão mediante novo fundamento ou evolução de pensamento sobre o assunto, e assim, 
podem produzir efeito ultra partes, como precedente judicial vinculativo.  

Destaca-se, todavia, que neste sentido não há ainda qualquer decisão ou unanimidade 
e trata-se somente de mera especulação doutrinária. O que se vislumbra na prática é que, com 
todas estas alterações introduzidas no controle de constitucionalidade desde a “reforma do 
Judiciário” pela EC 45/2004, a reclamação, que era um instituto esquecido, tem sido cada vez 
mais manejada, especialmente a partir de 2007, quando se criou o filtro recursal 
da  repercussão geral. 

 

Tabela 1 – Reclamações protocoladas, distribuídas e julgadas por classe – 1990 a 2011 
(atualizado até 31 de março) 
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Tabela 1 – Reclamações protocoladas, distribuídas e julgadas por classe – 1990 a 2011 
(atualizado até 31 de março) 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
PRO/AUT 393 1288 2266 1649 897 7 32 11 11 32 61 
DIST. 395 1259 2208 1625 868 837 933 491 275 202 228 
JULG. 617 2034 3521 2346 1431 906 1091 616 400 415 317 

 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 
PRO/AUT 147 78 48 18 18 14 17 11 4 1 1 
DIST. 522 200 275 62 49 49 45 36 44 30 20 
JULG. 416 110 120 64 33 44 59 42 37 22 13 

Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF [72]  

 

Objetivou-se o recurso extraordinário com a exigência da demonstração de 
repercussão geral, restringindo de sobremaneira suas hipóteses de cabimento. Esse novo 
requisito de admissibilidade gerou uma queda de 26,7%[73] do número de recursos 
extraordinário em relação aos demais processos distribuídos em 2010, se comparado com o 
ano de 2007. Diminuiu-se, assim, consideravelmente, o número de recursos em trâmite 
perante a Suprema Corte, mas, por outro lado, aumentou-se demasiadamente o número de 
reclamações constitucionais ajuizadas. Parece não ter demorado para que os aplicadores do 
direito encontrassem uma saída para fazer com que suas demandas lá chegassem.  

Em uma análise superficial dos números apresentados, poderia até se cogitar que a 
reclamação está servindo como um sucedâneo para o recurso extraordinário. Tal pretensão 
deve ser afastada de pronto, já que a reclamação não faz as vezes de recurso, não busca a 
reforma ou anulação de decisão se revestindo da substitutividade prevista no art. 512 do CPC, 
e, muito embora até possa até cassar uma decisão, nunca impõe que o órgão prolator profira 
outra - não assumindo, portanto, tal natureza sucedânea. [74] 

Deve-se investigar, contudo, se a busca incessante em restringir o número de 
recursos sob análise da mais alta Corte do país ? objetivando reconduzi-la ao exercício de sua 
função precípua de guardiã da Constituição Federal, não está simplesmente redirecionando o 
fluxo de demandas para outro instituto. A análise proposta trata-se ainda de mera constatação, 
mas que certamente merece aprofundamento e reflexão no meio científico, em especial na 
atual fase de reforma do sistema processual brasileiro.  

 

5      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Imperioso para a supremacia da norma fundamental brasileira, o controle de 
constitucionalidade vem passando por diversas transformações. Estas, por sua vez, refletem 
no instituto da reclamação constitucional, que tem entre uma de suas funções, a garantia da 
eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal, como aquelas sobre o controle de 
constitucionalidade. 
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Surgida por uma construção jurisprudencial, a reclamação ainda é rodeada de 
polêmicas. Esquecida por muitos anos, ganha destaque na atualidade.  

Suas hipóteses de cabimento estão elencadas pela própria Constituição Federal, mas, 
pelos rumos que vêm tomando a jurisprudência moderna do STF, vislumbra-se a ampliação 
de sua utilização. 

Como garantidora das decisões do Supremo, a reclamação já é admitida frente às 
decisões que possuem efeito vinculante perante toda a coletividade, ou seja, aquelas tomadas 
em controle concentrado de constitucionalidade e frente às próprias súmulas vinculantes.  

Admite-se também sua utilização para garantir a aplicação das decisões do STF 
tomada em processo de índole subjetiva, mas somente perante as partes que deste processo 
participaram. 

A questão atual é decorrente da tendência, demonstrada pela jurisprudência da 
Suprema Corte, induzida pela legislação e esmiuçada por parte da doutrina, de abstrativização 
das decisões em processo subjetivos, como o recurso extraordinário, por exemplo. Como 
forma de celeridade e eficácia, busca-se conferir efeito vinculante erga omnes a tais decisões, 
o que acarretaria, por via reflexa, a possibilidade de utilização da reclamação constitucional 
por qualquer pessoa, para ver garantida a eficácia de tais decisões. 

Sobre tal hipótese, contudo há ainda muita discussão. Grandes doutrinadores são 
veementemente contra tal abstrativização, alegando ferimento aos princípios constitucionais 
da separação dos poderes, primazia da Constituição, devido processo legal, princípio 
democrático e até mesmo do acesso à justiça. 

Por outro lado, não se pode deixar de notar que tal transformação certamente 
acarretaria maior segurança jurídica com a uniformização da jurisprudência constitucional, 
além de conferir trazer mais eficácia e racionalização aos julgamentos da Suprema Corte.  

O fato é que a tendência de abstrativização já está expressa na jurisprudência do STF 
e daí surgem efeitos colaterais na reclamação constitucional – que aparentemente desempenha 
novo papel. Se por um lado, com a criação de óbices para o acesso dos recursos 
extraordinários à Suprema Corte, como a repercussão geral, verificou-se uma grande 
diminuição no número de recursos em trâmite no STF, por outro, verificou-se também, o 
grande aumento do número de reclamações constitucionais lá interpostas. Seria um reflexo? 
São questões que ainda precisam ser mais bem analisadas, quando se fala na busca de um 
desafogamento do Poder Judiciário – tão necessário na atualidade para garantir um Estado 
Democrático de Direito. 
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RESUMO 
O objetivo do presente artigo é tecer considerações sobre um importante instrumento do 
direito processual constitucional, de atuação relevante dentro do sistema judiciário brasileiro, 
qual seja, a reclamação. 
Serão esmiuçadas suas três hipóteses constitucionais de cabimento. Especial atenção será 
dispensada à mais nova possibilidade de manejo da reclamação, advinda de decisão pró-ativa 
do STF, no julgamento do RE 571.572-8/BA. A partir do referido julgado, as insurgências 
surgidas em face de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Estaduais, que contrariem a 
jurisprudência do STJ, deverão ser julgadas por esta corte superior, via reclamação, nos 
termos da disciplina da Resolução 12/2009, do STJ. 
A definição da natureza jurídica dessa nova hipótese de cabimento da reclamação merecerá 
destaque fundamental, além de se ressaltar a singular atuação deste instrumento da Jurisdição 
como meio de uniformização da legislação federal pátria. 
PALAVRAS-CHAVE: RECLAMAÇÃO, JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS, 
TRIBUNAIS SUPERIORES, UNIFORMIZAÇÃO, JURISDIÇÃO. 
 
RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es comentar un importante instrumento del derecho procesal 
constitucional, de desempeño relevante dentro del sistema judicial de Brasil, el recurso de 
inconstitucionalidad. 
Seran tratadas con hincapié sus tres previsiones constitucionales de pertinencia. Se prestara 
especial atención a la posibilidad de un nuevo manejo del recurso de inconstitucionalidad, 
derivado de la decisión proactiva de la Corte Suprema en el juicio de RE 571.572-8/BA. A 
través de esta decisión, las insurgencias surgidas de las decisiones de las divisiones de 
apelación de las Cortes del Estado de escasa cuantía, lo que contradice la jurisprudencia del 
Superior Tribunal de Justicia, seran juzgadas por esto tribunal superior, bajo la disciplina de la 
Resolución 12/2009, STJ. 
La definición de la naturaleza jurídica de esta nueva hipótesis de pertinencia del recurso de 
inconstitucionalidad recibirá gran relevancia, además de destacar el papel singular de este 
instrumento de la jurisdicción como un medio para normalizar la legislación federal. 
PALABRAS-CLAVE: RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORTES DEL 
ESTADO DE ESCASA CUANTÍA, TRIBUNALES SUPERIORES, NORMALIZACIÓN, 
JURISDICCIÓN. 
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do STJ e do STF. 2.2 Obediência às decisões do STJ e do STF. 2.3. Reclamação 
Constitucional e o respeito à súmula vinculante. 3. A definição da natureza jurídica da nova 
Reclamação Constitucional. 4. Nova hipótese de cabimento e a preservação dos precedentes 
judiciais. A reclamação como instrumento jurisdicional uniformizador da legislação federal. 
Proteção da legítima confiança.Conclusão. Referências bibliográficas. 

  

  

INTRODUÇÃO 

  

  

O trabalho em questão busca intensificar as discussões acerca da reclamação, meio processual 
típico do direito constitucional, que tem suas origens ligadas à evolução do Supremo Tribunal 
Federal. Buscar-se-á tratar deste importante instrumento do processo constitucional, traçando 
suas principais características, evolução, bem como suas hipóteses constitucionais de 
cabimento. Destaque especial será dado à sua mais nova possibilidade de manejo, como 
mecanismo de combate das decisões advindas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 
Estaduais, que contrariem entendimento jurisprudencial pacífico do STJ. 

Por meio da análise das razões de decidir do RE 571.572-8/BA, serão traçadas as principais 
diretrizes dessa nova hipótese de cabimento da reclamação constitucional, com competência 
do STJ traçada pela Resolução 12/2009, STJ, evidenciando uma nova característica de 
preservação dos precedentes desta Corte Superior. 

Como destaque do presente artigo, realizar-se-á uma análise da natureza jurídica da 
reclamação constitucional, ponto de inúmeras divergências doutrinárias. O trabalho em tela 
buscará, por meio do cotejo dos diversos posicionamentos dos doutrinadores pátrios, chegar à 
natureza jurídica do indigitado instrumento processual, em suas diversas hipóteses de 
cabimento. 

Diante deste panorama, analisar-se-á pormenorizadamente esta nova hipótese de cabimento da 
reclamação, nascida de decisão pró-ativa do STF, definindo-se sua natureza jurídica e suas 
principais características. Como instrumento de garantia do amplo e irrestrito acesso à justiça, 
esta nova reclamação constitucional, surge diante do sistema judiciário pátrio possibilitando 
que o microssistema dos Juizados Especiais continue ofertando aos seus "consumidores" uma 
tutela jurisdicional efetiva e inclusiva. 
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1 A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BREVE HISTÓRICO DO INSTITUTO 

  

  

A reclamação é instituto do processo constitucional, que teve sua gênese na evolução da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pelo próprio dinamismo que cerca as decisões 
de nossos tribunais superiores, sofre a reclamação, até os dias de hoje, intensas modificações, 
sempre tendentes a assegurar uma prestação jurisdicional equitativa e eficaz. 

Acerca do referido instituto processual muito pouco se escreveu, não existindo no direito 
alienígena instrumento sequer semelhante à nossa reclamação constitucional. 

Assim, para uma melhor compreensão da indigitada ação constitucional, passar-se-á a uma 
breve análise dos momentos históricos que a marcaram. Conforme trazido por Leonardo L. 
Morato[1], citando Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, a evolução da reclamação pode ser 
dividida em 5 fases, que serão brevemente lembradas: 

1ª fase: inicia-se em um momento de desenvolvimento do Supremo Tribunal Federal, sendo 
aceita a reclamação constitucional como construção da jurisprudência da referida corte, 
fundamentada na teoria dos poderes implícitos do direito norte-americano[2]. 

No Brasil, esta fase ficou marcada pelo julgamento da Reclamação 141[3], de 25.01.1952, 
cuja ementa ora se transcreve: 

  

A competência não expressa dos tribunais federais pode ser ampliada por construção 
constitucional. - Vão seria o poder, outorgado ao Supremo Tribunal Federal de julgar em 
recurso extraordinário as causas decididas por outros tribunais, se lhe não fôra possivel fazer 
prevalecer os seus próprios pronunciamentos, acaso desatendidos pelas justiças locais. - A 
criação dum remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças, está na 
vocação do Supremo Tribunal Federal e na amplitude constitucional e natural de seus 
poderes. - Necessária e legitima é assim a admissão do processo de Reclamação, como o 
Supremo Tribunal tem feito. - É de ser julgada procedente a Reclamação quando a justiça 
local deixa de atender à decisão do Supremo Tribunal Federal. 

  

Vê-se, pois, que já em sua primeira fase, a reclamação era aceita como instrumento capaz de 
garantir a força e o cumprimento das decisões da mais alta corte do país sem, ao menos, 
existir previsão legal ou regimental neste sentido. 

2ª fase: começa com a inserção da ação constitucional no Regimento Interno do STF, mais 
precisamente em 02.10.1957, legitimando a utilização da reclamação para fins de proteção da 
extensão e dos efeitos das decisões proferidas pela indigitada corte superior. 
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Já se podia observar, nitidamente, a evolução do instituto que, de criação jurisprudencial, 
passou a ocupar o papel de norma regimental da mais alta corte do país, ocupando o título II, 
Capítulo V-"A" do Regimento Interno do STF, intitulado "Da Reclamação"[4]. 

3ª fase: por meio da previsão do art. 115, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967, 
atribui-se ao STF, por meio de seu Regimento Interno, competência para definir o 
processamento do referido instrumento jurisdicional, sepultando qualquer dúvida acerca de 
sua constitucionalidade. 

4ª fase: talvez tenha sido o momento de maior afirmação da reclamação, já que superou um 
poderoso obstáculo, surgido com a alteração trazida pela Emenda Constitucional n. 7/77, 
instituidora da chamada "avocatória"[5]. Referido instrumento processual teria o condão de 
preservar, assim como a reclamação, a competência da Suprema Corte, o que poderia, ao 
menos em tese, diminuir a utilização e as razões de ser da reclamação. 

Mas assim não ocorreu, já que o uso da reclamação constitucional manteve-se crescente no 
citado período. 

5ª fase: representa o momento de definitiva constitucionalização da reclamação, regida pelas 
estipulações da Constituição Federal de 1988, que previu a competência para o julgamento do 
indigitado instrumento tanto para o STF (art. 102, I, l, CF), como para o STJ (art. 105, I, f, 
CF). 

Das citadas finalidades da reclamação, trazidas pelo constituinte de 1988, outra foi agregada, 
por meio da Emenda Constitucional n. 45, com redação dada pelo art. 103-A, §3º. Com a 
criação das súmulas vinculantes, previu-se também um meio de impugnação para as situações 
em que estas viessem a ser contrariadas, o que deu azo ao surgimento de mais uma hipótese 
de cabimento da reclamação, tendente a primar pela escorreita aplicação dos enunciados 
vinculantes. 

Não bastasse a novidade trazida pelo citado artigo, erigido para o âmbito constitucional 
juntamente com a inovadora súmula vinculante, vem-se descortinando, recentemente, mais 
uma importante função da reclamação, como instrumento capaz de garantir segurança ao 
sistema jurídico federal, impedindo a coexistência de decisões conflitantes em casos práticos 
idênticos. Tal inovação vem exercendo um importante papel de supressão de um vácuo 
jurídico estabelecido no sistema dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais (Lei 9.099/95), que 
ainda não possuem corte de uniformização de sua legislação. Essa nova finalidade tornou-se 
possível por meio da Resolução n. 12/2009 do STJ que, juntamente com essa recém criada 
hipótese de cabimento, será tratada, de forma detida, em tópico subsequente. 

  

  

2 HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS DE CABIMENTO 
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As previsões constitucionais que determinam a utilização da reclamação constitucional trazem 
em seu bojo uma competência originária atribuída ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior 
Tribunal de Justiça para julgamento do referido instrumento processual em 3 (três) situações 
específicas, que serão minudenciadas. 

Demonstrou o constituinte originário uma preocupação com o que podemos chamar de órgãos 
de superposição. O STJ e o STF não se enquadram como órgãos das justiças comum e 
especial, mas sim como tribunais superiores, imbuídos de uma competência específica. 

Cabe ao STF a guarda de nossa CF, norma central do sistema jurídico, que irradia poderes 
para todo o ordenamento pátrio, e nas lições de Konrad Hesse[6], como força ativa, orienta as 
condutas de acordo com uma vontade de constituição. 

Já o STJ, figura como guardião de toda legislação federal, sendo órgão de uniformização, 
garantidor de um sistema infraconstitucional que normatiza de forma uniforme situações 
jurídicas idênticas. 

Imbuídos de funções tão relevantes, tais tribunais receberam do constituinte a competência 
para julgar, via ação de reclamação, situações que colocassem em risco tanto a competência e 
força normativa da constituição, como a defesa do direito federal infraconstitucional. 

O art. 102, I, l[7], da CF/88 previu ser competência originária do STF julgar as reclamações 
destinadas a dirimir conflitos que pudessem ofender a competência e a autoridade de suas 
decisões. Já o art. 105, I, f[8], da CF/88 previu, para as mesmas situações, também em sede de 
reclamação, a competência originária do STJ. 

Com o advento da Emenda Constitucional n. 45 de 2004, restou constitucionalizado o 
instituto da súmula vinculante, introduzido na ordem constitucional no afã de ofertar maior 
segurança jurídica ao ordenamento, bem como de evitar a multiplicação de processos que 
versem sobre idênticas questões[9]. 

Em meio às discussões que permearam a utilidade e verdadeira finalidade da súmula 
vinculante, viu-se o constituinte na necessidade de criar instrumento apto a combater as 
infrações contra orientações expressamente previstas nelas. E foi por meio do §3º do art. 103-
A[10], da CF/88 que nasceu uma nova função para a reclamação constitucional: controlar os 
atos administrativos e decisões judiciais que contrariassem ou aplicassem indevidamente 
previsões de súmulas vinculantes. 

Restam, assim, plenamente configuras as hipóteses constitucionais de cabimento da 
reclamação constitucional, onde não se enquadra a recente atribuição dada ao referido 
instituto pela Resolução n. 12 do STJ, por orientação advinda do Recurso Extraordinário n. 
571.572-8/BA, já que se trata de norma regulamentar e não legal ou constitucional. Tal 
hipótese de cabimento da reclamação será devidamente minudenciada em tópico próprio, após 
a caracterização das situações expressamente previstas em nosso texto constitucional. 
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2.1 Preservação da Competência do STF e do STJ 

  

  

A primeira situação que possibilita a utilização da reclamação constitucional, seja endereçada 
ao STF, seja ao STJ, é aquela em que reste configurada uma ofensa à competência, 
constitucionalmente estabelecida, destas cortes superiores. 

Leonardo L. Morato[11] exalta a necessidade de se respeitarem as atribuições desses órgãos 
de superposição, ofertando às suas decisões maior autoridade e eficácia. 

No julgamento da Reclamação 2833[12] do STF, de relatoria do Min. Carlos Britto, por 
exemplo, discutiu-se o conflito federativo e a usurpação da competência de nossa Corte 
Suprema para processar lide que versava sobre a demarcação de terras indígenas. Questão esta 
de competência do STF, mas que vinha sendo usurpada. 

O não atendimento às orientações expressas em nossa CF, e que determinam a competência 
do STF e do STJ, representa, em verdade, ofensa à "vontade de constituição", tão exaltada e 
valorizada pelo estudioso alemão Konrad Hesse[13] em sua obra "A força normativa da 
Constituição", traduzida para o português pelo Ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes. 

Destarte, em situações em que não se respeite a competência de nossas cortes superiores, 
como a supracitada, perfeitamente cabível a ação de reclamação, seja para o STF, seja para o 
STJ, com o fito de fazer prevalecer suas competências, constitucionalmente garantidas. 

  

  

2.2 Obediência às decisões proferidas pelo STF e pelo STJ 

  

  

A desobediência de decisão proferida por nossos tribunais superiores, assim como a ofensa à 
competência dos mesmos, gera no sistema jurídico pátrio instabilidade e insegurança jurídica 
que devem ser tuteladas, por determinação de nossa CF/88, por meio da ação de reclamação 
constitucional. 

O já citado Leonardo L. Morato[14] define, de maneira clara, a importância de se acatarem as 
decisões proferidas pelo STF e pelo STJ, já que o desatendimento dessas ordens gera nos 
jurisdicionados uma sensação de descrédito e desconfiança para com o regime federativo, a 
ordem constitucional posta, e a efetiva garantia dos direitos fundamentais. 
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Direitos e garantias fundamentais que formam o epicentro axiológico[15] do sistema jurídico, 
com eficácia irradiante para todo ordenamento, de onde se denota a importância que deve ser 
dada ao instituto da reclamação. 

Exemplos não faltam para demonstrar a constância com que a as decisões de nossos tribunais 
superiores são violadas: descumprimento de liminar em ação direta de 
inconstitucionalidade[16], bem como a situação em que um tribunal pratica, retarda ou omite 
a prática de determinado ato advindo de decisão dos tribunais de superposição[17] são típicos 
casos que podem ser elencados. 

Destarte, comprova-se o sem número de situações em que se detecta a desobediência às 
decisões proferidas por nossas cortes de superposição, e o reconhecimento, por estas, da 
reclamação como instrumento garantidor da autoridade desses julgados. 

  

  

2.3 Reclamação Constitucional e o Respeito à Súmula Vinculante  

  

  

Outra hipótese de cabimento da reclamação, trazida para o ordenamento constitucional com a 
EC 45/04 é aquela prevista no art. 103-A, §3º, e que permite o manejo do referido instituto em 
situações que representem ofensa ao enunciado das súmulas vinculantes. 

Morato[18] bem define as finalidades e o cabimento do instituto: 

  

A súmula de que cuida o art. 103-A da Constituição Federal é adjetivada de 'vinculante', 
porque tem "efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal". Significa 
dizer que, uma vez aprovada e em vigor uma súmula vinculante, todas as autoridades judiciais 
e administrativas estão vinculadas a decidir de acordo com essa súmula. 

  

Sem adentrar na (in)constitucionalidade dos enunciados vinculantes, procurar-se-á, durante o 
presente trabalho, analisar, principalmente, os aspectos constitucionais e processuais da 
reclamação, como instrumento de defesa destas súmulas. 

Vê-se, mais uma vez, que a missão de órgão defensor da ordem constitucional, atribuída ao 
STF, imbuiu o referido tribunal da competência para, além de instituir as súmulas vinculantes, 
tutelar as situações de ausência ou má aplicação destas. 
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No julgamento da reclamação do §3º do art. 103-A da CF/88, trazido pela EC 45/04, poderá o 
STF, julgando procedente a mesma, anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial 
reclamada, determinando que outra seja proferida, com ou sem a observância da súmula, a 
depender da situação concreta. 

A título de ilustração, importante colacionar a ementa de importante julgado do STF, da 
relatoria do ilustre Ministro Ricardo Lewandowski, onde se pode notar o êxito de reclamação 
constitucional que buscava cassar ato decisório contrário à súmula vinculante n. 13 da Corte 
Constitucional: 

  

"Agravo Regimental em Reclamação Constitucional. Denegação de liminar. Ato decisório 
contrário à súmula vinculante 13 do STF. Nepotismo. Nomeação para o exercício do 
cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. [...]" (STF, Rcl 6702 
MC-AgR, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, 
DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009, g.n.) 

  

Insta salientar que até o presente momento, nosso sistema jurídico apenas prevê essas 3 (três) 
hipóteses, constitucionais, de cabimento da reclamação: para coibir desobediência às decisões 
do STF ou STJ; para preservar a competência destas cortes; e para combater a ausência ou 
deficitária aplicação de súmula vinculante, neste caso, com cabimento apenas para o STF. No 
que se refere à utilização da reclamação como meio tendente a impor o cumprimento de 
jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, não tem, ainda, tal instrumento respaldo legal 
ou constitucional. 

Não obstante a afirmação acima, o advento da Resolução n. 12 do STJ, influenciada pelo 
Recurso Extraordinário n. 571.572-8/BA, trouxe uma nova possibilidade de manejo da 
reclamação, com o intuito de dirimir divergência entre decisões advindas das Turmas 
Recursais dos Juizados Estaduais e a jurisprudência dominante do STJ, situação que será 
tratada, com minúcia, no tópico seguinte. 

  

  

3 A DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DESTA NOVA RECLAMAÇÃO 

  

  

Ponto de incansáveis discussões doutrinárias, ainda não pacificadas, reside na definição da 
natureza jurídica da reclamação. A mutação constante vivenciada pela jurisprudência de 
nossas cortes superiores auxilia, e muito, nessa dissonância. 

Inicialmente, insta destacar a certa concordância dos doutrinadores pátrios no que concerne a 
natureza jurisdicional, e não administrativa, da reclamação[19]. Nesse sentido é o 
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posicionamento do processualista José Miguel Garcia Medina[20]: "A reclamação tem 
natureza jurisdicional e não administrativa, sendo, segundo nosso entendimento, 'ação', e não 
recurso - mesmo porque pode ser utilizada também contra atos administrativos." Fredie Didier 
Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha[21] destacam esta característica jurisdicional da 
reclamação, pontuando que não se trata de jurisdição voluntária. 

No presente tópico do trabalho, buscar-se-á trazer quatro posições mais discutidas, adotadas 
por doutrinadores pátrios, no que tange à natureza jurídica da reclamação: (a) reclamação 
como incidente processual; (b) como recurso/sucedâneo recursal; (c) reclamação como 
remédio processual e; (d) como ação. 

Na visão de Nelson Nery Júnior[22] a reclamação constitucional não deve ser enquadrada 
nem como recurso, nem como sucedâneo recursal, mas sim como um incidente processual, 
casos do incidente de uniformização da jurisprudência e de declaração de 
inconstitucionalidade. 

Para José Frederico Marques[23] e Alcides de Mendonça Lima[24], o indigitado instituto 
classificar-se-ia ora como recurso, ora como sucedâneo recursal. 'Data maxima venia', as 
previsões constitucionais da reclamação não dão a ela uma roupagem de recurso ou sucedâneo 
recursal. Além de não haver previsão, expressa em lei, da reclamação como recurso (pelo 
princípio da taxatividade só é recurso aquilo que está previsto em lei como tal, em rol 
taxativo), não se observa nas hipóteses legais de utilização do instituto a existência de 
sucumbência, gravame ou prejuízo, característicos do recurso. Isso porque a reclamação, da 
maneira como foi tratada em nossa CF, não necessita de um resultado negativo para o seu 
manejo. 

De grande renome são os autores que comungam da opinião de que se trataria a reclamação, 
em verdade, de remédio processual, casos de Cândido Rangel Dinamarco, Humberto 
Theodoro Júnior[25] e Gisele Santos Fernandes Góes[26]. 

O mestre Cândido Rangel Dinamarco[27] concentra seus esforços em uma negação do 
instituto da reclamação como recurso, enquadrando-o em categoria mais genérica, de atos 
processuais, exatamente os remédios processuais: 

  

A reclamação enquadra-se comodamente na categoria dos remédios processuais, que é muito 
ampla e abriga em si todas as medidas mediante as quais, de algum modo, se afasta a eficácia 
de um ato judicial viciado, se retifica o ato ou se produz sua adequação aos requisitos da 
conveniência ou da justiça (Carnelutti). As medidas qualificadas como remédios produzem, 
conforme o caso, a retificação, a convalidação ou a cassação do ato. Com toda essa extensão, 
a categoria dos remédios processuais contém em si a dos 'recursos', que é menos ampla e 
figura, portanto, como espécie integrada naquele gênero próximo. [...] 

Sendo um remédio processual, com toda segurança a reclamação consagrada no texto 
constitucional não é todavia um recurso, seja porque não consta entre as modalidades 
recursais tipificadas em lei (argumento secundário), seja porque não se destina a desempenhar 
a missão que os recursos têm. 
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Apoiados nas lições do mestre Pontes de Miranda[28], os doutrinadores José Miguel Garcia 
Medina, Leonardo L. Morato, Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, 
defendem que "a reclamação constitucional consiste, a bem da verdade, numa 'ação', ajuizada 
originariamente no tribunal superior, com vista a obter a preservação de sua competência ou a 
garantir a autoridade de seus julgados"[29]. 

Morato[30], em brilhante obra acerca do instituto da reclamação, afirma se tratar a mesma de 
lide autônoma, que pode advir da violação a uma súmula vinculante, do descumprimento de 
decisão de tribunais superiores ou de usurpação de competência destes, tendo como objetivo 
primordial a obtenção de uma decisão de mérito, que, em sendo alcançada, formará coisa 
julgada, rescindível tão somente por ação rescisória. 

Entendemos, em consonância com a opinião dos últimos doutrinadores, que em relação às três 
previsões constitucionais da reclamação, teria, a mesma, natureza jurídica de ação 
constitucional. 

Insta adiantar que, nos moldes em que foi regulamentada pela Resolução n. 12/2009, do STJ, 
a reclamação contra as decisões advindas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis 
Estaduais, contrárias a entendimento sólido do STJ, reveste-se de características próprias de 
ação. Assim, muito embora incipientes as discussões acerca da natureza jurídica dessa "nova 
reclamação", as linhas centrais do presente estudo levam a um enquadramento desta "ação" 
constitucional como demanda. 

Destarte, resta caracterizada, em suas diferentes nuances, a natureza jurídica desta nova 
hipótese de cabimento da reclamação, que assim como as possibilidades constitucionalmente 
previstas, reveste-se de caráter de demanda. 

  

  

4   NOVA HIPÓTESE DE CABIMENTO E A PRESERVAÇÃO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS. A 

RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO JURISDICIONAL UNIFORMIZADOR DA LEGISLAÇÃO 

FEDERAL. PROTEÇÃO DE LEGÍTIMA CONFIANÇA 

  

  

Como já demonstrado, nossos tribunais superiores ocupam funções de extrema importância 
para a manutenção da segurança jurídica e da correta prestação jurisdicional. O STF, como 
guardião da CF, e o STJ, como órgão de uniformização da legislação federal, são 
indispensáveis para manutenção de um sistema jurídico que atenda a todos os anseios dos 
jurisdicionados. 

Diante da importância destes órgãos de superposição, e das funções atribuídas ao instituto da 
reclamação constitucional, ressoa a ideia de se utilizar a reclamação como instrumento capaz 
de dar eficácia aos precedentes advindos do STF e do STJ. Seria uma forma de compatibilizar 
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as decisões das instâncias ordinárias aos entendimentos já consolidados em nossos tribunais 
superiores. 

Tiago Asfor Rocha Lima e Beatriz Fonteles Gomes Pinheiro[31] destacam bem esse novo 
viés da reclamação: 

  

Primeiramente, procurar-se-á saber se é possível (e de que maneira) a utilização de 
Reclamação como meio processual para resguardar a eficácia dos precedentes dos tribunais, 
procurando-se ainda demonstrar as vantagens para o sistema e para o jurisdicionado 
quando existe um efetivo alinhamento das decisões judiciais das instâncias ordinárias 
com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. (g.n.) 

  

  

Foi exatamente neste ambiente que nasceu a mais nova hipótese de cabimento da reclamação. 

A impossibilidade de utilização do recurso especial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis 
Estaduais, aliada à inexistência de turmas de uniformização dentro desse microssistema, 
passaram a formar um perigoso vácuo jurídico no direito pátrio. O jurisdicionado que, 
colocado diante de decisão de Turma Recursal, contrária à norma federal ou a entendimento 
pacífico do STJ, não teria qualquer chance de se insurgir na defesa de seus interesses. 

Em situações tais, os profissionais do direito passaram a manejar recurso extraordinário - este 
sim permitido dentro do microssistema -, porém, tal estratégia já nascia fadada ao fracasso, já 
que na grande maioria das vezes, a alegada ofensa à Constituição Federal era tão somente 
reflexa (indireta), sendo esta, expressamente vedada[32] pela Corte Máxima do Brasil. 

Formado estava um grande vácuo jurídico, que impedia o acesso aos tribunais superiores, nas 
hipóteses explicitadas. Não havia possibilidade de se submeter a decisão de uma turma 
recursal dos Juizados Estaduais ao julgamento por um tribunal, situação que representava 
robusta restrição do acesso à Justiça. 

Convivia-se com julgamentos teratológicos dentro do microssistema dos Juizados, em que a 
via recursal era barrada pela insuficiência de centavos de real referentes ao preparo de 
recursos inominados. Em situações tais, mesmo não existindo previsão na Lei 9.099/95 
disciplinando o preparo insuficiente, insistiam os Juizados Especiais em ignorar a previsão do 
art. 511, §2º do CPC - que prevê a necessidade de intimação do recorrente para 
complementação do preparo -, decretando a deserção do recurso, travando totalmente o acesso 
à via recursal. 

Envolta nesta atmosfera, eclodiu do Pleno do STF decisão de extrema sensibilidade e 
sensatez, responsável pela colmatação desta prejudicial lacuna existente no sistema jurídico 
brasileiro. A Ministra Ellen Gracie, em voto proferido no julgamento dos embargos de 
declaração no recurso extraordinário n. 571.572-8[33], da Bahia, firmou a orientação de que, 
enquanto não criado órgão capaz de "estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência 
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do STJ", "a lógica da organização do sistema judiciário nacional recomenda se dê à 
reclamação prevista no art. 105, I, "f", da CF amplitude suficiente à solução deste impasse". 

Por meio da Resolução n. 12, de 14 de dezembro de 2009, e influenciado pela decisão pró-
ativa do STF, o STJ dispôs sobre o processamento "das reclamações destinadas a dirimir 
divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta 
Corte". 

Fernando da Costa Tourinho Neto[34] e Joel Dias Figueira Junior demonstram essa evolução, 
que culminou com o julgado da Suprema Corte: 

  

Nessa linha, decidiu a Corte Constitucional no sentido de que, até a criação da Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência e com o escopo de evitar que se perpetuem 
julgados conflitantes com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de 
interpretação da legislação infraconstitucional, caberá à referida Corte afastar a divergência, 
conhecendo da matéria em recurso de Reclamação, previsto no art. 105, inciso I, alínea f da 
Lei Maior. Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal, com o fundamento em fazer 
prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ, em razão de sua função constitucional, da 
segurança jurídica, da devida prestação jurisdicional e da lógica da organização do sistema 
judiciário nacional. 

  

Assim, possível será a utilização da reclamação enquanto não for criado um mecanismo 
recursal que possibilite a uniformização da legislação federal pátria, que inclua, também, os 
julgados das Turmas Recursais Estaduais. O que não se pode admitir é que as Turmas 
Recursais, pela impossibilidade de utilização do recurso especial, decidam em afronta a 
orientação já firmada na jurisprudência do STJ. A manutenção dessas condutas tende a violar 
o direito subjetivo do cidadão ao adequado procedimento/processo, garantidor de seu direito 
material[35]. 

O intuito de uma uniformização entre os entendimentos esposados no microssistema dos 
Juizados Especiais Estaduais com o entendimento pacífico do STJ é evitar um descompasso 
da legislação federal, que represente ao jurisdicionado insegurança quanto aos caminhos que 
serão percorridos no decorrer da prestação jurisdicional. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, bem delimitou a questão, 
ressaltando que os "postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da 
confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados 
de elevado conteúdo ético, social e jurídico"[36], devendo reger a atuação dos Poderes e 
órgãos do Estado. 

Destaca-se aqui o princípio da proteção da legítima confiança, desdobramento do princípio da 
segurança jurídica, que determina que o direito processual deve trazer segurança às partes. A 
proteção à confiança, como um dos elementos constitutivos do Estado de Direito, nas palavras 
de José Joaquim Gomes Canotilho "reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por 
parte dos cidadãos"[37]. Ausentes a segurança, a estabilidade e a previsibilidade, o Direito se 
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transmuda em instrumento de insegurança. Assim, a atividade jurisdicional deve orientar-se 
de acordo com o princípio da proteção da confiança do cidadão. 

Vê-se, pois, que a reclamação, implantada como meio de preservação dos precedentes, em um 
sistema que efetivamente os prestigie, uniformizando entendimentos, terá o condão de trazer 
maior segurança aos jurisdicionados, que serão consumidores de uma prestação jurisdicional 
mais célere, e sem surpresas, impedindo a proliferação do danoso fenômeno da jurisprudência 
lotérica[38]. Fenômeno este que é potencialmente capaz de instalar, além de uma completa 
insegurança nas instituições democráticas, uma evidente violação do acesso do cidadão à 
ordem jurídica justa e efetiva. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

  

A reclamação constitui-se em instrumento jurisdicional de garantia da competência e da 
autoridade das decisões judiciais dos tribunais de superposição brasileiros, além de 
representar meio tendente a garantir a correta aplicação das súmulas vinculantes. Após o 
julgamento do RE n. 571.572-8/BA, e com o advento da Resolução 12/2009 do STJ, conferiu-
se à reclamação nova hipótese de cabimento, como instrumento de uniformização e de 
combate às decisões advindas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, sendo 
o STJ o órgão competente para seu julgamento. 

Ponto de inúmeras divergências, no que tange à reclamação constitucional, reside na definição 
da natureza jurídica de suas hipóteses de cabimento. Doutrinadores de renome dão ao instituto 
do processo constitucional pátrio características diversas, ora como ação, ora como 
recurso/sucedâneo recursal, ora como remédio processual, ora como incidente processual. Do 
cotejo dos posicionamentos analisados, firma-se a condição do indigitado instrumento 
processual como ação autônoma, manejada originariamente nos Tribunais de Superposição 
pátrios, quais sejam, o STF e o STJ. 

Da definição das características fundamentais desta "nova reclamação" depreende-se, 
também, o importante papel atribuído a este instrumento do direito processual, que terá o 
condão de zelar pela uniformidade do sistema jurídico pátrio e pela justiça das decisões, 
oferecendo ao jurisdicionado que frequenta os salões dos Juizados uma escorreita aplicação 
do direito federal. 

  

  

REFERÊNCIAS 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11160



BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais e dá outras providências. Disponível em: . Acesso em: 16 dez. 2010. 

  

_______. Superior Tribunal de Justiça. Resolução n. 12, de 14 de dezembro de 2009. Diário 
da Justiça Eletrônico [do] Superior Tribunal de Justiça, Brasília, DF, 16 dez. 2009. Disponível 
em: . Acesso em: 16 dez. 2010. 

  

_______. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 
571572. Relatora: Ministra Ellen Gracie, Brasília, DF, 26 out. 2009. Disponível em: . Acesso 
em: 16 dez. 2010. 

  

CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: Direitos fundamentais, 
políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: RT, 2010. 

  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. 1ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2008. 

  

_______, José Joaquim Gomes. Manual de Direito Constitucional. 6ª ed. Lisboa: Almedina, 
2008. 

  

DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual 
Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5ª ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Juspodivm, 2008, v. 3. 

  

DINAMARCO, Cândido Rangel. A reclamação no processo civil brasileiro. In: NERY 
JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais 
dos recursos e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. v. 6. São Paulo: RT, 
2002. 

  

GUEIRA JÚNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Juizados Especiais 
Estaduais Cíveis e Criminais. Comentários à Lei 9.099/1995. 6ª ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: RT, 2009. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11161



GÓES, Gisele Santos Fernandes. Reclamação Constitucional. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie 
(org.). Ações Constitucionais. 4ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2009. 

  

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1991. 

  

LIMA, Tiago Asfor Rocha; PINHEIRO, Beatriz Fonteles Gomes. Reclamação: instrumento 
de preservação dos precedentes judiciais e da competência para a apreciação das tutelas 
recursais provisórias. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 81, dez. 2009. 

  

MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. v. 3. Atualização de Vilson 
Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1997. 

  

MENDES, Gilmar. A reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. In: 
NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras Complementares de Constitucional. Controle de 
Constitucionalidade. 3ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2010. 

  

MENDONÇA LIMA, Alcides de. O Poder Judiciário e a nova Constituição. Rio de Janeiro: 
Aide, 1989. 

  

MEDINA, José Miguel Garcia. Recursos e Ações Autônomas de Impugnação. v. 1. São Paulo: 
RT, 2008. 

  

MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V. 3ª ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

  

MORATO, Leonardo L. Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula vinculante. 
São Paulo: RT, 2007. 

  

MÜLLER, Mary Stela; CORNELSEN, Julce Mary. Normas e Padrões para Teses, 
Dissertações e Monografias. 6ª ed., rev. e atual. Londrina: Eduel, 2007. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11162



  

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 3ª ed. São Paulo: 
RT, 1996. 

  

THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. v. 1. 51ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. 

  

 

[1] MORATO, Leonardo L. Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula 
vinculante. São Paulo: RT, 2007, p. 31-36. 

[2] GÓES, Gisele Santos Fernandes. Reclamação Constitucional. In: DIDIER JÚNIOR, 
Fredie (org.). Ações Constitucionais. 4ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 
555. 

[3] STF, Rcl 141, Rel. Min. ROCHA LAGOA, Tribunal Pleno, julgado em 25/01/1952, DJ 
17-04-1952. 

[4] MENDES, Gilmar. A reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. In: 
NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras Complementares de Constitucional. Controle de 
Constitucionalidade. 3ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 336. 

[5] Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal: 

  I - processar e julgar originariamente;[...] 

o) as causas processadas perante quaisquer juízos ou Tribunais, cuja avocação deferir a 
pedido do Procurador-Geral da República, quando decorrer imediato perigo de grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos de 
decisão proferida e para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido; e (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977) [...] 

[6]  "A Constituição, ensina Hesse, transforma-se em força ativa se existir a disposição de 
orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se fizerem-se presentes, na 
consciência geral - particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem 
constitucional -, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de 
Constituição (Wille zur Verfassung)". (HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. 
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 5. 

[7]    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição,  cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente:[...] 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11163



l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões;[...] 

[8]    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente:[...] 

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões;[...] 

[9]    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006). 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e 
a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 
processos sobre questão idêntica. [...] 

[10]   [...] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou 
que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 
determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

[11]  "Na qualidade de órgãos de cúpula do Poder Judiciário, responsáveis pelo desempenho 
de funções tão especiais desse Poder, não pode haver dúvida acerca da imperiosa necessidade 
de ser preservada a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça e de se impor, de maneira bastante eficaz, o cumprimento das decisões dessas Cortes 
Superiores, de modo a aumentar a sua autoridade e o potencial de eficácia decisória dos seus 
julgados." (MORATO, Leonardo L. Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula 
vinculante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 26-27). 

[12]  Rcl n. 2.833, Rel. Ministro Carlos Britto, julgada em 14.04.2005, DJ de 05.08.2005. 

[13]  A Constituição jurídica logra conferir forma e modificação à realidade. Ela logra 
despertar 'a força que reside na natureza das coisas', tornando-a ativa. Ela própria converte-se 
em força ativa que influi e determina a realidade política e social. Essa força impõe-se de 
forma tanto mais efetiva quanto mais ampla for a convicção sobre a inviolabilidade da 
Constituição, quanto mais forte mostrar-se essa convicção entre os principais responsáveis 
pela vida constitucional. Portanto, a intensidade da força normativa da Constituição apresenta-
se, em primeiro plano, como uma questão de vontade normativa, de vontade de Constituição 
(Wille zur Verfassung). (HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 24.) 

[14]  "Permitir-se a usurpação da competência do STF e do STJ, ou admitir-se o desacato a 
suas decisões, é o mesmo que abrir as portas para o descrédito dessas Cortes e, com isso, dar 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11164



ensejo ao enfraquecimento do Poder Judiciário, acarretando a insubsistência do Estado 
Democrático de Direito, ou mesmo a ineficácia da Constituição, ou, ainda, a ignorância dos 
direitos e das garantias fundamentais." (MORATO, Leonardo L. Reclamação e sua aplicação 
para o respeito da súmula vinculante. São Paulo: RT, 2007, p. 29). 

[15]  "Os direitos fundamentais configuram o epicentro axiológico da ordem jurídica, 
condicionando o exercício da hermenêutica e da produção da norma (eficácia irradiante dos 
direitos fundamentais). (CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: 
Direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: RT, 2010, p. 
58) 

[16]  Rcl 1652, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
28/04/2003, DJ 22-08-2003 PP-00021 EMENT VOL-02120-01 PP-00016. 

Rcl 1880 AgR, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 
07/11/2002, DJ 19-03-2004 PP-00017 EMENT VOL-02144-02 PP-00284. 

[17] Rcl 1.398/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
12/11/2003, DJ 15/12/2003 p. 176. 

[18] MORATO, Leonardo L. Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula 
vinculante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 225. 

[19]  "Como se vê, a definição de sua natureza jurídica não constitui tarefa fácil, por inexistir 
consenso na doutrina e na jurisprudência. Pacificado está somente o entendimento de se tratar 
a reclamação de medida jurisdicional, pondo fim à antiga discussão de que a reclamação 
constituiria mera medida administrativa." (MENDES, Gilmar. A reclamação constitucional no 
Supremo Tribunal Federal. In: NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras Complementares de 
Constitucional. Controle de Constitucionalidade. 3ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2010, p. 338). 

[20] MEDINA, José Miguel Garcia. Recursos e Ações Autônomas de Impugnação. v.1. São 
Paulo: RT, 2008, p.  256. 

[21] DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito 
Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 5ª 
ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 430-431. 

[22] 'Ao lado dos recursos e sucedâneos, existem outras medidas que não são nem uma coisa 
nem outra. São os incidentes de uniformização da jurisprudência, de declaração de 
inconstitucionalidade, de avocação de causas e de reclamação perante o STF." (NERY 
JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 3ª ed. São Paulo: RT, 
1996, p. 77). 

[23] MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. v. 3. Atualização de 
Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1997, p. 230. 

[24] MENDONÇA LIMA, Alcides de. O Poder Judiciário e a nova Constituição. Rio de 
Janeiro: Aide, 1989. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11165



[25]   Em face da relevante função que toca ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior 
Tribunal de Justiça, de tutelar a unidade e autoridade da Constituição e das leis federais, a 
Carta Magna prevê um remédio processual específico, sob o nome de 'reclamação' (arts. 102, 
I, l e 105, I, f,), cujo objetivo é fornecer aos interessados um instrumento para denunciar 
àquelas Cortes Superiores atos ou decisões ofensivas à sua competência ou à autoridade das 
suas decisões. (THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil.v.1. 51ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 680) 

[26]  GÓES, Gisele Santos Fernandes. Reclamação Constitucional. In: DIDIER JÚNIOR, 
Fredie (org.). Ações Constitucionais. 4ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 
560. 

[27]   DINAMARCO, Cândido Rangel. A reclamação no processo civil brasileiro. In: NERY 
JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais 
dos recursos e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. v. 6. São Paulo: RT, 
2002. 

[28]   MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V. 3ª ed. rev. e 
aum. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

[29]   DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito 
Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5ª ed. 
rev., ampl. e atual. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 431-432. 

[30]  "É a reclamação uma ação de conhecimento, com escopo de alcançar uma decisão de 
mérito, que julgue a lide existente entre o reclamante, o qual alega ter sofrido uma lesão a 
direito seu, e a autoridade reclamada, à qual se imputa a prática de desacato ou de usurpação. 
E essa decisão de mérito que vier a ser alcançada revestir-se-á da autoridade da coisa julgada, 
sendo rescindível, apenas, por ação rescisória." (MORATO, Leonardo L. Reclamação e sua 
aplicação para o respeito da súmula vinculante. São Paulo: RT, 2007, p. 111-112). 

[31]   LIMA, Tiago Asfor Rocha; PINHEIRO, Beatriz Fonteles Gomes. Reclamação: 
instrumento de preservação dos precedentes judiciais e da competência para a apreciação das 
tutelas recursais provisórias. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 81, dez. 
2009, p. 115. 

[32] RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS 
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA 
À CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO 
IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando 
ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. (RE 
597580 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/08/2010, DJe-
159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010). 

[33]  Docs. 301 a 305, Informativo 557, do Supremo Tribunal Federal. 

[34]   JÚNIOR. Joel Dias Figueira. NETO. Fernando da Costa Tourinho. Juizados Especiais 
Estaduais Cíveis e Criminais. Comentários à Lei 9.099/1995. 6ª ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: RT, 2009, p. 310-311. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11166



[35]   "...qualquer direito material postula uma dimensão procedimental/processual, e, por 
isso, reconhecer um direito material constitucional implica, necessariamente, reconhecer um 
direito subjectivo do procedimento/processo, como indispensável para garantir a eficácia do 
direito material." (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos 
Fundamentais. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2008, p. 
78). 

[36] STF, MS 25805-DF, rel. Min. Celso de Mello (decisão monocrática), j. 22.03.2010. 

[37] CANOTILHO, José Joaquim Gomes Canotilho.  Manual de direito constitucional. 6.a 
Ed. Lisboa: Almedina, 2008, p. 264. 

[38] "A ideia de jurisprudência lotérica se insere justamente nesse contexto; isto é, quando a 
mesma questão jurídica é julgada por duas ou mais maneiras diferentes. Assim, se a parte 
tiver a sorte de a causa ser distribuída a determinado Juiz, que tenha entendimento favorável 
da matéria jurídica envolvida, obtém a tutela jurisdicional; caso contrário, a decisão não lhe 
reconhece o direito pleiteado" (CAMBI, Eduardo. Jurisprudência Lotérica. Revista dos 
Tribunais. Vol. 786, abr. 2001, p. 111). 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11167



REPERCUSSÃO GERAL: UMA AUSÊNCIA CONCEITUAL QUE 
OCASIONA DECISIONISMOS JUDICIAIS 

 
OVERALL IMPACT: JUDICIAL DECISIONISM AND THE ABSENSE OF A CONCEPT 
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Natascha Silva Anchieta 

 

RESUMO 
A Emenda Constitucional n.º 45/2004 inseriu ao artigo 102 da Constituição Federal/1988 o 
§3º, o qual estabelece a exigência de repercussão geral para a admissibilidade do recurso 
extraordinário. O referido dispositivo encontra-se regulamentado no Código de Processo Civil 
nos artigos 543-A e 543-B. O grande dilema do instituto da repercussão geral é a ausência 
conceitual que paira sobre ela, pois é notório que o legislador omitiu-se ao definir o que é a 
repercussão geral, deixando a cargo dos julgadores a decisão de analisar os casos em que 
entendem que há ou não a repercussão geral. No entanto, trata-se de um tema muito peculiar, 
pois tal delegação, na maioria das vezes está embasada por subjetivismos e axiologismos, 
comumente denominado de decisionismo judicial, o que é inadmissível num Estado 
Democrático de Direito, onde a própria Constituição estabelece limites e deveres impostos ao 
poderes do Estado, devendo estes respeitar, em todo e qualquer julgamento os direitos 
fundamentais, dentre os quais se destaca o dever da fundamentação de toda e qualquer decisão 
judicial, esculpida no artigo 93, IX da Carta Magna. 
PALAVRAS-CHAVE: REPERCUSSÃO GERAL; AUSÊNCIA CONCEITUAL; 
DECISIONISMO JUDICIAL; DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 
ABSTRACT 
The Constitutional Amendment n. 45/2004 added a third paragraph into the Article 102 of the 
Federal Constitution and created the “repercussão geral” (the demonstration that a general 
constitutional issue must transcend the subjective judgment of the case and have an overall 
impact over society) as needed to the admission of the extraordinary appeal. The added 
articles 543-A and 543-B of the code of civil procedures regulated this institute. The main 
problem of this institute is the complete absence of a concept due to legislative omission, 
hence, judges became responsible to decide when apply or not the “repercussão geral”. It is, 
however, a peculiar issue, because the institute will be dependent of judges’ personal or 
political considerations, leading to the so called judicial activism, which is inadmissible in the 
Rechtsstaat, since the Constitution impose limits and duties to all branches of the government, 
including the judiciary, which must respect fundamental rights, including the constitutional 
obligation to demonstrate the reasons of every judicial decision, as stated in the article 93, IX 
of the Brazilian Constitution. 
KEYWORDS: OVERALL IMPACT; CONCEPTUAL ABSENCE; JUDICIAL ACTIVISM; 
FUNDAMENTAL RIGHTS. 
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A “grandeza” da repercussão geral quando comparada à edição de uma súmula 

vinculante; 3. Da “suposta” semelhança entra a repercussão geral e a argüição de relevância; 4. Decisionismo 

judicial devido à ausência conceitual do instituto da repercussão geral; Referências. 
  

1 – Introdução 

  

Anteriormente ao advento da Emenda Constitucional n.° 45 de 2004, os pressupostos 

específicos de admissibilidade do recurso extraordinário eram que o julgamento da causa 

fosse em última ou única instância, que houvesse uma controvérsia em torno da aplicação da 

Constituição Federal e que a matéria tivesse sido prequestionada, além, é claro, de todos os 

outros requisitos comuns para interposição recursal. 

A Emenda Constitucional referida trouxe, para a interposição recursal extraordinária, 

mais uma exigência, qual seja, a existência de repercussão geral das questões constitucionais. 

Porém tal denominação de “repercussão geral’ resta muito vaga, pois o legislador não 

exemplifica as hipóteses que ensejam repercussão geral, exceto a hipótese do parágrafo 3o do 

art. 543-A do CPC, fazendo somente uma designação ampla do tema em estudo, assim, 

conforme os termos em que a mesma foi inserida na Constituição Federal, insurge-se sem 

definição totalmente explicativa. A Lei 11.418 inseriu os artigos 543-A e 543-B do Código de 

Processo Civil, regulamentando o supra referido § 3º do artigo 102 da Constituição Federal. 

Observa-se que o §1º do artigo 543-A, emoldura a concepção que se deve ter de 

repercussão geral, vale dizer, a existência ou não, no thema decidendum, de questões 

relevantes sob a óptica econômica, política, social ou jurídica, que suplantem o interesse 

individual dos litigantes. 

A Emenda Constitucional n° 45/2004 introduziu a repercussão geral como requisito 

de admissibilidade do recurso extraordinário visando desafogar o Supremo Tribunal Federal e 

fazendo com que o mesmo não aprecie causas que não tenham interesse coletivo. 

Após a exigência da existência da repercussão geral na peça recursal extraordinária, o 

acesso à Corte Suprema ficou mais restrito, o que possibilitou a formação de decisões mais 

elaboradas na sua íntegra. O novel instituto revela-se por ser mais um requisito de 

admissibilidade imposto pelo legislador, pois é notório que o STF não deve ser visto como 

terceira instância, onde se possa levar questões que dizem respeito apenas ao interesse das 

partes litigantes, mas sim quando o julgamento do mérito recursal ultrapasse os interesses 

subjetivos das partes. Desse modo, deverá a Suprema Corte analisar a peça recursiva 

conforme estabelecido pela Carta Magna de 1988, e, tratando-se da mais alta instância do 

Poder Judiciário do Brasil, acumula competências nela definidas, na condição de seu 

guardião. No entendimento de R. Ives Braghittoni (2007, p.123-124): 
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[...], é de se supor que haverá grande controvérsia na aplicação prática do 
dispositivo, especialmente no que tange à determinação de quais serão os casos 
incluídos na idêntica controvérsia. A questão se torna mais complexa quando se 
lembra que serão os tribunais de origem que irão selecionar os recursos 
representativos e, analisando-se isso em conjunto com a regra contida no §2°, 
verifica-se que serão também os tribunais de origem que irão determinar quais feitos 
ficarão sobrestados. (grifo nosso) 

  

Para Fredie Didier(2006, p. 104), a repercussão geral “tem por maior objetivo 

auxiliar o Supremo Tribunal Federal a qualificar suas decisões, exercendo, por via incidental, 

controle de constitucionalidade abstrato das causas”. 

É cristalina a insistente intenção da doutrina brasileira para determinar um conceito 

do que consiste de fato a repercussão geral. Nesse diapasão, o professor, Fernando Scaff 

(2007, p. 68) entende que “o conceito de "repercussão geral" foi estabelecido diretamente pelo 

parágrafo §1º do art. 543-A do CPC, que definiu como “a existência ou não, de questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os 

interesses subjetivos da causa". Ou seja, algo que extrapole o singelo interesse das partes 

litigantes, para se caracterizar como um debate de interesse público, nos aspectos acima 

descritos. Há uma hipótese em que tal "repercussão geral" estará sempre presente, por força 

da própria norma, que é quando o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou a 

jurisprudência dominante do STF.” 

Acerca do mesmo tema, e com o mesmo propósito, qual seja, de chegar num 

denominador comum capaz de conceituar a repercussão geral e ainda, ilustrando a eficiência 

num viés da celeridade, Arruda Alvim (2005, p. 67) ensina que com a repercussão geral fica 

quantitativamente minimizado o acesso ao STF e, com a súmula vinculante, quando e na 

medida em que editadas, ter-se-á ainda maior eficácia das decisões do STF, porquanto a 

súmula será obrigatória, ou, vinculante, para os assuntos que tenham sido sumulados, 

atingindo o Judiciário e a Administração, ou seja, juízos e litigantes, e, Administração e 

administrados. 

Imperioso ressaltar que a presença de repercussão geral, quando da interposição do 

recurso extraordinário é requisito de admissibilidade que possibilitará o referido recurso ser 

apreciado pela Corte Suprema. Analisando tal aspecto, Mildred Lima Pitman (2006, p.141) 

sustenta que a repercussão geral tem, sem dúvida, natureza jurídica de condição de 

admissibilidade do recurso extraordinário ou, por outras palavras, de pressuposto recursal de 

conhecimento que, uma vez não atendido, impede que o STF, que é o órgão jurisdicional 

competente para apreciar as argüições de violação literal ao texto constitucional, exerça o 

mister que a própria Carta lhe conferiu. 

Sobre a repercussão geral, Arruda Alvim (2005, p. 63) pontifica: 
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[...] é necessário que a repercussão da matéria discutida seja geral, que diga respeito 
a um grande espectro de pessoas ou a um largo segmento social, uma decisão sobre 
assunto constitucional impactante, sobre tema constitucional muito controvertido, 
em relação à decisão que contrarie decisão do STF; que diga respeito à vida, à 
liberdade, à federação, à invocação do princípio da proporcionalidade (em relação à 
aplicação de Texto Constitucional) etc., ou, ainda, outros valores conectados a Texto 
Constitucional que se alberguem debaixo da expressão repercussão social. (grifo 
nosso) 

  

Pode-se dizer ainda, que a introdução da exigência de existência de repercussão 

geral, através da Emenda Constitucional n.º 45/2004 possui como objetivo principal 

“desafogar” o Supremo Tribunal Federal, fazendo com que Este apenas ocupe-se de causas de 

extrema relevância social. Segundo Sandro Marcelo Kozikoski (2008, p 407), a repercussão 

geral trata-se de providência idealizada com o propósito de descongestionar o STF, 

coadunando-se com a pretensão de fortalecimento da excelência das funções jurídicas e 

políticas do órgão de cúpula do Judiciário nacional. A repercussão geral das questões 

constitucionais assume, atualmente, a condição de requisito de admissibilidade específico do 

recurso extraordinário, somando-se aos demais conhecidos. 

Em outras palavras, é possível afirmar que a repercussão geral estará presente nos 

casos em que a decisão prolatada tiver intrínseca à sua essência um condão de grande impacto 

social, seja na esfera econômica, política, social ou jurídica. Conforme afirma Luiz Manoel 

Gomes Júnior (2005, p. 54-55): 
  

Ao nosso ver, haverá repercussão em determinada causa/questão quando os 
reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, 
também, a toda uma coletividade (país), mas de uma forma não individual. Vários 
exemplos podem ser adotados: a) reflexos econômicos: quando a decisão possuir 
potencial de criar um precedente outorgando um direito que pode ser reivindicado 
por número considerável de pessoas; b)quando presente relevante interesse social: 
que tem uma vinculação ao conceito de interesse público em seu sentido lato, ligado 
à uma noção de bem comum;c) reflexos políticos: na hipótese de decisão que altere 
a política econômica ou alguma diretriz governamental de qualquer das esferas de 
governo; d) reflexos sociais: existirão quando a decisão deferir um direito ou 
indeferi-lo e esta mesma decisão vir a alterar a situação fática de várias pessoas; e) 
reflexos jurídicos. (grifo nosso) 

  

Conforme o Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Araken de 

Assis (2007, p. 700): 
  

... hoje, como sob a vigência da argüição de relevância, representam indicadores 
positivos: (a) o provimento recorrido impede a evolução da interpretação 
constitucional; (b) o provimento recorrido chancela uma interpretação difícil de 
questão constitucional muito debatida; (c) o provimento recorrido abrange questão 
constitucional que provocou processos repetitivos; (d)  provimento recorrido adotou 
interpretação manifestamente injusta da questão constitucional; (e)o provimento 
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recorrido evidencia a necessidade de correção a lei para adequá-la aos ditames 
constitucionais; (f) o provimento recorrido abarca questão constitucional muito 
controversa na jurisprudência e na literatura especializada; (g) o provimento 
recorrido julgou processo em que o Estado figura como parte; (h)o provimento 
recorrido decidiu questão que interessa a muitas pessoas; (i) o provimento recorrido 
fundamentou pobremente a interpretação da questão constitucional. E constituem 
fatores negativos: (a) o provimento recorrido resolveu questão constitucional 
isolada; (b) o provimento recorrido decidiu questão constitucional de interpretação 
já pacificada pelo STF; (c) o provimento recorrido decidiu questão constitucional 
que, por sua natureza, aplica-se a poucas pessoas.” Esses vetores permitirão ao STF 
divisar as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 
jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art.543-A,§1°). 
Configurar-se-á relevância econômica nas causas que envolverem o sistema 
financeiro; política, nos litígios em que figurar organismo estrangeiro; jurídica, nas 
causas versando institutos básicos, como a proteção ao direito adquirido; social, nas 
causas envolvendo direitos dessa natureza (por exemplo, a moradia) e nas ações 
coletivas (por exemplo, a legitimidade do Ministério Público). Além de relevante, a 
questão há de ser transcendente – alçar-se além do interesse das partes. 

  

Nesse sentido, o legislador, ao definir o termo “repercussão geral”, consentiu certa 

obscuridade transcendente, faltando, portanto a clareza necessária para a plena compreensão 

do instituto. Tal fato deu-se com a finalidade de fazer com que o Supremo Tribunal Federal 

seja o responsável por decidir se há ou não tal requisito na peça recursal. 

  

2 – A “grandeza” da repercussão geral quando comparada à edição de uma súmula 

vinculante 

  

Imperioso ressaltar que a repercussão geral possui extrema relevância e lugar de 

destaque ao que concerne o momento de sua estrutura, eis que revela uma diferença no 

quórum exigido para a decisão de ausência ou não de tal exigência quando comparado com a 

edição de uma súmula vinculante, bem como possui eficácia erga omnes, podendo desfazer 

decisões proferidos por Tribunais de todo o País. Sobre esse aspecto, Scaff (2007, p. 70-71) 

manifesta-se no seguinte sentido: 
  

No caso da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC, na esteira da mudança 
ocorrida pela EC 45/2002, constata-se que o poder atribuído ao STF é muito mais 
amplo e forte, uma vez que esta Corte pode, independentemente de qualquer ação a 
ser interposta pelo Procurador-Geral da República, determinar a interpretação de 
uma norma constitucional e impô-la a todos os processos em controle difuso de 
constitucionalidade. É a convergência dos sistemas difuso e concentrado, 
determinada através da imposição de uma fórmula que vincula a decisão do STF aos 
demais órgãos, inclusive do Poder Judiciário, e que transforma a eficácia dessas 
decisões em controle difuso de inter partes em erga omnes, inclusive anulando as 
decisões já adotadas pelas demais instâncias judiciárias. Isto é mais do que uma 
súmula vinculante; é uma decisão única, tomada por seis dos Ministros (maioria 
absoluta 8 de um total de onze), que pode desfazer as decisões adotadas pelos 
Tribunais de todo o País. A exigência de quórum qualificado (oito votos) é apenas 
para o juízo de admissibilidade, e não para a votação de mérito. É um poder jamais 
visto no Brasil nas mãos do STF. Registre-se, que para a edição de uma súmula 
vinculante são necessários os votos de oito dentre os onze Ministros, enquanto para 
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que seja adotada a fórmula da "repercussão geral" bastam seis votos. Também para o 
controle concentrado são necessários apenas seis votos. 
  

Nesse diapasão, pode-se afirmar que estamos diante de um poder de grandes 

proporções em diversos níveis, o qual encontra-se concentrado nas mãos de um número muito 

ínfimo de pessoas. 

Cabe lembrar que a repercussão geral, conforme Pitman (2006), possui plena 

natureza jurídica de condição de admissibilidade do recurso extraordinário e, caso não 

atendida, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão jurisdicional competente para apreciar as 

argüições de violações literais feitas ao texto constitucional, resta impedido de efetuar a 

devida apreciação pretendida pela parte recorrente ao recurso extraordinário, assim, 

exercendo o devido papel que lhe foi conferido pela Carta Magna. 

Conforme o artigo 543–A do Código de Processo Civil, na carência da repercussão 

geral, o Supremo Tribunal Federal não conhecerá do recurso, sendo esta decisão irrecorrível. 

Para que haja repercussão geral, conforme parágrafo 1° do mesmo dispositivo legal, deverá 

ocorrer a existência de questões importantes tanto no âmbito econômico, político, social ou 

jurídico, sendo que estes deverão ultrapassar os interesses subjetivos da causa. 

Desse modo, existirá repercussão geral sempre que dois terços dos membros do 

Supremo Tribunal Federal entender que as questões constitucionais debatidas no recurso 

extraordinário possuem impacto econômico, político, social ou jurídico e, ainda, ultrapassam 

o mero interesse das partes na demanda. 

Há doutrinadores que defendem a idéia de que o recurso extraordinário poderá e 

deverá ser admitido quando o mesmo tratar-se de direitos fundamentais, mesmo que atinja 

apenas os objetivos do recorrente. Nessa seara, segue entendimento de Samir José Caetano 

Martins (2007, p. 101): 
  

O aspecto que nos parece essencial é o de que a idéia de repercussão geral não deve 
ser analisada somente sob o plano horizontal, ou seja, como se estivesse relacionada 
apenas aos interesses meta individuais. Numa perspectiva vertical, cumpre 
reconhecer que também quando estiver em jogo o direito de uma só pessoa, em 
situação aparentemente irrepetível, deverá ser reconhecida a repercussão geral, 
desde que se trate de direito fundamental, aí incluídos, como se sabe, os direitos e 
garantias individuais e os direitos sociais, com ênfase na tutela do mínimo 
existencial. 

  

Entretanto, o fato da matéria contida na Constituição Federal ser de repercussão 

geral, pois a referida Carta Magna vigora no País inteiro, não significa que todas as causas 

que estejam relacionadas a alguma parte da Constituição também ensejam em repercussão 

geral, logo, a ocorrência de uma causa que tenha por essência fundamental a discussão de um 

dispositivo da Carta Magna não implica na afirmação de que haverá neste caso repercussão 

geral devido a tais apontamentos, pois é importante lembrar que uma causa que esteja baseada 
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em dispositivo constitucional, o qual possui efeito de repercussão geral devido a sua própria 

essência, não enseja que repercutirá além dos interesses subjetivos dos envolvidos. Assim, 

não possuirá o efeito de repercussão geral. 

  

  

3 – Da “suposta” semelhança entra a repercussão geral e a argüição de relevância 

  

A semelhança do dispositivo da repercussão geral com a antiga argüição de 

relevância, definida no §1° do artigo 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 

onde esta era caracterizada caso houvesse reflexos na ordem jurídica considerados os aspectos 

morais, econômicos, políticos ou sociais da causa onde estes justificariam a sua análise frente 

á Corte Suprema é bastante discutida. Apesar de tais institutos invocarem os mesmos 

parâmetros e visarem uma finalidade idêntica, seria irrelevante traçar um paralelo entre o que 

o Supremo Tribunal Federal entendia por relevante questão federal e o que, atualmente 

entende por questão constitucional de repercussão geral, pois a argüição de relevância 

compreendia matéria infraconstitucional, e a repercussão geral aborda questões 

constitucionais. 

Sobre a antiga argüição de relevância e a atual repercussão geral, entendem Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2007, p. 32) que: 
  

Nada obstante tenham a mesma função de ‘filtragem recursal’, a argüição de 
relevância de outrora e a repercussão geral não se confundem. A começar pelo 
desiderato: enquanto a argüição de relevância funcionava como instituto que visava 
a possibilitar o conhecimento deste ou daquele recurso extraordinário a priori 
incabível, funcionando como um instituto com característica central inclusiva, a 
repercussão geral visa a excluir do conhecimento do Supremo Tribunal Federal 
controvérsias que assim não se caracterizam. 

  

Outra observação importante é que estes institutos se diversificam também devido ao 

papel que exerciam, pois é sabido que a argüição de relevância realizava um papel inclusivo, 

pois a questão federal relevante era a única maneira das questões que não se enquadravam no 

rol de possibilidades que poderiam ser analisadas e julgadas pelo STF. Por outro lado, a 

repercussão geral, possui função excludente, pois o STF só não examina questão 

constitucional que não seja considerada possuidora de caráter relevante por dois terços de seus 

membros. 

Segundo entendimento de Marcelo Andrade Feres (2006, p. 93): 
  

Não se pode confundir, assim, a atual repercussão geral (ou transcendência) com a 
antiga argüição de relevância. Enquanto esta constituía um mecanismo de atribuição 
de admissibilidade apenas a recursos que não se encontrassem expressamente 
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previstos na enumeração regimental, aquela é exigida de todo e qualquer apelo 
extraordinário, ao menos na vocação literal do novo inciso III do art. 102 da 
Constituição da República. 

  

O conceito de argüição de relevância visava principalmente a verificação de ver se a 

matéria objeto do recurso era relevante, enquanto que a repercussão geral necessita de algo 

superior à relevância  da controvérsia constitucional. Tais institutos também não devem ser 

confundidos quanto ao formalismo processual, visto que a argüição de relevância era 

analisada em sessão secreta não fundamentada, por outro lado, a repercussão geral é 

contemplada em sessão pública obedecendo os parâmetros da Constituição Federal em seu 

artigo 93, IX, ou seja, a decisão de existência ou inexistência desse instituto é 

primordialmente fundamentada. 

Na opinião de Osmar Mendes Paixão Côrtes (2006, p. 260): 
  

Na verdade, não se trata da volta da argüição, porque há diferenças entre os dois 
instrumentos, mas de uma provável solução ao grande número de processos em 
tramitação perante o Supremo Tribunal Federal (inviabilizando o funcionamento da 
Corte), que parte dos mesmos princípios da argüição. É, portanto, a possibilidade de 
filtragem de processos sem maior relevância, que não põem em cheque o princípio 
federativo e a guarda da Constituição, a força motora que levou à criação dos dois 
instrumentos – a antiga argüição de relevância e a atual repercussão geral. 

  

Muito embora existam semelhanças entre os institutos, tais quais a demonstração 

prévia ao preenchimento dos requisitos, da importância da questão que justificaria a 

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, existem também diferenças, como por exemplo, 

temos  o fato da  antiga argüição de relevância pertencer ao rol onde a regra seria o não exame 

pelo STF e, em contrapartida, na repercussão geral  cria-se apenas um pré-requisito, qual seja, 

a demonstração da existência da repercussão geral em devida questão constitucional, sem que 

haja disposição no sentido de que o Tribunal indicará as causas excepcionais  que merecem 

apreço pelo STF, cabendo, portanto, uma análise individual. 

Cabe ressalvar que há doutrinadores que crêem ser a repercussão geral a volta da 

antiga argüição de relevância. Segundo José Miguel Garcia Medina, Luiz Rodrigues Wambier 

e Teresa Arruda Alvim (2005), a repercussão geral é um sistema de filtro idêntico sob o ponto 

de vista substancial ao da relevância, visto que ambos visam a exclusividade do Supremo 

Tribunal Federal apenas para os casos cuja importância ultrapasse à da causa resultante da 

interposição recursal extraordinária. 

Muito embora, o artigo 102, §3° da Constituição Federal utilize um conceito vago 

para a definição de repercussão geral, o artigo 543-A dita dois indicadores positivos, ou seja, 

dois casos onde há a repercussão geral: um ocorre quando o provimento recorrido contraria 
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súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, conforme disciplina no 

parágrafo terceiro do referido artigo, e o outro existe quando o provimento julgou questão 

constitucional objeto de multiplicidade de recursos, sendo que este indicador encontra-se no 

caput do artigo 543-B do Código de Processo Civil. 

No entendimento majoritário da doutrina (Pitman, 2006), a finalidade da repercussão 

geral é simplesmente idêntica ao objetivo principal que o direito comparado vem adotando 

como parâmetro para o estabelecimento de institutos semelhantes, ou seja, a repercussão geral 

possui o objetivo de diminuir o número de recursos apreciados pelo Supremo Tribunal 

Federal, visando assim, selecionar as causas que realmente merecem apreço da Suprema 

Corte, de modo que a mesma não funcione como mais uma instância para recursos com 

anseios individuais. 

  

  

4 – Decisionismo judicial devido à ausência conceitual do instituto da repercussão geral 

  

Numa conclusão, é importante lembrar que, muito embora a tarefa de verificação de 

existência ou não de repercussão geral tenha ficado a cargo dos julgadores, isso não 

possibilita que possa reinar um “estado de natureza hermenêutico”, em que os ministros do 

Supremo Tribunal Federal, ignorando a integridade e a coerência necessária ao sistema 

jurídico, esqueçam a necessidade de uma construção hermenêutica do significado da 

repercussão geral. 

  

O que se observa no cotidiano é que a delegação epigrafada acarretou numa espécie 

de liberdade ilimitada aos julgadores o que, na maioria dos casos, ocasiona subjetivismos e 

axiologismos. 

Um exemplo desse subjetivismo onde o julgador não se preocupa com a repercussão 

de sua decisão, onde para formular sua decisão baseia-se na sua consciência, é o caso da 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça, em que o Ministro Humberto Gomes de 

Barros não se preocupa com a doutrina brasileira, haja vista que acredita que a doutrina é 

quem deve se amoldar às decisões por eles proferidas. O exemplo é trazido por Lenio Streck 

(2010, p. 145-146): 
  

Não me importam o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do 
Supremo Tribunal de Justiça, assumo a autoridade de minha jurisdição. O 
pensamento daqueles que não são Ministros deste Tribunal importa como 
orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de 
Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. 
Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este Tribunal seja 
respeitado. È preciso consolidar o entendimento de que os Srs. Ministros Francisco 
Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam 
assim. E o STJ decide assim, porque a maioria de seus integrantes pensa como esses 
Ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de Justiça, e a doutrina que se 
amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. 
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Não somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para esse Tribunal, 
corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber jurídico – uma 
imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade. Em relação a mim, 
certamente, não é, mas para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a 
pensar que assim seja. 

  

Assim, com Lenio Streck (2009, p.341), é possível afirmar que: 
  

 [...] a ruptura com o ‘estado de natureza hermenêutico’ não se dará através de uma 
delegação em favor de uma instância última, isto é, um ‘abrir mão do poder de 
atribuir sentidos em favor de uma espécie de Leviatã hermenêutico’, como parece 
ser o caso da institucionalização das súmulas vinculantes e outros mecanismos 
vinculatórios. 

  

Pode-se falar portanto, de uma espécie de delegação, onde o legislador deixa a cargo 

do julgador a tarefa de definir no que de fato consiste a repercussão geral. Porém há que se 

ponderar que tal delegação não resolveu a grande problemática, eis que analisando os 

inúmeros conceitos acima citados numa tentativa de definição do termo da repercussão geral, 

denota-se que, de certo modo, o único ponto em comum é que para se configurar a 

repercussão geral é necessário que ocorra uma ultrapassagem da seara individual dos 

litigantes, atingindo assim, toda uma coletividade. A concretização de um conceito de 

repercussão geral dependeria, sobretudo, de uma superação da filosofia da consciência pelos 

ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é por outro motivo que Lenio Streck (2010,p. 

93-94), afirma que 
  

O que deve ser entendido é que a realização/concretização desses textos (isto é, a sua 
transformação em normas) não depende - e não pode depender- de uma 
subjetividade assujeitadora (esquema S-O), como se os sentidos a serem atribuídos 
fossem fruto da vontade do intérprete. Ora, fosse isso verdadeiro, teríamos que dar 
razão a Kelsen, para quem a interpretação a ser feita pelos juízes é um ato de 
vontade. [...]Na verdade, o “drama” da discricionariedade que critico reside no fato 
de que esta transforma os juízes em legisladores. E, para além disso, esse “poder 
discricionário” propicia a “criação” do próprio objeto de “conhecimento”, típica 
manifestação do positivismo. (grifo nosso) 
  

O poder judiciário é o local onde ocorrem os grandes debates políticos. Desse modo, 

os juízes e os tribunais não possuem o condão de agir como se fossem absolutos, eis que 

devem sempre obedecer os limites que lhe são impostos. Para Lenio Luiz Streck (2008, p. 1), 

“quaisquer que sejam seus pontos de vista sobre a justiça e o direito a um tratamento 

igualitário, os juízes também devem aceitar uma restrição independente e superior, que 

decorre da integridade, nas decisões que proferem”. 

Com base em recente consulta realizada pelo Planalto extraído do site do STF em 

04/05/2011[1] , pode-se concluir que o objetivo da instauração da repercussão geral, qual seja, 

de diminuir o número de ações que chegam à Corte Suprema, permitindo que esta analise 

apenas casos que mereçam o seu apreço, tem sido alcançado, uma vez que houve uma drástica 
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diminuição no número de processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal após a 

exigência de existência de repercussão geral quando da interposição de recurso extraordinário. 

Ocorre que, muito embora a repercussão geral possa ser dita como sinônimo de 

filtragem de causas de grande relevância à sociedade brasileira, imperioso se faz observar que 

a ausência conceitual do referido instituto ocasiona inúmeros transtornos, seja pela 

imprevisibilidade que assombra a classe advocatícia eis que esta dificilmente saberá se o seu 

recurso extraordinário passará pelo crivo de admissibilidade da Suprema Corte ou ainda, pela 

freqüente sensação de impotência do jurisdicionado, onde na maioria das vezes acaba ficando 

submisso a subjetividade assujeitadora do julgador. 

Fato este inaceitável num Estado Democrático de Direito, em que é imprescindível a 

obediência aos preceitos fundamentais. Assim sendo, indubitável que não pode o solipsismo 

predominar, devendo em toda e qualquer causa reluzir a obediência aos preceitos 

fundamentais intrínsecos[2] e extrínsecos constantes na Constituição Federal da República 

Federativa Brasileira de 1988. 

Até mesmo porquê se o poder legislativo que é quem, de certo modo, delega a função 

de conceituar a repercussão geral ao poder judiciário, obedece os ditames constitucionais, 

incoerente admitir que os julgadores de outro modo o façam. Nesse ínterim, o professor José 

de Souza e Brito (1995,p. 40), ensina que o poder legislativo também deve submeter-se aos 

ditames constitucionais, senão vejamos: 
  

Na tradição democrática, nomeadamente de Rousseau, não há direitos e liberdades 
senão através da vontade geral. Deveria, antes, dizer que é pela Constituição que o 
princípio democrático se limita a si mesmo, quando a Constituição estabelece uma 
subordinação do legislador constitucional. Desse modo, o princípio democrático 
suspende-se a si mesmo, na medida em que o legislador ordinário deve submeter-se 
à Constituição que ele não pode alterar. 
  

Há doutrinadores que defendem a idéia de que a democracia deve ter uma blindagem 

contra os liberalistas e contra os seus excessos “democratistas”. É o caso do doutrinador 

Francisco Lucas Pires(1995, p.170) que afirma que 
  

Este controle da constitucionalidade tem ainda a ver com a democracia por uma 
forma que nós poderíamos considerar a garantia das suas virtudes contra os seus 
defeitos. A democracia precisa  de ser garantida contra os seus débitos (liberalistas) 
e contra os seus excessos (democratistas). Os direitos fundamentais, por exemplo, 
estão na charneira destes dois perigos. Poderíamos chamar aos TCs nesta óptica um 
filtro das impurezas da vontade geral, especialmente importante quando o 
decisionismo democrático pode levar tudo de vencida. Com efeito não é por acaso 
que o controle judicial da constitucionalidade põe normalmente uma especial 
intensidade na proteção dos direitos fundamentais e corresponde mais amplamente à 
lógica garantista do constitucionalismo em geral. (grifo nosso) 
  

Atualmente o método eficaz que garante ao jurisdicionado saber se a decisão proferida 

pelo julgador, seja ela nos casos em que terá este que decidir sobre a (in)existência de 

repercussão geral em determinado caso concreto ou em qualquer outra demanda, é a 

fundamentação da decisão. Tal fundamentação além de ser um direito constitucional do 
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jurisdicionado, esculpido no artigo 93, IX, da Constituição federal de 1988, demonstrará, de 

certo modo, o iter percorrido pelo julgador para chegar a determinada decisão, ou seja, pode-

se dizer que a fundamentação legitima a decisão proferida. Nesse contexto Lenio 

Streck(2009,p. 109) afirma que: 
  

Tudo isso deve ser compreendido a partir daquilo que venho denominando de “uma 
fundamentação da fundamentação”, traduzida por uma radical aplicação do art. 93, 
IX, da Constituição. Por isso é que uma decisão mal fundamentada não é sanável por 
embargos (sic); antes disso há uma inconstitucionalidade ab ovo, que a torna nula, 
írrita, nenhuma! Aliás, é incrível que, em havendo dispositivo constitucional 
tornando a fundamentação um direito fundamental, ainda convivamos- veja-se o 
fenômeno da “baixa constitucionalidade” que venho denunciando há duas décadas- 
com dispositivos infraconstitucionais pelos quais sentenças contraditórias(sic), 
obscuras(sic) ou omissas(sic) possam ser sanadas por embargos...! 

  

Diante de todo exposto, possível o senso comum de que a repercussão foi introduzida 

pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 como requisito de admissibilidade do recurso 

extraordinário, bem como que após a sua inserção houve uma gigantesca diminuição nos 

casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, o que acarretou numa concentração maior da 

Suprema Corte aos casos que realmente mereçam ser apreciados por julgadores de “notório 

saber jurídico”. 

  

A questão é que, por outro lado, tal exigência de demonstração da existência de 

repercussão geral ensejou um certo desconforto e imprevisibilidade aos juristas em geral, pois 

sendo a repercussão geral um conceito indeterminado, em que o legislador delega a função  de 

estabelecer os casos em que possuem questões de grande relevância social, política, 

econômica e jurídica, ao poder judiciário, deixou nas mãos destes um poder que deve ser 

utilizado com muita cautela, sendo priorizado a transparência da decisões proferidas e 

principalmente fundamentá-las, além de respeitar e cumprir todas as demais exigências 

constitucionalmente esculpidas na Carta Magna de 1988. 
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[1] “Os especialistas observaram também que desde 2007, com o instituto da repercussão geral, houve uma 
queda no número de processos, o que mostra que o filtro de recursos está funcionando. Mas eles lembraram que 
é uma situação estabilizada em que não é possível dizer se no futuro haverá aumento ou diminuição na 
quantidade de ações. Os recursos “são julgados por matérias, então são agrupados. Temos 372 matérias 
representando 78 mil processos dos quais o Supremo conseguiu julgar 187 mil nesse tempo”, informou Cerdeira. 
Desde que foi instituído o filtro, houve 78.500 pedidos de repercussão geral, tendo sido analisada 50% e outros 
50% ainda dependem de análise. Mas, pela quantidade de recursos, o tribunal não consegue dar vazão ao número 
de pedidos. Para o pesquisador Joaquim Falcão, o quadro sugere uma necessidade de agilização dos processos 
com repercussão. Os dados revelaram ainda que os ministros gastam 91,87% do tempo com processos 
recursais”. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178682>.  Acesso em 04/05/2011. 

[2] Os limites do Supremo Tribunal Federal são intrínsecos ao que se denomina democracia constitucional que, 
para Ferrajoli, (2008, p. 27), consiste no “conjunto de límites impuestos por las constituciones a todo poder, que 
postula en consecuencia una concepción de la democracia como sistema frágil y complejo de separación y 
equilibrio entre poderes, de límites de forma y de sustancia a su ejercicio, de garantías de los derechos 
fundamentales, de técnicas de control y de reparación contra sus violaciones.  […]”. 
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A COMPARAÇÃO ENTRE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE UMA 
PATENTE E EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE UM PEDIDO DE 
PATENTE FRENTE AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE E A 

EXPECTATIVA DE DIREITO. 
 

A COMPARISON BETWEEN ILLEGAL EXPLOITATION OF A PATENT AND OF A 
PATENT APPLICATION RELATED TO RIGHT OF EXCLUSIVITY AND 

EXPECTATION OF LAW 

 
 
 

Ana Luiza de Castro Leite Gori 
Raissa De Luca Guimarães 

 

RESUMO 
Este trabalho pretende demonstrar como o Brasil com a sua regulamentação gera um pouco de 
insegurança para os usuários do sistema de patentes brasileiro. As autoras pretendem 
aprofundar a visão do art. 44 da Lei 9.279/96 e os conceitos controversos no que diz respeito a 
os requerentes e titulares de patentes. 
Além disso, este estudo irá abranger também a diferença entre a exploração indevida de uma 
patente e de um pedido de patente e os limites dessa exploração por parte de terceiros. 
Quando o regulamento se prova confuso e contraditório, relacionados a certos conceitos, o 
papel da doutrina e jurisprudência se torna ainda mais essencial, a fim de dar uma 
interpretação mais consistente da lei. 
PALAVRAS-CHAVE: PATENTE, PEDIDO DE PATENTE; EXPLORAÇÃO; 
EXPECTATIVA DE DIREITO; EXCLUSIVIDADE. 
 
ABSTRACT 
This paper intends to demonstrate how Brazil with its regulations gives a bit of uncertainty to 
the users of the brazilian patent system. The authors intend to give a closer look to art. 44 of 
the law 9.279/96 and the controversies of the concepts on applicants and patent holders. 
Moreover, this study will also cover the difference between the unauthorized exploitation of a 
patent and of a patent application and the boundaries of the exploitation of the inventions by 
third parts. 
When the regulation proves confusing and contradictory related to certain concepts, the role 
of the doctrine and jurisprudence becomes even more relevant in order to give a more 
consistent interpretation of the law. 
KEYWORDS: PATENT, PATENT APPLICATION, EXPLOITATION, EXPECTATION 
OF LAW, EXCLUSIVITY. 
 
 

  

Introdução 
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"If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is 
the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess 
as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the 
possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it."[1] 

  

As palavras de Thomas Jefferson indicavam que já no século XVI se pensava em proteção 
para novas idéias e novos conceitos inventivos. Essa proteção visava limitar o uso de terceiros 
sobre os inventos, mesmo após a divulgação destes. 

O que se percebe no decorrer dos anos é um aperfeiçoamento do sistema de proteção da 
propriedade intelectual em âmbito mundial, na busca de uma aplicação mais efetiva do 
mesmo. 

            De certo, a extensão econômica, política e social que uma patente pode gerar em um 
país ultrapassa os limites de meras suposições. Por isso, o sistema de patentes se obriga a 
prever abusos e respectivas sanções a fim de possibilitar o alcance do seu objetivo final, que é 
o de gerar desenvolvimento para a sociedade. 

O sistema de patentes brasileiro, através da sua lei da propriedade industrial (Lei n° 9.279/96) 
procura, dentre outras coisas, estabelecer os critérios para a exploração de patentes por 
terceiros interessados. Portanto, além de regular os instrumentos que garantem um mínimo de 
proteção para o titular da tecnologia, as normas contidas na LPI também devem definir os 
limites temporais, jurídicos, geográficos, técnicos do direito patentário para que seja possível 
identificar, com clareza, aonde e quando começa e termina tal direito. 

Nesse sentido, a LPI dispõe: 

"TÍTULO I - DAS PATENTES  

CAPÍTULO I - DA TITULARIDADE 

Art. 6º.- Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a 
patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei." 

  

Caso o inventor requeira a patente de seu invento e a mesma seja concedida, ele passa a ser 
titular da patente, passando a ter a propriedade da invenção. Por outro lado, ainda não é titular 
de patente quem tem apenas um pedido de patente depositado no INPI - Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial podendo este ser chamado de depositante ou titular do pedido de 
patente. 

            O que se pretende, incialmente, nesse trabalho é ressaltar a feroz diferença entre os 
efeitos de uma patente e de um pedido de patente, para o titular, para o depositante e para 
terceiros. A LPI permite interpretações controversas sobre esses efeitos, especialmente porque 
considera, em algumas situações, o titular da patente e o depositante do pedido de patente 
como detentores de iguais direitos. 
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            Quando a norma se mostra confusa e contraditória em relação a certos conceitos, o 
papel da doutrina e da jurisprudência torna-se ainda mais relevante no sentido de dar a 
interpretação mais coerente da lei frente ao ordenamento jurídico brasileiro. 

            Quando se trata de forma específica do art. 44 da LPI, que será discutido adiante, a 
doutrina pouco esclarece sobre o tema e a jurisprudência não é equânime. 

            Além disso, o presente trabalho também abrangerá a diferença entre exploração 
indevida de patente e de pedido de patente e dos conceitos de exclusividade e expectativa de 
direito. 

            Dessa forma, a construção de uma doutrina mais bem elaborada poderá contribuir 
muito para aumentar a clareza e o entendimento dos efeitos desses institutos para o usuário e 
para sociedade e, assim, contribuir para a melhoria do sistema de patentes e auxiliar as 
decisões da Justiça. 

  

•I.       Expectativa de Direito e Exclusividade 

Seguindo os ensinamentos de De Plácido e Silva: 

  

"expectativa de direito é uma esperança, que se configura na probabilidade ou na 
possibilidade de o interessado vir a adquirir ou ter um direito subjetivo."[2] 

  

Ao se propor à análise da palavra 'expectativa' deve-se entender, portanto, do latim expectare, 
do verbo expectar, o significado de esperança fundada em supostos direitos, probabilidades e 
promessas[3]. 

Claro resta que quando da expectativa de direito há uma necessidade de um fato ou ato futuro 
e previsível que, em se cumprindo todos os requisitos necessários, um direito será concedido. 

Quanto ao conceito de Exclusividade, far-se-á remição ao art. 42 da Lei 9.279/96: 

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos:  I - produto objeto de patente; 

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam 
para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 
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O citado artigo refere-se às patentes concedidas e seus titulares, e não abrange, ao menos 
expressamente, os pedidos de patente e seus depositantes. Desse modo, apenas o titular de 
uma patente teria o direito de exclusividade sobre o uso da tecnologia contida na patente, 
inclusive o direito de impedir qualquer exploração indevida de sua patente, ou seja, o uso sem 
sua autorização. 

Objetiva-se esclarecer que a expectativa de direito em nada se confunde com o privilégio 
concedido pela patente, um direito adquirido, sendo esse privilégio constante do artigo supra. 

O depósito de pedido de Patente gera para o depositante, uma expectativa de direito, ou seja, 
ao depositante ainda não foi garantido pelo Estado a exclusividade conferida pelo art. 42 
supra. Necessário se faz que o órgão responsável por receber tal depósito analise conforme 
legislação pertinente e regras internas se esse pedido é ou não procedente. 

Assim o depósito de um pedido de patente é um Direito em formação, que pode vir a ser 
concedido ou não. 

Da data de depósito à concessão da patente forma-se um período de incerteza que é agravado 
pelo backlog[4] do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) que tem demorado até 
10 (dez) anos para conceder uma patente. 

Ante o exposto tem-se que a Patente confere exclusividade ao titular de se opor, impedir que 
terceiro utilize a tecnologia protegida sem o seu consentimento, pois o titular é o único que 
pode dispor da tecnologia como lhe convier. Regalia essa conferida pela exclusividade. 

Cria-se, portanto uma incerteza no interregno entre o depósito do pedido e a concessão da 
patente, uma vez que 18 meses após o depósito do pedido de patente no INPI ele é publicado 
pelo órgão, tornando a tecnologia acessível para terceiros. 

Nesse momento de publicidade de um pedido de patente, com sua descrição, figuras e 
reivindicações o depositante ainda não tem nenhuma exclusividade sobre ele e nem pode 
arguir qualquer direito disposto no art. 42 supramencionado. 

Surge então importante questão que seria a do impedimento à utilização de uma tecnologia 
objeto de pedido de patente por terceiros sendo que o depositante apenas tem uma expectativa 
de direito e o Estado ainda não lhe confere qualquer direito sobre o pedido, apenas resguarda 
a data de depósito para fins de anterioridade, ou seja, de outro pedido igual ou parecido 
depositado posteriormente. 

Atente-se: 

  

 - O tempo 0: significa o depósito de Pedido de Patente no INPI, também chamado de data de 
Prioridade, ou seja, que a tecnologia depositada nesse tempo tem prevalência sobre 
tecnologias iguais ou semelhantes depositadas posteriormente. 

- O tempo 18: significa os 18 (dezoito) meses contatos a partir do depósito do pedido no INPI, 
data em que o INPI publica o pedido. 
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- O tempo 36: significa os 36 (trinta e seis) meses contatos a partir da data de depósito do 
pedido em que finda o prazo para pedido de exame da tecnologia. 

Destarte o INPI demorar longos anos para conceder a patente, o depositante já está amparado 
pelo órgão como sendo um possível titular de direitos. O depositante não goza de 
exclusividade sobre o objeto do seu pedido de patente, porém está amparado pelo órgão 
naquilo que ele pode assegurar que é a data de prioridade e a expectativa do direito. A 
Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia confirma tal assertiva ao averbar 
contratos relativos a tecnologias contidas em pedidos de patente, sendo que o certificado 
expedido não reconhece ao depositante o direito a nenhuma remuneração antes da concessão 
da patente. 

  

II - As controvérsias frente à interpretação do art. 44 da Lei 9.279/96 

Questões foram levantadas diante da análise mais criteriosa da diferença entre Expectativa de 
Direito e Exclusividade. De fato o legislador percebeu que entre o pedido de depósito e a 
concessão da patente há um interregno que pode vir a ser prejudicial tanto para quem pleiteia 
a patente quanto para terceiros interessados. 

O art. 44 da lei brasileira de propriedade industrial, Lei n° 9.279/96 (LPI), dispõe que: 

"art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração 
indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da 
publicação do pedido e a da concessão da patente. 

§ 1° - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido 
depositado, anteriormente à publicação, contar-se-à o período de exploração indevida para 
efeito da indenização a partir da data da exploração.  

§ 2° - Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na 
forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando 
o material biológico se tiver tornado acessível ao público. 

§ 3° - O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao 
período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma 
do art. 41". 

  

À luz do artigo supra, mister se faz a cautelosa análise dos seus termos: 

- Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida 
de seu objeto (...) 

Esse trecho do caput encontra-se em perfeita consonância com os fundamentos do sistema de 
patentes e seu escopo de conceder, ao titular de uma patente, um privilégio temporário e que 
inclui o direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto da patente. 
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Apesar de não estar claro o que se enquadra como "exploração indevida", acredita-se que a 
expressão refere-se à produção, utilização, colocação à venda, venda ou importação do objeto 
protegido por patente sem licença ou autorização do titular. 

Ressalta-se que essa primeira parte usa o termo "titular da patente", o que pode-se entender a 
inferência a um direito já adquirido. Não seria adequado usar o mesmo termo acima para fazer 
menção a um depositante de um pedido de patente, uma vez que, neste caso, existe apenas 
uma expectativa de direito, e não uma titularidade já concretizada. 

- (...) inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da 
concessão da patente. 

Preliminarmente, pela leitura da parte final do caput do art. 44, a redação remete que o termo 
"indevida" também se aplica logo após a palavra "exploração". Se há alguma dúvida restante 
na redação do caput, o  termo "exploração indevida" é utilizado expressamente no §3° 
também para se remeter ao período anterior à concessão da patente. Indubitável está que a 
mesma expressão é usada para institutos completamente distintos onde de um lado já se tem 
um direito adquirido e de outro apenas uma expectativa do mesmo. 

A partir de então, tem-se que o direito de obter indenização é estendido à exploração indevida 
ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente, ou seja, pela 
exploração indevida de um objeto de um pedido de patente. 

Assim parece confuso, mas reflita-se: tem-se a indenização quando da exploração indevida do 
objeto de uma patente (diga-se com titular e direito adquirido) por terceiros, mas tem-se 
também a indenização por exploração indevida de objeto de pedido de patente (diga-se sem 
titular e com expectativa de direito). 

            Tal direito de indenização com base no simples pedido de patente é reforçado com o 
disposto nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro do art. 44, conforme grifos abaixo: 

  

§ 1° - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido 
depositado, anteriormente à publicação, contar-se-à o período de exploração indevida para 
efeito da indenização a partir da data da exploração.  

§ 2° - Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na 
forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando 
o material biológico se tiver tornado acessível ao público. 

§ 3° - O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao 
período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma 
do art. 41. 

  

Conforme ensina Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2003), foi uma opção da legislação 
brasileira conferir uma proteção, mesmo que limitada, antes da concessão da patente. 
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"A proteção se limita à esfera civil e começa a partir da publicação do pedido, dando acesso 
geral ao conhecimento da nova tecnologia. Mas o exercício retroativo do direito na esfera 
civil, assim como a pretensão penal, esperará a concessão - o que não impede o depositante 
do pedido de notificar o eventual infrator do futuro privilégio, num mecanismo de dissuasão 
que pode ser muito eficiente caso os investimentos para a exploração do invento sejam 
significativos. Note-se, além disso, que o art. 44, §1°, prevê que o efeito pré-concessão pode 
ir mesmo antes da publicação se o violador teve acesso ao conteúdo da patente, ou seja, 
ainda que preservando o inventor independente, punindo o que infringe o direito ao 
sigilo."[5] 

  

Seguindo o pensamento de BARBOSA, D.B pode-se compreender que a exploração indevida 
de tecnologia objeto de pedido de patente é aquela que não obteve autorização, anuência do 
depositante para ser utilizada, conceito aplicado para patentes. 

            Convém citar que essa regra não encontra seu fundamento no Acordo sobre Aspectos 
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - Acordo TRIPS, cujo 
Brasil é signatário. 

            O TRIPS prevê no item 1 do art. 45, que trata das indenizações, que "as autoridades 
judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma 
indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma 
violação de seu direito de propriedade intelectual (...)". Contrariamente ao art. 44 da LPI, em 
momento algum o TRIPS considera a possibilidade de indenização em virtude da violação da 
expectativa de direito consistente no pedido de patente depositado. 

O que se busca discutir no presente trabalho é a questão confusa do conceito de exploração 
indevida de pedido de patente. Em quais aspectos ela irá se configurar se não há ninguém com 
direito adquirido sobre alguma tecnologia. Não há consequências jurídicas quando se fala de 
direito futuro, que é duvidoso e pode vir a não ser concedido. 

Procura-se um conceito ideal para exploração indevida de objeto de pedido de patente e se 
essa indenização a que se refere o artigo 44 supra é realmente devida, uma vez que estamos 
lidando com direito incerto. 

Mister a interpretação da palavra indenização no contexto do sistema de patentes. 

            Segundo a autora Carla Eugenia Caldas e Barros (BARROS, 2007), essa indenização 
contida no art. 44 da LPI configura-se uma sanção civil, decorrente de infrações civis[6]. 

Veja-se, sanção civil nada mais é que um instituto que visa remediar danos patrimoniais ou 
morais causados por terceiros à outrem. 

Ou seja, em havendo um desrespeito ao fato de que a tecnologia está amparada pelo INPI sob 
pedido de patente a infração civil cometida é a de explorar a tecnologia para ganho econômico 
sem autorização do possível titular. Quando se explora uma tecnologia ainda sem patente, 
somente com o pedido pode-se entender que o terceiro interessado quer se aproveitar de uma 
situação indefinida. 
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Analisando por esse aspecto, os termos do art. 44 podem gerar certa coação a algum terceiro e 
assim inibir alguma exploração indesejada. Mas ainda sim, a letra da norma não é totalmente 
compreensível e clara. Suposições por suposições pode-se estar enveredando por caminhos 
que não sejam os mais justos tanto para os que pleiteiam a patente quanto para a própria 
sociedade. 

Em continuidade, destarte a sanção civil há também aplicação de sanções penais. 

As infrações penais estão dispostas na LPI no Título V, Capítulo I, denominado Dos Crimes 
Contra as Patentes. De forma diversa ao art. 44, nenhum dos artigos que compõem o citado 
capítulo, arts. 183 a 186, prevêem a possibilidade de infração contra um mero pedido de 
patente, apenas vislumbram crimes contra patentes. 

Para esse caso não se fala em sanção penal para exploração indevida de objeto de pedido de 
patente, mas sim de patente. Há necessidade de haver um direito garantido que esteja sendo 
violado. 

Ainda não encontrou-se uma resposta satisfatória, após toda essa análise, para os critérios que 
definem a exploração indevida de objeto de pedido de patente. Ao que parece toda a análise se 
remete a um direito adquirido e em nada se confronta a expectativa de direito com a patente 
em si, o que causa extremo desconforto quando da aplicação da norma no caso concreto. 

Observa-se decisão da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo nos autos da apelação cível n° 5.614-4. Nota-se que o entendimento do artigo 44 inicia-
se bem: 

"a violação de privilégio de invenção está intrinsecamente condicionada à existência legal do 
privilégio, isto é, à existência da CARTA-PATENTE ou da PATENTE-VÁLIDA e não apenas 
uma expectativa de direito (pedido)". 

  

Porém, no decorrer da sentença o douto magistrado esbarra nos conceitos confusos do 
dispositivo 44 da Lei 9.279/96: 

"Do sistema legal adotado, extrai-se que o que confere a exclusividade de produção e de uso 
é a patente, não bastando o depósito do pedido, muito embora sujeitem-se os usuários não 
autorizados, no período entre o depósito do pedido de patente e antes da sua concessão, ao 
pagamento de indenização, na forma da lei." 

  

Indenização na forma da lei é um argumento falho, pois a Lei não dispõe sobre qualquer 
critério indenizatório e apesar do douto magistrado iniciar sua decisão muito bem pautado, 
termina embasando a indenização para objeto de pedido de patente em exploração não 
autorizada. 

Isso faz crer que, interpretando à literalidade da sentença do douto magistrado, a exploração 
indevida traz consigo a intrínseca regra de não haver autorização. Ora explora-se 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11190



indevidamente o objeto do pedido de patente quando o terceiro não pede autorização para 
fazê-lo ao depositante do pedido. 

            Em relação ao valor da indenização pela exploração indevida contida no art. 44, 
BARROS, 2007 relata que o montante deve ser determinado em função dos benefícios que o 
prejudicado auferiria caso não tivesse ocorrido a violação, conforme o disposto no art. 208 da 
LPI.[7] Quanto à determinação dos lucros cessantes, o art. 210 indica a aplicação do critério 
que for mais favorável do prejudicado dentre os seguintes: 

  

"I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; 

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; 

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela 
concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem." 

  

Para possibilitar a conjugação desse artigo 210 com o disposto no art. 44 é preciso aguardar a 
concessão da patente, que é o instrumento que resguardará uma possível indenização 
retroativa. Além disso, a definição da indenização só ocorrerá no âmbito judicial, uma vez que 
no âmbito administrativo o INPI não é competente para definir indenizações. 

Então tem-se uma grande indefinição quanto a arbitrar uma indenização para exploração 
indevida de pedido de patente. Não se tem nem mesmo uma definição do que seria essa 
exploração indevida antes da concessão do privilégio patentário. É temerário afirmar que há 
violação de pedido de patente nos mesmos termos colocados para a violação de patente. 

            Já visto na parte introdutória, o INPI conta hoje com um backlog entre o depósito e a 
concessão do pedido de aproximadamente 10 (dez) anos, gerando uma indefinição extensa 
para o depositante e para a sociedade. 

            Para diminuir os possíveis efeitos maléficos da mora do INPI na análise do pedido de 
patente nesses casos de possíveis violações, o art. 2° da Resolução INPI n° 132 / 2006 reza o 
seguinte: 

  

"Art. 2° Poderá ser requerido exame prioritário de pedidos de patentes: 

I - pelo próprio depositante quando, comprovadamente: 

(...) 

b) o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a sua 
autorização (...) 
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III - por terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de 
reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização. 

  

Ressalta-se, conforme o art. 5º da referida resolução, que para solicitar o exame de prioridade, 
quando o requerente for o próprio depositante, ele deverá apresentar as provas de que o objeto 
do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização e a cópia da 
notificação extrajudicial enviada para o agente acusado de reprodução indevida. 

Nota-se aqui, mais uma vez, a exigência da autorização que o depositante deve conceder ao 
terceiro para explorar uma tecnologia não patenteada. Desse modo o INPI condiciona o 
interessado na exploração de uma tecnologia contida em um pedido de patente a obter uma 
autorização prévia do depositante. 

Assim, nas palavras de Ana Paula Brito "Isso quer dizer, inclusive, que o titular de um pedido 
de patente, ao ter seu pedido depositado, pode notificar terceiros que porventura estejam 
violando o objeto de sua invenção, para que cesse a suposta violação, sob pena de medidas 
judiciais coercitivas quando da concessão do privilégio."[8] 

Por outro lado, quando o requerimento do exame de prioridade for feito por terceiros que 
estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente, estes 
deverão apresentar a cópia da notificação extrajudicial que receberam do depositante ou 
quaisquer provas da acusação de reprodução indevida do objeto da patente, desde que 
acompanhadas da comprovação de interposição de petição de subsídios ao exame técnico, 
para fins de demonstrar estar o objeto do pedido de patente no estado da técnica[9]. 

Apesar de a LPI e a Resolução INPI n° 132 / 2006 confirmarem a possibilidade de uma 
exploração indevida de uma tecnologia contida em um pedido de patente, o INPI não 
reconhece o dever de remuneração por parte do usuário antes da concessão da patente. 

O que o INPI reconhece é o dever do usuário de obter a autorização do depositante para 
explorar o objeto do pedido de patente. Já a indenização por eventual exploração indevida fica 
condicionada à futura concessão da patente e determinação judicial. 

Ante o exposto entende-se no presente trabalho que a necessidade de autorização prévia para 
que terceiros explorem o objeto de pedido de patente não é a mais acertada, uma vez que 
confere ao depositante, que tem apenas uma expectativa de direito, o poder de permitir ou não 
a utilização da tecnologia sobre a qual, a rigor, ainda não tem titularidade ou exclusividade. 

Para que o depositante não reste prejudicado e para que não se fuja à regra imposta pela LPI, 
entende-se que ao invés de autorização, o terceiro interessado, reconhecendo a expectativa do 
direito e o potencial da tecnologia vir a receber a proteção patentária, deveria informar ao 
depositante o seu interesse em explorar a tecnologia objeto do pedido de patente, 
reconhecendo assim que, sendo concedida, deverá indenizar o titular por tal exploração. 

Atente-se para o fato de que para o INPI a autorização por parte do depositante equivale ao 
contrato de licença para exploração. 
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O art. 61 da LPI dispõe que "O titular de patente ou depositante poderá celebrar contrato de 
licença para exploração." 

A Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia do INPI informa que pode-se 
solicitar a averbação de contratos de transferência de tecnologia de pedido de patente no INPI, 
contudo, nesse caso, será emitido um Certificado nihil[10], que significa que a autarquia não 
reconhece o dever de remuneração. Somente após a concessão da carta-patente é que troca-se 
o Certificado para um com Valor. 

Conforme IDS, 2005, "Apesar de o INPI, tradicionalmente, relutar em averbar licenças 
onerosas de pedido de patente, inexiste qualquer restrição legal ao pagamento de remuneração 
pelo licenciado antes da concessão da patente."[11] 

            Apesar de não existir qualquer restrição legal ao pagamento de remuneração pelo 
licenciado antes da concessão da patente, também não há qualquer obrigação legal para 
realização do mesmo pagamento. O que dispõe o art. 44 da LPI é a indenização obrigatória 
pela exploração indevida. 

Segundo IDS a licença de um pedido de patente pode ser importante para prevenir 
responsabilidades futuras de um interessado que prefira pagar remuneração do que arriscar-se 
a sofrer uma ação de infração depois da concessão. 

Estranho é esse reconhecimento de uma infração condicionada a uma concessão incerta e 
futura de uma patente. Ou seja, caso o terceiro interessado opte por não licenciar o uso de um 
objeto de um pedido de patente ele dependerá de um ato administrativo futuro para definir se 
sua conduta atual e passada configura-se em uma infração ou não. 

As decisões judiciais elencadas a seguir corroboram com a corrente que não admite pedido de 
patente como prerrogativa para pleitear direitos patentários, uma vez há somente uma 
expectativa de direito: 

  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NONA CÂMARA CÍVEL  

Número do processo: 2.0000.00.306342-3/000 (1)  

Relator: SILAS VIEIRA  

Data do Julgamento: 16/05/2000  

Data da Publicação: 17/06/2000  

Inteiro Teor:  

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. 
EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. 
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- O simples depósito do pedido de patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao 
requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo 
que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros 
produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual 
exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96. 

- Julgada improcedente a demanda, deverá o Juiz fixar a verba honorária consoante sua 
apreciação equitativa, de acordo com o artigo 20, parágrafo 4º, do CPC. 

  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL  

Número do processo: 1.0024.02.806723-9/001(1)  

Númeração Única: 8067239-05.2002.8.13.0024  

Relator: Des.(a) DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA  

Data da Publicação: 12/04/2006  

Inteiro Teor:  

  

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - PEÇAS DE BIJUTERIA - 
CONTRAFAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DEPÓSITO DE PEDIDO DE 
PATENTE - AUSÊNCIA DE REGISTRO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE 
EXCLUSIVIDADE. 

  

- Não basta, para a proteção da propriedade industrial, a mera solicitação da patente, não se 
podendo cogitar de impedimento a terceiros de produção e comercialização dos bens ditos 
plagiados se não expedida a carta- patente. 

  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL  

Agravo Interno na Apelação Cível: 0157899-83.2005.8.19.0001  

Apelante: ARMANDO UBIRAJARA OLIVEIRA SABAA SRUR E OUTRO  

Apelado: ARMA ZEN PRODUTOS NATURAIS e LABORATÓRIO QUÍMICO 
FARMACEUTICO TIARAJU LTDA EPP 
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Data do Julgamento: 16/11/2010 

  

  

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. 
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DIREITO INVOCADO. 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARTAPATENTE PELO INPI. ARTIGO 38, 
DA LEI 9279/96 - "A PATENTE SERÁ CONCEDIDA DEPOIS DE DEFERIDO O 
PEDIDO, E COMPROVADO O PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO 
CORRESPONDENTE, EXPEDINDO-SE A RESPECTIVA CARTA-PATENTE". 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 
SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

  

Os autores buscam com a presente ação a busca e apreensão de produtos e documentos ao 
argumento da existência de contrafação, sustentando serem detentores de patente da "farinha 
de maracujá". 

É cediço que os direitos industriais são concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e que o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou do registro 
nasce a partir do ato concessivo correspondente.  Ressalta-se que a patenteabilidade de 
invenções e modelos de utilidade está sujeita aos requisitos da novidade, atividade 
inventiva,  aplicação industrial e não impedimento. Dessa forma, somente após o devido 
procedimento administrativo o 

INPI expedirá a respectiva patente.  

O artigo 38, da Lei 0279/96, afirma que "A patente será concedida depois de deferido o 
pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva 
carta-patente." 

Portanto, é a carta-patente o único documento de prova admissível pelo direito para 
demonstração da concessão do direito de exploração exclusiva da invenção ou do modelo de 
utilidade. In casu, os autores juntaram aos autos somente o depósito do pedido de patente, o 
que não comprova que os mesmos, sejam titulares do direito invocado. 

  

Apesar da Jurisprudência não ser uníssona no assunto, revela-se mais coerente nas decisões 
como as supramencionadas. Atente-se para uma decisão contrária de 26/01/2010 que 
reconhece os direitos de exclusividade do depositante. 
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Tribunal de Justiça  

12ª Câmara Cível  

Apelação Cível nº 0076120 - 72.2006.8.19.0001   

Apelante: 3BNP ACESSÓRIOS DE COURO LTDA. EPP  

Apelado: SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA.  

Relator: DESEMBARGADOR CHERUBIN SCHWARTZ   

  

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO 
INDEVIDA DE PATENTE. DEPÓSITO DE PEDIDO DE REGISTRO DE PATENTE NO 
INPI. DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE MOBILIÁRIO QUE 
ATENDESSE AS NECESSIDADES DO MERCADO. 

  

A Lei 9.279/96 protege o titular da patente, bem como o seu depositante.  In casu,  restou 
demonstrado que a apelada procedeu junto ao INPI o depósito de pedido de registro de 
patente sob o nº.MU8502464-3, a fim de buscar a proteção exigida pela Lei para assegurar 
sua propriedade industrial. A utilização não autorizada do mobiliário afronta o disposto no art. 
183 da Lei n°. 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 
Sentença confirmada. Recurso improvido. 

(...)Compulsando os autos do processo, verifica-se que a apelada procedeu junto ao INPI o 
depósito de pedido de registro de patente sob o nº. MU8502464-3, conforme se depreende dos 
documentos de fls. 39/40, o que, por sua vez, demonstra que a mesma buscou a proteção 
exigida pela Lei para assegurar sua propriedade industrial. 

Com efeito, uma vez que a Lei 9.279/96 protege o titular da patente, bem como o seu 
depositante, não há como subsistir a alegação da apelante de que o mobiliário da apelada não 
estaria abrigado pelo direito.  

Destarte, a utilização não autorizada do mobiliário afronta o disposto no art. 183 da Lei n°. 
9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.  

(...)Sendo assim, imperioso reconhecer a ocorrência dos danos materiais experimentados pela 
apelada e cuja  reparação se reclama, não assistindo razão ao apelante no tocante a alegação 
de inexistência de nexo de causalidade entre a aquisição do móvel e a alegada concorrência 
desleal. 
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Após análise no INPI, constatou-se que a patente de Modelo de Utilidade citada na decisão 
supra ainda não foi concedida, e mesmo assim foi reconhecido o direito de exclusividade do 
depositante. Para tanto, considerou-se que a LPI protege o titular da patente, bem como o seu 
depositante, contudo ignorou-se que o depositante não faz jus ao direito pleno de 
exclusividade. Tanto é que a régia sentença considera, erroneamente, que o disposto no art. 
183 da Lei n°. 9.279/96 seria aplicável para o caso em tela. Este artigo, como citado 
anteriormente no presente trabalho, só se aplica para a definição de infrações penais 
cometidas por titulares de direitos patentários, e não para meros depositantes. 

Lida-se, portanto, no Sistema de Patentes Brasileirio, com a incerteza sobre a exploração 
indevida de pedido de patente e também sobre a extensão das indenizações devidas, uma vez 
que a norma pouco clara abre margem para interpretações controversas gerando prejuízo a 
sociedade, fato que descumpre um dos requisitos básicos do conceito de Propriedade, seja ela 
Intelectual, Industrial ou não, o da função social. 

  

Conclusão 

  

Frente a toda a análise feita, tentou-se abrir o leque da discussão sobre conceitos como 
exploração indevida de pedido de patente, exclusividade, expectativa de direito e titularidade. 
Esses conceitos levam a outras questões controversas, como a do dever ou não de indenizar, o 
cálculo das indenizações quando devidas, e a necessidade ou não de autorização de 
depositante de pedido de patente para uso da tecnologia contida em pedido de patente. 

Tais aspectos indefinidos geram, por vezes, decisões dissonantes do judiciário, especialmente 
com base em fundamentos incorretos encontrados na própria LPI porque a letra da norma é 
pouco precisa e confunde conceituações. Isso também facilita uma interpretação equivocada, 
especialmente no caso da análise prescindir da profundidade necessária ao entendimento da 
referida norma e de sua aplicação. Além disso, a doutrina pouco se debruçou sobre o assunto 
e, mesmo após mais de 15 (quinze) anos de promulgação e vigência da atual LPI, a matéria de 
propriedade intelectual ainda é considerada complexa e de difícil entendimento. 

O sistema de patente brasileiro, galga a passos lentos uma seguridade jurídica, mas 
a  interpretação e o questionamento de normas escritas como a do art. 44 não podem passar 
ilesas aos olhos dos doutrinadores. Essa é somente um ponto controverso da Lei n° 9.279/96 
dentre as inúmeras regras que precisam ser revistas e melhor interpretadas buscando sempre o 
bem social. 

O fato das patentes serem, hoje, forte instrumento de desenvolvimento social, econômico e 
político dos países faz com que o Brasil seja pressionado a atender os interesses globais de 
mercado, mas jamais se pode esquecer que é o desenvolvimento interno que colocará o Brasil 
em condições de igualdade frente aos países desenvolvidos e que isso depende de uma forte e 
consolidada legislação patentária.  

O art. 44 da Lei n° 9.279/96 integra o grupo de normas da propriedade industrial que 
necessitam de urgente enfrentamento doutrinário, especialmente no sentido de averiguar as 
conseqüências que surgiriam da consideração de equivalência dos direitos do titular da 
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patente aos dos direitos dos simples depositantes de pedido de patente, especialmente no que 
tange à segurança jurídica. 

Thomas Jefferson e seus ensinamentos basilares não podem ser esquecidos ou deixados a 
segundo plano, pois são eles que denotam que o sistema de propriedade industrial vem 
beneficiar a sociedade e não gerar valores diversos que podem prejudicar os usuários desse 
sistema. 

  

     "He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as 
he who lights his taper at mine, receives light without darkening me."[12] 
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minha, como quem acende sua vela na minha, recebe luz sem apagar a minha". 
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL BRASILEIRO 

 
LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DESARROLLO SOCIAL 

BRASILEÑO  
 
 
 

Armando Zanin Neto 
Sérgio De Oliveira Santos 

 

RESUMO 
A função social da propriedade intelectual é um tema que nos últimos vinte anos vem sendo 
debatido nos bancos acadêmicos e a partir do ano 2000 entrou na pauta de políticas públicas 
do governo federal. O Art. 5º, XXII da Constituição Federal, assegura inequivocamente que o 
direito de propriedade deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, de 
que a propriedade atenderá sua função social. Também no Art. 170 a propriedade privada é 
definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua 
função social. Os interesses social e econômico devem ser compatibilizados de maneira a 
possibilitar que o desenvolvimento de novas tecnologias, sejam aplicadas não só para a 
obtenção de lucros extraordinários, mas também para beneficiar os seres humanos que, em 
especial nos países em desenvolvimento, necessitam do produto dessa nova tecnologia, tais 
como medicamentos, cultivares entre outros para melhorar sua condição de existência 
humana. 
Hodiernamente, nas discussões levadas a cabo nos órgãos internacionais responsáveis pela 
regulação e controle da propriedade intelectual no mundo, predomina o interesse dos países 
desenvolvidos, seja na redação dos tratados internacionais em que os países subdesenvolvidos 
são obrigados a aderir por pressão internacional, seja nas matérias eleitas para estas 
discussões. Neste sentido, o objetivo principal deste artigo é analisar criticamente a aplicação 
da condicionante da função social da propriedade intelectual insculpida na Constituição 
Brasileira de 1988, à luz do desenvolvimento humano. 
PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO HUMANO; FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL; PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL. 
 
RESUMEN 
La función social de la propiedad intelectual es un tema que en los últimos veinte años ha sido 
objeto de debate en el ámbito académico y de los bancos desde el año 2000, entró en la 
agenda de políticas públicas del gobierno federal. En virtud del artículo 5º, XXII de la 
Constitución, que garantiza de manera inequívoca el derecho de propiedad siempre debe ser 
contrastada con las restricciones de la sección siguiente, que la propiedad debe cumplir su 
función social. También en la Sección 170 de la propiedad se define como el principio 
esencial del orden económico, siempre con la condición de su función social. Los intereses 
sociales y económicos deberán armonizarse con el fin de permitir el desarrollo de las nuevas 
tecnologías se aplican no sólo para obtener ganancias extraordinarias, sino también en 
beneficio de los seres humanos, especialmente en los países en desarrollo, necesidad de este 
nuevo producto tecnología, cito la medicina, entre otros cultivares para mejorar su condición 
de la existencia humana. 
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En nuestros tiempos, los debates realizados en los organismos internacionales responsables de 
la regulación y el control de la propiedad intelectual en el mundo, el interés predominante de 
los países desarrollados, ya sea en la redacción de los tratados internacionales en los países en 
desarrollo están obligados a adherirse a la presión internacional, ya sea en el campo elegidos 
para estas discusiones. 
Así, el objetivo de este trabajo es examinar críticamente la aplicación de la condición de la 
función social de la propiedad intelectual esculpidas en la Constitución brasileña de 1988, a la 
luz del desarrollo humano. 
PALABRAS-CLAVE: : DESARROLLO HUMANO; FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL; PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL BRASIL. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende investigar o tratamento dispensado pela Lei maior à propriedade 
intelectual, sua função social, aos direitos dela decorrentes e até que medida os direitos de 
exclusividade e os privilégios conferidos à propriedade intelectual se sustentam frente ao 
interesse público. 

Neste espeque, busca-se analisar as disposições legais acerca do tema, a natureza jurídica da 
propriedade intelectual, sua função social determinada positiva e negativamente por seus 
limites, bem como a interpretação contemporânea da função social da propriedade intelectual 
e suas conseqüências para o desenvolvimento do país. 

            Além disso, também serão analisados os objetivos principais da proteção do 
conhecimento pela propriedade industrial e a prevalência de aspectos econômicos sobre 
aspectos humanos na interpretação dos direitos da propriedade intelectual.  

  

  

PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS HUMANOS 

É quase impossível pensar historicamente o desenvolvimento da raça humana sem mencionar 
as descobertas e inovações que resultaram da criatividade do intelecto humano culminando no 
estado de coisas e valores da contemporânea civilização globalizada. Foi com esse diferencial 
inventivo que a humanidade alcançou o atual nível de desenvolvimento tecnológico e de 
qualidade de vida. 

Segundo a OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a idéia 
de proteção da propriedade intelectual iniciou-se na República de Veneza, no século XV, que 
era um importante centro comercial e também se destacava nas artes e nas ciências. O 
governo local, em 1477, promulgou a primeira lei para proteger os direitos dos inventores e 
concedeu as primeiras cartas patentes[1]. Posteriormente, muitos países-estados adotaram leis 
similares. 
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Do século XV ao XVII, os reis e governantes concediam exclusividade aos seus pares para 
explorar seus inventos caracterizando, dessa forma, o "monopólio comercial da invenção". 
Entretanto, a concessão de carta patente não se tornou uma prática e, por mais de um século, 
foi pouco utilizada (MACEDO e BARBOSA, 2000, p.18). 

Desde as "cartas patentes", condições de "novidade" e "aplicação industrial" já eram impostas 
aos inventores para que obtivessem o privilégio de suas invenções, além de trazerem 
benefício ao Estado. Desde o século XV, acordos foram firmados para consolidar o sistema de 
propriedade industrial adotado por diversos países que, por meio de marcos legais específicos, 
conferiam proteção apenas aos inventores residentes. Entretanto, com a expansão do comércio 
e da pirataria, viu-se a necessidade de proteção para estrangeiros, surgindo, em 1883, a 
"União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial", mais conhecida como 
"Convenção de Paris" (CUP). Esse acordo firmou regras para regulamentação da concessão 
de patentes, legitimando a concessão para não residentes, e determinando a territorialidade da 
patente, isto é, a validade apenas no país onde foi concedida (MACEDO e BARBOSA, 2000, 
p.19). 

A Convenção da União de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema 
Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização 
internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à Propriedade Industrial. 
Surge, assim, o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do 
inventor, assimilado ao direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios dessa Convenção 
Internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873. Cabe lembrar que o Brasil foi um dos 
14 (quatorze) países signatários originais e atualmente a convenção conta com 173 (cento e 
setenta e três) países signatários. A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: 
Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e 
Estocolmo (1967). 

Se os direitos do autor de obra ou invento são configurados como verdadeira propriedade 
intelectual, forçoso concluir que tais direitos correspondem a uma espécie de propriedade, e 
que, portanto, caberiam ao proprietário todos os frutos de seu bem imaterial, de maneira 
exclusiva e privilegiada. 

Demais disso, se a Constituição da República de 1988 fala em garantia do direito de 
propriedade, as prerrogativas do autor sobre sua obra estariam garantidas de maneira 
permanente, cite-se: 

                                               

 "Artigo 5º: ... 

 XXII - é garantido o direito a propriedade" 

Todavia, no inciso XXIII, do artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais, o 
legislador inseriu, de forma genérica, que toda propriedade atenderá a sua função social, in 
verbis: 

               

"Art. 5º 
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XXIII - a propriedade atenderá a sua função social" 

Supõe-se que a maneira genérica com a qual o legislador constituinte originário impôs a 
observância da função social à propriedade fora intencional, pois, desta forma, estendeu a 
obrigatoriedade de atendimento da função social, não só à propriedade material de bens 
corpóreos, mas também à propriedade imaterial, constituída por bens incorpóreos. 

Todavia, pela vontade do legislador constituinte, acredita-se que o "tempero" da função social 
trazido no inciso XXIII do artigo 5º, impõe limites ao direito patrimonial, a ponto de impor ao 
particular a perda da propriedade e dos direitos dela decorrentes, em favor do interesse 
público. 

Assim, tem-se que o direito de propriedade é garantido e prestigiado no Brasil (regime 
capitalista da livre iniciativa), porém, esta garantia é mitigada pelo interesse público que 
sempre prevalecerá sobre o interesse do particular. 

  

  

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A discussão sobre a função social da propriedade não é inaugurada por nossa CF de 88, mas 
está a se desenvolver há mais de um século no seio da humanidade. Esta discussão leva em 
conta o principal e mais prestigiado direito da organização social que existe em nosso tempo 
(modo de produção), qual seja, o direito de propriedade. 

A propriedade privada fundamenta e organiza o sistema jurídico brasileiro como um todo. As 
revoluções ou qualquer mudança importante na forma de organização da sociedade, a toca 
obrigatoriamente. O tipo de propriedade determinará o tipo de sociedade que existe e a forma 
como as pessoas veem as suas relações sociais. Os indivíduos se veem socialmente como 
proprietários. Essa é a herança da modernidade. A modernidade é feita por indivíduos 
proprietários. E esse individualismo proprietário é algo presente nas mais diversas relações, 
não só na propriedade física, pois é um direito que convence, inclusive aqueles que não são 
proprietários de nada, de que ele é de fato um direito universal e intocável. 

Mesmo os positivistas mais extremos, sem qualquer intenção crítica na interpretação do 
direito em relação a seu sistema jurídico predileto, admitem que a propriedade privada 
organiza o direito e, de certo modo, de um lado protege a propriedade privada como garantia 
civil prevendo todo um conjunto de instrumentos jurídicos para este fim, penais inclusive, 
para que este direito seja respeitado. 

A propriedade intelectual possui natureza patrimonial. Com efeito, a Constituição Federal/88 
no artigo 5º, inciso XXII, garante o direito de propriedade a todos os brasileiros. Da mesma 
sorte, o indigitado diploma insere no inciso seguinte que a "propriedade atenderá a sua função 
social". 

Assim, o inciso XXIII impõe à propriedade um requisito essencial para o seu exercício, qual 
seja, o atendimento da função social. 
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A propriedade não deve ser mais considerada um direito sagrado de usar, gozar e dispor dos 
bens, deve sim atender a uma determinada função social. Não só na nossa CR/88, mas nas 
constituições que serviram de modelo para a nossa, já eram previstas como função social o 
atendimento das necessidades relativas ao meio ambiente, ao tipo de trabalho que é utilizado 
naquela propriedade e ao atendimento do bem estar da comunidade. 

A mentalidade proprietária é algo muito profundo em nosso ser e, de certa forma, é algo 
indevassável ao conhecimento humano, pois não se consegue saber como seria viver sem a 
figura da propriedade privada, já que é uma construção muito eficiente que possui 
seguramente mais de quinhentos anos de história. 

Ela se espalhou para todas as dimensões da vida e hoje a sociedade lida com a maior 
naturalidade em relação à idéia de propriedade. O ideal de felicidade da sociedade atual é 
individualizar as coisas, tornando seus indivíduos cada vez mais independentes daquilo que é 
social, individualizando as múltiplas faces da vida. 

Na questão própria do direito, qual o significado da promessa da função social? A propriedade 
intelectual detém apenas os direitos de exclusividade e privilégios frente a terceiros ou 
também compreende obrigações ao proprietário, na medida em que este deve usar sua 
propriedade pautado pelas necessidades da sociedade? Será esta uma espécie de conflito 
dilatório, que entrega para o direito um conjunto de regras, apenas para apagar as 
reivindicações no campo da política, amortizando e neutralizando o potencial político da 
discussão? 

A sociologia define a expressão "função social da propriedade", indicando a idéia de uma 
sociedade vista como um organismo vivo, onde cada parte tem uma função. De outro lado, se 
esta expressão for interpretada sob o prisma das ciências jurídicas, tem-se a propriedade como 
uma parte do organismo social, cabendo a esta, a realização de uma função. Neste esteio, 
pode-se dizer que caberá a cada nação definir qual será a função atribuída à propriedade 
segundo a opção política de seu povo. 

Neste aspecto, vale transcrever as criteriosas ponderações de Orlando Gomes que identifica a 
diferença estrutural e política existente entre a propriedade que tem função social e a 
propriedade que é função social (GOMES, 2002, p. 107 a 109): 

(...) Essa energia moral da concepção de que a propriedade é uma função social não tem, 
entretanto, inspiração socialista, como se supõe, por desinformação, particularmente os 
socialistóides levianos ou contrabandistas de idéias. 

Muito pelo contrário. Se não chega a ser uma mentira convencional, é um conceito ancilar 
do regime capitalista por isso que, para os socialistas autênticos, a fórmula da função social, 
sobre ser uma concepção sociológica e não um conceito técnico jurídico revela profunda 
hipocrisia, pois mais não serve do que para embelezar e esconder a substância da 
propriedade capitalista. É que, legitima o lucro ao configurar a atividade do produtor da 
riqueza, do empresário, do capitalista, como exercício de uma profissão de interesse geral. 
Seu conteúdo essencial permanece intangível, assim como seus componentes estruturais. A 
propriedade continua privada, isto é, exclusiva e transmissível livremente. 

(...) O primeiro problema foi levantado por Perlingieri na sua obra Introdução à 
Problemática da Propriedade, publicada em 1971 pela Escola de Aperfeiçoamento em Direito 
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Civil da Universidade de Camerino. Registrando a evidente diferença estrutural e política 
existente entre a propriedade que tem função social e propriedade que é função social, 
esclarece que, na primeira colocação, a propriedade permanece como uma situação 
subjetiva no interesse do titular, e que só ocasionalmente este é investido na função social, 
enquanto na outra perspectiva a propriedade é atribuída ao proprietário, não no interesse 
preponderante deste, mas no interesse público ou coletivo.                                

No mundo moderno, o direito individual sobre as coisas impõe deveres em proveito da 
sociedade e até mesmo no interesse dos não proprietários. Quando tem por objeto bens de 
produção, sua finalidade social determina a modificação conceitual do próprio direito, que 
não se confunde com a política das limitações específicas ao seu uso. A despeito, porém, de 
ser um conceito geral, sua utilização varia conforme a vocação social do bem no qual recai o 
direito, - conforme a intensidade do interesse geral que o delimita, e conforme a sua natureza 
na principal rerum divisio tradicional.                    

  

  

  

À SERVIÇO DE QUEM ESTÁ A PROPRIEDADE INTELECTUAL? 

A capacidade inventiva ou criadora de tecnologia dos habitantes de um país é uma importante 
ferramenta para a promoção do desenvolvimento de um povo. 

Segundo Sachs (apud VARELLA, 2005, p. 3), os países podem ser divididos em três 
categorias conforme a produção de tecnologia e o interesse pelos direitos de propriedade 
industrial. Em primeiro lugar estão os países excluídos tecnologicamente, importadores de 
tecnologia, que não possuem qualquer patente de invenção ou têm poucas, e nesse grupo 
encontra-se a maior parte dos países do mundo. Na segunda categoria estão os países 
adaptadores de tecnologia, que se destacam em alguns setores, com algumas inovações 
relevantes, mas que na maior parte conseguem apenas adaptar a tecnologia estrangeira, 
reproduzindo-a em seu território. Nesse grupo identificam-se alguns países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Em terceiro lugar encontram-se alguns poucos países que dominam a 
produção mundial de tecnologia e recebem sozinhos cerca de 93% dos benefícios advindos do 
sistema de proteção da propriedade industrial, e aí incluem-se os Estados Unidos, Alemanha, 
Japão, Holanda, França, Reino Unido e Finlândia. 

Neste contexto, em 1967 foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 
para "proteger" direitos de propriedade intelectual. Foi concebida por advogados que tinham 
como clientes empresas interessadas em tal proteção. Poucos anos mais tarde, em 1974, a 
OMPI passa a ser uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU) 
e, portanto, não deveria mais apenas "proteger" a propriedade intelectual, mas sim "promover 
a criatividade e a atividade inventiva" de modo a promover o desenvolvimento. Assim, a 
OMPI não mais tinha a propriedade intelectual como fim em si mesmo, mas sim como um 
meio para se atingir o desenvolvimento. 

Como a maioria dos países membros da OMPI era formada por países em desenvolvimento, 
os países ricos estavam em minoria. Para reverter este quadro, a manobra utilizada foi 
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vincular a propriedade intelectual ao comércio, o que ocorreu a partir da criação da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995. Com a crescente necessidade de todos 
os países fazerem parte do comércio global, quando da adesão dos mesmos à OMC, eram 
obrigados a aderir ao Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual relacionados ao Comércio - em inglês: ADPIC - TRIPS - Trade - Related Aspects 
of Intellectual Property Rights), sobre propriedade intelectual, que prevê os patamares 
mínimos de proteção à propriedade intelectual, bem como sanções por descumprimento das 
regras. Ou seja, caso algum país não cumpra com o previsto em TRIPS, pode ser acionado 
perante a OMC e ficar sujeito a sanções e embargos comerciais por parte do país detentor de 
direitos de propriedade intelectual. 

Mas não bastassem tais patamares mínimos previstos em TRIPS, países como os Estados 
Unidos vêm exercendo pressão por meio de tratados bilaterais: é muito mais fácil pressionar 
um único país pobre (ou mesmo rico!), do que tentar impor algo a vários países ao mesmo 
tempo. E tal estratégia tem surtido efeito: há tratados bilaterais, todos prevendo patamares 
mais elevados de proteção do que o estabelecido no TRIPS, já fechados entre os EUA e 
Jordânia, Austrália, Cingapura, Chile e Marrocos, entre outros. Outra forma de pressão 
política que não pode ser negligenciada são os relatórios do Departamento de Comércio dos 
EUA, a famosa "priority watch list", que enumera países que estão na lista negra daquele 
governo, que entende não ter seus direitos de propriedade intelectual devidamente protegidos. 

Os países pobres sofrem ainda mais, uma vez que royalties pelo uso de propriedade 
intelectual são enviados aos países ricos aos milhões de dólares, o que cria um grande déficit 
na balança comercial daqueles. No caso de acesso à informação, educação, medicamentos e 
conhecimento em geral, países pobres sentem o grande impacto. Preços de livros são 
exorbitantes, assim como ocorre com preços de medicamentos patenteados ou de software 
proprietário. Daí uma das grandes vantagens da utilização de remédios genéricos (que são 
exatamente iguais aos produtos patenteados) e softwares livres. No final das contas, por abuso 
de interesses privados em detrimento dos interesses públicos, o direito de exclusividade de 
exploração do produto industrial ou da criação intelectual acaba significando não apenas uma 
exclusividade, mas sim, uma exclusão dos demais, que ficam à margem, sem acesso a 
conhecimento. 

A título de registro, em relação à propriedade industrial, uma série de situações desvantajosas 
aos países subdesenvolvidos é apresentada, tal como (CHESNAIS, 1998, p.291) 

a) barreira à transferência tecnológica do centro para a periferia, fazendo com que a periferia 
tenha que pagar pelo direito de uso de tecnologias específicas; 

b) criar mercados para produtos casados (caso dos herbicidas criados para plantas 
geneticamente modificadas); 

c) dependência tecnológica, pois a compra de uma tecnologia principal pode desencadear a 
compra de tecnologias complementares, bem como serviços de manutenção e melhoria; 

d) redução da competitividade, pois a aquisição de tecnologias no mercado não garante o 
domínio sobre tecnologias de ponta, ou pode significar incremento de custos pelo pagamento 
de royalties.        
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Desta exposição, ficam as questões: 

1) Como proceder para compatibilizar os interesses de um lado, dos países e iniciativa privada 
que investem bilhões em pesquisa e desenvolvimento e querem lucrar com o produto destas e 
de outro, dos países que não têm condições e recursos para realizar pesquisas científicas, mas 
que, na maioria das vezes, são os que mais necessitam das inovações tecnológicas para 
melhorar a qualidade de vida de seus habitantes em todos os níveis? 

2) De que maneira compatibilizar o sistema capitalista de busca do lucro (mais valia) com um 
sistema comunitário internacional que valorize o ser humano acima de tudo, utilizando-se da 
tecnologia em prol do bem estar da humanidade? 

3) De que forma usar o desenvolvimento das inovações tecnológicas a serviço dos seres 
humanos? 

  

  

A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Embora o século XX tenha sido vertiginoso ao trazer incontáveis avanços para a humanidade, 
pouco há para se orgulhar desse passado quando o assunto é o reconhecimento da dignidade 
da pessoa humana e a promessa de inclusão social. 

Mas o que realmente marcou o século XX, e preparou o início do XXI, foram as profundas 
mudanças de pensamento sobre os direitos humanos. Paradigmas foram quebrados e verdades, 
até então consideradas absolutas, foram abandonadas. A razão disso, em grande parte, deu-se 
pela industrialização, pela produção em série, pelo avanço da tecnologia e da ciência. Os 
avanços nestas áreas do conhecimento, sobretudo nas últimas décadas do século XX, 
produziram uma nova forma de pensar a vida e de realizá-la. 

A eficiência dos meios de comunicação e de produção - que inicialmente pensou-se que 
estariam a serviço do homem, libertando-o das tarefas diárias e possibilitando a melhoria da 
qualidade de vida -, ao contrário do que se imaginou, transportou para o ser humano uma 
carga de responsabilidade acima do imaginado. Exige-se das pessoas a mesma eficiência do 
artefato tecnológico. O risco integral e o aperfeiçoamento tecnológico levam o homem as suas 
últimas conseqüências. O equívoco não é permitido. 

As pessoas são desafiadas a provar suas habilidades a todo instante e, mais do que isso, a 
romper limites. Com a conseqüente necessidade de superação, tudo o que é criado pelo 
homem torna-se obsoleto, fazendo com que o próprio tempo se acelere. 

A ciência aprimorou-se e passou a modificar o natural, fazendo do homem o senhor da 
criação. Vegetais, animais e seres humanos passam a ser desenvolvidos em laboratório. 
Tamanha alteração do modo de viver e de entender a vida foi objeto de muitas controvérsias, 
mas a ciência resistiu e os novos valores vão, aos poucos, sendo incorporados aos padrões da 
sociedade e aceitos como fatos normais. 
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É urgente, então, pensar no futuro dos direitos humanos fundamentais que envolvem as 
pesquisas em inovação tecnológica, que são os direitos constitucionais à vida, à saúde, ao bem 
estar e ao meio ambiente equilibrado. Pensar desde já sobre Pesquisa Desenvolvimento & 
Inovação e a repartição de seus benefícios por meio da sua função social, é possibilitar, de 
maneira efetiva, que o Brasil assuma a condição de um país desenvolvido. 

Com fundamento na Constituição Federal e no Código Civil brasileiro, é necessário, neste 
momento, iniciar a construção do direito da função social da propriedade intelectual nas 
pesquisas direcionadas ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. 

Cada época da história elege seus valores. Aqui, há que se diagnosticar os rumos da 
propriedade neste novo século. É evidente que os interesses econômicos não mais se centram 
exclusivamente no patrimônio material, estático, como por exemplo, nas propriedades 
imóveis. Estas existem sim, mas o eixo de exploração econômica vem se deslocando para 
privilegiar a propriedade intelectual. 

É a destinação dos recursos técnico-científicos, por meio do reconhecimento e aplicação da 
função social da propriedade intelectual da inovação tecnológica, que poderá representar um 
caminho a seguir com destino à efetividade da dignidade humana. 

A transformação social assenta-se, agora, na inventividade humana. A esse respeito, José 
Carlos Mariátegui (2003, p. 165), afirma que, nos últimos dez mil anos, a cultura humana 
produziu desde revoluções culturais até o desenvolvimento da linguagem, da escrita e, desse 
modo, o desenvolvimento das sociedades. Mas nos últimos milênios, a evolução de invenções 
técnicas desde ferramentas elementares até o artefato da Revolução Industrial aceleraram o 
processo. A essência da linguagem humana é a inventividade: cada sentença é uma nova 
invenção, produzida pela combinação de elementos conhecidos. É importante levar em conta 
que nas próximas décadas estar-se-á realmente formando um novo estágio dominado pelas 
formas de vida artificial e por organismos sociais. 

A inventividade, enquanto elemento da criação, sempre envolve a esfera da subjetividade e do 
aprimoramento do conhecimento, ou seja, situa-se na interseção entre a arte e a realidade. 
Pensar, inovar e encontrar soluções para colocar o conhecimento a serviço da vida é um dos 
desafios que impulsiona a humanidade através dos tempos. 

Com o avanço do estado da técnica, reproduziram-se bens e produtos em quantidade, para 
assim responder às necessidades que se fizeram sentir, principalmente nas últimas décadas do 
século passado, marcado pela crescente industrialização e pelo consumo exacerbado. Com o 
aprimoramento dos meios de produção da indústria, a possibilidade de reprodução passou a 
ser a tônica da sociedade de consumo. O mercado passou a exigir novos produtos, valorizando 
a novidade. 

Ganhando força com o capitalismo e com a globalização, os produtos reproduzidos 
industrialmente avançaram para conquistar todos os continentes. Não há mais fronteiras 
físicas ou territoriais a serem vencidas. A contemporaneidade caracteriza-se pelo mutável, 
pelo provisório e pelo obsoleto. 

Tudo se opera em redes, em fluxos permanentes de relações de poder ditadas pelo setor 
econômico. E poder, hoje, pode ser definido como o acúmulo de conhecimento, da 
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informação técnica. Mas não se trata de qualquer conhecimento, e sim daquele que pode ser 
transformado em inovação tecnológica. 

O que é inovador, portanto, passou a despertar maior interesse e, com isso, a merecer maior 
proteção, inclusive jurídica. O diferencial no mercado de consumo passou a ser a necessidade 
de surpreender o consumidor. 

Filiando-se a uma linha otimista, pode-se dizer que a inovação tecnológica, se bem aplicada, 
poderá contribuir para corrigir as desigualdades sociais. Para tanto, há que se pensar no social 
e não apenas no individual. 

Nesse sentido, John Ralws (2000, p. 135) assevera que a distribuição natural dos bens não é 
justa ou injusta; nem é injusto que os homens nasçam em algumas condições particulares 
dentro da sociedade. Estes são simplesmente fatos naturais. O que é justo ou injusto é o modo 
como as instituições sociais tratam destes fatos. 

Não poderá o direito furtar-se a esse desafio. Pensar hoje na distribuição de bens é pensar na 
função social da propriedade intelectual e nos rumos que a exploração comercial dos 
resultados das PD&I irão tomar. Eventualmente, tais patentes poderão somente legitimar a 
cobrança de royalties para a utilização de tecnologias, sem cumprir com sua finalidade 
perante a sociedade, ao afastar os benefícios advindos de seu desenvolvimento daqueles que 
mais necessitam. 

E é esta propriedade que deve ser pensada como instrumento de inclusão social. O avanço 
técnico-científico deve atender às necessidades humanas, e não somente aos interesses 
meramente mercadológicos. A titularidade das patentes traz consigo a idéia de controle que, 
diretamente, ecoa com as nuances das relações de poder estabelecidas entre os seres humanos. 

Observa-se, por meio do pensamento de Michel Foucault (2002, p. 284), que o que interessa 
ao Estado é o máximo de produção. E produção para um Estado não mais está relacionado 
com sua dimensão territorial, mas sim, com a quantidade de população e com a saúde. Quanto 
mais populoso for um Estado e quanto mais saúde os cidadãos tiverem, maior será a 
produção. Com base nisso, quanto mais o Estado produzir, maior poder terá. Associando a 
idéia de Foucault para a inovação tecnológica, chega-se à conclusão de que os interesses 
pregados pelo estado atual da ciência revisitam justamente estes conceitos. A Pesquisa 
Desenvolvimento & Inovação está ligada hoje, entre outros temas, em grandes eixos de 
pesquisas, que são a alimentação e a saúde humana. 

O conhecimento como já assinalado, significa poder. Na era da informação, ou até mesmo da 
era genética, o poder reveste-se de maior poder ainda, pois todas as relações transitam pela 
inventividade, pelo saber, pelo controle da informação. Assim, quem detém a informação 
passa a ocupar a posição de classe dominante da sociedade. 

As classes dominantes, ao longo da história, sempre foram o modelo a ser seguido por todo o 
restante da sociedade. Assim, no decorrer dos tempos, as formas de dominação por meio da 
formas de racionalidade ditaram as regras de comportamento e de conduta nas civilizações 
humanas. 
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(DES)CAMINHOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL  

No Brasil, é adotado o regime capitalista e a propriedade corpórea e incorpórea é privada, 
tendo função social e não sendo uma função social, para utilizar as idéias trazidas pelo nobre 
autor. 

A função social é marcada por envolver um aspecto nuclear da formação do regime 
capitalista, o aspecto da propriedade privada. O que significa para um direito que tem que 
atender às necessidades de reprodução capitalista, colocar-se o desafio de atender também um 
aspecto social do exercício do direito de propriedade? 

Desta feita, a função social preconizada por nossa carta magna, nunca será plena como aquela 
imaginada em um Estado que adota a opção político-econômica do socialismo, pois em nossa 
opção econômica o proprietário possuirá sempre prerrogativas positivas, tais como 
privilégios, exclusividades e direito de proteção, em face dos não proprietários. 

Contudo, a despeito de não ser plena, a função social inserta na Constituição Federal, impõe 
aos proprietários de bens corpóreos e incorpóreos uma importante limitação: o interesse 
público deverá ser sempre observado, prevalecendo sobre o interesse privado. 

Assim, tem-se que o Estado deve garantir o direito de propriedade ao dono, concebendo 
instrumentos jurídicos para esta proteção erga omnes. De outro lado, deve o proprietário 
retribuir à sociedade a concessão desta garantia, utilizando a propriedade de maneira 
adequada, coadunando-se com o conceito da função social. 

No direito de propriedade industrial, esta face positiva pode ser compreendida como o direito 
que o titular da patente tem de explorá-la no território onde esta se encontra protegida, bem 
como de impedir terceiro de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, 
vender ou importar o produto objeto de patente e o processo ou produto obtido diretamente 
por processo patenteado. 

Na face negativa encontra-se o impedimento de que o proprietário use seu bem de forma 
nociva à coletividade. Também estão compreendidas na face negativa as situações em que 
legalmente o proprietário não pode impedir o terceiro de atuar. Trata-se da possibilidade de 
utilização de sua invenção em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não 
acarrete prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; aos atos praticados por 
terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas 
científicas ou tecnológicas; à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica 
para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento 
assim preparado; o produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que 
tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu 
consentimento; a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, 
sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou 
propagação para obter outros produtos; a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com 
matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que 
haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de 
licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação 
comercial da matéria viva em causa; e aos atos praticados por terceiros não autorizados, 
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relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de 
informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, 
no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, 
após a expiração dos prazos estipulados no art. 40 da Lei 9.279/96. 

Em ambos os casos, tanto positiva quanto negativamente, a intervenção estatal pode se dar de 
maneira limitadora ou impulsionadora. A maneira limitadora se traduz em todos os deveres 
legalmente estabelecidos que determinam que o indivíduo deva agir ou deixar de agir de 
determinada forma. No direito de propriedade industrial esta intervenção limitadora pode ser 
compreendida como o limite temporal que a lei determina para a exploração da patente de 
invenção. A maneira impulsionadora implica na intervenção do Estado para garantia dos 
direitos de exclusividade do proprietário. 

Além desta, a intervenção limitadora pode ser traduzida também na concessão de licenças 
compulsórias por abuso de direito, bem como na decretação da caducidade da patente por 
falta de exploração desta. 

Por fim, estas limitações podem existir em face do interesse público ou do interesse privado. 
Trata-se de limitações de interesse público aquelas que dizem respeito a reflexos que se 
espraiam por toda a sociedade. No direito de propriedade industrial esta limitação pode ser 
percebida quando a lei determina que se possa utilizar o invento para pesquisa e 
desenvolvimento. Embora pareça que, em um primeiro momento, está se desprezando o 
privilégio do particular em utilizar o invento, na verdade está se garantindo a toda a sociedade 
o progresso científico e tecnológico. 

Isso se explica da seguinte forma: se a um titular fosse dada a possibilidade de proibir a 
pesquisa sobre suas inovações, ele teria o monopólio não somente sobre o fruto destas, mas 
sobre a possibilidade de se avançar cientificamente, determinando a estagnação do 
conhecimento nesta área. 

Tanto a maneira limitadora quanto a maneira impulsionadora de intervenção do Estado sobre 
o direito de propriedade podem ser entendidas como formas de governabilidade, 
possibilitadas pelo direito de propriedade intelectual. Estas formas de governabilidade podem 
ser utilizadas para defender os interesses do país perante os avanços tecnológicos permitidos 
pela Pesquisa e Desenvolvimento, mas protegidos pelo direito. 

Destarte, constata-se que o Brasil apenas iniciou um longo caminho que deverá ser trilhado, 
qual seja, a sua inserção no rol de países desenvolvidos, tendo como conseqüência a 
erradicação da pobreza e a melhoria dos índices de desenvolvimento humano. Hoje, a 
despeito das políticas implantadas, não se pode afirmar que o Brasil atingiu o seu objetivo, 
contudo ampliou sobremaneira suas possibilidades de atingi-lo. 

O Estado brasileiro vem aprimorando, gradualmente, a política de incentivos à Ciência 
Tecnologia & Inovação. Mas ainda restam várias medidas para que melhore a política de 
fomento à inovação no Brasil. Entre estes desafios, destacam-se pelo menos quatro. 

Primeiro, apesar do avanço que representou a criação dos Fundos Setoriais orçamentários para 
o fomento à inovação, os recursos destes fundos ainda estão sujeitos a contingenciamentos, o 
que significa que parte do orçamento para as ações de fomento à inovação têm sido 
apropriadas para a geração de superávit primário. Embora esta prática tenha diminuído nos 
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últimos anos, em 2008, de acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, os Fundos Setoriais arrecadaram R$ 2,51 bilhões, mas R$ 
925,7 milhões foram depositados como reserva de contingência. 

Segundo, no caso do setor público, por exemplo, estudos do Instituto de Pesquisa Econômica 
e Aplicada - IPEA (LUNA; BAESSA, 2008) mostram que o Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual - INPI carece de recursos materiais e humanos para agilizar a análise 
dos processos de concessão de novas patentes. No Brasil, o prazo médio de concessão de 
novas patentes é de 102 meses, quando nos EUA é de 29 meses. 

Terceiro, as universidades brasileiras precisam aproximar-se do setor privado. Ao comparar 
os programas de fomento à inovação no Brasil com os de outros países, Salerno e Kubota 
(2008) mostram que: i) em relação ao Japão, as universidades públicas brasileiras têm padrão 
de contratação de recursos humanos muito rígido, o que impede que estas instituições possam 
atrair quadros mais qualificados; e ii) a política universitária de países como a Finlândia é 
mais voltada para o mercado e incorpora mecanismos de gerência e comercialização de novas 
tecnologias. No Brasil, as universidades brasileiras ainda trabalham distantes do setor privado. 

Por fim, o funcionamento do Estado brasileiro ainda é relativamente ineficiente quando 
comparado à burocracia dos países que mais inovam. Mesmo as organizações sociais criadas 
no Brasil para dar agilidade à ação do governo estão cada vez mais amarradas, dada a 
interpretação que os órgãos fiscalizadores fazem de suas atividades, exigindo os mesmos 
controles a que estão sujeitos qualquer órgão do Estado. 

Outro aspecto deste mesmo problema da organização do setor público é a falta de 
coordenação das várias instituições públicas - CNPq, FINEP, BNDES, Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), INPI, etc. - envolvidas na política de fomento à inovação 
no Brasil. Assim, muito se avançou na estrutura legal das políticas de apoio à CT&I nos 
últimos dez anos, mas pouco, na reforma do Estado que o torna compatível com a maior 
agilidade exigida para execução destas novas políticas. Este é, no momento, o maior desafio 
do país. 

O sistema de propriedade intelectual tem que cumprir sua função social e ser usado em 
benefício da sociedade, diminuindo desigualdades e gerando novas oportunidades de 
negócios. Para isso, é preciso que o governo, universidades, centros de pesquisas e setor 
produtivo atuem de forma articulada e solidária, sendo este o caminho para diminuir o abismo 
que separa o Brasil das nações mais industrializadas. 

O Brasil e os demais países em desenvolvimento, com suas profundas desigualdades 
econômicas e sociais, têm pela frente o desafio de ocupar o seu lugar nesta nova ordem 
mundial tecnologicamente avançada, e, ao que parece, o governo federal brasileiro nos 
últimos oito anos, tem despertado para o fato de que só com o crescimento tecnológico as 
empresas brasileiras poderão aumentar sua competitividade e produtividade. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Transportando a extensão do conceito da função social para a propriedade intelectual, conclui-
se que o conhecimento humano, ou seja, a inventividade deve ser destinada também para a 
promoção do bem estar social, além de atender aos interesses individuais. Na era da 
informação, do afloramento das invenções em todas as searas do saber, faz-se necessário 
atribuir ao conhecimento humano a necessária destinação social. 

Com isso não se quer dizer que os direitos inerentes ao titular de determinada patente 
(conferidos pela Lei da Propriedade Industrial), deva ser recusado. Ao contrário desse 
entendimento, o retorno financeiro aos investidores deve ser preservado e protegido, todavia o 
monopólio e o abuso de direito devem ser coibidos. Em outras palavras, a propriedade 
intelectual deve, além de atender aos interesses particulares, atender também a sua inegável 
função social. 

À guisa de conclusão, registre-se que a situação fática encontrada hoje é que esta luta por 
direitos está sendo usada para tornar neutra a força política que lutava por direitos sociais na 
prática. São os chamados compromissos dilatórios, reivindicação política suspensa na forma 
do direito que faz com que os temas sociais se lancem para o futuro. 

A sociedade não pode hoje depender apenas do sistema representativo para a realização dos 
direitos sociais, mas também deve adotar medidas reais. A análise dos direitos sociais é hoje 
feita como se fossem simples direitos. Normas de eficácia contida, eficácia limitada, sujeição 
a reserva do possível, rótulos institucionais que afastam as normas que tratam dos direitos 
sociais de quem possui maior necessidade de vê-los realizados. 

O mundo real não pode aguardar o mundo ideal. O modelo de constitucionalismo brasileiro 
tem uma idéia de atender a dois Deuses, um da conservação das estruturas sociais e 
reprodução dessas estruturas e de outro lado o Deus da transformação social, o Deus da 
Representação versus o Deus da Participação. A CF é um projeto de transformação social. O 
Judiciário no Brasil hoje não está preparado para pensar em direitos que não sejam 
individuais.    

Se a CF manda no sistema jurídico, os movimentos sociais que lutam por aquilo que está no 
texto supremo, são movimentos constitucionalistas. A CF diz coisas tão distantes da realidade 
atual do país, que este discurso mais parece uma revolução. É difícil achar um equilíbrio que 
concilie propriedade privada com a função social da propriedade. A propriedade privada por 
sua natureza é anti-social, eis que é um direito entre pessoas que exclui o "outro" do gozo dos 
direitos sobre determinado bem. Essa situação é de permanente tensão, principalmente a 
tensão de natureza política. 

Até quando a sociedade suportará a criminalização dos movimentos sociais através do resgate 
da aplicação de artigos do código penal, da lei de contravenções, artigos estes que antes 
estavam em total desuso, com o nítido objetivo de desmobilizar uma reivindicação que tem 
origem na CF? 

Não se pode olvidar que a condicionante da função social da propriedade visa atingir os 
objetivos previstos no artigo 3º da CF, tais como, erradicação da pobreza e da desigualdade 
social, e por essa razão assume importância fundamental no sistema jurídico brasileiro. 
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[1] O termo "patente" surgiu das primeiras cartas patentes concedidas no inicio do século 
XVI, na Inglaterra, aos inventores ou importadores de novas tecnologias e garantia o direito 
exclusivo de uso dessas tecnologias por um período suficiente o bastante para que 
estabelecessem seus negócios (OCDE, 2001). 
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RESUMO 
O presente trabalho se propõe a analisar o instituto da licença compulsória da propriedade 
industrial, motivada pelo interesse econômico no direito brasileiro, a partir de uma abordagem 
acerca do dever constitucional de atendimento da função social da propriedade privada e do 
combate ao abuso de poder econômico, e dos dispositivos legais inseridos pela Lei nº 
9.279/96 que tipifica o abuso de poder econômico pela não exploração e pela exploração 
insuficiente às necessidades do mercado, e, em conseqüência, prevê a licença compulsória, a 
caducidade e a importação paralela, como forma a propriedade utilizada de forma abusiva 
pelo detentor da patente, além dos posicionamentos doutrinários que abordam os pontos 
apresentados neste trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: PATENTE; LICENÇA COMPULSÓRIA; INTERESSE 
ECONÔMICO; ABUSO 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the institution of compulsory licensing of industrial property, 
motivated by economic interest in Brazilian law, from an approach regarding the 
constitutional duty of care of the social function of property rights and the fight against abuse 
of economic power, and legal provisions introduced by Law 9279/96 which typifies the abuse 
of economic power by non-exploitation and exploration insufficient market needs, and, 
consequently, provides for compulsory licensing, parallel importation and the sunset, as a 
property abused by the patentee, in addition to doctrinal positions that address the items 
presented in this paper. 
KEYWORDS: PATENT; COMPULSORY LICENSE; ECONOMIC INTEREST; ABUSE 
 
 

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A Licença Compulsória motivada pelo Interesse Econômico: 
2.1 Da não exploração da patente; 2.2 Da exploração insuficiente ao mercado; 2.3 Da 
importação paralela – 3. Conclusão – 4. Referências 

  
1. Introdução 

A propriedade intelectual se constitui no reconhecimento de um direito de exploração 
econômica exclusiva sobre determinada criação humana, seja ela artística ou industrial, a um 
indivíduo, para que este bem criado seja utilizado pela socieade e que se institua uma 
retribuição pelo benefício promovido pela inserção desta criação na sociedade a partir da sua 
exploração. 

Doravante, em se tratando de propriedade industrial, cujo o direito oferece uma 
disciplina semelhante ao da propriedade (material), a Constituição Federal de 1988, logo ao 
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abordar os direitos fundamentais, no inciso XXIII do art. 5º, impõe a utilização voltada ao 
atendimento da função social, além de prever a possibilidade de intervenção estatal sobre a 
propriedade privada, a fim de garantir o atendimento de sua função social. 

Nesse sentido, o direito de exploração da propriedade com exclusividade, conforme 
conferido ao titular da propriedade industrial, não deve ser confundido com o poder absoluto 
da propriedade privada, que outrora abrangia, inclusive, a possibilidade de exercer o direito de 
propriedade de forma abusiva e ilimitada. 

Com efeito, o direito de propriedade deve ser exercido dentro dos ditames legais, a fim 
de que a sua utilização por determinado indivíduo não venha a representar um elemento 
nocivo para o convívio social, de sorte que o exercício de um direito individual contraste com 
os interesses sociais. 

Desse modo, a Lei nº 9.279/96, traz as formas de intervenção do Estado sobre a 
propriedade industrial, conhecida como licença compulsória ou quebra de patentes, que, 
poderá ocorrer por motivos sociais, técnicos ou econômicos. Neste útlimo, objeto da análise 
do presente trabalho, a intervenção estará focada ao combate do abuso do poder econômico 
por parte do titular da patente, principalmente, quando a patente, sem justa causa, não for 
explorada ou for explorada aquém das necessidades do mercado, o que não atende aos 
desideratos da propriedade industrial. 

Sendo assim, a fim de se evitar a utilização do bem em descompasso com a proposta 
do instituto como inserido no ordenamento jurídico, afastado o abuso decorrente da má 
utilização da exclusividade sobre a propriedade industrial, faz-se necessária a análise do 
licenciamento compulsório motivado pelo interesse econômico para o melhor entendimento 
de sua aplicação. 

  
2. A Licença Compulsória motivada pelo Interesse Econômico 

A licença compulsória em decorrência do interesse econômico consiste em uma 

intervenção do Poder Público que possui como fundamento de sua atuação justamente a 

defesa da ordem econômica estabelecida na Constituição Federal de 1988, a partir da 

concessão da propriedade industrial. 

A disciplina da ordem econômica visa racionalizar a vida econômica do país, 

arrumando as desordens promovidas pela não regulação da economia decorrente do sistema 

liberal (SILVA, 2001), de modo que a propriedade privada passa a ser utilizada em 

conformidade com os interesses sociais estabelecidos e disciplinados pela Constituição. 

Doravante, visando a utilização da propriedade privada em conformidade com os 

princípios da ordem econômica, o Estado se valerá da utilização de instrumentos jurídicos 

capazes de conter o abuso de direito, a fim de adequar o exercício do direito de propriedade a 

uma utilização racional e voltada ao bem-estar social. 

Nesse contexto, em defesa do uso racional e ordenado da propriedade privada, o 

Estado deverá intervir sobre o objeto da patente, em caso de se evidenciar a utilização de 

forma abusiva, contrária aos preceitos constitucionais, na qual poderá ocorrer sob duas 

formas, uma indireta e outra direta. 

Na primeira, sob a forma indireta, caso o abuso ocorra na distribuição dos bens 

pateteados, decorrente da prática dos comerciantes de medidas que inviabilizem a livre 

concorrência ou elevem os preços dos produtos, o Estado poderá intervir sob a forma de 
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controle de preços ou de abastecimento do mercado[1], para a defesa do mercado e o combate 

ao abuso do poder econômico. 

Não se trata, pois, de uma atuação incidente diretamente sobre a propriedade privada 

ou seus direitos, mas sobre a gerência na distribuição de bens no mercado, como o 

tabelamento de preços e o abastecimento do mercado, a fim de que, buscando o equilíbrio 

econômico, sejam afastadas as práticas abusivas que visam o aumento excessivo dos lucros, 

em detrimento da livre iniciativa e da livre concorrência. 

Na segunda, sob a forma direta, considerando que o abuso ocorra na fase de produção 

do bem patenteado, sendo esta negligenciada pelo titular da propriedade industrial, sem 

qualquer motivo justificável, o Poder Público poderá intervir diretamente na propriedade 

privada constituída, a fim de determinar o licenciamento compulsório, para que a exploração 

da patente atenda aos anseios sociais. 

Para tanto, o art. 68, da Lei nº 9.279/96, prevê a possibilidade de licenciamento 

compulsório para os casos em que a utilização da propriedade industrial não atenda aos 

interesses da função social da propriedade privada, como bem se demonstra pela transcrição 

abaixo do referido dispositivo: 
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se 
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar 
abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão 
administrativa ou judicial. 
  

Nesse contexto, a previsão para a atuação do Estado sobre a propriedade privada, com 

fundamento no interesse econômico, primeiro, encontra fundamento na não utilização de um 

bem em conformidade com os limites legais estabelecidos, o que caracteriza o abuso do poder 

econômico[2]. 

A adoção de mecanismos voltados à proteção do mercado é essencial para a defesa do 

próprio sistema capitalista de livre mercado, adotado pelo Brasil e, considerando que ainda 

que a propriedade industrial permite a exploração de um determinado bem com exclusividade 

pelo seu titular, a atuação se mostra ainda mais relevante para coibir abusos e defender a 

própria estrutura econômica. 

Assim, abordando esta condição especial da exploração, posiciona-se Lucas Rocha 

Furtado (2001, p. 136): 
[...] Ora, se em um mercado, em que existem vários produtos concorrendo, o 
ordenamento jurídico visa impedir que um ou alguns deles cometam atos abusivos, 
mais necessária ainda se torna a criação de mecanismos de proteção quando 
estejamos diante de um sistema de patentes no qual haverá apenas um produtor. Se é 
um só produtor e ele pratica um ato abusivo, esse ato tenderá a causar efeitos muito 
mais danosos à sociedade se eventualmente fossem vários concorrentes. Essa 
questão torna-se ainda mais relevante quando, em face das novas alterações que 
sofreu nossa legislação, segmentos essenciais da economia, como os fármacos, 
produtos alimentícios, sementes agrícolas, entre outros, passaram a ser protegidos 
por patentes. 
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Doravante, tratando-se de patente, que enseja o monopólio na fabricação do produto, a 

análise do abuso de poder econômico pela norma jurídica se mostra relevante, sobretudo para 

não ocasionar a sua inaplicabilidade ou mesmo uma super-aplicação do licenciamento com 

fundamento nesta prática nociva à sociedade. 

Todavia, a noção de abuso de poder econômico não foi trazida ao direito brasileiro, 

pela Lei nº 9.279/96, mas sim, pela Lei nº 8.884/94 que versa sobre a prevenção e repressão a 

infrações à ordem econômica e constitui o CADE – Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, como órgão responsável para a fiscalização e punição das irregularidades 

tipificadas pelo diploma legal. 

Por conseguinte, a doutrina apresenta a sua interpretação sobre como pode ocorrer o 

abuso de poder econômico em sede de propriedade industrial, apontando-se algumas 

situações: 
O abuso de poder econômico pode ser gerado mediante a concessão de patentes ou 
mesmo das licenças, ensejando práticas anticoncorrenciais. Por isso, na concessão 
de patentes, bem como nos contratos de licença, devem-se observar alguns aspectos 
importantes, a saber: (a) cláusulas de exclusividade – a licença não exclusiva 
possibilita a formação de cartéis. Sendo exclusiva, interessante analisar se o 
licenciador e o licenciante estão em relação horizontal, pois esta facilita as práticas 
de ilegalidades concorrenciais; (b) limitação de preços e quantidade – tais práticas 
podem ou não ser ilegais, devendo-se utilizar a regra da razão para averiguá-las; 
(c) royalties – o titular da patente tende a maximizar seus valores, enquanto o 
candidato à licença tende a minimizá-los; (d) existência de restrições quanto aos 
clientes e territórios; (e) venda casada e pacote de licenças – deve ser utilizada a 
regra da razão para tais casos; (f) licenciamento cruzado e troca de patentes – devem 
ser analisados quando as empresas estiverem em relação horizontal 
(CAMPILONGO, 2001, p. 173). 
  

Desse modo, ressalte-se que, como a própria norma jurídica não faz menção de 

estabelecer um rol de condutas a serem configuradas como abuso de poder econômico[3], o 

intérprete apenas poderá, a partir da razoabilidade, entender, no caso concreto, se se encontra 

presente a prática abusiva que abra oportunidade para a intervenção do Estado na propriedade 

industrial. 

Não obstante o abuso do poder econômico ocorrer de diversas formas, nos termos dos 

arts. 20[4] e 21[5], da Lei nº 8.884/94, que apresentaram um vasto rol de possibilidades que 

caracterizam a prática da infração à ordem econômica, a Lei nº 9.279/96 apresentou uma 

construção diversa para a repressão de condutas consideradas abusivas. 

Deveras, a Lei nº 9.279/96 ao se referir ao abuso de poder econômico, que motiva a 

adoção do licenciamento compulsório, no caput do art. 68, preferiu utilizar um conceito 

aberto, a fim de que seja construído a partir da interpretação no caso concreto, aliado à 

tipificação de apenas duas condutas, sendo elas, a não exploração do bem e exploração menor 

que a necessidade do mercado, respectivamente previstas nos incisos I e II do §1º do art. 68. 

Senão, vejamos: 
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
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I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de 
fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do 
processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será 
admitida a importação; ou 
  
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
  

Nesse sentido, após considerar a existência do conceito aberto do abuso de poder 

econômico, o estudo da quebra de patentes exige a análise das duas condutas tipificadas pelo 

§1º do art. 68, da Lei nº 9.279/96, dada a relevância das duas situações fáticas prescritas que, 

inclusive, levaram o Poder Legislativo a prever expressamente a sua repugnância a partir da 

redação expressa dos dois incisos. 

  

2.1 Da não exploração da patente 

A conduta do titular da patente em não exercer o seu direito de exploração sobre o 

bem pode ser encarada como o ponto máximo do abuso de direito de propriedade em relação 

à propriedade industrial. 

Com efeito, enquanto que as outras condutas, que servem de base ao licenciamento 

compulsório, representam medidas de intervenção na propriedade privada para conter 

excessos no exercício do direito do titular ou para atender a uma necessidade da sociedade, 

externas ao direito de propriedade, a não exploração consiste justamente no não exercício do 

bem, deixando-o à margem da finalidade para a qual existe. 

Nesse contexto, mais que uma simples conduta que afronte as disposições legais, a 

inércia do titular em explorar o objeto da patente representa uma violação, por 

descumprimento, ao próprio fundamento do direito de patentes a que a concessão se encontra 

vinculada. 

Deveras, considerando a constituição do direito de propriedade industrial a partir da 

redação da Constituição Federal de 1988, percebe-se que no texto do inciso XXIX, do art. 5º, 

o dispositivo assim prescreve: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização [...]”. 

Em análise ao referido dispositivo, ensina a doutrina: 
Como se pode observar da simples leitura do referido artigo, é fácil concluir que a 
finalidade maior do legislador foi proteger as atividades produtiva e tecnológica 
brasileiras. O constituinte teve em mente que a proteção à propriedade industrial 
possui importância estratégica. Assim, muito mais que garantir a propriedade, esse 
dispositivo pretende incentivar e assegurar o desenvolvimento tecnológico do país. 
Trata-se de um exemplo da utilização do Princípio da Função Social da Propriedade, 
que, nesse caso, visa a estimular o desenvolvimento científico e industrial, bem 
como atender às necessidades sociais de consumo e de distribuição de produtos 
(CAMPILONGO, 2001, p. 160). 
  

Ademais, como se observa pelo texto do dispositivo supracitado, a Carta Magna 

condiciona proteger o direito de propriedade industrial do inventor à utilização do objeto da 

proteção (patente). Desse modo, pode-se concluir que, quando este bem não seja destinado a 

sua utilização, que, no caso da patente consiste na exploração, o direito não será reconhecido. 
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Porém, como o direito é conferido antes de iniciada a exploração do bem, a 

interpretação a ser dada a esta norma jurídica é inversa, de modo que o direito, após 

reconhecido, poderá ser extinto, por meio do instituto da caducidade, caso não seja utilizado 

pelo seu titular. Doravante, como forma de sancionar a inércia do titular da patente que não 

cumpra o dever de explorar o bem, a ciência jurídica prevê a possibilidade de perda desse 

direito por meio do instituto da decadência. 

Decerto, a caducidade, no dizer de João da Gama Cerqueira (1931, p. 459), “é uma 

sanção imposta pela lei ao concessionário do privilégio, a fim de forçá-lo ao cumprimento das 

obrigações que lhe incumbem”. Por conseguinte, verificando-se a ocorrência da caducidade 

da patente, desaparece a proteção legal conferida à propriedade industrial, em decorrência da 

sua extinção[6], o que implicará na sua livre exploração econômica por terceiros. 

Assim, como se pode perceber, embora a lei preveja que esta situação enseje o 

licenciamento compulsório, em verdade, no plano da compreensão da ciência jurídica, 

vislumbrar-se-ia uma situação ainda mais gravosa ao titular por caracterizar a própria perda da 

patente por meio da caducidade[7]. 

O licenciamento compulsório é uma medida de intervenção estatal na propriedade 

(industrial) privada, que desconstitui o direito à exploração exclusiva do bem protegido, 

oriundo de uma patente, conferida a seu titular, para permitir que terceiros possam produzir 

livremente aquele mesmo produto. Porém, quando não existe a exploração econômica do 

bem, o titular da patente estará sujeito à perda do seu direito, levando o objeto da proteção 

industrial ao domínio público no qual poderá ser livremente copiado e negociado por 

terceiros. 

Destarte, tecnicamente, tendo em vista que a não exploração do bem implica na perda 

do direito, por meio da caducidade não haveria que se falar em licenciamento compulsório, 

pois o objeto da patente já se encontraria em domínio público e a orbe jurídica voltada à 

proteção do direito já seria desfeita. 

Todavia, ao contrário da ilação mais lógica, de acordo com a letra da lei, que aparenta 

ser mais condizente com a natureza do instituto, a Lei nº 9.279/96 foi mais condescendente 

com a inércia do titular da patente, uma vez que, não havendo a exploração pelo prazo de três 

anos da concessão da patente (art. 68, §5º)[8], o bem protegido poderá ser alvo do 

licenciamento compulsório e, somente em caso de continuidade da conduta, após decorridos 

dois anos da realização da licença compulsória, considerar-se-á decaída a patente, nos termos 

do art. 80: 
Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com 
legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença 
compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou 
desuso, salvo motivos justificáveis. 
  

Amiúde, analisando a situação de caducidade da patente, em decorrência da não 

exploração por seu titular, José Carlos Tinoco Soares (1998, p. 467) assim leciona: 
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Salvo por motivos justificáveis a patente caducará quando à data do requerimento de 
caducidade não tiver sido iniciada sua efetiva exploração. Vale isto dizer que o 
titular da patente terá, em face da lei atual, como já visto, a possibilidade de explorar 
a sua invenção, de fazer oferta de licença ou receber um pedido de Licença 
Compulsória. Nos dois primeiros casos a penalidade será imposta, ao que tudo 
indica, se não houver a livre-iniciativa do titular, e no último quando provocada pela 
própria Administração ou por terceiro legitimamente interessado, se decorridos dois 
anos da concessão da primeira licença compulsória. 
  

Assim, ao contrário das outras hipóteses de licenciamento compulsório referentes aos 

interesses econômicos envolvidos, a não exploração do bem interfere diretamente numa 

condição intrínseca da propriedade industrial, qual seja a sua utilização (exploração), como 

analisa a doutrina abaixo transcrita: 
Em termos gerais, utilizar a propriedade industrial segundo uma função social 
consiste em não permitir, ao proprietário de dado conhecimento, retê-lo apenas em 
proveito próprio ou, contrariamente ao interesse coletivo. O conhecimento deve 
estar à disposição de quem queira utilizá-lo para gerar novos conhecimentos, de 
forma a propiciar desenvolvimento tecnológico (CAMPILONGO, 2001, p. 160). 
  

Por conseguinte, neste caso específico de não exploração da patente, o licenciamento 

compulsório representa uma medida mais benéfica ao titular que a sociedade, pois permite a 

continuidade da patente até que a mesma inércia complete, no mínimo, os cinco anos, 

somando-se os dois prazos previstos nos supramencionados dispositivos de lei. 

Não obstante, todo o benefício que acaba por premiar a inércia do titular da patente, 

Patrícia Del Nero (2004) ressalta ainda que os dispositivos que disciplinam o licenciamento 

compulsório em favor de um terceiro interessado em explorar o bem apenas dificultam este 

processo de produção, pois, nos termos dos arts. 72 e 74 da Lei nº 9.279/96, será conferida a 

medida por apenas um ano, admitindo-se a concorrência, uma vez que será concedida sem 

exclusividade e ainda permite uma interrupção no processo[9]. 

A persistir esta construção jurídica, voltada mais à manutenção do instituto da 

propriedade industrial do que dos deveres de exploração da patente, razão assiste a Patrícia 

Del Nero (2004) em afirmar que a Lei está tornando lícito o abuso de poder econômico e a 

não exploração do bem[10]. 

Decerto, em caso de não exploração do bem patenteado, o licenciamento compulsório 

se apresenta como uma medida coercitiva, sob a forma de um verdadeiro licenciamento-

sanção, a fim de coibir à inércia do titular e garantir preventivamente o acesso da sociedade ao 

bem protegido. Destarte, a norma jurídica prevê, primeiro, a adoção de um licenciamento 

compulsório motivado pelo interesse de terceiro e, somente, depois deste, é que considera a 

perda do direito pela caducidade. 

Nesse sentido, a despeito da previsão de sancionar a propriedade não utilizada pelo 

seu titular, a Lei nº 9.279/96 não demonstra estimular a exploração do produto, haja vista que 

os dispositivos que seguem a previsão de intervenção estatal não se mostram favoráveis aos 

interessados. 
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Com efeito, a Lei de Propriedade Industrial permite o licenciamento compulsório, que 

não coaduna com a exclusividade (art. 72), possibilitando a exploração por alguém que a 

requeira, para retirar o produto da inércia, e ao mesmo tempo permite que tanto o titular da 

patente se mantenha no direito sobre o bem, pelo prazo de mais dois anos, após a concessão 

da medida interventiva, podendo ainda se insurgir contra o requerente, quanto que terceiros 

venham a produzir o produto. 

Todavia, este posicionamento não parece ser razoável, pois permite a manutenção do 

direito de propriedade pelo titular ao requerente e, ao mesmo tempo, estabelece que o bem 

possa ser explorado sem exclusividade, o que permite que qualquer outro interessado venha a 

exercer a produção sem qualquer embargo. 

Sendo assim, persistindo este posicionamento e esta compreensão da norma jurídica, o 

maior risco pela exploração deverá ser suportado por aquele que requereu o licenciamento 

compulsório, a fim de dar uma destinação útil ao bem tutelado, o que, fatalmente poderá 

repercutir negativamente com o desestímulo dos investimentos da iniciativa privada na 

promoção da exploração do bem. 

Ademais, esta ilação conduz o intérprete a considerar a inutilidade do instituto do 

licenciamento compulsório, uma vez que a concessão sem caráter de exclusividade em face de 

terceiros, equivale à entrada em domínio público do bem, estado no qual qualquer interessado 

poderá explorar livremente o objeto da patente, o que, em sendo assim, transformaria inócua 

uma futura declaração de caducidade. 

Contudo, analisando a norma jurídica, que visa compatibilizar a exploração do bem 

patenteado com a manutenção do direito de propriedade, melhor seria entender que a licença 

compulsória será conferida temporariamente, apenas para o terceiro que a requerer (§2º do art. 

68[11]), para permitir a exploração do bem, durante o período em que antecede à declaração de 

caducidade da patente. 

Caso, posteriormente, venha a ser considerada caduca, após o transcurso do prazo 

legal, iniciado com o licenciamento compulsório, extingue-se a patente e o bem passa a 

pertencer ao domínio público; caso contrário, o titular da patente poderá exercer os direitos 

decorrentes dela, não podendo se opor ao exercício do licenciado que também pode exercer os 

direitos sobre o bem (art. 74, §2º)[12], equiparando-se com a previsão do usuário do boa-fé 

prevista pelo art. 45[13] da Lei nº 9.279/96. 

Doravante, a exploração da patente ocorre paralelamente entre o licenciado e o titular, 

num regime de co-propriedade industrial, na qual ambos poderão exercer os direitos para a 

proteção do bem, salvo a utilização recíproca, haja vista que ambos se encontram autorizados 

a utilizar o objeto da patente. 

Aliás, tão importante quanto garantir o abastecimento e a produção locais é assegurar 

que o mercado possua bens na medida da necessidade do consumo, de modo que outra 
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hipótese de licença compulsória consiste no fato de existir uma produção inferior às 

necessidades do mercado. 

  

2.2 Da exploração insuficiente ao mercado 

A outra tipificação expressa de abuso de poder econômico trazida pela Lei de 

Propriedade Industrial, que abre azo à possibilidade de licenciamento compulsório da patente 

de medicamentos, é a subutilização da patente, sendo a mesma explorada de forma a não 

atender às necessidades do mercado. 

Desse modo, observa-se que o elemento central do comando legal que autoriza a 

quebra de patente é a “necessidade” que, a despeito de ser uma palavra que desperte várias 

acepções, no caso específico do inciso II, do §1º, do art. 68, da Lei nº 9.279/96, requer a 

utilização do seu conceito econômico. 

Nesse contexto, a necessidade pode ser entendida como “manifestação de desejo que 

envolva a escolha de um bem econômico capaz de contribuir para a sobrevivência ou para a 

realização social do indivíduo” (PINHO; VASCONCELLOS, 2003, p. 11), ou seja, sob o viés 

econômico, somente é relevante a necessidade quando esta puder ser suprida com a aquisição 

de um bem econômico. 

Destarte, pode-se entender que o comando normativo visa reprimir a propriedade 

industrial quando a exploração do bem patenteado seja insuficiente para as aquisições dos 

consumidores, comprometendo, assim, as satisfações das necessidades econômicas da 

população. 

A exemplo do que ocorre com a não exploração do bem patenteado, neste caso existe 

uma exploração aquém das necessidades da sociedade, de sorte que, parte da população não 

poderá ter acesso ao produto desenvolvido e protegido, servindo a proteção industrial como 

forma de estabelecer diferenciações entre os consumidores. 

Com efeito, uma vez estando o produto ofertado em falta no mercado, em decorrência 

da lei da oferta e da procura[14], o preço do bem patenteado, que já desfruta da condição de ser 

produzido e comercializado sob monopólio, poderá sofrer indesejáveis elevações, o que 

somente restringirá o universo de consumidores aos membros mais abastados da sociedade. 

Esta é, pois, a tônica do comportamento econômico: 
Suponhamos agora que, por uma razão qualquer, todos os homens desejem maior 
quantidade de camisas. Se a quantidade disponível for limitada e inferior à demanda, 
então, a disputa entre os indivíduos para a aquisição de camisas acabará por elevar o 
seu preço, eliminando os que não tiverem meios de comprar. Com a alta de preços, 
mais camisas serão produzidas, podendo posteriormente baixar o preço. Da mesma 
forma, imagine que há um excesso de sapatos no mercado, além da quantidade 
demandada. Como resultado da concorrência entre os vendedores, seu preço baixará. 
Um preço mais baixo estimulará o consumo de sapatos, e os produtores procurarão 
ajustar-se à quantidade desejada (PINHO; VASCONCELLOS, 2003, p. 16). 
  

Sendo assim, uma produção inferior aos anseios da sociedade implica num aumento 

dos preços dos produtos patenteados, comprometendo ainda mais a sua acessibilidade no 
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mercado, haja vista que somente passarão a ser adquiridos pelos consumidores que possuam 

maior poder econômico. 

Destarte, o abuso do poder econômico se encontra configurado com a subutilização do 

bem, haja vista que esta prática do detentor da patente somente se explica pelo 

aproveitamento da condição privilegiada de único explorador do bem, para conduzir o 

mercado a uma elevação do preço do produto, em prejuízo do mercado consumidor. 

Nesse contexto, a fim de evitar lesões maiores ao mercado consumidor, o Estado, na 

qualidade de ordenador do sistema econômico, a fim de garantir a satisfação das necessidades 

econômicas da sociedade, deverá intervir, para restabelecer a melhor utilização do bem em 

conformidade com os interesses sociais. 

Ademais, fora as medidas voltadas ao fortalecimento do mercado, por meio da licença 

compulsória, abre-se ainda a possibilidade dos produtos patenteados colocados no mercado 

externo serem adquiridos através do instituto da importação paralela, que merece ser 

analisado. 

  

2.3 A importação paralela 

Além do licenciamento compulsório, para conter o abuso do poder econômico, o 

Estado poderá também se utilizar da importação paralela na qual, como o próprio nome já faz 

menção, ao invés de se valer de mecanismos que assegurem a produção interna do bem, 

procurar-se-á adquiris os produtos do mercado estrangeiro. 

Contudo, ressalte-se que a importação paralela também representa uma medida 

excepcional, pois corresponde ao crime previsto no art. 184 da Lei de Propriedade Industrial 

brasileira, haja vista que o país adota o sistema de exaustão nacional, somente considerando 

exaurido o bem disponibilizado no mercado interno, de sorte somente ser medida adequada 

para o atendimento de interesses que se sobreponham aos interesses do titular da propriedade. 

Nesse sentido, a Lei nº 9.279/96, nos §§ 3º e 4º do art. 68 existe a previsão das 

possibilidades da importação paralela, excluindo, assim, a ilicitude do tipo penal trazida pelo 

art. 184, nos seguintes termos: 
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder 
econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, 
limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, 
desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu 
consentimento. 
  
§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação 
prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros 
de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que 
tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu 
consentimento. 
  

Assim, as duas permissões legais visam suprir as falhas da iniciativa privada em 

atender as necessidades do mercado consumidor, haja vista que, em decorrência do abuso de 

poder econômico, o acesso aos medicamentos restou comprometido. 
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Destarte, analisando a utilização do instituto da importação paralela para o caso 

específicos dos medicamentos, adverte Mônica Steffen Guise (2008, p. 119), a importação 

paralela se mostra como uma medida “de fundamental importância para a sustentabilidade de 

políticas nacionais de saúde pública, pois possibilita que haja meios alternativos de acesso a 

medicamentos mais baratos”. 

Nesse contexto, analisando o caso específicos dos medicamentos, saliente-se que a 

diferença de preços de medicamentos varia de um país para outro e, em algumas situações, o 

preço praticado no mercado interno se mostra abusivo em relação ao do produto no exterior. 

Sendo assim, dada a necessidade social de abastecer o mercado interno, o Estado ou 

terceiros interessados, dentro do período de um ano, previsto pelo art. 74 da Lei nº 9.279/96, 

estarão autorizados a adquirirem os produtos licenciados até que o início ou o aumento da 

produção dos bens patenteados consigam atender as necessidades da sociedade. 

De acordo com este fundamento jurídico-legal, a licença compulsória e a importação 

paralela se mostram meios hábeis para a defesa da ordem econômica e a repressão ao abuso 

de direito, a fim de assegurar à população o acesso ao desenvolvimento tecnológico e aos 

bens da vida protegidos por patentes. 

  
3. Conclusão 

O instituto da propriedade industrial atualmente consiste num grande mecanismo de 

promoção do bem-estar social, a partir do incentivo ao desenvolvimento científico e 

tecnológico e da perspectiva de retribuição econômica pela criação humana. 

A partir desse desenvolvimento, a sociedade se beneficia socialmente, tanto pelo 

progresso científico, advindo com o desenvolvimento das inovações a serem utilizadas por um 

número indeterminado de pessoas, quanto pelo desenvolvimento econômico gerado pela 

produção industrial da criação patenteada e do incentivo ao desenvolvimento de novas 

criações na sociedade. 

Todavia, o desenvolvimento econômico conferido pela patente deve estar ligado 

justamente a esta finalidade, voltada aos benefícios sociais, caso contrário poderá descambar 

para uma utilização da propriedade de forma nociva à sociedade, com o abuso da 

exclusividade conferida pela patente, que apenas tenha por objetivo o aumento da riqueza de 

poucas pessoas envolvidas no seu processo de apropriação e exploração, em detrimento dos 

benefícios advindos da sua devida exploração. 

Nesse contexto, o Estado deverá estar atento a utilização da propriedade industrial, em 

conformidade com os preceitos da ordem econômica, a fim de que a sua exploração não se 

constitua num abuso de poder econômico que contribua apenas para a concentração da 

riqueza nas mãos de poucos, afronte a livre concorrência do mercado e entrave o progresso 

científico, dada a impossibilidade de exploração por terceiros. 

Por conseguinte, a licença compulsória se constitui num mecanismo eficaz de controle 

sobre de utilização da propriedade industrial, possibilitando a intervenção do Estado motivado 
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pelo interesse econômico, em atenção ao princípio da função social da propriedade, a fim de 

garantir que o desenvolvimento social e econômico promovido com a patente seja voltado em 

benefício de toda sociedade, conforme a proposta constitucional. 
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[1]       Nesse sentido, ensina Orlando Gomes (1969, p. 159) que: “A intervenção do Estado no domínio 

econômico está regulada em lei, que a autoriza para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao 
consumo do povo. A intervenção consiste na compra, distribuição e venda de gêneros e produtos 
alimentícios de primeira necessidade, combustíveis, medicamentos e outros produtos, na fixação de preços e 
no controle do abastecimento; e na desapropriação de bens por interesse social, ou na requisição de 
serviços”. 

[2]       Nesse sentido ensina Caio Mário da Silva Pereira (2005, p. 106-107): “Abusos do poder econômico. O 
direito moderno, com a criação da propriedade empresária (v. nº 298, supra), e permitiu a concentração do 
poder econômico de tal forma que promove uma desigualdade social altamente perigosa. No propósito de 
coibir abusos daí resultantes, a ordem jurídica tem de adotar medidas tendentes a conter a utilização dos 
bens num plano compatível com a sobrevivência dos interesses da coletividade. Para isso, inscrevem-se no 
texto constitucional as normas genéricas globais, segundo as quais a lei reprimirá os abusos do poder 
econômico, caracterizado pelo domínio de mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário 
dos lucros. A lei, no desenvolvimento da norma constitucional, regula a repressão ao abuso do poder 
econômico (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990), instituindo um sistema de punições e ao mesmo 
tempo definindo o conteúdo do que se considera abusivo. Contemplando o sistema de proteção à ordem 
econômica, destaca-se a Lei nº 8.884/94, que, entre outras providências, disciplina as atribuições e o 
funcionamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Obviamente o direito de 
propriedade, especialmente quando reveste a forma empresária, deve suportar restrições peculiares com que 
se conformará, de acordo com as exigências do homem comum, e sujeitar-se-á a obrigações que a limitem, 
de molde a reprimir a sua utilização abusiva (Código Civil, art. 1.228, §1º). O Projeto de Código Civil 
(Orlando Gomes, Orozimbo Nonato e Caio Mário da Silva Pereira) cogitava da modalidade especial da 
propriedade sob a forma de empresa bem como deste gênero de limitações ao direito animal (art. 377)”. 

[3]       Nesse sentido, informa a doutrina: “a LPI não enumera os atos ou práticas que podem caracterizar 
exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente, contudo, algumas práticas são reconhecidas 
internacionalmente como abusivas, entre elas: fixar royaltiesexcessivos para o licenciamento da patente; 
subordinar o licenciamento da patente à aquisição de outros bens ou ao licenciamento de outra patente; 
recusar ou dificultar o acesso às fontes de insumo; impor preço para a venda do produto; interromper ou 
reduzir em grande escala a produção do bem; impor mercado para a venda do produto e outras. De acordo 
com a LPI, a decisão quanto ao exercício abusivo dos direitos é de responsabilidade do INPI” 
(MITTELBACH, 2001, p. 148). 

[4]       De acordo com este artigo: “Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os 
atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda 
que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 
iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; IV - 
exercer de forma abusiva posição dominante”. 

[5]       Segundo este dispositivo: “as seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese 
prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica; I - fixar ou praticar, em acordo 
com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços; II - 
obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; III - dividir 
os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de 
matérias-primas ou produtos intermediários; IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao 
mercado; V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa 
concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; VI - impedir o acesso de 
concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de 
distribuição; VII - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 
comunicação de massa; VIII - combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou 
administrativa; IX - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; X - regular 
mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o 
desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos 
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destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; XI - impor, no comércio de bens ou 
serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de 
pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de 
comercialização relativos a negócios destes com terceiros; XII - discriminar adquirentes ou fornecedores de 
bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou 
prestação de serviços; XIII - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de 
pagamento normais aos usos e costumes comerciais; XIV - dificultar ou romper a continuidade ou 
desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em 
submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; XV - destruir, 
inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, 
inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; 
XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de 
tecnologia; XVII - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa 
comprovada; XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; XIX - importar 
quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos Antidumping e de 
subsídios do Gatt; XX - interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa comprovada; 
XXI - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XXII - reter bens 
de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XXIII - subordinar a 
venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um 
serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem 
justa causa o preço de bem ou serviço”. 

[6]       Segundo dispõe o art. 78, inciso III, a caducidade é causa de extinção da patente. 
[7]       De acordo com o magistério de Patrícia Aurélia Del Nero (2004, p. 202): “A caducidade funciona como 

um forte instrumento de pressão para que o titular da patente explore seu invento no país em 
desenvolvimento, diante do risco de que seu invento caia em domínio público, podendo ser produzido por 
qualquer concorrente com suficiente conhecimento científico (normalmente empresa transnacional). O 
titular da patente é compelido à explorá-la no país, seja diretamente, seja por meio de terceiros, licenciados, 
que ele próprio procura no mercado. Nesse sentido, a caducidade é, por um lado, uma forma de extinção da 
patente, funcionando como uma ‘ameaça estimuladora’ e, por outro lado, um meio para pressionar o titular 
da patente a explorá-la economicamente no país, promovendo emprego e mão-de-obra no nível nacional”. 

[8]       Em conformidade com a redação dada pelo § 5º do art. 68: “A licença compulsória de que trata o § 1º 
somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente”. 

[9]       Neste sentido, “[...] caso a licença compulsória seja concedida, apenas um ano é dado ao licenciado para 
fabricar o produto, admitida a interrupção do prazo (art. 74 do Projeto de Lei 824/91), e, além disso, o 
licenciado terá que enfrentar a concorrência, reduzindo sua perspectiva de lucro, pois a licença é concedida 
sem exclusividade (art. 72). A crítica consiste em afirmar que o mecanismo da licença compulsória 
possibilita o desestímulo aos interessados em requerer a licença, para beneficiar o detentor da patente, 
transformando o Brasil em importador de tecnologia” (DEL NERO, 2004, p. 195). 

[10]     Segundo a mencionada doutrinadora: “[...] admitindo a lei que o licenciado possa interromper a fabricação 
do objeto da patente pelo prazo de um ano, está tornando lícito o abuso do poder econômico, bem como a 
não-fabricação local do objeto da patente. Parece que a lei protege a não fabricação local, sendo que o 
correto seria, no caso da interrupção da fabricação local do objeto da patente, sua queda em domínio 
público, pois o licenciamento ‘salvo razões legítimas’ pode interromper a fabricação do objeto licenciado 
sob qualquer argumentação que, por si só, já consubstancia as tais razões legítimas que são essencialmente 
subjetivas” (DEL NERO, 2004, p. 195). 

[11]     De acordo com este dispositivo: “A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e 
que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que 
deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade 
prevista no inciso I do parágrafo anterior”. 

[12]     De acordo com a previsão legal deste dispositivo: “O licenciado ficará investido de todos os poderes para 
agir em defesa da patente”. 

[13]     Segundo este dispositivo: “Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de 
pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem 
ônus, na forma e condição anteriores”. 

[14]     Nesse sentido, analisa a doutrina econômica: “O desejo dos indivíduos determinará a magnitude da 
demanda, e a produção das empresas determinará a magnitude da oferta. O equilíbrio entre a demanda e a 
oferta será sempre atingido pela flutuação do preço” (PINHO; VASCONCELLOS, 2003, p. 16). 
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RESUMO 
Neste trabalho se deseja demonstrar que no âmbito do Poder Judiciário não há ainda a 
necessária convergência entre os direitos de propriedade intelectual indígena e a tutela da 
sociobiodiversidade, já que não há o reconhecimento desses direitos como de propriedade 
indígena, mas sim, e constantemente, como patrimônio cultural brasileiro. Para tal análise 
utiliza-se como paradigma um estudo de caso que bem demonstra tal visão pouco 
amadurecida e incompatível com a atual realidade, até porque a produção das normas, mesmo 
que de forma tímida, caminha num visível sentido evolutivo de tutela e vigília dos direitos dos 
povos tradicionais. Para uma melhor compreensão do tema, necessário que se faça estudo 
preliminar de importantes conceitos, a fim de contextualizar o cenário em que se encontra a 
presente discussão, os quais irão possibilitar a realização de uma leitura crítica do julgamento 
estudado. Verificar-se-á, por fim, a necessidade de se considerar os conhecimentos 
tradicionais e as expressões culturais tradicionais como propriedade intelectual coletiva 
indígena dos povos que os detêm e a importância do presente debate para a mudança do 
pensamento da sociedade, e, principalmente do Judiciário, para a tutela da cultura e da 
identidade das comunidades indígenas, bem como do meio ambiente, o qual possui com estas 
intrínseca relação. 
PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL COLETIVA INDÍGENA; 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS; EXPRESSÕES CULTURAIS TRADICIONAIS; 
SOCIOBIODIVERSIDADE; PODER JUDICIÁRIO. 
 
ABSTRACT 
This paper wants to demonstrate that at the Brazilian Justice there is not still the necessary 
convergence between indigenous intellectual property rights and the protection of 
socialbiodiversity, because there is no recognition of these rights as indigenous property, but 
only and constantly as Brazilian cultural property. To that analysis it is used as a paradigm a 
study case that demonstrates that primitive and incompatible with the reality vision, even 
though the norms production, although still shy, comes to a visible and evolutive sense of the 
protection and vigil of the traditional people's rights. To understand the subject better, it is 
necessary a preliminary study of important concepts to contextualize the scene where the 
present discussion is found, which will allow the realization of a critical reading of the studied 
judgement. Finally, It will be verified the necessity of considering the traditional knowledge 
and cultural expressions as collective indigenous intellectual property of people who owns 
them and the importance of the present discussion to change the society's thought, and, mainly 
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of the Brazilian Justice, to the protection of the culture and the identity of the indigenous 
communities, and the environment as well, which are intrinsically related. 
KEYWORDS: COLLECTIVE INDIGENOUS INTELLECTUAL PROPERTY; 
TRADITIONAL KNOWLEDGE; TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS; 
SOCIALBIODIVERSITY; BRAZILIAN JUSTICE. 
 
 

 INTRODUÇÃO 

  

Com o processo de consolidação do Estado de Direito Ambiental, fenômeno iniciado 
principalmente a partir do advento da Constituição Federal brasileira de 1988, tendo em vista 
o contexto social de crise do meio ambiente, mister se fez uma maior preocupação com as 
questões ambientais, dentre as quais se destaca a tutela dos recursos da biodiversidade e das 
comunidades tradicionais, as quais figuram como base da preservação do patrimônio cultural 
imaterial e biológico humano. 

A busca desenfreada pelos recursos da sociobiodiversidade e o desenvolvimento técnico-
científico-informacional levou a um progresso da biotecnologia diretamente proporcional ao 
crescimento da prática da biopirataria, sob o manto de uma legislação completamente ineficaz 
para a sua tutela. 

O patrimônio biológico e imaterial coletivo das comunidades tradicionais, desta forma, 
acabaram por servir de catalisadores para o processo de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos industrializados, incentivando a biopirataria e a destruição dos recursos da 
biodiversidade, da identidade e da cultura dos povos tradicionais. 

Nesse contexto, surge a preocupação com a efetivação do resguardo dos direitos das 
populações tradicionais, com foco nos povos indígenas, no que tange a sua identidade, 
cultura, folclore, habitat e religião, por meio de mudanças no pensamento da sociedade, 
demonstrando inclusive a importância e a ligação dessa tutela com a preservação do meio 
ambiente; bem como a partir de mudanças na própria legislação, visando à assegurar tais 
direitos de maneira a constatar a existência de um tipo de propriedade intelectual emergente, 
que deve ser albergado, a fim de evitar a prática da apropriação indébita desses direitos. 

A começar dessa ideia, a qual visualiza a produção imaterial desses povos como de sua 
propriedade, vê-se não só a necessidade do estabelecimento de normas eficazes e de um 
regime sui generis de proteção, para a garantia de uma contrapartida a essas comunidades, no 
caso de utilização autorizada do seu patrimônio imaterial sociocultural, seja para fins de 
pesquisa, seja para fins de produção industrial, dentre outros; mas também a importância da 
sua tutela para a sociedade, a qual deve entender que essa utilização deve ser feita de modo a 
respeitar alguns aspectos, quais sejam os direitos coletivos dessas comunidades. 

No âmbito do Poder Judiciário, o que se percebe é que o tema ainda é muito pouco tratado 
pelos Tribunais pátrios, e, quando tratado, carece de qualquer entendimento que vise à 
proteção dos supracitados direitos, reduzindo os direitos de propriedade coletiva indígena, 
como as expressões culturais tradicionais, à patrimônio cultural brasileiro, desviando a sua 
real natureza jurídica. 
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A fim de demonstrar o principal entendimento atualmente veiculado no cenário da Justiça 
brasileira, estuda-se, como paradigma, a partir de uma síntese analítica, um emblemático caso 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Cível nº 70001422948, Décima 
Câmara Cível), que enfatiza o ainda perene juízo de constatação de que a produção imaterial 
indígena não é de sua propriedade, aceitando-se, inclusive, a existência de outros direitos de 
propriedade intelectual, incompatíveis com a sua natureza, de autoria alheia, sobre eles 
incidentes. 

O presente paradigma foi escolhido não só pela dificuldade existente de se apurar julgados 
sobre o tema mas também pelo fato de bem representar a errônea ideia abstrata incrustada na 
sociedade, acerca dos direitos que deveriam ser assegurados às comunidades tradicionais, 
mais propriamente, aos indígenas; o que leva a entender que, em pleno século XXI, ainda há 
divergência de entendimento, no que tange à concretização dos direitos de propriedade 
intelectual coletiva indígena e da tutela da sociobiodiversidade. 

  

1 SOCIOBIODIVERSIDADE E POPULAÇÕES TRADICIONAIS: 
CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA 

  

A fim de contextualizar o cenário no qual se encontra o cerne da presente discussão, mister se 
faz o esclarecimento de alguns conceitos e a exploração da problemática existente, os quais, 
por final, irão possibilitar a realização de uma leitura crítica do paradigma a ser estudado. 

  

1.1 Do conceito de (socio)biodiversidade, povos tradicionais, conhecimentos tradicionais 
e expressões culturais tradicionais 

  

O termo sociobiodiversidade é utilizado frequentemente para abranger o estudo dos recursos 
da biodiversidadei, bem como o produto imaterial das sociedades tradicionais, quais sejam os 
conhecimentos tradicionais associados ou não à diversidade biológica e as expressões 
culturais tradicionais. 

De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológicaii (CDB), assinada em 1992 por 
vários países, dentre eles o Brasil, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD-Rio 92), com o objetivo de buscar a conservação 
da biodiversidade, o uso sustentável dos seus componentes e a repartição justa e equitativa 
dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos (artigo 1°), diversidade 
biológica significa: 

  

"a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos 
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de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e 
de ecossistemas." (artigo 2º)iii 

  

Por sua vez, a conceituação de povos tradicionais demonstra ser deveras complexa, incluindo-
se nestes, afora as comunidades indígenasiv, "[...] outras populações que vivem em estreita 
relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução 
sócio-cultural, por meio de atividades de baixo impacto ambiental".v 

Veja-se que não apenas se enquadra no supracitado termo as diversas comunidades indígenas 
existentes mas também os povos ribeirinhos, os pescadores, os seringueiros, dentre outros, os 
quais possuem como uma das características fundamentais a relação intríseca de simbiose e 
autosustentabilidade com o meio ambiente.vi 

No caso dos índios, tal elo se torna ainda mais visível, na medida em que a sua cultura é 
praticamente toda voltada para a conservação da natureza, revelando-se essa como centro-mor 
das relações, posto ser a única fonte provedora do seu sustento. 

Surge ainda, com esse quadro, a produção de conhecimentos, marco cultural desses povos, 
exibidores de uma simbologia e significados próprios, associados à biodiversidadevii ou não, 
que se ampliam no tempo e no espaço, sem deixar de o ser de maneira dinâmica, 
frequentemente chamados de conhecimentos tradicionaisviii. 

A respeito do termo: 

  

"Um determinado conhecimento será ou não caracterizado como 'tradicional' dependendo, 
dentre outros fatores, de quem o conserva e exerce titularidade. Cts (conhecimentos 
tradicionais) são detidos por grupos marginalizados e culturalmente distintos, os quais, 
seguindo as tradições de seus antepassados, extraem seus meios de subsistência do meio 
ambiente natural em que vivem, sem lançar mão de recursos e tecnologias modernas. A OMPI 
(Organização Mundial da Propriedade Intelectual) entende por 'tradicional' aquele 
conhecimento que: apresenta um vínculo com uma comunidade tradicional, responsável por 
sua preservação e transmissão de geração a geração (1); foi criado e preservado em um 
contexto tradicional (2); integra a identidade cultural de uma comunidade, investida no papel 
de guardiã dos conhecimentos para as futuras gerações, por meio da observância de normas 
sociais, disciplinadoras de seu uso e transmissão (3)."ix 

  

Não tratando apenas dos conhecimentos de ordem técnica, é interessante, principalmente para 
o escopo do presente trabalho, conceituar as expressões culturais tradicionais, estas mais 
relacionadas à manifestação artística desses conhecimentos, as quais consistem nas expressões 
verbais, como a poesia e as lendas; os signos distintivos, como as palavras, os signos e os 
símbolos; as expressões musicais, como as canções e a música instrumental; as expressões 
corporais, como a dança e as expressões reproduzidas em substratos permanentes, como é o 
caso das obras de arte em geral, dos desenhos e pinturas, das esculturas, dos mosaicos, dos 
trabalhos de cestaria, dos tecidos, do artesanato e das obras arquitetônicas, por exemplo.x 
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Esse tipo de representação também é conhecimento tradicional, relacionando-se, inclusive, 
com a biodiversidadexi, visto que "para muitos desses povos 'natureza' e 'cultura' não 
constituem categorias diferenciadas. Ou seja, a utilização de uma planta para fins medicinais 
muito raramente encontra-se nesses contextos dissociada de rituais místicos, espirituais"xii, daí 
a relação da sua tutela afetar diretamente na preservação da diversidade biológica. 

A produção intelectualxiii desses povos, livremente compartilhada, portanto, tem 
características específicas, que devem ser entendidas quando do exame das situações a eles 
relacionadas. Denota-se uma grande vinculação de caráter cultural, consubstanciada em 
crenças próprias, representada por uma rede de ligações entre o homem, a natureza e a 
espiritualidade, sendo os recursos biológicos e os conhecimentos, na verdade, uma extensão 
da sociedade e uma emanação do mundo espiritual no mundo material.xiv 

Com efeito, pode-se facilmente notar a relação intrínseca que corrobora a ligação entre os 
conhecimentos tradicionais e a preservação da biodiversidade. Daí a necessidade da 
conservação desse produto intelectual para a tutela da cultura e do folclore dos povos 
indígenas, bem como da própria diversidade biológica, que constitui o seu habitat. 

As populações tradicionais são a base da preservação do patrimônio biológico e imaterial 
humano e devem ter seus direitos protegidos, a fim de que possam continuar cumprindo o seu 
fundamental papel na tutela dos recursos naturais, que constituem uma das mais importantes 
garantias do futuro do homem, e, principalmente, possam continuar a perpetuar-se no tempo, 
tradicionalmente, sem mais desnecessárias interferências, o que depende da manutenção do 
seu patrimônio intelectual. 

Com isso, pode-se afirmar que: 

  

"[...] os povos tradicionais ao tempo em que protegem e manejam a biodiversidade prestam 
um serviço ecológico importantíssimo para a sociedade não-tradicional. Dar visibilidade a 
essa atividade e sua importância é ao mesmo tempo reconhecer valor e incluir coletividades 
historicamente excluídas, desafiando a renitência de concepções advindas do passado recente 
de países colonizados como o Brasil. Os povos tradicionais passam assumir um papel de 
atores do desenvolvimento sustentável e da conservação da natureza, ao mesmo tempo em 
que passam a ter um status reconhecido institucionalmente e juridicamente, inaugurando-se 
uma nova relação desses grupos com o Estado, perante a questão do seu reconhecimento 
político e identitário."xv 

  

O respeito à proteção desses direitos deriva, portanto, do entendimento de que a produção 
intelectual desses povos constitui forma de conhecimento, de sua propriedade, diferente da 
lógica produtiva científicaxvi, devendo, por isso, possuir características específicas, a fim de 
garantir uma eficaz tutela dos recursos da sociobiodiversidade. 

  

1.2 A problemática da biopirataria e a necessidade da tutela jurídica dos recursos da 
sociobiodiversidade 
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A partir do processo de globalização e da facilidade do acesso à informação, que possibilitou 
uma maior divulgação, principalmente no âmbito internacional, das riquezas culturais e 
biológicas do cenário brasileiro, surgiu um fenômeno chamado pelos doutrinadores de 
biopirataria. 

A revolução técnico-científico-industrial, a qual possuiu maior intensidade nos séculos XIX e 
XX, trouxe inúmeras consequências para a humanidade. Dentre elas, destaca-se a mudança de 
paradigma da ciência, que teve como base fundamental a divulgação da informação e o 
desenvolvimento da pesquisa, a fim de promover o desenvolvimento nacional e internacional, 
na busca pelo progresso e pelo bem estar humano. 

O que se percebe, no mundo contemporâneo, é o surgimento de uma revolução, causada 
inevitavelmente pela evolução da ciência, a qual desenvolveu inúmeras tecnologias, dentre 
elas a biotecnologiaxvii, ciência que estuda a engenharia genética dos alimentos, utilizando a 
aplicação de processos biológicos à produção de materiais e substâncias para uso industrial, 
medicinal, farmacêutico, dentre outrosxviii, que causou uma grande mudança de paradigma na 
forma de produção e sobrevivência contemporânea. 

Nesse contexto, na corrida pela produção de novas tecnologias, a biotecnologia tem ganhado 
espaço no mercado nacional e internacional, na tentativa de agregação de valor econômico à 
biodiversidade. Sua principal bandeira é o crescimento fundado na exploração da natureza, a 
qual emerge como "capital natural", o "ouro verde"xix da civilização. Com a biotecnologia, 
nasce, como que inerente a sua sobrevivência, a biopiratariaxx, na busca incansável do homem 
por desenvolvimento sem sopesamento de custos e benefícios. 

A biopirataria pode ser conceituada como "a atividade que envolve o acesso aos recursos 
genéticos de um determinado país ou aos conhecimentos tradicionais associados a tais 
recursos genéticos (ou a ambos) em desacordo com os princípios estabelecidos na Convenção 
sobre Diversidade Biológica"xxi. 

A apropriação indébita desses recursos consiste então no processo de patenteamento da 
biodiversidade, frações dela e produtos que dela derivam, com base [também] em 
conhecimentos indígenasxxii. 

Dentre os diversos valores dos conhecimentos das comunidades tradicionais, destaca-se o de 
agregar e explicitar o valor dos recursos da biodiversidade, servindo como catalisador dos 
processos de pesquisa e desenvolvimento realizado por diversas empresas nacionais ou 
multinacionais, as quais economizam anos e inúmeros recursos por não precisar realizar todo 
o sistema de investigação e estudo próprio para a produção industrializada, tendo em vista a 
antecipação, por meio do acesso aos conhecimentos tradicionais, da reação biológica que dará 
origem ao produto final por estas desejado.xxiii 

Passam então tais conhecimentos a se tornarem recursos com grande potencial para as 
indústrias, o que leva a sua exploração depredatória, sem que haja a tão visada contrapartida 
para os povos tradicionais, estabelecida pela Convenção sobre Diversidade Biológica, ao 
estabelecer a justa e equitativa repartição dos benefícios derivados da utilização dos recursos 
genéticos (artigo 1°). 
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Tal fato dá-se principalmente pela ineficácia dos tratados reguladores da matéria, ou mesmo 
pelo caráter meramente programático de outros, como é o caso da Convenção da 
Biodiversidade Biológica. 

Por meio da ratificação brasileira do Protocolo de Nagoyaxxiv, em fevereiro de 2011, espera-se 
que este quadro efetivamente seja mudado. A expectativa é a de que o Protocolo, o qual trata 
sobre acesso à recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios advindos de 
sua utilização, esteja, até 2012, ratificado por pelo menos cinquenta países, a fim de que possa 
entrar em vigor. 

No Brasil, a CDB foi aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 2 de 1994, e a 
regulamentação do acesso à biodiversidade deu-se pela edição da Medida Provisória nº 2.168-
16/01xxv, que também objetiva a repartição equitativa dos ganhos da exploração dos recursos 
genéticos, cuja informação provenha dos conhecimentos tradicionais. 

Ressalte-se que o Anteprojeto de Lei de Acesso a Recursos Genéticos e Conhecimentos 
Tradicionais, uma nova proposta de lei acerca do tema, coordenada pela Câmara Técnica 
Legislativa do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), encontra-se, desde 2004, 
na Casa Civil, onde houve a formulação de novos debates limitados à conveniência de alguns 
órgãos da Administração Pública. Acredita-se que, com a entrada em vigor do Protocolo de 
Nagoya, esse processo deva ser acelerado, a fim de garantir a efetiva tutela dos recursos 
biológicos e culturais da sociedade brasileira. 

Dentre as principais dificuldades encontradas na aplicação dessas normas encontra-se a falta 
de coadunação destes com outros tratados internacionais importantes, como é o caso do 
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio 
(TRIPS)xxvi, ou seja, a sua incompatibilidade, principalmente no âmbito da OMC 
[Organização Mundial do Comércio], propositalmente imposta por países que desejam 
continuar realizando a biopirataria, escusamente protegida sob o manto de direitos de 
propriedade intelectualxxvii, como é o caso das patentes; a dificuldade imposta pelos países 
desenvolvidos de aceitarem a aplicação de medidas que visem a efetivar a proteção dos 
recursos dos países megadiversos, tendo em vista os interesses na exploração sem a divisão de 
lucrosxxviii; e o cárater difuso e amplo dos conhecimentos tradicionais associados das 
comunidades que os detêm, o que dificulta a repartição do produto da exploração e a 
concessão do consentimento livre, prévio e fundamentado necessário para a sua regular 
utilização. 

Deste modo, urge que haja uma efetiva proteção dos direitos das comunidades tradicionais, 
mormente no que diz respeito a preservação dos seus conhecimentos tradicionais, a fim de 
que não haja mais qualquer tipo de apropriação indébita das suas tradições, bem como dos 
recursos naturais, muitas vezes a eles arraigados, como se tem constantemente visto no 
cenário internacional e nacional. 

Os conhecimentos tradicionais devem ser reconhecidos, destarte, como de propriedade 
comum e difusa desses povos, os quais devem receber os benefícios dela advinda, para o caso 
de autorização legal do seu uso, como será demonstrado. 
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2 SÍNTESE ANALÍTICA DO CASO: H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A 
VERSUS MARIA BERNADETE CONTE  

  

Após uma breve exposição do cenário elucidativo, no qual se deseja inserir o estudo do 
acórdão que ensejou a presente pesquisa, passa-se à realização de uma síntese analítica do 
caso, principal objeto deste trabalho. 

A escolha da apelação como paradigma de estudo, a fim de que se viasualizasse o atual 
entendimento no âmbito do Poder Judiciário, acerca dos direitos de propriedade intelectual 
indígena, deu-se a partir da pesquisa jurisprudencial sobre o tema nos mais diversos Tribunais 
pátrios. 

O que se pôde constatar é que ainda não há grandes discussões nesse meio, capazes de levar a 
uma construção consolidada de decisões reiteradas sobre a problemática, ou seja, 
jurisprudência propriamente dita. Acredita-se que tal fato decorre justamente da questão de 
que o tema biopirataria e apropriação indébita dos conhecimentos tradicionais é relativamente 
recente. Ademais, conforme demonstrado, o reconhecimento da proteção da 
sociobiodiversidade é um direito em construção, que ainda precisa ultrapassar diversas 
barreiras, para que possa ser discutido em juízo seguramente e, por fim, garantido. 

Observe-se a ementa do citado acórdão: 

  

"DIREITO AUTORAL. COLEÇÃO DE JÓIAS. TRABALHO ANTERIORMENTE 
ENTREGUE À DEMANDADA PARA EXAME. LINHAS COMUNS DE EXPRESSÃO 
ARTÍSTICA. PLÁGIO. OBRA DERIVADA. PESQUISA. DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. Dá-se relevância à circunstância fática de que o trabalho da autora esteve, em sua 
inteireza, submetido, mesmo que por 24 horas, a exame da gerente de marketing da 
demandada. Conhecida a dinâmica de criação dessas empresas de grande porte, o improvável 
seria que aquela não se tenha aproveitado da ocasião, para, no mínimo, transferir a obra para o 
seu banco de dados, manejável, assim, o disposto no art. 355, do CPC. Há que se distinguir, 
por outro lado, a contrafação do plágio. No primeiro a obra é simplesmente copiada. Na 
segunda, ao contrário, a despeito de certa diversidade material, as linhas de criação 
apresentam algo em comum, sendo que as semelhanças, em verdade, "coincidências", estão 
exaustivamente apontadas no laudo pericial da assistente técnica da apelante, o qual, por sua 
precisão e rigor metodológico, merece prevalecer sobre as conclusões genéricas e subjetivas 
do louvado oficial. Não se trata, pois, de utilização de tema de domínio público, ou do 
folclore indígena, mas do próprio espírito da manifestação artística, segundo os ditames da 
Lei 5.988/73, art. 6o., XII, aqui aplicável. Esta também protege a obra derivada, que se 
constitui em adaptações do trabalho originário, cuja utilização também dependeria da 
autorização do seu autor. A pesquisa apresentada pela ré, além disso, não foi suficientemente 
convincente, para descaracterizar a presunção acima erigida. Ao contrário, por sua 
precariedade, mais destacou a situação que essa parte pretendeu negar. Caracterizado, 
portanto, o uso indevido da obra da autora, merece ser esta indenizada pelos danos materiais e 
morais decorrentes do ilícito praticado. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. VOTO 
VENCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. COLEÇÃO DE JÓIAS COM 
TEMÁTICAS INDÍGENAS. PLÁGIO NÃO RECONHECIDO. Ação de Indenização. 
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Lançamento de jóias com a temática indígena. Alegação de que houve cópia das idéias 
projetadas e apresentadas anteriormente à empresa joalheira. Plágio não caracterizado em 
virtude de que a temática dos indígenas brasileiros constitui patrimônio de domínio público. 
Laudo pericial a atestar que as duas coleções de jóias são distintas. Nexo causal não 
configurado. (Apelação Cível Nº 70001422948, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 13/06/2002)" 

  

Trata-se de apelação cível, interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação de 
indenização proposta por Maria Bernadete Conte contra a empresa H. Stern Comércio e 
Indústria S.A, tendo em vista fato ocorrido em setembro de 1994, o qual considerou como 
plágio, posto ter a empresa ré lançado coleção de jóias com inspiração indígena, sendo que, 
anos antes, mais propriamente em 1988, havia a autora deixado, com a diretora de marketing 
da empresa na cidade de São Paulo, objetivando a contratação, um projeto de confecção de 
peças advindas de um profundo estudo realizado sobre a temática indígena, como cestaria, 
muiraquitãs, máscaras ritualísticas, pontas de flechas, resultando este na produção de uma 
linha de jóias expostas na Galeria Tina Presser, que ocasionou grande divulgação midiática. 

A requerida rejeitou o projeto e, conforme aduzido nos autos, produziu posteriormente a 
coleção Purãgaw com inspiração em símbolos e conhecimentos das comunidades 
tradicionais. 

Alegou a requerente ter direito à indenização por danos morais, uma vez que a fundamentação 
jurídica do pedido albergava-se na Lei nº 5.988/73, bem como o direito ao pagamento de 6% 
(seis por cento) sobre o valor da produção dos modelos de jóias com a temática indígena 
lançados. 

Na defesa, afirmou-se que a coleção fora criada a partir de estudos sobre os índigenas no 
Brasil realizados pelos desenhistas da empresa ré e que algumas das peças, inclusive, já tinha 
sido anteriormente projetadas. 

A seguir, indo os autos à julgamento na instância do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, por força do pleito recursal, manifestou-se a maioria dos eminentes Desembargadores no 
sentido de dar provimento à apelação, posto entenderem ter restado caracterizado o dano 
moral alegado. 

O cerne da questão trata então da concessão de indenização decorrente de ofensa à direitos 
autorais, a qual configura-se como incabível, uma vez que o seu fato gerador trata de 
reprodução de expressões culturais indígenas, que não devem ser tomadas como patrimônio 
público, mas sim como propriedade intelectual dos povos tradicionais que as originaram. 

Deste modo, após a análise sintética do julgamento, o presente trabalho passa a avaliar a 
titularidade dos direitos intelectuais associados aos conhecimentos tradicionais indígenas, 
com o fulcro de realizar um exame crítico do caso exposto e demonstrar como é dada a sua 
discussão no âmbito do Poder Judiciário. 
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3 A PROPRIEDADE INTELECTUAL COLETIVA INDÍGENA NO ÂMBITO DO 
PODER JUDICIÁRIO 

  

Os conhecimentos tradicionais e as expressões culturais deles provenientes são 
constantemente vistos como direito difuso e patrimônio da sociedade brasileira. Tal visão, 
propiciada enormemente pelo Poder incumbido de solucionar os litígios a ele impostos, 
encontra-se equivocada, na medida em que a titularidade dos direitos intelectuais advindos 
dos povos tradicionais indígenas deve ser reconhecida como propriedade intelectual coletiva 
dessas comunidades, apesar de possuir características peculiares, posto ser coletivamente por 
elas produzidas e difundidas no tempo e no espaço. 

Ocorre que essa caracterização, a fim de que seja reconhecida e possa efetivamente tutelar os 
direitos indígenas, exige contornos especiais, daí falar-se em propriedade intelectual coletiva 
indígena, para se tratar dos direitos coletivos intelectuais de tais povos, por meio de um 
regime sui generis de proteção. 

Apresenta-se, a seguir, quais são esses contornos e a divergência na zona de atividade do 
Poder Judiciário quanto ao seu reconhecimento. Após, por meio do estudo crítico do caso em 
análise, finalizar-se-á por demonstrar o pensamento que define tal zona, quando exigida a sua 
tutela para a concretização dos direitos coletivos dos povos tradicionais indígenas e, por 
conseguinte, a tutela dos recursos da sociobiodiversidade. 

  

3.1 A titularidade dos direitos intelectuais associados aos conhecimentos tradicionais e às 
expressões culturais tradicionais 

  

Atualmente, o sistema de propriedade intelectual é regulado pelo Acordo sobre Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs), tendo como objetivo 
"garantir o direito dos produtores de criações e inovações à retribuição por seus feitos"xxix. 
Sua composição é dada pela "propriedade industrial (patentes, marcas, indicações geográficas, 
etc.) e pelo direito de autor (obras literárias, científicas e artísticas).xxx" 

Nesse sistema: 

  

"[...] a cada forma de conhecimento produzido corresponde uma modalidade de propriedade 
intelectual que deve recompensar o labor do seu criador, com vistas a incentivá-lo, mas 
também a propiciar o acesso de todos ao novo conhecimento gerado. [...] Com efeito, o atual 
sistema de propriedade intelectual restringe a possibilidade de imposição, pelos países, de 
regras para a concessão de direitos de propriedade intelectual, desse modo, torna inviável que 
países sociobiodiversos condicionem a concessão de tais direitos ao cumprimento das normas 
de acesso e uso de conhecimentos tradicionais, o que inviabiliza um sistema eficaz de 
proteção, pois da forma como está estruturado entra em choque com a CDB (Convenção sobre 
a Diversidade Biológica)."xxxi 
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O âmbito do debate acerca da proteção dos conhecimentos dos povos tradicionais, portanto, é 
o supracitado sistema, já que o mesmo protege os conhecimentos em geral, trazendo, com 
isso, diversas problemáticas para a aplicação dos preceitos estabelecidos pela Convenção 
sobre a Biodiversidade Biológica.xxxii 

A tentativa de aproximar as formas já existentes de propriedade intelectual, como é o caso das 
patentes, aos conhecimentos tradicionais dos índios mutila a sua forma, que deve ser 
albergada por direitos peculiares. 

O tema acerca da real titularidade dos direitos intelectuais associados aos conhecimentos 
tradicionais e às expressões culturais tradicionais tem, com cada vez mais frequência, ainda 
que episódica e esparsamente, importunado o Poder Judiciário, obrigando-o a trazer soluções 
mais eficazes, como forma de proteção da cultura, da propriedade e da dignidade da pessoa 
humana dos povos tradicionais, mais propriamente dos índios, bem como dos recursos 
naturais encontrados no seu habitatxxxiii, que acabam por sofrer severas ações se deixados de 
fora do seu cerco protetivo, visto encontrarem-se a preservação da produção imaterial desses 
povos e a preservação da natureza numa enorme relação simbiótica. 

O conceito de propriedade continua, até os dias atuais, sem muita definição específica, mas, 
partindo de um sentido de que esta consagra uma noção de bem pertencente a um indivíduo, 
grupo ou coletividade, tem-se que a sua ideia passa a estabelecer como decisiva na totalidade 
das suas relações a vontade do sujeitoxxxiv, que, no caso da propriedade imaterial indígena, 
dever ser a vontade da comunidade tradicional titular do conhecimento. 

A melhor forma, de um ponto de vista prático, para albergar os recursos tradicionais indígenas 
é considerar a existência de uma propriedade intelectual coletiva emergente. Tem-se que o 
tema é deveras polêmico, tendo em vista que o regramento dos direitos de propriedade 
intelectual não se adequaria inteiramente a forma desses recursos, efetivando a tutela desses 
direitos, motivo pelo qual defende-se ser essa nova propriedade intelectual coletiva 
possuidora de características peculiares, as quais amoldariam a fôrma da propriedade 
intelectual aos direitos difusos e coletivos das sociedades tradicionais. 

Tal visão não deve ser considerada reducionista, mas urgente como forma mais incisiva de 
proteção, bem como mais conhecida pelas sociedades, por tempos, causando maior impacto 
nas relações nacionais e internacionais estabelecidas. 

Fala-se ainda do ponto de vista prático, porque, na verdade, apesar de atualmente mitigado 
por outros princípios, a propriedade ainda possui uma inegável força, sendo garantida pela 
Constituição Federativa brasileira, que se coadunaria com a intenção exarada pela Convenção 
sobre Diversidade Biológica, de firmar que os benefícios advindos da produção intelectual 
indígena sejam exclusivos de uma coletividade, cabendo-lhes a opção de compartilhá-los ou 
não. 

Tal questão causa controvérsia no âmbito internacional tão somente tendo em vista os 
interesses políticos dos países acordantes do TRIPs, que se aproveitam da divergência entre 
este e a CDB, para se apropriarem dos recursos dos países megadiversos, utilizando-se, para 
isso, da apropriação indébita dos conhecimentos tradicionais em geral, com fins de 
comercialização de produtos derivados das matérias-primas desses países ou mesmo das 
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imagens, da cultura e das simbologias dos povos tradicionais, que ainda advém como um 
bônus nessa busca incessante por lucro. 

Os conhecimentos tradicionais, associados ou não à biodiversidade, o folclore e a cultura 
desses povos são de sua propriedade, não restando lícita a apropriação desse patrimônio de 
forma desleal por parte de terceiros, o que ofenderia inevitavelmente a identidade e o direito 
de propriedade das sociedades tradicionais vitimadas por essa prática. 

Infelizmente essa não é a noção solidificada no âmbito do Poder Judiciário, o qual nem sequer 
trata dos direitos intelectuais indígenas com outra roupagem qualquer, ao contrário, toma-os 
como patrimônio cultural brasileiro. 

Esse pensamento corrente é fruto da ainda ideia colonialxxxv de que os índios, na verdade, não 
são donos de nada e à nada têm direito. Essa ilusão é tão forte que, inclusive, pareceu 
influenciar o legislador, o qual, ao dispor no art. 215, parágrafo 3º, incisos I, III e V, da Carta 
Magna, tomou os "bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem", dentre outros, "I - as formas de 
expressão" e "II - os modos de criar, fazer e viver" como patrimônio cultural brasileiro. 

O melhor entendimento que deve ter os magistrados ao julgar qualquer causa relacionada à 
biopirataria e à apropriação indébita dos recursos da sociobiodiversidade é o que efetivamente 
proteja a cultura, a identidade e as formas de produção do intelecto das comunidades 
tradicionais, encontrando, tal juízo, respaldo legal na própria Carta Magna, que estabelece, no 
art. 215, que "o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais", mas protegendo as "manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional" (§1º). 

Destaque-se que não só a cultura e a identidade dos povos tradicionais são albergados pela 
CF/88 mas também o próprio meio ambiente (art. 225), o qual vem a ser inegavelmente 
tutelado, a partir da proteção dos conhecimentos tradicionais associados, tendo em vista terem 
sido estes desenvolvidos em grande interação com a natureza, o que os faz depender da 
própria manutenção dos recursos da diversidade biológica. 

O reconhecimento do direito dos povos indígenas à propriedade intelectual coletiva de seus 
conhecimentos tradicionais apresenta-se, atualmente, então, como um desafio para a 
sociedade e os poderes estatais, que visa à ultrapassar o antiquado entendimento de que os 
mesmos enquadram-se, na verdade, como patrimônio histórico do Brasil. 

Destaque no cenário mundial, nesse ponto, é a Constituição do Equador, que prevê tais 
direitos como sendo de propriedade coletiva dos povos tradicionais, e mais, diz ainda ser esta 
um direito inalienável, imbargável e indiscutível, salvo a faculdade do Estado para declarar 
sua utilidade pública. 

A partir dessa visão, tem-se que "os direitos coletivos não seriam apenas uma soma de direitos 
subjetivos individuais, mas sim aqueles pertencentes a um grupo de pessoas, cuja titularidade 
não pode ser rastreada e individualizada por não pertencer a alguém em especial"xxxvi, levando 
à conclusão de que "a propriedade intelectual coletiva estaria, assim, ligada à necessidade da 
reprodução social e cultural dos povos indígenas."xxxvii 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11241



Observe-se que a sistemática apresentada pelos direitos de propriedade intelectual realmente 
não conseguem abranger todos os aspectos necessários à defesa desse tipo de 
propriedadexxxviii. Daí a necessidade do estabelecimento de um regime especial de proteção. 

Deve sempre ser ressaltada "a natureza coletiva de qualquer mecanismo de compensação por 
conhecimentos tradicionais indígenas, e ser expressamente proibida qualquer apropriação 
individual dos benefícios oriundos de sua utilização para fins comerciais."xxxix 

O que aqui se defende não é a proibição do acesso às formas de expressão culturais indígenas, 
as quais são muito importantes inclusive para o reconhecimento da própria identidade do povo 
brasileiro, mas sim a proibição do seu acesso desenfreado, sem a devida contrapartida 
propagada pela CDB, ou o seu acesso sem autorização, para o caso em que, por exemplo, a 
repartição dos lucros advindos desses conhecimentos não compensem para essas comunidades 
a exposição da sua história, da sua simbologia, da sua religião ou do seu ritual sagrado, por 
ocasionarem qualquer ofensa moral à sua identidade.xl 

Ressalte-se que os direitos relacionados aos conhecimentos tradicionais e às expressões 
culturais tradicionais são ora defendidos por uns como direito de propriedade coletiva sui 
generis, ora como direitos intelectuais coletivos.xli 

Filia-se então à primeira corrente, uma vez que, apesar de criticarem-se o cárater exclusivista 
do direito de propriedade, acredita-se que o enquadramento dos direitos imateriais coletivos 
indígenas como de sua propriedade é o entendimento que melhor alberga a tutela da 
sociobiodiversidade, posto não considerá-los como patrimônio público, mais facilmente 
apropriados, mas de domínio da coletividade indígena, que poderia usufruir de todas as 
prerrogativas provenientes do direito de propriedade, como a sua proteção contra terceiros e o 
livre uso, por exemplo. 

Ademais, entende-se que não há mais muita diferença prática no reconhecimento desses 
direitos como direitos intelectuais coletivos ou direitos de propriedade intelectual, já que o 
que se almeja finalmente é a tutela dos recursos da sociobiodiversidade. A corrente que se 
filia ao entendimento de que os mesmos devem ser chamados de direitos de propriedade 
intelectual quer mais é demonstrar a titularidade desses conhecimentos, deixando bem claro a 
ilicitude da sua usurpação por terceiros, do que reduzir o seu âmbito de proteção. 

Com isso, não se perca de vista, então, que esse tipo específico de propriedade possui 
características diferenciadas, albergadas por um regime sui generis de proteção, apto a 
redefinir os seus contornos para se amoldar às diferentes facetas que os conhecimentos 
tradicionais apresentam. Daí a defesa do erigimento de um novo tipo de propriedade, qual seja 
a propriedade intelectual coletiva indígena. 

As dificuldades encontradas, como por exemplo, o fato de não saber ao certo qual a 
comunidade específica deu origem ao conhecimento não deve ser motivo de impedimento 
para considerá-los como propriedade, tendo em vista que a titularidade do mesmo pode ser de 
uma coletividade. Veja-se: 

  

"Ainda que haja uma especialização - por exemplo, por se tratar de conhecimentos sobre usos 
medicinais de plantas que só os pajés ou xamãs dominem, [...] - tais conhecimentos reportam-
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se a referenciais culturais coletivos. O exercício dos direitos intelectuais relativos a tais 
conhecimentos deve se dar de forma coletiva, com base nas instituições sociais e jurídicas de 
tais povos, e de forma que propicie o fortalecimento de suas instâncias coletivas de 
decisão."xlii 

  

O conteúdo do regime sui generis de proteção dos conhecimentos tradicionais e das suas 
práticas seria o seguinte: 

  

  

" [...] reconhecimento dos direitos de propriedade coletiva das comunidades sobre seus 
conhecimentos; determinação de formas de distribuição eqüitativa de benefícios derivados do 
uso comercial; identificação de quem ou quais pessoas são autorizadas para conceder o 
acesso; determinação de permissões ou concessões de uso que não impliquem a transferência 
de propriedade, sendo imprescritíveis e insuscetíveis de apropriação por terceiros; 
determinação da comunidade ou comunidades de onde provém o conhecimento."xliii 

  

Outras características também desse regime seriamxliv: a necessidade de compilação de 
conhecimentos (seleção e organização); [a instituição de] mecanismos de atualização de dados 
constantemente; [a] criação de uma base de dados; [o] direito de impedir o uso de terceiros 
sem autorização, dentre outros." Na prática, para a proteção dos direitos intelectuais indígenas 
contra terceiros, essa seria a melhor opção. 

É de bom guarida notar que a corrente defendida tem sido aos poucos incrustada em outros 
Poderes. Pelo menos é o que se faz pensar do Projeto de Lei do Senado, n. 306, de autoria da 
ex-Senadora Marina Silva, que regulamenta o acesso aos recursos genéticos, considerando 
como propriedade intelectual coletiva os conhecimentos dos povos tradicionais, constituindo 
tal instituto como o reconhecimento dos direitos adquiridos ancestralmente, englobando 
direitos de propriedade industrial, direitos de autor, direitos de melhorista, segredo e outros 
(art. 18).xlv 

Com efeito, a função da propriedade intelectual coletiva é a manutenção da cosmovisão dos 
povos ditos tradicionais e suas formas e meios de gerar conhecimentos, bem como o 
asseguramento da base material de suas vidas, como é o território e a biodiversidade, nas 
quais vivem.xlvi 

Finalmente, o que realmente se deseja é: 

  

"esclarecer que o conceito de conhecimentos difusos quando aplicados aos conhecimentos 
tradicionais jamais poderá ser confundido com conceito de conhecimento de domínio público, 
posto que relacionados com um feixe de direitos originários dos povos tradicionais que lhes 
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imprime a marca dos direitos consuetudinários. Ora domínio público é o conhecimento de 
ninguém, conhecimento 

difuso é conhecimento de alguém: titulares indetermináveis, mas existentes. Essa mesma 
lógica se aplica aos conhecimentos tradicionais disponibilizados em livros, bancos de dados, 
feiras livres, etc. No I Encontro Nacional de Escritores Indígenas, ocorrido em setembro de 
2004, foi aprovada a "Carta da Kari-oca", nela aparece essa preocupação manifesta por 
lideranças indígenas ao afirmarem que o conhecimento tradicional "abrange o material, mas 
principalmente o espiritual de nossa gente e não pode ser considerado domínio público, pois o 
uso indevido pode empobrecer seu verdadeiro valor moral e social e denegrir seu sentido 
poético e simbólico".xlvii 

  

3.2 A propriedade intelectual coletiva indígena e a decisão da Apelação nº 70001422948 
do TJ/RS: visão crítica do julgamento  

  

Veja-se agora quais as fundamentações expostas no julgamento do recurso analisado e a 
relevância do estudo do caso para a construção de um cenário, no qual se possa efetivar as 
garantias e os direitos dos povos indígenas à preservação do seu patrimônio cultural e 
intelectual. 

No primeiro grau, entendeu-se não ter havido a ocorrência de plágio, indo o voto do Relator 
consonante com tal posicionamento. 

Nessa visão, foi salientado que a ideia de lançar no mercado coleção de jóias com a temática 
indígena não consiste em cópia ilícita do trabalho realizado pela autora, tendo em vista o 
produto final possuir características extremamente diferentes. 

Elucidou-se que o cérebro do homem forma uma banco de dados a partir das experiências 
vividas e cultura armazenada, não sendo possível alguém passar a ter a titularidade sobre 
ideias, ainda mais se se trata de ideias desenvolvidas a partir da pesquisa da arte indígena. 

Indagou-se ainda: 

  

"[...] e a autora, em sua leitura da arte indígena e afirmação textual de que tentou resgatá-la 
com vista à área da joalheria, por certo não se utilizou do banco de dados da própria 
humanidade, já que tais expressões culturais são patrimônio comum de todos os homens 
indistintamente?" (grifo do autor)xlviii 

  

Chega-se aqui ao ponto crucial do presente debate, no qual o que se quer, na verdade, é 
demonstrar a visão truncada sobre o bem sociocultural imaterial indígena, que é tomado, na 
grande maioria das vezes, como patrimônio da humanidade, passível de apropriação por 
terceiros de forma simplista e reduzida. 
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Ora, esse não deve ser o ponto de vista compatível com a atual realidade, até porque a 
produção das normas caminham num visível sentido evolutivo de tutela e vigília dos direitos 
dos povos tradicionais. 

No estudo do caso, em nenhum momento foram considerados os possíveis direitos indígenas 
presentes, para considerar o improvimento do pleito por falta até mesmo de dano, um dos 
requisitos indispensáveis da caracterização da responsabilidade civil, tendo em vista a 
impossibilidade jurídica da ocorrência do mesmo, posto não ser de propriedade da requerente 
a temática desenvolvida na coleção. 

O dano, em verdade, só ocorreu para os povos tradicionais, que tiveram os seus símbolos 
sagrados usurpados, expostos na mídia e ainda discutidos em juízo como se de outrem fosse a 
propriedade. 

Uma coisa é a leitura e o estudo aprofundado da tradição das comunidades indígenas, a fim de 
que melhor se possa entendê-las, orientá-las quanto aos seus direitos, realizar assentamento de 
dados para pesquisas que lhes tragam benefícios; outra é utilizar-se da sua produção 
intelectual para fins econômicos sem que haja uma contrapartida e a autorização desses 
povos, prática que deve ser expelida do mundo fático existente. 

A expressão artística mencionada, claro, deve ser incentivada, mas não de forma a usurpar 
direitos de propriedade incidentes sobre o objeto observado. O fato de os conhecimentos 
tradicionais possuírem natureza diferenciada, qual seja difusa, não deve dificultar o 
reconhecimento dessa produção imaterial, seja ela associada ou não à biodiversidade, como 
de sua propriedade. 

Voltando à análise do paradigma, relatou-se no voto do e. relator, conforme entendimento do 
juízo de primeiro grau: 

  

"[...] se tudo que eventualmente for lançado em nosso banco de dados pertencer a um 
determinado indivíduo, chegar-se-ia ao absurdo de as filmagens não poderem ser repetidas em 
determinados cenários, porque anteriormente alguém assim já tinha procedido ou 
sugerido."xlix 

  

Frisou-se bastante a hipótese da cópia da ideia não ser plágio, a qual efetivamente merece 
guarida, se o objeto produzido não guardar linhas de criação quase idênticas com o objeto 
comparado. 

Ressalte-se, porém, mais uma vez, que trata a questão não de cópia da ideia de substrato 
passível de apropriação, acreditando-se este estar disponível para o lançamento no banco de 
dados da humanidade, mas da utilização de propriedade alheia, conforme foi fundamentado e 
demonstrado, para o desenvolvimento de uma linha de produção que utiliza os traços 
marcantes de uma tradição milenar. 

Realmente "a idéia, enquanto concepção teórica, não pode ser objeto de apropriação 
individual para efeitos autorais"l, mas a temática desenvolvida nas jóias da requerente e da 
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requerida não está disponível no mercado para venda, mesmo que acobertada por obra 
reproduzida pelo intelecto de outrem, uma vez que guarda a sua essencialidade preservada e 
escancarada para a utilização em brincos, colares, pulseiras, dentre outros, de pessoas que não 
entendem o seu verdadeiro significado. 

Merece reproche então a afirmação de que a arte indígena pertence a um banco de dados 
universal, haja vista pertencer a uma gama de direitos coletivos difusos dos povos tradicionais 
classificados como tais. 

Ainda foi dito: 

  

"[...] Em verdade de original nada têm eles [os desenhos feitos pela autora], já que, em alguns 
casos, chegam a ser expressão fiel, cópia idêntica dos modelos de onde partiram. Nesse caso, 
onde estariam os direitos dos indígenas? Teriam eles proteção idêntica à da autora, 
mesmo sem a presença de um depósito no álbum próprio? Diria a autora que foram tão 
somente copiadas as ideias. Contudo, em nada estariam alterados os fatos."li (grifo do 
autor) 

  

Aqui, visualizam-se dúvidas quanto à originalidade das peças criadas pela requerente, já que 
as mesmas decorreram da expressão da cultura de um povo. Dúvida essa pertinente, já que a 
originalidadelii, no caso, não está presente, não pelo suposto fato de reprodução da empresa ré 
das jóias da autora, mas por esta retratar em suas peças algo que não é fruto da sua inspiração, 
mas sim fruto do intelecto dos povos indígenas. 

O que se ressalta é a obrigação da tutela dos direitos indígenas, que, não poderá ser da mesma 
forma na qual se tutela um direito autoral, por exemplo. As características dessa proteção 
devem ser especiais, de forma a se adaptar a maleabilidade e dinamicidade da expressão 
cultural dessas comunidades tradicionais. 

Com a análise do voto do Revisor, acatado por maioria, o mesmo quadro é notado, o que 
enfatiza a problemática exposta de que o Poder Judiciário ainda não amadureceu muitas das 
questões referentes aos direitos indígenas, mais propriamente, no que concerne aos seus 
direitos sui generis de propriedade intelectual. 

O entendimento majoritário foi o de que era cabível a indenização, visto que as jóias 
produzidas pela ré guardavam "inegáveis semelhanças com a linha de expressão artística 
adotada pela autora e que, sem dúvida, transbordaram a alegada identidade temática."liii 

Mais uma vez, sem maiores detalhes acerca da propriedade dos símbolos expressivos ser de 
outrem. 

Finalmente, observe-se o seguinte trecho: 
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"Há que se distinguir, por outro lado, a contrafação do plágio. No primeiro a obra é 
simplesmente copiada. Na segunda, ao contrário, a despeito de certa diversidade material, as 
linhas de criação apresentam algo em comum. Não se trata, pois, de utilização de tema de 
domínio público, ou do folclore indígena. Mas do próprio espírito de manifestação artística. A 
Lei 5.988/73, aplicável ao caso, em seu art. 6º, deixa claro que 'são obras intelectuais as 
criações do espírito, de qualquer modo exteriorizadas, XII - as obras de desenho, 
pintura, gravura, escultura e litografia.' Mas não é só: mesmo que não se pudesse alçar a 
figura em exame à categoria acima delineada, a lei também protege a obra derivada, que se 
constitui em adaptações do trabalho originário, cuja utilização também dependeria da 
autorização do seu autor."liv (grifo do autor) 

  

Não quer se adentrar no mérito então de que as peças criadas pela empresa foram cópias ou 
apresentaram linhas de expressão semelhantes às da coleção da autora, mas sim chamar 
atenção ao fato de que deveria ter sido observado, no caso concreto, os direitos intelectuais já 
comentados, até porque não cabe nem a presente discussão já que o objeto do litígio não é 
direito disponível pelas partes. 

O próprio voto deixou claro que as obras intelectuais, se assim se pode dizer, são criações do 
espírito, exteriorizadas por meio do desenho, pintura, gravura, escultura. O que seriam as 
expressões culturais indígenas se não tais formas de representaçãolv? Em sendo a obra delas 
derivada não seria o caso de depender a sua utilização de autorização? Onde fica o 
consentimento prévio, livre e fundamentado necessário para a sua reproduçãolvi? Eis as 
perguntas que deveriam também estar angustiando as Cortes, os Tribunais, os Juízes, enfim, o 
órgão essencial para a solução dos litígios a ele impostos, qual seja, o Poder Judiciário. 

Para arrematar, ao momento em que se indenizou a autora, pelo uso indevido da sua obra, 
elucidou-se: 

  

"[...] devidos os danos morais, que, no caso, defluem automaticamente do fato indigitado, 
desnecessitando de maiores comprovações. Basta que se imagine a situação da autora, que 
teve sua condição de criadora invertida, vendo sua obra praticamente inviabilizada para o 
mercado, em face de similitude com a coleção lançada pela demandada." (grifo do autor) 

  

Realmente, imaginar situação que segue sentido contrário à ordem natural das coisas não deve 
ser fácil. Ainda mais para as populações tradicionais, por óbvio, autênticas criadoras da sua 
cultura; que, muitas vezes, deparam-se com situações como estas, nas quais restam 
impotentes. 

Os direitos decorrentes do reconhecimento da propriedade intelectual indígena devem ser 
assegurados pelo Estado, a fim de que não mais se prejudiquem as comunidades tradicionais. 

Defende-se ainda a existência da uma propriedade intelectual indígena com dupla natureza, 
qual seja a patrimonial e a moral: 
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"Os direitos morais devem implicar a possibilidade jurídica - que deve ser expressamente 
assegurada - de se negar o acesso a tais recursos quando os povos tradicionais entenderem que 
há riscos ou ameaça à sua integridade intelectual, cultural e de valores espirituais.[...]Entre os 
direitos morais, devem ser asseguradas também os direitos à indicação e ao reconhecimento 
público dos detentores do conhecimento tradicional, em quaisquer publicações ou outras 
formas de divulgação e utilização, comercial ou não, e o de garantir a integridade intelectual e 
cultural dos conhecimentos tradicionais, impedindo-se a prática de quaisquer atos que possam 
atentar contra eles."lvii 

  

A defesa dos direitos indígenas, percebe-se, nem sempre então é corrente, ainda mais quando 
se tem barreiras que aparentam ser intransponíveis, como é o caso dos interesses humanos de 
exploração econômica sobre o patrimônio cultural imaterial dos indígenas e a legislação falha 
principalmente no âmbito internacional: 

  

"Os regimes ocidentais de proteção da PI (propriedade intelectual) tratam os RBIs (recursos 
bioculturais imateriais) já disseminados na sociedade dominante como elementos pertencentes 
ao domínio público e, por isso, sujeitos à livre apropriação por terceiros. [...] Ao rotular os 
RBIs como recursos em domínio público, os regimes de DPI se colocam em status 
hierárquico superior às normas comunitárias que regem seu acesso, uso e transmissão na 
esfera intra e extracomunitária. As comunidades tradicionais, naturalmente, protestam contra 
tal tratamento e julgam a figura do domínio público altamente discriminatória, sobretudo 
porque parcelas substanciais de seu patrimônio intelectual foram disseminadas 
indepedentemente de sua vontade, e porque a difusão e compartilhamento de RBIs é imanente 
ao processo de desenvolvimento e conservação de seu patrimônio biocultural. As 
comunidades sustentam que a mera difusão de seus RBIs para além das fronteiras de suas 
comunidades não deveria esvaziar seu direito de aplicar suas normas consuetudinárias, da 
mesma forma que uma obra literária, protegida por direitos autorais, pode ser divulgada 
amplamente no território onde a proteção foi obtida, sem que seu titular perca seus 
direitos."lviii 

  

A utilização ilícita do patrimônio intelectual das comunidades tradicionais, assim, traz 
inúmeras consequências ao desenvolvimento e à propagação desses povos, podendo-se 
destacar os prejuízos de ordem cultural e econômica: 

  

"Em termos culturais, o uso de ECTs (expressões culturais tradicionais), em contextos e de 
modo culturalmente desrespeitoso, infringe as normas sociais das comunidades responsáveis 
por disciplinar seu uso, conservação e disseminação. Uma obra de arte, grafismo ou escultura 
criada e conservada por uma comunidade tradicional, apesar de seu apelo estético, pode ter 
natureza religiosa, não podendo ser amplamente utilizada. Quanto aos impactos econômicos, 
a ausência de meios de controle da exploração comercial de produtos derivados de ECTs 
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interefere injustamente nas oportunidades das comunidades de extraírem benefícios de ordem 
material de suas expressões. Em resposta, as comunidades se fecham para intercâmbios 
culturais com outras comunidades e com a sociedade dominante."lix 

  

A solução imediata que se pode apresentar para tais comunidades, no momento, é a mudança 
do pensamento da sociedade, na qual ainda se encontra enraizado o paradigma do 
desenvolvimento insustentável, sem o reconhecimento dos direitos das minorias étnicas 
populacionais e da sua dignidade, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
como direito fundamental e do direito à justa e equitativa repartição dos benefícios derivados 
da utilização dos recursos genéticos. 

A exposição, portanto, do atual cenário do Poder Judiciário, com relação à questão da tutela 
do patrimônio intelectual indígena, tem o escopo de fomentar a ampliação desse debate, para 
que surjam novas linhas de pensamento que possam efetivamente tutelar os direitos indígenas, 
com o fim maior de proteger a sua propriedade, a sua cultura, a sua identidade, e, por 
conseguinte, os recursos da biodiversidade, intrinsecamente a eles ligados. 

   

CONCLUSÃO  

  

O reconhecimento dos direitos relativos à intelectualidade dos povos tradicionais, mais 
propriamente dos indígenas, qual seja os conhecimentos tradicionais e as expressões culturais 
tradicionais, deve dar-se de forma ampla, tanto no âmbito do Poder Judiciário, órgão-mor da 
solução dos litígios, quanto na sociedade, tendo em vista que o futuro da identidade cultural e 
da própria comunidade detentora do conhecimento, bem como o futuro do meio ambiente, seu 
habitat, o qual é necessariamente protegido por meio da ligação intrínseca que possui com a 
proteção da produção imaterial desses povoslx, e, por conseguinte, o futuro da humanidade; 
depende da sua eficaz tutela. 

A crescente prática da biopirataria e a apropriação indébita desses conhecimentos só 
demonstra a urgência e a importância do presente debate na sociedade, a qual deve 
revolucionar sua forma de pensamento, descartando antigos paradigmas e adotando posições 
que enlevem a produção intelectual dos povos indígenas como de sua propriedade, não 
passível de apropriação por terceiros. 

Este entendimento deve ser tomado cuidadosamente, na medida em que o atual sistema 
protetor dos conhecimentos gerais é o sistema de propriedade intelectual, que se demonstra 
incompatível com as características difusas, transcendentais e orais destas expressões, ocasião 
na qual se propôs a utilização de um regime de propriedade intelectual coletiva sui generis de 
proteção, a fim de amoldá-lo às peculiaridades do que se convém chamar de propriedade 
intelectual coletiva indígena e, ao mesmo tempo, garantir, mutatis mutandis, as prerrogativas 
decorrentes dos direitos de propriedade. 

Demonstrou-se, porém, que no âmbito do Poder Judiciário, esse pensamento ainda não está 
nem mesmo em construção, o que pode definitivamente prejudicar a própria existência das 
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comunidades tradicionais indígenas, que, uma vez perdendo sua identidade e a sua cultura 
para terceiros ilicitamente, não conseguem sobreviver em meio a tanta exploração. 

Elucidou-se tal fato por meio do estudo de um emblemático caso do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, no qual reconheceu-se o direito à indenização à uma estilista que entendeu 
ter seus direitos autorais lesados, tendo em vista a sua reprodução posterior em coleção de 
jóias por outra empresa. Destaque-se que tais coleções basearam-se em temáticas indígenas, 
caracterizando nítida apropriação indébita dos conhecimentos tradicionais das tribos que os 
detém, ocasionando dano moral não para a requerente, mas para essas tribos, que tiveram suas 
simbologias, muitas vezes, sagradas expostas na mídia sem nenhuma contrapartida. 

Foram ainda consideradas as produções intelectuais tradicionais, no caso, como patrimônio 
brasileiro, o que nitidamente vai de encontro a sua proteção e à tutela dos povos tradicionais. 

Se o mesmo caso fosse, por exemplo, relacionado à cópia de obra literária da qual constem 
direitos autorais, o litígio estaria mais distinto, resultando na condenação de danos ao 
proprietário da produção, sem mais qualquer dúvidas. E é essa claridade que deve estar 
presente quando do julgamento de demandas, nas quais envolvam direitos de propriedade 
intelectual indígena. 

É fato que a humanidade produz a todo instante conhecimentos, ideias e a começar delas 
desenvolve produtos e invenções passíveis de proteção por meio de direitos de propriedade 
intelectual. O que não pode ocorrer é a apropriação de conhecimentos que já possuem outra 
autoria, sem o consentimento prévio, livre e fundamentado das comunidades que lhes deram 
origem e a contrapartida justa e equitativa, qual seja a repartição de benefícios decorrentes da 
sua exploração econômicalxi. 

É preciso assim que haja a reordenação de uma forma de pensar ultrapassada, posicionando-se 
o Estado-garantidor no seu papel de protetor social principalmente dos direitos das minorias, 
sem deixar de se falar na atuação autônoma de órgãos que possuem tal tarefa concretamente, 
como é o caso, por exemplo, da FUNAI (Fundação Nacional dos Índios), bem como por meio 
da coadunação dos instrumentos legais existentes, como é o caso do TRIPs e a CDB e a 
legiferação de outros, capazes de dotar de ampla eficácia a proteção que se almeja. 

Finalmente: 

  

"[...] é importante frisar que as variadas culturas das sociedades indígenas modificam-se 
constantemente e reelaboram-se com o passar do tempo, como a cultura de qualquer outra 
sociedade humana. E é preciso considerar que isto aconteceria mesmo que não houvesse 
ocorrido o contato com as sociedades de origem européia e africana. No que diz respeito à 
identidade étnica, as mudanças ocorridas em várias sociedades indígenas, como o fato de 
falarem português, vestirem roupas iguais às dos outros membros da sociedade nacional com 
que estão em contato, utilizarem modernas tecnologias (como câmeras de vídeo, máquinas 
fotográficas e aparelhos de fax), não fazem com que percam sua identidade étnica e deixem 
de ser indígenas. A diversidade cultural pode ser enfocada tanto sob o ponto de vista das 
diferenças existentes entre as sociedades indígenas e as não-indígenas, quanto sob o ponto de 
vista das diferenças entre as muitas sociedades indígenas que vivem no Brasil. Mas está 
sempre relacionada ao contato entre realidades socioculturais diferentes e à necessidade de 
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convívio entre elas, especialmente num país pluriétnico, como é o caso do Brasil. É necessário 
reconhecer e valorizar a identidade étnica específica de cada uma das sociedades indígenas 
em particular, compreender suas línguas e suas formas tradicionais de organização social, de 
ocupação da terra e de uso dos recursos naturais. Isto significa o respeito pelos direitos 
coletivos especiais de cada uma delas e a busca do convívio pacífico, por meio de um 
intercâmbio cultural, com as diferentes etnias."lxii 
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xxiiiRodrigues (2010). 

xxiv"O Protocolo foi adotado na 10ª. Conferência das Partes na Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), realizada em outubro de 2010 em Nagoya, Japão. Sua adoção representa a 
conclusão bem-sucedida de processo negociador que durou 4 anos, iniciado na 8ª. 
Conferência das Partes na Convenção, realizada em Curitiba, em 2006. Uma vez em vigor, o 
Protocolo estabelecerá as bases para um regime internacional eficaz para acesso e repartição 
dos benefícios oriundos do uso da biodiversidade, bem como dos conhecimentos tradicionais 
a ela associados. Como tal, representa um importante passo para a conservação da 
biodiversidade no plano global e a luta contra a biopirataria, com especial relevância para os 
países, como o Brasil, detentores de alta diversidade biológica." INSTITUTO indígena 
brasileiro para propriedade intelectual. Disponível em: 
<http://www.inbrapi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=102:brasil-
assina-protocolo-de-nagoya-sobre-acesso-e-reparticao-de-
beneficios&catid=35:noticias&Itemid=62>. Acesso em 10 fev. 2011. 

xxv"O texto da medida provisória [...] constitui-se em importante avanço para a legislação 
nacional, na medida em que, além de tantas situações levantadas, estabelece a necessidade de 
consentimento antecipado da comunidade de onde são retirados os conhecimentos, além de 
haver a contraprestação financeira sobre os lucros decorrentes de tal exploração. A Medida 
Provisória regulamenta também sobre a utilização dos recursos genéticos advindos de áreas 
habitadas por populações tradicionais, regulando as disposições sobre tais bens, destacando a 
necessidade de consentimento prévio e informado, além da previsão legal de pagamento de 
royalties e a partilha dos recursos econômicos derivados, havendo também a obrigatoriedade 
de acesso a tercnologia e capacitação de recursos humanos locais. Destaca também o texto do 
decreto a necessidade de obter, além do consentimento prévio, a ouvida da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI quando este acesso ocorrer em área estritamente indígena." 
(HERINGER, Astrid. Os conhecimentos tradicionais associados e o acesso aos recursos 
genéticos: um estudo sobre a regulamentação da medida provisória nº 2.186-16/01. 
Revista Amazônia Legal de estudos sócio-jurídico-ambientais. Cuiabá, Ano 1, n. 2, p. 131-
148, jul.-dez. 2007) 

xxviEm inglês, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. A proteção da 
sociobiodiversidade padece de eficácia, encontrando uma série de estorvos, apesar da variada 
existência de normas tuteladoras do meio ambiente e das minorias étnicas representativas da 
riqueza cultural. A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), a qual foi planejada para 
efetivar outras convenções protetivas da biodiversidade, acabou por se demonstrar falha e 
esvaziada de sentido com a vigência do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS), o qual trouxe disposições que nitidamente vão 
de encontro aos objetivos e princípios por ela estabelecidos, como é o caso do polêmico art. 
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27.3(b), o qual não traz claras definições acerca da exclusão da patenteabilidade das plantas, 
animais e micro-organismos, dando margem à divergentes interpretações, podendo causar 
grande interferência na leitura sobre o acesso aos recursos e a repartição de benefícios. 
Constata-se que o surgimento do TRIPS não deixou outra escolha senão a submissão dos 
países subdesenvolvidos a um regime de direitos de propriedade intelectual internacional em 
nível de desigualdade, uma vez que totalmente voltado para os interesses dos países 
desenvolvidos, que, por sua vez, buscam a proteção de patentes obtidas por meio de processos 
que utilizam os conhecimentos associados apropriados indevidamente dos povos autóctones 
como catalisadores para a produção final de bens e serviços para a humanidade. Busca-se, 
atualmente, coadunar os pontos conflitantes entre a CDB e o TRIPS, desenvolvendo também 
as ideias propostas para tais fins pelos países megadiversos, por meio da aplicação de um 
regime sui generis de proteção, a fim de dirimir tais conflitos no âmbito do cenário 
internacional. Aprofundamento da questão, por não corresponder ao objeto principal do 
presente trabalho, pode ser feito em: RÊGO, Patrícia de Amorim. Biodiversidade e 
repartição de benefícios. Curitiba, PR: Juruá, 2010. 

xxviiVandana Shiva (2001) alerta para a necessidade de proteção dos direitos de propriedade 
intelectual, que estão sendo utilizados como supedâneo para o furto dos conhecimentos 
tradicionais associados das comunidades que os detêm, "negando-se a criatividade da natureza 
e de outras culturas, mesmo que quando essa criatividade é explorada para se obter um ganho 
comercial, os direitos de propriedade intelectual passam a ser outro nome para o roubo 
intelectual e a biopirataria". Aduz ainda a autora que "os direitos de propriedade intelectual se 
constituem em uma designação sofisticada para a pirataria moderna, pois estão arraigados em 
uma monocultura do conhecimento que exclui outras tradições, de modo que a sua proteção 
sufoca as maneiras pluralistas de saber que tem enriquecido o mundo contemporâneo". 

xxviii"Na economia real, os benefícios dos recursos da biodiversidade já são palpáveis. 
Estima-se que 40% da economia mundial tenha por base produtos e processos desenvolvidos 
a partir da biodiversidade, e que, se o ritmo presente de deterioração das florestas se mantiver 
até 2050, a economia mundial encolherá ao menos 5%. Entre 1983 e 1994, 62% das drogas 
para tratamento do câncer, comercializadas no mundo, originaram-se da manipulação de 
moléculas encontradas na natureza. Em 1999, o mercado mundial de medicamentos, 
desenvolvidos a partir de plantas, alcançou a cifra de U$$ 40 bilhões/ano. Enfim, a 
biodiversidade, se associada à ciência e à tecnologia, pode catalisar o desenvolvimento 
econômico, notadamente dos países que integram o chamado Grupo dos Países 
Megadiversos". (RODRIGUES, 2010, p. 37) 

xxixMOREIRA, Eliane. O direito dos povos tradicionais sobre os seus conhecimentos 
associados à biodiversidade: as distintas dimensões destes direitos e seus cenários de 
disputa. Disponível em: <http://fido.rockymedia.net/anthro/eliane_moreira.pdf>. Acesso em 
20 mar. 2011. 

xxxIdem, ibidem. 

xxxiIdem, ibidem. 

xxxii"Segundo o Acordo TRIPS, uma patente pode ser concedida se forem preenchidos os 
três requisitos já mencionados (atividade inventiva, novidade e aplicação industrial). E isso é 
o que leva ao que estamos discutindo aqui, a 'biopirataria', no campo patentário não há como, 
da forma como se estrutura o sistema patentário internacional hoje, se evitar a concessão de 
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uma patente, por exemplo, conferida sobre um processo obtido a partir de algum recurso 
genético da Amazônia, se o processo ou produto for novo, inventivo e com possibilidade de 
aplicação industrial pelo escritório patentário junto ao qual foi depositado o pedido da patente. 
Ocorre que, também, a CDB reconheceu, internacionalmente, outros preceitos, sobretudo a 
soberania dos Estados sobre seus recursos biológicos. Nós acreditamos que esses preceitos 
devem ser incorporados ao Acordo TRIPs, ou seja, falando de forma bem simples, essas 
regras de concessão devem mudar, incorporando outras regras da CDB." (DOLCE, 2003 apud 
MOREIRA, Eliane, ibidem.) 

xxxiii"[...] a preocupação internacional na preservação dos conhecimentos tradicionais não 
está estritamente ligada ao elemento social (cultural). Vladimir Garcia Magalhães elenca três 
motivos que determinam a importância para a sua preservação: Um motivo é o ético. Todo ser 
humano tem direito ao livre exercício da sua cultura que molda a sua própria identidade 
individual como membro de um coletivo, que é indissociável do seu ser [...]. Outro motivo é o 
social porque os detentores de alguma forma de conhecimentos tradicionais correspondem a 
pelo menos, 50% da população mundial [...] Além disso, a maior parte da população mundial 
está nos países em desenvolvimento onde estão também a maior parte das comunidades 
tradicionais. Existe também o motivo ambiental para esses conhecimentos tradicionais serem 
considerados importantes, pois eles fazem um uso sustentável da biodiversidade e ajudam, 
portanto, a conservá-la." (SOUZA, Heitor Miranda de. Direitos humanos, conhecimentos 
tradicionais e propriedade intelectual. Uma análise zetética e dogmática. Disponível em: 
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/12479/direitos-humanos-conhecimentos-tradicionais-e-
propriedade-intelectual>. Acesso em 01 abr 2011.) 

xxxiv Windscheid (2002) apud LIMA (2006, p. 49). 

xxxv"A visão estreita de curto prazo dos regimes de PI (propriedade intelectual) ignora as 
consequências nefastas que advirão, inclusive, aos países industrializados e suas instituições. 
No longo prazo, se as comunidades tradicionais continuarem a ser sistematicamente 
espoliadas, é possível que, em meio à miséria material em que muitas delas vivem, venham a 
perecer e com elas seu PBI (patrimônio biocultural imaterial) e biomas a ele relacionados. 
Neste contexto, os DPIs (direitos de propriedade intelectual) representam uma ferramenta 
biocolonial, ao promover crescimento econômico selvagem, marcado pela busca incessante 
do lucro pelos grandes conglomerados e instituições dos países industrializados às expensas 
dos grupos marginalizados e da natureza." (RODRIGUES, 2010, P. 79) 

xxxviMARÉS apud LOPES, Camila Pessoa. A propriedade intelectual nas comunidades 
tradicionais e indígenas. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2798/a-
propriedade-intelectual-nas-comunidades-tradicionais-e-indigenas>. Acesso em 20 abr. 2011. 

xxxviiLOPES, Camila Pessoa. Ibidem. 

xxxviii"Tanto na nossa legislação, quanto na equatoriana para se conceder a patente, deve-se 
demonstrar novidade, capacidade inventiva e suscetibilidade de aplicação industrial (Lei 
9.279/96, art. 8º ; e na Lei de Propriedade Intelectual do Equador, art. 121). A pergunta 
capciosa que Gina Chávez dá, é: estes requisitos contemplados na Lei, para aceder à proteção 
dos resultados do conhecimento, são acessíveis à pluralidade do sistema de geração do 
conhecimento? Acredita-se que não. Quando os indígenas demandam o reconhecimento à 
validez de seus sistemas de geração de conhecimento, os métodos ocidentais se opõem por 
excludentes e reducionistas. A necessidade atual de estabelecer uma norma que reconheça o 
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conhecimento gerado em culturas não ocidentais, deve-se à vulnerabilidade que se encontra 
este, diante do interesse da cultural ocidental no momento que consente com este 
conhecimento buscando a assegurar lucros econômicos desmesurados, cuja produção é 
arbitrária e inconsulta. A cultura ocidental desconhece a validez dos processos de geração do 
conhecimento que não sejam ocidentais, e a idéia de que o único sistema válido é aquele 
imposto pelo Ocidente. Estes sistemas ocidentais de propriedade intelectual premiam somente 
um determinado tipo de conhecimento, o 'forma', o 'de bata blanca', e são cegos ao 
conhecimento tradicional das comunidades indígenas e campesinas." Idem, ibidem. 

xxxixIdem, ibidem. 

xlOutros países elaboram propostas visando à criação de mecanismos de compensação. O 
Equador entre outras propostas, prevê que nenhuma inovação indígena poderá ser objeto de 
patentes, e que o consentimento informado prévio das comunidades para o acesso inclui a 
possibilidade de que não levantem objeção cultural, quando não desejem que sua inovação 
seja utilizada com propósitos comerciais. Já a proposta colombiana estabelece dois regimes 
diferentes para a tramitação das solicitações de acesso a recursos genéticos: 1) regime especial 
de acesso, pelo qual tramitam as solicitações e se definem as condições de acesso a recursos 
associados ao conhecimento tradicional. Esse regime está associado ao sistema sui generis de 
propriedade intelectual, cuja característica é evitar a apropriação individual dos direitos sobre 
o conhecimento coletivo. 2) regime geral de acesso, pelo qual tramitam as solicitações de 
acesso a recursos que não envolvam conhecimento tradicional. Esse regime está associado a 
sistemas individuais de propriedade intelectual (patentes e direitos do obtentor vegetal). 3) 
prevê a regulamentação do regime especial de acesso no prazo de um ano, bem como, dentro 
do mesmo prazo, do sistema sui generis de direitos coletivos de propriedade intelectual, 
mediante um processo de consulta que deverá contar com a ampla participação das 
comunidades locais, devendo o governo nacional garantir os recursos financeiros e o apoio 
logístico requerido para esse propósito. A lei da Malásia (Commuty Intellectual Rights Act) 
elaborada pela organização Third World Network, parte de alguns conceitos básicos, os quais 
transcrevemos alguns deles: 1) as comunidades locais e indígenas são os custodians legais e 
forma perpétua da inovação. 2) quaisquer direitos de monopólio exclusivo em relação à 
inovação serão nulos. 3) o intercâmbio entre as comunidades deve ser livre, desde que não 
tenha finalidade comercial. 4) qualquer pessoa, órgão, organização ou empresa que pretenda 
fazer uso comercial da inovação ou parte dela deve: obter o consentimento escrito da 
comunidade local e pagar à comunidade local, que é a custodian de tal inovação, uma quantia 
que represente uma percentagem mínima sobre as vendas brutas de qualquer produto ou 
processo que incorpore tal inovação. Qualquer comunidade indígena pode optar pelo 
pagamento de uma compensação não-monetária, de acordo com seus usos, costumes e 
tradições." Idem, ibidem. 

xli"Problemas reais, no entanto, parecem se impor ao enquadramento desse direito como 
direito patentário, posto que esse pressupõe requisitos inafastáveis, dos quais o mais 
complexo de ser aplicado ao caso em questão é a novidade. Uma segunda possibilidade seria 
o seu enquadramento dentro do sistema de propriedade intelectual vigente, porém, como um 
direito de propriedade intelectual coletivo ou sui generis. Essa possibilidade encontraria como 
principal entrave a dificuldade de identificação desse direito como um direito de propriedade, 
posto que não supre algumas características fundamentais da propriedade, dentre elas a 
exclusividade, uma vez que diversas comunidades possuem ao mesmo tempo o mesmo 
conhecimento. Finalmente, existe uma terceira corrente que defende a formação de direitos 
intelectuais coletivos ou direitos intelectuais sui generis que devem ser instrumentalizados de 
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forma absolutamente apartada da idéia de propriedade intelectual." MOREIRA, Eliane. O 
direito dos povos tradicionais sobre os seus conhecimentos associados à biodiversidade: 
as distintas dimensões destes direitos e seus cenários de disputa. Disponível em: 
<http://fido.rockymedia.net/anthro/eliane_moreira.pdf>. Acesso em 20 mar. 2011. 

xliiSANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à 
diversidade biológica e cultural. São Paulo: Editora Fundação Peirópolis, 2005, p. 223. 

xliiiAGUILAR, 2001 apud MOREIRA, Eliane. O direito dos povos tradicionais sobre os 
seus conhecimentos associados à biodiversidade: as distintas dimensões destes direitos e 
seus cenários de disputa. Disponível em: 
<http://fido.rockymedia.net/anthro/eliane_moreira.pdf>. Acesso em 20 mar. 2011. 

xliv"Um dos pilares fundamentais do regime jurídico sui generis deve ser o reconhecimento 
da titularidade coletiva dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais sobre os 
direitos intelectuais associados aos seus conhecimentos tradicionais, por se reportarem a uma 
identidade cultural coletiva e a usos, costumes e tradições coletivamente desenvolvidos, 
reproduzidos e compartilhados." (SANTILLI, 2005, p. 222) 

xlv"Art. 19. Os direitos coletivos de propriedade intelectual serão regulamentados no prazo de 
1 (um) ano contado da publicação desta lei, obedecendo às seguintes diretrizes: I - 
identificação dos tipos de direitos de propriedade intelectual que se reconhecem em cada caso; 
II - definição dos requisitos e procedimentos exigidos para que seja reconhecido o direito 
intelectual coletivo e a titularidade do mesmo; III - definição de um sistema de registro 
coletivo, de procedimentos e de direitos e obrigações dos titulares." 

"Art. 20. Fica assegurado às comunidades locais o direito de não permitir a coleta de recursos 
biológicos e genéticos e o acesso ao conhecimento tradicional em seus territórios, assim como 
o de exigir restrições a estas atividades fora de seus territórios, quando se demonstre que estas 
atividades ameacem a integridade de seu patrimônio natural ou cultural." 

xlviLOPES, Camila Pessoa. A propriedade intelectual nas comunidades tradicionais e 
indígenas. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2798/a-propriedade-
intelectual-nas-comunidades-tradicionais-e-indigenas>. Acesso em 20 abr. 2011. 

xlviiMOREIRA, Eliane. O direito dos povos tradicionais sobre os seus conhecimentos 
associados à biodiversidade: as distintas dimensões destes direitos e seus cenários de 
disputa. Disponível em: <http://fido.rockymedia.net/anthro/eliane_moreira.pdf>. Acesso em 
20 mar. 2011. 

xlviiiApelação Cível Nº 70001422948, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 13/06/2002, Acórdão. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br>. Acesso em 13 jan 2011. 

xlixIdem, ibidem. 

lIdem, ibidem. 

li Idem, ibidem. 
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liiSobre originalidade, consulte-se o acórdão em estudo, p. 12-13, quando, ao votar, o e. Des. 
Relator extrai texto de João da Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, 2ª ed., 
p. 662, nº 419, o qual afirma: "[...] os desenhos e modelos devem revestir-se de certa 
originalidade para fazerem jus à proteção legal. Os desenhos e modelos são protegidos 
como criações intelectuais e o direito que a lei assegura aos seus autores origina-se do fato da 
criação, tendo o mesmo fundamento que o direito dos inventores e dos autores de obras 
literárias ou artísticas. Daí a necessidade de ser o desenho ou modelo original, pois seria 
injusto conferir-se a qualquer pessoa um direito exclusivo sobre coisas que não resultam 
de seu trabalho e pertencem ao domínio público ou ao patrimônio comum das artes e das 
indústrias. [...] Dizendo, pois, que o desenho ou modelo deve ser original, empregamos esta 
expressão em sentido comum, significando aquilo que não é reproduzido, copiado ou 
imitado, aquilo que é fruto da concepção do autor e de sua própria inspiração". [grifo do 
autor] Idem, ibidem.  

liiiIdem, ibidem. 

livIdem, ibidem. 

lvO que se quer sugerir não é a utilização dos direitos autorais, que tutelam as "obras" 
artísticas e literárias para a tutela do patrimônio cultural, biológico e imaterial indígena. Quer-
se mais chamar atenção para o fato que a expressão cultural dessas comunidades tradicionais 
são propriamente manifestação desse povo, de sua propriedade, que deve ser tutelada por 
regime sui generis de proteção, a fim de que seja flexibilizado um modelo capaz de albergar 
as diferenças desse tipo de patrimônio, quais sejam o seu caráter dinâmico, difuso, dentre 
outros. Até porque "dois são os aspectos centrais que diferenciam as ECTs (expressões 
culturais tradicionais) dos objetos de proteção dos regimes de direitos autorais. Em primeiro 
lugar, em regra, as ECTs não são fixadas em um suporte tangível, sendo transmitidas de 
geração em geração pela via oral ou por imitação. Em segundo lugar, as ECTs resultam de 
esforços comunitários. Ainda que uma ECT resulte do trabalho intelectual de um membro 
identificável de uma comunidade local, ela integrará o patrimônio do grupo ao qual se vincula 
o artista, desde que a expressão reflita a identidade cultural do grupo. " (RODRIGUES, 2010, 
p. 51-52) 

lvi"O consentimento prévio fundamentado é a exigência de que as comunidades locais e 
indígenas sejam consultadas para dar o seu consentimento voluntário antes que uma pessoa, 
instituição ou empresa tenha acesso a conhecimentos tradicionais ou recursos genéticos dentro 
do seu território. É vital que para essa definição, no entanto, que as comunidades sejam 
informadas dos riscos e benefícios de um projeto, para então dar de fato a sua autorização 
voluntária." (SANTILLI, 2005, p. 230) 

lviiIdem, ibidem, p. 227-228. 

lviiiRodrigues (2010, p. 62-63) 

lixIdem, ibidem, p. 65. 

lx"Para que se tenha uma idéia da relevância estratégica do papel das comunidades 
tradicionais na conservação da diversidade biológica, o seminário "Consulta de Macapá", 
realizado em 1999 no âmbito do projeto 'Avaliação e identificação de ações prioritárias para a 
conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade da Amazônia 
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brasileira", concluiu que nada menos que 40% das áreas de extrema importância biológica e 
36% das de muito alta importância biológica na Amazônia estão inseridas em terras 
indígenas. Conforme destaca Ana Valéria Araújo (2002), diversos estudos atestam serem os 
povos indígenas e as populações tradicionais os responsáveis, em grande parte, pela 
diversidade biológica de nossos ecossistemas, produto da interação e do manejo da natureza 
em moldes tradicionais." (LIMA, Antonio Carlos de Souza; BARROSO-HOFFMAN, Maria 
(Orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política indigenista III. Ed. LACED, Rio de 
janeiro, 2002, p. 85) 

lxi"Em 2007, a indústria calçadista Grendene lançou a linha de sandálias Ipanema Gisele 
Bündchen Y Ikatu Xingu, a qual reproduz grafismos indígenas, criados com exclusividade por 
artistas da tribo Kisedjê, baseada na região do rio Xingu, na Amazônia brasileira, durante uma 
oficina criativa, que ocorreu em 2006. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 
povos indígenas da região, a Grendene reverteu um percentual dos lucros auferidos com a 
comercialização das sandálias para o projeto Y Ikatu Xingu, conduzido pelo Instituto 
Socioambiental, dedicado ao reflorestamento das matas ciliares das nascentes do Xingu." 
(RODRIGUES, 2010, p. 161) 

lxiiFUNAI. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.html>. Acesso em 30 fev. 2011. 
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RESUMO 
A nova realidade social que se apresenta demanda do Direito respostas imediatas para 
questões antes nunca imaginadas. O Direito, portanto, busca se adequar às novas demandas e 
evoluir junto com a sociedade, caracterizada pela intensa circulação da informação. Nesse 
contexto contemporâneo de inovação tecnológica e de alterações nas relações jurídicas 
analisa-se as licenças Creative Commons como instrumento de viabilidade dos direitos 
autorais em sede digital. Defende-se a idéia de que essas licenças complementam os direitos 
autorais, ou seja, elas são um verdadeiro mecanismo de efetivação da Lei 9610/98 na internet, 
uma vez que ambos buscam incentivar a criatividade e a produção de conhecimento, 
promovendo maior desenvolvimento social. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AUTORAL; CREATIVE COMMONS; INTERNET. 
 
RIASSUNTO 
La nuova realtà sociale che se presenta domanda del Diritto risposte immediate a domande 
mai immaginata prima. La legge, dunque, cerca di adattarsi alle nuove esigenze ed evolvere 
insieme alla società, caratterizzata da intenso flusso di informazioni. Nel contesto 
contemporaneo di innovazione tecnologica e cambiamenti di rapporti giuridici si analizza le 
licenze Creative Commons come strumento di redditività del diritto d’autore in base digitale. 
Si difende l'idea che questi permessi sono complementare al diritto d'autore, voglio dire, essi 
sono un vero meccanismo di realizzazione della legge 9610/98 su internet, in quanto entrambe 
mirano a incoraggiare la produzione di creatività e conoscenza, per promuovere un maggiore 
sviluppo sociale. 
PAROLE CHIAVE: DIRITTO D??AUTORE; CREATIVE COMMONS; INTERNET. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

As pessoas utilizam seus computadores, laptops, netbooks, celulares, ipads, etc, para acessar 
obras intelectuais, sites de notícias, blogs preferidos, e-mails e consideram  tal atitude lícita, já 
que se trata de um hábito rotineiro o acesso à internet. 
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Isso porque a sociedade contemporânea atribui legitimidade às novas tecnologias como fonte 
de desenvolvimento social, cultural, científico e tecnológico, através de uma maior 
acessibilidade à informação, à cultura e ao conhecimento. 

  

No entanto, aos olhos da Lei 9610/98, atual lei de direitos autorais, muitos desses 
comportamentos poderiam ser considerados ilícitos, à luz de seu art. 46[1], que, segundo 
alguns autores, possuiria um caráter taxativo (BITTAR, 2008, p.70), já que não se 
enquadrariam nas hipóteses de uso livre, nem mesmo naquelas previstas no art. 8º[2] da 
mesma lei, que trata das obras não protegidas pelo direito de autor, deixando de legitimar uma 
série de outras situações comuns hodiernamente, em sua maioria derivadas de fenômenos 
tecnológicos, tais como as acima citadas. Muitos juristas vem se posicionando de forma 
contrária a essa interpretação clássica, como se pode verificar a seguir: 

  

“muitas dessas condutas, embora sejam, sob a leitura rigorosa da lei, violadoras de direitos 
autorais, na verdade, estão a serviço da liberdade de expressão[3] e do acesso à cultura[4], 
ou seja, de princípios constitucionalmente protegidos.”(BRANCO JÚNIOR, 2006, p. 06). 

  

Também neste sentido se posicionam outros juristas: 

  

 “o ordenamento jurídico foi surpreendido com a dinâmica estimulada pelas novas 
tecnologias, cuja capacidade de gerar fatos novos imobiliza o legislador, incapaz de 
acompanhá-la.” (WACHOWICZ, 2007, p. 71). 

  

Assim sendo, o processo legislativo não consegue acompanhar a velocidade impressa às 
alterações das relações sociais, gerando um descompasso entre o ordenamento jurídico e as 
demandas da sociedade. 

  

Nesse sentido, outros mecanismos de controle surgirão para regular as novas relações 
jurídicas. George Ripert, citado por Cristiano Chaves, afirma que, “quando o Direito ignora a 
realidade, ela se vinga, ignorando o Direito.” (FARIA, 2010, P. 322). 

  

Nesse contexto de necessidade de controle jurídico não ofertado pelo ordenamento jurídico, 
surgem, como padrão de licenciamento, as licenças Creative Commons, semelhantes às 
licenças de software livre[5], gerenciadas sem fins lucrativos. 
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Falar sobre Creative Commons não é tarefa das mais fáceis. Trata-se de assunto ainda pouco 
explorado, principalmente porque muitos pensam que o tema diverge e até desrespeita o 
próprio conceito de Direito Autoral. 

  

Hildebrando Pontes, um dos críticos do movimento CC[6], relata que “aumenta a 
perplexidade quando se vê que as licenças Creative Commons definem conceitos jurídicos 
que não se coadunam com os princípios já consagrados pelo direito autoral.”(PONTES, 
2009, p. 120). E acrescenta que: 

  

“Diante das dificuldades do controle da utilização das obras no espaço digital, os seguidores 
do movimento Creative Commons pretendem tornar irrestrita a circulação das obras, 
transformá-las em meros conteúdos virtuais, flexibilizar os conceitos autorais consolidados, 
políticas consideradas essenciais para o desenvolvimento do processo de formação cultural 
do país.” (PONTES. 2009, p. 137) 

  

Nesse contexto de debates sobre a real função do Creative Commons, deve-se analisar seu 
caráter complementar aos direitos autorais e a sua importância jurídica para o mundo 
contemporâneo, ou seja, a necessidade de uma padronização de licenciamento para regular as 
relações entre criador de uma obra intelectual e a coletividade, frente a uma nova realidade 
tecnológica. 

  

 Essa recente alteração da dinâmica mundial estabelecida pela internet, permeada pelo 
constante avanço tecnológico, torna possível um maior acesso de todos à informação e, 
consequentemente, provoca uma modificação no desenvolvimento cultural de um povo, à 
medida que fornece maior acesso ao conhecimento a um maior número de pessoas. 

  

A popularização do conhecimento é um fenômeno socialmente importante e o CC surgiu 
como forma de organizar e viabilizar o processo de sua distribuição sem, contudo, 
desrespeitar os direitos autorais. Assim, temos o CC como instrumento que proporciona uma 
efetiva proteção autoral para aqueles que utilizam a internet com o intuito de publicar, 
distribuir e comercializar suas obras. 

  

Através da adoção das licenças CC, torna-se possível a conjugação de uma ampla distribuição 
do conhecimento com a exploração comercial da obra, ou seja, temos uma união entre a 
liberdade de acesso e a geração de receitas para o autor. 
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Para se entender melhor o CC como forma de instrumentalização dos direitos autorais, será 
feita uma retrospectiva a fim de perceber em qual momento histórico-político os direitos 
autorais nasceram, com quais finalidades e para atender a qual demanda, pois, assim, 
perceberemos que o Direito está em constante evolução, adequando-se às transformações 
sociais. 

  

Será importante analisar também a realidade mundial que culminou na criação do CC, ou seja, 
quais as alterações sofridas pela sociedade que geraram essa necessidade da padronização de 
licenças. 

  

Além disso, conceituar-se-á o termo “Creative Commons” e examinar-se-á sua natureza 
jurídica essencialmente contratual, que tem como objetivo auxiliar os direitos autorais na 
regulamentação das relações jurídicas autorais estabelecidas na internet. 

  

No entanto, esse não é seu objetivo principal, pois o CC incentiva primordialmente a criação 
de obras intelectuais colaborativas, ou seja, fundamenta a criação que é composta pela 
colaboração de vários autores, como, por exemplo, o ocorrido com a banda White Stripes, 
formada por um guitarrista (vocalista) e uma baterista. Eles se surpreenderam com a atitude 
de um baixista, que pediu autorização para inserir o som do baixo nas músicas de um recém 
lançado CD dos Whites Stripes; estes acharam a idéia interessante e aprovaram o resultado 
final, gerando uma obra em colaboração belíssima. 

  

Dessa forma, pode-se considerar o CC como instrumento de viabilidade jurídica dos direitos 
autorais na internet, já que eles necessitam de um mecanismo de aplicação no ciberespaço, 
uma vez que seus institutos foram pensados em outro paradigma jurídico e social. 

  

Ao final, concluir-se-á pelo fim das divergências e conflitos entre o CC e os direitos autorais, 
em face ao caráter complementar existente entre eles, já que a criação e implementação do CC 
têm como objetivo auxiliar os direitos autorais na regulamentação das relações jurídicas 
estabelecidas na internet, tendo como finalidade única o fomento à inovação e 
desenvolvimento social ao alcance de todos. 

  

2. DIREITOS AUTORAIS E A CONTEMPORANEIDADE 

  

Um panorama histórico é essencial para que possamos compreender os direitos autorais no 
mundo contemporâneo. O antecedente mais remoto desses direitos surge a partir da invenção 
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da imprensa em 1455, por Gutenberg. Tal invento explicitou uma preocupação não com a 
tutela da obra em si, mas com a proteção dos investimentos advindos da criação intelectual. 

  

Segundo Branco Júnior: 

  

“A invenção da tipografia e da imprensa, no século XV, revolucionou os direitos autorais 
porque os autores passaram a ter suas obras tornadas disponíveis de maneira muito mais 
ampla. Nessa época, surgem os privilégios concedidos aos livreiros e editores, verdadeiros 
monopólios, sem que se visasse, entretanto, a proteger os direitos dos autores.”(BRANCO 
JÚNIOR, 2006, p. 20) 

  

ASCENSÃO relata que, “a tutela do autor só surge com o Estatuto da rainha Ana, na Grã-
Bretanha, em 1710. Então, o autor, apodera-se do privilégio da indústria” (ASCENSÃO, 
2007, p. 04), sendo “a primeira norma legal que reconheceu o direito subjetivo do autor 
sobre sua obra, tendo-o feito como direito de propriedade.” (POLI, 2008, p. 04). Na verdade, 
o objeto dessa proteção nada mais é do que a materialidade do exemplar e seu direito 
exclusivo de reprodução. Essa é a idéia chave do copyright[7]. 

  

Esse Estatuto inaugurou uma fase repleta de iniciativas de lei que visavam proteger os 
autores, incentivando sua produção intelectual e reforçando a idéia de hegemonia dos Estados, 
numa disputa de inovações culturais, tecnológicas e científicas. 

  

Nesse contexto, em 1886, ocorreu em Berna na Suíça, uma conferência sobre direitos 
autorais, que resultou na elaboração da Convenção de Berna para a proteção de obras 
literárias e artísticas, que previu, entre outras normas, o direito de paternidade da obra e o 
direito de participação do autor nos lucros da eventual revenda de sua obra. 

  

Encontramos também neste tratado, que serviu de base para a elaboração das leis de direitos 
autorais em todo mundo, inclusive no Brasil, a definição do que é obra literária, artística ou 
científica[8], bem como a previsão em seu art. 9º[9] do direito do autor de permitir a 
reprodução de suas obras de qualquer modo ou sob qualquer forma. 

  

Desse modo, os direitos autorais nascem em decorrência de movimento que objetivava 
garantir e proteger os investimentos e lucros dos editores (atravessadores) levando os autores 
a reagir diante dessa desigualdade, uma vez que recebiam quantias irrisórias pela vendas de 
seus trabalhos aos livreiros, que ficavam com todo o lucro da comercialização da obra. 
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O importante aqui é perceber que as leis elaboradas nesse contexto de monopólio dos meios 
de distribuição do conhecimento não são as mais adequadas para aplicação na realidade atual, 
uma vez que o advento da internet socializou os meios de distribuição de conteúdo, 
proporcionando seu acesso a todos os interessados. 

  

É inviável pensar em aplicar nossas leis autorais no ciberespaço, sem imaginar um mecanismo 
que adapte e instrumentalize a lei a essa nova dinâmica distributiva. O direito autoral, pensado 
como sendo um direito individual, “inspirado por noções de defesa do homem enquanto 
criador” (BITTAR, 2008, p. 08), influenciado pela doutrina liberal de supervalorização do 
indivíduo, não se coaduna com a atual realidade social, uma vez que vivemos em um Estado 
Democrático de Direito. 

  

Ronaldo Lemos e Sérgio Vieira Branco Júnior, citando Marcelo Thompson Melo Guimarães, 
relatam: 

  

“É de se ver que o princípio democrático demanda que o Estado compreenda a exata medida 
em que diversos preceitos aparentemente contrapostos nas leis e na própria Constituição se 
entrelaçam na síntese daquele que é o exato momento histórico experimentado pela 
sociedade.” (GUIMARÃES, 2005, p. 10). 

  

A trajetória dos direitos autorais no Brasil iniciou-se em 1827, com a lei de criação das 
Faculdades de Direito de Olinda e São Paulo, que estabelecia em seu art. 7º o seguinte: 

  

Os Lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão,ou os arranjarão, não existindo 
já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de acordo com o sistema jurado pela nação, 
estes compêndios, depois de aprovados pela Congregação,servirão interinamente; 
submetendo-se porém a aprovação da Assembléia Geral, e o governo fará imprimir e 
fornecer às escolas, competindo aos seus autores o privilegio exclusivo da obra por dez anos. 

  

O Código Criminal do Império de 1830 instituiu penas para quem reproduzisse sem 
autorização obras de autores brasileiros vivos ou antes de completados10 anos de sua morte, 
caso tivessem herdeiros. 

  

Segundo Denis Borges Barbosa, “apenas na Carta Republicana de 1891 subiu a matéria ao 
nível constitucional. Em 1898, a Lei 496, chamada Lei Medeiros de Albuquerque, elaborou 
pela primeira vez um tratamento mais abrangente.”(BARBOSA, 2010, p. 33) 
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 O Código Civil de 1916 continha previsão que assegurava direitos do autor, reservando 
inclusive um capítulo à propriedade intelectual em suas várias manifestações. Somente em 
1973 os Direitos Autorais foram regulamentados pela Lei 5.988. 

  

Atualmente os direitos autorais estão previstos na lei 9.610/98, que dentre outras coisas, 
ampliou o prazo de proteção aos direitos autorais para 70 anos após a morte do autor e 
manteve como facultativo o registro para proteção das obras intelectuais. Assim, 

  

“apesar do desenvolvimento tecnológico que fez surgir, por exemplo, a tecnologia digital e a 
internet, as principais instituições do direito de propriedade intelectual, forjadas no século 
XIX com base em uma realidade social completamente distinta da que hoje presenciamos, 
permanecem praticamente inalteradas.”(LEMOS, p.08, 2005) 

  

Diante desse quadro, o princípio da funcionalidade do direito subjetivo autoral[10] servirá de 
base para uma nova interpretação do Direito Autoral contemporâneo, ou seja, por esse 
princípio, a autonomia individual do autor sobre sua obra não pode ser absoluta, uma vez que 
“interessa à sociedade a tutela de suas conseqüências sociais, econômicas, políticas e 
normativas” (POLI, 2008, p. 154) 

  

Apesar disso, nossa lei autoral não consegue abarcar todas as hipóteses nas quais  incidem 
direitos autorais, ainda mais numa sociedade informatizada. Diante dessa nova realidade “faz-
se necessária uma releitura conceitual das instituições de Direito Autoral no sentido de 
acompanhar a nova realidade tecnológica.” (POLI, 2008, p. 143) 

  

Desse modo, torna-se imperioso o implemento de mecanismos que auxiliem a legislação 
autoral a se adaptar às novas contingências sociais, de forma que a lei possa atingir seu real 
fim, regular as condutas humanas, preservando o equilíbrio social. 

  

3. CREATIVE COMMONS E A REALIDADE SOCIAL 

  

A sociedade contemporânea é caracterizada, primordialmente, pela revolução tecnológica. 
Hoje vivemos em constante busca pelo conhecimento e aperfeiçoamento, pois a tecnologia 
evolui de maneira apressada e quase não conseguimos acompanhá-la, quiçá o Direito. 
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De fato, a realidade social e jurídica sofreu, sofre e sofrerá impactos perenes em razão do 
advento da internet, que é uma das principais representantes do avanço alcançado pelo 
homem na busca por uma efetiva comunicação e comercialização entre os povos. 

  

A criatura superou as expectativas do criador, pois a internet não só unificou os meios de 
comunicação, mas também suprimiu as fronteiras nacionais, integrando todo o planeta em 
uma só rede. 

  

Dessa integração tecnológica mundial surgem relações jurídicas que não podem ficar à 
margem do Direito. Ronaldo Lemos nos diz: 

  

“Se a propriedade intelectual forjada no século XIX passa a apresentar sérios problemas de 
eficácia quando se depara com a evolução tecnológica, não cumpre apenas ao jurista 
apegar-se de modo ainda mais ferrenho aos seus institutos como forma de resolver o 
problema, coisa que a análise jurídica tradicional parece querer fazer. Cumpre, sim, ver as 
alterações que a idéia de propriedade intelectual sofre ou poderia sofrer em razão dessas 
transformações, enfrentando essas questões de maneira aprofundada, sob pena de se ignorar 
uma parcela muito grande da realidade.”(LEMOS, 2005, p. 13) 

  

Quando o Direito não propõe soluções adequadas, a sociedade busca se adaptar a essa 
revolução da informação, criando alternativas mais convenientes. 

  

Boaventura de Souza Santos, citado por Sérgio Silveira, esclarece o assunto dizendo que 

“é por meio da imaginação que os cidadãos são disciplinados e controlados pelos Estados, 
mercados e outros interesses dominantes, mas é também da imaginação que os cidadãos 
desenvolvem sistemas coletivos de dissidência e novos grafismos da vida coletiva.”(2005, p. 
437). 

Um exemplo de sistema coletivo de dissidência, do qual falava Boaventura de Souza Santos, é 
o software livre, criado com o intuito revolucionário de gerar uma obra em colaboração, tendo 
na internet sua mola propulsora. 

  

Sérgio Amadeu esclarece como foi criado o software livre, que é a raiz inspiradora do 
Creative Commons: 
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“Foi a partir da indignação ativa de um então integrante do MIT, Richard Stallman, contra a 
proibição de se acessar o código fonte de um software, certamente desenvolvido a partir do 
conhecimento acumulado de tantos outros programadores, que em 1985 foi criada a Free 
Software Foundation. O movimento de software livre começou pequeno. Reunia e distribuía 
programas, ferramentas livres, com o código-fonte aberto. Assim, todas as pessoas poderiam 
ter acesso não só aos programas mas também aos códigos em que foram escritos. A idéia era 
produzir um sistema operacional livre, que tivesse a lógica do sistema Unix de que era 
proprietário, ou seja, pertencente a uma empresa. Por isso, os vários esforços de 
programação eram reunidos em torno do nome GNU (Gnu Is Not Unix).  

  

Para evitar que os esforços do movimento fossem apropriados indevidamente e patenteados 
por algum empreendedor oportunista, novamente bloqueando o desenvolvimento 
compartilhado, a Free Software Foundation inventou a Licença Pública Geral, GPL em 
inglês, conhecida como copyleft, em contraposição ao copyright. Ela é a garantia de que os 
esforços coletivos não serão indevidamente considerados propriedade de alguém. O GPL é 
aplicável em todas as frentes em que os direitos autorais são utilizados: livros, imagens, 
músicas e softwares.  

  

Com a difusão da Internet, o movimento de software livre ganhou o mundo e logrou produzir 
um sistema operacional livre, completo e multifuncional, o GNU/LINUX. Em 1992, o 
finlandês Linus Torvald conseguiu compilar todos os programas e ferramentas do movimento 
GNU em um kernel, um núcleo central, o que viabilizou o sistema operacional. Torvald 
denominou este seu esforço de Linux, ou seja, “Linus for Unix”.  

  

O Gnu/Linux baseia-se nos esforços de mais de 400 mil desenvolvedores espalhados pelos 
cinco continentes e por mais de 90 países. Como bem apontou Moon e Sproull (1999), é 
extremamente difícil encontrar desenvolvimentos de engenharia comparáveis em extensão, 
envolvimento de pessoas e alcance geográfico como o empreendido pelo projeto do 
Gnu/Linux. A Microsoft, maior empresa de software do planeta, produz o sistema 
operacional windows e conta em seu quadro funcional com, aproximadamente, 30 mil 
funcionários, concentrados em sua sede em Seattle, EUA. Em breve, o desenvolvimento e a 
melhoria anual do GNU/Linux contará com um milhão de programadores. São estudantes, 
especialistas, amantes da computação, diletantes, gente à procura de fama, empresas em 
busca de lucro, profissionais de altíssimo nível, entre tantos outros. Dificilmente uma 
empresa privada terá condições de acompanhar o ritmo de inovações incrementais de uma 
rede tão variada e tão inteligente.” (SILVEIRA, p. 476/477, 2005)  

  

Nota-se, então, que o criador do software livre não abre mão de todos os seus direitos 
autorais, pelo contrário, ele renuncia a alguns deles através do mecanismo da licença[11]. Na 
verdade, o ato de licenciar em si seria considerado como exercício de um direito autoral, já 
que somente o criador do software (obra intelectual) poderia decidir em licenciar ou não sua 
criação. 
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Uma característica fundamental da licença jurídica do software livre é a cláusula de 
compartilhamento obrigatório, ou seja, o licenciado de hoje será o licenciante de amanhã, 
formando-se, assim, um licenciamento em rede que tem como produto uma obra intelectual 
em eterna criação. 

  

Nesse contexto de colaboração, outros trabalhos foram desenvolvidos, sendo um deles o 
Creative Commons, que muito se baseou no software livre. Segundo Ronaldo Lemos 

  

 “existe hoje um imenso número de projetos colaborativos em todo o mundo, todos fundados 
em uma estrutura aberta como a do software livre, da qual qualquer interessado pode 
participar.”(LEMOS, 2005, p. 80) 

  

 O CC é um projeto sem fins lucrativos criado pelo professor Lawrence Lessig, da 
Universidade de Stanford, que disponibiliza licenças flexíveis para obras intelectuais, 
garantindo proteção e liberdade para artistas e autores. 

  

Parte-se da idéia original dos direitos autorais “todos os direitos reservados”, adaptando-a 
para “alguns direitos reservados” e, 

  

“tem por objetivo desenvolver licenças públicas, isto é, licenças jurídicas que possam ser 
utilizadas por qualquer indivíduo ou entidade, para que seus trabalhos sejam 
disponibilizados na forma de modelos abertos” (LEMOS, 2005, p. 82). 

  

Com esse objetivo, Ronaldo Lemos, diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola 
de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, explica: 

  

“Em outras palavras, o Creative Commons cria instrumentos jurídicos para que um autor, 
um criador ou uma entidade diga de modo claro e preciso, para as pessoas em geral, que 
uma determinada obra intelectual sua é livre para distribuição, cópia e utilização. Essas 
licenças criam uma alternativa ao direito da propriedade intelectual tradicional, fundada de 
baixo para cima, isto é, em vez de criadas por lei, elas se fundamentam no exercício das 
prerrogativas que cada indivíduo tem, como autor, de permitir o acesso às suas obras e a 
seus trabalhos, autorizando que outros possam utilizá-los e criar sobre eles.” (LEMOS, 2005, 
p. 83). 
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A idéia de “commons” nos remete àquilo que é público, tais como parques, rios, mares, 
praças, obras intelectuais que já estejam em domínio público, etc. Estas últimas diferem-se 
das demais pelo fato de serem consideradas obras não rivais, ou seja, seu uso não se exaure, 
possibilitando inclusive que uma multidão de pessoas a utilizem simultaneamente, sem que se 
forme um caos. 

  

A tecnologia da informação potencializou essa característica, uma vez que possibilitou a 
milhares de pessoas o acesso ao conteúdo digital via internet. Um batalhão ao redor do 
mundo, simultaneamente, pode acessar textos, fotos, músicas, livros, vídeos e muito mais 
conteúdo pela internet. 

  

É o advento da internet que maximiza o poder de distribuição do conhecimento, além de 
proporcionar um meio para a geração de obras colaborativas, ou seja, obras que são 
construídas pelo intelecto de várias pessoas, tal qual ocorre com o software livre e com a 
enciclopédia digital Wikipédia, que facilitou o acesso à cultura e informação através do 
interesse de muitos em construir uma enciclopédia participativa, em que todos contribuem 
para sua formação. 

  

 A licença CC surge com esse mesmo objetivo, adequar as necessidades sociais aos novos 
meios de comunicação, criando soluções jurídicas para que autores possam decidir como 
exercerão seus direitos e faculdades, já que para alguns criadores, muito mais importante do 
que vender suas obras é ter seu nome reconhecido, divulgar sua obra e conseguir dar 
continuidade ao seu trabalho. 

  

Esses autores utilizam a maneira mais acessível para atingir esse objetivo, qual seja, a 
internet. Dessa maneira, podemos dizer que a licença CC é um contrato estabelecido entre 
autor da obra digital a ser licenciada e a coletividade, aqui entendida como a sociedade ou 
todo aquele interessado na obra licenciada. 

  

Nesse sentido: 

  

“Juridicamente, as licenças públicas se classificam como contratos atípicos, cuja celebração 
é autorizada por nosso Código Civil, nos termos de seu art. 42542. Podem ser classificadas 
também como contratos unilaterais, já que geram direitos e obrigações para somente uma 
das partes.” (LEMOS; BRANCO JÚNIOR, 2006, p. 20)  
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As licenças CC variam de acordo com as necessidades do licenciante, que pode escolher entre 
os diversos padrões já estabelecidos aquela que se adapta melhor aos seus anseios. Além 
disso, tais licenças estão presentes em mais de 40 países do mundo e também são 
completamente compatíveis com o direito brasileiro. Ronaldo Lemos nos mostra que: 

  

“Essas licenças são escritas em três níveis sob o projeto Creative Commons: um nível para 
leigos, passível de entendimento por quem não tem formação jurídica, explicando no que 
consiste a licença e quais os direitos que o autor está concedendo; um nível para advogados, 
em que a redação da licença se utiliza de termos jurídicos, tornando-a válida perante um 
determinado ordenamento jurídico; e um nível técnico, em que a licença é transcrita em 
linguagem de computador, permitindo que as obras sob ela autorizadas no formato digital 
sejam digitalmente “marcadas” com os termos da licença, e permitindo que um computador 
identifique os termos de utilização para os quais uma determinada obra foi autorizada. Esta 
última modalidade é particularmente importante em face da crescente regulação 
arquitetônica da internet, e pode permitir no futuro que, mesmo na eventualidade do 
fechamento completo da rede, os trabalhos licenciados sob um tipo de licença como esta do 
Creative Commons possam continuar a ser interpretados como livres por um determinado 
computador.” (LEMOS, 2005, p. 84) 

  

Importante ressaltar que essa adequação trazida pelo CC não vem do poder estatal e não 
provoca nenhuma alteração legislativa, servindo apenas como instrumento de viabilidade dos 
direitos autorais originalmente previstos em nossa legislação, pois essas licenças só se 
efetivam porque temos direitos autorais previstos e protegidos em nosso ordenamento. 

  

Com a adoção do CC conseguimos conjugar a proteção autoral com a preocupação sempre 
presente quanto ao acesso de conteúdo informativo por todos. De acordo com Lemos “a idéia 
é permitir a criação de uma coletividade de obras culturais publicamente acessíveis, 
incrementando o domínio público e concretizando as promessas da internet e da tecnologia 
de maximizar o potencial criativo humano.”(2005, p. 84) 

  

Não há como negar as mudanças sociais trazidas pela internet, que possui como alma a 
interação comunicativa. É nesse espaço interativo que o direito autoral tradicional torna-se 
obsoleto, necessitando de mecanismo que o adaptem à nova conjuntura digital: 

  

“O Direito Autoral clássico não foi elaborado para a tecnologia digital. Seus institutos e 
conceitos não se encaixam na tecnologia digital, o que leva comumente à aplicação de 
analogias que muitas vezes não são satisfatórias. Poe exemplo, a simples fixação da obra em 
suporte digital tem sido considerada como ato de reprodução da obra, o que não é. Da 
mesma forma, sua disponibilização em rede digital tem sido considerada como forma de 
comunicação pública da obra, o que também não é.” (POLI, 2008, p. 135-136) 
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O software livre, bem como as licenças CC são instrumentos poderosos de modificação social 
e promoção de desenvolvimento, através do uso de seu espaço colaborativo que multiplica as 
formas de disseminar conhecimento e democratizam seu uso. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do exposto, não resta dúvidas que a rede mundial de computadores alterou de forma 
significativa a forma de acesso à cultura. A informação está ao alcance de todos. 

  

As intenções e objetivos dos autores de hoje são muito diferentes daqueles que existiam à 
época do surgimento dos direitos autorais, demonstrando que é necessária uma reinterpretação 
da Lei para que ela se adapte melhor às demandas sociais. 

  

Não podemos ignorar que a internet revolucionou inclusive a forma de se pensar e agir. Ela se 
transformou em verdadeiro instrumento de distribuição de conhecimento, uma vez que 
disponibiliza conteúdos provenientes de diversos países, promovendo uma interação mundial. 

  

Mas o Direito Autoral ainda continua arraigado aos conceitos tradicionais e principalmente à 
idéia individualista de direito subjetivo do autor, sem conseguir perceber a importância e o 
impacto da obra intelectual  no desenvolvimento cultural de uma sociedade, ou seja, as 
normas jurídicas não podem ser engessadas e o Direito não pode ser cristalizado sob o 
argumento de defesa das instituições jurídicas clássicas, pois estas também sofrem constantes 
modificações, buscando sempre um aprimoramento para melhor corresponder aos anseios da 
sociedade. A sociedade anseia pela funcionalização do direito autoral. 

  

Nessa conjuntura, além de buscar proteger as criações do espírito humano, o Direito de Autor 
deve buscar também se adaptar às novas demandas sociais, utilizando-se de instrumentos 
como o CC, que facilita a aplicação dos direitos autorais em sede digital. 

  

O CC não pretende apenas tornar irrestrita a circulação das obras, seus objetivos são mais 
amplos, abrangendo o incentivo à criatividade, à difusão do conhecimento, à distribuição não 
onerosa das criações artísticas, dentre outros. 
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Dessa maneira não há  conflito entre as licenças públicas e os direitos autorais tradicionais, já 
que ambos buscam atingir os mesmos objetivos, através de caminhos diversos. 

  

Sem a sistematização dos direitos autorais não poderíamos conceber licenças que 
renunciassem a eles, ou seja, a licença só existe porque temos a proteção autoral. A existência 
das licenças públicas possuem sua base nos direitos autorais, o que não elimina a eficácia 
atribuída a estes, uma vez que cabe ao autor estipular quais direitos estará licenciando, 
renunciando, portanto. A autonomia privada não pode ser vista como fenômeno de imposição 
do exercício de direitos. 

  

Dessa forma,  o CC pode ser visto como instrumento de viabilidade jurídica dos direitos 
autorais na internet, uma vez que o Creative Commons facilita a aplicação dos direitos 
autorais no mundo virtual. 

  

O Direito Autoral contemporâneo deve levar em conta a sua importância “como instrumento 
de satisfação do interesse social de desenvolvimento cultural e do interesse político de 
legitimação da ordem jurídica.” (POLI, 2008, p. 154) 
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[1] Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I - a reprodução: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários 
ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram 
transcritos; 

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer 
natureza; 
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c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando 
realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles 
representada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, 
sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro 
procedimento em qualquer suporte para esses destinatários; 

II - a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista, 
desde que feita por este, sem intuito de lucro; 

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada 
para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; 

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, 
vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as 
ministrou; 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio 
e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, 
desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a 
sua utilização; 

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, 
para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer 
caso intuito de lucro; 

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou 
administrativa; 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de 
qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em 
si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da 
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

  

[2] Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: 

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 
matemáticos como tais; 

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; 

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, 
científica ou não, e suas instruções; 

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e 
demais atos oficiais; 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11282



V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; 

VI - os nomes e títulos isolados; 

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras. 

  

[3] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

  

[4] Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais. 

  

[5] Software livre, segundo a definição criada pela Free Software Foundation, é qualquer 
programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem 
restrições. Definição trazida pela Wikipédia no site: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre, acesso em 16/04/2011. 

  

[6]  A sigla CC será utilizada como abreviação do termo Creative Commons. 

  

[7] “O Brasil se filia ao sistema continental de direitos autorais. Este se diferencia do sistema 
anglo-americano do direito autoral porque “[o] common law manteve-se dentro da visão dos 
privilégios de impressão; não foi basicamente afectado pela Revolução Francesa. Isso 
conduziu a uma certa materialização do direito de autor. A base do direito era a obra copiável; 
a faculdade paradigmática era a da reprodução (copyright). O copyright assenta assim 
principalmente na realização de cópias, de maneira que a utilidade económica da cópia passa 
a ser mais relevante que a criatividade da obra a ser copiada”. ASCENSÃO, José de Oliveira. 
Direito do Autor e Desenvolvimento Tecnológico: Controvérsias e Estratégias. Revista de 
Direito Autoral – Ano I – Número I, agosto de 2004. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 
Apud  BRANCO JÚNIOR; LEMOS, 2005, p. 02) 

  

[8] Artigo 2, nº 1: Os termos "obras literárias e artísticas" abrangem todas as produções do 
domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, 
tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras 
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obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas 
e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e 
as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de 
arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por 
processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas 
geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à 
arquitetura ou às ciências. 

  

[9] Artigo 9, nº 1: Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente 
Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer 
modo ou sob qualquer forma que seja. 

  

[10] Segundo Leonardo Poli direito subjetivo autoral refere-se “ às faculdades ou liberdades 
juridicamente reconhecidas ao autor sobre sua criação”. (POLI, 2008, p. 02) 

  

[11] Segundo Ascensão: “... não há motivo para admitir um numerus clausus das licenças. As 
partes podem dar as autorizações que entenderem. A conclusão é facilitada, porém, por estas 
figuras terem natureza obrigacional.”(ASCENSÃO, 2007, p. 309). 
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RESUMO 
A indústria do entretenimento cresce a cada dia, chegando hoje a segunda colocação no 
mundo em termos de faturamento. Com isso problemas e questões buscam soluções no 
Direito. O presente artigo apresenta uma visão geral do direito do entretenimento, seu 
conceito e estatísticas, bem como sua interface com o direito autoral e o direito de arena, a 
propriedade industrial, em especial com o direito marcário, e, por fim, apresenta-se aspecto 
sociológico. 
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ABSTRACT 
The entertainment industry is growing every day, now reaching second place in the world in 
terms of revenue. With this problems and seek solutions on issues law. This article presents 
an overview of entertainment law, its concept and statistics as well as its interface with the 
copyright and the right arena, industrial property, especially with trademark law, and finally 
presents sociological aspect. 
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INTRODUÇÃO 

  

O entretenimento nasceu para o Direito da necessidade da ociosidade, da necessidade de folga 
na intrajornada de trabalho, ou seja, o direito do entretenimento tem como fonte o direito do 
trabalho. 

  

Na Antiguidade, havia o desprezo pelo trabalho, haja vista que este era executado por 
escravos, que naquela época não eram considerados como seres humanos. Os poetas 
cantavam a preguiça como presente de Deus. 
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Proferia Lin Ching Xuan[1]: 

"Na primavera, há cem variadas flores; 

No outono, o luar; 

No verão, ventos frescos 

E, no inverno, neves; 

Se não tivermos preocupação 

Suspensa no coração, 

Estaremos sempre 

Nos bons momentos da vida". 

  

Principalmente com a Revolução Industrial, o trabalho teve outra conotação e o tempo livre já 
não era o mesmo de outrora. A necessidade pelo trabalho e a ausência de qualquer respeito 
pela dignidade da pessoa humana acabou por ensejar centenas de mortes; o que fez com que o 
trabalho fosse repensado, em especial o período de descanso. 

  

Logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi criada a OIT - Organização Internacional 
do Trabalho, em sua primeira carta tratou com relevo o direito às férias e ao lazer, 
equiparando aos demais direitos econômicos e sociais. 

  

Desde então, a necessidade por períodos de descanso vem sendo tratada como direito humano, 
ou seja, primordial para a sobrevivência da raça humana. E neste espeque, e por que não dizer 
pela produção industrial do entretenimento, o Direito passou a voltar seus olhos com mais 
atenção a esse campo, que também é de muito trabalho. 

  

Hoje o entretenimento compõe o segundo ramo da indústria que mais fatura no mundo[2], 
perdendo apenas para a indústria bélica. Os Estados Unidos é lider no referido mercado, 
detendo 25% do mercado mundial de filmes e um terço das vendas do mercado fonográfico 
mundial. Anualmente, os 300 parques temáticos americanos arrecadam 14 bilhões de 
dólares[3]. 

  

A empresa PricewaterhouseCoopers estima que a indústria do entretenimento faturou em 
2008 a importância de U$ 1,8 trilhões de doláres. 
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E é neste diapasão que o Direito Intelectual e o direito à personalidade vêm ganhando cada 
vez mais importância, estando, inclusive, inserido entre os direitos fundamentais previsto na 
Carta Magna pátria, e ratificado pelas Leis n° 9.279, de 14 de maio de 1996 e 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, as quais salientam a importância dos direitos imateriais, seja no aspecto 
civil e penal, seja com relação ao próprio direito econômico. 

  

A palavra entretenimento traz à lume termos como cultura e lazer. Mas o que vem a ser 
entretenimento? Qual sua origem? 

  

Segundo Marcelo Salomão[4] 

 "É o emprego do tempo ocioso em atividades não voltadas para o trabalho, muitas vezes 
proporcionadas por terceiros, com o objetivo genérico de diversão prazerosa. Entretenimento 
não é simplesmente diversão, e sua atividade universal está associada à sua raiz latina tenare: 
pegar, tocar à alma". 

  

O Dicionário Aurélio[5] traz como definição de entretenimento aquilo que entretém, que 
causa distração, divertimento. 

  

A verdade é que o entretenimento é visto atualmente como grande força de trabalho e lucro. 

  

Muitas vezes as palavras cultura, lazer e entretenimento são empregadas como sinônimos; 
outras como complemento e ainda como designação de um todo. 

  

  

Música, sons, imagens, por que não dizer até felicidade? Pode-se asseverar que o direito do 
entretenimento nasceu como complemento ao direito do trabalho. Daí conclui-se que seria 
impossível afirmar que um ser humano, consagrando o direito à dignidade, não ter direito ao 
entretenimento. 

  

O direito de entretenimento abarca ou reflete várias disciplinas dentro do Direito, como 
administrativo, direito intelectual, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de 
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telecomunicações, direito do trabalho, direitos humanos, direito da personalidade, dentre 
tantos outros; porém o presente abarcará apenas o direito intelectual. 

  

DIREITO DO ENTRETENIMENTO E DIREITO AUTORAL 

  

Inserido no ramo do Direito Intelectual, o direito autoral encontra-se regulado no Brasil pela 
Lei n° 9.610/98, a qual protege as obras provindas das criações do espírito, exemplificadas em 
seu artigo 7°, in verbis: 

  

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio 
ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 
tais como: 

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por 
outra qualquer forma; 

V - as composições musicais, tenham ou não letra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como 
criação intelectual nova; 

XII - os programas de computador; 

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e 
outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam 
uma criação intelectual. 
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Tais obras vêm assumindo papel de destaque, como já aludido, gerando riquezas e 
empregando milhares de pessoas pelo mundo inteiro; além de preocupações quanto à proteção 
dos direitos autorais. 

  

Novelas, músicas, programas de TV, teatro, videogames, internet - estes são apenas poucos 
exemplos que se encaixam na questão ora discutida. 

  

Trataremos, pois, de algumas questões a serem sublinhadas, já que o direito do entretenimento 
tem forte, e indispensável, ligação com o direito autoral, fazendo com que esteja permeado 
por toda a Lei n° 9.610/98. 

  

1.  Quem é titular de direito autoral? 

  

O titular de direito autoral é tanto o criador da obra artística, literária e científica, como o 
adaptador, o arranjador, o tradutor. Nas obras audio-visuais, consideram-se co-autores o autor 
do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor. No caso de desenhos 
animados, os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual. São titulares, ainda, de 
direito autoral, mais propriamente em direito conexo ao do autor, os intérpretes ou 
executantes, o produtor de fnogramas, os organismos de radiodifusão. 

  

2. A publicidade e propaganda é abarcada pelo direito autoral? 

  

A resposta jamais poderia ser contrária, vez que a criatividade publicitária está inserida nos 
dizeres do artigo 7° da Lei n° 9.610/98. Henrique Galdeman[6] apresenta um rol de obras 
intelectuais, direitos conexos e de imagem diretamente relacionados com a propaganda e 
publicidade: 

a) literários ou escritos em geral (anúncios em jornais, revistas, folhetos etc,: mídia impressa); 

b) dramáticas (textos ou scripts de rádio, TV, cinema e outros: comerciais); 

c) musicais (jingles, trilhas sonoras de rádio, TV, cinema e outros: comerciais); 

d) artísitcos (cartazes, anúncios, outdoors, pontos de vena etc.: mídia impressa); 
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e) direitos conexos (atores, intérpretes, diretores e produtores de fonogramas, videotapes, 
fimes cinematográficos: comerciais); 

f) imagem (fotografia, qualquer representação da efíge: mídia impressa e comerciais). 

  

Não poderíamos deixar de mencionar cá, os recebíveis com merchandising, já que obras do 
espírito, como desenhos, por exemplo, tornam o produto mais vendável; devendo os titulares 
de direito autoral perceberem seus proventos com relação a tais produtos. 

  

3. Quem tem direito no caso de novelas e produções de TV? 

  

As novelas e produções de TV são obras audiovisuais; e como tais possuem autores, 
propriamente ditos, e titulares de direitos conexos, como acima explicado. Deve-se apenas 
asseverar que tais obras ensejam dois momentos[7] de utilização e, por consequência, respeito 
pelos direitos autorais decorrentes: a) o primeiro, quando uma produtora solicita uma licença 
para sua gravação; b) o segundo, quando se efetiva a execução públcia da obra fixada, que 
necessita de outra permissão expressa, e com pagamento de royalties distintos da primeira 
situação. 

  

A obra audio-visual engloba o direito de sincronização. Direito de sincronização 
(synchronization right) é a fixação de uma obra musical numa produção audiovisual. 
Galdeman ensina-nos que o direito de sincronização nasce quando "o produtor de um filme 
cinematográfico (fixado em película) ou de uma novela ou produção (fixada em tape), quando 
na fase de criação de seu produto, deve solicitar previamente licença ao titular do direito das 
obras que pretende utilizar, ou melhor, fixar (gravar)". 

  

Portanto, dois pagamentos devem ser observados: um de sincronização e outro de execução 
pública. Aliás, ressaltando-se os direitos aqui elencados, o artigo 31 da Lei de Direitos 
Autorais afirma, categoricamente, que "as diversas modalidades de utilização de obras 
literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização 
concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das 
demais". 

  

4. Qual o lastro entre a responsabilidade pelo patrocínio cultural e a Lei de Direito Autoral? 
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O patrocínio cultural atrela ao produto ou serviço melhor imagem, valorando-o e na grande 
maioria das vezes fazendo com que suas vendas e lucratividade aumentem (além é claro na 
redução de impostos). Porém, nem sempre se atém ao respeito pelos direitos autorais. Grande 
força se dá aos contratos realizados, porém o legislador pátrio fez questão de prever que nos 
casos em que não seja prevista nenhuma modalidade de transferência de direitos autorais 
(aqui se entendendo os direitos patrimoniais advindos), o contrato será interpretado 
restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao 
cumprimento da finalidade do contrato, bem como que, caso não haja prazo estipulado, este 
será de 5 anos, diretamente proporcional ao preço ajustado. 

  

5. O que a Lei n° 9.610/98 afirma sobre os produtos multimidiáticos? 

  

Em se falando das novas mídias, a questão gera outro problema, principalmente quando 
tratamos de contrafação (vulgo pirataria). Como bem pondera Patrícia Peck Pinheiro[8], 
"quando a discussão vai para a produção de conteúdos de entretenimento, verifica-se que o 
problema é muito mais de quebra de expectativas na relação de consumo (não enxergar o 
custo x benefício do original x pirata), devido ao fato de que, até então, a indústria não 
precisava se preocupara com o que o cliente queria, já que monopolizava o meio de acesso às 
obras produzidas". 

  

A Internet vem fazendo revolução, em especial quanto ao direito autoral, tornando imperativa 
a revisão de conceitos, como do esgotamento da obra, bem como a análise da função social do 
direito intelectual, porém a Lei n° 9.610/98 é translúcida e fora muito feliz em prever que as 
obras serão protegidas independente do suporte; isso implica, inclusive, no caso da TV 
interativa. 

  

6. O direito de arena é um direito autoral?                           

  

No país do futebol, tratar de direito do entretenimento sem mencionar o direito de arena seria 
como deixar pobre o conteúdo. 

  

Visto como direito conexo pela Lei n° 5.988, de 14 de dezembro de 1973, o termo direito de 
arena foi assim atribuído por ser a arena um anfiteatro de construção em círculo, recinto 
fechado para contendas, onde antigos gladiadores, lutadores e toureiros se exibima, bem como 
circos e espetáculos esportivos em geral[9]. 
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Vale-frisar, como bem pondera a Professora Silmara Juny Chinelato[10], em especial no 
Brasil, o futebol é tido como uma arte, sendo que atletas e artistas se equiparam, porém os 
direitos a ele referentes estão disciplinados na Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998, que 
instituiu normas gerais sobre o desporto. 

  

De Plácido e Silva[11] conceitua direito de arena como sendo "a faculdade da entidade a qie 
estiver vinculado o atleta de autorizar ou proibir a fixação, transmissão ou retransmissão de 
espetáculo desportivo público, com entrada paga. 

  

Em verdade, do conceito trazido acima, algumas questões já encontram-se superadas: a) hoje 
entende-se que não há necessidade da entrada ser paga; b) trata-se de também um direito do 
atleta. 

  

Após diversas discussões, entendeu-se pela divisão legislativa, com a vinda da Lei n° 
9.615/98 no corpo legislativo pátrio. Vários doutrinadores entendem que o direito de arena 
nada mais é do que um direito conexo. 

  

Camila Camargo Silva Venturelli[12] concebeu que os direitos conexos não têm por escopo 
proteger o autor de determinada obra "mas sim, os executantes, os intérpretes e os produtores 
de fonogramas, já que há de se considerar que essas pessoas dotam a obra de um caractere 
extremamente particular, oferecendo-lhe um valor que se destaca, ou seja, utilizam da 
criatividade para chamar a atenção do público e, esse resultado, é digno de proteção."   

  

Para o professor João Carlos de Camargo Eboli[13], "três são os titulares de direitos conexos: 
o artista, sobre sua interpretação ou execução; o produtor de fonogramas, sobre sua produção 
sonora; e o organismo de radiodifusão, sobre seu programa". 

  

Neste contexto, o direito de arena seria teria como um paradigma os direitos do produtor 
cinematográfico ou fonográfico. 

  

As associações esportivas e clubes de futebol devem ser considerados como produtores, de 
uma criação coletiva, que será inédita a cada jogo, é um espetáculo singular e próprio que não 
se repete nunca. É entendida como uma criação coletiva, cuja reserva da lei está acolhida no 
art. 5ª da LDA, que descrimina: 
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h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou 
jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de 
diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma; (Lei 9.610/98). 

  

Em 1980, no Egrégio TJRS o Desembargador Jorge Ribas Santos se pronunciou em termos 
claros dos arts. 100 e seu parágrafo 103 e 105 da Lei 5988/73, elucidando duvidas da 
titularidade do direito de proibir ou autorizar e cobrar o preço no que tange as transmissões de 
radio e televisão cabendo, originaria e primeiramente, às entidades a que os atletas estão 
vinculados, facultada a associação dos titulares, in verbis: "se essa fixação for autorizada, sua 
execução publica, por qualquer meio, só se poderá fazer com a permissão previa, para cada 
vez, do titular dos direitos patrimoniais de autor". 

Aliás, caso haja nova exibição, a lei determina novos pagamentos. 

O direito de arena está disciplinado na Carta Magna, em seu artigo 5º: 

XXVIII - 

a) são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras 
coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. 

Segundo Antônio Chaves[14], "nada mais justo do que a lei proteger os interesses do atleta, 
isto é, do artista no lugar da contenda, ou seja, na arena, local onde exibe suas habilidades". 

  

Aliás, o forte condão do desporto não é apenas com o direito autoral. A Lei Pelé dispõe, em 
seu artigo 87, que "a denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou 
prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de 
propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o 
território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no 
órgão competente", ou seja, emplaca-se direitos da propriedade industrial e direitos da 
personalidade. 

  

DIREITO DO ENTRETENIMENTO E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

  

Ao se falar em entretenimento, logo imaginamos diversão, jogos, lazer. Neste espeque, não se 
poderia deixar de lado as marcas que fazem, bem como os direitos autorais, que toda esta 
indústria de trilhões de dólares cresça a cada ano. 
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A Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial, afirma que marca são sinais distintivos visualmente perceptíveis, 
ressalvadas as exceções legais. 

  

Para Newton Silveira[15], marca é "todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma 
mercadoria ou produto ou indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o 
consumidor ou usuário a mercadoria, produto ou serviço uma identificação". 

  

Diversamente dos direitos autorais e direitos de imagem, a marca necessita de registro, no 
Brasil, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para validação do direito a ela 
correspondente. Podem ser nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. 

  

A marca está presente em toda a indústria do entretenimento. Prova disso é que a empresa 
Yahoo, por exemplo, anunciou como estratégia de angariação de audiências online: a criação 
de páginas alusivas a marcas, programas televisivos, filmes ou personalidades que de alguma 
forma conquistaram a admiração do grande público. 

  

A ligação das marcas ao entretenimento é tal, que deu origem ao chamado Branded 
Entertainment, conhecido também como conteúdo de marca ou advertainment, é um 
entretenimento baseado em veículo que é financiado pelo e complementar a estratégia de 
marketing da marca[16]. 

  

Segundo a Wikipedia, o entretenimento de marca (brand entertainment) começou com o 
advento da televisão na década de 1950, e muitos programas foram patrocinados e amarrado a 
um patrocinador específico, como o início de óperas 'sabonete'(novelas). 

  

Esta prática deu certo e hoje faz anunciantes desputem os melhores horários em audiência, 
com o fito de levar sua mensagem ao público consumidor enquanto este se entretém. 

  

Em 1990, o entretenimento de marca era fracionado em 30 (trinta) segundos; o que não mais 
de aplica atualmente, passando até a simples exposição secundária, com a utilização de 
produtos por artistas, não apenas em novelas, como em programas e no cinema. 
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Muitas vezes, sequer a marca nominativa ou figurativa aparecem, deixando o trabalho apenas 
para as marcas tridimensionais. 

  

  

O ENTRETENIMENTO E A SOCIEDADE 

  

Desde a invenção da impressão gráfica de Gutemberg, no século XV, até os dias de hoje, a 
comunicação (e com ela todas as criações destinadas ao entretenimento) vem tomando mais 
espaço na vida das pessoas, seja ao assistir televisão, ouvir uma música, seja ao utilizar as 
facilidades da Internet. 

  

Esta avalanche acaba por trazer questionamentos, os quais, já em 1910, Max Weber[17] já 
apontava, indagando: 

  

"O que aporta a imprensa à conformação do homem moderno? Que influência exerce sobre os 
elementos culturais objetivos supra-individuais? Que deslocamentos produzem neles? O que 
se destrói é novamente criado no âmbito da fé e das esperanças coletivas, do "sentimento de 
viver"? Que possíveis atitudes são destruídas para sempre, que novas atitudes são criadas?". 

  

O Jornalista Caio Túlio Costa[18] relembra-nos que, no final dos anos 40, "os apocalípticos 
Adorno e Horkheimer não deixaram pedra sobre pedra em relação aos mecanismos da 
indústria da cultura. Para eles, esse sistema era proveniente dos países industriais liberais, 
'onde triunfam o cinema, o rádio, o jazz e as revistas' (e, em decorrência, a televisão, 
inventada em 1926, pouco difundida nos anos 1940; e posteriormente a internet, nos anos 
1990, a quintessência das mídias). Essa mesma indústria que promove a barbárie estética 
alinha o mais inflexível de todos os sentidos, serve a uma rebeldia realista, se estabelece como 
uma indústria da diversão e tem seu poder inexoravelmente ligado à identificação com a 
necessidade produzida". 

  

Eugênio Trivinho[19] afirma que "o epitáfio espectual é, em sua miríade partout, o cenário, o 
pano de fundo e a moldura de um processo de luto cultural que subjaz ao entretenimento que 
cimenta o mundo". 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11295



As mídias deixaram de ser uma escolha para ser uma imposição; imposição que muitas das 
vezes fazem pessoas com alto grau de intelecção serem subjulgadas a propagandas e modos 
de ser por elas apresentados. 

  

O entretenimento da forma como se expõe (ou impõe) afeta o modo ser, de vestir, de agir. O 
entretenimento não é apenas, como dantes entendido, como um preenchimento da lacuna 
laboral. É indústria que tem como consumidores todos nós, querendo ou não; razão pela qual 
além dos olhos do Direito Intelectual, o direito do entretenimento deve fonte de análises de 
direito transindividual. 

  

Por outro lado, não se pode esquecer que o entretenimento aproxima pessoas e culturas, e, nos 
dizeres de Thomas L. Friedman[20], o mundo, após a revolução informacional, estaria (ou já 
é) plano. E essa planificação está trazendo  formas múltiplas de colaboração. E salienta: 

  

"Esta plataforma permite que indivíduos, grupos, empresas e universidades em qualquer lugar 
do mundo colaborem - com objetivos de informação, produção, educação, pesquisa, 
divertimento e, ai de mim, guerra - como nenhuma plataforma criativa permitira antes. Essa 
plataforma opera agora independentemente de geografia, distância, tempo e, num futuro 
próximo, até mesmo idioma. Mais adiante, essa plataforma será o centro de tudo. Riqueza e 
poder vão se acumular cada vez mais em países, empresas, indivíduos, universidadades e 
grupos que acertarem três coisas: infra-estrutura para se conectar com a plataforma do mundo 
plano, educação para que mais pessoas participem das inovações - inspirando-se e 
aproveitando a plataforma - e, finalmente, a fovernança para obter os melhores resultados 
dessa plataforma e amortecer seus piores efeitos colaterais". 

  

Seja por uma visão meramente perversa, seja pela busca do divertimento, da distração, do 
lazer, o entretenimento é uma necessidade do ser humano, que a cada dia se vê à procura de 
ativos de felicidade. 

  

CONCLUSÃO 

  

O direito do entretenimento, muitas vezes, se confunde com os direitos intelectuais, porém 
estes apenas são parte integrante de um todo, visto que é inconcebível tratar o direito do 
entretenimento como um direito simples, já que se compõe de diversos ramos do Direito. 
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A evolução midiática e a sua prospecção no mundo econômico trouxeram consigo a obrigação 
da reanálise de algumas questões até então sepultadas, como, por exemplo, o esgotamento da 
obra face à Internet. 

  

O mundo mudou? O direito mudou? A aplicação do direito intelectual mudou? As 
transformações das comunicações podem ou não ser consideradas como mudança do mundo, 
porém, de forma muito significativa, não podem deixar de aduzir que acelerou a informação e 
a necessidade por bens, bem como e a forma de viver do ser humano. Em se considerando da 
publicação das principais leis sobre o tema (1996 e 1998), o mesmo não se pode dizer quanto 
à aplicação do direito intelectual, que continua sendo a mesma independente do suporte que a 
obra esteja fixada. 

  

Com o fito de melhor abarcar as situações, o Direito vem acompanhando as alterações (ou 
modificações), e o legislador vem buscando diminuir a distância dos fatos com o Direito. 

  

Do ócio a grandes furtunas, o direito do entretenimento é um desses casos; o que dantes era 
visto apenas como a necessidade de lazer, hoje compõe o segundo ramo industrial mais 
lucrativo do mundo. 

  

As necessidades não são mais as mesmas, nem os objetivos; portanto, os cuidados devem ser 
redobrados, principalmente quando tratamos de mudanças de pensamentos e do direito de 
sobrevivência advindo das obras intelectuais quanto a seus titulares. 
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EIXOS PARA O DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA INOVAÇÃO 
TECNOLOGICA 

 
AXES FOR DEVELOPMENT THROUGH TECHNOLOGICAL INNOVATION 

 
 
 

Talissa Estefania Tomaz Tomiyoshi 
 

RESUMO 
Após a Segunda Guerra Mundial a tecnológica tornou-se moeda de troca e meio para atingir o 
desenvolvimento de uma nação. Com o crescimento do mercado e o consequente 
conglomerado de empresas e o surgimento de novos Estados, tornou-se a implantação de 
iniciativas no ambiente inovativo indispensável para alcançar o desenvolvimento nacional no 
sistema globalizado. 
O Brasil com o objetivo de alcançar o desenvolvimento necessita alcançar êxito em alguns 
eixos como em suas normas sobre propriedade de bens imateriais, a adoção de politicas que 
aplique a teoria da Hélice-Tríplice com o incentivo as parceiras público-privadas, controle da 
concorrência, além dos estímulos governamentais que introduzam modelos de 
desenvolvimento ao país. 
PALAVRAS-CHAVE: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA; DESENVOLVIMENTO; 
POLITICAS INOVADORAS 
 
ABSTRACT 
After the Second World War, the technology has become a bargaining chip and means 
towards the development of a nation. With market growth and the resulting conglomerate and 
the emergence of new states became the deployment of innovative environmental initiatives 
in order to achieve the national development in the globalized system. 
Brazil is aiming to achieve development needs to achieve success in certain routes as in its 
rules on ownership of intangible property, the adoption of policies that apply the theory of 
triple-helix with the encouragement of the public-private partnerships, competition control, 
addition to government incentives to introduce models of development to the country. 
KEYWORDS: TECHNOLOGICAL INNOVATION; DEVELOPMENT; INNOVATIVE 
POLICIES 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

  

Com a possibilidade de agregar valor a um bem ou serviço através da tecnologia, 

tornou a inovação tecnológica a ser comercializado e  considerado referencial de 

desenvolvimento de uma nação, uma vez que esta possui a capacidade de agregar valor a um 

produto  ou serviço e assim desenvolver os índices sociais e do comércio. Possibilitando 
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inclusive, aos Estados em desenvolvimento adentrarem como competidores no  mercado 

internacional por meio da inserção tecnológica na economia. 

Após a Segunda Guerra Mundial e os novos parâmetros internacionais impetrados no 

comércio e o surgimento do Poder Econômico Privado, ocorreu a necessidade de positivar 

regras com capacidade de gerar segurança jurídica as transações que aos moldes da 

globalização caracterizasse por ser extraterritorial.   

 Para tanto, como forma de suscitar segurança jurídica as transações ocorridas dentro 

do cenário econômico de aldeia global foi instituído o Acordo Trips, que determina os 

padrões mínimos e objetivos que devem ser adotado por todos os países signatários da 

Organização Mundial do Comércio.  

Dessa forma, procurar-se-á elencar alguns dos eixos para o desenvolvimento 

brasileiro, que na atualidade é um país com influência no mercado mundial, constituindo o 

bloco econômico dos países em desenvolvimento que possuem maior destaque na seara 

internacional. Analisando a importância da inovação tecnológica, de legislações que gerem 

segurança jurídica e garantam a propriedade desses bens intangíveis, politicas de incentivo a 

inovação e a formação de parcerias público-privadas pautadas sobre a teoria da Hélice-tríplice 

e por fim, com a internacionalização das empresas impulsionadas pela globalização 

econômica a concorrência  passou a ser matéria de grande relevância uma vez que, muitas 

operações produziam simultaneamente efeitos em diversos nichos que poderiam desequilibrar 

as estruturas do livre mercado. 

  

  

2 INOVAÇÃO TENCOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO 

  

  

No período antes da Revolução Industrial ocorriam no comércio políticas voltadas 

para obtenção de bens advindos do sistema colonial, através da exploração de terras 

primitivas e de manufaturas convertidas em benefício do próprio Estado como forma de 

aglomerar riquezas, principalmente impulsionadas pela relação de poder existente com o 

acúmulo de bens corpóreos. Paradigmas que se modificaram, quando foi averiguada a 

possibilidade de desenvolvimento econômico atrelado a bens imateriais e este passou a ser 

considerado como uma moeda de troca, capaz inclusive de medir a capacidade de 

desenvolvimento de um Estado. 
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A comunidade científica e a estrutura empresarial em busca da concorrência 

tecnológica, utilizam a geração de conhecimentos voltados para a produção, na qual o novo 

item, a tecnologia, se congrega constituindo um fator de produção. Para tais condições são 

atribuídas características especiais, como bem enfatiza Denis Barbosa (2003, p. 20): 

  

Sendo uma mercadoria, a tecnologia comportar-se-á como tal. Apesar da 
maior parte da tecnologia não ser produzida para a troca, pode ser negociada quando 
uma oportunidade econômica se apresenta. É importante adicionar a este respeito, a 
tendência mais recente de produção de tecnologias por si mesma; i.e, o emprego de 
tecnologia para a produção de novas tecnologias. Começam a aparecer institutos de 
investigação com objetivo de produzir tecnologia para seus clientes e compradores - 
verdadeiras empresas de tecnologia. 

  

Observando um intenso avanço nas relações econômicas a partir da segregação do 

processo capitalista com o desenvolvimento da pesquisa científica e da conseqüente inovação 

tecnológica, atividade esta conceituada de acordo com Frascati (2009, p.17) como: 

  

As atividades de inovação tecnológica são o conjunto de etapas científicas, 
tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo os investimentos em 
novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar à implementação de produtos 
e de processos novos ou melhorados. 

A P&D não é mais do que uma destas atividades e pode ser desenvolvida em 
diferentes fases do processo de inovação, não sendo utilizada apenas enquanto fonte 
de idéias criativas, mas também para resolver os problemas que podem surgir em 
qualquer fase até a sua implementação.  

  
  

Segundo Schumpeter, o capitalismo é por natureza um método de mudança 

econômica e nunca poderá ser estacionário. Entendimento no qual se constata as relações 

econômicas no atual mundo moderno, decorrentes de novos produtos, métodos de produção, 

transporte e modelos de mercados que foram adequados e originados de uma nova conjuntura 

industrial que, se desenvolve sobre a capacidade de inserir inovação nos procedimentos 

industriais de forma a desenvolver produtos e serviços com alto valor agregado. Passando a se 

considerar que o desenvolvimento de uma nação está intimamente relacionado à necessidade 

de ampliar mercados de bens e serviços produzidos através do desenvolvimento de novas 

tecnologias que tornem estes produtos mais competitivos e rentáveis. 

Mesmo entendendo ser o crescimento econômico apenas um dos componentes 

importante para atingir o desenvolvimento, é salutar analisá-lo por ser inviável vislumbrá-lo 
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sem que esteja acompanhado de inovações tecnológicas. Ainda porque o acréscimo da 

tecnologia é um ciclo de processos resultante de uma cadeia social e econômica de 

determinado Estado. Assim como, o sistema de Propriedade de bens incorpóreos aumentou a 

competitividade, através das novas estratégias de expansão internacional e o aumento global 

de investimentos em pesquisa e adequação das legislações.  

Ocorreram mudanças que incluem a expansão dos institutos públicos de pesquisa, a 

massificação da educação universitária e a formação de uma cultura empreendedora também 

dentro das empresas. Pois, consente que os detentores da pesquisa cooperem para uma 

circulação hábil de novos produtos, aptos a prover uma concorrência maior de mercados, pela 

necessidade de acompanhar a globalização e o mercado consumidor. 

Destarte, também ressaltar que um dos aspectos que podem ser citados como mais 

salutar advindo da introdução tecnológica neste período da história, por alguns doutrinadores, 

denominado de Era do Acesso, é a possibilidade de inserção das nações ainda em 

desenvolvimento como o Brasil e demais países, a exemplo, do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China) como competidores na seara internacional, devido ao incentivo á políticas econômicas 

e sociais para o desenvolvimento e a implantação de atividades inovadoras, para que dessa 

forma, ocorra o aumento da competitividade dentro da aldeia global. 

  

  

  

3. PROPRIEDADE DE BENS IMATERIAIS  

  

  

A preocupação em proteger juridicamente os direitos de Propriedade Intelectual, deu-

se depois de suscitado o desenvolvimento tecnológico em alguns Estados e adquiriu grande 

valor econômico pelo incremento no fluxo comercial através de uma política homogênea 

devendo, portanto, as transações comerciais serem tratadas de forma igualitária no âmbito 

internacional, proporcionando maior segurança jurídica.        

Para inserir inovação no ambiente produtivo, deve-se considerar Propriedade de bens 

incorpóreos, a propriedade intelectual, o bem mais valioso das firmas e das nações. Pois, é em 

paralelo a elas que as empresas podem agregar valor a seus produtos e serviços, por meio do 

aproveitamento econômico dos ativos imateriais e assim torná-los mais competitivos no 

mercado. Pois, possibilita titularidade e exclusividade ao inventor. 
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Complementa Barral (2007, p.21) ao dissertar que: 

  

Garante também uma posição econômica privilegiada e lícita nos mercados 
regionais ou nacional, para uma empresa em concorrência com outra, ao permitir a 
exclusividade de processo industrial, de comercialização de um produto ou serviço, 
de seu signo distintivo, de obra literária, artística ou científica. 

  
  

Um dos fatos que se pode considerar como marco para consolidação de uma 

legislação sobre propriedade de bens incorpóreos, de forma eficaz e una, deu-se através da 

regulamentação das relações econômicas e harmonização das políticas aduaneiras, para 

melhor tratar dos aspectos financeiros e monetários dos Estados. Assim, foi estabelecido em 

1947 o Acordo sobre Pautas Aduaneiras e Comercio, GATT - Acordo Geral de Tarifas e 

Troca.  

O Acordo do GATT estabelece padrões mínimos ao exercício da prática de direitos 

da Propriedade Industrial em um dos anexos, o Anexo 1C, referente ao acordo Trips/ ADPIC - 

Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o 

Comércio instituiu os direitos e deveres da Propriedade Industrial, gerando segurança jurídica 

nas relações econômicas e comerciais, incentivo as inovações tecnológicas e o fomento de 

políticas ao combate a violações que deprecie a eficaz e regular legislação de proteção aos 

bens imateriais. 

Assim, o Acordo Trips objetiva garantir direitos ao autor inventor e o 

desenvolvimento da comunidade internacional sem que ocorram monopólios tecnológicos, 

consubstanciando no Art. 7: 

  

A proteção e a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual 
devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e 
divulgação de tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos 
conhecimentos tecnológicos e de um modo conducente ao bem-estar social e 
econômico, bem como para um equilíbrio entre direitos e obrigações.   

  

  

O documento não impõe regras exclusivas para todos os Estados, mas sim padrões 

mínimos que sejam enquadrados em conformidade com os diferentes níveis de 

desenvolvimento dos países. Essas normas substantivas dos Tratados multilaterais impostos 

aos países signatários da OMC, para contribuir na inovação tecnológica em beneficio de 
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produtores e usuários de forma a garantir o bem estar social, econômico e um equilíbrio entre 

direitos e obrigações, evitando a exclusiva proteção aos interesses dos titulares.  

  

  

4. POLITICAS DE INCENTIVO A INOVAÇÃO TECNOLOGICA  

  

  

O Direito Industrial no Brasil inicia-se com vinda da Coroa Portuguesa quando “o 

Príncipe Regente baixou alvará que, entre outras medidas, reconheceu o direito do inventor ao 

privilégio da exclusividade, por 14 anos, sobre as invenções levadas a registro na Real Junta 

do Comercio.” (COELHO 2009, p. 135) Este Alvará foi expedido em 28 de abril de 1809 por 

D. João VI, colocando o Brasil como a quarta nação mundial a possuir legislação acerca do 

tema.  

Nacionalmente, a Lei n.º 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial, abarca alguns 

dos bens imateriais passiveis de propriedade como as patentes, marcas, desenho industrial e os 

modelos de utilidade. Para alguns doutrinadores, como o professor da UFSC - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Luis Otávio Pimentel, essa lei não gera segurança jurídica ao passo 

que deveria possuir princípios específicos e ao menos relação para com outras normas 

matérias civis, penais, trabalhistas, tributárias e de concorrência, juntamente a um arcabouço 

administrativo que possa definir a relação entre os usuários com os órgãos público do registro 

e suas possíveis atividades. 

Pela Constituição Federal cabe ao Estado o papel de incentivar o mercado interno 

gerador do progresso nacional, ao estabelecer incentivos econômicos e culturais com vista à 

participação de agentes que controlem a circulação de bens e a concorrência desleal, 

corroborando com o arrolado no seu art. 219: “O mercado interno integra o patrimônio 

nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-

econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei 

federal.” 

Comungando com esse entendimento é que em 2004, com o lançamento da PITCE - 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, o governo brasileiro colocou em 

marcha um conjunto de iniciativas voltadas ao enfrentamento dos desafios ao 

desenvolvimento produtivo, com a edificação de um moderno marco legal, formado pela Lei 

de Inovação (Lei 10.973/2004), pela Lei do Bem (Lei 11.196/2005), pela Lei de 

Biossegurança (Lei 11.105/2005) e pela Política de Desenvolvimento da Biotecnologia 
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(Decreto 6.041/2007), com base no qual se criaram condições favoráveis à promoção da 

inovação no País. 

No contexto da PITCE foi criado o CNDI – Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Industrial e a ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, como elos entre o 

setor público e o privado na procura de vencer desafios acerca do desenvolvimento produtivo, 

pautado sobre programas de compromissos a serem trilhados entre ambos os setores com o 

incentivo a inovação e desenvolvimento tecnológico para gerar qualidade na estrutura 

produtiva e competir nos mercados internacionais aumentando as escalas de exportações. 

            O principal desafio da Lei da Inovação é superar um equívoco cultural 

brasileiro que incumbiu somente às universidades toda a responsabilidade pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico do país, enquanto, aos setores de produção caberia 

apenas incorporar e usufruir do conhecimento produzido. Em outros países, o 

desenvolvimento científico e tecnológico está devidamente atrelado às relações entre as 

universidades, empresas e sociedade, através de ações de P&D focadas nas necessidades e 

anseios das comunidades regionais, onde os recursos para financiamento das pesquisas são 

tanto de origem pública como privada e voltados para resolver problemas concretos e elaborar 

soluções que possam auxiliar o progresso econômico e social do país. 

Com o objetivo de dar sustentabilidade ao ciclo de expansão produtiva gerado pelas 

ações desenvolvidas pela PITCE, no dia 12 de maio de 2008 o Governo Federal lançou o PDP 

– Programa de Desenvolvimento Produtivo. Onde dentre os desafios a serem executados por 

esse Programa destaca-se, novamente, de elevar a capacidade de inovação das empresas 

brasileiras como forma de aumentar a balança comercial.   

A Carta Magna também indica as diretrizes norteadoras das políticas a serem adotadas 

pelos governantes para o progresso econômico e social do país. Nesse liame, outros 

mecanismos foram representados pela Lei da Inovação e pela Lei do Bem, que podem ser 

consideradas como verdadeiro marco entre a relação universidade-empresa no Brasil. 

Nacional, entre outros.     

As ações governamentais são de fundamental estima, pois a riqueza de uma nação 

depende da competência com que são explorados seus recursos e do aproveitamento de novas 

tecnologias para transferir ciência e gerar novas vantagens competitivas em relação aos 

mercados.  A crescente importância em P&D é pré-condição para o desenvolvimento 

científico ou dominação das multinacionais e essas trajetórias tecnológicas são condicionadas 

pelo processo de transferência internacional de tecnologia, sendo hoje baseada na proteção de 

propriedade intelectual. 
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No âmbito do executivo com a criação do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI[1], é que o Estado brasileiro corrobora com os princípios e alicerces 

elencados nas legislações internacionais. Como enfatiza Di Blase (2010, p. 45):  

  

O INPI tem por finalidade principal, executar, no âmbito nacional, as 
normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista a sua função social, 
econômica, jurídica e técnica. É também sua atribuição pronunciar-se quanto à 
conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, 
convênios e acordos sobre propriedade industrial. 

  

  

O Brasil ainda possui um sistema carente de reestruturação, não apenas no executivo, 

mas inclusive no judiciário, dificultando que o país alcance o desenvolvimento sem que a 

sociedade solucione com celeridade seus conflitos, frente à necessária conscientização que a 

violação dos direitos de propriedade intangível possui custos que refletem em serviços e 

riquezas para a nação.  

  

5. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

  

Com o passar dos anos e a consequente evolução tecnológica e científica tem-se 

constatado que a demanda por transferência e desenvolvimento tecnológico tem crescido mais 

lentamente nos países em desenvolvimento e não desenvolvido em relação à capacidade 

produtiva da maioria das atividades econômicas. Pois, Thiago Rocha (2007, p. 149) descreve: 

  

  

[...] o desenvolvimento de novas tecnologias requer grandes 
investimentos em pesquisas, excluindo assim os países mais pobres dessa relação. A 
partir dessa condição, qual seja, investimento para que seja produzida tecnologia, só 
resta aos países que não possuem recursos financeiros e tempo para investimentos 
em longo prazo adquirir tecnologias já desenvolvidas. 

  

  

Celso Furtado (2000, p. 83) acrescentou que para países possuidores de uma 

industrialização tardia e processos inovativos ainda prematuros deve-se ao fato de: 
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[...] vivemos em uma era de incertezas, onde, em virtude das rápidas 
transformações que ocorrem na sociedade, a globalização atinge plenamente o que 
ele chama de mercados fundamentais: a tecnologia, os serviços financeiros, os meios 
de comunicação, os produtos ou bens de consumo em geral e as matérias-primas 
básicas, que operam hoje unificados. Ao mesmo tempo designa o processo de 
globalização como semelhante a um “imperativo tecnológico”, isto é, ninguém pode 
dela fugir. A globalização é conduzida pelo Ocidente, carregando fortes tinturas do 
poder político e econômico norte-americano, e é extremamente desigual em suas 
consequências. 

  

  

  Muitos Estados, inclusive o Brasil utilizou-se de mecanismos e políticas industriais 

para incentivar o crescimento econômico como a oferta de créditos subsidiários para 

determinados ramos, à proteção nacional por meio de tarifas aduaneiras, quotas de 

importações, isenção tributária para importação de máquinas, equipamentos e insumos 

essenciais, apoio a exportação de produtos, tributação da exportação de itens com baixo grau 

de tecnologia e redução progressiva dos encargos para a alta tecnologia, benefícios tributários 

para a industrialização, etc.              

Evitando-se, contudo que Estados mais desenvolvidos utilizem de suas forças e de 

tratados bilaterais para impor suas vontades, devido à dependência tecnológica dos países 

pobres. Inclusive, a dependência tecnológica pode gerar vinculação econômica e social, 

principalmente quando a técnica é geradora de bem-estar social.   

Segundo a teoria schuperniana, o agente da inovação é o empresário, realidade que 

vem a sobrevir com as políticas do governo de parcerias publica-privadas instituída pela Lei 

da Inovação e, também podendo ser bem entendida pela teoria da hélice tríplice, onde se 

entende necessário a conjunção de empresa, universidade e governo.  

 Na prática, ainda que por motivos culturais, a sua aplicabilidade é restrita por faltar a 

conscientização de qual é o papel de cada instituição na sociedade brasileira, onde diferente 

de outras nações desenvolvidas os pesquisadores encontram-se inseridos nas empresas e não 

em sua maioria nas universidades, pois para as firmas adentrarem no campo competitivo 

internacional e pautadas sobre incentivos tecnológico, por precisarem acompanhar o time to 

market.  Rafael Dubeux (2010, p. 73) considera que: 

  

  

[...] mesmo para formar mão de obra qualificada para trabalhar em 
centros de pesquisa empresariais, é útil alguma aproximação da universidade com os 
interesses mais imediatos das indústrias locais e mesmo das praticas de pesquisa e 
desenvolvimento. Por certo, é relevante a preocupação com não mercantilizar as 
instituições publicas, mas a realidade das universidades brasileiras é bem diversa. 
Em rigor, há uma separação contundente entre os centros públicos de pesquisa e as 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11310



empresas privadas, com raras exceções. Uma aproximação entre esses atores, 
aparentemente, poderia gerar resultados significativos. 

  
  

No Brasil, as universidades primeiramente tiveram como função principal o ensino, 

porém, mesmo com o distanciamento que ainda existe com o setor empresarial possuem 

atualmente o papel de promotores da pesquisa. Nacionalmente, a produção cientifica provém 

das universidades públicas federais e estaduais, cabendo às instituições particulares papel 

secundário. Porém, são estimativas que já previam alterações no cenário acadêmico, que vão 

desde a preocupação de até onde tecnologias e pesquisas podem ser negociáveis e terem fins 

lucrativos e a necessidade de proteger estes conhecimentos até mesmo na busca de 

patrimonializar o acervo de cada instituição acadêmica, inclusive para demonstrar resultados 

para a sociedade e, a capacidade de investigação do centro de pesquisa. Federman ressalta que 

(2006, p. 96): 

  

  

Entre as principais características de uma universidade estão a geração de 
conhecimento e a liberdade de pesquisa. Para tanto, é imprescindível a publicação de 
artigos como forma de comprovar que esses objetivos estão sendo alcançados.[...] 
Quanto mais publicações, mais valorizado ele é. [...] Até então não era cobrado da 
universidade a proteção do conhecimento produzido, apenas a publicação dos 
trabalhos desenvolvidos , mesmo porque, desde a Idade Média, a pesquisa não pode 
contaminar-se com o lucro, que é característico da atividade empresarial. A filosofia 
adotada para uma universidade que apenas se preocupa em publicar artigos está 
pouco a pouco sendo acrescida de uma outro ponto bastante importante: a 
necessidade de proteger o conhecimento produzido através do deposito de patentes. 

  

  

Pela experiência de outras nações já se comprovou que o processo de inovação tem 

sua sustentação fundamentada em uma base educacional, em políticas públicas adequadas e 

continuada que contemplem aspectos regulatórios, fiscais e financeiros; em empresários 

inovadores e na existência de um aparato jurídico seguro que incentive e atraia investimentos 

para o setor produtivo.  

Diante a impossibilidade dos mercados funcionarem sempre regularmente, pois são 

imperfeitos, ocorre à probabilidade de intervenção ou de regulação pelas instituições jurídicas. 

É papel do Direito diminuir esses custos de transação. O que se pode afirmar, inclusive, é que, 

pelo menos dentro de uma perspectiva econômica, quanto mais desenvolvidas as instituições, 

mais propício é o ambiente para seu natural desenvolvimento, pela diminuição dos custos de 

transação. Pois, quanto mais sólidos os tribunais e as agências reguladoras e quanto mais 
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íntegras e previsíveis o sistema jurídico de um país (garantindo a concorrência, a propriedade 

e os contratos empresariais), melhores são suas instituições. 

  

  

6.  CONCORRENCIA  

  

  

            A concorrência deve ser enfrentada como meio para o funcionamento eficaz 

do mercado, baseado em Adam Smith entende-se que esta é uma “pré-condição que impede 

que a liberdade de escolha e de ação de indivíduos que agem em interesse próprio leve a 

anarquia, mas faz com que essa liberdade produza resultados econômicos não apenas ótimos, 

mas também desejáveis e sociavelmente justos.” (LACHMANN 1999, p.3) 

            Dentre as funções da concorrência se podem elencar as funções econômicas, 

onde a competição coordena as funções de oferta e procura, fatores de produção, eficiência 

distributiva e impulsiona o progresso tecnológico, pois em um mercado competitivo é 

imprescindível inovação tanto de produtos como de processos produtivos. 

            Constata-se que os PEDs - países em desenvolvimento conseguiram suprir 

algumas falhas de mercado criado por escassez de iniciativa empresarial, capital ou tecnologia 

além de infra-estrutura deficiente com políticas industriais oriundas de iniciativa 

governamental. “Tais intervenções voltavam-se principalmente para a mobilização de 

investimentos, a aquisição de conhecimento sobre tecnologias já existentes e de 

competitividade.” (UNCTAD 1998, p.14)  

Sobre este entendimento um estudo realizado pela  Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento ( 1998, p. 2 - 20) tentando verificar os benefícios oriundos da aplicação de 

princípios do direito concorrencial e da política da concorrência sobre o desenvolvimento 

econômico destacou : 

  

Muitas vezes é ressaltada a dificuldade em mensurar alguns desses 
efeitos, principalmente em função da escassez de dados e de muitas evidências 
serem inconclusivas ou ambíguas. Também se aponta a existência, em alguns, de 
trade-off entre concorrência, eficiência estática e eficiência dinâmica. Entretanto, de 
maneira geral, o estudo conclui que as informações disponíveis confirmam os 
benefícios oriundos da concorrência.  

Outra função fundamental das autoridades concorrências em muitos 
países tem sido a advocacia da concorrência, ou seja, a defesa da aplicação dos 
princípios concorrenciais na formação e implementação de políticas e medidas 
governamentais. Isso inclui a eliminação de regulações desnecessárias e a adoção 
das formas menos anticompetitivas para atingir diversos objetivos dessas políticas.  
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Alguns doutrinadores não coadunam com a relação entre concorrência e 

desenvolvimento, nem considera que os países com legislação concorrencial estão em melhor 

patamar em relação à perspectiva de desenvolvimento do que aqueles que não o possuem, 

pois seus impactos dependem da sua disposição e a forma de sua aplicação. Correa (1999, p. 

6) defende: 

  

  

A relatividade de qualquer argumento sobre a relação entre direito da 
concorrência e o desenvolvimento não impede que se explore como se pode abordar 
a dimensão do desenvolvimento na criação e implementação de tal direito. 
Diferentes modalidades de legislações concorrenciais podem afetar questões 
relacionadas ao desenvolvimento de forma variadas.  

  

  

Analisamos, porém, o desenvolvimento não apenas com a vinculação econômica, mas 

como forma de expansão da liberdade, através da iniciativa ou da escolha, visando 

proporcionar a melhor opção de conduta, na medida em que permite aos empresários, 

consumidores e trabalhadores transito no mercado de acordo com seu arbítrio, desenvolvendo 

assim suas potencialidades. Destaca-se o que Amartya Sen denomina de “facilidade 

econômica”, que representa as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos 

econômicos com propósitos de consumo, troca ou produção. No desenvolvimento como 

liberdade, a concorrência independe da geração ou não de efeitos econômicos, mas garante 

liberdades imprescindíveis para o processo. Entretanto, para que a concorrência possa 

desempenhar esse papel, são fundamentais regras jurídicas e políticas coerentes compatíveis 

com a realidade do Estado.  

Para ocorrer um maior desenvolvimento tecnológico e expansão dos mercados, deverá 

atribuir maior ênfase à eficiência dinâmica, que corresponde à introdução de novos produtos 

ou processo produtivos, estruturas organizacionais mais eficientes, podendo proporcionar 

P&D como criação ou entrada de novos mercados, de forma a manter-se com privilégios para 

com os demais concorrentes, mesmo frente ao alto grau de incerteza. Possas (2002, p. 229) 

recomenda: 

  

  

[...] a utilização de critérios que buscam identificar a presença de diversos 
fatores que costumam acompanhar ou mesmo influir no esforço inovativo de 
sucesso. Entre esses critérios, estão o regime de apropriabilidade dos benefícios 
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econômicos da inovação, a intensidade do progresso técnico no setor, a diversidade 
de novas fontes de conhecimento, além da necessidade de ativos e tecnológicas 
complementares que podem vir a justificar uma joint venture, fusão ou qualquer 
forma de aliança estratégica.  

  

  

Ao que tange a defasagem estrutural nos processos produtivos, torna-se conexo 

ressaltar que atualmente, como denominado por alguns doutrinadores, dar-se a “monocultura 

de informações”, onde as nações desenvolvidas não exportam suas tecnologias de ponta para 

os países em desenvolvimento mas, obsoletas e em geral com preços de mercado elevado 

frente a pouca expressão que estes possuem no incremento de tecnologia e pela probabilidade 

da geração de aperfeiçoamento a partir de algo já existente. 

Far-se-á imprescindível a opinião do jurista Celso de Albuquerque Mello (2000, p. 

1604) acerca da dependência dos países subdesenvolvidos:  

  

  

Um dos grandes problemas dos Direito Internacional Econômico e da 
nova ordem econômica internacional é a transferência de tecnologia que os países 
ricos só transferem aos pobres quando ela se encontra ultrapassada. [...] A 
transferência de tecnologia realizada na sociedade internacional não atende aos 
países pobres e sofre uma série de críticas: a) quando ela é realizada, não beneficia 
toda a sociedade do Estado, mas é feita apenas em proveito de uma filial ou 
subsidiária de uma empresa cuja matriz está no exterior. A transferência ficou 
restrita a verdadeiras ilhas no Estado pobre; b) a transferência é quase sempre de 
técnicas consideradas obsoletas; c) existe uma diferença entre “técnica” e 
“tecnologia” [...]. É claro que os países ricos preferem transferir a técnica e não a 
tecnologia; d) critica-se ainda que a tecnologia transferida nem sempre é a que 
atende às necessidades do desenvolvimento; e) o preço da transferência aumenta a 
dependência dos países pobres.  

  

Ao que alude a concorrência, esta proporciona maior segurança nas relações entre os 

agentes econômicos, pois organiza as regras de conduta reduzindo as incertezas, facilitando as 

relações econômicas e sociais, o que influencia muito a forma como a matriz institucional, e, 

portanto, o desempenho econômico, vai evoluir. Ao passo que também fortalecem as 

instituições do mercado, por tornar mais evidentes as regras de relacionamento entre os 

agentes econômicos no mercado, aumentando a confiança e a previsibilidade.  

  

 

CONCLUSÃO 
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Após a inserção da inovação tecnológica na seara internacional, novas regras foram 

inseridas no comércio, necessitando o reconhecimento da propriedade de bens incorpóreos 

como Direito Privado com capacidade de gerar segurança jurídica. Com a inserção do Acordo 

TRIPS e da Organização Mundial do Comércio pode-se considerar este como um marco da 

propriedade intelectual por unificar regras e impor aos Estados os padrões mínimos que 

devem ser utilizados por cada estado signatário da OMC.  

Um dos objetivos elencado pelo Acordo Trips é a ocorrência de benefícios mútuos 

entre as nações para que não ocorram países apenas geradores ou utilizadores dos 

conhecimentos tecnológicos, de modo a evitar um monopólio de informações. No entanto, 

devido à diferença de desenvolvimento entre Estados ao que tange os centros de pesquisa, 

educação, infra-estrutura, políticas governamentais e até mesmo de uma cultura 

empreendedora, constata-se a monocultura do conhecimento, onde os países mais 

desenvolvidos são os detentores das tecnológicas de ponta, transferindo aos demais 

tecnológicas obsoletas a custos altos.  

No Brasil, em âmbito legislativo, principalmente a partir da década de 90 adentraram 

no arcabouço legislativo, algumas leis como a Lei da Inovação com o escopo de incentivar 

tanto a inovação tecnológica como a regulação dos mercados. Sendo, portanto muitas vezes 

resultado de pressões multinacionais que possuem interesse na dependência dos países mais 

pobre com os mais ricos como avaliado por alguns doutrinadores sobre a Lei da Propriedade 

Industrial. Cabendo a cada nação articular suas legislações de forma a aproveitar as beneficies 

para sua própria sociedade. 

Tornou-se cada vez mais importante a adequação da teoria da Hélice-tríplice, uma vez 

que a inovação tecnológica necessita acompanhar o time to Martek  não permanecendo a 

tecnologia apenas nas universidades como meras invenções. Observou-se que o Brasil tenta se 

adequar a esses novos parâmetros com programas como o PDP e um novo arcabouço de leis 

que regulamentam e incentivam o desenvolvimento produtivo.  

            Quando se referir ao desenvolvimento com sua noção ampla, é 

imprescindível a garantia de liberdades essenciais ao processo de expansão, ao permitir que a 

modelagem institucional esteja ligada ao funcionamento de mercado proporcionando maior 

fomento e garantia aos agentes econômicos. Reconhecendo que muitos eixos  ainda 

necessitam ser ratificados e implantados para que o Brasil atinja o desenvolvimento 

garantindo pela Carga Magna. 
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EXPLORANDO AS DEFESAS DO DIREITO DE AUTOR, DA MARCA E 
DO TRADE DRESS NA DOUTRINA DA ANTI-DILUIÇÃO 

 
EXPLORING THE DEFENSES OF COPYRIGHT, TRADEMARK AND TRADE DRESS 

IN THE ANTI-DILUTION DOCTRINE 
 
 
 

Leonardo Machado Pontes 
 

RESUMO 
O direito de autor e a marca, campos considerados pela doutrina estrangeira como 
independentes, a partir do século XX, com a criação da doutrina da anti-diluição, convergem 
na matéria de proteção. Por meio da doutrina da anti-diluição, a marca passa a ser protegida 
em si mesma, desprezando-se, em grande parte, sua função de identificação de fonte, para 
impedir as práticas de tarnishment e blurring. Isso significa o direito à proteção de sua 
integridade, direito este tradicionalmente de ordem autoral, que impede práticas derrogatórias 
em relação ao trabalho intelectual. Isso pode muitas vezes gerar um excesso de proteção, na 
medida em que o titular da marca pode usar a mesma para impedir a competitividade em 
mercados adjacentes, do qual o mesmo não faz parte, bem como inadvertidamente violar os 
direitos de liberdade de expressão e de liberdade artística. É por isso que a Suprema Corte 
Norte Americana adotou a doutrina do textualismo marcário, com o objetivo de conter a 
expansão da proteção da marca e sinalizar claramente a necessidade de se manter os 
contornos clássicos do direito de autor, da patente, da marca e do trade dress.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE AUTOR; MARCA; ANTI-DILUIÇÃO; USO JUSTO 
NOMINATIVO; PARÓDIA 
 
ABSTRACT 
Copyright and trademark, fields considered by the foreign doctrine as independent, starting 
from the XX century, mostly due to the creation of the anti-dilution doctrine, began to 
converge in the protection matter. Through the anti-dilution doctrine trademark becomes 
protected in itself, being despised, largely, as a source identifier, so that the tarnishment and 
blurring practices would be stopped. This basically means the right to protect its integrity, 
which is traditionally from copyright’s order – to condemn derogatory practices in relation to 
the intellectual work. That can generate an abuse of protection because the title-holder of the 
trademark can use it to impede the competitiveness in adjacent markets of which he does not 
have any market share, as well as to violate the rights of freedom of expression and of artistic 
freedom. It is for that reason that American Supreme Court adopted the doctrine of trademark 
textualism to contain the expansion of the protection and to signal the need to clearly maintain 
the classic contours of copyright, patent, trademark and trade dress. 
KEYWORDS: COPYRIGHT; TRADEMARK; ANTI-DILUTION; NOMINATIVE FAIR 
USE; PARODY 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 REFERÊNCIAS A ESTUDOS ESTRANGEIROS 

  

  

O direito de propriedade intelectual no Brasil é bastante incipiente e pouco 

desenvolvido, o que convida o recurso a pesquisa metodológica comparada (BRAND, 2007; 

LEGRAND, 1995; MOROSINI, 2005; ZUMANSEM, 2005; MARKESINIS, 2007), legítimo 

meio de compreensão do próprio sistema jurídico brasileiro. Uma das teorias mais aceitas 

atualmente é aquela proposta por Sir Basil Markesinis. Segundo essa teoria (MARKESINIS, 

2007), embora diferenças entre sistemas jurídicos existam, no nível do problema de sua 

contextualização, as soluções funcionais aos problemas tendem a serem similares, isto é, 

aquilo que realmente importa ao comparatista. A busca de similaridades, assim, nos sistemas 

legais, conduz a sua maior integração. 

Partindo dessa perspectiva, várias das defesas a seguir apresentadas possuem ampla 

legitimação no direito internacional e, portanto, devem ser objeto também de consideração no 

sistema interno brasileiro. 

  

  

1.1.1 – O problema com a expansão incontrolada do escopo de proteção da marca 

  

  

Conforme criticam os especialistas, a marca, que no início de sua tutela se limitava a 

impedir a comercialização de produtos falsificados, hoje vem expandindo consideravelmente 

o escopo de sua proteção, o que muitas vezes pode impedir a mera referência à marca, 

principalmente em razão da adoção da doutrina da anti-diluição (anti-dilution doctrine) para 

as marcas famosas. 

Portanto, onde inexiste concorrência entre os produtos, a marca passa a ganhar uma 

função autônoma, que não se limita mais à indicação de distintividade relacionada ao produto 

ou ao serviço. Por certo que isso cria uma série de legítimas preocupações acerca dos poderes 
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de monopólio conferidos ao titular da marca, na medida em que, conforme explica Gryberg 

(2009), isso pode violar as práticas da livre concorrência, reduzir o direito à liberdade de 

expressão e criar direitos de propriedade onde nenhum seria admitido. 

Isso significa que se não houver um sério e zeloso controle administrativo e judicial, 

os titulares da marca poderão expandir seus negócios para mercados adjacentes e privar os 

consumidores e os concorrentes de práticas legítimas comerciais. Em razão da expansão da 

proteção, se em um primeiro momento fossem os consumidores levados a pensar que o titular 

da marca, mesmo que não produza o referido produto, teria patrocinado o produto, poderia 

ser suficiente para estabelecer a violação. 

Não é preciso dizer que essa quimera fantasiosa e ideológica pode ser mais nociva à 

sociedade do que benéfica, mesmo porque o direito antitrust foi criado para proteger o 

mercado e não os seus concorrentes. É por isso que para a aplicação da doutrina da anti-

diluição, que protege a integridade material da marca, deve-se tomar uma série de precauções. 

Da mesma forma, a interpretação que as cortes brasileiras venham fazer do art. 130, 

inc. III, da Lei 9.279/96, que garante ao titular da marca “zelar pela sua integridade material 

ou reputação” também deve ser balanceada por legítimas doutrinas que contenham a expansão 

incontrolada do escopo de proteção da marca, conforme iremos analisar.  

  

  

2. A DOUTRINA DA ANTI-DILUIÇÃO 

  

  

Conforme explica Hugues (1999), as marcas são tão valiosas e importantes em uma 

economia de mercado, uma vez que aumentam a eficiência da comunicação, ao transmitirem 

uma mensagem precisa ao público, identificada com os elementos ideológicos sob os quais a 

mesma foi cunhada. A marca porta um determinado standard de qualidade, que permite o seu 

gozo por todo o público que passa a cercar-se daquela imagem cultural. 

O público, mais do que o próprio titular, é que se beneficia da estabilidade visual de 

uma marca, uma vez que o público é governado pelas aparências e impressões gerais que a 

imagem lhe suscita. 

A doutrina da anti-diluição, criada por Frank I. Schechter, em 1927, no artigo que o 

mesmo escreveu para a Havard Law Review, conceitua diluição como a “gradual dispersão da 

identidade que se insere na mente do público por seu nome ou imagem, sobre a disputa de 

bens econômicos não-rivais” (SCHECHTER, 1927, p. 813 – tradução nossa). Essa doutrina 
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não se preocupa com a confusão no mercado consumidor, mas visa impedir as práticas de 

tarnishment ou blurring, que enfraquecem a identificação de uma marca famosa no mercado. 

Isso porque, segundo a teoria de Schechter (1927): a) o valor da marca está em seu 

poder de venda; b) o poder de venda está associado a sua força psicológica sobre o público, 

não em relação apenas aos méritos do produto, mas em relação a sua unicidade e 

singularidade; c) a unicidade ou a singularidade de uma marca pode ser afetada ou viciada 

em relação a produtos relacionados ou não-relacionados à marca; d) o nível de proteção, 

assim, dependeria dos esforços do titular, na extensão de que quanto mais singular e única for 

a marca, mais protegida deveria a mesma ser. 

  Segundo Schechter (1927), é a marca em si, como símbolo, que vende o produto, e 

não o produto nele mesmo. A questão aqui, portanto, como explica Foley (2009), é proteger o 

bem como uma entidade destacada do produto – a marca famosa –, que expressa um sentido 

de individualidade e de identidade, evitando-se a perda de credibilidade, de afeição e de 

interesse do público, que independeria de qualquer questão relacionada à confusão de 

mercados. 

Desde 1947, vários Estados norte-americanos haviam promulgado leis de anti-

diluição. Todavia, essas leis, por várias razões diferentes, não vingaram. Somente em 1996, 

com a promulgação do Federal Trademark Dilution Act (FTDA), que emendou o Lanham 

Act, a matéria passou a realmente ganhar uma dimensão maior. 

O Lanham Act dispõe agora que: 

  

O termo diluição significa o enfraquecimento da capacidade de uma 

marca famosa identificar ou distinguir bens ou serviços, independentemente da 

presença ou ausência de: 

(1) competição entre o titular da marca famosa e as outras partes ou 

(2) possibilidade de confusão, erro ou engano. 

     

Da mesma forma, a União Européia, em 1989, por meio da Diretiva do Conselho 

Europeu 89/104/EC, ainda que haja controvérsia em relação ao termo “diluição” nas 

interpretações da Corte Européia de Justiça (CEJ), por meio dos arts. 4(4) e 5(2), estabeleceu 

que: 

  

Qualquer Estado-Membro também pode prover que o proprietário de uma 

marca registrada terá o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, no 

curso da marca, usem qualquer símbolo que seja idêntico ou similar em relação a 
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bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca foi registrada, 

quando esta tenha reputação no Estado-membro e quando o uso do símbolo, sem 

causa devida, gerar vantagens desleais sobre ou em detrimento do caráter distintivo 

da marca.      

  

Segundo McCarthy (2005), a interpretação dada pelos europeus à questão é nebulosa. 

No caso Adidas-Soloman, ao se referir ao termo diluição, a CEJ se reportou aos conceitos 

norte-americanos do FTDA, ainda que sucintamente, tornando a interpretação mais vaga 

ainda. 

Entre o FTDA e a Diretiva 89/104/EC, todavia, existem algumas relações: a) ambos 

se aplicam a marcas famosas ou, pelo menos, com reputação; b) não há necessidade de que os 

serviços sejam idênticos ou similares, portanto, dispensam a necessidade de confusão; c) o 

dano causado deve afetar a capacidade distintiva da marca. 

Da mesma forma o Japão, em relação aos bens bem reconhecidos e estabelecidos 

(hiroku ninshikisareteiru), por meio de interpretação judicial expansiva do art. 2-1-2, do Fusei 

Kyoso boshiho (Unfair Competition Prevention Act – UCPA), emendado em 1993, ampliou o 

escopo de proteção para marcas famosas, embora a legislação, em momento algum, utilize o 

termo diluição (kishakuka).  Conforme explica Port (2006), o Relatório do Comitê de 

Políticas de Propriedade Intelectual do Conselho de Estrutura Industrial concluiu sobre a 

necessidade de ampliação do estatuto japonês, dispondo que: 

  

Na corrente sociedade da informação denominações de produtos ou 

serviços estão sendo usadas mais amplamente via uma variedade de diferentes 

mídias. Essas imagens de marcas independentes têm atração específica para os 

consumidores. Como tais, elas obtiveram uma valor independente em si mesmo. Por 

meio do uso dessas denominações, mesmo onde não haja confusão, o usuário pode 

ganhar a atração do consumidor sobre essa famosa denominação, mesmo que não 

tenha feito nada para obtê-la. Isso é conhecido como parasitismo. Como resultado, o 

consumidor pode se tornar confuso se esse novo competidor é da mesma fonte da 

sociedade que se esforçou para obter a confiança e a reputação. Nesse caso, a 

imagem da primeira sociedade seria danificada. Isso é conhecido como diluição 

(PORT, 2006, p. 233 – tradução nossa).   

  

Assim, conforme explica Port (2006), para se provar a “diluição” no Japão, o autor 

deve provar: a) a utilização de sua denominação; b) que esta denominação é famosa e c) que o 

réu usa a mesma ou similar denominação do autor, no sentido de identificação de fonte.   
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 O que é o blurring? O blurring é enfraquecimento da força da marca por diluição. 

Se fosse permitido com que um concorrente utilizasse o sinal distintivo de uma marca para se 

referir a outros produtos e serviços, mesmo que sequer idênticos ou similares aos da marca 

famosa, os consumidores prospectivos seriam levados a crer que uma mesma marca contaria 

para várias fontes produtivas. Isso levaria, em teoria, à prática de diluição, na medida em que 

uma marca famosa tradicionalmente conhecida por distinguir um produto ou um serviço, 

passaria a distinguir vários produtos e serviços, o que enfraqueceria a sua capacidade 

distintiva. 

Essa fragilização de uma marca poderia significar a perda significativa de 

investimentos na imagem da marca porque seria teoricamente enfraquecida na mente dos 

consumidores em relação a outros produtos ou serviços que o titular não produz. 

O que é o tarnishment? O tarnishment é a utilização de uma marca famosa, que pelo 

fato de ser associada a produtos de mau gosto ou de baixa qualidade, ou, ainda, em 

circunstâncias depreciativas, mesmo que em relação a serviços ou produtos alheios à atividade 

do titular, danificam a imagem da marca, o que também pode significar a perda significativa 

de investimentos. 

Todavia, essa doutrina, sem que seja sopesada por testes ou políticas públicas 

protetoras de outros direitos fundamentais, pode severamente prejudicar a sociedade. Basta se 

pensar no seguinte exemplo, que realmente aconteceu nos Estados Unidos. Em 1982, o Public 

Citizen’s Health Research Group publicou um estudo expondo os riscos de vários 

tranqüilizantes, que estavam sendo abusivamente utilizados nos Estados Unidos. O 

tranqüilizante Valium, por ser o melhor representante da classe, foi escolhido para dar o título 

ao estudo: Stopping Valium (“Parando o Valium”). 

O titular do Valium, Hoffman LaRoche, descontente com o estudo publicado, 

ingressou na justiça alegando que o título “diluía” a sua marca, requerendo danos, medida 

liminar e a retirada dos trinta mil trabalhos publicados. Segundo Levy (2006), a ré, mesmo 

confiante de que poderia vencer o processo – e realmente iria, conforme as doutrinas que 

serão estudadas mais a frente –, fez um acordo com o autor para que nas próximas edições da 

publicação o título fosse mudado para Valium and its chemical cousins (Valium e os seus 

primos químicos). 

Os advogados nessa área são notoriamente conhecidos pela chamada threatening 

litigation (“litigação de ameaça”), isto é, são notórios por abusar e tentar amedrontar 

empresários e pessoas naturais, mesmo em casos absolutamente infundados, na medida em 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11323



que a doutrina da anti-diluição é tão incerta e volátil que pode fundamentar referidos abusos. 

Nesse sentido, a grande importância de se buscar fundamentar possíveis defesas.    

      

2.1 A TEORIA DO NICHO DO MERCADO (NICHE MARKET THEORY) E A 

TEORIA PÚBLICA GERAL (GENERAL PUBLIC THEORY): COMO 

ESTABELECER QUE UMA MARCA É FAMOSA? 

  

  

Existem duas teorias nos Estados Unidos para se provar que uma marca é famosa: 

teoria do nicho do mercado e teoria pública geral. 

Nos termos da teoria do nicho do mercado, é necessário que a parte interessada, ao 

propor uma ação de violação da marca com base na anti-diluição, defina o seu nicho 

mercadológico com precisão. Nesses termos, segundo Kenemuth (2004), quem tem o ônus de 

demonstrar a distintividade do produto em questão no mercado do réu é o autor da ação. 

É necessário, portanto, a demonstração: a) do nicho do mercado; b) do grupo de 

consumidores para qual a marca é conhecida e; c) provar que 50% dos consumidores 

potenciais do réu, de acordo com o seu esquema de mercado, conhecem a marca do autor. 

 Conforme aponta Kenemuth (2004), é altamente improvável que uma marca seja 

famosa quando o público consumidor é totalmente indiferente, isto é, é improvável que uma 

marca seja famosa se mais da metade do público consumidor do réu desconheça a marca do 

autor da ação para o produto em questão. Assim, se o autor não consegue fazer referida prova, 

demonstrando que mais da metade dos consumidores do réu conhecem a marca do autor, não 

pode se beneficiar da doutrina da anti-diluição. 

Para a teoria pública geral, conforme explica Kenemuth (2004), o autor da ação tem 

que provar que a sua marca é famosa para a população geral do país. A fama, assim, deve ser 

provada em escala nacional ou mesmo internacional em relação a um segmento substancial do 

público. Portanto, os standards exigidos por esta teoria são muito mais severos do que aqueles 

exigidos pela teoria do nicho do mercado, onde há a necessidade apenas de se provar a “fama” 

em relação ao segmento específico do mercado do réu. 
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Assim, conforme explica Kenemuth (2004), marcas que atuem apenas regionalmente 

ou em relação a produtos específicos, sob a teoria pública geral não se qualificam como 

marcas famosas e, portanto, são desqualificadas em relação à proteção da anti-diluição.          

  

  

3. A DISTINÇÃO ENTRE AS DOUTRINAS DO INTERESSE INICIAL NA 

CONFUSÃO (INITIAL INTEREST CONFUSION) V. A DOUTRINA DA 

CONFUSÃO (LIKEHOOD OF CONFUSION)     

  

  

Com efeito, conforme ex ante exposto, o direito das marcas vem recebendo uma 

proteção excessivamente expansiva, que traz prejuízos para toda sociedade, na medida em que 

pode violar as práticas de livre comércio e do direito à liberdade de expressão. 

Tanto assim que há entendimento no sentido de que mesmo uma confusão apenas 

inicial do consumidor, facilmente descartada por um processo de raciocínio a posteriori, seria 

suficiente para estabelecer a existência de violação (initial interest confusion). 

Segundo essa teoria, mesmo um confusão inicial deve ser sancionada, pois os gastos 

transacionais de um consumidor em um supermercado, desviado de seu curso normal de 

compra por conta de uma marca similar, não poderiam ser repassados ao consumidor e nem 

mesmo ao titular da marca. Isso porque os direitos relacionados à marca servem para garantir 

a eficiência no mercado de informações, isto é, as marcas existem e deveriam ser protegidas 

para preservar claramente os canais de comunicação. 

Em razão da perda de tempo e de interesse em função da similitude inicial de uma 

marca, o consumidor poderia “abandonar” a busca por aquele produto antes procurado ou 

simplesmente comprar outro diferente. Assim, devido a esse “custo presumido”, é possível 

que o consumidor deixe de comprar a marca ou simplesmente se interesse pela marca similar, 

mesmo que perceba que a mesma pertença a um titular diferente. 

Qual o problema com essa doutrina? Conforme explica Petty (2008), essa abordagem 

fantasiosa sobre uma mera possibilidade de confusão inicial, que toma o consumidor como 

um completo alienado, desconsiderando a realidade do mercado e a sua soberania, é 
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inconstitucional, pois oculta a realidade dos fatos e viola a livre concorrência, somente para 

satisfazer os interesses do titular da marca. 

Ora, não teria o consumidor o direito de escolher um produto apenas inicialmente 

similar, mesmo que tenha condições efetivas de compreender que o mesmo é proveniente de 

outro titular? Se fosse permitido ao titular da marca processar este concorrente, em que 

medida isso não poderia prejudicar o livre mercado, a concorrência ou a queda dos preços? 

Será realmente que a proteção do titular da marca por uma ofuscação inicial dos canais de 

publicidade e comunicação ultrapassaria os custos sociais relacionados à promoção da 

competitividade? 

Isso é um verdadeiro erro – o direito das marcas não foi criado para proteger os 

concorrentes, mas para proteger o próprio mercado. É por isso que a FCT – Federal Trade 

Comission –, nos Estados Unidos, exige que seja provada efetivamente a confusão (likehood 

of confusion), sob pena de violação ao direito antitrust, na medida em que o consumidor deve 

ser livre para comprar o produto que deseja, e não ser tratado como um alienado para 

satisfazer os interesses privados do titular da marca.   

Conforme a jurisprudência norte-americana, no caso August Stork K.G. v. Nabisco, 

Inc.,1 uma mera possibilidade de confusão inicial não autoriza uma ação contra a outra parte, 

devendo ser dada grande importância ao público beneficiário da competição e ao que o 

mesmo pensa: 

  

A possibilidade de confusão não pode suportar uma injunção... Se tal 

possibilidade criasse um problema marcário, então todas as referências 

comparativas seriam proibidas e os consumidores como um todo seriam deixados 

em uma pior situação... Quando decidindo sobre conceder ou conter uma 

indenização equitativa uma corte deve dar alta consideração ao interesse do público 

geral, que é o grande beneficiário da competição.1 

  

  

3.1 O TESTE DO COMPRADOR PROSPECTIVO NO DIREITO DE AUTOR E NA 

MARCA   
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Para a definição do público alvo, conforme explica Petty (2008), não se deve 

considerar um observador genérico (lay observer), mas efetivamente um consumidor 

razoavelmente criterioso (reasonable consumer), isto é, se por meio deste padrão razoável o 

consumidor seria enganado de alguma forma materialmente relacionada ao seu hábito de 

compra.     

Isso porque somente deve ser considerada a prática de confusão quando o 

consumidor, agindo de maneira criteriosa, seria realmente enganado com relação ao produto, 

pois aí não estaria sendo violada a livre concorrência. 

Da mesma forma, nos casos envolvendo o direito de autor, as cortes norte-

americanas desenvolveram o teste conhecido como teste da audiência (audience test) para 

determinar o mercado relevante do autor e determinar se as práticas da outra parte gerariam 

similaridade substancial. 

Conforme explica Sitzer (1981), o teste do observador médio, pelo fato de não 

delimitar a audiência específica, somente deve ser utilizado nos casos em que o público alvo 

de determinado produto seja tão amplo que se torne incapaz de ser setorizado. Caso contrário, 

noções obscuras do que seja o próprio papel do homem médio poderiam ser arbitrariamente 

utilizadas pelos juízes, em todos os casos. 

Percebe-se que a correta noção, tanto no audience test quanto para o reasonable 

consumer é determinar o que o espectador específico daquele tipo de trabalho ou daquele tipo 

de produto, e não simplesmente um observador médio, poderia ser induzido a mudar sua 

opinião de compra em função da similaridade substancial entre um e outro trabalho ou 

produto. 

Foi no caso Arnstein v. Porter (1964) que uma corte norte-americana veio a aplicar o 

teste da audiência, isto é, a corte veio a perceber que é a verdadeira audiência de um autor 

que o provê com os incentivos econômicos para criar. Da mesma forma, é a verdadeira 

audiência de uma marca que a provê com os incentivos para manter a marca. 

  

4. ABUSO DO DIREITO (ABUS DU DROIT) POR MEIO DE MARCAS DEFENSIVAS 

(DEFENSIVE MARKS) E MARCAS DE RESERVA (RESERVE MARKS)  
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Conforme Zapata; Roditi (1969), a maioria dos titulares das marcas se limita a 

proteção da marca efetivamente utilizada pelos mesmos, mas outros titulares mais sofisticados 

elegem para a proteção também marcas defensivas, inclusive, marcas de reserva. Essa 

expansão incontrolada de proteção para outros nichos de mercado gera o fenômeno, nos 

países desenvolvidos, de saturação de registros inativos – deed wood trademarks –, impondo 

limites ilegítimos à livre concorrência e ao desenvolvimento do mercado. Isso porque o 

registro sem o exercício efetivo da atividade é prejudicial ao mercado e aos consumidores, 

que terão menor possibilidade de escolha tanto em relação aos preços quanto aos próprios 

produtos. 

Todavia, essas práticas, nos países em desenvolvimento, realizadas por 

multinacionais estrangeiras, impõem efetivamente obstáculos ao comércio, criando o pior tipo 

de anomalia – o abuso do direto (abus du droit). 

Com efeito, quando marcas não são utilizadas elas serão removidas do registro ou o 

seu escopo de proteção será limitado aos efetivos produtos que são utilizados. A justiça norte-

americana é bastante rigorosa nesse sentido. A inexistência de prova de uso análogo ao 

produto comercializado, em relação à publicidade, venda e mídia no mercado, é insuficiente 

para caracterizar uso de marca 

No caso T.A.B Systems v. Pactel Teletrac1, a ré, alegando uso anterior análogo à 

marca Teletrak, buscou impedir que o autor registrasse a marca Teletrak. Todavia, conforme 

decidiu a justiça norte-americana, a ausência de publicidade, mídia e venda em relação ao 

produto análogo em questão impede que o titular evite o registro de outra marca. Conforme 

explica Partridge (1998), segundo decidiu a corte, não importa a clareza da intenção da parte, 

se ela não consegue provar qualquer uso análogo ao mercado visado, não poderá impedir o 

registro. 

  

  

5. DEVERIAM AS EXCEÇÕES LEGAIS AO TRADE DRESS SER 

APLICADAS À ANTI-DILUIÇÃO? 

  

  

Segundo Anderson (2007), o trade dress é definido como a aparência e impressão 

geral de um produto, desde que esta aparência e impressão geral sirvam, necessariamente, 

como: a) identificadores particulares e reconhecidos da fonte de um determinado produto 

(source identifier); b) sejam tangíveis; c) sejam distintivos; d) sejam mais do que um mero 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11328



tema publicitário; e) não sejam descritivos; f) não sejam funcionais; g) não sejam 

esteticamente funcionais; h) não sejam meramente ornamentais; i) não invadam os campos 

destinados à proteção do direito de autor e da patente. 

Pode ser objeto de trade dress a embalagem de um produto, a configuração em si de 

um produto e o chamado tertium quid, que se refere aos elementos intermediários. 

Como o trade dress é definido como a aparência e impressão geral de um produto, 

vários de seus elementos podem ser protegidos por um feixe de sentidos pré-estabelecidos. 

Em teoria, se não houvesse doutrinas para limitar o trade dress, ele poderia virtualmente 

proteger qualquer aspecto de um produto. Mas não é isso que faz a doutrina da anti-diluição, 

uma vez que a marca passa a ser protegida em relação a todos os seus usos e aparências gerais 

que tendam a enfraquecer seu caráter distintivo? 

Nesses termos, uma boa forma de limitar o escopo da anti-diluição seria olhar para as 

doutrinas que foram erguidas pelas Cortes norte-americanas para barrar a proteção abusiva do 

trade dress e verificar em que medida as mesmas poderiam ser aplicadas no contexto da anti-

diluição. 

  

  

5.1 Distintividade em relação à configuração do produto no trade dress 

  

  

Segundo Horlander (2007), para que o trade dress em relação à configuração de um 

produto seja protegido, o mesmo deveria ser distintivo e funcionar, necessariamente, como 

identificador de fonte. A distintividade, segundo Partridge (2002), existe quando: a) a 

configuração de um produto não seja uma forma básica ou um design comum; b) a 

configuração de um produto não seja um mero refinamento de uma forma comum e 

ornamental bem conhecida, e c) a configuração de um produto seja capaz de criar uma fonte 

de identificação distinta das palavras que o acompanham. 

Conforme julgado pela Suprema Corte Norte-Americana no caso Wal-Mart Stores, 

Inc. v. Samara Bors,1 : 

  

a predisposição dos consumidores para igualarem a identificação da 

fonte de um produto com sua configuração não existe, porque os consumidores não 

esperam que o design de um produto identifique a sua fonte, mas apenas que torne 

o produto mais útil ou apelativo.  
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Além disso, segundo a Suprema Corte: 

  

porque o design serve propósitos outros que não o de identificação da 

fonte, isso não somente torna a distintividade problemática, mas também mais 

prejudicial aos interesses dos consumidores. Consumidores não deveriam ser 

privados dos benefícios da competição em relação aos propósitos utilitários e 

estéticos do design do produto por uma regra da lei que prejudica a entrada de 

novos produtos no mercado. 

  

Para a Suprema Corte seria plausível considerar uma embalagem como elemento de 

trade dress, pois quando os consumidores olham para a embalagem de um produto, é 

geralmente com o propósito de identificar a origem de seu produtor ou fabricante, todavia, em 

relação à configuração em si de um produto, ela quase nunca serve ao propósito de 

identificação de fonte de um produtor ou fabricante, pois os consumidores não associam seus 

elementos estéticos e utilitários com o produtor ou fabricante – eles simplesmente consideram 

o produto mais chamativo ou bonito.   O que distingue um fabricante de outro não é a 

configuração de um produto, mas a sua marca: 

  

Somente o empacotamento de um produto pode ser considerado 

inerentemente distintivo, pois operam enquanto identificadores de fonte, todavia o 

design do produto em si jamais poderá ser inerentemente distintivo, pois eles não 

são percebidos como identificadores de fonte, mas apenas como uma característica 

ornamental mais apelativa (LARS, 2005, p. 248 – tradução nossa). 

  

Segundo a lógica da Suprema Corte determinados elementos em um produto, 

principalmente os de ordem estética e utilitária não podem ser igualados a uma marca, pois 

geralmente esses elementos não funcionam enquanto identificadores de seu fabricante ou 

produtor. 

O que Suprema Corte fez foi limitar o trade dress à função de distintividade e de 

identificação, pois as funções utilitárias e estéticas não pertencem em si mesmas ao campo da 

marca, mas ao campo autoral e patentário. 

Conforme julgado pela Suprema Corte-Norte Americana, no caso Two Pesos v. Taco 

Cabana, 1 a distintividade exige que o trade dress de um produto sirva para identificar uma 

fonte particular. Além disso, conforme também julgado pela Suprema Corte, no caso TraFix 
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Devices, Inc. v. Marketing Displays,1 deve ser cabalmente demonstrado que o aspecto de um 

produto é arbitrário e não meramente ornamental. 

É por isso que a Suprema Corte Norte-Americana, em seus últimos julgamentos, vem 

considerando que o trade dress, porque foge dos contornos tradicionais de proteção da marca, 

deve ser analisado com muita cautela. Em outras palavras, ele extrapola a marca como 

símbolo semiótico e passa a dizer respeito a todas as possíveis imagens e impressões de um 

produto, o que pode gerar, por óbvio, violação de legítimas práticas comerciais. 

Devido à crescente e descontrolada proteção ao direito das marcas, principalmente 

nos Estados Unidos, a Suprema Corte Norte-Americana vem desenvolvendo a chamada 

doutrina do textualismo marcário, isto é, a Suprema Corte, na tentativa de evitar a proteção 

descontrolada, vem decidindo no sentido de limitar a proteção à interpretação vinculada ao 

texto expresso da lei. Nesse sentido, conforme explica Grynberg (2009), a Suprema Corte 

exige o controle harmônico entre os diversos ramos da propriedade intelectual. 

Como visto, se o trade dress não for limitado a sua função de identificação de fonte, 

ele passa a extrapolar os campos da proteção autoral (estético) e patentária (inventivo). Ora, 

porque que a doutrina da anti-diluição não deveria sofrer as mesmas limitações? Porque os 

elementos estéticos, representados em uma marca famosa, como o Mikey, v.g., deveriam ser 

tratados no campo da anti-diluição, quando, dependendo do contexto de sua utilização, o 

enfoque normativo ou interpretativo mais apropriado seria o direito de autor ou a patente? 

Muitas pessoas acreditam que a diluição se refere propriamente à proteção das 

marcas. Na realidade, porque a anti-diluição não está preocupada com a confusão nos 

mercados, tratando a marca famosa como uma espécie de entidade abstrata, a proteção à 

integridade não se refere à veiculação da marca a um produto, mas da proteção em si da 

marca. 

Na realidade, o que a doutrina da anti-diluição confere ao titular da marca é uma 

espécie de direito de autor sobre a própria marca, isto é, a proteção da integridade da criação 

em si mesma, sem quaisquer outras preocupações. É por isso que a clássica divisão tradicional 

dos campos da marca e do direito de autor, com a criação da doutrina da anti-diluição, 

entraram em colapso. 

  

  

5.1.1 A doutrina da funcionalidade no trade dress 
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A doutrina da funcionalidade foi criada pelas Cortes norte-americanas com o 

objetivo de vedar a proteção aos elementos de produtos com características 

utilitárias/funcionais, que são necessárias para maximizar uma concorrência saudável.  

Tratam-se de elementos necessários que todos os concorrentes podem usar. 

Segundo Fritch (2007), por meio da doutrina da funcionalidade, as características 

relacionadas a um produto em particular ou aquelas características que possuem valor para os 

consumidores do produto jamais podem ser objeto de proteção pelo trade dress. 

Conforme explica Mays (2006), para se determinar a funcionalidade de um produto, 

as Cortes norte-americanas aplicam o chamado teste da competição necessária. Segundo este 

teste, o design de um produto será funcional se o uso exclusivo de seu design colocar os 

competidores em desvantagem significante. 

É muito comum que após a concessão de um design patent, nos Estados Unidos, 

tendo o designer explorado com exclusividade o design, após a expiração do prazo de 

proteção, busque proteger esse design funcional com base no trade dress, alegando que 

referido produto teria adquirido identificação de fonte e sentido secundário. 

Isso é uma clara forma de tentar prolongar o prazo de exploração da patente por meio 

da utilização ilegítima do trade dress, pois se o design patent caiu em domínio público, 

deveria permanecer lá para ser livremente copiado. 

Da mesma forma, ao se analisar a doutrina da anti-diluição, se houver elementos 

funcionais ou utilitários em relação ao uso da marca, referidos elementos devem ser excluídos 

da proteção, pois caso contrário a marca estaria infringindo os legítimos mecanismos de 

balanceamento e proteção do domínio público. 

  

  

5.2 Impedindo que o trade dress invada o campo da proteção autoral: a 

chamada preemption doctrine 

  

  

  Conforme claramente julgado pela Suprema Corte, nos casos Compco Corporation 

v. Day-Brite Light, Inc1 e Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.,1 configurações que não sejam 

protegidas pelo direito de autor ou pela patente não podem ser protegidas pela marca: “ se um 

design não é sujeito a uma patente ou outra proteção estatutária federal (direito de autor)... ele 

pode ser copiado a vontade... e em todos os detalhes.” Isso porque se um design não é 

protegido pelo direito de autor ou por uma patente, então ele deve permanecer livre no 
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domínio público, pois não atinge quaisquer dos requisitos necessários, tanto no campo 

estético (direito de autor) quando no campo inventivo (patente)   

É por isso que jamais o trade dress pode proteger qualquer funcionalidade (invento), 

pois esta somente é tutelada mediante a concessão de uma patente. Assim, inexistindo a 

concessão da patente, todos os elementos funcionais do produto poderiam ser copiados sem 

qualquer violação 

O trade dress, igualmente, jamais poderia proteger os elementos estéticos em si de 

um produto, desvinculados de sua função de identificação, pois esse é o campo de aplicação 

do direito de autor, que protege as criações com originalidade e caráter de minimis de 

criatividade. 

Nesse sentido, é importante estudar as doutrinas limitadoras do direito de autor, que 

também passam a atuar na doutrina da anti-diluição, como forma de buscar o equilíbrio 

harmônico na doutrina do textualismo marcário. 

A configuração artística em si, sem vinculação ao produto, é o campo da proteção do 

direito de autor. O direito de autor, por meio de seu clássico princípio – a dicotomia 

idéia/expressão –, não protege idéias genéricas, mas apenas a expressão artística dessas idéias 

que satisfaçam os requisitos do caráter de minimis de criatividade e da originalidade. 

A anti-dilution doctrine, da mesma forma, deve ser impedida de atingir proteções 

sobre meras idéias genéricas, pois assim estaria extrapolando a órbita da proteção do direito 

de autor e do próprio trade dress, tornando-se um monstro incontido. As duas principais 

doutrinas de limitação do direito de autor são a doutrina da fusão (merger doctrine) e das 

“cenas justas” (scenes a faire). 

Conforme explica Murray (2006), segundo a doutrina da fusão, se a idéia e a 

expressão são inseparáveis, então a expressão não pode ser protegida; caso contrário, daria ao 

autor monopólio sobre a idéia que se encontra inteiramente ligada à expressão. Fala-se, assim, 

que a idéia se teria fundido à expressão, sendo ambas virtualmente indistinguíveis. O que 

propõe essa doutrina é que, nos casos onde haja apenas poucas formas ou apenas uma forma 

de se expressar determinada idéia, nenhum autor poderá alegar copyright com base nessas 

expressões ou nessa expressão. 

Da mesma forma, a frase americanizada scenes a faire foi primeiramente introduzida 

na jurisprudência norte-americana em 1942, no caso Coin v. Universal Pictures Co,1 no voto 

do juiz Yankwich, da California Federal District Court. Nesse caso, o autor alegou que a ré 

copiou a cena de seu romance no filme, que dizia respeito ao fato de que dois amantes 

passavam uma noite no sótão de uma igreja, onde buscaram abrigo de uma tempestade. 
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Segundo o juiz Yankwich, seria inevitável que, uma vez na igreja, os eventos e incidentes que 

se seguiram, como tocar piano e rezar orações, forçariam o próprio escritor a pensar e 

escrever sobre tais situações, e que essas similaridade e esses incidentes não são o material em 

que consiste a originalidade no copyright. 

Segundo Kurtz (1989), a doutrina assinala que determinados elementos comuns 

essenciais e necessários à apresentação da matéria de um trabalho não podem ser objeto de 

apropriação exclusiva. Assim, elementos meramente incidentais para representar um trabalho, 

que a maioria das pessoas, devido à própria situação da narrativa travada pensaria em 

escrever, também não pode ser objeto de proteção, pois isso iria impedir com que os artistas 

pudessem se expressar com liberdade e plenamente. Afinal de contas, essas “cenas” ou 

elementos não são criativos. 

Imagine o exemplo de uma marca famosa, como Jonnie Walker, representada por um 

lord andando de bengala. Por certo que a idéia de uma pessoa caminhando não pode ser objeto 

de titularidade exclusiva por ninguém, muito menos a posição de caminhada, pois existem 

apenas poucas formas de se representar um andarilho caminhando. 

Assim, se a única semelhança for uma “idéia fundida” ou um elemento incidental 

entre uma marca e uma representação gráfica, a doutrina da anti-diluição deve ser limitada 

igualmente. Somente porque a marca é famosa, isso não quer dizer que ela confira o poder ao 

seu titular de impedir com que outras pessoas expressem a mesma idéia por meio de 

expressões artísticas diversas, caso contrário a liberdade publicitária seria severamente 

limitada, violando as práticas comerciais, bem como a liberdade artística e o direito à 

liberdade de expressão. 

Assim, a scenes a faire e a merger doctrine se inserem como filtros insuperáveis de 

proteção do domínio público e de contenção do poder da doutrina da anti-diluição, conforme 

será analisado no item 7, infra. 

  

  

5.3 Impedindo a monopolização de cores pelo trade dress: a doutrina da 

funcionalidade estética  

   

  

É bastante controverso a possibilidade de monopolizar cores por meio do trade dress. 

Isso porque a monopolização de cores para a comunicação de determinados produtos ou marcas 
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imporia inaceitáveis restrições à capacidade de comunicação publicitária, na medida em que as cores 

representam sentidos pré-estabelecidos pela linguagem social: 

 Conforme explica Ann Bartow: 

  

O caso econômico para marcas de cores é severamente prejudicado pela 

observação cuidadosa das maneiras pelas quais as cores são realmente empregadas 

no comércio, o que torna claro que a marca de múltiplos bens e serviços podem 

utilizar a mesma cor para telegrafar a mesma mensagem sem confundir qualquer um 

ou diluir o poder comercial de marcas simbólicas ou textuais. O direito das marcas 

pode ser usado monopolisticamente para danificar a apelação estética dos sentidos 

sociais pré-existentes de uma cor (BARTOW, 2009, p. 263 – tradução nossa).1  

  

Os efeitos anti-competitivos, obtidos pela monopolização de cores, destroem os 

benefícios sociais, pois os consumidores seriam assim ilegitimamente impedidos de obter 

acesso a essa linguagem convencional pré-estabelecida pela psicologia humana. Por óbvio 

que isso iria infringir os mecanismos legítimos de concorrência, pois, mais uma vez, o uso de 

determinadas cores é necessário para que concorrentes concorram em igualdade de condições, 

rendendo o uso de referidas cores esteticamente funcional. 

Conforme julgado pela justiça norte-americana e explicado por Fritch (2009), no 

caso Shire U.S., Inc. v. Barr Laboratories,1 a Corte entendeu que a autora havia falhado em 

demonstrar que a cor de seu produto não seria funcional, na medida em que afirmou que a 

similaridade de cores nas pílulas vendidas entre as concorrentes maximizavam a segurança 

dos pacientes, uma vez que permitiam aos mesmos rapidamente identificar as pílulas e as 

doses do medicamento pela cor. Nesses termos, a Corte raciocinou, seria desarrazoado 

conceder proteção a referidas cores enquanto marca ou trade dress, uma vez que iriam 

destruir os benefícios públicos associados à identificação de referidas cores na linguagem 

social, ainda que tenha sido a autora responsável por criar essa associação e não a ré. 

Mais uma vez, se fosse aplicada a lógica do direito autoral, que orienta a questão 

estética das criações publicitárias, seria perfeitamente possível compreender que as cores, por 

uma questão de política pública e proteção do domínio público, jamais poderiam ser 

protegidas, pois representam a linguagem básica de todo a estrutura visual. Em outras 

palavras, o espectro de cores são idéias para o princípio da dicotomia idéia/expressão, 

incapaz, portanto, de ser apropriado, pois faz parte do domínio público, isto é, o recurso que 

todos os competidores e artistas podem fazer uso em igualdade de condições. 
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Além disso, as cores são elusivas, e justamente por isso, incapazes de aquisição de 

capacidade distintiva.     

  

  

6. DOUTRINA DO USO JUSTO NOMINATIVO (NOMINATIVE FAIR USE)  

    

  

6.1 Estados Unidos: o caso ESS Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc 

  

  

Segundo as Cortes norte-americanas se expressões são referenciadas não na sua 

função de indentificação-da-fonte (source identifier), mas enquanto mensagem comunicativa 

(comunicative message), não haveria qualquer razão para se dar procedência a uma ação de 

diluição de marca. 

Conforme julgado no caso ESS Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc,1 se a 

referência a alguma marca tiver valor artístico para um trabalho intelectual e se esse trabalho 

intelectual é utilizado no contexto de uma mensagem comunicativa e não no sentido de 

identificação-da-fonte, não haveria qualquer tipo de violação, pois deve ser garantido o direito 

à liberdade de expressão para expressar mensagens comunicativas. 

Assim, segundo Hashemi (2009), no julgamento daquele caso, o fato de o jogo de 

video game San Andreas ter utilizado uma marca que a princípio poderia ser similar a de uma 

boate chamada Play Pen para representar uma boate no jogo chamada de Pig Pen, não seria 

suficiente para dar ganho de causa a autora, na medida em que uma mensagem comunicativa, 

que tenha algum tipo de valor artístico para o jogo, deveria ser garantida pelo direito à 

liberdade de expressão. 

Nesses termos, segundo o uso justo nominativo, onde os consumidores podem 

perceber que a referência a idéia de outra marca não serve para confundir a fonte de 

identificação, mas atua apenas como uma mensagem comunicativa, não dá margem à 

propositura qualquer processo judicial, pois as práticas do livre comércio estariam garantidas, 

bem como o titular da marca não poderia exercê-la como se representasse algum tipo de 

barreira ao diálogo. 
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Nesses termos, a Corte do caso Rock Star Videos expressamente sentenciou que: 

"enquanto a fonte similar e o uso comum de silhuetas nus pode sugerir uma associação entre 

Play Pen e o jogo para alguns consumidores, isso não é suficiente para derrotar a primeira 

emenda (liberdade de expressão)”1 

Em outras palavras, o que a Corte quis expressar foi que embora alguns elementos da 

marca Play Pen e Play Pig pudesse criar alguma associação entre as marcas para alguns 

consumidores, principalmente em relação aos formatos de silhueta nus que figuravam nas 

marcas, isso jamais poderia ser capaz de derrotar a prerrogativa da liberdade de expressão em 

relação a uma mensagem comunicativa. 

Essa mensagem comunicativa no jogo San Adreas significava a necessidade de 

representar uma forma caricatural da cidade de Los Angeles, e por óbvio que a liberdade de 

expressão também é dirigida para proteger a comunicação de símbolos.  Por que os 

consumidores percebiam a Play Pig como uma mensagem e não como uma fonte de produção 

de Play Pen, inexistindo o fator de confusão, não havia porque tratar a marca como uma 

santidade intocável, sendo derrotada pelos escrutínios da liberdade de expressão. 

Nesses termos, o direito à liberdade de expressão garante a liberdade comunicativa e 

a liberdade de publicidade, mesmo que em face da possibilidade de associação entre as 

marcas, conforme julgou unanimemente a Suprema Corte Norte Americana no caso KP 

Permanent Makeup, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.1 

Segundo Dinwoodie (2009), essa possibilidade de confusão seria tolerada porque 

mesmo concorrentes devem ter o direito garantido de utilizar expressões descritivas, ainda em 

que se referindo a outros produtos no mercado. 

  

  

6.1.1 Japão: o caso D. Kobayashi v. Uesugi  

  

  

Ainda que não usando o termo “uso justo nominativo”, a decisão da Corte Distrital 

de Tokyo, no caso Kobayashi v. Uesugi, aproxima-se, em grande parte, da fundamentação 

dessa doutrina.  O autor da ação, Kobayashi, é um polêmico escritor japonês de mangas, da 

ala radical da extrema direita no Japão, cujas suas estórias retratam mulheres chinesas e 

asiáticas implorando para serem estupradas por soldados japoneses na II Guerra como forma 

de melhorarem seu status. Ele convida seus leitores a pensar que a única forma de 

compreender a histórica japonesa seria por meio da “lente” da arrogância. 
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Segundo Port (2006), Kobayashi escreveu o livro Gohmanism Sengen, que foi 

posteriormente criticado pelo livro de Uesugi – Datsu Gohmanism Sengen. O livro do autor 

significa Declaração do “Arrogantismo”, enquanto o livro do réu significa Ex-Declaração do 

“Arrogantismo”. Uesugi criticou inúmeras passagens do manga, expondo o quanto seriam 

odiosas e mitológicas sua concepções.  Este, em represália, o processou por violação do 

neologismo gohmanism “arrogantismo”, que funcionaria enquanto marca não registrada, bem 

como por violação de direitos autorais. 

Segundo Port (2006), a Corte Distrital de Tokyo chegou até a se convencer que a 

utilização do termo “arrogantismo” poderia ser uma denominação sujeita à proteção de uma 

marca famosa, mas descartou qualquer possibilidade de violação, pois a palavra, conforme 

empregada por Uesugi, não foi no sentido de confundir a fonte de produção, mas para fazer 

referência ao trabalho de crítica do manga de Kobayashi. Nesse sentido, segundo raciocinou a 

Corte, não haveria “uso” da marca. 

Isso se aproxima imensamente do posicionamento das Cortes norte-americanas, pois 

provado que qualquer sinal é utilizado para expressar uma mensagem comunicativa e não para 

confundir a fonte de identificação do produto, ainda que haja uma possibilidade de 

causalidade, esta causalidade jamais teria fundamentos suficientes o bastante para derrotar as 

prerrogativas da liberdade de expressão.   

  

  

7. PARÓDIA 

  

  

Próximo ao nominative fair use está a aceitação da defesa da paródia (parody) em 

relação às marcas e as alegações de anti-diluição, principalmente porque há uma crescente 

preocupação quanto à capacidade de a marca afetar o livre comércio e impedir a liberdade 

artística. 

Segundo Shaughnessy (1987), a paródia incorpora algumas idéias ou elementos de 

uma criação anterior com o objetivo de satirizar ou provocar humor. Não obstante, a paródia 

externaliza a sua própria mensagem distintiva, divertindo e esclarecendo a sua audiência. 

A paródia cuja própria mensagem distintiva elimina a possibilidade de confusão, se 

possuir valor artístico, deve ser protegida pelos escrutínios da liberdade de expressão, pois 

somente consumidores irrealistas realmente poderiam acreditar que elas são provenientes da 

mesma fonte.  Se um dos objetivos da paródia é revelar a distinção de uma marca em relação 
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à outra, exagerando os elementos distintivos de uma maneira cômica, mais razão ainda para 

inexistir qualquer violação a anti-diluição, pois não haveria qualquer claro indicativo de 

prática parasitária. 

A justiça norte-americana apresenta exemplos expressivos e fantásticos nos quais os 

direitos à liberdade de paródia, nos casos de marca, foram efetivamente protegidos pela 

primeira emenda da Constituição Norte-Americana (liberdade de expressão). 

Assim, i.e, no caso Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog,1 o famoso designer 

Louis Vuitton, titular da marca LOUIS VUITTON, usava a mesma marca como sinal 

distintivo de vários produtos, como bolsas, perfumes e outros produtos. A sociedade Haute 

Diggity Dog resolveu desenvolver uma linha de produtos para cachorros, usando como marca 

a expressão “Chewy Vuiton”.  Louis Vuitton processou a ré sob a alegação de violação e 

diluição de sua marca. 

Segundo a Corte, que julgou o caso "enquanto a paródia intencionalmente cria uma 

associação com a marca famosa para ser uma paródia, ela também intencionalmente 

comunica, se tiver sucesso, que não é a marca famosa, mas antes uma sátira da marca 

famosa”1. 

Além disso, segundo julgou a Corte, porque a marca Louis Vuitton era conhecida, 

distintiva e forte, a paródia realizada pela ré não tinha poder de confundir as marcas; ao 

contrário, fortalecia o caráter distintivo da marca Louis Vuitton, justamente porque exagerava 

as diferenças. Isso significa que não havia probabilidade palpável de um consumidor do Pet 

Shop confundir a marca Chewy Vuiton com aquele de Louis Vuitton em seu sentido de fonte 

de identificação do produto, mas antes a associação que poderia haver se reservava à 

linguagem paródica, distinguindo ambos os produtos. 

No mesmo sentido, no caso Mattel, Inc. v. MCA Records,1 os titulares da marca 

Barbie processaram a MCA Records que produziu a música “Barbie Girl”, da banda 

dinamarquesa Aqua. Segundo o juiz Kozinski, mesmo que a música pudesse ter recebido 

muitos royalties, isso não era razão suficiente para que a mesma também não fosse protegida 

pelos escrutínios da liberdade de expressão, que deveria receber consideração significativa 

acima e além dos meros interesses privados do titular da marca.  

Da mesma forma, no caso United States of America v. Personality Posters Mfg. Co, 

1 os titulares da marca Girl Scout processaram a ré Posters Mfg Co. por ter criado pôsteres na 

qual a referida expressão figurava de maneira satírica, retratando uma escoteira adolescente da 

organização grávida. A idéia satírica da ré era demonstrar que os valores da organização não 
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eram tão perfeitos quanto se poderia imaginar e que havia inúmeros problemas em relação aos 

adolescentes norte-americanos.  

Segundo o entendimento da Corte, os consumidores não iriam associar o pôster da ré 

como se fosse proveniente da mesma fonte produtiva da marca da autora, na medida em que 

os valores apresentados no pôster não eram aprovados pela Girl Scout, sendo surreal que os 

consumidores pensassem que a organização teria de algum modo patrocinado referidos 

pôsteres. Isso poderia até ser alvo de protestos, mas jamais de confusão.  

A única relação entre o pôster e a marca Girl Scout, mais uma vez, era apenas a 

linguagem paródica, mas jamais um desvio quanto à fonte de produção dos produtos, 

representando algum tipo de confusão. Segundo a Corte, portanto, os consumidores, após 

raciocinarem sobre as marcas, logo perceberiam a fonte de produção como distinta, posto ser 

o pôster uma forma de protesto social. 

Quando a própria linguagem da sátira é bem produzida, oferece razões fortes e que 

compelem os observadores a compreenderem sua mensagem, e conseqüentemente, a 

descartarem a possibilidade de confusão.  O direito à liberdade de expressão não pode ser 

suprimido pelo direito monopolístico do titular da marca, pois as linguagens comunicativas 

que trazem valores para a sociedade brasileira devem ser preservadas, uma vez que não há 

qualquer possibilidade de confusão. 

Por que a liberdade de expressão na paródia da marca deve ser protegida? Primeiro 

porque a liberdade de expressão está centrada na premissa de que para que qualquer sociedade 

possa funcionar de maneira apropriada, os seus jurisdicionados devem ser expostos a uma 

ampla gama de idéias sociais e estéticas. Depois porque a liberdade de expressão é um valor 

em si mesmo, responsável pela criação de um Estado democrático.  Porque a marca é um dos 

meios mais fortes de comunicação, impedir com que concorrentes façam menção a mesma 

iria limitar os canais de comunicação. Segundo Katyal (2010), a marca, nesses termos, iria 

exortar um poder destrutivo, pois estaria exercendo uma censura aos mercados adjacentes e 

aos meios de comunicação de outros mercados e impedindo, por meio do poder de 

monopólio, que sequer comentários pudessem ser feitos sobre a mesma.   

  

  

8. CONCLUSÃO 
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Conforme exposto no presente trabalho, a partir do século XX, o direito das marcas 

passou a receber uma enorme proteção e a sofrer variação no seu modelo tradicional 

estatutário. É uma longa volta tortuosa deixar de tutelar um símbolo, devido aos fatores 

relacionados à boa-fé do empresário e a vedação de indução à confusão, para passar a 

proteger esse símbolo como uma entidade abstrata em si mesma. 

Essa questão é mais agravada ainda porque, ao contrário do direito de autor, a marca 

exerce uma função prioritariamente voltada para o comércio em massa, o que suscita, 

naturalmente, políticas públicas preocupadas em reprimir o abuso de mercado e a imposição 

de barreiras ilegítimas ao comércio, bem como, na esfera constitucional, de garantir a 

liberdade de expressão. Se realmente se quer conferir as marcas famosas um direito de autor, 

então essa proteção deve se sujeitar igualmente aos limites das doutrinas protetoras do 

domínio público. 

Isso poderá conter determinados abusos de poder monopolístico do titular da marca. 

É o que se espera.       
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INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: A MERCADORIA INVISÍVEL 
 

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES LA MARCHANDISE INVISIBLE 
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RESUMO 
Este artigo parte de um enfoque baseado na economia política e no direito, onde se busca uma 
análise da propriedade imaterial e em especial, das indicações geográficas como mercadoria. 
Inicia-se a partir de uma abordagem conceitual e analítica da propriedade material e do seu 
papel no processo de acumulação de riquezas, mas sem perder o enfoque agrarista. Analisa-se 
a transformação da terra em mercadoria, o absolutismo do direito de propriedade e a sua 
importância para fomento do capitalismo até o surgimento de novas ideias de propriedade. O 
papel da propriedade imaterial, sob a vertente das indicações geográficas, sob as suas variadas 
formas, como a indicação de procedência e a denominação de origem, que hoje na acepção de 
bem intangível subsiste como verdadeira mercadoria reinventada pelo capital como 
ferramenta de desenvolvimento econômico e agregação de valor para determinados produtos e 
serviços.  
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AGRÁRIO; INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS; 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL; ECONOMIA POLÍTICA; 
 
RESUME 
Cet article part d'une approche basée sur l'économie politique et le droit, où se cherche une 
analyse de la propriété immatérielle et en particulier, des iIndications géographiques comme 
une nouvelle marchandise. Il s'initie à partir d'un abordage conceptuel et analytique de la 
propriété matérielle et de son papier dans l'accumulation de richesses, mais sans perdre 
l'approche agrarista. Il examinera la transformation de la terre dans marchandise, 
l'absolutisme du droit de propriété et son importance pour encouragement du capitalisme 
jusqu'à l'apparition des nouvelles idées de propriété. Le rôle de la propriété intangible, sous 
l'aspect des indications géographiques et ses diverses formes, comme l'indication de 
provenance et la appelation d'origine qui aujourd'hui au sens de bien intangible subsiste 
comme vraie marchandise, réinventée par le capital comme un outil de développement 
économique et agrégation de valeur pour certains produits et services. 
MOT-CLES: DROIT AGRAIRE; INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES; PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE; ÉCONOMIE POLITIQUE; 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11344



O estudo da propriedade imaterial tem alcançado grande relevância em diversos aspectos 
antes não tão explorados.      O interesse que cerca as indicações geográficas, principalmente 
no Brasil, é relativamente novo. Estudos de maior relevância e cunho doutrinário surgiram a 
partir de 1996, com a promulgação da Lei n° 9.279 - Nova Lei da Propriedade Industrial - que 
ampliou as figuras existentes no antigo Código de Propriedade Industrial (Lei n° 5.772/71), 
que previa apenas a indicação de procedência e a repressão às falsas indicações de 
procedência. 

Com a entrada em vigor da Lei n° 9.279/71, além da indicação de procedência houve a 
inclusão da denominação de origem dentro de uma seção especificamente destinada às 
indicações geográficas, além da ampliação do instituto repressivo, que no revogado Código da 
Propriedade Industrial, cuidava-se apenas da repressão às falsas indicações de procedência, 
ampliado na nova lei que incluiu a repressão às falsas indicações geográficas. 

 Ressalvado o aporte doutrinário, é possível afirmar que as indicações geográficas, do ponto 
de vista legal, nasce no Brasil a partir da promulgação da Lei n° 9.279/96. Sob o aspecto da 
longa tradição jurídica civilista voltada ao estudo dos direitos de propriedade, dentre os quais 
se incluem as indicações geográficas, há de se considerar este um campo ainda a ser 
desbravado pelos juristas brasileiros. 

Sob o aspecto conceitual, a Lei 9.279/96, art. 176 e art. 177, define o que vem a ser a 
indicação de procedência (IP) e a denominação de origem (DO), respectivamente: 

  

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, 
produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características 
se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e 
humanos. 

  

  

         A diferença substancial entre a indicação de procedência e a denominação de origem 
encontra-se no fato de que a indicação de procedência refere-se a um centro de extração, 
produção ou fabricação de produto ou prestação de serviços, ao passo que a denominação de 
origem inclui fatores naturais e humanos. 

A indicação de procedência situa o produto em determinada localidade ou região, e não 
designa, necessariamente, atributos de qualidade e confiabilidade. Esses atributos são 
inerentes à notoriedade da região no oferecimento de seus produtos ou serviços. 

Quanto a denominação de origem, nesta o nome geográfico deve designar produtos ou 
serviços cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 
geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Ao contrário da indicação de procedência, a 
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denominação de origem "tem que apontar necessariamente qualidades ou características 
peculiares"[1]. 

Por fatores naturais ao meio geográfico, consideram-se aspectos do clima, microclima, solo, 
fatores ambientais, dentre outros, que possam influenciar essencialmente o desenvolvimento 
natural da matéria prima. Por fatores humanos entende-se as práticas, os usos locais, leais e 
constantes que possam influenciar no resultado final do produto, destacando-o dos demais. 

Desde tempos imemoriais as Indicações geográficas são conhecidas por relacionar 
características peculiares aos produtos. Características de qualidade conferidas pela natureza e 
pelos meios tradicionais de fabricação. Cristina Tortorelli fala sobre o uso exclusivo da 
denominação Roquefort concedida no séc. XIV, pelo Rei Carlos V, aos habitantes da cidade 
francesa de Roquefort, para indicar os queijos maturados nas cavernas da região[2], além de 
considerar,  que denominação de origem mais antiga foi atribuída aos vinhos espumantes da 
região da Champagne, quando em 1887, a França reconheceu a propriedade exclusiva desse 
nome geográfico, a ser explorado pelo Sindicato dos Grandes Marqueses de Champagne[3]. 

Inegavelmente a importância do nome geográfico tem servido de elemento significativo na 
designação de produtos diversos, inclusive compondo o preço. A agregação de valor aos 
produtos, decorrentes das indicações geográficas se revelam verdadeiro atributo da 
propriedade imaterial, mas que neste caso é peculiar. 

A propriedade tanto na forma material quanto imaterial sempre se revestiu de um caráter 
absoluto, voltado ao individuo. Representava em uma síntese liberal a igualdade entre os 
homens, pois somente os iguais podem contratar. A propriedade foi cercada de proteção 
jurídica e de tamanha carga filosófica que praticamente em torno dela se estruturaram todas as 
codificações europeias do séc. XIX.  Em torno da propriedade se ergueram as economias 
modernas e em torno do desenvolvimento e da necessidade de se gerar riquezas, as indicações 
geográficas despertam interesses que possibilitaram a sua proteção em vários acordos 
internacionais no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Assim, tentaremos entender 
o processo de mercantilização desse sistema. 

  

  

2. A FONTE DAS RIQUEZAS 

  

  

A terra sempre foi a fonte das riquezas humanas. Nela se planta, se colhe, se produz. Em torno 
dela também se singularizam características atribuídas aos fatores naturais e humanos que 
determinam a qualidade de uma mercadoria. A própria terra ao virar mercadoria deflagrou o 
processo de acúmulo de capital. Combustível que tem alimentado a economia moderna. 

A ideia de se agregar algo à propriedade não é nova. Dizer que as indicações geográficas 
agregam valor aos produtos é retomar a medida dada por John Lock (1632-1704), em seu 
ideal de propriedade[4].  Ideia que foi transmutada pelas revoluções liberais, em especial a 
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dupla revolução[5] que tornou a propriedade absoluta, ao ponto de poder ser destruída pelo 
seu dono. Sob esse aspecto, o professor Carlos Frederico Marés aponta como marco jurídico 
fundamental da propriedade moderna a Revolução Francesa (1793) e a elaboração das 
constituições nacionais. 

  

  

[...] A revolução francesa foi o coroamento de um longo processo de lutas e transformações 
por que passou a Europa, como a reforma, a revolução inglesa e a holandesa que fez 
finalmente da burguesia a senhora do poder civil da sociedade. 

As constituições, a partir da francesa de 1793, se propuseram a organizar o Estado e garantir 
direitos. Esta dualidade correspondia à ideia de se ter um único direito, universal e geral, 
legitimado por uma organização estatal que pudesse representar os cidadãos que tivessem 
direitos, igualdade de tratamento e liberdade de assumir compromissos e obrigações. 

Portanto, podemos dizer que o estado moderno foi teoricamente construído para garantir a 
igualdade, a liberdade e a propriedade. Dito de outra forma, a função do Estado, no momento 
de sua constituição, era garantir a propriedade que necessita da liberdade e igualdade para 
existir. Só homens livres podem ser proprietários, podem adquirir propriedade, porque faz 
parte da ideia de propriedade a possibilidade de adquiri-la e transferi-la livremente. A 
igualdade é, por sua vez, essencial para a relação entre homens livres, somente o contrato 
entre iguais pode ser válido.[6] 

  

  

Na origem de todo esse processo encontra-se a propriedade fundiária. A partir da expulsão do 
homem dos campos pelo movimento dos cercamentos de terras, iniciado na Inglaterra desde o 
séc. XII e concluído no séc. XVIII. Sob o pretexto do "melhoramento" ou improvement, a 
expulsão do homem das terras comunais tinha como justificativa melhor aproveitar as glebas, 
pois com emprego de técnicas e mecanização poderiam se tornar "lucrativa". 

A ideia de "melhoramento" fomentada na transformação da terra em propriedade e 
consequentemente em mercadoria é tão relevante que nos séculos XVII e XVIII, o sentido da 
palavra improver (o agente da melhoria) designava o indivíduo que tornava a terra produtiva e 
lucrativa, especialmente através dos cercamentos ou da supressão do desperdício. Já 
pensadores mais radicais do séc. XIX adotavam a palavra improvement (melhoramento), no 
sentido de agricultura científica, sem a conotação de lucro comercial. No período moderno 
não se dissocia mais a palavra melhoramento, quando se refere à agricultura, do sentido de 
produtividade e lucro, conjugadamente.[7] 

Esse dinâmica foi fundamental para o surgimento da mão de obra assalariada necessária para 
abastecer o processo de revolução industrial, que jamais teria sucesso sem a revolução 
francesa, pois necessitava do arcabouço jurídico engendrado em torno da liberdade e da 
propriedade, tanto quanto o processo de acúmulo de riquezas do modo de produção capitalista 
necessitava da terra e da propriedade fundiária para se desenvolver. 
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Com a expulsão dos camponeses para as cidades disponibilizava-se mão de obra e um 
potencial mercado consumidor. A terra se tornou mercadoria e para se ter acesso à este bem 
fundamental era necessário comprá-la ou arrendá-la. Campos que antes eram cultivados por 
comunidades passaram a ser propriedade individual. A privação do acesso do camponês a 
terra o forçava a trabalhar exaustivamente nas indústrias para ganhar um salário que o 
possibilitava adquirir o mínimo necessário para não morrer. Nada mais que isto. 

Em terras que o antigo camponês produzia os alimentos necessários para o seu sustento, 
também se produziam outros bens que eram trocados ou vendidos como excedentes. A 
dinâmica do mercado se desenvolveu para eliminar esse processo de alto-suficiência. O 
capital exigia que o assalariado, antigo camponês, comprasse alimentos. Não havia mais 
produção secundária, o tecido, as roupas, o queijo, as sementes, que antes eram produzidas 
nas terras comunias tornou-se mercadoria. O capital exigia que a mão de obra fosse 
exclusivamente direcionada ao trabalho assalariado, de modo que era anticapitalista qualquer 
produção alto suficiente ou de subsistência. 

A concentração da mão de obra no trabalho assalariado e os métodos de "melhoramento" da 
agricultura e técnicas de cultivo incrementaram o setor agrícola que concebeu um sistema de 
produção que refletia a essência do capitalismo. A agricultura de subsistência deu lugar à 
monocultura para exportação, cujo exemplo da expansão capitalista brasileira, no final do séc. 
XIX e no início do séc. XX, pode ser compreendida nos resultados que ocorreram na crise do 
café (1920-1930) e que levaram o governo a promover a queima dos estoques e a diminuição 
da oferta para que se mantivesse um preço mínimo. 

Como a dinâmica do capital exige para a sua sobrevivência a diminuição de custos e 
consequentemente o aumento da margem de lucros, foi fundamental as inovações 
tecnológicas que surgiram. Como a descoberta dos fertilizantes por Justus von Liebig e Julius 
Hessel no final do séc. XIX. A introdução dos venenos, como o DDT, que mais tarde seria 
utilizado nas plantações como agrotóxicos e substituído por outros de "melhor eficácia". A 
revolução verde, com a introdução das cultivares hibrida e dos organismos geneticamente 
modificados levou a agricultura à recordes de produção, principalmente das commodities 
negociadas nos mercados futuros, mas pautando-se na justificativa da produção de alimentos 
para matar a fome no mundo. Produzir mais e mais barato, esse é o lema até hoje propalado. 

Entretanto, os alimentos continuam não chegando a quem precisa. Em parte esse fato não se 
dá pela chamada escassez de alimentos, mas pela pobreza daqueles que não tem como 
comprá-los. O capital não permite a distribuição gratuita, tampouco subsidia a venda a preços 
mais acessíveis. Essa tarefa cabe ao governo, que precisa intervir para garantir uma aparência 
de bem estar social, com o mínimo necessário ao ser humano para possibilitar a expansão do 
capital agrícola de forma mais suave. 

Através dos atos de legalidade, da política agrícola e do financiamento, a expansão da 
fronteira agrícola continua a avançar sobre os biomas remanescentes, como o cerrado, o 
pantanal e a floresta amazônica. A produção de commodites aumenta e se intensifica a 
artificialização[8] da agricultura, por meio da inserção de "corpos extranhos" fabricados nas 
transnacionais de biotecnologia, que os insere no processo produtivo. 

A contradição a esse sistema ocorre quando se consulta os dados oficiais[9] da agricultura 
familiar[10]. A área média ocupada pelo agricultor familiar é de 18,37 hectares, enquanto um 
agricultor convencional ocupa em média 309,18 hectares. Apesar de cultivar uma área menor 
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o agricultor familiar responde por boa parte da garantia de segurança alimentar para o 
abastecimento do mercado interno. 

Segundo o Censo agropecuário de 2006, a agricultura familiar garante 87,0% da produção 
nacional de mandioca, 70,0% da produção de feijão (sendo 77,0% do feijão-preto, 84,0% do 
feijão-fradinho, caupi, de corda ou macáçar e 54,0% do feijão de cor), 46,0% do milho, 38,0% 
do café (parcela constituída por 55,0% do tipo robusta ou conilon e 34,0% do arábica), 34,0% 
do arroz, 58,0% do leite (composta por 58,0% do leite de vaca e 67,0% do leite de cabra), 
possuíam 59,0% do plantel de suínos, 50,0% do plantel de aves, 30,0% dos bovinos, e 
produziam 21,0% do trigo. A cultura com menor participação da agricultura familiar foi a da 
soja (16,0%), um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira.[11] 

Embora a artificialização da agricultura e da pecuária se desenvolva quase que totalmente sem 
controle nos países emergentes, justificada no discurso da ampliação da produção de 
alimentos, quem mais produz é quem menos recebe os chamados "incentivos governamentais 
da política de financiamento". O plano safra 2010/2011, destinou apenas 13,7% para a 
agricultura familiar, enquanto o restante foi destinado fundamentalmente para a produção de 
commodities agrícolas, sustentadas pela biotecnologia dos venenos e organismos 
geneticamente modificados que prometeram reduzir custos e aumentar o lucro. A produção de 
alimentos é essencial, mas ninguém os tem produzido para saciar a fome no mundo. É 
evidente que o discurso não condiz com os objetivos, pois a dinâmica do mercado sempre se 
reinventa para possibilitar a expansão do capital. 

Essencialmente a fonte das riquezas está na terra, convertida em propriedade que se torna 
mercadoria. Os recursos naturais aptos a sustento do homem têm se transformado em 
produtos artificialmente inseridos no meio ambiente para propiciar a construção de uma base 
alimentar uniforme, por meio da inserção de espécies exóticas na alimentação, e depois pela 
transformação dos genes, que futuramente propiciará a criação ou fertilização de 
determinadas variantes para fins específicos, com sabores específicos, para movimentar uma 
linha de produção uniforme e que exija o mínimo possível de dispêndio de trabalho e mão de 
obra. 

  

  

3. OS FATORES NATURAIS, HUMANOS E O CONSUMO 

  

  

Sob o aspecto da propriedade, a dinâmica do capital e consequentemente a globalização 
impõe o extermínio dos regionalismos e fomenta a cultura de massa, conjuntamente com essa 
mesma forma de produção e consumo. A propriedade continua sendo excludente para 
intensificar o capital e amparar a padronização da sociedade global. Fato interessante, que sob 
o olhar da propriedade, revela que as indicações geográficas fazem um caminho inverso 
mostrando que a dinâmica do mercado se reinventa até mesmo sob os bens imateriais. 
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As indicações geográficas entram no discurso do capital sob a forma de elemento capaz de 
agregar valor aos produtos. Ao contrário do que ocorre com as demais formas de propriedade 
(material e imaterial, esta sob a forma de propriedade intelectual e industrial), que tendem 
forçosamente à individualidade e ao uso exclusivo. Por outro lado, as indicações geográficas 
direcionam-se ao cooperativismo e ao associativismo. São concedidas para uma região 
demarcada, peculiar em sua produção. Reconhecidamente um centro de extração ou produção, 
ou em decorrência da singularidade da região atribuída aos fatores naturais e humanos, modos 
tradicionais (savoir-faire) que concorrem na qualidade de um produto diferenciado. Dentro da 
região demarcada todos os produtores e proprietários seriam aptos, pelo menos em princípio, 
a explorar as benesses da indicação geográfica. 

A forma de exploração, os requisitos, a qualidade, os limites da produção e demais elementos 
essenciais a manutenção do status seriam regulamentados pela coletividade, que também se 
encarregaria da autofiscalização, por meio de um conselho regulador. De modo que o 
benefício se estenderia a todos no reconhecimento do centro de excelência, e a ameaça de um 
aos demais (comprometimento dos padrões de exigência), implicariam em sanções, tais como 
multa ou exclusão temporária de exploração da indicação geográfica. 

O chamado valor agregado adere aos produtos decorrentes da região demarcada, como 
também adere à fonte das riquezas, mas a agregação de valor não incide apenas sob os 
produtos agroindustriais. Estende-se na cadeia de serviços, mão de obra, matéria-prima, sobre 
a terra e outras propriedades da região. Exemplo do que ocorreu no Vale dos Vinhedos, na 
região da Serra Gaucha, conforme menciona Liliana Locatelli: 

  

  

[...] com a tendência de se agregar valor tanto à matéria-prima como aos produtos que levam a 
indicação, isto deve refletir diretamente na renda dos produtores de uva e vinho. Além disso, é 
possível afirmar que, indiretamente, a renda dos produtores de uva aumentou, considerando 
que a valorização de suas terras é notória. Os índices da Aprovale apontam para uma 
valorização de 500%, não obstante os entrevistados apontem uma valorização de até 1.000% 
nas terras localizadas no Vale dos Vinhedos, após o reconhecimento da indicação.[12] 

  

  

Essa valorização que adere ao produto é decorrente do consumo que se incrementa com a 
venda de conceitos, como qualidade, singularidade, especialidade, exoticidade. Desde a 
antiguidade existe a diferenciação entre produtos de determinadas categorias. Principalmente, 
em relação aos produtos primários é conhecido que os fatores naturais essenciais como o solo 
e o clima interferem na qualidade. A partir do momento em que essa qualidade é ressaltada, 
demarcada, delimitada e rotulada, ao ponto de se criar uma demanda que supera o produto em 
si e que ocorre principalmente em razão da zona demarcada, estar-se-ia diante de uma 
demanda de consumo, pelo produto e pela delimitação geográfica nele representada. 

Para ilustrar esse fato, é notório o fascínio que a bebida champagne exerce sobre as pessoas, 
em ocasiões especiais, comemorações ou mesmo para os apreciadores do vinho espumante 
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produzido na região francesa que leva o mesmo nome. Entretanto com a proteção da 
denominação de origem pela lei de 6 de maio de 1919 e posteriormente a proteção da 
denominação de origem controlada[13], pelo Decreto de 29 de junho de 1936, houve a 
apropriação, por parte dos produtores da região demarcada, da exclusividade de uso e 
exploração do nome champagne[14]. 

Considere a hipótese, que outros produtores vitvinícolas ao redor do mundo, também 
consigam uma qualidade equivalente à da champagne ou até melhor, em decorrência de 
fatores naturais e com o emprego da mesma técnica utilizada pelos franceses. Esses outros 
produtores jamais poderão se utilizar da denominação champagne, mesmo que em outra 
região consigam produzir um espumante de melhor qualidade. 

Menciona-se que muitos produtores franceses com propriedades na região demarcada da 
Champagne expandiram sua produção ao redor do mundo. Alguns deles se estabeleceram no 
Chile e na Argentina. Apesar de produzirem nesses países espumantes com a mesma 
rotulagem da marca comercial francesa, não podem ostentar a denominação protegida, 
reservada apenas para as suas propriedades da região demarcada na França. 

O peso dessa denominação sobre o consumo é muito forte. Implica na valorização natural do 
produto, pois ao longo dos anos criou-se um mito de luxo, celebração, e exclusividade sobre a 
bebida champagne que dá ao consumidor uma sensação social não proporcionada pelo 
espumante, que por melhor que ele seja, nunca será uma champagne. 

No limiar do luxo, da exclusividade, do diferencial, desde que todos sejam iguais (homens e 
produtos por eles consumidos), o capital imprime uma nova competição. Isso ocorrerá com a 
comparação entre as diversas marcas, produtores, safras, e todo o diferencial possível de se 
estabelecer para criar um produto que alguém sempre almeje desfrutar e que o outro não 
tenha. 

Em decorrência do consumo a propriedade passa a ser conceitual, refletindo não mais o que o 
produto é, mas sim o que ele representa. E para todos aqueles que almejem desfrutar da 
experiência que a mercadoria proporcionaria, sempre haverá um preço a pagar e um 
consumidor em potencial para o mercado. 

O Exemplo da champagne é meramente ilustrativo e melhor construído porque reflete uma 
carga cultural anterior ao séc. XIII, que remete ao domínio romano.  Vinho de reis, monges e 
nobres, das histórias do sabrage[15], e das belas paisagens da região francesa. Toda essa 
carga de história e cultura entra na composição dos fatores humanos da indicação geográfica. 
Propicia a formação de uma nova mercadoria que adere à matéria prima, ao objeto, aos 
serviçoes, compondo o produto final. Por isso entende-se que a indicação geográfica é uma 
mercadoria invisível. 

O café Kopi Luwak é outro exemplo que se pode utilizar para ilustrar a exoticidade conceitual 
do produto. Kopi Luwak é a denominação dada a um determinado café produzido na 
Indonésia, mais especificamente nas Ilhas de Java, Sumatra e Sulawesi. Nada de excepcional 
no café, mas sim no processo que o café passa até chegar à mesa do consumidor. As 
variedades mais comercializadas são o arábica e o robusta. 

O que confere uma singularidade especial a este produto é que os grãos são recolhidos na 
natureza, a partir das fezes de um esquilo típico da região, o luwak (Paradoxurus 
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hermaphroditus) que se alimenta dos frutos dos cafezais. A fermentação no processo de 
digestão altera as proteínas dos grãos, que após serem defecados pelo luwak são recolhidos na 
natureza. Os grãos são lavados, secos e torrados, e chega a custar entre $ 120 a 600 USD, o 
quilo. Por ter uma produção muito limitada é considerado o café mais caro do mundo e seu 
mercado consumidor é principalmente os Estados Unidos e o Japão. 

Por ser um produto especial, de sabor singular e caro, volta-se a um consumidor que esteja 
disposto a pagar por essa experiência. Uma carga cultural diferenciada que recai sobre o 
produto, confirmando que a propriedade imaterial também é consumida sob a forma de 
experiência, embalada na mercadoria mais valiosa que o próprio produto em sua 
singularidade. Com esse propósito desperta-se um seguimento de consumidores dispostos a 
pagar por 1Kg de café kopi luwak o valor equivalente à quase o preço de uma saca de 60Kg. 

Ao consumir tais produtos exalta-se o sentido sinestésico que busca experiências conjugadas 
ao exotismo represento pelo café dessa região. Não se consome o produto em si, mas a carga 
cultural que ele carrega. Assim, nasce uma demanda crescente pelos produtos exóticos e o 
desinteresse pelo comum. Esse desafio já foi reconhecido pela Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual: 

  

El mercado del café está saturado de café en grano de tipo corriente; de ahí que la diferencia 
de precio entre este café y el café exótico selecto sea muy grande. Así pues, los países 
productores de café pueden diferenciar su producto adquiriendo competitividad en el 
prometedor mercado de los cafés selectos exóticos de alta calidad. Los productores de café 
pueden beneficiarse de lós beneficios más elevados que ofrece este mercado especializado, en 
plena expansión, particularmente por medio del desarrollo de mercados y marcas.[16] 

  

Assim, o capitalismo se reinventa diante dos novos desafios enfrentados em um mundo que 
"não há nada mais a comprar"[17]. A experiência e o conceito se tornam propriedades aptas a 
ingressar no mercado de consumo, sob todos os pretextos possíveis e imagináveis, inclusive o 
desenvolvimento. Essas experiências aptas a serem consumidas ingressam no modo de 
produção capitalista, analisado por Jeremy Rifquin, que chamou esse processo de "Era do 
Acesso": 

  

Na Era do Acesso, compra-se acesso à experiência vivida em si. Os analistas e consultores 
econômicos falam das novas industrias da experiência e da economia da experiência, frases 
que não existiam alguns anos atrás. As industrias da experiência, que incluem toda a gama de 
atividades culturais de viagens ao entretenimento, estão dominando a nova economia global. 
O futurólogo James Ogilvey observa que 'o crescimento da industria da experiência representa 
uma saciação com a matéria que a Revolução Industrial produziu'. Ogilvey diz que 'os 
consumidores de hoje não se perguntam com frequência: 'O que eu quero ter que não tenho?'; 
em vez disso, perguntam: 'O que eu quero vivenciar que ainda não vivenciei?'.[18] 
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Sob o aspecto do consumo, considerando as indicações geográficas, o Brasil dispõe de um 
imenso potencial para o desenvolvimento de seus produtos, que naturalmente desfrutariam do 
ícone atribuído à essência de um pais exótico, que poderia ser integralmente ou parcialmente 
ressaltado frente aos mercados de consumo de outros continentes. O Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento apresenta um mapa contendo 144 produtos naturais e 
agroindustriais em fase de estudo, que poderiam ter um reconhecimento de indicação 
geográfica, além das indicações de procedência e denominação de origem, já 
reconhecidas.  Numero ainda muito pequeno em vista da extensão territorial do Brasil e do 
potencial que a natureza lhe oferece. 

  

  

4. CONCLUSÃO 

  

  

Amparando-se no consumo e nas expectativas de experiências conceituais, o capital se 
reproduz nas indicações geográficas. Sob a forma de propriedade imaterial, diferentemente do 
que geralmente ocorre com as demais modalidades da propriedade, a indicação geográfica se 
volta para uma dinâmica de sustentabilidade. Reside na necessidade de preservação dos 
fatores naturais, culturais, históricos e iconográficos que podem lhe propiciar a agregação de 
valor sobre matérias-primas, produtos, serviços e sobre a terra, fonte de todas as riquezas. 

Em princípio parece não permitir a exploração destrutiva, mas sob a forma de propriedade, de 
consumo e de reprodução do capital, continua sendo um modo de manifestação da 
propriedade excludente. Assim como propicia uma elevação no padrão de qualidade dos 
produtos da região demarcada, pode vir a criar um mercado consumidor de alto padrão, 
transformado as tradições, o modo cultural e os demais aspectos voltados à exploração da 
região demarcada em uma mercadoria invisível que poderia superar, sob a forma conceitual, o 
valor real do produto. 

Do mesmo modo que a indicação geográfica singulariza, o seu uso e concessão deve ser leal e 
corresponder às características inerentes aos fatores naturais e humanos que possibilitem um 
reconhecimento. Ao contrário do capital, que não tem ética nenhuma, o consumo a tem. 
Violada a ética do consumo perde-se o comprador, pois este espera que determinada 
mercadoria corresponda à sua expectativa de consumo. O consumidor é livre para contratar e 
pode escolher muito bem o que compra. 

A possibilidade de se banalizar as indicações geográficas, tornando incomum o que é comum, 
cria-ser-á um obstáculo limitador ao seu desenvolvimento. Decorre desse motivo a 
necessidade de uma regulamentação eficaz acompanhada de um controle rígido sobre o modo 
de produção e exploração da região demarcada. 

Dentro da ética do consumo seria importante refletir até que ponto a introdução de 
organismos geneticamente modificados descaracterizaria a denominação de origem, ou 
desvalorizaria os produtos da indicação de procedência. A resposta talvez estivesse na 
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rotulagem, o calcanhar de Aquilis de todos os órgãos de regulamentação ao redor do mundo e 
que desperta a irresignação das transnacionais de biotecnologia, quando se cogita a mera 
possibilidade de fazê-lo. Talvez essa fosse uma experiência que certamente o consumidor 
final de um produto reconhecido com uma indicação geográfica não estaria disposto a 
vivenciar. 

Evidenciaram-se diversas questões, algumas históricas, outras reflexivas que abrem espaço à 
pesquisa e a produção de outros trabalhos sobre o assunto, sendo este o objetivo final do autor 
no sentido de possibilitar ao leitor informações que o desperte para as questões relacionadas 
ao tema abordado. 
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RESUMO 
Estudaremos o instituto das indicações geográficas que pertence ao Direito de Propriedade 
Intelectual, decorrente de um Tratado Internacional o TRIPs (Acordo Relativo aos Aspectos 
do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio) realizado em 1994 e a 
Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial. Toma-se por foco a análise das indicações geográficas brasileiras e a descrição e 
análise da experiência desenvolvida com o Açafrão Mara Rosa (GO). Em seguida indica-se 
sua potencial aplicabilidade numa situação concreta, qual seja: dois tradicionais produtos do 
município de Alto Paraíso de Goiás, no Nordeste do estado: o café, bem como na produção do 
trigo veadeiro. 
PALAVRAS-CHAVE: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS;DESENVOLVIMENTO RURAL; 
AGREGAÇÃO DE VALOR; AÇAFRÃO DE MARA ROSA 
 
ABSTRACT 
Institute will study the geographical indications which belongs to the Intellectual Property 
Rights, due to an international treaty, TRIPs (Agreement on Aspects of Intellectual Property 
Rights Trade-Related) conducted in 1994 and Law 9279, May 14, 1996, which governs the 
rights and obligations regarding industrial property. Becomes the focus for analysis of 
geographical indications in Brazil and description and analysis of the experience developed 
with the Mara Rosa Saffron (GO). Then it is pointed out its potential applicability in a 
concrete situation, namely, two traditional products in the city of Alto Paraiso de Goias, 
northeast of the state: the coffee, as well as in wheat production deerhound. 
KEYWORDS: GEOGRAPHICAL INDICATIONS; RURAL DEVELOPMENT; 
AGGREGATION OF VALUE; SAFFRON MARA ROSA 
 
 

  

•1.                  INTRODUÇÃO 

  

  

Encontram-se dados históricos[1] que, desde tempos remotos, determinados produtos 
agrícolas e determinados gêneros alimentícios começaram a ser reconhecidos pelos nomes das 
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terras onde eram produzidos ou transformados. Alguns historiadores afirmam que essa 
situação já era costumeira entre os povos mediterrâneos antigos - gregos e romanos. Tais 
povos tratavam e pediam vinhos, azeites, queijos, pão, azeitonas, pastas de peixe e outros 
produtos pelos nomes das terras de onde eram provenientes. 

No âmbito jurídico legal internacional, a Propriedade Intelectual foi contemplada em dois 
tratados, um destinado à propriedade industrial e outro ao direito autoral. O primeiro Tratado 
Internacional sobre propriedade industrial é a Convenção da União de Paris para a 
propriedade industrial (CUP), que ocorreu em 20 de março de 1883, na qual a Indicação 
Geográfica não figura como uma espécie claramente definida e protegida. Somente com o 
Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu Registro 
Internacional, em 1958, é criado especificamente um sistema de proteção da Indicação 
Geográfica. 

Na seara infraconstitucional, a atual legislação de Propriedade Industrial em vigor no Brasil é 
a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 que define claramente a Indicação Geográfica e as suas 
duas espécies: Indicação de Procedência e a Denominação de Origem, conforme dispõe o art. 
176: "Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de 
origem[2]." 

O art. 177 da lei de Propriedade industrial, assim define a primeira espécie de IG a Indicação 
de Procedência: 

  

  

Art. 177. A Indicação de procedência é o nome geográfico de um país, cidade, região ou uma 
localidade de seu território, que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou 
extração de determinado produto ou prestação de determinado serviço[3]. 

  

  

No artigo 178 da Lei 9.279/96, a segunda espécie de IG a Denominação de Origem é 
conceituada: 

  

  

Art. 178. Considera-se denominação de origem é o nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características 
se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e 
humanos[4]. 
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Diante do que se apresenta, verifica-se a preocupação do legislador infraconstitucional ao 
consagrar a distinção entre "denominação de origem" e a "indicação de procedência", uma vez 
que não se confunde o que é único, porque resultante da soma de fatores singulares, 
exclusivos a uma região e cultura, com aquilo que, oriundo de uma, pode ser de outra região 
com as mesmas características e qualidades, conforme leciona Carla Eugenia Caldas Barros 
(2007). 

  

•2.                  ASPECTOS GERAIS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DAS 
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

  

  

Ao longo de sua história, o sistema de propriedade industrial sofreu profundas modificações, 
motivadas, predominantemente, pela inserção de novas tecnologias e pela ânsia por proteção e 
garantia estatal. 

Em nosso conceito, originário e simplificado, propriedade intelectual diz respeito ao conjunto 
de direitos - privilégios - concedidos pelo Estado àqueles que são inventores ou responsáveis 
por produção de origem intelectual. Desse modo, para que se tenha a existência do referido 
ramo é imprescindível que haja algum objeto que seja íntimo ao que se refere a patentes, 
marcas, desenho industrial, indicações geográficas ou proteção de cultivares. 

O estudo desse minucioso sistema jurídico de proteção torna-se cada vez mais importante ao 
passo que novos acordos e tratados internacionais, voltados à uniformização e à 
homogeneização das regras e princípios de proteção da propriedade industrial são ratificados 
e ao passo que as exigências em torno da inovação em seus diversos aspectos tornam-se mais 
decisivas, tanto para cadeias econômicas globais, como para cadeias referentes ao, próprio e 
específico, agronegócio brasileiro. 

Nesse contexto de grandes mudanças no cenário da proteção intelectual, insere-se o nosso 
tema de análise: as Indicações Geográficas. 

Na esteira dos ensinamentos doutrinários mais autorizados[5], podemos asseverar, nas 
palavras de Denis Borges Barbosa, que não há uma "exclusividade subjetiva no tocante às 
indicações geográficas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por 
sua própria natureza." 

Nessa esteira de raciocínio, torna-se claro acolher as justificativas antigas quando se 
conhecem hoje os diferentes produtos mediterrâneos e as diferenças entre eles, não obstante o 
mesmo vínculo: produtos da terra, feitos de forma tradicional, com uma qualidade marcada 
pelo sol, pela proximidade do mar e pela calma e lentidão que o calor induz. 

Esse foi início das primeiras manifestações de reconhecimento da qualidade diferenciada 
apresentada por certos produtos, associada ao seu território de origem e à forma particular de 
obtenção efetuada em determinadas regiões, de acordo com os hábitos locais. 
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•2.1.            ASPECTOS GERAIS DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

  

  

A noção de produtos e serviços com qualidade única está intimamente ligada ao que a 
indicação geográfica (IG) representa, se considerada a influência de fatores naturais e aqueles 
produzidos pelo Homem, sejam eles sociais, culturais e históricos. 

Os aspectos históricos dessa forma de certificação fazem referência ao século 4 a.C.: no 
período grego, com o Vinho de Corinthio, de Ícaro e de Rodhes, e no período romano, com o 
Mármore de Carrara e com o Vinho de Falerne. Há relatos que os referidos produtos eram 
separados de outros com propriedades inferiores, uma vez que aqueles apresentavam 
diferencial de qualidade em vista dos demais[6]. 

Dentro da seara jurídica, a Indicação Geográfica é um instituto que pertence ao Direito de 
Propriedade Intelectual, decorrente de um Tratado Internacional o TRIPs Acordo Relativo aos 
Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio - ADPIC, 
realizado em 1994[7]. Contudo, é relevante salientar que essa forma de certificação é a mais 
antiga, apesar de ser a menos usual, em comparação às marcas, patentes e cultivares[8]. 

A França concentra uma importância histórica em relação às Indicações Geográficas (IGs), 
haja vista que entre todos os países europeus, este Estado se destaca por sua diversidade de 
selos oficiais de qualidade, a saber: Apelação de Origem Controlada ou AOC; o Selo 
vermelho ou Label Rouge, a Agricultura Biológica ou AB e a Certificação de Conformidade 
de Produto ou CCP. 

Em meio a uma profunda crise do setor vinícola, o primeiro grande passo desse país dentro do 
mundo da indicação geográfica foi adotar a rotulação de seus produtos a partir de 1905 com a 
Lei Sobre Fraudes e Falsificações de produtos e serviços[9]. 

A França conta, atualmente, com mais de 593 IG (466 para vinhos e destilados e 127 para 
outros produtos), o que representa um volume de negócio de 19 bilhões de euros (16 bilhões 
para vinhos e destilados e 3 bilhões para outros produtos), totalizando mais de 138.000 
propriedades envolvidas nessa cadeia de produção [10]. 

A Itália também se destaca entre os países com maior número de IGs, são ao todo mais de 420 
(300 para vinhos e destilados, e 120 para outros produtos) com volume de receita de 12 
bilhões de euros (5 bilhões para vinhos e destilados, e 7 bilhões para outros produtos), com 
mais de 300.000 pessoas empregadas nessa produção [11]. 

Na Espanha, "as 123 IG rendem 3,5 bilhões de euros, aproximadamente (2,8 bilhões de euros 
para vinhos e destilados e 0,7 bilhões para outros produtos)"[12] (BRUCH, 2009, p. 45). 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11361



A Comunidade Europeia conta em torno de 5200 IGs registradas, e dessa totalidade, 4355 são 
para vinhos e bebidas espirituosas e 845 para outros produtos[13]. 

Em julho de 1992, a Comunidade Europeia estabeleceu um sistema de proteção para nomes 
geográficos envolvendo duas noções: Denominação de Origem e Indicação Geográfica. Essa 
normatização foi aperfeiçoada pelo Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho Europeu 
(KAKUTA, 2006, p. 11). 

Os exemplos mais notórios de Indicações Geográficas europeias são: Champagne; Vinho de 
Bordeaux; os queijos das regiões de Roquefort, Comte, Cantal e Camember e o Cognac da 
França; o Vinho do Porto e o queijo da Serra da Estrela de Portugal; o presunto de Parma e o 
queijo Parmesão e Grana Padano da Itália; o presunto cru Pata Negra, torrones de Alicante, 
massa pão de Toledo, cítricos de Valência e o açafrão de Mancha, todos da Espanha[14] 
(KAKUTA, 2006, p. 15). 

  

  

•3.                  DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS BRASILEIRAS 

  

  

Atualmente, o Brasil detém oito (8) Indicações Geográficas (IGs), sendo a primeira a do Vale 
dos Vinhedos (para o Vinho) no Rio Grande do Sul, na região de Bento Gonçalves, que 
recebeu o seu reconhecimento em 2002; o café do Cerrado Mineiro (para o Café) em 2005; a 
da Carne dos Pampas Gaúcho (para Carne), na região do Pampa Gaúcho da Campanha 
Meridional, em 2007; a Cachaça de Paraty (para pinga ou cachaça), na região da Baía de 
Paraty em 2007; o Couro industrializado do Vale dos Sinos (RS) as Uvas e Mangas do Vale 
do Submédio São Francisco, nos Estados da Bahia e Pernambuco, o Vinho da Região de Pinto 
Bandeira (RS) e a primeira Denominação de Origem brasileira, para o Arroz do Litoral Norte 
Gaúcho (RS). 

•3.1.            Indicação de Procedência do Vinho do Vale dos Vinhedos 

  

  

A primeira Indicação Geográfica brasileira, a do Vinho do Vale dos Vinhedos, na região de 
Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul iniciou no ano de 2002 no Brasil, um novo 
conceito de inovação voltada para o agronegócio. Produtores de Vinhos de renomada 
qualidade uniram suas vinícolas, em prol de um benefício coletivo, fundando uma associação, 
que passaria a representá-los no mercado nacional e internacional. 

A Associação dos Produtores de Vinhos finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE) conta 
atualmente com 31 vinícolas associadas e 39 associados não produtores de vinhos, entre 
hotéis, pousadas, restaurantes, artesanatos, queijarias e outros. A produção das vinícolas do 
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Vale dos Vinhedos, em 2008, foi de 7,6 milhões de litros de vinhos finos equivalentes a 10,10 
milhões de garrafas[15]. 

Segundo dados, da Secretária de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, somente no ano de 
2009, a região do Vale dos Vinhedos, recebeu em torno de 182,229 mil turistas, representando 
um aumento de 18,5% no fluxo de visitantes em relação ao ano de 2008[16]. 

Em nove anos, quase um milhão de pessoas passaram pela região, totalizando até o momento 
em torno de 967.324 mil pessoas pelo roteiro dos vinhos finos brasileiros[17]. 

Se compararmos, o ano de 2001, em que, esta mesma região recebia o total de 45 mil turistas, 
com ano de 2009, no qual, ultrapassou a marca de 180 mil visitantes os resultados serão 
surpreendentes, pois a circulação de pessoas aumentou quatro vezes. 

Tal fenômeno é diretamente relacionado com incremento de algumas medidas como o 
aumento de novas vinícolas, hotéis, pousadas, além de restaurantes únicos e opções em 
artesanatos locais. Uma rede ampla e eficaz no atendimento ao turista. 

O aumento da qualidade na produção dos vinhos finos é outro marca da região de Bento 
Gonçalves. Em 2002, os 31 associados, receberam do INPI, o registro de Indicação 
Geográfica, na espécie de Indicação de Procedência, após, oitos anos, do primeiro registro de 
procedência, a Associação de produtores dos vinhos finos do Vale dos Vinhedos, pretendem 
pleitear com a safra de 2010 a Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (D.O.V.V), junto 
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e ao Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (MAPA)[18]. 

•3.2.            Indicação de Procedência do Café do Cerrado Mineiro 

  

  

A relação do Brasil e do brasileiro com o Café esta ligada a colonização, desde o primeiro 
plantio de Café no Paraná em 1727, o país destaca-se nessa cultura e ocupa atualmente, a 
posição de maior produtor mundial. As principais regiões cafeeiras brasileiras estão nos 
Estados de Minas Gerais, São Paulo, Espirito Santo e Paraná[19]. 

No passado, o Cerrado Mineiro caracterizava-se como uma região infértil, com terras de 
baixos preços e de topografia plana. A partir de políticas agrícolas, incrementadas nessa 
localidade, por iniciativa do governo, passou por um processo de colonização, que para 
muitos produtores do café brasileiro, representa uma última etapa de migração da cultura 
cafeeira brasileira[20]. 

O extinto Instituto Brasileiro de Café (IBC) reconheceu a Região do Cerrado Mineiro, como 
produtora Cafeeira, resultando no aumento da qualidade do produto, por meio de 
desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, pesquisas e organização de produtores[21]. 

O CACCER (Cooperativa de Produtores de Café do Cerrado Mineiro) é resultado dessa 
movimentação. Com a Cooperativa, os produtores passaram a ter maior representatividade 
política, econômica e social para seu produto no mercado interno e externo. A finalidade é 
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agregar valor ao produto e proporcionar uma melhor gestão da cadeia produtiva. Os objetivos 
do CACCER[22] serão abaixo transcritos: 

  

a)      Orientar os associados em todos os aspectos do seu agronegócio; 

b)      Conhecer a cadeia produtiva; 

c)      Disponibilizar tecnologia aos associados; 

d)      Gerenciar o marketing do café do Cerrado; 

e)      Desenvolver parcerias com organizações reconhecidas e respeitadas, nacional e 
internacionalmente; 

f)       Certificar a produção (qualidade e origem); 

g)      Tornar a marca Café do Cerrado mundialmente reconhecida. 

  

O CACCER representa hoje cerca de 4.000 mil produtores reunidos em seis (6) associações e 
oito (8) cooperativas, apoiadas pela Fundação de Desenvolvimento do café do Cerrado 
(FUNDACCER)[23]. 

A Região do Cerrado Mineiro abrange 55 municípios localizados no Alto Paranaíba, 
Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas. A área total da zona é de 112.289,56 Km². O Cerrado 
Mineiro ocupa um altiplano, com altitude variando de 820 a 1.100 m. O clima é tropical de 
altitude. A amplitude térmica ao longo do ano é baixa, com temperaturas médias entre 18 e 
21ºC[24]. 

A Certificação de Propriedade que é gerenciada pelo CACCER, é uma ferramenta 
importantíssima de controle de qualidade do produto, baseado no Código de Conduta 
elaborado pelos próprios produtores com assistência técnica de especialistas. As normas são 
baseadas em boas práticas agrícolas, respeito ao meio ambiente, responsabilidade social, 
adequação as normas trabalhistas e sanitárias vigentes[25]. 

A Certificação do Produto consiste em assegurar a qualidade e a origem do Café do Cerrado 
Mineiro. Esse processo é complementar ao da Certificação de Propriedade e constitui-se em 
uma importante ferramenta de venda do café e é utilizado pelos mais de 4 (quatro) mil 
produtores envolvidos no sistema[26]. 

As normas do Código de Conduta são registradas junto ao INPI como regulamento da região 
do Cerrado Mineiro. Os fundamentos dessa certificação baseiam-se no conceito de 
apèllation[27] , relatados a seguir: 

  

a)      Demarcação oficial da região produtora, 
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b)      Perfeita caracterização e identificação sensorial da bebida, e 

c)      Possuir normas e condições de produção padronizadas, homogêneas e codificadas, 
denominadas terroir. 

  

Para a certificação do produto como Café do Cerrado deverão ser observados os seguintes 
requisitos[28]: 

a)      O lote de Café a ser certificado, terá que ser produzindo na região do Cerrado Mineiro e 
por uma fazenda certificada pela CACCER. 

b)      Os cafés com a denominação Café do Cerrado são pontuados acima de 75 pontos pela 
metodologia da SCAA[29] . 

c)      O Lote certificado tem que ser armazenado em locais credenciados e reconhecidos pelo 
CACCER. 

  

Os benefícios decorrentes da Certificação do Produto[30]: 

  

a)      Agrega valor ao produto; 

b)      É uma ferramenta coletiva de valorização do patrimônio coletivo de um povo; 

c)      Respeito ao Consumidor, 

  

Atualmente a Região do Café do Cerrado Mineiro possui uma Indicação Geográfica que é 
uma das principais certificações no mercado mundial. 

A região delimitada é registrada pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e 
pela OMPI (Organização Mundial de Propriedade Industrial). O volume de negócios do café 
comercializado, com selo de Indicação Geográfica é de 100 mil a 120 mil sacas de café por 
ano. Toda essa produção tem destino certo para países da Europa, Japão e Estados 
Unidos[31]. 

  

  

•3.3.            Indicação de Procedência Pampa Gaúcho da Campanha Meridional. 
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No Estado do Rio Grande do Sul, "a famosa carne do pampa veio de fora um dia, há cinco 
séculos, as vacas chegaram, elas se aclimataram, raças crioulas foram formadas, os produtores 
desenvolveram seu saber-fazer, a qualidade das forragens contribui... um produto típico então 
nasceu..." (Muchnik, 2002). 

Situado numa região de clima temperado, com temperaturas médias de 18ºC, formado por um 
relevo plano, levemente ondulado denominado coxilhas, onde se concentra os campos de 
produção pecuária do Pampa Gaúcho, atividade, essa herdada dos colonizadores[32]. 

Essa região é reconhecida nacionalmente, como região destinada à engorda do gado bovino a 
base de pastagem de alta qualidade, associado a um processo inovador e original, presente 
somente naquele território. 

Além disso, não se pode compreender a região dos pampas sem associar esse território à 
cultura herdada dos Gaúchos. "Os gaúchos formam um grupo social e cultural específico no 
Brasil" (AVILA, 2005). 

A pecuária condiciona cada aspecto da vida cotidiana dos Gaúchos: suas vestes (bombachas, 
calças largas abotoadas no tornozelo), seus jogos, sua comida baseada numa maneira 
específica de preparar a carne (churrasco) e de conservá-la (charque, carne seca ao sol e 
conservada com sal)[33]. 

A ideia de uma Indicação Geográfica na região dos Pampas, para a potencialidade carne, 
surgiu no ano de 2003, em Brasília, durante o colóquio internacional sobre valorização de 
produtos com diferencial de qualidade e identidade: indicações geográficas e certificações 
para competitividade nos negócios[34]. Atualmente o Estado do Rio Grande do Sul, é o 
quarto maior produtor de carne do país[35]. 

A região delimitada pela a indicação de procedência é formada por 13 municípios inteiros ou 
parcialmente, que compreende a área de: Herval, Pinheiro Machado, Pedras Altas, Candiota, 
Hulha Negra, Bagé, Ácegua, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Lavras do Sul e São 
Gabriel, ocupando um território total de 12.000 km². 

O regulamento de uso da APROPAMPA (Associação de Produtores de Carne do Pampa 
Gaúcho da Campanha Meridional) indica que o gado com a Indicação de Procedência "Pampa 
Gaúcho da Campanha Meridional" deve ter a sua origem exclusivamente, das raças Angus e 
Hereford ou cruzadas entre elas[36]. E a alimentação dos animais, será preferencialmente as 
provenientes da pastagem nativa, mas o regulamento permite a correção e o melhoramento da 
fertilidade do solo nas pastagens[37]. 

A rastreabilidade do rebanho é outra ferramenta que diferencia a Carne gaúcha de outras 
comercializadas no mercado. O animal tem um brinco de rastreabilidade, cada corte de carne 
leva o número de identificação na etiqueta da embalagem[38]. No site é disponibilizado, um 
link de rastreamento onde o consumidor poderá digitar o "o código do consumidor", tendo 
acesso a todas as informações da cadeia de produção rastreada. 

No dia 8 de agosto de 2005, foi enviado o projeto de Indicação Geográfica- IG, para a Carne 
do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional, e após 16 meses, o INPI (Instituto Nacional de 
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Propriedade Industrial), realizou a entrega do certificado de registro de procedência (na 
modalidade de Indicação de Procedência - IP), para APROPAMPA, no mês de dezembro de 
2006. Após a publicação e decorrido o prazo legal de 60 dias, os produtores de carne bovina 
da região delimitada, passaram ter legitimidade para o uso da expressão "Pampa Gaúcho"[39]. 

O desafio atual enfrentado pela APROPAMPA reside na baixa disponibilidade de animais que 
atendam as normas do regulamento de uso, poucos pecuaristas da região envolvidos na cadeia 
e a não valorização do produto, com diferencial de qualidade. 

Os custos e as normas de produção deveriam ser compensados por um preço maior. Porém, o 
prêmio recebido pelos produtores continua ser o mesmo, seja dentro do programa Angus, da 
marca própria do frigorífico ou da IG. Isso quer dizer que, apesar de um regulamento de uso 
muito rigoroso (raça, alimentação), os produtores da IG não têm uma maior valorização 
econômica de seus produtos. No início do projeto, foi acertado junto ao frigorífico que os 
animais destinados á IP teriam preços maiores em relação aos animais relacionados com os 
outros programas de qualidade do frigorífico. O frigorífico pagaria 2% a mais do que o valor 
pago à carne comum. Mas com a falta de disponibilidade de animais dentro dos critérios 
estabelecidos Regimento de Uso, o frigorífico MERCOSUL passou anular o prêmio. Assim, 
hoje, com critérios de produção mais rígidos, custos de produção maiores, os produtores da 
Apropampa não recebem prêmio. Até o momento, a implementação da IP não agregou valor 
ao produto[40]. 

Atualmente o número de associados à APROPAMPA, é de 55 produtores, e a estratégia de 
desenvolvimento do produto é chegar em 2010 a 200 produtores, ampliando também o 
número de abate de animais que em 2008, totalizava 50 abates, para atual projeção de 100 
abates em 2010, além de "agregar valor à Carne do Pampa Gaúcho, através de uma 
remuneração acima do preço de mercado, 5% em 2008, 10% em 2009 e 15% em 2010, para 
os produtores rurais associados da APROPAMPA[41]." 

  

  

•3.4.            Indicação de Procedência do Couro do Vale do Sinos 

  

  

O depósito do pedido da Indicação de Procedência do Vale dos Sinos foi protocolado no dia 
14 de setembro de 2007, sob nº IG200702, junto ao INPI, pela Associação das Indústrias de 
Curtume do Rio Grande do Sul - AICSUL. O registro de concessão da IP do Vale dos Sinos, 
para o couro acabado foi publicado no dia 19 de maio de 2009, na Revista de Propriedade 
Industrial- RPI nº 2002, p. 167[42]. 

O Vale do Rio do Sinos tem este nome em decorrência de um rio. Região onde se encontra 
um extenso e fértil vale, que cobre hoje muitos municípios, mas que antes, era a formação 
original do Município de São Leopoldo. A Indústria gaúcha de Curtume surgiu da 
combinação de fatores específicos dessa região: a mão de obra especializada livre dos 
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imigrantes alemães recém-chegados ao Rio Grande do Sul em 1824 e alta demanda pelo 
mercado de couro acabado[43]. 

Portanto, a imigração Alemã foi essencial para a formação do complexo coureiro calçadista 
do Vale do Sinos. 

No Século XX, a região entra em uma nova fase passando a exportar os calçados ali 
produzidos conforme descrito abaixo: 

Seu crescimento se deveu a condições históricas muito específicas, propiciadas pelas guerras 
do século XIX, que permitiram a formação de uma região geográfica caracterizada pela 
produção de couro. No século XX, teve essa especificidade reforçada pela entrada da indústria 
calçadista no segmento de exportação - o que levou a indústria dos curtumes, seu principal 
fornecedor de insumos, a passar por um processo de aperfeiçoamento, fracionamento das 
indústrias em função das fases da produção e, simultaneamente, reforço da concentração 
geográfica no que pode ser denominado de "Vale do Sinos"[44]. 

  

  

•3.5.            Indicação de Procedência da Cachaça de Paraty - RJ 

  

  

No dia 10 de julho de 2007, o INPI publicou o registro da quarta IG brasileira, na espécie de 
Indicação de Procedência para o produto Cachaça. A região contemplada pertence ao 
município de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro. 

Os produtores das Marcas contempladas com selo de procedência "Cachaça de Paraty" são: 
Cachaça Coqueiro, Cachaça Corisco, Cachaça Engenho D'Ouro, Cachaça Labareda, Cachaça 
Maria Izabel e Cachaça Paratiana, todas essas marcas receberam os selos da Primeira safra 
controlada com direito de uso da IP, no dia 15 de dezembro de 2007, colocando no mercado 
as primeiras 30 mil garrafas com IP Cachaça de Paraty[45]. 

Fundado em 2004, a Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty 
(APACAP) é a requerente junto ao INPI da IP Cachaça de Paraty têm hoje nove produtores 
associados, sete estão em plena atividade e dois estão em fase de estruturação[46]. 

A área delimitada da "IP da Cachaça de Paraty" baseou-se: 

  

Nas pesquisas sobre as áreas aptas à produção das cultivares de cana de açúcar adequada para 
cachaça de qualidade, no resgate histórico da produção de aguardente e nas características 
sociais e econômicas da região[47]. 
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Para conseguir o reconhecimento junto ao INPI da Cachaça de Paraty, os produtores tiveram 
que codificar toda a cadeia de produção. "Além de respeitar às legislações, ambiental e 
trabalhista comum a todos os produtos, eles precisam respeitar critérios relativos à seleção da 
cana-de-açúcar, colheita, moagem, fermentação, destilação, e envelhecimento"[48]. 

As Cachaças produzidas na cidade de Paraty obedecem a padrões próprios de qualidade que 
são superiores aos determinados pela legislação brasileira. A procedência da cana-de-açúcar 
usada no processo de produção do destilado artesanal é colhida manualmente e não é 
queimada. Os produtores de Paraty utilizam apenas recipientes de aço inoxidável na 
fermentação do caldo, para uma maior higiene. No processo de fermentação é utilizado 
somente fermento natural, sem adição de qualquer produto químico[49]. 

Atualmente a IP de Paraty é produzida por poucos alambiqueiros, os desafios a serem 
enfrentados pelos produtores já incluídos no processo de produção são: a inclusão das famílias 
produtoras da matéria-prima, a melhoria da qualidade de vida e renda dos alambiqueiros, 
tornar-se uma região modelo de desenvolvimento local, aumento no turismo e valorização das 
produções locais. 

  

  

•3.6.            Indicação de Procedência do Vale do Submédio São Francisco para Mangas 
e Uvas 

  

  

A Indicação de Procedência do Vale do Submédio do São Francisco foi concedida pelo INPI 
no dia 07 de julho de 2009. A publicação pela Revista de Propriedade Industrial do INPI com 
nº 2009 de 07/07/2009 tornou realidade um sonho de mais de 3 anos. Essa é a primeira IG de 
frutas in natura do país, às margens do Rio São Francisco, onde a cultura de manga e uva 
levou prosperidade aos municípios de Petrolina (Pernambuco) e Juazeiro (Bahia) região 
compreendida no Vale do São Francisco[50]. 

Os envolvidos no processo de certificação da primeira IG da Região Nordeste em parceria 
com os produtores foram: EMBRAPA Semiárido, o SEBRAE de Pernambuco, o SEBRAE 
Nacional e a Federação de Agricultura de Pernambuco - FAEPE[51] . São ao todo 342 
produtores beneficiados com a IG, distribuídos em 12 associações e cooperativas, que 
integram a União das Associações e Cooperativas dos Produtores de Uvas e Magas do Vale 
do Submédio São Francisco (Univale) entidade titular do registro concedido pelo INPI[52] . 

A área geográfica delimitada do Submédio do Vale do São Francisco compreende os 
municípios irrigados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba - CODEVASF. A área total com plantios de uvas e magas corresponde a 125.755 
km², região que compreende o oeste do estado de Pernambuco e o norte do estado da Bahia, 
sendo, portanto a primeira IG brasileira interestadual[53]. 
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Atualmente o montante de exportação das Uvas e Magas do Vale do Submédio do São 
Francisco realizado pelo Brasil é de 90% e tem como destino seguro o mercado da Europa e 
dos Estados Unidos da América[54]. 

Com o selo de qualidade o próximo passo dos produtores de uvas e mangas associados à 
Univale é investir no marketing para divulgar os benefícios e os diferenciais de uma IG para o 
consumidor brasileiro. A IG garante ao consumidor a "origem, o método de produção e 
elaboração dos produtos, além dos requisitos técnicos de qualidade, informações claras e 
rastreabilidade"[55]. 

  

  

•3.7.            Indicação de Procedência dos Vinhos tintos, brancos e espumantes de Pinto 
Bandeira 

  

  

A Indicação de Procedência é uma certificação que aplica conceitos da legislação da 
propriedade industrial e assegura a origem e padrões de qualidade dos vinhos certificados 
elaborados pelas vinícolas da Associação dos Produtores de Vinhos de Pinto Bandeira 
(Asprovinho) detentora da chancela. No segundo semestre de 2010 foi emitido pelo INPI o 
certificado de registro da Indicação de Procedência de Pinto Bandeira[56]. 

As vinícolas que poderão receber o selo de Indicação de Procedência e que integram a 
Asprovinho são: Cave Geisse, Cooperativa Pompéia, Cooperativa Vinícola Aurora Unidade 
Pinto Bandeira, Don Giovanni, Vinícola Valmarino e Terraças. Para tal, os mesmos devem 
seguir protocolos de produção específicos estabelecidos no Regulamento de Uso da IP, que 
incluem variedades e formas de cultivo, além de padrões de qualidade química e 
organoléptica dos vinhos. Todos os procedimentos possuem controle para garantir a 
rastreabilidade da produção[57]. 

A Indicação de Procedência dos vinhos finos e espumantes de Pinto Bandeira e a segunda IP 
dada a vinhos brasileiros, sendo a primeira do Vale dos Vinhedos, localizada na Serra 
Gaúcha. 

  

  

•3.8.            Denominação de Origem do Arroz do Litoral Norte Gaúcho 
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O Arroz do Litoral Norte Gaúcho é a primeira denominação de origem brasileira concedida 
pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI. Por volta de 150 anos atrás, 
imigrantes alemães foram responsáveis por inserir a cultura do arroz na região norte gaúcha. 

No caso do arroz produzido no litoral norte gaúcho, o clima é o principal responsável por um 
produto mais solto, translúcido e que rende mais[58]. 

O vento constante e a presença de grande quantidade de água na região, devido à proximidade 
com a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico, são os fatores que criam um clima com 
temperaturas estáveis e ideais para o cultivo do arroz, ou seja, entre 20 e 25 graus no 
verão[59]. 

Segundo estimativas, a região produz, anualmente, cerca de 600 mil toneladas de arroz e gera 
cinco mil empregos diretos, sem contar quase 20 mil empregos indiretos. Com a conquista da 
certificação, em 2010, o objetivo é agregar valor ao produto, desenvolver a economia da 
região e até conquistar novos mercados[60]. 

  

  

•4.                  DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL E DO PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO DA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO AÇAFRÃO DE MARA 
ROSA E REGIÃO 

  

•4.1.            Da localização do arranjo produtivo local do Açafrão de Mara Rosa e Região 

  

  

O município de Mara Rosa está localizado na região médio norte de Goiás, a 340 km de 
Goiânia, e pertence à microrregião de Porangatu. Limita-se com os seguintes municípios: 
Porangatu, Mutunópolis, Estrela do Norte, Formoso, Campinorte, Nova Iguaçu, Amaralina, 
Pilar de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e Crixás. A área total do município é de 3.770 km², 
sendo servido pela Rodovia BR-153 (localização estratégica, às margens da BR-153, a Belém 
Brasília), Rodovia GO-239, GO-445 e por várias vias municipais, suprindo as necessidades 
do município no que tange a logística de acesso terrestre rodoviário[61]. 

  

  

•4.2.            Contextualização e caracterização da APL 
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O APL do Açafrão de Mara Rosa e região vem se desenvolvendo através do despertar do 
município, da necessidade de se ter uma visão de futuro e do intenso trabalho conjunto, 
revelando o comprometimento e o efetivo empenho das instituições, da 
COOPERAÇAFRÃO[62] e das lideranças locais. A Secretaria de Indústria e Comércio do 
Estado de Goiás - SIC vem trabalhando, desde maio de 2001, no Projeto de industrialização 
do açafrão, quando recebeu visita do Prefeito e de entidades daquele município, solicitando 
apoio para a implantação de uma indústria de processamento de açafrão. A partir de então, foi 
constituído um grupo de trabalho para a consecução do Projeto, formado pelas seguintes 
instituições: Universidade Federal de Goiás - UFG/CNPq e AGÊNCIA RURAL - que já 
desenvolviam trabalhos de estudo da cadeia produtiva do açafrão (Curcuma Longa L.)[63] e 
do sistema produtivo local, desde 1986 juntamente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia 
do Estado de Goiás - SECTEC, através de edital de seleção; Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - SEAGRO; Agência Goiana de Desenvolvimento Regional - 
AGDR, que em 2002 apoiou a formação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 
Médio Norte Goiano - por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário - 
MDA/PRONAF, como forma de estabelecer a integração vertical entre os municípios da 
região; a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, Agência Goiana de 
Transportes e Obras Públicas - AGETOP (através da Gerência do PPA 2000-2003, do Norte 
Goiano) atuando, ainda no arranjo: Ministério da Integração Nacional - MI, Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, Banco do Brasil, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Pontifícia Universidade Católica de Goiás - 
PUC-GOIÁS/NUPATTE[64]. 

Com ênfase no desenvolvimento local, priorizando o fortalecimento da agricultura familiar, 
buscando gerar emprego e renda nos municípios, o Governo de Goiás e demais instituições 
têm priorizado o apoio a esta importante cadeia produtiva, que se configura como um novo 
negócio no mercado brasileiro (crescente demanda por condimentos, corantes naturais e 
possível utilização na indústria química). Através de políticas públicas, visando à 
conscientização e o aperfeiçoamento do processo produtivo e objetivando o fortalecimento 
deste APL, o grupo de trabalho vem propondo ações conjuntas, objetivando compreender a 
situação, solidificar parcerias e propor soluções para os pontos críticos, construindo assim um 
APL forte economicamente, justo socialmente e sustentável ambientalmente[65]. 

O Arranjo Produtivo do Açafrão de Mara Rosa caracteriza-se, ainda, atualmente pela 
participação de 200 produtores familiares, que no ano de 2003 constituíram a 
COOPERAÇAFRÃO, contando com 23 cooperados em 2003 e 63 membros em 2007; no 
ano de 2006 foi construída a unidade de processamento e comercialização do açafrão, sendo 

considerado um salto em amadurecimento e credibilidade por parte dos produtores[66]. 

A região de Mara Rosa constitui o maior polo produtor de açafrão do Brasil. Apesar de outras 
localidades produzirem açafrão, a região reúne uma série de ativos locais que permitem que a 
municipalidade seja competitiva no contexto nacional. 

Estima-se que o arranjo produtivo do açafrão corresponda a 10% do total de empreendimentos 
industriais (22 empreendimentos industriais em 2006) no município de Mara Rosa, 
representando cerca de 5% de pessoal ocupado em relação à população do município (11.311 
habitantes em 2006). Os dados revelam o potencial de inclusão social, de geração de trabalho 
e de renda. Quanto ao mercado de trabalho observa-se a carência de mão de obra 
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especializada, fato decorrente do tradicionalismo e práticas de produção repassadas de uma 
geração para outra[67]. 

  

  

•4.3.            Do processo de certificação do Açafrão de Mara Rosa e Região 

  

  

Em Goiás, todos os esforços foram voltados para a iniciativa da primeira Indicação 
Geográfica goiana: Açafrão de Mara Rosa e região, tendo como parceiros, o Governo do 
Estado de Goiás, Secretária de Indústria e Comércio - SIC, Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - SEAGRO, Secretaria de Ciência e Tecnologia - SECTEC, Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, Agência Goiana de Desenvolvimento Regional 
- AGDR, Universidade Federal de Goiás - UFG, Pontifícia Universidade Católica de Goiás - 
PUC - GOIÁS, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, 
Rede de Pesquisa em Propriedade Intelectual e transferência de Tecnologia do Estado de 
Goiás - REPPITTEC, Banco do Brasil, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, 
Governo Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Ministério 
da Integração Nacional - MIN, Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e a 
Cooperativa dos Produtores de Açafrão de Mara Rosa - COOPERAÇAFRÃO. 

A Cooperativa dos Produtores de Açafrão de Mara Rosa - COOPERAÇAFRÃO criada em 
2003, começou com 23 associados e hoje conta com mais de 81 cooperados. 

No mesmo ano, surgiu o Arranjo Produtivo local de Mara Rosa, com objetivo de fomentar 
entre os produtores de açafrão o empreendedorismo, o desenvolvimento tecnológico, a 
capacitação e a melhoria dos processos de produção[68]. 

Atualmente Mara Rosa é a maior produtora de Açafrão do país e 90% de toda a sua produção 
é vendida para a indústria de corante do Estado de São Paulo (HERNANDES, 2008, p. 7). 

Em Mara Rosa (no meio norte goiano), a união de todos os envolvidos no processo de 
certificação, já conquistou resultados favoráveis. Como a diminuição do êxodo rural, 
desenvolvimento sustentável, melhoria qualitativa do produto e a agregação de valor. 

Segundo dados da Faculdade de Agronomia e Engenharia de Alimentos da UFG, verifica-se 
que após a união dos produtores por meio da Cooperaçafrão e a especulação decorrente do 
certificado de qualidade, tornou-se mais rentável um quilo do açafrão, que antes era 
negociado em torno de R$ 0,60 (sessenta centavos) e no momento é vendido a R$ 4,00 
(quatro reais), aproximadamente sete vezes a mais. Essa valorização está em torno de 45%, 
mas a pesquisa revela que a tendência após o selo é um acréscimo de 245% na rentabilidade 
(HERNANDES, 2008, p. 12). 

No fim do ano de 2007 todos os envolvidos no processo de produção e desenvolvimento da 
Indicação de Procedência do Açafrão de Mara Rosa receberam uma importante notícia: o 
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Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) divulgou que Mara Rosa está 
entre os 8 (oito) municípios brasileiros contemplados com investimento de 430 mil reais para 
obtenção junto ao INPI do selo de Indicação Geográfica - IG de produtos agrícolas 
(HERNANDES, 2008, p. 12). 

Atualmente, o processo de certificação do Açafrão de Mara Rosa encontra-se na fase de 
elaboração do regulamento de uso, no aprimoramento dos equipamentos e capacitação dos 
trabalhadores, produtores, proprietários e fabricantes. Em breve, o Açafrão de Mara Rosa 
ganhará o selo de Indicação Geográfica na modalidade de Indicação de Procedência  e 
conquistará mercados internacionais. 

  

  

•5.                  INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PARA O NORDESTE GOIANO 

  

  

A implementação de uma IG é um processo que busca elementos no passado e na cultura de 
determinado povo. A IG, como sinal de qualidade, pode gerar riqueza, agregar valor a 
localidade, diferenciar e qualificar a produção, bem como propiciar desenvolvimento através 
da propriedade intelectual. 

Em Mara Rosa (no meio norte goiano), a cooperativa de produtores de açafrão - 
COOPERAÇAFRÃO, tem dado exemplo, que a união entre os produtores e a estratégia de 
mercado pode incrementar a produção e os ganhos. Atualmente a cooperativa reúne cerca de 
81 produtores, responsáveis por cerca de 90% de toda a produção do Estado, movimentado 
em torno de 1 milhão de reais. 

Segundo dados, da Faculdade de Agronomia e de Engenharia de Alimentos da Universidade 
Federal de Goiás - UFG, em um curto espaço de tempo, será possível aumentar em torno 
250% a rentabilidade dos produtores de Açafrão de Mara Rosa. Que por meio das atividades 
da cooperativa, estabelecerá o nível de pureza e granulometria, agregando valor ao produto e 
estimulando a melhoria na qualidade do produto final. 

O modelo de desenvolvimento da Indicação de Procedência do Açafrão de Mara Rosa, tem 
possibilitado a localização de novas potencialidades que são suscetíveis de receberem 
certificação de qualidade, como o Município de Alto Paraíso, que possui dois tradicionais 
produtos, o Café e o Trigo Veadeiro. 

Agregar valor, buscar resultados efetivos para agricultores familiares da localidade, é, 
portanto, o cerne para o tema em discussão, que propõe o desenvolvimento de uma nova IG 
brasileira. 
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•6.                  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

A Indicação Geográfica é instrumento de propriedade industrial de uso recente no Brasil. 
Apesar do seu reconhecido potencial de agregar valor aos produtos regionais e nativos como a 
farinha, a cachaça, os queijos e sucos de frutas, os custos organizacionais e o período de 
tempo necessário para a sua implantação têm dificultado um maior número de registros no 
Brasil. De qualquer maneira, a certificação pode ser uma opção adequada para alguns 
produtos onde as comunidades produtoras estejam bem estruturadas e organizadas. 

Atualmente, o Brasil detém oito (8) Indicações Geográficas (IGs), sendo a primeira a do Vale 
dos Vinhedos (para o Vinho) no Rio Grande do Sul, na região de Bento Gonçalves, que 
recebeu o seu reconhecimento em 2002; o café do Cerrado Mineiro (para o Café) em 2005; a 
da Carne dos Pampas Gaúcho (para Carne), na região do Pampa Gaúcho da Campanha 
Meridional, em 2007; a Cachaça de Paraty (para pinga ou cachaça), na região da Baía de 
Paraty em 2007; o Couro industrializado do Vale do Sinos (RS), as Uvas e Mangas do Vale 
do Submédio São Francisco, nos Estados da Bahia e Pernambuco, o Vinho da Região de Pinto 
Bandeira (RS) e a primeira Denominação de Origem brasileira, para o Arroz do Litoral Norte 
Gaúcho (RS). 

As pequenas propriedades ou comunidades locais, de agricultores familiares, vistos como 
guardiões da diversidade biológica nacional, são responsáveis pela introdução de número 
expressivo de novos produtos nos circuitos comerciais e são beneficiários da certificação de 
procedência (IGs). Tais produtos podem ser denominados produtos da biodiversidade, 
podendo-se citar como exemplo baru, cupuaçu, cajá, umbu, etc. Essa dinâmica conduz à 
estruturação de cadeias produtivas as quais, depois de certo equilíbrio entre um determinado 
nível de demanda e de estruturação, tornam-se atraentes para novos empreendedores externos 
à agricultura familiar, os quais passarão a intervir e apropriar-se dos valores mais expressivos 
ali gerados. A partir desse momento, as experiências apresentadas indicam que o principal 
fator de manutenção dos espaços de mercados ocupados prende-se à solidez da organização 
social atingida que, por sua vez, influencia diretamente a qualidade das relações de mercado 
estabelecidas pelos grupos. 

O estudo das Indicações Geográficas (IGs) é fundamental e estratégico para o país. Há que se 
considerar o quanto o país tem deixado de ganhar por desconhecer a importância desse 
instituto. Produtos oriundos do Cerrado e da Amazônia são considerados com extremo valor 
agregado, simplesmente pelos créditos identificados pela sua origem. Daí a relevância de se 
estudar e aprofundar no conhecimento desse nicho de mercado que é pouco explorado e sobre 
a qual a literatura no país é precária. 

Nesse contexto surgirão as oportunidades para que empreendedores possam investir em novas 
oportunidades de negócios. Consequentemente, o mercado interno será ampliado, bem como 
as exportações. E a internacionalização de produtos brasileiros, além da geração de emprego e 
renda contribuirá para assegurar melhor qualidade de vida à comunidade local. Sem contar 
que devido à exigência de grande especialização, a qualificação dos profissionais inseridos 
nessas cadeias elevará o padrão de qualidade dos produtos ofertados no mercado interno e 
externo, gerando vantagem competitiva em relação aos concorrentes. 
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RESUMO 
O presente trabalho, a partir da constatação in locu de erosão genética do milho no Parque 
Indígena do Xingu, procura analisar este fato em face dos sistemas nacionais e internacionais 
de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como de cultivares e de sementes. 
Diante disso, esta pesquisa procura verificar se os sistemas positivos de direito de propriedade 
intelectual são capazes de protegerem os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio 
genético. Para tanto, este artigo começa tratando da erosão genética e dos sistemas 
tradicionais e científicos de melhoramento de sementes, sem esquecer, contudo de analisar 
esta questão sob o prisma do direito de propriedade intelectual, notadamente o industrial, 
tanto no Brasil quanto no direito internacional ocidental, passando pela sua função social, até 
constatar a necessidade de um sistema sui generis de propriedade intelectual capaz de proteger 
a agro-socio-biodiversidade enquanto um direito intelectual coletivo. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL; EROSÃO 
GENÉTICA; CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS; FUNÇÃO SOCIAL 
DA PROPRIEDADE; SISTEMA SUI GENERIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL; 
DIREITO INTELECTUAL COLETIVO. 
 
ABSTRACT 
This work, based on the statement in locus of genetic erosion of maize in the Xingu 
Indigenous Park, seeks to analyze this fact in the face of national and international protection 
of intellectual property rights, as well as for plant varieties and seeds. Thus, this research 
seeks to ascertain whether the positive systems of intellectual property rights are capable of 
protecting traditional knowledge associated to genetic heritage. This article begins by 
describing the genetic erosion and the traditional and scientific improvement of seeds, 
keeping in mind the analyses of this issue through the prism of intellectual property rights, 
focusing in the industrial, both in Brazil and in the Western International Law. This document 
goes through its social function, until there is a need for a sui generis system of intellectual 
property capable of protecting the socio-agro-biodiversity as a collective intellectual right. 
KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, GENETIC EROSION, 
ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE; SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY, 
SUI GENERIS SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY; LAW INTELLECTUAL 
COLLECTIVE. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem inspiração na constatação in locu da erosão genética de variedades crioulas 
de milho, verificada empiricamente em viagem de trabalho ao Parque Indígena do Xingu, em 
setembro de 2007, a convite da comunidade local e do Instituto Socioambiental (ISA). Nesta 
ocasião, vários indígenas, de diferentes etnias, relataram o desaparecimento de cultivares de 
milhos tradicionais após a introdução de variedades melhoradas de milho. Afirmaram ainda 
que estes milhos, não mais encontrados, eram tradicionalmente utilizados para fazer uma 
espécie de mingau e o caxiri, bebida fermentada, utilizada por comunidades indígenas, à base 
de mandioca, milho ou outros cereais e tuberculos, dependendo da etnia. 

Estes relatos tratam da erosão genética causada pela substituição de sementes de variedades 
tradicionais por variedades geneticamente uniformes ou modificadas, ameaçando a 
conservação in situ destas cultivares crioulas de milho. Se tal fato já não fosse suficientemente 
grave, pelo risco de supressão de uma variedade vegetal, outro perigo é o desaparecimento 
daquela espécie de caxiri de milho crioulo enquanto manifestação cultural, por exemplo. O 
caxiri continuará a ser feito, de mandioca ou mesmo de milho de variedade comercial, mas 
aquela bebida feita com o milho tradicional, transmitido pelos antepassados, está ameaçada. 
Além disso, o caxiri feito com um milho melhorado, produzido a partir das sementes 
guardadas de uma colheita anterior, no entendimento das grandes corporações produtoras de 
sementes, poderia ser objeto de interpelações judiciais, em nome dos seus direitos de 
propriedade intelectual. Não obstante já haja algum reconhecimento do direito do agricultor 
guardar sementes para plantar na próxima safra, as indústrias de sementes continuam a 
combater esta prática tradicional mundo a fora, principalmente nos Estados Unidos da 
América. 

Neste momento, é importante ressaltar que este trabalho não pretende fazer um estudo 
aprofundado sobre a ameaça ao caxiri, esta é utilizada apenas como um ponto de partida para 
discutir a erosão genética e até mesmo cultural, provocada pelas grandes corporações 
produtoras de sementes e insumos agrícolas, que através da engenharia genética e do direito 
de propriedade intelectual, procuram se apropriar da agro-socio-biodiversidade e monopolizá-
la, excluindo as comunidades tradicionais indígenas e camponesas, e até mesmo afetando a 
soberania das nações ricas em biodiversidade, como é o caso do Brasil. 

  

1. A DESTERRITORIALIZAÇÃO DA VIDA 

         As comunidades tradicionais indígenas e camponesas possuem uma conexão vital e 
intergeracional entre terra, conhecimento e inovações, de tal forma que os conhecimentos 
tradicionais associados ao patrimônio genético representam uma construção coletiva no 
espaço e no tempo. Entretanto a revolução biotecnológica tem desvinculado as plantas, os 
animais e os microorganismos da terra. Assim, desterritorializa as formas de vida, reduzindo-
as a fragmentos genéticos, que são prontamente apropriados pelas grandes corporações, que 
se fundamentam no direito de propriedade intelectual para tal. Assim, comenta Laymert 
Garcia (1996, p.23-24): 

Ora, essa conexão vital com a terra vem sendo desfeita por uma tendência tecnológica recente 
(...) a revolução biotecnológica desvincula plantas, animais e microorganismos da terra, 
quando a genética decodifica a vida e a engenharia genética rompe todos os valores 
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ecológicos, culturais, sociais e religiosos que ligavam a vida a terra. (...) primeiro a ciência e a 
tecnologia desterritorializam as formas de vida, reduzindo-as a meros fragmentos genéticos; 
depois as grandes corporações, de posse desses fragmentos, transformam-nos por sua vez em 
mercadoria especializada. O resultado é a apropriação das próprias condições de vida e a 
possibilidade do seu controle e monopolização. (...) Toda essa operação só é possível se forem 
reconhecidos os direitos de propriedade intelectual sobre a inovação técnico científica. Nesse 
sentido, é da maior importância compreender que a biotecnologia e os direitos de propriedade 
intelectual são duas faces de uma mesma moeda: através da genética e da engenharia genética, 
a vida, qualquer forma de vida, torna-se pura informação, que tem apenas valor virtual; 
através dos direitos de propriedade intelectual, esse valor virtual, pode ser atualizado como 
valor monetário. 

Nesse mesmo sentido, Vadana Shiva (2001, p.42) alerta para o controvertido patenteamento 
de formas de vida, as quais são redefinidas, pretensiosamente, como invenções 
biotecnológicas: 

A biodiversidade foi redefinida como 'invenções biotecnológicas´, para tornar o 
patenteamento de formas de vida aparentemente menos controvertido. Essas patentes são 
válidas por 20 anos e, portanto, cobrem gerações de plantas e animais. No entanto, mesmo 
quando cientistas em universidades embaralham genes, eles não 'criam´o organismo que a 
seguir patenteiam. 

Com base na ideia de invenções biotecnológicas, em 1971, a General Electric e um de seus 
funcionários, Anand Mohan Chakravarty, entraram com um pedido de patente nos Estados 
Unidos para uma espécie de bactéria geneticamente modificada. Assim, apesar de plantas e 
animais não serem patenteáveis segundo a lei norte-americana da época e do processo de 
modificação genética ter sido resumido por Chakravarty como um embaralhamento de genes, 
modificando bactérias que já existiam, a primeira patente de vida foi concedida nos Estados 
Unidos da América, com o fundamento contraditório de que a bactéria geneticamente 
modificada não era produto da natureza, mas da intervenção humana, portanto uma inovação. 
Desde então os Estados Unidos têm se apressado em conceder patentes para todo o tipo de 
forma de vida. (SHIVA, 2001, p. 41-42). 

A partir deste marco histórico o direito de propriedade intelectual tem fundamentado o 
processo voraz de apropriação da sociobiodiversidade por grandes empresas, principalmente 
agrícolas e farmacêuticas. Neste sentido as companhias de biotecnologia têm procurado além 
de se apropriar da biodiversidade tradicional através de sua modificação genética, criar um 
monopólio de todos os meios de produção agrícola, a começar pelo mais básico deles, a 
semente, como comenta Vadana Shiva (2001, p.79-80) ao afirmar que "(...) as novas patentes 
têm sido definidas de maneira ampla, permitindo o monopólio de direitos sobre genes 
individuais e até mesmo sobre características." 

  

2. QUINHENTOS ANOS DEPOIS: O NOVO COLONIALISMO 

Quinhentos anos depois o novo colonialismo encontra-se em curso, sendo a cultura e a 
biodiversidade os novos produtos de exploração, como comenta Vadana Shiva (2001, p. 24): 
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Quinhentos anos depois de Colombo, uma versão secular do mesmo projeto de colonização 
está em andamento por meio das patentes e dos direitos de propriedade intelectual (DPI). A 
Bula Papal foi substituída pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement 
on Tariffs and Trade, GATT). O princípio da ocupação efetiva pelos príncipes cristãos foi 
substituído pela ocupação efetiva por empresas transnacionais, apoiadas pelos governantes 
contemporâneos. A vacância das terras foi substituída pela vacância de formas de vida e 
espécies, modificadas pelas novas biotecnologias. O dever de incorporar selvagens ao 
cristianismo foi substituído pelo dever de incorporar economias locais e nacionais ao mercado 
global, e incorporar os sistemas não-ocidentais de conhecimento ao reducionismo da ciência e 
da tecnologia mercantilizada do mundo ocidental. 

Neste sentido, Cristiane Derani (2003, p.80) alerta para a colonização da cultura pelo 
mercado: 

Nesta atividade expansionista, ocorre o confronto entre movimento de criação cultural nas 
sociedades tradicionais e o movimento de incorporação e mercantilização das culturas que se 
desenvolvem com outro tempo. Deste confronto, a submissão da cultura à lógica do mercado 
é a colonização da cultura pelo mercado. A colonização como processo de adaptação de 
culturas e recursos a uma determinada dinâmica produtiva e a um específico regulamento 
sobre ela é historicamente presente no desenvolvimento das relações de mercado, decorrente 
do movimento expansionista da produção. Tempo e espaço são submetidos a uma lógica 
produtiva. 

Neste processo de colonização da cultura pelo mercado, Pierre Bourdieu (2000, p.213 apud 
DERANI, 2003, p.80) lembra do papel desempenhado pelo direito: 

O direito desempenha um papel fundamental no desenvolvimento desta colonização da 
cultura pelo mercado, na medida que consagra sob a forma de um conjunto formalmente 
coerente de regras oficiais e, por definição, sociais, universais, os princípios práticos do estilo 
de vida simbolicamente dominante. Segundo Bourdieu, o efeito de normalização vem 
redobrar o efeito de autoridade social que já exercem a cultura legítima e seus detentores para 
dar toda sua eficácia prática à coação jurídica. 

Destarte, o direito de propriedade intelectual instrumentaliza esta nova colonização da 
sociobiodiversidade, ignorando os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio 
genético, por valorizar apenas os conhecimentos ditos "científicos". Assim, a biotecnologia 
torna possível a colonização e controle daquilo que é autônomo, livre e auto-regenerativo, 
como tem ocorrido com as sementes melhoradas ou geneticamente modificadas, por exemplo. 
"É nesse sentido que a semente e os corpos das mulheres como sítios de poder regenerativo 
estão, aos olhos do patriarcado capitalista, entre as últimas colônias."(WERLHOF, 1989 apud 
SHIVA, 2001, p.70). 

  

2.1. SEMENTE "MELHORADA": RACISMO CIENTÍFICO 

A indústria biotecnológica de sementes utiliza dois mecanismos para se apropriar da 
biodiversidade. Primeiro rouba da semente tradicional sua fertilidade e capacidades auto-
regenerativas, através de melhoramento genético, via seleção e fixação de genes, ou de 
modificação genética, com a introdução de genes de outras espécies, desvinculando, assim, a 
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vida da terra. Depois de "despatriada", alegando ser esta "nova" semente um novo material 
genético, fruto de invenção biotecnológica, as corporações, através do direito de propriedade 
intelectual, notadamente das patentes, se apropriam desta sociobiodiversidade, em detrimento 
dos legítimos direitos das comunidades tradicionais e, muitas vezes, da soberania de nações. 

Este perverso mecanismo é baseado na ideia de que a inovação e a propriedade intelectual 
advêm apenas dos conhecimentos científicos desenvolvidos em laboratórios, sem reconhecer 
a conservação e melhoramento genético efetuados por comunidades tradicionais ao longo de 
séculos, em um verdadeiro racismo científico, como comenta Pat Mooney (1989 apud 
SHIVA, 2001, p.77): "A concepção de que a propriedade intelectual é apenas reconhecível 
quando produzida em laboratórios por homens de avental branco é, fundamentalmente, uma 
visão racista do desenvolvimento científico." 

Desta maneira, não é possível ignorar que "(...) a mudança genética total que os lavradores 
conseguiram ao longo de milênios é muito superior à alcançada durante os últimos 100 a 200 
anos de esforços mais sistemáticos embasados na ciência." (SHIVA, 2001, p.77). 

  

2.2. A SELEÇÃO GENETICA DO MILHO POR POVOS INDÍGENAS 

Ao longo de milênios varias etnias indígenas de diferentes locais das Américas 
desenvolveram um processo de melhoramento do milho através da seleção de sementes pela 
cor, tamanho e diversas características. Segundo Marta Adriana Pedri (2006, p.63) os 
Guaranis, assim como diversas outras etnias, utilizavam as cores no manejo genético do 
milho: 

O manejo destas duas cores de milho, associado a práticas religiosas, não se restringe aos 
Guarani, mas se encontra de forma universal nas três Américas. Três tipos básicos de 
variegação- setores de cores na espiga, pericarpo listrado no grão, e aleurona malhada, podem 
ser identificados nos sistemas de manejo do milho numa ampla escala geográfica. A 
documentação mais detalhada destas práticas é da região andina e do México. 

Portanto, comunidades tradicionais indígenas ou camponesas que ao longo de gerações 
manejaram e selecionaram o milho nas Américas, não podem, por uma visão corporativista e 
eurocêntrica, se verem alijados do processo de reconhecimento destes conhecimentos ou 
simplesmente aceitarem a redução destes a mero valor econômico pelas patentes. Isto porque, 
para estas comunidades, seus conhecimentos tradicionais significam mais do que uma 
propriedade intelectual, mas um patrimônio com valor intrínseco, independente de valoração 
econômica, recebido das gerações passadas, com o encargo de serem transmitidas às futuras, 
como comenta Laymert Garcia (1996, p.25): 

Por outro lado, o termo 'propriedade´ também exige um comentário, pois nas comunidades 
indígenas faria muito mais sentido o termo 'patrimônio´, uma vez que se desconhece a noção 
de propriedade, tal como existe no Direito ocidental moderno, e que se considera o que se 
recebe das gerações passadas como um legado a ser transmitido para as gerações futuras. 

Desta maneira, procurando defender ao mesmo tempo a soberania dos países sobre os 
recursos biológicos e a proteção dos conhecimentos tradicionais contra a biopirataria, Vadana 
Shiva, da Índia, Tewolde Egziabher, da Etiópia, Guedial Nijar, da Malásia, entre outros, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11386



desenvolveram a noção de direitos intelectuais coletivos. Esta ideia foi forjada para proteger 
os conhecimentos e inovações que não podem ser protegidos pelos sistemas de direitos de 
propriedade intelectual, mas que se encontram intimamente ligados à biodiversidade. Assim, 
os direitos intelectuais coletivos representam um sistema sui generis de proteção dos recursos 
biológicos, como será abordado mais adiante. 

Apesar da construção de um modelo sui generis para proteção da sociobiodiversidade, tem 
prevalecido no sistema normativo internacional o direito de propriedade intelectual, que será 
analisado a seguir. 

  

3. O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Como a propriedade pode recair tanto sobre bens materiais (ris corporal is) como imateriais 
(ris incorporal is), faz-se necessário, para iniciar esta análise, diferenciar as propriedades 
materiais das imateriais. Assim, a primeira trata dos bens materiais, sejam eles, móveis, 
semoventes ou imóveis. Já a segunda espécie de propriedade, tem como objeto bens 
imateriais, resultantes da manifestação do intelectual dos seres humanos, tais como as 
invenções, marcas, obras literárias, científicas, musicais, artísticas, estéticas, filmes, 
fonogramas, software, entre outras criações do gênero. 

Embora já superada, houve, no século XX, uma grande divisão doutrinária quanto à natureza 
jurídica da propriedade intelectual. Assim, a doutrina mais tradicional admitia o direito de 
propriedade apenas sobre bens materiais, enquanto os juristas mais progressistas, 
influenciados pela igreja católica e movimentos sociais, o admitia também em relação a bens 
incorpóreos. 

Assim, Orlando Gomes (1988, p.99), com posição mais ortodoxa, classifica a propriedade 
imaterial em "(...) uma categoria à parte, denominando-a de quase-propriedade". Neste 
sentido, o referido autor, advoga que, apesar da propriedade incorpórea explicar-se como 
reflexo do valor psicológico da idéia de propriedade, sendo ambas exclusivas e absolutas, com 
grandes semelhanças, estas não se confundem. Destarte, entende que o objeto do direito de 
propriedade não pode ser se não bens corpóreos. 

Entretanto, modernamente, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, têm prosperado o 
posicionamento de Maria Helena Diniz (2002, p.112) que admite como "(...) objeto de 
domínio tanto as coisas corpóreas como as incorpóreas, desde que apropriáveis pelo homem, 
que, como sujeito da relação jurídica, poderá exercer sobre elas todos os poderes (...)", dentro 
dos limites impostos legais, é claro. 

Uma vez delimitado que bens imateriais são objetos do direito de propriedade intelectual, 
basta subdividi-los. Desta maneira, a propriedade intelectual é o gênero, do qual, tanto o 
direito do autor, como a propriedade industrial são espécies. Desta forma, a propriedade 
industrial abrange os direitos relativos às invenções, marcas de fábrica ou de comércio, entre 
outros, enquanto os direitos dos autores englobam as obras literárias, científicas, musicais, 
artísticas, estéticas, filmes, fonogramas, software e demais criações semelhantes. 

Assim, o regime jurídico da propriedade intelectual hoje envolve tanto os direitos autorais, 
referentes ao autor e sua obra, quanto os direitos industriais, referentes ao inventor e à sua 
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criação, através da concessão de privilégios temporários das cartas-patente, e mais 
recentemente a propriedade intelectual referente às obtenções vegetais ou cultivares, uma vez 
que o Brasil aderiu a Ata de 1978 da União Internacional para a Proteção das Obtenções 
Vegetais (UPOV), por meio da nº Lei 9.456/97 de proteção às cultivares, regime jurídico dito 
sui generis para a proteção dos direitos intelectuais do obtentor ou melhorista. (PACKER, 
2009, p.154-155). 

Destarte, fica claro que a propriedade intelectual visa proteger a criação imaterial, fomentando 
a produção artística, científica e o progresso tecnológico, na medida em que confere ao seu 
titular, por determinado tempo, o direito de exploração exclusivo. Entretanto, em relação aos 
bens imateriais, esta concepção tradicional e absolutista, que, pelo menos em tese, privilegia o 
capital, vem cedendo aos novos conceitos de função social da propriedade, já amplamente 
aplicados na propriedade imobiliária, mas de aplicação, ainda tímida, na propriedade 
intelectual, como será abordado mais adiante. 

Neste sentido, comenta Isabel Vaz (1193, p.420): 

(...) a propriedade intelectual cria, para o seu titular, através dos instrumentos da patente e do 
registro, direitos morais e patrimoniais exclusivos, que funcionam como recompensa 
pecuniária. Mas a utilização dos bens produzidos pela criatividade humana vincula-se à 
observância dos interesses sociais, à necessidade de capacitação tecnológica nacional, ao 
progresso e ao bem-estar de toda comunidade. Aí vemos a conveniência de conciliar-se o 
legítimo interesse do inventor ou do autor, enquanto criador de um bem socialmente útil e 
economicamente valorável, com a necessidade de torná-lo acessível à sociedade. 

  

  

  

3.1. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade se baseia no princípio de usar, 
fruir, dispor e reaver (ius utendi, fruendi et abutendi) o bem a qualquer tempo. Contudo, no 
caso da propriedade industrial, esse direito de propriedade tem caráter temporário, 
configurando uma propriedade resolúvel, ou seja, ocorrendo um evento futuro e certo, no 
caso, o decurso do lapso temporal de vigência da patente conferido pela Lei, findarse-á os 
direitos decorrentes dessa propriedade, culminando por extingui-la, como comenta José 
Carlos Tinoco Soares (1998 apud STORER, 2007, p.3): "(...) é um direito privado 
patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade temporária e resolúvel que tem por 
objeto um bem material - a invenção.". 

A Propriedade Industrial, regulada pela Lei 9.279/96 (LPI), trata dos bens imateriais com 
aplicação industrial, os quais se traduzem na concessão de patentes de invenção e modelo de 
utilidade, a concessão de registros de desenho industrial e a concessão de registro de marcas. 

A patente, maior expressão da propriedade industrial, nada mais é do que a concessão, pelo 
Estado, de um direito de exclusividade na utilização e comercialização do objeto para o qual 
se obteve o privilégio, durante um lapso temporal definido, ou seja, para patentes de invenção 
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o período de exclusividade é de 20 anos e para a patente de modelo de utilidade o prazo é de 
15 anos, ambos contados da data do depósito do pedido de patente. Esse privilégio é 
concedido ao inventor como recompensa pela divulgação à sociedade de sua invenção ou 
invento. (STORER, 2007, p. 2-4). 

Contudo, Aline Storer e Edinilson Donisete Machado (2007, p. 7-10) ressalvam que "os 
direitos decorrentes da propriedade industrial estão intrinsecamente ligados ao princípio da 
função social da propriedade, deste não podendo desvincular-se." Para tanto, pelo menos em 
tese o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) atua como fiscalizador do exercício 
desses direitos a fim de evitar que sua finalidade seja desvirtuada. 

Destarte, no ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade industrial não é considerada um 
direito absoluto, pois deve propiciar o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do 
país, podendo ainda sofrer restrições no exercício dos direitos que dela decorrem em face dos 
interesses sociais da nação, os quais foram erigidos a princípio constitucional, ratificado pelo 
novo Código Civil, de 2002, em sua cláusula geral da socialidade, conforme dispõe o art. 5°, 
incisos XXIII e XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (...) 

Seguindo a disposição constitucional, em que a propriedade industrial deve observar o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, o legislador 
infraconstitucional, na Lei n° 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Intelectual, em 
seu art. 68, § 1°, dispõe sobre a licença compulsória, pela qual, o titular do direito de 
propriedade industrial, pode perder a patente, portanto o domínio, caso se mantenha na 
inércia, por 3 (três) anos a partir da concessão da patente, ou seja, não dê à sua propriedade a 
devida função social: 

Art. 68 (...) 

§ 1º Ensejam, igualmente licença compulsória: 

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, 
ressalvados os caso de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação, ou; 

II - a comercialização que não satisfizer ás necessidades do mercado. 

Assim, a licença compulsória é uma licença obrigatória imposta pelo legislador na ocorrência 
de determinadas situações, e possui caráter sancionador pela inércia do titular da patente em 
sua exploração ou por sua utilização de forma abusiva, a fim de que se mantenha a finalidade 
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social da propriedade em questão. Desta forma, o titular da propriedade industrial, isto é, da 
patente, tem que explorar sua invenção e torná-la, assim, acessível à coletividade, pois caso 
não o faça, haverá a intervenção do Estado, na pessoa do Estado-Juiz para reprimir ou 
sancionar essa conduta, interferindo significativamente no seu direito de propriedade em prol 
da coletividade, do bem comum, objetivos do Estado Constitucional e Democrático de 
Direito. Nesse caso, o titular da patente ficará sujeito à licença compulsória se exercer os 
direitos decorrentes de sua titularidade, de forma abusiva ou a utilizar como meio de praticar 
abuso econômico, sendo que tais situações deverão ser comprovadas por decisão 
administrativa ou judicial. (STORER, 2007, p. 5-10). 

Neste sentido, Gabriel Blasi (2005, p.305) define a licença compulsória como sendo: "(...) 
uma autorização forçada de patente, concedida pelo Estado a terceiros, alheia a vontade do 
titular da mesma, quando se caracteriza a prática de abuso dos direitos decorrentes das 
patentes por parte deste titular.". 

Portanto, apesar das vozes em contrário, que cada vez mais são minoritárias, o princípio da 
função social da propriedade também é aplicado à propriedade industrial, até porque, tal 
utilidade social é o motivo precípuo pelo qual o Estado confere ao inventor o direito de 
exclusividade temporário, isto é, a propriedade industrial, sobre sua invenção, mas em 
contrapartida, impede o uso ou não uso da patente, bem como reprime sua utilização em 
dissonância com aspectos sociais, e, mais modernamente, ambientais. 

Destarte, a propriedade industrial está sujeita não apenas à sua função social, mas também à 
sua função ambiental, visto que, não há como atender ao interesse social e ao 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, sem a preservação do meio ambiente. Isto 
porque, o meio ambiente, este bem ambiental difuso, não representa apenas, em si, as 
florestas, animais, rios, mares e etc, mas significam os recursos naturais a serem, 
sustentavelmente, utilizados para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social da 
nação. 

Se por um lado a aplicação do princípio da função social à propriedade intelectual limita de 
fato o exercício das patentes, não chega a significar um bastião na defesa da 
sociobidiversidade, mas corrobora, de forma balizar, para com os direitos intelectuais 
coletivos. 

  

3.2. A TUTELA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

As legislações nacionais referentes à propriedade intelectual são diretamente influenciadas, e 
até mesmo orientadas, pelas normas internacionais, portanto não há propriamente um sistema 
internacional de propriedade intelectual como comenta Larissa Ambrosano Packer (2009, 
p.166-167): 

Ao contrário do que se possa supor, portanto, não existe um Sistema Internacional de 
Propriedade Intelectual, já que as legislações nacionais são afetadas de formas diversas pelos 
Tratados Internacionais existentes de forma esparsa. No caso brasileiro as legislações refletem 
as diversas convenções do qual é signatário, como a Convenção de Paris, o PCT, o TRIPs, o 
Tratado UPOV, assim como outros diplomas internacionais que embora não tenham como 
objeto os DIP, regulamentam outros regimes específicos de proteção sobre formas de vida e 
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conhecimento, como o regime de acesso aos recursos genéticos que envolvem conhecimentos 
dos povos e comunidades tradicionais e locais, caso da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica (CDB) e o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para Alimentação 
e Agricultura da FAO (TIRFAA), ambos ratificados pelo Brasil. 

Desta maneira, serão abordadas a seguir as principais normas internacionais de pertinência 
para o trabalho em questão, não havendo a pretensão de esgotar o assunto, que além de 
deveras extenso, está em constante transformação e construção. 

  

3.2.1. regime jurídico sui generis de proteção às cultivares 

O regime jurídico sui generis de proteção às cultivares é representado em âmbito 
internacional pela Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), 
assinada em 1961, com entrada em vigor em 1968, por apenas cinco países ricos e 
industrializados (Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Itália). Sua principal finalidade foi 
reconhecer os direitos do obtentor à exclusividade quanto a produção com fins comerciais, 
venda e comercialização de determinada variedade vegetal obtida. Trata-se, portanto, de um 
instrumento internacional específico para tutelar a propriedade intelectual referente à biologia 
vegetal. Assim, protege-se a variedade resultante e não os processos de obtenção, estes 
reservados à proteção das leis de patentes, regulamentando as formas de proteção, cabendo a 
cada país signatário decidir e elaborar sua própria forma de tutela, que pode ser via carta 
patente ou título especial de proteção, o qual confere o direito de melhorista. (PACKER, 
2009, p.158). Contudo, o tratado é explícito em proibir que o país signatário adote ambas as 
formas de proteção, devendo escolher apenas uma delas, conforme art. 2º, 1, da Ata de 1978, 
da UPOV: 

Artículo 2 

1) Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente 
Convenio mediante la concesión de un titulo de protección particular o de unaatente. No 
obstante, todo Estado de la Unión, cuya legislación nacional admita la protección en ambas 
formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una misma especie 
botánica. 

O sistema UPOV foi revisto em 1972, 1978 e 1991, havendo países que hoje seguem as Atas 
de 1978, como o Brasil, e a de 1991 como os EUA. Até a entrada em vigor da ata de 1991, em 
1998, era possível aos países adotarem à ata de 1978. Entretanto, a partir de 1998, os países 
que quiserem se tornar membros tem de aderir necessariamente à ata de 1991. Este sistema 
fundamenta-se na idéia de que os melhoristas (pesquisadores fitogenéticos e grandes empresas 
biotecnológicas) devem ser estimulados a criar novas variedades vegetais e, portanto, devem 
ser recompensados pelos investimentos e trabalho destinados à pesquisa. Contudo, os 
agricultores são considerados meros usuários, totalmente invisibilizados em seu papel como 
inovadores e melhoristas de sementes que são, portadores de conhecimentos fundamentais 
para a agricultura e alimentação. (PACKER, 2009, p.159-161). 

As variedades passíveis de proteção pelo sistema UPOV devem primeiramente distinguir-se 
claramente, por uma ou várias características importantes, de qualquer outra variedade cuja 
existência seja notoriamente conhecida no momento em que é requerida a proteção, além de 
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ter de cumprir os requisitos de homogeneidade e estabilidade nas suas características de modo 
a continuar a corresponder à sua definição, após reproduções ou multiplicações sucessivas, 
conforme art. 6º, 1, "a", da Ata de 1978 da UPOV: 

Artículo 6 

1) El obtentor gozará de la protección prevista por el presente Convenio cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la 
variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de 
cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se 
solicite la protección. Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como 
cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro 
oficial de variedades, presencia em una colección de referencia o descripción precisa en uma 
publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser 
reconocidos y descritos con precisión. 

Desta forma, a legislação exclui as cultivares tradicionais como variedades dignas de 
proteção, por não reconhecerem a seleção realizada ao longo dos séculos pelas comunidades 
tradicionais. As variedades crioulas ficam fora do sistema de proteção, já que tomam os 
critérios UPOV de homogeneidade e estabilidade para avaliar a "qualidade" da semente e se 
está apta a ser cadastrada nos órgãos oficiais para a comercialização. No entanto, dois 
importantes princípios deste regime sui generis o diferenciam da proteção patentária: o 
privilégio do melhorista e os direitos dos agricultores. (PACKER, 2009, p.159). 

O privilégio do melhorista consiste na possibilidade de utilização, sem necessária autorização 
do obtentor, de variedade protegida, mas apenas para fins de melhoramento vegetal, com 
finalidade de criação de novas variedades, conforme, art. 5º, 3, da Ata de 1978, da UPOV: 

Artículo 5 

3) No será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad como origen inicial 
de variación con vistas a la creación de otras variedades, ni para La comercialización de éstas. 
En cambio, se requerirá dicha autorización cuando se haga necesario el empleo repetido de la 
variedad para la producción comercial de otra variedad. 

É o que Larissa Ambrosano Packer (2009, p.160) denomina de isenção do melhorista: 

É a chamada isenção do melhorista, e que alguns consideram uma forma de código biológico 
aberto336, já que parte do pressuposto de que apenas o livre acesso gratuito aos recursos 
genéticos é capaz de desenvolver as pesquisas para a inovação das variedades vegetais. 
Autorização que contraria a lei de patentes, pois não constitui violação aos direito de 
propriedade sobre as variedades protegidas o uso de quaisquer variedades como fonte de 
variação, ainda que sem a autorização do melhorista da variedade originária. 

Quanto aos direitos dos agricultores, diferentemente da lei das patentes, as Atas de 1961 e 
1978, reconhecem, ainda que tacitamente, a chamada isenção do agricultor, pois se 
considerava a prática de reservar sementes e reproduzi-las para uso próprio na próxima 
colheita, um direito costumeiro, tradicionalmente realizado por comunidades indígenas e 
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camponesas. Assim, até a Ata de 1978 da UPOV, da qual o Brasil é signatário, estabelece-se 
que os direitos dos obtentores se restringem à produção com fins comerciais, o oferecimento à 
venda e à comercialização, conferindo, assim, uma exegese de que o livre uso pelos 
agricultores e comunidades tradicionais para replantio é permitido, conforme art. 5º, 1, da Ata 
de 1978 da UPOV: 

Artículo 5 

1) El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa 

- la producción con fines comerciales, 

- la puesta a la venta, 

- la comercialización 

del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la 
variedad. 

El material de multiplicación vegetativa abarca las plantas enteras. El derecho del obtentor se 
extiende a las plantas ornamentales o a las partes de dichas plantas que normalmente son 
comercializadas para fines distintos de la multiplicación, en el caso de que se utilicen 
comercialmente como material de multiplicación con vistas a la producción de plantas 
ornamentales o de flores cortadas. 

Interpretação esta modificada pela Convenção de 1991, que entrou em vigor em 1998, que 
aproximou indevidamente este sistema sui generis de proteção de cultivares do sistema de 
patentes, restringindo cada vez mais o acesso e uso das variedades protegidas sem autorização 
do obtentor, ou seja, investindo contra o núcleo do que torna a o sistema UPOV um sistema 
sui generis. (PACKER, 2009, p.160). 

3.2.2. O ACORDO TRIPs: UM ENFOQUE MONOPOLISTA 

A estruturação de um mercado da agrobiodiversidade, por vezes pautado por um discurso 
preservacionista, ironicamente, tem fomentando uma noção de propriedade intelectual 
monopolista na cadeia produtiva agrícola, como bem denuncia Larissa Ambrosano Packer 
(2009, p. 172) ao comentar sobre o acordo TRIPs: 

Com a valoração comercial e econômica pelos mercados globais da agrobiodiversidade como 
reserva de capitais para os interesses da biotecnologia industrial, principalmente com as 
fusões das indústrias químicas com as indústrias de sementes, e posteriormente com as 
farmacêuticas e veterinárias, grandes monopólios comerciais sobre a cadeia produtiva 
alimentar  e agrícola foram montados. As leis de propriedade intelectual começam a ser 
utilizadas pelas leis internacionais de comércio e concorrência a fim de se garantir a 
propriedade monopolística sobre os  processos  e produtos inventivos com aplicação 
industrial. 

Em 1947, em Genebra, foi realizada a primeira rodada de negociações tarifárias, o que 
resultou no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, conhecido pela sigla GATT. Esta 
Convenção Internacional, através do Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual 
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Relacionados ao Comércio (TRIPs), firmado na Rodada Uruguai de Negociações Comerciais, 
em 1994, com vigência desde 01/01/1995, transferiu, da Organização Mundial de Propriedade 
Intelectual (OMPI) para os fóruns de negociação do GATT, as matérias relacionadas à 
propriedade intelectual. Desta forma, a adesão ao acordo TRIPs passa a ser condição para o 
ingresso dos países à Organização Mundial do Comércio (OMC), rompendo com os 
princípios adotados pelas Convenções de Paris e Berna no âmbito da OMPI. 

Destarte, o tratamento da propriedade intelectual no âmbito do GATT significou um grande 
prejuízo na tutela da sociobiodiversidade, até porque o art. 27 do acordo TRIPs ampliou o rol 
do que é passível de ser patenteado, possibilitando patente de toda invenção de produto ou de 
processo, em todos os setores tecnológicos, desde que seja nova, envolva um passo inventivo 
e seja passível de aplicação industrial. Tal ponto caracteriza a grande diferença para com o 
sistema sui generis da UPOV, que proíbe a proteção de processos, permitindo a exclusividade 
apenas da planta inteira como mecanismo de incentivo às pesquisas, exceto no caso da 
isenção do melhorista. 

ARTIGO 27 

Matéria Patenteável 

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou 
de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva 
um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.(5) Sem prejuízo do disposto no 
parágrafo 4º do art.65, no parágrafo 8º do art.70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes 
serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local 
de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou 
produzidos localmente. 

(5) Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" "passível de aplicação industrial" 
podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e 
"utilizável". 

2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu 
território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para 
proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio 
ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida 
por sua legislação. 

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: 

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de 
animais; 

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a 
produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e 
microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja 
por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma 
combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada 
em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. 
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Contudo é possível verificar a influência do princípio da função social da propriedade 
intelectual no art. 27, 2, do TRIPs, numa espécie de licença compulsória para as invenções 
cuja exploração, no território de um determinado membro, seja necessário para proteger a 
ordem pública, a moralidade, a vida, o meio ambiente ou a saúde humana, animal ou vegetal. 

Quanto às plantas, o art. 27, 3, b, obriga os países-membro a proteger variedades de plantas, 
facultando aos países a escolha do regime, seja de patentes ou mesmo de um sistema sui 
generis, ou ainda a combinação de ambos, o que é proibida pelo sistema UPOV. Entretanto o 
Acordo TRIPs não especifica que tipo de sistema  sui generis seria eficaz e nem obriga a 
adesão à UPOV. Assim, muitos países-membro da OMC optaram por seguir o modelo UPOV, 
seja da Ata de 1978, como o Brasil, por exemplo, ou da Ata de 1991 

Como o Brasil é signatário da Ata de 1978 da UPOV, que faculta a escolha de um único 
regime de proteção, a lei de cultivares nº 9.456/97, deveria ser o único sistema  sui generis 
possível de proteção às obtenções vegetais,  já que optou pelo modelo dos direitos dos 
melhoristas. No entanto, este sistema sui generis convive com o regime de patentes que 
autoriza o patenteamento de microorganismos geneticamente modificados, conforme art. 18, 
III,§ 3º da atual Lei de propriedade intelectual  (Lei nº 9279/96), o que, como já comentado, é 
expressamente proibido aos países-membro da UPOV. Deste modo, ambos os regimes de 
proteção podem se sobrepor a uma mesma variedade que contenha uma inovação genética, 
recaindo sobre ela a taxa tecnológica pela cultivar nova protegida pela Lei de Cultivares e os 
royalties decorrentes da proteção patentária. (PACKER, 2009, p,166). 

Destarte, com a obrigação dos países-membro da OMC e TRIPs de se conceder patentes a 
microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas, bem 
como a faculdade de combinação de regimes de patentes e do sistema  sui generis para a 
proteção de obtenções vegetais (contrariando a UPOV), os produtos alimentares, agrícolas e 
provenientes da biodiversidade ficam à mercê dos monopólios transnacionais e a soberania 
dos países, referente à alimentação e aos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio 
genético, condicionada às flutuações do mercado. 

  

3.2.3. A CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), fruto da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, embora 
tenha sido criada para regular o acesso aos recursos genéticos de espécies silvestres da fauna e 
flora e não reconheça expressamente os direitos dos camponeses, estabelece, em seu artigo 8°, 
que os conhecimentos e práticas de comunidades locais e populações indígenas devem ser 
respeitadas, e que a aplicação destes conhecimentos deve passar pela aprovação e participação 
de seus detentores, bem como seus benefícios devem ser repartidos com as comunidades 
locais e indígenas. Assim, a CDB reconheceu a interdependência entre os recursos biológicos 
e as comunidades tradicionais, como salienta a Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva (2002, 
p.130-131): 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 1992, reconheceu 
a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e 
populações indígenas, com estilo de vida tradicionais, e que é desejável repartir 
equitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de 
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inovações e de práticas relevantes  à conservação da diversidade biológica e à utilização 
sustentável de seus componentes. 

Neste mesmo sentido, comenta Dinah Shelton (2005, p. 67-78): 

A COP da CDB inseriu os direitos indígenas no contexto de implementação da convenção, 
protegendo os conhecimentos tradicionais e as práticas consistentes com o desenvolvimento 
sustentável (...) a COP VI enfatiza a necessidade de diálogo c/ representantes de comunidades 
indígenas e tradicionais, particularmente as mulheres, para a conservação e uso sustentável  da 
diversidade biológica. 

Contrariando os países desenvolvidos do norte, que almejavam o reconhecimento da 
biodiversidade enquanto patrimônio comum da humanidade, as nações megadiversas, em 
geral do hemisfério Sul, mobilizaram-se junto à ONU por uma normatização internacional 
que reconhecesse os povos e comunidades tradicionais. Desta maneira, surgiu a CDB, que, 
apesar de impor limites às soberanias nacionais sobre a diversidade biológica, estabelece que 
embora a conservação da diversidade biológica seja uma preocupação comum à humanidade, 
cabe aos Estados regular a forma pela qual irão gerir seus recursos naturais, assim como 
regulamentar o regime jurídico adequado para o acesso destes quando em territórios de 
populações indígenas e comunidades locais e que envolvam os conhecimentos tradicionais 
associados ao patrimônio genético.(PACKER, 2009, p,189). 

Ao mesmo tempo em que a CDB, em seu artigo 8°, prevê a repartição dos benefícios com as 
comunidades tradicionais, como anteriormente comentado, reconhece, em seu artigo 16, os 
direitos de propriedade  intelectual aos moldes do Acordo TRIPS, sistema extremamente 
monopolista. Destarte, Juliana Santilli (2009, p.243 apud PACKER, 2009, p.192) comenta 
que a CDB não resolveu os problemas de correntes da repartição e apropriação dos recursos 
da biodiversidade, uma vez que legitimou os direitos de propriedade intelectual.: 

(...) a CDB não conseguiu reverter seu sistema de repartição para a conservação da 
biodiversidade, assim como não corrigiu as desigualdades e iniqüidades históricas da relação 
Norte-Sul relacionadas à "fuga de genes do Sul para o Norte" e sua apropriação por meio dos 
direitos de propriedade intelectual. Mesmo porque, trata-se de regime jurídico que parte ou 
legitima os direitos de propriedade intelectual. 

  

3.3. AS SEMENTES E A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SISTEMA JURÍDICO 
BRASILEIRO 

A mercantilização dos recursos da biodiversidade é instrumentalizada pelos direitos de 
propriedade intelectual, que são utilizados pelas normas internacionais e nacionais de 
regulação de mercados, a fim de legitimar a apropriação privada da agrosociobiodiversidade. 
Isto tem ocorrido no processo de monopolização da cadeia produtiva agrícola por empresas 
transnacionais, como no caso das sementes, por exemplo. 

Desta maneira, a normatização da diversidade biológica no Brasil, assim como nos demais 
países megadiversos, tem ocorrido seguindo uma  lógica comercial, de acordo com os tratados 
internacionais comerciais. Este processo tem contribuído para a desterritorialização da vida, 
reduzindo-a à valores monetários, susceptíveis de apropriação pelas grandes corporações 
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multinacionais. Assim, ao tutelar a diversidade biológica enquanto fragmentos da vida, 
desterritorializada pela engenharia genética, as legislações nacionais commoditizam os bens 
naturais e culturais, controlando as formas de vida dos povos e seus conhecimentos 
tradicionais. 

Destarte, as legislações pátria que tratam sobre o acesso à agrosociobiodiversidade, em vez de 
tutelá-la, acabou por mercantilizar as sementes e os recursos genéticos: 

A Lei de patentes (1996), Lei de cultivares (1997), Lei de sementes e mudas (2003) e Lei de 
biossegurança (2005), até os atuais Projetos de Lei para a modificação da Lei de propriedade 
industrial e a Lei de cultivares, assim como sobre o Acesso aos Recursos Genéticos e 
Repartição de Benefícios, fornecem um diagnóstico da transformação da semente e dos 
recursos genéticos em mais uma mercadoria a ser apropriada e negociada. O que implica em 
julgamentos legais que realizam, na materialidade social, fins incompatíveis com a afirmação 
da vida concreta camponesa, com a soberania alimentar e nutricional dos povos, assim como 
com a preservação da biodiversidade. (PACKER, 2009, p.199). 

  

3.3.1. A NOVA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

Revogando a  Lei 5.772/71, que até então disciplinava a propriedade industrial, a lei nº 
9.279/96 veio de internalizar e adequar a legislação nacional ao Acordo sobre os Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs), acolhido pelo ordenamento 
brasileiro por meio do Decreto Legislativo n° 30, de 15 de dezembro de 1994, e que entrou 
em vigor desde 1º de janeiro de 1995 no país. Desta maneira a nova lei de propriedade 
industrial regulamenta à propriedade industrial através da concessão de patentes de invenção e 
de modelo de utilidade, como anteriormente comentado. 

A nova Lei de propriedade industrial trouxe duas grandes novidades: estendeu o regime 
jurídico das patentes aos produtos e processos gerados a partir dos recursos da 
agrobiodiversidade, inclusive de produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e os 
medicamentos, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, até então não 
patenteáveis pela lei antiga; Possibilitou também o patenteamento dos microorganismos 
transgênicos, desde que atendam aos três requisitos de patenteabilidade, que são a novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial, e que não sejam mera descoberta. 

Desta maneira, a nova lei da propriedade industrial contraria a função social da propriedade 
intelectual, possibilitando a patente de processos e produtos gerados a partir da 
sociobiodiversidade, afrontando a soberania nacional e excluindo a sociedade dos benefícios 
que sementes, alimentos e remédios, muitas vezes provenientes de conhecimentos tradicionais 
associados, poderiam trazer à população do país de origem da biodiversidade, e quiçá ao 
mundo. 
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3.3.2. As LEIs monopolistas DE cultivares e das sementes  

Logo após a nova lei de propriedade industrial, a Ata de 1978 da Convenção UPOV foi 
regulamentada mediante a edição da Lei nº 9.456/97, conhecida como Lei de Proteção aos 
Cultivares, que garantiu os direitos de propriedade intelectual do obtentor ou melhorista de 
cultivar, mediante a concessão de certificado de proteção de cultivar. Contudo, esta lei, em 
seu art. 3º, IV, exclui a proteção às cultivares locais, também conhecidas como crioulas ou 
tradicionais. 

Tal medida despreza totalmente a seleção das espécies vegetais, como o milho, por exemplo, 
por parte das comunidades tradicionais. Isto porque as espécies crioulas, a partir das quais se 
desenvolvem espécies melhoradas ou geneticamente modificadas, são decorrentes de 
conhecimentos tradicionais, de conservação e seleção de espécies ao longo de gerações, como 
um patrimônio a ser recebido de seus antepassados e transmitido as gerações futuras. Assim, o 
desenvolvimento de cultivares de milhos de diferentes cores e características é uma fato 
histórico das sociedade Incas e Astecas, bem como das comunidades indígenas que habitavam 
o que hoje é o território brasileiro, que não deveria ter sido desconsiderado, como comenta 
Larissa Ambrosano Packer (2009, p. 217) a discorrer sobre a lei de cultivares: 

Não considera os camponeses, populações indígenas e comunidades tradicionais como 
melhoristas  in situ  e  on farm que obtêm cultivar nova e de relevantíssimas características 
como a adaptabilidade e a flexibilidade, principalmente frente às mudanças climáticas pelas 
quais passam o planeta. A lei de cultivares exclui a cultivar local ou crioula como fruto de 
conhecimento válido e digno de ser promovido pelo incentivo social (a justificativa da 
proteção patentária e dos direitos de propriedade intelectual). 

Após a lei de cultivares, em 2003, foi sancionada a Lei nº 10.711/03, que foi regulamentada 
pelo Decreto n° 5.153/04. Conhecida desde então como a lei de sementes, esta institui o 
Sistema Nacional de Sementes e Mudas, a fim de regulamentar a identidade e a "qualidade" 
do material de multiplicação  e reprodução produzido, comercializado e utilizado em todo o 
território nacional. Com esta lei, que definiu como "semente padrão de qualidade" a cultivar 
"moderna" ou  laboratorial de escala industrial inserida pela "Revolução Verde", os 
monopólios da produção e circulação comercial de sementes vieram a se fortalecer. 
(PACKER, 2009, p.221) 

  

4. A AMEAÇA AO CAXIRI E O DIREITO INTELECTUAL COLETIVO 

Diante do exposto, fica patente que o regime jurídico instituído pelas leis de cultivares e das 
sementes, bem como da propriedade intelectual, têm fomentado, no Brasil, juntamente com o 
sistema normativo internacional, a dependência dos pequenos agricultores e comunidades 
tradicionais às sementes comerciais selecionadas ou geneticamente modificadas. Vale 
ressaltar que tais sementes muitas vezes chegam às comunidades tradicionais indígenas e 
camponesas através dos poderes públicos, em suas três esferas, mediante assistência técnica, 
extensão rural, fomentos, subsídios, e até mesmo programas de financiamento, que impõem 
um pacote que agrega, e até mesmo condiciona, o crédito às sementes de cultivares 
comerciais, ao fertilizante e ao agrotóxico. Assim, é uma falácia o argumento de que estas 
comunidades são livres para adquirirem as sementes que desejarem. 
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Diante disso, o que tem ocorrido é a progressiva marginalização ou desaparecimento das 
variedades locais e a conseqüente perda de sociobiodiversidade. Tal fenômeno, é, neste 
trabalho, representado pela ameaça ao caxiri. Embora esta bebida, de caráter ritualístico, 
consumida por diversas etnias indígenas brasileiras, possa ser produzida a partir da mandioca, 
da batata doce, bem como de outros tubérculos e cereais, inclusive do milho de cultivar 
comercial, este caxiri, que motivou e inspirou este artigo, produzido por etnias do Xingu, na 
Amazônia brasileira, a partir de um milho branco tradicional destas comunidades, está 
ameaçado ou até mesmo já desapareceu. 

Tal fato gera uma perda da sociobiodiversidade que, se talvez possa ser amenizada pela 
eventual substituição de ingredientes na produção do caxiri, não pode ser reparada, pois  o 
conhecimento tradicional depende da existência da biodiversidade, e vice e versa, um não 
sobrevive sem o outro. Neste sentido comenta Laymert Garcia (1996, p.24) ao constatar "(...) 
que não se podia proteger a diversidade biológica sem proteger, concomitantemente, a sócio-
diversidade que a conserva, maneja e produz." Assim aquele caxiri produzido a partir do 
milho crioulo que desapareceu, corre o risco de desaparecer pela falta do milho tradicional em 
questão. 

Destarte, é urgente a normatização internacional e nacional de um sistema sui generis, além 
do da UPOV, que valorize os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. 
Tal modelo pode ser baseado na noção de direito intelectual coletivo, forjado por Vadana 
Shiva, entre outros, para proteger os conhecimentos e inovações que não podem ser tutelados 
pelos sistemas de direitos de propriedade intelectual, mas que se encontram intimamente 
ligados à sociobiodiversidade. 

  

  

  

  

CONCLUSOES ARTICULADAS 

• Os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético não são passíveis de 
serem protegidos pelos direitos de propriedade intelectual; 

• Os sistemas nacionais e internacionais de proteção dos direitos de propriedade, bem 
como de cultivares e de sementes, contribuem para a apropriação privada e 
monopolização da agrosociobiodiversidade; 

• Assim como o caxiri, diversas manifestações culturais, práticas agrícolas e produtos 
alimentícios tradicionais estão ameaçados de desapareceram, em decorrência da 
ambição das grandes corporações produtoras de sementes e outros insumos agrícolas, 
que procuram se apropriar da agro-sociobio-diversidade, em detrimento das 
comunidades tradicionais e das soberanias nacionais; 

• É necessário o desenvolvimento de um sistema sui generis de propriedade intelectual 
capaz de proteger a agrosociobiodiversidade enquanto um direito intelectual coletivo. 
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DRUGS PATENTS AND DISCUSSION REGARDING THE INTERPRETATION OF 

ARTICLE 229 OF LAW 9279/96 C: EXPOSURE OF THE PROBLEM AND SOME IDEAS 
FOR A SOLUTION 

 
 
 

Humberto Fernandes de Moura 
 

RESUMO 
O presente artigo exporá o problema relativo à interpretação do artigo 229-C da Lei 9.279/96. 
O referido artigo atribui à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA a 
responsabilidade pela concessão de anuência prévia aos pedidos de patentes de produtos e 
processos farmacêuticos analisados pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI. 
A discussão gira em torno da definição das atribuições de cada Autarquia nesse processo, 
sendo que tal questão está sendo judicializada. A situação de insegurança jurídica abaixo 
narrada não pode permanecer e será desenvolvida uma proposta de solução.  
PALAVRAS-CHAVE: ANVISA ??? INPI ??? ATRIBUIÇÕES ??? PATENTE DE 
MEDICAMENTOS 
 
ABSTRACT 
This article will expose the problem concerning the interpretation of Article 229-C of Law 
9.279/96. The article gives the National Sanitary Surveillance Agency - ANVISA 
responsibility for granting prior approval for patenting of drugs analyzed by the National 
Institute of Intellectual Property - INPI. The discussion revolves around the definition of the 
role of each Institution in that process, and such matter is being prosecuted. The legal 
uncertainty narrated below can not remain just and below it will be developed a proposed 
solution. 
KEYWORDS: ANVISA ?? INPI ?? ASSIGNMENTS ?? DRUG PATENTS 
 
 

  

1. DA IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA DO TERMO "PATENTE DE 
MEDICAMENTOS" - ANÁLISE DO ARTIGO 229-C 

  

            Colhe-se do próprio sítio eletrônico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial o 
conceito de patente: "Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou 
modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas 
físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação[1]". 
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            Os requistos de patenteabilidade, cuja análise sempre coube ao INPI[2], estão 
previstos tanto no artigo 8º da Lei 9.279/96 bem como no item 27.1 do TRIPS[3], quais 
sejam: a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. 

            Uma observação preliminar é essencial: Não é correto mencionar o termo patente de 
medicamentos. A lei menciona o que o objeto de patente são os produtos e processos 
farmacêuticos, ou seja, as substâncias ou os processos de produção de tais substâncias. Já o 
medicamento é apenas um dos milhares de usos que  uma determinada substância pode ter. O 
registro de tal substância como medicamento é objeto análise por parte da ANVISA, e segue 
requisitos próprios, quais sejam, a análise de segurança e eficácia terapêutica do 
medicamento[4].  

Feita essa observação, chega-se ao momento de expor o mote do presente trabalho que é 
expor a temática relativa à interpretação do artigo 229-C a Lei 9.279/96:  "A concessão de 
patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

O referido artigo foi incluído na Lei por força da Medida Provisória n.º 2006, de 14 de 
dezembro de 1999, sendo que a Medida Provisória foi convertida na Lei nº 10.196, de 
14.2.2001. 

A exposição de motivos que justificou a edição da medida provisória[5], expôs as razões da 
edição da norma: 

Quanto ao artigo quarto (Art.229-C), prevê-se que a concessão da patente - tanto de processo 
quanto de produto -, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, somente será feita com 
a anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS). Este trabalho em 
conjunto entre INPI e a ANVS garantirá os melhores padrões técnicos no processo de 
decisão de patentes farmacêuticas, à semelhança dos procedimentos aplicados pelos mais 
avançados sistemas de controle de patentes e de vigilância sanitária em funcionamento nos 
países desenvolvidos.[6] 

Voltando os olhos para a exposição de motivos acima exposta, tudo leva a crer que a análise 
da patenteabilidade agora dependeria do auxílio da ANVISA, todavia, a grande discussão gira 
em torno dos limites ou não da análise a ser procedida pela mencionada autarquia. 

Não se questiona que cabe ao INPI a análise dos requisitos de patenteabilidade, todavia, a 
discussão é: Com o artigo 229-C, também a ANVISA passou a ser legitimada a proceder, de 
modo definitivo, a análise dos requisitos de patenteabilidade? 

A postura da ANVISA sempre foi de defender a sua atribuição para a análise dos 
mencionados requisitos, todavia, essa posição não é compartilhada pelo INPI. 

Por força disso, a Advocacia Geral da União foi provocada e  já se manifestou por duas vezes. 
Em sua primeira manifestação, assim se posicionou a Advocacia Geral da União no Parecer 
210/PGF/AE/2009, de 16.10.2009. 

a) Não é atribuição da ANVISA promover exames (avaliação/reavaliação) dos critérios 
técnicos próprios da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) 
quando da atuação para a anuência prévia (art. 229-C da Lei nº 9.279. de 1996, acrescido pela 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11403



Medida Provisória nº 2006, de 15.12.1999, convertida posteriormente na Lei nº 10.196, de 
2001), pois é uma atribuição própria do INPI, conforme estabelecido na própria lei (artigo 2º 
da Lei n° 5.648/70); 

b) A ANVISA, para fins do art. 229-C da Lei 9.279/96, deve atuar em conformidade com as 
suas atribuições institucionais (art. 6º da Lei nº 9.782/99): impedir por meio do controle 
sanitário a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à 
saúde humana; 

c) A atuação da ANVISA, no tocante à anuência prévia, também envolve processos relativos 
aos pipelines (artigo 230 da Lei 9.279/96), conforme PARECER N° AGU/MP-09/2006, 
datado de julho de 2006 e DESPACHO n° 400/2008 do Consultor-Geral da União, datado de 
28 de outubro de 2008; 

d) Deverão ser ajuizadas ações anulatórias pelas duas entidades federais, no mesmo pólo 
processual. 

e) A fim de efetivamente se dar cumprimento ao contido no artigo 229-C da Lei 9.279/96, 
sugere-se a edição de um Decreto regulamentador, ou que seja firmado um Convênio para que 
se fixe especificamente os procedimentos e obrigações das Entidades com a finalidade de dar 
cumprimento ao citado dispositivo. 

A ANVISA apresentou pedido de reconsideração, baseado, em resumo, na seguinte 
argumentação: 1) A Medida Provisória n.º 2.006/99 estabeleceu um regime de colaboração 
entre o INPI e a ANVISA; 2) Tal regime de colaboração já teria sido objeto de análise por 
parte da OMC[7] que não encontrou qualquer irregularidade; 3) Submeter a análise do pedido 
patentário à análise das condições de saúde e eficácia da substância ou processo configuraria a 
criação de um quarto requisito de patenteabilidade expressamente proibido pelos TRIPs; 3) A 
ANVISA pode colaborar na análise dos requisitos de patenteabilidade, por exemplo, no 
tocante a análise da inovação, sendo exemplo dessa contribuição o fato da ANVISA não 
admitir a patente do segundo uso de um medicamento[8], sob o fundamente de que tal análise 
ofenderia o TRIPs; 4) Aliás, essa visão da ANVISA, inclusive, redundaria em uma economia 
de gastos. 

Todavia, a conclusão da Advocacia Geral da União fora mantida por meio do PARECER .nº 
337/PGF/EA de 2010. 

Assim, a posição da Advocacia Geral da União é a de que caberia ao INPI a análise dos 
requisitos de patenteabilidade[9] e a ANVISA analisaria apenas aspectos relacionados a saúde 
pública  e segurança da substância[10]. 

Essa visão, inclusive, já vem sendo acolhida pela Jurisprudência: 

(...) 

1. Os pedidos de patentes farmacêuticas passaram a ter sua análise obrigatória pela ANVISA 
desde a edição da Medida Provisória nº 2.006/1999, que criou a figura jurídica da anuência 
prévia, posteriormente consolidada pela Lei nº 10.196/2001, incluindo-se na Lei de 
Propriedade Industrial o art. 229-C. 
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2. As normas legais devem ser interpeladas e executadas dentro dos limites que a integram ao 
arcabouço jurídico da nação, como um todo, e não isoladamente, conciliando-as entre si, de 
forma a assegurar com eficiência a realização do bem comum, sem contudo comprometer as 
garantias do Estado de Direito. Nesse sentido, não parece razoável ou eficiente que o 
legislador pretendesse que dois órgãos públicos - o INPI e a ANVISA - apreciassem 
concomitantemente os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei de Propriedade 
Industrial, até mesmo porque estaria possibilitando a criação de situações de 
incompatibilidade extremas, nos casos de opiniões divergentes insuperáveis entre os 
órgãos, como é o caso da segunda patente. Assim, interpretar a norma com razoabilidade 
é entender que cabe à ANVISA, por ocasião de sua anuência prévia, dizer se há algum 
óbice, na área de saúde pública, à concessão da patente, isto com base no disposto na Lei 
n. 9.782/99 e na medida de sua competência. 

(...) 

4. Agravo retido não conhecido e Apelação provida." (TRF/2ª Região, AC 200451015170540, 
Rel. Dês. Fed. Messod Azulay Neto, 2 ª Turma Especializada, E-DJF 07/05/2010 p. 164/165)" 
(Grifei) 

A conclusão do parecer e do próprio precedente apontado, todavia, implicam em um 
problema, qual seja, a ANVISA, dificilmente, terá como pré-estabelecer ou pré-analisar o 
risco à saúde pública da substância objeto do pedido de patente. Afinal, o risco decorrerá do 
uso proposto, o que somente será analisado ao tempo do pedido de registro sanitária sob a 
forma de medicamento. 

Em manifestação a respeito de caso concreto, após a conclusão da Advocacia Geral da 
União,  assim se manifestou  a área técnica da ANVISA: 

Não raro, os pedidos formulados pelos particulares costumam englobar milhares de 
possibilidades para a elaboração de um produto farmacêutico. Em verdade, muitos dos 
produtos reivindicados em um pedido de patente jamais chegarão à fase de solicitação do 
registro sanitário, seja por inviabilidade comercial, reprovação em posteriores testes pré-
clínicos e clínicos ou o simples desinteresse da empresa requerente da patente em investir no 
produto. 

Nesse passo, os pedidos de patente encaminhados para análise da ANVISA, porque 
depositados em fases muitos preliminares do desenvolvimento de seu objeto, não possuem as 
informações técnicas preconizadas pela legislação sanitária para a comprovação da 
segurança e eficácia de um medicamento. 

Desse modo, é importante esclarecer que as informações requisitadas pela legislação para 
comprovação de segurança e eficácia de um medicamento (que, como já dito, não se 
confunde com a substância objeto do pedido de patente) não constam dos pedidos de patente 
depositados no INPI e encaminhados à ANVISA. 

Em verdade, mesmo que fosse possível a apresentação posterior das informações e estudos 
exigidos para a aferição da segurança e eficácia terapêutica das substâncias a serem 
patenteados, haveria o óbice legal trazido pelo artigo 32 da Lei nº 9.279/96[11]. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11405



De fato, o mencionado dispositivo permite que o requerente da patente efetue alterações no 
seu pedido apenas até o requerimento do exame, e mesmo assim, com a finalidade de 
melhor esclarecer ou definir sua invenção, limitando-se, de qualquer forma, à matéria 
inicialmente revelada.[12] 

Daí surge o problema: Se a ANVISA não pode analisar os requisitos de patenteabilidade e 
dificilmente terá condições de pré-analisar o risco à saúde pública do produto ou processo 
objeto de pedido de patente, qual o sentido, qual deve ser a interpretação do artigo 229-C? 

Assim, três são as opções conhecidas a respeito do caso: 1) A mudança da posição 
manifestada pela Advocacia Geral da União, baseada em acordo a ser entabulado entre 
ANVISA e INPI, que pode culminar com a divisão de atribuições entre as Autarquias; 2) 
Revogação do disposto no artigo 229-C, dado que simplesmente a interpretação conferida 
esvazia a atribuição da ANVISA; 3) Declaração de inconstitucionalidade da norma: 

A primeira opção parece ainda ser a visão da ANVISA, muito embora a questão esteja sendo 
encaminhada para uma posição de consenso. No período de indefinição, há ainda uma 
curiosidade: O Parecer que delimita as atribuições entre a ANVISA e o INPI ainda não fora 
aprovado pela Presidência da República, então, muito embora o ato tenha efeito vinculante 
aos procuradores federais que representam processualmente a ANVISA e o INPI[13], a 
ANVISA, como entidade autônoma, não estaria vinculada pelo Parecer[14]. Assim, como a 
entidade não pode ficar indefesa judicialmente, a orientação legítima constante do 
Memorando Circular 013/DEPCONT/PGF/AGU, de 25 de abril de 2011, é a de que  o 
procurador responsável deve levar a eventual divergência entre a informação prestada pela 
Autarquia e os pareceres já emitidos devem ser levados ao conhecimento das autoridades 
superiores. 

A segunda posição não parece ser cogitada por quaisquer das partes interessadas, todavia, se 
entendido que a análise dos requistos de saúde e eficácia levou a criação de um quarto 
requisito de patenteabilidade, contrário ao TRIPs, a revogação pode ser uma saída para que o 
Brasil não enfrente problemas na ordem internacional. 

A terceira posição foi mencionada diante da argumentação desenvolvida na sentença proferida 
no processo 297242020104013400 em curso na Justiça Federal de Brasília. Na sentença, o 
Juiz decidiu pela inconstitucionalidade da norma do artigo 229-C, pois: 1) O direito a patente 
é um direito e garantia individual, previsto no artigo 5º, inciso XXIX; 2) O artigo 229-C teria 
revogado indevidamente o Artigo 4º da Convenção da União de Paris, pois: a) Teria ido 
contra a lógica do sistema de proteção de patente; b) Desrespeitando a legislação internacional 
a respeito do tema, pois duplicaria o exame dos requisitos de patenteabilidade, em franca 
oposição ao que defendido pelos organismos internacionais que cuidam da proteção patentária 
(WIPO/OMPI, PCT e OMC). 3) Além disso, frisou que a patente de um medicamento não 
significaria a autorização para a comercialização do mesmo, sendo que a ANVISA caberia a 
análise sob o enfoque do risco sanitário apenas ao tempo do registro do medicamento. 4) 
Enfim, como o artigo 229-C criaria um obstáculo ao comércio e o registro patentário, 
derrogando, sem razoabilidade, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a 
sentença conclui pela inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 229-C[15]. 
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Também opinando pela inconstitucionalidade da norma está a posição de Denis Borges 
Barbosa, todavia, o seu raciocínio leva em conta que o artigo 229-C da Lei 9.279/96 teria 
conferido a ANVISA uma análise discricionária dentro do processo de registro de patente. Tal 
conclusão decorreria de sua interpretação do termo "anuência" trazido pela Lei 9.279/96: 

  

No direito administrativo brasileiro, a expressão "anuência" implica exercício de juízo de 
conveniência e oportunidade, ou seja, de manifestação discricionária da vontade 
administrativa. Assim já se verificou tal manifestação na importação de lítio e outros minerais 
nucleares [16] ou de armas e munições [17] ou, em geral de exportação de produtos sensíveis 
[18]. Especificamente  a ANVISA utiliza tal expressão para denotar o seu juízo de 
conveniência e oportunidade na importação de produtos sujeitos a sua licença [19] 

  

Assim, conferindo a ANVISA uma análise discricionária no processo de registro de patente, a 
norma afrontaria o disposto no artigo 5º, inciso XXIX da  constituição, dado que por força da 
Constituição o direito a patente seria um ato vinculado da administração, um direito subjetivo 
daquele que cumpre os requisitos legais estabelecidos pela Lei 9.279/96[20]. 

Dessa forma, pelos argumentos expostos, a situação jurídica pode ser assim resumida: Levado 
adiante a posição da AGU, as atribuições da ANVISA no processo de concessão de patentes 
estariam esvaziadas ou impossibilitadas. Por outro lado, levando adiante os argumentos da 
ANVISA, há uma firme discussão a respeito da constitucionalidade da norma. 

  

  

2. A PROPÓSITO DE UMA SOLUÇÃO 

  

      Com vistas a construir uma solução para o caso, deve-se rememorar o tratamento 
constitucional conferido a patente no artigo 5º, inciso XIX: "(...) a lei assegurará aos autores 
de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
País;" 

      A proteção jurídica do direito a patente tem razões econômicas, pois pelo benefício que 
proporciona, é mais que razoável que o inventor lucre com o invento,  tem razões de ordem 
técnica,  dado que a contribuição das patentes auxilia inegavelmente o aumento de 
conhecimento, razões de desenvolvimento, pelo fato de que a ausência de um sistema de 
patentes em certos países limita os investimentos na área tecnológica, e, finalmente, razões 
sociais, sendo que por esse último critério, exige-se da patente o cumprimento da sua função 
social, sendo exemplo de tal função a possibilidade de licença compulsória prevista na Lei 
9.276/96[21]. 
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No caso em análise, a presente exposição partirá de duas premissas: 1) O regime colaborativo 
estabelecido pela Lei não pode criar um novo requisito de patenteabilidade; 2 )  A lei não 
previu expressamente que a ANVISA deva ter a palavra final a respeito da patente da 
substância, pois tal competência não consta expressamente de suas atribuições legais. 

A respeito do regime de colaboração, deve-se apontar o sentido de sua criação do artigo 229-
C ao tempo da edição da Medida Provisória. Vale lembrar que, até recentemente, os produtos 
e processos farmacêuticos não eram objeto da proteção patentária: 

O Brasil, em 1945, deixou de reconhecer patentes para produtos das áreas químicas, 
farmacêutica e alimentícia, e 24 anos mais tarde estendeu a proibição também aos processos 
farmacêuticos e alimentícios. A lei n.º 5.772, sancionada em 1971, confirmou estas decisões 
no Código de Propriedade Industrial (CPI), vigente até 14 de maio de 1997. Com a sanção da 
Lei 9.279/96 em 14 de maio de 1996 - que admite o patenteamento e produtos e processos 
farmacêuticos, químicos e alimentícios - iniciou-se o período de transição entre as leis, no 
qual se aplicou o pipeline[22]. Portanto, em 14 de maio de 1997 - quando a Lei n.º 9.279/96 
entrou em vigor - o pipeline perdeu a sua eficácia[23]. 

Assim, nada mais razoável que uma vez admitida a proteção patentária desses produtos e 
processos, o órgão do Poder Público especialista na análise farmacêutica tenha sido chamado 
a colaborar. 

Na verdade, mais que um ato complexo, que exigiria a aprovação expressa de ambas 
Autarquias, pode-se observar que a intenção da Medida Provisória era buscar a colaboração 
da ANVISA, mas sem conferir a entidade a atribuição legal expressa de análise dos requisitos 
da patente. A intenção da norma não era subtrair a atribuição legal do INPI ou mesmo de 
vinculá-lo ao parecer da ANIVSA.. 

Pelo que se pode depreender, a ANVISA deveria funcionar como um perito na área, 
elaborando um parecer a respeito da patenteabilidade ou não do produto ou processo 
farmacêutico. A diferença é que tal sua manifestação não vincularia aquele que decide, no 
caso o INPI, pois este é que expressamente detém a atribuição legal de decidir a respeito dos 
requisitos de para a proteção patentária. 

Assim, todo o problema da interpretação do artigo 229-C pode ter decorrido tanto da confusão 
entre os termos registro de patente de um produto ou processo e de registro sanitário de 
medicamento. Essa suposta confusão, bem como uma equivocada interpretação inicial do 
papel da ANVISA levaram a situação de insegurança jurídica, que todavia, pode ser revertida. 

Atualmente, pelos atos normativos das entidades envolvidas, o INPI analisa o pedido de 
patente e envia o processo administrativo para anuência da ANVISA[24], sendo que esta terá 
a palavra final a respeito da patenteabilidade ou não do produto ou processo. Ou seja, os 
próprios órgãos envolvidos entenderam por conferir a palavra final a ANVISA. 

Essa postura acabou por modificar a lógica que deve presidir o processo de análise de patente. 
Isso porque a lógica que preside a análise dos requisitos de patenteabilidade por parte da 
ANVISA é a lógica de proteção saúde pública, lógica essa que não necessariamente 
compartilha dos objetivos da proteção patentária. Parece que o sentido da norma era diverso, 
ou seja, o objetivo da norma era obter a colaboração técnica da ANVISA no processo de 
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registro de patente, mas não conceder-lhe a palavra final. E esse objetivo pode ser alcançado 
com a mera mudança da interpretação administrativa da norma. 

A anuência prévia a que se reporta o artigo 229-C não é a anuência ao parecer do INPI já 
elaborado, ficando a ANVISA com a palavra final. A anuência de que trata a lei seria a 
manifestação prévia ao pedido feito pelo inventor e tal manifestação/anuência seria 
prévia porque o parecer técnico elaborado pela ANVISA seria objeto de ratificação ou 
não pelo INPI. 

E a atuação da ANVISA, diferente do que defendido por Denis Barbosa, não seria 
discricionária. Da mesma forma que o INPI, a ANVISA não deve efetuar qualquer juízo de 
conveniência e oportunidade quanto a análise dos critérios de proteção patentária. Ou seja, a 
sua atuação deve ser pautada especificamente pelos critérios de proteção. Aqui, compartilha-
se do entendimento do colega André Gustavo Bezerra e Mota: 

Não vejo como inconstitucional a anuência prévia pelos fundamentos do Denis Barbosa de 
que o termo anuir representaria discrionariedade e assim o artigo seria inconstitucional. Como 
a análise dos requisitos de patenteabilidade é técnica, sempre haverá discricionariedade 
técnica, não importando quem a faça. O parecer do INPI na análise dos requisitos também 
contém discricionariedade técnica, nem por isto foi cogitada inconstitucionalidade na análise 
por ele feita. A meu ver a anuência, nos termos da lei 9726, tem apenas este restrito sentido 
discricionário, e pelo que vemos é apenas neste sentido que é encarado pela ANVISA, ainda 
que esta tenha que se ater apenas à analise dos requisitos de saúde. Ou seja, o termo anuir 
não tem a abrangência que ele deu para considerá-la inconstitucional.[25] 

Com mudança de interpretação proposta, os pedidos de patente feitos junto ao INPI passariam 
inicialmente pela ANVISA, que elaboraria o seu parecer técnico a respeito da 
patenteabilidade ou não do produto ou processo farmacêutico. A ANVISA poderia consentir 
ou não com o pedido feito pelo inventor, sendo que suas razões deveriam ser levadas ao 
conhecimento do INPI que ratificaria ou não o parecer[26]. 

E quais seriam a vantagens dessa mudança de interpretação? 

Inicialmente, seria mantido o caráter colaborativo da norma, pois os processos de patente 
relacionados aos referidos produtos e processos certamente seriam agilizados, pois fugiram da 
"fila" geral do INPI, sendo que a este caberia ratificar ou não o parecer da ANVISA. 

Além disso, na sua análise, a ANVISA poderia analisar os requisitos de patenteabilidade 
levando em conta a sua expertise na área e também o seu olhar a partir da saúde pública. Ou 
seja, a ANVISA ao analisar a novidade de determinado produto ou processo farmacêutico, 
poderia expor, por exemplo, a repercussão econômica da proteção patentária ou não do 
segundo uso de um produto, conforme mencionado acima, a fim de subsidiar a decisão a ser 
tomada pelo INPI. Tal análise, todavia, não se confundiria com a análise de segurança e 
eficácia do medicamento, próprias da fase do registro sanitário. 

Essa agilidade, bem como a análise da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial de 
um determinado produto ou processo farmacêutico sob a ótica da saúde pública certamente 
engrandeceriam a análise feita pelo INPI e concretizariam a importância constitucional 
conferida a proteção da saúde pública. Além disso, manteria ainda incólumes as atribuições 
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conferidas aos órgãos da administração pública, sendo que ao INPI caberia decidir a respeito 
de eventuais divergências por parte da ANVISA. 

Um problema pode surgir com a interpretação acima: E se a ANVISA não anuir com a 
proteção patentária? Mesmo assim o produto ou processo deve ser levado ao INPI? Ou seja, 
se a Lei exige a anuência prévia da ANVISA, o poder público poderia conceder a proteção 
patentária sem a sua anuência? 

Bem, quanto ao ponto, devemos fazer uma interpretação sistemática e histórica da norma. A 
lei foi editada para que a ANVISA colaborasse com a análise do pedido de patentes de 
produtos e processos farmacêuticos recentemente admitidos, todavia, não lhe atribuiu 
expressamente a responsabilidade pela proteção patentária, nem excepcionou tal proteção das 
atribuições do INPI. Assim, o termo "anuência" a que se reporta a lei, deve ser interpretado 
como manifestação e não propriamente como consentimento ou aprovação, sendo que tal 
manifestação seria prévia ao ato do INPI e não a concessão da patente em sim mesmo. Essa 
interpretação mantém a lógica do sistema e o próprio objetivo da norma. 

A despeito da conclusão acima, a situação de insegurança jurídica narrada, a possibilidade de 
descrédito internacional do Brasil na área de proteção patentária, a discussão entre os órgãos 
administrativos envolvidos demonstram a urgência e relevância que justificariam a edição de 
uma medida provisória para uniformizar a interpretação. 

O referido ato poderia optar pela revogação da participação da ANVISA,  ou pelo 
reconhecimento expresso de que a autarquia deve apenas se manifestar e não 
propriamente aprovar o pedido de registro de patente de medicamentos e processo 
farmacêuticos, cabendo ao INPI a palavra final. 

Feitos esses registros tem-se ainda que se analisar a constitucionalidade da referida norma? 

Pela interpretação acima exposta, não há qualquer óbice constitucional a norma, pois não se 
está criando um obstáculo à proteção intelectual, mas sim descentralizando e especializando 
a sua análise, pois com o parecer a ser emitido pela ANVISA, tal entidade, expert na análise 
dos produtos e processos farmacêuticos, poderia subsidiar a melhor decisão a ser tomada pelo 
INPI, trazendo para a análise dos critérios de proteção patentearia, os argumentos econômicos 
e de saúde pública relacionados a proteção ou não de um determinado produto ou processo 
farmacêutico. 

Essa descentralização e especialização poderia, inclusive, levar a agilização da análise dos 
pedidos. E, diferente do que decidido na sentença acima apontada, o TRIPS não nomeia o 
ente responsável pela análise, muito menos impede que haja a descentralização e 
especialização da análise dos requisitos de proteção patentária. Essa expertise pode, inclusive, 
agilizar o reconhecimento de infração aos direitos de propriedade intelectual[27] 

Por outro lado, ao manter no INPI a decisão final a respeito da proteção, o objetivo do artigo 
5º, inciso XXIX da Constituição e de todo o sistema de proteção intelectual  parecem ser 
melhor resguardados. Lembre-se que a ótica da proteção da patente tem inegável conteúdo 
econômico, e se a referida ótica não for levada em conta, isso pode servir como desestímulo a 
atividade intelectual. 
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Exemplo que justifica essa análise  diz respeito a patenteabilidade ou não de um segundo uso 
de um medicamento.  A prevalecer o argumento que propicia a ausência de proteção para que 
o preço fique mais acessível, o beneficio econômico é imediato ao Sistema Único de Saúde, 
todavia, certamente tal conduta serve como um desestímulo a novas pesquisas. 

Além disso, como não há almoço grátis em economia, o gasto das indústrias no 
desenvolvimento de um segundo uso de um determinado medicamento será distribuído entre 
todos os usuários, ou seja, a vantagem imediata ao SUS significa um prejuízo total a 
coletividade. Enfim, a maximização da riqueza social será obtida com a proteção patentária do 
segundo uso de um produto, dado que o incentivo se reflete em novos estudos e a quebra de 
patente ou ausência de proteção, muito embora tenham um reflexo episódico favorável, 
devem ser rechaçados em face do benefício geral e contínuo da proteção patentearia. 

Os argumentos de saúde pública ou de abuso de direito de patente são definitivos e tem a sua 
sede própria de análise e proteção, quando a própria Lei 9.279/96 estabelece as hipóteses de 
licença compulsória[28] e de pedido de caducidade[29]. Além disso, outra saída para a 
redução de custos nos medicamentos é a produção pelo próprio Estado. 

Enfim, a mera descentralização da análise técnica do pedido de proteção patentária aqui 
defendida não traz qualquer problema ou obstáculo para a proteção, aliás, especializa a 
referida análise, ou seja, não se trata de norma desarrazoada ou inconstitucional desde que 
interpretada da forma que se sugere.   

Conclusão  

Assim, diante de todo o exposto pode-se concluir que: 

• 1) O termo "patente de medicamentos" revela uma imprecisão terminológica, pois o 
que é objeto de patente é o produto ou processo farmacêutico, sendo que o 
medicamento nada mais é do que umas das forma de exploração do produto.  

• 2) O registro de um determinado produto patenteado sob a forma de medicamento é 
objeto de registro sanitário, em que se não se analisam mais a novidade, a atividade 
inventiva ou aplicação industrial, mas apenas a segurança e eficácia do medicamento.  

• 3) O artigo 229-C da Lei 9.276/96 foi editado com vistas a estabelecer um regime 
colaborativo entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e o Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial; 

• 4) A Advocacia Geral da União, ao interpretar o artigo acima, entendeu que cabe ao 
INPI a análise dos requisitos de patenteabilidade, enquanto que à ANVISA caberiam 
os requisitos relacionados a saúde pública. 

• 5) Essa conclusão simplesmente esvazia as atribuições da ANVISA dentro do 
processo de registro de patente, pois dificilmente, a ANVISA terá condições de pré-
analisar a nocividade de um determinado produto, pois esta dependerá do uso 
proposto, uso esse que somente será analisado ao tempo do registro sanitário.  

• 6) Assim, diante da situação de insegurança jurídica decorrente da divergência entre 
INPI e ANVISA, divergência essa levada ao Poder Judiciário, sugere-se uma nova 
interpretação do artigo 229-C nos seguintes termos: 

• a. O termo anuência prévia a que se reporta o artigo 229-C deve ser interpretado de 
forma a garantir à ANVISA a análise dos requisitos de patenteabilidade, como expert 
na área, dado que a proteção patentária de produtos e processos farmacêuticos era bem 
recente à época da edição do ato, cabendo ao INPI, por sua vez, a palavra final. 
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• b. Com isso, a ANVISA poderia fazer valer em sua análise a respeito dos requisitos de 
patenteabilidade uma ótica voltada para saúde pública. 

• c. Essa descentralização técnica da análise dos requisitos de patenteabilidade de forma 
alguma ofende o TRIPs, pois uma vez feita a análise pela ANVISA, caberia ao INPI 
ratificar ou não o parecer. 

• d. De toda forma, caso não se opte pela mudança de intepretação administrativa da 
norma, todo o exposto justificaria a edição de medida provisória para delimitar 
precisamente as atribuições da ANVISA e do INPI ou simplesmente retirar a ANVISA 
do processo de registro de patente. 
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[1] Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_oquee. Acesso em 
22.04.2011  Acesso em 22.04.2011 às 11:52 

[2] [2]  Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas 
que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica 
e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e 
denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (Redação 
dada pela Lei nº 9.279, de 1998) 

[3] 27.1 Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de 
produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja 
nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. 

[4] 27.1 Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de 
produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja 
nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. 

[5] Como registro histórico registre que a exposição de motivos foi subscrita subscrita pelos 
então Ministros da Saúde, Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior, Relações 
Exteriores e do Planejamento, Orçamento e gestão 

[6] Exposição de motivos disponibilizada pela área técnica da ANVISA quando prestando 
subsídios a advocacia Geral da União para que esta providenciasse a defesa dos atos emitidos 
pela ANVISA à propósito da anuência prévia nos processos de patentes de medicamentos. 

[7] "(...) O artigo 229-C da Lei especifica que a concessão de patentes para produtos 
farmacêuticos ou processos deve receber a aprovação prévia da Agência Brasileira de 
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Vigilância Sanitária (ANVISA). As autoridades observam que a anuência da ANVISA 
visa a apoiar a decisão do Governo no que concerne à concessão de patentes de 
medicamentos e de seus processos, e não constitui um requisito adicional para a 
patenteabilidade. Eles também observam que a ANVISA coopera com INPI na análise 
técnica, utilizando os critérios estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial. Cerca de 
477 pedidos de patentes de medicamentos e processos foram submetidos à ANVISA entre 
março de 2001 e abril de 2004, a 339 foi concedida a anuência prévia (71,1% do total), 16 
(3,4% do total) foram negados, e o restante encontra-se sob análise ou aguardam a 
apresentação de informações complementares". Trecho traduzido pela ANVISA  disponível 
em 
http://docsonline.wto.org/GEN_viewerwindow.asp?http://docsonline.wto.org:80/DDFDocum
ents/t/WT/TPR/S140-3.doc 

  

  

[8] Trecho constante do pedido de reconsideração apresentado pela ANVISA a Advocacia 
Geral da União: O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual entendia, de há muito, ser 
novo, e portanto passível de registro, o segundo uso de um mesmo medicamento já 
patenteado. Assim, uma droga com 30, 40 ou mesmo 50 anos de proteção patentária poderia 
receber novo período de proteção, desde que descoberto novo uso não descrito na patente 
originária. Prolongar-se-ia, dessa forma, o monopólio do inventor por outros 20 anos, em 
evidente prejuízo do acesso a medicamentos pela população. Ora, a visão do INPI não era 
compartilhada pela ANVISA, que sempre defendeu que a descoberta de outro uso não 
configura inovação e, dessa feita, não autoriza nova proteção patentária. A posição da 
Agência atentava para o fato de que o artigo 27 do TRIPS prevê concessão de patentes para 
produtos e processos, mas não para "uso". Eis, por oportuno, a transcrição do artigo 27.1 do 
acordo internacional: "27.1 Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, 
qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será 
patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação 
industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do artigo 65, no parágrafo 8 do artigo 70 e 
no parágrafo 3 deste artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão 
usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e 
quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente." 

  

[9]  Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que 
regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e 
técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia 
de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (Redação dada 
pela Lei nº 9.279, de 1998) 

[10] Art. 6º  A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da 
população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos 
e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 
insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de 
fronteiras. (...)  Art. 8º  Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, 
controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 
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[11] "Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá 
efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria 
inicialmente revelada no pedido". 

[12] Trecho extraído do pedido de reconsideração feito pela ANVISA em face do parecer 
emitido pela Advocacia Geral da união. 

[13] Art. 28. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros 
efetivos da Advocacia-Geral da União é vedado: II - contrariar súmula, parecer 
normativo ou orientação técnica adotada pelo Advogado-Geral da União; 

  

[14] Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação 
do Presidente da República. § 1º O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho 
presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe 
dar fiel cumprimento. 

  

  

[16] A legislação da CNEN, no Art. 2o. da Lei 7.781 de 27 de junho de 1989, que deu nova 
redação  à  Lei 6.189/74 , estão expressas , no artigo 2o., assegurava as seguintes atribuições 
da autarquia:"Artigo 2o. - Compete à  CNEN:'VIII - estabelecer normas e conceder licenças e 
autorizações para o comércio interno e externo: a) de minerais, minérios, materiais, 
equipamentos, projetos, e transferência de tecnologia de interesse para a energia nuclear; 
Em  5 de junho de 1989 recebeu aprovação presidencial uma Exposição de Motivos 20/89 da 
Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional - Saden, contendo as seguintes diretrizes 
para o desenvolvimento da produção nacional de lítio e seus derivados, no âmbito da Política 
Nacional de Energia Nuclear:"c.  só seja autorizada a importação de minerais e sais de lítio 
mediante anuência prévia da CNEN, à  semelhança do procedimento adotado para a 
exportação de derivados de sais de lítio." Por fim, a 13 de maio de 1991, foi expedida Portaria 
de no. 8 pelo então Diretor do Departamento de Comércio Exterior - Decex, determinando, 
em seu artigo 13, que as importações de minerais e de sais de lítio sejam sujeitas à  anuência 
prévia da CNEN. 

[17] Decreto nº 24.602, de 06 de julho de 1934, que impôs pela primeira vez na nação, e de 
forma rígida, o controle da fabricação e comercialização de material bélico. Vejamos o que 
estabelecem  os primeiros três artigos deste diploma: "Art. 1º - Fica proibida a instalação, no 
País, de fábricas civis destinadas ao fabrico de armas e munições de guerra.Parágrafo Único - 
É entretanto facultativo ao Governo conceder autorização, sob as condições:          a) de ser 
feita uma fiscalização permanente nas suas direções administrativas, técnica e industrial, por 
oficiais do exército, nomeados pelo Ministro do Exército, sem ônus para a fábrica;    b) de 
submeter-se às restrições que o Governo Federal julgar conveniente determinar ao comércio 
de sua produção para o exterior e interior; c) de estabelecer preferência para o Governo 
Federal, na aquisição de seus produtos. 

[18]  Consolidação Das Portarias Secex (Exportação) Portaria SECEX nº 12, de 
03.09.2003alterada até a Portaria SECEX nº 6, de 3.05.2004. Art. 27 Nas operações da 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11414



espécie deverão ser observados os seguintes procedimentos: II - as normas e o tratamento 
administrativo que disciplinam a exportação do produto, no que se refere a sua proibição, 
suspensão e anuência prévia; 

[19] Por exemplo, na Portaria nº 772, de 02 de outubro de 1998, como alterada. 

[20] Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/anuencia.doc. Acesso em 22.04.2011 às 
13:49. 

[21] DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial. Os sistemas de marcas, patentes, 
desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense. 3ª ed, 2010. 
p.43  

[22] DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial. Os sistemas de marcas, patentes, 
desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense. 3ª ed, 2010. p.282. 
Segundo o autor: "o termo pipeline- icuja tradução para o Português seria tubulação - refere-
se, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na 
tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou sja, tais produtos e processos não 
chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O pipeline 
também pode ser chamado de patente de revalidação. Esse dispositivo tem como finalidade 
proporcionar aos inventores nacionais de criação já divulgada - mas anteiormente não 
patenteável -, aos requerentes de pedidos de patente nacionais e estrangeiros, e aos titulares de 
patentes estrangeiras, aproteção acima citada 

[23] DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial. Os sistemas de marcas, patentes, 
desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense. 3ª ed, 2010. p. 
282 

[24] Na ANVISA, o procedimento é regido pela Resolução n.º 45 de 23 de junho de 2008. 
Art. 3º. O procedimento de prévia anuência se dará mediante encaminhamento dos processos 
pelo INPI à Anvisa para conhecimento e manifestação, podendo a Agência concluir pela 
anuência ou não anuência, mediante decisão fundamentada. 

[25] Colaboração do colega André Gustavo Bezerra e Mota ao ler o roteiro inicial do presente 
artigo. 

[26] Essa conclusão foi fruto de intensas e frutíferas conversas com o colega André Gustavo 
Bezerra e Mota, o qual colaborou imensamente para as idéias aqui desenvolvidas, a quem 
agradeço especialmente. 

[27] Art. 41. Os Membros assegurarão que suas legislações nacionais disponham de 
procedimentos para a aplicação de normas de proteção como especificadas nesta Parte, de 
forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade 
intelectual previstos neste Acordo, inclusive remédios expeditos destinados a prevenir 
infrações e remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes 
procedimentos serão aplicados de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio 
legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo. 

[28] Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder 
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econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.    Art. 70. 
A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as 
seguintes hipóteses: I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação 
a outra; II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação 
à patente anterior; e III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para 
exploração da patente anterior. 

[29]   Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com 
legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, 
esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos 
justificáveis. 
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PATENTES DE SEGUNDO USO: QUESTÃO DE POLÍTICA OU 
QUESTÃO DE PRINCÍPIO? 

 
SECOND MEDICAL USE PATENTS: A MATTER OF POLICY OR A MATTER OF 

PRINCIPLE? 
 
 
 

Marcos Vinício Chein Feres 
Vitor Schettino Tresse 

 

RESUMO 
O presente artigo objetiva estudar o direito à patente no caso do segundo uso médico. A 
discussão concentra-se na possibilidade de se patentear novos usos, tendo em consideração 
que já existe uma patente do fármaco para outra doença. Nesse contexto, propõe-se como 
marco teórico a idéia de integridade no direito, tendo por base a teoria de Ronald Dworkin 
(2007). A partir desse referencial teórico, analisa-se o tratamento jurídico da primeira patente 
em relação à segunda patente e também, os conceitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial da Lei n° 9279/96, bem como as diretrizes utilizadas pelo INPI e pela 
ANVISA, no momento da análise do segundo uso médico. Ao final deste artigo, sustenta-se a 
defesa do patenteamento do segundo uso que atenda aos requisitos da lei 9279/96 e a 
improcedência do tratamento diferenciado e, pois, injustificado entre o primeiro e o segundo 
uso, tendo por norte a idéia de integridade no direito. 
PALAVRAS-CHAVE: SEGUNDO USO; PROPRIEDADE INDUSTRIAL;DIREITO 
COMO INTEGRIDADE. 
 
ABSTRACT 
This paper intends to study the right to patent in the case of second medical use. The purpose 
here is to analyse the possibility of registering the patent of a new medicine whose first 
medical use of its component has already been registered in the Brazilian Industrial Property 
Rights Agency. The theoretical reference of this paper is the idea of integrity in law, based on 
Ronald Dworkin’s theory (2007). From this theoretical point of departure, the concepts of 
novelty, inventiveness and industrial application, as well as the guidelines of Brazilian 
agencies, are interpreted in order to authorise the possibility of patenting a second medical use 
of a certain medicine’s component applied to a different disease. Finally, taking into account 
the idea of integrity in law, the patent should be registered by the Agency for all the legal 
requisites have been fulfilled and fairly interpreted so as to take individuals’ rights seriously. 
KEYWORDS: SECOND MEDICAL USE; INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS; 
INTEGRITY IN LAW. 
 
 

  

Introdução 
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                   Hoje, os avanços da ciência põem muitas vezes em dificuldade os órgãos 
responsáveis pela concessão de patentes, pois os critérios presentes nas legislações e nas suas 
diretrizes são omissos ou incompletos frente às novas descobertas. Ponto bastante controverso 
na área de medicamentos, atualmente, consiste na possibilidade de se patentear o denominado 
novo uso (ou segundo uso), que ocorre nos casos em que há a descoberta de uma nova 
aplicação médica para um composto já patenteado. 

No grupo de estudo sobre o segundo uso médico organizado pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (INPI) em 2007, realizou-se uma discussão, por especialistas da área, 
sobre os critérios utilizados por este órgão para a concessão de patentes para o segundo uso 
médico, chegando aos mais variados argumentos contra e a favor. Alguns se posicionam 
defendendo a modificação dos atuais critérios pelos utilizados no Escritório Europeu de 
Patentes, devido ao avanço deste continente no assunto. Outros, porém, preferiram a 
manutenção da chamada "fórmula suíça", argumentando que cabia ao Brasil, aos poucos, 
adotar os critérios que melhor se adequassem à sua peculiar realidade econômica e de 
desenvolvimento tecnológico. 

Os defensores do patenteamento do segundo uso médico alegam que os centros de pesquisa e 
tecnologia do Brasil contam com poucos investimentos frente aos estrangeiros, sendo a 
possível patenteabilidade do segundo uso, então, uma maneira de incentivar esses centros 
tecnológicos nacionais. Outro argumento a favor consiste em que muitos desses novos usos 
médicos dizem respeito ao tratamento de doenças negligenciadas, que atingem, em sua 
maioria, países em desenvolvimento, sendo a patente de segundo uso um meio de fomentar 
pesquisas nessa área. 

Por outro lado, os que se posicionam contra o segundo uso alegam que concedendo mais uma 
patente, estar-se-iam prorrogando os monopólios dos grupos farmacêuticos por mais tempo, o 
que levaria, na verdade, não a um avanço, e sim, a uma maior dependência tecnológica dos 
países em desenvolvimento. Além disso, defendem que o segundo uso médico seria na 
verdade um método terapêutico, para o qual não pode ser concedida uma patente, segundo o 
artigo 10, inciso VIII do Código de Propriedade Intelectual. 

Ponto essencial que deve ser levado em conta no posicionamento dos órgãos responsáveis 
pela concessão de patentes é: o segundo uso médico atende aos requisitos de patenteabilidade 
do nosso Código de Propriedade Industrial/96? Sendo essa nova aplicação digna de proteção 
por uma patente, poderíamos, então, indeferir pedidos de patentes de segundo uso médico, 
observando exclusivamente critérios políticos, ligados à função do instituto da patente, qual 
seja, de ser um instrumento de avanço tecnológico, social e de desenvolvimento? 

            O presente estudo busca analisar criticamente os critérios atuais utilizados pelos 
órgãos responsáveis para a concessão de segundo uso médico para compostos químicos e 
princípios ativos diferenciados, quais sejam o INPI e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Propõe-se, aqui, uma análise do segundo uso médico a partir do marco 
teórico da teoria substancial de Ronald Dworkin (2007), analisando este problema sob o 
enfoque da interpretação construtiva, da comunidade personificada e do direito como 
integridade. Como a patente é um instrumento político de desenvolvimento econômico, social 
e tecnológico, o direito de exclusividade concedido ao inventor, pautado em princípios, não 
poderá ser negligenciado por políticas eleitas por uma comunidade para atingir determinado 
fim. 
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Com o propósito de buscar uma melhor estruturação didática da temática abordada no estudo, 
o trabalho foi dividido em três partes. Primeiramente será feita uma análise acerca da teoria 
substancial de Ronald Dworkin. Em um segundo momento, será analisada a evolução da 
natureza jurídica do instituto da propriedade intelectual. Posteriormente será abordada a 
questão do novo uso médico e sua possível patenteabilidade de acordo com o ordenamento 
jurídico atual e a teoria do direito como integridade. Por fim, serão tecidos alguns comentários 
buscando uma possível solução para o problema. 

  

A integridade no Direito 

  

       Dworkin (2007) defende que nos processos judiciais sempre surgem três tipos de 
questionamentos: questões de fato, questões de direito e as questões interligadas de 
moralidade política e fidelidade. O primeiro e o último tipo de questionamento não suscitam 
muitas discussões, pois para as questões de fato terá que ser necessariamente feita uma busca 
no caso concreto para descobrir aquilo que realmente aconteceu. Quanto à questão de 
moralidade política e fidelidade, apesar de as pessoas discordarem sobre o que é certo ou 
errado em termos morais, essa discordância não deve influenciar o julgamento dos casos pela 
Justiça, uma vez que, ao se discutirem questões de direito, não cabe justificar decisões 
judiciais a partir de noções individuais ou coletivas sobre o que é moralmente relevante.  

                   O problema consiste nas questões de direito, pois é nesse tipo de questão que se 
verifica se determinada decisão do Estado (seja no momento de uma decisão judicial, seja na 
elaboração de uma lei ou de uma política) estaria ou não de acordo com os fundamentos do 
direito. Dworkin (2007) pondera que casos difíceis, como o da patente de segundo uso aqui 
discutido, devem ser analisados tomando por base o que é adequado, coerente e consistente 
com a legislação, os precedentes e a política institucional. 

                   Para o autor, os positivistas acreditam que a verdadeira divergência é aquela das 
questões de fato, pois eles argumentam que estão sempre de acordo com os fundamentos de 
direito. Para esses doutrinadores, no momento que se busca determinar se existe ou não 
direito, o que ocorre é a divergência sobre o significado das palavras e não do direito em si. 
Dworkin (2007) combate tal posicionamento - por ele denominado de aguilhão semântico - 
demonstrando que se não partimos de determinado consenso não há como se estabelecer 
nenhum tipo de discussão. 

Podemos divergir sobre os casos limítrofes: posso chamar de livrinho aquilo que para você 
seria um panfleto. Mas não podemos divergir sobre aquilo que chamei de casos centrais. Se 
para você meu exemplar de Moby Dick não é um livro, pois em sua opinião romances não são 
livros, qualquer divergência será necessariamente absurda. (DWORKIN, 2007, p.55). 

  

                   A interpretação é condição necessária para a construção do direito em sua melhor 
luz, pois questões tidas como incontestáveis tendem a ser superadas por novas concepções de 
direito e de mundo. Determinado modo de aplicação do ordenamento jurídico, um paradigma, 
considerado certo em determinado momento histórico, altera-se com novas interpretações. 
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Esse incessante devir comum ao processo hermenêutico, segundo Dworkin (2007), se realiza 
criativa e construtivamente dentro do ordenamento jurídico com intuito de obter a melhor 
solução para os conflitos que surgem da aplicação do direito. A exemplo do que se conhece 
por um romance em cadeia, de acordo com o citado autor, o direito deve ser interpretado e 
construído de forma a se levar em conta os capítulos escritos anteriormente pelos demais 
intérpretes sem impedir a criação de algo original e inovador no momento atual. 

            Para Dworkin (2007, p. 116), o direito de uma comunidade "é o sistema de direitos e 
responsabilidades que respondem a esse complexo padrão: autorização à coerção porque 
decorre de decisões anteriores do tipo adequado". Na busca de justificação da relação entre 
coerção e direito, o autor chega a três concepções de interpretação do direito: o 
convencionalismo, o pragmatismo e o direito como integridade. 

            O convencionalismo justifica a coerção exercida pelo Estado por meio das convenções 
e dos precedentes. Diante de um caso concreto no qual seja difícil a aplicação direta de uma 
norma jurídica, o aplicador do direito deve buscar na legislação vigente e nas decisões 
passadas legitimidade para escolher a sua decisão. São essas decisões que vão levar a 
comunidade à idéia de segurança jurídica. 

            O grande problema que surge do convencionalismo como via interpretativa, segundo 
Dworkin (2007), é quando se está diante de um caso ao qual não pode ser diretamente 
aplicada nem uma solução oriunda da legislação, nem uma solução derivada dos precedentes. 
O que pode fazer o aplicador diante desses casos? Além disso, pode a comunidade ficar presa 
a decisões passadas, quando o ordenamento jurídico e as práticas sociais pedem outra forma 
de interpretação e atuação por parte do aplicador do direito? 

            A segunda concepção analisada pelo autor é o pragmatismo jurídico. Nesse modo 
interpretativo, ao aplicador do direito é dada liberdade para adotar a melhor solução, ainda 
que contrária aos direitos eleitos e às decisões passadas construídos naquela comunidade. A 
justificativa para essa decisão pragmática consiste na suposta convicção do operador do 
direito de que a sua decisão, embora contrária aos precedentes e às convenções, é a melhor e a 
mais eficiente, pois poderá gerar, no futuro ou no longo prazo, mais bem-estar e mais frutos 
para a comunidade. 

A primeira vista essa alternativa pode parecer a mais adequada, pois o aplicador visa alcançar 
a melhor alternativa para a comunidade. Porém, como definir o que é melhor para uma 
comunidade? Como o aplicador pode dispor dos direitos construídos pela comunidade, ainda 
que seja com propósitos de maior eficiência e utilidade? 

Nesse sentido, a crítica central exposta contra o pragmatismo é que os pragmatistas não 
respeitam os direitos e as garantias dos indivíduos numa comunidade. Tais direitos e 
garantias, numa vertente pragmatista, não têm força alguma, são parâmetros utilizados pelo 
aplicador do direito para se atingir o fim que ele, de acordo com suas convicções, elege como 
sendo o melhor para todos, mesmo que, para isso, se valha de soluções conciliatórias que 
acabam, em muitos casos, por negligenciar o direito das minorias. 

            Após tecer críticas ao Convencionalismo e ao Pragmatismo Jurídico, Dworkin (2007) 
finalmente vai abordar alguns ideais políticos e como eles se relacionam com a concepção 
interpretativa que analisa o direito sob sua melhor luz, o direito como integridade. 
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A política comum compartilha com a teoria política utópica certos ideais políticos, os ideais 
de uma estrutura política imparcial, uma justa distribuição de recursos e oportunidades e um 
processo equitativo de fazer vigorar as regras e os regulamentos que os estabelecem. Para ser 
breve vou chamá-los de virtudes da equidade, justiça e devido processo legal 
adjetivo.(DWORKIN,2007, p.199-200). 

  

Para o autor, o ideal da equidade diz respeito aos métodos e aos procedimentos utilizados para 
a escolha dos dirigentes de modo a viabilizar a vontade da comunidade. Como virtude 
política, a equidade consiste nos procedimentos por meio dos quais os eleitores possam, de 
algum modo, influir nas decisões dos que os governam. Já a justiça "se preocupa com as 
decisões que as instituições políticas consagradas devem tomar, tenham ou não sido 
escolhidas com equidade" (DWORKIN, 2007, p. 200). Do ponto de vista da justiça como 
virtude política, os legisladores devem distribuir recursos materiais e assegurarem as garantias 
individuais. Finalmente o devido processo legal adjetivo busca a utilização de meios corretos, 
por meio do respeito aos procedimentos estabelecidos, para se averiguar se um cidadão 
infringiu ou não preceitos legais. Como virtude política, o devido processo legal exige que 
todo cidadão, ao ser acusado de violação das leis, seja submetido a regras apropriadas de 
apuração das provas e aos procedimentos justos para averiguação dos fatos ilícitos. 

            O direito como integridade faz com que a integridade seja um ideal político 
independente da justiça e da equidade, mas que atua em conjunto com estas virtudes de modo 
que as decisões da comunidade sejam as mais corretas e coerentes. Essa concepção 
interpretativa pressupõe a comunidade como um ente personificado, um agente moral 
separado do resto dos cidadãos, que atua pautada em princípios, princípios esses, 
compartilhados por todos. A integridade faz com que os direitos não sejam somente fonte das 
decisões passadas, mas também dos princípios que conduzem a comunidade. Uma 
comunidade baseada em princípios faz com que "cada um seja tratado com igual interesse" 
(DWORKIN, 2007, p. 257). Por tudo isso, Dworkin (2007) vai considerar a integridade como 
a melhor justificativa da legitimidade da coerção do direito sobre os indivíduos. 

O direito como integridade vai permitir que direitos sejam respeitados, porque aqui eles são 
derivados de uma moral política institucionalmente construída a partir das bases 
principiológicas instituídas pela comunidade personificada. 

Segundo Dworkin (2007, p. 213), existem dois princípios de integridade política, o princípio 
legislativo que preza pela coerência moral das leis produzidas pelo legislativo e o princípio 
jurisdicional que demanda que a lei seja coerente nesse sentido: "A integridade exige que as 
normas públicas da comunidade sejam criadas e vistas, na medida do possível, de modo a 
expressar um sistema único e coerente de justiça e equidade na correta proporção"      ( 
DWORKIM, 2007,  p. 264) 

Para o autor, a integridade política exige que o governo atue de forma coerente com todos os 
cidadãos, visto como a comunidade personificada decorre de fundamentos morais que se 
organizam a partir de obrigações pessoais, especiais e iguais entre os membros. E, por isso, a 
comunidade personificada, porque fiel a um conjunto coerente de princípios, demanda um 
dever de imparcialidade para com os cidadãos no exercício do ofício político.  Diante disso, 
políticas públicas ou metas de governo que visem a promover o bem geral, terão que ser 
elaboradas respeitando, primordialmente, esse coerente conjunto de princípios da 
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comunidade. Tais políticas podem dar um incentivo maior para determinado campo da 
indústria, por exemplo, porque esse campo industrial é importante para o desenvolvimento da 
comunidade. Porém, esse incentivo não poderá ser concedido, porque os donos dessa 
indústria são católicos ou apresentam um certo posicionamento político-partidário.  

  

Evolução da Natureza Jurídica da Propriedade Industrial 

  

Inicialmente, antes de tratar da evolução da natureza jurídica da propriedade industrial, faz-se 
necessário tecer alguns comentários sobre esse instituto. 

                   A propriedade intelectual diz respeito ao conjunto de direitos de exclusividade dos 
autores e inventores sobre sua obra. É instituto direcionado às produções do intelecto do 
homem com o objetivo de garantir a exploração pelo autor ou inventor de sua criação, 
limitando-se assim, a livre concorrência[1] e, conseqüentemente, a interferência não 
autorizada de terceiros. 

                   A propriedade intelectual abrange tanto produções intelectuais, pertencentes ao 
campo das artes e da ciência, quanto produções do campo industrial, que vai abranger 
privilégios da invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, marcas de 
fábrica e de comércio e, finalmente, o nome comercial em suas diversas modalidades.  A 
propriedade industrial também é um instrumento valioso de que dispõe o Estado para o 
fomento de políticas para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país, pois as 
prerrogativas concedidas ao inventor são como um incentivo para que novas inovações sejam 
produzidas. 

Gama Cerqueira (1946) afirma que ter certeza sobre a natureza jurídica de determinado 
instituto é condição necessária para melhor interpretar o ordenamento jurídico. Além disso, 
visa auxiliar o legislador na elaboração de legislações mais claras e coerentes. No mesmo 
sentido, para Carol Proner (2007), conhecer a natureza jurídica significa buscar o substrato 
que lhe forneça legitimidade e garanta a sua existência jurídica. Assim, por meio dessa análise 
da natureza jurídica da propriedade industrial, pode-se realizar uma mais adequada 
interpretação do Código de Propriedade Industrial, conseguindo enfrentar o caso difícil do 
segundo uso médico com mais solidez, de modo que os direitos do inventor sejam 
respeitados. 

Com vistas a buscar uma solução para a questão da natureza da propriedade intelectual, 
surgem ao longo do tempo várias teorias, que fizeram com que o instituto da propriedade 
intelectual fosse repensado ao longo dos anos. Para Cerqueira (1946), há, num primeiro 
momento, duas teorias bem semelhantes, a do privilégio e a do contrato, segundo a primeira, 
haveria a concessão de um privilégio ao inventor pela comunidade e, segundo a teoria do 
contrato, existiria um acordo entre a sociedade e o inventor no sentido de lhe atribuir direito 
exclusivo sobre a criação. Para Cerqueira (1946), a evolução do conceito de propriedade 
intelectual gera uma mudança de perspectiva com relação ao direito de autores e inventores. 
Nesse contexto, a estes são atribuídos legítimos direitos sobre suas produções, passando a ser 
tratados como sujeitos de direitos. Nesse período, destacam-se as teorias que consideram os 
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direitos de propriedade intelectual como direitos de personalidade, direitos de personalidade-
patrimonial, direitos patrimoniais e direitos patrimoniais de natureza especial. 

A necessidade de proteção da propriedade industrial se dissemina com a Revolução Industrial, 
porém, antes mesmo desse período, já eram concedidas patentes pelos reis aos inventores. 
Segundo Cerqueira (1946), nesse primeiro momento, ela era vista como simples favor, 
privilégio concedido pelo monarca ao inventor pelos serviços prestados à comunidade. Não 
existia verdadeiro direito do inventor sobre sua criação, o privilégio era concedido de acordo 
com a vontade do soberano, que decidia sem nenhuma regra preestabelecida para quem e 
como seria concedido o privilégio. 

Esse tipo de proteção à propriedade intelectual acabava por negar o direito do autor, pois não 
havia, nesse contexto, qualquer coerência na concessão dos privilégios, pois se tratava de 
favores pessoais que dependiam exclusivamente do arbítrio do monarca. 

Outra teoria, que surge com o objetivo de definir a natureza jurídica da propriedade 
intelectual, é a do contrato entre o autor/inventor e a sociedade, que tem particular aplicação 
aos inventos. Segundo essa teoria, o inventor, com sua criação, presta um serviço à 
comunidade, recebendo em contrapartida os direitos de exclusividade e de segredo da sua 
invenção por um prazo. Todavia, ao final desse prazo, deveria o inventor revelar sua 
descoberta. Por existir um contrato tácito entre inventor e sociedade, os defensores dessa 
doutrina enquadravam os direitos da propriedade intelectual no campo das obrigações. 

Assim como na teoria do privilégio, vários problemas foram encontrados na teoria do 
contrato. Logicamente, é de difícil delimitação esse contrato abstrato entre sociedade e 
inventor. Além disso, não se reconhece verdadeiro direito ao autor, pois ele é oriundo de um 
contrato com a sociedade, podendo ser suprimido a qualquer tempo. 

 Com o objetivo de dar fim a discussão sobre a natureza jurídica da propriedade intelectual é 
criada também a teoria do direito objetivo[2], segundo a qual, a propriedade intelectual é 
considerada como situação de direito objetivo, ela é uma utilidade, uma riqueza protegida 
pelo direito. De acordo com Cerqueira (1946), para essa teoria, a propriedade intelectual é 
uma situação, que vai possibilitar ao autor recorrer às vias próprias para afastar qualquer 
intervenção de terceiro, que venha explorar sua obra sem seu consentimento. O direito 
somente surge quando um terceiro injustamente retenha, explore ou interfira na criação do 
autor ou do inventor. Entretanto, essa concepção de direito de propriedade intelectual não 
considera o aspecto positivo do direito do autor/inventor de utilizar e explorar sua criação, 
foca apenas no aspecto negativo, ou seja, o da não intervenção injusta de terceiro[3]. 

Ao se caracterizar a natureza jurídica da propriedade intelectual como direito de 
personalidade, patrimonial ou misto, percebe-se relevante desenvolvimento jurídico em 
relação ao instituto da propriedade intelectual, uma vez que passa a considerar o autor e/ou 
inventor como legítimo sujeito de direitos. Essas teorias surgem no período clássico da 
Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade sob a bandeira dos 
direitos individuais e do liberalismo econômico[4]. 

Apesar dessa importância atribuída à teoria que considera a natureza jurídica dos direitos de 
propriedade intelectual como direitos da personalidade, adverte Cerqueira (1946), que, 
considerar a natureza jurídica da propriedade intelectual oriunda dos direitos da personalidade 
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negligencia o caráter patrimonial desse instituto, cujo fim é assegurar as vantagens 
econômicas propiciadas pela propriedade intelectual ao seu proprietário. 

Em função dessa crítica à teoria da personalidade, é proposta a teoria patrimonial-
personalidade que considera a natureza jurídica um terceiro gênero, os direitos do autor vão 
radicar tanto na pessoa quanto no caráter patrimonial do instituto. Cerqueira (1946) 
complementa, porém, que é necessário discernir, de um lado, as faculdades que competem ao 
autor como pessoa, dentro dos direitos da personalidade, e, doutro lado, as que lhe competem 
como autor. As faculdades atribuídas ao autor pela sua criação não se tratam de direito de 
personalidade, pois o direito do autor é patrimonial e tem por objetivo a própria obra criada, 
concedendo ao autor as vantagens econômicas conferidas pela obra, além da exclusividade. 

Segundo Cerqueira (1946), considerar a natureza jurídica da propriedade intelectual como 
sendo dos direitos reais implica aceitar que estamos diante de uma relação imediata da pessoa 
sobre a coisa, que pressupõe a existência e o exercício do direito real do sujeito ativo do 
direito e a coisa sobre a qual recai o direito. Ao analisar a relação jurídica entre autor e sua 
criação, tanto no seu aspecto positivo, qual seja, o da exploração pelo autor visando a fins 
econômicos, quanto no seu aspecto negativo, que é o da proteção contra o uso indiscriminado 
do bem por terceiros, visando proteger o autor/inventor, vê-se que esta relação não pode ser 
outra, a não ser, a dos direitos reais, pois o autor explora sua obra de modo absoluto sem 
depender de prestação de outras pessoas. 

Cerqueira (1946) conclui que o direito de propriedade intelectual é um direito real incidente 
sobre bens incorpóreos, devendo, por isso, o direito do autor/inventor enquadrar-se nesta 
categoria de direitos, porque a relação entre o inventor e sua obra e o proprietário e a 
propriedade civil são semelhantes. O direito que incide sobre a propriedade intelectual é, 
segundo Cerqueira (1946) privado, patrimonial e móvel, em regra, temporário e resolúvel, 
tendo por objeto uma coisa ou bem imaterial ou incorpóreo. 

Assim sendo, ao analisar a problemática de uma patente concedida pelo segundo uso médico, 
há de se interpretar a legislação de modo que essa segunda patente possua a mesma natureza 
jurídica da primeira patente, a saber, a de direitos reais. Logo, não pode ser negligenciada ao 
inventor que recebe a segunda patente as prerrogativas comuns as todos os demais tipos de 
invenções legalmente admitidas. À luz do direito como integridade de Ronald Dworkin 
(2007), constata-se que só poderá existir qualquer diferenciação na aplicação do direito para 
as pessoas de uma comunidade, desde que, ela seja pautada em princípios, o que não ocorre 
na estrita negativa ou irrefletida concessão da patente por segundo uso médico. 

O atual momento institucional nacional no que diz respeito à patente de segundo uso médico 
está bem aquém do que se pretende com aplicação do direito como integridade de Ronald 
Dworkin (2007). Hoje, as principais autarquias responsáveis pela patente de medicamentos, a 
ANVISA e o INPI, além do Grupo Interministerial da Propriedade Industrial (GIPI) - que 
trata de questões políticas nessa área - aplicam as regras institucionais, de forma totalmente 
diferenciada, simplesmente, pelo fato de consistir em uma patente referida ao segundo uso 
médico. Como isso não bastasse, ainda possuem interpretações conflituosas sobre essa nova 
possibilidade de patenteamento. Enquanto o INPI só concede o segundo uso médico quando 
atendido o requisito da "fórmula suíça", a ANVISA, nos termos do artigo 229-C da lei 
9279/96, responsável por conceder prévia anuência ao registro de patentes de produtos e 
processos farmacêuticos, defende a não concessão da patente de segundo uso médico, por 
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acreditar que esse posicionamento poderia atrapalhar o desenvolvimento econômico, 
tecnológico e social do país. 

            Pelo exposto, fica evidente que o patenteamento do segundo uso médico ainda é 
analisado tendo por paradigma teórico a ideia de propriedade intelectual como privilégio. Se o 
novo uso médico atender aos requisitos trazidos pelo Código de Propriedade Intelectual para a 
concessão de uma patente, por que deixar de conceder a segunda patente? Propor um 
tratamento diferenciado para situações legalmente semelhantes significa abandonar as 
premissas fundantes do direito como integridade, pois não há de existir justificativa 
substancial de princípios para essa diferenciação. 

  

Patente de segundo uso médico e atual legislação nacional 

  

O direito do autor de inventos industriais é assegurado constitucionalmente pelo artigo 5º, 
inciso XXIX da CF/88. A lei 9279/96 vem sistematizar esse direito e traz no seu art. 2º que a 
proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País. No entanto, no que tange à possibilidade 
da concessão de patente para um segundo uso, exige verdadeiro esforço hermenêutico no 
sentido de se averiguar a licitude ou não do registro desse tipo de patente. 

 O artigo 6º da Lei de Propriedade Industrial versa que ao autor da invenção ou modelo de 
utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas 
condições legais. A patente, então, é o certificado concedido pelo Estado que garante a 
propriedade ao inventor e lhe protege quanto terceiros. Para que seja concedida uma patente, 
porém, é necessário que a invenção atenda a alguns critérios, dispostos no art. 8º do Código 
de Propriedade Industrial, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão autárquico federal, onde cabe ser 
depositado o pedido para a concessão da patente, deve analisá-lo, permitindo ou não o 
registro. 

Os artigos 11, 13 e 15 da Lei explicitam e descrevem cada um desses critérios. Nos termos do 
art. 11 do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica. Daí questiona-se o que deve ser entendido como estado 
da técnica, o que é explicado no parágrafo 1º do mesmo artigo. O estado da técnica, nos 
estritos termos do dispositivo, caracteriza-se por tudo aquilo tornado acessível ao público 
antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou 
qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Nesse sentido, o estado da arte demonstra a 
novidade da criação, porque esta não pode ser deduzida das atuais considerações científicas e 
técnicas devidamente publicizadas. 

De acordo com o artigo 13 da mesma Lei, a invenção é dotada de atividade inventiva sempre 
que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira ordinária do estado da técnica. É de 
se requerer de um experto uma elaboração e um esforço técnico para compreender a novidade 
criada. Tal aferição técnica só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de 
depósito ou da prioridade do pedido. O INPI traz em suas diretrizes que alguns fatores podem 
ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva, a saber, dados 
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comparativos e convincentes em relação ao estado da técnica demonstrando a superioridade 
da invenção; existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos 
anos; a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área 
técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho. 

Conforme o artigo 15 do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados 
suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados no processo produtivo de 
forma viável e factível. Nesse sentido, a invenção tem plena condições de ser integrada na 
produção industrial em série. 

Foi com a ratificação do acordo TRIPS pelos países signatários da OMC - Organização 
Mundial do Comércio - que passou ser possível a concessão de patente para fármacos. 
Excluindo os argumentos contra e a favor à possibilidade de patenteamento de fármacos no 
que tange ao direito de acesso a medicamentos nos países em desenvolvimento, surgiu um 
novo questionamento em relação à possibilidade de se conceder uma segunda patente, quando 
determinado produto, já patenteado, apresentasse nova aplicação contra outra espécie de 
doença. 

As invenções de segundo uso podem ser de dois tipos: o primeiro acontece quando o novo uso 
é utilizado como medicamento, sendo que antes tinha utilização fora do campo médico; o 
segundo é quando temos um novo uso médico de um produto que já era conhecido como 
medicamento. O presente estudo procura analisar esse segundo tipo de aplicação da invenção. 

É importante ressaltar que não existem precedentes versando sobre a possibilidade de registro 
de patentes de princípios ativos de segundo uso.  A fim de sabermos se é possível conceder 
uma segunda patente para medicamentos, consiste, em analisar tal questão de acordo com os 
fundamentos do direito, é uma legítima questão de direito e não uma questão de fato. Ora, 
para um segundo uso médico no qual um técnico do INPI encontre os requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial, não tem explicação lógica nem principiológica para 
que não seja concedida uma segunda patente, assim como o foi na primeira patente. A análise 
desses critérios não deve ser puramente formalista. O aplicador terá que fazer uma construção 
principiológica de acordo com os fundamentos do nosso ordenamento jurídico em cada caso. 

Em relação à atuação do INPI, apesar do aspecto positivo de conceder o segundo uso médico, 
é necessário que sejam tecidas algumas críticas ao critério utilizado para a concessão, qual 
seja, a "fórmula suíça". Segundo as diretrizes dessa autarquia, a "fórmula suíça consiste em 
reivindicações do tipo uso do produto X caracterizado por ser adicionado na preparação de 
um medicamento para tratar a doença Y e uso do produto X caracterizado por ser adicionado 
na preparação de um medicamento para tratar a doença Y, tratamento este que consiste em tal 
e tal". É um requisito formal a mais exigido pelo INPI para que seja concedida patente para 
um segundo uso de um fármaco, além da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial 
estabelecidos pela legislação. Porém, qual o propósito deste outro requisito? O objetivo aqui 
consiste em evitar que haja o patenteamento de método terapêutico como se fosse segundo 
uso, o que, segundo o artigo 10, inciso VIII do Código de Propriedade Industrial, não pode ser 
considerado nem invenção nem modelo de utilidade. A descrição da chamada fórmula suíça 
apenas visa a explicitar os componentes necessários à confirmação da novidade e da atividade 
inventiva exigidas pela lei, não se apresentando, de fato, como uma alternativa de 
confirmação segura da não equiparação do segundo uso a método terapêutico. 
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Todavia a ANVISA e o GIPI utilizam como argumento contrário à concessão de nova patente 
para um segundo uso de um fármaco o fato de que se trata de liberalidade a qual põe em risco 
o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país. Não é difícil perceber que tal 
posicionamento é pragmático, pois essas instituições fazem um juízo político do que será 
melhor para a comunidade no longo prazo, o que, em linha de princípio, é legítimo, mas não 
adequado aos princípios legais vigentes. Procuram estabelecer um fim de promoção do bem-
estar social em detrimento do direito dos indivíduos dessa comunidade, por questões de 
políticas. Apesar de a propriedade industrial ser um meio de incentivo à tecnologia, não pode 
ser esse instituto - que se consubstancia em direitos e princípios - negligenciado por políticas 
públicas quando se sabe, de fato, existirem argumentos suficientes à concessão do direito à 
patente. 

Nos exatos termos do direito como integridade, a atuação do aplicador do direito deve ser 
pautada em princípios e, sobretudo, íntegra e consistentemente articulada com as convenções 
e os precedentes. É importante ressaltar que a idéia do direito como integridade não é 
contrária à intervenção política do Estado - que é essencial. Entretanto, essa intervenção só 
deve ser realizada quando puder se referenciar a argumentos legitimamente construídos a 
partir do ordenamento jurídico vigente. A intervenção perde em legitimidade quando se exige 
para o caso em conflito uma decisão fundada em questão de direito. Não somente o INPI mas 
também a ANVISA devem levar os direitos a sério. 

  

Conclusão 

  

A questão da patenteabilidade do segundo uso médico consiste em um típico caso difícil, pois 
não existe qualquer previsão na legislação, nem qualquer decisão sedimentada a respeito. Por 
isso, muito mais do que buscar a solução em questões fáticas para saber se esse novo uso é 
privilegiável, cabe recorrer aos fundamentos de direito para solucionar esse problema. 

            A atual legislação - lei 9279/96 - traz como requisitos, segundo seu artigo 8º, para a 
concessão de uma patente: a novidade, a atividade inventiva e aplicação industrial. Diante 
disso, considerando que o novo uso atenda a tais requisitos, deveria ser concedida pelo INPI 
com a anuência da ANVISA uma nova patente, pois cabe a essas autarquias no momento da 
análise do pedido resolver uma questão de direito, qual seja a concessão ou não de uma nova 
patente e não uma questão política. 

            Concedida a nova patente, é necessário que ela seja interpretada e considerada como 
se tivesse natureza jurídica de direitos reais, assim como a primeira patente. Essa necessidade 
se faz presente, porque em uma aplicação íntegra do direito, qualquer diferenciação entre 
iguais só será justificável se pautada em princípios. Se a comunidade não age assim, é muito 
provável que ela sofra com decisões pragmáticas e conciliatórias. 

Porém, o atual momento institucional brasileiro no que diz respeito à segunda patente tende 
muito mais  a considerá-la como sendo um privilégio concedido pelo Estado e não como um 
legítimo direito do inventor, porque se opta por decisões conciliatórias e políticas no 
momento da concessão de uma patente de um segundo uso médico. Enquanto o INPI é a favor 
da sua concessão, o GIPI e a ANVISA são contrários a essa possibilidade argumentado que 
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concedendo uma nova patente estariam prejudicando o desenvolvimento econômico, 
tecnológico e social do país. 

Apesar de a propriedade industrial ser um instrumento de fomento de políticas públicas para o 
desenvolvimento econômico, social e tecnológico, ela também é um direito do inventor de 
explorar e proteger sua obra. Decorre daí que a autarquia responsável pela concessão de uma 
segunda patente em razão de um segundo uso deverá, no momento do pedido, analisar apenas 
as questões de direito. Nesse momento, qualquer análise que diga respeito somente a uma 
questão de política tende a negligenciar o direito do inventor. Por isso nos termos do direito 
como integridade, toda a atuação do Estado - a comunidade personificada - deve ser pautada 
em princípios, pois somente desse modo culmina-se por tratar a todos com igual respeito e 
consideração, protegendo cada membro da comunidade contra decisões pragmáticas e 
conciliatórias as quais tendem a negligenciar as questões de princípios e, assim, acabam por 
não levar os direitos a sério. 
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[1] Daí Carol Proner (2007) afirmar em seu artigo: "Propriedade Intelectual: Para uma ordem 
jurídica possível", que a propriedade intelectual não sobreviveria sem a interferência do 
estado, por meio da regulamentação jurídica, estabelecendo uma exceção à livre concorrência. 

[2] Segundo Gama Cerqueira (1946, p. 102-3, v1) no seu livro "Tratado da Propriedade 
Industrial", "substancialmente idêntica à teoria do contrato, como observa Di Franco, (op. 
Cit., pág. 8), é a do direito originado da violação da lei positiva, também conhecida como 
teoria da obrigação ex delicto ou da prestação negativa do público, segundo a qual a lei, 
garantindo os autores de obras literárias, artísticas, científicas ou industriais, não reconhece 
nenhum direito preexistente, mas apenas estabelece a proibição de se reproduzir a obra, 
punindo o transgressor dessa norma e, obrigando-o ao ressarcimento do dano pela violação do 
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direito objetivo e do interesse do autor, não porém porque este tenha sido lesado em um 
verdadeiro direito subjetivo". 

  

[3] Cerqueira (1946, p. 103) no seu livro "Tratado da Propriedade Industrial" vai ainda criticar 
apontando que essa teoria considera o direito do autor como simples privilégio de criação 
legal, não reconhecendo o caráter subjetivo desse direito. 

  

[4] Nesse sentido, ver "propriedade intelectual: para uma ordem jurídica possível" de Carol 
Proner (2007). 
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PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 
SEUS PARADOXOS ANTE A POSSIBILIDADE DE QUEBRA DE 
PATENTE AMPARADA PELO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 
 

CONSTITUTIONAL PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY AND ITS 
PARADOXES BEFORE THE POSSIBILITY OF PATENT BREACH OF THE PRINCIPLE 

OF SUPPORT HUMAN DIGNITY 
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WALBER PINTO VIEIRA JÚNIOR 

 

RESUMO 
Este artigo propõe realizar uma abordagem sucinta e direcionada ao campo da propriedade 
industrial (invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas) analisando a 
proteção constitucional existente no âmbito privado em detrimento de interesses difusos e 
coletivos, estes amparados pelo princípio da dignidade humana, realizando um paradoxo, nas 
relações sociais e civis, especificamente em questões relacionadas às patentes, observados o 
impacto em virtude da quebra com bases fundamentais sociais e eventuais consequências 
quanto ao desenvolvimento econômico, especificamente daqueles titulares de inventos e 
desenhos industriais, sem deixar de primar pela legalidade de tais atos quando verificado a 
forma desta relativização protetiva. 
PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL; PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 
ABSTRACT 
This article proposes to conduct a brief and focused approach to the field of industrial 
property (inventions, utility models, industrial designs and trademarks), analyzing the existing 
constitutional protections in the private sector at the expense of diffuse and collective 
interests, they supported the principle of human dignity, performing a paradox, in social 
relations and civil rights, specifically on issues related to patentese, observed the impact due 
to the break with the fundamental bases and social consequences and economic development, 
specifically those holders of inventions and industrial designs, while the precedence legality 
of such acts occurred when the protective form of relativism. 
KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY; INTELLECTUAL PROPERTY; HUMAN 
DIGNITY 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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Elemento de grande importância para a atividade empresarial, o direito intelectual comporta 
todos os segmentos relacionados à atividade científica, possibilitando que a capacidade 
criadora do homem e o direito em relação a ela seja devidamente resguardado. 

  

Os direitos autorais e a propriedade industrial abrangem os segmentos dos direitos da 
propriedade intelectual, estando intrinsicamente ligados às suas criações e invenções, que 
tecnicamente são distintas. 

Neste aspecto, considerando o interesse social no desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País, a Lei 9279/96 (regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), foi 
projetada para tutelar a concessão de patentes de invenção e o registro de marcas e desenho 
industrial, possibilitando posteriormente que tais criações sejam suscetíveis de conversão em 
bens materiais industrializáveis. 

  

A incidência de tal norma extravagante justifica-se para regular os interesses privados 
inerentes a tais criações, concedendo-lhes aos devidos legitimados, a possibilidade de explorar 
um determinado mercado de forma específica, senão exclusiva. 

  

Entretanto, há limitações no campo do alcance particular quanto ao direito da exploração de 
determinada patente ou desenho industrial, objeto do presente estudo, quando analisada a 
questão sob a ótica constitucional, que muito embora tenha cunho social, acaba por criar 
lacunas entre os interesses privados, mitigando e retardando o incentivo à criação de novos 
produtos ou tendências. 

O tema deste artigo certamente é de relevância pública, senão econômica, pois objetiva traçar 
o liame existente da incidência da carta magna ao amparar interesses difusos e coletivos da 
sociedade, especificamente sob a égide do princípio da dignidade da pessoa humana, para que 
se possibilite o acesso (leia-se quebra) de produtos patenteados (invenções) ou registrados 
(desenhos industriais) daqueles que muitas vezes dedicam-se em tempo e investimento na 
elaboração de projetos relevantes e inéditos para o desenvolvimento econômico e social de 
um País. 

  

  

DO OBJETO DO DIREITO INTELECTUAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES 

  

            Inicialmente, dentro do contexto histórico, deve-se destacar que a propriedade 
intelectual surgiu através de um órgão autônomo criado pelas Nações Unidas, denominado 
OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO na versão inglesa), reunindo 
a França e Berna onde ficou convencionado que a soma de direitos relativos às obras 
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literárias, artísticas e científicas etc., encontrariam proteção legal possibilitando aos seus 
idealizadores o direito de exclusivamente explorar economicamente aquela criação 
(BARBOSA, 1999, p.411). 

  

A propriedade intelectual analisada em seu aspecto intrínseco, que compreende o direito 
autoral e industrial, encontra-se interligada à produção de riquezas, o domínio cultural e 
comercial, elementos necessários, senão fundamentais para a compreensão e aplicação de tal 
instituto, especificamente no trato socioeconômico, estando, ainda, diretamente associada ao 
ramo do direito intelectual propriamente dito (UBERTAZZI, 2003, p.16). 

  

Segundo SOARES (1997, p. 26-27), se forem considerados que a riqueza de um País esteja 
relacionado à produção agrícola, manufatureira ou industrial, pode-se dizer que a colaboração 
direta do homem é essencial para o melhor aproveitamento e desenvolvimento almejado e que 
caso o mesmo restrinja-se apenas a se utilizar da natureza tal como encontram-se os 
melhoramentos, dificilmente será possível evoluir, seja no aspecto econômico, social, quanto 
cultural. 

  

            José Carlos Tinoco Soares assim tem tratado o tema, revelando sua importância ao 
afirmar que: 

  

Através desse desenvolvimento nota-se que o homem foi, a princípio, artesão, isto é, o trabalhador autônomo, por ser  patrão de si mesmo, mais tarde 
se transformou em manufatureiro, ou o precursor da grande indústria, e logo após, em industrial. Hoje, pode-se dizer, que o homem é tecnólogo. Sua 
indústria depende da pesquisa e do trabalho de equipe. Para a fabricação de um simples alfinete ou um complicadíssimo cérebro eletrônico necessita o 
homem do trabalho intelectual de uma equipe. (SOARES, 1997, p.26-27) 

  

         Esta evolução humana, especificamente no campo da ciência, tem obtido avanços e 
transformações tecnológicas relevantes, que propiciaram a conquista do espaço, da medicina 
em diversos segmentos e informática, hoje instrumento de necessidade a todos que dela 
necessitam (IANNI, 1999, p. 252). 

  

         Tais transformações e criações estão atualmente agregadas ao contexto globalizado em 
que as cidades em plena era da informação, incorpora a tecnologia às atividades econômicas, 
produzindo impactos sociais e que por haver interesses econômicos e necessidades de 
proteção quanto a viabilidade da ideia sofrer adulterações ou réplicas sem qualquer amparo ou 
reconhecimento por aquele devidamente interessado é que se criou meios legais de resguardar 
tais direitos (PIMENTEL, 1999, p. 278). 
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         MUJALLI, (1997, p.238), em sua obra sobre propriedade intelectual tem definido que 
toda ideia que evolua a um produto diz respeito ao pensamento e inteligência humana, que 
com o passar do tempo torna-se objeto da propriedade industrial, sendo esta um esforço 
dispendido pelo homem na sua acepção intelectual, literária, artística e científica, como por 
exemplo o direito autoral. 

  

         Desta forma afirma-se que a propriedade intelectual trata-se de um direito pessoal, 
estando inerente ao homem em razão de sua capacidade criativa, pensante e reflexiva com o 
objetivo a atender as necessidades em seu aspecto mais amplo, tratando-se, ainda, de um 
capítulo do direito, compreendendo o campo da propriedade industrial (este a ser abordado 
neste artigo), os direitos autorais e outros bens imateriais (FURTADO, 1996, p. 239). 

         

  

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, SUAS ESPÉCIES E CARACTERÍSTICAS 

  

            Os bens industriais disciplinados pela Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade 
Industrial), antes mesmo que a norma em questão pudesse ditar as regras inerentes à sua 
concessão de patente e registro, precedem da Convenção da União de Paris, no qual o Brasil é 
um dos países signatário, e que à época comprometeu-se a adotar este acordo internacional em 
conformidade com a sua Constituição para que fossem assegurados a aplicabilidade de tal 
dispositivo internacional, cujo objetivo é a proteção da propriedade industrial em sua essência 
(NEGRÃO, 2011, p.130). 

  

            Conforme TEIXEIRA (2011, p.65), a propriedade industrial, seria um sub-ramo do 
direito empresarial, derivando da propriedade intelectual, apontada anteriormente, da qual, 
também, faz parte o direito autoral, e cujo objetivo é proteger a necessidade de todo inventor 
ou criador, assegurando que o mesmo retire os frutos da exploração comercial de sua criação. 

  

            Evidentemente que se a proteção suscitada não existisse, haveria um desestímulo 
relacionado ao ato de criar, inventar ou até inovar, gerando uma estagnação econômica e de 
ideais e consequentemente afetando a economia do país no que tange ao seu desenvolvimento 
(TEIXEIRA, 2011, p.69-70). 

  

            Mesmo assim, a referida proteção quanto à concessão de registros e patentes não deve 
perdurar eternamente pois acabaria propiciando o surgimento da prática monopolista, 
limitando, desta forma,  o tempo necessário para que o autor da ideia obtenha os benefícios 
necessários por seu invento (BRUSCATO, 2011, p.139). 
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            A Lei da Propriedade Industrial em sua concepção aplica-se as invenções, ao modelo 
de utilidade, ao desenho industrial e a marca, sendo que em relação aos dois primeiros o 
direito de exploração incide após o ato de concessão de patente, enquanto aos demais através 
do registro competente, todos respectivamente realizado junto a uma autarquia federal 
denominada INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI 
(COELHO, 2011, p.152). 

  

            As patentes de invenção, assim com as de modelo de utilidade para serem alcançadas 
devem apresentar os requisitos da novidade, industriablidade (podem sofrer aplicação 
industrial), serem decorrentes de uma invenção e estarem presentes em conformidade com a 
lei (COELHO, 2011, p.154). 

  

            Entende-se que a patente propriamente dita é um privilégio temporário, este concedido 
pelo Estado ao autor de determinada criação para que a explore economicamente perante à 
sociedade e que dela objetiva colher os benefícios da ideia concebida, desde, evidentemente, 
que a mesma seja suscetível de aplicabilidade industrial, um dos requisitos acima supra citado 
(PIMENTEL, 1999, p. 315). 

  

            Portanto, percebe-se que o fato de alguém inventar algo não o define literalmente 
como inventor, se não estiverem presentes os aspectos da novidade, da  aplicação industrial e 
finalmente o desimpedimento, o que certamente irá elidir a possibilidade de obter a concessão 
de uma patente ante a ausência de tais requisitos (BRUSCATO, 2011, p.140). 

  

  

DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À PATENTEABILIDADE 

  

            Dentro do universo da propriedade industrial há mecanismos protetivos para que os 
bens industriais sejam patenteáveis (invenção e o modelo de utilidade) ou registrados, nos 
casos do desenho industrial e da marca, sendo que a proposta deste artigo é a de direcionar 
para o primeiro aspecto de forma a analisarmos o impacto que eventuais "quebras" de 
patentes ocasionam aos diretamente legitimados e interessados pela proteção legal daquela 
invenção. 

  

            A novidade, um dos primeiros aspectos, compreende-se pelo ineditismo, que seja 
desconhecida dos cientistas ou pesquisadores especializados, e que pela ótica dos termos 
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legais seria aquela não inserida no estado da técnica[1], que abrange todos os conhecimentos 
que uma pessoa pode acessar, em particular os estudiosos sobre o determinado assunto, seja a 
nível Brasil ou no exterior (COELHO, 2011, p.166). 

  

            Assim, se determinado objeto reivindicado já encontra similaridade e acessível a 
qualquer outro indivíduo, evidentemente que carece o requisito da novidade e 
consequentemente a pleiteada proteção daquele direito industrial não prevalecerá, ou em 
outras palavras, a patente não será alcançada para aquele que a requereu (COELHO, 2011, p. 
167). 

  

            O segundo requisito, a industriablidade, refere-se ao fato de determinada invenção ser 
passível de fabricação em série, ou seja, envolve o fator de que a invenção e o modelo de 
utilidade devem ser suscetíveis de utilização ou reprodução em qualquer tipo de indústria, até 
mesmo agrícola, extrativista ou de produtos manufaturados. 

  

         O Tribunal Regional Federal, 3.a Região, em julgamento sobre o tema decidiu: 

  

PATENTES - PATENTEABILIDADE - REQUISITOS - LEI N. 5.772/71 - ARTS. 5o E 6o - NOVIDADE - NÃO-COMPREENSÃO NO ESTADO 
DE TÉCNICA - QUESTÃO DE FATO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO   DA            TUTELA            ANTECIPADA   -          I           - Os     requisitos         da patenteabilidade, previstos na legislação de 
regência, são a novidade e a suscetibilidade de utilização industrial. II - A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar 
compreendidos no           estado  da        técnica,            isto      é,         não            devem  previamente      estar exteriorizados para o acesso ao público, 
seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio mo Brasil e no exterior. III - A aferição do requisito é matéria fática, cujo deslinde 
depende de dilação probatória. IV - Inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada para fins de anulação da patente, anteriormente ao regime 
probatório pleno. V - Agravo improvido. (TRF 3a R. - AI 96.03.036051-1 - 2a T. - Rel. Des. Fed. Aricê Amaral - DJU 20.10.2000 - p. 619). 

  

 Finalmente, o desimpedimento, terceiro requisito, está relacionado à ausência de obstáculos 
legais para que a patente pretendida seja concedida. Portanto, de acordo com o mesmo, se 
determinada invenção possibilita atingir a moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem 
pública, a mesma restará impedida de alcançar proteção quanto à patente requisitada por estar 
em desconformidade a estes valores ético-sociais (BRUSCATO, 2011, p.141). 

  

            Havendo conformidade ante a presença dos requisitos mencionados, certamente o 
INPI, órgão que analisará o pedido autoral, ao conceder a patente a determinado invento, 
estará possibilitando ao seu titular o direito de impedir a produção, uso ou comercialização de 
seu objeto, pelo prazo de até vinte anos, sendo de quinze anos tratando-se de modelo de 
utilidade. 
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OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUA NATUREZA 
CONSTITUCIONAL 

  

            Uma vez delineadas as características da propriedade intelectual, particularmente 
àquelas relacionadas à propriedade industrial, necessário se faz a partir deste momento avaliar 
o aspecto constitucional quanto a  sua natureza para que se possa compreender as limitações 
que o próprio texto a impõe, fazendo posteriormente um paradoxo entre os interesses 
privados, daqueles que tutelam a autoria de determinada invenção em detrimento aos 
coletivos e difusos em proveito do desenvolvimento socioeconômico. 

  

Primeiramente importar salientar que a propriedade intelectual, em sua essência, é uma 
medida de fundo econômico, não havendo direito natural aos bens intelectuais. O próprio 
investimento realizado na criação de determinado bem seria dissipado caso houvesse 
liberdade para que o mesmo fosse copiado. Assim, o próprio mercado, através da competição, 
nem sempre justa, absorveria imediatamente as inovações tecnológicas (COMPARATO, 
1998, P.73-88). 

  

Tal entendimento tem sido acolhido também por Manoel Gonçalves Ferreira Filho que opina 
no sentido de que: 

  

Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem. 
Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial que seria protegida pelo inciso XXIII, 
referente ao direito de propriedade. Como se viu, propriedade, nos termos do citado inciso 
XXIII, não abrange apenas o domínio. Compreende todos os bens de valor patrimonial, entre 
os quais, indubitavelmente, se incluem as marcas de indústria e comércio ou o nome 
comercial 

  

       Dentro deste interregno constitucional há dispositivos que garantem a propriedade em 
nível de direito fundamental, no campo da propriedade imaterial, estando as mesmas inseridas 
dentro do capítulo dos direitos fundamentais, como se verifica a seguir: 

Art. 5°, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo 
tempo que a lei fixar; 

  

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 
inclusive nas atividades desportivas; o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos 
criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País; 
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            Entretanto, percebe-se ao analisar o texto constitucional, especificamente no âmbito da 
propriedade intelectual,  que a norma estaria mais voltada ao campo da ordem econômica do 
que, propriamente, nos Direitos e Garantias Fundamentais do Homem. 

  

         Evidentemente que não há direito natural relacionado aos bens intelectuais, salvo 
aqueles expressos por leis infraconstitucionais, estando, desta forma, sob domínio comum da 
humanidade (BARBOSA, 2003, p.88). 

  

         Ainda seguindo este raciocínio, e analisando-o sob a ótica do direito constitucional ao 
desenvolvimento, observa-se que o mesmo trata-se de um elemento central da construção da 
Propriedade Intelectual, fazendo parte dos direitos fundamentais, onde texto da Carta Magna 
(art. 3º, III, CF) aduz que é encargo do Estado promover desenvolvimento nacional. 

  

         Segundo CAMPOS DA SILVA (2004, p.67), o direito ao desenvolvimento nacional 
trata-se de norma jurídica constitucional, sendo de caráter fundamental, atuando com eficácia 
e impondo sob todos os poderes da União, que dela não podem se furtar, a implementação de 
ações e medidas, sejam de ordem política, jurídica ou irradiadora objetivando 
fundamentalmente o aspecto do desenvolvimento. 

  

         Assim, pode-se verificar que àquele pelo qual detém o direito de exploração de 
determinado invento, desde que este tenha preenchido seus requisitos para a eventual 
concessão de patenteabilidade, possui, sob a égide constitucional, proteção quanto ao ato de 
usufruir seus benefícios, por tempo determinado, quando e somente após cairá em domínio 
público, restando, tão-somente, avaliar o paradoxo existente no que diz respeito às tensões 
constitucionais que possibilitem a "quebra" de determinada concessão. 

  

  

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SUA BASE CONSTITUCIONAL 

  

         Para que se avalie os paradoxos existentes quanto ao direito de quebra, deve-se 
inicialmente compreender a importância do princípio regulador da dignidade da pessoa 
humana, realizando-se de forma breve sua conceituação, evolução e incidência nas relações 
sociais, tendo por manto a Carta Magna como Lei fundamental na sua implementação. 
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A conceituação de dignidade da pessoa humana remonta ao pensamento classico e tem origem 
no pensamento cristão, dentro do aspecto ideológico, sendo que em 1948 a ONU, através da 
Declaração de Direitos Humanos os valores inerentes da condição humana, por meio da 
dignidade foram resgatados e tratados como garantias de direito e somente recentemente a 
mesma é reivindicada como princípio e cerne dos sitemas jurídicos (PIOVESAN, 2003,p. 
185) 

  

Segundo Sarlet (2002, p.22), a dignidade da pessoa humana é definida como um elemento 
intrínseco, inseparável de todo e qualquer ser humano, que delimita ao mesmo a titularidade 
de direitos que devem ser respeitados pelo Estado e por seus pares. 

  

A dignidade, tendo esta qualidade intrínseca suscitada, é irrenunciável e inalienável, 
constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, o 
que significa que jamais será possível cogitar a possibilidade de se conceder à terceiros ou 
dela abrir mão. Contudo a mesma deve ser respeitada, promovida e protegida (AZEVEDO, 
2002, p.11) 

  

Na visão antropológica de Leonardo Boff, nada seria mais violento do que criar obstáculos ao 
ser humano para que este pudesse se relacionar com a natureza, seus semelhantes, os entes 
próximos, consigo mesmo e Deus. E que agindo desta forma o mesmo restaria reduzido a um 
objeto morto, inanimado (OLIVEIRA, 2005). 

  

Seguindo esta mesma linha, Carmen Lúcia Antunes Rocha (2004, p.13) ao comentar o Art. 1º 
da declaração dos Direitos Humanos, considera que as pessoas são iguais, mesmo que em 
cada uma haja diferenças substanciais, tendo que o ser humano não muda seu modo de ser e 
agir. As pessoas vivem, cada uma ao seu trejeito, lidando com as agonias de forma 
personalíssima, mas tendo pelo sofrimento a mesma igualdade de tratamento, assim como 
pelo sentimento de alegria. 

  

Verifica-se, então, que todo ato que proporcione violar a dignidade, estará atingindo o cerne 
da condição humana, ferindo o princípio da igualdade, este também respaldado pela Carta 
Magna, além de desqualificar a pessoa diretamente aviltada. Na visão de José Afonso da Silva 
(1998, p.84), percebe-se diante de sua explicação sobre esta temática que: A dignidade da 
pessoa humana não é uma criação constitucional, pois ela é um desses conceitos a priori, um 
dado preexistente a toda experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana. 

A dignidade da pessoa humana por conceber a valorização do homem, encontra-se no 
epicentro da ordem jurídica, tornando-se fundamental  para a organização do Estado e para o 
Direito como um todo, o que remeteu ao Legislador a elevação da mesma à categoria de 
Princípio fundamental (AFONSO, 2000, p.146). 
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Este enquadramento da dignidade é de extrema importância uma vez que os princípios são 
vigas mestras de um dado sistema, transmitindo a ideia de núcleo do próprio ordenamento 
jurídico, tendo como sistema a conotação de bussolas para as normas jurídicas, irradiando-as e 
compondo-lhes o espírito para uma exata compreensão (MELLO, 1986, p. 230). 

  

          Desta forma pode-se averiguar a importancia de tal princípio quanto sua incidencia nas 
relações comerciais, especificamente em questões relacionadas às relativizações de 
propriedade industrial de determinado bem em função da proteção adquirida, tendo por base o 
interesse social, seja difuso ou coletivo, o que explica a autonomia existente para violar 
determinadas normas ou regramentos quando infringidos ou suscitados tais interesses, que no 
caso explica-se às quebras de patentes. 

  

  

DOS PARADOXOS EXISTENTES QUANTO AO DIREITO DE QUEBRA DE PATENTE 

         

         O direito de exploração por exclusividade da propriedade industrial (norma 
infraconstitucional) tem seu braço constitucional quanto aos bens intelectuais (gênero), que 
aduz que a ordem econômica brasileira tem como fundamentos a livre iniciativa e a livre 
concorrência, tendo determinado ao Poder Público a repressão do abuso do poder econômico, 
particularmente quando visasse à eliminação da concorrência, como disposto em seu artigo 
170 e seguintes da Carta Magna. 

  

            "Uma patente, na sua formulação clássica,é um direito, conferido pelo Estado, que dá 
ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia" [2], segundo o conceito de 
Denis Barbosa. Em contrapartida, a Lei de Propriedade Industrial [3] brasileira propicia ao 
titular da patente um direito limitado no tempo, como anteriormente citado,sob o argumento 
de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do 
segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito. Certamente, a patente,que é 
um direito imaterial, não se confunde com o produto material (ou processo) ao qual se refere. 
[4] 

      

  Segundo PIMENTEL, a Lei de Propriedade Industrial brasileira (lei n° 9.279, de 14 de maio 
de 1996) define que só pode ser objeto de patente o que não estiver expressamente proibido 
por lei. Evidente, que o dispostono artigo 18 da suscitada Leiafirma não poder ser objeto de 
patente o que for contrário à moral, à segurança, à ordem e à saúde públicas e o todo ou parte 
dos seres vivos, exceto o que diz respeito aos requisitos da novidade, atividade inventiva e 
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aplicação industrial [5], que são os requisitos legais para concessão da patente, como acima já 
mencionado. 

  

Vale frisar que a patente cria incentivos para a inovação e para a revelação das invenções, 
possibilitandoao inventor remuneração pelos investimentos que realiza. Observe-se, 
entretanto, que este sistema acarreta um custo representado pela possibilidade de abuso do 
poder de monopólio do titular. A patente em si pode, também, ser utilizada para impedir a 
atividade inventiva de terceiros, com evidente prejuízo para a sociedade. 

  

            Contudo, há a possibilidade do poder público através de mecanismos legais em 
efetivar o que denomina-se licenciamento compulsório, ou "quebra de patente", que consiste 
no poder, em situações excepcionais, da transferência dos segredos industriais de 
determinadas companhias detentoras de patentes ao poder público (ou a outras empresas) por 
prazos temporários (GABRIEL, 2001, p.14). 

  

Tais situações são comuns quando estão em voga a necessidade da quebra demedicamentos, 
ou seja, determinada invenção que pertence a um laboratório estrangeiro é repassada a um 
laboratório brasileiro para que este realize a produção de medicamentos, podendo haver ou 
não remuneração daquela empresa que detém a patente (o chamado licenciamento 
voluntário[6]) ou não a patente. Por essa medida, que é absolutamente legal, o governo tem 
legitimidade, portanto, para conceder a patente de um medicamento, ou seja, tomar 
conhecimento dos segredos industriais da invenção temporariamente, com o intuito único e 
exclusivo de fabricar os medicamentos de que necessita (GABRIEL, 2001, p.21). 

  

O disposto no art 71 da Lei de Propriedade Intelectual brasileira (Lei de Propriedade 
Industrial), concede direitos de produção de medicamentos de qualquer natureza em casos de 
utilidade pública. O próprio texto constitucional em seus artigos 6º e 196 [7], garante o acesso 
à saúde e que tudo dela faz parte, baseados no princípio da dignidade da pessoa humana. O 
art. 5°, XXIII [8], ainda indica o princípio da função social da propriedade,que considera que 
toda e qualquer propriedade, inclusive a invenção e sua patente, devem atender a função 
social a que se destinam. Assim, se há um medicamento destinado a tratar pacientes com 
determinada enfermidade, estes terão por base ao principio da dignidade da pessoa humana 
mecanismos pelos quais o Estado efetivará determinada quebra de patente, sem que haja 
distinção para com estes de sua condição econômica, ou seja, atingindo em sua coletividade 
(PIMENTEL, 2005, p.66). 

  

A compulsoriedade em casos de emergência nacional, por exemplo, ou que sejam de interesse 
público pode e certamente será alcançada, desde que seus requisitos para que o licenciamento 
seja obtido estejam presentes. E sobre tais requisitos, a Declaração de Doha pôs fim à 
discussão enumerando quais seriam os necessários para a "quebra de patentes". 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11441



  

Ultimamente em todo mundo a quebra de patentes dentro do âmbito da medicina vem se 
intensificando e gerando debates diversos sobre impacto dos acordos comerciais sobre o 
acesso a medicamentos essenciais em países em desenvolvimento. A própria sociedade civil 
vem exigindo que tais mudanças ocorram, objetivando especificamente o interesse público e 
da saúde das populações, ao invés do lucro das grandes corporações transnacionais do setor 
farmacêutico (NAMBA, 2011, p.51). 

  

Igualmente, demais seguimentos também tem sentido, evidentemente que em menor grau, o 
impacto que determinadas ingerências do poder público ocasiona quando da compulsoriedade 
na obtenção de patentes mediante sua quebra, como é caso do setor tecnológico, pode e 
certamente afetará o desenvolvimento de novas tecnologias ante a mitigação e o desestimulo, 
consequências dos atos discricionários praticados pelo Poder Público quando da obtenção de 
determinadas patentes por intermédio de sua "quebra", mesmo estando este agindo por 
amparo legal, sem, contudo, avaliar a repercussão no aspecto econômico, até porque o 
mercado naturalmente é competitivo e variantes tais como a elaboração de novas ideias e sua 
constituição proporcionam o nivelamento do mesmo, que se não observadas poderão, de 
forma significativa, atingir os investimentos e planejamentos de determinadas empresas que 
tiveram sua patente violada por força constitucional, tendo por pano de fundo a dignidade 
humana. (SANTOS, 2009, p.128). 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            Pelo exposto é possível verificar que há um antagonismo onde prevalecem os 
interesses particulares de um lado, estes galgados em direitos decorrentes dos bens imateriais 
protegidos pela Lei de Propriedade Industrial que objetiva a regulação econômica do mercado 
e de outro a dignidade humana, princípio de extrema relevância que atenta às questões sociais 
em seu aspecto mais amplo, para que se possibilite atender à coletividade quanto a obtenção 
de direitos específicos ao interesse comum, estes alcançados através da ingerência Estatal do 
Poder Público e que muitas das vezes foca tão-somente nesta linha de conduta, deixando de 
avaliar o impacto socioeconômico que determinadas empresas podem sofrer quando da 
quebra de patentes obtidas legalmente, sem que para isso sejam apurados os investimentos e 
tempo gasto no desenvolvimento de ideias. 

  

            Evidentemente que em determinadas situações há indenizações realizadas em virtude 
de tal ato compulsório, no entanto, de valores aquém aos investimentos reais praticados, 
resultando em desestímulos por partes da iniciativa privada  quanto a constituição de novos 
projetos e pesquisas. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11442



  

            Importante frisar que o presente artigo não objetiva e sequer tem a pretensão de 
esgotar tema de extrema complexidade, servindo apenas como meio para levantar novos 
questionamentos e propiciar a reflexão sobre temática tão incontroversa, sendo necessário um 
aprofundamento de toda essa discussão e, delimitando-a em seguimentos específicos, vez que 
nos aspecto da saúde, tema tão relevante na questão social, os argumentos sobre 
patenteabilidade carecem de maiores subsídios, em virtude dos tratados internacionais 
existentes e em especial dos princípios da Carta Magna neste aspecto. 

  

            Finalmente deve-se frisar que o instituto da patente, este condicionado à proteção 
industrial, é um avanço nas questões relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico pois 
possibilita que se constitua uma livre concorrência "saudável", isenta de máculas e meios 
escusos de se lucrar em detrimento de terceiros, mas simplesmente em função de sua 
capacidade produtiva e inovadora de apresentar novas ideias. 
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[8] Art. 5°, XXIII, da CF: "a propriedade atenderá a sua função social." 
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RESUMO 
Com a consagração da pesquisa aplicada, a cooperação entre universidade e indústria tem 
despertado cada vez mais interesse na sociedade por ser vista como importante mecanismo 
para a melhoria da competitividade das sociedades empresárias, bem como para o 
desenvolvimento do país. Esta cooperação tão somente ganhou relevância nacional com a 
instituição de políticas públicas de incentivo a inovação. Assim, verifica-se que a existência 
de uma estrutura adequada ao incentivo do processo de desenvolvimento é essencial para a 
ampliação da capacidade inovativa, transferência de tecnologia e acumulação de riqueza com 
vistas ao crescimento econômico. O sistema nacional de inovação mostra-se, ainda, imaturo, 
com um elenco de aspectos controvertidos, especialmente a partir da infusão das disposições 
de direito público no direito empresarial, e repleto de desafios a serem enfrentados no que 
tange a relação universidade-indústria, principalmente pela ótica da transferência de 
tecnologia e do sistema nacional de inovação. Aspectos e desafios esses que serão retratados 
no presente artigo. 
PALAVRAS-CHAVE: INOVAÇÃO; COOPERAÇÃO UNIVERSIDADE-INDÚSTRIA; 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA; DESENVOLVIMENTO. 
 
ABSTRACT 
Since the acclamation of the applied research, the cooperation between university and 
industry has constantly been attracting more social interest due to the fact that it is being 
regarded as an essential tool towards the improvement of competitiveness as well as the 
country and its companies development. Such cooperation has only gained national 
prominence owing to the implementation of public policies concerning innovation 
encouragement. Therefore, evidences are that the existence of a structure suitable for 
stimulating the development process is vital for the expansion of innovative capacity, 
technology transfer and economic growth. The national innovation system is yet immature. 
Besides, there are some controversial aspects and many challenges to be faced in the 
university-industry relationship, mostly the ones related to technology transfer, the national 
innovation system and the necessary relationship between public and private law. This article 
aims to discuss these aspects and challenges. 
KEYWORDS: INNOVATION; COOPERATION UNIVERSITY-INDUSTRY; 
TECHNOLOGY TRANSFER; DEVELOPMENT. 
 
 

 I. Introdução 
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Atualmente, a inovação está no centro das discussões sobre o desenvolvimento.   Há consenso 
no sentido de que a inovação funciona como vetor de crescimento econômico, notadamente 
buscando reduzir o atraso econômico, tecnológico e social nos países em desenvolvimento. 
Naturalmente, as sociedades empresárias, como organismos voltados à organização do 
processo produtivo, deverão estar atentas a satisfação de outras pessoas e as demandas de 
mercado. E deverão, ainda, fazê-lo com qualidade, preço e boa gestão de custos.  Destarte, os 
conhecimentos empregados em produtos e em seu processamento são importantes para a 
viabilidade da atividade econômica.  Entretanto, se de um lado, o custo da pesquisa e do 
desenvolvimento não são desprezíveis, de outro, a falta de inovação pode conduzir o agente 
econômico a extinção (como acontece, por exemplo, com determinadas tecnologias). Assim, 
para atingir padrões de qualidade e produtividade, o setor produtivo tenderá a realizar 
pesquisas tecnológicas, e convém buscar parceiros para este fim. 

 Nesse sentido, as políticas de inovação permitem alcançar este resultado sem tanto dispêndio, 
e, ao contrário, incentivam o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento mediante 
concessão de vantagens fiscais, tributárias, de fomento e financeiras.  Diante dessa realidade, 
e graças ao avanço da pesquisa aplicada, a interação entre universidade e indústria responde 
por um clamor real: busca reiterada pelo crescimento econômico com vistas ao 
desenvolvimento e a constante necessidade de ser competitivo, que impulsionam a inovação. 

Nesse cenário, a inovação tem-se apresentado como um fenômeno horizontal presente em 
todos os setores da economia. Os agentes que não utilizam tais instrumentos estão abrindo 
mão de recursos e de importantes vantagens competitivas. No que tange às políticas públicas, 
o Brasil tende a estabelecer diretrizes para a criação de "jogadores" com chance de 
crescimento no mercado interno e internacional. Assim, é necessária uma estrutura de 
incentivo adequada ao processo de desenvolvimento tecnológico, tendo-se este como requisito 
fundamental para que haja ampliação da capacidade inovativa e troca intensa entre o setor 
público e o privado, aos moldes do que já vem sendo pensado e planejado nos países 
europeus, por exemplo.[1] Ressalte-se que, ao lado de uma política industrial, é fundamental 
para o crescimento econômico a instituição de um sistema de inovação mais consistente. 

Universidade, Indústria e Governo vêm, ao longo dos últimos anos, desenvolvendo 
mecanismos de atuação cada vez mais comprometidos, buscando o intercâmbio de 
informações e experiências no sentido de criar uma economia forte e sustentável. Não 
obstante, se a inovação é importante para o crescimento econômico, deve-se incentivar a 
decisão empresarial de investir na pesquisa através dos instrumentos aplicáveis, incluindo a 
propriedade intelectual. No novo modelo que vem sendo desenhado, cada um dos referidos 
agentes continua a desempenhar sua função precípua, entretanto, ao atuarem em conjunto 
descobrem que apesar de missões, por vezes, antagônicas podem cooperar para desempenhar 
um papel cada vez mais relevante e cumprir sua função social. Lei de incentivo a inovação, 
normas de propriedade intelectual, defesa da concorrência e defesa do consumidor destacam-
se nesse espectro. 

Com fulcro no exposto, pretende o presente texto analisar alguns aspectos da relação 
universidade-indústria, pela ótica da transferência de tecnologia e do sistema nacional de 
inovação. Faz-se uma análise crítica do papel da universidade e da importância do estímulo e 
proteção das inovações tecnológicas originadas nos ambientes ou por intermédio de tais 
instituições. Ademais, discute-se a necessidade de regulação quanto à aplicabilidade social e 
industrial da inovação gerada ou a ser gerada.  
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II. Novo perfil das Universidades 

  

2.1)   Necessidade de Cooperação Universidade - Indústria 

  

            O Brasil se depara, hoje, com um desafio ainda mais complexo do que o estímulo à 
pesquisa e desenvolvimento, e, por conseguinte, ao processo criador de tecnologia mediante 
esforços isolados. Interligar ciência, tecnologia e desenvolvimento para a produção de riqueza 
é uma difícil tarefa que tornou imperiosa a junção de três elementos econômicos de natureza e 
missão distintas, quais sejam: governo, universidade e indústria. 

            É inquestionável o fato de a cooperação universidade-indústria, objeto de reflexão de 
governantes e planejadores, ser um importante mecanismo para a melhoria da competitividade 
industrial diante da expansão do comércio internacional. A carência de mão de obra 
especializada e a importância do crescimento econômico para o desenvolvimento local têm 
feito com que as universidades organizem-se por meio de mecanismos articulados visando 
tornarem-se proveitosos agentes no fomento de inovação e de transferência de tecnologia por 
deterem recursos humanos altamente qualificados e serem produtoras de conhecimento 
científico-tecnológico. 

            Importante que se destaque, entretanto, que diversos fatores históricos estão por trás 
das mudanças de paradigma vislumbradas nas últimas décadas[2] e que, em sua maioria, 
justificam o novo perfil que vem sendo desenhado para as universidades contemporâneas. 

            Os comerciantes sempre se distinguiram dos demais agentes econômicos devido à sua 
habilidade em inovar. Tal habilidade foi ganhando cada vez mais envergadura graças à 
competitividade presente em qualquer mercado que obriga àquele que nele deseja 
permanecer, como efetivo agente de desenvolvimento, a diferenciar-se e oferecer algo novo 
aos seus consumidores. Frente às inovações tecnológicas e à complexidade mercadológica, 
que passaram a obstacularizar a atuação isolada dos referidos atores econômicos, as pesquisas 
em Ciência e Tecnologia se tornaram relevantes no cenário mundial, acentuando a 
necessidade de aproximação entre o setor produtivo, o governo e as universidades para a 
geração de riqueza, divisão de riscos e custos e, ainda, melhoria da qualidade de vida das 
pessoas de determinada localidade. 

            Foi por conta desse crescente clamor por aproximação que, no século XIX, tem-se a 
introdução da atividade de pesquisa nos centros de ensino, ocorrendo a chamada Primeira 
Revolução Acadêmica. As universidades, então, deixaram de se preocupar apenas com a 
preservação da cultura e a transmissão dos saberes teóricos para começar a trabalhar com 
pesquisas voltadas a produção de determinados conhecimentos específicos e com sua 
aplicabilidade social e industrial, conforme exigências do setor produtivo. 

            No Brasil, a relação entre universidade e indústria é um fenômeno novo que surge 
como consequência da situação de subdesenvolvimento, crises e necessidade de se adequar à 
ordem global do pós Segunda Guerra Mundial. Até meados do século XX, nossas pesquisas 
eram desvinculadas das universidades e a intensificação da atividade industrial era resultado 
de um modelo de substituição de importações que trouxe fábricas prontas e tecnologia bem 
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dominada. Com o passar dos anos, e melhores ajustes entre as políticas de desenvolvimento 
industrial e as relativas à pesquisa aplicada, pode-se verificar um constante empenho em 
relacionar a pesquisa científica produzida nas universidades com as reais necessidades dos 
setores produtivos brasileiros, que precisam cada vez mais de ajuda em seus processos 
laborais. Entretanto, é de se notar que em razão de ter o processo de industrialização brasileiro 
ocorrido sem conexão com uma política de Ciência, Tecnologia & Inovação, muitas indústrias 
nacionais desenvolvem seus produtos e serviços pela via da importação ou da transferência de 
tecnologia do exterior. Em sendo assim, tem-se um cenário em que poucas sociedades 
mercantis investem em pesquisa e desenvolvimento, estando, desse modo, a atividade de 
pesquisa concentrada principalmente nas universidades.[3] 

            A inovação acontece como resultado de um processo de longa e contínua exploração 
científica, teórica e experimental, o que é compatível com a evolução do perfil das 
universidades ao longo das Revoluções Acadêmicas. Desse modo, é imperioso que se objetive 
um relacionamento cada vez mais íntimo entre as universidades e o setor empresarial. Logo, o 
grande desafio atual em nosso país é a criação de um ambiente que, por um lado, instigue a 
indústria nacional a investir na geração de conhecimento para aumentar a sua competitividade 
e, por outro, crie um ambiente interno nas universidades do país de estímulo e fornecimento 
de informações a alunos e professores para embarcarem nessa nova realidade de cooperação 
que passa a ser construída. A cooperação entre universidade e indústria pode, portanto, 
representar fonte complementar de recursos para a pesquisa, novos temas a serem analisados e 
capacitação de recursos humanos para atenderem aos anseios sociais, notadamente quanto à 
existência de um ambiente comercial mais competitivo e da projeção de uma imagem 
internacional de uma economia brasileira sólida, inovadora e sustentável. 

Na consolidação do que alguns autores denominam de sociedade da informação, a inovação 
tem-se apresentado como a melhor alternativa para expansão dos negócios e crescimento 
econômico. As universidades, como todas as outras organizações, estão sendo afetadas pela 
globalização da economia, evolução tecnológica e aumento da exigência por qualidade. Como 
fornecedora de conhecimentos e tecnologias, a universidade tem um papel importante a 
desempenhar neste cenário. Um deles é o de preparar mão-de-obra capaz de dar nova 
dinâmica às organizações. Outro, não menos importante, é o de produzir e transferir 
tecnologias, o que precisa ser regulado por sólidas e bem estruturadas políticas de propriedade 
intelectual. Desse modo, com a parceria universidade-indústria, a produção e transferência de 
tecnologia tornam-se uma nova base para a universidade, como um novo elemento a ser 
agregado à sua missão.[4] 

  

2.2)   Universidade como fonte de geração de tecnologia. O Desafio da Inovação na 
Universidade 

  

            Incontestável é que as nações que melhor se apropriam dos avanços do conhecimento 
e das inovações tecnológicas são as que apresentam maior crescimento econômico. Consoante 
ressaltado no tópico anterior, mudanças estão levando universidades, indústrias e governos a 
interagirem e a usarem a ciência e a tecnologia para produzir riqueza. No entanto, a 
organização das universidades para o eficaz exercício de sua nova função tem ocorrido por 
estruturas distintas e, consequentemente, causado resultados diversos. 
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            Nesse sentido, é vital indagarmos, utilizando as palavras do ilustre pesquisador 
Roberto Lotufo: 

que tipo de ação inovadora uma universidade deve implementar para que sua gestão 
tecnológica favoreça e estimule o potencial das atividades de pesquisa capazes de contribuir 
para a geração de inovações tecnológicas contribuindo, assim, para a melhor formação de seus 
alunos e para o desenvolvimento econômico e social desejado para o país, eventualmente 
gerando, também, algum benefício financeiro para a sustentação parcial dessas mesmas 
atividades?[5] 

             Para responder tal pergunta devemos ter em mente que a produção científica ou 
mesmo o acúmulo do conhecimento tecnológico desprovidos de uma ligação com as 
necessidades de mercado não são suficientes para impulsionar a inovação. Logo, a cooperação 
entre universidade e indústria só ocorre em uma estrutura dinâmica capaz de balancear a 
função reguladora do governo, a demanda por lucro das indústrias e a necessidade de 
estimular o desenvolvimento e a difusão do conhecimento. Cenário esse que muitas das 
notáveis universidades francesas e americanas, por exemplo, já conseguem coordenar em 
busca de uma correta harmonização. 

A universidade precisa estruturar-se, sem perder a sua autonomia científica, de acordo com o 
perfil da comunidade acadêmica, do local onde está instalada e do disposto no sistema de 
inovação pátrio. Deve também preocupar-se em estabelecer diretrizes no sentido de obter 
contato direto com as necessidades do setor produtivo por meio de mecanismos que facilitem 
a produção e divulgação do conhecimento, o reaproveitamento dos recursos financeiros 
eventualmente gerados, a análise de mercado para as invenções, bem como a proteção devida 
aos direitos, principalmente os relativos à propriedade intelectual, que surjam em razão de tal 
interação. Os modelos já existentes e de sucesso no país, como o da Unicamp, devem ser 
vistos e analisados com vistas a chegar-se a um sistema de desenvolvimento que permite aliar 
produção científica à atividade industrial e trazer notoriedade social para a comunidade 
acadêmica e contribuições efetivas à sociedade como um todo. Sem embargo, já é possível 
destacar como principais aspectos da contribuição da universidade no desenvolvimento da 
capacidade de inovação no Brasil: (i) formação e capacitação dos alunos/profissionais e; (ii) 
aumento das chances de incorporação dos resultados das pesquisas e criações universitárias 
em benefício da sociedade. 

A cooperação tem, portanto, deixado de ser uma atividade informal para adquirir um 
planejamento, por meio de relações regidas por contratos e por políticas institucionais de 
propriedade intelectual. Logo, faz-se necessário que as instituições acadêmicas e de pesquisa 
desenvolvam instrumentos capazes de regular internamente, de maneira adequada, a questão 
dos direitos de propriedade intelectual, por exemplo, e, assim, compatibilizar sua missão 
pública com o estabelecimento de parceria com o setor produtivo, sendo capaz de exercer, 
desse modo, a função de destaque que a ela foi dada pelo sistema nacional de inovação. 

  

  

III. Inovação no ordenamento jurídico brasileiro 
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3.1)   A Lei de Inovação 

            A questão da inovação no ordenamento jurídico pátrio tem seu marco regulatório em 
um conjunto de leis em vigor, que regulamentam os artigos 218 e 219 da vigente Constituição 
da República Federativa do Brasil, voltadas à implantação e efetivação de um sistema 
brasileiro de inovação que tem mobilizado todas as esferas de poder para a sua persecução. É 
de ressaltar-se, nesse sentido, que diversos pressupostos fundamentam a criação desse 
arcabouço jurídico, como, por exemplo, o reconhecimento da inovação tecnológica como um 
dos fatores de desenvolvimento dos países e de sua inserção no sistema econômico 
globalizado. 

            Dessas leis destacam-se: Lei n° 10.973/2004, Lei n° 11.196/2005 (versa sobre os 
mecanismos para desonerar os investimentos realizados em projetos de inovação) e o Decreto 
nº 5.798/2006 (regulamenta os incentivos fiscais à inovação). Insta elucidar que, as 
mencionadas leis trazem um conceito legal bastante abstrato do que seria inovação[6], 
cabendo a tarefa de melhor delimitar a ampliação da definição aos estudiosos e empiristas do 
assunto. 

A Lei Brasileira de Inovação, Lei nº 10.973 de 2004 (que tem produzido alguns efeitos 
semelhantes aos verificados em decorrência do Bayh Dole Act nos EUA, ressalvada suas 
proporções), representa avanços no país quanto ao assunto, assim como, de maneira bastante 
didática, reflete a ênfase que deve ser dada a inovação como tema central para a 
competitividade mercadológica e para o desenvolvimento estruturado do país em qualquer 
setor. Os principais objetivos do referido diploma legal são o de capacitar mão-de-obra e o de 
permitir o alcance da tão sonhada autonomia tecnológica com desenvolvimento industrial do 
país, o que será viabilizado por intermédio de parcerias e de alianças entre entidades públicas 
de ensino (desenhadas em seu novo perfil, conforme aqui já analisado) e o setor produtivo.[7] 
Percebe-se, ainda, na lei em destaque, a tentativa de criação de um sistema que se 
autofinancie. Aspecto este a ser melhor esclarecido no item V do presente trabalho. 

Por meio da análise da Lei de Inovação percebe-se claramente a intenção de estabelecer-se 
institucionalmente, de maneira cada vez mais organizada e profissional, uma via de 
desenvolvimento nacional por meio da interação entre os agentes geradores de conhecimento 
e aqueles transformadores desse conhecimento em produtos e serviços inovadores. Afinal, 
conforme já bem analisado por estudiosos, é na empresa que a inovação é convertida em 
riqueza, sendo para tal fundamental que se implementem ações para facilitar o acesso dos 
empresários às tecnologias desenvolvidas nas universidades.[8] À título ilustrativo, cita-se os 
contratos de transferência de tecnologia como um dos mecanismos disponibilizados pela 
referida lei para que tal interação se vislumbre. 

Importante destacar, ainda, as já existentes leis estaduais que dispõem sobre estímulo a 
inovação e que representam a busca cada vez mais crescente quanto ao estabelecimento de 
diretrizes regulamentadoras da relação universidade-indústria nas diversas regiões do país. 
Nesse sentido, têm apresentado especial relevância as leis paulista (Lei Complementar nº 
1.049/2008) e carioca (Lei nº 5.361/2008). 

  

3.2)   Papel do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT 
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Com foco nas estruturas de apoio à proteção e à comercialização do conhecimento, a Lei de 
Inovação indicou a necessidade de que as instituições científicas e tecnológicas disponham de 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para contribuir na elaboração e gestão de suas 
políticas de inovação. Define o artigo 2º, inciso VI da mencionada lei os contornos do NIT, 
bem como esclarece, a partir de tal prescrição, necessitar tais centros de contar com a força e a 
autonomia apropriadas para a perfeita gestão das tarefas que lhe foram impostas por lei. Dessa 
forma, faz-se necessário a existência de uma política interna que respalde as ações de tal 
órgão. 

Percebe-se a clara intenção do legislador em tornar a cooperação universidade-indústria cada 
vez mais profissional, com relações previamente planejadas e com consequências previstas 
ou, ao menos, previsíveis. Nesse sentido, é preciso considerar que as instituições acadêmicas 
não possuem familiaridade com o processo produtivo e com a comercialização, logo, se os 
resultados da pesquisa universitária não forem adequadamente protegidos, nenhum 
empresário terá interesse em investir recursos no seu desenvolvimento, produção e 
comercialização. Portanto, o NIT tem um papel crucial nesse contexto, funcionando como 
uma ponte entre os agentes envolvidos (setor público e privado), assim como cultivando um 
processo amplo de informação, discussão e esclarecimento da comunidade acadêmica sobre 
os vários aspectos da pesquisa aplicada, da propriedade intelectual e, ainda, do controle de 
políticas de apoio efetivo ao pesquisador e a universidade.[9] 

A universidade ao gerar conhecimento que pode ser utilizado no desenvolvimento de bens e 
serviços deve primar pela coletivização e pelo bom aproveitamento da tecnologia, cabendo ao 
NIT (ou agências de inovação) esse gerenciamento e estímulo para que o ciclo de geração de 
conhecimento continue sendo percebido, notadamente mediante a correta utilização dos 
investimentos recebidos de parcerias e dos royalties quando do licenciamento. É de se notar, 
portanto, que os dois principais aspectos que compõem a política de uma universidade quanto 
à sua gestão tecnológica referem-se à proteção de tecnologias e sua transferência a setores que 
possam implementá-las, sendo vital a função do NIT nesse aspecto. 

Pelo exposto, é possível chegar-se a conclusão de que o NIT é o interlocutor central com o 
setor privado e com a própria instituição, devendo buscar estabelecer uma relação de 
confiança com empresários e pesquisadores. A atuação do NIT, que deve ser pautada 
principalmente nos princípios da moralidade e impessoalidade administrativa, propicia a 
existência de um ambiente favorável a transferência de tecnologia e a proteção do 
conhecimento na universidade, o que nos permite afirmar que tal órgão deve buscar beneficiar 
tanto sua instituição como a sociedade e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento 
sustentável da região em que se estabelece. Missões essas consideradas essenciais, conforme 
se pode depreender, notadamente, da leitura dos artigos 16 e 17 da Lei nº 10.973 de 2004. 

Importante mencionar ainda e utilizando-se da brilhante análise realizada por Roberto Lotufo 
quanto à temática, que se tem vislumbrado a existência de três perfis do NIT, embora nem 
todos os núcleos de inovação existentes no país tenham os apresentado. O primeiro, 
conhecido como perfil legal é aquele fortemente marcado pelo departamento jurídico, 
responsável pela regulação e formalização de pedidos de patente, elaboração de contratos de 
parceria e de transferência de tecnologia, entre outras atividades. O segundo perfil é o 
administrativo, caracterizado pela atividade do NIT como um processo administrativo de 
aprovações e encaminhamentos para concretizar as assinaturas de convênios e contratos 
referentes à interação universidade-indústria. Por último, o terceiro perfil ou perfil negocial é 
aquele relacionado ao desenvolvimento de negócios a partir dos resultados da pesquisa.[10] 
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Resta ressaltar ainda que a comercialização de tecnologia utilizando contratos que incluem 
questões relativas à propriedade intelectual mostrou-se bastante presente na realidade de 
alguns dos NITs das universidades públicas brasileiras, precisamente porque estas estão se 
estruturando para uma gestão da propriedade intelectual mais adequada aos desafios da 
transferência de tecnologia. Destarte, é de se destacar, novamente, o papel do NIT em gerir 
informações e ativos intelectuais das universidades, bem como em fomentar a criação de uma 
política interna da universidade quanto à propriedade intelectual para resguardo dos direitos e 
imposição dos necessários deveres quanto à temática e, ainda, e mais importante, informar e 
esclarecer a comunidade acadêmica quanto à proteção às pesquisas desenvolvidas, divulgação 
de resultados de parceria, entre outros. O NIT tem o objetivo de introduzir nova dinâmica na 
gestão das relações das universidades com o setor produtivo, atuando, portanto, em um 
ambiente de constante transformação que exige agilidade, flexibilidade, recursos humanos 
qualificados, modelo de comunicação efetivo e aprendizado contínuo. 

  

3.3)   Principais desafios para o aperfeiçoamento da Transferência de Tecnologia na 
relação Universidade - Indústria no contexto do sistema nacional de inovação 

Ainda que tenha adequado o seu marco regulatório em inovação tecnológica com a 
promulgação da aqui já referida Lei de Inovação, ainda persiste uma significativa desconexão 
entre a pesquisa e a inovação tecnológica no Brasil. É inegável que o setor produtivo e o 
público não conseguem mais arcar, individualmente, com os altos custos da pesquisa 
científica e tecnológica. Dessa forma, é importante envidar esforços no sentido de superar os 
obstáculos que hoje impedem melhor diálogo entre universidade, indústria e governo. Diante 
disso, nas linhas abaixo apresentamos alguns dos principais desafios que estão sendo 
enfrentados na tentativa de cooperação entre universidade e indústria, com vistas a estimular o 
estudo crítico do tema e a busca por soluções. 

  

3.3.1)   Publicar X Patentear 

Existe, contemporaneamente, no meio acadêmico, uma grande pressão voltada para a 
publicação, o que decorre, entre outros, de algumas regras de avaliação da pós-graduação em 
nosso país. O pesquisador é reconhecido, por exemplo, pelo número de artigos que publica em 
revistas renomadas ou qualificadas (vide sistema Qualis). Ainda, pressionado pelos órgãos 
internos responsáveis pelo fomento da pesquisa e inovação tecnológica, de um lado, e pela 
avaliação dos cursos de Mestrado e Doutorado, de outro, o pesquisador pouco se preocupa em 
proteger seu projeto e o divulga indiscriminadamente.   

O depósito de pedido de patente é visto, por muitos, como um processo demorado, 
burocrático e que oferece poucos benefícios.  Desse modo, alguns preferem buscar 
publicações de reconhecimento efêmero, mas imediato e de impacto internacional. A longo 
prazo, essa prática tem evidenciado pouca subsistência ao pesquisador e ainda nenhum 
retorno a universidade que disponibilizou seus recursos. Logo, insta confirmar que os direitos 
de propriedade intelectual visam proteger e estimular a criação humana, e, segundo enfatiza o 
presente trabalho, podem ser revertidos para a própria universidade, podendo permitir um 
reinvestimento na própria linha de pesquisa. Não proteger a inovação acaba provocando a 
perda de grandes recursos para a instituição de ensino, bem como para a sociedade como um 
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todo. Além disso, desconstrói premissas básicas sobre as quais se fundamenta o sistema 
nacional de inovação. 

A busca pelo patenteamento tem sido maior, mas o sistema não é claro, a burocracia é intensa 
e, ainda, muitas pessoas desconhecem ou pouco conhecem suas implicações. Por essa razão, 
estudiosos afirmam que um sistema ágil e mais objetivo de patentes constituiria pré-condição 
para a efetivação dos esforços empreitados na área de inovação.[11] 

  

3.3.2)   Sigilo de Informações X Divulgação de Conhecimento 

  

Há ainda uma grande polêmica quanto à delimitação da função social de uma universidade: 
faria parte de sua missão, além da produção de conhecimento de qualidade e cidadania, a 
produção e ampla divulgação de um conhecimento de forma gratuita? Ou seria possível o 
sigilo e o licenciamento da tecnologia inovadora produzida pela instituição, a título oneroso? 
E quanto às descobertas ou invenções que tenham relevante impacto social? 

No cenário internacional, a realidade consolidada é o licenciamento das inovações produzidas 
em âmbito universitário, sendo os recursos obtidos pela cessão do direito de uso reinvestidos 
em projetos de pesquisa, capacitação e aumento da infraestrutura do espaço destinado à 
pesquisa. Evidencia-se assim um sistema que se autofinancia e que está sempre em busca de 
atingir um novo estágio evolutivo. 

Nos EUA, em instituições de reconhecido destaque mundial, por exemplo, grande parte da 
receita das universidades é proporcionada pelas doações e especialmente pelos licenciamentos 
pactuados, o que facilita a manutenção e operação das grandes academias de ensino, bem 
como o incremento na capacitação de recursos humanos. Em tais instituições, cláusulas de 
confidencialidade, por exemplo, são inseridas nos contratos de pesquisa impondo, 
principalmente, restrições à publicação até que se realize a proteção dos resultados 
alcançados. Exemplos de modelos bem sucedidos que podem, definitivamente, servir de 
inspiração na construção brasileira. 

  

3.3.3)   Ampla Informalidade X Parcerias Formalizadas 

  

Outra questão a ser enfrentada é a da informalidade. Muitas vezes, a informalidade com que 
negociações entre universidade-indústria tendem ou costumam ser realizadas, impedem a 
repartição dos resultados. A negociação não pode dar-se de forma direta entre o professor ou 
um departamento específico da universidade e a entidade privada. Sendo o possível resultado 
da pesquisa o desenvolvimento de um patrimônio público, é preciso que sejam observadas 
certas formalidades. Daí a importância da formação de um Núcleo de Inovação Tecnológica 
(NIT), que já pode ser apontado como um organismo de destaque para o sistema de inovação 
no Brasil. Dentre os NITs que possuem maior notoriedade estão os da UFMG e UFRJ, entre 
as instituições federais de ensino superior, os do centro da USP, UNICAMP, entre as 
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instituições públicas estaduais de ensino superior, e, ainda, da MACKENZIE, este que 
desponta entre as instituições privadas. 

O NIT da USP, por exemplo, apresenta importantes resultados de pesquisa para o país: no ano 
de 2007, obteve 124 disclosures (invenções geradas e divulgadas mediante o sistema de 
patentes). Soma-se a isso um corpo de 5.500 professores que publicam em torno de 5.500 
papers/ano. No entanto, ainda pode ser evidenciada uma forte desproporção posto que o nº de 
patentes gira em torno das 124/ano.[12] Apesar dos avanços, nota-se que os números ainda 
estão muito aquém daquilo que se pode esperar. 

  

  

IV. Transferência de Tecnologia 

  

4.1)   Considerações Gerais 

  

Em um contexto de parcerias e aproximação do setor público com o setor privado, a 
transferência de tecnologia pode ser uma das ferramentas de capacitação e de 
desenvolvimento em prol dos fins a que se destinam os entes públicos e privados. Conforme 
destacado por Rodrigo Chauvet, "a tecnologia é um dos fatores diretamente relacionado ao 
desenvolvimento e requer investimentos em pesquisa como estímulo ao processo de 
inovação".[13] A inovação tecnológica, cujos impactos são notáveis na promoção da 
competitividade, é tida atualmente como engrenagem para o desenvolvimento econômico. 
Sendo assim, antes de tratar da transferência de tecnologia propriamente dita, cumpre abordar, 
sucintamente, o que seria tecnologia e seu reflexo na atividade inovativa. 

            Adotando-se uma concepção mais restritiva, tem-se por tecnologia o conjunto de 
conhecimentos e informações próprios de uma obra, que podem ser utilizados de forma 
sistemática para o desenho, desenvolvimento e fabricação de produtos ou prestação de 
serviços.[14] 

Por seu turno, e em traçando um paralelo com a definição apresentada, fala-se em inovação 
para aludir à atividade de desenvolvimento de um produto, de um processo ou de um serviço 
de forma diferente da já conhecida. A inovação tecnológica, então, consiste na inovação 
aplicada a um conjunto de conhecimentos que permite o desenvolvimento das etapas 
necessárias para a produção e comercialização de novos produtos, processos e/ou serviços; 
comumente, a fase de Pesquisa & Desenvolvimento é uma das etapas que compreende a 
inovação tecnológica (Pesquisa & Desenvolvimento & Inovação). 

Feita essa consideração, é de se notar que a transferência de tecnologia consiste no processo 
de aquisição e disponibilidade de tecnologia, pressupondo a existência, de um lado, de um 
sujeito que controla a tecnologia (ou parte dela) a ser transferida (realizar por meio do NIT) e, 
de outro lado, aquele que carece de tal tecnologia e deseja adquiri-la. Logo, o Contrato de 
Transferência de Tecnologia (cujos elementos essenciais são: sujeitos, objeto, causa e forma) 
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é aquele através do qual um concedente transmite a um adquirente direitos patrimoniais sobre 
bens imateriais juridicamente protegidos, mediante a imposição de determinados limites ao 
seu exercício, conforme demonstram nossas pesquisa institucionais na matéria.[15] 
Importante elucidar ainda que, os Contratos de Pesquisa e os de Parceria em Pesquisa & 
Desenvolvimento, caracterizados pela cooperação e união de esforços para alcançar inovação, 
possuem cláusula relativa à titularidade dos direitos de propriedade intelectual, o que também 
possui impactos no estudo de transferência de tecnologia que aqui é abordado. 

Por último, faz-se mister ressaltar que nesse contexto de busca por maior interação entre 
universidade e indústria, a abordagem em negociações de licença de tecnologia, a gestão de 
Contratos e a articulação de parcerias são competências que devem ser desenvolvidas e 
colocadas em prática pelos Núcleos de Inovação Tecnológica, pelas razões já melhor 
explicitadas no tópico III do presente trabalho. 

  

4.2)   Possibilidade e Mecanismo de Transferência de Tecnologia no Sistema Nacional de 
Inovação 

  

            Pode-se perceber diante dos aspectos gerais acima mencionados uma alternativa para o 
progresso tecnológico que se mostra fundamental para o desenvolvimento econômico, qual 
seja, a transferência de tecnologia. Nesse sentido, é lícito dizer que para uma sociedade 
mercantil dispor de tecnologia adequada ao seu processo produtivo há três caminhos 
possíveis: obtenção por meios próprios, aquisição de terceiros ou estabelecimento de 
parcerias. 

A Lei de Inovação, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005, estipula em seu artigo 6° que 
é facultado a Instituição Científica e Tecnológica (ICT) celebrar Contratos de Transferência 
de Tecnologia e de Licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação 
por ela desenvolvida, com ou sem exclusividade. Destarte, resta patente a viabilidade da 
transferência de tecnologia segundo diretrizes do sistema nacional de inovação. 

            Ainda nesse sentido, e tendo em vista, as finalidades das universidades, aqui já 
retratadas, estas não patenteiam com vistas à exploração econômica direta da patente. 
Entretanto, devem buscam proteger, codificar o conhecimento e tornar a invenção viável 
economicamente, sendo este o papel central da propriedade intelectual para a transferência de 
tecnologia universitária. Assim, a universidade pode conceder licença, principal modalidade 
de transferência de tecnologia, de patente para a sociedade mercantil que com ela haja 
cooperado ou que tenha demonstrado interesse em obter direito a utilização de determinada 
tecnologia desenvolvida na universidade. Essa transferência pode apresentar as seguintes 
características: i) licença não exclusiva, com ou sem pagamento de royalties e incluindo ou 
excluindo direito de sublicenciamento; ii) licença exclusiva com o pagamento de royalties, em 
área específica de atuação e cabendo sublicenciamento; iii) licença exclusiva com pagamento 
de royalties incluindo o direito de sublicenciar; e iv) licença exclusiva, sem pagamento de 
royalties, incluindo o direito de sublicenciar. Objetiva-se com o licenciamento o aumento no 
intercâmbio de informações (o que incrementa ainda mais a pesquisa aplicada), o acúmulo de 
riqueza e a busca por desenvolvimento sustentável, ou seja, sem dependência do país. 
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            Insta dizer que, consoante o ordenamento jurídico pátrio, os Contratos de 
Transferência de Tecnologia são regulados pela Lei n° 9.279/1996 (Lei de Propriedade 
Intelectual), pela Resolução n° 135/1997 do INPI e, subsidiariamente, pelo vigente Código 
Civil. Além disso, em se tratando da transferência de tecnologia na relação universidade-
indústria deve ainda se vislumbrar o previsto no sistema nacional de inovação, bem como a 
política institucional de propriedade intelectual da universidade na tentativa de buscar-se 
assegurar a capacidade e continuidade da pesquisa pela instituição científica, garantindo a 
adequada publicidade dos resultados das pesquisas. Importante ressaltar que os processos de 
transferência devem ser realizados com a máxima lisura, impondo-se deveres aquele que 
obtém a tecnologia no sentido de dar a esta uma pertinente função social em determinado 
mercado específico. Nesse sentido, é vital ressalvar que direitos sobre os aperfeiçoamentos 
tecnológicos não deverão ser fornecidos automaticamente. Sempre que possível, os direitos da 
licenciada devem ser limitados ao estágio da tecnologia objeto da licença. 

De acordo com a AUTM existem nove pontos que devem ser considerados no processo de 
licenciamento de uma tecnologia oriunda da universidade. São eles: 1) As universidades 
devem reservar-se o direito de praticar licenciamento de invenções e permitir que outras sem 
fins lucrativos e organismos governamentais também o façam[16]; 2) Licenças exclusivas 
deverão ser estruturadas de uma maneira que incentive o desenvolvimento e o uso 
tecnológico; 3) Esforçar-se para minimizar o licenciamento de futuros aperfeiçoamentos; 4) 
As universidades deverão antecipar e ajudar a gerir transferência de tecnologia relacionada a 
conflitos de interesse; 5) Assegurar amplo acesso a ferramentas de pesquisa; 6) Medidas de 
execução devem ser cuidadosamente consideradas; 7) Ficar atento a regulamentos de 
exportação; 8) Estar ciente quanto às implicações de se trabalhar com agregadores de 
patentes; 9) Considerar a inclusão de disposições que contemplem as necessidades não 
satisfeitas, tais como os pacientes de populações ou áreas geográficas negligenciadas, dando 
particular atenção à melhoria da terapêutica, diagnóstico e tecnologias agrícolas para o mundo 
em desenvolvimento.[17] 

            No que concerne o mecanismo pelo qual efetivamente se processará a transferência de 
tecnologia, como se demonstrará mais adiante no presente trabalho, existem várias 
dificuldades na relação entre universidade-indústria, ainda mais em razão de algumas políticas 
e diretrizes governamentais e da ausência de políticas internas de proteção a propriedade 
intelectual em muitas instituições científicas. Entendem alguns estudiosos do assunto, 
posicionamento do qual partilhamos, que haveria necessidade de um instrumento legislativo, 
cuidando das questões relativas à propriedade intelectual que nascem especificamente de 
pesquisa financiada pelo setor privado e com participação de instituições governamentais a 
ser analisado em conjunto com políticas internas de atuação das universidades (estas de suma 
importância e que devem apresentar-se em consonância com o previsto naquela). Apenas a 
partir da criação de mecanismos mais subsistentes e cada vez mais profissionais para o trato 
da relação entre o setor público e o privado no que tange ao processo inovador é que se 
conseguirá fazer com que o setor privado queira investir em parcerias para a geração de 
tecnologia no país e ainda celebre contratos para licenciar tecnologia produzida no Brasil e 
não no exterior, como ainda é a prática recorrente. 

Ressalta-se, por último, a urgência na elaboração de tal política de estabelecimento de 
diretrizes para as universidades públicas, possibilitando a existência de um ambiente 
favorável à inovação e à sua proteção, bem como à difusão das tecnologias adequadamente 
protegidas para apropriação pelos diversos segmentos da sociedade. Tal política facilitaria a 
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transferência de tecnologia da universidade para a indústria além de encorajar a mais ampla 
utilização dos resultados da pesquisa científica, visando ao máximo benefício para o país. 

  

  

V. Relação entre Transferência de Tecnologia e o Direito Público 

  

5.1)   Da necessidade de Licitar 

  

Em virtude de girar a temática da cooperação universidade-indústria, principalmente, em 
torno das relações do setor privado com as universidades públicas, têm sido levantadas 
inúmeras questões relativas à necessidade ou não de obediência a um procedimento licitatório 
no que toca o estabelecimento da interação e também quanto à transferência da tecnologia 
produzida nas instituições de ensino superior para o setor privado. As referidas questões 
passam por discussões acerca da natureza pública ou privada do bem ou serviço originado, 
entre outros. Pretende-se aqui, então, destacar aspectos concernentes a necessidade ou 
desnecessidade de licitar na relação objeto de análise desse trabalho. 

A Contratação para Transferência de Tecnologia por órgãos da Administração Pública, nos 
termos da Lei n° 8.666 de 1993, pode dar-se com ou sem Licitação. No caso de dispensa de 
licitação, 

o artigo 24, inciso XXV da Lei nº 8.666/93[18], incluído pela Lei nº10.973/2004, a autoriza 
na hipótese de realização de licitação em contratação realizada por Instituição Científica ou 
Tecnológica (ICT) ou por agência de fomento a transferência de tecnologia e licenciamento 
de direito de uso e de exploração de criação protegida. 

             É bem verdade que, em casos de dispensa, há a possibilidade reconhecida de 
constante competição entre os interessados em estabelecer Contrato com setor público. Tal 
possibilidade de concorrência de interesses verifica-se na relação entre universidade-indústria, 
notadamente quando se tem uma sociedade nacional e uma internacional (eventualmente 
concorrentes em um determinado mercado específico) na disputa pela licença de determinada 
tecnologia ou, ainda, para incentivar e financiar pesquisas para o desenvolvimento de 
soluções para alguma das suas necessidades. Destarte, pode-se afirmar que a dispensa deriva 
de uma discricionariedade administrativa. Pode o poder público optar por realizar ou não a 
licitação. 

O Decreto nº 5.563/2005, que regulamenta a Lei n° 10.973 de 2 de Dezembro de 2004, 
conforme já destacado, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. O artigo 7º do referido diploma 
trata do tema apontando importantes observações em relação ao edital na hipótese de dispensa 
de licitação.[19] 
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            Primeiramente, deve ser observado que a expressão inicial do caput do artigo 7º, "é 
dispensável", faculta a observância ou não do procedimento licitatório. Não sendo este 
observado, e havendo cláusula de exclusividade para a contratação feita por Instituição 
Cientifica ou Tecnológica - ICT ou por agência de fomento, terá que haver a publicação de 
edital que estipule e qualifique os critérios para a escolha do contratado (artigo 7º, § 1° da 
supracitada lei). É por meio deste edital, de acordo com o entendimento da ilustre professora 
Di Pietro, que "a Administração Pública faz a oferta de um Contrato a todos os interessados 
que atendam às exigências nele estabelecidas".[20] O edital é também conhecido como a lei 
da licitação, tendo em vista que o que nele estiver previsto deve ser rigorosamente seguido e 
cumprido, sob pena de nulidade do ato praticado. As exigências que devem ser observadas 
neste caso estão devidamente elencadas no artigo 7º, §2° do Decreto nº 5.563/2005.[21] 

            Face ao exposto, e consoante as disposições legais elucidadas, não resta dúvida de que 
caberia a Administração Pública em sua discricionariedade exigir ou não licitação. Ocorre que 
na prática a questão é bem mais delicada e nas duas hipóteses chegar-se-ia na mesma 
indesejada solução. Na maioria dos casos, a indústria vai demandar cláusula de exclusividade, 
e ao mesmo tempo, exigir sigilo na divulgação das informações ao contratante - ambos 
incompatíveis com a publicidade conferida ao instrumento editalício. Ressalte-se mais uma 
vez que mesmo no caso de dispensa de licitação a lei impõe, em situações com as 
características apresentadas, a publicação de um edital para uma oferta pública e transparência 
dos critérios de escolha a serem utilizados. Logo, tem-se claramente a existência de um grave 
impasse. Do ponto de vista da indústria, a publicação do edital tem um caráter negativo 
quanto à divulgação da tecnologia, pois acaba revelando possíveis estratégias de mercado aos 
concorrentes. Já para as universidades a dificuldade é a construção do edital segundo os 
termos legais e a manutenção de um processo transparente. 

Sendo assim, a divulgação de qualquer edital, tanto para o processo licitatório como para o 
caso de dispensa de licitação (como requerido legalmente), não seria compatível com a 
necessidade de sigilo exigida pelo setor privado em razão, por exemplo e consoante acima 
sustentado, de questões concorrenciais de mercado. Razão essa que reforça, juntamente com a 
necessidade de celeridade e confiança na não quebra de sigilos no estabelecimento da 
interação, a disparidade do sistema de licitação com aquele pretendido com o sistema nacional 
de inovação. 

Portanto, é preciso que se busquem caminhos alternativos. Acreditamos que a solução 
hipotética mais adequada no momento para o destacado impasse seria o estabelecimento de 
Parceria Público Privada (PPP) entre universidades públicas e sociedades mercantis, feita com 
cláusula que estabeleça "regime de condomínio" de transferência, em que, portanto, a 
indústria teria direito de preferência na compra da tecnologia gerada em parceria, não 
havendo obrigatoriedade de divulgação de um edital que revelaria a linha de pesquisa futura 
da sociedade investidora (provoca-se também a interação entre os dois agentes desde o início 
do processo inovativo, o que é bastante produtivo, consoante aqui já assentado e ainda 
provoca a titularidade compartilhada dos direitos de propriedade intelectual, ressalvadas as 
hipóteses diversamente pactuadas). Desta forma, universidade e indústria repartiriam os 
lucros com a Inovação.  Nesse contexto, a PPP[22] (espraiada na Common Law como Private 
Finance Iniciatives) garante uma negociação segura, interessante, célere e eficaz para ambos 
os contratantes. De um lado, não seria divulgado ao mercado o segredo da pesquisa, e de 
outro, a universidade tornar-se-ia um alvo mais atraente e seguro para a realização de 
investimentos privados. O sigilo é muitas vezes incompatível com a necessidade de 
publicidade do procedimento licitatório e de alguns atos estatais, sendo necessário ponderar 
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valores para se chegar de maneira eficiente ao resultado pretendido, que em linhas gerais será 
o de criação de um modelo de desenvolvimento econômico sustentável no país. Insta destacar, 
por último, deverem as sugeridas parcerias constituírem-se em observância aos princípios que 
regem as relações contratuais, o sistema de proteção aos direitos advindos da propriedade 
intelectual, as diretrizes da política de inovação e também, onde existir, os parâmetros 
estabelecidos na política interna de propriedade intelectual da universidade. Ademais, deve-
se, para se estruturarem as sugeridas parcerias, utilizar o NIT como peça central na 
negociação. 

  

5.2)   Contratos de Transferência de Tecnologia, Intervenção Estatal e Núcleos de 
Inovação Tecnológica 

  

Os Contratos de Transferência de Tecnologia apresentam algumas peculiaridades. Como uma 
categoria de contratos, objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas amparadas por 
direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil. 

Trata-se de um contrato formal ad probationem, portanto, sua averbação é de suma 
importância, tendo em vista que gera efeitos não só inter partes, mas também em relação a 
terceiros. Assim, podem ser apontados alguns dos efeitos da inscrição em registro público 
como requisito de forma: legitimar remessas de divisas ao exterior, como pagamento pela 
tecnologia negociada; dedutibilidade fiscal para a sociedade receptora da tecnologia pelos 
pagamentos contratuais efetuados, e; atuação em defesa da tecnologia mediante mandato 
expresso. 

Tendo por base dados fornecidos pelo INPI, a principal vantagem normalmente apontada no 
sistema de patentes em um processo de transferência de tecnologia está no fato de em sendo 
um título legal de propriedade, a patente poder ser licenciada ou cedida. O Contrato de 
Transferência de Tecnologia, que envolve direito de propriedade, é formulado através de uma 
licença exclusiva ou não. Por se tratar de direitos exclusivos, as sociedades empresárias 
conseguem uma melhor posição de mercado, ganhando tempo e experiência para testar e 
comercializar os seus produtos. Têm elas, assim, uma retribuição pelo seu investimento em 
inovação, funcionando o sistema desenhado para a propriedade intelectual como um estímulo 
para que continuem inovando. 

Nesse ambiente, o núcleo de inovação funcionaria como um órgão interno das universidades, 
ou seja, como um intermediador na relação contratual entre a instituição e a iniciativa privada. 
Esse núcleo estaria subordinado a uma Política de Inovação interna, seguindo os ditames 
estabelecidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme aqui já sugerido. Desta 
forma, o Governo estaria presente nessas relações através da imposição de normas com vistas 
ao desenvolvimento tecnológico nacional. Por meio da instituição dessa Política se 
consubstanciaria a intervenção estatal nessas relações contratuais. Pretende o esquema abaixo 
ilustrar o que ora é defendido. 
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                                      INTERMEDIADOR 

  

  

  

UNIVERSIDADE              NÚCLEO              SETOR PRIVADO 

                                      DE INOVAÇÃO                               

  

A experiência quanto à existência de uma Política de Inovação interna que regule a atuação 
desses núcleos de inovação pode ser vista no direito norte-americano, como já comentado 
anteriormente, através da legislação conhecida como Bayh Dole Act. 

Cumpre dizer que, a intermediação dos núcleos de inovação pode se visualizada em dois 
momentos: por meio de uma parceria antes da geração da tecnologia (admitindo-se a solução 
demonstrada no tópico anterior); ou no caso de interesse no licenciamento da patente após a 
existência desta. Em ambos os casos, sociedades mercantis estrangeiras e brasileiras poderiam 
atuar como um dos pólos da relação jurídica. 

A parceria estabelecida antes da geração da tecnologia funciona de forma análoga a um 
Contrato de Prestação de Serviços no Direito Civil. A indústria, nacional ou estrangeira, 
demandaria a produção de determinada tecnologia a um determinado setor da universidade. A 
patente (invento), então, gerado seria licenciado para uso exclusivo. 

A grande crítica feita é que ao se gerar tecnologia para fora do país não se estaria 
impulsionando o crescimento nacional, e na verdade, só se estaria tornando mais difícil a 
competição no mercado global. Mas isso não passa de uma análise superficial da realidade. O 
que se deve ter em vista é que ao ser feita a parceria, recursos estão sendo gerados para a 
universidade, contribuindo para o seu autofinanciamento. Assim sendo, constata-se ser de 
extrema importância que haja previsão na Política de Inovação que todo o capital gerado pela 
transferência da tecnologia deva ser revertido para a própria universidade, seja através da 
compra de equipamentos mais modernos, seja através do financiamento de projetos paralelos 
ou, ainda, para investimento na capacitação dos pesquisadores. 

A outra forma pela qual poderia dar-se a interação universidade - núcleo de inovação - setor 
privado seria através do interesse por uma patente já registrada. Nesse caso, o interesse pode 
ser manifestado tanto por uma indústria nacional, quanto por uma indústria estrangeira. Cabe 
ratificar que, neste momento, a delimitação pela Política de Inovação é crucial. Isso porque 
aqui deve ser dada preferência ao empresário nacional, justamente para que o aproveitamento 
do conhecimento se dê 100% em proveito brasileiro (nesse sentido artigo 27 da Lei Brasileira 
de Inovação). Mas, é preciso enfatizar novamente que, caso o direito exclusivo de uso seja 
revertido para fora do país, os recursos obtidos devem ser transferidos na sua totalidade para a 
instituição de ensino geradora da patente (ou de outro bem tutelado pela proteção dada aos 
direitos de propriedade intelectual), de forma que além do autofinanciamento, estimule-se os 
centros de pesquisa a investirem em novos projetos. 
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Portanto, seja na fase anterior ou posterior ao surgimento da tecnologia a ser licenciada, a 
cessão de patentes tanto para sociedades mercantis de dentro, como para as de fora do país, 
trazem vantagens imediatas, por isso as críticas devem ser rebatidas. Não se pode atravancar o 
conhecimento só se gerando tecnologia a partir da demanda ou do interesse nacional, até 
porque fatalmente haveria a sobrecarga de determinados departamentos, e a ociosidade de 
outros. Dar preferência não significa vetar a participação estrangeira neste processo. O 
conhecimento precisa ser produzido e divulgado. Este é objetivo que impulsiona um centro de 
pesquisa e o próprio avanço das universidades. 

Desse modo, resta demonstrada a importância de uma atuação conjunta entre governo, 
indústria e universidade nos rumos do desenvolvimento. Ademais, da existência de um 
mecanismo de autosustentação da universidade quando esta participa ativamente do processo 
de inovação[23], bem como de efetiva retribuição aos seus pesquisadores, estimulando-se, 
assim, um processo dinâmico e atual que sempre gera algo novo. 

  

  

VI. Conclusão 

  

            O tema Transferência de Tecnologia vem ganhando relevo nacional. No entanto, o 
entendimento da matéria ainda é pouco preciso. Resta claro que para o Brasil se consolidar 
como referência no plano internacional, e fazer jus à manchete de novembro de 2009 da 
publicação inglesa The Economist, "Brazil takes off", é necessário um forte investimento em 
pesquisa e inovação, bem como apoio a ideia do cost sharing entre universidades e o setor 
produtivo no que tange ao desenvolvimento. Não há outro caminho. Por isso, a preocupação 
central do CNPQ[24] (agência do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT,  destinada ao 
fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a 
pesquisa no país) está no aumento do número de registros patentes, principal indicador de 
utilização do conhecimento científico para a geração de avanços tecnológicos, transformando-
os em bens ou serviços para a sociedade. 

            Inovar com foco na "corrida pelo publicar", na busca de um renome, é um critério que 
não se compatibiliza com a nova realidade que vem sendo delineada. É preciso transformar 
CONHECIMENTO em DESENVOLVIMENTO. Publicar, sem proteger, representa a perda 
de vultosos investimentos para o país, implicando, diretamente, na perda de grandes 
oportunidades. 

            É diante dessa nova realidade que ganha destaque o papel desempenhado pelos 
Núcleos de Inovação Tecnológica como intermediadores no processo de transferência de 
tecnologia na relação universidade - indústria. Desta maneira, toda geração de tecnologia, ou 
ainda, todo contrato de licenciamento ou de parceria deverá ser analisado por tal órgão interno 
das instituições de ensino. É de grande relevância essa centralização, pois o caráter 
indispensável do NIT está vinculado ao interesse público que aqui se impõe. Afinal, toda a 
sociedade contribui para o financiamento da educação, e, portanto, toda a produção de 
conhecimento que culmina no desenvolvimento e capacitação das universidades deve ser 
resguardada e fiscalizada. 
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            Assim, a geração e transferência de tecnologia consoante retratado nesse trabalho deve 
ser sempre estimulada, posto que proporciona investimentos para inovação e desenvolvimento 
do país, ao mesmo tempo que torna a mão de obra cada vez mais qualificada. 
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RESUMO 
O presente estudo analisa os aspectos da proteção dos direitos de propriedade intelectual sob o 
prisma da efetividade processual e da aplicabilidade de técnicas de tutela jurisdicional dos 
direitos fundamentais. Preliminarmente examinou-se alguns aspectos concernentes aos 
direitos de propriedade intelectual, assim como as exigências sempre atuais destes 
impulsionaram os juristas a proporem estratégias técnicas para a sua proteção. Apontou-se a 
mutação sofrida pela disciplina processual, com a conseqüente superação de paradigmas, para 
que, posteriormente, se abordasse a (re)construção de uma ciência preocupada em amparar os 
direitos fundamentais, especificamente os direitos de propriedade intelectual. Superando estes 
tópicos, examinou-se algumas nuances do direito a propriedade intelectual, indicando quais as 
técnicas processuais idôneas aplicáveis para sua proteção. Finalmente, com o intuito de 
verificar a assimilação dessas técnicas por parte dos operadores do direito, produziu-se uma 
leitura jurisprudencial da utilização dessas técnicas processuais efetivas na proteção desses 
direitos. Os métodos adotados para a confecção desta pesquisa foi o revisional doutrinário e o 
documental, com posterior análise crítica acerca do objeto da pesquisa, a saber: a efetividade 
processual e a proteção dos direitos de propriedade intelectual. 
PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL; TUTELA JURISDICIONAL; 
EFETIVIDADE. 
 
ABSTRACT 
This study examines aspects of protection of intellectual property rights from the perspective 
of procedural effectiveness and applicability of techniques of judicial protection of 
fundamental rights. Preliminarily we examined some aspects related to intellectual property 
rights, as well as the ever present demands of the lawyers drove to propose technical 
strategies for their protection. It was pointed out the mutation suffered by procedural 
discipline, with the consequent overcoming of paradigms, so that later if it addressed the 
construction of a science concerned with bolster fundamental rights, specifically the 
intellectual property rights. Overcoming these issues, we examined some nuances of the 
intellectual property right, indicating the applicable procedural techniques reputable for their 
protection. Finally, in order to check the assimilation of these techniques by law enforcement 
officers, produced a reading of the judicial use of these procedural techniques effective in 
protecting these rights. The methods adopted for the preparation of this research was the 
revisional doctrinal and documentary, with subsequent critical analysis of the research object, 
namely the procedural effectiveness and protection of intellectual property rights. 
KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY; JUDICIAL PROTECTION; EFFECTIVE. 
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1. Introdução 

  

Os direitos atinentes à propriedade intelectual constituem-se novos elementos da sociedade 
contemporânea, o que acarreta a necessidade de conferir-lhes proteção. As criações 
intelectuais acompanham a evolução da sociedade, mas a proteção dos direitos daqueles que 
produzem estas criações nem sempre foi efetiva. Imprescindível notar que, na atual 
conjuntura econômica, social e política, essas criações são elementos ímpares, permitindo a 
afirmação de que o patrimônio intelectual, indubitavelmente, é confirmado arsenal 
competitivo em âmbito global. 

 Os debates acerca dos direitos de propriedade intelectual têm se elevado, conquistando 
espaço na preocupação dos juristas, que devem responder aos problemas trazidos pela nova 
realidade. Patrimônios intelectuais como obras literárias e artísticas, softwares, domínios na 
rede mundial de computadores, cultura imaterial, patentes de invenção, modelos de utilidade, 
desenhos industriais, indicações geográficas, cultivares, entre outros, detêm valores 
econômicos, sociais e políticos, por isso são relevantes. 

O direito tem por função proteger a propriedade intelectual, apresentando normas materiais e 
processuais que protejam os direitos dos referidos bens imateriais. A disciplina processual, 
atenta à existência desses novos direitos, tem proposto tutelas diferenciadas com a finalidade 
de protegê-los efetivamente, mostrando-se sensível às transformações sociais e à mudança 
paradigmas. 

Apresenta-se, então, neste texto, como se configuram os novos paradigmas do direito 
processual face às novas necessidades dos direitos de propriedade intelectual. Posteriormente, 
nesta linha de raciocínio, indicar-se-á como o direito fundamental à tutela efetiva garante a 
proteção dos direitos de propriedade intelectual. E, por fim, demonstra-se como o manejo das 
tutelas diferenciadas tem sido elemento essencial para a proteção desses direitos, tendo em 
vista suas previões legais, a crítica  doutrinária e a sistematização jurisprudencial. 

  

2. Direito fundamental de propriedade intelectual 

  

A propriedade é disciplinada em duas modalidades: material e imaterial. A propriedade 
material consubstancia-se nas coisas presentes no mundo físico, concretas, distinguindo-se da 
propriedade imaterial que caracteriza-se por ser abstrata, estando ou não presentes no mundo 
físico. Esta última modalidade é oriunda ou da personalidade ou do intelecto humano. 

Em raciocínio sistemático tem-se que, a propriedade intelectual, é espécie do gênero 
propriedade imaterial, que por sua vez integra a classe das propriedades. O direito, em sua 
finalidade precípua, não poderia deixar desprotegida a situação real que vincula o criador ou 
inventor à sua obra ou invento, tutelando, portanto, as atividades intelectuais criativas e 
inventivas. 
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O direito à propriedade está visivelmente previsto na Carta Federal de 1988, em seu artigo 5º, 
que propugna: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 
propriedade. 

A previsão da propriedade como direito fundamental abrange as diversas manifestações que 
essas possam ter, superando as antigas concepções adotadas no direito privado. Neste sentido 
Mendes (2009) indica o sentido amplíssimo que a terminologia propriedade deve 
corresponder no texto constitucional, este extrapolando as definições constantes do direito 
privado. Articula que, como disciplina o direito alemão, não somente bens móveis ou imóveis 
estão protegidos, mas ainda outros valores patrimoniais. Apresenta outros direitos inclusos no 
conceito de propriedade, como os "de construção, título com juros prefixados, ações, licenças 
de exploração mineral, direitos autorais, direitos de marcas e patentes, domínio na internet, 
créditos privados e o direito de posse do locatário. (MENDES, 2009, p. 469). 

Portanto, não somente o direito de propriedade dos bens materiais, mas o direito de 
propriedade relativo aos bens imateriais, necessita de instrumentos jurídicos que o protejam, 
e, observando este novo cenário de direitos, o legislador constitucional elencou os normas 
fundamentais de proteção da propriedade intelectual.  

Neste raciocínio, o direito à propriedade intelectual é um direito fundamental, pois, além de 
estar incluso no rol de direitos de propriedade, tem guarida constitucional. Dista, nos art. 5º, 
incisos XXVII, XVIII e XVIX da presente Carta Republicana: que "aos autores pertence o 
direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar"; que "são assegurados, nos termos da lei, a proteção às 
participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 
inclusive nas atividades desportivas, e o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas"; e que "a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". 

Desta feita sustenta-se que o direito de propriedade intelectual tem designação fundamental, 
visto que garante tanto ao originador, ou àquele titular do direito, quanto à sociedade a 
possibilidade de proteção e acesso ao resultado da produção intelectual. 

Em sentido igual, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 indica em seu 
artigo 27º que: 

  

toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir 
das artes e de participar do progresso científico e nos benefícios que deste resultam; todos tem 
direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, 
literária ou artística da sua autoria. 
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Diante do exposto, surge relevante questão, qual seja: direito do originador ou da sociedade, 
qual prepondera? Respondendo, Barbosa (2009) afirma haver tendências de prevalência tanto 
para o originador quanto para a sociedade, no entanto responde que se considere "a 
individualidade e universalidade e interdependência dos direitos humanos entre si. 
"(BARBOSA, 2009, p. 395). 

É salutar destacar que o direito fundamental à propriedade intelectual não se limita ao bem já 
dotado de exclusividade, seja qual for o mecanismo que o conferiu exclusividade[1]. Portanto, 
"ninguém é menos protegido pelos direitos humanos ou fundamentais pelo fato de, tendo 
criado, ainda não depositou o pedido de patente." (BARBOSA, 2009, p. 396). 

É pontual destacar que as concessões de direitos de propriedade intelectual limitam a livre 
concorrência, reflexamente limitando a livre iniciativa, isto porque concede direitos de 
exclusividade sobre determinados bens imateriais ao titular da propriedade intelectual. A 
exclusividade exploração destes direitos e de defesa dos mesmos contra atos ilícitos, não 
somente protegem direitos individuais, mas regulam, paralelamente, uma harmonia nos 
empreendimentos no âmbito econômico e social.     

Destarte, se por uma perspectiva há a restrição da livre concorrência, face à proteção dos 
direitos de exclusividade conferidos a determinada propriedade intelectual, por outra há a 
conformação desse direito de exclusividade a determinados objetivos aos quais a propriedade 
industrial deve obedecer, quais sejam: interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país. 

Na égide do direito fundamental à proteção da propriedade intelectual, não existem apenas 
concessões ou restrições impostas àquele que se pretende portador, mas partindo da emissão 
de normas de conformação de direitos fundamentais[2], existe também a busca da 
concretização desse direito frente a sociedade. Esta concretização, ou adaptação à vida real, 
torna-se possível a partir do momento que o público e o privado obedecem o conselho de 
respeito à função social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico, previsto do texto 
constitucional. 

Assim, consoante ao afirmado, cabe perfeitamente os preceitos normativos dos arts. 218 e 219 
da Constituição Federal, sendo esses: "O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas" e "O mercado interno integra o patrimônio 
nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e 
socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de 
lei federal". 

Destaque à legislação infra-constitucional, o artigo 1.228 da Lei 10.406/2002 adverte que o 
direito de propriedade constitui-se  o poder, do proprietário, de usar, gozar e dispor da coisa, e 
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

Nesse sentido, consoante ao que afirma com o brilhantismo que lhe é inerente, para Pontes de 
Miranda (1983), o direito da Propriedade Intelectual preexiste à proteção buscada por meio 
desta, e ainda, que o conteúdo do Direito da Propriedade Intelectual é a exploração, seja qual 
for sua manifestação. Ensina, o referido autor, que "o conteúdo do direito é a exploração, o 
usus, o fructus, a que se junte o abusus" (1983, p. 252).     
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Portanto, decorre dessas considerações a idéia de que: a propriedade intelectual é uma 
modalidade de propriedade sobre o bem imaterial; o bem neste caso é imaterial, pois a tutela 
jurídica recai sobre coisa incorpórea, abstrata; esta coisa incorpórea é tratada como bem na 
medida em que lhe é atribuído, naquele momento e território, determinado valor, mensurado 
por sua raridade, originalidade ou utilidade por um interessado. 

Após aludir-se sobre a previsão do direito a propriedade intelectual no diploma constitucional, 
assim como realçado alguns tópicos referentes o direito a propriedade em sua acepção ampla, 
salutar é o destaque da definição daquele direito na Convenção do OMPI[3], assim 
redigindo[4]: 

  

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos 
artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de 
radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas 
científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, 
bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência 
desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, 
científico, literário e artístico. (Convention Establishing the World Intellectual Property 
Organization, 1967). 

  

Destarte, uma vez apresentados estes aspectos, conclui-se que dada à peculiaridade dos bens 
imateriais, além da proteção presente no direito substantivo, faz-se necessário a utilização de 
técnicas processuais efetivas para a proteção da propriedade intelectual.  

  

3. Novos paradigmas do processo civil 

 

O processo é instrumento idôneo a solucionar conflitos sociais, estabelecendo ou 
restabelecendo o status de proteção aos direitos. O não cumprimento voluntário das normas 
estabelecidas em lei não pode ser, em qualquer hipótese, despercebido, devendo existir 
instrumentos aptos a garantir a existência de determinado ordenamento jurídico. 

As normas jurídicas materiais têm o desígnio de indicar à sociedade os princípios e as regras 
que devem reger, espontaneamente, suas relações, estabelecendo-lhe harmonia. No entanto, o 
conflito de interesses daqueles que compõem a sociedade é inevitável, e o processo, 
resguardado de seu aparato técnico, almeja a solução das controvérsias, com finalidade 
precípua de restabelecer a harmonia social. 

Hodiernamente, a constante transformação da sociedade tem proporcionado, contudo, o 
surgimento de novos interesses, personagens e direitos a serem protegidos, por conseguinte 
outros conflitos a serem solucionados. Nesta perspectiva, o ordenamento jurídico deve se 
mostrar capaz de responder às novas trazidas, pois é regente das relações sociais. Assim, 
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frente outra realidade social, o Direito obriga-se a adequar suas normas materiais e 
processuais com o escopo de concretizar a harmonia, garantindo, ao fim, a tutela dos direitos. 

Nesse sentido, a tutela jurisdicional deve estar atenta às mudanças ocorridas na sociedade, 
para que possa, efetivamente, ser o instrumento utilizado para proteção dos direitos. 

Tratar-se-á em linhas abaixo, de forma detida, da terminologia efetividade e o que esta 
representa para a disciplina processual civil na atualidade e, posteriormente, como as 
exigências apresentadas pelos direitos de propriedade intelectual contribuíram para a 
construção e acedência de técnicas efetivas como: a cumulação de tutelas de inibição, 
remoção e ressarcimento frente atos ilícitos; e o manejo de técnicas de urgência como a tutela 
cautelar e antecipatória. 

Atento às novas relações sociais e às situações de direito a serem tuteladas, o processo civil 
vivenciou grande transformação, principalmente no que data a segunda metade do século XX. 
O que ocorreu, nas palavras do Luiz Guilherme Marinoni (2010), foi uma rebelião da prática 
contra o processo civil. 

Com o intuito de se constituir como ciência e dotar-se de autonomia, o processo civil propôs 
um isolamento frente ao direito material. Ora, é patente a distinção entre o direito processual e 
o material, logo o professor Marinoni (2010) constata a confusão feita pela escola sistemática 
do processo, entre a suposta autonomia e a indiferença. 

Ao buscar autonomia científica, os processualistas tornaram-se indiferentes ao direito 
substantivo, desconsiderando assim a realidade social. O equívoco é evidente, posto que dotar 
de autonomia o processo civil "não significa que ele possa ser neutro ou indiferente à variadas 
situações de direito substancial. (...) Autonomia não é sinônimo de neutralidade e 
indiferença". (MARINONI, 2010, p. 43) 

Esta desconsideração por muito tempo deixou de ser notada, isso porque o processo civil 
clássico respondia às exatas aspirações do Estado Liberal-Clássico, e a sua preocupação com 
a liberdade do cidadão. O isolamento garantiu a apenas alguns grupos a proteção de seus 
direitos, assim como manteve a ação do Estado distante da esfera dos direitos individuais e, 
conseqüentemente, alheio às questões que envolviam as relações entre particulares.  

Como bem tratou Marinoni (2010), tinha-se um processo civil preocupado com a liberdade do 
cidadão, dando ao juiz um papel residual e de mero aplicador das regras especificamente 
tipificadas. A ampla defesa e o contraditório, no mesmo sentido, não eram vistos como 
direitos de provar o seu direito, e sim armas contra o arbítrio do juiz. Impôs-se um mito da 
necessidade de uniformidade procedimental, ocasionando a despreocupação à existência de 
desigualdade entre as posições sociais e os bens discutidos. O ilícito era confundido com o 
dano, demonstrando que a busca não era pela proteção do direito, e sim pelo ressarcimento 
pecuniário frente a prática do dano. Assim, ainda segundo o autor, não existiam tutelas 
verdadeiramente manejáveis contra o ilícito, somente tutelas ressarcitórias, que ao fim não 
protegiam o direito, somente resumiam o dano ao seu valor econômico. 

Neste rumo, o processo civil mostrava-se adequado a um Estado Liberal-Clássico, pois, de 
fato, era um instrumento capaz de reger os conflitos de interesses daquela sociedade, e 
harmonizá-la nos acordes liberais. Entretanto, outras notas ingressaram nesta realidade, e a 
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ciência neutra do processo civil mostrou-se incapaz reger harmonicamente as relações sociais 
e solucionar os conflitos. 

A realidade posta ao Direito reclamava instrumentos verdadeiramente idôneos a solucionar 
suas relações conflituosas e, assim, tutelar devidamente os novos direitos, como os de 
propriedade intelectual. Esta realidade trouxe consigo novos direitos e novos personagens que 
afirmavam serem seus detentores: como o direito à propriedade intelectual sobre bens 
imateriais e seus originadores[5].  

É oportuno reparar, ademais, a assertiva extraída dos estudos de Bedaque (2010), que indica 
os três grandes obstáculos que o processo deve superar para atingir sua finalidade: o 
econômico, o organizacional e o processual. O econômico relacionado ao acesso à justiça, o 
organizacional relacionado aos interesses difusos e coletivos, e o processual, relacionado à 
efetividade da tutela jurisdicional. 

Nesta linha, Machado (2007) traça um itinerário do processo, definindo-o como o movimento 
de acesso à justiça e a constitucionalização do processo, no qual alinha estas mudanças em 
três momentos principais. Para o estudioso, com vistas no que afirma precisamente Barbosa 
Moreira, o tema da efetividade processual começou a habitar a preocupação dos 
processualistas a partir da metade do século XX, "quando o Estado deixou gradualmente de 
adotar o sistema laissez-faire para garantir os direitos previstos na Constituição, e difundir, 
assim, o acesso à justiça" (MACHADO, 2007, p. 26). 

Machado (2007) aduz que o primeiro momento - ocorrido na última metade da década de 
sessenta - caracterizou-se em garantir a aqueles desfavorecidos economicamente a 
possibilidade de buscar em juízo seus direitos; o segundo momento - também no final do anos 
sessenta - buscou abranger a tutela dos direitos difusos e coletivos, esquecido em codificações 
de caráter eminentemente individualista; o terceiro momento - vivenciado atualmente -, tem o 
escopo de apresentar um processo apto a responder às demandas sociais, propondo 
procedimentos simples e racionais, dotando o instrumento de economicidade e efetividade. 

Em razão das considerações aludidas, considerável parte da doutrina processual e 
jurisprudência têm adquirido um perfil conformador das normas de caráter processual à 
realidade social, e por conseqüência, tutelando efetivamente novos direitos como os de 
propriedade intelectual. 

No entendimento de Marinoni (2010), a Rebelião da Prática contra o Processo Civil Clássico 
propôs um Processo Civil Constitucional, de viés eminentemente protetivo dos direitos 
fundamentais. Segue elencando que este é o espaço para técnicas processuais inovadoras, 
como as referentes ao processo coletivo, à especialidade da Justiça, e as de caráter 
diferenciado. Para o breve estudo que se faz, estas últimas detêm maior destaque, pois as 
tutelas inibitória e de remoção do ilícito, assim como as tutelas cautelar e antecipatória, têm 
indubitável vocação para proteger os direitos de propriedade intelectual. 

Partindo das denominações lançadas, relevante se faz para este estudo a conceituação de 
tutela jurisdicional diferenciada, no intuito de que em linhas posteriores se tenha a 
compreensão exata do objeto deste trabalhado. 

Examinando as transformações ocorridas no processo civil, Marinoni (2010) conclui que, no 
intuito de constituir uma 'ciência' neutra, buscou-se o isolamento entre o processo civil e a 
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realidade social'" (2010, p. 64). Esta não é, por sorte, a pretensão do novo processo civil, uma 
ciência que acompanha, notadamente, a realidade social cujos conflitos pretende reger e, por 
fim, harmonizar. 

Afirma o sobredito autor que o instrumento processual que opera atualmente surge, em suas 
palavras, de um novo Estado de Direito, não havendo mais a idéia de um Estado contra as 
liberdades do indivíduo, e um indivíduo munido de mecanismos de defesa contra o Estado. 
Este novo paradigma propõe um Estado que, além de proteger os direitos naturais e 
imprescritíveis do homem, deve, também, "interferir sempre de modo mais incisivo na esfera 
dos particulares para a satisfação das necessidades sociais". (MARINONI, 2010, p. 64)    

Apresentou-se neste momento como o processo civil superou a confusão de ser autônomo, 
como ciência, e ser indiferente à realidade social. Demonstrou-se com argumentos válidos e 
com os movimentos de transformação que a neutralidade do processo não tem abrigo em uma 
sociedade e um Estado que prezam pela proteção dos direitos. A efetividade processual é a 
grande pretensão do novo processualista civil, que atento aos novos direitos entende a tutela 
jurisdicional como instrumento dotado de técnicas capazes de solucionar situações sociais em 
que haja conflitos de interesses, e tutelar os direitos fundamentais. 

Estão inclusos nesta proposição os direitos de propriedade intelectual que, ao demonstrarem 
sua suscetibilidade a atos contrários ao direito, e a não existência de técnicas processuais 
idôneas a protegê-los, exigiram a implementação de uma tutela jurisdicional efetiva.  

Estas são algumas ponderações pertinentes quanto o novo paradigma vivenciado pelo 
processo civil. A partir deste ponto permite-se que se tenha conhecimento de como as técnicas 
processuais devem ser, efetivamente, idôneas a proteger os direitos fundamentais. No 
próximo tópico tratar-se-á da necessidade de tutelas diferenciadas a direitos diferenciados, 
como os direitos relativos à propriedade intelectual.   

  

4. Efetividade jurisdicional, devido processo legal e a proteção dos direitos fundamentais 
da propriedade intelectual 

 

A tutela jurisdicional possibilita, a todos que encontram-se em situações conflituosas, almejar 
a proteção dos direitos fundamentais discutido em juízo. Deve constituir-se como instrumento 
apto a proporcionar uma realização íntegra destes, cumprindo exatamente sua finalidade de 
ser efetiva. 

Com a lucidez que lhe é peculiar, Barbosa Moreira se debruça sobre o significado da 
expressão efetividade do processo.desta feita, questiona o autor: 

  

Que é que se quer dizer quando se fala em um processo efetivo? Efetivo é sinônimo de 
eficiente. Penso que a efetividade, aqui, consiste na aptidão para desempenhar, do melhor 
modo possível, a função própria do processo. Ou, noutras palavras, talvez equivalentes, para 
atingir da maneira mais perfeita o seu fim. (BARBOSA MOREIRA, 1994, p. 128) 
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A norma que anuncia o direito fundamental à efetividade jurisdicional encontra-se no art. 5º, 
XXXV da Constituição Federal de 1988, a qual dista: "a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

Ao lado do postulado do direito à tutela jurisdicional efetiva, a norma em comento amplia os 
limites do acesso à Justiça, proporcionando, como compreende Castro (2010), a 
invulnerabilidade, quanto a dúvidas, ao direito de se procurar no Poder Judiciário a proteção 
dos direitos fundamentais atinentes aos interesses individuais ou coletivos. Aponta em sua 
inferência afirmando que, com a previsão constitucional deste direito, "ter-se-á restaurada a 
nossa mais lídima tradição constitucional, que a rigor nunca deveria ter sido interrompida" 
(2010, p. 307). 

Na medida em que o dispositivo constitucional afirma que a ordenamento jurídico não pode 
omitir do Poder Judiciário o desígnio de apreciar a lesão ou ameaça ao direito, infere àquele a 
missão de disponibilizar normas que cumpram esta ordem. Se tratando de direitos de 
propriedade intelectual, a lesão ao direito poderia simplesmente ser apreciada em ações de 
restituição, posto que o dano haveria ocorrido. Entretanto, a apreciação deve também 
comportar a ameaça ao direito, por exemplo, em casos em que os atos de contrafação estão na 
eminência de ocorrer, ou já ocorrido, ainda não produziram dano. Nestes casos, tutelas como 
a inibitória e a de remoção do ilícito são as mais adequadas a serem aplicadas, assim como as 
tutelas cautelar e antecipatória.  

Destarte, se incumbe ao Estado-Juiz tutelar os direitos quando há a possibilidade destes serem 
agredidos ou quando já houve a ocorrência desta agressão. Nota-se, então, que o fito da tutela 
jurisdicional não se abrevia à ocorrência ou não do dano, e sim à proteção do direito contra 
possível lesão ou restabelecimento da ordem jurídica caso tenha ocorrido esta lesão. 

A lesão ou ameaça, neste contexto, são atos contrários ao direito, distinguindo-se 
substancialmente do dano. O dano é resultado final do ato contrário ao direito, e ocorre 
quando este atentado não é suficientemente suprimido. A tutela jurisdicional efetiva não se 
vincula apenas à ocorrência de danos, ao contrário, preocupa-se, precipuamente, em combater 
o ato atentatório ao direito, assim como sua repetição no plano real, impedindo, 
conseqüentemente, o dano. 

Marinoni (2010), lecionando sobre o assunto, explica esta distinção tento em pauta o direito a 
propriedade intelectual. Em exemplo prático, ilustra a utilização da busca e apreensão de 
produtos contrafeitos quanto à marca e a remoção de propaganda que conformam 
concorrência desleal. Assim sendo, mesmo aplicando-se uma tutela ressarcitória referente aos 
danos possivelmente ocasionados, preexiste a necessidade de uma tutela contra o ilícito, neste 
caso, uma tutela de remoção. O ressarcimento quanto ao dano cometido poucas vezes é 
suficientemente capaz de restabelecer o status de proteção a um direito.   

Verbera, o referido autor, que ao detentor do título de marca, além do ressarcimento, é lhe 
conferido o direito de inibir o ato ilícito, sem a necessidade de referir-se ao dano. A proposta 
de uma tutela efetiva é construída na idéia de proteção dos direitos - proteção contra atos 
ilícitos -, conseqüentemente, não dependendo da existência de dano. 
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Segue-se o raciocínio de que, em um conflito de interesses, o que prepondera é a proteção do 
direito fundamental existente, impedindo, por conseqüência, a manifestação de dano. 

É oportuno reparar um direito fundamental que guarda estreita relação com a proposta da 
tutela jurisdicional efetiva, qual seja, o direito à duração razoável do processo, apresentado no 
art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação". 

A exigibilidade de uma tutela tempestiva enseja a necessidade de uma distribuição da carga 
temporal do processo, não se aceitando que apenas uma das partes suporte esta carga. 
Destarte, concebe-se que na vigente sistemática, sensível à realidade social em que atua, deve 
haver uma racionalização temporal do processo, ônus tanto para as partes que o integram, 
quanto uma obrigação do juiz que o administra. 

Insta ressaltar que uma das formas de concretização deste dispositivo constitucional, que 
preza pela razoável duração do processo, foi a implementação da técnica de antecipação de 
tutela, característica por conferir celeridade às prestações jurisdicionais. Isto é bem 
perceptível quando se tem em pauta direitos de propriedade intelectual, onde faz-se necessário 
manejar, acessoriamente, a técnica de antecipação de tutela em tutelas de inibição, remoção, 
ressarcimento do ilícito, e ainda em ações anulatórias.   

Assim aprontou Marinoni (2010), que ao inferir acerca da pertinência do uso adequado da 
técnica processual, indica que esta seria possível se observada através da necessidade do 
direito material. 

Importa ainda dizer que, ao tratar do tema da tempestividade da tutela jurisdicional, 
vislumbra-se a tutela antecipatória como técnica destacada para o feito. A tutela antecipatória 
pode ser manejada em diversas ações envolvendo demandas referentes a propriedade 
intelectual, como em ações anulatória, ações inibitórias, de remoção, e ressarcitórias contra 
atos de contrafação etc. 

Dando seguimento ao raciocínio, ensina o professor supracitado que o direito fundamental ao 
processo tempestivo não está restrito à existência de tutelas urgentes ou técnicas diversas 
relacionadas com celeridade, e sim, indispensavelmente, "com a compreensão da sua duração 
de acordo com o uso racional do tempo pelas partes e pelo juiz" (MARINONI, 2010, p. 141). 

Oferecida a análise dos direitos fundamentais à tutela jurisdicional efetiva e à duração 
razoável do processo, pertinente é a conjectura de que esses estão compreendidos no princípio 
do devido processo legal, igualmente idealizado como direito fundamental. 

Assim informa o art. 5º LIV da Constituição Federal: "ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal". 

Em abalizado estudo acerca do devido processo legal, Castro (2010) considera oportuno o 
oferecimento amplo da tutela jurisdicional a todos os cidadãos. Em contraponto, ressalta que a 
ampliação deste acesso deve coexistir com um instrumento devidamente apto a tutelar, com 
técnicas efetivas, os direitos fundamentais em questão. É vazio o direito de acesso à Justiça 
desprovido de um processo congruente com a sua finalidade. O cumprimento desta é possível 
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quando há efetividade e coerência deste instrumento, características imprescindíveis ao 
devido processo legal. 

Conclui seu pensamento assinalando que o processo tem por obrigação mostra-se sensível às 
mudanças sociais e à autocrítica, assim como aos questionamentos ideológicos. Direciona-se, 
então, sua atividade às aspirações sociais, sendo esta "a via legitimadora da ciência do direito 
e das instituições de geração e de aplicação das regras jurídicas no meio social" (CASTRO, 
2010, p. 320). 

Em semelhante entendimento, e a teor de oportuno juízo, Dinamarco adverte que, "falar em 
efetividade do processo e ficar somente nas considerações sobre o acesso a ele, sobre o seu 
modo-de-ser e a justiça das decisões que produz significaria perder a dimensão teleológica e 
instrumental de todo o discurso" (2009, p. 351). 

Dispostas estas questões, torna-se possível a análise da eficácia dos direitos fundamentais 
tendo como plano de fundo as técnicas processuais, a finalidade da tutela jurisdicional e a sua 
efetividade. 

A eficácia dos direitos fundamentais pode ser vista tanto vertical quanto horizontalmente. 
Como escreve Marinoni (2010), a eficácia vertical se trata da vinculação do Poder Público - 
legislador, administrador e juiz - em concretizar os direitos fundamentais. Já a eficácia 
horizontal versa sobre a gerência dos particulares em suas relações tendo a observância 
obrigatória da efetividade dos direitos fundamentais. 

Estudando a eficácia vertical, invariavelmente deve-se trazer à baila a Teoria dos deveres de 
proteção do Estado. Freire (2010) propugna que, para os adeptos desta teoria[6], "os deveres 
de proteção derivados das normas jusfundamentais impõe aos poderes públicos um dever de 
proteção aos particulares face às violações aos bens jurídicos constitucionais", como no caso 
dos bens imateriais de propriedade intelectual, "mesmo quando estes atentados consistem em 
atos perpetrados por outros particulares". (2010, p. 24)    

Marinoni (2010) concorda com o pensamento exposto acima, pois indica o Estado como 
destinatário dos direitos fundamentais, obrigando-se a protegê-los com a edição de normas. 
Continua seu raciocínio levantando a hipótese de não cumprimento destas normas, o que 
concederia a determinado particular o direito de resistir contra aquele que não respeitou a 
norma e agiu ilicitamente. Neste caso, é dado ao particular o direito de agir, utilizando a tutela 
jurisdicional como instrumento de proteção ao seu direito[7].  

Ambos os juristas, Freire (2010) e Marinoni (2010) escrevem no mesmo sentido, que na 
eficácia vertical dos direitos fundamentais o Estado é responsável a disponibilizar normas 
idôneas à tutela dos direitos. Em que se pense a atividade jurisdicional atribuída ao Estado, e 
tendo em foco as técnicas processuias referentes a propriedade intelectual, atualmente, 
disponíveis estão as tutelas autônomas contra o ilícito e as tutelas interinais de urgência.[8] 

No que tange a eficácia horizontal[9], existem aqueles que a vislumbram sob a incidência 
mediata e outros sob a incidência imediata. Ao destacar esta diferença, Marinoni indica que 
aqueles que a vêm sob a incidência mediata entendem "que a força jurídica dos preceitos 
constitucionais somente se afirmaria, em relação aos particulares, por meio dos princípios e 
normas do direito privado" (2010, p. 133), sendo possível a influência dos preceitos 
constitucionais em caráter subsidiário. Segue distinguindo que, na incidência mediata, "os 
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direitos fundamentais são aplicáveis diretamente em relação aos particulares" (2010, p. 134), 
incidindo em entidades de direito privado que detenham poderes sociais, em indivíduos 
superiores nas relações em contraposição de outros, por serem detentores de poder econômico 
social diferenciado, e, ainda, em indivíduos comuns. 

Acerca do assunto, Freire (2010) esclarece que para os concordantes da incidência mediata 
dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, é negativa a aplicabilidade desses 
direitos nesta modalidade de relação. Portanto, constata que para esses, os direitos 
fundamentais "apenas podem incidir no comércio jurídico entre entidades privadas após a 
aplicação, interpretação e integração das cláusulas gerais, bem como conceitos jurídicos 
indeterminados do direito privado na medida dos direitos fundamentais". (2010, p. 13). 

Traçando, com lucidez, uma linha doutrinária e jurisprudencial dos entendimentos referentes à 
eficácia dos direitos fundamentais, Freire (2010) afirma que, majoritariamente, adota-se a tese 
da incidência imediata daqueles direitos nas relações entre particulares. 

Em análise jurisprudencial, o autor mencionado indica esta incidência em caso concreto 
envolvendo direitos de propriedade intelectual, especificamente, direitos autorais. Neste 
intuito, percebeu-se que para a Ministra Ellen Gracie, Relatora do RE 201.819-8/RJ, a 
garantia dos direitos fundamentais em pauta só poderia ser proposta frente atos praticados 
pelo Estado, ao passo que, para o Ministro Gilmar Mendes, os direitos fundamentais têm 
aplicabilidade imediata nas relações entre particulares. Neste sentido concluiu que: 

  

Conforme aventado ao versar sobre a eficácia dos direitos fundamentais em relação aos 
poderes públicos a prescrição contida no art. 5º, § 1º da Constituição Federal de 1988 
chancela não somente a vinculação dos direitos fundamentais nas relações travadas entre o 
cidadão e o Estado, mas também assegura a vinculação dos particulares em geral aos direitos 
fundamentais. (FREIRE, 2010, p. 24) 

  

Utilizando o breve esboço feito, no tocante à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
impele-se concordar com a proposta de sua eficácia imediata. Ora, ao imaginar um conflito de 
interesses que tenha como pauta um direito de propriedade intelectual, isentá-los da proteção 
concedida pelas cláusulas fundamentais previstas constitucionalmente acarretaria a não 
observância, por exemplo, da sua função social. E, como no início destes escritos foi 
devidamente afirmado, o processo, como instrumento de proteção de direitos fundamentais 
deve almejar, como fim último, sua efetividade. 

Independente que exista ou não limites privados delineadores das relações entre particulares, a 
eficácia dos direitos fundamentais deve ser imediata. O processo, sendo protetor desses 
direitos fundamentais, deve também dotatar-se desta imediaticidade, para a aplicabilidade de 
direitos fundamentais como o devido processo legal, o amplo aceso à justiça, a duração 
razoável do processo e, em destaque, a efetividade da tutela jurisdicional.      

Marinoni (2010) traz para esta discussão, ainda, a existência da eficácia vertical com 
repercussão lateral. Constata que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva vincula o 
Poder Público e repercute na esfera das relações entre particulares. Sua funcionalidade, ou 
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mais precisamente, sua eficácia, seria vertical - por envolver o Estado-Juiz - com repercussão 
lateral, por incidir imediatamente na esfera jurídica dos particulares. 

Em síntese a tutela jurisdicional deve ser prestada efetivamente, para que, independente da 
esfera jurídica que sua repercussão possa atingir, se concretizem os direitos fundamentais. 

Nos parágrafos seguintes, far-se-á a crítica da utilização das técnicas processuais e como estas 
devem figurar como prontas a garantir a tutela dos direitos.       

  

5. Técnica processual e tutela dos direitos 

  

As técnicas processuais existem para cumprir sua função de tutelar os direitos. Se para a tutela 
de novos direitos, como os de propriedade intelectual, não subsistiam técnicas idôneas para 
protegê-los, as necessidades sociais referentes a este problema exigiram que os jurista 
propusessem técnicas alternativas para suprir tal lacuna. Não obstante, a doutrina e a 
jurisprudência apresentaram algumas estratégias processuais para tutelar os direitos de 
propriedade intelectual, entretanto estes meios não cobriam a grande maioria das situações de 
riscos envolvendo aqueles. 

Atento a estes espaços, e respeitando a designação do legislador constitucional em garantir a 
apreciação pelo Poder Judiciário de situações de lesão ou ameaça ao direito, o legislador 
infra-constitucional apresentou técnicas processuais efetivamente audazes para proteger os 
direitos de propriedade intelectual. 

Marinoni (2010) entende que o processo é composto por todo o aparato técnico destinado 
atingir a sua finalidade: a tutela dos direitos. Se as técnicas processuais são os mecanismos 
utilizados pelo processo com a finalidade de tutelar os direitos, estas devem ser próprias à 
aplicação na realidade social da qual o processo é o instrumento de solução de conflitos.   

Ressalta-se, assim, o sentido da advertência sempre atual de Marinoni (2010), que as técnicas 
processuais devem estar adaptadas às diferentes modalidades de tutela de direito. Prossegue 
aconselhando que os procedimentos, as decisões e os meios executivos, não podem ser 
neutros, não se facultando pensá-los à distância da tutela dos direitos, e por conseqüência, da 
realidade social.   

Relembra este renomado estudioso que "a tutela jurisdicional e as tutelas prestadas pela 
norma de direito material e pela Administração constituem espécies do gênero tutela dos 
direitos" (MARINONI, 2010, p. 112). A tutela prestada pela norma de direito material - a 
exemplo das normas que protegem a propriedade intelectual - é a espécie basilar da tutela do 
direito, ao passo que a tutela prestada pela atividade administrativa contribui, 
concomitantemente, para a proteção destes direitos. Sendo, por fim, a tutela jurisdicional a 
outra espécie de tutela dos direitos. Esta é ativada quando as anteriormente apresentadas não 
se mostraram suficientes a protegê-los, e assim, constituindo-se necessária para a solução dos 
conflitos existentes, para que se restabeleça a proteção dos direitos fundamentais. 
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Em que se pense a tutela jurisdicional dos direitos, inspira-se o necessário exame da técnica 
processual, com o desígnio de proteger o bem da vida, o direito fundamental presente no 
conflito de interesses. 

Na apreciação da expressão técnica processual Bedaque (2010) considera inclusos nesta tanto 
o momento de formulação da norma quanto o de interpretação, e ainda o método de lecionar o 
direito processual. Desta perspectiva, a técnica processual manifesta-se em três planos, o da 
elaboração, o do conhecimento e o da interpretação. 

Por outra delimitação, Godinho (2010) vislumbra a existência de dois planos, o que propõe a 
técnica disponível para a tutela de direitos e o que propõe o correto manejo das regras 
processuais pelos sujeitos presentes. Leciona o autor que a consagração da técnica como 
amoldada à realidade social realiza-se, no primeiro plano, com a disponibilidade de técnicas a 
tutelar os direitos, respeitando as especificidades destes, e no segundo plano, com o manejo 
acertado agentes no processo, as partes, o juiz, e quem mais venha a integrá-lo.     

Sem nenhum deslustre aos critérios distintivos expostos, admitir-se-á ambos, ao passo que seu 
elemento em comum é a apreciação da técnica processual idônea a tutelar os direitos, 
apresentando propostas do manejo ajustado dessas técnicas. 

Em caráter exemplificativo, dentre as tutelas diferenciadas, indica-se a tutela antecipada para 
uma análise concisa que justifique o anteriormente afirmado. 

Tratando desta técnica, Marinoni (2010) assinala esta como direito do jurisdicionado, que 
implica na possibilidade de requere e obter a antecipação da tutela. Em suas palavras "o 
direito à tutela antecipatória não é apenas o direito à obtenção de decisão concessiva de tutela 
antecipatória, mas o direito ao bem da vida outorgado por essa decisão. (...) implica em falar 
na sua plena e integral efetivação". (MARINONI, 2010, p. 154)  

Em que se pense o acerto e a utilidade, não há como se hesitar em afirmar que a técnica de 
antecipação de tutela mostra-se idônea para proteger o direito a propriedade intelectual, em 
diversas situações de conflito de interesses. A satisfatividade que esta apresenta é capaz de 
tutelar, efetivamente, o bem da vida discutido no processo. Sensível às novas situações 
existentes na sociedade contemporânea, "o instituto da antecipação de tutela caracterizou-se 
como instrumento adequado para o exercício de tutela preventiva e savaguarda de direitos, 
representando a solução desejadas para proteger as concepções intelectuais" (SOUZA, 2008, 
p. 210). 

De tudo isso se vê, com efeito, que a pertinência de se estudar a técnica processuais através da 
tutela do direito que almeja proteger é tão lógica quanto a de propor um processo coeso com a 
sua finalidade. Apresentadas essas anotações, faz-se oportuno tratar, neste momento, do 
direito a propriedade intelectual.   

  

6. Propriedade intelectual e as novas tutelas jurisdicionais para sua proteção  
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A promoção de uma tutela jurisdicional efetiva se alia à dependência de existirem técnicas 
processuais idôneas a ensejar esta proteção, assim como ao manejo adequado dessas técnicas. 
Reconhecer a diferenciação de um novo direito frente ao ordenamento jurídico demonstra 
uma sensibilidade quanto à realidade social vigente. Neste contexto, para que haja uma real 
proteção do direito de propriedade intelectual, as técnicas processuais devem se mostrar 
efetivas. 

Por certo tempo, estas considerações não eram atendidas, o que levava à não proteção integral 
desses direitos. Ora, os mecanismos postos à disposição dos agentes processuais não se 
mostravam idôneos para o feito, e por conseqüência ocorria o manejo equivocado destas 
técnicas. Utilizava-se técnicas possessórias, cominatórias, cautelares, entre outras, mas que ao 
fim não traziam a proteção almejada no processo ao bem jurídico discutido. 

Mas, observando a mudança de paradigma, o processo civil contemporâneo se preocupa em 
trabalhar técnicas diferenciadas capazes de tutelar esses direitos especialíssimos, como o da 
propriedade intelectual. 

As aspirações de um processo apto a tutelar os novos direitos como preliminarmente 
explicado, constituem a tendência de aproximação deste à realidade social. É uma discussão 
global, e suas disposições neste sentido podem ser encontradas em diversos pactos e acordos 
internacionais. Exemplo, devidamente aplicável à tutela jurisdicional do direito material em 
estudo, coloca-se o acordo TRIPS[10], que, além das várias implicações referentes a 
propriedade intelectual, assinalou a necessidade de procedimentos idôneos a proteger esses 
direitos. 

Notadamente o acordo TRIPS impele que o Brasil assegure em sua legislação: 

  

procedimentos para a aplicação de normas de proteção (...), de forma a permitir uma ação 
eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos (...), inclusive 
remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um meio de 
dissuasão contra infrações ulteriores. 

  

Dentre as técnicas processuais manejáveis para a proteção do direito de propriedade 
intelectual têm-se: aquelas autônomas, que agem contra atos contrários ao direito, como a 
inibitória do ilícito e a de remoção do ilícito, podendo serem estas aplicadas conjuntamente 
com a ressarcitória; e aquelas interinais de urgência, de caráter assecuratório ou satisfativo, 
como são as cautelares e as antecipatórias.  

Com o intuito de obstar a prática de atos contrários ao direito de propriedade intelectual, 
propõe-se a utilização da tutela inibitória. É enquadramento exato, pois esta técnica se dirige 
contra o ilícito, prescindindo tanto à prática do ilícito, quanto ao dano que este pode causar 
contra a propriedade intelectual. 

No acordo TRIPS, a tutela inibitória configuraria como remédio expedito destinado a prevenir 
infrações. Isto porque, como afirma Pereira (2006), esta modalidade de tutela é 
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eminentemente preventiva, vocacionada a proteger estes direitos, além de prescindir a 
existência ou não de dano, independendo de culpa para o deferimento. 

Configura, ainda, como técnica contra o ilícito, a tutela de remoção do ilícito. Quando se 
trabalham os direitos da Propriedade Intelectual, esta espécie de tutela se mostra bastante 
eficaz ao passo que retira o ilícito, independente deste ter ocasionado danos ou não.  

Em referência ao acordo TRIPS, a tutela de remoção do ilícito neste figura como remédio de 
dissuasão contra infrações ulteriores. Trabalhando esta modalidade de tutela, Pereira (2006) 
destaca sua vocação de remover situações que configurem ilicitude, justificando-se pela 
existência do ilícito e a necessidade de retirado do mesmo do plano real.  

É pertinente destacar que a tutela ressarcitória constitui-se também uma técnica processual 
hábil a proteger os direitos de propriedade intelectual, pois essa é aplicável caso ocorrido o 
dano, buscando-se a compensação do ato lesivo ao direito. Como escrito anteriormente, estas 
técnicas - de inibição, de remoção e de ressarcimento do ilícito - podem ser utilizadas 
cumulativamente, o que majora as suas efetividades frente ao caso concreto.   

Quanto às tutelas de urgência - tutela cautelar e tutela antecipatória -, essas se constituem, na 
ótica do acordo TRIPS, como procedimentos para a aplicação de normas de proteção.  

Diferentemente da tutela inibitória e da tutela de remoção do ilícito, as tutelas cautelares e 
antecipatórias estão relacionadas com uma tutela final. Portanto estas tutelas, "podem ser ditas 
interinais de urgência, no sentido de que não aspiram assumir a posição de 'tutela definitiva' e, 
assim, a característica de autonomia ou de independência em relação a outra forma tutela." 
(MARINONI, 2010, p. 87) 

As tutelas cautelares almejam a garantia e eficácia da tutela do direito. São indispensáveis à 
tutela dos direitos de propriedade intelectual, pois, em diversas situações, esses carecem de 
proteção processual apropriada, impedindo a perda do objeto da demanda ou a frutuosidade 
da tutela concedida.   

Os direitos imateriais, assim como os direitos materiais, só se concretizam quando 
devidamente assegurados, não sendo diferente com os atinentes à propriedade intelectual. 
Neste sentido, Souza (2009) entende que as tutelas cautelares mostram-se essenciais pois 
garantem a eficácia do exercício destes direitos, configurando-se como proteção processual 
adequada.   

Com este fulcro, a garantia desta modalidade de direito por meio da tutela cautelar se mostra 
possível por diversas alternativas quanto a sua utilização. A escolha adequada e estratégica 
está conexa a necessidade vislumbrada no caso concreto. Detectam-se estas modalidades de 
medidas cautelares em diversas esferas, nos tratados internacionais como o TRIPS, legislação 
nacional especializada e no próprio Código de Processo Civil. 

A antecipação de tutela é utilizada para evitar danos ou abusos de direito de defesa, por via da 
antecipação dos efeitos pleiteados afetos ao provimento jurisdicional final de determinada 
ação, ao passo que, a tutela cautelar, traz consigo caracteres de instrumentalidade e proteção, 
com o intuito de assegurar que o provimento jurisdicional final de determinada ação seja 
efetivada integralmente. 
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No âmbito da propriedade industrial, a antecipação de tutela figura como técnica processual 
capaz, no juízo de Machado (2009), de obstar os efeitos prejudiciais do tempo, configurando-
se como divisor do ônus temporal do processo, uma vez que tais efeitos constituem, 
principalmente em face de interesses que envolvam propriedade intelectual, irreparáveis ou de 
difícil reparação. 

Portanto, além de todo esse aparato judicial e extrajudicial de tutela, a técnica de antecipação 
de tutela figura como importante na defesa deste direito material. Seu uso, por 
verossimilhança e evidência de direito, assim como por abuso do direito de defesa e parcela 
incontroversa da demandam, prontamente satisfaz o pleito proposto nas ações referentes a 
bens imateriais, em particular, direitos de propriedade intelectual.   

É perceptível que as questões relativas à tutela jurisdicional efetiva dos direitos envolvendo a 
propriedade intelectual têm tomado fôlego na doutrina nacional, acompanhando as tendências 
de uma disciplina processual atenta à transformações sociais e à nova realidade dos interesses 
que envolvam novos direitos. Entretanto, para que se tenha uma análise conclusiva acerca do 
manejo das tutelas apresentadas para a proteção destes direitos, é indispensável uma leitura do 
comportamento das Cortes brasileiras acerca do tema; esta é a proposta do tópico 
subseqüente.      

  

7. Leitura jurisprudencial das tutelas de proteção ao direito de propriedade intelectual  

  

Após todo o esforço lógico-jurídico de apresentação e sistematização do princípio 
constitucional da efetividade processual, assim como das técnicas processuais idôneas a 
tutelar os direitos de propriedade intelectual, a comprovação fática disto é plausível a partir da 
análise jurisprudencial, permitindo que se tenha uma resposta positiva ou negativa acerca da 
aceitação dos limites e possibilidade dispostos. 

Importante ressaltar que as técnicas discutidas neste trabalho, em sua maioria, são manejadas 
em conjunto, existindo tutelas inibitórias cumuladas com tutelas de remoção, podendo dotar-
se com o suporte das tutelas cautelares, e com pedido de antecipação de tutela. Tendo em 
vista isto, entre as diversas jurisprudências detectadas, elencar-se-á aquelas cujas as questões 
diretamente enfrentadas se identifiquem, especificamente, com uma destas técnicas 
processuais.       

Primeiramente expor-se-á jurisprudência relativa à tutela inibitória, ementada pela Sétima 
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, na qual entendeu-se 
correta a decisão interlocutória proferida em juízo inferior que, em sede de tutela inibitória, 
liminarmente, determinou a abstenção da ré, agora apelante, de utilizar as obras fonográficas 
sem a autorização do titular. 

Nota-se que a tutela inibitória foi manejada para se impedir a prática de ato ilícito - manejo de 
obra fonográfica sem autorização do titular - e que a decisão que determinou a abstenção 
imediata não foi provocado por pleito de antecipação de tutela, e sim pela própria natureza da 
tutela utilizada e do direito material infra-constitucional previsto no dispositivo do art. 105 da 
Lei nº 9.910/98, pois veja-se: 
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Direito Autoral. Utilização, sem prévia autorização do titular do direito autoral, de trabalho 
artístico em reprodução de obra fonográfica, direcionada ao público nas dependências de 
agências dos correios. Tutela inibitória que se mostra adequada. Tutela pecuniária devida em 
razão da violação do direito. Lei 9.910/98, que não requer, nos termos dos seus artigos 29 e 
68, a obtenção de lucro, para fins da proibição. Agravo retido infundado, dado que a decisão 
de primeiro grau é respaldada pelo art. 105 do diploma de regência. 1. A decisão 
interlocutória, impugnada por intermédio de agravo retido, aplicou corretamente o disposto no 
art. 105 da Lei nº 9.610/98 ("Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou 
processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de 
interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, 
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, 
sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, 
independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é 
reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da 
multa poderá ser aumentado até o dobro.") para, em sede de tutela inibitória, determinar, de 
forma provisória, que a Ré, ECT, se abstivesse de utilizar, em suas dependências, de obras 
fonográficas sem a prévia autorização do titular do direito autoral. 2. Nos termos dos arts. 29 e 
68 da Lei 9.610/98, a utilização de obra artística, mediante a reprodução ambiental de obra 
fonográfica, requer a prévia autorização do titular do direito autoral, ainda que sua utilização 
não seja destinada, direta ou indiretamente, à obtenção de lucro. 4. Agravo retido e apelo 
desprovidos. (AC 200450010019110/RJ, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 7ª Turma 
Especializada, Rel. Juiz Federal Convocado Theophilo Miguel; j. 15/09/2009) 

  

Neste sentido a decisão obedece, rigorosamente, os dispositivos concernentes ao direito 
material previstos na Lei nº 9.610/98, concedendo liminar em sede de tutela inibitória 
independente de antecipação de tutela. Percebe-se que tanto a parte - ao pleitear a inibitória - 
quanto o juízo - ao conceder a liminar e mantê-la - demonstram atenção às questões atinentes 
ao direto de propriedade intelectual e ao manejo correto da técnica processual para protegê-lo. 

Dando realce ao uso do instituto da antecipação de tutela, também se afirma que a utilização 
desta técnica em questões que envolvam propriedade intelectual é consolidada, vista a 
probabilidade de dano no aguardo da decisão que resolva o processo. A antecipação de tutela 
configura-se como eficaz, ao passo que conserva a frutuosidade do direito que posteriormente 
poderá ser concedido, impedindo a perda do objeto da demanda, caso estejam presentes os 
requisitos para a concessão. Desta forma proferiu a Quinta Turma do Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região, como abaixo transcreve-se: 

  

Processual Civil, Administrativo e Comercial. Agravo de instrumento. Ação anulatória de 
registro de propriedade industrial. Desenho industrial. Modelo de utilidade. Antecipação de 
tutela. Ausência de pressupostos. Decisão desconstituída. Agravo provido.  1. Os agravados 
postulam a anulação de registro de desenho industrial caracterizado pela "apresentação 
ornamental moderna e visualmente agradável", decorrente do "formato acentuadamente 
elíptico". 2. A mera inclusão de contador de tempo não ostenta grande relevância para fins de 
registro, porquanto, conforme já reconheceu o INPI em pedidos de registro de modelo de 
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utilidade formulados pelo agravado, "tais cronômetros são conhecidos da anterioridade 
FR2594577, de 21/08/87, que mostra, inclusive, o detalhamento interno da fixação do módulo 
ao suporte". 3. O registro questionado assegura ao agravante propriedade sobre a nova "forma 
plástica ornamental" do grupo semafórico principal com indicador de tempo (art. 95, L. 
9.279/96), e não sobre o possível modelo de utilidade representado pela integração de 
cronômetro ao semáforo. 4. Não consta dos autos nenhuma prova de que os agravados 
produzissem semáforos com desenho semelhante antes da data do depósito do pedido de 
registro formulado pelo agravante. 5. Não é verossímil a alegação de nulidade do registro 
questionado, nem tampouco há prova inequívoca que a ampare. 6. Há perigo de lesão grave e 
de difícil reparação, visto que são de difícil mensuração os prejuízos resultantes da violação 
de patente, notadamente em face da "banalização" do produto. 7. Ausentes os pressupostos 
para a concessão da tutela de urgência, a decisão que a concedeu deve ser desconstituída. 8. 
Agravo de instrumento provido. (AG 2007.01.00.021202-3/MA, Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, 5ª Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Albernaz, j. 18/12/2008) 

  

Como bem se observou na jurisprudência disposta, o autor ajuizou ação anulatória de registro 
de propriedade industrial cumulado com o pedido de antecipação de tutela, que foi concedido. 
Insatisfeito com a decisão interlocutória, o réu interpôs agravo de instrumento com interesse 
de impugnar a decisão que concedeu a antecipação de tutela, e, entendendo ausentes os 
pressupostos para a tutela de urgência, desconstituiu-se a decisão impugnada, dando 
provimento ao agravo de instrumento. 

Demonstra-se, por fim, o manejo cumulado de três espécies de tutelas diferenciadas: tutela de 
remoção do ilícito, cumulada com a técnica de antecipação de tutela, auxiliada com tutela 
cautelar.  Assim decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, ao analisar o recurso de agravo interposto pela ré: 

  

Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais sob 
a alegação de contrafação (plágio) de desenhos industriais de propriedade das autoras - Tutela 
antecipada concedida para que a ré se abstivesse de fabricar e ou comercializar quaisquer 
produtos que contivessem desenhos das autoras, determinando, ainda, a busca e apreensão dos 
objetos na fábrica da ré e a sua devolução às autoras, cujos patronos ficariam como fiéis 
depositários dos bens até o julgamento final da ação. Inconformismo da ré, ora agravante - 
Acolhimento - Para a concessão da tutela antecipada, é necessária a prova inequívoca a 
convencer da verossimilhança das alegações bem como o perigo de dano irreparável ou de 
difícil reparação - No caso dos autos, ausentes tais requisitos, posto que não se pode concluir, 
nesta fase inicial de tramitação, quais as verdadeiras autoras dos desenhos cuja propriedade 
intelectual se está discutindo - Análise do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 
que deve ser feita cotejando-se a situação de cada uma das partes. Decisão reformada. 
Recurso Provido. (AG 5957384800 SP, Tribunal de Justiça de São Paulo, 3ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Egidio Giacoia, j. 16/12/2008, p. 09/01/2009) 

  

O agravo de instrumento interposto pela ré impugnou a decisão interlocutória que concedeu a 
antecipação da tutela de remoção do ilícito, que consistia na abstenção de fabricar e 
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comercializar produtos que contivessem os desenhos das autoras, e ainda a busca e apreensão 
dos objetos da fábrica da ré e a sua devolução às autoras. No entanto a ré, agora agravante 
demonstrou que nesta fase processual os pressupostos da antecipação de tutela não poderiam 
ser comprovados, fazendo-se necessária uma discussão aprofundada acerca da verdadeira 
autoria dos desenhos industriais em pauta, reformando-se, então, a decisão. 

Nas jurisprudências elencadas, vislumbra-se indubitável a utilização dessas técnicas 
processuais, indicadas neste breve trabalho, como próprias a proteger a propriedade industrial 
e autoral. Isoladamente ou em conjunto, tendo em vista o caso concreto, todas se mostram 
aptas a conceder tutela efetiva aos direitos intelectuais. 

O aperfeiçoamento das investigações acerca deste objeto de pesquisa demonstra que, tanto as 
partes quanto os juízos vêm empregando corretamente as tutelas diferenciadas, o que 
demonstra a absorção integral destes institutos pela jurisprudência. Isto é de relevante 
importância, pois indica que os direitos - material e processual -, previstos nos textos 
constitucionais e infra-constitucionais, têm sido efetivamente aplicados, e que os 
entendimentos inovadores de alguns juristas estavam corretos, ao passo que afirmavam que 
tais técnicas constituem-se idôneas a proteger os interesses que envolvam os direitos de 
propriedade intelectual. 

  

8. Considerações Finais  

  

Neste breve escrito demonstrou-se como as necessidades de proteção aos direitos de 
propriedade intelectual contribuíram para o desenho de uma nova tutela jurisdicional no país, 
redimensionando os limites e ampliando as possibilidades do direito processual civil 
brasileiro. 

Confirmou-se o que preliminarmente foi suscitado, que o direito processual civil tem se 
constituído sensível e próximo à realidade, atendendo aos novos interesses e direitos surgidos 
na sociedade contemporânea.  Os obstáculos econômico, organizacional e processual têm sido 
realmente superados, garantindo o amplo acesso à justiça, a efetividade do instrumento e o 
devido processo legal. 

A (re)construção estrutural da tutela jurisdicional ocorreu a partir da superação daqueles 
obstáculos, caracterizados, respectivamente, pela garantia ao amplo acesso à justiça, pela 
absorção de técnicas de proteção aos direitos difusos e coletivos, e pela inserção de 
instrumentos simples e racionais, econômicos e  efetivos. 

Indicou-se, ainda, o equívoco da escola clássica do processo civil que, na tentativa de 
construir uma ciência autônoma, sustentou um isolamento frente ao direito substancial. A 
anfibolia dessa proposta pode ser indicada na confusão entre a suposta autonomia e a 
indiferença. Em oportuno momento, respondendo à realidade social contemporânea, a ciência 
processual passou a visualizar seu objeto de estudo na perspectiva do direito substancial. 
Deste ponto iniciou-se a Rebelião da Prática contra o Processo Civil Clássico, ensejando a 
edificação de um Processo Civil Constitucional. 
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O Processo Civil Constitucional tem a finalidade de tutelar os direitos fundamentais, dando 
eficácia a esses direitos tanto na perspectiva vertical quanto na horizontal e, ainda, na 
perspectiva vertical com repercussão lateral. 

Afirma-se que, para tanto, que a possível eficácia destes direitos, no âmbito processual, 
guarda necessária manifestação de técnicas aptas a dotá-lo de efetividade. Tendo em vista 
isso, para a efetiva tutela jurisdicional dos direitos, dever-se-á observar as técnicas 
processuais sob o ângulo da proteção do bem da vida presente nas controvérsias sociais. 

Se tratando dos direitos de propriedade intelectual, após esta exposição, é acertado dizer que 
configura-se como um direito diferenciado, e por ser diferenciado são necessárias técnicas 
diferenciadas para a sua proteção. As apontadas como idôneas para este desempenho são as de 
inibição e remoção do ilícito, as cautelares e as antecipatórias de tutela. Previstas tanto nos 
textos constitucionais e infra-constitucionais, assim como em texto internacionais, o seu 
manejo para a proteção desses direitos tem sido considerado apropriado tanto pela doutrina 
quanto pela jurisprudência. 

Nesta perspectiva conclui-se que o processo se configura, atualmente, instrumento dotado de 
técnicas idôneas a conferir-lhe efetividade, e ser efetivo é corresponder, exatamente, à sua 
finalidade, qual seja, a proteção dos direitos. Destarte, os direitos de propriedade intelectual 
têm, ao seu dispor, um sistema de técnicas processuais efetivamente protetivas.   
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[1] A proteção jurídica da Propriedade Intelectual não está restrita à titularidade jurídica 
almejada via processos administrativos ou judiciais. Esta proteção não se configura somente 
pela concessão do título, incluem-se, também, a possibilidade de produção e o acesso ao 
resultado da produção intelectual. 

[2] Neste sentido, Alexandre Reis Siqueira Freire (2004), afirma que as norma de 
conformação - ou configuração - referentes aos direitos fundamentais complementam, 
concretizam, definem o conteúdo de proteção do direito fundamental, dando-lhe precisão. 

[3] O OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) ou, em inglês, WIPO (World 
Intellectual Property Organization) definiu o conceito de propriedade intelectual após a 
consolidação da discussão acerca do tema em diversas convenções, como a Convenção de 
Paris, em 1883, e a Convenção de Berna, em 1886, assim como a de outras convenções e 
tratados. O OMPI figura, atualmente, como órgão autônomo integrante do sistema das Nações 
Unidas, ao passo que discute e delibera sobre assuntos que envolvam propriedade 
intelectual.   

[4] The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (1967) gives 
the following list of subject matter protected by intellectual property rights: literary, artistic 
and scientific works; performances of performing artists, phonograms, and broadcasts; 
inventions in all fields of human endeavor; scientific discoveries; industrial designs; 
trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair 
competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, 
literary or artistic fields. < http://www.wipo.int/> acessado em 06.05.2011. 

[5] A terminologia "originador" é utilizada por Denis Borges Barbosa (2009) quando se refere 
àquele que tem função de criação intelectual. 

[6] Cita, Alexandre Freire (2010), em seu estudo, que são adeptos à Teoria dos deveres de 
proteção do Estado Joseth Isensee, Stefan Oeter e Claus-Wilhelm Canaris.    
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[7] Destaca, Luiz Guilherme Marinoni (2010), que o exercício de ação pode voltar-se contra 
atos de ameaça a lesão do direito, o que se daria com o manejo da técnica inibitória. Nas 
palavras de Luiz Fernando C. Pereira 2006), a inibitória é técnica vocacionada a proteção da 
propriedade industrial.   

[8] Esta classificação é apresentada por Luiz Guilherme Marinoni (2010), quando do estudo 
da tutela cautelar. 

[9] Além da terminologia "eficácia vertical", com mesmo conteúdo coexistem as 
terminologias "eficácia na relação de terceiros", "eficácia na relação entre particulares", e 
"eficácia entre particulares".   

[10] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) ou Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) 
de 1994. 
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A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO DAS RELAÇÕES 
PRIVADAS E A APLICABILIDADE DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO 
 

THE PRIVATE RELATIONS LAW CONSTITUTIONALIZATION AND THE 
APPLICABILITY OF CONSTITUTIONAL NORMS: A NEEDED DIALOGUE 

 
 
 

Humberto Lima de Lucena Filho 
 

RESUMO 
O presente trabalho objetiva tratar da aplicabilidade das normas constitucionais à 
constitucionalização do direito das relações privadas, abordando a importância deste 
fenômeno sob a ótica da fonte material do Direito. Para tanto, buscar-se-á demonstrar que a 
elevação do direito ao status constitucional implica numa mudança de importância da matéria 
no campo jurídico, o que demanda uma concretização constitucional – viabilizada por 
intermédio da eficácia das normas constitucionais. Ao final, concluiu-se pela adoção da teoria 
material da Constituição de maneira a concretizar seus valores e normas, posto o lastro de 
superioridade de sua positividade. Aplicou-se o método lógico-dedutivo para a confecção do 
escrito. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUCIONALIZAÇÃO; APLICABILIDADE; NORMAS. 
 
ABSTRACT 
The current paper aims to study the applicability of the constitutional norms towards the 
private relations law constitutionalization, approaching this juridical phenomenon under the 
material source of Law view. In order to achieve it, we’ll try to demonstrate that the elevation 
of Law into a constitutional status means a changing of the subject importance on the judicial 
area, what demands a constitutional concretization – made practical through the constitutional 
norms effectiveness. By the end, it was concludes that the Constitutional material theory 
should be adopted to fulfill its values and norms,  
KEYWORDS: CONSTITUTIONALIZATION; APPLICABILITY; NORM. 
 
 

   

•1        INTRODUÇÃO 

  

            Seja no espectro de uma teorização jusnaturalista, positivista, decisionista ou 
fundacional, é sabido que os indivíduos, com a cessação do modus vivendi nômade, por razões 
de auto-proteção (Grimm, 2007, 149-165), desenvolvimento ou de outra natureza, reuniram-
se de maneira organizatória político-institucional, ainda que rudimentar, com o fim de 
reconhecimento universal de sua identidade social: o Estado. Este foi concebido a partir da 
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atribuição de poder concentrado ao soberano ou mediante a pulverização de forças entre 
tipologias distintas de representatividade, mas com sua fonte de estruturação criada a partir da 
positivação de princípios e regras vigentes no seio dos grupos dominantes e juridicamente 
denominada de Constituição. 

            Desde as antigas civilizações tem-se que as normas de organização política, 
consuetudinárias ou dogmáticas, já apontavam para o surgimento da idéia de documento 
político básico de regulação das relações humanas e destas para com o Estado. As primeiras 
manifestações constitucionais decorrem da imprescindibilidade de institucionalização do ente 
estatal, não se relevando a limitação de poder ou a concretização de direitos fundamentais, 
isto é, o advento da Constituição é anterior ao fenômeno constitucionalista. Atribui-se a tal 
faceta da Carta Política a nomenclatura "Constituição Institucional" (Miranda, 2000, p.13). 

            O Direito não está divorciado das Ciências Sociais. A Constituição enquanto 
reprodução das ideologias prevalecentes conecta-se aos momentos políticos e de pensamento 
filosóficos de definição das relações humanas. Nessa esteira, e a partir do entendimento do 
Estado como fenômeno jurídico, afirma-se que em decorrência do Liberalismo originou-se o 
Estado Liberal e, por conseguinte, as Constituições Liberais; nas teorias socialistas de Karl 
Marx e Engels, inspirou-se o Estado Socialista e a Norma Normarum Soviética de 1918, 
dentre outros casos. Já a moderna concepção (Estado Democrático de Direito), resultado das 
transformações ocorridas entre o século XVI até o final do século XIX, está vinculada 
inegavelmente aos princípios e valores esposados pela Revolução Francesa de 1789: limitação 
do Poder Estatal frente aos direitos individuais e supremacia da lei (Rechtsstaat). Caracteriza-
se, essencialmente, pelo fortalecimento da segurança jurídica proporcionado pelas 
Constituições Escritas, fato este que serviu como substrato ao posterior movimento 
constitucionalista, cristalizado com a Constituição Norte-Americana de 1787 e Francesa de 
1791. 

            O constitucionalismo, na sua acepção ampla, implica a existência de um documento 
constitucional que limite o superpoder estatal e na ótica estrita significa uma constituição 
específica - leia-se escrita - (Comanducci, 2005, p. 76-77). A expansão desta permitiu a 
teorização acerca de um Poder antecessor à Constituição e que representasse a vontade 
coletiva da nação, sendo capaz de instituir normas que aglutinem valores e aspirações do 
tempo vivido: o Poder Constituinte Originário. O mais conhecido jusfilósofo que se debruçou 
sobre a matéria foi o Abade francês Sieyès - capitão da Teoria Racional Ideal - 
confeccionador da fundamentação acerca do Poder Constituinte segundo as premissas de 
liberdade, a nação como ente de direito natural, "o sistema de representação-imputação 
necessário como sistema procedimental para o exercício do Poder Constituinte" e "a criação 
do Poder Constituinte como poder estabelecedor da Constituição" (Santos, 1980, p. 23)[1]. 

  

            Há uma tranquila certeza de que o Poder Constituinte, ao menos do ponto de vista do 
contrato social, representa a vontade predominante dos nacionais e tem legitimidade para 
juridiscizar relações privadas, tal qual elevá-las ao mais alto nível de status normativo no 
ordenamento jurídico, isto é, a constitucionalização. 

            Nesse ponto, abre-se o questionamento: quais os efeitos da constitucionalização do 
direito das relações privadas? Seria a elevação de fatos sociais relevantes ao ponto hierárquico 
máximo da formação normativa estatal ponto de toque com a reverenciada teoria do dirigismo 
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constitucional proposta por José Joaquim Gomes Canotilho? Como compatibilizar a 
constitucionalização com a aplicabilidade das normas constitucionais e vinculação do 
legislador, dada a classificação elaborada pelo juspublicista José Afonso da Silva, por 
exemplo? 

            Logo, sem a pretensão de esgotar tão densa matéria, o presente trabalho busca tecer 
alguns comentários sobre tais temas. De início, far-se-á breves considerações tangentes à 
representação constitucional segundo a melhor doutrina, Em seguida, será abordada a 
constitucionalização do direito para, ao fim, relacioná-la com a aplicabilidade das normas 
constitucionais. 

  

•2        POLISSEMIA CONSTITUCIONAL E REPRESENTATIVIDADE JURÍDICA 

  

            A Constituição não é uma lei, tampouco uma lista positiva de intenções. Ainda que 
soe tautológico, a Constituição é a Constituição... do Estado, do sistema jurídico-normativo, 
dos direitos fundamentais. É tipologia singular, pois, dotada de características próprias, 
sobrepõe-se à ditadura das leis e dos regulamentos na medida em que detém supremacia 
formal e material, sem perder a capacidade de dialogar com as realidades postas. 

            Inadequado o conceito proposto por Ferdinand Lassale de que a Constituição jurídica 
nada mais seria do que folha de papel, estando completamente submetida à Constituição 
sociológica, materializada pelas forças reais de poder (Lassale, 1985). Entender a Lei Magna 
a partir de sua subserviência aos episódicos desejos sociais seria negar normatividade ao mais 
jurídico dos Direitos e relegar à Ciência da Constituição jurídica a "função senão a de 
constatar e comentar os fatos criados pela Realpolitik" (Hesse, 1991, p. 11). Paira a dúvida: a 
quem interessaria esvaziar a Constituição de sua capacidade de transformar realidades? 

            Konrad Hesse utilizou como substrato o conceito de Lei Fundamental esboçado por 
Jellinek (apud Hesse, p. 2) para propor o estudo de outros sentidos e significados de 
Constituição, a saber: função organizativa, integradora e de diretriz jurídica (Hesse, 1991, p.3-
4). A função organizadora materializa uma das premissas do constitucionalismo - o princípio 
da legalidade e limitação dos poderes estatais - ao tempo em que a Constituição prevê a 
criação de órgãos com especificidades e papéis limitados, objetivando a cooperação e 
responsabilidade estatal. Pelo ângulo integrador, teria a função de integrar os cidadãos ao 
Estado por meio da colaboração e conciliação. Por fim, a função de diretriz jurídica outorga à 
Constituição a responsabilidade de irradiar seus valores (de direitos fundamentais, em 
especial) no processo de normatização ordinário e até mesmo de reforma constitucional, de 
modo a "garantir a existência de um ordenamento jurídico moralmente reto" (Ibidem, p. 5). 

            Indiscutível acrescentar às funções trazidas por Hesse, segundo nosso entendimento, 
um outro papel constitucional, qual seja a materialização dos direitos fundamentais, otimizada 
no campo da normatividade dos princípios, da hermenêutica concretizadora e na teoria 
material da constituição. Estas relações estão associadas ao que se denomina de 
neoconstitucionalismo, momento subseqüente ao positivismo estrito, que se destaca pela 
proximidade entre Direito e Moral, constitucionalização do Direito, ascensão da jurisdição 
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constitucional, rigidez da Constituição e influência desta nas relações política (Barberis, 2005, 
p. 262). 

            As múltiplas funções descritas pelo professor alemão são consistentes, dado o fato de 
que no contemporâneo Direito Constitucional e estudo dos direitos fundamentais não se 
concebe a Constituição como documento apenas de caráter político, mas também normativo. 
Todas as experiências mundiais que rebaixaram os textos constitucionais às orientações 
meramente juspositivistas - olvidando dos valores nelas implícitos -, sociológicas ou de poder, 
resultaram na aceitação do mal e barbaridade como fenômenos normais aos seres humanos, 
e.g., o nazismo e fascismo. 

            Logo, sob uma leitura atualizada, é nítido que a Constituição não se restringe apenas a 
organizar o Estado ou delimitar seu poder. Ela é polissêmica, mas sem se perder nas suas 
próprias definições, nem se contradizer nos valores propalados. 

            A partir de tal constatação, a doutrina constitucionalista tem atribuído, conforme já se 
viu de acordo com os ensinamentos de Hesse, outros sentidos. Jorge Miranda, por exemplo, 
classifica da Constituição a partir de perspectivas que adotam como critério o significado 
constitucional (Miranda, 2000, p. 8-36)[2]. 

            Não se visa aqui entender a Carta Constitucional a partir de uma disposição ilusória. 
Sabe-se que o Direito - e a Constituição nesse contexto está inserida - é resultado da 
prevalência das forças de poder superiores. Não é o Texto Maior uma benesse divina, muito 
menos o fruto de uma liberalidade das estruturas de governo. Consoante este pensamento tem-
se a profícua sintetização de José Joaquim Gomes Canotilho (Canotilho, 2001, p.21-22), in 
verbis: 

  

De uma forma historicamente mutável, a Constituição de uma comunidade organizada 
assentou sempre em três pilares: poder, dinheiro e entendimento. No modelo liberal e no 
modelo republicano de constitucionalismo, a articulação destes pilares pressupunha (e 
pressupões ainda hoje) uma compreensão diversa do estado burocrático, da economia 
capitalista e da sociedade civil. Há, em cada um deles, a preocupação fundamental de 
explicitar, jurídica e politicamente, as relações entre a organização política (Estado) e o 
cidadão. O esquema referencial explícito, e normativizado nos textos constitucionais - poder 
político e direitos do cidadão -, transportava sempre, implicitamente, um modelo de "ordem 
jurídica global" que englobava o Estado e a "sociedade civil", bem no sentido Hegeliano e 
Marxista. 

  

            Por óbvio, não é uma Carta de Flores no sentido mais romântico da locução. Todavia, 
a Constituição é a representação dos valores considerados como mais sublimes pela Nação - 
na concepção de Constituição promulgada e de origem legítima - e nela estão dispostas as 
influências de diversos setores da composição social: economia, saúde, trabalhadores, 
burocratas e minorias. O fato da Constituição nascer sobre forças econômicas não implica que 
nela não existam entitulamentos conquistados e aplicáveis aos homens. Ela é formal e 
materialmente superior às outras normas e disto se deduz seu tratamento diferenciado. É dizer 
que, do ponto de vista do Direito, a Constituição é tanto o elemento de ligação entre o mundo 
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do dever-ser com o mundo do ser, como a instância mais ampla do arcabouço jurídico, 
validada por elementos temporais, pessoais, territoriais e que "perpassa transversalmente todo 
o sistema jurídico, dando-lhe consistência", de maneira a autofundamentar todo o Direito 
(Neves, 2009, p. 59). 

            Não se esmiuçará aqui cada conceito ao norte arrolado, dado este não ser o objeto do 
ensaio. Entretanto, é imperioso pontuar que na contemporaneidade, em que pese o recente 
robustecimento da difusão de uma leitura constitucional do direito ordinário, tem sido 
prestigiada a acepção material da Constituição (Bonavides, 2003, p. 100), o entendimento de 
que as prescrições normativo-constitucionais geram direitos subjetivos para os cidadãos, bem 
como a constatação de que a força e relevância constitucional será sempre tão intensa quanto 
o Poder Constituinte lhe atribua representatividade jurídica, um catálogo de direitos 
fundamentais e instrumentos garantistas de realização destes. 

  

•3        A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

  

            Ao se falar sobre constitucionalização do direito, deve-ser ter o cuidado científico-
metodológico de esclarecer as possíveis implicações do termo. Há na doutrina pelo menos três 
sentidos nítidos. 

            Em primeiro lugar, pode-se compreendê-la, conforme situa Luis Roberto Barroso, 
como "qualquer ordenamento jurídico no qual vigorasse uma Constituição dotada de 
supremacia" (Barroso, 2009, p. 351). Numa segunda direção, significa o processo de 
incorporação formal de temas relevantes no tecido social ao texto da Constituição e, por fim, 
uma idéia de "efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e 
axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico" (Ibidem, p. 351-352). 
Para efeitos de delimitação do estudo, utilizar-se-á aqui a segunda acepção. 

            A elevação de matérias infraconstitucionais ao status de norma constitucional no atual 
sistema jurídico brasileiro pode ocorrer de duas formas: positivação mediante uma nova 
Assembléia Constituinte e exercício do Poder Constituinte Derivado, por intermédio das 
Emendas Constitucionais. Observar a constitucionalização do direito é saber que determinado 
valor tem tomado corpo nas discussões acadêmicas, jurisprudenciais, mas, em essência, nas 
relações intersubjetivas que originam o fato social e remetem em última instância às fontes 
materiais do Direito. Na mesma esteira, são cristalinas as demonstrações históricas no intuito 
de pacificar a premissa de transição de um Estado de Legalidade Estrita para um Estado 
Constitucional de Bem-Estar Social, sobretudo na Europa Continental, o que, em termos 
práticos remete à constitucionalização do pensamento de metalegalidade presente na nova 
ordem mundial. 

            A referida mudança deveu-se à substituição do civilismo - baseado na ideologia liberal 
de não-internvenção do Estado nas relações privadas - e penalismo como centros 
gravitacionais do Direito para um modelo de organização em que os valores básicos 
civilizatórios integrariam a estrutura do Documento Maior do Estado. Corroborando com esse 
argumento, Daniel Sarmento ensina que a esperança na legitimidade parlamentar para a 
criação do Direito e a força do laissez-fair foram abaladas pelo capitalismo frenético, o qual 
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agravou a situação de desigualdade social e autorizou um câmbio do modelo teórico de 
Estado (Sarmento, 2007, p. 117). O paradigma de socialidade proporcionou um excesso 
legiferante e a consequente desvalorização das leis. 

            Portanto, com a concomitante difusão do movimento neopositivista, a 
constitucionalização de direitos foi um dos marcos do novo período, que se assentou nos 
princípios de valorização do homem como instrumento hábil para retomar a moral racionalista 
já defendida por jusnaturalistas, como Hugo Grócio. A partir disso, Sarmento assevera que 
"(...) nos países dotados de constituições normativas que protegem os direitos humanos, a 
moral racional foi trazida para o interior do Direito Positivo e posta no seu patamar 
hierárquico mais elevado" (Ibidem, p. 118). Em outras palavras, constitucionalizar é assegurar 
direitos e garantias num nível jurídico superior, com mecanismos mais rígidos de alteração e, 
principalmente, com uma força normativa orientada para a sociedade (efeito horizontal dos 
direitos fundamentais) e para o próprio Estado-(Legislador) (efeitos verticais e irradiantes). É 
estar cônscio que em razão do novo sentimento constitucional não há mais área da vida 
humana isenta de regulação pelo Direito Maior, de maneira que a Constituição passa a ser 
"invasiva" a todas os setores onde há atividade social: família, trabalho, meio-ambiente, 
jurisdição, cultura, esporte, educação, saúde, seguridade social, etc. 

            Papel merecedor de destaque foi aquele outorgado às Cortes Constitucionais. A 
supremacia constitucional e reconhecimento de juridicidade da Constituição, tal qual o 
controle de constitucionalidade dos atos governamentais (comissivos ou omissivos), só pôde 
ser garantida com o fortalecimento da jurisdição constitucional, no campo difuso ou 
concentrado. Dado que todos os campos do Direito, mediante a constitucionalização, estão 
abrigados de alguma forma no texto constitucional, é inegável que deste parte o fundamento e 
orientação para interpretação, integração e aplicação das normas. A hermenêutica, no novo 
contexto, obrigatoriamente deve observar os princípios de incidência constitucional e a 
compatibilização do direito ordinário com o espírito da Constituição. 

            No Brasil, um país de história democrática noviça, as Constituições na sua maioria 
não foram levadas a sério sob a ótica de sua força e materialização. Expressaram em regra 
uma ideologia estruturalista do Estado, dotadas sempre com direitos fundamentais, sem, 
todavia, representatividade material e instrumentos de aplicabilidade; pelo contrário: em nome 
de conceitos vagos, como interesse nacional, ordem pública, bons constumes, sempre houve 
limitação e mitigação dos efeitos das proteções públicas. 

            Apenas na década de 80 e 90 o fenômeno da constitucionalização encontrou na 
atmosfera brasileira de Democracia e liberdade um ambiente propício para se desenvolver nos 
termos em que nasceu no Velho Continente. Esse cenário foi observado com a Constituição 
Federal de 1988 e a positivação de uma série de direitos fundamentais conectados com 
distintos cortes da existência individual e coletiva. A Carta Cidadã consagrou uma extensa 
lista de liberdades públicas e direitos sociais, classificados na melhor doutrina sob a forma de 
direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração, bem como preocupou-se em assegurar 
a efetivação e aplicabilidade de tais normas protetoras mediante a disponibilização de 
remédios constitucionais, formas de controle social da Administração Pública e a 
responsabilidade do legislador ordinário na regulamentação de dispositivos constitucionais. 
Ademais, a instauração dos Poderes da República com funções bem definidas e positivação de 
uma Jurisdição Constitucional foram conquistas relevantes para a consecução dos deveres do 
Estado. 
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            A crítica doutrinária desferida contra a Constituição de 1988 refere-se ao seu caráter 
analítico (quando detalha em excesso matérias que seriam, sem nenhuma lesividade, 
perfeitamente atribuíveis ao legislador ordinário) e ao elencar normas que não são de natureza 
propriamente constitucional, por exemplo, o art. 242, §2º[3]. Há também, no entender de 
Sarmento, a presença de interesses corporativos, mas isto não é nenhuma novidade em 
matéria constitucional, conforme já se argumentou neste trabalho acerca do tripé presente em 
(quase) todas as Leis Fundamentais. 

            Embora seja plausível a crítica, não é sobre absurdos que se erige a essência de uma 
Constituição. De certo deve-se evitar o exagerado e tão presente revisionismo constitucional, 
mas não há razão consistente para negar a constitucionalização de direitos - das relações 
privadas in casu - no seio constitucional. O Direito não é uma ciência estanque e deve sempre 
acompanhar as alterações de valores presentes no âmbito dos seus jurisdicionados. Na seara 
das interações jurídico-privadas e cominadas com o exercício do princípio da autonomia da 
vontade é claro que a criatividade humana para o nascimento de novas formas de direito é 
indecifrável. A sociedade pós-moderna avança a passos largos e é impulsionada pela rapidez 
da informação, celeridade das trocas comerciais, acirramento das disputas transnacionais. 
Como resultados destas realidades surgem formas ainda não positivadas, mas não menos 
importantes, de relações jurídicas, seus respectivos direitos subjetivos e intervenções estatais 
protetivas. 

            Diversas são as demonstrações de constitucionalização do direito das relações 
privadas. De normas de cunho moral oriundas da multiplicação dos costumes nas relações 
intersubjetivas até direitos implicitamente nascidos a partir da função diretiva das normas 
constitucionais pode-se encontrar exemplos do fenômeno. À guisa de ilustração, cita-se a 
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004,  que introduziu profundas 
mudanças na estrutura do Poder Judiciário e inseriu no contexto dos direitos e garantias 
fundamentais o inciso LXXVIII, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. Trata-se de promoção ao topo da pirâmide normativa de um antigo anseio social 
tangente à crônica situação de arrastamento dos processos judiciais nas instâncias ordinárias e 
recursais do país: o valor prestação jurisdicional em tempo razoável e célere, já presente no 
pensamento coletivo e recorrentemente violado com a burocracia e ineficiência do Poder 
Judiciário diante das demandas propostas[4]. 

            Porém, apenas constitucionalizar não é suficiente. Se assim o fosse, cairíamos no doce 
encanto de que a Constituição de per si pode transformar realidades. Aqui cria-se o debate 
acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e do dirigismo constitucional: uma vez 
constitucionalizado determinado direito das relações privadas, qual a eficácia desta norma do 
ponto de vista material? Seria norma apenas programática e quais os limites da atuação do 
Estado na concretização do direito recém-incorporado ao texto constitucional? 

  

•4        APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DAS RELAÇÕES PRIVADAS: UMA 
RELAÇÃO DIALÓGICA 
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            Conforme já se asseverou neste trabalho, a Constituição não é mais uma carta de 
intenções com certeza de frustração futura ou um regulamento do Estado. A contemporânea 
doutrina inadmite entendê-la somente num plano de documento político, negando-lhe 
normatividade. Embora haja inúmeras classificações e definições para Constituição, em 
nenhuma delas olvida-se do caráter de jus cogens das normas constitucionais, o que torna 
inadequado defini-las como espécies de normas dotadas de fraqueza imperativa, dado que sua 
força origina-se não do que disciplinam, mas da natureza do caráter da tipologia normativa 
que integram e isto (supostamente) impede que o legislador as distinga (Silva, 2007, p. 72). 

            A força normativa constitucional perpassa, necessariamente, pelo conceito de 
aplicabilidade de suas. Este é um debate trazido da doutrina norte-americana e se irradiou pelo 
direito do Statute Law. Todavia, antes de se adentrar nas discussões meritórias é forçoso 
pontuar algumas pré-compreensões sobre positividade, vigência e eficácia. 

            Na lição do professor, a positividade implica a "característica de um Direito que rege, 
in concreto, a conduta humana, mediante normas bilaterais e atributivas, socialmente postas" 
e "(...) opõe-se ao Direito Natural" (Ibidem, p. 65). Já a vigência significa a existência 
específica de uma norma, a qual se contrapõe ao direito histórico. Por último, a efetividade 
teria uma vertente social - vinculada à efetividade - e outra jurídica, segundo a qual as normas 
teriam a capacidade de qualidade de produzir efeitos jurídicos a partir do momento do 
fechamento do seu círculo de produção. Daí estaria apta para tornar passíveis de incidência 
normativa, em maior ou menor grau, todas as situações da vida por ela reguladas. 

            Ora, que a Constituição possui validade de existência - legitimada por um Poder 
Constituinte ou outorgada por um soberano -, é positivada não há dúvidas, mas e quanto à 
eficácia de suas normas? Eis o grande desafio de todos os estudiosos do Direito e de seus 
aplicadores diuturnamente: manejar as lides, harmonizar as normas constitucionais e direitos 
subjetivos por ela disponibilizados com o processo de constitucionalização das relações 
privadas - objeto do presente. 

            Uma das primeiras classificações das normas constitucionais foi elaborada por 
Thomas Cooley, nos Estados Unidos, que as teorizou as normas constitucionais como sendo 
self-executing ou not self executing (Ferreira Filho, 2001, p. 12-13). As primeiras são desde 
logo aplicáveis, vez que disciplinam diretamente as matérias que tem por incidência. Em via 
antagônica, as normas not-self executing consistem naquelas indicadoras de princípios, sem 
designar "(...) normas por cujo meio se logre dar a esses princípios vigor de lei" (Bonavides, 
2003, p. 74). 

            Critica-se esta classificação por atribuir a determinadas normas constitucionais valores 
meramente programáticos ou de ordem moral. Ignora, portanto, que todas as normas 
integrantes do corpo constitucional são dotadas de alguma eficácia, premissa da existência de 
juridicidade e imperatividade da Constituição, ainda que voltada para o Estado na sua 
atividade legiferante ou ao magistrado no caso concreto. 

            Ainda que alvo de críticas, a teorização de Cooley serviu como substrato na discussão 
da eficácia normativa e inspirou doutrinadores europeus e brasileiros no estudo da matéria 
(Crisafulli, 1952; Canotilho, 2001). Em solo nacional destacam-se as classificações efetuadas 
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por Maria Helena Diniz, Celso Ribeiro Bastos e José Afonso da Silva, tendo este último sido 
o grande ícone e referencial doutrinário para o tratamento do tema. 

            O professor José Afonso concebe delineia as normas constitucionais em três espécias:: 
as de eficácia plena, de eficácia contida e normas constitucionais e as de eficácia limitada ou 
reduzida que, por seu turno, subdividem-se em normas de eficácia eficácia limitada 
declaratórias de princípios institutivos ou organizativos e declaratórias de princípio 
programático[5]. As instituidoras de princípios institutivos seriam responsáveis pela criação 
de órgãos e estruturas que observem o desempenho estrito das funções constitucionais, 
enquanto as de princípio programático teriam o caráter de orientação e diretriz voltados ao 
Estado na gestão dos interesses transindividuais e demandariam não apenas leis, mas políticas 
de promoção social e intervenções por parte da Administração Pública. 

            As normas programáticas detêm estreita relação com o conceito de Constituição 
Dirigente (dirigierende Verfassung), utilizado em 1961 por Peter Lerche e, posteriormente, 
por Canotilho, em Portugal (Bercovici, 2007, p. 168). Pela teoria dirigente, busca-se romper 
com a tradicional concepção das normas programáticas, desde o momento em que a 
Constituição não se delimita apenas a assegurar direitos existentes ou prever ideais de 
sociedade, mas é um instrumento de transformações de realidades orientado para o futuro. O 
raciocínio dedutível desta teoria abriga na já insistida força jurídica da Constituição, mas vai 
além quando tenta vincular o legislador, positiva ou negativamente, fornecendo-lhe 
fundamentos e linhas de atuação para a política (Canotilho apud Bercovici, 2007, p. 169). 

            Veja-se que a Constituição Federal de 1988, de cristalino caráter dirigente, é dotada de 
um conjunto de dispositivos programáticos que levam (ou deveriam levar) os governantes e 
parlamentares a trilhas bem específicas no caminho de concretização constitucional. Embora 
o próprio Canotilho tenha admitido uma revisão na sua Teoria da Constituição Dirigente, ao 
adaptá-la às novas circunstâncias factuais portuguesas e propugnar por uma teoria própria de 
dirigismo em cada Estado, não é recomendável abandonar tão importante e influente 
arquétipo científico, mormente em realidades de não realização plena dos programas 
pontuados pela Lex Fundamentalis, a saber o Brasil. 

            Não obstante o intrínseco relacionamento entre o dirigismo constitucional e as normas 
programáticas, aquele é a pedra de toque entre a constitucionalização do direito das relações 
privadas e a eficácia das normas constitucionais. Isto porque é possível que a positivação 
constitucional das relações privadas sejam encampadas como normas programáticas no corpo 
da Constituição ao traduzirem objetivos, programas ou valores a serem estimulados pelo 
Estado. Convém aqui ressaltar que a vinculação do legislador - seja em relação às normas 
pontualmente programáticas (como defende Lerche) ou à toda a Constituição [Dirigente], 
segundo Canotilho - não se sucede apenas no plano do um dia será. A idéia de esperança de 
aplainamento de desigualdades por intermédio da Constituição pode e deve ser viabilizada 
desde já, para que no futuro haja resultados consistentes de alteração social. 

            De toda forma, no que ainda pertine à eficácia das normas em estudo, seja em 
qualquer categorização tomada como paradigmática, sempre se remeterá ao dualismo entre 
aplicabilidade imediata ou mediata e a necessidade e intervenção do legislador ordinário para 
a concretização daquelas. O cerne da questão não paira sobre uma classificação ou outra, até 
porque, neste aspecto, importa muito mais a materialidade da eficácia do que as belas e 
eruditas terminologias dispensadas pela doutrina aos institutos. Desprezar o conteúdo e 
debruçar-se sobre as formas em detrimento da essência implicaria cair numa angústia do 
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mesmo nível da esposada na canção Palavras ao Vento, composta por Marisa Monte e 
Moraes Moreira e interpretada pela saudosa Cássia Eller, nos versos "Palavras apenas, 
palavras pequenas, palavras ao vento". É dizer: mudam-se as locuções, mas o problema (ou 
solução) da aplicabilidade permanece. 

            Alerta-se para o fato do momento histórico da construção classificatório do professor 
José Afonso, hoje tida como clássica e lastro para uma série de decisões judiciais referentes 
aos direitos fundamentais. A categorização foi elaborada num momento histórico de ditadura 
militar (1967), no qual os valores constitucionais eram recorrentemente violentados. A 
representatividade constitucional delimitava-se a sua natureza política, de forma que a 
teorização feita pelo professor foi uma corajosa tentativa de reação ao sistema jurídico-
político vigente, baseada na atribuição de eficácia a todos os dispositivos constitucionais, a 
depender da espécie de norma tratada. O momento democrático atual, pautado pela difundida 
liberdade e força normativa das liberdades públicas exige uma nova hermenêutica do que se 
compreende por aplicabilidade das normas constitucionais para se fazer, inclusive, uma 
interpretação aberta do Estatuto Maior. 

            Ao se tratar do tema constitucionalização do direito na concepção até aqui encarada é 
imprescindível que haja a compatibilização com a eficácia das normas positivadoras das 
fontes materiais constitucionais. A elevação ao nível da Constituição tem como premissa o 
desejo social, representado pela Vontade Magna, de concretização dos direitos ora 
dogmatizados. Nesse sentido, propõe-se um diálogo entre as normas constitucionais, em 
especial aquelas decorrentes de clamores populares e de importância estratégica para as 
relações sociais, e as teorizações acerca de suas aplicabilidades. 

            Por tempo razoável o Poder Judiciário posicionou-se no sentido de não interferir na 
atuação dos outros Poderes sob o argumento de que a concretização de determinados direitos 
dependeria exclusivamente da atuação do Legislador ou do Poder Executivo. A inércia dos 
órgãos judiciais, em especial o Supremo Tribunal Federal, permitiu a inviabilização de 
direitos fundamentais outorgados aos indivíduos desde a ordem de 1988. Contudo, em anos 
recentes tem ganhado força o posicionamento jurisprudencial embasado na concretização da 
Constituição, também denominado de ativismo judicial. 

            O defendido diálogo aqui proposto calca-se na necessidade de valorização das 
aspirações populares. Afinal, é da nação, mediante o sistema imputativo-representativo, a 
referência legitimadora da ordem jurídica, bem como é para o arrimo, ascensão e 
desenvolvimento dos homens que também se supõe uma Constituição. Não é plausível 
constitucionalizar direitos ou relações jurídicas e negar-lhes posterior eficácia. Para o 
desempenho de tão importante papel, o Poder Judiciário é protagonista como mediador da 
conversação entre estas duas realidades, não para, a qualquer custo, impor interpretações 
forçadas ou justificadoras de ursurpação legislativa. Esta não é a intenção da proposição. O 
escopo primário aqui almejado reside na ponderação pacífica entre as funções dos Poderes, 
materialização de direitos constitucionalizados e o reconhecimento de que as normas 
constitucionais não são figurantes e sim titulares de um papel principal no desempenho do 
espetáculo diário que é o Direito. 

            A jurisdição constitucional concretizadora no exercício da atividade interpretativa 
deve atentar para as razões que orientaram a constitucionalização do direito, bem como para 
uma contextualização dos ensinamentos acerca da aplicabilidade normativa. O trabalho do 
jurista engloba a interpretação, integração e aplicação do Direito, de maneira que o olhar 
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atento e sereno às peculiaridades de cada norma não deve ser unidirecionado, pois não é 
razoável a abstratificação e condicionamento de efetividade ao bel prazer de terceiros não 
comprometidos com o telos que move o Direito. 

            Não se está pregando aqui o abandono da positividade, em especial no que tange aos 
limites de competência dos órgãos detentores de Poder. Pelo contrário. No cenário 
neoconstitucionalista, tais delineamentos tem como função também o resguardo aos direitos 
fundamentais. No entanto, possibilitar a materialidade da Constituição é condição sine qua 
non no processo consolidação daquilo que se almeja em toda sociedade de modernidade 
central ou, no mínimo, aspirante a tal nível de desenvolvimento: o sentimento de 
constitucionalidade nas relações jurídicas. 
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[1] Como fruto do Poder Constituinte Originário surgem a Constituição, o Poder Constituinte 
Derivado (Reformador ou Secundário) e o Poder Constituinte Decorrente. O Poder Derivado 
tem como função realizar as alterações e revisões constitucionais, enquanto o Decorrente 
objetiva a organização das estruturas dos Entes Federados, mediada pelas Constituições 
Estaduais 

[2]O publicista lusitano procede à classificação em foco sob as alcunhas de Constituição 
formal, material, instrumental institucional, normativa, semântica, nominal, capitalista, 
socialista, do mundo periférico, estatutária e orgânica. Arrola, ainda, na já referenciada obra, o 
jurista as definições positivistas (Laband, Jellinek, Kelsen), históricas (Burke, Gierke, De 
Maistre), sociológicas (Lassale, Sismondi, Lorenz Von Stein), socialista (Karl Marx), 
institucionalista (Hariou, Renard, Burdeaum Santi Romano, Mortati), decisionista (Carl 
Schmitt) e estruturalista (Spagna, Musso, José Afonso da Silva) (Ibidem, p. 52-54). 

  

[3]Art. 242 §2º, CF/88 - O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro será 
mantido na órbita federal 

[4]Como outros exemplos de constitucionalização de direitos das relações privadas, cita-se: a 
alteração do art. 7º, inciso XIX, da Constituição Federal que, sob influência diretiva do 
princípio da igualdade, promoveu ao nível constitucional o clamor existente na doutrina e 
jurisprudência trabalhista no sentido de conceder os mesmos direitos ao trabalhador urbano e 
rural; o direito social à alimentação constitucionalizado pela Emenda Constitucional Nº 64, de 
04 de fevereiro de 2010, resultado de uma série de programas sociais de distribuição de renda 
e alimentos desempenhado pelo Governo Federal e da discussão deste direito no plano 
constitucional, como direção ao legislador no sentido de confeccionar legislações orientadas e 
concretizadoras do mencionado direito e ao Poder Executivo como desenvolvedor de políticas 
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públicas (programas) que tornem a Constituição verdade no cotidiano dos brasileiros famintos 
ou não. 

[5]As normas de eficácia plena, no dizer de José Afonso correspondem àquelas que aquelas 
que podem produzir todos os efeitos desde a vigência inicial da Constituição, por exemplo, o 
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988. As de eficácia contida são aquelas 
passíveis de restrição de alcance por norma infraconstitucional, tal qual o art. 9º, §1º, da Lei 
Maior, ou pela incidência de outra norma constitucional. Por fim, as normas de eficácia 
limitada só são dotadas de eficácia mediata, vez que dependem de regulamentação do 
legislador ordinário para desempenharem seus efeitos plenos (e.g. a regulamentação da 
proteção do trabalho contra a automação industrial, previsto no art. 7º, inciso XXVIII, CF/88). 
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A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PRIVADA DA MORADIA SOB A 
PERSPECTIVA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
THE PRIVATE EXECUTION OF HOUSING RENDITION IN THE PERSPECTIVE OF 

THE FEDERAL CONSTITUTION OF 1988 
 
 
 

FELICIANO DE CARVALHO 
 

RESUMO 
Quando ocorre o inadimplemento do mutuário nos contratos de financiamento habitacional 
regulados pelo sistema financeiro de habitação, é possível ao credor executar a garantia real 
do financiamento que corresponde ao imóvel objeto do contrato. No Brasil, esta execução 
pode ser extrajudicial e realizada por particulares com esteio no Decreto-Lei nº 70/66. Este 
ato normativo, apesar de poder expropriar a casa do mutuário, não permite ao mesmo exercer 
o direito fundamental ao contraditório, de modo que se deve entender que referido regramento 
não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Não obstante, o Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido da recepção do decreto ao argumento de que o 
mutuário poderia, em momento posterior, provocar a jurisdição e exercer seus direitos 
fundamentais sobre o procedimento de execução. Entende-se equivocada a posição do 
Supremo Tribunal Federal, porquanto permite a privação do direito de propriedade sem um 
devido processo legal, além de negar vigência à eficácia horizontal dos direitos fundamenais, 
em contradição à recente jurisprudência do Supremo. Ademais, tem-se que o decreto também 
é formalmente incompatível com o texto constitucional por não observar o Art. 25 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. O credor pode perseguir o seu crédito desde que 
seja num processo no qual se respeite os direitos processuais fundamentais do devedor. 
PALAVRAS-CHAVE: FINANCIAMENTO; HABITACIONAL; EXECUÇÃO; 
CONSTITUIÇÃO. 
 
ABSTRACT 
When the borrower default on mortgage contracts regulated by the housing finance system, 
the creditor can enforce the guarantee of financing real property that corresponds to the 
contract. In Brazil, the extrajudicial execution can be performed by individuals with mainstay 
in Decree-Law No. 70/66. This normative act, although it may expropriate the house of the 
borrower, does not allow the same exercise their fundamental right to adversarial, so it should 
be understood that that was not a regrament receipted by the Federal Constitution of 1988. 
Nevertheless, the Supreme Court signed an understanding in order of receipt of the decree to 
the argument that the borrower could, thereafter, causing the jurisdiction and exercise their 
fundamental rights on the enforcement procedure. It is understood the equivocal position of 
the Supreme Court as it allows the deprivation of property without due process of law, and 
deny validity to the horizontal effectiveness of fundamental rights, in contradiction to the 
recent jurisprudence of the Supreme. Moreover, there is also that the decree is formally 
inconsistent with the Constitution for not observing the Article 25 of the Temporary 
Constitutional Provisions Act. The creditor can pursue his claim if it is a process in which 
respects the fundamental procedural rights of the debtor. 
KEYWORDS: FINANCING; HOUSING; IMPLEMENTATION; CONSTITUTION. 
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Introdução 

O presente trabalho tem por objeto a análise da execução extrajudicial da moradia 
regulamentada pelo Decreto-Lei nº 70/1966. Trata-se da possibilidade conferida ao credor de 
satisfação privada do seu crédito quando ocorre inadimplemento nos contratos de 
financiamento habitacional celebrados sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 

A finalidade desta pesquisa é aferir a compatibilidade material do rito de execução 
extrajudicial da moradia com os princípios constitucionais insertos na Constituição Federal de 
1988, bem como da compatibilidade formal do ato normativo com o texto constitucional. 
Enfim, será estudado se o Decreto-Lei nº 70/66 foi, ou não, recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988. 

É de ver que o tema proposto é assaz relevante, porquanto trata-se de matéria corrente em 
lides que tramitam na Justiça Federal, de modo que torna-se de interesse social verificar sob o 
aspecto científico a constitucionalidade da perda da moradia de maneira privada. 

Com efeito, de acordo com o Decreto- Lei nº 70/66 é possível ao agente financeiro do SFH 
promover a execução extrajudicial da propriedade que serve de moradia para os mutuários 
sem a intervenção de qualquer oficialidade estatal. Em vista do grau de poder conferido ao 
credor, analisar-se-á a compatibilidade constitucional do procedimento, notadamente o 
posicionamento da jurisprudência brasileira sobre o tema. 

Tem-se que a pesquisa conjugará a questão jurídica privada que envolve o contrato de 
financiamento habitacional, abordando temas como o direito de propriedade e a relação 
obrigacional, com a questão jurídica pública constitucional, face o poder jurídico de 
expropriação que é conferido por lei ao agente financeiro. 

Diante da importância do tema, mormente em razão das pessoas de baixa renda que 
questionam posteriormente a perda de suas respectivas casas em inúmeros processos perante o 
Poder Judiciário, a questão será sistematizada tendo como cerne demonstrar os valores 
constitucionais que devem ser aplicados, analisando o conflito entre o inadimplemento do 
mutuário com o direito de satisfação do crédito do agente financeiro. 

1 O sistema financeiro de habitação - sfh 

Antes de se demonstrar os elementos da execução extrajudicial prevista no Decreto-Lei nº 
70/66, é mister contextualizá-la, de sorte que se empreste didática à pesquisa. Com efeito, a 
execução extrajudicial da moradia é a consequência extrema de uma relação jurídica negocial 
mal sucedida. Assim, deve-se conhecer esta relação jurídica, além do sistema em que a 
mesma se encontra inserida. 

O pano de fundo da perda compulsória da moradia concretizada por entes privados é o 
Sistema Financeiro de Habitação. Dessa sorte, tem-se que o SFH trata-se de segmento do 
Sistema Financeiro Nacional que tem por finalidade o incentivo da aquisição de moradia para 
a população de renda escassa. A Lei Federal nº 4.380/64 instituiu o principal arcabouço de 
disposições que formam o sistema em busca de reduzir o déficit habitacional brasileiro. 

Tem-se, dessa forma, demonstrado o primeiro ponto do trabalho, qual seja, de que se tratará 
de efeitos contratuais oriundos do SFH, considerando que se trata de um sistema destinado a 
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permitir a aquisição da casa própria e, principalmente, que se trata de um programa 
eminentemente social. 

A par desta sucinta consideração inicial, demonstrar-se-á o mecanismo principal que 
operacionaliza o financiamento habitacional sob a égide do SFH de modo que, no momento 
seguinte, analisar-se-á como é possível que a moradia do cidadão possa ser tomada por um 
procedimento de expropriação privado. 

1.1 O negócio jurídico do financiamento 

O SFH veio para trazer possibilidade de aquisição da moradia para as pessoas de baixa renda 
com a necessária correção monetária a fim de que o sistema pudesse se manter e permitir 
sempre novas concessões de financiamento para futuros mutuários.1 

Com o passar dos anos este sistema se mostrou deficitário, em especial por força da crise 
inflacionária que assolou o Brasil na década de oitenta e início dos anos noventa do século 
XX, corroborada por políticas economicamente anacrônicas, como a instituição de critérios e 
periodicidades de reajustes distintos para as prestações do financiamento e para o saldo 
devedor da mesma operação.2 

É notório que a maior parte população, principalmente a de baixa renda, não dispõe de 
recursos para a aquisição à vista de uma moradia. Faz-se necessário recorrer a um 
financiamento, geralmente com longo prazo de amortização para que se torne viável às 
famílias concretizar o sonho da casa própria. Para tanto, o SFH vem com a intenção de 
facilitar a aquisição desse bem tão essencial. 

Todavia, não se pode olvidar que a moradia é um patrimônio indispensável. Deveras, o termo 
"moradia" foi acrescido expressamente como direito social ao caput do Art. 6º da 
Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 26/2000. Atente-se que tal 
direito já era tido como fundamental implicitamente, inclusive sob o égide de constituições 
pretéritas.3 

Percebe-se, desde já, que o requerimento de um financiamento habitacional do SFH dá-se a 
fim de concretizar um direito fundamental, qual seja, o de se ter um casa, que é um 
pressuposto universal de existência de digna. Esta consideração mostra-se pertinente para que 
se tenha a noção da dimensão do bem jurídico debatido neste estudo. 

Nesse instante, cumpre apontar que o financiamento habitacional regido à luz das disposições 
do SFH é instrumentalizado por contrato de adesão de mútuo com pacto adjeto de hipoteca. 
Noutras palavras, o candidato a mutuário, ao pretender adquirir uma casa de uma construtura 
ou de um terceiro, solicita ao agente financeiro o capital necessário para ser repassado ao 
vendedor. A propriedade do imóvel é transferida ao comprador, com o registro na matrícula 
do bem do contrato de mútuo, mas também com a inscrição no mesmo registro do pacto 
adjeto de hipoteca. Durante o tempo concedido ao mutuário para quitar o financiamento do 
imóvel, esta propriedade servirá como garantia do próprio investimento, de sorte que, sendo 
inadimplente o financiado, o credor poderá utilizar o mesmo bem para satisfazer seu crédito. 

Não se questiona o fato do imóvel ser cedido como garantia real. É de se observar que, em 
muitos casos, os mutuários são pessoas de baixa renda que não têm patrimônio apto a 
tranquilizar o credor sobre a satisfação da dívida. Desse modo, a hipoteca sobre o bem resulta 
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como meio mais eficaz pelo qual o financiador pode buscar junto ao devedor o adimplemento 
da prestação obrigacional. O que será objeto deste estudo é o modo pelo qual a garantia real é 
utilizada para a satisfação da dívida. 

É importante frisar que, se por qualquer razão o mutuário for inadimplente, o imóvel 
adquirido poderá ser alienado para o pagamento da dívida do financiamento.4 

Nesse diapasão, é presente o contrato de mútuo quando o devedor, ou seja, aquele que adquiri 
a moradia, recebe do credor verba para pagar ao terceiro vendedor pelo bem. Em tal hipótese, 
transfere-se a propriedade em favor do financiado que, pelo contrato, assume o compromisso, 
perante o credor (mutuante), a restituir o bem fungível objeto do mútuo - o dinheiro - com os 
juros remuneratórios pela concessão da verba e aceitação de pagamento a prazo.5 

É intuitivo que a relação de operação de financiamento bancário está presente em qualquer 
economia,6 considerando que torna viável a uma pessoa de renda baixa/média adquirir sua 
casa própria após alguns anos ou até décadas de amortização. 

Como qualquer negócio de grande escala destinado a pessoas de baixa renda sujeitas a uma 
enorme variável de vicissitudes que as tornem impontuais, nos contratos de financiamentos 
habitacional não é incomum que os mutuários se tornem inadimplentes. Registre-se que 
algumas vezes este inadimplemento pode ser provocada pelas próprias regras do SFH em 
razão de políticas econômicas impostas pela União e que inviabilizam o sistema.7 

Entretanto, fugiria ao escopo do estudo da execução extrajudicial e sua compatibilidade com a 
ordem constitucional vigente adentrar nas razões que fizeram o mutuário tornar-se 
inadimplente. Ademais, como o motivo da impontualidade não altera o modo como se dá a 
execução da garantia hipotecária, não convém tecer maiores considerações sobre as causas do 
não pagamento. 

Já tendo sido demonstrado que o financiamento habitacional se instrumentaliza por contrato 
de mútuo de dinheiro com pacto adjeto de hipoteca, urge assinalar os meios pelos quais pode 
se valer o credor para perseguir o seu crédito em caso de inadimplemento. Nos próximos itens 
serão analisados estes procedimentos, com especial ênfase à execução extrajudicial prevista 
no Decreto-Lei nº 70/66, porquanto é o objeto principal de questionamento deste trabalho. 

  

1.2 A satisfação do crédito no financiamento habitacional em caso de inadimplemento 

Conforme já foi afirmado neste trabalho, pode suceder do mutuário, por qualquer razão, 
quedar-se inerte com suas obrigações contratuais, fundamentalmente a obrigação de pagar em 
dia as prestações do financiamento habitacional. Não obstante o direito à moradia presente na 
relação contratual, tem-se que tal direito não pode ser absoluto ao ponto de justificar o 
inadimplemento. De fato, além do simples dever de ter que cumprir suas obrigações 
contratuais, não se pode olvidar que o mutuário recebeu dinheiro do sistema para adquirir sua 
propriedade. Dessa maneira, a fim de que os agentes financeiros sempre possam ter capital 
para a concessão de novos financiamentos, é essencial que quem já é contratante tenha 
retornado ao credor a verba que recebeu para poder comprar sua casa. 
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Não se está, à evidência, com o intuito de tentar resguardar o mutuário recalcitrante com suas 
obrigações convencionais, ao menos em teoria, eis que, na prática, é possível identificar 
razões que podem justificar o inadimplemento, inclusive por comportamento abusivo do 
agente financeiro. Entretanto, não se entrará em maiores detalhes sobre tais conjunturas em 
respeito ao objetivo deste artigo que é a análise a execução extrajudicial da moradia. 

Em síntese, estando inadimplente o mutuário, ocorrerá o vencimento antecipado de toda a 
dívida.8 Em tal circunstância, assiste ao agente financeiro três possibilidade de perseguir seu 
crédito, quais sejam: ingressar com execução judicial ordinária do título extrajudicial 
contratual nos termos genéricos do Código de Processo Civil; ingressar com a execução 
judicial especial de garantia real oriunda do SFH, consoante o estatuído pela Lei nº 5.741/71; 
ou instaurar o procedimento de execução extrajudicial da moradia, com fulcro no Decreto-Lei 
nº 70/66.9 

As hipóteses judiciais de execução do crédito hipotecário referente ao financiamento 
habitacional regido pelo SFH são exceções, uma vez que a execução extrajudicial 
regulamentada pelo Decreto-Lei nº 70/66 é a regra. De mais a mais, os procedimentos 
judiciais não instigam maiores polêmicas como ocorre com a execução extrajudicial, pois 
traçam procedimentos de execução jurisdicional como outro qualquer, distinguindo-se apenas 
por detalhes de ritos. 

Pode-se dizer, inclusive, que paira um desuso sobre a execução do crédito hipotecário 
decorrente do SFH pelo Poder Judiciário. A morosidade dos trâmites judiciais por culpa da 
baixa quantidade de varas e juízes faz com que o rito judicial seja desvantajoso para o credor, 
que pode expropriar a moradia do mutuário com celeridade seguindo os ditames do Decreto-
Lei nº 70/66. 

É como se existisse um acordo velado entre o Poder Judiciário e os credores do SFH, em 
especial a Caixa Econômica Federal. De um lado, o credor hipotecário rapidamente e sem 
maiores entraves pode, de maneira privada, tomar a propriedade do devedor do contrato de 
mútuo; de outro, a Justiça Pátria, notadamente a Justiça Federal, é poupada do ingresso de 
várias ações judiciais que teriam por objeto a execução judicial da garantia real. Resta saber 
se entre as comodidades do órgão jurisdicional e dos agentes financeiros do SFH existe 
prejuízo aos direitos fundamentais do mutuário. 

A par destas considerações sobre o que pode ser feito pelo credor no caso de inadimplemento 
nos contratos de financiamento habitacional regidos pelo SFH, tratar-se-á em tópico próprio 
sobre o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei nº 70/66, em vista da 
sua relevância para a pesquisa. 

2 O procedimento de execução extrajudicial regido pelo decreto-lei nº 70/66 

Antes de se discutir os aspectos constitucionais que envolvem o procedimento expropriatório 
regulado pelo Decreto-Lei nº 70/66, para a melhor compreensão do tema, bem como para que 
o leitor tenha o conhecimento mínimo para formular juízo próprio sobre o assunto antes do 
posicionamento deste trabalho, urge conhecê-lo tal como é regulado, sendo este o desafio do 
presente item. 

O Decreto-Lei nº 70 foi baixado em 21 de novembro de 1966 pelo então Presidente da 
República Humberto Castello Branco. Por sua cronologia, percebe-se que ele veio dois anos 
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após a edição da Lei nº 4.380/64, que traçou as principais regras instituidoras do SFH, bem 
como depois de dois anos do início do período que instalou a ditadura militar no Brasil sendo 
ato que, além de ser fruto de período antidemocrático da história brasileira, foi colocado na 
ordem jurídica positiva por ato exclusivo do Poder Executivo. 

A rubrica do ato normativo em liça refere-se ao seu conteúdo como destinado a autorizar o 
funcionamento de associações de poupança e empréstimo e instituir a cédula hipotecária, além 
de compor outras providências. Estranhamente, esqueceu-se ou propositadamente não foi 
expressado que este decreto-lei também traçou regras para a expropriação da moradia do 
mutuário. 

As associações de poupança empréstimo seriam pessoas jurídicas, sociedades civis - simples - 
que poderiam atuar no SFH de modo a facilitar a aquisição da casa própria aos associados, 
bem como incentivar e disseminar a poupança para este fim, de acordo com requisitos 
imposto pelo decreto. Por sua vez, as cédulas hipotecárias seriam espécie de documento 
representativo de crédito emitidas pelo credor hipotecário e extraídas de hipotecas inscritas no 
registro de imóveis, servindo como instrumento hábil para a representação dos respectivos 
créditos hipotecários. Como se deduz, as cédulas teriam a finalidade de antecipar ao credor o 
retorno do seu crédito mediante o endosso de tais documentos com deságio.10 

Em vista desta breve apresentação das associações de empréstimo e das cédulas hipotecárias, 
parte-se agora para o procedimento de execução extrajudicial que, não obstante o desprestígio 
injustificável na rubrica do Decreto-Lei nº 70/66, entre os seus institutos, foi o que impôs e 
impõe maior eficácia para a sociedade. 

Dos quarenta e seis artigos do decreto, a execução extrajudicial é prevista do Art. 29 ao 41 de 
suas disposições. 

Quando não pagas no vencimento as prestações do financiamento pelo devedor, é conferido, à 
escolha do credor, optar por perseguir seu crédito perante o Poder Judiciário, de acordo com o 
rito processual cabível, ou valer-se da execução extrajudicial prevista no decreto. Salvo 
disposição expressa nos termos do instrumento da garantia hipotecária,11 o não pagamento no 
todo ou em parte do principal, ou de qualquer parcela de juros nas épocas próprias, além da 
não observância de obrigações acessórias ao financiamento como conservar o imóvel, pagar a 
tributação real inerente ao mesmo, além de mantê-lo segurado, implica no vencimento 
antecipado de toda a dívida, o que, sendo demonstrado, autorizará o início da execução 
extrajudicial nos moldes do Decreto-Lei nº 70/66. 

Quando se fala no procedimento de execução extrajudicial da moradia, é de ver que além da 
relação entre o credor e o devedor, estará presente uma terceira pessoa. Com efeito, o credor 
do financiamento não poderá exercer uma autotutela. Caberá ao mesmo provocar um terceiro 
denominado agente fiduciário, que será o responsável por manter o impulso do procedimento 
que poderá culminar com a expropriação da casa objeto da relação jurídica. 

Em geral, exercem a função de agente fiduciário sociedades de crédito, ou seja, pessoas 
privadas, credenciadas ao Banco Central do Brasil, de acordo com as condições estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional. Observe-se que a atividade exercida pelo agente 
fiduciário é paga, sendo muitas vezes bastante onerosa. Os custos do procedimento são 
adiantados e, posteriormente, acrescidos ao saldo devedor do mutuário. 
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Vencida e não paga alguma obrigação, o credor poderá requerer a execução extrajudicial do 
financiamento junto ao agente fiduciário, antecipando-se o vencimento da dívida. Deverá o 
credor, ao solicitar a execução, apresentar uma série de documentos referentes ao 
financiamento, em especial de natureza contábil além de avisos direcionados ao devedor 
reclamando o pagamento. 

Uma vez solicitada a execução extrajudicial, o agente fiduciário, nos dez dias subsequentes, 
notificará o devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, para que, em vinte 
dias após a ciência, purgue a mora do débito apresentado pelo credor. Não sendo encontrado o 
devedor, serão realizadas notificações por edital. 

Na hipótese do devedor não purgar a mora após prazo de vinte dias, o agente fiduciário estará 
de pleno direito autorizado a publicar editais e a efetuar, no decurso dos quinze dias imediatos 
ao termo final do prazo para purgar a mora, o primeiro público leilão do imóvel hipotecado. 
No caso de no primeiro leilão o maior lance for inferior ao saldo devedor atualizado e demais 
despesas, notadamente com a execução, será realizado um segundo público leilão nos quinze 
dias seguintes, no qual será aceito o maior lance apurado, ainda que inferior ao soma de toda a 
dívida. 

Em sendo inferior ao total das despesas o lance vencedor, serão pagas primeiro as despesas da 
execução, entregando-se ao credor o saldo restante. Dispõe o Decreto-Lei nº 70/66 no Art. 32, 
§ 2º, que, no caso do pagamento inferior ao débito, poderá a credor perseguir o restante do seu 
crédito pelos meios processuais cabíveis de cobrança. Entretanto, a jurisprudência pátria 
firmou entendimento que deve ser aplicado o disposto no Art. 7º da Lei nº 5.741/71, o 
diploma que regula a execução judicial especial do crédito hipotecário. Prevê esta lei que, no 
caso de adjudicação da garantia hipotecária, o devedor ficará completamente desonerado da 
obrigação contratual, ainda que reste saldo remanescente não pago do crédito. Atente-se que 
este entendimento é aplicado conquanto a perda do imóvel tenha se dado pelo procedimento 
de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei nº 70/66.12 

Incluí-se no lance vencedor todas as despesas inerentes ao financiamento ao imóvel, assim 
como os tributos reais e prêmios de seguro, que também serão pagos com preferência ao 
credor. Na hipótese do maior lance não cobrir nem as despesas preferenciais, o credor nada 
receberá. 

É conferido ao devedor até a assinatura do auto de arrematação a possibilidade de purgar o 
débito, onde se incluem também todas as despesas até então efetuadas com o procedimento de 
execução extrajudicial. 

Quando da alienação do imóvel em leilão, será emitida a respectiva carta de arrematação, 
assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, 
absolutamente capazes, como testemunhas, este documento servirá como título para a 
transcrição no registro de imóveis. 

O adquirente do imóvel, que pode, inclusive, ser o agente financeiro que provocou a execução 
extrajudicial na hipótese de adjudicação, poderá requerer judicialmente a imissão na posse do 
imóvel. É prevista, inclusive, a possibilidade de liminar sem o requisito do perigo da demora 
em quarenta e oito horas, desde que o réu não demonstre ao juiz neste prazo que consignou 
judicialmente ou resgatou o seu débito antes da realização do primeiro ou segundo leilão. 
Como se percebe, a sua possibilidade de defesa é mínima. 
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De mais a mais, no interstício referente ao registro da carta de arrematação que retira a 
propriedade do mutuário e a efetiva entrada do adquirente na posse do bem, o juiz arbitrará 
uma taxa mensal de ocupação a ser paga pelo réu ao novo adquirente compatível com o 
rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição cobrável por ação 
executiva. Em suma, o réu deverá indenizar o novo proprietário por cada mês que este ficou 
privado do bem adquirido em razão da posse daquele. 

Estes são os principais pontos referentes ao procedimento de execução extrajudicial de acordo 
com Decreto-Lei nº 70/66. Será analisada agora a situação deste ato normativo em face da 
Constituição Federal de 1988. 

  

3 O decreto-lei nº 70/66 e a constituição federal de 1988 

Pode-se dizer que o procedimento de execução extrajudicial envolve um complexo de atos 
com inequívoca incidência sobre direitos constitucionalmente assegurados na Carta Política 
de 1988. 

Sem prejuízo de outros direitos constitucionais, tem-se que demonstram maior relevância para 
o caso o direito de propriedade, o direito à moradia, o direito ao devido processo legal e à 
ampla defesa e contraditório, assim como direito de acesso ao Poder Judiciário para prevenir 
lesão ou ameaça de lesão à direito. Destes direitos citados, todos são tratados como direitos 
fundamentais no texto constitucional, daí o cuidado com que este tema deve ser estudado. A 
seguir, cada um deles será analisado separadamente, a fim de se que possa fazer o controle de 
constitucionalidade13 do decreto em vista dos mesmos. 

3.1 O direito de propriedade e o direito à moradia 

Não há dúvida de que o direito de propriedade é ínsito ao estudo da execução extrajudicial 
prevista no Decreto-Lei nº 70/66. Deveras, pelo rito da execução, a propriedade que pertencia 
ao mutuário é dele retirada de maneira compulsória. E mais, não é qualquer propriedade, é o 
bem que serve de moradia para a família da financiado. 

O direito de propriedade é previsto no Art. 5º, XXII, da Constituição Federal que 
simplesmente a assegura sem, contudo, definir o seu conteúdo que seria reservado ao 
legislador ordinário.14 Ao ser definido pela ordem jurídica infraconstitucional, o direito de 
propriedade deve ser assegurado ao cidadão em todas as suas dimensões, porquanto se tratará 
de uma concretização de um direito fundamental.15 

A propriedade objeto da execução extrajudicial é a moradia do mutuário que, por sua vez, 
recebe proteção constitucional na cabeça do Art. 6º da Constituição Federal de 1988. A 
moradia é um direito fundamental de segunda geração, de maneira que se encontra entre as 
prestações positivas que podem ser exigidas do Estado. Entretanto, é importante frisar que tal 
direito não é absoluto, sendo possível a penhora do mesmo nos casos expressos em lei, como 
se dá quando o bem é hipotecado no financiamento habitacional.16 

O que importa relatar sobre tais direitos é que os mesmos são vilipendiados por força do 
procedimento de execução extrajudicial. Desse modo, surge a indagação referente a 
possibilidade do rito previsto no Decreto-Lei nº 70/66 ser suficiente para retirar do cidadão a 
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sua propriedade e a moradia. Para que seja respondia esta pergunta, é mister verificar se o 
Decreto-Lei nº 70/66 faz referência a um procedimento ou a um processo. A análise dos 
outros princípios constitucionais trará elementos para a elucidação da questão. 

3.2 O princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da 
inafastabilidade da jurisdição 

Dispõe o Art. 5º, LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil que ninguém pode 
ser privado dos seus bens ou direitos sem o devido processo legal. À luz do texto 
constitucional, é possível inferir que não é necessário que o devido processo legal seja 
judicial, ou seja, decorrente de um processo jurisdicional. Dessa maneira, pode-se concluir 
que um processo administrativo seja suficiente para a privar alguém de seus bens e direitos. 

Outro ponto que pode se extrair do texto constitucional é a necessidade de um processo para a 
privação de bens. A considerar que seja necessário um processo, cumpre repetir a indagação 
se um procedimento pode se instrumento apto tanto quanto aquele. Noutras palavras, processo 
e procedimento se confundem? 

É clássica a lição dos processualistas de que "processo" é uma complexa ordem de atos que 
tem por finalidade um provimento, podendo ser judicial ou administrativo a depender da 
autoridade que o impulsione. Já o "procedimento" seria o modo como se ordenam os atos 
processuais. Esta diferenciação é simplória e não serve para que se conheça os institutos, pois 
se todo processo tem uma ordem de atos determinada, ou seja, tem procedimento, existem 
procedimentos que não são processos, como é exemplo o inquérito policial. Em verdade, o 
que distingue um processo de um simples procedimento é a necessária presença de 
contraditório naquele, elemento que não existe neste.17 

A ampla defesa e o contraditório são elementos sem os quais nenhum processo existe. Traduz 
o primeiro o dever legal de ser conferida às partes processuais a maior possibilidade 
resguardarem seus direitos numa relação processual, dever este que deve ser concretizado pela 
autoridade presidente do processo a todo o instante considerando a gravidade que culmina o 
processo, qual seja, a privação de bens e direitos. Já o contraditório é princípio que transforma 
em ato a ampla defesa, pois, por ele, é direito das partes terem conhecimento de todos os atos 
processuais, bem como sobre os mesmos poderem apresentar suas razões. Diz respeito ao 
binômio informação/reação.18 

Para finalizar esta sucinta exposição sobre direitos fundamentais, prevê a Constituição Federal 
no Art. 5º, XXXV, ser assegurado que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da 
apreciação do Poder Judiciário. Em que pese a auto explicação deste direito, é de ver que ele 
não se trata de princípio processual em si, mas, em verdade, de um princípio que garante a 
instauração de um processo. Diante destas premissas, analisar-se-á o rito de execução previsto 
no Decreto-Lei nº 70/66. 

3.3 A não recepção do decreto-lei nº 70/66 

O rito do procedimento de execução extrajudicial da moradia está descrito no item 2 deste 
trabalho. Nele não é prevista nenhuma possibilidade do mutuário questionar a instauração do 
procedimento. A comunicação que é feita ao devedor confere ao mesmo duas opções: purgar 
a mora em vinte dias; ou ter a sua casa leiloada. Caso ele queira apresentar alguma exceção à 
cobrança não poderá fazê-lo no procedimento de execução extrajudicial. 
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O Decreto-Lei nº 70/66 estabelece um rito, e não um processo, contudo, o resultado que ele 
persegue só poderia ser alcançado através de um processo. Atente-se que não se trata de um 
resultado qualquer, eis que tem por objeto pôr fim ao direito de propriedade, e mais, almeja 
pôr fim a moradia de uma família. 

Não é possível que numa ordem jurídica que assegura a ampla defesa e o contraditório como 
ínsitos de qualquer relação processual, judicial ou administrativa, possa haver a perda da 
propriedade por atos executivos impositivos. O que torna ainda o procedimento de execução 
extrajudicial mais estranho à ordenamento constitucional diz respeito ao fato deste 
procedimento expropriatório em que não se observa o contraditório ocorrer de forma alheia à 
oficialidade estatal. Como foi salientado, o mesmo é processado por um agente fiduciário que 
geralmente é uma sociedade de crédito. A grande participação da Caixa Econômica Federal 
nestes procedimentos como credora não retira o caráter totalmente privado do procedimento, 
pois a Caixa Econômica, em que pese ser integrante da Administração Pública indireta como 
empresa pública federal, é pessoa jurídica de direito privado e exerce atividade econômica. 

Tão graves são as consequências da execução extrajudicial que, uma vez tomada a 
propriedade mutuário, o seu contrato de financiamento é automaticamente extinto. Assim, ele 
não poderá mais questionar o contrato judicialmente, haja vista que, com a expropriação, não 
existe mais contrato, não existindo, por consequência, interesse de agir de uma revisão 
contratual em vista da sua extinção.19 

O Decreto-Lei nº 70/66, pelas razões acima expostas, é materialmente incompatível com a 
Constituição Federal de 1988, de onde pode-se concluir que o mesmo não foi recepcionado 
pela ordem jurídica vigente. Ocorre que esse não é o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal. 

4 A posição do supremo tribunal federal sobre o decreto-lei nº 70/66 e a sua incoerência 

O Supremo Tribunal Federal, instância jurisdicional máxima na interpretação da Constituição 
Federal, pacificou entendimento no sentido do Decreto-Lei nº 70/66 ser compatível 
materialmente com o texto constitucional, de modo que foi recepcionado. Em que pesem os 
questionamentos realizados em mira do princípio do devido processo legal, ampla defesa e 
contraditório, o tribunal manifestou-se no sentido de que seria possível ao mutuário 
prejudicado questionar judicialmente o procedimento, oportunidade em que poderia 
concretizar seus direitos fundamentais ao processo.20 

Como se vê, o raciocínio do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a possibilidade 
de se questionar judicialmente a execução extrajudicial, convalidaria os seus vícios frente à 
Constituição Federal. A fundamentação é tíbia, pois admitiu que alguém fosse privado de sua 
moradia sem um devido processo legal, desde que fosse possível, posteriormente, questionar 
judicialmente o ato que não observa o texto constitucional. 

O Supremo Tribunal Federal é incoerente, pois em caso muito menos grave de violação aos 
direitos fundamentais nas relações privadas, considerou que a exclusão de um sócio de uma 
pessoa jurídica sem que não tenham sido observados a ampla defesa e o contraditório é ato 
inválido, quanto mais se dirá de procedimento que retira a propriedade que serve de família 
sem a observância destes princípios.21 
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Sobre este ponto, é de se concluir que o Supremo Tribunal Federal deve ser desafiado a 
enfrentar a recepção do Decreto-Lei nº 70/66, à luz dos mesmos fundamentos que utilizou 
para consagrar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

5 A incompatibilidade formal do decreto-lei nº 70/66 com a constituição federal de 1988 

Se já não bastasse a incompatibilidade material do Decreto-Lei nº 70/66 com o texto 
constitucional, o que incoerentemente não é reconhecido pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, tem-se que tal ato normativo não pode produzir eficácia por questões 
formais. 

Com efeito, assevera o Art. 25, § 1º, I, II e III, do Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT, que os decretos-lei que tivessem sido editados até 2 de setembro de 
1988, e estivessem em trâmite no Congresso Nacional e não apreciados por este até a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, deveriam ser apreciados pelo Congresso em 
cento e oitenta dias a contar da promulgação da Constituição, não computado nesse prazo de 
cento e oitenta dias o recesso parlamentar. Decorrido o prazo de apreciação, os decretos-lei 
que não tenham sido apreciados seriam considerados rejeitados. O Decreto-Lei nº 70/66 não 
foi apreciado, de modo que deve ser considerado rejeitado, não tendo o Supremo Tribunal 
enfrentado este ponto.22 

Algumas disposições do Decreto-Lei nº 70/66 vieram a ser alteradas pela Lei nº 8.004/90, 
todavia, é de se entender que não se trata de uma convalidação, pois referida lei alterou 
somente alguns trechos do ato normativo, desiderato que não poderia ter feito, já que não se 
pode alterar lei que não existia mais, de sorte que inovação legislativa deve ser considerada 
inócua. 

Inconstitucionalmente, inúmeras moradias foram e continuam sendo expropriadas pela 
execução extrajudicial prevista no Decreto-Lei nº 70/66, o que é fato juridicamente absurdo 
tendo em vista que à Constituição Federal de 1988 deve ser dada a máxima efetividade. 

Conclusão 

No presente trabalho foi analisado um dos procedimentos que pode se valer o credor do 
Sistema Financeiro de Habitação para perseguir o seu crédito quando inadimplente o devedor. 
Considerando que o imóvel financiado é cedido como garantia real do financiamento, viu-se 
que ente financiador pode valer-se do procedimento de execução extrajudicial previsto no 
Decreto-Lei nº 70/66 para forçar a venda do bem e satisfazer o seu crédito com o montante da 
alienação. 

Foram traçadas as linhas gerais do rito da execução extrajudicial, momento em que se 
observou que ao mutuário devedor não é conferida a possibilidade de exercer os direitos 
fundamentais à ampla defesa e ao contraditório. Do mesmo modo, o Decreto-Lei nº 70/66 
também não respeita o princípio do devido processo legal, porquanto permite que o mutuário 
seja privado da sua casa por simples procedimento que não observa os princípios 
constitucionais do processo. Foi frisado que o procedimento atenta contra outro direito 
fundamental do mutuário, que é o direito de propriedade consubstanciado no direito à 
moradia. 
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Não obstante a nítida incompatibilidade material do Decreto-Lei nº 70/66 com a Constituição 
Federal, acentuou-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela recepção do 
ato normativo, porquanto seria possível ao mutuário questionar judicialmente a idoneidade do 
procedimento de expropriação privada da moradia. Registrou-se a incoerência do Supremo 
Tribunal Federal, porquanto em precedente reconhecera a eficácia horizontal do direitos 
fundamentais na hipótese de exclusão de um sócio de uma pessoa jurídica, sendo muito mais 
grave a inobservância desta eficácia quando se tem por objeto a perda da moradia num rito 
que não atende ao devido processo legal. 

Por fim, registrou-se que além de ser materialmente incompatível com a Constituição Federal 
de 1988, o Decreto-Lei nº 70/66 também o é no aspecto formal, porquanto não observou o 
Art. 25, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Tem-se, pois, por evidente a não recepção do procedimento de execução extrajudicial da 
moradia com fulcro no Decreto-Lei nº 70/66, apesar de grande aceitação do mesmo pela 
jurisprudência pátria, em especial do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, é de ver que o 
credor do financiamento habitacional tem o direito de perseguir a satisfação do seu crédito 
pela garantia real, sendo que deve fazê-lo de acordo com um procedimento que respeite os 
direitos e garantias fundamentais do mutuário-devedor. 
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FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, 01/03/2010. 
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como parâmetro a ordem jurídica fundamentadora do ato normativo que, no caso, seria a 
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adequa ao caso brasileiro, aborda PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução 
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função social. Não existe, ao contrário da Constituição Portuguesa, referência no sentido de 
que a propriedade privada será garantida 'nos termos da Constituição', desautorizando, assim, 
interpretação desconhecedora de que o exercício das prerrogativas pelo proprietário se dará 
dentro de limites e nos termos previstos pela ordem jurídica. A respeito da ausência de norma 
constitucional explícita que autorize o legislador a definir o conteúdo e os limites do direito de 
propriedade, pode-se entender que a ausência de uma explícita reserva de lei restritiva não 
impede que a lei possa determinar restrições mais ou menos profundas ao direito de 
propriedade, seja por meio de específicas remissões constitucionais expressas ou por efeito de 
concretização de limites imanentes e, sobretudo, por colisão com outros direitos 
fundamentais". 

16Nesse sentido, BRASIL. A constituição e o supremo. 2. ed. Brasília: Supremo Tribunal 
Federal, 2009, p. 328. 

17Nesse sentido, LIMA, Francisco Gérson Marques de. Fundamentos constitucionais do 
processo: sob a perspectiva da eficácia dos direitos e garantias fundamentais. 1. ed. São 
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demandado apresente contraposição ao interesse do adversário, combatendo decisões do juiz 
ou atacando atos dos auxiliares da Justiça. Em resumo, o contraditório traduz-se no binômio 
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Primeira Turma, julgado em 23/06/1998: "EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 
Nº 70/66. CONSTITUCIONALIDADE. Compatibilidade do aludido diploma legal com a 
Carta da República, posto que, além de prever uma fase de controle judicial, conquanto a 
posteriori, da venda do imóvel objeto da garantia pelo agente fiduciário, não impede que 
eventual ilegalidade perpetrada no curso do procedimento seja reprimida, de logo, pelos 
meios processuais adequados. Recurso conhecido". Uma das decisões precursoras do 
entendimento e que é comumente citada como precedente em julgados de 2010. 

21BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005: 
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DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS 
RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não 
ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas 
relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos 
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes 
públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes 
privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA 
PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a 
qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, 
em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da 
República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O 
espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à 
incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais 
de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, 
não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, 
especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não 
confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de 
ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força 
normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema 
de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. 
ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. 
ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem 
função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus 
associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode 
denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - 
UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume 
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posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus 
associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla 
defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o 
recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de 
suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por 
restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade 
exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional 
de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais 
concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, 
CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO". 

22Nesse sentido, BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. AG 200603000178330, 
JUIZA SUZANA CAMARGO, TRF3 - QUINTA TURMA, 22/01/2008: "PROCESSO 
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. 
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES CONFORME O VALOR PRETENDIDO PELOS 
MUTUÁRIOS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO 
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66 NÃO RECEPCIONADO 
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DE 
NOMES EM CADASTROS DE DEVEDORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO 
COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC.VERIFICAÇÃO PARCIAL. - 
Prejudicada a segunda contraminuta da CEF, porquanto com a apresentação da primeira, o ato 
processual se consumou. Da mesma forma, o pedido de concessão dos benefícios da justiça 
gratuita, pois decorre de pleito formulado na inicial, não apreciado pelo juízo "a quo". - A 
importância correta da prestação é questão, em regra, complexa e depende de prova técnica. 
Não é possível afirmar em sede de cognição sumária que os valores cobrados pela CEF 
destoam das regras contratuais e legais. "In casu", essa discussão envolve elaboração de 
cálculos, cuja correção não pode ser verificada de plano. Não se pode simplesmente sujeitar a 
instituição financeira a deixar de receber os valores que lhe são devidos, sem que se configure 
sua verossimilhança. O simples fato de as prestações terem sido apuradas de acordo com os 
índices que os mutuários entendem devidos não é suficiente para, de plano, alterar o mútuo, 
em detrimento de uma das partes. Por fim, ressalte-se que os recorrentes não demonstraram 
qualquer desequilíbrio contratual efetivo que justifique a autorização do depósito das 
prestações, conforme requerido. - O Decreto-lei nº 70, de 21.11.66, regula, entre outras 
matérias, a execução extrajudicial de dívida proveniente de contrato de empréstimo com 
garantia hipotecária. - Referido decreto-lei não foi apreciado pelo Congresso Nacional e é 
considerado rejeitado, conforme artigo 25, § 1º, incisos I e II, do ADCT. Logo, perdeu sua 
validade e não pode ser aplicado. - Os artigos 31 a 38 do Decreto-lei nº 70/66 tratam do rito 
que é seguido para a satisfação da dívida garantida com hipoteca do imóvel. Não pago o 
débito, culmina com a alienação do imóvel por meio de leilão público. É o agente fiduciário 
quem conduz todo o procedimento, por provocação do credor e notificação ao devedor. 
Verifica-se que se tem uma execução forçada que nada mais é do que o exercício de 
jurisdição. - O Código de Processo Civil (Lei nº 5869, de 11.01.73) revogou o Decreto-lei nº 
70/66, no que tange à execução coativa extrajudicial. Logo em seu artigo 1º é estabelecido 
que a jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida por juízes e segundo suas 
disposições. Tanto o processo de conhecimento, como o de execução e o cautelar são 
dirigidos por magistrados integrantes do Poder Judiciário. Segue-se, em princípio, que não 
podem realizá-los aqueles não investidos de tal tarefa estatal, sobretudo particulares. - É a 
Constituição Federal que estabelece quem pode exercer a jurisdição, seja pelo Poder 
Judiciário ou outro Poder, bem como por agentes públicos ou, excepcionalmente, particulares. 
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O artigo 98, inciso I, da Carta Magna prevê juizados especiais de que participem juízes leigos. 
Porém, integram o próprio Judiciário. A execução forçada extrajudicial não está prevista na 
Carta Magna e o legislador ordinário não poderia autorizá-la. - O exercício de jurisdição 
executiva por particulares, além de não haver permissivo constitucional, é incompatível com o 
artigo 5º, inciso LIV, do texto maior. Por resultar na perda da propriedade, deve observar o 
devido processo legal, que pressupõe um juiz natural, o que os ditames do Decreto-lei nº 
70/66 ofendem. - Todo processo executivo é judicial e tem por base um título executivo 
judicial ou extrajudicial (Livro II do CPC, artigo 576 e artigo 583 do CPC). O contrato de 
hipoteca é título executivo extrajudicial (artigo 585, III, CPC). - A previsão contratual de 
execução extrajudicial não prevalece sobre a garantia do devido processo legal e o monopólio 
estatal da jurisdição. A ninguém é dada a liberdade de contratar que viole direitos ou garantias 
fundamentais ou usurpe competência de um dos poderes da República. Também é certo que o 
prazo decorrido da assinatura de um contrato não impede que uma das partes aponte-lhe 
defeitos ou invalidade, salvo decadência ou prescrição. - O artigo 585, § 1º, do C.P.C., quando 
diz não obstruir a execução qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, 
pressupõe execução judicial, porque é norma inserta no Livro II, Capítulo III, que cuida do 
processo de execução. - A cláusula permissiva do procedimento de execução extrajudicial em 
contrato de mútuo para o financiamento de imóvel pelo SFH é abusiva e, assim, é nula de 
pleno direito, nos termos dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor anteriormente 
explicitados. - Constitui constrangimento ilegal a inclusão de nome em órgãos de proteção ao 
crédito enquanto o débito se encontra sob discussão judicial e, portanto, não há certeza sobre a 
inadimplência. - Verificação dos requisitos legais do artigo 273 do Código de Processo Civil, 
unicamente quanto ao procedimento de execução extrajudicial e seus efeitos e depósito das 
prestações. - Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo regimental prejudicado. 
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A NOVA CONCEPÇÃO DO CONTRATO E O INSTITUTO DA LESÃO 
 

THE NEW CONCEPT OF THE CONTRACT AND THE INSTITUTE OF THE LESION 
 
 
 

Fábio Roque Abreu Nogueira 
Jordhana Maria de Vasconcellos Valadão Cardoso 

 

RESUMO 
A presente pesquisa explora a mudança na forma de se entender a manifestação da vontade 
nas relações privadas em decorrência, não só de uma alteração de mentalidade, como também, 
por conseqüência, da imposição de limites a ela. Como materialização dessa mudança, cita-se 
a adoção da boa-fé como parâmetro legal, bem como a amplitude da importância do conceito 
de equilíbrio das relações. Tudo isso como consectário do abandono da ideologia liberal que 
vigorou por muito tempo. Desse modo, tem-se que a problemática abordada por este trabalho 
é verificada, justamente, pela necessidade de intervenção do Estado nas relações jurídicas 
particulares que se impôs com o advento da referida mutação, que, a seu turno, foi fruto de 
um determinado contexto histórico e social. Para a tentativa de solucionar a problemática, em 
um primeiro momento, descreveu-se o cenário jurídico anterior a ela, evidenciando-se, 
sobretudo, a transformação ocasionada no preceito da autonomia da vontade, bem assim 
àquela sofrida pelos contratos, instrumentos de manifestação dessa autonomia, por excelência. 
Passou-se, ainda, à explicação pormenorizada dos aspectos principais dessa mudança de 
paradigma, conceituando, ao final, os limites à liberdade individual daí originados que 
acabaram culminado em uma ampliação, ou melhor, em uma maior possibilidade de 
intervenção nas relações entre particulares. Para melhor exemplificar a concretude e 
relevância do tema, trouxe-se o desenvolvimento do instituto da lesão, eis que tal instituto é 
conseqüência lógica dos limites e princípios surgidos a partir da maior necessidade de 
intervenção estatal que se impôs após a substituição do conceito de autonomia da vontade 
pelo conceito de autonomia privada, com o surgimento do Estado Social. Isso porque, a lesão, 
nada mais é do que um defeito do negócio jurídico devidamente tipificado pelo ordenamento 
e que pode culminar em sua anulação. O fenômeno pressupõe, para tanto, que haja premente 
necessidade ou inexperiência de uma das partes contratantes e, ainda, desproporcionalidade 
entre as prestações. Em outras palavras: é, portanto, uma materialização de um limite imposto 
aos indivíduos no momento de formalização de seus pactos, gerando, até mesmo, 
possibilidade de posterior intervenção estatal para anulá-lo. Assim, com essas alterações de 
mentalidade sobre a concepção de vontade, autonomia, liberdade e intervenção, em relação às 
quais diversos comentários foram tecidos ao longo da pesquisa, é que se pode afirmar que: o 
pensamento jurídico hodierno encontra-se totalmente remodelado, visto que, orientado e, ao 
mesmo tempo, subordinado, a permanente busca pela compatibilidade entre a autonomia dos 
indivíduos e a necessidade de intervenção do Estado para assegurar a ética e a justiça 
contratual. Situação ocorrida, mormente, como forma de garantia de aplicação das conquistas, 
produtos da transição do liberalismo (ideal individualista) para o solidarismo (senso de 
coletividade) presente em nossa carta constitucional de 1988. Aliás, sobre o assunto, 
inclusive, menciona-se entendimento já superado da doutrina, a qual chega, até mesmo, a 
afirmar a existência de uma nova crise contratual nos tempos de hoje devido à complexidade 
experimentada pela sociedade contemporânea. 
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PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA DA VONTADE; AUTONOMIA PRIVADA; 
LIBERALISMO; ESTADO SOCIAL; CONTRATO; ALTERAÇÃO; LESÃO. 
 
ABSTRACT 
This research explores the change in the way the manifestation of will in private relations is 
understood, not only from a mentality change, but also, as a consequence, due to the 
imposition of limits thereto. As a materialization of this change, the usage of good faith as a 
legal parameter is mentioned, as well as the amplitude of the importance of the relation 
equilibrium concept. All of this as a consequence of the abandonment of the liberal ideology 
that was in force for a long time. This way, it is considered that the issue dealt with by this 
work is verified, precisely, by the need for intervention of the State in private judicial 
relations, which imposed itself with the coming of said change, which, by its turn, stemmed 
from a given historical and social context. For the attempt to solve the issue, at a first 
moment, the previous judicial scenery was described, highlighting, above all, the 
transformation occasioned in the precept of the autonomy of will, as well as the one suffered 
by contracts, the quintessential instruments to manifest this autonomy. We also went on to the 
detailed explanation of the main aspects of this paradigm shift, conceptualizing, at the end, the 
limits to individual freedom there originated, which ended up in an increase of, or, in a higher 
possibility for, intervention in relations between private parties. In order to best exemplify the 
concreteness and relevance of the theme, the notion of lesion was development. Said notion is 
a logical consequence of the limits and principles that came about from the higher need for 
state intervention which imposed itself after the replacement of the concept of autonomy of 
will by the concept of private autonomy, with the appearance of the Social State. That is 
because a lesion is but a defect in the judicial deal duly typified by the judicial order and that 
may end up in its annulment. The phenomenon presupposes, for such, that there is a clear 
need or inexperience by one of the contracting parties and, also, a lack of proportion between 
the provisions. In other words: it is, therefore, a materializing of a limit imposed to 
individuals as of the formalization of their pacts, generating, even, a possibility for later state 
intervention to annul it. Thus, with these changes in mentality over the conception of will, 
autonomy, freedom and intervention, in relation to which several comments were made along 
the research, we can state that: current judicial thought is fully remodeled, considering that it 
is oriented by and, at the same time, subordinated to the permanent search for compatibility 
between the autonomy of individuals and the need for State intervention to ensure contractual 
ethics and justice. A situation that occurs, mostly, as a way to ensure the application of 
conquests, products of the transition from liberalism (individualistic ideal) for solidarism 
(sense of collectiveness) present in our 1988 constitution. In fact, on the subject, a past 
understanding of the doctrine, which even states the existence of a new contractual crisis 
nowadays due to the complexity experimented by the current society. 
KEYWORDS: AUTONOMY OF WILL; PRIVATE AUTONOMY; LIBERALISM; 
SOCIAL STATE; CONTRACT; CHANGE; LESION. 
 
 

  

1 - Introdução 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11528



A evolução do Direito das Obrigações, mais especificamente no que tange aos Contratos, 
evidencia uma mudança na forma de se entender o poder da vontade na auto-regulamentação 
do ser humano e dos limites a esta impostos. 

Ao longo dos últimos séculos o que se tem é uma hiper-valorização da vontade como fonte de 
Direito, isenta de qualquer intervenção estatal, o que se faz necessário para o desenvolvimento 
e afirmação do sistema capitalista de produção e do liberalismo econômico. 

Diante das injustiças e dos desequilíbrios causados por essa concepção assiste-se ao abrandar 
do poder da vontade por limites estabelecidos pelo boa-fé e pelo equilíbrio contratual, até se 
chegar a uma função social que privilegia os interesses coletivos em detrimento do 
individualismo exacerbado. 

O instituto da lesão, de origem romanista, com grande desenvolvimento na idade média, 
chega a desaparecer ao tempo da supremacia absoluta da vontade e, paulatinamente, retoma 
local de destaque nos ordenamentos, conforme valores como boa-fé, equilíbrio e justiça 
contratual firmam-se. 

Desse modo, esse trabalho visa demonstrar que a adoção desse instituto pelo Código Civil de 
2002 representa uma consolidação de princípios que evidenciam a existência de uma 
autonomia privada, limitada por valores constitucionais, e que permitem a intervenção do 
Estado na liberdade contratual dos cidadãos, com vistas a promover aqueles valores e 
fiscalizar a sua observância. 

A exploração do tema justifica-se pela importância de evidenciar-se o papel da lesão no atual 
sistema do Direito Privado, como instrumento hábil a permitir que o Estado assegure a justiça 
contratual e a observância a valores éticos e coletivos. 

Tem-se como marco teórico o pensamento de Caio Mário da Silva Pereira, para quem, 

Não é mal advertir que o instituto da LESÃO nasceu sob o signo da equidade, e que há de 
sobreviver no propósito de reprimir a exploração de um contratante pelo outro, incutindo na 
vida negocial o respeito pela eternidade filosófica da regral moral, em um mundo cada vez 
mais egoísta. [1] 

  

A hipótese com a qual se trabalha, portanto, é de que a lesão é consectário lógico dos 
princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual e que se transforma em importante 
instrumentos na realização de valores da nova ordem constitucional. 

Para tanto, parte-se das transformações na noção de Estado e de autonomia da vontade na 
primeira parte, para se visualizar a nova concepção de contrato em um segundo momento, 
demonstrando na terceira parte que a lesão cumpre, satisfatoriamente, os desideratos desse 
novo papel que se atribui ao Estado e à vontade na sociedade contemporânea. 

O trabalho foi desenvolvido pela linha crítico-metodológica, que "defende que o pensamento 
jurídico é tópico e não dedutivo, é problemático e não sistemático"[2]. E dentro dessa linha, a 
pesquisa foi executada de acordo com a vertente dogmático-jurídica, que considera que o 
Direito tem auto-suficiência metodológica para trabalhar com os elementos internos ao 
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ordenamento jurídico. No que toca aos tipos de investigação, utilizou-se dos tipos 
compreensivo[3] para interpretar os institutos da autonomia privada, do contrato e da lesão a 
partir de sua configuração contemporânea. Os dados objetos de coleta e análise foram de 
natureza primária (legislação e jurisprudência) e de natureza secundária (publicações 
científicas sobre o assunto, incluindo obras doutrinárias de todas as espécies, nacionais e 
estrangeiras, e artigos de revistas especializadas). 

  

2 - Da autonomia da vontade à autonomia privada 

  

Existem duas fases históricas que constituem o início daquilo que atualmente denominamos 
Estado Moderno. 

A primeira reporta à Revolução Gloriosa de 1688 (Inglaterra), na qual se desejava apenas a 
conquista do reconhecimento oficial dos direitos individuais. O fim dessa primeira fase, lá 
pelos idos de 1750, já se relaciona com o advento da Revolução Industrial que, por sua vez, 
culminou na ascensão da burguesia[4] e influenciou a consolidação do capitalismo por 
conseqüência. 

Já a segunda fase que se inicia em 1850 com a segunda Revolução Industrial, culminou no 
maior avanço tecnológico, político e econômico do capitalismo, já que, a partir dela, nenhuma 
limitação jurídica, econômica, geográfica ou moral importunou esse regime. Surgia desta 
forma, o Estado Liberal, o qual possuía como ideal maior, a liberdade. 

É preciso lembrar que dos séculos XV a XVIII, o conteúdo do pensamento jurídico cingia-se 
à definição e proteção dos conceitos de propriedade privada e liberdade. Era, pois, um 
enfoque predominantemente individualista, contextualizado em um cenário de culto ao 
racionalismo e ao direito natural. 

O indivíduo era, basicamente, o único agente econômico existente. A intervenção do Estado 
na economia era algo impensável, inimaginável. A teoria do contrato social de Hobbes, 
aprimorada por Rosseau e categorizada por Kant expressa isso fidedignamente, na medida em 
que aduz ser a vontade humana o único pressuposto para a formação da obrigação jurídica.[5] 

Vigorava, portanto, o liberalismo em sua manifestação mais exacerbada: a liberdade 
econômica era a mais ampla possível, os indivíduos nesta época eram livres para fazerem de 
forma ilimitada tudo aquilo que a lei não proibia (liberdade negativa). 

O Liberalismo viabilizou a consolidação do regime capitalista, o qual demandava, sobretudo 
pela sua essência, uma maior intensidade de relações entre os tais agentes econômicos. Logo, 
para que o capitalismo prosperasse era indispensável a figura do contrato, instrumento mais 
eficaz para a formalização das relações entre os agentes econômicos.  

Tanto é verdade que, Adam Smith, maior ícone do pensamento liberal, pregava que: 
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A economia, da mesma maneira que a natureza física é regida por leis universais e imutáveis, 
cabendo ao indivíduo a tarefa, apenas, de descobri-las, a fim de melhor atuar segundo os 
mecanismos dessa ordem natural. Só assim poderia o homo economicus, livre do Estado e da 
pressão de grupos sociais, realizar sua tendência natural de alcançar o máximo de lucro com o 
mínimo de esforço.[6] 

  

A liberdade era garantida em todas as áreas, mas, quando de sua análise no campo contratual, 
direito privado por excelência, entendia-se a magnitude desta garantia. Ora, às partes, era 
conferido livre-arbítrio absoluto para fixar o conteúdo de seus pactos. Não havia, portanto, 
qualquer preocupação com a igualdade de condições, de conhecimento ou mesmo de 
instrução entre os contratantes. A autonomia das partes era pura, irrestrita, isto é, uma vez 
pactuado, inexistente a possibilidade de mudança posterior, ainda que algo imprevisível 
acontecesse posteriormente. 

Era, pois, com essa liberdade ilimitada que se acreditava estar assegurando com eficiência e 
efetividade os direitos individuais das pessoas, os quais, vale frisar, a essa altura, não 
passavam de uma faceta das liberdades individuais perante as ordens econômicas. Era, 
portanto, a era do voluntarismo. 

E, ao contrário do que os liberalistas imaginavam, a crença na liberdade - deixar os indivíduos 
realizarem o que queriam da maneira que bem entendiam (fruto da repugnância pela 
intervenção estatal) - trouxe inúmeras desigualdades, injustiças e atrocidades (mudanças de 
cunho social, político e filosófico)[7]. Nas palavras de Thomas Hobbes, o homem se tornou o 
lobo do homem. Assim, a partir dessas desigualdades surgidas por causa do pensamento 
liberal fortemente refletido nos textos das codificações alemãs, francesas e austríacas do 
século XIX[8], restou comprovada a necessidade de uma mudança significativa na estrutura 
organizacional do Estado, minando de vez o crescimento e desenvolvimento daquilo que se 
chamou jus-racionalismo.[9] 

Felizmente, já no século XX, essa mudança se concretizou com o surgimento do Estado 
Social, ou melhor, o Estado do Bem-Estar Social. Verificou-se a partir de então, que tal 
liberdade irrestrita e ilimitada não era tão salutar quanto se imaginava. As condições fáticas 
dos contratantes faziam com que a liberdade se transformasse em um jogo de poder, no qual a 
parte mais forte saía sempre na frente, oprimindo o mais fraco. Havia, portanto, desigualdade 
entre os que celebravam contratos. 

 A liberdade não era garantida a todos como teoricamente desejavam os liberais. Ela era 
somente da parte mais forte economicamente, a qual ao invés de negociar, impunha sua 
vontade. O que, na totalidade dos casos, acabava por significar a submissão do menos forte 
economicamente aos interesses dos mais ricos. A formalização do contrato significava, deste 
modo, a lavratura por escrito de um acordo desigual e imposto. A teoria contratual era como 
se inexistente e o contrato nada mais significava do que um mero instrumento ilustrativo de 
habilidades e espertezas.  

Após essa percepção, passou-se a incentivar uma maior intervenção para que o equilíbrio das 
relações fosse garantido. 
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Neste contexto, cartas magnas que traduziam valores e idéias de cunho social, solidário e 
justo como metas de Estado foram editadas, como por exemplo, a Constituição do México em 
1917[10], da Alemanha em 1919 (Weimar) e a da Itália em 1927 (Carta Del Lavoro).  

Assim, com o positivismo das intervenções estatais nas relações privadas como forma de 
impedir os abusos dos mais favorecidos, o princípio contratual da autonomia privada se 
relativizou. O que se desejava era a obtenção da justiça contratual e não mais a garantia 
absoluta da liberdade a qualquer custo. Neste contexto, gradativamente, princípios como o da 
boa-fé e função social dos contratos ganharam força. 

Portanto, a partir desta mudança de percepção ocorrida com o surgimento do Estado Social, 
melhor dizendo, com a evolução do conceito de democracia, é que se pode afirmar que a 
Teoria Contratual, os princípios que a compõe, bem como a noção de Direito Privado em si, 
sofreram inúmeras mutações até chegarmos aos conceitos hodiernos, ilustrativos daquilo que 
entendemos como fruto de uma reordenação do pensamento jurídico. A propósito, Adalberto 
Pasquolato comenta sobre o tema (2206) : 

  

Evidente que este ideário do Estado Social representou um novo traço característico no direito 
privado, tanto que não simplesmente positivado no Código Civil entre nós em vigência, por 
meio dos artigo 427 e 429, como também no CDC, pelos artigos 30, 31 e 35. [11] 

  

A concepção do princípio da autonomia privada, no Estado Liberal, era bastante diferente da 
atual. Até mesmo pela conjuntura econômica e social da época, já que o que reinava era a 
doutrina do individualismo, segundo a qual o indivíduo era a fonte de todo e qualquer direito. 
Doutrina essa que somente vingou enquanto perdurou a garantia desenfreada e absoluta de 
liberdade econômica. 

 O contrato, "manifestação por excelência da autonomia privada no campo econômico"[12] 
era, portanto, o instrumento pelo qual os indivíduos podiam fixar amplamente o conteúdo de 
suas obrigações de forma irreversível (pacta sunt servanda) e intangível pelo Estado e, o pior, 
sem a necessidade de observar qualquer matéria de ordem pública, social, moral, jurídica ou 
legal. 

Nesta conjuntura, o contrato era a única forma de desenvolvimento das relações humanas, vez 
que permitia a manifestação livre e desregrada da vontade dos indivíduos. Dessa forma, a 
autonomia da vontade era o único nascedouro das normas jurídicas, já que tudo era 
fundamentado em uma análise filosófica muito egoísta. Segundo Judith Martins Costa (1992), 
"partia-se da premissa que todos na essência (estado de natureza), eram livres e iguais e 
assim, concluia-se que nada os poderia obrigar, salvo o seu consentimento."[13] 

Aliás, Kant afirmava que autonomia da vontade era: 

  

Aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da 
natureza dos objetos do querer). O princípio da autonomia é, portanto: não escolher senão de 
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modo a que as máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente no querer mesmo 
como lei universal. [14] 

  

Com o advento do Estado Social, conforme já ilustrado alhures, percebeu-se a fragilidade 
deste pensamento que só gerava injustiça e desigualdade. Assim, um novo paradigma 
solidarista ou social começou a mudar o conceito e aplicação deste princípio contratual. Isso 
porque, com a idéia de alcançar a justiça contratual, os dogmas da vontade, até então 
inquestionáveis, foram repugnados por novas legislações que cada vez mais aumentavam o 
papel do Estado na economia. 

Surgiram, destarte, limites à autonomia, à própria vontade, como por exemplo, as questões 
denominadas de ordem pública, as quais impunham uma espécie de cerca, moldura ao 
exercício da liberdade, evitando, por conseguinte que o contrato fosse utilizado ao bel prazer 
das partes. Havia, a partir de então, a preocupação com a razoabilidade, proporcionalidade e 
equilíbrio contratual. 

O fato é que, definitivamente, a liberdade econômica foi restringida em prol de uma maior 
adequabilidade social, originando um novo conceito: o da autonomia privada que vinha para 
substituir a autonomia da vontade. As partes se viam obrigadas a respeitar o dever de 
cooperação, esclarecimentos e negociações mútuas[15] tanto na celebração quanto na 
execução de seus pactos individuais. A propósito, sobre o tema destaca Fernando Rodrigues 
Martins (2009), citando Werner Flume: 

  

A formação do contrato no Estado Social é coroada por novos fundamentos. Inicialmente 
porque, abandonando de vez a teoria voluntarista, fixa ainda mais a idéia no poder de auto-
regulamento das partes, oriundo da autodeterminação e que, por conseguinte, sedimenta a 
intenção declarada na direção de determinado resultado econômico garantido nos limites 
admitido pelo direito. (FLUME, Werner. El Negocio Jurídico, p. 75). A esse exercício, dá-se 
o nome de autonomia privada. Portanto, um novo princípio substituiu a autonomia da vontade 
do liberalismo, visando à proteção da liberdade negocial.[16]   

  

Logo, a partir desta mudança, o contrato deixa de ser uma mera declaração de vontade que 
produz efeitos para se tornar um ato de autonomia privada, não só regulado pelos interesses 
de quem o celebra, mas também, atinente a regras vigentes. De tal modo, desvincula-se da 
idéia de o sujeito poder, sempre que necessário, comportar-se de acordo com seus interesses. 

Fortalece-se, igualmente, a teoria da confiança. Segundo a qual, por exemplo, as partes 
passariam a contrair obrigações já nas fases de negociações preliminares. Ora, a promessa 
surgida no espírito da livre negociação cria uma expectativa nas partes contratantes e sendo 
assim, carece de ser tutelada pelo Direito. É, pois, uma proteção da confiança detida por cada 
parte contratante quando da realização de acordos prévios. 

Logo, esse novo paradigma esboçado pelo Estado Social e aprimorado ao longo do tempo, 
acaba por trazer uma inovação realmente surpreendente e profundamente atrelada ao preceito 
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estipulado pelo princípio da autonomia privada, a saber: o comportamento (maneira de agir), 
os atos e atitudes das partes contratantes, assim como as leis, vinculam os sujeitos por direta 
ou indiretamente provocarem uma esperança na outra parte. Neste sentido, ensina Fernando 
Rodrigues Martins (2009): 

  

Aqui se afigura notadamente a distinção relativa à formação do contrato no liberalismo e no 
racionalismo material. Veja-se que no primeiro havia a possibilidade de uma parte ser levada 
a gastos desprovidos de indenização ou reembolso enquanto assentia com o agir da 
contraparte que lhe despertava a confiança. No Estado Social, ao contrário, as regras atinentes 
à autonomia privada importam não somente na investigação dos efeitos econômicos e sociais 
da vontade declarada, mas também no comportamento que leva as partes à conclusão da 
relação jurídica.[17] 

  

O contrato de uma vez por todas, deixa de ser uma simples manifestação de vontade para ser 
algo mais complexo, envolvendo confiança, comportamentos, promessas e limites legais 
(autonomia da vontade foi substituída pela autonomia privada). 

No Brasil, no entanto, essa nova forma de entender o contrato encontrou grandes entraves, a 
doutrina e a jurisprudência não conseguiam conciliá-la ao princípio da autonomia da vontade. 
Esta passou a ser vista como algo subsidiário, como a última opção capaz de justificar uma 
revisão contratual, isto é, na falta de todos os outros princípios, utilizar-se-iam os preceitos da 
autonomia privada. Ficou, pois, para último plano. 

Contudo, é evidente que a dificuldade encontrada está no fato de a maioria entender que 
autonomia privada é sinônimo de autonomia da vontade. O que, definitivamente não é 
verdade. Nas palavras de Mariana Souza Pargendler, orientada por Judith Martins Costa: 

  

Mister, porém, salientar que a dificuldade em conciliar o princípio da autonomia privada com 
os demais princípios contratuais advém, sobretudo, da inadequada compreensão do próprio 
conceito de autonomia privada, por muitos identificada com a autonomia da vontade, com a 
qual, porém, não s confunde. (...) Não se trata de mera preferência por um ou outro termo, por 
considerá-lo mais adequado ou mais técnico (...) a importância da distinção entre os conceitos 
da autonomia da vontade e da autônima provada radica justamente na percepção de que o 
emprego de conceitos distintos tende a redundar na remissão a significações também distintas. 
[18]     

  

Após análise da obra de Francisco Amaral intitulada Direito Civil: Introdução, verifica-se que 
a autonomia nada mais é do que a manifestação da vontade do indivíduo, a qual é 
caracterizada pela ação do indivíduo nos limites de seu querer, podendo agir ou não de acordo 
com o que lhe convier. Frise-se, contudo, que a vontade só tem razão de ser se acompanhada 
de respectiva liberdade, já que é esta que possibilita a ação humana conforme a vontade 
individual. 
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Assim, Francisco Amaral (2006) explica que: 

  

A possibilidade de a pessoa agir de acordo com a sua vontade podendo fazer ou deixar de 
fazer algo, chama-se liberdade, que, sendo conceito plurívoco, extremamente complexo, 
compreende várias espécies, como a liberdade natural, a social ou a política, a pessoal e a 
jurídica, que é a que nos interessa. A liberdade jurídica é a possibilidade de a pessoa atuar 
com eficácia jurídica. Do ponto de vista do sujeito, realiza-se no poder de criar, modificar ou 
extinguir relações jurídicas. Encarada objetivamente, é o poder de regular juridicamente tais 
relações, dando-lhes conteúdo e efeitos determinados, com o reconhecimento e a proteção do 
direito.[19] 

  

De acordo com o Autor, as expressões autonomia da vontade e autonomia privada em nada se 
confundem. Sendo a primeira merecedora de uma atribuição de sentido mais psicológica e 
subjetiva e a segunda uma conotação mais objetiva e concreta. 

Autonomia da vontade para ele é, então, um princípio de Direito Privado que possibilita a 
prática de um ato jurídico pelo indivíduo cuja forma, conteúdo e efeitos sejam determinados 
pelo próprio. É, pois, algo muito amplo. 

Já autonomia privada seria, também, um princípio informador do sistema jurídico, no entanto, 
bem mais restrita que aquela, pois preceitua o exercício da liberdade nos limites que o 
ordenamento impõe. Isto é, diferentemente da autonomia da vontade, na qual o exercício da 
liberdade pode perfazer todo o caminho que o Direito oferece, a autonomia privada pressupõe 
a criação de regras próprias, dentro dos padrões impostos pela legislação. Senão, vejamos: 

  

 Autonomia da vontade, como manifestação de liberdade individual no campo do direito, e 
autonomia privada como poder de criar, nos limites da lei, normas jurídicas, vale dizer, o 
poder de alguém dar a si próprio um ordenamento jurídico e, objetivamente, o caráter próprio 
desse ordenamento, constituído pelo agente, diversa, mas completamente ao ordenamento 
estatal. A autonomia privada constitui-se, portanto, em uma esfera de atuação do sujeito no 
âmbito do direito privado, mais propriamente um espaço que lhe é concedido para exercer a 
sua atividade jurídica. Os particulares tornam-se, desse modo, e nessas condições, legisladores 
sobre os seus próprios interesses.[20] 

            

Logo, os conceitos de autonomia da vontade e autonomia privada se diferem pela abrangência 
que atingem. 

Do ponto de vista técnico, Francisco Amaral afirma que a autonomia privada é um poder que 
cada indivíduo possui para criar, modificar ou aniquilar relações jurídicas em se vê envolvido 
ou de terceiros, enquanto que autonomia da vontade não passa de uma simples manifestação 
de vontade no campo jurídico. Nas palavras de Hesse (1995): 
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A autonomia privada e sua manifestação mais importante, a liberdade contratual, encontram 
seu fundamento e seus limites na idéia de configuração sob a própria responsabilidade da vida 
e da personalidade. Pressupõe, portanto, uma situação jurídica e fática aproximadamente igual 
entre os interessados. Faltando este último pressuposto, a autonomia privada de um conduz à 
falta de liberdade do outro, desaparece todo o fundamento e se ultrapassa todo limite; o 
equilíbrio indispensável deve então ser encontrado por outra via, a da regulação estatal, cuja 
eficácia frequentemente requer uma conexão de preceitos do Direito Público e Privado. [21] 

  

É, portanto, uma nova visão do exercício da liberdade e da manifestação de vontade pelo 
indivíduo, bem como é a consolidação definitiva da intervenção Estatal caracterizada como 
algo salutar no desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Fenômeno que pode ser 
sintetizado por uma única expressão: relativização do princípio do pacta sunt servanda. 

Os contratos tornaram-se, pois, instrumentos razoáveis e equilibrados e, o melhor, 
possibilitam a sua alteração posterior quando alguma desproporcionalidade ocorra por fato 
superveniente à sua formação. Além de, como já dito, permitirem uma eventual 
responsabilização por condutas sequer formalizadas (reduzidas a termo) que traiam as 
expectativas esculpidas na outra parte, anteriormente. 

Feita esta distinção, é preciso aclarar que a substituição da autonomia da vontade pela 
autonomia privada nada mais era do que uma forma de impedir que abusos continuassem 
ocorrendo. Era, portanto, uma maneira de restringir a liberdade sem limites. Nas palavras de 
Celso Fernandes Campilongo (1994): 

  

Buscou-se, com a autonomia privada, restringir a liberdade desenfreada, que à solta era 
vazada no Direito Privado e, por conta disso, entendida como meio de opressão do forte sobre 
o fraco, já que a neutralidade do sistema (Liberalismo) era indicativa de ausência de leis 
protetivas.[22] 

  

Hoje, autonomia privada é um princípio consolidado do ramo do Direito Privado e pode ser 
entendida como um poder conferido às partes que admite que estas escolham o conteúdo das 
regras que regerão suas relações jurídicas. É como se o próprio particular editasse um 
conjunto de leis próprias. [23] 

Isso é permitido graças às chamadas normas facultativas[24] encontradas em nosso 
ordenamento jurídico, sobretudo de Direito Privado. Normas supletivas ou dispositivas, 
geralmente, referentes a direitos patrimoniais (campo, por excelência de aplicação do 
princípio da autonomia privada) são aquelas que aceitam arranjo das partes em contrário, ou 
seja, sua ordem ou regulamento de conduta não são obrigatórios; as partes podem alterá-los 
após negociação e só vigorarão quando as partes forem omissas quanto a seus respectivos 
objetos em seus pactos.  
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 J.M. Leone Lopes de Oliveira (1998) ensina que: 

  

As normas facultativas são também denominadas de normas supletivas e dispositivas. São 
normas facultativas aquelas que exercem a função supletória da vontade particular, 
permitindo que as partes possam substituí-las pela vontade pactuada. A norma facultativa 
exerce uma função de cooperação com a vontade particular, só incidindo supletivamente. Ao 
contrário das normas imperativas, as normas facultativas admitem e recepcionam a vontade 
particular, visto que não restringem a vontade, mas permitem às partes liberdade para 
estipularem segundo seus desejos.[25] 

  

Autonomia privada então, desdobra-se em liberdade de contratar ou não, a liberdade de 
escolha do outro contratante e a liberdade de fixar o conteúdo e forma do contrato[26], 
quando possível. 

Cumpre também, realizar algumas considerações acerca da área de aplicação deste princípio 
antes de avançarmos no assunto. 

 Como já visto, a autonomia privada tem aplicação no campo do Direito Privado, 
principalmente na esfera do direito das obrigações e do direito patrimonial. Campos esses em 
que a lei é o próprio contrato em todas as suas formas. Isso porque, na autonomia privada os 
interesses manifestados são particulares assim como no contrato. 

Já no que concerne à incidência de tal princípio em matéria de estado, família, processual, 
personalidade, etc., em que as normas são cogentes, vê-se que sua aplicação, quando possível, 
se dá de maneira bem restrita.  

  

3 - Da nova concepção de contrato 

  

Na seqüência, deve-se elucidar que o exercício da autonomia privada é a expressão da 
liberdade que é reconhecida pela ordem estatal e é concretizada por meio do contrato. Dessa 
forma, é correto dizer que o campo privado transcende o Direito Civil já que sua base é a 
própria pessoa humana. 

Também no Direito Sucessório, este princípio possui função quando da realização de 
testamentos e no Direito Constitucional, como, por exemplo, quando falamos em liberdade de 
iniciativa econômica. 

 Ainda, de acordo com Francisco Amaral, por ser um princípio informador, a autonomia 
privada coloca uma idéia, uma diretriz hermenêutica para todo o ordenamento jurídico. Além 
de também possuir função interpretativa, já que demonstra o caminho do intérprete para 
melhor aplicação da lei em diversas situações. 
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Mas, como bem lembra Caio Mário da Silva Pereira (2007), o princípio da autonomia 
privada: 

  

[...] Não é absoluto, nem reflete a realidade social na sua plenitude. Por isso, dois aspectos de 
sua incidência devem ser encarados seriamente: um diz respeito às restrições trazidas pela 
sobrelevância da ordem pública, e outro vai dar no dirigismo contratual, que é a intervenção 
do Esatdo na economia do contrato.[27] 

  

Pelo que, obviamente, ao contrário do que muitos da doutrina levantaram, não podemos dizer 
que a vontade deixou de ser soberana ou foi suprimida, nem mesmo que ocorreu a morte do 
contrato[28]. Muito ao revés, esses limites somente materializam a tendência trazida pelo 
Estado Social, isto é, entre os contratantes existirá norma de conteúdo individual e nos limites 
do ordenamento jurídico. O que significa o mesmo que: o Estado irá intervir toda vez que 
houver desequilíbrio e desproporcionalidade nas relações entre particulares. 

Por ordem pública entende-se um conjunto de preceitos que visam proteger os interesses e 
valores de determinada sociedade em certo período. 

Segundo Amílcar de Castro (1997), ordem pública é melhor chamada de ordem social, uma 
vez que:  

  

[...] possui conceito que ultrapassa o direito, posto que relativo à natureza e à constituição da 
sociedade, que é mantida e alimentada por elementos numerosos como costume, tradições, 
concepções morais, religiosas, ideologias políticas, econômica, fatores geográficos, densidade 
demográfica, etc.[29] 

  

No mesmo sentido, Irineu Strenger, citando Gama e Silva, afirma que ordem pública é "o 
conjunto de direitos, de caráter privado, cuja obediência o Estado impõe, para que haja 
harmonia entre o Estado e os indivíduos, em salvaguarda de interesses substanciais da 
sociedade".[30] 

Existem, no entanto, duas correntes doutrinárias que tentam definir ordem pública e sua 
natureza jurídica. A primeira recebe o nome de corrente legalista e foi criada por Savigny e 
aduz ser a lei a ordem pública. A segunda, por sua vez, intitulada corrente sociológica, 
identifica o convencimento social como ordem pública. 

Percebe-se, portanto, que ordem pública é algo relativo e inconsistente. A única convergência 
é que ordem pública é restrição à liberdade de contratar em prol do interesse da coletividade. 

Não muito diferente, os bons costumes também não são fáceis de precisão. Referem-se, pois, 
a questões morais aceitas em determinadas culturas em momentos históricos específicos. 
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Vê-se, contudo, que os limites da autonomia privada são de conceitos indeterminados e 
relativos, já que dependem do pensamento de um povo em determinada conjuntura histórica. 
Variam com o decurso do tempo. 

A par disso, o fato é que a autonomia privada, indispensável à formação do contrato, é 
restringida por esses conceitos instáveis. Ora, a ordem jurídica definidora de princípios que 
influenciam na própria maneira de pensar da sociedade, uma vez violada, acarretará não só na 
violação da ordem pública e dos bons costumes, como também, na ilicitude do pacto 
individual estipulado com base na violação. 

 Logo, se os contratos não se sujeitarem à adequação de seus conteúdos e objetos nos ditames 
morais padronizados pela sociedade, serão passíveis de anulação e não reconhecimento 
formal. 

Além disso, outro limite imposto ao princípio da autonomia privada é o chamado dirigismo 
contratual. 

Diante de situações desequilibradas e desarrazoadas trazidas pelo liberalismo exacerbado, 
observou-se que o Estado deveria agir para garantia da justiça contratual e, por conseguinte, 
assegurar todos os outros direitos fundamentais. 

O contrato deixou de ser entendido como uma máquina de imposição de vontades pelos mais 
poderosos e passou a ser uma nova fonte normativa inserida em um sistema jurídico com o 
qual deveria coadunar em todos os sentidos. 

Logo, diante do surgimento de novas maneiras de associação, novas modalidades de contrato, 
como o de adesão, por exemplo, o Estado viu-se obrigado a tomar providências para evitar 
que a sociedade fosse manipulada pelos fortes economicamente e, diversas atrocidades 
fossem cometidas aos mais fracos.[31] 

Obviamente que, sendo o contrato o instrumento formal mais adequado para a legitimação de 
desigualdades, injustiças e desproporcionalidades, já que meio mais apropriado para o 
exercício da autonomia privada (pressupõe manifestação livre das partes), buscou-se uma 
maneira eficaz e concreta de coibir abusos e, consequentemente, na prática, afiançar os 
direitos e valores trazidos pelo Estado Social. 

O Estado deveria, portanto, intervir nos contratos, mas não só com edição de normas de 
ordem pública como já vimos, mas também, diretamente, revendo cláusulas estipuladas pelas 
partes por meio do exercício de sua autonomia privada. 

Assim, surge o chamado dirigismo contratual que significa muito mais do que um limite à 
autonomia das partes, uma vez que autoriza uma intervenção na vida contratual para garantir 
que nenhuma cláusula viole os princípios, valores e direitos da ordem jurídica. É, pois, o 
próprio Estado agindo contra as vicissitudes que podem ser geradas pela autonomia privada 
exacerbada. 

O dirigismo contratual, portanto, são as medidas restritivas estatais que dão, sempre, 
supremacia ao interesse público (em detrimento do particular). Participa do contrato com o 
intuito de dar cumprimento à política econômica do Estado. 
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Alguns exemplos de dirigismo contratual são: a obediência às normas de ordem pública e 
obediência aos bons costumes, já que o objetivo do dirigismo contratual é proteger o interesse 
público; evitar que abusos de parte econômica ou intelectualmente superior prevaleça. Mais 
especificamente, podemos citar como modelo desse dirigismo a própria edição do Código de 
Defesa do Consumidor que em seu corpo ilustra inúmeras normas de ordem pública. 

Por fim, vale ressaltar que a idéia intervencionista inerente ao dirigismo contratual atinge três 
aspectos, quais sejam: 

Em primeiro lugar, situações em que o legislador impõe a contratação em determinadas 
hipóteses, como por exemplo, no artigo 39, II e IX-A do CDC. 

Alem disso, quando o legislador institui cláusulas coercitivas definindo direitos e deveres dos 
contratantes. Exemplo: artigo 9º da CLT; Decreto Lei 58/57; artigo 32 da Lei 6.766/79 e 
súmula 166 do STF. 

Por último, em outros casos, quando a lei concede ao juiz a faculdade de rever o contrato 
estipulado pelas partes, a saber: artigos 157, 317, 413 do Código Civil. 

Nas últimas décadas, porém, com a redemocratização do país e o advento da Constituição 
Federal de 1988, profundas mudanças no ordenamento jurídico foram promovidas. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 foi introduzida, no Brasil, a idéia de supremacia 
constitucional, a cultura de que a norma de direito positivo deve, sempre, se reportar e ser 
coerente com um conjunto de disposições com maior grau de generalidade, ou seja, princípios 
e valores dos quais jamais deverá ser dissociada. 

O Código Civil Brasileiro de 2002 por sua vez, contribuiu para extinguir o individualismo 
consagrado pelo Código de 1916, adequando a legislação civil à nova realidade 
constitucional. Pelo que, teve sua redação voltada a uma hermenêutica que privilegiasse a 
função social e o bem comum. Aliás, na própria Lei de Introdução ao Código Civil 
percebemos essa intenção ao que descreve seu artigo 5º, in verbis: " na aplicação da lei, o juiz 
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum"[32].    

Sobre o tema, Tereza Cristina Monteiro Mafra fazendo alusão à Judith Martins Costa, bem 
explica que: 

[...], se as Constituições, como ensina Judith Martins Costa, cabe proclamar o "princípio da 
função social - o que vem sendo regra desde Weimar - como fez a nossa Constituição da 
República (arts.5º,inc.XXIII e 170) - é ao Direito Civil que incumbe transformá-lo em 
concreto instrumento de ação. Mediante o recurso à função social e também à boa-fé - que 
tem uma face marcadamente ética e outra solidarista - instruimentaliza o Código agora 
aprovado a diretriz da solidariedade social, posta como um dos objetivos fundamentais da 
República (CR, art. 3º, inc. III). Essa instrumentalização ocorre em três específicos domínios: 
o do contrato, o da propriedade e o da posse. [33] 

  

Diante disso, fica evidente que a Constituição de um Estado, hoje, não pode limitar-se a 
direitos políticos e liberdade fundamentais do cidadão e organização do Estado, haja vista a 
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mudança de paradigma ocorrida com o surgimento do Estado Social, qual seja, promoção pelo 
Estado do bem comum e garantia da justiça social. 

Donde se verifica que a evolução do Direito Civil após a edição da Constituição de 1988, 
tende à defesa do indivíduo frente ao Estado, a qual se afasta completamente do âmbito 
privado e se aproxima demasiadamente do campo constitucional. De acordo com Maria 
Celina Bodin de Morais, no prefácio do Livro Teoria dos Contratos[34] de Tereza Negreiros, 
é, pois, a publicização do direito privado, ou melhor, a superação da dicotomia entre direito 
público e privado.  

Com efeito, nesta nova etapa do Direito Civil, confirmada, sobretudo, pela superação da 
sociedade liberal, momento em que ocorre a transgressão da liberdade individual à 
solidariedade social, tem-se a mudança radical de um de seus mais importantes institutos, o 
contrato, por conseqüência lógica. 

No século XVIII e em meados do século XIX predominava o modelo individualista de 
contratação, embasado no liberalismo econômico fomentador da manutenção e garantia de 
interesses individuais em prol do interesse coletivo. O contrato era, portanto, sinônimo de 
consensualismo e o pacta sunt servanda tinha sua razão de ser nas estipulações livres entre as 
partes. 

A vontade era o que havia de mais importante no âmbito do direito privado e o contrato era o 
instituto jurídico que a melhor protegia porquanto impunha-na como requisito único de 
validade. Neste sentido, podemos afirmar que a teoria contratual à época, confundia-se, 
basicamente, com preceitos da autonomia privada. 

 O Estado, portanto, não possuía qualquer poder de intervenção nas relações privadas, já que 
as mesmas delimitadoras da liberdade do indivíduo, justificavam-se pelo caráter de 
espontaneidade (manifestação livre de vontade do sujeito) de suas formações. Era, pois, uma 
confiança na liberdade que assegurava a justiça contratual para os liberais. 

Dessa forma, imperando a vontade livre como forma de contratação única, haja vista crença 
na igualdade de condições entre as partes, o Estado era obrigado a se manter afastado das 
relações individuais (dicotomia entre e público e privado era muito marcada), não lhe sendo 
permitido qualquer forma de revisão do estipulado pelas partes. 

Assim, a idéia de que, em âmbito privado, a lei só serviria para garantir a liberdade e a 
manifestação livre de vontade e nada além, que vigorava naquele tempo, só se alterou em 
meados do século XIX. 

Entretanto, diante das inúmeras falhas, disparidades e injustiças causadas por esse regime 
liberal que se apoiava no equilíbrio natural das relações, surge uma nova principiologia que 
desconstrói os postulados de tal regime, o chamado Estado do Bem-Estar Social. 

O foco a partir de então seria no coletivo, no impedimento de abusos, sedimentando valores 
sociais ligados à solidariedade social, dignidade da pessoa humana, função social dos pactos e 
boa-fé objetiva dos indivíduos em suas condutas. 

Tereza Negreiros destaca o advento do Código de Defesa do Consumidor como o termo 
inicial da chamada "mudança de mentalidade" na teoria contratual brasileira. Isso porque foi o 
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diploma consumerista, a primeira lei a dispensar importância e consubstanciar em seu texto 
valores constitucionais ligados a esse novo pensamento surgido com o aparecimento do 
Estado Social. 

Desse modo, é correta a conclusão de que a teoria contratual a partir desse estágio passou por 
infinitas transformações e inovações, tema desta pesquisa. 

A superação do dogma da vontade individual pela solidariedade social representou o principal 
motivo para o surgimento da nova teoria contratual consubstanciada na redação do Código 
Civil Brasileiro de 2002. 

De tal sorte que, atualmente, diferentemente de tempos passados, a lei se presta não só a 
garantir a liberdade de contratação, mas também à garantia de que interesses maiores 
(públicos) não sejam atingidos pela vontade ilimitada ( evolução da autonomia da vontade). 

Os contratos atualmente se orientam pelos princípios da boa-fé e função social, verdadeiras 
diretrizes para o projeto constitucional da preponderância da dignidade da pessoa humana 
(Direito Civil constitucionalizado - dicotomia entre público e privado relativizada).  

O contrato, portanto, deixou de servir única e exclusivamente aos desejos dos contratantes de 
forma autônoma e passou a se orientar de uma forma mais contextualizada socialmente; fato 
que, até mesmo, possibilita terceiros que nunca fizeram parte da relação, nela interferir 
(relatividade das convenções).  

Logo, a conclusão não pode ser outra: a nova teoria contratual aduz uma concepção 
totalmente social deste instrumento particular, fortalecendo a importância dos efeitos desses 
pactos quando executados e não mais o momento de formalização dos mesmos. 

Em outras palavras, o indivíduo deixa de ser a única preocupação do ordenamento jurídico e 
passa a ser uma das conseqüências da regulação. Surge, igualmente, a proteção de 
determinados valores sociais que passam a ser vangloriados pela confiança e pela boa-fé dos 
participantes da relação contratual (flexibilização da relatividade do conceito de pacta sunt 
servanda, bem como do princípio da relatividade das convenções - tutela externa do crédito, e 
consagração da função social dos contratos).  

E, é, justamente, com amparo neste raciocínio que, hoje, um dos temas mais interessantes gira 
em torno de questões referentes a compatibilidade entre autonomia e intervenção estatal. Isso 
porque, na verdade, as inúmeras alterações trazidas com a evolução da democracia fizeram 
com que o direito privado, campo de manifestação da autonomia, por excelência, passasse a 
ter uma efetiva e rotineira intervenção estatal. 

Aliás, sobre o assunto, é preciso aclarar que, ao contrário do que entende uma parte da 
doutrina, não significa a extinção do direito privado, muito ao revés, é apenas forma de 
compatibilizar os anseios sociais à realidade jurídica, coibindo a transformação obsoleta das 
normas. É, desse modo, uma readaptação do regime jurídico ao contexto em que se insere, 
sem, contudo, perder de vista sua função precípua de garantir aos indivíduos a elaboração de 
regras próprias para reger suas relações. 
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4 - Do ressurgimento do instituto da lesão 

  

Um dos exemplos mais adequados dessa compatibilidade entre autonomia e intervenção 
estatal que se busca atualmente é a adoção da teoria da lesão. 

A lesão está prevista no art. 157 do Código Civil como um dos defeitos que geram a 
anulabilidade dos negócios jurídicos[35]. Sua aplicação se dá quando um determinado 
negócio jurídico nasce desequilibrado, sendo que tal desequilíbrio deveu-se a um estado de 
premente necessidade ou inexperiência da parte prejudicada. 

Trata-se, pois, de instituto tendente a coibir que um sujeito aproveite-se de outro que 
encontra-se em estado de fragilidade no momento da contratação, tendo conteúdo 
eminentemente ético. 

Isso porque, a lesão nada mais é do que instituto que demanda intervenção estatal, quando 
manifestos abusos derivados da autonomia da vontade são detectados. Em outras palavras, é 
mais uma forma de limitação da autonomia pelo Estado sem que, porém, signifique violação 
aos princípios e preceitos do Direito Privado. 

Sua evolução e seu ressurgimento no Direito Brasileiro coincide com o desenvolvimento da 
idéia de contrato que se expôs anteriormente 

O instituto, que surge em Roma, na fase imperial do ius romanum (PEREIRA, 1999, p.10), 
configura-se, inicialmente, pela ocorrência do elemento objetivo, qual seja, o proveito 
exagerado de uma das partes e aplicava-se somente aos contrato de compra e venda como se 
lê na Lei Segunda do Código de Justiniano, que segundo Caio Mário da Silva Pereira pode ser 
assim traduzida: 

Se tu ou teu pai houver vendido por preço menor uma coisa de maior preço, é equitativo que, 
restituindo tu o preço aos compradores, recebas o fundo vendido, intercedendo a autoridade 
do juiz, ou, se o comprador o preferir, recebas o que falta para o justo preço. Menor porém 
presume-se ser o preço, se nem a metade do verdadeiro preço foi paga.[36] 

  

O que determinava a lesão, portanto, segundo o fragmento transcrito, é a ocorrência do 
proveito exagerado do comprador, que pagou menos da metade do que o bem valia a 
princípio, concluindo Caio Mário da Silva Pereira, que "o que se observa com a laesio 
enormis no Direito Romano é isto: foi criada como um vício objetivo do próprio contrato, e 
como tal aplicada"[37] 

Na Idade Média, os ideais cristãos influenciam e transformam o instituto da lesão que passa a 
exigir para sua configuração também o dolo de aproveitamento da parte beneficiada pelo 
negócio, surgindo o seu elemento subjetivo.[38] 
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Coube ao direito canônico efetuar a maior ampliação do campo de incidência da lesão 
enorme, fornecendo os elementos para desenvolvimento geral da doutrina. Coube a Santo 
Tomás de Aquino assentar o alicerce desse desenvolvimento, com a teoria da justiça 
comutativa, que tomou de Aristóteles.[39] 

  

Ao introduzir a noção de justiça comutativa e de preço justo e exigir a observância desses por 
todos os contratantes, o direito canônico amplia o campo de incidência da lesão, fazendo com 
que fosse aplicado a todos os contratos em que se verifica a desproporção das prestações. 

Em todo negócio sujeito à justiça comutativa, de que é essencial a igualdade das prestações, é 
possível inquirir seu caráter lesivo, e restabelecer a equivalência, acaso rompida pela ganância 
de uma das partes. [40] 

  

Já no final da Idade Média a valorização a autonomia da vontade, com o liberalismo, começa 
a enfraquecer o instituto da lesão, o que culmina com os Códigos Civis oitocentistas que 
ressaltam o poder da vontade e sua força vinculante eliminando a possibilidade de anulação 
ou rescisão dos contratos por esse defeito. 

No domínio da vontade, aquele que se vinculava livremente, ainda que de maneira 
desproporcional, deveria arcar com o contrato. 

  

De um lado, fruto da evolução social, a autonomia da vontade é defendida cada dia com mais 
ardor. Entendem os juristas dispensável qualquer proteção ao indivíduo que contrata, 
fundados no pressuposto de que é livre todo aquele que realiza um negócio, amalgamando a 
liberdade civil à econômica, e confundindo-as. 

Por outro lado, a lesão, que conhecera sua melhor fase sob o influxo das ideias dos doutores 
da Igreja, é envolvida na mesma critica que as escolas racionalistas realizaram, e que foram a 
tendência filosófica dominante no século XVIII.[41] 

  

É sob o manto dessas idéias que o Código Civil Brasileiro de 1916 é promulgado, eliminando 
do direito pátrio o instituto da lesão, até então vigente pelas Ordenações Filipinas. 

  

O segundo ramo da classificação - que compreendemos sob a epígrafe de fase codificada - 
salienta-se pelo movimento de repulsa à instituição, realizado parcialmente pelo Código 
Comercial de 1850, manifestado sem êxito no Esboço de Teixeira de Freitas, e efetivamente 
pronunciado no Projeto Beviláqua, e na feitura do Código Civil. Este sentido abolicionista, 
que decepou o instituto do Direito Positivo brasileiro, tem sua filiação sociológica em 
movimento semelhante levado a efeito em outras codificações do século passado.[42] 
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Sua ausência no Código Civil de 1916 deve-se à forte influência do dogma da autonomia da 
vontade que vigia à época da sua elaboração e que pode se resumir na máxima: qui dit 
contractuelle dit juste. 

A reintrodução do mesmo deu-se de forma lenta e gradual, primeiro pelo combate a 
usura[43], depois pela combate às clausulas abusivas e desproporcionais no Código de Defesa 
do Consumidor[44], culminando com a sua previsão na Lei 10.406, de 11 de fevereiro de 
2002 que institui o Código Civil. 

Apesar de ser um reclamo que remonta ao movimento de reforma do Código Civil de 1916, 
que se inicia na década de 1930, a reintrodução da lesão no direito pátrio, atende ao novo 
paradigma imposto pela Constituição de 1988, de intervenção do Estado na autonomia dos 
cidadãos, de modo a garantir o bem comum e evitar o abuso. 

O instituto da lesão é introduzido na parte geral do Código Civil, de modo a ser aplicada a 
todos os negócios jurídicos onerosos e comutativos de direito privado, sem distinção. 

A base para sua aplicação é a necessidade de proporcionalidade entre as prestações de cada 
uma das partes envolvidas no pactuado, o que é um imperativo de justiça contratual. 

Ressalte-se que o instituto não visa impedir que exista desproporção de prestações em 
qualquer hipótese, senão quando essa desproporção decorre de estado de necessidade ou 
inexperiência relativa àquele tipo de negócio. 

Quando a desproporção decorre de emissão de vontade livre e consciente de todos os efeitos e 
circunstâncias que envolvem o contrato, o que se terá será um negócio jurídico gratuito ou 
aleatório. 

Assim, o instituto permitirá que o Estado, por meio do judiciário anule negócio jurídico cujo 
nascimento não obedeceu aos imperativos éticos e por meio do qual uma pesoa retirou 
vantagem de outra, aproveitando-se de um estado de necessidade ou da inexperiência de 
outra. 

A vontade como força jusgenética, responsável pela autorregulamentação do indivíduo 
encontra limites éticos que são determinados em concreto pelo judiciário por meio da lesão. 
Tanto é assim que, caso a parte que se aproveitou da avença ofereça para reequilibrar o 
contrato, o negócio jurídico deve ser mantido (art.157, §1º do Código Civil) 

  

5 - Conclusão 

  

Assim, restou comprovada a hipótese inicial de que a lesão representa uma concreção do 
esforço atual de readequação do pensamento jurídico lastreado pela mudança de paradigmas 
trazido com o processo de democratização, vez que consubstancia uma real compatibilidade 
entre a autonomia e a intervenção estatal. 
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Sua aplicação e desenvolvimento permite ao Estado intervir de maneira eficaz na vontade das 
partes, sem contudo, prejudicar a segurança jurídica, fundamental para o desenvolvimento 
econômico e social de uma nação. 

Por fim, lançando o olhar sobre o futuro das discussões que envolvem o contrato, cumpre 
aludir, que a preocupação atual do mundo globalizado, tecnológico, informatizado e ordenado 
pelo sistema "just in time" (fase da pós-modernidade), já superou essa tão comentada ruptura 
de dicotomia entre público e privado, colocando, inclusive, a eficiência dessa nova teoria 
contratual em teste, ou seja, parece-nos que uma nova crise contratual começa a eclodir pelo 
colapso da confiança[45]. 

É, desse modo, como se a nova teoria contratual não estivesse mais apta a responder aos 
anseios que a sociedade pós-moderna demanda (crise da teoria contratual face às demandas do 
mundo pós-moderno). Isto é, o mesmo que dizer que a teoria contratual consubstanciada pelo 
nosso Código precisa ser complementada para que as necessidades que a sociedade hodierna 
possui sejam integralmente atendidas. 
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modelo-mãe da boa-fé! Essa tese pode ser defendida em matéria de contratos, civis, 
comerciais e de consumo, hoje, após a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro de 2002 e 
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THE PROBLEMATIC OF THE DEVELOPMENT RISKS IN A RISK SOCIETY 
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Helano Márcio Vieira Rangel 

 

RESUMO 
O presente artigo trata dos riscos intrínsecos à sociedade industrializada sob a ótica dos riscos 
do desenvolvimento. Inicialmente, é apresentado de maneira breve as transformações que têm 
permeado as sociedades a fim de discorrer sobre os riscos inerentes à modernidade. Uma vez 
conhecida a nova faceta dos riscos cuja invisibilidade e imprevisibilidade são suas maiores 
marcas, analisa-se o reflexo dessa nova realidade nos acidentes de consumo. Nesse passo, 
discorre-se sobre a proliferação dos acidentes de consumo em decorrência do modelo de 
produção e consumo em massa. Então trata-se dos riscos do desenvolvimento, revisitando o 
seu conceito e analisando os problemas associados à falta de regulamentação desse fenômeno 
no Direito Brasileiro. Para tanto, apresenta-se o tratamento jurídico dispensado aos riscos do 
desenvolvimento no Direito Comunitário Europeu visando propor alternativas para lidar com 
o problema. O artigo conclui que entre o extremo de se responsabilizar o Estado e o extremo 
de se responsabilizar o fornecedor pelos riscos do desenvolvimento, a ordem jurídica deve 
encontrar uma solução intermediária. Quanto à metodologia, a pesquisa é explicativa, 
qualitativa, indutiva e construída a partir de análises bibliográficas e jurisprudenciais. 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE DE RISCO; ACIDENTES DE CONSUMO; RISCOS 
DO DESENVOLVIMENTO; RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. 
 
ABSTRACT 
The present article deals with the industrialized society’s risks, in particular those associated 
with the risk of development. It is briefly presented the transformations to which society was 
subjected, and then the corresponding risks associated with its modernization. Once discussed 
the new features of today’s risks, which invisibility and unpredictability are the most visible 
characteristics, an analysis is performed on the effect of this new context on accidents 
associated with the consumption of goods. It is presented the increasing number of accidents 
due to mass production and consumption, and then it is discussed the development risk itself. 
Regarding such risk, its concept is revisited as well as the problems associated with the lack 
of regulation on the Brazilian Law system. Therefore, the European legal treatment on the risk 
of development is presented to finally suggest alternatives to deal with this problem in Brazil. 
The article concludes that between the extreme of considering the State responsibility and the 
extreme of considering the supplier responsibility, the legal order must find an intermediate 
answer. As far as the methodology is concerned, the research is explanatory, qualitative, 
inductive and established from jurisprudential and bibliographical analysis. 
KEYWORDS: RISK SOCIETY; PRODUCT LIABILITY ACCIDENTS; DEVELOPMENT 
RISKS; CIVIL LIABILITY OF THE SUPPLIER. 
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INTRODUÇÃO  

O lançamento de novos produtos no mercado na maioria das vezes é bem-vindo, 

muitas vezes até desejado pela sociedade, principalmente quando sua utilização não estiver 

associada a riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. Todavia, com a massificação da 

produção e a pressão cada vez maior por novidades, muitos produtos acabam por oferecer 

risco aos consumidores. 

Para se entender a problemática dos acidentes de consumo na sociedade 

contemporânea, deve-se valorar, antes de tudo, as mudanças havidas na sociedade nas últimas 

décadas. A massificação das relações de consumo, a globalização e o desenvolvimento 

tecnológico são apenas alguns dos elementos que contribuíram a transformação da sociedade 

e da maneira como o homem interage com os desafios da modernidade. Muito embora os 

perigos e ameaças tenham sempre acompanhado o homem ao longo da sua trajetória, o 

desenvolvimento técnico e científico projetou uma dupla face: ampliou as possibilidades de 

conforto e comodidade e trouxe consigo inúmeros perigos até então desconhecidos. Os 

“riscos” passam então integrar o conceito de modernidade, e com eles as novas ameaças 

passam a ser múltiplas, imprevisíveis e invisíveis.  

Ao longo desse processo, o sistema tradicional de responsabilidade civil tem se 

revelado inábil para enfrentar os novos desafios da sociedade moderna. Buscam-se, portanto, 

novas respostas para os novos problemas. No que diz respeito ao direito do consumidor, a 

evolução da responsabilidade civil mostrou-se evidente através da consagração da 

responsabilidade objetiva e da flexibilização do nexo causal. Contudo, juristas e doutrinadores 

ainda se deparam com problemas carentes de soluções efetivas. Um deles é a problemática 

associada aos acidentes de consumo ocasionados pelo risco do desenvolvimento.  

Pretende-se com essa pesquisa revisitar um tema que, embora tenha sido amplamente 

discutido tanto no direito nacional como no alienígena, permanece sem uma solução 

satisfatória. O Código de Defesa do Consumidor omitiu-se sobre o tema, o que gera incerteza 

acerca do correto tratamento jurídico a ser dispensado à matéria. Cientes da impossibilidade 

de excluir ou mesmo de “mapear” os riscos na modernidade, parte-se para a busca de 

alternativas para conviver com tais riscos.  
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O presente trabalho justifica-se na medida em que se propõe a estudar as questões 

apontadas para, ao final, sugerir alternativas quanto ao adequado tratamento jurídico do risco 

do desenvolvimento no Direito Brasileiro.  

1 BREVES NOTAS SOBRE OS RISCOS DA MODERNIDADE 

A ameaça e a insegurança são elementos que acompanham o homem desde os 

tempos mais remotos. Na Idade Média, por exemplo, as mortes prematuras, as epidemias ou 

mesmo o desbravamento dos mares representavam perigos para a humanidade. Desde então se 

percebeu que o avanço estava necessariamente associado à insegurança e ao abandono do 

conforto em busca de novas possibilidades. A evolução da sociedade mostrou entretanto que 

os perigos inerentes ao seu desenvolvimento aumentaram em complexidade com o passar dos 

anos.  

Modernamente as ameaças são percebidas mais intensamente graças aos avanços 

tecnológicos, de maneira que o que há de mais auspicioso e mais nefasto aparecem 

necessariamente entrelaçados. Embora os perigos e ameaças tenham sempre acompanhado as 

diversas formas de sociedade, “o risco é um conceito que tem sua origem na modernidade”.1  

O exemplo máximo da representação dos riscos na sociedade moderna encontra-se sobretudo 

na ciência e suas infinitas possibilidades. As benesses e inseguranças promovidas pelos 

avanços nas pesquisas na genética humana, na medicina reprodutiva e na nanotecnologia 

ilustram a ambiguidade associada aos riscos da nova tecnologia.  

Risco e perigo não podem mais ser tomados como sinônimos. Os riscos identificam 

uma nova fase do desenvolvimento da sociedade em que as ameaças passam a ser 

compreendidas como resultado da atividade humana. Abandona-se, assim, a leitura de que tais 

riscos estavam associadas aos destinos coletivos.1  

Para Beck a luta por se definir a culpa e a responsabilidade pelos riscos associados a 

determinados conflitos sociais é um movimento recente típico da sociedade moderna, pois 

muito embora nas sociedades pré-modernas houvesse perigos a que se buscassem culpados, 

muitos deles eram associados a fatalidades do destino que se abatiam sobre os seres humanos. 

Assim, se atribuía aos deuses, aos demônios, à natureza e a toda sorte de agentes externos as 

responsabilidade pelo dano.1  

Hoje se afirma que na sociedade capitalista moderna, embora imersa em 

inseguranças e obstáculos, a solução de seus conflitos não está mais condicionada à religião, à 

natureza ou à tradição. Convive-se atualmente com um novo perfil de risco1 e cuja essência 
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não está mais vinculada a contextos espaciais ou temporais particulares tampouco representa 

o resultado exclusivo de eventos involuntários e naturais.1   

Sob essa ótica, o risco passa a ser a representação do que Beck identifica como 

“primeira modernidade” ou “modernidade simples” 1 onde ocorre a superação dos padrões de 

justificação tradicionais e do destino para encontrar na racionalidade da ciência, a certeza e 

segurança esperada.1 Passa-se, portanto, a viver a ilusão de controlar o incontrolável, de 

prever e corrigir o futuro através de teorias, dos experimentos e da tecnologia. A fragilidade 

da previsão dos riscos começa a ser posta à prova à medida que os acidentes ganham 

dimensões de macroperigos ou megaperigos.1  

Partindo-se para uma breve análise do direito ambiental na sociedade de risco 

aponta-se o acidente nuclear de Chernobil1 como exemplo máximo da falibilidade das 

instituições de controle e da tecnologia, as quais são incapazes de “submeter ao controle 

conflitos cujas características principais são a invisibilidade, a incerteza e a irreversibilidade 

de suas consequências”1.  

Outro exemplo recente e tão devastador quanto Chernobil foi o terremoto ocorrido 

no Japão em março de 2011. O forte abalo sísmico provocou uma onda gigante que varreu 

parte da costa japonesa de maneira que, segundo autoridades daquele país, mais de vinte e 

sete mil pessoas estão entre mortos e desaparecidos.1 É bem verdade que no caso do Japão, a 

destruição foi gerada a partir da extraordinária força da natureza. Contudo, a ênfase que se 

coloca diz respeito às consequências de um desastre como esse em uma sociedade de risco. 

Um dos efeitos mais devastadoras do acidente do Japão foi a explosão de uma usina de 

energia nuclear localizada em Fukushima, que liberou enormes quantidades de radiação. 

Como se observa, os reatores nucleares são sistemas complexos e vulneráveis de tal nível, que 

se torna impossível prever toda e qualquer espécie de acidente nuclear, assim como a real 

gama de efeitos lesivos e danos à população e ao meio ambiente.1  

É de se observar ainda que acidentes nucleares como os acima referidos não 

provocam simplesmente abalos materiais e a morte de milhares de pessoas. Esse é apenas o 

lado visível da destruição. De fato, tais acidentes provocam abalos no plano ideológico e 

emocional, na medida em que rompem a convicção de que a ciência e a tecnologia estão aptas 

a solucionar quaisquer problemas da modernidade. Não é por menos que vários países como a 

Alemanha e a Itália estão revisando as suas políticas de usinas nucleares após o incidente de 

Fukushima.1 
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 A falência dos sistemas de securitização e de controle são características 

fundamentais dos riscos de um segundo momento de desenvolvimento da modernidade.1 

Nesse “novíssimo” modelo de organização social, o risco passa a ter uma nova feição 

assumindo proporções globais e supranacionais que, por sua vez, passa a exigir uma nova 

dinâmica política e social.1 A certeza da incapacidade de prever e controlar os riscos futuros 

criaram um cenário perfeito pra a formação de uma modelo social que Beck chama de 

“sociedade de risco ou sociedade reflexiva”.1 Para o autor tais circunstâncias desenvolvem 

um novo clima político nos quais os valores das diferentes culturas e países desempenham um 

papel central, de modo que os prós e contras das possíveis consequências são debatidas em 

conjunto.1  

Ao descrever os riscos na modernidade reflexiva Beck os caracteriza por: 

a) não encontrarem limitações espaciais ou temporais; b) não se 

submeterem a regras de causalidade e a aos sistemas de responsabilidade; e 

sobretudo, c) não ser possível sua compensação em face do potencial de 

irreversibilidade de seus efeitos, que anula as fórmulas de reparação pecuniária.1  

  

Dentro de uma perspectiva jurídica deve-se destacar o item “b”, ou seja, a 

impossibilidade de aplicação das regras tradicionais de causalidade e responsabilidade frente 

aos riscos hoje vivenciados. Essa constatação foi resultado da transformação a que foi 

submetida a responsabilidade civil nessas ultimas décadas onde a superação da culpa e a 

objetivação da responsabilidade são representações máximas desta mudança. Importa lembrar 

que os riscos hoje vivenciados não são perceptíveis aos afetados, manifestando-se muitas 

vezes apenas em momentos cronologicamente muito distantes daqueles em que foram 

gerados, prejudicando severamente a visibilidade das relações de causalidade e de 

imputação.1  

2 O ACIDENTE DE CONSUMO NA SOCIEDADE DE RISCO  

Partindo-se para uma análise do mesmo problema sob a ótica dos acidentes de 

consumo, percebe-se a ocorrência de acidentes igualmente invisíveis e imprevisíveis, cujas 

consequências também somente serão descobertas após a colocação dos produtos no mercado. 

É certo também que se vive em uma sociedade de produção e consumo em massa onde os 

riscos do consumo proliferam-se em velocidade e proporção nunca antes experimentadas. Um 

mesmo produto pode causar danos a centenas, quiçá a milhares de pessoas geograficamente 

distantes a um só tempo.   

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11559



Modernamente vive-se em uma sociedade onde um elevado número de produtos é 

destinado a atender um consumo igualmente elevado. As relações entre produção e consumo 

transformaram-se radicalmente ao longo dos tempos transformando também a sociedade e o 

direito. Nas sociedades tradicionais a produção de bens era limitada à existência de matéria-

prima e à capacidade humana para produzir. A produção não era suficiente para satisfazer as 

necessidades mais básicas da população, e, na maioria das vezes, produção e o consumo 

estavam associados numa única atividade.  

O aparecimento da máquina a vapor multiplica a força dos animais e do homem, 

alterando profundamente o sistema produtivo e a forma de vida das populações que até então 

viviam em “continuidade com a natureza”.1 Como consequência, o volume de produção 

aumenta extraordinariamente, a produção de bens deixa de ser artesanal e passa a ser 

industrial separando definitivamente as atividades de produção e consumo. O abandono do 

processo artesanal de produção na mesma medida que possibilitou o aumento da 

produtividade, contribuiu para a multiplicação de produtos cada vez mais complexos e 

sofisticados.  

Desse modo, a variedade de produtos, embora tenha facilitado a vida do homem, 

aumentou os riscos associados a sua utilização, uma vez que maximizou o potencial de dano 

em razão dos erros técnicos e falhas no processo produtivo. E assim é porque na produção 

massificada um único defeito de projeto ou de fabricação pode gerar riscos e lesões efetivas 

para um número indeterminado de consumidores.1  

A nova realidade, decorrente da revolução industrial e do desenvolvimento 

tecnológico e científico acaba por expor a sociedade a uma crescente proliferação de riscos 

oriundos de diversas fontes, mas, muitas vezes, de difícil exibição das relações de 

causalidade, ou, mesmo, de difícil identificação.1 Nesse novo contexto, o consumidor 

encontra-se cada vez mais vulnerável e incapaz de detectar os riscos que lhe rodeiam. O mais 

grave, porém, é a invisibilidade e imprevisibilidade de tais ameaças tornando ainda mais 

difícil, senão impossível, uma reação institucional em caráter preventivo.1 

Dentro desse contexto, pode-se afirmar que juntamente com a proliferação dessas 

“novas ameaças” surge a proliferação dos chamados acidentes de consumo. Cumpre 

esclarecer que a expressão “acidentes de consumo”, embora amplamente utilizada pela 

literatura, merece algumas ponderações. O termo acidente de consumo pressupõe a existência 

de um defeito no produto ou serviço capaz de provocar dano a alguém. Contudo nem sempre 

o dano provocado é grave suficiente para caracterizar um “acidente”.1  
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Assim por exemplo, uma cadeira que se quebra durante uma palestra proferida por 

um renomado pesquisador sem lhe causar maiores danos, muito embora possa gerar 

responsabilidade, não pode ser caracterizado como um “acidente”. Desta forma entende-se 

que o mais adequado é guardar a expressão “acidente de consumo” para as hipóteses em que 

realmente tenham ocorrido verdadeiros “acidentes” como nos casos que se pretende tratar 

neste trabalho.1 

No Brasil, um caso relativamente recente chocou a opinião pública e chamou atenção 

para a gravidade dos problemas envolvendo os acidentes de consumo. Dezenas de mulheres 

frustraram-se com uma gravidez indesejada, ao descobrir que o anticoncepcional Microvlar 

por elas ingerido não continha o princípio ativo. O anticoncepcional era “feito de farinha”, 

não continha qualquer componente hormonal que pudesse evitar a gravidez.1  

Os danos de uma gravidez indesejada são inúmeros e extrapolam em muito a esfera 

material. Algumas mulheres, por questões de saúde, não deviam engravidar, pois arriscariam 

a própria vida, outras não tinham como sustentar um filho por falta de recursos financeiros e 

outras simplesmente não desejavam aquela gravidez. Seja qual for o motivo, o fato é que é 

inadmissível o consumidor suportar os danos de acidentes desta natureza.  

Ainda que o nascimento de um filho não signifique tristeza ou infortúnio, “deve-se 

anotar que o produto defeituoso é um anticoncepcional, cuja finalidade é proporcionar à 

mulher uma escolha quanto ao momento de ter filhos. Nesse contexto, a falha do remédio 

frustra tal opção, e nisso reside a necessidade de compensação pelos danos morais”.1 Não 

obstante a defesa da empresa Schering do Brasil, fabricante do anticoncepcional, na tentativa 

de buscar uma excludente de responsabilidade, ter alegado que o contraceptivo fora posto 

indevidamente no mercado de consumo, tal alegação não foi acolhida.1 Por tratar-se 

claramente de acidente de consumo pelo fato do produto1 a jurisprudência brasileira 

responsabilizou a empresa fabricante a responder objetivamente pelos danos causados.  

Embora o caso trazido seja apenas um exemplo da múltipla variedade de acidentes 

que podem ocorrer em uma sociedade de consumo e de produção em massa, sabe-se que 

qualquer tentativa de enumerar esses riscos seria em vão, ao contrário, representaria apenas 

uma pequena amostra dos perigos a que os consumidores estão submetidos. Cavalieri afirma 

que “[...] esses e outros tantos casos são apenas a ponta de um grande iceberg social que são 

os acidentes de consumo [...].”1  
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Parte-se agora para a investigação dos danos oriundos de produtos que, embora à 

época em que foram postos no mercado não apresentassem nenhum defeito, ou pelo menos 

nenhum defeito cientificamente identificável pelo mais avançado estado da ciência e da 

tecnica, provocaram danos futuros a seus usuários. São os chamados riscos do 

desenvolvimento, assunto polêmico e emblemático dos riscos existentes em uma sociedade 

industrial.  

3 OS RISCOS DO DESENVOLVIMENTO 

O risco do desenvolvimento tem sido seguramente um dos temas mais discutidos em 

matéria de responsabilidade civil do fornecedor nas últimas décadas. O lançamento de novos 

produtos no mercado na maioria das vezes é bem-vindo, muitas vezes até desejado pela 

sociedade, principalmente quando esses produtos não trazem consigo riscos à saúde ou à 

segurança dos consumidores.  

Contudo, em algumas situações, o nível de conhecimento científico não é capaz de 

identificar defeitos existentes no momento em que são postos em circulação. Como exemplo 

pode-se citar um novo medicamento é lançado no mercado depois de submetido ao mais 

rígido controle tecnológico e administrativo existentes, sem que se encontre qualquer defeito 

de fabricação. Anos mais tarde, porém, em decorrência de novas descobertas científicas, 

percebe-se que este mesmo medicamento, a despeito de todos os testes realizados, é 

responsável por danos causados aos seus usuários. Importa mencionar que na atual sociedade 

globalizada em que se vive, a magnitude e a intensidade dos danos podem facilmente assumir 

proporções catastróficas. E assim tem sido em relação a diversos produtos, para citar alguns 

dentre os mais emblemáticos estão o da Talidomida-Contergan e o do MER-29, ambos 

tratados mais adiante nesse trabalho.  

É justamente em questões como essas que surgem os riscos de desenvolvimento. 

Para se estudar o assunto cumpre primeiramente compreender o sentido da expressão. Muito 

embora haja uma tendência de associar a expressão “risco de desenvolvimento” a todo e 

qualquer dano decorrente do desenvolvimento tecnológico na sociedade moderna, há de se 

restringir ou delimitar o tema para que este não extrapole o âmbito do direito.  

Desse modo, Parra Lucán sugere um conceito mais específico e afirma que ao invés 

de risco de desenvolvimento, o mais adequado seria referir-se ao problema como as 

consequências legais oriundas dos perigos imprevisíveis da inovação.1 Outros autores 

corroboram o entendimento da autora e buscam expressões alternativas para definir os riscos 
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de desenvolvimento tais como “danos relacionados ao progresso tecnológico” e “riscos da 

inovação”.1 

A crítica em relação à expressão “risco do desenvolvimento” pode ser ainda 

elucidada por meio das palavras de Fagnart para quem a referida terminologia é “infeliz” pois 

o desenvolvimento da ciência não deve configurar-se como um risco, senão como uma 

alternativa para eliminá-lo. Defende o autor que ao se partir desse ponto de vista, o mais 

correto seria se referir ao problema não como “risco de desenvolvimento” e sim como o “risco 

da ausência desenvolvimento” da ciência e da técnica no momento em que o produto foi posto 

em circulação. 1  

No mesmo sentido é a crítica de Inglés Buceta ao defender que a expressão risco do 

desenvolvimento é uma tradução do inglês “technological development”. Contudo, para o 

autor, mais apropriado seria traduzi-la como “riscos da inovação tecnológica”, evitando o 

termo desenvolvimento e afastando assim a noção de “desenvolvimento econômico” que tanto 

critica.1  

Todavia, a despeito das críticas ora apresentadas, a expressão “riscos do 

desenvolvimento” é amplamente aceita e utilizada tanto no direito europeu como no direito 

brasileiro, sendo assim chamada na língua inglesa (“development risk”), francesa (“risques de 

dévelopment”), alemã (“entwickungsgefahren”) e espanhola (“riesgos de desarrollo”).1 

Portanto, o conceito de risco do desenvolvimento encontra-se pacificado, não despertando 

maiores divergências quanto à sua definição. 

Silva oferece uma extensiva relação de danos causados por produtos defeituosos que, 

segundo o autor, “em virtude da dimensão e do caráter catastrófico do dano, se tornaram 

tristemente célebres”.1 O exemplo mais elucidativo é o do sedativo Talidomida-Contergan, 

um sedativo ministrado a mulheres grávidas entre os anos de 1958 e 1962 que veio a provocar 

deformidades físicas em milhares de nascituros em todo o mundo. Atribui-se a tragédia da 

Talidomida à mudança jurídica na abordagem do problema ao deslocar pela primeira vez o 

centro das atenções, da culpa para o defeito do produto1. Contudo, ao lado desse exemplo, 

infinita é a relação de casos semelhantes. Historicamente as indústrias farmacêuticas e 

alimentícias aparecem como líderes nos casos envolvendo acidentes de consumo.  

Para citar alguns exemplos vale lembrar os também célebres casos ocorridos nos 

Estados Unidos na década de 60 do século passado, como o do MER-29, medicamento 

anticolesterol que, dois anos após ter sido posto em circulação, provocou graves efeitos 
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secundários em mais de 5000 pessoas. Cita-se ainda o caso da vacina Salk, contra 

poliomielite, mas que por ser portadora do vírus, acabou causando doenças em várias crianças 

na Califórnia.1  

Na França, em 1972, o talco Morhange deixou mais de duzentas crianças gravemente 

intoxicadas, tendo algumas inclusive sido levadas a óbito, após a utilização do produto. O 

talco, por erro de fabricação, apresentava componentes tóxicos em níveis acima do 

permitido.1  

No México e na Colômbia consumidores adoeceram gravemente após a ingestão de 

um pão cuja farinha havia sido misturada a um inseticida. Há ainda o caso do metanol nos 

vinhos italianos e do azeite espanhol que causou pneumonia atípica em milhares de usuários1.  

Citem-se ainda os episódios mais recentemente como os dos pacientes hemofílicos 

infectados pelo vírus da AIDS pelas transfusões de sangue realizadas em hospital sob a 

alegação de que “na época da contaminação (fevereiro de 1984), não existia método confiável 

para detectar o HIV, além de incerteza sobre os mecanismos de transmissão da doença”.1  

São recentes também os casos lembrados por Cavalieri Filho como os casos da 

“vaca-louca” na Inglaterra1, onde mais de cento e oitenta mil ocorrências foram registradas; 

do silicone nos Estados Unidos, causador de câncer em milhares de usuárias, dos pneus com 

defeitos da Firestone1 provocando de uma série de acidentes fatais.1  

Os casos agora apontados ilustram a problemática dos acidentes de consumo na 

sociedade de risco tendo como principais características a imprevisibilidade, o 

desconhecimento do defeito e suas consequências no momento em que é posto em circulação, 

a capacidade de ultrapassar fronteiras geográficas em um curto espaço de tempo, a 

vulnerabilidade do homem e incerteza quanto ao seu controle. Em alguns casos, observa-se 

ainda a demora na manifestação dos efeitos e o comprometimento das relações de causalidade 

e imputação.  

O posterior descobrimento do defeito, além dos danos causados aos consumidores, 

acarreta um impasse jurídico de saber quem deve ser responsabilizado. Deve a 

responsabilidade recair sobre o fabricante, o qual além de ter agido com o cuidado e a 

diligência esperada, estava limitado ao saber da sua época? Na hipótese de se optar por uma 

exclusão da responsabilidade do fornecedor há de se enfrentar outra questão: deve o 

consumidor (e eventuais terceiros prejudicados) assumir o ônus de arcar com os prejuízos 

causados pelo consumo de produtos considerados inofensivos? E ainda: qual a parcela de 
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responsabilidade do Estado, enquanto responsável por promover o desenvolvimento 

tecnológico o bem-estar social?  

Outras indagações ainda se levantam: deve-se responsabilizar de acordo com os 

pressupostos da responsabilidade objetiva? Como prever e preparar-se para indenizações 

futuras de defeitos ainda não identificados? Será que o problema existente no produto 

corresponde ao conceito jurídico de defeito, ou melhor, será que o risco do desenvolvimento 

deve ser considerado um defeito? 

Trata-se, portanto, de um conflito de interesses que deve ser satisfatoriamente 

resolvido pelo direito. Contudo a problemática ora apresentada não se resolve com soluções 

triviais, pelo contrario, é difícil encontrar uma resposta adequada. De acordo com Molinero 

qualquer tentativa de dá uma solução adequada para o problema apresentado não só terá que 

levar em conta os interesses contraditórios dos envolvidos como também considerar as 

expectativas da sociedade em relação ao conhecimento existente. Há de se considerar ainda, a 

relação entre a responsabilidade objetiva a possibilidade de assegurar os riscos incalculáveis, 

bem como a predisposição dos fornecedores de continuar desenvolvendo produtos inovadores, 

mais seguros e economicamente acessíveis.1  Vale ressaltar que tão importante quanto o 

enfoque lógico dos temas apresentados é o enfoque ético, imprescindível para a adequada 

apreciação do problema.  

Superada definitivamente a associação risco-fatalidade e a crença de que o avanço da 

ciência poderia solucionar todos os problemas do homem, buscam-se alternativas viáveis para 

a solução de conflitos em uma sociedade de risco global. Como se vê, a complexidade do 

assunto ultrapassa as dimensões socioeconômicas e busca no Direito as soluções adequadas. 

Na tentativa de resolução do problema, parte-se de uma premissa que abandona a 

noção de fatalidade e assume uma dimensão mais voltada para a responsabilidade social.  Nas 

palavras de Beck, quando o risco entra em cena, Deus tem que abandonar sua posição de 

condutor do mundo.1 Em outros termos, não se pode tratar os problemas oriundos do risco do 

desenvolvimento como mero acaso oriundo de forças da natureza. Sem dúvida, a consagração 

da responsabilidade objetiva na solução dos conflitos de consumo é a comprovação da 

evolução do Direito.  

Apesar de saber que o enfrentamento do problema pressupõe uma investigação mais 

profunda, parte-se agora para uma breve exposição do tratamento dispensado aos riscos do 
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desenvolvimento no direito europeu e no direito brasileiro para depois apontar soluções 

viáveis para se “conviver” como tais riscos.  

4 O RISCO DO DESENVOLVIMENTO NO DIREITO COMUNITÁRIO E NO 

DIREITO BRASILEIRO 

O risco do desenvolvimento, mais precisamente, sua exclusão, foi tema de intenso 

debate durante a elaboração da Diretiva 85/374/CEE, que versa sobre responsabilidade por 

danos causados por produtos defeituosos. Embora a Diretiva tenha adotado a responsabilidade 

objetiva, esta não se estendeu aos riscos do desenvolvimento. Optou-se por uma solução de 

compromisso.1  

Dito sob outro giro verbal, foram consagradas algumas prerrogativas que facultaram 

os Estados-membros adotar ou não as medidas ali sugeridas. A exclusão da responsabilidade 

do fornecedor pelos riscos do desenvolvimento está contida na letra “e” do artigo 7o da 

Diretiva e estabelece que o produtor não será responsável se provar que o estado dos 

conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação do produto em circulação não 

lhe permitia detectar a existência do defeito.1  

Contudo a diversidade cultural e jurídica dos países europeus colocou em relevo a 

gravidade da discussão em torno da exoneração da responsabilidade nos casos de risco de 

desenvolvimento. Prevendo tal situação, a própria Diretiva em seu artigo 15, “b” determinou 

que dez anos após a data de notificação da Norma Comunitária, a Comissão submeterá ao 

Conselho um relatório sobre sua incidência1. O objetivo do relatório era abordar duas 

questões específicas: (i) proteção dos consumidores e ao funcionamento do mercado comum e 

(ii) a aplicação da alínea “e” do artigo 7o nos Tribunais Europeus, ocasião em que facultou-se 

ao Conselho revogar referida alínea. A revogação, contudo, não ocorreu, tendo sido mantido o 

texto original.1 

 A maioria dos países europeus optou pela exclusão da responsabilidade na hipótese 

de risco de desenvolvimento. Somente a Finlândia e Luxemburgo elegeram posição diversa e 

optaram pela responsabilização irrestrita do fornecedor. Outros países, porém, preferiram 

adotar uma situação intermediária onde exoneravam a responsabilidade do fornecedor como 

regra geral, mas impunham o ônus de responder diante de algumas situações específicas, 

mesmo em se tratando do risco de desenvolvimento.  

Cite-se como exemplo a Alemanha, Espanha e França. Na Alemanha a 

responsabilidade em caso de risco de desenvolvimento só existe em relação aos produtos 
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farmacêuticos. Na Espanha, esta responsabilidade incide sobre medicamentos e produtos 

agrícolas. No caso espanhol a responsabilização do fornecedor encontrou justificativa no 

episódio de envenenamento em massa ocorrido pelo consumo de óleo de canola. Referido 

azeite vitimou centenas de pessoas e provocou intoxicação em massa em mais de quinze mil 

usuários. Por último, a França optou por responsabilizar o fornecedor em duas situações 

específicas. A primeira nos casos de produtos derivados de elementos do corpo humano e a 

segunda quando o produtor não tenha tomado as medidas cabíveis para prevenir as 

consequências danosas de um produto que tenha manifestado defeito em até dez anos após 

sua entrada em circulação. 

Deve-se enfatizar que embora a maioria dos países europeus tenha optado pela 

exclusão da responsabilidade do fornecedor, observa-se que os requisitos para acolhimento de 

mencionada excludente são interpretados com extremo rigor pela jurisprudência europeia. A 

exemplo disso pode-se mencionar a apreciação objetiva do estágio do conhecimento científico 

e tecnológico como medida de exclusão da responsabilidade do fornecedor.  

A esse respeito Sanseverino apresenta dois casos a confirmar o rigor hermenêutico 

no direito comunitário. O primeiro deles pode-se mencionar a reclamação feita pela Comissão 

Europeia contra o Reino Unido que, ao transpor a Diretiva 85/374 para seu direito interno, 

ampliou o conteúdo da excludente, dando-lhe uma conotação subjetiva. O Tribunal de Justiça 

das Comunidades, embora tenha rechaçado a reclamação, conferiu à jurisprudência a 

responsabilidade de interpretar conforme os preceitos contidos na Diretiva.1  

O outro caso também mencionado por Sanseverino foi o julgado no Tribunal de 

Hamburgo acerca dos danos causados por uma pessoa contaminada pelo vírus da AIDS por 

uma transfusão de sangue em um hospital local.1A defesa do hospital constava da alegação de 

que na época da transfusão não existiam métodos confiáveis para se detectar o vírus HIV. 

Contudo o Tribunal concluiu que tal alegação não merecia provimento porque nessa época já 

se sabia que a AIDS era transmitida pelo sangue.1 

O Código de Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 11 de 

setembro de 1990, omitiu-se em relação ao risco de desenvolvimento. Pereira é contundente 

ao afirmar que quanto a essa questão o CDC “não foi claro o suficiente para tranqüilizar tanto 

o meio jurídico quando o social. Não conseguiu, portanto, estabelecer a certeza do direito que 

dele, dentro da dogmática jurídica, se podia esperar”.1 A ausência de uma lei específica tem 

suscitado questionamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da possibilidade de adoção 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11567



da excludente de responsabilidade do fornecedor nos casos dos riscos de desenvolvimento no 

direito nacional.  

Mesmo diante da ausência de normas reguladoras, se faz necessário saber quem, de 

acordo como direito brasileiro, deve arcar com os danos oriundos daqueles produtos cujos 

defeitos não são passíveis de identificação no momento em que são postos em circulação. A 

busca de soluções passa necessariamente pela hermenêutica jurídica, que por sua vez depende 

dos princípios norteadores do CDC, assim como do tratamento jurídico dispensado às causas 

de exclusão de responsabilidade do fornecedor no Direito Brasileiro.  

Antes, porém, não se pode olvidar que a defesa do consumidor é princípio 

fundamental de ordem econômica1 e como tal, a lei consumerista brasileira decorre de 

determinação constitucional1, com a qual se encontra indissoluvelmente associada. Destarte, a 

Lei nº 8.078/90 é um subsistema no ordenamento jurídico que deve prevalecer sobre os 

demais.1 Trata-se, pois, de uma norma principiológica, modelo até então inexistente no 

Sistema Jurídico Nacional, aplicada de forma supletiva e complementar às demais leis. Com 

efeito, as normas previstas no CDC atingem toda e qualquer relação jurídica que possa ser 

caracterizada como de consumo afastando as normas que com ela colidam, tornando-as 

ineficazes e, portanto, nulas de pleno direito.1  

Nas palavras de Rizzatto Nunes “o que a Lei consumerista faz é tornar explícitos, 

para as relações de consumo, os comandos constitucionais” 1 donde merecem destaque os 

Princípios Fundamentais da República e os direitos e garantias fundamentais.  

À frente de todos os princípios constitucionais que norteiam os direitos 

fundamentais, está o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, núcleo de onde se irradiam 

inúmeras normas-princípio e configura-se como verdadeiro limite à normas de hierarquia 

inferior1. Estão igualmente previstos no CDC1 o respeito à dignidade, à saúde, à segurança, à 

proteção dos interesses econômicos e a melhoria de qualidade de vida.  Importa mencionar 

ainda que reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor prevista no inciso I do artigo 4o 

da mesma lei decorre diretamente do princípio da igualdade também expresso no texto 

constitucional.  

No que diz respeito à apreciação dos riscos do desenvolvimento, atenção especial 

deve ser dispensada aos princípios ora mencionados, sobretudo aqueles relativos à dignidade, 

à saúde e à segurança da pessoa humana, bem como a vulnerabilidade do consumidor. Não se 

pode esquecer o fato de que o Código do Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma resposta 
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(ou uma adequação) ao novo modelo de produção e consumo em massa onde consumidores 

viram reféns de um modelo de contratação também em massa.  

Assim, para interpretar adequadamente o CDC, é preciso considerar que as relações 

jurídicas estabelecidas são atreladas ao sistema de produção massificado, o que faz com que 

se deva privilegiar o coletivo e o difuso, assim como partir da premissa de que as relações 

jurídicas são fixadas de antemão e unilateralmente por uma das partes – o fornecedor –, 

vinculando de uma só vez milhares de consumidores.1   

4.1 Como conviver com os riscos? 

Não há como abdicar das benesses da modernidade, nem por isso se deve esquecer 

que à medida que se proliferam novos produtos, também se disseminam novos riscos. Da 

mesma forma, sabe-se que é impossível excluir ou mesmo “mapear” os riscos em uma 

sociedade de consumo. Resta então uma alternativa: conviver com eles. Mais uma vez, o 

Direito é chamado para regular as regras dessa convivência de maneira a proteger o 

consumidor e garantir sua incolumidade física e psíquica.  

É tarefa difícil apontar uma solução segura e conclusiva em relação aos riscos do 

desenvolvimento, e é justamente por isso que as alternativas encontradas pela doutrina não 

são pacíficas e, em alguns casos, inconclusivas.  É na tentativa de contribuir para a busca de 

soluções efetivas para o problema dos riscos do desenvolvimento que se passa agora a 

apresentar duas alternativas sugeridas pela doutrina, uma no Direito Espanhol e outra no 

Direito Brasileiro.  

Pietro Molinero sugere que a solução para os riscos do desenvolvimento deve passar 

pela apreciação da responsabilidade civil em três planos. O primeiro deles seria a aplicação da 

regra geral da responsabilidade por culpa que, segundo o autor, ainda cumpre uma função 

moral e informativa indispensável. Continua afirmando que somente naqueles casos onde a 

aplicação da responsabilidade subjetiva não for suficiente, como nos casos dos danos 

causados por produtos defeituosos, passa-se para um segundo plano cuja apreciação seria de 

acordo com os preceitos da responsabilidade objetiva. Defende, porém, que mesmo a 

responsabilidade objetiva não pode ser tomada de maneira absoluta. 1  

Para Molinero até mesmo a utilização da responsabilidade objetiva merece 

ponderações. Segundo o autor a responsabilização irrestrita do fornecedor deve ser utilizada 

somente naqueles casos em que apresente soluções justas e eficientes. Observe-se que embora 

o autor tenha aceitado a utilização da responsabilidade objetiva do fornecedor, não chega a 
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apontar quais seriam estes casos, pondera apenas que se deve levar em consideração o 

objetivo de socialização e redução de danos. 1  

Acredita Molinero que a aplicação da responsabilidade objetiva nos casos de risco do 

desenvolvimento leva a resultados ineficientes e injustos por admitir que o fabricante é 

incapaz de prever o imprevisível. Dessa forma, chegando-se ao limite das possibilidades 

oferecidas pela responsabilidade civil, deve-se partir para um terceiro plano, desta vez em 

outra área do Direito, qual seja: a seguridade social. 1   

Trata-se, portanto, de uma exceção à utilização da responsabilidade objetiva, uma 

espécie de “contrapeso” que deve compensar a aplicação da responsabilidade objetiva. Diga-

se, de passagem, que para o Direito Brasileiro esta alternativa aparece um tanto quanto 

esdrúxula por representar um retrocesso na conquista que foi a superação da responsabilidade 

por culpa nas relações de consumo.  

Contudo Molinero é enfático ao afirmar que a responsabilidade objetiva surgiu para 

compensar as injustas consequências da responsabilidade subjetiva, quando esta não oferecia 

uma resposta eficaz à problemática da responsabilidade no campo consumerista. De igual 

modo, deve haver um mecanismo de contrapeso quando da aplicação da responsabilidade 

objetiva nos casos do risco de desenvolvimento para compensar as injustas consequências de 

uma aplicação irrestrita da responsabilidade objetiva. 1 

Conclui Molinero afirmando que é o Estado quem deve responder nos casos dos 

riscos do desenvolvimento por entender que esta expectativa é condizente com a função 

estatal de promover o bem-estar social. No seu entendimento, é o mínimo que se pode esperar 

do Estado, uma vez que responde pelas obrigações básicas que compõem a origem e a 

essência básica da seguridade social. Em outras palavras, deve o Estado responder pelas 

contingências que afetam a vida e a saúde dos habitantes de um Estado sobre a base de uma 

ideia de solidariedade.1  

A viabilidade dessa alternativa consubstancia-se mediante a criação de um fundo 

compensador para as possíveis indenizações por riscos do desenvolvimento. Em última 

instância, este fundo representaria a socialização dos danos advindos do progresso científico 

uma vez que todos os envolvidos, consumidores, produtores e Estado, participariam. Assim, 

dos empresários podia-se exigir uma porcentagem fixa sobre suas vendas e dos consumidores, 

um percentual sobre o valor dos produtos adquiridos através da criação de um imposto 

específico para este fim.1  
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Outra solução apresentada para o caso dos riscos do desenvolvimento é a oferecida 

por Marcelo Junqueira Calixto. O autor filia-se àqueles que defendem que os riscos do 

desenvolvimento devem ser suportados pelo fornecedor. De acordo com o autor fazer 

referencia a um “produtor ideal” que acompanha o “mais avançado estado da ciência e da 

técnica” nada mais é do que uma tentativa de resgatar a culpa como pressuposto de 

responsabilidade. 1   

Além disso, teoriza Calixto, admitir a exclusão da responsabilidade significaria 

submeter a tutela da integridade física do consumidor ao avanço da ciência. Mais que isso, 

optar pela exclusão da responsabilidade do fornecedor nos casos do risco do desenvolvimento 

equivaleria a negar um dos princípios fundamentais do nosso Direito, justamente o que 

garante a integridade da pessoa humana, aspecto fundamental de sua dignidade, no qual se 

insculpe, certamente, a proteção de sua vida e saúde contra os danos resultantes da utilização 

de produtos imperfeitos.1  

Outro argumento utilizado por Calixto para suportar sua opinião é, a despeito de 

entendimentos contrários, o fato do risco do desenvolvimento configurar-se como um defeito 

do produto. Para o autor, o dano causado por um produto, mesmo que este venha a acontecer 

em um momento futuro, representará a violação de uma legítima expectativa de segurança do 

consumidor. Lembre-se que tal circunstância é relevante para a determinação do caráter 

defeituoso do produto de acordo como artigo 12, § 1o, III do CDC. Segundo Calixto, a 

classificação do defeito entre as categorias já existentes (defeitos de concepção, defeito de 

informação e defeito de fabricação) ou como uma hipótese específica de defeito (defeito de 

desenvolvimento) deve ser deixada em segundo plano importando apenas que os riscos do 

desenvolvimento sejam considerados como tal.1  

A justificativa para a responsabilidade do fornecedor parece está condicionada a esse 

entendimento visto que fere a legitima expectativa do consumidor uma vez que “os riscos 

desconhecidos pela ciência, são, com maior razão, desconhecidos pelo consumidor, mas a 

proteção de sua pessoa, de sua integridade psicofísica, deve prevalecer sobre a proteção 

econômica dispensada aos fornecedores”1. Conclui Calixto incitando o legislador brasileiro a 

atuar no sentido de determinar com clareza quais riscos serão suportados pelos fornecedores e 

quais deverão ser suportados pelos consumidores.  

  

5 CRÍTICAS AS SOLUÇÕES APRESENTADAS 
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A solução apontada por Molinero na verdade já havia sido ventilada pelo Parlamento 

Europeu em 1979.1 Lembre-se, porém, que o cenário econômico e político da Europa na 

década de oitenta do século XX eram outros bem diferentes do vivenciado hoje. É sabido da 

necessidade de cortes nos gastos socais para fazer frente ao sistema de seguridade social 

europeu assim como a crise que assola os países da Comunidade Europeia, notadamente 

Portugal, Espanha e Grécia. Onerar ainda mais o Estado com a responsabilidade frente aos 

riscos do desenvolvimento poderia inviabilizar a proteção legitimamente esperada pelos 

consumidores. Repita-se que o tratamento Europeu dispensado aos riscos do desenvolvimento 

não é uniforme conforme apontado quando se tratou dos “riscos do desenvolvimento no 

Direito Comunitário”.  Contudo, até o presente momento, nenhum país europeu adotou os 

fundos compensatórios como alternativa aos riscos dos desenvolvimento.  

 Procurando agora transpor a solução de Molireno para a realidade brasileira, vê-se 

que esta alternativa merece algumas ponderações. Antes, porém, vale ressaltar que o CDC 

consagrou a responsabilidade objetiva, argumento que por si só inviabiliza a criação de 

fundos como proposto pelo autor. Lembre-se ainda que o Brasil já possui uma das cargas 

tributárias mais elevadas do mundo ficando à frente de países como Japão, Estados Unidos, 

Suíça e Canadá. Alterar a carga tributária brasileira, que já chega a 34,41% da renda do 

cidadão, é assunto delicado e merecedor de profundas discussões1.  

Além disso, não se pode esquecer que em países em desenvolvimento como o Brasil, 

onde problemas mais visíveis como saúde, educação e moradia ainda não foram 

satisfatoriamente resolvidos, os riscos do desenvolvimento certamente não configurariam 

entre as prioridades estatais. Acredita-se, portanto, que a criação de um fundo compensatório 

que afaste ou mitigue a responsabilidade do fornecedor não condiz com realidade jurídica 

brasileira.1  

Acredita-se ainda que tanto aqui como na Europa excluir o fornecedor do âmbito de 

responsabilidade poderia dar ensejo a um comportamento menos diligente uma vez que 

afastada estaria sua responsabilidade na ocorrência dos riscos do desenvolvimento. Posição 

semelhante é a defendida por Castronovo ao afirmar que “esta espécie de fundo pode ser uma 

forma de atenuar a responsabilidade do fornecedor, que se livra de qualquer outra condenação 

uma vez tendo versado determinada quantia para o fundo”.1 

Conclui-se afirmando que a alternativa apontada por Calixto parece bem mais 

condizente com a realidade brasileira e com a natureza principiológica do Código de Defesa 
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do Consumidor, cujos valores devem ser interpretados conjuntamente com a Constituição 

Federal na qual a dignidade da pessoal humana é princípio inafastável.  

Contudo afirmar simplesmente que o fornecedor deve responder de forma integral 

ainda é insuficiente para resolver a questão. Falta, até agora, uma alternativa que aponte meios 

de se instrumentalizar essa responsabilidade de forma harmônica.  

Entende-se que eleger uma solução intermediária, como a adotada por alguns países 

europeus, notadamente Espanha e França, é a que mais se aproxima da compatibilização dos 

interesses conflitantes. Lembre-se que no caso espanhol o fornecedor de medicamentos e 

produtos agrícolas responde integralmente pelos riscos do desenvolvimento. Na França a 

responsabilidade objetiva incide sobre aquele que produz ou comercializa produtos derivados 

do corpo humano. Nos dois casos, tais produtos, representam de forma maciça a incidência 

dos riscos do desenvolvimento haja vista a extensa relação de casos elucidados pela doutrina.  

Lembre-se ainda que os riscos do desenvolvimento transcendem o campo jurídico 

para buscar na sociologia e economia soluções harmônicas. Portanto, a despeito da crítica de 

doutrinadores como Larroument1, especificar produtos cuja exclusão de responsabilidade 

seria afastada, em nada compromete o tratamento lógico-jurídico dedicado a matéria. Ao 

contrario, a definição legislativa da incidência dos riscos do desenvolvimento põe fim as 

controvérsias acerca da aplicação do direito.  

É bem verdade que o atual estágio de amadurecimento do direito consumerista 

demanda um posicionamento legislativo em relação ao tratamento jurídico dos riscos do 

desenvolvimento no direito brasileiro. Tal posicionamento não deve se basear em conceitos 

jurídicos indeterminados, mas numa plena regulamentação do tema, a fim de não dar margem 

à insegurança. 

Sabe-se que repensar o Direito não é trivial, assim como trivial também não é 

encontrar uma solução para a problemática dos riscos do desenvolvimento. Acredita-se, 

porém, que o exercício crítico e reflexivo eventualmente traduz-se em avanço.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O avanço da ciência e da tecnologia modificou definitivamente a maneira de se 

perceber os riscos. É verdade que a história da humanidade sempre esteve permeada de 

perigos e ameaças, contudo modernamente os riscos passaram a identificar uma nova fase do 

desenvolvimento da sociedade onde, paradoxalmente, as ameaças passaram a ser 

compreendidas como resultado desse desenvolvimento. Superada a associação risco-
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fatalidade observou-se um novo perfil de risco cuja essência desvincula-se de contextos 

espaciais ou temporais específicos. 

O abandono do processo artesanal de produção possibilitou o aumento da 

produtividade. Bens cada vez mais complexos e sofisticados foram produzidos. O homem 

passou a consumir mais.  

O aumento nos níveis de consumo, embora tenha facilitado a vida do homem 

moderno, expôs a sociedade a uma crescente proliferação de riscos oriundos de fontes 

diversas e cuja relação de causalidade restou comprometida. Em decorrência desse novo 

modelo de produção e consumo observou-se o aumento considerável de acidentes de 

consumo, os quais comprometeram a saúde e segurança dos consumidores. 

Nesse contexto surgiram os riscos do desenvolvimento cuja característica principal é 

a impossibilidade científica de se detectar os defeitos existentes no momento em que o 

produto é posto em circulação.  

Ao passo que no passado verificou-se a ocorrência catastrófica de acidentes dessa 

natureza, constatou-se no presente a impossibilidade de eliminar os riscos futuros. Desta 

forma, buscou-se no direito soluções para se conviver com os riscos do desenvolvimento.  

Duas alternativas foram apresentadas. A primeira delas atribuiu ao Estado 

(responsável pela promoção do bem-estar social), a responsabilidade pelos riscos do 

desenvolvimento por meio da criação de um fundo compensatório. A segunda optou pela 

responsabilização irrestrita do fornecedor tendo como pressuposto os princípios 

constitucionais que norteiam o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor entre os quais a 

dignidade da pessoa humana é princípio inafastável.  

Dentre as alternativas apontadas certamente a que elege o fornecedor como 

responsável pelos danos causados é mais condizente com a realidade jurídica brasileira. 

Contudo simplesmente responsabilizar integralmente o fornecedor é insuficiente para 

solucionar de forma efetiva o problema dos riscos do desenvolvimento. Lembre-se que esse 

problema, além de sociojurídico, é também econômico.  

Entende-se que uma alternativa intermediária, como a adotada em alguns países 

europeus, é a que mais se aproxima da compatibilização desses interesses antagônicos.  

Importa lembrar que no caso espanhol o fornecedor de medicamentos e produtos 

agrícolas responde integralmente pelos riscos do desenvolvimento. Na França a 
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responsabilidade objetiva do fornecedor incide sobre produtos derivados do corpo humano. 

Nos dois casos, tais produtos, cuja exclusão de responsabilidade não é permitida, representam 

a grande incidência dos riscos do desenvolvimento haja vista a extensa relação de casos 

apresentados pela doutrina.  

Em conclusão afirma-se a necessidade de um posicionamento legislativo claro em 

relação ao tratamento jurídico dispensado aos riscos do desenvolvimento no Direito 

Brasileiro.  

REFERÊNCIAS 

BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Mundial: en busca de la seguridad perdida. 

Traducción de Rosa S.Carbó. Barcelona: Paidos, 2007. 

BUCETA, Inglés J., Riesgos del desarrollo y accecibilidade: la sentencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de mayo de 1997, con un apóstrofe 

sobre el nuevo art. 141.1 de la LRJAP-PAC. Derecho de los Negócios, n. 109, nota 6, oct. 

1999. 

CALIXTO, Marcelo Junqueira. A responsabilidade civil do fornecedor de 

produtos pelos riscos de desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

CARDOSO, Rodrigo; PASTORE, Karina. Os filhos da farinha. Revista Veja online, São 
Paulo, 1 jul.1998. Disponível em:< http://veja.abril.com.br/010798/p_116.html>. Acesso em 
23 abr. 2011. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

_____________. Programa de Direito do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

CRUZ, Ana Santa. Adeus à carne: União Européia adota medidas duras para conter a 

doença da vaca louca e o pânico entre os consumidores. Revista Veja online, São Paulo, 13 

dez. 2000. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/131200/p_060.html>. Acesso em: 13 abr. 

2011. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11575



GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. Tradução de Raul Fiker. 

São Paulo: UNESP, 1991. 

LARROUMENT, Christian. A noção de risco de desenvolvimento: risco do século 

XXI. In: DINIZ, Maria Helena; LISBOA, Roberto Senise. (Coord.). O Direito Civil no 

Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2003. 

LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na 

Sociedade de Risco. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 

LUIZ, Olinda do Carmo; COHN, Amélia. Sociedade de Risco e Risco 

Epidemiológico. Rio de Janeiro: Caderno de Saúde Pública, 2006. 

MARINS, James. Responsabilidade da empresa pelo fato do produto. São Paulo: 

RT, 1993. 

MOLINERO, Ramiro José Pietro, El riesgo de desarrollo: un supuesto paradójico 

de la responsabilidad por productos, Madri: Dykinson, 2005. 

$1 BILLION lawsuit to hit Bridgestone/Firestone. CNN Justice online, Atlanta, 16 jun. 2001. 
Disponível em: <http://articles.cnn.com/2001-06-16/justice/lawsuit.bridgestone.firestone 
_1_brain-damage-atx-tires-accident?_s=PM:LAW>. Acesso em: 14 abr. 2011. 

PASSA de 14 mil o número de mortos na tragédia do Japão. Jornal do Brasil 

online, Rio de Janeiro, 20 abr. 2011. Disponível em: <http://www.jb.com.br/internacional/ 

noticias/2011/04/20/passa-de-14-mil-o-numero-de-mortos-na-tragedia-no-japao/>.Acesso em: 

24 abr. 2011. 

PATU, Gustavo. Carga tributária no Brasil é maior do que nos EUA. Folha online, São 
Paulo, 2 set. 2010. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/792959-carga-
tributaria-no-brasil-e-maior-do-que-nos-eua-dinamarca-lidera.shtml> Acesso em: 20 abr. 
2011. 

PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A teoria do risco do desenvolvimento. Revista de Estudos 
Jurídicos. São Leopoldo, v.38, n.3, p. 11-20, set./dez. 2005. Disponível em: <http://www. 
unisinos.br/publicacoes_cientificas/images/stories/pdf_estjuridicos/v38n3/art02_pereira.pdf>.  
Acesso em: 24 abr. 2011. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11576



PLUTÔNIO em Fukushima torna a crise nuclear 'imprevisível'. Revista Veja online, São 
Paulo, 29 mar. 2011.  Disponível em: < http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/apos-
descoberta-de-plutonio-japao-admite-que-situacao-e-grave?gclid=COPb_KubmqgCFRFU7A 
odbzmQDg>. Acesso em: 13 abr. 2011. 

RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. Curso de Direito do Consumidor, 5.ed. rev. 

atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do 
Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SILVA, João Calvão. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 

1999.  

THE CHERNOBYL FORUM: 2003-2005. Chernobyl’s Legacy: Health, 

Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to the Governments 

of Belarus, the Russian Federation and Ukraine, 2ed revised version. Disponível em 

<http://www.iaea.org>. Acesso em: 28 jan. 2011. 

WERKHÄUSER, Nina; PESSÔA, Márcio. Tchernobil e Fukushima provocam 

reações globais contra energia nuclear. Deutsche welle online, Berlim, 20 abr. 2011. 

Disponível em: <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15002452,00.html?maca=bra-rss-br-

top-1029-rdf>. Acesso em: 23 abr.2011. 

1 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de 

Risco. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.12. No mesmo sentido manifestam-se LUIZ, Olinda 

do Carmo; COHN, Amélia. Sociedade de Risco e Risco Epidemiológico. Rio de Janeiro: Caderno de Saúde 

Pública, 2006. 
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1 BECK, 2000, apud LEITE; ALAYA, op. cit. p.1. 

1 LEITE; ALAYA, op. cit., p.15 
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1 Cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2010. 

1 Cf. LEITE; AYALA, op. cit.  
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registrados do mal de Creutzfeldt-Jakob (manifestação da doença em humanos) começaram a aparecer somente 
dez anos depois. A conexão entre as duas enfermidades demorou a ser demonstrada cientificamente, contudo, 
desde o princípio suspeitava-se que a contaminação ocorria a partir do consumo de carne. Em ambos os tipos, a 
doença pode ficar incubada por até vinte anos causando uma destruição do cérebro. Em 1999 a França registrou 
cerca de 31 casos da doença. No ano seguinte, os episódios de contaminação já chegavam a 150 casos só neste 
país. O medo logo se espalhou pela Europa, especialmente na Alemanha e na Espanha, onde também foram 
registrados animais contaminados com a doença. Como resultado, o consumo de carne bovina caiu em 50% e o 
medo da contaminação fez com que consumidores inspecionassem rótulos de outros produto como cosméticos e 
doces para saber se eram feitos à base de tutano de boi, matéria-prima de alto risco. Além do custo social 
evidente, acidentes de consumo como esses possuem um custo financeiro elevado. Na época, estimou-se que só 
para incinerar os lotes disponíveis da ração contaminada, seriam gastos 2,7 bilhões de dólares, outros 800 
milhões de dólares foram gastos pelos países europeus para comprar e sacrificar cerca de 2 milhões de cabeças 
de gados. Cf. CRUZ, Ana Santa. Adeus à carne: União Européia adota medidas duras para conter a doença da 
vaca louca e o pânico entre os consumidores. Revista Veja online, São Paulo, 13 dez. 2000. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/131200/p_060.html>. Acesso em: 13 abr. 2011. 

1 Os acidentes foram causados por desprendimento na banda de rodagem dos pneus da Bridgestone/Firestone. 
Mais de 170 mortes foram associadas a acidentes envolvendo automóveis equipados com pneus do modelo 
“Wilderness AT and ATX”. Com o intuito de atender os padrões de segurança desejados, a empresa fabricante 
dos automóveis (Ford) convocou um recall para que se efetuasse a troca aproximadamente de 13 milhões de 
pneus. Estima-se que o custo da empresa com a substituição chegou a mais de 2 bilhões de dólares. Neste caso, 
as empresas americanas, Ford e a Bridgestone/Firestone, são solidariamente responsáveis. Cf. $1 BILLION 
lawsuit to hit Bridgestone/Firestone. CNN Justice online, Atlanta, 16 jun. 2001. Disponível em: 
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1 Cf. SILVA, op. cit. 

1 Cf. MOLINERO, op.cit. 

1 Cf. BECK, op. cit. 

1 Cf. SILVA, op.cit.  

1 In verbis, o Art. 7o da Diretiva 85/374/CEE afirma que: “O produtor não é responsável nos termos 

da presente directiva se provar: a) Que não colocou o produto em circulação; b) Que, tendo em conta as 

circunstâncias, se pode considerar que o defeito que causou o dano não existia no momento em que o produto foi 

por ele colocado em circulação ou que este defeito surgiu posteriormente; c) Que o produto não foi fabricado 

para venda ou para qualquer outra forma de distribuição com um objetivo econômico por parte do produtor, nem 

fabricado ou distribuído no âmbito da sua atividade profissional; d) Que o defeito é devido à conformidade do 

produto com normas imperativas estabelecidas pelas autoridades públicas; e) Que o estado dos conhecimentos 

científicos e técnicos no momento da colocação em circulação do produto não lhe permitiu detectar a existência 

do defeito, f) No caso do produtor de uma parte componente, que o defeito é imputável à concepção do produto 

no qual foi incorporada a parte componente ou às instruções dadas pelos fabricante do produto”. 

1 In verbis, o Art. 15o alínea b da Diretiva 85/374/CEE: “Qualquer Estado-membro pode: b) Em derrogação da 
alínea e) do artigo 7o, manter ou, sem prejuízo do procedimento definido no n. 2, prever na sua legislação que o 
produtor é responsável, mesmo se este provar que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento 
da colocação do produto em circulação não lhe permitia detectar a existência do defeito” 

1 A necessidade de revisão e avaliação da incidência da Diretiva também encontrava-se assinalada na 

determinação constante no artigo 21 segundo o qual, a cada cinco anos, a Comissão apresentaria ao Conselho um 

relatório relativo à aplicação da Diretiva sugerindo, caso oportuno, propostas de alterações. O primeiro relatório 

ocorreu em 1995 e o segundo, que ocasionou a elaboração de um “Livro Verde” sobre a responsabilidade civil 

por produtos defeituosos, em 2001. A terceira avaliação da comissão, além de levar em conta os resultados dos 

estudos anteriores, procurou avaliar os aspectos da aplicação dos preceitos contidos na Diretiva. Dois estudos 

foram realizados, o primeiro deles – informe Lovells – em 2003, teve como objetivo analisar e comparar a 

incidência prática dos diferentes sistemas jurídicos dos Estados Membros em relação ao procedimento das 

demandas por produtos defeituosos. O segundo estudo, realizado pela Fondazione Rosselli, foi publicado em 

2004 e teve como objetivo analisar a incidência econômica da cláusula relativa ao risco de desenvolvimento 

prevista no artigo 7 da Diretiva 85/374/CEE.  Foi recomendado que outro estudo fosse realizado em 2007. Um 

dos principais problemas encontrados até aquele momento eram as diferentes interpretações dadas pelos 

tribunais nacionais relativas a alguns aspectos da Diretiva.  Entre elas: a definição de defeito, exoneração da 

responsabilidade por risco de desenvolvimento e exoneração do cumprimento da legislação (Diretiva 85/374) 

principalmente para os produtos cuja segurança já estivesse extensivamente regulada por leis especiais, como era 

o caso dos medicamentos da indústria farmacêutica. Contudo o terceiro informe concluiu que, naquele momento, 

não seria necessário apresentar qualquer proposta de modificação da Diretiva 85/374. Concluindo também que 

deveria buscar maior harmonização no que diz respeito a aplicação da norma comunitária entre os Estados-
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membros sugerindo como ferramenta a utilização da jurisprudência do Tribunal de Justiça da Comunidade 

Europeia.  

1 Cf. SANSEVERINO, op. cit. 

1 Cf. SANSEVERINO, loc.cit. 

1 Cf. GARCÍA RUBIO, 1999 apud SANSEVERINO, loc.cit. 

1 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A teoria do risco do desenvolvimento. Revista de Estudos Jurídicos. São 
Leopoldo, v.38, n.3, p. 11-20, set./dez. 2005. Disponível em: <http://www.unisinos.br/publicacoes 
_cientificas/images/stories/pdf_estjuridicos/v38n3/art02_pereira.pdf>.  Acesso em: 24 abr. 2011, p. 12. 

1 Cf. art. 170 CF/88 

1 Cf. art. 48 do ADCT/CF. 

1 A esse respeito RIZZATTO NUNES, op. cit., p. 115, comenta que “o Código de Defesa do Consumidor 
compõe um sistema autônomo dentro do quadro constitucional. Dir-se-á um subsistema próprio inserido no 
sistema constitucional brasileiro” concluindo que “as regras do CDC estão logicamente submetidas aos 
parâmetros normativos da Carta Magna, e, de outro, todas as demais normas do sistema somente terão incidência 
nas relações de consumo se e quando houver lacuna no sistema consumerista”.  

1 Ibid. 

1 RIZZATTO NUNES. loc. cit. 

1 São igualmente reconhecidos pelo CDC os seguintes princípios e garantias fundamentais: o princípio da 
igualdade (CF, art. 5º, caput e inciso I); direito da garantia a imagem, da honra, da privacidade, da intimidade, da 
propriedade e da indenização por violação a tais direitos de modo material e moral (CF, art. 5o, V, c/c, os incisos 
X e XXII); direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, etc (CF, art. 6o ) e o direito a prestação 
de serviços públicos essenciais com eficiência, publicidade, impessoalidade e moralidade (CF, art. 37, caput). 

1 Cf. art. 4o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

1 Cf. RIZZATTO NUNES. op. cit. 

1 Cf. MOLINERO, op. cit.  

1 Cf. MOLINERO, loc.cit.  

1 Cf. MOLINERO, loc.cit.  

1 Ibid.  

1 Ibid. 

1 Posição semelhante é a sustentada por Silva ao afirmar que “sobre este pano de fundo, próprio da sociedade de 
bem estar e do Estado de Direito Social, não admira que as soluções a dar à responsabilidade civil do produtor, 
cololário do progresso técnico e tecnológico e domínio em que a amplitude do dano é enorme, sejam 
influencidas pela socialização do direito privado e pelo debate geral da responsabilidade civil, designadamente 
no que toca à sua natureza, fundamento ou critério de imputação, com erosão do princípio da culpa e atracção pel 
responsabilidade objectiva – dita também responsabilidade sem culpa ou pelo risco – dada a sua finalidade e 
melhor garantia de protecção de uma maior segurança e justiça social, através de uma mais adequada 
distribuição dos riscos inerentes à produção técnica moderna”. Sobre o tópico vide: SILVA op. cit., p.112. 
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1 Cf. CALIXTO, Marcelo Junqueira. A responsabilidade civil do fornecedor de produtos pelos riscos de 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

1 Cf. CALIXTO, loc.cit. 

1 Cf. CALIXTO, loc.cit. 

1 Ibid.  
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RESUMO 
A função social da propriedade tem especial destaque no atual ordenamento jurídico 
brasileiro. Esta afirmação se confirma nos termos da Constituição Federal (1988), 
especialmente em seu Art. 5º, XXII e XXIII (direito fundamental), Art. 170, III (princípio da 
ordem econômica) e artigos 184 a 191 (políticas fundiária, agrícola e reforma agrária). Neste 
sentido é possível afirmar que a função social da propriedade privada deve ser considerada 
como de relevante interesse público, portanto, as ações estatais no sentido de sua efetividade, 
devem ser qualificadas como políticas públicas do Estado brasileiro. Assim, é dever 
constitucional de todos os governos que atuem neste sentido por meio de políticas públicas 
governamentais, independentemente de suas inclinações político-ideológicas. A partir destes 
fundamentos constitucionais definiu-se como corte metodológico para esta pesquisa: i) a 
função social da propriedade privada rural que deve ser fundamento das políticas 
governamentais fundiárias; e, ii) a proposta de fortalecer o poder regulatório estatal em 
sentido normativo, fiscalizador, incentivador e planejador para intervir neste domínio privado 
por meio de uma agência reguladora (autarquia especial) que seria denominada Agência 
Nacional da Política Fundiária (ANPF). Para tanto, os marcos teóricos escolhidos foram os 
estudos de Floriano Peixoto de Azevedo Marques em sua obra “Regulação Estatal e Interesses 
Públicos” (2002) onde defende a ideia de republicização do Estado e de Luiz Carlos Bresser 
Pereira, idealizador da reforma do Estado (EC 19/98), tendo em vista que defendem uma 
forma de intervenção do Estado nas relações privadas que aproxima a racionalidade pública 
da racionalidade privada no que tange ao valor da eficiência, contribuindo para realização dos 
fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: REPUBLICIZAÇÃO DO ESTADO; POLÍTICA FUNDIÁRIA 
CONSTITUCIONAL; AGÊNCIAS REGULADORAS. 
 
ABSTRACT 
The social function of property emerges highlighted today at brazilian jurisdictional and legal 
order. This assumption is presented at the Federal Constitution, magna Law edited in 1988, 
especially at the 5th article, XXII e XXIII (fundamental rights), article number 170, III 
(principles of the economic order) and articles 184 to 191 (land and agricultural policies and 
agrarian reforms). Therefore, it´s possible to assume that the social function for the land 
(public or private) should be considered as a corporate interest. The state actions in order to 
assure it´s effectiveness, should be qualified as Brazilian State public policies. So, it´s a 
constitutional duty of all governments (federal and state) to act toward this assumption, 
through public policies, regardless their ideological and political inclinations. From these 
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constitutional basis, the methodological approach of this research was determined: i) the 
social function of the rural property that should be the foundation of land governmental 
policies; ii) the proposal to consolidate the state regulatory force (normative, supervisory, 
encouraging and planning) in order to interfere at the private rural ownership, through a 
regulatory agency (special autarchy), that would be named after Agency of the Land National 
Politics (ALNP). For this, the theoretical guidance of this study were the studies of Floriano 
Peixoto de Azevedo Marques in his work “State Regulation and Public Interests” (2002), 
where the author endorses the idea of the “republicização” of the State. Also were considered 
the studies conducted by Luiz Carlos Bresser Pereira, who was one of the creators of 
Brazilian State Reforms (EC 19/98). Both authors advocate a certain way of public 
intervention into private relations which approaches the public statement to the private 
rationality, regarding the efficiency values that underlies the fundaments and objectives of 
Brazilian Federative Republic.  
KEYWORDS: ??REPUBLICIZAÇÃO?? OF THE STATE; CONSTITUTIONAL LAND 
POLICY; REGULATORY AGENCIES. 
 
 

  

Considerações iniciais 

  

              O tema da intervenção do Estado sobre as relações privadas deve ser analisado tendo 
em vista as conquistas de um Estado Democrático de Direito. É o caminho para construir 
argumentos que contribuam com as ações estatais e governamentais (políticas públicas) que 
possibilitem alcançar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, em 
especial: construir uma sociedade justa; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 
pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

              Neste sentido pode-se afirmar que a realidade brasileira contemporânea exige, ainda, 
a necessidade de enfrentar inúmeros desafios políticos e socioeconômicos que de longa data 
estão em pauta, mas, que, não foram solucionados. Talvez, por não terem sido considerados 
como políticas do Estado brasileiro ou não lhes tenha sido dada a devida prioridade. Entre 
esses desafios, nesta pesquisa, dedicou-se ao estudo da política fundiária rural (especialmente 
a Reforma Agrária) que tem por fundamento constitucional a função social da propriedade 
privada rural. 

              Constitucionalizar a função social da propriedade foi um desejo da nação brasileira e 
assim está positivado no Art. 5º, XXII e XXIII (direito fundamental), Art. 170, III (princípio 
da ordem econômica) e artigos 184 a 191 (políticas fundiária, agrícola e reforma agrária). 
Desta forma, todos os esforços dos governos devem ser para construir e executar políticas 
governamentais que efetivem esta política estatal. 

              Há registros históricos, em diferentes governos, sobre avanços e retrocessos na 
política fundiária brasileira. Entre as causas de retrocessos, há, também, aspectos político-
ideológicos que não permitiram um encontro harmônico entre o interesse público e o interesse 
privado quanto à intervenção estatal sobre a distribuição e aproveitamento da propriedade 
privada rural. Este confronto e a descontinuidade de políticas governamentais retardaram 
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avanços. Assim, é importante que propostas sejam construídas em prol da efetividade de 
políticas públicas fundiárias. 

              Nesta pesquisa sugere-se a criação de uma agência reguladora, a Agência Nacional 
de Política Fundiária (ANPF), que  desenvolverá atribuições com vistas  a  definir, 
normatizar, fiscalizar, incentivar e planejar as políticas fundiárias para a propriedade privada 
rural de modo a garantir maior eficiência à concretização de tal política, realizando-se justiça 
social. Esta sugestão leva em consideração as diretrizes da reforma do Estado (EC19/98) 
idealizada por Luiz Carlos Bresser Pereira e os estudos sobre a republicização de Floriano 
Peixoto de Azevedo Marques, para apontar que o regime das agências reguladoras (autarquias 
especiais) permite, por exemplo: maior independência do órgão em relação à administração 
direta (autonomia de gestão); possibilidade de definir os gestores da autarquia por meio do 
conhecimento técnico e de reputação ilibada; poder de regulamentação trazendo agilidade 
diante da necessidade de intervenção estatal; meios imparciais de fiscalização no 
cumprimento da Constituição e leis (avaliação de resultados); possibilidade de participação 
direta dos titulares dos interesses envolvidos (esfera pública e esfera privada) por meio de 
consultas populares e audiências públicas (participação social). 

  

  

1. A estrutura fundiária brasileira e as desigualdades sociais e regionais 

  

              Antes de adentrar ao tema da questão fundiária, convém conceituar "estrutura 
fundiária", que decorre da expressão latina fundus que quer dizer fundo, base, bens de raiz. 
Este último termo "bens de raiz" é utilizado pelos estudiosos de direito para definir os 
terrenos, bens imóveis e dentre eles o imóvel rural. Então, como afirma Sodero: "Estrutura 
fundiária é, pois, a expressão da forma pela qual se distribui no espaço geográfico, a 
propriedade da terra rural.".[1]  

              O que se busca em uma estrutura fundiária, como em todas as demais estruturas, é o 
equilíbrio, a homogeneidade, o resultado mais proveitoso. Uma estrutura fundiária equilibrada 
significa aquela que garanta aos seus proprietários ou ocupantes, enquanto exploradores, um 
padrão econômico e social condizente com a dignidade humana. É este o sentido positivado, 
na Constituição da República Federativa do Brasil nos artigos 1º, inciso III, 3º, 5º, inciso 
XXIII, 184 e 186, dentre outros. 

              Historicamente, no Brasil a forma de ocupação fundiária rural foi calcada em grandes 
propriedades agrícolas ou pastoris, herança ainda do período colonial em que se implantou o 
regime de sesmarias, cujo objetivo era o aproveitamento das terras negligenciadas por seus 
proprietários, mas que resultou em grandes propriedades monocultoras e voltadas à 
exportação. São exemplos as grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar e de café dos 
séculos XV, XVI, XVIII, perdurando em várias regiões do País até meados do século XX.[2] 

              O regime sesmarial rezava que as terras seriam entregues e permaneceriam na posse 
de quem dela retirasse frutos. Apesar da boa intenção, não resultou na completa ocupação das 
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terras do Brasil, seja pela grande extensão destas ou pelas dificuldades na sua exploração, 
entre outras causas pela ausência de mão de obra, de tecnologia, distâncias.  

              A colonização do interior se deu, principalmente, por pioneiros privados que, após 
combater os ocupantes (indígenas) requeriam as terras conquistadas como paga (as chamadas 
Bandeiras) ou, de outro lado, o próprio Governo financiava estas incursões (as nominadas 
Entradas), concedendo patentes militares ao seu líder e o regime de sesmaria a quem 
requeresse. Ocorre que estas concessões nem sempre eram feitas aos que laboravam na terra, 
mas, sim, às pessoas com melhor relacionamento junto ao poder que as concedia. Como 
resultado formou-se duas categorias: os sesmeiros (propriedade) e os posseiros (posse). 

              Em 1822 cessou o regime de sesmarias, criando-se um hiato até a Lei de Terras, de 
1850, quando foi estabelecido o regime de posse. Nas sesmarias, primeiro se recebia o título 
depois se trabalhava e, no regime de posse, o posseiro tem sua ação regularizada pelo 
reconhecimento estatal de que explorou a terra implantando benfeitorias. Este regime de posse 
ainda vige no Brasil, especificamente, no caso das terras chamadas devolutas em que por 
meio de licenças de ocupação estabeleceu-se a regra de preferência de aquisição (onerosa ou 
não), nos termos da Lei n.º 6.383/76, com suas alterações posteriores. 

              Era de se esperar que este novo regime de ocupação, o de posse, pudesse transformar 
o interior do País, especialmente onde ainda não existiam ocupantes. Entretanto, não foi o que 
ocorreu. Mesmo estes que exploravam pequenas porções de terra utilizando, apenas, a força 
familiar (hoje chamada de pequena propriedade ou propriedade familiar[3]), mantiveram entre 
seus desejos aquele de possuir mais terra, porquanto impregnados daquele espírito 
latifundiário do passado colonial. 

              Esta Lei de Terras, de 1850, vigorou até a Constituição Republicana de 1891, quando 
as terras devolutas da antiga Coroa Portuguesa passaram a pertencer aos Estados e estes se 
viram na incumbência de legislarem sobre o assunto.  Até então não havia outro meio de se 
adquirir terras devolutas que não fosse a compra por hasta pública. 

              Sobre a abdicação do instituto da posse ou mesmo da propriedade pela exploração, 
ocorrido em 1891, afirma Sodero: "A propriedade territorial continuava cada vez mais se 
concentrando nas mãos de uma aristocracia rural que não se dispunha a alterar nem permitir 
que se tentasse a reformulação da estrutura agrária do País.[4] 

              Mesmo antes da proclamação da independência do Brasil havia clamores por uma 
Reforma Agrária que culminasse com o melhor aproveitamento das terras. Alguns Estados, 
recebendo o ônus/bônus de legislarem sobre a questão fundiária trataram de lançar programas 
de melhor ocupação. É o caso dos Estados do sul do Brasil, São Paulo, Espírito Santo e alguns 
outros poucos[5]. 

              Reverberando a sempre intangibilidade e quase "imaculado" direito de propriedade, 
em 1916 foi promulgado o Código Civil de caráter individualista, privatista e sucessório. 
Graças a este direito de sucessão, as propriedades foram sendo divididas em propriedades 
menores, entretanto, sem perder o caráter monocultor. Isto perdurou até a década de 1960. 

Na segunda metade do século XX, nos Estados de Mato Grosso, Rondônia, oeste de São 
Paulo, norte do Paraná e Goiás, ocorreu a oferta indiscriminada de loteamentos públicos e 
particulares levou a um fluxo migratório e estabeleceu o desenvolvimento em regiões até 
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então virgens. A maioria destes ocupantes não detinha lastro financeiro suficiente para se 
manter produzindo o que fez com que as pequenas propriedades fossem sendo vendidas 
retornando o modelo de grandes áreas rurais. 

              Durante a década de 1960, o governo militar, visando ocupar as regiões fronteiriças 
do País, outorgou títulos de propriedade a grandes empresas e pessoas físicas. Como exemplo 
o que ocorreu no noroeste de Mato Grosso, fronteira com a Bolívia, onde terras com mais de 
50.000 (cinquenta mil) hectares foram outorgadas, tendo como contrapartida a ocupação 
imediata. Neste período e na mesma região foram outorgados títulos de 1.999 hectares (área 
com mais de 2.000 hectares necessitaria de autorização do Congresso Nacional) para várias 
pessoas sem qualquer tradição na produção rural. Na maioria dos casos estes lotes nunca 
chegaram a ser ocupados e se prestaram apenas a garantias de financiamento e a especulação 
imobiliária. 

              Em 1964, o Governo Federal, buscando reprimir movimentos sociais do sul do País e 
com o objetivo de evitar a formação de área com desvio de finalidade produtiva (minifúndios 
e latifúndios) sancionou o Estatuto da Terra - Lei 4.502 e o Decreto 59.428/66 para a 
persecução destes objetivos. Estes diplomas decorreram da Emenda Constitucional n. 10 de 
1964 que concedeu ao Governo Federal a prerrogativa de legislar sobre a matéria agrária, com 
vistas a disciplinar os problemas jurídicos decorrentes da atividade rural, o que ainda 
permanece. 

  

1.1. O Estatuto da Terra e as Políticas Fundiárias 

              O Estatuto da Terra trouxe em seu bojo a especificação detalhada de um anseio que 
permeava a atividade produtiva rural (excluída a aristocracia rural), bem como representava a 
positivação de pensamentos sociais surgido mesmo antes da independência do Brasil: a 
função social da propriedade. Esta especificação balizou todos os diplomas posteriores que 
tratam do assunto inclusive a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

              Este Estatuto, marco legal da história agrária do País trouxe a definição da 
propriedade familiar, os conceitos de minifúndio e latifúndio, o dever do poder público de 
buscar a extinção das formas de ocupação da terra que contrariem a função social, o incentivo 
a criação e expansão das empresas rurais, a desapropriação por interesse social, a necessidade 
de estudos sistematizados sobre o assunto (censos e zoneamentos), cadastramento, políticas de 
desenvolvimento rural, sistematização dos projetos de colonização e a proibição de imóveis 
rurais com área menor que o módulo rural. 

              Além de gerar a possibilidade de intervenção na propriedade privada rural, 
estabeleceu a criação de um cadastro rural e, já em 1967, segundo Sodero, cerca de 3.500.000 
declarações de propriedade estavam preenchidas e entregues ao Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária - IBRA. Estas declarações somaram cerca de 307 milhões de hectares e 
permitiram conclusões esclarecedoras, dentre as quais se destacam: (1) somente 50% da área 
dos imóveis eram aproveitadas e (2) quanto maior a propriedade, menor o seu 
aproveitamento.[6] 

              O resultado ratificou o contido no Estatuto da Terra, especialmente para assegurar a 
quem trabalha a terra diretamente o direito de tornar-se proprietário se respeitar a função 
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social. Entretanto, nem todas estas medidas foram suficientes para resolver estas questões. De 
fato, como exemplo, o IBRA tinha a missão de fornecer elementos para a reorganização 
agrária do País e, por vários fatores o resultado do quadro fornecido foi da manutenção das 
distorções que em muitas das regiões do Brasil. 

              Com a promulgação da Lei n. 6383/76[7] buscava-se regularizar as posses de até 100 
hectares mediante a obtenção de licença de ocupação desde que cumpridos requisitos, dentre 
os quais o de manter a exploração familiar da área. 

              Ainda na década de 1970 várias foram as tentativas do Governo Federal para buscar 
soluções da questão agrária, visando diminuir os desequilíbrios regionais. Para tanto criou 
vários programas, dentre eles destacam-se: Programa de Integração Regional (1970); 
PROTERRA - Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte 
e Nordeste (1971); POLAMAZÔNIA - Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia (1974); POLONORDESTE - Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas 
do Nordeste (1974). Infelizmente não alcançaram os resultados esperados. 

              Convém salientar que até 1979 a implementação da política de Reforma Agrária, 
oriunda do Estatuto da Terra, foi praticamente abandonada. Enfatizaram-se na realidade as 
ações de Política Agrícola, estimulando a produção em larga escala por meio de créditos 
subsidiados resultando na formação de grandes áreas. Vivia-se a "A década do Milagre 
Brasileiro". 

              Em 1985 e 2003 foram criados dois planos governamentais como o objetivo de 
realizar ações em favor Reforma Agrária estabelecendo metas e prazos para assentamentos.[8] 
Sob uma ótica econômica e social pode-se afirmar que o II Plano nacional da Reforma 
Agrária teve melhores resultados, os quais podem ser atribuídos à pressão dos movimentos 
sociais pela Reforma Agrária que recrudesceram, especialmente, a partir da década de 80 do 
século passado com o fim do período militar. 

              Após 30 anos da promulgação do Estatuto da Terra, o total de famílias beneficiadas 
pelas políticas públicas dos governos governo federal e estadual, em projetos de reforma 
agrária e de colonização foi em torno de 300 mil famílias (1964-1994).[9] 

              Segundo dados organizados por Eduardo Paulon Girardi em sua tese de doutorado 
ocorreu expressivo aumento no número de assentamentos e de famílias assentadas a partir de 
1995.[10] 

              Pode-se registrar que por meio das ações do Governo Federal tem-se buscado 
correções das distorções das questões fundiárias. Para tanto, por meio do Instituto Nacional da 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, defende políticas de Reforma Agrária com um 
novo modelo para inserir a ideia da sustentabilidade e desenvolvimento nacional, conforme 
consta na apresentação do II Plano Nacional da Reforma Agrária: 

O que se busca com a reforma agrária atualmente desenvolvida no País é a implantação de um 
novo modelo de assentamento, baseado na viabilidade econômica, na sustentabilidade 
ambiental e no desenvolvimento territorial; a adoção de instrumentos fundiários adequados a 
cada público e a cada região; a adequação institucional e normativa a uma intervenção rápida 
e eficiente dos instrumentos agrários; o forte envolvimento dos governos estaduais e 
prefeituras; a garantia do reassentamento dos ocupantes não-índios [sic] de áreas indígenas; a 
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promoção da igualdade de gênero na reforma agrária; e o direito à educação, à cultura e à 
seguridade social nas áreas reformadas.[11] 

  

              Para alcançar os objetivos desta nova política o INCRA estabelece algumas ações 
importantes, tais como o cadastramento nacional das propriedades rurais, além de já ter 
estipulado o tamanho e a especificidade dos módulos rurais. Irá contribuir para esta finalidade 
os estudos de zoneamento ambiental feito pelos Estados e o georrefereciamento. A 
expectativa é de maior eficiência na ocupação racional das propriedades privadas rurais. 

              Estas ações vêm para reforçar as diretrizes já estabelecidas no Estatuto da Terra, uma 
vez que em seu artigo 1º, §1º, determina que as políticas públicas devam buscar justiça social 
e produtividade: 

Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor 
distribuição da terra, mediante modificação no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos 
princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. 

  

              A importância de intervir na estrutura agrária, conforme já exposto, é política do 
Estado e, portanto, é preciso esclarecer o alcance do que seja a Reforma Agrária. Enquanto 
modificação de situação existente, ela não se faz em terras públicas e sim em propriedades 
privadas onde haja distorções: os minifúndios e os latifúndios. Para enfrentar tais problemas 
os remédios jurídicos são: (1) reorganizar tanto o minifúndio quanto o latifúndio de forma que 
eles possam resultar em melhor aproveitamento econômico e social: (2) concomitantemente, 
devem-se garantir melhores condições para que as famílias assentadas possam permanecer na 
propriedade e serem incluídas como agentes econômicos, de forma que lhes sejam dadas 
condições para seu continuo desenvolvimento. Com estas possibilidades legais realiza-se a 
política fundiária brasileira. 

              Conclui-se que Reforma Agrária não pode ser simplesmente outorgar terra a quem 
não tem, mas sim, corrigir distorções fundiárias e, como consequência, até mesmo outorgar 
terra a quem não tem. A outorga de terras públicas não pode ser chamada de Reforma 
Agrária, mas sim de cumprimento de Política Social ou Econômica de inclusão. É, aliás, 
injusta aos demais membros da sociedade a diminuição do patrimônio público com o objetivo 
de resolver problemas causados pela exploração deficiente de terras particulares. 

              Enquanto à propriedade privada são outorgados os direitos de uso, gozo, disposição e 
sequela, estes somente serão garantidos pelo Estado se aquela atender a uma função social. 
Para atingir esta finalidade, tanto o proprietário quanto os Governos precisam assumir as suas 
responsabilidades. No que diz respeito aos deveres do Estado, este deve criar políticas que 
permitam o acesso à tecnologia de produção, ao mercado consumidor, justa remuneração da 
produção, assistência técnica para melhor utilização dos meios de produção, aumento de 
produtividade, viabilização de acesso aos serviços públicos (energia elétrica rural, rede de 
comunicação, correios), com tal infraestrutura haverá maior possibilidade de fixar a família 
no meio rural de modo mais digno. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11590
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMAR – Universidade de Marília



              Neste aspecto tem-se que o desafio da questão agrária não é a quantidade de famílias 
assentadas, mas antes e principalmente a qualidade dos assentamentos. Os últimos resultados 
tem se mostrado medíocres e levaram a "favelização" do meio rural, da qual uma das 
consequências é o contínuo êxodo. Os assentamentos têm sido realizados por força das 
pressões sociais e com a intervenção dos movimentos sociais que, na maioria das vezes, 
indicam as famílias para receber a terras sem qualquer avaliação quanto à sua origem e a sua 
aptidão para o trabalho no campo. 

              

  

2. Os parâmetros constitucionais (1988) que definem a política do Estado brasileiro para 
as questões fundiárias rurais: função social da propriedade 

  

              A questão fundiária no Brasil, atualmente, é posta constitucionalmente dada a sua 
importância histórica e social, no Capítulo III do Título VII (arts. 184 a 191) intitulado "Da 
Política Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária". Decorrente desta importância 
constitucional, os parâmetros minuciosos para a Política Fundiária devem ser tomados para a 
construção da política do Estado brasileiro e as políticas dos governos devem implementá-las 
independentemente de questões ideológicas, partidárias, dogmáticas, as quais poderão ter 
como consequência uma visão unilateral, parcial dos temas que envolvem as questões 
fundiárias. 

              Conforme já exposto, o diploma legal infraconstitucional que diz respeito à Reforma 
Agrária e à Política Fundiária é a Lei n. 4.504, de 30/11/1964, que instituiu o Estatuto da 
Terra que, elaborado no inicio do período militar, foi bem redigido e contemplou todas as 
questões existentes à época, conforme avalia Regina Bruno ao citar a Regina Novaes: 

         [...] houve uma apropriação do discurso pré-64 e isto traz à luz a marca da continuidade. 
Na verdade é o Estatuto, que vai fazer a relação entre o Estado e o sindicalismo na luta por 
terra. É ele que abre o diálogo - tenso, difícil e com lutas - entre os trabalhadores rurais e o 
Estado. Mas é também importante não esquecermos que, através do Estatuto, o Estado não só 
conferiu identidade jurídica às categorias sociais antes existentes, como as redefiniu 
politicamente. Ao torná-las legais, filtrou uma determinada concepção de reforma agrária e 
conceitualizou o que seria latifúndio, propriedade familiar, empresa rural, função social, 
desapropriação, tributação, etc., que desde suas origens já se encontravam permeados por uma 
dupla lógica. Uma, distributivista, pela democratização da propriedade fundiária, incentivo à 
empresa familiar como modelo ideal de propriedade e penalização do latifúndio; e outra, 
produtivista, pela concentração de terra, capital e trabalho, e consolidação da grande empresa 
capitalista. 

O Estatuto, por exemplo, definiu latifúndio com base na improdutividade e na dimensão, é 
certo, mas desencarnou do conceito os atributos outorgados pelo movimento camponês: o 
latifúndio como expressão da violência e da sujeição. A lei estabeleceu a propriedade familiar 
como base da reforma agrária, é verdade, mas delegou à grande empresa rural a função 
condutora da modernização e único exemplo eficaz do uso racional da terra. Os ideólogos do 
anteprojeto lutaram acirradamente e garantiram que a reforma agrária fosse vinculada à 
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problemática fundiária, porém caracterizaram latifúndio e empresa rural como noções que 
atendem a regras comuns e se interpenetram continuamente.[...][12] 

  

              A Constituição Federal de 1988 recepcionou todos os fundamentos do Estatuto da 
Terra e por meio da Lei nº 8.629/1993 definiram-se os marcos legais parta a Reforma Agrária, 
servindo de fundamento para a implantação do II Plano Nacional que norteia a política atual 
no que tange à melhor distribuição das terras. 

              Neste sentido Gilberto Bercovici afirma: 

A reforma agrária é mais do que um compromisso e um programa do governo federal. Ela é 
uma necessidade urgente e tem um potencial transformador da sociedade brasileira. Gera 
emprego e renda, garante a segurança alimentar e abre uma nova trilha para a democracia e 
para o desenvolvimento com justiça social. A reforma agrária é estratégica para um projeto de 
nação moderno e soberano.[13] 

              

              Parafraseando Fábio Konder Comparato, o doutrinador supra referido escreve que 
"[...] A Constituição garante o direito de propriedade, mas só o garante se a propriedade 
cumprir sua função social (art. 5º, XXII e XXIII, e art. 170, II e III), princípio constitucional 
que é auto-aplicável [sic]." [14] 

              De fato, desde 1988, o direito de propriedade se afastou definitivamente das 
concepções oriundas do direito privado. Mantém-se seu caráter individual, que visa à proteção 
do indivíduo e de sua família como, até mesmo, garantia de sua sobrevivência, mas reconhece 
que a propriedade pode ser tida como a expressão do poder do proprietário sobre outras 
pessoas, o que afasta a sua condição de direito individual fundamental. Neste caso, tornam-se 
um instrumento de especulação, de acumulação econômica em detrimento das necessidades 
da sociedade. Sendo a propriedade produtiva, entretanto, não ficará sujeita a qualquer ato que 
signifique o desapossamento, conforme a Constituição Federal. 

              O artigo 186 da Constituição Federal traz os requisitos que permitem avaliar se uma 
propriedade rural cumpre ou não sua função social: aproveitamento racional e adequado; 
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e exploração que favoreça o 
bem estar dos proprietários e dos trabalhadores. Estes parâmetros foram quantificados de 
modo objetivo por meio da legislação infraconstitucional, o que não permitem levar em 
consideração situações por vezes incontornáveis pelos proprietários rurais, como crises 
econômicas, questões financeiras individuais, especificidades geográficas da propriedade em 
relação ao seu entorno (tipo do solo, disponibilidade de água). Demonstra-se que há um 
descompasso entre as normas e a realidade referida. 

              De qualquer maneira, uma vez descumprida a função social da propriedade os 
proprietários perdem as garantias previstas na Constituição Federal, inclusive no que diz 
respeito à proteção possessória e são estas as terras rurais, independentemente de sua extensão 
é que devem ser objeto da Reforma Agrária. 
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3. Compromisso público e privado para efetividade da função social da propriedade. 

  

              Como visto, os Governos têm o compromisso de cumprir a Política Fundiária 
estabelecida na Constituição Federal, respeitando os critérios constitucionais econômicos, 
ambientais e sociais ligados à função social. Para cumprir a Constituição os Governos 
envolvem vários órgãos face à amplitude e a complexidade do tema. Atualmente, há pelo 
menos quatro Ministérios envolvidos: Meio Ambiente, Trabalho, Desenvolvimento Agrário e 
o de Relações Institucionais. Além destes órgãos da administração direta, também estão 
relacionadas outros órgãos da administração indireta (por exemplo, a EMBRAPA - Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e sociedades de economia mista (empresas de extensão 
rural - EMPAER, por exemplo), cuja finalidade é colocar em prática as políticas do governo. 

              Estes múltiplos órgãos têm, por vezes, dificuldades de atuação, pois a eles são 
atribuídas funções de modo desconcentrado, o que dificulta uma atuação conjunta. Como 
exemplo o caso do INCRA que, além de avaliar a propriedade quanto à ocupação e 
produtividade, teria que ter competência para avaliar o aspecto ambiental e trabalhista que 
compõe a função social da propriedade. Infelizmente a estrutura atual não possibilita uma 
atuação eficiente, concentrada. 

              Além da dificuldade supra referida, há o problema do loteamento político-partidário 
enfrentado no INCRA, o que não permite soluções eficazes em curto prazo. Sobre o assunto 
foram várias as notícias veiculadas recentemente na mídia, como exemplo: 

BRASÍLIA - Embora já exista uma proposta de reforma da estrutura do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)[sic], que tem por objetivo acabar 
com o loteamento político dos cargos na autarquia, o governo não cumpre esse objetivo. 
Levantamento feito pelo Estado [sic] apurou que das 30 superintendências 26 estão nas mãos 
do PT. As quatro restantes estão com um técnico do próprio instituto, um representante da 
Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), um afilhado do PMDB e outro do 
PTB. [15] (grifo nosso) 

  

              Dada a sua estrutura já arcaica (sem demérito da atuação do órgão e de seus agentes), 
se faz necessária uma reforma administrativa para um modelo de maior independência 
política, administrativa e financeira de modo a alcançar resultados que sejam de interesse de 
todos envolvidos na questão fundiária. 

              É necessária uma orientação gerencial para que tais políticas públicas sejam efetivas. 
Neste sentido expõem-se as conclusões de Bresser Pereira: 

A administração gerencial; a descentralização; a delegação de autoridade e de 
responsabilidade ao gestor público; o rígido controle sobre o desempenho, aferido mediante 
indicadores acordados e definidos, por contrato, além de serem modos muito mais eficientes 
de gerir o Estado, são recursos muito mais efetivos na luta contra as novas modalidades de 
privatização do Estado.[16] 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11593
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMAR – Universidade de Marília



              Não é somente o poder público é responsável pelo cumprimento das políticas 
públicas ligadas ao melhor aproveitamento das terras rurais nacionais, sendo imprescindível a 
participação da sociedade civil como um todo e, especialmente dos proprietários rurais. De 
fato, dada a escolha histórica da conformação capitalista da economia nacional, as entidades 
privadas detêm importante papel na escolha, utilização e exploração dos recursos de produção 
necessários à obtenção de seu principal objetivo: o lucro. Dentre estes recursos, quando 
verificado o setor primário da economia, destaca-se o fator terra, considerado como o seu 
principal recurso. 

              Para alcançar a melhor forma de exploração possível, com o intuito de produzir os 
melhores resultados, afirma-se que, além do lucro, é dever da iniciativa privada considerar os 
aspectos sociais e ambientais da função social. 

              Fica claro que deve haver um compromisso público-privado, portanto um caminho 
de harmonização para estes interesses que devem convergir e não divergir quanto à urgência 
de resultados para o desenvolvimento sócio-econômico do meio rural brasileiro. É preciso 
repensar um novo papel do Estado, destacando uma função de intermediação tanto dos 
interesses econômicos como dos sociais que envolvem o tema. 

  

  

4. A ideia de republicização para enfrentar o tema das políticas fundiárias. 

  

              Os estudos de Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto registrados na obra 
Regulação Estatal e Interesses Públicos[17] trazem importante contribuição para compreensão 
do fenômeno das agências reguladoras, fundamento de sua ideia de republicização.   

              Para apresentar o conceito de republicização[18], o autor, se propõe a identificar uma 
nova concepção do papel do Estado nacional, na contemporaneidade, para atender os 
interesses públicos. Adverte que é preciso delimitar o que seja interesse público sem 
desconsiderar as coordenadas de tempo e espaço, ou seja, esta noção deve acompanhar as 
transformações que ocorreram nas relações humanas de modo que o Estado corresponda a 
estas expectativas. O embrião da crise do Estado nacional com seus cidadãos seria resultante 
deste descompasso. Assim, diz o autor, é inevitável a conclusão de que os parâmetros 
tradicionais de Estado (liberalismo clássico), a soberania e a dicotomia entre interesses 
públicos e privados estão superadas, sendo que, as possíveis causas podem ser buscadas no 
campo econômico, social e político. 

              Elenca que os fatores que mais contribuíram, no campo econômico[19], para a 
redefinição do papel do Estado são de fatores de fora para dentro em face da globalização: 
evolução tecnológica (meios de comunicação, transporte e logísticas empresarias, virtualismo 
financeiro, empresas supranacionais); organismos multilaterais (atuam sobre os estados 
nacionais diante de problemas de interesse mundial: ambientais, terrorismo, imigração); 
processo de integração econômica (blocos econômicos); disseminação dos valores e do 
discurso de direitos humanos que se sobrepõem aos valores da soberania. 
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              Quanto aos fatores que contribuíram no campo social[20], aponta como sendo 
internos: fragmentação social aglutinando indivíduos em grupos de interesses heterogêneos e 
que desenvolveram mecanismos próprios para atendê-los porque não eram satisfeitos pelo 
Estado; o surgimento de estruturas associativistas (neocorporativismo), para buscar 
identidades e fortalecimento de atuações profissionais ou econômicas; novos movimentos 
sociais que se reúnem em torno de temáticas sociais contemporâneas; o pluralismo social 
decorrente de um crescente processo de marginalização cultural, ética, social, religiosa. 

              No campo político[21] o professor indica, entre os principais fatores que 
contribuíram para a crise do Estado, uma nova rede de interesses e com novos atores: 
organizações econômicas, sociais, partidos e a burocracia estatal não presentes quando foi 
gestado o Estado moderno; a crise de soberania que iniciou com a criação da ONU levando à 
mitigação ou relativização do conceito de soberania; pressão de interesses econômicos 
transnacionais; pressão de interesses associativos; poderes paralelos ao Estado; 
interpenetração entre estas esferas pública e privada constatada pelo intercâmbio de 
instrumentos jurídicos como os contratos e as fórmulas empresarias para atuação do estado; 
fortalecimento dos grupos sociais e seu poder de ascendência social esculpindo seu espaço 
político; a globalização que criou espaços decisórios supranacionais e que têm como atores 
corporações econômicas; pela transferência de tarefas públicas à iniciativa privada.   

              Considerando estes contextos está correto o professor Floriano Peixoto de Azevedo 
Neto ao defender a necessidade de se reconstruir o conceito de interesse público voltado para 
legitimar a intervenção estatal, em favor dos excluídos sociais e para promover a convivência 
com a pluralidade e heterogeneidade dos interesses. O caminho são as políticas públicas que 
devem ser compensatórias, distributivas, niveladoras e construídas, executadas, de 
modo  democrático. 

              O processo de republicização que defende aponta para a superação da dicotomia 
entre Estado e a sociedade, bem como para o afastamento da ideia de que público seria 
somente o que seja estatal. Afirma que embora o Estado tenha que permanecer como o espaço 
de exercício do poder decisório, isto não pode excluir o reconhecimento da existência de 
outras esferas de poder político, porque [...] "Na verdade, esta republicização reforça o caráter 
público do Estado, na exata medida em que aponta para uma radical democratização do 
exercício do poder político."[22], sem perder de vista a irrenunciabilidade da tutela dos 
interesses sociais, especialmente dos hipossuficientes. O Estado ao reconhecer que existem 
outras instituições dispostas e em condições de substituí-lo em algumas de suas atribuições, 
muitas vezes de forma mais competente e sem representar perigo para a sua própria 
existência, deverá garantir, de todo modo, as condições mínimas de desenvolvimento social e 
econômico, sempre voltadas ao atendimento do interesse público. Esta garantia ocorrerá 
sempre que o Estado fixar regras mínimas, fiscalizar o seu cumprimento e ter em seu aparato 
administrativo os meios para exigir o atendimento de suas metas. 

              Deste modo, a Republicização é um processo que seria marcado pela assunção pelo 
Estado da função primacial de tutor e viabilizador das necessidades (incluindo direitos) 
daqueles que não encontram guarida em espaços institucionais de representação e mediação 
de interesses, não significando reconhecer imunidade a qualquer interesse privado, mas o 
reconhecimento da existência e da legitimidade de interesses privados não particulares. 

              Pensar um Estado republicizado impõe profundo processo de depuração dos 
interesses particularisticos incrustados no espaço público. Floriano Peixoto, neste sentido, é 
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claro quando afirma "Este processo de republicização tem outro componente central. Trata-se 
da descontaminação da esfera pública dos interesses especiais (...)" [23]. De fato, é necessário 
extrair da esfera pública qualquer interesse especial que termine por patrimonializar bens, 
direitos e oportunidades pertencentes  a toda sociedade. 

              A ideia de republicizar trazida ao tema das políticas fundiárias permite afirmar que 
elas são de interesse público elevadas ao nível constitucional e exigem ações de Governo para 
o cumprimento da função social da propriedade privada rural. Conforme exposto nesta 
pesquisa, em resumidos dados históricos, é de longa data que se pode apontar o predomínio 
de interesses especiais dominando a esfera pública quanto à distribuição e aproveitamento da 
propriedade rural (pública e privada). Esta realidade pode ser apontada como causa da 
ineficiência das políticas de reforma agrária e agrícolas, o que tem levado às diferentes formas 
de exclusões políticas e socioeconômicas. Os conflitos, muitas vezes de enfrentamento 
armado com mortes (Carajás-PA, 1996), absurdamente, ainda persistem. É preciso repensar o 
papel do Estado nacional diante desta realidade, pois é fruto, também, das transformações no 
campo econômico, social e político  acima referidas. 

              Em cada governo que assume o poder há um recomeçar e não uma continuidade às 
diretrizes constitucionais da política fundiária do Estado brasileiro. As seguidas e diferentes 
políticas de governos com mudanças de critérios, irregularidade de investimento para 
execução das políticas, desaparelhamento do órgão gestor das políticas, despreparo dos 
gestores, lentidão nas decisões, inadequada fiscalização no cumprimento das leis, ausência de 
diálogo direto entre as partes interessadas, geram instabilidades política e jurídica. 

              Estas constatações além de exporem a falta de prioridade política neste domínio são, 
também, resultantes de grave crise de gerenciamento destes interesses públicos, que ainda está 
pautado em raízes antigas da burocracia que perpetua a cultura de que quanto mais 
complicado o processo público e mais dificultado o acesso do cidadão à informação 
imparcial, melhor será para impedir mudanças. Tal situação alimenta o discurso da antiga 
rivalidade entre o capital e o trabalho na propriedade rural, em que as partes, nesta 
convivência, sentem-se vítimas do processo de ineficiência dos governos. 

              É diante deste cenário que se propõe o estudo da criação de uma autarquia especial, 
denominada agência reguladora que tem como características: amplo poder regulatório; 
independência funcional e de suas autoridades; e, espaço público para que os participantes 
que têm interesse direto na efetividade das políticas fundiárias possam dialogar, recorrendo ao 
princípio da ponderação, e para encaminhar as possíveis soluções dos conflitos de interesses 
envolvidos.   

  

5. Agências Reguladoras 

  

              As agências reguladoras como órgãos autônomos, conforme relata Dinorá Adelaide 
Musetti Grotti[24], tem antecedentes históricos na Inglaterra, por volta de 1834, criadas pelo 
Parlamento com objetivo de implementar medidas legais e decidir eventuais conflitos 
resultantes desta aplicação. Os Estados Unidos, em 1887, adotaram este modelo criando as 
bases para um Estado intervencionista sobre o domínio econômico (regulador), diante dos 
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indícios do fracasso do modelo liberal de Estado. O fundamento de criação destes órgãos, em 
qualquer das iniciativas referidas, foi: i) dar maior autonomia de intervenção regulatória a 
órgãos estatais (delegação normativa), com objetivo de intermediar interesses privados, em 
determinados setores econômicos, que poderiam sobrepor-se aos interesses públicos; e, ii) 
atuar em defesa de interesses privados onde se possa indicar desequilíbrio, desigualdade e 
hipossuficiência entre tais sujeitos. 

              O Brasil adota este modelo de intervenção estatal há certo tempo, mesmo sem que o 
órgão tenha recebido a denominação de agência reguladora. Cite-se o Comissariado de 
Alimentação Pública (1918), Instituto do Açúcar e do Álcool (1933), Instituto Nacional do 
Mate (1938) e outros exemplos indicados por Manoel Gonçalves Ferreira Filho[25]. 
Atualmente o Brasil tem várias agências reguladoras e são qualificadas como autarquias 
especiais com atribuição de controle em setores de prestação de serviços públicos concedidos 
(exemplos: ANATEL, ANEEL, ANAC, ANTT, ANTAQ) e outras competências mais 
ampliadas para intervir em defesa de bens jurídicos como a livre iniciativa e a livre 
concorrência (CADE), vigilância sanitária (ANVISA), saúde humana (ANS), tutela das águas 
(ANA), em defesa de setor econômico da indústria audiovisual (ANCINE), do petróleo e gás 
natural (ANP). 

              Estas agências têm em comum o fundamento de um Estado interventor em que se 
busca não a atuação direta na condição de empresário e, sim, exercer um poder de regulação 
aqui compreendido, nos termos do art. 174 CF/88. Esta competência autoriza intervir nas 
relações privadas de interesse econômico por meio de atos administrativos reguladores de lei, 
fiscalização, incentivos e de planejamento tanto para serviços públicos concedidos (art. 175 
CF/88) quanto para atividades econômicas privadas em setores de absoluto interesse público. 

              No Brasil tem-se como exemplo das diferentes atuações das agências reguladoras: i) 
no setor de serviço público concedido por meio da Lei 9.472/97, que dispõe sobre a 
organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão e em 
seu art. 8º cria a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, entidade integrante da 
Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada 
ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações; ii) 
como órgão de regulação e fomento com propósito de implementar política e viabilizar 
instrumentos de desenvolvimento da Amazônia (ADA), vinculada ao Ministério da Integração 
Nacional, criada por meio da Medida Provisória no 2.157-5 de 24 de agosto de 2001 e extinta 
com a Lei Complementar nº 124/2007 fazendo renascer a SUDAM sob regime das autarquias 
tradicionais; iii) órgão de intervenção em atividades econômicas que possam provocar 
externalidades negativas tais como produção, processos, insumos, tecnologias, 
comercialização de produtos sob controle da vigilância sanitária, conforme Lei 9782/99 
(ANVISA). 

              A opção pelo modelo das autarquias especiais é, também, resultante de um novo 
papel para o Estado que pretende superar o modelo burocrático, patrimonialista e implementar 
uma administração pública gerencial em que a dinâmica dos conflitos da vida contemporânea 
possam contar com a presença de um Estado intermediador de todos os interesses das partes 
envolvidas de modo eficiente e transparente. O modelo das agências reguladoras parece 
atender estes requisitos, apesar das críticas que possa receber, entre elas, a questão do déficit 
democrático e da possibilidade de ocorrer o fenômeno da captura do órgão. 
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              As agências reguladoras no Brasil são órgãos da administração indireta e, em sendo 
autarquias, estão submetidas ao regime jurídico público[26], cujos pilares são os princípios da 
"Supremacia do Interesse Público sobre o Privado" e da "Indisponibilidade, pela 
Administração, dos Interesses Públicos". Diferem das demais autarquias tradicionais quanto 
às suas atribuições, ao nível de autonomia política, administrativa e financeira, ou seja, o 
controle aos quais possam estar submetidas pelos governos é posterior aos atos que praticam. 
Lembrando, sempre, que o este modelo visa entre outros objetivos positivar a ideia de que há 
políticas do Estado brasileiro que estão positivadas em nível constitucional e que sobre elas os 
gestores (governos) não têm discricionariedade quanto à continuidade e à implementação de 
modo transparente e eficaz, havendo pouca ou nenhuma intervenção. Neste sentido são órgãos 
do Estado e não de governo. 

              A partir dos estudos sobre as autarquias do Prof. Celso Antonio Bandeira de 
Mello[27], quando trata das agências reguladoras, tem-se  que as autarquias especiais têm o 
seguinte regime jurídico: 

i) quanto às relações com a pessoa que a criou: podem ser autarquias federais, estaduais ou 
municipais; sua criação e extinção devem ser por lei que define as competências e o grau de 
autonomia; o controle será, sempre, posterior; são criadas para intervir sobre as cláusulas 
regulamentares e de equilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão e permissões 
de serviços públicos (Art. 175), ou com competência para intervenção sobre o domínio 
econômico em setores econômicos estratégicos e de grande alcance social por meio de forte 
poder regulamentar (ato administrativo), fiscalização, incentivo e planejamento (Art. 174 CF); 
quanto à administração terá órgão colegiado cujos gestores (conselheiros) são indicados e 
nomeados pelo Executivo, mas, após aprovação em sabatina pelo Senado federal (exemplo: 
Art. 52, III, "f" CF); estes gestores embora não se submetam a concurso público têm direito à 
estabilidade no cargo durante o mandato que deve ser descoincidente [sic] com o do 
Executivo; demissão mediante processo administrativo para confirmação da motivação do 
ato; 

  

 ii) quanto às relações com terceiros: os atos e contratos são administrativos; responsabilidade 
extracontratual direta da autarquia e subsidiária do ente federativo que a criou; prescrição das 
ações: 05 anos do evento danoso; os bens são regidos pelo regime público 
de  inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade; imunes à incidência tributária; 

  

iii) quanto às relações internas: submetem-se aos procedimentos financeiros da Lei 4320/64 e 
a Lei de Responsabilidade Fiscal; o regime de pessoal é estatutário. 

  

              Diante do exposto defende-se que é possível criar uma autarquia especial que tenha 
como atribuição implementar políticas e viabilizar instrumentos da política fundiária 
constitucional, com vista a dar efetividade ao princípio da ordem jurídico-econômica que 
determina a proteção à propriedade privada com função social (Art. 170, III, CF/88). Para 
alcançar tal exigência para a propriedade privada rural os parâmetros constitucionais estão no 
Art. 186. A efetividade destes dois comandos constitucionais atende aos fundamentos e 
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objetivos da República Federativa do Brasil e realiza outros princípios previstos no Art. 170, 
ou seja, contribuirá para reduzir as desigualdades regionais e sociais, estimulará a 
concorrência, possibilitará a geração de empregos. 

  

  

6. Proposta da Agência Nacional de Política Fundiária (ANPF) 

  

              As características das autarquias especiais na forma de agências reguladoras, como 
apresentado anteriormente, podem representar uma resposta à inefetividade das políticas 
constitucionais a que se refere Gilberto Bercovici: 

O problema da Constituição de 1988 e de suas disposições e políticas de distribuição de 
terras, reforma urbana e reforma agrária é de concretização constitucional. A prática política e 
o contexto social favorecem uma concretização restrita e excludente dos dispositivos 
constitucionais. Não havendo concretização da Constituição enquanto mecanismo de 
orientação da sociedade, ela deixa de funcionar enquanto documento legitimador do Estado. 
Na medida em que se amplia a falta de concretização constitucional, com as responsabilidades 
e respostas sempre transferidas para o futuro, intensifica-se o grau de desconfiança e 
descrédito no Estado, seja como poder político ou como implementador de políticas públicas. 
Surgem, neste contexto, movimentos e mecanismos 'não-oficiais' de solução de conflitos de 
interesse, como o MST (Movimento dos Trabalhadores-Sem-Terra) e o Movimento dos Sem-
Teto, como reação à falta de legalidade (no sentido de concretização das normas 
constitucionais), cujas reivindicações são perfeitamente legítimas: não pedem mais que o 
cumprimento efetivo da Constituição da República.[28] 

  

              As agências reguladoras se sustentam em três pilares, segundo Alexandra da Silva 
Amaral[29]: a independência, a função reguladora e o princípio da participação. 

              A Agência Nacional de Política Fundiária, autarquia especial, teria sustentação nestas 
colunas para cumprir as seguintes e principais políticas do Estado brasileiro, dispostas no Art. 
186 da Constituição Federal, sem olvidar de outras: i) aproveitamento racional e adequado das 
propriedades rurais; ii) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; e iii) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. 

  

6.1 A independência da ANPF: autonomia de gestão 

              A proposta que ora se apresenta compreende autonomia financeira e administrativa, 
uma vez que juntas permitem a autogestão. Quanto à independência financeira a ANPF teria o 
seu orçamento próprio composto de receitas para cumprir as suas atribuições legais, entre elas 
aquelas advindas das receitas tributárias diretas como a Contribuição de Intervenção sobre o 
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Domínio Econômico - CIDE e também indiretas, como exemplo um percentual sobre a 
arrecadação do Imposto Territorial Rural - ITR, todas submetidas às alterações legislativas 
necessárias. 

              No que diz respeito à independência administrativa, esta seria caracterizada por uma 
direção colegiada (Conselho Deliberativo), sendo a execução incumbida às Diretorias 
Executivas regionais ou microrregionais. O Conselho Deliberativo seria integrado por cinco 
pessoas, sendo que: dois membros oriundos da administração pública federal direta (Poder 
Executivo), preferencialmente ligados ao Meio Ambiente e à Política Fundiária; dois 
membros egressos da sociedade civil organizada, sendo um deles representante dos 
proprietários rurais (Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo) e o outro dos não 
titulares de propriedade rural (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais ou outra 
instituição de caráter nacional); e o último membro, de livre indicação da Presidência da 
República. Todos devem ser de reputação ilibada e de notório conhecimento da questão 
fundiária brasileira. Devem, ainda, ser submetidos à avaliação do Senado Federal, que teria o 
poder de veto à nomeação. 

              Seria razoável, também, que os membros que representam os proprietários rurais e os 
não titulares de propriedade rural pudessem ser escolhidos a partir de lista tríplice construída 
pelos órgãos de representação acima nominados. 

              Sem embargo de outras possibilidades, os membros do Conselho Deliberativo teriam 
mandato fixo de cinco anos não coincidente com o mandato do Chefe do Executivo e o 
exercício da presidência do Conselho seria rotativo com periodicidade anual. 

              As diretorias executivas deverão ter como gestores pessoas que conheçam a realidade 
fundiária regional onde irá atuar, sendo nomeadas pelo Presidente da República, a partir de 
indicação do Conselho Deliberativo. 

              Quanto à construção e execução das Políticas Fundiárias o Conselho deverá ouvir as 
Diretorias Regionais, as quais terão a sua participação nestas competências condicionadas à 
realização de audiências públicas e consultas à parcela da sociedade interessada. 

  

6.2 O princípio da participação: a participação social 

              A participação da sociedade é elemento fundamental para a construção das Políticas 
Públicas da ANPF. Esta será garantida por meio de consultas e audiências públicas o que, 
certamente, traria melhores resultados na consecução dos fins da Política Fundiária. Este 
caminho permite considerar a realidade brasileira que é de grande extensão territorial, 
miscigenação cultural, diversidade de origens do povo e de uma gama de interesses que não 
permitem uma Política única para o País, para uma região ou mesmo para um Estado. 
Defende-se que a Política Fundiária deve ser genérica para o País, mas, deve ser específica 
para atender aos reclames de microrregiões, individual e coletivamente consideradas, dadas as 
especificidades e o interrelacionamento existente entre elas. 

              Deste modo seria garantida a participação da parcela da sociedade interessada, que 
definiriam as ações, metas e prazos para determinada microrregião, permitindo ainda a 
avaliação dos resultados e, com base nesta a correção das ações desenvolvidas. Este é um 
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mecanismo que garante a legitimidade dos atos praticados pela agência, especialmente, no 
que diz respeito à regulamentação normativa. 

  

6.3 A função reguladora: o poder regulamentar 

              O Congresso Nacional permite que os órgãos reguladores exerçam a competência 
normativa nos limites da delegação constitucional. No entanto, em respeito à independência 
dos poderes, mantém para si a prerrogativa de legislar de modo inaugural em caráter abstrato 
e geral. 

              No caso da ANPF o poder regulamentar (atos administrativos) deve limitar-se a 
cumprir as competências legais, em especial, disciplinar técnica e setorialmente as políticas 
fundiárias com a finalidade de enfrentar os problemas relatados anteriormente e que, 
certamente, resultam de distorções de um longo processo fundiário que ainda não 
proporcionou oportunidades para inclusões. 

              Esta regulamentação deve considerar resultados socioeconômicos a serem 
estabelecidos para cada região do Brasil, tendo em vistas as suas peculiaridades agrárias, 
agrícolas, ambientais e culturais. 

              Esta forma de intervenção tem respaldo no Art. 174 da Constituição Federal (1988) e 
visa dialogar com os agentes (capital e trabalho) deste setor econômico que é de indiscutível 
interesse nacional, uma vez que é neste domínio que se possibilita a realização de princípios 
como a livre iniciativa, concorrência, geração de emprego. Em um mercado onde tais regras 
constitucionais se realizem, certamente, será possível diminuir as desigualdades sociais e 
econômicas. 

              Por meio deste poder normativo possibilita-se a concretização, de modo mais 
dinâmico, de um dos interesses públicos do Estado contemporâneo: viabilizar a convivência 
com a heterogeneidade e a complexidade das relações sociais neste campo. 

  

Considerações Finais 

  

              A proposta deste estudo para criar uma Agência Nacional de Política Fundiária - 
ANPF tem objetivo primordial, apresentar alternativa de ação governamental para a 
efetividade da função social da propriedade privada rural. 

              A premissa é de que o constituinte de 1988 elevou, ao nível de política de Estado, as 
questões fundiárias (políticas agrícolas e a reforma agrária) e, portanto, vincula a todos os 
governos independentemente de suas opções político-ideológicas. Tal iniciativa, talvez, tenha 
buscado enfrentar a desilusão brasileira quanto às políticas de governo que tentam, há mais de 
400 anos, amenizar os problemas sociais decorrente das distorções fundiárias, inclusive com 
aprofundamento das desigualdades de desenvolvimento socioeconômico regional. Esta 
morosidade provoca instabilidades sociais, políticas e econômicas. 
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              Tais constatações autorizam buscar nos ideais da reforma do Estado (EC 19 de 1998) 
e nos argumentos de republicização uma estrutura administrativa que possibilite aos gestores 
maior autonomia para efetivar as políticas fundiárias de Estado. 

              O regime jurídico que atualmente atende a este desejo é o das agências reguladoras, 
autarquias especiais, cujo modelo foi construído para possibilitar maior autonomia gerencial e 
sem desconsiderar aspectos da democracia, tais como, a participação social direta nesta 
gestão. 

              A autonomia gerencial para a ANPF será assegurada: pela forma de escolha dos 
gestores do Conselho Deliberativo que deverão ser representantes das partes interessadas nas 
questões fundiárias (governo, proprietários e não proprietários rurais), após sabatina pelo 
Senado federal, pela garantia de mandato, orçamento próprio e, especialmente, por meio do 
poder regulamentar. 

              Quanto à participação social, se fará por meio das audiências e consultas públicas, 
para gerar oportunidades de discussões e de controle de resultados e, assim, legitimar as ações 
da agência. 

              Com esta proposta o Estado, por meio dos governos, poderá exercer o seu papel 
contemporâneo intermediando interesses heterogêneos próprios de uma sociedade complexa, 
em que os direitos da propriedade privada e de inclusão socioeconômica (igualdade material) 
precisam conviver para viabilizar a governabilidade. 
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ANÁLISE CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE E SUA EVOLUÇÃO 

 
CONSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE PROPERTY 

AND ITS EVOLUTION 
 
 
 

Flávia Pearce Furtado 
 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é fazer uma análise constitucional da evolução do princípio da 
função social da propriedade através das normas constantes nas constituições brasileiras desde 
1824 aos dias atuais, assim como sopesar a legitimidade e importância da intervenção do 
Estado na autonomia privada, na busca da harmonia entre os princípios constitucionais que 
regem e protegem a propriedade privada, sua função social e o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Concluiu-se que a intervenção estatal na autonomia privada do cidadão, no 
que tange ao direito de propriedade, é dirigida a fins maiores: busca do bem estar coletivo e 
da proteção à dignidade humana, e, por isso mesmo, tal intervenção afigura-se absolutamente 
legítima, o que poder-se-ia denominar estado protetor, considerada a faceta do Estado 
responsável pela interferência no âmbito particular em prol da coletividade 
PALAVRAS-CHAVE: EVOLUÇÃO;FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE;INTERVENÇÃO ESTATAL 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to analyze the evolution of the constitutional principle of social 
function of property through standards contained in Brazilian constitutions since 1824 to 
today, as well as weigh the legitimacy and importance of state intervention in private 
autonomy in the pursuit of harmony between the constitutional principles that govern and 
protect private property, its social function and the principle of human dignity. It was 
concluded that state intervention in the private autonomy of the citizen in relation to property 
law, is aimed at larger purpose: the search for collective well-being and protection of human 
dignity and, therefore, such action seems entirely legitimate, what power would be called state 
guard, considered the facet of state responsible for interference in private for the sake of the 
community. 
KEYWORDS: EVOLUTION; SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY; STATE 
INTERVENTION 
 
 

  

Introdução 

O Objetivo deste trabalho é analisar a evolução da garantia da propriedade em 

consonância com o princípio da função social desta no Brasil dentro do contexto político 

social brasileiro de cada época, que no curso da história criou condições para a edição de oito 
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constituições. Será ponderada a problemática da utilização da propriedade, questionando se 

existe em nosso ordenamento harmonia entre os princípios constitucionais que regem e 

protegem a propriedade privada, sua função social e o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Pretende-se verificar se a intervenção estatal na autonomia privada do cidadão deve 

ser aplicada para se obter justiça social, demonstrando que tal intervenção não diminui ou 

modifica a concepção de propriedade, mas ao contrário, a justifica, pois, a propriedade, sob a 

ótica dos princípios constitucionais, à luz da ordem econômica pátria, dá legitimidade ao 

direito do proprietário de ser dono: se existe proprietário, existe, por consequência, a 

propriedade e esta por sua vez, só existirá no Brasil se cumprir em seu âmago uma função 

social tendente ao bem comum coletivo. 

Pelas indagações acima, percebe-se que as renovações do direito de propriedade 

geram um grande impacto na sociedade e justificam o presente trabalho, pois conferem um 

novo enfoque as bases que sustentam o direito brasileiro ao promoverem um rompimento 

paradigmático entre os aspectos individualistas do passado e o futuro que se pretende seja 

alicerçado na justiça, na igualdade substancial, no bem comum e nos interesses da 

coletividade. 

1 A garantia da propriedade e as normas que regem sua função social nas 
constituições brasileiras de 1824 a 1969 

A análise da evolução da garantia da propriedade em consonância com o princípio da 

função social desta no Brasil deve ser realizada dentro do contexto político social brasileiro 

que em 186 (cento e oitenta e seis) anos de independência e pouco menos de 120 (cento e 

vinte) anos de República, criaram condições para a edição de oito constituições.[1] Não é 

possível ponderar sobre a evolução da norma principiológica em comento sem buscar um 

nexo de causalidade e interdependência entre o que estava contido nas constituições e a 

realidade política e social de cada época. 

A Constituição de 1824, Constituição do Império, fundava-se em certo compromisso 

liberal e não teve apoio popular, pois na prática o Imperador continuava a exercer seu poder 

quase que absolutamente sobre os governados. A inalterabilidade eleitoral, pela fórmula 

constitucional censitária e pela manipulação do oficialismo, neutralizou, em intensidade quase 

absoluta, o sistema representativo de participação popular, na opinião de Barroso (1996). O 

artigo 179, inciso XIII da citada Carta Magna determinada que “A lei será igual para todos, 

quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”. 

Entretanto, durante toda a sua vigência, o preceito conviveu sem constrangimento, com os 
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privilégios da nobreza, o voto censitário e o regime escravocrata, ficando patente que a norma 

referida não teve qualquer efetividade. 

No que tange a propriedade, a Constituição de 1824, em seu artigo 179, inciso XXII, 

preceituou que a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem 

por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do 

Império, sendo garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Importa destacar: 

A Constituição do Império garantiu a propriedade de modo absoluto e aos moldes 
das Constituições Francesa e Portuguesa. Importante ressaltar que dois fatos 
históricos estão relacionados com esse momento constitucional brasileiro. O 
primeiro deles foi a Revolução Pernambucana de 1817, marcada por um cunho 
republicano. Utilizando as palavras de Carlos Maximiliano ‘dificultava-se a entrada 
de livros subversivos. Entretanto eles vinham, sua leitura e a exemplo dos Estados 
Unidos originaram a revolução republicana de Pernambuco, em 1817. O pretexto 
para instalar o levante foi a rivalidade entre oficiais portugueses e brasileiros.O 
Segundo está relacionado com a primeira Constituição Portuguesa- de 23 de 
setembro de 1822- que determinou em seu artigo 6º a propriedade como um direito 
sagrado e inviolável do individuo, em dispor a sua vontade, de todos os seus bens, 
segundo as leis vigentes. O texto também era dirigido ao reino do Brasil, isto 
porque, embora a declaração de independência tivesse ocorrido em solo brasileiro no 
dia 07 de setembro daquele ano, somente em 29 de agosto de 1825 Portugal 
reconheceu oficialmente o fato. (PIRES, 2007, p 30) 

Conforme se verifica da transcrição acima, tais documentos tinham caráter 

absolutista, na medida em que não observavam o interesse social no exercício do domínio e 

sequer apresentavam dispositivos sobre a ordem econômica, sem, inclusive, enunciar qualquer 

indício do princípio da função social da propriedade. 

Com o advento da Constituição de 1891, nasce a República no Brasil, contudo, sem 

legitimidade, densamente autoritária, omissa na questão social, elitista no seu desprezo á 

conscientização popular. Barroso(1996) assevera que a sociedade acompanhou atônita as 

transformações: forma de governo de monarquia para republicana, o sistema de governo de 

parlamentar transmuda-se em presidencial; a forma de governo do Estado, de unitária 

converte-se em federal. 

A fragilidade da República se revela nas diversas revoltas populares, tais como a 

Revolta de Canudos, Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, Revolta da Armada, 

Movimento Tenentista, Levante do Forte de Copacabana, Revolução Paulista, Coluna Prestes, 

Revolução de 1930. Argumenta Barroso (1996) que nesse período a burguesia colidiu seus 

interesses com as oligarquias regionais, cabendo a burguesia latifundiária cafeicultora 

estadual a hegemonia do poder. A fórmula federalista adotada ofereceu ampla autonomia 

estadual e reduzida competência do poder central, deixou-se de estabelecer a integração entre 

as unidades federadas. Surgiu a “Política dos Governadores”, que posteriormente 

desencadeou a “Política do Café com Leite”, tendo São Paulo e Minas Gerais se alternado no 

poder, através de manipulação das eleições. 
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Destaca Mazzei (2006) que com as oligarquias latifundiárias no poder à ordem 

constitucional de 1891, quanto à propriedade, manteve o instituto com índole estrita de direito 

individual, sem despontar no referido direito subjetivo a existência de um quadrante social. 

Nestas condições, o enunciado que tratava do direito de propriedade na Constituição de 1981, 

em seu artigo 72, exprimia que “A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança 

individual e á propriedade nos termos seguintes.” O inciso §17 do citado artigo normatizava 

que “O direito de propriedade mantém-se em toda sua plenitude, salvo desapropriação por 

necessidade, ou utilidade pública, mediante indenização prévia”. Verifica-se que não se 

cogitou tratar do tema Função social da propriedade e sequer utilizou o termo exigência do 

bem público, preferindo necessidade ou utilidade. Interessante colacionar: 

De se ver, o direito de propriedade foi mantido de forma absoluta, seguindo os 
princípios adotados pela Constituição anterior e aprofundou o caráter individual da 
propriedade, no momento em que criou um maior distanciamento do Estado na 
relação do domínio, estabelecendo que a desapropriação não estaria estribada na 
exigência do bem público, mas em razão da necessidade ou utilidade pública. 
(PIRES, 2007, p 31) 

Em 1930, Getulio Vargas, através de golpe militar, tomou o poder, entretanto, apenas 

em 1934, foi promulgada uma nova Carta que sofreu influência da Constituição de Weimar, 

de 1919, e pelo corporativismo, alterando a concepção de propriedade, admitindo a função 

social desta e instituindo a democracia social. 

A Constituição de 1934 abarcou interesses e relações da família, educação, saúde, 
paz internacional e outros interesses sociais. Essa carta política foi inspirada na 
Constituição de Weimar – 1919 e na Espanhola – 1931, instituindo a democracia 
social. A história altera a concepção do jus utendi, fruendi ET abutendi, onde o 
limite para dispor do que lhe pertencia era a vontade do proprietário, e traz consigo 
uma concepção mais humana e menos egoísta com relação a apropriação dos bens 
da vida no domínio material. Assim, floresce a idéia de que a propriedade há de ser 
útil àquele que a adquirir e útil à comunidade em que se encontra seu titular. 
(PIRES, 2007, p 32) 

A Carta de 1934, em seu artigo 113, §17, tratou da Função social da propriedade e 

determinou a garantia do direito de propriedade que não poderia ser exercido contra o 

interesse social ou coletivo, na forma que a lei ordinária determinasse, criando, destarte, um 

inédito limite negativo no ordenamento constitucional. A partir de então o proprietário deveria 

se preocupar em dar uma finalidade a sua propriedade, em observância ao interesse social. 

A Constituição de Weimar fez alterar a concepção de propriedade nos 
ordenamentos jurídicos e no Brasil não foi diferente. Já a partir da Carta de 1934, a 
segunda constituição republicana, inicia-se um processo de reconhecimento da 
função social do instituto, reconhecimento (MAZZEI, 2006) 

Ainda segundo Mazzei (2006), o texto de 1934 poderia ter sido ainda mais inovador 

se tivesse a Assembléia Nacional Constituinte adotado o Projeto Itamarati, remetido à mesma 
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em novembro de 1933 pelo Governo Provisório, já que no projeto mencionado há flagrante 

influência das idéias defendidas por Leon Duguit[2], com radical postura de adoção à 

concepção de função social da propriedade. 

Como se vê, na ordem constitucional de 1934 continha reais inovações e virtudes no 

que diz respeito ao tema em estudo, inclusive, diferente das anteriores, dedicou um título à 

Ordem Econômica e Social, iniciando-se a era da intervenção estatal e do compromisso entre 

o capital e trabalho que delineou o arcabouço formal de uma democracia social que não se 

consumou. Inclusive, convêm ressaltar que durante sua vigência, foram introduzidas três 

emendas que davam cada vez mais poder ao Executivo, sendo correto afirmar que aquela 

época se conviveu muito com a suspensão das garantias constitucionais. 

A Constituição Federal de 1934 impedia a reeleição de Getúlio Vargas, o que não o 

inibiu de, em 10 de novembro de 1937, dissolver o Congresso com tropas de choque, fazer 

uma proclamação à Nação e outorgar a Carta de 1937, iniciando-se o Estado Novo. Convêm 

destacar que o texto da Constituição ditatorial de 1937 manteve o regime federativo, que teve, 

no entanto, caráter meramente formalístico já que, na prática, restabeleceu-se o unitarismo do 

Império, com interventores designados pelo Poder Central. Foi rompida a independência e 

harmonia dos Poderes pela atribuição de supremacia ao Executivo, que através do Ditador 

Getúlio Vargas legislou durante todo o período de sua permanência no poder por via 

de decreto –lei, até que em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial e nessa mesma época 

encerra-se o ciclo do Estado Novo. (BARROSO, 1996). 

A Constituição de 1937, em seu artigo 122, nº14 tratou da Função social da 

propriedade, determinando que aquela Constituição assegurava a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no país o direito á liberdade, á segurança individual e á propriedade, ressalvando 

apenas os casos de desapropriação por interesse ou utilidade pública, mediante indenização 

prévia, expondo ainda que o conteúdo e os limites do direito à propriedade serão definidos nas 

leis que lhe regularem o exercício. No entender de Mazzei (2006), verifica-se então que nessa 

Constituição, assim como na anterior, o legislador projetou para a lei ordinária, o encargo de 

definir conteúdo e limites do direito de propriedade, permanecendo silente no que diz respeito 

ao exercício deste em consonância com o interesse social ou coletivo. Interessante colacionar: 

No que concerne ao direito de propriedade a Constituição de 1937 foi tímida na 
explicação do instituto, não demonstrando com a mesma clareza de sua antecessora 
de (1934). Porém, manteve a mesma estrutura. Assim, o direito de propriedade foi 
afirmado, tão somente, no Capítulo Direitos e Garantias Individuais. Na verdade, o 
novo texto em nada inovou. Substancialmente, em ambas as constituições, o que se 
reconheceu foi uma limitação fiscalizatória por força do interesse público, ficando 
tal providencia a cargo da lei ordinária, como condição de eficácia. (PIRES, 2007, p 
32) 
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Com o fim do Estado Novo surge a Constituição de 1946, que era Republicana, 

democrática, federativa e fruto de uma assembléia constituinte. Para Saldanha (1983), 

politicamente, a Carta Magna de 1946 estava marcada pelo sentimento liberal, contudo, de 

forma conservadora e com nuanças sociais. Em reação aos abusos do Executivo no Estado 

Novo, o constituinte restringiu seu desempenho, notadamente na área da produção legal, 

assim, sob o aspecto da realização da justiça social acenada pelo texto, deve-se dizer que 

faltou efetividade à Carta de 1946, notadamente pela não edição da maior parte das leis 

complementares por ela previstas. 

No texto da Carta de 1946 há uma conciliação das prerrogativas individuais com as 

exigências sociais, visando a uma justiça distributiva, concedendo traços sociais á 

propriedade, inclusive, vale dizer que foi durante a vigência desta Constituição que emergiu o 

Estatuto da Terra, lei 4.504/64. 

A Constituição de 1946, especificamente em seu artigo 141, §16, tratava da função 

social da propriedade determinando ser assegurado o direito de propriedade, salvo caso de 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia 

e justa indenização em dinheiro, sendo ainda legítimo que em caso de perigo iminente, como 

guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes pudessem usar da propriedade 

particular, se assim o exigisse o bem público, ficando, todavia, assegurado o direito a 

indenização. Já em seu artigo 147 dispunha que o uso da propriedade era condicionado ao 

bem estar social e autorizava que a lei ordinária primasse por promover a justa distribuição da 

propriedade com igual oportunidade para todos. Nesse sentido, é conveniente enunciar: 

Não obstante a Constituição de 1946 não tivesse apresentado novidades ao garantir o 
direito de propriedade lado a lado com outros direitos fundamentais, sem dúvida 
marca novo período de sua evolução no âmbito constitucional brasileiro, na medida 
em que ela fez figurar aquele direito sob o regime da função social de forma mais 
clara e definida.(...) Há uma conciliação das prerrogativas individuais com as 
exigências sociais, visando uma justiça distributiva. Nesse passo, os dispositivos 
constitucionais citados concederam um traço social à propriedade. Na 
vigência desse Constituição, o campo foi fértil e emergiu o Estatuto da Terra- Lei nº 
4.504 de 30 de novembro de 1964-, com contornos específicos a respeito da função 
social da propriedade rural. Coube à lei ordinária a missão de definir as 
circunstâncias em que a exploração (propriedade rural) poderia contrariar o disposto 
na norma constitucional. (PIRES, 2007, p 35) 

Em 1950 Vargas volta ao poder e inaugura o populismo nacionalista, entretanto, 

isolado, e temeroso de um golpe militar comete suicídio. Eleito, assume Jucelino Kubitschek 

que por sua vez foi sucedido pelo oposicionista Jânio Quadros que governa apenas por sete 

meses renunciando em seguida. O vice, João Goulart, que estava em visita oficial à China 

retorna ao Brasil, onde sob o protesto dos militares, assume o cargo sendo, em seguida, 

instaurado no Brasil o parlamentarismo. Após é realizado plebiscito e o povo decide retornar 

ao presidencialismo. 
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Nos termos de Barroso (1996), em 1964, ocorre o golpe militar, inaugurando a nova 

ordem com as seguintes medidas: eleição indireta do Presidente; suspensão das garantias de 

vitaliciedade e estabilidade, possibilidade de demissão, dispensa ou aposentadoria de 

servidores públicos federais, estaduais e municipais; possibilidade de cassação de direitos 

políticos e de mandatos legislativos, dentre outras medidas de caráter discricionário. Sob o 

peso de três atos institucionais, vinte emendas constitucionais e cerca de quarenta atos 

complementares, desabou a Constituição de 1946. 

A Constituição de 1967 continua a garantir, como ocorreu nas anteriores, o direito 

individual à propriedade (artigo 153, §§22), entretanto, solidifica-se, de uma vez por todas, a 

necessidade de encarar a propriedade sob um vetor social, já em seu artigo 160, III, 

textualmente dispõe que “a ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento 

nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: [...] III- Função social da 

propriedade, texto este que foi mantido na Constituição de 1969. 

No que concerne à propriedade, essa constituição a garantiu nos exatos termos da 
carta de 1946, mantendo dois interesses básicos: o interesse individual e o interesse 
social, bem como elevou a função social da propriedade á condição de princípio. [...] 
A Constituição de 1967, no momento em que vinculou a propriedade privada ao 
principio da função social, demonstrou o comprometimento dela com o interesse 
social de ordem econômica. A propriedade passou a ser regida por um principio 
basilar, que conjuntamente com outros comporiam a ordem econômica, e espraiou 
juridicidade para todo o sistema. (PIRES, 2007, p 32) 

A Constituição de 1967 foi editada na época da ditadura militar. Era formal, mas 

nessa época o executivo era prevalente e sempre que os desejos do executivo conflitavam com 

a Constituição vigente eram editados atos institucionais. O mais traumático deles foi o ato 

institucional nº 05, editado em 12 de dezembro de 1968, que representou a mais exacerbada 

manifestação de poder autoritário na República. Nos termos de Barroso (1996), o ato 

institucional nº 5 introduzia: paralelamente à ordem constitucional vigente e acima dela, as 

seguintes medidas: 

[...] competência do Executivo para legislar quando do recesso dos órgãos 
legislativos de qualquer dos três níveis de governo; possibilidade de intervenção 
federal nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na Constituição; poder 
do Presidente da República de suspender direitos políticos e cassar mandatos 
eletivos de todos os níveis; suspensão das garantias da magistratura; possibilidade de 
confisco de bens; suspensão do hábeas corpus nos casos de crimes políticos e outros; 
exclusão da apreciação judicial dos atos praticados com base no Ato Institucional 
que se editava, bem como de seus Atos Complementares. (BARROSO, 1996, p 35) 

Com o ato institucional nº5 chegava-se a ditadura plena e em outubro de 1969, os 

Ministros militares outorgam a Emenda nº1 á Constituição de 67, reformando amplamente o 

texto anterior. Formalmente era uma emenda, materialmente era uma nova carta. Na 

Constituição de 1969, os direitos sociais, generosamente enunciados no título dedicado á 

Ordem Econômica e Social, jamais deixaram de ser uma mera folha de papel. 
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Apenas com o declínio progressivo da ditadura, após a mais impressionante 

campanha popular da historia política brasileira, o Congresso Nacional rejeita a emenda 

constitucional que restabelecia as eleições diretas para Presidência da República, sendo eleito, 

indiretamente, a presidência, Tancredo Neves, que falecera antes de assumir sendo sucedido 

por José Sarney. Inicia-se o projeto de elaboração de uma nova Constituição Federal. 

2 Função social da propriedade na Constituição Federal de 1988 

Após 25 anos de regime militar, o Brasil ganha uma nova Constituição Federal em 

1988 e ingressa no rol dos países democráticos. Nossa atual Carta Magna ficou conhecida 

como constituição social, por cumprir a função de sistematizar todo o ordenamento jurídico, 

possuindo papel de extrema relevância, por irradiar para as relações privadas a aplicação de 

princípios da mais alta importância, a exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III) e do princípio da solidariedade social (art. 3º, I). 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
  
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

A legislação brasileira que tradicionalmente sobrepôs os direitos privados aos 

direitos coletivos, principalmente no que tange a proteção à propriedade privada, todavia, 

passou, com o advento da Carta de 1988 a analisar o Direito Civil, no que tange ao direito de 

propriedade, na perspectiva de uma visão constitucional que tem seu fundamento no princípio 

da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. TAVARES (2007) 

argumenta que tal Constituição assegura o direito à propriedade dentro do rol dos direitos 

individuais, no seu artigo 5º, inciso XXII, asseverando a existência de outras diversas normas 

que versam sobre o direito de propriedade: 5º, XXIV a XXX; 170 II e III; 176; 177; 178; 182 

a 186; 191 e 222, entretanto, atribuindo a mais relevante referência ao direito de propriedade 

existente na atual constituição brasileira a norma principiológica contida no artigo 5º, inciso 

XXIII, que determina que a propriedade deverá atender a sua função social. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade 
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No texto constitucional brasileiro, o tema ganha dimensão e importância ao ser 

definido como preceito fundamental e cláusula pétrea, nos termos do art. 5º, incisos XXII e 

XXIII, que se por um lado determina que seja garantido o direito de propriedade, por outro, 

impõe que essa mesma propriedade deve cumprir sua função social. Por outro turno, o artigo 

170 do texto constitucional enuncia a função social privada como princípio da atividade 

econômica do Estado, interpretando não mais o ponto de vista individual, mas a dimensão 

econômica da propriedade. Outrossim, ainda que a propriedade esteja prevista entre os 

direitos individuais, está igualmente inserida entre os princípios da atividade econômica. 

Importa destacar: 

A circunstancia de a propriedade apresentar, simultaneamente, caráter dúplice, 
servindo ao individualismo e as necessidades sociais, impõe, pois, a necessidade de 
uma compatibilização de conteúdos dos diversos mandamentos constitucionais. 
Como direito individual, o instituto da propriedade, como categoria genérica, é 
garantido, e não pode ser suprimido da atual ordem constitucional. Contudo, seu 
conteúdo já vem parcialmente delimitado pela própria Constituição, quando impõe a 
necessidade de que haja o atendimento de sua função social, assegurando-se a todos 
uma existência digna nos ditames da justiça social. (TAVARES, 2007, p. 611) 

A Constituição de 1988 primou pelo ditames do Estado Social, tendo reavaliado a 

atuação e intervenção estatal como meio de equilibrar e buscar o bem-estar coletivo. Neste 

contexto, a Constituição estabeleceu os limites da proteção a propriedade privada, 

oportunidade em que os interesses individuais, no que tange a este instituto, foram 

relativizados e passaram a ser regulamentados por diversas normas. Impende complementar: 

Propriedade, portanto, não seria mais aquela atribuição de 
poder tendencialmente plena, cujos confins são definidos externamente , ou, de 
qualquer modo, em caráter predominantemente negativo, de tal modo que, até uma 
certa demarcação, o proprietário teria espaço livre para suas atividades e para a 
emanação de sua senhoria sobre o bem. A determinação do conteúdo da 
propriedade, ao contrario, dependerá de centros de interesses exproprietários, os 
quais vão ser regulados no âmbito da relação jurídica de propriedade. (...) tal 
conclusão oferece suporte teórico para a correta compreensão da função social da 
propriedade, que terá, necessariamente, uma configuração flexível, mais uma vez 
devendo-se refutar os apriorismos ideológicos e homenagear o dado normativo. A 
função social modificar-se de estatuto para estatuto, sempre em conformidade com 
os preceitos constitucionais e com a concreta regulamentação dos interesses em jogo 
(TEPEDINO, 1997, 321-322) 

2.1 Natureza Jurídica do direito de propriedade e de sua função social 

O direito de propriedade é um direito fundamental que a despeito de possuir marcas 

de exacerbação dos poderes, faculdades e competências que lhes eram tradicionalmente 

atribuídas, atualmente, após o advento da Constituição Federal de 1988 passou a ser exercido 

sob a influência das idéias de um Estado Social. A Constituição Cidadã brasileira, favoreceu 

um estreitamento dos poderes, faculdades e competências relativas ao direito de propriedade, 

posto que esta determina que a propriedade deve atender a sua função social e ainda fornece 
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parâmetros para a edição de leis ordinárias, que possuem a tarefa de promover as restrições ao 

exercício do direito de propriedade. 

Com relação ao princípio da função social importa destacar o pensamento de José 

Afonso da Silva (2006) que o reconhece como possuidor de eficácia plena expondo que tal 

princípio interfere com a estrutura e o conceito de propriedade, valendo como regra que 

fundamenta o novo regime jurídico desta, transformando-a numa instituição de direito 

público, especialmente, ainda que nem a doutrina, nem a jurisprudência tenham percebido seu 

alcance, nem lhe dado aplicabilidade adequada, como se nada tivesse mudado. 

Com o intuito de definir a natureza jurídica da função social da propriedade, deve-se 

indagar se a função social é um aspecto exterior ou interior do conteúdo da estrutura do 

direito de propriedade. Fernandes (2001) afirma que a doutrina e a jurisprudência nos 

ordenamentos comparados defendem de modo majoritário que o direito de propriedade 

privada constitui um direito previamente limitado na sua origem pelo princípio da função 

social da propriedade, devendo ser considerada a função social da propriedade como conteúdo 

e elemento interno da propriedade privada. Cumpre enunciar: 

A uma corrente doutrinaria que defende a função social como um elemento inerente 
ao próprio direito de propriedade na proporção em que lhe impõe limites, cuja fonte 
se encontra na Constituição Federal, isto é, a propriedade reconhecida pala ordem 
jurídico- constitucional seria aquela que atendesse á função social(...) Assim, a 
imposição de limites ao direito de propriedade, no entendimento de Perlingieriseria 
algo que estaria dentro da estrutura do conteúdo do direito de propriedade e a 
inclusão destes limites seria algo compatível com qualquer direito subjetivo, vez que 
outras situações jurídicas, alem da propriedade privada, tem limites, vínculos e ônus, 
os quais fazem parte daquela situação jurídica subjetiva complexa, incidindo sobre o 
interior do conteúdo e não no seu exterior.(RODRIGUES, 2008,p. 211) 

Assevera ainda Fernandes (2001) que a despeito de no ordenamento jurídico 

comparado a grande maioria dos autores defender a tese de que a função social é um 

componente interno do direito de propriedade, existe o doutrinador Perlingieri que é seguidor 

de tese contraria, ou seja, daquela segundo a qual a função social constitui um elemento 

externo da propriedade privada, sendo aquela apenas uma força externa, onde a intervenção 

legislativa só é necessária para promover a consequente funcionalização da propriedade 

privada, que é obtida através da legislação ordinária. 

 Nesse diapasão, sobre direito comparado, convêm enunciar que Perlingieri (2007) 

conclui que ao se falar sobre conteúdos mínimos da propriedade, deve-se aventar que esta 

precisa ser interpretada não em chave naturalista, mas em relação a reserva de lei prevista na 

constituição, a qual garante a propriedade, atribuindo a lei ordinária a tarefa de determinar os 

modos de aquisição, de gozo e os limites, com o objetivo de assegurar a função social e de 

torná-la acessível a todos. 
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Perlingieri (2007) destaca ainda que o estatuto normativo, em relação a determinados 

sujeitos e as particularidades que o caracterizam, deve ter um mínimo, isto é, o seu conteúdo 

mínimo. Nesta perspectiva deve ser exercido o controle sobre a atividade do proprietário e 

sobre os seus comportamentos. A função social não pode, em caso algum, contrastar com o 

conteúdo mínimo da propriedade, pois a função social e conteúdo mínimo são aspectos 

complementares e justificadores da propriedade.    

3 A garantia da propriedade privada e a Intervenção do Estado 

Atualmente, o princípio da Função Social da Propriedade Privada está reconhecido 

em vários pontos do ordenamento brasileiro, principalmente na Constituição Federal de 1988, 

conforme acima delineado. Deve-se ressaltar que na Carta vigente foi inserido, no título da 

Ordem Econômica e Financeira, um capítulo dedicado à política urbana. A competência para 

intervir na propriedade é da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, sendo assim, o 

Poder Federal regulamenta o direito de propriedade, no que diz respeito ao requisito material 

e os Poderes Estaduais e Municipais realizam o poder de polícia administrativa e 

regulamentam o uso dessa propriedade. 

No direito brasileiro, a intervenção do Estado na propriedade privada é feita por meio 

das seguintes modalidades: o tombamento, as limitações administrativas, a ocupação 

temporária, a requisição, a servidão administrativa, o parcelamento e edificação compulsórios 

e a desapropriação. 

O tombamento encontra o seu fundamento no § 1º do artigo 216 da Constituição 

Federal de 1988, que dispõe: “O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.” 

Para parte da doutrina, da qual Celso Antônio Bandeira de Mello (2001, 13ª edição) se filia, o 

tombamento é uma servidão administrativa, pois, incide sobre um imóvel determinado, 

causando assim, sobre o seu proprietário, um ônus maior que aos demais membros da 

coletividade. Ela o obriga a suportar uma obrigação não generalizada. Outra corrente, no 

entanto, da qual faz parte Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, 13ª edição), entende que o 

tombamento é uma limitação administrativa, pois a restrição incide sobre o direito de 

propriedade e não sobre o bem, sendo em benefício de interesse público. 

A limitação administrativa é outra modalidade do poder de intervenção do Estado 

que, no uso de sua soberania, intervêm na propriedade de um particular. Sendo assim, pode 

ser definida como toda medida de caráter geral, com fundamento legal no poder de polícia 

estatal, com a finalidade de condicionador do exercício do direito ao bem estar social, gerando 

obrigações de fazer e não fazer. 
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A ocupação temporária é também forma de intervenção em que o Estado ocupa, 

temporariamente, um imóvel de um particular, para servir de apoio a execução de uma 

determinada obra ou de um serviço público. Outra modalidade de intervenção do Estado na 

propriedade privada é a Requisição Administrativa, artigo 22, inciso III da Constituição 

Federal de 1988, na qual, em caso de iminente perigo público, o Estado poderá utilizar dos 

serviços particulares dos bens móveis e imóveis. Tal modalidade de intervenção se 

fundamenta no artigo 5º, inciso XXV do texto constitucional vigente que preceitua: “no caso 

de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 

assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”. Importa destacar: 

Tendo em vista a sua natureza e destinação, a requisição não pressupõe a atuação 
inicial do Poder Judiciário, configurando ato auto-executável da autoridade 
administrativa competente, na forma da lei. A requisição de bens móveis fungíveis 
assume, é verdade, características assemelhadas de desapropriação, uma vez que os 
bens serão utilizados pelo Poder Público e e finalidades sociais. Diferentemente, 
pois, da desapropriação, a requisição de bens supõe o pagamento ulterior de 
indenização, em caso de prejuízo, e independe de intervenção judicial para imissão 
na posse. (MENDES, COELHO E BRANCO, 2008, p. 452) 

A Servidão administrativa é a modalidade de intervenção em que o Estado, com base 

legal, exerce sobre o imóvel particular o direito real de gozo de natureza pública, a fim de 

permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Essa modalidade é 

regulamentada pelo Decreto-lei 3365/41, no seu artigo 40, trazendo em seu texto que “O 

expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta 

lei”. Hely Lopes Meirelles (2006) anota que se a servidão não prejudicar a utilização do bem, 

nada há que indenizar, se a prejudicar, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, 

chegando-se mesmo a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da 

propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal. 

A Edificação, o parcelamento compulsório e o imposto progressivo são formas de 

obrigar o proprietário do imóvel a utilizá-lo de forma adequada ao cumprimento da sua 

função social. No artigo 182 consta determinação de que a política urbana tem a finalidade de 

ordenar o pleno desenvolvimento das cidades e garantir o bem estar de seus habitantes, sendo 

executada pelo município com diretrizes gerais estabelecidas por lei federal, cuja competência 

é da União. (PIRES, 2007) 

Importa destacar que o dispositivo constitucional, no que se refere a função social da 

propriedade urbana fixou seu conteúdo, exigiu comprimento e sancionou seu 

descumprimento. Sendo assim, o Poder Público adquiriu o direito de intervir sobre a 

propriedade privada, obrigando o proprietário a cumprir o que está na Constituição Federal, 

sob pena de sofrer consequências severas, inclusive com a possibilidade de perda da 

propriedade pelo mau uso. 
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Preceituam Mendes, Coelho e Branco (2008) que a Constituição de 1988 consagra 

que a lei deverá estabelecer o procedimento para a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro 

(art. 5, XXXIV) com ressalva da desapropriação para fins de reforma agrária do imóvel rural 

que não esteja cumprindo sua função social (Art. 184 caput) e do imóvel urbano não 

edificado, cujas indenizações serão pagas mediante títulos da dívida pública (Art. 182, §4º). 

Importa destacar que toda intervenção do Estado realizada na propriedade privada, 

na modalidade desapropriação, deve ser fundamentada em Lei Federal, buscando necessidade 

pública, utilidade pública e interesse social. Ela poderá ser realizada pela União, Estados e 

Municípios, porém a competência legislativa é privativa da União. 

A intervenção por utilidade pública ocorre quando o Estado realiza a transferência, 

por conveniência, da propriedade privada para a Administração Pública. Não há nenhum 

critério imprescindível nesse caso, ela só é fundamentada por ser uma oportunidade mais 

vantajosa para o interesse coletivo. Já a intervenção por necessidade pública ocorre em 

situações urgentes, quando realizar a transferência de um bem particular para o domínio 

público é a melhor solução para sanar esse caso de urgência. O Decreto 3365/41 que versa 

sobre desapropriação traz expresso em seu artigo 5º, através dos seus 15 incisos, as hipóteses 

em que poderão ser utilizados os critérios de utilidade e necessidade públicas. 

A partir dessa nova noção de propriedade com a necessária obrigação de cumprir sua 

função social, ficou atribuído aos entes estatais, a função de fiscalização da propriedade, 

assegurando que o princípio constitucional de direito à propriedade privada estará adequado 

ao cumprimento do princípio da função social daquela, buscando o bem estar social e a 

adequação ao pensamento atual. Importa se entender por intervenção do Estado na 

propriedade privada, todo ato em que há uma intervenção compulsória do Poder Público, 

retirando ou restringindo direitos privados, ou sujeitando o uso de bens particulares a uma 

destinação de interesse público. (MEIRELES, 2006). 

Conclusão 

Depreende-se que as Constituições brasileiras, desde 1824 até 1969, consagraram a 

propriedade como direito individual inviolável, pois mesmo nas Cartas que trataram do 

assunto o fizeram de forma diminuta e tímida, sendo que o pouco que normatizaram sobre o 

tema foi ignorado na prática pela sociedade, pelos políticos e mesmo pelos juristas. 

Entretanto, a despeito da legislação brasileira durante toda a sua história ter sobreposto os 

direitos privados aos direitos coletivos, principalmente no que tange a proteção a propriedade 

privada, atualmente, com a outorga da Carta Magna de 1988, o direito a propriedade privada 

experimenta um processo de socialização das suas relações jurídicas. 
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Os institutos civilistas, antes voltados para a satisfação dos interesses econômicos e 

patrimoniais do indivíduo, passaram a ter como finalidade primordial a tutela da pessoa 

humana, no intuito de promover a dignidade desta. Assim, fica evidente que o regime jurídico 

do direito de propriedade esta marcado, na atualidade pelo princípio da função social da 

propriedade, pois nossa lei maior enquadra a propriedade sempre vinculada ao cumprimento 

de sua função social, assegurando-a como direito individual e como instituição da ordem 

econômica, podendo ser concluído que o direito de propriedade é configurado como direito 

individual, mas adjetivado pela sua função social. 

Atualmente, o princípio da Função Social da Propriedade Privada, está reconhecido 

em vários pontos do ordenamento brasileiro, podendo-se destacar que na Carta vigente foi 

inserido no título da Ordem Econômica e Financeira um capítulo dedicado à política 

urbana, outrossim, determinando que a competência para intervir na propriedade é da União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, sendo assim, o Poder Federal tem o poder-dever de 

regulamentar o direito de propriedade, no que diz respeito ao requisito material e os Poderes 

Estaduais e Municipais possuem a responsabilidade de realizarem o poder de polícia 

administrativa e regulamentar o uso dessa propriedade. 

No direito brasileiro, a intervenção do Estado na Propriedade Privada é feita por 
meio de vários institutos legitimados na legislação pátria e tais intervenções na autonomia 
privada do cidadão por ser dirigida a um fim maior, fim coletivo, afigura-se absolutamente 
legítima, o que poder-se-ia denominar estado protetor, considerada a faceta do Estado 
responsável pela interferência no âmbito particular em prol do coletivo. 

Conclui-se ainda que muito já se evoluiu no que diz respeito a necessidade de 
socialização da propriedade privada, retirando-se da legislação seu caráter absoluto de 
outrora, posto que agora pode-se dizer que tal instituto foi relativizado, para se adequar ao 
espírito social da Carta Magna vigente, entretanto, a sociedade deve evoluir e ainda mais, não 
apenas por meio da elaboração de leis que coíbam excessos, regulem a utilização da 
propriedade de forma solidária e não egoística, sob pena do proprietário vir a perdê-la, caso 
não saiba utilizá-la, mas através da busca da educação dos aplicadores do direito que por 
vezes sentem dificuldade de se desapegar do caráter absoluto que a propriedade privada tinha 
no passado proferindo decisões ainda com tais características. 
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após 17.10.1969, embora tenha recebido uma roupagem de emenda (EC nº 69), configurou, ao ângulo material, 
uma nova Carta, tal a amplitude das alterações introduzidas. (SILVA, 1985) 

  

[2] Pierre Marie Nicolas Léon Duguit (Libourne, 4 de fevereiro de 1859- Bordéus, 18 de dezembro de 1928) 
foi um jurista francês especializado em direito público e um dos que primeiro tratou e defendeu o tema função 
social da propriedade, ao sustentar que a propriedade não é um direito, mas uma função social. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11621



AUTONOMIA PRIVADA: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E AXIOLÓGICA E 
SEUS CONTORNOS ATUAIS. 

 
PRIVATE AUTONOMY: HISTORY AND AXIOLOGICAL EVOLUTION AND ITS 

CURRENT CONTOURS 
 
 
 

Lívia Ferreira Maioli Soares 
 

RESUMO 
Diante das mudanças ocorridas na sociedade, historicamente, sobretudo pela passagem do 
Estado Liberal para o Estado Social, e das mudanças de concepção que provocaram no Direito 
Privado, mudanças estas causadas em parte pelas transformações constitucionais em alguns 
Estados, como o Brasil, o presente estudo pretende analisar a autonomia privada, e sua 
evolução, desde a sua concepção inicial, no Estado Liberal, como autonomia da vontade, sua 
evolução, suas limitações, e seus contornos atuais, nas relações contratuais, existenciais e 
trabalhistas. Pretende também analisá-la à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e 
dos direitos fundamentais, das limitações que lhe foram impostas para garantir tais direitos, e 
os impactos causados no exercício da própria democracia e cidadania. 
PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA PRIVADA; AUTONOMIA DA VONTADE; 
CONTRATOS; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; DIREITOS FUNDAMENTAIS; 
DEMOCRACIA; CIDADANIA. 
 
ABSTRACT 
Given the changes in society, historically, especially the passage of the Liberal State to 
Welfare State, the transformations caused by the constitucional changes em some countries, 
like Brazil, and the consequent changes in the conception of Private Law, the present study is 
to examine private autonomy, and its evolution since its initial conception, during the Liberal 
State, its limitations and its current contours, in contractual relations, existential and labor 
relations. Also intends to analyze it in light of the principle of human dignity and fundamental 
rights, the limitations imposed upon him to grant such rights, and its impacts in the exercise of 
democracy and citizenchip. 
KEYWORDS: PRIVATE AUTONOMY; AUTONOMY OF WILL; CONTRACTS; 
HUMAN DIGNITY; FUNDAMENTALS RIGHTS; DEMOCRACY; CITIZENCHIP. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os Séculos XVIII e XIX marcaram a História do Ocidente, e tiveram importância 

fundamental na formatação da sociedade ocidental dos nossos dias, por terem sido palco de 

acontecimentos como o Movimento Iluminista, e depois, a Revolução Francesa, grandes 

marcos na história da democracia, pois provocaram mudanças profundas no pensamento e 

comportamento da sociedade, cujos reflexos permanecem até os nossos dias. No mesmo 

período, a chamada Era das Codificações, marcou também a história e evolução do Direito, 

visto que daí surgiram os grandes marcos legislativos, sobretudo no Direito Privado. 

O profundo desejo de romper com a ordem outrora vigente na sociedade, de opressão, 

resultado do poder absoluto da Igreja Católica e das Coroas, deixaram sua marca nas leis 

produzidas nesse período, nas Constituições promulgadas naquele período, e também na 

legislação privada, representada pelos Códigos Civis que foram promulgados nos Séculos 

XVIII e XIX.  

A sociedade burguesa, que havia conquistado poder, consagra seu ideal de liberdade nas 

Codificações do Século XIX, e dentre outros, a autonomia privada e a liberdade contratual 

surgem como valores importantes na disciplina das relações privadas.  

Entretanto, o ideal burguês de liberdade, que se disseminava por toda a sociedade, escondia 

também a ambição patrimonialista que tomava conta da classe burguesa. O pensamento 

liberal, além do anseio por liberdade pela liberdade, tinha como objetivo uma liberdade que 

assegurasse aos burgueses, classe dominante e em ascensão, que chegava aos poucos a 

exercer o domínio sobre os demais grupos sociais, a preservação de sua riqueza e seu 

patrimônio, e a plena autonomia do estabelecimento e manutenção de suas relações privadas, 

através da celebração de contratos. 

Assim, em nome da igualdade e liberdade, o homem conquista plena autonomia para contratar 

e gerir seus contratos e seus bens. Nesse período, notadamente, a autonomia ganha destaque 

especialmente no que tange aos contratos, aos negócios jurídicos. A legislação que surgiu 
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nesse período, sobretudo no que se refere aos contratos, confere ampla liberdade aos 

contratantes no estabelecimento das cláusulas do contrato.  

Ocorre que, essa plena liberdade, com o passar do tempo, de longos anos, mais precisamente, 

no desenvolvimento das relações entre particulares e seus desdobramentos, começa a dar 

espaço para desigualdades e abusos, o que será analisado com mais calma adiante. As classes 

mais fortes, com mais poder, exerciam sua autonomia em detrimento da autonomia das 

classes mais fracas, social, politica ou economicamente, que, sem poder algum, passam a ser 

dominadas, e privadas do exercício da sua autonomia.  

E não apenas isso. As classes mais fracas, oprimidas pelas classes dominantes, não apenas são 

privadas do exercício de sua autonomia, mas também de sua própria cidadania e sua liberdade 

no sentido mais amplo. 

Assim, surge um movimento contrário, no sentido de garantir novamente igualdade nas 

relações, e o pleno exercício da autonomia da pessoa, do cidadão, que pode ser chamado de 

socialização do Direito.  

Esse movimento de socialização do Direito e dos direitos se fortalece no período pós-guerra, 

devido às crueldades e abusos cometidos durante a Guerra, fazendo surgir e crescer, então, 

uma preocupação em retornar novamente àquela liberdade e igualdade outrora perseguidas, 

com uma visão mais social, de proteção às minorias1, destituídas da força e poder das classes 

dominantes.  

Passando primeiramente por profundas alterações nos modelos constitucionais em vários 

Estados Europeus, cujas Constituições passaram a proteger e garantir os direitos individuais 

da pessoa e do cidadão, esse novo pensamento acaba por influenciar a concepção de 

autonomia da vontade nas relações entre particulares, bem como a sua disciplina no âmbito do 

Direito Privado. "A noção de autonomia da vontade, como concebida nas codificações do 

Século XIX, dá lugar a autonomia privada alterada substancialmente nos aspectos subjetivo, 

objetivo e formal"2. 

Dada essa visão preliminar, o presente trabalho procura analisar o instituto da autonomia 

privada, partindo de algumas considerações preliminares e da evolução, se pode-se assim 

dizer, da autonomia da vontade para autonomia privada.  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11624



Segue-se por uma análise histórica, do seu surgimento como pressuposto da liberdade de 

contratar, no período das Codificações e da ascensão da classe burguesa, onde ela assume 

papel de grande importância na disciplina das relações no âmbito do Direito Privado, como 

brevemente apresentado acima. 

Em continuação, uma breve análise do seu desenvolvimento e dos contornos que foi 

assumindo ao longo de todos esses anos, devido às profundas alterações no Direito Privado, e, 

consequentemente, nas relações privadas, alterações essas, que devem-se em grande parte à 

evolução política e constitucional destes Estados, em especial, como foco do estudo, o Brasil, 

o que permitiu a adoção de uma visão mais social das relações, até chegar aos nossos dias, 

sobretudo sob a perspectiva civil-constitucional do princípio da solidariedade, e da igualdade 

material dos indivíduos, bem como o que se espera num futuro próximo. 

 

 

 

 

 

I. A AUTONOMIA PRIVADA E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

I.1. O Conceito de Autonomia Privada 

 

 

Antes de prosseguir e adentrar no desenvolvimento histórico e suas implicações na concepção 

de autonomia privada, e para que se possa prosseguir na análise proposta no presente trabalho, 

cumpre trazer uma breve ideia do é a autonomia privada. Acredita-se que não seja possível 
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uma definição que encerre o assunto, mas pelo que será brevemente exposto aqui será 

possível ter uma compreensão do que se trata. 

Nas palavras de Claudia Lima Marques3, autonomia privada está ligada à ideia de vontade 

livre, dirigida pelo próprio indivíduo sem influências externas imperativas. Emilio Betti traz a 

ideia da autonomia privada como "pressuposto e causa geradora de relações jurídicas já 

disciplinadas"4. A manifestação principal da autonomia é o negócio jurídico. 

Assim, a autonomia é "autoridade, […] potestas de auto-regulamentação dos próprios 

interesses e relações, exercidas pelo titular deles"5. 

Partindo dessa ideia, a autonomia é considerada sob a perspectiva liberal como pressuposto do 

negócio jurídico, uma vez que este só pode ser estabelecido quando há a manifestação de 

vontade livre e autônoma das partes. Assim, ela figura como responsável pela dinâmica do 

direito. Uma vez que o negócio jurídico é o meio pelo qual as relações se renovam. A 

autonomia permite ao direito exercer sua função dinâmica. 

Há que se fazer aqui uma distinção entre autonomia da vontade e autonomia privada. Na 

realidade esta é uma evolução daquela. Conforme veremos adiante, a autonomia da vontade 

foi consagrada no período oitocentista, estampada nos códigos civis, momento em que a 

vontade foi elevada "ao mesmo plano da lei como raiz ou causa dos efeitos jurídicos"6. Com 

as mudanças da sociedade e a passagem do estado liberal para o social, a autonomia privada 

passa a ser valorizada, por sua visão mais integral do indivíduo, voltada para a objetivação do 

negócio jurídico e a tutela da confiança. 

Podemos, então, dizer que a autonomia da vontade é a liberdade garantida ao indivíduo de 

fazer suas próprias escolhas, sobretudo sob a perspectiva patrimonial, sem quaisquer 

interferências externas, nem mesmo do Estado ou da lei. Ao contrário, estes devem garantir e 

oferecer elementos para que todos os cidadãos exerçam essa liberdade (autonomia) de 

maneira plena. 

Por sua vez, a autonomia privada confere também ao indivíduo liberdade de fazer suas 

próprias escolhas. Entretanto, esta não se limita apenas às questões patrimoniais, vez que está 

ligada ao princípio da dignidade da pessoas humana, e assim permeada dos valores da pessoa, 

do existencial e de sua cidadania sobre o patrimonial. Além disso, esta será exercida sob 

certos limites. Ao contrário da autonomia da vontade, quase soberana, a autonomia privada 
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será exercida juntamente com a observância de outros princípios. A autonomia privada tem 

um sentido social, a autonomia privada, individualista.  

Essa passagem de autonomia da vontade para autonomia privada, deve-se também à passagem 

da Teoria da Vontade para a Teoria da Declaração. Na primeira, a vontade interior do 

indivíduo era considerada, ainda que, eventualmente fosse manifestada equivocadamente. A 

vontade é o centro. Na segunda, passou-se a dar mais importância com o que de fato foi 

declarado pelo indivíduo. O foco não é mais o íntimo do indivíduo, é mais objetivo, exterior e 

mais perceptível7. A vontade é relativizada. 

Adiante, será possível compreender melhor a diferença entre autonomia privada e automia da 

vontade, através da análise dessa evolução histórica, e dos contornos atuais que serão 

brevemente apontados. 

 

 

I.2. A Autonomia da Vontade no Ideal Liberal 

 

 

A Revolução, juntamente com o movimento Iluminista que teve seu apogeu na segunda 

metade do século XVIII, até o início do século XIX. Entretanto, seus reflexos foram 

duradouros e provocaram, de fato, uma re-estruturação na ordem política, social, e, 

consequentemente, jurídica. No Direito, esse período ficou conhecido como voluntarismo. Na 

economia, liberalismo. 

Importante nesse ponto, relembrar que até então, a sociedade da época convivia com o 

domínio da Igreja Católica sobre o pensamento e a fé das pessoas, e marcava de forma 

opressora o comportamento de seus seguidores, restringindo por demais a liberdade de 

expressão e de pensamento. 

Por essa razão, o Iluminismo teve como característica a crítica ao regime anterior, que 

concentrou-se principalmente nas limitações à liberdade e propriedade, à servidão até então 
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existente, e às desigualdades praticadas pelos governos da época, que concediam privilégios 

ao clero e à nobreza, em detrimento do restante da sociedade8. A sociedade francesa era umas 

das que evidenciava esse modelo9, e não foi sem razão que foi palco de uma grande 

Revolução contra essa ordem. 

Era natural, então, haver um desejo de romper completamente com o sistema outrora 

existente, em que a liberdade era restringida por esse poder absoluto da Igreja e das Coroas, 

que, por acreditarem serem a manifestação da autoridade divina sobre o seu reino, exerciam 

seu poder sem limites e cometiam inúmeros abusos.  

Além disso, a ideia do individual e de propriedade era pouco presente nos valores 

estabelecidos até então, visto que as pessoas viviam em pequenos grupos, ou comunidades em 

que quase tudo era dividido e comum a todos os habitantes da mesma comunidade ou 

povoado. 

Como força contrária, então, o pensamento liberal e iluminista começa a ganhar espaço na 

sociedade, representada pela classe burguesa. Na metade do século XIX, essas idéias 

modernas, tomam conta do pensamento da classe média da época10.  

O pensamento dominante tinha como foco o homem, individualista e preocupado consigo 

mesmo, e com suas riquezas. Nas palavras de Van Caenegem, "A filosofia do Iluminismo 

rejeitou os velhos dogmas e as tradições (especialmente religiosas) e colocou o homem e seu 

bem-estar no centro de suas preocupações."11. 

É, então, em meio a esse contexto que a autonomia da vontade surge e começa a ser 

valorizada no período de ascensão da burguesia e do surgimento do Estado Liberal. Note-se 

que numa sociedade em que o homem e seu bem-estar estão no centro, natural que a liberdade 

e vontade sejam valorizadas e elevadas a patamares altos de observação. Inspirada pela 

concepção individualista, a vontade é tida como dogma e pressuposto das relações e dos 

contratos. 

Nesse momento, "a autonomia da vontade era a pedra angular do Direito"12. A vontade era o 

elemento principal para a celebração de um contrato, para o surgimento de direitos e 

obrigações. Para a burguesia, a liberdade de cuidar de todas as questões e assuntos referentes 

ao indivíduo, à sua propriedade e sua vida privada passa a ter fundamental importância.  
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Até mesmo a autoridade estatal existia pois os cidadãos abriram mão de parte de sua 

liberdade, subordinando-se à autoridade estabelecida por eles mesmos. É a chamada teoria do 

contrato social de Rousseau, em que o próprio Estado é fruto de um contrato firmado entre 

todos da sociedade13. 

Nesse período, o Estado passou, então, a se preocupar com o direito privado, de forma 

sistemática e abrangente, que antes era matéria do direito consuetudinário, canônico e de 

alguns doutrinadores e pensadores14. Não por acaso, nesse período, que também é conhecido 

como Era das Codificações, surgem os Códigos Civis, como o da Alemanha15, da Itália16 e da 

França17, por exemplo, como consequência também do estabelecimento dos governos 

nacionais e sua soberania.  

Tinham como objetivo disciplinar de maneira integral as situações e as relações entre pessoas, 

entre pessoas e bens, dando à autonomia do indivíduo lugar de destaque. No tocante aos 

contratos, "a função das leis […] era, portanto, somente a de proteger esta vontade criadora 

e de assegurar a realização dos efeitos queridos pelos contratantes"18. "É da vontade que se 

origina a força obrigatória dos contratos, cabendo à lei simplesmente colocar à disposição 

das partes instrumentos para assegurar o cumprimento das promessas e limitar-se a uma 

posição supletiva"19.  

Ao contrário do que acontecera até então, a partir daquele momento, o homem é livre para 

decidir de acordo com sua própria vontade, a respeito de sua própria vida e suas relações: sua 

família, seu trabalho e seu patrimônio.  

Interessante notar que os Códigos promulgados nesse período, bem como as primeiras 

codificações existentes, anteriores a esses, procuraram prever e disciplinar todas as situações 

que pudessem existir, de modo a limitar a interpretação dos juízes, de modo que estes apenas 

aplicassem a lei ao caso concreto sem qualquer juízo de valor, interpretação, ou acréscimo ao 

texto legal. Tudo isso em nome da segurança jurídica, para assegurar liberdade que a própria 

lei já protegia. Os juízes eram vistos como meros aplicadores da lei, já que esta era 

considerada completa, clara e coerente20.  

Além disso, o direito passa a refletir os interesses da burguesia, baseado na propriedade 

privada (absoluta) e na liberdade contratual. O Código Civil exercia o papel de constituição 

do direito privado, protegendo a propriedade e autonomia privada como verdadeiros direitos 
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fundamentais, para garantir a estabilidade das relações privadas. E, embora as Constituições 

também estivessem passando por transformações, elas ainda não ocupavam o lugar central no 

ordenamento. 

O individualismo passa a ser prestigiado, ao contrário do período anterior, em que o indivíduo 

estava ligado ao meio social onde estava. Nessa linha foi o discurso de Benjamin Constant, 

em 1819, em que afirma que a liberdade moderna "consistia na possibilidade de o indivíduo 

decidir livremente, sem qualquer intervenção estatal, todos os assuntos que lhe dizem 

respeito, de tomar soberanamente todas as decisões sobre a sua vida privada"21. Daí o 

endeusamento da autonomia privada e da liberdade contratual.  

Conclui-se, assim, que o período das Codificações, do chamado Estado Liberal, foi marcado, 

como já delineado, pela ideal de liberdade – liberdade e autonomia contratual, propriedade 

absoluta e igualdade meramente formal22. Para a promoção desses novos valores, o Estado é 

liberal e pouco intervencionista. No mundo jurídico, aprimora-se os conceitos de sujeito de 

direito e direito subjetivo. Sobretudo no que toca à disciplina jurídica das relações, a liberdade 

contratual e a autonomia da vontade marcaram de forma definitiva a legislação privada 

daquele período, e os reflexos dessa influência estão presentes nas legislações civis européias 

e também do Brasil, positivada no Código Civil de 1916. 

 

I.3. A Autonomia Privada, o Estado Social e a Constitucionalização do Direito Privado 

 

 

Com o advento do constitucionalismo social e do Walfare State, o cenário inverte-se, 

passando a existir uma maior intervenção do Estado sobre as relações privadas. Esse período, 

conhecido como constitucionalismo social, ocorreu após o segundo pós-guerra, e é marcado 

por transferir ao Estado a responsabilidade de promover a igualdade substancial, mesmo que 

isso implique em limitações à liberdade individual.  
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As atrocidades cometidas no período da Guerra pelo próprio Estado, provocaram um 

despertar para necessidade de uma ação positiva do Estado no sentido de garantir a igualdade 

e liberdade de todos, e o exercício desses direitos por todos.  

No tocante às relações privadas, com estabelecimento e consolidação do direito privado e dos 

Códigos Civis nacionais como verdadeiras constituições dessas relações, que elevaram a 

autonomia privada ao grau de direito fundamental, e do reconhecimento da igualdade formal 

de todos os indivíduos perante a lei, bases da ordem jurídica estabelecida no Estado liberal, 

concluía-se que estas relações eram estabelecidas entre pessoas iguais, livres e autônomas23. 

Ora, nada mais natural. Se a lei conferia igualdade e liberdade a todos, as relações eram 

estabelecidas entre pessoas iguais e igualmente livres a autônomas. 

No entanto, não era exatamente assim que acontecia. A liberdade oferecida aos indivíduos e a 

mínima intervenção nas relações privadas do Estado liberal favoreceram o surgimento de uma 

multiplicidade de relações e associações entre particulares, fazendo com que surgisse formas 

de exercício de poder nas relações privadas. Não se podia mais falar que todas as relações 

privadas eram entre indivíduos iguais, livres e autônomos. 

Como destaca Jane Gonçalves24, por causa da complexidade e multiplicidade adquiridas pela 

sociedade, as relações entre particulares passaram a ser verticais, desiguais e de sujeição. 

Dentro dessa complexidade, pode-se destacar o crescimento e a massificação da sociedade de 

consumo, que contribuiu para que se acentuasse a desigualdade entre os contratantes. Nessas 

relações, por questões de praticidade, economia e rapidez, as empresas que oferecem produtos 

ou serviços já pré-estabelecem cláusulas contratuais para os consumidores, que simplesmente 

aderem a elas, se quiserem adquirir tais produtos ou serviços – surgem os chamados contratos 

de adesão, fazendo surgir uma relação vertical entre aqueles que tem o poder de estabelecer as 

condições da negociação, e aqueles aos quais só lhes resta aderir ou não a elas25.  

De acordo com Heloísa Helena:  

O flagrante desequilíbrio das relações jurídicas instou o legislador e os tribunais a criarem os 
meios de proteger a "parte mais fraca" que, não obstante declaradamente livre, por 
conseguinte autônoma, com plena capacidade jurídica e titular de 'iguais' direitos, se 
encontrava subordinada de modo irresistível a outra, por razões socioeconômicas.26  

Em vista de todo esse cenário, para garantir e assegurar o exercício de direitos e liberdades 

por todos, era necessário ao mesmo tempo restringir o seu exercício por todos, de modo que 

cada indivíduo tenha resguardados os seus direitos sem desrespeitar os direitos do outro. Essa 
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nova concepção de direito, baseada sobretudo no respeito à dignidade humana, provocou uma 

limitação no exercício da autonomia privada, que antes, como vimos, era irrestrita. 

Essa nova concepção foi fundamentada pelas alterações sofridas primeiramente nas 

constituições, que passaram a garantir os direitos fundamentais e o desenvolvimento da 

pessoa humana, estabelecendo princípios e valores que passaram a informar todo o 

ordenamento. A Constituição passa a ocupar o centro do ordenamento e as suas disposições 

deixam de ser meras recomendações, ou diretrizes para uma sociedade ideal, e passam a ter 

força normativa sobre as relações públicas e privadas. 

Nas palavras de Eugênio Fachini Neto27: 

No âmbito do direito privado, esse novo período é caracterizado pelo fato de que também o 
poder da vontade dos particulares encontra-se limitado. Essa limitação, ao contrário do 
período anterior, não se dá apenas em virtude da aplicação de normas imperativas editadas em 
proveito de outros particulares, como é o caso das regras do direito de vizinhança. Essa nova 
limitação se dá principalmente a partir da concretização dos princípios constitucionais da 
solidariedade social e da dignidade da pessoa humana. Ou seja, abandona-se a ética do 
individualismo pela ética da solidariedade; relativiza-se a tutela da autonomia da vontade e se 
acentua a proteção da dignidade da pessoa humana. 

O fenômeno da constitucionalização do Direito, mais precisamente do direito civil, também 

contribuiu para uma visão mais social e menos individualista da autonomia privada. A 

constitucionalização do direito privado consagrou a ideia de que o direito privado e as 

relações por ele disciplinadas deve sofrer influência dos princípios estabelecidos pela 

Constituição. Isso que dizer que as relações privadas devem se pautar pela observância dos 

direitos fundamentais e pelo princípios da dignidade da pessoa humana, garantidos pela 

Constituição.  

Essa mudança de paradigma provocou uma mudança no exercício e nos limites da autonomia 

privada. A vontade do particular passa a ser limitada pela observância dos princípios 

constitucionais, impedindo o seu exercício nos moldes estabelecidos no Estado liberal, que 

não impunha limites à autonomia. 

No nosso ordenamento, as influências dessa nova concepção encontram-se presentes no 

Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil de 2002, em especial, pela introdução de 

princípios complementares às normas de contratação, como veremos adiante. 
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II. OS CONTORNOS ATUAIS DA AUTONOMIA PRIVADA 

A constitucionalização do Direito e a concepção dos direitos à luz de valores como a 

solidariedade e a igualdade material, provocaram, assim, uma mudança de concepção de 

autonomia da vontade, bem como do seu exercício. Como destaca Gustavo Tepedino28, a 

noção de autonomia da vontade até então vigente, concebida no Século XIX, dá lugar a 

autonomia privada, com alterações subjetiva, objetiva e formal. A pessoa humana passa a ser 

concretamente considerada, levando-se em conta a sua vulnerabilidade e hipossuficiência. 

No caso brasileiro, pode-se dizer que essas alterações guardam relações com a evolução 

política e constitucional que culminaram com a redemocratização do país. Nesse momento, as 

idéias de liberdade, direitos fundamentais e cidadania retornam adquirindo status normativo, 

estabelecidos pela Constituição de 1988. 

Assim como aconteceu na Europa no final do pós-guerra, a Constituição de 1988 estabelede 

um novo começo29 para o povo brasileiro, e uma nova perspectiva de exercício de direitos e 

cidadania – o estado democrático de direito. A nova democracia nos deu uma nova 

Constituição, que estabeleceu princípios com força normativa que devem ser aplicados em 

todas as relações, públicas e privadas. 

Interessante notar que o nova ordem constitucional, que garante o exercício da democracia e 

da cidadania é também aquela que confere novos contornos a institutos antes exclusivos do 

Direito Privado, como a autonomia privada. Dessa forma, pode-se dizer que essa nova 

concepção de autonomia, de liberdade, no âmbito do direito privado, das relações privadas, 

tem profunda relação com a construção de uma sociedade democrática. Não se pode construir 

uma sociedade democrática sobre uma sociedade desigual no exercício de sua autonomia e 

liberdade, pois isso prejudica o próprio exercício da cidadania, pressuposto da democracia. 

Assim, dentro dos parâmetros de respeito aos direitos fundamentais e do princípio da 

dignidade da pessoa humana, fundamento da nossa República, democrática, o que se pretende 

é que o exercício da autonomia da vontade seja permeado de novos contornos. Através da 

concepção de respeito e consideração aos interesses e direitos dos demais indivíduos, propõe-

se que a autonomia da vontade seja exercida com certas limitações, de forma a garantir o seu 

exercício com igualdade em todos os níveis, classes e grupos da sociedade. Deve-se garantir o 

exercício da autonomia da vontade às minorias da sociedade, vulneráveis e hipossuficientes 
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devido à sua posição de inferioridade econômica e social. Deve-se também considerar que o 

exercício da autonomia privada não é restrito às relações patrimoniais, mas também deve-se 

ter a perspectiva do seu exercício no tocante a situações existenciais dos indivíduos. 

 

 

II.1. A Autonomia Privada e as Minorias  

 

 

Primeiramente, destaca-se o fato de que a autonomia da vontade deve ser garantida às 

minorias, aos grupos vulneráveis de nossa sociedade. Já foi mencionado acima que a mudança 

da perspectiva da autonomia dentro do ideal liberal e individualista, para uma visão mais 

social e solidária, passou pelo confronto da igualdade formal, conferida a todos pela lei, com a 

realidade da existência de grupos da sociedade que se vêem esmagados por ela. "Para o 

hipossuficiente, com efeito, a igualdade formal mostra-se cruel, sendo-lhe motivo de 

submissão ao domínio da parte preponderante."30 Significa dizer também que a autonomia de 

alguns deve ser limitada para que todos tenham assegurados o seu pleno exercício. Essa 

limitação é mais compreensível no âmbito dos contratos, como veremos adiante. 

Assim, a igualdade formal dá lugar à igualdade material que foi consagrada pelo 

estabelecimento do princípio da dignidade humana pela Constituição Federal. Mais ainda, 

ganhou consistência com a proteção legal das pessoas especiais, das minorias. Note que o 

termo minoria, como visto acima, não se refere à questão numérica, mas qualitativa, pessoas 

encontram-se em situação de desigualdade, de vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o critério 

para definição e identificação das minorias. Numericamente, as minorias são opressoras e as 

maiorias, oprimidas31. Por isso, deve-se tutelar as relações e as pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade, para que a estas também seja assegurado o exercício de sua 

autonomia. Considerando a vulnerabilidade das pessoas, em cada situação concreta deve-se 

tomar o devido cuidado para que recebam o tratamento adequado. 

II.2. A Autonomia Privada e as Relações Existenciais 
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Além disso, não se pode limitar e restringir o exercício da autonomia a situações patrimoniais. 

Com a mudança de perspectiva do sujeito abstrato para a pessoa concretamente considerada, 

com sua dignidade, "outros direitos lhe foram assegurados, por serem inerentes à qualidade 

de ser humano"32. Assim, outras questões que não somente patrimoniais entram na esfera de 

direitos e, portanto, de proteção pelo ordenamento, como as referentes à vida, à saúde e ao 

corpo. 

Especialmente em relação à disponibilidade e autonomia sobre o corpo, a Professora Heloísa 

Helena33 traz dois aspectos, o primeiro deles em relação ao direito de ação de uma pessoa 

sobre o seu próprio corpo, que contempla desde corte de cabelos ou de unhas, até auto-

mutilações, e o segundo, tratando da relação da pessoa com outro sujeito que realiza a 

interferência em seu corpo, como, por exemplo, a relação médico-paciente. 

No primeiro caso, a autonomia privada tem sido resguardada, sendo garantido ao indivíduo a 

liberdade de intervir e dispor sobre o próprio corpo ou partes dele. Já no segundo caso, ainda 

há discussão, mas recentemente foi reconhecido também a autonomia privada que garante o 

direito do indivíduo decidir sobre interferências médicas ou científicas em seu corpo34. Dessa 

forma é necessário que a pessoa dê o seu consentimento expresso e esclarecido para quaisquer 

interferências médicas ou científicas, tais como cirurgias, exames, intervenções e até mesmo 

experimentos em humanos35. 

Outros aspectos como o desenvolvimento da reprodução assistida, o aumento extraordinário 

na circulação de informações a respeito dos indivíduos, desde a facilidade na coleta de 

informações genética para um exame de DNA, à disseminação dos meio eletrônicos de 

transferência e circulação de informações, dentre os quais pode-se considerar desde sites de 

relacionamento às inúmeras possibilidades de compra e venda pela internet, transações 

bancárias e outra situações que permeiam a vida moderna das pessoas. Todas essas situações 

devem ser tuteladas pelo Direito, e tocam também à disciplina da autonomia privada. 

Perguntar-se até que ponto cada indivíduo tem autonomia sobre essas situações é um 

exercício necessário e tem sido objeto de alguns estudos36. Questiona-se se o Estado, por meio 

de suas normas, e do Poder Judiciário, tem legitimidade para limitar ou delinear o exercício da 

autonomia e da liberdade de seus cidadãos no tocante a essas questões. 
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II.3. A Autonomia Privada e os Contratos 

 

 

Cabe ainda observar que a evolução e mudanças de paradigma de que estamos tratando a 

respeito da autonomia privada provocou impactos diretamente na concepção clássica dos 

contratos, uma vez que esta concepção está ligada à autonomia da vontade: a vontade é o 

elemento principal do contrato, representando um pressuposto de legitimação do contrato37. 

Assim, à medida que autonomia da vontade passou a ser limitada, sendo imposta a ela uma 

concepção mais social e menos individualista, também os contratos foram influenciados por 

essa concepção mais social e intervencionista38. Essa concepção mais social foi materializada 

em nosso Código Civil de 2002, sobretudo pela introdução dos princípios da boa-fé e da 

função social dos contratos no diploma legal. Os artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002, 

respectivamente, trazem a obrigatoriedade de observância dos princípios da função social e 

boa-fé nos contratos, e são destacados também no Código de Defesa do Consumidor. 

Na nova concepção de contrato, a lei, que na concepção tradicional apenas protegia e garantia 

o livre exercício da autonomia, passa a ser limitadora e legitimadora da autonomia da 

vontade39, autonomia privada. 

Assim, no estado liberal as relações contratuais eram estabelecidas tendo como pressuposto a 

autonomia da vontade, em que a vontade era o "chefe". Aos indivíduos era garantido a livre 

manifestação da sua vontade, e esta determinava a realização dos contratos.  

A partir da visão mais social, como já apresentado, a autonomia da vontade dá lugar à 

autonomia privada, esta que não é mais absoluta, mas deve ser respeitada, conjuntamente com 

outros princípios e valores que norteiam a partir de então as relações contratuais.  

Surge também o princípio da boa-fé, que também atua como limitador e auto-criador. A boa-

fé objetiva, por trata-se de um princípio, sinaliza às partes um tipo de conduta e impõe o dever 

o dever se agir conforme essa conduta. 

Uma vez que a boa-fé objetiva significa agir com fidelidade, cuidado e lealdade, em 

consideração com a outra parte da relação, respeitando seus interesses, sempre que o exercício 
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da autonomia da vontade implicar na quebra desse dever, da fidelidade e cuidado devidos e da 

desconsideração do interesse do outro contratante, encontrará o limite imposto pelo dever de 

observância do princípio da boa-fé objetiva. 

Com a consagração do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, esta passa a ser 

um limitador do exercício da autonomia privada, de forma que ambos os princípios 

coexistem, trazendo equilíbrio para a relação contratual. 

Dessa forma, o contrato deixa de ser uma manifestação absoluta da vontade, e deixa de ter 

somente a vontade como sua força motora. Outros direitos e deveres, como a boa-fé e a 

função social do contrato passam a ser considerados, criando uma nova concepção.  

Busca-se agora o equilíbrio contratual. Como ensina Claudia Lima Marques40:  

À procura do equilíbrio contratual, na sociedade de consumo moderna, o direito destacará o 
papel da lei como limitadora e como verdadeira legitimadora da autonomia da vontade. A lei 
passará a proteger determinados interesses sociais, valorizando a confiança depositada no 
vínculo, as expectativas, e a boa-fé das partes contratantes. […] O espaço reservado para que 
os particulares auto-regulem suas relações será reduzido por normas imperativas, como as do 
próprio Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

Na nova teoria contratual, a vontade perde sua posição nuclear, e passa a co-existir com os 

valores de equidade, boa-fé e a segurança nas relações jurídicas. A lei é cogente limitadora do 

poder da vontade. 

Fala-se, por fim, na Teoria da Confiança, que admite que seja responsabilizado quem, por seu 

comportamento "fez nascer no outro contratante a justificada expectativa no cumprimento de 

determinadas obrigações"41. Esta teoria está ligada à Teoria da Declaração, exposta acima, 

que valoriza aquilo que é exteriorizado pelos contratantes. 
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II.4. A Autonomia Privada e as Relações de Trabalho 

 

 

Interessante, por fim, ainda na perspectiva da relação contratual, destacar uma breve análise 

do exercício dessa autonomia especificamente no âmbitos dos contratos de trabalho, trazido 

por Aldacy Rachid42, que novamente é permeado por uma concepção social e menos 

individualista e capitalista da autonomia. 

O caso do Direito do Trabalho, especificamente no Brasil, não passou por uma grande 

transformação no período de redemocratização com as demais questões abordadas no presente 

trabalho. A legislação trabalhista brasileira consolidada é de 1943, e guarda maior relação 

com a redemocratização da Europa, logo após o final da Segunda Guerra, e atende a um 

clamor que já ecoava naquela época. Entretanto, o autor aponta algumas mudanças na 

perspectiva da relação de trabalho. 

De acordo com referido autor, é inadequado falar-se em princípio da autonomia da vontade na 

perspectiva do direito do trabalho, pois entende que esta prejudica o direito ao trabalho e a 

preservação dos direitos fundamentais dos trabalhadores43. 

No tocante aos contratos de trabalho, defende que não se deve dar qualquer espaço para a 

autonomia da vontade (do empregador), pois esta serve apenas para desrespeitar os direitos 

fundamentais que devem ser garantidos aos trabalhadores. "A manutenção da contratualidade 

explicitada pela autonomia da vontade serve para esvaziar a teoria dos direitos 

fundamentais."44 

O ponto é que conferir livre exercício da vontade aos empregadores pode resultar no 

desrespeito dos direitos fundamentais dos trabalhadores, que, não se limitam a ser força de 

trabalho somente, mas, são, em verdade, pessoas humanas, titulares desses direitos 

fundamentais. 

Assim, proteções conferidas pela legislação trabalhista, como o adicional de insalubridade, a 

questão da revista, representam, na realidade, a proteção de direitos fundamentais dos 
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trabalhadores – direito à saúde e à inviolabilidade de sua intimidade, respectivamente45. 

Portanto, não pode haver espaço para negociação. A vontade aqui é inexistente. 

O contrato de trabalho, ao se constituir em um instrumento hábil a permitir não somente o 
direito à sobrevida em uma sociedade capitalista de mercado não monopolista, senão 
igualmente a integridade psíquica e intelectual que permite a constituição e revelação da 
identidade pessoal de cada um, releva ao mesmo tempo a autonomia privada e pública.46 

 

Percebe-se também nos contratos de trabalho, a influência da nova teoria contratual, conforme 

exposto acima, em que a vontade deixa de ter valor central. Ao contrário, a lei exerce papel 

dominante, limitador e imperativo nas relações trabalhistas, no contrato de trabalho. O foco 

novamente se volta à pessoa humana, sua dignidade e seus direitos fundamentais. A análise de 

uma nova concepção de autonomia também no âmbito do Direito do Trabalho é importante 

para se perceber a o alcance dessa mudança de concepção da autonomia da vontade, e os 

reflexos e contornos atuais dessa evolução. Nota-se que esses novos contornos visam o 

desenvolvimento integral da pessoa e do cidadão, em todos os seus aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CONCLUSÃO 
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Após essas breves considerações a respeito da autonomia privada, sua evolução e contornos 

atuais, como conclusão, importa ressaltar que para que se alcance um nível de igualdade e 

respeito à dignidade de todos indistintamente, como preceitua a nossa Constituição Federal, e 

o pleno funcionamento da democracia é fundamental que os novos contornos da autonomia 

privada e o seu exercício sob essa visão sejam de fato incorporados em nosso ordenamento. 

Nesse ponto, importa ressaltar que não se pretende criticar a existência da autonomia privada, 

nem mesmo o seu exercício. É fundamental garantir liberdade e autonomia aos indivíduos se 

queremos construir uma sociedade melhor, mais justa e solidária. Para garantir a existência e 

co-existência dos indivíduos e as suas relações, torna-se necessário garantir o exercício da 

autonomia, garantir que os indivíduos sejam livres para fazerem suas próprias escolhas. 

E mais importante, o exercício da autonomia dentro dos princípios estabelecidos pela 

Constituição, com as limitações legítimas impostas pelo Estado através de suas normas e do 

Poder Judiciário, é pressuposto que garante não só essa co-existência entre os indivíduos, mas 

o próprio exercício da cidadania, e a manuntenção da democracia e do estado democrático de 

Direito. 

O ponto que merece atenção é que a autonomia deve ser preservada, desde que sejam 

respeitados e reconhecidos os valores sociais dos indivíduos, sem atingir a esfera alheia. De 

acordo com Emilio Betti, a autonomia será preservada e garantida pelo Direito e pelas leis, 

desde que voltada para interesses legítimos: "é obvio que o direito não pode dar o seu apoio à 

autonomia privada para a consecução de qualquer escopo que ela se propunha atingir."47 

Como já foi dito, não se pretende restringí-la a tal ponto que cada um não tenha mais 

liberdade sobre questões de sua própria vida e existência. Ao contrário, a observância de 

certos limites, como exposto, garantirá liberdade e igualdade plena a todos no 

desenvolvimento da sua existência, da sua personalidade. 

Para o futuro, espera-se que haja um amadurecimento dessa concepção, garantindo a todos 

liberdade e autonomia no desenvolvimento de suas relações e sua própria personalidade. 

Para o futuro, também é mister continuar evoluindo na perspectiva social do exercício da 

autonomia privada, observando os aspectos subjetivo, objetivo e formal propostos por 

Gustavo Tepedino48: a pessoa concretamente considerada em detrimento do sujeito abstrato, 

voltando-se para as singularidades da pessoa humana, colocar os interesses existenciais sobre 
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os interesses patrimoniais, e limitar a autonomia privada em favor dos interesses socialmente 

relevantes e das pessoas em situações de vulnerabilidade, como já exposto ao longo de todo o 

presente trabalho. 

Quiça assim seja possível alcançar o equilíbrio entre o exercício dos direitos e liberdades 

individuais nas relações públicas e privadas, o pleno exercício da democraria e da cidadania 

por todos os indivíduos, e a concretização do ideal de uma sociedade livre, justa e solidária, 

como proposto pela nossa Constituição Federal, em seu artigo 3º, inciso I. 

 

 

Referências 

 

ACKERMAN, Bruce. The rise of world constitucionalism, In Yale Law School Occasional 

Papers, Second Series – Number 3, 1997. p. 3-19. 

 

BARBOZA, Heloísa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial, In O Direito e o Tempo. 

Coord. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.407 a 423. 

 

BARROSO, Luiz Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do novo Direito 

Constitucional Brasileiro – Pós modernidade, teoria crítica e pós-positivismo In Direito 

Constitucional Brasileiro – Perspectivas e Constrovérsias Contemporâneas. Coordenação 

de Regina Quaresma e Maria Lucia de Paula Oliveira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, 

p. 27-65. 

 

BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. trad. por Servanda Editora. Campinas: 

Servanda Editora, 2008. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11641



COUTINHO, Aldacy Rachid. A autonomia privada: em busca da defesa dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, Direitos 

fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 165-183. 

 

FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do 

direito privado. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, Direitos fundamentais e 

Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 11-60. 

 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4ª ed. São 

Paulo: RT, 2002. 

 

PARGENDLER, Mariana Souza. A ressignificação do princípio da autonomia privada: o 

abandono do voluntarismo e a ascensão do valor de autodeterminação da pessoa. [acesso 

em 29/06/2010]; [aproximadamente 20 p.]; Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/propesq/livro2/artigo_mariana.htm#nada 

 

PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a aplicação das normas de direito 

fundamental nas relações jurídicas entre particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (org.). A 

nova interpretação constitucional: ponderações, direitos fundamentais e relações 

privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 119-192. 

 

SIÉYES, Emmanuel. ¿Que és el Tercer Estado? In Escritos y discursos de la Revolucion. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 83-162. 

 

TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do 

Ordenamento, In: A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11642



específicas. Cláudio Pereira Souza Neto, Daniel Sarmento, coordenadores. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2007, p. 309 – 320. 

 

VAN CAENEGEM, R.C. Introdução histórica ao direito privado. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. 

1BARBOZA, Heloísa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial, In O Direito e o Tempo: embates jurídicos 
e utopias contemporâneas, 2008. p. 419: "o termo minoria deve ser reservado aos grupos sociais que, 
independentemente de sua expressão numérica, encontram-se qualitativamente em situação de desigualdade, 
por razões sociais, econômicas ou técnicas, grupos sujeitos à dominação de outros grupos prevalentes." 

2TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Direito Civil na construção unitária do ordenamento, In A 
Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e aplicações práticas. p. 317.  

3MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. p. 48. 

4BETTI, Emilio. Teoria Geral do Negócio Jurídico. p. 81. 

5Ibdem, p. 80. 

6PARGENDLER, Mariana Souza. A ressignificação do princípio da autonomia privada: o abandono do 
voluntarismo e a ascensão do valor de autodeterminação da pessoa. Disponível em: 
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CARACTERES DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUA 
DELIMITAÇÃO EM RELAÇÃO A INSTITUTOS JURÍDICOS AFINS 

 
CHARACTER AND PERSONALITY OF RIGHTS REGARDING YOUR DELIMITATION 

RELATED LEGAL OFFICES 
 
 
 

FERNANDA MARTINS SIMÕES 
 

RESUMO 
Os direitos da personalidade constituem atributos individuais inerentes à pessoa humana, cuja 
essência deve prevalecer e permanecer hígida no sistema jurídico, como garantia mínima de 
dignidade. É cediço que embasam sua existência nos preceitos de Direito Natural, albergando 
em si os seguintes caracteres: são absolutos, genéricos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, 
indisponíveis, irrenunciáveis, imprescritíveis, inexpropriáveis e ilimitados. Diante desta 
última característica, abstrai-se a inequívoca dificuldade de se elencar de maneira definitiva e 
inconcussa um rol de direitos subjetivos que pertençam a tal categoria. Assim, com o fito de 
se evitar equivocidades acerca da noção de direito da personalidade, mister utilizar-se das 
próprias características como meio de se delimitar o tema frente a institutos jurídicos afins 
existentes no ordenamento jurídico pátrio. 
PALAVRAS-CHAVE: PERSONALIDADE; CARACTERÍSTICAS; DELIMITAÇÃO; 
DIGNIDADE; PESSOA HUMANA. 
 
ABSTRACT 
The rights of the personality are individual attributes inherent to the human person, whose 
essence must prevail and stay healthy in the legal system, as a minimum guarantee of dignity. 
It's musty that base their existence on the precepts of natural law, itself home to the following 
characters: they are absolute, generic, extra-patrimonial, off-balance-transferable, not 
available, indispensable, inalienable, not expropriable and unlimited. Given this last feature, 
it’s abstracted a difficulty to list definitely and indubitably a list of subjective rights that 
belong to this category. Thus, with the aim to avoid misunderstandings about the concept of 
right of personality, mister be used as a means of their own characteristics as a way to delimit 
the topic front of existing legal institutions similar in Brazilian law 
KEYWORDS: PERSONALITY; CHARACTERISTICS; DELIMITATION; DIGNITY; 
HUMAN PERSON. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

É de sabença que a definição dos direitos da personalidade condiz com a noção de 
essencialidade de bens e valores, que nascem com a pessoa humana, e se desenvolvem de 
acordo com a sua existência, tendo, por vezes, continuidade após a morte de seu titular. São 
direitos subjetivos que dignificam a pessoa humana. 
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Árdua tarefa é a de elencar quais institutos jurídicos são pertencentes à categoria dos direitos 
da personalidade, eis que por vezes apresentam caracteres em comum e similaridades que 
acabam por trazer certas equivocidades. 

Diante de tal problemática, abstrai-se que a delimitação dos direitos da personalidade somente 
será viável, frente aos institutos jurídicos afins, a partir de uma identificação correta e certeira 
das características que circundam referidos atributos inerentes ao ser humano. 

Para tal desiderato, insta registrar e esmiuçar cada peculiaridade que identifica um direito da 
personalidade para que, por derradeiro, permita-se excluir deste rol aqueles determinados 
interesses jurídicos que com aquele são semelhantes. 

  

2 DOS CARACTERES DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

  

Os direitos da personalidade carregam uma carga de especialidade, no que tange às suas 
características, eis que constituem atributos imanentes ao ser humano que nasce com a vida. 

Com relação às características, importa destacar que são absolutos, genéricos, 
extrapatrimoniais, intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, imprescritíveis, 
inexpropriáveis e ilimitados. 

É bem verdade que existem outras características atribuídas aos direitos da personalidade, mas 
que não guardam consenso na doutrina. No entanto, interessante trazê-los como forma de 
agregação às informações abstraídas das noções correlatas aos direitos da personalidade. 

Igual dissenso haverá tanto em relação à nomenclatura deferida aos caracteres em si, como 
também a aplicabilidade de todas as características ora elencadas e direcionadas a compor a 
noção geral dos direitos da personalidade. 

  

2.1 Absolutos 

  

Os direitos da personalidade são oponíveis erga omnes, ou seja, há uma obrigação que pende 
contra todos da sociedade no sentido de que devem se abster em qualquer ato ou ameaça 
lesiva em face de tais interesses. 

Em outras palavras, o aludido caráter absoluto inerente aos direitos da personalidade, ou 
efeito erga omnes, tem o condão de irradiar efeitos em todos os campos e impõe à 
coletividade o dever de respeitá-los, sob pena de responsabilização. 

Insta consignar que os direitos da personalidade não terão caráter absoluto em casos de 
guerra, situações estas tidas como excepcionais em um sistema jurídico. 
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Ressalve-se que há outros direitos chamados direitos subjetivos públicos que guardam em si a 
característica de relativos, consistindo na faculdade específica de exigir prestação prometida 
pelo Estado, decorrente da relação jurídica administrativa. À guisa de exemplificação, temos o 
direito à saúde; ao trabalho; à educação; à cultura; segurança e ambiente. 

O professor Pablo Stolze Gagliano defende a tese de que referidos direitos subjetivos públicos 
não se tratam de direitos da personalidade, mas de direitos que integram a noção de liberdades 
públicas, que transcendem o âmbito individual (são considerados direitos difusos).[1] 

  

2.2 Genéricos 

  

Muito embora os direitos da personalidade integrem a natureza jurídica de direitos subjetivos 
públicos, àqueles não é deferido o tratamento de "numerus clausus", ou seja, são apenas 
exemplificativos. 

Há alguns autores que trazem o posicionamento de que a generalidade está ligada ao fato de 
que os direitos da personalidade são inatos, imanentes ao ser humano a partir da concepção ou 
do nascimento e perduram enquanto existir a personalidade 

O professor Adauto de Almeida Tomaszewski denomina os direitos da personalidade como 
sendo ilimitados, coincidindo com a ideia de generalidade, bem como ao rol exemplificativo 
trazido no ordenamento jurídico. [2] 

Já o professor Pablo Stolze Gagliano define que: "a noção de generalidade significa que os 
direitos da personalidade são outorgados a todas as pessoas, simplesmente pelo fato de 
existirem".[3] 

Para haver a sua titularização é necessário simplesmente ser considerado pessoa humana e, 
dessa forma, são deferidos a todos que integrem esta categoria. 

Curial ressaltar que a honra se bifurca em dois sentidos: em objetiva e subjetiva. Quando se 
está diante do campo de abrangência da denominada honra objetiva, há que se considerar a 
peculiaridade de que ela ainda remanesce mesmo após a morte da pessoa.[4] 

  

2.3 Extrapatrimoniais 

  

Os direitos da personalidade relacionam-se com a pessoa em si, em razão de seu próprio 
existir, não podendo, dessa forma, serem suprimidos do sistema jurídico, pois tratam-se de 
direitos que compõem o alicerce do Estado Democrático de Direito, constituindo-se sua base 
e fundamento ético intransponível, além de denotar como o mínimo necessário à dignidade da 
pessoa humana. 
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No entanto, o fato de não poderem ser extirpados do sistema jurídico, não impede que sejam 
devidamente regulados por normas, a fim de detalhar as tutelas para sua efetiva garantia. O 
que é inconcebível e incompatível com um Estado Democrático de Direito é a ideia de 
abolição de tais atributos imanentes ao ser humano, na sua essencialidade. 

Portanto, por existirem antes e independentemente de seu reconhecimento pelo ordenamento 
jurídico positivado, são inatos por exsurgirem juntamente com a própria personalidade 
jurídica da pessoa humana. 

Somente em situações de excepcionalíssimas, como no caso de um Estado totalitário e 
dominador é que se poderia conceber a idéia de extirpação de tais direitos do sistema 
normativo e até mesmo existencial. É o que comumente ocorre com as temidas épocas 
ditatoriais. 

Na realidade, vislumbra-se que da característica da extrapatrimonialidade[5] decorrem as 
características da indisponibilidade e intransmissibilidade, enquanto que a da 
irrenunciabilidade seria corolário da indisponibilidade. Assim, insta destacar que esta última 
possui íntima relação com a inexistência de conteúdo patrimonial direto aferível 
objetivamente. 

Destarte, a extrapatrimonialidade carrega em si uma necessária carga de temperamento, senão 
vejamos: a disposição do direito à imagem em prol do interesse social, ou para exploração, 
mediante remuneração. Para mais, outro exemplo é o direito autoral, mais especificamente no 
artigo 27 da Lei 9.610/98, que reza, in verbis: "Os direitos morais do autor são inalienáveis e 
irrenunciáveis". 

Nesta toada, entende-se que, por esta característica, os direitos da personalidade não podem 
sofrer limitação voluntária, exceto em situações autorizadas em lei. 

No entanto, insta destacar o teor de dois enunciados editados pelo Conselho da Justiça 
Federal. O primeiro deles é o enunciado nº 04, proveniente da I Jornada de Direito Civil do 
Conselho da Justiça Federal, ocorrido em setembro de 2002, in verbis: "artigo 11: O exercício 
dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja 
permanente, nem geral." 

Posteriormente, em novembro de 2004, houve a edição do enunciado nº 139 na III Jornada de 
Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, in verbis: artigo 11: Os direitos da 
personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não 
podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e 
aos bons costumes. 

Logo, a extrapatrimonialidade condiz com a ideia de que os direitos da personalidade não 
estão sujeitos à avaliação econômica (mas o quantum a ser indenizado por eventual violação é 
devido). 

O jurista Wanderlei de Paula Barreto assevera que os bens que envolvem a noção de direito 
da personalidade são considerados fora do comércio, não sendo passíveis de integrar o objeto 
dos negócios jurídicos em geral. No entanto, entende-se que o direito à imagem objetiva, bem 
como o direito sobre a voz humana ilustram exemplos de exceção à regra da 
extrapatrimonialidade que caracteriza os direitos da personalidade.[6] 
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Portanto, excepcionalmente, poderão os direitos da personalidade na órbita privada serem 
objeto de negócios jurídicos, com caráter econômico ou não, desde que: a) a vontade do 
titular, relativamente e temporariamente, deles dispor a título oneroso (por exemplo, a 
exposição da imagem) ou gratuito (por exemplo, a doação em vida de órgãos não vitais); e b) 
quando da ocorrência de lesão ao próprio direito da personalidade, fazendo com que o agente 
danoso venha a arcar com o ressarcimento devido, a partir da fixação de um valor pecuniário, 
cuja finalidade pedagógica é precípua, enquanto que a de compensar os danos sofridos se 
mostra de maneira secundária. Trata-se de caso típico de acidente que venha a vulnerar a 
integridade física da vítima; ou em casos de afronta à honra subjetiva, bem como naquelas 
oportunidades em que houver transgressão à privacidade da pessoa humana. 

Por conseqüência, os direitos da personalidade não são passíveis de penhora (portanto, 
impenhoráveis), o que não se aplica aos frutos deles percebidos, seja a título negocial, seja a 
título indenizatório. 

Nessa linha de idéias, conclui-se que os direitos da personalidade não permitem sua alienação 
nem tampouco servem como garantia de crédito. No entanto, aludidos direitos (faculdades ou 
potencialidades) são passíveis de serem disponibilizados temporariamente e, se o forem de 
forma pecuniária, sobre este numerário há que se incidir o caráter patrimonial, disponível e 
passível de expropriação. 

No campo dos direitos autorais, há que se considerar uma importante subdivisão: os direitos 
morais do autor (que são os direitos da personalidade próprios); e os direitos patrimoniais 
(direitos de se utilizar, fruir e dispor da obra intelectual avaliável em dinheiro). 

Outro exemplo que excepciona a regra da extrapatrimonialidade é a exposição da imagem 
ocorrida nos chamados realities shows, em que os protagonistas abrem mão de maneira 
transitória de sua intimidade, privacidade e até por vezes da própria integridade psicológica, 
com o fito de retirar desta uma oportunidade de fama. 

  

2.4 Intransmissíveis 

  

No que tange à intransmissibilidade, é certo dizer que, em razão de tais bens serem inerentes 
ao ser humano, dele não poderão ser separados, dissociados, eis que imprescindíveis à pessoa 
de seu titular. Dessa forma, os bens jurídicos da personalidade humana física e moral não 
podem ser cedidos, alienados, onerados ou subrogados em favor de outrem[7]. 

A respeito dos direitos da personalidade, a intransmissibilidade verifica-se, como no Direito 
de Família, de uma forma constante; mas este é o único traço comum entre uns e outros sob 
esse aspecto; pois que o fundamento é neles completamente diverso.[8] 

Em razão de tais bens serem inerentes ao ser humano, dele não poderão ser separados, 
dissociados, eis que imprescindíveis à pessoa de seu titular e circunscrevem os respectivos 
poderes jurídicos. Dessa forma, os bens jurídicos da personalidade humana física e moral não 
podem ser cedidos, alienados, onerados ou subrogados em favor de outrem. 
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Diante do caráter personalíssimo, o exercício dos direitos da personalidade pelo seu 
respectivo titular é feita de maneira direta, não se admitindo a sua representação voluntária 
desses atributos a pessoa humana por outrem. 

No entanto, falecido o detentor de tais atributos, legitimam-se os herdeiros a tutelarem a 
reparação por eventuais afrontas aos direitos da personalidade do morto, em conformidade 
com o que dispõe o artigo 12, § único e 20, § único, ambos do Código Civil de 2002[9]. 

É, pois, a essencialidade dos direitos da personalidade que os caracteriza como sendo, em 
regra, intransmissíveis. Nas palavras do professor Luiz Alberto David Araújo: 

  

A natureza do objeto que torna intransmissível o bem. É da essência da vida, da honra, da 
imagem, da intimidade. Não se pode conceber a vida de um indivíduo sem essas 
características. Têm caráter de essencialidade, portanto. (...) a imagem-atributo não pode ser 
separada de determinado indivíduo. Poderá ele, se pretender, modificar sua imagem. Deixar 
de ser visto socialmente por tal ou qual característico. Mas desfazer-se dela não será 
possível.[10] 

  

No entanto, há que se considerar a existência de temperamentos quanto a referida 
característica, a exemplo do que acontece com a cessão do uso de imagem, na qual deve ser 
consentida pelo titular, expressamente, não se admitindo o desvio da finalidade para a qual foi 
permitido o seu uso, sob pena de configurar-se abuso de direito. 

Conforme dito alhures, em se considerando os direitos da personalidade como inalienáveis e 
intransmissíveis, trata-se de uma conseqüência lógica a característica da indisponibilidade. Da 
mesma forma que a intransmissibilidade, deve-se considerar os necessários temperamentos, 
pois existem normas que autorizam a disponibilidade de certos direitos da personalidade, 
desde que de forma expressa e consentida pelo seu titular, não podendo ser de forma 
permanente. 

À guisa de exemplificação, temos o direito à imagem, com a respectiva cessão para fins de 
publicidade e comercialização de produtos. O uso da imagem para utilização nos documentos 
de identidade; além da captação da imagem para compor os autos de inquéritos e processos 
penais, nos quais há uma preponderância do interesse público sobre o privado. 

O direito à integridade física, por exemplo, resta excepcionada quando da doação de órgãos, 
haja vista que, post mortem, poderão ser disponibilizados pelos herdeiros do morto; outra 
situação é a da imposição de vacinação para fins de controle de endemias e erradicação de 
epidemias, como foi no recente caso da gripe influenza - H1N1. E, por fim, o sistema de 
proteção às vítimas e testemunhas com a possibilidade de alteração de nome e prenome como 
forma de salvaguardar sua integridade física e/ou psíquica (Lei nº 9.807/99). 

Diferentemente do que ocorrem com os direitos patrimoniais, os direitos da personalidade não 
poderão ser disponibilizados pelo seu titular, com alteração de sua titularidade. Mas, como já 
falado, há a faculdade de consentir na lesão, o que é amplamente explicado pelo jurista 
italiano Adriano de Cupis.[11] 
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Capelo de Souza, por seu turno, defende a licitude das limitações sobre bens da personalidade 
tidos como não essenciais, a exemplo da autorização para publicação do próprio retrato. Na 
mesma ideia, os negócios jurídicos desprovidos de perigo em razão da singeleza ou 
temporariedade da ofensa, como ocorre diuturnamente nos salões de beleza com os cortes de 
cabelo e sua respectiva venda, desde que ambos devidamente consentidos. E, por fim, 
naqueles contratos de trabalho que versem atividades perigosas, com risco de morte, ou 
práticas desportivas perigosas, como é o caso dos pilotos de Fórmula 1, em que o risco deve 
ser aceitável pelo titular do direito da personalidade.[12] 

É certo que a intransmissibilidade decorre da indisponibilidade dos direitos da personalidade, 
não podendo estes ser eliminados por vontade de seu titular. Ademais, as normas que 
albergam os direitos da personalidade têm caráter de ordem pública e, portanto, são 
irrevogáveis. 

Seguindo este raciocínio, tem-se que os direitos da personalidade devem necessariamente 
ficar na esfera de seu titular, posto que dizem respeito ao sujeito pelo simples e único fato de 
sua qualidade de pessoa humana. 

Adriano de Cupis leciona que quando se consente na lesão de um direito afeto à 
personalidade, não haverá a extinção desse direito nem tampouco o ensejar a uma reparação 
civil, a não ser que haja desvio de finalidade. Ademais, nas suas palavras: "Pelo que respeita 
aos direitos da personalidade, além da intransmissibilidade, são irrenunciáveis devido ao seu 
caráter de 'essencialidade'".[13] 

Outrossim, é cediço que o exercício dos direitos da personalidade pode ser renunciado por 
meio da inércia de seu titular, cuja ideia não se compatibiliza com o direito à vida, eis que não 
se autoriza o suicídio, muito embora não haja punição àquele que, de maneira frustrada, tenta 
se suicidar. 

Por outro lado, não há que se falar em renúncia ao próprio direito da personalidade. A título 
de exemplo, os alimentos são irrenunciáveis, mas o exercício deste direito poderá sê-lo, desde 
que o credor não venha a executar os valores que lhe são devidos. 

  

2.5 Indisponibilidade 

  

Há juristas que entendem que a indisponibilidade é gênero, da qual se extraem a 
intransmissibilidade (impossibilidade de modificação subjetiva gratuita ou onerosa e, 
portanto, inalienável); e a irrenunciabilidade (impossibilidade de reconhecimento jurídico da 
manifestação de vontade quanto a abandono do direito).[14] Sendo inalienável e 
intransmissível, trata-se de conseqüência lógica a característica da indisponibilidade. 

Contudo, existem temperamentos, pois existem normas que autorizam a disponibilidade de 
certos direitos da personalidade, desde que de forma expressa e consentida pelo seu titular, 
não podendo ser de forma permanente. Exemplo consagrado na doutrina e jurisprudência é o 
que pertine ao direito à imagem, quando de sua cessão para fins de publicidade e propaganda, 
a fim de comercializar produtos e serviços. 
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Outra possibilidade é o uso da imagem nos documentos de identidade, por meio da inserção 
de sua fotografia, o que não pode ser impedido por seu titular, eis que o interesse público 
prepondera-se sobre o interesse do particular; na mesma toada, no inquérito e nos processos 
penais, nos quais as imagens de pessoas suspeitas ou que estejam sendo processadas acabam 
que sendo expostas e relacionadas ao crime em questão. 

Por fim, sem olvidar de outras inúmeras ilustrações de ponderações acerca da matéria, temos 
os direitos patrimoniais do autor, por meio do que é possível a comercialização de obras 
intelectuais de sua propriedade, desde que devidamente autorizadas. 

A respeito da possibilidade de comercializar determinados direitos da personalidade, 
obtempera Maria Helena Diniz: 

  

(...) os direitos da personalidade poderão ser objeto de contrato como, por exemplo, o de 
concessão ou licença para uso de imagem ou de marca (se pessoa jurídica); o de edição para 
divulgar uma obra ao público; o de merchandising para inserir em produtos uma criação 
intelectual, com o escopo de comercializá-la, colocando, p. ex., desenhos de Disney em 
alimentos infantis para despertar o desejo das crianças de adquiri-los, expandindo, assim, a 
publicidade do produto. Como se vê, a disponibilidade dos direitos da personalidade é 
relativa.[15] 

  

Feitas essas considerações, indiscutível que a indisponibilidade abarca a não possibilidade de 
se dispor do bem juridicamente tutelado, sendo corolário sua irrenunciabilidade e sua 
intransmissibilidade. A respeito do tema, Adriano de Cupis explica que: 

  

Os direitos da personalidade, enquanto intransmissíveis, são também indisponíveis, não 
podendo, pela natureza do próprio objeto, mudar de sujeito, nem mesmo pela vontade do seu 
titular. Assim, se não é possível deles dispor, também não será transmitir. 

(...) 

A faculdade de renúncia está compreendida na faculdade de disposição, entendida no seu 
mais largo sentido; por isso quando se diz, sem mais, que um direito é indisponível, quer 
significar que ele é também irrenunciável.[16] 

  

O direito à integridade física, consistente no direito ao próprio corpo, também deve ser visto 
com parcimônia. Isso porque, conforme já asseverado alhures, nosso sistema pátrio abarca 
permissivo legal no que tange à doação voluntária de órgãos[17], de acordo com os ditames 
da Lei nº 9.434/97, com as alterações da Lei nº 10.211/2001, cuja leitura deve ser feita à luz 
de uma interpretação sistemática ao que dispõe o Código Civil, em seu artigo 14 e parágrafo 
único[18]. 
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Para além disso, permite-se a imposição de vacinação para fins de controle de endemias e 
erradicação de epidemias, como foi o caso da H1N1); proteção às vítimas e testemunhas com 
a possibilidade de alteração de nome e prenome como forma de proteção à integridade física 
(Lei nº 9.807/99). 

Há juristas, do porte de Pablo Stolze Gagliano[19], que entendem que a indisponibilidade é 
gênero, da qual se extraem a intransmissibilidade (impossibilidade de modificação subjetiva 
gratuita ou onerosa - inalienabilidade); e a irrenunciabilidade (impossibilidade de 
reconhecimento jurídico da manifestação de vontade quanto a abandono do direito). 

Diferentemente do que ocorre com os direitos patrimoniais, os direitos da personalidade não 
poderão ser disponibilizados pelo seu titular, com alteração de sua titularidade. Mas, como já 
falado, há a faculdade de consentir na lesão, o que é fortemente defendido pelo jurista italiano 
Adriano de Cupis.[20] 

Capelo de Souza defende o posicionamento de que serão consideradas lícitas as limitações 
sobre bens da personalidade não essenciais (uma autorização para publicação do próprio 
retrato, por exemplo) ou negócios jurídicos desprovidos de perigo em razão da singeleza ou 
temporariedade da ofensa (como no caso do corte de cabelo e sua venda consentidos) ou 
contratos de trabalho que versem atividades perigosas, com risco de morte, ou práticas 
desportivas perigosas), mas o risco deve ser aceitável.[21] 

Neste contexto, o jurista italiano Adriano de Cupis destaca a implicação deste consentir na 
lesão sob a ótica do direito alienígena, especificamente no direito italiano: 

  

Não constitui uma renúncia o chamado consentimento do titular do direito (art. 50 do Código 
Penal)[22]. Na verdade, este consentimento não produz a extinção do direito, e tem um 
destinatário que beneficia dos seus efeitos. Quando se consente na lesão de um direito, tal 
consentimento é dado a uma ou mais pessoas, as quais poderão assim, legitimamente, efetuar 
a lesão, sem que por isso se queira produzir a extinção do direito".[23] 

  

E sintetiza com o brilhantismo doutrinal que lhe é peculiar: 

  

(...) os direitos da personalidade podem ser revestidos daquele particular e mais modesto 
aspecto da faculdade de consentir na lesão: quando se diz que eles são indisponíveis, 
desprovidos da faculdade de disposição, a expressão deve ser entendida nesses termos.[24] 

                                   

Para tal desiderato, curial ressaltar que o consentir na lesão não deve ir de encontro aos 
ditames da lei nem tampouco aos bons costumes. Assim sendo, nem toda lesão consentida se 
revestirá de legitimação, eis que esta implica na justa adequação social daquela afronta 
temporária a algum dos direitos da personalidade. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 
Filho asseveram que: 
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(...) existem determinadas práticas esportivas (ex.: boxe, automobilismo, rapel etc) em que o 
risco é assumido pelo praticante, ao aderir ao estatuto regulamentador (nas práticas 
profissionais), ou simplesmente pelo conhecimento prévio do perigo do exercício daquela 
atividade lícita. O próprio Direito Penal autoriza a prática dessa atividades, à luz do princípio 
da adequação social, reservando o seu aparato sancionatório apenas para aquelas situações em 
que houver excesso ou atuação dolosa grave.[25] 

  

Frise-se, portanto, que o Direito Penal deve se preocupar com condutas imbuídas de 
relevância social, posto que aquelas tidas como socialmente adequadas não deverão se revestir 
de tipicidade e, portanto, não poderão constituir delito, sendo desconsideradas a título de 
desrespeito aos direitos da personalidade.[26] 

Em sentido contrário, Santos Cifuentes defende a impossibilidade de se autolesionar ou 
permitir-se que outrem lesione a si, em razão da absoluta indisponibilidade do direito em 
questão: 

  

(...) Tanto La automutilación como la mutilación consentida sin fin lícito son indefendibles. 
(...) Dijo GÓMEZ DE AMESQUA que nos es lícito mutilarse, ni siquiera para defender la 
castidad, y que tampoco es lícito el consentimiento para ser herido. Nadie puede obligar a 
imponer uma pena corporal, de ahí que no corresponde condenar sobre la base de la sola 
confesión. Ninguno puede submeterse espontáneamente a la tortura; (...) el hombre non tiene 
la propriedad Del cuerpo, sino el uso solamente.[27] 

                                                                              

E mais adiante assevera: 

  

(...) Em San Vicente de la Sonsierra se realiza uma ceremonia de Semana Santa que causa 
admiración, y hasta repulsa. Por el año 1500 se fundo la Confradía de la Santa Cruz de los 
Disciplinantes, uma de las numerosas sectas que, exagerando hasta el fanatismo el valor 
redencional de la tortura física, incurrieron em excesos hasta el puto de verse enfrentadas com 
las autoridades legítimas de la Iglesia. (...) 

(...) caso de tortura o automutilación. La conducta descripta es antijurídica, porque nadie 
puede maltratar el cuerpo, inferirle heridas, o consentir que outro las infiera. Habría, pues, 
facultad de impedir, estorbar u obstaculizar dicha flagelación, facultad que desde el punto de 
vista social se convierte em um deber del Estado, guardián Del bien común y de las sanas 
costumbres.[28] 

Carlos Alberto Bittar entende que a autolesão ou mutilação voluntária somente terá 
repercussão no campo jurídico quando for realizada com o intuito de fraudar terceiros, para 
fins de isenção de serviço militar obrigatório, recebimento de seguro ou prêmio. Nesse passo, 
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haverá a necessidade de impingir sanções ao agente. Do contrário, o ato por si só de 
automutilação por prazer não se coaduna com a de crime de lesões corporais, verbi gratia.[29] 

Por derradeiro, indiscutível que o consentimento do ofendido, quando não fizer parte do 
próprio fato típico ou o excluir, poderá eliminar a ilicitude do fato, condicionado ao ponto de 
que não deverá afrontar os bons costumes[30], nem tampouco lesionar de maneira grave a 
integridade física e psíquica do ofendido, como, por exemplo, mutilações e transtornos 
psicológicos irremediáveis.[31] 

  

2.6 Irrenunciáveis 

  

Curial ressaltar que a irrenunciabilidade decorre da indisponibilidade dos direitos da 
personalidade, não podendo este serem eliminados por vontade de seu titular. 

No entanto, o exercício dos direitos da personalidade poderá ser renunciado por meio da 
inércia de seu titular (idéia esta incompatível com a da vida). Mas não há que se falar em 
renúncia ao próprio direito da personalidade, a exemplo do que ocorre com os alimentos, que 
são irrenunciáveis, mas o exercício deste direito poderá sê-lo, desde que o credor não os exija 
judicialmente, quedando-se inerte. 

  

2.7 Imprescritibilidade 

  

Sobre a temática em comento, há que incidir a ideia de imprescritibilidade, eis que, 
diferentemente dos bens patrimoniais, os direitos da personalidade não são passíveis de sofrer 
os efeitos da prescrição extintiva ou aquisitiva. 

Em outras palavras, os direitos da personalidade não cessam pelo seu não uso. Da mesma 
forma, não serão adquiridos por meio da usucapião. À título de exemplo, temos que o direito 
de propriedade inclui-se no rol de direitos fundamentais, consoante texto da Constituição 
cidadã; contudo, sofre os efeitos da prescrição aquisitiva tendo em vista seu caráter 
patrimonial. 

Portanto, direitos da personalidade não são direitos reais, porque não se admite direitos da 
personalidade sobre a pessoa de outrem; é inconcebível a possibilidade de posse sobre a 
pessoa de outrem como forma de aquisição de direito da personalidade, em conformidade à 
doutrina esposada pelo jurista Capelo de Souza: 

  

(...) muito menos é aqui possível a prescrição aquisitiva ou usucapião, que, nos termos do art. 
1287.º do Código Civil[32], só pode provir da posse do direito de propriedade ou de outros 
direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo. Na verdade, os direitos de 
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personalidade não são direitos reais, não são admissíveis direitos de personalidade sobre a 
pessoa de outrem e a própria dignidade da pessoa humana afasta a possibilidade de uma posse 
sobre a pessoa de outrem conducente à aquisição de direitos de personalidade.[33] 

  

A imprescritibilidade refere-se aos efeitos do tempo para a aquisição ou extinção dos direitos. 

Importa salientar que a prescrição da pretensão de reparação por violação a direito da 
personalidade não se confunde com a imprescritibilidade destes direitos, consoante se abstrai 
da leitura do artigo 206 do Código Civil.[34] 

Há juristas, do porte de Capelo de Souza e de Carlos Roberto Gonçalves, que defendem a 
nomenclatura vitaliciedade para demonstrar a ideia de perpetuidade dos direitos da 
personalidade, pois protegidos até mesmo após a morte de seu titular. Diante de tal 
entendimento, os direitos da personalidade devem ser encarados com a perenidade que lhe é 
peculiar. Na lição de Capelo de Souza: 

  

Os poderes emergentes da tutela geral da personalidade são não apenas vitalícios, na medida 
em que permanecem ad vivam na esfera do próprio titular, mas também, por força do art. 71.º 
do Código Civil[35], vocacionalmente perpétuos, dado aí gozarem de proteção depois da 
morte do respectivo titular sem restrições temporais.[36] 

  

Assim, por se tratarem de atributos inatos da pessoa humana, inerentes à sua condição 
humana, estes direitos acabam que demonstrando uma carga de vitaliciedade, posto que não 
se esgota pelo carrear do tempo; pelo contrário, acompanha seu titular até mesmo após a sua 
morte: a imagem, a honra bem como eventuais direitos autorais lhe são resguardados por meio 
da representatividade exercida por seus herdeiros. 

  

2.8 Inexpropriáveis 

  

São inexpropriáveis os direitos da personalidade, no sentido de que não poderão ser 
suprimidos, pois trata-se de direitos que compõem o alicerce do Estado Democrático de 
Direito, constituindo-se sua base e fundamento ético indefectível. 

Mas isso não impede sua regulamentação pelo Estado, pois o que se abomina é idéia de 
abolição de tais direitos da personalidade na sua essência, pois o mínimo para a dignidade da 
pessoa humana é necessário. 

No escólio do jurista Wanderlei de Paula Barreto: 
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Não significa isso que os direitos da personalidade não sejam suscetíveis de regulamentação, 
nos seus aspectos secundários, do estabelecimento de limites e condições do seu exercício e 
tutela; o que se afirma, neste passo, é que os direitos da personalidade não podem ser 
suprimidos na sua essência, naquele mínimo imprescindível à garantia da dignidade da 
pessoa.[37] 

Logo, neste diapasão, temos que somente em situações de Estado de exceção, com um Estado 
totalitário e dominador é que se poderia conceber a idéia de extirpação de tais direitos do 
sistema normativo e até mesmo existencial, como já deveras ter ocorrido em épocas 
ditatoriais. 

  

2.9 Ilimitados 

  

A característica da ilimitabilidade dos direitos da personalidade confunde-se com a idéia de 
generalidade ou caráter genérico, na qual se defende a existência de rol trazido em lei de 
maneira exemplificativa, ou seja, numerus apertus, pois eles pré existem ao ser humano e 
quando normatizados não têm o condão de fechar o rol de possibilidade. Ademais, os direitos 
da personalidade surgem de acordo com as necessidades da sociedade de cada época; ora, é 
justamente pelo fato de o Direito não ser estático que há a necessidade de haver uma visão 
mais amplista dos Direitos da personalidade. 

Aliás, curial ressaltar que existem direitos da personalidade que são decorrentes do próprio 
Direito Natural, a exemplo do direito à maternidade e do direito à paternidade. 

Nesta toada, os direitos da personalidade são despidos de taxação exauriente, sendo certo que, 
à medida que a sociedade evolui, novos direitos subjetivos serão agregados ao homem e serão 
merecedores de proteção. 

  

2.10 Demais características 

  

Alguns doutrinadores elencam outras características, que em verdade se repetem àquelas já 
mencionadas, alterando-se apenas a nomenclatura. 

É o caso da vitaliciedade, que acaba por equivaler à imprescritibilidade, pois os direitos da 
personalidade são inatos e permanentes, ultrapassando os limites da própria existência 
humana. Como exemplo, cita-se o atentado à memória do morto. 

Há, também, menção à característica da incomunicabilidade, que relaciona-se à ideia de que 
os direitos da personalidade não são passíveis de meação com a pessoa do consorte ou 
companheiro, no que tange à comunhão de bens e, portanto, são bens excluídos da comunhão 
patrimonial dos cônjuges ou conviventes. 
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Da mesma maneira, a impenhorabilidade condiz com a inaptidão de sofrer execução forçada, 
assim como serem os direitos da personalidade insuscetíveis de desapropriação pelo Poder 
Público. Nesta toada, a aludida característica acaba que coincidindo com a noção da 
extrapatrimonialidade. 

Os direitos da personalidade são necessários, porque fazem parte da própria essência humana, 
sendo imanentes e indissociáveis do ser humano. O caráter da necessariedade implica 
inequivocamente no fato de os direitos da personalidade se apresentarem na forma absoluta. 

  

3 DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE FRENTE AOS 
INSTITUTOS JURÍDICOS AFINS 

  

Superados os prolegômenos acerca das características dos direitos da personalidade e, por 
certo, tomando-as como base, vislumbra-se a imprescindibilidade de se estabelecer um 
diferencial entre os direitos da personalidade e os institutos jurídicos a si relacionados, ou 
seja, aquelas figuras afins que por vezes são até imantadas de certa proteção, mas que em 
nada se confundem com os direitos inatos ao ser humano. 

Para tanto, curial ressaltar que o artigo 11 do Código Civil[38] elenca algumas características 
atribuídas aos direitos da personalidade, quais sejam: a intransmissibilidade; a 
irrenunciabilidade e a indisponibilidade. Além destas, o campo dogmático já trazia as 
características da imprescritibilidade e de sua oponibilidade erga omnes e, portanto, absolutos. 
Em outra senda doutrinária, ainda remanescem as características da generalidade, da 
extrapatrimonialidade, inexpropriabilidade e ilimitabilidade.  

Em assim considerando, percebe-se que é por meio das características que se consegue 
visualizar quais os institutos que realmente estarão inseridos no contexto dos direitos da 
personalidade, em detrimento de outros tantos que apresentam similitudes a estes últimos, 
mas que com eles não se confundem. 

Talvez seja este o problema central ao se catalogar os direitos da personalidade na categoria 
de direitos subjetivos, eis que abarcariam inúmeras situações quando se estivesse sempre 
diante de uma circunstância ofensiva ao valor da pessoa humana. Assim, muito embora a 
característica da ilimitabilidade dos direitos da personalidade seja latente, uma vez que o 
elenco previsto no arcabouço legislativo é meramente exemplificativo de tais atributos 
imanentes ao ser humano, a problemática reside em definir qual instituto insere-se, ou não, na 
noção de direito da personalidade. 

Nesse contexto, urge uma necessidade doutrinária (e até mesmo de política jurídica) de 
delimitação do âmbito de abrangência dos chamados direitos da personalidade, de maneira 
que nem todos os direitos tidos como indisponíveis, por exemplo, sejam dessa mesma forma 
contemplados. 

Em outras palavras, imprescindível se faz a distinção dos direitos da personalidade em relação 
às figuras afins como maneira de se delimitar a matéria em comento, mormente em se 
considerando o fomento pela inflacionalização dos direitos da personalidade. 
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Insta salientar, ainda, que as chamadas correntes monista e pluralista relacionada aos direitos 
da personalidade estão por demais retrógradas, senão vejamos. A primeira teoria, a monista, 
insiste no reconhecimento do direito geral de personalidade, em que albergaria a proteção de 
todos os valores essenciais e imanentes ao ser humano; nesta toada, entende-se pela unicidade 
do direito da personalidade, que seria uma base norteadora de proteção, sem um conteúdo 
especificado, de modo que diversas situações sejam por este direito geral abrangidas. 

Em contrapartida, a teoria pluralista defende a diversidade de direitos da personalidade, mas 
que devem ser positivadas. O dissenso é maior neste contexto, eis que muitos argumentam 
favoravelmente pela tipicidade dos direitos da personalidade e o que não estivesse previsto em 
norma não receberia proteção; já outros são categóricos ao ratificar a existência de um rol 
meramente exemplificativo, uma vez que os interesses em tela guardam em si a peculiaridade 
de integrar a própria existência humana; logo, impossível sua redução ao texto legal diante 
das inúmeras hipóteses em que os direitos da personalidade poderiam se enquadrar. 

Na verdade, prender-se a estas teorias somente como forma de se equacionar um rol 
determinado ou então determinável de direitos da personalidade mostra-se por demais 
perfunctória a aludida investigação, particularmente, em se considerando as constantes 
evoluções sociais, que desautorizam uma enumeração taxativa de direitos da personalidade, 
como também incauto se mostra em se deixando tais direitos em um rol completamente 
aberto, como assim almejava a teoria monista. 

Para melhor identificar quais seriam ou não os direitos da personalidade, a técnica hodierna e 
mais adequada verdadeiramente residiria na delimitação de tais direitos em relação aos 
institutos jurídicos afins, tendo por base a especialidade dos caracteres a serem aplicados ou 
não aos institutos jurídicos próximos. 

Ademais, não há como se prever em caráter de numerus clausus todas as situações que 
emanem das manifestações da personalidade; não há como, de forma simplista, limitar-nos a 
um único e geral direito da personalidade, assim como inconcebível conjecturar um rol a ser 
exclusivamente previsto na norma como maneira de se limitar a abrangência desses direitos 
ditos subjetivos. 

Seguindo essa linha de raciocínio, não comungo do mesmo pensar esposado pelo então 
Deputado Ricardo Fiúza, no texto do Projeto de Lei nº 6.960/20, no qual tenta-se enumerar 
um rol mais específico de direitos da personalidade, deixando ainda uma cláusula geral aberta, 
o que certamente poderá trazer vicissitudes no campo doutrinário e jurisprudencial. Vejamos a 
alteração do artigo 11, consoante proposta: 

  

Art. 11. O direito à vida, à integridade físico-psíquica, à identidade, à honra, à imagem, à 
liberdade, à opção sexual, à privacidade, e outros reconhecidos à pessoa são inatos, absolutos, 
intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e 
inexpropriáveis. 

  

Logo, pela leitura atenta à proposta de alteração ao Código Civil abstrai-se que a problemática 
ainda remanescerá se a ótica do estudo perante outros institutos similares aos direitos da 
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personalidade não for voltada à análise das características que permeiam tais atributos 
inerentes à própria existência humana. 

Por derradeiro, em uma análise superficial, pode-se concluir que o ordenamento jurídico 
hodierno contempla os direitos da personalidade sob a ótica privatística na Lei Substantiva; 
enquanto que os direitos ditos fundamentais encontram guarida e espalhados por toda a 
Constituição Federal e, finalmente, em um contexto internacional os chamados direitos 
humanos. 

No entanto, curial ressalvar que nem todos os direitos fundamentais vão ser classificados 
como sendo direitos da personalidade. Nas palavras do professor Capelo de Souza: 

  

(...) há direitos que, por não terem como objecto tutelado directamente a personalidade 
humana, não se traduzem, ao nível juscivilístico ou nem sequer no plano da garantia 
juspublicística, em direitos da personalidade. É nomeadamente, o caso de acesso ao direito e 
aos tribunais (art. 20.º Const.), das garantias contra a retroactividade da lei criminal (art. 29.º 
Const.), da maioria das garantias de processo criminal (art. 32.º, n.º 1 a 5, 7 e 8, Const.), do 
direito de antena (art. 40.º Const.), do direito de propriedade privada (art. 62.º Const.), do 
direito da retribuição do trabalho (art. 59.º, n.º1, AL. a), Const.) e dos direitos fundamentais 
dos administradores previstos no art. 268.º da Constituição (...).[39] 

  

Destarte, o mesmo jurista revela que há uma tendência a se proteger cada vez mais os direitos 
da personalidade por meio do texto constitucional, de outra senda, direitos fundamentais a 
serem considerados como direitos da personalidade, verbi gratia, o direito ao meio ambiente 
sadio. 

À guisa de ilustração, os direitos reais inseridos no ordenamento pátrio, sejam pela letra do 
artigo 1.225 do Código Civil[40] ou por leis especiais esparsas[41], carregam no seu bojo a 
característica de serem oponíveis erga omnes, ou sejam, tal qual ocorre com os direitos da 
personalidade, eles irradiam seus efeitos em todos os campos e, dessa forma, são impostos a 
toda a coletividade no que tange à sua respeitabilidade. Logo, são considerados absolutos. 

Porém, ainda que o direito de propriedade esteja contemplado no texto da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 como cláusula pétrea, em seu artigo 5º, inciso XXII, 
não estará incluso dentre os direitos da personalidade, mas apenas integrante do vasto rol de 
direitos fundamentais. Isso porque, por se tratar de um direito real, encontra-se despido das 
demais características que são inerentes dos direitos da personalidade. 

Assim sendo, os direitos reais não são considerados genéricos como os direitos da 
personalidade, justamente em razão de não serem inatos, imanentes ao ser humano. Logo, 
pode-se, inclusive, que os direitos reais são limitados, posto que o rol trazido pelo artigo 
1.225 da Lei Substantiva é taxativo, muito embora não seja exaustivo, eis que outros direitos 
reais podem advir de legislações extravagantes[42]. 

Na mesma toada, os direitos reais não têm caráter extrapatrimonial, eis que carregam em si 
valor econômico direto. Ou, como ensina Capelo de Souza, "... o critério predominante da 
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distinção entre patrimonialidade e pessoalidade é o da avaliabilidade ou não em 
dinheiro..."[43]. Consigne-se, ainda, que os direitos reais são transmissíveis[44]; disponíveis 
e, por consequência lógica, são renunciáveis; são, também, prescritíveis, ou seja, perdem-se 
pelo não uso; e, por derradeiro, expropriáveis, porquanto passíveis de desapropriação. 

Importa destacar a doutrina explanada pelo jurista Capelo de Souza, quando de maneira 
peculiar explica a diferenciação entre os direitos pessoais e patrimoniais, não se olvidando 
que com estes não se confundem os chamados direitos morais do autor, o que resta 
consignado como direito da personalidade, eis que imanente à pessoa humana e, portanto, 
compõe a classe dos direitos da personalidade: 

  

São indiscutivelmente direitos patrimoniais os direitos sobre coisas corpóreas, isto é, que 
incidem sobre coisas em sentido físico, exteriores à pessoa humana e com ela não 
indissoluvelmente ligadas. Já têm uma estrutura mais complexa os direitos sobre coisas 
incorpóreas, ou seja, os direitos que têm por objecto a obra na sua forma ideal, na sua 
concepção intelectual, independente das suas encarnações materiais, e que são, 
fundamentalmente, o direito de autor e o direito de propriedade industrial. Há, nestes casos, 
que distinguir os direitos morais de autoria das obras artísticas, literárias, científicas e 
intelectuais bem como de autoria das invenções, modelos, desenhos, marcas industriais, que 
são autênticos direitos de personalidade, dos direitos patrimoniais de autor ou dos direitos 
patrimoniais de propriedade industrial, que, diferentemente, têm um valor patrimonial 
autónomo e são direitos reais, embora sujeitos a um regime especial.[45] 

Vislumbra-se, pois, ser de suma importância a distinção entre os direitos da personalidade e 
os institutos jurídicos assemelhados, o que se faz por meio da análise das características de 
cada qual, com o fito precípuo de se evitar que o conceito de um venha a se imiscuir ao outro. 
A partir de tal desiderato, busca-se pela identificação científica dos direitos da personalidade, 
bem como a sua possível delimitação perante a Ordem Jurídica Justa. 

O jurista Elimar Szaniawski propõe uma divisão tipificadora dos direitos de personalidade, a 
fim de que estes sejam delimitados. Assim, tais atributos, direitos subjetivos ínsitos ao 
homem, seriam categorizados em três ramos: 1) direitos da personalidade públicos; 2) direitos 
da personalidade privados; e 3) direitos da personalidade sociais.[46] 

Os chamados direitos da personalidade públicos, ditos essenciais, abrangem os Direitos 
Humanos, cuja finalidade é a de defender o Indivíduo dos atentados praticados pelo próprio 
Estado, assim como auxiliar na defesa da sociedade como um todo, em virtude de agressões 
realizadas pelos particulares. 

A aludida categoria também viria abarcar ditos direitos fundamentais, cuja previsão encontra 
guarida na Constituição Federal de 1988, como podemos destacar o direito à liberdade, à 
igualdade, à informação. 

Destarte, frise-se a impossibilidade de se denotar os direitos da personalidade como sendo 
direitos menos abrangentes que aquele conteúdo albergado pelos então chamados direitos 
humanos. Nesta toada, o jurista Wanderlei de Paula Barreto enfatiza que: 
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(...) Tais direitos prescindem de um reconhecimento casuístico pela ordem jurídica, porquanto 
promanam, ou melhor, estão contidos no conceito de personalidade ou, se se preferir, 
conformam o direito geral de personalidade, que é ínsito à noção de personalidade.[47] 

  

Dessa forma, vislumbra-se que todo o aparato internacional legislativo supra mencionado, de 
forma esparsa e não de maneira específica, tutela os direitos da personalidade, o que reforça a 
tese do jurista Capelo de Souza, no sentido de que há um verdadeiro direito geral de 
personalidade, protegido por cláusulas gerais, eis que abarcados de maneira mais complessiva 
por meio dos Tratados Internacionais Humanistas e demais outros que tutelem a dignidade da 
pessoa humana. 

No que tange aos direitos da personalidade privados, esta gravita em torno das relações entre 
particulares. Em outras palavras, são tratados cujo conteúdo abrange normas de caráter 
privado. Elimar Szaniawski ainda defende que tratam-se dos mesmos direitos de 
personalidade públicos, mas vistos sob a ótica do direito privado, salvaguardando-se tais 
interesses contra as agressões de um indivíduo para com outro particular. 

E, por derradeiro, os direitos da personalidade sociais, ou libertes públics ou civil rights, que 
coincidem com a ideia de direitos subjetivos públicos dos particulares, sendo certo que são 
originários da evolução dos direitos humanos, com caráter social e econômico, a que podemos 
fazer alusão ao direito à saúde; ao direito ao trabalho; ao direito à informação; ao direito ao 
silêncio; ao direito de greve, entre outros. Porém, defende-se que seriam direitos subjetivos 
públicos que transcendem a órbita do indivíduo - chamados de transindividuais ou 
metaindividuais - e, dessa forma, não integrariam nas características da personalidade. 

Seguindo essa linha de idéias e tomando por base tanto o rol de caracteres que envolvem os 
direitos da personalidade, interessante procedermos a um paralelo de tais atributos em relação 
a alguns direitos correlatos, institutos jurídicos que, por vezes, guardam uma carga de 
similitude com aqueles, não se olvidando de que ambos não se confundem. 

A propriedade intelectual e os direitos patrimoniais do autor, que integram os direitos reais, 
por exemplo, têm a marcante característica da lucratividade, imbuído de valor patrimonial 
autônomo, embora sujeitos a regime especial. No entanto, são absolutos, pois possuem 
eficácia erga omnes, tal qual ocorre com os direitos da personalidade, o que não autoriza 
categorizá-los como tais. O direito de propriedade, deveras, não é direito de personalidade, 
mas compõe a concepção dos direitos fundamentais, no rol do artigo 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. 

Na esteira desse entendimento, preleciona Capelo de Souza: 

  

São indiscutivelmente direitos patrimoniais os direitos sobre coisas corpóreas, isto é, que 
incidem sobre coisas em sentido físico, exteriores à pessoa humana e com ela não 
indissoluvelmente ligadas. Já têm uma estrutura mais complexa os direitos sobre coisas 
incorpóreas, ou seja, os direitos que têm por objecto a obra na sua forma ideal, na sua 
concepção intelectual, independente das suas encarnações materiais, e que são, 
fundamentalmente, o direito de autor e o direito de propriedade industrial. Há, nestes casos, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11663



que distinguir os direitos morais de autoria das obras artísticas, literárias, científicas e 
intelectuais bem como de autoria das invenções, modelos, desenhos e marcas industriais, que 
são autênticos direitos de personalidade, dos direitos patrimoniais de propriedade industrial, 
que, diferentemente, têm um valor patrimonial autónomo e são direitos reais, embora sujeitos 
a um regime especial.[48] 

  

Nesta mesma senda, podemos incluir os institutos jurídicos afetos ao direito de família, que 
apresentam similitude com os direitos da personalidade, em se considerando a característica 
da intransmissibilidade; no entanto, é cediço que o fundamento desta é diverso entre ambas as 
matérias: enquanto a intransmissibilidade no direito de família possui um fundamento 
autônomo, eis que a temática familiarista está imbuída de instrumentalidade - 
subordinação[49] no cumprimento de deveres -, nos ditos direitos subjetivos tem-se o objeto 
fulcrado na essencialidade, em bens elevados da pessoa humana, como a sua integridade 
física, sua honra, sua liberdade, sua identidade, sua vida. 

O mesmo raciocínio deve ser direcionado aos direitos de crédito, uma vez que estes possuem 
carga eminentemente patrimonial, o que destoa por completo dos direitos da personalidade. 
Não se trata de direito subjetivo o fato de o crédito não poder ser disposto por seu titular, mas 
tão só uma transmissibilidade obstacularizada.[50] 

Diante das premissas supra mencionadas, vislumbra-se a importância de se identificar as 
características de cada qual dos institutos jurídicos que se assemelhem aos direitos da 
personalidade a fim de se definir, de maneira escorreita, se aqueles integram ou não à seleta 
categoria de direitos subjetivos da pessoa humana. 

  

4 CONCLUSÃO 

  

Feitas as devidas considerações, vislumbra-se tratar-se de suma relevância a tarefa de 
identificar quais das características inerentes aos direitos da personalidade estão presentes ou 
ausentes nos demais institutos existentes no sistema jurídico como um todo, de maneira que 
sejam identificados quais destes pertencem à categoria de direitos inatos ao ser humano. 

O direito à vida, à integridade física, intelectual, psíquica e moral, à identidade, à honra, à 
imagem, à liberdade, à privacidade, à opção sexual, enfim, são todos direitos da 
personalidade, indubitavelmente, posto que carregam em si todas as características que lhe 
são peculiares, guardadas as suas devidas ponderações: inatos, absolutos, intransmissíveis, 
indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis. 

Mas, nem sempre um direito que é tido por absoluto, verbi gratia, será considerado direito da 
personalidade, a exemplo do que ocorre com o direito de propriedade, direito real por 
excelência que constitui um direito fundamental e cláusula pétrea, inserto no artigo 5º da 
Constituição Cidadã. Também denota patrimonialidade que destoa da concepção dos direitos 
da personalidade, tal qual ocorre com o usufruto e com os direitos de crédito. 
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Em síntese, os direitos da personalidade visam a proteção da própria personalidade do 
indivíduo, que merece respeito por suas próprias qualidades, sendo este o seu verdadeiro 
escopo, objeto de direito albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, a fim de garantir o 
mínimo de dignidade existencial à espécie humana. 
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efeitos da ofensa já cometida. 

[36] SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1995, p. 413. 

[37] CAMBLER, Everaldo Augusto et al. Comentários ao Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 115. 

[38] Artigo 11 do Código Civil Brasileiro. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 
são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

[39] SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1995, p. 585. 

[40] Artigo 1.225 do Código Civil Brasileiro. "São direitos reais: 

I - a propriedade; 

II - a superfície; 

III - as servidões; 

IV - o usufruto; 

V - o uso; 

VI - a habitação; 

VII - o direito do promitente comprador do imóvel; 

VIII - o penhor; 

IX - a hipoteca; 

X - a anticrese. 

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; 

XII - a concessão de direito real de uso". 

[41] Como é o caso da alienação fiduciária em garantia, regida pelo Decreto-lei nº 911/69. 
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[42] É o que se convencionou denominar princípio da reserva legal dos direitos reais, ou seja, somente por meio 
de lei é que os direitos reais poderão ser criados. 

[43] SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1995, p. 577. 

[44] Transmissíveis inter vivos, por meio de doação ou venda e compra do bem, e transmissíveis mortis causa, 
como é o caso da sucessão legítima ou em declaração última de vontade, isto é, por testamento. 

[45] SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1995, p. 577-578. 

[46] SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 
50-55. 

[47] BARRETO, Wanderlei de Paula et al. Comentários ao Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 107. 

[48] SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1995, p. 577-8. 

[49] Rabindranath categoriza essa subordinação como sendo direitos sobre a pessoa de outrem, a exemplo do que 
ocorre no direito dos pais reclamarem pela guarda dos filhos menores ou no poder-dever de promover-lhes o 
desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos, bem como no caso dos direitos conjugais pessoais, 
como a fidelidade e a coabitação (SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo. O direito geral de 
personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 578-9). 

[50] Adriano de Cupis assevera que: "Tal como para os direitos reais, também para os direitos de crédito a 
finalidade que preside à sua atribuição pode, excepcionalmente, determinar a sua aderência ao titular originário. 
Trata-se daqueles direitos de crédito dos quais é costume dizer-se que a pessoa do credor reveste importância 
essencial na constituição do vínculo, ou que o 'intuitu personae' (em consideração à pessoa) assume força 
determinante, como são os crédito derivados de contratos de sociedade, de mandato, de prestação de serviços. 
Daí que o consentimento deste possa restituir ao crédito a sua transmissibilidade normal, e que se fale não de 
intransmissibilidade, mas de transmissibilidade obstacularizada. Finalmente, tal como nos direitos reais, também 
nos direitos de crédito pode ser verificado um fenômeno de transmissibilidade dependente (direitos pessoais de 
garantia: fiança)" (CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Romana Jurídica, 2004, p. 53). 
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RESUMO 
O ordenamento jurídico reserva uma parcela de suas normas para o direito privado, 
desenvolvido em torno da esfera individual, proporcionando liberdade na disposição do 
patrimônio, o que implica dizer a existência de liberdade individual reconhecida aos sujeitos 
para regularem seus próprios interesses, propriedade e negócio jurídico relativos às atividades 
econômicas. Essa relação do indivíduo com o ordenamento sempre foi denominada 
autonomia da vontade, a qual reconhece a existência de um âmbito particular de atuação do 
sujeito, com eficácia normativa. Contudo, a partir dos ideais estabelecidos pela nova ordem 
constitucional instituída em 1988, o Estado passou a ter maior grau de interferência nessas 
relações, para assegurar a manutenção dos fundamentos e objetivos estabelecidos pelo 
ordenamento jurídico. Nesse sentido, os moldes do ‘pacta sunt servanda’ não pode mais 
prevalecer de forma absoluta. O estudo desenvolvido pressupõe a transformação da 
autonomia da vontade pura em autonomia privada, no sentido de admitir a intervenção do 
Estado para limitar a atuação do particular. O contexto pressupõe a discussão do que significa 
autonomia privada no direito contemporâneo, ou seja, a percepção do Estado interventor 
sobre a autonomia da vontade, quais as características desta intervenção e quais são os 
princípios fundamentais dessa relação jurídica, quais sejam, o dirigismo contratual, a boa-fé 
objetiva e a função social. Dentro dessa perspectiva, o Estado intervém na autonomia da 
vontade para estabelecer autonomia privada no sentido de manter o equilíbrio econômico-
financeiro e a subsunção às normas axiológicas estabelecidas pela Constituição Federal, com 
fulcro a manutenção da segurança jurídica. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO DO ESTADO; AUTONOMIA DA VONTADE; 
AUTONOMIA PRIVADA; DIRIGISMO CONTRATUAL 
 
RESUMEN 
El ordenamiento jurídico reserva una parcela de sus normas para el derecho privado, que se 
desenvuelve en torno de la esfera individual, proporcionando libertad en la disposición del 
patrimonio, lo que implica decir la existencia de libertad individual reconocida a los sujetos 
para que regulen sus propios intereses, propiedad y negócio jurídico relativos a las actividades 
económicas. Esa relación del individuo con el ordenamiento siempre fue denominada 
autonomía de la voluntad, la cual reconoce la existencia de un ámbito particular de actuación 
del sujeto, con eficacia normativa. Con todo, a partir de los ideales establecidos por la nueva 
orden constitucional instituida en 1988, el Estado pasó a tener mayor grado de interferencia en 
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esas relaciones, para asegurar la manutención de los fundamentos y objetivos establecidos por 
el ordenamiento jurídico. En ese sentido, los moldes del ‘pacta sunt servanda’ no pueden mas 
prevalecer de forma absoluta. El estudio que se desenvuelve presupone la transformación de 
la autonomía de la voluntad pura en autonomía privada, en el sentido de admitir la 
intervención del Estado para limitar la actuación del particular. El contexto presupone la 
discusión de lo que significa autonomía privada en el derecho contemporáneo, o sea, la 
percepción del Estado interventor sobre la autonomía de la voluntad, cuales son las 
características de esta intervención y cuales son los princípios fundamentales de esa relación 
jurídica, ya sean, el dirigismo contractual, la buena fe objetiva y la función social. Dentro de 
esa perspectiva, el estudio a seguir tiene el objetivo de presentar el tema propuesto de forma a 
trabajar con análisis de bibliografía, explicar de que manera el Estado interviene en la 
autonomía de la voluntad para establecer autonomía privada, en el sentido de mantener el 
equilibrio económico financiero y la subsunción a las normas axiológicas establecidas por la 
Constitución Federal, con vistas a mantener la seguridad jurídica. 
PALABRAS-CLAVE: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO; AUTONOMÍA DE LA 
VOLUNTAD; AUTONOMÍA PRIVADA; DIRIGISMO CONTRACTUAL 
 
 

INTRODUÇÃO 

  

É relativamente atual, em se tratando de direito privado, a discussão sobre a intervenção do 
Estado na autonomia da vontade. Até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o Brasil 
estava submetido a um Direito Civil nos moldes oitocentistas do Código Napoleônico. Com o 
advento da Constituição Federal, uma nova ideia de direito privado começou a surgir, no 
sentido de sua constitucionalização, ou seja, a leitura do direito privado com o filtro da 
Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, começa-se a delinear o molde da autonomia 
privada no Brasil. Com o advento do Código Civil de 2002, sob a égide dos pilares 
estabelecidos por REALE, eticidade, socialidade e operabilidade, por meio das cláusulas 
gerais, que essa ideia de intervenção do Estado ficou mais clara. 

O tema segue pra identificar, então, qual a diferença da estrutura da autonomia da vontade e a 
construção da autonomia privada no mundo contemporâneo, e discutir até que ponto a 
intervenção do Estado limita a autonomia individual no campo dos direitos privados. 

A proposta dessa pesquisa é enfatizar a legitimação das relações jurídicas nos moldes do 
Estado Social-Democrático Brasileiro, por meio da intervenção do Estado na autonomia da 
vontade, que ao mesmo tempo permite e fomenta a iniciativa privada, a qual precisa ser 
adaptada a realidade atual a que se submete. A avaliação das consequências jurídicas da 
adoção deste modelo é um dos desafios deste estudo. 

Para enfrentar o tema, propõe-se dissertar sobre a intervenção do Estado sobre a autonomia da 
vontade, no sentido de sua transmutação para autonomia privada; as principais características 
dessa intervenção e os meios utilizados pelo Estado regulamentador para exercer 
concretamente esta intervenção. Como efeito reflexo, a intervenção do Estado por meio da 
Função Jurisdicional e os limites de atuação do particular nesse contexto, além da 
problemática da segurança jurídica. 
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1. INTERVANÇÃO DO ESTADO SOBRE A AUTONOMIA DA VONTADE: 
COMPOSIÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

  

Parte do princípio de autodeterminação dos homens é a manifestação da subjetividade, o 
princípio dos tempos modernos que reconhece a liberdade individual e a autonomia do agir, 
segundo Hegel, que foi quem pela primeira vez a ele se referiu. Para esse filósofo, a 
subjetividade era a marca dos tempos modernos, em torno do que se desenvolveram os 
sistemas de Direito que tinham, naquela época, o indivíduo como eixo central - hoje a pessoa 
humana.[1] 

Antes de examinar o princípio em si, é necessário discutir o que exprime a palavra vontade 
para adiante indicar o papel interventivo do Estado na composição desta vontade.[2] Do latim 
escolástico encontra-se a palavra volitione, calcada em vol, raiz do latim volo (querer), que 
indica o ato pelo qual se processa a manifestação da vontade, abrangendo suas etapas de 
deliberação, decisão e execução. A palavra latina voluntate, que significa consentimento, 
vontade, exprime a idéia de faculdade de querer, manifestação exterior de um desejo, 
propósito de realizar alguma coisa. 

Já na língua portuguesa, "vontade", segundo o "Dicionário de Aurélio Buarque de Hollanda", 
é a "faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em 
obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão", é "sentimento que incita alguém a 
atingir o fim proposto por esta faculdade", "aspiração", "anseio", ou "desejo". A vontade é 
uma faculdade espiritual ínsita ao ser humano, de afirmar os valores intelectualmente 
conhecidos ou de tender para eles. O querer está arraigado de forma imediata no motivo 
conhecido, mas mediatamente em tudo o que coopera para a constituição dos juízos de valor. 

Há que se ponderar, de qualquer maneira, que a vontade imediata, que se constitui em mera 
reação biológica a determinado estímulo, a qual nem sempre é inteligível, pois muitas vezes 
se processa de forma até inconsciente e inclusive porque não conhece limites, não se presta a 
fazer parte da relação jurídica, pois configura tão-somente uma fase em que o indivíduo 
limita-se a intuir sensação súbita. Assim, é possível considerar que o processo volitivo é 
dividido em quatro etapas distintas: I) a intenção ou propósito, fase do despertar do interesse; 
II) a deliberação, onde há ponderação consciente sobre os móveis e desejos; III) decisão, que 
é o momento culminante e a partir do qual começa a ação; e IV) a fase dos movimentos ou 
atitudes que consumam o propósito. 

De certo modo, só se poder falar em ações voluntárias quando há vivência de escolha, 
reflexão e decisão, caso contrário, não passam de ações impulsivas ou instintivas, pelo que o 
processo deve passar pelas três primeiras etapas acima mencionadas, antes da execução. Na 
lição de TUSA[3], a vontade que interessa às relações jurídicas é aquela que se apura naquilo 
que chama de segundo estágio, quando se transforma, sob o manto do raciocínio lógico, a 
reação instintiva em algo ordenadamente compreensível e razoavelmente delimitado. 

Segundo RÁO[4]: 
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a vontade, manifestada ou declarada, possui no universo jurídico poderosa força criadora: é a 
vontade que, através de fatos disciplinados pela norma, determina a atividade jurídica das 
pessoas e, em particular, o nascimento, a aquisição, o exercício, a modificação ou a extinção 
de direitos e correspondentes obrigações, acompanhando todos os momentos e todas as 
vicissitudes destas e daqueles. A vontade propriamente dita ou autodeterminação do agente, a 
vontade de manifestação ou declaração e a vontade do conteúdo dessa exteriorização 
produzida unilateral, bilateral ou multilateralmente constituem matéria básica da teoria do 
direito e da realidade jurídica. 

  

A ligação entre a vontade e o contrato somente pode ser concebido a partir da modernidade, 
consoante lição TUSA[5], para quem o contrato primitivo encontrava na relação estamentária 
seu ponto preponderante, ao passo que a autonomia da vontade plenamente caracterizada 
assim como hoje se definiu como presença da vontade na relação contratual a partir da 
concepção clássica de contrato, a qual é totalmente diferente daquela da antiguidade. Assim, 
autonomia da vontade, livre-arbítrio e liberdade contratual são conceitos sedimentados no 
decorrer do liberalismo, e a relação contratual verificada nesta época não guarda qualquer 
relação paradigmática com aquela das sociedades primitivas, no tocante aos aludidos 
conceitos. 

Nos antigos estudos sobre o direito subjetivo já pontificava a importância da vontade a este 
fenômeno jurídico, com indisfarçável ligação com a antiga concepção do direito natural. A 
ideia do direito subjetivo como poder ou domínio da vontade traz à mente o caráter de 
facultas agendi com que era hábito dos antigos ver o direito. A evolução desses conceitos se 
deu com a concepção de Savigny de que o direito é uma esfera de ação do domínio da 
vontade, enquanto que Windscheid divulgou extraordinariamente a noção do poder, ou 
domínio da vontade, conferido pela ordem jurídica para obtenção de certo fim. 

BETTI[6], um dos grandes críticos à preponderância atribuída à vontade no negócio jurídico, 
afirmou, com todo o peso de sua autoridade: 

Uma definição, ainda hoje comum na doutrina, onde se tornou translatícia por uma espécie de 
inércia mental, caracteriza, ao invés, o negócio como uma manifestação de vontade, destinada 
a produzir efeitos jurídicos. Mas esta qualificação formal, frágil e incolor, inspirada no 
"dogma da vontade" não lhe apreende a essência, a qual está na autonomia, no auto-
regulamento de interesses nas relações privadas, como facto social: auto-regulamento, 
portanto, que o particular não deve limitar-se a desejar, a "querer", na esfera interna da 
consciência, mas antes a preparar, ou seja, a realizar objectivamente. 

  

A idéia de que o simples consentimento (consensualismo) é suficiente para formar o contrato 
é recente conquista do pensamento jurídico, pois em civilizações anteriores, conforme acima 
consignado, dominava o formalismo e o simbolismo, e importava mais a forma "ritual" 
(especialmente na Roma antiga). Os canonistas, em busca da valorização da palavra 
verbalizada, empenharam-se no combate ao fetichismo das formas (imprescindível nos 
contratos romanos). Depois, seguiu-se o jusnaturalismo, onde os homens passam a seres 
abstratamente livres e iguais (Grotius é um dos grandes representantes do período). 
Posteriormente, surgem o jus-racionalismo, e por inspiração de HOBBES e RUSSEAU, 
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entende a doutrina que o homem tem direitos individuais não somente contra o Estado mas 
todo o sistema de corporação que regesse a atividade profissional, sendo certo que em KANT 
a vontade individual seria a única fonte de todas as obrigações, e, por consequência, única 
fonte de justiça.[7] 

Para GOMES[8], o significado do princípio da autonomia dessa vontade manifestada, 
entretanto, varia bastante entre os autores, mas linhas gerais os autores o vinculam 
inicialmente, à liberdade de contratar, compreendida em sentido amplo. Para o autor, não 
procede a observação que a autonomia das partes é mais aparente do que real, sob fundamento 
que quase sempre se submetem aos preceitos legais, pois em muitos casos as partes podem 
regular seus interesses de forma diversa e até oposta à prevista em lei. 

Em resumo, é possível concluir que a autonomia da vontade pressupõe a liberdade de 
contratar dentro das perspectivas da liberdade de contratar propriamente dita, que pode ser 
compreendida como de contratar ou não contratar, ou seja, poder de decidir se e quando 
estabelecerá com outrem uma relação jurídica contratual; liberdade de suscitar os efeitos que 
pretende, que também pode ser compreendida como liberdade de estipular o tipo de contrato 
(nominado) ou criar novos tipos; e liberdade de escolher o outro contratante. 

O princípio aqui estudado possui íntimo liame com o princípio do "pacta sunt servanda", ou 
seja, os negócios produziam efeitos porque foram desejados, pelas partes, não interessando 
tanto o conteúdo escolhido, mas especialmente que tivesse havido a liberdade de escolha. 
Estes princípios passaram a ser a chave da validade e eficácia dos contratos nos códigos 
oitocentistas, ou seja, desde que as partes, por sua autonomia, houvessem aceitado contratar, 
aquilo que pactuaram era lei entre elas, o que se concretizava na expressão de origem francesa 
que significava que dizer contrato quer dizer justo. Do Código Napoleão, tais princípios se 
espraiaram pelos códigos civis que o adotaram como base, especialmente, para nosso 
interesse, o Código Civil brasileiro de 1916, mantendo-se quase intangíveis até após a 
segunda guerra mundial, aproximadamente. 

Com o advento do Código Civil de 2002, Miguel Reale instituiu uma nova formatação para os 
ditames do direito privado no Brasil. Estabeleceu a relação entre o indivíduo e a sociedade, 
estigmatizada pela Constituição Federal. A partir dessa composição, a autonomia da vontade 
no formato que foi construída no liberalismo não possui mais possibilidade de aplicação. 
Nesse sentido, a nova construção axiológica sustentada pela normativa social-democrática 
estabelecida pela ideologia social-liberal estabelecida pela Constituição de 1988, determina a 
identificação de uma autonomia privada em detrimento da autonomia da vontade. 

Para AMARAL NETO, Professor da Faculdade Fluminense, autonomia da vontade tem 
conotação subjetiva, psicológica, enquanto autonomia privada significa o poder particular de 
criar relações jurídicas de que se participa. Assim, é o poder de particulares regularem 
juridicamente as nossas relações, dando-lhes conteúdo e eficácia juridicamente 
reconhecidos.[9] Em que pese MOTA PINTO sustentar entendimento de autonomia da 
vontade como sinônimo de autonomia privada, muito interessante sua definição de autonomia. 
Para ele, a autonomia privada está presente nos domínios em que o Direito Civil visa a uma 
função de modelação e disciplina positiva da vida social, para excluir-se o domínio em que 
cabe ao Direito Civil uma função de proteção ou defesa dos direitos constituídos ao abrigo de 
sua função modeladora.[10] De certa forma, dentro dos parâmetros atuais do Direito Civil, 
pode ser considerada exatamente dessa forma. 
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Com a mudança de paradigma de comportamento da sociedade, traduzido na modificação da 
ideologia do Estado, de Liberal para Social, houve a necessidade dos intérpretes do sistema 
jurídico considerarem a autonomia de vontades inseridas em um no contexto jurídico, 
intimamente ligado com a funcionalidade dos institutos (função social da propriedade, 
função social do contrato, função social da empresa, etc.) para compor a autonomia privada. 

O objeto essencial do Direito Moderno é a valorização dos interesses da pessoa humana, 
intimamente conectada com a coletividade, daí ser indispensável a limitação dessa 
autonomia pela orem pública (conjunto normativo que prestigia a proteção dos direitos 
fundamentais individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos) e pela estrutura ético-
axiológica (boa-fé, probidade, bons costumes, etc.), além das bases jurídicas fundamentais 
para a manutenção da ordem econômica. 

A autonomia da vontade, portanto, em conformidade com o Estado de Direito Social a que o 
Brasil está submetido, ou seja, um Estado intervencionista e preocupado por corrigir 
desequilíbrios e injustiças, cria o paradigma da autonomia privada, ou seja, uma nova 
concepção do Direito, na qual as estruturas jurídicas relacionam-se intimamente com seu eixo 
fundamental: a realização dos interesses da pessoa humana em relação à coletividade. 

  

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA 
AUTONOMIA DA VONTADE 

  

Clássico, Pontes de Miranda já dizia: Não há autonomia absoluta ou ilimitada de vontade, a 
vontade tem sempre limites, é alusão ao que se pode querer dentro desses limites. Nesse 
sentido, a intervenção do Estado é necessária para garantir a prevalência dos interesses 
comuns e coletivos, bem como, para preservar a igualdade dos direitos ou sua manutenção nas 
avenças, podendo o desrespeito às cláusulas contratuais, levar a revisão ou resolução do 
contrato. Ao estado cabe estabelecer normas gerais com esse intuito. Ressaltamos, entretanto, 
que o vínculo das partes ao contrato somente poderá sofrer intervenção pela autoridade 
judicial em certas circunstâncias excepcionais ou extraordinárias, quando não for possível 
uma negociação que estabeleça os interesses comuns entre as partes. 

A intervenção do sistema jurídico em vigor ocorre também, nas questões atinentes a ordem 
pública, por meio de legislação específica, nos casos, por exemplo, que dizem respeito à 
organização familiar, vocação hereditária, organização política e administrativa do estado. 

Os espaços públicos e privados aproximam-se do direito social, cuja função é patrocinar o 
bem-estar dos que compõem sua estrutura, ficando cada vez mais difícil delimitar onde 
começa um e termina o outro. A presença do Estado, subsidiando a produção e propiciando o 
crescimento da economia firma-se na necessidade constante de limitar a liberdade de 
contratar e a liberdade de iniciativa econômica, destituída de fins sociais, com objetivo de 
fortalecer a economia com formas mais justas, igualitárias e distributivas, possibilitando a 
oportunidade real de acesso a todos que desejem entrar no mercado. A regulação da ordem 
econômica e social pela Constituição estabeleceu uma série de mudanças para o direito civil, 
em especial ao contrato.  
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Uma das formas de manifestação dessa intervenção estatal no âmbito do contrato é justamente 
as limitações impostas pela norma civilista a respeito da função social, da boa-fé, e os demais 
princípios, por meio do dirigismo contratual. Nesse sentido, os advogados e professores, 
FIUZA e COUTINHO, em artigo denominado Intervenção do Estado e Autonomia da 
Vontade, entendem que 

falar em intervenção do Estado é, antes de tudo, falar em dirigismo contratual, dada a função 
econômica dos contratos. Por dirigismo contratual deve entender-se a intervenção do Estado 
no domínio econômico. Essa intervenção ocorre sempre em socorro dos bons costumes e da 
ordem pública, sendo ineficaz o contrato que ultrapassar essas fronteiras.[11] 

  

A intervenção do Estado na autonomia privada é uma matéria de ordem ideológica, pautada 
na formatação normativa do Estado em análise, qualquer que seja. Além disso, está 
estritamente vinculada às nuances econômicas experimentadas pela própria história de cada 
país, e destes inter-relacionados. Por esse motivo, em decorrência do mesmo momento 
histórico e sob as mesmas condições sociais e políticas em que ocorre o declínio do 
individualismo contratual e surge o denominado dirigismo contratual, concomitante está a 
intervenção do Estado nas relações negociais. Na verdade, esse declínio só ocorreu em função 
da intervenção do Estado para resguardar a igualdade material e o bem estar social. 

MONCADA[12] faz uma distinção interessante sobre as concepções liberal e social de 
Estado. Ele determina que na concepção liberal, a finalidade do Estado é garantir o 
desenvolvimento das liberdades individuais, de forma que cada pessoa atinja os fins que 
eleger, segundo as suas capacidades e talentos; promover ações para remover obstáculos que 
impedem que cada um alcance o bem-estar individual e assim alcança-se o bem-geral; 
preocupar-se no sentido de possibilitar a coexistência dos indivíduos para alcançarem seus 
fins individuais; instituição e manutenção da ordem jurídica como condição de garantia do 
exercício das liberdades individuais. 

Já na concepção Social, aponta que o estado passa a atuar em todas as atividades, inclusive na 
economia, com finalidades próprias, podendo ser distintas das dos indivíduos, momento em 
que ocorre a publicização da vida econômica e social por meio da intervenção estatal. Assim, 
questiona-se o clássico critério entre público e privado, em função da intervenção estatal nas 
relações privadas (contratos) por intermédio das normas denominadas de "normas ordem 
pública", para realizar valores da solidariedade, boa-fé, impondo limites à autonomia da 
vontade das partes. Nesse sentido, o Estado passa a ter um papel de agente regulador e 
viabilizador dos valores da ordem social e econômica, enquanto produtor de normas perde a 
postura de neutralidade axiológica, porque deve agir no sentido de efetivamente realizar os 
valores jurídicos, inclusive para implantação do modelo sócio-econômico indicado no texto 
constitucional. 

Deve-se considerar que a intervenção do Estado advém de todas as esferas de Poder, ou seja, 
todas as funções exercidas por ele. De acordo com essa nova sistemática intervencionista e 
social, o princípio da autonomia da vontade está mitigado pela concepção moderna de 
contrato, e, segundo NORONHA[13], deve ser substituído pelo que denomina princípio da 
autonomia privada, o qual consiste na liberdade de as pessoas regularem através de contratos 
os seus interesses, respeitados os limites legais. 
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Nesse sentido, LORENZETI[14], estabelece as características da intervenção da ordem 
pública, sendo elas: a constatação de que há uma deficiência estrutural no mercado que 
precisa ser corrigida; o que interessa são as situações de poder, e não a existência de 
formulários pré-redigidos; nesse caso, não se toma em consideração um contratante, mas uma 
classe deles;  a pretensão de assegurar igualmente não real, mas de oportunidades para que as 
partes possam expressar seu consentimento, suprimindo as distâncias socioeconômicas; sua 
vocação de permanência, justamente em função da deficiência estrutural do mercado. 
Entretanto, não é conjuntural ou transitória, está destinada a durar no tempo, embora não quer 
dizer que não seja imutável. 

A principal modificação estabelecida pela intervenção estatal na autonomia da vontade foi a 
despersonalização das relações obrigacionais. A doutrina moderna, no entanto, cogita a 
necessidade de repersonalização dessas relações. De acordo com essa concepção, o fato de 
diminuir a autonomia da vontade, estabelecendo a autonomia privada, fez com que as pessoas 
deixassem de atuar na confecção dos contratos e em seus conteúdos, o que causou certa 
publicização do direito privado e despersonalizou as obrigações, que não são mais 
estabelecidas pela parte, mas pelo Estado em uma estrutura verticalizada. 

Em sua origem as obrigações eram eminentemente pessoais, onde o devedor garantia o 
pagamento de suas dívidas ou cumprimento de sua palavra empenhada em negócio jurídico 
com a própria vida. Há notícias de que na Roma antiga se o devedor insolvente tivesse vários 
credores, estes podiam esquartejá-lo e repartir o espólio do corpo. Posteriormente, a evolução 
dos costumes passou a preconizar que o devedor já não mais poderia ser morto, mas deveria 
pagar a dívida com seu próprio corpo ou sua liberdade, tornando-se escravo do credor da 
obrigação, que poderia, assim, vende-lo no mercado. Épocas houve em que a própria família 
do devedor também poderia ser tomada como escrava, não existindo o apelo ao princípio da 
relatividade dos contratos. 

Somente com os ideais humanistas, especialmente após a Renascença, com mais segurança o 
homem deixou de ser não apenas o sujeito e objeto das obrigações, para que o objeto passasse 
a ser seu patrimônio. O patrimônio e os bens passam a garantir o pagamento das obrigações, o 
que, em certa medida, pode significar a ideia de patrimonialização do direito.             Isto, 
entretanto, foi elevado a outra categoria, com o passar do tempo, mesmo após ideais da 
Revolução Francesa que pregavam o respeito ao homem, gerando a necessidade de resguardar 
o patrimônio do indivíduo. 

O foco do Direito, portanto, passa a ser garantir a proteção desse patrimônio contra a 
intervenção Estatal, produzindo um resultado nefasto que foi o de ter como objeto primordial 
do Direito Civil o patrimônio e não essencialmente a pessoa titular desse direito.            Essa 
ideia de despersonalização, portanto, pode ter ambos esses sentidos. 

A doutrina tem afirmado, nos últimos anos, que a evolução constitucional brasileira do século 
passado ainda refletia os valores jurídicos do Código Civil de 1916, marcado pela sociedade 
agrícola, patriarcal, onde a propriedade era tida como bem supremo. NALIN[15], citando 
BARCELLONA, afirma que a ideologia do Estado Social distancia-se daquela do Estado 
Liberal, sem retalhar conquistas da liberdade (contratual plena) e da igualdade (formal), 
todavia funcionaliza-as para centralizar as atenções no próprio ser e não mais no ter. 

FACHIN[16], depois de discorrer sobre os três pilares fundamentais, em cujos vértices é 
assentada a estrutura do sistema privado clássico (contrato, família, e propriedade), esclarece 
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que isto não esgota o desenho de outras possibilidades, para depois esclarecer que a pessoa 
deve substituir nos cenários a nobreza imobiliária e a ordem feudal da exclusão. A par da 
expressão repersonalização, que indica novamente voltarem-se as preocupações do jurista à 
pessoa e não ao seu patrimônio, PERLINGIERI[17], afirma que novamente está sendo 
delineado o caminho da despatrimonialização do Direito Civil, ou seja, uma tendência 
normativo-cultural, que exige uma reconstrução do Direito Civil, de modo a novamente 
alcançar sua vocação originária de ius civile, destinado a exercer tutela dos direitos civis, 
fazendo nova síntese entre relações civis e aquelas econômicas e políticas, e não se 
preocupando apenas com estas últimas.  

 Alguns doutrinadores não visualizaram tal modificação com bons olhos, a ponto de, por 
exemplo, GRANT GILMORE publicar um livro, em 1974, intitulado The death of contract (a 
morte do contrato), em razão do surgimento das novas formas: contratos de adesão; contratos 
regulados, cujo conteúdo é dado pelo legislador; contratos necessários etc. Na verdade, a 
intervenção do Estado na estrutura principiológica do Direito Contratual, modificou os 
pressupostos de existência e validade dos contratos para que deixassem de se concentrar 
exclusivamente na vontade qualificada e serem concebidos em termos econômicos e sociais. 

Interessante a postura adotada por MAURICE DUVERGER, ao identificar que a intervenção 
do Estado na autonomia privada pode ser, na verdade, uma maneira de garantia de liberdade: 

hoy no se considera ya la acción de los gobernantes como siempre nociva para la libertad; por 
el contrario, en ciertas circunstancias se piensa que la intervención del Estado asegura el 
ejercicio de libertades que serian aniquiladas sin ellas. Las libertades cesan, por lo tanto, de 
ser concebidas como medios de resistencia al poder y la limitación de los gobernantes cesa de 
ser cosiderada como ideal.[18] 

Sendo assim, não há que se falar em personalização ou despersonalização do Direito 
obrigacional, mas na questão da liberdade. A intervenção do Estado na esfera privada surgiu, 
justamente, pelo fato de que a estrtura ideológica do Estado liberal vinha incessantemente 
privando alguns setores da sociedade de contratar com liberdade na sua manifestação volitiva. 
Portanto, a intervenção surge para proteger e recolocar o ser humano em um patamar de 
superioridade em relação ao patrimônio, e assim, voltar o Direito privado a um ideal mais 
personalista que patrimonialista. 

  

3. COMPOSIÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA POR MEIOS DE INTERVENÇÃO 
ESTATAL: LIMITES NORMATIVOS DA AUTONOMIA DA VONTADE 

  

PASCUTI[19] sustenta que o princípio da autonomia da vontade nasceu dentro de um 
contexto de exacerbação da vontade humana e que seu papel era tão destacado que, em prol 
da dignidade humana, defendia-se a não submissão a leis outras que não aquelas estabelecidas 
pela própria pessoa. É preciso lembrar que a liberdade contratual, entretanto, nunca foi 
ilimitada ou absoluta, e normalmente teve como limite a supremacia da ordem pública que 
vedava convenções contrárias aos bons costumes, e isto já representava, em alguma medida, 
imposições de limitações, pelos ordenamentos jurídicos, à liberdade de contratar ou 
autonomia da vontade. 
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Entretanto, até pelas dificuldades de compreensão e exata conceituação do que seriam a 
ordem pública e os bons costumes, tais limitações não eram suficientes para impedir a prática 
de abusos. No pressuposto da igualdade teórica produzida pelo liberalismo que se seguiu à 
Revolução Francesa, presumia-se que os interessados em contratar chegavam a um 
denominador comum, e o contratante que assumisse uma obrigação concordava em limitar 
sua liberdade individual, ou seja, praticava ato de livre constrangimento, já que tinha a 
liberdade de celebrar ou não o contrato. 

Entretanto, essa ideia original de que os homens livres teriam igualdade e, por conta disso, 
condições de assumirem suas obrigações em plano de isonomia, nunca se concretizou na 
prática. A reação aos abusos da excessiva liberdade, inspirou medidas legislativas tendentes a 
limitá-la energicamente[20], pois entre o forte e o fraco é a liberdade que escraviza e a lei 
que liberta, LACORDAIRE.  

O Estado liberal foi sucedido, a partir da Segunda Guerra Mundial, pela ideia do Estado 
social, com a tônica de não apenas declarar direitos individuais, mas torna-los realidade, 
mediante políticas estatais de implantação de medidas a conduzir ao bem-estar sociais, ou 
seja, adoção de posturas positivas em prol do coletivo. A Revolução Industrial, fez surgir a 
necessidade de novos mercados, além de exigir o desenvolvimento de processos de 
escoamento dessa produção mais eficazes, o que culminou com a adoção de novos métodos e 
técnicas de marketing e publicidade, e alterou também, de forma profunda, o contato entre os 
contratantes. 

A mudança da realidade social veio trazer, como consequência lógica, alterações profundas na 
concepção dos contratos, pois aquele instrumento estabelecido por meio de negociação ponto 
por ponto há muito estava desgastado e passou a ser exceção.  

No final do século XX, a tentativa de resgate os moldes de Estado Mínimo do capitalismo 
clássico culminou em um movimento denominado Neoliberalismo. Contudo, os países menos 
desenvolvidos, não abandonaram o conceito de Estado Social, em razão da inferioridade 
econômica com relação aos países desenvolvidos. Portanto, países como o Brasil 
desenvolveram um novo sistema, em razão da inferioridade econômica comparados aos países 
desenvolvidos, e permaneceram em uma zona híbrida. 

Apesar de recepcionar a ideia liberal de intervenção econômica estatal mínima, promulgou a 
Constituição Social-Democrática em 1988 com fundamento a dignidade da pessoa humana. 
Ou seja, trouxe para si o dever de regular as relações sociais e a promoção do bem estar. 
Contudo, admitiu a atuação da iniciativa privada como atuação complementar em vários 
segmentos relacionados aos direitos fundamentais e coletivos. 

As causas, portanto, da modificação na estrutura normativa do direito negocial se deu em 
função da insatisfação da massa populacional em relação ao desequilíbrio das relações 
jurídicas modernas. A partir disso, com a regulamentação de direitos sociais, coletivos, 
transindividuais, começou a cogitar a existência do dirigismo contratual. 

Nesse momento, foi possível perceber o comprometimento da igualdade econômica em razão 
da prática sem controle da liberdade política, maculando a concepção liberalista, em um 
contexto novo de justiça social, para a qual se faz necessária a concepção de igualdade de 
condições dos contratantes. Nesse sentido, importante compreender as três formas principais 
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de limitação na autonomia da vontade em função da intervenção estatal, quais sejam: 
dirigismo contratual, boa-fé objetiva e função social. 

  

3.1. Dirigismo contratual 

  

A expressão dirigismo contratual é atribuída a JOSSERAND[21], no sentido de que o 
contrato se tornasse uma operação dirigida pelo poder público, legislador ou juiz, como forma 
de dever do Estado intervir de modo a evitar que uma das partes ficasse em completa ruína 
para assegurar a igualdade econômica. Dirigismo contratual, portanto, parte da necessidade de 
se controlar o individualismo contratual (liberalismo). Procura circunscrever a atuação do 
Estado em setores particularizados. 

De acordo com GOMES[22], 

consiste em regular o conteúdo do contrato por disposições legais imperativas, de modo que 
as partes, obrigadas a aceitar o que está predisposto na lei, não possam suscitar efeitos 
jurídicos diversos. Em conseqüência, a vontade deixa de ser autônoma e a liberdade de 
contratar retrai-se. Não mais há regras supletivas, que as partes observam se coincidem com 
seus interesses, mas normas imperativas, a cuja obediência não podem se furtar (sic) 

  

Caracteriza-se pela intervenção do Estado por meio de legislação específica com objetivo de 
valer a prevalência do interesse coletivo, protegendo o economicamente mais fraco do 
domínio do poderoso, minimizando as desigualdades entre as partes, dirigindo a atividade 
econômica e a atividade contratual de modo a corresponder às exigências fundamentais da 
justiça social ou distributiva e da garantia a todos da existência digna.[23] Assim, será a 
intervenção do Estado nos contratos, inicialmente no sentido de efetivar o equilíbrio entre as 
partes contratantes, criando normas gerais com esse intuito, para que seja preservado o 
interesse social. A autonomia da vontade, logo, a liberdade de contratar é direcionada pela 
supremacia do bem-estar social e pela função social do contrato. O dirigismo do estado nas 
relações contratuais induz as partes a suplantar o sentimento egoístico necessário às relações 
humanas em busca do melhor para a sociedade e do equilíbrio entre as partes. 

Em que pese NÉLSON NERY JUNIOR[24] entender como relativo o caráter desse 
mecanismo, quando afirma: O dirigismo contratual não se dá em qualquer situação, mas 
apenas nas relações jurídicas consideradas como merecedoras de controle estatal para que 
seja mantido o desejado equilíbrio entre as partes contratantes, é preciso perceber que a 
intervenção do Estado por meio de determinação normativa de conduta está em todos os 
liames do contrato, caracterizada por meio dos deveres anexos, ou laterais. 

Entretanto, DINIZ[25] apresenta ideia oposta a de NERY 

 A expressão dirigismo contratual é aplicável às medidas restritivas estatais que invocam a 
supremacia dos interesses coletivos sobre os meros individuais dos contraentes, com o escopo 
de dar execução a política do Estado de coordenar os vários setores da vida econômica. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11680



  

O objetivo do dirigismo, pois, é efetuar uma limitação à autonomia privada, no sentido de que 
ela fica tolhida, na medida em que certos aspectos da realidade jurídico-contratual já estão 
preestabelecidos a partir de normas jurídicas estatais.  Em resumo, o dirigismo se mostra em 
três esferas principais: 1ª) Imposição da contratação. Há normas no sentido de forçar certas 
pessoas a celebrar contratos, são os contratos necessários, por exemplo, o seguro obrigatório; 
2ª) Imposição ou proibição de determinadas cláusulas; 3º) Concessão ao juiz, a requerimento 
do interessado, e em alguns casos, da faculdade de rever o contrato, estabelecendo novas 
condições com o fito de reequilibrar as prestações das partes. 

Assim, a revisão contratual admitida pelo Estado, por meio da função judicial, pode ser 
entendida também como intervenção estatal no contrato, não apenas a formulação de normas 
de ordem pública a serem aplicadas aos contratos. O que houve foi que a insatisfação com o 
sistema vigente ocasionou o surgimento da intenção de conter as arbitrariedades, a pretensão 
de intervenção do Estado para melhor regular a assunção dessas obrigações contratuais e, 
consequentemente, da possibilidade de revisão do conteúdo contratual, ou seja, surgiu o 
interesse pela justiça do conteúdo. 

O contrato, para subsistir, aderiu ao relativismo (que se aplica não apenas em relação ao 
sujeito, mas também ao objeto), e como ente vivo que é, diante dessa nova concepção, 
impossível não mais reconhecer que seu conteúdo pode ser variável, no sentido de poder ser 
complementado pelas partes ou limitado pelo direito estatal, com normas de interesse público 
não apenas impões restrições sobre a forma de contratar, mas também em relação ao conteúdo 
das disposições fixadas no contrato. [26]  

Há uma tendência progressiva de reduzir-se a importância da vontade individual dos 
contraentes - definida como objetivação do contrato - especialmente nos contratos de massa e 
contratação standart, que implicou, por sua vez, em um fenômeno de despersonalização das 
relações contratuais, pelo qual a relação contratual parece nascer e produzir efeitos não mais 
sobre a base de declarações negociais decorrentes daquilo que foi efetivamente desejado e 
proposto pelo contraente, mas sim com base em contato social, pelo qual se realizam 
operações econômicas e transferências de riquezas entre os sujeitos. É nesta perspectiva que 
surge a ingerência crescente do legislador na regulação dos contratos. 

Em um mundo em que nada é mais absoluto, a segurança jurídica deve ser mantida em função 
do dirigismo contratual, diante de ideias como da boa-fé objetiva e a função social do 
contrato, e, a partir desse quadro, exige-se do Direito, por princípios éticos, que atue visando 
o equilíbrio daquela aspiração de segurança com a intenção igualmente de se obter justiça. 

  

3.2. Boa fé objetiva e Função social 

  

Tanto o princípio da boa-fé, quanto a função social relativa ao interesse privado, contribuem 
para uma visão do Direito em conformidade com o Estado de Direito Social a que o Brasil 
está submetido, ou seja, um Estado intervencionista e preocupado por corrigir desequilíbrios e 
injustiças. Como já exposto, o jurista deve considerar a autonomia privada inserida em uma 
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nova concepção do Direito, na qual as estruturas jurídicas relacionam-se intimamente com seu 
eixo fundamental: a realização dos interesses da pessoa humana. 

Nessa seara, de acordo com os artigos 421 e 422, do Código Civil de 2002, os limites da 
autonomia da vontade são a função social do contrato, a probidade e a boa-fé. Nesse sentido, 
o professor CARLOS PINTO: 

Boa fé hoje é um princípio fundamental da ordem jurídica, particularmente relevante no 
campo das relações civis e, mesmo, de todo o Direito Privado. Exprime preocupação da 
ordem jurídica pelos valores ético-jurídicos da comunidade, pelas particularidades da situação 
concreta a regular e por uma judicidade social e materialmente fundada, sendo que a boa-fé 
(principalmente objetiva) constitui a matriz dos determinados deveres laterais[27].  

  

Dever lateral, também chamado anexo ou instrumental, é aquele decorrente da própria relação 
jurídica, regulamentada pela norma, ainda que não expresso no contrato. Eles são decorrentes 
da complexidade da própria relação jurídica e surgem para a manutenção efetiva dessas 
relações. Dentro desse contexto, é importante estabelecer a bifurcação deste conceito e as 
diferenças de aplicabilidade. 

Nos seus vários trabalhos, a professora da Universidade de São Paulo, JUDITH 
HOFMEISTER MARTINS COSTA[28], aborda a expressão boa-fé subjetiva como estado de 
consciência, ou seja, a intenção do sujeito da relação jurídica. Já por boa-fé objetiva entende-
se que cada pessoa deve ajustar a sua própria conduta ao arquétipo, obrando como obraria 
um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade. Segundo ela, por este modelo 
objetivo de conduta levam-se em consideração os fatores concretos do caso, tais como o status 
pessoal e cultural dos envolvidos, ou seja, a consideração de um padrão objetivo de conduta, 
verificável em certo tempo, em certo meio social ou profissional e em certo momento 
histórico. 

Assim, boa-fé objetiva surge como uma regra de conduta segundo a qual os contraentes 
devem agir de modo honesto, correto e leal, com imposição do dever de colaboração entre 
eles e boa-fé subjetiva tem em vista a situação de quem se julga atuar conforme o Direito, por 
desconhecer ou ignorar qualquer vício ou circunstância anterior. Por certo que, a influência 
que esse princípio exerce sobre a autonomia da vontade é limitadora, ou seja, a boa-fé é um 
dos postulados éticos incluídos na nova sistemática personalista do Código Civil de 2002, 
principalmente em relação à boa-fé objetiva, os quais surgiram para diminuir a autonomia 
privada em função da regulamentação do Estado. 

 Torna-se claro, no entanto, a intenção do legislador em prestigiar, como limite ao princípio 
da autonomia da vontade, a boa-fé objetiva, ou seja, aquela de caráter ético, atinente ao 
contexto em que os sujeitos estão inseridos, assim como, ao que se espera de um 
comportamento socialmente aprovado. Novamente utilizando das palavras da professora 
JUDITH COSTA[29], 

a conduta conforme à boa-fé objetiva, qualificando uma norma de comportamento contratual 
leal, assentado na confiança recíproca, é, por isto mesmo, uma norma também marcada pelo 
dinamismo, necessariamente nuançada, a qual, contudo, não se apresenta como uma espécie 
de panacéia de cunho moral incidente da mesma forma a um número indefinido de situações. 
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Não é possível, efetivamente, tabular ou arrolar, a priori, o significado da valoração a ser 
procedida  mediante a boa-fé objetiva, não podendo o seu conteúdo ser rigidamente fixado, 
eis que dependente sempre das concretas circunstâncias do caso. Por estas características a 
cláusula geral da boa-fé objetiva só pode dar frutos em um sistema aberto.  

  

Entretanto, diferente da posição majoritária dos autores, é preciso questionar se a boa-fé deve 
ser entendida apenas uma efetiva intervenção ou dirigismo Estatal, considerando, claro que, 
no sentido em que positivada no art. 422 do Código Civil há de ser neste contexto, ou se na 
verdade é instrumento para assegurar justamente a concretização da liberdade de contratar. 

Com efeito, se um indivíduo negocia com outro, estipula sua intenção de obter certos efeitos 
e, por conta do acordo, ambos celebram um contrato, há reconhecimento de que os efeitos 
inicialmente pretendidos é que devem ser concretizados ao final da contratação. Se no final do 
contrato alguém sai arrasado (ainda que apenas no plano econômico) não foram, certamente, 
alcançados os objetivos iniciais na contratação, ou seja, a intenção final que levaram os dois 
indivíduos a celebrar o contrato. Se isto ocorre, não há respeito nem à boa-fé subjetiva e nem 
à objetiva, pois certamente o modo de se conduzir e comportar, por parte de um dos 
contratantes, não foi probo, no sentido de que o homem médio não pode ter a intenção de 
locupletar-se à custa do seu semelhante. 

A boa-fé objetiva é examinada externamente, vale dizer, a aferição se dirige a correção da 
conduta do indivíduo, pouco importando a sua convicção (aspecto volitivo). Para se descobrir 
a boa-fé no caso concreto, objetiva-se a situação - livrando-a dos aspectos subjetivos - 
indagando-se: qual seria a conduta confiável e leal conforme os padrões culturais incidentes 
no tempo e lugar? Diante da resposta, cumpre observar se os contratantes observaram ou não 
o aludido modelo. 

A boa-fé se apresentaria então, com as funções interpretativa, integrativa e de controle, uma 
vez que o conteúdo da relação obrigacional é dado pela vontade e integrado pela boa-fé. Com 
isso, pode-se concluir que a prestação principal do negócio jurídico (dar, fazer e não fazer) é 
um dado decorrente da vontade. Na nova relação obrigacional, muito mais complexa que a 
anterior, exsurgem os deveres principais ou primários da prestação que se colocam nas 
relações jurídicas completamente desvinculados da vontade de seus participantes. 

A boa-fé objetiva, portanto, passa a influenciar na liberdade individual, porque, por exemplo, 
por meio dela se exige dos contratantes a observância dos subprincípios da transparência e da 
informação, exigindo-se que cada negociante informe clara e corretamente as qualidades de 
seus produtos, serviços, os efeitos que realmente deseja obter com o contrato, além de terem 
de redigir os contratos com máxima clareza possível, sob pena de permitir um controle 
jurisdicional tanto sobre a validade quanto sobre a eficácia do contrato. 

Ora, exigir um comportamento de boa-fé, mais do que uma mera intenção de boa-fé, é um dos 
meios de alcançar a vontade que as partes exararam no momento da contratação, e, nesse 
sentido, parece que o instituto antes de ser um limitador efetivo da liberdade contratual é um 
instrumento para assegurar que a vontade manifestada de forma efetivamente livre, no 
momento da contratação, deva ser preponderante e deva produzir os efeitos inicialmente 
visados. 
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Assim também deve ser entendida a função social no direito privado, ou seja, na lição de 
PASCUTI[30], com base em CLÁUDIA LIMA MARQUES, em uma concepção social, não 
importando somente o momento da manifestação da vontade, mas sim, e principalmente, os 
efeitos do contrato; a condição social e econômica das pessoas nele envolvidas ganham 
importância. 

O que significa a funcionalização de um princípio ou de um instituto? Essa indagação, feita 
pelo Professor Francisco Amaral, é interessante para iniciar o raciocínio sobre a função social. 
A extração da análise desta sistemática de estudo permite concluir que o elemento função 
social como instrumento limitador da hermenêutica jurídica, significa a superação do jurista 
como a figura tradicional de cultor do Direito privado, ancorado nos dogmas das 
tradicionais categorias civilísticas para conectar-se à realidade do seu tempo, compartilhando 
uma postura crítica em prol de uma ordem mais justa na sociedade. 

A partir da concepção da teoria funcionalista do Direito, ou seja, da corrente filosófica que 
atribui necessidade de uma hermenêutica embasada na função que o preceito normativo 
exerce sobre o comportamento social (em uma visão pragmática), a funcionalização do 
instituto significa que o Direito, em particular, e a sociedade, em geral, começam a se 
interessar pela eficácia das normas e dos institutos vigentes, não só no tocante ao controle ou 
disciplina social. 

A primeira discussão a respeito de função social surgiu em relação à propriedade e sua 
utilização, depois, transmitiu-se a mesma essência de discussão para o contrato, e atualmente 
se discute a função social da empresa, em um contexto de responsabilidade social, ou seja, a 
preocupação com a eficácia social do instituto e, no caso da autonomia privada, com o 
reconhecimento e o exercício desse poder na livre circulação de bens e na prestação de 
serviços, e na auto-regulamentação das relações decorrentes (princípio da utilidade, com 
vistas ao bem comum e a igualdade material, no modelo de Estado como legislador racional). 
De acordo com o FRANCISCO AMARAL[31]   

Disso resulta que a funcionalização de um princípio implica sua positivação normativa, com o 
reconhecimento de limites que o ordenamento jurídico estabelece para o exercício das 
faculdades subjetivas que eventualmente possam caracterizar abuso de direito. Emprestar ao 
Direito uma função social significa, portanto, considerar que os interesses da sociedade se 
sobrepõem aos interesses do indivíduo, sem que isso implique, necessariamente, a anulação 
da pessoa humana, justificando-se a ação do Estado pela necessidade de se acabar com as 
injustiças sociais. A expressão "função social" é, por isso mesmo, um princípio geral, uma 
diretiva mais ou menos flexível, uma indicação programática que não colide nem torna 
ineficazes os direitos subjetivos, orientando-lhes o respectivo exercício na direção mais 
consentânea com o bem comum e com a justiça social. 

  

A função social também decorre da doutrina que se opôs ao liberalismo decorrente da 
Revolução Industrial e que veio a ser adotada pela Constituição Federal de 1988, a partir da 
mitigação do direito de propriedade, cuja função é fazer prevalecer o interesse público sobre o 
privado, a impor o proveito coletivo em detrimento do meramente individual e a ter conta 
mais uma justiça distributiva que meramente retributiva.[32] Exprime a necessária 
harmonização dos interesses privativos dos contraentes como interesse de toda a coletividade; 
em outras palavras, a compatibilização do princípio da liberdade com a igualdade, vez que 
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para o liberal o fim principal é a expansão da personalidade individual e, para o igualitário, o 
fim principal é o desenvolvimento da comunidade em seu conjunto, mesmo que ao custo de 
diminuir a esfera de liberdade dos singulares.[33] 

Longe da noção da morte do contrato, ROPPO[34] prega que o contrato está simplesmente 
diferente de como era no passado, e mais do que um retorno do contrato ao status, parece 
legítimo falar de uma passagem a um modelo de contrato adequado às exigências dos novos 
tempos. O Código Civil de 2002 apresenta como um de seus princípios fundamentais o da 
socialidade, que REALE sempre fez questão de esclarecer que não se confundia com 
socialismo. Por conta disso, o art. 421 do referido Código afirma que "A liberdade de 
contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato", adotando aquilo 
que já estava positivado na Constituição da República Federativa do Brasil (artigos 1º, IV, 5º, 
XXIII e 170, III). 

É precisamente o contrato, instrumento da autonomia privada, o campo de maior aceitação 
dessa teoria, acolhida primeiramente no Código Civil italiano, no art. 1.322, segundo o qual 
(...) podem as partes determinar livremente o conteúdo do contrato nos limites impostos por 
lei e celebrar contratos atípicos ou inominados, desde que destinados a realizar interesses 
dignos de tutelas, segundo o ordenamento jurídico. Do mesmo modo consagra o Código Civil 
português, no seu art. 405, ao dispor que as partes podem livremente fixar o conteúdo do 
contrato nos limites da lei e celebrar contratos diferentes dos previstos no mesmo Código. O 
exercício da função social do contrato conjuga a realização do princípio da autonomia privada 
com a justiça social, sem prejuízo da liberdade da pessoa humana. 

O contrato deve ter, portanto, finalidade e por limite sua função. A função  social, assim, é 
uma limitação que repele o individualismo (autonomia da vontade inegavelmente é símbolo 
dele), está a amputar seus excessos. Auto-regulamentação da vontade só se justificaria se o 
contrato corresponder a uma função considerada socialmente útil pelo ordenamento. 

GODOY[35] afirma que "inter partes" o princípio significa a retirada da perspectiva 
individualista, de sorte a garantir que o ato de iniciativa das partes contraentes seja recebido 
pelo ordenamento, que lhe dará eficácia, desde que cumpra um novo papel, de satisfação de 
propósitos e valores que o sistema escolheu para proteger: dignidade da pessoa humana, 
respeito ao interesse comum e coletivo (solidarismo), etc. Já no campo "ultra partes", o 
princípio leva à conclusão que o contrato pode ser afetado por terceiros, produzindo uma nova 
leitura do princípio da relatividade, segundo o mesmo autor.   

Considerando que se trata de cláusula geral (aberta), admitirá interpretações para adequação 
dos casos concretos, mas é indispensável fixação de alguns parâmetros a serem seguidos 
evitando-se o subjetivismo. Nessa medida, reputo que uma das melhores soluções é a 
preconizada por NEGREIROS[36]. 

Os contratos, segundo ela, devem ser reclassificados conforme a sua utilidade para as pessoas, 
pois se a preocupação é com a repersonalização do Direito e não mais com o patrimônio (ou 
meros efeitos econômicos ou patrimoniais), de forma que devem ser privilegiadas as pessoas 
e, mais diretamente, levar em conta os seus interesses. Assim, ela divida tais interesses em: 
essenciais - ex. saúde, vida; úteis - máquina para empresa, terno para juiz; supérfluos - caneta 
valiosa, jóia. 
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Por fim, partindo dessa classificação, referida autora prega que no caso dos bens dos 
essenciais, ao analisar um contrato, a preocupação (especialmente do Julgador) deverá se 
voltar para a função social, a boa-fé e a eticidade, pois são interesses afetos à sobrevivência 
humana, e, portanto, a liberdade contratual deve ser analisada com maior cuidado, para não 
ofender tais princípios. No caso dos bens supérfluos, o julgador deve privilegiar os princípios 
tradicionais ou clássicos do contrato, assegurando maior liberdade aos contratantes. 

  

CONCLUSÃO 

  

Não é possível, na atualidade, conversar sobre qualquer matéria jurídica sem se atentar para as 
convenções e tratados internacionais, sobre as questões de direitos humanos, sobre os 
paradigmas sociais de igualdade, liberdade e fraternidade. Sendo assim, em matéria de 
autonomia da vontade também deverão ser respeitados tais fundamentos. Nesse sentido, 
torna-se indispensável a intervenção do Estado, principalmente pela força normativa, nas 
relações privadas para que sejam evitados os abusos (que pela própria natureza humana, irão 
acontecer uma hora ou outra). 

No momento atual, fala-se no neoliberalismo e na globalização, que leva ao livre comércio. 
Observa-se tentativa de desregulamentação em várias áreas jurídicas, sem muita chance de 
aplicabilidade efetiva. Outro ponto importante é a cultura jurídica brasileira, que tem extrema 
necessidade da elaboração de normas escritas como meio de contenção das práticas jurídicas, 
inclusive com relação à construção jurisprudencial casuística dos Tribunais. 

Como foi possível perceber, durante esse estudo, a autonomia da vontade está preservada 
desde que não seja fundamento de conflito. O Estado vai intervir todas as vezes que a 
autonomia da vontade invadir as esferas de direitos indisponíveis, e que, pela sua própria 
essência, estão acima das relações jurídicas. Enquanto a nação não possuir estrutura cultural 
para administrar as adversidades advindas dos negócios jurídicos privados, de forma a não 
mitigarem os princípios fundamentais em prol do patrimônio, o Estado deverá continuar 
intervindo nas relações, de forma a manter o equilíbrio econômico e social, e de forma 
indireta, manter a igualdade material dos partícipes da relação jurídica. 

O contrato deixa de ser um fenômeno exclusivamente interno e absolutamente volitivo, para 
ser considerado na autonomia privada, como fruto de circunstâncias externas, de acordo com 
situação objetivamente criada pelo contrato e com as respectivas repercussões econômicas e 
sociais que justificam a intervenção legal. A problemática que pode ser extraída desta nova 
estrutura é o exagero nas determinações estatais por meio do dirigismo contratual, ou seja, até 
que ponto as determinações externas a respeito da ética contratual deverão ser empíricas e 
improvisadas e, até que ponto, deverão ser sistematizadas e planificadas. O dirigismo e a 
planificação comportam graus. O problema é chegar ao ideal. Essa dosagem dependerá de 
circunstância de tempo e espaço e da concepção que cada povo tenha da liberdade ou o apreço 
que se lhe atribua. 

É importante considerar que o Código Civil brasileiro de 2002 ainda possui, na modulação 
dos contratos, grande influência do Código de 1916, tanto nas regras que se referem 
diretamente aos contratos, quanto às normas que tratam do Direito das Obrigações e do 
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próprio instituto do negócio jurídico. Existe um equacionamento das dificuldades 
contemporâneas que justificaram o dirigismo contratual, tanto com expressa adoção das 
possibilidades de revisão dos negócios pela aplicação da teoria da imprevisão, pela 
onerosidade excessiva e pelo instituto da lesão, pela expressa adoção dos princípios 
contemporâneos da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 

Função social destina-se a impedir o abuso no exercício do direito subjetivo contratual, 
atuando como critério de interpretação jurídica e legitimando a intervenção do Estado por 
meio de normas excepcionais e que, de modo vago e generalizado, poderia reunir sob a 
denominação de "ordem pública e de bons costumes". O princípio da probidade refere-se à 
honestidade no procedimento ou à maneira criteriosa de cumprir os deveres contratuais. O 
princípio da boa-fé vincula os contratantes ao dever de lealdade que está na base do contrato. 
Não é possível vislumbrar que fosse intenção do Código mitigar ou equacionar problemas de 
excessivo dirigismo contratual ou suas consequências. 

Por fim, deve ser lembrado que o Código optou, inclusive pela adoção do princípio da 
operabilidade, pela utilização de cláusulas contratuais abertas, e não se preocupou em 
estabelecer sanção civil pela inobservância da função social do contrato e quebra ao princípio 
da boa-fé. Desta forma, num amplo aspecto exegético por ele oferecido, legou ao juiz a 
missão de alinhar a sanção mais justa à conduta contratual mais reprovável: inexistência, 
nulidade, anulabilidade, ineficácia, conversão do negócio jurídico, reparação civil[37]. 

No mundo contemporâneo os esses princípios, que produzem o controle estatal sobre a 
autonomia da vontade, tem como escopo elevar a dignidade do homem como princípio efetivo 
também nas relações contratuais. Um homem, de fato, não poderá ficar destituído de 
dignidade, massacrado (moralmente ou economicamente) por aquele com quem celebrou um 
contrato, sob pena de efetivamente não mais existir o Direito, no sentido de imposição de 
normas aceitas pelo grupo social para assegurar sua convivência pacífica. 

Entretanto, o desafio é contornar os problemas e assegurar que esta seja a tônica das relações 
contratuais (e não apenas uma proposta formal), ou seja, é assegurar que os negociantes 
contem com tal proteção, mas, ainda, e também, sem que o Estado passe a tutelar os 
indivíduos como se fossem desprovidos de discernimento algum e não pudessem escolher 
aquilo que melhor atende os seus interesses privados, sob pena de configuração do próprio 
fim dessa autonomia privada. 

Há o desafio de manter a segurança jurídica como finalidade do contrato e do Direito, mas 
essa amoldada a um novo perfil, que leve em conta a abertura do sistema privado, para que o 
intérprete possa localizar, na vocação constitucional solidária, o seu alicerce fundamental, 
como disse NALIN. A segurança jurídica não deverá mais estar localizada no paradigma 
moderno da vontade, mas no contemporâneo da função social e da boa-fé, ou seja, contrato 
em que não haja descompromisso com os efeitos econômicos, mas um contrato no qual 
concorrem efeitos econômicos e sociais. 
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CIVIL CODE OF 2002 AND THE DUTY TO RENEGOTIATE 

 
 
 

BÁRBARA NUNES NASCIMENTO 
 

RESUMO 
O presente trabalho científico realiza uma reflexão crítica acerca do intervencionismo estatal 
nos contratos celebrados entre particulares e busca identificar as causas que legitimam tal 
dirigismo. Para tanto, define o que venha a ser o contrato; perpassa a principiologia 
contratual; analisa as formas clássicas de dirigismo contratual, revisão e resolução; e propõe 
uma nova forma de solucionar o desequilíbrio econômico do contrato, qual seja: o dever de 
renegociar. Dever este que ainda não tem sido objeto de estudo e aplicabilidade prática no 
direito pátrio, mas que já está sendo tratado no direito estrangeiro como o meio mais eficaz de 
restabelecimento do equilíbrio econômico contratual. Com a imposição de tal dever, os 
contratantes são obrigados a atuar com mais responsabilidade e probidade, sempre levando 
em conta a função social, a justiça e a utilidade do contrato e demais princípios que norteiam 
a lógica contratual, em superação ao egocentrismo individual, o qual tende a permear a 
fragilização do débil e a dominação do mais forte.  
PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO; PRINCIPIOLOGIA; DESEQUILÍBRIO 
CONTRATUAL; DEVER DE RENEGOCIAR. 
 
ABSTRACT 
This scientific analysis is a critical reflection of State intervention in contracts between 
individuals and seeks to identify the causes that warrant such government control. Thus, this 
analysis defines what will be the contract and scrutinizes the contract principles. The analysis 
also examines the classic forms of government controlled contracts, their review and 
resolution, and proposes a new approach of solving the contract’s economic imbalance: duty 
of renegotiate. This duty hasn’t been the object of study nor been applied to Brazilian law; 
whereas, foreign nations have realized that this renegotiation is the most effective way of 
reestablishing the economic balance of the contract. With the imposition of such an 
obligation, contractors are required to act with more responsibility and integrity - always 
taking into account the social function, fairness, and utility of the contract and the further 
principles that guide its logic in overcoming the egocentricity which tends to permeate the 
fragility of the weak and the domination of the strong. 
KEYWORDS: CONTRACT; PRINCIPLE; CONTRACT´S IMBALANCE; DUTY OF 
RENEGOTIATE. 
 
 

   

1 INTRODUÇÃO 
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O presente estudo destina-se ao exame dos contratos pactuados na esfera privada, seu 
conceito moderno, a principiologia contratual e, fundamentalmente, o desequilíbrio 
econômico do contrato e a tutela jurídica vigente no Código Civil de 2002 em face desse 
desequilíbrio. 

Não se pode olvidar a crescente ingerência do Estado neste instituto do direito privado, com o 
escopo de solucionar o desequilíbrio econômico verificado nos ajustes contratuais celebrados 
entre os particulares. 

O objetivo primordial deste trabalho é, pois, demonstrar que as formas clássicas de 
intervenção estatal no campo contratual, mais especificamente no que tange ao desequilíbrio 
econômico superveniente do contrato, quais sejam: resolução e revisão, não se apresentam 
mais consentâneas à principiologia contratual moderna na sociedade jurídica democrática. 

Assim é que, ao final, será proposta a adoção de uma nova forma de tutela jurídica na 
economia do contrato desequilibrado de modo superveniente: o dever de renegociar. Este se 
tornaria o efeito preferencial da intervenção estatal, preeminente à revisão e à resolução, em 
face da configuração da denominada imprevisão e por meio do qual o Poder Judiciário 
buscaria, a princípio, a renegociação do contrato pelos próprios contratantes. 

Para tanto, o estudo se dividirá basicamente em três etapas. A primeira ocupa-se do conceito 
moderno de contrato; a segunda preocupa-se com o exame da principiologia contratual; e, por 
fim, a terceira cuida do desequilíbrio econômico do contrato. 

  

  

2 CONCEITO MODERNO DE CONTRATO 

  

  

A discussão a respeito dos contratos, como instituto jurídico colocado pelo ordenamento 
jurídico à disposição da sociedade para permitir a circulação de riquezas, garantindo as paz 
social e a segurança das relações jurídicas decorrentes de um acordo de vontades, daí 
sobressaindo a sua função social, nunca deixou de ser atual, menos ainda quanto à questão do 
seu desequilíbrio econômico tendo em vista o fenômeno da massificação dos contratos. 

No âmbito do direito privado e desvencilhando-se da noção clássica, dominada pelo 
voluntarismo jurídico, no qual impera o dogma da vontade do indivíduo, o contrato é, numa 
visão moderna baseada no preceptivismo, conceituado como relação jurídica dotada de 
expressão patrimonial decorrente de uma reunião de vontades de duas ou mais pessoas de 
modo a criar, alterar, transferir, conservar, resguardar ou extinguir direitos e obrigações. 
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Classicamente, define-se contrato como acordo de vontades, definição esta que traz uma 
noção estática do instituto, a qual não condiz com a realidade. 

A concepção do contrato como relação jurídica, por outro lado, exprime o seu caráter 
verdadeiramente dinâmico, como fonte de relações obrigacionais que se movimentam e se 
alteram no tempo e no espaço, muito mais condizente, portanto, com os fenômenos políticos e 
socioeconômicos por que passa e aos quais está sujeita a sociedade. 

Não é muito diferente dessa noção moderna o conceito de contrato trazido pelo professor 
Cezar Fiúza: 

Contrato é ato jurídico lícito de repercussão pessoal e sócio-econômica, que cria, modifica ou 
extingue relações convencionais dinâmicas, de caráter patrimonial, entre duas ou mais 
pessoas, que, em regime de cooperação, visam atender necessidades individuais ou coletivas 
em busca da satisfação pessoal, assim promovendo a dignidade humana (FIÚZA, 2003). 

  

  

3 PRINCIPIOLOGIA CONTRATUAL 

  

  

Ultrapassada a questão acerca da conceituação, urge tecer algumas considerações a respeito 
da principiologia contratual. 

Tendo em vista a função normativa dos princípios na ordem jurídica, como espécie, além das 
regras, do gênero norma jurídica, sem menos importância a análise daqueles de maior 
relevância e cujo conteúdo normativo informa abundantemente a teoria geral dos contratos, 
contribuindo sobremaneira para a elaboração, interpretação e aplicação do regramento 
jurídico pertinente. 

César Fiúza sustenta que "princípios informadores são normas gerais e fundantes que 
fornecem os pilares de determinado ramo científico", e completa ao dizer que "são gerais 
porque se aplicam a uma série de hipóteses, e são fundantes, na medida em que deles se pode 
extrair um conjunto de regras, que deles decorrem por lógica" (FIÚZA, 2003, p.306). Daí a 
importância em estudá-los. 

O primeiro dos princípios, vale dizer, não considerando o grau de importância para esta 
enumeração, é o da autonomia privada. Este consiste fundamentalmente na liberdade de 
regulação dos próprios interesses através dos contratos, observadas, por óbvio, as restrições 
legais. Por meio desse princípio, são as partes contratantes livres para a autodisciplina de seus 
interesses como melhor lhes aprouver. 

Em sendo assim, a partir do indigitado princípio, as necessidades de cada pessoa, externadas 
através da sua vontade, induziria à contratação. 
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A título de esclarecimento, cumpre ressaltar que a expressão autonomia privada surge em 
substituição à autonomia da vontade, que exprime uma concepção individualista do contrato, 
causadora de desequilíbrios e criadora de um ambiente de exploração do economicamente 
mais fraco. 

Com o princípio em apreço, a liberdade de contratar deixa de ser absoluta, tal como era com o 
princípio da autonomia da vontade, estando limitada pela supremacia da ordem pública, que 
veda pactos que lhes sejam contrários e aos bons costumes, de maneira que a vontade dos 
contraentes esteja submetida ao interesse coletivo. Com isso, está repelido o individualismo. 

A partir dessa concepção atual do princípio, a liberdade de auto regulação dos próprios 
interesses passa a ter seus contornos delineados pelo artigo 2.035 do Código Civil de 2002, 
segundo o qual: "Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, 
tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e 
dos contratos." 

Destarte, repisa-se, nessa noção moderna da autonomia, os contratantes têm sua vontade 
restrita à obediência às normas de ordem pública, aos bons costumes, à moral. 

E o assunto a respeito da limitação da vontade esbarra no segundo princípio contratual, qual 
seja, a boa-fé, mais especificamente, a boa-fé objetiva. 

A noção subjetiva desta, que tem em conta as crenças e convicções internas de cada pessoa, 
dizendo respeito ao despropósito de prejudicar alguém, não tem pertinência no estudo da 
principiogia contratual, interessando a esta tão só a noção da boa-fé objetiva. 

Nesse vertente objetiva, a boa-fé se apresenta como um parâmetro jurídico objetivo de 
cuidado, cooperação, transparência e lealdade para com o parceiro contratual, em respeito às 
suas legítimas expectativas e interesses. 

Para Silvio de Salvo Venosa, cuida-se de regra de conduta consistente num dever de atuar em 
conformidade com os padrões socialmente aceitos, ressaltadas as noções de lealdade, 
honestidade e retidão de conduta (VENOSA, 2004, p.393). 

Sobre o tema, valiosa também é a lição de Humberto Theodoro Junior: 

Compreende-se no princípio da boa-fé a necessidade de compreender ou interpretar o contrato 
segundo os ditames da "lealdade e confiança" entre os contratantes, já que não se pode aceitar 
que um contratante tenha firmado o pacto de má-fé, visando locupletar-se injustamente à 
custa do prejuízo do outro (THEODORO JÚNIOR, 1993, p.38). 

  

No Código Civil de 2002, faz-se referência expressa à boa-fé no artigo 187, que trata do 
exercício abusivo do direito, dizendo respeito à função limitativa daquela; no artigo 113, que 
dispõe sobre a interpretação da norma jurídica, cuidando da sua função interpretativa; e no 
artigo 421, no tocante à formação e à execução do contrato, tratando da sua função 
integrativa, como fonte criadora dos deveres denominados colaterais, anexos ou secundários, 
assumidos involuntariamente quando da contratação, tais como dever de cooperação, de 
lealdade e de transparência. 
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Outro princípio cuja importância é unanimidade na doutrina e jurisprudência é o da justiça 
contratual, em que pese a ausência de previsão expressa no Código Civil. 

Cuida-se do estado de paridade na relação do contrato, de modo que exista equivalência 
material ou proporção entre as obrigações assumidas pelos sujeitos contratantes. Numa visão 
mais simplista, o princípio da justiça contratual visa à garantia de que cada um receba o 
equivalente àquilo que haja dado. 

Um equilíbrio entre as prestações contratuais de maneira que nenhuma das partes aufira, em 
detrimento da outra, vantagem manifestamente excessiva, corresponde ao ideal de justiça que 
permeia a ordem jurídica brasileira. Logo, um eventual desequilíbrio contratual, devido em 
razão de disparidade e que não decorra da lei, seria ilegítimo. 

E é nesse sentido que a boa-fé objetiva será de fundamental relevância na efetividade do 
princípio da justiça, eis que obsta a inserção de cláusulas abusivas, que importem em 
manifesta desproporção das obrigações contratuais. 

De acordo com Fernando Noronha: 

O princípio da boa-fé, exigindo comportamento leal e tendo por objetivo proporcionar aos 
sujeitos de qualquer relação obrigacional aquela confiança que é necessária às relações sociais 
de intercâmbio de bens e serviços, já é uma espécie de antecâmara do princípio da justiça 
contratual (NORONHA, 1994, P.218). 

O quarto e último princípio a ser sucintamente examinado, repisando que a presente 
explanação acerca da principiologia contratual não tem a pretensão de ser exaustiva, 
limitando-se à análise dos princípios de maior incidência sobre o regramento atinente ao 
desequilíbrio econômico do contrato, é o da funcionalidade. 

Cumpre asseverar que esse princípio é mais comumente conhecido e tratado sob o título 
função social do contrato. Entretanto, o termo funcionalidade parece mais técnico e acertado 
frente às diversas funções, e não apenas social, que o contrato assume perante a sociedade. 

Alguns doutrinadores até mesmo ousam distinguir os sentidos do termo social em amplo e 
estrito, visando dar legitimidade àquela denominação mais usual. Explica-se que social em 
sentido estrito refere-se à função social propriamente dita do contrato, isto é, qual o papel que 
este desempenha no seio social. Em contrapartida, a expressão em sentido amplo faz 
referência a todas as funções assumidas pelo contrato: social, política, econômica, 
pedagógica. 

Sem desmerecer o trabalho doutrinário a respeito da terminologia, insiste-se em propor a 
substituição daquela expressão pelo termo funcionalidade. 

Funcionalizar é conferir ao instituto jurídico uma utilidade ou imputar-lhe um papel 
social.  Paulo Nalin ensina que: 

Funcionalizar, na perspectiva da Carta de 1988, significa oxigenar as bases (estruturas) 
fundamentais do Direito com elementos externos à sua própria ciência. Sociologia, filosofia, 
economia, antropologia, biologia, psicanálise, história e especialmente a ética, acabam, nesse 
prisma interdisciplinar, se revelando como instrumentos de análise do Direito em face de sua 
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função, com o objetivo de atender às respostas da sociedade, em favor de uma ordem jurídica 
e social mais justa. É romper com a auto-suficiência do Direito, hermético em sua estrutura e 
tecnicismo, outrora mais preocupado com os aspectos formais da regra, do princípio, do 
instituto que com sua eficácia social (NALIN, 2002, p.217). 

O princípio da funcionalidade, no âmbito dos contratos, encontra concreção no artigo 421 do 
Código Civil de 2002, o qual preceitua que: "a liberdade de contratar será exercida em razão e 
nos limites da função social do contrato." 

Com relação às suas diversas facetas, no âmbito econômico, o contrato é meio de circulação 
de riquezas, auxiliando na distribuição de renda e na geração de emprego; no campo político, 
é instrumento de transformação da realidade; no aspecto social, é meio de garantia da paz 
social, promovendo a dignidade e o bem estar do indivíduo; e, por fim, na sua vertente 
pedagógica, é o contrato instrumento de civilidade, de educação das pessoas para a vida 
social. 

Enfim, o contrato, diante da sua importância na vida em sociedade, assume diversas funções 
que jamais podem ser desconsideradas no exercício da liberdade de contratação. 

E é a partir da funcionalização do contrato que deve o julgador analisar a relação contratual 
não apenas à luz do direito positivo, como também, notadamente, sob a égide das regras 
morais. 

  

  

4 DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO E A TUTELA JURÍDICA NO 
CÓDIGO CIVIL DE 2002 

  

  

A partir da conceituação moderna do contrato e tendo em vista os ditames insculpidos pela 
principiologia contratual é que encontra pertinência o estudo a respeito do desequilíbrio 
econômico do contrato e sua tutela jurídica. 

Na medida em que as partes são livres para regular os próprios interesses, devendo fazê-lo, 
contudo, em observância à funcionalidade e à justiça contratual, atendendo à boa-fé objetiva 
na celebração e na execução do contrato, impõe-se a verificação de uma equivalência entre 
prestação e contraprestação, que nada mais é do que aquilo que se denomina comutatividade. 

A idéia da comutatividade ganhou destaque na atual conjuntura do campo contratual, 
consistindo basicamente na certeza da prestação de ambas as partes e, ainda que 
subjetivamente, na existência de uma proporcionalidade entre as obrigações contratuais 
(RIZZARDO, 2006, p.76) 

Ausente essa equivalência material, as partes contratantes estarão diante do desequilíbrio 
econômico do contrato, cujas espécies se dividem em: lesão e imprevisão. 
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A lesão apresenta-se como forma originária de desequilíbrio. O instituto abarca, pois, aqueles 
contratos que já foram celebrados de maneira desequilibrada. 

No código Civil de 2002, a lesão é tratada como modalidade de defeito do negócio jurídico, 
juntamente com o erro, coação, estado de perigo e fraude contra credores. 

Veja-se o teor do artigo correspondente: 

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, 
se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que 
foi celebrado o negócio jurídico. 

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a 
parte favorecida concordar com a redução do proveito. 

Para Carlos Roberto Gonçalves, a lesão nada mais é que o "prejuízo resultante da enorme 
desproporção existente entre as prestações de um contrato, no momento de sua celebração, 
determinada pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes" (GONÇALVES, 
2005, p.401). 

Nos dizeres de Arnaldo Rizzardo, a lesão se caracteriza como: 

[...] negócio defeituoso em que uma das partes, abusando da inexperiência ou da premente 
necessidade da outra, obtém vantagem manifestamente desproporcional ao proveito resultante 
da prestação, ou exageradamente exorbitante dentro da normalidade (RIZZARDO, 1983). 

Pablo Stolze Gagliano, por sua vez, irá dizer que a lesão se constitui em: "prejuízo resultante 
da desproporção existente entre as prestações de um determinado negócio jurídico, em face do 
abuso da inexperiência, necessidade econômica ou leviandade de um dos declarantes" 
(GAGLIANO, 2002, p. 370). 

Com efeito, a lesão consiste em um negócio jurídico defeituoso resultante do prejuízo 
decorrente da manifesta desproporção existente entre as prestações contratuais, desproporção 
esta determinada pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes. 

Desse conceito e ainda de acordo com o disposto no artigo retro transcrito, extraem-se dois 
requisitos para a configuração da lesão. Um deles é objetivo, referindo-se à manifesta 
desproporção de uma prestação em relação ao valor da prestação oposta, e o outro, por sua 
vez subjetivo, diz respeito à premente necessidade ou inexperiência de um dos sujeitos 
contratantes. 

Em sendo assim, o desequilíbrio originário do contrato restará verificado sempre que uma das 
partes contratantes utilizar-se do estado de necessidade ou inexperiência da outra, com o 
objetivo de provocar-lhe engano, fazendo-a assumir a obrigação flagrantemente discrepante 
ao valor da sua própria obrigação. 
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A doutrina nomeia como dolo de aproveitamento essa circunstância em que uma das partes 
aproveita-se da inexperiência ou necessidade da outra, sendo prescindível, todavia, que aquela 
induza a parte lesada à celebração do contrato ou que se comprove a intenção de prejudicar. 

Logo, basta que se aproveite da situação de inferioridade em que se encontra a parte 
contratante, auferindo vantagem desproporcional e anormal, para que se considere 
configurada a lesão. 

Nas palavras de Silvio de Sálvio Venosa, a lesão se justifica: 

[...] como forma de proteção ao contratante que se encontra em estado de inferioridade. No 
contrato, mesmo naqueles paritários, ou seja, naqueles em que as partes discutem livremente 
suas cláusulas, em determinadas situações, um dos contratantes, por premências várias, é 
colocado em situação de inferioridade. Esse agente perde a noção do justo e do real, e sua 
vontade é conduzida a praticar atos que constituem verdadeiros disparates do ponto de vista 
econômico. É evidente que sua vontade está viciada, contaminada por pressões de natureza 
variada (VENOSA, 2004). 

A imprevisão, por seu turno, caracteriza-se como forma de desequilíbrio contratual 
superveniente, o qual surge em momento posterior ao da pactuação. 

Especificamente no Código civil de 2002, a imprevisão encontra guarida no artigo 478, cuja 
redação se segue: 

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação se tornar 
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. 

  

Não obstante o título da seção correspondente ao artigo - Da resolução por Onerosidade 
Excessiva, há uma distinção básica entre imprevisão e onerosidade excessiva. 

Para a configuração da primeira, imprescindível um acontecimento imprevisível e 
extraordinário que altere o equilíbrio original. A segunda, por outro lado, prescinde da 
ocorrência de um evento inesperado. 

Pode-se afirmar então que a onerosidade excessiva ultrapassa os limites da imprevisão, na 
medida em que não necessita que o desequilíbrio contratual resulte de um fato imprevisto. 
Muito antes pelo contrário, restará verificada até mesmo mediante a ocorrência de eventos 
previstos pelas partes no desenvolvimento normal da execução do contrato. 

E ainda que sob o substrato legal Da Resolução por Onerosidade Excessiva, a teoria que foi 
albergada pelo Código Civil de 2002 foi a da imprevisão, em face da exigência da 
comprovação de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis para sua configuração. 

A imprevisão origina-se da conhecida cláusula latina rebus sic standibus, a qual, por sua vez, 
constitui abreviação da fórmula contractus qui habent tractum sucessivum et depentian de 
futuro, rebus sic stantibus intelliguntur. Esta determina que "nos contratos de trato sucessivo 
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ou a termo, o vinculo obrigatório entende-se subordinado à continuação daquele estado de 
fato vigente ao tempo da estipulação". 

É importante frisar novamente que são os princípios da autonomia privada, da funcionalidade, 
da boa-fé e da justiça contratual, aliados às exigências das regras morais e da noção do direito, 
imprescindíveis ao ambiente negocial, que formam o substrato jurídico dessas duas formas de 
desequilíbrio do contrato, justificando-se assim a preocupação corrente com a equivalência 
material das prestações contratuais. 

E é inserto nesse paradigma que o Estado se viu obrigado a tutelar ambas as espécies de 
desequilíbrio contratual, dispondo separadamente acerca das medidas cabíveis em face de 
cada uma delas. 

No que toca ao desequilíbrio contratual originário, o artigo 157 do Código Civil de 2002, em 
seu parágrafo segundo, preceitua que: "Não se decretará a anulação do negócio, se for 
oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a recusa do 
proveito". 

De acordo com o artigo retro transcrito, configurada a lesão, está prevista a anulabilidade do 
negócio, admitindo-se, todavia, a complementação contratual consubstanciada no 
oferecimento de suplemento idôneo a reajustar equitativamente as prestações, de modo a 
suprimir o desequilíbrio e reajustar o contrato. 

Desta feita, cabe ao contratante prejudicado, que por inexperiência ou necessidade consentiu 
com a contratação manifestamente desequilibrada, a propositura de uma ação de revisão ou de 
anulação do contrato. 

Vale ressaltar que deve a revisão judicial ser encarada como efeito preferencial à anulação, 
tendo em vista a consagração do princípio da preservação dos contratos no artigo 170 do 
Código Civil de 2002, o qual dispõe que: "Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os 
requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o 
teriam querido, se houvessem previsto a nulidade". 

Por outro lado, no que toca ao desequilíbrio superveniente do contrato, dispõem os artigos 
478 e 479 o seguinte: 

Art.478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes 
se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 
contrato. Os efeitos da sentença retroagirão à data da citação.  

Art.479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as 
condições do contrato. 

 Mister consignar que, em face do princípio da autonomia privada, são os sujeitos contratantes 
livres para autodisciplina dos próprios interesses e, para tanto, subordinam-se a determinados 
riscos que são inerentes ao negócio. Em assim sendo, ainda que porventura o contrato venha a 
se desequilibrar supervenientemente, deve ser cumprido. 

Sobre o tema, Luiz Guilherme Loureiro pondera que: 
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Em princípio, um desequilíbrio econômico das prestações a cargo dos contratantes não 
justifica a resolução ou rescisão contratual. Em nome do princípio da liberdade contratual, a 
lei, salvo no caso de ilicitude ou para assegurar a prevalência da ordem pública e da função 
social do contrato, não interfere no mérito das escolhas e das iniciativas econômicas 
assumidas pelos operadores privados. 

Este é o princípio, mas existem exceções, uma vez que eventos supervenientes à formação do 
contrato, extraordinários e imprevisíveis pelas partes, podem determinar uma modificação tal 
na situação das partes, que determine um insuportável desequilíbrio contratual. (LOUREIRO, 
2002, p.258) 

  

Assim é que, somente a configuração da imprevisão, a obstar de maneira excepcional e 
extrema o adimplemento da obrigação de um dos contratantes, é razão para a resolução ou 
revisão contratual, considerando-se, pois, subtendida a já mencionada cláusula rebus sic 
standibus nos contratos de execução continuada ou diferida. 

Cumpre explanar que o sentido literal dos artigos supra transcritos indica que caberia ao 
contratante prejudicado pleitear em juízo apenas a resolução do contrato, ficando a cargo 
exclusivo do beneficiado o oferecimento do reajuste das prestações. Não poderia o contratante 
lesado exigir da parte contrária suplemento contratual apto a restabelecer o equilíbrio 
contratual perturbado supervenientemente. 

Contudo, essa interpretação literal não deve prevalecer em face de uma exegese sistemática e 
teleológica do ordenamento jurídico. 

Os artigos 478 e 479, portanto, não podem ser examinados apartados do artigo 317, o qual 
preceitua que: 

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor 
da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da 
parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 

  

A partir desse comando legal, está o contratante lesado também autorizado a buscar em juízo 
a correção da manifesta desproporção das prestações. 

Nesse sentido, constatado o desequilíbrio contratual superveniente, cabe ao sujeito 
prejudicado desfazer o vínculo contratual por meio da resolução, assim como evitá-la através 
da revisão. 

Esse posicionamento é, sem dúvida alguma, aquele que mais se coaduna com o já 
mencionado princípio da preservação dos contratos previsto no artigo 170 do Código Civil de 
2002. 

Do mesmo modo, em se tratando de contrato unilateral, o contratante pode pleitear a revisão 
contratual de modo a evitar a onerosidade excessiva. É a inteligência do dispositivo legal 
correspondente: "Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, 
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poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim 
de evitar a onerosidade excessiva". 

  

  

5 DEVER DE RENEGOCIAR 

  

  

É inegável que a regulação legal então vigente no direito brasileiro do desequilíbrio 
econômico do contrato representou um grande avanço na seara contratual frente à 
obrigatoriedade e intagibilidade do contrato alimentada pelo pacta sunt servanda. 

Contudo, releva notar que a doutrina italiana vem desenvolvendo uma terceira alternativa ao 
desequilíbrio contratual ocasionado por eventos posteriores à pactuação do contrato, a qual 
recebe a denominação de obligo di rinegozziare. 

Com base nessa teoria, cujo nome pode ser traduzido como deve de renegociar, diante do 
implemento de uma situação de desequilíbrio contratual superveniente, devem os contratantes 
proceder a novas negociações, de maneira a alterar a conjuntura contratual desequilibrada, 
readaptando seus interesses, conservar o parceiro negocial e, satisfatoriamente, o próprio 
contrato. 

 A teoria parte do pressuposto de que, se os sujeitos contratantes conseguiram alcançar um 
ponto de equilíbrio negocial quando da celebração do ajuste, nada mais razoável que sejam 
compelidas a se reunir, num esforço conjunto, para encontrar novo eixo de equilíbrio, diante 
de acontecimentos supervenientes que porventura desestruturem o equilíbrio contratual 
originário, sempre observando, por óbvio, a principiologia contratual, sobretudo o princípio 
da boa-fé. 

E é em virtude dessa premissa que o dever de renegociar não se apresenta compatível com o 
desequilíbrio contratual originário. Pressupondo a existência de um equilíbrio inicial, o qual 
vincula os contratantes, consectário lógico que somente se considere aplicável a teoria em 
face do desequilíbrio superveniente. 

Não se pode deixar de mencionar, todavia, a opinião de alguns autores no sentido de que a 
previsão legal de uma obrigação de renegociação implicaria infringência à autonomia das 
partes, admitindo-a somente nas hipóteses de previsão desse dever em cláusula contratual 
expressa. 

Não obstante as críticas a que se sujeita a teoria, não se pode negar que o dever de renegociar, 
na medida em que contribui para a preservação dos contratos, serve de instrumento para 
assegurar a tão desejada segurança jurídica. Esta, por seu turno, é capaz repercutir 
positivamente na macroeconomia, tendo em vista que a previsibilidade razoável do 
comportamento das partes e a tendência de manutenção dos contratos acabarão por facilitar o 
acesso ao crédito, que passará a ser oferecido em condições mais vantajosas. 
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Com base nessas premissas que o dever de renegociar se apresenta como tutela jurídica para a 
economia do contrato desequilibrado supervenientemente mais capaz de atender aos anseios 
da sociedade jurídica democrática e mais consentânea à principiologia contratual moderna, 
que leva em conta principalmente os princípios da autonomia privada, da funcionalidade, da 
boa-fé e da justiça contratual. 

  

  

6 CONCLUSÃO 

  

  

Os traços da ordem jurídica são delineados pelo contexto social, político e econômico de uma 
sociedade, alterando à medida em que esta evolui. 

Em que se pese o avanço no campo contratual que a tutela jurídica do desequilíbrio 
econômico do contrato em suas formas clássicas representou frente ao dogma da 
obrigatoriedade e da intangibilidade do contrato, o dever de renegociar parece se afigurar 
como a solução para o desequilíbrio econômico superveniente que mais se coaduna a 
principiologia contratual moderna e com a sociedade jurídica democrática, dever este 
assumido implicitamente pelos contratantes no momento da pactuação do contrato. 

Por meio da adoção dessa criação doutrinária, o restabelecimento do equilíbrio contratual 
deixará de ser a imposição de uma força externa ao contrato através da revisão judicial, 
passando a ser resultado da cooperação e esforço conjunto das partes contratantes. 

Em sendo assim, a imposição do dever de renegociação aos sujeitos de um contrato 
desequilibrado supervenientemente contribuirá sobremaneira para a dignificação e 
reconstrução da autonomia privada. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES PRIVADAS  
 

FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRIVATE RELATIONS 
 
 
 

Alexandre Reis Siqueira Freire 
 

RESUMO 
O presente artigo objetiva sistematizar teorias sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações entre particulares, expondo aspectos gerais de cada teoria. Partindo dessa 
perspectiva, posiciona-se a favor do modelo de três níveis, que por meio da conciliação de três 
teses aparentemente divergentes, propõe uma teoria adequada do tipo inclusivo para análise 
de incidências dos direitos fundamentais nas relações privadas. Esta adota como partida as 
premissas de que no domínio da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas o 
que se discute é como e em que medida tais direitos influenciam as relações entre cidadão e 
cidadão, consistindo a questão de como os direitos fundamentais incidem nas relações entre 
particulares num problema de construção, enquanto a questão da medida em que o fazem 
formula um problema material de colisão, implicando numa questão de ponderação de bens. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; EFEITO HORIZONTAL; 
DIREITO PRIVADO. 
 
ABSTRACT 
This article aims to systematize theories on the effectiveness of fundamental rights in relations 
between private parties, exposing general aspects of each theory. From this perspective, 
positions itself in favor of the three-level model, that through the conciliation of three 
apparently divergent thesis, proposes a suitable theory of the inclusive kind for the analysis of 
the implications of fundamental rights in private relations. This takes as starting point the 
premise that in the domain of effectiveness of fundamental rights in private relations the issue 
is how and to what extent such rights influence relations between citizen and citizen, 
consisting the question of how fundamental rights affect relations between individuals in a 
construction issue, while the question of the extent that they do makes a material problem of 
collision, implying in a matter of weighting of assets.  
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; HORIZONTAL EFFECTS; PRIVATE LAW. 
 
 

  

1. introdução 

 

Hodiernamente, os direitos fundamentais não são apenas reconhecidos como normas 
constitucionais que vinculam tão-somente as entidades públicas ou como referência para a 
validade das normas jurídicas. 
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Essa concepção foi superada pela mudança de significado operada no domínio dos direitos 
fundamentais, pois, na medida em que irradiam efeitos por toda ordem jurídica, não só as 
entidades públicas estão obrigadas a respeitá-los, mas também as entidades privadas. 

Essa vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais é denominada pela 
expressão germânica Drittwirkung, que significa eficácia perante terceiros, conhecida 
também sob as designações de eficácia horizontal e eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações entre particulares. 

Em relação a essas denominações lançadas sob os efeitos dos direitos fundamentais nas 
relações privadas, paira sobre a literatura especializada certa controvérsia, vez que a 
expressão eficácia perante terceiros carrega consigo a idéia de um terceiro nível eficacional, 
o que não é correto, pois trata-se de segundo nível de eficácia, haja vista que a questão versa 
sobre a vinculação de entidades privadas, ao revés da clássica vinculação das entidades 
públicas no território das relações entre o particular e o Estado. 

CANOTILHO e MOREIR (1984) aduzem que a eficácia dos direitos fundamentais no tráfico 
jurídico privado subtende uma concepção inconciliável com o paradigma liberal. De acordo 
com tal concepção, esses direitos são considerados apenas como direitos de defesa invocados 
em relação ao Estado, o que implica no erro do empréstimo da terminologia eficácia externa 
em relação a terceiro, pois tais designações ainda carregam consigo o arquétipo da concepção 
liberal fundada na relação indivíduo-Estado. 

Em razão das considerações aludidas, relativa parcela da doutrina tem optado pelo uso da 
denominação eficácia dos direito fundamentais nas relações entre particulares, bem como 
vinculação dos particulares - ou entidades privadas - aos direitos fundamentais, por 
expressar de forma mais adequada a dimensão especifica da temática. 

Deriva essa teoria da Constituição de Weimar de 1919, que em seu art. 118, alínea 1, frase 2, 
reconheceu a livre manifestação do pensamento na esfera das relações laborais e econômicas, 
tutelando também, mediante previsão expressa em seu art. 159, frase 2, a liberdade de 
coalizão em face de restrições privadas. Em que pese sua proveniência situar-se na 
Constituição de Weimar, tudo indica que é sob a égide da Lei Fundamental de Bonn, de 1949, 
que tal discussão é deflagrada, principalmente no quadro das relações de trabalho 
subordinado. 

Essa discussão, o âmbito jurisprudencial, é encontrada, pela primeira vez, nos arestos do 
Tribunal do Trabalho Federal alemão, propagando-se para a jurisdição civil com a decisão de 
15 de janeiro de 1958, do caso Lüth, pelo Tribunal Constitucional Federal alemão. 

Apesar do aperfeiçoamento das investigações sobre a matéria, não há um consenso em torno 
da forma de incidência da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, 
encontrando-se na doutrina constitucional cinco orientações que, cada uma à sua forma, 
deságuam entre aqueles que reconhecem nos direitos fundamentais uma eficácia apenas 
mediata nas relações entre  particulares e os que vêem  mesma eficácia  de forma imediata 
vinculando diretamente as relações entre os particulares, a saber: (a) teoria da eficácia 
mediata; (b) teoria da eficácia imediata; (c) teoria dos deveres estatais de proteção; (d) teoria 
da convergência estatística; e (e) teoria dos três níveis de efeitos. 
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2. Teoria da eficácia mediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 

  

A teoria da eficácia mediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares foi 
concebida por DÜRIG (1994), que defende, em linhas gerais, a prevalência do princípio 
constitucional da liberdade, como postulado norteador das decisões sobre demandas jurídicas 
entre entes privados, sendo, esta tese acatada, na Alemanha, por expressiva parcela da 
doutrina, bem como, mesmo que não expressamente, pelo Tribunal Constitucional. 

Propugna essa teoria que os direitos fundamentais - primariamente direitos de defesa em face 
do Estado - apenas podem incidir no comércio jurídico ente entidades privadas após a 
aplicação, interpretação e integração das cláusulas gerais bem como conceitos jurídicos 
indeterminados do direito privado na medida dos direitos fundamentais. 

Os sectários da teoria mediata da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre 
particulares negam a possibilidade de aplicação direta destes direitos nas relações jurídicas 
travadas pelas entidades privadas, pelo fato de que esta aplicação poderia acarretar o fim do 
direito privado ao convertê-lo em mero direito constitucional concretizado. 

Segundo DÜRIG (1994) a imediata dos direitos fundamentais no comércio jurídico privado 
acarretaria uma estatização do Direito Civil e um esvaziamento da autonomia privada. 

Sustentam os partidários desta teoria que importa em tarefa atribuída ao legislador a 
realização, no âmbito de sua liberdade de conformação e na condição de destinatário das 
normas de direitos fundamentais, a sua incidência às relações jurídicas entre os particulares. 

Decorre dessas considerações a idéia de que os direitos fundamentais não são oponíveis como 
direitos subjetivos nas relações entre os entes privados, mas que carecem de uma mediação a 
ser realizada pelo legislador, devendo, na ausência de normas jurídicas privadas, essa tarefa, 
de mediação, ser repassada ao Judiciário que, através de uma interpretação na medida dos 
direitos fundamentais, bem como, eventualmente, por meio de integração jurisprudencial de 
possíveis lacunas, revelando, assim, uma espécie de recepção dos direitos fundamentais pela 
ordem jurídica privada. 

Essa tarefa de mediação, atribuída em situações excepcionais ao juiz, deverá ser executada 
levando em conta, no exercício da atividade interpretativa, o efeito radiante das normas de 
direito fundamental em relação às normas de direito privado. 

Ressalte-se que a teoria da eficácia mediata dos direitos fundamentais nas relações entre 
particulares, apesar da ampla recepção na Alemanha, não restou imune a críticas que, em 
apertada síntese, afirmam que a impregnação das normas de direito privado por valores 
constitucionais pode ensejar a mitigação do princípio da legalidade, majorando a 
indeterminação da insegurança na aplicação das normas de direito privado, bem como 
consideram que essa tese não confere aos direitos fundamentais a proteção constitucional 
devida. Por último, é oportuno destacar que BILBAO UBILLOS (1997) considera 
despiciendo o caráter desta construção teórica, por assumir as feições da interpretação 
conforme a Constituição, já amplamente aceita pela doutrina constitucional. 
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3. Teoria da eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 

  

A tese da eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares foi 
sustentada por Hans Carl NIPPERDEY (1950), na Alemanha, em 1950. De acordo com esse 
autor, apesar de certos direitos fundamentais inseridos na Lei Fundamental de Bonn 
vincularem os poderes públicos, outros direitos, por sua essência, seriam invocados nas 
relações entre os particulares, independentemente de qualquer mediação realizada pelo 
legislador, sendo oponíveis em relação a todos. Segundo NIPPERDEY (1950), 
hodiernamente, as violações perpetradas em face dos direitos fundamentais não são 
provenientes apenas do Estado, mas também dos poderes sociais e econômicos e de terceiros 
em geral. 

NIPPERDEY (1950) afirma que negar a vinculação imediata dos direitos fundamentais nas 
relações entre particulares implicaria em atribuir às normas jusfundamentais um caráter 
meramente declaratório. Nesse sentido, o sobredito autor chega a propugnar por uma eficácia 
absoluta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, uma vez que: 

  

"El efecto jurídico es más bien un efecto directamente normativo que modifica las normas de 
derecho privado existentes, sin que importe que se trate de derecho vinculante o dispositivo, 
de clausulas generales o de determinadas normas jurídicas, o crea otras nuevas, sean  éstas 
prohibiciones, mandatos, derechos subjetivos, leyes de protección o razones de 
justificación"(ALEXY, 2001, p. 513) 

  

Walter Leisner, responsável pelo desenvolvimento da tese de Nipperdey, sustenta, em razão 
do princípio da unidade da ordem jurídica e do princípio da força normativa da Constituição, 
que seria inadmissível conceber o direito privado como um gueto à margem da Constituição e 
dos direitos fundamentais. 

Em importante julgado de 1957, o Tribunal do Trabalho Federal alemão aplicou a tese da 
eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, quando 
reconheceu, com espeque em preceitos constitucionais, a invalidade de disposição contratual, 
que previa a extinção do contrato de trabalho de enfermeiras de um hospital privado se, 
supervenientemente, estas viessem a contrair matrimônio. Mais uma vez, o Tribunal do 
Trabalho seguiu essa mesma orientação, em um julgado de 1989, ao apreciar o caso de 
demissão de um químico que, alegando o direito de liberdade de consciência, absteve-se de 
colaborar em pesquisa, desenvolvida por empresa atuante na iniciativa privada, que 
desenvolvia medicamento que, ao ser usado em guerra, ajudaria os militares a combater 
náuseas. Nesse julgamento, o Tribunal deu ganho de causa ao químico, invocando o direito 
fundamental no deslinde da controvérsia trabalhista. (BILBAO UBILLOS, 1997, p. 272) 

Não obstante tenha sido a Alemanha o país onde se originou a teoria da eficácia imediata dos 
direitos fundamentais nas relações privadas, esta tese não encontrou recepção na doutrina e 
jurisprudência germânicas, sendo, porém, amplamente acatada na Espanha e em Portugal. 
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A Constituição Espanhola de 1978 não prevê expressamente a vinculação das entidades 
privadas aos direitos fundamentais. Porém, expressiva parcela da doutrina, bem como o 
Tribunal Constitucional espanhol sustentam, com supedâneo em diversos argumentos, que os 
direitos fundamentais irradiam efeitos nas relações entre particulares. 

NARANJO DE LA CRUZ (2000) aduz que as razões que objetam a extensão dos efeitos dos 
direitos fundamentais às relações entre particulares são unicamente compreensivas a partir do 
preconceito, despido de sustentação constitucional, de que os direitos fundamentais devam ser 
concebidos como direitos públicos subjetivos oponíveis, tão-somente, em face do Estado. 

Este entendimento é compartilhado por Peces-Barba, ao sustentar que: 

  

 "para un observador imparcial, com un velo de ignorância, solo la evolucion de la cultura 
jurídica en el mundo moderno,  y que hiciera uma aproximación exclusivamente racional al 
tema, resultaria sin duda evidente que los derechos fundamentales, regulan tanto las 
relaciones de los particulares con el poder, como también las relaciones de los particulares 
entre su." ( PECES-BARBA, 1995, p. 617) 

  

QUADRA-SALCEDO (1981) defende que a obrigação de reverência dos direitos 
fundamentais pelos particulares provém da própria Constituição, não estando à mercê do 
legislador, haja vista a existência de um núcleo essencial aferido diretamente da Constituição 
que vincula todos os cidadãos. 

Para MARTINEZ-PULJALTE (1997), a eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
privadas encontra previsão sobretudo no princípio do Estado Social e de sua projeção no 
âmbito dos direitos fundamentais, assinalada principalmente no art. 9. 2 da Constituição 
Espanhola de 1978. 

VEGA GARCIA (1996) afirma que a eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações 
entre particulares consubstancia mecanismo essencial de correção das desigualdades sociais, 
sustentando que o erro da tese da eficácia mediata reside em confundir a liberdade 
constitucional com a autonomia privada, uma vez que sob o prisma constitucional não existe 
liberdade em uma situação de clara desigualdade entre as partes. 

Por sua vez, PÉREZ LUÑO (2003) sustenta que o reconhecimento da extensão dos efeitos 
dos direitos fundamentais nas relações privadas apóia-se em dois argumentos: o primeiro 
reside no plano teórico e decorre da exigência lógica de coerência interna do ordenamento 
jurídico, sendo simultaneamente conseqüência do princípio da segurança jurídica. O segundo 
decorre do imperativo político hodierno, segundo o qual os poderes econômicos-sociais, em 
muitas ocasiões, são mais implacáveis que o próprio Estado na violação dos direitos 
fundamentais. 

No quadro da jurisprudência espanhola, o problema da eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações privadas confundiu-se com a questão processual ligada á possibilidade de apreciação, 
pelo Tribunal Constitucional, de recurso de amparo, envolvendo litígio privado. É que, apesar 
do fato ser o recurso de amparo instrumento processual destinado à proteção dos direitos 
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fundamentais de atos perpetrados pelos poderes públicos, elaborou-se um engenhoso 
argumento de que a ofensa tutelada não é derivada do ato do particular, mas sim do poder 
judiciário que, no exercício da prestação jurisdicional, não protegeu adequadamente tais 
direitos. 

Concorda-se com SARMENTO (2003), no sentido de que não se pode imputar ao Poder 
Judiciário uma omissão censurável pela não tutela dos direitos fundamentais nas relações 
entre particulares, se estes direitos não se estendessem a estes domínios. Destarte, ao contrário 
do que sustenta parca parcela da doutrina, o fato de o Tribunal Constitucional Espanhol, por 
questões processuais, relativas à admissibilidade do recurso de amparo, imputar o Poder 
Judiciário, e não aos entes privados, a violação a direitos fundamentais nos conflitos privados, 
não é o bastante para caracterizar a opção pela teoria da eficácia mediata dos direitos 
fundamentais. Pode-se inferir falibilidade deste argumento a partir da consulta o conteúdo da 
multicitada decisão STC 18/1984, proferida pelo Tribunal Constitucional Espanhol, onde se 
constata uma inclinação à admissão da tese da eficácia imediata dos direitos fundamentais nas 
relações privadas. Veja-se: 

  

"[...] no debe interpretarse en el sentido de que sólo se sea titular de los derechos 
fundamentales y libertades públicas en la relación con los poderes públicos, dado que en un 
Esatdo social de Derecho con el que consagra el artículo 1 de la Cosntituición no puede 
sostenerse con carácter general que el titular de tales derechos no lo sea en la vida social" 
(SEGADO, 2000, p. 207) 

  

Mediante consulta a diversos arestos, PÉREZ LUÑO (2003) aduz que, em que sucessivas 
decisões, o Tribunal Constitucional espanhol, também tem reconhecido a eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações de trabalho, principalmente nos casos que versam sobre direito de 
greve e direito de manifestações sindicais em frente  às empresas. 

O Tribunal Constitucional espanhol, por ocasião do julgamento de recurso de amparo, no ano 
1993, versando sobre possível violação de direito fundamental de trabalhador, que foi 
demitido por ter se manifestado publicamente contra a empresa em que trabalhava, deu ganho 
de causa ao empregado despedido, sendo este fundamento de sua decisão: 

  

[...] la  celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación  para 
uma de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución Le reconoce como 
ciudadano[...] 

Ni las organizacioens empresariales forman mundos separados y estancos de resto de la 
sociedad ni la liberdad de empresa que establece el art. 38 de texto constitucional legitima el 
que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la dependência de sus titulares 
deban suportar despojos transitórios o limitaciones injustificadas de sus derechos y libertades 
públicas , que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. 
(BILBAO UBILLOS, 2003, p. 250) 
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Em Portugal, a extensão dos efeitos dos direitos fundamentais às relações entre particulares 
foi expressamente prevista no art. 18.1 Constituição de 1976. 

Nada obstante, em que pese o reconhecimento expresso da vinculação das entidades privadas 
aos direitos fundamentais, alguns seguimentos doutrinários resistem ao reconhecimento da 
eficácia imediata, postulando a prevalência da tese da eficácia mediata dos direitos 
fundamentais nas relações entre particulares. Porém, esse seguimento aparenta ser minoritário 
face àqueles que se alinham em defesa da teoria a eficácia imediata dos direitos fundamentais 
nas relações privadas. 

Enfrentando questão relativa aos meios jurisdicionais de correção dos atos violadores dos 
direitos fundamentais, CANOTILHO e MOREIRA (1991) afirmam que estes atos 
atentatórios, quando perpetrados pelas entidades privadas, são ilícitos, vez que a constituição 
portuguesa vincula diretamente as entidades privadas em matéria de direitos, liberdades e 
garantias. Depreende-se de tal afirmação que, para os autores, os direitos fundamentais 
vinculam todos os cidadãos sem qualquer necessidade de uma mediação concretizadora dos 
poderes públicos. 

Segundo os referidos autores, em que pese a ausência de autorização expressa sobre a 
incidência imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas, a leitura do dispositivo 
constante do art. 18.1, da Constituição Portuguesa de 1976, sugere a aplicação imediata dos 
direitos fundamentais nas relações entre os particulares. 

Entretanto, CANOTILHO (2003), em trabalhos individuais, ao que tudo indica, tem 
relativizado seu posicionamento, buscando, mediante adoção de soluções diferenciadas, 
conciliar a proteção dos direitos fundamentais com princípio da autonomia privada e os 
princípios fundamentais do direito civil. 

ABRANTES (1990) sustenta a adoção da tese da eficácia imediata dos direitos fundamentais 
nas relações entre particulares, sob o palio de que a teoria da eficácia mediata não confere 
proteção ao núcleo essencial desses direitos, porque, nem sempre, a tutela do núcleo essencial 
pode derivar das clausulas gerais da ordem civil. 

Destaca o sobredito autor que a tutela da autonomia privada obriga o equacionamento do caso 
mediante uma ponderação de interesses, sobressaindo-se, como fator determinante, a 
existência, ou não, de simetria de relação entre as partes. Nada obstante mesmo estando diante 
de uma relação simétrica, a autonomia privada será limitada pelo núcleo essencial dos direitos 
fundamentais sem a necessidade de imediação do poder legislativo. 

PRATA (1982) defende igualmente a extensão dos direitos fundamentais às relações privadas, 
pois a Constituição portuguesa de 1976, ao albergar, como um dos seus valores, a concepção 
substancial de igualdade e de liberdade, assumiu como tarefa a erradicação da exploração e da 
opressão do homem pelo homem, não tendo cabimento a objeção da eficácia imediata dos 
direitos fundamentais nas relações entre particulares em nome da proteção da autonomia 
privada. Desta forma, segundo a referida outrora, as entidades privadas devem respeitar de 
forma imediata e necessária os direitos fundamentais, independentemente de qualquer atuação 
mediadora do poder legislativo. 
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VIEIRA DE ANDRADE (2001), por sua vez, assume posição diversa das teorias dominantes 
da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Segundo esse autor, o 
disposto no art. 18.1, da Constituição portuguesa de 1976, que preceitua que as entidades 
privadas vinculem-se aos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Segundo 
esse autor, o disposto no art. 18. 1, da Constituição portuguesa de 1976, que preceitua que as 
entidades privadas vinculam-se aos direitos fundamentais, não oferece solução ao modo como 
se opera essa vinculação.  VIEIRA DE ANDRADE (2001) aduz que, no equacionamento do 
problema, é forçoso conciliar dois aspectos relevantes da ordem jurídica portuguesa, a saber: a 
preocupação com a justiça social e a proteção  da autonomia privada, pois representam duas 
facetas distintas da idéia de liberdade no marco do constitucionalismo português. Partindo 
dessa perspectiva, sustenta que, nas relações privadas claramente assimétricas, incide a 
eficácia imediata dos direitos fundamentais, emergindo desta relação a possibilidade de a 
parte mais débil opor direito subjetivo fundamental àquela mais forte. Entretanto, tal 
circunstância não elide o fato de a parte mais forte detentora de poder social, seja igualmente 
titular de direitos fundamentais, o que implica na necessidade de se proceder à ponderação de 
bens entre tais direitos e aqueles reivindicados pela parte mais débil da relação jurídica. 

Por outro lado, para VIEIRA DE ANDRADE (2001), no domínio das relações simétricas 
entre particulares, a eficácia dos direitos fundamentais deve incidir de forma mediata, através 
de valores, que devem ser concretizados pelo legislador ordinário, influenciando, por sua vez, 
a interpretação judicial as normas privatistas, mediante cláusulas gerais e conceitos jurídicos 
indeterminados. 

Destaca VIEIRA DE ANDRADE (2001) que, não sendo suficientes a aplicação da norma de 
direito privado, bem como as clausulas gerais para tutela dos direitos fundamentais nas 
relações privadas, deverá o julgador, no caso concreto, aplicar os preceitos constitucionais, 
fazendo-o com acuidade, harmonizando o direito fundamental e ao princípio da 
autonomia  privada. 

Cabe ressaltar que, para o referido autor, durante o processo de ponderação entre o direito 
fundamental e o principio da autonomia privada, deve-se conferir primazia à segunda, desde 
que a solução não importe em prejuízo insuportável ao princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

Em suas considerações sobre a extensão dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações 
entre os particulares, MIRANDA (2000), reconhecendo as dificuldades que a problemática 
revela na conciliação entre os direitos fundamentais e o princípio da autonomia privada, 
propõe mesmo que de forma superficial, a adoção de soluções tópicas que busque a 
concordância prática entre aqueles direitos e autonomia privada, evitando, contudo, soluções 
que sacrifiquem o núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

Essa discussão, acerca da forma de incidência dos efeitos dos direitos fundamentais nas 
relações privadas, ainda não foi objeto de discussão no âmbito da jurisprudência portuguesa, 
em que pese o fato de o Tribunal Constitucional já haver se manifestado sobre a extensão 
indiscutível da vinculação das entidades privadas ao direito fundamental do sigilo de 
correspondência. 

Pode-se afirmar que a produção científica sobre o tema da eficácia dos direitos fundamentais 
nas relações entre particulares no domínio da doutrina e jurisprudência brasileiras é 
demasiado insipiente, haja vista os parcos trabalhos publicados sobre a matéria. 
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Os estudos sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares passam a 
ser perceptíveis nos últimos dez anos, sendo a temática abordada, na maioria das vezes, de 
forma tangencial, não havendo, salvo exceções, um enfrentamento direto da problemática. 

MENDES (1999), ao que tudo indica, parece ter introduzido a discussão na doutrina 
brasileira, ao proferir conferência, no curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 1994, sobre a temática da eficácia dos 
direitos fundamentais nas relações entre particulares, o que serviu de base para publicação do 
texto Direitos fundamentais: eficácia das garantias constitucionais nas relações privadas. 
análise da jurisprudência da Corte Constitucional alemã, que segundo os registros 
bibliográficos inaugura o tratamento desta questão no seio da comunidade científica nacional. 

Nesse ensaio, o referido autor expôs as principais correntes sobre a forma de incidência dos 
direitos fundamentais nas relações travadas entre particulares, fazendo referência ao modo 
como vinha sendo tratada a matéria pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, não se 
alinhando a nenhuma daquelas teorias, referindo-se somente ao fato de que a temática resta 
ainda carente de aperfeiçoamento dogmático mais consistente.   

Em que pese o fato de MENDES (1999) não se posicionar expressamente a favor de uma das 
concepções existentes sobre a forma de incidência dos direitos fundamentais nas relações 
privadas, percebe-se neste ensaio, através dos argumentos esgrimidos pelo autor, suave 
inclinação à tese da incidência mediatas dos direitos fundamentais no tráfico comercial 
jurídico privado. Ressalte-se, porém, que MENDES (1999) anos depois mudou seu 
entendimento no exercício da função de Ministro do Supremo Tribunal Federal como 
veremos mais adiante. 

GONET BRANCO (2000), ao versar sobre a matéria expôs, em linhas gerais, as teorias da 
eficácia mediata e imediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Em que 
pese o fato de não se haver alinhado a nenhuma das duas posições, reconhece a necessidade 
de aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas quando uma das partes se 
encontrar em posição de supremacia com relação à outra asseverando à necessidade, em cada 
caso, de proceder-se a uma ponderação entre direito fundamental eventualmente lesado e o 
princípio da autonomia privada. 

SARLET (2000), por sua vez, atentou de forma mais detida à temática no ano de 2000, 
quando teve a oportunidade de publicar trabalho direcionado à questão da vinculação dos 
particulares aos direitos fundamentais. Nesse estudo, após apontar as razões em favor da 
eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, desenvolve abordagem crítica sobre 
as principais teorias existentes, posicionando-se, ao fim, pela eficácia imediata dos direitos 
fundamentais nas relações privadas. Seus argumentos amparam-se ante ao fato de que 
inexistem razões bastantes para acolher a tese da incidência mediata dos direitos fundamentais 
nas relações privadas ao menos nos caso em que não tenham por destinatário único o Estado. 
Para o autor, a incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares demanda 
procedência de uma ponderação no caso concreto com o princípio da autonomia privada. 

ROTHEMBURG (2000), ao se manifestar sobre a matéria, adverte que o efeito dos direitos 
fundamentais em sítio privado é diversificado e menos intenso do que aquele decorrente das 
relações com o Estado. Porém reconhece a crescente cobrança de cumprimento dos direitos 
fundamentais nas relações jurídicas privadas, sem, no entanto, deixar de julgar necessária 
cautela para evitar excessivas interferências no comércio jurídico privado. 
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SARMENTO (2003), mais recentemente, dedicou-se ao enfrentamento da questão, analisando 
pormenorizadamente as diversas teorias que abordam a medida da incidência dos direitos 
fundamentais, posicionando-se, ao final, pela incidência imediata  desses direitos nas relações 
travadas entre os particulares. Para o referido autor, os argumentos expendidos pelos 
partidários da eficácia mediata dos direitos fundamentais na relações  entre  particulares não 
encontram amparo na ordem constitucional brasileira, pois a alegação de que a 
incidência  imediata dos  direitos fundamentais esvaziaria a autonomia privada sucumbe ante 
ao fato de que esse bem constitucional não é absoluto, e no caso concreto será desconsiderado 
quando da aplicação dos direitos fundamentais nas relações  privadas, desde que seja 
devidamente sopesado na ponderação de bens. 

SARMENTO (2003) sustenta que o argumento de que a eficácia imediata dos direitos 
fundamentais nas relações entre particulares acarreta insegurança jurídica identicamente 
carece de respaldo dogmático, haja vista que a aplicação dos direitos fundamentais, a partir 
das cláusulas gerais do direito privado, conduz a esta mesma objeção. 

Para o autor em comento, a insegurança jurídica pode ser minimizada a partir da construção 
de Standards adequados de ponderação. Destaca que a proeminência do papel conferido ao 
Judiciário decorre do paradigma pós-positivista, que põe em relevo a juridicidade dos 
princípios, bem como da assunção da supremacia material da Constituição, latente nos 
diversos mecanismos de fiscalização constitucional. 

Percebe-se que os autores brasileiros, de forma direta ou indireta, não obstante a ausência de 
expressa disposição na Constituição de 1988, posicionam-se favoravelmente em prol da 
incidência imediata dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. 

No âmbito da jurisprudência brasileira constata-se que, apesar da ausência de uma expressa 
construção teórica acerca da eficácia dos direitos fundamentais em relação nas relações 
particulares tem-se admitido a sua incidência. 

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 47.081 - SP, Ministro 
Relator Sálvio Figueiredo Teixeira, valeu-se da interpretação e aplicação de cláusulas gerais 
de direito privado para anular cláusula contratual de eleição de foro contemplada em contrato 
de adesão por considerá-la abusiva ante a inviabilização do exercício do direito fundamental 
do acesso ao Judiciário. 

Percebe-se nesse caso que o Superior Tribunal de Justiça, mediante o expediente de cláusulas 
gerais, serviu-se da tese da eficácia mediata dos direitos nas relações entre particulares, haja 
vista que, sendo a eleição de foro em contrato de adesão cláusula manifestamente abusiva, 
reputada ilegal pelo art. 51, IV, Código de Defesa do Consumidor, o referido Tribunal valeu-
se de cláusula geral do direito privado que repudia a presença em instrumento contratual de 
disposição atentatória aos direitos fundamentais, não aplicando, no caso, diretamente o direito 
fundamental de acesso a justiça assegurado ao particular. 

Em outra oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC n° 12.547 - DF, 
versando sobre a prisão civil por dívida de uma motorista de táxi que era responsável por 
débito vultoso decorrente de contrato de alienação fiduciária do veículo de trabalho, que ao 
longo de 24 (vinte e quatro) meses teve seu valor quintuplicado em razão da incidência de 
juros, concedeu a ordem de Habeas Corpus por considerar que o pagamento da dívida 
significaria o dispêndio de toda remuneração auferida pela paciente no decorrer de sua 
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existência, acarretando, assim, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem 
como mácula aos princípios da liberdade de locomoção e da isonomia contratual. 

No voto do Ministro Relator Ruy de Aguiar foram amplamente discutidas as teorias da 
eficácia imediata e da eficácia mediata dos direitos fundamentais no tráfego comercial 
privado, ocasião em que o Ministro alinhou-se entre aqueles que defendem a incidência direta 
dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. 

O Supremo Tribunal Federal possui um repertório jurisprudencial que revela uma evolução no 
que toca a aplicação da teoria da incidência imediata dos direitos fundamentais nas relações 
entre os particulares, pois iniciou aplicando-a timidamente de forma velada até mais 
recentemente quando reconheceu expressamente sua aplicação. 

Na oportunidade da apreciação do Recurso Extraordinário n° 158215-RS, a segunda turma da 
Suprema Corte decidiu que o princípio da ampla de defesa e do contraditório poderiam ser 
invocados imediatamente por ocasião do processo de exclusão de membros de uma 
associação cooperativa. 

Em outra ocasião, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n° 
161.243 - 6/DF, assegurou tratamento isonômico ao trabalhador brasileiro empregado na 
empresa aérea Air France em relação ao estatuto pessoal que reconhecia determinados 
direitos somente aos empregados de nacionalidade francesa, aplicando imediatamente o 
princípio da igualdade na relação jurídica privada de trato subordinado. 

Por sua vez, no julgamento do RE 201.819-8/RJ, o STF manifestou-se expressamente pela 
adesão à eficácia direta dos direitos fundamentais. Neste caso, a União Brasileira de 
Compositores-UBC excluiu sócio sem lhe assegurar o devido processo legal, prejudicando-
lhe, pois deixou de perceber os direitos autorais relativos às suas obras. 

A Rel. originária, Ministra Ellen Gracie, entendeu que essa garantia só poderia ser exigida em 
face de atos praticados pelo Estado.  O Ministro Gilmar Mendes, em voto-vista, reconheceu, 
sem discutir as conseqüências da decisão para casos análogos, que os direitos fundamentais 
são aplicáveis diretamente no âmbito privado, sem necessidade de mediação legislativa ou 
sopesamento dos interesses em jogo. 

Depreende-se a partir deste conjunto jurisprudencial que ressalvados uma ou outra exceção 
aqui e ali os tribunais superiores, mesmo que na maioria dos julgados decida de forma 
subentendida aplicam, nos casos que envolvam demandas privadas, a tese da incidência 
imediata dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. 

Conforme aventado ao versar sobre a eficácia dos direitos fundamentais em relação aos 
poderes públicos a prescrição contida no art. 5°, § 1° da Constituição Federal de 1988 
chancela não somente a vinculação dos direitos fundamentais nas relações travadas entre o 
cidadão e o Estado, mas também assegura a vinculação dos particulares em geral aos direitos 
fundamentais. 

  

4. Teoria dos deveres da proteção do Estado 
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Tem-se sustentado, no âmbito do direito constitucional alemão, a tese de que a doutrina dos 
deveres de proteção do Estado oferece respostas adequadas a solucionar o problema da 
extensão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. 

Os adeptos desta teoria afirmam, em linhas gerais, que os deveres de proteção derivados das 
normas jusfundamentais impõem aos poderes públicos um dever de proteção aos particulares 
face às violações aos bem jurídicos constitucionais, mesmo quando estes atentados 
consistirem em atos perpetrados por outros particulares. 

Dentre aqueles que se alinham na defesa desta teoria, podem ser citados Joseph Isensee, 
Stefan Oeter e Claus-Wilhelm  Canaris. 

De acordo com ISENSEE (2000), a teoria dos deveres de proteção é mais aceitável que as 
teorias da eficácia mediata e da eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações 
privadas, em razão de opor os direitos fundamentais apenas em relação ao Estado, afastando 
os riscos para a autonomia privada, que derivariam da sujeição dos particulares aos direitos 
fundamentais. 

OETER (2000) entende que a teoria dos deveres de proteção, ao revés das demais teorias, 
afasta a possibilidade de ativismo judicial nas questões que versem sobre a eficácia dos 
direitos fundamentais nas relações privadas. Essa afirmação estriba-se na tese de que, na 
hipótese de o legislador deixar de exercer a custódia dos direitos fundamentais mediante 
emissão de normas de natureza privada, restaria vedado ao Judiciário colmatar a lacuna 
existente. Em tal circunstancia, caberia apenas a deflagração do controle da 
inconstitucionalidade por omissão, que na experiência alemã é monopólio do Tribunal 
Constitucional Federal. 

Defendendo, de forma veemente, seus argumentos, o autor supracitado chega a pugnar pela 
substituição da doutrina da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 
pela teoria dos deveres de proteção. 

Para CANARIS (2003), o legislador ordinário encontra-se imediatamente vinculado aos 
direitos fundamentais, não podendo atuar em seu desfavor, porque está incumbido de sua 
custódia. Por sua vez, os particulares não se submetem à mesma vinculação existente entre o 
cidadão e os poderes públicos, haja vista que, no comércio jurídico privado, os particulares 
não estão vinculados aos direitos fundamentais. Contudo, atribui-se ao legislador a disciplina 
normativa das relações privadas, evitando, com isso, a ocorrência de atos atentatórios aos 
direitos fundamentais provenientes de terceiros. Dessas considerações, os atos emanados por 
entidades privadas não teriam que se amoldar aos direitos fundamentais inseridos na 
Constituição, mas sim aos Standards lançados pelo legislador no exercício da custódia dos 
direitos fundamentais. Decorre dessa atividade, a faculdade conferida ao legislador de inserir, 
na ordem jurídica privada, direitos fundamentais, mediante regras prenhes de elevado grau de 
densidade, bem como de optar pela concessão de uma margem mais ampla de valoração pelo 
Poder Judiciário, utilizando-se na hipótese, de cláusulas gerais. 

  

5. Teoria da convergência estatística 
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                   Formulada por Jurgen Schwabe, essa teoria, negando a relevância das teorias da 
eficácia direta e indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas, sustenta, em 
apertada síntese, que a atuação dos particulares, no exercício da autonomia privada, é sempre 
resultado de uma autorização estatal, sendo as ofensas aos direitos fundamentais derivadas do 
Estado, pelo fato de a este recair o encargo de proteger os direitos fundamentais, tornando, 
assim, supérflua, meramente aparente, a discussão em torno da eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações entre particulares. 

                   Schwabe ressalta que, mesmo nas relações jurídicas travadas entre entes privados, 
trata-se ainda de uma proteção em face da intervenção do Estado, mesmo quando o ato 
atentado for perpetrado por particulares, porquanto se trata sempre de uma questão 
envolvendo a vinculação imediata do legislador e da jurisdição aos direitos fundamentais, 
tornando desnecessária uma fundamentação da eficácia dos direitos fundamentais no 
comércio jurídico privado, a partir da tese da ordem objetiva de valores, presente nas teorias 
da eficácia direta e indireta dos direitos fundamentais. 

                   Schwabe considera, identicamente, supérflua a importância devotada à teoria dos 
deveres de proteção, pois, a partir do momento em que o Estado não veda as ingerências 
praticadas pelos particulares em bens jurídico-constitucionais - v.g. saúde, educação etc - as 
está avalizando, participando, de certa forma, nas violações perpetradas a estes direitos 
fundamentais, de tal modo que se estaria diante da função defensiva dos direitos 
fundamentais. 

                   Por fim, concorda-se com SARMENTO (2003) ao afirmar que Schwabe, 
reconduz, por um lado, os direitos fundamentais a direitos públicos subjetivos concebidos 
pela teoria liberal clássica, mas, de outra banda acaba imputando ao Estado o ônus sobre 
qualquer ato perpetrado por particular que acarrete em violação aos direitos fundamentais. 

                   Essa teoria não é isenta a críticas, pois, a que tudo indica, sugere uma abordagem 
totalitária, ao entender que a autonomia privada consiste numa benesse conferida pelo Estado 
ao cidadão, desconsiderando que a liberdade humana não nasce, muito menos é criada com o 
Estado, mas o precede. Por outro lado, é errôneo sustentar a imputação ao Estado de toda ação 
praticada por particular, tão somente pelo fato de ele não a ter impedido, pois consistiria em 
responsabilizá-lo por todo e qualquer ato não previsto em lei. Por derradeiro, mostra-se frágil 
o argumento sustentado por esta teoria de que se deve atribuir ao Estado a lesão de direitos 
fundamentais ocasionada por ato de particular, sem ater-se ao fato de que aquele particular 
estaria vinculado ao direito fundamental maculado. 

                   Em seguida, será abordada a teoria do modelo de três níveis, desenvolvida por 
ALEXY (2001), que, a partir de uma perspectiva concilatória entre as três principais teorias 
que se importaram com a problemática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
privadas, sustenta que a questão acerca da forma como os direitos fundamentais incidem nas 
relações entre particulares consiste em um problema de construção, e que a discussão relativa 
à media dessa incidência nada mais é do que um problema material de colisão. 

                   Logo na introdução deste ensaio afirmou-se que a pesquisa seria permeada pelos 
subsídios teóricos fornecidos pela teoria estrutural dos direitos fundamentais. Com efeito, 
houve esforço, ao longo do seu desenvolvimento, em apresentar as principais categorias 
analíticas dessa teoria, que serviriam de sustentação para a comprovação final da hipótese 
central desse trabalho. Esta consistiu na afirmação de que, em sendo a questão material da 
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medida da eficácia dos direitos fundamentais, a resposta constitucionalmente adequada para o 
problema perpassaria necessariamente, em última instância, pela manipulação da regra parcial 
da proporcionalidade em sentido estrito, consistindo, a teoria mais adequada para 
operacionalizar essas categorias, a construção jurídica do modelo de três níveis de efeitos. 

                   Dessa perspectiva, versou-se sobre temas essenciais que serviram de 
embasamento necessário para sustentar-se a opção, neste ensaio teórico, pela tese do modelo 
de três níveis, uma vez que a simples predileção por esta ou aquela proposta não atenderia às 
finalidades do propósito inicial desta investigação, qual seja, sistematizar a discussão acerca 
da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, justificando as razões 
pelas quais optou-se por uma, dentre as várias possibilidades que cada qual à sua maneira, 
ofereciam respostas à problemática em voga. 

  

6. A teoria do modelo de três níveis de efeitos 

 

Parte ALEXY (2001) da compreensão já assentada de que os direitos fundamentais influem 
nas relações travadas no comércio jurídico privado, possuindo, nesta medida, um efeito 
perante terceiros ou um efeito horizontal. 

Logo, o que se discute é como e em que medida exercem essa influência nas relações entre 
cidadão e cidadão. Para ele, a questão do como os direitos fundamentais influem nas relações 
entre particulares consiste num problema de construção, enquanto a questão acerca da medida 
em que o fazem formula um problema material de colisão. Esses dois problemas resultam do 
fato de existir uma diferença fundamental entre as relações travadas entre o cidadão e o 
Estado e aquelas firmadas no tráfico comercial entre os particulares. É que a relação entre 
cidadão e Estado consiste em uma relação entre um titular de direito fundamental e um não 
titular de direito fundamental, ao passo que a relação entre cidadãos, é por sua vez, uma 
relação entre titulares de direitos fundamentais. 

Destaca o referido autor, como teorias de construção, a teoria do efeito mediato em relação 
aos particulares, a teoria do efeito imediato em relação aos particulares e a teoria dos efeitos 
de proteção. Depois de uma percuciente análise, aponta como ponto de convergência entre 
essas teorias a proeminência da atividade judicial, afirmando a existência de uma equivalência 
em seus resultados, que está relacionada ao fato de as três construções jurídicas reconhecerem 
que a gradação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares decorre de 
uma ponderação de bens. 

Em que pese a constatação de que as três teorias alcançam , a partir da ponderação bens 
iguais, ALEXY (2001) propugna por uma teoria correta, que consiga explicar de forma 
satisfatória a incidência dos direitos nas relações entre particulares. O fundamento da busca 
por essa teoria consiste em oferecer uma resposta correta à questão sobre como deve ser 
pensada em cada caso a extensão dos efeitos dos direitos fundamentais e das normas de 
direitos fundamentais na ordem civil. 

Na opinião do autor, a suposição de que há uma construção jurídica correta, entre aquelas 
mencionadas, é falsa, vez que, não obstante o fato de sublinharem corretamente alguns pontos 
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da problemática dos efeitos horizontais, consideram equivocadamente que por elas abarcados 
constituem a solução completa. 

Nesse sentido, só um modelo que envolva todos os aspectos das complexas relações jurídicas 
dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas seria capaz de oferecer uma 
solução completa e adequada à problemática. 

Partindo, então, da conjugação dos aspectos das três construções analisadas, ALEXY (2001) 
propõe uma teoria correta, denominada de modelo de três níveis de efeitos: o nível de deveres 
de proteção do Estado, o dos direitos frente ao Estado e o das relações entre particulares. 

No primeiro nível situa-se a teoria do efeito mediato dos direitos fundamentais, onde os 
poderes públicos vinculam-se aos direitos fundamentais devendo considerá-los como valores 
objetivos da ordem jurídica na elaboração, na aplicação, bem como na interpretação das 
normas de direito civil. 

Essa dimensão do modelo de três níveis é exemplificada, no domínio da jurisprudência civil, a 
partir do excerto extraído da já referida decisão Lüth, proferida pelo Tribunal Constitucional 
Federal alemão em 1958. 

O caso em apreço está relacionado à tentativa de boicote do filme "Unsterbliche gelibte" 
(amada imortal) pelo diretor do Clube de Imprensa de Hamburgo, Erich Lüth, por representar 
incentivo ao anti-semitismo. 

Diante da situação, o diretor do filme, Veit Harlam provocou o Judiciário para evitar o 
boicote. O Tribunal de Justiça de Hamburgo, com base no art. 826 do Código Civil alemão, 
deferiu o pedido de Harlan, determinando que Lüth se abstivesse da prática de Boicote. 

Insatisfeito, Lüth recorreu para o Tribunal Constitucional Federal, através de reclamação 
constitucional (verfassungsbeschewerde) alegando violação de sua liberdade de expressão 
pelo Tribunal de Justiça de Hamburgo. 

Analisando a questão, o Tribunal Constitucional Federal houve por bem acatar os argumentos 
de Lüth, entendendo ser possível a lesão do direito fundamental de livre expressão pelos 
tribunais civis quando da aplicação de regras de direito privado. 

ALEXY (2001) destaca dessa decisão a passagem em que o Tribunal Constitucional Federal 
afirma que por determinação constitucional deveria o Tribunal de Justiça de Hamburgo 
examinar se as normas de direito civil aplicáveis ao caso estariam em consonância com os 
direitos fundamentais. 

O segundo nível agrupa a teoria dos deveres de proteção que implica na oposição de direito 
fundamental ao Estado quando este, no exercício da atividade jurisdicional, ao apreciar um 
conflito operado nas relações privadas, desconsidera um direito fundamental. 

ALEXY (2001) sustenta que o simples fato de que o juiz deva interpretar e aplicar as normas 
de direito privado observando a ordem de valores jusfundamental não significa que ao violar 
este dever esteja lesando direitos fundamentais enquanto direitos subjetivos. Esta conexão tem 
que existir para dar coerência a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal sobre suas 
decisões acerca da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Sem esta 
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conexão não haveria como o Tribunal Constitucional Federal verificar que, no caso Lüth, o 
Tribunal de Justiça de Hamburgo violou o direito fundamental do recorrente, em razão do art 
5°, §1°, da Lei Fundamental de Bonn. Inexistindo essa conexão, a reclamação constitucional 
não seria conhecida, pois a violação de direito fundamental na qualidade de direitos subjetivos 
consubstancia pressuposto intrínseco a sua admissibilidade. 

No terceiro nível, dá-se a incidência da eficácia imediata dos direitos fundamentais, o que não 
implica em alteração de posições entre os destinatários destes direitos quando da assunção, 
pelo particular, do papel de sujeito passivo da relação jurídica, mas sim que, por razões 
jusfundamentais, existem nas relações entre particulares direitos e não-direitos, liberdades e 
não-liberdades, competências e não-competências, sem as quais não haveria que se falar em 
relações jurídicas privadas. 

No quadro deste modelo, não há espaço para a sobreposição de uma construção jurídica em 
relação às outras, pois estão, nesse arranjo teórico, simetricamente postas em três níveis, cada 
um deles referindo-se a um aspecto sobre a mesma coisa, implicando em opção por um desses 
níveis na fundamentação de um caso concreto uma questão de funcionalidade, e não em 
questão de primazia. 

Desde essas considerações, ALEXY (2001) afirma que só a negação absoluta de qualquer 
efeito em relação aos particulares seria suficiente para refutar a forma exposta sobre a eficácia 
imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas sendo débeis os demais argumentos. 
Desse modo não subsiste a alegação de que o reconhecimento da eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações privadas acarretaria a limitação ou eliminação da autonomia 
privada, haja vista que a própria autonomia privada é uma garantia institucional, o que 
protege de limitações injustificadas. No mais há que se ter em vista que a delimitação de 
competências no domínio privado é uma questão material, importando num problema de 
ponderação. 

Em relação às objeções de que os efeitos dos direitos fundamentais a partir do modelo de três 
níveis tornariam supérfluo o direito civil, deve-se considerar que na maioria das vezes as 
normas jusfundamentais não estabelecem uma única solução para a resolução das demandas 
entre os particulares, haja vista que, cabendo ao legislador optar por uma solução dentre às 
várias possíveis, torna-a vinculante ao juiz. Por outro lado, optando o juiz por resolver as 
demandas privadas, unicamente, através das normas constitucionais, ladeando as normas 
ordinárias, estaria atuando de forma incompatível com a proteção da segurança jurídica. 

Assim, a que tudo indica, o reconhecimento da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
entre particulares não torna supérfluas as normas de direito civil, pois continuam necessárias e 
vigentes, acarretando para o juiz que as considere insuficientes, o ônus da argumentação, 
capaz de justificar a predileção pelos princípios jusfundamentais na resolução das demandas 
privadas. 

Esta construção responde às exigências de uma teoria correta, que se preocupa com a forma 
de incidência em cada caso dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre 
particulares. Ademais, mediante a ponderação de bens, consegue ajustar os diversos interesses 
que estão em jogo no tráfico comercial privado, oferecendo para cada caso uma solução 
adequada. 
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7. CONCLUSÃO  

  

Face à complexidade das colisões entre direitos fundamentais, que ocorrem quando um 
particular violar o direito fundamental de outro, opta-se, nesses casos, por soluções 
diferenciadas que prestigiem a aplicação da ponderação para colisão de direitos fundamentais, 
no caso, a teoria do modelo de três níveis. 

Desta forma, apesar a necessidade de afirmação dos direitos fundamentais, concorda-se com 
ALEXY (2001) quando este afirma que não se deve acolher incondicionalmente a tese da 
aplicação de uma teoria para todos os casos em que haja violação dos direitos fundamentais 
nas relações privadas. 

Teorias exclusivas não respondem às indagações dos casos difíceis levados aos tribunais, pois 
não acenam para questões decorrentes do como e em que medida os efeitos dos direitos 
fundamentais se alastram para a ordem privada. 

Perceba que a via sugerida repele teorias unipontuais para a resolução dos problemas que 
afetam a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, acolhendo a melhor 
resposta jusfundamental para cada caso. 
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RESUMO 
Os direitos fundamentais necessitam ser observados sob uma nova perspectiva, com o 
desiderato de conferir-lhes maior efetividade na árdua tarefa de proteger os indivíduos e a 
sociedade. A partir deste novo enfoque, busca-se ampliar o lastro protetivo atribuído aos 
indivíduos, pois os direitos fundamentais deixam de ser concebidos exclusivamente como 
limites à atuação do poder público, para também imporem limites aos particulares, no âmbito 
de suas relações jurídicas privadas. A nova compreensão da Constituição trouxe consigo 
importantes reflexos sobre o ordenamento jurídico e, especialmente, sobre o direito privado. 
O reconhecimento da força normativa e da supremacia do texto constitucional, com a 
sobrelevação da importância dos princípios constitucionais, destacadamente em razão da sua 
capacidade para promover a unidade, sistematicidade e harmonia ao ordenamento jurídico, 
fomentou o desenvolvimento do fenômeno denominado constitucionalização do direito 
privado. O presente artigo tem por objetivo analisar a extensão da eficácia do direito 
fundamental à igualdade nas relações jurídicas entre particulares e seus efeitos sobre a 
autonomia privada, liberdade individual e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS ????? EFICÁCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS ????? IGUALDADE ????? RELAÇÕES JURÍDICAS PRIVADAS ????? 
LIBERDADE ????? AUTONOMIA ????? LIVRE DESENVOLVIMENTO DA 
PERSONALIDADE. 
 
ABSTRACT 
The fundamental rights need to be observed in a fresh perspective, with the desideratum of 
giving them greater effectiveness in the arduous task of protecting individuals and society. 
From this new focus, we seek to broaden the protective backing given to individuals, because 
fundamental rights are no longer designed only as limits to the performance of the 
government to also impose limits on individuals in their private legal relationships. The new 
understanding of the Constitution has brought important consequences regarding the legal 
system and especially on the private law. Recognition of the normative and the supremacy of 
the constitutional text with the superelevation of the importance of constitutional principles 
prominently because of its ability to promote unity, harmony and systematicity to the legal 
system, promoted the development of a phenomenon called constitutionalization of private 
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law. . This paper aims to analyze the extent of effectiveness of the fundamental right to 
equality in private legal relationships and their effects on individual autonomy, individual 
liberty and the right to free development of personality. 
KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS - EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL 
RIGHTS - EQUALITY - LEGAL RELATIONS PRIVATE - LIBERTY - AUTONOMY - 
FREE DEVELOPMENT PERSONALITY. 
 
 

1 Introdução 

  

             A teoria dos direitos fundamentais, enquanto importante elemento da ciência jurídica, 
encontra-se em constante processo de evolução para se adequar aos anseios e demandas de 
uma sociedade em rápida expansão. A historicidade e mutabilidade inerentes aos direitos 
fundamentais tornam incessante e infindável seu processo de evolução. O tempo passará, a 
sociedade passará por profundas transformações, novos direitos sugirão, direitos existentes 
serão reinterpretados e conformados às novas realidades sociais.[1] 

              Nesse complexo cenário de evolução das relações sociais, o fenômeno do poder 
social ou econômico tornou necessária a reformulação da teoria dos direitos fundamentais, 
que deverá ser vislumbrada a partir de um novo enfoque, haja vista que não somente o poder 
estatal, mas também os particulares, passaram a constituir séria ameaça aos direitos 
fundamentais, em razão de sua capacidade de, no âmbito de suas relações jurídicas privadas, 
vulnerarem direitos fundamentais de outros particulares. 

               Diante deste quadro, os direitos fundamentais necessitam ser observados sob uma 
nova perspectiva, com o desiderato de conferir-lhes maior efetividade na árdua tarefa de 
proteger os indivíduos e a sociedade. A partir deste novo enfoque, busca-se ampliar o lastro 
protetivo atribuído aos indivíduos, pois os direitos fundamentais deixam de ser concebidos 
exclusivamente como limites à atuação do poder público, para também imporem limites aos 
particulares, no âmbito de suas relações jurídicas privadas. 

            A nova compreensão da Constituição trouxe consigo importantes reflexos sobre o 
ordenamento jurídico e, especialmente, sobre o direito privado. O reconhecimento da força 
normativa e da supremacia do texto constitucional, com a sobrelevação da importância dos 
princípios constitucionais, destacadamente em razão da sua capacidade para promover a 
unidade, sistematicidade e harmonia ao ordenamento jurídico, fomentou o desenvolvimento 
do fenômeno denominado constitucionalização do direito privado. 

            Se no positivismo jurídico os princípios eram destituídos de força normativa, sendo-
lhes atribuída função meramente subsidiária, no pós-positivismo jurídico há uma mudança de 
compreensão, especialmente em razão do reconhecimento de que eles são inequivocamente 
dotados de força normativa. Com a mudança de perspectiva, as normas constitucionais 
passam a irradiar seus efeitos por todo ordenamento jurídico, conformando também a 
elaboração e interpretação das normas de direito privado.[2] 

           O fenômeno da constitucionalização, no qual se encontra inserida a temática da 
eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares, trouxe importantes 
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reflexos e influxos para o ordenamento jurídico, conferindo-lhe sistematicidade e unidade. Em 
razão deste fenômeno, as normas constitucionais se tornaram fundamento de toda e qualquer 
norma infraconstitucional integrantes dos diversos segmentos do direito, o que acarretou a 
própria relativização da dicotomia entre direito público e direito privado.[3] 

            Definir da extensão da eficácia do direito fundamental à igualdade, assume, neste 
contexto, estrema importância e requer de todos especial atenção, impondo a necessidade de 
se realizar detido e acurado estudo sobre os efeitos da adoção de uma eficácia direta ou 
indireta deste direito fundamental nas relações jurídicas entre particulares, principalmente 
considerando que, se é necessário conferir a máxima efetividade aos direitos fundamentais nas 
relações jurídicas privadas, indispensável também assegurar e proteger a autonomia privada e 
a liberdade contratual e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. 

             Nesse diapasão, o artigo tem o objetivo precípuo realizar minucioso e pormenorizado 
estudo acerca da temática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas 
privadas, especificamente, da eficácia do direito fundamental à igualdade no âmbito das 
relações jurídicas privadas contratuais, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento 
dos debates existentes, na tentativa de encontrar proposições adequadas e capazes de conciliar 
a necessidade de promoção da igualdade e de combate às práticas discriminatórios e, ao 
mesmo tempo, garantir a proteção da autonomia privada e liberdade contratual,[4] corolários 
do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.  

  

  

2 Eficácia dos Direitos Fundamentais nas relações jurídicas entre particulares 

  

2.1 Pressupostos históricos e sociais 

  

           O desenvolvimento das relações capitalistas, o desmedido acúmulo de capitais pelos 
agentes econômicos, o agravamento das desigualdades sociais entre os indivíduos e o 
afastamento do poder estatal das relações de mercado, especialmente em razão da adoção dos 
ideais neoliberais, foram fatores que fomentaram o surgimento, desde o constitucionalismo 
social, do fenômeno do poder social[5], também denominado de poder sócio-econômico ou 
poder privado[6], exercitado por agentes ou grupos econômicos no âmbito de suas relações 
jurídicas privadas. 

            Conforme salienta VALE[7], o fenômeno do poder privado já era conhecido desde o 
processo de transição do constitucionalismo liberal ao constitucionalismo social, haja vista sê-
lo um dos principais motivos que conduziram ao reconhecimento de que era necessária a 
intervenção estatal para equalizar as relações jurídicas entre particulares, mediante a garantia 
de direitos fundamentais de cunho social e econômico, protegendo os indivíduos mais fracos, 
pois o direito formal de igualdade para todos tende a tornar os fortes ainda mais fortes e os 
débeis ainda mais débeis. [8] 
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            Com a reformulação do constitucionalismo social, através da adoção de políticas de 
privatização, iniciou-se o processo de desestatização, bem como se verificou a adoção de 
inúmeras políticas de afastamento do Estado das relações econômicas. Abandonou-se o 
modelo estritamente intervencionista e assistencialista para se adotar um modelo subsidiário 
de intervenção, assentado no exercício pelo Estado de sua competência regulamentar para 
disciplinar, restringir e estabelecer metas aos particulares para o exercício de atividades 
econômicas. 

           Diante deste novo cenário econômico e jurídico, tem se verificado o crescente 
recrudescimento e concentração do poder social nas mãos dos agentes econômicos. De fato, o 
exercício do poder social pelos agentes econômicos no âmbito de suas relações jurídicas 
particulares traz consigo reflexos e sérias implicações para os direitos fundamentais, haja vista 
que, não somente o poder público, mas também os poderes privados constituem séria ameaça 
à efetivação dos direitos fundamentais, em razão de sua inquestionável capacidade de impor 
limites e restrições ao seu exercício e, até, suprimir-lhes o conteúdo. Segundo SARLET: 

           

Com efeito, com a ampliação crescente das atividades e funções estatais, somada ao 
incremento da participação ativa da sociedade no exercício do poder, verificou-se que a 
liberdade dos particulares - assim como os demais bens jurídicos fundamentais assegurados 
pela ordem constitucional - não carecia apenas de proteção contra ameaças oriundas dos 
poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da sociedade, isto é, advindas 
da esfera privada. Na verdade, cumpre assinalar que, se o Estado chegou a ser considerado o 
destinatário exclusivo dos direitos fundamentais dos seus cidadãos, não há como negar que 
as ameaças resultantes do exercício do poder social e da opressão sócio-econômica já se 
faziam sentir de forma aguda no auge do constitucionalismo liberal-burguês, bastando aqui 
uma breve alusão às conseqüências da revolução industrial, cujo primeiro ciclo teve início 
justamente quando eram elaboradas as primeiras Constituições escritas e - ao menos no 
âmbito europeu - quando se vivenciava o apogeu desta primeira onda do constitucionalismo, 
no âmbito do qual, de resto, foram reconhecidos - ao menos sob o prisma formal - os 
primeiros direitos fundamentais. (2000, p. 63-64). 

  

            A constatação de que os poderes privados também constituem ameaças aos direitos 
fundamentais reflete sobre a própria imagem destes, tornando necessária a reformulação da 
concepção que lhes atribui natureza de liberdades públicas, de direitos subjetivos de defesa 
atribuídos aos indivíduos, com a função precípua de protegê-los contra as indevidas 
ingerências estatais no âmbito de sua esfera privada, garantindo o exercício dos direitos 
fundamentais à liberdade, propriedade, intimidade, integridade, dentre outros. Exsurge, 
portanto, no âmbito da teoria dos direitos fundamentais uma nova e importante questão, qual 
seja, a da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares. 

           

Ponto de partida para o reconhecimento de uma eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações entre particulares é a constatação de que, ao contrário do Estado clássico e liberal 
de Direito, no qual os direitos fundamentais, na condição de direitos de defesa, exerciam - 
ou, pelo menos, eram concebidos desse modo - a função precípua de proteger o indivíduo de 
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ingerências por parte dos poderes públicos no âmbito da sua esfera pessoal (liberdade, 
privacidade, propriedade, integridade físicas etc.), alcançando, portanto, relevância apenas 
nas relações entre os indivíduos e o Estado, assim como entre o público e o privado, no assim 
denominado Estado Social de Direito tal configuração restou superada. (2000a, p. 630).  

  

             De fato, conforme destacado por STEINMETZ, com o desenvolvimento da sociedade 
capitalista, pessoas e grupos econômicos passaram a deter os poderes político, econômico e 
ideológico, bem como a desenvolver lutas de poder e pelo poder, às vezes, conjuntamente 
com o Estado, mediante atos de aliança, e, outras vezes, contra o próprio Estado.[9] Estes 
atores sociais passaram, ao longo dos anos, a serem detentores da capacidade de condicionar, 
restringir ou mesmo eliminar direitos fundamentais de outros indivíduos ou grupos. [10] 

            Neste contexto, em que os indivíduos passaram a deter a capacidade de condicionar, 
restringir ou eliminar direitos fundamentais em sua relações jurídicas privadas, "emergiu 
imprescindível, além da intervenção do Estado na formação das relações contratuais - por 
meio do dirigismo estatal e da mudança da base subjetiva dos negócios jurídicos - a 
instrumentalização de uma teoria"[11] que propiciasse a extensão da eficácia dos direitos 
fundamentais às relações jurídicas entre particulares, teoria que adquiriu relevo e importância 
teórica e prática, refletida na indagação levantada por CANOTILHO: 

  

Em termos tendenciais, o problema pode enunciar-se da seguinte forma: as normas 
constitucionais consagradoras de direitos, liberdades e garantias (e direitos análogos) devem 
ou não devem ser obrigatoriamente observadas e cumpridas pelas pessoas privadas 
(individuais e colectivas) quando estabelecem relações jurídicas com outros sujeitos jurídicos 
privados? (2003a, p. 1151). 

  

            SARMENTO sustenta interessante entendimento segundo o qual, desde o advento das 
teorias contratualistas, os direitos fundamentais também tinham por objetivo a proteção dos 
indivíduos em relação aos seus semelhantes, destacando, inclusive, que esta seria uma das 
justificativas para a existência do próprio Estado, que teria sido criado mediante o Contrato 
Social com o objetivo e dever de proteger os direitos fundamentais das violações ocasionadas 
por particulares e por ele próprio.[12] De acordo com PEREZ LUÑO: 

  

Em sua dimensão subjetiva, os direitos fundamentais determinam o estatuto jurídico dos 
cidadãos, da mesma forma em suas relações com o Estado e as relações entre si. Tais direitos 
tendem, portanto, a tutelar a liberdade, a autonomia e a segurança da pessoa não só frente 
ao poder, mas também frente aos demais membros do corpo social. Concebidos inicialmente 
como instrumentos de defesa dos cidadãos frente à onipotência do Estado, se considerou que 
os direitos fundamentais não teriam razão de ser nas relações entre sujeitos do mesmo nível 
em que se desenvolvem as relações particulares. Este pensamento obedecia a uma concepção 
puramente formal da igualdade entre os diversos membros da sociedade. Mas é um fato 
notório que na sociedade neocapitalista essa igualdade formal não supõe uma igualdade 
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material, e que nela o pleno desfrute dos direitos fundamentais se vê, em muitas ocasiões, 
ameaçado pela existência na esfera privada de centro de poder não menos importantes 
aqueles que correspondem aos órgãos públicos. (2007, p. 22-23, tradução nossa). 

  

             O cerne da questão da eficácia do direito fundamental à igualdade nas relações 
jurídicas privadas de natureza contratual está em definir em que medida os particulares, em 
celebrarem contratos, estão vinculados a este direito fundamental.[13] Os particulares, ao 
celebrarem negócios jurídicos, no exercício de sua autonomia privada, possuiriam ampla 
liberdade para definirem se vão contratar ou não, bem como com quem contratar? Poderiam 
agir de forma livre e discricionária na definição do outro sujeito contratual ou estariam 
diretamente vinculados ao direito fundamental à igualdade, restando proibida toda e qualquer 
forma de discriminação, independente de motivo? 

  

2.2 Premissas teóricas 

  

            Neste contexto em que o sistema jurídico atravessa verdadeiro processo de 
reformulação e ruptura de paradigmas, inúmeros questionamentos tem surgido, em âmbito 
nacional e internacional, acerca da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas 
privadas e a conseqüente eliminação ou, ao menos, enfraquecimento da dicotomia entre 
direito público e direito privado. Segundo SARLET, prefaciando a obra de STEINMETZ: 

  

Já estava, portanto, mais do que na hora de os constitucionalistas despertarem do seu torpor 
para darem a sua indispensável contribuição para este diálogo necessário e frutífero entre a 
Constituição, os Direitos Fundamentais e o Direito Privado. É de ser aplaudido, portanto, o 
fato de que este tem sido um chamamento levado cada vez mais a sério por um número cada 
vez mais expressivo de juristas, conscientes da superação das rígidas fronteiras outrora 
traçadas entre os domínios do direito público e do direito privado e da necessária 
constitucionalização da ordem jurídica. (2004, p. 11). 

  

            A temática relativa à eficácia ou vinculatividade dos direitos fundamentais nas 
relações jurídicas entre particulares tem despertado e aguçado o interesse de diversos teóricos 
nacionais e estrangeiros.[14] Alguns ainda são os que demonstram resistência à aplicabilidade 
dos direitos fundamentais às relações jurídicas privadas, sustentando uma concepção 
unidirecional do direito, segundo a qual os direitos fundamentais somente se aplicariam no 
âmbito das relações jurídicas entre Estado e indivíduo, na condição de importantes 
instrumentos de proteção dos indivíduos contra as ingerências estatais. 

            Feitas as considerações preliminares acerca dos pressupostos históricos e sociais do 
surgimento da temática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre 
particulares, imprescindível, diante dos objetivos do presente artigo, proceder ao estudo das 
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premissas teóricas que possibilitaram e contribuíram para o seu surgimento, flexibilizando e 
atenuando a dicotomia entre direito público e direito privado, searas do conhecimento jurídico 
que não mais podem ser compreendidas de forma estanque, como se não houvesse entre elas 
influências recíprocas. 

  

2.2.1 Força normativa da Constituição 

  

            Ao se proceder a análise da evolução histórica dos direitos fundamentais, pôde-se 
constatar que durante o constitucionalismo liberal, as normas constitucionais, inclusive as 
veiculadoras de direitos fundamentais, não se imiscuíam nas relações jurídicas privadas, 
competindo-lhes, de acordo com uma visão clássica, tão-somente, dar forma e estrutura à 
organização estatal, bem como impor limites à intervenção estatal na esfera privada dos 
indivíduos. 

            Com a reformulação do constitucionalismo liberal e ascensão do constitucionalismo 
social deu-se origem a diversas normas constitucionais veiculadoras de direitos fundamentais 
de cunho social e econômico, destinadas a promover a aproximação entre a ordem 
constitucional e a ordem jurídica privada, haja vista que, muitas dessas novas normas 
constitucionais, caracterizadas como normas de ordem pública, passaram a exigir a 
conformação das relações jurídicas privadas aos interesses da coletividade. 

            O exercício da autonomia privada, do direito de propriedade, do direito de contratar, 
face ao constitucionalismo social, passou a ser limitado e restringido, uma vez que exigida sua 
adequação aos interesses da coletividade, mediante o cumprimento de sua função social. A 
despeito desta exigência de conformação das relações jurídicas privadas aos preceitos 
constitucionais, com a estatuição de limites ao exercício da autonomia privada, a Constituição 
ainda não havia assumido a condição fonte de legitimação do ordenamento jurídico pátrio. 

            O texto constitucional assumiu a condição de centro gravitacional do ordenamento 
jurídico a partir do momento em que se superou a concepção segundo a qual existiriam 
normas de natureza meramente programática e, portanto, destituídas de eficácia imediata. A 
superação dessa concepção, especialmente no que tange aos princípios constitucionais, antes 
compreendidos como programas políticos, dependentes de concretização legislativa, somente 
foi possível em razão do reconhecimento da força normativa das normas constitucionais.[15] 

             O reconhecimento de força normativa às normas constitucionais representou 
importante passo para a evolução do constitucionalismo, ao fomentar e contribuir de forma 
decisiva para o processo de transição do Estado de Direito ao Estado Constitucional.[16] A 
admissão da força normativa do texto constitucional, conjugada ao reconhecimento de sua 
supremacia, foram decisivas para conferir unidade e sistematicidade ao ordenamento jurídico, 
criando terreno fértil para o surgimento e desenvolvimento do neoconstitucionalismo. 

            A compreensão das funções desempenhadas pela Constituição e de sua relação com o 
ordenamento jurídico são reformuladas. Há o fortalecimento da jurisdição constitucional, a 
qual é atribuída a importante função de guardiã da constitucionalidade de todos e quaisquer 
atos normativos, os quais passam a buscar seu fundamento de validade e legitimidade no texto 
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constitucional. A desconformidade ou incompatibilidade de qualquer ato normativo com os 
preceitos constitucionais acarretará sua inconstitucionalidade. 

            Segundo BARROSO, o neoconstitucionalismo encontra-se alicerçado em três 
importantes sustentáculos, quais sejam, o reconhecimento da força normativa dos preceitos 
constitucionais, expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova 
dogmática de interpretação constitucional, com a ascensão da relevância de princípios 
interpretativos-integradores da supremacia e unidade da Constituição e da interpretação 
conforme a Constituição.[17] 

             A compreensão das normas constitucionais como normas jurídicas dotadas de força 
normativa e supremacia hierárquica, bem como o advento do neoconstitucionalismo, são 
fenômenos que integram a recente história do constitucionalismo, possuindo como marco 
histórico os pensamentos filosóficos que efervesceram nos seios da sociedade alemã e italiana 
do período pós-guerra, especialmente em razão do advento do pós-positivismo. Conforme 
destaca SARMENTO: 

  

A noção de que a Constituição é uma norma jurídica, dotada de caráter imperativo, cujos 
comandos podem ser tutelados em juízo quando não forem espontaneamente respeitados, 
embora possa hoje parecer uma completa obviedade, demorou algum tempo para se firmar. 
Durante um bom período campeou, sobretudo na Europa, em razão da ausência de uma 
jurisdição constitucional, a idéia de que a Constituição conteria uma proclamação de 
princípios políticos, que dependeriam sempre o legislador para a produção de efeitos 
concretos. (2008, p.50). 

  

             O novo papel a ser desempenhado pela Constituição perante o ordenamento jurídico 
encontra-se diretamente vinculado à evolução da teoria dos direitos fundamentais e, 
especialmente, à temática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre 
particulares. A existência dessa íntima relação decorre do fato de que o reconhecimento da 
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais possui como premissa inafastável o 
reconhecimento da força normativa e da supremacia dos preceitos constitucionais. 

             A partir do momento que as normas constitucionais, passaram a ser admitidas como 
normas jurídicas dotadas de imperatividade e força normativa, para diversos teóricos, 
constituiria uma contradição sustentar a vinculação dos poderes públicos aos direitos 
fundamentais e, ao mesmo tempo, negar a eficácia dos direitos fundamentais no âmbito das 
relações jurídicas entre particulares. CANARIS destaca a origem da relação entre direitos 
fundamentais e direito privado, sustentando que: 

  

Em quase todo e qualquer ordenamento jurídico moderno, de modo mais ou menos cogente, 
coloca-se a questão da relação entre direitos fundamentais e o Direito Privado. Ela radica 
no fato de os direitos fundamentais, enquanto parte da Constituição, terem um grau mais 
elevado na hierarquia das normas do que o Direito Privado, podendo, por conseguinte, 
influenciá-lo. (2003, p.9). 
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             Verifica-se, portanto, que o reconhecimento da força normativa e da superioridade 
hierárquica das normas constitucionais acarretou importantes reflexos para a relação entre as 
normas constitucionais e infraconstitucionais, entre direito público e direito privado, relação 
que se verá profundamente reformulada após a disseminação e difusão do fenômeno da 
constitucionalização do direito privado, no qual encontra-se inserida a temática da eficácia 
dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas. 

  

2.2.2 Constitucionalização do direito privado 

  

            A nova compreensão da Constituição trouxe consigo importantes reflexos sobre o 
ordenamento jurídico e, especialmente sobre o direito privado. Assim que se reconhece a 
força normativa e a supremacia do texto constitucional, com a sobrelevação da importância 
dos princípios constitucionais, destacadamente em razão da sua capacidade para promover a 
unidade, sistematicidade e harmonia ao ordenamento jurídico, desenvolve-se o fenômeno 
denominado constitucionalização do direito privado. 

            Se no positivismo jurídico os princípios eram destituídos de força normativa, sendo-
lhes atribuída função meramente subsidiária, no pós-positivismo jurídico há uma mudança de 
compreensão acerca da função a ser desempenhada por eles, especialmente em razão do 
reconhecimento de que são inequivocamente dotados de força normativa. Com a mudança de 
perspectiva, as normas constitucionais passam a irradiar seus efeitos por todo ordenamento 
jurídico, conformando a elaboração e interpretação das normas de direito privado.[18] 

            O Código Civil, fruto do movimento de codificação ocorrido no seio da sociedade 
européia, principalmente da sociedade liberal-burguesa francesa, assentado no dogma da 
segurança jurídica, sistematicidade e de completude para disciplinar todas as relações 
jurídicas privadas, tinha como objetivos precípuos, conforme destaca SARMENTO[19], por 
fim aos privilégios estamentais existentes no Estado Absolutista, mediante a garantia e 
proteção da igualdade, liberdade e propriedade burguesas, bem como se tornar o epicentro do 
ordenamento jurídico na resolução dos conflitos humanos. 

            Com o passar do tempo, logo se verificou a falibilidade do dogma da completude em 
que se assentava Código Civil. O constante desenvolvimento das relações sociais rapidamente 
demonstrou a incapacidade do Código Civil para disciplinar totalmente as relações jurídicas 
entre os particulares, principalmente após o advento do constitucionalismo social, que inseriu 
na ordem jurídica novos objetivos, não mais limitados à incondicionada proteção dos direitos 
de índole liberal-burguesa, mas também preocupado com a promoção da igualdade material 
entre os indivíduos e com a consecução dos emergentes anseios sociais. 

            O intervencionismo do constitucionalismo social implicou em importantes mudanças 
no processo de elaboração da legislação civil. A incorporação de novos direitos fundamentais 
de cunho social e econômico conjugados ao reconhecimento da incompletude da codificação 
civil, fomentaram o surgimento dos microssistemas legislativos, que tinham o intuito precípuo 
de normatizar as novas demandas sociais e econômicas advindas do desenvolvimento das 
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relações sociais, dando origem a um fenômeno comumente denominado de descodificação do 
Direito Privado. Nesse contexto de transformações sociais e reformulação das relações 
existentes entre a Constituição e o direito privado, o Código Civil perderá sua pretensão de 
centralidade, função que passará a ser desempenhada também pela Constituição, mediante 
suas normas dotadas de supremacia e força normativa. 

  

O Código Civil certamente perdeu a centralidade de outrora, o papel unificador do sistema, 
tanto nos seus aspectos mais tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de relevância 
publicista, é desempenhado de maneira cada vez mais incisiva pelo Texto Constitucional. 
Falar de descodificação relativamente ao Código vigente não implica absolutamente a perda 
do fundamento unitário do ordenamento, de modo a propor a sua fragmentação em diversos 
microordenamentos e diversos microssistemas, com ausência de um desenho global. 
(PERLINGERI, 1999, p.6).[20] 

  

            As normas constitucionais, aqui compreendidas regras e princípios, veiculadoras de 
direitos sociais, passam a atuar de diversas formas no ordenamento jurídico, seja ao impor 
limites e condicionantes à atuação do poder público e ao processo de elaboração das normas 
infraconstitucionais, em razão da inexorável vinculação dos poderes públicos aos seus 
preceitos, seja em razão de suas importantes funções hermenêuticas, que passam a 
condicionar o processo de interpretação das normas infraconstitucionais, as quais deverão ser 
conformadas aos objetivos e valores eleitos pelo poder constituinte. 

            Há que se destacar, contudo, na esteira do pensamento de BARROSO, que a despeito 
da supremacia, imperatividade e vinculatividade inerentes às normas constitucionais, estas 
não poderão preencher todos os espaços jurídicos dentro do ordenamento jurídico e do 
Estado, devendo ser garantindo espaço necessário para a atuação do legislador, mediante a 
garantia dos princípios da separação de poderes e autonomia da função legislativa, bem como 
ser garantido espaço de atuação para os particulares, mediante o exercício de sua autonomia 
privada e liberdade, sob pena de se comprometer a própria democracia. 

  

A constituição não ocupa, nem pode pretender ocupar todos os espaços jurídicos dentro do 
Estado, sob pena de asfixiar o exercício democrático dos povos em cada momento histórico. 
Respeitadas as regras constitucionais e dentro do espaço de sentido possível dos princípios 
constitucionais, o Legislativo está livre para fazer as escolhas que lhe pareçam melhores e 
mais consistentes com os anseios da população que o elegeu. Trata-se do que parte da 
doutrina denomina de autonomia da função legislativa ou liberdade de conformação do 
legislador. (2005, p.314-315) 

  

             Outra importante conseqüência do processo de constitucionalização do ordenamento 
jurídico foi a relativização e enfraquecimento da dicotomia entre público e privado, fruto dos 
movimentos iluministas que culminaram com o advento do constitucionalismo liberal. A 
dicotomia entre público e privado assentava-se, essencialmente, na concepção de que as 
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normas constitucionais veiculadoras de direitos fundamentais teriam o objetivo de disciplinar 
as relações entre os indivíduos e o poder estatal, constituindo direitos públicos subjetivos[21], 
enquanto que, ao Código Civil, competiria disciplinar as relações jurídicas entre particulares. 

  

Os direitos fundamentais acompanham esse processo de desconstrução da dicotomia entre o 
público e o privado e foram por ele contaminados. No início, eram direitos oponíveis somente 
ao Estado e, atualmente, se fala abertamente em eficácia em âmbitos privados. A juízo de 
LEISNER, os direitos fundamentais, que afetam a existência humana, globalmente 
considerada, seriam justamente um ponto de conexão e de unidade entre as esferas do 
público e do privado. Por isso, o entendimento da problemática atual da vinculação de entes 
privados aos direitos fundamentais requer a superação do uso de conceitos atrelados à essa 
distinção. (VALE, 2004, p. 57). 

  

            Outro fenômeno que contribuirá para a desconstrução da superada visão de que o 
ordenamento jurídico seria composto por ramos jurídicos estanques, compartimentados e 
incomunicáveis[22], é o reconhecimento de que os direitos fundamentais são dotados de uma 
dupla dimensão, uma subjetiva, constituídora de direitos públicos subjetivos, e outra objetiva, 
segundo a qual os direitos fundamentais exercem a importante função de princípios 
estruturantes da ordem jurídica, irradiando seus efeitos por todo ordenamento jurídico.  

  

2.1.3 Dimensão Objetiva dos Direitos Fundamentais 

  

            A partir do reconhecimento de que não somente o poder público, mas também os 
atores privados, constituem sérias ameaças aos direitos fundamentais, em razão da capacidade 
para restringirem e, até mesmo, suprimirem direitos fundamentais de outros particulares, 
constatou-se a necessidade de reformulação da concepção liberal clássica dos direitos 
fundamentais como direitos ou liberdades públicas subjetivas, atribuindo-lhes uma importante 
dimensão objetiva, capaz de torná-los válidos e eficazes perante todo ordenamento jurídico. 

            O reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais[23], especialmente 
após o advento do constitucionalismo social, institui uma ordem jurídica material na qual os 
direitos fundamentais, nos dizeres de VALE, passam a exercer a função de "princípios 
estruturantes de todo o sistema de regras, irradiantes por todos os âmbitos do direito", uma 
vez que deixam de ser compreendidos como meros direitos de proteção face às ingerências 
estatais na esfera privada de cada indivíduo para se tornarem princípios objetivos que irradiam 
seus efeitos e influenciam todo ordenamento jurídico. Conforme SARMENTO: 

  

Deveras, os direitos fundamentais no constitucionalismo liberal eram visualizados 
exclusivamente a partir de uma perspectiva subjetiva, pois cuidava-se apenas de identificar 
quais pretensões o indivíduos poderia exigir do Estado em razão de um direito positivado na 
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sua ordem jurídica. Sem desprezar esse papel dos direitos fundamentais, que não perdeu a 
sua essencialidade na teoria contemporânea, a doutrina vai agora desvelar uma outra faceta 
de tais direitos, que virá para agregar-lhes novos efeitos e virtualidades: trata-se da 
chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais. (2008, p. 105). 

  

            A dimensão objetiva dos direitos fundamentais constituiu premissa inafastável para o 
desenvolvimento da temática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre 
particulares, eis que, conforme destacado por HESSE[24], o reconhecimento de que os 
direitos fundamentais constituem princípios objetivos que irradiam seus efeitos por todo 
ordenamento jurídico é ponto de partida para a questão relativa à influência dos direitos 
fundamentais nas relações jurídicas privadas.[25] 

            Se não se atribuísse aos direitos fundamentais uma dimensão objetiva, certamente 
inexistiram maiores questionamentos acerca da vinculação dos particulares aos direitos 
fundamentais, haja vista permaneceriam sendo compreendidos como direitos ou liberdades 
públicas subjetivas, limitadoras apenas da atuação estatal. PEREZ LUÑO ao dissertar sobre a 
dupla função dos direitos fundamentais tece as seguintes considerações: 

  

No horizonte do constitucionalismo atual os direitos desempenham, portanto, uma dupla 
função: no plano subjetivo seguem atuando como garantias da liberdade individual, se bem 
que a este papel clássico agora se une a defesa dos aspectos sociais e coletivos da 
subjetividade, enquanto que no plano objetivo tem assumido uma dimensão institucional a 
partir da qual seu conteúdo deve funcionalizar-se para a consecução dos fins e valores 
constitucionalmente proclamados. (2007, p.25, tradução nossa). 

  

            Os direitos fundamentais, portanto, são detentores de dupla dimensão normativa[26], 
uma subjetiva, relacionada à proteção dos interesses do indivíduo, que poderá exigir que os 
poderes públicos se abstenham de impor limitações e restrições indevidas ao seu exercício, 
protegendo-os, e outra objetiva, segundo a qual os direitos fundamentais, na condição de 
valores relevantes da comunidade política[27], prescrevem deveres objetivos para o poder 
estatal, bem como para os particulares, influenciando todo o ordenamento jurídico. Além 
disso, em sua dimensão ou perspectiva objetiva, os direitos fundamentais impõem obrigações 
de cunho objetivo aos poderes públicos que deverão adotar as medidas necessárias e possíveis 
para assegurar, proteger e concretizar as condições necessárias para o seu exercício pelos 
indivíduos.[28] VALE tece as seguintes considerações: 

  

Os direitos fundamentais, assim, visam, em primeira linha, à satisfação de interesses próprios 
dos titulares. Conferem aos indivíduos pretensões a que sejam realizadas ações ou omissões 
tendentes a assegurar os valores e bens constitucionais que lhes são conferidos pelas normas 
constitucionais. Como direitos subjetivos, os direitos fundamentais delimitam posições 
jurídicas individuais em face do Estado (...) Por outra perspectiva, a dimensão objetiva 
traduz-se na fundamentação dos direitos fundamentais como valores, regras ou princípios 
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possuidores de validez objetiva, absoluta, universal, independentemente da experiência dos 
indivíduos. Com esse entendimento, normas de direitos fundamentais prescrevem deveres 
objetivos de forma a não se referirem a qualquer titular concreto. (2004, p.78). 

  

            A compreensão da dupla dimensão dos direitos fundamentais, especialmente de sua 
dimensão objetiva, é de essencial relevância para o surgimento dos questionamentos acerca da 
eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, haja vista que esta 
concepção está diretamente vinculada ao desenvolvimento das teorias que pretendem definir a 
extensão da eficácia dos direitos fundamentais, se direta ou indireta. Segundo ANDRADE: 

  

Partindo-se do postulado de que os direitos fundamentais, na sua dimensão subjetiva, se 
referem exclusivamente às relações entre os particulares e o Estado, conclui-se que será na 
sua dimensão objetiva, enquanto normas constitucionais e valores comunitários, que se 
justifica e exprime a respectiva eficácia fora do âmbito dessas relações, em especial nas 
relações dos particulares entre si. (1998, p.141).[29] 

  

            Sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes reflexos da dimensão objetiva dos 
direitos fundamentais é o reconhecimento de sua força ou eficácia irradiante, que exprime a 
capacidade das normas de direitos fundamentais, enquanto veiculadoras de valores jurídicos, 
de irradiarem e difundirem seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, conformando o 
processo de elaboração e interpretação das normas infraconstitucionais, bem como a atuação 
do poder público,[30] promovendo a constitucionalização da legislação infraconstitucional. 

            A eficácia irradiante dos direitos fundamentais encontra profundas relações com a 
teoria da eficácia indireta ou mediata dos direitos fundamentais, haja vista que de acordo com 
essa corrente do pensamento, os direitos fundamentais irradiariam seus valores na legislação 
infraconstitucional mediante a interpretação e aplicação das cláusulas gerais e conceitos 
jurídicos indeterminados, que seriam como portas de entrada para os preceitos constitucionais, 
que as preencheriam com seu conteúdo axiológico. [31] 

            Outro importante desdobramento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais está 
no reconhecimento de que eles constituem deveres de proteção[32], haja vista que, além de 
imporem abstenções ao exercício do poder estatal, lhe impõe o dever de proteger seus titulares 
de lesões e ameaças provindas de particulares, no âmbito de suas relações jurídicas privadas. 
JULIO ESTRADA destaca esse importante desdobramento da dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais: 

  

Esta dupla qualificação, na qual os dois elementos coexistem em uma relação de tensão, é 
resultado da implantação da denominada teoria objetiva, que redunda na ampliação do 
conteúdo dos direitos fundamentais, os quais não se limitam a atuar na relação do indivíduo 
com o poder público, mas sim, como valores supremos que valem para todo o ordenamento 
jurídico, também informam as relações recíprocas entre particulares, e limitam a autonomia 
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privada, ao mesmo tempo que servem como mandatos de atuação e deveres de proteção para 
o Estado. (2000, p.66, tradução nossa). 

            

            Por sua vez, SARLET explicita o desdobramento da dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais como deveres de proteção ou imperativos de tutela: 

  

Além das funções já referidas e dos outros desdobramentos possíveis no âmbito da dimensão 
jurídico-objetiva e que aqui não teremos condição de desenvolver, assume relevo - 
notadamente em virtude de sua particular repercussão para a temática ora versada - a 
função atribuída aos direitos fundamentais e desenvolvida com base na existência de um 
dever geral de efetivação atribuído ao Estado (por sua vez, agregado à perspectiva objetiva 
dos direitos fundamentais) na condição de deveres de proteção (Schutzplichten) do Estado, 
no sentido de que a este incumbe zelar, inclusive preventivamente, pela proteção dos direitos 
fundamentais dos indivíduos não somente contra os poderes públicos, mas também contra 
agressões oriundas de particulares e até mesmo de outros Estados, função esta que muitos 
tratam sob o rótulo de função dos direitos fundamentais como imperativos de tutela, como 
prefere especialmente CANARIS. (2004a, p.92-93). 

  

             Constata-se, portanto, que o reconhecimento da supremacia hierárquica e da força 
normativa do texto constitucional, bem como da dupla dimensão dos direitos fundamentais, 
constituíram premissas teóricas inafastáveis e necessárias para o desenvolvimento da questão 
atinente à eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares, ao 
contribuírem de forma decisiva para se compreender os direitos fundamentais não apenas 
como direitos públicos subjetivos, mas também como ordem objetiva de valores, princípios 
objetivos, dotados de normatividade, irradiando seus efeitos sobre o ordenamento 
jurídico.[33] 

  

A discussão sobre a eficácia vinculante dos direitos fundamentais está intimamente ligada à 
condição normativa atribuída à Constituição de determinado ordenamento jurídico. Uma tal 
eficácia somente pode ser observada naquelas ordens constitucionais que reconhecem a 
Constituição como norma básica e elemento de unidade de todo ordenamento jurídico. A 
Constituição deve ser a fonte de validade formal e material de todos os sistemas jurídicos. 
(VALE, 2004, p.59). 

  

             O reconhecimento da força normativa da Constituição e da dimensão objetiva dos 
direitos fundamentais contribuem para a compreensão do ordenamento jurídico como um 
sistema, unitário e harmônico, haja vista que passam a atuar como princípios gerais do 
sistema jurídico.[34] Há, portanto, conforme destacado, a aproximação entre a Constituição e 
o direito privado, com a conseqüente relativização da dicotomia entre público e privado, o que 
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resta mais do que evidenciado pelo próprio surgimento e desenvolvimento do tema da eficácia 
dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares. 

            

2.2.3 Constituição e direitos fundamentais 

  

            A Constituição da República de 1988 inovou ao apresentar extenso rol de direitos e 
garantias fundamentais. Contudo, similarmente a outros textos constitucionais, não 
estabeleceu de forma expressa e inequívoca a vinculação dos particulares aos direitos 
fundamentais, restringindo-se a estabelecer, no parágrafo primeiro, de seu artigo 5º, o 
princípio da imediata aplicabilidade das normas definidoras dos direitos fundamentais.[35] 

            A análise dos preceitos legais contidos no parágrafo primeiro, do artigo 5º, da 
Constituição da República de 1988, permite inferir que o referido dispositivo, além de não 
consagrar expressamente a vinculação do poder público aos direitos fundamentais, como 
ocorre em outros ordenamentos jurídicos, permaneceu igualmente silente quanto à vinculação 
dos particulares. SARLET, ao analisar o conteúdo do parágrafo primeiro, do artigo 5º, da 
Constituição da República de 1988, tece as seguintes considerações: 

            

Ao contrário da Constituição Portuguesa de 1976, que, em seu art. 18.1, consagrou 
expressamente uma vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais, a nossa 
Constituição de 1988 sequer previu, a despeito de consagrar o princípio da aplicabilidade 
imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, § 1º), a 
expressa vinculação do poder público, tal como ocorreu, por exemplo, e 
paradigmaticamente, na Lei Fundamental da Alemanha (artigo 1º, inciso III), assim como 
nas vigentes Constituições da Grécia, Espanha e na própria Constituição de Portugal, já 
referida. (2000a, p.120). 

  

            A despeito de inexistir no texto constitucional dispositivo expresso prevendo a 
vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais, não tem se verificado, entre os 
teóricos nacionais, maiores questionamentos sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações entre indivíduo e Estado, restringindo-se, a controvérsia, ao âmbito das relações 
jurídicas entre particulares. Segundo SARLET: 

  

A omissão do Constituinte não significa, todavia, que os poderes públicos (assim como os 
particulares) não estejam vinculados pelos direitos fundamentais. Tal se justifica pelo fato de 
que, em nosso direito constitucional, o postulado da aplicabilidade imediata das normas de 
direitos fundamentais (art. 5º, § 1º, da CF) pode ser compreendido como um mandado de 
otimização de sua eficácia, pelo menos no sentido de impor aos poderes públicos a aplicação 
imediata dos direitos fundamentais, outorgando-lhes, nos termos desta aplicabilidade, a 
maior eficácia possível. (2007a, p.360). 
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             A vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais decorre do próprio 
reconhecimento da força normativa das normas constitucionais, inclusive as que veiculam os 
direitos fundamentais, previstas no título segundo de nossa Constituição e em outras normas 
esparsas pelo texto constitucional. O Estado, no exercício de quaisquer de suas funções, seja a 
executiva, a legislativa ou judiciária, encontra-se vinculado e deve estrita observância aos 
preceitos constitucionais, inclusive às normas de direitos fundamentais. 

Conforme destaca STEINMETZ, a ausência de preceito constitucional, por si, não pode 
constituir obstáculo à vinculação dos particulares, em suas relações privadas, aos direitos 
fundamentais, haja vista que, a impossibilidade de uma fundamentação imediata, diretamente 
referenciada e extraída do texto constitucional, não inviabiliza a possibilidade de construção 
de uma fundamentação mediata, a partir de uma análise das normas e princípios 
constitucionais.[36] 

            Até mesmo porque, destaque-se que a experiência colhida em outros ordenamentos 
jurídicos tem demonstrado que mesmo naqueles em que há preceito normativo constitucional 
estabelecendo a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, como no caso da 
Constituição Portuguesa de 1976[37], as controvérsias acerca da eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações entre particulares não foram eliminadas e, em alguns casos, até se 
intensificaram. 

            Esta situação demonstra que, independentemente da existência de preceito 
constitucional prevendo a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, os diálogos e 
debates acerca da extensão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas 
privadas permeiam os principais ordenamentos jurídicos, em diversos continentes, de 
diversificadas tradições jurídicas, comprovando a inequívoca importância e atualidade da 
temática para a ciência jurídica.  

            Outro não é o entendimento de STEINMETZ ao apontar que nem nos ordenamentos 
jurídicos em que existe norma constitucional prevendo de forma expressa a eficácia dos 
direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares, a controvérsia acerca da 
extensão e o modo da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais não foi eliminada, 
justamente em razão da complexidade e dos reflexos que advém da questão. 

  

Como já mencionamos, os problemas que giram em torno da vinculação dos particulares a 
direitos fundamentais têm, em grande medida, como causa a ausência de texto expresso de 
norma nos documentos constitucionais. E mesmo nas constituições em que há texto de norma 
prescrevendo expressamente a vinculação - Constituição da República Portuguesa de 1976 
(art.18.1), Constituição da Federação Russa de 1993 (art.17.3) e Constituição Suíça de 1998 
(art.35) - há dúvidas sobre a forma (o "como") e o alcance (o "em que medida") dessa 
vinculação. (2004, p.100).  

  

             Apresentadas as premissas históricas, sociais e teóricas acerca do surgimento e 
desenvolvimento da temática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre 
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particulares, cumpre adentrar na análise da eficácia do direito fundamental à igualdade com o 
intuito de contribuir para os debates existentes, na tentativa de formular e sugerir proposições 
adequadas e capazes de conciliar a necessidade de promoção da igualdade e o combate às 
práticas discriminatórias e, ao mesmo tempo, assegurar a necessária proteção à autonomia 
privada e à liberdade contratual,[38] corolários ao livre desenvolvimento da personalidade.  

  

  

2 Eficácia do Direito Fundamental à igualdade nas relações jurídicas entre particulares 

  

  

            A eficácia do direito à igualdade no âmbito das relações jurídicas entre particulares 
tem sido objeto de enorme controvérsia no âmbito do ordenamento jurídico europeu. A 
questão que vem sendo aventada está em se delimitar se o texto constitucional poderia impor 
rigidamente a cada indivíduo que trate os demais com igualdade em suas relações jurídicas 
contratuais, obrigando-o a justificar objetivamente qualquer descumprimento ao tratamento 
igualitário, ou se a liberdade negocial inclui necessariamente uma margem de arbítrio e 
discricionariedade que não pode ser limitada injustificadamente, sob pena de supressão da 
autonomia privada e liberdade individual. 

            No âmbito do ordenamento jurídico europeu diversos estudiosos tem se dedicado a 
analisar a polêmica e relevante questão da aplicabilidade do direito fundamental à igualdade 
às relações jurídicas privadas[39], especialmente em decorrência da edição pela Comunidade 
Européia de diversos instrumentos normativos[40] disciplinando a aplicação do princípio 
constitucional da igualdade nas relações jurídicas privadas contratuais, como mecanismo de 
combate à discriminação no âmbito privado, bem como em razão da incorporação destes 
instrumentos normativos por ordenamentos jurídicos dos Estados integrantes da Comunidade 
Européia, tal como ocorreu em Alemanha, Espanha e Portugal. [41]  

           A definição da extensão da eficácia do direito fundamental à igualdade nas relações 
jurídicas entre particulares assume extrema importância e requer de todos aqueles que se 
dedicam ao estudo do direito privado e dos direitos fundamentais especial atenção, impondo 
um detido e acurado estudo sobre os efeitos da atribuição de uma eficácia direta ou indireta, 
principalmente sobre a autonomia privada e liberdade individual. Isto porque, ao mesmo 
tempo em que a admissão de uma eficácia direta do princípio da igualdade poderá importar 
em risco para a autonomia privada, fonte dos negócios jurídicos, a adoção incondicionada da 
teoria da eficácia indireta poderá não ser suficiente para impedir atos de discriminação 
realizados por particulares no âmbito de suas relações jurídicas privadas. 

           Se a questão da eficácia dos direitos fundamentais em geral é controvertida, a questão 
se torna ainda mais tormentosa quando se trata de definir em que medida os particulares, no 
âmbito de suas relações contratuais privadas, encontram-se vinculados ao direito fundamental 
à igualdade, haja vista que a aplicabilidade deste direito poderá acarretar uma excessiva 
restrição à liberdade da pessoa humana, ao exercício da autonomia privada, obstaculizando o 
agir humano livre e democrático, comprometendo o livre desenvolvimento da personalidade 
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humana. Deve ser garantido aos indivíduos um espaço privado de livre determinação, no qual 
possa gerir sua vida privada e eleger a melhor forma de promoção de sua personalidade. 

           Nem mesmo autores que sustentam a máxima eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações jurídicas privadas se olvidam da necessidade de se assegurar espaços para o livre 
exercício da autonomia e liberdade, pois a aplicação irrestrita e incondicionada do direito 
fundamental à igualdade certamente acarretará situações jurídicas absurdas e insuportáveis, 
decorrente a planificação do agir humano.[42] Essa controvérsia e a relevância da questão 
estão claramente representadas nas palavras de BILBAO UBILLOS, segundo o qual: 

  

Nem mesmo aqueles que advogam pela máxima eficácia dos preceitos constitucionais negam 
que essas áreas de imunidade ou autonomia existem. Ao fim e ao cabo, a abolição dessa 
esfera privada é um dos sinais de identificação do totalitarismo. A existência dessas válvulas 
de escape, desses espaços de vida privada nos quais alguém atua sem ter que dar 
explicações, marca a diferença entre uma sociedade livre e uma sociedade ocupada pelo 
Estado. Estender ao âmbito das relações jurídico-privadas o princípio constitucional da 
igualdade, uma regra alheia a este mundo, pode acarretar conseqüências absurdas e 
insuportáveis. (2007, p. 394) 

  

            Se a maioria dos teóricos concorda que o princípio da igualdade é imperativamente 
aplicável nas relações jurídicas entre os indivíduos e os poderes públicos, constituindo 
verdadeiro direito subjetivo, o mesmo não se procede quando se discute a aplicabilidade deste 
direito fundamental nas relações jurídicas entre particulares, especialmente em razão de seu 
conflito com os direitos fundamentais à liberdade e à autonomia privada. A questão, a 
despeito de controvertida, não tem merecido destaque entre os teóricos brasileiros, haja vista 
que poucos se dedicaram ou tem se dedicado a discussão do tema.[43] 

            A questão adquire relevância ao se considerar que a discriminação é, antes de jurídico, 
um fenômeno social, que se manifesta em todo tecido social, não estando restrito às relações 
jurídicas entre indivíduos e os poderes públicos. Assim, por se caracterizar muito mais como 
uma prática sistemática e generalizada, pauta de conduta social implícita, decorrente de 
estereótipos arraigados, o combate à discriminação se faz necessário em todas as espécies de 
relações jurídicas, em nome da máxima eficácia do direito fundamental à igualdade. 
Restringir a aplicabilidade do princípio da igualdade às relações jurídicas entre os indivíduos 
e o poder público comprometeria a efetividade de quaisquer políticas públicas de eliminação 
ou redução da discriminação. Conforme AGUILERA RULL: 

  

A extensão da proibição de discriminação aos sujeitos de direito privado leva em conta que a 
discriminação não é de fundo um problema de abuso de poder por parte do Estado. O 
fenômeno da discriminação não tem tanto a ver com a relação do indivíduo com uma 
corporação, com a relação entre dois sujeitos diferentes. A discriminação é um fenômeno no 
qual a sociedade civil joga no papel central. Não é possível erradicar a discriminação 
limitando-se a garantir relações entre o indivíduo e os poderes públicos baseadas no 
princípio de não discriminação. (2009, p. 19, tradução nossa) 
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            Conforme destaca CERDÁ MARTINEZ-PUJALTE, 

            

(...) o tema da igualdade e sua consecução prática, muito mais para lá de estar resolvido, 
segue plenamente vigente, e um dos objetivos dos atuais governos e legisladores segue sendo, 
como em outras épocas, avançar formalmente neste caminho, para que se possam dar em 
todos os âmbitos as condições necessárias objetivas que garantam a igualdade dos cidadãos, 
respeitando em todo caso as peculiaridades de cada um deles. (2009, p. 104, tradução nossa) 

  

            Ressalte-se, contudo, que de igual modo, a garantia a cada indivíduo de espaços 
privados de decisão e atuação livres e imunes a aplicabilidade do direito fundamental à 
igualdade, permitindo-lhes agir de forma autônoma, é corolário da existência de uma 
sociedade livre e democrática. Obviamente, que a garantia desses espaços privados de livre 
decisão e atuação aos indivíduos não pode transformá-los em espaços institucionalizados de 
legitimação a prática de atos de discriminação baseados em motivos de raça, cor, origem, sexo 
ou etnia. Assim, verifica-se que a solução para a questão da eficácia do direito fundamental à 
igualdade nas relações jurídicas entre particulares não se encontra na defesa de entendimentos 
extremas, mas sim, dependerá das especificidades e peculiaridade do caso concreto.[44] 

            MC CRORIE, ao analisar a questão da eficácia do direito fundamental à igualdade nas 
relações jurídicas privadas, destaca que nas relações laborais a eficácia do princípio da 
igualdade é possível, uma vez tratarem-se de relações em que predomina o desequilíbrio entre 
os sujeitos[45]. Contudo, no que concerne às relações jurídicas não laborais, sustenta que os 
sujeitos "já não deverão estar vinculados a este princípio, sobretudo se se tratar de uma 
relação contratual que esteja intimamente ligada com a sua esfera privada"[46], e cita as 
relações de emprego doméstico, de locação de bens imóveis, as de natureza associativa, como 
outros exemplos de relações jurídicas privadas em que a aplicabilidade direta do princípio da 
igualdade não seria possível. Sustenta a autora que: 

  

Parece-nos que será excessivamente restritivo considerar que poderá haver ai um verdadeiro 
dever de contratar, pelo que parece fazer sentido considerar que também estas diferenças de 
tratamento não são ilícitas em si mesmas. Só se qualificarão como tais aquelas que 
impliquem, além disso, a violação de outros valores constitucionais substantivos. (2005, p. 
60). 

  

              BILBAO UBILLOS, apesar de ser um dos principais defensores da eficácia direta 
dos direito fundamentais nas relações jurídicas entre particulares, no que tange a eficácia do 
direito fundamental à igualdade sustenta que este direito "tem uma eficácia muito limitada do 
âmbito das relações regidas pelo direito privado, devido a ampla articulação que neste 
contexto se reconhece ao princípio da autonomia privada, um princípio que conta também 
com respaldo constitucional"[47]. Destaca, todavia, que a autonomia e liberdade conferida 
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aos indivíduos para gerir seus próprios interesses e suas relações sem ingerências externas 
deverá ser exercida sem que haja violação ao outros direitos fundamentais ou à ordem 
pública.[48] 

  

Em linhas gerais, a doutrina rechaça a vigência do princípio da igualdade na esfera das 
relações privadas enquanto proibição de arbitrariedade ou imperativo de razoabilidade no 
comportamento particular. A liberdade individual, na sua vertente negocial ou associativa, 
inclui necessariamente uma margem de arbítrio e não pode ser limitada injustificamente. 
Pode ser exercida de forma irracional e incongruente. L. Herkin, um autor norte-americano, 
defendeu há muitos anos "the individual's freedom to be irrational", uma liberdade que a 
Constituição nunca pretendeu eliminar. Em lugar de impor rigidamente a cada indivíduo que 
trate os demais com elegante igualdade em suas relações recíprocas, obrigando-o a justificar 
de forma objetiva qualquer desvio dessa regra (sua decisão, por exemplo, de não contratar 
com uma pessoa quando o fez com outras em idênticas circunstâncias), deve-se permitir um 
espaço de espontaneidade e até de arbitrariedade. (2007, p. 393). 

  

         E conclui: 

  

Existe uma esfera de atuação puramente privada, um reduto de vida autenticamente privado, 
que fica fora de alcance das normas constitucionais, no qual os indivíduos são livres para 
discriminar na hora de selecionar as pessoas com as quais vão se relacionar (podem 
convidar para sua casa ou para uma festa aqueles que creêm convenientes, associar-se com 
quem desejem e negar-se a entrar em determinado estabelecimento, pelos motivos que 
sejam), de regular essas relações (determinando o conteúdo dos contratos, dos estatutos 
sociais ou das disposições testamentárias) e de comportarem-se, em geral, de uma maneira 
que está vedada ao Estado. (2007, p. 394).[49]  

  

             Em linhas gerais, teóricos e tribunais europeus têm afastado a aplicabilidade direta do 
direito à igualdade no âmbito das relações jurídicas entre particulares, salvo no que tange às 
relações jurídicas de natureza trabalhista, nos casos em que o fornecimento de bens e serviços 
ocorre em regime de monopólio, quando há uma emissão publica e geral da vontade de 
contratar para o fornecimento de bens e serviços, ou quando a atividade privada for, de 
alguma forma estimulada ou subsidiada pelo poder público, tal como ocorre nos casos das 
empresas prestadoras de serviços sob o regime de concessão, permissão ou autorização pelo 
poder públicos, haja vista que nesta hipótese a aplicabilidade decorrerá de um efeito indireto 
da vinculação dos poderes públicos ao princípio da igualdade.[50] 

             Fora estas hipóteses, teóricos e tribunais também se manifestado, em regra, no sentido 
que de discriminações ocorridas no âmbito de relações jurídicas entre particulares fundadas 
critérios de raça, cor, origem, etnia ou sexo, são presumidamente odiosas e suspeitas, sendo, 
portanto, inadmissíveis por contrariarem outros valores constitucionais. Essas hipóteses de 
discriminação somente seriam admitidas quando comprovada a existência de razões ou 
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motivos justificáveis para o tratamento diferenciado, como ocorre, por exemplo, nos casos dos 
contratos de seguro de vida, saúde ou de veículos, em que o sexo, a idade ou a raça podem 
constituir elementos majoram ou minorar os riscos securitários segundo dados 
estatísticos.[51] [52] 

                Ademais, a despeito da maioria dos teóricos admitirem apenas a eficácia indireta do 
princípio da igualdade no âmbito das relações jurídicas privadas, condicionando a sua eficácia 
a prévia intermediação legislativa ou a concreção judicial das cláusulas gerais e conceitos 
jurídicos indeterminados, em sua maioria sustentam que se a discriminação não se basear em 
"diferenciação objetivamente justificada", "motivo racionalmente evidente", "justificação 
racional e objetiva, não arbitrária"[53],  esta atentará contra o princípio da dignidade da 
pessoa humana, tornando-a ilegítima e inconstitucional. Note-se, que neste caso, não é o 
princípio da igualdade que possui eficácia direta, mas sim o princípio da dignidade da pessoa 
humana que tornará ilícita a discriminação. Conforme destaca ALFARO AGUILA-REAL: 

  

O que se sucede é que o risco de tratamento vexatório ao qual temos aludido se atualiza 
especialmente em relação à negativa a contratar discriminatória (em particular por razão de 
sexo ou raça), pela especial conexão que o direito à igualdade tem com a dignidade humana, 
porém isso não significa que uma negativa de contratar seja ilícita por ser discriminatória. A 
negativa é ilícita porque atenta contra a dignidade de outro particular, de maneira que 
discriminações (na seleção de co-contratante) que não sejam vexatórias são perfeitamente 
lícitas. (1993, p. 113-114). 

  

             Há que se destacar, ainda, dada a relevância, que no ordenamento jurídico brasileiro a 
própria legislação civil, assegurando a liberdade e autonomia privada, tutela o tratamento 
discriminatório no âmbito de relações jurídicas privadas quando, por exemplo, possibilita que 
o doador ou testador, conforme preceitos legais contidos nos artigos 549 e 1789 ambos do 
Código Civil, disponha livremente da metade de seus bens ou da herança. Assim, no que 
tange a parte disponível poderá o doador ou testador optar por doá-la ou destiná-la de forma 
diferenciada entre seus filhos ou, inclusive, doá-la ou destiná-la a apenas um de seus filhos 
sem que os demais possam nulificá-la sob alegação de violação ao princípio da igualdade.[54] 

  

Nesse sentido, a título de exemplificação, o testador não está obrigado a dividir em parte 
iguais os bens que compõem a fração disponível, o comerciante a dar igual desconto no 
preço de uma mercadoria para amigos e não amigos, o esportista a conceder entrevista a 
todas as empresas de comunicação, o jornal a publicar na coluna de opinião todos os artigos 
que recebe, o professor a manifestar simpatia ou amizade por todos os alunos, o médico 
cirurgião a cobrar igual preço de todos quando igual for o procedimento, o locador a 
conceder iguais descontos ou carências para todos os seus locatários. (STEINMETZ, 2004, p. 
262). 
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             Conforme se pôde inferir, a questão da eficácia do direito fundamental à igualdade no 
âmbito das relações jurídicas entre particulares é tormentosa e comporta soluções dogmáticas 
variadas, haja vista estarem em conflito os importantes direitos fundamentais à igualdade, 
liberdade, autonomia privada.  Assim, não se pode sustentar de forma acrítica e uniforme a 
aplicabilidade direta do princípio da igualdade nas relações jurídicas privadas, haja vista que 
estará condicionada às peculiaridades e especificidades do caso concreto, nem mesmo 
possível sustentar que toda discriminação é necessariamente ilícita, uma vez que será ilícita a 
discriminação que não se basear em motivo razoável e justificável, que atentar contra outros 
direitos fundamentais, especialmente à dignidade da pessoa humana, contra a ordem pública, 
os bons costumes, ou nos casos em que o exercício da liberdade e da autonomia privada 
caracterizar abuso de direito. 

             Sustentar a eficácia direta e irrestrita do princípio da igualdade no âmbito das relações 
jurídicas privadas, obrigando os particulares a sempre apresentar uma justificativa racional e 
objetiva para o tratamento diferenciado, implicaria em restrição indevida e não razoável à 
liberdade e à autonomia privada, limitando sobremaneiramente o espaço privado de livre 
determinação e desenvolvimento da personalidade. Assim como quaisquer outros direitos 
fundamentais, os exercícios da liberdade e da autonomia privada não são absolutos, uma vez 
que deverão ser exercícios em conformidade com os demais direitos fundamentais, mas sua 
proteção é, inquestionavelmente, indispensável a uma sociedade livre e democrática, em que 
não há a planificação do agir humano decorrente da imposição de uma moral oficial. 

               Nesse diapasão, o objetivo do presente trabalho não foi esgotar a análise do tema da 
eficácia do direito fundamental à igualdade nas relações jurídicas privadas, mas sim, 
reconhecendo a importância e complexidade do tema, buscou-se apresentar seus aspectos 
mais relevantes, apresentando questionamentos e apontamentos que possam ser úteis para o 
aperfeiçoamento de seu estudo, bem como sugerir proposições adequadas e capazes de 
conciliar a proteção da igualdade e o combate a práticas discriminatórias e, ao mesmo tempo, 
assegurar a proteção à autonomia privada e à liberdade contratual,[55] corolários do direito 
fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade e do Estado Democrático de Direito. 
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[1] Conforme BILBAO UBILLOS, "conviene insistir en la radical historicidad de los 
derechos fundamentales: éstos han experimentado y siguen experimentando profundas 
transformaciones porque la realidad socio-política en la que se insertan cambia". (2006, p. 
302). 

[2] Interessante é a constatação tecida por FACHIN, segundo o qual "O reconhecimento da 
possibilidade de os direitos fundamentais operarem sua eficácia nas relações interprivadas é, 
talvez, o cerne da denominada constitucionalização do Direito Civil." (2003, p. 100). 

[3] Segundo FACHIN, "A eficácia dos direitos fundamentais nas relações interprivadas se 
torna inegável, diante da diluição de fronteiras entre público e privado" (2003b, p.100). Para 
TEPEDINO, estaríamos no contexto "em que, progressivamente, supera-se a dicotômica 
distinção entre o direito público e o direito privado, destacando-se a ampla admissão da 
aplicação direta das normas constitucionais nas relações privadas" (2008, p.23). 

[4] Conforme aduz CANOTILHO, "poderemos afirmar com relativa segurança, que, hoje, 
um dos temas mais nobres da dogmática jurídica diz respeito às imbrigações complexas da 
irradiação dos direitos fundamentais constitucionalmente protegidos (Drittwirkung) e do 
dever de proteção de direitos fundamentais por parte do poder público em relação a terceiros 
(Schutzplficht) na ordem jurídica dos contratos" (2004, p. 192). 

[5] Conforme destaca BILBAO UBILLOS: "Frente a la concepción unidirecional de los 
derechos de libertad, en el Estado social de derecho se abre paso un nuevo entendimiento de 
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las relaciones Estado-sociedad, que acaba desenmascarando la ficción que vinculada el 
disfrute de la libertad en la esfera social a la sola afirmación del principio de igualdade 
jurídica. Hoy como ayer la realidade desmiente la existencia de una paridad en buena parte 
de los vínculos entablados entre sujetos privados. El Derecho privado conoce también el 
fenômeno de la autoridad, del poder, como capacidad de determinar o condicionar 
juridicamente o de facto las decisiones de otros, de influir eficazmente en el comportamiento 
de otros, de imponer la propria voluntad. Basta con mirar alrededor y observar atentamente 
la realidad que nos rodea. Es un hecho facilmente constatable la progresiva multiplicación 
de centros de poder privados y la enorme magnitud que han adquirido algunos de ellos. 
Representan en la actualidad una amenaza nada desdeñable para las libertades. El poder ya 
no está concentrado en el aparato estatal, está disperso, diseminado en la sociedad."(2007, p. 
166-167). 

[6] A expressão é utilizada por SARLET (2000, p. 73) e (2007, p.108), que também utiliza o 
termo poder social. 

[7] VALE, 2004, p. 69. 

[8] BOCKENFORDE, 1993. 

[9]  STEINMETZ, 2004, p. 85. 

[10] Mas como definir o poder? BOBBIO, adepto da teoria relacional do poder, cita excerto 
da obra de Robert Dahl, para o qual "a influência (conceito mais amplo, no qual se insere o 
de poder) é uma relação entre atores, na qual um ator induz outros atores a agirem de um 
modo que, em caso contrário, não agiriam". (2003, p.78). 

[11] SOMBRA, 2004, p. 43. 

[12] "Sem embargo, a própria origem contratualista das teorias sobre os direitos humanos 
induz a idéia de que, na concepção dos filósofos inspiradores do constitucionalismo, tais 
direitos também valiam no âmbito das relações privadas. De fato, se os direitos eram 
naturais e precediam a criação do Estado, é evidente que eles podiam ser invocados nas 
relações privadas, até porque, num hipotético Estado de Natureza, inexistiria poder público. 
Sob esta ótica, a criação do Estado através do contrato social não desvirtuava tal situação, 
pois o que justificava o poder estatal era exatamente a necessidade de proteção dos direitos 
do homem, em face de seus semelhantes. Portanto, nas doutrinas jusnaturalistas, os direitos 
naturais valiam erga omnes, sendo concebidos como direitos de defesa do homem também em 
face de outros indivíduos e não apenas do Estado."(SARMENTO, 2008, p. 12). 

[13] Atualmente, poucos são aqueles que ainda se insurgem contra a vinculação dos 
particulares aos direitos fundamentais em suas relações jurídicas privadas, em decorrência do 
reconhecimento da, hoje, inafastável, força normativa da Constituição. Que estão vinculados, 
não resta maiores dúvida, cumpre agora definir se está vinculação se dá de forma direta ou 
indireta.  

[14] Cite-se, a título de exemplo, Konrad Hesse, Ernest Forsthoff, Günther Durig, Carl 
Schmitt, Jorg Neuner, Gomes Canotinho, José João Nunes Abrantes, José Carlos Vieira de 
Andrade, Carlos Mota Pinto, Antônio Pinto Monteiro, Lucas Pires, Cristina Queiroz, Ana 
Prata, Jorge Miranda, Juan Maria Bilbao Ubillos, Pedro Cruz Villalón, Rafael Naranjo de La 
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Cruz, Perez Luño, Gregório Peces-Baraba Martínez, Julio Alexei Estrada, Ingo Wolfgang 
Sarlet, Daniel Sarmento, Virgílio Afonso da Silva, Wilson Steinmetz, Gilmar Ferreira 
Mendes, Andre Rufino do Vale, Thiago Luis Santos Sombra, dentre outros. 

[15] Para ALEXY, a distinção entre princípios e regras "constituye la base de la 
fundamentación iusfundamental y es una clave para la solución de problemas centrales de la 
dogmática de los derechos fundamentales. Sin ella, no puede existir una teoria adecuada de 
los limites, ni una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente acerca 
del papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico. [...] La distinción 
entre reglas y principios constituye, además, el marco de una teoría normativo-material de 
los derechos fundamentales y, con ello, un punto de partida para responder a la pergunta 
acerca de la posibilidad y los límites de la racionalidad en el ámbito de los derechos 
fundamentales. Por todo esto, la distinción entre reglas y principios es uno de los pilares 
fundamentales del edificio de la teoría de los derechos fundamentales." (1997, p. 85). 

[16] Um dos principais promotores da força normativa da Constituição foi HESSE (2009). 

[17] BARROSO, 2001. 

[18] Para FACHIN: "O reconhecimento da possibilidade de os direitos fundamentais 
operarem sua eficácia nas relações interprivadas é, talvez, o cerne da denominada 
constitucionalização do Direito Civil." (2003, p. 100). 

[19] SARMENTO, 2008, p.67. 

[20] Veja-se também, sobre o tema, as obras de: MORAES, Maria Celina Bodin de. A 
caminho de um direito civil constitucional, Revista de Direito Civil, nº 65. p. 21-32. jul./set., 
1993, pág. 22.; FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª. ed. Atual. Rio de 
Janeiro, Renovar, 2003a; TEPEDINO, Gustavo. Introdução: Código Civil, os chamados 
microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa. In: TEPEDINO, 
Gustavo. (Org.). Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
p. 1/16.; MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do Direito Privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002; SARMENTO, Daniel Antonio de Moraes. A normatividade da 
constituição e a constitucionalização do Direito Privado. Revista da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 6, n. 23, p. 272-297, 2003. 

[21] Esse entendimento é atribuído, principalmente à JELLINEK. A principal obra do autor 
sobre o tema é intitulada Sistema dei Diritti Pubblici Subbettivi. Milano: Società Editrice 
Libraria, 1919. 

[22] Aponta BILBAO UBILLOS que o fenômeno da constitucionalização do direito privado e 
a extensão da eficácia dos direitos fundamentais às relações jurídicas privadas contribui para 
um "enfoque unitario, que tiende a superar el tradicional aislamiento de la Constitución del 
resto del ordenamiento, tiente una gran transcendencia en la medida en que impide que el 
Derecho constitucional y el Derecho privado puedan concebirse como compartimientos 
estancos, como mundos separados que discurren en paralelo y están gobernados por lógicas 
radicalmente diferentes" (2006, p. 306). 

[23] Conforme destacado por SARLET, "em que pese o substancial consenso a respeito da 
existência de uma perspectiva objetiva dos direito fundamentais (pelo menos no âmbito da 
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dogmática constitucional européia continental, importa consignar, desde já, que, no 
concernente ao seu conteúdo, significado e diversas implicações, ainda permanecerem sérias 
controvérsias na doutrina e jurisprudência, dissídio esse que se manifesta até mesmo na 
seara terminológica, em face das diversas denominações atribuídas à perspectiva objetiva 
dos direitos fundamentais." (2004, p.80). Dentre as terminologias adotadas para designar o 
fenômeno, as mais usuais são: ordem objetiva de valores, sistema de valores, direitos 
fundamentais como normas objetivas. 

[24]. Segundo o autor "como elementos da ordem objetiva, determinante de status, limitadora 
de status e asseguradora de status, que inserem o particular na coletividade, os direitos 
fundamentais constituem bases da ordem jurídica da coletividade." (HESSE, 1998, p.239). 

[25] Assevera STEINMETZ: "A eficácia de direitos fundamentais nas relações entre 
particulares fundamenta-se na dimensão objetiva dos direitos fundamentais." (2004, p. 104). 

[26] Destaca-se a existência de divergência entre os teóricos acerca da convivência e da 
relação entre as duas funções dos direitos fundamentais. ANDRADE (1998, p.111) e 
SARMENTO (2008, p.108) entendem que as dimensões subjetiva e objetiva encontra-se em 
relação de complementaridade e suplementação, enquanto que para BONAVIDES (2008, p. 
525) a função objetiva englobaria a subjetiva. 

[27] HESSE, 1998, p.34. 

[28] Nesse sentido: (SARMENTO, 2008, p.106); (SARLET, 2004a, p.84); (VALE, 2004, 
p.78); (ANDRADE, 1998, p.141); (PEREZ LUÑO, 2007, p.22); (SILVA, 2008, p.76); 
(STEINMETZ, 2004, p.104); (JULIO ESTRADA, 2000, p. 66). 

[29] Conforme preleciona SARMENTO: "No mesmo diapasão, afirma-se que a dimensão 
objetiva expande os direitos fundamentais para o âmbito das relações privadas, permitindo 
que estes transcendam o domínio das relações entre cidadão e Estado, às quais estavam 
confinados pela teoria liberal clássica. Reconhece-se então que tais direitos limitam a 
autonomia dos atores privados e protegem a pessoa humana da opressão exercida pelos 
poderes sociais não estatais, difusamente presentes na sociedade contemporânea." (2008, 
p.107). 

[30] Conforme destaca SARMENTO: "A eficácia irradiante tem na interpretação conforme a 
Constituição um dos seus mais férteis instrumentos. Esta técnica, segundo a doutrina mais 
autorizada, desempenha concomitantemente os papéis de princípio hermenêutico e 
mecanismo de controle de constitucionalidade. Como princípio hermenêutico, ela impõe ao 
operador do direito que, diante da ambigüidade de determinada disposição legal, opte pela 
exegese que torne essa norma compatível com a Constituição, mesmo que não seja a 
resultante da exegese mais óbvia do preceito". (2008, p.124). 

[31] Neste sentido SAMPAIO destaca que: "A eficácia irradiante dos direitos fundamentais 
manifesta-se sobretudo em relação à interpretação e aplicação das cláusulas gerais e 
conceitos jurídicos indeterminados, presentes na legislação infraconstiucional. Conceitos 
como boa-fé, ordem pública, abuso de direito, bons costumes, dentre tantos outros, abrem-se, 
pela sua plasticidade, a uma verdadeira reconstrução, edificada à luz dos direitos 
fundamentais." (2003, p.284). 
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[32] CANARIS (2003) prefere o termo imperativos de tutela à deveres de proteção. 

[33] Conforme CANARIS, a questão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
jurídicas entre particulares "só se torna compreensível sobre o pano de fundo da idéia da 
unidade da ordem jurídica." (2003, p.114) Ainda de acordo com VALE: "os direitos 
fundamentais são princípios gerais da ordem jurídica; possuem fundamentalidade formal e 
material, o que lhes concede um papel central dentro do sistema jurídico. Constituem, em seu 
conjunto, um subsistema jurídico aberto, influente em todos os demais subsistemas e nas 
demais normas do ordenamento jurídico." (2004, p.98). 

  

[35] "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 1º - As normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata." 

[36] STEINMETZ, 2004, p.100. 

[37] Artigo 18.1: "os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e 
garantias são directamente aplicáveis e vinculam entidades públicas e privadas." 

[38] Conforme aduz CANOTILHO, "poderemos afirmar com relativa segurança, que, hoje, 
um dos temas mais nobres da dogmática jurídica diz respeito às imbricações complexas da 
irradiação dos direitos fundamentais constitucionalmente protegidos (Drittwirkung) e do 
dever de proteção de direitos fundamentais por parte do poder público em relação a terceiros 
(Schutzplficht) na ordem jurídica dos contratos" (2004, p. 192). 

[39] AGUILERA RULL, INFANTE RUIZ, CARBONELL, BILBAO UBILLOS, MC 
CRORIE, GALVEZ CRIADO, GALVEZ MUÑOS, GRACIELA CAYUSO, ALFARO 
AGUILA-REAL, REY MARTINEZ, ALONSO GARCIA, VIEIRA ANDRADE, 
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, SUAY RINCON, GARCIA RUBIO, DE CASTRO Y 
BRAVO, CERDÁ MARTINEZ-PUJALTE. 

[40] Cite-se a Directiva 200/43/CE, de 29 de junho de 2000, que disciplina a aplicação do 
princípio da igualdade no tratamento das pessoas, independentemente de sua origem racial ou 
étnica; a Directiva 200/78/CE, de 27 de novembro de 2000, relativa ao estabelecimento de um 
marco geral para a igualdade de tratamento nas relações de emprego e ocupação; a Directiva 
2002/73/CE, de 23 de setembro de 2002, que disciplina a aplicação do princípio da igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, a formação e 
promoção profissionais e condições de trabalho; e por último, a mais relevante para o presente 
estudo, a Directiva 2004/113/CE, de 13 de dezembro de 2004, que disciplina a aplicação do 
princípio da igualdade no tratamento de homens e mulheres no que tange ao acesso de bens, 
serviços e seu fornecimento. 

[41] Dentre as principais legislações que incorporaram os preceitos das directivas 
comunitárias, cite-se a Lei Geral de Tratamento Igualitário (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz - AGG), que entrou em vigor em 14 de agosto de 2006, em 
Alemanha; a Lei Orgânica 3/2007, de 22 de março de 2007, em Espanha, e a Lei 18 de 11 de 
maio 2004, em Portugal. 
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[42] Nesse sentido são preleciona MC CRORIE: "É duvidoso que o direito privado, no qual 
os indivíduos actuam uns com os outros livre e arbitrariamente, seja espaço jurídico para se 
impor uma moral oficial." (2005, p. 45). 

[43] STEINMETZ talvez seja o único autor brasileiro que se dedicou a finco a analisar a 
questão da eficácia da igualdade nas relações jurídicas não laborais. 

[44] Nesse sentido é que NOVAIS sustenta que mesmo nos casos de discriminação assentadas 
em motivos de raça, origem, etnia, cor ou sexo, casos típicos de discriminações suspeitas, em 
que se presume a existência de ato discriminatório ilícito, se a discriminação estiver 
fundamentada em justificativas legítimas, razoáveis e proporcionais, a presunção de ilicitude 
será elidida. (2004) 

[45] O mesmo ocorre quanto atividade em que há a presença de monopólio e naquelas 
relacionadas à atividades de natureza pública. 

[46] Em igual sentido (BILBAO UBILLOS, 2007, p. 392) 

[47] 2007, p. 392. Em igual sentido SUAY RINCON, 1991, p.853.  Ainda de acordo com 
BILBAO UBILLOS: "a imensa maioria dos autores nega a eficácia frente a terceiros do 
princípio da igualdade" (1997, p. 405). De acordo com LARENZ: "o princípio da igualdade 
é de escassa importância, já que são admissíveis as desigualdades que o desfavorecido 
consente, salvo quando se trate de situações extremas em que há que considerar o 
consentimento como contrário aos bons costumes." (1993, p. 138). 

[48] Nesse sentido tem sido as manifestações do Tribunal Constitucional Espanhol o qual 
destacou que "no âmbito das relações privadas os direitos fundamentais e, entre eles, o 
princípio da igualdade, hão de ser aplicados ponderadamente, pois hão de se fazer 
compatíveis com outros valores ou parâmetros que têm sua origem ultima no princípio da 
autonomia da vontade, e que se manifestam através dos direitos e deveres que nascem da 
relação contratual" (ESPANHA, 1988, STC 177). Em igual sentido (CARRASCO PERERA, 
1991, p.10) (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, 1990, p.424); 

[49] Conforme saliente PRIETO SANCHIS "é evidente, por exemplo, que os particulares 
podem adotar decisões ou subscrever contratos atendendo a critérios discriminatórios 
vedados ao poder público. Porém isso não sucede porque a igualdade seja irrelevante nas 
relações privadas, senão porque deve-se conjugá-la com a liberdade ideológica e pessoal dos 
demais indivíduos." (1994, p. 214-215). 

[50] ALFARO AGUILA REAL, 1993, p. 120. 

[51] Basta lembrarmos, por exemplo, que no Brasil, a esperança de vida das mulheres é 
superior a dos homens, o risco de acidentes automobilísticos envolvendo condutoras mulheres 
é menor do que aqueles envolvendo condutores homens, a maior idade do segurado lhe coloca 
em situação de maior probabilidade de demandar assistência médico-hospitalar. Todos esses 
são fatores que são considerados na celebração do contrato. Isto porque, conforme destaca 
AGUILERA RULL: "es decisivo para el asegurador garantizar que las primas que paga el 
asegurado estén em relación con la probabilidade de que se produza el daño frente al que se 
está asegurando."(2009, p.10) Igualmente (GARCIA RUBIO, 2006, p. 12) (FERNANDEZ 
TORRES, 2007, p.475). 
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[52] Por isso, não podemos concordar com STEINMETZ quando parece sustentar que sempre 
quando a discriminação se basear em critérios de dor, idade, religião, raça, origem, sexo se 
estará violando a dignidade da pessoa humana. Segundo o autor: "os particulares estão 
proibidos de, entre si, praticar tratamento discriminatório com base em preconceitos de cor, 
idade, religião, raça, origem sexo e de quaisquer outros preconceitos contrários à dignidade 
da pessoa e incompatíveis com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária ou com 
as demais matrizes e os objetivos fundamentais da CF." (2004, p. 260). 

[53] Os termos são utilizados, respectivamente, por (LARENZ, 1993, p. 141), 
(CANOTILHO, 2003a, p. 1161) e (PINTO, 1999, p. 80). 

[54] Neste caso o tratamento diferenciado poderia, inclusive, levar em consideração o fato de 
se tratar de filho "legítimo", adotivo ou espúrio. Destaque-se, que no caso específico existe, 
inclusive, norma constitucional específica relativa a igualdade entre filhos.  

[55] Conforme aduz CANOTILHO, "poderemos afirmar com relativa segurança, que, hoje, 
um dos temas mais nobres da dogmática jurídica diz respeito às imbricações complexas da 
irradiação dos direitos fundamentais constitucionalmente protegidos (Drittwirkung) e do 
dever de proteção de direitos fundamentais por parte do poder público em relação a terceiros 
(Schutzplficht) na ordem jurídica dos contratos" (2004, p. 192). 
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O ASPECTO SIMBÓLICO DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE FRENTE 
ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 
POR DESAPROPRIAÇÃO: UMA CRÍTICA À DISCREPÂNCIA ENTRE 

A LEI E O CASO CONCRETO 
 

THE SYMBOLIC ASPECT OF THE SOCIAL FUNCTION OF OWNERSHIP 
REGARDING LEGAL REQUIREMENTS TO RECEIVE EXPROPRIATION 

COMPENSATION: A REVIEW OF THE DISCREPANCY BETWEEN LAW AND 
PRACTICE 

 
 
 

Cristiano Tolentino Pires 
 

RESUMO 
Embora não possua previsão expressa na Constituição Federal, a Função Social da Posse é 
discussão recente de grande relevância e que influencia sobremaneira na forma como a posse 
é interpretada no direito atual, adquirindo importância e se distanciando da noção de mero 
atributo da propriedade. Muitos são os casos em que a posse é o único instrumento do homem 
de acesso à terra, que nestas condições, não raras vezes, se vê diante de uma ordem 
expropriatória que o obriga a desocupar o imóvel, tendo em vista o bem comum que embasa 
as ações de desapropriação. Entretanto, a justa e prévia indenização não é aplicável aos 
posseiros, por expressa vedação legal, que exige que os valores devidos em virtude da 
desapropriação sejam levantados apenas por aquele que comprove a titularidade do bem. 
Assim, a falta de indenização devida se contrapõe à importância ímpar que a posse adquiriu 
no decorrer dos anos, de modo que todos os embasamentos à sua função social são 
sumariamente desconstituídos ao se negar a reparação do dano. Desta feita, o presente artigo 
destina-se a analisar a impossibilidade da exigência indiscriminada da comprovação da 
propriedade sem uma análise profunda da realidade fática, sob pena de tornar a função social 
da posse um ideal meramente simbólico.  
PALAVRAS-CHAVE: INDENIZAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO; EXIGÊNCIAS 
LEGAIS; FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE; SIMBOLISMO 
 
ABSTRACT 
Although there is no express provision in the Constitution, the Social Function of Ownership 
is a recent discussion of great importance which influences the way the ownership is 
interpreted by the current law, gaining importance and distancing from the notion of mere 
attribute of property. There are many cases in which the ownership is the only instrument of 
man's access to land, and in these circumstances they often face an expropriation order 
requiring them to vacate the property due to the common good that underlies the 
expropriation lawsuits. However, a fair and prior compensation does not apply to squatters, by 
explicit legal prohibition, which requires that the amount owed as a result of the expropriation 
should be raised by the one who proves the ownership of the property. Thus, the lack of 
compensation opposes the utmost importance that ownership has achieved over the years, so 
that all groundings of its social function are briefly deconstitute in refusing to repair the 
damage. Thus, this article aims to analyze the impossibility of undiscriminating claim of 
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proving the property without a thorough analysis of the factual reality, failing to make the 
social function of ownership a merely symbolic ideal.  
KEYWORDS: EXPROPRIATION COMPENSATION; LEGAL REQUIREMENTS; 
SOCIAL FUNCTION OF OWNERSHIP; SYMBOLISM 
 
 

   

1 INTRODUÇÃO 

  

Os avanços vivenciados pelo Brasil no campo econômico demandam necessariamente 
investimentos em infra-estrutura que são paulatinamente realizados pelos governos locais. 

Seja para implantação de distritos industriais, hidrelétricas ou melhoramentos em rodovias 
estaduais e federais, obras públicas prescindem de desapropriação de áreas para os serviços 
pretendidos, o que por sua vez, somente se efetiva mediante o pagamento de justa e prévia 
indenização. 

Ocorre que as áreas expropriandas não são necessariamente ocupadas por proprietários 
regularmente constituídos, sendo que em várias situações há necessidade de desapropriar 
terrenos utilizados por pessoas que não têm o título dominial do local no qual produzem e 
fixam moradia. 

À margem desta situação, o Decreto-Lei 3.365/41, principal diploma regulador das 
desapropriações, impõe requisitos para o recebimento de valores que não serão preenchidos 
pelos posseiros a tempo de garantir-lhes uma prévia indenização. 

Assim é que o presente artigo pretende, em linhas posteriores, comprovar a discrepância 
existente entre o que determina a lei e o que ocorre na prática de quem se responsabiliza pelas 
expropriações. 

Para tanto, importante inicialmente analisar o instituto da posse e a concepção de sua função 
social. A seguir, será necessário discorrer acerca dos critérios legais para recebimento da 
indenização decorrente da desapropriação para, ao final, recolher posições doutrinárias e 
jurisprudenciais acerca do tema proposto. 

  

  

2 ANÁLISE HISTÓRICA DO INSTITUTO DA POSSE 

  

Antes de adentrar ao estudo mais aprofundado acerca da indenização dos posseiros atingidos 
por desapropriação, importante pormenorizar a evolução histórica do conceito de posse. 
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Desde os primórdios, o homem tem necessidade de apropriação dos bens e manutenção do 
poder físico sobre eles. Nas legislações antigas, quando os dispositivos legais eram baixados 
sob a égide da divindade de forma a regular a relação das pessoas em sociedade, o fenômeno 
possessório já recebia tratamento, como na legislação Mosaica - através de vários trechos do 
Antigo Testamento - e no Código de Hamurabi, pela passagem que pune com a perda da 
posse da coisa a fuga de um soldado por mais de 03 (três) anos, por causa de suas obrigações 
feudais[1], ainda que de forma diferente da atual tratativa 

Nos séculos XIX e XX, o estudo aprofundado da posse fez com que surgissem relevantes 
teorias a respeito. Refira-se aqui à Teoria Subjetiva de Savigny, à Teoria Objetiva de Ihering e 
também à da Apropriação Econômica, desenvolvida por Seleilles. Em todas elas, o problema 
se funda na diferenciação entre a posse e a detenção, identificando os limites da tutela da 
posse e justificando a sua proteção. 

Apesar da pouca idade, Friedrich Karl Von Savigny, aos 24 anos, elaborou a tese Recht dês 
Besitzes, o Tratado da Posse, como grande contribuição ao estudo da posse e à ciência jurídica 
romanista como um todo e que de certa forma tornou-se um prenúncio à função social da 
posse. Aqui, a posse é o poder que a pessoa tem de dispor materialmente de uma coisa, com a 
intenção de tê-la para si e defendê-la contra intervenção de terceiros. Pela teoria subjetiva, não 
se dá a posse se não houver conjugação de dois elementos: o corpus e o animus, sendo que a 
importância dada por Savigny ao aspecto psicológico é que resultou nesta denominação da 
teoria.   

O corpus é o controle material que a pessoa exerce sobre a coisa. Para tanto, pode dela se 
apoderar de forma imediata, servir e dispor, opondo imediatamente o poder de exclusão em 
face de terceiros. O dominus é a intenção do possuidor de exercer o poder sobre a coisa como 
se dela fosse proprietário, mesmo não o sendo. Trata-se do elemento volitivo, pelo qual não 
basta apenas deter a coisa, mas ter a vontade de possuí-la para si. 

Savigny estabelece como conseqüências da posse a possibilidade dos interditos para a sua 
defesa e o ensejo da usucapião, para a aquisição da propriedade sobre a coisa possuída. 
Diferentemente da posse, a detenção estará configurada para ele quando alguém atua 
materialmente sobre a coisa sem o animus (casos em que terceiros entram na coisa em virtude 
de relação jurídica). 

Como produto do meio liberal e individualista no qual se encontrava à época, Savigny 
entendia que a pessoa era o indivíduo abstrato que ocupava um dos pólos da relação jurídica, 
possuindo autodeterminação nas relações econômicas, exacerbando dessa forma o papel da 
autonomia da vontade ao fazer a necessária conexão entre a posse e o animus domini. 

Foi Savigny que introduziu a tese doutrinária da posse originária e da posse derivada, surgida 
com o intuito de resolver o problema enfrentado pela sua teoria diante do Direito Romano, 
que trazia situações como a do credor pignoratício, que de forma alguma exercia o animus 
domini, mas eram contempladas como sendo denunciadoras da existência da posse. A posse 
originária seria aquela completa, composta dos elementos corpus e animus domini, e a 
derivada resultaria de transferência que o possuidor originário faria ao titular da posse 
derivada. 
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A posse passa a ter tratamento diferenciado, tornando-se merecedora de tutela que assegura a 
proteção à dignidade da pessoa, manutenção da paz social e estabilização das relações 
jurídicas. 

Rudolf Von Ihering, partindo do Direito Romano, criticou a teoria de Savigny em várias de 
suas obras, apesar de ser a ela semelhante em alguns aspectos. Entretanto, há várias diferenças 
essenciais entre a teoria subjetiva e aquele desenvolvida por Ihering, então denominada de 
Teoria Objetiva, seja na demonstração da impraticabilidade material do animus domini ou no 
fundamento e razão da proteção possessória. 

Citando as palavras de Ihering, Lima assim transcreve: 

  

Desesperados, alguns pretenderam até impor ao demandante a prova mediante juramento e 
que juramento! Um juramento a respeito de um estado de alma! E que estado de alma? 
Imagine-se um aldeão chamado a prestar juramento sobre o animus domini que os grandes 
juristas não chegaram ainda a compreender. (LIMA, 1992, p. 35) 

  

Ihering admite a anterioridade histórica da posse em relação à propriedade como forma de 
justificar a inferioridade daquela em relação a esta. A posse não é reconhecida por ele como 
modelo jurídico autônomo na medida em que o possuidor seria aquele que concede destinação 
econômica à propriedade, isto é, visibilidade ao domínio. Nos dizeres de Farias e Rosenvald 
(2009) a posse é a porta que conduziria à propriedade, um meio que conduz a um fim. 

Para Ihering, o único fundamento da tutela da posse é a defesa imediata da propriedade e não 
a necessidade de evitar a violência, sendo impossível conceder espaço ilimitado à vontade do 
possuidor, pois a liberdade da pessoa encontra limites na norma. Desta forma, como o próprio 
nome demonstra, a teoria objetiva rejeita qualquer conceituação de posse que se baseia no 
elemento subjetivo, o animus, pois ele está implícito no poder de fato exercido sobre a coisa. 
Como a posse é evidenciada por elemento exterior, não há que se analisar o plano íntimo da 
vontade individual, sendo suficiente que o possuidor se comporte na posse da mesma forma 
como se comportaria o proprietário em relação ao que é seu. 

Outra diferença diz respeito ao modo de interpretação do elemento corpus. Na teoria objetiva, 
não há necessidade de apreensão física do bem pelo possuidor, mas basta que ele possa agir 
na condição de proprietário, dando uso econômico facilmente reconhecido por qualquer 
pessoa, tenha ou não ele o animus domini. Na medida em que o elemento psicológico do 
animus é descartado, a condição de possuidores passa a ser estendida àqueles que seriam 
inicialmente considerados como detentores pela teoria subjetiva. 

A crítica que se faz à concepção objetiva - que por sua vez é de extrema importância para o 
desenvolvimento do presente artigo - é que a teoria de Ihering subordina a posse à 
propriedade, reduzindo ou anulando por completo a sua autonomia, sujeitando a posse a um 
direito ínfimo, como mera exteriorização do direito de propriedade, ou seja, um complemento 
indispensável à sua tutela. 
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Partindo da teoria objetiva, Saleilles estabeleceu a teoria da apropriação econômica para 
explicar o fenômeno da posse. Nela, o conceito de posse está intimamente ligado à 
consciência social, elemento que permeia e envolve o possuidor e o poder de fato. A 
finalidade econômica é a própria realização do corpus, de tal forma que, enquanto em Ihering 
a posse é uma relação de apropriação jurídica, para Saleilles a posse é um fenômeno de 
apropriação econômica. Assim, não há na teoria da apropriação econômica nenhuma 
vinculação ou sujeição da posse à propriedade. 

Da análise das conceituações históricas da posse é possível concluir que as teorias acima 
expostas não são suficientes para adequar a posse a uma teoria material dos direitos 
fundamentais. Todas surgiram em momento histórico no qual o elemento "ter" prevalecia 
diante do "ser". 

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha do Código de 1916 e adotou a teoria objetiva 
de Ihering, apesar da menção clara à teoria savigniana quando do estudo da usucapião. 
Portanto, para os fins do direito pátrio, possuidor é aquele que tem de fato o exercício pleno 
ou não de um dos poderes inerentes à propriedade.     

  

  

3 FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE 

  

As mudanças no positivismo jurídico no decorrer do século XX, ocorridas a partir das críticas 
daqueles que o interpretavam como forma de engessar o pensamento acerca do direito, gerou 
enormes transformações na maneira de encarar o fim a que as leis se destinam. Passou-se a 
pensar o direito não apenas como um conjunto de lei, mas especialmente como forma de dar 
concretude à vida social e assegurar os bens necessários à sua fruição, partindo-se sempre da 
interpretação legislativa e não apenas do texto legal como mera subsunção. 

Condição subjetiva de qualquer uso possível é a definição kantiana para a posse, já em 2002. 
Kant reconheceu que os mais importantes direitos de posse não constituem verdades 
analíticas, sendo que para tanto seguiu Hume ao sustentar que nenhuma norma pode ser 
justificada somente em evidências empíricas[2]. Eis, portanto, uma visão não positivista a 
respeito do tema debatido. 

A tendência atual é direcionar o papel e missão do instituto perante a coletividade, buscando 
solidariedade e bem comum. Neste contexto, não há porque restringir à função social apenas à 
propriedade, mas também a qualquer direito subjetivo, especialmente a posse, por ser fato 
social de extrema importante para a construção da dignidade da pessoa humana, suprindo as 
necessidades básicas do homem. 

Tanto a teoria de Savigny quanto a teoria de Ihering fundamentam a proteção possessória em 
elementos externos à posse. A finalidade da posse na teoria subjetiva era a proteção da figura 
do possuidor, sendo que para a teoria objetiva era defendê-la como interesse complementar à 
tutela da propriedade. Farias e Rosenvald (2009) interpretam os momentos históricos de 
Savigny e Ihering como insuficientes para exprimir a densidade dos direitos fundamentais nas 
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relações privadas, além de completamente divorciadas da realidade brasileira, que conta com 
escassez de recursos e grande disputa fundiária. 

As teorias sociológicas, por sua vez, se preocupam mais como o aspecto social da posse, com 
a utilização concreta da coisa, o que particularmente interessa na abordagem do tema aqui 
proposto. Para tanto, a posse é considerada como um fenômeno social bastante relevante, 
deixando de lado a sua submissão ao direito de propriedade e aos direitos reais como um todo. 

O artigo 1.º, inciso III da Constituição Federal, ao estabelecer a dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República Federativa do Brasil, certamente pretendeu colocá-la como 
máxima do conjunto legislativo, donde se conclui que os institutos legais, todos eles, devem 
perseguir tal objetivo. Sendo assim, a posse não poderia ficar subjugada ao exercício do 
direito de propriedade, especialmente quando considerada como forma de acesso à bens 
essenciais e ao próprio direito de moradia previsto no artigo 6.º da Constituição Federal. 

Tal afirmação se faz necessária à partir do conhecimento da realidade precária em que 
inúmeras famílias se encontram, ocupando pequenas áreas com objetivo de subsistência ou de 
constituir morada e, ainda assim, sem acesso à regularização fundiária, seja na cidade ou no 
campo. Situadas nestas condições, tendo a posse como única ferramenta de defesa, são 
atingidas por atos do poder público, constituídos por ordens expropriatórias, que muitas vezes 
lhes retiram tal ferramenta sem a correspondente indenização. 

Por isso a tutela da posse deve ser encarada como direito especial, pela própria relevância do 
direito de possuir. A posse é oponível erga omnes em virtude da proteção ao direito de 
moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade do ser 
humano e da família. 

Prova de que a posse adquire na atualidade feições autônomas, independentes do direito de 
propriedade, é o conflito permanente entre esses dois institutos. Considerando-se, por 
exemplo, um imóvel que é abandonado pelo seu proprietário mas que, depois de algum 
tempo, passa a ser ocupado por um posseiro que dele usufrui e a ele dá destinação econômica. 
Ora, se considerada a posse como submissa à propriedade, referido conflito se finda com a 
decisão de que prevalece o direito do proprietário sobre o do posseiro, mesmo se não estiver 
fazendo uso do bem. Noutro giro, adotando a tese de conformidade social à posse, é livre de 
dúvidas que, até mesmo pela própria função social da propriedade, os interesses do posseiro 
prevalecerão perante os do proprietário, passando a se falar em função social da posse, em si 
considerada como atributo jurídico autônomo. 

Neste sentido é a doutrina de Albuquerque, que considera essencial que a posse tenha 
tratamento constitucional próprio, 

  

"adequando as suas regras à ordem constitucional vigente como forma de cumprir a sua 
função de instituto jurídico, fruto do fato social em si, verdadeira emanação da personalidade 
humana e que, por isso mesmo, é ainda mais comprometido com os próprios fundamentos e 
objetivos do Estado Democrático e a efetividade do princípio da dignidade da pessoa 
humana." (ALBUQUERQUE, 2002, p. 15) 
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A análise da função social da posse não se restringe somente à idéia daquele que não faz uso 
do bem por inércia, como ocorre na função social da propriedade. Aqui, busca-se o estudo da 
atuação real e fática do possuidor sobre a coisa que o seu titular originário desvinculou de 
qualquer função social. 

O possuidor é individualmente considerado e busca o acesso aos bens mínimos que garantam 
a sua satisfação, necessária a lhe qualificar como ser humano digno. Nestes casos, não é o 
proprietário que dá ao bem a conformidade com a função social, mas sim um posseiro. 

A função social da posse, apesar de não receber tratamento constitucional expresso como 
corre com a propriedade, está dentro do arcabouço jurídico máximo à partir do momento em 
que é considerada como meio de redução das desigualdades sociais e justiça distributiva. Ela 
não apenas sanciona a conduta ilegítima de um proprietário alheio às necessidade da 
coletividade[3], mas estimula o direito de moradia como direito fundamental de caráter 
existencial. 

A liberdade do indivíduo, preconizada pela corrente liberal com forte carga de 
individualismo, não mais se adéqua à realidade de países que, como o Brasil, têm como 
princípios norteadores a igualdade e a solidariedade. Daí a necessidade de adoção dos 
aspectos coletivistas no contexto atual, especialmente considerando a forte influência da 
função social como um todo, função essa que poderia ser designada, apesar da redundância, 
como função social da sociedade, abrangendo neste conceito tudo aquilo que compõem a vida 
em sociedade, especialmente os bens materiais e instituições públicas e jurídicas como um 
todo. Nos dizeres de Perlingieri (1997, p.107), "no ordenamento, o interesse é tutelado 
enquanto atende não somente ao interesse do titular, mas também àquele da coletividade."   

A função social da posse constitui-se, pois, de um resultado das demandas sociais, que clama 
pelo acesso à terra para dela fazer proveito, seja constituindo moradia, cultivando, 
satisfazendo necessidades básicas para a manutenção do mínimo existencial garantidos do 
conceito de cidadania e dignidade da pessoa humana. Acerca do assunto, Albuquerque traça 
importantes considerações ao frisar que o exercício da posse deve atender, além de um bem 
individualmente considerado, vantagens para o bem comum: 

  

Todo homem tem direito natural ao uso dos bens e à apropriação individual destes bens e o 
seu uso exclusivo através da posse é necessário não só para atender à necessidade individual 
como também para proporcionar vantagens para o bem comum. Respeitadas estas vantagens, 
que se tem como exigência básica ditada pela própria estrutura de utilidade social do instituto, 
justifica-se a importância da posse no seio da nossa sociedade. (ALBUQUERQUE, 2002, p. 
14) 

            

E continua: 
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Esta importância vem ditada então, não só pelo contato do homem com a terra, mas pelo 
aproveitamento do solo pelo trabalho de acordo com as exigências pessoais e sociais, 
transformando a natureza em proveito de todos. (ALBUQUERQUE, 2002, p. 14) 

            

A posse, que decorre da própria natureza humana, é forma de garantir a paz social através da 
redução da desigualdade e da justiça distributiva. Não se pretende aqui estimular ocupações 
irregulares e precárias de posseiros sobre áreas de domínio particular ou até mesmo público. 
Não; o direito de propriedade configura-se como cláusula constitucional de proteção 
obrigatória e assim o deve ser. Entretanto, não se pode fechar os olhos às situações em que o 
exercício da posse é meio de acesso do indivíduo à terra por seu esforço próprio, extraindo daí 
os frutos para si e para a sociedade. 

Fachin, citando Hernándes Gil, ao discorrer sobre a supremacia dos interesses sociais, 
distingue a propriedade da posse, sem no entanto relativizar a primeira: 

  

(...) a posse tem um sentido distinto da propriedade, qual seja, o de ser uma forma atributiva 
da utilização das coisas ligadas às necessidades comuns de todos os seres humanos, e dar-lhe 
autonomia significa constituir um contraponto humano e social de uma propriedade 
concentrada e despersonalizada, pois, do ponto de vista dos fatos e da exteriorização, não há 
distinção fundamental entre o possuidor proprietário e o possuidor não proprietário. A posse 
assume então uma perspectiva que não se reduz a mero efeito, nem a ser encarnação da 
riqueza e muito menos manifestação de poder: é uma concessão à necessidade. (FACHIN, 
1988, p. 21) 

            

Assim, a posse não se resume apenas à concepção de inércia apresentada por Savigny, nem 
tampouco à forma de defesa da propriedade. Ao contrário, uma vez dotada de função social 
própria, poderá até mesmo se opor à propriedade, comprovando independência entre elas. À 
partir da integração entre fato social e norma é possível interpretar a posse não mais como 
mero fato jurídico, mas efetivamente como direito de posse. Isso torna evidente a dissonância 
entre a estrutura normativa que trata da posse com a realidade atual brasileira. Por tal motivo é 
que Albuquerque (2002, p.20) conclui, por um processo de abstração lógica, ser a função 
social da posse um princípio constitucional implícito dotado de normatividade e em patamar 
de igualdade aos demais princípios explícitos: o princípio constitucional da função social da 
posse. Não teria este princípio o objetivo de limitar o direito da posse, mas sobretudo o de 
valorar o conteúdo e o fim do instituto, alcançando uma posse compatível com a identidade 
cultural e social na qual se insere. 

  

  

4 A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA 
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Apesar de parecerem idéias antagônicas, a desapropriação e a noção de propriedade são 
institutos que caminham em conjunto historicamente. 

No ordenamento jurídico pátrio, a desapropriação sempre foi assegurada como forma de perda 
da propriedade pelo titular, independente do seu consentimento. Entretanto, para sua 
consumação, necessária que esteja presente a figura da indenização. 

A Constituição de 1824 fixava a necessidade da prévia indenização sem, contudo, prever as 
regras para o cálculo da indenização. Já a constituição de 1891, fixou no artigo 72, § 17 
apenas o requisito da prévia indenização para efetivação da desapropriação. Por sua vez, a 
Constituição de 1934 foi a primeira que determinou que toda desapropriação somente poderia 
ser efetivada mediante a prévia e justa indenização, nos termos seguintes: 

  

Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e 
à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) omissis 

17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social 
ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo 
iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da 
propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização 
ulterior. (BRASIL, 1824)      

  

Na contramão das evoluções constitucionais, a previsão da justa indenização não aparece na 
Carta de 1937, mantendo-se apenas a prévia indenização como pressuposto da efetivação da 
desapropriação. 

Retomando as conquistas, a Constituição de 1946, denominada de Constituição Democrática, 
novamente traz a indenização justa e prévia como requisitos para a efetivação da 
desapropriação, e assim permaneceu na Constituição de 1967, na Emenda Constitucional n.º 
1/69 e na atual Constituição, especificamente no artigo 5.º, inciso XXIV. 

Como já asseverado, a desapropriação sempre veio na legislação brasileira pautada na perda 
da propriedade, não havendo em nenhum texto legal a previsão da indenização pela perda da 
posse, aqui considerada autonomamente à propriedade. E o que se vê na prática expropriatória 
é uma verdadeira incongruência e falta de amparo legal àquele que detém a posse do bem 
imóvel e não tem direito à indenização nesta qualidade. 

Desta feita, necessário se faz analisar o critério legal da indenização, que será estudado à 
partir do Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941 e as situações reais a que se deparam 
aqueles responsáveis pelas negociações expropriatórias. 
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4.1 Os requisitos legais para o recebimento da indenização em colisão com a função 
social da posse 

  

A igualdade preconizada no texto constitucional não autoriza que os encargos advindos das 
melhorias destinadas à coletividade recaiam especialmente sobre alguém, exigindo que sejam 
repartidos por toda a sociedade. Desta maneira, o dever de recomposição patrimonial integral 
do expropriado deve existir não somente com relação ao proprietário, que detém o título hábil 
a comprovar tal situação no registro imobiliário. O posseiro, considerado como aquele que se 
mantém na posse de terras, tornando-a produtiva, mas sem o título dominial, não deve ficar à 
margem da proteção constitucional, razão pela qual se chama atenção à forma como se dará 
referida indenização. 

Beznos (2006, p.25) sabiamente traça o perfil da desapropriação, estabelecendo ao final que 
ela não constitui uma violação ao direito de propriedade, mas antes disso, representa uma 
conciliação do direito do particular com o direito da comunidade. O Estado deve, como 
perseguidor da promoção do bem comum, contrapor qualquer direito à sua vontade, seja do 
proprietário ou do posseiro, o que ocasiona a extinção do direito toda vez que sua existência 
constitua-se em obstáculo à satisfação do interesse público. O que não se pode, todavia, é 
deixar de conceder a respectiva indenização, haja vista que todo dano deve ser ressarcido, a 
teor inclusive da difundida teoria do dano. 

Não se pretende aqui embasar a indenização expropriatória nas regras de direito civil. Como 
bem ressalva Mendes (1993, p.39), a fundamentação jurídica da indenização expropriatória 
não está no direito privado. Nele, "o dever de reparar decorre de ato ilegal ou anticontratual, 
com exceção para os casos de responsabilidade objetiva. Mesmo no estrito cumprimento da 
lei, o Poder Público é obrigado a ressarcir prejuízos que causar a terceiros".  Neste sentido, 
a desapropriação é, além de um direito, um dever do Estado utilizado como meio eficaz de 
efetivar o bem comum. 

Na visão do citado autor, a indenização advinda da desapropriação tem natureza próxima de 
preço, e assim sendo configura-se no pagamento que o expropriante deve ao proprietário para 
desapropriar o bem, objetivando a recomposição patrimonial. Para os fins do presente artigo, 
faz-se necessário um adendo a tal conceituação, incluindo aqui o dever que o expropriante 
tem de pagar o efetivo valor também pela posse daquele que não tem título hábil a comprovar 
o domínio e que está sendo desapropriado da área por ele utilizada. 

Ressalta-se aqui a dicotomia existente entre o que dita a lei e o que não raras vezes ocorre no 
campo prático da desapropriação. 

O artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/41 prevê a possibilidade de o ente expropriante ser imitido 
provisoriamente na posse do bem. Isso quer dizer que o executor da obra pode adentrar ao 
imóvel expropriado antes do término da ação de desapropriação, o que se mostra uma solução 
plausível na tentativa de conciliar a urgência presente na execução dos serviços públicos com 
o interesse privado configurado na sua manutenção sobre o bem. 

Ora, paralelamente ao citado artigo, o mesmo diploma legal prevê no artigo 33, §2.º que o 
proprietário poderá requerer o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor depositado 
judicialmente, uma vez que foi privado de um dos atributos da propriedade, qual seja, a posse. 
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É justamente a perda da posse que concede ao expropriado o direito ao levantamento da 
quantia como forma de diminuir o ônus a que lhe cabe em razão do ato expropriatório. Porém, 
caso o réu não reúna todos os atributos da propriedade, mas detenha somente a posse do bem, 
não lhe é cabido referido direito, devendo tentar provar a sua condição de proprietário em 
ação direta autônoma. 

Frisa-se que não se pretende aqui defender que o posseiro deva se igualar à condição do 
proprietário, nem tampouco protelar o andamento do feito expropriatório com discussões 
acerca do direito de propriedade em seu interior. Sabe-se que a ação de desapropriação tem 
um rito especial e deve tramitar da forma mais célere possível. Entretanto, não se pode olvidar 
que nos casos em que não se identifica o proprietário ou mesmo naqueles em que a 
identificação é possível, mas a posse é exercida há bastante tempo por uma terceira pessoa, de 
forma mansa e pacífica, quem é de fato afetado por todo e qualquer ato de desapropriação é 
aquele que detém a posse do imóvel e dela vê-se privado. 

Nestas condições estão os posseiros que, obrigados a cumprir a ordem judicial de 
desocupação do imóvel, via concessão da imissão provisória ao expropriante, são despejados 
do bem ocupado e não têm a seu favor qualquer previsão no citado Decreto-Lei 3.365/41 que 
lhes proporcione acautelar os direitos mínimos de moradia e subsistência. 

Ao contrário, o artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41 dispõe expressamente que, para o 
levantamento de qualquer quantia depositada judicialmente, é necessária publicação de editais 
para conhecimento de terceiros e a apresentação do documento comprobatório da 
propriedade, além da prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o imóvel. Deve-
se, portanto, apresentar o comprovante do registro imobiliário feito no Cartório de Registro de 
Imóveis competente e a quitação do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, em casos de 
imóveis urbanos, ou comprovante de quitação do ITR- Imposto Territorial Rural e CCIR - 
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, em se tratando de imóveis rurais. 

Daí a contradição. Como não outorgar ao posseiro qualquer direito ao levantamento de 
valores se tal concessão é dada ao proprietário por perder a posse do bem? Seguindo a 
determinação legal expressa, os juízes de primeira estância corriqueiramente condicionam a 
retirada de toda ou parte da quantia depositada à disposição do juízo somente àqueles que 
cumprem integralmente as exigências do artigo 34 da lei expropriatória. Por sua vez, o ente 
expropriante faz nos autos expressa menção à necessidade de cumprimento dos requisitos, já 
que de modo contrário poderia assumir o risco de pagar a quem não se deve e, futuramente, 
vê-se obrigado a repetir o pagamento àquele que se apresentar como proprietário. 

A prática nos procedimentos expropriatórios tem demonstrado, seja via judicial ou 
extrajudicial, que o critério legal não se mostra satisfatório, mas, ao contrário, apresenta-se 
deficitário, prejudicial e injusto. A justa indenização preconizada na Constituição não vale 
para todos, especialmente considerando que um razoável número dos atingidos pelas ordens 
expropriatórias não têm o título de propriedade e nem condições de adquiri-lo em tempo 
hábil. Com isso, o outro requisito de previedade da indenização também se mostra aniquilado, 
já que o ocupante do bem deverá conseguir o documento de propriedade através de ação de 
usucapião que certamente terá seu fim em momento muito posterior à perda efetiva do bem. 

Para solução da celeuma, pertinente trazer à baila trecho de uma decisão do Tribunal 
Constitucional Federal da Alemanha analisada por Robert Alexy, que tratava da 
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admissibilidade da formação do direito por parte do juiz em contradição com o enunciado de 
uma lei. Segue a parte, neste momento pertinente, da decisão citada:   

  

O direito não é idêntico à totalidade das leis escritas. Quanto às disposições positivas do poder 
estatal, pode existir, sob certas circunstâncias, uma excedência de direito, que tem sua fonte 
no ordenamento jurídico constitucional como um conjunto de sentido e é capaz de operar 
como corretivo em relação à lei escrita; encontrar essa excedência de direito e concretizá-la 
em decisões é a tarefa da jurisprudência. (ALEXY, 2009, p. 10) 

  

Como bem assinala Alexy, quem identifica o direito com a lei escrita - defensores da tese do 
positivismo legal - deve afirmar que, nos casos duvidosos, a decisão é determinada por fatores 
extrajurídicos. Diversa, porém, é a compreensão do não positivista que, ao não identificar o 
direito com a lei, defende que a decisão também pode ser determinada pelo direito, se a lei 
não a estipular de modo coercitivo. 

Não parece duvidoso que a corrente a que se tem filiado a maioria dos magistrados é aquela 
que não alarga a visão julgadora para além das linhas do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41. 
No entanto, não é o que a realidade social reclama. A solução da questão deve fundar-se em 
princípios basilares da República Federativa, como a proteção à moradia e à dignidade da 
pessoa humana.  

Ao proceder a aplicação indiscriminada do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41 e outorgar a 
decisão acerca do direito ao levantamento de valores para uma ação autônoma, em casos nos 
quais a área expropriada é o único meio do posseiro de garantir o seu mínimo existencial, 
aqueles que assim o fazem concedem à função social da posse e a toda legislação protetora da 
dignidade da pessoa humana o aspecto simbólico, mostrando-se presentes os três objetivos 
elencados por Neves (2007) da legislação simbólica, quais sejam: a) confirmar valores 
sociais; b) demonstrar a capacidade de ação do Estado, funcionando aqui a lei como uma 
espécie de álibi; c) adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. 

Assegura-se, portanto, a dignidade do homem de forma discursiva e teórica, mas não se 
soluciona as situações corriqueiras de desapropriação de áreas ocupadas por quem não tem 
sua propriedade, com a urgência que os casos requerem. Numa interpretação porventura 
radical, mas necessária à compreensão do problema proposto, pode-se afirmar que a proteção 
do homem, à sua moradia e ao acesso à terra, torna-se inócua diante da previsão legal de 
indenização justa e prévia somente ao proprietário regularmente constituído. Com isso, o 
aspecto simbólico da legislação constitucional ganha força e não raras vezes recebe aprovação 
daqueles menos críticos. É o que relata o mencionado Neves:  

  

Através do discurso constitucionalista, da referência retórica ao texto constitucional, é 
possível, com êxito maior ou menor, construir-se perante o público a imagem de um Estado 
ou um governo identificado com os valores constitucionais, apesar da ausência de um mínimo 
de concretização das respectivas normas constitucionais. Trazendo a esse contexto palavras de 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11773



Luhmann, trata-se de caso típico de "exploração" do sistema jurídico pela política. (NEVES, 
2007, p. 151). 

  

E prossegue mais adiante:  

  

(...) através da institucionalização dos direitos fundamentais, a Constituição responde à 
semântica social dos "direitos humanos", que pressupõe uma sociedade diferenciada em 
esferas de vidas orientadas por critérios os mais diversos, não subordinada a uma moral 
socialmente totalizante e hierárquica, fundamentadora do poder; mediante a 
institucionalização do Estado de bem-estar, a Constituição volta-se para as exigências das 
massas por maior acesso ou participação nas prestações dos diversos sistemas sociais, 
sobretudo da política e do direito. (NEVES, 2007, p. 159). 

  

As conseqüências nefastas desse simbolismo perpassam pela total desconexão entre a prática 
legislativa e jurisprudencial e a realidade social. A insuficiente concretização normativa do 
texto constitucional é um sintoma da incapacidade do sistema jurídico de responder às 
exigências do ambiente no qual se encontra.[4] Os efeitos colaterais de tal situação refletem-
se diretamente naqueles que se vêm obrigados a cumprir a ordem judicial e desocupam as 
moradias sem recomposição patrimonial integral, visto que o máximo que conseguem ser 
ressarcidos é quanto ao valor das benfeitorias, sem considerar, portanto, qualquer indenização 
pela área ocupada. 

Desta feita, o ônus da desapropriação, que deveria ser repartido e compensado pelo 
pagamento do justo preço, recai integralmente sobre o posseiro, desconstituindo o preceito 
constitucional da igualdade inicialmente citado. 

  

4.2 Análises teóricas acerca da comprovação da propriedade pelo expropriado 

  

Partindo da análise de obras que tratam da desapropriação, especialmente os livros dos 
administrativistas clássicos e aqueles mais específicos sobre o tema, constata-se que não há 
uma discussão aprofundada sobre a possibilidade de indenização ao posseiro efetivamente 
expropriado. 

Seguindo a doutrina civilista, todos aqueles analisados estão de acordo quanto ao fato de 
indenizarem-se ao posseiro as benfeitorias construídas sobre a área ocupada. Mas como já 
ficou demonstrado em linhas anteriores, a discussão aqui travada não se restringe somente a 
este aspecto, mas especialmente pretende-se tratar da fixação de um valor pela terra nua que é 
ocupada sem a regularização imobiliária. 
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Di Pietro, ao discorrer sobre as restrições do Estado sobre a propriedade privada, esclarece 
como regra geral que qualquer bem poderá ser objeto de desapropriação, incluindo coisas 
móveis e imóveis, corpóreas e incorpóreas, públicas ou privadas, o que se extrai do artigo 2.º 
do Decreto-Lei 3.365/41. Quanto à indenização, comunga do entendimento de que é uma 
forma de buscar o equilíbrio entre o interesse público e privado, caracterizando-se como um 
direito "de natureza pública, já que embasado na Constituição" (DI PIETRO, 2002, p. 166). 
Ora, por ser de natureza pública, não poderá ser tolhido de qualquer pessoa que sofra 
diretamente os efeitos da desapropriação. 

Transcrevendo lição de Antônio de Pádua Ferraz Nogueira, Di Pietro (2002) indiretamente 
admite a figura do posseiro na qualidade de pólo passivo da desapropriação, já que pela sua 
obra basta o chamamento do presumível titular do domínio e/ou detentor da posse direta do 
imóvel, para que seja possível a propositura da demanda. Soma-se a isto a análise por ela feita 
sobre a natureza jurídica da desapropriação que, como forma originária de aquisição da 
propriedade, independe de qualquer vínculo com o título anterior, não interessando tratar-se 
de título justo ou injusto, de boa ou má-fé.  Entretanto, quanto ao levantamento dos valores, a 
autora se restringe à transcrição da lei, na qual informa que o expropriado poderá levantar 
80% (oitenta por cento) do valor depositado "desde que apresente a prova de domínio e a 
prova de quitação de débitos fiscais sobre o imóvel". (DI PIETRO, 2002, p.174). Portanto, 
admite-se a figura do posseiro no pólo passivo da ação em contraposição à impossibilidade de 
levantamento de qualquer quantia por ele diretamente. 

Carvalho Filho também apresenta como regra geral que qualquer bem possa ser objeto de 
desapropriação, seja móvel ou imóvel, dotado de valoração patrimonial. Ao tratar do tópico 
específico do levantamento parcial do depósito realizado para fins de imissão provisória na 
posse, relata que seria injusto impor àquele que perde a posse do bem de forma antecipada 
que aguardasse o desfecho do processo judicial para receber a indenização. Mas ainda assim, 
não trata especificamente acerca de quaisquer direitos dos posseiros neste aspecto, 
restringindo à afirmação de que "exige a lei que produza prova da propriedade e apresente 
certidão (ou prova equivalente) de quitação de dívidas fiscais que incidam sobre o bem 
objeto da desapropriação" (CARVALHO FILHO, 2005, p.651). Finaliza discorrendo sobre a 
proteção possessória, declarando que o enfiteuta, uma vez perdida a oportunidade de defender 
sua posse, fará jus apenas à indenização pelos prejuízos causados. 

Salles (2009) faz coro às posições majoritárias, replicando que o levantamento de qualquer 
quantia fica condicionado à comprovação da propriedade pelo expropriado. De forma mais 
incisiva, o renomado autor, com obra específica sobre aspectos diversos da desapropriação, 
dispõe que somente o legítimo proprietário é que faz jus à prévia indenização prevista 
constitucionalmente. Conforme seu entendimento, aquele que não tenha conseguido 
comprovar limpidamente o seu domínio sobre determinada área não terá direito à indenização 
prévia. Ao posseiro, a Constituição não teria outorgado direito a qualquer tipo de indenização, 
enquanto não finalizadas as dúvidas que se levantarem sobre a propriedade do bem.     

Harada (2006), também em obra específica sobre desapropriação, segue a mesma linha dos 
autores acima descritos. Deixa claro que para o levantamento dos valores depositados 
judicialmente pelo expropriante, é necessária a prévia comprovação da propriedade, dentre os 
outros requisitos dispostos no artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41. Caso haja fundada dúvida 
sobre o domínio, a solução apontada pelo autor é que permaneça depositada a quantia até que 
o expropriado satisfaça os requisitos da lei para tanto. Assevera ainda que a responsabilidade 
pelo levantamento do preço é do juiz, e não do expropriante, uma vez que é o julgador da 
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causa que deverá deferir o pedido, após análise de todos os requisitos. Por fim, estatui que nos 
casos de desapropriação indireta, aquele que intentou a referida ação deve cumprir apenas um 
dos requisitos do artigo 34 para o recebimento do valor, qual seja, a prova de quitação de 
impostos incidentes sobre o imóvel. 

Noutro giro, já numa análise vanguardista, Bandeira de Mello entende que tudo o que for 
objeto de propriedade poderá igualmente ser objeto de desapropriação, ou seja, todo bem 
móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo. E conclui que "também se desapropriam direitos 
em geral" (BANDEIRA DE MELLO, 2002, p. 732). 

Neste mesmo sentido, leciona Meirelles:   

  

A desapropriação da propriedade é a regra, mas a posse legítima ou de boa-fé também é 
expropriável, por ter valor econômico para o possuidor, principalmente quando se trata de 
imóvel utilizado ou cultivado pelo posseiro. Certamente, a posse vale menos que a 
propriedade, mas nem por isso deixa de ser indenizável, como tem reconhecido e proclamado 
os nossos tribunais. (MEIRELLES, 2007, p. 483) 

            

Numa perspectiva inovadora e alargando de forma louvável a interpretação da lei, Beznos, ao 
analisar aspectos relativos à imissão provisória do expropriante, entende pela possibilidade da 
indenização da posse, por constituir-se como direito indenizável, seguindo entendimento 
esboçado acima por Bandeira de Mello. 

  

De outra parte, considerando-se a posse como direito autônomo, destacado do direito de 
propriedade, a toda evidência, a retirada desse direito de posse enseja indenização prévia e 
justa, porque o objeto da desapropriação não se limita ao direito de propriedade, mas pode 
alcançar outros direitos. 

(...) 

De fato, a desapropriação do direito de posse consuma-se no exato momento da retirada da 
posse pelo Poder Público, independentemente de outras formalidades. (BEZNOS, 2006, p. 49) 

            

Neste diapasão, a desapropriação não gira apenas em torno da propriedade, mas, sobretudo 
sobre qualquer direito, razão pela qual não raras vezes pode-se verificar que o imóvel atingido 
não tem propriedade definida e está ocupado por posseiro e, ainda assim, é objeto de 
desapropriação. Como visto, qualquer bem pode ser expropriado, salvo as exceções legais nas 
quais não se enquadra a posse. 

O arrebatamento da posse das pessoas pobres - geralmente esta é a classe atingida pela 
irregularidade ocupacional - deixando-as ao relento é situação de extrema gravidade, já que 
são expulsos de suas casas sem o pagamento de qualquer valor que lhes permita a aquisição 
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de outra forma de moradia. Deve-se, portanto, iniciar uma debate mais aprofundado que trate 
do tema de forma a dar-lhe soluções concretas. 

  

4.3 A posição dos tribunais a favor da indenização da posse em desapropriação 

  

Conforme lição de Helly Lopes Meirelles transcrita acima, apesar de não ser um 
posicionamento uníssono, os Tribunais de Justiça em geral têm proferido decisões que 
conferem ao posseiro o direito a um valor decorrente do exercício da posse, mesmo que tal 
quantia não represente a integralidade do que seria devido ao proprietário regularmente 
constituído. Isso comprova a força que a função social da posse tem adquirido, não só na 
teoria, mas no campo prático de aplicação do direito. Entretanto, geralmente são decorrentes 
de reformas de decisões prolatadas por juízes singulares.    

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim já decidiu: 

  

Ação de desapropriação -Utilidade pública - Nulidade da sentença por julgamento 'extra 
petita' - Inocorrência - Legitimidade passiva dos promissários compradores - Honorários 
advocatícios - Sentença parcialmente reformada. Não constitui sentença 'extra petita' aquela 
que decide a lide nos limites em que foi proposta, competindo ao Tribunal a correção de mera 
inexatidão material. Os promissários compradores fazem jus à indenização decorrente de 
desapropriação por utilidade pública, desde que comprovada a posse e o correspondente valor 
pago, devendo figurar no pólo passivo da ação de desapropriação. De acordo com o artigo 27, 
§1º do Decreto-Lei nº 3.365/41, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.109-53/00, 
reeditada sob o nº 2.183-56/01, a fixação da verba honorária deve se dar no patamar de meio a 
cinco por cento sobre a diferença entre o preço ofertado pelo expropriado e o valor 
estabelecido na sentença.(Apelação Cível n.° 1.0024.04.195464-5/001 - Relatora Des. Tereza 
Cristina da Cunha Peixoto - 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Pub. 
22.06.2007) 

  

"O possuidor sem título de domínio, que tenha ficado privado de sua posse em procedimento 
expropriatório, tem direito à indenização das benfeitorias existentes na área declarada de 
utilidade pública". (Apelação Cível nº 1.0011.03.003449-7/001 - Relator Des. Edílson 
Fernandes - 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Pub. 10.06.2005). 

  

Desapropriação - Indenização pela posse - Juros - Incidência - Aplicação da Súmula 70, do 
STJ - Honorários Advocatícios - Aplicação da Súmula 617 do STF - Sentença proferida antes 
da edição da MP 2.1009.52 de 24/05/2001. A posse que é a exteriorização do direito de 
propriedade, fundada numa situação de fato, em virtude da qual a pessoa detém o poder da 
coisa, podendo exercitar sobre ela os direitos que lhes são assegurados pela lei, possui valor 
econômico e constitui um patrimônio do posseiro. Perdendo ele a posse do imóvel, pela 
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desapropriação, justo é que receba a correspondente indenização, que no caso, não deve ser 
por inteiro, já que não possui o título dominial. Antes da edição da MP 2.1009.52, de 
24/05/2001, os juros de mora nos termos da súmula 70, do STJ incidem a partir do trânsito em 
julgado da sentença. Os honorários advocatícios, antes da edição da MP supramencionada 
eram fixados em consonância com o disposto no § 3º, do artigo 20 do CPC e com a súmula 
617, do STF, segundo a qual: "A base de cálculo dos honorários de advogado em 
Desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidos ambos 
monetariamente. (Apelação Cível nº 2481281-42.2000.8.13.0000 - Relator Des. Antônio 
Carlos Cruvinel - 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Pub. 28/05/2002). 

  

         Várias outras decisões proferidas pelos tribunais pátrios já declararam o direito de 
indenização da posse, ainda que de forma reflexa, valendo transcrever as seguintes, apenas a 
título exemplificativo:   

  

Desapropriação - Hipótese em que a ação foi proposta contra o possuidor, presumindo-se a 
pretensão de desapropriar a posse, não o domínio - Possibilidade em tais casos de 
levantamento de até 80% do valor depositado - Recurso parcialmente provido. (Apelação 
Cível nº 9049308-18.20018.26.0000 - Relator Des. Aloísio de Toledo Cesar - 2ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - Reg. 23/10/2001). 

  

  

Agravo de Instrumento - Levantamento de verba depositada em desapropriação por posseiro - 
Necessidade de suficiente demonstração de longa posse. Embora haja alegação de posse de 
longa data, não possuiu o interessado demonstração mínima da mesma. Inviabilidade da 
autorização de excepcionalidade do levantamento da indenização pelo possuidor de fato. 
Recurso negado. (Agravo de Instrumento nº 9035728-47.2003.8.26.0000 - Relator Des. 
Danilo Panizza - 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - Reg. 
20/11/2003).   

  

  

A circunstância de os requerentes não ostentarem a condição de proprietários - são 
possuidores - não afasta o direito, porquanto "Tem direito à indenização não só o titular do 
domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem 
como direito de posse" (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader). É que "a posse, conquanto 
imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade. É; portanto, 
um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção. Daí por que a posse é indenizável, como 
todo 'e qualquer bem" (Recurso "ex officio" nº 28.617, julgado pelo extinto 2º Tribunal de 
Alçada do Estado de São Paulo, publicado na Revista dos Tribunais nº 481, em novembro de 
1975, às páginas 154/155). Enfim e repetindo: tem direito à indenização não só o titular do 
domínio, como também aquele que tenha sobre o imóvel direito de posse.Alerta-se, porém, 
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para a circunstância de que a condição de possuidor não autoriza o pagamento integral da 
indenização. (Apelação Cível nº 2005.011746-5 - Relator Des. Vanderlei Romer - 1ª Câmara 
de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina -12/05/2008).   

  

O Superior Tribunal de Justiça, não alheio às discussões traçadas, já prolatou importantes 
decisões nas quais determina a indenização ao posseiro em decorrência da desapropriação de 
terreno por ele ocupado, sem o título de propriedade, ainda que em percentuais diferentes 
daquele aplicável para os proprietários. Pela importância das decisões e caráter esclarecedor, 
vale a transcrição de uma das ementas: 

  

Administrativo - Desapropriação cumulada com servidão administrativa - Utilidade pública - 
Construção da Usina Hidrelétrica de Taquaraçu - Posse - Indenização - Desnecessidade de 
provar a propriedade - Dissídio jurisprudencial não-comprovado. Aplicação da Súmula 7 do 
STJ. Inocorrência de violação ao artigo 535 do CPC. 

  

• 1. A desapropriação de posse não se insere na exigência do artigo 34 do Dec.-Lei 
3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação 
pela perda do direito possessório. Precedentes desta Corte: REsp184762/PR; DJ 
28.02.2000; AG 393343, DJ 13.02.2003; REsp 29.066-5/SP, RSTJ 58:327. 

• 2. A desapropriação atinge bens e direitos, mobiliários e imobiliários, corpóreos e 
incorpóreos, desde que sejam passíveis de apossamento e comercialidade, tenham 
valor econômico ou patrimonial e interessem à consecução dos fins do Estado. 

• 3. Consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: "Tem direito à 
indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que 
tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse" (STF, RE 70.338, 
Rel. Antonio Nader). 

• 4. Deveras, a exigência do art. 34 do DL 3.365/41 impõem-se quando a dúvida sobre o 
domínio decorre de disputa quanto à titularidade do mesmo.  

• 5. A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal 
exterior da propriedade. É, portanto, um bem jurídico e, como tal, suscetível de 
proteção. Daí porque a posse é indenizável como todo e qualquer bem. (In Recurso 
"ex oficio" n.º 28.617, julgado pelo extinto 2.º Tribunal de Alçada do Estado de São 
Paulo, publicado na Revista dos Tribunais n.º 481, em Novembro de 1975, às páginas 
154/155). (...) (Recurso Especial n.º 769.731/PR - Rel. Min. Luiz Fux - 1.ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça - Pub. 31/05/2007) 

            

As decisões acima transcritas demonstram que os julgadores, ao menos em instâncias 
superiores, estão paulatinamente absorvendo a importância que a posse exerce no direito 
brasileiro, especialmente considerando que muitos cidadãos dispõem apenas dela para 
constituição de moradia e implantação de meios de subsistência. 
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Mas ainda assim, é importante a crítica à posição daqueles que se adstringem à mera 
determinação legal de comprovação da propriedade para levantamento da quantia 
indenizatória, diante de um cenário em que não raras vezes os julgadores de primeira instância 
impõem a exigência de apresentação do título dominial para o recebimento dos valores 
depositados pelo expropriante. 

  

4.4 Breves comentários sobre as implicações orçamentárias advindas da falta de 
indenização da posse 

  

Restou demonstrado que a indenização da posse, apesar de não encontrar sustentação legal 
expressa no DL 3.365/41, está a cada dia se solidificando nas decisões dos tribunais 
superiores sob princípios basilares como o da função social da posse e da proteção à 
dignidade da pessoa humana. 

Nesta seara, não é demais suscitar que o ente expropriante, na pessoa do gestor público, é 
responsável pelos atos que pratica em sua gestão e por aqueles que deixou de praticar e que 
influenciarão sobremaneira no exercício financeiro seguinte. 

Neste sentido, a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, dispõe expressamente no § 1.º do artigo 1.º que responsabilidade na gestão fiscal 
significa condutas transparentes e ações planejadas, através da prevenção de riscos e correção 
dos desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

A partir do momento em que o expropriante se nega a efetuar o pagamento da correspondente 
indenização ao posseiro que sofre as conseqüências do ato expropriatório, retirando-o da área 
mediante o pagamento apenas das benfeitorias ali construídas, poderá sujeitar-se às sanções 
previstas na Lei de Responsabilidade fiscal, já que sua conduta posterga a solução definitiva 
da questão da regularização fundiária para um momento posterior que não aquele no qual 
efetivamente deveria ter agido. 

Ao retirar o indivíduo da sua moradia ou mesmo da área que utiliza, o poder público deve dar 
soluções definitivas à situação vislumbrada, seja através da adoção de políticas públicas de 
regularização fundiária ou via indenização compatível com a importância do direito exercido 
pelo posseiro. 

Outro aspecto que deve ser considerado é a obrigação do gestor na arrecadação dos tributos de 
sua competência constitucional. Ao negar-se a conceder subsídios para regularização 
imobiliária pelo posseiro, o expropriante, na qualidade de gestor, omite-se ao potencial de 
recolhimento do tributo do futuro proprietário, infringindo assim as leis específicas de 
regência do assunto. 

Assim, a questão envolve temas por demais complexos e que merecem melhor atenção 
daqueles que estão à frente dos órgãos ou entidades da administração pública. 
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5 CONCLUSÃO 

  

O artigo que ora se conclui não tem outro objetivo senão o de abrir ampla discussão sobre as 
situações vivenciadas por quem, diariamente, lida com situações as mais diversas relativas à 
prática expropriatória. 

Muitas são as vezes em que as obras públicas, que carregam em si um interesse coletivo 
implícito, são realizadas em áreas de ocupação irregular, onde não há qualquer identificação 
dos proprietários e nas quais os posseiros vivem como único meio de acesso à moradia, ou em 
não residindo ali, retiram daquela área o sustento diário. A expropriação daquele terreno 
significa muito para cada um deles e, nesta condição, não devem ser despejados sem direito a 
um mínimo de recomposição patrimonial, ainda que esta restrinja-se a poucos metros 
quadrados de ocupação. 

A indenização justa e prévia, pelos critérios legais, é cabível apenas àquele que se apresenta 
com título hábil de propriedade. Diante disso, o expropriante não encontra sustentação legal 
expressa para o pagamento extrajudicial ao posseiro, preferindo ir às vias judiciais para 
depósito da quantia, cujo levantamento deverá ocorrer sob a responsabilidade do judiciário. 

Não se critica aqui a posição adotada pelo Poder Público, já que pautado pelo princípio da 
legalidade, não pode adotar condutas que violem expressamente a lei, o que seria o caso por 
se tratar de vedação expressa contida no artigo 34 do DL 3.365/41. Nem tampouco a posição 
dos tribunais que frequentemente concedem o direito ao posseiro de pagamento de percentual 
diferente daquele devido ao proprietário, mesmo porque se tratam de direitos distintos. 

Entretanto, há de ser dada uma atenção especial a estes casos que carecem de uma solução 
exeqüível urgente, que necessariamente abarque desde a sustentação legal para a indenização 
da posse, na qual possa se pautar o gestor público, até a forma como esse pagamento será 
realizado, já que não haveria de se falar em transmissão da propriedade por aquele que não a 
detém.    

Assim, pois, o assunto deve ser tratado de forma consistente por todos os envolvidos nas 
ações, seja no âmbito executivo, judiciário e inclusive legislativo, já que engloba diretamente 
a proteção à dignidade do homem enquanto ser socialmente considerado. A função social da 
posse não há de ser mera interpretação doutrinária, mas deve possuir contornos de aplicação 
prática na vida daqueles por ela envolvidos. 
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O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, AS ESTRUTURAS PARA A 
REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO E OS AGENTES 

REGULADORES NO BRASIL 
 

THE DEMOCRATIC STATE OF LAW, THE STRUCTURAL ADJUSTMENT OF 
FINANCIAL MARKET REGULATORS AND THE REGULATORS AGENT IN BRAZIL 

 
 
 

Tomás Lima de Carvalho 
 

RESUMO 
Após a outorga da Constituição da República Federativa de 1988, a atividade regulatória 
ganhou inequívoco amparo constitucional (art. 194), sendo conferido ao Estado as atribuições 
de normatizar o mercado financeiro e zelar pelo seu pleno desenvolvimento, bem como 
implementar e fiscalizar o cumprimento das suas normas e imputar penalidades aos infratores. 
Com efeito, no contexto do Estado Democrático de Direito, mostra-se legítima e 
imprescindível tal intervenção estatal na esfera privada, em especial, por se tratar o mercado 
financeiro brasileiro de um importante mecanismo de financiamento econômico e, via de 
consequência, um impulsionador da economia nacional. Deve o mercado financeiro, pois, se 
mostrar eficiente e possuir credibilidade, como forma de atrair poupança nacional e 
internacional, bem como proporcionar a proteção e segurança dos investidores, garantindo 
melhor eficiência, simetria de informações e trazendo racionalidade aos investidores; além de 
assegurar a proteção sistêmica contra externalidades. E tal só poderá ocorrer mediante a 
atividade de regulação exercida pelas entidades reguladoras, no contexto de suas respectivas 
especializações e âmbito de atuação – regulação de condutas, sistêmica e prudencial –, 
formando-se uma estrutura sólida para uma eficiente prática e desenvolvimento do Mercado 
Financeiro no Brasil, em consonância com os princípios e objetivos que norteiam a instituição 
do Estado Democrático de Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO; MERCADO 
FINANCEIRO; REGULAÇÃO ESTATAL; AGÊNCIAS REGULADORAS BRASILEIRAS. 
 
ABSTRACT 
After the award of the Federal Constitution of 1988, the regulatory activity won an 
unambiguous constitutional protection (art. 194), and given the state the duties of standardize 
the financial market and ensure the full development, as well as implement and monitor the 
compliance of their rules and impose penalties on violators. Indeed, in a Democratic State of 
Law context, seems legitimate and essential that state intervention in the private sphere, in 
particular, because the Brazilian financial market is an important mechanism for financing 
economic and, as a consequence, a booster national economy. Should the financial market, 
therefore, prove more effective and have credibility, as a way to attract international and 
domestic savings, as well as providing security and protection of investors by ensuring better 
efficiency, symmetry of information and bringing rationality to investors, and ensure the 
systemic protection against externalities. And this can only be through the regulatory activity 
exerted by regulatory authorities in the context of their expertise and scope of activity - 
regulation of pipelines, systemic and prudential - forming a solid framework for an efficient 
practice and development of Brazilian’s Financial Market, in line with the principles and 
objectives that guide the establishment of a Democratic State of Law. 
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 1 INTRODUÇÃO 

             

  

Com a outorga da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, advinda no 
contexto da quebra de monopólios do setor econômico (privatizações), duas principais 
mudanças puderam ser observadas no cenário brasileiro: a instituição do Estado Democrático 
de Direito e a passagem do Estado Social para o Estado Regulador. 

Nesse contexto, os instrumentos de regulação e as estruturas reguladoras brasileiras 
assumiram importante papel no cenário político-econômico, e não poderia ser diferente no 
que concerne ao Mercado Financeiro, onde se insere a contraposição entre os motivos e 
limites da atuação regulatória e os princípios que resguardam as liberdades individuais, 
igualdade, segurança jurídica, entre outros, próprios do Estado Democrático de Direito. 

Este artigo, pois, tem por objetivo a abordagem da atuação regulatória do Estado no Mercado 
Financeiro, dentro do contexto do Estado Democrático de Direito. Pretende-se demonstrar a 
importância e eficácia da regulação na esfera econômica privada, bem como a harmonia e 
equilíbrio desta regulação face à instituição do novo modelo democrático estatal. 

Para tanto, no segundo e terceiro capítulos, pretende-se fazer uma pequena abordagem acerca 
da evolução da atuação estatal nos períodos pré-moderno, moderno e pós-moderno, em que se 
inserem, respectivamente, os Estados Liberal, Social e Regulador; para, então, identificar e 
delinear as principais características do contexto atual brasileiro de Estado Democrático de 
Direito. 

No quarto capítulo, busca-se fazer uma breve abordagem sobre a regulação do mercado 
financeiro brasileiro, em especial, apontando os motivos para a sua regulação e os objetivos 
principais da atividade regulatória. 

Após a análise do contexto do Estado Democrático de Direito e da regulação do Mercado 
Financeiro, passa-se, no quinto capítulo, a explorar as estruturas para a regulação financeira 
no Brasil, analisando a base legal e os campos gerais de regulação financeira, que abrangem 
três espécies: regulação de condutas, regulação sistêmica e regulação prudencial. 

Com efeito, os contornos da regulação financeira no Brasil não ficariam a contento delineados 
sem a análise das principais entidades reguladoras do mercado brasileiro. Sendo assim, no 
sexto capítulo, faz-se uma abordagem a respeito da atuação do Conselho Monetário Nacional; 
do Banco Central do Brasil; da Comissão de Valores Mobiliários; do Comitê de Regulação e 
Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência Privada e 
Capitalização; das Bolsas de Valores e Entidades de Mercados de Balcão Organizados; que 
formam a principal estrutura de regulação financeira do Brasil. 
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Espera-se que o presente artigo possa contribuir para a compreensão da atividade regulatória e 
das principais estruturas de regulação brasileira, como sendo pressuposto do modelo de 
Estado Democrático de Direito. Isso se mostra fundamental diante das peculiaridades que 
envolvem o mercado financeiro brasileiro, no sentido de imprimir uma proteção aos agentes 
envolvidos, assegurar simetria informacional, racionalidade e proteção contra os riscos 
sistêmicos e prudenciais. 

  

  

2 BREVE HISTÓRICO ACERCA DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ESFERA 
ECONÔMICA 

  

  

A atuação do Estado na esfera econômica sofreu consideráveis variações ao longo da história, 
fruto dos mais diversos fatores políticos, sociais e econômicos, relegando a autonomia privada 
às características das fases de intervenção do Estado brasileiro na economia, nos períodos pré-
moderno, moderno e pós-moderno[1]. 

No final do século XIX, com a economia da Revolução Industrial, houve a possibilidade de 
concentração do capital, originando núcleos de poder econômico que comandavam a 
sociedade ao lado do Estado. Tratava-se do Estado Liberal, instaurado na fase da pré-
modernidade, pelo qual o Estado tinha como função apenas a ordenação da economia para 
corrigir deformações ou os excessos dos núcleos de concentração do poder privado[2]. 

O Estado Liberal pressupunha a garantia da liberdade, de modo que cada indivíduo, livre, 
seria apto à busca da sua situação de bem-estar, sendo que a soma do bem-estar individual 
garantia o bem-estar geral. O modelo liberal se caracterizava pelas liberdades do exercício 
empresarial, do exercício do direito da propriedade e de contratação, sendo necessário, para 
tanto, uma absoluta igualdade de forças entre os indivíduos[3]. 

Segundo Júlio Ramalho Dubeux[4], "a Constituição de 1824 é exemplo inconteste do 
constitucionalismo liberal, limitando-se a tratar da organização dos poderes monárquicos e 
das poucas garantias dos cidadãos brasileiros", além de importante prestígio atribuído aos 
direitos de propriedade. Caracterizava a atuação do Estado, pois, as suas funções reduzidas, 
limitadas à segurança, justiça e serviços essenciais. 

Todavia, as relações sociais da sociedade - não econômicas - passaram a enfrentar problemas, 
sendo necessária a presença da atividade estatal (preventiva, regulatória ou repressiva) nas 
relações de trabalho, de previdência de assistência, saúde e educação. Tem-se, assim, a 
origem da função do ordenamento social. 

Houve, dessa feita, a necessidade de afirmação dos direitos sociais e econômicos por parte 
dos ordenamentos jurídicos nacionais, diante da ocorrência de dominação dos mais fortes 
sobre os mais fracos, em razão da não confirmação da igualdade entre os indivíduos proposta 
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pelo modelo do Estado Liberal; bem como e, principalmente, diante da compreensão do 
fracasso do referido modelo liberal após a quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929. 

Iniciada na segunda década do século XX, caracterizada pela afirmação desses direitos, 
originou-se, no período da modernidade, a fase do Estado Social ou Estado do bem-estar 
social[5], que marcou a substituição da liberdade de iniciativa privada pela iniciativa estatal 
da atividade econômica, ocorrendo, desse modo, a planificação estatal da economia e 
apropriação estatal dos principais meios de produção. 

Como bem restou frisado por Júlio Ramalho Dubeux, baseando-se na obra de Luís Roberto 
Barroso: 

  

No Brasil, a modernidade corresponde, no plano jurídico, à promulgação das Constituições de 
1934, 1937, 1946, 1967 e 1969, pelas quais, não obstante o caráter autoritário das Cartas de 
1937, 1967 e 1969, o Brasil passa a ter uma ordem jurídica típica de Estado Social. Na 
economia, o movimento do Estado se caracteriza pela forte intervenção estatal, embalada pela 
política de substituição de importações. É nesse período que são criadas inúmeras empresas 
estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobrás, o BNDE (depois BNDES), a 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, a Eletrobrás, a Nuclebrás, a Siderbrás, grande 
parte durante a Era Vargas e a maioria delas durante o Regime Militar.[6] 

  

Houve, assim, por parte da sociedade, uma considerável redução da atividade privada em 
grande escala, passando o Estado a ser o protagonista das principais atividades econômicas 
(ex. energia elétrica, mineração, petróleo, saneamento, telefonia etc.), prestadas como serviço 
público, eliminando a concorrência e impedindo o aprimoramento da produção em termos de 
qualidade, quantidade e de preço. 

Diante da "crise fiscal dos Estados, que se mostravam incapazes de prover os investimentos 
necessários ao desenvolvimento"[7], houve a necessidade de implementação de um novo 
modelo de intervenção, sem pretender retornar ao modelo liberal, mas sem aceitar o modelo 
totalitário do Estado Social. Com efeito, a forte presença do Estado como agente executor das 
ações econômicas, e com forte intervenção na fixação de preços e tarifas e fixação política 
dos critérios de remuneração das empresas sob seu controle, contribuiu para o sucateamento 
da capacidade de investimentos estatais, criando um cenário de insatisfação com os serviços 
prestados e trazendo à tona a ideia de privatização. 

No final do século XX - marcado pela queda do muro de Berlim e fim dos regimes militares 
na América do Sul - iniciou-se o período pós-moderno. No Brasil, referido período restou 
caracterizado, principalmente, pela instauração do Estado Democrático de Direito mediante a 
outorga da Constituição da República Federativa de 1988. 

No período pós-moderno, os setores não essenciais ocupados pelo Estado passaram a ser 
transferidos para a iniciativa privada, que passou a exercer tais funções sob regulação estatal. 
Trata-se, pois, da instituição do Estado-Regulador, pelo qual a atuação pública passa a ser 
prioritariamente realizada de forma indireta (fomento público), incentivando a competição 
como forma de redução dos malefícios decorrentes das situações onde a competição é inviável 
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e proporcionando a maximização da eficiência. A esse despeito Bruno Albergaria assevera 
com propriedade: 

  

No Brasil, o discurso da esquerda intervencionista, que teve o seu auge na elaboração da Carta 
Magna de 1988, foi cedendo espaço para a moderna administração neoliberal, encartilhada 
pelos Senhores de Washington, capitulada em teoréticos paradigmas jurídico-econômicos da 
Bretton Woods Agreement (1944). Tais ditames universais são, in per suma capita, (i) não 
intervenção - ou intervenção mínima - tais como privatização, (ii) autonomia do Banco 
Central, (iii) criação de Agências Reguladoras e (iv) disciplina fiscal com o fito do superávit 
primário, (vi) aplicação do dinheiro (público) em obras de infra-estrutura e (vii) pagamento 
(dos juros) das dívidas internacionais[8]. 

  

As entidades reguladoras são as responsáveis pela regulação estatal da atividade econômica, 
dotadas de independência política, especialidade técnica, flexibilidade administrativa e 
instrumentos de natureza normativa, executiva e judicante. A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB) acabou por consolidar um Estado garantidor de 
determinadas prestações necessárias à realização do desenvolvimento econômico e social da 
coletividade, diretamente ou por meio da iniciativa privada. 

A atividade econômica latu sensu, destinada à circulação de bens e/ou serviços do produtor ao 
consumidor final, restou amparada no art. 170 do texto constitucional, condicionando a 
autonomia privada e a liberdade de iniciativa ao atendimento dos seus fins sociais. O texto 
constitucional dispôs claramente que a Ordem Econômica "tem por fim assegurar a todos 
uma existência digna, conforme os ditames da justiça social" (art. 170, CRFB). A liberdade 
de iniciativa, pois, "envolve uma concepção acerca do exercício de um direito que traz 
consigo determinados ônus e deveres, numa conjunção que envolve o princípio da função 
social"[9]. 

Nesse sentido, como bem assevera Egon Bockmann Moreira: 

            

[...] cumpre ao Estado dar eficácia ao princípio da função social e estabelecer limites à 
atuação dos agentes econômicos privados, bem como gerar meios de uma melhor distribuição 
de riqueza. Isso através de regulação normativa ou da gestão direta. O texto constitucional 
prevê a integração da busca pelo lucro ao dever do atendimento a interesses alheios àqueles 
dos detentores dos direitos em questão (propriedade, livre empresa, etc.); o que implica a 
funcionalização social do conceito do exercício de liberdade de iniciativa.[10] 

  

A exploração da atividade econômica pelo Estado, além daquelas que são objeto de 
monopólio[11], bem como a intervenção deste na Ordem Econômica são permitidas apenas 
em três hipóteses, tratadas nos art. 173, 174 e 175 da CRFB.        A primeira hipótese é a 
exploração direta da atividade econômica, a qual é permitida à União, Estado ou Município 
apenas em regime de concorrência com a iniciativa privada e desde que seja "necessária aos 
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imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo" (art. 173, CRFB). Vige, 
assim, para essas atividades, o princípio da liberdade de iniciativa. 

A segunda hipótese é a de prestador de serviço público, "diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação" (art. 175 CRFB). Independentemente 
da forma (direta ou indireta), a titularidade dos serviços públicos é sempre do Estado, tendo 
em vista que eventual concessão ou permissão teria o condão de apenas transferir ao 
particular a execução de tais serviços. 

Por fim, a terceira hipótese de atuação estatal na ordem econômica encontra-se prevista no art. 
174 da CRFB, segundo qual, "Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado". 

No que se refere ao tema central deste trabalho, importa mensurar que a atividade regulatória 
tem inequívoco amparo constitucional, sendo conferido ao Estado as atribuições de 
normatizar o mercado financeiro, fiscalizar o cumprimento das suas normas, infligir sanções 
aos infratores do mercado e, por fim, zelar pelo seu pleno desenvolvimento[12]. E, tal 
intervenção estatal, a bem da verdade, não obstante imprescindível, mostra-se ainda em estrita 
consonância com o Estado Democrático de Direito, consoante veremos a seguir. 

  

  

3 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO  

  

  

A partir da superação do modelo do Estado Liberal de Direito (democracia liberal) e da 
verificação de insuficiência do Estado Social de Direito, nem sempre de conteúdo 
democrático, surgiu com a Constituição de República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB) a 
concepção do Estado Democrático de Direito, como uma reunião dos princípios que regiam 
os Estados anteriores, de maneira a superá-los e implementar um novo conceito de 
Estado[13]. Consoante estabelece o art. 1º da CRFB: 

  

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

            

Trata-se, portanto, da institucionalização do poder popular, ou seja, da realização democrática 
do socialismo. Mas não como uma transição para um novo socialismo. Apenas "abre as 
perspectivas de realização social profunda pela prática dos direitos sociais, que ela inscreve, 
e pelo exercício dos instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita concretizar as 
exigências de um Estado de justiça social, fundado na dignidade da pessoa humana[14]. 

A adoção do Estado Democrático de Direito resultou na institucionalização de direitos e 
garantias fundamentais individuais, coletivas e sociais (arts. 5º e 6°, CRFB), tudo, com vistas 
a alcançar os objetivos prescritos no art. 3º da CRFB, a saber: (i) constituir uma sociedade 
livre, justa e solidária; (ii) garantir o desenvolvimento nacional; (iii) erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e (iv) promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

Nesse sentido, infere-se como objetivo primordial do Estado Democrático de Direito a 
superação das desigualdades sociais e regionais e a instauração de um regime democrático, 
apto a assegurar a justiça social. Alia-se a isso a institucionalização do princípio da legalidade 
democrática, pelo qual sujeita-se o Estado à obrigação de dar tratamento desigual aos 
desiguais, com vistas à equalização das condições. 

Segundo preceitua Miguel Reale[15], dúvidas não restam acerca da nova ideologia criada, a 
qual deverá ser norteadora da atuação Estatal. O espírito de Estado Democrático de Direito, 
previsto na Constituição, deve ser a base de interpretação de todo o ordenamento jurídico, aos 
institutos e normas infraconstitucionais existentes. E, por tal razão, deve o Estado se mostrar 
presente, fazendo com que a ideologia de Estado Democrático de Direito não se resuma a tão 
somente texto formal, mas sim, com presença efetiva e protetiva dos seus fundamentos 
básicos. 

Com efeito, em razão do fenômeno da Globalização e das crises internacionais 
constantemente instauradas[16], o Estado brasileiro se encontra fortemente ameaçado por 
esses fatores de ordem externa, além daqueles internos que compartilha (elevadas taxas de 
juros, necessidade de controle da inflação etc.), a merecer uma forte atuação e influência, 
visando propiciar maior segurança jurídica. 

No que concerne ao mercado financeiro nacional, em virtude das vertiginosas inovações que 
ocorrem nos sistemas eletrônicos, dos riscos inerentes às atividades de atração e 
financiamento da economia, do alto volume de negócios nele realizados e alto número de 
agentes envolvidos, da captação de economia externa e da necessidade de se assegurar 
informações simétricas e racionais a todos os envolvidos, equanimemente, o Estado é 
chamado a intervir a fim, principalmente, de assegurar a igualdade de condições entre os 
agentes e proteger a economia nacional. Segundo preceitua Miguel Reale:       
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Se o impacto globalizante da tecnologia, nas mãos de reduzido número de empresas 
multinacionais, não pode nem deve implicar o repúdio às conquistas da ciência, o que 
importaria em anacrônica formação de privilegiados bolsões no mercado interno, com maior 
dano para os consumidores de importar mercadorias melhores e por melhor preço, não é, por 
outro lado, admissível que se assista impassivelmente 'a destruição do parque industrial, que, 
bem ou mal, constitui a base da economia do país e a sua principal  fonte de empregos. É em 
função dessa conjuntura que deve ser configurado o papel do Estado na economia, sendo-lhe 
conferida não a função empresarial que o Sistema Militar herdou do Estado Novo, mas sim a 
de um "poder moderador" ou, como diz a Carta de 1988, de um "agente normativo e 
regulador da atividade econômica" para fins de fiscalização, incentivo e planejamento, desde 
que este não descambe para o dirigismo contratual, filho dileto do Estado empresarial, que, 
volta e meia, encanta os adeptos da social democracia...[17] 

  

No contexto do Estado Democrático de Direito, infere-se que a intevenção regulatória no 
Mercado Financeiro encontra guarida na relativização da autonomia privada e no dirigismo 
estatal nas relações particulares, consagrados na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, seja pela observância dos ditames da justiça social como direcionadores do 
exercício da ordem econômica (art. 170, CRFB), seja pela previsão expressa de atuação 
estatal como agente normativo e regulador da Ordem Econômica (art. 174, CRFB). Isso, 
somado à limitação da liberdade exercida (a qual deve-se ater aos limiter permitidos pelo 
legislador), tem o condão de imprimir uma maior segurança jurídica aos agentes envolvidos. 

Nesse sentido, os princípios da (i) democracia, que garantem a vigência e efiácia dos direitos 
fundamentais; da (ii) justiça social, como princípio da ordem econômica e social, prescrito no 
art. 170 da CRFB; da (iii) igualdade; (iv) legalidade; e (v) segurança jurídica; próprios do 
Estado Democrático de Direito[18], devem ser primordialmente implementados e respeitados 
no âmbito do Mercado Financeiro, com vistas à assegurar uma maior simetria das infomações 
e garantir uma melhor proteção aos participantes e ao sistema como um todo, se traduzindo, 
assim, em segurança à economia nacional. E tal papel é exercido mediante os agentes 
reguladores brasileiros, dentro da estrutura de regulação criada no país. 

Assim, os princípios e objetivos norteadores do Estado Democrático de Direito devem exercer 
influência em todo o ordenamento jurídico, fazendo com que a interpretação dos sistemas 
jurídicos e econômicos, tal como o Mercado Financeiro, o sejam em consonância com tal 
ideologia, ou seja, no contexto da igualdade, legalidade, democracia e segurança jurídica; bem 
como atentando-se para a proteção dos direitos fundamentais e para a ideia de justiça social. 

  

  

4 A REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO 
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Consiste o Mercado Financeiro "no conjunto de instituições e instrumentos destinados a 
oferecer alternativas de aplicação e captação de recursos financeiros"[19]. Visa à otimização 
da utilização de recursos financeiros entre investidores e tomadores desses recursos, criando-
se condições de liquidez e administração de riscos. 

Com efeito, as organizações empresariais, a todo momento, procuram alternativas para 
financiar as suas atividades, já que nem sempre dispõem de capital próprio para tanto, ou 
mesmo, diante da adoção de estratégia para evitar a imobilização do capital de que dispõem. 
Nesse sentido, a título de exemplo, os empréstimos bancários (mercado de crédito) ou 
subsídios governamentais se mostram como sendo uma alternativa viável à demanda de 
recursos financeiros dessas empresas. 

Como alternativa válida e eficaz de proporcionar a captação de recursos às organizações 
empresariais que desejam financiar as suas atividades, ou ainda, como fonte de investimento 
aos poupadores interessados, o Mercado Financeiro exerce importante papel no cenário 
econômico nacional. Mesmo porque, considerado o fenômeno da globalização, vislumbra-se a 
enorme concentração de capital na mão de entes privados, que se colocam como fonte 
alternativa de captação de recursos. 

Sobre o tema, Andréa Fernandes Andrezo e Iran Siqueira Lima preceituam: 

  

Assim, por meio de ativos e passivos financeiros, o setor financeiro apresenta alternativas de 
aplicação de recursos para as unidades econômicas superavitárias e de captação de recursos 
par as unidades econômicas deficitárias, transferindo recursos daquelas para estas, de modo a 
obter a maior otimização da aplicação dos recursos disponíveis na economia. [20] 

  

Complementando o referido entendimento, Otávio Yazbek pondera com propriedade: 

  

[...] o mercado financeiro e de capitais é aquele em que são negociados instrumentos 
financeiros ou em que se estabeleçam relações de conteúdo financeiro visando, fundamental 
mas não exclusivamente, dois fins nem sempre concomitantes: a repartição de riscos e o 
financiamento das atividades econômicas. Como se viu, tal mercado cumpre as suas funções 
através de uma progressiva "financeirização" das relações econômicas, ou seja, de um 
processo pelo qual essas relações são, em certa medida, "monetizadas" e incorporadas a 
instrumentos negociáveis, para os quais se provê uma certa liquidez. [21] 

  

O Mercado Financeiro, portanto, é utilizado por organizações e pessoas físicas interessadas 
em captar recursos e por aqueles que têm recursos a oferecer, provendo, assim, a canalização 
da poupança. Nele são negociados instrumentos financeiros ou em que se estabeleçam 
relações de conteúdo financeiro visando, de modo geral, o financiamento das atividades 
econômicas e não econômicas e a repartição dos riscos. Muito embora possa ser dividido em 
mercado monetário, mercado de crédito (ou mercado bancário), mercado de capitais, mercado 
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cambial e mercado de derivativos, infere-se que esses segmentos se comunicam, inter-
relacionam, diante da vastidão e da complexidade das operações realizadas no mercado 
financeiro[22]. 

Na medida em que possibilita a captação de poupança pública para financiamento de 
atividades, com repartição dos riscos, o mercado financeiro "depende primordialmente da 
regulação não somente como condição de funcionalidade, mas como garantia dos próprios 
interesses sociais"[23], visando assegurar o funcionamento a contento do próprio mercado e 
de proteger o interesse público e social, reduzindo a assimetria de informações e trazendo 
maior racionalidade quando da opção de investimento. Nesse sentido, Otávio Yazbek 
acrescenta: 

  

Outrossim, os instrumentos financeiros e os agentes que se encarregam da sua negociação, 
resultantes ou não desses processos mais recentes, submetem-se, de um  modo geral, à 
regulação financeira. A análise dessa regulação não pode restar subsumida a um critério 
organizador tão pouco abrangente e tampouco a modelos teóricos que tratam da atividade 
regulatória in abstracto (às modernas "teorias gerais da regulação"). Impõe-se, para a sua 
compreensão, levar em conta as estruturas reais e a sua complexidade.[24] 

  

Citando Charles Goodhart, Otavio Yazbek preleciona com propriedade acerca das 
justificativas para a regulação estatal das atividades desenvolvidas no mercado financeiro: 

  

(i) O controle das posições de poder no mercado (das situações de monopólio ou de 
oligopólio, entre outras distorções); 

(ii) o controle e administração das externalidades que podem decorrer das atividades 
financeiras (risco de contágio e outras questões de ordem sistêmica). 

(iii) a proteção dos clientes, dada a assimetria informacional característica de sua relação com 
as instituições por intermédio das quais operam.[25] 

  

Em suma, infere-se que a regulação objetiva não só estimular a formação de poupança, mas 
também, a proteção da poupança popular, provendo a competitividade e desenvolvimento do 
mercado financeiro, zelando pela liquidez, transparência e tratamento equitativo a todos os 
participantes do mercado, assegurando adequada avaliação e controle de riscos e coibindo 
fraude. E, com isso, proporcionando a eficiência do mercado. 

Muito embora seja um campo tipicamente explorado por agentes privados, os instrumentos 
financeiros e os agentes que se encarregam da sua negociação (tomadores e investidores) 
submetem-se à regulação financeira, que abrange a regulação das atividades bancárias, 
securitárias e de mercado de capitais. Essa intervenção estatal, por intermédio de órgãos 
reguladores, se dá predominantemente pelo "estabelecimento de mecanismos e normas de 
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comportamento compulsório para os agentes que ali operam" [26], bem como pela 
implementação de tais normas por meio de atos administrativos e fiscalização no seu 
cumprimento, além de imposição de sanção aos infratores. 

Diante, pois, da concepção de Estado Democrático de Direito prescrita no texto 
constitucional, como agente normativo e regulador da atividade econômica, pode-se dizer que 
a atuação "regulatória" se reveste de "preocupação social e econômica, intervindo na 
sociedade de forma a produzir normas socializantes e buscando diminuir as desigualdades 
existentes"[27]. 

A experiência norte-americana, advinda da quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, que 
marcou o início da era da "Grande Depressão", demonstrou clara e precisamente a 
necessidade de uma regulação federal no mercado financeiro - que, até então, não possuía -, 
diante da ineficiência das próprias entidades privadas atuantes (bolsas de valores, entidades de 
mercado de balcão organizado etc.) se auto-regularem (liberalismo econômico). 

Nesse sentido, vários foram os fatores que contribuíram para o contorno da crise, 
desenvolvimento do mercado e fortalecimento da economia norte-americana, servindo, pois, 
como fonte de inspiração para o mercado de capitais brasileiro: (i) a instituição, nos Estados 
Unidos da América, da política do disclosure[28], advinda da Securities Act of 1933; e (ii) a 
criação, pela Securities Exchange Act of 1934[29], da agência federal reguladora encarregada 
da regulação do mercado norte americano, a Securities and Exchange Comission (SEC). 

Embora no Mercado Financeiro a atividade seja explorada por entes privados, a intervenção 
estatal mediante entidade reguladora (mão visível), amparada pelo art. 174 da CRFB, como 
visto acima, se mostra em consonância com os preceitos do Estado Democrático de Direito, 
sendo imprescindível, pois, para a proteção contra o risco sistêmico (segurança jurídica), a 
proteção dos consumidores dos serviços financeiros em face do comportamento oportunista 
de intermediários e para o aumento da eficiência do sistema financeiro (princípios da 
igualdade, segurança jurídica e democracia) e, assim, para assegurar a consecução de seus 
objetivos sociais[30]. 

O Mercado Financeiro, por se mostrar um importante mecanismo de financiamento das 
relações econômicas e não econômicas, ou seja, "um processo pelo qual essas relações são, 
em certa medida, 'monetizadas' e incorporadas a instrumentos negociáveis, para os quais se 
provê uma certa liquidez[31]" - e, via de consequência, um impulsionador da economia 
nacional - deve se mostrar eficiente e possuir credibilidade, como forma de atrair poupança 
nacional e internacional, bem como proporcionar a proteção sistêmica e a segurança dos 
investidores, seja garantindo a simetria de informações, seja trazendo racionalidade a esses 
para melhor tomada de decisão sobre os seus investimentos. 

Nesse sentido, a atuação do Estado não tende a se restringir, pois, à promulgação de normas 
proibitivas, atributivas, estimulantes ou reguladoras, mas também, à adoção de medidas 
executivas de implementação e fiscalização desse poder normativo, bem como a 
implementação de sanção aos infratores. 

Assim, na concepção do Estado Democrático de Direito, a boa regulação advinda da atuação 
de entidades reguladoras especializadas sobre a atividade econômica do Mercado Financeiro, 
conforme veremos a seguir, mediante a análise das estruturas para a regulação financeira e os 
agentes reguladores no Brasil, proporciona a defesa plena da igualdade e da liberdade racional 
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de todos os agentes envolvidos no mercado, de forma a imprimir maior segurança jurídica e 
proporcionar, assim, o crescimento da economia nacional. 

  

  

5 AS ESTRUTURAS PARA REGULAÇÃO FINANCEIRA 

  

  

A estrutura básica de regulação do Mercado Financeiro brasileiro encontra-se prescrita na Lei 
n°. 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias, criando o Conselho Monetário Nacional (CMN), cuja competência consiste em 
supervisionar e fiscalizar o Mercado Financeiro, e cria o Banco Central do Brasil (BCB), 
competente para, entre outros, exercer o controle de crédito, fiscalizar e autorizar o exercício 
de Instituições Financeiras, segundo as normas que forem expedidas pelo CMN. 

Em conjunto com o referido diploma legal, forma também a estrutura de regulação do 
Mercado Financeiro a Lei n°. 6.385/76, que dispõe sobre o Mercado de Valores Mobiliários e 
cria a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), dotada de competência para supervisionar, 
fiscalizar e autorizar previamente o início das operações das Bolsas de Valores e as 
instituições de Mercado de Balcão Organizado. 

A Lei n°. 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas, muito embora não cuide de qualquer 
estrutura de regulação financeira propriamente dita, confere disciplinamento jurídico sobre a 
constituição, organização e o funcionamento das sociedades por ações, estando incluídas, por 
óbvio, as companhias abertas, a quem é facultada a emissão de títulos e valores mobiliários 
negociados no Mercado de Capitais. 

Além disso, às Bolsas de Valores é conferida a peculiaridade de auto-regulação, sem que tal 
prerrogativa exclua a competência normativa e disciplinar do CMN, BCB e CVM. Dotadas de 
autonomia administrativa, patrimonial e financeira, cabe às Bolsas, dentre outras funções, 
estabelecer os requisitos próprios para a admissão dos títulos e valores mobiliários postos à 
negociação em seus pregões, bem como condições para a suspensão e o cancelamento desta 
admissão[32]. 

Nesse sentido, a base da estrutura para a regulação financeira brasileira é ocupada, 
inicialmente, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), responsável pela edição de normas 
gerais, a quem se submetem a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central do 
Brasil (BCB), embora possuam autonomia e independência próprias, bem como exerçam 
função regulatória próprias e distintas; e, ao final, pelas próprias Bolsas de Valores e Mercado 
de Balcão Organizado, quando do exercício da auto-regulação. 

Segundo preceituam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi, o Conselho Monetário 
Nacional, "composto pelos ministros da Fazenda e Planejamento e pelo presidente do Banco 
Central é o mais influente, em parte, por sua atribuição de definir as bases da regulação 
macroeconômica do Sistema Financeiro Nacional"[33]. 
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Importante é, ainda, a participação de outras entidades reguladoras que, a despeito de não 
tratar do Mercado Financeiro propriamente dito, dispõe de competência regulatória para 
determinadas áreas específicas. Nesse contexto, tem-se que os mercados de seguro, 
capitalização e previdência aberta são regulados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

Em suma, a estrutura de regulação financeira do Brasil pode ser representada da seguinte 
maneira[34]: 

  

  

 

                  

As referidas entidades reguladoras atuantes no Mercado Financeiro, a saber, CMN, BCB, 
CVM e Bolsas (auto-regelação), que formam a principal estrutura para regulação do Mercado 
Financeiro no Brasil, serão objeto de análise em separado no próximo capítulo, juntamente 
com as demais principais entidades reguladoras brasileiras nele atuantes. Basta perquirir, por 
ora, os campos gerais de regulação financeira por elas exercidas, que abrange três espécies: a 
regulação de condutas, a regulação prudencial e a regulação sistêmica[35]. Isso, para que se 
perceba como o sistema regulatório brasileiro vem se organizando para lidar com os diversos 
riscos individuais e sistêmicos que decorrem da dinamicidade do mercado e das inovações 
que este pode apresentar. 

  

•a)      Regulação de Condutas: 

  

A regulação de condutas "diz respeito às práticas adotadas pelos agentes de mercado nas 
suas relações negociais. Para tal, são criadas regras diversas, autorizando ou vedando 
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determinadas práticas ou, ainda, delimitando operações e estruturas de mercado"[36]. 
Assim, a regulação de condutas estabelece obrigações ou procedimentos para os agentes 
participantes do mercado financeiro, autorizando ou proibindo determinadas práticas. 

A regulação de condutas apresenta, como principal fundamento, a existência de assimetria de 
informações e redução de hipossuficiência dos investidores e terceiros em geral. 
Exemplificando, Otávio Yazbek preleciona que: 

  

[...] são exemplos dessas regras de proteção aos consumidores dos serviços financeiros, 
incidindo sobre o próprio intermediário ou sua organização interna ou sobre atos negociais 
diversos (as práticas adotadas na relação com terceiros), mecanismos formais (como regras de 
qualificação técnica ou mesmo moral, aplicáveis aos intermediários, seus administradores e 
representantes); a obrigação de uniformizar procedimentos e modelos negociais, a 
obrigatoriedade de envio de informações para os consumidores e também para os reguladores 
(o chamado "full disclosure"), pelo intermediário, seus administradores ou controladores, 
conforme o caso, ou mesmo pelos emissores dos títulos negociados (a vedação ao "insider 
trading").[37] 

  

Com efeito, a decisão sobre o investimento e risco que deste decorre são do investidor (ou 
consumidor ou poupador). Nesse caso, o papel principal da regulação de condutas é o de 
garantir que os agentes envolvidos tenham acesso às informações em quantidade e qualidade 
suficientes para poder analisar o investimento e tomar uma decisão racional, evitando-se, 
assim, o oportunismo de alguns agentes e garantindo-se a eficiência do Mercado 
Financeiro[38]. 

O exercício da regulação de condutas, no Brasil, incumbe a cada regulador setorial, retratado 
no quadro acima, conforme a sua competência. No Mercado de Capitais, por exemplo, 
compete à CVM a regulação de condutas de intermediários e emissores, sendo às Bolsas e 
Mercado de Balcão Organizado conferida a possibilidade de auto-regulação. 

No que concerne às instituições financeiras e atuação do Banco Central do Brasil, Otávio 
Yazbek enfatiza: 

  

[...] submetidas ao disposto na Lei n°. 4.954/1964, compete ao CMN regular os 
procedimentos de constituição, funcionamento e fiscalização, assim como as penalidades 
aplicáveis (art. 4º, VIII) e ao BCB exercer a correspondente fiscalização e aplicar as 
penalidades (art. 10, IX). Na mesma linha acima referida foram promulgadas algumas 
normas, em especial nos últimos anos, que incorporam obrigações de prestação de 
informações e de esclarecimentos aos clientes (Resolução CMN 2.878/2001) e de qualificação 
de funcionários e representantes em geral (Resoluções CMN 2.838/2001 e 3.057/2002).[39] 
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Com efeito, para lograr efetividade de proteção e confiabilidade, não basta ao Estado 
determinar ou impedir certas condutas aos agentes do mercado, mas também, fiscalizar e 
punir. A regulação exercida pela CVM e BCB, por exemplo, não se limita à normatização de 
condutas, de acordo com a política e normas promulgadas pelo CMN; mas também, 
pressupõe atividade de fiscalização e aplicação de sanção, mediante instauração de 
procedimento administrativo próprio (com fulcro na Lei 9.457/1997). 

Vê-se, assim, que no Brasil encontra-se organizado o regime de proteção dos agentes pela 
regulação de condutas, com a correspondente distribuição originária das competências 
específicas de regulamentação (normativa), fiscalização (e implementação) e punição; sempre 
visando a simetria informacional e a proteção dos agentes do mercado. 

  

•b)     Regulação Sistêmica: 

  

A regulação sistêmica volta-se para a proteção do sistema financeiro como um todo, mediante 
a adoção de mecanismos de conformação do mercado (p. ex. redes de proteção, seguros de 
depósito, gerenciamento de liquidez etc). Nesse aspecto, pretende-se garantir a eficiência e 
impedir o contágio entre instituições com e sem problemas, ou seja, pretende-se evitar o risco 
sistêmico. A despeito do risco sistêmico, Fernando J. Cardim de Carvalho preceitua que: 

  

Risco sistêmico é uma variante do que se chama em economia de externalidade. 
Externalidades são efeitos de uma operação comercial que se dão sobre terceiros, não 
participantes da própria operação, e que, por isso mesmo, são desconsiderados quando a 
operação é decidida. Pode-se ter uma externalidade positiva, quando uma operação beneficia 
a terceiros, cuja satisfação, no entanto, não é incluída na avaliação da própria operação. Uma 
externalidade negativa, ao contrário, refere-se a custos que o mercado não reconhece porque 
são incorridos por agentes que não participam do negócio que está sendo decidido.[40] 

  

A regulação sistêmica, pois, visa impedir que a sociedade seja prejudicada em face dos riscos 
resultantes da atividade financeira. Trata-se de uma rede de proteção cujo objetivo principal 
consiste em "impedir a ocorrência daquelas externalidades relacionadas ao alto grau de 
integração entre as instituições, sobretudo no caso das instituições bancárias"[41]. 

Nesse sentido, a legislação brasileira[42] instituiu regimes excepcionais aplicáveis às 
instituições financeiras em crise, seja de intervenção e liquidação extrajudicial ou de 
administração especial temporária (intervenção). Tal arcabouço legislativo permite a maior 
maleabilidade no enfrentamento de eventuais irregularidades verificadas e possibilita a 
reestruturação e fortalecimento da instituição financeira em crise, evitando-se, assim, o 
contágio a outras instituições, gerando um "efeito dominó" ou risco sistêmico. 

Outra medida de proteção sistêmica pode ser vislumbrada pela edição da Resolução CMN n°. 
39/1966 (e, posteriormente, regulada pela CVM por meio da Resolução CVM n°. 461/2007). 
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Referido instrumento normativo foi o responsável pela instituição de fundos garantidores de 
depósito, constituídos sob a forma de associação civil de natureza privada e que abrange todas 
as instituições financeiras participantes do mercado em que se insere, a quem incumbe 
(instituições financeiras) custeá-lo. 

Trata-se, pois, de um mecanismo de ressarcimento de prejuízos, permitindo a utilização de 
seus recursos, no limite de cobertura pré-estipulado, no caso de instauração de procedimentos 
de intervenção ou liquidação. Tal medida se mostra, verdadeiramente, tomando como 
exemplo o mercado de capitais, como uma "técnica de indenizar o risco decorrente da 
atuação das sociedades corretoras na intermediação de negociações realizadas em bolsa e 
na prestação de serviços de custódia de títulos e valores mobiliários"[43], protegendo os 
investidores prejudicados e evitando a contaminação do risco sistêmico. 

A organização dos Sistemas de Pagamento Brasileiro, apoiada na Lei 10.214/01, para a 
"criação de sistemas de registro, compensação e liquidação das operações consideradas 
sistematicamente importantes"[44], que são capazes de gerar riscos sistêmicos, também se 
mostra como um exemplo de regulação sistêmica. 

Além disso, algumas iniciativas institucionais e governamentais foram implementadas nos 
últimos anos com o objetivo de revitalizar o mercado financeiro brasileiro, aperfeiçoando a 
sua regulamentação e assegurando maior proteção ao investidor e a melhoria das práticas de 
governança das empresas brasileiras. Destacam-se entre elas a aprovação da Lei nº. 10.303/01 
e a criação do Novo Mercado e dos Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa pela Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa). Dentre os diversos fins da governança corporativa destaca-
se aquele segundo o qual visa melhorar a divulgação das informações a respeito da 
companhia, submetendo-se a análise destas (informações) à auditorias independentes. 

O exercício da regulação sistêmica no Brasil, pois, incumbe, em geral, ao Conselho Monetário 
Nacional (CMN), responsável, a teor do art. 3º, VI, da Lei 4.595/1964, pela implementação de 
políticas públicas que objetivem zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O 
Banco Central do Brasil (BCB), por sua vez, é responsável por levar à efeito a regulação 
sistêmica (centralidade), na medida em que exerce o controle de crédito, fiscaliza e autoriza o 
exercício de Instituições Financeiras, segundo as normas que forem expedidas pelo CMN. 

A CVM também possui competência para a prática de determinados atos de proteção 
sistêmica, como, por exemplo, autorizar a abertura de capital e lançamento de títulos e valores 
mobiliários no mercado; muito embora tal modalidade de regulação esteja centrada na atuação 
do BCB e do CMN, responsáveis por imprimir segurança e estabilidade ao sistema financeiro, 
em especial, quanto aos efeitos das crises no sistema econômico. 

  

•c)      Regulação Prudencial: 

  

Por fim, a regulação prudencial orienta-se na criação de regras e estruturas de fiscalização e 
supervisão, estabelecendo políticas e procedimentos de gestão das atividades financeiras e de 
organização do mercado, evitando-se falhas e visando atender os padrões prudenciais. 
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Justifica-se a regulação prudencial por razões de política monetária, de controle do sistema, de 
fiscalização cambial e de proteção dos depositantes e do mercado financeiro. 

Diante da situação de grande instabilidade financeira e acentuada concorrência internacional 
que assolou o mundo a partir de 1970, o grupo do G-10 - dez países com maior participação 
no mercado bancário mundial - uniram-se no Comitê da Basiléia para criar, em 1988, alguns 
princípios básicos a serem observados na regulação de seus bancos, a fim de coordenar a ação 
das respectivas autoridades bancárias e definir um nível regulatório mínimo no qual se daria a 
concorrência nacional[45]. Pretendia-se, assim, a definição e padronização de normas de 
controle e fiscalização das instituições financeiras, reduzindo-se os riscos e preservando a 
estabilidade em âmbito nacional e internacional. 

A proposta do Comitê da Basiléia de 1988, pois, consistia em promover a evolução dos 
mecanismos de regulação prudencial para se criar um mercado financeiro cada vez mais 
eficiente e flexível, mediante a adoção de mecanismos internos de controle de riscos de 
mercado, bem como de novas propostas para o controle de riscos de crédito (avaliação de 
crédito para definir riscos). Nesse sentido, assim destaca Fernando J. Cardim Carvalho: 

  

O modelo prudencial de regulação bancaria é aquele proposto pelo Comitê da Basiléia, que 
visa preservar a higidez das instituições financeiras ao estabelecer quantidades mínimas de 
capital ponderadas de acordo com os riscos assumidos por cada instituição, mas não limitando 
as atividades possíveis de serem por elas exercidas. Essa mudança de enfoque na regulação 
bancária permitiu o surgimento dos grandes conglomerados financeiros que, seguindo o 
modelo do "banco universal alemão", atuam nos mais diversos segmentos dos mercados 
financeiros por meio de sociedades distintas mas integrantes do mesmo grupo econômico[46]. 

  

Após o reconhecimento das limitações contidas no Acordo da Basiléia de 1988 - foi alvo de 
inúmeras críticas, embora tenha representado um importante avanço para a regulação 
prudencial do sistema financeiro - iniciaram-se os debates para alterações do pacto original. 
Em janeiro de 2001, o Comitê da Basiléia divulgou a sua proposta de novo acordo (Acordo da 
Basiléia II), o qual, finalizado em maio de 2003, continha uma série de orientações destinadas 
ao incentivo da divulgação de informações (política do disclosure) de forma sistêmica, bem 
como a imprimir uma maior transparência das instituições bancárias, propiciando, assim, uma 
maneira mais adequada e segura de disciplinar o mercado[47]. 

Nesse sentido, ao tratar dos debates para edição do novo Acordo de Basiléia, Fernando 
Carvalho novamente asseverou que: 

  

Eliminar o potencial de contágio de crises sistêmicas por meio do mecanismo informacional é 
um dos objetivos do Comitê da Basiléia ao propor que a disciplina pelo mercado (market 
discipline) seja adotada ao Novo Acordo da Basiléia (The New Basel Capilal Accord), que 
ainda está em discussão, como um pilares a direcionarem as autoridades nacionais na 
regulação prudencial dos bancos. A ideia é disponibilizar a maior quantidade possível de 
informações ao mercado sobre a situação patrimonial das instituições bancárias e os riscos a 
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que estão expostas, incluindo quem são os seus principais devedores, não só para que os 
bancos sejam constrangidos pelo próprio mercado a adotarem políticas de crédito mais 
consistentes, mas também porque dessa maneira diminuir-se-ia a assimetria de informações 
existente entre os bancos e seus depositantes.[48] 

  

Assim, impera-se sob a perspectiva do Acordo da Basiléia II, a regulação prudencial, ditando 
tendências e conformando procedimentos, pautando-se na prestação de informações ao 
mercado e no exercício de controles internos diversos. Apesar de o Brasil, assim como 
também alguns países periféricos, ter sido apenas espectador destes acordos, cuidou de adotar 
as suas disposições, as quais destacavam a crescente importância dos controles internos e da 
disciplina de mercado. 

No dia 12 de setembro de 2010 restou concluído o terceiro Acordo da Basiléia (também 
denominado de "Solvência 3"), que contou com a participação de diversos países, incluindo o 
Brasil. Pelo Acordo da Basiléia 3, novas exigências foram criadas, as quais deverão ser 
implementadas entre 2013 a 2.019, recaindo, principalmente, na retomada de mecanismos 
para a contenção de crises e utilização de recursos privados de longo prazo para 
financiamento de infra-estrutura. 

Portanto, a regulação prudencial tem, por objetivo, controlar a segurança e a estabilidade das 
instituições em termos individualizados, analisando as suas contas e o cumprimento de certos 
limites, assegurando o funcionamento eficaz do sistema financeiro[49], no sentido de se evitar 
falhas de mercado. Segundo preceituam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi: 

  

Embora a regulação prudencial tenha sido alterada nos últimos anos para aumentar as 
exigências de capital e torná-las mais sensíveis ao risco de crédito, ela se manteve dependente 
de informações passadas, na maioria obtidas dos balanços dos bancos e do desempenho do 
devedor. Por exemplo, embora as provisões para perdas com devedores duvidosos se baseiem 
em um sistema de pontuação que, em principio, reflete as expectativas futuras do credor 
relativas ao risco de cada empréstimo, os bancos tendem, na prática, a seguir os padrões 
mínimos exigidos pelo Banco Central, que focam na duração da inadimplência e na existência 
de garantias. De forma geral, poucas informações além daquelas coletadas de balanços, visitas 
de inspeção ou da CRC são utilizadas na regulação e fiscalização dos bancos. A única 
exceção relevante parece ser a utilização de informações negativas coletadas pelos BICs 
privados (isto é, o cadastro de devedores), que o Banco Central leva em consideração quando 
da análise da carteira de crédito do banco na fiscalização in loco.[50] 

  

Como visto, a regulação prudencial possui caráter eminentemente preventivo, visando o 
estabelecimento de regras específicas para tutelar o comportamento dos agentes no mercado e 
para que se dê amplo acesso às informações, estando acompanhadas (regras) por normas que 
propiciem o monitoramento e supervisão. 

Tal como ocorre em relação à regulação de condutas, esclarece Otávio Yazbek que a 
regulação prudencial "é, na sua origem, definida conforme a natureza da instituição 
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regulada, sendo alguns de seus aspectos submetidos aos reguladores de áreas específicas, a 
quem incumbe autorizações, fiscalizações e controles em geral"[51]. No caso brasileiro, esse 
tipo de atividade assiste primordialmente ao Banco Central do Brasil, embora também possa 
ter atuação o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários. 

  

  

6 AS ENTIDADES REGULADORAS DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO 

  

  

Conforme visto, o sistema regulatório brasileiro organiza-se no sentido de lidar com os 
diversos riscos individuais e sistêmicos que decorrem da dinamicidade do mercado e das 
inovações que este pode apresentar. Para tanto conta, em sua estrutura, com diversas 
entidades reguladoras independentes, atuantes em conjunto ou, separadamente, em um 
segmento específico do mercado (cada qual com a sua função específica), para melhor 
imprimir uma proteção sistêmica, prudencial e aos agentes que operam no mercado 
financeiro. 

Cumpre, nesse sentido, fazermos uma análise geral da atuação desses agentes reguladores, 
com o fito de justificar a intervenção e ressaltar a importância da atuação do Estado na esfera 
privada do Mercado Financeiro, a qual recai sobre a atividade econômica nele (Mercado) 
exercida. 

  

•a)      Conselho Monetário Nacional (CMN): 

  

O Conselho Monetário Nacional (CMN), criado pela Lei 4.595 de 1964, integra a estrutura do 
Ministério da Fazenda, sendo o responsável pela fixação de diretrizes das políticas monetária, 
creditícia e cambial do país. É composto pelo ministro da Fazenda (que é o seu presidente) e 
pelos ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Presidente do Banco Central do 
Brasil. 

Conforme disposto no art. 3º da Lei 4.595/64, o Conselho Monetário Nacional tem por 
objetivo:   adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia 
nacional e seu processo de desenvolvimento; regular o valor interno da moeda, prevenindo ou 
corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as 
depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais; regular o 
valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do País, tendo em vista a 
melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira; orientar a aplicação dos recursos das 
instituições financeiras, públicas e privadas; propiciar o aperfeiçoamento das instituições e 
dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de 
mobilização de recursos; zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; bem 
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como coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, 
interna e externa. 

Para tanto, estabelece o art. 4º do referido diploma legal um extenso rol de atribuições do 
Conselho Monetário Nacional, que, conforme bem sintetizado por Otávio Yazbek, pode ser 
assim compreendido: 

  

"A ele (CMN) incumbem, de um modo geral, atividades deliberativas e normativas referentes 
à administração da moeda, à conformação dos mercados sob a sua tutela (englobando o 
mercado bancário, o mercado de capitais, as atividades securitárias e a previdência privada) e 
às atividades especificamente permitidas aos diversos intermediários financeiros [...].[52]" 

  

Com efeito, o Conselho Monetário Nacional é entidade deliberativa e normativa, sujeitando-
se o Banco Central do Brasil (BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a quem 
competem a realização, dentro de suas respectivas competências, dos atos de execução e 
implementação das regras e políticas por aquele definidas. Nesse sentido, ao BCB, conforme 
veremos abaixo, incumbe a regulação das atividades bancárias e creditícias e, à CVM, a 
regulação do mercado de valores mobiliários. 

  

•b)     Banco Central do Brasil (BCB): 

  

Também criado pela Lei 4.595 de 1964, o Banco Central do Brasil é uma autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável pelo cumprimento das decisões e normas 
emanadas pelo Conselho Monetário Nacional. Encontram-se subordinadas ao BCB, "além das 
instituições bancárias propriamente ditas e das demais instituições creditícias anteriormente 
referidas, os administradores de consórcios (por força da Lei n°. 8.177/1991) e as entidades 
que integram o Sistema Financeiro da Habitação (Decreto-Lei n°. 2.291/1986)[53]. 

O Banco Central do Brasil integra a administração pública indireta. Seu presidente é indicado 
pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal. Encontra-se sediado na 
capital federal, com representações regionais em diversos Estados da Federação, a exemplo de 
Minas Gerais, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. 

A competência do Banco Central do Brasil está amplamente prescrita no extenso rol constante 
nos arts. 10 e 11 da Lei 4.595/64, sendo principalmente responsável por garantir o poder de 
compra da moeda nacional e por supervisionar o Sistema Financeiro Nacional, em especial, 
no que concerne aos mercados monetário, de crédito e cambial e em face das instituições 
financeiras que atuam em todo o Mercado Financeiro. 

  

•c)      Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 
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A Comissão de Valores Mobiliários, como visto, encontra-se vinculada ao Ministério da 
Fazenda, criada pela Lei 6.385/76 para regulação do Mercado de Capitais propriamente dito, 
ou seja, o Mercado de Valores Mobiliários[54]. A criação da CVM foi inspirada no modelo 
norte-americano denominado Securities and Exchange Commission (SEC), criado em 02 de 
julho de 1934, mediante a promulgação do Securities Exchange Act. 

A SEC é uma agência independente com função quase judicial, cuja composição procura 
manter sua independência política, impedindo possa ser influenciada por quaisquer tendências 
ideológicas ou político-partidárias. A Comissão de Valores Mobiliários conforme definido 
por Fábio Ulhoa Coelho: 

  

[...] é órgão de deliberação colegiada composta por cinco membros, sendo um presidente e 
quatro diretores. São eles nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo 
Senado Federal. O mandato dos dirigentes é de 5 anos, vedada a recondução, e no seu decurso 
só podem ser exonerados do cargo a pedido (renúncia), por decisão judicial transitada em 
julgado ou por processo administrativo disciplinar, instaurado este último pelo Ministro da 
Fazenda. A competência da CVM projeta-se em três âmbitos: regulamentar, autorizante e 
fomentador.[55] 

  

A competência da CVM encontra-se prevista no art. 8º da Lei 6.385/76 e, como visto acima, 
compreende os âmbitos regulamentar, autorizante e fomentador (funções normativas e 
executivas). No que concerne à sua atribuição regulamentar, a CVM tem como objeto o 
funcionamento do mercado de capitais, disciplinando os registros de interesse do mercado, a 
admissão à negociação de valores mobiliários nas bolsas de valores, definindo práticas 
irregulares de administradores de companhia abertas e investidores, entre outras. 

Quanto à sua competência autorizante, a CVM tem a função de legitimar a constituição de 
sociedades anônimas abertas, a emissão e negociação de valores mobiliários no mercado e o 
"funcionamento" dos agentes cuja atuação esteja direta ou indiretamente ligada a esse 
mercado. 

Por fim, quanto à atuação fomentadora, compete à CVM acompanhar, de modo permanente, 
as companhias abertas e os demais agentes ligados ao mercado de capitais, de modo direto ou 
indireto. Para tanto, exige das companhias abertas e demais agentes a entrega de relatórios 
periódicos e informações (disclosure), bem como possui acesso à escrituração, livros e 
documentos de todos os participantes do mercado. Tudo, com vistas à proteção dos 
investidores quanto à ocorrência de fraudes, irregularidades ou abusos, tanto na administração 
das empresas quanto nas operações desenvolvidas no mercado de valores mobiliários. 

Nos termos do art. 11 da Lei 6.385/76, a CVM é ainda investida de poderes para aplicar 
sanções (função judicante), a fim de garantir a eficácia de seus atos e proteger e fortalecer o 
mercado, observando, é claro, como bem lembrado por Nelson Eizirik[56], os princípios de 
ordem material (legalidade, irretroatividade, tipicidade da conduta, culpabilidade, 
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proporcionalidade da pena) e processual (presunção de inocência, prescrição, impossibilidade 
de dupla penalização, legalidade do procedimento e duplo grau de jurisdição administrativa). 

Destarte, no exercício das funções normativas, executivas e judicantes (atribuições 
regulamentar, autorizante, fomentadora e punitiva), a Comissão de Valores Mobiliários tem 
por finalidade básica a normatização e o controle do Mercado de Valores Mobiliários. Para 
tanto, compete à CVM "regulamentar e fiscalizar não apenas as atividades dos 
intermediários que operam sob a sua esfera de competência, mas também as atividades das 
bolsas e das companhias emissoras de valores mobiliários"[57], conforme relacionado no art. 
15 da Lei 6.385/76. 

Com o advento das Leis 10.303/2001 e 10.411/2002, que trouxeram nova redação a diversos 
dispositivos da Lei 6.385/76 e Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.406/76), houve uma 
ampliação da competência normativa da CVM, deferindo-lhe poder para expedição de normas 
nas circunstâncias mencionadas na Lei 6.385/76[58], em especial, no art. 2º, §3º; art. 18, I; e 
art. 22, §3º. A esse despeito Otávio Yazbek acrescenta: 

  

Deste novo quadro resultaram, dentre outras alterações, a incorporação de novas modalidades 
operacionais ao conceito de valor mobiliário contido no seu art. 2º, a inclusão de novas 
instituições no rol de integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários constante 
do já referido art. 15 (especialmente aquelas relacionadas ao mercado de derivativos) e 
algumas mudanças nas suas estruturas administrativa e patrimonial, visando outorgar-lhe 
status de "autarquia especial", com maior independência em relação ao poder executivo. Fora 
tais alterações, porém, o regime de atuação da CVM, assim como os seus instrumentos de 
atuação, permaneceu fundamentalmente o mesmo.[59] 

  

•d)     Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de 
Seguros, de Previdência e Capitalização (Coremec): 

  

Além da estrutura principal formada pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do 
Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, o Comitê de Regulação e Fiscalização dos 
Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros e de Previdência e Capitalização (Coremec) 
exerce importante atividade no mercado financeiro, embora não se trate propriamente de 
entidade reguladora. Criado pelo Decreto 5.685/2006, o Coremec é constituído pelo 
presidente e um diretor do Banco Central do Brasil; presidente e um diretor da Comissão de 
Valores Mobiliários; secretário de previdência complementar e por um diretor da Secretaria 
de Previdência Complementar; e pelo superintendente e por um diretor da Superintendência 
de Seguros Privados. 

Trata-se de um comitê vinculado ao Ministério da Fazenda, que desenvolve atividade 
consultiva, permitindo "a institucionalização de mecanismos de troca de informações e o 
desenvolvimento de iniciativas diversas de forma coordenada, o que se encontra, inclusive, 
em consonância com a natureza da maior parte daqueles mercados"[60]. 
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•e)      A auto-regulação das Bolsas de Valores e Mercado de Balcão Organizados: 

  

Por fim, importa analisar a competência auto-regulatória das bolsas de valores e das entidades 
de mercado de balcão organizado para "o estabelecimento de normas e procedimentos 
aplicáveis aos seus membros e às operações nelas realizadas, bem como para fiscalizar seu 
cumprimento"[61]. 

Com efeito, o Conselho Monetário Nacional é o órgão competente para a fixação da política e 
normas gerais sobre as bolsas de valores e mercado de balcão organizado, sendo que compete 
à Comissão de Valores Mobiliários a implementação, fiscalização e controle da política e 
normas emanadas pelo CMN, além de supervisionar, fiscalizar e autorizar previamente o 
início das operações das bolsas de valores e mercado de balcão organizado. 

Destaca-se, assim, que os referidos poderes de auto-regulação, por óbvio, não excluem a 
atuação dos órgãos reguladores competentes. Sem prejuízo dessa estrutura regulatória, infere-
se que a atividade de auto-regulação supra-referida encontra inequívoco amparo legal na Lei 
6.385/1976. 

O art. 8º do referido diploma legal, ao elencar a competência normativa e executiva da 
Comissão de Valores Mobiliários, estabelece, em seu parágrafo primeiro, que o disposto no 
caput "não exclui a competência das Bolsas de Valores, das Bolsas de Mercadorias e 
Futuros, e das entidades de compensação e liquidação com relação aos seus membros e aos 
valores mobiliários nelas negociados". Já o parágrafo único do art. 17 da Lei 6.385/76, 
estabelece que às Bolsas de Valores; de Mercadorias e Futuros; e às entidades do Mercado de 
Balcão Organizado e de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários; 
"incumbe, como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os 
respectivos membros e as operações com valores mobiliários nelas realizadas". 

Andréa Fernandes Andrezo e Iran Siqueira Lima esclarecem, a respeito da característica auto-
regulatória das Bolsas de Valores e das entidades de Mercado de Balcão Organizado, que à 
estas foi "atribuída autonomia administrativa, patrimonial e financeira e cabe à elas 
estabelecer os requisitos próprios para admissão de títulos e valores mobiliários à 
negociação em seus pregões"[62], além das condições para a suspensão e o cancelamento 
desta admissão. E complementam, aduzindo que as bolsas têm competência para: 

• decretar o próprio recesso, em caso de grave emergência; 
• suspender as atividades da sociedade membro ou o exercício das funções de seus 

administradores, quando a proteção dos investidores assim o exigir; 
• suspender a negociação, em seu recinto, de títulos e valores mobiliários; 
• impedir a realização de negócios em bolsas de valores, quando existirem indícios de 

que possam configurar infrações a normas legais e regulamentares, ou consubstanciar 
práticas não equitativas; e 

• cancelar negócios realizados em bolsas de valores, ou solicitar às entidades de 
compensação e liquidação a suspensão da liquidação, nos casos de operações em que 
haja indícios que possam configurar infrações a normas legais e regulamentares, ou 
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que consubstanciem práticas não equitativas, modalidades de fraude ou 
manipulação.[63] 

Assim sendo, em razão da competência auto-reguladora das Bolsas de Valores e Mercado de 
Balcão Organizado, sem que tal exclua ou interfira na atuação regulatória do Conselho 
Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, justifica-se 
a auto-regulação pela própria atividade associativa e da criação de instâncias administrativas e 
diferenciadas das entidades coletivas, bem como pela maior proximidade com a atividade 
regulada, sendo ainda que seus instrumentos são distintos daqueles utilizados pela regulação 
estatal, embora subordinados a esta[64]. 

            

  

7 CONCLUSÃO 

  

  

Os fundamentos do Estado Democrático de Direito, implementados pela Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, devem ser a base de interpretação de todo o 
ordenamento jurídico para aplicação dos institutos e das normas infraconstitucionais 
existentes. A ideologia de Estado Democrático de Direito deve ter presença efetiva na 
aplicação do Direito e devem ser observados seus princípios básicos, a saber: (i) democracia, 
que garante a vigência e eficácia dos direitos fundamentais; da (ii) justiça social, como 
princípio da ordem econômica e social, prescrito no art. 170 da CRFB; da (iii) igualdade; (iv) 
legalidade; e (v) segurança jurídica 

Tais princípios devem ser primordialmente implementados e respeitados no âmbito do 
Mercado Financeiro, com vistas à assegurar uma maior simetria das infomações e garantir 
uma melhor proteção aos participantes e ao sistema como um todo, se traduzindo, assim, em 
segurança à economia nacional. 

Como visto, a intevenção regulatória no Mercado Financeiro encontra guarida (i) na 
relativização da autonomia privada, diante da necessidade de observância dos ditames da 
justiça social como direcionadores do exercício da ordem econômica (art. 170, CRFB); (ii) no 
dirigismo estatal das relações privadas, diante da previsão constitucional (art. 174) de atuação 
do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica; e (iii) na própria 
limitação da liberdade, a qual deve ser exercida nos contornos permitidos pelo legislador. 

Em razão do fenômeno da Globalização e das crises internacionais constantemente 
instauradas[65], o Estado brasileiro se encontra fortemente ameaçado por esses fatores de 
ordem externa, além daqueles internos que compartilha, a merecer uma forte atuação e 
influência, visando propiciar maior segurança jurídica. 

Além disso, em virtude das vertiginosas inovações que ocorrem nos sistemas eletrônicos, dos 
riscos inerentes às atividades de atração e financiamento da economia, do alto volume de 
negócios nele realizados e alto número de agentes envolvidos, da captação de economia 
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externa e da necessidade de se assegurar informações simétricas e racionais a todos os 
envolvidos, equanimemente, o Estado é chamado a intervir a fim, principalmente, de 
assegurar a igualdade de condições entre os agentes e proteger a economia nacional. E tal 
papel é exercido mediante os agentes reguladores brasileiros, dentro da estrutura de regulação 
criada no país. 

Como visto, a intervenção estatal - órgãos reguladores - no Mercado Financeiro, a despeito de 
se tratar de esfera privada, justifica-se na necessidade de redução da assimetria de 
informações e, com isso, trazer maior racionalidade quando da opção de investimento. Além 
disso, torna-se indispensável para estimular a formação e proteção da poupança popular, 
provendo competitividade e desenvolvimento do mercado financeiro, zelando pela liquidez, 
transparência e tratamento equitativo a todos os participantes do mercado. Possibilita, dessa 
maneira, assegurar a adequada avaliação e controle de riscos, além de coibir fraude; e, assim, 
assegura a eficiência e credibilidade do mercado, trazendo segurança jurídica e proteção dos 
agentes envolvidos e do sistema como um todo. 

A proteção dos agentes contra os citados riscos e as possíveis falhas de mercado, bem como a 
proteção de terceiros e da sociedade como um todo (possibilidade de alastramento de uma 
crise no sistema financeiro, como a quebra de bancos e aumento da inflação), só poderá ser 
alcançada através da boa regulação advinda da atuação de entidades reguladoras 
especializadas sobre a atividade econômica do Mercado Financeiro. E é exatamente nesse 
sentido que a regulação financeira brasileira se apóia. 

A bem da verdade existe uma preocupação institucional do Estado em prevenir ou reduzir os 
prejuízos decorrentes das falhas de mercado. Na concepção do Estado Democrático de 
Direito, a boa regulação advinda da atuação de entidades reguladoras especializadas sobre a 
atividade do Mercado Financeiro, diante das estruturas para a regulação financeira e da 
atuação dos agentes reguladores no Brasil, proporciona a defesa plena da igualdade e da 
liberdade racional de todos os agentes envolvidos no mercado, imprimindo maior segurança 
jurídica e proporcionando, assim, o crescimento da economia nacional. 

Como visto acima, a estrutura brasileira para regulação financeira, através dos órgãos 
reguladores especializados, pauta-se na regulação de condutas, traçando regras e 
procedimentos especiais e visando assegurar simetria de informações e racionalidade aos 
participantes do mercado; na regulação sistêmica, mediante a criação de redes de proteção do 
mercado, evitando-se crises e externalidades; e na regulação prudencial, "que serve de suporte 
para as outras duas, ao voltar-se para as instituições em si, sua estrutura, capacidade 
financeira, etc"[66]. 

Desse modo, no contexto do Estado Democrático de Direito, a instituição do Estado-
Regulador e a intervenção deste na autonomia privada no âmbito do Mercado Financeiro visa 
justamente assegurar a racionalidade econômica acima retratada, com a atuação principal de 
agentes reguladores especializados: atuando o Banco Central do Brasil como órgão regulador 
sistêmico e prudencial; e a Comissão de Valores Mobiliários e as bolsas de valores e mercado 
de balcão organizado (auto-regulação) como reguladores de condutas. Ambos, atuantes em 
segmentos específicos e dentro de suas respectivas especialidades, estão submetidos às 
políticas públicas e normas gerais emanadas pelo Conselho Monetário Nacional; e são 
interagidos e harmonizados pelo Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados 
Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização (Coremec). 
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Destarte, a intervenção estatal no Mercado Financeiro mediante entidade reguladora (mão 
visível), amparada pelo art. 170 e 174 da CRFB, se mostra imprescindível para a proteção 
contra o risco sistêmico (externalidades do mercado), a proteção dos consumidores dos 
serviços financeiros em face do comportamento oportunista de intermediários e para o 
aumento da eficiência do sistema financeiro; e, assim, para assegurar a consecução de seus 
objetivos sociais dentro do contexto do Estado Democrático de Direito. 
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FUNDAMENTAL RIGHTS IN PRIVATE RELATIONS 

 
 
 

Ricardo Emilio Zart 
 

RESUMO 
É possível observar, com um rápido passar de olhos nas estatísticas judiciais, a relevância das 
discussões referentes à aplicação da Lei 11.343/06 – Lei Maria da Penha no ordenamento 
jurídico brasileiro. Mas o foco do presente estudo é buscar uma reflexão a respeito da 
possibilidade de reconhecimento e efetivação dos direitos fundamentais nas relações privadas, 
mormente na aplicação da Lei Maria da Penha, com base no seu artigo 5°, para os casos em 
que vítima e acusado sejam amantes, mesmo que com relacionamentos fugazes, trazendo 
como caso de estudo a relação entre Elisa Samudio e Bruno Fernandes das Dores de Souza. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; 
RELAÇÕES PRIVADAS; VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; LEI MARIA DA PENHA; 
AMANTE. 
 
ABSTRACT 
It is possible to observe with a quick eye over the judicial statistics, the importance of 
discussions regarding the implementation of Law 11.343/06 - Maria da Penha Law in 
Brazilian legal system. But the focus of this study is to look for a reflection about the 
possibility of recognition and effectuation of fundamental rights in private relations, mainly in 
the application of Maria da Penha Law, based on its Article 5, for cases in which victim and 
accused are lovers even if fleeting relationships with bringing a case study the relationship 
between Elisa Samudio and Bruno Fernandes das Dores de Souza.  
KEYWORDS: KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; PRIVATE RELATIONSHIPS; 
DOMESTIC VIOLENCE; MARIA DA PENHA LAW; LOVER. 
 
 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

O "caso Elisa Samudio"[1], que teve supervisibilidade perante a mídia, trouxe várias 
discussões de âmbito jurídico, principalmente as atinentes às provas do processo penal e a 
possibilidade de julgamento do pretenso fato delituoso sem a comprovação direta da 
materialidade, isto é, sem a presença do corpo da vítima. 
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Entretanto, uma questão pouco aventada é a que diz respeito à possibilidade de utilização das 
medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, em favor 
do (a) Amante. 

Essa questão é levantada no caso investigado uma vez que Elisa Samudiou teria procurado a 
Delegacia de Proteção da Mulher, no Rio de Janeiro, a fim de realizar Boletim de Ocorrência 
por ter sido obrigada por seu Amante a ingerir medicamentos com finalidade abortiva. 

A magistrada que presidiu o caso, Dra. Ana Paula Delduque M. L. de Freitas (do 3º Juizado 
de Violência Doméstica, de Jacarepaguá), entendeu que a Lei Maria da Penha "tem como 
meta a proteção da família, seja ela proveniente de união estável ou do casamento, bem como 
objetiva a proteção da mulher na relação afetiva, e não na relação puramente de caráter 
eventual e sexual", afastando a incidência das medidas protetivas de tal norma, sendo tal 
decisão acatada pelo representante do Ministério Público Dr. Alexandre Murilo Graça.[2] 

O objeto de estudo do presente artigo é, portanto, analisar a tendência doutrinária de admissão 
do(a) Amante como sujeito relevante nas relações de família, bem como o efeito de tal 
posicionamento frente às garantias e proteções estatuídas pela Lei Maria da Penha. 

Destaca-se, para tanto, a discussão relativa à aplicação dos direitos fundamentais nas relações 
privadas. No caso da Lei Maria da Penha, resta clara a incidência do direito fundamental à 
dignidade humana, estampado na proteção gênero, considerando que a mulher, 
estatisticamente, é a vítima costumeira da violência doméstica. 

Deste modo, a imposição da aplicação da Lei Maria da Penha aos casos de violência 
doméstica mais do que trazer questões de Direito Penal, apresenta sim grandes aspectos de 
Direito de Família e Direito Processual Civil, exemplificados com as medidas protetivas de 
urgência. 

Resta claro, pois, que a inter-relação entre o Direito Público e Privado é cada vez mais 
acentuada, chegando-se a um mimetismo onde o dualismo anteriormente vigente não tem 
mais razão de ser.[3] 

  

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS 

  

Que os direitos fundamentais, principalmente os atinentes à primeira e segunda dimensões[4], 
são limitações da atuação do poder do Estado em face da sociedade civil isto não gera 
nenhuma dúvida.[5] 

Entretanto, a chamada constitucionalização do direito privado é um movimento até certo 
ponto recente, mas que se mostra absolutamente irresistível. Em que pesem posições mais 
conservadoras no sentido de manutenção da divisão dicotômica entre o direito público e o 
privado, não é o que se observa na atualidade. Principalmente quando se fala em interpretação 
realizada através do prisma constitucional, qual seja, a hermenêutica constitucional.[6] 
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Poucos são os publicistas que ainda restringem a aplicação dos direitos fundamentais apenas 
às relações entre os indivíduos e o Estado (relação vertical). A 

grande maioria deles aceita a existência de uma produção de efeitos desses direitos 

também nas chamadas relações horizontais, ou seja, naquelas das quais o Estado não 
participa. O problema central que o tema coloca não é, portanto, o problema do "se" os 
direitos produzem efeitos nessas relações, mas do "como" esses efeitos são produzidos.[7] 

  

Não são raras as situações apresentadas pela atualidade jurídica em que se observa a 
possibilidade de efetivação dos direitos fundamentais nas relações eminentemente privadas, 
ou seja, quando o Estado não faz parte da relação, atuando apenas enquanto arbitro da querela 
privada. 

Neste sentido, podem-se apontar como casos de incidência de direitos fundamentais nas 
relações privadas os casos das ações afirmativas atinentes ao combate ao racismo, 
principalmente as questões relativas às quotas raciais universitárias.[8] Outro exemplo, as 
questões atinentes às relações homoafetivas e seus direitos nas várias esferas do ordenamento 
jurídico.[9] Outros ainda poderiam ser os exemplos. 

Entrementes, o que chama atenção para o presente estudo é o caso relativo à proteção dada 
pelo Estado ao gênero feminino, em face da violência doméstica ou resultante de relações 
afetivas, representado pela Lei nº 11.343/2006 - Lei Maria da Penha. 

Em que pese a discussão sobre a constitucionalidade de tal norma, tal não é objeto de estudo 
neste momento. O interesse, no presente caso, se mostra sobre a questão atinente sobre a 
privacidade da vida familiar em contraste com a dignidade humana, muitas vezes desrespeita, 
das mulheres vítimas da violência familiar. Por ser, via de regra, o pólo hipossuficiente da 
relação, a mulher acaba por receber proteção diferenciada do legislador, principalmente com 
relação às medidas protetivas[10]. 

 É certo, então, analisar a Lei Maria da Penha, mesmo com todos os seus acertos e erros, 
como um instrumento jurídico que busca minimizar a violência doméstica no Brasil, que 
estatisticamente é assustadora. A questão atinente à efetividade dos direitos fundamentais no 
âmbito das relações privadas é o pano de fundo necessário e inarredável do presente estudo, 
tendo em vista que como já salientado anteriormente, a dignidade humana da mulher que 
sofreu violência doméstica acaba, necessariamente se contrapondo ao direito à privacidade da 
vida conjugal. 

Portanto, sendo a Lei Maria da Penha uma forma estatal de regular as relações íntimas de 
afeto, a discussão sobre a sua aplicação frente a um relacionamento fugaz, como o dos 
amantes, toma maior e mais urgente repercussão, tendo em vista que tal situação jurídica, 
hodiernamente, se faz cada vez mais presente nas relações familiares e sociais. 

  

3. A FIGURA JURÍDICA DO AMANTE 
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O Direito das Família[11], na atualidade, tem cedido espaço à importância jurídica da figura 
do(a) Amante. Seja para a conceituação do concubinato impuro ou com a sua função social, 
o(a) Amante tem levantado discussões no que tange às relações familiares. 

Segundo De Plácido e Silva[12] "na linguagem jurídica, o termo Amante serve para indicar as 
pessoas que mantém relações sexuais de modo clandestino e ilícito". 

Visto está, por tal conceito, que o(a) Amante atua fora dos limites da família tida como 
convencional. Seria um terceiro interventor em uma relação familiar. 

Mas o que leva uma pessoa que tem estabilidade familiar a buscar fora desta relação outra 
pessoa? 

  

O ser humano na busca de satisfazer seu instinto natural busca encontrar no amante novas 
emoções, realizando as fantasias que não obtém em sua união, sendo uma válvula de escape 
ao seu relacionamento improdutivo.[13] 

  

Ora, de fato, são vários os caminhos que levam alguém com família constituída a buscar um 
novo interesse amoroso. Pode-se falar em questões psicológicas, de cunho afetivo, 
econômico, apenas uma aventura, enfim, como diz o ditado popular: "trair e coçar, é só 
começar".[14] 

Por certo não se busca justificar ou criticar a conduta da pessoa que busca um(a) Amante, mas 
entender o motivo do fenômeno. Portanto, tem-se como necessário analisar tal sujeito pela 
óptica jurídica. 

Necessário, assim, perceber que o(a) Amante é uma figura que guarda uma relação íntima, 
sempre vinculada à atração sexual, podendo ou não ensejar um vínculo mais duradouro. 

Com relação ao relacionamento estável entre uma pessoa que tenha uma família constituída e 
seu(ua) Amante, tem-se o chamado concubinato impuro, uma vez que tal relacionamento não 
é recepcionado pelo Direito como entidade familiar. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência 
são pacíficas em apontar os efeitos, direitos e obrigações oriundos de tal relacionamento, 
mormente no campo da guarda e responsabilidade pelos filhos comuns, dos alimentos e da 
sucessão.[15] 

Por outro lado, em não havendo o intuito de perenidade, mesmo que fora do estipulado pela 
lei para a formação de família, tem-se a busca do(a) Amante com fins sexuais, de forma 
esporádica e eventual. Tal situação também acaba trazendo efeitos na esfera familiar e 
patrimonial dos interessados, principalmente pela concepção de filhos. 

Com relação à função social ou sócio-jurídica do(a) Amante explica Agenita Ameno[16] que 
esta terceira pessoa que acaba incidindo na relação de outras, por mais que seja vista com 
preconceito e com desaprovação pela sociedade, tem sim função importante, principalmente 
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na manutenção do casamento monogâmico, por mais contraditória que possa parecer tal 
afirmação. 

Portanto, independente dos motivos que levam uma pessoa que tenha uma família constituída 
e estável a buscar satisfação sexual em uma terceira pessoa, tal relacionamento não pode ser 
afastado pelo Direito, tendo em vista que é cotidiano e tem efeitos cada vez mais visíveis na 
esfera do Direito das Famílias. 

  

4. O CONCEITO JURÍDICO DE AFETO 

  

Segundo ponto a ser abordado é o que diz respeito ao conceito de afeto nas relações jurídicas. 

É certo que na vigência do Código Civil de 1916, extremamente patrimonialista, pouco ou 
nada referia ao afeto com relação ao Direito de Família, buscando apenas fixar os direitos e 
deveres de cada cônjuge, bem como os regimes matrimoniais e a sucessão dos bens em caso 
de morte de qualquer um deles. De fato, não se importava se da relação matrimonial existia ou 
não afeto, amor ou empatia. O importante era apenas regular as questões relativas ao 
patrimônio e sua perenidade frente ao núcleo familiar. 

Entretanto, com o advento da Constituição Federal de 1988, que passou a admitir 
expressamente outras formas de núcleos familiares que não sejam os oriundos do matrimônio, 
passou-se a tratar do conceito jurídico de afeto. 

Embora a palavra afeto não exista expressamente no texto constitucional, extrai-se do 
mesmo que pelo fato de a Constituição Federal reconhecer e proteger as relações 
familiares, quer sejam havidas de casamento, quer sejam constituídas pela união estável, 
famílias monoparentais e famílias adotivas, a união dessas pessoas ocorre pelo afeto e 
não mais apenas por procedimentos formais, daí a presença indubitável do afeto, 
inclusive  quando trata da igualdade entre todos os filhos (art. 227,parágrafo 6º).[17] 

  

E conclui Sérgio Resende de Barros: 

  

O direito ao afeto é a liberdade de afeiçoar-se um indivíduo a outro. O afeto ou afeição 
constitui, pois, um direito individual: uma liberdade que o Estado deve assegurar a cada 
indivíduo, sem discriminações, senão as mínimas necessárias ao bem comum de todos.[18] 

  

Deste modo, não só a expressão, mas também os efeitos jurídicos do afeto passam a ser 
percebidos no Direito Brasileiro. 
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A Lei Maria da Penha trata expressamente do afeto no seu artigo 5º, inciso III, que assim 
consigna: 

  

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

(omissis) 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com 
a ofendida, independentemente de coabitação. 

  

Para Guilherme de Souza Nucci[19], em comento ao dispositivo legal citado, a relação íntima 
de afeto seria o liame estreito entre duas pessoas, e no caso específico da lei, uma delas, ao 
menos, sendo mulher, baseado em vínculos de amizade, amor, ou até mesmo enlaces sexual. 
A crítica feita pelo autor se relaciona ao fato de que afeto não é um conceito jurídico, sendo 
tal expressão extremamente aberta e perigosa quando em se tratando de Direito Penal, uma 
vez que pode acabar encetando várias situações de aplicação de tal norma que não teriam sido 
pensadas, ou queridas, pelo legislador. 

Em contraponto a tal crítica, Maria Berenice Dias[20] afirma que, por certo, a Lei Maria da 
Penha foi elaborada por mulheres, tendo em vista a "audácia" de prever a figura do afeto, que 
não era prevista nem na Constituição Federal, nem no Código Civil. Argumenta que o novo 
conceito de família utilizado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM é 
baseado no afeto[21]. 

O afeto, juridicamente considerado, por isso, é visto de forma cada vez mais relevante perante 
o Direito das Famílias, vez que o próprio conceito de família modernamente gira entorno de 
tal figura. 

Para Maria Berenice Dias: 

  

Não há como deixar de reconhecer que o conceito de família trazido pela Lei Maria da Penha 
enlaça todas as estruturas de convívio marcadas por uma relação íntima de afeto, o que guarda 
consonância com a expressão que vem sendo utilizada modernamente: Direito das 
Famílias.[22] 

  

Impossível, deste modo, uma norma contra a violência familiar não prever o afeto como base 
para o reconhecimento do fato típico penal. 
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5. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA FRENTE À 
VIOLÊNCIA DO/CONTRA AMANTE 

  

Como já apresentado, o ponto fulcral deste estudo refere-se à possibilidade de aplicação das 
medidas protetivas[23] à vítima de violência familiar previstas na Lei Maria da Penha em face 
do(a) amante. 

A Lei Maria da Penha assim apresenta os casos de violência doméstica e familiar: 

  

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são 
ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 
expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com 
a ofendida, independentemente de coabitação. 

  

A terceira hipótese apresentada pela Lei, isto é, a aplicação dos seus dispositivos de proteção 
em decorrência de "qualquer relação íntima de afeto" é que abre margem para discussões. 

Exemplificando, volta-se ao "caso Elisa Samúdio", antes referenciado, onde a magistrada 
entendeu ser inviável a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da penha em 
relações afetivas que não constituíssem núcleos familiares, mormente no caso, onde havia 
apenas relacionamento sexual. 

Porém, este não é entendimento pacífico. 

Maria Berenice Dias apresenta, de forma textual, a possibilidade de que o(a) agressor(a), 
sendo apenas amante da vítima, tenha a sua responsabilidade penal apurada de acordo com os 
critérios da Lei Maria da Penha, como pode ser lido: 

  

Outra realidade social que agora vem merecendo reconhecimento jurídico são as uniões 
paralelas, ou seja, relações concomitantes, que de um modo geral são mantidas por homens. 
Cada um dos vínculos constitui uma unidade familiar. Assim, agredindo o varão qualquer das 
companheiras, o fato de a união ser rotulada de adulterina, não a exclui do âmbito de proteção 
da Lei.[24] 
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 Também esta é a via de entendimento de Leda Maria Hermann, que lista como agressores 
passíveis de serem punidos pela Lei Maria da Penha: "[...] maridos, companheiros, noivos, 
namorados, amantes e todos os respectivos 'ex' [...]"[25] 

  

As contemporâneas formas de se relacionar ("ficar", "pegar", "listar", "ser amante", "parceria 
sexual", "namoro virtual") atendem a um novo estilo de vida, centrado na busca do prazer, da 
satisfação rápida, livre, descompromissada (Giddens, 1992; e Andrade, 2008); e afastar tais 
relações de proteção especial - unicamente em razão da pretensa precariedade do vínculo - 
não seria juridicamente aceitável, pois trataria diferente situações semelhantes. Importante 
frisar que a fragilidade e/ou ruptura dos relacionamentos, ainda que fugazes, geralmente leva 
à construção de dinâmicas de tensão, como disputas familiares/financeiras (guarda de filhos, 
divisão de patrimônio, reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, direitos 
sucessórios, picuinhas em geral etc), e ciúme (o que é mais freqüente), onde a diferença de 
forças (a favor do homem) e a tradição machista fazem com que essas divergências sejam 
enfrentadas à ameaça e/ou à força.[26] 

  

Por certo que numa relação em que não haja intuito de permanência o afeto é muito pequeno. 
Mas se observe, ele é pequeno, mas não inexistente. Por que por mais que se argumente que 
um relacionamento desta espécie seja apenas baseado exclusivamente na atração sexual, o 
afeto se encontra em tal relacionamento. 

Por exemplo, a pessoa que deseja sexo sem qualquer comprometimento procura uma 
prostituta. E mesmo em casos em que se "compra" o sexo é possível observar, quando o 
mesmo "cliente" procura a mesma "profissional" diversas vezes, a formação de vínculo 
afetivo. 

Não se está querendo dizer que a Lei Maria da Penha deva ser utilizada em favor de prostituta 
em razão de seu ofício. Entretanto, como dito, eventualmente, pode ocorrer um estreitamento 
afetivo entre esta e a pessoa que a procura. 

Destaque-se, ainda, que em tais relacionamentos ditos precários, sempre é possível a criação 
de um vínculo muito mais duradouro que é a concepção e o nascimento de filhos. 

Não importa, portanto, qual a origem da relação íntima de afeto para que haja a incidência das 
garantias legais à incolumidade física, psíquica, moral ou patrimonial da mulher constantes da 
Lei Maria da Penha. 

  

6. CONCLUSÃO 

  

Em conclusão, tem-se, primeiramente, que a admissão do reconhecimento e aplicação dos 
direitos fundamentais às relações privadas se mostra como uma das formais mais adequadas 
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de integração entre uma hermenêutica neoconstitucional e as questões relativas à vida privada 
dos membros da sociedade.[27] 

Neste sentido é certo que os direitos fundamentais, em especial os de 1ª dimensão, são aqueles 
que determinam a omissão do Estado perante o particular. Mas hodiernamente não é possível 
descartar a incidência do Direito Constitucional, mais demarcadamente, dos direitos 
fundamentais recorrentes às relações privadas, tendo como um bom expoente a Lei Maria da 
Penha, objeto do presente estudo 

Assim, tem-se que atualmente o afeto, como representação de uma vida digna, é o paradigma 
a ser utilizado a fim de verificar os casos de aplicação da Lei Maria da Penha. E, certa, do 
mesmo modo, é a conclusão que cada dia mais se amplia o leque de situações em que se 
observa a existência do afeto, em vários graus. 

A Lei Maria da Penha, para que sejam prestadas as suas garantias, exige em primeiro lugar 
que a vítima seja mulher, e em segundo lugar, qualquer relação de afeto, não sendo 
obrigatório nem mesmo a moradia sob o mesmo teto. 

Por isso, tal Lei tem o escopo de proteger a mulher, por ser hipossuficiente, em relação a 
outras pessoas de sua relação afetiva, e não meramente em uma relação entre marido e 
mulher, que é efetivamente o estereotipo que se espera em casos onde tal norma seja aplicada. 

Com relação ao "caso Elisa Samudio" poder-se-ia dizer que houve equívoco por parte da 
Magistrada que não entendeu ser possível a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei 
Maria da Penha em favor da modelo quando do seu Boletim de Ocorrência na Delegacia da 
Mulher. 

É de se pensar, independente do deslinde de tal caso, que se a Lei tivesse sido aplicada em 
seus termos garantistas, talvez, e por certo isso não passa de uma conjectura, a situação não 
tivesse ganho a proporção e a repercussão que ganhou. É evidente que não se busca realizar 
um exercício de futurologia, mas se as medidas protetivas tivessem sido deferidas, a chance 
de ocorrência de qualquer fato à liberdade ou a incolumidade física da modelo seria muito 
menor. 

Tem-se, ainda, que se o namoro é entendido como relação íntima de afeto, e pode receber as 
garantias da Lei Maria da Penha[28], o namoro moderno pode ser representado pelo termo 
"ficar" muito utilizado pelos jovens e que não fornece pouco mais do que alguns momentos 
juntos, muitas vezes apenas um beijo. 

Nestes casos, e aí por certo a análise deve ser feita de forma casuística, poderá observar-se a 
aplicação da Lei Maria da Penha sempre que haja um mínimo afeto 

Por derradeiro, a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha deve 
sempre observar a necessária existência da relação de afeto entre as partes, mesmo que como 
dito, tal afeto seja mínimo. 
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III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica 
da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na 
legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, 
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§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 
5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 
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Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção 
ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de 
propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes 
medidas, entre outras: 
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I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 
propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. 

Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos 
incisos II e III deste artigo. 
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PROPRIEDADE, POSSE E DIREITO À MORADIA: A LEGITIMAÇÃO 
DOS ASSENTAMENTOS URBANOS INFORMAIS ATRAVÉS DA LEI 

11977/09 
 
PROPERTY, POSSESSION AND HOUSING RIGHTS: THE LEGITIMATION OF URBAN 

INFORMAL SETTLEMENTS BY LAW 11977/09 
 
 
 

Tatiana Cotta Gonçalves Pereira 
 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar a legitimação da posse, instrumento jurídico 
veiculado pela Lei 11977/09, que visa facilitar o processo de regularização fundiária em 
assentamentos urbanos informais. Uma parcela significativa da população brasileira vive de 
forma irregular, ou mesmo ilegal, ocupando terras urbanas de terceiros para assegurar seu 
direito social à moradia, estando à margem do ordenamento jurídico e tendo suas condutas 
criminalizadas, uma vez que o direito de propriedade se configurava doutrinariamente como 
um direito real absoluto. Assim, buscou-se descrever os institutos jurídicos da propriedade e 
da posse através da legislação vigente, demonstrando a evolução do entendimento doutrinário 
acerca destes institutos, principalmente após a Constituição de 1988 ter definido a função 
social da propriedade como direito fundamental. A partir dessa evolução no tratamento da 
propriedade, a posse urbana ad usucapionem pôde enfim ter o mesmo peso jurídico, e ter 
facilitado o seu caminho até a regularização, sonho de segurança jurídica de qualquer 
possuidor. 
PALAVRAS-CHAVE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; POSSE; PROPRIEDADE; 
DIREITO À MORADIA. 
 
ABSTRACT 
This article has as objective to analyze the legitimation of the possession, legal instrument 
diffused by Law 11977/09, which aims to facilitate the process of regularization of land urban 
informal settlements. A significant portion of the population lives irregularly or even illegally 
occupying urban lands of others to ensure their social right to housing, being outside the legal 
system and having their conduct criminalized, since the property right was configured 
doctrinally as an absolute real right. Thus, we sought to describe the legal institutions of 
property and possession through legislation, demonstrating the evolution of doctrinal 
understanding about these institutes, especially after the 1988 Constitution has defined the 
social function of property as a fundamental right. From this evolution in the treatment of 
property, possession urban ad usucapionem could finally have the same legal weight, and 
have eased their way into the settlement, the dream of any possessor. 
KEYWORDS: REGULARIZATION OF LAND; PROPERTY; POSSESSION; HOUSING 
RIGHTS 
 
 

  

Introdução 
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A ausência de moradia por uma grande parcela da população é um problema central 
dos países periféricos inseridos no sistema capitalista. Apesar do direito à moradia ser 
um direito social, e, como tal, estar consagrado nos ordenamentos jurídicos há pelo 
menos meio século, de fato, a afirmação do direito permanece no papel. 

No Brasil, a industrialização imposta a partir da década de 30, traz significativas 
mudanças na configuração do país, até então agrário. A ausência de moradia a uma 
parcela significativa da população é apenas um sintoma da exclusão perversa que se 
coloca no nosso processo de urbanização. O fenômeno das favelas - a ocupação irregular 
de terra alheia, não "aprovada" pelo sistema - consolida a idéia de que o acesso à 
moradia legal é restrito a apenas alguns setores da sociedade. 

O estudo da propriedade privada e de sua distribuição no Brasil é fundamental para a 
compreensão da péssima distribuição de moradias adequadas no solo urbano. Isto 
porque a propriedade privada do solo pode ser apontada como um grande entrave a 
uma justa distribuição de moradia no país. O fato da distribuição da terra ter começado 
através do regime das sesmarias demonstra claramente como a questão sempre foi 
tratada no Brasil: de cima para baixo, antes a Coroa Portuguesa, "dona" de tudo, 
depois seu modo consagrado de aquisição exclusivo (inter vivos): a compra e venda, o 
que excluiu da aquisição formal todos aqueles que não puderem pagar por uma 
mercadoria tão cara. 

A impossibilidade de uma parcela significativa da população dos grandes centros 
urbanos não poder pagar pela sua casa vai gerar uma série de consequências políticas e 
sociais. Nesse sentido, o problema da moradia é visto na cidade do Rio de Janeiro em 
qualquer local. Pala própria geografia da cidade, não existe uma segregação espacial 
ortodoxa entre ricos e pobres. São Conrado, bairro que apresenta um dos mais altos 
valores de IPTU é também onde está localizada a maior favela da América Latina, a 
Rocinha. Desta forma, a questão da moradia, ou melhor dizendo, da falta de moradia, é 
um problema de todos, já que dividimos os mesmos espaços. 

É claro que a impossibilidade de morar dignamente por uma parcela considerável da 

população se deve a fatores extra-jurídicos, como o preço da terra e da construção, o 
que encarece deveras o produto moradia[1]. Mas não podemos desconsiderar o fato de 
que a lei privilegia o direito à propriedade e seu principal modo de aquisição (a compra 
e venda) em detrimento da posse. Assim, se criou uma maneira de morar não formal, 
mas a única possível: a ocupação, ou, como preferem alguns, as invasões. 

Desta forma, para alcançar o problema (da falta) da moradia, é imperioso entender 
como o direito de propriedade foi consagrado, a idéia de direito real in jus própria, um 
direito absoluto, exclusivo, perpétuo e todas as demais características de uma totalidade 
categórica. 

  

1.    A tensão posse x propriedade 
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Nossa legislação tem evoluído no tratamento dado à propriedade, talvez em função da 
realidade que salta aos nossos olhos. O fato é: a propriedade já não é mais a mesma. O 
instituto vem sofrendo mudanças substanciais na legislação brasileira desde a 
consagração da idéia de sua função social, na Constituição Federal de 1988, embora não 
tenha perdido seu caráter de direito individual fundamental. E a posse, que para os 
conservadores seria a expressão externa da propriedade, passa a ganhar força na 
legislação, sobretudo após a Lei 11977/09. 

Ora, a posse é a única possibilidade real de morar para uma grande parcela da 
população, e em pleno século XXI, ela é comum nas grandes metrópoles, sendo 
impossível ignorar esta realidade social. 

  

1.1 O direito à propriedade 

  

A propriedade foi consagrada como um direito natural pela Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão na Revolução Francesa de 1789. Nada mais adequado naquele 
momento histórico, já que os burgueses tentavam impor um novo modo de vida à 
decadente monarquia. O ideal burguês de "liberdade, igualdade, fraternidade" continua 
até hoje simbolizando uma promessa de vida melhor, e, enquanto debatemos o que seja 
realmente a igualdade, o quanto lutemos por nossa liberdade e o quanto desejemos um 
mundo solidário, fraterno, de fato quem venceu foi a propriedade privada. A posse, que 
antes da era capitalista imposta pelos burgueses era o modo de usar e, portanto, possuir 
a terra, tornou-se mera exterioridade da propriedade, esta ficção jurídica[2]. Assim nos 
ensina Miguel Baldez (1997, p. 9): 

Como ponto de partida cabe fazer uma distinção conceitual entre posse e propriedade, 
sendo a posse uma relação de fato entre o homem e a terra, e a propriedade uma relação 
jurídica criada pelo Direito Burguês para garantir, à distância, o domínio sobre a terra. 
Explica-se: na transição, no ocidente, do modo de produção feudal para o modo de 
produção capitalista, com a transferência da estrutura econômica da sociedade do 
campo para a cidade, era fundamental para a classe que se qualificaria como dominante 
garantir a titulação sobre o monopólio da terra. Enquanto a essência da produção estava 
no campo, enquanto não se tinha ainda caracterizado a cidade como espaço produtivo, 
não se teve a preocupação de distinguir com clareza entre posse e propriedade. Essa 
necessidade só foi aparecer naquele momento de transição, pois, como se disse acima, 
saindo do campo para a cidade os que haviam acumulado a riqueza precisavam 
encontrar o meio adequado de ficar na terra sem estar fisicamente nela. Somente um 
artifício jurídico seria capaz de assegurar esse resultado, o vínculo jurídico da 
propriedade, mera abstração. 

Assim, elaborado mais cuidadosamente o conceito de propriedade privada, atribuiu-se a 
ela os poderes típicos da posse: o uso, a fruição e a disponibilidade da terra, de tal 
maneira que esses elementos tipificadores da posse, absorvidos pelo conceito jurídico 
abstrato (imperceptível pelos sentidos) de propriedade passaram a ser identificados 
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como poderes próprios do conceito de propriedade privada. Foi o meio de que se 
valeram os juristas da burguesia para fazer da posse não mais uma relação do homem 
com seu exterior mas, ao contrário disso, um mero atributo, ou do ponto de vista visual, 
a externidade da propriedade. (grifos nossos) 

  

  

Portanto sabemos que o direito à propriedade foi consagrado pelos juristas burgueses. 
Isto fica claro no Código Civil Napoleônico, primeira codificação do mundo ocidental. O 
código, que tinha dois mil artigos, contava com cerca de 800 artigos tratando da defesa 
da propriedade.         

Por tudo exposto, o direito à propriedade é historicamente consagrado, desde o seu 
nascimento, como o direito real por excelência, tão claras suas características neste 
sentido. Segundo o Novíssimo Dicionário Jurídico Brasileiro, direito real é "o que se 
caracteriza pelo jura in re aliena. É o que consiste no poder jurídico do homem sobre 
uma coisa determinada, afetando-a direta e imediatamente sobre todos ou sobre certos 
respeitos. 2- Diz-se do poder jurídico a todos oponível, e exercido direta e imediatamente 
sobre coisa certa que se lhe subordina. Exemplos: a propriedade, a servidão, o 
usufruto." 

Ponto pacífico na doutrina, antes da Constituição de 1988, é a idéia de que os direitos 
reais, e a propriedade entre eles, são direitos absolutos, com efeito erga omnes. Dos 
civilistas aos administrativistas, todos têm uma definição de direito real que esclareçam 
bem este ponto. 

Orlando Gomes (1996, p. 436) entende o direito à propriedade como complexo, absoluto, 
perpétuo, exclusivo e elástico. Ou seja, o direito à propriedade confere a seu titular as 
faculdades de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la de quem injustamente a possua. 
Além disso, seu caráter absoluto determina o pleno poder do titular sobre a coisa, no 
sentido de que este decide como, quando e se vai utilizar suas faculdades, não perecendo 
o direito pelo não-uso. 

Paulo Dourado de Gusmão (2000, p. 459) afirmar que "Nos direitos reais (jura in re) a 
coisa se sobressai, tendo as demais pessoas o dever de abster-se de qualquer ato que impeça 
o titular de usar, gozar ou dispor dela. A propriedade e a posse são os dois principais 
direitos reais". E mais adiante: "Os direitos reais (...) são direitos absolutos, por valerem 
contra qualquer pessoa (...)". (GUSMÃO, 2000, p. 264)   

 O novo Código Civil, em seu artigo 1.228 assim enumera: "O proprietário tem a 
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer 
que injustamente a possua ou detenha".  

Rodrigo Baptista Martins assim o explica: "o direito de propriedade é um direito 
exclusivo, porque contém em si o direito de excluir a ação de terceiros sobre o objeto da 
propriedade (...)" (1999, p. 12). 
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Assim, o que constatamos é a idéia de que a propriedade, assegurada como direito 
fundamental desde a Revolução Francesa, tem o mesmo peso do direito à igualdade, no 
sentido de seu efeito universal. Ou seja, o fato de a propriedade ser um direito real cria 
sobre a mesma um manto de proteção jurídica absoluta. O próprio Código Civil, ao 
utilizar os verbos "usar, gozar e dispor" garante uma liberdade plena ao detentor do 
direito à propriedade, que tem o poder de "reavê-la de quem injustamente a possua".  

Não é outra a compreensão de Ricardo Pereira Lira, que em seu livro Elementos de 
Direito Urbanístico conclui acerca do direito à propriedade: "É, em nosso ordenamento, 
um direito subjetivo, ao qual corresponde o Dever Geral Negativo de Todos, obrigados a 
abster-se de qualquer ingerência na esfera de dominação do titular do domínio." (1997, p. 
156) 

Portanto, a idéia de direito real, e da propriedade como o grande direito real, confere 
um poder jurídico absoluto ao seu titular, inclusive o de não utilizar a propriedade, o 
que, sem dúvida, configura uma faculdade injusta diante da distribuição de moradia no 
país. 

1.2 A função social da propriedade 

  

O princípio da função social da propriedade já aparecia na Constituição anterior, no 
título que dispunha sobre a Ordem Econômica e Social. Segundo a análise feita por 
Patrícia Izabel Torres Monteiro (1999), a partir do livro de Gustavo Tepedino, A Tutela 
da Propriedade Privada na Ordem Constitucional, o fato do princípio ter aparecido na 
Constituição de 88 no capítulo dos direitos e garantias fundamentais tem um propósito: 
a situação proprietária deve cumprir sua função social, "que, por sua vez, tem conteúdo 
predeterminado, voltado para a dignidade da pessoa humana e para a igualdade com 
terceiros não-proprietários" (2001, p. 272).  

A idéia parece simples: a Constituição atual tem como fundamento a dignidade da 
pessoa humana e como objetivo fundamental a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais, com a promoção da Justiça Social. Estes valores devem nortear a 
interpretação de toda legislação infraconstitucional, mesmo que de direito privado. 
Assim, para alguns civilistas surge um novo modo de encarar o direito civil: o Civil-
constitucional. 

Por isto, muito coerente a afirmação de Gustavo Tepedino (2001, p. 272) de que "(...) o 
texto (constitucional) inovou de forma provavelmente sem precedentes, no sentido de 
funcionalizar a propriedade aos valores sociais e existenciais." Portanto, é correto 
afirmar que depois do advento da Constituição o conteúdo do direito à propriedade 
mudou, embora a doutrina tradicional tenha relutado em aceitar tal mudança. 

Toda uma gama de autores civilistas procura continuar olhando para o Direito Civil 
como coroador da autonomia da vontade e do absolutismo da propriedade privada. 
Contudo, tal entendimento está cada vez mais ultrapassado. E, no caso da propriedade, 
isto se deve fundamentalmente à idéia de função social da propriedade. Depois da 
funcionalização do instituto, ficou difícil sustentar aquelas características anteriormente 
destacadas. 
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A idéia de que a propriedade tem uma função social surge com a Constituição de 
Weimar (1919), que afirmava em seu art. 153 que "a propriedade obriga e o seu uso e 
exercício devem ao mesmo tempo representar uma função no interesse social". A partir de 
então, paulatinamente, o caráter do direito à propriedade vai mudando. É Salvatore 
Pugliatti, civilista italiano, que vai elaborar a idéia de multiplicidade de propriedades. 
Para o notável autor, a propriedade varia de conteúdo conforme o tipo de bem em jogo e 
a natureza do titular. A partir de então, torna-se inviável sustentar que a propriedade é 
uma só, e isto fica claro pelo tratamento que nossa Constituição deu à propriedade, o 
que vai pressupor propriedades diferentes (apud TEPEDINO, 2001, p. 271)[3]. 

Não é mais possível, portanto, ignorar que no exercício do direito à propriedade, os 
terceiros não-proprietários (aqueles que têm o dever de não interferir na situação 
subjetiva do proprietário) precisam ser ouvidos e também reconhecidos como sujeitos de 
direito, uma vez que seus direitos podem entrar em conflito e causar situações sociais 
injustas. 

Esta mudança vem a partir da realidade de uma vida urbana e seu conseqüente colapso 
social no século passado, fatos que dão novos contornos ao Estado, que deixa de ser 
liberal e passa a ser intervencionista. A atitude do laissez-faire precisa ser modificada 
para que o sistema sobreviva. Os proprietários precisam ter limitações em nome do 
direito de terceiros (ou não seriam interesses de terceiros?). Assim, o interesse social 
pode justificar uma intervenção pública na propriedade privada, tendo havido, 
inclusive, uma mudança na área em que a propriedade privada atua, conforme salienta 
Eliana C. Perini (1998, p. 77-78): 

Tal postura civilista exclui o caráter público da propriedade e acaba por negar uma 
realidade presente já há algumas décadas: a constante interferência do Estado no 
domínio privado, impondo, por motivos técnicos ou ideológicos, a transformação da 
propriedade, ao ponto de estar ela, hoje, vinculada à disciplina do direito público (lugar 
nobre das normas constitucionais) 

  

Desta maneira, a função social da propriedade é apenas uma forma de manter a ordem 
estabelecida, não devendo ser cultuada pelas esquerdas como a grande saída para os 
problemas sociais relativos à habitação e outros. Como destaca Orlando Gomes (1996, p. 
109): 

  

Se não chega a ser uma mentira convencional, é um conceito ancilar do regime 
capitalista por isso que, para os socialistas autênticos, a fórmula função social, sobre ser 
uma concepção sociológica e não um conceito técnico-jurídico, revela profunda 
hipocrisia pois "mais não serve do que para embelezar e esconder a substância da 
propriedade capitalística." Ë que, legitima o lucro ao configurar a atividade do produtor 
de riqueza, do empresário, do capitalista, como exercício de uma profissão no interesse 
geral. Seu conteúdo essencial permanece intangível, assim como seus componentes 
estruturais. A propriedade continua privada, isto é, exclusiva e transmissível livremente. 
Do fato de poder ser desapropriada com maior facilidade e de poder ser nacionalizada 
com maior desenvoltura não resulta que a sua substância se estaria deteriorando. 
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Ou como nos ensina Fachin (1988, p. 19): 

  

A função social da propriedade corresponde a limitações fixadas no interesse público e 
tem por finalidade instituir um conceito dinâmico de propriedade em substituição ao 
conceito estático, representando uma projeção da reação anti-individualista. O 
fundamento da função social da propriedade é eliminar da propriedade privada o que 
há de eliminável. 

  

Ainda que "eliminando o eliminável", o núcleo privatístico da propriedade permanece, 
não estando esta, portanto, pública ou socializada. A função social diz respeito ao uso 
que se faz da propriedade, ou seja, uma das faculdades do proprietário, não alterando o 
conteúdo do direito em si. 

A doutrina se divide, contudo, no que seria esta função social. Assim, os mais 
conservadores, como o próprio Orlando Gomes, entendem que a função social se refere 
apenas aos bens de produção, tendo em vista que são estes bens os responsáveis pela 
produção das riquezas no sistema capitalista.  Assim entende o autor (GOMES, 1996, p. 
107-108): 

A funcionalização da propriedade se resolveria na distinção entre espécies particulares 
de bens, classificados mediante critério econômico, e pela modificação das normas que 
disciplinam a atividade do proprietário. Quanto aos bens, é relevante a classificação 
entre bens de produção, bens de uso e bens de consumo, por isso que só "os bens 
produtivos são idôneos à satisfação de interesses econômicos e coletivos que constituem o 
pressuposto de fato da função social.". 

  

Portanto, para os mais tradicionais, a ausência de um conceito fechado do que seria essa 
função social leva irremediavelmente ao entendimento de que a função não é norma, e 
de que só tem função social os bens que produzem riquezas, não atentando para o que a 
doutrina italiana convencionou chamar de vocação natural da propriedade privada[4]. 

Os civilistas que aderem à concepção de um direito à propriedade publicizado pela 
Constituição Federal não estão preocupados em conceituar o que seja esta função social, 
mas têm clareza de que ela deve direcionar o uso que se faz da propriedade e do direito 
à ela. Tepedino assim nos ensina (TEPEDINO, 2001, p. 208): 

  

A propriedade, portanto, não seria mais aquela atribuição de poder tendencialmente 
plena, cujos confins são definidos externamente, ou, de qualquer modo, em caráter 
predominantemente negativo, de tal modo que, até uma certa demarcação, o 
proprietário teria espaço livre para suas atividades e para a emanação de sua senhoria 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11839



sobre o bem. A determinação do conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de 
centros de interesses extra-proprietários, os quais vão ser regulados no âmbito da 
relação jurídica da propriedade. 

Tal conclusão oferece suporte técnico para a correta compreensão da função social da 
propriedade, que terá, necessariamente, uma configuração flexível, mais uma vez 
devendo-se refutar os apriorismos ideológicos e homenagear o dado normativo. A 
função social modificar-se-á de estatuto para estatuto, sempre em conformidade com os 
preceitos constitucionais e com a concreta regulamentação dos interesses em jogo. 

  

Portanto, Tepedino não se preocupa em definir ou medir a extensão do conceito, 
restando claro que a propriedade tem uma função social (ela não é uma função social) 
que deve ser enfocada sob a ótica da realização da dignidade da pessoa humana, já que 
este é o princípio fundante de nosso ordenamento. 

E já que todos temos direito à dignidade, esta função social se realizará na medida em 
que forem reduzidas as injustiças sociais. Para tal, é imperiosa uma atitude positiva do 
Estado, utilizando todos os instrumentos jurídicos que visam a justiça social na cidade, 
como veremos a seguir (SAULE JUNIOR, 1997, p. 60)[5]. 

  

1.3 A propriedade urbana e a função social da cidade 

  

O Título VII da Constituição de 88, que trata Da Ordem Econômica e Financeira, tem 
em seu capítulo II as diretrizes para a política urbana. Ali aparece, textualmente, um 
tipo de propriedade privada: a urbana. Desta forma, na ótica de Pugliatti (apud 
TEPEDINO, 2001, p. 271) de multiplicidade de propriedades, a propriedade urbana 
seria um tipo de propriedade privada. 

Assim enuncia o art.182 da Constituição: 

Art.182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objeto ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

(...) 

§2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

  

Interessante, portanto, perceber que a partir de 1988 passa a existir uma propriedade 
específica da cidade: a propriedade urbana. Assim qualificada, podemos afirmar que a 
propriedade privada do solo urbano deve ser tratada com a perspectiva da vida nas 
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cidades. Logo, a função social da propriedade urbana está intimamente vinculada à 
função social da cidade[6]. 

Pensar a cidade é pensar a coletividade, no sentido de que a cidade se constitui de um 
aglomerado imenso de pessoas que partilham o mesmo espaço. Assim, nada mais justo 
que a cidade seja pensada para trazer benefícios para o maior número possível de 
cidadãos, na busca da redução das desigualdades e da justiça social, dois valores 
fundantes do nosso ordenamento. 

A idéia liberal do individualismo e seus estatutos têm cada vez menos aceitação em pleno 
século XXI. A propriedade privada, considerada por Locke um direito natural, é direito 
fundamental elencado no art.5º, inc.XXII da Constituição Federal. Contudo, o inciso 
seguinte, de número XXIII, estatui que esta propriedade deve atender sua função social, 
submetendo assim ao interesse social um instituto eminentemente privado. 

Desta forma, não há mais possibilidade para se deixar ao alvitre das grandes 
incorporadoras e dos poucos proprietários da terra urbana a decisão de quando e como 
vão construir. O interesse no uso e adequação do solo urbano constitui um interesse 
público, pois é regulamentando e vigiando este uso que cada município pode aumentar 
ou diminuir seus problemas urbanos. As favelas, a violência urbana, o trânsito, a falta 
de hospitais, o lixão que traz doenças, tudo isto pode ser objeto de interferência do poder 
público na tentativa de melhorar as condições de vida de toda a população. 

Toda esta formulação constitucional é inédita no sentido de reconhecer que o solo 
urbano, ocupado de forma desordenada, deve cumprir uma função social. Ou seja, a 
propriedade privada urbana deve estar de acordo com o desenvolvimento social da 
cidade, que é um direito de todos. A ótica da propriedade privada na cidade é invertida, 
pois se a propriedade é privada, um direito exclusivo, a cidade é pública, um direito de 
todos, devendo condicionar o exercício daquele direito. 

Tal perspectiva parece ir de encontro à idéia da publicização do direito privado, ou seja, 
de que a propriedade tem uma função coletivizadora, já que a partir de uma utilização 
social da mesma, seria possível a justiça social. Para tal, é preciso reconhecer a cidade 
como uma obra coletiva, como nos ensina o mestre Ricardo Pereira Lira (1997, p. 159): 

A localização de uma cidade, sua extensão, sua configuração, sua magnitude, não são, 
nem podem ser, realizações privadas; são realizações coletivas, talvez o fato coletivo, por 
excelência, da sociedade dos homens; (...) 

Poucos fatos coletivos de maior vulto que o fato, simplesmente físico, de uma 
concentração urbana. Reconhecer que esse fato coletivo seja decidido unicamente pelos 
proprietários do solo, segundo lhes convenha, é efetivamente atribuir a esses 
proprietários uma decisão sobre o fato coletivo e, significativamente coletivo como 
poucos, que é a configuração da cidade. 

  

Pelo que se depreende das palavras do mestre e do texto constitucional, percebemos 
nitidamente que a cidade cumpre sua função social quando proporciona a todos os seus 
habitantes uma vida digna que passa, sem dúvida, por uma moradia adequada. 
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Desta forma, a propriedade privada do solo urbano é um dos grandes obstáculos a ser 
vencido na crise habitacional das cidades[7], e a funcionalização deste tipo de 
propriedade vem de encontro à necessidade de responder aos números da crise. Como 
salienta o texto constitucional, o desenvolvimento urbano deve procurar garantir o bem-
estar dos habitantes da cidade. Ora, antes de mais nada, todos devem habitar para que 
haja bem-estar. 

A questão da moradia é, portanto, intimamente vinculada à questão da função social da 
propriedade[8]. Assim, cumprir a função social da propriedade significa atentar para a 
realização da função social da cidade, garantindo o direito à cidade para todos. 

O disciplinamento da função social da propriedade urbana é encarado por Jacques 
Alfonsin (2002, p. 62) sob três perspectivas diferentes:        

A primeira, capaz de relacionar o respeito devido à função social da propriedade no 
contexto urbanístico brasileiro de hoje, com o direito à moradia previsto no art.6º da 
Constituição Federal, ainda não conquistado de fato pela maioria da população pobre 
do país. 

A segunda, relacionada com a possibilidade de o grau de eficácia da referida função 
alcançar os efeitos práticos que ela autoriza sejam esperados. 

A terceira capaz de servir de apoio aos não proprietários necessitados de espaço urbano 
para morar, que sejam vítimas do descumprimento da referida função." 

  

Portanto, é notável o esforço da doutrina em avançar na qualificação da função social da 
propriedade. Embora o conceito permaneça aberto, sendo defendida a idéia de que seu 
conteúdo deve ser definido caso a caso, inegável é a preocupação com a efetividade do 
mesmo, não sendo mais possível aceitar pacificamente a idéia de normas programáticas 
e outras coisas do gênero. 

Nesse sentido, se observarmos as condições precárias de habitação em que vivem as 
pessoas pobres, os não proprietários, faz-se forçoso reconhecer que a realização da 
dignidade da pessoa humana só se concretizará à medida que as condições de vida da 
população melhorarem. 

Assim, cabe aos três poderes tentar modificar a situação de extrema pobreza que vive 
quase 1/3 da população brasileira. Se o Legislativo consagra a função social da 
propriedade no texto constitucional, o Judiciário e o Executivo devem aplicá-la, cada um 
em suas atribuições. Não podemos mais admitir decisões judiciais que consagrem o 
direito de propriedade mandando para a rua 20 famílias, não reconhecendo, assim, os 
direitos das famílias à moradia. Como também não podemos deixar que os Executivos 
municipais, que detêm a competência constitucional de planejar o desenvolvimento da 
cidade, sejam coniventes com terrenos vazios, prédios com construções inacabadas e 
imóveis abandonados. É preciso despertar a consciência de que só teremos uma cidade 
justa para todos quando aplicarmos a justiça para todos. 
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1.4. A propriedade urbana no Estatuto da Cidade  

  

A lei 10.257/01, denominada Estatuto da Cidade, é o marco legal fundamental para um 
novo olhar sobre o fenômeno urbano. O tema nunca foi tão audaciosamente pensado em 
termos jurídicos. 

Fruto de uma construção coletiva, da união dos movimentos sociais organizados em 
torno do Fórum Nacional de Reforma Urbana, o Estatuto da Cidade é a primeira 
tentativa legal de ordenar o uso do espaço urbano, reconhecendo como fundamental a 
função social da cidade, o que significa que todos os habitantes têm o direito a uma vida 
digna no espaço comum que é a cidade. 

É claro que uma lei que trata de um assunto tão complexo quanto a cidade não poderia 
esgotar o assunto. Muitas críticas têm surgido por conta da ausência de previsão para 
muitos assuntos, como o caso dos transportes públicos, e há muito ainda a regulamentar 
nos assuntos já tratados (como por exemplo, o rito sumário no processo de usucapião 
especial urbano), mas é inegável seu valor. Há muito a cidade merecia ser objeto de 
estudo dos juristas. 

Apesar de suas omissões e ausências, vários instrumentos podem auxiliar o poder 
público a pensar a cidade e organizar seu espaço. Os princípios fundamentais elencados 
no Estatuto demonstram a direção a ser seguida na busca de uma vida urbana com 
qualidade. 

O Estatuto fornece instrumentos aos Municípios na busca de garantir as funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana. O papel fundamental do Município deve aqui ser 
ressaltado, haja vista o art.30, VIII, da Constituição Federal estatuir que cabe a este ente 
"promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano."  

Assim, a tônica do Estatuto é dirigida ao que deve fazer o Município, como poder local, 
para melhorar a vida urbana da coletividade, apontando para tal, várias diretrizes. 

A primeira delas é a garantia do direito a cidades sustentáveis, ou seja, o direito de todos 
os habitantes de nossas cidades à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infra-estrutura urbana, ao transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, não só 
para as gerações atuais, como também para as futuras. (OLIVEIRA, 2001, p. 11) 

  

A própria Constituição já havia previsto a necessidade de elaborar um Plano Diretor 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, entendido este como "instrumento básico 
da política de desenvolvimento e expansão urbana" (art.40 do Estatuto).  O que traz a Lei 
são novos instrumentos para serem utilizados no Plano Diretor, além de outros já auto-
aplicáveis. 

No que concerne ao tratamento dado à propriedade urbana, o Estatuto é uma legislação 
que defende o direito de propriedade subjugado ao interesse social. É desta forma que 
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podemos entender já no primeiro capítulo, das diretrizes gerais, as seguintes 
adequações: 

  

Art.2º. (...) 

VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a)             a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b)             o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 
relação à infra-estrutura urbana; 

(...) 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; 

  

Assim, podemos perceber que a propriedade urbana é tratada pelo Estatuto da Cidade 
como um direito funcionalizado, ou seja, um direito que só é direito quando em 
consonância com sua função social. O Estatuto da Cidade não admite, por exemplo, o 
não uso da propriedade como uma faculdade do proprietário, como um direito 
perpétuo, como antigamente. Não utilizou o solo, ou não o utilizou devidamente, o poder 
público municipal pode notificar o proprietário a fazê-lo. 

O que vemos é que, a partir de um planejamento estruturado através do Plano Diretor, 
a lei elenca uma série de instrumentos políticos e jurídicos que visam a tratar a 
propriedade urbana sob a ótica publicista. 

  

1.5. A propriedade urbana no Código Civil 

  

O novo Código Civil dá um tratamento à propriedade privada diferente do seu anterior, 
de 1916. É claro que a própria realidade deve ser levada em conta. O Código de 1916 
tratava de um Brasil rural, pré-industrializado, enquanto o atual tem como parâmetro o 
fenômeno da urbanização, do crescimento das cidades e, infelizmente, da 
clandestinidade na posse da terra urbana. 

Logo, mais do que natural que o direito à propriedade tenha sofrido alterações em seu 
conteúdo. Impossível fechar os olhos para os conflitos que surgiram na época atual. O 
aparecimento de favelas e loteamentos clandestinos é apenas uma das conseqüências do 
crescimento desordenado das cidades. 
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À revelia do Poder Judiciário que, infelizmente, parece manter um olhar à moda de 
1916, o novo Código procurou tratar da propriedade privada dotada de função social. 
Assim, apesar de manter inalterado o texto do art. 524 do Código antigo em seu art. 
1228, que enuncia as faculdades de usar, gozar e dispor (aspecto interno da 
propriedade) e de reavê-la de quem injusta a possua ou detenha (aspecto externo da 
propriedade), o novo texto demonstra uma percepção mais atual da realidade, senão 
vejamos: 

§1.º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o 
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e 
o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

§2.º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou 
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. 

  

Como se apreende dos parágrafos transcritos acima, percebe-se nitidamente que o novo 
Código Civil procurou dar outra conotação ao direito de propriedade. Embora não haja 
uma mudança estrutural, é nítido pelo menos o sentido de reconhecer questões vitais 
como a preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico, evitar a poluição do ar e 
das águas como direitos coletivos que têm uma dimensão maior que o direito individual 
de propriedade, conforme enunciado no parágrafo primeiro. 

O parágrafo segundo demonstra claramente esta nova visão do direito à propriedade, 
restringindo sua faculdade de dela dispor como lhe aprouver. Não pode o proprietário 
utilizá-la com má fé, apenas para prejudicar outrem. 

O parágrafo quarto faz alusão ao usucapião especial urbano, embora não 
declaradamente: 

O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em 
extensa área, na posse ininterrupta e de boa fé, por mais de cinco anos, de considerável 
número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, 
obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. 

  

Estão expostos alguns dos requisitos da modalidade de usucapião supracitada. Parece 
que a intenção aí é reconhecer o direito de moradores de favelas à terra que ocupam, 
mais uma vez o reconhecimento de um direito social - e coletivo - (o de moradia) em 
detrimento do direito individual de propriedade. 

Desta forma, podemos concluir com o pensamento de Eduardo Cambi (2003, p. 51): 

  

"Pelo novo CC, a propriedade, sem deixar de ser um direito subjetivo, um jus, passa a 
ser considerada, também, um munus, exprimindo, simultaneamente, um direito e um 
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dever. Assim, deixa de ser um direito pleno, retirando-se da propriedade privada sua 
incondicional prevalência, e, destarte, não se legitimando todo e qualquer ato ou omissão 
do proprietário, na medida em que o seu conteúdo depende de interesses 
extraproprietários, inseridos na relação jurídica de propriedade, pelo estatuto jurídico 
que dá configuração à sua função social". 

  

  

2. As cidades ilegais (a posse como possibilidade real de acesso à moradia) 

  

Diante das dificuldades para aquisição legal de moradia por uma grande parcela da 
população, esta vai criando alternativas para habitar, tendo em vista a impossibilidade 
de se abrir mão deste direito, por isso fundamental. As pessoas que não podem custear o 
alto preço da habitação vão "se virar" para conseguir uma, gerando situações 
qualificadas como déficit habitacional (habitações multifamiliares, precárias, rústicas, 
inadequadas pela situação fundiária, etc.) 

A verdade é que se criou uma maneira de morar não formal, mas a única possível: a 
ocupação, ou, como preferem alguns, as invasões. Antes de mais nada, cumpre ressaltar 
que tais ocupações são sempre em locais nada privilegiados, as "sobras" que a 
formalidade não utiliza, e, por isto mesmo, locais proibidos pela legislação: áreas de 
risco, encostas, áreas ambientalmente protegidas, tais como mananciais ou muito 
próximas à rede elétrica, ou beira de rios e córregos, ou de estradas, terrenos baldios 
sem urbanização, públicos, enfim, geralmente é ocupado um lugar em que o investidor 
imobiliário não identificou como rentável ou foi proibido pela lei de construir. 

Neste sentido é que surgem as chamadas cidades ilegais. As ocupações criam uma série 
de "irregularidades", não só no que se refere à propriedade da terra. As normas 
urbanísticas não existem naquele espaço, os serviços, direitos de todos, também não. A 
bem da verdade, a ocupação do solo é, em geral, a continuidade de uma vida irregular 
frente ao ordenamento estatal. As pessoas que ocupam o que não é seu, "arrumam" a 
luz e a água, muito provavelmente não têm algum tipo de documento, trabalham no 
mercado informal, enfim, vivem na informalidade (é o fenômeno da exclusão jurídica, 
deixando a maior parte da população fora do reconhecimento do ordenamento). A lei e o 
Estado só aparecem em suas vidas para demandar que se "regularizem", não os olhando 
como sujeitos de direitos, mas como marginais - e não marginalizados[9]. 

Quem ocupa um pedaço de terra sem ser formalmente seu proprietário é denominado 
pelo nosso ordenamento civil de possuidor. O possuidor nada mais tem do que a posse, 
instituto jurídico que desenvolveremos a seguir. O problema é perceber que além de 
excluídos do sistema formal de aquisição da propriedade de sua moradia, já que não 
podem pagar e, portanto, não possuem Escrituras de compra e venda a serem 
registradas no Registro Geral de Imóveis, os possuidores são vitimizados pelo sistema, 
pois antes de possuidores são esbulhadores. 
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O tipo penal do art.161, §1º, II do Código Penal criminaliza a pessoa que "invade, com 
violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, 
terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório." Aqui a lógica de proteção 
da posse é invertida, ainda mais se atentarmos para o final da frase: se duas pessoas 
"invadem" terreno alheio já é crime. O próprio verbo que identifica a ação criminal é 
ideologicamente pejorativo. Ora, esbulhar pressupõe fraude ou violência, mas neste 
caso, apenas o fato de serem duas pessoas ocupando terreno alheio constitui o esbulho. A 
conjunção ou não nos deixa outra conclusão. E é assim que ideologicamente se começa a 
lógica perversa da criminalização da posse. 

Tal criminalização se dá nestes casos porque a "invasão" à propriedade não considera a 
função social que exige a Constituição[10]. Quando se dá a queixa do esbulho 
possessório, não é observada a necessidade de moradia, a condição econômica dos 
"invasores" e nem o porquê do subaproveitamento da propriedade. As pessoas só 
"invadem" o que está vazio, mal-aproveitado ou não usado, mas por força do direito 
sagrado e consagrado pelo Direito Liberal, a propriedade é vista por todos como um 
direito natural, perpétuo e exclusivo, como se sua utilização não importasse à 
organização da cidade e à própria sociedade, mas apenas ao seu dono. 

E o mais incrível é perceber como a grande maioria daqueles que podem pagar - ainda 
que a muito custo - por uma moradia apresentam um preconceito que passa por um 
total desconhecimento das causas que geram a ilegalidade das moradias daqueles que 
não podem pagar. As pessoas que "invadem" são discriminadas de todas as formas: 
economicamente, socialmente, politicamente, ideologicamente, etc. Muitas vezes os 
próprios possuidores chamam uns aos outros de invasores, segregando-se entre si. 

O caso das favelas, o grande aglomerado de habitações ilegais que tomou uma dimensão 
substancial a partir da década de 80 nas grandes cidades brasileiras, ilustra muito bem 
todos esses preconceitos. Ultrapassada a questão do esbulho, o "invasor" passa a ser 
possuidor, e sua relação com a terra passa a ser regida pelo direito civil e processual 
civil quando necessário. Contudo, à luz do ordenamento civil reinante sua condição 
permanece ilegal, já que a terra ocupada tem um dono que não é ele. Como explica 
Boaventura de Sousa Santos (1993, p. 42) "A favela é um espaço territorial cuja relativa 
autonomia decorre, entre outros fatores, da ilegalidade coletiva da habitação à luz do 
direito oficial brasileiro."[11]. Ou seja, o pedaço de chão em que as pessoas constroem 
sua moradia (se é que assim podemos chamar barracos de madeira ou acampamentos de 
lona) não pertence a elas, gerando a ilegalidade da situação. 

Neste sentido, vale a pena trazer o que Nilo Batista (1990, p. 168) descreve como o 
estereótipo do criminoso para a nossa sociedade. Tal estereótipo foi construído através 
da repetição de tal imagem em telejornais, novelas e revistas, introjetando no imaginário 
coletivo tal imagem: 

O estereótipo do delinqüente se fixa na figura do favelado. Pouco importa que, de 100 
mortes no Rio de Janeiro, apenas duas estejam associadas a um assalto e 35 sejam 
causadas por motoristas imprudentes (as restantes são episódios interindividuais - 
homicídios dolosos -, ou "mortes institucionais"): nossa figura do matador não é um 
homem de classe média sentado no seu carro, e sim o assaltante armado. Pouco importa 
que o dano econômico e social produzido por um só dos grandes crimes de colarinho 
branco (falências fraudulentas, sonegações fiscais, evasão de divisas, etc.) supere de mil 
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vezes o somatório de todos os roubos e furtos: nossa figura do ladrão não é um 
banqueiro desonesto sentado em seu escritório, e sim o assaltante ou mesmo o 
ventanista. 

  

Além da ilegalidade fundiária e do preconceito, muitas das vezes a aglomeração desse 
tipo de habitação vai trazer outros problemas referentes à infraestrutura urbana. 
Sabemos que não basta construir a casa, é preciso água e o devido tratamento desta 
água (esgoto). É preciso iluminação e pavimentação. É preciso transporte, hospital, 
escola, uma série de equipamentos urbanos que vão demandar ações do Estado. A 
ocupação demanda a regularização. Neste sentido, os papéis se invertem: o Estado, 
responsável por garantir o direito à moradia a todos, não garantindo, responde depois 
que a demanda (habitacional) é respondida na base da irregularidade. A irregularidade 
provocada pelo desrespeito do Estado aos direitos fundamentais (no caso a moradia) vai 
gerar ações regulativas por parte do mesmo, o que parece realmente um contra senso. 

Por conta de todas estas condições é que muitas vezes percebemos que a "violência" da 
ocupação é rebatida com violência por parte do Poder Público. Antes de reconhecer a 
necessidade de regularizar, em geral a solução encontrada é remover. Quando o terreno 
é particular sabemos que a forma mais comum de resolução do problema é "arrancar os 
possuidores na marra", com tratores que derrubem as casas construídas e jagunços que 
intimidem os moradores. Pouco se recorre ao Judiciário e quando isto é feito, em geral a 
situação proprietária é vencedora liminarmente, o que demonstra a insegurança real 
que o possuidor tem de sua condição, apesar do que diz a lei civil. 

Desta forma, resta claro que a única condição de habitar possível para uma grande 
parcela da população (sobretudo para famílias cuja renda familiar vai até 3 salários 
mínimos) é tornar-se possuidora. Ainda que sem certeza de sua condição de titular de 
um direito, já que na prática tal direito é mitigado pelo poder público, a população 
precisa morar, e por isso ocupa. A construção da moradia é que vai gerar a posse e 
assim as cidades continuam a crescer desordenadamente. 

  

3. O instituto jurídico da posse 

  

A definição de posse dada pelo Dicionário Básico de Direito Acquaviva é "Exercício, 
pleno ou não, de algum dos direitos inerentes ao domínio ou a propriedade.". O mesmo 
dicionário não apresenta definição do que seja domínio, talvez pela dificuldade que os 
juristas em geral apresentam de encarar a questão. O antigo Código Civil usava a 
palavra como sinônimo de propriedade, e o novo assim mantém. 

É Rodrigo Baptista Martins (1996, p. 11), que procura distinguir um do outro. Assim ele 
afirma: "A propriedade constitui todos os bens (coisas, direitos e obrigações que fazem 
parte do patrimônio, - corpóreos, incorpóreos e imateriais, (...). O domínio, ao contrário, só 
abrange as coisas corpóreas." Portanto, a propriedade é um direito mais amplo que o 
domínio, que estaria inserido naquele. 
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Sabemos que o proprietário tem como faculdades usar, gozar e dispor de seu bem, assim 
como direito de reavê-lo de quem injustamente o possua (art. 1228 do novo Código 
Civil). Quando o proprietário está em pleno gozo de suas faculdades, dizemos que ele 
detém o domínio. Contudo, quando um possuidor usa o bem, o domínio foi dividido. 
Este parece ser o entendimento daqueles que reconhecem o possuidor como titular de 
direitos inerentes ao domínio. 

Pelo novo Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, 
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade." (art. 1196). Portanto, aquele 
que usa é possuidor, aquele que usa, goza e dispõe também o é. 

A natureza jurídica da posse já apresentou mais de 70 teorias, sendo até hoje assunto 
extremamente debatido no meio jurídico. No entanto, duas doutrinas sobre a posse são 
clássicas, havendo necessidade de nos ocuparmos um pouco delas. 

A primeira doutrina é a do alemão Savigny, conhecida como subjetiva. Para ele, a posse 
se constitui de dois elementos básicos: o corpus e o animus domini. O primeiro se refere 
ao elemento material da posse, e o segundo ao elemento psicológico. Para o jurista 
alemão, possuidor é aquele que, além do corpus, possui animus domini em relação à 
coisa, ou seja, possui a coisa como sua. Aquele que não age como dono, não 
manifestando essa vontade, é mero detentor e não possuidor. Desta forma, a posse existe 
de maneira autônoma à propriedade, já que é a vontade e a possibilidade de dispor da 
coisa como se sua fosse que caracteriza a posse jurídica. Para ele, portanto, a posse é um 
fato social que produz efeitos jurídicos. 

Já para Jhering, o que caracteriza a posse não é seu elemento moral, mas sim 
o  material. Esta segunda doutrina, conhecida como objetiva, entende a posse como 
mera exteriorização da propriedade. Não importa aqui a vontade do possuidor, mas sim 
a relação jurídica que ele tem com a coisa. Para ele, ainda que haja corpus e animus 
domini, é preciso averiguar o que diz a lei, pois se ela não reconhece o sujeito como 
possuidor, ele será mero detentor. Esta é a posição adotada pelo nosso Código Civil, que 
vê a posse como um direito. 

Assim, por exemplo, um inquilino que deixa de pagar aluguel e não restitui a coisa a seu 
proprietário, agindo como dono, para Savigny é possuidor, para Jhering é detentor. Esta 
conclusão, aparentemente doutrinária, vai orientar todas as decisões judiciais a respeito 
da posse. Vale ressaltar, entretanto, que independentemente da discussão sobre a posse 
ser um direito ou um fato com efeitos jurídicos, a posse advém de uma situação fática, 
real, como ressalta o próprio art.1196 quando estatui que possuidor é aquele que tem de 
fato o exercício de algum dos poderes do domínio. 

Para concluir, vale citar a comparação que Luiz Edson Fachin (1998, p. 27-28) faz: 

Examinando a doutrina nacional e estrangeira que tratou da matéria é possível 
estabelecer pontos fundamentais de distinção entre a teoria subjetiva e a teoria objetiva. 
Nesta, em Jhering, tudo gira em torno da propriedade, enquanto naquela o fulcro é a 
pessoa; para Savigny a posse é obtida à custa de uma vontade qualificada com animus 
domini, a partir da detenção, enquanto que para Jhering a posse não é detenção 
qualificada, pois posse e detenção não se distinguem pela vontade mas sim pelo Direito, 
por um elemento normativo objetivo. Em Savigny, a posse reúne o corpus, o contato 
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físico, e o elemento intencional, o animus domini. Em Jhering, a posse também reúne o 
contato material e o animus, mas este tem valor secundário. A detenção, para Savigny, é 
o contato físico, um poder de fato, sem o animus domini. Para Jhering, detenção é o 
contato físico sobre o qual incide disposição legal que impede a existência da posse em 
certas relações. (...) Assim, em Savigny, se falta o animus domini há detenção e a 
conseqüência é que os detentores não gozam de proteção direta e imediata. Já em 
Jhering, tal distinção perde a razão de ser, pois estende os efeitos da posse a todo 
ocupante que se apresente numa situação que deve ser tutelada pela ordem jurídica. a 
natureza da posse, para Savigny, está ligada aos fatos, que gera conseqüências jurídicas; 
em Jhering, depreende-se que a posse é um direito, embora não explicite se pessoal ou 
real. Savigny justifica a defesa da posse como decorrência do princípio geral da 
interdição da violência, enquanto Jhering a fundamenta no fato de ser um meio de 
facilitar a defesa da propriedade. 

  

Outra questão que a doutrina levanta acerca da posse é se ela se constitui num direito 
real ou num direito pessoal. Embora reste claro que toda a legislação brasileira não 
adote a idéia da posse como direito real, tendo-a inserido no Livro que trata Do Direito 
das Coisas vale entrar um pouco na questão. 

A começar, é imprescindível distinguir o direito real do direito pessoal. Observando a 
questão apenas pelo lado legislativo, o art. 1.225 do novo Código Civil é taxativo ao 
enumerar os direitos reais, não incluindo a posse entre eles. Conforme já explicitado, 
direito real é aquele que tem como sujeito passivo da relação toda a coletividade, que 
deve abster-se de interferir no direito do titular (o chamado efeito erga omnes). Além 
disto, o direito que o titular detém refere-se sempre a sua relação com uma coisa. Já os 
direitos pessoais têm como origem, em geral, relações obrigacionais, ou seja, relações de 
crédito preexistentes, sendo, portanto, uma relação entre duas ou mais pessoas. 

No mesmo sentido se distinguem as ações reais das pessoais. As primeiras têm como 
objeto imediato coisas materiais e as segundas pessoas e as obrigações assumidas por 
elas. 

Aqueles que defendem a posse como um direito real e as ações possessórias como ações 
reais, vêem o possuidor na relação com a coisa e os interditos possessórios como defesa 
desta coisa. Sobretudo se considerarmos a doutrina de Jhering em que a posse é 
exterioridade do domínio, a ação que defende a posse nada mais é que a defesa da 
propriedade em uma de suas manifestações, como ressaltou João Monteiro (apud 
BESSONE,  1996, p. 24): 

Ação real, diz ainda o mesmo professor: 'é a que tem origem no direito de propriedade 
em qualquer de suas manifestações'. E acrescenta: 'Empregamos a locução 'qualquer de 
suas manifestações' para assim compreender, além do domínio, todos os direitos que se 
referem diretamente às coisas independentemente das pessoas, em quais direitos 
compreendemos até os relativos à posse, pois que, temos para nós, os interdictos 
possessórios são ações reais. A teoria de Savigny, segundo a qual as ações possessórias 
pertencem à classe dos direitos pessoais, porque provêm de obrigações ex delicto, parece 
para sempre vencida. 
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Ao contrário, aqueles que seguem a numeração taxativa do art. 1.225 explicam a 
natureza pessoal da posse como sendo a relação de fato do possuidor da coisa que deve 
ser defendida contra possíveis turbadores e esbulhadores, portanto, pessoas, e não 
coisas. Não há na posse um efeito erga omnes, apenas proteção pessoal do possuidor 
contra aqueles que desejam fazer justiça com as próprias mãos. As ações possessórias 
em si não reconhecem nenhum direito do possuidor sobre a coisa, apenas os resguardam 
da violência privada[12]. 

Apesar de toda a discussão doutrinária, o fundamental hoje em dia é reconhecer a posse 
como um fato social. Se o direito se constrói a partir da realidade, e não o contrário, é 
imperioso reconhecer que é a posse a solução fática de milhares de pessoas que não têm 
título de propriedade e mesmo assim precisam morar. Como explica Hernández Gil, 
citado por Fachin (1998, p. 20-21), 

(...) o problema sobre a natureza jurídica da posse, se é fato ou é direito, é uma questão 
colocada pelo direito dogmático em contraposição à propriedade, porém, o conteúdo da 
posse não pode ser reduzido apenas a um conceito jurídico. 

  

E continua: 

Antes e acima de tudo, aduz, a posse tem um sentido distinto da propriedade, qual seja o 
de ser uma forma atributiva da utilização das coisas ligadas às necessidades comuns de 
todos os seres humanos, e dar-lhe autonomia significa constituir um contraponto 
humano e social de uma propriedade concentrada e despersonalizada, pois, do ponto de 
vista dos fatos e da exteriorização, não há distinção fundamental entre o possuidor 
proprietário e o possuidor não proprietário. A posse assume então uma perspectiva que 
não se reduz a mero efeito, nem a ser encarnação da riqueza e muito menos 
manifestação de poder: é uma concessão à necessidade. 

  

Por fim, cabe ressaltar que a posse que aqui nos interessa é a chamada posse ad 
usucapionem, ou seja, aquela que confere ao possuidor direito de pleitear, junto ao 
Judiciário, lhe seja declarado o domínio. Isto porque a ação de usucapião é o 
instrumento processual hábil a transformar a posse em propriedade - não obstante seu 
caráter declaratório -, desde que atendidas uma série de previsões legais. Ou seja, a ação 
de usucapião é a possibilidade que o nosso ordenamento jurídico coloca de regularizar a 
posse, e, consequentemente, a moradia, inserindo na legalidade o que até então era, no 
mínimo, irregular. 

Embora não seja objeto deste artigo, a ação de usucapião tem um trâmite moroso por 
conta de uma série de requisitos inócuos, como, por exemplo, a citação "a todo custo" do 
réu, de confrontantes e outros "possíveis interessados", a necessidade de certidões e até 
de plantas que são exigidas pelo Ministério Público, tornando a regularização fundiária 
pela via judicial totalmente ineficaz, sobretudo quando se trata da regularização coletiva 
da terra por possuidores pobres. 
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4. A lei 11.977/09: legitimando a posse? 

  

Em virtude de toda a realidade do Brasil urbano, e das reais dificuldades judiciais com 
relação à transformação da posse em propriedade, através, sobretudo, da ação de 
usucapião, morosa e cheia de exigências esdrúxulas, o Congresso Nacional editou a Lei 
11799 em 2009 com um nítido intento de diminuir o número do déficit habitacional no 
país. 

A nova lei contempla o Programa Minha Casa Minha Vida, política do governo federal 
de construção ou melhoria de habitações urbanas e rurais para famílias com renda de 
até 10 salários mínimos e, numa segunda parte, a regularização fundiária de 
assentamentos urbanos, tema que nos interessa neste artigo. Cabe ressaltar que é nossa 
primeira lei federal a tratar especificamente do tema. 

A primeira observação importante a se fazer acerca da nova lei se refere ao próprio 
conceito de regularização fundiária, bem mais abrangente do que a visão tradicional de 
mera regularização da propriedade do solo. Pela lei, não basta garantir o título de 
propriedade ao possuidor de uma casa sem iluminação ou ventilação, pois a definição de 
regularização fundiária engloba as questões urbanísticas, sociais e ambientais, buscando 
garantir mesmo uma moradia digna. 

Nesse sentido, a lei vai bastante além: a regularização fundiária consiste num "conjunto 
de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais" que têm como finalidade 
garantir o direito à moradia, a função social da propriedade (e da cidade) e o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

Um aspecto importante é a definição do que seja área urbana consolidada, uma vez que 
a lei tem como objetivo a regularização fundiária de assentamentos urbanos informais. 
Assim, para receber a intervenção do Poder Público, é necessário que: 1. A área urbana 
tenha mais de 50 habitantes por hectare; 2. Malha viária implantada; 3. E mais dois 
dentre os seguintes equipamentos urbanos implantados: a) drenagem de águas pluviais 
urbanas; b) esgotamento sanitário; c) abastecimento de água potável; d) distribuição de 
energia elétrica; ou e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Parece claro 
o objetivo de regularizar favelas e loteamentos irregulares ou clandestinos[13]. 

A lei também mantém uma série de medidas jurídicas inovadoras, muitas trazidas pelo 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), no sentido de que "quebra" uma série de 
procedimentos legais típicos da cidade formal a fim de garantir realmente a 
regularidade dos assentamentos irregulares e esse é, sem dúvida, seu maior mérito. Ou 
seja, a lei cria novas alternativas de regularidade na ocupação do solo, relativizando 
bastante normas urbanísticas tradicionais, normas cartoriais e o próprio direito à 
propriedade. 

Tal afirmativa pode ser verificada, por exemplo, quando o art. 47, V, prevê a 
possibilidade de instituição das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em áreas 
urbanas habitadas por população de baixa renda, áreas definidas no Plano Diretor ou 
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outra lei municipal, "sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do 
solo". 

Ou como no art. 54, que determina que "O projeto de regularização fundiária de interesse 
social deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir 
parâmetros urbanísticos e ambientais específicos,(...)." 

Mas o que realmente nos interessa aqui é a possibilidade do documento de legitimação 
da posse poder se transformar em prova cabal para o registro direto da posse no 
Registro Geral de Imóveis, "queimando" a etapa judicial relativa à ação de usucapião. 

A possibilidade, conferida pelo art. 47, IV, do poder público conferir a posse e, a partir 
daí, registrá-la, carcacterizando-a com um justo título, não teria, em princípio, nada 
demais, uma vez que comprovar a posse é a principal prova que um autor em ação de 
usucapião deve produzir. No entanto, esse registro constitui um direito para o possuidor, 
segundo o artigo 59, o que gera segurança jurídica para milhares de pessoas que 
dormem sem saber se serão ou não despejadas no dia seguinte. 

Mas o que é realmente novo e revolucionário, se se pode utilizar tal palavra, é o que o 
art. 60 estabelece: "a possibilidade do documento de legitimação da posse bastar para o 
registro da propriedade do possuidor, desde que atendidos certos requisitos, também 
comuns à ação de usucapião". 

Portanto, abandona-se o lento trâmite da ação judicial de usucapião para um processo 
administrativo, que parece será moroso também, mas, como já dito anteriormente, é 
uma etapa a menos no reconhecimento do direito do possuidor. 

Ainda que não seja tão fácil quanto aqui se coloca, uma vez que o Município tem que 
fazer o auto de demarcação urbanística, registrá-lo, fazer licenciamento ambiental e 
urbanístico, é louvável o esforço legislativo que se fez para incluir uma parcela 
significativa da população brasileira na formalidade, visando garantir a cidade e a 
dignidade como direitos de todos. 

  

Conclusões 

  

O Direito é um sistema de resolução de conflitos reais, e deve procurar equacionar tais 
conflitos, cabendo a ele inserir e incluir cada vez mais pessoas e grupos sociais, e não 
deixa-los à margem da democracia e da dignidade. 

A realidade de milhares de pessoas residentes em favelas e loteamentos clandestinos 
sempre foi vista perante a ordem vigente como posse, um instituto jurídico mais frágil 
do que o todo poderoso direito à propriedade, isto quando a conduta não era 
criminalizada. No entanto, a posse é a realidade de milhões de pessoas, que não têm 
Escritura de Compra e Venda, mas precisam morar, tal qual os proprietários. Nasce aí o 
conflito, às vezes teórico, no entanto muito concreto na vida dos que vivem em situação 
de irregularidade. 
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Nesse contexto, que soluções prevê nosso ordenamento jurídico? Em que medida nosso 
ordenamento consegue resolver estes conflitos, que são coletivos e que interessam a 
todos, e não apenas aos excluídos do acesso à moradia? 

Analisar o direito à propriedade e começar a entendê-lo como condicionado a uma 
função social é um passo importante na tentativa de forçar os operadores do direito a 
perceberem um problema social que, muitas vezes, chega ao Judiciário. Não podemos 
fechar os olhos diante de um quadro social grave de exclusão e de produção permanente 
de irregularidades. É preciso que Estado e sociedade avancem no sentido de produzir 
normas e políticas preventivas, e não curativas. Não basta consertar o erro, é preciso 
evitá-lo. 

Neste sentido, é imperioso que se reconheça a força normativa de nossa Constituição-
cidadã e seus princípios fundamentais, sobretudo a dignidade da pessoa humana. O ser 
humano digno é aquele que tem moradia adequada, que dorme tranquilo sem medo de 
despejo ou remoção. Promover a dignidade de todos é olhar para todos enquanto grupo 
e não enquanto indivíduos. Em suma, é reconhecer a função social da cidade e o direito 
de todos a ela. Reconhecer o direito social de moradia como fundamental em detrimento 
ao individual de propriedade. Não se faz justiça social promovendo desigualdades e 
irregularidades. 

Afora isto, a grande contribuição da Lei 11977/09 é a possibilidade da posse ser vista 
como um direito que se opõe à própria propriedade inutilizada, incluindo no mundo 
normativo uma significativa parcela da população antes ilegal. A posse deve ser 
entendida como um direito real, com força para subjugar outros direitos, inclusive o de 
propriedade, desde que imbuída de função social. E ter o direito de tê-la reconhecida 
publicamente e, após cinco anos, ter sua propriedade administrativamente declarada, é 
um deleite. 
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[1] Os dois principais entraves de uma melhor distribuição de moradia, segundo muito 
estudiosos, dentre os quais Luiz César Ribeiro, é a propriedade privada da terra e a 
dificuldade de reprodução do "produto" moradia no espaço urbano; além do fato de 
que a construção usa muita mão de obra humana e pouca tecnologia comparado a 
outros segmentos. 

[2] Podemos afirmar que o modo como os romanos tratavam o direito de propriedade 
foi trazido praticamente incólume aos dias atuais. Na realidade, para os romanos a 
propriedade era individual e absoluta, consistindo no jus utendi, fruendi e abutendi, 
conferindo a seu titular, o pater famílias, um poder pleno sobre a coisa. Já na era 
medieval, consagra-se a superposição de várias propriedades sobre um único bem, 
dividindo o domínio em útil e eminente. A era contemporânea, oriunda da Revolução 
Francesa e ressaltada por Baldez, retorna ao individualismo e absolutismo do direito à 
propriedade, criando mecanismos jurídicos capazes de garantir o direito à classe 
burguesa. 

[3] Assim destaca Tepedino: "A Constituição estabeleceu, portanto, vários estatutos 
para as diversas 'situações proprietárias', segundo a destinação do bem - rural ou 
urbano -; a potencialidade econômica - produtiva ou não produtiva; e a titularidade, isto 
é, levando em conta se a aquisição se dá por parte de estrangeiro ou de brasileiro." 

[4] Sob esta ótica, a propriedade rural tem como vocação natural a agricultura, e a 
propriedade urbana a moradia. 

[5] Assim defende Nelson Saule: "A postura de conferir eficácia imediata ao princípio 
da função social, resulta em defender que através do plano diretor, sejam estabelecidos 
os critérios que possibilitem exigir do proprietário de imóvel urbano um comportamento 
positivo, objetivando a adoção de atividades que visem direcionar a propriedade, como 
base de um sistema político que elimine as injustiças e desigualdades. Para a função 
social da propriedade atingir essa finalidade deve ser assegurado: 

• acesso à moradia a todos; 
• justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 
• regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por população de 

baixa renda; 
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• recuperar para a coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação do 
Poder Público; 

• proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído."  

  

[6] José Afonso da Silva (2000, p. 73) assim defendia: "Com as normas dos arts.182 e 
183 a Constituição fundamenta a doutrina segundo a qual a propriedade urbana é 
formada e condicionada pelo Direito Urbanístico a fim de cumprir sua função social 
específica: realizar as chamadas funções urbanísticas de propiciar habitação (moradia), 
condições adequadas de trabalho, recreação e circulação humana; realizar, em suma, as 
funções sociais da cidade (CF, art.182)". 

[7] Vale lembrar que segundo o IBGE, 82% da população brasileira vive em centros 
urbanos. 

[8] Como afirma Jacques Alfonsin: "Se aquela disposição da C.F., com todos os seus 
parágrafos, não reconhece de maneira explícita que o acesso da população mais pobre à 
casa, no Brasil, sofre de uma anemia praticamente congênita - permita-se a imagem - em 
verdade autorizou o intérprete a deduzir isso, entre outras previsões pelas de colocar as 
funções sociais da cidade em relação dialética com a função social das propriedades 
privadas que dividem o solo de cada uma." 

[9] Neste sentido, Nelson Saule Junior aponta os seguintes fatores para a existência das 
cidades ilegais: 

"1. Condição de miséria e pobreza da população urbana; 

2. Omissões e responsabilidade dos organismos governamentais pelo aumento da 
desigualdade social e territorial (não só ausência de políticas, como falta de fiscalização 
sobre o uso e ocupação do solo urbano; e ainda não aplicação dos instrumentos legais); 

3. Ordem legal urbana que exclui do campo da legalidade os territórios da cidade 
ocupados pela população urbana pobre e marginalizada; 

4. Falta de acesso à Justiça; 

5. Sistema de Justiça inadequado para solução dos conflitos de despejos forçados (criar 
Juizado Especial específico para solução de conflitos urbanos de grande impacto social 
na cidade)." (2000, p. 111 et seq.) 

Aqui apenas citamos tais fatores. Para explicação mais detalhada, consultar a obra. 

[10] O crime de Esbulho Possessório está inserido no Código Penal no título "Dos 
Crimes Contra o Patrimônio". Ora, só "invade" patrimônio aquele que não o tem, 
demonstrando que a causa da "invasão" se deve, antes de tudo, a questões de ordem 
sócio-econômica. 

[11] Esta autonomia pode ser a causa, inclusive, da alocação do tráfico de drogas no 
final do século XX. 
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[12] Neste sentido, Darcy Bessone afirma que "não é um direito sobre a coisa, que, aliás, 
simplesmente não existe. É respeito a um fato cujo desfazimento atingiria a pessoa do 
possuidor não titulado." (1996, p. 16). 

[13] Neste sentido é interessante notar como o Poder Público mudou sua concepção 
acerca dos possuidores e o tratamento jurídico que eles devem receber: de criminosos 
passam a sujeitos de direito. 
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RESUMO 
O presente artigo pretende, em um primeiro momento, expor um breve histórico acerca do 
fenômeno da constitucionalização do direito civil e sua influência na prática de realização do 
direito civil. Dentro desta análise, será discutida a evolução da mudança do eixo interpretativo 
do instituto da responsabilidade civil em face do reconhecimento da pessoa humana como 
centro norteador da proteção jurisdicional e o conseqüente surgimento de novas hipóteses de 
danos ressarcíveis com a positivação da CR/88 e do CC/02. Pretende-se, ainda neste contexto, 
uma abordagem sobre a fundamentação da responsabilidade objetiva, da possibilidade de 
reparação em face do dano moral e do surgimento da corrente da socialização dos riscos, 
sabendo-se que, em razão da sua constante revolução hermenêutica diante das mudanças 
sociais e do surgimento de interesses novos, e apesar das conquistas já alcançadas, ainda há 
muito por construir no campo doutrinário e legislativo da responsabilidade civil, razão mais 
que suficiente para justificar abordagens desta qualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
DIREITO CIVIL; RESPONSABILIDADE CIVIL; DANO MORAL; 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA; SOCIALIZAÇÃO DOS RISCOS. 
 
RESUMEN 
El presente artículo pretende, en un primer momento, exponer un breve histórico sobre el 
fenómeno de la constitucionalización del derecho civil y su influencia en la práctica de la 
realización del derecho civil. Dentro de este análisis, será discutido la evolución del cambio 
del eje interpretativo del instituto de responsabilidad civil en face del reconocimiento de la 
persona humana como centro norteador de la protección jurisdiccional y el consecuente 
surgimiento de la nuevas hipótesis de los daños que pueden ser resarcidos con la positivación 
de la CR/88 y del CC/02. Inténtase, aún en este contexto, un abordaje sobre la 
fundamentación de la responsabilidad objetiva, de la posibilidad de reparación en face del 
daño moral y de la constante revolución hermenéutica delante de los cambios sociales y del 
surgimiento de nuevos intereses, pese a las conquistas ya alcanzadas, todavía hay mucho por 
hacer en el campo doctrinario y legislativo de la responsabilidad civil, razón más que 
suficiente para justificar los abordajes de esta calidad. 
PALABRAS-CLAVE: PALABRAS CLAVE: CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
DERECHO CIVIL; RESPONSABILIDAD CIVIL; DAÑO MORAL; RESPONSABILIDAD 
OBJETIVA; SOCIALIZACIÓN DE RIESGOS. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A revolução industrial, a revolução feminista, as catástrofes humanas ocorridas sobremaneira 
na segunda grande guerra, a falácia do abstrato e racional da modernidade em meio a uma 
ordem jurídica que preceituava valores abstratos e se fiava na propriedade como esteio 
central, foram algumas das inúmeras causas que concorreram para a decadência do modelo 
moderno liberal-burguês de pensamento acerca do homem e, por conseguinte, do Direito. 
Fatos que viriam cobrar a necessidade de uma nova idéia e um novo modus do Direito 
perceber o humano. 

Três vias devem ser mencionadas para uma bem conseguida explicitação dessa questão. Em 
primeiro, há uma alteração de ordem filosófica, em que, o pensamento moderno pretende ser 
superado. Essa pretensão ruma no sentido de evidenciar o fim das metafísicas essencialistas a 
anunciar o fim dos fundamentos estanques. Com esse intuito, o pensamento filosófico deixa 
para trás um paradigma consciencial em que a essência das coisas estaria guardada na 
consciência de si do pensamento pensante. Superação que foi anunciada com o esbatido 
linguist turn, que, mormente, é explicado como o paradigma que prescreve a existência do 
homem na linguagem e que apenas por ela e nela mesma vem à epifania. 

A questão da temporalidade é outro mote que influencia deveras essa mudança radical de 
pensamento. Conceitos como o de historicidade radical fulminam as bases essencialistas que 
revestiam sobremaneira o ideário anterior. A questão do homem se dá no tempo e é nele, 
portanto, que o mesmo se resolve. A existência sem fundamento do homem é constituída pela 
sua colocação no tempo, pela sua indeterminação e capacidade de "ser para o futuro que é". 
Ente que ao se interrogar pelo Ser transcende o seu existir mesmo criando o novo. Dessa 
forma, a assumir sua capacidade de ser novador. 

O estabelecimento destas questões deu ao homem a capacidade de transmutar-se da condição 
de "pastor de seu Ser" e isto fora decisivo, pois, ao se constituir distante das metafísicas que o 
aniquilavam, o homem se descobre como ser frágil que precisa do outro para compor sua 
existência. Destrona-se aqui o sujeito racional da modernidade.  

O homem deixa de ser uma categoria abstrata e distante da existência real. A metafísica 
moderna não conseguira captar o homem em sua existência verdadeira, que inclui, além da 
razão, a emoção, a desilusão e, sem dúvida, a dês-razão. Características que não compunham 
o "sujeito perfeito" da modernidade, composto pela liberdade e igualdade formal que o 
entendimento liberal permitia. 

 

O esgotamento das pretensões totalizantes de uma razão única tomou várias formas, que são todas indicações 
para escolhas, valores, juízos. O sábio, que era para Aristóteles aquele que sabe os princípios primeiros, não se 
transformou simplesmente num cético indiferente, para quem tudo é igualmente verdadeiro e falso a um só 
tempo. A capacidade de viver numa racionalidade plural é coisa bem diferente, e disso só temos por enquanto 
uma vaga idéia. Mas sabemos pelo menos que o sábio pós-moderno deveria ser alguém que percorreu uma longa 
estrada para deixar atrás de si o mito da verdade última e definitiva - a um só tempo tranqüilizador e ameaçador, 
como um pai severo e protetor - ,descobrindo em contrapartida o valor do amor. (VATTIMO, in, LE NOUVEL 
OBSERVATEUR (org.), (1999, p. 62). 
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A outra alteração trazida pelo pensamento que se quer pós moderno diz respeito à questão 
político-jurídica que surge com o advento do segundo pós-guerra, com a crise do positivismo 
que teve como corifeu o jurista Hans Kelsen. As atrocidades cometidas na guerra em questão 
trouxeram à pauta do dia tentativas de reabilitação de um pensamento acerca do direito 
natural. Tese que não conseguiu ressonância por ainda se manter presa a um ideário ahistórico 
e absolutizante, o que não condizia com o pensamento contemporâneo. Essa tentativa acabou 
por se não mostrar frutífera, apesar de receber aderências de juristas de monta, tais como, 
Gustav Radbruch, pois, como diria Castanheira Neves a face extremamente versátil e 
disforme dos vários reclames de direito natural acabaram por mostrá-la uma alternativa 
inviável para o momento. 

Ainda nesse contexto, presenciamos a libertação político-ideológica de vários Estados 
europeus de regimes totalitaristas e o fervor democrático não tardou a tomar conta do 
pensamento jurídico e político. As democracias nascentes receberam constituições 
programáticas que previam então a necessidade de realização, preservação e quase idealização 
de direitos fundamentais ditos inalienáveis. Restava agora a adequação dos ordenamentos 
jurídicos de bases liberais ao novo programa que o pensamento contemporâneo agora viria a 
anunciar. 

Portanto, as transformações filosóficas e políticas desembocariam evidentemente no 
pensamento jurídico transformando as bases de sua existência e aplicação. O homem agora 
não mais se alia a uma categoria metafísica para justificar sua existência. Os valores 
historicamente constituídos pelo homem ocidental é que caracterizam sua história e se, 
percebemo-nos como seres históricos, nossa existência, agora entregue em nossas mãos, 
precisa ser cuidadosa. O pensamento político vem agora regido por uma Constituição que 
ganha estatuto normativo, prescreve programas, além de guardar direitos fundamentais á 
existência desse novo homem que aparece. A realização do homem é o cerne do pensamento 
jurídico contemporâneo. A Declaração de 1948 é referencial nesse sentido e as Constituições 
posteriores a ela não poderiam dela se distanciar. 

De Estado Liberal e ausente da vida do cidadão, o Estado, agora regido pela Constituição, 
necessita realizar seus preceitos, e as democracias constitucionais agora se preocupam com o 
homem real. O Estado não apenas garante, mas promove o homem e fornece condições para 
tanto. O Estado Social Democrático de Direito nasce com o condão de realização da 
dignidade da pessoa humana, valor esquecido durante e que agora figura como centro e 
alicerce do ordenamento jurídico. 

Esse quadrante influenciaria deveras a forma como direito seria aplicado a partir de então. 
Assim, o presente texto quer abordar a mudança de perspectiva entre um paradigma liberal, 
que cultuava a propriedade como mote fundador e fundamentador das relações de direito, as 
quais, eram regidas pelo Código Civil - nesse momento, o documento jurídico que regulava 
de fato as relações entre os homens - e o nascimento de um novo paradigma que muda o 
protagonista da cena. O pensamento que supera esse paradigma moderno e diríamos, 
positivista do direito, alça a pessoa para o patamar central do palco das realizações jurídicas, e 
a propriedade, tema alvo das peças outrora encenadas, passa a coadjuvante sob os auspícios 
do direito pós-moderno. 

Um escorço mostrará a necessidade de passagem de um paradigma de Estado Liberal para o 
florescimento dos Estados Sociais Democráticos de Direito e as nuanças que essa alteração 
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estabelece ao direito a partir da idéia de realização dos valores constitucionais enquanto 
valores jurídicos e não mais como meros guias políticos. 

A mudança do paradigma estatal está intimamente relacionada ao nascimento da perspectiva 
neoconstitucionalista do Direito. A ascensão das democracias constitucionais, primeiro na 
Europa e um pouco mais tardiamente na América Latina, trouxe nova roupagem à realização 
do Direito. O século XX brindava a interpretação constitucional do Direito e precisava, ao 
mesmo tempo, encontrar uma forma de solucionar os entraves que nasceriam sempre quando 
um paradigma está em crise prestes a ser substituído. 

O Direito Civil, que imperou durante o pensamento moderno e patrimonialista, sentia seus 
alicerces serem contestados pelo novo paradigma que se estava a erguer. Contudo, ao invés de 
levantar armas contra a premente constitucionalização das interpretações jurídicas, o Direito 
Civil se alia às vestes constitucionais do ordenamento. Essa ação resultou no que agora 
chamamos Direito Civil Constitucional. 

Diversas foram as conseqüências da relação entre o Direito Civil e o Direito Constitucional. 
No entanto, o caminho de nossas atenções neste trabalho, pautar-se-á em anunciar como esses 
influxos neoconstitucionalistas influenciaram e estão a influenciar o instituto da 
responsabilidade civil, sendo este o recorte feito para aclararmos algo maior, qual seja, a 
chamada constitucionalização do direito civil. 

  

2  A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO E O IDEÁRIO 
DA DIGNIDADE HIMANA  

  

Durante muito tempo houve o entendimento de que a Constituição era um documento 
destinado a regular a organização política e a estrutura do Estado, sem "força normativa" e 
que não deveria intervir na esfera privada das relações sociais. Nesta época, consagrava-se o 
ideário de um Estado Mínimo, dentro do qual o interesse coletivo não estava abarcado pela 
concepção de justiça que temos hoje e o senso de igualdade vigia apenas no plano formal. 

No paradigma do Estado Liberal, a Constituição não se imiscuía no campo das relações 
privadas. O Código Civil estava centrado na proteção da segurança jurídica, tão vital aos 
interesses da burguesia e as pouquíssimas leis existentes não detinham a primazia da matéria 
privada por ele tratada, mas antes gravitavam ao seu redor, alicerçando em seu texto toda a 
sua interpretação. Ainda era o Código Civil a norma a regular as diversas matérias comuns 
relativas a diferentes ramos do direito, tais como, as fontes do direito, sua interpretação, 
aplicação da lei no tempo e no espaço, etc. (SARMENTO, 2010, p.70-71). 

Não existia uma uniformidade hermenêutica da legislação vigente, como também não havia a 
incorporação de objetivo comum entre normas aplicadas aos fatos concretos exsurgidos na 
sociedade. As regras civilistas, por muito tempo, permaneceram intactas em face das 
transformações políticas, econômicas e sociais. Neste contexto, direito civil e direito 
constitucional eram saberes jurídicos dotados de finalidades disjuntivas que, embora fossem 
aplicados dentro de um mesmo momento histórico, versavam sobre realidades distantes entre 
si, tratando de questões postas no seio social sem interveniência de um em relação ao outro. 
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De um lado, a Constituição disciplinava as relações desiguais entre o cidadão e o Estado, de 
outro, o Código Civil incidia sobre as relações entre iguais na sociedade e no mercado. 
(SARMENTO, 2010, p.70). 

A concretização das propostas trazidas pela Constituição ficava invariavelmente condicionada 
à liberdade de conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador. Ao 
Judiciário também não se reconhecia qualquer papel relevante na realização do conteúdo da 
Constituição. (BARROSO, 2007, p.5). 

Desta forma, tem-se que o Direito Civil ocupava um status centralizador dentro do 
ordenamento. Com o advento do Estado Liberal, era ele quem cuidava da autonomia dos 
indivíduos em relação ao Estado, freando e impedindo a intervenção estatal na vida privada, 
em especial no campo econômico. Para tanto, previa um regulamento mínimo que deveria ser 
necessariamente observado e seguido pelo aplicador do direito dentro das relações entre 
particulares. O seu conteúdo pautava-se na realização da pessoa sob o enfoque do 
individualismo e da propriedade: o patrimônio era um valor individual altamente tutelado, ao 
passo que, a pessoa humana era um conceito meramente abstrato.  A idéia de ser pleno como 
pessoa estava intrinsicamente relacionada com o fato de ser proprietário, o que excluía da 
esfera de proteção jurídica uma grande massa de cidadãos. 

Porém, aos poucos se percebeu que o regramento civil não acompanhava a complexidade dos 
problemas que emergiam na dinâmica da sociedade e, com a passagem do Estado Liberal para 
o Estado Social, novos princípios e regras foram inseridos dentro do texto da Constituição 
com o objetivo de se estabelecer um conjunto harmônico de normas para resolução dos 
conflitos. Neste novo contexto, o que se busca é a concretização de um Estado Social e 
Democrático de Direito, através do qual os direitos fundamentais emanam como instrumento 
de realização da justiça e transformação social e, por isso, deve ser visto como mecanismo 
indissociável da aplicação do direito nos conflitos sociais. 

A Constituição Social vem estabelecer uma nova paisagem jurídica, provocando uma 
mudança radical no eixo norteador de todo o ordenamento. Antes deste marco, a Constituição 
era um documento que previa em grau maior um conjunto de normas que visavam estabelecer 
um governo limitado e, com isso, objetivava alcançar segurança jurídica nas relações sociais, 
sem interveniência do Estado nas mesmas. Por isso, o seu texto se compunha de um complexo 
de normas relativas à estruturação e organização política estatal, distribuição de funções e 
atribuições, não-intervenção estatal na economia, dentre outros, não adentrando, mais 
especificamente, na proteção individual dos cidadãos. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, inaugura-se um novo modelo político-jurídico 
amparado em novos objetivos e princípios que se ligam a uma busca efetiva de justiça social 
nos setores do direito público e privado, detalhando em seu texto a tutela de um rol de direitos 
ligados à liberdade, segurança, igualdade, bem-estar e dignidade, aplicados às relações de 
trabalho, família, consumo, saúde, alimentação, educação, previdência social, moradia, dentre 
outros. (BRASIL, 1988). 

Levanta-se o ideal de que o Estado deve buscar satisfazer o interesse coletivo, revitalizando e 
sedimentando a preeminência da proteção de direitos fundamentais na arena da solução dos 
conflitos. Tanto o conceito de propriedade como o de pessoa humana ganham uma conotação 
interpretativa renovada e diferenciada extraída da unidade hermenêutica civil-constitucional. 
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Quanto à propriedade, desaparece a sua caracterização como elemento principal sobre o qual 
gravita a noção de realização humana e a consequente identificação da pessoa, que por conter 
o seu domínio, seria a merecedora de tutela jurídica em detrimento dos demais. Agora, o 
primado não se liga ao direito individual de propriedade, mas pelos deveres que norteiam a 
propriedade, alicerçado no cumprimento de sua função social em âmbito coletivo. Em outras 
palavras, pode-se dizer que a norma constitucional traz a garantia do direito de propriedade, 
mas, ao mesmo tempo, determina que deverá cumprir a sua função social, ou seja, o 
constituinte de 1988 deixou claro que todo o direito à propriedade está condicionando a que 
esta cumpra sua função social. Neste ponto de vista, somente a propriedade que atenda à 
função social está albergada pela Constituição, como um direito ou garantia fundamental. 
(LEONETTI, 2002, p.77). 

 

A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar a função social do detentor da 
riqueza mobiliária e imobiliária; a propriedade implica para todo detentor de uma riqueza a obrigação de 
empregá-la para o crescimento da riqueza social e para a interdependência social. Só o proprietário pode 
executar uma certa tarefa social. Só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a propriedade não 
é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se deve modelar 
sobre as necessidades sociais às quais deve responder. (LEON DUGUIT apud OLIVEIRA, 2005, p.1). 

 

Em relação ao indivíduo, na visão deste novo momento constitucional, trabalha-se 
hermeneuticamente com a condição ontológica do ser humano em primeiro lugar e não mais 
sob a visão da propriedade apenas. Mas isso não implica que hodiernamente o patrimônio 
esteja fora do objeto de tutela constitucional, mas antes se deve buscar enxergar o patrimônio 
através da pessoa e não a pessoa através do patrimônio. O exclusivo fato de "ser pessoa" é que 
fundamenta a tutela. 

Tomando por base tais perspectivas, é possível entender que a Constituição perdeu o caráter 
de documento essencialmente político e adquiriu status de norma jurídica, tornando-se 
alicerce nuclear do ordenamento e fundamento de validade das demais normas 
infraconstitucionais. Nesta linha de pensamento, inaugura-se um novo momento para o 
Direito Civil e uma nova percepção de aplicação do direito, influenciando, de modo direto, 
em toda e qualquer forma de interpretação jurídica. 

A influência dos novos valores constitucionais nas relações privadas tornou-se um fator 
importante a ser observado, pois, os conflitos surgiam diante de novas e variadas situações e, 
para se obter uma solução justa, era necessário fazer uso de uma interpretação que 
ultrapassava as bases interpretativas das normas do regramento civil. Assim, em razão da 
força normativa da CF/88 e de sua consequente supremacia axiológica, deve o Código Civil 
se curvar à Constituição e não o contrário: 

 

As funções do Código esmaeceram-se, tornando-o obstáculo à compreensão do direito civil atual e de seu real 
destinatário; sai de cena o indivíduo proprietário para revelar, em todas suas vicissitudes, a pessoa humana. 
Despontam a afetividade, como valor essencial da família; a função social, como conteúdo e não apenas como 
limite, da propriedade, nas dimensões variadas; o princípio da equivalência material e a tutela do contratante 
mais fraco, no contrato. Assim, os valores decorrentes da mudança da realidade social, convertidos em princípios 
e regras constitucionais, devem direcionar a realização do direito civil, em seus variados planos. 
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Quando a legislação civil for claramente incompatível com os princípios e regras constitucionais, deve ser 
considerada revogada, se anterior à Constituição, ou inconstitucional, se posterior à ela. Quando for possível o 
aproveitamento, observar-se-á a interpretação conforme a Constituição. Em nenhuma hipótese, deverá ser 
adotada a disfarçada resistência conservadora, na conduta freqüente de se ler a Constituição a partir do Código 
Civil. (LÔBO, 1999, p.3). 

 

No entanto, chegar até esta situação não foi uma tarefa fácil. Historicamente, até se alcançar 
este cenário, é importante destacar que as constituições se alteraram, mas a Codificação Civil 
demorou e muito a ser reformulada, perdurando por longo período a manutenção do mesmo 
texto legislativo. 

No campo prático, o grande teor patrimonial-individualista do CC/16, que fora construído sob 
a ideologia do liberalismo econômico, tornou-se incompatível com os novos postulados 
fundamentais do ordenamento jurídico, constituindo um óbice à efetivação de uma nova 
ideologia constitucional. 

A alteração ideológica da codificação civil somente ocorre com o CC/02 que, influenciado 
pelo eixo hermenêutico da CF/88, opera uma mudança de paradigma na tutela de interesses: o 
indivíduo, antes visto como um ser abstrato passa agora a ser evidenciado como um sujeito 
de direitos. De uma forma geral, o ser humano assume uma nova colocação dentro do 
ordenamento, donde a primazia está voltada para sua dignidade e realização enquanto pessoa 
e as normas do regramento civil não podem mais ser aplicadas sem o suporte de validade dos 
enunciados da CF/88. 

Por isso, há que se ressalvar que os institutos do Direito Civil foram influenciados de modo 
notável pela Carta Magna de 1988, uma vez que trouxe um conjunto amplo de direitos e 
garantias fundamentais inerentes à pessoa humana que refletiriam imperativamente no 
disciplinamento das relações sociais entre os indivíduos, tanto na esfera do direito público, 
quanto do privado. Emergiu a necessidade de uma nova interpretação do Código Civil 
pautada na consonância de seus dispositivos com os enunciados constitucionais, sob pena de 
inconstitucionalidade e afastamento de sua aplicação diante do caso concreto. O cerne do 
Código Civil passou a ser dignidade da pessoa humana e, para se realizar o direito fez-se 
imprescindível realizar o homem enquanto pessoa. 

 

Compreendamos que o homem, que nessa implicação constitutiva se invoca, não é decerto nem o homem da 
bioantropologia, nem da etiologia, nem da sociobiologia, ou sequer mesmo da antropologia científico-cultural 
estrita, mas o homem pessoa - que é mais que o zoon politikon aristotélico mais do que o animal rationale 
justamente criticado por HEIDEGGER, mais inclusivamente do que a individualidade definida por BOÉCIO 
("persona est rationalis natura individua substantia"), pois o que decisivamente distingue esse homem não é 
quer o seu status político (de cidadão), quer o seu ser racional, quer o seu ser substancial, mas o seu ser pessoal - 
e a significar o homem como originário sujeito de liberdade (de liberdade convivente) e portanto de 
responsabilidade, capaz de amor e de pecado e, por isso, titular de dignidade e culpa. (CASTANHEIRA NEVES, 
2003/2004 , p. 12). 

 

A partir destas evidências a ciência jurídica verifica o nascimento de um processo de 
"constitucionalização do Direito Civil", que se configura mediante a aplicação da norma civil 
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com o uso interpretativo da principiologia constitucional vigente, de forma que se faça 
prevalecer a plena satisfação dos direitos fundamentais e a concretização do Estado Social e 
Democrático de Direito. Doutrinariamente, tem-se que a constitucionalização é o processo de 
elevação ao plano constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a 
condicionar a observância pelos cidadãos e a aplicação pelos tribunais da legislação 
infraconstitucional. (LÔBO, 1999, p.1). 

Diante destas razões, sem passar pelo filtro da CF/88, a interpretação de todas as normas 
existentes no ordenamento padece de validade e, por isso, a arte e técnica de interpretar o 
Direito Civil devem ser elevadas ao patamar constitucional, pois o direito positivado só 
poderá ser aplicado pelos tribunais se estiver em perfeita harmonia com o texto da Carta 
Magna. 

Enfim, ao dizer de Paulo Bonavides apud BARROSO (2007, p.24) se alinha todo o raciocínio 
aqui discutido: "Ontem os Códigos. Hoje, as constituições." 

  

3 REFLEXOS DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL SOBRE A 
RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

Aliada às inúmeras transformações sociais e, principalmente em razão do fenômeno da 
constitucionalização do direito civil, a obrigação de reparar o dano também passou por 
mudanças significativas em sua fundamentação e forma de ser aferida no plano prático-
jurídico. Isto porque sobre ela incidiu reflexos axiológicos constitucionais na maneira de 
interpretar o fato e aplicar a responsabilização ao ofensor e, como consequência do 
surgimento destes novos mecanismos de adaptação do direito, alargou-se demasiadamente o 
campo de hipóteses que ensejam a ressarcibilidade. 

Neste percurso evolutivo, as relações jurídicas de natureza civil (seja familiar, obrigacional, 
real ou sucessória) passaram a se disciplinar não apenas pelas normas contidas ou derivadas 
do Código, mas também por princípios e regras constitucionais. A hierarquia e supremacia 
constitucionais - desde há muito reconhecidas sob o ponto de vista teórico - desenvolvem-se 
como um objetivo a ser concretizado na prática. (NEGREIROS, 2002, p.50 apud 
FERNANDES, 2010, p.3). 

A própria funcionalidade da Responsabilidade Civil se revela de forma diferenciada de 
tempos de antes, posto que a elevação de interesses supra-individuais no ordenamento jurídico 
brasileiro despatrimonializou o Direito Civil e modificou o eixo interpretativo das relações 
privadas, objetivando criar mecanismos de proteção dos interesses existenciais da pessoa 
humana. "A mudança do eixo da teoria da responsabilidade civil passou do autor do ato ilícito 
para a vítima do dano." (JUNIOR, 2005, p.149).  Ou seja, a responsabilidade, antes centrada 
no sujeito responsável, volta-se para a vítima e a reparação do dano por ele sofrido. (FILHO, 
2008, p. 146-147). 

Nesta nova perspectiva, a reinterpretação do instituto da responsabilidade civil deve se 
fundamentar nos ideais de justiça social e dignidade numa perspectiva civil-constitucional, 
incorporando a carga axiológica da norma maior no critério finalístico para o qual se volta a 
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razão do ato de reparar o dano. Em outras palavras, é possível dizer que a própria relação 
obrigacional passa a ser regida por novos princípios, pois o alvo primordial da tutela 
jurisdicional é a condição humana em si, garantindo o retorno ao equilíbrio e à harmonia das 
relações sociais. 

Deste modo, um novo universo de interesses merecedores de tutela veio dar margem a danos 
que até então sequer eram considerados juridicamente como tais, seja de forma direta ou 
indireta. Por exemplo, em 1960 era inconcebível recorrer ao Judiciário alegando ter sofrido 
dano à privacidade, ao contrário dos dias de hoje. (SCHREIBER, 2009, p.88). 

 A sistemática traçada pelo CC/16 cedeu lugar às inovações do CC/02, incorporando em seu 
texto valores agora mais humanistas que se aliam e se identificam, de forma mais aproximada, 
às necessidades sociais, como a preservação da dignidade humana, a busca pela solidariedade 
social e a efetivação de uma justiça distributiva. Atualmente, pode-se falar que somente a 
perspectiva constitucionalizada é capaz de oferecer respostas às complexas indagações 
presentes no direito dos danos contemporâneo. (MORAES, 2007, p.13). 

Diante destas razões, o raciocínio do magistrado para sancionar o ofensor 
pelo  descumprimento de um dever jurídico deverá agora se fundamentar na condição do 
indivíduo enquanto pessoa à luz dos princípios constitucionais. Por isso, na perspectiva atual, 
a racionalidade da Responsabilidade Civil é pautada numa indenização que sirva como 
instrumento efetivo a permitir o retorno ao status quo ante à situação lesiva e objetiva o 
reestabelecimento das condições de civilidade e harmonização da convivência. 

Adiante, trataremos das implicações de valores constitucionais dentro de alguns momentos 
evolutivos da responsabilidade civil, quais sejam: a responsabilidade objetiva, o surgimento 
do ato de reparação em face do dano moral e a socialização dos riscos. 

 

3.1  Da responsabilidade subjetiva à responsabilidade objetiva 

 

Anteriormente, era tão somente a culpa o elemento subjetivo nuclear que justificava o dever 
de indenizar. Nesta época, a responsabilidade civil objetivava apenas a reparação do dano. Do 
ponto de vista interpretativo, a idéia de culpa estava visceralmente ligada à responsabilidade, 
por isso, em regra, ninguém poderia merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha 
faltado com o dever de cautela em seu agir. (FILHO, 2008, p.39). 

Eis que, à égide da concepção clássica do CC/16, somente vigia a teoria subjetivista para 
todos os casos. Isto é, o agente causador do dano só seria responsabilizado se a culpa fosse 
provada no âmbito de sua conduta. Nesse sentido, preceitua o artigo 159:  "Aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a 
outrem, fica obrigado a reparar o dano." (BRASIL, 1916). 

Num aspecto inicial, pode-se dizer que predominava o binômio liberdade-responsabilidade. A 
ideologia liberal preconizava a construção de um sistema de responsabilidade alicerçado no 
mau uso da liberdade individual, o que justifica, desta forma, a concessão de um amplo 
espaço à atuação dos particulares. Desta maneira, liberdade e responsabilidade, são conceitos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11868



intrinsecamente ligados, um servindo de fundamento para o outro. Ou seja, conforme ensina a 
doutrina francesa, o uso culpável da liberdade é o que demandaria a aplicação de uma sanção. 
(SCHREIBER, 2009, p.12-13). 

 

 

Durante séculos entendeu-se injusta toda sanção que prescindisse da vontade agir. Assim, como não há 
reprovação moral sem consciência da falta, e não há pecado sem intenção de transgredir um mandamento, 
concluía-se que não podia haver responsabilidade sem um ato voluntário e culpável. O fundamento da 
responsabilidade era buscado no agente provocador do dano. Esse pensamento culminou na célebre expressão 
pas de responsabilité sans faute (não há responsabilidade sem culpa), que inspirou as concepções jurídicas dos 
ordenamentos da Europa de base romanista e da América Latina. (GONÇALVES, 2009, p.12). 

 

 

Na prática jurídica, isso significava que a vítima para ter acolhimento judicial e ser ressarcida 
no seu dano sofrido, além de evidenciar o seu prejuízo, necessitava passar por outros dois 
filtros: i) a demonstração da culpa do ofensor e, ii) a demonstração do nexo de causalidade 
entre a conduta culposa do agente e o dano. Contudo, a mera idéia de culpa não conseguia 
satisfazer a análise de todas as situações fáticas e em uma grande parcela de casos concretos 
acabava ficando afastada a proteção jurídica. Desta forma, diante da complexidade da 
realidade social, a busca por novas soluções fez-se então necessária, pois a responsabilidade 
civil subjetiva passou a se mostrar insuficiente para dar respostas diante da diversidade de 
casos de ressarcibilidade. (SCHREIBER, 2009, p.11). 

 

Poucos conceitos jurídicos sofreram, nos últimos séculos, tantas transformações em sua ontologia quanto a 
culpa. A já retratada insuficiência da acepção psicológica de culpa - "essa espécie de pecado jurídico" - diante 
das transformações sociais e econômicas, na mesma medida em que estimulava o recurso a presunções e o 
desenvolvimento de uma responsabilidade essencialmente objetiva, exigia, dos defensores da culpa, a continuada 
revisão do conceito. Gradativamente, foi perdendo espaço a concepção da culpa como stato d'animo do agente. 
Preocupações com a consciência da lesão ao direito alheio, com a previsibilidade do dano e com a 
reprovabilidade da conduta praticada esmoreceram diante das dificuldades de concreta demonstração destes 
aspectos, culminando com a consagração da chamada culpa objetiva. (SCHREIBER, 2009, p.34). 

 

Segundo Venosa (2009, p. 01), durante os séculos XIX e XX, vários dogmas foram 
repensados e estruturados a partir da noção de que só havia responsabilidade com culpa. O 
pensamento do legislador evoluiu no sentido de prever algumas situações em que a 
responsabilidade é objetiva, flexibilizando o elemento subjetivo como exigência de prova no 
campo concreto por aquele que foi lesionado.  

Ocorre, nesta perspectiva, uma inversão do foco da responsabilidade civil da tutela do 
patrimônio para a tutela da vítima. Ou seja, o pressuposto da culpa deixou de ser perquirido 
como requisito para ressarcibilidade do dano à vítima. A interpretação que agora se faz é que 
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este elemento subjetivo foi deslocado, recaindo sobre os ombros do demandado, do guardião, 
do empregador e não mais sobre os ombros da vítima. (SCHREIBER, 2009, p.31). 

Neste sentido, pode-se afirmar que o próprio ordenamento jurídico reconheceu o fato de que 
em algumas situações a vítima é hipossuficiente e seria um ônus exacerbado conferir-lhe o 
dever de provar a culpa do agente causador do dano. Desta forma, a norma constitucional de 
1988, o CC/02 e leis infraconstitucionais anteriores revelam uma evolução do direito no 
sentido de se preocupar com valores extrapatrimoniais relativos à personalidade do indivíduo 
que foi prejudicado, impedindo assim que haja obstacularizações ao seu direito de reparação 
em face do evento danoso. No dizer de Caio Mário (1999, p.263), afloraram fatores de 
consideração da vítima como centro da estrutura ressarcitória, para atentar diretamente para as 
condições do lesado e a necessidade de ser indenizado. 

A exclusão do pressuposto da culpa para configuração da responsabilidade civil foi-se 
firmando ao longo do tempo com a teoria da responsabilização objetiva, conforme afirma 
Pablo Stolze Gagliano (2003, p.1): 

 

Sob a influência dessas idéias, inúmeras leis especiais consagraram a nova teoria, admitindo a responsabilização 
do agente causador do dano, independentemente da prova de dolo ou culpa: Dec. n. 2681 de 1912 
(responsabilidade das estradas de ferro por danos causados aos proprietários marginais), a legislação de acidente 
do trabalho (Lei n. 5316/67, Dec. n. 61.784/67, Lei n. 8213/91), as Leis n. 6194/74 e 8441/92 (seguro obrigatório 
de acidentes de veículos - DPVAT), Lei n. 6938/81 (referente a danos causados no meio ambiente), além do 
próprio Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90), que também reconhece a responsabilidade objetiva 
do fornecedor do produto ou serviço por danos causados ao consumidor. Isso tudo sem esquecermos da 
responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. 

  

Deste modo, o CC/02 inova, por exemplo, ao prever a reparação civil objetiva pelos pais, 
tutores, curadores, empregadores ou comitentes, donos de hotéis, por atos praticados por seus 
tutelados, curatelados, empregados e hóspedes (art.932). Ou ainda, por fato de animal 
(art.936), coisa inanimada (art.937), relações do produto (art.931), atividades de risco (927, 
parágrafo único), dentre outros. 

No entanto, a culpa continua fazendo parte do instituto da responsabilidade civil, 
consolidando no Brasil a idéia de um sistema misto. Embora tenha perdido aplicação em um 
grande número de relações - hoje regidas pela responsabilidade objetiva - a noção de culpa, 
não em sua versão psicológica ou moral, mas em sua roupagem contemporânea, continua 
desempenhando papel importante na etiologia da responsabilidade subjetiva. (SCHREIBER, 
2009, p.49). 

No mesmo sentido, Caio Mário (2003, p.562) entende que a ordem jurídica fixa dois tipos de 
responsabilidade civil: a) a primeira fundada na culpa, caracterizada esta como um erro de 
conduta ou transgressão de uma regra predeterminada, seja de natureza contratual, seja 
extracontratual; b) a segunda, com a abstenção da idéia de culpa, estabelecendo ex lege a 
obrigação de reparar o dano, desde que fique positivada a autoria de um comportamento, sem 
a necessidade de se indagar se foi ou não foi contrário à predeterminação de uma norma. 
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Desta forma, não há dúvidas de que há no ordenamento a convivência das teorias da 
responsabilidade subjetiva e objetiva. Neste sentido, afirma Rui Stoco (2007, p.158): 

 

Se, de um lado, a proteção da vítima é prioridade, de sorte que a dificuldade da prova da culpa não pode torná-la 
irressarcida; de outro, não se pode - invariavelmente e em qualquer circunstância - impor obrigação a quem não a 
deve, nem se lhe pode transferir o dever de responder por algo de que não participou, nem há razão jurídica para 
que seja eleito responsável através da responsabilidade objetiva e da teoria da responsabilidade pelo fato de 
outrem. Apenas mediante previsão expressa e prévia da lei se poderá impor responsabilidade objetiva ou sem 
culpa. 

 

  

3.2 A inovação do CC/02 quanto à admissibilidade de ressarcimento pelo dano causado 
na esfera moral  

  

Outro tema merecedor de atenção no contexto aqui tratado é a inovação do CC/02 quanto à 
admissibilidade de ressarcimento pelo dano causado na esfera moral. Os danos, em sua 
afeição subjetiva, que antes passaram por irressarcíveis ao longo da história da evolução 
humana, adquiriram, neste novo momento histórico, uma dimensão de tratamento jurídico 
jamais visto. 

No direito brasileiro, o dano é um elemento necessário para que haja responsabilidade civil, 
pois não se pode falar em responsabilização se não estiver presente a sua ocorrência. 
Anteriormente, o seu conceito estava ligado intrinsicamente à noção de patrimônio, ou seja, 
nos moldes do CC/16, o dano era concebido como um conjunto material de bens, de conteúdo 
econômico. Daí, surgia a exclusão da proteção de bens e interesses relativos à personalidade 
que fogem da dimensão econômica, como, por exemplo, os direitos ligados à liberdade, vida, 
honra, intimidade, que dizem respeito mais de perto ao valor fundamental da dignidade 
humana.(SANTOS, 2008, p. 43-45). 

Num processo evolutivo, certas faculdades humanas, de índole moral, social e cultural, que se 
encontravam num campo afastado da ordem reparatória ganham foro de constitucionalidade 
com a promulgação da Carta Constitucional de 1988. Eliminou-se o materialismo exagerado 
de só considerar objeto do Direito das Obrigações o dano patrimonial e buscou-se assegurar 
uma sanção que viesse tutelar melhor os setores importantes do direito privado em que a 
natureza patrimonial não se manifesta. [1] 

Deste modo, pode-se deduzir que ocorreu um revigoramento do instituto da Responsabilidade 
Civil como consequência jurídica da constitucionalização do Direito Civil ao prever-se a 
possibilidade de obtenção de ressarcibilidade por dano na esfera moral - anteriormente 
inexistente nos dispositivos do CC/16 - quando os direitos à intimidade, vida privada, honra 
ou imagem forem violados. Sobre esta evolução do pensamento civilista, argumenta o 
Ministro Athos Carneiro que: 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11871



A reparabilidade do dano moral, como observa Aguiar Dias, é hoje admitida em quase todos os países 
civilizados. A seu favor e com prestígio de sua autoridade, pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que 
não é possível, em sociedade avançada como a nossa tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano 
patrimonial e deixar sem reparação o dano moral. 

E concluem esses mesmos autores: Não é razão suficiente para não indenizar, e assim beneficiar o responsável, o 
fato de não ser possível estabelecer equivalente exato, porque, em matéria de dano moral, o arbítrio é até da 
essência das coisas. Nem afastaria a reparabilidade do dano não patrimonial a consideração tantas vezes repetida 
de que é repugnante a consciência jurídica atribuir equivalente pecuniário do bem jurídico de grandeza dos que 
integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se visa proteger. A 
argumentação só serve ao interesse do ofensor e não deixa de ser, até certa medida, simplista. 

A reparação tem fundamento a violação do direito ou no prejuízo mediante dolo ou culpa. E, no caso, 
ressarcimento independe dos reflexos patrimoniais. Basta a ofensa à honra para gerar o direito a indenização. O 
dano moral está ínsito, presumido juris et de jure, na ofensa à honra. (CARNEIRO apud SILVA, 2008, p.48). 

 

 

Em dias atuais, entende-se que a esfera de proteção jurídica da pessoa humana alcança não 
somente os bens de conteúdo econômico, mas outros bens e direitos que integram a 
personalidade mesmo que não possuam valor econômico, bens de natureza moral sobre os 
quais incidirá a reparação. Pode-se, enfim, dizer que a responsabilidade civil tutela 
jurisdicionalmente a vítima dentro de um complexo de bens, direitos e interesses que se 
prende a uma determinada pessoa, quando a conduta de um agente causar dano a quaisquer 
destes, seja na esfera patrimonial ou extrapatrimonial. "Por isso se diz que danos materiais são 
indenizáveis, enquanto os morais são simplesmente reparáveis." (SANTOS, 2008, p.46). 

Sérgio Cavalieri Filho (2008, p.80-81) analisa o dano moral sob dois enfoques: 

 

À luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos. Em sentido estrito, 
dano moral é a violação do direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, 
da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5º, 
V e X, a plena reparação do dano moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser analisado 
o dano moral. (...) 

(...) Os direitos da personalidade, entretanto, englobam outros aspectos da pessoa humana que não estão 
diretamente vinculados à sua dignidade. Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direitos da 
personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, 
convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma, os direitos da personalidade podem ser 
realizados em diferentes dimensões e também podem ser violados em diferentes níveis. Resulta daí que o dano 
moral, em sentido amplo, envolve esses diversos graus de violação de direitos da personalidade, abrange todas as 
ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individuais e social, ainda que sua dignidade não seja 
arranhada. 

 

Desta forma, o reconhecimento do dano relativo a aspectos abstratos constitui também uma 
conseqüência da interpretação constitucional do Direito Civil que passou a se preocupar com 
a ofensa que atinge o elemento psicológico do sofrimento humano de uma forma ampla, desde 
que venha a afetar a sua dignidade, mediante situações de constrangimento, desconforto, 
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embaraço, vergonha, tristeza, humilhação, dentre outras circunstâncias a serem avaliados pelo 
magistrado. Esta nova posição da Responsabilidade Civil só foi possível graças ao ideário da 
dignidade humana e à ascensão das normas constitucionais como centro do ordenamento 
jurídico. 

Antes da CF/88, doutrina e jurisprudência entendiam que ao dano causado na esfera moral 
não cabia qualquer tipo de reparação no campo econômico. Atualmente é outra a 
interpretação que se faz, atribuindo-se, inclusive, um sentido valorativo aliado à sua natureza 
de reparação, posto ser esta muito mais pedagógica que financeira, conforme o entendimento 
jurisprudencial do TJMG: 

 

Quanto ao valor do dano moral, em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da 
eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela 
ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.O ressarcimento 
pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como 
fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e 
as condições de quem paga. Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo 
sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a 
adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos. (TJMG. AC nº 1.0024.07.404591-
5/001. Rel. Des. Mota e Silva. Julgado em: 11/08/2009. Publicado em: 10/09/2009) 

 

Com esta nova situação jurídica, também é importante salientar que a apreciação do dano 
moral não exclui a tutela do dano material diante de um mesmo caso.[2] Os civilistas 
avançaram no sentido de determinar como perfeitamente cabível obter a proteção jurídica em 
face de um dano moral e material relativo a um mesmo fato. Acerca desta possibilidade, o 
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seu entendimento com edição da súmula de nº 37, 
que traz expressamente: "são cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundas 
do mesmo fato".[3] 

Ademais, muito além do que já foi discutido até aqui, vale refletir que "a pessoa humana deve 
ser tutelada em qualquer situação em que se encontre, mesmo diante da inocorrência de um 
direito subjetivo previsto ou tipificado pelo legislador." (TEPEDINO, 2003, p.124). 

 

3.3 Socialização dos riscos: um outro pensar acerca da responsabilidade civil  

 

As hipóteses de ressarcibilidade do dano ao longo da evolução social foram amplamente 
alargadas e, com o fito de promover uma garantia de reparação à vítima em maior escala de 
segurança, fez-se necessário uma reavaliação do instituto da responsabilidade civil em face do 
dano causado pelo exercício de uma atividade realizada mediante a existência de riscos que 
lhe são inerentes. 

Diz-se que o direito civil atual já não se limita a regular de forma neutra as relações jurídicas 
entre particulares, posto que adquiriu, em certos casos, um cunho eminentemente social, 
fulcrado nos novos princípios constitucionais. (FILHO, 2002, p.37). 
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            Afirma Cavalieri (2008, p. 146-147) que "o dano, por esse enfoque, deixa de ser 
apenas contra a vítima para ser contra a própria coletividade, passando a ser um problema de 
toda a sociedade." Para ele, esse posicionamento resulta do alarmante aumento de acidentes, 
principalmente no trabalho e no trânsito, tornando-se, muitas vezes, irreparável o dano, não só 
pelo montante da indenização, mas também pela falta de patrimônio do agente ofensor. Por 
isso, lança-se mão das técnicas de socialização do dano para o fim de ser garantista de pelo 
menos uma indenização básica para qualquer tipo de acidente pessoal. 

 Neste sentido, a obrigação de indenizar nasce por duas principais razões: a primeira seria a 
consideração de que certas atividades do homem criam um risco especial para os outros, e a 
segunda, a consideração de que o exercício de determinados direitos deve implicar a 
obrigação de ressarcir os danos que origina. (GOMES, 2000, p.307 apud ARAGÃO, 2007, 
p.2-3). 

Mas, peculiarmente, o legislador não veio a definir o que é na sua concepção considerado 
como risco. Em alguns casos, a tipificação é naturalmente óbvia, como por exemplo, postos 
de gasolina, refinarias, distribuidoras de combustíveis e quaisquer outras empresas que 
exerçam atividades de manejo de inflamáveis, empresas de vigilância, transporte de valores, 
fábricas de produtos tóxicos, etc.). Em outros casos, incumbirá ao magistrado definir, 
analisando o caso concreto, se determinada atividade causadora de dano poderia ser 
considerada "atividade de risco", para fins de caracterização da responsabilidade objetiva. 
(DELGADO, 2006, p.1). 

Na definição de Cavalieri (2008, p.136) tem-se que: 

 

Risco é perigo, é probabilidade de dano, importando, isso, dizer que aquele que exerce uma atividade perigosa 
deve-lhe assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente. A doutrina do risco pode ser, então assim resumida: 
todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não 
agido com culpa. Resolve-se o problema na relação de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a 
culpa do responsável, que é aquele que materialmente causou o dano. 

Enquanto "a culpa é vinculada ao homem, o risco é ligado ao serviço, à empresa, à coisa, ao aparelhamento. A 
culpa é pessoal, subjetiva; pressupõe o complexo de operações do espírito humano, de ações e reações, de 
iniciativas e inibições, de providências e inércias. O risco ultrapassa o círculo das possibilidades humanas para 
filiar-se ao engenho, à máquina, à coisa, pelo caráter impessoal e objetivo que o caracteriza." (José Cretella 
Junior, Comentários à Constituição Brasileira de 1988, 1991, v.2, p. 1.019). 

 

Surge, assim, uma opção da ciência jurídica pela valorização e proteção da vítima 
injustamente lesada, aceitando-se que no campo concreto existem certos riscos nos quais o 
indivíduo não tem condições de se prevenir e, muitas vezes, nem mesmo o réu tem patrimônio 
suficiente para arcar com uma futura indenização. Por isso, sob a inspiração de uma 
solidariedade social, surge o pensamento de que não se pode deixar a vítima irressarcida, 
dividindo o dever de indenizar entre toda a coletividade. Como exemplo de indenizações 
acidentárias, pode-se citar também criação do seguro obrigatório (DPVAT) e a cobertura de 
pagamento indenizatório através de prestações do INSS, em que os riscos são divididos entre 
os segurados. 
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Pode-se afirmar que nesta teoria prepondera uma finalidade da responsabilidade civil voltada 
para a reparabilidade plena fundada numa conscientização coletiva: 

 

Meditando nisso, hão de concluir os espíritos democráticos que a situação desejável é a do equilíbrio, onde 
impere a conciliação entre os direitos do homem e seus deveres para com os seus semelhantes. O conflito de 
interesses não é permanentemente, como quer fazer crer a doutrina extremista, mas ocasional. E quando ele 
ocorra, então, sem nenhuma dúvida, o que há de prevalecer é o interesse da coletividade. Não hesitamos em 
consentir na amputação do membro que põe em risco a nossa vida. Não podemos, por qualquer motivo, permitir 
que o direito do indivíduo todo-poderoso atinja, não outro indivíduo, mas toda a coletividade. Na doutrina do 
risco nitidamente democrática, não se chega jamais à conseqüência de afirmar o principio, aparentemente 
individualista, mas, em essência, de sentido oposto, nitidamente autocrático, de que o direito de um pode 
prejudicar a outro, pode ultrapassar as raias da normalidade e fazer do seu titular um pequeno monarca absoluto. 
(ARAGÃO, 2007, p.3). 

 

Desta forma, o CC/02[4] adotou a teoria do risco, em que a responsabilização pelo dano 
decorrente da atividade de risco recairá, sempre, ou no seu causador (que se beneficia do risco 
auferindo lucro), ou na vítima (membros da sociedade). (BERALDO, 2004, p.2). 

Aqui, a responsabilidade civil foi além do ideário discutido neste artigo até então, pois não só 
flexibilizou a culpa, mas também aferiu todos os fatores que influenciam na possibilidade de 
ressarcimento à vítima. 

  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

 

O instituto da Responsabilidade Civil se mostrou hábil ponto de referência para aclarar os 
efeitos da constitucionalização do edifício jurídico a que se liga, qual seja, o direito civil. 
Historicamente isso já se mostra uma evidência e os efeitos jurídicos da transformação 
filosófico-política não poderiam ser negados. 

Quando a pessoa deixa de ser percebida enquanto instância abstrata e os valores são retirados 
de uma instância meramente formal, exsurge as novas possibilidades de ressarcimento que o 
pensamento jurídico contemporâneo vê abrigados dentro das Constituições dos Estados 
democráticos. 

Nesse sentido, pudemos perceber que o pensamento jurídico alicerçado pelas constituições 
contemporâneas, fora o fiat lux que impulsionara essa nova forma de aplicação do direito civil 
e uma sua melhor realização em face dos problemas sócio-jurídicos atuais. 

Aliar o pensamento filosófico-jurídico que sofrera profundas transformações a partir do 
segundo após-guerra com a dogmática de realização do direito civil conseguido por 
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intermédio de um "filtro constitucional" é o elo que traz à tona o instituto em análise no 
sentido de evidenciar, a partir deste, os reflexos constitucionais dentro da hermenêutica de 
realização do direito civil nos dias atuais. 

Assim, quisemos mostrar que a idéia de "repersonalização do direito civil" está exemplificada 
a partir do olhar mais cuidadoso dado para o dano moral, pela teoria da socialização do risco a 
"evolução" da responsabilidade subjetiva à responsabilidade objetiva, afirmando o privilégio 
da pessoa, e a maneira mais humanitária e menos monetária dentro da qual parece caminhar o 
direito civil nos dias atuais. 

É evidente que esse novo momento da responsabilização civil não se encontra encerrada com 
as questões tratadas, muitos outros problemas estão por vir, e outros ainda restam por 
resolver. Assim, é inegável que esse novo caminhar da responsabilidade civil difundiu a 
existência de direitos ligados à relação obrigacional em uma amplitude jamais vista, o que 
trouxe avanços significativos à ciência civilística em prol do cidadão. No entanto, a 
experiência jurídica brasileira ainda precisa definir vários nortes, conceitos, parâmetros 
disciplinadores e detalhes maiores a fim de que se promova a solidificação dos verdadeiros 
fundamentos e objetivos da responsabilidade civil. 

Muito se teme a respeito da posição da responsabilidade civil no ordenamento atual, posto que 
o quantitativo numérico das ações de reparação de dano cresceu fortemente nos últimos anos, 
muitas vezes, refletindo demandas de forma desvirtuada da real finalidade do instituto. Em 
muitos casos, principalmente no que tange ao dano moral, o objetivo é mais mercantil e 
pecuniário do que ressarcitório em face do prejuízo causado. Por isso, surge a necessidade do 
próprio direito - doutrina e jurisprudência - estabelecer contornos ao seu limite, sob pena de 
padecer do mal da banalização. 
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[1] Tecendo suas considerações a respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR registra: 

"Mais uma vez, a Carta Magna assegura o princípio da reparabilidade do dano moral, seja na defesa dos direitos 
de personalidade, seja na preservação dos direitos morais do autor da obra intelectual (art. 5º ns. V e X). Com 
isso, a indenizabilidade do dano moral, que ainda gerava alguma polêmica na jurisprudência, ganha foros de 
constitucionalidade. Elimina-se o materialismo exagerado de só se considerar objeto do Direito das Obrigações o 
dano patrimonial. Assegura-se uma sanção para melhor tutelar setores importantes do direito privado, onde a 
natureza patrimonial não se manifesta como os direitos da personalidade, os direitos do autor, etc." (Revista do 
Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, v. 20, p. 28). Disponível em: < http://www.cc2002. 
com.br/ imprimir.php?id=564&ergo=print_noticia>.Acesso em: 10 abr.2011. 

[2]Da mesma forma, prevê o Código de Proteção e Defesa do Consumidor em seu art.6º: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica 
aos necessitados. 
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[3]Disponível em: http://www.stj.jus.br. 

[4]Prevê o Código Civil de 2002 em seu artigo 927, parágrafo único, que: "haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem." 
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REPRESSÃO AO INSIDER TRADING: UMA EXPRESSÃO DE 
DEMOCRACIA 

 
REPRESSION OF INSIDER TRADING: AN EXPRESSION OF DEMOCRACY 

 
 
 

Rubia Carneiro Neves 
 

RESUMO 
O insider trading é prática decorrente da autonomia privada, porém prejudicial ao bom 
funcionamento do mercado de capitais, acarretando violação dos princípios da dignidade 
humana, do acesso ao trabalho e da livre iniciativa, sendo dessa maneira, a repressão a tal 
conduta uma forma de viabilizar a concretude da democracia.  
PALAVRAS-CHAVE: INSIDER TRADING ?? REPRESSSÃO - DEMOCRACIA 
 
ABSTRACT 
Insider trading is a practice of private autonomy, although it adversely affects the proper 
working of capital markets, leading to violations of the principles of human dignity, access to 
work, and free enterprise, and as such, the repression of such conduct is one way to achieve 
the materiality of democracy. 
KEYWORDS: INSIDER TRADING ?? REPRESSION ?? DEMOCRACY 
 
 

1 Introdução. 

  

Considerando que insider trading é uma prática que envolve negociação de valores 
mobiliários com uso de informação obtida de modo privilegiado, eminentemente privada e 
realizada no âmbito das relações particulares de compra e venda desses títulos, qual é a 
implicação da sua repressão para a concretização do Estado Democrático de Direito? 

Este trabalho foi desenvolvido de modo a responder este questionamento, tendo sido 
analisado o conceito e os elementos caracterizadores do insider trading, os possíveis agentes e 
vítimas da prática, para ao final verificar a possibilidade de esta conduta afetar ao mercado de 
capitais e consequentemente à efetiva consolidação da democracia no Estado de Direito. 

Na decomposição dos elementos caracterizadores de insider trading, admitiu-se sobre a 
perspectiva da sua incidência tanto em companhia aberta quanto fechada, investigou-se a 
respeito da possibilidade de ser caracterizado como insider trading qualquer pessoa, mesmo 
que não mantenha vínculo funcional com a companhia, o que vem a ser informação relevante, 
tendo procurado apresentar de forma comparativa o tratamento dessas questões com a 
abordagem dispensada no direito norte-americano, para ao final, apresentar considerações 
sobre a relação entre a repressão ao insider trading e a democracia. 
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Além desta introdução e da conclusão, o trabalho foi dividido em três tópicos: o primeiro é 
dedicado à conceituação do insider trading; o segundo, à análise dos elementos 
caracterizadores do insider trading; o terceiro, à verificação da influência que a repressão ao 
insider trading representa para a democracia brasileira. 

  

2 Conceito de insider trading 

  

Admite-se como Osmar Brina Corrêa Lima, que tanto quanto os de companhia aberta, os 
acionistas de companhia fechada têm a proteção do princípio da lealdade, e quando estiverem 
diante do uso indevido de informação privilegiada por pessoas ligadas ou não à companhia, 
podem perfeitamente invocá-lo, ou seja, reconhece-se a possibilidade de insider trading na 
companhia fechada, com respaldo no dever geral de lealdade. 

Todavia, para os fins do presente trabalho, optou-se por afastar a companhia fechada da 
análise do conceito de insider trading.[1] 

Não discordamos de Rubens Requião[2] que lamenta e estranha que a n. Lei 6.404/76 no § 1º 
do art. 155 faça referência apenas à companhia aberta, chegando ao ponto de concluir o autor, 
estar a referida norma contrariando o princípio da lealdade ao deixar o acionista dissidente de 
companhia fechada inerme em face da insídia do administrador que praticar o insider trading.  

Acredita-se que o fato de a norma não fazer referência expressa à companhia fechada, não 
significa que o acionista dissidente desta companhia não tenha proteção do princípio da 
lealdade. Aliás, é o que argumenta Osmar Brina Corrêa Lima, para quem "insider trading" é 
uma atividade absolutamente contrária à idéia contida no princípio da lealdade. [...] Nenhuma 
regra diferente ou destoante que o encubra pode se sobrepor a ele." [3]. 

Assim, não obstante entenda-se ser possível a prática de insider trading na companhia 
fechada, por ser maior a sua incidência no mercado de capitais, optou-se por direcionar a 
análise do conceito de insider trading às companhias abertas. 

Insider[4] é uma palavra de origem inglesa cujo significado pode ser traduzido como um 
substantivo que indica a pessoa que está dentro de uma organização; aquele que possui uma 
vantagem particular; pessoa que é membro de um clube, de uma sociedade. [5] 

Analisando o termo insider sob o âmbito dos deveres impostos aos que mantêm relação de 
confiança com as companhias fechadas ou abertas, especialmente com estas últimas, Denise 
Figueiredo de Paula Gomes,[6] Norma Jonssen Parente,[7] Osmar Brina Corrêa Lima[8] e 
Marcos Monteiro Schroeder[9] conceituam insider como "aquela pessoa de uma determinada 
companhia que, devido à sua posição em função de confiança, tem acesso privilegiado a 
informações antes que elas sejam de conhecimento público.". 

Modesto Carvalhosa se posiciona no mesmo sentido, admitindo como insider a conduta de 
simplesmente acessar informações privilegiadas, não caracterizando qualquer ilicitude. Para 
ele, 
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lato sensu, o insider é toda pessoa que, em decorrência de suas funções de administrador ou 
por circunstâncias de acesso à administração da companhia, venha a deter antes dos demais 
acionistas, investidores ou agentes e operadores do mercado de capitais informações 
relevantes, relativas a negócios e ao estado da companhia. 

O insider é alguém em situação privilegiada perante outras pessoas que têm interesses 
econômicos presumivelmente idênticos. Tal posicionamento, em si, não reveste qualquer 
caráter ilícito. É o aproveitamento dessa situação de privilégio para enriquecimento que 
caracteriza o ilícito. O elemento dessa caracterização, portanto, é a negociação com valores 
mobiliários de emissão da companhia em circunstâncias de privilégio de uma das partes. [10] 

Trading também de origem inglesa pode ser traduzido como comércio, negócios, transação. 
[11] 

A união das duas palavras resulta na expressão insider trading,[12] que pode ser traduzida 
como a conduta daquele que possui informação privilegiada em razão da posição funcional 
que ocupa na companhia ou que mantém relacionamento com quem ocupa posição funcional 
e utiliza essa informação para obter proveito próprio ou em favor de terceiro, porque ele 
realiza negócios com essas informações. 

Newton De Lucca apresenta esclarecedora observação a respeito do conteúdo da expressão 
insider trading: 

Esta expressão (insider trading), originária do direito norte-americano, é hoje 
internacionalmente conhecida e consagrada para designar as transações desleais, porque 
insidiosas, realizadas no âmbito do mercado de capitais. Consiste no aproveitamento de 
informações relevantes ainda não divulgadas ao público e capazes de influir nas decisões 
tomadas no mercado, por parte dos administradores, principais acionistas e outros que a elas 
têm acesso, para negociar com investidores ignaros dessas mesmas informações. Se estes 
últimos tivessem tido ciência, em tempo oportuno, daquelas informações privilegiadas, ou não 
teriam realizado aquelas operações, ou as teriam celebrado em condições diversas [...]. [13] 

Há que se considerar que o proveito próprio é decorrente de "informações sigilosas ou 
reservadas que o agente possui", constituindo fato ignorado pelos acionistas ou investidores 
que, se conhecessem tais informações, não realizariam o negócio com os valores mobiliários 
que possuem, ou, se o fizessem, estabeleceriam outros preços. 

A doutrina jurídica brasileira é assente em reconhecer que o conceito de insider trading está 
ligado de modo imprescindível a dois elementos: a) acesso privilegiado de informações 
confidenciais ou reservado sobre o estado e os negócios da companhia; b) uso efetivo dessas 
informações para realizar negócios com títulos da sociedade. 

Ao analisar o conceito de insider trading no common law, Modesto Carvalhosa reconhece a 
presença dos dois elementos referidos: 

No direito norte-americano conceitua-se insider trading como o efetivo aproveitamento 
(material fact) de informações confidenciais ou reservadas sobre o estado e os negócios da 
companhia que têm os administradores e os principais acionistas, para negociar, em posição 
privilegiada, valores mobiliários de emissão da sociedade, em detrimento dos investidores e 
dos acionistas que não tiveram acesso simultâneo a essas mesmas informações.[14] 
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Insider, no direito norte-americano, de acordo com Robert W.Emerson, J. D., é o proprietário 
de 10% ou mais de títulos emitidos por companhias que estão listados em qualquer bolsa 
nacional, ou o diretor ou o administrador, bem como os empregados, consultor e terceiro que 
têm acesso a informações sobre negócios da companhia.[15] Observe que o conceito 
apresentado abrange pessoas vinculadas e não vinculadas à companhia. 

Continuando, Roberts W. Emerson explica o insider trading como a conduta de comprar ou 
vender valores mobiliários com informação privilegiada ainda não divulgada ao público. [16] 

Discute-se a respeito do tempo em que a informação deve ser utilizada. Reconhece-se a 
dificuldade para a identificação desse tempo, e também o fato de no direito brasileiro não 
haver previsão legal de um prazo de suspeição como acontece nos Estados Unidos, onde se 
estipula um prazo de seis meses de suspeição. Aliás, as alíneas (a) e (b) da Seção 16,[17] do 
Securities Exchange Act, de 1934 foram muito criticadas quando editadas e aplicadas naquele 
país, justamente pelo seu alcance limitado. Esse alcance restrito se deve não só ao fato de 
deixar de abranger as informações de segunda mão e por não conferir poderes punitivos à 
Securities Exchange Comission (SEC) - somente a companhia ou os acionistas em nome dela 
podiam propor ação de responsabilidade -, mas principalmente por restringir as negociações 
realizadas no prazo dos seis meses a partir da venda ou da compra anteriormente, isto é, 
somente incidindo para as short trade transactions, e com isso, não atingindo operações que 
ficassem de fora do referido prazo. 

Em virtude desses limites, a SEC editou a Regra 10b-5[18], em 1942, que veio regular a 
Seção 16 (b) da Securities Exchange Act, de 1934. A norma de 1942 instituiu um dispositivo 
de natureza genérica voltado a resguardar o investidor que, em virtude de manobras 
fraudulentas, fosse induzido a vender títulos nem sempre em condições racionais. 

Assim, a Rule 10b-5, de 1942, embora elaborada pela SEC, portanto de caráter administrativo 
e visando à aplicação de penalidades administrativas sem previsão expressa de sanções civis, 
influenciou a jurisprudência que, a partir dela, passou a admitir o dever de o insider trading 
indenizar os investidores que com ele negociaram sem a informação privilegiada. 

Assim, entende-se que o tempo imediato não deve ser uma condição para a imputação da 
conduta de insider trading, devendo tal circunstância ser avaliada conforme seja necessário 
diante do caso concreto. 

Quanto à parte da norma norte-americana que estende a possibilidade de incidência de insider 
trading mesmo entre aqueles sem vínculo funcional, a revogada Instrução 31, editada em 
1984 pela CVM[19], seguindo as tendências mais recentes do direito comparado, ampliou o 
elenco das pessoas que podem ser consideradas insiders. Assim, nos termos do art. 10 da 
Instrução CVM 31/84 restou vedada a utilização de informações privilegiadas, em primeiro 
lugar, aos administradores e acionistas controladores de companhia aberta. Em segundo lugar, 
nos termos do art. 11, era proibida a negociação com valores mobiliários realizada por quem 
quer, em virtude de seu cargo, função ou posição, tenha conhecimento de informação relativa 
a ato ou fato relevante antes de sua comunicação e divulgação ao mercado. 

Atualmente, tanto a Lei n. 6.404/76 (art. 155, § 4º - parágrafo este incluído em 2001, pela Lei 
n. 10.303) quanto a Instrução n. 358/02, da CVM, admitem que qualquer pessoa possa 
praticar a conduta de uso indevido de informação privilegiada no mercado de capitais, por 
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isso o conceito de insider trading não pode ficar restrito a pessoas que tenham ligação ou 
relação de confiança com a companhia. 

Finalizando o raciocínio, pode-se conceituar insider trading sob a ótica do ordenamento 
jurídico brasileiro como a conduta que envolve compra ou venda de valores mobiliários 
realizada de posse de informação relevante sobre a companhia obtida de modo privilegiado e 
que, por isso, causa prejuízo ao negociador que ou comprou ou vendeu títulos numa situação 
de ignorância a respeito da informação que o insider possuía. 

A Lei n. 6.404/76, no § 1º do art. 155, proíbe o uso abusivo de informação privilegiada que 
possa influir no mercado de capitais. Assim, aquele que praticar tal conduta estará ferindo a 
lei, e se causar dano a alguém deverá responder por ele, promovendo a devida restituição. 

A partir de 2001, a Lei n. 10.303 alterou a Lei n. 6.385/76 e incluiu em seu texto o art. 27-D, 
que passou a tipificar como crime a conduta do uso indevido de informação privilegiada. [20] 

Segundo o referido dispositivo, é conduta criminosa 

utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e 
da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, 
mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários. 

O agente dessa conduta típica penal pode ser condenado a uma pena de reclusão de um a 
cinco anos e multa de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do 
crime. 

Para se ter a configuração da conduta do insider trading, é necessária a presença de utilização 
de informação relevante. Mas o que vem a ser essa informação relevante? 

A Instrução n. 358, de 2002, editada pela CVM apresenta a definição e alguns exemplos do 
que vem a ser informação relevante a ser divulgada ao público investidor: 

Art. 2º. Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista 
controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia 
aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou 
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo 
ponderável: 

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles 
referenciados; 

II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; 

III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular 
de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados. 

Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente 
relevante, dentre outros, os seguintes: 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11885



I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controlo acionário da companhia, 
ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva; 

II - mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão 
de acordo de acionistas; 

III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte 
ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da companhia; 

IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou colaboração 
operacional, financeira, tecnológica ou administrativa; 

V - autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia em 
qualquer mercado, nacional ou estrangeiro; 

VI - decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta; 

VII - incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas; 

VIII - transformação ou dissolução da companhia; 

IX - mudança na composição do patrimônio da companhia; 

X - mudança de critérios contábeis; 

XI - renegociação de dívidas; 

XII - aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações; 

XIII - alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela companhia; 

XIV - desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação; 

XV - aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e 
alienação de ações assim adquiridas; 

XVI - lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em dinheiro; 

XVII - celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a 
expectativa de concretização for de conhecimento público; 

XVIII - aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação; 

XIX - início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou da 
prestação de serviço; 

XX - descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da companhia; 

XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia; 
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XXII - impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou propositura de 
ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da companhia. 

Como se vê, a enumeração é apenas exemplificativa, mas abrangente suficiente a ponto de 
abarcar os exemplos de tipos de informações relevantes oferecidos por Modesto Carvalhosa, 
em 1997, e, portanto, antes que essa Instrução fosse editada. Ele enumerou situações que 
podem influir positivamente no preço das ações: 

a obtenção de uma concessão de direitos pela companhia de substancial importância (inciso 
XX); a realização de uma joint venture que irá colocar a companhia em nova escala no 
mercado (inciso XVII); a descoberta de nova escala no mercado (inciso XVII); a descoberta 
de novos recursos ou de segredos de fabricação (inciso XX) . Negativamente, será o caso da 
perda ou cancelamento de contratos de substancial importância para a companhia (inciso 
XVII); a apuração de perda extraordinária em investimentos relevantes (inciso XVI); o estado 
de pré-insolvência de que redundará o iminente pedido de concordata ou a ameaça de 
requerimento de falência (inciso XXII).[21] 

  

3 Agentes e vítimas do insider trading 

  

Visto o conceito da conduta, prosseguimos com o raciocínio lógico que visa caracterizar o 
insider trading. Para tanto, imprescindível analisar  os sujeitos que podem vir a ser 
enquadrados na prática de insider trading, bem como aqueles que podem ser vítimas da 
referida conduta delituosa. 

  

3.1 Agentes[22]  

  

Pode-se indicar o administrador de sociedade anônima aberta como um dos principais sujeitos 
suscetíveis ao enquadramento como insider trading por dois motivos: o primeiro, decorrente 
da ocupação de um cargo naturalmente acessível aos negócios e informações da companhia; o 
segundo, justificável pela imposição taxativa da Lei n. 6.404/76 de certos deveres ao 
administrador de companhia que acabam por colocá-lo numa posição de fidúcia perante a 
organização empresarial, os acionistas, os empregados, o mercado de capitais e a coletividade 
em geral. 

É válido ressaltar cada um desses deveres, pois, como dito, a partir deles se pode explicar a 
posição fiduciária assumida pelos administradores. 

Assim, cumpre dizer que o art. 153 da Lei n. 6.404/76 impõe o dever de diligência, isto é, o 
cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 
negócios. 
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O art. 154 da Lei n. 6.404/76 impõe o dever de agir para lograr os fins e os interesses da 
companhia, satisfazendo as exigências do bem público e da função social da empresa que 
combinado com o art. 156 da Lei n. 6.404/76, faz ser instituída a proibição de o administrador 
agir em conflito de interesses com a companhia. 

O art. 155 da Lei n. 6.404/76, impõe o dever de lealdade, devendo o administrador manter 
reserva sobre os negócios da companhia e sobre as oportunidades comerciais de que tenha 
conhecimento em razão do exercício do seu cargo. Cumpre-lhe guardar sigilo de informação 
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo 
e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado se 
valer de informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda 
de valores mobiliários. 

Comentando o caput do art. 155 da Lei n. 6.404/76, Modesto Carvalhosa assevera: 

A lei ao falar em reserva, impõe ao administrador (tipper[23]) a obrigação de não deixar que 
ocorra vazamento (leakage) de informações sigilosas e reservadas da companhia a pessoas 
(tippees) que, tendo, de qualquer forma, acesso ao mercado de valores mobiliários, possam 
manipular tais informações em proveito próprio, fraudando os interesses dos acionistas e 
investidores.[24] 

Vale dizer que não se trata de reter ou sonegar informações a órgãos e pessoas, dentro e fora 
da companhia que, naturalmente, devem tomar conhecimento de tais fatos, mas a toda e 
qualquer pessoa que não tenha, na companhia ou fora dela, razão profissional para ter 
conhecimento de tais informações. 

O dever de sigilo tem íntima conexão com o dever de divulgar informações uma vez que 

a manutenção do segredo deve corresponder, o quanto mais cedo possível, à sua ampla 
divulgação no mercado. Conseqüentemente, será ilícito guardar sigilo por tempo superior 
àquele estritamente necessário à preservação dos interesses da companhia. A retenção de 
informações, após esse período, constitui fraude à lei por parte do administrador, pois torna 
cada vez mais possível o vazamento das informações relevantes ao pequeno círculo de 
pessoas que têm acesso à companhia ou que dela participam profissionalmente ou como 
acionistas.[25] 

O art. 157 da Lei n. 6.404/76 impõe ao administrador o dever de informar aos investidores sua 
titularidade sobre valores mobiliários da companhia ou a mudança na posição dessa 
titularidade, bem como fornecer certas informações requeridas pelos acionistas que 
representem 5% ou mais do capital social e comunicar imediatamente à Bolsa de Valores e à 
imprensa qualquer deliberação de assembléia ou fato relevante ocorrido nos negócios da 
companhia que possa influir de modo ponderável na decisão dos investidores do mercado de 
vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. 

Regulando os deveres e responsabilidades na divulgação de ato ou fato relevante, a Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM, através da Instrução n. 358, atribui o dever de divulgação para 
o Diretor de Relações com Investidores, senão, veja a redação do dispositivo: 

Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se 
for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores 
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mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato 
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e 
imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores 
mobiliários seja admitidos à negociação. 

[...] 

§ 3º. O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado 
ato ou fato relevante a ser veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação 
à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público 
selecionado, no país ou no exterior. 

Cabe reconhecer que todos os deveres acima analisados decorrem do dever de lealdade. 
Bastante influenciado pelo standard of loyalty do sistema jurídico norte-americano, o dever de 
lealdade é explicado por Modesto Carvalhosa como a regra segundo a qual "não poderão os 
administradores buscar, em primeiro lugar, os seus interesses pessoais" já que a eles incumbe 
o exercício de funções de caráter fiduciário (fiduciary relationship). Essas funções apresentam 
esse caráter em virtude da natureza da relação estabelecida entre a companhia e o 
administrador, isto é, uma relação de confiança (fiduciary relationship) que impõe a todas as 
pessoas que nela se encontram uma série de obrigações, dentre elas o dever de ser leal para 
com a companhia, com os acionistas dela, com os empregados, com os investidores em geral 
e com a coletividade.[26] 

Osmar Brina Corrêa Lima concorda com essa influência que o dever de lealdade exerce sobre 
os outros deveres. Admite que "será errôneo afirmar que o insider tem o dever de guardar 
sigilo, ou que tem o dever de informar. O seu único dever é o de lealdade. Às vezes, só será 
leal se guardar sigilo. Outras vezes, a lealdade lhe imporá informar amplamente". [27] 

Para ele, "o enunciado do dever de lealdade nada mais é, em síntese, que a reprodução do 
preceito bíblico, segundo o qual o homem não deve servir a dois senhores. O administrador 
deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios". [28] 

Assim, o fato de o administrador ser um insider é que o coloca na mencionada posição de 
fidúcia, isto é, já que ocupa posição e cargo de confiança e com isso toma conhecimento de 
fatos relacionados à vida e ao funcionamento da companhia de maneira diferenciada do resto 
das pessoas, principalmente dos acionistas minoritários e investidores em geral, que têm 
interesse em conhecer esses fatos para tomarem decisões de comprar ou vender papéis da 
sociedade empresária em que investiram ou que pretendem investir. Segundo Luís Gastão 
Paes de Barros Leães,[29] "o dever de informação por parte do insider corresponde ao 
affirmative duty of disclosure of any material fact lobrigado pela jurisprudência na Regra 10b-
5".[30] 

Como dito, o dever de informação decorre do dever de lealdade que, por sua vez, é imposto 
em virtude da relação mantida pelos administradores com a companhia e com os acionistas. 

Confirmando a natureza desse tipo de relação, Luís Gastão Paes de Barros Leães afirma: 

Para o direito anglo-americano, os administradores das sociedades anônimas se situam numa 
relação de fidúcia (fiduciary relationship) para com a sociedade e os acionistas, e as suas 
relações são determinadas pela lei, pelos estatutos e pelos princípios gerais aplicáveis a todas 
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as pessoas que se encontram numa posição fiduciária (fiduciary position). Directors and 
officeers are fiduciaries in a position of great power. Dessa qualificação derivam as suas 
obrigações (fiduciary obligations), a saber: (a) o dever de diligência (duty of care), (b) o dever 
de lealdade (duty of loyalty) e o (c) o dever de informar (duty of disclosure).[31] 

Como se vê, a Lei n. 6.404/76 adotou o mesmo regime enumerando esses deveres e é 
justamente dessa enumeração que se conclui pela possibilidade de enquadramento do 
administrador como um insider trading. O art. 155, § 1º, da Lei n. 6.404/76 está diretamente 
direcionado a ele. 

No caso dos administradores, há que considerar que o § 3º do art. 155, da Lei n. 6.404/76 
prevê a possibilidade de o prejudicado pela prática de insider trading promover ação de 
reparação de danos sofridos em compra ou em venda de valores mobiliários, com infração do 
disposto nos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo. Os §§ 1º e 2º do art. 155 da Lei n. 6.404/76 
prevêem para os administradores o dever de divulgação da informação relevante, a proibição 
de utilização de informação privilegiada não divulgada, bem como o dever de zelar para não 
haver vazamento de informações relevantes de modo a proporcionar atos de subordinados ou 
terceiros (tippees) consistentes na violação da proibição de negociação de valores mobiliários 
de posse de informação privilegiada. 

Contudo, sendo uma regra geral, o dever de lealdade deve ser estendido a toda pessoa que 
mantenha com a companhia ou com seus investidores uma relação de confiança. Quem usa 
informação obtida de modo privilegiado porque ocupa posição ou cargo na companhia fere o 
dever de lealdade e dá margem a que outras pessoas - não somente os administradores - 
possam fazê-lo. 

Quem faz parte de uma relação dessa natureza foi contratado para prestar serviços para a 
companhia - seja numa situação de emprego, seja numa situação de autônomo - e, portanto, 
coloca-se diante da obrigação de cumprir sua atividade ou tarefa sob a imposição do dever de 
lealdade, fundado no princípio da boa-fé, independentemente de ser administrador. 

Quanto ao dever de lealdade, trata-se de uma regra geral bem apresentada por Humberto 
Theodoro Júnior, ao tratar da função social dos contratos: 

Os deveres e obrigações que os contratantes definem não são os únicos que o contrato 
provoca, já que, pela lei, devem ser eles completados por outros que as regras de interpretação 
e cláusula geral de boa-fé (§ 242 BGB) determinam. Dessa maneira, estabelecem-se 
independentemente de convenção das partes, e por força do princípio da boa-fé, obrigações 
acessórias com as de informação, segurança, confiança, etc., tão exigíveis entre os sujeitos da 
relação contratual como as prestações expressamente pactuadas. [32] 

Assim, as pessoas que mantêm qualquer tipo de ligação com a companhia ou com seus 
respectivos investidores também podem incorrer na conduta tipificada como insider trading, 
mesmo que essa vinculação não seja funcional ou profissional. 

Como dito, tal interpretação hoje é reforçada pela inclusão, em 2001, do § 4º do art. 155 da 
Lei 6.404/76 e pela Instrução n. 358, de 2002, da CVM, porém, já era possível a partir da 
aplicação da revogada Instrução n. 31, de 1984, da CVM. 
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Segundo Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, ao longo do tempo houve muita discussão a 
respeito do alcance limitado da norma contida no vigente § 1º do art. 155, uma vez que a 
proibição de insider trading aplicava-se somente aos administradores de companhias abertas. 

É plenamente possível uma interpretação segundo a qual também o acionista controlador 
estaria sujeito a essa norma proibitiva, a ponto de ser editada a Instrução n. 31, de 8 de 
fevereiro de 1984, da CVM (posteriormente revogada pela Instrução n. 358, da CVM, de 
3/1/2002), que estabeleceu que qualquer pessoa, no exercício de sua atividade profissional, 
que tivesse acesso a informação relevante e não divulgada não poderia utilizá-la em proveito 
próprio. Nesse caso, a Instrução n. 31, da CVM incluiu os advogados, os auditores 
independentes e os analistas do mercado de capitais na proibição da utilização ilícita de 
informações não divulgadas para o mercado. 

O novo § 4º do art. 155 da Lei n. 6.404/76 veio reforçar, em sede de lei ordinária, essa 
ampliação das pessoas que podem ser enquadradas como insider trading. Será insider trading 
toda pessoa que, em conluio ou mesmo por negligência do administrador, efetivamente se 
aproveita das informações privilegiadas para obter ganhos ou evitar prejuízos mediante 
compra e/ou venda precipitada de valores mobiliários de emissão da companhia, os quais, 
necessariamente, seriam negociados em outras bases ou simplesmente não o seriam se o 
público investidor tivesse simultaneamente, conhecimento dessas mesmas informações. [33] 

Essas outras pessoas que podem vir a ser enquadradas na conduta de insider trading - 
diferentemente dos administradores - podem ser enumeradas a partir de uma conjugação de 
alguns dispositivos da Lei 6.404/76 com outros da Lei 6.385/76: 

1) os membros de quaisquer órgãos criados pelo estatuto da companhia com funções técnicas 
ou destinadas a aconselhar os administradores (art. 160); os membros do Conselho Fiscal (art. 
165); 

2) as pessoas com relação de subordinação, portanto, de emprego na companhia, e que tenham 
acesso às informações privilegiadas, nos termos do § 2º, do art. 155, da Lei n. 6.404/76; 

3) os controladores com acesso a informações privilegiadas da administração da companhia 
(arts. 116 e 117); 

4) os intermediários do mercado de capitais, neles incluídas as instituições componentes do 
Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários (art. 15, da Lei 6.385, de 1976), bem como as 
pessoas físicas que as administram, nelas trabalham ou delas são agentes autônomos; 

5) os investidores ou participantes do mercado, na qualidade de compradores e vendedores de 
valores mobiliários ali negociados (art. 9º, IV, da Lei 6.385, de 1976).[34] 

Também serve de fundamento a uma parte dessa enumeração, o § 1º do art. 3º da Instrução 
Normativa n. 358, de 2002, ao estipular: 

§ 1º. Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do 
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por 
disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham 
conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação. 
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§ 2º. Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou 
fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no 
cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo 
único do art. 6º. desta Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem 
imediatamente o ato ou fato relevante à CVM. (Grifos nossos.) 

Do mesmo modo, o art. 13 da Instrução n. 358/2002: 

Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da 
companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles 
referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou 
indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer 
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem 
quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, 
suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato 
relevante. 

§1º. A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação 
referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao 
mercado, em especial aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança 
com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, 
consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a 
respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão 
da companhia ou a eles referenciados. 

§2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a vedação do caput se também aos 
administradores que se afastem da administração da companhia antes da divulgação pública 
de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, e se estenderá pelo prazo de seis 
meses após o seu afastamento. [35] 

Observe-se que podem ser enquadrados como insider trading todos os sujeitos acima 
enumerados, além dos administradores, ou seja - membros de quaisquer órgãos criados pelo 
estatuto da companhia que ocupem funções técnicas ou destinadas a aconselhar os 
administradores; membros do Conselho Fiscal; pessoas com relação de subordinação; 
controladores, os intermediários do mercado de capitais, neles incluídas as instituições 
componentes do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários; pessoas físicas que as 
administram, nelas trabalham ou delas são agentes autônomos; investidores ou participantes 
do mercado, na qualidade de compradores e vendedores de valores mobiliários ali negociados; 
aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais 
como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições 
integrantes do sistema de distribuição - mantêm algum tipo de vínculo com a companhia ou 
com os investidores dela. Pode ser um vínculo direto ou indireto, empregatício ou não. Mas, 
em relação a todas elas, é possível reconhecer a existência de uma relação de confiança que, 
como dito, no Direito norte-americano é conhecido como fiduciary relationship. 

Sobre a prática de insider trading de controlador, Mauricio Botelho Silva afirma: 

O insider trading, compreendido como uso de informações privilegiadas sem que o 
controlador garanta a eqüidade de tratamento nas informações a todos os demais acionistas 
(dever que lhe é imposto pela fiduciary relationship que mantém com a empresa) representa 
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abuso de poder de controle na medida em que o poder-dever que lhe é confiado tem o seu uso 
alterado. Não se respeitam os princípios que regem a absoluta paridade de tratamento, tanto 
quanto a responsabilidades como com relação a oportunidades que devem ser desfrutadas 
pelos acionistas em sua totalidade. [36] 

Luís Gastão Paes de Barros Leães trabalha a possibilidade de outros sujeitos estarem 
submetidos à posição de fidúcia por natureza atribuída aos administradores ao comentar sobre 
a aplicação da Regra 10b-5. Cita o caso Speed v. Transamerica Corp., de 1951, em que o juiz 
Leahy, de Delaware, refere-se ao controlador como insider, suscetível de ser enquadrado 
como insider trading caso use abusivamente informação privilegiada. São palavras do 
julgador norte-americano: 

A regra é clara. Ao insider, como por exemplo o acionista controlador, é vedado adquirir as 
ações dos acionistas minoritários sem antes revelar todos os fatos relevantes que possam 
influir no valor das ações, do conhecimento do acionista controlador em virtude da posição 
que ocupa na empresa, mas ignorados pelos demais acionistas, e que influiriam na decisão dos 
investidores. O dever de informar promana da necessidade de impedir que o insider se 
aproveite da posição que ocupa para tirar vantagens indevidas em detrimento dos acionistas 
minoritários desinformados. É uma tentativa de prover o acionista com um certo grau de 
igualdade em termos de poder de barganha, de modo a lhe fornecer condições para o exercício 
de um julgamento criterioso, em toda transação. Algumas cortes falam aí em dever de 
lealdade (fiduciary duty), enquanto outras falam em dever imposto por 'circunstâncias 
especiais'. Um dos primeiros escopos da Lei de Títulos e Bolsa, de 1934, foi o de considerar 
delituoso o uso de informações confidenciais da empresa pelos administradores e principais 
acionistas em proveito próprio, em detrimento do investidor desinformado. [37] 

Logicamente que o mesmo raciocínio, fundado no princípio da boa-fé, pode ser desenvolvido 
para qualquer sujeito que mantiver algum tipo de relação de confiança com a companhia, tais 
como aqueles anteriormente enumerados. 

Seguindo essa tendência abrangente, o legislador brasileiro criou um problema com a 
introdução do § 4º do art. 155 na Lei n. 6.404/76, em 2001, pela Lei n. 10.303, pois a 
abrangência foi adotada sem qualquer restrição, utilizando-se da expressão qualquer pessoa. 
Não delimitou que essa pessoa devesse estar no exercício de sua atividade profissional, por 
exemplo. 

Da interpretação literal da norma conclui-se pela possibilidade de enquadramento como 
insider trading toda e qualquer pessoa, independentemente de estar diante de um fiduciary 
relationship com a companhia. Senão, vejamos: 

Art.155. 

[...]. 

§ 4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa 
que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no 
mercado de valores mobiliários. 

Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik apresentam entendimento contrário à interpretação 
literal dessa norma, posicionando-se em favor de uma interpretação mais restritiva. 
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Para eles, uma pessoa só pode ser considerada insider se estiver no exercício de funções na 
sociedade ou se, por circunstâncias especiais de acesso à administração da companhia, vier a 
deter, antes dos demais acionistas, investidores ou agentes e operadores do mercado de 
capitais, informações relevantes, relativas aos negócios e ao estado da companhia e que há um 
limite para o termo "qualquer pessoa" utilizado na norma em estudo, qual seja, o nexo 
profissional entre o vazamento das informações e os terceiros, para que estes possam ser 
considerados tippes. 

Segundo essa posição, apenas aqueles que em virtude do exercício de profissão tenham acesso 
a essas informações (advogados, auditores, operadores de mercado, peritos, etc.) são 
suscetíveis de ser responsabilizados pelo uso de informações relevantes, de modo que o 
conhecimento ocasional da informação por razões outras que não a do exercício de alguma 
profissão ou do controle de informação relevante é de difícil configuração. 

Assim, um terceiro que viesse saber, em uma reunião social que haverá a incorporação de 
determinada companhia ou a venda de seu controle, não tendo essa mesma pessoa qualquer 
acesso de natureza profissional e permanente (controlador) a tal informação, não poderá ser 
considerada como tippee. De modo que 

se, com efeito, a informação relevante vazou além do âmbito dos controladores e dos 
envolvidos profissionalmente com ela, os terceiros ocasionalmente informados não poderão 
ser considerados insiders. Caberá, nesse caso, diretamente ao administrador a 
responsabilidade por não ter mantido a reserva necessária sobre o fato relevante, a ponto de 
este ter vazado para o âmbito meramente social. [38] 

Pedro Frade[39] também defende essa posição, indo além. Para o autor, é necessário 
estabelecer um requisito mínimo para o enquadramento como insider, qual seja, o nexo 
profissional entre o insider trading e a companhia, mas que esse limite deve estar contido no 
dever de lealdade contratual e de sigilo implícito nas relações negociais, tanto internas quanto 
externas, da atividade de determinada companhia. 

Pedro Frade não admite a amplitude da regulamentação norte-americana como fonte 
inspiradora para interpretar o § 4º do art. 155 da Lei n. 6.404/76, ou seja, não aceita para o 
Brasil as decisões das cortes norte-americanas que entendem ser insider qualquer pessoa que 
guarde materialmente as informações não divulgadas, pois, para ele, "é essencial um vínculo 
funcional ou profissional de onde nasça o dever legal."[40] 

O fundamento do entendimento de Pedro Frade para justificar essa posição em favor de que 
não é qualquer um que pode ser enquadrado e responsabilizado como insider trading reside 
no "atual estágio da doutrina e da legislação societária brasileira".[41] 

Ousamos discordar da opinião de Modesto Carvalhosa, Nelson Eizirik e Pedro Frade, não 
obstante a respeitemos muito. Primeiro, porque dotada de fundamento; segundo, porque 
provinda de autores absolutamente respeitados no meio jurídico pelo rigor e profundidade 
científica peculiares. 

Entende-se que no mercado de capitais brasileiro deve-se garantir uma efetiva transparência 
nos negócios ali realizados, pois a confiança nesse segmento significa atrair investidores 
estrangeiros em busca de retorno financeiro. Ora, o que isso significa para o Brasil? Significa 
investimento na atividade empresarial brasileira, na cadeira produtiva, gerando empregos, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11894



consumo, renda, recolhimento de impostos e, conseqüentemente, crescimento econômico, 
efetividade da democracia e do Estado Democrático de Direito. 

Essa confiança decorre de vários fatores e, também da coibição de abusos contra o mercado 
de capitais. Assim, em virtude dessa necessidade do mercado controlado, fiscalizado, não se 
pode admitir essa interpretação restritiva do § 4º do art. 155 da Lei n. 6.404/76, que acaba 
sendo uma inovação legislativa criada em busca de mais e mais controle e fiscalização, 
justamente objetivando um mercado mais eficiente e, por conseguinte, um país mais 
desenvolvido. 

Não podemos, por isso, concordar com a idéia de que a doutrina e a legislação societária 
brasileira não estão preparadas para admitir o enquadramento de terceiros não vinculados à 
companhia como insider trading. Ora, se o nosso mercado de capitais está globalizado, isto é, 
se nossas organizações empresariais estão se capitalizando por meio de investimentos 
estrangeiros, nada mais natural admitir a influência da experiência jurídica estrangeira. O 
sistema jurídico brasileiro ofereceu respaldo para tanto, atendendo à necessidade do mercado 
de capitais, ao editar o § 4º do art. 155 da Lei n. 6.404/76. 

Norma Parente [42] também defende que a eficiência da legislação norte-americana ao 
considerar ilegal o ato de qualquer pessoa usar indevidamente informação privilegiada deve 
ser trazida para os outros países, inclusive o Brasil. 

Alia-se a essa argumentação o fato de que no próprio Estados Unidos houve avanços e 
retrocessos na aplicação das normas relativas insider trading.  Reconhecendo o campo restrito 
do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange de 1934, a SEC editou, em 1942, a norma 
10 b-5, com o fim de ampliar a abrangência das operações de negociações fraudulentas, cuja 
interpretação alargou bem o campo de incidência das normas proibitivas do insider trading. 

Não se pode olvidar que esse alargamento não tenha durado muito, tendo a Suprema Corte 
americana começado um processo de limitação da aplicação da regra 10b-5, exigindo tratar-se 
de compradores e vendedores de ações no caso Blue Chip Stamps v. Manor Drug Stores, de 
1975,[43] ou não admitindo como insider trading terceiros não ligados diretamente à 
empresa, no caso Dirks v. SEC, de 1983,[44] a não ser que ficasse provado a obtenção de 
lucro por parte da pessoa que deixou vazar a informação para esse terceiro; e o pior, a 
Suprema Corte passou a exigir que o autor da ação, isto é, a vítima de insider trading, tivesse 
que provar a intenção do agente. 

O caso Chiarella vs. United States foi marcante no direito norte-americano, pois a 
jurisprudência definiu ser imprescindível a existência de vínculo profissional entre o insider e 
a companhia. Trata-se de um caso em que Chiarella, empregado de uma gráfica especializada 
em imprimir documentos financeiros, ao tomar conhecimento por meio de seu trabalho de 
impressão, de uma oferta pública de ações de uma companhia, adquiriu ações dela antes que a 
oferta fosse divulgada ao mercado, revendendo-as posteriormente por valor maior, obtendo, 
com isso, lucros em detrimento daqueles que lhe venderam as ações. [45] 

Chiarella foi absolvido em primeira instância, condenado em segunda instância e absolvido 
em grau de recurso para a Suprema Corte americana. 

Como resposta à interpretação restritiva da Suprema Corte norte-americana, a SEC passou a 
adotar a regra 14e-3,[46] que pôs fim à discussão quanto à possibilidade de terceiros virem a 
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ser enquadrados na conduta de insider trading. Admitiu a proibição de qualquer pessoa 
negociar com base em informações ainda desconhecidas do mercado de valores mobiliários, 
sendo irrelevante se a pessoa tinha ou não o dever de disclosure, ou seja, o dever de divulgar 
notícias que refletissem no mercado. 

Assim, entende-se que não é necessário e imprescindível o vínculo funcional ou profissional 
com a companhia para a caracterização do sujeito como insider trading porque a regra contida 
no § 4º do art. 155 da Lei n. 6.404/76 não faz essa restrição. Não se trata aqui de defender a 
interpretação literal ou gramatical, mas de concordância com Luis Recaséns Siches para quem 

como toda obra humana, é circunstancial, dependendo das condições, das necessidades 
sentidas e dos efeitos que se trata de produzir mediante uma lei. A interpretação do Direito 
deve levar em consideração as finalidades das normas jurídicas. A solução satisfatória, 
extraída da lei e da realidade dos fatos, não pode ser contra legem. [47]  

Admitir que a expressão qualquer pessoa prevista no § 4º do art. 155 da Lei n. 6.404/76 pode 
abranger pessoas sem vínculos funcionais ou profissionais com a companhia não fere nem a 
lei nem qualquer norma do sistema jurídico brasileiro. Ademais, é de se concluir que 

a dita ampliação tem fundamento na dificuldade encontrada em inibir a prática do uso de 
informação não divulgadas no dia-a-dia do mercado, evitando-se, assim, que os investidores 
que não conheçam a situação interna da companhia sejam prejudicados por eventuais abusos 
por parte daqueles que as conheçam. Haja vista que estas pessoas estariam intervindo no 
mercado em condições de desigualdade em relação aos investidores em geral.[48] 

Ora, a Instrução n. 358/02, da CVM, prevê expressamente, no § 3º do art. 11, para os 
diretores, os membros do conselho de administração, os membros do conselho fiscal e os de 
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, o 
dever de divulgação de informação sobre os valores mobiliários que sejam de propriedade de 
cônjuge do qual não estejam separados judicialmente, de companheiro(a), de qualquer 
dependente incluído em sua declaração anual de imposto sobre a renda e de sociedades 
controladas direta ou indiretamente. 

Claro está que a referida norma de caráter administrativo impõe esse dever aos sujeitos que 
mantêm vínculo com a companhia, mas há que se admitir que a norma reconhece a 
possibilidade de uso de informação privilegiada por esses familiares e por isso mesmo 
determina o dever de divulgação de negócios efetuados por essas pessoas com valores 
mobiliários de emissão da companhia. 

Tanto é que o § 1º do art. 13 da Instrução 358/02, da CVM, veda, antes da divulgação de ato 
ou fato relevante nos negócios de companhia, a negociação de valores mobiliários de emissão 
por quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, 
sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado. 

O fato de essa norma fazer referência especial "àqueles que tenham relação comercial, 
profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas 
de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes o sistema de distribuição" não 
significa que tenha limitado o alcance das possibilidades de enquadramento de pessoas não 
vinculadas como insider trading. 
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É verdade: a prova de que um sujeito sem vínculo funcional algum com a companhia obteve 
furtivamente e utilizou indevidamente informação privilegiada é bastante difícil, contudo, não 
se pode negar a possibilidade de enquadramento de um sujeito numa conduta ilícita sob a 
justificativa de que o seu campo probatório é pouco acessível. 

A CVM, ao julgar o processo administrativo n. 14/88,[49] condenou alguns dos 
administradores como insider trading e absolveu terceiros sem vínculo funcional ou 
profissional com as companhias envolvidas no caso em que houve uso indevido de 
informação privilegiada, por concluir que há necessidade de prova efetiva do acesso à 
informação ou da obtenção de vantagem por esse terceiro. No processo administrativo n. 
04/85, a CVM, embora tenha condenado um administrador, também absolveu terceiro não 
ligado à companhia sob o fundamento de que é necessária a prova de que esse terceiro tenha 
tido participação consciente na prática do ilícito. Nesse caso, ficou comprovado apenas que o 
terceiro teria sido imprudente. [50] 

Mas, no processo administrativo n. 31/93[51], a CVM condenou e aplicou 

penalidades a terceiros que não eram nem controladores, nem administradores, ao considerar-
se prática não eqüitativa um caso de aquisição de ações de acionista, pois os adquirentes 
tinham conhecimento de informação (fato relevante não divulgado) sobre o fechamento de 
capital da companhia, que levaria a uma valorização das ações por ocasião da oferta pública 
obrigatória.[52] 

Como se vê, a questão está mais ligada à prova do que à possibilidade jurídica. A inclusão do 
§ 4º do art. 155 na Lei n. 6.404/76 só veio reforçar o que já era possível por meio da Instrução 
n. 31/84, da CVM: terceiros não vinculados à companhia podiam ser enquadrados como 
insider trading desde que ficasse provado o uso indevido de informação relevante obtida de 
modo privilegiado. 

A partir da promulgação do novo Código Civil de 2002, o ordenamento jurídico positivo 
brasileiro não especializado[53] passou a ser dotado sob o aspecto positivo de novos 
princípios gerais do contrato, quais sejam, o da boa-fé objetiva, o da probidade[54] e o da 
função social do contrato,[55] que, aliados a princípios mais tradicionais como o do não 
enriquecimento ilícito e ao da razoabilidade, só reforçam o entendimento de que qualquer 
pessoa que obtenha informação relevante sobre negócios da companhia de modo privilegiado, 
mesmo não tendo vínculo funcional algum com a companhia, e utiliza essa informação para 
obter lucro negociando valores mobiliários com quem se tivesse de posse da mesma 
informação não negociaria os referidos valores estará praticando um ato ilícito, ou seja, será 
um insider trading. 

Mesmo que o sujeito não esteja dentro da companhia, no sentido literal da tradução de insider, 
e, portanto, não esteja sob a rubrica do mesmo dever de lealdade dos administradores, 
controladores, diretores, fiscais, auditores, advogados, corretores, instituições distribuidoras 
de títulos, nem por isso pode deixar de agir como todo o contratante deve fazê-lo: com 
lealdade, boa-fé e probidade em relação ao outro contratante. Caracteriza a posição não 
eqüitativa, combatida pelo § 4º do art. 155 da Lei n. 6.404/76 o fato de esse terceiro estar de 
posse de informação privilegiada, obtida em razão de laços familiares ou de amizade 
mantidos com profissional ligado à companhia. 
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O problema todo girará no campo probatório e, com isso, se não ficar provado que o terceiro, 
sem vínculo funcional, obteve de maneira privilegiada a informação relevante sobre negócios 
da companhia, ele não poderá ser responsabilizado. Mas pode restar provado, por meio de 
documentos ou depoimentos, e se assim o for o ordenamento jurídico admite, sim, que esse 
terceiro seja insider trading e, por isso, venha a responder no campo civil. 

  

3.2 Vítimas 

  

As vítimas de insider trading podem ser aquelas pessoas que foram prejudicadas com a 
conduta de uso indevido de informação privilegiada ou até mesmo o próprio mercado de 
capitais. O prejuízo sofrido pelas vítimas pode ser de duas ordens: material (patrimonial) e 
moral. 

Considerando que o ilícito do insider trading conturba o mercado de capitais em geral, 
Modesto Carvalhosa e Nilton Latorraca concluiram pela possibilidade de os acionistas, a 
companhia e quaisquer terceiros patrimonialmente prejudicados com a operação virem a ser 
partes legítimas para a propositura de ação judicial contra o agente que tiver usado da 
informação privilegiada para tirar proveito próprio ou em favor de terceiro para, ao final, 
afirmarem que o interesse público violado pela operação de insider trading será protegido 
pela via administrativa, a cargo da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 11 da 
Lei n. 6.398/76. 

Assiste razão a Modesto Carvalhosa e Nilton Latorraca quando admitem que qualquer 
prejudicado possa vir a ser parte legítima ativa da ação de responsabilidade civil contra o 
insider trading. 

Pedro Frade entende "que a prática do insider trading configura ato lesivo que pode alcançar 
quatro esferas de prejudicados: a própria companhia, os acionistas, os investidores e o 
mercado de capitais."[56] 

José Marcelo Martins Proença, ressaltando sobre a importância da informação no mercado de 
capitais e sobre o prejuízo que a falta de informação pode provocar a esse setor da economia, 
assevera: 

Aí, talvez, o trânsito das informações atinja a sua dinâmica máxima, não só pela velocidade 
com que ocorre, mas, principalmente, em função da possibilidade de direcionar ou 
redirecionar grandes quantidades de recursos em poucos segundos. Um negócio fechado a 
partir de uma informação errada ou da falta dela, pode causar prejuízos irreparáveis, e desta 
vez não só às partes envolvidas, mas a todo interesse público, dada a amplitude do 
envolvimento do mercado de capitais em toda a sociedade [...).] 

Admite-se que o prejuízo decorrente da conduta do insider trading pode atingir todo o 
mercado de capitais, denegrindo-lhe a imagem, retirando a sua confiabilidade ou, até mesmo, 
a imagem e a honra da companhia. 
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4 Repressão ao insider trading: uma expressão de democracia 

  

A informação é importante para todos, e Ana Paola de Morais Amorim Valente[57] considera 
a apropriação da informação como um fator de produção. Essa apropriação num contexto de 
economia estruturada com base em estoques de conhecimento acaba por fazer a informação 
assumir o papel de protagonista do modelo econômico, proporcionando a quem obtiver maior 
quantidade de informação a detenção de maior poder. 

José Marcelo Martins Proença também analisa a importância da informação e ele afirma que 
atualmente a questão do direito da informação tem levantado discussões nos mais variados 
fóruns, pois a necessidade de informação é a mais básica das necessidades humanas, 
constituindo-se o direito fundamentalíssimo, porquanto pressuposto de todos os demais. Deter 
informação é questão de sobrevivência tanto individual (física, emocional e psíquica) quanto 
social e política. [58] 

Assim, a informação é objeto de preocupação inerente a toda a atividade econômica, 
alcançando, logicamente, os investidores no mercado de capitais. 

O acesso à informação deve ser pautado na realidade de um Estado Democrático de Direito, 
pois a lógica de mais poder para quem detiver mais informação não pode perdurar sem 
controle ou regulamentação. Sobre essa regulamentação, Ana Paola de Morais Amorim 
Valente sugere transparência como forma de apresentar limites ao poder da estrutura de 
dominação: 

No contraponto à tendência do segredismo, a noção de transparência se apresenta como uma 
exigência de Estado que se regula por regras democráticas. É praticamente uma questão de 
sobrevivência (Morais, 1993) para a sociedade onde o exercício mínimo de cidadania exige 
que cada cidadão tenha acesso a um volume de informações acerca dos direitos básicos que o 
Estado lhe confere. Essa cidadania mínima, descreve Morais, encaixará esse cidadão na 
sociedade, para a qual passará a existir como um ser devidamente enquadrado. [59] 

Sobre necessidade de acesso às informações como mecanismo de segurança social, Ana Paola 
de Morais Amorim Valente continua: 

O acesso a um sistema confiável de informações pode significar a possibilidade de segurança 
e racionalidade psicossocial para esse cidadão. Em suma, reformas sociais elementares são 
imprescindíveis não apenas por motivos éticos ou convicções ideológicas: trata-se de um 
imperativo de sobrevivência de qualquer pacto que fundamente a convivência numa sociedade 
como a nossa. [60] 

Da mesma forma que um sujeito inserido num Estado Democrático de Direito precisa ter 
acesso à informação sobre fatos do Estado e do Governo para exercer efetivamente sua 
cidadania, o investidor precisa ter acesso às informações sobre a companhia para tomar 
decisão sobre venda, compra ou retenção dos títulos de emissão dessa companhia. 

Daí decorre a relevância da regulação da informação no mercado de capitais, pois acaba por 
se apresentar como um meio eficaz de proteção do investidor, já que o habilita a tomar 
conscientemente, ao menos, em tese, as suas decisões de investimento. [61] 
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Essa regulação reúne um arcabouço de normas legais e administrativas que visam impor o 
sugerido pela Ana Paula de Moais Amorim Valente, qual seja maior transparência e, 
conseqüentemente, repúdio ao segredismo. 

Essa transparência se traduz num princípio herdado do direito norte-americano, qual seja, o 
full disclosure, que traduz a regra segundo a qual os agentes do mercado de capitais têm o 
dever de promover a ampla divulgação de informações. A Comissão de Valores Mobiliários 
como órgão regulador têm o dever de exigir o respeito à obrigação de disclosure, isto é, "um 
fluxo constante de informações sobre os referidos papéis"[62]. 

O direito à informação deve ser utilizado, no plano legislativo, não como um objetivo vazio, 
mas como um verdadeiro instrumento capaz de permitir ao homem atingir níveis cada vez 
maiores de liberdade, mediante sua autodeterminação, fundada na liberdade de escolha em 
todos os níveis, e calcada no direito de informação. Importa, porém, que esse direito de 
informação seja tal que permita a redução das desigualdades (culturais, políticas, econômicas) 
e que possibilite efetivamente a realização da justiça. 

Nesse sentido, constata-se que a garantia do direito subjetivo à informação tem sido objeto de 
criações legislativas, especialmente nas sociedades democráticas, o que, de certa maneira, tem 
viabilizado a adoção do sistema do full disclosure, transformando-se em um verdadeiro direito 
de informação com influência decisiva nas legislações dos países, seja com relação ao 
mercado de capitais, seja com relação aos direitos e garantias individuais do cidadão, como no 
caso do consumidor, da comunicação de massas e contratos. 

É com acerto que se admite a inserção do direito de informação na categoria dos direitos 
subjetivos, tanto é que a ONU, por intermédio, da Resolução n. 39/248, de 1985, em 
referência ao consumidor, alçou o direito de informação à categoria de direitos fundamentais 
do ser humano. 

Segundo Fábio Konder Comparato, o princípio do full disclosure  "implica o respeito a duas 
regras básicas: a 'transparência' das informações publicadas e a igualdade de acesso de todos 
os investidores a essas informações". Explicando cada uma dessas regras básicas, continua 
Fábio Konder Comparato: 

Consideram-se 'transparentes' as informações oriundas de um agente do mercado de capitais, 
sobre valores mobiliários que tenciona lançar, distribuir ou adquirir, toda vez que tais 
informes se revestem de suficiente clareza e não omitem nenhum fato relevante. Têm-se como 
relevantes (material information) as informações suscetíveis de influir sobre a cotação dos 
papéis no mercado. 

Mas, além de transparentes, as informações sobre fatos importantes da vida das companhias 
abertas devem ainda ser amplamente divulgadas, evitando-se formação de canais 
privilegiados de conhecimento dos fatos relevantes da vida social. O acesso, em igualdade de 
condições, de todos os investidores às informações sobre as atividades e o estado patrimonial 
das companhias emissoras de valores mobiliários é o único antídoto à utilização, pelos 
iniciados na vida dessas sociedades, de informes reservados e importantes, em benefício 
próprio e em detrimento de terceiros que negociam com tais valores. 

Essa necessidade de transparência e de igualdade de acesso às informações, como dito, tem 
merecido atenção da legislação. No âmbito da regulação brasileira, pode-se citar, 
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primeiramente, o art. 4º, VI, da Lei n. 6.385/76 em cujos objetivos norteadores da atuação do 
Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Valores Mobiliários, está o de "assegurar o 
acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e às companhias que 
os tenham emitido.". 

Para atender a esse objetivo, a Comissão de Valores Mobiliários foi dotada pela mesma Lei n. 
6.385/76, no art. 8º, III, de competência para "fiscalizar permanentemente as atividades e os 
serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o art. 1º, bem como a veiculação de 
informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele 
negociados.". 

Auxiliando a CVM, as Bolsas de Valores são dotadas da mesma competência de fiscalização 
quanto à atuação de seus membros e quanto às operações com valores mobiliários nelas 
realizadas (Lei n. 6.385/76, art. 16, § 1º). 

Importa dizer que, além do poder de fiscalizar a divulgação das informações relevantes, a 
CVM tem poder para determinar a republicação de documentos com correções, aditamentos 
de demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas ou, ainda, divulgar, ela 
mesma, informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes 
do mercado (art. 9º, IV, § 1º, III, da Lei n. 6.385/76). 

O art. 19, caput, da n. Lei n. 6.385/76 estipula que "nenhuma emissão pública de valores 
mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão", oportunidade em 
que a CVM (Lei n. 6.385/76, art. 19, §7º) tem o dever de examinar os prospectos e demais 
documentos a serem publicados ou distribuídos pela companhia emissora para oferta, anúncio 
ou promoção do lançamento, a fim de apurar sua veracidade e evitar publicidade enganosa. 
[63] 

E nesse contexto de lançamento de títulos, a Lei n. 6.385/76 atribuiu também à CVM o poder 
de mandar suspender a emissão ou a distribuição toda vez que "a emissão tenha sido julgada 
fraudulenta ou ilegal, ainda que depois de efetuado o registro" ou que "a oferta, o lançamento, 
a promoção ou o anúncio dos valores se esteja fazendo em condições diversas das constantes 
do registro, ou com informações falsas, dolosas ou substancialmente imprecisas.". 

E, por fim, a CVM tem competência normativa para expedir normas sobre que tipo de 
informação deve ser divulgada, quando e como deve ser divulgada (Lei n. 6.385/76, art. 22, § 
1º). 

Em âmbito da legislação societária, o § 4º do art. 157 da Lei n. 6.404/76, adotou o critério de 
obrigar os administradores e as pessoas a ele equiparadas a divulgar prontamente as 
informações relevantes, salvo expressa autorização em contrário da CVM, conforme prevê o § 
5º do art. 157 da Lei n. 6.404/76. 

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o 
número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis 
em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que 
seja titular. 

[...]. 
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§ 4º. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à 
bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou dos 
órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que 
possa influir, modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar 
valores mobiliários emitidos pela companhia. 

§ 5º. Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, e), ou deixar de 
divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da 
companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de 
qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e 
responsabilizar os administradores, se for o caso. 

Como se vê, há um marco regulatório que visa garantir a eficiência e o bom funcionamento do 
mercado de capitais, coibindo todo tipo de conduta que possa prejudicá-lo, inclusive o insider 
trading. 

Vitor Rhein Schirato corrobora dessa avaliação, e ressaltando a respeito da importância de um 
mercado de capitais efetivo e em pleno funcionamento, ele afirma que 

por meio de um mercado de capitais devidamente organizado, investimentos de todas as 
montas - desde pequenos investidores pessoas físicas até grandes investimentos de grandes 
pessoas jurídicas - podem ser realizados em setores bastante relevantes da economia 
(incluindo, obviamente, os setores dos serviços públicos), o que acaba sendo um instrumento 
importante para o crescimento econômico e para o desenvolvimento.[64]. 

Admitindo como Reis Friede[65] que democracia possui hoje, natureza jurídica de regime 
político, em que o povo participa direta ou indiretamente do governo, através dos seus 
representantes, verifica-se não ser possível a sua plenitude se os fundamentos do Estado 
Democrático de Direito não forem observados, dentre eles, a dignidade da pessoa humana, 
cuja efetividade necessita de uma economia em pleno funcionamento, para o que se exige um 
sistema financeiro sólido, composto também do mercado de capitais, cuja eficiência depende 
dentre outros fatores, da repressão ao uso de informação priveligiada quando da negociação 
com valores mobiliários. 

  

5. Conclusão 

  

Assim, quando no art. 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
acrescentou-se o adjetivo "Democrático" ao termo "Estado de Direito", consagrado pelas 
demais constituições, pretendeu-se deixar bem claro que o Estado deve ter origem e finalidade 
de acordo com o Direito manifestado livre e originariamente pelo próprio povo.[66] 

Ao instituir como fundamentos do Estado Democrático de Direito, a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 
político, a Constituição Federal de 1988 teve dentre outros propósitos reconhecer a autonomia 
privada mas não de forma absoluta ou ilimitada. Ao contrário, a autonomia privada deve ser 
exercida nos limites desses fundamentos, de modo a ser garantida a efetiva democracia. 
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O mercado de capitais é um segmento imprescindível ao desenvolvimento socioeconômico de 
qualquer nação, e não poderia ser difrente quanto à brasileira, pois viabiliza a capitalizar as 
organizações empresariais e faz girar recursos financeiros como mola propulsora da 
economia, sendo a sua eficiência e confiabilidade uma exigência preemente para a garantia da 
democracia do país. 

A atuação individual deve estar em consonância com os princípios da dignidade da pessoa 
humana, da solidariedade social e da igualdade substancial[67], não podendo o ordenamento 
jurídico fechar os olhos para o insider trading. Os incisos XXII e XXIIX, do art. 5º, da 
Constituição de 1988, também fundamentam essa afirmativa quando garantem a propriedade 
privada, desde que atendida a sua função social. 

Negociação de valores mobiliários com apropriação de ganho financeiro, sim, é permitido, 
mas sem causar prejuízo a terceiros. O insider trading, como se demonstrou, é conduta 
prejudicial à companhia emissora dos valores mobiliários, aos acionistas, aos investidores e 
ao próprio mercado de capitais. Prejudicial à companhia e aos acionistas porque denegrindo a 
imagem dela, acarreta para estes, uma perda do valor econômico da participação acionária. 
Prejudica os investidores, quando negociam valores mobiliários em posição não equitativa e 
celebram negócios com perdas financeiras. E, o mercado de capitais, pois se considerado não 
eficiente e não confiável, deixa de ser atrativo e perde a sua força, não se colocando mais 
como uma opção de financiamento ao empreendedores de atividades produtivas do país. 

Daí poder-se afirmar que a repressão do insider trading seja no âmbito civil, penal, ou 
administrativo é uma medida regulatória própria do Estado brasileiro que como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, deve criar condições para o bom 
funcionamento do mercado, que por sua vez promove desenvolvimento econômico e social, 
garantido trabalho e dignidade da pessoa humana, culminando com a efetivação do Estado 
Democrático de Direito. 

  

6 Referências bibliográficas. 

  

ANDRADE, Pedro Frade de. Insider Trading: antes e depois da reforma na Lei de Sociedade 
por Ações. 2004. Monografia (Disciplina Direito Empresarial Comparado I) - Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. 

BERTOLDI, Marcelo M. (coord.) Reforma da lei das sociedades anônimas: comentários à 
Lei n. 10.303, de 31.10.2001. 2. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. 

CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002. 

CARVALHOSA, Modesto. LATORRACA, Nilton. Comentários à lei de sociedades 
anônimas. rev. e atual. v. 3. São Paulo: Saraiva, 1997. 

COMPARATO, Fábio Konder. A regra do sigilo nas ofertas públicas de aquisição de ações. 
Revista de Direito Mercantil, v. 49, n. 22, p. 61, 1983. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11903



CORRÊA-LIMA, Osmar Brina.  Responsabilidade civil dos administradores de sociedade 
anônima. Rio de Janeiro: Aide, 1898. 

COSTA, Angelo Augusto. MORAES, Renato José de.  Insider trading. Revista dos Tribunais, 
v. 723, n. 85, p. 696, jan. 1996. 

DE LUCCA, Newton. Prefácio. In: PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider trading: 
regime jurídico do uso de informações privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. 

EIZIRIK, Nelson. A instrução CVM 31/84 e a regulamentação do insider trading. Revista de 
Direito Mercantil, v. 55, p. 171-172, jul./set. 1984. 

EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna B. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. 
Mercado de Capitais - regime jurídico. 2. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

FRIEDE, Reis. Curso de Direito Constitucional. 3. ed.., rev., ampl. Rio de Janeiro: 2002. 

GOMES, Denise Figueiredo de Paula. A caracterização do uso indevido de informação 
privilegiada à luz da Lei no. 10.303/2001. Disponível em: 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2600. Acesso em: 12 jul. 2004. 

LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais & insider trading. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1982. 

MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009. 

NEWKIRK, Thomas C; ROBERTSON, Melissa A. Speech by SEC Staff: insider trading - A 
U.S. perspective. 16 th International Symposium on Economic Crime. Jesus College, 
Cambridge, England, September, 19, 1998. Disponível em: 
http://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch221.htm. 

PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos jurídicos do "insider trading". Rio de Janeiro: 
CVM,1978. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/public/publ-600.asp Artigos_Insider 
Trading.htm.  Acesso em: 27 abr. 2003. 

PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos jurídicos do "insider trading". Rio de Janeiro: CVM, 
1978. 

VAGTS, Detlev F. Basic Corporation Law. Westbury, New York: Foundation Press, Inc., 
1989. 

PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider trading: regime jurídico do uso de informações 
privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o conflito das ideologias. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11904



RECASÉNS SICHES, Luis. Nueva filosofia de la interpretación del derecho. 2. ed.México: 
Porrua, 1973. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23.ed. v. 2 São Paulo: Saraiva, 2003. 

ROBERT W. EMERSON, J. D. Business Law. Fourth Edition. Barron's. 2004. 

SCHIRATO, Vitor Rhein. A regulação brasileira do mercado de capitais: restrição da 
autonomia privada para a satisfação do interesse público. Revista de Direito Público da 
Economia. Belo Horizonte, ano 4, n. 16, p.183-220, out./dez. 2006. 

SCHROEDER, Marcos Monteiro. Sarbanes-Oxley Act of 2002. Nota a respeito da 
remodelação da legislação federal norte-americana sobre valores mobiliários. Revista de 
Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, v. 17, p. 238-243. 

SERPA, Oswaldo. Dicionário escolar inglês-português português-inglês. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1964. 

SILVA, Mauricio Botelho. Insider trading de acionista controlador. Revista dos Tribunais, v. 
16, n. 67, p. 314, jul.-set./83. 

THEODORO JR, Humberto. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

VALENTE, Ana Paola de Morais Amorim. Transparência e opacidade: o siafi no acesso à 
informação orçamentária. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte:Fumec  2004. p. 103. 

ZAITZ, Daniela. Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas e por quotas 
de responsabilidade limitada. Revista dos Tribunais, v. 740, n. 86, p.43, jun. 1997. 

  

 

[1] Lei n. 6.404/76. "Art 4º. Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada 
conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no 
mercado de valores mobiliários." 

[2] REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 2, 
p.212. 

[3] CORRÊA-LIMA, Osmar Brina.  Responsabilidade civil dos administradores de sociedade 
anônima. Rio de Janeiro: Aide, 1989, pp.73-74. 

[4] Ressalte-se que muito embora estejamos, neste trabalho, decompondo nesse ponto a 
expressão insider trading, ela não merece tradução para o português, eis que incompatível 
com a referida língua. Por isso, a expressão será utilizada em todo o trabalho no seu vernáculo 
original, ora como indicativo do sujeito que pratica o uso de informação privilegiado para 
negociar valores mobiliários, e ora como indicativo da conduta de quem usa a informação 
privilegiada para negociar valores mobiliários. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11905



[5] SERPA, Oswaldo. Dicionário escolar inglês-português português-inglês. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1964. p. 318. 

[6] GOMES, Denise Figueiredo de Paula. A caracterização do uso indevido de informação 
privilegiada à luz da Lei no. 10.303/2001. Disponível em: 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2600. Acesso em: 12 jul. 2004. 

[7] PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos jurídicos do "insider trading". Rio de Janeiro: 
CVM,1978. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/public/publ-600.asp Artigos_Insider 
Trading.htm.  Acesso em: 27 abr. 2003. 

[8] CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Responsabilidade civil dos administradores de sociedade 
anônima. Rio de Janeiro: Aide, 1989. p. 81. 

[9] SCHROEDER, Marcos Monteiro. Sarbanes-Oxley Act of 2002. Nota a respeito da 
remodelação da legislação federal norte-americana sobre valores mobiliários. Revista de 
Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, v. 17, p. 238-243. 

[10] CARVALHOSA, Modesto. LATORRACA, Nilton. Comentários à lei de sociedades 
anônimas. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 3, p. 263. 

[11] SERPA, Oswaldo. Dicionário escolar inglês-português português-inglês. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1964. p.630. 

[12] No curso deste trabalho ora será usada a expressão insider trading ora a expressão uso de 
informação privilegiada. 

[13] DE LUCCA, Newton. Prefácio. In: PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider trading: 
regime jurídico do uso de informações privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. p. 20. 

[14] CARVALHOSA, Modesto. LATORRACA, Nilton. Comentários à lei de sociedades 
anônimas. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 3, p. 249. 

[15] ROBERT W. EMERSON, J. D. Business Law. Fourth Edition. Barron's. 2004, p. 641: 
An owner of 10 % or more of the corporate stock of an issuer liste on a national stock 
exchange, or a director or officer of such na issuer, as well as others, including emplotees, 
consultants and tippes, with inside information about corporate affairs. É considerado ilícito 
o envolvimento de uma pessoa [...] em atos ou práticas cuja intenção é fraudar, enganar ou 
manipular licitações. A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) definirá, por meio 
de regras ou regulamentos, os atos e práticas que são considerados fraudulentos, ardilosos ou 
manipulativos, e desenvolverá meios razoáveis de coibí-los.Tradução livre. 

[16] Buying or selling securities on the basis of information not available to the public. 
ROBERT W. EMERSON, J. D. Business law. Fourth Edition. Barron's. 2004, p. 641. 

[17] Seção 16 (a): "Toda pessoa que é direta ou indiretamente possuidora de mais de 10% de 
qualquer classe de ação registrada na forma do artigo 12 desse título, ou que é administrador 
ou alto empregado da companhia emissora, deve a todo tempo informar à SEC (e se o título 
for cotado em bolsa, a esta também), a respeito do número de ações que possui, por ocasião 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11906



do registro dos ditos valores em bolsa, na da data do registro efetuado na Comissão segundo o 
enunciado na seção 12 (g) desse título, ou ainda dentro do prazo de 10 dias após ter se tornado 
dono de 10% de ações, administrador ou alto empregado da companhia. Outrossim, deverá a 
pessoa também informar à SEC (e à bolsa, se a ação for cotada), por meio de relatórios 
mensais, as eventuais alterações ocorridas no número das ações possuídas no mês 
antecedente. Tradução livre. 

Seção 16 (b): "A fim de reprimir a utilização abusiva de informação que venha a obter o 
titular de mais de 10% de ações da mesma categoria, o administrador e o alto empregado, em 
razão da posição que ocupam na empresa, todo o lucro auferido com a recompra ou revenda 
de suas ações, dentro de seis meses a partir da venda ou da compra anteriormente feita por 
essas mesmas pessoas, exceção feita aos títulos adquiridos de boa-fé em virtude de transação 
anteriormente compromissada, deverá reverter em proveito da sociedade emissora, 
independentemente da intenção que porventura tenha impulsionado essas pessoas a realizarem 
a operação descrita. A ação judicial objetivando esse resultado, a ser proposta segundo 
princípios de direito e eqüidade, compete inicialmente à própria sociedade, mas, se essa não a 
intenta dentro do prazo de 60 dias a contar da data da intimação para tanto, qualquer acionista 
tem legitimidade, como autêntico substituto processual, para ajuizar a ação uti 
singuli.Prescreverá, porém, essa ação em 2 (dois) anos, contados da realização do lucro. Essa 
subseção não se aplica ao caso em que as pessoas titulares de mais de 10% de ações não 
disputavam da posição referida ao tempo da venda e recompra ou da compra e revenda, nem 
se aplica às hipóteses expressamente excluídas pela SEC, por meio de atos normativos 
específicos". Tradução livre. 

Texto original: Section 16 (a). Every person who is directly the beneficial owner of more than 
10 per centum of any class of any equity security (other than na exempted security) which is 
registered pursuant to section 12 of this title, or who is a director or an officer of the issuer of 
such security, shall file, at the time of registration of such security on a national securities 
exchange or by effective date of a registration statement filed pursuant to section 12 (g) of 
this title, ou within tem days after he becomes such  beneficial owner, director, or officer, a 
statement with Comission (and, if such security is registered on a national securities 
exchange, also with the exchange) of the amount of all equity securities of such issuer of 
which he is the beneficial owner, and within ten days after close of each calendar month 
thereafter, if there has been a change in such ownership during such month, shall file with the 
Comission (and if such security is registered on a national securities exchange, shall also file 
with the exchange), a statement indicating his ownership at the close of the calendar month 
and such changes in his ownership as have occurred during such calendar month. 

Section 16( b). For the purpose of preventig the un fair use of information which may have 
been obtained by such beneficial owner, director, or officer by reason of his relationship to the 
issuer, any profit realized by him from any purchase and sale, or any sale and purchase, less 
than six months, unless such security was aquiredin good faith in connection with a debt 
previously contracted, shall inure to and be recoverable by the issuer, irrespective of any 
intention on the part of such beneficial owner, director, or officer in entering into such 
transation of holding the security purchased of repurchasing the security sold for a period 
exceeding six months. Suit to recover such profit may me instituted at law or in equity in any 
court of and in behalf of the issuer if the issuer shall fall or refuse to bring such suit within 
sixty days after request or shall fail diligently to prosecute the same there-after; but no such 
suit shall be brought more than two years after such profit was realized. This subsection shall 
not be construed to cover any transaction where such beneficial owner was not such both at 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11907



the time of the purchase, of the security involved, of any transaction or transactions which the 
Comission by the rules and regulations may exempt as not comprehended within the purpose 
of this subsection. 

[18] Regra 10 b-5 de 1942. "É vedado a toda pessoa, direta ou indiretamente, mediante a 
utilização dos meios e instrumentos próprios do comércio interestadual, ou do correio, ou 
ainda servindo-se de qualquer bolsa nacional de valores: 

a) empregar qualquer manobra, esquema ou artifício fraudulentos; 

b) fazer declarações inexatas sobre fatos importantes, ou deixar de revelá-los, quando esses 
fatos forem reputados necessários para evitar que as declarações, à luz das circunstâncias em 
que foram feitas, não sejam enganadoras; ou 

c) comprometer-se em ato, prática ou negociação que representa ou representaria uma fraude 
ou burla em relação a qualquer pessoa." Tradução livre. 

Texto original: It shall be unlawfull for any person, directly or indirectly, by the use of any 
means or instrumentality of interstate commerce or of the mails, oro f any facility of any 
national securities exchange: a)To employ any device, scheme, or artífice to defraud; b) To 
make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in 
order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were 
made, not misleading; or c) To engage in any act, practice, ou course of business which 
operates or would operate as a fraud or deceit upon any person, in connection with the 
purchase or sale of any security. 

[19] Revogada pela Instrução n. 358, de 3 de janeiro de 2002, da CVM. 

[20] Quando o insider trading não era tipificado como crime, havia uma discussão no Poder 
Judiciário brasileiro sobre os poderes investigatórios do Ministério Público em sede penal. 
Em artigo que discutem esse assunto, intitulado "Ainda e sempre a investigação criminal 
direta pelo Ministério Público", os procuradores da República no Rio de Janeiro, Aloísio 
Firmo Guimarães da Silva, Maria Emilia Moraes de Araújo e Paulo Fernando Corrêa, ao se 
referirem aos acontecimentos envolvendo os Bancos Marka e FonteCindam, prováveis 
beneficiários de informações privilegiadas, a respeito da desvalorização do real implementada 
pelo Banco Central do Brasil reconheciam se tratar de "fato revelador da urgente necessidade 
de se criminalizar especificamente a figura do insider trading". (SILVA, Aloísio Firmo 
Guimarães da; ARAUJO, Maria Emilia Moraes de et al. Ainda e sempre a investigação 
criminal direta pelo Ministério Público. Jus Navigandi, Teresina, a. 3, n. 31, mai. 1999. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1054>. Acesso em: 11 jan. 
2006.) 

  

[21] CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das sociedades anônimas. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 1997. v.3, p. 264. Os incisos correspondem ao parágrafo único do art. 2º 
da Instrução n. 358, de 3 de janeiro de 2002, e foram apostos ao texto de Modesto Carvalhosa 
por nós. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11908



[22] Em virtude dos limites que comporta este artigo, preferiu-se restringir a análise quanto 
aos sujeitos que possivelmente podem praticar insider trading. Desse modo, não será 
realizada detida análise quanto ao limite da responsabilidade do insider trading, nem sobre a 
perspectiva de responsabilidade solidária e subsidiária quando a prática for engendrada por 
um grupo de agentes. Cumpre porém, oferecer o prenúncio de solução para questão com a 
transcrição do §3º, do art. 155, da Lei n. 6.404/76: "A pessoa prejudicada em compra e venda 
de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1º e 2º, tem direiro de 
haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a 
informação.   

[23] De acordo com Nelson Eizirik, tipper é o insider primário, isto é, aquele que tem acesso 
direto à informação e o tippee é o insider secundário, é aquele que tem acesso à informação 
por intermédio do insider primário. EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna B. PARENTE, Flávia. 
HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais - regime jurídico. 2. ed. rev. e atual. - 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 545. 

[24] CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 1997. v. 3, p. 255. 

[25] CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das sociedades anônimas. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 1997. v. 3, p. 266. 

[26] CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das sociedades anônimas. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 1997. v. 3, p. 248. 

[27] LIMA CORRÊA, Osmar Brina. Responsabilidade civil dos administradores de 
sociedade anônima. Rio de Janeiro: Aide, 1989. p.82. 

[28] LIMA CORRÊA, Osmar Brina. Responsabilidade civil dos administradores de 
sociedade anônima. op. cit. p.71. 

[29] LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais & insider trading. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1982. p.175. 

[30] Rule 10b-5. "É ilegal para qualquer pessoa, direta ou indiretamente, pelo uso de qualquer 
meio de comércio interestadual, ou pelo correio ou servindo-se de qualquer bolsa nacional de 
valores, quando em relação com a compra ou venda de valores mobiliários: a) empregar 
qualquer manobra, esquema o artíficio fraudulento; b) fazer qualquer declaração inverídica 
sobre fato importante, (material fact) ou deixar de declarar um fato importante (fato esse) 
necessário a fim de evitar que as declarações feitas, à luz das circunstâncias em que foram 
feitas, não fossem enganadoras; ou c) comprometer-se em qualquer ato, prática, ou 
negociação que representa ou representaria uma fraude ou burla em relação a qualquer 
pessoa." Tradução livre. Texto original: It shall be unlawful for any person directly ou 
indirectly, by the use of many means or instrumentality of intertate commerce, or of the mails 
oro f any facility of any national securities exchange: a) To employ any device, scheme, or 
artífice to defraud; b) To make any untrue statement of a material fact ou to omit to state a 
material fact necessary in order to make the statements made, in the light of the 
circumstances under which they were made, not misleading, or c) to engage in any act, 
practice, or course of business which operates ou would operate as a fraud ou deceit upon 
any person, in connection with the purchase ou sale of a securite. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11909



[31] LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais & insider trading. op. cit. 
p.176. 

[32] THEODORO JR, Humberto. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. p.15. 

[33] CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 322. 

[34] CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. ed. rev. e atual, 
São Paulo: Saraiva, 1997. v. 3, p. 265. 

[35] Com alterações promovidas pela Instrução n. 369, da CVM, de 11 de junho de 2002. 

[36] SILVA, Mauricio Botelho. Insider trading de acionista controlador. Revista dos 
Tribunais, v. 16, n. 67, p. 314, jul.-set./83. 

[37] LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais & insider trading. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1982. p.175. 

[38] CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 323. 

[39] ANDRADE, Pedro Frade de. Insider Trading: antes e depois da reforma na Lei de 
Sociedade por Ações. 2004. Monografia (Disciplina Direito Empresarial Comparado I) - 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004, p.16. 

[40] ANDRADE, Pedro Frade de. Insider Trading: antes e depois da reforma na Lei de 
Sociedade por Ações. 2004. Monografia (Disciplina Direito Empresarial Comparado I) - 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004, p.17. 

[41] ANDRADE, Pedro Frade de. Insider Trading: antes e depois da reforma na Lei de 
Sociedade por Ações. op.cit. p.17. 

[42] PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos jurídicos do "insider trading". Rio de Janeiro: 
CVM,1978. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/public/publ-600.asp Artigos_Insider 
Trading.htm.  Acesso em: 27 abr. 2003. 

[43] Supreme Court of the United States, 1975. 421 U.S. 723, 95 S.Ct. 1917, 44 L.Ed.2d 539. 
VAGTS, Detlev F. Basic Corporation Law. Westbury, New York: Foundation Press, Inc., 
1989. pp.566-578. 

[44] Supreme Court of the United States, 1983. 467 U.S. 646, 103 S.Ct. 3255, 77 L.Ed. 911. 
VAGTS, Detlev F. Basic Corporation Law. Westbury, New York: Foundation Press, Inc., 
1989. pp.583-589. 

[45] Supreme Court of the United States, 1980. 445 U.S. 222, 100 S. Ct. 1108, 63 L. Ed. 2d 
348. VAGTS, Detlev F. Basic Corporation Law. Westbury, New York: Foundation Press, 
Inc., 1989. pp.578-583. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11910



[46] It shall be unlawful for any person [...] to engage in any fraudulent, deceptive ou 
manipulative acts ou practices, in connection with any tender offer [...] The (SEC) shall [...] 
by rule or regulations define, and prescribe means reasonably designed to prevent, such acts 
and practices as are fraudulent, deceptive ou manipulative. NEWKIRK, Thomas C; 
ROBERTSON, Melissa A. Speech by SEC Staff: insider trading - A U.S. perspective. 16 th 
International Symposium on Economic Crime. Jesus College, Cambridge, England, 
September, 19, 1998. Disponível em: 
http://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch221.htm. 

[47] RECASÉNS SICHES, Luis. Nueva filosofia de la interpretación del derecho. 2. 
ed.México: Porrua, 1973. p.164. 

[48] BERTOLDI, Marcelo M. (coord.) Reforma da lei das sociedades anônimas: comentários 
à Lei n. 10.303, de 31.10.2001. 2. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 
146. 

[49] Envolvendo a Olical Industrial S/A, a Oiticica S/A e Cidao S/A. 

[50] Envolvendo a Eluma S/A, Eluma International Corporation e a Noranda Mines Limited. 

[51] Envolvendo a Cimento Cauê S.A. 

[52] PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider trading: regime jurídico do uso de 
informações privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 303. 

[53] Diz-se não especializado porque o Direito do Consumidor já era dotado desses 
princípios, previstos expressamente no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) 

[54] CC, Art. 422. "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 
como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé." 

[55] CC, Art. 421. "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 
social do contrato." 

[56]ANDRADE, Pedro Frade de. Insider Trading: antes e depois da reforma na Lei de 
Sociedade por Ações. 2004. Monografia (Disciplina Direito Empresarial Comparado I) - 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004, p.22. 

[57] VALENTE, Ana Paola de Morais Amorim. Transparência e opacidade: o siafi no acesso 
à informação orçamentária. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte:Fumec  2004. p. 37. 

[58] PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider trading: regime jurídico do uso de 
informações privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 130. 

[59] VALENTE, Ana Paola de Morais Amorim. Transparência e opacidade: o siafi no acesso 
à informação orçamentária. op.cit. p. 103. 

[60]VALENTE, Ana Paola de Morais Amorim. Transparência e opacidade: o siafi no acesso 
à informação orçamentária. op.cit. p. 103. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11911



[61] PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider trading: regime jurídico do uso de 
informações privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 130. 

[62] EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna B. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de 
Freitas. Mercado de Capitais - regime jurídico. 2. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. p. 27. 

[63] COMPARATO, Fábio Konder. A regra do sigilo nas ofertas públicas de aquisição de 
ações. Revista de Direito Mercanil, v. 49, n. 22, p. 60, 1983. 

[64] SCHIRATO, Vitor Rhein. A regulação brasileira do mercado de capitais: restrição da 
autonomia privada para a satisfação do interesse público. Revista de Direito Público da 
Economia. Belo Horizonte, ano 4, n. 16, p.183-220, out./dez. 2006, p. 184. 

[65] FRIEDE, Reis. Curso de Direito Constitucional. ed.3., rev., ampl. Rio de Janeiro: 2002, 
p.183. 

[66] REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o conflito das ideologias. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 2. 

[67] MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p.83. 

  

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11912



RESPONSABIDADE CIVIL OBJETIVA GENÉRICA NO CÓDIGO 
CIVIL BRASILEIRO DE 2002: UMA ANÁLISE DE SEUS 
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RESUMO 
Como o subtítulo sugere, este trabalho é uma análise de fundamentos, no caso, dos 
fundamentos da responsabilidade civil objetiva. O foco principal, embora não exclusivo, de 
nossa preocupação, neste paper, é a questão da recepção de uma cláusula geral de 
responsabilidade objetiva, no código civil brasileiro de 2002. Usamos a metodologia da 
pesquisa bibliográfica. A influência de alguns teóricos é notória em nossa pesquisa, dentre os 
quais Kant, Habermas e Ricoeur têm proeminência. Em termos estruturais, iniciamos falando 
da fundamentação filosófica da responsabilidade civil nos princípios da dignidade humana e 
da solidariedade social. Tratamos, na seqüência, do caso da responsabilidade civil objetiva e, 
além disso, da questão da responsabilidade civil objetiva genérica. A partir deste ponto o 
trabalho encaminha a discussão sobre a questão da “atividade de risco”. Em toda a nossa 
análise está presente um certo fundamento kantiano, dada a nossa defesa da não-
instrumentalização da pessoa humana, uma das mais elegantes e acertadas formulações do 
imperativo categórico de Kant. 
PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE OBJETIVA; CÓDIGO CIVIL; TEORIA 
DO DIREITO 
 
ABSTRACT 
As the subtitle suggests, this work is an analysis of grounds, in this case, of the grounds of 
strict liability. The main focus, though not exclusive, in this paper, is our concern with issue 
of receiving a general clause of strict liability, in the Brazilian Civil Code of 2002. We use the 
methodology of literature research. The influence of some theorists is evident in our research, 
among them: Kant, Habermas and Ricoeur have prominence. In structural terms, we started 
talking about the philosophical foundation of liability on the principles of human dignity and 
social solidarity. We deal in sequence the case of strict liability and, moreover, the issue of 
generic strict liability. From this point the work forward the discussion on issue of "risk 
activity" in Brazilian Civil Law. Throughout our analysis there is a true Kantian grounds, 
given our support for non-instrumentalization of human beings, one of the most elegant 
formulations of Kant's categorical imperative.  
KEYWORDS: STRICT LIABILITY; BRAZILIAN CIVIL CODE; LAW??S THEORY. 
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• 1. FUNDAMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Se raciocinarmos apenas com base no sentido etimológico, partiremos da constatação bastante 
conhecida de que responsabilidade vem do latim spondeo ("responder a"; "comprometer-se"). 
A idéia básica seria a de que alguém deve responder, perante outrem, pelo prejuízo que lhe 
causou. Responsabilidade, assim, seria uma espécie de contraprestação, compensação ou 
reparação de dano. No caso específico da responsabilidade civil, o esquema didático 
amplamente conhecido no Brasil sustenta, de forma esquemática, que esta pode originar-se de 
uma obrigação legal ou da vontade das partes (contratual), podendo-se operar em virtude de 
culpa do agente causador do dano (subjetiva) ou prescindindo da mesma (objetiva). 

"Responsabilidade", como grande parte dos conceitos jurídicos, tem origem na reflexão 
moral[1], embora o seu uso jurídico tenha, por outro lado, impactado profundamente os rumos 
da reflexão moral, como veremos adiante. Por isso mesmo, não se pode estudar o instituto da 
responsabilidade civil ignorando-se suas raízes conceituais. 

É claro que este não é o lugar para uma exposição detalhada dos fundamentos da 
responsabilidade civil, até porque, para fins de sustentação de nossa argumentação, o que nos 
interessa é a fundamentação filosófica, qual seja, a dignidade da pessoa humana e a 
solidariedade social. Contudo, preliminarmente, cabe preparar o caminho para a apresentação 
destes conceitos. 

Na segunda dissertação da Genealogia da Moral, Nietzsche diz que com ajuda da moralidade 
e da camisa-de-força social o homem foi tornado confiável e é aqui que se encontraria a 
origem do que chamamos de responsabilidade, ou, como Nietzsche prefere, "a longa história 
da origem da responsabilidade" (NIETZSCHE, 2009, p.44). O homem moral, para Nietzsche, 
é o homem "capaz de fazer promessas", isto é, capaz de acordar, de comprometer-se e, por 
isso mesmo, de "lembrar". Isso significa que em algum momento pré-histórico o bicho-
homem, que tinha uma inteligência voltada para o instante, desenvolveu a memória. Ainda 
segundo Nietzsche, o desenvolvimento desta memória sustentou-se no que ele considera "a 
mais antiga psicologia da terra": a memória é engendrada pela dor. A crueldade, segundo 
Nietzsche, foi o grande prazer festivo da humanidade antiga. Os principais conceitos morais, 
em suas raízes, estariam ligados à relação credor-devedor: o conceito moral de "culpa", por 
exemplo, teria uma forte ligação, em suas raízes, com o conceito material de "dívida". O não-
pagamento de uma dívida, isto é, o descumprimento de uma promessa, nesta relação, 
implicava certo direito de causar dor. O mais velho e ingênuo cânon moral da Justiça não 
teriam sido a "bondade", a "equidade" ou o "respeito" e sim a máxima segundo a qual "cada 
coisa tem o seu preço", ou ainda, "tudo pode ser pago". 

De fato, o chamado período de Talião refere-se, justamente, a época em que a idéia de justiça 
se materializava em diversas formas de vingança. Os mais antigos códigos que chegaram até 
nós, como é o caso do Código de Hamurabi (2000 a.C.), por exemplo, regulamentaram a 
vingança privada, estabelecendo equivalentes cruéis como compensação por danos. O 
devedor que não paga, por este raciocínio, deve ser castigado. 

Hoje, sem dúvida, a crueldade provoca horror e as penas cruéis são veementemente 
rechaçadas nos acordos internacionais de direitos humanos. Até mesmo a prisão, nos casos de 
dívida, é considerada um excesso desnecessário e, a este respeito, basta citar o artigo 7º do 
Pacto de São José da Costa Rica. Mas a gênese da justiça começa, sem dúvida, na crueldade. 
Não por acaso, em muitas dentre as mais antigas religiões do mundo este raciocino está 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11914



presente, isto é, o raciocínio pelo qual dívidas se pagam com sansões cruéis. No Cristianismo, 
por exemplo, conforme destaca Nietzsche, se diz que os pecados da humanidade tiveram que 
ser pagos, de forma cruel e sangrenta, por Jesus, afinal, "Deus prova o seu próprio amor para 
conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores" (Rm 5:8) e, 
assim, "(...) fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho (...)" (v. 10). Por 
isso mesmo, Nietzsche diz com inegável ironia: "quanto sangue e quanto horror há no fundo 
de todas as 'coisas boas'!..." (NIETZSCHE, 2009, p.47). 

Mas o problema, identificado também por Nietzsche, é que essa pré-história sempre pode 
retornar, isto é, as antigas idéias de sanção como pagamento por desvios de comportamento, 
por não cumprimento de promessas e, por que não dizer, de contratos, de uma forma ou de 
outra, ressurgem, ainda que, conforme comentaremos adiante, com nova roupagem. 

Dado este antigo raciocínio presente na história humana, pelo qual as ações consideradas 
ilícitas devem ser compensadas, muitos juristas dizem que a responsabilidade civil é tão 
antiga quanto o direito. Mas isso é só em parte verdade. Embora a idéia de compensação seja 
antiga, diversos paradigmas orientaram o entendimento do que seja esta obrigação de reparar, 
a forma de efetivá-la e os casos em que se aplica. 

No caso do já mencionado Período de Talião, por exemplo, no qual podemos incluir o 
aparecimento da lei mosaica, a fórmula "(...) olho por olho, dente por dente (...)" (Gn 21:24), 
já esboçava uma forma de estabelecer equivalências, de forma a se evitar os excessos da 
autotutela. A vingança privada na história dos hebreus, segundo a própria bíblia, antes da lei 
mosaica, não tinha um critério de equivalência, qual seja: o causador do dano deve sofrer um 
dano igual ao que provocou (pois é esta a regra implícita na máxima: "olho por olho, dente 
por dente"). Por exemplo, quando Siquém violentou Diná, Simeão e Levi, irmãos de Diná, 
conforme o capítulo 34 de Gênesis, "entraram inesperadamente na cidade e mataram os 
homens todos" (v. 25). Simeão e Levi consideraram justo seu comportamento de entrar na 
cidade onde morava o agressor de sua irmã e matar todos os seus moradores. Eles, Simeão e 
Levi, estavam indignados, não aceitaram de forma alguma que sua irmã, Diná, fosse "abusada 
como se fosse prostituta" (v. 31). Contudo, o hebreu Moisés sequer tinha nascido para 
estabelecer os limites da autotutela: um olho vale um olho e um dente vale um dente. É cruel, 
sem dúvida, mas evita que se mate "todos os homens da cidade". 

A idéia de compensação, contudo, teve que esperar a civilização grega para ter uma 
conceituação mais refinada.  Cabem, aqui, algumas palavras a este respeito. Os filósofos 
gregos foram os primeiros a tematizar a justiça no âmbito do que chamamos de pensamento 
racional. Uma das colunas no pensamento grego, por exemplo, Aristóteles (século IV a.C.) 
dizia que "a justiça é uma espécie de proporção" (ARISTÓTELES, 2009. p. 109), pela qual, 
do ponto de vista aritmético, pessoas iguais têm e partilham partes iguais e, do ponto de vista 
geométrico, pessoas desiguais têm e partilham partes desiguais. Os debates filosóficos em 
torno do direito grego expunham, além disso, que há um vínculo explícito entre direito, 
política e ética. Como a ética e a política eram fundamentalmente teleológicas (tanto em 
Platão como em Aristóteles, por exemplo, a idéia de Bem Supremo da comunidade moral e 
política está presente) o direito também deveria visar um determinado fim, qual seja, a busca 
deste Bem Supremo que, no idealismo platônico, é apenas um ideal regulador. Em Aristóteles, 
por sua vez, o Sumo Bem seria a Felicidade. É em função do Bem da comunidade moral e 
política que todas as ações humanas devem ser pensadas e, em função disso, a reparação é 
concebida como o restauração de um equilíbrio destruído. De todo modo, os gregos, e aqui 
não importa a escola filosófica, nos deixaram um legado inequívoco: o "justo" é algo passível 
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de discussão, debate e análise crítica. As questões jurídicas, morais e políticas não são 
verdades religiosas, são temas de investigação racional. 

A positivação, contudo, mais próxima daquilo que hoje chamamos de responsabilidade civil, 
remonta ao direito romano. No século III aparece a lex Aquilia e damno na qual tornou-se 
explícita a regra segundo a qual quem é culpado de causar dano a outrem fica obrigado a 
repará-lo. No primeiro capítulo desta lei, por exemplo, se diz que quem mata escravo ou 
animal alheio deve pagar ao dono o valor máximo alcançado pelo escravo ou animal, no ano 
anterior ao da morte. A respeito deste documento, afirma Giselda Hironaka: 

Foi a lex Aquilia e damno, então, que introduziu, como inovação jurídica sem precedentes, a 
idéia que todo autor de um ato ilícito (contrário a lei ou ao direito de outrem) está, por sua 
própria causalidade, de antemão obrigado a compensar o dano que causou. (HIRONAKA, 
2005, p. 55 - o destaque é meu) 

            Este comentário mostra a importância da causalidade no raciocínio do legislador 
romano. Uma vez reconhecida a causalidade pelo Imperium, o autor do ilícito é obrigado à 
reparação. Aqui está presente o raciocínio pelo qual o agente escolheu agir assim e, por sua 
ação, provocou o dano. Poderia ter agido de outro modo, não agiu, portanto, deve reparar. Por 
isso mesmo, grande parte dos estudiosos da responsabilidade civil consideram a lex Aquilia 
como a base histórica mais remota da fundamentação da responsabilidade civil na idéia de 
culpa do agente (que é, inclusive, conhecida como responsabilidade aquiliana). Apoiar a 
obrigação de reparar na culpa do agente é o grande postulado da teoria subjetiva da 
responsabilidade. 

              No universo cristão medieval a ênfase na noção de culpa acaba tendo um palco 
favorável para o seu desenvolvimento. A idéia de pecado, tão forte na espiritualidade cristã, 
reforça a idéia de culpa como fundamento da responsabilização. Ser responsável é assumir a 
culpa pelos efeitos de algo ou de alguém. Só que as idéias cristãs medievais também 
favoreceram a associação imediata entre culpa e "castigo". Desse modo, ser responsável é ser 
"castigável". Ser responsável é ter a habilidade de responder por sua culpa e, por isso mesmo, 
ser suscetível de castigo. 

            Na Modernidade, por sua vez, o pensamento jurídico recebe influência de diversas 
idéias, principalmente as ligadas ao desenvolvimento do capitalismo como, por exemplo, a de 
livre iniciativa e a de liberdade para contratar. Mas cabe também mencionar as idéias 
alimentadas sob influência da Revolução Científica Moderna, como é o caso da liberdade de 
expressão e para a crítica de idéias herdadas e, além disso, as alimentadas pela Reforma 
Protestante, como é o caso da liberdade religiosa. É claro que, além disso, o movimento 
filosófico conhecido como Iluminismo exerceu, em suas diversas versões, influência inegável 
em todo o contexto cultural do pensamento moderno e, por isso mesmo, no pensamento 
jurídico.   

Embora a noção cristã de culpa tenha desdobramentos na modernidade, até porque a maioria 
dos juristas influentes eram cristãos, havia uma clara tendência laica na teorização do direito. 
Vários juristas poderiam ser aqui, citados, como representantes do pensamento moderno, 
contudo, para nosso propósito, basta citar o francês Jean Domat, dada a reconhecida 
repercussão de seu pensamento na redação do Código Civil Francês de 1804. Jean Domat, 
como a maioria dos juristas modernos foi profundamente impactado pela Revolução 
Científica Moderna. Domat era cartesiano e, com esta orientação, escreveu a sua obra Les lois 
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civiles dans leur ordre naturel. As leis, por exemplo, eram concebidas por Domat como 
partes de um todo sistêmico. A ordem natural, presente no universo, deve ter o seu reflexo na 
ordem jurídica e, mais especificamente, nas leis civis. O direito, sustentava Domat, precisa de 
coerência, unidade, harmonia. 

O impacto da Revolução Científica Moderna no pensamento humano em geral é inegável. 
Kant, por exemplo, diz que "quando Galileu deixou as suas esferas rolarem sobre o plano 
inclinado (...) acendeu-se uma luz para todos os investigadores da natureza" (KANT, 1996, p. 
37). Essa "luz", contudo, não se restringiu às investigações físicas, pois o "giro 
copernicano"[2], de Kant, se pretende válido para toda e qualquer epistemologia, ou, como ele 
prefere, para todo o conhecimento que pretenda trilhar o "caminho seguro da ciência". De 
fato, a ciência moderna impressionava pela sua metodologia, suas descobertas, seus 
resultados, enfim, seu poder preditivo.  Não por acaso, Kant foi um grande admirador de 
Newton. Mas a crença exagerada na ciência moderna sustentou a equivocada idéia de que 
seus fundamentos não poderiam mais ser reformulados. O Prêmio Nobel Schrödinger diz, a 
respeito de Kant que: 

A atitude de Kant em relação à ciência era incrivelmente ingênua, como todos concordarão se 
folhearem seu livro Fundamentos metafísicos da ciência (Metaphisische Anfangsgründe der 
Naturwissenschaft). Ele aceitava a ciência física, na forma como ela tinha atingido em seu 
tempo de vida (1724-1804), como algo mais ou menos definitivo, e se ocupou em justificar 
filosoficamente suas sentenças. Ter acontecido algo desse tipo a um grande gênio deve servir 
de advertência a todos os filósofos posteriores. (SCHRÖDINGER, 1997, p. 159) 

            De fato, Kant se equivocou ao achar que a Física de sua época era "mais ou menos" 
definitiva. Mas isso, segundo o próprio Schrödinger "não trouxe nenhum dano à parte de 
maior valor de sua filosofia" (ibidem). Esse equívoco de Kant, deveria, de fato, servir de 
advertência a todos os filósofos posteriores, mas o problema é que a física da época de Kant 
só ruiu no início do século XX e, aliás, Schrödinger foi um dos responsáveis por isso. 

            Muitos pensadores modernos e mesmo contemporâneos, contudo, foram, nesse ponto, 
bem mais ingênuos que Kant. Kant, pelo menos, não foi metodologicamente ingênuo, tanto 
que ele falava de um "giro copernicano" na filosofia, isto é, a rejeição do tradicional esquema 
segundo o qual o sujeito apenas apreende as informações externas, sem influenciar no 
resultado do conhecimento. Pelo contrário, o sujeito, segundo Kant, é determinante no 
processo cognitivo. Ocorre que o sucesso da mecânica newtoniana, sem dúvida, inspirou as 
humanidades em sua busca por um modelo teórico semelhante. Esta busca criou a paisagem 
para um modelo teórico bem mais problemático que o criticismo kantiano, a saber, o 
positivismo. A sociologia, por exemplo, nasce com o nome de "física social", em uma clara 
referência ao modelo das ciências naturais. Ocorre que, como já referenciamos, o início do 
século XX trouxe um desconforto sem precedentes para a história da Física. Einstein, Planck, 
Heisenberg, Schrödinger, dentre outros, reformularam os fundamentos da pretensa "ciência 
intocável", obrigando-nos a refletir sobre a validade de nossos conhecimentos nos mais 
diversos âmbitos. 

            O Direito, como investigação acadêmica e parte indispensável do funcionamento de 
qualquer sociedade humana, é atingido, direta ou indiretamente, pelos paradigmas científicos. 

Hans Kelsen pensou o Direito nos moldes do positivismo, pois essa era a única maneira de ser 
ouvido em uma academia cientificista. O estudo científico das normas seria, segundo Kelsen, 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 11917



a preocupação fundamental da Ciência Jurídica. Kelsen, além disso, repudia o que ele chama 
de sincretismo metodológico, isto é, o entendimento de que as questões jurídicas devem ser 
estudadas pelas diversas ciências humanas (História, sociologia, psicologia etc.) articuladas na 
temática da norma jurídica. A Ciência Jurídica é autônoma, sustenta Kelsen. Embora receba 
influência de outras áreas do conhecimento, a Ciência Jurídica tem sua própria metodologia 
investigativa. 

            Ocorre que a crise da matemática e das ciências da natureza forçou uma mudança 
paradigmática na epistemologia contemporânea. Crise que não foi superada, pois revelou algo 
importante sobre a natureza da ciência. Os problemas da física, como corretamente observa 
Cornelius Castoriadis, implicam questões que "não vêm antes e nem depois da física 
contemporânea, elas são a física contemporânea" (CASTORIADIS, 1997, p. 213). Seria 
prolixo, aqui, enumerar estes problemas. Basta citar as implicações epistemológicas do 
"princípio da incerteza", de Heisenberg, ou as conhecidas dificuldades de conciliação entre a 
relatividade geral e a mecânica quântica: a explicação do universo macroscópico tem um 
ponto de partida que não é compatível com o que é usado para explicar as partículas 
subatômicas. Contradições deste tipo, tão comuns nas ciências sociais, causam um 
desconforto extremo em qualquer pesquisador de orientação neo-positivista. Por isso mesmo, 
desenvolveu-se, a partir de então, questionamentos a respeito do conceito de "demonstração", 
de "demarcação", de "matematização" enfim, de todos os conceitos que a "episteme", tal 
como a entendemos hoje, herda da filosofia tradicional. 

            Em que medida esta mudança paradigmática pode influenciar, positivamente, o direito 
e, em específico, o conceito de responsabilidade civil? 

            Um lugar-comum, hoje, é dispensa do conceito de "verdade". Os físicos pensam a 
natureza em termos deterministas, mas, em geral, não afirmam a "verdade" de seus 
conhecimentos. Aqui, fica clara a distinção entre "verdade" e "objetividade". O conhecimento 
objetivo pode ser reformulado, esse é um lugar-comum. Não por acaso, os manuais de 
metodologia científica destacam a provisoriedade, como um traço do conhecimento 
científico. Pretende-se realmente conhecer a natureza, mas admite-se a possibilidade de erros 
que precisam, constantemente, ser eliminados. 

Mas por que, afinal, essa digressão? Porque em se tratando de epistemologia, o modelo da 
física está sempre na ordem do dia. Kaufmann, por exemplo, diz que devemos "reconhecer 
que as ciências exatas da natureza estão mais próximas do ideal de cientificidade do que as 
ciências normativas" (KAUFMANN, 2004, p. 100). A epistemologia das ciências naturais é 
complexa. Os representantes do "Círculo de Viena" defendem o critério da "verificabilidade"; 
Popper sustentou a "falseabilidade"; Kuhn defendeu a idéia de "paradigma", enfim, estes 
exemplos são suficientes para mostrar que dizer o que é ou não ciência depende do referencial 
epistemológico que se adota. 

Daí os pensamentos desconstrucionistas, conhecidos como "pós-modernos" encerrarem a 
advertência de não levarmos tão longe a racionalidade técnica ao ponto de esquecermos do 
homem e dos seus anseios fundamentais. As filosofias da existência, por exemplo, têm uma 
posição privilegiada no século XX e neste início do XXI. Heidegger, por exemplo, propôs 
uma ontologia fundamental onde a significação da existência humana é o cerne da 
investigação filosófica. Ora, não há uma resposta "científica", no sentido técnico-
instrumental, para a questão dos valores, do "ethos" a ser adotado pelo direito. Daí Kaufmann 
dizer que "Vivemos num tempo de transição e de ruptura. Fala-se muito de 'mudanças de 
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paradigma'" (KAUFMANN, 2002, p. 43).  São nos períodos de crise que se destacam, 
segundo Kaufmann, as filosofias da existência. A racionalidade instrumental mostrou-se 
incapaz de oferecer respostas às mais importantes questões humanas. O sucesso do 
conhecimento científico não implicou avanços nas questões referentes à existência humana 
em suas contingências histórico-sociais. As filosofias da existência pensam fundamentalmente 
a existência humana sem se deixar levar por esquemas cognitivos que aprisionam o 
pensamento. O lema de Husserl era "retornar as próprias coisas" (zu den Sachen selbst), em 
uma clara preocupação com a existência, com uma "ontologia de relações" e, neste ponto, não 
se pode deixar de lembrar o conceito heideggeriano de "mit-Sein", isto é, "ser-com". O ser 
humano é fundamentalmente isso, um "ser-com", uma existência que encontra sua 
significação na relação com o outro. Talvez isso explique o princípio da tolerância tão 
vigorosamente sustentado por Kaufmann: "Age de tal modo que as conseqüências da tua ação 
sejam concordantes com a máxima prevenção ou diminuição da miséria humana". 

             Ora, se em seguimentos diversos da trajetória humana se mudou o princípio 
regulativo, não é de se estranhar que haja mudanças de enfoque no que se refere à 
responsabilidade civil. Em termos de "obrigação de reparar o dano", essa preocupação com a 
existência humana motivou a tendência doutrinária global de reconhecer de forma mais 
solidária que a vítima tem direito de ser indenizada, ao contrário da tendência tradicional: a 
tudo atribuir a "caso fortuito" ou "força maior". 

            Por isso mesmo, hoje, a chamada linha civil-constitucional é proeminente na 
interpretação dos Códigos Civis ocidentais. O direito civil-constitucional destaca o fato de que 
não pode haver norma jurídica que não seja interpretada à luz da Constituição. Dois 
princípios, em geral, são destacados pela literatura jurídica, como nucleares para a sustentação 
de qualquer interpretação da responsabilidade civil, quais sejam, os princípios da dignidade 
da pessoa humana e o da solidariedade social. 

            Antes de ser jurídico, o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio 
moral com pretensões à universalidade.  Não por acaso, a maioria dos doutrinadores atribuem 
a Kant ter sido o primeiro a fundamentar racionalmente esta idéia. Entende-se que a pessoa 
tem dignidade não porque esta lhe é concedida pela lei. Trata-se de um valor ético. Por isso 
mesmo, ao comentar este princípio, a professora Hironaka diz: "não é a lei quem diz, é a 
razão" (HIRONAKA, 2005, p. 169). Daí este princípio ter se tornado uma espécie de núcleo 
central dos ordenamentos jurídicos das sociedades liberais[3]. Na Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes Kant é contundente: as coisas têm preço, o homem tem dignidade, 
não tem preço. A terceira formulação do imperativo categórico, a nosso ver a melhor, diz que 
não se deve tomar o homem como instrumento da ação ou da vontade de quem quer que seja. 
Poderíamos, sem medo de cometer impropriedades, "atualizar" o imperativo kantiano com a 
simples formulação: "não instrumentalizes ninguém!". Em termos de direitos humanos isso 
impede que o indivíduo humano esteja vulnerável às arbitrariedades do poder.   Daí o 
primeiro parágrafo do preâmbulo à Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) dizer 
o seguinte: "(...) o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo, (...)". Tal reconhecimento se estende à Constituição Brasileira de 1988, que 
afirma como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, "a dignidade da pessoa 
humana" (CF, art 1º, III). 
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            A solidariedade social, por sua vez, aparece como um dos "objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil", qual seja, "construir uma sociedade livre, justa e solidária" 
(CF, art. 3º, I). 

     Busca-se, pois, a solidariedade social como um fundamento ético-jurídico constitucional. 
Na verdade, sustentamos que a solidariedade social é uma conseqüência necessária da idéia 
de dignidade humana. Desde os filósofos gregos a investigação racional sobre o indivíduo 
humano destaca o caráter social e político da natureza humana. Além disso, o direito só existe 
em contextos sociais, pois a norma jurídica ajuda a organizar a convivência humana. Por isso 
mesmo, não faz sentido compreender a dignidade humana de uma forma individualista. A 
pretensão universalista do princípio da dignidade humana é suficiente para desmentir isso. 

Além disso, a solidariedade social se impõe como norma. Não é sinônimo de fraternidade 
entre os homens. Ora, fraternidade não se obriga. Solidariedade implica o respeito a toda 
comunidade humana. É o reconhecimento de que o outro e eu, somos substancialmente iguais 
e não apenas formalmente iguais. No cenário solidarista, a propriedade e o contrato, por 
exemplo, desempenham funções sociais. Não se trata, meramente, de solidariedade como algo 
voluntarista. Trata-se da aplicação da solidariedade social como exigência normativa.    

Além disso, a solidariedade social se impõe, dados os novos problemas com que o direito 
contemporâneo se depara, principalmente os impulsionados pelo avanço técnico-científico: a 
tecnologia nuclear, a biotecnologia e a nanotecnologia, são bons exemplos disso. O avanço 
das técnicas científicas trouxe muitos problemas novos e isso força o jurista a repensar a 
lógica da responsabilização. 

Essa é uma das razões pelas quais os direitos humanos, ditos de "terceira geração", são 
também chamados direitos de solidariedade.  O destinatário destes direitos não seria este ou 
aquele indivíduo, mas o gênero humano como um todo. A solidariedade, como direito 
humano, quer implicar que o progresso não deve se dar em detrimento dos homens e seu 
habitat. 

O projeto de uma sociedade livre, justa e solidária, por isso mesmo, rompe com a tradição 
liberal clássica, pela qual a livre iniciativa, por si só, traz o equilíbrio social como se fosse 
uma "mão invisível". Essa é a lógica do liberalismo clássico, qual seja, "laissez faire, laissez 
passer" ("deixai fazer, deixai passar", ou seja, o mercado deve funcionar livremente, sem 
interferência) que, em função da positivação do princípio da solidariedade social, já não se 
aplica aqui. Solidariedade social, portanto, encerra exigibilidade. 

A responsabilidade sem culpa, no âmbito do direito civil, é um bom exemplo no qual a 
solidariedade social aparece como princípio norteador do reconhecimento e aplicação do 
direito da vítima. Neste caso, uma vez constatado o dano, mesmo que não tenha havido 
negligência, imprudência ou imperícia - numa palavra: culpa - entende-se que o dano precisa 
ser reparado, pois não seria razoável deixar que seja suportado pela vítima. O ato pode ter 
sido lícito (uma atividade econômica perfeitamente regulamentada, que atenda aos padrões 
legais de segurança, por exemplo), mas, ainda assim, produziu um dano (injusto). Não se trata 
de "retribuir" um ato injusto com a sua respectiva sanção, mas de responsabilizar uma 
determinada "atividade" por suas possíveis e previsíveis conseqüências. O que está em 
questão, no caso, é a "natureza da atividade" e não a culpa de um autor. Por este raciocínio, 
quem suportará o dano não será a vítima, mas aquele que gera, com sua atividade, a "ocasião" 
ou a "oportunidade" do dano, que de fato, ocorreu. Ressalte-se o seguinte: dependendo da 
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atividade em questão e do seu respectivo contexto social, os custos do dano podem ser 
repartidos entre os membros de uma determinada coletividade através de diversos 
mecanismos, como o aumento do preço do produto e dos serviços ou de um sistema de 
seguridade social. 

Sem dúvida, há um amplo espaço, nas sociedades industriais avançadas, para o chamado 
"risco permitido". Há atividades arriscadas e perigosas que, dados os benefícios que trazem 
para a vida em sociedade, são admitidas pelo ordenamento jurídico e consideradas lícitas. A 
presença do interesse social não exclui a responsabilidade pelo dano causado por exercício de 
atividade perigosa, sequer a mitiga, pois não elimina o custo social da mesma. Por isso 
mesmo a responsabilidade objetiva é um caso paradigmático de aplicação do princípio da 
solidariedade social, já que a assunção do risco lícito tornou-se critério de imputação objetiva. 

• 2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

Na responsabilidade subjetiva, o elemento, a culpa (provada ou presumida), é indispensável 
para ensejar o dever de reparar o dano. Essa teoria pode ser chamada de teoria clássica da 
responsabilidade civil. Além da culpa, a responsabilidade civil subjetiva exige a verificação 
dos seguintes elementos: conduta, dano e nexo causal. É importante estabelecer a diferença 
entre a culpa presumida e a responsabilidade objetiva: culpa presumida continua sendo culpa, 
e por isso mesmo, se o agente demonstrar que não teve culpa do evento danoso, exclui-se sua 
responsabilização. Tal possibilidade não está presente na idéia de responsabilidade objetiva. 
Segundo Giordani (GIORDANI, 2007, p. 15), a noção de culpa é intuitiva e teria se 
fortalecido nos ordenamentos jurídicos em geral graças a elementos morais, sociológicos e 
psicológicos. 

Os principais golpes sofridos pela teoria da culpabilidade surgem somente no século XIX. 
Trata-se de algo relativamente recente se pensarmos na história do direito como um todo. A 
partir do século XIX, a responsabilidade por danos causados por alguns tipos de acidentes 
passaram a ser aferidas independentemente de prova de culpa. Costuma-se apontar a 
Revolução Industrial e o progresso científico que daí se seguiu como estando entre os 
principais fatores que ensejaram uma nova concepção de responsabilidade civil[4]. Não é 
nosso propósito aqui, fazer uma revisão histórica da legislação européia e sim debater as 
idéias subjacentes a esta discussão. Contudo, como exemplos objetivos do aparecimento da 
responsabilidade sem culpa, queremos citar a lei prussiana sobre acidentes ferroviários, de 
1838, e a lei de acidentes de trabalho do governo de Bismarck, de 1884, que responsabilizava 
o empreendedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade. Na caso da França, 
houve, em 1896, o famoso caso L'Arrêt Teffaine, em que a Corte de Cassação determinou que 
um empreendedor reparasse os danos sofridos pelo empregado, por ocasião da explosão de 
um rebocador a vapor. Tal decisão tornou-se, na época, um precedente revolucionário no 
direito francês, pois introduziu na jurisprudência daquele país a noção de risco. Dois anos 
depois, em 1898, foi promulgada a lei francesa sobre acidentes de trabalho, que previa a 
responsabilidade sem culpa do empregador, fundada no risco profissional (que comentaremos 
adiante). 

Dentre os doutrinadores franceses da responsabilidade objetiva, destacaram-se Raymond 
Salleiles que publicou o texto: Le accidents du travail et la responsabilité civile, no qual 
sustenta que exigir da vítima de acidente de trabalho que prove a culpa, implica não ressarcir 
o dano. Na seguinte passagem da obra de Salleiles, lemos o que seria um dos primeiros 
esboços do que chamamos hoje de teoria do risco: 
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Qual seria o critério da imputação do risco? A prática exige que aquele que obtém proveito de 
iniciativa lhe suporte os encargos, pelo menos a título de causa material, uma vez que essa 
iniciativa constitui um fato que, em si e por si, encerra perigos potenciais contra os quais os 
terceiros não dispõem de defesa eficaz. É um balanceamento a fazer. A justiça quer que se 
faça inclinar o prato da responsabilidade para o lado do iniciador do risco (SALLEILES, 1897 
apud DIAS, 2006, p. 77). 

 Louis Josserand, sob influência de Salleiles, sustentava um princípio geral de 
responsabilidade pelo "fato das coisas", que ele entendia ser sinônimo de "sistema objetivo" 
ou, ainda, teoria do "risco criado".  Para Josserand, a responsabilidade de reparação deve estar 
com quem tem a guarda da coisa ou dela se beneficia. Ele considerava o pensamento de 
Salleiles inovador, mas insuficiente, porque Salleiles teria posto a ênfase das implicações de 
suas idéias nos danos provocados pela grande indústria. Josserand, portanto, dedicou-se ao 
alargamento da teoria proposta por Salleiles. Mais especificamente no trabalho intitulado Da 
responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas, de 1897, Josserand sustenta que se houver 
o nexo causal (isto é, o dano foi causado por uma força posta em movimento pelo 
demandado), mesmo que não haja culpa e o dano tenha sido causado por caso fortuito, o 
demandado deve indenizar. Mas a ênfase de Josserand era clara: isso se refere tanto à grande 
indústria quanto a qualquer pessoa cujo objeto pelo qual é responsável causar dano a outrem. 

No Brasil, a responsabilidade sem prova de culpa aparece, pela primeira vez, na 
regulamentação de transporte ferroviário. O Decreto 2.681/1912 abriu uma exceção ao 
princípio da culpa e fundou-se na idéia do risco criado pelo transportador ferroviário. 
Contudo, este decreto falava em "culpa presumida" e não em responsabilidade objetiva, no 
sentido em que os juristas hoje usam o termo. O uso de analogia, em jurisprudência, ampliou 
o uso desta norma às demais formas de transporte coletivo. Em 1919 aparece a primeira 
regulamentação referente a acidentes de trabalho no Brasil, que fundou-se na teoria do risco 
profissional. A partir daí, surge, na legislação especializada, diversos casos de 
responsabilização independente de prova de culpa, dentre os quais citamos alguns exemplos: 
atividades de mineração (DL. 227/67), atividades nucleares (L. 6453/77), atividades que 
causam danos ao meio-ambiente (L. 6938/81) e o caso paradigmático dos direitos do 
consumidor (CDC, arts. 12 e 14). Além disso, cabe lembrar que a Constituição Federal atribui 
responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público, bem como às pessoa 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (Art. 37, § 6º). Destaque-se, 
também, que mesmo o antigo Código Civil (1916) previa casos especiais em que a prova da 
culpa não seria necessária, tais como a responsabilidade por coisas lançadas ou caídas ou a 
responsabilidade pelo fato dos animais. Já havia, portanto, a adoção de certos tipos de 
responsabilidade sem culpa, ainda que pontuados e devidamente delimitados pelo texto da lei. 

• 2.1. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA GENÉRICA 

De todo modo, o sistema brasileiro anterior ao Código Civil de 2002 adotava a regra geral 
baseada na culpa, com a ressalva de alguns casos especiais que independiam de culpa 
provada, desde que expressamente previstos em lei. Em outras palavras, prevalecia a idéia de 
que só havia responsabilidade objetiva em casos previstos pelo legislador, especialmente nos 
casos da legislação especializada, como se dá nos casos citados dos transportes ferroviários ou 
dos acidentes de trabalho. Contudo, em 2002, o novo Código Civil estabeleceu, ao lado da 
culpabilidade (Art. 927, caput) um sistema geral que, segundo Giselda Hironaka, alterou o 
caráter da responsabilidade objetiva. Tal sistema é fundado não na culpa, mas no chamado 
"risco da atividade", previsto no parágrafo único do artigo 927, que diz: 
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Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem 

Este parágrafo, claramente, elenca duas hipóteses de responsabilidade sem culpa: os 
especificados em lei (mas não é aqui que está a novidade, já que isso já era senso comum, 
desde o século XIX, na Europa, e desde as primeiras legislações especializadas, no Brasil) e 
os casos em que "a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem". A novidade está justamente nesta segunda 
hipótese já que, segundo a doutrina majoritária, com a qual concordamos, tem-se, nesta 
segunda parte do parágrafo único do art. 927, uma cláusula geral de responsabilidade 
objetiva. Não se trata do estabelecimento de casos excepcionais de responsabilidade objetiva: 
trata-se do estabelecimento de um tipo de generalização, isto é, de um preceito legal geral. O 
aspecto inovador desta cláusula geral, ao contrário do que sustentam os defensores da teoria 
da culpabilidade, está no fato de permitir ao aplicador da norma estender tal direito (de 
reparação do dano sem a necessidade de que se demonstre a culpa) a determinados casos que 
não foram expressamente previstos na legislação especializada. Por isso mesmo, Giordani 
(2007) e Souza (2010), por exemplo, designam tal cláusula geral de "responsabilidade civil 
objetiva genérica". 

Posto isso, é possível dizer o seguinte: até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, eram 
duas as possibilidades de responsabilidade civil. Ou se demonstrava a culpa do agente para 
que emergisse o seu dever de indenizar a vítima (responsabilidade subjetiva); ou o caso 
concreto se subsumia a um dispositivo legal (Por exemplo: Código de Defesa do Consumidor, 
Lei de Acidentes do Trabalho, etc.) que impunha o dever de indenizar, sem necessidade de 
demonstração de culpa do agente (responsabilidade objetiva). O Código Civil de 2002, 
contudo, estabeleceu uma nova possibilidade de responsabilização objetiva: pode-se entender 
que a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem, sem que, além disso, precise-se demonstrar a culpa do agente e 
sem que seja necessário subsumir o caso em questão a uma lei que explicitamente considere a 
referida atividade como sendo "de risco". 

• 2.2. ATIVIDADE DE RISCO 

Afinal, o que é risco? Ou melhor, talvez seja adequado delimitar a nossa questão, o que é 
risco para o direito e, em especial, para o direito civil?  

Essa é uma questão tortuosa para qualquer pesquisador da teoria e prática jurídica. Isso 
porque esse investigador terá que admitir que não há um conceito técnico-legal de "risco" e 
nem há, na doutrina e na jurisprudência, uma indicação mais ou menos predominante de um 
entendimento de reconhecida envergadura conceitual. Na verdade, o conceito de risco 
(enquanto conceito passível de investigação acadêmica) é originário da economia, da política 
e das ciências matemáticas e naturais, que foram as primeiras a se ocupar com ele com rigor 
metodológico e, por isso mesmo, não é de se estranhar que, até hoje, o espaço ocupado por 
estas ciências na discussão seja proeminente. A geógrafa Yvette Veyret, considerada uma das 
maiores autoridades mundiais sobre riscos, diz, em seu livro Les risques, que "os progressos 
científicos dos séculos passados produziram a crença na possibilidade de se atingir a 
segurança total, com o desaparecimento da incerteza e do risco." (VEYRET, 2007, p. 14). 
Sabemos, contudo, que essa crença, hoje, já não se sustenta mais. Pelo contrário, a ciência e a 
técnica produzem muitos dos piores riscos que acometem o homem contemporâneo. "Risco 
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zero" não existe, é preciso gerenciar o risco. Na definição de Veyret, risco é a "percepção de 
um perigo possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou por um indivíduo que 
tenha sido exposto a ele" (VEYRET, 2007, p. 24). 

Ainda sobre a definição de risco, queremos destacar o posicionamento de Niklas Luhmann 
que, em seu livro Soziologie des Risikos, faz questão de diferençar risco de perigo. Segundo 
Luhmann, tanto o perigo quanto o risco estão ligados à idéia de incerteza, mas de diferentes 
maneiras: 

Pode-se considerar que o possível dano é uma conseqüência da decisão, e então falamos de 
risco e, mais precisamente, do risco da decisão. Ou, antes, se julga que o dano é provocado 
externamente, ou seja, se lhe atribui ao meio ambiente; e, nesse caso, falamos de perigo. 
(LUHMANN, 1992, p. 37) 

      Riscos ligam-se, portanto, admitida a exposição de Luhmann, aos contextos de decisões 
humanas deliberadas. Daí se falar em assunção dos riscos. O perigo, por sua vez, embora 
possa admitir previsibilidade, não é querido: adentra-se involuntariamente em situações de 
perigo.  

Esclarecida estas diferenciações, retornemos ao problema da crença cientificista: o sociólogo 
Ulrich Beck sustenta que o monopólio de racionalidade das ciências se rompeu na chamada 
pós-modernidade. Brincando com uma antiga formulação kantiana[5], Beck diz que "sem 
racionalidade social, a racionalidade científica está vazia; sem racionalidade científica, a 
racionalidade social é cega (BECK, 1998, p. 36). Riscos e perigos envolvem questões sociais 
e culturais, por isso, este assunto não deve, segundo Beck, ser tratado apenas em sua 
dimensão química, biológica ou técnica de uma forma geral. Discutir estas questões só em 
termos da tecnociência seria uma perda de pensamento social inaceitável. Diz Beck: 

O surpreendente nisso é o seguinte: os danos ao meio ambiente e a destruição da natureza 
causada pela indústria, com seus diversos efeitos sobre a saúde e a convivência dos seres 
humanos (que só surgem em sociedades muito desenvolvidas), se caracteriza por uma perda 
de pensamento social. A esta perda se acrescenta o grotesco: tal ausência não chama a atenção 
de ninguém, nem sequer dos sociólogos. (BECK, 1998, p. 31) 

            É compreensível o desabafo do eminente sociólogo. Contudo, que a "perda de 
pensamento social" chame a atenção de poucos, é verdade, mas que não chame a atenção "de 
ninguém" é um exagero. O próprio Beck é um sociólogo que teve sua atenção, com muito 
mérito, voltada a este problema. Além disso, no direito, a preocupação com este gênero de 
problema, como vimos, remonta ao século XIX. Tal "pensamento social" ou racionalidade 
social é fundamental para a compreensão dos perigos e riscos conseqüentes do que Beck 
chama de modernização avançada. As ciências matemáticas e naturais têm seus limites: em 
geral, suas pesquisas e contribuições sustentam-se em estatísticas e probabilidades. Só que 
quando estamos diante de questões como: que tipo de risco é aceitável e que tipo não é?, não 
dá para esperar que a solução seja dada por algum especialista em teoria dos jogos[6]. Em que 
circunstâncias podemos assumir a possibilidade de provocar um dano a alguém? 
Probabilidades e estatísticas, em si mesmas, como diz Beck, são vazias. As afirmações 
probabilísticas sequer podem ser refutadas por ocorrências reais. Por isso mesmo, Beck diz 
que devemos adotar uma posição axiológica para poder falar com sentido dos riscos. 
Possibilidades matemáticas e interesse social devem caminhar juntos. Risco é, na visão de 
Beck, um assunto que não se esgota na lógica experimental, pois tem a ver com valores, 
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portanto, com ética. Risco é um conceito heterodeterminado: não há privilégio das ciências 
ditas "duras", há contribuição. As expectativas sociais e horizontes axiológicos são 
indissociáveis da percepção dos riscos. 

Contudo, conforme já comentamos, a idéia de responsabilizar objetivamente não surge 
vinculada à idéia de risco. A responsabilidade dos pais pelos atos culposos dos filhos, por 
exemplo, prevista no art. 932, I, do CC também é independente de culpa. Por isso mesmo, os 
defensores das correntes subjetivistas, procuram mitigar a suposta "novidade" teórica da 
responsabilidade objetiva. Muitos autores afirmam que há sempre uma idéia de culpa 
subjacente. O argumento básico das teorias subjetivistas é o seguinte: se a alguém é imputado 
o dever de reparar o dano é porque o dano poderia ter sido evitado. Alguns autores até 
sustentam isso à sua revelia, por exemplo, Sérgio Cavalieri Filho, ao considerar a "violação 
do dever de segurança" (já que quem "viola" um dever jurídico deve responder pelo seu ato 
contrário ao direito) como o fundamento da responsabilidade objetiva acaba tratando a teoria 
do risco nos mesmos moldes da teoria da culpa. 

Mas afinal, qual o sentido e o alcance das expressões: "atividade normalmente desenvolvida" 
e "risco"? Temos, aqui, um sério problema hermenêutico. Até porque toda e qualquer 
atividade pode implicar "risco" para os direitos de outrem: dirigir um carro e espirrar, por 
exemplo, oferecem sérios riscos aos direitos de outrem. 

A idéia de "risco da atividade" é usada amplamente, por determinados ramos especializados 
do direito, como é o caso já destacado do direito do consumidor. Neste caso, entende-se que 
basta que haja vício no produto disponibilizado no mercado para que haja a necessidade de 
reparação. A idéia básica é a de que o empreendedor, ao se dedicar a uma determinada 
atividade (lícita) deve arcar com os riscos desta atividade. Isso, hoje, é um lugar-comum no 
debate jurídico. O mesmo raciocínio se aplica às atividades que, potencialmente, danifiquem o 
meio-ambiente. Uma vez provado o nexo causal, a demonstração da culpa, sem dúvida, é um 
elemento agravante, mas totalmente dispensável para a responsabilização do agente causador. 
Grosso modo podemos dizer que se a atividade foi realizada no interesse e sob o controle do 
agente X, o dano Y que daí diretamente decorreu é de responsabilidade de X, mesmo que tal 
conseqüência não tenha sido desejada por X e que não tenha sido provada sua negligência, 
imprudência ou imperícia. Este é o cerne da responsabilidade objetiva. 

Para a doutrina majoritária, contudo, como o direito deve interpretar o que seja "atividade de 
risco"? Há várias teorias. A doutrina consagrou algumas modalidades de risco, quais sejam: O 
risco-proveito: pela teoria do risco-proveito, o responsável é aquele que tira proveito da 
atividade danosa, com base no princípio ubi emolumentum, ibi ônus (onde está o ganho, aí 
reside o encargo); O risco-profissional: a teoria do risco profissional sustenta que o dever de 
indenizar ocorre sempre que o fato prejudicial é uma decorrência da atividade ou profissão do 
lesado (aqui está abarcada a maioria dos casos de acidente de trabalho); O risco excepcional: 
para os defensores da teoria do risco excepcional, a reparação é devida sempre que o dano é 
conseqüência de um risco excepcional, que, por definição, escapa a atividade ou trabalho 
normalmente exercido pela vítima. Esse seria o caso, por exemplo, da exploração de energia 
nuclear; Risco criado: é a tese Caio Mário da Silva Pereira, que sustenta que "aquele que, em 
razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo, está sujeito à reparação do dano que 
causar" (PEREIRA, 1992, p. 24). Na teoria do risco criado não se indaga a respeito dos 
proveitos ou vantagens do agente. Não se subordina, ipso facto, o dever de reparar ao 
pressuposto da vantagem; Risco integral: essa teoria é uma modalidade extremada da 
doutrina do risco e sustenta o dever de indenizar até nos casos de inexistência do nexo causal. 
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O direito brasileiro a adotou em casos excepcionais. Este é o caso, por exemplo, do seguro 
obrigatório, pago pelos condutores de veículos anualmente. É como se o condutor arcasse 
apenas com a "probabilidade do dano ocorrer", ainda que, de fato, nenhum dano seja causado 
por seu veículo especificamente. 

Wendel Lopes Barbosa de Souza elenca, ao lado destas teorias, a teoria do risco-
administrativo, imposta ao Estado e às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviço público delegado, que têm "o dever indenizatório unicamente em virtude do perigo 
que a atividade administrativa impõe aos direitos alheios" (SOUZA, 2010, p. 50). 

Além destas teorias tradicionalmente classificadas, há a o posicionamento de Geneviève 
Schamps em sua obra La mise en danger: un concept fondateur d'un príncipe general de 
responsabilité (analyse de droit comparé), para quem o critério geral de imputação objetiva 
requer a noção de mise en danger (exposição ao perigo). A mise en danger refere-se ao 
exercício de uma atividade perigosa para terceiros em razão de sua natureza ou da natureza 
dos meios adotados para o seu exercício. Trata-se de um critério essencialmente objetivo e 
somente quando ocorrer o dano é que haverá o dever de indenizar. Aplica-se o critério da mise 
en danger em atividades toleradas em função de sua utilidade social (HIRONAKA, 2005). 
Adiante, dedicaremos o devido espaço para a discussão deste critério. Cabe aqui, antes disso, 
fazer mais algumas observações sobre as noções de "risco proveito" e "risco criado", dada a 
repercussão destas idéias na doutrina pátria.   

Maria Helena Diniz, por exemplo, é uma defensora da teoria do risco-proveito (DINIZ, 2003). 
Já Caio Mário da Silva Pereira (PEREIRA, 1992), Carlos Roberto Gonçalves (GONÇALVES, 
2007) e José Acir Lessa Giordani (GIORDANI, 2007), por exemplo, defendem a tese do 
risco-criado, acompanhando o doutrinador francês Josserand, para quem o risco terá 
incidência em todas as atividades desenvolvidas, ainda que se trate de mero lazer ou recreação 
(JOSSERAND, 2005). Isso porque a idéia de "proveito" normalmente é associada ao ganho 
econômico, mas o exemplo da atividade de lazer arriscada, segundo a melhor doutrina, 
também está subsumida na idéia de responsabilização objetiva. Além disso, segundo Carlos 
Roberto Gonçalves, adotar a idéia de "proveito" implica um ônus à vítima: provar que o 
causador do dano lucrou com a atividade em questão. 

Também segundo Alvino Lima, foi a teoria do "risco criado" a adotada pelo sistema brasileiro 
de responsabilidade extracontratual objetiva. O foco estaria no risco das novas atividades 
tecnológicas humanas, em relação as quais a teoria da culpa não poderia resolver muitos casos 
concretos de danos. A insegurança e impotência da vítima, cada vez mais evidente e 
alarmante, não poderia se sustentar, legitimamente, com o único propósito de alimentar a 
cobiça humana. 

Que "riscos", afinal, estão implicados, "por natureza", nas "atividades normalmente 
desenvolvidas" pelo autor do dano? 

Hironaka destaca o fato de que nas sociedades industriais avançadas, os eventos danosos, com 
freqüência, não são meramente fatalidades imprevisíveis. Não são eventos excepcionais ou 
extraordinários. Na verdade, muitos desses eventos são estatisticamente calculáveis. Grandes 
corporações são capazes de prever, pelos dados estatísticos, quantos acidentes e até quantos 
óbitos devem, provavelmente, acontecer, por exemplo, no próximo semestre (ainda que todas 
as normas de segurança sejam rigorosamente adotadas). Isso, na verdade, já faz parte da rotina 
de planejamento dos executivos de grandes corporações, que, por sua vez, costumam prever o 
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quantum indenizatório que a empresa deverá arcar em um determinado período de 
atividade.  Pela lógica da culpa-sanção, tais danos não necessariamente deveriam ser 
ressarcidos, uma vez que "inevitáveis". Este é um bom exemplo do porquê da necessidade de 
se adotar esquemas de responsabilização objetiva para sociedades industriais avançadas, em 
que o progresso tecnológico é condição sine qua non da geração de riqueza e produção de 
bens. 

Sem dúvida, a noção geral, outrora tida como auto-evidente, de que a responsabilidade civil 
só pode ser invocada como sanção por uma falta cometida é insuficiente para dar conta da 
realidade das sociedades de industrialização avançada. Alguns autores, como Maria Celina 
Bodin de Moraes, chegam a falar em crise da responsabilidade fundada exclusivamente na 
culpa, embora, segundo pensamos, isso seja um exagero. Contudo, é fato que não é correto 
dizer mais, como pretendem alguns doutrinadores (p. ex., VENOSA, 2003), que a 
responsabilidade objetiva seja apenas a exceção dos casos de responsabilidade civil. Um dos 
maiores defensores da teoria do risco no Brasil, Alvino Lima, diz, a respeito da 
responsabilização sem culpa, que: 

(...) a multiplicação indefinida das causas produtoras do dano, advindas das invenções 
criadoras de perigos que se avolumam, ameaçando a segurança de cada um de nós; a 
necessidade imperiosa de se proteger a vítima, assegurando-lhe a reparação do dano sofrido, 
em face da luta díspar entre as empresas poderosas e as vítimas desprovidas de recursos; as 
dificuldades, dia a dia maiores de se provar a causa dos acidentes produtores de danos e dela 
se deduzir a culpa, à vista dos fenômenos ainda não conhecidos na sua essência, como a 
eletricidade, a radioatividade e outros, não podiam deixar de influenciar no espírito e na 
consciência do jurista. Era imprescindível, pois, buscar um novo fundamento à 
responsabilidade extracontratual, que melhor resolvesse o grave problema da reparação dos 
danos, de modo a se evitarem injustiças que a consciência jurídica e humana repudiavam." 
(LIMA, 1999, p. 114) 

Alvino Lima, portanto, com propriedade, observa que o avanço tecnológico ampliou 
exponencialmente as situações de risco ligadas às atividades econômicas e, ipso facto, trouxe 
sérios problemas de segurança. Esse quadro mobilizou seriamente o pensamento jurídico no 
sentido de se reconsiderar as teorias da justiça. Por exemplo, a análise apenas empírico-
psicológica perdeu força no debate sobre a responsabilidade objetiva. 

Contudo, o pensamento jurídico ainda está apenas tateando no que se refere à busca de um 
critério genérico de responsabilidade objetiva. A nosso ver, uma indicação que pelo menos 
oferece material interessante para a reflexão é a apontada por Hironaka com base nos 
trabalhos de Genéviéve Schamps, isto é, a idéia de "mise en danger", que seria a "ação de pôr 
em perigo ou em risco"[7]. A "mise en danger" teve grande influência no que Hironaka chama 
de "responsabilidade pressuposta" (não culpa pressuposta, mas responsabilidade 
pressuposta). Tal categoria de responsabilidade destaca-se pela presença de "risco 
caracterizado", isto é, pela possibilidade de se realizar um dano de "grave intensidade" ligado 
à natureza da atividade ou, o que não é a mesma coisa, de "grande probabilidade" de 
ocorrências. Assim, podemos dizer que uma atividade que possui uma probabilidade elevada 
de risco de ocorrência danosa é uma atividade especificamente perigosa, mesmo que sejam 
empregadas as diligências razoáveis. Os elevados índices de ocorrências danosas de uma 
determinada atividade seriam suficientes para denunciar seu grau de periculosidade. Por outro 
lado, mesmo que a incidência não seja de grandes proporções, a mera possibilidade, ainda que 
mínima, de ocorrência de um dano grave, provocado pela atividade em questão, também é 
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risco caracterizado. Assim, o conceito de "mise en danger" dá importância, também, além da 
probabilidade, à intensidade da ocorrência eventual. Isso porque, o dano potencial, ainda que 
improvável, caso ocorra, pode ser de grave intensidade. Podemos dizer que a queda de um 
avião é improvável, mas ao afirmar isso sabemos que pode ocorrer. Por isso mesmo, nem 
sempre o critério quantitativo deve ser determinante no entendimento dos casos de 
responsabilização objetiva. Afinal, o que é pior: muitos prejuízos de pouca gravidade ou um 
só evento danoso, mas de muita gravidade? 

• 3. RESPONSABILIDADE E TEORIAS DA JUSTIÇA 

     As teorias da justiça de maior proeminência na contemporaneidade, direta ou 
indiretamente, estão ligadas ao pensamento liberal. Por isso, queremos, aqui, falar sobre a 
influência das idéias liberais na codificação civil. É muito comum encontrarmos na literatura 
jurídica a expressão: "modelo individualista-liberal" para se referir à tese subjetivista da 
culpa. A idéia que muitos doutrinadores passam é a de que há um pensamento individualista 
liberal subjacente à tese da culpa, que é preciso substituir por uma tese não-liberal: a da 
solidariedade social. De nossa parte, preferimos enquadrar essa tese (individualista ou 
subjetivista) no cerne do liberalismo clássico, não, contudo, no pensamento dos principais 
defensores contemporâneos do liberalismo político. Isso porque o suposto contraponto da tese 
subjetivista, qual seja, o modelo solidarista, fundado na atenção e no cuidado para com o 
lesado, também é liberal. O liberalismo não é uma coisa ou outra. Há muitas versões de 
liberalismo político e a tese solidarista é perfeitamente compatível com o "princípio da 
diferença" de Rawls ou com a defesa da "moralidade política" empreendida por Dworkin em 
"A virtude soberana". Sublinhe-se o seguinte: tanto Rawls como Dworkin são liberais 
confessos. 

O Segundo Princípio da Justiça de Rawls, além da idéia de igualdade de oportunidades (que é 
a mais conhecida) diz que as desigualdades econômicas e sociais devem estar estruturadas de 
maneira que sejam para maior benefício dos menos avantajados, de acordo com um princípio 
de economia justo (no sentido distributivo, isto é, que considere as diferenças). 

Liberalismo político, como o de Dworkin, assim como o de Rawls, não é o mesmo que 
liberalismo econômico, embora possa haver co-relações. Dworkin é um ávido crítico da idéia 
de "laissez faire" (Estado mínimo). No capítulo 3 da Virtude Soberana, seu autor sustenta 
uma determinada concepção de liberdade, congruente com a igualdade de recursos e não 
qualquer conceito de liberdade ou liberalismo. Segundo Álvaro De Vita, as duas teses 
fundamentais do liberalismo enquanto uma filosofia política normativa são: 

1. O Estado deve proteger um conjunto de direitos fundamentais dos cidadãos; 2. O Estado 
deve ser neutro no que se refere às concepções de boa vida a que os cidadãos devotem 
lealdade e que se empenhem em realizar. (De VITA, 1993, p. 12). 

Além disso, e este é o ponto mais importante para o nosso trabalho, a idéia de "mecanismos 
de correção" do mercado econômico, fulcral em Dworkin, leva seriamente em consideração 
que acidentes de trabalho, deficiências físicas e o próprio funcionamento do mercado 
econômico, além de um sem-número de outras variáveis podem fomentar a desigualdade e o 
mercado deve prever formas de corrigir estes desvios do ideal de igualdade (que é, em 
Dworkin, a "virtude soberana" da comunidade política). Enfim, o objetivo desta digressão é 
dizer o seguinte: liberalismo político não é sinônimo de individualismo abstrato, "mão 
invisível" e coisas do gênero. Estes conceitos estão, sem dúvida, nos primórdios do 
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liberalismo. Contudo, ainda há muitos juristas para quem o conceito de liberalismo se 
estagnou nos século XVII, XVIII e XIX, embora autores de enorme repercussão no 
pensamento jurídico (Raws, Dworkin e Habermas, por exemplo) claramente considerem as 
democracias ocidentais como sociedades liberais, isto é, sociedades Constitucionais cujo 
cerne do ordenamento jurídico é a garantia de direitos fundamentais. 

Mas, afinal, que relação há entre as teorias da justiça e a idéia de responsabilidade? 

Em primeiro lugar, a idéia jurídica de responsabilidade, como todo e qualquer conceito 
jurídico, precisa de fundamentação teórica. Nas bases de qualquer conceito jurídico há 
sempre, tácita ou explicitamente, uma concepção de justiça adotada. É conhecido o 
posicionamento de Norberto Bobbio que, na sua conhecida obra A era dos direitos, diz que, 
em se tratando dos direitos humanos não cabe mais a discussão sobre fundamentos e sim 
sobre a maneira de efetivá-los. Mas isso não está correto: a teoria do direito sempre retorna 
aos fundamentos, pois nada pode ser aplicado sem o debate racional em torno do direito em 
questão. Há ainda, sem dúvida, muito espaço para a discussão sobre fundamentos, e não 
apenas sobre as formas de aplicação do direito, especialmente em uma época dita pós-
moderna, em que os referenciais tradicionais perderam a imponente austeridade. 

Além disso, no caso específico do conceito de responsabilidade, muita coisa é nova, pois 
embora a pré-história do conceito seja, como vimos, remota, o teor da discussão mudou 
muito. Poderíamos ainda acrescentar: felizmente mudou muito, justamente em função da 
discussão sobre fundamentos, na qual os direitos fundamentais ocupam posição axial. 

4. REFLEXÕES FINAIS 

Segundo Hans Jonas, o conceito de responsabilidade expressa um dever recém-surgido. Esse 
dever é o tema de seu conhecido texto O princípio responsabilidade. Jonas destaca, com 
razão, o fato de que "a teoria ética lhe concedeu (i. e., ao conceito de responsabilidade) pouca 
atenção" (JONAS, 2006, p. 22). É preciso, segundo Jonas, deslocar o problema da 
responsabilidade para o centro da ética. É preciso se pensar em uma teoria da 
responsabilidade, segundo Jonas, "até hoje ausente" (ibidem). 

Também Ricoeur diz que "(...) é surpreendente que um termo, de sentido tão firme no plano 
jurídico, seja de origem tão recente e sem presença marcante na tradição filosófica" 
(RICOEUR, 1995, p. 35-36). Ricoeur observa uma "inflação" da idéia de responsabilidade no 
plano jurídico em função da extensão do domínio dos riscos, acidentes e azares invocados 
pelas vítimas. Ele pontua alguns efeitos perversos do direito à reparação na ausência de culpa: 
a multiplicação aleatória das ocorrências de vitimização e da caça ao responsável. 

O sistema brasileiro atual de responsabilidade objetiva genérica, sem dúvida, precisa ser 
aperfeiçoado. Na verdade, esse não é só um problema brasileiro, trata-se de um problema das 
legislações ocidentais como um todo. Algumas questões insistentemente se impõem, como a 
de se buscar um critério de responsabilização, em caso de atividade de risco, que não dependa 
unicamente das idiossincrasias do magistrado. Ou ainda, a de se compreender melhor o 
escalonamento dos riscos (já que toda atividade humana envolve riscos), de forma a se definir 
os que são passíveis de aplicação da cláusula geral e os que não são. A despeito destas e 
outras complicações de se admitir uma cláusula geral de responsabilidade objetiva, 
entendemos que a recepção da teoria do risco pelo novo diploma civil brasileiro representa 
um avanço. Contudo, um avanço que depende do senso de justiça do aplicador da lei. 
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Foi o progresso técnico, sem dúvida, que impulsionou as reflexões que reconfiguraram o 
campo da responsabilidade civil. Mesmo nos dias atuais o progresso técnico-científico obriga 
os juristas a repensarem sua atividade e os critérios de responsabilização. 

O progresso científico, contudo, se dá na medida em que incrementa o capital, isto é, na 
medida em que dá sustentação ao sistema econômico. A ciência não é um empreendimento 
neutro e grande parte do seu desenvolvimento requer o patrocínio de grandes corporações 
econômicas. Portanto, é importante deixar bem pontuado que a idéia de um critério geral de 
responsabilidade objetiva parte das seguintes idéias (de uma forma ou outra já comentadas, 
mas aqui sinteticamente recapituladas): a necessidade de reparação de um dano, cuja não-
reparação se entende como sendo injusta; exigir a probatio diabólica da culpa implica, muitas 
vezes, o não ressarcimento do dano, dada a desigualdade de poder entre as partes envolvidas 
na lide; responsabilizar não é, principalmente, provar a culpa, mas prevenir e ressarcir o dano; 
quem lucra com a atividade econômica deve arcar com os seus riscos, e isso inclui não apenas 
os riscos patrimoniais, mas também os riscos que envolvem danos à pessoa humana e ao 
meio-ambiente; a dignidade da pessoa humana tem precedência sobre o progresso técnico-
científico; não se pode esperar sempre por uma solução legal casuística. É preciso que se 
tenha um critério geral para suprir as lacunas da legislação especializada, de forma que a 
vítima não fique desamparada, na ausência de lei específica; a responsabilidade civil não deve 
ser um instrumento de exclusão social, mas de garantia de direitos sociais para todos os 
cidadãos, de forma a assegurar o equilíbrio e o reequilíbrio da vida em sociedade. 

O Prêmio Nobel James Watson relata que, até a década de 60, o DDT era visto como "o 
melhor amigo do ser humano" (WATSON, 2005, p. 152). Contudo, a ambientalista Rachel 
Carson passou a descrever, na revista The New Yorker, a partir de 1962, os graves efeitos 
nocivos do DDT nos alimentos e no meio ambiente como um todo. Watson conta que, na 
época, ele foi convidado para apreciar a questão e, ao estudar o problema a ele proposto, teve 
que admitir que Carson estava certa, pois pesticidas persistentes a base de cloro, embora não 
letais em doses pequenas, têm efeitos mutagênicos que podem resultar em câncer e defeitos 
congênitos. Como resultado, o DDT foi banido na Europa e na América do Norte desde 1972. 

            Durante muitos anos, antes da tecno-ciência se dar conta dos riscos inerentes ao uso do 
DDT, ele foi usado, "dentro das normas de segurança" e com o aval dos conhecimentos 
científicos da época. Por isso mesmo, uma vez que o homem se tornou vítima de seu próprio 
progresso, somos obrigados a pensar em uma fundamentação adequada dos critérios de 
responsabilização na era da tecno-ciência. Não é possível saber ex ante todas as possibilidades 
de dano. Daí a busca de um critério genérico de responsabilidade objetiva. 

O Diploma Civil Brasileiro acertou, aliás, bem mais que o Italiano (que foi o primeiro 
diploma civil a sugerir essa discussão), em sua recepção da Cláusula Geral de 
responsabilidade objetiva, já que o Código Italiano abre brechas para excludentes, bem mais 
que o Código Civil Brasileiro, que não admite, como o italiano, a possibilidade de excludente 
em casos em que se prova "di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Ora, 
as atividades lícitas requerem, por definição, que se adote todas as medidas idôneas a se evitar 
o dano: logo, isso não é um exemplar "dever cumprido", como sugere o legislador italiano, 
isso é o "mínimo que se espera", em uma sociedade de "modernidade avançada", no sentido 
de Beck . Isso é ponto de partida, não é ponto de chegada. Portanto, não devemos admitir 
excludentes de responsabilização que considerem o raciocínio: o demandado fez ou não fez o 
possível para evitar o dano? A responsabilidade objetiva foge deste raciocínio. 
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Ainda há muito o que se avançar, contudo, a tese kantiana da "não-instrumentalização", 
sustentada vigorosamente por Ricoeur, continua sendo um Norte Regulador, para qualquer 
investigador sério, que tenha preocupações com a sustentação dos Direitos Fundamentais 
mesmo em casos em que a averiguação da culpa carece de conteúdo probatório. 
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[1] Vários autores fazem diferenciação entre Ética e Moral. A conceituada obra de Adolfo 
Sanchez Vázquez, por exemplo, sustenta que Moral seja "um sistema de normas, princípios e 
valores, segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre 
estes e a comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter histórico e 
social, sejam acatadas livre e conscientemente, por uma convicção íntima, e não de uma 
maneira mecânica, externa e impessoal." (VÁZQUEZ, 1997, p. 84). Ética, por sua vez, 
conforme o mesmo autor, seria "a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em 
sociedade." (VÁZQUEZ, 1997, p. 23). Embora essa diferenciação seja amplamente 
divulgada, estes conceitos têm, sem dúvida, outras aplicações, como é o caso, por exemplo, 
dos chamados "códigos de ética" profissionais. Neste trabalho, usamos os termos Ética e 
Moral em sentido kantiano, isto é, como reflexão prática sobre o dever-ser próprio do agir 
humano. Acreditamos que este uso seja suficientemente abrangente para nosso propósito. 
Kant não fez diferenciações entre "Eticidade" e "Moralidade" como, mais tarde, o fez Hegel. 
Portanto, para efeitos de argumentação e amparados na obra do filósofo de Königsberg, não 
estamos preocupados com estas diferenciações. 

[2] O expressão "giro copernicano" ficou famosa na história do pensamento filosófico em 
função de um comentário de Kant no prefácio à segunda edição da Crítica da razão pura. Lá 
é dito que "Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha que se regular por objetos; 
(...). O mesmo aconteceu com os primeiros pensamentos de Copérnico que, depois das coisas 
não quererem andar muito bem com a explicação dos movimentos celestes admitindo-se que 
todo o exército de astros girava em torno do expectador, tentou ver se não seria mais bem-
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sucedido se deixasse o expectador mover-se e, em contrapartida, os astros em repouso" 
(KANT, 1996, p. 39). O giro copernicano de Kant refere-se, justamente, a essa mudança de 
perspectiva epistemológica: "deixar o expectador mover-se", isto é, compreender que o sujeito 
do conhecimento só conhece "fenômenos" e não "coisas em si". Fenômeno é entendido como 
o objeto tal como ele se mostra, sob a perspectiva da estrutura cognitiva do observador. Nesse 
sentido, o sujeito se "move", não é passivo no processo do conhecimento, não é apenas um 
receptor das informações "fornecidas" pela observação do objeto.   

[3] Usamos, aqui, o termo "sociedade liberal", no sentido de Habermas, que emprega a 
expressão pra se referir a um Estado que se reconhece como constituído por uma sociedade 
pluralista e que é regida por uma Constituição democrática. 

[4]Com a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII na Inglaterra, ocorreu a 
passagem da manufatura para a indústria mecânica. O maquinismo constituiu-se numa 
ameaça à integridade física do operário. Ocorreram milhares de acidentes de trabalho. Tal 
situação subsistiu por muitos anos, até que se constatou a dificuldade da vítima de comprovar 
a "culpa" por este tipo de infortúnio. 

[5] Em elegante e inesquecível passagem da Crítica da razão pura, Kant diz que 
"Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas." (KANT, 1996, p. 
92) 

[6] A teoria dos jogos é um ramo da matemática com aplicações no estudo das tomadas de 
decisões, desenvolvimento de estratégias e situações de conflito. Ela é muito usada para se 
estudar a lógica das interações humanas nos mais diversos âmbitos, a exemplo da economia e 
da política.  

[7] A análise de Shamps, segundo Hironaka, baseou-se na legislação italiana, mais 
especificamente no art. 2.050 do Código Civil italiano, que diz: Chiunque cagiona danno ad 
altri nello svolgimento di um'attività  pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi 
adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a 
evitare il danno. Assim, a exposição ao risco ou perigo (mise em danger), consiste no 
exercício de uma atividade (lícita) perigosa para outrem, em razão de sua natureza ou pela 
natureza dos meios adotados.    
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RESTRIÇOES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM FACE DO 
CONTRATO 

 
RESTRICTIONS ON FUNDAMENTAL RIGHTS IN FACE OF CONTRACT 

 
 
 

paulo henrique silveira robert 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem por escopo pressupor o contrato como instrumento tanto de 
realização como restrição - se possível - de direitos fundamentais e a possibilidade da 
renúncia desses direitos dentro do Estado Democrático de Direito. Para tal mister, mostra-se 
necessária a realização de uma digressão histórica, a fim de demonstrar a existência de uma 
releitura do contrato nos moldes contemporâneos. Num primeiro momento buscam-se: os 
contornos do contrato em face dos direitos fundamentais, e suas mudanças, abrindo o contrato 
de forma a recepcionar esses direitos na medida em que os mesmos também mudaram, 
compatibilizando-se com o atual Estado Democrático de Direito. 
Ao estabelecer a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, pretende-se num 
segundo momento, verificar especificamente se ocorrem restrições e ocorrendo, de que forma 
ocorrem essas restrições com base na teoria interna e na teoria externa da eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações entre os particulares. Ao caminhar para o final, questiona-se se 
haveria limites a essa restrição imposta pelo contrato aos Direitos Fundamentais, quer fosse 
possível restringir ou não um contrato pelos Direitos Fundamentais. Por fim, aborda-se o 
contrato como instrumento para a renúncia de direitos fundamentais, mas que devem ser 
ponderados em cada caso concreto dentro de suas especificidades, apontando alguns casos na 
doutrina. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO; DIREITOS FUNDAMENTAIS; LIMITES; 
RESTRIÇÃO; RENÚNCIA. 
 
ABSTRACT 
The scope of this work is to assume the contract as an instrument of realization as much 
restrictions - if possible - of fundamental rights and the possibility of renunciation those rights 
within a democratic state. For such a task, seems necessary to perform a historical digression, 
in order to demonstrate the existence of a new reading of the contract in the contemporary 
patterns. Initially we will seek to: the outline of the contract in the face of fundamental rights, 
and its changes, making the contract in order to approve these rights insofar as they have also 
changed, aligning himself with the current democratic state. ). 
In establishing the incidence of fundamental rights in private relationships, it is intended a 
second time, specifically check whether there are restrictions and place, how do these 
restrictions on the theory internal and external efficacy theory of fundamental rights in 
relations between the individuals. While walking to the end, one wonders whether there 
would be limits to such a restriction imposed by the contract for Fundamental Rights, whether 
it was possible to restrict or not a contract for Fundamental Rights. Finally, we discuss the 
contract as an instrument for the renunciation of rights, but which must be weighed in each 
case within its specific features, pointing out some cases in doctrine. 
KEYWORDS: CONTRACT; RIGHTS; LIMITS; RESTRICTION; RENUNCIATION. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Partindo da premissa que ocorreram mudanças nos contornos do contrato em face dos direitos 
fundamentais, abrindo o contrato de forma a  recepcionar esses direitos na medida em que os 
mesmos também mudaram, compatibilizando-se com o atual Estado Democrático de Direito. 

Nesse sentido, o contrato se mostra como elemento particular e centralizador das relações 
jurídicas que crescem a cada dia, bem como os conflitos a ela inerentes. Dentro dessa gama 
crescente de relações, o indivíduo em face do que supõe ser um bem maior da vida, acaba por 
fazer concessões dispondo do exercício de um direito fundamental. 

            Nessa medida,  procura-se verificar até que ponto, dentro do nosso ordenamento 
jurídico, é possível que particulares possam fazer uso da sua capacidade volitiva, por 
intermédio de um contrato, abstendo-se do direito previsto constitucionalmente tido como 
irrenunciável. 

A priori, encontramos não só na doutrina pátria como alienígena que os direitos fundamentais 
são irrenunciáveis, contudo essa afirmação não deve ser tomada como absoluta. Fato esse, que 
impõe o tratamento da relativização dos direitos fundamentais,  quando mais de um encontra-
se em aparente conflito. Devendo ocorrer essa relativização  no momento da aplicação desses 
princípios  no caso concreto. 

Cabe salientar que dentro de nosso ordenamento pátrio, os direitos fundamentais são 
inalienáveis, “irrenunciáveis” e indisponíveis. E, mais, a indisponibilidade dos direitos está no 
caráter jus fundamental dessas normas cujo fim se encontra no interesse público do qual não 
cabe ao particular imiscuir. [1] 

Se direitos fundamentais são renunciáveis, ou não, importa em averiguar a possibilidade do 
âmbito de abrangência de uma restrição contratual. A abordagem do tema em questão ocorre 
devido à importância de se estabelecer critérios capazes de determinar a distinção entre 
restrição e violação de um direito fundamental. 

Há uma dificuldade na fundamentação das restrições, principalmente quando a norma 
constitucional não se expressa de forma clara e explícita. Em alguns direitos, pode-se perceber 
claramente que a restrição se traduz em violação de preceitos constitucionais, porém em 
outros, relativamente aos direitos sociais, não se percebe nitidamente esta distinção. Quanto 
aos direitos personalíssimos, percebe-se a irrenunciabilidade da titularidade, podendo em 
certos casos limítrofes existir um espaço dedicado à autonomia da vontade em que se permite 
que o contrato possa interferir no âmbito do exercício com limites. 

Adotamos aqui duas formas diferentes de analisar estas restrições, de enfoques e 
conseqüências distintas uma em relação à outra, por meio da teoria externa e da teoria interna. 
Todavia, para análise das teorias, cabe dar conta ainda que sumariamente, da 
constitucionalização do direito civil, que é justamente o que permite afirmar a relevância 
dessa discussão. 
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2 DIGRESSÃO HISTÓRICA  

  

O código civil de 1916, tendo como inspiração o código napoleônico[2] tinha como valor 
fundamental o indivíduo, em que o direito privado procurava regular a atuação do contratante 
e do proprietário, visando uma maior circulação de riquezas, mas sem entraves legais e 
restrições. Isso tudo se dava ligado à idéia liberal, no qual se buscava uma autonomia na 
esfera privada, sem a ingerência do poder público ou de particulares que pudessem vir a 
impedir essa nova forma de relacionamento. Obtendo-se mais segurança jurídica nas relações 
comerciais, conforme demonstra TEPEDINO[3] “Ao direito civil cumpriria garantir à 
atividade privada, e em particular ao sujeito de direito, a estabilidade proporcionada por 
regras quase imutáveis nas suas relações econômicas”. 

          Tínhamos então uma autonomia privada, na qual a liberdade de contratar se dava de 
modo quase ilimitado entre as partes[4]. Aos contratantes tudo podia desde que não fosse 
ilícito. O Estado, por si só, assumia uma posição absenteísta em que os Direitos Fundamentais 
eram vistos como uma forma de garantir aos indivíduos a não ingerência estatal. 

 Porém, com a incidência cada vez maior de conflitos advindos da situação econômica 
emergente bem como a eclosão da Primeira Grande Guerra, o Estado assumiu uma posição 
intervencionista no mercado, passando a ditar várias regras, denominado mais tarde como 
dirigismo contratual[5]. Esta intervenção, conforme comenta ROPPO[6] teria a finalidade de 
regular o mercado amenizando as dificuldades, bem como procurar preencher as lacunas 
existentes no código civil, frente às situações jurídicas não abrangidas por ele.[7] 

            O Código Civil não dava conta, uma vez que havia uma ruptura entre a situação social 
da realidade econômica ora vigente e as relações jurídicas do direito privado. Esta lacuna faz 
com que, o código civil, perca sua exclusividade na regulação das relações jurídicas 
patrimoniais privadas, para a legislação extravagante (leis especiais paralelas ao direito 
comum estabelecido pelo Código Civil), de forma a suprí-la. 

              Isto faz com que o hermeneuta procure soluções objetivistas, com o fulcro 
direcionado ao conteúdo e as finalidades das atividades desenvolvidas pelo sujeito de direito, 
vez que o momento em crise provoca uma diminuição do âmbito de abrangência do Código 
Civil na medida em que aumenta o das leis especiais. 

            Posteriormente no período pós-guerra, com a intensificação das dificuldades 
econômicas e aumento das reivindicações sociais, o legislador foi impelido a introduzir 
Princípios e Normas que estabelecessem deveres sociais em suas cartas políticas e 
Constituições, gerando conseqüências em face dos compromissos assumidos, acabando por 
delimitar a autonomia privada, a propriedade e o controle de bens. 

              O legislador, então, passa a se preocupar com as atividades, seus riscos e o impacto 
social gerados pelos contratos entre os particulares, de forma a assegurar a finalidade social 
nas relações jurídicas. Estas relações jurídicas, entre os particulares, passam a ser regradas por 
um “dirigismo contratual acelerado”, através de políticas públicas sociais, intervindo 
diretamente na economia, fazendo-se valer de um direito especial, retratado pela intervenção 
do legislador, frente à autonomia, através de leis que buscam essa nova realidade. 
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              De acordo com FACHIN[8] a constituição federal de 1988 fez com que o direito civil 
abandonasse a postura patrimonialista do século XIX, passando a valorar as condutas e a 
dignidade da pessoa humana nas suas relações interpessoais, visando à sua emancipação. 

            Nesse momento, o instrumento do contrato passa a ser valorado de forma diferente. 
Contrato esse que teve seu núcleo essencial modificado ao longo dos tempos, na medida em 
que os direitos foram ampliados – para outros direitos além dos individuais–  para um leque 
mais abrangente – direitos individuais/sociais/culturais sem entrar em maiores detalhes no 
tocante aos direitos difusos e coletivos -  mesmo que formalmente. 

Considerando que num primeiro momento estaria o contrato pautado na livre regra de “se é 
contrato, então é justo”,em que DireitosFundamentaisconsistiam em direitos de primeira 
geração/ dimensão, visando uma conduta negativa por parte do Estado, – ao omitir-se - não 
intervindo na esfera individual dos contraentes. 

Para então, num momento posterior, voltar-se a um contrato que não se completa, única e 
simplesmente, na capacidade volitiva de contratar, tendo de coadunar-se com a função social 
e seu fim teleológico. Nesse ponto o contrato visa à concreção de direitos, pautados no 
indivíduo como pessoa humana, em que os direitos fundamentais agregam valores de outras 
dimensões de direitos fundamentais, visando não somente uma conduta negativa como 
também positiva por parte do Estado – devendo atuar de forma a efetivar os direitos 
fundamentais de primeira e de outras dimensões. 

          Nesse sentido, saímos de uma concepção contratualista do “pacta sunt servanda” para 
uma concepção mais humanitária, fundada na dignidade da pessoa humana. Tal postura 
coloca o foco em torno da pessoa como fator preponderante, dentro do ordenamento jurídico, 
de tal forma a fazer com que a Constituição, através de suas Normas e de seus Princípios 
basilares, tenha por finalidade precípua a busca da proteção ao indivíduo para o seu pleno 
desenvolvimento. 

Com o advento da Constituição de 1988 em favor do Estado Social, veio o legislador 
estabelecer, através de vários estatutos (um verdadeiro polissistema de normas), um maior 
âmbito de proteção à personalidade e a tutela da dignidade da pessoa humana nas relações 
contratuais. Da mesma forma que os grupos interessados na regulação de determinados 
setores, buscam através do debate a aplicação de normas que atendam as especificidades de 
seu setor. 

Esses estatutos e leis infraconstitucionais buscam na Constituição o núcleo essencial à 
manutenção do sistema, definem objetivos concretos[9], assumindo valor relevante e 
fundamental ao atuar de forma efetiva e eficaz, paralelamente ao direito civil do qual antes 
faziam parte, porém agora mais completos com e vinculados a diretrizes, programas, metas e 
políticas públicas a serem seguidas. 

          De tal forma que, no que consiste às leis especiais é imprescindível fazer uma leitura 
segundo um viés constitucional, para que os mesmos tragam no seu bojo maior eficácia. 
Como ocorre no caso de contratos de consumo balizados pelo CDC[10], em seu art. 4º.  

Essa leitura demonstra a preocupação com a dignidade da pessoa humana[11] - fator relevante 
nos dias de hoje tendo em vista a preocupação com a  pessoa humana como centro das 
atenções, finalidade essencial e núcleo dos direitos fundamentais - , em favor de valores extra 
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patrimoniais, protegendo os hipossuficientes, fato esse que perante a autonomia privada, 
rompe com a velha doutrina patrimonialista do Código Civil. 

          O contrato muda o seu conteúdo: passando do indivíduo à preocupação com a pessoa 
humana; do direito contratual volitivo inter-partes para um direito pautado na função social; 
em que antes recebia direitos fundamentais de primeira dimensão para abrir seu leque 
recepcionando Direitos Fundamentais de outras dimensões em virtude das conquistas sociais. 

          O contrato, muda seu conteúdo de forma relevante com relação à autonomia privada, 
cujo limite a priori quase não existia, pois estava na lei, para um conteúdo a posteriori 
valorado. 

          Muda também, seu enfoque: de um contrato que podia restringir direitos (nos moldes 
do Estado Liberal de Direito)  à outro contrato (nos moldes do Estado Democrático de 
Direito) cujas restrições pretende-se argumentar da possibilidade ou não de sua existência. 
Contudo,  não exaustivamente, pois não seria possível dar conta de todas as situações 
possíveis e prováveis das relações interprivadas, e sim, dentro dos limites propostos. 

Nesse sentido, antes tínhamos um contrato: que podia restringir direitos; em que o Estado se 
omitia de interferir na relação contratual e que ao contratar tudo era permitido aos 
contratantes, desde que não ilícito. 

 À época, pensava-se em  direitos (fundamentais) como apenas direitos, hoje considerados 
como de primeira geração/dimensão, de forma que poderíamos ter um contrato lícito versando 
sobre a restrição de um direito (fundamental).[12] 

Agora, nos defrontamos com um contrato: que pode ou não restringir direitos;  voltado ao seu 
conteúdo; em que o Estado tem um dever/poder de zelar pela função social do contrato e, que 
se abre para outras gerações/dimensões de direitos. 

Além disso, com o alargamento da base dos Direitos Fundamentais e com a Constituição 
Federal de 1988, o contrato teve uma mudança significativa e importante por se tratar de 
instrumento de regulação de relações sociais, devendo para tanto estar em conformidade com 
os preceitos constitucionais. Dessa forma, restringiu- se a autonomia privada, conformando o 
contrato aos parâmetros delimitados pela Constituição do, então, Estado Democrático de 
Direito.  

Com isso posto, resta salientar que com a valoração do conteúdo do contrato, o direito tido 
como fundamental tem em seu bojo valores imanentes, consubstanciados pela norma 
constitucional, fazendo com que à possibilidade da renúncia a um direito fundamental se torne 
de difícil reconhecimento. Todavia aqui se encontra o mote para justificar o interesse no 
artigo que se pretende, não querendo exaurir todas as possibilidades, o que seria de um todo 
impossível, porém busca  trazer à baila a discussão importante sobre o tema 

Levantadas às premissas básicas da constitucionalização do direito civil, passamos ao estudo 
da base, que dará sentido a fundamentação das restrições e sua relevância pertinente, bem 
como a verificação do contrato como instrumento regulador de situações jurídicas 
interprivadas , em que a autonomia da vontade venha a mostrar sua significância como 
expressão de um princípio maior. 
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3 O ESTUDO DA TEORIA INTERNA E DA TEORIA EXTERNA SOBRE OS 
LIMITES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

Cabe em primeiro plano estabelecer a diferença entre limites ou restrições. A fim de averiguar 
a instrumentalização do contrato em face da eficácia horizontal, para que possamos pensar 
nos limites e critérios adotados de forma que o particular não venha a ser ameaçado, sem 
quebrar o equilíbrio entre a autonomia privada e a proteção ao indivíduo. O estabelecimento 
de limites claros, para que se possa determinar quando será possível, ou não, a renúncia de um 
direito fundamental, gerada por intermédio de um contrato deve ter a possibilidade de 
demonstrar se ocorre uma restrição ou até mesmo uma violação do direito fundamental. 

Da mesma forma que se deve preocupar com a aplicabilidade direta dos direitos fundamentais 
nas relações interprivadas, deve-se preconizar a importância sobremaneira da autonomia 
privada, sem a qual o indivíduo passaria a ser mero autômato da vontade e manipulação 
alheia. 

Para tanto, busca-se nas palavras e na idéia do mestre lusitano, duas formas de enfrentar a 
questão de limites ou restrições a direitos fundamentais, tomando por base duas teorias, as 
quais procuram trabalhar com limites ou fronteiras de direito com relação, a priori, com o 
Estado. De acordo com NOVAES:[13] 

            A teoria externa centra-se na função de defesa do direito fundamental referente à 
proteção da liberdade e propriedade contra a arbitrariedade estatal. Pressupõe que o direito 
esteja externamente bloqueado por outros valores surgindo limites como restrições externas 
ao direito subjetivo no caso concreto. [14] 

          A teoria interna preconiza um direito fundamental imanente, conformado e limitado 
pela Lei e por outros bens jurídicos de valor constitucional ou superior. Em que tudo que 
existe é um direito com um conteúdo imanentemente limitado, não se preocupando com a 
distinção entre o conteúdo do direito fundamental e suas restrições que lhe são impostas 
externamente. [15] 

A questão é a seguinte: 

          Se trabalharmos com uma teoria interna, poderíamos dizer que: Tudo que existe é um 
direito com conteúdo imanentemente limitado, ou seja, a lei infraconstitucional não é uma 
restrição imposta de fora, mas é uma explicitação do limite que já parte da constituição. De 
forma que os parâmetros restrição/violação aos direitos fundamentais para a teoria interna não 
é limite, mas para a teoria externa sim. 

          Na teoria externa, o controle, se realiza quando se procura determinar a 
legitimidade/ilegitimidade de uma restrição imposta externamente, enquanto que na teoria 
interna, o controle se perfaz na verificação da delimitação/ concretização de um direito 
fundamental ou apenas sua incidência aparente caracterizando sua violação. Conforme nos 
demonstra NOVAES: 
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È que no modelo da teoria interna, por um lado, a necessidade de controlo não desaparece, 
mas apenas se desloca. De facto enquanto que para a teoria externa se tratava de apurar a 
legitimidade e ilegitimidade de uma restrição, também agora não se dispensa a verificação 
que permita qualificar uma dada prática como constituindo exercício de direito fundamental 
ou sua mera aparência e permita verificar uma actuação dos poderes constituídos como 
constituindo concretização/delimitação do conteúdo de um direito fundamental ou como 
violação deste conteúdo.[16] 

  

             Dentro da teoria externa é preciso determinar os âmbitos de vida jus fundamentais 
fundamentalmente protegidos, a fim de se estabelecer o que pode e o que não pode ser 
inserido neste âmbito de proteção. 

          Em conformidade com o pensamento de NOVAES[17] temos que, após delimitação 
prévia do conteúdo é possível descrever situações, posições ou comportamentos jus 
fundamentais protegidos, em que intervêm as restrições estatais. Restrições que afetam 
negativamente o bem de proteção do direito fundamental, não permitindo a arbitrariedade 
estatal ou impondo o ônus de justificar seus atos cuja intervenção, pretenda realizar no âmbito 
de proteção deste direito fundamental. 

          Logo, a partir do âmbito de regulamentação (âmbito potencial de proteção), chegamos 
ao âmbito de previsão normativa do direito fundamental (Âmbito de proteção) e uma vez, 
estabelecidos os seus limites, verificamos as restrições que afetam o bem jurídico protegido 
do direito fundamental ao intervir neste âmbito de proteção (domínio protegido). 

Verificadas e estabelecidas, essas restrições, retiramos a parcela que sobra após a intervenção 
estatal de restrições legítimas, de forma a estabelecer o  âmbito de garantia efetivo, segundo o 
qual de imediato, toda restrição estatal, desvantajosa, já será considerada ilegítima. Nesse 
sentido se a restrição é ilegítima na esfera do âmbito potencial de aplicação do direito 
fundamental, então, a renúncia também o será. 

          Assim sendo, verificado o âmbito potencial de aplicação de um direito fundamental 
dentro do âmbito de proteção, deduzidas as restrições legítimas, obtemos o âmbito de garantia 
efetivo, sobre o qual toda intervenção estatal terá sua ação considerada restrição ilegítima, 
portanto considerada como violação de direito fundamental.             Dentro da teoria interna, 
“(...) tudo o que existe é direito fundamental imanentemente limitado” [18], deixando de fazer 
sentido a distinção entre âmbito de proteção do direito e âmbito de garantia efetivo. “O direito 
e os seus limites são uma única e mesma coisa, pois tudo o que existe é o direito com um 
conteúdo, à partida, necessária e imanentemente limitado”.[19] 

          Vencida a análise da teoria interna e externa à luz de Jorge Reis Novaes, passamos 
então a analisar o contrato em relação à autonomia privada como instrumento de preservação 
da autonomia (capacidade contratual) tendo em vista a possível restrição/violação/renúncia de 
um direito fundamental. 

  

4 RENÚNCIA À DIREITOS FUNDAMENTAIS VERSUS AUTONOMIA PRIVADA.   
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 Haveria limites a restrição imposta pelo contrato aos Direitos Fundamentais, quer fosse 
possível restringir ou não um contrato pelos Direitos Fundamentais e seria possível admitir a 
renúncia por parte do titular desses direitos? A resposta a essa indagação importa em saber a 
que ponto pode chegar à influência da liberdade inserida na autonomia privada, dentro dos 
limites a ela impostos pelo contrato e pelo direito. 

A liberdade está diretamente vinculada aos direitos fundamentais elevada ao patamar de 
princípio, pois sem ela, não há que se falarem direitos. Aliberdade  é um tema marcante, 
quando se trata de determinar quando deve ser um indivíduo protegido dos diversos poderes 
sociais existentes e quando deve prevalecer a sua autonomia sem interferência estatal. 

Nesse sentido, sobre autonomia da vontade Teresa NEGREIROS DISPÕE: 

  

A idéia de autonomia da vontade – expressão jurídica do liberalismo econômico e político – 
ocupa lugar central na dogmática civilista, definindo-se como o poder conferido ao indivíduo 
de produzir efeitos jurídicos sem intervenção de agentes externos, muito especialmente o 
Estado.[20] 

  

Todavia, a questão em pauta, diz respeito à possibilidade de se renunciar ao direito 
fundamental, por intermédio de um contrato, no âmbito das relações inter privadas. Essa 
discussão se faz pertinente tendo em vista duas situações: por um lado o aumento significativo 
das relações jurídicas entre os particulares e, por outro lado, devido à possibilidade do 
indivíduo, titular do seu livre arbítrio, poder negociar o direito fundamental em detrimento de 
valores que lhe tragam benefícios de outra ordem. 

 Como já sabemos, a eficácia horizontal se mostra presente em nosso ordenamento, pela 
vinculação das relações jurídicas interprivadas à Constituição. Entretanto, encontram-se 
dificuldades quando ao deparar com regras e princípios, que devem estar em perfeito 
sincronismo com a sistemática constitucional, ao buscar adequar a otimização do dever de 
proteção com a autonomia. [21] 

Resta saber, para uma melhor compreensão do tema no que consiste a renúncia. Nesse sentido 
aponta o nobre jurista lusitano Jorge Reis NOVAIS:[22] 

A renúncia consiste em  abster-se da proteção  jurídica do direito fundamental pelo indivíduo 
titular do direito, perante um terceiro que no caso da eficácia horizontal, trata de outro que 
não o Estado. Devendo ser por tempo determinado e revogável a qualquer tempo, não 
implicando a extinção do direito, uma vez que se renúnciaao exercício do direito e não a sua 
titularidade.[23] (grifo nosso) 

  

E assim sendo, difere a renúncia ao direito fundamental da simples decisão pelo titular do 
direito de não exercê-lo. A renúncia por intermédio de um contrato faz com que o particular 
se obrigue a não exercer um determinado direito fundamental. O que não ocorre quando não 
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existe essa obrigação, no momento em que o indivíduo decide por sua  livre vontade a não 
exercer o direito fundamental.[24] 

Nesse diapasão, esclarece mais ainda Virgílio Afonso da SILVA ao dizer: “É certo dizer que 
o não-exercício de um direito fundamental, ainda que por longo período, não implica dizer 
que a ele se tenha renunciado. Mesmo se um direito fundamental nunca é exercido, daí não se 
pode inferir que houve renúncia”[25]. 

Tratando mais especificamente de renúncia dos direitos fundamentais. Temos de diferenciar a 
renúncia à titularidade da renúncia à capacidade de exercício desse direito. Nesse ponto 
NOVAES quer mostrar - embora discorde parte da doutrina - que pela diferenciação entre 
titularidade e capacidade pode-se obter uma a melhor adequação ao buscar a máxima proteção 
jurídica ao mesmo tempo em que se aperfeiçoa a autonomia individual.[26] 

Na renúncia a direitos da personalidade como direitos fundamentais, não podemos nos escusar 
de considerar a finalidade precípua desses direitos ao visar proteger atributos essenciais da 
pessoa, especialmente da pessoa física com fundamento no art. 1º., III, da CF/88., designado 
como princípio da dignidade da pessoa humana e, também, considerado como clausula geral 
de proteção dos direitos da personalidade. 

Com relação à capacidade de renunciar tem a ver com a possibilidade de ser sujeito de 
direitos e deveres, bem como de poder exercer ambos. Duas são as capacidades consideradas: 
de fato e de direito. A capacidade de direito (titularidade) significa ser titular de direitos e 
deveres sem permissão legal da utilização do instituto da renúncia. Já a  capacidade de fato 
(capacidade) significa poder exercer esse direito, cabendo aqui, poder cogitar da possibilidade 
da renúncia, desde que em determinados casos específicos devendo ser considerados no caso 
concreto.[27] 

Resta saber se a renúncia está de acordo com nosso ordenamento jurídico e, para tal Norberto 
BOBBIO[28] destaca a existência de três planos  para a aferição de um instituto jurídico  estar 
em conformidade com o ordenamento jurídico. Sejam eles o plano da justiça, o plano da 
eficácia e o plano da validade. 

Nesse sentido NOVAES: 

Quanto à possibilidade dogmática de distinção entre titularidade e capacidade de exercício de 
direitos fundamentais, parece evidente que, no plano dos conceitos, uma coisa é ter a 
titularidade de uma posição jurídica de direito fundamental e outra, perfeitamente distinta, é 
ter a capacidade, fáctica ou jurídica, de concretamente invocar essa posição no exercício 
concreto das faculdades ou poderes que a integram.[29] 

Primeiramente de acordo com Norberto BOBBIO[30]: No plano da justiça, deve-se verificar 
se a renúncia aos direitos fundamentais é justa ou injusta e, para tal constata-se que todo o 
ordenamento jurídico persegue determinados fins, procurados pelo legislador para realizar os 
valores que inspiram esse ordenamento jurídico concreto e historicamente determinado. [31] 

Nesse sentido, para NOVAES haverá situações de possibilidade de renúncia dos direitos 
fundamentais, desde que essa renúncia ocorra com a declaração do titular – no caso o contrato 
– eminentemente voluntária e consciente, sem qualquer tipo de coação, induzimento, como 
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aquelas que poderiam acontecer quando presentes situações de desigualdades fáticas ou de 
poder social.[32] 

Em segundo lugar, de acordo com Norberto BOBBIO: No plano da validade, resolve-se com 
um juízo de fato, determinando se essa regra é uma regra jurídica.[33] 

 Nesse sentido, para NOVAES, deve-se realizar o enquadramento da renúncia no 
ordenamento jurídico, de tal sorte que, se demonstre a situação em que se torna possível, bem 
como seus pressupostos como no caso, imprescindível, a existência da declaração de vontade, 
a fim de que seja afastado o exercício do direito fundamental pelo próprio titular.[34] 

Terceiro, de acordo com Norberto BOBBIO: No plano da eficácia, deve-se pensar dos 
destinatários da norma, procurando saber se a norma  jurídica é ou não seguida pelos seus 
destinatários, existindo normas que são seguidas de forma espontânea, outras seguidas 
mediante coação, outras que não são seguidas apesar da coação, e outras ainda que são postas 
em prática antes mesmo de haver qualquer tipo de coação.[35] 

 Nesse sentido, deve-se levar em conta que mesmo no exercício de um direito fundamental, 
resta um espaço mínimo de autonomia que permite ao titular deixar de usufruir, sem que com 
isso venha a se comprometer para com um terceiro. E assim sendo a renúncia tem efeitos 
sobre os particulares. 

Além do mais, a renúncia aos direitos fundamentais encontra guarida na possibilidade que 
tem o indivíduo de exercer a sua autonomia em função dos anseios que movem o seu viver. 

Entretanto, não é possível esquecer que a renúncia a direitos fundamentais encontre um reduto 
intangível, permitindo ao titular do direito, de resguardar um mínimo de dignidade e, que 
ponderado com outros direitos fundamentais vão delinear âmbitos de abrangência que não 
permitem a renúncia desses direitos. 

Nesse sentido, esses espaços vedados à renúncia, de acordo com Rosalice Fidalgo 
PINHEIRO[36] referem-se ao “mínimo existencial”, espaço protegido e tutelado, visando 
tratar da proteção a um mínimo de subsistência, garantido pela tutela constitucional, 
apoiando-se no princípio da dignidade da pessoa humana, e que pela sua essencialidade nos 
permite apontar sua jus-fundamentalidade[37] 

José Carlos VIEIRA DE ANDRADE argumenta no sentido de que: 

Quando os direitos a serem renunciados resvalam no conteúdo essencial[38] da norma 
constitucional, há que se perquirir se essa renúncia, ainda que exclua a aplicação do preceito 
constitucional, não venha a atingir o mínimo de conteúdo do direito, transformando-o, 
imprescindivelmente, de cunho existencial em mero objeto de cunho patrimonial, de forma 
que se deve tratar aqui de bem jurídico considerado indisponível.[39] 

Virgílio da SILVA compreende que com relação “...à possibilidade de renunciar, em uma 
dada relação, a um dado direito, ou, ainda, negociá-lo, em uma determinada situação. Os 
efeitos dessa renúncia são válidos para essa situação determinada.”[40] 
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Caso de um divórcio em que os cônjuges concordam comprometendo-se a não residir na 
mesma localidade um do outro por um período de cinco anos, ou até mesmo por toda 
vida.[41] 

Em se tratando de renúncia, existem várias situações em pode ocorrer,  como no caso de um 
jornalista que abrindo mão da liberdade de expressão  (direito fundamental previsto 
constitucionalmente) e assume posição em conformidade com a ideologia do jornal[42]; 
quando o jogador de futebol, ao celebrar contrato com um time, se compromete a não dar 
entrevistas sem autorização do clube; ou quando o jogador emprestado e transferido para um 
time no exterior, caso retorne ao país, se obrigue a jogar somente no time de origem. 

Também, no caso hipotético de um estudante que ao ser contratado para um estágio 
profissional, aceita clausula com a obrigação de continuar prestando serviços à mesma 
instituição, renunciando ao seu direito de livre exercício de trabalho, pelo motivo de achar ser 
mais benéfica, no momento, a ajuda financeira na sua formação do que a liberdade de 
contratar com quem lhe convier, tempos depois. Nesse caso há a renúncia de um direito 
posterior a um possível beneficio vislumbrado no momento da sua formação. 
Conforme  VIEIRA DE ANDRADE[43], essa liberdade constitucionalmente consagrada 
permite  a autolimitação de direitos, na medida em que pretende garantir não apenas o valor 
social, como também a disposição da forma como se dá a sua liberdade. 

Como ocorre no caso das operações estéticas, em que VIEIRADEANDRADE considera 
valida a renúncia à integridade física, mesmo em face dos riscos a que se expõe, como 
também o considera no tocante à participação de jogos violentos, constituindo conforme seu 
entendimento numa renúncia lícita.[44]  

Caso dos reality shows é um caso paradigmático, pois permite que seus participantes 
renunciem a parcela da sua intimidade, abrindo mão de sua privacidade[45], por intermédio 
de um contrato expondo a sua intimidade na televisão,[46]de forma plena, porém por um 
tempo determinado e com a possibilidade da revogação dessa renúncia a qualquer tempo. 

E, nesses casos, há doutrinadores que entendem ser possível a renúncia quando se tratar de 
direitos fundamentais subjetivos, como Gomes Canotilho e Jónatas Machado[47], por 
entender que não há violação da dignidade da pessoa humana, ao mesmo tempo em que não 
há ocorrência de danos físicos ou psicológicos na esfera individual do participante. 

Contudo existem casos em que não se permite a renúncia, prevalecendo à dignidade da pessoa 
humana sobre a autonomia, perante uma ordem que supostamente atenta aos bons costumes, 
embora haja vertentes que vão buscar delinear o que seria dignidade versus bons costumes 
versus autonomia . Contudo, essa discussão está aquém do aqui proposto. 

Outro caso, paradigmático consagrado na doutrina, vem a ser o do arremesso de anões 
ocorrido primeiramente na França e depois difundido a  outros países, pois, não se reconheceu 
o direito à renúncia na França dos participantes que eram arremessados pelos demais, em 
virtude do reconhecimento de que a dignidade da pessoa humana deve ser tutelada, até mesmo 
contra a vontade do titular.[48] 

Nesse sentido importante a idéia de  SARLET ao expor que: 
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... no que concerne aos limites da autonomia privada, a incidência direta da dignidade da 
pessoa humana nas relações entre particulares atua também como fundamento de uma 
proteção da pessoa contra si mesma, já que a ninguém é facultada a possibilidade de usar de 
sua liberdade para violar a própria dignidade, de tal sorte que a dignidade da pessoa assume a 
condição de limite material à renúncia e autolimitação de direitos fundamentais...[49] 

  

Restando, a guisa de conclusão, mas sem querer esgotar o tema, como não podia deixar de 
merecer a atenção, precioso artigo de autoria de Laura Schertel F. MENDES[50],  além de 
esclarecedor, toca em alguns pontos para precisa elucidação do tema em questão e, traz à baila 
a importância da liberdade em uma sociedade pluralista, aberta e democrática, pautada na 
dignidade humana e na autodeterminação do indivíduo, de modo que “Essa eficácia privada, a 
pretexto de aumentar a proteção do indivíduo, não pode impedi-lo de exercer livremente o 
direito fundamental do qual é titular, de forma a sacrificar a sua capacidade de 
autodeterminação.”[51] 

O que nos retorna ao início desse capítulo, ponderando que há limites e restrições bem como a 
possibilidade de renúncia aos direitos fundamentais em face do contrato e, que no entanto, 
esses, não são absolutos, pois encontram-se também limitados por outros direitos jus 
fundamentais de relevância preponderante no caso concreto. 

                                                 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O atual Estado Democrático de Direito por intermédio das concepções centradas no individuo 
como pessoa humana, tem valorado o contrato como instrumento hábil para dar concretude 
aos anseios das relações jurídicas entre os particulares. Por intermédio desse instrumento, 
torna-se possível traçar as delimitações de forma a perceber, juridicamente, a possibilidade ou 
não das restrições aos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, o contrato mostra-se como instrumento capaz tanto de restringir  direitos 
fundamentais como de provocar à renúncia a esses direitos, desde que com certas 
especificidades e não ultrapassando certos limites  essenciais constitucionais. 

A eficácia horizontal encontra-se presente em nosso ordenamento, de forma que, quando 
encontramos um conflito entre direitos fundamentais ou entre um direito fundamental e 
um  bem jurídico jus-fundamental, em relações inter-privadas, faz-se necessário a ponderação 
de valores no caso concreto, de forma que se deve proceder da mesma forma, com relação à 
renúncia de um direito fundamental, respeitando as peculiaridades dos direitos em questão. 

Essa renúncia a direitos fundamentais nas relações entre particulares pode ser possível em 
certos limites, cabendo duas maneiras de interpretação: uma como forma de exercer um 
direito e outra como forma de limitação desses direitos. 

A renúncia como forma de exercer direitos encontra guarida na possibilidade que tem o 
indivíduo de exercer a sua autonomia em função dos anseios que movem o seu viver 
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Já a renúncia ao limitar direitos não pode ser ampla, geral e irrestrita, sob pena de tolher outro 
princípio fundamental como a liberdade. Existe sempre um limite imanente visto pela teoria 
interna ou um limite externo pela teoria externa, na qual toda e qualquer renúncia será 
considerada ilícita. Como ocorre com o princípio da dignidade da pessoa humana ao formar 
um núcleo intangível,  servindo para proteger o individuo, até, dele mesmo. Nesse sentido, 
não pode a renúncia atingir o núcleo essencial transformando-o, imprescindivelmente, de 
cunho existencial em mero objeto de cunho patrimonial, de forma a  tratar aqui de bem 
jurídico considerado indisponível. 

Resta salientar que o contrato e as relações entre os particulares geram uma ampla gama de 
situações de renuncia, cabendo visualizar em cada caso quais são os direitos fundamentais ou 
bens juridicamente tutelados em conflito, para que se faça o “sopesamento” de valores, sem 
que com isto venha-se a mitigar completamente um direito fundamental em detrimento de 
outro. 

A renúncia deve ser livre voluntária e consciente, sem qualquer tipo de coação, induzimento, 
como aquelas que poderiam acontecer quando presentes situações de desigualdades fáticas ou 
de poder social, podendo o individuo renunciar ao exercício do direito, mas não a sua 
titularidade por se tratar de direito personalíssimo. 

Portanto, o instrumento do contrato nas relações inter-privadas com relação à renuncia, ora 
estabelecem restrições, ora estabelecem possibilidades. Quando ocorrem restrições 
geralmente temos o princípio da dignidade da pessoa humana preponderando,   quando a 
renúncia é possível e permitida temos a autonomia preponderando sobre outros princípios. 
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SUSCETIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE CONTRATO ALEATÓRIO 
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SUSCEPTIBILITY OF ANNULMENT OF ALEATORY CONTRACT BY LESION  
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RESUMO 
O presente artigo tem por escopo traçar linhas gerais sobre suscetibilidade de anulação de 
contrato aleatório por lesão. Para realizar esta abordagem tomaremos por base o negócio 
jurídico, sua classificação entre contratos comutativos e aleatórios, bem como o instituto da 
lesão. O sujeito que por inexperiência ou premente necessidade acaba por efetivar negócio 
jurídico em que se obriga a prestação manifestamente desproporcional tem sua manifestação 
de vontade viciada pela lesão. Nesta hipótese, ante a necessidade premente de contratar ou 
pela falta de experiência negocial sua manifestação de vontade não é integra o que cria uma 
relação obrigacional desequilibrada quando aferida sob o prisma da obrigação imposta face ao 
beneficio auferido, ofendendo o princípio da boa-fé que deve prevalecer nos negócios 
jurídicos. O objetivo de anular o negócio eivado de lesão é procurar a manutenção da 
manifestação de vontade hígida e não permeada por um vício na sua origem. Propugna-se a 
análise da incidência do instituto da lesão aos negócios jurídicos aleatórios, os quais têm por 
essência a figura do risco ou do desconhecimento acerca da efetivação da obtenção de 
benefícios com a sua elaboração. 
PALAVRAS-CHAVE: NEGÓCIO JURÍDICO; ANULAÇÃO; CONTRATO ALEATÓRIO; 
LESÃO. 
 
ABSTRACT 
This article is scope to draw on general susceptibility of annulment of aleatory contract by 
lesion. To perform this approach we will base the legal affair its ranking among commutative 
contracts and aleatory, and the Institute of the lesion. The man who through inexperience or 
just urgent need for effective a legal affair that obliges to a payment absolutely 
desproportional have your manifestation will vitiated by the lesion. In this case, against the 
urgent need to contract or for your business inexperience its manifestation of will is not 
perfect and it creates an obligatory relation unbalanced when judged through the prism of the 
obligation imposed against the benefit received, offending the principle of good faith that 
should prevail in legal affairs. The objective to annul the deal that have lesion seek to 
maintain the integrity of the manifestation of will and not permeated by a defect in their 
origin. Claim for the analysis of the incidence of the institute of lesion in the aleatory contract 
, who have in it essence the figure of a risk or ignorance about the effectiveness of obtaining 
benefits from their establishment. 
KEYWORDS: LEGAL AFFAIR; ANNULMENT; ALEATORY CONTRACT; LESION 
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Breves Considerações. 2. Contratos Comutativos e Aleatórios. 3. 
Lesão na Legislação Pátria e no Direito Comparado. 4. Contrato Aleatório e Lesão. 5. 
Conclusão. 6. Referências. 

  

  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa à explanação dos conceitos básicos atrelados à análise dos negócios 
jurídicos, mormente no que concerne a uma de suas espécies (contratos aleatórios) e a 
incidência de vícios de consentimento (especialmente a lesão) sobre eles. 

Trata-se de assunto de grande relevância no meio acadêmico por sua natureza. Este trabalho 
não se destina a exaurir o assunto, mas visa apresentar os conceitos aplicados no Estado 
Democrático de Direito e no Direito Comparado, bem como pontuar posição em que a 
doutrina diverge. 

A globalização trouxe às relações contratuais novas necessidades e formas para cumprimento 
do pactuado entre a as partes. Em que peso o conhecimento da idéia do instituto da lesão 
desde o período romano, a sua inclusão, de forma expressa na estrutura do Código Civil de 
2002 faz com que se possa analisar a aplicação prática do referido vício de consentimento. 

Traz-se, assim,  à baila a temática da incidência dos vícios de consentimento ao caso concreto, 
propiciando uma reflexão quanto à possibilidade da aplicação da figura da lesão nos contratos 
onerosos aleatórios. 

  

  

•1       BREVES CONSIDERAÇÕES 

O negócio jurídico é a base de toda relação contratual e a sua aferição depende da sua 
apreciação em três planos distintos, quais sejam, o plano da existência, o plano da validade e 
finalmente, o plano da eficácia. 

O presente estudo passa pela compreensão das modalidades de contratos e em seguida do 
entendimento dos vícios de consentimento, mais especificamente, da lesão. 

O contrato é instrumento essencial para a circulação das riquezas que é requisito 
preponderante e indispensável ao Estado Democrático de Direito em que vivemos, que tem a 
livre iniciativa como uma de suas diretrizes, nos termos do que assevera a Constituição 
Federal. 

Nos termos do que pontua Maria Helena Diniz, o contrato 

(...) constitui uma espécie de negócio jurídico, de natureza bilateral ou plurilateral, 
dependendo, para a sua formação, do encontro da vontade das partes, por ser ato 
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regulamentador de interesses privados. Deveras a essência do negócio jurídico é a 
autorregulamentação dos interesses particulares, reconhecida pela ordem jurídica, que lhe 
dá força criativa. Num contrato, as partes contratantes acordam que se devem conduzir de 
determinado modo, uma em face da outra, combinando seus interesses, constituindo, 
modificando ou extinguindo obrigações.[1] 

Em seguida, a mesma doutrinadora aglutina todo o seu raciocínio asseverando que contrato 
seria 

(...) o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a 
estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, 
modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial 

  

O cerne principal do presente trabalho é a análise de uma modalidade especial de contrato, 
nominados de aleatórios, que podem se contrapor aos contratos comutativos. Inicialmente é 
de se entender que em estas modalidades de contrato, como assevera Carlos Roberto 
Gonçalves, estão dentro do grupo dos contratos onerosos, aqueles nos quais ambos os 
contraentes tem ciência dos benefícios e prejuízos ou sacrifícios que terão que suportar em 
razão da avença entabulada[2]. 

  

•2       CONTRATOS COMUTATIVOS E ALEATÓRIOS 

Os contratos onerosos (aqueles em que as partes experimentam benefícios e prejuízos 
simultâneos)  podem ser comutativos ou aleatório. Os comutativos são aqueles em que as 
partes conhecem desde o estabelecimento da avença quais as vantagens e desvantagens que 
auferirá com a realização do contrato, não havendo qualquer surpresa na consecução do 
contrato. 

O contrato comutativo, ou pré-estimado, vem a ser aquele em que cada contraente, além de 
receber do outro prestação relativamente equivalente à sua, pode verificar, de imediato, essa 
equivalência. Portanto, nesse contrato, cada contratante se obriga a dar ou a fazer algo que 
é considerado como equivalente àquilo que lhe dão ou que lhe fazem. Será comutativo o 
contrato a título oneroso e bilateral em que a extensão das prestações de ambas as partes, 
conhecida desde o momento da formação do vinculo contratual, é certa, determinada e 
definitiva, apresentando uma relativa equivalência de valores, que, por sua vez, são 
insuscetíveis de variação durante o implemento do contrato, embora, algumas vezes, corram 
risco relativos à coisa ou à oscilação de seu valor, o que, contudo, são circunstâncias 
dependentes do contrato.[3] 

  

Já os contratos aleatórios baseiam-se na existência de risco, na incerteza acerca dos benefícios 
e prejuízos que as partes auferirão em razão do negócio jurídico firmado entre elas. Ou como 
sustenta Roberto Senise Lisboa 
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No contrato aleatório, há a assunção de um risco (alea) por uma ou ambas as partes, pois a 
prestação pecuniária é incerta, inexistindo a equivalência das prestações entre as partes. 
Uma delas poderá, destarte, vir a ter vantagem sobre a outra, por fatores não imputáveis a 
quaisquer delas[4] 

  

O cerne deste tipo de contrato está na alea, expressão latina que tem por significado "sorte, 
perigo, azar, incerteza, de fortuna, indicando, portanto, um ato dependente do acaso"[5], e 
ambas as partes estão a ela sujeitas. 

Cabe ressaltar que os riscos inerentes a esta modalidade de contrato podem ser absolutos ou 
relativos. Roberto Senise Lisboa, citando Silvio Rodrigues afirma 

Tratando-se de risco absoluto ou total, apenas uma das partes cumprirá com suas 
obrigações, nada exigindo em contraprestação da outra. Já o risco relativo ou parcial 
sucederá quando ambas as partes cumprirem alguma prestação, apesar da desproporção 
entre suas obrigações[6] 

  

Evidencia-se que, conforme assevera Maria Helena Diniz, nos contratos aleatórios a 
equivalência contratual que é a essência que da ensejo ao início ou formação dos contratos 
não se configura, vez que em decorrência da sua natureza não há como se saber se haverá ou 
não proveito em razão da avença entabulada pelas partes, já que o "proveito que uma das 
partes terá com esse contrato se subordina a um evento futuro incerto"[7]. 

Naturalmente que se faz imprescindível que não se confunda o contrato aleatório com o 
contrato condicionado, vez que este está atrelado a uma condição suspensiva pendente, 
enquanto naquele se vislumbra um contrato perfeito e acabado, que não esta dependendo de 
nada para ter eficácia (não se trata de um elemento acidental), pois já a tem, mas a aquisição 
dos benefícios já definidos está sujeita a um fato inimputável a qualquer das partes[8]. 

O contrato aleatório por acepção é aquele que se vincula à aquisição de coisa futura (emptio 
spei), ou sobre a quantidade de coisa futura (emptio rei speratae), ou aqueles em que a coisa 
existe, mas a ocorrência de algo a este bem é incerto (como no contrato de seguro). 

A questão que se põe a análise vincula os contratos aleatórios à figura da lesão, um dos vícios 
de consentimento estabelecidos pelo atual Código Civil. Assim se faz imprescindível apreciar 
a figura da lesão com alguma profundidade. 

  

•3       LESÃO NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA E NO DIREITO COMPARADO 

A lesão, conforme descrita hoje na nossa legislação civil não tem correlato no antigo Código 
Civil, em que pese ser instituto já conhecido no direito romano. Tal instituto se faz presente 
no Código de Justiniano (mencionando como pertencente às Constituições de Diocleciano 
e  Maximiliano), o qual previa ação de rescisão para a venda de imóveis em que o vendedor 
viesse a receber pelo negócio jurídico menos da metade do preço justo, a denominada laesio 
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enormis, afirmando-se que, conforme Horácio Vanderlei N. Pithan e Leonardo Avelino 
Duarte, citando, Caio Mário da Silva Pereira 

Segundo a Lei Oitava, editada no império de Diocleciano e Maximiliano, o fato de as partes 
desejarem levar vantagem na transação não demonstrava de per si qualquer indício de dolo, 
referido comportamento seria admitido como uma característica natural do homem o fato de 
querer vender por preço maior ou comprar por preço menor que o valor do bem[9]  

  

As Ordenações portuguesas (Filipinas) também traziam a previsão da lesão e são os 
primórdios da figura da lesão em nossa estrutura legislativa, vez que vigeram em nosso 
território durante certo período.[10] 

Ordenações Filipinas - Livro 4 

Título 13: Do que quer desfazer a venda, por ser enganado em mais da metade do justo preço 
(2) 

Posto que o contracto da compra e venda de qualquer cousa  móvel, ou de raiz seja de todo 
perfeito, e a cousa entregue ao comprador, e o preço pago ao vendedor se for achado que 
vendedor foi enganado além da metade do justo preço (3), póde desfazer a venda por bem 
dito enganado ainda que o engano não procedesse do comprador, mas somente se causasse 
da simpleza do vendedor. E poderá isso mesmo (1) o comprador desfazer a compra, se foi 
pela dita maneira enganado além da metade do justo preço. E entende-se o vendedor ser 
enganado além da metade do preço justo, se a cousa vendida valia por verdadeira e comum 
estimação ao tempo do contracto dez mil cruzados, e foi vendida por menos de cinco (2). E 
da parte do comprador se entende por engano, se a cousa valei por verdadeira e comum 
estimação dez cruzados, e deu por ella mais de quinze (3). 

1. E querendo o vendedor desfazer o contracto por dita razão, ficará a escolha no 
comprador, ou tornar-lhe a cousa, e receber o preço, que por ella  deu, ou refazer-lhe o justo 
preço, que se provar que valia ao tempo do contracto. E querendo o comprador desfazer o 
contracto por bem do dito engano, ficará a escolha ao vendedor, ou tornando-lhe o preço, 
que houve, e combrar a cousa vendida, ou tornar-lhe a maioria que delle recebeu, alem do 
que a cousa justamente valia ao tempo do contracto (4) 

2. E não bastará para desfazer a venda, depois que fôr perfeita, dizer o vendedor, que a 
cousa, que vendeu por dez, lhe custara vinte, ou que o comprador, que lha comprou, a vendeu 
depois por vinte; porque poderia o vendedor ser por sua simpleza enganado na compra, que 
fez, ou poderia o comprador fazer bemfeitorias na dita cousa, porque seria muito melhorada 
(5) 

3. Depois que a venda fôr de todo perfeita e acabada, não se poderá desfazer, por o vendedor 
dizer, que quer tornar ao comprador todo o preço, que delle houve, e mais outro tanto, mas 
requere-se, que seja enganado na dita venda além da metada do justo preço, que valia ao 
tempo que foi feita (1) 

4. E se depois que a venda fôr de todo acabada, o comprador vender, der, ou escaimbar a 
cousa comprada a algum outro, não deixará por tanto o vendedor de poder demandar o 
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comprador pelo beneficio desta Lei; porque, posto que não possa tornar ao vendedor a 
cousa, pois não stá em seu poder, poder-lhe-ha suprir e refaser o justo preço, e supprindo-o, 
fica de todo livre (2) 

5. E o remédio e beneficio para se taes contractos poderem desfazer por causa do dito 
engano, havemos por bem, que dure até quinze annos cumpridos (3), contados do tempo, que 
os contractos foram feitos, até que os enganados citem aquelles, com que os fizeram, ou seus 
herdeiros, para desfazerem os ditos contractos. E passado o dito tempo, ficam firmes, e não 
se poderão mais desfazer por razão do dito engano (4) 

6. E tudo o que dito he,ha lugar não somente nos contractos das compras, e vendas mas 
ainda nos contractos dos arrendamenteo (5), aforamentos (1), escaimbos (2), transauções 
(3), e quaesquer outras avenças, em que se dá, ou deixa huma cousa por outra (1) [11] 

(...)  

  

A lesão, no direito contemporâneo, tem respaldo no direito francês, o qual apresenta o 
princípio lesionário caracterizando tal situação sempre que o prejuízo for igual ou superior a 
sete doze avos do valor da coisa, contudo em que pese o Código Civil francês ter sido base 
para a nossa legislação vigente não foi incorporado ao nosso ordenamento, pois, segundo 
Clóvis Beviláqua a parte lesada teria outros meios para proteger-se deste tipo de situação 
valendo-se dos princípios do erro, dolo, coação, simulação e fraude, situação com a qual a 
doutrina não concordava, vez que reclamava a inclusão do instituto, como ocorre em diversas 
outras legislações.[12] 

Fato é que o instituto da lesão é uma das novidades atreladas aos vícios do negócio jurídico 
no ordenamento vigente, ao lado da figura do estado de perigo que sempre a acompanha, vez 
que são institutos próximos. 

Antes do Código Civil de 2002 o mais próximo que se chegava da ideia da lesão estava no 
que se convencionou chamar de lesão usurária ou usura real do artigo 4º da Lei 1521/51 (lei 
de usura) que vedava a estipulação ou obtenção de qualquer contrato abusando de premente 
necessidade inexperiência ou leviandade da outra parte, auferindo lucro patrimonial excedente 
a 1/5 do valor corrente ou justo pela prestação feita ou prometida, sendo até mesmo 
configurado como crime contra a economia popular, como lembra Maria Helena Diniz[13]. 

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando: 

(...) 

b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência 
ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo 
da prestação feita ou prometida. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de cinco mil a vinte mil cruzeiros. 

(...) 
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Anteriormente ao Código Civil vigente é de se relatar também a figura da lesão consumerista 
trazida pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 39, IV cc art. 51, IV) que proíbe que o 
fornecedor de produtos e serviços prevalecer-se da ignorância ou fraqueza do consumidor 
ante a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para forçá-lo a com ele 
contratar  mediante a exigência de vantagem manifestamente excessiva[14]. 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:  

(...) 

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, 
saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; 

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

(...) 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que: 

(...) 

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 

  

A figura da lesão está descrita no Código Civil (art. 157) difere das outras, e é estabelecida 
conforme segue 

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação 
oposta. 

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que 
foi celebrado o negócio jurídico. 

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a 
parte favorecida concordar com a redução do proveito. 

  

A lesão, conforme o ordenamento vigente, pode ser conceituada como "o prejuízo resultante 
da desproporção existente entre as prestações de um determinado negócio jurídico, em face 
do abuso da inexperiência, necessidade econômica ou leviandade de um dos declarantes"[15] 
ou então é o "prejuízo resultante da enorme desproporção existente entre as prestações de um 
contrato, no momento de sua celebração, determinada pela premente necessidade ou 
inexperiência de uma das partes", sendo certo que tal desproporção "há de ser manifesta"[16] 
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Interessante o conceito de lesão trazido por Horácio Vanderlei N. Pithan e Leonardo Avelino 
Duarte[17] 

(...) a lesão ocorre quando uma pessoa sofre prejuízo em virtude de premente necessidade ou 
por inexperiência, e, por conseqüência disso obriga-se a prestação manifestamente 
desproporcional ao valor da obrigação oposta 

  

A lesão é, assim, um vício de consentimento em que o sujeito é lesado por realizar negócio 
jurídico em que a outra parte aproveita-se de sua inexperiência ou premente necessidade para 
impor-lhe obrigação manifestamente desproporcional face ao beneficio auferido, ofendendo o 
princípio da boa-fé que deve reinar nos negócios jurídicos. 

Tem a lesão por elementos, portanto, a manifesta desproporção entre as prestações recíprocas, 
geradora de lucro exagerado (elemento objetivo) e a figura da inexperiência ou premente 
necessidade do lesado (elemento subjetivo)[18] 

A desproporção, que configura o elemento objetivo, será aferida pelo juiz segundo cada caso 
concreto, levando-se em consideração os parâmetros vigentes à época da realização do 
contrato, sem que tenha a lei estabelecido um valor específico para determinar tal situação. 

O desequilíbrio que marca o negócio jurídico eivado de lesão surge juntamente com o seu 
nascimento, sendo contemporâneo a este, não se confundindo com a figura da onerosidade 
excessiva ou cláusula rebus sic stantibus que permitem a aplicação da teoria da imprevisão e 
que são fatos supervenientes.[19] 

De se notar que alguns ordenamentos alienígenas tarifam expressamente a desproporção, 
como faz o Código Civil italiano, fixando tal desproporção na metade do preço justo. 

Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione  

Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell'altra, e la 
sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per 
trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.  

L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione 
eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.  

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.  

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).  

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti). (Grifos 
nossos) 

  

No que concerne ao segundo elemento configurador da lesão, o subjetivo, é possível se 
afirmar que este está relacionado a uma "falta de paridade entre as partes"[20], vez que uma 
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delas estará com sua liberdade volitiva sujeita a condição de premente necessidade ou 
inexperiência no momento da realização do negócio jurídico, o que atinge a higidez de sua 
declaração de vontade. 

O legislador estabelece que o elemento subjetivo está vinculado a um de dois elementos: à 
premente necessidade ou à inexperiência. 

A premente necessidade de que trata o legislador é atrelada à inafastabilidade da realização do 
negócio jurídico, ou seja, a parte lesada ainda que ciente do dano que sofrerá não tem como 
não realizar o negócio jurídico proposto ante a situação de urgência em que está. Evidencia-se 
que a questão da necessidade aqui não se confunde com a de miserabilidade ou qualquer outra 
que o valha, como pontua Caio Mário da Silva Pereira, citado por Carlos Roberto 
Gonçalves[21] e também por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho[22]. 

A outra situação que também pode configurar o elemento subjetivo do instituto da lesão, que 
é a inexperiência, que também haverá de ser analisada em relação ao negócio jurídico 
especificamente realizado, não sendo aferida segundo um prisma social e genérico. 

Esta inexperiência haverá de ser aferida ante a "falta de conhecimentos técnicos ou 
habilidades relativos à natureza da transação", sendo o que Renan Lotufo nomeia de 
inexperiência contratual ou técnica a ser aferida ante a natureza da relação contratual 
entabulada e a quem é o agente do negócio jurídico.[23] 

Possível ainda se suscitar se é requisito para a configuração da lesão o conhecimento da 
situação de premente necessidade ou inexperiência por parte do beneficiado com o negócio 
jurídico realizado, como ocorre com o estado de perigo (art. 156 do Código Civil). 

O Código Civil ao tratar do instituto da lesão, após trazer suas considerações sobre o estado 
de perigo, não é expresso acerca da necessidade de conhecimento neste caso. Contudo pontua-
se que os institutos da lesão e do estado de perigo se originam do dolo de aproveitamento[24], 
em que alguém se valia do conhecimento da situação deficitária da outra parte para obter 
benefício exacerbado. 

Ao discorrer sobre o tema, Roberto Senise Lisboa lembra que Moreira Alves assevera não ser 
necessário o conhecimento efetivo da situação do lesado pelo beneficiado (lesão como vício 
objetivo em que o dolo do beneficiado ou seu conhecimento da situação do lesado são 
presumidos).  Posicionamento oposto ao adotado por Humberto Theodoro Junior, por alegar 
que pensar daquela forma seria uma evidente afronta ao princípio da confiança, pontuando, 
finalmente, que para ele a teoria da confiança haveria de ser aplicada, sendo necessário o 
conhecimento do beneficiado[25]. 

Acontece que no que tange ao instituto da lesão pontuou a III Jornada de Direito Civil do 
Conselho da Justiça Federal que não há a necessidade da caracterização do dolo de 
aproveitamento para sua configuração, o que faz-se concluir pela não necessidade do 
conhecimento da outra parte da condição do sujeito para a caracterização da lesão[26], sendo 
que se a lesão decorresse de "exploração investida mediante ardil do beneficiário, estar-se-á 
diante de outro vício de consentimento e não lesão"[27] (configuraria o dolo, nos termos da 
lei). 
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Caracterizada a lesão, com a presença dos requisitos citados, o negócio jurídico firmado 
poderá ser anulado, ante a manifestação expressa de vontade das partes, no prazo de 4 anos a 
contar da realização do ato (art. 178 do Código Civil), sob pena de convalescimento do ato. 

Ocorre, todavia, que o ato poderá ser mantido, em uma clara figura de prevalência do 
princípio da conservação dos negócios jurídicos, o qual preconiza o melhor aproveitamento da 
manifestação de vontade exarada pelo agente. A anulabilidade do negócio jurídico traz esta 
alternativa bastante peculiar, vez que ante as características que lhe são inerentes, pode vir a 
ser mantido ou então ser descartado pelo defeito que apresenta. Frederico Costa y Bravo ao 
discorrer sobre o tema assevera que: 

Esta figura de la confirmación, manifiesta uma de las características del mecanismo peculiar 
de la anulabilidad. En  el poder del protegido se há dejado la possibilidad de que el negocio 
siga en vida ou sea anulado; facultad que se completa con la de poder sanarle, haciendo que 
desaparezca el vicio o vicios de que adoleciera[28] 

  

Tal convalidação tem por objetivo a conservação do negócio jurídico firmado, sendo que 
tanto o legislador quanto o intérprete devem procurar preservar o negócio jurídico ao máximo. 
Neste sentido, Antonio Junqueira de Azevedo[29] assevera: 

O princípio da conservação consiste, pois, em se procurar salvar tudo que é possível num 
negócio jurídico concreto, tanto no plano da existência, quanto da validade, quanto da 
eficácia. Seu fundamento prende-se à própria razão de ser do negócio jurídico; sendo este 
uma espécie de fato jurídico, de tipo peculiar, isto é, uma declaração de vontade 
(manifestação de vontade a que o ordenamento jurídico imputa os efeitos manifestados como 
queridos), é evidente que, para o sistema jurídico, a autonomia da vontade produzindo 
efeitos, representa algo juridicamente útil. 

  

Ao analisar a questão da utilidade do negócio jurídico sustenta que cada negócio jurídico 
poderá se mostrar útil econômica ou socialmente, a partir do instante em que o ordenamento 
jurídico o admite como uma categoria específica de ato jurídico, concluindo que "o princípio 
da conservação, portanto, é a conseqüência necessária do faro de o ordenamento jurídico, ao 
admitir a categoria negócio jurídico, estar implicitamente reconhecendo a utilidade de cada 
negócio jurídico concreto."[30]. 

No caso da lesão, o ordenamento jurídico atesta de forma clara e até mesmo sujeita a 
invalidação do negócio jurídico à impossibilidade de sua manutenção, vez que assevera no § 
2º do art. 157 que a anulação da avença firmada apenas se dará caso não seja equacionada a 
desproporcionalidade que evidencia o vício de consentimento. 

•4       CONTRATO ALEATÓRIO E LESÃO 

  

Face a todas as características apresentadas surge o questionamento acerca da possibilidade de 
aplicação da figura da lesão nos contratos onerosos aleatórios. 
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Silvio Rodrigues, citado por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, sustenta que a 
lesão não se aplica aos contratos aleatórios, apenas aos comutativos[31] 

a) A lesão só é admissível nos contratos comutativos, porquanto nestes há uma presunção de 
equivalência entre as prestações; por conseguinte, ela não se compreende nos ajustes 
aleatórios onde, por definição mesmo, as prestações podem apresentar considerável 
desequilíbrio 

  

Em que pese o respeito que merecem os posicionamentos adotados por Silvio Rodrigues e 
seguido por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, não se pode acolher tão 
pensamento, vez que olvida aspecto preponderante acerca do tema. 

Nos contratos aleatórios o agente tem plena ciência das conseqüências do contrato que está 
firmando, está consciente que esta se vinculando a um negócio jurídico em que não tem 
certeza de que auferirá algum beneficio ou não, mas o faz cônscio de que esta é a realidade da 
avença firmada, sendo esta a sua essência. A sua manifestação de vontade, neste caso, é 
perfeitamente integra. 

Já na hipótese da lesão, o sujeito está com a higidez da sua manifestação de vontade atingida, 
vez que esta está lastreada em uma situação em que não lhe resta outra solução senão a 
realização da avença ou sua inexperiência não lhe permite saber exatamente a que tipo de 
negócio jurídico está se vinculando. 

Esse desconhecimento da real situação em que está se obrigando pode ser configurada tanto 
em negócios comutativos como aleatórios, vez que a existência do elemento risco neste 
último não retira a possibilidade de a manifestação de vontade do sujeito estar viciada, 
podendo perfeitamente ser caracterizada a lesão nos termos previstos no Código Civil. 

Horácio Vanderlei N. Pithan e Leonardo Avelino Duarte também sustentam inicialmente que 
a lesão apenas poderia se verificar em negócio jurídico aleatórios, como afirmam de forma 
direta em sua obra, pois entendem que apenas se aplica o instituto da lesão em negócios nos 
quais se verifica a equivalência entre as prestações ao tempo da formalização do contrato[32]. 

Contudo ao discorrer sobre o tema citam Anelise Becker 

Acompanhando a visão grega da justiça, segundo o qual o justo poderia ser encontrado a 
partir da observação da natureza, Aristóteles distinguia dois modelos de justiça, 
correspondente a dois tipos de igualdade matemática. 

A primeira a entrar em ação é a justiça distributiva, animada pelo princípio da igualdade 
geométrica, que visa uma correta proporção entre as diferentes pessoas de um grupo social e 
os bens, honras e encargos a repartir entre elas. Em um segundo momento, a justiça 
comutativa (justiça corretiva), da qual a justiça contratual é apenas aplicação particular, 
passa a regular as trocas (comutações) efetuadas entre patrimônios assim constituídos, 
segundo o princípio da igualdade simples ou aritmética: se o comprador retira um valor do 
patrimonio do vendedor ao adquirir-lhe um certo objeto, a atenção à justiça comutativa 
determina que ele restitua o equilíbrio, repondo no patrimonio deste o equivalente, de modo a 
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manter ou restabelecer em valor o estado de coisas preexistentes entre ambos sobre uma base 
de igualdade[33] 

  

Fazendo uma análise mais profunda acerca do tema atestam que os contratos aleatórios têm 
por característica a incerteza quanto ao futuro e que de regra a desproporção das prestações 
apenas se poderia verificar em contratos comutativos, mas reconhecem que "embora nos 
contratos aleatórios não seja possível estabelecer uma paridade inexorável e inicial entre as 
prestações, é certo que a álea encontra certos limites de previsã"[34]. 

Após tais considerações, pugnam sim pela possibilidade da aplicação do instituto da lesão aos 
contratos aleatórios caso seja possível se vislumbrar a presença de prestações que extrapolam 
de forma visível o ordinário, caracterizando a desproporção, presentes os demais elementos, 
admite-se a invalidação deste negócio jurídico por lesão[35]. Concluem trazendo mais uma 
vez Anelise Becker 

Em regra, contanto, deve-se admitir a invalidade por lesão nos contratos aleatórios quando a 
vantagem que obtém uma das partes é excessiva, desproporcional em relação à àlea normal 
do contrato, desde que, como será examinado oportunamente, essa vantagem se produza 
mediante o aproveitamento da necessidade, leviandade ou inexperiência[36] 

  

Apenas de se pontuar que, segundo ensina Carlos Roberto Gonçalves[37] e Pablo Stolze 
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho[38] não se deve confundir inexperiência com a figura da 
leviandade (precipitação, atuação temerária, impensada, inconsequente), como traz Anelise 
Becker, vez que esta última não é admitida como elemento suficiente a autorizar a invalidação 
do negócio jurídico. 

A fim de elucidar a questão da leviandade como elemento ou não da lesão (que ressalte-se 
sequer foi inserido neste trabalho como elemento quando tratou dos aspectos subjetivos da 
lesão), Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho pontuam que esta questão estaria 
vinculada ao princípio da boa-fé objetiva, vinculando a questão ao conhecimento do 
beneficiado. 

De referência a estes dois últimos elementos (inexperiência e leviandade), antes que se diga 
que o direito não deve tutelar os negligentes é bom se observar que a tônica da lesão é 
exatamente a presunção do fato de a parte adversa (beneficiada) abusar destes estados 
psicológicos, violando, inclusive, o superior princípio da boa-fé objetiva 

  

Trazida este ultimo esclarecimento acerca dos elementos caracterizadores da lesão, face a 
citação feita de Anelise Becker, é de se reiterar que nada impede a aplicação da invalidação da 
avença entabulada por lesão caso seja ele um negócio jurídico aleatório, desde que presentes 
todos os requisitos estabelecidos pela lei. 
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•5       CONCLUSÃO  

Pelo exposto, conclui-se primeiramente que relevante se faz a distinção dos negócios jurídicos 
entre onerosos e gratuitos, sendo que aqueles haverão de ser subdivididos ainda em 
comutativos e aleatórios, sendo que o elemento principal de distinção entre estas modalidades 
está na existência do risco que traz a incerteza acerca dos benefícios e prejuízos que as partes 
efetivamente auferirão em razão do negócio jurídico firmado entre elas. Enquanto nos 
contratos comutativos as partes tem certo desde o estabelecimento da avença quais as 
vantagens e desvantagens que obterá com a realização do contrato, não havendo qualquer 
surpresa na consecução do contrato, nos aleatórios, não existem tal certeza, ainda que tenham 
as parte conhecimento dos riscos que permeiam tal modalidade contratual. 

 Inquestionável que todo e qualquer contrato tem como um de seus elementos essenciais a 
existência de manifestação de vontade e a higidez desta vincula a sua  validade. Tal análise se 
aplica a toda e qualquer modalidade contratual, sendo, assim, perfeitamente aplicável aos 
contratos aleatórios. 

Havendo um negócio jurídico, qualquer que venha a ser, obrigatoriamente este terá como 
origem uma vontade interna que virá a ser externalizada por meio da sua manifestação, e se 
esta não se mostrar perfeita, a avença firmada poderá vir a ser invalidada. 

 O atual Código Civil recupera o instituto da lesão como vício de consentimento, olvidado na 
legislação anterior mas com conteúdo já conhecido de muito pela doutrina. 

Sendo a lesão a caracterização da inexistência de manifestação de vontade revestida pelos 
elementos imprescindíveis a sua validade, não há como prevalecer o negócio jurídico 
decorrente desta declaração volitiva, qualquer que seja a natureza do negócio jurídico que 
tenha sido firmado. 

 Em que pese o fato de parcela da doutrina propugnar pela impossibilidade da aplicação da 
lesão em negócio jurídico aleatórios, antes a incerteza e desproporção que lhe é inerente, tal 
situação não impede a incidência da invalidação desta modalidade de avença quando 
presentes os elementos da lesão: desproporcionalidade (elemento objetivo) e inexperiência ou 
premente necessidade (elemento subjetivo). 

Assim, como o escopo de se garantir o princípio da boa-fé contratual que deve permear todo e 
qualquer negócio jurídico firmado, bem como a atuação de todo homem em um Estado 
Democrático de Direito, não se pode permitir que presentes os elementos da lesão esta não 
venha a ser aplicada aos contratos aleatórios, o que caracterizaria grave ofensa aos preceitos 
basilares do nosso ordenamento jurídico. 
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RESUMO 
É adequada a utilização da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann pela dogmática jurídica? 
Este artigo busca demonstrar que tal abordagem mostra-se infrutífera tanto do ponto de vista 
da dogmática jurídica quanto da teoria dos sistemas. Com este intuito, adota-se a própria 
teoria dos sistemas para sustentar a diferenciação funcional dos sistemas científico e jurídico. 
Após tratar de alguns conceitos gerais da sociologia de Luhmann, discute-se a função da 
teoria para o sistema científico e a função da dogmática jurídica para o sistema jurídico. 
Mobilizam-se conceitos e análises da teoria luhmanniana para descrever as especificidades da 
dogmática e da teoria na modernidade, evidenciando o papel desempenhado por elas nos 
sistemas sociais dos quais são programas operacionais. Apresenta-se, em fim, uma tese sobre 
a dogmática, circunscrevendo-a como auto-descrição mais abstrata do sistema jurídico 
vinculada à decidibilidade dos tribunais – problemas que teorias científicas não podem 
solucionar. 
PALAVRAS-CHAVE: TEORIA DOS SISTEMAS; NIKLAS LUHMANN; DOGMÁTICA 
JURÍDICA; SOCIOLOGIA 
 
ABSTRACT 
Is the use of Niklas Luhmann’s system theory by legal dogmatics adequate? This paper seeks 
to demonstrate that such approach is unfruitful from the vantage point both of legal dogmatics 
and from Luhmann’s theory. For this purpose, this study adopts the systems theory 
perspective itself in order to demonstrate the functional differentiation of the legal and 
scientific systems. After some general concepts of Luhmann’s sociology are explained, this 
essay discusses the function performed by theory in the scientific system as well as the 
function of legal dogmatics in the legal system. Luhmannian concepts and analysis are 
mobilized to show the specificities of theory and docmatics in modern society, demonstrating 
the role that theory and dogmatics play within the systems of which they are operational 
programs. In the end, a thesis on dogmatics is defended as to circumscribe it as the most 
comprehensive self-description of the legal system, one that bind itself to the need of 
decisions by legal courts – a sort of problem that scientific theories are unable to solve. 
KEYWORDS: SYSTEMS THEORY, NIKLAS LUHMANN, LEGAL DOGMATICS, 
SOCIOLOGY 
 
 

Introdução. 
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"... mas por que Luhmann?" Esta é uma pergunta que todo pesquisador de teoria dos sistemas 
está - ou deveria estar - cansado de ouvir. Ela é recorrente tanto no campo da sociologia - que 
por vezes designa Niklas Luhmann como um "conservador a la Talcott Parsons" - quanto no 
campo da teoria do direito ou da sociologia jurídica - que, apesar de tomadas por um recente 
boom de estudos luhmannianos, costumam atribuir a esta teoria a pecha de "(inutilmente) 
complicada".[1] Uma pergunta aparentemente banal como essa, todavia, não deveria causar 
tanto estrago. 

Qualquer indagação metateórica implica uma reflexão, ou seja, uma abstração[2]. Em regra, a 
uma pergunta dessa sorte se segue uma resposta também metateórica acerca dos motivos 
pelos quais uma determinada teoria - e não outra - é adequada para responder o problema em 
questão[3]. Ou seja, esperam-se respostas do tipo: "esta teoria responde problemas que outras 
teorias não conseguiram resolver", "ela inova na discussão do campo revendo problemas 
antigos", "ela apresenta resultados diferentes do usual", "ela vale-se de metodologia 
inovadora" ou - em preocupações mais pragmáticas - "ela indica caminhos abertos e questões 
relevantes para a discussão na área".  

Enfim, o argumento é simples: teorias respondem a algo. Elas são parte da "forma" da 
sociedade de lidar com determinados problemas[4]. Em outras palavras, teorias têm alguma 
"função" para a ciência (ou para a sociedade). Ora, elas não são "Verdade" (com maiúscula) 
no sentido ontológico. Além disso, nenhuma teoria consegue "explicar tudo", pois, assim 
como qualquer sistema, ela também tem seus "pontos cegos".[5] Com efeito, para que 
precisamos de uma teoria? Que problemas ela busca responder? 

Simplificando termos do próprio Luhmann, as teorias são formas sociais internas ao sistema 
da ciência que "programam" o sistema científico, ou seja: são programas utilizados para 
determinar se algo é "verdadeiro" ou "falso". Enfim: programam o código binário 
"verdade/falsidade", próprio da ciência enquanto sistema parcial da sociedade.[6] Isso, 
contudo, é operacionalmente irrelevante se a preocupação funcional for outra como, por 
exemplo, determinar se algo deve ser considerado lícito ou ilícito, tarefa desempenhada pelo 
sistema jurídico. Do mesmo modo, o código científico "verdade/falsidade" não influencia, do 
ponto de vista operacional, a questão da determinação de quem será legitimado para tomar 
decisões coletivamente vinculantes pelo sistema político. Este sistema lida com o código 
"poder/não-poder" e, nas democracias, "governo/oposição". Em termos simples, o sistema 
determina "quem detém o poder político" por questões políticas. A política lida com "meios 
de comunicação simbolicamente generalizado" do "poder" e não o da "verdade".[7] 

Por quais razões, então, é possível afirmar que a pergunta "Por que Luhmann?" tem efeitos, 
por vezes, devastadores? Podemos partir de duas constatações: (i) por um lado, autores podem 
se perder no "labirinto conceitual" luhmanniano e repetir elementos gerais da teoria dos 
sistemas como um "catálogo geral", desconhecendo a relevância de uma pergunta metateórica 
para o desenvolvimento e discussão da ciência,[8] (ii) por outro lado, a teoria de Luhmann 
pode ser utilizada para questões que ela manifestamente não se propõe a abordar. Em alguns 
casos, ela mesma postula que é incapaz de dar tais respostas. O caso a ser tratado aqui é o da 
dogmática jurídica que, segundo a visão luhmanniana, é a auto-descrição mais abstrata do 
sistema jurídico e, portanto, está antes ligada às questões da determinação do "lícito/ilícito". 

A teoria dos sistemas não serve como boa dogmática para orientar a decisão de tribunais. Ela 
nem se propõe a isso. Pelo contrário, como adiante demonstrado, ela reconhece a importância 
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do papel da dogmática para o sistema jurídico e é ciente de sua limitação: nenhuma teoria 
científica, por melhor que seja, consegue desempenhar o papel da dogmática jurídica. 

Ora, dizer que a teoria de Luhmann não oferece respostas "para tudo" está longe de ser 
menosprezo. Ao contrário, apesar da pretensão e abrangência de sua teoria, a problemática 
luhmanniana e seu campo de análise estão muito bem delimitados. O próprio Luhmann 
reconhece em sua crítica à teoria sociológica de grande alcance, que as pesquisas empíricas 
em sociologia e as teorias de médio alcance (middle range theories)[9] são bem sucedidas. O 
ponto é precisamente que uma teoria abstrata irá trabalhar em um nível específico e com 
problemas diferentes. 

Da mesma forma que seria um erro acreditar que a teoria de Luhmann é uma excelente 
ferramenta para orientar pesquisas empíricas, é também equivocado inferir que estas são 
desprezadas pela teoria dos sistemas. Ambas conclusões incorrem na mesma falta: não 
percebem que uma construção complexa como a ciência implica vários níveis de abstração 
que não se sobrepõem, mas antes relacionam-se e se tensionam reciprocamente. 

Para formularmos em termos provocativos, a teoria dos sistemas é péssima para fazer teoria 
normativa[10]; bem como não é lá muito eficiente para se fazer teoria sociológica de médio 
alcance. "Luhmann" também é péssimo para determinar a licitude/ilicitude de algo. Na 
verdade, a própria teoria sistêmica compreende estas possibilidades como impossíveis, como 
veremos a seguir. Sua abrangente teoria social, por outro lado, parece ser uma explicação 
sociológica da sociedade moderna extremamente interessante e profícua. 

É importante questionar: afirmar que a dogmática é mais próxima do sistema jurídico implica 
que ela não é ciência? Em certos termos, sim.  Este é um ponto inovador em Luhmann, que 
requer refinamento. Em primeiro lugar, para Luhmann nada "é". Ele não faz perguntas 
ontológicas. Um mesmo instituto social pode ser operacionalizado de formas diferentes por 
diversos sistemas. É o que ocorre, por exemplo, com a legislação, com a constituição, com a 
universidade e com os contratos. Tudo depende do ponto de vista social que se adota. Para a 
teoria dos sistemas, a teoria sociológica estava em crise, pois faltou a ela a pergunta sobre "a 
questão da observação". Na modernidade, a sociedade se observa por diversos sistemas 
sociais autopoiéticos. Não existe um observador totalizante da sociedade. Logo, a única 
sociologia possível é aquela da "observação de segunda ordem", ou seja, observação de 
observações. A sociologia observa como outros sistemas sociais se auto-observam[11]. Em 
segundo lugar, e este é o começo do percurso deste artigo, isso implicará um discussão a 
partir da teoria dos sistemas sobre (i) qual é a função do direito na sociedade, (ii) qual a 
função da dogmática para o direito e (iii) como a ciência irrita e é irritada pela dogmática e 
pelo direito. 

É a partir de tais questionamentos que poderemos pensar por que, afinal, usar a teoria dos 
sistemas para responder questões de dogmática jurídica não é uma boa saída. Antes de 
iniciarmos a argumentação, é muito importante que se diga desde logo que sustentar, como se 
faz aqui, que a sociologia luhmanniana não serve de base à dogmática jurídica não implica 
inviabilizar estudos do funcionamento de institutos jurídicos sob a ótica de seu funcionamento 
social.[12] 

Este artigo, portanto, é formulado como uma provocação. Seu escopo, além de trabalhar com 
questões próprias da teoria dos sistemas, é incentivar o debate teórico. Esta parece ser uma 
das maiores vantagens teóricas da sociologia de Luhmann. O objetivo principal, além de 
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provocar maiores discussões metatéoricas incentivadas pela sociologia de Luhmann, é trazer à 
tona a discussão sobre as "funções sociais da dogmática jurídica" para tecer suas relações com 
a ciência. Neste percurso, será criticado o uso da teoria social de Luhmann como "critério de 
decisão" ou "programa", enfim, como elemento da ratio decidendi de doutrinas da dogmática 
jurídica ou, até, de decisões judiciais. 

Para apresentar este argumento é necessário um momento de (1)  breves explicações sobre a 
sociologia de Luhmann em termos gerais que permitam uma compreensão mínima da 
discussão seguinte, a saber: (2) as descrições dos sistemas jurídico e científico que abranjam a 
operacionalidade e a função destes sistemas na sociedade moderna. Com essa base, 
desenvolve-se (3) uma discussão sobre o papel da dogmática para o sistema jurídico do ponto 
de vista sociológico e, por fim, (4) apresenta-se um momento final de discussão, que coloca 
em questão a relação entre a dogmática jurídica, teorias sociológicas e teoria dos sistemas. 

1. Sistemas em geral: elementos essenciais da teoria social de Niklas Luhmann 

Niklas Luhmann desenvolveu uma teoria social abrangente que se constituiu como teoria dos 
sistemas. Para isso, o autor valeu-se de diversos desenvolvimentos provenientes de outras 
disciplinas científicas além da sociologia.[13] Como consequência, trouxe para suas teses uma 
gama de termos e conceitos pouco usuais para as ciências sociais. Não por acaso, as obras de 
Luhmann são normalmente vistas como de difícil compreensão. Como resposta, pode-se 
argumentar, com Luhmann, que da mesma forma que "a resposta a uma pergunta difícil é um 
conceito difícil"[14], reconhecer a "imensa complexidade da sociedade e a falta de uma 
metodologia adequada" por parte da ciência para dela tratar implica desenvolver uma teoria 
também complexa.[15] Em outros termos, a teoria é complexa porque reflete a complexidade 
social. Dada essa complexidade, faz-se necessário um primeiro tratamento de alguns termos 
centrais da sociologia luhmanniana, tais como observação, diferença, fechamento e abertura. 

            Toda observação parte de uma diferença.[16] Observar, na teoria da sociedade, pode ser 
descrita exatamente como a operação de estabelecer uma diferença e marcar um dos seus 
lados. As diferenças de que partem as observações podem ser várias: todo/parte, 
central/periférico, superior/inferior, sagrado/profano, membro/não-membro. Uma teoria, por 
sua vez, pode ser descrita como um tipo de observação.  Assim, toda teoria parte de uma 
diferença. Basta que se pense na distinção capital/trabalho preconizada por Marx ou na 
diferença amigo/inimigo proposta por Schmitt na análise da política. Cada distinção permite, 
ao mesmo tempo, ver mais e menos que as outras. Uma teoria marxista consegue ver mais que 
uma weberiana - luta de classes, exploração da mais valia. Mas, simultaneamente, deixa de 
enxergar alguns fenômenos que esta consegue constatar - necessidade metodológica de 
utilizar tipos ideais na ciência social, quando se parte do paradigma da ação. Nesse sentido, 
enquanto observação, toda teoria é parcial. A distinção que permite à teoria enxergar também 
limita o alcance de sua visão. Visibilidade produz invisibilidade. 

A proposta da teoria sociológica luhmanniana é partir, em suas análises, da diferença entre 
sistema e ambiente. Ou seja, a sociedade seria observada a partir desta distinção.[17] 
Naturalmente, isso permite ver mais que as outras teorias - os ganhos promovidos por 
Luhmann para a pesquisa interdisciplinar são um exemplo. Concomitantemente, partir dessa 
diferença faz com que se veja menos - muitos apontam, por exemplo, a ausência, em 
Luhmann, de uma teoria da emancipação análoga à da Teoria Crítica.[18] Ao enxergar 
simultaneamente mais e menos, contudo, Luhmann permite que se analisem com mais ênfase 
fenômenos típicos da sociedade moderna. Disso advém a importância da escolha desta 
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distinção como base para sua teoria. Observar a sociedade a partir da diferença 
sistema/ambiente permite, por exemplo, considerar a contingência, a indeterminação e a 
necessidade de reduzir e simultaneamente aumentar complexidade como elementos típicos do 
sistema social atual.[19] 

            Desde já, a partir da possibilidade de toda teoria de ver mais, mesmo com a 
necessidade de enxergar menos, percebe-se o gosto de Luhmann pelos paradoxos. Paradoxo 
pode ser descrito como uma afirmação auto-referente. É o caso do paradoxo de Epimênides: 
"esta frase é falsa"[20]. Condição de verdade dessa afirmação é, simultaneamente, a condição 
de sua falsidade. Se estiver mentindo, está falando a verdade e, assim, está mentindo. Se 
estiver mentindo, está falando a verdade e, portanto, mentindo. Caso se considere, como 
sugere Luhmann, que a sociedade seja observada a partir da forma sistema/ambiente, percebe-
se que sua formação é intrinsecamente paradoxal. A sociedade, enquanto sistema formado por 
comunicação, é uma unidade.[21] Mas é unidade de uma diferença - sistema 
social/ambiente.[22] Afinal, não há sistema sem ambiente. Um dos lados pressupõe sempre o 
outro. 

            O mesmo ocorre com qualquer outra forma. Por exemplo, a forma bem/mal. Cada lado 
desta forma é negação do outro. Mal é o não-bem e bem é o não-mal. Contudo, um dos lados 
pressupõe sempre o outro, o que significa que somente se pode compreendê-los enquanto 
unidade da distinção.[23] Não há bem sem o mal. Só há bem, paradoxalmente, porque há mal. 
O bem não existe apesar do mal - existe também devido a ele. Quanto mais bem houver, mais 
mal haverá. Não se trata de contradição, que poderia ser resolvida por meio de uma 
alternatividade (ou bem ou mal).[24] Trata-se, isso sim, de uma auto-referência insolúvel. Não 
há resolução para o paradoxo. Ele somente se refere a si mesmo e tentar resolvê-lo implica 
ingressar em sua auto-referência, um labirinto sem porta de saída. 

Sistemas, portanto, podem ser vistos como lado interno da forma sistema/ambiente. A partir 
disso se pode entender por que Luhmann[25] considera os sistemas sociais, simultaneamente, 
fechados e abertos. Considere-se, mais uma vez, a sociedade como o sistema formado por 
comunicações.[26] Só há na sociedade comunicação e só há comunicação na sociedade. Por 
isso, a sociedade é um sistema fechado operativamente. A única operação social é a 
comunicação. Isso não significa isolamento. A sociedade só comunica, mas pode comunicar 
sobre qualquer coisa - seja sobre aspectos internos da própria sociedade, seja sobre o seu 
ambiente. Ou seja, a sociedade é cognitivamente aberta. E, paradoxalmente, ela não é aberta 
apesar de ser fechada. Ela é aberta porque é também fechada. Afinal, abertura operacional 
significaria diluição da diferença entre sistema e ambiente. 

            Ora, se o sistema é a unidade da diferença sistema/ambiente, fica claro que qualquer 
referência ao ambiente é, simultaneamente e paradoxalmente, uma referência também ao 
próprio sistema. Em outros termos, auto-referência e heterorreferência[27] estão sempre 
mutuamente implicados. Um sistema pode se referir ao seu ambiente. A sociedade, por 
exemplo, pode produzir informações acerca do seu ambiente. Para isso, contudo, o sistema 
utiliza suas próprias operações, conectadas a operações anteriores. A sociedade, ao produzir 
informações sobre o ambiente, comunica. E comunicar necessariamente significa ligar uma 
operação a outra realizada anteriormente. 

            Um dos méritos da teoria luhmanniana é o de aplicar todo esse aparato conceitual no 
estudo da sociedade moderna e com isso captar suas peculiaridades, em especial sua alta 
complexidade e sua diferenciação a partir de sistemas funcionais. Para Luhmann, esta 
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sociedade superou distinções anteriormente predominantes, como superior/inferior, 
centro/periferia e homem/mulher para se organizar preponderantemente de modo funcional. 
Ou seja, a sociedade moderna, para o sociólogo alemão, diferencia-se em subsistemas 
parciais, cada um dos quais dotados de uma função própria somente realizada por ele. 
Algumas características são comuns a todos esses sistemas: são autopoiéticos, operam a partir 
de um código binário, constroem programas para orientar a atribuição dos valores do código e 
se diferenciam a partir de meios de comunicação simbolicamente generalizados (por exemplo, 
dinheiro, verdade e poder). 

Em suma, pode-se dizer que sociedade é o sistema que abarca todas as comunicações. 
Somente se pode comunicar na sociedade. Sociedade sempre foi comunicação. Entretanto, 
isso não significa que a sociedade sempre se organizou do mesmo modo. Várias são as 
maneiras de acordo com as quais o sistema social se dispôs na História.[28] Na Modernidade, a 
sociedade se organiza funcionalmente. Ou seja, subdivise-se em sistemas parciais. Para 
melhor esclarecer esse aspecto, revela-se útil, para os propósitos deste estudo, analisar com 
maior detalhamento dois desses sistemas parciais modernos: o direito e a ciência. 

2. Ciência e Direito. 

2.1 - A ciência da sociedade moderna 

A sociologia de Niklas Luhmann parte de um projeto específico e explícito: o de construir 
uma teoria da sociedade.[29] Isso implica, por um lado, elaborar uma teoria que trabalhe com 
"grandes questões", tais como "o que é sociedade?", "como ela se reproduz e se altera?" e 
"como se mantém integrada?". Por outro, é necessária uma construção teórica abrangente, que 
cunhe uma teoria unitária aplicável a diversos fenômenos sociais. 

O ponto de partida é o diagnóstico de que a sociologia está em uma profunda crise teórica[30] 
que se revela em duas faces: por um lado, um parco desenvolvimento atual na discussão 
sociológica de grande alcance[31] e, por outro, uma crise de unidade e de identidade da 
própria disciplina[32]. 

Para enfrentar estes problemas, Luhmann propõe, em primeiro lugar, encarar a sociedade 
como sistema a partir de uma teoria social de grande alcance. Além disso, e esse ponto é 
importante para a questão da sociologia, Luhmann trabalha com a questão da observação de 
segunda ordem. Ou seja, ele busca solucionar a questão da crise de identidade da sociologia a 
partir de sua teoria social abrangente. Para tanto, localiza a ciência (e a sociologia dentro dela) 
na sociedade. Reconstruir sua argumentação esclarecerá esse ponto. 

 Luhmann questiona: "quem observa a sociedade?" Para a teoria dos sistemas, não há como 
uma teoria sociológica acessar a sociedade de modo externo ou de um ponto de vista 
privilegiado.[33] Toda teoria é uma auto-observação da sociedade.[34] Mas como a sociedade 
observa a si mesma? Na modernidade, a sociedade se observa por diversos sistemas sociais 
autopoiéticos A sociologia, então, enquadra-se como parte de um subsistema social (ciência) 
que tenta descrever a sociedade. Mas somente pode fazê-lo a partir de seu ponto de vista, que 
é parcial, assim como ocorre em todos os outros subsistemas. Em termos mais técnicos, cada 
subsistema funcional da sociedade apresenta pontos cegos[35]. Os subsistemas sociais 
"observam" a sociedade através de seus diferentes pontos de vistas. 
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A sociologia, portanto, "não pode se desvencilhar de seu caráter científico nem de seu caráter 
social. Ela é uma ciência do sistema social e um sistema social da ciência." [36] O ponto 
principal é que Luhmann sustenta que a teoria de sistemas autopoiéticos descreve uma 
sociologia que observa os outros sistemas observantes da sociedade e, então, supera a crise da 
identidade da sociologia. Consegue dar unidade ao seu campo ao observar o que ocorre e o 
que está por trás dos fatos - tudo isso ao mesmo tempo.[37] 

Mas como opera a ciência moderna enquanto sistema funcional? Antes que se entre na 
discussão precisa entre dogmática jurídica e teoria sociológica, é necessário discorrer 
brevemente sobre como estes sistemas operam. Deve-se lembrar que os sistemas sociais são 
funcionais, ou seja, exercem uma função. É precisamente por serem funcionais que os 
sistemas autopoiéticos apresentam pontos cegos. Cada sistema opera em relação a uma 
função, com seus programas e códigos. De que modo isso ocorre na ciência? 

Como visto, Luhmann compreende que, com a Modernidade, a sociedade se tornou mais 
complexa e, com isso, a diferenciação passou a ser funcional. Como resposta da própria 
sociedade, desenvolveram-se sistemas funcionais parciais operacionalmente autônomos que 
possibilitam a reprodução da sociedade em elevado grau de complexidade. Esta "pressão 
evolutiva" fez com que a ciência ganhasse autonomia no plano de suas operações, 
desvencilhando-se de determinações hierárquicas pré-modernas como, por exemplo, da 
religião e da política. Portanto, afirmar que o sistema funcional da ciência passa a tratar da 
função de obtenção de novos conhecimentos por meio de suas operações internas[38] implica 
abordar a ciência moderna no contexto evolutivo da diferenciação funcional. 

Ora, com a diferenciação funcional da ciência, ela não precisa mais operar segundo programas 
teológicos, como na pré-modernidade.[39] Assim, a obtenção de conhecimentos (novos e 
especializados) passa a ser referida ao sistema científico. Na Modernidade, ocorre a distinção 
entre verdade e conhecimento. Não se acredita mais na "divindade última da verdade". A 
"norma da veracidade", que decide sobre a "verdade/falsidade" do conhecimento, passa a ser 
referida à ciência de maneira mutável, ou seja, a partir de seu funcionamento e seu método 
científico.[40] Não se acredita em uma "verdade divina" real e imutável. Com a diferenciação 
da ciência, o que é "verdadeiro" e o que é "falso" é aquilo que a ciência diz. Isso, num 
determinado momento, pois a a atribuição desses pode mudar com o desenvolvimento de 
novas pesquisas. O que era verdadeiro pode passar a ser visto como falso. 

A diferenciação da ciência - e, como discutido a seguir, também a diferenciação do direito - 
só foi possível com uma "aquisição evolutiva" da sociedade moderna: a distinção entre 
"expectativas normativas e expectativas cognitivas".[41] Para nosso autor, as expectativas 
formam a estrutura da sociedade: "as estruturas desses sistemas [sociais] podem ser definidas 
como expectativas generalizadas de comportamento". Estas expectativas condensam sentido e 
podem orientar alguém melhor e de forma mais rápida, criando uma rede de expectativas que 
"reduz as possibilidades possíveis", fazendo emergir complexidade estruturada.[42] 

Estes termos difíceis não devem causar estranhamento. Ora, Luhmann ilustra que em "coisas, 
homens, eventos, símbolos, palavras, conceitos e normas" se ancoram as expectativas". 
Contudo, existem outros homens, que têm, cada qual, suas expectativas. Isso, para Luhmann 
gera "dupla contingência", ou seja, não sabemos o que o outro espera nem ele sabe o que 
espero dele. Além disso, "ele pode errar, enganar-se, me enganar."[43] Isso para Luhmann gera 
um emaranhado de "expectativa sobre expectativa, sobre expectativa". Consequência é a alta 
possibilidade de decepções. 
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A diferença entre expectativas cognitivas e normativas pode ser útil para esclarecer este 
ponto. Quando a expectativa é de natureza cognitiva, tem-se nela uma "pretensão de 
aprendizagem" (cognição). Caso a expectativa seja frustrada, é ela modificada. Isso fica claro 
na ciência. Um exemplo banal é que havia a expectativa generalizada de entender a terra 
como um plano. Porém, quando pesquisas científicas afirmaram ser a terra "redonda", a 
expectativa altera-se. Ao contrário, uma expectativa normativa resiste aos fatos que a 
contradizem. Um exemplo são as expectativas que se tem no direito. Elas são de natureza de 
dever-ser. Por exemplo, "o homem não deve matar outro". Caso ocorra um homicídio, 
contudo, a expectativa não muda. Ela resiste e tenta se impor aos fatos[44]. 

Um mesmo fenômeno social pode ancorar tanto expectativas cognitivas quanto normativas. O 
crime é algo que existe como fenômeno social. Do ponto de vista do direito, ao qual se 
ancoram expectativas normativas, ele é combatido e tido como "ilícito", algo que "não deve 
ser". Contudo, caso se pense de um ponto de vista de expectativas cognitivas, pode-se afirmar 
tranquilamente, como o fez Émile Durkheim, que o "crime é um fato social normal" (e, por 
conseqüência,  "não-patológico") que ocorre em "todas as sociedades". Viver em sociedade 
implica existência de crimes. Não haver crimes seria um desvio da normalidade.[45] 

As expectativas normativas serão ainda abordadas. Por enquanto, resta compreender que a 
ciência lida com expectativas cognitivas na modernidade e que, com o processo de evolução 
de diferenciação funcional, ocorreu a separação entre o tratamento de expectativas cognitivas 
e expectativas normativas. Isso permitiu que a ciência pudesse se desenvolver de forma mais 
complexa, pois não mais precisa compatibilizar o conhecimento com doutrinas religiosas ou 
políticas. 

Além da diferenciação entre expectativas cognitivas e normativas, ocorre também na 
Modernidade a diferenciação de "meios de comunicação simbolicamente generalizados", que 
funcionam para "gerar mais aceitação" no plano da comunicação sem precisar de acordos ou 
consensos. Eles são o "meio simbólico" no qual comunicações especializadas ocorrem de 
forma mais célere e com maior possibilidade de serem aceitas. Funcionam coordenando e 
orientando ações de forma geral, ou seja, válida para todos.[46] 

A ciência está diretamente vinculada ao meio simbolicamente generalizado da verdade. Sua 
função de "obtenção de conhecimentos novos" pelo código "verdade/falsidade" está nela 
ancorada.[47] É no meio da verdade que a ciência realiza suas operações comunicativas, a 
partir da "metodologia científica". É neste meio que o sistema da ciência se constitui 
operacionalmente a partir de seu códigos e programas, realizando sua função. É só por isso, 
pelo modo operacional de funcionamento ou "método científico", que mudanças radicais no 
plano da ciência podem ocorrer sem que a ciência inteira precise mudar.[48] A ciência 
moderna possibilita a mudança por seus próprios elementos, sem perder sua identidade. O 
mesmo ocorre com o direito positivo, como será abordado adiante. 

Portanto, o código-diretriz para a ciência é "verdade/falsidade". Outros códigos como 
"lícito/ilícito", "governo/oposição", "belo/feio" são operativamente irrelevantes. 
Consequência disso é o funcionamento circular da ciência.[49] Circularidade, aqui, não 
significa independência absoluta da ciência em relação a questões de outros sistemas, como 
verbas e financiamentos (economia), barreiras legais (direito) etc. O que ocorre é que essas 
são irritações externas. Não ocorrem no plano das operações científicas. Luhmann ressalta 
que o fechamento é operacional, não completo (por isso "closure" e não "closedness").[50] 
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Por fim, é importante notar que os códigos binários são valores tautológicos - um "sim" e um 
"não", de modo que um se relaciona somente com o outro. É assim com "verdade/falsidade", 
"lícito/ilítico", "poder/não-poder" etc. Como, então, decidir entre um valor ou outro? Para 
tanto é necessária outra dicotomia: codificação/programação. Isso implica que o sistema 
deverá ter programas internos que orientem a decisão pelo valor positivo (verdade) ou pelo 
valor negativo (falsidade). A unidade desta diferença ocorre no nível dos programas. Aqui 
temos que o principal programa da ciência são as teorias.[51] Para que o código 
"verdade/falsidade" seja operacionalizado, o critério da verdade precisa traduzir-se em teorias. 
Ele "não pode funcionar sem teorias".[52] 

Dessa maneira, teorias são programas da ciência, que orientam a decisão entre 
"verdade/falsidade" e possibilitam a operação circular operativamente fechada do sistema 
científico. Logo, teorias sociológicas - inclsuive as sistêmicas - são programas da sociologia, 
um "sistema parcial do sistema-parcial ciência". Após breve exposição sobre a função social 
da ciência para a sociedade e a função da teoria para a ciência, próximo passo é, pois, avançar 
para a função social do direito e a função da dogmática para o direito. 

2.2 - O direito da sociedade moderna 

Não é apenas por ter formação jurídica que Luhmann é muito lido nas disciplinas e pesquisas 
jurídicas.[53] Este autor apresenta uma interessante e inovadora descrição sociológica do 
direito. O que deve ser notado em análises consistentes desta teoria é que a sociologia do 
direito de Luhmann deve ser compreendida no contexto de sua teoria social mais 
abrangente.[54] Isso é importante notar pois, caso contrário, tornam-se viáveis análises 
rápidas e inconsistentes a partir da leitura de algumas obras específicas de Luhmann sobre o 
direito sem que haja uma contextualização teórica mais compreensiva. 

Qual é, então, a especificidade do direito enquanto sistema funcional da sociedade moderna? 
Luhmann afirma que o fato básico da vida jurídica é o fato do dever ser. Isso, contudo, exige 
uma análise mais aprofundada quanto ao sentido deste dever-ser, em especial de sua 
função[55]. 

A função do direito está relacionada com as expectativas normativas já tratadas aqui. A 
estrutura social implica um emaranhado de expectativas objetivas - e não de uma consciência, 
ou seja, expectativas psíquicas. Nela, certas estruturas sociais, como por exemplo, as regras 
do trato ou etiqueta social, reduzem a complexidade e possibilitam a orientação por meio de 
normas sociais. São as regras que dão maior estabilidade a estas expectativas, pois permitem a 
orientação a parir delas, com menor risco[56]. Normas são "expectativas de comportamento 
estabilizadas em termos contrafáticos". Um mundo com crescente complexidade e 
contingência poderia levar a um nível insustentável de tensões. Problemas de orientação 
permaneceriam sem solução. Exatamente por isso, a sociedade precisa de elementos de reação 
a desapontamento de expectativas. Viu-se que a separação entre expectativas cognitivas e 
normativas implicou uma aquisição evolutiva. São estas as duas formas de se lidar com o 
desapontamento de expectativas: ou se aprende com ela e se altera a expectativa, ou se resiste 
ao desapontamento. 

Os sistemas sociais estabilizam estas expectativas. Por seu turno, as expectativas normativas - 
que concernem ao direito, mas não apenas a ele - podem ser estabilizadas, de modo a 
possibilitar a orientação das pessoas: "as expectativas podem ser verbalizadas na forma do 
dever-ser, mas também podem estar acopladas a determinações qualitativas, delimitações da 
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ação, regras de cuidado, etc. O importante é que se consiga uma simplificação através de uma 
redução generalizante. 'Horário de visitas: domingos entre 11 e 12,30 horas'."[57] Tal regra é 
ampla, pois válida para qualquer pessoa que queira visitar, estável no tempo - válida de 
domingo a domingo sem precisar ser recolocada - e abstrata o suficiente para compatibilizar 
expectativas dos visitantes. Enfim, ela regula expectativas de expectativas.[58] 

No entendimento de Luhmann, o "direito não é primariamente um ordenamento coativo, mas 
sim um alívio para as expectativas".[59] Ele estabiliza expectativas normativas de forma 
generalizada. Esta é sua função social.[60] E é por cumprir esta função que o direito entra 
num crescente de institucionalização e criação de segurança jurídica.[61] Luhmann reconhece, 
então, que a evolução do direito culminou em sua característica específica na Idade Moderna: 
a positividade. Ora, quanto mais complexa a sociedade, maior tornou-se a necessidade de se 
estabilizarem as expectativas que se multiplicavam e a necessidade de institucionalização de 
processos decisórios. Foi necessário, portanto, o recurso à legislação que, contudo, não mais 
fazia referência a questões externas (Deus, direito natural).[62] O processo de positivação do 
direito, todavia, só se completa com o processo de decisão pelos tribunais.[63] 

Assim como a ciência, o direito também é um sistema funcional operacionalmente fechado e 
de funcionamento circular. Isso implica que ele tenha um código binário: "lícito/ilícito". Um 
valor negativo e um valor positivo.[64] Mas, como vimos no caso da ciência a distinção entre 
um valor positivo e um negativo (um "sim" e um "não") é tautológica. 

Para oferecer critérios que condicionam o sistema, ou seja, decidir sobre a atribuição de um 
ou outro valor, é necessária a inserção de outra diferença: código/programa. Com os 
programas, o direito pode se adequar ao seu ambiente que inclui outros sistemas funcionais 
sem perder sua identidade central. Os códigos fecham o sistema, mas os programas 
possibilitam sua adaptação ao ambiente - sua adequação social. Os programas podem servir 
tanto para afirmar que alguém "tem direito", ou melhor, realiza conduta lícita (lado positivo) 
quanto que alguém realiza conduta ilícita[65]. Em outras palavras, "a programação 
complementa a codificação: enche-a de conteúdo. (...) combina a invariabilidade com a 
transformabilidade, o que quer dizer também, a invariabilidade com possibilidades de 
crescimento".[66] Com os programas, é possível encontrar critérios jurídicos para a aplicação 
do código em seu valor positivo ou negativo, lícito ou ilícito.[67] Naturalmente, a legislação é 
um programa claro do sistema jurídico. A vinculação a ela implica a positivação do 
direito.[68] Isso, contudo, não quer dizer que o direito fica rígido, imutável. Pelo contrário 
permite que ele possa alterar-se. 

A compreensão deste tema faz necessário trabalhar com a posição dos tribunais no sistema 
jurídico. Para tanto, a distinção legislação/jurisprudência é imprescindível.[69] Luhmann 
argumenta que os códigos mantêm identidade do sistema, pois estão ligados à obrigação de 
decidir. É, pois, esta obrigação que dá o caráter de fechamento do sistema. Assim, vemos que 
os tribunais, que decidem os casos concretos e "aplicam o direito", encontram-se no centro do 
sistema. Ocorre no sistema jurídico uma diferenciação do tipo centro/periferia. Os tribunais 
constituem o centro do sistema. Todas as outras comunicações jurídicas (não judiciais) ficam 
na periferia, como a legislação, por exemplo. Ao decidir no centro, os tribunais criam normas 
jurídicas e dão ao sistema consistência e fechamento operacional. A periferia, por sua vez, é a 
"zona de contato" com o ambiente e com os outros sistemas sociais.[70] Nesta zona 
encontramos figuras como o "contrato", que é um acoplamento estrutural com o sistema 
econômico e a legislação, acoplamento estrutural com o sistema político. Desta forma, 
Luhmann formula uma noção circular de direito. Não há prevalência da legislação nem da 
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decisão. Em outras palavras, nota-se que não há centro sem periferia e não há periferia sem 
centro. Entre eles, não há qualquer relação de hierarquia ou primazia.[71] 

Importante ressaltar que os programas - localizados na periferia - se estruturam para orientar o 
centro na tomada de decisões, enquanto o centro toma suas decisões com base nos programas. 
Esta relação circular interna ao direito implica que os programas jurídicos sejam programas 
condicionais[72] - do tipo "se, então" -, já que a utilização de programas finalísticos trataria de 
uma ingerência política ao sistema[73] 

Abordaram-se questões de especificidade do direito moderno, sua função para a sociedade e 
de seu funcionamento interno com códigos e programas que constituem um funcionamento 
circular entre seu centro e periferia. Entretanto, como o sistema jurídico se relaciona com 
outros sistemas? E como ele observa outros sistemas e se auto-observa? Um sistema social é 
dinâmico e também apresenta um âmbito de adequação social. Estas questões nos levam a 
questão da justiça como fórmula de contingência. 

Quando se pensa no funcionamento do sistema jurídico a partir de seus códigos e programas, 
não cabe a pergunta por um terceiro valor, pois se chega a um direito positivo de regras e 
princípios, no qual "a pergunta tradicional pela justiça do direito perde (...) qualquer sentido 
prático".[74] Contudo, argumenta Luhmann, o sistema jurídico se auto-observa e encara a 
justiça como um "programa de programas". Ou seja, um programa que orienta outros 
programas. Esta observação, é claro, é uma auto-observação em forma de norma.[75] 

Luhmann, então, faz sua análise da justiça como fórmula de contingência não como um valor, 
mas a partir de um ponto de vista funcional. Além de uma auto-observação, a justiça é 
também encarada pelo sistema como uma representação de si próprio. A justiça é sempre 
buscada, porém nunca alcançada plenamente. É precisamente esta busca pela justiça 
inalcançável que resulta na recursividade do sistema. Daí Luhmann falar em generation of 
diversity (g.o.d, sendo "Deus" a fórmula de contingência da religião).[76] 

De um ponto de vista interno do direito, o "justo" é a aplicação do código de maneira igual, 
consistente e que preze pela segurança jurídica e identidade do direito.[77] O direito, 
entretanto, não é o único que o observa. Há também hetero-observações do direito. O sistema 
jurídico está inserido em relações com o seu ambiente, no qual existem outros sistemas 
sociais, cada um dos quais observa o direito. O que falar, então, da capacidade de resposta do 
sistema jurídico? O direito é irritado por outros sistemas constantemente. Eles irritam o direito 
com suas pretensões e exigências. Perturbam-no e o fazem ressoar. Aqui repousa o problema 
da adequação social do direito.[78] A justiça como fórmula de contingência, enfim, leva o 
direito a continuar sua recursividade, pois ela nunca é alcançada, uma vez que se encontra 
entre consistência jurídica e a adequação social.  

  

3. Dogmática jurídica e sistema jurídico 

Qual é, afinal, a função da dogmática jurídica para tal sistema jurídico? Ao se abordar a 
dogmática em termos da teoria dos sistemas, ela se converte em comunicação relacionada 
com a auto-abstração e instituição de regulação do sistema jurídico.[79] Ao relacionar a 
dogmática ao sistema jurídico, percebe-se que ela é uma abstração do sistema que terá tanto 
uma função de organização das normas jurídicas tomadas isoladamente quanto uma função 
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relativa à adequação social do sistema jurídico. Note-se que, mesmo abstrata, a dogmática 
ainda se vincula ao sistema de forma direta, pois se orienta pela obrigação dos tribunais de 
chegar a uma decisão. Neste sentido, é importante diferenciar desde logo a dogmática da 
teoria do direito, que forma abstrações de abstrações. Diferenciar dogmática jurídica e teoria 
do direito é uma necessidade caso se reconheça a distinção do sistema jurídico e do sistema 
científico. Apenas na teoria do direito, e não na dogmática, é que se pode falar em caráter de 
cientificidade do direito.[80] Esta é uma condição prévia para a discussão a seguir. 

A dogmática jurídica caracteriza-se, em primeiro lugar, pela proibição da negação, ou 
inegabilidade dos pontos de partida.[81] Isso vale também para a dogmática religiosa, que 
interpreta questões teológicas a partir de rituais que "excluem a negação". A dogmática 
religiosa também proíbe a negação e realiza função interpretativa, fornecendo respostas. 
Luhmann postula que esta estrutura peculiar da dogmática é também observável no campo do 
direito.[82] 

Todavia, apenas reconhecer a proibição de negação não diz nada sobre a função da dogmática 
jurídica. Cumpre notar, então, que ela permite abstração e "aumento de liberdade", de 
possibilidade de variação precisamente onde se espera vinculação.[83] Ou seja, ela permite 
introduzir interpretações e mutabilidade das decisões - característica do direito positivo. Ao 
desempenhar esse papel, a dogmática jurídica faz com que o sistema jurídico consiga tornar-
se mais tolerante a inseguranças[84], como lacunas e novas interpretações. Ou seja, consegue 
comportar mudanças e resistir a elas. A dogmática aumenta a tolerância apenas das 
inseguranças que são compatíveis com duas exigências básicas do sistema jurídico: a 
vinculação às normas e a necessidade de tomar decisões em casos de conflito.[85] Daqui se 
infere a segunda característica básica da dogmática: a relação com programas de decisão, sua 
orientação à decidibilidade.[86] 

A relação da dogmática jurídica com os programas do direito - normas - ocorre em um nível 
de abstração ou mesmo em nível de organização.[87] Este caráter de abstração da dogmática é 
presente também em sua organização de casos e casuística.[88] Isso porque a dogmática põe 
as normas do sistema jurídico em relação. Define as limitações do juridicamente possível e é, 
portanto, o nível mais abstrato dentro do sistema jurídico.[89] Como a dogmática jurídica 
encontra-se em nível mais abstrato, ela não pode determinar sozinha que tem ou não direito, 
ou melhor, se uma comunicação jurídica é lícita ou ilícita.[90] 

Cumpre perguntar, então, como a dogmática cumpre estas funções. Isso levará a uma 
discussão sobre a compreensão de normas jurídicas isoladas e sobre a questão da justiça.  Em 
primeiro lugar, a dogmática jurídica permite interpretações com certo grau de liberdade de 
como organizar e interpretar normas jurídicas. Orienta internamente o direito para tomar suas 
decisões, com funções de classificação, de distinção e de ordenação. Ela oferece para o 
interior do sistema critérios jurídicos para a decisão entre o lícito/ilícito, em um nível mais 
abstrato que os programas. Com isso, mantém a diferenciação do sistema jurídico. [91] 

Em segundo lugar, ao tratar questão da justiça em termos sistêmicos, pode-se afirmar que a 
justiça, "como perfeição da unidade do sistema, refere-se às exigências impostas ao direito 
pela sociedade em sua totalidade, e que a dogmática representa o plano interno ao sistema 
jurídico, no qual se reespecificam e operacionalizam tais exigências. Assim, a dogmática é a 
versão interna ao sistema de uma complexidade que somente é representável como unidade 
caso se relacione o sistema jurídico com seu ambiente social".[92] 
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Luhmann ainda não tinha adotado a denominação "fórmula de contingência" na obra "Sistema 
Jurídico e Dogmática Jurídica". Mas o conceito é o mesmo, como demonstrado adiante. A 
justiça não é concebida por Luhmann como uma norma suprema, mas como expressão para 
complexidade adequada para o sistema jurídico, concretamente como exigência de que se 
aumente a complexidade.[93] O conceito de fórmula de contingência já foi aqui abordado. A 
questão, agora, é saber como a dogmática jurídica se relaciona com ele. 

O sistema jurídico encontra-se entre uma tensão paradoxal: de um lado, ele tem uma pressão 
de consistência jurídica, para julgar casos de acordo com seus programas e com relativa 
indiferença às conseqüências sociais de suas decisões. Em seus trabalhos mais antigos, 
Luhmann denomina isso de "centro de gravidade na fronteira do input",[94] mas 
posteriormente vincula essa conclusão ao fechamento operacional do sistema, que funciona 
por seus próprios elementos, sem referências externas.[95] Por outro lado, o direito sofre 
pressão de seu ambiente e dos sistemas funcionais que nele se encontram. As maneiras pelas 
quais o sistema reage foram descritas primeiramente como "centro de gravidade na fronteira 
do output" com liberdade de eleição de meios[96] e, posteriormente, como "capacidade de 
resposta" do sistema, por meio de sua adequação social promovida em grande parte pelos 
programas em sua periferia.[97] 

O que é necessário notarmos é que esta é uma tensão constitutiva do sistema jurídico[98] que 
gera diversos paradoxos para o sistema. É neste contexto que encontraremos uma função 
importante da dogmática jurídica. O direito opera com normas e mediante o esquema 
"regra/exceção". Admite que regras comportam exceções. Desta forma, com ele é possível 
absorver a ilegalidade necessária ao sistema. Logo, para decidir quando uma exceção pode ser 
aplicada, desenvolve-se a dogmática.[99] Neste sentido, a dogmática adota uma função 
corretora, pois ela possibilita maior sensibilidade às conseqüências das decisões 
jurídicas.[100] Viabiliza conceitos jurídicos adequados à sociedade[101]. Para isto, tanto o 
ponto da justiça quanto a abstração funcional da dogmática são necessários[102]. O que 
ocorre com a dogmática na tensão entre consistência jurídica e adequação social é que a 
dogmática passa a agir como um substituto da função[103] e o sistema passa a buscar sua 
orientação unicamente nos pontos de vista de relação, ou seja, faz com que seja possível que o 
sistema se oriente "pelo input e pelo output ao mesmo tempo". Em termos mais 
contemporâneos, que se oriente pelo paradoxo da consistência jurídica e adequação 
social.[104] 

4. Conclusões: dogmática jurídica e sociologia 

Por que a recusa da utilização de Luhmann na dogmática, então? Ora, além de utilizar uma 
abordagem simultaneamente inadequada do tanto do ponto de vista científico quanto 
dogmático, tentar fazer a "adequação social" do direito por meio desta teoria implica 
desconhecer que é a dogmática jurídica que tem esta função. A dogmática o faz sem perder de 
vista a questão da consistência interna do direito, pois opera com seus pressupostos 
normativos, suas normas e seus programas. Atravessar a dogmática e retirar conclusões sobre 
o que deve é lícito ou ilícito por meio da teoria, além de gerar inconsistências teóricas e 
jurídicas, por ignorar o funcionamento dos sistemas sociais modernos, incorre na inocência de 
não perceber a tensão paradoxal da operação do direito entre consistência jurídica e 
adequação social e a posição que a dogmática ocupa nesta tensão, enquanto aquisição 
evolutiva da sociedade moderna. 
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A formação dos sistemas autopoiéticos da sociedade já foi aqui descrita como 
necessariamente paradoxal. O direito, assim como a ciência, são formados pela unidade da 
diferença entre sistema e ambiente. Essa constituição paradoxal gera um impasse. Por um 
lado, se o sistema observa o próprio paradoxo, suas operações se travam. O direito não 
funcionaria se a todo momento houvesse de se questionar acerca da licitude da distinção entre 
o lícito e o ilícito - um dos desdobramentos do paradoxo inicial. Com a ciência ocorreria o 
mesmo caso se questionasse permanentemente sobre a unidade de seu código: a distinção 
entre verdade e falsidade é verdadeira ou falsa? Por outro lado, o paradoxo não é jamais 
retirado do sistema, exatamente por ser constitutivo dele. Diluir a distinção e a unidade entre 
sistema e ambiente acarretaria desdiferenciação. Se não há o paradoxo, portanto, não há nem 
sistema nem ambiente. 

Consequência disso é que o direito, assim como os outros sistemas autopoiéticos, deve (i) 
conviver com seu paradoxo constitutivo, sempre latente, e com os desdobramentos dele; e (ii) 
manter esses paradoxos na penumbra de modo que o prosseguimento das operações seja 
possível. Para que o paradoxo seja mantido na penumbra, desenvolvem-se determinadas 
estruturas no direito. Por exemplo, os programas condicionais, do tipo se/então, dos quais as 
normas são exemplo.[105] Esses programas tornam assimétrica a distinção simétrica entre lícito 
e ilícito, pois orientam a atribuição de cada um desses valores. Em outras palavras, os 
programas condicionais possibilitam a transformação do paradoxo do direito numa 
contradição. Permitem que se transforme uma auto-referência (lícito porque ilícito e ilícito 
porque lícito) numa alternatividade (lícito ou ilícito). Assimetriza-se a simetria. 

A dogmática jurídica, enquanto abstração interna do direito, tem importante papel nesse 
contexto. Ao lidar com normas e buscar, a partir delas, a decidibilidade, auxilia na 
manutenção do paradoxo na penumbra. É verdade que a dogmática pode questionar a validade 
de algumas normas. Mas não questiona a validade da validade. Pressupõe, portanto, a licitude 
de sua tarefa e da distinção entre o lícito e o ilícito. O mesmo não ocorre com a ciência. Por 
não ter compromisso com os pontos de partida juridicamente inegáveis nem com a 
decidibilidade, o sistema científico pode observar e evidenciar os paradoxos do sistema 
jurídico. Pode até mesmo orientar-se, na observação do direito, por esses paradoxos. 

Essa orientação por paradoxos é típica da sociologia luhmanniana. Suas observações 
sociológicas do direito, de segunda ordem, conseguem verificar a distinção de que partem as 
operações jurídicas. Ao verificar tais distinções, Luhmann consegue ver aquilo que o direito, 
em suas próprias comunicações, não consegue enxergar: os paradoxos da observação 
jurídica.[106] Ora, se a orientação da sociologia jurídica proposta por Luhmann são os 
paradoxos, seria disfuncional pretender que o direito busque na sociologia sistêmica uma 
orientação dogmática para suas decisões. Levar a sério, na dogmática, toda a construção 
sociológica luhmanniana implicaria travamento das operações jurídicas. Qualquer caso 
jurídico se tornaria caso difícil, pois se tornaria evidente para o direito a sua formação 
paradoxal e sua falta de fundamento. Assim, considerar o argumento científico de Luhmann, 
por completo, no direito, somente teria um efeito desconstrutivista.[107] 

Outra questão importante na relação entre dogmática e sociologia em geral diz respeito à 
combinação, também paradoxal, entre abertura e fechamento dos sistemas parciais da 
sociedade moderna. O direito e a ciência são simultaneamente fechados e abertos. E mais: são 
abertos porque são fechados. No interior desses sistemas, há somente operações, 
respectivamente, jurídicas e científicas. Isso não significa isolamento. O direito e a ciência 
observam seu ambiente, mas sempre a partir de operações e estruturas próprias. Isso significa 
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que tanto a auto-referência quanto a heterorreferência são observações que somente podem 
ocorrer no interior de cada sistema. E, se a observação tem como de partida sempre uma 
distinção (p. e., lícito/ilícito, verdadeiro/falso), uma conclusão possível é a de que toda 
observação é seleção e construção de um sistema. Ao referir-se ao sistema científico, o direito 
não passa a fazer ciência. Ele somente seleciona internamente informações elaboradas em seu 
ambiente. Informações cuja verdade ou falsidade é contingente na própria ciência. 

Um exemplo pode ilustrar essa problemática. Imagine-se uma ação criminal, na qual se 
precisa provar quem foi o autor do fato. Decisão recorrente, nesses casos, é o recurso às 
provas periciais. Em outros termos, isso significa a (re)construção de fatos passados no 
presente, por intermédio de determinadas técnicas. Estas serão variadas: exames 
grafotécnicos, de balística, DNA. Todas estas modalidades têm base científica, posto que 
foram desenvolvidos por operações e estruturas do sistema da ciência. Isso, porém, não 
garante a absoluta veracidade dos resultados a que se chega com tais técnicas. A 
falseabilidade, paradoxalmente, faz parte da ciência. Ora, o direito não conseguiria lidar com 
a contingência de que todos os resultados de perícias são falseáveis. Precisa, para operar, 
reduzir internamente essa complexidade e selecionar apenas um método como o ideal. Caso 
contrário, o prosseguimento das suas operações seria prejudicado. Tudo poderia ser 
questionado - como efetivamente o é, na ciência. Portanto, o direito lida com a necessidade de 
selecionar algum desses exames como base para suas operações. Essa seleção, que ocorre com 
base em critérios jurídicos, será a única juridicamente relevante - até que outra comunicação, 
também jurídica, modifique tal estado de coisas. Suponha-se, por exemplo, que o avanço 
tecnológico possibilite a invenção de um "soro da verdade" infalível. Bastaria ministrar este 
soro ao suspeito e este daria todas as informações a que tem acesso, eventualmente 
confessando ser o agente criminoso. Cientificamente, este seria considerado um meio 
extremamente eficaz. Nada garante, contudo, que o direito aceitaria o uso do soro. Sob a 
argumentação de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, o próprio 
sistema jurídico poderia decidir pela utilização de meio de prova menos eficaz 
cientificamente. Fato é que somente o direito, mediante suas operações, poderá definir qual a 
técnica a ser considerada juridicamente. 

O que se quer dizer aqui é: o direito se utiliza de informações produzidas no interior do 
sistema científico. Contudo, somente as informações científicas selecionadas pelo direito, ao 
serem reconstruídas juridicamente, se tornam relevantes para o sistema jurídico. Quando essa 
seleção ocorre, os resultados científicos são utilizados no direito.  Entretanto, tais resultados 
poderão ser questionados no próprio sistema científico. Caso isso ocorra, uma possibilidade é 
a de que sejam questionados também no direito. Outra possibilidade é que o avanço científico, 
por qualquer motivo, seja ignorado no sistema jurídico. Só o direito é capaz de decidir sobre a 
juridicidade. Só este sistema seleciona quais informações do seu ambiente serão reconstruídas 
internamente, por meio de seus pressupostos sistêmicos. A autopoiese do direito impede que 
haja recebimento de informações científicas por "osmose". A informação científica só será 
relevante juridicamente nos termos em que este assim determinar. E será importante no 
sistema jurídico não por ser científica, mas por ter sido selecionada pelo direito. 

Raciocínio similar pode ser efetuado para que se entenda a relação entre a dogmática jurídica 
e a sociologia. A dogmática é uma abstração do sistema jurídico. A sociologia é formada por 
observações do sistema científico. Uma determinada informação sociológica somente será 
importante para a dogmática se for selecionada por comunicações deste tipo. Mas essa seleção 
será feita pelo direito, incapaz de reproduzir em seu interior as estruturas que permitem a 
construção do conhecimento científico. Consequentemente, se, por um lado, observações da 
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ciência pela dogmática podem ampliar seus horizontes, por outro lado podem ser 
disfuncionais, simultaneamente, para a dogmática e para a sociologia. 

Para Luhmann, a inconveniência de se dogmatizarem conclusões científicas decorre, em 
grande parte, do fato de terem esses tipos de observação se formados com pressupostos 
bastante diversos. Enquanto parte do direito, a dogmática é abstração comprometida com a 
decidibilidade e com a inegabilidade dos pontos de partida. Parte da vinculação a normas e 
outros programas condicionais para produzir variabilidade e, ao mesmo tempo, evitar o 
arbítrio.[108] Está comprometida com a licitude da distinção entre lícito e ilícito. Forma 
estruturas observáveis posteriormente pelo direito, as quais servem como ponto de partida 
para a decisão, vinculando-a e ao mesmo tempo possibilitando-lhe contingência.[109] Outros 
são os pressupostos da sociologia. Quando o sistema científico observa o direito, não há a 
preocupação em tornar os casos passíveis de serem decididos. A preocupação é com a 
construção de conhecimento sobre a sociedade. São racionalidades e perspectivas diversas. 
Uma focada na orientação da comunicação jurídica. A outra, na busca pelo conhecimento.[110] 

Por outro lado, essa diversidade de funções não significa que a dogmática não possa se 
beneficiar com considerações sociológicas. A ampliação dos horizontes e a percepção do 
papel desempenhado pela dogmática jurídica são possíveis resultados desse contato entre 
direito e ciência, como indica o próprio Luhmann.[111] O direito opera de modo 
cognitivamente aberto. Referências à ciência, produtora do conhecimento social, podem ser 
extremamente úteis para a formação de conceitos socialmente adequados no interior do 
sistema jurídico. Portanto, não se excluem irritações recíprocas entre direito e ciência, entre 
conhecimento dogmático e zetético. Não se excluem nem mesmo irritações entre teorias 
sociológicas e decisões jurídicas, operações basais do direito. Essas irritações são, em geral, 
intermediadas pela dogmática, que é capaz de combinar variação e 
redundância,  heterorreferência e auto-referência, de acordo com as estruturas desenvolvidas 
no interior do sistema jurídico. Isso porque, em termos sistêmicos, a dogmática é a 
internalização da justiça enquanto "exigências impostas ao direito pela sociedade em sua 
totalidade."[112]  Ou seja, a dogmática processa, a partir de estruturas internas ao direito, 
exigências do entorno social e com isso torna o direito adequadamente complexo. 

Diferente disso é dogmatizar conclusões sociológicas. Esta prática empobrece tanto a 
dogmática quanto a sociologia.[113] Por um lado, faz com que a dogmática jurídica despreze 
estruturas e métodos desenvolvidos ao longo de séculos e que se tornaram imprescindíveis 
para o desempenho da função do direito moderno. Por outro lado, a sociologia jurídica 
também pode perder com essa dogmatização, que se opõe à função da ciência de produzir 
conhecimento. Produção de conhecimentos implica necessariamente reconhecer a 
negabilidade dos pontos de partida - em outros termos, pressupõe falseabilidade. Nos termos 
utilizados por Ferraz Jr.[114], a ciência é um saber zetético, despreocupado com a 
decidibilidade. Preocupa-se com a cognição e não tem como função lidar com expectativas 
normativas, como é o caso do direito. A dogmatização, assim, é a negação do saber científico. 
A reconstrução dogmática, interna ao sistema jurídico, de uma conclusão científica, retira 
desta sua cientificidade. Será construção jurídica. 

Ao constatar que a sociedade é funcionalmente diferenciada em subsistemas autopoiéticos ou 
que o direito tem como função a generalização congruente de expectativas normativas, não 
pretende Luhmann prescrever que assim o seja. Seu propósito é descritivo. O que ocorre é que 
esta maneira de reprodução da sociedade moderna, por meio de sistemas autopoiéticos com 
uma função própria insubstituível, criou mecanismos eficientes para lidar com a 
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complexidade que, ao mesmo tempo, é causa e fruto da diferenciação funcional. A dogmática, 
por um lado, desenvolveu técnicas de condensação de sentido orientadas à decidibilidade. A 
sociologia, diversamente, desenvolveu-se pela construção de conhecimento descritivo, 
despreocupado com a decidibilidade. 

Assim, utilizar ferramentais da teoria sistêmica para decidir casos jurídicos e atribuir os 
valores lícito e ilícito produz inconsistência com os mecanismos desenvolvidos pela 
dogmática. Mas não é só. Essa mesma dogmatização de conhecimento científico é inútil 
também do ponto de vista da sociologia. Não se produz conhecimento novo e se simplificam 
demasiadamente informações construídas na ciência pela própria sociologia de Luhmann. 
Desconsider-se-ia, por exemplo, a teoria da observação, segundo a qual toda teoria permite 
simultaneamente ver mais e menos. Além disso, a indeterminação, incompatível com a 
certeza e segurança buscada pelo direito. Também a mutabilidade de expectativas normativas 
por meio de comunicações do próprio direito, característica atribuída por Luhmann ao direito 
positivo. Enfim, a própria diferenciação da sociedade em sistemas de função, com um direito 
cuja função é bastante diversa da desempenhada pela ciência. Portanto, se o uso da teoria 
luhmanniana como ratio decidendi tem um resultado científico, é o de dogmatizar o 
conhecimento, o que pode prejudicar o próprio funcionamento da ciência. 

Consequências dogmáticas da teoria dos sistemas, conforme proposta por Luhmann, devem 
ser afastadas caso se pretenda respeitar a metodologia proposta por este sociólogo. Luhmann 
expressa essa impossibilidade de dogmatizar a sua ciência já em uma de suas primeiras obras, 
ao afirmar que "não se deve esperar um direito natural sociológico"[115]. Tentar dar vigência 
jurídica a uma teoria científica como a sistêmica seria incompatível com o postulado 
luhmanniano de que o direito moderno é positivo, ou seja, colocado em vigência por 
processos decisórios independentes da ciência. 

Em suma, o fato de a teoria luhmanniana permitir um olhar abrangente sobre a sociedade e 
seus diversos subsistemas não tem como consequência necessária - nem desejável - a 
dogmatização desta teoria no sistema jurídico. Isso seria contrário aos propósitos da 
sociologia de descrever a sociedade, como também da dogmática de permitir a decidibilidade 
a partir de estruturas jurídicas condensadas, que muito contribuem para o desempenho da 
função do direito. 
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[1] Opinião, por exemplo, de Norberto Bobbio (in BOBBIO, 2007, p. 112). 

[2]  Como afirma Luhmann, "abstrações conceituais tornam comparações possíveis" (grifo e 
tradução nossa. Todas as citações em língua estrangeira neste artigo são vertidas em nossa 
livre tradução). Há também "auto-abstrações" que um próprio sistema faz (LUHMANN, 
1995, p. 2-3). Para ver como níveis de abstração diferentes se relacionam de forma complexa 
(por hierarquias intrincadas e strange loops), ver HOFSTADTER, 1979, esp. pp. 688 e ss., 
autor que muito influenciou Luhmann. 

[3] Isso, é importante que se diga, é válido para problemáticas teóricas e empíricas. 

[4] Esse é um importante dentre vários elementos que afastam radicalmente Luhmann do 
estrutural-funcionalismo de Parsons (ver. LUHMANN, 1996, esp. pp. 35 e ss). O 
funcionalismo luhmanniano busca analisar como a sociedade opera para resolver problemas 
que são socialmente relevantes. A primazia da função em Luhmann é mais radical do que em 
Parsons. Para Luhmann a estrutura pode alterar-se; sendo por isso errôneo atribuir a ele a 
pecha de "conservador parsoniano". Luhmann não conserva nenhuma estrutura; tudo pode ser 
diferente do que é; o que importa para a sociedade manter-se integrada é ter sistemas 
operando funcionalmente, o que pode ocorrer com "equivalentes funcionais". A função não 
está ligada a estrutura alguma. A sociedade operacionaliza funções por de sistemas parciais a 
partir da relação entre "problema e sua solução" (LUHMANN, 1995, p.53; ver pp 52 e ss.). 
Neste sentido, ver também LUHMANN 1996, p. 28, nota n.3 de autoria de Javier Nafarrate.. 

[5]  Isso é devido ao "construtivismo epistemológico radical" de Niklas Luhmann (cf. 
TEUBNER, 1989; LUHMANN, 1997c, p.92), que implica pontos cegos e latente "não-
ontológico" (cf. LUHMANN, 1990, p 136). 

[6] LUHMANN, 1990, p.137. 

[7]  LUHMANN, 2007, pp 258 e ss. 

[8] Neste sentido, cabe reproduzir o alerta de João Paulo Bachur de que alguns comentadores 
"vagam indefinidamente pelas galerias conceituais que compõem o labirinto" sem notar que 
Luhmann não apenas pretende a "reconceitualização da tradição sociológica e [que] sua teoria 
de sistemas não é mero catálogo conceitual. Seu propósito é inteiramente outro. Na verdade, 
nosso autor se ocupa da questão crucial da teoria sociológica, a saber: como a ordem social é 
possível?". Como diz Bachur, este seria o caso de uma "adesão incontida" ao linguajar 
luhmanniano, e completa: o "que parece explicar porque, apesar de uma recente difusão 
(infelizmente focada ainda apenas na sociologia jurídica, e não no significado das categorias 
luhmannianas para a tradição sociológica), a teoria dos sistemas sociais ainda remanesça 
restrita a alguns poucos feudos acadêmicos. E sabemos que a aceitação em feudos, 
especialmente nos acadêmicos, ainda funcionam sob a regra da vassalagem, por assim dizer". 
(BACHUR, 2010, p. 28-29). 
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[9] MERTON, 1968, p. 51 e ss. 

[10] A não ser, é claro, que Luhmann seja relido por uma perspectiva crítica com pressupostos 
difernetes. Neste caso, tratar-se-á de outra teoria. Para um exemplo, ver a interessante 
abordagem de BACHUR, 2010. 

[11] LUHMANN, 1994, 135. 

[12] Ver, neste sentido, a obra de Marcelo Neves sobre a relação entre princípios e regras no 
sistema jurídico a partir de uma análise consistente de teoria dos sistemas. (NEVES, 2011). 

[13] Neste sentido, ver Luhmann, 1997b. 

[14] Luhmann, 2007a,  p. 72, ao tratar do conceito de acoplamento estrutural. 

[15] Luhmann, 2007a, p. 10. 

[16] Essa constatação luhmanniana decorre da tese matemática segundo a qual toda 
observação tem como base uma distinção que demarca uma diferença e uma indicação de um 
dos lados desta mesma diferença. Sobre isso, veja-se Luhmann, 1996, pp. 73 ss., 143 ss. 

[17] Luhmann, 1996, pp. 66 e ss. 

[18] Neste sentido, ver HABERMAS, 2000, pp. 492, que questiona se o preço do "ganho de 
abstração" de Luhmann teria sido muito alto: o abandono à crítica social. 

[19] Para esta abordagem, ver Luhmann, 2007a, pp. 40 e ss. e Luhmann, 1995, especialmente 
pp. 176 e ss. 

[20] Com maior detalhamento desse exemplo de paradoxo e para explicação mais detalhada 
do uso teórico do paradoxo, veja-se o vocábulo Paradoxo em Corsi, Esposito e Baraldi, 1996, 
pp. 123-126. 

[21] Sobre o conceito de sociedade como um sistema autológico, veja-se Luhmann, 2007a, 
pp. 1 e 13 e ss. Para a sociedade como sistema social mais abrangente cujo elemento básico é 
a comunicação, ver pp. 55 e ss. da mesma obra. 

[22] Para Luhmann (2008b, p. 66), "um sistema 'é' a diferença entre sistema e ambiente". 

[23] De acordo com Corsi, Esposito e Baraldi (1996, p. 124), "[t]oda distinção é 
inerentemente paradoxal, precisamente porque os dois lados que a constituem sempre estão 
presentes contemporaneamente: um enquanto lado indicado, outro como lado que deve ser 
subentendido como o lado ao qual se faz referência". 

[24] Trata-se aqui do paradoxo do código moral. Para maiores detalhes, ver LUHMANN, 
2008a, pp. 256, 272. 

[25] Acerca do debate sobre o fechamento e a abertura dos sistemas na teoria dos sistemas em 
geral e sobre sua aplicação ao sistema jurídico, confira-se LUHMANN, 2005, p. 97 e ss. 
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[26] LUHMANN, 2007a, pp. 40 e ss e esp. 55 e ss. 

[27] LUHMANN, 2007a, 33. 

[28] Para uma análise da teoria da diferenciação da sociedade, culminando com a 
diferenciação funcional da Modernidade, ver LUHMANN, 2007a, pp. 538 e ss. e 589 e ss. 

[29] LUHMANN, 2007a, p.1. 

[30] LUHMANN, 1995, p. xlvi. 

[31]  Luhmann ressalta que as principais referências da teoria sociológica são muito antigas. 
(por exemplo, Durkheim, Weber, Marx e Simmel). Esta referência aos clássicos deixa de lado 
o tratamento teórico abstrato de novos temas sociais contemporâneos e indica a falta de 
debates no campo, o que demonstra a carência da sociologia de novas teorias e debates com 
"aguda capacidade de abstração" (ver LUHMANN, 2007a, p. 1 e ss; e LUHMANN, 1997b, p. 
60) 

[32]  A sociologia não conseguiria manter sua unidade pela oposição "crítica/positivista". Ou 
seja, a sociologia estaria preocupada ou com a descrição de estruturas latentes (com a 
pergunta positivista: "qual é o caso?"), ou estaria buscando demonstrar que a realidade social 
não é o que aparenta-ser (posicionando-se criticamente com a pergunta: "o que se encontra 
atrás?"). Para o autor, perguntar separadamente por estas duas questões fez com que a 
sociologia "deixasse de questionar sua própria identidade". Para o Luhmann, faltou à 
sociologia perguntar-se onde encontra o observador (que faz as perguntas), como veremos a 
seguir. (LUHMANN, 1994, esp. p. 130). 

[33] LUHMANN, 2007a, p.5. 

[34] LUHMANN, 1994, pp. 126-139. P. 132-133 

[35] LUHMANN, 2007a, pp. 61-62. 

[36] LUHMANN, 1994, p. 133. 

[37] LUHMANN, 1994, p. 136. 

[38] LUHMANN, 1990, p 9 e p. 247. Nesta última de maneira mais específica: a função da 
ciência é "decidir entre verdade e falsidade ante proposições de novos conhecimentos". 

[39] Exemplos historicamente relevantes, como os casos de Giordano Bruno, Copérnico etc, 
são mais que ilustrativos da questão de como a ciência era vinculada operacionalmente à 
programas religiosos. Além disso, eles demonstram como a questão da separação de 
"expectativas cognitivas e expectativas normativas" ainda não tinha ocorrido, como veremos a 
seguir. Neste sentido, a ciência lidava em todas suas operações com o "dever ser"  religioso 
(caráter normativo). 

[40] Ver LUHMANN, 1990, p 125 e ss. 

[41] LUHMANN, 1990, pp. 128 e ss. 
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[42] LUHMANN, 1995, pp 96-97 e pp. 288 e ss. 

[43] LUHMANN, 1983b, pp. 47. 

[44] Ver LUHMANN 1983b, pp. 47 e ss. Ver também o item abaixo, sobre o direito. 

[45] DURKHEIM, 1978, p. 119. Para distinção de fatos sociais normais/patológicos ou 
mórbidos, p.110 e ss. 

[46] LUHMANN, 2007a, p.245-246. Isso não implica que não haja verdade fora da ciência, 
como por exemplo no senso comum. Contudo, o ponto de Luhmann é que só a ciência lida 
com a verdade especializada e codificada (LUHMANN, 1990, p 197) 

[47] LUHMANN, 1990, pp. 129 e ss. 

[48] LUHMANN, 1990, p. 196 

[49] LUHMANN, 1990, p. 215. "A ciência não pode funcionar como um juiz, não pode 
operar em um contexto de governo e oposição,, não pode opor a imanência e a 
transcendência, isto é, tampouco falar de Deus. A ciência pode, naturalmente, descrever com 
pretensão de levar isto a cabo por meio de afirmações verdadeiras, com a pretensão de que 
existam tais codificações e que estas sejam utilizadas na sociedade por outros sistemas 
funcionais"(LUHMANN, 1990, p.217) 

[50] LUHMANN, 1990, p. 217-218. Isso, portanto, é suficiente para percebermos que não se 
trata de "positivismo científico", como afirma Luhmann. Vale notar que Luhmann reconhece 
uma segunda diferenciação na ciência, de modo que a "reputação" dos pesquisadores torna-se 
também 

[51] LUHMANN, 1990, p 137 

[52] LUHMANN, 1990, p.142 

[53]   Gunther Teubner reconhece que os estudos de sociologia do direito (Law & Society 
studies) sofreram significativo influxo de termos provenientes de teorias do construtivismo 
epistemilógico, dentre elas a de Niklas Luhmann (TEUBNER, 1989, p.729-730). 

[54] Não é ela, portanto, uma teoria específica de um fenômeno social, que ganha seu nome 
devido à secção especial que estuda (LUHMANN, 2005, p. 57). Não é ela portanto uma mera 
"sociologia do direito", mas uma descrição do direito como sistema social baseada em uma 
teoria mais abrangente. No mesmo sentido, Gunther Teubner fala que a sociologia 
luhmanniana não é uma "sociology of ...", (como as teorias de médio alcance), mas antes uma 
teoria social abrangente (TEUBNER, 1989, p. 730), podemos dizer: uma teoria da sociedade 
moderna. 

[55] LUHMANN, 1983b, pp 42-44. 

[56] LUHMANN, 1983b pp 51-52 

[57] LUHMANN, 1983b, p. 52. 
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[58] Ibidem. 

[59] LUHMANN, 1983b, p. 115. 

[60] LUHMANN, 2005, pp. 182 e ss. 

[61] LUHMANN, 1983b, pp. 77 e ss. 

[62] LUHMANN, 1983b, pp. 227-229. 

[63] LUHMANN, 1983b, p. 228. 

[64] LUHMANN, 2005, p. 229. 

[65] LUHMANN, 2005, p. 344. 

[66] LUHMANN, 2005, p. 263. 

[67] LHMANN, 2005, p. 266. 

[68] LUHMANN, 2005, p. 242. 

[69] LUHMNN, 2005, p. 369. 

[70] LUHMANN, 2005, p. 383. 

[71] LUHMANN, 2005, p. 385. O centro também não "representa" o direito, ele deve sempre 
ser entendido como a unidade desta diferença (LUHMANN, 2005, p. 398). 

[72] LUHMANN, 2005, p. 253. 

[73] LUHMANN, 2005, p. 256 e 261. 

[74] LUHMANN, 2005, p. 227. 

[75] LUHMANN, 2005, pp. 228 e s. 

[76] LUHMANN, 2005, pp. 283-285. 

[77] LUHMANN, 2005, p. 287. 

[78] LUHMANN, 2005, p. 299. 

[79]  LUHMANN, 1983a, p. 27. 

[80]  LUHMANN, 1983a, pp. 20-21 

[81]  LUHMANN, 1983a, p. 27. 

[82]  LUHMANN, 1984, pp. 14-16. 
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[83]  LUHMANN, 1983a, p. 29. 

[84]  LUHMANN, 1983a, p. 30. 

[85]  LUHMANN, 1983a, p. 30-31. 

[86]  LUHMANN, 1983a, p. 31. 

[87] Ibidem. 

[88]  LUHMANN, 1983a, p. 33. 

[89]  LUHMANN, 1983a, p. 34. A teoria do direito, abstração de abstrações, é uma abstração 
do direito de nível mais elevado, mas já se encontra fora do direito, no sistema científico. 

[90]  LUHMANN, 1983a, p. 35. 

[91]  LUHMANN, 1983a, pp. 38-40 e 51. 

[92]  LUHMANN, 1983a, p. 37. 

[93]  LUHMANN, 1983a, p. 42. 

[94]  LUHMANN, 1983a, p. 48. 

[95] LUHMANN, 2005,pp 275-279. 

[96] LUHMANN, 1983a, p. 48. 

[97] LUHMANN, 2005, pp. 287 e ss. 

[98] Interessante notar que a dogmática religiosa tem lugar parecido em vinculação com a 
fórmula de contingência da religião ("Deus"). Para a economia, a fórmula de contingência é a 
escassez. Para a política é a legitimidade (LUHMANN, 2007b, pp. 130 e s.). 

[99]  LUHMANN, 1983a, p 62-64. 

[100] LUHMANN, 1983a, p.76. 

[101] LUHMANN, 1983a, p. 96. 

[102] LUHMANN, 1983a, p. 103. Esta abstração é que permite a variabilidade do direito 
positivo (p.105). 

[103] LUHMANN, 2007b, pp. 146-147. 

[104] Todavia, argumentar que a dogmática tem um âmbito de adequação social não quer 
dizer que ela deva ser sociológica ou "sociologicamente orientada", pelo contrário, passa 
muito longe disso. (cf. LUHMANN, 1983a, p.98-99) 
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[105] LUHMANN, 2005, pp. 256 e ss. 

[106] A sociologia consegue ver o que o direito não vê. E mais: ela vê que o direito não vê 
aquilo que ele não vê. Em termos metafóricos, o direito não consegue observar o próprio olho. 
A ciência, enquanto observação, também não consegue observar, em suas operações, sua 
distinção basal. Mas consegue observar os olhos do direito. Ver, sobre isso, CAMPILONGO, 
2011, pp. 121-129. 

[107] LUHMANN (1993, pp. 763-782) analisa o método desconstrutivista a partir dos 
postulados da cibertnética de segunda ordem. "Desconstrução chama atenção para o fato de 
que diferenças são somente distinções e mudam os seus valores de uso quando nós as usamos 
em diferentes tempos e diferentes contextos", afirma o autor (p. 764). A desconstrução, para 
Luhmann, não escaparia da lógica paradoxal. O próprio método desconstrutivista poderia, 
afinal, ser desconstruído. A aplicação de sua distinção basal a ela própria mostra seu 
paradoxo. Como alternativa, Luhmann propõe a observação de segunda ordem, que permite 
observar o paradoxo e seus desdobramentos, bem como reconhecer que apesar dele as 
operações prosseguem, tomando o tempo a seu favor. Para os propósitos deste trabalho, cabe 
ressaltar que a ciência evidenciadora dos paradoxos do sistema jurídico aparece para este 
apenas como desconstrução. Metaforicamente, a sociologia jurídica evidenciaria à dogmática 
a ausência do décimo segundo camelo. Veja-se, sobre isso, LUHMANN, 2004, pp. 33-107. 

[108] Luhmann se refere em diversas passagens sobre a função da dogmática. Afirma (1983a, 
p. 20): "A matéria jurídica assim levada à forma conceitual pode sistematizar-se, ordenar-se 
segundo princípios e se fazer fluida, pode converter-se numa massa dinâmica e autocrítica. 
Tal é a função das dogmáticas." Na mesma obra (p. 28), complementa: "A função positiva das 
dogmáticas poderia consistir em que, pela maneira de distribuir as proibições de negação, 
exploração de textos e experiências se leve ao nível requerido de flexibilidade." A dogmática, 
enfim (p. 30, com grifo no original), "permite a reprodução de dúvidas, o aumento das 
inseguranças suportáveis." No caso do direito, completa Luhmann, tais inseguranças são as 
relacionadas com a aplicação da norma. 

[109] Essa capacidade da dogmática jurídica e sua importante função para o direito decorrem, 
ademais, do próprio fato de ser ela uma auto-observação do sistema jurídico. Essa função não 
pode ser realizada a contento por comunicações externas - nem mesmo pela ciência. A esse 
respeito, afirmam Corsi, Esposito e Baraldi (1996, p. 120): "Com base no pressuposto do 
fechamento operacional dos sistemas autopoiéticos (...), uma observação externa nunca pode 
saber se e como tal observação terá consequências sobre o proceder das operações do sistema 
observaco; auto-observação, diversamente, participando diretamente da reprodução 
autopoiética, influi inevitavelmente no desenvolvimento posterior das operações e representa 
um momento de dinamismo." 

[110] Segundo Luhmann (1983a, pp. 20 e s.), "um tratamento teórico-jurídico e científico em 
sentido teórico deste material jurídico somente tem lugar em um maior nível de abstração, no 
qual, para maiores liberdades de disposição, há de se pagar o preço de não alcançar força 
vinculante." Ver também LUHMANN,  1999, p. 202. 

[111] LUHMANN (1999, p. 205) considera que "[q]uem vê a complementariedade de tarefas 
entre sociologia e dogmática vai exigir esse contato". É justamente a diferenciação entre 
sociologia e dogmática que faz possível o contato entre ambas. Esse contato não significa que 
conclusões sociológicas terão vigência jurídica imediata ou valor intrínseco para a 
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interpretação do direito, do mesmo modo que as conclusões interpretativas da dogmática não 
terão necessariamente, enquanto tal, importância para a ciência, mas somente se forem 
tomadas como objeto de análise científica. Exemplo da contribuição que a sociologia pode dar 
à dogmática é apresentado nesta obra citada, na qual Luhmann discorre sobre a função de 
vários direitos fundamentais, o que poderia, segundo ele, trazer nova luz ao debate dogmático. 
Isso é bastante diferente da tentativa de dar vigência jurídica direta a conclusões científicas. 

[112] 1983a, p. 37. 

[113] Esse empobrecimento recíproco é reconhecido por LUHMANN (1983ª, pp. 13 e s): "O 
que se postula atualmente ao exigir uma orientação sociológica da jurisprudência e da prática 
jurídica vai muito mais além, sem embargo, do que seria sustentável caso se tomassem em 
consideração os limites da disciplina, isto é, seus limites teóricos e metodológicos. No 
momento, é impossível ver como se poderiam relacionar questões jurídicas, com a precisão 
necessária para a decisão, com teorias sociológicas ou com métodos de investigação social 
empírica. 

[114] FERRAZ JR., 2003, pp. 39-43. 

[115] Luhmann, 1999, p. 204. 
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A ANTROPOLOGIA JURÍDICA DOS JURISTAS OU DOS 
ANTROPÓLOGOS? 

 
THE LEGAL ANTHROPOLOGY OF LAWYERS OR OF ANTHROPOLOGISTS? 

 
 
 

Thais Luzia Colaço 
 

RESUMO 
O presente artigo trata das seguintes problemáticas: Quais seriam os profissionais 
competentes para pesquisar e ensinar Antropologia Jurídica no Brasil, os juristas ou os 
antropólogos? Qual é a finalidade do ensino da Antropologia Jurídica nos cursos de Direito? 
Qual deve ser o conteúdo a ser ensinado e pesquisado? Demonstra o passado comum entre o 
Direito e a Antropologia para legitimação do colonialismo e da influência do positivismo e do 
evolucionismo. Expõe o rompimento entre o Direito e a Antropologia sob a nova postura 
relativista cultural da Antropologia a partir do século XX. Apresenta em nível internacional a 
reaproximação do Direito com a da Antropologia nas décadas de 70 e 80 perante as 
discussões acerca do pluralismo jurídico, e no Brasil com a Constituinte de 1988 e a 
obrigatoriedade a partir de 2007, da inclusão do conteúdo de Antropologia nos currículos de 
dos cursos de graduação em Direito e o conseqüente incremento da pesquisa na área. 
Demonstra as possibilidades de pesquisa em Antropologia Jurídica dos juristas e dos 
antropólogos. Propõe uma ampla discussão sobre a necessidade de uma identidade comum da 
disciplina e de um diálogo entre os juristas e os antropólogos em prol de um bem comum. 
PALAVRAS-CHAVE: ANTROPOLOGIA JURÍDICA; JURISTAS; ANTROPÓLOGOS 
 
ABSTRACT 
This article addresses the following issues: What are the professionals responsible for 
researching and teaching Legal Anthropology in Brazil, lawyers or anthropologists? What is 
the purpose of teaching anthropology Legal? What should be the content being taught and 
researched? Demonstrates the common past between law and anthropology on the legitimacy 
of colonialism and the influence of positivism and evolutionism. Exposes the rift between the 
Right and Anthropology under the new relativist stance of anthropology from the twentieth 
century. Displays the rapprochement between law and anthropology at the prospect of legal 
pluralism, and in Brazil with the Constitution of 1988 and mandatory from 2007, the inclusion 
of the contents of Anthropology curricula of graduate programs in law and the consequent 
increase in research in the area. Demonstrates the possibilities of research in Legal 
Anthropology of lawyers and anthropologists. Proposes a broad discussion on the need for a 
common identity of the subject before a dialogue between lawyers and anthropologists. 
KEYWORDS: LEGAL ANTHROPOLOGY; LAWYERS; ANTHROPOLOGISTS 
 
 

   

INTRODUÇÃO 
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Neste artigo faremos uma discussão com professores e alunos dos cursos de pós-graduação 
em Direito no Brasil sobre a problemática atual de quais seriam os profissionais mais 
competentes para realizarem pesquisa e ensino de Antropologia Jurídica, os antropólogos ou 
os juristas? 

Antes, demonstraremos que a Antropologia e o Direito tiveram um passado comum de 
legitimação do colonialismo até o século XIX, com a mudança do paradigma evolucionista e 
positivista da Antropologia para o relativismo cultural houve um afastamento entre estas áreas 
de conhecimento e a sua reaproximação no século XX com a abertura do Direito para as 
questões dos direitos humanos, dos direitos das minorias, o direito das diferenças étnico-
culturais e o pluralismo jurídico. 

Também destacaremos que no Brasil com a Constituinte de 1988 houve uma aproximação 
política entre juristas e antropólogos, e com a obrigatoriedade da inclusão curricular do 
conteúdo de Antropologia nos cursos de graduação em Direito houve uma aproximação 
acadêmica, e a atenção de alguns juristas se voltou para a Antropologia Jurídica, e 
conseqüentemente incrementou-se a pesquisa, aumentaram-se as publicações e as 
apresentações em congressos sobre o assunto, no entanto, sem haver uma padronização nas 
temáticas. Quanto ao ensino, também não há nenhuma uniformidade nas propostas das 
ementas e dos planos de ensino de Antropologia Jurídica nos cursos de Direito no Brasil. 

Desde de que tivemos a oportunidade de ter contato com a Antropologia Jurídica, como 
pesquisadora e como professora ao longo do tempo surgiram inúmeras indagações, dúvidas, 
questionamentos e incertezas. No contato com a bibliografia especializada sobre o assunto e 
com pesquisadores da área do Direito e da Antropologia sobre o tema em congressos 
nacionais e internacionais, as dúvidas aumentaram ao invés de diminuírem. Em alguns 
eventos até mesmo passamos por situações constrangedoras diante de impasses de quais 
seriam as autoridades legítimas para participarem e quais temáticas seriam autorizadas para 
serem apresentadas em Grupos de Trabalho de Antropologia Jurídica. 

Além da questão acima, levantaremos a problemática de qual é o objetivo do ensino da 
Antropologia Jurídica nos cursos de Direito? Quais seriam as temáticas mais apropriadas para 
serem abordadas na produção científica e nos planos de ensino de Antropologia Jurídica? 
Qual seria a nomenclatura mais correta a ser adotada: Antropologia Jurídica, Antropologia do 
Direito, Antropologia Legal ou Direito Antropológico? 

  

O PASSADO COMUM ENTRE O DIREITO E A ANTROPOLOGIA  

Sendo um subproduto do expansionismo colonial e imperial, a Antropologia moderna teve um 
passado comum com o Direito, como forma de legitimar a exploração colonial. Inicialmente o 
interesse principal dos antropólogos foi conhecer, estudar, transformar, cristianizar e dominar 
os povos colonizados, assim como justificar e legitimar a exploração das colônias. 

Sendo assim, tiveram uma vinculação direta com o colonialismo, a exploração, a dominação, 
o subdesenvolvimento, a espoliação, a alienação, o massacre, o genocídio e o etnocídio 
praticados contra as populações estudadas. Na convivência com a exploração das sociedades 
que estudavam, sem impedir a alienação cultural, religiosa, econômica ou física significou a 
própria opressão. 
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No século XIX surge o fenômeno do neo-colonialismo em que os estados europeus ocuparam 
os continentes da África, da Ásia e da Oceania, e a Antropologia "científica" vai estar a 
serviço dos governos colonialistas, sob a influência do evolucionismo[1] e do positivismo[2]. 

Influenciados pelos ideais positivistas e progressistas, os antropólogos do Direito acreditavam 
"que todas as sociedades são submetidas a leis de evolução de rigidez variável, que conduzem 
da selvageria à civilização: passar-se-ia assim do direito oral ao direito escrito, da família 
ampla à família nuclear, da propriedade coletiva à propriedade privada, do estatuto ao 
contrato etc." (ROULAND, 2003, p. 71) 

A preocupação da Antropologia do Direito fundamentava-se em "descrever e classificar as 
diferentes formas de controle social bem como descobrir a origem e leis de seu 
desenvolvimento". Construindo uma redução "de ordem espacial, colocando o espaço europeu 
no espaço de outros continentes", e uma redução "temporal, ao tornar civilizações e 
sociedades contemporâneas no passado europeu, negando-lhes, desta maneira, a História." 
Sendo assim, os "costumes, culturas, regras de conduta, diferentes da sociedade européia, são 
o ´Outro', o ´Exótico', o ´Estranho', a quem não se reconhece o direito de existir 
diversamente." (LIMA, 2007, p. 93)  

Cesare Lombroso, professor de Antropologia Criminal (1906), inspirado pelos estudos 
genéticos e evolutivos do século XIX, formulou teorias no campo da "carecterologia", 
relacionando algumas características físicas (tamanho do crânio, mandíbula e assimetrias da 
face) com as tendências inatas de indivíduos criminosos, que teriam herdado de seus 
antepassados pertencentes a raças primitivas supostamente inferiores. Sua teoria teve adeptos 
no Brasil, como Tobias Barreto no Recife e Raimundo Nina Rodrigues na Bahia, que fundou 
a Escola Intelectual de Antropologia Criminal.   

Ainda podemos citar que durante a primeira e segunda guerras mundiais, o paradigma 
normativo foi predominante, "assumindo no contexto das políticas coloniais, em que as 
administrações inglesas, sustentadas no Indirect Rule (governo indireto), deviam tomar acerca 
de quais costumes dos nativos seriam aceitos como referenciais normativos", mas sempre 
fazendo "valer uma autoridade centralizada com códigos normativos. Vinculado às 
concepções positivistas do formalismo jurídico." (SIERRA ; CHENAUT, 2002, p. 117) 

  

A RUPTURA ENTRE O DIREITO E A ANTROPOLOGIA 

A Antropologia como ciência moderna, disciplina universitária e profissão, surgiu no começo 
do século XX, sendo seus precursores: Franz Boas e Bronislaw Malinowski. A partir daí há 
uma ruptura entre o Direito e a Antropologia. 

Franz Boas contestou o evolucionismo, relativizando o conceito de cultura e negando a 
história linear da humanidade, valorizando a cultura cotidiana em detrimento da oficial. 

Mas, com Bronislaw Malinovski, que a teoria evolucionista foi realmente combatida, através 
da corrente funcionalista sistemática. (COPANS, 1971, p. 21) Introduziu o trabalho de campo 
propriamente dito, como observador participante. 
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A Antropologia se torna a ciência da alteridade, se dedicando aos estudos das lógicas próprias 
de cada cultura. (LAPLANTINE, 2007, p. 81) A sociedade do "outro" passa a ser fonte de 
reflexão para a transformação da sociedade do "eu". (ROCHA, 2004, p. 73) em que faz uma 
análise científica sem nenhuma pretensão colonial.   

O dever dos antropólogos vai a ser o de auxiliar as populações exploradas a libertar-se da 
exploração, de "participar também no 'desenvolvimento do subdesenvolvimento.'"  É ter 
consciência de que seu trabalho pode interferir na dinâmica interna da sociedade mas não 
deve ser um agente da alienação cultural, religiosa, econômica ou física. (COPANS, 1971, p. 
40) 

Nas décadas de 70 e 80, com o surgimento do movimento em favor do pluralismo jurídico, 
que passa a refletir a respeito das implicações sociais e políticas da pluralidade de 
ordenamentos jurídicos vigentes na sociedade, questionando a visão centralizadora do Estado, 
há uma reaproximação entre juristas, antropólogos e sociólogos .( SIERRA; CHENAUT, 
2002, p. 152) 

  

A REAPROXIMAÇÃO ENTRE A ANTROPOLOGIA E O DIREITO NO BRASIL 

Com a Constituinte em 1988, o Direito e a Antropologia se aproximaram no Brasil 
promovendo diálogos políticos e não acadêmicos em torno da pluralidade da sociedade, que 
culminou na criação de novos direitos diferenciados às "minorias". 

Hoje no Brasil, além das atividades de pesquisa, os antropólogos contribuem para a reflexão 
dos problemas da sociedade brasileira e têm atuado diretamente em diversos segmentos, 
participando de debates nacionais, colaborando na definição de políticas públicas, 
assessorando: o Congresso Nacional; o Judiciário; o Executivo; o Ministério Público, quanto 
às questões fundiárias, à defesa dos direitos das "minorias", populações específicas; 
movimentos sociais; organizações governamentais e não governamentais, entre outros. 

A partir de 2004 houve uma reaproximação acadêmica entre a Antropologia e o Direito pela 
obrigatoriedade do seu conteúdo nos cursos de graduação em Direito a partir de 2007, no eixo 
de formação fundamental, da grade curricular, determinada pela Resolução CNE/CES No. 9, 
de 29/09/2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em 
Direito. 

De acordo com esta resolução o conteúdo de Antropologia poderá ser tratado como um sub-
item da Sociologia, ou poderá ser ministrado em disciplina específica de Antropologia, ou da 
disciplina de Antropologia Jurídica.  A última opção, a nosso ver, é a proposta mais 
apropriada, uma vez que  será mais factível aos alunos de Direito, por trazer uma contribuição 
teórica e prática, levando os estudantes a refletirem e tornarem-se conscientes de situações 
concretas da nossa sociedade heterogênea, pluriétnica e multicultural e entenderem melhor o 
homem vivendo em sociedade. 

Além da questão do ensino, esta resolução veio a incrementar a pesquisa e a produção 
acadêmica de Antropologia Jurídica no Brasil pelos juristas e antropólogos. 
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O ENSINO DA ANTROPOLOGIA JURÍDICA NOS CURSOS DE DIREITO 

A opção pela inclusão na grade curricular de um curso de graduação e de pós-graduação em 
Direito da disciplina de Antropologia Jurídica é política, mas não inoportuna, pois não há 
prática educacional neutra. Qual é a intenção, o por quê  de ensinar e  estudar Antropologia 
Jurídica nos cursos de Direito no Brasil?    

Entendemos que o ensino da Antropologia Jurídica nos cursos de Direito é fundamental para 
"abrir a cabeça" do aluno para a diversidade étnico-cultural e para os problemas da sociedade 
plural brasileira; vem proporcionar a humanização do ensino do Direito; o afloramento da 
sensibilidade, da solidariedade, da alteridade, da tolerância e da compreensão do "outro". 

     O Direito, dependendo da classificação, ora é enquadrado nas Ciências Humanas, ora é 
vinculado às Ciências Sociais Aplicadas. Nós seres humanos sociais, de uma forma ou de 
outra trabalhamos com o humano e com o social, nos humanizarmos quando aguçamos a 
nossa sensibilidade e a nossa tolerância com o conhecimento e compreensão dos "outros" 
homens diferentes de nós e das culturas diversas da nossa. 

Certamente a inclusão curricular da Antropologia Jurídica auxiliará o futuro operador do 
Direito no reconhecimento das peculiaridades da formação cultural do nosso país, e o 
estudante que se dedicou as suas lições, não se transformará em mero reprodutor da ordem 
jurídica posta, terá uma postura mais comprometida com a realidade social do Brasil e menos 
"cego" à lei. 

                 Como profissionais do Direito precisamos ter ciência de que estaremos atuando 
com e os homens viventes em sociedade, nas suas diferentes culturas, nas suas angústias, nas 
suas organizações e reorganizações, nas suas normas de convívio social e nos seus padrões 
morais e éticos. Temos que ter consciência que também somos humanos parciais e passionais, 
impregnados dos valores e de preconceitos da nossa cultura, do nosso tempo e da nossa classe 
social, mergulhados nesta sociedade plural, complexa e mutável, construída por homens 
compostos da mesma essência.  

A resposta à questão anterior vai definir qual é o conteúdo, o quê ensinar e   estudar em 
Antropologia Jurídica nos cursos de Direito. Esta problemática deveria ser mais discutida em 
nível de Brasil, pois não há uma identidade da disciplina. Nos parece que o ensino e a 
pesquisa da Antropologia Jurídica ainda é uma "terra de ninguém", e que há uma disputa por 
espaço acadêmico, e que cada grupo (de juristas e de antropólogos) faz o que quer de acordo 
com seus interesses e aptidões. 

Diante de um estudo preliminar dos diversos planos de ensino de Antropologia Jurídica nos 
cursos de Direito, observamos inicialmente que não há uma coerência entre as ementas, ao 
contrário, muitas sequer parecem condizentes com o nome da disciplina, assemelhando-se 
mais à Criminologia e à Vitimologia; umas buscam temas introdutórios conceituais da 
Antropologia (cultura, diversidade, alteridade, etnocentrismo, relativismo cultural, etnicidade, 
multiculturalismo, etnografia); outras apresentam as escolas antropológicas; algumas tratam 
dos movimentos sociais, das questões de gênero, dos novos atores, das diferenças religiosas, 
do sistema jurídico, das resoluções de conflitos étnicos; outras centram-se no modo 
antropológico de pensar o Direito;  análise de textos clássicos da antropologia; estudo de 
processos judiciais, saberes antropológicos-médicos-jurídicos; violência urbana; adolescente e 
infratores; segurança pública; perícias antropológicas; também aparecem questões referentes 
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aos direitos humanos, a etnografia do Judiciário; outras poucas se propõem a discutir o 
pluralismo jurídico, os direitos das comunidades tradicionais, dos indígenas e dos 
quilombolas.  

   

A PESQUISA CONTEMPORÂNEA DA ANTROPOLOGIA JURÍDICA  

Contemporaneamente a Antropologia Jurídica além do estudo do direito das sociedades 
"simples"[3], pesquisa as instituições do direito comparado, do pluralismo jurídico e do 
Direito Oficial na sociedade atual. A partir do século XX, os antropólogos do Direito também 
vão empregar métodos antropológicos de pesquisa, observação participante e comparação 
entre modernas instituições de direito. 

O Direito comparado é o estudo e comparação de diferentes sistemas jurídicos, simples e 
complexos. O pluralismo jurídico estuda outras formas de Direito que não a oficial, ou seja, a 
"multiplicidade de práticas jurídicas existentes num mesmo espaço sociopolítico, interagidas 
por conflitos ou consensos, podendo ser ou não oficiais, materiais e culturais" (WOLKMER, 
2006, p. 639) Tal teoria favoreceu a aceitação da existência de um Direito entre os povos 
ágrafos. 

Pelo conhecimento do Direito de outras sociedades, a Antropologia Jurídica nos permite 
compreender melhor o sistema jurídico da nossa própria sociedade; verificar a relação entre 
Direito e poder; observar os mecanismos de dominação na sociedade; respeitar os outros 
sistemas jurídicos; e dar sugestões de aprimoramento do nosso próprio sistema jurídico. 

                     Os atuais objetos de pesquisa da Antropologia no Brasil poderão abrir o leque de 
possibilidades de pesquisa do Direito na pós-graduação. 

     Tais assuntos são: família, parentesco, memória, cidadania, Ongs, ecologia, movimentos 
sociais, igreja, extrativismo, masculinidade, violência conjugal, alimentação, cultos afro-
brasileiros, migração, linguagem, viagens, artesanato, trabalho, criança, infância, gravidez, 
adolescência, habitação, televisão, advogados e juízes, política indigenista e história indígena 
(SANTOS, 2005, p. 18), loucura, prostituição, relações homo-afetivas, relações de gênero, 
religião, escolas de samba, bairros, favelas, mendigos, afro-descendentes, velhice etc. 

Mas não podemos omitir que já foram desenvolvidas pesquisas por juristas em Antropologia 
Jurídica ao longo do século XX no Brasil. Muitos sem se dar conta disso, aí nos incluímos, 
pois todos os pesquisadores que desenvolveram trabalhos referentes aos temas elencados 
abaixo estavam construindo com a Antropologia Jurídica no Brasil. 

Questões dos direitos: étnico-culturais que envolvem comunidades tradicionais, indígenas, 
afro-descendentes, imigrantes de diversas nacionalidades;  movimentos étnico-culturais, 
movimentos sociais dos novos atores[4] rurais (sem terra, bóias-fria, garimpeiros, entre 
outros) e urbanos (sem teto, crianças e adolescentes, homossexuais, mulheres, idosos, 
portadores de necessidades especiais, profissionais do sexo, "loucos", presidiários, entre 
outros) ; ações afirmativas; relações de parentesco, sistema de justiça (Judiciário, Polícia, 
Ministério Público, acesso à justiça, sistema prisional, solução de conflitos). 
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Analisando o conteúdo de algumas publicações recentes no Brasil sobre Antropologia Jurídica 
verifica-se as seguintes temáticas tratadas: histórico e conceito da Atropologia e da 
Antropologia Jurídica; etnicidade, alteridade e tolerância; estado nacional, etnicidade e 
autodeterminação; novos atores e movimentos étnico-culturais; multiculturalismo e direito; 
diferença; laudos antropológicos, identidade cultural e inclusão digital; alteridade e direito; 
universalização ou relativização dos direitos humanos; justiça comunitária e administração de 
conflitos; o homem e a evolução do conhecimento; o papel das ciências sociais na transição 
paradigmática; cartografia das áreas antropológicas: a posição teórico-disciplinar da 
antropologia social ; homo juridicus: pode a antropologia explicar o direito; "justiça" como 
metacódigo e a efetividade dos direitos fundamentais: a transição paradigmática como espaço 
metodológico para inserção da antropologia na práxis jurídica;  escolas antropológicas, 
cultura;  o poder estatal e a sociedade; direito das profissões jurídicas; sistema acadêmico do 
Direito; as religiões, a globalização; a violência estrutural; diversidade cultural da família; 
histórico, conceito e objeto da Antropologia; antropologia cultural; pré-história da 
Antropologia; racismo; Antropologia e Direito; evolucionismo e direito; Lewis Morgan; 
Franz Boas; Bronislaw Malinowski; Radcliffe-Brown; Émilie Durkheim; Marcel Mauss, Dom 
na sociedade contemporânea; neoevolucionismo; estruturalismo; Claude Lévi-Strauss; nova 
antropologia americana; processo cultural; ciência jurídica. [5] 

Recentemente temos observado que dependendo da formação do pesquisador há uma 
diferença na temática e no enfoque da pesquisa em Antropologia Jurídica no Brasil. Os 
juristas dão mais ênfase às questões relativas à sociedade de uma maneira geral, ou seja, o que 
gravita em torno do Direito Oficial. Questões referentes ao pluralismo jurídico, ao direito das 
minorias e dos desiguais. 

Alguns antropólogos diante de outra postura como pesquisadores buscam o "estranhamento 
do familiar", voltando suas atenções para as formas de Direito das "sociedades complexas", o 
que normalmente representa um "processo doloroso e esquizofrênico", principalmente àqueles 
que vivem no "terreno das certezas e dos valores absolutos". Como é o caso da "tradição do 
saber jurídico no Brasil, dogmático, normativo, formal, codificado numa concepção 
profundamente hierarquizada e elitista da sociedade [...] aponta para o caráter extremamente 
etnocêntrico de sua produção, distribuição, repartição e consumo." (LIMA, 2007, p. 96-98) 

Assim, voltam-se a pesquisar o Poder Judiciário em si, com toda a sua hierarquia (cartórios, 
varas, tribunais, tribunais de júri) e demais instituições auxiliares (delegacias, prisões, 
promotorias, procuradorias, ordens de advogados, faculdades de Direito, juristas entre outras). 
Buscando-se entender a constituição e reprodução do saber jurídico, a sua prática 
especializada nas instituições específicas e o problema do acesso ao Direito. (LIMA, 2007, p. 
99-100) 

Segundo Kant de Lima (2007, p. 111-112) a etnografia das instituições judiciárias é: 

[...] percorrer seus espaços, as salas e os corredores, assistir audiências, reparar em quem lá 
comparece, como se veste e comporta. É necessário contar as presenças e as ausências, 
descrever-lhes significados e utilização. Depois, é preciso entender seu tempo, seus prazos 
infindáveis, suas audiências formalmente ininterruptas, seus hierarquizantes rituais de espera 
e poder. [...] contar-lhes os servidores e serventuários, descrever suas práticas, observar sua 
transformações no contato contagiante do poder. Perceber a rede de suas relações pessoais [...] 
vestir-se como um deles e com eles se confundir [...] e deles se diferenciar [...] saber quem vai 
aos tribunais e porquê. Contar-lhes os números, os motivos, os valore morais e financeiros 
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envolvidos, por que vale e por que não vale a pena litigar judicialmente.[...] É preciso [...] 
deslindar essa mágica transformação dos serviços da Administração em Poder 
Administrativo. [...] é preciso não esquecer a sociedade [...] percorrer-lhes as formas urbanas 
e rurais de legislar, judicar e executar a lei no silêncio de um Direito elitista.      

Conforme as considerações da antropóloga Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (2009) muitos 
antropólogos no Brasil produzem pesquisa em temáticas (criminalidade, direitos civis, direitos 
indígenas, direitos sexuais e reprodutivos, direitos humanos, direitos das "minorias", 
administração da justiça e direito criminal) da Antropologia Jurídica, mas não se identificam 
como antropólogos do Direito. 

Em 2009 ocorreu na USP, o I Encontro Nacional de Antropologia do Direito - I ENADIR, no 
qual, nos parece que só participaram antropólogos, cujos objetivos eram a consolidação de 
fomento para pesquisadores e a troca de suas experiências na produção teórica e empírica. As 
temáticas abordadas foram as seguintes: Antropologia do Direito no Brasil: campo e 
perspectiva; Antropologia do Direito e Sistemas de Justiça; Antropologia do Direito e 
Marcadores Sociais da Diferença; Antropologia e Sistema de Justiça Criminal, Direitos Civis 
e Políticos, Direitos Sexuais e Reprodutivos, Movimentos Sociais e Violência e Direitos 
Humanos.[6] (SCHRITZMEYER, 2009) 

Em nível internacional observamos que atualmente a Antropologia Jurídica está bastante 
consolidada nos países de língua inglesa. Os norte-americanos têm      pesquisado mais a 
etnografia do Judiciário. No entanto, no âmbito latino-americano a temática de pesquisa tem 
sido outra, preocupada com as questões descoloniais, o pluralismo jurídico, os direitos 
coletivos, o multiculturalismo e as constituições plurinacionais.[7] 

Hoje, diante dos grandes questionamentos da pós-modernidade como a emergência das 
demandas étnicas e dos processos de globalização econômica e cultural, as novas relações 
sociais e familiares, as novas estruturas das instituições do Estado verifica-se a importância da 
pesquisa em Antropologia Jurídica em nível internacional. 

Podemos exemplificar com os assuntos tratados no VII Congreso Internacional  da Red 
Latinoamericana de Antropología Jurídica - RELAJU:  "Un  Reto para Nuestras Sociedades: 
Identidades,  Interculturalidad,  Pluralismo Jurídico y Derechos Colectivos" que foi realizado 
em Lima, em agosto de 2010. 

As linhas temáticas e sub-linhas foram as seguintes: Avanços Teóricos da Antropologia 
Jurídica (reflexões teóricas e metodológicas); Avanços Doutrinários, Normativos e 
Jurisprudenciais sobre o Pluralismo Jurídico (avanços constitucionais e jurisprudências sobre 
pluralismo jurídico e estado de direito); Discriminações, Inclusão e Interculturalismo (o 
interculturalismo nas políticas públicas, avanços e retrocessos na luta contra a discriminação, 
cidadania e participação política indígena); Conflitos Territoriais, Direitos Coletivos e 
Atividades Extrativistas (situação atual e perspectivas dos conflitos sócio-ambientais, direito a 
consulta); Sistemas Jurídicos Próprios (experiências de justiça própria, coordenação entre 
sistemas de justiça); Reforma do Estado e Acesso a Justiça (reformas do Estado sobre o 
acesso a justiça, justiças transitórias);    Gênero, Pluralismo Jurídico e Direitos das Mulheres; 
Representações do Indígena nos Meios de Comunicação e Uso das TIC na Construção de 
Identidades Indígenas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante o histórico da relação entre o Direito e a Antropologia, e a situação atual em que 
encontra-se, constata-se a necessidade de um trabalho interdisciplinar. Com a obrigatoriedade 
do ensino da Antropologia nos cursos de Direito no Brasil, entendemos que deva haver uma 
estreita relação entre o que deve ser ensinado com o que deve ser pesquisado em Antropologia 
Jurídica por juristas e antropólogos. A temática e o enfoque deverá depender das necessidades 
que os profissionais do Direito precisam para sua formação e do que a sociedade brasileira 
necessita destes profissionais. 

Estas questões deverão ser mais discutidas e debatidas em eventos nacionais que congregam 
pesquisadores e professores da área para que finalmente se chegue a um consenso do qual seja 
a identidade da disciplina, e desta forma propiciar um espaço de aproximação, diálogo e 
colaboração entre juristas e antropólogos em prol de uma causa comum. 

E finalmente acabar com esta "pendenga" de quais sejam os profissionais mais habilitados e 
capacitados para pesquisarem e ensinarem a Antropologia Jurídica nos cursos de Direito no 
Brasil. E solucionar, se é que é possível, qual deva ser a nomenclatura mais apropriada para a 
disciplina: Antropologia Jurídica, Antropologia do  Direito, Antropologia Legal ou Direitos 
Antropológico?  
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[1] "As Ciências da Natureza, principalmente a Biologia, exerciam grande influência no meio 
intelectual europeu do século XIX, em particular as teorias evolucionistas de Pierre Lamark 
(1744-1829) e Charles Darwin (1809-1882). Para Lamark, as adaptações dos organismos ao 
meio ambiente provocaram mudanças evolutivas. Já para Darwin, que se tornou mais 
conhecido que o primeiro, a evolução das espécies baseava-se em um processo de seleção 
natural. Em ambas as teorias a idéia básica era de que os seres vivos evoluíam dos mais 
'simples' para os mais 'complexo'. O evolucionismo, como explicação para a origem das 
espécies animais, representou um grande avanço frente às explicações religiosas dominantes 
na época. 

Por seu aspecto revolucionário, o evolucionismo empolgou também pensadores de outras 
áreas. que resolveram adaptar o modelo, construído para atender a natureza, ao estudo das 
sociedades."(SANTOS, 2005. p. 22) 

[2] "Assim como no caso do evolucionismo, o positivismo também surgiu pela forte 
influência exercida pelas ciências da natureza [...], pela possibilidade que ela abria para 
explicações racionais, em um mundo que tentava livrar-se do domínio das explicações 
religiosas. [...] A idéia das ciências da sociedade, como a Antropologia e a Sociologia, 
utilizarem métodos das ciências naturais". (SANTOS, 2005, p. 24-25) 

[3] A princípio é bem mais fácil estudar a sociedade do "outro" do que a nossa própria, pois 
estamos tão envoltos em nossa cultura que tudo nos é natural: condutas, normas, 
comportamentos nos é  óbvio. E as normas, condutas e comportamentos do outro nos é 
estranho.  "Já há muito tempo, Montaigne escrevia que cada qual chama de barbárie o que não 
é de seu uso." (ROULAND, 2003, p. 70) 

[4]              Quando nos referimos aos novos atores estamos falando  de velhos 
atores,  representantes de parcelas da sociedade que sempre existiram, no entanto, não eram 
reconhecidos seus direitos como diferentes. Preferimos não utilizar o termo "minorias", que 
normalmente, quantitativamente, representam a maioria da população.  

[5] Os conteúdos foram retirados dos livros dos  seguintes autores: COLAÇO, 2011. ALVES; 
SANTOS, 2007.PAULINO, 2010. ASSIS; KÜMPEL, 2011.  

[6] Cabe fazer uma ressalva que a organizadora do evento Profa. Ana Lúcia Pastore 
Schritzmeyer além de antropóloga também tem formação em Direito. 

[7] A temática de pesquisa latinoamericana que nos filiamos. 
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RESUMO 
No artigo que abaixo segue descrevemos e analisamos, etnograficamente, a experiência da 
Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas atuante na região metropolitana de Belém. 
Privilegiamos a realização de uma descrição interpretativa do ponto de vista interno do 
Judiciário quanto ao cotidiano de seu trabalho com a definição, a fiscalização e o 
monitoramento das penas e medidas alternativas, por isso apresentamos o resultado de 
entrevistas com o juiz e os técnicos da equipe multidisciplinar que nos demonstra as inúmeras 
dificuldades enfrentadas por estes agentes da Justiça que acabam por se converter na mão 
esquerda do Judiciário por agirem informados por orientações político-sociais dentro de uma 
instituição tradicionalmente prevenida contras tais orientações. O trabalho com a execução de 
alternativas penais, por exigir o comprometimento dos agentes judiciais com questões de 
natureza política e social, acaba por ser representado pela comunidade judiciária como uma 
espécie de “judicatura menos nobre”, levada a efeito por servidores da Justiça que, a despeito 
de agirem de conformidade com seus ofícios e com suas obrigações funcionais, têm seu 
trabalho relegado a uma importância secundária para o Judiciário visto que não segue adstrito 
aos atos jurídicos e processuais. Ademais, a execução de alternativas penais, segundo as 
Regras de Tóquio e a Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas – que, consoante 
observamos, a Vara investigada procura seguir na medida do possível –, embora mantenha as 
rígidas hierarquias da Justiça, tende a heteronomizar o campo judicial, abrindo-o à 
participação de diversos atores não-juristas, o que também provoca um certo mal-estar no seio 
da comunidade judiciária. Estes fatos, embora os desanimem, não anulam o indiscutível 
processo de humanização e democratização da execução penal que os agentes entrevistados 
conhecem em seu dia-a-dia e que os faz entusiastas da “causa” jurídica e político-social das 
penas e medidas alternativas. 
PALAVRAS-CHAVE: EXECUÇÃO PENAL; ALTERNATIVAS PENAIS; JUDICIÁRIO. 
 
RESUMEN 
En el siguiente artículo se describe y analiza, etnográficamente, la experiencia de la ejecución 
judicial de las penas y medidas alternativas que ocurren en el área metropolitana de Belém. Se 
realizó una descripción interpretativa del punto de vista interno del poder judicial sobre el 
trabajo diario con la definición, supervisión y vigilancia de las penas y medidas alternativas, 
por lo que se presentan los resultados de las entrevistas con el juez y los técnicos del equipo 
multidisciplinario que demuestra las dificultades que enfrentan estos agentes de la Justicia que 
eventualmente se convierten en la mano izquierda del Judiciario porque actúan motivados por 
orientaciones políticas y sociales dentro de una institución tradicionalmente que desaprueba 
esas orientaciones. El trabajo con la ejecución de la alternativas penales, porque requiere la 
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participación de los funcionarios judiciales en asuntos de carácter social y político, termina 
siendo representado por la comunidad jurídica como una especie de "trabajo judicial menos 
noble", llevada a cabo por los funcionarios de Justicia que, a pesar de actuar en conformidad 
con sus obligaciones funcionales, ven que su trabajo queda relegado a un segundo plano al 
poder judicial ya que no son actos solamente jurídicos y procesuales. Por otra parte, la 
ejecución de las alternativas penales, de acuerdo con las Reglas de Tokio y la Política 
Nacional de Penas y Medidas Alternativas – que los agentes de la investigación tratan de 
seguir en la medida de lo posible –, mientras que mantiene las jerarquías rígidas de Justicia, 
tiende a democratizar el ámbito judicial, ahora abierto a la participación de diversos actores 
que no son juristas, lo que también provoca una cierta inquietud en la comunidad judicial. 
Estos hechos, aunque desalentado, no invalidan el proceso indiscutible de democratización y 
humanización de la ejecución penal que los agentes de la Justicia entrevistados conocen en su 
día a día y que les hace entusiastas de la "causa" jurídica, política y social de las penas y 
medidas alternativas. 
PALABRAS-CLAVE: EJECUCIÓN DE PENAL; ALTERNATIVAS PENALES; PODER 
JUDICIAL. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

             

            Ao menos em tese, as alternativas penais, de conformidade com as diretrizes das 
Regras Mínimas das Nações Unidas sobre Medidas Não Privativas de Liberdade, conhecidas 
como Regras de Tóquio, incorporadas pela política brasileira de penas e medidas alternativas, 
apresentam um considerável potencial para democratizar a Justiça Penal. Se por processo de 
democratização entendermos, com Bobbio (2000), um alargamento progressivo do 
quantitativo de cidadãos que participam ativamente dos assuntos públicos - entre os quais se 
encontram os assuntos do crime e da segurança pública -, o compartilhamento da execução 
penal com diversos agentes do Estado e da sociedade civil, a possibilidade de oitiva das 
opiniões do réu e da vítima no que respeita ao crime e à melhor forma de processar o 
desapontamento à lei penal, a consideração do parecer de técnicos de campos não-jurídicos na 
definição da pena, assim como a inclusão destes na fiscalização da execução das penalidades 
e medidas; enfim, todos estes princípios intrínsecos ao projeto das alternativas penais são 
indicativos de que, em teoria, estamos a lidar com uma intensa busca por ruptura com a 
tradição de distanciamento do Judiciário em relação à sociedade, que então abre-se a 
oportunidades de participação popular, nunca outrora vistas na história da Justiça brasileira, 
em um assunto antes monopolizado pelo Estado, sobretudo por magistrados e tribunais: a 
execução penal. A proposta das alternativas penais consiste em uma descontinuidade nesta 
tradição monopolista, especialmente quando falamos da prestação de serviço à comunidade e 
da mediação penal, porque insere no processamento das penas e medidas alternativas um 
conjunto de agentes alheios ao campo jurídico que agora não mais são percebidos como 
meros "justiciáveis" (BOURDIEU, 2005) - clientes dos profissionais do direito, que 
dependem destes para transitar no mundo jurídico e para discutir os assuntos do direito -, 
senão como atores de um importante processo social que é a resposta do Estado e da 
sociedade aos crimes de pequena e média lesividade às expectativas sociais normatizadas. 
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            Mais do que isto, os princípios das alternativas penais são denotativos de um processo 
de democratização da Justiça, hipoteticamente, porque transformam o Judiciário em um 
agente político, mais uma vez em dissonância com a tradição de se conceber juízes e tribunais 
como atores cujas ações devem se limitar às questões estritamente jurídicas e não se envolver 
em questões de política. Ao contrário desta concepção tradicional do papel da Justiça, as 
penas e medidas alternativas comprometem os agentes judiciais com as escolhas político-
criminais de um Estado democrático de direito, quer dizer, com a procura de se combater o 
crime a um custo mínimo aos direitos fundamentais. O Judiciário assim se vê diante de um 
compromisso político de não tomar o desviante à lei penal enquanto um inimigo da sociedade 
que, por isso, deve ser diabolizado e ter restringidos ao máximo seus direitos e garantias 
fundamentais. Diversamente, cabe ao Judiciário percebê-los como cidadãos que desviaram à 
ordem jurídica e que, portanto, não deixam por tal motivo de serem sujeitos de direito tanto 
quanto quaisquer outros sujeitos não-desviantes. O projeto das alternativas penais, então, visa 
romper com a não rara identificação de juízes e tribunais com as vítimas que os leva a 
flexibilizar direitos dos suspeitos, acusados e apenados com vistas a produzir um efeito, nada 
mais que simbólico, de seguridade pública. Com isto, as penas e medidas alternativas inserem 
no campo jurídico preocupações a priori tomadas como exógenas (isto é, não-jurídicas) pelos 
juristas, tais como as preocupações com problemas sociais e assuntos políticos relacionados 
ao crime, exigindo dos aplicadores e intérpretes do direito uma sensibilidade para além da 
convencional interpretação normativa, a qual é compartilhada com uma equipe técnica 
multidisciplinar e com variegadas entidades estatais e da sociedade civil. 

            Tudo isto, porém, até o momento, parece-nos demasiadamente hipotético para que 
possamos afirmar que sejam fatos que deveras estão a ocorrer no mundo social da Justiça 
brasileira. As linhas que seguem abaixo, no entanto, objetivam descrever e analisar a 
experiência das penas e medidas alternativas na região metropolitana de Belém, apresentando 
um universo empírico onde podemos observar as realizações práticas, as dificuldades e os 
desvios do projeto original das alternativas penais idealizado pelas Regras Mínimas da ONU, 
que vem sendo objeto de ações do Ministério da Justiça desde 2000 no sentido de difundi-lo 
nas diversas unidades da Federação e de aparatar o Judiciário de equipamentos públicos, 
assim como das competências, habilidades e atitudes necessárias para sua concretização. A 
pesquisa empírica foi desenvolvida entre os anos de 2008 e 2010, sendo motivada por um 
encontro, ocorrido no município de Santarém no segundo semestre de 2007, destinado à 
capacitação de agentes do Judiciário paraense (equipes técnicas e juízes) que trabalhavam 
com penas e medidas alternativas, promovido pelo Ministério da Justiça em parceria com o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA), do qual participamos na qualidade de juíza 
titular da Vara criminal e de execuções penais da cidade de Itaituba, localizada, tal qual a 
cidade onde ocorrera o evento, no oeste do Estado. Nesta ocasião, fomos surpreendidos com a 
pujante militância dos realizadores e participantes do evento, no geral atores do Judiciário que 
circulavam no cenário nacional a divulgar o que todos entendiam ser um "novo paradigma" de 
execução penal, mais humanista e democrático. De fato, o que estávamos a vislumbrar, um 
tanto embevecidos, era o fazer-se de uma Justiça politizada e com preocupações sociais, 
completamente heterodoxa em relação à tradicional, distante da sociedade e da política. Desde 
então, surgiu-nos a hipótese da democratização, além de um quase incontrolável desejo de 
envolvimento com aquela "causa". Mas enquanto pesquisadores havíamos de aprofundar a 
compreensão do que ora víamos e nos emocionava. 

            O encontro era uma ação resultante da Política Nacional de Penas e Medidas 
Alternativas que, através de seu programa de fomento à constituição de serviços e 
equipamentos públicos destinados à qualificação da execução das alternativas penais no 
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Brasil, havia firmado diversos convênios com vários segmentos do Judiciário brasileiro a fim 
de serem instaladas Varas, núcleos e centrais de penas e medidas alternativas nas comarcas 
dos Estados-membros. A cidade em que trabalhávamos seria exatamente uma das que 
receberiam o incentivo para a estruturação de um núcleo de penas e medidas alternativas, com 
técnicos contratados para a formação da equipe multidisciplinar e destinação de espaço físico 
e equipamentos para o funcionamento da unidade judiciária, e esta era a razão precípua de nós 
ali estarmos em estado de tamanho embevecimento com a entrevisão de um Judiciário com 
ideias renovadas. Mas ao contrário do que a visão inicial aparentava denotar, os desafios eram 
bem maiores do que podíamos imaginar naquele momento. Ao longo do período que 
exercemos nossa judicatura no município de Itaituba, respondendo pelas execuções penais e, 
com efeito, havendo de conduzir e fiscalizar o cumprimento das penas e medidas alternativas, 
o núcleo jamais realizou sua missão completamente, funcionando com parcos recursos, uma 
estrutura física improvisada e técnicos contratados e emprestados por outros órgãos públicos: 
duas funcionárias das prefeitura municipal, que atuavam como secretárias; um psicólogo, 
também funcionário da prefeitura, que atendia no núcleo somente uma vez por semana; e uma 
assistente social vinculada ao Ministério Público, que prestava serviço ao núcleo igualmente 
uma única vez, semanalmente. Se o núcleo funcionava, e tendemos a crer que isto ocorria, o 
fato devia-se a muito envolvimento pessoal, da juíza e dos técnicos, com aquela "causa" de 
três faces: uma social, outra jurídica e uma terceira política. 

            A realidade enfrentada em Itaituba parecia ser a mesma de todo o interior do Estado. 
Todavia, algo diferente estava a ocorrer na região metropolitana de Belém, capital do Estado 
do Pará. Ali, o TJE-PA havia criado em 2002 e iniciado a implementação em 2005 de uma 
Vara especializada na execução de alternativas penais, a VEPMA (Vara de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas). Esta Vara tinha competência para atuar em toda a região 
metropolitana da capital, possuindo dois núcleos, um localizado no Fórum Criminal de Belém 
e outro improvisado nas dependências do Ministério Público do município de Ananindeua, 
que atendia também a outros municípios da circunvizinhança - Santa Bárbara, Benevides e 
Marituba. Ao revés das Varas do interior, a VEPMA detinha, além de um juiz exclusivo e 
bastante engajado com o movimento nacional das alternativas penais, vários técnicos 
distribuídos nos dois núcleos, entre psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e sociólogos, 
assim como todo o aparato burocrático necessário ao regular funcionamento de uma unidade 
jurisdicional de natureza especial como aquela, a saber: espaço físico adequado contendo 
salas de atendimento aos cumpridores e salas que acomodam a equipe técnica; uma secretaria 
com recursos materiais e humanos a contento (diretora de secretaria, analistas e assistentes 
judiciários e auxiliares administrativos); um setor jurídico, com assessores, técnicos e 
advogados; motoristas e um automóvel à disposição para as atividades específicas de 
promoção e fiscalização das penas e medidas alternativas; e até mesmo aparelho de data show 
para eventuais apresentações. Não era de estranhar, portanto, que a Vara especializada da 
capital constituísse a grande vitrine das alternativas penais no Estado e funcionasse, por 
seguimento, como difusora desta opção político-criminal em todo Judiciário paraense. Uma 
pesquisa sobre penas e medidas alternativas no Pará precisaria necessariamente começar por 
ela, e foi exatamente o que decidimos fazer, aliás delimitando os interesses de nossa 
investigação às suas ações e a seus agentes. 

            Embora oficialmente criada em 2002 pelo TJE-PA, o aparato da VEPMA só veio a ser 
efetivamente constituído quatro anos depois mediante um convênio firmado com o Ministério 
da Justiça, o Convênio MJ n. 039/2006, por ocasião da Política Nacional de Penas e Medidas 
Alternativas, que contribuiu sobretudo para a contratação e capacitação de pessoal destinado 
aos três setores administrativos da Vara especializada (secretaria judiciária, setor jurídico e 
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setor de atendimento interdisciplinar), assim como para a formação da infraestrutura 
necessária ao regular desenvolvimento de suas atividades. Com o final do convênio, que era 
por tempo determinado e dividia responsabilidades entre o Poder Judiciário estadual e o Poder 
Executivo federal, o Tribunal de Justiça naturalmente viu-se forçado a contratar, agora 
unicamente por sua conta, o pessoal indispensável à administração da VEPMA, incluindo os 
integrantes do setor interdisciplinar, e sustentar a estrutura administrativa instituída, hoje a 
Vara funcionando totalmente custeada pelo Judiciário paraense, mas procurando seguir, na 
medida das possibilidades, as diretrizes indicadas pela Política Nacional, que seguem as 
Regras de Tóquio - ordenamento internacional que inspira a Política - e são bem 
sistematizadas no Manual de Monitoramento das Penas e Medidas Alternativa (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, 2002). Estas diretrizes dispõem o Judiciário perante outros atores do Estado e 
da sociedade civil, a denominada rede social, com os quais a Justiça é chamada a interagir e 
mesmo partilhar responsabilidades no acompanhamento da execução das alternativas penais. 
Ademais, exigem dos agentes judiciais um posicionamento renovado em relação às questões 
sociais e políticas associadas aos crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, que deixam 
de ser fatores externos ao campo judicial e passam a restarem percebidos como fatores 
intrínsecos às atividades da Justiça, que então tende a lidar com o problema da criminalidade 
tomando uma posição política minimalista-garantista e convidando outras instituições estatais 
e não-estatais para conhecerem e participarem da execução das penas e medidas alternativas. 

            As atividades da VEPMA deixam o intuito de democratizar e humanizar a Justiça 
Penal bastante evidenciado. Ao longo da pesquisa tivemos oportunidade de acompanhar 
diversas ações dos agentes da Vara especializada em vários momentos de seu cotidiano, 
chamando-nos particularmente atenção sua intensa busca, quase uma obstinação, por 
estabelecer e manter parcerias com entidades públicas e privadas, por divulgar o "paradigma" 
das alternativas penais nos diversos segmentos da sociedade - principalmente no interior do 
Judiciário e nas escolas estaduais -, por simplificar a linguagem da execução penal a fim de 
torná-la mais acessível aos leigos e por articular o combate ao crime com uma política social 
que promove os direitos fundamentais. A este propósito, vale anotar a experiência que 
tivemos em 2008 e 2009 no acompanhamento de um dos projetos da Vara, intitulado "Justiça 
na Ponta do Lápis", executado pelo juiz e pelas pedagogas da equipe multidisciplinar. O 
projeto era parte constituinte de um macroprograma social do Tribunal de Justiça (2007) 
chamado "Programa Aguapé". Idealizado por uma engajada desembargadora na seara da 
execução penal, o programa fora assumido pelos agentes da VEPMA, embora não se voltasse 
apenas aos cumpridores de penas e medidas alternativas, e consistia na execução simultânea 
de vários projetos que objetivam proporcionar a profissionalização e a inclusão social dos 
apenados, além de promover sua cidadania e dignidade. O projeto que acompanhamos, 
realizado em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, promovia visitas a escolas 
estaduais com o fito de sensibilizar e instruir a sociedade acerca das alternativas penais, dado 
o desconhecimento de a que e a quem são destinadas, como funciona sua execução e das 
estatísticas positivas que apresentam se comparadas aos números desanimadores da prisão. 

            Ao longo da investigação, observamos o juiz e sua equipe de técnicos deslocarem-se, 
por inúmeras vezes, até os locais indicados pelas entidades visadas e gastarem boa parte de 
seu tempo divulgando projetos e tentando angariar parcerias. O processo de negociação 
costumava demorar dias ou meses até que as ações de um projeto começassem a ser 
realizadas, e não raro jamais vinham a se efetivar. O caso do projeto "Justiça na Ponta do 
Lápis", que acompanhamos melhor, não foi uma exceção. O juiz e duas pedagogas 
suspenderam suas atividades burocráticas para se dirigirem aos locais recomendados pela 
Secretaria de Educação por ao menos três dias, perdendo, a cada vez, toda uma manhã para 
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explicar o projeto e conquistar os parceiros. Uma destas oportunidades dera-se no auditório de 
uma escola estadual na presença de diretores de escolas que a Vara pretendia que aderissem 
ao projeto. A despeito de todo o esforço e do convite da Secretaria de Educação, a adesão dos 
diretores foi relativamente pequena, deixando a desejar em relação às expectativas dos 
agentes da Vara. Ainda assim, pudemos notar o projeto desenvolver-se por no mínimo seis 
meses, quando então deixamos de monitorá-lo. A ação do Judiciário nas unidades escolares 
consistia em uma exposição dialogada para os alunos, pais, funcionários e professores sobre 
as alternativas penais. Apesar da grande dedicação das pedagogas da VEPMA, sempre muito 
engajadas e, na verdade, as grandes promotoras do evento, o momento máximo do 
acontecimento era a participação do juiz - que às vezes não ocorria em razão de seus 
compromissos jurisdicionais. Muito irreverente e descontraído, apresentava-se inicialmente 
vestido de terno e falando com formalidade - o que remetia os expectadores à imagem 
tradicional do juiz - e, depois de um intervalo, voltava trajado como se fosse um adolescente, 
de calça jeans, boné revirado para trás e falando em linguagem coloquial. Todo o espetáculo 
destinava-se a sensibilizar e conscientizar o público das vantagens do modelo penal 
alternativo, comumente representado socialmente como impunidade. 

            O relato desta experiência e da forma que chegamos a pesquisar a VEPMA oferece já 
uma entrevisão do objeto que estamos investigando. Contudo, trata-se ainda de um olhar 
encantado, espontâneo e metodologicamente não rigoroso. Precisamos, pois, desencantar esta 
percepção primeira a fim de melhor compreender em que medida o caso da execução das 
alternativas penais na região metropolitana de Belém dá-nos a conhecer um processo de 
democratização e quais os desafios, conjunturais e estruturais, que são enfrentados 
cotidianamente na prática desta opção político-criminal potencialmente democratizante da 
Justiça. Por certo, a democratização do espaço judicial não é um processo simples como 
parece, nem o Judiciário deixou, em razão de uma política pública e da estruturação de uma 
Vara especializada em alternativas penais, de ser uma instituição tradicional que repudia a 
relação entre os assuntos judiciais e os políticos e sociais. O espaço judicial é ainda, como 
talvez sempre será, um universo social tendente à autonomização, isto é, ao fechamento em 
relação às pressões sociopolíticas e, por isso, costuma taxar aqueles agentes internos que com 
elas se envolvem no exercício da profissão como profissionais que praticam uma "judicatura 
menos nobre", assim como promove a exclusão de agentes alheios ao campo (no caso, réus e 
vítimas) e profissionais de áreas não-jurídicas da participação nos assuntos atinentes ao 
Judiciário. Isto não significa dizer que estes agentes internos que se preocupam com o social e 
o político inexistem, nem que é igualmente inexistente a participação de não-juristas e 
jurisdicionados nos assuntos da Justiça. Significa apenas que a mão direita do Judiciário, por 
apego às tradições de distanciamento, não sabe ou não quer saber o que faz a sua mão 
esquerda (BOURDIEU, 1997; 2005). 

            Por isso, a fim de empreendermos o desencantamento de um olhar superficial para o 
problema da democratização e avançarmos na compreensão do sentido mais profundo das 
ações encontradiças na experiência da VEPMA, construindo a partir daí mais rigorosamente 
nosso objeto de pesquisa, nas próximas linhas empreenderemos a descrição e análise de 
entrevistas semiestruturadas que realizamos com alguns agentes do Judiciário envolvidos com 
a execução de penas e medidas alternativas na capital paraense. Observar-se-á que a maioria, 
com poucas exceções, apresenta superficialmente grande entusiasmo com sua participação nas 
penas e medidas alternativas, mas tal fato não exclui que, mais profundamente, encontremos 
decepções com os obstáculos do sistema judiciário que às vezes são convertidas em dramas e 
desafios pessoais. Neste sentido, para fazer uma análise mais profunda possível dos 
fenômenos estudados, procuramos abranger as categorias de agentes judiciais que reputamos 
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inexoráveis de uma meditação acerca do processo de democratização da Justiça em se 
tratando da execução de penas e medidas alternativas em Belém, quais sejam, o juiz e os 
técnicos da equipe multidisciplinar. Entrevistamos tão-somente um magistrado, que doravante 
chamaremos de A, pois este há cerca de cinco anos era o juiz titular da VEPMA, outros 
magistrados, durante tal período, apenas respondendo eventualmente por tal função. O juiz A, 
ademais, embora não fosse o primeiro titular da Vara, era o único magistrado que atuara 
duradouramente na execução de penas e medidas alternativas após o convênio com o 
Ministério da Justiça. Quanto aos técnicos, foram entrevistados seis dentre os treze que 
compõem a equipe multidisciplinar, sendo quatro que exerciam suas atividades no núcleo de 
Ananindeua e dois que atuavam em Belém. Todas as entrevistas realizaram-se no primeiro 
semestre do ano de 2010, nas dependências da Vara especializada e mediante o uso de um 
gravador. Apenas uma entrevista não fora gravada em função de não autorização por parte de 
uma das técnicas. 

  

1. O JUIZ, A DEMOCRACIA E A "JUDICATURA MENOS NOBRE" 

  

            Logo após ingressarmos na magistratura paraense, em dezembro de 2002, conhecemos 
o juiz A na apresentação de um de seus projetos sociais para a comunidade judiciária, quando 
ainda exercia a judicatura no interior do Estado. O magistrado, oriundo de uma família de 
condições socioeconômicas modestas e natural do interior, a muitas penas havia conseguido 
tornar-se promotor de justiça e, em seguida, ingressar na magistratura estadual, permanecendo 
seus primeiros quinze anos de profissão em comarcas de primeira e segunda entrâncias, isto é, 
distintas da capital. O primeiro projeto que lhe conferiu visibilidade dentro da instituição, e 
que tivemos oportunidade de acompanhar a apresentação pública, muito ao seu estilo de 
simplificação da linguagem jurídica, era intitulado "Espia mano a minha causa". O projeto 
consistia na realização de uma Justiça itinerante em lugares mais remotos de cidades 
interioranas a fim de se promover a retirada e retificação de documentos públicos de pessoas 
que dificilmente teriam condições de acessar a Justiça para tanto, levando-se a efeito assim 
sua cidadania, entendida no sentido tradicional de participação na vida da comunidade 
política. Esta preocupação com o social do juiz A, na primeira vez que o projeto foi 
apresentado, acabou sendo repudiada pelo colegiado do Tribunal, a começar pelo título que 
soou a alguns desembargadores como demasiado coloquial. Somente dez anos depois da 
proposição original, após uma premiação nacional, o projeto converteu-se em política 
admitida e incorporada pela instituição. Hodiernamente, o magistrado é titular da Vara 
especializada em penas e medidas alternativas da capital paraense e sua dinamicidade e 
militância na seara das alternativas penais o tem feito projetar-se institucionalmente ao ponto 
de ser cogitado para ocupar uma função na Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas 
Alternativas (CONAPA). Mas ainda hoje conhece resistências institucionais a suas 
preocupações sociais e ações políticas. 

            O juiz A é um dos responsáveis pela proposição e realização do Programa Aguapé do 
Tribunal de Justiça, idealizado e acompanhado de forma muito cuidadosa pela 
desembargadora B, atual representante do Estado na CONAPA e uma das principais 
autoridades estaduais em matéria de penas e medidas alternativas. Desde muito cedo em sua 
carreira na magistratura, segundo nos relatou, o magistrado interessou-se pela Justiça 
Criminal e, por conseguinte, pela execução penal. Na verdade, jamais havia pensado em 
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assumir a titularidade de uma Vara de execução de penas e medidas alternativas na capital. 
Contudo, a oportunidade de responder por esta Vara se lhe apresentou antes de qualquer 
chance de assumir outra Vara especializada em questões criminais; e, de fato, não se tratava 
de algo tão distante de seus objetivos profissionais e de carreira, visto que as alternativas 
penais tocam à uma dimensão da criminalidade, os crimes de pequena ou média ofensividade. 
A opção pelos assuntos criminais, por si só, já desvela sua inclinação pelo social e político. O 
interesse pela Justiça Penal, sobretudo pela execução penal, é bastante comum entre aqueles 
agentes do Judiciário que entram na instituição não apenas preocupados com a progressão da 
carreira, satisfações intelectuais, buscas por melhores condições econômicas ou por uma outra 
posição social; ao contrário, costuma estar relacionado a preocupações com as relações 
humanas, o contato mais próximo com pessoas, assim como à possibilidade de se deter um 
certo poder de intervenção no problema da criminalidade (LENOIR, 1997). Por outro lado, 
este interesse dispõe os agentes perante as misérias do sistema judicial e a precariedade das 
respostas oficiais ao crime. Ademais, o envolvimento que desperta com os assuntos sociais e 
políticos relacionados à criminalidade não raro produz um grande mal-estar no interior do 
Judiciário, habituado a limitar suas ações à estrita aplicação das normas aos casos concretos. 
Daí as reprovações, relativamente corriqueiras, ao trabalho social de juízes como o senhor A e 
às suas ações informadas por fins político-criminais bem definidos. 

            Todavia, não é recente nem localizado este mal-estar que a miscigenação das questões 
político-sociais com os assuntos jurídicos suscita nos agentes do campo judicial. A resistência 
à incorporação de elementos externos aos debates estritamente jurídicos não consiste em um 
problema conjuntural, senão estrutural da cultura judiciária. Vamos identificar relatos 
semelhantes em diversos lugares onde funciona uma instituição judiciária burocratizada, seja 
no Brasil, seja em outros países, até mesmo porque um dos princípios norteadores de qualquer 
burocracia é justamente o de que a ação dos funcionários somente deve ser tomada como 
legítima se corresponder fidedignamente ao que está prescrito em um direito estatuído, o que 
se aplica ainda mais à judicatura, que nada mais é, em um Estado burocrático-legal, do que a 
aplicação aos casos concretos de regras abstratas estatuídas pelo sistema político (WEBER, 
1999), fato que naturalmente restringe em muito a possibilidade de ações que visem a 
determinados fins político-sociais. Em outras palavras, faz parte do jogo da burocracia a 
demonstração pelos servidores públicos de um certo interesse pelo desinteresse em relação às 
questões sociais e políticas (BOURDIEU, 1996), o que transforma instituições como o 
Judiciário em espaços relativamente fechados a assuntos que estejam para além das 
competências e obrigações expressamente delimitadas pela lei. Proceder em desconformidade 
com as exigências de desinteresse é sempre uma estratégia perigosa no interior do campo 
burocrático e, com efeito, um ato socialmente reprovado. No caso do Judiciário, é um 
comportamento tomado como "judicatura menos nobre", como nos fala Bourdieu (1997, p. 
243) ao descrever uma situação homóloga à do juiz A mas que fora relatada na França, na 
década de 1990: 

Encarregado de "executar" as penas impostas pelo Ministério Público, isto é, na maior parte 
dos casos, reduzi-las ou transformá-las, determinando "a prestação de serviços comunitários, 
o regime semi-aberto ou a liberdade condicional", situa-se na interseção de dois sistemas de 
exigências e representações contraditórias. Sempre sob a suspeita de desfazer o veredicto do 
juiz, portanto, enfraquecer a autoridade da justiça, é, além disso, olhado com reserva pelos 
magistrados para quem representa o "social": "O social não tem nada de interessante: é chato 
e (...) de segunda categoria, não se trata de judicial nobre (...). O judiciário é a redação dos 
atos judiciais (...), são os problemas jurídicos (...). Mas quanto a acompanhar as pessoas em 
sua vida para saber o que se passa com elas e tentar ajudá-las, isso é...".  
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            No intuito de ser um juiz democrático, o magistrado A procura dar uma conotação 
social ao trabalho com as penas e medidas alternativas. Por diversas vezes o encontramos 
participando de reuniões com apenados e instituições que constituem a rede social em Belém, 
visitando escolas públicas e ministrando exposições descontraídas para a comunidade escolar, 
encontrando-se com entidades públicas e privadas a fim de estabelecer parcerias, bem como 
realizando apresentações aos agentes do Judiciário que objetivam divulgar e consolidar os 
projetos sociais da instituição e os avanços institucionais no âmbito das alternativas penais. 
Frequentemente, quando a oportunidade se faz adequada, realiza performances com vistas a 
facilitar a assimilação pelo público-alvo das mensagens que gostaria de transmitir, tal como a 
que fizera em um curso de capacitação de pessoal que trabalharia com execução e 
monitoramento de penas e medidas alternativas em uma cidade do interior do Estado, em que, 
após desfazer-se do terno, retirara sucessivas camisas inscritas com os nomes das instituições 
participantes do evento com o objetivo de demonstrar a necessidade de se "vestir a camisa" 
quando se atua na seara das alternativas penais. Por este tato com as questões sociais, foi 
autorizado pelo Tribunal de Justiça a ser o porta-voz de variegados projetos institucionais 
voltados para a sociedade, a iniciar pelo projeto da Vara especializada em penas e medidas 
alternativas, que confere grande visibilidade intra e extrajudiciária às políticas institucionais, 
por isto sendo vista como uma das "vitrines" da Justiça estadual no tocante à sua 
responsabilidade social e à contribuição ao programa político-criminal do Estado brasileiro, 
presente na Constituição Federal, evidenciado na Política Nacional de Penas e Medidas 
Alternativas e até mesmo em campanhas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

            A propósito, o juiz A foi o magistrado designado pelo Tribunal de Justiça para 
conduzir o processo de formação do Conselho da Comunidade do município de Belém, 
importante organismo comunitário, previsto na Lei de Execuções Penais, destinado a exercer 
a fiscalização das execuções penais pela sociedade, assim como realizar projetos que 
contribuam para o melhoramento das condições de vida, trabalho e reinserção social dos 
internos e egressos do sistema penal, incluindo aqui os cumpridores e ex-cumpridores de 
penas e medidas alternativas. Outro projeto da Justiça estadual assumido pelo juiz A foi o 
intitulado "Começar de novo", uma campanha nacional empreendida pelo CNJ, mas 
incorporada às políticas institucionais dos Judiciários estaduais, que objetiva sensibilizar a 
população para a necessidade de reinserção dos egressos do sistema penal no mercado de 
trabalho. Este último projeto, no entanto, revela-nos um problema até agora só parcialmente 
aventado: o do social como política institucional e o do social como projeto pessoal. Segundo 
nos relatara, antes da campanha do CNJ, o magistrado A vinha tentando realizar de forma 
institucionalizada projetos como o "Açaí" e o "De volta à escola", os quais visavam, 
respectivamente, a qualificação profissional dos apenados, com fito a viabilizar seu reingresso 
no mercado de trabalho após ou no decurso do cumprimento da pena, e o acesso à 
escolarização dos cumpridores de penas que não se viram incluído no sistema de ensino em 
nível fundamental ou médio. Contudo, o juiz não conseguira, por ausência de apoio 
institucional, concretizar estes projetos. 

            Diferentemente, ao conduzir o "Começar de novo", encontrou outro cenário. Por ser 
uma política do CNJ, quase que compulsoriamente adotada pelos Tribunais de Justiça, este 
projeto não deixa muita margem de discricionariedade para decisões administrativas de não 
levá-lo a efeito. Ao contrário dos projetos do juiz A, que soavam para muitos agentes do 
Judiciário - e talvez assim fossem conduzidos por seu autor, por intuição do desinteresse que a 
instituição tinha para com eles - como projetos pessoais, a campanha nacional era 
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indubitavelmente uma política institucional cuja obrigatoriedade derivava de imposições 
verticalizadas, isto é, vindas "de cima para baixo", ao invés de propostas "de baixo para 
cima", como no caso anterior. Isto nos desvela o quanto o Judiciário não tem apreço pelo 
social e pelo político, representando ações que visem a estes fatores como desvios pessoais 
das funções judiciais "mais nobres", quais sejam, os atos propriamente jurídicos e processuais. 
O que estiver para além do jurídico-processual somente é bem visto pela comunidade 
judiciária se corresponder a projetos institucionalizados, que geralmente tem sua gênese em 
políticas oriundas de órgãos hierarquicamente superiores, tais como o CNJ, ou se apresentam 
associados aos discursos e pretensões de responsabilidade social da instituição. Mas, de uma 
forma ou de outra, na avaliação da maioria dos agentes da Justiça, continuam exercendo um 
papel secundário no cotidiano da judicatura. Isto comumente leva a "mão esquerda" do 
Judiciário a tender a esquecer, ou ao menos abandonar, sua proeminente missão de realizadora 
de políticas sociais e a misturar-se com a "mão direita", que incorpora os ideais de 
distanciamento dos problemas da sociedade e de um agir judicial apolítico, pretensamente 
desinteressado (BOURDIEU, 1997). 

            Daí a relutância do juiz A em permanecer na vara especializada em execuções de 
alternativas penais. Além de não possuir vantagens para a progressão de carreira na 
magistratura, por ser confundido com o "social", a "judicatura menos nobre", o trabalho com 
as penas e medidas alternativas, a despeito de todo aparente apoio institucional e dos 
resultados positivos das atividades da Vara especializada, está, na prática, mais associado a 
um engajamento pessoal do que a uma política institucional. Tal fato naturalmente desalenta 
aqueles que são a "mão esquerda" da Justiça, que por dever de ofício necessitam preocupar-se 
com a dignidade humana e realizar determinadas políticas sociais, como é o caso dos 
magistrados que trabalham com a execução de alternativas penais. É, ao que parece, o que 
acontece com o juiz A que, após anos de militância na seara das penas e medidas alternativas, 
desencantado com seu papel de "passar batom" no Judiciário, como nos dissera, dando a ele 
uma roupagem de preocupação com o social que não corresponde à política institucional 
efetiva da Justiça, senão à sua política para o exterior, hoje já cogita a possibilidade de pedir 
remoção para outra Vara criminal, especialmente para a do Tribunal do Júri, que, além de 
atender a antigos projetos profissionais, certamente lhe conferirá maior reconhecimento entre 
seus pares, desatrelando sua imagem dos atos judiciais "menos nobres", embora mais 
democráticos. Porém, o envolvimento com a "causa" das alternativas penais lhe faz sempre 
relutar quando pensa que poderá ser substituído por alguém que não detenha a compreensão 
do espírito da execução de penas e medidas alternativas, assim como o perfil para o trabalho 
na Vara especializada, e, por isso, tenderá a exercer o ofício com a "nobreza" dos atos 
estritamente jurídico-processuais. 

            A execução de penas e medidas alternativas, do ponto de vista do juiz A, exige uma 
postura do magistrado de fato bastante diversa da "judicatura nobre", pois os processos são 
sobremodo pequenos e comumente se restringem a alguns poucos atos jurídico-processuais, 
apenas muito raramente complexos. As sentenças judiciais consistem, na quase totalidade dos 
casos, em decisões de uma lauda, aliás já prontas, de extinção da punibilidade e, por 
conseguinte, extinção dos processos, as exceções sendo somente as parcas ocorrências de 
conversão de alternativas penais em aprisionamento, circunstâncias que requerem decisões 
mais fundamentadas factual e juridicamente. No mais, o trabalho judicial é muito mais 
político-social do que jurídico-processual, exigindo uma grande abertura do magistrado para a 
interação com outros campos de saber e com a experiência de instituições estatais diversas do 
Judiciário e entidades da sociedade civil que atuam em variegados universos, desde hospitais 
e corporações militares a associações filantrópicas que cuidam de crianças, drogaditos ou 
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portadores de necessidades especiais. Obviamente, em razão do difuso sentimento social de 
retribuição de um mal ilegítimo por um mal legítimo, nem todas estas instituições 
compreendem claramente qual o seu papel na punição dos apenados, às vezes os submetendo 
a condições degradantes e não aproveitando suas competências e habilidades na seleção das 
funções que lhes serão impostas quando da prestação de serviço à comunidade. Por isso, o 
papel do magistrado acaba por ser o de realizador de ações políticas de cooptação de 
instituições comprometidas com o "paradigma" das alternativas penais, capacitação destas 
entidades, monitoramento e fiscalização da execução das penas e medidas, desenvolvimento 
de projetos sociais e estabelecimento de parcerias que visem à concretização dos fins político-
criminais das punições.   

            Para o juiz A, seguindo o espírito das Regras de Tóquio e da Política Nacional de 
Penas e Medidas Alternativas, é de fundamental importância a participação da equipe técnica 
multidisciplinar nesta plurifacetária função política do trabalho judicial com as alternativas 
penais. O magistrado reconhece que a formação jurídica habilita os profissionais do direito a 
trabalharem estritamente com a interpretação e aplicação normativa, no entanto em nada os 
capacitando para lidar com fatos sociais e psíquicos que extrapolam o ordenamento jurídico, 
embora devam estes fatos ser levados em conta em uma decisão judicial que pretenda 
considerar o perfil socioeconômico dos apenados, suas competências e habilidades, seu grau 
de envolvimento com a criminalidade, se se encontram em situação de risco social, qual a 
melhor pena ou medida a lhes ser aplicada, como mais adequadamente inseri-los na 
sociedade, no seio de que instituição, e assim por diante. Por isso, o magistrado A, 
observando o Manual de Monitoramento das Penas e Medidas Alternativas do Ministério da 
Justiça (2002), adota o procedimento de, antes da audiência admonitória, encaminhar os 
condenados, acusados ou suspeitos que chegam à VEPMA a uma avaliação por parte da 
equipe técnica que, após, entrega ao juiz um parecer indicando de que modo pode ser 
executada a pena ou medida de acordo com o perfil do cumpridor e o da instituição para onde 
será encaminhado, parecer que, no mais das vezes, é integralmente acatado pelo juiz. 
Ademais, é a equipe de técnicos não-juristas que fiscaliza todo o processamento da execução 
das penas e medidas, indicando ao magistrado se a imposição vem sendo cumprida a contento 
ou se têm ocorrido incidentes com os cumpridores ou instituições parceiras que mereçam ser 
examinados mais cautelosamente ou juridicamente. 

            Isto não significa dizer que o juiz A não reconheça as dificuldades estruturais que esta 
fissura no monopólio dos atos judiciais, outrora concentrados nas mãos de juristas, encontra 
no cotidiano do Judiciário. Segundo o magistrado, o embevecimento com o poder e o 
consequente "orgulho" provocado pela posição de autoridade costumam levar a magistratura a 
se prevenir contra as opiniões de profissionais de campos não-jurídicos. Daí porque estes 
profissionais, embora às vezes concursados e capacitados, comumente restam subaproveitados 
na estrutura administrativa judicial, acontecendo incidentes de serem transferidos de seus 
setores de origem para unidades judiciárias onde passam a prestar serviços cartoriais e de 
secretaria haja vista a incompreensão, por parte de alguns segmentos do Judiciário, de seu 
importante papel no trabalho da Justiça. Estes incidentes, é verdade, são menos comuns no 
dia-a-dia da execução penal, incluindo a das alternativas penais, contudo, na avaliação do juiz 
A, ainda não é a contento a infraestrutura que o Tribunal oferece aos técnicos da Vara para o 
bom cumprimento de suas funções, e em piores condições se encontram as comarcas do 
interior que, além da precariedade de recursos materiais, sofrem com a ausência de recursos 
humanos. Além disso, o trabalho dos técnicos ainda não fora tomado como necessário 
anteriormente à definição das transações penais, como recomenda as Regras Mínimas da 
ONU e a Política Nacional, inexistindo equipes técnicas nos Juizados Especiais onde as 
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transações penais são realizadas. Tudo isto, para o magistrado, ocorre em decorrência da não 
inclusão das alternativas penais como uma política judicial efetiva, senão apenas uma política 
simbólica, aparente, publicizada e integrante do plano gestor do Tribunal porque denota a 
responsabilidade social da Justiça. 

            No que toca especialmente à democratização da Justiça Penal e às alternativas penais, 
ademais da ausência de equipes multidisciplinares preteritamente à estipulação das transações 
- o que faz com que as decisões judiciais sejam unicamente jurídico-processuais e, portanto, 
alheias a quaisquer avaliações psicossociais e socioeconômicas -, outros desafios, agora mais 
conjunturais do que estruturais, são identificados pelo juiz A nos Juizados Especial Criminais 
da região metropolitana de Belém. Segundo o magistrado, é uma reclamação geral dos 
cumpridores de medidas alternativas o fato de não serem ouvidos durante o procedimento que 
os levou a aceitar a transação com o Ministério Público homologada pela Justiça. Sob a 
ameaça de instauração de um processo criminal, muitos suspeitos de incursão em crimes de 
pequeno potencial ofensivo, embora se achem inocentes em relação aos atos que lhes são 
imputados, abdicam de seu direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal 
e acabam por transacionar com o representante do órgão ministerial a fim de evitar uma 
consequente ação penal na qual figurariam como réus. Esta maneira de agir é, por certo, o 
oposto do que preceituam as Regras de Tóquio e a Política Nacional, pois vai de encontro à 
orientação de que se deve sempre ouvir os réus quanto às suas explicações sobre o crime e a 
acusação, mesmo quando da transação penal, em que se recomenda, aliás, que esta oitiva seja 
feita antes da audiência com o Ministério Público e por intermédio de uma equipe 
multidisciplinar. Além do mais, trata-se de um procedimento em patente descompasso com os 
direitos e garantias constitucionais dos suspeitos, que oculta e, ao mesmo tempo, revela uma 
orientação político-criminal maximalista que visa à retribuição do mal com celeridade e a um 
custo econômico-processual mínimo, em detrimento do papel da Justiça Penal em um Estado 
democrático de direito de zeladora dos direitos fundamentais. 

            Outro obstáculo encontradiço nos Juizados Especiais da capital paraense, conforme o 
relato do juiz A, relaciona-se com a incompreensão do "paradigma" e da metodologia das 
alternativas penais na prática judicial de alguns magistrados. Certos juízes, por avaliações 
estritamente jurídico-processuais, discordam da competência da Vara especializada na 
definição, monitoramento e fiscalização das penas e medidas alternativas aplicadas no âmbito 
dos Juizados. Estes magistrados arrogam-se a competência de definir e executar as 
alternativas penais por reputarem ilegítima a forma como foi determinada as atribuições 
judiciais da VEPMA, isto é, através de um portaria do Tribunal de Justiça ao invés de 
mediante lei. Não tivemos oportunidade de entrevistar estes juízes, porém isto não nos impede 
de inferir que, subjacente a estas práticas judiciais de concentrar a execução das penas e 
medidas alternativas nas mãos de magistrados não assessorados por uma equipe 
multidisciplinar, provavelmente reside uma disputa pelo monopólio da palavra jurídica 
autorizada que reputa como secundária a importância de técnicos não-juristas no 
processamento da execução penal e como demasiadamente político-social, ao contrário de 
jurídico-processual, o trabalho judicial da VEPMA. E aqui voltamos ao cerne dos problemas 
enfrentados pelo juiz A no seio da estrutura judiciária: a relação entre o social e o político 
com o estritamente jurídico, que conduz a "mão direita" do Judiciário a avaliar o trabalho com 
as penas e medidas alternativas como sendo uma "judicatura menos nobre", cara a 
magistrados, que se pretendem democráticos, que fogem às regras do jogo judicial e da 
burocracia de manter-se em um agir restrito ao direito estatuído e, por isso, acabam por sofrer 
as sanções sociais do meio judicial por contaminarem a Justiça com fatores exógenos, 
notadamente político-sociais, indesejados, para não dizer proibidos. 
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2. O PONTO DE VISTA DOS TÉCNICOS: INCLUSÃO E EXCLUSÃO NO 
INTERIOR DO JUDICIÁRIO  

  

            A entrevista com o juiz A nos oferece uma percepção dos dilemas que encerram uma 
atuação judicial mais politizada, socialmente informada e democrática no contexto de uma 
instituição tradicionalmente voltada para assuntos estritamente jurídicos e processuais, cujas 
disputas internas costumam estar prevenidas contra a interferência de fatores exógenos tais 
como as questões políticas e sociais. Se estes dilemas são caros à magistratura, mais evidentes 
ainda o são quando tratamos de agentes que só muito recentemente foram incluídos no 
cotidiano da Justiça, como é o caso dos técnicos das equipes multidisciplinares, que ainda 
vivem processos de exclusão no interior do Judiciário. As palavras do magistrado A nos dão 
uma entrevisão da importância do papel exercido por estes agentes no trabalho judicial com as 
penas e medidas alternativas, uma função sine qua non de um desenvolvimento regular da 
execução de alternativas penais. Ao longo da pesquisa, entrevistamos diversos técnicos da 
equipe multidisciplinar da Vara especializada da capital paraense e acompanhamos 
diretamente o trabalho de alguns dentre eles. A quase totalidade dos técnicos, embora 
entusiasta da "causa" em que exerce seu ofício, jamais havia trabalhado antes com penas e 
medidas alternativas, assim como não escolheu por laborar em uma Vara de execuções 
penais; ao contrário, ingressou no quadro funcional do Tribunal de Justiça em função dos 
baixos salários de suas categorias (assistentes sociais, psicólogos, pedagogos) ou motivados 
pela desvalorização profissional que acomete seus ofícios no mercado de trabalho. O ingresso 
no Judiciário representou-lhes uma oportunidade de aumentar suas remunerações, demasiado 
pequenas em outras instituições ou no trabalho autônomo, ou de galgar mais capital de 
reconhecimento profissional, também inviabilizado no mundo do trabalho externo ao 
Judiciário, hoje bastante desfavorável a suas profissões. A atuação na seara das alternativas 
penais foi, pois, uma consequência não escolhida de suas decepções no mercado de trabalho, 
mas uma consequência bem recepcionada e oportuna de inclusão no quadro de analistas da 
Justiça estadual que, por designação ao invés de por opção, os conduziu às execuções penais. 

            Os técnicos, vindos de campos tradicionalmente mais democráticos e abertos à 
interdisciplinaridade, por certo trouxeram novos olhares, no seio do Judiciário, ao fenômeno 
da criminalidade e à execução penal. Seus ofícios são desenvolvidos muito mais no universo 
dos fatos do que no das normas, e trabalhar com os fatos sociais e psíquicos torna a prática 
judicial sobremaneira mais complexa e até mesmo mais contingente, embora com graus de 
participação democrática mais elevados. O agir dos juristas, ao se limitar aos fenômenos 
normativos e legais, reduz a complexidade e a contingência da vida com vistas a estabilizar as 
expectativas de comportamento admitidas na sociedade, o que produz naturalmente uma 
racionalização das maneiras de agir, sobretudo no que toca à ação dos agentes do Estado, 
tornando-as mais previsíveis, controláveis, calculáveis e, assim, racionais, podendo ser, de 
certa forma, antecipadas pelos indivíduos, embora isto não elimine eventuais comportamentos 
desviantes (LUHMANN, 1983; WEBER, 1999). O trabalho judicial dos técnicos no âmbito 
da execução penal, ao ater-se aos elementos factuais, complexifica esta simplificação da vida 
social, principalmente a apreciação do problema do crime e do descumprimento das ordens 
judiciais, pois faz com que o Judiciário atue para além da estrita subsunção normativa, 
avaliando os fatores psicossociais e socioeconômicos que levam um determinado sujeito ao 
crime ou a falhar com suas obrigações impostas pela Justiça. Esta complexificação do 
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trabalho judicial realiza, portanto, uma abertura do Judiciário a olhares que outrora não 
constituíam seu cotidiano. Todavia, tal abertura não é conquistada somente por pulsões 
internas, senão também, ou precipuamente, por pressões alheias ao Tribunal de Justiça. 
Ademais, trata-se de uma conquista apenas relativa, pois dá-se dentro de certos limites algo 
intransponíveis dada a tradição de fechamento do campo judicial, que garante o monopólio da 
última palavra, invariavelmente a jurídica, aos magistrados e tribunais, sempre dotada de uma 
ascendência sobre as demais. 

            De acordo com grande parcela dos técnicos entrevistados, o trabalho das equipes 
multidisciplinares na seara das alternativas penais não foi resultado de opções político-
criminais internas do Judiciário, senão "imposições" do sistema político que, por sua vez, 
havia assimilado pressões, que partiram de movimentos sociais que militam em prol dos 
direitos humanos, e reconhecido a necessidade de uma política ostensiva de fomento às penas 
e medidas alternativas nos termos das Regras de Tóquio, que expressamente indicam a 
necessidade de um trabalho multidisciplinar perante as alternativas penais. Por certo que não 
se tratou de uma "imposição" do Ministério da Justiça como os técnicos representam, porque 
o sistema judicial é autônomo diante do sistema político, no entanto a inclusão de 
profissionais de múltiplas disciplinas nos afazeres da execução de penas e medidas 
alternativas decorreu, verdadeiramente, de influxos externos ao campo judicial, sendo oriunda 
de uma política do Poder Executivo federal voltada para a constituição de serviços e 
equipamentos públicos adequados para a execução penal. Foi a Política Nacional de Penas e 
Medidas Alternativas que deu ensejo (ou "forçou", segundo a representação de muitos 
técnicos) à contratação de profissionais alheios ao campo jurídico destinados ao trabalho com 
as execuções penais, sobretudo de penas e medidas não-privativas de liberdade. Alguns 
técnicos, inclusive, insistem que, mesmo após o término do convênio entre o Tribunal 
estadual e o Ministério da Justiça, que proporcionou a contratação de técnicos temporários e, 
em seguida, levou o Judiciário a realizar concurso público para substituição dos temporários 
por funcionários efetivos, foi necessária a intervenção dos Conselhos de Psicologia e de 
Serviço Social para que a contratação dos técnicos fosse efetivamente realizada. É como se, 
na percepção dos técnicos, mesmo os incluindo no Judiciário, não houvesse interesse da 
comunidade judiciária em fissurar o monopólio dos juristas na administração da Justiça Penal. 

            Do ponto de vista dos entrevistados, este desinteresse por democratizar a Justiça, caro 
aos magistrados e tribunais, justificaria, em parte, suas posições subalternas no seio da 
estrutura administrativa judicial, que, apesar da relativa autonomia que lhes confere, ainda os 
mantém invariavelmente subordinados às decisões dos juristas em última instância, as 
preocupações com o psicossocial e o socioeconômico sendo sempre dependentes das decisões 
jurídicas. Mas isto não significa que o trabalho dos técnicos deixa de oferecer um relevante 
papel que, de certa maneira, modifica profundamente as práticas judiciais na execução penal, 
democratizando-as em alguma medida. Em primeiro lugar, a atuação dos técnicos produz uma 
ruptura imediata com o senso comum dos juristas de que o crime decorre de uma 
dessocialização do sujeito que incorreu em uma conduta criminosa, que precisa então ser 
ressocializado através da punição. Quase todos os técnicos entrevistados concordam que os 
cumpridores de penas e medidas alternativas, exceto os casos daqueles que se encontram em 
situação de risco social ou vulnerabilidade, não necessitam de um tratamento ressocializador 
porque detêm firmes laços comunitários e familiares, estando perfeitamente integrados à 
sociedade. Todavia, desviaram à norma penal, em muitos casos impulsionados pela própria 
normalização do comportamento infrator, como é o caso do uso de certas substâncias 
entorpecentes, das infrações de trânsito, das ameaças, das pequenas agressões físicas, entre 
outros. Evidentemente, porém, ainda que normalizado, o desvio à norma requer uma reposta 
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da sociedade e do Estado traduzida na forma de uma pena ou medida que lhes impõe as 
expectativas sociais perante seu agir individual. Trata-se, pois, de uma imposição de sentido 
(GARAPON, 2001) ou, como dizem os técnicos, de uma ação educativa ou reeducativa que, 
acrescentamos, é sempre uma imposição arbitrária dos arbitrários culturais dominantes em 
uma determinada sociedade (BOURDIEU, 2008). 

            Em segundo lugar, o trabalho dos técnicos consiste em uma atividade mais informal e 
menos contaminada pelo simbolismo da autoridade, por isso pode dar-se ao desfrute de um 
diálogo próximo com os cumpridores, à oitiva de suas percepções sobre o crime e a punição, a 
seus anseios e aflições quanto à execução penal e a suas condições de vida, sendo, portanto, 
mais sensível à captação das dificuldades que o apenado pode enfrentar ao longo de sua 
relação com a Justiça e, com efeito, à definição de qual a alternativa penal mais adequada ao 
perfil do sujeito que a irá cumprir, bem como de qual a instituição a que o cumpridor melhor 
se conformará. O trabalho dos técnicos consegue ir mais a fundo nas relações humanas do que 
o trabalho dos juristas - adstrito ao processo e à lei -, levantando as motivações que levaram 
ao crime, se o cumpridor formula seu comportamento como criminoso, se acredita-se 
injustiçado e por quê, como ele avalia a obrigação que lhe foi imposta, qual a sua relação com 
a instituição onde cumpre a pena ou medida, por que razões pessoais, sociais, familiares ou 
econômicas está a descumprir a ordem judicial e assim por diante. Em outras palavras, 
conforme eles mesmos representam seu ofício, os técnicos não estão ali para julgar senão para 
compreender o cumpridor e auxiliar o juízo a processar a punição de uma forma humanizada e 
eficaz no atendimento dos fins retributivo, educativo e preventivo da pena. Neste sentido, não 
raro vemos pareceres técnicos indicando a condição de desemprego ou de baixa renda de um 
cumpridor que lhe impossibilita de realizar uma prestação pecuniária tal qual estipulada pelo 
juiz; ou a baixa escolaridade do apenado que demanda sua reinserção no sistema regular de 
ensino; ou uma situação de risco social, que requer a cuidadosa inclusão em uma instituição 
comprometida com o enfrentamento da vulnerabilidade do sujeito ou o tratamento de seu 
envolvimento com o uso de entorpecentes; ou ainda circunstâncias de doença mental que 
inabilitam o cumpridor a ser punido como fora determinado. 

            Os técnicos realizam sempre uma anamnese preliminar à definição da pena ou medida 
concreta a ser imposta ao cumpridor. Esta avaliação inicial, prévia à audiência com o juiz, 
destina-se à identificação do perfil do apenado e à indicação ao magistrado, através de um 
parecer técnico, da pena ou medida in concreto considerada mais adequada, indicação esta 
que, exceto raríssimos casos, costuma ser convalidada pelo juiz A, que possui ascendência 
hierárquica em relação aos técnicos, mas lhes confere liberdade para trabalhar, segundo nos 
disseram. Esta avaliação, por vezes, põe em evidência a superficialidade das decisões judiciais 
que impuseram penas ou medidas alternativas sem considerar as reais condições de os 
apenados poderem cumpri-las, por questões psicossociais ou socioeconômicas, sem contar os 
casos em que a avaliação preliminar evidencia uma mudança nas condições dos cumpridores 
da data da decisão ao início da execução penal, lapso temporal que às vezes chega a um ano 
ou mais. A anamnese e o parecer técnico, assim, realmente interferem no poder decisório do 
magistrado, flexibilizando até os atos jurídico-processuais do juiz e conferindo maior 
facticidade à decisão posterior que dará concretude à pena ou medida. Todavia, esta 
interferência se dá dentro de certos limites de hierarquia (o juiz não é obrigado a convalidar o 
parecer técnico), legalidade (a decisão não pode extrapolar o disposto no ordenamento 
jurídico) e processuais (o parecer, por exemplo, não detém o poder de revisar a modalidade de 
pena ou medida imposta pelo juiz, se prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade 
ou outra qualquer, senão apenas de definir qual a melhor forma da obrigação ser cumprida, no 
que ainda existe grande margem de discricionariedade para o trabalho dos técnicos). Ademais, 
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no curso da execução penal, os técnicos ainda podem, em identificando determinados 
incidentes, como o descumprimento da obrigação ou a inadaptação de um cumpridor a certa 
instituição ou ao serviço que ali presta, apresentar ao juízo novo parecer indicando uma 
revisão na pena ou medida concreta aplicada, parecer este que, como o anterior, segundo nos 
afirmaram os entrevistados, também é habitualmente recepcionado pelo juiz A, sempre aberto 
às contribuições da equipe técnica ao desenrolar da execução das alternativas penais. 

            O trabalho judicial dos técnicos, ao abrir canais de comunicação com os 
jurisdicionados tradicionalmente bloqueados em razão da restrição dos juristas aos assuntos 
jurídico-processuais, contribui ainda para revelar problemas da execução penal que de outra 
forma restariam ocultos ao juízo. Um dos principais, porque recorrente e atentatório aos 
direitos fundamentais dos cumpridores, talvez seja o preconceito que estes sofrem no interior 
de algumas instituições parceiras do Judiciário que não compreendem o espírito das penas e 
medidas alternativas. Embora, como disseram-nos os técnicos, diversas entidades sejam quase 
extensões da Vara especializada tamanha é sua contribuição à "causa" das alternativas penais 
- algumas trabalham no sentido de transformar os atuais cumpridores em posteriores 
voluntários das instituições ou doadores; outras, após o término da pena ou medida, chegam a 
contratar os apenados -, muitas entidades, sobretudo as públicas, recebem os cumpridores 
como encargos, como trabalhadores que seus funcionários terão que vigiar, quando não como 
pessoas que ficarão ociosas na instituição por ausência de tarefas para fazerem. Estas 
entidades comumente resistem à recepção de prestadores de serviço à comunidade, sendo 
mais receptivas às prestações pecuniárias. Todavia, por serem obrigadas a receber os 
prestadores em razão de convênios firmados com o Tribunal de Justiça, não raramente 
acabam por incluir os cumpridores em funções que, além de degradantes, não correspondem a 
suas competências e habilidades - durante a pesquisa, por exemplo, entrevistamos um 
contador que foi obrigado a prestar serviços na lavanderia de um hospital público. Ademais, 
várias instituições exigem saber qual o crime praticado pelo cumpridor, gerando obstáculos ao 
recebimento de sujeitos que praticaram determinados crimes, especialmente os patrimoniais, 
em que se destaca o mais comum que é o de furto. 

            Outro problema recorrentemente identificado pelos técnicos, e que também atenta 
contra os direitos fundamentais dos cumpridores, é produzido pela própria ausência de 
equipes técnicas multidisciplinares nos Juizados Especiais Criminais e nas delegacias de 
polícia civil. Consiste na inexistência de oportunidade ou precariedade de defesa dos suspeitos 
de haverem incorrido em crimes de pequeno potencial ofensivo. A despeito de muitos 
conflitos intersubjetivos dificilmente poderem ser traduzidos na dicotomia ofensor/ofendido, 
dada a miscigenação destes papéis na prática das relações entre os envolvidos em uma 
determinada conflituosidade, tornou-se uma prática corriqueira no sistema de justiça que 
figurem como vítimas nos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) - produzidos na 
delegacia de polícia e, em seguida, encaminhados aos Juizados Criminais - aqueles agentes 
que primeiro se dirigiram à autoridade policial para queixar-se do conflito, restando a 
condição de réus aos que se dirigiram após ou optaram por não processar o conflito através 
das instâncias estatais. O conflito chega aos Juizados, pois, já com papéis juridicamente bem 
definidos e rígidos que indicam quem são os ofensores e quem são os ofendidos, embora na 
realidade estes papéis não sejam tão inflexíveis quanto parecem. Acontece que, visando evitar 
a instauração de um processo criminal, o Ministério Público oferece aos réus a oportunidade 
de se fazer uma transação penal, que estes na quase totalidade das vezes aceitam, recebendo 
então uma medida alternativa a fim de não responderem a uma ação penal, mas ao custo 
também de não terem qualquer chance de se defender da acusação que lhes foi feita. Todo o 
procedimento é muito célere, chegando um juiz e um promotor a realizar cerca de vinte 
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audiências em um turno. E o resultado, identificado pelos técnicos, não poderia ser outro: uma 
insatisfação generalizada dos cumpridores por terem sido injustiçados, não haverem falado e, 
por conseguinte, se defendido, aceitando o acordo em razão da ameaça de processo criminal, 
que geralmente desconhecem os efeitos em suas vidas, mas sabem que não são positivos. 

            Por esta particular sensibilidade para o trabalho com os problemas sociais e humanos, 
assim como por trabalharem diretamente com o juiz A, aos técnicos da Vara especializada 
tem sido aberta a oportunidade de participação em alguns dos projetos sociais do Tribunal de 
Justiça, ainda que estes projetos estejam, em princípio, para além de suas competências e 
obrigações funcionais. A despeito disso, os técnicos entrevistados receberam de bom grado o 
trabalho nestas ações político-sociais do Judiciário. Segundo eles, porém, afora o projeto 
"Começar de novo" do CNJ, dentre as várias ações aprovadas e publicizadas pelo Tribunal, 
inclusas no "Programa Aguapé", apenas duas chegaram a ser efetivadas e estão em 
andamento, quais sejam, os projetos "Justiça na Ponta do Lápis", de conscientização e 
sensibilização da sociedade acerca do modelo alternativo de punição, e "Dó, Ré, Mi, Faz 
Melhor", de educação musical destinada a apenados do sistema prisional. Mas tal como nos 
deu a entender a entrevista com o juiz A, percebemos nos discursos dos técnicos que estes 
projetos somente são levados a efeito em razão do engajamento pessoal de algumas pessoas 
que resolveram oferecer seus esforços laborais às "causas" açambarcadas pela VEPMA: no 
primeiro caso, o projeto funciona, ao que observamos, sobretudo pelo envolvimento e 
dedicação das pedagogas da Vara; no segundo, pela disposição de um educador musical que 
abraçara o trabalho com os encarcerados. Embora façam parte da política aparente do 
Judiciário, identificamos entre os técnicos o sentimento de que não se trata de uma política 
efetiva do Tribunal, senão uma política dos agentes da Vara que acabam sobrecarregados, 
pois acumulam seus afazeres burocráticos e seu trabalho com a execução das alternativas 
penais com ações político-sociais destinadas a um público que está para além dos cumpridores 
de penas e medidas alternativas e das instituições da rede social. Em outras palavras, ao invés 
de projetos institucionais, as políticas sociais do Tribunal aparentam ser projetos pessoais de 
alguns agentes mais inclinados a atuar junto às questões sociopolíticas, que não se conformam 
em limitar-se ao estritamente jurídico-processual. 

            Esta falta de apoio institucional a seus projetos pessoais e da VEPMA tem desalentado 
os técnicos, sobretudo os mais engajados e os mais antigos na Vara. Conforme os 
entrevistados, há ainda na sociedade e, o que é mais grave, no interior do próprio Judiciário 
um certo preconceito para com as alternativas penais, decorrente do que uma técnica chegou a 
denominar de "cultura do cárcere", relacionada ao senso comum, inclusive institucional, de 
que as penas e medidas alternativas não punem adequadamente, produzindo, ao contrário, 
impunidade. Esta "cultura de encarceramento" alcança ainda outras instituições que estão 
envolvidas com o sistema de justiça, que também não se veem inteiradas sobre e integradas 
com o modelo de punição alternativo, por isso colaborando só muito parcamente com o 
sistema de alternativas penais. Por este motivo, talvez, é que foi uma fala recorrente dos 
técnicos a assertiva de que certos casos que vêm a ser executados pela Vara certamente 
poderiam ser resolvidos seja nas delegacias de polícia, seja nos Juizados Criminais, desde que 
houvesse, o que não há, a escuta das partes envolvidas nos conflitos ou desde que ali se 
encontrassem equipes técnicas multidisciplinares trabalhando em conjunto com os juristas. 
No mais, o desalento dos técnicos, ao que nos pareceu, possui ainda uma outra dimensão: a da 
ausência de reconhecimento institucional para suas atividades e realizações, possivelmente 
por não serem jurídico-processuais e empreendidas por juristas, o que denota que são tomadas 
institucionalmente como secundárias e faz com que qualquer reconhecimento seja desviado 
para outros atores considerados mais relevantes - como o próprio Tribunal ou um determinado 
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juiz, por exemplo - como se o trabalho dos técnicos não possuísse autonomia em relação aos 
dos agentes que representam os papéis de autoridade no campo judicial e como se suas ações 
não fossem senão derivadas das ações dos juristas ou, ao menos, acopladas a estas. 

            A despeito das dificuldades encontradas na afirmação do "paradigma" das alternativas 
penais na sociedade e no interior do Judiciário estadual, os técnicos reputam positivos os 
resultados alcançados com a execução das penas e medidas alternativas na região 
metropolitana de Belém. Sua apreciação otimista do ofício junto às alternativas penais é 
reforçada por uma avaliação que fizeram com os cumpridores acompanhados pelo núcleo de 
Ananindeua que concluíram a execução penal com êxito (isto é, sem que ocorresse a 
conversão em prisão), em que um número expressivo, na ordem de 100% dos apenados, 
indicou como bom ou ótimo o atendimento prestado pela equipe técnica multidisciplinar, uma 
esmagadora maioria afirmando também ter sido bom ou ótimo o trabalho realizado pela 
instituição parceira. Além disso, parcela considerável dos cumpridores reconheceram algum 
benefício que a pena ou medida lhes trouxe, no que destaca-se a oportunidade de ajudar uma 
instituição que trabalha com pessoas carentes e a oportunidade de formar amigos, adquirir ou 
trocar conhecimentos e experiências. A propósito, diversos dentre estes, quesitados sobre a 
questão de se a pena ou medida foi uma oportunidade de ampliar o círculo de amigos, ou seja, 
de produzir maior sociabilidade, responderam ser uma ótima ou boa oportunidade, ademais de 
afirmarem ter havido algum fato que lhes deu satisfação ao longo da execução penal e de 
indicarem não ter sofrido qualquer constrangimento no decorrer do cumprimento da pena ou 
medida. Por fim, poucos levantaram a existência de problemas no cumprimento da alternativa 
penal, tais como perda de emprego, discriminação, inadequação à instituição parceira ou ao 
trabalho imposto, etc., a maioria considerando que foram bem tratados ao longo do 
cumprimento da pena ou medida. Ou seja, apesar das dificuldades enfrentadas, avaliações 
como esta acabam por conferir otimismo aos técnicos, face à humanização da execução penal 
que vislumbram resultar de seu trabalho. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            Os dados da pesquisa empírica, tocantes à experiência da VEPMA, revelam-nos, 
indubitavelmente, um processo de democratização e humanização da Justiça Penal com a 
estruturação de equipamentos e serviços públicos de monitoramento e fiscalização da 
execução de penas e medidas alternativas na região metropolitana de Belém. Este processo 
apresenta como uma de suas marcas principais a abertura à participação efetiva de uma equipe 
de não-juristas na definição e acompanhamento das alternativas penais, o que por si só 
constitui uma significativa fissura no monopólio dos juristas na interpretação e dicção do 
direito. Além disso, a inclusão da equipe multidisciplinar nos afazeres cotidianos da Justiça 
Penal, em especial no processamento das penas e medidas alternativas, demonstra propiciar 
oportunidades jamais dantes vistas na história das execuções penais no Estado do Pará para 
que as impressões, sentimentos e razões dos cumpridores venham a ser ouvidos e 
considerados nas decisões judiciais, o que não apenas democratiza como também humaniza o 
Judiciário. Este processo de democratização e humanização não é conquistado senão ao custo 
de uma abertura do campo judicial a preocupações de natureza política e social, fato que 
naturalmente produz certo mal-estar em uma instituição tradicionalmente prevenida contra 
tais pressões consideradas internamente como exógenas, isto é, não burocrático-legais. A 
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desconfiança para com os assuntos político-sociais faz com que os agentes do Judiciário que 
trabalham com as alternativas penais sejam percebidos como envolvidos com uma "judicatura 
menos nobre". Desta forma, os projetos relacionados às penas e medidas alternativas acabam 
se convertendo em projetos pessoais de alguns agentes localizados da Justiça, mais do que 
políticas institucionais. De fato, segundo observamos, até quando estes projetos passam a 
integrar as políticas do Judiciário isto se dá mormente para se manter a aparência de 
responsabilidade social da instituição. Trata-se, pois, mais de um engajamento pessoal de 
alguns agentes do que de uma política social institucionalizada. 

            Entrementes, a abertura do Judiciário ao trabalho de uma equipe de não-juristas, ainda 
que legada ao secundário e respeitando hierarquias rígidas que conferem a última palavra a 
juízes e tribunais, decerto trouxe mais facticidade ao trabalho judicial, que então deixa de 
preocupar-se com questões estritamente atinentes ao direito e passa a considerar, igualmente, 
fatos de natureza social e psíquica a fim de garantir o cumprimento das penas e medidas 
alternativas com mais eficácia, superando o sentimento de impunidade que a sociedade e o 
próprio sistema de justiça têm para com elas. Contudo, na região metropolitana de Belém 
ainda são muitos os obstáculos a serem enfrentados no que respeita à instalação e 
implementação de equipamentos e serviços públicos relacionados à aplicação e execução de 
alternativas penais. Entre os principais encontra-se a ausência de equipes multidisciplinares 
nas delegacias de polícia e, o que é mais grave, nos Juizados Criminais, o que promove a 
profusão de inconformidades dos cumpridores por não haverem tido oportunidade de se 
defender das acusações que lhes foram feitas nem de formular suas versões para os fatos, 
aceitando transações penais apenas porque não desejavam responder a um processo criminal. 
Ainda no âmbito dos Juizados, outro problema sério a ser enfrentado é a desconfiança com 
relação ao trabalho da VEPMA, que faz com que alguns juízes não encaminhem para a Vara 
especializada a execução das alternativas penais por eles aplicadas. Outro ainda dentre os 
óbices mais notáveis é a "cultura da prisão" que assola até mesmo o Judiciário, reputando 
como demasiadamente político-social o trabalho com as penas e medidas alternativas, 
entendendo estas como sinônimo de impunidade. Por fim, resta o desafio de implantar e, 
sobretudo, implementar centrais e núcleos de penas e medidas alternativas nas comarcas do 
interior do Estado do Pará, que hoje não possuem esta estrutura administrativa e judicial que 
tanto tem democratizado e humanizado a execução penal a despeito de todos as resistências 
da comunidade judicial e da sociedade. 
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A REORGANIZAÇÃO SIMBÓLICA DO NOVO ESPAÇO PÚBLICO: 
UM MODELO SOCIAL DE SEGREGAÇÃO ORIUNDO DO 
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THE SYMBOLIC REORGANIZATION OF THE NEW PUBLIC AREA: A MODEL OF 
SOCIAL SEGREGATION OF THE PROHIBITION OF ANTI-SMOKING LAWS 

 
 
 

Maria Teodora Farias Traldi 
 

RESUMO 
Neste texto discute-se a nova forma de espaço público decorrente das restrições impostas 
pelas leis antifumo no Brasil. A política pública antitabagista pode ser vista como produtora 
de significado e valor, bem como um indicador da relação de recursos cognitivos, 
econômicos, organizacionais e políticos da sociedade. O Estado passa a dividir o risco com a 
indústria do fumo e com o próprio indivíduo como forma de preservar o equilíbrio das contas 
públicas. Para isso, edita leis progressivamente mais restritivas quanto ao consumo desses 
produtos. O proibicionismo não parece ser a melhor resposta para tal, visto que age nas 
consequências. Essas restrições delimitam o uso a determinados espaços, ou seja, 
modificando as dinâmicas sociais por técnicas de segregação. Assim, o espaço público é 
reorganizado simbolicamente. Acredita-se que o controle seja mais eficaz do que o combate 
ao fumo.  
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA PÚBLICA ANTITABAGISTA; PRODUÇÃO DE 
SIGNIFICADO; SIMBOLISMO; NOVO ESPAÇO PÚBLICO; SEGREGAÇÃO. 
 
ABSTRACT 
The present paper discusses the new public area due to restrictions imposed by anti-smoking 
laws in Brazil. The public policy on smoking bans can be viewed as a producer of meaning 
and value as well as an indicator of the relation of cognitive resources, economic, 
organizational and political society. The State starts to share the risks with other actors like 
the tobacco industry and the citizen to not compromise the balance of public accounts. In 
order to do this, it creates progressively more restrictive laws regarding the consumption of 
these products. The prohibition does not seem to be the best answer for this, because it attacks 
the consequences. These restrictions change the way the public area has been used, changing 
the social dynamics by segregation techniques. Thus, public area is symbolically reorganized. 
It is believed that the control is more effective than anti-smoking rules. 
KEYWORDS: PUBLIC POLICY ON SMOKING BANS. PRODUCTION OF MEANING. 
SYMBOLISM. NEW PUBLIC AREA. SEGREGATION. 
 
 

  

1. Introdução   

Desde 1863[1] existem alertas sobre os malefícios do cigarro por parte da comunidade 
acadêmica de saúde no Brasil. No entanto, a discussão parece estar longe de se esgotar. As 
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ciências da saúde, representada por médicos, enfermeiros e psicólogos contam com uma 
produtividade expressiva sobre o tema[2]. Estes estudos são caracterizados pelas lentes destes 
profissionais, resultando em pesquisas acerca dos malefícios do fumo para o corpo humano. 
Pelas várias evidências científicas, o cigarro, sob estes enfoques, já foi condenado há muito 
tempo. A carência de estudos e pesquisas realizadas por profissionais de outras áreas do 
conhecimento, tais quais, o direito e as demais ciências sociais, acaba por não permitir uma 
maior oxigenação do debate, privando a inclusão de demais visões, argumentos e percepções. 
Essa abordagem multidisciplinar (e por que não dizer democrática) da discussão é 
fundamental, pois caso apenas a saúde estivesse em jogo, a fumaça e os cinzeiros não seriam 
mais problema. O diálogo entre o direito e a sociologia permite considerar o fumo como um 
fenômeno coletivo e prolongado, que vem causando danos cada vez maiores tanto para os 
fumantes quanto para os não fumantes, aqueles com o discurso em prol da liberdade 
individual de escolha, estes sob os argumentos de se ver com a própria saúde condenada pelas 
condutas dos demais. 

O Estado tem seus próprios valores, nem sempre explícitos, que podem ou não coincidir com 
os anseios sociais. No entanto, a adesão do corpo social às propostas e metas do governo é um 
dos pré-requisitos para a efetividade das medidas. Assim, a política pública antitabagista pode 
ser vista, em princípio, como uma iniciativa que coíbe o consumo de fumígeno em ambientes 
coletivos. Inicialmente parece bem adequada visto os conhecidos malefícios decorrentes do 
consumo aos fumantes ativos e passivos. No entanto, com este marcado teor proibicionista a 
finalidade não tem sido propriamente alcançada, vislumbrando-se também um possível 
excesso no controle social formal por parte do Estado. Essas imposições unilaterais, por 
alterarem os hábitos da sociedade, refletem na composição do espaço público, restringindo e 
segregando o convívio dos grupos sociais, de modo a dificultar a vivência coletiva junto ao 
diferente. Portanto, o espaço público oriundo desse novo modelo de segregação separa grupos 
sociais de forma explícita transformando a qualidade do espaço público. 

Para a realização deste estudo, de natureza qualitativa, optou-se pela pesquisa documental na 
legislação federal brasileira em vigor entre 1986 a 2010 sobre o fumo. A partir desse material, 
utiliza-se a técnica de análise de conteúdo para evidenciar as crenças, opiniões e significados 
sociais[3], valendo-se de procedimentos sistemáticos e objetivos a fim de descrever o teor 
presente nos instrumentos normativos[4]. Para a construção da análise acerca da mudança 
quanto à proibição do consumo de fumígenos em ambientes coletivos foi necessário comparar 
o desenvolvimento do conceito junto à Lei Antifumo do estado de São Paulo, Lei 
13.541/2009, em função da ausência de outras fontes normativas que permitam essa análise 
comparativa. A partir da identificação desses elementos, relaciona-se às ponderações acerca 
do teor proibicionista dessas leis, servindo como subsídio para a percepção de um novo 
espaço público. Essa reorganização simbólica[5] operacionalizada pela segregação do 
diferente pode transformar as concepções de público[6].  

A importância deste estudo se dá por dois motivos. O primeiro é o fato da crescente 
importância do papel das políticas públicas no contexto social. Isso porque as políticas 
públicas podem ser vistas como uma maneira de resolver problemas e, se bem analisadas, 
podem evidenciar incoerências entre discurso e prática. O segundo consiste na percepção da 
mudança e transformação das concepções público-privado, na esfera de direitos e deveres no 
seio social e na qualidade de vida pública, em outras palavras, a reorganização simbólica 
propiciada pelos discursos e estratégias de proteção a partir da criação de um modelo social de 
segregação, ensejando um novo tipo de espaço público. 
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O artigo, além da introdução, é desenvolvido em mais quatro tópicos. O segundo tópico é 
dedicado à exposição da política pública como um paradigma, conduzindo para a análise da 
historicidade, das crenças e dos valores que colaboram para a construção das políticas 
públicas em seus planos explicativo, normativo e instrumental de forma a produzir significado 
para a sociedade. O tópico três apresenta os problemas e a reduzida eficácia do componente 
proibicionista das leis antifumo. Na sequência, o quarto destina-se à identificação da 
reorganização simbólica que além de originar um novo espaço público a partir da segregação, 
acaba por repercutir nas interações das pessoas em público. Ao final, apresenta-se as 
considerações finais segundo as ideias expostas ao longo do texto. 

2. A política pública antitabagista como produtora de significado e valor na sociedade  

Sobre a origem das políticas públicas, ainda não há consenso entre os autores. No entanto, 
pode-se afirmar que essas surgiram como instrumentos para aplacar a disparidade entre os 
indivíduos da sociedade moderna, fato ao qual se atribuem as causas de conflitos[7]. O 
desfecho pacífico desses seria operacionalizado, teoricamente, pela administração política 
justa e efetiva no tocante aos bens públicos. Dessa forma, percebe-se que as políticas públicas 
estão relacionadas ao Estado do Bem-Estar Social[8] e à expectativa de que este possa 
facilmente solucionar tais problemas. A partir da segunda metade do século XX[9], com a 
percepção da crescente complexidade da dinâmica social, constata-se que esse modelo ideal 
não é capaz, por si só, de responder de forma adequada às demandas e expectativas da 
população. 

A concepção de políticas públicas parece ser melhor explicada como uma regulação social 
realizada a partir de um ajuste estrutural composto pela articulação entre os mecanismos 
formal e informal, aquele representado pelo Estado e este, pela sociedade civil. Esse 
entendimento prevê como âmbito de controle o conjunto de setores da vida social, política e 
econômica, nas dimensões pública e privada[10]. Há autores que enfocam as políticas 
públicas como integrantes ou componentes da mudança no papel estatal e não como sendo 
influenciadas por essa nova atuação, conferindo "visibilidade e materialidade"[11] às próprias 
políticas e ao Estado. Para o desenvolvimento desta pesquisa[12], a melhor conceituação de 
políticas públicas é a elaborada por Muller, a saber: 

  

Há políticas públicas sempre que uma autoridade da política local ou nacional pretenda, por 
meio de um programa de ação coordenada, modificar a situação cultural e social ou 
econômica dos atores sociais, realizadas em geral, dentro de uma lógica setorial[13]. 

  

O posicionamento voltado para uma análise cognitiva ultrapassa o entendimento da corrente 
instrumental[14] cuja percepção se reduz, basicamente, à adequação entre meios e fins. A 
contribuição de Muller[15] para a formação deste conceito sob a visão cognitiva explicita a 
modificação cultural oportunizada pelas políticas públicas. Desse modo, admite-se que os 
atores sociais atuam sobre esse quadro cognitivo, sendo importante considerar os problemas a 
partir do entendimento de mundo daquele grupo. Assim, o Estado é revestido de um caráter 
heterogêneo por ser construído com as relações e respostas dadas por esses atores à ação 
conflitiva. As políticas públicas resultam das interações sociais que envolvem a produção de 
ideias, representações e valores[16] comuns àquele determinado grupo. Ao entendê-las como 
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produções sociais de significado e valor, vislumbra-se as acumulações de recursos cognitivos, 
econômicos, organizacionais, culturais e políticos. Como resultado, evidencia-se a 
intersetorialidade[17] como necessidade a ser observada nas etapas de elaboração das 
políticas públicas, fato que se perfaz em um expressivo desafio, qual seja, a composição[18] 
de diferentes conhecimentos e percepções em uma unidade articulada. 

Através da analogia, pode-se considerar as políticas públicas como os paradigmas de Kuhn. 
Estes são descritos como realizações científicas reconhecidas universalmente que, por algum 
tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de 
uma ciência[19]. Dessa forma, as políticas públicas são apreciadas como uma concepção de 
mundo, um modo de ver e de praticar, abarcando um conjunto de teorias, instrumentos, 
conceitos e métodos de investigação da realidade na qual opera. Assim, a esfera das políticas 
públicas vai além de meras formas de resolver problemas ou de realizar as ações 
governamentais podem, se bem observadas, evidenciar a incoerência entre discurso e prática. 
Muitas vezes, espera-se das políticas públicas a resolução de "complexos quebra-cabeças". O 
Estado tem seus próprios valores e estes nem sempre coincidem ou são entendidos como 
compatíveis com os anseios sociais[20]. Mesmo envolvendo o cidadão comum na 
cumplicidade da manutenção do sistema e /ou do grupo governante, nem sempre as políticas 
públicas asseguram que "a interferência do Estado na realidade social vai se dar apenas de 
forma a satisfazer uma carência sentida por todos os segmentos sociais, mas também para 
satisfazer interesses de grupos sociais diversos"[21]. 

A relação[22] com o corpo social é fundamental para se ponderar a respeito, visto que as 
políticas públicas implementadas devem gozar de legitimidade a partir dos valores e crenças 
pactuados, de modo a conferir forte adesão ao elemento normativo imposto. O direito, neste 
caso, é um instrumento, serve como um suporte para a implementação das medidas. É 
importante reconhecer a divergência ocasionada pelo arranjo entre o conflito político e o 
controle organizacional, gerando tensão na sociedade visto a imposição e a regulação das 
condutas privadas individuais, em tese, para o bem comum público. Portanto, orquestrar a 
interação entre o público e o privado, pressupõe uma abordagem flexível e autônoma desta 
ação pública seletiva. A seletividade acaba por eleger de modo arbitrário os assuntos que são 
de interesse público e que devem ser objeto de intervenção estatal, refletindo a inclusão de um 
determinado grupo em detrimento de outro, resultando na impossibilidade de lograr uma 
aceitação plena[23]. 

  

3. Os problemas do teor proibicionista das leis antifumo 

A visão interdisciplinar deste estudo permite propor a discussão do tabagismo como um 
problema ainda atual[24] da sociedade brasileira contemporânea cujo exame aparentemente se 
esgota nos argumentos sustentados por fumantes e não fumantes, estes preocupados em ver a 
própria saúde comprometida pela ação dos demais e aqueles por se entenderem na liberdade 
de escolha quanto ao que consumir ou não. No entanto, esses pontos de vista se mostram 
extremamente superficiais, não contemplando as demais variáveis e ignorando que a 
proibição do consumo de fumígenos em ambientes coletivos é resultado da transformação do 
posicionamento acerca do compartilhamento da responsabilidade e do risco entre Estado, 
mercado e o próprio indivíduo. 
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O proibicionismo demonstra ser uma medida ineficaz, independendo do produto a ser banido 
quer seja álcool, tabaco ou drogas. Vários setores são afetados por essas imposições morais, 
sociais e econômicas. Como exemplo, tem-se a Lei Seca nos Estados Unidos da América que 
proibiu a fabricação e o consumo de bebidas alcoólicas por mais de dez anos e nem assim 
conseguiu frear o consumo de álcool. Não obstante esse cerceamento na liberdade de escolha 
dos indivíduos, notou-se ainda impactos sociais colaterais, in casu, a fortificação econômica 
do crime organizado e o maior consumo dessa substância nos EUA[25]. Assim, é evidente a 
constatação de que determinada regra ocasiona efeitos secundários muitas vezes tão danosos 
quanto a prática que foi restringida. No caso dessa Lei americana e nos países onde o 
consumo de drogas é uma conduta criminalizada, a repressão ainda acaba por aumentar a 
população carcerária, potencializando os conhecidos problemas acarretados pelo 
aprisionamento. As regulações de cunho proibitivo, de forma geral, não correspondem aos 
anseios da totalidade da população, muitas vezes privilegiando a imposição arbitrária de uma 
vontade governamental. Em outras palavras, o proibicionismo serve como instrumento de 
controle social estatal. A intransigência e a inflexibilidade da Lei Seca ensejaram a liberação 
do consumo de bebidas alcoólicas, dobrando-se a iniciativa proibicionista às pressões e 
influências comerciais, políticas e sociais. É importante reconhecer o desequilíbrio 
ocasionado pelo arranjo entre o conflito político e o controle organizacional, gerando tensões 
na sociedade visto a imposição e regulação das condutas privadas individuais, em tese, para o 
bem comum público. Mantendo as devidas proporções, na realidade brasileira o conflito 
experimentado pelos americanos em função da Lei Seca está sendo experienciado de forma 
semelhante na questão da proibição do consumo de fumígenos em ambientes coletivos. 

A política pública antitabagista é marcada principalmente pelo discurso médico acerca dos 
malefícios à saúde. A esfera social começou a ganhar relevância quando a legislação passou a 
coibir o consumo de fumígenos em ambientes coletivos, mais especificamente pela Lei n° 
9.294/96 considerada como a primeira lei antifumo brasileira. Cumpre salientar a substancial 
alteração efetuada pela promulgação da Constituição Federal de 1998 nas questões atinentes à 
saúde, sendo esta elevada à qualidade de direito social universal derivado do exercício da 
cidadania plena. Foi também ampliada e relacionada às políticas sociais e econômicas, sendo 
suas ações e serviços caracterizados como de relevância pública. Nem sempre a prestação de 
saúde pelo Estado foi feita com o objetivo primordial de melhorar o bem-estar e a qualidade 
de vida das pessoas. Esses outros interesses compreendiam desde a manutenção e controle da 
capacidade produtiva, ou seja, proteger a mão de obra e a força de trabalho até como forma de 
aplacar as tensões sociais. Como o atendimento, as medidas de saneamento e a medicina 
preventiva ganharam mais espaço só após 1988, as doenças que poderiam ser evitadas ou 
rapidamente combatidas acabavam saindo onerosas aos cofres públicos. Diante disso, 
percebe-se uma mudança no agir estatal quanto à sua responsabilidade junto à população. 

Ainda que o formato "Estado-Providência" diga respeito aos países industrializados europeus, 
a crise experimentada por este é similar ao desequilíbrio experimentado quando os recursos 
para a medicina curativa começavam a ameaçar o sistema previdenciário brasileiro. Assim, o 
desequilíbrio financeiro acarretado pelas despesas de saúde e sociais se mostra maior que a 
receita ou arrecadação, impelindo que se repense não apenas a política de saúde, como a 
relação e o papel do Estado junto à população[26]. A crise é apontada tanto no modelo de 
desenvolvimento quanto no sistema de relações sociais, uma vez que a questão da saúde não 
se restringe ao doente e acaba repercutindo na qualidade de vida de todos, nas contas públicas, 
na mão de obra disponível entre outros aspectos. 
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Desse modo, a ação estatal se direciona à regulamentação e ao controle de condutas que 
possam aumentar seus gastos em saúde, de modo a afetar a sua capacidade econômica e 
equilíbrio financeiro. Conforme se verifica, as políticas públicas acabam sendo usadas 
também no interesse direto do Estado para delimitar comportamentos indesejáveis e para 
regular fins específicos, refletindo não apenas o interesse na saúde da população, como 
também na redução dos gastos com a saúde pública. Percebe-se uma atuação que se baseará, 
em um primeiro momento, na prevenção como forma de reduzir o consumo de fumígeno, 
refletindo na incidência de mortalidade, morbilidade, manutenção da população trabalhadora 
e economicamente ativa e na redução dos gastos públicos. No segundo momento, ações 
restritivas, como forma de exercício desse controle social formal do Estado. 

A identificação do discurso proibicionista[27] nas políticas públicas levanta o questionamento 
sobre a legitimidade do Estado para disciplinar e regrar a vida das pessoas por meio de ações 
estatais compulsórias. A resposta proibicionista está baseada no seu fundamento jurídico-
moral, juntamente com o sanitário-social, buscando dissuadir o uso de fumígenos através da 
coação e da ameaça de punição representada pela aplicação de multa, tendo como resultado 
esperado a erradicação do consumo. 

 Ainda que, em princípio, pareçam bem intencionadas, essas políticas públicas antitabagistas 
não deixam de ser um disciplinamento e uma restrição à liberdade da prática de atos 
individuais no ambiente público. Ademais, essas medidas são uma comunicação entre o 
Estado e a população, explicitando a correlação de forças presentes na sociedade, bem como o 
grau de controle daquele sobre o próprio aparato estatal e sobre a sociedade, entre outros 
sentidos de caráter simbólico. Portanto, quando o comportamento do indivíduo torna-se 
objeto da intervenção do Estado, por meio do aparato legislativo, experimenta-se um controle 
social de modo a disciplinar o espaço público assemelhando-se aos assuntos criminais. Apesar 
disso, as políticas públicas antitabagistas não estão propriamente na esfera criminal, pois a 
violação não constitui crime e nem enseja uma pena. Ainda assim, a lógica do discurso 
proibicionista não invalida a utilização dos conhecimentos e das discussões elaboradas no 
âmbito penal. As ideias proibicionistas podem ser consideradas como um posicionamento 
ideológico, de fundo moral, que se refletem em políticas públicas voltadas para a regulação de 
fenômenos, comportamentos ou produtos vistos como negativos, por meio de proibições em 
lei[28]. A tendência da expansão do poder punitivo e repressivo estatal pode ocasionar uma 
mitigação de direitos fundamentais, trazendo riscos e danos para o Estado Democrático de 
Direito. 

A proibição é vista como uma decisão política, consistindo em uma manifestação de poder do 
Estado. Esta deve ser destinada para situações extremas e urgentes sob pena de aparentemente 
solucionar um problema e desencadear outro. Conforme observa Medellín Torres: 

  

Un nuevo frente de tensiones y conflictos se abre cuando desde las políticas públicas se 
pueden encontrar situaciones en las que la gestión de lo social puede terminar degradando lo 
público, así como el propósito gubernamental de regular la intimidad de las personas termina 
por degradar lo privado[29]. 
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A crítica maior à abordagem proibicionista reside no fato de que esta decisão política não 
almeja, como se divulga, a proteção e os interesses sociais dos indivíduos, mas a uma 
disciplina social que seja interessante para a manutenção e reprodução de valores e interesses 
dominantes em um dado contexto social. Além disso, mesmo que tal medida consiga reduzir o 
número de fumantes, haverá aqueles que persistirão, sendo assim, os objetivos apenas são 
atingidos parcialmente e ainda, sob um possível excesso no controle social por parte do 
Estado. Portanto, as proibições são mecanismos repressivos de tipo totalitário, evidenciando o 
caráter controlador e modelador da ação estatal na vida íntima das pessoas. Impor a 
abstinência total e compulsória como ideal social é um objetivo irrealizável e indesejável para 
um Estado Democrático de Direito, "pois pressupõe uma tutela estatal completa sobre o 
direito de livre escolha e sobre os estilos de vida e as práticas corporais"[30] dos indivíduos. 

Caso a proposta proibicionista fosse menos intransigente, a redução no número de fumantes 
poderia apontar o sucesso da medida. Sobre esse posicionamento intransigente, tem-se a 
posição de Escohotado: 

  

Lícita o ilícita, toda sustancia capaz de modificar el ánimo altera la rutina psíquica, y rutina 
psíquica se confunde a menudo con cordura; vemos así que el abstemio acude puntualmente 
al psiquiatra para recibir camisas de fuerzas químicas -los decentes neurolépticos-, y la sobria 
dama a recibir como ansiolíticos unos toscos simulacros del opio. Sin embargo, no conozco 
catadores de vino que sean alcohólicos, ni gastrónomos que devoren hasta la indigestión. Lo 
común a ambos es convertir en arte propio una simple costumbre de otros[31]. 

  

No entanto, o intuito da proposta de proibição de fumígenos em ambientes coletivos mira o 
absoluto, permitindo ressalvas para poucos locais, concluindo-se que a proposta é com vistas 
a erradicar completamente o fumo. Ademais, argumenta-se que o discurso proibicionista 
oculta fatos, evidenciando argumentos panfletários para endossar e ratificar o posicionamento 
e exercício dos poderes estatais. Consiste em uma seleção artificial de cunho político para o 
objeto da proibição, de modo a punir o desviante, em outras palavras, o diferente. 

O elemento punitivo das leis antifumo fundamenta o caráter proibicionista como a única 
opção para se lidar com os malefícios do consumo de fumígenos. De pronto, parece uma 
escolha fácil na teoria, mas difícil na prática visto que impele as pessoas a mudarem seus 
hábitos, gostos e escolhas e a deixar de consumir determinadas substâncias, apenas pelo fato 
destas serem repudiadas por "atitudes sociais que determinam quais drogas são admissíveis e 
atribuem qualidades éticas aos produtos químicos" fabricados em laboratórios 
farmacêuticos[32]. Percebe-se as influências do pensamento norteador do direito penal 
simbólico nas justificativas da proibição. Nesse sentido, a origem do modelo proibicionista 
repousa: 

  

[...] sobre o fundamento moral diretamente trazido da moral protestante do século XIX, que 
vê na abstinência um ideal de virtude, não sendo à toa que os principais sistemas 
proibicionistas tenham se inspirado no catecismo das igrejas anglicanas. Como bem analisa 
Caballero, a "tese de abstinência" idealiza a figura de um cidadão "modelo": religioso, 
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abstêmio, sem vícios e que vive tranqüilamente em sociedade. Contudo é de difícil realização 
prática, pelo dado antropológico de que as pessoas sempre consumiram algum tipo de droga. 
Por mais que se considerem certas virtudes sociais de comportamentos socialmente regrados e 
conformistas, não há como se impor um modelo ideal a toda uma sociedade[33]. 

  

Esse caráter autoritário repercute na não aceitação do diferente ou de modos de vida 
alternativos, bem como outros hábitos, práticas e culturas ao padronizar determinados 
comportamentos em contextos e dinâmicas complexas e diversificadas. Quando se impõe uma 
forma ou modelo preestabelecido, menosprezando e segregando a diversidade, sobrepõem-se 
automaticamente os conteúdos e decisões de um grupo com poder dominante. Para se 
conhecer o mundo em que se vive, precisa-se não apenas do acesso às ações humanas e suas 
consequências, mas do encontro com o diferente. O encontro com a alteridade permite 
analisar elementos de figurações mais amplos, verificando a dependência mútua entre os 
atores sociais. Essa rede interdependente requer a capacidade de conduzir a esfera individual 
com a companhia dos demais. No entanto, o fato de dar sentido às ações dos outros a partir 
das próprias ações não pode funcionar como um filtro apto a afastar novas possibilidades[34]. 

  

4. A reorganização simbólica do novo espaço público e a política pública antitabagista 

A construção do plano explicativo teórico-referencial da política pública antitabagista 
brasileira entre os anos de 1986 a 2010, limitada à análise da legislação federal vigente sobre 
o tema, compreende diversos instrumentos legislativos, tais quais, portarias interministeriais e 
do Ministério da Saúde, decretos e decretos legislativos, leis ordinárias, resoluções da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Banco Central do Brasil e a própria 
Constituição Federal de 1988. Para a abordagem da questão do disciplinamento do espaço 
coletivo pelas políticas públicas antitabagistas, comentando-se as que interessem para o 
alcance desses objetivos, compara-se com a definição de espaço coletivo da Lei Antifumo do 
estado de São Paulo, Lei n° 13.541/2009. Percebe-se formas específicas na condução e 
disciplinamento do assunto pelo Estado. O discurso tende a ser cíclico progredindo aos 
poucos para o banimento do fumígeno, sob o argumento dos prejuízos à saúde e 
consequentemente à qualidade de vida de todos. As estratégias percebidas se direcionam para 
a redução tanto da oferta quanto do consumo, sendo a carga da iniciativa estatal direcionada 
equitativamente entre propostas preventivas ou paliativas. 

As propostas preventivas se dividem em ações educativas e de conscientização da população 
em geral e em medidas repressivas, em outras palavras, as restrições através de advertências, 
multas ou privação da liberdade. Dessa forma, observou-se respostas de natureza civil, penal e 
administrativa para o caso de não cumprimento das determinações impostas em forma de 
crimes e, na maior parte, infrações sanitárias. Os argumentos mais relevantes para essas 
medidas estatais foram a preservação da saúde, da segurança e da qualidade de vida da 
coletividade. Os atores mais presentes nas normas editadas foram o mercado, representado 
pelas indústrias de cigarro e toda a sua cadeia produtiva, o Ministério da Saúde, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e os fumantes. Esse disciplinamento trouxe repercussão para 
diversos grupos como os trabalhadores, as crianças e os adolescentes. 
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A Portaria Interministerial n° 3257, de 22 de setembro de 1998, é oriunda dos esforços do 
Ministério do Trabalho e da Saúde, tendo por objetivo recomendar o desestímulo do 
tabagismo no ambiente laboral através da adoção de medidas restritivas ao hábito de fumar, 
principalmente em ambientes fechados, de ventilação reduzida ou nos que possuam sistemas 
de condicionamento de ar, reconhecendo a necessidade de fumantes e não fumantes. 

A Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, Lei Murad[35], é conhecida como a primeira lei 
antifumo do Brasil, sendo regulamentada pelo Decreto n° 2.018, de 1° de outubro de 1996. Na 
época, a Lei Murad consistiu em um importante avanço nas políticas públicas de controle de 
tabaco, apesar de não tratar exclusivamente da questão. A referida lei disciplinou o uso e a 
propaganda de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco entre outras substâncias[36] 
consideradas nocivas à saúde sujeitos às restrições e condições previstas no texto 
constitucional. O artigo 2° dessa Lei, de forma inovadora passa a proibir o uso de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivados ou não do 
tabaco, em recinto coletivo[37], público ou privado, salvo em área exclusiva a esse fim, 
isolada e com arejamento conveniente. Observa-se que a proteção, em princípio, repousa na 
conduta relacionada ao consumo de produtos cujo uso se fazem sentir no recinto e não o 
tabaco em si, uma vez que proíbe indistintamente produtos quer sejam derivados do tabaco ou 
não. O parágrafo segundo vedava o uso dos produtos supramencionados em aeronaves e 
veículos de transporte coletivo, autorizando apenas após transcorrida uma hora de viagem e 
caso houvesse, nos referidos meios de transporte parte reservada aos fumantes. Interessante 
observar que essa redação acabou, de certa forma, beneficiando a indústria do tabaco quando 
estabeleceu que fumantes e não fumantes poderiam dividir o mesmo espaço[38]. No entanto, 
tal dispositivo foi alterado pela Lei n° 10.167/2000, vedando o uso em aeronaves[39] e 
demais veículos de transporte coletivo. 

O Decreto 2.018/96 se presta a regulamentar a Lei Murad. No artigo 2°, a norma conceitua 
recinto coletivo como: 

  

[...] local fechado destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas, tais como 
casas de espetáculos, bares, restaurantes e estabelecimentos similares. São excluídos do 
conceito os locais abertos ou ao ar livre, ainda que cercados ou de qualquer forma delimitados 
em seus contornos[40]. 

  

Observa-se uma modificação que amplia o conceito de recintos de uso coletivo e da 
incidência das leis. A Lei Antifumo do estado de São Paulo, Lei n°13.541/2009, entende e 
preceitua em seu texto tal ambiente incluindo os "[...] total ou parcialmente fechados em 
qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde 
haja permanência ou circulação de pessoas)[41]. A lei paulista exemplifica recintos de uso 
coletivo como, dentre outros, ambientes laborais, de estudo, cultura, culto religioso, lazer, 
esporte, entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, 
bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros 
comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, 
repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de 
exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer 
espécie e táxis. Conforme se verifica, o fato do local ser aberto ou fechado independe, uma 
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vez que o âmbito de incidência da lei compreende a proibição do consumo em ambientes 
coletivos. A exceção se verifica para os casos taxativamente elencados no artigo 6°, onde a lei 
não será aplicada, a saber, locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno faça 
parte do ritual; às instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a 
fumar pelo médico que os assista; às vias públicas e aos espaços ao ar livre; às residências; 
aos estabelecimentos específica e exclusivamente destinados ao consumo no próprio local de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado 
ou não do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada, de forma clara, na respectiva 
entrada. Ademais, os locais de culto religioso, as instituições de tratamento de saúde e os 
estabelecimentos destinados de forma específica e exclusiva para o consumo deverão adotar 
condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que impeçam a contaminação dos 
ambientes resguardados pela lei. 

Em análise, percebe-se na redação do Decreto a vedação ao consumo em recintos coletivos, 
garantindo o direito de fumar em áreas destinadas para tal fim, devendo ser isoladas e com 
arejamento conveniente. Regula ainda que essas áreas, conhecidas por fumódromos, devem 
apresentar condições adequadas de ventilação, seja natural ou artificial, e renovação de ar, 
para evitar o acúmulo de fumaça no ambiente. No que se refere a hospitais, postos de saúde, 
bibliotecas, salas de aula, teatro, cinema e nas repartições públicas federais apenas será 
permitido o consumo em áreas ao ar livre ou fumódromos. O Decreto deixa a juízo do titular 
dos gabinetes individuais de trabalho das repartições públicas federais, o uso de fumígenos. 
Como consequência da inobservância das prescrições da norma, o usuário estará sujeito à 
advertência e, nos casos de recalcitrância, à retirada do recinto pelo responsável, sem prejuízo 
das sanções previstas na legislação local. 

A análise dessas duas normas permite afirmar os avanços experimentados no disciplinamento 
no uso do tabaco. Elas vão além, ao disciplinar não apenas as propagandas comerciais de 
produtos nocivos e suas advertências, como também o uso, o consumo e os locais onde se 
pode ou não fumar e as respectivas penalidades aos infratores. O fato de relacionar e 
comparar em alguns pontos leis antigas ou mais modernas, propicia a identificação de certa 
sistematicidade na produção normativa. Na maior parte das vezes, as legislações de 1996 
relativas à temática mostram-se como um expressivo avanço em relação ao que se tinha antes, 
consistindo assim em um marco a se considerar no estudo da evolução e do desenvolvimento 
normativo do disciplinamento do fumo. Pela afinidade e progressiva restrição ao fumo, 
subsidiada pela correlação entre a Lei Murad, o Decreto n° 2.018/96 e a moderna Lei n° 
13.541/09 do estado de São Paulo, evidencia-se que, apesar do lapso de treze anos, todo o 
cerceamento legal, não se prestou como uma resposta aos problemas experimentados, visto a 
necessidade do uso contínuo e cada vez mais gravoso de normas para se buscar o atingimento 
dos resultados almejados. 

A Portaria do Ministério da Saúde n° 300, de 9 de fevereiro de 2006, institui o programa 
"Ministério da Saúde Livre do Tabaco" com o fim de elaborar e implementar ações educativas 
e curativas para conscientizar os funcionários e os visitantes da instituição em relação aos 
malefícios decorrentes do uso do tabaco. Essa iniciativa preconiza a importância da 
manutenção de condições ideais de salubridade no ambiente laboral. Conforme se observa, o 
âmbito de incidência é restrito ao órgão, no entanto, funciona como uma medida exemplar 
para os demais da Administração Pública ou da iniciativa privada, de modo que um dos 
principais responsáveis, o Ministério da Saúde, demonstra adesão e engajamento às propostas 
que condizem com a sua missão. 
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Dessa forma, nota-se o disciplinamento sobre os ambientes de trabalho, trânsito seja na 
qualidade de passageiro de transportes coletivos, seja como condutor e a polêmica esfera do 
ambiente coletivo. Parece aceitável a restrição nos locais de trabalho em função da hierarquia 
com fins de se prestar um serviço a outrem e nos transportes coletivos visto a deficiente 
circulação de ar e os reduzidos espaços experimentados em aeronaves, ônibus e vans. No 
entanto, os mencionados "espaços coletivos" permitiriam maior flexibilidade por parte do 
conjunto normativo. Os espaços como área de convivência são melhores aproveitados com 
liberdade, de modo a permitir a expressão individual frente ao grupo, questionamentos e 
transformações podem ser ensejadas pelo encontro com a alteridade. Ao frequentar um 
ambiente homogêneo, sem estímulos e diferenças incorre-se num retrocesso e no cultivo da 
intolerância. 

A Teoria Estrutural-Funcionalista da anomia e da criminalidade ou desvio, do seu patamar 
positivista anterior ao século XX, já reconhecia a importância do diferente tanto como um 
elemento agregador quanto questionador dos procedimentos corriqueiros. Essa Teoria foi 
introduzida pelos estudos de Émile Durkheim e desenvolvida por Robert Merton[42]. Os 
pilares dessa teoria é a crença de que o desvio é um fenômeno normal de toda estrutura social. 
Sustenta ainda que somente quando ultrapassados certos limites, o fenômeno desviante torna-
se negativo para a existência e desenvolvimento da estrutura social, recaindo na condição de 
anomia. Dessa forma, dentro desses limites funcionais, o comportamento desviante é visto 
como um fator necessário e útil para a manutenção do equilíbrio e desenvolvimento sócio-
cultural. 

A normalidade e a funcionalidade do desvio para o grupo, consiste na provocação e 
questionamento da reação social e do componente moral que fundamenta e enseja essa 
resposta. Além disso, estabiliza e mantém vivo o sentimento coletivo que sustenta a 
conformidade às normas. Resulta, portanto, em uma contribuição para a transformação e a 
renovação social, de modo a evoluir e se repensar essas dinâmicas. Ademais, mais 
cerceamento ou multas, não significa, necessariamente, que haja menos desvios[43]. Pensar o 
diferente sob os limites estabelecidos entre nós e os outros, afasta qualquer empatia, 
ocasionando em uma redução de direitos para todos. Uma vez que "não há maior garantia de 
liberdade individual que a liberdade de todos"[44]. Ao se defender, não apenas a liberdade 
individual, como a de todos, abre-se margem à discussão das relações de poder existentes, 
principalmente como a "ordem social" utilizada pelo Estado para legitimar todas as suas 
ações, sejam elas benéficas ou não para a sociedade. Sendo assim, resistir à coercitiva 
regulação da vida individual põe em cheque o papel do Estado. Portanto, sob a visão do 
interesse público e coletivo o fumo ainda traz questões a ser melhor disciplinadas e debatidas. 

  

5. Considerações finais 

Disciplinar o convívio social pela imposição de regras, não é uma tarefa fácil. Ao passo que 
uma atitude figura como legítima, viável e o seu exercício pertencente ao direito de um grupo, 
outro se sente atingido com tais práticas. A questão do fumo engloba dois direitos relevantes, 
a saber, à vida e à liberdade. Ademais, sob o ponto de vista estatal, a questão está implicada 
ao equilíbrio das contas públicas de modo que a restrição ao consumo de produtos nocivos 
pode não apenas reduzir os gastos em saúde, como aqueles decorrentes da previdência social, 
bem como a manutenção da mão de obra e da qualidade de vida da população. Por isso, seria 
ingênuo sugerir motivações exclusivamente voltadas ao bem-estar social. A indústria do fumo 
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atua de forma relevante na realidade socioeconômica do país, seja pelo maciço recolhimento 
de impostos, pela geração de empregos ou pelo fomento da atividade empresarial. No entanto, 
o fumo continua como um produto que acarreta uma relação de custo-benefício negativa para 
o País. 

A partir disso, pode-se entender a questão do fumo como um verdadeiro problema social, pois 
causa certa perturbação do corpo social, tanto no que se refere ao atrito entre fumantes e não 
fumantes ocasionado pelo incômodo da contaminação de determinado ambiente pela fumaça, 
quanto nas medidas regulatórias cada vez mais restritivas contra a indústria do fumo, 
implementadas pelo Estado. Observa-se que essa perturbação tem ensejado relevantes 
prejuízos à saúde de fumantes ativos e passivos, na qualidade de vida pública e em uma 
reorganização simbólica proveniente de discursos e estratégias de proteção dos não fumantes 
a partir de um modelo de segregação social, resultando em um novo tipo de espaço público. 
Esse modelo priva o encontro com a alteridade, afastando reações importantes como o 
questionamento, a aceitação, a promoção da mudança, a ressignificação e o repensar frente ao 
diferente. O resultado disso pode levar a uma situação artificial e incoerente frente à realidade 
sócio-cultural experimentada ou que potencialmente poderia ser vivenciada. 

A articulação entre o individual e o social, a interação entre o público e o privado, pressupõe 
flexibilidade ao se adotar uma ação pública seletiva. A seletividade acaba por eleger 
arbitrariamente os assuntos que são de interesse público e que devem ser objeto de 
intervenção estatal, refletindo a inclusão de um determinado grupo em detrimento de outro, 
resultando na impossibilidade de lograr uma aceitação plena. É importante reconhecer esse 
contexto mais amplo, onde coexistem substâncias nocivas proibidas cujo consumo é 
"semiclandestino" e outras tão nocivas quanto, mas reconhecidas como "terapêuticas" legais 
produzidas por laboratórios farmacêuticos. A diferenciação entre estas substâncias é realizada 
por critérios políticolegislativos[45]. 

No entanto, a mera proibição ignora o fato do fumo ser um fenômeno multidimensional 
integrante de intrincadas relações sociais, complexas e diversificadas. A legislação e as 
próprias campanhas destinadas aos fumantes devem considerar os significados[46], tendo em 
vista que apenas repor a quantidade de nicotina com artifícios não é suficiente; o hábito de 
fumar pode ser entendido como um sintoma e para lograr êxito na prevenção e recuperação do 
fumante, deve-se intervir na causa. 

O desenvolvimento desta discussão caminha para a administração flexível e includente das 
vivências individuais dentro de um contexto coletivo, de modo a valorizar e respeitar, não 
apenas a diversidade, como o direito de cada um tem de escolher e praticar formas de viver de 
acordo com suas preferências. Por fim, a tendência do completo banimento do fumo afeta de 
várias maneiras a qualidade de vida pública, em outras palavras, a reorganização simbólica 
propiciada pelos discursos e estratégias de proteção a partir da criação de um modelo social de 
segregação, criam um novo tipo de espaço público. Conclui-se que as políticas públicas por 
serem maneiras de resolver problemas e analisar a coerência entre o discurso e a prática 
carecem de acuradas análises para que, articuladas às normas, operem o resultado esperado 
em prol do interesse público de acordo com a época, as condições sócio-políticas e culturais 
do contexto ao qual se destinam. 
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DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE “TAXAS” EFETUADA 
PELAS MILÍCIAS EM COMUNIDADES CARENTES: UMA ANÁLISE 

SOB A PERSPECTIVA DA CIÊNCIA SOCIAL DO DIREITO 
 
THE ILLEGITIMACY OF 'TAXES' MADE BY MILITIAS IN POOR COMMUNITIES: AN 

ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCE OF LAW 
 
 
 

Bruno Emanuel Tavares De Moura 
 

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a questão da legitimidade de regramentos 
produzidos por entes não estatais, buscando demonstrar, concomitantemente, os limites do 
pluralismo jurídico. Para tanto, o autor buscou realizar uma análise do domínio exercido pelas 
“milícias” em comunidades carentes do Estado do Rio de Janeiro. Partindo-se do critério ético 
estabelecido por Cláudio Souto em pesquisas qualitativas, chegou-se à conclusão de que os 
regramentos instituídos pelas milícias, apesar dos seus discursos legitimadores, não poderiam 
se enquadrar no conceito científico-social de direito. Por outro lado, o estudo do pluralismo 
jurídico tornou possível reconhecer que, por trás de grupos criminosos organizados, existem 
comunidades carentes que sobrevivem à margem do Estado, muitas delas com regramentos 
próprios. Fortalecer essas comunidades seria um caminho inicial para diminuir o vácuo estatal 
existente, fato que, por vezes, facilitou o acesso e o domínio dessas comunidades por 
organizações criminosas.  
PALAVRAS-CHAVE: PLURALISMO JURÍDICO, LEGITIMIDADE, MILÍCIAS, 
COMUNIDADES, ÉTICA, TAXAS, CIÊNCIA SOCIAL DO DIREITO. 
 
ABSTRACT 
This study has the objective examine the question of the legitimacy of specific regulations 
produced by non-state entities, seeking to demonstrate, simultaneously, the limits of legal 
pluralism. To this end, the author attempts to make an analysis of the field exercise by 
"militias" in poor communities of the State of Rio de Janeiro. Starting from the ethical 
criterion established by Claudio Souto in qualitative research, we reached the conclusion that 
the rulings established by the militias, despite its legitimating discourses, could not fit in the 
social scientific concept of law. Moreover, the study of legal pluralism has made it possible to 
recognize that behind the organized crime groups, there are poor communities that survive on 
the margins of the state, many with own specific regulations. Strengthen these communities 
would be a initial way to decrease the vacuum state exists, a fact that sometimes facilitated 
access and mastery of these communities by criminal organizations. 
KEYWORDS: LEGAL PLURALISM, LEGITIMACY, MILITIAS, COMMUNITIES, 
ETHICS, TAXES, SOCIAL SCIENCE OF LAW 
 
 

 1. INTRODUÇÃO 
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                        O habitat do ser humano é o ambiente social. O homem nasce em sociedade 
(família - grupo social básico) e, à medida que vai se desenvolvendo, tende a ampliar o seu 
círculo social, sofrendo influência do grupamento do qual faz parte. É nesse contexto que o 
direito se faz presente, tendo em vista a proteção do homem e o seu desenvolvimento num 
estado de comunhão com a sociedade. 

                        Analisar o Direito apenas sob o ponto de vista formalista significa, desse 
modo, desconsiderar boa parte do fenômeno jurídico, haja vista que os Direito, em seu 
surgimento, prescindiu da figura do Estado e, ainda hoje, muitas vezes se desenvolve 
independentemente dos atos praticados pelo grupo oficialmente habilitado para tanto - o 
grupo político. 

                        Nesse diapasão, duas correntes despontam para explicar o direito. Para o 
monismo jurídico somente um tipo de grupo é habilitado a criar regras jurídicas (grupo 
político) Já para o pluralismo jurídico, mais próximo da ciência social do direito, qualquer 
grupamento com certa consistência pode instituir regras de funcionamento com importância 
de normas jurídicas.  

                        Frise-se que o pluralismo é uma situação de fato, e não uma construção teórica. 
Tal corrente se manifesta no momento em que as exigências sociais de determinados 
grupamentos buscam conferir uma expressão de juridicidade a regras instituídas pela unidade 
coletiva capazes de acomodar os anseios e interesses dos que integram uma certa comunidade. 

                        Diante da realidade que salta aos olhos dos estudiosos do direito, não 
reconhecer a importância de certos regramentos parece ser uma atitude ingênua. Entretanto, a 
pergunta que se faz é a seguinte: até que ponto esse regramentos são dotados de legitimidade? 
Todo e qualquer conjunto de regras pode ser assim considerado? Para facilitar a análise desses 
questionamentos e verificar os limites do pluralismo jurídico, este artigo resolveu analisar a 
questão das milícias no Rio de Janeiro. Seriam legítimos e se enquadrariam no conceito 
científico-social de direito os regramentos impostos por esses grupos? 

                        Para analisar essa questão, além da adoção do pressuposto do pluralismo 
jurídico, esse estudo se valeu dos ensinamentos de Cláudio Souto acerca da análise dessas 
regras em pesquisas qualitativas tomando-se a ética com critério para se definir o que poderia 
se enquadrar no conceito direito aqui proposto. 

                        Por outro lado, é sempre importante ressaltar que, por trás de grupos 
paramilitares, há outras grupos, muitas vezes formados por indivíduos carentes, moradores de 
uma região estigmatizada por muitos, que se desenvolve à margem do direito através da 
constituição de comunidades e associações com regramentos próprios. 

  

2. O DIREITO COMO FATO SOCIAL 

  

2.1. Crítica ao monopólio estatal  
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                        O comportamento humano social é resultante da resposta dada pelo indivíduo a 
vários fenômenos. O ser humano que nasce e vive em sociedade é diferente daquele se 
desenvolveria isolado do convívio de outros homens. Com efeito, é através do contato com 
outros seres humanos que o indivíduo se torna capaz de levar dentro de si o individual e o 
coletivo. [1] 

                        Nesses termos, diz-se que só é possível analisar o comportamento humano se o 
observador levar em consideração o ambiente onde se deu a socialização do indivíduo. [2] A 
atividade dos homens sempre se exterioriza através de suas relações com outros seres 
humanos. É por meio delas que o indivíduo encontra os meios para sua conservação e 
desenvolvimento. Nesse contexto, o direito teria em vista a proteção e o aperfeiçoamento do 
homem, considerando-o em "estado de comunhão com seus semelhantes". [3] 

                        O ambiente social representa o habitat do homem. O ser humano nasce no seio 
da família (grupo social básico) e, à medida que vai se desenvolvendo, tende a expandir o seu 
círculo social e, conseqüentemente, sofrer influência cada vez maior do grupamento social do 
qual faz parte na sua formação. [4] 

                        Estudar o direito somente sob a perspectiva formalista (dogmática) significa, 
desse modo, desconsiderar partes essenciais para a análise do fenômeno jurídico, haja vista 
que o direito, ao surgir, prescindiu da figura do Estado e, hoje, também se desenvolve aparte 
dele. 

                        Ao iniciar seus estudos acerca da Ciência e Ética no direito, Cláudio Souto 
afirma que três são as ciências básicas do direito, quais sejam: ciência formal, ciência social e 
ciência filosófica do direito. Trata-se de saberes fundamentais que representam um [...] 
"conjunto ordenado de definições, classificações e proposições sobre relações pertinentes ao 
direito". [5] 

                        No entanto, embora a interdisciplinaridade seja um caminho natural às ciências 
apresentadas (haja vista que todas são ciências do jurídico), a ligação entre as três tem 
ocorrido de modo dificultoso, em face de atitudes que tendem a isolar os saberes obtidos. 
[6]    O fato é que o isolamento dos saberes das três ciências básicas do direito tem impedido 
o estudioso de visualizar o direito em sua plenitude. A ênfase dada à dogmática jurídica 
obstaculariza a análise das áreas sociais e filosóficas, culminando em uma redução da própria 
esfera ética, imprescindível ao direito. Neste sentido, ao se restringir o conhecimento jurídico 
apenas ao aspecto positivo desta ciência, engessa-se o estudioso do direito, limitando-o, 
meramente, à aplicação de critérios lógico-formais. 

                        Este cenário engendra a supremacia do monismo jurídico, corrente dominante 
atualmente, onde só um tipo de grupo social - o grupo político - é habilitado a criar regras do 
direito[7]. Esta linha se contrapõe ao pluralismo jurídico, o qual se revela mais condizente 
com o caráter social do direito, ao defender que em "qualquer grupamento de alguma 
consistência pode dar-se regras de funcionamento que podem ultrapassar o caráter de simples 
regulamentações para adquirir a importância de regras jurídicas"[8]. 

                        Deveras, o Estado tem o poder de editar normas revestidas de generalidade e 
coercitividade; entretanto, não é o único legitimado a fazê-lo. Primeiramente, porque o 
Estado, tal como o conhecemos, é uma entidade desenvolvida a partir da Idade Moderna e, 
sendo assim, naturalmente,  seu nascimento não pode coincidir com o surgimento do direito, 
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cuja existência se constata desde os primórdios do convívio humano. Infelizmente, esta 
associação é comum aos olhos do monismo jurídico, uma vez que foi a partir do Estado que 
se ensejou o fenômeno da codificação de leis e atos normativos. Entretanto, não são as leis 
que fazem o direito - apesar de fazerem parte dele -, dado que são apenas uma forma de 
expressão de fenômeno mais amplo e diversificado. 

                        Ademais, este não pode ser reconhecido apenas através de seu caráter 
coercitivo refletido, na corrente positivista, pela sanção cominada à infração de determinado 
dispositivo legal, dado que sua força se revela, muitas vezes, pela desnecessidade de sanção 
aplicável no mundo fático. O direito produz uma verdadeira coerção psicológica sobre aqueles 
por ele regidos, com base em sua legitimidade e eficácia - características que se dão no plano 
social. De fato, nada pode ser mais coercitivo do que as regras de conduta estabelecidas não 
na letra fria da lei, mas na prática viva do grupamento social[9]. 

                        O grupamento social, por si só, também produz sanções, e a cominação destas 
ao indivíduo transgressor, muitas vezes, é dotada de mais eficácia do que a própria pena 
aplicada pelo aparelho estatal, de modo que esta resta inócua e desvinculada da realidade do 
apenado. Sendo assim, e contrariando a maior parte da doutrina, os sociólogos do Direito 
atentam para a relevância da manifestação do direito alheia aos regramentos estatais, 
reconhecendo-a. Lembra-nos Cláudio Souto[10]: 

  

Mas já vários juristas - a exemplo de Paton, mencionado anteriormente - sob influência de 
dados de ciência social, se afastam da estreiteza da vinculação necessária entre direito, ou 
"direito positivo", e coercibilidade estatal. Na verdade, a teoria tradicional avançada já 
percebera que a sanção organizada é exterior à norma jurídica e que a tendência à sanção do 
ordenamento jurídico não é um elemento essencial da definição da regra do direito, mas só 
um corolário dos elementos de tal definição. 

  

                        Não há dúvidas que, em muitas situações, o homem age de acordo com o 
direito. Todavia, esse fato não decorre necessariamente da existência de penas ou execuções 
legais. Para Eugen Ehrlich[11], o indivíduo respeita o direito, [...] "acima de tudo, porque as 
relações sociais o obrigam a isso." 

                        O homem vive inserido dentro de diversas comunidades. Algumas coesas, 
outras difusas. Dentro delas, os serviços prestados e os benefícios colhidos aparentemente se 
equilibram.[12] Nesse contexto, a pena de exclusão de algum componente desse grupamento 
pode ser muito mais temida por este do que uma sanção legal. 

                        O Estado como único detentor dos regramentos jurídicos é, portanto, apenas 
mais uma das ficções atinentes ao direito positivo, de modo que o estudioso que se debruça 
sobre tal ciência não pode olvidar as manifestações de direito exteriores à regulação Estatal, 
sejam estas praeter legem ou mesmo contra legem, sob pena de obter uma análise lacunosa, 
obscura e ineficiente, por não condizer com a efetiva realidade social.   

                        Por outro giro, diz-se que o direito estatal, que se manifesta através de um 
formalismo com pretensões de "ciência", corresponde a um produto da sociedade burguesa, 
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sistema tal que esconde as origens sociais e econômicas da estrutura do poder, visando 
eternizar regras de controle típicas da cultura liberal individualista dominante. [13] 

                        Antônio Carlos Wolkmer afirma que, na modernidade da cultura positivista, 
nenhum direito está de fato à altura da reivindicação universalista. Desse modo, afirma-se que 
o direito positivado é particularizado e não realiza o verdadeiro interesse geral, mas apenas as 
necessidades de uma elite minoritária. [14] 

                        Ante as críticas apresentadas, não resta dúvida que somente a adoção de um 
novo paradigma, no qual haja o reconhecimento científico de uma instância de normatividade 
social, será capaz de trazer um novo horizonte para os estudiosos do direito apropriada para 
proporcionar soluções a problemas que o positivismo jurídico não foi capaz de resolver. 

  

2.2. Do monismo ao pluralismo jurídico 

  

                        Partindo-se da crítica realizada no item anterior, é possível perceber que, para 
aqueles que seguem a corrente do monismo jurídico - ou do "paradigma convencional, como 
denomina Boaventura de Souza Santos, -, o direito e a sociedade são duas entidades separadas 
e independentes que só se tocam no terreno da eficácia jurídica, i.e., no momento do 
cumprimento do direito. [15]  

                        Segundo os monistas, o caráter "jurídico" da norma é conferido pela posição 
que esta ocupa na hierarquia instituída pelo Estatal. Em outras palavras, uma regra só é 
jurídica quando criada por um órgão dotado de competência normativa, que, por sua vez, foi 
conferida por outra regra jurídica. Nesse contexto, o direito é concebido como um sistema 
hierárquico, sistematizado e codificado de normas que buscam sua validade no próprio 
sistema. Com efeito, para aqueles que adotam o monismo jurídico como paradigma a tarefa de 
conhecer o direito consiste basicamente em reunir textos de lei e analisar a interpretação 
conferida pela doutrina e jurisprudência. [16] 

                        Eugen Ehrlich é tido por muitos autores[17] como o pioneiro no assunto, visto 
que foi um dos primeiros a criticar sistematicamente a visão monista do direito. Para muitos, 
os escritos de Ehrlich sobre o "direito vivo" serviram de base para estruturação do que viria a 
ser chamado pluralismo jurídico. 

                        Conforme ensina o autor, para o monismo jurídico, o direito provém 
unicamente da lei. Nesse contexto, a ciência jurídica tem como objeto de pesquisa 
exclusivamente as prescrições jurídicas. Um dos problemas dessa corrente, segundo 
argumenta Eugen Ehrlich, é que os legisladores modernos, muitas vezes, não buscam 
reproduzir o direito de sua época, ou seja: ao invés de buscar identificar as peculiaridades dos 
casos concretos, procuram criar o direito se baseando no direito dos séculos passados, o qual, 
segundo o autor, seria adequado à época de origem, e não aos tempos atuais.[18] 

                        Em outras palavras, diz-se que, por vezes, o direito posto pelos legisladores 
está em sintonia com uma época muito anterior. O fato é que, ainda que os códigos sejam 
grandes conglomerados de regras instituídas com o fito de regular as relações humanas, há de 
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se registrar que as relações humanas sempre serão mais ricas em detalhes e complexidade. 
Nesse sentido, Eugen Ehrlich afirma: 

  

"querer aprisionar o direito de uma época ou de um povo nos parágrafos de um código 
corresponde mais ou menos ao mesmo que querer represar um grande rio num açude: o que 
entre naco é mais correnteza viva, mas água morta e muita coisa simplesmente não entra."[19] 

  

                        Com tais críticas, Eugen Ehrlich quer demonstrar que as prescrições jurídicas, 
em geral, são superadas pelo "direito vivo" logo após sua edição. Assim, faz-se necessário que 
o jurista reconheça esse imenso campo de trabalho praticamente inexplorado. Nesse diapasão, 
interessante se torna definir o que é o "direito vivo". Para Ehrlich, trata-se daquele que, [...] 
"apesar de não fixado em prescrições jurídicas, domina a vida". [20] 

                        Para Jonh Griffiths[21], o pluralismo jurídico denota a existência de uma 
heterogeneidade normativa decorrente do fato que a ação social sempre ocorre dentro de um 
contexto de múltiplos campos sociais sobrepostos de maneira dinâmica. Ou seja, assim como 
para a corrente do Direito vivo, o pluralismo jurídico, sob a ótica de tal autor, também 
reconhece que, ao lado do direito posto pelo Estado, existem regramentos instituídos pela 
sociedade com o mesmo, ou até mesmo maior, grau de eficácia das prescrições normativas. 

                        Vale ressaltar que o pluralismo jurídico é uma situação de fato, e não uma 
construção teórica. Na verdade, tal corrente se manifesta no momento em que as exigências 
sociais de determinados grupamentos buscam conferir uma expressão de juridicidade a certas 
regras instituídas pela unidade coletiva capazes de acomodar os anseios e interesses dos 
indivíduos integrantes daquela comunidade. [22] 

                        Nesses termos, ao se referir ao pluralismo jurídico, o estudioso não tem a 
pretensão de construir novas regras ou instituir um meio de burlar procedimentos legislativos 
instituídos por lei, mas sim reconhecer/declarar a existência da importância de regras 
instituídas (a margem da lei) por certos grupamentos em razão da ausência/ineficácia de lei 
face da necessidade de regramento de condutas individuais e sobrevivência da comunidade. 

                        No contexto apresentado, o pluralismo jurídico se apresenta com uma 
alternativa ao direito estatal (monista), o qual, por vezes, é constituídos de regras ineficazes e 
ultrapassadas que não são suficientes para regular a vida dos indivíduos de uma unidade 
coletiva. Ressalte-se que, em certos países (como os da América latina), "a emergência social 
das experiências concretas de juridicidade" se apresenta de forma ainda mais acentuada, haja 
vista que essa se apresenta no ponto onde o direito estatal não tem efetividade, i.e., às 
margens da sociedade nacional. [23] 

                        O fato é que, em certas nações como o Brasil, o direito estatal (monista) não 
foi capaz de resolver graves problemas sociais, tais como a proteção a direitos humanos, 
reforma agrária, criminalidade em comunidades pobres, tráfico e uso de drogas. Tal fato 
impulsionou o surgimento de espaços locais com regramentos próprios, muitas vezes, bem 
mais adequados as peculiaridades da comunidade. Como exemplo, cite-se a criação de 
associações, comunidades ou organizações não-governamentais. 
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                        Some-se aos problemas acima relatos, a dificuldade de acesso à justiça e a 
influência do sistema político sobre o sistema jurídico, interferindo diretamente decisões 
tomadas pelo poder jurisdicional na solução de conflitos, o que, sem dúvida, acarreta no 
descrédito na capacidade do sistema instituído pelo Estado para resolver certos problemas. 

                        O fato é que, diante do contexto apresentado, não reconhecer a importância de 
regramentos instituídos por certos grupamentos representa uma atitude ingênua face à 
realidade que salta aos olhos do estudioso do direito. Mas até que ponto esse regramentos são 
dotados de legitimidade? Todo e qualquer conjunto de regras pode ser assim considerado? 
Para facilitar a análise desses questionamentos, propõe-se estudar o assunto sob a perspectiva 
de um caso concreto muito familiar nos tempos atuais. 

  

3. O DOMÍNIO DAS FAVELAS PELAS MILÍCIAS 

  

3.1. As favelas: origem e conceito 

  

                        Antes de adentrar no conceito de milícias, é importante definir alguns 
elementos essenciais para o estudo do assunto, quais sejam, as comunidades e favelas. Os 
sociólogos Augusto Ferreira Neto e Sebastião Garcia, em obra sobre o desenvolvimento 
comunitário, definem esse ente como sendo "uma reunião de idéias, interesses e recursos", 
em determinado local, onde pessoas buscam soluções de seus problemas e o bem comum. 
[24] 

                        Nesses termos, pode-se dizer que sempre quando, num determinado espaço 
geográfico, os indivíduos se conhecem e unem forças, analisando juntos os seus problemas e 
pondo seus recursos em comum para resolvê-los, tem-se uma comunidade. Com efeito, nas 
comunidades, os indivíduos não se reúnem em razão daquilo que têm, mas sim em face do 
que são. [25] 

                        Vale ressaltar que as definições de comunidade e favela que se buscam aqui 
são essenciais para prosseguir no estudo acerca do domínio exercido pelas milícias nos 
morros cariocas. Em geral, é possível perceber que, por trás de grupos de policiais 
corruptos, que atuam como verdadeiros legisladores e juízes no local dominado, existe uma 
população pobre e oprimida. Analisar o problema sob o perspectiva pluralista, não significa 
conferir legitimidade aos regramentos impostos por esses grupos dominantes, mas sim 
reconhecer que, por trás desses grupos, há comunidades, muitas vezes regidas por normas 
próprias e com interesses convergentes.  

                        Partindo-se de uma pesquisa empírica quantitativa, certamente, poder-se-ia 
definir toda e qualquer comunidade como legítima (sob a perspectiva do pluralismo jurídico). 
No entanto, o que se pretende realizar aqui é uma análise qualitativa do caso concreto, 
estabelecendo-se, para tanto, um critério ético como elemento diferenciador.  
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                        Nesse contexto, para se analisar a realidade atual, seria muito interessante 
realizar um pequeno esboço acerca do cenário onde se desenvolve o problema social que 
subseqüentemente será apresentado.   

                        Como se sabe, a intensificação do processo de urbanização acarreta no 
aumento no número de indivíduos atraídos pela vida urbana. Com o ingresso desse 
contingente de migrantes surge a pressão pelo acesso aos empregos e moradia na cidade. 
[26] A partir da ineficiência estatal no que se refere á satisfação das necessidades desse novo 
contingente populacional, surgem as comunidades, em geral, localizadas nas zonas 
periféricas da cidade, tais como as favelas. 

                        Não há consenso no que se refere à origem das favelas. Nesse 
sentido,  Andrelino Campos, em obra denominada "Do Quilombo à Favela", destaca três 
versões acerca do seu nascimento.  

                        Na primeira versão, a favela teria surgido na década de 1870. A cidade do Rio 
de Janeiro vivia uma crise habitacional e os cortiços já não davam conta da população pobre 
que buscava permanecer próxima ao centro da cidade, i.e., o pólo gerador de emprego. Com 
o fim da Guerra do Paraguai, o Estado prometeu alforriar os escravos que fossem combater. 
Ocorre que os combatentes, ao final da guerra, não tinham para onde voltar, visto que a 
arregimentação desses indivíduos se deu em várias localidades. Muitos desses indivíduos 
eram escravos alforriados que não tiveram alternativas senão ocupar os morros e viver em 
habitações precárias. [27] 

                        Na segunda versão, datada de 1897, com a modernização dos transportes do 
Rio de Janeiro e a inauguração da Estrada de Ferro D. Pedro II, tornou-se possível a 
dispersão dos mais pobres para os subúrbios da cidade e a proliferação de loteamentos nas 
encostas dos morros. Com isso, a parte central da cidade deixou de ter a responsabilidade de 
dar abrigo a essa população.[28] Nessa versão, também tem destaque a ocupação dos 
Morros de Santo Antônio e Providência por soldados ex-combatentes da Revolta dos 
Canudos. Posteriormente, outros morros teriam sido ocupados por grupos, em geral, 
formados por ex-combatentes. Frise-se que, já naquele tempo, inexistia a presença do Estado 
nessas localidades, comumente habitas por trabalhadores de baixa renda e criminosos que 
atuavam na cidade. [29] 

                        Para a terceira versão (1894), a partir da corrente ideológica higienista 
proliferada por médicos "intelectuais", o Estado iniciou um processo de 
descongestionamento da área central da cidade, sobretudo com a destruição dos cortiços, 
sob o argumento de que essas moradias abrigavam pessoas dotadas de hábitos "nocivos" à 
sociedade, sendo esses locais verdadeiros "focos de erradicações de epidemias" e terrenos 
propícios para propagação de qualquer tipo de vício. Registre-se ainda que essas medidas 
coincidem com o período de grande concessão de alforrias, o que gerou preocupação às 
elites que temia a formação de uma "classe perigosa", fato esse que fortaleceu a idelogia 
higienista e intensificou o processo de expulsão dos mais pobres da área central da cidade. 
[30]  

                        O fato é que, nas três versões apresentadas, a origem das favelas se deu a 
partir da estigmatização de indivíduos que não tiveram alternativa senão ocupar regiões 
distantes do centro da cidade, em geral ocupado pela elite. À propósito, cite-se Andrelino 
Campos sobre o assunto:  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12057



  

"Os grupos dominantes, historicamente, produziram o inusitado: a 'estigatização do espaço" 
apropriado pela classes trabalhadoras. Em outras palavras, o favelado é considerado classe 
perigosa atualmente por representar o diferente, o Outro, no que se refere à ocupação do 
espaço urbano." [31] 

  

                        Na época, é importante ressaltar que o tráfico de drogas não era crime. 
Somente a partir de 1921 os vendedores e consumidores de cocaína passaram ser tipificados 
como crimes. Vale frisar que há autores que sustentam que foram nos morros cariocas que 
surgiu essa atividade ilegal; entretanto, na visão de Andrelino Campos, isso não é uma 
verdade absoluta. Para chegar a tal conclusão, o autor argumenta que o consumo de cocaína se 
dava em regiões centrais da cidade, sendo a venda efetuada em outros bairros mais próximos, 
tais como a Lapa e Glória. A cocaína era uma droga cara produzida pelo laboratório 
Merck[32] e o seu uso para fins não medicinais era efetuado por indivíduos com um poder 
aquisitivo maior, i.e., moradores, em geral, da região central da cidade.  

Todavia, a referida proibição, inobstante o tráfico e o uso de drogas tenham continuado, não 
acarretou no surgimento da figura dos "donos do morro" e dos grupos criminosos 
organizados, haja vista que o tráfico se dava em regiões distantes. Somente na década de 70, 
com a prisão de prisioneiros comuns ao lado de guerrilheiros que combatiam o regime 
militar, foi que indivíduos comuns aprenderam táticas de guerrilha e fundaram o Comando 
Vermelho, uma das mais fortes organizações criminosas dos morros cariocas. [33] Com 
efeito, somente com a formação de grupos dessa natureza foi que o tráfico se desenvolveu 
nessas regiões da cidade.  

                        Tais organizações trabalhavam com uma forte estrutura baseada na coerção 
dos moradores e domínio absoluto das favelas, tudo financiado pela venda de drogas. O 
domínio desses grupos criminosos persistiu por décadas, até que, na segunda metade dos 
anos 2000, um novo paradigma de dominação surgiu: as milícias.  

  

3.2. As milícias: conceito e modus operandi 

  

                        Pode-se dizer que as milícias, no contexto aqui apresentado, são grupos 
criminosos compostos por agentes do Estado que, utilizando-se de métodos violentes, 
passaram a dominar comunidades carentes no município do Rio de Janeiro. Em geral, tais 
organizações, ao expulsarem outros grupos criminosos das favelas, passaram a exercer, à 
margem da lei, o papel de polícia e juiz. [34] 

                        Em estudo realizado sobre o tema, Ignácio Cano aduz que o termo "milícia" 
não possui um conteúdo semântico preciso. Na verdade, cuida-se de um termo aplicado 
crescentemente a cenários variados. Tanto é que, até mesmo na análise do Relatório Final da 
Comisssão Parlamentar de Inquérito instituída para investigar essas organizações 
criminosas, não foi possível estabelecer uma definição consensual para o termo. [35] 
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                        Segundo o Relatório Final da CPI das Milícias, a expressão "milícias" foi 
incorporada ao vocabulário da segurança pública no Estado do Rio a partir da utilização 
freqüente do termo por órgãos da imprensa, quando tais tiveram um crescente aumento desde 
2004.[36]  

                        No entanto, segundo estudo realizado por Tiago Caruso e Leonardo Resende 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, as milícias, ao contrário do que se 
pensava, já existiam há muito mais tempo, haja vista que, muito antes do surgimento do 
termo milícias para denominar tais organizações, já existiam grupos de extermínio que 
impediam a entrada do tráfico em algumas favelas. [37]  

                        Do mesmo modo, Ignácio Cano afirma que o termo "milícia" não descreve um 
fato novo, visto que, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, o domínio por grupos dessa 
natureza não é novidade. Na verdade, o que hoje se chama de "milícias", antes era conhecido 
como "polícia mineira" ou "grupos de extermínio".[38] 

                        O aumento na utilização do termo se deu a partir do explosivo crescimento 
desse tipo de dominação após o ano de 2007. Até 2006 a média de reportagem que citavam o 
termo "milícia" nos jornais do Rio de Janeiro era de duas por mês. A partir de dezembro de 
2006, o número disparou atingindo mais de 60 em fevereiro de 2007. No disque-denúncia, até 
2006 não havia denúncias se referindo as "milícias". No entanto, entre março de 2006 e abril 
de 2008, 3.469 denúncias foram efetuadas com essa expressão.  

                        É interessante ressaltar que, segundo Ignácio Cano, é possível que a 
utilização do termo "milícias" para designar a dominação de comunidades carentes por 
polícias no Rio de Janeiro tenha se dado com o objetivo de legitimar a atividades dos 
dominadores. Ao se utilizar tais signos, tentava-se afastar o uso de termos como "Polícia 
mineira" ou "Grupos de extermínio", haja vista que essas expressões estavam fortemente 
ligadas à corrupção policial.  

                        Nesse contexto, o signo "milícias" aparece como uma expressão neutra e, até 
mesmo, positiva, haja vista que, no passado, a palavra era utilizada para nomear tropas 
auxiliares, i.e., soldados não oficiais que trabalhavam para o povo.[39] Transportando para 
o presente, as "milícias" teriam a função precípua de defender um grupo de pessoas que se 
uniam objetivando a defesa contra o tráfico.  

                        Analisando a história do uso termo, percebe-se que o uso do signo para o caso 
concreto aqui delimitado é equivocado. A expressão "milícia", segundo define Alba Zaluar e 
Isabel Siqueira Conceição, era geralmente utilizada para denotar um grupo militar composto 
[...] "de cidadãos ou civis que pegam em armas para garantir sua defesa, o cumprimento da lei 
e o serviço paramilitar em situações de emergência, sem que os integrantes recebam salário ou 
cumpram função especificada em normas institucionais". [40] 

                        Partindo-se da perspectiva da utilização do termo ao longo da história, o leitor 
poderá se remetido a uma idéia que não corresponde à realidade dos fatos atuais. Ao contrário 
do que poderia se pensar, os fins da formação de um grupo armado dessa natureza não é 
defender a população dos chefes do tráfico, mas sim substituí-los, instituindo, para tanto, uma 
outra forma de dominação semelhante as do passado.  

Nesse sentido, cite-se as palavras de Ignácio Cano: 
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[...] "a participação de agentes do estado estaria justificada, nesta versão, pelo fato de que os 
próprios policiais que moram nessas áreas teriam decidido acabar com a tirania do tráfico. Em 
suma, o termo 'milícia' condiz plenamente com este mito libertador, como uma forma privada 
que os policiais teriam encontrado de vencer a guerra contra o crime e reconquistar os 
territórios ao inimigo, vista a ineficiência do próprio estado na consecução deste objetivo." 
[41] 

  

                        Para o delegado da Polícia civil do Estado do Rio de Janeiro Marcus Neves, 
citado no relatório final da CPI das Milícias, esses grupos são formados [...] "por agentes do 
Poder público e pessoas cooptadas nas comunidades carentes, inclusive traficantes que usam 
a força e o terror para dominar uma determinada região". [42] 

                        Como forma de definir o conceito de "milícias" no contexto apresentado nesse 
trabalho, resolveu-se adotar os critérios estabelecidos por Ignácio Cano no artigo "Seis por 
meia dúzia?", definição, inclusive, que foi adotada pelos integrantes da CPI das milícias no 
Relatório final dos trabalhos.  

                        Para o referido autor, as características das "Milícias são as seguintes: 

  

"1. O controle de um território e da população que nele habita por parte de um grupo armado 
irregular; 2. O caráter em alguma medida coativo desse controle dos moradores do território; 
3. O ânimo de lucro individual como motivação principal dos integrantes desses grupos; 4. 
Um discurso de legitimação referido à proteção dos habitantes e à instauração de uma ordem 
que, como toda ordem, garante certos direitos e exclui outros, mas permite gerar regras e 
expectativas de normatização da conduta; e 5. A participação ativa e reconhecida de agentes 
do estado como integrantes dos grupos."[43] 

             

                        As milícias não se apresentam, a priori, como um grupo criminoso, mas sim 
como uma alternativa para se combater o "pior". Desse modo, as milícias se legitimam na 
medida em que se denominam como sendo uma figura oposta aos criminosos que antes 
dominavam as comunidades carentes. Nesse diapasão, buscam estigmatizar o tráfico como 
um mal absoluto, representando, assim, um "mal menor" necessário. Segundo os estudos de 
Ignácio Cano sobre o tema, muitos moradores, por um imperativo moral, incorporam essa 
visão da milícia, legitimando sua presença nos morros cariocas, sobretudo os 
evangélicos.  [44] 

                        De um modo geral, diz-se que as milícias trabalham mantendo a vigilância da 
comunidade. Ocorre que, sob o pretexto de estar defendendo a paz do morro, na verdade esse 
grupo está apenas defendendo a sobrevivência da própria organização, buscando proteger o 
morro da invasão de outros grupos armados. [45]  
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                        Como prova do que foi dito acima, frise-se que, segundo avaliação da 
Subsecretaria de Inteligência das Comunidades, apresentada no relatório da CPI das milícias, 
os milicianos se expandiram preferencialmente em áreas onde não havia tráfico de drogas. No 
relatório, é citado que [...] "Das 171 comunidades onde é registrada a presença de milícias, 
119 comunidades não pertenciam a nenhuma facção criminosa, o que representa quase 70%. 
As que anteriormente seriam dominadas por facções criminosas totalizariam 52%". [46] 

                        Sob o argumento de estarem prestando serviços de segurança à comunidade, 
os milicianos instituíram uma espécie de "taxa" a ser cobrada dos moradores. Na grande 
maioria das vezes, esses são coagidos a pagarem sofrendo ameaças diretas em caso de 
inadimplência. Em outros casos, a coação é mais sutil: os moradores terminam aderindo ao 
sistema e pagando a "taxa" com receio de que lhes possa acontecer algo. [47] 

  

3.2. Da cobrança de "taxas" efetuadas pelas milícias 

  

                        Algo que chamou a atenção, no momento em que o tema passou a ganhar 
espaço na mídia, foi a questão da cobrança de "taxas" pelos milicianos em razão dos serviços 
de proteção exercidos.  

                        No plano do direito estatal, a taxa seria uma espécie de tributo cobrado em 
face de uma atuação estatal direta e imediatamente referida ao contribuinte. [48] Diz-se que 
o sujeito só se tornará obrigado ao pagamento da taxa quando deste receber ou tiver à 
disposição do Poder Público alguma prestação de serviços públicos específicos ou divisíveis 
ou ainda se for exercido o poder de polícia. [49] 

                        Para Roque Antônio Carraza, a taxa seria uma obrigação ex lege originada 
da realização de uma atividade estatal direcionada a um determinado contribuinte. Para o 
autor, o mencionado tributo privilegia o princípio da igualdade, haja vista que possibilita ao 
Estado concentrar a cobrança da contraprestação da pessoa beneficiada, evitando que os 
demais membros da sociedade tenham que arcar com o ônus econômico do serviço. [50] 

                        Os serviços públicos, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, seriam 
certas atividades destinadas a satisfazer a coletividade em geral, que, em razão do tempo ou 
local, o Estado não convém relegá-las à livre iniciativa. Em outras palavras, trata-se de 
serviços que, em face de sua essencialidade, não comportam ficar desvinculados da 
fiscalização e controle estatal. [51] 

                        O serviço público é, segundo Hely Lopes Meirelles parafraseado por Eliana 
Calmon[52], todo aquele prestado pela Administração pública ou por seus delegados, sob o 
regime jurídico específico, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da 
coletividade. Importante ressaltar que nem todo serviço público dará ensejo a instituição da 
taxa. É preciso que seja divisível, isto é, destacado como unidade autônoma, e específico, ou 
seja, sendo possível a utilização separadamente por parte de cada usuário. 

                        Já o poder de polícia é oriundo do princípio da supremacia do interesse 
público. Desse modo, diz-se que o seu conceito é o modo de atuação administrativa através 
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da qual o Estado intervém no exercício das atividades individuais suscetíveis de influenciar, 
de algum modo, o interesse geral. Em outras palavras, trata-se da prerrogativa que o Estado 
possui de restringir a liberdade e propriedade de uns em favor do interesse coletivo[53], i.e., 
atividade administrativa que regula a prática de certos atos, disciplinando-os de modo a 
conciliá-los com o interesse público. 

                        Do ponto de vista formal, entende-se que é extremamente complicado conferir 
legitimidade a institutos "tributários" instituídos por comunidades, haja vista que a lei é um 
requisito essencial de obrigações dessa natureza. Com efeito, na instituição da taxa, 
pressupõe-se a existência de, no mínimo, duas leis: uma definindo o serviço público ou o 
poder de polícia e, a outra, instituindo a taxa em si. [54] 

                        Todavia, sob a perspectiva puramente sociológica, os valores cobrados pelos 
milicianos se assemelham aos conceitos de taxa - não sob o ângulo formal do instituto, mas 
sim tomando-se por base a substância desse tributo - visto que se trata de um tributo instituído 
para custear um serviço público divisível. Partindo-se do pressuposto de que atividade 
miliciana seria semelhante a um "serviço público", indaga-se se as "taxas" por elas cobradas 
seriam legítimas.  

                        O fato é que, segundo o relatório da CPI das milícias, num primeiro momento, 
os líderes desse movimento passam a cobrar valores mensais por serviços de segurança 
prestados. [55] Em geral, os moradores não são obrigados a pagar tais importâncias, mas, em 
face do medo acabam pagando. Segundo Ignácio cano, fatos não costumeiros começaram a 
acontecer antes do recebimento da oferta de proteção dos milicianos. Havia forte 
desconfiança, por partes dos moradores, de que os próprios milicianos poderiam estar 
envolvidos na ocorrência desses crimes.[56] 

                        Posteriormente, os líderes milicianos enxergam na comunidade uma nova 
oportunidade para obter ganhos. Desta feita, passam a cobrar por outros serviços, tais como 
distribuição de gás, TV a cabo, internet e transporte alternativo. [57] 

                        Diante do que foi apresentado sobre o tema, pergunta-se: sob a perspectiva do 
pluralismo jurídico, poder-se-ia dizer que as cobranças dessas "taxas" são legítimas?    

  

4. DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE "TAXAS" DENUNCIADAS PELO 
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA 
A INVESTIGAR A AÇÃO DE MILÍCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 

  

4.1. Estabelecimento de um pressuposto ético como critério qualitativo para análise do caso 

  

                        Assim como já restou demonstrado no primeiro capítulo do presente trabalho, 
conceber o direito como única e exclusivamente um conjunto de prescrições normativas 
instituídas pelo grupo estatal é uma visão distorcida da realidade. Nesses termos, diz-se que, 
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em diversas comunidades, ainda que haja um "direito oficial" vigente, o controle social 
prático daquele grupo de indivíduos se dá de forma informal.  

                        Por vezes, o temor de ser excluído ou ter sua conduta reprovada pelos demais 
componentes de um grupamento é mais eficaz do que as normas encontradas nos textos 
normativos veiculados pelo Estado. O fato é que vincular o conceito de direito às leis, juízes 
ou atos normativos estatais parece ser uma visão ingênua do fenômeno jurídico, visto que, em 
diversas situações, é possível perceber que comunidades se desenvolvem à margem da lei. 
[58] 

                        Sobre o assunto, são esclarecedoras as palavras de Cláudio Souto. Confira-se, 
"in verbis", abaixo: 

  

[...] "o Estado, apesar de toda a sua importância atual, é apenas um dos inúmeros grupos 
sociais constitutivos das sociedades globais modernas (realisticamente é o grupo social dos 
homens do poder oficial organizado), parece ingênuo reduzir conceitualmente o direito como 
fato social tão-só ao fato social estatal.".[59] 

  

                        Nesse contexto, surgem as escolas do monismo e do pluralismo jurídico. Para 
a primeira, só um grupo é habilitado a criar regras jurídicas, qual seja, o grupo político. 
Para a segunda corrente, além do grupo estatal, outros grupos dotados de certa consistência 
também estão habilitados a criar regras que podem ultrapassar o caráter de simples 
regulamentações, adquirindo a importância de regras jurídicas. [60]   

                        Nos termos apresentados, a pergunta que se faz é a seguinte: todo e qualquer 
grupamento dotado de certa consistência está habilitado a instituir regras de funcionamento 
com a mesma importância de regras jurídicas? Até que ponto pode se dizer que certos 
regramentos possui legitimidade? 

                        Em linhas atrás, o trabalho apresentou a questão das Milícias no Rio de 
Janeiro. Como se viu, trata-se de um grupo organizado, em geral composto por indivíduos de 
origem militar/policial, que invadem comunidades carentes, instituindo uma espécie de 
segurança privada local, criando regras e julgando casos. Para tanto, cobram uma espécie 
de "taxa" pela a atuação do grupo. Mas até que ponto pode-se dizer que o conjunto regras 
estabelecidos por esses grupos se enquadra no conceito de direito como fato social? 

                        Primeiramente, para se afastar a idéia de que o direito estatal é o único 
existente, faz-se mister desvincular as idéias de legitimidade e lei. Logicamente, que a lei 
pode ser legítima, mas não só a lei. A lei não pode ser o único objeto de um estudo da ciência 
social do direito, mas apenas um dos objetos. [61] 

                        Não há dúvidas que a questão das milícias é um fenômeno social, haja vista 
que não se trata de fatos que estão meramente no interior da mente humana, mas sim fatos 
exteriorizados na comunicação entre os homens. [62] Mas daí dizer que todos os fenômenos 
sociais dotados regramentos se enquadram no conceito de direito como fato social 
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certamente não é o caminho. Com efeito, o que se pretende aqui é estabelecer uma definição 
substantiva do direito, e não um conceito conveniente.   

                        Nesse contexto, para se chegar a um conceito substantivo do fenômeno 
jurídico, faz-se mister frisar que, por trás do sentimento de dever ser do homem normal, está 
o desejo, i.e., a vontade de conservação do ser humano e sua espécie, o qual, de forma 
refinada (tipicamente humana), aparece como um postulado ético básico: o indivíduo e o 
mundo devem ser e desenvolver-se (ou ser cada vez profundamente). Nesse sentido, Cláudio 
Souto afirma: 

Se a ciência empírica, ela própria, descansa em postulados metacientificos [...], por que não 
descansaria o direito, em última análise, em um postulado ético, mera tradução humana do 
impulso geral animal de ser, que é o dever ser fundamental? Dessa maneira, o fenômeno 
'direito', como alguma coisa de acordo com a ciência empírica, com sentimentos, e com 
impulso de ser, corresponderia, de maneira teórica menos imprecisa, à natureza humana. [63] 

  

                        Partindo-se do que foi dito por Cláudio Souto, indaga-se: os regramentos 
impostos pelas Milícias às comunidades carentes podem se enquadrar no conceito científico-
social de direito? Veja-se. 

                        Num visão superficial do fenômeno social apresentado linhas atrás, o 
indivíduo desinformado pode muito bem ter uma visão distorcida dos fatos. O próprio uso do 
termo "milícias", conforme foi demonstrado, tem como propósito conferir foros de 
legitimidade ao domínio. Todavia, pelo que foi demonstrado no texto, o modus operandi 
desses grupos não está ligado à proteção dos moradores da comunidade, mas sim ao domínio 
e exploração desses indivíduos. 

                        Cláudio Souto, ao buscar a construção de um conceito social do direito, 
procurou estabelecer um pressuposto ético, i.e., um critério através do qual, numa pesquisa 
empírica qualitativa, fosse possível identificar comunidades dotadas de regramentos que 
privilegiassem a existência e o desenvolvimento humano. 

                         

4.2. Da ilegitimidade das milícias e das cobranças de "tributos" efetuadas por policiais 
corruptos 

  

                        Afirma Nicola Abbagnano que, nos tempos modernos, o termo pluralismo é 
utilizado para designar uma corrente do pensamento que reconhece a possibilidade de 
soluções diferentes para o mesmo problema. Todavia, o autor faz questão de ressaltar, 
baseando-se em Putnam, que o pluralismo não deve ser confundido com o relativismo, i.e., 
acreditar num ideal pluralístico não significa crer qualquer ideal humano é válido. [64] 

                        Desse modo, acredita-se que o caminho para se afastar o relativismo do 
pluralismo jurídico é o estabelecimento de um critério para estabelecer, na perspectiva 
científico social, o que poderia ser enquadrado no conceito de direito. Analisar o problema 
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sob o enfoque de uma pesquisa empírica quantitativa não é o objetivo desse trabalho, mas 
sim analisá-lo sob o ângulo da pesquisa qualitativa.  

                        Como se viu anteriormente, sob a perspectiva do pluralismo jurídico, seria 
possível identificar vários regramentos que se desenvolvem aparte do direito estatal. 
Entretanto, com esse pressuposto, o presente trabalho não pretende afirmar que todo e 
qualquer regramento é legítimo, mas sim somente aqueles que se enquadrem dentro do 
critério ético proposto por Cláudio Souto.  

                        A justificativa conferida pelas milícias para invasão dos morros seria o 
combate ao tráfico. Todavia, analisando-se os dados colhidos pelo Relatório da CPI das 
Milícias, percebe-se o domínio exercido por esses grupos era tão violento quanto o dos grupos 
organizados do tráfico. Nota-se ainda que a maioria dos morros invadidos não era dominado 
pelo tráfico anteriormente. 

                        Nesse contexto, percebe-se que as tão faladas "taxas", a bem da verdade, não 
servem para custear serviços de proteção à comunidade, mas sim para subsidiar o próprio 
grupo, que, como visto, não busca proteger os moradores, mas sim a existência da própria 
organização. Dentre as características que marcam o conceito de milícias, está a motivação 
para o lucro individual. Sobre isso, Ignácio Cano afirma:  

  

[...] "se os seus integrantes tivessem como motivação precípua a restauração da ordem, eles 
poderiam e deveriam fazê-lo enquanto funcionários públicos, já que muitos são policiais. Mas 
se assim o fizeram, se a polícia tomasse formalmente o controle destas comunidades, os 
policiais da milícia estariam se privando de uma fonte de renda que complementa seus magros 
salários. Isto, que parece óbvio, deve ser enfatizado para se contrapor ao que chamamos o 
mito libertador, o mito fundador das milícias como uma cruzada contra o crime protagonizada 
por suas vítimas, os moradores das comunidades submetidas pela tirania do tráfico. Sem 
descartar que exista em alguns dos seus integrantes uma motivação adicional de lutar contra o 
crime ou instaurar uma ordem pública nas comunidades, como prova o fato da implantação de 
normas de caráter moral em alguns casos, a análise dos dados revela uma implacável lógica 
econômica".[65] 

  

                        Por trás do discurso legitimador dos milicianos, há uma motivação lucrativa. 
Utilizam-se de expressões como "milícias" e "taxas" para tentar conferir foros de 
juridicidade à dominação que exerce sobre as comunidades carentes, quando na verdade se 
trata de uma organização tão violenta quanto os grupos formados por traficantes.  

                        Note-se que, em nenhum momento, as milícias se enquadraram no conceito de 
direito sob a perspectiva pluralista. O uso desse caso concreto se deu de maneira proposital. 
Pretende-se com ele aferir os limites ao pluralismo jurídico, estabelecendo para tanto, um 
critério qualitativo para se analisar os regramentos.  

                        As "taxas" cobradas pelos milicianos, conforme demonstrado acima, não tem 
por função assegurar a existência e o desenvolvimento humano na comunidade, mas sim 
gerar lucro para os indivíduos que compõem a organização criminosa. Ainda que 
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aparentemente esses valores sejam semelhantes às "taxas" - haja vista que, segundo o 
discurso legitimador dos milicianos, seriam valores que serviriam para custear os serviços de 
proteção dos moradores - analisando-se o tema mais detidamente, percebe-se que a cobrança 
de tais importâncias representa uma extorsão, i.e, um crime tipificado pelo art. 158 do 
Código Penal. [66] 

  

4.3. Proposta para se combater as milícias tomando-se como base o direito como fato 
social.  

  

                        No início do capítulo terceiro, antes de adentrar no estudo acerca das 
milícias, este trabalho se propôs a fazer um pequeno esboço acerca dos significados de 
comunidade e favela. Naquele contexto, buscava-se traçar algumas linhas acerca do cenário 
onde as milícias se desenvolveram. Entretanto, o propósito do estudo não era apenas este. 

                        A intenção era demonstrar que, por trás dos grupos criminosos (seja formado 
por milicianos, seja por traficantes) há uma comunidade carente que vive à margem do 
Estado há décadas, vácuo tal que facilita a entrada de grupos armados objetivando o 
controle dos indivíduos que residem nesse espaço. [67] 

                        O fato é que a ausência do Estado nessas comunidades facilitou a dominação 
por grupos ilícitos, o que demonstra que o direito estatal, por si só, não está sendo suficiente 
para impedir que organizações criminosas imponham suas regras na região. Assim como 
aduzia Eugen Ehrlich, as prescrições jurídicas, de um modo geral, são superadas pelo 
"direito vivo" logo após a sua edição.  

                        No caso apresentado, uma proposta para se combater a tomada de certas 
comunidades por milícias seria o Estado buscar se fazer presente nessas comunidades, ainda 
que o acesso seja difícil. Sabendo-se que se trata de um longo caminho, acredita-se que o 
primeiro passo seria reconhecer a legitimidade de certas práticas das comunidades, i.e., 
daquelas que se enquadrem no conceito científico-social de direito proposto por este 
trabalho.  

                        Trata-se de um processo de mudança de paradigma, no qual o Estado deverá, 
primeiramente, ampliar os espaços sócio-políticos de participação democrática e controle 
popular na produção pluralista do direito. Para isso, seria essencial a criação de conselhos 
ou a fortificação de comunidades ou associações pré-existentes em comunidades carentes, 
para que possam exercer pressão para o surgimento de novos direitos. [68] 

                        Além disso, o fortalecimento de grupos dessa natureza ajudaria o Estado a 
combater grupos criminosos organizados na região, haja vista que poderia servir como um 
ponto de apoio estatal, fornecendo informações essenciais sobre as peculiaridades da região.  

                        Destaque-se ainda que o fortalecimento das comunidades possibilitaria ao 
Estado ter um maior contato com formas de solução de conflitos ou costumes da região, ou 
seja, facilitaria o encontro do Estado com o "direito vivo". Outrossim, diminuiria o vácuo 
decorrente da ausência estatal, conferindo uma maior segurança aos moradores que, tendo 
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conhecimento da presença (ainda que indireta) do Estado, tenderiam a não se sujeitarem às 
pressões de organizações criminosas no que se referem ao pagamento de "taxas".  

                        Vale ressaltar que, tomando-se o fortalecimento das comunidades como 
premissa no processo de entrada nos "morros", invasões policiais desordenadas, como as que 
aconteceram recentemente, poderiam ter sido evitadas, poupando-se a morte de vários 
inocentes. Ou seja, reconhecer as peculiaridades e o contexto normativo da região seria o 
primeiro passo para uma atuação mais inteligente do Estado no combate à corrupção 
existente em comunidades carentes.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

  

  

                        1. Um estudo que observa o direito somente sob a perspectiva formalista 
(dogmática) tende a desconsiderar partes essenciais para a análise do fenômeno jurídico, visto 
que o direito, ao surgir, prescindiu da figura do Estado e, hoje, também se desenvolve aparte 
dele. 

                        2. Nesse contexto, diz-se que o monismo jurídico, corrente dominante 
atualmente, representa a escola segundo a qual somente um grupo social, o grupo político, é 
habilitado a criar regras jurídicas. Em contraposição a essa linha, tem-se o pluralismo jurídico, 
que se revela mais condizente com o caráter social do direito, já que suas bases se sustentam 
no pressuposto de que, em qualquer grupamento de alguma consistência, pode dar-se regras 
de funcionamento que podem ultrapassar o caráter de simples regulamentações para adquirir a 
importância de regras jurídicas. 

                        3. Nesses termos, observa-se que o grupamento social, por si só, também 
produz sanções, e a cominação destas ao indivíduo que transgride, por diversas vezes, é 
dotada de mais eficácia do que a própria pena aplicada pelo aparelho estatal, de modo que esta 
resta inócua e desvinculada da realidade do apenado. 

                        4. Eugen Ehrlich, em suas obras, procura demonstrar que as prescrições 
jurídicas, em geral, são superadas pelo "direito vivo" logo após sua edição. Nesse diapasão, 
faz-se necessário que o jurista reconheça esse imenso campo de trabalho praticamente 
inexplorado.  Em suma, o "direito vivo", seria aquele que, [...] "apesar de não fixado em 
prescrições jurídicas, domina a vida". [69] 

                        5. O pluralismo jurídico é uma situação de fato, e não uma construção teórica. 
Na verdade, tal corrente se manifesta no momento em que as exigências sociais de 
determinados grupamentos buscam conferir uma expressão de juridicidade a certas regras 
instituídas pela unidade coletiva capazes de acomodar os anseios e interesses dos indivíduos 
integrantes daquela comunidade 

                        6. Em certas nações como o Brasil, o direito estatal (monista) não foi capaz de 
resolver graves problemas sociais, tais como a proteção a direitos humanos, reforma agrária, 
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criminalidades em comunidades pobres, tráfico e uso de drogas. Tal fato impulsionou o 
surgimento de espaços locais com regramentos próprios, muitas vezes, bem mais adequados 
às peculiaridades do meio. 

                        7. Analisando-se o assunto no contexto apresentado no trabalho, tem-se que as 
milícias são grupos criminosos compostos por agentes do Estado que, utilizando-se de 
métodos violentes, passaram a dominar comunidades carentes no município do Rio de 
Janeiro. Em geral, cuida-se de organizações que, ao expulsarem outros grupos criminosos 
das favelas, passaram a exercer, à margem da lei, o papel de polícia e juiz.  

                        8. Observando-se o tema sob a perspectiva da utilização do termo ao longo da 
história, o leitor poderá se remetido a uma idéia que não corresponde à realidade dos fatos 
atuais. Ao contrário do que poderia se pensar, os fins da formação de um grupo armado dessa 
natureza não é defender a população dos chefes do tráfico, mas sim substituí-los, instituindo, 
para tanto, uma outra forma de dominação semelhante as do passado.  

                        9. Num primeiro momento, os líderes desse movimento passam a cobrar 
valores mensais por serviços de segurança prestados. Em geral, os moradores não são 
obrigados a pagar tais importâncias, mas, em face do medo, acabam pagando. Posteriormente, 
os líderes milicianos enxergam na comunidade uma nova oportunidade para obter ganhos. 
Desta feita, passam a cobrar por outros serviços, tais como distribuição de gás, TV a cabo, 
internet e transporte alternativo. 

                        10. Nesses termos, a pergunta que se fez foi a seguinte: todo e qualquer 
grupamento dotado de certa consistência está habilitado a instituir regras de funcionamento 
com a mesma importância de regras jurídicas? Até que ponto pode se dizer que certos 
regramentos possui legitimidade? 

                        11. Cláudio Souto, ao buscar a construção de um conceito social do direito, 
procurou estabelecer um pressuposto ético, i.e., um critério através do qual, numa pesquisa 
empírica qualitativa, fosse possível identificar comunidades dotadas de regramentos que 
privilegiassem a existência e o desenvolvimento humano. 

                        12. Partindo-se da concepção de Cláudio Souto, constata-se que as tão 
faladas "taxas" cobradas pelas Milícias, a bem da verdade, não servem para custear serviços 
de proteção à comunidade, mas sim para subsidiar o próprio grupo, que, como visto, não 
busca proteger os moradores, mas sim a existência da própria organização. Dentre as 
características que marcam o conceito de milícias, está a motivação para o lucro individual. 

                        13. Frise-se que, em nenhum momento, as milícias se enquadraram no 
conceito de direito sob a perspectiva pluralista. O uso desse caso se deu de maneira 
proposital. Pretende-se com ele aferir os limites ao pluralismo jurídico, estabelecendo para 
tanto, um critério qualitativo para se analisar os regramentos. 

                        14. O fato é que a ausência do Estado nessas comunidades facilitou a 
dominação por grupos ilícitos, o que demonstra que o direito estatal, por si só, não é 
suficiente para impedir que organizações criminosas imponham suas regras na região. Como 
bem dizia Eugen Ehrlich, as prescrições jurídicas, de um modo geral, são superadas pelo 
"direito vivo" logo após a sua edição.  
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                        15. No caso apresentado, uma proposta para se combater a tomada de certas 
comunidades por milícias seria o Estado buscar se fazer presente nessas comunidades. 
Acredita-se que o primeiro passo seria reconhecer a legitimidade de certas práticas das 
comunidades, logicamente aquelas que se enquadrem no conceito científico-social de direito 
proposto por esse trabalho.  

                        16. Trata-se de um processo de mudança de paradigma, no qual o Estado 
deverá, primeiramente, ampliar os espaços sócio-políticos de participação democrática e 
controle popular na produção pluralista do direito. Para isso, seria essencial a criação de 
conselhos ou a fortificação de comunidades ou associações pré-existentes em comunidades 
carentes, para que possam exercer pressão para o surgimento de novos direitos.  

                        17. Ademais, o fortalecimento de grupos dessa natureza ajudaria o Estado a 
combater grupos criminosos organizados na região, haja vista que poderia servir como um 
ponto de apoio estatal, fornecendo informações essenciais sobre as peculiaridades da região.  
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DIREITO CONTRA-SEXUAL: UMA PROPOSTA TEÓRICO-PRÁTICA 
PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM DIREITO NÃO NORMALIZADOR 

 
NON-SEXIST LAW: A THEORETICAL AND PRACTICAL PROPOSAL FOR THE 

ESTABLISHMENT OF A LAW NOT NORMALIZER  
 
 
 

Gil Ricardo Caldeira Hermenegildo 
Rogério Monteiro Barbosa 

 

RESUMO 
Esse artigo Visa a investigar como o Direito tem disciplinado as identidades homossexuais na 
contemporaneidade. Partindo das análises de Michel Foucault, investiga-se a origem do 
conceito de homossexualidade, a ocorrência das interações sociais entre os homossexuais e as 
instituições modernas de controle e correção, bem como a maneira por meio da qual as 
relações de mercado e consumo mudaram a lógica de dominação sobre os homossexuais. 
Em relação ao Direito, dedica-se à analise das discussões sobre a união civil entre pessoas do 
mesmo sexo, com o fim de evidenciar como as formas jurídicas, enquanto instrumentos de 
normalização em tempos de biopoder, reforçam e legitimam o funcionamento da sociedade 
como um campo de valores heterossexuais. 
Por fim, é proposta a constituição de um Direito de bases contra-sexuais, de forma que os 
institutos jurídicos possam, eficientemente, transcender as disciplinas e regulamentações 
sobre as identidades sexuais 'anormais' e tratar todos os indivíduos de forma igualitária, sem 
resquícios de normalização. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; SEXUALIDADE; TEORIA QUEER 
 
ABSTRACT 
This article aims at analising how the law has disciplined the homosexual identities in the 
contemporary society. based on the sociological analysis of Michel Foucault, it investigates 
the origin of the concept of homosexuality and the modern institutions of control and 
correction, as well as the way by which the market relations and consumption have changed 
the logic of domination over the homosexuals. 
In relation to the law, the article dedicates to the analisis of the discussions about civil unions 
between homosexuals, in order to highlight how the legal forms, as instruments of 
standardization in times of biopower, strenghtens and legitimizes the functioning of society as 
a heterosexual values field. 
Finally, it’s proposed the establishment of a law based on a non-sexist base, so that the legal 
institutions can effectively transcend the disciplines and rules on the 'abnormal' sexual 
identities and treat everybody equally, without any traces of normalization.  
KEYWORDS: LAW, SEXUALITY, QUEER THEORY 
 
 

  

1 A CONSTITUIÇÃO BIOPOLÍTICA DAS SOCIEDADES MODERNAS 
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 Para uma plena compreensão do objeto que este artigo propõe estudar, é necessário que 
façamos uma breve abordagem sobre o que é biopolítica e como ocorre o seu funcionamento. 

Através de seus estudos, Michel Foucault demonstra que um dos fenômenos primordiais que 
ocorreu em meados do século dezoito e no século dezenove foi a mudança na concepção do 
poder que o soberano detinha sobre os homens na sociedade, visto que seu elemento biológico 
tornou-se, a partir daí, domínio do Estado. 

Esclarece o mesmo autor que até a segunda metade do século XVIII, os soberanos tinham 
como característica principal exercer o seu poder na forma do binômio direito de vida/ direito 
de morte, ou seja, tinham a prerrogativa de decidir, de acordo com seu arbítrio, quem deveria 
morrer ou viver. Não é isso que vai prevalecer após as transformações históricas e sociais A 
que o direito político será submetido. Nesse novo momento, o homem não será mais visto 
como um ser singular somente, O qual é submetido a um regime meramente disciplinar 
disposto pelo soberano, mas também percebido em sua coletividade, que é ajustada por 
processos de conjunto que são próprios da vida, como, por exemplo, o nascimento, a 
reprodução, a doença, etc. 

Em outras palavras, o que ocorre na segunda metade do século XVIII é o surgimento de uma 
preocupação em criar mecanismos de regulamentação da vida social, de forma a tratar a 
população como um organismo que precisa de uma série de cuidados para permanecer vivo e 
produtivo. Para melhor entendimento, expõem-se as palavras de Michel Foucault: 

  

Não se trata absolutamente de ficar ligado a um corpo individual, como faz a disciplina. Não 
se trata, por conseguinte, em absoluto, de considerar o indivíduo no nível do detalhe, mas, 
pelo contrario, mediante mecanismos globais de agir de tais maneiras que se obtenham 
estados globais de equilíbrio, de regularidade; em resumo, de levar em conta a vida, os 
processos biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas 
uma regulamentação (FOUCAULT,1999, p.294) 

  

Com o surgimento da biopolítica, aparece a necessidade de regulamentação, no sentido de que 
o soberano começa a se preocupar com o bem estar da população, criando estratégias para 
controlar e regrar um padrão de vida que considera apto a manutenção da própria sociedade. 
Convém ressaltar que o poder disciplinar, típico dos soberanos anteriores à segunda metade 
do século XVIII, continuou a existir. O poder disciplinar existe concomitantemente com o 
poder regulamentar, constituindo tecnologias de poder que se articulam entre si no regime 
biopolitico. 

Mas por que houve essa mudança? Foucault (1999), em seu texto "Em defesa da sociedade" 
explica que isso se sucedeu na medida em que o poder soberano, nos moldes clássicos, não 
conseguiu reger a enorme complexidade que se fez presente na sociedade, principalmente por 
ocasião da explosão demográfica e do crescente fenômeno da industrialização. por óbvio, as 
sociedades anteriores ao fenômeno da biopolitização também eram complexas, mas não tanto, 
visto que o poder disciplinar era suficiente para subordinar a população aos interesses do 
soberano. Foucault expõe essa idéia de forma bem clara: 
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 [...] de modo que da velha mecânica do poder de soberania escapavam muitas coisas, tanto 
por baixo, como por cima, no nível do detalhe e no nível da massa. Foi para recuperar o 
detalhe que se deu uma primeira acomodação: acomodação dos mecanismos de poder sobre o 
corpo individual, com vigilância e treinamento - isso foi a disciplina. É claro, que esta foi a 
acomodação mais fácil, mais cômoda de realizar. É por isso que ela se realizou mais cedo - já 
no século XVII, início do século XVIII - em nível local em formas intuitivas, empíricas, 
fracionadas e no âmbito ilimitado de instituições como a escola, o quartel, a oficina, etc. E 
depois, vocês têm em seguida, no final do século XVIII uma segunda acomodação, sobre os 
fenômenos globais, sobre os fenômenos de população, com os processos biológicos ou bio-
sociológicos das massas humanas. A acomodação muito mais difícil, pois, é claro, ela 
implicava órgãos complexos de coordenação e de centralização. (FOUCAULT,1999, p.295) 

  

Feitos esses breves comentários acerca do funcionamento do biopoder, passa-se a análise de 
como ocorre o seu exercício de regulação e controle sobre a sexualidade. 

  

  

2 TÉCNICAS RACISTAS E HETERONORMATIVIDADE 

  

  

Como forma do biopoder justificar a ordem de matar ou expor à morte estrangeiros ou mesmo 
seus próprios cidadãos quando prejudiciais ao bem-estar do organismo social, incorporou-se 
às práticas biopoliticas o que Foucault chama de Racismo. 

Compreende-se como Racismo o meio como o biopoder adquire legitimidade para decidir 
sobre quem deve morrer ou viver. Assim, o Racismo teria por finalidade duas funções: a 
primeira seria distinguir os seres humanos através de raças, de forma a hierarquizá-las. Isso 
geraria dentre a população grupos estanques. Portanto, a primeira função do racismo é, 
"fragmentar, fazer cesuras no interior desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder" 
(FOUCAULT, 1999, p.305). 

Há, também, a segunda função do Racismo, que consiste em elevar o outro a um status de 
inimigo em potencial, onde a sua vida depende da morte de outrem. Numa esfera macro, 
equivaleria A dizermos que "quanto mais espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto 
mais indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie, 
mais eu - não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie - viverei, mais forte serei, mais 
vigoroso serei, mais poderei proliferar" (FOUCAULT, 1999, p.305). 

Assim, a vida do outro, quando interrompida, gera benefícios para a minha própria vida e de 
minha raça, tendo em vista que se tornará cada vez mais sadia e pura. Aqui, a hostilidade não 
é econômica ou política, mas biológica. Portanto, no sistema de biopoder, a morte se torna 
legítima, na medida em que a sua consumação traz a eliminação do perigo e fortalecimento de 
uma espécie ou raça. 
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A forma como o biopoder ceifa o direito de viver daqueles grupos tidos como não 
interessantes, não ocorre somente por meio do 'assassinato direto', como ocorreu nos campos 
de concentração dos países nazi-facistas. Há também meios indiretos de se alcançar este 
objetivo. Ocorre, por exemplo, quando se coloca seus próprios cidadãos para lutar em uma 
guerra fazendo com que sejam mortos aos milhões, ou quando SE expõem determinados 
grupos sociais às doenças ou à criminalidade, por falta de políticas públicas adequadas. 

Submetidas às técnicas racistas também estão as questões ligadas a sexualidade. A sua 
regulação ocorre por meio do que denominamos de dispositivos sexuais, que estão situados 
em um contexto em que se privilegia tecnologias de subjetivação heteronormativas, 
constituindo instrumentos de governo das relações de poder. Com maestria, Giorgio Agamben 
explica o que é dispositivo e como ocorre a sua relação com a sociedade: 

  

[...] chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a 
capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os 
gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes (AGAMBEN, 2009, p.40) 

  

Dessa forma, o dispositivo de sexualidade exerceria a função de agenciar as mais diversas 
disposições sexuais, estabelecendo uma hierarquia, segundo a qual, no ápice estaria a 
heterossexualidade. em outras palavras, esse dispositivo transformaria a polissexualidade 
encontrada na biologia numa ética sexual, em que a referência do normal estaria nos padrões 
heteronormativos. 

Não por acaso, no século XIX e século XX, a ciência passa a fomentar a construção de 
saberes sobre o sexo humano. A ciência começa a estudar o sexo do homem, da mulher, da 
criança, do adulto, dos normais e anormais. Conseqüentemente surge o que Foucault chama 
de Scientia sexualis, que tinha como objeto desvendar uma verdade sobre o sexo. 

Nesta época houve uma extrema valorização médica da sexualidade que construiu uma 
disciplina sexual, conforme a qual o corpo que não seguisse tais preceitos estaria 
indisciplinado perante a medicina e sofreria dois tipos de consequências: a primeira 
conseqüência recairia sobre o corpo, que é imediatamente punido por todas as doenças 
individuais que o devasso atrai sobre si. enquadrar-se-ia, aqui, o homossexualismo, que, tido 
como uma patologia do instinto sexual, deixaria o seu adepto exposto às mais variadas 
doenças venéreas. A sexualidade humana seria gerida da maneira como o Estado acreditasse 
ser útil à sua manutenção. Pela Scientia sexualis, o ocidente impôs a heteronormatividade. 

Haveria reflexos também na esfera populacional, uma vez que o "devasso sexual" tem uma 
hereditariedade, uma descendência que também vai ser perturbada. Isso é o que será chamado 
de teoria da degenerescência. ESSA teoria repercutiu significativamente sobre a posição do 
saber das relações homossexuais. "O sujeito que anteriormente era tido como pecador ou 
criminoso passou a ser tratado como um indivíduo degenerado. A sua mera existência era 
fator de preocupação para a ciência". (TREVISAN, 2000, p.177). 

O sujeito, além de 'anormal', passa a ser um inimigo social. Portanto, o discurso científico, ao 
hierarquizar as sexualidades, colocou a heterossexualidade como a única sexualidade possível 
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e verdadeira designando os demais tipos de relações como doenças degenerativas da 
sociedade. 

Frise-se que a opressão dos homossexuais não se unifica na figura do Estado, visto que os 
dispositivos de sexualidade condicionaram as práticas subjetivas de toda sociedade. Dessa 
forma, a própria população viria a repudiar e tratar como anormais todos aqueles que 
estivessem em consonância com a prática homossexual. 

A homossexualidade somente deixou de ser considerada doença em 1993, quando a 
Organização Mundial de Saúde retirou a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo do 
catálogo internacional de doenças. 

Com essa alteração, não se utiliza mais o sufixo "ismo", visto que ele carrega consigo o 
preconceito histórico de quando a homossexualidade era considerada doença. "para a 
medicina, a heterossexualidade quanto a homossexualidade são considerados estágios da 
sexualidade humana" (PRETES; VIANNA, 2007, p.55). 

Contudo, o fato de a homossexualidade ter sido retirada do Catálogo Internacional de 
Doenças, não significa que as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo passaram a ser 
aceitas. Os discursos de meados do século XIX, que posicionam o homossexual como um 
anormal, ainda estão muito presentes na prática quotidiana. Ainda o homossexual é tratado 
como um inimigo social. 

na atualidade, que corresponde a um período posterior à ruptura científica do saber que 
atribuía ao homossexual o status de doença, as sociedades ocidentais ainda se encontram sob a 
égide da heteronormatividade, que trata como anormal todo aquele que não se enquadre aos 
valores heterossexuais. 

nesse contexto, o direito tem sido utilizado como instrumento de disseminação de tal 
entendimento. no caso do ordenamento jurídico brasileiro, que em um primeiro momento 
atuava de forma a punir aquele que era adepto do homossexualismo, agora nega o respeito à 
sua identidade, sua liberdade e tratamento não discriminatório. falta, por parte do direito, 
reconhecimento dessas pessoas enquanto sujeitos de direito. 

Temos, também, uma espécie de violência tácita ou psicológica, que ocorre através de insulto 
público, que se materializa através da chacota e da ridicularização, como ocorre na mídia, em 
que os homossexuais são expostos ao ridículo e tornam-se alvo de risos e humilhações. Estes 
discursos de verdade são propagados sem qualquer tipo de óbice, pois o Direito não impõe 
qualquer impedimento a essas ações simbólicas que estão nos discursos, nos símbolos e na 
cultura de um modo geral. "A falta de ação jurídica é um consentimento e uma cumplicidade 
com essa violência diuturna - uma evidência da degeneração da igualdade plena" (LOPES, 
2005, p.75). 

Segundo o autor José Reinaldo de Lima Lopes, o contexto atual em que se inserem os 
homossexuais estão inseridos os expõem a dois tipos de conseqüência: a primeira é a exclusão 
de alguém de uma esfera de direitos, negando à pessoa a autonomia social e possibilidade de 
interação. a isso se atribui o nome de ostracismo social. 

Por sua vez, há a segunda conseqüência, que é a negativa de valor a uma forma de ser ou de 
viver, e é ela que está por trás das formas de tratamento degradantes e insultuosas dispensadas 
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aos homossexuais, visto que fomenta o descaso e o desrespeito por jeitos individuais ou 
coletivos de viver. Isso gera ainda: 

  

Para os indivíduos, portanto, a experiência dessa desvalorização social traz consigo 
normalmente uma perda da auto-estima, da oportunidade de se enxergarem como seres vivos 
cujos traços e habilidades devem ser estimados. Portanto, a espécie de reconhecimento de que 
esse tipo de desrespeito priva a pessoa, é a aprovação social de uma forma de auto-realização 
que ele ou ela teve de descobrir, a despeito de todos os obstáculos, com encorajamento da 
solidariedade de grupo. Naturalmente cada um só pode relacionar essas duas espécies de 
degradação social consigo enquanto pessoa individual, já que os padrões estabelecidos e 
institucionalizados de auto-estima foram historicamente individualizados, isto é, porque estes 
padrões se referem valorativamente às habilidades individuais antes que coletivas. Por isso, 
essa experiência de desrespeito, como a de negativa de direitos, está ligado a um processo de 
mudança histórica (HONNETH apud LOPES, p.134) 

  

Os insultos homofóbicos estão muito presentes no quotidiano. Isto ocorre em cada palavra 
que pode ser ouvida por cada gay ou lésbica por meio dos insultos implícitos que ocorrem nas 
práticas sociais. Exemplo disso são as salas dos cartórios onde ocorrem os casamentos civis, 
onde o casamento entre homossexuais é proibido. 

  

3 A TÉCNICA DO "INCLUIR PARA EXCLUIR": OS HOMSSEXUAIS SAEM DO 
GUETO PARA SEREM EXPLORADOS PELO MERCADO 

  

  

Aproximadamente nos últimos vinte anos, o biopoder e o mercado começaram a enxergar no 
homossexual um instrumento de fortalecimento e manutenção do organismo social. isso não 
quer dizer que há uma plena aceitação dos homossexuais, pelo contrário, a heterossexualidade 
ainda é vista como o padrão normal de sexualidade, e os que não a praticam, anormais. 

Contudo, o tratamento dado ao público homossexual mudou em partes. É possível vislumbrar 
mudanças que fazem o homossexual ter uma impressão de estar sendo incluído, quando na 
verdade o que importa ao biopoder é somente a sua capacidade de consumo. 

O poder de consumo é que vai transformar a postura da sociedade perante os homossexuais. 
Eles começaram a ser enxergados como um nicho de mercado que, pelo seu alto poder de 
compra, vai transformar a forma como serão percebidos e explorados nas relações 
mercadológicas. É possível perceber essas mudanças por meio do "mercado GLS", onde há 
prestações de serviços direcionados para este público. 

Daniel Rezende Campos e Edson Roberto Bogas Garcia (2007), por meio de um estudo sobre 
o comportamento de consumo gay da cidade de Belo Horizonte, identificam o surgimento da 
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percepção da população homossexual como um nicho de mercado na década de 1980, quando 
lhes fora imputada a responsabilidade pela disseminação da AIDS. 

Essa visibilidade que teve o público homossexual em virtude da AIDS fomentou o surgimento 
de grupos de cunho político que visavam concretizar políticas que possibilitassem a afirmação 
homossexual por meio da luta contra o preconceito, aquisição de direitos, políticas públicas 
afirmativas, etc. 

Concomitantemente ao surgimento dos movimentos políticos de defesa dos homossexuais, 
começa-se a fazer estudos sobre o seu perfil de comportamento e padrão de consumo. Daí 
ocorre o "boom" do mercado GLS, que era chamado por alguns de "mercado dos sonhos", 
visto que o poder de compra era alto e até então não tinha sido explorado. E, assim, forma-se 
a segmentação de mercado. 

Descobre-se um nicho de consumo homossexual, derivado da subcultura gay, que começa a 
ser massivamente explorada por meio de produtos específicos, serviços especializados, etc. 

A exploração mercadológica dos homossexuais favoreceu o surgimento do que os 
antropólogos chamam de "gueto homossexual". Esse "gueto" não deve ser compreendido 
como aparece em países, como o caso dos EUA, onde funcionam como espaços físicos 
marcadamente segregados. 

O "gueto" ao qual se refere este artigo deve ser entendido como "espaços urbanos públicos ou 
comerciais - parques, praças, calçadas, quarteirões, estacionamentos, bares, restaurantes, casas 
noturnas, saunas - onde as pessoas que compartilham uma vivência homossexual podem se 
encontrar" (SIMÕES; FRANÇA,2010, p.2). 

Para aqueles que se identificavam com o 'gueto homossexual', o fato de se ter espaços 
especializados de consumo era visto como um avanço no combate ao preconceito, para outros 
(principalmente militantes políticos), o "gueto gay" estava muito aquém do que o 
homossexual almejava e precisava. Na opinião destes, o gueto contribuía para uma 
objetificação do homossexual. 

Da união de interesses entre movimentos políticos dos homossexuais, mercado e poder 
público, constituiu-se a parada do orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e 
Transsexuais), maior evento do ativismo atual, e que ocorre nas principais cidades do mundo. 
ESSE acontecimento fora idealizado pela militância homossexual como forma de se atingir 
uma "visibilidade de massa", de forma a demonstrar uma possível convivência dentre as mais 
diversas identidades sexuais dentro de uma sociedade. 

Atualmente, é possível vislumbrar que, realmente, ocorre essa visibilidade almejada pelos 
movimentos homossexuais. contudo, houve uma incorporação desse evento a uma lógica de 
mercado que canalizou tal visibilidade aos seus interesses. Em outras palavras, a parada do 
orgulho, atualmente denominada de LGBTTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, 
Travestis e Intersexos) somente é admitida de forma pacífica em virtude dos lucros que é 
capaz de gerar. 

A parada do orgulho LGBTTI do Estado de São Paulo, por exemplo, entrou no calendário 
turístico da cidade, haja vista ocorrer após a Fórmula 1, o evento mais lucrativo. Segundo a 
Associação de turismo para Gays, Lésbicas e simpatizantes, o mercado GLS movimentou 
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cerca de R$ 99 bilhões no mundo e trouxe para a cidade de São Paulo a receita de R$ 189 
milhões só na semana em que ocorre a parada do orgulho LGBTTI no ano de 2010. Para 
2011, a perspectiva é que o lucro aumente para R$ 196 milhões.(Fonte: São Paulo Turismo). 

O parágrafo anterior deixa bem evidente como o biopoder tem atuado sobre a 
homossexualidade. historicamente, em um primeiro momento, os homossexuais eram tidos 
como portadores de anomalias biológicas que deveriam ser atacadas de forma ostensiva. 
atualmente, a tecnologia de poder aperfeiçoou-se. os homossexuais continuam a SER 
marginalizados. Entretanto, a dominação agora se dá de forma sutil. Por que perseguir, 
quando se pode lucrar? 

Exemplo disso é o "the Day after" ao evento da Parada LGBTTI. Há relatos de que as mesmas 
empresas que estão presentes na parada ou mesmo que fazem informes publicitários para esse 
nicho de mercado, em seu cotidiano, não têm a preocupação em manter uma postura de ver 
nos homossexuais sujeitos de direitos. Acabam por disseminar os discursos heterossexistas, 
reproduzindo o racismo detectado por Michel Foucault. Agir com preconceito para com seus 
funcionários que são homossexuais é um exemplo disso. 

A política do "incluir para excluir" instala-se exatamente nesse ponto. Da mesma forma que 
se tem um evento, como a parada do orgulho LGBTTI, acontecendo com apoio do poder 
público e da sociedade civil, por outro lado, têm-se uma constante no que se refere À 
violência contra homossexuais. Vejamos um exemplo disto: 

  

O roteiro "São Paulo à noite", incluído na edição de 2004 da Revista Oficial da Parada do 
Orgulho GLBF de SP, recomendava que se "evite transitar pelas ruas desacompanhado, 
principalmente na região central da cidade"; e, ainda, que "se possível, saia sempre em 
turmas, e prefira andar de carro ou de táxi, no período da noite" (SIMÕES; FRANÇA, 2010, 
p.20). 

  

Recomendações desse tipo constatam que a idéia de tolerância que se busca passar em relação 
às manifestações públicas da homossexualidade, ainda não se efetivou de forma plena. No 
caso desse folhetim, demonstra-se o conhecimento, pelos próprios militantes da causa 
homossexual, da violência a que estão expostos. 

Atualmente tem sido comum a divulgação pela mídia Da prática de crimes contra 
homossexuais, seja por injúrias ou violência física (agressões, homicídios, etc.). Há até 
mesmo grupos organizados de combate À homossexualidade, como é o caso dos "skin-
heads". há, ainda, as discriminações às quais os homossexuais são submetidos em locais 
públicos, seja em serviços prestados a todos os grupos sociais, seja em espaços de lazer. 

É bem verdade que há leis em alguns estados do Brasil que buscam de forma tímida agregar 
direitos ao público homossexual ou combater a homofobia. Entretanto, como será analisado 
na segunda parte deste artigo, a sua aplicação efetiva ainda encontra dificuldades. 

Outro ponto importante a ser abordado quando se estuda a relação entre Homossexuais e 
consumo, é a estratificação social que há dentro do próprio mercado GLS. Por meio de uma 
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análise antropológica do fenômeno do consumo, é possível verificar que ele simboliza um 
importante papel na construção de identidades dos sujeitos. Em outras palavras, seria o 
mesmo que admitir que "nós somos o que nós consumimos e o que nós consumimos são uma 
extensão de nossas identidades (PEREIRA; AYROSA apud BELK, 1988). 

Nesse ponto é que surge a estratificação dentro do "mercado GLS". O padrão e o poder de 
consumo será responsável por estabelecer uma forma classificatória de se identificar e 
construir igualdades e diferenças. A partir dessas diferenças, que se originam por meio de 
seus padrões de consumo, é que ocorrerá a hierarquização dos sujeitos entre os homossexuais. 

Em tal contexto, salienta Bill Pereira e Eduardo A. T. Ayrosa (2009) que o corpo dos 
indivíduos terá um papel muito importante na localização e classificação do outro no meio 
homossexual. Segundo esses autores, há um culto ao corpo jovem com músculos 
sobressalentes e definidos, sendo que o trato que um indivíduo tem com o seu próprio corpo 
vai demonstrar A qual grupo social gay ele pertence, o que vai definir qual será o seu 
tratamento perante os demais. 

o modo de o sujeito se comportar e se vestir também está relacionado ao tema afeto ao corpo 
dos indivíduos. de acordo com os estudos desses autores, os gays demonstraram ser muito 
controladores de seus corpos e dos alheios. da mesma forma, discriminam e excluem todos 
aqueles que estejam distantes de tal estereótipo ou que tenham trejeitos ou comportamentos 
femininos. Um de seus entrevistados tem uma fala que representa muito bem o que aqui é 
descrito: 

  

É que a cultura gay tem muito a ver com o universo masculino. Mas acho que no universo gay 
tudo é pouco mais exacerbado porque você tem que vencer não só profissionalmente, 
economicamente, mas visualmente... e ai o gay talvez ele acabe se tornando um pouco 
fantasioso em relação ao universo masculino porque tudo parece um pouco exagerado. Se ele 
não quer ter esse estigma da bicha afetada ou de feminino aí ele se torna mais masculino e aí é 
quase um exagero também. (Cristiano, 35 anos) (PEREIRA; AYROSA, 2009, p.13). 

  

Esta fala exemplifica bem a estratificação dentro do ambiente gay e a sua forma peculiar de 
construção do corpo e valorização da masculinidade de modo a rechaçar toda forma de 
feminilidade. Vejamos um outro exemplo: 

  

É porque assim, eu acho que em geral as pessoas gostam muito da coisa do rótulo. Todo 
mundo tem que se enquadrar, tem que se rotular de alguma forma, então no meio gay já tem 
um rótulo, um grau de valores, onde o cara que é ativo, malhado e másculo é o mais 
valorizado (...)A bichinha esta no nível abaixo, então ela já sofre... é excluída no meio dela. 
Alberto (36 anos) (PEREIRA; AYROSA, 2009, p.13). 
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A fala dada por esse entrevistado dá veracidade ao que Foucault (1999) percebeu em relação 
ao racismo como um instrumento essencial de manutenção do biopoder. Como pode ser 
percebido, o meio gay não é homogêneo, aliás, encontra-se permeado de preconceito. Isso é 
essencial à biopolítica, pois desse modo é possível haver uma exploração mercadológica 
público homossexual por diversos âmbitos e modos, além do que se evita a criação de uma 
identidade coletiva, o que tornaria a população mais difícil de ser controlada. 

A valorização da masculinidade nos informa mais um dado muito importante. Aqui há a 
materialização do controle pelo biopoder por meio dos dispositivos de sexualidade 
anteriormente abordados. É perceptível como os padrões hereronormativos estão presentes na 
vivência homossexual. Não há entre os homossexuais um entendimento, no sentido de se 
construir um "modo de vida gay", mas uma busca da proximação crescente dos padrões 
comportamentais do homem heterossexual. 

Esse processo encontra-se refletido no "mercado GLS". Isadora Lins França (2007) 
identificou que grande parte do "mercado GLS" não identifica bissexuais, transexuais e 
travestis como integrantes da comunidade para a qual oferecem seus serviços, enquanto o 
movimento político homossexual tem essas categorias como constituintes do seu sujeito 
político e parte da "comunidade" à qual se dirige. 

A mesma autora (2007) dá um exemplo bem significativo. Em 2004, travestis organizadas 
politicamente através da associação que organiza a Parada do Orgulho GLBT realizaram as 
Blitz Trans, ocasião em que percorreram espaços de consumo do circuito GLS, com base em 
uma lei paulista de combate a homofobia, de forma a protestar contra os estabelecimentos 
comerciais que sobretaxavam ou proibiam a entrada de travestis, sob a justificativa de 
selecionar o público-cliente do local. 

Em suma, no contexto atual de sociedade em que vivemos, extremamente pautada pelas 
práticas de consumo, o controle adotado pelo biopoder está estritamente ligado à proteção e 
fortalecimento da economia. Segundo Lucas de Alvarenga Gontijo e Adalberto A. Batista 
Arcelo (2009) a prosperidade econômica é a meta de qualquer Estado biopolítico moderno. 

Nos moldes dessa tecnologia de poder, está o tratamento dado aos tidos como 'anormais', 
dentre eles os homossexuais. O biopoder, por meio do racismo, vai tratá-los conforme a sua 
possibilidade de consumo. Aqueles que possuem alto poder aquisitivo serão parcialmente 
admitidos à medida que forem consumindo. Por sua vez, aqueles que não têm alto poder 
aquisitivo são excluídos e marginalizados. "Os pobres (...) não são escravos, embora 
trabalhem somente para subsistir, não são cidadãos, não são emissores de opinião e nem fim 
de políticas públicas, ele são os invisíveis" (ARCELO; GONTIJO, 2009, p.15). 

No caso específico dos Homossexuais, ao qual este artigo dedica análise, é perceptível que 
ainda que haja um tratamento melhor ao homossexual de acordo com o seu poder de compra, 
todos são excluídos. Ainda hoje existe o tratamento discriminatório e preconceituoso dado aos 
homossexuais, visto que as tecnologias de normalização determinam como padrão ideal a 
heterossexualidade. 

E o Direito, como atua neste contexto? Qual é a sua influência na normalização das 
identidades sexuais? No próximo tópico, será mostrado como funciona a dimensão 
normalizadora do Direito. 
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4 O DIREITO ENQUANTO ELEMENTO NORMALIZADOR DAS IDENTIDADES 
SEXUAIS 

  

Para uma melhor compreensão deste tópico, é importante que se faça uma delimitação de qual 
é a concepção de Direito que será abordada no presente artigo. 

Como vimos anteriormente, na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, as 
relações de poder passam por um processo de aperfeiçoamento, ou seja, uma sociedade que 
era baseada no exercício da soberania por meio da força e da disciplina adquirirá a 
característica da regulamentação das práticas sociais. 

A sofisticação pela qual as relações de poder passaram exerceu influências sobre o Direito. 
Inicialmente o fenômeno jurídico servia ao soberano como meio legítimo de imposição da 
força e da violência, e, nesse novo momento, passa a ser mais um meio do qual a norma se 
utilizará para se impor nas sociedades. Desta forma, o Direito deixa de trabalhar meramente 
com os conceitos de lícito/ilícito e passa a trabalhar com o binômio normal/anormal enquanto 
parâmetro de imposição da disciplina e regulamentação. 

Mas, afinal, o que é norma? O que é normalização? A norma, na concepção Foucaultiana do 
termo, surge por meio do exame, ou seja, por meio de mecanismos que tem como fim vigiar 
os indivíduos de forma constante, e, em um segundo momento, extrair um saber sobre eles. O 
saber produzido nesse processo reveste-se de uma fundamentação racional e torna-se norma. 
O conteúdo das normas varia de acordo com o espaço geográfico e o tempo histórico e 
sempre tem como fim a organização e A legitimação do poder. Assim, a atualidade, na qual o 
ocidente se encontra sob a forma de governo neoliberal, a norma adquire o objetivo de 
fundamentar a lógica de mercado em todos os espaços sociais. 

A norma está presente nas práticas disciplinares e nas regulamentadoras. A normalização 
disciplinar se manifesta quando: 

  

Classifica os termos decompostos, estabelece sequencias e ordenações entre eles, fixa 
procedimentos de adestramento e de controle e, a partir daí, estabelece uma separação entre o 
normal e o anormal. A normalização disciplinar, portanto, consistiria em se definir um 
modelo ótimo (a norma) e tentar tornar pessoas, gestos, atos, conformes a este 
modelo.(FONSECA, 2000, p.227) 

  

"A fábrica não exclui os indivíduos, liga-os a um aparelho de produção. A escola não exclui 
os indivíduos, mesmo fechando-os, ela os fixa a um aparelho de transmissão do saber." 
(FOUCAULT, 2009, p.114). Em todos esses estabelecimentos verifica-se uma tentativa de 
disciplinar o corpo e a subjetividade dos indivíduos, para que melhor se adaptem aos 
interesses das práticas comerciais e do mercado. 
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Na normalização disciplinar, a norma é anterior ao que será definido como normal ou 
anormal, ou seja, há uma norma posta (primeiro momento), e os indivíduos, grupos, práticas 
que se adequarem à norma anteriormente posta serão classificados como normais, enquanto 
àqueles que não se submeterem aos seus ditames serão considerados como anormais (segundo 
momento). 

A normalização regulamentadora é típica da biopolítica, visto ter aparecido conjuntamente 
com essa forma de organização do poder. O seu objeto não é o indivíduo, ou um pequeno 
grupo, ou uma determinada prática. É a sociedade como um todo, entendida como uma massa 
global que está submetida A fenômenos peculiares da vida, como nascimento, mortalidade, 
doenças, etc. Em outras palavras, É a população. 

Diferentemente da normalização disciplinar, aqui se verifica a anterioridade do normal em 
face da norma. Isso ocorre porque os governos, buscando a estabilidade da população, e, 
assim, mantendo-a saudável e produtiva, vão estabelecer parâmetros do que deve ser 
considerado como normal, levando em consideração as características de cada população. A 
norma, então, é produzida à medida que a população se desvia das diretrizes de normalidade. 
A essa norma que é elaborada para fins de regulamentação dá-se o nome de dispositivo de 
segurança.  

Para ficar claro, Foucault (2009) exemplifica fazendo referência aos procedimentos de 
variolização e de vacinação no final do século XVIII. O dispositivo de segurança da época se 
utilizou de medidas higienistas como vacinação, enclausuramento, etc, para recolocar a 
população dentro de um modelo de 'curva normal geral'. 

Nesse contexto, a disciplina e regulamentação da homossexualidade é importante, na medida 
em que a forma como os indivíduos ou a população utilizam o sexo influencia diretamente na 
sua fixação dentro da sociedade, na sua dedicação dentro da linha de produção e no 
fortalecimento das práticas comerciais. 

O Direito dentro do regime de biopoder apresenta no seu funcionamento uma forma peculiar 
de normalização. Foucault vai observar que o Direito desde quando deixou de ser um mero 
instrumento de legitimação do poder soberano, não produz um saber/norma próprio. Com o 
advento do biopoder, o Direito passou por um processo de colonização pela norma servindo-
se a partir de então de mais um canal para os processos de normalização. "As práticas 
jurídicas veiculariam a norma, servir-lhe-iam como destino e ao mesmo tempo agente na 
formação do chamado Direito normalizado-normalizador" (FONSECA, 2002, p.95). 

Nos séculos XVIII e XIX, a dimensão disciplinar do Direito ocorria, principalmente, por meio 
do direito penal. Quando, nos países, considerava-se o homossexualismo ou, então, a sodomia 
enquanto crime, o direito se posicionava a favor da heterossexualidade, visto encarar como 
'anormais sexuais' gays e lésbicas. 

No Brasil, conforme apresenta Pierangelli (2001), com a promulgação do Código Penal 
Imperial de 1830, não havia qualquer referência à sodomia. Contudo, o seu artigo 280 punia 
os atos públicos de indecência com dez a quarenta dias de prisão e uma multa correspondente 
à metade do tempo de reclusão. Essa previsão deu margem à determinação, pela polícia, 
daquilo que constituia um ato de indecência, possibilitando a punição dos indivíduos que 
mantinham hábitos sexuais com pessoas do mesmo sexo. 
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Em 1890, fora publicado um novo Código Penal. Neste, a sodomia continuava 
descriminalizada. Embora não punindo explicitamente as práticas sexuais com pessoas do 
mesmo sexo, a nova lei continha quatro artigos que, pelo alto nível de abstração, permitiam ao 
poder público o controle da homossexualidade. O artigo 266 referia-se a "attentar contra o 
pudor de pessoa de um ou de outro sexo, por meio de violencia ou ameaças, com o fim de 
saciar paixões lascivas ou por depravação moral" (PIERANGELLI, 1980, p.301), crime este 
punido com prisão de um a seis anos. Como demonstra James Green (2000), o artigo acima, 
geralmente, aplicava-se às situações em que havia, entre os envolvidos, um menor de idade. 

Outro artigo que era muito comum para o controle da conduta homossexual era o artigo 282, 
que consistia no atentado violento ao pudor. O crime era descrito como "Offender os bons 
costumes, com exhibições impudicas, actos ou gestos obscenos, attentatórios ao pudor, 
praticados em lugar público ou frequentado pelo público e que, sem offensa à honestidade 
individual de pessoa ultrajam e escandalizam a sociedade" (PIERANGELLI, 1980, p.301). 
Para esse delito, a penalidade prevista era prisão de um a seis meses. O artigo 379, "Do uso do 
nome supposto, títulos indevidos e outros disfarces", era o meio pelo qual travestis e 
transsexuais eram controlados, visto proibir, "disfarçar o sexo, tomando trajos impróprios de o 
seu e trazê-lo publicamente para enganar" (PIERANGELLI, 1980 p.314). A lei previa pena de 
quinze a sessenta dias de prisão. Embora "a polícia fizesse vista grossa ao travestismo durante 
o carnaval, no resto do ano ela podia usar esta prerrogativa legal para prender homossexuais 
que tinham o hábito de usar roupas do sexo oposto"(GREEN, 2000, p.57-58). 

A quarta possibilidade de punição indireta da homossexualidade era por meio da vadiagem. O 
artigo 399 do Código Penal de 1890 definia este instituto como "deixar de exercitar profissão, 
officio, ou qualquer mistér em que ganhe a vida, não possuindo meio de subsistência e 
domicilio certo em que habite" (PIERANGELLI, 1980, p.316), ou então, "prover à 
subsistência por meio de ocupação prohibida por lei, ou manifestamente offensiva a moral e 
os bons costumes"(PIERANGELLI, 1980, p.316). Quem cometesse o crime de vadiagem 
estava exposto a receber uma pena de quinze a trinta dias de carceramento, devendo encontrar 
um emprego remunerado dentro de quinze dias após a sua libertação. Os mais vulneráveis a 
este crime eram os homens que se prostituíam. 

Diante destes exemplos retirados da história do Direito brasileiro, é possível perceber a tese 
de Foucault sobre a colonização do Direito pela norma. Ainda que não houvesse a restrição 
explícita a práticas sexuais não heterossexuais, existia a perseguição aos 'anormais sexuais'. E 
isto ocorria em virtude da norma que, presente em diversos ramos do saber (a 
homossexualidade era tida como anormal na medicina por exemplo), constituiu valores contra 
as sexualidades 'anormais', valores estes que se difundiram na sociedade e, consequentemente, 
invadiram o campo jurídico. 

Desta forma, o Direito que, pela sua constituição e organização, tem o poder de impor pontos 
de vista à população, tornou-se o instrumento, por excelência, de violência real e simbólica 
àqueles que não se moldavam ao que dispunha a norma. Neste contexto de Direito 
normalizado-normalizador, o encarceramento dos homossexuais, travestis e transsexuais tinha 
como objetivo "exclusivamente corrigir e internalizar os indivíduos num aparelho de 
vigilância"(FONSECA, 2002, p.178), de maneira a tentar adequá-los À norma. 

Na atualidade, À primeira vista, percebe-se que houve um afrouxamento, por parte do Direito, 
do controle da homossexualidade. Dos tipos penais apresentados, ainda se encontra em vigor 
somente o atentado violento ao pudor. Os meios de comunicação e a sociedade civil como um 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12089



todo anunciam uma progressão no que tange ao tratamento dispensado aos homossexuais na 
sociedade brasileira. No próximo tópico, serão contestadas essas afirmativas, demonstrando 
que o Direito ainda normaliza as identidades sexuais não heterossexuais, na medida em que 
elege a heterossexualidade como sexualidade normal. 

  

4.1 O tratamento da homossexualidade no ordenamento jurídico brasileiro 

  

Como pôde ser verificado na primeira parte deste artigo, o controle da homossexualidade 
passou por um processo de sofisticação, ou seja, a técnica que era, em um primeiro momento, 
a da segregação social, mantendo os 'anormais sexuais' confinados em instâncias de vigilância 
e controle, posteriormente, com o fortalecimento da ideia de sociedade de massa e 
hipervalorização da lógica de consumo, mudou-se o tratamento, sendo adotada a técnica da 
'inclusão para exclusão', por meio do mercado. 

Neste novo contexto, o 'sentimento de pertencimento' tornou-se mercadoria, assim, aos 
'anormais' aptos a adquiri-lo, é possibilitado o desfrute de um efêmero gozo de inclusão, 
respeito ou mesmo cidadania. e como a comunidade homossexual, reconhecida pela sigla 
GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), foi percebida, a partir dos anos 80, como nicho de 
mercado, foram feitas negociações sociais de forma que, nos espaços de consumo, o 
tratamento conferido a este grupo é de como se nunca houvesse tido preconceito. 

Não por acaso, no Direito, percebeu-se uma continua e progressiva descriminalização das 
práticas homossexuais. Como explorar um público rotulado pelo mercado como homossexual, 
se há mecanismos jurídicos que impedem que os próprios indivíduos assim se reconheçam e 
possam usufruir O modo de vida GLS? É exatamente esta tensão que, para 
governamentalidade neoliberal, não é interessante, visto que qualquer obstáculo jurídico deste 
tipo inviabiliza a máxima exploração dos grupos sociais dentro do mercado. Assim, com a 
suspensão dos tipos penais tornou-se possível, por parte do mercado, explorar o público GLS 
com o máximo de efetividade, sem entrar em atrito com o Direito. 

Apesar do movimento de descriminalização ter ocorrido no Brasil, ainda não é possível dizer 
que o ordenamento jurídico deixou de ser normalizador, ou, em outras palavras, que o campo 
jurídico trata de forma equânime as identidades sexuais. Veja o que a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CR/1988) aduz acerca das identidades sexuais: 

  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

[...] 
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§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher. (grifo meu) (BRASIL,1988) 

  

Ainda que o artigo quinto da mesma CR/88 descreva, expressamente, que todos são iguais 
perante a lei, o dispositivo acima restringe a abrangência da referida igualdade. A capacidade 
de dizer quem é igual e quem é diferente deriva-se das lutas travadas por grupos sociais que 
almejam o poder. Logo, os que são tidos como diferentes sofrem de coerções sociais, sejam 
elas advindas do Estado (por exemplo, através de restrições a direitos), ou da própria 
sociedade, que se materializam em fenômenos sociais, como é o caso da marginalização ou da 
guetização. Em outras palavras, a ideia de diferença advém de uma interpretação arbitrária do 
outro, que é feita por aqueles que detêm consigo o poder. 

NO artigo acima citado, verifica-se que a Constituição elegeu, de forma expressa, que a 
união estável somente é possível entre homem e mulher. Por mais que o legislador 
constituinte tenha tentado evitar a misoginia, reafirmou a heteronormatividade do 
Direito.  

Frisa-se que este dispositivo encontra-se no "título VIII - Da ordem social", o que por si só é 
muito significativo. O legislador ao optar por disciplinar normas concernentes À constituição 
da família nesse setor da CR/88, o fez pelo interesse de controlar a sexualidade, visto saber 
que, para o bom funcionamento da disciplina e regulamentação da população, ou seja, para 
que a população funcione de forma ordenada, o controle da sexualidade é muito importante. 

Outro dado importante: o preâmbulo do artigo dispõe que a família, por ser base da sociedade, 
goza de especial proteção do Estado. Bauman (2009) demonstra que a construção da família é 
algo historicamente recente, e com a finalidade de ser uma instância de controle da 
sexualidade dos membros familiares. Este instituto é um dos principais instrumentos de 
controle social, mediante vigilância dos seus membros pelos próprios participantes de um 
determinado núcleo familiar, visto que era a forma como o poder atingiria o indivíduo de 
forma mais eficaz, remodelando as relações sociais, redefinindo o sexo e as práticas sexuais. 

Por meio do Código Civil, o Direito também manifesta a sua heteronormatividade. Abaixo, 
alguns exemplos: 

  

Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, 
perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. 

[...] 

Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização 
de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. 

[...] 

Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com 
as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de 
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que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes 
termos: "De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos 
receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados." 

[...] 

Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, 
companheiros e responsáveis pelos encargos da família. (grifos meu) (BRASIL, 2002) 

  

O CR/88 dispôs, no seu artigo 226§2, que o Código Civil seria o responsável por determinar 
as regras concernentes ao surgimento, manutenção e dissolução do casamento. diploma legal 
este que, como pode ser verificado acima, reitera o posicionamento da Constituição, na defesa 
da heterossexualidade como a sexualidade 'normal', quando coloca, de forma explícita, que o 
casamento somente pode ocorrer entre homem e mulher. 

  

Art. 1.556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos 
nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. 

Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o 
seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado; 

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a 
vida conjugal; 

III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, ou de moléstia grave e 
transmissível, pelo contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de 
sua descendência; 

IV - a ignorância, anterior ao casamento, de doença mental grave que, por sua natureza, torne 
insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. (grifo meu) (BRASIL, 2002) 

  

O casamento pode ser anulado caso a comunhão tenha se dado sobre um erro quanto à pessoa 
do outro cônjuge. No seu inciso I alega que pode ser considerado erro essencial sobre a pessoa 
do outro quando há erro sobre a sua identidade. O doutrinador do Direito Silvio de Salvo 
Venosa (2003), a partir da análise de decisões judiciais, demonstra que tem sido considerado, 
pelos tribunais brasileiros, como causa de erro sobre a pessoa, entre outras possibilidades, o 
outro cônjuge ter praticado a prostituição antes do casamento, a recusa da esposa ao débito 
conjugal, e a homossexualidade. 

Neste exemplo, o Estado, por meio do Direito, manifesta mais uma vez o seu interesse em 
controlar a instituição familiar e a sexualidade. Quando o campo jurídico reconhece a 
prostituição, a homossexualidade e a recusa da esposa ao débito conjugal como causas de erro 
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sobre a pessoa, não o faz somente pela intenção manifesta, ou seja, a de possibilitar ao 
indivíduo que se equivocou quanto ao outro de rever a constituição do casamento. Há também 
o interesse simbólico de desestimular a prática de atividades sexuais incompatíveis com os 
interesses do mercado e das práticas comerciais. 

A prostituta é aquela que usa a sua sexualidade, ao ver do biopoder, de forma demasiada, não 
respeitando a ieiia do ato sexual somente para reprodução. Da mesma forma, temos a esposa 
que, por faltar com o seu dever conjugal, quer dizer, negar-se À prática de relações sexuais 
com o seu marido, também contraria os interesses biopolíticos, visto não estar ajudando na 
renovação da mão de obra. Os homossexuais também se encontram neste rol, por não 
adotarem práticas sexuais 'normais'. 

  

4.2 Normas jurídicas direcionadas aos homossexuais e seus efeitos simbólicos 

  

Na atualidade, principalmente por causa da exploração dos homossexuais como nicho de 
mercado, tem havido um movimento de concessão de direitos por parte do poder judiciário e 
elaboração de leis pelo legislativo, direcionado a este público. Este artigo defende a tese de 
que este processo camufla um aperfeiçoamento das técnicas de dominação sobre as 
identidades sexuais 'anormais' por parte do Direito. 

Nesse novo momento, surge a figura da norma jurídica simbólica. O simbólico constitui uma 
dimensão do social, consistente numa linguagem ou discurso em que há um deslocamento 
para outra esfera de significações. Assim, "o agir simbólico é conotativo na medida em que 
ele adquire um sentido mediato e impreciso que se acrescenta ao seu significado imediato e 
manifesto, e prevalece em relação ao mesmo" (GUSFIELD apud NEVES, 2005,p.4). Assim, a 
norma jurídica simbólica é toda aquela que tem um sentido manifesto, ou seja, explícito no 
texto legal e um sentido latente que é aquele que está por 'detrás' do manifesto, sendo que este 
prevalece sobre aquele. 

A norma simbólica surge em decorrência de uma superexploração do Direito pela política, o 
que, em termos Foucaultianos, pode ser entendido pela já abordada "colonização do Direito 
pela norma. 

É possível identificar uma norma como simbólica na medida em que determinado instituto 
jurídico caracterizado "por um alto grau de ineficácia normativo-jurídica serve tanto ao 
encobrimento desta realidade, quanto à manipulação política para usos contrários à 
concretização e efetivação das respectivas normas[...]"(NEVES, 2005, p.5). Esta tecnologia 
de poder é utilizada pelos governos para dois fins: construir no imaginário coletivo uma "boa 
imagem" do Estado, bem como agregar valores e paradigmas tidos como bons socialmente, 
no caso do Brasil de ser um Estado Democrático de Direito e, ao mesmo tempo, realizar 
manipulações jurídicas seja para encobrir situações de carência de direitos, seja, mais 
bruscamente, para dar ensejo à opressão política, implicando uma atuação exatamente 
contrária à imagem que busca transmitir à sociedade. 

Então, como intercalar lógica de mercado, norma jurídica simbólica e controle da 
homossexualidade? O efeito simbólico é uma forma que o Estado encontrou de atender aos 
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interesses neoliberais de exploração do mercado GLS, ao mesmo tempo em que é mantida a 
heteronormatividade. Em outras palavras, os direitos que vão sendo outorgados aos 
homossexuais têm como objetivo favorecer a sua exploração mercadológica, mas não realizar 
um efetivo reconhecimento deste grupo. Como será mostrado adiante, ao mesmo tempo em 
que há, cada vez mais, o fortalecimento do mercado GLS, aumentam os índices de violência 
contra homossexuais. 

É bem verdade que a norma simbólica contém em si uma ambivalência, ou seja, a sua 
utilização para fins de manipulação jurídico-política pode gerar um revés, de forma a gerar na 
população um sentimento de "apatia pública e de desconfiança nas próprias possibilidades 
reais de conquistas de direitos" (NEVES, 2005, p.5-6), causando o efeito de mobilização e 
luta pela efetivação destes. Isso ocorre pelo dinamismo da própria sociedade que é constituída 
por meio de relações de poder e resistência. Contudo, Marcelo Neves afirma, por meio de 
suas pesquisas sociológicas, que o efeito negativo da norma simbólica tende a prevalecer, 
dada a forma sutil e de difícil percepção que atua na sociedade. 

Neste contexto, as leis que existem, atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, 
direcionadas aos homossexuais, padecem de efeito simbólico, vez que, apesar de textualmente 
proibirem a homofobia, não há empenho político para que se tornem eficazes na realidade 
fática. 

À guisa de exemplo, atualmente há leis que punem a homofobia nos Estados da Bahia, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Para, 
Paraíba e Alagoas. Entretanto, o Grupo Gay da Bahia, através do levantamento de reportagens 
que noticiaram casos de violências contra homossexuais, atestou o crescimento da violência, 
por motivo de homofobia, em 2010, em comparação aos anos anteriores. O crescimento foi na 
ordem de 43% na região nordeste, 10% nas regiões norte e centro-oeste, 9% na região sul e 
27% na região sudeste (fonte: Grupo Gay da Bahia). 

Na ausência do poder legislativo, o poder judiciário tem buscado outorgar direitos ora 
proibidos, ora omitidos aos homossexuais, por meio de decisões judiciais. Contudo, também é 
possível verificar vestígios de normalização e efeito simbólico nestas práticas. Para uma 
melhor compreensão desta hipótese, será analisado o tema que tem sido mais trabalhado no 
tocante ao direito dos homossexuais, qual seja, a possibilidade de constituição familiar entre 
pessoas do mesmo sexo. 

No judiciário brasileiro, tem havido uma série de decisões judiciais autorizando a união 
estável, a parceria civil, o contrato civil, dentre outros termos para viabilizar aos 
homossexuais direitos próprios dos heterossexuais. O efeito simbólico destas práticas consiste 
no fato de que este processo possibilita construir uma imagem de judiciário que está à frente 
dos demais poderes, ou então que está atento e preocupado com as novas demandas sociais. 
Entretanto, há um efeito latente predominante. Ainda que, juridicamente, haja uma 
similaridade entre união estável e casamento, simbolicamente este é superior àquele, e, até o 
momento, o poder judiciário não problematizou a possibilidade de acesso ao instituto do 
casamento por parte dos homossexuais. Esta omissão ratifica a hierarquia que há entre 
homossexuais e heterossexuais, visto que o casamento, principal forma de constituição 
familiar, é de direito exclusivo dos adeptos de praticas sexuais 'normais'. 

A teoria queer faz uma crítica ainda mais consistente. De maneira que, ainda que seja 
viabilizada a utilização do casamento por parte dos homossexuais, o que textualmente 
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ocasionaria uma equivalência de direitos, ainda se estaria normalizando as identidades 
homossexuais: 

  

A luta pela parceria civil entre pessoas do mesmo sexo é uma causa com grande poder de 
mobilização, mas também uma forma de 'domesticação' das demandas de um movimento 
social que se depara com uma atmosfera de intolerância crescente.[...] O reconhecimento legal 
das vidas sexuais de casais formados por pessoas do mesmo sexo torna 'respeitáveis' somente 
aqueles que se igualam ao modelo heterossexual monogâmico estável. A institucionalização 
se dá sob a perspectiva de uma norma legal constituída sob a perspectiva heterossexual 
(mesmo não expressa) de forma a respeitar relações 'dignas'. [...] Na luta pela parceria civil, 
prevalece a idéia de que a sexualidade de gays e lésbicas só pode ser reconhecida como 
questão privada. Deixa-se para trás quatro décadas de afirmação de que o pessoal é político e 
se ignora o destino daqueles para os quais o casamento não representará avanço nem proteção, 
pois é na esfera pública que sofrem as sanções sociais, onde são insultados, agredidos e até 
assassinados. Percebe-se o lado sombrio da privatização das vidas, ou seja, sua despolitização. 
[...] Se indivíduos homoorientados não podem mesmo se tornar heterossexuais, então, a 
ordem social encontrou um meio de fazê-los viver como se fossem.(MISKOLCI, 2007 p.118-
123). 

  

Desta forma, na teoria queer, encontram-se subsídios para problematizar o próprio 
cerne do problema, qual seja, a regulação das famílias, como é feita atualmente, está 
contaminada pela norma heterossexual. O casamento civil da legislação brasileira ainda 
mantém vínculo intrínseco com o instituto religioso, salvaguardando dogmas cristãos como a 
monogamia e a heterossexualidade, configurando uma clara violação à laicidade do estado. 
Mesmo com as mudanças introduzidas pela constituição de 1988, o código civil de 2002, a 
Lei Maria da Penha e as últimas reformas no direito de família, o casamento e a união estável 
são duas das principais formas de constituição de família, a qual é vista com uma finalidade 
biológica, a reprodução. E, com a assimilação pelos homossexuais destes institutos, estar-se-ia 
diante de uma inclusão social somente Na medida EM que se organizem como heterossexuais, 
sendo violadas as suas particularidades e inviabilizando um efetivo reconhecimento. 

Tendo em vista as críticas apontadas, a última parte do artigo objetiva apresentar uma 
proposta de Direito novo que não coaduna com a normalização das identidades sexuais não 
heterossexuais. 

  

5 O DIREITO CONTRA-SEXUAL 

  

Como demonstrado nos tópicos anteriores, o Direito tem-se prestado ao controle e à 
normalização das identidades homossexuais, uma vez que restringe o acesso a direitos, e 
legitima a heteronormatividade, por meio da legislação simbólica. pensar um direito que não 
se coadune com o dispositivo de sexualidade, ou seja, com as normas que organizam a forma 
de utilização do sexo e das práticas sexuais, de maneira a favorecer os interesses comerciais, é 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12095



necessário que se rompa com as noções tradicionais que o Direito defende, como por exemplo 
a noção de família para fins reprodutivos. 

Michel Foucault, ao fazer a análise das relações de poder, que são instituídas nas sociedades, 
percebeu que, no momento em que são constituídas, formam-se dois pólos: o poder e a 
resistência. ou seja, numa relação entre dois indivíduos, encontram-se um dominante (em uma 
posição favorecida) e um dominado, oferecendo resistência. 

Entretanto, essa resistência oferecida pelos indivíduos que se encontram em posição 
desfavorável não consegue ser efetiva, pelo fato de que, como o poder está em tudo, a 
resistência acaba sendo um mero reflexo dele, servindo, assim, como um meio de 
retroalimentação da situação social organizada pelo biopoder. Os homossexuais, ao lutarem 
por direitos iguais, como o da união estável ou do casamento (oferecendo resistência), ajudam 
a fortalecer a heteronormatividade. são institutos constituídos com o fim de justificar e 
legitimar a heterossexualidade como a sexualidade 'normal'. 

Uma efetiva resistência só é possível na medida em que os indivíduos consigam transgredir as 
possibilidades de dominação e resistência dispostas pelo biopoder. Para que esse movimento 
seja possível, os indivíduos necessitam elaborar para si uma estética da existência que 
viabilize a constituição de uma subjetividade diferente Das impostas pelas estruturas 
convencionais. 

No tocante à sexualidade, para que os indivíduos consigam superar a normalização 
disseminada na sociedade, é necessário que se constitua o próprio corpo como uma instância 
contra-sexual. Isso porque as sociedades biopolíticas consideram o sexo (órgão genital) como 
fundamento do prazer, ou seja, o dispositivo de sexualidade disciplinou os corpos, de forma a 
identificar somente a vagina e o pênis como produtores de prazer, o que inviabiliza novas 
formas de sua obtenção. 

Esse fenômeno é de grande importância para o dispositivo de sexualidade, na medida em que 
é uma forma de justificar e impor padrões de comportamento sexual. O pênis, que é o 'Sexo 
Rei', tem como função, no ato sexual, penetrar, dominar, submeter A vagina à sua virilidade. 
Com isso instala-se uma pretensa justificativa biológica para A legitiimação da 
superioridade dos homens sobre as mulheres e a imposição da heterossexualidade como 
sexualidade adequada. Neste sentido, também entende Beatriz Preciado: 

  

Los órganos sexuales como tales no existen. Los órganos, que reconocemos como 
naturalmente sexuales, son ya el producto de una tecnologia sofisticada que prescribe el 
contexto em el que los órganos adquiren su significacion (relaciones sexuales) y se utilizan 
com propiedad de acuerdo a su <<naturaleza>> (relaciones heterosexuales)(PRECIADO, 
2002, p.26-27) 

  

A sexualização do corpo é o saber nuclear, do qual deriva a justificação das diferenças de 
gênero e de sexualidade. É por meio desta interpretação arbitrária dos órgãos genitais que se 
encontrou o argumento biológico que possibilita a manutenção de uma sociedade 
heteronormativa e misógina. 
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Nesse contexto, fazer do corpo uma instância contra-sexual, de forma a romper com os 
mecanismos do dispositivo de sexualidade, é realizar um processo de dessexualização, 
viabilizando a utilização do corpo como uma instância de prazer. 

Uma maneira sugerida por Foucault de comportamento contra-sexual seriam as práticas 
sadomasoquistas, haja vista que elas se constituem "uma tentativa de multiplicar os centros 
de prazer no corpo e mostrarem como se pode produzir prazer com objetos estranhos, com 
partes raras do corpo e em situações singulares". (FOUCAULT, 2006, p.738).  

Assim, uma sociedade contra-sexual seria toda aquela que se dedica a desconstrução 
sistemática da naturalização das práticas sexuais, do sistema de gênero e que proclama a 
equivalência de todos os sujeitos. 

O Direito, como outras instituições que foram colonizadas pela norma na biopolítica, parte 
dos pressupostos tidos como biológicos (ou verdades naturais), no que se refere à sexualidade, 
para exercer o seu papel de vigilante e controlador das identidades sexuais. Torná-lo contra-
sexual é propor um Direito novo, desvinculado das verdades impostas pelos dispositivos de 
sexualidade. 

O ordenamento jurídico brasileiro elenca expressamente a preferência por um tipo de 
sexualidade em detrimento das demais em virtude de a considerar 'normal'. Como exemplo 
disto tem-se o artigo 226 da CR/88 e as regras presentes no direito de família, que elencam de 
forma expressa a possibilidade de acesso aos institutos do casamento e da união estável, a 
serem compostos pelo homem e pela mulher. 

Dessa forma, o Direito contra-sexual é aquele que possibilita que todo tipo de organização 
social possa ser aceito e legitimado pelo Estado. Por exemplo, se três amigos resolvessem 
elaborar entre si um contrato que os reservasse garantias análogas ao que o direito de família 
resguarda aos casados, isso deveria ser possível. 

Organizar sob a lógica contra-sexual o Direito é impedi-lo de poder normalizar as identidades 
não-heterossexuais por meio da restrição de direitos. Não seria necessário lutar por 
prerrogativas, como casamento, união estável, dentre outros, vez que estes institutos seriam 
substituídos pela possibilidade de auto-organização de acordo com os seus interesses 
particulares. Da mesma forma, não haveria mais a legislação simbólica visto não haver mais a 
necessidade de criação de normas setoriais para os grupos sociais tidos como 'anormais'. 

Importante frisar que não vai se romper a normalização que circunda a sociedade bipolítica só 
com a mudança do Direito. Como Foucault leciona, o Direito é só mais uma instituição de 
disciplina e regulamentação da sociedade biopolítica. Este artigo teve como objeto propor 
uma nova forma de organização do Direito que inviabilizasse a utilização das formas jurídicas 
como instrumento de imposição de saberes normalizadores. 

Assim sendo, o Direito contra-sexual é o meio pelo qual os mecanismos jurídicos 
transcendem o dispositivo de sexualidade, contribuindo para se construir uma sociedade que 
efetivamente trata os sujeitos de forma equânime, afastando a atuação dos dispositivos e 
inviabilizando a vigilância, controle e correção das identidades sexuais não-heterossexuais. 
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6 CONCLUSÃO 

  

O presente artigo buscou fazer uma análise do fenômeno jurídico por um prisma diferente do 
habitual. Inicialmente, demonstrou-se como funcionam os mecanismos de poder e dominação 
que existem nas sociedades contemporâneas e como elas se articulam com a lógica de 
mercado e com os homossexuais, que na perspectiva da biopolítica são tidos como 'anormais 
sexuais'. 

No tocante ao Direito, buscou-se, a partir dos pressupostos teóricos de Michel Foucault e da 
Teoria Queer, fazer uma analítica do seu elemento normalizador, de forma a compreender 
como as formas jurídicas disciplinam e regulamentam as identidades sexuais 'anormais' na 
contemporaneidade. 

O movimento LGBTTI, bem como demais militantes dos Direitos Humanos Sexuais, insistem 
na estratégia política de reinvindicar leis direcionadas aos grupos sociais que defendem. Não 
que essa via de ação esteja equivocada, mas é importante que se tenha ciência de que tais 
medidas legislativas não são capazes de resolver, por si só, a demanda de reconhecimento 
desses grupos. Como foi apresentado, toda vez que uma lei é setorizada a algum grupo social 
marginal, configura-se o fenômeno da lei simbólica, pois não há interesse por parte daqueles 
que detêm o poder em mudar, de forma efetiva, a realidade social. 

Assim, as análises apresentadas são importantes para que os teóricos do Direito, bem como 
militantes na área de Direitos Humanos, possam enfrentar o desafio que é efetivar políticas de 
reconhecimento, sem incidir em posições práticas e defesas teóricas que, implicitamente, 
retroalimentam aquilo que se busca evitar. 

Nesse contexto, a proposta de Direito contra-sexual se torna uma alternativa interessante na 
medida em que rompe com qualquer possibilidade de normalização das identidades sexuais e 
viabiliza um Direito novo, que transcende as normas dispostas pelos dispositivos de 
sexualidade e efetiva um tratamento equânime entre todos os indivíduos. 
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RESUMO 
Habermas vincula o conceito de Estado Democrático de Direito à noção de autonomia do 
direito. Na Teoria do Discurso, a autonomia fundamenta-se moralmente, distinguindo-se da 
autopoiese jurídica no sentido luhmanniano, ou seja, que o direito não pode ser concebido 
como sistema funcional, que se auto-regula e autolegitima. Portanto, o direito precisa ser 
fundamentado em um procedimento racional. Dessa maneira, a modernidade exigiria 
positivamente a construção de um espaço democraticamente autônomo com relação aos meios 
sistêmicos, seria, portanto, esse espaço, a esfera publica. O sociólogo Marcelo Neves propõe 
uma reconstrução do Estado Democrático de Direito a partir de uma abordagem crítica do 
modelo normativo habermasiano e aponta os limites de sua pretensão consensualista para 
apresentar uma alternativa a esse modelo, na qual a questão do dissenso em torno de 
conteúdos é posta no primeiro plano. Na abordagem de Nancy Fraser a esfera publica é 
concebida a partir da paridade participativa para construção de uma justiça social no Estado 
Democrático de Direito. A ideia de paridade participativa como caráter de critério normativo, 
permite avaliar a legitimidade e aceitabilidade das pretensões de reconhecimento vocalizadas 
pelos mais diversos grupos. E justamente porque se encontra ligada, de modo explícito, à 
noção de esfera pública – categoria central da teoria deliberativa – é que ela pode funcionar 
como o elo entre as proposições deliberacionistas e a perspectiva da diferença. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO; ESFERA PÚBLICA; 
PARIDADE PARTICIPATIVA. 
 
ABSTRACT 
Habermas links the concept of a democratic state the notion of autonomy of law. In Discourse 
Theory, autonomy is based on morally distinguished from legal autopoiesis towards 
Luhmannian, ie that the right can not be conceived as a functional system that is self-
regulating and self-legitimized. Therefore, the law must be based on a rational procedure. 
Thus, modernity positively require the construction of a democratic autonomous with respect 
to systemic means, it would, therefore, that space, the public sphere. The sociologist Marcelo 
Neves proposes a reconstruction of a democratic state from a critical approach to the 
Habermasian normative model and points out the limits of his claim of consensus to present 
an alternative to this model, in which the question of dissent around the content is put in the 
foreground. Nancy Fraser in addressing the public sphere is conceived from the participatory 
parity for the construction of social justice in a democratic state. The idea of participatory 
parity character as a normative standard, to assess the acceptability and legitimacy of the 
claims of recognition voiced by several groups. And precisely because it is linked, explicitly, 
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the notion of public sphere - the central category of deliberative theory - is that it can function 
as the link between the propositions and the prospect of deliberacionistas difference.  
KEYWORDS: DEMOCRATIC STATE OF LAW, THE PUBLIC SPHERE; 
PARTICIPATORY PARITY. 
 
 

 Introdução 

  

  

 A sociedade mundial contemporânea cada vez mais globalizada caracteriza-se como 
fundamentalmente pluralista, se constituindo e manifestando a partir de confrontos 
permanentes entre diferentes visões e aspirações, além de normas e códigos de conduta 
diversos. Esta situação denota uma nova reestruturação das relações humanas, atravessada por 
um processo irreversível de globalização econômica, tecnocientífica e cultural. Esta sociedade 
que já trafega pelo século XXI, marcada por demandas de reconhecimento, enfrenta questões 
que acentuam a importância da reflexão jurídica e política. Mudanças de paradigmas, 
mudanças culturais, sócio-econômicas e de valores, que implicam necessariamente em uma 
re-adaptação do indivíduo em seu meio. Frente a tantas mudanças, que não deixam de 
interferir no afeto e no comportamento, o indivíduo em sua unicidade e a própria coletividade 
têm sentido os efeitos desses impactos. 

              O projeto político moderno, por exemplo, se estabeleceu com a instituição do Estado 
do direito, objetivando eliminar e inibir qualquer tipo de autoritarismo e afirmando assim a 
liberdade entre os indivíduos. Apresentou-se como um projeto democrático que buscou 
caminhar na direção das instituições e meios educacionais, visando promover liberdade e o 
bem máximo para todos. 

              Todavia, fatores como o fenômeno dos regimes totalitários, o crescimento da 
desigualdade e injustiça social, a distensão entre ética e política, a promoção da 
burocratização da vida humana pelo Estado e o esvaziamento do próprio discurso político, 
demonstram a crise sofrida pelo paradigma político. A polivalência política nos faz suspeitar e 
questionar dos discursos ideológicos e políticos que se aproximaram de regimes totalitários, 
extremamente intolerantes com a diferença e a experiência da liberdade. Também não 
escapam de descrédito, os discursos dos Estados democráticos, que prometendo a promoção 
do bem estar e felicidade de seus componentes, demonstram-se incapazes de renovar e 
organizar suas instituições para uma atuação mais satisfatória e atingir esta tarefa. Esta 
situação acarreta na desvalorização do discurso na esfera política e institucional, levando os 
indivíduos a se alienarem ou desinteressarem pelo agir político. Deste modo, a idéia de uma 
racionalidade política presente no seio do pluralismo cultural apresenta formas distorcidas, 
patológicas e burocráticas. 

              Nesse sentido, iremos propor uma leitura a partir da perspectiva do sociólogo 
Marcelo Neves, o qual propõe uma reconstrução do Estado Democrático de Direito a partir de 
uma abordagem crítica da teoria dos sistemas de Luhmann e da teoria do discurso de 
Habermas.  O autor concentra-se na crítica do modelo normativo habermasiano de Estado 
Democrático de Direito e aponta os limites de sua pretensão consensualista para apresentar 
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uma alternativa a esse modelo, na qual a questão do dissenso em torno de conteúdos é posta 
no primeiro plano. 

              Em seguida apresentaremos a abordagem de Nancy Fraser sobre a esfera publica a 
partir da paridade participativa na construção de uma justiça social no Estado Democrático de 
Direito. A ideia de paridade participativa como caráter de critério normativo, permite avaliar a 
legitimidade e aceitabilidade das pretensões de reconhecimento vocalizadas pelos mais 
diversos grupos. E justamente porque se encontra ligada, de modo explícito, à noção de esfera 
pública - categoria central da teoria deliberativa - é que ela pode funcionar como o elo entre as 
proposições deliberacionistas e a perspectiva da diferença. 

  

A concepção de Estado Democrático de Direito na Teoria do Discurso 

  

  

              Habermas vincula o conceito de Estado Democrático de Direito à noção de 
autonomia do direito. Na Teoria do Discurso [1], a autonomia fundamenta-se moralmente, 
distinguindo-se da autopoiese[2] jurídica no sentido luhmanniano, ou seja, que o direito não 
pode ser concebido como sistema funcional, que se auto-regula e autolegitima. Portanto, o 
direito precisa ser fundamentado em um procedimento racional. 

              A justificação da autonomia do direito fundada no procedimento racional não causa 
confusão entre as esferas moral e jurídica, pois, o direito apresenta-se como esfera de 
intermediação entre mundo da vida[3], composto pelas relações sociais cotidianas que 
utilizamos uns com os outros, em "modelos consentidos de interpretação, de lealdade e 
práticas" (HABERMAS apud SILVA MIRANDA, 2009) [4], e entre os sistemas sociais, dos 
quais os mais importantes são a economia e a política. Em face dessa posição de 
intermediador que emerge a tensão entre validade e faticidade no âmbito jurídico, Marcelo 
Neves afirma que houve um desenvolvimento do pensamento jurídico habermasiano de uma 
concepção que enfatizava o aspecto instrumental-sistemico do direito, passando por um 
modelo que, apesar de considerar as duas dimensões, a sistêmica e a do mundo da vida, não 
lhes releva a conexão, para chegar ao modelo que apresenta o direito como transformador 
entre sistema e mundo da vida. 

              A concepção do direito como meio sistêmico e como instituição é elaborada 
inicialmente no âmbito do debate sobre a colonização do mundo da vida na forma de 
juridificação[5]. Como meio sistêmico, o direito é combinado com os meios dinheiro e poder, 
neste sentido, assume o papel de meio de controle, sendo significativa, nessa dimensão, a 
maioria das matérias do direito econômico, comercial, empresarial e administrativo. Como 
instituição, Habermas compreende as normas jurídicas que por meio das referencias 
positivistas a procedimentos não podem tornar suficientemente legitimadas e por pertencerem 
às ordens legitimas do mundo da vida, precisam de justificação material. Assim, o direito 
como meio teria força constitutiva, e o direito como instituição, apenas função regulativa. 

              Assim, na medida em que o direito enquanto dimensão sistêmica invade a esfera 
regulada informalmente do mundo da vida, a juridificação produz efeitos negativos, 
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socialmente desintegradores. Habermas (apud NEVES, 2001, p. 114) refere-se 
especificamente ao Estado social e democrático de direito, cuja postura intervencionista, 
ambivalentemente, apesar de servir como "garantia de liberdade", teria conduzido à "privação 
de liberdade". 

              Nessa abordagem o direito-meio, permanece conectado com o direito como 
instituição. Dois pólos distintos que, de certa maneira, estão em permanente confronto. Nesse 
sentido, Habermas propõe um modelo que enfatize o relacionamento estreito das duas 
dimensões do fenômeno jurídico no âmbito do Estado democrático de direito. 

              No novo contexto teórico, procura-se apontar para a relação entre instrumentalidade 
e indisponibilidade do direito. A tensão entre essa relação não se evidencia  enquanto o 
fundamento sacro do direito  permanece intocável e o costume jurídico tradicional continua 
rigidamente ancorado na práxis cotidiana, Habermas argumenta (NEVES, 2001, P.114) que a 
superação desse fundamento sacro do poder na modernidade não conduz à simples 
instrumentalização sistêmica do direito, portanto, continua evidente a tensão entre esses dois 
momentos. Não se pode afirmar, segundo Habermas (apud NEVES, 2001, p. 115), que no 
contexto da modernidade, aquele momento de indisponibilidade que também no direito 
moderno constitui um contrapeso imprescindível para a instrumentalização política do direito 
como meio, deve-se ao entrelaçamento de política e direito como moral. A partir dessa 
analise, a conexão entre instrumentalidade e indisponibilidade tem um significado decisivo no 
relacionamento do direito positivo (moderno) com a moral e a política, pois, a ponta para o 
fato de o direito, apesar de servir como instrumento de poder, precisar de justificação moral. 
No caso dos direitos fundamentais,o direito é considerado indisponível e a intervenção 
instrumental (controle) no direito exige respeito a procedimentos baseados em princípios 
universalistas. 

              Marcelo Neves fazendo o contraponto com a concepção luhmanniana afirma que esse 
modelo teórico de Habermas, afasta em dois aspectos fundamentais do modelo teórico de 
Luhmann. Num primeiro momento porque define a dimensão sistêmica como modelo de 
instrumentalização política do direito com o objetivo de alcançar um determinado fim, 
utilizando- se os meios adequados para tal, sentido esse totalmente contrario à ideia de 
autonomia. No outro, aponta para a fundamentação moral do direito, o que significa a negação 
da autonomia do direito no modelo sistêmico. 

              A partir desse quadro teórico Habermas irá discutir a tensão entre faticidade e 
validade. Não se trata da concepção tradicional da contradição entre norma e realidade, 
tampouco, a questão não se confunde com a tensão entre fato e valor, a ser superada  e 
integrada pelo momento normativo, conforme o modelo tridimensional em que a noção de 
norma refere-se à dimensão jurídico-positiva. A normatividade para Habermas refere-se à 
validade e, portanto, exige fundamentação moral, mas não pode ser confundida com a questão 
dos valores, ao que concerne às preferências individuais ou coletivas a respeito da boa vida e 
sim como justificação discursiva do direito fundamentada ao dever ser, nesse sentido, 
Habermas concebe as normas em uma perspectiva universalista, incondicional. Porem, 
enquanto momento normativo, que exige a justificação racional do direito, não soluciona a 
tensão entre facticidade e validade. 

              Habermas recorre reconstrutivamente a Kant na analise da tensão entre faticidade e 
validade. Entretanto, não se apresenta nos termos kantianos o relacionamento entre coação e 
liberdade. Nesse sentido: 
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Na concepção Kantiana, a validade do direito relaciona-se com a conexão entre coação e 
liberdade. A coação só se justifica como "impedimento de um obstáculo à liberdade". Nesse 
sentido, o direito - definido como "o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um se 
pode conciliar com o arbítrio do outro, conforme uma lei geral da liberdade" - está 
necessariamente vinculado à faculdade de coagir. (KANT apud NEVES, 2001, p.116) 

  

              Habermas aponta os limites dessa concepção no que se refere ao problema da 
legitimidade. O respeito à lei não se justifica a partir da postura de sujeitos que buscam 
manter um espaço individual de liberdade, pois isso caracterizaria uma ação instrumental, 
uma postura puramente estratégica, já que a liberdade não é interpretada negativa e 
instrumentalmente, impondo-se, aos sujeitos privados, os direitos de participação em uma 
práxis orientada para o entendimento intersubjetivo. A coação jurídica só se justifica quando a 
sua justificação se baseia na expectativa de legitimidade que está vinculada à deliberação do 
legislador, pois o processo legislativo democrático é compreendido como o verdadeiro lugar 
de integração social no sistema jurídico. 

  

À positividade do direito está vinculada a expectativa de que o procedimento democrático de 
estabelecimento do direito fundamenta a suposição da aceitabilidade racional das normas 
postas. Na positividade do direito,não se expressa a faticidade de uma vontade 
arbitrária,simplesmente contingente, e sim a vontade legitima, que se deve á autolegislação de 
cidadãos politicamente autônomos. (NEVES apud HABERMAS, 2001, p.117) 

  

              Ao discutir os conceitos sociológicos de direito e o conceito filosófico de justiça, 
Habermas, afirma que a tensão externa entre faticidade e validade refere-se à situação do 
direito perante os imperativos funcionais de uma sociedade supercomplexa que tendem a 
autonomatização dos sistemas em relação ao mundo da vida. Critica o unilateralismo das 
concepções sociológicas e filosóficas da validade jurídica tanto o modelo crítico-ideológico 
no qual o direito é reduzido a um epifenômeno superestrutural de origem marxista, como 
também o paradigma sistêmico da autopoise por não considerar a dimensão da fundamentação 
jurídica. 

              Critica também o paradigma de justiça de Rawls por não ter a visão do direito como 
sistema empírico de ação desconsiderando a dimensão fático-social do direito, o que para 
Habermas, os conceitos filosóficos em Rawls, permanecem vazios. 

              Habermas propõe então a reconstrução dos enfoques neokantianos de Weber e 
Parsons segundo os quais a ordem social é atravessada por idéias e interesses ou por valores 
culturais e motivos. Em Weber critica o modelo de legitimidade a partir da legalidade e 
aponta para o princípio da fundamentação. Já em Parsons, referindo-se à redução sistêmica, já 
que o direito não se apresenta como um sistema entre outros sistemas funcionais e como 
também se assenta no mundo da vida. O direito não se confunde com a moral, neste sentido, 
para Habermas  "a linguagem do direito, diferentemente da comunicação moral restrita à 
esfera do mundo da vida, pode funcionar como transformador entre sistema e mundo da vida 
na circulação da comunicação em toda sociedade." (HABERMAS apud NEVES, 2001, p.118) 
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              Para a compreensão do Estado Democrático de Direito em Habermas, a tensão entre 
validade e faticidade que emerge no âmbito do sistema dos direitos, é de fundamental 
importância, pois a tensão apresenta-se como conexão interna entre autonomia privada e 
autonomia publica, ou seja, enquanto direitos humanos e soberania do povo. Estas se 
relacionam respectivamente como autodeterminação e auto-realização, isto é, moral e ético-
política. Portanto, o objetivo da teoria discursiva de Habermas é fundamentar o equilíbrio da 
autonomia privada e da autonomia publica apontando para o fato de que os direitos humanos 
só podem estar garantidos onde esteja assegurado o principio da soberania do povo. 

  

Esfera Pública como arena do dissenso na construção do Estado Democrático de Direito 

  

              Habermas propõe uma concepção ético-procedimental ou racional discursiva, em que 
a modernidade resultaria da evolução da consciência moral como superação das estruturas 
pré-convencionais e convencionais e o advento de uma moral pós-convencional. Isso implica 
na diferenciação entre o mundo dos sistemas e o mundo da vida. O mundo dos sistemas seria 
aquele como espaço de intermediação do agir-racional com respeito a fins com o mundo 
formal, ou seja, o mundo dos sistemas seria o mundo das regras, das leis, das normas, que 
interfere na organização da sociedade, em outros termos, um mundo "artificial" de criação 
humana, que tem por finalidade o êxito e o domínio sobre a natureza. Entre as características 
mais relevantes, destacam-se: os modos de produção e reprodução são artificiais, a relação é 
entre o Estado e a Economia, predominância de poder e dinheiro. O conhecimento é voltado a 
interesses e  a relação centra-se a fins, portanto, a ação que o constitui é a instrumental e/ou 
estratégica e a premissa maior direciona-se para o sucesso e o dominio. 

              Por outro lado, o mundo da vida significa o "lugar transcendental" do indivíduo, no 
qual ele está inserido, como horizonte dos "agentes comunicativos", orientados na busca do 
entendimento intersubjetivo, sendo impossível manter uma atitude de distância. Dito de outra 
maneira é o lugar das relações espontâneas, dos vínculos que jamais foram questionados, das 
necessidades básicas, incluindo os sentimentos e percepções. 

              Dessa maneira, a modernidade exigiria positivamente a construção de um espaço 
democraticamente autônomo com relação aos meios sistêmicos, seria, portanto, esse espaço, a 
esfera publica. 

              Sem desconhecer a diversidade de conteúdos valorativos, Habermas discute a esfera 
publica como sendo a construção do consenso orientado na busca do entendimento 
intersubjetivo mediante procedimentos com potencialidade normativa universal. 

              No entanto, Marcelo Neves pondera que antes de se orientar à construção do 
consenso, tais "procedimentos", diante da diversidade grupal e individual em torno dos 
valores e conteúdos morais, servem, ética e funcionalmente, à intermediação do dissenso 
conteudístico, o que implica à modernidade, a exigência funcional e normativa da absorção do 
dissenso conteudístico por meio do consenso procedimental.   

              Marcelo Neves aponta a sobrecarga que a pretensão consensualista do modelo 
habermasiano impõe ao horizonte dos agentes comunicativos ("mundo da vida"), tornando-o, 
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segundo o autor, incapaz de dar conta adequadamente da divergência em torno de conteúdos 
morais e valorativos que são próprios da sociedade moderna, caracterizada pela superação da 
moral conteudístico e hierárquica que marca as sociedades tradicionais. 

              A esse respeito, vale ressaltar que Marcelo Neves considera o conceito habermasiano 
de intersubjetividade insuficiente para a apreensão da complexidade da sociedade 
contemporânea, pois, segundo ele, as relações intersubjetivas orientadas para o entendimento 
comunicativo engendram uma pretensão consensualista que não seria compatível com o 
caráter plural e multifacetado que caracteriza as sociedades pós-tradicionais. 

  

Habermas sobrecarrega o mundo da vida enquanto horizonte dos agentes comunicativos ou da 
construção da intersubjetividade, com sua pretensão consensualista. A racionalização 
discursiva do munda vida, relacionada á sua diferenciação do sistema, seria o elemento 
identificador da modernidade. Embora a contribuição habermasiana sobre o mundo da vida e 
a ação comunicativa não sejam imprestáveis no que concerne à consideração das esferas de 
comunicação não estruturadas sistemicamente, ela parece-me suscetível de uma leitura à luz 
de elementos da teoria dos sistemas. (NEVES, 2001, p. 126) 

  

              O autor propõe uma releitura do modelo habermasiano à luz da teoria dos sistemas, 
sugerindo assim que o conceito de "mundo da vida" seja considerado uma esfera social na 
qual a comunicação é reproduzida por meio da linguagem natural cotidiana e não a partir da 
especialização que pauta a linguagem dos sistemas funcionais. Marcelo Neves, numa 
abordagem mais precisa, ressalta que, quando alude ao conceito de "mundo da vida", não está 
se referindo ao horizonte de ação dos agentes comunicativos, e sim a uma esfera social não 
estruturada em termos sistêmico-funcionais. 

              Desse modo, Marcelo Neves caracteriza a sociedade moderna como pautada não pelo 
consenso, mas pelo dissenso conteudístico decorrente de uma esfera pública pluralista, na 
qual os conteúdos valorativos e as visões de mundo discrepantes se entrechocam. 

              O entendimento intersubjetivo constitui-se por meio da linguagem natural não 
especializada do mundo da vida que permanece no plano das relações pessoais. Na sociedade 
moderna, o dissenso que se manifesta nas interações intersubjetivas concretas provem, tanto 
da diversidade valorativa e da pluralidade de identidades éticas como da multiplicidade de 
âmbitos autônomos de comunicação ou de esferas discursivas. Portanto, não é possível 
construir um modelo teórico de compreensão da sociedade moderna, a qual é caracterizada 
pela supercomplexidade e pela presença maciça das relações impessoais, a partir das 
integrações intersubjetivas. Como a moral está assentada no mundo da vida, expressando-se 
na linguagem natural, não há condições para a emergência de uma moral orientada 
procedimentalmente para a construção do consenso. Só os princípios de uma moral do 
dissenso podem ter o caráter  universalista e includente. 

              Habermas responde a essa dificuldade com a concepção de esfera publica. A 
coordenação da ação mediante os meios lingüísticos de comunicação, verdade e vínculo 
valorativo, serviriam para construir a esfera publica e a integração social. Para isso, Habermas 
parte do consenso construído ou de certezas intuitivamente partilhadas na prática cotidiana do 
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mundo da vida. O que na esfera publica se apresenta como horizonte de racionalização desse 
consenso em contraposição aos meios sistêmicos, deslinguistizados de comunicação 
(instrumental e/ou estratégico). 

              Marcelo Neves afirma que o conceito de esfera publica como reconstrução do mundo 
da vida não é infrutífero, no entanto, pondera que a compreensão de esfera publica deve partir 
do dissenso estrutural presente na prática cotidiana. Trata-se da intermediação generalizada 
desse dissenso, não de evitá-lo ou de sua amortização. Trata-se da idéia de uma "arena do 
dissenso" que funciona como um campo complexo de interferência e tensão entre "mundo da 
vida" (entendido, em termos genéricos, como uma esfera social não estruturada sistêmico-
funcionalmente), subsistemas funcionalmente diferenciados (economia, ciência, educação, 
arte etc.) e sistema constitucional. 

  

Esse é desafio fundamental do Estado democrático de direito em face da esfera publica, isto é, 
a estruturação dela por meio da canalização e da intermediação procedimental dos enormes 
conflitos que a caracterizam, os conflitos de expectativas, valores, interesses e discursos. 
(NEVES, 2001,p.135) 

  

              Note-se que, conforme já ressaltado anteriormente, Marcelo Neves atribui ao 
conceito de "mundo da vida" uma conotação distinta da que é dada por Habermas que, ao 
considerá-lo o horizonte dos "agentes comunicativos", orientados à busca do entendimento 
intersubjetivo, acaba sobrecarregando-o com uma pretensão consensualista. É certo que o 
autor não desconsidera que, em Habermas, o consenso não é fático, funcionando 
normativamente como uma idéia reguladora. Entretanto, mesmo assim, a perspectiva 
habermasiana carrega consigo uma pretensão consensualista inverossímil no contexto da 
hipercomplexidade que caracteriza a sociedade. Enfim, "a justificação do Estado democrático 
de direito decorre, conforme a teoria do discurso, de uma razão procedimental possibilitadora 
da prevalência de resultados passiveis de generalização pragmática e, pois consensuais". 
(NEVES, 2001, p.144) 

              Quando se configuram claramente posturas destrutivas da esfera publica, Marcelo 
Neves aponta a necessidade de se legitimar no Estado democrático de direito, as limitações 
estabelecidas nos termos constitucionais. O consenso sobre procedimentos apresenta como 
modo de viabilização, e mesmo de fomento do dissenso conteudístico na esfera publica, assim 
como de usa absorção sistêmica, para o problema da legitimidade procedimental. 

              Marcelo Neves aponta que, embora partam de pressupostos teóricos distintos, é nos 
modelos de Habermas e Luhmann que o conceito de legitimação procedimental se vincula à 
própria compreensão da sociedade moderna, pois ambos associam a positividade do direito na 
modernidade à realização do Estado democrático de direito. 

              Tendo reconhecido a pluralidade dos valores, Habermas interpreta a racionalidade 
discursiva ou procedimental (envolve as dimensões pragmáticas, éticas e morais) do Estado 
Democrático de Direito como forma de construção do consenso na esfera publica. Por sua 
vez, Luhmann interpreta os procedimentos eleitoral, legislativo, judicial e administrativo do 
Estado Democrático de Direito como uma exigência sistêmico-funcional, ou seja, como 
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mecanismos funcionais de seleção, filtragem e imunização do dissenso contenudístico sobre 
os sistemas político e jurídico, como uma imposição normativa da sociedade moderna. 

  

O Estado democrático de direito legitima-se exatamente enquanto garante e promove o acesso 
equânime dos mais diferentes valores e interesses nos seus procedimentos jurídico-politicos. 
Só se justifica a inadmissão dos resultados que venham a impedir a própria continuidade da 
esfera publica pluralista e, portanto, a desconhecer ou eliminar as diferenças éticas e 
pragmáticas, assim como a autonomia das diversas esferas sociais. O consenso que se impõe é 
sobre os procedimentos que absorvem equitativamente o dissenso. (NEVES, 2001, p. 144). 

  

              No entanto, a própria continuidade da esfera pública pluralista somente é garantida 
pela existência de procedimentos constitucionais que assegurem o fluxo livre e eqüitativo de 
valores, expectativas e interesses heterogêneos, razão pela qual o consenso procedimental se 
coloca como pressuposto imprescindível à própria salvaguarda do caráter plural e 
multifacetado que caracteriza a esfera pública. E é justamente nesse contexto que o Estado 
democrático de direito é definido pelo autor como uma forma de intermediação entre 
consenso procedimental e dissenso conteudístico. 

              Essa proposta, do Estado Democrático de Direito como intermediação entre consenso 
procedimental e dissenso contenudístico, que, em alguns de seus aspectos, se aproxima da 
reinterpretação feita por Ingeborg Maus[6] acerca da teoria kantiana da legislação 
democrática, também se mostra coerente com o diagnóstico relativo à hipercomplexidade da 
sociedade hodierna, na medida em que, baseando-se na idéia de "hierarquias entrelaçadas" 
[tangled hierarchies], proposta por Douglas Hofstadter[7] e amplamente utilizada por Niklas 
Luhmann, não superestima o processo legislativo em detrimento dos demais procedimentos 
do Estado democrático de direito. "Resulta de não haver uma hierarquia linear no interior do 
sistema jurídico, muito menos no âmbito mais abrangente dos procedimentos constitutivos do 
Estado Democrático de Direito." (NEVES, 2001, p.151) O sistema jurídico estabelece o que é 
legal e constitucional, controle quanto a execução e á legislação, que simultaneamente, 
também esteja subordinada a limitações constitucionais e legais, assim como do parlamento e 
do executivo. 

              Ao enfatizar a circularidade internormativa e interprocedimental como característica 
do Estado democrático de direito, com a decorrente rejeição da prevalência hierárquica do 
processo legislativo em relação aos demais procedimentos, a perspectiva de Marcelo Neves 
afasta o problema da imposição unilateral de conteúdos morais e valorativos que poderia criar 
restrições incompatíveis com a multiplicidade de visões de mundo que caracteriza a esfera 
pública pluralista da sociedade contemporânea. A idéia de "hierarquias entrelaçadas" permite 
a inserção crítica permanente no âmbito dos sistemas político e jurídico advinda da esfera 
pública pluralista, o que permite que as visões e os argumentos minoritários permaneçam 
como possibilidades contínuas de mutação[8] da ordem jurídico-política. 

              Trata-se, portanto, de uma perspectiva preocupada em manter-se adequada ao caráter 
plural da sociedade pós-tradicional, na qual não é mais possível conceber a soberania do povo 
(entendida como forma de heterolegitimação do Estado que, na perspectiva sistêmica, deve 
articular-se com a autolegitimação proporcionada pela autonomia funcionalmente 
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condicionada e territorialmente determinada do sistema político) em termos da manifestação 
de uma vontade geral homogênea e unitária. 

              Atento ao caráter heterogêneo que é próprio de uma concepção despersonalizada de 
soberania do povo - algo que expressa uma posição embasada em pressupostos distanciados 
das premissas da filosofia da consciência -, o autor procura caracterizá-la em termos de uma 
inserção contínua dos mais diversos valores, interesses e exigências presentes na esfera 
pública pluralista nos procedimentos do Estado Democrático de Direito. Trata-se, assim, de 
um fator de reciclagem permanente do Estado diante de novas situações e possibilidades 
constituindo-se também como condição indispensável à sua heterolegitimação num contexto 
hipercomplexo marcado pela heterogeneidade ética e pelo pluralismo das posições jurídicas. 

              Ao analisar as afirmativas e as objeções dos modelos de Habermas e Luhmann, 
Marcelo Neves conclui que: 

  

O Estado Democrático de Direito, diante de uma esfera pública pluralista, legitima-se 
enquanto é capaz de, no âmbito político-jurídico da sociedade supercomplexa da 
contemporaneidade, intermediar consenso procedimental e dissenso contenudístico e, dessa 
maneira, viabilizar e promover o respeito recíproco às diferenças, assim como a autonomia 
das diversas esferas de comunicação (NEVES, 2001, p. 154). 

  

  

              Assim, ao intermediar consenso e dissenso com relação ao conteúdo, o Estado 
Democrático de Direito viabiliza a convivência diante das diferenças no campo jurídico-
político em razão da complexidade da sociedade. 

  

  

Paridade participativa na Esfera Pública  

  

  

              Ao analisar a teoria discursiva do Direito, representada por Jürgen Habermas, o 
Direito deve ser um resultado de interações intersubjetivas entre sujeitos de determinada 
sociedade, por meio do discurso, pautado em igualdades discursivas, onde os cidadãos são os 
produtores e receptores das normas. 

              Pensar o Direito a partir das teorias Discursivas do Direito é submeter todo ser 
humano a um processo democrático de regulamentação da sociedade, inegável aceitar 
racionalmente tal procedimento. Contudo, há de atentar-se que muitas vezes o estado de 
igualdade discursiva, bem como as condições de fala e participação dos envolvidos só seria 
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possível na prática em um Estado onde as desigualdades materiais fossem eliminadas, aí sim, 
criando uma construção dialética do Direito Democrático. 

              Fraser (1998) ao fazer a análise do reconhecimento como sendo um critério de justiça 
ao invés de auto-realização permite justificar as lutas como moralmente obrigatórias em 
condições modernas de pluralismo, deixando os componentes da auto-realização e do valor 
ético de práticas num segundo plano, sendo, portanto, de fácil justificação. A autora afirma 
que é possível fundar um padrão de justiça com base na idéia de participação paritária. 

              A idéia de paridade participativa tem, nesse sentido, na teoria de Nancy Fraser, o 
caráter de critério normativo que permite avaliar a legitimidade e aceitabilidade das 
pretensões de reconhecimento vocalizadas pelos mais diversos grupos. E justamente porque 
se encontra ligada, de modo explícito, à noção de esfera pública - categoria central da teoria 
deliberativa - é que ela pode funcionar como o elo entre as proposições deliberacionistas e a 
perspectiva da diferença. 

              O que Fraser (1998) faz é justamente conectar a diferença à esfera pública, 
apontando para o fato de que tais diferenças - culturais ou econômicas - não podem impedir 
que os sujeitos interajam como pares no espaço público. Ou seja, Nancy Fraser salienta que é 
necessário um espaço público em que as diferenças não funcionem como instrumento de 
subordinação ou opressão, mas, ao contrário, que seja garantido a todo indivíduo perseguir 
estima social em igualdade de condições em relação aos demais integrantes da comunidade 
política. E como isso pode ser garantido? Segundo Fraser, por meio de políticas de 
redistribuição (para o caso das desigualdades econômicas) e de reconhecimento (quando se 
tratarem de injustiças culturais e/ou simbólicas). 

              A noção de esfera pública é a base da proposta habermasiana de uma política 
deliberativa que "obtém sua força legitimadora da estrutura discursiva de uma formação da 
opinião e da vontade, a qual preenche sua função social e integradora graças à expectativa de 
uma qualidade racional de seus resultados" (HABERMAS, 2003, v. 2, p. 28). Habermas 
afirma que as deliberações estão baseadas em trocas públicas de argumentos por todos os 
interessados por um determinado assunto. Os participantes seriam livres de coerções externas 
e internas, sendo que as tomadas de posição são regidas pelo princípio do melhor argumento. 
Passíveis de tratar quaisquer questões tematizadas como publicamente relevantes e mantendo-
se sempre abertas a revisões, as deliberações buscam acordos racionalmente motivados, 
dependendo das mudanças de preferências dos sujeitos participantes. Como se vê, trata-se de 
um jeito de pensar a política de forma inclusiva e participativa. 

              Nancy Fraser (2003) parece bastante ligada à proposta de Habermas, quando chama a 
atenção para o fato de que políticas eficazes, capazes de combinar distribuição econômica e 
reconhecimento cultural, não podem ser cunhadas sem a participação das pessoas em 
processos dialógicos. Nesse ponto, ela mobiliza o princípio D habermasiano, segundo o qual 
"são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu 
assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais" (HABERMAS, 2003 v. 1, 
p. 142). É na prática argumentativa, no give-and-take de razões, que os sujeitos pesam 
escolhas, avaliam propostas e constroem soluções coletivas para problemas complexos. 
Somente com a participação deles - que deve ser paritária, vale frisar -, as soluções 
direcionadas à subordinação poderiam conciliar a dimensão econômica da justiça à cultural, 
de forma a amenizar "efeitos colaterais". 
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              A proposta de Fraser caminha no sentido de um ciclo virtuoso da participação: por 
meio dela, os sujeitos construiriam quadros interacionais mais propícios à inclusão de todos 
como pares por inteiro em interações sociais. Uma vez mais, apontamos a forte relação dessa 
idéia com a visão de Habermas (2003, v. 2, p. 102), para quem, "a esfera pública política tem 
que estabilizar-se, num certo sentido, por si mesma". É no próprio ato da participação 
comunicativa que esta se estabelece e se aprimora. Em Fraser, a participação paritária, 
moralmente construída e justificada, é o eixo que deveria guiar a teoria crítica. 

              O crescimento de uma sociedade civil plural permitiu uma ampliação enorme dos 
padrões culturais que regulamentam as diferentes arenas de ação social. Como resultado, tem-
se a constituição de uma ordem eticamente plural na qual os padrões e horizontes de valores 
são bem mais contestados e estão abertos a mudanças. Há a diferenciação de amplas 
instituições não-mercadológicas que adquirem algum tipo de autonomia e desenvolvem cada 
uma delas padrões de valores culturais que regulamentam o processo de interação. 

              A denúncia de Fraser é a de que as abordagens que se propõem a analisar a realidade 
social contemporânea tendem a subsumir as duas dimensões dos conflitos sociais uma na 
outra. 

              Por não acreditar que seja possível analisar os conflitos sociais isolando as duas 
dimensões, a proposta de Fraser é a utilização de um dualismo de perspectiva (perspectival 
dualism) que permite avaliar analiticamente as demandas por reconhecimento e por 
redistribuição. Ela insiste que a separação é apenas analítica, uma vez que esses domínios 
(economia e cultura) estão totalmente conectados. Economia e cultura não pertencem a 
domínios societários distintos. 

              Reconhecendo que os argumentos teóricos são introduzidos nos debates públicos, 
Fraser pensa que as considerações contextuais podem e devem servir de material para o 
desenvolvimento da teoria. A teoria pode informar se as categorias de política e os programas 
são compatíveis com os requerimentos da justiça, porém a questão da ponderação de escolhas 
é sempre uma questão política. O objetivo da autora é clarificar os parâmetros para o debate 
público. 

              Como os acordos políticos devem ter como fim remover os impedimentos para a 
participação paritária, Fraser retoma a análise feita em seu texto "Da redistribuição ao 
reconhecimento?", mostrando a diferença entre os remédios afirmativos e os transformativos 
e a vantagem desses últimos. Ela afirma também que a distinção entre afirmação e 
transformação é sempre contextual e não absoluta. Cabendo, portanto, a cada movimento 
social mostrar como são afetados pelos dois tipos de injustiças e propor medidas 
transformativas. 

              Nesse sentido, há um critério normativo que permite a Fraser (1998, 2001) julgar as 
situações em que uma política de reconhecimento é necessária para se alcançar justiça social. 
Tal critério é a norma da paridade participativa. Segundo a autora, duas condições são 
imprescindíveis para que haja paridade participativa: i) uma condição objetiva - "a 
distribuição dos recursos materiais deve se dar de modo que assegure aos participantes [da 
interação social] independência e voz"; e ii) uma condição intersubjetiva - "os padrões 
institucionalizados de valoração cultural devem expressar igual respeito a todos os 
participantes e assegurar igual oportunidade para alcançar estima social" (FRASER, 
2001,p.29). 
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              Isso, por certo, se dará no debate público, na formatação de políticas de 
reconhecimento, em que tais valores serão desafiados, contestados e substituídos por outros 
mais igualitários e menos excludentes. Nancy Fraser (2003, p.87) fala, explicitamente, de 
reformas que substituam aqueles padrões institucionalizados de valoração cultural e que, 
portanto, podem funcionar como remédios para os problemas derivados da ausência ou do 
falso reconhecimento. 

              Esse processo de contestação dos padrões culturais, de sua substituição por outros 
mais inclusivos de múltiplas identidades, ancorado na idéia de paridade participativa 
(participatory parity) de Fraser (2001), é capaz de preencher o vazio, quanto à questão da 
diferença, identificado na teoria deliberativa. Uma vez que a norma da participação paritária 
demanda que não haja obstáculos econômicos ou simbólicos ao integral envolvimento do 
sujeito nas questões públicas, determinando que tais obstáculos sejam removidos por 
remédios específicos e eficazes, o que ela faz é, em última instância, incorporar a diferença ao 
processo deliberativo, acentuando que essa diferença não pode funcionar como instrumento 
de opressão. Ela deve ser respeitada pelos demais participantes no processo, já que esse 
respeito corresponde à concretização do ideal de paridade. 

  

  

Considerações finais 

  

  

              A concepção deliberativa da democracia considera a participação dos cidadãos nas 
deliberações e nas tomadas de decisão o elemento central da compreensão do processo 
democrático. Nesse sentido, focaliza os elementos formais e normativos, como a exigência do 
aumento da participação dos cidadãos nos processos de deliberação e decisão e o fomento de 
uma cultura política democrática. O procedimento da deliberação não é apenas uma etapa de 
discussão que antecede a tomada de decisão. Mais do que isso, ele tem o objetivo de justificar 
as decisões a partir de razões que todos poderiam aceitar. Esse é o procedimento deliberativo 
da razão pública: fornecer um espectro de razões que poderiam ser aceitas por todos os 
possíveis atingidos, ainda que nem todos compartilhem com o tema ou assunto em questão. 

              Marcelo Neves critica essa postura consensualista habermasiano por não levar às 
ultimas conseqüências os problemas da fragmentação ética e do antagonismos de interesses, 
presentes na esfera publica pluralista, pois, a justificação do Estado Democrático de Direito 
decorre, na teoria do discurso, de uma razão procedimental mediante a prevalência de 
resultados passiveis de generalização pragmática e , conseguinte, consensuais. 

              Para Neves, a esfera pública seria não o lugar de obtenção do consenso tal qual a 
conceituação habermasiana, mas sim o da intermediação do dissenso conteudístico, 
característico das sociedades modernas e supercomplexas. Após caracterizar uma sobrecarga 
consensualista do paradigma habermasiano, Neves sugere sua releitura à luz da teoria dos 
sistemas. O mundo da vida continua a ser caracterizado por sua lógica assistêmica e pelo uso 
da linguagem cotidiana não especializada. 
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              Embora o mundo da vida seja o pano de fundo da ação comunicativa, também está 
sujeito interações estratégicas. E ainda que haja a compreensibilidade entre os atores, disso 
não resulta, necessariamente, entendimento/acordo. Na opinião de Neves, a tendência ao 
dissenso quanto aos conteúdos é inerente à sociedade moderna supercomplexa, marcada por 
uma diversidade incontrolável e contraditória de valores e interesses. E o mundo da vida é o 
espaço de reprodução desse dissenso. O respeito às diferenças culturais e à autonomia de 
esferas autônomas de comunicação constitui o fator de integração e de inclusão do mundo da 
vida. Na sociedade moderna, o consenso moral busca não alcançar um resultado 
racionalmente consensual, mas sim proporcionar o dissenso. O consenso moral pressuposto e 
generalizado se impõe é sobre princípios (padrões de expectativas), tornando possível a 
interação dissensual Neste momento surge uma releitura dissensual da esfera pública 

O desafio do Estado Democrático para Neves é justamente estruturar a esfera pública por 
meio de procedimentos constitucionais que possam canalizar as exigências dissensuais 
presentes na sociedade civil e no mundo da vida e que se manifestam na esfera pública. Daí a 
importância do consenso sobre os procedimentos como fator viabilizador do dissenso 
conteudístico e de sua absorção sistêmica pela Constituição em uma sociedade plural. Esses 
procedimentos se legitimam não apenas por seu caráter canalizador de demandas da sociedade 
civil e do mundo da vida, mas, principalmente por sua constante abertura cognitiva e 
sensibilidade à pluralidade existente na esfera pública, de forma a possibilitar que qualquer 
dos interesses em jogo possa eventualmente prevalecer. 

              Fraser, por sua vez, representa como que uma ruptura nessa perspectiva centrada no 
mundo da vida. Ela redirige a atenção da teoria crítica para o campo da economia, lembrando 
que nem tudo pode ser resolvido no plano da construção de significações. Se a comunicação 
intersubjetiva é fundamental para a alteração de regras e para a construção de padrões 
paritários de interação, sem uma igualdade de recursos materiais não há condições objetivas 
para que isso ocorra. Mesmo que Habermas  não negue a importância do plano econômico, 
ele acabara por negligenciá-lo ao se concentrar exclusivamente nas interações cotidianas 
mediadas pela linguagem. Nesse sentido, Fraser busca marcar sua entrada no campo da teoria 
crítica, por uma reconsideração de aspectos que estavam em suas origens, mas que foram 
pouco a pouco perdendo espaço. 

              Fraser trata o direito como regras normatizadas com pretensão à fundamentação 
sistemática e universal, aproximando-se de Habermas. Mas esvazia sua concepção ao 
defender uma moral que se quer justa sem eleger definições sobre o bem viver. Aliás, ela 
defende um valor específico - a sociedade em que há paridade de participação -, mas insiste 
em dizer que tal definição é moldada apenas pelos parâmetros procedimentais da correção e 
não por uma concepção de bem. 
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[1] Habermas utiliza também essa expressão para denominar democracia deliberativa ou 
política deliberativa. 

[2] A teoria autopoiética tem como idéia básica um sistema organizado auto-suficiente. Este 
sistema produz e recicla seus próprios componentes diferenciando-se do meio exterior. O 
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termo Autopoiese foi criado pelos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. 
A teoria Autopoiética tem sido aplicada em Imunologia, na interação homem computador, 
sociologia, economia, filosofia e administração pública. 

[3] Marcelo Neves, entretanto, numa abordagem mais precisa, ressalta que, quando alude ao 
conceito de "mundo da vida", não está se referindo ao horizonte de ação dos agentes 
comunicativos, e sim a uma esfera social não estruturada em termos sistêmico-funcionais. 
Com isso, consegue explorar, melhor que Teubner, a idéia de um "mundo da vida" como 
arena multicultural e plural, na qual a interação é pautada tanto pelo consenso quanto pelo 
dissenso. Para uma análise pormenorizada do que Marcelo Neves entende por "mundo da 
vida", ver: NEVES, M. Do consenso ao dissenso, p. 126 e ss 

[4] HABERMAS. J. Pensamento pós-metafísico. Estudos filosóficos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2002. 

[5] Em Theorie des Kommunikativen Handenls (Teoria da ação Comunicativa), Habermas 
analisa a patologia das sociedades modernas capitalistas a par da penetração dos subsistemas 
Economia e Estado, que regidos respectivamente por meios monetários e burocráticos, 
interferem na reprodução simbólica do mundo da vida. Em função dessa leitura é sinalizada 
que a interferência sistêmica no mundo da vida traz consigo, inevitavelmente, processos de 
juridificação constituídos pela tendência de as sociedades modernas ampliarem 
significativamente a extensão do direito escrito. O direito estende sobremaneira a sua 
regulação jurídica sobre novos assuntos sociais que eram geridos, sobretudo, de maneira 
informal no contexto do mundo da vida tradicional. A regulação jurídica sobre novos âmbitos 
da sociedade caracteriza-se pela extensão do direito em sintonia com o desmembramento da 
matéria jurídica global em diversas matérias particulares que se atém a especificidades 
próprias. São várias as terminologias utilizadas para caracterizar o fenômeno da juridificação, 
tais como 'poluição legal', 'explosão legal', 'inundação de normas', 'burocratização do universo 
social' ou na concepção de Habermas expressa como 'colonização do mundo da vida'. 

A interpretação de Habermas a respeito da juridificação se aproxima mais da sociologia do 
direito que a descreve como "um processo pelo qual os conflitos humanos são inteiramente 
despojados da sua dimensão existencial própria através do formalismo jurídico, e 
desnaturados em virtude da respectiva submissão a processos de resolução de natureza 
jurídica".[ Cf: TEUBNER, Gunther. Juridificação: Noções, Características, Limites, Soluções. 
In: Revista de Direito e Economia. Coimbra: Centro Interdisciplinar de Estudos Jurídico-
Econômicos. Ano XIV, p. 26. ] Habermas demonstra que o processo de juridificação nos 
âmbitos de ação estruturados comunicativamente, passa a ser organizado sob forma do direito 
moderno. Em Teoria da Ação da Ação comunicativa, no capítulo intitulado "Jornadas de 
Juridificação", são apresentadas quatro ondas de juridificação que, resumidamente, 
assinalamos na sua ordem disposta: (i) Estado burguês que se desenvolveu na Europa 
ocidental em forma de sistemas de Estados na época do Estado absolutista; (ii) Estado de 
direito: modelo paradigmático da monarquia alemã do século XIX; (iii) Estado Democrático 
de direito: difundido na Europa e na América do norte como conseqüência da revolução 
Francesa; e (iv) Estado social e democrático de direito: institucionalizado no curso do século 
XX, fruto das lutas do movimento operário europeu. 

Estas quatro ondas de juridificação são caracterizadas por Habermas sob o ponto de vista 
teórico da desconexão entre sistema e mundo da vida e do conflito deste último com a 
dinâmica própria que desenvolveram os subsistemas autonomizados. O pano de fundo é a 
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teoria da modernidade de Habermas, entendida como resultado da decomposição do ethos 
tradicional que subdividiu a sociedade entre mundo da vida - regido por relações de 
entendimento -, e subsistemas especializados - regidos pela racionalidade com respeito a fins. 
Em suma, a juridificação, conforme desenvolvida na obra de 1981 é analisada como aspecto 
decorrente da racionalidade do mundo da vida e, portanto, restrita mais ao aspecto patológico 
do direito sem, todavia, desconsiderar por completo desenvolvimento de seu suposto aspecto 
emancipatório. O direito assumindo no plano sistêmico como meio de organização eficaz foi 
paulatinamente substituindo a forma de integração social espontânea do mundo da vida e 
colocando sobre sua base a questão da própria legitimidade. Portanto, a "[...] juridificação é 
lida por Habermas desde a perspectiva de sua legitimidade."[8] Talvez os dois aspectos 
essenciais que não podem se distanciar da leitura das ondas de juridificação seja, como dito 
acima, a desconexão entre sistema e mundo da vida e a questão da legitimidade do Direito e 
do Estado, no qual o sistema jurídico se vincula. [Cf: HABERMAS, Jürgen. Teoria de la 
Acción Comunicativa. Tomo II. Madrid: Taurus Humanidades, 1999. ] 

[6]  Cf. Neves, 2001, p.150 

[7] A respeito desse conceito, cf. Hofstadter, 1979, p. 10 e 684 ss. 

[8]  Os canais de mutação devem permanecer abertos para o fluxo de informações que advem 
conflituosamente do mundo da vida e dos diversos subsistemas sociais autônomos. Novas 
possibilidades de vigência normativa e decisão vinculante não estão excluídas. Ver em 
NEVES, Marcelo. Do consenso ao dissenso: o Estado Democrático de Direito a partir e 
além de Habermas. IN: SOUZA, J. (org.). Democracia Hoje - novos desafios para a teoria 
democrática contemporânea. Brasília, Ed. UNB, 2001. p. 147. 
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ESPAÇOS PÚBLICO E PRIVADO E REPRESENTAÇÕES DE 
GÊNERO: DA INFLEXÃO CULTURAL À PRESCRIÇÃO NORMATIVA 
 

SPACES PUBLIC AND PRIVATE AND REPRESENTATIONS OF GENDER: 
INFLECTION CULTURAL FOR PRESCRIBING REGULATIONS 

 
 
 

Angela Limongi Alvarenga Alves 
 

RESUMO 
O presente trabalho pretende analisar as representações de gênero e a ocupação dos espaços 
público e privado à luz do direito, conquanto espaço articulador de diversos discursos, 
sobretudo, culturais. A visão androcêntrica do mundo ainda muito presente, mesmo diante da 
pós-modernidade, acaba por conduzir a uma tessitura curvilínea das relações sociais, re-
produzidas por discursos etnocêntricos e retroalimentada pela concepção de inferioridade 
introjetada no âmago das próprias mulheres. 
Apesar do reconhecimento de direitos da mulher, até porque expressos no ordenamento 
jurídico pátrio, mormente o direito constitucional de igualdade, o que se pretende colocar em 
debate são as relações entre a ordem jurídica e essa estrutura social carreada de inflexões 
culturais normatizadoras e normalizadoras, naturalizadas por discursos sexistas, corroborando 
uma ordem re-produtora de hierarquia e assimetria nas representações de gênero. 
Sem embargo, essas discussões são relevantes para a compreensão não só do fenômeno 
jurídico, mas da própria sociedade pós-moderna, policêntrica e multifacetada. 
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO; CULTURA; DIREITO; 
SOCIEDADE. 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the representations of gender and occupation of public and private 
spaces under the law, while articulating space of several speeches, mainly cultural. The 
androcentric view still present even in the face of postmodernity, ultimately leads to a curving 
fabric of social relations, re-produced by ethnocentric discourses and feedback from the 
design of inferiority entrenched at the heart of women themselves. 
Despite the recognition of women's rights, as expressed by the national laws, especially the 
constitutional right to equality, which are intended to stimulate discussion on the relationship 
between the legal and social structure that carried from normalizing and normalizing cultural 
inflections, naturalized speeches by sexist, confirming an order re-producing asymmetry in 
the hierarchy and gender representations. 
Nevertheless, these discussions are relevant to understanding not only of the legal 
phenomenon, but from the post-modern society, polycentric and multi-faceted. 
KEYWORDS: REPRESENTATIONS OF GENDER; CULTURE; RIGHT; SOCIETY. 
 
 

IDENTIDADE E MÚLTIPLOS CONTEXTOS: O REFLEXO DO HUMANO 
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As discussões acerca da identidade perpassam diversas indagações acerca do sujeito da 
contemporaneidade. Enrique Dussel disserta que as relações identitárias na modernidade 
podem ser observadas a partir de 1492 com a invasão das Américas e a expulsão dos 
muçulmanos da Península Ibérica, num processo de parametrização do homem europeu que 
culminou com a expulsão dos mais diferentes e a uniformização dos menos diferentes[1]. Na 
pós-modernidade essa discussão ganha novo fôlego e é desbordada por diferentes matizes, 
inclusive sobre as razões pelas quais a própria temática foi retomada. Sem elidir o senso 
falibilista, algumas suposições podem ser traçadas, mas, por certo, todas confluem pela 
globalização, que se acentuou significativamente na transição do século XX para o XXI. 

            O termo globalização abarca diversos fenômenos de ordem econômica, política, social 
e cultural, importando uma configuração histórico-social abrangente[2]: 

(...) no âmbito da qual se movem os indivíduos e as coletividades, ou as nações e as 
nacionalidades, compreendendo grupos sociais, classes sociais, povos, tribos, clãs e etnias, 
com suas formas sociais de vida e de trabalho, com as suas instituições, os seus padrões e os 
seus valores, em geral sintetizados no conceito de globalização[3]. 

De acordo com Milton Santos, a globalização enquanto parte do mundo experienciado na 
atualidade, pode ser vista como tríplice concepção: a da globalização como fábula, onde há 
uma busca pela uniformidade a serviço dos atores hegemônicos e onde o consumo é 
estimulado, tornando o mundo mais desunido e distante do sonho de uma cidadania universal; 
a da globalização como perversidade, onde as consequências socioeconômicas da 
globalização são altamente nefastas e impactantes, e, direta ou indiretamente atribuídas ao 
presente fenômeno da globalização e a da globalização como uma outra esfera, em que há 
reclames por uma instância social[4], humanizadora, conforme já defendemos em trabalho 
anterior[5]. 

Com efeito, da aproximação de culturas e do compartilhamento de experiências individuais e 
coletivas proporcionadas pela globalização emergiram as percepções acerca do eu e do outro, 
da pluralidade cultural, expressa pelo multiculturalismo. E uma das diversas discussões que o 
multiculturalismo encerra é a da identidade: 

(...) multiculturalismo não é simplesmente o fato de haver várias culturas no mesmo lugar, 
mas também a forma como os poderes legais, o Estado e aqueles legitimados pelos múltiplos 
contextos sociais (a escola, a mídia, a religião e outros) apresentam, organizam e articulam 
essas várias culturas a fim de que todos/as sejam tratados como iguais. A construção e a 
expressão da identidade expressam também dimensões plurais, pessoais e sociais. Somos, ao 
mesmo tempo, singulares e múltiplos, advindos da nossa identidade e do convívio social.[6] 

Nesse diapasão, é interessante observar a polissemia em que termo "identidade" está 
enfronhado, ora podendo significar um conceito, ora uma atitude ou mesmo uma questão 
ideológica[7]. O fato é que o sentimento de pertencimento é quase que obrigatório, imanente 
às pré-compreensões. Mas por enredar-se dentro de um processo, a construção da identidade é 
dependente de fatores históricos e sociais de dado momento e lugar. 

A construção das questões de identidade, por certo, depende ainda da compreensão dos 
movimentos sociais no decorrer da história. Entretanto, a pós-modernidade e a discussão nela 
imiscuída sobre a identidade engendrada pelo multiculturalismo permite contextualizar as 
múltiplas dimensões do humano: 
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(...) Mauss compreende e alardeia a dimensão axiomática do campo do saber da antropologia 
ao destacar que o ser humano não constrói seu pensamento isoladamente do contexto no qual 
está inserido, mas pensa através das categorias de valores enfronhados na vida social. A partir 
dessa ideia (...) podemos compreender que os conceitos de identidade estão imbricados nas 
dimensões ideológicas da sociedade.[8] 

                                 

A modernidade tardia ou pós-modernidade é caracterizada por múltiplas e fluidas[9] 
identidades. Inobstante, a aproximação e a permeabilidade cultural como interfaces desse 
fenômeno, provocaram, num segundo momento, por via reflexa, o estranhamento na 
percepção do outro, a partir de semelhanças e diferenças, como num jogo de espelhos[10]. 

Constrói-se, nesse sentido, a concepção etnocêntrica, conquanto descritiva do sentimento 
genérico das pessoas que preferem o modo de vida do seu grupo social ou cultural em 
detrimento dos outros. O termo, em princípio, não descreve, portanto, necessariamente, 
atitudes negativas com relação aos outros, mas uma visão de mundo para a qual o centro de 
todos os valores é o próprio grupo ao qual o indivíduo pertence. Como, porém, nesta 
perspectiva, todos os outros grupos ou atitudes individuais são avaliados a partir dos valores 
do seu próprio grupo, isso pode gerar posições ou ações de intolerância[11]. 

E é nesse contexto que se inserem as representações de gênero e a respectiva ocupação dos 
espaços público e privado por homens e mulheres. 

  

ESPAÇOS PÚBLICO E PRIVADO, REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO E OCASO 
FEMININO 

  

Desde a antiguidade, o status[12] reservado à mulher no âmago das relações sócio-político-
jurídicas tem sido marginalizado. No contexto histórico, o estado moderno erigiu-se sobre um 
processo que deu ao homem a chefia da família, o que acabou se perpetuando nas instituições, 
normas sociais e no direito[13]. A bem da verdade, a organização familiar é produto da 
organização histórica do ser humano, que se formou centrada na figura masculina e 
denominou-se sociedade patriarcal[14]. 

Contudo, nem sempre a família foi patriarcal, como demonstram estudos antropológicos em 
que os papeis sexuais e sociais não eram bem definidos e as relações sexuais não eram 
monogâmicas e onde se noticia a existência de tribos nômades em que a relação entre homens 
e mulheres era bem igualitária[15]. 

A antropóloga Margareth Mead, na década de 1930, estudou esta questão em outras culturas, 
especificamente em três sociedades em Nova Guiné, e descobriu que não existe uma relação 
direta entre o sexo do corpo e a conduta social de homens e mulheres, demonstrando que os 
papeis sexuais eram determinados pelas expectativas sociais[16]. 

Isso corrobora o pressuposto cultural como definidor de padrões de organização das 
representações e práticas sociais: 
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Sexualidade e gênero são dimensões que integram a identidade pessoal de cada indivíduo. 
Ambos surgem e se transformam conforme os valores sociais vigentes em uma dada época. 
São partes, assim, da cultura, construídas em determinado período histórico, ajudando a 
organizar a vida individual e coletiva das pessoas. Em síntese, é a cultura que constrói o 
gênero, simbolizando as atividades como masculinas e femininas.[17] 

                                   

As identidades - masculina e feminina - não são, portanto, naturais ou biológicas. São 
adquiridas. Ensinadas, aprendidas e apreendidas no seio social, produzidas e reproduzidas 
numa via de mão dupla paradoxalmente estabelecida. 

O próprio conceito de gênero, formulado nos anos de 1970, incorpora essa mesma matiz. 
Recebeu, por certo, profundas influências do pensamento feminista e foi criado 
fundamentalmente para distinguir a dimensão biológica da dimensão social. Baseia-se no 
raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana, no entanto, a maneira de ser 
homem e de ser mulher é enredada pela cultura. Assim, gênero significa que homem e mulher 
são produtos da realidade social e não da anatomia de seus corpos[18]. 

Uma análise mais detida, entretanto, acresce que gênero se refere à construção cultural e 
hierarquizada dos significados em torno de diferenças percebidas nos corpos sexuados. O 
conceito de gênero passa a designar também o processo linguístico e cultural que produz 
homens e mulheres. Dessa forma, as questões de gênero se elevam a ferramentas analíticas e 
políticas, permitindo que se problematize o modo como determinada sociedade se organiza, as 
suas desigualdades, as violências perpetradas etc[19]. 

Para Guacira Lopes Louro, homens e mulheres se fazem através de práticas que instituem 
gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas e posturas 
apropriadas (e usualmente diversas). Os gêneros se produzem, portanto, nas e pelas relações 
de poder[20]. 

A noção de gênero encerra, então, duas características fundamentais: a sua arbitrariedade 
cultural, demonstrada pelo fato do gênero só poder ser compreendido em relação a uma 
cultura específica e o caráter relacional das categorias de gênero, conquanto possível conceber 
o feminino relacionado ao masculino e vice-versa[21], sem, contudo, tomar o masculino como 
referência. 

Essas primeiras aproximações se mostram relevantes quando se incursiona pelos espaços 
público e privado e as representações de gênero neles articulada. 

Ruth Sabat assevera a verdadeira pedagogia acerca da cultura, gênero e sexualidade que é 
inserida no bojo social, ensinando o que é ser homem e o que é ser mulher[22] na sociedade 
contemporânea. Através de significantes e significados introjetados, sutil ou aterradoramente, 
pelas mais diversas redes dialógicas, como família, escola, mídia, igreja etc, essas práticas e 
valores depois de disseminados, ganham uma força sobrecomum e avassaladora. 

Em anúncios de publicidade, por exemplo, ao utilizar mulheres para divulgar marcas de sabão 
em pó, ou homens para divulgar marcas de cigarros mais fortes, o discurso publicitário 
apropria-se de significados circulantes nas relações sociais, ao mesmo tempo reafirmando e 
naturalizando essas mesmas representações através de estratégias, como por exemplo, mostrar 
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as mulheres quase sempre dentro de casa, em meio a trabalhos manuais ou expondo o corpo 
como objeto de desejo masculino[23]. Aos homens, relaciona-se à força, à determinação, 
aparecendo quase sempre em espaços abertos, próximos à natureza[24] ou em situações de 
risco: o ambiente feminino fica restrito ao espaço privado e o ambiente masculino, ao espaço 
público, inferindo-se o espaço extra-doméstico. 

Essas representações apenas ilustram a contundente realidade das questões de gênero dentro 
da divisão sexual do trabalho e do domínio masculino do espaço público. As profissões 
femininas estão fortemente relacionadas ao cuidado, como por exemplo, professoras e 
enfermeiras, ou de assistência ao homem, como secretárias e atendentes. Aos homens, são 
naturalizadas as profissões ligadas à força, física ou intelectual, como as engenharias, a 
medicina, o direito ou as de trabalhos braçais. Na educação, especificamente, é interessante 
observar que o número de educadoras de primeira infância é esmagadoramente feminino, mas 
quando se observa o ensino superior, o número de professores homens é infinitamente maior 
do que o de mulheres[25]. Nesse mesmo sentido, infere-se dos cargos de chefia e gestão, 
exercidos em grande maioria por homens, mesmo nos espaços de domínio feminino, como 
nos cargos de direção escolar em escolas infantis[26] ou em hospitais ou redes de saúde. 

Sem embargo, a definição de papeis sexuais no âmago social é naturalizada pelo senso 
comum, inclusive, o das próprias mulheres, que à rigor, deveriam ser as primeiras a se rebelar 
contra o ocaso feminino no espaço público. A realidade, contudo, é contraproducente, 
corroborando o estigma de que as mulheres ocupam de fato um papel secundário, 
sedimentando, outrossim, o inculcamento[27] delas mesmas, a partir de valores nelas 
introjetados. 

É interessante observar como as próprias mulheres instrumentalizam essa ordem valorativa, 
como demonstra o estudo da educadora Vanisse Simone Alves Correa, realizado na rede 
municipal de ensino de Curitiba, por ocasião das eleições para direção das escolas do 
município, onde o número de professoras (mulheres) é de 97,3% e o número de diretores 
(homens) eleitos por esse percentual feminino atinge 17,53%. E, muito frequentemente, as 
próprias mulheres preferem os homens, em detrimento de outras mulheres também 
concorrentes ao cargo. Não se sabe o porquê dessas escolhas. Simplesmente sente-se, intui-se 
que é melhor votar nos homens do que nas mulheres. Mais assustadora é a diferença salarial 
entre os sexos, verificada pelo estudo, mesmo no exercício de cargos públicos, que em tese, 
vedam discriminações em razão do sexo, mas que na prática as implementam através de 
avaliações de desempenho carreadas por alto grau de subjetividade de quem as elabora, dando 
azo a juízos de valor inconscientemente arraigados, o que faz com que a mulher fique em 
desvantagem[28]. 

A dominação masculina e a visão androcêntrica do mundo e, por conseguinte, das relações de 
poder, leva a uma submissão, a uma verdade naturalizada de que os homens são mais aptos à 
vida social do que as mulheres. As próprias mulheres não se dão conta de que agem no 
sentido de perpetuar esta visão de mundo[29]. 

A força da ordem masculina impõe-se naturalmente, sem necessidade de justificação. E, por 
certo, há um discurso de heteronormatividade[30] que impinge o apego à sexualidade 
normalizante e onde o desvio aos ditames de gênero e heterossexualidade são ferozmente 
repudiados. 
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Nesse sentido, o uso da ideologia[31] é o aporte para o mascaramento desse estado de 
coisas[32]. 

Para Slavoj Zizek, a ideologia pode não representar precisa e diretamente o ideário daqueles 
que dominam, mas ao incorporar temas e aspirações essenciais do oprimido, a verdade vai ao 
encontro do sofredor, do humilhado, rearticulando as idéias de tal maneira que se tornem 
compatíveis com as relações de dominação existentes[33]. Infere-se nesse sentido, a noção da 
mulher vitimizada, fisiológica e psicologicamente inferior ao homem - e que é naturalmente 
aceita por ela mesma. 

É interessante assinalar a importância da ordem do discurso como conglobante das relações de 
poder e da coerção exercida pela implementação do discurso oficial. Na sociedade 
contemporânea, existem por certo, procedimentos de exclusão. Sabe-se bem que não se tem o 
direito de dizer tudo, que não de pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer 
um, enfim, não pode falar qualquer coisa, e, por certo o discurso, longe de ser esse elemento 
transparente ou neutro, mostra sua ligação com o desejo e com o poder, o poder do qual 
frequentemente se quer apoderar[34]. 

Para Joan Scott, em razão de o gênero ser compreendido como maneira de se referir às 
construções culturais, à criação inteiramente social de ideias sobre os papeis adequados aos 
homens e mulheres, o gênero, é, segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre 
um corpo sexuado. É uma forma de dar significação às relações de poder[35]. 

Sem olvidar da importância do espaço privado, nem tampouco da relevância do papel nele 
exercido pela mulher, o que se pretende colocar em debate é o ostracismo feminino dentro do 
espaço público e os reflexos dessa tessitura social dentro da ordem jurídica, que de certa 
forma, também exerce uma pedagogia social, ensinado o que é ser homem e o que é ser 
mulher no âmbito da sociedade ideal. 

  

  

DIREITO FUNDAMENTAL DE IGUALDADE E INFLEXÕES CULTURAIS 

  

Desde Aristóteles há o consenso de que a justiça não tem um conceito unívoco[36]. John 
Stuart Mill, filósofo e economista inglês, por volta de 1848, já dissertava acerca do poder 
quase despótico dos maridos[37] sobre as mulheres[38]. Nesse sentido, como é possível 
afirmar que as representações de gênero dentro da ordem jurídica são também as-simétricas? 

Como observa Letícia Prezzi Fernandes, o direito como forma de síntese do que se produz 
culturalmente, constitui um espaço que conecta vários discursos (da psicologia, da medicina, 
da moral cristã, dentre tantos outros) e forma um novo que legisla e regula a sociedade como 
um todo. Assim, o discurso jurídico se torna um locus privilegiado para se pensar na cultura 
contemporânea[39]. 
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A cultura pode ser entendida como o local em que se compartilham e se produzem 
significados. A cultura implica, então, em instância de aprendizagens e apreensões acerca do 
que é ser homem e do que é ser mulher. 

O direito, por sua vez, guarda intersecções com a sociedade, pois que, como ciência de 
retaguarda, tem na cultura, o seu ponto de conformação. 

Desse modo, ao analisar a produção normativa deve-se compreendê-la como forma de 
produção cultural. O direito é cultura. E, além disso, tem o seu caráter pedagógico, uma vez 
que é possível inferir que o direito também está implicado com a produção de modos de ser 
homem, mulher, pai, mãe, trabalhador e trabalhadora.                                                 A 
Constituição da República de 1988, a exemplo da Consolidação das Leis do Trabalho - 
produção normativa anterior que já vedava a discriminação em função de gênero, a diferença 
salarial e o exame admissional de gravidez, sem prejuízo de diversos dispositivos de ordem 
"positiva", como proteção à gestação, carga horária e condições de trabalho diferenciados -, 
prevê no artigo 5º, inciso I, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

E ainda, o mesmo artigo, no parágrafo 2º, que "Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte", prescrição 
que dá sentido a um sistema constitucional que se apresenta como em constante aprendizado, 
onde a Constituição é e deve ser tida como um projeto aberto[40] a constantes e novas 
inclusões, possibilitando que novos direitos possam ser incorporados[41]. 

Essa ampliação de sentido permite o trato das questões de gênero não só sob a égide dos 
direitos fundamentais de igualdade e de não-discriminação, mas inclusive sob o manto do 
direito da mulher a uma ordem jurídica mais justa. 

Além disso, a Constituição internaliza as principais diretrizes pertinentes aos direitos das 
mulheres em voga no âmbito internacional[42], reconhecendo pela primeira vez, a igualdade 
entre homens e mulheres e a vedação de discriminação por sexo, o que inter alia, marcou 
profundamente o contexto dos direitos da mulher no Brasil, que foram a partir de então, 
constitucionalizados. A própria Consolidação das Leis do Trabalho procura proteger a 
atividade laborativa da mulher, sinalizando diretrizes e incentivos específicos. Mas ainda 
assim, no direito do trabalho a dicotomia entre espaço público (masculino) e espaço privado 
(feminino) ainda pode ser percebida. 

À primeira vista, pode parecer que as escolhas ou os modos de inserção social, sobretudo na 
ocupação dos espaços público e privado, sejam reflexo de preferências naturais, aptidões 
natas, capacidades e desempenhos distintos entre homens e mulheres. As próprias lições 
acerca de direitos trabalhistas naturalizam essas ilações, como a atividade específica [da 
mulher] talvez seja a das secretárias, telefonistas e recepcionistas, que normalmente são 
exercidas por mulheres[43]. No entanto, se observada com atenção a divisão sexual do 
trabalho vislumbra-se que a distribuição de homens e mulheres no mercado de trabalho e as 
desigualdades decorrentes podem ser socialmente compreendidas e atribuídas às assimetrias 
de gênero[44]. 

As prescrições normativas atinentes à licença maternidade no direito brasileiro, por exemplo, 
reforçam que o espaço privado é naturalmente designado à mulher, conquanto o cuidado com 
a prole é a ela circunscrito. E isso independentemente do fato do filho ser biológico ou não. O 
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bem jurídico protegido pelo instituto é a criança, que carece de cuidados especiais para o seu 
desenvolvimento. Já a licença paternidade celebra a bem-aventurança do homem como 
genitor e prevê apenas um pequeno lapso temporal para festejar o enriquecimento familiar 
representado pelo novo rebento, sem guardar qualquer reminiscência com a especial acuidade 
para com os filhos recém-chegados. Se o instituto da licença maternidade foi concebido para o 
prol do infante e não da mulher-mãe, por qual razão essa mesma premissa não foi também 
concedida ao homem em casos de adoção, já que segundo o Código Civil Brasileiro, ao 
homem também foi deferida a prerrogativa de ser pai, independentemente da mulher? 

Com efeito, é imprescindível ressaltar que a licença maternidade consubstancia instrumento 
de materialização do direito de igualdade, resultado da luta por reconhecimento de direitos 
travada no bojo do estado de direito pelas próprias mulheres. Constitui forma de 
discriminação positiva, salutar para a implementação da justiça. 

Mas o questionamento sobre as razões pelas quais a licença maternidade não é concedida aos 
homens ainda persiste. Mas por motivações diversas, se tomados os delineamentos adrede 
expendidos. 

Sem embargo, é preciso reconhecer que o custo e os encargos sociais de uma licença dupla, 
para o pai e para a mãe inviabilizaria o sistema previdenciário como um todo. Mas então por 
que o legislador não concedeu a opção para que os casais escolhessem qual dos cônjuges 
usufruiria da licença laboral para o cuidado do filho, já que constitucionalmente, homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações? Tal questionamento ganha força se considerada 
a liberdade de escolha e tomada de decisões acerca da família atribuída ao casal pela 
Constituição. Um olhar mais detido poderia inclusive visualizar essa escolha como forma de 
emancipação feminina: a escolha sobre em qual dos pais recairia o direito de licença 
maternidade, que nesse caso, ganharia uma nova nomenclatura. 

Esse argumento é reforçado pelo fato de que, muito embora a licença maternidade constitua 
um saudável instrumento de materialização do direito de igualdade, na prática, muitas das 
vezes acaba por inviabilizar o ingresso na mulher no mercado de trabalho, nas não raras vezes 
em que o capitalismo se sobrepõe ao ser humano. 

Verifica-se, destarte, que a ordem jurídica acaba retratando o espaço público como domínio 
masculino e o espaço privado adstrito ao sexo feminino, refletindo a articulação socialmente 
engendrada. 

A Organização Internacional do Trabalho - OIT dispõe sobre a não discriminação em razão de 
salário, de emprego e ocupação entre homens e mulheres (Convenção 100/51 e promulgada 
no Brasil pelo Decreto 41.721/57, Convenção 111/58, promulgada no Brasil pelo Decreto 
62.150/68, respectivamente). Entretanto, a Convenção 156/81, que trata da igualdade de 
oportunidades e tratamento para homens e mulheres trabalhadores com encargos de família 
não foi ratificada pelo Brasil. É interessante notar que essa convenção objetiva proteger o 
trabalhador com encargo de família, independentemente do sexo, diferentemente da legislação 
do Brasil, onde os encargos de família recaem unicamente sobre a mulher. 

Isso sinaliza que ao contrário da ordem jurídica brasileira, a comunidade internacional desde 
1981 reconhece a possibilidade de existência e proteção jurídica a outras formas de 
constituição familiar, distintas da tradicional unidade homem-mulher-filhos. E ainda, que se 
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seguida essa fórmula, haja a opção pelos consortes sobre em qual deles recairá a 
responsabilidade familiar. 

O Código Civil Brasileiro ao tratar da família também retrata a construção social aspergida 
tradicionalmente, designando e normatizando relações interpessoais, indicando formas 
adequadas e saudáveis de constituição de vínculos socioafetivos. Nessa direção, regulamenta 
o casamento, os impedimentos para a sua celebração, causas suspensivas, provas e dissolução. 
As relações de parentesco seguem a mesma ordem moral, mesmo após a incorporação de 
valores democráticos com a abertura pós-1988. O direito de família ainda segue a 
heterossexualidade compulsória instaurada dentro da legislação, principalmente quando se 
tem a filiação como centro da família[45], ressalvados muito poucos exemplos que acabam se 
transformando em reportagens jornalísticas: 

  

              Assim, o discurso veiculado por meio do direito de família não surge ou tem sua 
origem no direito, mas são formas de sintetizar o que se tem produzido de forma mais ampla 
na cultura como família e união estável. (...) essas representações estão atravessadas e 
imbricadas com produções de gênero. Isso se torna relevante na medida em que alguns grupos 
dizem não se reconhecer dentro dessa legislação e lutam politicamente pela sua inclusão na 
norma jurídica, já que ela delimita, de alguma forma, quem são os sujeitos de direito e os/as 
cidadãos/ãs em nossa cultura[46]. 

                        

Sem embargo, a ordem jurídica tem também o seu caráter pedagógico, ensinando o que 
significa ser homem e ser mulher no âmbito da sociedade ideal. Para Rodrigo Tramutolo 
Navarro referendando Helena Altmann, a sexualidade está inserida entre as disciplinas do 
corpo e participa da regulação das populações, conquanto tema de interesse público[47]. Isso 
implica que a sexualidade, através de mecanismos de disciplina e controle, é tratada como 
mecanismo regulador da população, constituindo o indivíduo e configurando algo que poderá 
ser ordenado socialmente por meio de políticas específicas, isto é, a população, como objeto 
de poder e saber que é denominado por Michel Foucault como biopolítico. A biopolítica, para 
o autor, é uma técnica de poder que se exerce positivamente sobre o corpo social, gerindo-o, 
majorando-o e multiplicando-o[48]. 

Dessa forma, o direito acaba reproduzindo os discursos do mundo generificado[49], em que as 
instituições se organizam a partir de pressupostos de gênero, seguindo uma ordem 
assimétrica, demonstrando-se impermeável a outras formas de vida social que contrariam o 
discurso de heteronormatividade. Segundo Pierre Bourdieu: 

(...) sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e vivenciada, o exemplo 
por excelência desta submissão paradoxal resultante daquilo que eu chamo de violência 
simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 
essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou mais 
precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do 
sentimento[50]. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12127



A essa altura é interessante então outro questionamento acerca da licença maternidade. É 
certo que ela significa de fato uma conquista feminina. Mas essa conquista pode ser entendida 
como emancipatória ou mera concessão à mulher de um local que já era designado como seu 
historicamente - a esfera privada? 

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha representa importante conquista 
no que pertine ao reconhecimento de direitos das mulheres. Apesar de a Constituição 
expressar o direito de igualdade entre homens e mulheres e pelo fato de o Brasil ter ratificado 
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, 
patrocinada pela Organização das Nações Unidas, em 1979 e a Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, no âmbito da Organização dos 
Estados Americanos, em 1994, a brasileira Maria da Penha Maria Fernandes, em caso 
emblemático, precisou recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para ver 
atendida a sua dignidade humana, alegando a "protelação injustificada de uma sentença 
definitiva no processo perante a Justiça Brasileira", após sofrer grave e recorrente violência 
propalada por seu companheiro e recorrer à justiça brasileira em busca de punição para seu 
agressor. Após o acolhimento do caso, a Comissão fez recomendações ao Estado Brasileiro, 
dentre elas 'continuar a aprofundar o processo de reformas que evitem a tolerância estatal e o 
tratamento discriminatório a respeito da violência doméstica contra as mulheres no Brasil'. A 
partir das recomendações é que sobreveio a iniciativa que culminou na promulgação da Lei. A 
prescrição normativa representa valoroso avanço, entretanto, sob o ponto de vista das relações 
de poder enfronhadas socialmente é imperioso assinalar que representa também a conquista 
do espaço privado - sem violência - pela mulher. 

Apesar de todos esses progressos, é primacial assinalar, porém, que os direitos das mulheres, 
ou mais especificamente, a sua aplicabilidade, ainda é rechaçada por argumentos sexistas, 
social e juridicamente institucionalizados, haja vista o polêmico juiz de direito Edilson 
Rumbelsperger Rodrigues, então titular da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Sete 
Lagoas, Minas Gerais, que afirmou em um processo que tratava de violência contra a mulher, 
que o mundo é masculino e assim deve permanecer e que as desgraças humanas começaram 
com a mulher, afirmando ainda que a Lei da Maria da Penha trata-se de regras diabólicas, 
classificando-a como monstrengo tinhoso[51]. 

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
formalizou duas representações contra o magistrado, uma no Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e outra junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
solicitando providências em face das declarações de cunho preconceituoso e discriminatório. 
A representação foi arquivada pela Corregedoria do TJMG. O CNJ, por considerar a conduta 
discriminatória análoga à do crime de racismo, aplicou pena administrativa de disponibilidade 
compulsória em face do juiz, determinando o afastamento das funções judicantes por dois 
anos. Entrementes, a decisão teve a eficácia suspensa por liminar deferida pelo Supremo 
Tribunal Federal em sede do Mandando de Segurança 30320, que teve como relator o 
Ministro Marco Aurélio de Melo, que reduziu o construto a mero "excesso de linguagem", 
passível de riscadura, nos termos do artigo 15 do Código de Processo Civil[52], garantindo, 
outrossim, o retorno do juiz à titularidade do juízo no qual atuava. A decisão corrobora o 
caráter sexista do Judiciário brasileiro, ignorando a própria Constituição e todos os tratados 
internacionais de proteção aos direitos da mulher dos quais o Brasil é signatário. 

Sem embargo, é claro que sob a ótica do opressor, não há qualquer interesse na mutação do 
status quo, ao contrário, há a canalização de esforços para que as transformações de fato não 
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ocorram. Quando muito, o que se vislumbra é a concessão de condições igualitárias na forma 
- contrariando o entendimento de que os direitos fundamentais são trunfos[53], não dádivas, 
permissivos ou garantias contra ingerências estatais-, com intuito de provocar a falsa 
percepção de igualdade, que a concebe apenas sob a perspectiva do discriminador[54]: 

  

As alterações no tratamento da igualdade (...) podem ser vistas na mudança da pauta de 
reivindicações do movimento feminista, mencionadas por Habermas (2002, p. 236), que 
mostra que classificações sobregeneralizantes feitas pelo Estado, que não levaram em 
consideração situações particulares - nem reivindicações específicas-, pressupunham 
"normalidades" que não existiam, o que acabou por "converter as almejadas compensações de 
perdas em novas discriminações", ou seja, permitiam "converter garantia de liberdade em 
privação de liberdade". Em vez de superar padrões sexistas, as burocracias estatais acabavam 
por reforçá-las. Supera-se, assim, a idéia de que exista um "padrão", um patamar, a partir do 
qual tudo é referenciado.[55] 

  

Essa questão demonstra-se relevante quando se toma a identidade de gênero como percepção 
subjetiva de ser masculino ou feminino conforme os papeis convencionalmente estabelecidos 
para homens e mulheres e as assimetrias adjacentes: desigualdades de oportunidades e 
distintas condições, consubstanciando uma hierarquia de gênero. 

Nesse sentido, as relações de gênero passam a ser significadas mediante relações de poder, 
onde a valorização do masculino e do feminino passa a ser assimétrica, constituindo critérios 
de valoração[56] e escalonamento. 

Para Michel Foucault o poder não está localizado em nenhum ponto específico, mas 
espalhado na sociedade. O poder não é algo que se tem, mas que se exerce. É concebido mais 
como estratégia, não sendo possível pensar em ter poder, mas nas relações de poder 
estabelecidas dentro de cada sociedade[57]. 

Por mais que se reconheça todos os progressos e conquistas atinentes às questões de gênero, 
sobretudo as legislativas, faz-se mister reconhecer que no espaço público as conquista 
femininas foram de pouca monta. Apesar de o Brasil contar com mecanismos que incentivam 
a participação feminina na política, por exemplo, essa medida por si só não foi capaz de 
reduzir a timidez da participação da mulher no cenário político. No Poder Legislativo, a 
chamada "bancada do batom", não chega a atingir 7% das casas legislativas[58]. Ainda que se 
reconheça a importância dessas medidas, é imprescindível deixar de assinalar que a 
participação política, isoladamente, não tem o condão de elidir a periférica atuação da mulher 
dentro dos canais institucionalizados. 

Afora algumas exceções, raras são as representantes do sexo feminino que têm participação 
política por iniciativa própria. A maioria das que conseguem se eleger dentro dos Poderes 
Executivo e Legislativo adentram na vida pública pelas mãos do pai ou do marido. No Poder 
Judiciário, cabe um questionamento de dupla ordem: as leis até então foram elaboradas e 
aplicadas por homens. Apesar do aumento da presença da mulher nos quadros da 
magistratura, as questões de gênero não têm recebido enfoque. As mulheres ainda são 
julgadas conforme representações sociais. E quando o comportamento delas é perquirido é 
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porque são vistas como provocadoras da agressão de que foram alvo[59] justamente porque 
tentaram ou se imiscuíram nos espaços públicos que socialmente não lhes pertence. 

Some-se a isso os dados sobre a feminização da pobreza: dos mais de um bilhão de pessoas 
que se encontram em extrema condição de pobreza no mundo, 70% (setenta por cento) são 
mulheres.[60] 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A ocupação dos espaços público e privado por homens e mulheres, a divisão sexual do 
trabalho e as relações de poder que orientam essas práticas sociais, acabam, em grande 
medida, refletidas pelo direito, apesar de todos os avanços alcançados pelo movimento 
feminista. 

O direito enquanto catalisador de expectativas sociais e local de articulação de discursos de 
diversas ordens, assim como a cultura, exerce, por certo, o seu papel pedagógico, ensinando o 
significado de ser homem e ser mulher no âmbito da sociedade ideal. 

Entretanto, esse movimento de intersecção cultural, no viés adotado pela ordem jurídica 
brasileira, acaba por esvaziar o potencial transformador que tem o direito, sobretudo o dos 
direitos "privados" no constitucionalismo pós-1988[61], entendidas aqui as liberdades 
públicas atinentes ao feminismo. Tomando o status masculino como referência e padrão a ser 
perseguido, as mulheres enquanto pretensas beneficiárias desses direitos, restam-se limitadas 
na condição de liberdade para conduzirem autonomamente suas próprias vidas. 

Sem olvidar o reconhecimento dos direitos da mulher, sobretudo após a Constituição de 1988, 
o que de per si significa importante progresso, é imprescindível deixar de assinalar que a bem 
das vezes, apesar de uma ampla gama de direitos estar sendo reconhecida às mulheres, na 
realidade, elas representam a conquista do espaço privado, circunscrevendo-se ao local 
ocupado pela mulher historicamente. Muito pouco se tem avançado em relação ao espaço 
público, já que as relações de gênero acabam organizando e hierarquizando a sociedade, 
conclamando as instituições a também se organizarem a partir de pressupostos generificados, 
reforçando que a produção normativa tem sido, em grande medida, reprodutora das relações 
de poder engendradas socialmente.       

Dessa forma, o direito acaba se fechando e endossando a ideologia masculinizada, 
naturalmente estabelecida, e sendo impermeável a novas formas e papeis sociais que 
contrariam esse discurso, corroborando uma ordem social estratificada. 

Essas discussões são prementes para a compreensão do momento e do modus vivendi que a 
pós-modernidade encerra: o direito à igualdade. E é a adequada compreensão desse direito, 
constitucionalmente garantido, que permite a construção de redes sinérgicas de alteridade e 
dialogicidade[62], em detrimento de inflexões culturais pendentes a uma visão androcêntrica 
do mundo. 
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Sem embargo, toda a tessitura social amalgamada na cotidianidade não será extirpada 
abruptamente. Mas a abertura do direito para as transformações e re-significações reclamadas 
por essa importante parcela da cidadania representada pelas mulheres, retomará, por certo, a 
legitimidade e a importância que o status democrático impõe, com vistas a uma sociedade 
pós-moderna, policêntrica e multifacetada. 
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RESUMO 
O Território Federal do Rio Branco foi criado 1943 como parte das estratégias militares de 
proteção da Amazônia já que se encontrava vulnerável, em relação ao contexto internacional 
que convivia no período da Segunda Guerra Mundial. É bem verdade que desde o final do 
século XIX a Região de Roraima recebeu as primeiras Fazendas Nacionais, criadas pelo 
Governo Federal em áreas tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas. 
Entretanto, no decorrer do século XX inúmeras fazendas de gado foram impulsionadas pelos 
investimentos privados e incentivados, muitas vezes pelo poder público que submeteram as 
comunidades indígenas à vontade dos pecuaristas. Essa relação de submissão dos povos 
indígenas aos ditames da pecuária começou a sofrer alteração no final da década de 80 e 90, 
quando diversas reservas indígenas formam demarcadas e homologadas, ainda que muitas em 
espaços confinados que na verdade serve muito mais para aprisionar os índios do que libertar. 
Neste sentido, o presente artigo trás uma abordagem sobre a demarcação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, com a finalidade de compreender as possíveis conseqüências 
decorrentes das ressalvas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o caso em 
comento. Desta forma, a metodologia empregada foi assentada na revisão bibliográfica com o 
intuito de fundamentar os posicionamentos adotados. Dentre os resultados é possível destacar 
que a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, se por um lado representar uma 
conquista das comunidades nativas, por outro as ressalvas do STF constituem entraves ao 
desenvolvimento dos povos indígenas.  
PALAVRAS-CHAVE: DEMARCAÇÃO TERRA INDÍGENA; RAPOSA SERRA DO 
SOL; DESENVOLVIMENTO INDÍGENA; RORAIMA. 
 
ABSTRACT 
The Federal Territory of Rio Branco was created in 1943,as part of the military strategies to 
protect Amazon, since it was vulnerable concerning the international context which dealt with 
the time of World War II. It’s true that since the end of 19th century the region of Roraima 
received its first National Farms, created by the Federal Government, in areas traditionally 
occupied by Indian communities. However, along the 20th century, countless cattle farms 
were propelled by private investments and propelled, many times, by Public Power, which 
submitted the Indian communities to the will of cattle breeders. This relation of submission of 
the Indian peoples to the orders of cattle breeding and mineral exploration started to be altered 
by the end of the eighties and nineties, when several Indian reservations were delimited and 
homologated, even if several in confined spaces that actually serve more to cage the Indians 
than to free them. In such sense, the present essay brings a point of view about the 
delimitation of Indian lands in Roraima, with a special focus on the case of Indian Lands 
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Raposa Serra do Sol, with the finality to understand the possible consequences born from 
restrictions imposed by the Supreme Federal Court while judging the studied case. Such as, 
the used methodology was assented on the bibliographic review on the sense of basing the 
adopted positions. Amongst the results, it’s possible to accentuate that the delimitation of 
Indian Land Raposa Serra do Sol, instead of being a conquest of the native communities, 
represents strong hindrance to the development of the Indian peoples. 
KEYWORDS: DELIMITATION INDIAN LAND; RAPOSA SERRA DO SOL; INDIAN 
DEVELOPMENT; RORAIMA. 
 
 

I. INTRODUÇÃO 

  

Roraima se encontra situado na Amazônia Setentrional e possui fronteira com pelo menos 
dois países, sendo eles: República Cooperativa da Guiana e República Bolivariana da 
Venezuela. No Estado está inserida a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cuja área atraiu 
olhares de diversas partes do mundo em decorrência do julgamento da demarcação da terra 
indígena pelo Superior Tribunal Federal - STF, em 2009, que após intensos embates, políticos 
e ideológicos foi decidido pela demarcação em área contínua. 

No processo de colonização de Roraima, no que pese ter ocorrido de forma tardia se 
comparado com a colonização de outras regiões brasileiras, as regras de ocupação e 
dominação colonial não se distanciam das práticas adotas nas demais regiões, caracterizada 
pela penetração dos colonizadores através da navegação fluvial, que constituía as únicas vias 
de acesso ao interior do continente e expandir os empreendimentos coloniais. 

Os colonizadores ao adentrarem o leito dos rios e avançarem em direção as áreas mais 
afastadas se depararam com inúmeros povos indígenas que possuíam formas próprias de 
organização política e social, que os diferenciavam dos padrões culturais adotados pelos 
colonizadores europeus. Porém, esse contato entre colonizadores e povos nativos, em regra, 
era marcado pela violência física e cultural, em prejuízo das comunidades indígenas, cuja 
realidade nem sempre consta na história oficial. 

Não é raro encontrar autores que ao descrever sobre Roraima afirma que a ocupação da região 
se deu com a chegada dos primeiros portugueses ao adentrarem as margens do rio Branco. 
Entretanto, esquece que a ocupação de Roraima ocorreu muito antes da chegada dos europeus, 
pois a presença dos povos nativos representa as primeiras formas de ocupação do espaço, que 
séculos mais tarde seria chamado de Roraima. 

Roraima apesar de todo o processo violento de colonização contra os povos indígenas, ainda 
apresenta grande diversidade éticas composta pelo os Macuxis, Taurepang, Ingarikó, 
Patamanona, Wai-wai e Waimiri-atroari, Wapixama e Yanomami. Estes grupos estão 
distribuídos de norte a sul e de leste a oeste do Estado. 

Parte das áreas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas já foram demarcadas e 
homologadas pelo Governo Federal, com destaque para as reservas Ianomâmi, São Marcos e, 
recentemente, a reserva indígena Raposa Serra do Sol que chamou atenção da comunidade 
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nacional e internacional, na expectativa do julgamento do STF que confirmou a demarcação 
em área contínua. 

A reserva indígena Raposa Serra do Sol é constituída por uma área com aproximadamente 1,7 
milhões de hectares, onde vivem mais de 17 mil índios das etnias Macuxi, Wapixana, 
Ingarikó, Taurepang e Patamona, localizada ao Nordeste de Roraima e representa 
aproximadamente 7,7% do Estado (COSTA, 2009). 

Na região existem diversas "riquezas" minerais, compostas, em especial, pelas reservas de 
nióbio, metal leve empregado na siderurgia, além da aeronáutica espacial e nuclear; possui 
ainda: ouro; estanho; diamante; zinco; caulim; ametista; cobre; molibdênio; titânio; urânio e 
entre outros, que despertam a cobiça nacional e internacional sobre a região ocupada pelas 
comunidades indígenas, cuja área se encontra demarcada e homologada pelo Governo 
Federal, além de confirmada pelo STF. 

A demarcação inclui três municípios, sendo eles: Pacaraima, Uiramutã e Normandia, estando 
localizada em uma área de fronteira com a Guiana Inglesa e Venezuela, com 
aproximadamente 1,7 milhão de hectares de terras que abrange a área de Serra da Raposa até 
a Serra do Sol, originando o nome Raposa Serra do Sol, tendo superfície maior que muitos 
países europeus. 

Desta forma, o presente artigo tem como finalidade analisar as questões referentes a 
identidade, meio ambiente e desenvolvimento na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 
tomando como parâmetro as ressalvas impostas pelo STF no julgamento que definiu a 
demarcação em área contínua. Inicialmente, faz-se uma rápida reflexão sobre identidade, 
seguida de meio ambiente e atividade econômica, para em seguida adentrar nas questões 
pertinentes a demarcação da terra indígena e as ressalvas feitas pelo Supremo Tribunal 
Federal. Para tanto, a metodologia se encontra fundamentada na revisão bibliográfica na 
busca do embasamento teórico indispensável à compreensão da temática em estudo, 
adotando-se, em particular, uma visão crítica sobre as questões levantadas. 

  

  

II. O ÍNDIO COMO INVENÇÃO DA COLONIZAÇÃO EUROPEIA E AS NOVAS 
IDENTIDADES 

  

O processo de colonização da América Latina foi desencadeado pelos europeus a partir das 
expedições marítimas, no contexto do século XV e XVI, que buscava especiarias e metais 
preciosos. A chegada dos colonizados na América, no final do Século XV, foi acompanhada 
de significados econômicos, políticos e culturais, que foram sendo impostos aos nativos que 
habitavam as terras da colônia. Assim, valores e categorias de linguagem foram se 
camuflando na cultura local e gerando dificuldades em distinguir aquilo que provinha das 
comunidades indígenas e o que foi herdado dos colonizadores. 

No caso brasileiro, e que também se faz presente em vários países da América, as 
comunidades indígenas foram, ao longo do tempo, "esquecidos" na história oficial. Em geral 
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os relatos históricos estiveram voltados às narrativas do papel desempenhado pelos Europeus 
no processo de colonização e construção dos valores sociais da colônia. Raramente as 
comunidades indígenas ganharam destaques como sujeitos dotados de história própria; 
quando aparecem nos relatos históricos são vistos sobre a perspectiva de povos remanescente 
que estagnaram no tempo e que estariam fadados ao desaparecimento, e que mais cedo ou 
mais tarde estariam todos extintos (MONTEIRO, 2001). 

As concepções europeias em relação aos povos nativos do novo continente, denominado de 
América, eram carregadas de preconceitos. Gabriel Soares apud Monteiro (2001) desta que as 
descrições europeias sobre os índios da América enfatizava que os povos nativos eram 
desprovidos de fé, de lei e de rei, e que nem os indígenas nascido entre os cristãos e 
doutrinados pelos padres, acreditava em Deus. Veja-se que toda a concepção dos europeus 
estava assentada no universo dos valores da Europa, e não contemplava as dimensões dos 
mundos indígenas. 

Desta forma, diversas categorias, sociais hoje internacionalmente conhecidas, em grande parte 
são decorrentes da construção europeia que "ditou as regras" a vê o mundo, levando em 
referência os olhares dos colonizadores. Neste arcabouço colonial surgiram diversas 
expressões, como América, em homenagem a Américo Vespúcio (propagado como primeiro 
Europeu a pisar no Continente situado a leste da Europa); índios, por erro geográfico dos 
colonizadores que imaginavam terem chegado às índias; amazonas, para definir grupos de 
nativos que guerrearam contra os colonizadores na região hoje conhecida como Amazônia, 
cuja denominação foi obra de Francesco de Orellana, em referência a palavra grega a-amazón 
que representa mulheres sem seios. (REZENDE, 2006); (BATISTA, 2006). 

Nesta análise, verifica-se que a categoria índio não tem origem na linguagem e nem nos 
significados dos valores dos povos nativos, é decorrente da visão europeia de vê o outro que 
se encontrava no continente denominado, também pelos Europeus de América. Entretanto, de 
certa forma, a construção dessa linguagem possibilitou a internacionalização de conceitos e a 
construção da categoria indígena, seja pela identificação homogênea entre os continentes seja 
pela própria assimilação dessas expressões pelas populações locais nos espaços colonizados. 

Neste caso, aplica-se a teoria do existencialismo de Sartre (2009; 2010), em que o individuo 
não é apenas aquilo que afirma ser, mas aquilo que o outro reconhece como sendo. Assim, os 
povos nativos, na medida em que eram conhecidos pelos colonizadores como índios, foram 
aos poucos se reconhecendo como sendo e incorporando essa denominação para reconstrução 
da própria identidade. 

Sartre (2010, p. 47) afirma que: "Para obter qualquer verdade sobre mim, é necessário que 
passe pelo outro. O outro é indispensável para minha existência, tanto quanto, ademais, o é 
para o meu autoconhecimento". Desta forma, é possível afirmar que a construção da 
identidade indígena é também fruto da contribuição dos sujeitos não índios. 

Entretanto, o reconhecimento da identidade, no que pese possuir um viés social decorrente das 
regras culturais e políticas dominantes, em tese, extrajurídica, possui uma dimensão legal 
positivada, em que a Constituição Brasileira assegura com status de direito fundamental. E 
por ser fundamental, adquire natureza de cláusula pétrea, nos termos do estatuído na norma do 
art. 5º, caput. , art. 60, § 4º c/c art. 215 e 231, da CF/88. 
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Assim, é possível afirmar que, independentemente da expressão indígena ter origem na 
linguagem herdada dos colonizadores, os significados atribuídos ao termo já não possuem a 
mesma conotação de antes. Hoje diversas comunidades indígenas ver na categoria índio 
sinônimo de direitos Constitucionalmente assegurados e internacionalmente reconhecidos 
através da Convenção Internacional nº 169, em que o Brasil é signatário. 

Não se pode perder de vista que a incorporação da identidade indígena, pelos povos nativos, 
se tomados de forma coletiva representa uma nova articulação de angariar poder e aos poucos 
vão minando as estruturas sociais da sociedade não índia, que tradicionalmente sempre foi 
fechada para os povos indígenas. Entretanto, quando esta identidade é assumida de forma 
isolada pelo individuo, pode representar perda de poder no meio social de convivência com o 
não índio, em decorrência da cultura de discriminação e exclusão das diferenças étnicas e 
socioculturais, cujo modelo Boaventura (2009) chama de monocultura do paradigma 
dominante. 

A busca pela aceitação no convívio social tende a levar o individuo a incorporar 
comportamentos, valores e práticas sociais que os permita ser reconhecido na alteridade e 
aceito como elemento social integrante do grupo, resultando muitas fezes na construção de 
falsas identidades e falsos valores socioculturais. 

Por outro lado, o individuo e/ou grupo social projeta sobre o outro as concepções de valores, 
crenças, costumes e comportamentos, pelos quais buscam vê e compreender a realidade, além 
de interesses políticos, econômicos e financeiros que norteiam as relações capitalistas e os 
modelos de convivência da sociedade ocidental. 

O direito à identidade constitui elemento essencial na discussão das garantias dos direitos 
fundamentais, em especial, ao meio ambiente cultural. Este é formado necessariamente a 
partir da entidade sociocultural do grupo que o habita. 

A identidade é composta por duas dimensões: uma interna, relacionada aos valores e crenças 
do individuo e a outra de aspectos externos. A dimensão externa pode ser dividida em duas 
categorias que se complementam entre si. A primeira é formada pelas manifestações culturais, 
artísticas e pelo comportamento em geral do individuo ou grupo social, enquanto a segunda é 
constituída pelo reconhecimento do outro em aceitar a primeira como algo que identifica o 
individuo ou grupo que se encontra inserido. 

Sartre (2010) afirma que o sujeito não é apenas aquilo que entende ser, mas também aquilo 
que os outros reconhecem como sendo. Esta relação de dependência do reconhecimento do 
outro teve papel decisivo para que as comunidades indígenas fossem aos poucos se 
identificado como índio e assumindo os conceitos pensados de fora da comunidade. 

Entretanto, o grande desafio das comunidades indígenas é de redefinir o conceito de índio 
para que represente efetivamente a identidades dos povos nativos, não como identidade única 
entre as diversas tribos, mas tantas identidades quantos forem às diferenças culturais, 
econômicas, sociais, políticas, ambientais e entre dimensões que compõe o universo indígena.  

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12143



III. MEIO AMBIENTE E ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

A ordem Constitucional Brasileira, instituída a partir de 05 de outubro de 1988, assegurou, 
dentre outras garantias e direitos fundamentais, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, como condição à sadia qualidade de vida, nos termos do estatuído no art. 225. Ao 
mesmo tempo, assegurou o direito à livre iniciativa econômica, bem como o livre exercício de 
qualquer trabalho ou profissão, atendidas as exigências especificadas em lei, conforme dispõe 
a norma do art. 170, e art. 5º, inciso XII, da CF. 

Ao analisar nos resultados históricos do crescimento econômico, marcado pela consolidação 
da produção industrial e do consumo de massa, verifica-se que a relação entre economia e 
meio ambiente, em geral, tem ocorrido de forma antagônica em que a capacidade de 
regeneração dos ecossistemas é superada pela velocidade de exploração dos recursos naturais. 

O modelo de consumo da sociedade moderna é marcado pela cultura do desperdício de 
elevada quantidade de produtos não degradáveis, pelo menos, a curto e médio prazo, diga-se, 
nos próximos 100 ou 200 anos, já que não são biodegradáveis e dependem do intempéries do 
tempo, associados à corrosão química que levarão a decomposição ou desintegração desses 
materiais. 

Neste sentido, praticamente toda atividade econômica, de certa forma, afeta as condições 
ambientais de maneira direta ou indireta, o que exige cuidados especiais na operacionalização 
dessas atividades como forma de mitigar os danos ambientais decorrente da exploração dos 
recursos naturais e da produção de bens destinados ao mercado. Porém, estas limitações à 
livre iniciativa econômica não podem ser adotadas de forma estanque, deverão levar em 
consideração as características ambientais e a capacidade de suporte dos ecossistemas, tanto 
em escala local, quanto nacional e internacional. 

A conjuntura política ambiental tem polarizado a discussão em torno da necessidade de 
compatibilizar as estratégias econômicas com preservação ambiental, sendo que muitas vezes 
essas dicotomias são levadas ao extremo por grupos ambientalistas, pecuarista, fazendeiros, 
agricultores, garimpeiros e entre outros. Os primeiros fundamentam-se na defesa da 
preservação absoluta da natureza e cria o mito da natureza intocável, como santuário para 
contemplação; enquanto o segundo grupo defende a intervenção em larga escala na natureza, 
para fins de obter os recursos naturais necessários a subsidiar o crescimento econômico. 

A polarização dos extremos sempre inspira cuidados especiais, pois os limites estão sempre à 
beira do abismo, quanto mais extremista seja a posição mais fácil será a obtenção de 
resultados catastróficos, seja na dimensão ambiental ou econômica e social. Desta forma, em 
primeira análise, a ponderação será sempre o caminho mais fácil a construção do diálogo e do 
entendimento, que possa levar a harmonização do impasse. 

Neste caso, a ponderação entre as questões ambientais e as questões econômicas e sociais é 
representada pelo movimento dos adeptos da corrente sócio ambientalista, que buscam a 
relativização do direito a livre iniciativa econômica e ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, de maneira que o exercício de um não leve à extinção do outro. Assim, é 
necessário preservar o núcleo existencial do direito fundamental. 
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O núcleo existencial do direito não tão simples de ser encontrado no caso concreto, exige-se a 
redução do sentido constitucional sem implique na "sepultura" do próprio direito. Neste 
sentido, Melo (2000, p. 2001) afirma que: "O exercício de um direito fundamental implica, na 
quase totalidade dos casos, na relativização, ou melhor, na limitação dos mesmos enquanto 
regulamentado o seu exercício pelo Poder competente." 

No caso concreto, da terra indígena Raposa Serra do Sol, não se pode perder de vista que o 
direito a livre iniciativa econômica por parte das comunidades indígena foi completamente 
banido, em nome da proteção ambiental, segurança nacional, prerrogativas de defesa e da 
necessidade de assegurar o aproveitamento energético da região pelo Estado, conforme 
adiante restará evidenciado entre as ressalvas impostas à comunidade no julgamento da 
demarcação da terra Indígena pelo Superior Tribunal Federal, que não apenas retirou das 
comunidades o direito a liberdade ao desenvolvimento, mas instituiu um novo modelo de 
identidade indígena, que terão de se adaptarem as regras constantes das ressalvas. 

Destarte, as garantias constitucionais a livre iniciativa econômica, ao livre exercício de 
qualquer trabalho ou profissão, observadas as qualificações técnicas exigidas em lei, deverão 
ser ponderadas com vistas a assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
como condição à sadia qualidade de vida, nos termos do estatuído no art. 170 c/c o art. 225, 
todos da CF/88, entretanto, no caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol a relativização dos 
direitos fundamentais pode ter comprometido o exercício do próprio direito ao usufruto 
exclusivo das comunidades indígenas. 

  

  

III. A DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL E AS 
RESSALVAS DO STF 

 

A Constituição de 1988, ao dispor sobre desenvolvimento sempre o fez numa perspectiva que 
inclui, em tese, negros, índios, brancos, populações ribeiras e entre outros, sem que haja 
Constitucionalmente distinção ente grupos sociais ou indivíduos, quanto ao direito ao 
desenvolvimento. Ainda que na prática não se visualize a concretização isonômica desse 
direito como prever a ordem Constitucional. 

Sobre o assunto Costa e Bezerra (2010, p. 10881) afirmam que: 

  

O caráter mitológico das comunidades indígenas transforma o espaço habitado para dimensões valorativas 
culturalmente, de forma que um rio pode não ser simplesmente um canal de escoamento, mas poderá ser a 
morada dos deuses. Daí, a necessidade de proteção legal das áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios, como 
forma de preservação e valorização da cultura indígena. 

 

Pode dizer que as demarcações das terras indígenas no Brasil sempre foram alavancada sobre 
o discurso da necessidade de garantir a essas comunidades o direito ao desenvolvimento e a 
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proteção aos costumes, crenças e tradições, justificando dessa forma a delimitação de áreas 
com uso exclusivo dos índios, ainda que a terra continue sendo propriedade da União. Os 
povos indígenas não obtêm titularidade das áreas demarcadas, já que o fundamento da 
demarcação está assentado em assegurar aos índios o direito ao "usufruto exclusivo" e a não a 
propriedade. 

Em Roraima, as primeiras demarcações de terras indígenas tiveram início por volta de 1917, 
quando os índios Macuxis e Jaricuna, habitantes das áreas de lavrados (cerrado) obtiveram a 
concessão da posse imemorial da faixa de terra compreendida entre os rios Surumu e Cotigo, 
e as serras Mairary e Canapiéepim ao norte, outorgada pelo Governo do Estado do Amazonas, 
já que a região que hoje forma o Estado de Roraima era integrante da estrutura administrativa 
do Amazonas (FRANK e CIRINO, 2010). 

Ao contrário do que pode parecer, a demarcação de terras indígenas em Roraima, começando 
pela concessão da posse imemorial ao Macuxis e Jaricuna não representou conquistas efetivas 
para as comunidades indígenas, eis que a demarcação é na verdade fixação de limites sobre 
espaços anteriormente livre. Assim, antes mesmo da demarcação de terra indígena representar 
um ganho, é na verdade a materialização e consolidação da perda pelos índios de espaços 
anteriormente por eles ocupados ou sujeitos de ocupação, confinando-os em espaços fixos que 
nem sempre atendem as necessidades impostas pela ampliação do grupo tribal (FRANK e 
CIRINO, 2010). 

Porém, a força do discurso propagado em torno da demarcação ganha força como se 
verdadeiramente fosse a grande conquista das comunidades indígenas, de certa forma pode 
ser, já que em tese os espaços hoje ocupados pelos índios em áreas demarcadas não estariam 
vulneráveis a novas invasões por sujeitos não índios, entretanto, em muitos casos essa 
vulnerabilidade continua mesmo depois da demarcação. 

O processo de demarcação de terras no Brasil sempre foi uma constante na marcha histórica 
da política e dos sistemas de expansão da ocupação em direção ao interior do País e Roraima 
não foi diferente. 

No contexto do final da década de 40, do século XX, na condição de Território Federal do Rio 
Branco cirando em 1943, como estratégica militar de proteção da Amazônia, Roraima se 
encontrava parcialmente demarcado pelas fazendas de gado de propriedade privada, cujos 
proprietários não permitiam acesso de estranhos no interior da propriedade, uma vez que 
nessas fazendas os fazendeiros eram o senhor dos senhores. As comunidades indígenas eram 
simplesmente submetidas à vontade dos pecuaristas que em nome do "progresso" justificava a 
incorporação de novas terras, muitas vezes incentivados pelo Governo Federal. 

A partir da década de 50, pequenos agricultores vindos principalmente do Nordeste eram 
incentivados a migrarem para Roraima, que servia como forma de marcar a presença 
brasileira na região de fronteira e fortalecer as bases eleitorais dos grupos dominantes. 
Restando aos índios apenas dois caminhos: um era esquecer suas tradições, crenças, mitos 
(abandonar seus deus) e vida coletiva para se "integrar" no modelo de ocupação desencadeado 
pelos sujeitos não índios; o outro era migrar para regiões de serra que representavam áreas de 
difícil acesso e não havia interesses dos pecuaristas e/ou agricultores de ocupar essas áreas. 
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Não é possível uma única resposta para responder qual o caminho adotado pelos índios, se foi 
deixar-se ser incorporado pelo modelo de ocupação dominado pelos sujeitos não índios ou 
fugir para regiões de serras. 

O fato é que as duas vertentes foram adotadas, algumas comunidades realmente buscaram os 
espaços mais afastados, enquanto outras serviram de mão de obra barata ou quase de graça 
para os grandes pecuaristas, que sobre o argumento que determinados índios são da família, 
não os remuneravam como fazia com os trabalhadores brancos. Entretanto, o conceito de que 
o índio era de casa servia apenas para o trabalho, o mesmo não se aplicava quando se tratava 
de partilhar os frutos da produção. Neste momento, o índio não é da família e não tem direito 
de usufruir daquilo que o pecuarista se orgulhava em dizer que trabalhou para conquistar. 

Essa relação de dependência e fuga das comunidades indígenas em relação ao processo de 
ocupação de Roraima evoluiu para novo contexto a partir da influencia da Igreja Católica em 
algumas comunidades indígenas, levando esses povos a despertar para necessidade de luar 
pela demarcação das terras tradicionalmente ocupadas. É bem verdade que não se nega a 
possibilidade de que alguns grupos indígenas possam ter estabelecidos malocas, em espaços 
estratégicos, para ampliar as terras a que teriam direito no processo de demarcação. Se 
efetivamente isto ocorreu, foi apenas mais uma ação política entre tantas outras na busca pela 
ampliação do poder, só que desta vez pelo lado que tradicionalmente era acostumado a perder. 

Contudo, não se pode perder de vista que é comum em algumas comunidades indígenas, que 
habitam a região da Raposa Serra do Sol, a divisão política das lideranças. Muitas vezes um 
novo chefe de família abandona a comunidade a que fazia parte e desloca-se para outra área 
onde funda uma nova maloca e passa a ser um novo chefe. Nesta visão, a expansão das áreas 
ocupadas pelos indígenas seria decorrente da dinâmica social dos povos nativos e não como 
estratégias programadas para ampliar as terras a ser demarcadas.  

Para facilitar a compreensão em análise, cumpre destacar que Roraima está situado na 
Fronteira Norte da Amazônia e desde a colonização até inicio da década de 90, do século XX, 
as preocupações em consolidar a presença brasileira no espaço fronteiriço sempre foi uma 
preocupação, inclusive incentivando a migração de agricultores e pecuarista para região, para 
fins de assegurar a posse definitiva do território, sem que houvesse preocupação das políticas 
indigenistas para região. 

Até a década de 70 a política indigenista brasileira este fundamentada nos ideias da integração 
dos índios a comunhão nacional, em que cabia ao Estado desenvolver formas de inclusão do 
índio na cultura pátria, evitando o isolamento e trazendo-os para conviverem com as 
conquistas "do progresso" e da cultura "civilizada". 

A partir da década de 70 esta visão indigenista sofreu profundas transformações e sobre o 
Comando da FUNAI - Fundação Nacional do Índio, que havia substituído o antigo SPI - 
Sistema de Proteção ao Índio, desenvolveu-se novas estratégias políticas para os povos 
indígenas. Assim, invés de buscar a integração como antes, defendia-se a necessidade de 
demarcação das terras indígenas e que estes povos para que possam preservar o modo de vida, 
costumes e tradições, sem intervenção do elemento não índio. 

Desta forma, no final da década de 70 do século XX, o Governo Federal, através da FUNAI, 
instituiu diversos Grupos de Trabalhos (GTs) que, com base no Decreto Federal nº 999, 
destinava-se a realizar os procedimentos necessários à demarcação das terras indígenas, 
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iniciando pelo levantamento das áreas ocupadas por povos nativos, definido os limites dessas 
ocupações que serviriam de bases para demarcação (FRANK e CIRINO, 2010). 

Na década de 80 vários estudos foram realizados pelos GTs, entretanto, em Roraima poucas 
áreas foram efetivamente asseguradas aos povos indígenas, caracterizando muito mais 
medidas de propagandas política do que verdadeiramente demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos povos nativos e o discurso da segurança nacional que havia 
marcado o regime militar na década de 70, ainda que de modo enfraquecido, se encontra 
presente na década de 80. 

Assim, em 1985 o Governo federal criou o programa Calha Norte, destinado a promover o 
desenvolvimento econômico nas calhas norte do rio Solimões e rio Negro, incluindo os 
Estado do Amazonas, Roraima e Amapá e a partir do Governo Lula o raio de atuação desse 
projeto foi ampliado para outros Estados, como Pará, Acre e Rondônia. 

A estratégia desenvolvida pelo Projeto Calha Norte de incentivar a migração para região de 
fronteira, levando muitos agricultores a deixarem seus Estados de origem em busca de terras 
no interior de Roraima, tendo em vista a relativa facilidade de acesso, além dos incentivos 
estaduais para fixação nas áreas rurais. Contudo, a chegada desses novos moradores, 
associado às atividades de garimpo nas regiões de serras teve como conseqüências principais 
os conflitos entre comunidades indígenas e grupos não índios, resultando na necessidade de 
demarcação urgente das terras indígenas que passaram a fazer parte do cotidiano de Roraima. 

Kitamura (1994, p. 104) destaca que: 

  

[...] na Amazônia, os garimpeiros se constituído em um fator de destruição dos povos indígenas e de sua cultura. 
A descoberta de ouro em terras indígenas tem levado a uma grande corrida para essas regiões, como no caso de 
Roraima (na área dos ianomâmis), no Sudeste o Pará (nas áreas dos caiapós) e no Tapajós (nas áreas dos 
mundurukus). 

 

Dentre as diversas demarcações de terras indígenas em Roraima, talvez a de maior 
repercussão em termos nacionais e internacionais, inclusive com carta encaminhada pelo 
Vaticano a Presidência da República do Brasil, foi à questão da Terra Indígena Raposa Serra 
do Sol, homologada em 2005 e que teve sues limites confirmados no julgamento do Supremo 
Tribunal Federal, em 2009, após anos de discussão e embates políticos e jurídicos. 

Entretanto, ao contrário do propagado pelas comunidades indígenas, organizações não 
governamentais e setores da sociedade nacional e internacional, que os índios seriam os 
grandes vencedores do julgamento do processo de demarcação da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol, alguns pontos necessitam de análise mais detalhada. 

Até que ponto a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol representa de fato vitória 
das comunidades indígenas? Seria a demarcação uma nova forma de consolidação do modelo 
colonial e que nem as comunidades indígenas e nem as organizações da sociedade civil 
organizada se deram conta da verdadeira derrota no processo de demarcação? Com a 
demarcação em área contínua estariam os povos indígenas imunes as investiduras dos 
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elementos estranhos as comunidades nativas? Estas são as questões que passa a analisar no 
decorrer do presente artigo. 

Silva (2010) e Silveira (2010) ao discorrer sobre a demarcação da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol, transcrevem dezenove restrições ou condições estabelecidas pelo STF na sessão 
de julgamento da ação popular impetrada pelo Senador Augusto Botelho e posteriormente 
aceitos como assistentes o Estado de Roraima e o Senador Mozarildo Cavalcante, ambos os 
senadores foram eleitos pelo em Roraima. 

Vejam-se, então as restrições ou condições instituídas pelo STF ao julgar o caso Raposa Serra 
do Sol: 

 

1 O usufruto das riquezas do solo, dos rios, e dos lagos existentes nas terras indígenas pode 
ser relativizado sempre que houver como dispõe o artigo 231 (parágrafo 6º, da Constituição 
Federal) o relevante interesse público da União na forma de Lei Complementar. 

 

A restrição ao uso exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos, existentes nas terras 
indígenas sempre que ocorra interesse público, deixam às comunidades indígenas vulneráveis 
as oscilações políticas no contexto regional e nacional, em especial, por que não existe um 
conceito fechado para delimitar o que vem a ser ou não interesse público. Nesta análise é 
importante analisar o dispositivo Constitucional estatuído no art. 62, que autoriza ao chefe do 
Executivo editar medidas provisórias sempre que haja interesse público e urgência. E neste 
caso, o STF por diversas vezes já demonstrou ser tolerante com a elasticidade do conceito de 
interesse público e urgência, em confirmar praticamente todos os casos que lhe foram 
submetidos para apreciação da validade de medida provisória que não se evidenciava nem o 
interesse público e nem a urgência de que trata a norma do art. 62, da CF/88. 

No caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, tem-se uma inovação, é que o interesse 
público há de ser definido em lei complementar, ao contrário das medidas provisórias que 
estão sujeitas a discricionariedade do Presidente da República. Porém, tradicionalmente as 
comunidades indígenas nunca tiveram no Congresso Nacional representatividade suficiente 
para barra os interesses de grupos ruralistas, grandes mineradoras e investidura do próprio 
Estado. 

Assim, grande parte das supostas conquistas obtidas pelas comunidades indígenas com o 
processo de demarcação, poderá ser relativizada sob justificativa de interesse público. O fato é 
que a celeuma não teve fim com o veredito do STF. As circunstâncias leva a crer que mais 
cedo ou mais tarde as comunidades indígenas, organizações da sociedade civil, nacional e 
internacional se darão conta que a demarcação representa pouca segurança política e jurídica 
para as comunidades locais. Com isto, deverão iniciar novo processo reivindicatório que 
pressionará o Executivo e o Judiciário por um novo pronunciamento sobre as demandas 
apresentadas.  
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2 O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais 
energéticos, que dependerá sempre da autorização do Congresso Nacional. 

 

Neste ponto, as comunidades indígenas não poderão fazer uso dos recursos hídricos e nem do 
potencial energético existente em suas comunidades. Se porventura fosse aplicado 
interpretação literal os índios estariam impossibilitados de implementar, por exemplo, 
agricultura irrigada, já que depende da utilização dos recursos hídricos. Assim também, não 
poderia ter sistema de água encanada, já que depende da utilização dos recursos hídricos. É 
claro que o sentido da relativização do usufruto pelo STF não se destina a tal vedação, e, 
portanto, não deve ser interpretada com esta finalidade. 

Outrossim, as comunidades não pode dispor de energia elétrica aproveitando-se do potencial 
hidroelétrico da região, ainda que houvesse recurso para isto, salvo se concedida autorização 
do Congresso Nacional para que pudesse executar tais iniciativas, ou seja, mais uma vez as 
comunidades indígenas em tese tem direito aos recursos mais não pode utilizá-los, em 
verdadeiro afronta as garantias constitucionais estatuídas no art. 231, Caput., §2º, CF/88. 

A norma do §3º do art. 231, da CF/88, institui vedação a sociedade não índia, em especial, ao 
próprio Estado que não pode implementar projeto de exploração energética dos recursos 
hídricos nas áreas de terras indígenas, sem que haja consulta ao Congresso Nacional. Porém, o 
STF inverteu a finalidade do dispositivo e ao invés de assegurar aos índios o direito ao uso 
dos recursos hídrico e energético, determinou que o usufruto dos índios não contempla tais 
recursos que fica condicionando-os a autorização do Congresso Nacional. Veja-se que o 
dispositivo Constitucional era destinado ao Estado e a não indígena, e não aos índios. 

 

3 O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, que dependerá 
sempre de autorização do Congresso Nacional, assegurando aos índios a participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei. 

 

A terceira media encontra consonância com as normas constitucionais destinadas a limitação 
do direito de usufruto exclusivo das comunidades indígenas em relação aos recursos minerais. 
Entretanto, o caso exige uma reflexão além do conceito de legalidade, e pergunta-se, que mais 
deveria ter direito sobre os recursos minerais existentes nas áreas indígenas, se não os 
próprios índios. 

A simples questão de ser legal não é sinônima de ser justo e democrático, conforme alerta 
Warat (2004, p. 337) quando afirma: "[...] os caminhos apontados pela racionalidade 
mitológica do juridicismo impossibilitam mais do que facilitam o processo de transição e 
consolidação de uma sociedade democrática. Eles permitem a reprodução camuflada de uma 
estrutura sociopolítica de uma institucionalidade autoritária". 

Bonavides (2003, p. 10), ao comentar sobre a concretização dos direitos fundamentais nos 
países subdesenvolvidos, destaca que as três gerações desses direitos ainda não se efetivaram 
e arremata: "É essa, indubitavelmente, a grande tragédia jurídica dos povos do Terceiro 
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Mundo. Têm a teoria, mas não tem a práxis. E a práxis para vingar diante da ofensiva letal dos 
neoliberais precisa de reforma ou renovação de modelos teóricos". 

Contudo, a mudança no modelo de outorga dos direitos as comunidades indígenas, 
necessitaria de uma nova forma de interpretação constitucional, que aparentemente, a própria 
sociedade não estaria madura o suficiente para avançar em direção a uma nova ordem jurídica 
e social. 

 

4 O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, 
ser obtida a permissão da lavra garimpeira. 

 

A quarta restrição é na verdade uma continuação da limitação anterior, que inclusive adquire 
característica redundante, pois a vedação uso dos recursos minerais, naturalmente que 
contempla as diversas formas de obter acesso aos referidos recursos diretamente da natureza, 
seja pela garimpagem, faiscação ou ainda extração mecanizada. Desta forma, a quinta 
restrição é meramente retificadora em relação à terceira, já que todos os fundamentos da 
proteção mineral já estão contemplados na quarta restrição. 

 

5 O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da Política de Defesa nacional. A 
instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão 
estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas e o resguardo das 
riquezas de cunho estratégico ficará a critério do Ministério da Defesa e o Conselho de Defesa 
Nacional, sendo implantados independentemente de consulta previa as comunidades 
indígenas envolvidas, bem como a FUNAI. 

 

Na quinta medida limitativa dos direitos indígenas o STF simplesmente afastou a participação 
da comunidade indígena quando o assunto diz respeito à defesa nacional, através da criação 
de bases militares, expansão da malha viária, bem como na busca de alternativas energéticas e 
a defesa das riquezas denominadas de estratégicas. 

Essa restrição, associada à primeira, qual seja, relativização do usufruto indígena sempre que 
se trate de relevante interesse nacional, deixa as comunidades indígenas vulneráveis as ações 
políticas federias e a demarcação de forma continua, em nada protege os povos indígenas das 
ações estatais. E, diga-se de passagem, que ao longo da histórica política brasileira, iniciando 
desde a colonização os maiores massacre as comunidades indígenas ou foram executados pelo 
Estado ou com a conivência deste. Sendo que a maior ameaça as comunidades indígenas, não 
é necessariamente o proprietário individual, mas as próprias forças estatais, que muitas vezes 
se utiliza de falsos argumentos para legitimar as ações de intervenção e submissão das 
comunidades aos interesses do capital dominante, seja através da construção de hidrelétrica, 
seja de abertura de estradas, expansão de atividades agropecuárias, e entre outras, que de 
dificilmente tem como foco a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.  
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Mais uma vez os povos indígenas da Terra Raposa, Serra do Sol, continuam a mercê das 
decisões políticas de ordem burocrática e emanada do Poder Central, sem qualquer 
participação da comunidade no processo de decisão e implementação. Acrescente-se a tudo 
isto, que o Estado de Roraima está situado em região de fronteiras internacionais, e que em 
tese, quase tudo se justificariam em nome da segurança nacional. Lema amplamente 
conhecido durante o regime militar brasileiro, em que a tortura e a crueldade foram 
executadas em nome da defesa nacional. 

Destarte, as comunidades indígenas necessitam continuar vigilantes dos novos rumos 
políticos e das novas conjunturas econômicas que estão por vir, pois a simples demarcação 
das terras indígena de forma continua não proporcionam, aos índios, segurança jurídica e 
estabilidade política nas relações com o Estado e a sociedade não índia. 

 

6 A atuação das Forças Armadas e da Policia Federal na área indígena, no âmbito de suas 
atribuições, ficam garantidas e se dará independentemente de consulta as comunidades 
indígenas envolvidas e à FUNAI. 

 

Mais uma vez a restrição supracitada, está alinhada as questões de segurança e defesa, sendo 
permitida a intervenção das forças armadas e da polícia federal atuar independente de consulta 
as comunidades indígenas e a FUNAI. Certamente, neste ponto, é relativo querer exigir que as 
forças armadas e a policia federal solicite autorização as comunidades indígenas ou órgãos de 
representação para que possam realizar as diligências necessárias as suas atribuições 
constitucionais. Entretanto, mais uma vez as comunidades ficam a mercê do bom senso das 
autoridades responsáveis pelo Comando dessa força militares. E as relações jurídicas que 
dependem exclusivamente do bom senso não representa a segurança necessária a garantir a 
estabilidade das relações políticas e jurídicas da comunidade. É claro que toda ação política 
ou jurídica deverá sempre ser executada tendo como base o principio da razoabilidade, 
entretanto, não se pode depender apenas de tal princípio, ainda mais quando se trata de área 
com inúmeros interesses políticos e econômicos em disputa.  

 

7 O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos 
públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias 
à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e educação. 

 

A vedação de nº 07 não rompe com o modelo adotado pelo STF de usufruto das terras pelas 
comunidades indígenas, e acrescenta que os direitos dos índios não impedem a instalação de 
redes de comunicação, estadas e via de transportes, além da construção de infraestrutura 
necessária a assegurar à prestação de serviços públicos, em particular, os serviços de saúde e 
educação. 

Veja-se que neste caso a permissão para ocupação da terra indígena pelo estado, poderá se dá 
sob o fundamento da necessidade de ampliar o sistema de comunicação, das vias de 
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transportes e demais equipamentos públicos, de forma que se constitui em mais uma medida 
de vulnerabilidade das comunidades indígenas, que verdadeiramente não dispõe de proteção 
efetiva para as terras demarcadas, em especial, quando o invasor seja o próprio Estado. 

As restrições de nº 08, 09 e 10 destinam-se a regulamentar o controle e administração das 
áreas de unidade de conservação em terra indígena e atribui competência ao Instituto Chico 
Mendes, retirando da FUNAI poderes sobre as aludidas unidades, conforme segue:  

8 O usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica sob a 
responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; 

 

9 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá pela administração 
da área de unidade de conservação também afetada pela terra indígena, com a participação das 
comunidades indígenas da área, que sempre deverão serem ouvidas, levando em conta as 
tradições, usos e costumes desses povos, contando com a consultoria da FUNAI; 

 

10 O trânsito de visitantes e pesquisadores não-indios deve ser permitido nas áreas de unidade 
de conservação nos horários e condições estipulados pelo Instituto Chico Mendes. 

 

A análise das duas determinações supramencionadas revela que entre as comunidades 
indígenas e a conservação da biodiversidade, o STF sinalizou para adoção da visão 
predominantemente ecológica, a final se as comunidades indígenas tivessem prioridades em 
relação à conservação da biodiversidade ou se então fosse balizadas sobre a mesma escala de 
valor, seria mais prudente que a administração das unidades de conservação fosse atribuição 
da FUNAI, ou as próprias comunidades indígenas sem intervenção de terceiros, ou então que 
essas unidades fossem submetidas à administração compartilhada entre as comunidades 
indígenas, podendo ser representadas pela FUNAI, o que é discutido, e o Instituto Chico 
Mendes, em regime de colaboração. 

Porém, este não foi o entendimento do STF e entre as comunidades indígenas a preservação 
da biodiversidade das unidades de conservação foi atribuída competência exclusiva do 
Instituto Chico Mendes, excluindo a participação indígena da discussão e decisões que 
possam implicar na própria organização dessas comunidades. Então pergunta-se: como ficará 
os direitos das comunidades indígenas de caçar, pescar e se utilizar os recursos naturais para 
sua própria sobrevivência? Quem irá responder isto deverá ser o Instituto Chico Mendes, 
conforme decisão do STF. 

A decisão do STF em atribuir competência administrativa das unidades de conservação da 
biodiversidade, indica, pelo menos neste caso, para predominância do pensamento naturalista, 
ao invés das concepções socioambientalitas. Contudo, ainda que a conservação da natureza 
seja essencial a preservação da qualidade ambiental, não parece ser razoável prioriza os 
recursos naturais em detrimento do elemento humano. 
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Silveira (2009) ao discorrer sobre a importância do meio ambiente destaca que no contexto 
internacional vem se firmando a consciência que o meio ambiente é extensão do direito à 
vida, e assim, integram a relação dos direitos humanos internacionalmente amparados pelos 
tratados e convenções internacionais, entretanto, essa proteção ambiental tem o homem como 
elemento inerente ao meio, aquém se destina toda a proteção. 

As restrições de nº 11 e 12 instituídas pelo STF asseguram o trânsito e permanecia dos não 
índios nas áreas de terra indígena, ficando condicionado apenas a regulamentação pela 
FUNAI, veja-se:  

 

11 Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de não-índios no restante da área 
da terra indígena Raposa Serra do Sol, observando as condições estabelecidas pela FUNAI. 

 

12 O ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios não pode ser objeto de cobrança de 
quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte das comunidades indígenas. 

 

A interpretação das duas restrições citada alhures evidencia que o trânsito e/ou permanecia de 
não índios na terra indígena Raposa Serra do Sol deverá ser autorizada, apenas cabendo a 
FUNAI estabelecer as condições de acesso e permanência. Entretanto, o próprio STF limitou 
a competência regulamentadora da FUNAI, na medida em que instituiu vedação a cobrança 
de tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte das comunidades indígenas. 

As comunidades indígenas ficaram impossibilitadas de desenvolverem atividades de 
ecoturismo ou de até mesmo de turismo cultural, que poderia representar uma forma 
sustentável de desenvolvimento das comunidades indígenas. Esta posição do STF contraria o 
direito constitucional assegurados na norma do art. 5º, inciso XIII c/c art. 170, que asseguram 
o livre exercício de qualquer trabalho ou profissão e a livre iniciativa econômica, tratando as 
comunidades indígenas de forma desigual de condições em relação ao princípio da liberdade 
econômica e profissional, sendo que a Constituição não instituiu tal vedação e tal forma de 
tratamento.  

As restrições de nº 13 e 14 também estão voltadas para vedação da cobrança de qualquer 
tarifa ou quantias de qualquer natureza em decorrência da utilização de estradas, 
equipamentos de infraestrutura dos órgãos públicos, linhas de transmissão de energia e a 
proibição de arrendamento da terra indígena para exploração por terceiros, conforme se 
seguem: 

 

13 A cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não poderá ser incidida ou 
ser exigido em troca da utilização de estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão 
de energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público 
que tenham sido excluídos expressamente da homologação da reserva ou não. 
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14 As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negocio 
jurídico, que restrinja o pleno exercício do usufruto e da posse direta pela comunidade 
indígena. 

 

Verifica-se das restrições retro mencionadas que as comunidades indígenas estão sempre 
sujeitas as restrições de toda ordem, sejam relativas as a maneira de utilização dos recursos 
naturais, seja pela impossibilidade de buscarem novas fontes de rendas que permitam adquirir 
na economia de mercados os bens necessários a sobrevivência que já não conseguem mais 
suprir através da relação que mantém com a natureza. 

Esse modelo de demarcação representa na verdade muito mais do que simples restrições, se 
constitui em ações no sentido de estagnar o desenvolvimento das comunidades indígenas e 
submeterem as estagnarem em suas relações culturais entre si, entre a natureza e os não 
índios, o que afronta os direitos e garantias fundamentais assegurados em tese na 
Constituição. 

A medida restritiva de nº 15 se encontra focada em evitar a introdução de atividades 
econômicas de caça, pesca, ou extrativista vegetal ou ainda atividades agropecuárias 
extrativistas por não índios, enquanto a restrição de nº 16 é destinada a assegurar o caráter de 
imunidade tributária das comunidades indígenas, e neste caso o STF inovou na ordem 
Constitucional, eis que na Constituição não existe previsão de imunidade tributária 
especificamente para as comunidades indígenas. Veja-se então, as aludidas restrições: 

 

15 É vedada, nas terras indígenas, qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 
comunidades indígenas a pratica da caça, pesca ou coleta de frutas, assim como de atividade 
agropecuária extrativista. 

 

16 As terras sob ocupação e posse dos grupos e comunidades indígenas, o seu usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, observado o 
disposto nos artigos 49, XVI, e 231 §3º da Constituição Federal de 1988, bem como a renda 
do indígena, gozam de plena imunidade tributaria não cabendo a cobrança de qualquer tipo de 
taxas, contribuições e impostos. 

 

Assim, as duas restrições em análise apresentam, verdadeiramente não institui dever ou 
proibição as comunidades indígenas, estas verdadeiramente possui caráter de proteção e 
resguardo dos direitos indígenas, ao contrário de outras que serviram apenas para usurpar o 
direito das comunidades indígenas de exercer o uso exclusivo sobre suas terras. 
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As regras de exceção de que trata o STF no item 17 e 18 apresentam incompatibilidade entre 
si, pois a efetivação de uma implica necessariamente a eliminação da outra, conforme se 
observa a seguir: 

 

17 È vedada à ampliação da terra indígena já demarcada. 

 

18 Os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis e estas são 
indisponíveis e inalienáveis. 

 

Ora, se os direitos dos índios relacionados às terras tradicionalmente por eles ocupadas são 
imprescritíveis, não se pode falar em impossibilidade de revisão das terras já demarcadas, sob 
pena de instituir nestes casos a ocorrência da prescrição. Afinal, se os direitos dos índios as 
suas terras não prescreve a revisão das terras demarcadas poderão ser reavaliadas a qualquer 
tempo que surgirem comprovação de que as áreas demarcadas assim o foram em dimensões 
inferiores a extensão da terra tradicionalmente ocupada. 

O mandamento constitucional estatuído no § 4º, do art. 231, da CF/88, parece está em maior 
compatibilidade com o segundo entendimento, de forma que a regra do STF estatuída no item 
17, não encontra guarida na Carta Magna, sendo, portanto, medida inconstitucional, ainda que 
o STF seja a última instância a se pronunciar quanto aos aspectos de constitucionalidade 
jurídica. Neste caso, pode-se afirma que a constitucionalidade de tal medida decorre 
exclusivamente da decisão formal do STF e não representa o sentido de constitucionalidade 
trabalhado à época do Poder Constituinte de 1988. 

Por fim, no item 19 o STF determinou a participação de todos os entes federativos em todas 
as etapas do processo de demarcação, veja-se: 

 

19 É assegurada a efetiva participação dos entes federativos em todas as etapas do processo de 
demarcação. 

 

É importante destacar que o STF não definiu a forma de participação dos entres federativos, o 
que certamente resultará em inúmeras controvérsias que certamente implicarão na 
necessidade de pronunciamento do Judiciário, no sentido de esclarecer como verdadeiramente 
deverá ocorrer a participação dos entres federativos em todas as etapas do processo de 
demarcação. 

Barreto (2009, p. 25) argumenta que: "o cumprimento de todos os passos para transformação 
definitiva de um espaço geográfico em terra indígena demanda a homologação e registro em 
nome do povo indígena que foi beneficiado".  
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Neste mister, verifica-se do conjunto de medidas restritivas ou regras de exceção estatuídas 
pelo STF, no julgamento da demarcação da Terra Indígenas Raposa Serra do Sol, limitam 
excessivamente os direitos de usufrutos das comunidades indígenas, de forma que 
inviabilizam o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e em muitos casos a área 
servirá muito mais de mostruário do que verdadeiro meio de garantir o bem estar e o 
desenvolvimento dos povos indígenas, que mais cedo ou mais tarde se darão conta que a 
aparente vitória no processo de demarcação não passou de mais uma derrota das comunidades 
indígenas em relação ao processo de dominação política, econômica e jurídica da sociedade 
não índia. 

 

 

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As comunidades indígenas de Roraima, que ao longo do processo histórico de colonização e 
ocupação pela sociedade não índia foram fortemente ameaçados de extinção, e, decorrência 
dos aldeamentos religiosos, criação posterior das fazendas nacionais, além das epidemias 
adquiridas pelo contato com os indivíduos não índios. Este sistema de colonização gerou uma 
relação de dependência dos povos indígenas em referência ao processo de ocupação do 
Estado. 

Entretanto, essa relação de dependência sofreu profundas alterações a partir do final do século 
XX e evoluiu para um novo contexto de luta e reivindicação, em grande parte apoiada por 
representantes da Igreja Católica que se engajou na luta indígena peã terra, que passa 
necessariamente pela demarcação das áreas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, 
cujo movimento exerceu papel fundamental na reconstrução dos valores e da identidade 
indígena. 

O reconhecimento da identidade indígena possui um viés social interno e outro externo, é 
fruto das regras culturais e políticas dominantes que muitas vezes constrói conceitos 
hierarquizados de cultura e povos entre a sociedade tecnológica, caracterizada pela 
modernidade e as comunidades nativas. Contudo, não se pode pactuar com tais regras 
estruturais que submete as minorias aos ditames dos grupos dominantes. Neste caso, a 
identidade indígena vem passando por um novo processo de mudanças paradigmáticas, e a 
demarcação da Terra Indígena Raposa, Serra do Sol pode contribui nessa construção de uma 
nova identidade indígena, fundamentada na ligação com a terra e com os elementos naturais, 
perceptíveis ou não no espaço habitado. 

No contexto da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, sob a ótica do 
desenvolvimento é contemplado a dimensão ambiental com através da preferência em 
manutenção das unidades de conservação da biodiversidade administradas pelo Instituto 
Chico Mendes, sem qualquer participação das comunidades indígenas na administração e 
controle das aludidas unidades. Neste caso, o STF optou em seguir a corrente ideológica mais 
próxima daqueles que defende o "mito da natureza intocável", já que foi afastada a 
participação indígena no gerenciamento e controle de acesso e permanência nas unidades de 
conservação.  
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Por outro viés, não se pode perder de vista que as demarcações de terras indígenas em 
Roraima não representam, necessariamente, conquistas significativas às comunidades 
indígenas, eis que a demarcação nada mais é que a fixação de limites sobre espaços 
anteriormente livre e ocupado pelos próprios indígenas sem preocupações de fronteiras 
territoriais que hoje separa as terras indígenas das fazendas de gado ou projetos 
agropecuários, que submete as comunidades indígenas ao confinamento em espaços 
segregados e fixos, que quase nunca atendem as necessidades culturais do seu modo de vida 
tribal. Talvez a Terra Indígena Ianomâmi, São Marcos e Raposa Serra do Sol sejam as poucas 
que foge a lógica do confinamento em espaços mitigados no processo demarcatório.  

Todavia, o conjunto de regras de exceção estatuídas pelo STF, no julgamento da Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol, limitam excessivamente os direitos de usufrutos das 
comunidades indígenas e inviabiliza o desenvolvimento socioeconômico das comunidades 
que a depender das determinações do STF estariam a mercê da estagnação, econômica, 
política e cultural para sempre. 

Assim, os povos indígenas, mais cedo ou mais tarde se darão conta que a aparente 
tranquilidade obtida com a demarcação de forma continua, não represente segurança jurídica 
da comunidade em relação às investiduras desenfreadas do Estado em nome da defesa 
nacional e do denominado relevante interesse público. Na verdade, a demarcação apresenta 
proteção das comunidades indígenas situadas na região raposa serra do sol contra a ocupação 
clandestina de indivíduos não índios, entretanto, pouco mudou em relação às intervenções 
estatais, que dependem de uma nora reconstrução de luta e um novo paradigma de justiça 
social e direito das comunidades indígenas. 
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RESUMO 
O artigo tem por objeto a discussão sobre o tema das comunidades quilombolas enquanto 
sujeito de direito no marco da interseção entre a antropologia e o direito, a partir da situação 
da comunidade quilombola kalunga. Inicialmente, é definido o multiculturalismo enquanto 
perspectiva teórica de exame do tema. Em seguida, são explicitados os conceitos de 
comunidades quilombolas e de sujeito de direito, valendo-se, para tanto, de literatura 
antropológica e jurídica, respectivamente. Num segundo momento, a partir do marco da 
Antropologia Jurídica, faz-se a relação entre os conceitos referidos, concebendo-se as 
comunidades quilombolas enquanto sujeito de direito. Nesse momento, para facilitar a 
intelecção dessa relação, é apresentada a comunidade quilombola Kalunga como referência 
empírica para a reflexão teórica. Para terminar, é explicitada a pertinência de se abordar as 
comunidades quilombolas enquanto sujeito de direito no âmbito da Antropologia Jurídica.  
PALAVRAS-CHAVE: COMUNIDADES QUILOMBOLAS; SUJEITO DE DIREITO; 
ANTROPOLOGIA JURÍDICA. 
 
RESUME 
L'article a par objet la discussion sur le thème des communautés noires en tant que sujets de 
droit dans la borne de l'intersection entre l'anthropologie et le droit, à partir de la situation de 
la communauté noire kalunga. Initialement, le multiculturalisme est défini comme un point de 
vue théorique de l'examen de la question. Ensuite, sont explicitées les concepts des 
communautés des quilombolas et du sujet de droit, en se valant, pour de telle façon, de 
littérature anthropologique et juridique, respectivement. Après, à partir de la borne de 
l'Anthropologie Juridique, se fait relation entre ces concepts, de concevoir les communautés 
noires en tant que sujets de droit. Au ce moment, pour faciliter l'intellection de cette relation, 
est présentée la communauté noire Kalunga comme reference empirique pour la réflexion 
théorique. Pour finir, est explicitée la pertinence s'aborder de la proposition des communautés 
quilombolas tant que je soumets de droit dans le contexte de l'Anthropologie Juridique. 
MOT-CLES: COMMUNAUTÉS QUILOMBOLAS; SUJET DE DROITS; 
ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O objetivo do presente artigo é discutir o tema das comunidades quilombolas enquanto sujeito 
de direito no marco da interseção entre a antropologia e o direito, a partir da situação da 
comunidade quilombola kalunga. 

O presente artigo trabalho é fruto de reflexões que se tem feito acerca das comunidades 
quilombolas no Brasil, a partir de pesquisa acerca da comunidade quilombola Kalunga, 
situada no Centro-Oeste brasileiro. 

A justificativa da escolha do tema está no fato de ele viabilizar reflexões de fundamentação da 
concepção de que as comunidades quilombolas são sujeito de direito, bem assim permitir a 
discussão sobre a importância atual da Antropologia Jurídica no quadro do ensino jurídico. 

Inicialmente (seção 2), é definido o multiculturalismo enquanto perspectiva teórica de exame 
do tema. 

 Em seguida (seção 3), o trabalho discute o conceito de comunidade quilombola, baseando-se 
em literatura antropológica, especificamente Fredrik Barth (2000). Faz-se também vinculação 
desse conceito à noção de populações tradicionais. Ademais, descreve-se como se deu a 
formação das comunidades quilombolas no Brasil, como ocorreu historicamente a exclusão 
social delas no país e explicita o número delas certificadas no Brasil e no Estado de Goiás 
pela Fundação Cultural. 

Após (seção 4), o trabalho debate a noção de sujeito de direito, valendo-se principalmente das 
concepções teóricas de Paul Ricouer. 

 Na seção 5, é desenvolvida a proposta de concepção das comunidades quilombolas com 
sujeito de direito, utilizando-se do exemplo da comunidade quilombola Kalunga, situada na 
região nordeste do Estado de Goiás. 

Na seção 6, trata-se da pertinência de se discutir o tema das comunidades quilombolas 
enquanto sujeito de direito, desde uma perspectiva interdisciplinar, no campo da Antropologia 
Jurídica. 

Por fim, na seção 7 são elencadas as conclusões oriundas das reflexões acerca da temática das 
comunidades quilombolas como sujeito de direito. 

  

2 O multiculturalismo enquanto perspectiva teórica 

 

Estudar as comunidades quilombolas importa necessariamente reconhecer possibilidades 
plurais na seara da cultura procurando-se, para o estudo, concepções sobre multiculturalismo. 
Isso porque, nas palavras de Charles Taylor (1997, p. 83), "[...] todas as sociedades estão a 
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tornar-se cada vez mais multiculturais e, ao mesmo tempo, mais permeáveis [...]", o que 
conduz à questão da imposição de algumas culturas sobre as outras e da marginalização, pelas 
sociedades liberais do Ocidente, de segmentos de sua população oriundos de outras culturas. 

Mesmo as leis e as políticas públicas, por muito tempo, se propuseram a cumprir a vontade do 
Estado Nacional de "[...] integrar os povos como cidadãos, sujeitos de direito, capazes de 
negociar juridicamente, sem reconhecer seus direitos coletivos." (SOUZA FILHO, 2003, p. 
78). 

Sparemberger e Kretzmann (2008, p. 98-99), discorrendo sobre antropologia, 
multiculturalismo e direito, ressaltam a dificuldade dos povos no reconhecimento de sua 
identidade cultural, sobretudo frente ao Estado, que, na pretensão de defender os valores 
fundantes da revolução francesa  -  liberdade,  igualdade e fraternidade - , ignora as diferenças 
multiculturais e desenvolve propostas de políticas públicas ineficientes para a sua 
sobrevivência.   Sustentam que 

  

[...] Os povos ditos 'diferentes' encontram muitas dificuldades no reconhecimento na 
valorização de sua identidade cultural, peculiar e imensamente importante para a 
concretização dos ideais de proteção do meio ambiente e para a sobrevivência física desses 
povos. Essa multiplicidade étnica e cultural é por vezes ignorada pelo Estado, que se mostra 
ineficiente no desenvolvimento de políticas públicas em prol desses grupos. Em nome de 
liberdade e igualdade de todos os indivíduos, o que ocorre é a cegueira do Estado diante da 
diferença, dos direitos coletivos de grupos que merecem atenção e respeito. 

  

Na linha da descrição do tratamento dado pelo Estado à questão da diferença, Santos (2002, p. 
47) denuncia a promoção interna da homogeneidade e da uniformidade pelo esmagamento das 
culturas locais tendo por instrumento o poder de polícia, o próprio direito (como se 
evidenciará com a comunidade Kalunga), o sistema educacional, os meios de comunicação 
social agindo na maioria das vezes em conjunto. Narra Santos que 

  

[...] Enquanto, externamente, têm sido os arautos da diversidade cultural, da autenticidade da 
cultural nacional, internamente, têm promovido a homogeneização e a uniformidade, 
esmagando a rica variedade de culturas locais existentes no território nacional, através do 
poder de polícia, do direito, do sistema educacional ou dos meios de comunicação social, e na 
maior parte das vezes por todos eles em conjunto. 

  

Nesse contexto de não reconhecimento dos grupos (negros e índios, notadamente), ditos 
'diferentes', que também participaram do processo de formação étnica do Brasil, o 
multiculturalismo apresenta-se como perspectiva teórica adequada à abordagem dos direitos 
das comunidades quilombolas brasileiras na dinâmica dos direitos humanos. 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12163



O vocábulo "multiculturalismo" é elástico, abarcando uma mistura de fatos e valores, e vago, 
podendo referir-se à defesa do reconhecimento da diferença, à resistência a políticas e ideias 
trazidas pelos 'conquistadores' ou à defesa do cosmopolitismo. 

Como atributo de muitas sociedades atuais, o que permitiria dizer da existência de sociedades 
multiculturais, o multiculturalismo vem sendo abordado pela Antropologia Jurídica, que, 
segundo Colaço (2008, p. 29), "[...] dedica-se ao estudo do Direito das sociedades 'simples', 
das instituições do Direito da sociedade contemporânea, do Direito Comparado e do 
pluralismo jurídico." 

De acordo com Santos e Nunes (2003, p. 26), o multiculturalismo designa a "[...] coexistência 
de formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio de sociedades 
modernas [...]". 

No dizer de Sparemberger e Kretzmann, 

  

A questão multicultural está presente na maioria dos países formados por uma população 
heterogênea, por instituições democráticas e atingidos pelas consequências (sic) desastrosas 
dos processos de globalização hegemônica. Esses países apresentam minorias fortemente 
discriminadas e exploradas, que carregam o peso da colonização, da tentativa de assimilação 
forçada, de incorporação ao cenário nacional e da superioridade de uma cultura dominante, 
que considera todos os homens como 'livres e iguais'. 

  

Na visão de Santos (2006, p. 462), "[...] O multiculturalismo progressista pressupõe que o 
princípio da igualdade seja prosseguido de par com o princípio do reconhecimento da 
diferença [...]", de maneira que "[...] temos o direito a ser iguais quando a diferença nos 
inferioriza; temos o direitos (sic) a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza [...]". 

Definida a perspectiva de análise, passa-se ao estudo das comunidades quilombolas. 

  

3 As comunidades quilombolas 

  

         Nesse tópico, objetiva-se identificar a que se refere o conceito de "comunidade 
quilombola". 

         As comunidades quilombolas inserem-se na categoria das "populações tradicionais". 
Essas populações tradicionais, segundo o conceito proposto por Diegues e Arruda (2001, p. 
27), "... são grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que reproduzem 
historicamente seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base na cooperação 
social e relações próprias com a natureza...". 
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 Apesar de terem características comuns, as populações tradicionais são muitas, e variam de 
acordo com cada região do Brasil: povos indígenas (e suas diversas etnias), comunidades 
quilombolas, caboclos, ribeirinhos, populações tradicionais marítimas que se subdividem em: 
pescadores artesanais e caiçaras, entre outras. Todas atreladas à noção de memória sócio-
cultural que se exterioriza como a expressão máxima da riqueza cultural do grupo, criadora de 
identidade própria. 

"Comunidade quilombola" é um conceito antropológico engendrado para se referir à condição 
de "remanescente de quilombo" de uma determinada comunidade. 

O termo "remanescente" refere-se, na visão de Andrade (1997, p. 47), "[...] à situação presente 
dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos e é utilizado para designar um legado, 
uma herança cultural e material que lhe confere uma referência presencial no sentimento de 
ser e pertencer a um lugar específico [...]". Essa significação afasta o sentido comumente 
atribuído ao vocábulo "remanescente", como denominação que sugere "sobra, resto de algo", 
útil apenas aos partidários da desqualificação das formações quilombolas como processo. 

O termo "quilombo", segundo O'Dwyer (1995, p. 1), 

  

[...] vem sendo ressemantizado para designar a situação presente dos segmentos negros em 
regiões e contextos do Brasil. Quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos 
de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados 
ou de população estritamente homogênea. Nem sempre foram constituídos a partir de 
movimentos insurrecionais ou rebelados. Sobretudo consistem em grupos que desenvolveram 
práticas cotidianas de resistência na manutenção e na reprodução de modos de vida 
característicos, e na consolidação de território próprio. A identidade desses grupos não se 
define por tamanho nem número de membros, mas por experiência vivida e versões 
compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade como grupo. Constituem grupos 
étnicos conceituados pela antropologia como tipo organizacional que confere pertencimento 
por normas e meios de afiliação ou exclusão [...]  

  

A pertinência da citação imediatamente anterior está no fato de mencionar os grupos étnicos 
como tipo organizacional. Fredrick Barth (2000, p. 32) escreve que "... nesse sentido 
organizacional, quando os atores, tendo como finalidade a interação, usam identidades étnicas 
para se categorizar e categorizar os outros, passam a formar grupos étnicos...". Ademais, 
destaca F. Barth (2000, p. 33) que a ênfase na atribuição configura a característica 
fundamental dos grupos étnicos. Essa característica torna irrelevante, quando em questão a 
apuração se os membros pertencem ou não a um grupo étnico, o critério das diferenças 
comportamentais. Importa a auto-atribuição.     

Assim, modernamente, a idéia de remanescente de quilombo é definida pelo 
compartilhamento de um território e de uma identidade social e étnica, que expressa, segundo 
Alessandra Schimitt, Maria Cecília Manzoli Turatti e Maria Celina Pereira de Carvalho 
(2002, p. 4), "[...] um sentimento de pertença a um grupo e a uma terra [...]". 
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Conceito parecido é o expresso no artigo 2º, do Decreto nº 4.887/03, de 20 de novembro de 
2003, segundo o qual se consideram remanescentes das comunidades dos quilombos "os 
grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida." 

O conceito normativo, previsto no artigo 2º, do Decreto n. 4.887/03, é relevante, entre outros 
fatores, porque adota um critério de auto-atribuição, que assegura uma participação ativa e 
primordial da comunidade na definição de sua identidade, a partir do tipo de sentimento, de 
compreensão e de representação que ela tem de si. 

No tocante à formação das comunidades quilombolas no Brasil, os grupos que hoje são 
considerados remanescentes de comunidades de quilombos se constituíram a partir de uma 
grande diversidade de processos, que incluem desde as fugas com ocupação de terras livres e 
geralmente isoladas, até as heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de 
serviços prestados ao Estado, a permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior 
das grandes propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante a vigência do regime 
escravista quanto após a sua extinção. 

A visão tradicional sobre a origem das comunidades quilombolas baseia-se numa origem 
única, qual seja a fuga de escravos. Essa concepção adveio do desenvolvimento da definição 
de quilombo feita pelo Conselho Ultramarino de 140. Quilombo, na definição do Conselho, é 
"toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não 
tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles". 

Porém, a concepção atual não está mais presa a uma origem única, baseada na fuga de 
escravos. Segundo Rothenberg (2008), 

  

[...] Na América em geral, parece terem sido 'relativamente diminutas as freqüências (sic) de 
fugas de escravos', assinala MANOLOGO FLORENTINO (2005). Às vésperas da abolição 
formal da escravidão (1888), '[c]resceu o número de quilombos, alguns patrocinados por 
abolicionistas, como o do Leblon na capital do império', informa JOSÉ MURILO DE 
CARVALHO (2007:188). Ainda que as fugas tenham sido importante fator causal, outros 
motivos concorreram para a manutenção dos quilombos: 'as fugas não necessariamente 
representariam o principal meio de reprodução da maioria dos grandes quilombos americanos' 
(FLORENTINO, 2005). Alfredo Wagner B. de Almeida refere a diversidade de formas 
jurídicas na origem de muitos quilombos: 'aqueles domínios doados, entregues ou adquiridos, 
com ou sem formalização jurídica, por famílias de escravos'. A transferência teria sido 
realizada tanto por particulares - 'os descendentes direitos de grandes proprietários, sem o 
antigo poder de coerção, permitiram a permanência de famílias de antigos escravos (e as 
formas e regras de uso comum) por meio de aforamentos de valor simbólico, como forma de 
não abrir mão do seu direito de propriedade formal sobre elas'-, quanto pelo Estado - 
'concessões feitas... em retribuição à prestação de serviços guerreiros'. Mas a aquisição das 
terras pode não ter prendido a uma transferência e sim ter-se constituído modo de aquisição 
originária, por ocupação de 'domínios ou extensões correspondentes a antigos quilombos e 
áreas alforriados... '[...] 
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Considerando essa diversidade de origens acrescida das peculiaridades históricas dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, uma denominação também possível para 
estes agrupamentos seria a de "terras de preto", "território negro", "comunidades negras 
rurais", "terras de quilombo", "quilombos contemporâneos",  "mocambo". 

A questão das comunidades quilombolas exige definir como historicamente se configurou o 
quadro atual de exclusão social delas, inclusive da condição da condição de sujeitos de 
direitos. 

O sistema escravista aparece como fator determinante da atual situação das comunidades 
quilombolas brasileiras. 

Sparemberger (2008, p. 126-127) afirma que "[...] a sociedade escravocata instituída e 
difundida durante todo o período colonial foi responsável pelos altos índices de preconceito e 
discriminação racial em relação à população indígena e aos descendentes dos escravos 
africanos [...]". 

Hasenbalg (1979, p. 39-40), tratando da realidade vivida pelas populações afro-brasileiras, 
assevera que "[...] a atual condição dos negros não é em grande parte o resultado da 
discriminação vigente, mas, pelo contrário, advém da opressão no passado escravista". 

Leite (2000, p. 334) explica que 

  

[...] a exclusão se deu principalmente através das práticas sociais que prefiguram o quadro de 
mobilidade do que propriamente no imaginário social da nação. Esta exclusão está 
evidenciada nos censos econômicos e nos mais recentes levantamentos sócio-econômicos 
realizados no país. Em diferentes partes do Brasil, sobretudo após a Abolição (1888), os 
negros foram desqualificados e os lugares em que habitam foram abandonados pelo poder 
público ou mesmo questionados por outros grupos recém-chegados, com maior poder e 
legitimidade junto ao Estado [...] 

  

Outro fator determinante da exclusão das comunidades quilombolas, notadamente no Brasil 
Central, foi a negligência tanto da sociedade quanto do Estado, preocupados que estavam com 
o fortalecimento e expansão do capitalismo no campo, de modo que elas foram esquecidas e 
desrespeitadas durante muito tempo. 

Segundo dados da Fundação Cultural Palmares, atualmente há 1482 comunidades 
quilombolas certificadas no Brasil, dentre as quais 22 duas estão localizadas no Estado de 
Goiás. (disponível em: <www.palmares.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2010) 

  

4 Sujeito de direito 
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Nesse tópico, busca-se explicitar a noção de sujeito de direito, enquanto categoria jurídica, a 
partir da concepção de Paul Ricoeur. 

Estudar o sujeito de direito à luz do pensamento ricoeuriano é ir muito além da  possibilidade 
atual de realização dos direitos, no modelo de atribuição e  de distribuição de justiça, em que 
predomina uma compreensão prévia e geral de um modelo único de indivíduo-sujeito. É 
conquistar a possibilidade de inclusão de variantes de sujeitos construídos na história.  Isso 
porque, nos termos da idéia de P. Ricoeur, o sujeito não se conhece a si mesmo, diretamente, 
mas através dos signos depositados na memória e na imaginação, pelas grandes tradições 
literárias, entre as quais o direito.  É uma noção reflexiva que, pensada sob esta perspectiva, 
apresenta-se ao longo da historia do pensamento jurídico com significados fundamentais 
constituídos conforme os próprios avanços. 

Do ponto de vista do direito, a noção de sujeito-pessoa é construída no decurso da história, 
mas é sobretudo na modernidade que funda o indivíduo, que ela se torna tema central das 
questões jurídicas. É com a Revolução Francesa, que consagra o princípio da igualdade e 
determina a prevalência da liberdade e da fraternidade, que esse sujeito passa a ser uma 
preocupação efetiva do direito. É, portanto, no seio do liberalismo que é deflagrada. Antes 
disso, o status determina os particularismos da sujeição da pessoa ao direito, o coletivo e a 
noção de pertencimentos obstaculizam e tornam o direito impermeáveis a essas 
indagações.  Também não há uma visão suficientemente antropocêntrica que autorize pensar a 
pessoa sujeito de direito no centro de interesses deste campo de conhecimento. 

Os primados da Revolução Francesa mudam isso. Pela universalização de  normas para todos 
os sujeitos,  instala-se a necessidade de configurar esse sujeito  subsumível ao  indivíduo igual 
a todos. Pela noção de liberdade impõe-se um protótipo de sujeito capaz da autodeterminação, 
porque já há de deliberar por si,  por meio de contrato, dispor de sua esfera de interesses. 
Ainda, a fraternidade exige um sujeito indivíduo a se encontrar na relação com outro, ou ainda 
como terceiro. 

Até a era das codificações, os sistemas jurídicos consagram a desigualdade dos sujeitos 
perante a lei. A complexidade dos sistemas jurídicos vários, a multiplicidade e a sobreposição 
de fontes somada à multiplicidade subjetiva instalada numa sociedade por ordens, que 
funciona por meio de um sistema de privilégios, impondo isso ao direito, impede que se 
identifique um sujeito de direito. 

Como reconhece Reis Marques (2010, p. 98), na escola humanista há expoentes que ao 
trabalharem o ius commune contemplam um conjunto de direitos subjetivos, mas isso não 
alcança a noção de sujeito de direito. Contributo maior é oferecido pela Escola de Direito 
Natural. É no seio da racionalidade jusnaturalista, pela afirmação dos direitos inatos do 
homem, que se firma a noção de direito individual e se coloca o sujeito no centro das 
especulações do direito. É também no âmbito dessa corrente filosófica que o sujeito de direito 
passa a ser identificado com pessoa. É, a partir de uma sociedade estamental, que assim se 
reconhece, que o homem conformado ao seu status, balizado por uma série de condicionantes 
que o determinam, que se pode pensar um sujeito. Não como elemento central de um sistema, 
mas ainda sujeito. Sujeito que se configura pelas suas condições de existência. E nelas se 
define a capacidade de cada sujeito, capacidade mesma que será o aspecto central da 
jurisdição na era dos códigos. 
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Com a Revolução Francesa há a unificação do sujeito de direito que, enquanto indivíduo, 
ocupa o vértice da questão jurídica. A noção de personalidade avança em autonomia. A noção 
de direito jusnaturalista, individualista, fortalece a formação deste conceito. O espírito 
burguês manifesta-se através de um individualismo anticorporativo que postula o cidadão 
como célula autônoma da humanidade, como centro de imputação de direitos subjetivos. 
(MARQUES, 2010, p.101). 

É nesse contexto que o homem passa à condição de sujeito de direito, a personalidade é igual 
para todos os cidadãos e a capacidade jurídica, já afastada dos estamentos, passa a ser a 
medida da personalidade. O homem-pessoa será o sujeito de direito dos códigos. Todos 
dotados de personalidade, mas com possíveis diferentes capacidades, como as mulheres e os 
menores. Mas esses não são o alvo do direito. São as excepcionalidades. "O sujeito jurídico 
pressuposto é o homem adulto proprietário" (MARQUES, 2010, p. 104). 

É esse sujeito de direito o homem dotado de personalidade cuja capacidade conferir-lhe-á as 
dimensões que vai ser o objetivo último da normatividade. O homem dotado de capacidade 
econômica plena e de autodeterminação, numa perspectiva liberal. 

Nesse sentido, o sujeito de direito não avança muito no mundo contemporâneo. Contudo, a 
partir de Paul Ricoeur, pode-se pensar um alargamento da noção, para além do indivíduo, 
quando esse autor formula a proposta de um sujeito de direito mediado continuamente por 
formas interpessoais de alteridade e formas institucionais de associação. Um sujeito de direito 
construído num contexto político, público e comunitário, como é o caso das comunidades 
quilombolas tratadas como coletividades. 

  

5 A proposta das comunidades quilombolas enquanto sujeito de direito: o caso dos 
Kalunga  

  

         Expostos os conceitos de comunidades quilombolas e de sujeito de direito, neste tópico 
se apresenta a proposta consistente em refletir sobre os sujeitos de direitos para identificar as 
possibilidades de direitos para as coletividades, inclusive quilombolas. Essas num enfoque 
das coletividades agrícolas no Brasil Central, tendo por referência a comunidade quilombola 
kalunga. 

  

5.1 Notas sobre a comunidade quilombola Kalunga 

 

Kalunga é uma comunidade quilombola que habita uma área agrária situada nos municípios 
de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, no nordeste do Estado de Goiás, localizado 
no Centro-Oeste brasileiro, distante 600 Km de Goiânia-GO e 330 Km de Brasília-DF. 
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São originários do Quilombo dos Kalunga, que se estabeleceu às margens do rio Paranã, a 
partir do século XVIII, constituído dos negros fugidos dos duros trabalhos da extração de 
ouro das minas de Arraias, Monte Alegre e Cavalcante. 

No tocante à origem dos Kalunga, narra Soares (1993, p. 74) que 

  

[...] de uma mina de ouro, denominada Boa Vista, fugiram escravos formando o quilombo que 
deu origem às comunidades Kalunga. Essas informações foram obtidas de um descendente 
quilombola, habitante da região. Daquela mina fugiram os cativos, aproveitando-se da 
facilidade que a topografia acidentada do terreno lhe propiciava. Esses escravos haviam sido 
trazidos por escravistas, com o fito de explorar ouro na região. A formação do quilombo 
naquela área tão inóspita, acidentada em demasia, nos meados do século XVIII, onde somente 
existiam onças, jacarés e outros animais ferozes, dá-nos a idéia de que os escravos fugiram 
para se refugiarem numa organização, onde se defendiam dos males que de fora adviriam. A 
segurança contra os escravistas era a própria topografia do terreno [...]. 

  

A comunidade compreende 4 (quatro) localidades principais, núcleos de moradia e de 
trabalho, quais sejam, Vão do Moleque (ou Muleque), Vão das Almas, Contenda, Ribeirão do 
Negros (ou dos Bois), os quais abrigam pequenos povoados, entres os quais Riachão, Boa 
Sorte, Bezerra, Areias, Saco Grande, Tinguizal e Bom Jesus. 

Para melhor conhecimento da comunidade quilombola Kalunga, necessário caracterizá-la a 
partir dos critérios da religiosidade, economia, política. 

A religião comunitária é a católica, com calendário que prevê festas sagradas (Santo Antônio 
e São João) e romarias, regidas por cerimônias e rituais, precedidas de folias. 

A economia está baseada principalmente na agricultura e na pecuária. "... As principais 
lavouras cultivadas são milho, mandioca, abóbora, arroz e feijão. Quanto à pecuária, criam 
bovinos para produção de leite, galinhas e suínos que se destinam principalmente para o 
autoconsumo..." (Abud, Costa, Fioravanti, Neiva, Oliveira, Santos, Sereno, Silva, 2011, p. 
12). Também praticam a pesca e o extrativismo. 

A atividade política se dá basicamente a partir de uma organização formal, que é a Associação 
Mãe, denominada "Associação do Quilombo Kalunga", que representa a comunidade Kalunga 
presente nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, em suas relações 
políticas. Além da Associação Mãe, há outras três Associações, conhecidas como "filhas": de 
Cavalcante, Monte Alegre e Teresina. 

 A comunidade Kalunga também já teve representação em Câmaras Municipais, como é o 
caso de Éster Fernandes de Castro, no município de Teresina, que foi titular de mandatos de 
1992-1996, 1996-2000 e 2000-2004, e pretende candidatar-se ao cargo de prefeita de Teresina 
nas próximas eleições municipais.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a 
comunidade quilombola kalunga é composta por aproximadamente 600 (seiscentas) famílias 
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distribuídas por um território de 261.999,6987 hectares, sendo a maior do país. (Disponível 
em: <http://www.incra.gov.br>, Acesso em : 02 maio 2011).   

  

5.2 As comunidades quilombolas enquanto sujeito de direitos  

 

Feita essa breve explicitação sobre a comunidade quilombola kalunga, pode-se passar à 
tentativa de justificar a atribuição da qualidade de sujeito de direito às comunidades 
quilombolas. 

Pensar em um conceito de sujeito de direito para atender à realidade das comunidades 
tradicionais, para garantir a atribuição de direitos às coletividades surgidas a partir de devires 
minoritários, é refletir para além das concepções forjadas na perspectiva do liberalismo 
econômico e às luzes do racionalismo individualista moderno. Mais que isso é abordar as 
coletividades numa perspectiva multicultural. 

Nesse sentido, o sujeito de direito não avança muito no mundo contemporâneo. A partir de 
Paul Ricoeur, pode-se pensar um alargamento da noção quando esse autor nos propõe um 
sujeito de direito mediado continuamente por formas interpessoais de alteridade e formas 
institucionais de associação. Um sujeito de direito construído num contexto político, público e 
comunitário, conforme já registrado. 

A construção  do conceito de sujeito de direito é uma face da afirmação histórica dos direitos 
humanos. Pode-se estabelecer um marco temporal para refletir sobre isso a partir dos 
documentos modernos das revoluções, que tiveram por pressuposto o primado da igualdade. 
Tanto na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, quanto na Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa - firma-se a noção de sujeito - 
indivíduo, numa perspectiva de generalização e homogeneização, excludente de diferenças e 
de particularidades. Um sujeito indivíduo a-histórico, não comunitário. 

A afirmação histórica dos direitos humanos sofreu forte influência do ideário liberal e 
acompanhou a construção da instituição estatal, pautada nos princípios da territorialidade, da 
soberania absoluta do Estado e da liberdade, atrelada, sobretudo, ao direito de propriedade. 
Neste processo há a reafirmação do indivíduo garantido pelos postulados da liberdade, da 
igualdade e da fraternidade. 

Esse processo atravessa fases que imprimem a matriz da  construção da noção do sujeito de 
direito. A primeira delas busca afirmar os direitos humanos como preceito ideológico 
universal. Mostra-se, a partir dos movimentos revolucionários do final do século XVIII, o 
recrudescimento do liberalismo econômico no processo de construção do Estado de Direito, 
sobretudo na afirmação da idéia de que o direito protege o indivíduo contra o Estado. 
Verifica-se aqui, como dantes afirmado, o papel desempenhado pelas revoluções e seus 
documentos no processo de queda das monarquias absolutistas e no reconhecimento do 
indivíduo como sujeito de direito, de forma egoísta e excludente. 

O movimento seqüente promove a constitucionalização dos direitos, ou  juridicização das 
cartas políticas, e  a codificação, em âmbito interno, firmando direitos para o homem-sujeito-

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12171



pessoa. A Constituição escrita traz a virtude de incorporar ao ideário jurídico-político 
nascente a idéia de que o ponto de partida para a construção de uma sociedade liberta das 
formas tradicionais de dominação é a afirmação da igualdade formal, se abstendo de enfrentar 
a questão do reconhecimento da diversidade. A negligência se repetiu e a constitucionalização 
dos direitos acabou por se apresentar como uma ferramenta para a emergência de 
nacionalismos, autoritarismos e totalitarismos.  Relegou os direitos humanos ao plano interno 
dos Estados e com isso a humanidade conheceu negligencias para com os direitos, o subjugo 
da dignidade humana  e o estabelecimento de autoritarismos, totalitarismos e terrorismos de 
Estado. 

Com as mazelas à humanidade originária dos conflitos mundiais surgem as manifestações do 
direito internacional dos direitos humanos, já visando a um direito humanitário e à proteção 
internacional do trabalho. O sujeito de direito, como quer Paul Ricoeur, já se apresenta como 
um sujeito comunitário e responsável em seu atuar. Esse mesmo direito condena práticas dos 
Estados contra coletividades. Também a proteção internacional do trabalho, ao estabelecer 
parâmetros referências para a construção de seus aparatos regulatórios das relações de 
trabalho, coletiviza sujeitos de direito, ampliando-se o conceito. 

A Segunda Guerra Mundial impõe a noção de coletividades pela exclusão, pelo extermínio e 
pela dor, negando cruelmente a igualdade formal.  O extermínio passa a ser política de Estado 
e a utilização de armas de destruição em massa são marcas indeléveis deixadas pela Segunda 
Guerra à humanidade, que nos dizeres de Hannah Arendt (1999) são um retrato da 
banalização do mal e da institucionalização do culto à virtude vazia. 

A partir do reconhecimento disso, os direitos humanos ganham novos rumos e, no âmbito 
internacional, portando muito mais na esfera política do que jurídica-interna, as comunidades 
e coletividades são consideradas em suas diferenças e a noção de sujeito de direito se 
complexifica. Isso se mostra no processo de codificação internacional dos direitos do homem, 
que tem como marco a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e os 
Pactos dela decorrentes, quais sejam, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o 
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos adotados pela 
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas em 1966. 

A proteção dos direitos humanos do pós-guerra reconheceu diferenças e categorias de 
sujeitos, mas não conseguiu mudar a relação entre indivíduo e Estado, não interferiu 
suficientemente nos ordenamentos internos para transformar o sujeito de direito em sujeito 
capaz, institucional, política e comunitariamente; tampouco foi capaz de contemplar a 
violência institucionalizada e amplamente difundida pelo colonialismo europeu. 

Ocorre que, embora se reconheça uma ampliação das noções de sujeito nos documentos 
internacionais, percebe-se que o modelo adotado, que reproduz a ordem político-jurídica 
fundada pelo constitucionalismo de direitos do século XVIII, impede os avanços. Isso 
porque  ele consagra a assimetria de poder e a falta  de um locus central manifestação. Seus 
sistemas de monitoramento pouco vão além dos postulados da revolução francesa,  em prol da 
igualdade e desprezando a diversidade. 

No processo de ampliação do rol de sujeitos de direitos por meio da sua especificação, o 
sistema fundado pelas Nações Unidas passa a levar em conta o indivíduo não somente na sua 
generalidade, mas também na sua especificidade. E aí, com um apelo efetivo aos aspectos 
comunitários e culturais. 
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A partir da década de 1990, portanto, o reconhecimento formal desses novos sujeitos de 
direitos reforça a idéia de que o momento é o do surgimento de novos direitos, quando na 
verdade os direitos foram os mesmos, somente foram estendidos a grupos, minorias e 
coletividades, tradicionais ou não, até então negligenciadas pelo aparato regulatório estatal, 
como é o caso dos Kalunga. 

Reconhecendo sob a mesma perspectiva de outrora, o direito internacional dos direitos 
humanos, bem como as ordens jurídico-políticas fundadas sob sua influência, mais uma vez 
repete. Repete o pressuposto da igualdade em detrimento da diferença, segmenta a sociedade 
e, conseqüentemente, hierarquiza os sujeitos de direito. 

A hierarquização dos sujeitos de direito, nessa diretiva, é pressuposto para a compreensão da 
idéia de direitos humanos, sobretudo quando se fala de direitos econômicos, sociais e 
culturais, como "devires". "Devires minoritários" enquanto reconhecimento e afirmação de 
cada vez mais categorias de pessoas que integram grupos minoritários que, se tomados juntos, 
formam um verdadeiro meltting-pot, majoritário. Primeiro segmenta a sociedade em classes 
sociais e depois na forma de minorias étnicas, minorias religiosas, categorias de trabalhadores, 
categorias de produtores, categorias de proprietários, e assim sucessivamente, demonstrando a 
falibilidade do sistema que institui a igualdade formal como resultante de pressupostos éticos 
e morais universais. 

Anota Gilles Deleuze (2006) que "a repetição não é a generalidade. A repetição dever ser 
distinguida da generalidade de várias maneiras. Toda forma que implique sua confusão é 
deplorável. Entre a repetição e a semelhança, mesmo extrema, a diferença é de natureza". 

Assim, o que se vislumbra desse cenário é que a repetição só se apresentaria como 
pressuposto válido e como uma conduta necessária se levada em consideração apenas em 
relação ao que não pode ser substituído, pois a repetição diz respeito a uma singularidade não 
permutável, insubstituível. 

Se a troca é o critério da generalidade, o roubo e o dom são os critérios da repetição. Repetir é 
comportar-se, mas em relação a algo único ou singular, algo que não tem semelhante ou 
equivalente (DELEUZE, 2006). 

Evidenciado está, pois, que o constructo pós-moderno dos direitos humanos, enquanto direito 
das coletividades, ao afirmar a generalidade como generalidade do particular, e a repetição 
como universalidade do singular tratou de fundar antagonismos que não dão conta da 
complexidade das relações de dominação, subjugação e violência advindas das relações de 
produção, quer seja no seu modo tradicional, quer seja em sua forma reestruturada. 

Vale ressaltar que a lei só é capaz de determinar a semelhança dos sujeitos que estão a ela 
submetidos e sua equivalência a termos que ela designa. Se não designa, não contempla. Se 
não contempla, não estabelece condições de equivalência. Forma vazia da diferença, forma 
invariável da variação, a lei constrange seus sujeitos a só ilustrá-la à custa de suas próprias 
mudanças. 

E é nesse sentido que a repetição, do ponto de vista da lei, se apresenta como fonte 
dicotômica, pois exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade contra o geral, uma 
universalidade contra o particular, um notável contra o ordinário, uma instantaneidade contra 
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a variação, uma eternidade contra a permanência, evidenciando que a diferença não é um 
dado da realidade, mas fruto de uma construção histórica da sociedade. 

Na verdade a repetição se dá em razão ou em função das grandes permanências da natureza. 
Fora disso a lei não passa de um aparelho de repetição. Repetição de experiências frustradas e 
fundamentadoras de diferenças segregadoras e subjugadoras da própria condição humana. 

Desse desiderato, denota-se que o aparato jurídico regulatório dos direitos humanos, quer seja 
no plano interno dos Estados, quer seja no plano internacional, não foi capaz senão de 
veicular formas de aprisionamento, hierarquização, segregação e domesticação do ser 
humano, o que acabou por encontrar forte repercussão no processo de reestruturação das 
forças produtivas que se assentaram no novo cenário econômico mundial. 

E, no que tange ao direito das coletividades isso se reforça, pois, vale ressaltar, sua única 
manifestação formal, até então, tem sido sob a veste do direito à autodeterminação que, por 
sua vez, não contempla a herança indireta do colonialismo europeu deixada aos povos 
colonizados. 

Nessa trajetória, o direito das coletividades, como alternativa, passa a significar a reprodução 
das formas de aprisionamento, hierarquização, segregação e domesticação do ser humano. Na 
relação que se estabelece entre o não indivíduo e o Estado perde-se a noção convencional de 
comunidade com o afrouxamento da influência das instâncias tradicionais de socialização, 
com o hiperindivíduo e a individualização dos modos de vida. A construção de uma 
identidade comunitária, a partir da eleição de um grupo que oferece ao indivíduo uma 
estrutura para relacionar-se com o mundo externo, determina a construção da identidade 
pessoal. 

Identidade às avessas, porque não tem força para conferir capacidade para esses sujeitos.  Só 
se confere a capacidade, só se constitui o sujeito capaz quando na narrativa da própria história 
se incorpore a estima de si e o respeito de si, como poder de intervenção do sujeito, 
pressuposto pelo conceito ético jurídico da imputação (para atribuir direitos e deveres). 

A comunidade necessita do instrumento "direito" para instituir-se no espaço público. Mas de 
forma reflexiva, como sujeito capaz de direito. Enquanto coletividade, para existir como 
grupo, para obter o reconhecimento público, ela necessita fazer valer para si os direitos e 
liberdades fundamentais, concebidos em favor do indivíduo. Mas, para isso, é necessário ter-
se direitos coletivos se sobrepondo às esferas individuais, a fim de ser evitar repetição de 
aprisionamentos, de coletividades e indivíduos. 

Como registra Sebastian Charles (2009), as reivindicações comunitárias são a arma do fraco e 
servem para a afirmação dos direitos individuais garantidos pela Constituição. Porém, no 
contexto real, isso se dá num plano mais formal que efetivo, além do que, na tensão entre a 
comunidade e o indivíduo, esse é estimulado a aceitar um discurso baseado na comunidade 
forte, o que o aprisiona na própria coletividade. Não tem o caráter emancipatório do sujeito 
capaz proposto. 

Como já registrado na seção 3, as comunidades tradicionais agrícolas no Brasil Central, cuja 
exemplo mais evidente é a comunidade kalunga, foram esquecidas e desrespeitadas durante 
muito tempo. Negligenciada restou, tanto pela própria sociedade quanto pelo Estado, toda 
forma de exclusão social decorrente do fortalecimento e expansão do capitalismo no campo. 
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Em suma, se o aparato regulatório social, relacionado com questões do campo, que emerge no 
seio do governo autoritário militar brasileiro parece mais reafirmar a própria lógica dos 
governos autoritários, não se pode negar que também se apresenta como fruto de uma 
tradição, de um legado pós-colonialista, que apesar de romper os laços políticos com o 
colonizador, não deu resposta adequada às aspirações éticas e sociais que subjazem e que se 
contrapõem à mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e discriminatória 
remanescentes do colonialismo. 

Práticas essas que continuam sendo evidenciadas tanto pelas preferências estatais quanto pelas 
preferências da sociedade civil. Um terrificante incômodo que acaba por traduzir a preferência 
por uma lógica hegemônica, vertical e excludente de globalização. Uma lógica universalista 
fundamentadora da concepção de direitos humanos. Uma lógica da repetição que cria todas as 
condições para que o presente se alastre sobre o passado e também sobre o futuro, 
canibalizando-os. Uma lógica que nega capacidade aos sujeitos coletivos. 

Assim, é imprescindível reconhecer que "... a noção de coletividade é o que efetivamente 
conduz ao reconhecimento de um direito que foi desconsiderado, de um esforço sem 
reconhecimento ou resultado, de um lugar tomado pela força e pela violência. Coletividade no 
sentido de um pleito que é comum a todos, que expressa uma luta identificada e definida num 
desdobrar cotidiano por uma existência melhor, por respeito e dignidade" (LEITE, p. 352-
353). 

  

6 As comunidades quilombolas como sujeitos de direitos: objeto de estudo da 
Antropologia Jurídica 

  

Ferraz Júnior (2006, p. 06), partindo da constatação de que "... o ensino jurídico [...] tem tido 
uma orientação nitidamente dogmática ...", propõe, para a reorganização do ensino jurídico, 
os seguintes grupos de abordagem de questões: questões basicamente zetéticas ou de pesquisa 
e questões basicamente dogmáticas. 

O relevante para este escrito é a diferenciação que Ferraz Júnior faz entre as questões zetéticas 
e dogmáticas, afirmando que, no modelo pergunta-resposta que ainda organiza o ensino 
jurídico no Brasil, enquanto as primeiras acentuam o aspecto pergunta, centrada na indagação, 
as segundas privilegiam o aspecto resposta, focalizada na resolução. 

Nessa classificação, Ferraz Júnior situa a Antropologia no quadro das questões zetéticas, nas 
quais se mantêm suspensas as opiniões postas (os dogmas) e as bases são empíricas. Muito 
embora Ferraz Júnior não se refira especificamente à Antropologia Jurídica, é possível 
sustentar, só pelo fato de localizar a Antropologia no âmbito zetético, que ela (a Antropologia 
Jurídica) está inserida na proposta que faz de reestruturação do ensino jurídico. Assim, tem-se 
Antropologia Jurídica como disciplina imprescindível ao currículo de formação jurídica.        

Segundo Colaço (2008, p. 29), "... a Antropologia Jurídica dedica-se ao estudo do Direito das 
sociedades 'simples', das instituições do Direito da sociedade contemporânea, do Direito 
Comparado e do pluralismo jurídico...". 
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Nessa perspectiva, o tema das comunidades quilombolas como sujeito de direitos apresenta-se 
potencialmente como objeto de estudo da Antropologia Jurídica, porque associa, 
concomitantemente, o conceito antropológico de comunidade quilombola e o instituto jurídico 
do sujeito de direito. 

Atualmente, com a institucionalização da necessidade de que os estudos acadêmicos sejam 
pautados pela interdisciplinaridade, quando não pela multidisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, torna-se imprescindível o diálogo entre o Direito e a Antropologia. E 
mais do que isso: a consolidação da própria disciplina Antropologia Jurídica no ensino 
jurídico, seja na graduação ou na pós-graduação. 

Não há mais espaço, nessa quadra histórica, para a permanência do "... isolamento do direito 
em relação a outras disciplinas das ciências humanas nos últimos trinta anos ..." (NOBRE, 
2003, p. 5). Em continuando esse isolamento, o risco de concretização do alheamento do 
direito em relação aos "... avanços da pesquisa acadêmica no Brasil ..." (NOBRE, 2003, p. 6) 
é concreto.  

Dessa forma, a abordagem e o ensino da antropologia jurídica a partir da realidade Kalunga, 
enquanto representativa das comunidades quilombolas no Brasil, permite  propor a 
transformação social por meio do direito. 

  

7 Conclusão 

 

Ante o exposto ao longo deste artigo, podem ser alinhadas as seguintes conclusões: 

A discussão atual do tema das comunidades quilombolas como sujeito de direito reveste-se de 
notória relevância porque permite a ampliação da noção de sujeito de direito para englobar 
não só indivíduos, mas também coletividades, como o são as comunidades referidas. 

O multiculturalismo pode ser utilizado como referencial teórico no exame do tema das 
comunidades quilombolas enquanto sujeito de direitos, haja vista referir-se à defesa do 
reconhecimento da diferença, incluindo as especificidades das coletividades, como é o caso 
dos quilombolas.   

O conceito contemporâneo de comunidades quilombolas, elaborado no campo antropológico, 
refere-se a grupos étnicos como tipo organizacional, nos moldes definidos por Fredrik Barth 
(2000). 

A concepção de comunidades quilombolas enquanto sujeito de direito apresenta-se como 
perspectiva potencialmente útil à tutela jurídica de direitos dessas comunidades, já que 
funciona como proposição teórica que garante a inclusão das comunidades quilombolas no 
âmbito jurídico. 

A comunidade quilombola kalunga, localizada no nordeste do Estado de Goiás, no bioma 
Cerrado, Brasil Central, apresenta-se como exemplo adequado para as reflexões acerca das 
comunidades quilombolas enquanto sujeito de direito, notadamente por ser a maior 
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comunidade quilombola no Brasil, composta por mais ou menos 600 famílias distribuídas 
num território de aproximadamente 261.999,6987 hectares. 

Por fim, mostra-se necessária a imediata institucionalização efetiva da Antropologia Jurídica 
como disciplina obrigatória de formação básica no ensino jurídico brasileiro, por sua evidente 
proposta de abordagem zetético-interdisciplinar dos mais diversos assuntos, entre os quais o 
desenvolvido neste artigo: as comunidades quilombolas como sujeito de direito. 
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JUSTIÇA RESTAURATIVA E CONFLITO  
 

RESTORATIVE JUSTICE AND CONFLICT  
 
 
 

João Carlos Carvalho Da Silva 
Maurício Gonçalves Saliba 

 

RESUMO 
O presente trabalho aborda de maneira crítica alguns dos aspectos práticos e teóricos que 
cercam a Justiça Restaurativa. Inicialmente, procede-se a uma definição circunstanciada desse 
novo modelo de justiça, predicando seus principais objetivos, métodos e vantagens em relação 
ao paradigma punitivo. A fim de problematizá-la, utiliza-se como referencial teórico a 
sociologia do conflito, valendo-se, notadamente, das concepções gramscianas acerca de 
Estado, sociedade civil e sociedade política. A partir dessa perspectiva, algumas de suas 
inconsistências são apontadas. Com efeito, aduz-se que a Justiça Restaurativa é incapaz de 
resolver os conflitos subjacentes ao fenômeno criminal. Questiona-se, por conseguinte, a sua 
idoneidade como modelo teórico efetivamente emancipador, capaz de superar o tradicional 
sistema penal positivista. Aduz-se, desse modo, à sua eventual instrumentalidade para com os 
mecanismos de controle social estatal, a qual provoca uma extensão na rede de controle penal 
do Estado. Em conclusão, reconhecem-se as incoerências presentes no discurso restaurativo, 
que põem em dúvida a pretensa vantagem do modelo em relação à justiça retributiva. Afirma-
se, ainda, a necessidade de pensar o novo paradigma de maneira crítica, de modo a evitar que 
ele signifique apenas uma relegitimação do sistema penal, mas que possa servir de 
instrumento criativo de emancipação social.  
PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA RESTAURATIVA; CONFLITO; GRAMSCI. 
 
ABSTRACT 
This work addresses in a critical view some of the theoretical and practical aspects of the 
Restorative Justice. Initially, it is given a general definition about this new pattern of justice, 
pointing out its main goals, methods and advantages in relation to the punitive paradigm. In 
order to inquire it, sociology of conflict is used as theoretical landmark, as well as the 
Gramsci`s conceptions on State, civil society and political society. In this perspective, some 
of its inconsistencies are emphasized. In fact, it is said that Restorative Justice is not able to 
solve conflicts underlying criminality. Thus, its suitability as a emancipator pattern, able to 
overcome the traditional positivist penal system, is questioned. Therefore, it is adduced its 
possible instrumentality to the state’s social control devices, which provokes improvement on 
state’s penal control network. In conclusion, incoherencies within restorative speech are 
accepted as true, and question the supposed advantage of the pattern in relation to retributive 
justice. It is even affirmed the importance of critical thinking on the recent paradigm, to avoid 
a new legitimation of penal system, making it an creative instrument of social emancipation.  
KEYWORDS: RESTORATIVE JUSTICE; CONFLICT; GRAMSCI. 
 
 

1 Introdução  
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O direito penal brasileiro tem como marca característica o seu arraigado positivismo, de onde 
emana um discurso jurídico muito peculiar, que Alessandro Baratta denominou de ideologia 
da defesa social. Quando se fala em direito penal, fala-se principalmente na defesa da 
sociedade em face do crime, tarefa que se concretiza por meio da tutela de bens jurídico-
penais e dos valores ético-sociais. 

Esta ideologia, por sua vez, é um dos fatores que mais contribui para tornar legítimo - política 
e juridicamente - o intervencionismo penal do Estado. Sob a justificativa de proteger a 
sociedade contra o Crime, o Estado lança políticas repressivas ineficazes e simbólicas, 
apostando na sua capacidade de controlar a ilegalidade ou mesmo de eliminar a criminalidade 
da face da Terra. 

No entanto, a criminologia crítica - alimentada pela sociologia do conflito e pela teoria do 
etiquetamento - há muito desnudou o caráter ubíquo e majoritário do crime, bem como 
revelou que o fenômeno delitivo, para além de uma realidade externa e cientificamente 
cognoscível, é fruto de construção subjetiva e muitas vezes interesseira do intérprete da lei. 

Diante das severas críticas dirigidas ao sistema penal, expondo sua incapacidade de lidar com 
a violência e resolver os conflitos sociais, novos sistemas buscam repensar a estrutura 
punitiva. Alternativas capazes de reduzir a violência e minimizar os danos causados pelo 
sistema penal tornaram-se, atualmente, um imperativo. 

Dentre os diversos modelos e teorias que surgiram nas últimas décadas, é imperioso ressaltar 
o desenvolvimento da Justiça Restaurativa. 

Tal modelo traduz-se em um sistema que pretende reconstruir o arcabouço teórico do discurso 
penal e, com isso, devolver-lhe a legitimidade perdida. 

Não se pretende levar a cabo uma avaliação completa da Justiça Restaurativa. Trata-se de um 
modelo ainda em construção e o máximo que se pode fazer é abordá-la em alguns de seus 
aspectos sob um olhar crítico, a fim de contribuir para seu aprimoramento. 

  

2 A Justiça Restaurativa  

Para Allison Morris, a justiça restaurativa, mais do que simplesmente punir o criminoso, 
preocupa-se em reconciliá-lo com a vítima e a comunidade de onde ambos provêm. Tal 
reconciliação aconteceria por meio de acordos entre as partes envolvidas no delito, os quais 
deliberariam acerca da melhor forma de enfrentar as conseqüências do crime. Um dos 
principais objetivos da Justiça Restaurativa seria, portanto, promover reinserção da vítima e 
do infrator na comunidade local por meio de um processo dialogal responsável pela "cura das 
feridas e dos traumas causados pelo crime" (MORRIS, 2005, p. 44). 

Na perspectiva restaurativa, o delito é entendido como um fenômeno mais amplo do que a 
simples ofensa criminal. Ele ultrapassa a relação ofensor/vítima para atingir, também, a 
comunidade e seus valores. Por esta razão, não basta uma pena adstrita à figura do ofensor, à 
sua culpabilidade ou a seus antecedentes, mas uma que leve em conta as necessidades da 
vítima e da comunidade (SILVA, 2009, p. 139). 
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Uma das metas mais claras da Justiça Restaurativa é transformar o papel da vítima no direito 
penal, inserindo-a no debate punitivo e permitindo a ela expressar seus prejuízos, a fim de 
tentar recompô-los. Tal objetivo consistiria em grande avanço em relação aos direitos das 
vítimas, dado que, no contexto da justiça criminal tradicional, a imposição estatal de um 
castigo ao infrator não atende minimamente aos seus anseios de justiça. Há, portanto, grande 
esforço em se romper com a herança da Escola Positivista que legou ao processo penal o 
esquecimento da vítima (SALIBA, 2007, p. 95). 

Com a prática restaurativa, as partes ganham relevância e o juiz adquire um papel de 
transformação social, num contexto em que se torna possível discutir a justiça enquanto valor 
ético (SILVA, 2009, p. 152). 

Assim, o sistema restaurativo conduziria as partes envolvidas no conflito a uma direção 
conciliadora, reunindo infrator, vítima e comunidade em um trabalho de reintegração social. 
Tratar-se-ia de prática voltada ao compromisso restaurativo, atenta à proteção da sociedade 
mas, principalmente, à reparação do dano causado à vítima (SILVA, 2009, p. 153).  

O processo restaurativo, ao permitir que aquelas pessoas atingidas pelo crime tenham voz no 
processo decisório, buscando a melhor solução mediante uma recontextualização do conflito, 
acaba por lançar a Justiça Restaurativa em um patamar de democracia participativa (GOMES 
PINTO, 2005, p. 21). 

  

2.1 Mediação vítima/ofensor 

Como exemplo de prática restaurativa pode citar-se a mediação vítima/ofensor. 

Através de um profissional mediador, vítima e infrator traçam estratégias para a resolução do 
conflito. As vantagens de tal prática evidenciam-se pela redução do medo da vítima e na 
maior possibilidade de cumprimento, por parte do infrator, das metas estabelecidas pelos 
envolvidos (SILVA, 2009, p. 141). 

  

2.2 Câmaras restaurativas 

Outra prática - as câmaras restaurativas - parte da reunião de um grupo de pessoas vitimadas - 
delitos graves - a fim de que possam relatar suas experiências individuais em busca da 
reparação de prejuízos e evitando a repetição das condutas negativas. Objetivam as câmaras: 

(1) elevar o grau de consciência e envolvimento em casos de abuso; (2) aumentar a 
responsabilidade e a transparência de todos os envolvidos; (3) minimizar a dependência em 
relação a profissionais e serviços públicos (SCURO apud SILVA, 2009, p. 140). 

2.3 Reparação 

A reparação busca a anulação dos prejuízos sofridos pela vítima e a imediata 
responsabilização do infrator pela prática do delito. 
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Não se contenta com a mera indenização à vítima ou comunidade. A esta se aliam a 
necessidade de conciliação e, também, a pacificação. Desse modo, é incorreto reduzir a justiça 
restaurativa a uma simples responsabilidade civil conexa com a criminal (SILVA, 2009, p. 
160). 

  

3 Justiça Restaurativa e conflito 

No modelo restaurativo, a vítima passa a ter seus interesses atendidos e possui tanta 
relevância quanto o réu. É certo que a importância da vítima e a necessidade de concretização 
de seus direitos são inquestionáveis. Porém, a igualação entre vítima e ofensor no curso do 
processo parece evitar uma questão mais complexa: a desigualdade entre ofensor e vítima no 
nível pré-delituoso.   

Froestad e Shearing (apud SILVA, 2009, p. 142) falam em "conflito gerado pelo crime". 
Porém, solucionar o conflito gerado pelo crime não é o mesmo que solucionar o conflito que 
gerou o crime. Ao se observar apenas uma parte do problema se esquece que antes do crime já 
havia um conflito. Assim, o conflito existente antes do crime nunca é atacado pelos 
mecanismos restauradores, que se preocupam apenas com o momento pós-delitual. 

Por certo, não é tarefa típica do direito penal cuidar de elementos sociais, tais como a 
desigualdade social. Todavia, entender como iguais vítima e infrator significa rebaixar aquela 
e elevar este. Trata-se de um artifício que camufla as tensões sociais e impede o real 
conhecimento das causas conflituais. 

Obviamente, este raciocínio não tem aplicabilidade a todos os tipos delitos. Dele excluem-se, 
por exemplo, os delitos sexuais, onde o réu é geralmente superior na correlação de forças com 
a vítima. 

Com efeito, diversas são as naturezas dos conflitos que geram fatos desviados - psicológicos, 
passionais, culturais, políticos e socioeconômicos. No entanto, estudar estes conflitos e 
pretender desvendar as causas do crime é um método próprio da criminologia positivista que, 
desde Lombroso, tem se dedicado a descobrir a etiologia do delito. 

A criminologia crítica, por sua vez, possui método próprio para a abordagem da problemática 
criminal. Ela não trata de apurar as causas do delito, mas desnudar os mecanismos jurídicos 
por meio dos quais o Estado impõe a determinadas pessoas o rótulo de criminoso. A 
metodologia utilizada pela criminologia crítica a torna um instrumento rico e original para o 
estudo da criminalidade. 

Uma vez que a atuação do sistema penal é seletiva e a punição recai preferencialmente sobre 
os cidadãos desprovidos de poder econômico ou cultural, fica evidente que o fator político é 
decisivo para uma análise global do fenômeno da criminalidade (ou melhor, do fenômeno da 
distribuição do rótulo de criminoso). 

Destarte, os elementos biopsíquicos que possam influenciar a prática delituosa são postos de 
lado na presente análise, a fim de que restem apenas os fatores com repercussão político-
social. 
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Não se duvida da existência de crimes cuja prática não encontra adequada explicação no 
terreno do conflito social<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->. Não obstante, é 
preciso evitar a análise meramente individualista - e, portanto, limitada - da criminalidade se 
se quiser construir uma teoria idônea sobre a criminalidade e a criminalização, a qual repousa 
sobre uma análise "macro" das relações sociais.      

Portanto, é preciso um recorte temático adequado, segundo o qual a Justiça Restaurativa deve 
ser estudada sob a óptica da teoria sociológica do conflito, a fim de se constatar se o modelo 
restaurativo traz vantagens em relação ao paradigma punitivo. 

  

4 A tradição do conflito 

As teorias do conflito entendem que a coesão dos sistemas sociais se faz e se mantém pela 
força, e não pela vontade consensual dos seus membros (SHECAIRA, 2008, p. 138-139). 

Tais teorias "pressupõem a existência na sociedade de uma pluralidade de grupos e subgrupos 
que, eventualmente, apresentam discrepâncias em suas pautas valorativas" (MOLINA, 2002, 
p. 355). 

As discrepâncias, por sua vez, são geradoras de conflitos. Quando esse conflito não é explícito 
ocorre um processo de dominação (COLLINS, 2009, p. 49). 

A vertente conflitual tem se mostrado teoricamente mais promissora, porquanto mais afinada 
com a realidade social e desvencilhada de certos romantismos presentes na óptica consensual. 

Diferentemente desta, que se pauta na ideia de unidade axiológica entre os membros da 
sociedade, as teorias do conflito observam que a vida em sociedade é marcada por disputas, 
das quais se sobressaem os politicamente mais fortes. Estes, apoiando-se nos aparatos 
jurídicos do Estado, utilizam-se do direito como mecanismo de controle e criminalização 
(ANDRADE, 2003, p. 213). 

Há, portanto, uma intrincada relação entre o jurídico e o político. Para Jair Pinheiro, o direito 

pressupõe sempre o poder político como fonte legitimadora e criadora de novos direitos, 
enquanto a política supõe uma moldura jurídica cujos elementos ela utiliza como instrumentos 
para a consecução de seus fins (PINHEIRO, 2009, p. 112). 

Para constatar as contradições sociais e o seu potencial conflituoso, basta observar que o 
Brasil detém o terceiro maior índice de desigualdade social do mundo, segundo dados do 
PNUD em 2010. A desigualdade social incrementa as tensões sociais pré-existentes e tornam 
ainda mais traumáticas as relações entre grupos. 

Modernamente, a lógica do capital deixa de se assentar na incorporação crescente de mão-de-
obra ao trabalho produtivo para basear-se na exclusão destas pessoas do processo de 
produção, através do uso de máquinas e robôs como substitutos ao trabalho humano. O 
desemprego e a consequente reserva de mão-de-obra - que antes costumavam ser fenômenos 
complementares na exploração do trabalhador - hoje passam a ser uma necessidade estrutural 
do capitalismo (RIBEIRO, 1999, p. 118). 
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Por esta razão, o desenvolvimento de forças produtivas já não mais é considerado a mola 
propulsora do progresso social. Ao contrário: a acumulação das forças produtivas materiais 
exige a eliminação de pessoas, sua permanência no desemprego ou na miséria. Não por outra 
razão aduz Wacqüant que a moderna função da pena de prisão consiste no armazenamento 
das porções sobrenumerárias do mercado, e não mais em garantir uma mão-de-obra dócil. É a 
prisão como warehouse (depósito). 

Partindo do pensamento marxista e da tradição do conflito, Gramsci contribui para a 
elaboração de concepções originais acerca de elementos já antes explorados, tais como 
"Estado", "ideologia", "sociedade civil" e "sociedade política". 

Ao lapidar a teoria marxista, aprofunda-se na relação havida entre estrutura e superestrutura, 
de onde retira seu conceito de bloco histórico. Há um bloco histórico sempre que se cria um 
sistema social integrado, assentado em um aparelho hegemônico, dirigido por uma classe 
fundamental, cuja gestão está a cargo dos intelectuais (PORTELLI, 1977, p. 15).  

O bloco histórico é conceito que envolve tanto a noção de estrutura quanto a de 
superestrutura. O mais importante nessa relação é o vínculo que une estes dois elementos. 

Na concepção marxista, estrutura e sociedade civil equivalem-se na medida em que a 
sociedade civil é entendida como sendo a união da estrutura econômica e social de 
determinado período histórico, abrangendo "o conjunto das relações materiais entre os 
indivíduos no interior de um estágio de desenvolvimento determinado das forças produtivas" 
(PORTELLI, 1977, p. 18). 

Gramsci, todavia, tem outra concepção de sociedade civil: aloca-a na superestrutura. Para ele, 
a sociedade civil representa a própria hegemonia cultural e política de um grupo. Em suas 
palavras, é o "conjunto dos organismos, vulgarmente ditos privados, que correspondem à 
função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade" (apud PORTELLI, 
1977, p. 21). 

Assim, o primeiro elemento que compõe a superestrutura, para Gramsci, é a sociedade civil: 
uma ideologia da classe dirigente; uma concepção de mundo disseminada por toda a 
sociedade de modo a vincular os grupos sociais à visão da classe fundamental. 

A par da sociedade civil - e funcionando como um prolongamento desta - está a sociedade 
política, adstrita às funções de coerção presentes na superestrutura. Trata-se de um momento 
político-militar que convalida a direção econômica e ideológica que uma classe exerce sobre a 
sociedade (PORTELLI, 1977, p. 33). 

A sociedade política possui, assim, um uso habitual consistente no controle dos grupos que 
resistem ou se desviam da direção estabelecida pela classe dirigente. A coerção presta-se a 
manter a dominação da classe fundamental. Por extensão, esta é também a tarefa do direito. 

Conforme o pensamento gramsciano, o Estado passa a ser compreendido como um conjunto 
de órgãos através dos quais se exerce a influência do grupo dominante. Assim, em relação ao 
Estado é possível dizer que: a) reúne a superestrutura do bloco histórico; b) equilibra em seu 
interior a relação entre sociedade civil e sociedade política e; c) sua unidade decorre de sua 
gestão por um grupo social que garante sua hegemonia: os intelectuais.  
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A hegemonia da burguesia nos Estados ocidentais assenta-se na direção intelectual e moral da 
sociedade, onde o Estado é somente uma "trincheira avançada, atrás da qual se encontra uma 
robusta cadeia de fortalezas e casamatas (PORTELLI, 1977, p. 42-43). 

Nos Estados absolutistas a situação era diferente. De fato, a hegemonia dependia tão somente 
da tomada dos aparelhos coercitivos do Estado, uma vez que não havia, ainda, uma sociedade 
civil bem estabelecida. Nas sociedades atuais, ao contrário, a derrubada do grupo hegemônico 
e o estabelecimento de um novo bloco histórico dependem muito mais do combate à 
sociedade civil do que ao Estado. É o que ocorreu, por exemplo, na Revolução Francesa 
(PORTELLI, 1977, p. 43). 

O aspecto essencial da hegemonia da classe dirigente está no monopólio intelectual que ela 
detém (capacidade de atração que seus representantes exercem nas demais camadas 
intelectuais). O grupo intelectual vincula os vários intelectuais de outras camadas à classe 
dirigente. Tal vínculo é fundamental para a hegemonia da classe, e a mera primazia 
econômica é insuficiente para garanti-la (PORTELLI, 1977, p. 80). 

É possível observar que o direito, entendido como ciência ou técnica, está vinculado à 
produção intelectual e repercute diretamente na realidade social, principalmente porque 
encontra suporte no aparato político-repressivo do Estado. 

Percebe-se, portanto, a grande importância do momento superestrutural. A "colonização 
ideológica" da sociedade pela classe dirigente parece ser o ápice de um movimento que se 
inicia na base econômica, passa pelos intelectuais e alcança a sociedade civil (superestrutura). 
A disseminação das concepções da classe dirigente pela sociedade a partir do bloco 
ideológico funciona como um amálgama que une ambas, estrutura e superestrutura, tornando 
esta classe hegemônica. Assim, se se quer uma mudança social, há que se focar 
principalmente no momento superestrutural, especificamente na esfera intelectual, em que 
soçobra a ideologia dominante: 

a classe fundamental no nível estrutural dirige a sociedade pelo consenso, que ela obtém 
graças ao controle da sociedade civil; esse controle caracteriza-se, particularmente, pela 
difusão de sua concepção de mundo junto aos grupos sociais, tornando-se assim, 'senso 
comum', e pela constituição de um bloco histórico homogêneo, ao qual cabe a gestão da 
sociedade civil (PORTELLI, 1977, p. 81/82). 

A hegemonia é (ou torna-se) democrática porque reduz o papel da sociedade política e, com 
isso, a coerção que a classe fundamental exerce sobre os grupos auxiliares e as classes 
subalternas. 

Enxerga-se facilmente, aqui, a instrumentalidade do direito em favor da classe dirigente. O 
grupo social dominante, ao assumir o controle político do Estado, utiliza-se do mecanismo 
jurídico para impor sua dominação ideológica, razão pela qual o direito - notadamente o penal 
- adquire um papel importante no controle social.    

  

5 Conflito e direito, dominação e emancipação  
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Segundo Engels, o conjunto das relações de produção cria a estrutura econômica da 
sociedade. A partir dessa base se constroem o aparelhamento jurídico e político. Assim, em 
última instância, o modo de produção da vida material condicionará a existência social, 
política e espiritual (apud ANTUNES, 1999, p. 34-36). 

O direito, portanto, é um dos itens que integram a superestrutura e está em permanente 
diálogo com suas demais áreas - política, filosofia, religião, moral etc.   

Mas será o direito mero reflexo das relações de produção? 

Para Engels, a relação entre direito e estrutura econômica é, sim, de determinação. Todavia, 
tal determinação não decorre de uma relação de causa e efeito, mas de ação e reação. O que 
determina a história é a produção e reprodução da vida real. Mas os diversos fatores da 
superestrutura que se erguem sobre a base econômica têm também influência sobre o curso da 
história (apud ANTUNES, 1999, p. 34-36). 

Ao "fazer" a história, o ser humano parte de premissas materiais concretas, dentre as quais as 
econômicas seriam as mais determinantes. Logo, os elementos da superestrutura não são 
meros reflexos da estrutura. Estão integrados a um jogo de ações e reações. 

O Direito, em um estado moderno 

não só tem que corresponder à situação econômica geral, ser expressão sua, mas, além disso, 
tem que ser uma expressão coerente em si mesma, que não se dê golpes em si mesmo em 
contradições internas. Para conseguir isto, a fidelidade no reflexo das condições econômicas 
tem que sofrer cada vez mais quebras (ENGELS apud ANTUNES, 1999, p. 38). 

Para não perder seu potencial legitimador e ideológico, o direito precisa fazer concessões, 
rever entendimentos. Enfim, tornar-se mais "social" para acalentar as minorias.  

Assim sendo, o Estado consubstancia uma realidade dúplice: por um lado, representa uma 
unidade coesa (que, inclusive, permitiu sua formação); de outro, abrange em seu interior 
contradições em diversos níveis (PINHEIRO, 2010, p. 102). Dadas as constantes tensões entre 
as forças que o compõem, o Estado é, ao mesmo tempo, o apogeu de uma dada formação 
social e o locus da transformação. 

Essas "quebras", que visam impedir contradições internas no discurso jurídico, podem expor 
os conflitos que regem a sociedade e abrir brechas para uma atuação emancipadora do direito. 

Todavia, a tensão existente entre os diferentes interesses sociais acaba por ser suavizada no 
terreno da ideologia pelos intelectuais. 

A tentativa de harmonização interna no direito é vista, por exemplo, no artigo 170 da 
Constituição Federal, que trata da propriedade privada e da função social da propriedade. A 
propriedade privada dos meios de produção (sistema capitalista) não se coaduna com o caráter 
social da produção. Assim, elabora-se o princípio da função social da propriedade com o fim 
de harmonizar a contradição (ANTUNES, 1999, p. 39).   
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Em Gramsci, a superestrutura assume uma nova dimensão. Deixa de ser um reflexo ou uma 
realidade condicionada pela estrutura para se tornar o elemento que consolidará a hegemonia 
da classe dirigente. 

Tal postura permite entrever a possibilidade de uma mudança de cima para baixo na pirâmide 
da estrutura social. Uma mudança que se daria inicialmente no campo da sociedade civil para, 
depois, atingir as estruturas mais básicas das relações de produção. 

Os marxistas, ao entenderem que o direito é um mecanismo criado para manter no controle a 
classe dominante, assim como o é o Estado, subscrevem uma noção positivista de direito, 
como algo que existe apenas dentro do Estado e é por ele criado. Ao fazê-lo, no entanto, 
desprezam as dimensões sociais criadoras do Direito. 

A concepção positivista, construída paulatinamente pela burguesia após a derrocada do poder 
aristocrático, sufocou o pensamento marxista de tal maneira que o direito, para o marxismo, 
reduziu-se a um mero instrumento de classe. 

Todavia, como conceito equívoco que é, o direito não se resume a esta visão positivista. Ele é 
o portador natural da ideia de justiça, possuindo forte conteúdo principiológico, que 
proporciona uma abertura a concepções supralegais na lida cotidiana dos conflitos. Nesta 
hipótese, abre espaço a questões relativas aos direitos sociais, direitos humanos e direitos de 
terceira dimensão. 

Portanto, o direito não deve se circunscrever apenas à sociedade política, como instrumento 
de coerção, mas ingressar na sociedade civil de modo a integrar o conjunto dos organismos 
responsáveis por disseminar as concepções de mundo da classe dominante.   

No jargão criminológico crítico, poder-se-ia dizer que o direito é um meio de controle formal 
(e, portanto, pertencente à sociedade política), na medida em que é institucionalizado, oficial, 
estatal, utilizado pelo Judiciário e pela polícia. Mas é, também, integrante da rede de controle 
informal, na medida em que é replicado nas universidades e de lá emana para a vida social em 
forma de concepções várias e ideologias diversas. 

A ideia de pluralismo jurídico permite pensar o direito fora do Estado, como uma realidade 
independente da lei, desvinculada do formalismo jurídico e diretamente conectado aos os 
movimentos e lutas sociais. 

Essa perspectiva conceitual do direito fornece um viés diferente, crítico, que confere ao 
fenômeno do direito uma concretude própria das relações sociais materiais da estrutura. 

Por este motivo, torna-se possível vislumbrar uma via de mão dupla na lida do direito. De um 
lado, o direito reproduzi as relações sociais de exclusão social e mantém a situação de 
desigualdade sócio-econômica no interior da sociedade. É a perspectiva marxista-positivista. 

De outro, o direito opta por enfrentar as contradições existentes na sociedade e age no sentido 
de alcançar emancipação. É esta concepção que deve ser buscada a fim de superar o modelo 
tradicional de direito penal. 
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Convém, assim, abandonar a tese, em grande medida defendida pela criminologia crítica, de 
que o direito é mero aparato repressivo instalado para a manutenção do status quo, porquanto 
pensá-lo assim é tornar estéreis as possibilidades emancipatórias nele presentes. 

Desqualificar todo e qualquer direito penal como um instrumento de classe é fechar os olhos a 
sua potencial função garantista, 

pondo em um mesmo nível o Direito penal do Estado democrático de Direito e o Direito penal 
de um Estado totalitário, fascista, negador dos direitos humanos fundamentais, rechaçando de 
antemão as possibilidades que oferece para sancionar também os comportamentos criminosos 
dos poderosos (delinqüência de 'colarinho branco', corrupção política, excessos policiais etc.) 
(HASSEME; MUÑOZ CONDE 2001, p. 155)<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->. 

É claro que em seu nível intelectual, o direito é fomentado na superestrutura. Mas, agora, não 
sem apoio material no nível estrutural, assentado nas próprias minorias (vítimas) e nas suas 
constantes lutas por emancipação. 

Uma vez maturado um paradigma alternativo ao direito oficial, este passa a influenciar a 
própria base que o engendrou. Veja-se, por exemplo, o grupo de juízes gaúchos que, 
integrantes que são do aparelho estatal, sensibilizaram-se com a luta das minorias e passaram 
a atuar segundo aquilo que se convencionou chamar movimento de direito alternativo - um 
exemplo de como o movimento superestrutural é capaz de dialogar com a base e a influenciar. 

Assim, conclui-se que a superestrutura é apenas parcialmente orgânica. Em outras palavras, 
existe uma parcela superestrutural que foge à organicidade da estrutura. Esta parcela não é, 
necessariamente, mero reflexo das relações de produção. Pode estar relacionada a diferentes 
motivações e consistir num espaço de luta contra-hegemônica. 

De fato, "o movimento da história depende da consciência que tal ou qual grupo social tem da 
possibilidade de ação e luta que lhe são consentidas por determinadas condições objetivas". 
Tomando conhecimento da possibilidade material de ação, os grupos sociais tornar-se-iam 
instrumentos de liberdade, fazendo destas condições materiais, meios para uma nova forma 
ético-política (BOBBIO apud PORTELLI, 1977, p. 61). 

Segundo BOBBIO (apud PORTELLI, 1977, p. 63): 

o momento ético-político domina o momento econômico através do reconhecimento de que o 
sujeito ativo da história faz da objetividade reconhecimento que permite transformar as 
condições materiais em instrumento de ação e assim atingir o objetivo almejado. 

Diferentemente de Marx, fica evidente que Bobbio privilegia o elemento superestrutural do 
bloco histórico. Gramsci, por sua vez, difere de ambos ao entender que a superestrutura tem 
igual importância em relação à estrutura. Num primeiro momento, esta condiciona aquela. No 
entanto, no momento ético-político cria-se a consciência. A partir daí, a estrutura torna-se 
instrumento da atividade superestrutural. A estrutura sócio-econômica é o elemento decisivo 
do bloco histórico. Porém, em qualquer movimento histórico, é na superestrutura que se 
resolvem as contradições surgidas na base (PORTELLI, 1977, p. 66). 

Nas palavras de Gramsci (apud PORTELLI, 1977, p. 69): 
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a superestrutura, particularmente a política, não é o simples reflexo da estrutura, mas das 
'tendências de desenvolvimento da estrutura', tendências das quais não se pode dizer que se 
desenvolverão necessariamente. 

De Marx para Gramsci parece haver um deslocamento da primazia da estrutura para a 
superestrutura<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->, em uma perspectiva que se 
mostra mais promissora à ideia da superação do paradigma punitivo. De fato, pensar em 
termos de prevalência da superestrutura constitui-se mesmo em um pressuposto 
epistemológico da tese de que o direito pode tornar-se emancipador e de que a Justiça 
Restaurativa pode suplantar a retributiva. 

  

6 Justiça Restaurativa e emancipação  

A Justiça Restaurativa, ao se desvincular da sociedade política, tem por efeito retirar da 
sociedade civil um potente instrumento de coerção que é o direito penal. Ao gerenciar seus 
próprios conflitos, a comunidade vê-se livre da imposição vertical das concepções 
dominantes. Permite-se, ainda, um aprimoramento democrático na medida em que grupos 
comunitários participam da resolução dos conflitos individuais. 

A Justiça Restaurativa busca a conciliação, a reinserção social, a não-estigmatização da pena, 
bem como uma tomada de consciência por parte do infrator acerca de seu erro, fatores 
importantes para evitar que o criminoso enverede na senda do crime. 

Porém, ao fazê-lo, esse novo paradigma pacifica as relações sociais sem nunca tocar nas 
raízes do problema subjacente ao conflito. 

Com o modelo restaurativo, réu, sociedade e vítima ficam "satisfeitos" (em maior ou menor 
grau) com os resultados do processo restaurador, passando a depositar maior confiança nas 
instituições promotoras da restauração e gozando da sensação de coesão social. Todavia, 
questões sociais que estão na base do conflito (desemprego, falta de acesso à educação, perda 
de vínculos familiares, exploração econômica, consumismo etc.) continuam intangíveis. 
Logo, embora os delitos sejam resolvidos, os conflitos não o são. 

Nesse passo, é possível observar a funcionalidade da Justiça Restaurativa para com o modelo 
de sociedade capitalista. A solução restauradora do conflito tem a "vantagem" de calar as 
vozes dissonantes, gerando uma aparência de harmonia e segurança que, de fato, inexistem. 

Isso fica mais evidente quando se constata que os programas de Justiça Restaurativa levados a 
cabo ao redor do mundo estão sempre vinculados a instituições estatais e se reportam - ainda 
que minimamente - a elas. Nesse sentido, a Justiça Restaurativa acaba por se tornar um braço 
da rede de controle social do Estado. 

O poder estatal resta ampliado, estendendo-se o controle social através de ramificações no 
interior da comunidade à medida que se incrementa o rol de comportamentos passíveis de 
controle. "Enquanto as instituições formais são passivas e reativas, as instituições informais 
podem ser ativas e propositivas, obliterando a distinção liberal fundamental entre público e 
privado, Estado e sociedade civil": 
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desse ponto de vista, o informalismo seria um mecanismo pelo qual o Estado estende seu 
controle, a fim de administrar a acumulação capitalista e dispersar as resistências que essa 
acumulação engendra. Dele são objeto, prioritariamente, as categorias dominadas do 
capitalismo contemporâneo: trabalhadores, pobres, minorias étnicas e mulheres (AZEVEDO, 
2000, p. 111). 

Deve-se reconhecer, portanto, que "nenhum processo, não importa o quão inclusivo, e 
nenhum resultado, não importa o quão reparador, poderão magicamente desfazer os anos de 
marginalização e exclusão social experimentados por tantos infratores" (MORRIS, 2005, P. 
449). 

Ainda que assim não fosse, ainda que o modelo restaurativo permitisse a autogestão do 
conflito pela sociedade de modo totalmente desvinculado das agências oficiais do Estado, a 
Justiça Restaurativa parece ser incapaz de lidar com a desigualdade estrutural presente na 
sociedade capitalista. Ela é uma justiça vocacionada principalmente para cuidar dos delitos 
individuais, ficando alheia às disputas entre grupos sociais.  

Desse modo, certos conflitos simplesmente não podem ser conciliados na maneira 
costumeiramente utilizada pela Justiça Restaurativa. Conforme Hassemer e Muñoz Conde 
(2001, p. 363), "poner la outra mejilla no es, desde luego, la forma em que se solucionan los 
conflictos más graves en nuestras actuales sociedades". A conciliação entre Pinochet e suas 
vítimas, ou entre Videla e as 'Mães da Praça de Maio', entre torturador e torturado, não parece 
desde logo a melhor maneira de solucionar certos conflitos. 

O fato da Justiça Restaurativa prezar pela participação da comunidade na resolução dos 
conflitos como forma de inclusão social não a abona das críticas. As próprias comunidades 
são muitas vezes marcadas por processos de exclusão social e, nesse sentido, a rejeição ao 
modelo positivista poderia significar o abandono de garantias penais e processuais 
conquistadas a custo de muitas vidas. 

Uma vez implantada uma instância social de controle, a discriminação por ela praticada 
poderia ser mais gravosa do que a própria discriminação estatal (ROXIN, 2006, p. 5). No 
mesmo sentido pensam Hassemer e Muñoz Conde, para quem "un grupo que pretenda curar a 
uno de sus miembros puede intervenir en su vida social y psíquica con mayor fuerza que la 
pena estatal" (2001, p. 366). 

Ao ser equiparada a uma justiça comunitária e popular, a Justiça Restaurativa ganha ares de 
vigilantismo. Morris (2005, p. 453), por exemplo, reconhece que algumas formas de justiça 
comunitária "podem ser repressivas, retributivas, hierarquizadas e patriarcais". 

Para evitar que a Justiça Restaurativa se torne, de fato, um sistema privado de controle moral 
dos indivíduos, faz-se necessário definir exatamente o papel das comunidades e os limites de 
sua participação nos processos restaurativos. 

Morris sugere a criação de um mecanismo de supervisão por parte das cortes judiciais sobre 
os processos restaurativos realizados comunitariamente, de modo que se avalie a consonância 
dos acordos com os valores básicos da Justiça Restaurativa, evitando-se, assim, seu emprego 
para finalidades não restauradoras (2005, p. 453). 
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No entanto, nesse caso, cair-se-ia, uma vez mais, no formalismo positivista que se está 
criticando. 

Logo, substituir os mecanismos penais por outros não oficiais não significa maior sucesso no 
que diz respeito à prevenção de delitos ou a uma resposta penal de melhor qualidade. Com 
efeito: 

a realidade do país é a concentração de riqueza e a ordem jurídica, por mais que incorpore um 
discurso no sentido de transformar essa realidade, não é capaz de alterar as relações desiguais 
que são estabelecidas em níveis muito mais profundos e complexos da vida social (MELO, 
2009, p. 20). 

Morris (2005, p. 451), advogando a favor desse modelo restaurativo, aduz que um programa 
que atue de maneira seletiva e discriminatória não reflete os princípios que regem o 
paradigma restaurativo e, dessa forma, não pode representá-lo. Destarte, tal crítica não 
poderia ser estendida genericamente a todo e qualquer programa restaurativo, nem à Justiça 
Restaurativa enquanto modelo teórico. 

Infelizmente, apegar-se a um modelo ideal de Justiça Restaurativa e fazer vista grossa às 
incorreções do paradigma é incorrer no erro já cometido por criminalistas ao longo da 
história, quando tentaram, por exemplo, definir as funções da pena a partir de suas funções 
abstratas e ideais, equívoco este denunciado por Nilo Batista, Alessandro Baratta, entre 
outros. 

Com efeito, segundo Baratta (2002, p. 191), para o estudo do cárcere, por exemplo, há que se 
levar em conta a função que tal instituto exerce, de fato, sobre a realidade. É imprescindível 
romper com o enfoque abstrato das tradicionais teorias da pena, já que, conforme salienta 
Nilo Batista (2004, p. 113), o caráter idealista de tais teorias impede que se alcance o 
conhecimento das funções que a pena desempenha concretamente em uma dada sociedade. 

Em relação à Justiça Restaurativa, é possível recorrer ao exemplo da Nova Zelândia e 
Austrália. Na Nova Zelândia existe regulamentação legal para as práticas restaurativas, razão 
pela qual elas são disseminadas por todo o país, sendo que, em alguns casos, o encontro 
restaurativo com grupos familiares é obrigatório. 

Algo semelhante ocorre em alguns estados da Austrália. Todavia, neste país o 
encaminhamento de jovens infratores às reuniões restaurativas, via de regra, é opcional. 
Diante desde fato, alguns pesquisadores têm sugerido que grupos sociais (os aborígenes) 
estariam sub-representados nos processos restaurativos australianos, havendo uma tendência 
de encaminhá-los às cortes de justiça formal (MORRIS, 2005, p. 451). 

Em relação aos maoris (população indígena da Nova Zelândia), é certo que a sua participação 
nos programas restaurativos se dá em proporção superior em relação a outros grupos 
(MORRIS, 2005, p. 452). 

Isso não significa, no entanto, que o modelo neozelandês seja ideal. O fato é que essa 
categoria social está mais bem representada, também, nos juizados de menores e na justiça 
criminal. Desse modo, o ingresso dos maoris no sistema de justiça criminal como um todo é 
superior ao dos demais grupos, o que faz com que haja maoris em maior quantidade em todos 
os níveis de justiça, inclusive em programas restaurativos.  
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Os maoris são somente 15% da população neo-zelandesa, mas constituem 40% dos infratores 
conhecidos e mais de 50% dos prisioneiros (MORRIS, 2005, p. 464). 

Assim, muitas vezes a Justiça Restaurativa se mostra apenas mais um meio de controle social, 
sempre aliado à justiça criminal formal. 

O fato de eles estarem super-representados nos processos restaurativos pode contribuir para 
uma resolução mais prática e efetiva dos delitos. Porém, pode significar, também, que a rede 
de controle social formal tem se utilizado de seu braço informal e comunitário (a Justiça 
Restaurativa) como forma de estender seu cerco ao marginalizado. 

Mutatis mutandis, o mesmo raciocínio se aplica à Austrália. A sub-representação dos 
aborígenes nos processos restaurativos australianos não significa, necessariamente, ausência 
de discriminação aos grupos minoritários ou menor controle social. Ao contrário, é possível 
que haja uma atuação seletiva do sistema de justiça convencional, que optaria por um 
tratamento mais severo e formal a tal grupo, restringindo sua participação nos práticas 
restaurativas. 

Em qualquer caso, é preciso estar atento às conseqüências da Justiça Restaurativa em relação 
aos grupos minoritários e analisar as práticas restaurativas à luz dos movimentos penais 
seletivos e discriminatórios. 

  

7 Considerações finais 

A partir da concepção do conflito, é possível compreender que a sociedade não se funda na 
harmonia, mas na coerção. O direito penal é um mecanismo posto à disposição dos grupos 
sociais hegemônicos para garantir sua primazia. O desvelamento de tais circunstâncias 
promoveu a deslegitimação teórica do direito penal e abriu caminho a uma renovação. 

Surge, então, um modelo promissor de justiça, de cunho participativo, descentralizado e 
informal: trata-se da Justiça Restaurativa. Dentre as vantagens deste modelo estão o resgate da 
vítima e a não-estigmatização do criminoso. 

Para obter um conhecimento crítico acerca do novo paradigma, deve-se analisá-lo sob a óptica 
do pensamento gramsciano, no bojo do qual se vislumbra uma estrutura social marcada pela 
colonização ideológica de um grupo sobre os demais. 

Diante disso, é necessário questionar a real capacidade da Justiça Restaurativa em criar uma 
frente emancipadora, independente da base econômica (capitalista). De fato, a Justiça 
Restaurativa parece apta tão-somente a pacificar uma situação-problema (crime) através de 
métodos como a compensação pecuniária pelo dano sem, contudo, descer às raízes sociais 
geradoras do conflito. 

A preferência do modelo restaurativo pela criminalidade individual, na medida em que o torna 
um modelo inidôneo a pensar os conflitos estruturais que soçobram na sociedade capitalista, 
também é fator que põe em questão sua validade. 
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Ventila-se, ainda, a hipótese segundo a qual a Justiça Restaurativa promove um incremento do 
controle social, tendo em vista que seu caráter capilar e difuso permite a ramificação social do 
pensamento dominante, que se dissemina por lugares onde o modelo positivista seria 
praticamente incapaz de atuar. 

É sabido tratar-se de um modelo muito recente e ainda em construção, sendo que tais 
questionamentos devem servir, por um lado, para chamar a atenção à necessidade de pensá-lo 
criticamente e, também, para contribuir com o seu desenvolvimento. 
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<!--[if !supportFootnotes]--> 

 

<!--[endif]--> 

<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Veja-se o caso Nardoni, por exemplo. 

<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> "...poniendo al mismo nível el Derecho penal 
del Estado democratico de Derecho que el Derecho penal de un Estado totalitario, fascista, 
negador de los derechos humanos fundamentales,  rechazando de antemano las posibilidads 
que ofrece para sancionar también  los comportamientos criminales de los poderosos 
(delincuencia de "cuello blanco", corrución política, excesos policiales, etc.)". 
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<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> Porém, segundo a interpretação de Hugues 
Portelli, Gramsci nunca teria considerado que houvesse prevalência de um sobre o outro 
(PORTELLI, 1977, p. 14). 
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O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO 
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RESUMO 
O desenvolvimento econômico, hoje, engloba em seu conceito a idéia de democracia, bem 
estar e justiça social. A discussão das questões de gênero, neste contexto, então é 
extremamente salutar para a realização dos direitos fundamentais. A participação da mulher, 
nesse prisma, como agente político-econômico-social, traz conseqüências ao desenvolvimento 
humano do país, repercutindo positivamente nas taxas de mortalidade infantil, de natalidade, 
de níveis de educação e de índices de violência e miséria. Como protagonista cidadã, a mulher 
conquistou um novo olhar sobre si no ordenamento jurídico brasileiro. Como trabalhadora, 
ainda, sofre descriminação em decorrência do sexo, mas, mesmo assim, avança cada vez mais 
no mercado de trabalho. Como vítima de violência, sofre em silêncio, participando de uma 
estatística covarde e obscura, que causam graves danos individuais e sérios prejuízos a 
economia do país. O desenvolvimento do Brasil ligado ao protagonismo, a força do trabalho 
feminino e a violência contra mulher, são os aspectos que estão sob enfoque neste trabalho. A 
metodologia empregada para a realização do presente estudo é teórico-descritiva, e 
desenvolveu-se por meio da análise e interpretação de dados obtidos a partir da verificação de 
revistas, livros e monografias, referentes à temática, e mais especificamente, através do exame 
realizado no que diz respeito à doutrina humanista vigente, bem como através da apreciação 
dos documentos legislativos constitucionais e infraconstitucionais disponíveis e pertinentes 
sobre a temática.  
PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO- MULHER- PROTAGONISMO SOCIAL- 
FORÇA DE TRABALHO- VIOLÊNCIA. 
 
RESUMEN 
Abarca el desarrolo econômico de hoy, en su concepto, la idéia de democracia, de bienestar y 
la justicia social. La discusión de las cuestiones de genero, em este contexto, es muy 
beneficiosa para La realizacuón de los derechos fundamentales. Participacion de lãs mujeres 
em este punto de vista, como agente de repercusiones políticas-económico-social traz 
consecuencias em el desarrollo humano del país.Participación de lãs mujeres en este contexto 
como agente econômico y social afecta el desarrollo humano en el país, impactando de modo 
positivo em lãs tasas de mortalidad infantil, lãs tasas de natalidad, los niveles de la educación 
y los índices de violência y de miseria. Como protagonista de la ciudadanía, uma mujer ganó 
uma nueva imagen sobre el sistema legal brasileño. Como trabajadora, sigue sufriendo la 
discriminación por rázon de sexo, pero aún así, conquistan el spacio em el mercado de trabajo 
poco a poco. Como víctima de la violência, torela em silencio, participante de una cobarde 
yestadística oscura, que causan graves daños a Ella misma y a la economia del país. El 
desarrollo de Brasil sobre el papel, la fuerza de trabajo feminino y la violência contra lãs 
mujeres, son los aspectos que se centran em este artículo. La metodologia para realización de 
este estúdio es teórico-descriptivo, y se desarrolló a través del análisis y de interpretación de 
datos obtenidos de la verificacion de revistas, libros y monografias, em relación con el tema, y 
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más especificamente, a través del examen en lo que diz respecta a la doctrina humanista 
imperante, así como la valoración de los documentos infra-constitucionales y legislativos 
disponibles y relevantes para el tema.  
PALABRAS-CLAVE: DESARROLLO ECONÓMICO - MUJER - PARTICIPACIÓN 
SOCIAL - FUERZA DE TRABAJO - VIOLENCIA 
 
 

1. BREVE INTRODUÇÃO SOBRE A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO. 

  

  

Apesar de já se verificar um interesse intelectual pela relação entre direito e desenvolvimento 
no pensamento dos filósofos dos séculos XVIII ao início do XX, a sistematização do estudo 
só, de fato, ocorreu a partir da década de 1960[1] com o movimento de Direito e 
Desenvolvimento, o qual defendia que o subdesenvolvimento de uma sociedade decorria de 
suas estruturas sociais, culturais, políticas e econômicas, relacionados- as também uma à 
conscientização ambiental. 

  

Assim, para que ocorresse o desenvolvimento destes países seria necessário o enfrentamento 
do mesmo processo de evolução tradicionalista, pelo qual os países desenvolvidos haviam 
experimentado. Nesta conjuntura, a proposta era a de que o Direito fosse visto com um papel 
instrumental e que o jurista poderia ser visto como um engenheiro social.[2] 

  

Com a evolução do pensamento trazida pelo movimento (neo) constitucionalista, a questão da 
relação entre Direito e o desenvolvimento abarcou-se de mais complexidade. A definição 
deste começou a ser relacionada à concretização dos direitos fundamentais e a implantação de 
políticas públicas. O Diploma Constitucional passou a ser o instrumento balizador crucial 
entre a ordem econômica e a ordem social.  

  

O desenvolvimento econômico, dessa forma, deixou de ser observado apenas sob o ponto de 
vista quantitativo, mas também sob o enfoque qualitativo, em que seu primeiro aspecto, diz 
respeito ao crescimento do produto interno bruto, do acúmulo de riquezas, e do aumento do 
poder. Em sua obra "A Riqueza das Nações", Adam Smith retratou esse enfoque, durante o 
período da Revolução Industrial.[3] 

  

O segundo aspecto do desenvolvimento, o qualitativo, relaciona-se à qualidade de vida da 
população, à democracia, à distribuição de renda, à garantia do bem estar social, aos índices 
de desenvolvimento humano e à proteção e ao meio ambiente. Indo-se além, pode ser arguido 
que o grau de desenvolvimento de um país traduz-se no grau de liberdade de seu povo. Sob a 
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ótica instrumentalista do Direito, essas liberdades podem ser classificadas como: i) liberdades 
políticas; ii)facilidades econômicas; iii)oportunidades sociais; iv)garantias de transparência; e 
v)segurança protetora. [4] 

  

 Assim, para o alcance do desenvolvimento, é necessária a remoção das principais causas de 
restrições de liberdade: pobreza, marginalização social, negligência dos serviços públicos, 
intolerância e tirania. Destes aspectos o processo de desenvolvimento deve focar-se, 
primordialmente, no aumento das liberdades e na livre condição de agente de seus 
cidadãos.[5] 

  

Da conjunção desses diversos aspectos, a doutrina criou um conceito unitário de 
desenvolvimento baseado nas dimensões econômicas, sociais e ambientais. E é justamente 
com esse foco que a contribuição da mulher como agente econômico-social se destaca. Tanto 
no papel de protetora da família, quanto no de agente econômico, indubitavelmente, o seu 
retrato reflete, em certa medida, o retrato do contexto em que vivemos e de seu próprio país. 

  

Os temas que envolvem as questões de gênero são muitos e podem ser percebidos de 
diferentes enfoques. Esse fato gerou a necessidade de um corte epistemológico, a fim de 
adequar o tema a delimitação deste trabalho. Assim, através do estudo bibliográfico e da 
análise de dados, almejou-se tratar sobre os principais aspectos do protagonismo, a força do 
trabalho e a violência contra mulher, sempre os relacionando ao desenvolvimento sob a 
perspectiva do direito feminino no Brasil. Com isso, ao fim, espera-se prestar uma 
contribuição para compreensão do tema e abrir caminhos a novas discussões. 

  

  

2. A RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO SOB A PERSPECTIVA DOS 
DIREITOS FEMININOS. 

  

Dilma Dilma Rousseff, em nota divulgada em 08.03.2011, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, assentou: "No Brasil, a pobreza tem cara: ela é muito feminina, está 
ligada às mulheres. Quanto mais pobre a família, maior a chance de que ela seja chefiada por 
uma mulher".[6] 

  

Essa frase detecta algo que já havido sido constatado há algum tempo no país e trabalhado nas 
políticas sociais do Governo: a proteção da mulher representa a proteção do próprio núcleo 
familiar. Como exemplo, pode ser citado que no programa Bolsa Família noventa e três por 
cento dos cartões estão em nome das mulheres[7].; no programa Minha Casa, Minha Vida, o 
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imóvel fica preferencialmente no nome da mulher; e o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF) oferece linha especial de crédito para agricultoras. 

  

A participação da mulher nos extratos da pobreza é bem mais perceptível quando é observado 
que, em regra, as famílias mais carentes são formadas por unidades monoparentais, no qual 
elas, sem qualquer ajuda financeira/emocional, carregam sozinhas a difícil obrigação de 
educar e de sustentar os filhos. 

  

A pobreza é uma variável que atinge à família, pois as múltiplas carências, por ela gerada, 
provocam a desarticulação dessas. Quando há um único provedor, há grandes chances de isso 
repercutir nos filhos, que são forçados a trabalhar em vez de estudar. A redução dos anos de 
escolaridade - além de prejudicar na formação profissional - agrava a pobreza por interferir no 
número de mães adolescentes, por aumentar o número de crianças moradoras de rua, e por 
agravar a violência doméstica, em razão do estresse socioeconômico.[8] 

  

A questão familiar constitui um fator chave para a intensificação das demais desigualdades. 
Os filhos de famílias desarticuladas terão chances menores de concluir os estudos; 
conseqüentemente, terão menores oportunidades abertas no mercado de trabalho, e irão 
encontrar sérios empecilhos no futuro para formar famílias estáveis. Cria-se, então, um 
"círculo de ferro" regressivo. 

  

Além disso, a desarticulação familiar é uma das maiores causas para o problema do abuso 
sexual infanto-juvenil. Gilberto Dimenstein aduz que, em casos extremos, mesmo correndo o 
risco da generalização, adverte que por trás de toda menina/adolescente vítima de exploração 
sexual há uma situação de degradação do ambiente familiar: a garota, que trabalha como 
vendedora de confeitos, é obrigada a levar certa quantia de dinheiro para casa. Quando não 
consegue o montante exigido pelos pais, recorre à prostituição ou a furtos para "não 
apanhar".[9] 

  

Como solução a desarticulação familiar Kliksberg propõe a criação de políticas econômicas 
que instituam oportunidades de trabalho e que melhorem a equidade.  Articuladas a essas, 
também, propõe políticas sociais agressivas, que possam abrir, de fato, real proteção à 
educação, à saúde e à família. Neste contexto, ao lado do programa Bolsa Família, é 
necessário que o Estado brasileiro disponha de uma rede de serviço de proteção à família, 
como: creches, apoio aos idosos e aos que necessitem de necessidades especiais.[10] 

  

Ratifica-se que o desenvolvimento do país está intrinsecamente ligado à questão de gênero, na 
exclusão feminina e, por conseqüência, à proteção a família. Quando a cidadã passa a atuar 
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como agente econômico, com a sua força do trabalho aumenta-se o consumo, a arrecadação 
de tributos, a circulação de riqueza. Sob essa ótica, Amrtya Sen classifica os direitos das 
mulheres em direitos relacionados não só à promoção do bem estar, mas também a direitos 
relacionados à livre condição de agente - nos primeiros, a mulher é percebida como 
"paciente"; e na última como promotoras dinâmicas de transformação social.[11] 

  

Diretamente, é perceptível que a independência financeira da mulher gera o aumento da 
qualidade de vida da família; melhora as condições de higiene e de saúde; reduz o índice da 
mortalidade infantil e da taxa de fecundidade; e diminui a violência e a subordinação da 
mulher frente ao homem.[12] 

  

No Brasil, a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2010, cuja principal fonte de dados é 
realizada através da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio (PNAD), ocorrida em 
2009[13], confirma que há uma relação direta entre a escolaridade das mulheres e o índice de 
natalidade. Segundo os dados divulgados, as mulheres com até 7 (sete) anos de estudo 
possuem, em média, pouco mais de 3 (três) filhos e foram mães com cerca de 25 (vinte e 
cinco) anos de idade; as com mais de 8 (oito) anos de estudo, possuem, em média, 1,68 filhos 
e são mães com mais de 27 (vinte e sete) anos de idade. 

  

Tendo-se por foco esta identificada exposição, passar-se-á a analisar sucintamente três 
matizes importantes da abordagem: a mulher brasileira como protagonista de mudanças 
sociais; a força do trabalho feminino; e, por fim, o impacto que a violência contra mulher gera 
ao desenvolvimento do país. 

  

  

2.1 A mulher como protagonista de mudanças sociais e a repercussão no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

                                                                                      

Inicialmente, cumpre esclarecer que o movimento feminista é originário dos países ocidentais 
desenvolvidos e depois se espalhou para o resto do mundo, inclusive para a América Latina, 
cujo fundamento ideológico embasador foi ofertado pelo segmento católico da Teologia da 
Libertação, o qual buscou um novo papel da igreja no tocante ao engajamento social em 
resposta à pobreza, às várias formas de opressão e a procura de mecanismos para libertação 
dos povos latinos- americanos da exploração dos países desenvolvidos.[14] 

  

Assim, pode ser dito que o movimento feminista, em regra, utiliza conceitos de utopias 
libertárias tradicionais, como: igualdade, justiça, opressão, dominação e poder. Mas não é um 
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movimento uniforme, sofrendo distinções de acordo com a conjuntura histórico-cultural onde 
se desenvolvam e com os fundamentos ideológicos de suas seguidoras. Neste sentido, 
SCHERER- WARREN[15], baseado no pensamento de Deckard aponta a seguinte 
classificação: 

  

a)                            Feminismo Socialista - vê a opressão das mulheres como surgida do 
sistema de classes. As mulheres devem manter sua luta independente pela libertação, mas não 
devem cair na armadilha de acreditar que os homens, por si só são seus inimigos; 

b)                            Feminismo radical - a opressão das mulheres é o primeiro e mais básico 
caso de dominação de um grupo sobre o outro. Todas as outras formas de exploração e 
opressão, tais como racismo, capitalismo e imperialismo, são extensões de supremacia 
masculina; 

c)                            Feminismo dos Direitos das Mulheres - começa com o princípio liberal de 
que todas as pessoas são criadas iguais e que deveria haver igual oportunidade para todos. 
Esse princípio não tem sido aplicado às mulheres e elas exigem que o seja daqui para adiante. 
- (grifos originais) 

  

Dito isso, é importante esclarecer que o protagonismo da mulher brasileira, nas últimas 
décadas, deve-se em grande parte ao movimento feminista, que só fora institucionalizado no 
Brasil na década de 1980, mas que teve raízes a partir da década de 1960, quando se começou 
a se delinear uma preocupação sobre a situação da mulher na sociedade e nas relações entre 
ambos os gêneros. Dos anos de 1970 em diante, tais questões assumem maior destaque e 
surgem jornais, grupos de discussão e de organizações voltadas para a defesa dos direitos das 
mulheres em todo o país[16]. 

  

A década de 1980 foi de extrema importância para o protagonismo da mulher. Além da 
institucionalização das associações feministas, em 1985, foi criado o Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher, a fim de fortalecer a presença feminista no debate político nacional. O 
objetivo deste movimento era, ao lado de outros movimentos sociais, articular a participação 
das mulheres no processo da Assembléia Nacional Constituinte. 

Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher! Esse é o lema do lobby do batom, 
força-tarefa que reúne mulheres dos mais variados partidos e movimentos sociais. Elas 
elaboram emendas populares e recolhem milhares de assinaturas por todo o país, debatem 
com deputados, partidos, autoridades do executivo e do judiciário e com a sociedade civil. 
A Carta das Mulheres Brasileiras para os Constituintes, entregue durante solenidade no 
Congresso Nacional, foi a primeira plataforma política feminista para a sociedade brasileira, 
trazendo propostas pertinentes a todas as cidadãs e cidadãos brasileiros. [17]. 
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A Carta, dirigida aos constituintes, propôs uma plataforma de direitos que diziam respeito não 
apenas as mulheres, mas sim a todos, posto ter elegido como princípio geral a erradicação de 
todo tipo de discriminação, bem como a ampliação da proteção dos direitos fundamentais. Em 
reivindicações específicas, tratou dos seguintes pontos: família, trabalho, saúde, educação e 
cultura, violência e questões nacionais e internacionais. 

  

Este documento representou uma vitória efetiva do movimento feminista, posto que quase a 
totalidade do seu texto ou ter sido introduzida no corpo constitucional - como por exemplo: 
criação do Sistema Único de Saúde- SUS, gerenciado e fiscalizado pelos Conselhos 
Comunitários; e a possibilidade de Integração a CF dos tratados internacionais que o Brasil 
for signatário, que digam respeito aos Direitos Fundamentais - ou ter sido adota no âmbito 
infraconstitucional, através de leis ordinárias. 

  

E aqui é válido dizer que a Constituição Federal, finalmente, consolida uma mudança de 
paradigma que vinha ocorrendo desde a década de 1960 com a revolução sexual e cristalizada 
com a possibilidade da dissolução do casamento através do divorcio - Lei n° 6515/1977, a 
qual foi objeto de reivindicações femininas no decurso de muitos anos. 

  

No texto da Carta Política de 1988, é possível construir princípios importantes como o da 
solidariedade social, o reconhecimento da pluralidade de núcleos familiares - reconhecimento 
da união estável (art. 226, § 3°) e da família monoparental (art. 226, § 4°) - e o da igualdade 
de direitos e deveres entre homens e mulheres no comando e no sustento da família. Desta 
análise, perceber uma mudança de foco: passa-se a se preocupar mais com a proteção da 
dignidade dos membros da família, resguardando, principalmente, a dos filhos. 

  

Essas mudanças de paradigmas na família brasileira repercutiram diretamente sobre o papel 
da mulher no Código Civil de 2002, quando comparado às disposições do revogado Código 
Civil de 1917. Dentre os principais aspectos, destaca-se: i) direito que era exercido somente 
pelo pai, o "pátrio poder", passou a ser nominado de "poder familiar", exercido igualmente 
pela mãe e pelo pai; ii) suprimiu-se o erro pelo defloramento da mulher ignorado pelo marido; 
iii) a obrigação de sustento da família passou a ser de ambos os cônjuges; iv) o direito de 
guarda dos filhos e o de pleitear alimentos deixou de ser da apenas da mulher. 

  

  

2.2 A força de trabalho feminino                                                  
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A mulher, no decurso da história, sempre contribuiu com seu trabalho. Mesmo submetida ao 
chefe de família, sob o manto de que este deveria protegê-la por sua fragilidade, aquela, nas 
camadas menos abastardas da sociedade, participava das atividades comerciais. 

  

Na época medieval, os burgos ingleses permitiam que a mulher se engajasse no comércio 
independentemente do homem. Entretanto, a corporação mercante dificultava o acesso das 
solteiras, posto que a esposa portava a imagem de coadjuvante do sucesso econômico-social 
do marido. O mesmo retrato pôde ser visto na França, durante o Antigo Regime. Porém, em 
ambos os países, em outras esferas a melhor era considerada incapaz e inferior. [18] 

  

Na sociedade pré-capitalista, a família passa a ser vista como unidade econômica por 
excelência. A possibilidade de integração da mulher no mercado aumenta e esta passa a 
desenvolver um importante papel econômico, já que começa a contribuir de forma essencial 
para o sustento da família. E aqui é importante analisar a conjuntura de transformação 
ocorrida com a sociedade moderna. 

  

O filósofo alemão Ulrich Beck retratou o processo de modificação social da sociedade antiga 
para moderna, embasado em duas etapas: a primeira de desincorporação e a segunda de 
reincorporação das formas sociais industriais por outro modernidade. Ou seja, destrói-se uma 
conjuntura de comportamento e de valores, para reconstruí-los com a introdução de novos 
elementos.[19] 

  

No caso da transição para sociedade moderna, pode-se identificar essa nova perspectiva pela 
rediscussão de conceitos de democracia, república e garantia de liberdades, bem como pela 
nova ótica econômica, o modo de produção capitalista, provocada pela Revolução Industrial e 
pela doutrina liberalista caracterizada pela crítica a intervenção do Estado na economia. 

  

O Liberalismo acredita que o Estado deve restringir-se às suas atividades básicas, permitindo, 
no mais, que cada cidadão busque a felicidade à sua própria maneira. O liberalismo aceita o 
fato de os homens não serem todos iguais, diferindo em mérito, índole, capacidade e 
perseverança. Para o liberalismo, o papel do Estado não é forçar a igualdade de condições, 
mas garantir a igualdade de oportunidades.[20] 

  

  

Em decorrência desta forma de pensamento, o modo capitalista de produção, aprofundou as 
injustiças sociais e os conflitos entre o capital e o trabalho, em razão do divorcio entre valor 
de uso e valor de troca dos produtos de trabalho. Essa conjuntura acentua a exploração de 
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estamentos sociais inferiores, provocando o aumento da desigualdade social e da 
concentração de renda. 

  

Nesse contexto liberal, surge a idéia de independência financeira feminina e de afrontamento 
a sua idéia da vida sob submissão. A mulher passa a competir com o homem no mercado de 
trabalho, entretanto, - em conseqüência de sua exclusão social e econômica ocorrido do 
período medieval e pré-capitalista - foram lhes oferecidas posições subalternas e 
desvantajosas, como maior carga horária de trabalho e menores salários. 

  

O período da Segunda Guerra Mundial levou à sociedade a uma aversão ao nacionalismo 
exacerbado bem como à desconfiança sobre o industrialismo. "o que a modernidade parecia 
explicar era algo que os grandes teóricos da modernização haviam excluído: uma 
indiferenciação impensável das esferas culturais"[21] 

  

Deste modo, a partir da década de 1940, no período chamado de pós-moderno, ocorreu uma 
mudança de paradigmas sociais, como a valorização do bem-estar e da solidariedade, o uso da 
linguagem retórica e o protagonismo da sociedade civil pela proteção dos direitos coletivos. 
Demonstra-se a reavaliação de antigos paradigmas para ocorrência de uma transformação, 
uma reconstrução social a partir de retomada de outros valores. Esse progresso de 
autodestruição para reconstrução é que foi chamado de "modernização reflexiva" por Ulrich 
Beck..[22] 

  

Conseqüência deste processo de "modernização reflexiva" é a destradicionalização, ou seja, 
mudança do status da tradição, que é permanentemente contestada, em razão do 
fortalecimento de novos valores na sociedade pos-moderna e a respectiva autoconfrontação 
dela decorrente. 

  

Hoje em dia, falar em destradicionalização parece de início, estranho, sobretudo em razão da 
ênfase que algumas formas do pensamento pós-moderno colocam no retorno à tradição. 
Entretanto, falar de destradicionalização não significa falar de uma sociedade sem tradições - 
longe disso. Ao contrário, o conceito refere-se a uma ordem social em que a tradição muda 
seu status. Em um contexto de cosmopolitanismo global, as tradições precisam se defender, 
pois estão sempre sendo contestadas. E de particular importância, neste aspecto, o fato de o 
"substrato oculto" da modernidade, envolvendo tradições que afetam os gêneros, a família as 
comunidades locais e outros aspectos da vida social cotidiana, ter ficado exposto e submetido 
à discussão pública.As implicações desse fato são profundas e ao mesmo tempo de âmbito 
mundial.[23] 
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Outra conseqüência mencionada por Ulrich Beck é a emergência da sociedade do risco, assim 
chamada por os riscos sociais, econômicos e individuais escaparem cada vez mais do Estado 
para passarem ao controle das instituições privadas. As questões de risco pressupõem 
decisões- individuais e coletivas-, que causam conseqüência ao meio e que não são 
necessariamente livres, mais impostas pelos outros a partir de modelos que conduzem a 
dilemas.[24] Assim, as características intrínsecas apresentadas por essa sociedade são a 
insegurança, a incerteza e ambivalência. 

  

Nesta conjuntura em que instituições públicas abrem espaço às privadas na condução da 
sociedade, o Mercado desacreditou a política, "não apenas lutando contra ela e exibindo-se 
como mais eficaz para organizar as sociedades, mas também a devorando, submetendo a 
política às regras do comércio e da publicidade, do espetáculo e da corrupção".[25] 

  

As maciças estruturas das próprias corporações multinacionais, vastos servomecanismos de 
produção e poder cujas operções perpassam economia global e determinam suas 
representações no imaginário coletivo. Abaixo, à medida que foi revolvida uma ordem 
industrial mais antiga, as tradicionais formações de classe enfraqueceram, e diferenças étnicas 
ou sexuais, se multiplicam. Em escala mundial - na era-pos-moderna, a arena decisiva- 
nenhuma estrutura estável de classe comparável à do capitalismo anterior cristalizou-se ainda. 
Os que estão acima tem a coerência do privilégio; os que estão abaixo carecem de unidade e 
solidariedade. Um novo "trabalhador coletivo" tem ainda que surgir. Tais condições são, 
ainda, de uma certa indefinição vertical.[26] 

  

  

A partir da década de 1980, a conjuntura econômica torna-se bastante clara: as atividades 
econômicas externas foram caracterizadas por dois tipos de desenvolvimento: liberalização de 
mercados e globalização. 

  

A globalização econômica pode ser descrita como um processo caracterizado pela 
sobreposição e inter-relação de diversos fatores, dentre estes: Intensificação do fluxo de 
capitais entre as nações, formações de blocos regionais de comércios, alteração dos padrões 
de produtividade com a ampliação da importância dos fatores tecnológicos, maior importação 
da empresas multinacionais e intensa ligação entre os mercados financeiros.[27] 

  

Percebe-se que globalização representa um conceito plurívoco já que está associado a 
múltiplos aspectos e acontecimentos, percebidos a partir da década de 1980, mas originários 
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de diversos outros fatores históricos como a Revolução Industrial e a colonização das 
Américas e da África, por exemplo. 

  

Especificamente na década de 1970, ocorreram dois fatores essenciais para o fenômeno: a 
substituição do padrão fixo de taxas de câmbio para o padrão flutuante pelo Governo 
americano em 1971, o que intensificou o aumento da procura pelo dólar e levando a uma 
excessiva variação do preço da moeda; e o aumento do preço do barril em 1974 e 1979 que 
gerou aumento geral dos preços e da instabilidade econômica[28]. 

  

Todo esse movimento, que repercutiu economicamente na década de 1980, levou as empresas 
a desenvolver estratégias para superar a saturação do mercado consumidor e a se adaptar a 
maior instabilidade e menor controle regulamentar e burocrático nos mercados. 

  

Assim, pode ser dito que uma das características da globalização é o impacto imediato que um 
fato/ato pode ocasionar em diversos lugares, afetando especialmente, em decorrência da 
vulnerabilidade, países em desenvolvimento.[29] Como dado comprobatório, cita-se o 
relatório do Desenvolvimento Humano do PNUD-ONU, do ano de 1999: 

  

Quando o mercado vai longe demais no controle dos efeitos sociais e políticos, as 
oportunidades e as recompensas de mundialização, se difundem de forma desigual e iníqua, 
concentrando o poder e a riqueza num grupo seleto de pessoas, países e empresas, e deixando 
à margem os demais.[30] 

  

O processo de globalização para a mão-de-obra feminina pode ser percebido de uma forma 
positiva e outra negativa.  Pesquisa realizada pelo PNUD[31], em 2001, o qual avaliou o 
impacto da liberalização do comercio exterior sobre as mulheres, constatou que esse 
fenômeno favorece a participação destas no mercado de trabalho formal, no entanto, oferece 
aspectos desvantajosos, como remunerações inferior a dos homens. 

  

Outro ponto negativo da globalização é a redução de empregos em setores menos qualificados 
e de menor capacidade de negociação e que é, justamente, o setor onde há forte concentração 
de trabalho feminino. A conseqüência é o aumento de empregos nas atividades econômicas 
informais. 

  

Sobre essa conjuntura, importante aspecto também está relacionado diretamente ao aumento 
do empreendedorismo das mulheres no Brasil, afinal, sem abertura no mercado de trabalho 
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para mulheres com menor qualificação profissional, esta passa a buscar na atividade 
empresarial uma fonte de renda. Segundo dados do SEBRAE [32], através do Serviço 
Nacional de Processamento de dados (SERPRO), as mulheres formam quarenta e cinco por 
cento dos quadros de empreendedores individuais formalmente em funcionamento. 

  

Identifica-se, então, que do ponto de vista formal, o contingente populacional de homens e 
mulheres é equivalente[33], entretanto do ponto de vista social ou econômico a disparidade 
ainda é abissal. 

  

Entretanto, deve ser salientado que estes números são resultado de uma tendência não atual no 
Brasil, mas sim da mudança econômico-social e tecnológica já descrita e que foi iniciada no 
país na segunda metade do século XX. Exemplo da exclusão social da mulher em certos 
setores do mercado, visivelmente aferidos, dentre eles é o da industria têxtil, uma das maiores 
fontes de emprego industrial. 

  

Segundo estudos publicados por Safiotti[34], na industria têxtil do final do século XIX, 
131.886 dos trabalhadores eram mulheres, o que representava noventa e seis por cento  da 
mão- de -obra. Em 1940 e em 1960, as mulheres ainda representavam cinqüenta e um por 
cento e cinqüenta e três por cento, respectivamente, da força de trabalho neste setor. Porém, 
entre as décadas de 1950 e 1970, cerca de um quarto das mulheres foram demitidas, enquanto 
que a contratação de homens aumentou em sessenta por cento.   

  

A explicação para decaída da participação feminina é a de que a mulher ocupa espaços vazios 
que não interessam ao homem. Assim, ela tende a preencher cargos inferiores, que exigem 
menor qualificação técnica, aceitando o recebimento de salários menores.[35] Quando 
determinado setor passa a se modernizar e a despertar a atenção masculina, a mão-de-obra 
feminina tende a ser descartada. 

  

Essa cultura, ainda hoje, é bastante perceptível também no tocante à remuneração. Segundo a 
Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2010[36], os salários das mulheres correspondem cerca 
de setenta por cento dos homens. Entretanto, quando ambos possuem doze anos ou mais de 
estudo a média do salário das mulheres corresponde a apenas cinqüenta e oito por 
cento  daqueles. 

  

A mesma pesquisa também observou que é grande o impacto do grau de desenvolvimento 
regional A média nacional de trabalhadoras no mercado informal, entre as mulheres acima de 
60 (sessenta) anos foi de oitenta e dois por cento. Já as na faixa etária entre 16 (dezesseis) 
anos a 24 (vinte e quatro) anos, foi de sessenta e nove por cento, sendo que destas, as 
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moradores da região Sudeste, representavam cinqüenta e sete por cento  enquanto que no 
Nordeste, o patamar foi de noventa por cento. 

  

A Secretaria de Políticas para as Mulheres, órgão que integra a Previdência da 
República[37]  constatou, no Relatório Anual de 2010, que ainda são causas da baixa 
participação feminina, em espaços de poder e de decisão, o sexismo, o racismo e a violência 
institucional. No tocante aos fatores culturais, o relatório cita: a cultura de divisão sexual do 
trabalho, o não compartilhamento de tarefas domésticas e familiares e o preconceito de 
gênero, entre outros fatores.[38] 

  

No entanto, não pode ser esquecido que há uma onda de mudança e rompimento do 
paradigma de incapacidade técnica feminina. Na participação no mercado de trabalho formal, 
o percentual da mulher subiu de quarenta e um por cento, em 1999, para quase cinqüenta por 
cento em 2010. No ramo dos negócios, alguns administradores vêem percebendo que a 
mulher apresenta habilidades e maior sensibilidade para liderança.[39] 

  

A vida profissional compartilhada com as mulheres tem se revelado mais ativa, mais colorida 
e mais interessante. Esse intercâmbio de conhecimentos e sensibilidades tem se mostrado 
proveitoso para ambas as partes. Troca-se razão por criatividade, matemática por poesia, 
disciplina por  afetividade. E vice-versa. Reafirmo a necessidade de aprendizado permanente 
e as mulheres são boas professoras por natureza. Enfim, diria que não importa o sexo ou a 
opção sexual. Quem aspira a uma carreira de sucesso tem que assumir, de agora em diante, 
um perfil mais feminino. E este conselho vale também para as mulheres que ainda não 
descobriram suas próprias virtudes.   

  

  

Percebe-se, portanto, que no decurso da última década houve um período de estabilização. A 
mulher começou a ocupar cada vez mais espaço nos setores da economia. Hoje, com maior 
acesso a oportunidades para educação e aperfeiçoamento, as diferenças em razão do sexo 
tendem a diminuir cada vez mais, acompanhando o desenvolvimento na mesma razão gradual 
do país. 

  

  

2.3 O impacto da violência contra a mulher no país. 
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Herkenhoff define violência como "a qualidade ou característica daquilo que age com ímpeto, 
que se exerce com força, ou que se faz contra o direito e a justiça" e  a distingui em três níveis 
conexos de manifestação, quais sejam: i) a violência institucionalizada, decorrente da 
estrutura econômico-social; ii) a violência privada, manifestada através de comportamentos 
criminalizados; e iii) e a violência oficial, representada pelo aparato  judiciário.[40] A 
violência institucionalizada provoca a maioria dos comportamentos individuais violentos, se 
consubstanciando a resposta consciente ou inconsciente a uma vivência de violência 
social[41]. 

  

Não vejo como possam eliminar as relações pessoais violentas, a violência do homem para o 
homem, a violência do trânsito, a violência da fome, a violência das alarmantes taxas de 
mortalidade infantil, a violência do trabalho vendido como mercadoria [...] sem uma mudança 
radical do sistema econômico.[...] Não será com o endurecimento da repressão, com a pena de 
morte, com a prisão cautelar, com um soldado em cada esquina- que a violência vai diminuir. 
Os fenômenos sociais ocorrem em cadeia: só numa sociedade justa, fundada na igualdade, 
será desarmado o braço do faminto. Então, as relações humanas serão solidárias. 

  

  

No tocante à mulher, a violência, predominantemente privada, está intrinsecamente 
relacionada à sua vulnerabilidade. Geralmente, a violência doméstica se manifesta a partir de 
três estágios, que formam um círculo vicioso: atritos, agressão e reconciliação. Inexistem 
estatísticas oficias sobre esse tipo de violência, em razão do silêncio das agredidas, mas sabe-
se que é muito comum e que independe de classe social. 

  

Segundo a Fundação Perseu Abramo, cerca de vinte por cento das mulheres já foram vítimas 
de alguma forma de violência doméstica, porém esse percentual sobe para quarenta e três por 
cento, quando estimuladas por meio da citação de diferentes formas de agressão. Destas, um 
terço referenciou algum ter sofrido algum tipo de violência física, seja ameaça com armas de 
fogo, agressões ou estupro conjugal.[42] Outra estatística preocupante é a confirmação da 
maior vulnerabilidade de mulheres e meninas ao tráfico e à exploração sexual. De acordo com 
a UNESCO, uma em cada três ou quatro meninas é abusada sexualmente antes de completar 
18 anos. [43] 

  

Também deve ser dito que a violência apresenta várias faces, hierarquizadas de acordo com os 
custos sociais que geram. Assim, a mais grave seria a violência física - estando inclusa a 
violência sexual-, que por gerar danos irreparáveis aos indivíduos exige uma reparação social 
mais efetiva do Estado. A segunda concepção seria a violência patrimonial e a terceira, a 
violência por autoridade, da qual decorre a violência moral ou simbólica, agregada ao 
bullying social ou familiar.[44] 
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Com relação à violência contra mulher, percebe-se além da física, a moral, a sexual, a 
patrimonial e o tráfico de melhores. Segundo levantamento registrado pela Secretaria de 
Políticas para Mulheres (SPM), no ano de 2009, a Central de Atendimento à Mulher, 
(conhecida popularmente pelo programa Ligue 180), registrou quase quarenta e um mil 
relatos de violência. Destes, cerca de vinte dois mil -  quase cinqüenta e quatro por cento - 
referiam-se à violência física e mais de treze mil - trinta e três por cento - relatavam violência 
psicológica, enquanto quinhentos e setenta e seis - quase um e meio por cento - eram casos de 
violência sexual. 

  

O comparativo desses dados com o período de janeiro a junho de 2010 é assustador, posto ter 
sido constatado o aumento de cento e doze por cento dos casos. Destes números, setenta e 
dois por cento afirmaram conviver maritalmente com o agressor e cinqüenta e sete por cento 
assentaram sofrer agressões diárias. Os números, também da Central de Atendimento à 
Mulher, mostram que sessenta e oito por centos dos filhos presenciam a violência e dezesseis 
por cento sofrem violência junto com a mãe. [45] 

  

Nota-se o agravante da repercussão do resultado da violência para os filhos, no seio de 
famílias desajustadas. Segundo estes estudos, nos lares desagregados, a violência tende a 
estender-se a esses, gerando-lhes danos permanentes. As crianças, ao se tornarem adultas, 
tendem a repetir os padrões de comportamento dos pais: os meninos, parceiros agressivos; e 
as meninas buscarão relacionamento com homens violentos. 

  

Dado também preocupante diz respeito ao combate desse tipo de violência. Apesar da Lei nº 
11.340/2006 - batizada como Lei Maria da Penha - ter trazido avanços legais, a eficácia social 
dessa norma depende de uma nova postura social e o rompimento de velhos paradigmas. 
Ainda há muito a ser feito. A Secretaria de Políticas para Mulheres constatou que dos 5.565 
(cinco mil quinhentos e sessenta e cinco) municípios brasileiros, apenas 274 (duzentos e 
setenta e quatro) apresentam atendimento judicial especializado na questão de violência 
doméstica contra a mulher. [46] 

  

Pensando nisso, e com base na Lei nº 11.340/2006 - decorrente dos compromissos 
internacionais assinalados perante o Comitê para Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW/ONU) e perante a Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - o Governo Federal lançou 
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, no ano de 2007. 

  

Apoiando-se em três premissas - a transversalidade de gênero; a intersetorialidade; e a 
capilaridade-, o plano apresenta quatro eixos estrurantes: i) Fortalecimento da Rede de 
Atendimento e Implementação da Lei Maria da Penha; ii) Proteção dos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos e Enfrentamento da Feminização da AIDS; iii) Promoção dos Direitos 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12212



Humanos das Mulheres em Situação de Prisão; e iv) Combate à Exploração Sexual da Mulher 
e Adolescente e ao Trá?co de Mulheres. [47] 

  

O problema da violência contra mulher não é apenas social, repercutindo também de forma 
bastante negativa na economia do país. O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
divulgou dados sobre um estudo do impacto da violência contra mulher na economia, 
considerando-o como um problema sanitário, de saúde pública. 

  

Desse estudo, destaca-se que: i) um em cada cinco dias de falta ao trabalho no mundo é 
causado pela violência sofrida pelas mulheres dentro de suas casas; ii) o estupro e a violência 
doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva; 
iii) na América Latina e Caribe, a violência doméstica atinge entre vinte e cinco por cento a 
cinqüenta por cento das mulheres; ; v) o custo total da violência doméstica oscila entre um e 
meio por cento e dois por cento  do PIB de um país. [48] 

  

Assim, a análise desses dados ratifica o aspecto interdisciplinar do desenvolvimento, ou seja, 
a ordem social e a ordem econômica estão intrinsecamente relacionados. O ordenamento 
jurídico brasileiro assim o concebeu no momento em que os artigos 1° e 3° da Magna Carta 
brasileira assentaram como fundamento e objetivos, respectivamente, a dignidade, a 
construção de uma sociedade livre justa e solidária, e a abolição de toda forma de preconceito 
e de discriminação. 

  

Apesar da Lei Maria da Penha representar um avanço normativo importante, e o Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra Mulher conceber um plano governamental 
crucial para eficácia desta lei, ratifica-se que o problema da violência contra mulher 
consubstancia-se como uma grave distorção cultural, fruto de séculos de discriminação, e que 
para realmente ser combatido é preciso um engajamento social muito forte, envolvendo a 
formação escolar de base, bem como constantes campanhas públicas que tenham como foco 
não só a denuncia feminina, mas, também, a conscientização masculina para o respeito à 
mulher. 

 

  

3. CONCLUSÕES                                                      

  

O desenvolvimento econômico hoje está vinculado não somente à ordem econômica, mas 
também à social. De tal sorte, o termo passou a designar algo muito maior do que o acúmulo 
de riqueza de um país, estendendo-se a análise outros fatores como democracia, distribuição 
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de renda, proteção ao meio ambiente e concretização de uma justiça social. Sob esse foco, a 
contribuição da concretude dos direitos fundamentais, através das questões de gênero, é 
essencial para a realização desse desenvolvimento . 

  

Diante da diversidade da abordagem, sobre a seara de gênero, externou-se o papel, como um 
corte epistemológico, afim de que fossem tratados apenas alguns dos muitos aspectos 
relacionados ao desenvolvimento e da conjuntura vocacionada à proteção jurídica feminina. 

  

Deste modo, foi demonstrado que a mulher exerce papel fundamental como garantidora da 
unidade familiar e que este núcleo exerce papel de extrema importância, posto ser o primeiro 
centro para proteção aos direitos fundamentais. Além disso, constatou-se que a participação 
da mulher no mercado de trabalho interfere diretamente nas taxas de mortalidade infantil, de 
natalidade, de níveis de educação e de índices de violência e miséria. Assim, no Brasil, 
atualmente as políticas públicas de combate à pobreza e de busca pelo desenvolvimento estão 
priorizando a proteção da mulher. 

  

Essa nova conjuntura foi resultado de articulação da sociedade civil organizada, 
principalmente do movimento feminista, que na década de 1980 conseguiu desempenhar 
importante papel junto à Constituinte/1988, consolidando uma nova postura jurídica em face 
da mulher e do seu papel econômico e social. 

  

Identificando-se a força do trabalho executada por mulheres, observou-se que na conjuntura 
atual do seu desempenho como agente econômico, no mundo globalizado, ainda há uma 
grande discriminação do trabalho feminino - apesar de também ter sido constatato o aumento 
de oportunidades para aquelas que se qualificarem.  

  

Do mesmo modo, ainda também, é muito alarmante a questão da violência contra mulher, a 
qual gera graves impactos sociais e econômicos. Tão preocupante é a situação que o assunto 
fora tratado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como um problema de 
salubridade grave, posto ser uma das principais causas de incapacitação da mulher para o 
trabalho. 

  

Da análise de tudo que foi abordado é possível chegar à conclusão de que tanto como base de 
sustentação do núcleo familiar ou exercendo o papel de agente econômico, a mulher não só 
exerce papel fundamental para o desenvolvimento do país, como o próprio desenvolvimento é 
nela refletido. Assim, é importante que haja um despertar coletivo, a fim de que haja 
modificações sociais e culturais no tocante a todos as formas de discriminação e de violência 
da qual a mulher é vítima todos os dias. 
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Observamos que, no prisma liberal, surge a idéia de independência financeira feminina e de 
afrontamento a sua idéia da vida sob submissão. A mulher passa a competir com o homem no 
mercado de trabalho, entretanto, - em conseqüência de sua exclusão social e econômica 
ocorrido do período medieval e pré-capitalista - foram lhes oferecidas posições subalternas e 
desvantajosas, como maior carga horária de trabalho e menores salários. 

  

O processo de globalização, por sua vez, para a mão-de-obra feminina pode ser percebido de 
uma forma positiva e outra negativa, não só porque favorece a participação destas no mercado 
de trabalho formal, todavia, oferece aspectos desvantajosos, como remunerações inferior a 
dos homens, além  da redução de empregos em setores menos qualificados e de menor 
capacidade de negociação . 

  

No tocante à violência, contra a mulher, esta é predominantemente privada, e está 
intrinsecamente relacionada à sua vulnerabilidade.  E também a determinação cultural de 
determinadas regiões favorece o silêncio e omissões estatais. 

  

As políticas públicas, enfrentadas pelo governo não fizeram transformar radicalmente a 
realidade nas últimas décadas, haja vista que o retrato social brasileiro, ainda é desvantajoso 
dos pontos de vista social e econômico para mulher. A dignidade da pessoa humana guia-se 
pelo tratamento albergado pela ótica cidadã-humanista de resguardo dos interesses públicos, 
no trato da ação estatal. 

  

A reflexão, então, sobre o pulsar do desenvolvimento passa pela discussão da designação (no 
gênero), não da proteção, simplesmente, da mulher, mas de sua igualação de seu matiz social, 
político e econômico em nossa sociedade. 
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O DESTINO DO DIREITO ALTERNATIVO NO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 
THE FATE OF DIREITO ALTERNATIVO IN DEMOCRATIC STATE OF LAW 

 
 
 

Rodrigo José Rodrigues Bezerra 
 

RESUMO 
O modelo dogmático do direito se caracteriza pelo monopólio do Estado na produção 
legislativa, onde o direito positivado passa a ser tido como inquestionável pelo aplicador. 
Todavia, essa concepção vem sofrendo ataques dos mais diversos movimentos chamados 
“críticos”, os quais afirmar que as normas, por si só, não são suficientes para promover as 
modificações na sociedade na direção de uma maior valorização do proletariado, 
especialmente diante da crise de legitimidade que sofre o parlamento dos países periféricos, 
que culmina com o constante questionamento do conteúdo da legislação vigente, que seria 
apenas o produto de ações dirigidas pelas elites econômicas e políticas, apresentando um 
conteúdo opressor das classes trabalhadoras. No Brasil, esse movimento crítico foi 
corporificado pelo direito alternativo, surgido em 1990 no Estado do Rio Grande do Sul. 
Influenciado por movimentos europeus, denunciava que a estrutura jurídica estava desenhada 
para oprimir a classe trabalhadora, de modo que se tornava possível negar vigência às leis 
injustas, ainda que para tanto não tenha desenvolvido uma teoria substancial. Afirma-se que o 
direito alternativo carece de cientificidade, uma vez que a simples afirmação de que o direito 
é um fenômeno social, e por vezes antiestatal, se tornou truísmo que não atribui conteúdo ao 
movimento. Por sua vez, o Estado de Direito é capaz de assumir, sem rupturas de paradigmas, 
as aspirações do movimento do direito alternativo em favor da realização dos direitos 
humanos – de todos os direitos humanos e dos direitos humanos de todos. Os elementos de 
que dispõe o jurista estão no acervo doutrinário e teórico, capazes de descobrir novas formas e 
reconfigurar outras na perspectiva das necessidades e exigências sociais percebidas 
criticamente. Na verdade, o Direito Alternativo, longe de inaugurar um movimento crítico, 
trouxe apenas as velhas formas de questionar a autoridade do direito positivado, já que todas 
as suas críticas já haviam sido dirigidas, por outras escolas jurídicas, ao direito dogmático. 
Ademais, não se pode falar também que houve uma inovação teórico-metódica, pois que o 
movimento sequer apresentou conteúdo substancial que permitisse caracterizá-lo, tornando-o 
vazio e sem racionalidade, especialmente diante da inexistência de um elemento científico-
empírico. 
PALAVRAS-CHAVE: MOVIMENTO CRÍTICO; DIREITO ALTERNATIVO; 
AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE; ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 
ABSTRACT 
The dogmatic law model is characterized by state monopoly on legislative production, where 
the positivised law shall be taken as unquestionable to the applicator. However, this design 
comes under attack from many different movements called "critical", which the the state that 
the standards alone are not sufficient to promote changes in society toward a greater 
appreciation of the proletariat, especially in the face of legitimacy crisis suffered by the 
parliament, mostly in peripheral countries, which culminates in the constant questioning of 
the content of existing legislation, which would only be the product of actions addressed by 
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political and economic elites, presenting a content oppressor of the working classes. In Brazil, 
this critical movement was embodied by the Direito Alternativo, which emerged in 1990 in 
Rio Grande do Sul. Influenced by European movements, which denounced the legal structure 
was designed to oppress the working class, so that it became impossible to deny the validity 
unjust laws, even for this there has developed a substantial theory. It is argued that the law 
lacks scientific alternative, since the simple assertion that the law is a social phenomenon, and 
sometimes anti-state, has become a truism that does not give content to the movement. In 
turn, the rule of law is capable of assuming, without breaking paradigms, the aspirations of 
the movement of the right alternative in favor of the realization of human rights - all human 
rights and human rights of all. The elements available to the jugde in the collection are 
doctrinal and theoretical, capable of discovering new ways to reconfigure and others in view 
of perceived social needs and demands critically. Indeed, the Right Alternative, far from 
inaugurating a critical movement, just brought the old ways of questioning the authority of 
law positivised, since all his criticisms had been addressed by other legal schools, the right 
dogmatic. Moreover, no one can tell you also that there was a theoretical and methodical 
innovation, since the movement even showed substantial content to allow details of it, making 
it empty and rationality, particularly in the absence of a scientific-empirical element. 
KEYWORDS: CRITICAL MOVEMENT; ALTERNATIVE LAW; ABSENCE OF 
SCIENTISM; RULE OF LAW; ALTERNATIVE USE OF THE LAW 
 
 

  

INTRODUÇÃO 

  

O modelo dogmático do direito, hoje solidamente adotado pelos países ocidentais, caracteriza-
se pelo monopólio do Estado na produção legislativa, onde o direito positivado passa a ser 
tido como inquestionável pelo aplicador. Assim, põe-se o elemento normativo como o vetor a 
definir o conteúdo das soluções a serem aplicadas aos casos concretos, tanto que João 
Maurício Adeodato (2009, p. 16) diz que a ascensão da lei em detrimento de outras das 
chamadas fontes do direito, a pretensão de monopólio, pelo Estado, na produção das normas 
jurídicas e a positivação do direito são as três facetas do Estado Moderno. 

Todavia, essa concepção vem sofrendo, ao longo dos anos, ataques dos mais diversos 
movimentos chamados "críticos", destacando-se aqueles amparados na doutrina marxista, 
buscando por as relações sociais como o elemento primordial do fenômeno jurídico, 
desbancando a norma do pedestal supremo na análise do direito. O cerne destes movimentos 
está na concepção de que as normas, por si só, não são suficientes para promover as 
modificações na sociedade na direção de uma maior valorização do proletariado. 

Como diz Eros Roberto Grau (2002, p. 150), essa reflexão crítica mostra que o direito não se 
reduz a um mero conjunto de normas, produto de uma vontade do legislador ou de qualquer 
razão metafísica, constituindo-se um nível, um plano, uma linguagem do sistema social, sendo 
por ele condicionado. 

Some-se a isso, a crise de legitimidade que sofre o parlamento, principalmente nos países 
periféricos, que culmina com o constante questionamento do conteúdo da legislação vigente, a 
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qual seria apenas o produto de ações dirigidas pelas elites econômicas e políticas, 
apresentando um conteúdo opressor das classes trabalhadoras. Por isso, Adeodato (2009, p. 
24) aponta a ligação direta que existe entre a popularidade de teorias alternativas à oficial com 
o grau de competência do Estado detentor do monopólio do direito. "Se os procedimentos 
decisórios oficiais não são suficientes para controlar os conflitos, as normas jurídicas surgirão 
por outros meios, pois, foi dito acima, ubi societas ibi jus, como já ensinavam os antigos." 

Antônio Carlos Wolkmer (2009, p. 11) aponta que o mérito da teoria crítica está em 
demonstrar até que ponto os indivíduos estão coisificados e afetados pelos determinismos 
histórico-naturais, mesmo que disto não tenham ciência "das inculcações hegemônicas e das 
falácias ilusórias do mundo oficial." Assim, seria a teoria crítica que destacaria "a auto-
reflexão que dissolve, as falsas legitimações e as pseudo-objetividades." 

No Brasil, esse movimento crítico foi corporificado pelo direito alternativo, surgido em 1990 
no Estado do Rio Grande do Sul. Influenciado por movimentos europeus, denunciava que a 
estrutura jurídica estava desenhada para oprimir a classe trabalhadora, de modo que se tornava 
possível negar vigência às leis injustas, ainda que para tanto não tenha desenvolvido uma 
teoria substancial. 

Por isso, foi e continua sendo alvo de ataques pela elevada subjetividade atribuída aos 
magistrados, os quais não teriam legitimidade suficiente para afastar o princípio da legalidade 
mediante argumentos vazios de injustiça ou defesa da classe oprimida. 

Assim, pretende-se demonstrar que os postulados do direito alternativo, longe de serem 
novos, podem ser alcançados mediante um uso alternativo do direito, o que não implica na 
negação da relevância legislativa, mas destaca que diante da normatividade dos princípios 
constitucionais, faz-se possível, sem alarde, concretizar os direitos fundamentais de todos. 

  

  

O MOVIMENTO CRÍTICO DO DIREITO 

  

Com isso, a partir da década de 1970, surgiram movimentos críticos que, mesmo não 
apresentando total igualdade nos discursos, postulam a superação do modelo 
dogmático/positivista, passando a atribuir relevância ao sentido sociopolítico do Direito e 
à  distinção entre "o nível das aparências (realidade normativa)" e a "realidade subjacente (o 
sublinear, o que não está prescrito mas existe)" (WOLKMER, 2009, p 19). 

Dentro desse movimento crítico, pode-se citar 03 grandes grupos referenciais, quais sejam, a 
Critical Legal Studies (Estados Unidos da América), a Association Critique du Droit 
(França), e o Uso Alternativo do Direito (Itália e Espanha). 

O Critical Legal Studies é o principal movimento crítico dos Estados Unidos da América, 
fundado em maio de 1977 na Universidade de Winsconsin por David Trubek e Duncan 
Kennedy, (LLEDó, 1996, p. 51) sendo marcado pela proposta de afastar a tese de neutralidade 
dos juízes, já que a estrutura jurídica estaria envolvida com as relações de poder e com a 
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ideologia dominante. Trata-se de uma recuperação do realismo jurídico em sua primeira fase, 
existente nos anos 20 e 30 do século XX, que pregava a indeterminação linguística do Direito 
e a discricionariedade do intérprete, pois os textos não teriam significados que lhes fossem 
inerentes (1996, p. 175). 

Criticava duramente o método americano de ensino do Direito, propondo uma politização dos 
estudantes, no sentido de mostrar o raciocínio jurídico como uma forma de argumentação 
moral, desmascarando o aspecto político que se encontra oculto no discurso tradicional, 
unindo a análise dogmático-jurídica, o ensino prático e a formação avançada na análise 
cultural e social (política econômica, antropologia, filosofia). Conforme diz Lledó (1996, p. 
142), trata-se de liberar as energias políticas reprimidas pela aparência de racionalidade 
rigorosamente encapsulada no slogan de "pensar como um jurista". 

Na França, desde o Código Civil de 1804, desenvolveu-se a chamada escola da exegese, onde 
havia uma extrema valorização da legislação codificada - fetichismo da lei - tanto que Bobbio 
fala em uma "confiança cega na suficiência das leis, a crença de que o código, uma vez 
promulgado, basta-se completamente a si próprio" (1999, p. 121). 

Como crítica desta visão, surge o método histórico-evolutivo proposto por Salleiles, onde se 
buscava promover uma maior interação entre a legislação e os eventos sociais. No final do 
século XIX surge a Escola da Livre Investigação do Direito, capitaneada por François Gény, 
que consistiu em atribuir ao juiz a possibilidade de, na aplicação da lei, utilizar os costumes e 
a analogia para suprir as lacunas existentes, o que significava uma certa independência 
perante o texto  legal. 

Já em 1978, foi criada a Association Critique du Droit, caracterizada como um movimento 
oposto ao individualismo liberal. Em um primeiro momento, o movimento buscou construir 
uma nova teoria geral do direito, agora com bases no materialismo histórico, já que o Direito 
e o Estado seriam produzidos pelas contradições sociais, onde a suposta neutralidade do 
Direito apenas contribuiria para a dominação do modo de produção capitalista (BOBBIO, 
1999, p. 39). Posteriormente, o movimento percebeu os limites dessa proposta de teorização, 
passando a desenvolver sua atividade na análise e descrição do fenômeno jurídico como um 
fenômeno social. 

Na Itália, após a estrutura jurídica fascista, deu-se a promulgação da Constituição Federal de 
1947, a qual passou a permitir a criação de uma Associação de Magistrados - Associação 
Nacional de Magistrados Italianos (ANMI), que abrangia todos os julgadores, 
independentemente da instância. 

Todavia, mesmo após o fascismo, o Poder Judiciário italiano continuou mantendo uma 
interpretação daquele período, não obstante a nova Constituição ter normatizado valores 
diversos: interpretava-se restritivamente as novas leis democráticas e extensivamente as 
normas do fascismo que ainda estavam em vigor.[1] 

Somente em 1956, com a criação da Corte Constitucional na Itália - que passou a ocupar o 
ápice hierárquico na estrutura do Poder Judiciário - é que houve um efetivo rompimento com 
a tradição fascista, onde a maioria das leis daquele período foram revogadas. 

Ocorre que, durante esse período, a ANMI manteve uma postura apática e conivente com a 
prática conservadora.  Porém, havia dissidentes. O que se observou foi uma nítida separação 
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entre os juízes de segunda instância (conservadores) e os de primeira instância, o que gerou 
conflitos internos. Assim, diante da existência de diversos pontos de vistas divergentes, foram 
criadas novas instituições, tendo os magistrados de segunda instância fundado a União das 
Cortes, ao passo em que os magistrados de esquerda criaram a Associação Magistratura 
Democrática, que foi responsável pela formação do uso alternativo do direito. 

A Magistratura Democrática foi criada em 1964, e era composta por membros que se 
aproximavam da ideologia marxista e do Partido Comunista. Criticavam o positivismo 
jurídico e a idéia de neutralidade do Poder Judiciário, e buscavam solucionar os problemas 
sociais. Em razão disso, os magistrados desse movimento foram perseguidos  pela imprensa 
fascista e pela cúpula do Poder Judiciário, sendo necessária a intervenção da Comissão 
Internacional de Juristas de Genebra. Uma das ações desses magistrados ocorreu na operação 
mãos limpas. 

O movimento do uso alternativo do direito - também chamado de Jurisprudência Alternativa - 
surgiu em 1972, com o objetivo de "transformar a ação de julgar em um instrumento para 
garantir as conquistas populares e permitir uma transformação global da sociedade" 
(ANDRADE, 2008, p. 43). Na teoria, essa transformação deveria ocorrer mediante um 
chamamento da sociedade para participar dos problemas da justiça; seria uma luta política 
global, em busca de uma sociedade socialista. Ocorre que, na prática, o movimento conseguiu 
apenas realizar uma hermenêutica crítica, ou seja, seus membros atribuíam às normas vigentes 
um sentido diverso daquele pretendido pelas classes dominantes, como forma de garantir as 
conquistas populares já elevadas à condição de lei. Participaram desse movimento Pietro 
Barcellona e Luigi Ferrajoli. 

Já o movimento Jueces para la Democracia, na Espanha, apresentava uma ideologia 
socialdemocrata, não possuía uma relação com o Partido Comunista, nem buscava instaurar 
uma sociedade socialista. "Seu objetivo sempre foi, e ainda é, o de garantir os interesses 
populares introduzidos no arcabouço jurídico do Estado" (ANDRADE, 2008, p. 46). Teria 
uma postura importante e realista, sendo que afastada da utopia de mudança social. Desse 
movimento participa o Ministro do Tribunal Supremo da Espanha, Perfecto Andrés Ibáñez. 

  

  

O DIREITO ALTERNATIVO NO BRASIL 

  

O direito alternativo nasceu em 1990 pela ação de juristas que buscavam uma nova forma de 
perceber, interpretar e praticar a ciência jurídica. Afirmavam que não se tratava de uma 
corrente do Direito posta contra a lei, onde haveria um voluntarismo jurídico de liberdade 
total do julgador - ditadura dos magistrados - em detrimento do Estado de Direito. 

De fato, Amilton Bueno de Carvalho (2005, p. 83), um dos maiores referenciais do 
movimento, reconhece a imprescindibilidade da lei dentro da sociedade, sendo que restringe 
sua aplicação às hipóteses onde seu conteúdo esteja dirigido à concretização do objetivo 
utópico de assegurar condições de vida em abundância a todos. Ademais, prossegue 
afirmando que o direito alternativo propõe a não aplicação (nega-se a vigência) da lei tão-só 
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quando ela for injusta, pois ao Poder Judiciário também cabe o compromisso de buscar o que 
é melhor para o povo. "A lei é apenas um referencial, o mais importante, mas apenas 
referencial. A não ser que se dê a ela o condão de estancar o mundo"(2005, p. 31). 

Não se questiona a existência de um sistema de normas escritas, nem se defende a ausência de 
limites aos julgadores, mas se luta "contra o conteúdo de algumas leis, contra a falta de 
aplicação de outras e contra a interpretação reacionária dos textos legais"(ANDRADE, p. 12), 
já que esta realidade mantém a utilização do arcabouço jurídico do Estado a servir a pequenas 
classes sociais, em detrimento de todo o povo. Com isso, a essência do direito alternativo 
seria assumir a defesa das classes excluídas. Por isso, Cláudio Souto (2003, p. 403) 
identificou que o direito alternativo possui uma referência grupal, de modo que o conceito de 
justiça é alcançado mediante um critério quantitativo, sob a perspectiva do grupo social 
desfavorecido. 

Encerrada a ditadura, organiza-se o processo de elaboração da nova Constituição, em 1985, 
inclusive, mediante a participação da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB. Em 
algumas reuniões, juízes - especialmente os gaúchos - identificaram-se com temas 
relacionados à reforma agrária, democratização e revalorização do Poder Judiciário perante a 
sociedade, acesso à Justiça, distribuição de renda, entre outros, buscando romper a postura de 
afastamento do Poder Judiciário diante dos problemas da população. 

Tem-se como episódio histórico responsável pelo surgimento do Direito Alternativo, a 
publicação de artigo no Jornal da Tarde, de São Paulo, em 25 de outubro de 1990, com o 
título "Conheça os Juízes que Querem que a Lei se Dane" onde se procurou ridicularizar e 
desmoralizar esse grupo de magistrados gaúchos - especialmente Amilton Bueno de Carvalho. 
Porém, o efeito foi contrário, já que serviu de publicidade que acabou unindo magistrados 
descontentes com a postura tradicional do Judiciário, mas que até aquele momento estavam 
isolados e desorganizados. 

Depois disso, foram realizados encontros nacionais e internacionais para a discussão dos 
postulados desse movimento, tornando-se "uma espécie de moda" (ANDRADE, 2008, p. 25), 
disseminando-se por todo o país e por todas as áreas de profissionais do Direito, inclusive 
com farta produção literária e criação de disciplina específica em algumas universidades de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Antes, a crítica jurídica, quando existia, era apenas 
acadêmica, e com o movimento do Direito Alternativo, o pensamento crítico foi ampliado e 
fundamentado, levando-o para a prática jurídica. 

Porém, o modismo acabou, o que refletiu, nos anos de 1994 e 1995, no refluxo do 
movimento, permitindo uma reflexão para a necessidade de se aprofundar sua teoria. Assim, 
no início do século XXI, o movimento está mais maduro, consolidando-se como uma práxis 
jurídica alternativa e o início de uma nova teoria do Direito. O movimento não se 
institucionalizou, ou seja, não possui uma organização formal, e seus membros não mantêm 
vínculo típico de uma instituição, mas se transformou numa idéia forte, concretizada pela 
prática de cada um, sejam eles professores, operadores jurídicos e principalmente 
magistrados. Assim, "o que identifica o alternativismo é exatamente o agir de seus 
membros"(ANDRADE. p. 36). 
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AS PREMISSAS DO DIREITO ALTERNATIVO 

  

O Direito Alternativo surgiu sem que houvesse um debate prévio, e não possui uma ideologia 
única, já que o que liga seus membros é a busca por objetivos comuns. No início, os pontos 
em comum eram a não aceitação do capitalismo como modelo econômico, combate ao 
liberalismo e à miséria, e luta pela concretização das liberdades individuais e dos direitos 
sociais. 

Questionavam, ainda, o positivismo jurídico, que apregoava a neutralidade do Direito, o 
formalismo, a suposta completude do direito - já que a legislação escrita não seria a única 
fonte do direito. 

Os primeiros juristas alternativos eram juízes gaúchos, que criticavam abertamente o 
positivismo jurídico. Denunciavam que o Direito era parcial e valorativo, onde a estrutura 
jurídica do Estado era direcionada para as classes dominantes, além de que o formalismo 
serviria apenas para disfarçar o conteúdo perverso de parte da legislação. 

Por outro lado, afirmam que a segurança jurídica seria parcial e ligada à estrutura de poder 
que regula a sociedade, e sua valorização demasiada é apenas um ato de legitimação do poder 
instituído. 

Contudo, não havia uma nova teoria jurídica, ou mesmo uma teoria hermenêutica estruturada. 
Após a consolidação do movimento, buscou-se descrever, delimitar e explicar seu conteúdo e 
sua prática, com o desenvolvimento dos primeiros conceitos. 

Um dos primeiros conceitos foi o de Jurista orgânico, que seria aquele comprometido com a 
mudança social e que "está permanentemente inquieto ante a estrutura posta", realizando uma 
crítica para expor o que estaria oculto pela verdade aparente (CARVALHO, 2005, p. 55).[2] 

Para tanto, o direito alternativo se aproximou do modelo tópico, ao propor que ao jurista cabe 
realizar justiça em cada caso concreto, que utiliza para tanto de uma argumentação ad hoc, 
considerando suas circunstâncias peculiares, ainda que se exiga a superação do legalismo, já 
que "o compromisso do Judiciário não é com a lei mas sim com o justo no caso 
concreto"(CARVALHO, 2005, p. 72). 

Salienta-se que a transformação da sociedade não ocorre apenas pelo Direito, exigindo-se uma 
ação articulada de movimentos sociais comprometidos com essa transformação, como os 
partidos políticos, sindicatos, movimentos organizados.  Assim, deveria haver uma união 
entre o Jurista Orgânico - que teria uma atividade progressista na juridicidade - e as demais 
forças de esquerda existentes. 

Assim, Lédio Rosa de Andrade (2008, p. 62) constatou que o movimento alternativo se divide 
em 03 atividades: 

  

• 1) Positivismo de combate (plano do instituído sonegado): pretende que sejam 
cumpridas, efetivamente, as leis que normatizam os anseios da sociedade. 
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• 2) Uso alternativo do Direito (plano do instituído relido): durante o processo 
hermenêutico, o intérprete deve atribuir à norma um sentido diferente daquele 
pretendido pelo legislador de direita ou pela classe dominante, tendo a Constituição 
como norma condutora dessa atividade. 

• 3) Direito Alternativo em sentido estrito (plano do instituinte negado): considera 
também o Direito existente nas ruas e que, emergindo da população, ainda não foi 
elevado à condição de lei, estando inclusive em confronto com o direito estatal, como 
o caso dos Sem-Terra, desde que busque garantir as conquistas democráticas em uma 
sociedade mais igualitária e justa. Para os não-pluralistas, os anseios populares devem 
ser instituídos e integrar o Direito estatal. 

  

Ainda conforme a narrativa de Lédio Rosa de Andrade (2008, p. 64), o pluralismo é uma 
corrente forte entre os alternativistas, os quais entendem que os paradigmas do racionalismo 
liberal e do formalismo positivista estão em crise, de modo que os movimentos e práticas 
sociais existentes na sociedade civil são fontes geradoras do pluralismo jurídico, sugerindo 
uma mudança de paradigma para construir um novo fundamento de validade, onde as fontes 
do direito seriam várias, desde que presentes alguns requisitos morais para legitimar o Direito 
Alternativo não estatal, o qual subordinaria o Direito estatal. 

Outros juristas se afastam do pluralismo, e entendem que a função do Direito Alternativo é, 
hoje, a defesa incondicional da Constituição, propondo uma nova dogmática jurídica 
alternativa, estabelecendo um método científico objetivo para a prática da alternatividade e 
sua vinculação com o social com base na Constituição. 

Por outro lado, há os que entendem que o Direito Alternativo deve ser subversivo, no sentido 
de que deve assumir o lugar de hegemonia ocupado pelo Direito estatal, já que haveria 
normatividade no Direito Alternativo, permitindo inclusive que se pratiquem condutas 
consideradas delituosas pelo sistema jurídico estatal. 

Assim, várias são as concepções sobre o Direito Alternativo, onde todas estão unidas pela 
busca da modificação da sociedade para acabar com a miséria de grande parte da população, 
afastando o modelo político liberal e o capitalismo como método econômico, superando-os. 

  

                      

A CRÍTICA DE CLÁUDIO SOUTO E A RELEVÂNCIA DA CIÊNCIA EMPÍRICA 

  

Entende Cláudio Souto (2003, p. 402) que o direito alternativo é a norma desviante da 
legalidade estatal, ou seja, "o direito alternativo só é tal pelo desvio, pela não-identificação, 
pela dessemelhança, em relação ao conteúdo da legislação estatal." 

Por isso, o direito alternativo carece de cientificidade, uma vez que a simples afirmação de 
que o direito é um fenômeno social, e por vezes antiestatal, tornou-se truísmo que não atribui 
conteúdo ao movimento. Ocorre que, como bem destaca, não há uma incompatibilidade entre 
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a perspectiva científico-social e a perspectiva formal do fenômeno jurídico, pois que são 
complementares, na medida em que "não há como opor um saber sobretudo formal a um saber 
sobretudo de conteúdo, pois que forma e conteúdo são indissociáveis no mundo real" 
(SOUTO, 1997, p. 10). 

Para Cláudio Souto, "o saber humano mais correto - ou menos incorreto - que se possa ter é, 
reconhecidamente, aquele baseado na observação metódica e tecnicamente controlada dos 
fatos - o saber científico-empírico."(1997, p. 41). É esse conhecimento que deve informar o 
direito, a fim de que seja, no plano cognitivo, reto e correto, isto é, justo. Assim, o conceito de 
direito deve ser alcançado mediante esse método científico-empírico de análise dos fatos, 
fazendo surgir um sentimento de justiça, entendimento como um "sentimento de 
agradabilidade correspondente ao que se acha que deve ser." (1997, p. 42). 

Por outro lado, o impulso de conservação individual e da espécie é elemento inafastável da 
animalidade humana, o que termina por compor também o direito. Assim, esse impulso de 
conservação "não é apenas subjacente ao direito: é subjacente e componente - ou seja, é 
componente infra-estrutural básico, como pauta fundamental que é para o comportamento da 
animalidade." (1997, p. 45). Por isso concluiu que o direito se compõe do impulso de 
conservação individual e da espécie e de sentimento de agradabilidade, informado por uma 
idéia de acordo com a ciência empírica. 

Todavia, essa ciência empírica não é exata, ocupando o campo da probabilidade, reservando-
se apenas às ciências formais - lógica e matemática - a característica de exatidão, e desde que 
não se refiram às relações sociais. Por isso, se o direito tem a pretensão de ter por objetivo 
fundamental a segurança, deve ser produzido mediante uma observação metódica e 
tecnicamente controlada dos fatos, a fim de que seja menos inseguro. Para ele, 

  

[...] se não basta o conhecimento, científico que seja, para informar um direito alternativo, e o 
direito em geral, não lhes basta igualmente apenas o sentimento, nem mesmo o sentimento de 
agradabilidade diante do que se acha que deva ser (sentimento de justiça). O homem médio da 
favela, embora homem normal, homem de mente não-patológica, em virtude do conhecimento 
deficiente que possui, achará que deve ser que a mulher infiel seja espancada pelo marido - 
achará, em seu machismo, isso justo, e por isso, experimentará, diante do fato, um sentimento 
de uma agradabilidade pelo menos preponderante. Tem, então, esse homem, o sentimento de 
justiça, mas, pela deficiência de seu saber, não possui uma idéia adequada de justiça. Sua 
postura é uma alternativa ao direito estatal, mas não poderá ser caracterizada como uma 
alternativa jurídica, como direito alternativo, se por direito entendermos algo de 
necessariamente racional (e não algo informado por conhecimento preconcebido, inadequado 
à realidade, distorcido ou 'torto').(SOUTO, 1997, p. 103) 

         

Por isso diz Cláudio Souto que o jurídico é padrão objetivo básico de aferição de condutas, 
afastando-se de apriorismos formalistas estatais ou grupais majoritários, pois, a presunção de 
verdade existente nas maiorias grupais também é passível da exceção de verdade da realidade 
objetiva das coisas, "tal como aferível pelo conhecimento menos subjetivo e opinativo que se 
conhece - o da ciência empírica." (1997, p. 83/84). 
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Apesar disso, Cláudio Souto reconhece que nessa ciência empírica não há um estado absoluto 
de pureza, onde o aspecto ideológico estaria ausente, pois "não há ciência, sobretudo se 
relativa ao mental e ao social, que não apresente sua porção de ideologia,"(1997, p. 114) 
especialmente porque a ideologia possui uma função social insubstituível. Por isso, a questão 
se descola para a quantidade desta ideologia, onde quanto maior sua presença, menor seria a 
confiabilidade e a objetividade científica. Assim, "quanto menos ideológico e, pois, quanto 
mais objetivo for o direito alternativo em seu conhecimento informativo, maior sua eficácia 
como padrão para uma mudança social profunda de maior permanência."(1997, p. 116). Por 
isso, propõe a domestificação da ideologia, que seria a sua cientificização, "pelo refrear de sua 
emocionalidade e pela possibilidade de ser testada técnico-empiricamente."(1997, p. 118). 

E conclui afirmando que a prática jurídico-alternativa é um instrumento de esperança, sem 
que com isso perca sua racionalidade científica, e seu caminho fundamental é realizar uma 
socialização afirmativa das semelhanças humanas, já que quanto maior a semelhança entre os 
pólos da sociedade, maior será seu equilíbrio, já que com isso há uma maior aproximação no 
espaço de interação social - si vis pacem, para similitudinem (se queres a paz, prepara a 
semelhança (1997, p. 123/125). 

  

  

CABE O DIREITO ALTERNATIVO DENTRO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO? 

  

O Estado de Direito tem como característica o dever de respeito ao princípio da legalidade, 
entendido este como o conjunto de normas jurídicas hierarquicamente organizadas e vigentes 
dentro do sistema, inclusive as normas constitucionais. Com isso, dá-se primazia ao elemento 
positivado, a fim de que as condutas sejam reguladas de forma objetiva e geral, de modo a 
conferir igualdade de tratamento. 

Porém, mesmo reconhecendo a relevância do direito alternativo, Grau (2002, p. 153) 
reconhece que esse movimento desemboca no subjetivismo do juiz, permitindo que a 
interpretação de textos normativos hoje consagrada - e que seja socialmente satisfatória - seja 
amanhã substituída por outra, opressiva, sacrificante de direitos fundamentais, de modo que o 
movimento justificaria, por isso, a negação do próprio direito e, no limite, conduziria à 
anomia. Diz que 

  

[...] se os adeptos desse direito alternativo aplicassem um pouco de seu tempo à reflexão a 
respeito da teoria geral do direito, descobririam que, quando o direito já não corresponde à 
natureza singular do presente (operando-se a frustração material da finalidade dos seus textos 
normativos - e não das normas, vistos que essas são não o que se interpreta, mas o resultado 
da interpretação -, à luz dos princípios, permite a sua reatualização. E que assim sempre têm 
procedido os juízes mais prudentes, sem alarde. (2002, p. 155) 
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Isso significa que para alcançar os objetivos do direito alternativo, não se faz necessário 
propor a desconsideração de leis tidas pelo intérprete como injustas, uma vez que a 
normatividade dos princípios constitucionais impõe ao magistrado, na construção da norma 
individual e concreta, que princípios como a dignidade da pessoa humana e cidadania sejam 
observados. Como diz Modesto Saaveda (2004, p. XXII) o Estado Constitucional de Direito é 
capaz de assumir, sem rupturas de paradigmas, as aspirações do movimento do direito 
alternativo em favor da realização dos direitos humanos - de todos os direitos humanos e dos 
direitos humanos de todos. Os elementos de que dispõe o jurista estão no acervo doutrinário e 
teórico, capazes de descobrir novas formas e reconfigurar outras na perspectiva das 
necessidades e exigências sociais percebidas criticamente. 

Para Clèmerson Merlin Clève, dentro de um Estado Democrático de Direito, são amplas as 
possibilidades argumentativas a serem descobertas pelo aplicador direcionado a democratizar 
o Direito, utilizando-se da teorização do uso alternativo do direito, pois "os pontos de partida 
normativos sofrem toda sorte de construção hermenêutica e argumentativa com o sentido de 
reforçar a extensão dos espaços democráticos do direito" (2001, p. 206), o que permite, 
inclusive, negar a aplicação de lei que viole valor protegido pela Constituição. 

Portanto, não é questionando o princípio da legalidade que conduzirá o direito alternativo ao 
seu objetivo; deve considerá-lo como o elemento que delimita o território onde se desenvolve 
a ação do Poder Judiciário, direcionando a atividade interpretativa a favor da ampliação e do 
efetivo respeito dos direitos e liberdades fundamentais. 

                     

   

  

CONCLUSÃO 

  

O Direito Alternativo, longe de inaugurar um movimento crítico, trouxe apenas as velhas 
formas de questionar a autoridade do direito positivado, já que todas as suas críticas já haviam 
sido dirigidas, por outras escolas jurídicas, ao direito dogmático. Ademais, não se pode falar 
também que houve uma inovação teórico-metódica, pois que o movimento sequer apresentou 
conteúdo substancial que permitisse caracterizá-lo, tornando-o vazio e sem racionalidade, 
especialmente diante da inexistência de um elemento científico-empírico. 

Na verdade, a positivação combativa e o uso alternativo do direito são instrumentos 
importantes ao operador jurídico para realizar a transformação da realidade. Porém, o 
problema surge em relação à consideração do Direito Alternativo como outro Direito, ou seja, 
um Direito não-estatal, achado na rua, emergente e produzido pela sociedade civil e pelos 
movimentos sociais. 

É equivocada a postura do Direito Alternativo, quando vocifera que "a alternatividade assume 
a não-neutralidade e comprometimento (entende que todo o direito assim o é), mas muda de 
lado: é parcial e comprometida com os pobres" (CARVALHO, 1999, p. 35), especialmente 
porque não se apresentou, de forma satisfatória, uma teoria capaz de diferenciar qual o Direito 
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paralelo efetivamente popular e qual o criminoso. Trata-se de um problema metodológico, já 
que se deve encontrar quais as normas não estatais devem prevalecer em detrimento do direito 
estatal. Ainda, essas regras possuem os mesmos conceitos vagos já existentes na tradição 
jurídica tradicional, tão criticada pelo alternativismo. 

Por outro lado, é fora de dúvida que o simples fato das normas não-estatais terem sido 
produzidas por movimentos populares não as tornam realizadoras de Justiça, porquanto como 
bem diz Cláudio Souto, isso retira do direito alternativo qualquer racionalidade substantiva, 
pois que assemelha-o ao direito estatal, na medida em que também adquire uma característica 
formal, pois apenas opera a substituição do Estado pelo grupo social desfavorecido, já que "o 
que é decisivo é a forma 'aceitação grupal', que passa a substituir a forma 'aceitação 
estatal"(SOUTO, 2003, p. 404). É que "uma legalidade popular, paralela à estatal e por vezes 
em oposição a ela, não pode então, só porque é popular, ser sempre critério de uma opção 
racional. A alternativa popular não será, pois, sempre jurídica, se pelo jurídico entendemos 
algo necessariamente racional e razoável" (SOUTO, 2003, p. 404). 

Ademais, um outro problema, ainda mais complexo, é o fato de que essas massas do povo 
oprimido seriam manipuladas pela mídia, pela igreja, pela escola, não possuindo uma 
autonomia de pensamento. 

De fato, como bem diz Plauto Faraco de Azevedo (1983, p. 126), ao proferir a decisão, o 
magistrado não pode ignorar os padrões e critérios da sociedade, de modo que sua atividade 
deve ser inserida no contexto social, o que não impede de suas concepções pessoais interfiram 
na formulação da conclusão a ser aplicada ao caso concreto. Para ele, "os dados objetivos 
emergentes da vida social tem seu lugar no raciocínio judiciário. Mas são necessária e 
naturalmente integrados pelos dados subjetivos do juiz." 

Mas isso não permite esquecer que o magistrado carece de legitimidade para romper o 
princípio da legalidade, o que pode ser afastado mediante o uso alternativo do direito, que cria 
possibilidades interpretativas capazes de tornar nulas as leis na medida em que contrárias à 
Constituição, convalidando-se a prática alternativa (SAAVEDA, 2004, p. 44). 

Permanecendo o Direito alternativo com a postura de ruptura da legalidade e ampla 
subjetividade do julgador diante do caso concreto, seu destino será tornar-se apenas mais um 
movimento radical estéril, caracterizado especialmente pela efemeridade de sua existência. 

Ao se deparar com uma lei dita como injusta, não cabe ao magistrado negar por isso sua 
vigência, já que carece de legitimidade para tanto, sendo sua função demonstrar que a lei é 
contrária ao sistema jurídico, em razão dos princípios constitucionalmente estabelecidos. Não 
há a possibilidade do julgador contrariar a lei mediante subjetivismo cientificamente 
incontrolável, cabendo-lhe demonstrar sua contradição perante as normas (regras e princípios) 
do ordenamento jurídico vigente. 

 

[1] Mario G. Losano descreve que "uno de los rasgos peculiares del ordenamiento jurídico 
italiano de pesguerra fue el contraste entre uma Constitución democrática con fuertes acentos 
sociales (e incluso socialistas, como cuando se reclama la 'efectiva partipación de todos los 
trabajadores em la organización política, económica y social del País', art. 3.2 Const. it.) y 
uma legislación positiva todavia fascista, sobre todo em el campo del derecho privado 
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(Código Civil, de 1942) y del derecho penal (Código Rocco, de 1930).(CARVALHO; 
CARVALHO. 2004, p. 67) 

[2] Diz ele que ser um jurista orgânico "é deixar de ser mero agente reprodutor de práticas 
consagradas. É criar novas soluções desmascarando injustiças."(CARVALHO, 2005, p. 56) 
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O DIREITO SOB AS PERSPECTIVAS DE LUHMANN E HABERMAS 
 

THE RIGHT UNDER THE PERSPECTIVES OF LUHMANN AND HABERMAS 
 
 
 

Marluce De Oliveira Rodrigues 
 

RESUMO 
A sociedade moderna surgiu representando um novo tempo - que se liberta de dogmas 
religiosos e da estratificação -, passando a se estruturar em diversos sistemas mais 
especializados e complexos. Com a mudança de uma sociedade estratificada para uma 
sociedade regida pelo elemento “trabalho”, aumentou-se as possibilidades de ação dos atores 
sociais, assim como suas expectativas. Nesse sentido, incrementou-se também a importância 
do direito, na medida em que este serve como estrutura normativa da coletividade. A 
pesquisa, portanto, analisará basicamente os pontos de vista de dois grandes sociólogos do 
direito - Jürgen Habermas e Niklas Luhmann. O primeiro é conhecido por sua teoria da ação 
comunicativa e pela ética do discurso; e o segundo por sua teoria dos sistemas operacionais 
fechados. E no que se refere à evolução da sociedade e à posição do direito, procurar-se-á 
destrinchar as críticas de Habermas a Luhmann, identificando suas semelhanças e diferenças. 
PALAVRAS-CHAVE: JÜRGEN HABERMAS; NIKLAS LUHMANN; TEORIA 
COMUNICATIVA; TEORIA AUTOPOIÉTICA. 
 
ABSTRACT 
The modern society emerged representing a new age – that becomes free from religious 
dogmas and the stratification -, starting to take form in various systems more specialized and 
complex. Changing of a stratified society to a society governed by “labour”, increased the 
possibilities of action of social factors, as well as their expectations. In this sense, the 
importance of the law was also increased, in so far as it serves as the normative framework as 
a whole. Therefore, the research will basically analyze the point of view of two great law 
sociologists - Jürgen Habermas and Niklas Luhmann. The first one is known by his 
communicative action theory and for his ethic speech; and the second one by his closed 
operating systems theory. And in regards to the evolution of society and the position of law, it 
will try to break down the criticisms of Habermas to Luhmann, identifying their similarities 
and differences. 
KEYWORDS: JÜRGEN HABERMAS; NIKLAS LUHMANN; COMMUNICATIVE 
THEORY; AUTOPOIETIC THEORY. 
 
 

  

  

1.      INTRODUÇÃO  
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Muito se discute sobre pós-modernidade, complexidade, deslocamento de tempo e espaço, 
mas, primeiramente, precisamos entender em que consiste o conceito de modernidade. 
ANTHONY GIDDENS (1991), realizando uma análise institucional da modernidade, a define 
como estilo, costume de vida ou organização social que emerge na Europa a partir do século 
XVII e que ulteriormente se torna mais ou menos mundial em sua influência. Daí associar 
modernidade a um período de tempo e a uma localização geográfica inicial. 

Da mesma maneira, essa ideia pode ser extraída em HANNAH ARENDT (2007) quando a 
autora, discorrendo sobre a "era moderna", a relaciona com uma decadência do sistema de 
estados nacionais europeus e a compressão econômica e geográfica do mundo. Assim, 
estaríamos na era dos fenômenos globais, na era da substituição do conceito de sociedade 
(delimitada pelo estado nacional) pelo conceito de humanidade - que tem agora como 
território o planeta.  

Mas quando surgiu essa ideia de moderno? O conceito clássico de Modernidade é associado a 
Hegel. Porém, a palavra "modernus" surgiu em fins do século V, como forma de se distinguir 
o novo tempo "cristão" do antigo tempo "pagão", ou seja, como forma de sintetizar a ideia de 
um novo tempo, de uma nova época. Daí Hegel retratar o período Pós-Revolução Francesa e 
Pós-Iluminismo como moderno e iniciar uma reflexão desse novo tempo à luz de uma crítica 
da razão. Esta serviria de apoio à modernidade, a fim de dar razões plausíveis à adoção desse 
novo modelo, assim como ajudaria na produção de novas regras a partir dela própria 
(HABERMAS, 2001). 

Surgia assim, nesse novo tempo, uma modernidade teoricamente autoconsciente, 
autodeterminada e autorrealizável, que balizava sua estrutura no "princípio da subjetividade", 
não aceitando nada como incontestável. Mas despontava também, com esse novo tempo, uma 
complexidade social que a todo o momento crescia e que acabava por gerar diferenciação, 
decomposição da sociedade em sistemas parciais e quebra da tradição do mundo da vida. 
(HABERMAS, 2001). 

A noção da evolução ofereceu a possibilidade da relativização e da transformação do religioso 
em leigo, e a partir daí novos trabalhos tentaram explicar o desenvolvimento da sociedade e 
do direito. (LUHMANN, 1983) 

Karl Marx, por exemplo, tira o sentido da sociedade do âmbito político, e o traz para o 
econômico. Assim, sua doutrina acredita que o manejo da produção deve variar 
independentemente de interesses, sendo o direito apto a dar maior racionalidade à 
propriedade. O marxismo acreditava em uma estrutura jurídica coexistente, com a maior 
complexidade e volubilidade da sociedade. (LUHMANN, 1983) 

Emile Durkheim analisa o desenvolvimento da sociedade pela perspectiva da mudança de 
uma diferenciação por segmentos (baseada em uma consciência coletiva de regras morais), 
para uma diferenciação funcional (baseada na divisão do trabalho). A diferenciação funcional, 
portanto, seria motivo de aumento da complexidade da sociedade, agora subdividida em 
sistemas parciais, com funções específicas. E o direito deveria ser mutável e baseado em 
sanções restitutivas, cuja máxima seria a reparação dos possíveis danos causados. 
(LUHMANN, 1983) 

Max Weber já preconizava a independência do direito, retirando-lhe elementos como a 
vontade pessoal de seus aplicadores, costumes e concepções morais. O direito, dessa forma, se 
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tornaria mais neutro e específico, abarcando possibilidades abstratas que garantiriam certa 
previsão e maior segurança frente ao aumento da complexificação. (LUHMANN, 1983) 

Assim, partindo da análise dessa modernização e complexificação da sociedade, tanto Jürgen 
Habermas como Niklas Luhmann desenvolveram seus trabalhos teóricos. Este tendo como 
inspiração a teoria funcionalista de Durkheim, retomada por Talcott Parsons; e aquele tendo 
como inspiração os estudos filosóficos de Kant a Marx e os estudos críticos de Adorno e 
demais estudiosos da Escola de Frankfurt. 

Nesse contexto, será estudada, em linhas gerais, a teoria da ação comunicativa e da ética do 
discurso de Jürgen Habermas, assim como a teoria autopoiética de Niklas Luhmann, para 
depois se concluir com as semelhanças e diferenças desses dois grandes sociólogos do direito. 

  

•2.      A ESTRUTURAÇÃO DA TEORIA SISTÊMICA DE LUHMANN 

  

Desde 1958, quando publicou seu primeiro artigo, Luhmann já se debruçava sobre o conceito 
de função, ressaltando que a sociedade moderna era caracterizada não mais por hierarquias 
(decomposição do status), mas sim por funções diferenciadas a partir do contexto "trabalho". 
A perspectiva, então, não era mais do sujeito individual, e sim do funcionalismo dos grandes 
sistemas políticos, jurídicos, econômicos, dentre outros, razão pela qual coube à sociedade a 
operacionalização dessa transformação, por meio da comunicação e da mudança de suas 
referências particulares. (GUIBENTIF, 1993) 

Nesse sentido, a semântica assumiria a tarefa de descrever as transformações da sociedade e 
dos conceitos, o que faz Luhmann lançar mão, primeiramente, da noção de equivalentes 
funcionais, e, posteriormente, do conceito de sistema. Este passaria a designar tudo aquilo a 
que se pudesse aplicar uma distinção entre o meio interior e exterior. E sua teoria 
funcionalista-estrutural se basearia na ideia de que um determinado sistema formaria sua 
estrutura como resultado de seus próprios processos funcionais. (GUIBENTIF, 1993) 

Assim, Luhmann dizia que os sistemas sociais eram compostos de ações factuais, ligadas 
entre si pelo nível do sentido, existindo "sistema social" toda vez que as ações de diferentes 
pessoas fossem colocadas em relação umas com as outras, por meio do sentido e com 
diferenciação de seu meio. Além disso, tinham como função reduzir complexidade, servindo 
de mediação entre a extrema complexidade do mundo e a capacidade muito limitada do 
homem de assimilar suas experiências.  (GUIBENTIF, 1993) 

Porém, observa-se grande dificuldade até Luhmann ter um domínio preciso sobre o tema 
"sistema". Daí, somente em fins dos anos 70 e início dos anos 80, passar a reorganizar toda a 
conceitualização dos sistemas sociais, encontrando na teoria biológica de Humberto Maturana 
e Francisco Varela a palavra-chave de sua teoria. "Autopoiese" era a palavra que os biólogos 
usavam para definir a vida orgânica. E o termo "autopoiese" tinha origem grega, significando 
"autocriação". (GUIBENTIF, 1993; LUHMANN, 1983) 

Desse modo, quando LUHMANN (1993a) diz que o sistema é "autopoiético", ele quer dizer 
que esse sistema organiza, reproduz e mantém possibilidades e condições para outras 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12238



possibilidades - através de suas operações -, criando suas próprias fronteiras em relação ao 
ambiente. A recursividade, nesse sentido, assegura que os sistemas possam lidar 
seletivamente com situações, focando nas seqüências de operações já prontas e disponíveis - 
as quais o sistema utilizou anteriormente, e sobre as quais ele tem controle exclusivo, sem 
recorrência ao meio circundante. (ZIEGERT, 2007) 

Ademais, seria alcançado o "fechamento operacional" quando houvesse um 
autodirecionamento total de suas operações, formando uma clara barreira entre estas e o 
ambiente. O sistema jurídico, então, seria constituído pela totalidade das comunicações 
sociais formuladas com referência ao direito. E os sistemas, compostos por operações, 
estariam ao mesmo tempo abertos cognitivamente, pois a capacidade de aprendizagem e de 
ajuste é inerente ao seu conceito. (ZIEGERT, 2007; LUHMANN, 1993a) 

Além disso, para se manter essa autopoiese, o sistema contaria com dois mecanismos: o 
código binário e a auto-observação. O primeiro sendo responsável pela perspectiva semântica 
que cada sistema tem sobre o mundo, a fim de possibilitar sua percepção e redução da 
complexidade à sua maneira, ou seja, de acordo com seu código próprio  - que no direito, por 
exemplo, se traduziria em lícito/ilícito; e o segundo sendo responsável pela diferenciação 
entre o que pertence ao próprio sistema e o que lhe é exterior. (ZIEGERT, 2007; LUHMANN, 
1993a) 

Por fim, como na prática há necessidade de articulação entre sistemas diversos, sendo 
exemplos a articulação entre o sistema jurídico-político e o sistema econômico-jurídico, a 
teoria sistêmica constrói o conceito de "acoplamento estrutural".  Isso porque se admite que, 
embora os acontecimentos de um determinado sistema não sejam diretamente relevantes para 
outro sistema, podem-se desenvolver, no processo de evolução da sociedade, mecanismos 
"tradutores" aptos a possibilitar essa composição. (LUHMANN, 1993b) 

Quanto ao direito, considerado positivo, seria então válido porque alterável, porque escolhido 
dentre várias outras possibilidades. Daí surge a ideia de legitimidade. Esta não se preocuparia 
com os motivos substanciais que cada um pode ter ao aderir às regras ou decisões. A 
legitimidade somente se interessa pela aparência de adesão que determinados 
comportamentos proporcionam, pois é essa aparência que faz com que os demais membros da 
sociedade sigam as regras. (GUIBENTIF, 2005) 

O direito positivo moderno torna-se necessário e possível com a diferenciação funcional 
estabelecida ao longo do século XIX, pois a transformação da sociedade fez aparecer novas 
necessidades de decisões, às quais o direito aparece como resposta. Mas "resolúvel" e 
"variável" por definição, a norma do direito positivo cortou os pontos de ligação com as 
normas sociais, ou seja, se separou dos valores sociais como a justiça e a liberdade. 
(GUIBENTIF, 1993) 

Isso porque, no decorrer do desenvolvimento social em direção à complexidade, o direito teve 
que abstrair-se, adquirindo elasticidade conceitual-interpretativa, para abranger situações das 
mais diversificadas possíveis. Assim, o "bom" direito deveria ser capaz de captar a 
problemática do convívio humano, diferenciar estruturas cognitivas de estruturas normativas 
de expectativas - sendo aquelas possíveis de mudança pela compreensão, e estas previstas e 
mantidas, ainda que insatisfatoriamente, para, enfim, considerar as condições sociais 
(Institucionalização) e materiais (identificação de expectativas) da generalização de 
expectativas de comportamento. (LUHMANN, 1983) 
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A função do direito, em vista disso, seria de generalizar estruturas de expectativas coerentes 
em todas as dimensões, e sua aceitação se daria por um caminho procedimental, auxiliado 
pela conformidade e aparente adesão dos indivíduos. Esse mecanismo seria ainda favorecido 
pela distinção entre procedimentos legislativos e judiciais, na medida em que no legislativo se 
discutem regras em abstrato (o que facilita sua aceitação), enquanto no judiciário muitas vezes 
as questões já se encontram resolvidas - por contarem com precedentes. (GUIBENTIF, 2005) 

Nesse sentido, considerando o direito como um sistema social diferenciado, a teoria sistêmica 
coloca à margem de seu campo de observação todas as outras realidades sociais. Os valores e 
normas sociais acabam por se ver substituídos por princípios de desempenho e eficácia dos 
sistemas funcionais, eis que reconstitui o funcionamento do direito a partir da noção de 
codificação. Daí surgir, por meio da Constituição, a separação dos sistemas e, ao mesmo 
tempo, a operacionalização de seu acoplamento estrutural, servindo à dupla função de incluir 
e excluir as "irritações" recíprocas das operações jurídicas e políticas. (GUIBENTIF, 1993; 
LUHMANN, 1993b) 

Por fim, dada a crescente complexidade social, entende LUHMANN (1993) que é cada vez 
mais necessário suposições fictícias de consenso e sua institucionalização. Portanto, a 
normatização dá continuidade a uma expectativa, independentemente do fato de que ela - de 
tempos em tempos - venha a ser frustada, pois através da institucionalização o consenso geral 
é suposto. E no processo de positivação do direito, há um abandono progressivo de uma 
relação com a "verdade" ou com a "verdadeira justiça", em favor de processos de decisão, 
porque "um sistema que tenha que assegurar a possibilidade de decisão de todos os problemas 
levantados não pode, simultaneamente, garantir a justiça da decisão". (LUHMANN, 1980)   

  

•3.        A IMPORTÂNCIA DA AÇÃO COMUNICATIVA E DA ARGUMENTAÇÃO 
PARA HABERMAS 

  

HABERMAS (1989 e 1997a) analisa as sociedades modernas pela visão da teoria 
comunicativa e da ética do discurso e sua evolução pelo desenvolvimento do juízo, do sistema 
moral e jurídico. Assim, por meio da teoria do agir comunicativo, substitui a razão prática 
pela comunicativa, transportando o conceito de razão para o medium lingüístico, o que lhe 
retira a carga do componente moral e lhe dá nova conceituação. Vale lembrar que tal conceito 
de "razão prática" surge com a modernização, significando a habilidade de motivar 
imperativos segundo critérios de subjetividade e racionalidade de fins. Nesse sentido, estaria 
ligada à adequação a fins estratégicos e juízos morais, sendo fonte de normas. 

A razão comunicativa, ao contrário da razão prática, já não é mais fonte de normas do agir. 
Possui apenas uma substância normativa, visto que os envolvidos na comunicação não se 
apoiam em fatos, mas sim em idealizações. Daí surgirem discursos, argumentos capazes de 
servirem para uma intersubjetividade mais elevada, em que o interesse próprio deve-se 
harmonizar com o coletivo, ao mesmo tempo em que examina a validade, adequação de 
mandamentos morais e seu cabimento. (HABERMAS, 1997a) 
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Nesse ponto, HABERMAS (1997a) já inicia sua divergência com Luhmann, pois este nega 
qualquer tipo de conteúdo normativo da razão prática, considerando o Estado apenas como 
mais um subsistema autopoiético. 

A teoria dos sistemas vê a economia, o Estado, a educação, a ciência etc, como sistemas 
parciais funcionalmente especificados, que necessitam balancear-se entre si, porque nenhum 
possui posição de hegemonia. E, para tanto, contariam apenas com a consciência que fazem 
de si. Daí ser impraticável um consenso operacional da sociedade inteira, sendo este apenas 
provisório. (HABERMAS, 2002) 

Mas a teoria do agir comunicativo discorda dessa ideia. Entende que tal posição faz a 
comunicação sobre o que seja jurídico e injurídico perder o seu sentido social-integrador, eis 
que as normas e os atos jurídicos jamais refletiriam procedimentos de entendimento racionais. 
Além disso, nesse mesmo sentido, os argumentos perderiam seu valor essencial, uma vez que 
serviriam apenas como meio utilizado pelo sistema jurídico para convencer a si próprio e os 
outros de suas decisões. (HABERMAS, 1997a) 

A teoria da ação comunicativa, diferentemente, sustenta um cerne de autoentendimento, capaz 
de formar uma consciência comum, não um "consenso funcional". Isso porque, na ação 
comunicativa, a institucionalização das ideias e anseios seria guiada para a difusão, mas suas 
fronteiras seriam permeáveis, havendo influências recíprocas ao invés de fechamento. Os 
participantes, assim, suspenderiam a faceta de observadores e passariam a seguir a faceta de 
falantes e ouvintes, tentando ajustar interpretações comuns da situação e harmonizar entre si 
os seus respectivos planos de ação. (HABERMAS, 1997a e 2002) 

Os indivíduos, portanto, necessitam dialogar e agir, uns com os outros, a fim de se 
entenderem sobre o que ocorre e sobre o que ambicionam produzir. O conceito de 
racionalidade, dessa maneira, é visto pela ótica do consenso, e somente conseguido através de 
uma intersubjetividade comunicacional compartilhada pela comunidade. (HABERMAS, 
2002) 

Ademais, os diferentes mundos da vida, aqui entendidos como "sistemas parciais altamente 
especializados para os domínios funcionais da reprodução cultural, da integração social e da 
socialização", não se conservam incompreensíveis um para outro. A cultura, a sociedade e as 
estruturas da personalidade pressupõem-se reciprocamente, e o direito deve ser capaz de 
mediar esse mundo da vida com os sistemas sociais funcionais. Este, como resolução 
autêntica que se tornou reflexiva, sendo parte do mundo da vida, possui em suas ações o 
medium, por meio do qual as instituições se reproduzem. (HABERMAS, 1997a) 

Sob essa perspectiva, a teoria comunicativa tenta assimilar o conflito decorrente de condições 
factuais impostas e sua força de validade, ou seja, a chamada "tensão entre facticidade e 
validade", no intuito de edificar e manter as ordens sociais existentes. E, para tanto, conta com 
a eficácia de atos que se realizam através da fala, orientados ao entendimento. (HABERMAS, 
1997a) 

Seguindo suas críticas, HABERMAS (2002) chama a atenção para outro erro da teoria 
luhmaniana: ter ignorado que a burocratização e a monetarização, através dos quais os 
sistemas funcionais se destacam do mundo da vida, precisam ser institucionalizados neste, 
ainda que após o seu amadurecimento. A ideia é que "dinheiro" e "poder" ajustem-se de modo 
perspicaz, a fim de evitar o sobrecarregamento do sistema. 
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No que se refere à teoria do discurso, identifica-se em HABERMAS (1999) uma reconstrução 
da autocompreensão prático-moral da modernidade. Daí sua lógica de argumentação, neste 
ponto em conjunto com a lógica de Toulmin, buscar situações ideais de fala, com ações 
orientadas ao entendimento, em que seus interlocutores procurem eliminar todo tipo de 
coação, seja ele interno ao processo de argumentação, ou externo, na busca da "cooperação da 
verdade". 

A argumentação, desse modo, é vista como um procedimento que tem por finalidade formar 
argumentos fortes, aptos a persuadir através de seus elementos essenciais, e assim se 
conseguir uma aceitação intersubjetiva para a validade de normas propostas de maneira 
abstrata e precária. (HABERMAS, 1999) 

Nesse contexto, a argumentação ante um Tribunal precisa conter elementos fundamentais, 
somente conseguidos através de um modelo de argumentação moral que leve em conta a 
integridade de enunciados normativos. Daí todas as argumentações terem que versar sobre 
questões de direito ou de moral, ou sobre conjecturas cientificas e obras de arte, exigindo a 
mesma forma de organização básica pela busca conjunta da verdade, subordinando os meios 
da erística ao objetivo de obter convicções intersubjetivas, baseadas nos melhores 
argumentos. (HABERMAS, 1999) 

  

•4.        COMPLEXIDADE OU "FIM" DO INDIVÍDUO? 

  

A noção de complexidade, conceitualizada a partir de um crivo científico, surge no século 
XX, dentro da microfísica e da macrofísica. Só que à época a ciência reduzia a complexidade 
fenômena a uma ordem simples e a unidades elementares, ignorando a realidade do sistema 
abstrato. Posteriormente, já associada a fenômenos de auto-organização, passa a ser 
considerada como um fenômeno quantitativo, uma quantidade extrema de interações e 
interferências entre um número muito grande de unidades. Daí a associação do conceito a 
incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios, imprecisos, ambíguos e contraditórios. 
(MORIN, 1990) 

Tal conceito, nesse sentido, está muito associado ao fenômeno do abandono de uma visão de 
mundo ligado à divindade, ao advento da modernidade e à mudança em sua estrutura - que de 
estratificada passou a funcional, caracterizando-se por uma subdivisão em sistemas parciais 
funcionalmente especificados. (HABERMAS, 1990) 

LUHMANN (1983) encara essa transformação afirmando que cada indivíduo vive fora dos 
sistemas de funções, sustentando apenas um acesso a eles, na medida em que estes forem 
relevantes. Assim, através dos sistemas de funções, os indivíduos realizariam tarefas 
específicas de acordo com seus próprios códigos. Nesse contexto, há para os indivíduos uma 
grande variedade de experiências e ações, que, por outro lado, comportam outras 
possibilidades e expectativas. E essa dinâmica faz com que todas as pessoas necessitem 
realizar escolhas, assumindo riscos e se submetendo a possíveis desapontamentos. 

HABERMAS (2002) critica essa visão, por entender que essa decomposição dos sujeitos em 
sistemas, determina de maneira implícita o "fim dos indivíduos". 
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Daí iniciar sua crítica afirmando que a individualização social, na teoria luhmaniana, aparece 
como inserção de sistemas de personalidade, na medida em que as estruturas da 
intersubjetividade sumiram. Ou seja, os indivíduos, abolidos de seu mundo da vida, contariam 
agora com um sistema social e um sistema pessoal, configurados de forma independente e 
circular, um para o outro. E, o sujeito autorreferencial (da filosofia do sujeito) teria se 
transformado em sistema autorreferencial, que aboliu todo tipo de pretensão racional. 
(HABERMAS, 2002) 

Para HABERMAS (2002), Luhmann utiliza os conceitos da cibernética, demonstrados pela 
biologia, e da teoria geral dos sistemas - desenvolvida por Parsons - para reconceitualizar os 
estudos desenvolvidos por Kant e Nietzsche, no que se refere à racionalidade e 
autoconservação da vida humana. E essa posição faz com que a distinção entre o 
transcendente e o empírico perca o seu significado. Além disso, tendo em vista que os 
sistemas formam mundos circundantes uns para os outros, não podem os mesmos se juntar, 
nem se inserir em uma totalidade. 

Assim, a teoria sistêmica se engana a partir do momento em que invade a essência privada e 
pública do mundo da vida, pois as realizações próprias determinadas aos sujeitos diferem da 
escolha racional comandada por preferências próprias. Isso porque, para que os indivíduos se 
integrem socialmente, é necessária uma autorreflexão moral e existencial, somente possível 
quando se adota o ponto de vista do outro. Porque, caso contrário, o que se configura é uma 
negação a uma ordenação coerente do mundo, ordenação esta baseada no autoentendimento e 
na capacidade de racionalidade de cada um. (HABERMAS, 1990). 

Além disso, como o intercâmbio entre os sistemas não depende mais de intenções ou 
interesses dos indivíduos, mas do modo como se desenvolve suas operações internas, há uma 
renúncia ao conceito de sociedade centrado no Estado. A política e o direito, sendo sistemas 
autônomos e autorreferentes, acabam incapazes de uma comunicação direta, o que impede 
uma integração total da sociedade. (HABERMAS, 1997b) 

Portanto, na visão de Habermas, a teoria sistêmica de Luhmann não possui capacidade de 
formular uma nova democracia, na medida em que enxerga o procedimento político somente 
do ponto de vista de seu próprio código. O sistema político, assim, acaba perdendo a 
harmonia que deveria ter com o direito e demais sistemas estruturais, por interagir com eles 
somente por meio da observação. (HABERMAS, 1997b) 

Daí HABERMAS (2002) identificar na teoria sistêmica a impossibilidade de se ter uma 
perspectiva da totalidade (Estado ou da sociedade) - visto que cada sistema tem seu 
entendimento de acordo com seu próprio código -, o que torna inviável a formação de uma 
identidade lógica da sociedade, assim como a formulação de qualquer crítica à modernidade. 

  

•5.    CRÍTICA DE HABERMAS A TEORIA DO DIREITO DE LUHMANN  

  

A teoria sistêmica de Luhmann, segundo a visão de HABERMAS (1997a), confere ao direito 
um cenário em que este se vê inserido de maneira marginal, somente compreendido sob a 
perspectiva funcional do equilíbrio e da estabilização de expectativas de comportamento. 
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Nesse sentido, na visão crítica de HABERMAS (1997b), os processos jurídicos são 
interpretados como "institucionalização de deveres de fundamentação e de argumentação", 
somente servindo para reduzir o valor de surpresa das decisões, pois Luhmann não acredita 
que a argumentação tenha uma "força racional motivadora". Os argumentos, então, nada 
importam quanto à sua qualidade, visto que apenas servem para criar a impressão de que 
justificam as decisões, ideia esta totalmente negada pela teoria do discurso. 

O direito, agora "autopoiético", estaria assim descolado de todos os outros sistemas de ação, o 
que acaba com sua capacidade de troca com os mundos que estão à sua volta, assim como 
com sua influência - antes utilizada por meio regulatório. Daí somente reagir a problemas 
próprios, ficando impedido de elaborar questões relacionadas a problemas que onerem a 
sociedade como um todo. (HABERMAS, 1997a) 

Um segundo desdobramento diz respeito ao fim de todos os indícios de compreensão contidos 
na própria norma do sistema jurídico. Com efeito, há uma nova interpretação quanto às 
expectativas de comportamento positivadas - orientada e canalizada para o processamento de 
desapontamentos de expectativas. E isso - conforme visão de HABERMAS (1997a) - apagaria 
a dimensão deontológica da validade normativa e, por extensão, o sentido de mandamentos e 
normas de ação. A distinção entre validade em termos de verdade e validade normativa 
resulta, ou se reduz, em duas possibilidades de reação: aprender ou não - porém apenas com 
relação a expectativas cognitivas. 

Nesse sentido, HABERMAS (1997b) entende que Luhmann elimina o sentido ilocucionário 
dos preceitos, daquilo que é permitido ou proibido, assim como também a eficácia vinculante 
desses atos de fala. E o motivo de isso se dar guarda relação com a reinterpretação das 
expectativas normativas de comportamento, calcado na teoria da aprendizagem, adotando-se 
como variantes situações nas quais expectativas meramente cognitivas amparam-se em 
prognósticos - e não em autorizações. As expectativas normativas, portanto, revelam-se como 
expectativas cognitivas dogmáticas e imunes à aprendizagem. 

Além disso, indaga HABERMAS (1997b) sobre a aceitação desse direito, eis que digno de 
incerteza, visto que modificável a qualquer momento por uma simples decisão do legislador 
político e passível de crítica, pois produzido apenas com fim de inibir conflitos, absorvendo 
decepções. Não se trata, pois, de produzir um consenso, mas sim de dar impressão exterior de 
que existe uma aceitação geral, ou de que é provável a suposição dessa aceitação. 

Em razão disso, a ideia da sociologia funcionalista do Direito não pondera a sua 
complexidade de validade, o que enseja no desligamento do sistema jurídico acerca de todas 
as suas relações internas com a política e a moral, o que é rechaçado por HABERMAS 
(1997a), neste ponto seguindo Weber. 

Para o crítico, como o direito se relaciona internamente com a política e a moral, sua 
racionalidade própria - apta a lhe assegurar independência - não pode simplesmente desprezar 
outros sistemas, pois deve ser arquitetada e desenvolvida sob princípios que estejam 
justificados e, portanto, universalizados. (HABERMAS, 1997a e 1997b). 

Ademais, partindo-se de uma interpretação sistemática, não há como se explicar a função 
essencial de fundamentação que redunda em evitar ou corrigir falhas, porque é inviável 
costurar-se um entendimento acerca da distinção entre decisões factuais e corretas. Não há um 
output a partir do qual o sistema jurídico pudesse fornecer na forma de normatizações, pois 
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não são possíveis as intervenções no mundo que o cerca. Tampouco existe um input que o 
sistema jurídico receba na forma de legitimações. (HABERMAS, 1997a) 

            Entretanto, destaca HABERMAS (1997a) que o Direito não representa tão-somente 
uma forma do saber cultural - como a moral - uma vez que se constitui, concomitantemente, 
em um componente relevante do sistema de instituições sociais. Nesse sentido, as funções de 
integração social que não são alcançadas pelas ordens sociais, assim o devem ser por meio do 
Direito moderno. 

            Sob a ótica de HABERMAS (1997a), portanto, o Direito constitui-se num sistema 
calcado no saber e, paralelamente, um sistema de ação. Este pode ser compreendido tanto 
como um texto de propostas, sugestões e interpretações normativas, assim como também pode 
ser considerado como uma instituição cuja essência se resume a um complexo de reguladores 
de ação. O mundo da vida desenha-se conforme uma rede ramificada de ações comunicativas, 
as quais se propagam em épocas históricas e espaços sociais. As ações comunicativas têm 
como fontes as tradições culturais e as ordens legítimas, e também são dependentes das 
identidades de indivíduos socializados. 

            Assim, no Direito interpretado como sistema de ação, há uma interligação com 
orientações axiológicas. As suas propostas alcançam uma eficácia direta com relação à ação - 
situação distinta do que acontece nos juízos morais. (HABERMAS, 1997a) 

O sistema de ação "Direito", naquilo que se refere à teoria do agir comunicativo, está inserido 
juntamente ao componente social do mundo da vida. Há uma impossibilidade de o Direito 
satisfazer somente às exigências funcionais de uma sociedade complexa. Ele deve levar em 
consideração todos os tipos de condições precárias concernentes à integração social que se 
realiza, em última análise, por meio da consecução do entendimento de sujeitos que agem 
comunicativamente, ou seja, levando-se em conta a aceitabilidade de pretensões de validade. 
A obtenção da legitimidade das leis se dá pelo processo legislativo, que, por sua vez, está 
escorado no princípio da soberania do povo. (HABERMAS, 1997a) 

Portanto, somente partindo dessa ideia, HABERMAS (1997a) entende ser possível explicar o 
paradoxo do alcance da legitimidade a partir da legalidade. Paradoxo este formado, de um 
lado, por cidadãos que possuem garantias e aos quais são abertos possibilidades de liberdade 
de arbítrio; e, de outro, pela necessidade de um processo legislativo democrático que 
estabeleça o cotejo dos participantes na direção do bem da comunidade - somente legítimo 
por advir de um processo de entendimento travado por seus membros. E para que isso possa 
ser levado à frente, preenchendo-se a função de estabilização das expectativas nas sociedades 
modernas, é indispensável que haja, por parte do Direito, uma ligação interna com a força 
social que integra o agir comunicativo. (HABERMAS, 1997a) 

Assim, a partir da visão de HABERMAS (1997a) sobre a noção do que vem a ser o sistema 
de direitos, entende-se que este ultrapassa a concepção segundo a qual o Direito abarca 
somente as comunicações que lhe são próprias. Daí o Direito se estender a todas as 
influências ou interações, isto é, a todas aquelas que por ventura não se guiem, não se 
orientem pelo Direito, a fim de dar possibilidade de se erigir um Direito novo. 

Nesse sentido, a institucionalização do sistema jurídico necessita de uma autoaplicação do 
Direito - por meio de regras secundárias - que estabeleça e transmita as competências 
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referentes à imposição do Direito, normatização e aplicação, o que remeteria, em última 
instância, à legislação, à justiça e à Administração Pública. (HABERMAS, 1997a) 

            Em sentido amplo, HABERMAS (1997a) também inclui, no sistema jurídico, os 
sistemas de ação regulados juridicamente. No interior destes surge uma parte central da 
produção privada e autônoma de atos jurídicos, constituindo-se por meio de um Direito 
reflexivo, contra um espaço de tempo já decorrido de ações dirigidas por normas jurídicas 
materiais. Ademais, há uma divisão por estratos com relação aos domínios de ações 
orientadas por uma organização formal, constituídas por forma jurídica, e as que têm somente 
características superficiais da forma jurídica, sendo conduzidas, reguladas primordialmente 
através de instituições que se situam à margem do Direito. E isso se dá em razão do fato de 
que este não pode desconsiderar aspectos derivados da ligação interna entre Direito e poder 
político, sobretudo no tocante à permissão jurídica exercida pelo Estado, com o emprego de 
força legítima. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A Idade Moderna, que se inicia por volta de 1450, é marcada pelo abandono de uma 
concepção ontológica-metafísica de mundo, e por uma substituição progressiva do sistema 
feudal em capitalista. O Renascimento - juntamente com o Racionalismo - inicia uma linha de 
pensamento que passa a priorizar as ações humanas e os indivíduos, em detrimento do divino. 
Mas tais conceitos ainda encontram-se carregados de concepções morais e hierárquicas, 
somente deixadas de lado com a consolidação do sistema capitalista e do Protestantismo. 

Jürgen Habermas e Niklas Luhmann, então, inclinaram-se a estudar a chamada Pós-
Modernidade, formulando teorias da sociedade e do direito, no intuito de explicar esse 
processo evolutivo e apontar mecanismos de absorção de uma complexidade cada vez mais 
presente e intensa. 

Entretando, os dois sociólogos do direito vão traçar caminhos completamente diferentes. 
Luhmann formula sua teoria de sistema social inicialmente focado no funcionalismo de uma 
nova sociedade regida pelo "trabalho". E partindo desses estudos, formula uma estruturação 
do sistema a partir das funções de cada membro na sociedade, iniciando só mais tarde suas 
meditações sobre sistemas redutores de complexidade. 

Nesse novo conceito, passa a dividir o sistema social em diversos sistemas parcias, 
funcionalmente especificados e autopoiéticos. Dessa maneira, cada sistema é regido por seu 
código próprio, responsável por um fechamento operacional alcançado através da auto-
observação, da recursividade e da codificação. E o isolamento - proporcionado por essa 
independência - é minimizado pelo chamado "acoplamento estrutural". 

Com relação mais especificamente ao direito, entende que este se desvincula dos valores 
sociais, como justica e verdade, para ganhar abstração e ser institucionalizado através de um 
procedimento. A legitimidade, portanto, advém da legalidade procedimental da criação das 
normas - e estas passam a valer, ainda que baseadas numa aparente adesão, como um 
consenso presumido e não necessariamente real. 
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Jürgen Habermas, entretanto, já formula sua teoria baseada na ação comunicativa e na ética 
do discurso. Entende que a evolução da sociedade se dá por meio do desenvolvimento do 
juízo e do sistema moral, substituindo a "razão prática" pela razão comunicativa. Nesse 
sentido, se apoia em idealizações - não em fatos -, acreditando que os argumentos são capazes 
de garantir uma intersubjetividade mais elevada, em que o interesse próprio se harmonize com 
o coletivo. 

Em vista disso, acredita ser possível o alcance de um consenso operacional da sociedade em 
sua totalidade. As normas devem refletir processos de entendimento racionais, eis que obtidas 
de uma consciência comum. Na teoria comunicativa não há observadores, mas sim falantes e 
ouvites. Cultura, sociedade e estruturas de personalidade se pressupõem. E o Direito faz uma 
reconstrução prático-moral da sociedade, buscando a cooperação da verdade. 

Há, portanto, uma preservação da relação interna existente entre Direito, Política e Moral, 
estando o primeiro inserido ao componente social do mundo da vida como um sistema de 
ação. Daí interagir com a sociedade na sua totalidade, independente de códigos, preservando 
sempre o sentido ilocucionário de seus preceitos. 

Pelo o que foi esmiuçado anteriormente, essas são as principais diferenças destacadas entre as 
duas teorias estudadas. Mas esses dois autores não se ligam somente por suas distinções. 

Tanto Jürgen Habermas como Niklas Luhmann nasceram na Alemanha, sendo ambos 
influenciados por uma mesma época. O primeiro nasceu em 1929, enquanto o segundo, em 
1927. Além disso, os dois lecionaram na Escola de Frankfurt - ainda que Luhmann o tenha 
feito por um período curto -, sofrendo influências dos estudos desenvolvidos pelos 
pesquisadores da Instituição. 

Quanto ao trabalho téorico, observa-se em ambas as teorias um abandono do componente 
moral e uma convergência no estudo de uma nova sociedade "pagã", subdividida não mais por 
quotas, mas sim por sistemas funcionalmente especificados e complexos. 

Desse modo, ainda que discordem quanto à operacionalização dos procedimentos, as teorias 
entendem que a legitimidade do sistema jurídico advém de um mecanismo procedimental 
baseado na legalidade. 

Igualmente, não negam a função do Direito de estabilizar expectativas sociais - mesmo que 
por meio de mecanismos diferentes -, posto que Habermas defende com bastante ênfase a 
ligação do jurídico com "a força social que integra o agir comunicativo". 

Por todo o exposto, conclui-se que, apesar de traçarem caminhos aparentemente tão opostos, 
esses dois grandes sociológos do direito possuem certos aspectos em comum, eis que em 
alguns pontos suas teorias convergem. O que Habermas chama de input e output, por 
exemplo, Luhmann chama de acoplamento estrutural. E quanto às distinções de conceitos e 
abordagens, delineadas muitas vezes por questões semânticas, a dialética entre essas duas 
perspectivas figura como característica necessária e indispensável para a consecução e 
manutenção de um Estado Democrático de Direito. 
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ÓCIO NA PRISÃO: PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES TEMPORAIS  
 

IDLENESS IN PRISON: PRATICES AND REPRESENTATIONS ABOUT THE TIME 
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RESUMO 
Esta pesquisa reflete sobre o tempo de pena a partir da perspectiva dos presos das 
penitenciárias do estado Ceará. Entre as questões que nortearam a pesquisa estão: de que 
maneira os indivíduos submetidos a regras disciplinares na prisão percebem e experimentam o 
tempo de pena? Como os espaços na prisão são distribuídos, apropriados e ressignificados 
pelos presos? Quanto às técnicas e aos procedimentos metodológicos utilizados durante a 
pesquisa de campo na prisão, entre os anos de 2008 e 2010, lançamos mão de observações dos 
espaços e das relações entre os atores sociais, da análise de documentos institucionais, de 
matérias de jornais locais etc. Além das observações, realizamos entrevistas semi-estruturadas 
com os presos, com as pessoas da equipe dirigente e com os administradores do sistema 
prisional, com o intuito de elucidar a rede de relações sociais constituídas na instituição 
PALAVRAS-CHAVE: PRISÃO; TEMPO E COTIDIANO. 
 
ABSTRACT 
This research reflects on the penalty time period from prisioners' perspectives at the prisons of 
Ceara State. Among the issues which guided the research, there are: in which means the 
individuals subjected to the disciplinary rules in prison perceive and experience the penalty 
time period? How the prison spaces are distributed, made suitable and resignified by 
prisoners? Regarding technical and methodological procedures used during the field research 
inside a prison, between 2008 and 2010, we have been used observations of spaces and 
relations among the social actors in the prison, the analysis of institutional documents, local 
newspapers, etc. Besides the observations, we have made semi-structured interviews with 
prisoners, with members of the managing group as well as the administrators of the prison 
system, in order to elucidate the social relations network established in the institution. 
KEYWORDS: PRISON; TIME AND EVERYDAY 
 
 

  

Disciplina e padrões de conduta 

A morosidade do Poder Judiciário, a não efetivação da Lei de Execuções Penais, o caos no 
qual se encontra o sistema penitenciário brasileiro são bastante conhecidos por pesquisadores 
e especialistas que trabalham nesse campo. Dilemas que são diariamente abordados na 
imprensa, que provocam questionamentos por parte da sociedade sobre a capacidade das 
agências de controle social do Estado. A permanência destes fatos, entretanto, não tem sido 
acompanhada por políticas públicas penais suficientes para alteração do cenário. Os efeitos 
decorrentes desta situação e o agravamento de outras condições dão margem a diferentes 
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formulações e representações sobre a instituição carcerária. Uma delas aponta para o que vem 
sendo chamado pela própria população prisional como a "universidade do crime" (CASTRO, 
1991).                    

"Falidas" ou não, cadeias, presídios e penitenciárias permanecem existindo e, freqüentemente, 
novas são criadas e antigas reformadas. A prisão continua e, ao que tudo indica, permanecerá 
durante muito tempo como a portadora da expectativa de "solução" legal para o problema da 
criminalidade. Entretanto, esta "solução", historicamente, no contexto mundial, não deixou de 
ser objeto de críticas. Desde a sua emergência como penalidade até a sua difusão, a prisão e os 
debates sobre o seu objetivo, a sua funcionalidade, a sua eficácia e as questões éticas 
relacionadas estiveram juntas. As críticas e os questionamentos de sua validade institucional 
desenvolveram-se progressiva e sistematicamente em vários períodos históricos, implicando, 
em algumas circunstâncias, várias experiências distintas de penalidades (GOIFMAM, 1998). 

Diferentes formas de sanções legais voltadas para o enfretamento da criminalidade coexistem 
no Brasil. Multas, liberdade vigiada, cassação temporária dos direitos, advertências e outras 
formas de penalidades são colocadas em prática ao lado das punições ilegais, como os maus 
tratos, os espancamentos, as vinganças pessoais, a precariedade das condições de vida, a 
ausência de assistência jurídica, médica e social, que revoltam e embrutecem os tutelados com 
freqüência, todas toleradas pelo Poder Público. As maneiras por meio das quais as relações 
sociais são partilhadas na prisão fazem com que esta se constitua em um locus  do exercício 
da violência, da sua produção e da sua reprodução. O intricado destas relações, mediado por 
práticas institucionais e cotidianas dos presos, foi estudado por diversos pesquisadores que 
legaram importantes contribuições (ADORNO, 1991; CASTRO, 1991; COELHO, 1987; 
GOIFFMAN, 1998; PAIXÃO, 1984; RAMALHO, 2002).                         

Não tão conhecidas são as formas sutis de violência presentes no convívio dos sujeitos na 
prisão. Desrespeito às formas pouco visíveis aos olhos das pessoas do mundo de fora, como 
os mecanismos, as estratégias e as táticas, tanto de controle da massa prisional, realizado pela 
equipe dirigente, "quanto da construção de experiência: a de dominação e a de sujeição 
daqueles que vivem sob tutela e abrigo da prisão" (CASTRO, 1991, p. 57). Estão presentes, 
no interior deste universo simbólico, em atitudes, gestos, silêncios e olhares socializados de 
maneira ambivalente por dirigentes e seus subordinados. Cientes de tais aspectos, vários 
pesquisadores parecem compartilhar um entendimento comum sobre o cotidiano das prisões. 
A compreensão da realidade prisional brasileira, qualificada muitas vezes como caótica, 
demanda uma perspectiva analítica que leve em consideração o fato de que as ações sociais 
dos presos encontram significação e sentido em meio a esse caos.  

Embora os presos disponham de muito tempo na prisão, eles não podem fazer tudo que 
pretendem, ao contrário de muitas críticas feitas pela sociedade do lado de fora, que associa a 
ociosidade à total autonomia de utilização do tempo e do espaço. O poder de coerção das 
ações não se limita às iniciativas institucionais do corpo administrativo. Diversos mecanismos 
de regulação de condutas fazem parte do cotidiano prisional. Como esclarece Goiffman 
(1998, p.79) "entre as contribuições dos estudos sobre prisões estão as que apontam para 
existência de um conjunto de regras e padrões simbólicos, em constante atualização, que 
orientam as ações sociais nos presídios e penitenciárias". 

Nesse contexto, são criadas as regras, muitas vezes acordos silenciosos, do "proceder" e do 
"atuar". A compreensão de tais aspectos é fundamental para orientar a conduta dos presos, 
uma vez que aumenta as chances de serem relativamente "bem-sucedidos" em sua experiência 
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ao longo do tempo de pena.  O Rap de um réu primário, de 23 anos, condenado a cinco anos, 
por crimes, que descreve os momentos iniciais de sua chegada à PIRS e o contato com outros 
detentos, evidencia a existência de algumas regras de convivência importantes: 

Mal cheguei, as leis já sei: não roubar, abaixar a cabeça quando uma visita passa. Sou esperto 
foi pra isso que estudei, não quero levar o nome de safado, sou o cara, homem considerado, 
acordei cedo somente pra pensar quero estar longe deste lugar (Rap de autoria do preso M.C. 
R. N. S. M.). 

                                         

Considerando a existência de um conjunto de regras e acordos, duas observações devem ser 
destacadas. A primeira, refere-se ao fato de que as regras não garantem a estabilidade da 
convivência na prisão, pois o dia-a-dia neste ambiente, onde a vida é permanentemente 
negociada, caracteriza-se pela imprevisibilidade do vir a ser: "Quem tá na cadeia nunca sabe o 
dia de amanhã. Ele pode dormir e no outro dia não acordar." (Preso  da vivência 3 A). A 
efetividade da ação dos sujeitos encarcerados, no sentido de evitar constrangimentos e de 
conquistar vantagens, depende da orientação destas ações pelas regras. 

A segunda, é que estas regras não devem ser observadas como integralmente admitidas, não 
constituem modelos estáticos unânimes de uma população homogênea. No interior da 
penitenciária é possível identificar nitidamente dois grupos que estabelecem distinções entre a 
população prisional: um, integrado pelos presos que não cumprem pena na vivência dos 
trabalhadores, V 1A, e o segundo, integrado pelos presos desta vivência. Os presos do 
primeiro grupo estão mais próximos da classificação de "mundo do crime" [1], cujas "regras 
do proceder" se aproximam da conduta tipificada da "malandragem". Este grupo envolve-se 
cotidianamente com práticas consideradas ilícitas, assumindo valores e comportamentos 
semelhantes aos da criminalidade fora da prisão. O segundo grupo, que possui algumas 
vantagens possibilitadas pela equipe dirigente, sujeita-se às formas de controle por parte desta 
e do "mundo do crime". Entretanto, outras formas de agrupamento estão presentes na prisão. 
Como aponta Goiffman (1998, p. 80): "Divisões entre a 'malandragem' fazem com que o 
'proceder' dos presos seja sempre um processo em atualização, bem distante da idéia de um 
papel, com regulamentos, fixado na parede".  

A utilização do tempo insere-se em negociações que abrangem as regras de comportamento 
dos apenados. Entre as regras que aparecem como importantes destaca-se a que sinaliza o fato 
de que as ações destes indivíduos não devem provocar sobre os demais uma repressão 
institucional. Daí, a importância de se evitar agredir as pessoas da equipe dirigente. As 
relações dos presos devem ser pautadas no conhecimento das relações de causas e efeitos, 
quanto aos dispositivos de castigos, sobretudo, não "atrasar[2] a vida", dos outros, não fazer 
com que a duração da pena fique, ainda, "mais longa", pois na maioria dos casos de "vacilos", 
a medida administrativa é a sanção coletiva (GOIFMAN, 1998). 

Um conjunto de mecanismos de controle social exerce coerção na prisão. Sua materialização 
manifesta-se nas formas de dominação presentes nas relações sociais entre a equipe dirigente 
e os presos. A natureza e o sentido da dinâmica sócio-prisional caracterizam-se por uma série 
de peculiaridades que fazem da prisão uma "mini-sociedade", cujos aspectos mais 
significativos aparecem caricaturados. No seu interior, duas estruturas de poder se relacionam 
numa permanente tensão: uma política, ligada aos princípios organizacionais, e outra "social", 
referente aos presos entre si.           
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Separados fisicamente do mundo exterior por um período, os indivíduos na prisão estão 
sujeitos a um sistema de existência racionalmente ordenado. A abertura e o fechamento da 
instituição dependem diretamente da autorização da equipe dirigente, sendo poucos os 
momentos de visibilidade do seu interior. Além das visitas realizadas por familiares dos 
presos, o estabelecimento recebe visitas de outras pessoas que desejam conhecê-la. Nestas 
ocasiões, a exibição institucional por parte da equipe dirigente reserva alguns cuidados na 
apresentação do que merece ser mostrado, com o intuito de assegurar uma boa imagem do 
recinto. A demonstração da "eficiência" no trato dos delinqüentes inicia-se com a 
apresentação das estruturas física e funcional. Paredes brancas; pisos brilhosos, com aroma, 
variando dia a dia, de limão ou de hortelã; grades sem ferrugem; e agentes disciplinares 
desarmados, usando vestimentas com a marca da CONAP, sugerem uma primeira impressão 
"positiva" do ambiente. 

O controle de entrada e saída de visitantes remete a uma característica comum nas instituições 
totais, estudadas por Erving Goffman (2003): "tendência ao fechamento". Segundo o autor, 
essas instituições constituem espaços disciplinares repletos de regras, procedimentos, 
orientações e instrumentos para a sujeição e transformação dos reclusos. Concebidas como 
tipos de burocracias planejadas e dirigidas por procedimentos complexos, essas instituições 
possuem aspectos particulares no que tange às barreiras materiais e simbólicas que separam os 
indivíduos do mundo social exterior. Em primeiro lugar, todas as ações individuais ocorrem 
no mesmo local e sob um corpo administrativo. Em segundo, as atividades do dia-a-dia do 
recluso são realizadas na companhia de um grupo grande de outras pessoas, tratadas de 
maneira semelhante e obrigadas a agir em conjunto. Em terceiro, cada atividade é regulada 
por horários. E por último, as atividades obrigatórias são articuladas "num plano racional 
único, supostamente planejado para atender aos objetivos oficiais da instituição" 
(GOFFMAN, 2003,  p.18). 

O controle das condutas dos presos é operacionalizado formal e informalmente pela equipe 
dirigente. Os agentes de disciplina, cujo trabalho preventivo busca, essencialmente, assegurar 
o cumprimento das regras de disciplina e de segurança da penitenciária, devem manter-se 
atentos para detectar e interpretar corretamente os sinais de desordem ou de ameaça da 
segurança. Com efeito, isto demanda o domínio de um saber construído na prática cotidiana 
que não se encontra codificado no estatuto, sendo, por isso, não transmitido por meios formais 
e de difícil reprodução a curto intervalo de tempo. Esse saber fundamenta-se, essencialmente, 
no variado e atualizado repertório de táticas formuladas pelos presos para confundir e enganar 
a vigilância  dos agentes de disciplina. "Na prisão todo cuidado é pouco. Os presos passam 
vinte e quatro horas tramando besteiras e desordens. É impressionante, eles inventam tudo. 
Treinam até os gatos para, fazer 'missões', transportar catatais e drogas (...) Nossa função é 
vigiar e impedir qualquer irregularidade" (Agente de disciplina).  

A eficiência da atuação dos agentes de disciplinas presume um grau de competência que é 
obtido por meio da interação prolongada com a massa prisional. Dado o caráter bipolar desta 
relação, os presos também se apropriam de um saber prático fundado na observação das 
rotinas, dos hábitos, das preferências, do temperamento e da personalidade dos agentes. Cada 
grupo tende a conceber o outro por meio de estereótipos limitados e hostis. Os agentes 
observam os presos, geralmente, como "vazios", errantes, desocupados, maliciosos e não 
confiáveis; os presos, por sua vez, geralmente, vêem os agentes como autoritários, arrogantes 
e falsos moralistas. 
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Boa parte dos saberes dos agentes se traduz em tipificações sociais, receitas práticas, 
provérbios e comentários que definem e, são definidos, de acordo com o contexto de sua 
utilização (COELHO, 1987). Assim, "agentes que são bonzinhos demais com o presos, um 
dia são feitos de trouxa. Preso é bicho esperto demais. Não perde uma oportunidade pra se dar 
de bem" (Agente de disciplina). Pra tentar manter a prisão sob controle o agente "precisa a 
todo instante ficar imaginando o que pode está passando na cabeça deles (...) o silêncio e a 
calmaria nas vivências é sempre indício de planejamento e perigo" (Líder dos agentes de 
disciplina). Nestas ocasiões, a polícia militar é chamada pela Direção para realizar inspeções 
denominadas de "pentes finos", com o objetivo de coibir a emergência de manifestações 
coletivas, como rebeliões. Nas inspeções, os presos são obrigados a ficar nus e de joelhos no 
pátio. Por vezes, "cossocos" (armas artesanais) e outros objetos são encontrados.      

As tipificações sociais normalmente orientam as práticas dos agentes no sentido de evitar 
particularismos na relação diária com os presos. Ao contrário destas, as classificações 
individuais parecem representar uma ameaça de envolvimento pessoal, que deve ser evitada, 
em função do entendimento de que o preso seduz e manipula relações para provocar 
problemas para os agentes e a segurança interna. "A orientação", de acordo com o Gerente 
Operacional, "é de não manter nenhuma intimidade de tratamento (...) Se o preso pede para o 
agente fazer alguma coisa ilegal, não é pra fazer sob pena de gerar riscos para a instituição. Se 
o agente entrega um cigarro da primeira vez, ele tá ferrado. Começa pedindo um cigarro, 
depois pede um celular e depois uma arma". Para além destas situações, os presos buscam 
conseguir vantagens no que respeita, por exemplo, ao tempo experimentado fora da vivência. 
A negociação que define o passar do tempo na prisão baseia-se tanto na relação entre os 
presos, como entre estes e os agentes de disciplina.    

Vários dilemas cotidianos são vivenciados pela equipe dirigente e pelo quadro de 
funcionários. Entre eles, está a tolerância relacionada à maior ou menor permissividade na 
entrada de pessoas e objetos no espaço da prisão. De acordo com o regulamento interno, nos 
artigos 17º e 18º, "visitas íntimas", "uso de rádios e/ou televisões na cela e alojamento", 
"práticas esportivas" constituem favores gradativos que devem ser concedidos aos presos com 
o objetivo de estimulá-los a boa conduta. Acontece que estes itens perderam status de favor a 
ser viabilizado a critério da administração, mediante avaliação do comportamento do preso, 
tornando-se um direito adquirido em função das dificuldades encontradas para atender com 
rigor o dispositivo legal. Com efeito, algumas iniciativas administrativas colocadas em prática 
no sentido de reverter estes itens à sua condição original ou concedê-los apenas para alguns 
presos, foram e são motivos de descontentamentos. 

Dois acontecimentos ilustram essa situação na PIRS. Até o ano de 2003 os presos só recebiam 
visitas aos domingos, fato este distinto de muitas outras realidades prisionais, inclusive em 
relação às demais penitenciárias terceirizadas do Ceará, as quais viabilizam dois dias de visita 
na semana. Após diversas reivindicações e tentativas de rebeliões, em protesto, a Direção 
resolveu conceder mais um dia de visita, às quartas-feiras. Meses depois, a Direção 
determinou a sua suspensão. Revoltados, os presos se manifestaram coletivamente fazendo 
greve de fome. Após algumas horas de negociação entre os presos, a Direção, o promotor e o 
juiz de Direito, foi restabelecida a visita às quartas-feiras. Outro fato corriqueiro refere-se à 
autorização para entrada de equipamentos como rádios e televisões para alguns presos e 
outros não. Nesse contexto, vários presos questionam a diferenciação de tratamento e falam 
da necessidade de existir uma postura administrativa que assegure igualdade de condições. 
Embora defendam a universalidade de direitos e deveres, muitos presos orientam suas ações 
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levando em consideração a existência de particularismo e procuram conseguir privilégios e 
vantagens pessoais.                               

A diferenciação de tratamento evidencia-se não apenas em relação às formas de utilização do 
espaço, mas em relação ao tempo. Algumas formas de passa tempo consideradas ilegais pela 
equipe dirigente, como os jogos com apostas, são proibidos, porém tolerados. O engajamento 
nas atividades de trabalho, em face da limitação de oportunidades, constitui uma das situações 
de particularização do tratamento entre a população prisional.           

Outras medidas administrativas que constantemente deixam os presos insatisfeitos referem-se 
aos critérios utilizados para a entrada dos visitantes. As reclamações baseiam-se nas 
dificuldades vivenciadas pelos parentes com "a cobrança de muitos documentos" para 
obterem a permissão de entrada, além de passarem por uma vistoria, na qual as mulheres e os 
homens são obrigados a se despirem, respectivamente, diante de agentes disciplinares de sexo 
feminino e masculino; algumas mulheres tidas pela equipe dirigente como suspeitas de 
transportarem drogas para seus companheiros submetem-se, ainda, ao exame de toque na 
vagina e no ânus. Por tais motivos, muitas mães não vão ao encontro de seus filhos, por 
conceberem tais procedimentos como "desrespeitosos" e "constrangedores". 

Muitas das medidas de segurança são adotadas pela equipe dirigente sem que sejam expostas 
as razões. As regras baseadas em regulamentos e as fixadas ao longo do tempo são aplicadas 
sem que os detentos compreendam as justificativas. A equipe dirigente tende a omitir as 
decisões com relação ao destino do detento - como a mudança de uma vivência para outra ou 
a transferência para outro estabelecimento prisional - na intenção de impedir a realização de 
conflitos e de rebeliões.          

Socialização e regras 

  

Tanto os funcionários da equipe dirigente como os próprios presos reconhecem que a prisão é 
um lugar perigoso. Mesmo nesse ambiente, muitos presos conseguem "tirar a cadeia" em 
relativa segurança. Para tanto, é necessário que se tornem sujeitos competentes na população 
carcerária, levando em consideração seus códigos, valores, regras e hábitos. Como eles 
mesmos esclarecem, é necessário evitar o comportamento de um "vacilão". É um difícil e 
perigoso aprendizado por meio do qual o indivíduo irá abandonar progressivamente alguns 
papéis sociais assumidos anteriormente, no mundo de fora. "É um processo de 
transformação", de acordo com Coelho, "que cria uma segunda prisão: o interno torna-se 
cativo da 'sociedade dos cativos', totalmente dependente dela para sobreviver" (1987, p. 63). 

O trajeto dos presos para a penitenciária tem início nos xadrezes das delegacias distritais. 
Quando o indivíduo é detido pela primeira vez nas engrenagens da justiça criminal, o percurso 
pelas delegacias constitui uma experiência preliminar de conhecimento dos códigos, regras, 
hábitos e valores da população prisional à qual passa a integrar. Além dos maus tratos - 
empurrões, chutes e socos - que sofrem na ocasião em que é deflagrada a prisão por policiais, 
a entrada nas delegacias é acompanhada normalmente por rituais de violência institucional 
praticada pelos agentes do poder público e pela brutalidade dos próprios presos, em celas 
superlotadas: 
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Eu nunca tinha entrado numa delegacia. De uma hora pra outra me deparei com essa situação 
horrível. Horrível porque assim que eu cheguei presos já tavam informados que eu tava sendo 
acusado de estupro. Foi os policiais que disse pra eles pra mim prejudicar, a pedido da família 
da vítima. Aí já viu: me bateram e queria fazer sacanagem comigo e graça a Deus chegou uma 
senhora na hora e impediu (...) Lá é o seguinte: um pequeno vacilo pode terminar na porrada 
(...) Quiseram me bater um dia só por que eu escovei na hora do almoço. Eu lá sabia que isso 
era regra, vivia fazendo isso em casa (Preso da vivência 1 A). 

   

Os desentendimentos e as agressões decorrentes, vivenciadas pelos presos inexperientes, 
ocorrem entre outras razões, pelo desconhecimento das regras e dos hábitos das celas das 
delegacias. Se por um lado o aprendizado normalmente resulta de um processo gradual e 
doloroso, por outro, os preparam para a severidade da vida nos presídios e nas penitenciárias 
(COELHO, 1987). Ademais, ao longo do tempo, enquanto aguardam o julgamento ou a 
transferência, os indivíduos contam suas histórias pessoais e estabelecem relações. 

  

Por onde a gente passa nessa vida a gente cria amizades e inimizades (...) Na cadeia não é 
diferente (...) Quando você chega os presos perguntam logo a sua procedência: nome, artigo, 
moradia e tal. Quem é do mesmo artigo acaba conversando com a gente primeiro e fazendo 
amizades (...) Agora também rola preconceito com os artigo paia, tipo estupro. Esse aí tá 
ferrado. Tem inimizade até quando sair (Preso da vivência 2B). 

  

O processo de admissão de presos na prisão envolve uma série de procedimentos sistemáticos 
que visam a transformar os modos de vida que tinham antes de chegar à instituição. No 
primeiro contato com o estabelecimento, os presos são acompanhados pelo aparato civil ou 
militar. Escoltados por policiais numa grande área, onde fica estacionado o furgão da 
Secretaria da Justiça, os detentos são revistados ao lado de uma grande grade de ferro azul que 
dá acesso ao corredor central da instituição. Durante esse procedimento, os agentes de 
disciplina os observam atentamente. A partir deste momento, os presos lhes são entregues, 
ficando sob os cuidados da empresa. 

Orientados a andar com as mãos cruzadas para trás e com a cabeça baixa, os detentos são 
levados para uma sala, onde se submetem a exames e atividades realizados por assistentes 
sociais, psicólogos, médicos e advogados. Respondem a um questionário sócio-econômico; 
são fotografados e pesados; tiram-lhes as impressões digitais; atribuem-lhes números; 
identificam e enumeram bens materiais pessoais, para que sejam guardados; cortam-lhes os 
cabelos; e, por fim,  orientam-lhes superficialmente quanto a algumas "regras da casa" e 
viabilizam um kit (farda, colchão, lençol, toalha, sabonete, papel higiênico etc). Em seguida, 
os presos são levados para "triagem" nas celas da vivência 1B, onde permanecem durante dez 
dias em observação, antes de serem distribuídos[3] para outras vivências. 

Passei por outras situações que me ensinaram mais ou menos como é que as coisas funcionam 
na prisão. Já fiquei preso na delegacia e na cadeia pública de Sobral. Em cada uma delas a 
tensão e o medo sempre rola por que agente não tem certeza do que pode acontecer. (...) o 
tempo que eu fiquei na triagem foi mais um terror. Lugar pequeno e isolado de tudo. É a 
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primeira e grande tortura psicológica que deixa a gente atribulado. Depois de dez dias fui 
levado para a vivência 3. A. Quando cheguei, a história se repetiu novamente. Perguntaram 
meu nome, o meu artigo, de onde eu vinha e disseram algumas regras da cadeia (Preso da 
vivência 3 A).         

  

O ritual de admissão na população prisional acontece regularmente de maneira semelhante 
com os presos que chegam à instituição. Através dele os presos localizam o novo integrante 
no seu sistema de referências, quais sejam, artigo do código penal, local de moradia, relações 
com o mundo do crime externo etc. Constitui um levantamento inicial de informações. Ao 
longo do tempo, interagindo com os demais, o novato adquirirá saberes que lhe permitirão se 
situar e agir de acordo com as circunstâncias. Seu comportamento, suas reações diante das 
provocações e dos momentos de conflito, suas habilidades, sua condição econômica, as 
pessoas que o visitam e os objetos que obtém destas, serão constante e cuidadosamente 
observados. A população prisional interpretará estas observações de acordo com os seus 
valores e qualificará o sujeito nas categorias sociais disponíveis (COELHO, 1987). 

Comumente os presos são qualificados em duas categorias divisoras de comportamentos: 
"criminosos" e "não criminosos". Embora todos sejam infratores ou suspeitos de terem 
cometido infrações de acordo com a legislação penal, nem todos são assim considerados do 
ponto de vista da população prisional. Os criminosos são aqueles cujas biografias estão 
ligadas ao mundo do crime antes, durante a prisão e depois dela. Já os não criminosos são 
aqueles cuja detenção decorre do "acaso" ou "acidente", sendo estes, geralmente, "cidadãos", 
"trabalhadores" e "pais de família". Todavia, assim como ocorre na sociedade de fora, as 
fronteiras entre o "mundo do crime" e o "mundo do trabalho" são fluidas na "sociedade dos 
cativos". 

Um dos primeiros desafios do novato consiste em ser aceito na cela indicada pela equipe 
dirigente. Quando rejeitado, é conduzido pelos agentes para outra vivência. Se a rejeição for 
geral, resta-lhe a vivência 1B, a "tranca". Alguns, acusados de crime de estupro, prevendo 
problemas futuros, pedem para permanecer isolados na "tranca". Se for aceito, o próximo 
desafio é conseguir uma "pedra" (base de concreto sobre a qual é colocado o colchão) para 
poder se acomodar. Embora a instituição disponha de celas e de "pedras" para os que chegam, 
as formas de utilização desse espaço dependem diretamente de uma negociação financeira 
com os presos mais antigos. Em média, uma pedra é vendida por cinqüenta reais. Quem não 
tem o recurso necessário poderá esperar alguns meses e, nesse intervalo de tempo, dormirá 
"na pista", espaço do chão situado entre as pedras presas às paredes. Independente do local da 
cela onde permanecerá, deverá cumprir as "regras do sistema". 

  

Quem chega deve se organizar. Se você não se organizar você não vai conseguir enxergar 
uma luz. É preciso organização para que você possa receber as pessoas que vem lhe visitar. 
Inicialmente foi preciso eu me instalar, conseguir um local mais à vontade pra receber minha 
visita. Tive que comprar uma pedra, embora seja uma cadeia. Paguei cinqüenta reais a um 
preso mais antigo por uma das pedras que ficam em baixo. Elas são melhores para tirar cadeia 
por que facilitam o uso com a família, elas não dão trabalho pra subir Quem não tem esse 
recurso fica a beira da desorganização porque não tem como receber sua visita na cela. Esse 
cara vai ter que dormir, na linguagem do preso, na pista, no local de trafegar, até conseguir a 
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grana ou alguém ir pra liberdade. Tudo isso faz parte das regras do sistema (Preso da vivência 
1A).         

  

              Durante o tempo de reclusão inicial, o novato sujeita-se, no espaço por ele ocupado, a 
olhares desconfiados, dispondo de poucas oportunidades para se resguardar ou resguardar os 
seus sentimentos íntimos e as suas crenças. Compartilhando um espaço pequeno de uma cela 
com outros, ele fica inteiramente exposto ou constantemente obrigado a expor-se, para evitar 
que pensem algo equivocado a seu respeito. Sobre esse aspecto, um preso de trinta e quatro 
anos, condenado a quarenta anos de reclusão por diversos crimes - homicídio, latrocínio, 
tráfico de drogas etc - revela que sua convivência inicial com os demais foi constrangedora 
por que não se sentia à vontade para "falar de amor". Mesmo residindo em uma cela com "os 
conterrâneos da cidade" sentia-se inibido, pois os mesmos só "falavam em guerra e 
violência". Não tendo com quem compartilhar suas angústias, passou a dialogar com as 
plantas que cuidava no canteiro de hortas denominado "farmácia viva".   

                   Diante do cenário de privações, como relata outro preso de trinta e um anos, 
condenado a 13 anos de reclusão por crime de homicídio, é necessário cautela, paciência e 
interesse em aprender as regras de convivência com os mais velhos: 

  

No início a gente adentra a vivência com um pouco de medo e timidez por não conhecer o 
ambiente e as pessoas com mentalidades diferentes que acompanham tudo que você faz. Com 
o tempo você se adapta ao ambiente. Começa a conversar com as pessoas, começa a ir em 
outras celas e bate um papo. Minha finalidade era me aproximar mais de pessoas e adquirir 
mais sabedoria de outras pessoas que tenham passado por outras prisões. Pessoas que tinham 
mais tempo na cadeia. Conversava e trocava experiência por que o sistema da cadeia diz o que 
você deve fazer e o que não deve fazer pra que você viva tranqüilo aqui dentro (Preso da 
vivência 1A). 

  

O espaço da cela é a unidade básica de organização social na prisão. É nela onde os presos 
aperfeiçoam o aprendizado iniciado nos xadrezes das delegacias policiais e adquirem outros 
saberes necessários à convivência. Além do ingresso do novato, o aprendizado das regras é 
testado em outros rituais de iniciação e de passagem, a exemplo do envolvimento em planos 
de fugas, greves de fome, rebeliões, tumultos, prestação de serviços etc. As provas de 
coragem e de lealdade servem como testes que avaliam o grau de pertencimento ao "mundo 
do crime" e possibilitam a constituição de acordos e alianças entre os presos, na maioria das 
vezes, não muito duradouros. 

Essas relações são comuns no tráfico de drogas realizado no interior da prisão. Diversos 
usuários que não dispõem de recursos financeiros para custear o consumo, prestam serviços 
aos seus fornecedores, chamados de "chefes", e contraem obrigações de lealdade perigosas. 
Dependentes e subordinados, os "soldados" ou "fiéis" retribuem com serviços de limpeza de 
cela, recebendo e entregando refeições, repassando recados e drogas etc. Ademais, fazem a 
proteção pessoal e, em certas ocasiões, se apresentam à equipe dirigente como autores de 
infrações que não cometeram - relacionadas ao porte de "cossocos", celulares etc -, para 
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pouparem os seus "chefes" de receberem sanções disciplinares, como a reclusão de quinze a 
trinta dias na tranca e o prolongamento do tempo de pena. 

Os chefes adquirem reconhecimento e respeito em relação aos outros presos por possuírem 
algumas qualidades distintivas. Geralmente ocupam esses postos aqueles que têm uma vasta 
experiência no "mundo do crime" e exercem influências no comércio de drogas, dentro e fora 
da cadeia. Não basta que tenham cometido muitos crimes. É necessário que estes sejam 
"considerados" na população prisional e que seus crimes tenham repercutido com destaque na 
imprensa, a exemplo dos de latrocínio, de tráfico de droga, de seqüestro, de roubo a carro 
forte etc. Uma vez conquistado o posto, é preciso mantê-lo. O exercício do poder de mando 
tem limitações claras. O exército de soldados não funciona sem sua principal munição, a 
droga, e a coexistência de grupos rivais, por vezes, ocasiona conflitos que resultam na perda 
do status hierárquico por parte do chefe do grupo perdedor. Para a equipe dirigente, o 
surgimento destes conflitos é menos preocupante que uma ação articulada em massa com 
objetivos e interesses comuns. A solidariedade entre a população prisional é observada como 
uma grande ameaça à ordem institucional. A participação em algum grupo pode oferecer 
vantagens e, concomitantemente, a perda de confiança por parte de outros presos. Daí a 
importância de proceder sempre com cautela. 

As adesões a determinados grupos na prisão são bem particulares. A convivência social 
obrigatória nos limites físicos de uma cela coletiva produz uma intensa pressão no sentido de 
que o sujeito participe das atividades "normais" da coletividade (COELHO, 1987). Um 
pistoleiro de 21 anos, condenado a 18 anos reclusão, contou-me que não era bem visto pelos 
demais por que "vivia nos cantos sem querer conversar, jogar e fazer outras coisas[4]. Vivia 
isolado (...) Me chamavam de geladeira por que eu era frio e evitava falar de mim. Com o 
tempo a gente acaba se adaptando e se envolvendo com os outros para tirar a cadeia sem 
muitos problemas" (Preso da vivência 4A). "Adaptar-se", nesse ambiente, significa, entre 
outras coisas, corresponder à pressão de ter que estabelecer relações de respeito, de 
cumplicidade, de compromisso com os valores da "malandragem" e do crime. Quem não se 
integra não é confiável e representa um perigo para segurança da cela. 

Ainda que obrigados a conviver com indivíduos com diferentes histórias de vida, a escolha e a 
negociação de companheiros de cela não estão descartadas. As possibilidades de 
transferências espaciais no interior do estabelecimento dependem do prestígio do solicitante 
com relação à equipe dirigente e à própria população prisional. Um "carne nova" dificilmente 
conseguirá. No entanto, muitos detentos passam boa parte do tempo de condenação 
solicitando mudanças de instituição penal por várias razões. Entre as mais recorrentes estão a 
aproximação com os familiares por meio de transferência de cidade e as intrigas não 
solucionáveis com outros presos[5]. Nas conversas informais pelos corredores uma outra 
razão aparece como significativa. Vários preferem ficar reclusos em prisões administradas 
integralmente pelo Estado - mesmo reconhecendo que dispõem, nas prisões terceirizadas, de 
condições mais adequadas ao cumprimento da pena - porque o "controle da segurança é 
menor e é o crime que comanda" (Preso da vivência 4 A). 

Com base no esquema elaborado por José Ricardo Ramalho, em seu livro O Mundo do crime: 
a ordem pelo avesso - que trata da relação entre o crime e a prisão, na perspectiva dos presos 
da Casa de Detenção de São Paulo, nos anos de 1975 e1976 - é possível agrupar parte das 
principais "regras do sistema" da PIRS da seguinte maneira: 1) regras que se referem à 
convivência no interior da cela; 2) regras que se referem às trocas e circulação de objetos 
entre os presos; 3) regras que se referem às prescrições de solidariedade e ajuda mútua; 4) 
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regras que se referem à honra dos presos e 5) regra essencial: não "caguetar". Coexistentes 
e, muitas vezes, conflitantes com as regras da instituição, que são aplicadas com rigor aos 
presos, as "regras do sistema" têm validade e vigência no espaço prisional, sendo suas 
prescrições e sanções definidas e aplicadas pelos presos. 

O não cumprimento de determinadas regras pode resultar em sanções de intensidades 
diferentes. Assim, existem determinadas infrações cujas sanções, por parte da população 
prisional, são leves - como a advertência - e não resultam em ações enérgicas e violentas, a 
não ser que haja repetições e intrigas pessoais passadas. Nos casos em que ocorrem violações 
graves, as sanções resultantes por parte dos atingidos são mais violentas. Os conflitos entre os 
presos podem até ser solucionados através do diálogo, quando o infrator reconhece o erro e se 
compromete a não "vacilar" outra vez. Não havendo a aceitação dos motivos - o dissenso 
entre as partes envolvidas na relação - o conflito poderá ser resolvido por meio de lutas 
violentas. Em certas situações, o ofendido compartilha sua indignação com outros presos da 
vivência, para angariar legitimidade, por meio de uma "reunião coletiva", na qual os mais 
velhos gozam de um poder influente na avaliação e deliberação da sanção a ser aplicada ao 
caso concreto, o conflito em objeto. Seguem-se as regras acima mencionadas.  

1) regras que se referem à convivência no interior da cela:  No pequeno espaço da cela estão 
presentes inúmeras regras que prescrevem condutas a serem adotadas. Entre elas está a que se 
refere ao rodízio de atividades internas. Cada preso é responsável pela faxina uma vez por 
semana. O chão e o banheiro são varridos e lavados, e a sujeira é colocada nos cestos de lixo 
no pátio. No exercício dessas atividades ninguém deve "mexer nas coisas dos outros". O 
sumiço de um simples objeto, como um cigarro, pode ocasionar uma grande confusão. Os 
"ratos de cadeia", como são chamados aqueles que ousam roubar os pertences dos 
companheiros, recebem sanções como agressões e são "espirrados", ou seja, expulsos de cela. 
Outra regra importante do proceder na cela refere-se ao comportamento do preso com relação 
ao ato de dormir. Nesta ocasião exigi-se respeito ao sono da maioria ou aos momentos 
considerados de descanso.   

2) regras que se referem às trocas e circulação de objetos entre os presos: A quitação de 
dívidas nos prazos estabelecidos constitui um item importante para a boa reputação e 
integridade física dos presos. Tanto o empréstimo de objetos quanto o de dinheiro são 
negócios de risco para as partes envolvidas. Dependendo da gravidade do não cumprimento 
da "palavra", o devedor poderá retribuir com a prestação de serviços e, em alguns casos, até 
com "favores sexuais". Muitas dívidas são contraídas para a manutenção do consumo de 
drogas. O não pagamento representa uma violação séria das "regras do sistema", implicando, 
para o inadimplente, a cobrança constante, que pode ter como desfecho o uso de soluções 
violentas. Quem empresta tem o dever de cobrar a dívida para "não sujar a sua honra" diante 
da população prisional. 

3) regras que se referem às prescrições de solidariedade e ajuda mútua: O respeito entre os 
presos é uma regra cuja validade tem abrangência ampla na população prisional, com exceção 
daqueles enquadrados nos "artigos paia", a exemplo dos estupradores e dos pistoleiros. O 
tratamento respeitoso é dirigido especialmente para aqueles que gozam de regalias na prisão, 
como alguns dos indivíduos que trabalham e outros que têm contatos com advogados externos 
à instituição. A mobilidade espacial dos primeiros permite o acesso aos funcionários 
(assistentes sociais, psicólogos, médicos, advogados etc) e à Direção. Com efeito, estes 
podem solicitar com mais facilidade atendimentos profissionais, informações de processos e 
recursos judiciais. Os contatos com os segundos podem viabilizar o acompanhamento 
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processual no fórum de Sobral, quando há o descontentamento com o desempenho dos 
advogados da empresa CONAP, e a cobrança de uma participação mais efetiva da defensoria 
pública no sentido de que ingresse com pedidos de redução do tempo de pena.  

4) regras que se referem à honra dos presos: Um preso sem honra (honra proveniente de 
valores assumidos internamente) dificilmente sobrevive na prisão. A honra na prisão possui 
algumas especificidades em relação à noção de honra adotada moralmente pela sociedade e é 
uma qualidade indispensável para a existência no ambiente prisional. Existência, segundo 
Hassen (1999, p. 136), "no sentido literal, física, e também existência em um sentido menos 
prático, que se refere ao respeito, à aceitação, à possibilidade de exercer papéis reconhecidos 
pelos companheiros". No desempenho destes papéis articulam-se princípios mais específicos 
do meio - referentes, por exemplo, ao sigilo dos segredos do grupo, à guarda de confissões 
pessoais, à discrição etc - com os princípios morais considerados importantes na sociedade, 
como o valor da "palavra empenhada". Dada a severidade da vida na prisão, este princípio é, 
ao que parece, mais praticado na "sociedade dos cativos" do que na sociedade de fora. 

5) regra essencial: não "caguetar": Inúmeras ilegalidades ocorrem no cotidiano prisional. 
Não delatá-las corresponde à principal regra do "proceder". A "caguetagem" significa o 
rompimento da fronteira existente entre duas ordens sociais que se distinguem e se opõem 
pelas especificidades de suas naturezas e de suas finalidades: uma ordem representada pelas 
regras da instituição e uma ordem representada pelas "regras do sistema". Assim como outras 
práticas, a "caguetagem" decorre das condições de vida na prisão. No entanto, para muitos 
presos esta prática é considerada "um atraso", pois prejudica diretamente a permanência de 
certas contravenções e a realização de planos de fugas e rebeliões racionalizados 
minuciosamente. "Além dos agentes de disciplina e das câmeras, somos vigiados vinte e 
quatro horas pelos cabuetas, uns  pilantras que tem aqui dentro, que fazem o jogo da Direção, 
entregando coisas pra se dar de bem" (Preso da vivência 4 A). 

Ociosidade e experiências temporais 

O tempo vivido na prisão é simbólica, qualitativa e quantitativamente diferente do tempo 
vivido fora dela. O confinamento institucional, com seus mecanismos de regulação formais e 
informais, modifica a percepção e a organização temporal dos indivíduos. Quase todos 
compartilham uma intensa sensação de que o tempo experimentado é um tempo "mal 
empregado", "perdido", "destruído", "pesado" ou "arrancado" de suas vidas; é algo que deve 
ser "pago", "cumprido", "preenchido", "carregado", "apagado" ou "morto". A reclusão, mais 
do que distribuir e capitalizar o tempo de maneira útil, implica a negação dele. Nas 
consciências dos presos este tempo foi colocado entre parênteses e de uma maneira que 
dificilmente se encontra no mundo social externo. Por tal razão, tendem a sentir, durante a 
reclusão, que foram exilados da vida.  

Ainda que sejam adversas as condições de vida na prisão, elas não são os únicos fatores que 
podem explicar essa sensação de "tempo perdido" (GOFFMAN, 2003). As perdas dos 
contatos sociais, resultantes do afastamento dos espaços de trabalho e de moradia - principais 
esferas do tempo vivido - de lazer etc; a impossibilidade de se apropriar de determinados bens 
materiais e simbólicos; e o controle de grande parte das atividades diárias, através da 
racionalização do espaço e do tempo por parte dos mecanismos de regulação prescritos pelas 
normas dos presos, as "regras do sistema", e pelas normas da instituição, também contribuem 
para a formação e a permanência desta sensação. 
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Como muitas organizações disciplinares, a penitenciária opera com uma economia 
relativamente precisa de tempo que influencia, direta e indiretamente, as formas e os sentidos 
das experiências temporais e espaciais dos apenados. A ordenação temporal das atividades 
institucionais, a curto, a médio e a longo prazos, é definida e redefinida pela equipe dirigente 
constantemente. 

Na prática, os horários sofrem muitas variações. As razões, geralmente, estão associadas ao 
desempenho profissional dos funcionários (agentes de disciplina, coordenadores das 
atividades de trabalho dos presos etc), à entrada e saída de visitantes e ao comportamento da 
população prisional. A visita de autoridades públicas ou o surgimento de uma rebelião, por 
exemplo, pode alterar bastante a organização do tempo da instituição e, conseqüentemente, da 
sua dinâmica funcional. No primeiro caso, a equipe dirigente poderá diminuir o fluxo de 
presos pelos corredores e paralisar temporariamente algumas atividades de trabalho, com 
exceção da cozinha, a fim de garantir uma maior segurança dos visitantes. No segundo caso, 
poderá paralisar todas as atividades de trabalho, fechar a torneira geral que distribui água para 
todas as vivências e solicitar a participação da polícia para  "restabelecer a ordem" etc. 

O controle do tempo e do espaço é revelador de uma série de especificidades importantes do 
cotidiano prisional. É inegável que o individuo na prisão possui autonomia e capacidade de 
ação bastante limitada, não dispõe de um "tempo livre" ou de "um tempo só dele", ao 
contrário dos trabalhadores de uma loja qualquer no mundo de fora. Nesse contexto, as 
formas de controle que os presos desenvolvem sobre suas vidas, ao longo dos dias, tendem a 
se concentrar na proteção pessoal (física e moral) e na obtenção de vantagens, sobretudo, em 
relação ao tempo. As táticas de sobrevivência e resistência são algumas dessas formas e 
aspectos relevantes que, em certa medida, se manifestam, seja qual for a política de segurança 
adotada pela equipe dirigente para por em prática os procedimentos disciplinares (GIDDENS, 
2003). 

Como diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros[6] sobre prisões indicam, muitos dos 
presos conseguem exercer um certo controle sobre as atividades diárias, ainda que submetidos 
a procedimentos disciplinares rigorosos. Suas trajetórias nestas instituições são construídas 
sob as pressões e as oportunidades decorrentes de suas existências no espaço e tempo 
prisional. Os depoimentos de alguns presos com rotinas diárias diferentes são significativos 
para evidenciar algumas particularidades das experiências temporais. 

                 

Quem chega na prisão tem que saber se organizar, por que se ele não se organizar ele vai tá 
sempre de bobeira, como se diz na linguagem da grande massa. Ele tem que saber organizar o 
seu tempo. Eu costumo fazer isso. Eu sei o que vou fazer hoje e o que vou fazer amanhã. 
Amanhã cedo eu tenho que despertar tal horas. Aí eu sei que vou ter que botar uns panos de 
molho. Aí vou trabalhar (Preso da vivência 1 A). 

  

Trabalho 15 dias no setor da capinagem. Quando começa a outra turma e eu saio de atividade, 
eu fico mais na cela ouvindo louvor. Às vezes pego a Bíblia e vou ler. Às vezes me sento por 
uns bancos lá e converso com outras. O tempo do crente é assim. Não tem negócio de jogo 
não. (...) Normalmente eu acordo 5h da manhã. Mas antes disso eu levanto 3 e 30 da manhã e 
passo alguns minutos orando. Ligo a luz na madrugada e outro irmão ora comigo. Aqueles 
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que servem a Deus com mais fervor acordam mais cedo para rezar. É como a palavras de 
Cristo diz: 'Eu amo os que me amam, os que de madrugada buscam me encontrar'. Quando dá 
4h eu volto a dormir. 6h eu ainda estou na cama, mas já estou acordado. Às 6h a gente espera 
abrir a vivência. 7 e 10 ou mais ou menos os agentes de disciplina abrem a cela. Quando abre 
agente varre a cela. Muitos vão lavar a cela, depois de ter organizado o colchão e outras 
coisas. Tomam banho escovam os dentes, É isso aí..Ai você vai com destino à gaiola pegar o 
café, por volta das 7 e 30. Depois do café muitos vão assistir televisão na cela, outros vão 
jogar (Preso da vivência 1 A). 

  

Com coisas pra fazer ou sem coisas pra fazer a meditação me ajuda em tudo. A meditação 
abre a pessoa para o dom da vida, valorizar mais a vida. Na meditação eu procuro muito as 
virtudes: a paciência, a fé, a tolerância e o desapego às coisas materiais. Isso eu busco fazer a 
toda hora para suportar esse lugar. Até mesmo no trabalho eu medito. É como se eu estivesse 
sempre em transe, conversando com alguém ao meu lado. Isso no imaginário. Trabalho calado 
e escuto os bons conselhos de minha mente. Isso acontece freqüente comigo. Às vezes quando 
eu não tou ocupado e fico no pé do muro acocado, as pessoas pessam que eu tou tendo 
alucinação. Na verdade, eu tou é apreciando o momento, o tempo, o presente (Preso da 
Vivência 1 A) . 

  

Quem não trabalha não tem muito que fazer (...) Eu me viro do jeito que dá com um papo e 
outras coisas. Me distraio com o artesanato, aqui na vivência, com a bola, o baralho e tal, 
sacou? (...) Dou maior dez à televisão também. Se ligar né, do que tá acontecendo nesse 
mundo que agente tá distante? (...) Tem que ficar inventado coisa pra fazer, por se não fica 
ainda mais atribulado (...) o relógio na prisão é mais lento e as horas passam devagar (Preso 
da vivência 3 B). 

  

A impressão de que "relógio na prisão é mais lento e as horas passam devagar", certamente, 
explica a participação dos presos em atividades de distração, fazendo-os esquecer 
provisoriamente a realidade na qual se encontram. Entre as atividades que servem para 
"passar" ou "matar tempo", o jogo é o mais comum. Além de "acelerar os ponteiros do 
relógio", provém em parte a falta de recursos financeiros e de objetos, fomentando uma 
economia irregular e ilegal na prisão, designada por Edmundo Campos Coelho (1987), de 
"economia delinqüente". Entretanto, nem todo jogo é permitido pela equipe dirigente. 
Existem os jogos considerados legais, como a dama, o dominó, o xadrez, e os considerados 
ilegais, a exemplo do baralho (feito pelos próprios presos com tampas de marmitas). Os 
"rachas de futebol" no pátio das vivências, nos períodos da manhã e da tarde, também são 
formas usuais de utilização do tempo. 

Nesse ambiente, há quem prefira também passar o tempo lendo e escrevendo. Livros, revistas, 
poesias, músicas, cartas ou outros meios de comunicação com o "mundo de fora" são 
considerados importantes no cotidiano prisional. Em relação às cartas, elas apresentam 
algumas particularidades. Se nos outros meios os presos geralmente aparecem na condição de 
receptores, nas cartas apresentam-se, simultaneamente, como receptores e emissores de 
informações destinadas ao "mundo de fora" e aos demais presos. As cartas utilizadas na 
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comunicação interna, entre presos de vivências diferentes, são chamadas de "catatais". Os 
livros e os jornais são bens culturais escassos na prisão. O acesso, na maioria das vezes, 
ocorre na escola ou por intermédio de parentes. 

Outra forma recorrente de passar o tempo na prisão é assistir à televisão. Em comparação com 
as cartas, esse meio de comunicação possibilita uma maior permeabilidade do "mundo de 
fora". Informações sobre fatos e acontecimentos ultrapassam as barreiras físicas e simbólicas 
da prisão e atualizam a sua população. O interesse de manter-se "por dentro do que acontece 
na rua" e ocupado, estimula a compra e o negócio de televisores. Bens de troca valiosos e 
símbolos de status, estes equipamentos estão presentes de maneira expressiva. Com exceção 
da vivência 1 B, todas as demais possuem um aparelho de tv no pátio, além dos existentes nas 
celas coletivas. Se anteriormente o rádio era observado como um fiel companheiro da solidão 
na prisão, este instrumento continua mantendo considerável importância ao lado da televisão, 
que ultrapassa as grades e insere-se em celas e outros espaços. 

A televisão aparece como uma forma de lazer na prisão, não apenas para aqueles que 
experimentam o excesso de ociosidade, mas também para os que participam de alguma 
atividade.  Na cozinha, único espaço de trabalho que dispõe de televisão, os presos assistem 
atentamente à programação disponível durante o período de almoço. Nele e noutros espaços 
de trabalho, os presos aguardam ansiosos o final do expediente para assistir à televisão, como 
relata um trabalhador da lavanderia: "Quando tou no trabalho fico contando as horas para 
chegar na vivência e assistir televisão até chegar o sono" (Preso da vivência 1 A).        

A importância da televisão no cotidiano prisional pode ser observada pelo lugar de destaque 
que ela ocupa na organização do dia. Diante das limitações de uso do espaço e do tempo, os 
presos, em suas vivências, passam a valorizar a tv como uma possibilidade, muitas vezes 
quase exclusiva, de passar o tempo. Dependendo das condições climáticas, a utilização da tv 
pode ser ainda mais acentuada e interferir nos ritmos e nas rotinas diárias. Em dias de chuva 
ou de temperatura elevada os presos evitam sair para as áreas abertas dos pátios em 
determinados horários, ocupando-se nas celas com conversas, jogos, televisão etc. 

Além das condições naturais, a programação televisiva influência direta e indiretamente no 
modo como o tempo é vivido na prisão. Os pátios das vivências possuem uma área coberta na 
qual os presos podem assistir à televisão. A prática reiterada dos mesmos de solicitar aos 
agentes de disciplina uma maior permanência nos pátios, em dias de programação 
"importante", transformou o que é tido como tolerância pela equipe dirigente, quase em 
costume. Com efeito, os presos compreendem que o horário de "fechamento de celas" - para a 
contagem e o isolamento noturno - está sujeito à programação do dia. Os agentes habituaram-
se a não interromper as cenas finais do filmes e admitir a televisão ligada, por mais alguns 
minutos, em dias de campeonatos de futebol. Se o time que aparece nas telas é a seleção 
brasileira de futebol, o clima nas vivências é de muita expectativa e animação. Nestas 
circunstâncias, pouquíssimos presos comparecem à escola. No interior das celas, no turno da 
noite, as experiências temporais individuais são definidas, em parte, de acordo com o que é 
transmitido. 

Entre as atividades disponíveis na prisão, a escola é uma das mais procuradas pelos presos. 
Estudar na prisão, além de possibilitar alguns benefícios, auxilia a "matar o tempo" e, é uma 
das formas de ser bem visto pela administração: 
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(...) a penitenciária oferece poucas oportunidades para o preso se ressocializar. Passamos boa 
parte do tempo sem fazer nada. A escola ainda distrai a cabeça do preso quando aprendemos 
coisas diferentes. Isso ajuda a recuperar o tempo perdido de nossas vidas (...) Vem o professor 
traz uma idéia nova, ensina o que antes a gente não sabia. A escola é um lugar onde o preso 
respeita por querem nosso bem. Às vezes a gente precisa mandar uma carta pra família e 
então a gente pede a um professor. Mandar pelas assistentes sociais é a maior engomação 
(Preso da vivência 3A). 

  

A possibilidade de conseguir alguns privilégios com a equipe dirigente depende do prestígio 
do solicitante. Conquistar uma vaga no trabalho, conseguir um atendimento profissional ou 
obter uma transferência espacial de uma vivência para outra, exige do preso interessado um 
padrão de comportamento aceitável. Em várias ocasiões a escola recebe a presença de pessoas 
da administração, momento em que pedidos e solicitações individuais são feitos "com atos 
verbais de deferência obrigatória" (GOFFMAN, 2003, p. 30). O emprego das palavras 
"senhor" ou "doutor", acompanhadas por uma entonação baixa e gestos respeitosos, aparecem 
como maneiras de dirigir pedidos. A fala de um estudante ao fazer um pedido a um agente de 
disciplina ilustra esta situação: "O senhor vai ver então se consegue um trabalho, né? O 
senhor tá vendo o meu comportamento, né?".(Preso da vivência 4 A). 

Por menor que seja o pedido, deve ser feito com atos de submissão. Não levar em 
consideração esse tipo de tratamento, pode acarretar para o preso uma "mancha" no histórico 
de seu comportamento ou algum tipo de advertência. Durante um curto diálogo entre um 
agente de disciplina e um preso que fazia a limpeza de um dos quadrantes de revista próximo 
da escola, um pedido feito sem o emprego da palavra "senhor" resultou numa forte repreensão 
verbal: "Você pode me dar às chaves aí?". "Você, não! Senhor! Tá pensando que tá falando 
com quem? Me respeite, porque você não tá em casa! Tá doido pra pegar uns dias de tranca!". 

    A tentativa de transmitir a imagem de uma "pessoa recuperada" para o convívio social fora 
da prisão, normalmente, aparece associada à disposição pelo trabalho e pelos estudos. Neste 
sentido, várias demonstrações são realizadas com o intuito de provar que estão prontos para 
viver em sociedade. Algumas dessas manifestações aparecem, freqüentemente, no 
comportamento de presos diante de pessoas que visitam as dependências da escola. As 
maneiras de falar dos presos nestas ocasiões pautam-se pela preocupação de mostrar que estão 
afastados do "mundo do crime", evitando o emprego de gírias. Quando são chamados para 
pousar em fotos durante cerimônias comemorativas, quase sempre aparecem segurando um 
livro ou ao lado de algum trabalho realizado.        

Para muitos cientistas sociais a experiência de temporalização é caracterizada por uma 
dimensão qualitativa e o tempo é sentido por grupos e indivíduos em momentos significativos 
que particularizam os meandros da vida cotidiana. Nessa perspectiva, os rituais são 
fundamentais para a compreensão do tempo na prisão. Embora as atividades diferenciadas 
sejam poucas, os rituais representam uma relevância na relação com o tempo vivido 
(GOIFMAN, 1998). 

Além dos rituais realizados pelos presos no cotidiano prisional, eventos institucionais[7] são 
organizados pela equipe dirigente ou com a sua autorização. Trata-se de atividades coletivas 
ocorridas no pátio, ao lado do corredor principal, e no salão da escola: casamentos, cursos 
profissionalizantes, entrega de certificados, cerimônias religiosas, exibição de filmes, 
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exposição de artesanatos e comemorações de algumas datas do calendário (dia das mães, festa 
junina, natal etc). Historicamente, a esses rituais são destinadas as expectativas de 
ressocialização, o "encontro com Deus" e a incorporação de valores sociais associados à 
honra, à família e ao trabalho.               

O tempo necessário para a realização destes rituais aparece imerso numa gama de negociações 
entre presos e a equipe dirigente. Até mesmo os eventos esportivos não se realizam sem a 
aprovação da equipe dirigente e sem a supervisão dos agentes de disciplina. Entre os rituais de 
grande prestígio estão os campeonatos de futebol organizados pelo professor de Educação 
Física. A não participação de alguns presos ou de algumas vivências consiste num 
procedimento disciplinar usual. O horário do futebol, o espaço para sua realização, o acesso à 
bola, as blusas do time etc, a organização e dias dos torneios são itens de negociação. 
Segundo Goifman (1998, p. 89), na prisão barganha-se tudo: "alimentos, drogas, roupas, 
'surras', direitos, deveres, vantagens, trabalho, lazer, proteção, em um mercado concreto e 
abstrato, formal e informal, tolerado ou não, onde porém, dificilmente, as duas ou mais partes 
envolvidas no negócio estão em situação similar de poder".    

A visita constitui o ritual mais aguardado pelos presos. Circunstância na qual é possível a 
comunicação com "o mundo de fora" através do relacionamento com pessoas consideradas 
"importantes", como esposas, companheiras, namoradas e parentes em primeiro grau. Um 
ritual concebido como "sagrado", por ser um dos "bons momentos" passados na cadeia. O 
tempo de duração da visita (das 8h às 16:30) é indicado como o momento "que passa mais 
rápido". Na ocasião, recebem presentes e produtos em geral. O reencontro com os visitantes 
possibilita, além do "conforto emocional", a entrada de várias mercadorias legais ou não, 
fomentando processos de trocas e de vendas no cotidiano prisional. 

Para os presos que recebem visita, as quartas e aos domingos são os dias mais importantes de 
suas vidas. No entanto, lamentam a maneira como ocorre, a dificuldade e o vexame pelos 
quais passam os familiares, principalmente mulheres e crianças. Para muitos, a dificuldade 
começa com os gastos com as passagens de ônibus e de transportes alternativos. Existem 
presos que só recebem visita quando têm recursos para pagar as passagens. Neste ponto, os 
trabalhadores levam mais vantagem. Seus visitantes comparecem regularmente. Ademais, 
uma parte deles paga por serviços sexuais prestados por mulheres agenciadas através de seus 
familiares e de outros visitantes. 

Durante o período de visita, várias regras devem ser respeitadas. Os detentos não podem 
andar sem blusa na vivência e nem se dirigir às mulheres, sem que haja a iniciativa das 
mesmas. Para evitar qualquer tipo de conflito, é aconselhável que o preso não olhe e nem fale 
com estas depois que adentram o espaço da vivência, devendo "manter a cabeça baixa e olhos 
ocupados com outras coisas" (Preso da vivência 5B). Cada preso tem seu tempo dentro da 
cela com os seus visitantes para um encontro mais íntimo, tendo a possibilidade de manterem 
relações sexuais. Na entrada da cela é colocado um lençol para não permitir a visualização do 
seu interior. Quando a cela está ocupada e outro deseja entrar com os seus visitantes, este tem 
que dar "duas batidas na parede". A resposta da permissão é dada "com três batidas de volta". 
Caso não haja nenhuma sinalização com os toques, o preso que aguarda deve esperar ainda 
mais. O não cumprimento destas regras configura violações gravíssimas, cujas sanções 
correspondem a agressões físicas e a expulsão da vivência. 

As ausências de mulheres durante as visitas deixa os presos em estado de alerta e 
preocupados. Podem ser motivadas por razões de desinteresse, doença, morte etc. Todas 
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causam grandes sofrimentos e desesperos diante da sua limitação. Segundo um preso, de 28 
anos de idade, condenado a 15 anos de reclusão por crime de latrocínio, aquele que não 
recebe visita "puxa duas cadeias: a material e a mental". A angústia e o aperto no coração 
causa uma dor danada. A cabeça fica altamente atribulada. Quando isso acontece o cara tem 
que tentar distrair a mente com alguma coisa, como assistir televisão enquanto os outros ficam 
com suas famílias". 

Entre os rituais considerados importantes, os cultos religiosos contam com a participação 
significativa da população prisional. A ociosidade e o tempo disponível na prisão, aliados à 
situação miserável de vida e aos arrependimentos pelos crimes, por parte dos presos, facilitam 
a visita de grupos religiosos evangélicos e católicos na prisão, autorizados e estimulados pela 
Direção. Os cultos evangélicos acontecem geralmente aos sábados, no turno da manhã e da 
tarde, na quadra de eventos da instituição e no salão da escola. Os cultos católicos, quando 
acontecem, também são realizados aos sábados pela manhã, em uma das salas da escola. 
Como a freqüência dos representantes destes cultos é pequena e irregular, muitos dos presos 
declarados católicos no momento que chegaram à instituição, vinculam-se aos evangélicos. 
Por conta disso, é difícil precisar o número de pessoas adeptas destas religiões, sobretudo, 
quando muitos deles participam das atividades realizadas por estas duas, como uma forma de 
passar o tempo e de demonstrar que estão buscando a "recuperação com a "benção divina". 
Conforme um preso que trabalha na capina,"só o trabalho não recupera. É preciso também a 
palavra do Senhor" (Preso da vivência 1 A). Aos presos que são adeptos de algum desses 
grupos, é prometido um futuro de transformação. O presente é visto como um castigo 
necessário, dor suportável, condição para uma redenção do erro cometido no passado. 

    

Representações sobre o tempo 

A análise das experiências temporais na prisão contempla diversos significados em constante 
negociação entre os presos e a equipe dirigente, entre os hábitos e as normas administrativas, 
entre as ações e as determinações burocráticas (GOIFMAN, 1998). 

A expectativa de utilização do tempo de pena, de maneira produtiva e educativa, nas 
atividades laborais, como prevista na legislação penal e expressa nos discursos da 
administração e de boa parte da sociedade, esbarra numa realidade pouco favorável. A trama 
social que se desenvolve entre o cotidiano dos presos e as regras da instituição implica uma 
particular combinação de experiências temporais. 

O tempo empregado no trabalho prisional constitui, para muitos presos, uma possibilidade de 
"recuperação", ainda que dependa de outros fatores. Mesmo com poucas oportunidades, 
espera-se que o preso se ocupe com o trabalho. Em geral, o tempo vivido associa-se ao 
contexto de ociosidade, e a quebra "da mesmice", observada nas tentativas de fugas e de 
rebeliões, que "aceleram o tempo", configura um cenário complexo de articulação temporal 
na prisão. Nesse ambiente existe ainda um tempo marcadamente punitivo, experimentado por 
aqueles que passam um período de tempo isolado em uma das celas da vivência 1B, "na 
tranca". 

As celas "da tranca" são representadas como um lócus de concentração das piores formas 
punitivas no espaço prisional. No percurso até esses locais, os presos, em resposta aos atos de 
indisciplina, recebem tratamentos enérgicos e grosseiros por parte dos agentes de disciplina. 
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Todos os presos que passaram por essas celas, criam imagens aterrorizantes. Ainda assim, há 
quem as procure voluntariamente, renunciado a certos níveis de sociabilidade, a fim de evitar 
problemas com os seus companheiros e, conseqüentemente, o aumento quantitativo e 
simbólico do tempo de pena. Impedidos, nestas celas, de manter relações sociais com outros 
presos e com os seus familiares, e impossibilitados de se envolverem nas atividades usuais de 
"matar o tempo", os presos vivenciam uma situação psíquica angustiante, "de muita 
atribulação", e constrangimentos espaciais, que inclui o desconforto físico, uma vez que não 
dispõem de colchões e lençóis. Dispõem apenas de paredes, grades e uma torneira para 
tomarem banho.       

A expressão "a cabeça do preso é a oficina do diabo", utilizada freqüentemente na prisão, é 
bastante significativa para o entendimento de alguns aspectos da dimensão subjetiva do 
tempo, "o tempo das mentes" (GOIFMAN, 1998). Premido pela ociosidade e por um regime 
de vigilância opressor, o preso tende a vivenciar conflitos emocionais, a planejar um conjunto 
de táticas para burlar as regras da instituição e a atormentar a vida dos agentes de disciplina. 
Para Coelho (1987, p. 11), através destas artimanhas, o preso recupera "simbolicamente 
(estrategicamente e estilisticamente)", "a sua autonomia de indivíduo adulto" e "resiste ao 
processo de infantilização com que o ameaça sua condição de dependente da administração do 
sistema". Ao tratar sobre estes aspectos, Goifman, acrescenta: 

  

O tempo das mentes - para os presos - também pode ser visto por um outro lado, como a idéia 
de tempo ocioso se faz sentir, como 'ficar a toa' pode transformar-se em valor e como o tempo 
passado é representado como 'tempo perdido', 'tempo morto'. Se Melossi (1985) está correto 
ao associar o surgimento da pena de privação de liberdade por um período de tempo a um 
momento no qual o tempo passa a ser valorizado como um bem, sem dúvida a prisão alcança 
sucesso-castigo, pois apesar de o tempo não ser convertido em trabalho útil, a representação 
usual na prisão é de que foi um tempo inteiramente 'morto'. A riqueza da expressão 'matar o 
tempo', quando aplicada ao contexto prisional, revela-se. Diante de meses e anos, referência 
temporal quantitativa da pena, institucionaliza-se uma nova revolta na mente dos presos 
relacionada ao tempo. Este surge como inimigo que deve ser morto, vencido. O longo tempo 
vivido no ócio assume seu peso e não é de graça que muitos presos justificam seu 
engajamento em algum tipo de ocupação (quando conseguem) como uma forma de lutar 
contra o tempo (1998, p.113). 

  

No cenário de ociosidade, a finalidade reabilitadora atribuída ao tempo de pena encontra-se 
comprometida. Com oferta pequena de atividades, a utilização do tempo depende, 
fundamentalmente, das iniciativas dos presos que se apropriam e se ressignificam à pesada 
engrenagem disciplinar sob a qual estão sujeitos. Em meio à pluralidade de pensamentos, é 
possível identificar representações semelhantes sobre o tempo na prisão. Em muitos relatos, a 
ociosidade é qualificada negativamente pelos indivíduos envolvidos no cotidiano prisional e 
pela própria sociedade. Há uma convergência na crítica à ociosidade. As organizações dos 
direitos humanos a consideram prejudicial à reintegração dos presos. Boa parte da sociedade 
associa a ociosidade à vagabundagem e à ausência de punição. Os gestores da segurança 
pública observam aí perda de recursos financeiros com o não aproveitamento da abundante 
mão-de-obra (GOIFMAN, 1998). Para muitos presos, as horas neste ambiente "são mais 
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lentas". Os agentes de disciplina, por sua vez, alegam que são incomodados porque os presos 
passam os dias e as noites "sem fazer nada".        

As representações sobre o tempo presente, futuro e passado apresentam-se distintas e 
marcadas pelas experiências de vida antes e durante a prisão. O tempo presente, caracterizado 
pela ociosidade e pela não utilização satisfatória, geralmente, é apontado, conforme 
demonstrei anteriormente, como "tempo perdido". O tempo futuro é indicado, pelos presos 
que se apresentam como recuperados, como um futuro de esforço e de trabalho. Uma 
percepção quase consensual, pauta-se pela idéia de que o futuro afastado do "mundo do 
crime" será difícil pela existência de um contexto social que estigmatiza o ex-preso. A 
projeção racional das circunstâncias de atuação futura sugere um cenário difícil e desafiador; 
nele os presos terão de enfrentar a perversa representação que qualifica o ex-presidiário como 
criminoso, restando-lhes o apoio familiar, uma vez que não se mostram otimistas em relação 
às instituições do Estado encarregadas de apóia-los fora da prisão. 

O tempo passado também é representado de várias maneiras. Alguns presos negam a 
culpabilidade pelo crime realizado. Outros contextualizam o crime como uma necessidade ou 
que teriam se envolvido ingenuamente, como "laranjas". Outra forma freqüente de justificar e 
de minorar a participação em crimes dá-se com a utilização de argumentos de defesa que 
atentam para o fato de que "todo mundo erra na vida" e só os que não possuem uma condição 
financeira estável, permanecem presos. Insatisfeito com o indeferimento de vários pedidos de 
liberdade feito pelo seu advogado, e em tom de desabafo, um trabalhador da cozinha, 
condenado a 8 anos de reclusão por ter roubado casas na cidade de Sobral, critica a justiça 
brasileira e ameaça de voltar ao "mundo do crime", caso não consiga uma oportunidade de 
trabalho, após o cumprimento da pena.   
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[1] Os termos  "mundo do crime" e "malandragem" referem-se à fração da população 
prisional considerada não recuperada, não ressocializada, pelos próprios sujeitos 
encarcerados. 

[2]  Gíria bastante utilizada nas prisões, o "atraso", de acordo Goifman (1998, p. 122), "é tudo 
que significa algo contra o interno, a perda de um benefício, uma 'mancha' no bom 
comportamento. Não só é possível aumento do tempo passado na prisão, mas também a 
complicação de direitos e regalias. Grosseiramente, o 'atraso' estaria próximo à idéia de 
atrapalhar. 'Fulano me atrasou' seria algo como 'fui atrapalhado (delatado, impedido, roubado) 
por fulano'".   

[3] Durante o processo de admissão a equipe dirigente avalia e designa uma vivência para o 
preso residir, na qual não tenha inimigos. Um outro critério usado baseia-se nos artigos penais 
em que foram enquadrados, sendo colocado em vivências em que a maioria dos detentos está 
enquadrada em artigos semelhantes, para que possa ser aceito com mais facilidade. Ao preso 
que tem inimigo na prisão ou que cumpre pena por estupros, são reservadas algumas celas da 
vivência 1B. 
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[4] De acordo com o depoimento do pistoleiro, outras razões justificam o isolamento. Entre as 
quais está o fato de que nos códigos e valores da população prisional, o pistoleiro é 
considerado "picareta'', um indivíduo não confiável, uma vez que "mata independente de 
conhecer a vítima". Daí que no ambiente da prisão é sempre visto com suspeição. "É por 
causa dessas coisas que o pistoleiro tem dificuldade de fazer muita amizade na prisão. É por 
isso que eu sou mais na minha, entendeu? (Preso da vivência 4A). 

[5] Não havendo possibilidade de transferência, os presos pedem para que sejam conduzidos 
para a "tranca", na vivência 1 B, onde permanecem isolados os presos ameaçados de morte, 
doentes contagiosos, criminosos de alta periculosidade etc, cuja convivência com os demais 
constitui um perigo em vários aspectos.    

[6] Entre os pesquisadores estão:  ADORNO, 1991; CHIES, 2006; COELHO, 1987; 
COMBESSIE, 2004; GOIFMAN, 1998, GOFFMAN, 2003, HASSEN, 1999; MATTHEWS, 
2003; RAMALHO, 2002; WACQUANT, 2004. 

[7]  A respeito do significado destas atividades para os presos, Goffman (2003, p. 66) diz: 
"Toda instituição total pode ser vista como uma espécie de mar morto, em que aparecem 
pequenas ilhas vivas e atraentes. Essa atividade pode ajudar o indivíduo a suportar a tensão 
psicológica usualmente criadas pelos ataques ao eu. No entanto, precisamente na insuficiência 
de tais atividades, podemos encontrar um importante efeito de privação das instituições totais. 
Na sociedade civil, um indivíduo que fracassa num de seus papeis sociais geralmente tem 
oportunidade para esconder-se em algum local protegido onde pode aceitar a fantasia 
comercializada - cinema, TV, rádio, leitura,  - ou empregar "consolos", como o cigarro, ou a 
bebida. Nas instituições totais, principalmente logo depois da admissão, tais materiais podem 
não estar ao seu alcance. No momento em que tais pontos de repouso são mais necessários, 
podem ser mais difíceis".   
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OS QUILOMBOS COMO NOVOS “SUJEITOS DE DIREITO”: 
PROCESSO DE RECONHECIMENTO E IMPASSES 

 
THE QUILOMBOS AS NEW "SUBJECTS OF RIGHTS": RECOGNITION AND 

DEADLOCKS PROCESS 
 
 
 

Joaquim Shiraishi Neto 
 

RESUMO 
A Constituição Federal de 1988 reconheceu expressamente a existência social dos povos 
indígenas (artigo 231), dos quilombos (artigo 68 do ADCT), das comunidades de seringueiros 
(artigo 54 do ADCT), dentre tantos grupos sociais. O reconhecimento jurídico formal desses 
grupos expressa as discussões jurídicas mais recentes de que o pluralismo é uma realidade da 
sociedade brasileira. No caso dos quilombos, o seu reconhecimento implicou na garantia da 
titulação definitiva das terras tradicionalmente ocupadas. Este trabalho objetiva refletir sobre 
o reconhecimento jurídico dos quilombos e os impasses no processo de titulação definitiva 
das terras. A análise dos Estatutos Sociais de algumas associações explicita as dificuldades 
para a concretização plena do direito constitucionalmente consagrado. A discussão proposta 
se aproxima das preocupações formuladas em outros contextos, de que o reconhecimento de 
direitos coletivos a partir de direitos individuais tende a levar o desconhecimento do próprio 
grupo social a ser reconhecido. 
PALAVRAS-CHAVE: QUILOMBOS; TITULAÇÃO DAS TERRAS 
TRADICIONALMENTE OCUPADAS; ASSOCIAÇÕES; ESTATUTO SOCIAL 
 
ABSTRACT 
The Federal Constitution of 1988 expressly recognized the social existence of indigenous 
peoples (article 231), quilombo (article 68 of the ADCT), rubber tapper communities (article 
54 of the ADCT), among many social groups. The formal legal recognition of these groups 
expresses the most recent legal discussion that pluralism is the reality of Brzilian society. In 
the case of quilombos, its recognition led to the guarantee of the final titration of the lands 
traditionally occupied. This paper aims to analyze the legal recognition of quilombos and 
deadlocks in the processo of land titling final. The analysis of Social laws of some 
associations, demonstrates the difficulties to achieve the constitutionally guaranteed right. The 
proposed discussion is closer to the concerns raised in other contexts, that the recognition of 
collective rights from individual rights tends to lead the ignorance of the social group to be 
recognized. 
KEYWORDS: QUILOMBOS; TITLING OF LAND TRADITIONALLY OCCUPIED; 
ASSOCIATIONS;SOCIAL LAW. 
 
 

  

INTRODUÇÃO 
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         Este artigo objetiva refletir sobre o processo de reconhecimento jurídico das 
comunidades de remanescentes de quilombos e as dificuldades decorrentes da efetivação do 
direito constitucionalmente consagrado, de titulação das terras tradicionalmente ocupadas. 
Desde já, assume-se a pretensão de que esse direito não se restringe a mera titulação da terras. 
O fato dos quilombos serem portadores de identidade étnica (e, conseqüentemente, de uma 
racionalidade própria, distinta dos demais grupos sociais que compõem a sociedade brasileira) 
implica em uma ação continuada do Estado, objetivando o reconhecimento dos grupos, 
consoante seus modos de fazer, de criar e de viver. 

         Configura-se, portanto, a necessidade de refletir sobre as nossas práticas jurídicas, 
sobretudo o texto constitucional denominado de "Constituição Cidadã". Por ora, enfatizamos 
que não se pode esquecer que esse texto foi pensado a partir de um contexto e período 
histórico, que guardava um modelo de "cidadão", que se realizava mediante políticas 
universais. 

         Todavia, "fora" dessa esfera de racionalidade jurídica que modelou a Constituição 
Federal de 1988, o texto constitucional reconheceu de forma esparsa e expressa os povos 
indígenas (art.231), os povos quilombolas (art.68 do ADCT) e as comunidades de 
seringueiros (art.54 do ADCT) dentre outros.  A partir do princípio da isonomia é possível 
afirmar que outros grupos também se encontram, igualmente, protegidos sob o manto da 
Constituição. A emergência de diversos grupos sociais portadores de identidade, nas últimas 
décadas, sinaliza a capacidade de previsão dos constituintes, que tratou de assegurar como 
princípio a constituição de uma "sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos" G.N 
(Preâmbulo da CF de 1988). 

         A Constituição Federal converteu os grupos em "sujeitos de direito"; na medida em que 
os reconheceu, garantiu a sua reprodução física e social. O pluralismo é uma das marcas dessa 
Constituição[1]. Ele representa um valor que orienta e irradia sobre todo sistema jurídico. 
Trata-se de construir o lugar jurídico desses grupos à luz do texto constitucional, que se 
assenta em uma ordem plural, derivada do princípio da igualdade e da solidariedade; daí 
porque o princípio da pluralidade deve ser enfatizado com toda a sua força. 

         Para cumprir o objetivo deste trabalho, o roteiro busca contemplar uma mirada sobre os 
seguintes pontos: inicialmente, a discussão se concentra em analisar o conteúdo do artigo 68 
do ADCT, "O CONTEÚDO DO ARTIGO 68 DO ADCT: a identidade como elemento 
central". Trata-se de tentar superar as reflexões de caráter pragmático que tem orientado as 
discussões acerca da efetivação do artigo 68 que, notadamente, vem sendo tratado como 
problema de natureza fundiária. Os problemas de pensar questões de origem étnica como se 
fosse fundiária. 

         O deslocamento da discussão para as políticas de reconhecimento das identidades 
coletivas existentes no interior da sociedade nacional privilegia as dificuldades em torno dos 
critérios utilizados para a identificação e garantia de direitos a esses grupos sociais. Desta 
forma, talvez seja possível arejar o debate e escapar das discussões jurídicas mais 
pragmáticas, que têm dificultado o processo de efetivação do direito constitucionalmente 
consagrado aos remanescentes das comunidades dos quilombos de titulação das terras 
tradicionalmente ocupadas. A crítica se dirige para a necessidade de se repensar as ações e 
estratégias adotadas. 
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         Já, em uma segunda parte deste trabalho, a discussão recaí sobre a forma "escolhida" 
para a titulação das terras tradicionalmente ocupadas, "As Associações Criadas para a 
Titulação das Terras".  A partir da análise de alguns Estatutos Sociais é possível identificar 
um conjunto de problemas, que se apresentam mais como um "obstáculo" para a realização 
plena desse direito. 

         A discussão proposta se aproxima das preocupações formuladas em outros contextos, de 
que o reconhecimento e a efetivação de direitos coletivos a partir de direitos individuais tende 
a levar o desconhecimento do próprio grupo social a ser reconhecido. Não podemos 
desconhecer que o direito de associação se encontra no tópico referido aos direitos 
individuais, ou seja, trata-se de um direito constitucional que se ocupa em garantir ao 
indivíduo o direito de livremente associar-se ou de associação. 

         Os direitos individuais utilizados para a efetivação dos direitos coletivos dos 
remanescentes das comunidades de quilombos tem se demonstrado inapropriado para a 
garantia plena de direitos a esses grupos sociais, pois não estão referidos a esses grupos, mas 
sim aos indivíduos. Observa-se que a despeito das profundas transformações pelas quais tem 
passado a sociedade brasileira nas últimas décadas, as reflexões jurídicas foram exíguas a esse 
respeito, preferindo-se manter no seu horizonte limitado, coesa a instrumentalidade jurídica e 
as questões de validade normativa. 

          

         O CONTEÚDO DO ARTIGO 68 DO ADCT: a identidade como elemento central 

         No caso dos remanescentes das comunidades de quilombos, a compreensão aberta do 
conteúdo do art. 68[2] do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 
Constituição Federal de 1988 poderá auxiliar numa maior efetividade deste dispositivo 
constitucional, que tem aplicação imediata por se tratar de direito fundamental. A 
compreensão do seu conteúdo corrobora para a superação de alguns "obstáculos" de natureza 
jurídica, pois a concretização deste dispositivo vem sendo tomada, equivocadamente, a partir 
dos referenciais da legislação e do Direito Agrário no Brasil[3]. 

  

         SUPERANDO OBSTÁCULOS 

         A copiosa legislação agrária brasileira tem servido não somente como garantia ao 
processo de reconhecimento, regularização e titulação das terras ocupadas pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, mas também como argumento jurídico para 
contestação das terras já tituladas, como é o caso de ações populares que foram propostas e 
que se encontra em curso no Estado do Pará[4]. 

         Esses instrumentos de terras, no Brasil, de forma sistemática, se ocuparam em separar e 
individualizar os imóveis nos moldes das doutrinas liberais, que privilegiam a propriedade 
privada da terra, seja por meio de título de sesmarias, da Lei de Terras de 1850, seja mesmo 
por legislações estaduais de terras, em perfeita sintonia com os princípios que nortearam o 
Código Civil de 1916 e que ainda norteiam o Código Civil de 2002. 
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         Mergulhado num reducionismo legal, que privilegiou a individualização do "imóvel 
rural" para a sua "mercantilização", torna-se imperativa a separação dessa situação fundiária 
do contexto vivenciado pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Aos quilombos 
foi negado o acesso a essa forma de propriedade privada da terra, regulamentada por esses 
instrumentos.  No entanto, paradoxalmente, foi o que lhes garantiu a sua produção e 
reprodução social, econômica, cultural e ambiental. E, à margem do direito, os quilombos 
lograram seus objetivos, permanecendo nos territórios, embora em muitas situações 
acabassem perdendo as terras, sendo obrigados a se deslocarem para outros lugares. 

         Com efeito, a ocupação das terras pelos quilombos opõe-se a todos os instrumentos 
legais de terras que foram editados ao longo dos tempos, sendo que, de forma criteriosa e 
seletiva, esses instrumentos se preocuparam em manter os quilombos "fora" do processo 
produtivo (ALMEIDA, 1996). Ao privilegiar os interesses de uma classe, possibilitou o 
processo de concentração das terras. 

         Compreendendo o debate nesses termos, de que o reconhecimento, a regularização e a 
titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos não 
podem ser formulados em torno da legislação e do Direito Agrário, é possível se aproximar de 
uma primeira proposição: o reconhecimento e a titulação das terras dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, consoante disposição do art. 68 do ADCT, não são única e 
exclusivamente atribuição dos órgãos fundiários federal e estaduais por trata-se de problema 
fundiário.  O reconhecimento desses órgãos da operacionalização do processo de 
regularização e a titulação das terras tornou-os legitimáveis, mas não legítimos. 

         Ao tratar o artigo 68 do ADCT, a partir da legislação e do Direito Agrário, corre-se o 
risco de obstacularizar o reconhecimento e a titulação das terras ocupadas, pois há um 
emaranhado de dispositivos legais que, a todo instante, está por dificultar os procedimentos de 
titulação das terras. O "cipoal legal" sempre foi utilizado para proteger determinados grupos 
em detrimento de outros. 

         Pelo visto, faz-se necessário refletirmos sobre o conteúdo deste art. 68, a fim de que 
possamos estar pensando novos padrões do direito, pelos quais seja possível reconhecer as 
diferenças existentes entre os grupos que compõem a sociedade brasileira. O avanço na 
compreensão em torno da aplicação do art. 68 do ADCT decorre de que este direito é 
compreendido como sendo direito fundamental. A construção deste direito se dá numa 
combinação do artigo 68 do ADCT com os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 
1988, que ressaltam a importância dos modos de criar, de fazer e de viver como elementos 
que compõem a identidade. No caso, o sujeito de direito deve ser pensando no contexto de 
suas relações sociais, inclusive com o próprio meio ambiente, que é imprescindível para a 
garantia da reprodução dos grupos. O olhar jurídico fragmentado tende a dificultar qualquer 
possibilidade de garantir direitos a esses grupos sociais. 

         

         INCORPORANDO DIMENSÕES  

         O Estado Democrático de Direito há de ter como núcleo central o ser humano, que 
possibilita o progresso do próprio ser humano e de toda a sociedade. Aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos é conferido este direito, pois o reconhecimento e a titulação de 
suas terras implicam a garantia de sua reprodução física e social, bem como de seu progresso 
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como ser humano.      O direito do art. 68 do ADCT transforma-se em direitos individuais[5] 
garantidos a cada integrante da comunidade, e integrados na categoria dos direitos 
fundamentais coletivos. 

         No que foi possível levantar sobre o debate em torno do que poderia se aproximar do 
art. 68, duas obras de Direito Português focalizam essas questões que envolvem os chamados 
direitos de "grupos" ou de "minorias" (ANDRADE, 2001; CANOTILHO, 1999)[6]. Andrade 
e Canotilho partem do pressuposto de que a sociedade moderna portuguesa se tornou 
"multicultural" ou "multiétnica", o que implica a necessidade de proteger os "grupos" e 
"minorias", especialmente os que se encontram em perigo e em situação de risco. 

         Trata-se, segundo esses autores, de "grupos" e "minorias", que se encontra em condição 
numérica inferior ou em posição não dominante no Estado-nação, e por se apresentam 
dotados de determinadas características, os diferem da maioria da população. Constata-se que 
a ênfase atribuída aos critérios tidos como objetivos de distinção e de classificação de grupos 
sociais têm a preocupação de dar tratamento aos "estrangeiros" que vivem em território 
português. 

         Partindo desse debate, percebe-se que os remanescentes das comunidades dos 
quilombos se encontram distantes, sendo duvidoso admitir que o art. 68 do ADCT esteja 
provido desse conteúdo. Esse direito de "grupos" ou "minoria", que toma como referência o 
conceito de "raça", elegendo critérios tidos como objetivos tais como a língua ou a etnia, ou 
ainda uma combinação de critérios como a língua, o território comum, a história 
compartilhada comum e os traços culturais comuns, tem sido utilizado para poder organizar 
determinados grupos. 

         No caso de Portugal, esses critérios, como visto, são os que têm norteado o debate 
jurídico em torno dos chamados direitos de "grupos" ou "minorias". Porquanto, há que se 
colocar que esses critérios têm se mostrado frágeis para explicar o conceito de "raça", pois 
nem todos os grupos sociais se ajustam a esses elementos (HOBSBAWM, 1998).  Não 
podemos assumir que a idéia de "raça", construída pelos diversos aparelhos ideológicos e 
movimentos, seja superior ao restante do conjunto de identificações que constitui o ser social, 
decorrendo daí o debate em torno do conceito de quilombo contido no art. 68 do ADCT da CF 
de 1988. 

         No debate jurídico, há recusa da idéia de remanescentes dos quilombos como se fosse 
algo remanescente, do que foi, como têm procedido determinados juristas (CRETELLA JR, 
1994) ao tentar congelar o conceito de quilombo. As definições consagradas nas ordenações 
do reino (Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas) e em legislação esparsa do período 
constituíam a reunião de dois ou mais escravos fugidos, como o do quilombo de Palmares, 
que se encontra nas evidências históricas (ALMEIDA, 1996). 

         Para esse comentarista do texto constitucional: "Em todo território nacional, difícil é a 
identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos. Os quilombos foram 
arrasados e queimados há mais de trezentos anos (...) Por outro lado, é difícil para os 
remanescentes fazer prova da posse contínua das terras." (CRETELLA Jr, 1994: p.4998). 

         Aceitar esses argumentos de Cretella Jr. implica instituir uma espécie de usucapião 
especialíssimo para esses grupos sociais, e impor, de forma absurda, a posse continuada por 
mais de trezentos anos. Aliás, a própria Constituição Federal de 1988 trabalha com a noção de 
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"terras tradicionalmente ocupadas" e, nesse sentido, deslocou as discussões em torno da 
longevidade da ocupação ("imemoralidade" e "ancestralidade") para a forma de viver. 

         A conceituação de quilombo contida no art. 68 deve ser tomada a partir de critérios 
políticos organizativos (BARTH, 1998), em que o grupo é o dado principal. A construção 
conceitual da noção de identidade tem como conceito mãe a etnia, sendo que o aspecto 
político-organizativo perpassa a discussão de todo o debate teórico. Portanto, a idéia é tentar 
identificar um conjunto de atributos que melhor represente as situações vivenciadas pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos no Brasil, os quais permitem afirmar a 
especificidade do grupo. 

         A conceituação de quilombo havida nos séculos passados perdeu sua eficácia jurídica, o 
que significa dizer que o conceito deve ser revisitado. O pensamento jurídico tem que ser 
reinterpretado e assimilado pela mobilização política para ser positivado (ALMEIDA, 1996). 
Por isso, quilombo passa a ser considerado como categoria de "autodefinição", provocada 
para reparar um dano, o que implica uma "ressemantização" do seu próprio significado. 

         Nesse sentido, a identidade quilombo se dá a partir de critério político organizativo, isto 
é, o próprio indivíduo define-se como portador de uma identidade[7]. O debate teórico serve 
para nos aproximarmos do que sejam remanescentes das comunidades dos quilombos, na 
ausência de um tratamento por parte do constituinte. 

         Assim, cabe ao direito, ancorando nas demais ciências e saberes, a interpretação dessa 
realidade social, isto é, proceder a um exercício hermenêutico de vinculação da Lei à 
realidade social e não o inverso. Daí o sentido dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, tomado de forma diversa daqueles conceitos expressados por "grupo" ou 
"minoria", onde os critérios utilizados são apresentados a priori para a determinação da 
existência social do grupo. 

         Contudo, a importância de distinguir o grupo social dos demais grupos que compõem a 
sociedade tem como preocupação afirmar a sua diferença, o que exige instrumentos jurídicos 
diferenciados para a sua realização. Há que se construir esse direito contido no disposto no 
art. 68 do ADCT da CF de 1988, informando que esse conteúdo está prenhe de direito 
fundamental coletivo e não individual. 

         Assentada a reflexão em torno do conteúdo do artigo 68, o que se pretende mostrar em 
seguida também diz respeito aos problemas desse tipo de direito. As dificuldades operacionais 
de titulação coletiva das terras ocupadas tradicionalmente pelos remanescentes das 
comunidades de quilombo ficaram visíveis e se apresentaram como obstáculos ao direito dos 
grupos. O exame de alguns Estatutos Sociais de Associações criadas para tal fim permite 
identificar o distanciamento desse instrumento em face das situações vivenciadas pelos 
grupos. Quando os grupos se ressentem de modelos jurídicos mais apropriados as suas 
necessidades e que estejam referidos as suas "tradições", que se constituem em invenções 
utilizadas pelos grupos para fins específicos. 

  

AS ASSOCIAÇÕES CRIADAS PARA TITULAÇÃO DAS TERRAS 
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Antecede à opção pela forma associação, um debate jurídico de qual seria o instrumento mais 
adequado para a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos. Os entendimentos convergiam para a necessidade de que as titulações das terras se 
fizessem de forma coletiva, embora essa determinação não estivesse expressa no texto 
constitucional. A titulação da terra, isto é, a transferência de domínio, não admitiu a forma de 
organização preexistente, nem aquela em torno da qual o grupo se manifesta favoravelmente. 

         O repertório das leis permitiu que poucas alternativas fossem vislumbradas, tais como o 
condomínio ou outras formas organizativas, antecipando a decisão e fazendo com que os 
órgãos adotassem a associação civil[8] como forma para se exigir a titulação das terras 
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos no Brasil, a despeito de que 
esse instituto já se encontrava em crise[9]. Contudo, não podemos nos esquecer que a 
associação é um direito individual e não coletivo, isto é, direito de os indivíduos se 
organizarem livremente. 

         Por "falta de alternativa", os grupos foram obrigados a se constituírem como associações 
civis, sem fins lucrativos, imprimindo a elas o formato e as exigências da Lei (denominação, 
fins, sede, administração, responsabilidades, causas de extinção, disposição do patrimônio), e 
quando muito, incorporando regras para administração do território. 

         Isto impediu que fugissem das formas comumente utilizadas pela maioria das 
associações existentes no Brasil, seja de "assentados rurais", seja de moradores de "bairros 
urbanos". Todavia não impediu que cumprissem papel relevante, pois retiraram esses grupos 
sociais de sua "invisibilidade", arrancando-os de seu "silêncio" e colocando-os no plano 
jurídico, onde podem acusar o recebimento de direitos e obrigações. 

         Mais do que isto, ao aparecerem, reclamando reconhecimento de direitos, expõem uma 
ordem de problemas que decorrem de um período, quando tiveram que se "ausentar" para que 
não fossem submetidos aos processos de repressão de sua força de trabalho. Trata-se também 
do pagamento de uma dívida do Estado brasileiro para com esses grupos que sempre foram 
postos à margem pelo sistema que controlava e reprimia a sua força de trabalho. 

         Os grupos reconhecidos consoante o art. 68 passam a se utilizar da associação, 
formalizando as relações nas esferas públicas e privadas. Sendo que na esfera privada 
permitiu transacionar, contraindo e dispondo de obrigações e de deveres, permitindo que se 
ampliassem os circuitos de mercado[10], até então restritos aos grupos sociais que se 
encontravam circunscritos a seu espaço de relações que compreende uma rede de 
reciprocidades. O fato de as associações servirem para atividades organizativas não impediu 
que esses grupos potencializassem o seu uso para atividades mercantis extrapolando o espaço 
das relações sociais. No entanto, com a edição do CC de 2002, estas atividades econômicas 
ficaram restritas, pois a Lei é fator impeditivo para o desenvolvimento de transações 
mercantis[11]. 

         As associações constituídas para o processo de titulação das terras revelam elementos 
importantes que necessitam ser refletidos. Cotejando os Estatutos Sociais das associações que 
foram criadas ou que já existiam, é possível observar que a preocupação cinge-se a respeito da 
Lei n.o 6.015/1973 (a chamada Lei de Registros Públicos) e do Código Civil de 1916, com 
pequenos "ajustamentos" para acompanhar as necessidades impostas pelos órgãos para a 
titulação das terras ocupadas. Os órgãos vão condicionar o título a uma série de cláusulas que 
limitam e impedem aos grupos de usarem e de disporem do bem. Haveria um excesso de zelo 
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que pudesse levar a inconstitucionalidade dessas ações, pois o art. 68 não expressa tais 
restrições? 

Percebe-se que não há tentativa de se adequar esse modelo de associação aos valores culturais 
definidos há muito pelo grupo, preservando a autoridade de um membro da comunidade, 
daquele indivíduo mais velho, detentor do saber e portador dos documentos importantes tidos 
pelo grupo[12], e que servem para comprovar aos "outros" o que as palavras não comprovam. 
Não há qualquer necessidade de que esses documentos sejam exibidos aos membros dos 
grupos, mas são guardados para serem mostrados na medida de sua necessidade. O fato de 
saber, sem nunca ter visto, já é motivo de conforto e segurança aos indivíduos que compõem 
o grupo. Sabe-se que muitos dos documentos são guardados em locais "fora" do espaço 
territorial, sobretudo por conta das investidas e ameaças constantes, que consistiam em 
tentativas de subtrair os documentos dos grupos[13]. 

         Observa-se que todos esses grupos lograram resistência ao longo dos séculos, pois se 
investiram de estratégias que garantiram a sua coesão, seja pela forma de uso do território, 
que condiciona o uso comum das terras e dos recursos naturais (ALMEIDA, 1989), seja por 
meio de controle social, realizado segundo relações inerentes à constituição do grupo. 

         Tomamos a liberdade de nos ater à análise - mesmo que de forma não detida e 
minuciosa como se requer ao Estatuto da Associação de Moradores da Comunidade do 
Curiaú[14] e ao Estatuto da Associação das Comunidades Remanescentes de Negros da Área 
Cabeceira, duramente denominada Associação Castanhanduba, Apuí, Cuecé, Silêncio, Matá e 
São José[15]. Chama a atenção o primeiro Estatuto Social, por não seguir os demais. 

         A própria designação dada à associação "Moradores da Comunidade" reflete essa 
observação que, sem dúvida, irá rebater os objetivos fundantes dessa associação. 
Diferentemente do segundo Estatuto Social, ao qual me referi em que a associação foi 
organizada única e exclusivamente para administrar as terras que foram tituladas, o objetivo 
da associação se restringe à manutenção e à preservação do patrimônio. Já os objetivos da 
associação de Curiaú, não. Seus objetivos se referem a "prestar serviços aos moradores da 
comunidade" e à "união e defesa dos direitos dos moradores" (Cf. artigos 1.o e 2.o do Estatuto 
Social). 

         Todavia, com uma leitura um pouco mais detida no caput do artigo 1.o do Estatuto, é 
possível constatar a assertiva de que o patrimônio e a personalidade dos associados são 
distintos da associação[16], cujas implicações negam a sua própria existência. A terra que foi 
titulada em nome da associação não pertence aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, em flagrante contrariedade ao disposto no art. 68 do ADCT, em que a identidade é 
que permite assegurar e garantir a propriedade da terra, bem como a identidade coletiva do 
grupo. 

         É importante se ater também às categorias de sócios, que foram instituídas e aos 
processos de admissão de novos sócios, pois são as associações as proprietárias das terras. 
Torna-se lugar comum que os associados sejam os indivíduos moradores das comunidades e 
que a possibilidade de ingresso se dê a partir do momento em que o indivíduo vem morar na 
comunidade, e após deliberação de diretores ou decisão de assembléias. 

         Observa-se que esses novos associados que foram admitidos serão proprietários das 
terras, sem quaisquer direitos sobre elas, pois a propriedade se vincula a uma condição de 
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existência definida constitucionalmente pelo art. 68. Tem-se que reconhecimento e titulação 
são para os remanescentes das comunidades dos quilombos. A outorga do título da terra 
subjaz uma condição. Talvez fosse mais coerente fechar o cerco, admitindo a possibilidade de 
"novos" somente se se tratarem de herdeiros ou "parentes" residentes no território, associando 
a propriedade ao indivíduo. Outros problemas decorrentes se referem ao próprio destino do 
patrimônio com a dissolução da associação, pois ele é destinado a "uma entidade com 
finalidade congênere". 

         Como visto, a associação se coloca em face do próprio grupo, que se sujeita às regras 
que a estrutura. O Estatuto Social vira Lei para o grupo, determinando e estabelecendo formas 
de uso e apropriação do território, que não havia, tendendo levar à eclosão de conflitos 
internos ao grupo, já que se corre o risco de instituir formas de representação e relações de 
poder que não existiam na comunidade. 

         A intervenção de "fora" do grupo, que tem a intenção de auxiliar no processo de 
concretização desse direito, torna-se um "obstáculo" à afirmação das identidades coletivas. O 
que se vislumbra não é o reconhecimento das diferenças, mas o processo de incorporação, no 
qual o direito se coloca como peça importante nesse processo. 

         Os problemas jurídicos, que são colocados nesta ordem de idéias, implicam a 
necessidade primeira de refletir as "práticas jurídicas" por mais benéficas que se possam 
demonstrar, pois o direito foi edificado à luz de um modelo e de uma concepção política - 
ideológica, e tem o Homem como dotado de uma única racionalidade. 

         As associações civis representam, há seu tempo, uma saída, ainda que extremamente 
precária para os objetivos que procuram alcançar, já que funcionalizada para atender a outras 
demandas. 

         É importante ressaltar que, para que o reconhecimento não se torne mera incorporação, 
há necessidade de que o direito e seus intérpretes refaçam os percursos, sobretudo levando em 
consideração as situações de fato e a necessidade de se extrapolar as noções operadas até 
então, em que o sujeito de direito deve ser colocado em face da identidade, e a propriedade 
privada da terra do território. Esse procedimento permite que se exercite a relativização das 
categorias jurídicas, que são tomadas de forma natural, forçando as situações existenciais às 
regras e aos esquemas pré-determinados. 

         Além disso, o reconhecimento e a titulação das terras aos grupos vêm gerando outra 
ordem de problemas, que extrapola o processo em si. Conflitos entre vizinhos, antes "não 
existentes", têm-se verificado após as titulações que individualizam os imóveis. Os 
procedimentos formais de titulação e transferência do domínio serviram para demarcar e 
delimitar as terras, separando e individualizando o que não era fisicamente separado e 
individuado pelo grupo e seus vizinhos. Isso fez com que as fronteiras até então estabelecidas 
no plano das relações e das disputas fossem fixadas, determinado novos padrões que 
extrapolam o espaço das relações sociais. Tal fato serve para reforçar a reflexão da 
dificuldade da efetivação de direitos coletivos a partir dos direitos individuais. 

  

         DESAFIOS 
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         As discussões focalizadas enfatizam que o direito não tem respondido de forma 
satisfatória às demandas oriundas dos remanescentes das comunidades dos quilombos, cuja 
expressão mobilizatória consolida identidades étnicas, pelo fato de pretender adequá-las 
mecanicamente às suas "previsões", as quais se encontram distantes das situações de fato.  Em 
outras palavras, o empenho do direito em produzir e reproduzir suas próprias práticas mostra-
se como um "obstáculo" para responder àquelas situações não previstas na agenda jurídica já 
consolidada. A necessidade de melhor compreendermos a realidade para a efetivação dos 
direitos passa pelos esforços de entendimento e cooperação dos interpretes e da sociedade, 
sobretudo pelo fato de que esses grupos sociais nunca haviam sido contemplados com 
direitos.   

         No caso, tem-se um debate com a ciência jurídica tal como vem sendo oficialmente 
divulgada e ensinada, sendo que a construção da identidade revela um processo complexo 
próprio do pluralismo jurídico, que escapa do indivíduo e sublinha uma dimensão coletiva por 
fator étnico cada vez mais difícil de ser ignorada pela sociedade. Isso tudo, indica a ausência 
de reflexão crítica do que seja o direito, de como ele funciona e da falta de coerência dos 
instrumentos jurídicos comumente utilizados. De fato, o direito tem se preocupado muito mais 
em adequar as demandas aos seus instrumentos, do que propriamente transformá-lo. 

         O dilema que se impõe é reduzir o fosso entre o direito e as situações originárias das 
experiências dos quilombos. Constata-se que as ações para a efetivação dos direitos dos 
quilombos no Brasil não podem ficar reduzidas a esquemas interpretativos que pouco dizem 
respeito das situações empiricamente observadas. 

         Para além desses esquemas, é necessário formular o direito à luz das situações 
vivenciadas pelos quilombos, sob pena de que esse direito não seja pleno, a exemplo do que 
foi observado na discussão da associação como recurso para a titulação coletiva das terras 
tradicionalmente ocupadas. Esperamos que os quilombos possam acionar para sua 
identificação os critérios de autodefinição, que se relacionam a maneira de ocupação e uso de 
suas terras e se distingue do que seria terras imemoriais,  a tempo de viver o presente como 
tempo de conquistas jurídicas efetivas, e passem a ser tratados como sujeitos de direito e não 
como objetos dessas políticas. 
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[1] As reflexões jurídicas mais recentes reconhecem o fato de que somos uma "sociedade 
plural". Para essa análise: "o pluralismo é uma realidade, pois a sociedade se compõe de uma 
pluralidade de categorias sociais, de classes, grupos sociais, econômicos, culturais e 
ideológicos" (SILVA, 2007, p.143). Optar pelo reconhecimento de que somos uma sociedade 
plural, tende a impor uma ruptura com os esquemas de pensamento jurídico tradicionais e a 
necessidade de repensá-lo à luz das discussões do "pluralismo jurídico". A respeito dessa 
discussão, de se repensar as estruturas geométricas hierarquizada dos princípios, tomando o 
pluralismo como valor fundamental, ver Shiraishi Neto (2007). 

[2] Art. 68: "Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos." 

O processo de reconhecimento da existência de diferentes grupos sociais ocorreu em diversos 
países da América Latina, sobretudo após as transformações nos "marcos legais", quando os 
Países passaram a se reconhecer como Estados "multiculturais" ou mesmo "plurais", como se 
refere o preâmbulo da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Ainda no plano externo, não podemos deixar de nos referir aos dispositivos jurídicos 
internacionais, que vão causar efeitos na ordem jurídica. Entre os quais, a Convenção n.169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata sobre os "povos indígenas e 
tribais", ratificada pelo Brasil em 2004,  a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural 
(de 2000) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais de 2005, que se encontra em processo de ratificação no Brasil. A importância desses 
dispositivos é de afastar a idéia de "assimilação"  e de incorporar a diferença enquanto valor 
fundamental , inclusive como forma de combater a pobreza. A respeito dessa discussão que 
procura associar o combate à pobreza e diversidade cultural, ver: Relatório de 
Desenvolvimento Humano 2004 intitulado "Liberdade       Cultural num Mundo 
Diversificado". 

[3] O governo federal insiste em catalogar essas situações como se fossem problemas de 
ordem fundiária. O Decreto n.o 4.887, de 20 de novembro de 2003, que disciplina os 
procedimentos para a "identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 
terras" é fortemente marcada por esse viés. Ver, também, o Decreto n.o 3.912, de 10 de 
setembro de 2001, que guarda conteúdo parecido. 

O Estado de São Paulo adotou procedimentos que se ocuparam em alterar alguns dispositivos 
da lei estadual de terras para permitir a concessão das terras ocupadas aos quilombos no Vale 
do Ribeira, como pode ser observado pela Lei Estadual n.o 9.757, de 15 de setembro de 1997, 
que "dispõe sobre a legitimação de posse de terras públicas estaduais aos Remanescentes das 
Comunidades dos Quilombos, em atendimento ao artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal". 

[4] Entre tantas, ver a ação popular protocolada junto ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, proposta por Francisco José dos Santos e outros, contra o Estado do Pará, ITERPA e 
Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos "Bacabau", "Arancuan de Cima", 
"Arancuan do Meio", "Arancuan de Baixo", "Serrinha", "Terra Preta Dois" e "Jarauacá". As 
ações, propostas por meio de particulares, questionam o Estado do Pará a respeito das 
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concessões de terras devolutas estaduais, sem autorização do Congresso Nacional, pois 
ultrapassam os dois mil e quinhentos hectares permitidos (Cf. inciso XVII, do art. 49 da CF 
de 1988). 

[5] Esse entendimento de que se trata de um direito fundamental individual (e não coletivo) 
foi, equivocadamente, manifestado pelo Poder Público, numa Mensagem n.o 370, de 13 de 
maio de 2002, do então presidente da república, onde se lê: "Verifica-se, primeiramente, que 
esse dispositivo constitucional confere o direito de propriedade 'aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos' e não 'às comunidades remanescentes dos quilombos'". 

[6] É importante ressaltar que a despeito de utilizar esses dois autores, as discussões 
envolvendo os direitos de grupos sociais nas sociedades liberais têm sido intensa, marcado 
por posições distintas entre os chamados comunitaristas (Charles Taylor, Wil Kymlicka, 
Michel Walzer) e liberais (Rawls, Dworkin). Neste contexto, não podemos nos esquecer de 
Habermas que, embora não se enquadre nessa classificação, vem contribuindo com as suas 
reflexões, pensar o direito em uma sociedade plural. Os debates que ocorrem fora do Brasil 
servem para iluminar os caminhos, sobretudo no sentido de repensarmos o direito à luz da 
nossa própria história. 

[7] Há insistência em tratar as situações dos remanescentes das comunidades dos quilombos a 
partir de uma única representação do escravo fugido. O próprio PL n.o 3.198, de 2000, que 
institui o "Estatuto da Igualdade Racial", em contrataste com os avanços dos projetos de lei, 
que foram amadurecendo nas últimas décadas. Para esse PL: "São considerados 
remanescentes dos quilombos pessoas, grupos ou população que, por sua identidade histórica 
e cultural, exprimam aspectos humanos, materiais e sociais dos antigos refúgios de escravos 
assim denominados e que mantenham morada habitual nos sítios onde se originam as 
comunidades." (§ 1.o, do artigo 16 do PL). (sem grifo no original) 

[8] Os fundamentos legais para a instituição de uma associação se encontram na Lei n.o 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, e em suas alterações, bem como no Código Civil de 1916/17 e, 
atualmente, no Código Civil de 2002. 

[9] Em a "Dupla Crise da Pessoa Jurídica", Oliveira (1979) já chamava atenção a respeito da 
crise da pessoa jurídica no direito brasileiro, que não comportava a totalidade das realidades 
consideradas que se encontram excluídas do âmbito de incidência das normas que regram esse 
instituto. 

[10] Situação análoga foi enfrentada por uma associação de mulheres no Estado do Maranhão. 
A associação permitiu que as mulheres saíssem de um "circuito fechado" para outros locais. A 
partir do momento em que se ampliou esse circuito, a associação foi obrigada a ir se 
enquadrando às situações legais (alvará de funcionamento, registro na Secretaria da Fazenda, 
licença fitosanitária, recolhimento de ICMS, livros caixa), quando se percebeu a dificuldade 
ou mesmo incompatibilidade de se manter a própria associação. As formas organizativas 
existentes no ordenamento jurídico são incapazes de distinguir os grupos sociais, as atividades 
por eles desenvolvidas e os seus fins. 

[11] Art. 53: "Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins 
não econômicos." 
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[12] A infinidade de documentos podem se referir a cartas de sesmarias, testamentos, 
procurações, escrituras de doação das terras, contratos particulares de compra e venda. 

[13] O papel desses indivíduos mais velhos, cuja incumbência era "guardar" esses 
documentos, que comprovam a história, foi da maior importância para garantir e assegurar a 
reprodução social do grupo. A história do Maranhão tem se negado a registrar a história dos 
fogos que devoraram os livros e registros dos cartórios. 

[14] Processo Administrativo n.o 01420.000295/98-69, da Fundação Cultural Palmares (FCP), 
órgão vinculado ao Ministério da Cultura. 

[15] Processo Administrativo n.o 54105.001523/98-10, do Incra. 

[16] Art. 1.o do Estatuto Social: "A Associação de Moradores da Comunidade do Curiaú, é 
uma sociedade civil de caráter comunitário, sem fins lucrativos organizadas para prestar 
serviços aos Moradores da Comunidade do Curiaú, com patrimônio e personalidade 
distintos dos seus associados." (sem grifo no original). 
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SOCIOLOGICAL THOUGHTS ABOUT CORPORATISM IN THE LEGAL 
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RESUMO 
Não raras vezes os profissionais do Direito são acusados de corporativismo e de adotarem 
práticas que negam interesses sociais. Essas práticas são facilmente percebidas posto que as 
atividades desempenhadas pelos profissionais da área do Direito estão diretamente atreladas 
ao Estado e indicam poder. Discute-se no presente artigo o corporativismo das profissões 
jurídicas, partindo de uma análise da sociologia das profissões. As discussões têm como 
paradigma o conceito de profissão, os processos de profissionalização e, principalmente, a 
relação estabelecida entre profissões e poder para, a partir de então, ser possível a 
compreensão do corporativismo e dos seus modos de atuação. Tratando especificamente das 
profissões jurídicas, são utilizados dois casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal - os 
habeas corpus de números 91.089-1 e 91.150-1, a partir dos quais pretendemos demonstrar 
que decisões corporativas podem colocar em risco a sociedade, considerando a possibilidade 
de decisões tomadas em detrimento das necessidades de efetivação de direitos e acesso a 
justiça. 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES JURÍDICAS; FECHAMENTO; 
CORPORATIVISMO 
 
ABSTRACT 
Too often legal professionals are accused of corporatism and adopt practices that deny social 
interests. These practices are easily distinguishable since the activities performed by 
professionals of law are directly tied to the state and state power. It is argued in this article 
corporatism of the legal profession, from a review of the sociology of professions. 
Discussions have paradigm as the concept of profession, the processes of professionalization 
and, especially, the relationship between occupations and to be able, thereafter, be possible 
understanding of corporatism and its modes of operation. Dealing specifically with the legal 
profession, used two cases decided by the Supreme Court - habeas corpus numbers 91089-1 
and 91150-1, from which we intend to demonstrate that corporate decisions can endanger the 
society, considering the possibility of making to the detriment of the needs for enforcing 
rights and access to justice. 
KEYWORDS: SOCIOLOGY OF LEGAL PROFESSIONS; LOCK; CORPORATIVISM 
 
 

   

  

•1.                  INTRODUÇÃO 
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Os profissionais do Direito, não raras vezes, são acusados de corporativismo e de adotarem 
práticas práticas que negam interesses sociais, ofendendo, seus valores. Por evidente, essas 
práticas são facilmente percebidas posto que as atividades desempenhadas pelos profissionais 
da área do Direito estão diretamente atreladas ao Estado e indicam poder. 

Pretende o presente artigo discutir, com base em dois julgados, os Habeas Corpus de números 
91.089-1 e 91.150-1, ambos do Supremo Tribunal Federal, as confrontações e conformações 
das profissões jurídicas ou as formas pelas quais seus profissionais podem atuar e, de certo 
modo, colocar em risco os interesses da própria sociedade, posto que podem interpretar a 
legislação vigente em detrimento dos interesses da sociedade por efetivação de direitos e 
acesso à justiça. 

O Habeas Corpus de número 91.089-1 discute a prerrogativa do advogado de ser confinado 
em sala de estado maior ao passo que o Habeas Corpus 91.150-1 indica a possibilidade de 
concessão de regime domiciliar ao advogado caso não haja sala de estado maior disponível 
para seu confinamento. Aparentemente nada que negue o Direito. Todavia, nos casos em 
questão, as prisões foram decretadas em virtude da prática de crimes capitulados no Código 
Penal! Não havendo indicativos de defesa de atos próprios do exercício profissional. 

Busca-se demonstrar a existência de corporativismo profissional nas decisões supra citadas, 
ou seja, de defesa dos interesses dos integrantes das profissões jurídicas e, em especial da 
advocacia, contra a própria sociedade. Destaca-se que os conceitos e idéias utilizadas se 
fundamentam em análises realizadas pela sociologia das profissões, inclusive no que diz 
respeito à defesa dos profissionais contra a sociedade, indicando a possibilidade de se 
reconhecer que o fechamento das profissões possibilita a . 

O que se pretende no presente artigo é iniciar discussão sobre a forma de atuação 
protecionista própria de algumas profissões, em especial da advocacia, verificar se suas 
atuações estão em compatibilidade com a moralidade do ordenamento jurídico. 

  

•2.                  Surgimento das profissões jurídicas no Brasil e a manutenção do status da 
elite dominante 

A implementação dos cursos de Direito no Brasil ocorre no século XIX, nos idos de 1827- 
1828, sendo as cidades escolhidas São Paulo e Olinda. O objetivo principal era formar uma 
elite política e econômica, para que se consolidasse a independência em relação à metrópole. 
Na verdade, pretendia-se a estruturação do poder e a preparação de uma nova estrutura 
burocrática e administrativa para o país (WOLKMER, 2006. p. 80). 

A análise deste período de criação dos cursos jurídicos não pode ser descontextualizado dos 
fatos históricos que o acompanham. Neste sentido, imperioso indicar que a existência de 
disputas e lutas políticas travadas em meio ao processo de consolidação da independência do 
Brasil e de formação do Estado nacional (BASTOS, 2000. p. 1), que influenciavam em 
demasia a constituição e os rumos dados aos cursos de Direito no Brasil. 

Paralelamente, os movimentos políticos percebidos na sociedade brasileira no momento de 
implementação dos cursos de Direito, há que se indicar a verificação de êxodo da população 
rural e o conseqüente fortalecimento da vida urbana. As cidades adquirem importância 
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expressiva e modifica-se a forma como a economia girava e a sociedade funcionava. Neste 
contexto, ao mesmo tempo em que aos desprovidos de terras era dada possibilidade de 
ingressar em um mundo novo, também era necessário criar novas possibilidades de trabalho 
para os filhos das pessoas importantes. Estes deveriam ter lugar no Estado, entidade que se 
robustecia e que, de algum modo, manteria a posição social exercida por aqueles (BASTOS, 
2000. p. 82) 

A conjunção dos fatores anteriormente indicados (existência de lutas e disputas políticas, 
tentativa de consolidação da independência do Brasil em relação à Portugal e o fortalecimento 
das cidades em detrimento do campo) , demonstram que os curso de Direito consistiam em 
uma maneira adequada de manutenção do status social e econômico anteriormente existente. 

Desta forma, é possível verificar que a criação dos cursos jurídicos no país se deveu a 
necessidade de atendimento de demandas administrativas: era necessário formar pessoas aptas 
a atuarem no Estado. Ocorre que não bastava simples formação técnica. Era necessário a 
reprodução das visões políticas, jurídicas e ideológicas dos poderes dominantes (HIRONAKA 
e MONACO in CERQUEIRA, CARLINE e ALMEIDA FILHO, 2007. p. 9). Remeter os 
moços nobres e ricos para uma formação profissionalizante em outro continente poderia gerar 
miopia no que respeitava aos interesses existentes.  Os cursos de Direito deveriam ser 
destinados aos filhos das elites que já ocupavam o poder, como forma de dar continuidade à 
condução da política do Brasil. Neste sentido, é possível perceber que, o Direito indica a 
verificação de uma nova forma de colonização (VENÂNCIO FILHO, 2004. p. 1). 

Destaca-se que para se manter a idéia de colonização e de manutenção do poder, o Estado 
controlava sistematicamente as faculdades de Direito (HIRONAKA e MONACO in 
CERQUEIRA, CARLINE e ALMEIDA FILHO, 2007. p. 10).  de modo a intervir em sua 
esfera administrativa, na metodologia de ensino, na estrutura curricular. 

Os cursos de Direito foram usados como mecanismo necessário para a manutenção dos 
poderes das classes dominantes, servindo, portanto, de sustentação de uma elite econômica e 
permitindo a apropriação das estruturas políticas por intermédio da ocupação de cargos 
administrativos e políticos. 

E, em que pese o transcurso de mais de 180 anos desde a implementação dos primeiros cursos 
jurídicos no Brasil, a realidade não mudou significativamente posto que continuam sendo 
utilizados como forma de obtenção de privilégios e status e, sempre, sinônimo de poder. 

  

•3.                  PROFISSIONALIZAÇÃO DAS PROFISSÕES JURÍDICAS 

Independente dos motivos que levam os candidatos a optarem pelos cursos de Direito, estes 
concluem a graduação, tendo a possibilidade, de acordo com Classificação Brasileira de 
Ocupações - CBO, de exercerem inúmeras profissões, dentre as quais se destacam: ministros 
dos tribunais superiores, juízes, advogados, promotor de justiça, delegado de polícia e 
defensor público. 

Todas as profissões jurídicas apresentam uma identidade que considerará, dentre outros 
aspectos, a consciência de pertencimento ao grupo, um ideal de servir à sociedade, na 
aquisição da cultura profissional, a formação de associações profissionais com objetivo de 
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organizar e controlar a atuação profissional (RODRIGUES, 2002. p. 8), sob a análise da teoria 
funcionalista, ou no conjunto de membros que partilham dos mesmos valores, identidades e 
interesses, considerando o processo de socialização próprio das profissões, em se tratando da 
teoria interacionista (RODRIGUES, 2002. p. 18 - 19). 

Desta forma, funcionalistas e interacionistas discutem o processo de profissionalização e 
demonstram as características necessárias e indispensáveis para o reconhecimento de uma 
dada atividade como profissão, porém, ignorando um dos ingredientes de relevância para o 
presente artigo: o poder (DINIZ, 2001. p. 30 - 32). 

As apreciações das profissões que consideram o poder como algo determinante para o 
processo de profissionalização foram desenvolvidas pelos weberianos (SANTOS, 2008. p. 14) 
que indicaram a existência de ideologias e projetos para cada uma das profissões reconhecidas 
como tal. 

Porém, antes de analisarmos a relação existente entre as profissões e o poder, necessário 
buscarmos um conceito de profissões. 

  

•3.1.             Profissões: um conceito preliminar 

Marli Diniz (2001. p. 18) estabelece que, em se tratando de sociologia, as definições são 
determinadas por aspectos relevantes das teorias traçadas nas suas mais diversas áreas. De 
acordo com ela, isso justificaria a existência de diversos conceitos de profissão, por exemplo. 
Todavia, a referida autora não se escusa de estabelecer uma "definição mínima" de profissão, 
indicando que trata-se de "ocupações não manuais que requerem funcionalmente para o seu 
exercício um alto nível de educação formal usualmente testados por exames e confirmado por 
algum tipo de credencial". 

Os elementos componentes deste conceito mínimo de profissão varia de acordo com o 
momento histórico. Todavia, é possível afirmar que, na atualidade, o alto nível de educação 
formal está relacionado a educação de nível superior, adquirida em instituições universitárias 
e a idéia de credencial refere-se ao diploma adquirido com a conclusão do curso. 

Considerando ainda as ressalvas feitas por Diniz no que respeita a conceituação de institutos 
sociológicos, é preciso verificar que o fenômeno profissão pode ser entendido enquanto 
modelo ou enquanto processo, dependendo da teoria sociológica adotada (RODRIGUES, 
2002, p. 7 - 19). 

De acordo com os funcionalistas para se reconhecer certa atividade enquanto profissão é 
preciso verificar se as características necessárias para tanto estão presentes. As análises 
funcionalistas indicam a existência de um ideal tipo, para a partir de então, permitir a 
associação de outros conceitos, como por exemplo, o de semiprofissões, de quase profissões e 
de não-profissão (RODRIGUES, 2002, p. 7).  

Para a teoria funcionalista, uma profissão surge "quando um número definido de pessoas 
começa a praticar uma técnica fundada sobre uma formação especializada, dando respostas a 
necessidades da sociedade" (RODRIGUES, 2002, p. 8). 
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Dos conceitos acima estabelecidos, é possível se verificar que a constituição de profissões 
decorre do seguinte (RODRIGUES, 2002, p. 8): (i) criação de cultura profissional, que 
permite a criação de corpo sistematizado de informações aptas a indicar um saber 
especializado; (ii) da especialização dos serviços prestados e, conseqüentemente, o 
estabelecimento de um conhecimento exotérico; (iii) criação de associações profissionais, 
com o objetivo de criar para os seus membros exclusividade na clientela, posta a demarcação 
entre pessoas qualificadas e não qualificadas para a realização do serviço, além da fixação de 
normas de conduta e de ética para os qualificados.  

Desta forma, é possível entender que para essa teoria sociológica, as profissões nascem a 
partir de uma concepção altruísta e não econômica. 

De acordo com Goode, defensor da teoria funcionalista, "as profissões constituem 
comunidade onde os membros partilham uma mesma identidade, valores, linguagem e um 
estatuto adquirido para toda a vida"; tem poder de controle sobre si e sobre seus membros, 
bem como sobre a formação requerida. Sendo assim, há trocas estabelecidas entre a sociedade 
e os profissionais, no sentido de que às profissões são atribuídas autonomia - para se auto-
regulamentar e para estabelecer as condições e requisitos necessários para o seu exercício -, 
prestígio e recompensas e, em contrapartida, tende a ofertar à sociedade serviços de melhor 
qualidade, considerando a elevação de formação de seus membros, indicando controle social 
sobre as profissões. 

Estabelece Rodrigues que dois são os requisitos essenciais que demarcam a existência de uma 
profissão: (i) o conhecimento profissional, considerando que estes não são banalizados, uma 
vez que desconhecidos pela sociedade; (ii) o ideal de serviços ou orientação para a 
comunidade, indicando que o profissional está apto a ditar as melhores soluções técnicas 
possíveis para a solução de problemas, considerando ainda, a necessidade de que as normas 
preestabelecidas sejam cumpridas. 

A teoria interacionista entende que o conceito de profissão está relacionado com a idéia de 
licença e mandato (RODRIGUES, 2002, p. 15). De acordo com Rodrigues, esses conceitos 
estão relacionados com a base da divisão moral do trabalho. Assim, licença consiste na 
autorização legal para exercício de determinada atividade profissional ao passo que o mandato 
consiste na obrigação de assegurar uma função específica. Unidos estes dois conceitos, deve-
se reconhecer a existência de uma profissão. Diferentemente do indicado pela teoria 
funcionalista, os interacionistas entendem que o que caracteriza a profissão é o exercício da 
atividade e não as características pessoais daqueles que a exercem. 

Rodrigues (2002. p. 16) estabelece que deverá ser reconhecida a existência de uma profissão 
quando: (i) se verificar a existência de saberes secretos, confinados por autoridade e 
delegados considerando a existência de licença e mandato; (ii) existência de instituições com 
o objetivo de manter o mandato; (iii) existência de carreiras, ou seja, espaços de diferenciação 
e de hierarquização internas e de socialização. 

Importante observar que para essa teoria o mais importante não é a conceituação de profissão, 
mas sim os caminhos percorridos pelos profissionais no sentido de fazer com que suas 
atividades sejam reconhecidas como atividades profissionais. Por este motivo, Rodrigues 
estabelece que "as profissões são apenas ocupações que adquiriram e mantêm a posse de título 
honorífico." (RODRIGUES, 2002, p. 17).        
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Há diferenças marcantes entre as teorias funcionalista e interacionista no que respeita a 
conceituação e caracterização das profissionais, todavia, os conceitos estabelecidos entre elas 
não podem ser considerados excludentes entre si, posto que, as abordagens se desenvolvem 
separadamente, porém, não se excluem ou se ignoram. 

Em se tratando das profissões jurídicas, por exemplo, é possível verificar pontos de 
convergência entre as teorias e que, de certa forma, as identificam e as demarcam. Senão 
vejamos: independentemente da carreira jurídica é possível perceber a existência de (i) cultura 
profissional; (ii) especialização dos serviços prestados; (iii) criação de associação de 
profissionais. É largamente sabido que as profissões jurídicas exigem para aqueles que 
pretendem se aventurar por estes caminhos, aquisição de conhecimentos específicos, 
adquiridos em instituição de ensino superior, indicando que os serviços prestados só o 
poderão ser por aqueles que, primeiramente, adquirem os conhecimentos técnicos mínimos 
para tanto. Há a necessidade de familiarização e conformação com os pensamentos, 
linguagem e comportamentos próprios das carreiras jurídicas e, por fim, se verifica a 
existência de associações aptas a demarcar quais são os habilitados a exercer a profissão. 

Além daqueles requisitos se verifica, ainda, que as profissões trabalham com a lógica da 
licença e do mandato, de modo que somente aqueles aprovados nos respectivos concursos 
podem exercer a profissão e que, por conta disso, as funções jurídicas são asseguradas ao 
exercício de poucos que somente poderão fazê-lo se cumprirem os requisitos mínimos 
indispensáveis para tanto, sendo estes elegíveis e indicados pelos próprios profissionais. 

Por fim, importa observar que as profissões não se caracterizam como grupo homogêneo e, 
sendo assim, há que se reconhecer as diferenciações que são formadas dentro do próprio 
grupo. Neste sentido, nos ensina Rodrigues (2002. p. 18-19): 

As profissões estão longe de ser blocos homogénes, comunidades cujos membros partilham 
de identidades, valores e interesses por força dos processos de socialização sofridos nas 
instituições de formação. Dentro das profissões existem segmentos ou grupos construídos a 
partir das diversidades das instituições de formação, de recrutamento e das actividades 
desenvolvidas por membros do mesmo grupo ocupacional, pelo uso de diferentes técnicas e 
metodologias, pelo tipo de clientes e pela diversidade de sentidos de missão, sendo que tais 
diferenças podem até corporizar diferentes associações de interesses no interior do próprio 
grupo. 

Com isso se pretende demonstrar que as profissões jurídicas formam um grande grupo dentro 
do qual se verificam diversas instituições (magistratura, promotoria e advocacia, por 
exemplo). Todavia, independente das diferenciações surgidas dentro do grupo, as profissões 
possuem a mesma concepção, podendo indicar a diferenciação entre gênero e espécies quando 
se trata de profissões jurídicas. 

A importância desta constatação ficará evidenciada quando buscarmos o entendimento e a 
compreensão do corporativismo como instrumento apto a defesa dos profissionais contra a 
sociedade. 

  

•3.2.                                Profissões como expressão de poder 
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A relação estabelecida entre profissões e poder parte de uma concepção weberiana. Para 
Weber, profissão era "aquela especificação, especialização e combinação dos serviços de uma 
pessoa que, para esta, constituem o fundamento de uma possibilidade contínua de 
abastecimento ou aquisição". (2004, p. 91). Santos, fazendo leitura a partir de Weber, entende 
que "A profissão seria o meio do indivíduo capacitado se inserir no mercado para satisfazer 
suas necessidades materiais ("abastecimento") ou imateriais ("aquisição")." (2008. p. 14). 

O poder é capaz de unificar e dar sentido às profissões, mas também é o que estabelece 
diferenciação entre os que estão incluídos no grupo de profissionais e os que não pertencem a 
este grupo. "O poder das profissões estaria exatamente na capacidade de doar sentido aos que 
pertencem ao grupo profissional e estabelecer a dominação de um grupo sobre outros e sobre 
a sociedade." (SANTOS, 2008. p. 15). 

Neste mesmo sentido que Larson, citada por Santos (2008. p. 16), afirma que as profissões 
estão diretamente relacionadas à conquista de poder, prestígio e renda, posto que as atuações 
profissionais atuam considerando aspectos econômicos e sócio-simbólicos. 

Considerando os aspectos acima indicados, determinante a teoria do fechamento estabelecida 
por Weber. Esta teoria indicará a possibilidade de selecionar aqueles profissionais que estão 
aptos a exercer determinada atividade, sendo a seleção realizada por aqueles que já a integram 
e realizam. 

De acordo com Weber, o fechamento indica o processo por meio do qual "coletividades 
sociais procuram maximizar seus ganhos pela restrição do acesso a recursos e oportunidades, 
geralmente de natureza econômica, a um circulo limitado de elegíveis que procuram 
monopolizá-los." (DINIZ, 2001. p. 30). O conceito de fechamento está, portanto, diretamente 
relacionado ao de monopólio para o exercício da profissão, sendo relevante observar que o 
fatos de discriminação para o monopólio por ser a educação e treinamento. 

Weber indicará que uma das formas de fechamento será o credenciamento individual pelo 
diploma universitário. No caso das profissões jurídicas, esse consistirá em um primeiro 
momento do credenciamento mas não o único, posto que outros requisitos deverão ser 
cumpridos para a completa habilitação ou credenciamento ao exercício das profissões 
jurídicas. 

Diniz (2001. p. 31) informa que o fechamento somente atingiria seus objetivos caso o Estado 
legitimasse as pretensões de monopólio das profissões pois, vendo no Estado um aliado, seria 
possível estabelecer grupos profissionais legalmente privilegiados. 

Em se tratando de profissões jurídicas não há como negar sua relação com o Estado posto que 
é a Constituição Federal que dita a relevância das profissões jurídicas, estabelecendo em seu 
texto, inclusive, algumas prerrogativas aos profissionais. Ademais, essas profissões estão 
diretamente relacionadas a uma das faces do poder estatal: o poder judiciário. 

Se o fechamento indica a exclusão de alguns e a monopolização das profissões, é por 
intermédio das associações profissionais que este projeto se efetiva. São estas que 
possibilitam a "mediação das lutas profissionais, estabelecendo os limites e possibilidades das 
próprias profissões, bem como para o condicionamento do ethos dos profissionais". 
(SANTOS, 2008. p. 25) 
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As associações profissionais tem por objetivo a realização dos interesses dos profissionais 
associados, podendo estes interesses serem aparentes ou velados. 

De acordo com Santos (2008. p. 43), no caso dos advogados, o associativismo estaria a 
serviço da promoção da administração da justiça e na prestação de serviços de qualidade a 
sociedade, considerando a seleção daqueles que podem exercer a advocacia. Interesses outros 
também poderiam estar no âmbito de atuação desta associação, como padronização de 
honorários, assistência à saúde, aposentadoria. Todavia, "os objetivos expressos por uma 
associação profissional não necessitam coincidir com suas funções reais". (Merton, 1984, p. 
202) 

Parsons (1979) indica que muitos dos recursos institucionalizados de uma profissão não são 
utilizados em benefício do cliente, mas sim para a manutenção dos privilégios da profissão. 
Em estudo realizado nos Estados Unidos e na Inglaterra, no campo da medicina, o indicado 
autor, percebeu que muitas das práticas da profissão "funcionam em benefício dos interesses 
coletivos da profissão, beneficiem ou não elas o paciente em cada caso... A institucionalização 
da profissão não requer que os interesses do paciente sejam efetivamente atendidos" (DINIZ, 
2001. p. 30). 

Pretende-se demonstrar que, em se tratando de profissões jurídicas, essa lógica se reproduz. 

  

•4.      Os julgados em questão 

Os argumentos que se seguem têm por ponto de partida os acórdãos proferidos nos autos dos 
Habeas Corpus de números 91.089-1 e 91.150-1, ambos provenientes do Estado de São Paulo 
e proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. 

Com a finalidade de delinear os argumentos apresentados nos julgados, optados por tratar 
separadamente de cada um para, em seguida, tratarmos das críticas pertinentes. 

  

•4.1.                                                     O Habeas Corpus 91.089-1 

Versa o habeas corpus de número 91.089-1 proveniente do Estado de São Paulo sobre pedido 
de prisão em sala de estado maior formulada por paciente, devidamente inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, seccional São Paulo, que se encontra confinado na Penitenciária Dr. 
José Augusto Cesar Salgado, penitenciária esta, destinada aos presos sob ameaça da 
população carcerária. Destaca-se que a prisão em questão é de natureza cautelar e que o 
paciente divide cela com um aeronauta. 

No caso em questão, o paciente ingressa com habeas corpus perante o Supremo Tribunal 
Federal, em decorrência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na qual 
entende pelo cumprimento da legislação especial e reconhece, por conseguinte, que o paciente 
se encontra em estabelecimento compatível com a dignidade de sua profissão. 

Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o paciente postula o 
reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar, sob alegação de que, na qualidade de 
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advogado, deve ser recolhido em sala de estado maior e, na falta desta, em prisão domiciliar, 
o que não se verifica no caso concreto. 

De suma importância verificar que o "advogado" paciente do presente habeas corpus é 
processado pela prática dos crimes de formação de quadrilha e participação em homicídio,  já 
tendo havido a devida pronuncia e que, conforme se extrai dos autos, foi contratado não para 
o exercício da advocacia, mas sim para executar o crime em questão. E assim, entre os 
planejamentos e a execução, se passaram mais de três meses, tendo, inclusive, o paciente se 
mudado de residência para acompanhar os passos da vítima. 

Evidencia-se que o referido advogado, paciente do habeas corpus, pretende reconhecer a 
ilegalidade de sua custódia, considerando o descumprimento daquilo que dispõe o Estatuto da 
Advocacia (Lei Federal 8.906/94). Em suma, o argumento apresentado no habeas corpus se 
restringe ao fato de que os conceitos de sala de estado maior e de prisão domiciliar não se 
confundem. 

Na decisão proferida no Ministro Carlos Britto, ignorando as particularidades do caso, se 
escusa de discutir a existência ou não de atividade profissional desempenhada pelo paciente e 
que justificasse a aplicação do Estatuto da Advocacia ao caso em questão e, determina a 
transferência do mesmo a sala de estado maior, posta a existência de diferenças entre as 
acepções das palavras sala e cela. 

Importa observar que o indeferimento da prisão domiciliar se deu, não em virtude da 
inexistência de sala de estado maior disponível para o recebimento do paciente, mas sim, por 
questões de natureza processual: de acordo com o Ministro há nos autos diversos endereços 
informados pelo paciente como próprios, indicando a possibilidade de frustração da execução 
penal. O que nos demonstra ainda mais a incoerência. 

  

•4.2.                                                    O Habeas Corpus 91.150-1 

Seguindo o entendimento traçado no habeas corpus acima indicado, o writ tombado sob o 
número 91.150-1 indica o insurgimento de paciente, também inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, secccional São Paulo, contra decisão (também) proferida pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 

No caso em questão, o paciente pleiteava a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista o 
fato de ser inscrito na Ordem dos Advogados e conseqüentemente, pretender ao seleto grupo 
de profissionais do Direito e, por isso mesmo, pretender a aplicação do Estatuto da Advocacia 
e, em especial, a vedação de recolhimento do advogado a cela, enquanto a segregação for 
considerada acautelatória. 

A decisão proferida demonstra que o advogado, paciente do Habeas Corpus, sofre persecução 
penal em virtude de alegação da prática de homicídio, deixando evidente ainda, que em sua 
"ficha criminal" constam mais de vinte homicídios (!), dentre outros crimes, como formação 
de quadrilha e seqüestro. 

Em que pese a vasta lista de crimes praticados pelo paciente, o Supremo Tribunal Federal, sob 
a alegação de que se trata de advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados, 
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concede o writ, garantindo o direito de cumprir a prisão cautelar em regime domiciliar. 
Destaca-se que para permitir essa possibilidade, o Supremo Tribunal Federal flexibiliza a 
aplicação de súmula editada pelo próprio tribunal (súmula 691), da qual se extrai vedação de 
o Supremo conhecer Habeas Corpus impetrado contra decisão do relator que indefere liminar, 
em sede de Habeas Corpus, sendo este impetrado em tribunal superior. 

O que chama atenção no presente julgado é o fato de que o Ministro Menezes Direito inicia 
discussão sobre o conceito de advogado que esteja apto a receber as benesses do Estatuto da 
Advocacia, indicando a necessidade de estabelecer distinções entre aqueles que exercem 
efetivamente a advocacia e que são, meramente, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil 
e que pagam suas anuidades. Todavia, se rende a decisões anteriores proferidas pela corte 
especial e se recusa a decidir de maneira a efetivar a citada distinção. 

  

•5.                  PRA QUE O ESTATUTO DA ADVOCACIA? 

A prerrogativa de que cuida o inciso V do artigo 7º da Lei 8,906/94 não é novidade no 
ordenamento jurídico brasileiro isto porque desde 1933 já havia a previsão de defesa e tutela 
de algumas garantias concedidas aos advogados. Assim, o decreto de número 22.478/1933, a 
lei 4.215/1963 e, finalmente a lei 8.906/1994, esta sob a égide da Constituição de 1988, 
tutelam os direitos dos advogados, de modo a determinar  o seu recolhimento em sala de 
Estado-Maior - e não em celas - até o trânsito em julgado da sentença. 

Evidente que a prerrogativa de recolhimento em sala de Estado-Maior tem por objetivo a 
preservação da incolumidade física do profissional que, diutunamente, se expõe a situações 
que podem gerar descontentamento de pessoas em virtude de seu labor advocatício em defesa 
de interesses de outros no processo e até mesmo da ordem jurídica. 

A proteção indica a relevância da atividade desempenhada pelos advogados posto que tutela 
direitos próprios e permite atuação profissional autônoma e livre de pressões externas.  Dessa 
forma, verifica-se a defesa de interesses corporativos mas também de defesa e tutela do 
ordenamento jurídico.   

Percebe-se o inclinamento dos tribunais superiores e especialmente do Supremo Tribunal 
Federal em reconhecer a relevância da legislação especial que permite a proteção do 
advogado, em nome da defesa do Estado Constitucional de Direito. 

Imperioso reconhecer que as legislações em questão, devem ser aplicadas, exclusivamente, 
aos advogados: aqueles que, de fato, exercem a advocacia, sob pena de invalidar a finalidade 
da lei especial e frustrar os objetivos que pretendem ser alcançados com ela. 

  

•6.      POR UMA CONCLUSÃO: DECISÕES NA TUTELA DOS DIREITOS DOS 
ADVOGADOS OU CORPORATIVISMO? 
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Como estabelecido anteriormente, as profissões jurídicas podem ser observadas em gênero e 
espécies, de modo a observar a existência de um grande grupo de profissões próprias da área 
do direito e, dentro deste grupo especificações que levam às carreiras da magistratura, 
promotoria e advocacia, por exemplo. 

  

Não há como negar a estas profissões as características dadas pela sociologia das profissões, 
em especial no que se relaciona com o poder. Sendo assim, a teoria weberiana do fechamento 
se aplica perfeitamente tanto ao gênero profissões jurídicas quanto às suas espécies. 
Conseqüentemente, o corporativismo é inegável. 

  

As decisões proferidas nos autos dos habeas corpus de números 91.089-1 e 91.150-1 
permitem a adequada percepção das características das profissões jurídicas e do 
corporativismo próprio: em defesa de interesses próprios, são relegados interesses sociais, 
especialmente os que respeitam a justiça. 

  

A partir do momento em que os ministros do STF, reconhecendo a prática de crimes, 
incompatíveis com o exercício da advocacia, concedem aos pacientes prerrogativas 
específicas dos advogados estão deixando de aplicar o Direito dentro de suas finalidades 
próprias para então tutelar o interesse do grupo de profissionais que compõem as profissões 
jurídicas. 

  

Inegável, portanto que a atuação do Supremo Tribunal federal, nos casos em questão é de 
natureza corporativa. 

  

Todavia, necessário registrar que o corporativismo não se verifica apenas no grande grupo das 
profissões jurídicas, mas também nas suas espécies e isto porque além não há na registros na 
Ordem dos Advogados do Brasil registro de expulsão de membros desta associação em 
virtude da prática de crimes. 

  

Por evidente o presente trabalho tem por objetivo iniciar discussão sobre o corporativismo, 
tendo este como fundamento, a sociologia das profissões, ficando longe de se pretender 
esgotá-lo. Podendo ser o início de debates sobre a atuação de profissionais desta área das 
conseqüências de suas atitudes, em especial, de negativa de justiça. 
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UM DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE A ETNOLOGIA E O DIREITO: DA 
CONSTRUÇÃO DO PRIMITIVO AO FENÔMENO DA ETNICIDADE 

 
A POSSIBLE DIALOGUE BETWEEN ETHNOLOGY AND LAW: FROM THE 

CONSTRUCTION OF THE PRIMITIVE TO THE ETHNICITY 
 
 
 

Gabriela de Freitas Figueiredo Rocha 
 

RESUMO 
Trata-se de um ensaio que articula as trajetórias de dois campos teóricos – a Etnologia e o 
Direito – a fim de traçar alguns apontamentos críticos sobre os obstáculos à introdução das 
temáticas relativas à etnicidade no contexto da ciência jurídica. Expõem-se os principais 
percursos da Etnologia e do Direito no tratamento de seus conceitos e categorias, com 
destaque para a construção das noções de primitivismo e etnicidade, que são fundamentais 
para a consolidação das principais instituições modernas, como a Ciência e o Direito. Após 
uma breve análise comparativa, trazem-se algumas sugestões sobre as repercussões que esse 
diálogo deve incitar na atualidade.  
PALAVRAS-CHAVE: ETNOLOGIA; DIREITO; ETNICIDADE. 
 
ABSTRACT 
This is an assay which links the trajectories of two theoretical fields – Ethnology and Law – 
in order to trace some critical remarks about the difficulties in introduce ethnic questions in 
the context of juridical science. It reports the principal directions of Etnology and Law on the 
treatment of their concepts and categories, especially over the notions of primitiveness and 
ethnicity, which are fundamental for the consolidation of the main modern institutions, such 
as Science and Law. After a brief comparative analysis, some suggestions are presented about 
the repercussions of this debate nowadays.  
KEYWORDS: ETHNOLOGY; LAW; ETHNICITY. 
 
 

Introdução  

  

Este ensaio procura incitar o diálogo entre duas tradições da modernidade – a 

Etnologia e o Direito. 

A Etnologia, ao longo de sua trajetória na ciência antropológica, desenvolveu um 

conjunto de saberes sobre a humanidade e as mais variadas formas de experiência humana. A 

convivência com a alteridade se tornou um caminho importante para se definir a identidade do 

homem moderno e ocidental, em contraponto a universos culturais distantes e estranhos.   

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12298



O percurso do pensamento jurídico não foi alheio às influências trazidas pelo contato 

com culturas e civilizações diversas, tampouco a Antropologia ficou afastada do contexto 

jurídico de cada povo, como via de acesso às suas instituições e organização.    

Por consequência, a era clássica da ciência etnológica, com seus fundamentos e 

premissas, guarda profundas semelhanças em relação à ciência jurídica daquele período, 

assim como as transformações, decorrentes de fatores diversos, acabam por resultar mudanças 

significativas em cada campo.        

Contudo, se a Etnologia assiste à transição do olhar científico que procura desvendar 

os fenômenos étnicos para aquele que interpreta ou traduz a etnicidade dos fenômenos sociais, 

o Direito incorpora essa transição no domínio do reconhecimento de novos direitos e sujeitos 

políticos, mas, ao mesmo tempo, esbarra numa sólida tradição dogmática, que precisa ser 

superada a partir de um enfoque crítico e antropológico.     

   Os próximos tópicos tratarão das características de cada tradição – o pensamento 

antropológico e o jurídico – e em seguida serão analisadas algumas perspectivas de interface 

entre a Etnologia e a ciência jurídica.    

  

Da tradição clássica à Etnologia contemporânea 

  

Nos primórdios da ciência antropológica, quando ainda não constituía campo 

autônomo de investigação, o elemento étnico distinguia o homem civilizado do não 

civilizado, a sociedade da tribo. A fronteira, demarcada pelo olhar do etnólogo, permitiu-o 

observar e descobrir o nativo. A alteridade étnica era definida, portanto, pelo eu civilizado, no 

jogo de espelhos por meio do qual ele criava a sua própria imagem. 

Os primeiros antropólogos tentaram organizar “o fenômeno da Cultura, classificando-

o e arranjando-o, estágio por estágio, numa ordem provável de evolução”1. A evolução do 

homem estava fundada na semelhança geral da natureza humana e na organização das raças 

que se encontravam em torno do mesmo grau de civilização. 

Segundo essa tradição, os nativos são considerados equivalentes em sua natureza, mas 

distintos conforme o grau de acumulação e aprimoramento cultural. O método de observação 

é descritivo e classificatório, recai sobre objetos, mitos, costumes e representações dos 

diferentes povos, distribuídos geograficamente. Constitui-se uma cartografia das civilizações, 

estudadas do mesmo modo como o cientista natural estuda a diversidade da natureza, a partir 

de suas leis e regularidades. A organização desses dados se dá por meio da análise 
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comparativa das culturas; ou seja, a definição e classificação de uma cultura dependem de 

como ela aparece perante as demais.    

Mesmo admitindo o distanciamento entre o primitivo e civilizado, subjaz esse 

pensamento a ideia de uma continuidade do destino humano e, nesse sentido, o caráter 

universal e único da humanidade, unida não apenas pela natureza, mas ainda por uma mesma 

linha evolutiva. Como fundamento do evolucionismo cultural, assume-se que: 

  

A qualidade da humanidade que mais tende a tornar possível 

o estudo sistemático da civilização é aquele notável consenso ou 

acordo tácito que, até hoje, induz populações inteiras a se unirem no 

uso da mesma língua, seguirem a mesma religião e as mesmas leis, 

estabelecerem-se num mesmo nível geral de arte e conhecimento (...). 

É esse estado de coisas que torna possível, até agora, representar 

imensas massas de detalhes recorrendo a uns poucos fatos típicos, e 

que permite, uma vez sejam esses consolidados, que novos casos 

relatados por novos observadores simplesmente se encaixem em seus 

lugares para provar a solidez da classificação1. 

  

Além da ideia de proveniência de um tronco comum, os evolucionistas apóiam-se na 

noção de desenvolvimento, pois, ao contrário dos fatos da natureza, a cultura se desenvolveria 

por si mesma, movida por fatores que independem de causas naturais. Tal desenvolvimento 

levaria os homens a atravessarem os diferentes estágios de evolução – dos mais baixos, onde 

se encontrariam os povos selvagens, até os mais avançados, junto aos povos civilizados. 

Morgan, um dos representantes da teoria evolucionista clássica, introduz a sua obra da 

seguinte forma:        

  

Nas páginas que se seguem, tentaremos apresentar novas 

provas da rudeza da condição primitiva da humanidade, da evolução 

progressiva das faculdades mentais e morais dos homens no decorrer 

da sua experiência e da longa luta que travam para vencer os 

obstáculos que se opunham ao seu processo no caminho que os leva à 

civilização1. 

  

O autor procura relatar a trajetória do desenvolvimento civilizatório, por meio da 

análise das principais instituições humanas, identificadas em suas formas primitivas e 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2011 12300



civilizadas. Assim, a propriedade, por exemplo, funda um marco evolutivo importante, pois 

está na base do Estado Moderno, enquanto é tratada de forma embrionária pelos primitivos. 

Quanto à forma dos sistemas políticos, o Estado configura o máximo da evolução, enquanto 

as sociedades não hierarquizadas ou de poder não centralizado estão na base da linha 

evolutiva. 

Havendo, portanto, uma identificação das tribos colonizadas ao estado selvagem da 

humanidade, as informações coletadas na observação desses grupos serviriam para traçar um 

retrato do passado da civilização, “deduzir as suas realizações anteriores essencialmente das 

semelhanças que existem entre as suas instituições e invenções e as que ainda se preservam 

das tribos selvagens e bárbaras”1. 

Já em outro momento do pensamento antropológico, Franz Boas, autor conhecido 

como fundador da moderna Antropologia Cultural, oferece uma importante contribuição à 

crítica do evolucionismo, inaugurando um novo olhar sobre os chamados povos primitivos. 

Combate prioritariamente as práticas racistas da sociedade onde vivia, no início do século 

XX, e desconstrói os fundamentos teóricos elaborados pela Antropologia, até então 

legitimadores do colonialismo. 

Argumenta que a cultura de um povo é o resultado da interação de fatores históricos e 

adaptações contextuais, não determinados pela raça, pois este é um atributo que não impõe ao 

homem nenhuma distinção quanto à sua capacidade mental e social1. Boas não rejeita a ideia 

de um desenvolvimento cultural, entretanto, não compartilha o entendimento de que as 

culturas se encontrem numa escala unidirecional, onde umas se situem em condição de 

inferioridade, enquanto outras são superiores. 

Segundo ele, o estudo das diferentes culturas deveria ocorrer a partir de uma exaustiva 

investigação de campo, a fim de se obter a reconstrução histórica daquele grupo, que irá 

explicar o seu estado atual. A análise comparativa não chega a ser descartada pelo autor, mas 

fica condicionada à evidência de que as culturas devem antes ser compreendidas a partir de 

suas próprias referências e significados, para somente então ser possível confrontá-la a outro 

universo cultural. 

Assim, Boas é precursor do relativismo cultural, em contraponto ao universalismo que 

imperava na teoria etnológica daquele tempo. Mesmo mantendo uma distinção terminológica 

entre primitivo e civilizado, ele traça uma direção para a superação dessa dicotomia, visto que 

tais termos vão perdendo a sua utilidade explicativa da realidade dos povos estudados pelo 

antropólogo. 
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Ainda assim, permanece o olhar distanciado, o recorte temporal, a visão de que há 

pontos fixos, de onde seria possível apreender a cultura do outro, um objeto dado à 

investigação científica. 

           Diferentemente da direção tomada por Boas, denominada culturalista, com 

Malinowski e a corrente funcionalista, as civilizações são analisadas sem que o fator histórico 

ganhe considerável destaque. Por isso, as mudanças culturais e suas origens não são 

problemas científicos para a teoria cultural. A cultura do homem primitivo é tratada como 

uma unidade orgânica, passível de ser apreendida através de um método de observação 

sistemático e de arranjos teóricos que destacarão elementos como o parentesco, a linguagem, 

a religião, as práticas econômicas, referências explicativas da vida do homem primitivo. 

Se a cultura é concebida como uma totalidade, o cientista cultural deve se utilizar de 

critérios para coletar os dados relevantes para a compreensão do todo – o que ele extrai das 

instituições e as funções que atendem às necessidades universais do homem1. Malinowski é 

criticado pelos excessos que a teoria funcionalista traz consigo – por desconsiderar aspectos 

culturais de mudança e variações históricas – e ao mesmo tempo louvado, pela contribuição 

ao método de pesquisa de campo como peça chave ao trabalho etnográfico. O 

compartilhamento de vivências entre o etnógrafo e o nativo funda um novo patamar de 

aproximação entre o civilizado e o primitivo, segundo o qual o conhecimento sobre o outro 

somente é válido a partir da experiência. Ainda assim, nesse contexto, o etnógrafo é o único 

responsável por organizar os princípios reguladores da vida do nativo, já que este não 

participa do processo compreensivo, restando à parte, como um objeto dado à observação1. 

Respondendo às críticas recebidas pelo funcionalismo, autores que seguem essa 

tradição, como Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard e Leach, da escola inglesa de Antropologia, 

desenvolvem uma perspectiva mais sociológica, associada a análises sobre as dinâmicas 

internas ao grupo, as quais constituiriam as suas estruturas fundamentais – consolidando o 

estrutural-funcionalismo. Radcliffe-Brown aprofunda os seus estudos de campo 

concentrando-se nos sistemas sociais e suas relações, para formar um conjunto coerente e 

harmônico. Evans-Pritchard, em sua importante obra Os Nuer1, ressalta a inter-relação entre 

as estruturas sociais, com destaque para a estrutura política.   

Por outro lado, autores mais críticos ao funcionalismo de Malinowski, como Bateson e 

Leach, já apontam para a desconstrução da própria noção de cultura enquanto categoria 

essencializada. Bateson introduz a ideia de sismogênese, o fenômeno de mudança das 

estruturas culturais, decorrente de fatores diferenciadores, que condicionam a continuidade 

das culturas à reorganização das descontinuidades que as diferenças provocam1. 
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A leitura de Leach sobre as sociedades que investigou1, especialmente no tocante aos 

sistemas políticos, levou-o a constatar que as transformações estruturais da sociedade 

decorreriam de ações individuais, movidas pelo interesse de poder. Nesse sentido, até mesmo 

a estabilidade e a continuidade – elementos que se mantêm relativamente intactos desde a 

corrente evolucionista – estariam comprometidas, na medida em que não há garantias de que 

as forças políticas contrárias alcancem um equilíbrio. Ao contrário, Leach combate 

exatamente a noção coerente e harmônica de cultura, talvez por um viés demasiadamente 

individualista. 

Demonstra-se, ao fim, uma alteração na forma como o etnógrafo se aproxima e 

observa os povos estudados – as diferenças, no seio do grupo, adquirem tanta ou maior 

relevância quanto as semelhanças. Todo esse conjunto de argumentos que abalam a distinção 

entre o “nós” e o “outro”, fundante da Antropologia Cultural e da Etnologia, encara um 

contexto de crise política, no qual a luta contra o imperialismo europeu e o colonialismo, 

ainda persistente nas nações que abarcavam o rótulo dos primitivos, é o motor de 

transformações que perpassam os estudos culturais até os dias atuais. 

A Antropologia, até meados do século XX, é apontada como a ciência colonialista por 

excelência, responsável por descrever os povos dominados como grupos indiferenciados e 

naturalmente submissos, o que legitima o controle das colônias, tanto no sentido político 

quanto cultural e simbólico. 

A partir das décadas de 60 e 70, os cientistas sociais problematizam a inserção dos 

imigrantes colonializados à sociedade europeia, revelando como o dogma da submissão do 

primitivo estigmatiza esses grupos e origina uma série de outras formas de discriminação. 

Abraça-se a ideia de se fazer uma Antropologia engajada nos problemas sociais da época, e a 

cultura deixa de ser um objeto de análise, para se tornar um fator problemático da realidade1. 

Uma nova Antropologia nascia, por vezes acompanhada do complemento de pós- moderna, 

cujas formas ainda estavam sem definição. Tratava-se de algo além da sucessão de teorias, 

mas de uma transição paradigmática, que questionava os pressupostos fundamentais sob os 

quais as teorias culturais estavam embasadas. 

A obra coletiva Wrinting Culture1, de 1986, procura delinear os acontecimentos que 

vinham se acumulando desde então e as repercussões no campo da escrita e interpretação das 

etnografias. Os autores introduzem contribuições relevantes e apontam alguns processos 

representativos daquele contexto: 
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A história está sendo feita por projetos culturais conflitantes, 

e a cultura agora é uma quermesse cosmopolita que as pessoas 

esquadrinham em busca dos meios necessários para moldar novas 

identidades.(...). Cultura e, portanto, identidade, estão em fluxo 

constante; não são estáveis nem concedidas, mas fluidas e mais ou 

menos construídas de forma consciente1.  

  

O pós-colonial, além do ocidental e europeu, passa a ser um sujeito significativo das 

indagações sobre as identidades no contexto pós-moderno. No campo das ciências sociais 

norte-americanas, a partir da década de 701, afirma-se o conceito de etnicidade, ligado ao 

movimento de reivindicação das identidades étnicas em meio à hegemonia da identidade 

nacional. 

Na seara da Etnologia, a crítica ao método comparativo ganha força e desconstrói a 

tradição segundo a qual a alteridade étnica era imaginada. Na tentativa de se definir o 

fenômeno étnico, em contraponto ao que havia de se superar, são apontadas as ingenuidades1 

que dominavam a Etnologia até então. São elas: a necessidade de se definir identidades por 

meio do método comparativo; a noção de que o isolamento geográfico seria responsável pela 

manutenção de grupos étnicos; a análise do grupo étnico como se houvesse uma equivalência 

entre uma identidade, determinados traços culturais e modos de vida e um conjunto de 

pessoas. 

Novas concepções passam a dar vida ao fenômeno étnico, ancoradas na substituição 

da tribo – unidade étnica essencializada por certos traços culturais, estacionada no tempo e no 

espaço, não ocidentalizada – para o grupo étnico – unidade dinâmica, contextual e relacional, 

condicionada a uma abordagem subjetivista1. 

Revisitando as categorias e classificações que o processo colonial forjou 

artificialmente, os estudos culturais percebem que as identidades colonializadas adquirem um 

sentido estratégico, como forma de se relacionar no contexto de exclusão das sociedades 

ocidentais, valorizando as diferenças para superar suas trajetórias de inferiorização. “Em 

consequência, a análise se desloca do conteúdo cultural para a análise da emergência e da 

manutenção das categorias étnicas tais como elas se constroem nas relações intergrupos”1.   

Contudo, se a identificação étnica não se difere fundamentalmente de outros processos 

identitários da contemporaneidade, o que há nela de distinto? O que fica ainda reservado à 

Etnologia, se é que ela não perdeu o seu objeto de estudo? 
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As transformações por que atravessa a ciência etnológica abre novos caminhos para se 

imaginar o fenômeno étnico e ressemantizá-lo. Dos critérios sugeridos no campo teórico, a 

abordagem interacional, a partir da obra coordenada por Fredrik Barth1, ganha importante 

destaque. 

Segundo a abordagem interacional, ressalta-se o caráter relacional das identidades, em 

detrimento de um enfoque essencialista. O “nós” étnico é continuamente construído, em 

oposição ao “eles”, “nas interações características do mundo moderno e do universo urbano”1. 

Assim, 

  

A etnicidade não se define como uma qualidade ou 

propriedade ligada de maneira inerente a um determinado tipo de 

indivíduos ou de grupos, mas como uma forma de organização ou 

princípio de divisão do mundo social cuja importância pode variar de 

acordo com as épocas e as situações1. (grifo nosso)    

         

A etnicidade também não se reduz ao conjunto de manifestações de certas diferenças 

culturais, uma vez que o étnico não é simplesmente a expressão de uma cultura, embora 

implique a seleção de traços culturais sob os quais se embasam os critérios de diferenciação e 

as fronteiras étnicas. Ou seja, o papel estratégico da etnicidade, acionado nos campos político 

e simbólico pelos sujeitos envolvidos, faz da cultura um espaço privilegiado de negociação de 

significados e identidades, o qual não fecha os processos de identificação, pois, ao contrário, 

torna-os permanentemente problemáticos. 

 O grupo étnico seria, portanto, uma forma de organização da vida social 

baseada nas fronteiras que demarcam, permanentemente, os limites entre os de fora e os de 

dentro1. As fronteiras não são pré-constituídas, tampouco estão associadas a um necessário 

isolamento geográfico. Ao contrário, a continuidade, que marca o traço étnico das relações 

sociais, não é consequência do isolamento, mas da interação entre os participantes do grupo, 

os nativos, com quem está de fora. Essa interação só acontece por meio de normas, explícitas 

ou não, que codificam as diferenças e categorias– estas são as fronteiras de pertencimento, os 

estatutos étnicos dicotomizados. E as diferenças são construções discursivas mantidas no 

contato inter-étnico e na interdependência dos grupos. 

Portanto, o que fundamenta o contraste entre o étnico e o não étnico não são diferenças 

manifestas, conteúdos culturais captados no convívio, aos quais o observador atribui 

relevância, mas são os chamados “sinais diacríticos”, diferenças que os próprios atores 
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consideram significativas, no contexto de suas relações. Na dinâmica social do grupo, tais 

diferenças podem vir a mudar, serem reformuladas, mas mantêm o significado de distinção 

entre o “nós” e o “outro”, dicotomia que demarca a fronteira étnica. 

Essa é a trajetória, de uma Etnologia dita clássica – ancorada numa oposição 

geográfica e necessariamente cultural entre o antropólogo e o nativo, nos lugares de quem 

estuda e quem é estudado, além da priorização de análises comparativas – e, de outro lado, a 

Etnologia contemporânea, voltada para lançar suas críticas à sociedade ocidental e à maneira 

como se constroem e se negociam as diferenças, nos contextos políticos, sociais e simbólicos. 

 Pode-se entender que a Etnologia esteja bem distante daquelas categorias e 

classificações de seu período clássico. Se a cultura, à maneira como era concebida, é um 

objeto bem distante ao que se compreende hoje, é preciso compreender como esse saber vem 

sendo articulado em outras esferas de pensamento, na ciência e além do campo acadêmico. 

 Um diálogo primordial, proposto neste ensaio, é possível em relação a outra 

trajetória, da qual  o desenvolvimento da Etnologia nunca esteve distante, mas que hoje requer 

uma rearticulação crítica e criativa – a trajetória do pensamento jurídico.          

                     

  

  

  

  

A trajetória do pensamento jurídico ocidental    

  

A história do pensamento jurídico ocidental remonta a história do Estado Moderno, 

quando se consagra a noção de que o Direito constituiria uma esfera de regulação da vida 

social autônoma em relação à moral e à religião. O Direito é então concebido como uma 

ordem racional, por isso fundada em leis expressas por um poder soberano. 

A consolidação do Estado Moderno e de seus princípios, que procurava romper com a 

ordem hierárquica tradicional, exigia que o novo corpo político tivesse o fundamento de sua 

legitimidade em algo que se sobrepusesse ao poder divino e às ordens dispersas em 

autoridades locais. 

Do ponto de vista filosófico e científico, já se via a consagração do sujeito racional 

cartesiano e das teorias contratualistas e liberais, no campo político. Esse contexto levou à 

sistematização das normas de direito, de forma que a própria razão dotava o indivíduo da 

capacidade de constituir um novo corpo político, regulado por normas exclusivamente 
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jurídicas. O Direito moderno é concebido como o resultado de uma evolução, onde se transita 

da Antiguidade Clássica – o direito como fenômeno sagrado e imanente à tradição romana – à 

Idade Média – o direito sagrado e de fonte transcendente – e finalmente, à modernidade, de 

direito não sacralizado, fundado na razão humana1. 

As características essenciais do Estado e do Direito na modernidade, são a unidade – 

no sentido de centralizar o poder político na figura do Estado, exercido nos limites do 

território nacional – e a universalidade – consagrada na figura da nação, uma esfera de 

compartilhamento de uma mesma identidade política e simbólica. 

Segue-se que, 

  

Com a formação do Estado Moderno, a sociedade assume 

uma estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em si 

todos os poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito: não se 

contenta em concorrer para esta criação, mas quer ser o único a 

estabelecer o direito, seja através da lei, ou indiretamente através do 

controle das normas de formação consuetudinária1.         

        

A lei, nesse sentido, é o produto dessa ordem racional originária da fundação do 

Estado Moderno, e procura tanto superar o caos do chamado direito primitivo quanto 

obedecer a um “movimento histórico universal e irreversível, indissoluvelmente ligado à 

formação do Estado Moderno”1.   

Assim, o direito costumeiro – baseado nos costumes e tradições não escritos e não 

oficializados por um grupo – é associado à manutenção da ordem tradicional, que não 

evoluiria no tempo, ao passo que a lei é capaz de modificar, transformar a realidade e, por 

isso, estaria em compasso com o progresso. Aquelas sociedades organizadas de acordo com 

uma ordem costumeira de direitos estariam, portanto, atrasadas na evolução da humanidade, e 

o contato com a ordem jurídica ocidental proporcionaria o progresso e a assimilação dessas 

sociedades por uma ordem mais englobante e desenvolvida. 

Mesmo quando se partia da noção de que o direito se constituía e se modificava de 

formas diversas, dependentes do contexto histórico e cultural das sociedades, ele era tratado 

como produto de um processo histórico progressivo, que passa por fases de um primitivismo 

de ordens não escritas e fundadas em costumes morais e religiosos, e alcança o seu ápice nas 

codificações modernas. 
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Tendo em conta o desenvolvimento do pensamento jurídico, a influência da formação 

do Estado Moderno foi tão determinante para a trajetória dos fenômenos e conceitos jurídicos 

quanto foi para a fundação da Etnologia, a partir da oposição entre o homem civilizado e o 

homem primitivo. A forma como o direito passou a ser criado, imposto e pensado, a partir 

daquele momento histórico e em face das circunstâncias, perdeu o caráter contingencial e 

adquiriu o aspecto de universalidade. O único direito reconhecido como tal seria aquele criado 

pelo Estado Moderno, pois essa característica é a sua própria essência. 

Consagra-se então a corrente mais influente do pensamento jurídico, o positivismo 

jurídico, que “nasce do impulso histórico para a legislação, realiza-se quando a lei se torna 

fonte exclusiva – ou, de qualquer modo, absolutamente prevalecente – do direito, e seu 

resultado último é representado pela codificação”1. 

O positivismo jurídico se apóia na noção de ordenamento jurídico, o complexo 

unitário, coerente e completo de normas que cada Estado Nacional constitui para regular as 

relações sociais e políticas em seu território1. O ordenamento jurídico organiza as suas normas 

hierarquicamente, por meio de critérios contidos nele mesmo, e por isso ele abarca 

completamente a vida social, excluídas quaisquer outras esferas de regulação que não sejam 

compatíveis e englobadas na sua unidade. Assim, 

  

A tarefa do jurista, que se torna então tipicamente 

dogmática, a partir daí circunscreve-se cada vez mais à teorização e 

sistematização da experiência jurídica, em termos de uma unificação 

construtiva dos juízos normativos e do esclarecimento dos seus 

fundamentos, descambando, por fim, já no final do século XIX, para o 

positivismo legal, com uma auto-limitação do pensamento jurídico ao 

estudo da lei positiva e ao estabelecimento da tese da estatalidade do 

direito1. 

         

                Se a análise comparativa ganhara relevo entre os etnólogos, entre os 

juristas ela também exercia influência, tornando possível equiparar a figura do juiz de uma 

sociedade primitiva como alguém que detinha a liberdade para aplicar a cada caso concreto a 

norma que mais se harmonizasse à ordem social, ao passo que, no Estado Moderno, o juiz se 

tornara um funcionário do Estado, responsável por aplicar as leis criadas por outro órgão 

estatal – o legislativo.   
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Desde então, o tratamento científico priorizado por juristas consiste na “preocupação 

de constituir séries conceituais – como direito subjetivo, direito de propriedade, direito das 

coisas, direito real limitado, direito de utilização das coisas alheias, hipotecas, etc”1. As 

doutrinas jurídicas são responsáveis por sistematizar, de maneira completa e abrangente, os 

conteúdos das categorias e conceitos, a partir do desenvolvimento histórico progressivo do 

qual resultam, com o objetivo de permitir aos juristas manejá-los como objetos dados da 

realidade.       

 A tradição do pensamento jurídico se encontra, enfim, muito ligada a uma 

visão conservadora das regras estatais, do poder político em exercício nas sociedades e, no 

campo de confronto entre identidades culturais diversas, permanece arraigada ao 

evolucionismo unilinear, o que fica bastante claro nas análises históricas de instituições da 

família, do contrato, da propriedade e da pena1.   

  

Perspectivas da interface entre o Direito e a Etnologia 

  

Na esfera da Antropologia Jurídica, Norbert Rouland1 reconhece a grande influência 

da visão evolucionista no campo do direito, que corrobora o enfoque normativista, ou seja, o 

que reduz o fenômeno jurídico às normas escritas e codificadas, tal como se encontra na obra 

de Maine, Ancient Law1. O autor ainda relata a contribuição do funcionalismo, que empreende 

uma análise processual do direito, segundo a qual se destacam os conflitos e não as normas 

abstratas. O direito é tratado como produto de fenômenos sociais concretos, da interação dos 

sistemas sociais e, por isso, estes devem ser objeto de observação do jurista. A oposição entre 

os dois enfoques, normativista e processualista, parece ser superada pelas tendências atuais da 

Antropologia Jurídica, que priorizam o estudo do pluralismo jurídico, “corrente doutrinária 

baseada no fato de que toda sociedade, em níveis de intensidade variáveis, possuem uma 

multiplicidade hierarquizada de ordenamentos jurídicos, que o direito oficial reconhece, tolera 

ou nega”1. Segundo essa nova tendência, o objetivo principal é conhecer as formas de 

interação e convívio entre ordens jurídicas diversas, principalmente no contexto de 

reconhecimento das minorias étnicas, frente à centralidade do direito estatal. 

Contudo, Rouland explica que o desenvolvimento da Antropologia Jurídica tem 

ocorrido de maneiras diversas em cada país, ressaltando o descompasso entre países que 

adotam o sistema de Common Law – muito mais afeitos à ideia do pluralismo normativo – 

enquanto os de tradição romano-civilista1 são bastante resistentes à própria assimilação da 

Antropologia Jurídica como disciplina relevante ao pensamento jurídico. Já a situação de 
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países do terceiro mundo, exatamente as nações pós-colonizadas, é ainda mais preocupante, 

pois apenas recentemente a disciplina passou a ser reconhecida pelas faculdades de Direito.                  

Em suma, a esfera de articulação entre a Antropologia e o Direito, embora permita e 

mereça explorar vários pontos de convergência e diálogo, parece revelar um grande 

descompasso em torno de questões fundamentais, o que talvez comprove a ausência de um 

diálogo efetivo.      

Voltando-se para a situação do Brasil, o país tem sido palco de uma série de processos 

de reconhecimento de identidades étnicas, principalmente com a Constituição de 1988, a qual 

reforça o tratamento específico aos chamados povos tradicionais. 

O texto constitucional regulamenta, nos arts. 215 e 216, os direitos culturais, sendo 

que o primeiro deles trata, em seu parágrafo primeiro (§1º), sobre a obrigação do Estado em 

assegurar a livre manifestação da cultura popular, seja na sua vertente indígena, afro-

descendente, ou qualquer seja a matriz prevalecente.                                     

 O art. 216, por seu turno, refere-se ao patrimônio cultural, definido como o 

conjunto “dos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira”. Segundo o §1º, o poder público, juntamente à 

comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural, por meio dos instrumentos 

cabíveis. 

Dentre outras tantas legislações que estabelecem critérios e diretrizes para a garantia 

dos direitos culturais e a proteção do patrimônio cultural, temos o Decreto 6040/2007, que 

institui a Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e das Comunidades 

Tradicionais. O Decreto define:   

  

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição;   

  

Vale destacar que os direitos culturais, à maneira como são expressos no texto 

constitucional e nas demais legislações, sinalizam uma compreensão mais aberta e ampla 

sobre as identidades étnicas, sem que se essencialize a identidade cultural e seu patrimônio. A 
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indicação do caráter dinâmico das diferenças nos grupos tradicionais, cujo reconhecimento 

fica condicionado à auto-determinação, demonstra que há evidentemente, um movimento de 

superação da concepção preservacionista do patrimônio cultural – tradicionalmente tratado 

como um conteúdo estático e imutável, a ser preservado enquanto manifestação do folclore e 

das figuras apropriadas pelo imaginário nacional.  Essa postura, arraigada ao desprezo pelas 

normatividades próprias às etnias, relegavam as manifestações da diversidade cultural ao 

isolamento e à redução a modelos estereotipados de diferenças. Dessa forma, a diversidade 

não se convertia em pluralidade política, na medida em que o diferente era mantido distante, 

alheio, invisível às dinâmicas sociais que conformavam o seu contexto, sem a sua 

participação. 

Quanto à situação do indígena, Viveiros de Castro1 aponta precisamente que o sistema 

jurídico brasileiro priorizava o tratamento integracionista, ou seja, buscava-se garantir a 

cidadania do indígena na medida em que este estivesse individualmente integrado à cultura 

nacional, emancipado de suas raízes primitivas. Assim, os antropólogos costumavam 

combater a concepção de que ser índio representava um ponto de partida para que os sujeitos 

se tornassem “civilizados” e integrados à sociedade nacional. “A idéia é a de que os índios 

“ainda” não tinham sido vencidos, nem jamais o seriam. Eles jamais acabar(i)am de ser 

índios, “ainda que”... Ou justamente porquê”1. 

O contexto atual, contudo, revela a tendência de um resgate de identidades suprimidas 

nos processos de integração, com a (re)tradicionalização de coletividades, o que vem como 

resposta ao estímulo significativo advindo da elaboração da Constituição. Tanto as 

comunidades indígenas quanto quilombolas, por exemplo, às quais se garantem 

expressamente a delimitação e a manutenção de seus territórios étnicos1, são reconhecidas 

como identidades coletivas, reforçando, assim, o aspecto relacional delas, em detrimento do 

enfoque individualizante e naturalizante antes utilizado. 

Além disso, o movimento para o reconhecimento dos sujeitos étnicos caminha pela 

reivindicação da autonomia dos grupos no sentido de se validarem seus estatutos étnicos 

específicos, ou seja, de legitimarem as comunidades a permanecerem, continuamente, 

recriando o sentido de ser étnico, independentemente do arcabouço cultural acionado para 

expressar essa identidade. Contudo, exatamente neste ponto, esbarra-se na problemática 

tradição do saber jurídico, em que, mesmo se admitindo que o Estado regule de modo 

diferenciado determinados grupos culturais, estes ainda dependem dessa tutela estatal, 

tratados como minorias a serem protegidas ou preservadas pelo valor cultural que 

representam. 
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Isso fica evidente ao se constatar que a discussão sobre o problema da etnicidade 

acaba restrita à esfera de regulamentação de direitos culturais, ou  à elaboração de políticas 

sociais de amparo e proteção aos grupos específicos. Mas não se vê o merecido destaque à 

questão étnica ao se tratar de políticas urbanas, econômicas, agrárias, nem mesmo sobre o 

modo como os conflitos interindividuais que chegam ao Judiciário devem ser decididos, 

respeitando-se a clivagem étnica. 

Na seara do ensino e da pesquisa jurídica, prevalecem os enfoques legalistas1, 

reproduzem-se as séries histórico-conceituais como se cada instituto jurídico fosse o produto 

de um aprimoramento de sua natureza, caminhando do estágio primitivo ao civilizado. Assim, 

as instituições dos povos tradicionais são tidas como o reflexo das nossas em períodos 

anteriores do desenvolvimento das mesmas, assim como predominava no pensamento 

antropológico clássico. Nesse sentido, os grupos tradicionais não deixariam de estar “parados 

no tempo”, na medida em que se recusam a aderir ao desenvolvimento hegemônico da 

sociedade.              

Outro ponto importante é como as esferas institucionais de decisão muitas vezes 

buscam na Antropologia um saber que pode ser manejado de modo essencializante no 

momento em que as medidas jurídicas são aplicadas. Assim, procuram extrair dos relatórios 

técnicos de reconhecimento o que é o indígena, o que é o quilombola, como é a sua cultura ou 

qual é a natureza jurídica de seu território. Ou seja, demandam por respostas que não se 

encontram na ciência etnológica, mas que acabam por forjar, artificialmente, categorias que 

vincularão aqueles sujeitos a uma determinada forma de conceber a realidade, muito distante 

da dinâmica da sua etnicidade.        

Enfim, mesmo que o sujeito étnico tenha aparecido em cena, a própria etnicidade, da 

forma como vem sendo trabalhada pela Etnologia contemporânea, merece ser revisitada 

continuamente pelo jurista, o que não se garante apenas com o desenvolvimento da 

Antropologia Jurídica, mas inclusive por meio da constante crítica às barreiras disciplinares e 

epistemológicas. A interface entre Antropologia e o Direito não pode ficar limitada à lógica 

do fornecimento de um conhecimento especializado, que sirva de base ao manejo técnico das 

leis na tomada de decisões dos juízes. Além da função pericial do antropólogo, há, na raiz do 

seu próprio saber, ricas possibilidades de ressignificar os pressupostos sob os quais estão 

fundados o saber jurídico. 

Isso deve ser realizado a fim de desconstruir o predomínio de uma cultura jurídica 

homogênea, não apenas para viabilizar o reconhecimento do pluralismo normativo, mas para 

recuperar o sentido do próprio Direito, a ser concebido como uma esfera de conflito, diálogo e 
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reciprocidade.  Um Direito como parte das nossas culturas, dos homens e mulheres do nosso 

tempo. 

Nesse sentido, vale a recomendação de Déborah Duprat, dirigida a um juiz em 

abstrato, que poderia ser qualquer um de nós, se for entendido como aquele que produz juízos:                

  

O juiz não pode olvidar que, à mudança do paradigma 

epistemológico, corresponde necessariamente a mudança de 

metodologia. A abertura para o outro, experimentando-o como tal de 

modo a fazer valer sua pretensão, afasta a atitude monológica e impõe 

a recuperação da retórica, mediada pela intervenção antropológica 

que, ao experimentar significativamente uma realidade, está apta a 

traduzir os topoi que orientarão a discussão1.  
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UMA INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES JURÍDICAS 
 

AN INTRODUCTION TO THE SOCIOLOGY OF LEGAL PROFESSIONS 
 
 
 

Andre Filipe Pereira Reid dos Santos 
 

RESUMO 
A importância desse artigo está nas referências apresentadas como ponto de partida para 
iniciantes no campo da sociologia das profissões jurídicas. O artigo não tem a pretensão de 
fazer uma resenha dos textos aqui referenciados, mas servir de suporte às análises sobre 
profissões jurídicas, a partir de uma apresentação das leituras sociológicas fundamentais dessa 
temática. Após uma apresentação das principais teorias sociológicas para análise das 
profissões jurídicas e de seus respectivos autores, destaca-se a importância das abordagens de 
tradição weberiana, apontando a teoria de Pierre Bourdieu como uma das mais relevantes 
abordagens sociológicas para análise das profissões jurídicas na atualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIOLOGIA; SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES JURÍDICAS; 
BOURDIEU. 
 
ABSTRACT 
The importance of this paper is presented in the references as a starting point for beginners in 
the field of sociology of legal professions. The article does not purport to do a review of the 
texts referenced here, but mutually supportive to the analysis of legal professions, from a 
presentation of key sociological readings of this theme. After a presentation of the main 
sociological theories for analysis of the legal professions and their respective authors, 
highlights the importance of the approaches of Weberian tradition, pointing Bourdieu’s theory 
as one of the most relevant approaches to sociological analysis of the legal professions today. 
KEYWORDS: SOCIOLOGY; SOCIOLOGY OF LEGAL PROFESSIONS; BOURDIEU 
 
 

1 Profissões Jurídicas na Sociologia: uma abordagem histórica inicial. 

As primeiras preocupações acadêmicas com as profissões jurídicas aconteceram já na segunda 
metade do século XIX. Mas até o primeiro quartel do século XX os interesses nas profissões 
jurídicas ainda estavam centrados na qualidade do ensino jurídico (Brewer, 1896), na 
consolidação das profissões jurídicas no mercado de trabalho como um campo de atuação 
intelectualmente fecundo e economicamente próspero (Sweet, 1890) e com a ética dos 
profissionais (Abbott, 1892; Abbot, 1902). As análises sobre as profissões jurídicas ainda 
tinham um caráter mais histórico (Tempany, 1885) e prospectivo (Roscoe, 1885; Randall, 
1903) e eram feitas quase sempre por juristas que eram também entusiastas das ciências 
sociais. 

A partir de finais do século XIX e início do XX, seguindo uma linha funcionalista de análise, 
Blackwell (1895), Platt (1903) e Andrews (1908), entre outros, começaram a questionar se as 
profissões jurídicas não estavam se mercantilizando e, portanto, se afastando do que era 
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considerado um nobre objetivo de luta pela realização do direito, negligenciando o aspecto 
vocacional da profissão. 

Este tipo de análise foi recorrente ao longo de todo o século XX, seguindo a tendência 
também encontrada entre os sociólogos funcionalistas de confundir o ser com o dever ser, de 
apresentar uma análise moral das profissões jurídicas.  Basta lembrar os trabalhos de outros 
juristas como Snively (1934), Mc Calpin (1983), Armstrong (1987) e Bowie (1998), sobre a 
indefinição dos limites entre profissão e negócio no mundo do direito. Trata-se de uma 
discussão que tende a assumir um ponto de vista conservador, idealizando as profissões 
jurídicas e gerando insatisfação com a realidade, porque ela passa longe das expectativas 
idealizadas. 

Nas análises sociológicas funcionalistas a profissão jurídica é frequentemente idealizada 
como uma profissão nobre, mas, na prática, é descoberta como um nicho de atuação para 
ganhar dinheiro, bastante dinheiro. Esta constatação não é bem assimilada por quem desejaria 
que os profissionais do direito fossem pessoas chamadas (vocacionadas) a desempenhar sua 
função social, em detrimento dos ganhos auferidos com isto. Nesta perspectiva, as profissões 
jurídicas têm uma espécie de missão na sociedade, lutar pelo direito posto como única e 
suficiente maneira de resolução de conflitos[1] e defender os valores liberais, que 
fundamentam o direito moderno e as profissões jurídicas. 

Quase contemporâneo de Parsons (1902-1979), talvez Roscoe Pound (1870-1964) tenha sido 
o primeiro a utilizar sistematicamente a sociologia para analisar especificamente as profissões 
jurídicas, embora ainda pecando pelo excesso de ideologias profissionais em suas análises. 
Desde o início do século XX os textos de Pound, proeminente advogado americano e 
professor da Universidade de Harvard, chamavam a atenção para o tipo de formação dada aos 
estudantes de direito, futuros profissionais do direito. 

Num artigo escrito em 1940 e publicado no ano seguinte, Pound (1941) relaciona atuação 
profissional com formação acadêmica, criticando o modelo tradicional e formalista de ensino 
do direito nos Estados Unidos e sugerindo que os estudantes de direito se deparassem, já na 
faculdade, com análises de casos concretos que os preparasse para o exercício da profissão. 
Podemos dizer que as críticas que ele fez ao ensino jurídico americano foram bem sucedidas, 
uma vez que a maioria dos cursos de direito nos Estados Unidos, ao longo do século XX, 
passaram a adotar o modelo proposto por Pound de estudos de caso. 

No início do século XX, havia também espaço para discussões sobre a desigualdade de 
gêneros no acesso às profissões jurídicas (Greig, 1909), embora não fosse muito comum. Este 
tipo de preocupação analítica só foi consagrada a partir dos anos 1970, depois do movimento 
feminista ampliar seu espaço de atuação/intervenção na realidade social, e talvez só tenha 
efetivamente se firmado nas abordagens sociológicas sobre as profissões jurídicas a partir de 
meados dos anos 1980, como veremos adiante. 

Depois da II Guerra Mundial, a sociologia deixou um pouco de lado as profissões jurídicas, 
com raras pesquisas e análises sobre o tema, só voltando a produzir análises relevantes a partir 
da década de 1960 e 1970[2]. As pesquisas realizadas pelos professores Mauro Cappelletti, 
Bryant Garth, David M. Trubek e Marc Galanter, recolocaram as profissões jurídicas no 
centro do debate a partir de uma abordagem mais sociológica, embora eles estivessem mais 
relacionados à sociologia do direito do que a uma sociologia das profissões jurídicas. 
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Cappelletti e Garth (1988) foram responsáveis pela pesquisa internacional sobre os principais 
empecilhos ao acesso à justiça e as soluções dadas nas diferentes sociedades pesquisadas. A 
pesquisa, conhecida como Projeto de Florença, gerou um relatório fabuloso que foi publicado 
em forma de livro[3] e se tornou referência para o estudo do acesso à justiça. Numa das partes 
do livro os autores sugerem mudanças nas profissões jurídicas, com a adoção de profissionais 
parajurídicos com treinamento específico para solucionar determinados problemas jurídicos, 
como forma de reduzir as barreiras para o acesso à justiça. (Cappelletti e Garth, 1988, p. 145) 
E em outra parte, sugerem a simplificação do direito, excessivamente formalista e 
complicado, para que o cidadão comum tenha potencializado o seu direito de acesso à justiça: 
"se a lei é mais compreensível, ela se torna mais acessível às pessoas comuns". (1988, p. 156) 

Já Trubek (1992) e Galanter (1991) se dedicaram a estudar o ensino do direito nos Estados 
Unidos e outros temas relacionados às profissões jurídicas como mercado de trabalho e o 
direito em sociedades periféricas (Trubek, 1971; Galanter, 1984). 

Dos sociólogos do direito ninguém se dedicou tanto, e com tanto êxito, a estudar as profissões 
jurídicas quanto Richard L. Abel, a partir da década de 1980. Abel (1988; 1989; 1995; 1997) 
destaca-se principalmente pelas coletâneas que organizou para a discussão teórico-analítica 
das profissões jurídicas ao redor do mundo. Seus livros intitulados "Advogados na Sociedade" 
(tradução nossa), publicados em quatro volumes, tentaram mapear os advogados (numa 
acepção ampla) e seus papéis em tradições jurídicas tão diversas como a "Civil Law" e a 
"Common Law" e em sociedades periféricas, além de discutir as teorias adequadas ao estudo 
comparado das profissões jurídicas. 

2 Sociologia das Profissões Jurídicas: tendências recentes de análises. 

Mais recentemente, uma nova leva de estudiosos das profissões jurídicas tem surgido em toda 
parte. Mas desta vez as análises sobre as profissões jurídicas estão saindo do campo da 
sociologia do direito e tomando o campo da sociologia das profissões. No caso das profissões 
jurídicas, a sociologia das profissões tem emergido como um campo autônomo advindo da 
sociologia do direito. 

Autores como a americana, Carrie Menkel-Meadow (1987), a francesa Anne Boigeol (1989) e 
a canadense Joan Brockman (2001) vão se firmando como grandes nomes da sociologia das 
profissões, dando ênfase ao mundo do direito em suas análises. Em particular estas autoras 
têm interesse de pesquisa no papel das mulheres nas profissões jurídicas, discutindo a 
feminização destas profissões. 

O venezuelano Rogelio Perez-Perdomo (2005) é outro que se destaca nas análises atuais das 
profissões jurídicas, dando ênfase 1) às profissões jurídicas na América Latina e sua relação 
com a política nacional e 2) às transformações ocorridas nas profissões jurídicas em tempos 
de Globalização. Este último trabalho ele editou em parceria com o importante professor de 
História do Direito, Lawrence Meir Friedman (2003). 

Yves Dezalay (1995) é um sociólogo francês que vem se destacando por estudar as elites 
jurídicas nas mais diferentes sociedades, como parte de suas pesquisas sobre Globalização e 
transformações do campo do poder. Por fim, outro que merece destaque e que vem analisando 
as profissões jurídicas, inclusive com aporte teórico da sociologia das profissões é David S. 
Clark (1995). 
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3 Sociologia do Campo do Direito: a importância da teoria bourdieusiana para análises 
das profissões jurídicas 

Uma das teorias mais importantes para análise das profissões jurídicas é a de Pierre Bourdieu 
(1930-2002), um dos sociólogos mais citados recentemente em trabalhos acadêmicos 
brasileiros. O modelo teórico proposto por Bourdieu produz uma discussão sobre as lutas por 
poder travadas nos (e entre os) campos profissionais. Para Bourdieu, as profissões jurídicas 
detêm um importante monopólio de dizer o direito porque dominam uma linguagem que 
permite a esses profissionais decodificar de forma autorizada os códigos legais estabelecidos 
em lei. As profissões jurídicas lutam pelo capital jurídico necessário ao exercício da 
dominação social. Para isso, torna-se indispensável às profissões jurídicas o controle do 
espaço de produção formal dos profissionais do direito, as faculdades de direito, e uma 
atuação política coesa, como ator social coletivo, em torno das associações profissionais das 
profissões jurídicas na estrutura burocrática do estado. Burocracia estatal, ensino do direito e 
associações profissionais são três temas que destacaremos a seguir, utilizando uma vertente 
bourdieusiana e alguns outros autores que estabelecerão importante diálogo com o modelo 
teórico de Bourdieu sem, no entanto, contrariá-lo. 

3.1 DIREITO E BUROCRACIA 

Antes de passarmos propriamente ao campo do direito, é preciso ressaltar que não há como 
discutir a expansão do 1) direito - aqui pensado como sistema de justiça[4] -, 2) dos direitos - 
como lutas político-jurídicas por reconhecimento e por distribuição dos bens sociais[5] - e 3) 
das profissões jurídicas nas sociedades modernas sem tratar, mesmo que brevemente, da 
importância das burocracias para estas transformações sociais que envolvem o direito. Afinal, 
o direito moderno é burocrático e necessita de uma estrutura burocrática para se realizar. 

Quando Weber pensa a burocracia como elemento que expressa a racionalidade característica 
do mundo moderno, afirma que a burocracia  seria o modelo mais bem acabado de dominação 
racional e legítima: a burocracia seria a melhor maneira de gerir o poder e organizar o 
trabalho nas sociedades complexas. A burocracia, para Weber, baseia-se numa crença na 
legalidade ou racionalidade de uma ordem, rompendo com a perspectiva religiosa do mundo. 
Para Weber, a burocracia teria um caráter democrático, uma vez que seus procedimentos (os 
procedimentos burocráticos) são universais, não se destinando a nenhum indivíduo em 
particular, nem atendendo a interesses particularistas e casuísticos. Esta mesma burocracia, 
racionalizada, lançaria as bases do direito moderno, racional e sistematizado. 

Na sociologia das profissões havia, entre a décadas de 1950 e 1980, um debate sobre o papel 
do estado no processo de profissionalização. Alguns autores entendiam que as profissões entre 
os anglo-saxões se desenvolveram sem a participação do estado, voltando-se para o mercado, 
o que caracterizaria as profissões liberais típicas, medicina e advocacia. Já a 
profissionalização nas sociedades européias continentais, França e Alemanha, por exemplo, 
teria sido atrelada ao estado, o que retiraria o poder e a autonomia das profissões. Fora o 
etnocentrismo deste tipo de análise, que dá maior valor a um modelo de desenvolvimento que 
a outro, ao coloca-lo como padrão, precisamos considerar que ao fim e ao cabo o estado foi 
importante para os dois modelos, mesmo que ele tenha aparentemente atuado menos em um 
modelo que em outro. 
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Magali Larson (1977) afirma a necessidade do estado em ambos os processos de 
profissionalização, desfazendo a idéia de que a sociedade norte-americana teria sido berço das 
profissões liberais, enquanto a sociedade francesa teria dado à luz as profissões burocráticas. 
As profissões, para ela, só podem atuar no mercado e se organizar como grupo social porque, 
em última instância, o estado permite isso, seja pelo reconhecimento e regulamentação de 
uma profissão, seja pelo oferecimento de sua estrutura, a estrutura burocrática estatal, para a 
realização das atividades profissionais de determinadas profissões, como é o caso do direito. 
Prazos, cargos, funções, editais, concorrências, atestados, hierarquias, enfim, toda a estrutura 
burocrática do estado e seus procedimentos típicos podem ser um espaço em potencial para o 
desenvolvimento de uma atuação profissional específica. Neste sentido, a autora mostra que 
não há contradição entre burocratização e profissionalização. Pelo contrário, provavelmente 
não há e nem haveria profissionalização e atuações profissionais sem a existência desta 
estrutura de suporte e possibilidades que é a burocracia estatal. Burocratização e 
profissionalização são partes do processo de racionalização capitalista. Barbosa (2003) afirma 
que Larson "mostra como a burocracia é um dos recursos sociais mais relevantes para as 
profissões modernas assegurarem seus nichos no mercado de trabalho e seu poder social". (p. 
598) 

Outro aspecto que precisa ser considerado é o espaço (e a liberdade) de atuação de alguns 
profissionais na estrutura burocrática, particularmente, dos intelectuais.[6] Merton (1970) 
discute a relação entre direito e burocracia a partir da relação entre intelectuais e burocracia 
pública, considerando os intelectuais como "especialistas no campo do conhecimento social, 
econômico e político" (p. 288) que desempenham papéis sociais. Intelectual para ele é uma 
categoria de pensador presente nos mais distintos campos do conhecimento. Ele inclui os 
advogados, lato sensu, profissionais do direito de uma maneira geral, entre os intelectuais de 
uma sociedade[7]. Para ele, há dois tipos básicos de intelectuais, os burocráticos e os 
independentes. A burocratização exige pessoal intelectualmente especializado e converte estes 
intelectuais absorvidos na estrutura burocrática em técnicos com o passar do tempo. O 
intelectual burocrático, agora técnico, deixa de reconhecer seu papel no todo, dedicando-se à 
realização de tarefas. "Não chega a ver que a ação traz implícitas as suas conseqüências". (p. 
292) 

Para Merton a burocracia traz mudanças graduais no intelectual, "transformando-o em técnico 
apolítico, cujo papel é servir a qualquer estado social que aconteça estar no poder". (p. 293) 
Para ele, o intelectual burocrático vai perdendo sua criatividade e poder social, prestígio 
acadêmico, por exemplo, e se tornando um servo da estrutura burocrática, em última 
instância, do político, tendo que pensar soluções práticas para os problemas estudados. Por 
outro lado, o intelectual independente tem maior capacidade de escolha, autonomia para 
decidir seus projetos, e, por isso, seria mais idealista, menos preocupado em dar uma resposta 
concreta a um problema analisado, em forma de política pública, por exemplo. Estas 
considerações de Merton se parecem um pouco com as análises de Bourdieu sobre as lutas por 
dominação nos campos, em particular sobre liberdade de escolha e determinismo entre 
dominadores e dominados do campo. 

Analisando a dominação no campo da arte, Bourdieu (2005) mostra como os artistas que 
produzem para o mercado são restringidos em sua capacidade de escolha porque dominados 
pelo próprio mercado, que demanda um determinado tipo de arte que seja vendável, por 
exemplo. Já os artistas que produzem a chamada "arte pela arte", que não produzem para os 
mercados, que produzem arte com uma preocupação mais estética que mercadológica, têm 
maior liberdade de escolha na produção de suas peças. Exatamente porque não devem 
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satisfação a ninguém, apenas à sua capacidade criativa e estética. Estes últimos acabam sendo 
mais valorizados por seus pares, por sua "independência" e sendo elevados às posições 
dominantes do campo da arte. Enquanto isso, os artistas "mercadológicos" são desvalorizados 
por seus pares, por faltar a "independência" criativa, e assumem posições dominadas no 
campo da arte, onde a liberdade de escolha é menor. Bourdieu aponta o papel ideológico 
dessas proposições estéticas de valorização e desvalorização das artes na França, mostrando 
que as posições no campo da arte respeitavam posições de classe. 

O conceito bourdieusiano de campo aplicado ao direito dá a dimensão da força do campo 
jurídico como o que melhor permite entender a construção de poderes nas sociedades 
modernas. O campo jurídico é o campo mais próximo do campo político, sendo indispensável 
para a caracterização deste último campo. A proximidade entre estado e campo jurídico dá a 
este uma força só comparável à força daquele. Collins afirma que a proximidade entre as 
profissões jurídicas e o estado permite aos juristas "perpetuar sua cultura distintiva, suas 
técnicas aparentemente próprias". (1989, p. 197) 

A garantia legal que o estado dá à sociedade (através de leis universais e abstratas) ajuda a 
fortalecer a importância do campo do direito como campo demarcatório dos espaços legais de 
participação/reivindicação social. Esta "necessidade" social do direito reforça o poder do 
campo jurídico, que é autônomo para definir as regras do próprio campo e, pelo seu papel 
dominante, para definir as regras de organização da sociedade. O poder de nomeação que o 
direito tem, poder de "criar" ao dar nome às coisas coloca a dimensão da autoridade social 
deste campo[8], que é garantida pelo estado. 

Para Bourdieu (2004), a formação do estado acontece pela via estrutural e simbólica ao 
mesmo tempo. Ele entende que o estado moderno surge como construção simbólica, de uma 
estrutura universal e democrática incutida nos cidadãos pela educação, num longo processo 
histórico. A educação, segundo Bourdieu, servirá para ensinar as leis aos cidadãos do estado e 
para criar uma visão de mundo unificada que se pudesse chamar de nacional. A visão que o 
cidadão nacional tem do estado seria a visão culturalmente forjada pelo próprio estado e 
transformada em natural. A naturalização da idéia de estado foi feita com investimento nas 
estruturas mentais dos cidadãos a fim de introduzir uma percepção da "necessidade" do estado 
para os iguais, os concidadãos, os nacionais, unificando assim, o estado e a idéia de estado. A 
cultura nacional teria sido inculcada nas estruturas mentais dos membros da sociedade pela 
via educacional - homogeneizando formas de comunicação, como leis, idioma e medidas -, 
resultando na criação de uma auto-imagem comum aos nacionais, uma identidade nacional. 

Bourdieu vai além e aponta a relação estreita dos juristas com a criação das ideologias 
legitimadoras do estado moderno durante o processo histórico que fez nascer este novo 
modelo de estado, racionalizado e universal, na França. O estado nascente tomou emprestado 
do campo jurídico o poder de nomear e transformou-se numa "instância central de 
nomeação" (2004, p. 110 - em itálico no original), atribuindo honrarias válidas nos mercados 
controlados pelo estado e criando realidades, com a criação de leis estatais, por exemplo. Este 
poder de nomeação do estado, e do direito, é quase divino, segundo o sociólogo francês, e só 
ressalta a proximidade do campo jurídico e do campo burocrático com o campo do poder. 

Para compreender a dimensão simbólica do efeito do Estado, [...] é preciso compreender o funcionamento 
específico do microcosmo burocrático; é preciso analisar a gênese e a estrutura desse universo de agentes do 
Estado, particularmente os juristas, que se constituíram em nobreza de Estado ao institui-lo e, especialmente, ao 
produzir o discurso performativo sobre o Estado [...]. É preciso deter-se especialmente na estrutura do campo 
jurídico, examinar os interesses genéricos do corpo de detentores dessa forma particular de capital cultural, 
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predisposto a funcionar como capital simbólico, que é a competência jurídica [...]. Compreende-se assim que 
esses agentes tinham interesse em dar uma forma universal à expressão de seus interesses particulares [...], eles 
foram levados a produzir um discurso de Estado que, oferecendo-lhes justificativas de sua posição, constituiu e 
instituiu o Estado, fictio juris, pouco a pouco, deixou de ser uma simples ficção de juristas para tornar-se uma 
ordem autônoma, capaz de impor amplamente a submissão a suas funções, e a seu funcionamento, e o 
reconhecimento de seus princípios. (Bourdieu, 2004, p. 121, 122) 

A educação, que exerceu importante papel na formação do mundo social moderno e na 
conformação da visão sobre o mundo social moderno, segundo Bourdieu, assume uma 
importância capital também na entrada para o campo do direito. 

3.2 Ensino do Direito 

A formação é um dos elementos mais importantes da construção e da análise das identidades 
profissionais. A importância da formação, aliás, é ressaltada quase unanimemente pelas 
diferentes abordagens sociológicas para análise das profissões. No caso das profissões 
jurídicas a formação além de preparar tecnicamente o futuro profissional, realiza o papel de 
adequação do olhar, da visão de mundo do futuro profissional às expectativas do grupo 
profissional. 

As profissões jurídicas têm, historicamente, uma relação direta com o estado. A oficialização 
das profissões jurídicas pelo estado, reconhecidas como necessárias para o bom 
funcionamento da estrutura burocrática, se desenvolve também pelo viés do ensino jurídico. O 
ensino do direito serve para capacitar (treinar) os profissionais do direito para a utilização da 
linguagem jurídica e para que estes profissionais ingressem na burocracia pública, como 
técnicos ou como usuários desta estrutura (como os advogados, que acompanham seus 
processos judiciais tramitando na estrutura do sistema de justiça). 

As faculdades de direito seriam, dessa perspectiva, um dos responsáveis pela transferência de 
algum capital simbólico para os novos ingressantes do campo e pela disseminação do habitus 
(idéia próxima a de cultura) apropriado ao campo do direito. As faculdades de direito 
produziriam produtores do campo. 

O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa 
distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo 
social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou 
menos livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo 
social.  (Bourdieu, 2003, p. 212) 

As trajetórias dos formados em direito também vão ser fortemente condicionadas por sua 
formação superior, porque as instituições podem moldar comportamentos, criar tradições 
intelectuais, modos particulares de pensar. Para Bourdieu, nas sociedades modernas, a escola 
teria uma função integradora, a partir da padronização do pensamento e da linguagem, mas 
também uma função distintiva, a partir da diferenciação que realiza entre os alunos nos modos 
de classificar e entender as coisas da vida, de construir uma visão de mundo, que varia de 
acordo com as trajetórias pessoais (oportunidades) e com as diferentes escolas. Nas palavras 
do próprio Bourdieu, 

A escola não cumpre apenas a função de consagrar a "distinção" - no sentido duplo do termo - das classes 
cultivadas. A cultura que ela transmite separa os que a recebem do restante da sociedade mediante um conjunto 
de diferenças sistemáticas: aqueles que possuem como "cultura" (no sentido dos etnólogos) a cultura erudita 
veiculada pela escola dispõem de um sistema de categorias de percepção, de linguagem, de pensamento e de 
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apreciação, que os distingue daqueles que só tiveram acesso à aprendizagem veiculada pelas obrigações de um 
ofício ou a que lhes foi transmitida pelos contatos sociais com seus semelhantes. (2005, p. 221) 

Mesmo que o sistema escolar oferecesse oportunidades idênticas, o mesmo ensino, a todos os 
alunos, ainda assim o capital cultural prévio dos alunos será sempre diferente uns dos outros, 
distinguindo os alunos, permitindo uma maior ou menor capacidade do aluno construir seu 
conhecimento. 

Bourdieu sempre se mostrou crítico em relação ao papel desempenhado pela educação nas 
sociedades, em particular na sociedade francesa, evidenciando como a educação pode acirrar 
desigualdades sociais e reproduzir as elites. No caso da educação superior, Bourdieu (1989) 
mostra, por exemplo, como os alunos da Escola Nacional de Administração (ENA) ocuparam 
as melhores posições do mercado tornando-se parte da elite. O acesso escolar a essas posições 
sociais elitizadas se tornou tão difícil quanto era restrito o acesso à nobreza durante o Antigo 
Regime. Os alunos oriundos das Escolas Superiores (Grandes Écoles) tornaram-se verdadeira 
Nobreza de Estado (Noblesse d'Etat). 

Ainda sobre a questão da educação, em particular sobre a expansão do sistema de ensino e 
suas relações com o sistema econômico, Bourdieu e Boltanski (1998), mostram como o 
sistema de ensino é autônomo em relação ao sistema econômico, tendo cada um sua lógica 
própria de operação. O diploma estaria para o sistema de ensino assim como o cargo, para o 
sistema econômico. Diploma e cargo seriam as "unidades monetárias" dos sistemas de ensino 
e econômico, respectivamente. Para eles, a relação entre o sistema de ensino e o sistema 
econômico seria conflituosa. O primeiro sistema tenderia a querer valorizar seus diplomas 
enquanto o segundo, tenderia a desejar comprar pelo menor preço as capacidades 
profissionais atestadas pelos portadores de diplomas. Os economistas "têm interesse em 
suprimir o diploma e seu fundamento, ou seja, a autonomia do SE [sistema de ensino]; 
interessa-lhes a confusão completa entre o diploma e o cargo". (Bourdieu; Boltanski, 1998, p. 
136) Isso permitiria a ocupação de um cargo sem a necessidade de um diploma conferido pelo 
sistema de ensino, o que dá maior poder ao sistema de ensino. A passagem por um sistema de 
ensino e a posse de um diploma dá uma certa liberdade aos portadores de diplomas e reforça o 
poder social do sistema de ensino, fazendo o sistema econômico, de certa maneira, refém do 
sistema de produção dos produtores. "Quanto maior for a autonomia da instância produtora de 
diplomas em relação à economia, menor será a dependência do diploma que ela assegura em 
relação à economia. Daí, o sonho patronal de uma escola confundida com a empresa, de uma 
escola 'da casa'". (1998, p. 136) 

A inflação de diplomas e certificados pode gerar uma luta por maiores distinções sociais entre 
os portadores de diplomas inflacionados, que pode ser entendido também como luta por 
estabelecer maiores distâncias sociais para com determinados grupos sociais diplomados, o 
que pode produzir ainda inflação de profissões ou de cargos, mesmo que nominalmente. A 
simples mudança de nome de uma profissão ou de um cargo é uma estratégia de diferenciação 
e mobilidade. A inflação de diplomas e a de cargos estão interligados numa tentativa de 
reordenação do campo profissional. O sistema econômico tenta dar respostas, o mais rápido 
possível, às variações do mercado de trabalho provocadas pelo sistema de ensino, no caso, 
pela inflação de diplomas. As respostas do sistema econômico podem ser respostas 
produzidas nos próprios campos profissionais inflacionados de diplomas. 

O ensino do direito na maioria dos países é controlado direta ou indiretamente pelas 
profissões do direito. O controle do ensino do direito pelas próprias profissões jurídicas é uma 
forma de controle do mercado de atuação das profissões jurídicas, um controle da produção de 
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produtores, um controle do sistema de ensino pelo sistema econômico. Isso faz com que as 
faculdades de direito sejam uma espécie de "escola da casa", como diria Bourdieu. (1998) 

Discutindo o ensino do direito e as profissões jurídicas em suas relações com o estado, 
garantidor da possibilidade de desenvolvimento e expansão do campo jurídico, pelo 
reconhecimento da "necessidade" do direito para a ordem burocrática e social, não podemos 
deixar de considerar ainda o papel das associações no campo jurídico. Para isso, 
apresentaremos as contribuições de Merton e de outros autores que tratam do tema. 

3.3 Associações Profissionais 

Toda análise que Bourdieu faz sobre o poder das profissões jurídicas não deve ser entendida 
como uma atuação voluntária de cada um dos profissionais que compõem um determinado 
nicho de atuação do campo jurídico, mas como uma ação coletiva empreendida pelas 
associações profissionais. Robert Merton (1984) entende a associação profissional como uma 
organização unida pela realização de interesses próprios aos profissionais associados e, em 
alguns momentos, até dos não associados. Ele explica que as associações geralmente são 
voluntárias, mas que algumas profissões constrangem os profissionais a se associar. Seria o 
caso dos advogados, que precisam se vincular a sua associação profissional para exercer a 
advocacia. Para Merton, a associação dos advogados, assim como qualquer associação 
profissional, tem funções sociais manifestas e latentes. Isso porque nem sempre os objetivos 
propostos pelas associações profissionais coincidem com o que eles efetivamente realizam. 

Entre as funções manifestas das associações profissionais dos advogados, estaria a "promoção 
da administração da justiça" (1984, p. 200) ou o bem estar dos clientes, que poderiam escolher 
um profissional chancelado pela associação. Entre as funções latentes, estaria o cuidado, em 
sentido amplo, com os próprios profissionais do direito: aposentadoria confortável, assistência 
à saúde, padronização de honorários etc. As associações de advogados e de outros 
profissionais do direito criam motivos os mais variados para justificar a "necessidade" de suas 
profissões para a sociedade e da associação para os advogados. "Os objetivos expressos por 
uma associação profissional não necessitam coincidir com suas funções reais". (Merton, 1984, 
p. 202) 

O autor em questão demonstra ainda como algumas realizações das associações profissionais 
se refletem: 1) na vida dos membros da associação, e indiretamente na vida de sua clientela, 
que seria o caso das funções de apoio (moral e social) e proteção (econômica) exercidos pelas 
associações profissionais; 2) na profissão como um todo, proveniente da padronização da 
seleção dos ingressantes na profissão, da reciclagem técnica dos profissionais, da prática 
profissional e das pesquisas que ampliem as áreas de atuação das profissões; 3) na sociedade 
como um todo, em que a associação profissional se colocaria como intermediário entre o 
profissional e a sociedade, gerando unidade na ação e coesão social. As associações 
profissionais são organizações coesas que olham para dentro e para fora das associações, para 
os associados e para a sociedade, para o bem estar dos profissionais que representam e para 
cuidar da imagem das profissões  na sociedade como um todo. 

Para Collins (1989), as associações profissionais realizam um "trabalho político" de criação 
de identidades profissionais, pela via de produção de uma cultura própria a cada profissão, 
que a distinga das outras profissões, e pela via da normatização profissional. Autonomia ante 
as outras profissões e controle interno são os objetivos maiores, e o que se espera, das 
associações profissionais. As profissões são, para ele, grupos de status, baseados na prática de 
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certas atividades esotéricas e monopolizáveis e usam procedimentos misteriosos ao leigo. As 
profissões precisam agir coletivamente, através das associações, para manter a imagem de 
profissão ideal diante da sociedade. (Collins, 1989, p. 152, 153) Ele mesmo chega a afirmar 
que as associações profissionais são como pequenos governos privados, tamanho o poder que 
detém. (1989, p. 201) 

O tema das associações profissionais assumiu maior destaque a partir das abordagens 
weberianas, que enfatizam, no processo de criação dos campos profissionais, o papel das 
associações. De Larson a Bourdieu, passando por Collins e Starr, este tema tem sido 
recorrente. É com a participação da associação profissional que se elabora e executa o projeto 
profissional de cercamento do mercado, como explica Larson (1977). 

Mas não são apenas associações profissionais que atuam no campo do direito. As associações 
voluntárias de luta por direitos, principalmente as ONGs de defesa de direitos, também 
ocupam um importante espaço no campo jurídico. A atuação das ONGs no campo do direito 
daria um interessante problema de pesquisa, já que ainda faltam análises sobre a atuação e 
conseqüência das associações voluntárias no campo jurídico. Às vezes as lutas profissionais 
por poder social estão "embaladas" pelo discurso da luta por direitos. Há uma interconexão 
entre os objetivos dos dois tipos de associações, as associações profissionais e as voluntárias, 
de modo que um tipo de associação pode reforçar ou enfraquecer o outro tipo, dependendo da 
composição associativa no campo jurídico. 

4 Considerações Finais 

Tentamos estabelecer com esse artigo, 1) uma apresentação geral das principais análises 
sociológicas das profissões jurídicas no âmbito mundial e brasileiro, 2) discutir a importância 
do modelo teórico de tipo weberiano, particularmente o proposto por Pierre Bourdieu, para 
análise das profissões jurídicas, levando em conta três aspectos fundamentais para as análises 
sociológicos: 1) a relação entre profissões jurídicas e burocracia estatal como mecanismo de 
reforço do poder das próprias profissões do direito, 2) o ensino do direito como via de acesso 
à atividade profissional do direito e como meio de incorporação dos habitus profissionais do 
direito e, 3) o poder das associações profissionais do direito para conformação do próprio 
campo de atuação profissional, atuando politicamente como ator coletivo junto à estrutura 
burocrática do estado, influenciando na discussão e elaboração de leis, e no controle da 
formação (e conformação) dos profissionais do direito. 
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[1] Neste sentido, o opúsculo "A luta pelo Direito", escrito em 1891 por Rudolph Von Ihering 
é emblemático. 

[2] Vale ressaltar a importância dos movimentos de contestação do direito, ocorridos nas 
faculdades norte-americanas a partir da década de 1960, "Law and Society" e "Critical Legal 
Studies" como propulsores das análises sociológicas do direito. Junqueira (1993, p. 38-43) 
esboça o panorama desses movimentos nos Estados Unidos e sua repercussão na sociologia 
do direito no Brasil. 

[3] Parte do relatório foi publicado no Brasil com o título "Acesso à Justiça", em 1988. O 
livro foi traduzido e revisado pela ministra do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie 
Northfleet, primeira mulher a ser escolhida para o STF. 

[4] "O sistema de justiça é mais amplo do que o poder judiciário". (Sadek, 1999, p. 11) 

[5] Fraser, 1998. 

[6] Referência para análise dos intelectuais na sociedade brasileira tornou-se o trabalho de 
Miceli (2001). Este trabalho contém importante artigo em que o autor discute de maneira 
crítica os principais estudos empreendidos sobre intelectuais brasileiros. 

[7] Há um problema de tradução da palavra lawyer (advogado) para o português. Lawyer em 
inglês é mais amplo do que advogado, referindo-se também a outros profissionais do direito, 
como era comum também no Brasil até meados do século XX, em que as pessoas se referiam 
aos formados em direito como advogados. 

[8] A autoridade no campo jurídico é o lugar por excelência da violência simbólica legítima. 
O conceito de violência simbólica como imposição de uma "visão de mundo" próprio a todos 
os demais grupos sociais se aproxima do conceito weberiano de dominação. 
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RESUMO 
O presente estudo visa analisar a temática pertinente à hermenêutica dos direitos 

humanos em face da teoria de Ronald Dworkin. A investigação sob referência salienta, 

preliminarmente, as contribuições do conhecimento filosófico para a construção e o 

aperfeiçoamento da hermenêutica jurídica e também para o adequado exercício da 

função jurisdicional e para a formação de uma consciência ético-jurídica. Pretende-se, 

em seguida, demonstrar que a teoria de Dworkin reúne atributos suficientes para ser 

utilizada como um instrumento de promoção da convivência e da existência digna, livre 

e igual da pessoa humana. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; HERMENÊUTICA; TEORIA DE 

RONALD DWORKIN 

ABSTRACT 

This study aim to analyze the hermeneutics of human rights through the theory of 

Ronald Dworkin. Preliminarily, the investigation point to the contribution of 

philosophical knowledge on the process of building and improving juridical 

hermeneutics, to the appropriate prosecution of jurisdictional function as well as to the 

formation of an ethical-legally consciousness. Then, the following purpose is to 

demonstrate that the Dworkin theory assemble enough attributes to be used as an 

instrument of promotion to an dignified, free and equal existence of the human being. 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS; HERMENEUTICS; RONALD DWORKIN 

THEORY. 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

Desde a sua afirmação no plano jurídico interno dos Estados, ainda no século XVIII, a 

efetividade dos direitos do homem suscita discussões as mais diversas no que tange à 

sua aplicação, sobretudo quando se trata de monitorar e repreender o próprio Estado 

que, recorrentemente, de garantidor das liberdades, assume a condição de violador. 

No plano interno os sistemas constitucionais construídos para dar suporte aos regimes 

que substituiriam as monarquias absolutas, guiados pelo sistema dos checks and 

balances, parecem ter conseguido ao menos separar as funções estatais e limitar o 
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exercício do poder que até então, guiado exclusivamente pela lente ex part principis, se 

via concentrado nas mãos do monarca. 

Mas se por um lado a criação e o fortalecimento das instituições de Estado contribuíram 

para a fundação dos regimes constitucionais, por outro abriram espaço para o 

surgimento de uma nova lógica de dominação, tal qual aquela mencionada por Max 

Weber, denominada de "dominação burocrático-legal". 

A técnica, guiada pela racionalidade e pela busca desenfreada da realização da 

igualdade, ao difundir a idéia de que o indivíduo, relegado a si mesmo e por si mesmo é 

capaz de construir e alcançar, por sua própria empresa, a satisfação de suas necessidades 

e ansiedades acabou por contribuir para o surgimento de interpretações restritivas dos 

direitos do homem, sobretudo quando os considera sob as perspectivas individualista, 

possessiva e burocrático-legal. 

Mas se a prática interpretativa guiada pelos ordenamentos jurídico-constitucionais do 

fundados no século XVIII demonstrou ser insuficiente para a efetividade dos direitos 

homens, mormente quando tratados sob o prisma não de produtos históricos ou 

culturais, mas como roteiros de emancipação social, a afirmação desses direitos no 

âmbito internacional parece ter sido guiada com o intuito de suprir as lacunas e orientar 

as práticas judiciais domésticas de forma subsidiária e complementar, norteada pelos 

princípios da solidariedade e da complementaridade. 

Nessa diretiva o que se propõe no presente estudo é analisar a temática pertinente à 

hermenêutica dos direitos humanos, tanto em âmbito doméstico quanto internacional, 

em face da teoria de Ronald Dworkin. 

A investigação sob referência salienta, preliminarmente, as contribuições do 

conhecimento filosófico para a construção e o aperfeiçoamento da hermenêutica jurídica 

e, também para o adequado exercício da função jurisdicional e para a formação de uma 

consciência ético-jurídica comprometida com a proteção dos direitos humanos enquanto 

roteiros de emancipação social. 

O que se pretende ressaltar são os atributos presentes na teoria de Ronald Dworkin para 

o enfrentamento da questão que gira em torno da hermenêutica dos direitos humanos, de 

modo a demonstrar que a mesma ainda continua apta a ser utilizada como um 

instrumento viabilizador da promoção da dignidade humana, do respeito e da tolerância, 

da convivência, da existência e da co-existência digna, livre e igual da pessoa humana. 

  

2 HERMENÊUTICA À LUZ DO CONHECIMENTO FILOSÓFICO 

  

Hermenêutica é o método ou a teoria utilizada para compreender o sentido e o alcance 

de um texto. Não há consenso sobre a origem etimológica desta palavra, observado que 

alguns a associam ao deus grego Hermes e outros ao verbo grego hermeneuein e 

também ao substantivo hermeneia, que significam, semanticamente, algo que é tornado 

compreensível, levado à compreensão. O certo é que o conceito de hermenêutica foi 
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difundido primeiramente na teologia como disciplina autônoma e auxiliar , com a 

função de descrever as regras para a correta interpretação das Sagradas Escrituras, tendo 

como pano de fundo o embate travado, a partir do século XVII, pelo protestantismo 

contra o monopólio interpretativo exercido pela Igreja Católica (PEREIRA, 2006, p. 

10). 

O campo teórico de atuação da hermenêutica logo foi estendido para outras esferas de 

conhecimento, como o direito, a literatura e as ciências em geral. Esse processo de 

expansão dos domínios da hermenêutica teve como principal conseqüência tornar a sua 

metodologia cada vez mais especializada, conforme a natureza do texto a ser 

interpretado. A hermenêutica passa a ser utilizada de forma regionalizada, possuindo 

métodos próprios para cada um dos ramos do conhecimento.  

O professor e teólogo Friedrich D. E. Schleiermacher (1768-1834) é considerado o 

precursor da hermenêutica moderna, visto que a sua obra fundamentou o surgimento de 

uma hermenêutica preocupada com todas as situações em que a compreensão é 

requisitada, tornando-a uma atividade geral e universal. Este autor estabelece um 

movimento inovador de des-regionalização da hermenêutica (RICOEUR, 1990, p. 20), 

cujos domínios deixam de ser puramente técnicos, científicos e explicativos e passam a 

ser, sobretudo, filosóficos e compreensivos. Refletindo esse propósito, Schleiermacher 

(2000, p. 31) faz a seguinte observação: 

  

Eu estou inteiramente de acordo em encerrar a tarefa da hermenêutica entre esses dois 

pontos, porém, confesso também que quero reivindicar para ela este domínio em sua 

totalidade e dizer que, em todo lugar onde houver qualquer coisa de estranho, na 

expressão do pensamento pelo discurso, para um ouvinte, há ali um problema que 

apenas pode se resolver com a ajuda de nossa teoria. [...] Todavia, meus dois guias me 

limitam de vários modos: um, na medida em que ele fala apenas de escritores, os quais 

devem ser compreendidos, [como se o mesmo não ocorresse também na conversação e 

no discurso imediatamente ouvido]; o outro, na medida em que ele logo limita o 

estranho àquilo que está redigido em língua estrangeira, o que constitui um domínio 

ainda mais restrito que aquele dos escritores em geral. [Pois, quantas coisas não há que 

nós apreendemos somente a partir de ensaios escritos, nos quais o conteúdo intelectual 

não é tão grandioso; a partir de narrativas que se aproximam da maneira corrente de 

apresentar os pequenos incidentes na conversação cotidiana, permanecendo bastante 

distante da maneira artística de escrever história; ou a partir de cartas de estilo mais 

íntimo e mais negligente; e obviamente também neste ocorrem problemas 

hermenêuticos cuja dificuldade não é pequena. [...] Sim, eu tenho que repetir outra vez 

que a hermenêutica não deve estar limitada meramente às produções literárias; pois eu 

me surpreendo seguidamente no curso de uma conversação [familiar] realizando 

operações hermenêuticas, quando eu não me satisfaço com o nível ordinário da 

compreensão, mas procuro discernir como, em um amigo, pode se dar a passagem de 

uma idéia à outra, ou quando questiono acerca das opiniões, juízos e tendências que 

fazem com que ele se expresse, sobre um assunto de discussão, deste modo e não de 

outro. Tais fatos, que todo homem atento deverá sem dúvida testemunhar naquilo que 

lhe concerne, manifestam bastante claramente, penso eu, que a solução do problema, 

para o qual nós estamos procurando justamente a teoria, não depende absolutamente de 

que o discurso esteja fixado para os olhos através da escrita, mas ocorre sempre onde 
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nós temos que apreender pensamentos ou encadeamentos de pensamentos através de 

palavras. 

  

Outra teoria relevante sobre hermenêutica foi construída por Wilhelm Dilthey (1833-

1911). O autor, partindo da distinção entre ciências naturais e ciências do espírito 

(humanas), procurou criar uma metodologia peculiar e objetivamente válida para os 

objetos de estudo das humanidades e das ciências sociais. Nessa perspectiva, Pereira 

(2006, p. 16) considera que a grande contribuição de Dilthey foi situar a possibilidade 

de compreensão, ainda que limitada ao âmbito das humanidades, dentro da História e 

não fora dela, divergindo daqueles que "achavam ser possível importar os métodos das 

Ciências Naturais - então considerados explicativos/descritivos, portanto a-históricos - 

para a interpretação objetiva dos fenômenos vivenciais, imersos no mundo histórico". 

Pode-se afirmar que Schleiermacher e Dilthey compartilham uma visão 

preponderantemente objetivista da hermenêutica, a qual procura valorizar, 

principalmente, a metodologia como elemento essencial na busca pela verdade. Esse 

pensamento de caráter científico-espiritual sofreu grande influência iluminista 

(absolutização do método) e perdurou durante todo o século XIX. 

Coube a Martin Heidegger (1889-1976) romper com essa concepção tradicional da 

hermenêutica, ao direcionar o foco da investigação dessa questão para o campo da 

própria compreensão do ser, constituindo, por meio de sua teoria, uma análise 

fundamentalmente existencial da hermenêutica, que ficou conhecida posteriormente 

como o giro ontológico ou hermenêutico. Para Heidegger (2009, p. 209), "a 

interpretação funda-se existencialmente no compreender e não vice-versa". 

O autor pondera que a interpretação é uma operação indissociável da historicidade do 

sujeito interpretante, porquanto a atividade humana de compreender "sempre diz 

respeito a todo o ser-no-mundo" (2009, p. 213). Neste sentido, propõe que o sujeito 

histórico interpretante se insira num círculo do compreender: 

  

O decisivo não é sair do círculo mas entrar no círculo de modo adequado. Esse círculo 

do compreender não é um cerco em que se movimenta qualquer tipo de conhecimento. 

Ele exprime a estrutura-prévia existencial, própria da presença. [...] Nele se esconde a 

possibilidade positiva do conhecimento mais originário que, decerto, só pode ser 

aprendida de modo autêntico se a interpretação tiver compreendido que sua primeira, 

única e última tarefa é de não se deixar guiar, na posição prévia, visão prévia e 

concepção prévia, por conceitos populares e inspirações (Heidegger, 2009, p. 214). 

  

Amparado em Emerich Coreth, Pereira (2006, p. 36) esclarece ainda que, mesmo que 

não importe qualquer prejuízo ao conceito, o círculo do compreender trata-se mais 

propriamente de uma espiral hermenêutica, já que o movimento de compreensão 

formado por dita relação vai, ao longo do processo, estabelecendo patamares mais 

corretos de interpretação, que, por sua vez, lançarão novas luzes sobre os preconceitos e 
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assim seguidamente rumo a um entendimento mais adequado. Caso fosse literalmente 

circular, o intérprete sairia do movimento da mesma forma que entrou, ou seja, com os 

mesmos preconceitos originais. 

Uma reflexão similar efetua Hans-Georg Gadamer (1900-2002), ao dar continuidade à 

ontologia da compreensão de Heidegger, procura demonstrar que o saber e a verdade 

ultrapassam qualquer procedimento metodológico, embora não despreze a importância 

do mesmo. O autor chama a atenção para a necessidade de se ter consciência de que a 

compreensão humana sempre é influenciada por diversos fatores, como o horizonte 

histórico, a cultura, os preconceitos e a linguagem, o que é algo revelador da própria 

finitude da experiência humana (GADAMER, 1997, p. 549). 

Nesta perspectiva, Gadamer postula que a essência da hermenêutica está no diálogo, 

seguido de perguntas e respostas, no qual o intérprete interage abertamente com aquilo 

que se interpreta, buscando desvelar o seu significado por meio de questionamentos 

frutíferos, para que, ao longo desse processo de comunicação, se estabeleçam conceitos 

novos mais adequados e uma verdadeira fusão de horizontes: 

  

A dialética de pergunta e resposta que descobrimos na estrutura da experiência 

hermenêutica nos permitirá agora determinar mais detidamente a classe de consciência 

que é a consciência da história efeitual. Pois a dialética de pergunta e resposta que 

pusemos a descoberto permite que a relação da compreensão se manifeste como uma 

relação recíproca, semelhante à de uma conversação. É verdade que um texto não nos 

fala como o faria um tu. Somos nós, os que o compreendemos, os que temos de trazê-lo 

à fala, a partir de nós. No entanto, já vimos que este trazer-à-fala, próprio da 

compreensão, não é uma intervenção arbitrária, nascida de origem própria, mas está 

referida, enquanto pergunta, à resposta latente no texto. A latência de uma resposta 

pressupõe, por sua vez, que aquele que pergunta é alcançado e interpelado pela própria 

tradição. Esta é a verdade da consciência da história efeitual. A consciência com 

experiência histórica, na medida em que nega o fantasma de um esclarecimento total, 

justo por isso, está aberta para a experiência histórica. Descrevemos sua maneira de 

realizar-se como a fusão de horizontes do compreender que faz a intermediação entre o 

texto e seu intérprete (Gadamer, 1997, p. 554). 

  

A teoria gadameriana pretende conferir um caráter de universalidade à hermenêutica, 

utilizando-se, para isso, de proposições filosóficas como a historicidade do 

compreender; a consciência histórica efeitual; o caráter especulativo da linguagem; e a 

dialética da pergunta e resposta, fundamentos estes que, juntamente com outros, foram 

considerados suficientes por Gadamer para constituir uma hermenêutica filosófica 

(STEIN, 2002, p. 49). 

Neste ponto, o pensamento de Gadamer é questionado por Jürgen Habermas (1929), 

filósofo crítico das ideologias. Pereira (2006) acentua que Habermas pauta sua crítica 

central sobre o seguinte pilar: 
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[...] a Hermenêutica Filosófica não pode pretender a universalidade por ela postulada, já 

que, ao destruir as pretensões iluministas de racionalidade, não está apta a refletir sobre 

a dimensão ideológica presente em toda linguagem e, por isso, não consegue estabelecer 

padrões racionais que possam distinguir preconceitos legítimos de preconceitos 

ilegítimos. A Hermenêutica não teria condições de ultrapassar a força da tradição, já que 

não possui uma instância crítica que pudesse refletir sobre a carga de pré-compreensões 

trazidas pelo acontecer histórico e, assim, separar as que são frutos de uma comunicação 

ideologicamente perturbada e as que devem ser aceitas no processo compreensivo. Por 

isso é que, segundo HABERMAS, a Hermenêutica só seria universal caso a linguagem 

fosse um espaço isento da dominação, mas como reflete as relações entre trabalho e 

poder - que também constituem o contexto em função do qual toda atividade social 

pode ser compreendida -, o projeto de universalidade torna-se inviável (Pereira, 2006, p. 

56). 

  

Com base nesse pressuposto, Habermas desenvolve uma teoria crítica sobre a dimensão 

ideológica presente em toda a linguagem e trabalha a noção de interesse emancipador e 

auto-reflexão como elementos indispensáveis para tornar as interpretações racionais 

(MORA, 2005, p. 1267). Embora seu pensamento siga uma linha complexa, seus 

conceitos vinculam-se à questão da educação e emancipação social e humana e à 

necessidade de se instituírem mecanismos que propiciem uma comunicação livre de 

dominação e viabilizem a formação de consensos legítimos no seio da sociedade 

(FREITAG, 1980, p.21). 

O filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005) percebe a hermenêutica gadameriana como 

um gesto filosófico humilde de reconhecimento das condições históricas a que está 

submetida toda compreensão humana sob o regime da finitude. A concepção de 

Habermas, por sua vez, é apontada pelo autor como um gesto altivo de desafio, dirigido 

contra as distorções da comunicação humana (RICOEUR, 1990, p. 131). 

Desse modo, em sua teoria da interpretação, Ricoeur empreende um caminho árduo e 

longo tentando desenvolver uma hermenêutica fenomenológica que, apesar de não 

representar uma tendência perfeitamente autônoma, procura mediar e integrar numa 

estrutura mais vasta as perspectivas hermenêuticas existentes (BLEICHER, 1992, p. 

18). 

É importante destacar, ante o exposto, que as teorias filosóficas que se dedicam à 

problemática da hermenêutica são responsáveis por inúmeras contribuições para o 

campo do Direito, mormente para a construção e o aperfeiçoamento de uma 

hermenêutica jurídica. Nesse sentido, princípios e conceitos filosóficos estão sendo 

gradativamente utilizados e conformados pelo Direito para a compreensão de suas 

normas e também para o adequado exercício da função jurisdicional e formação de uma 

consciência ético-jurídica. É o que poderemos constatar no tópico a seguir relativamente 

à hermenêutica dos direitos humanos, vista sob a perspectiva da teoria de Ronald 

Dworkin. 
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3 HERMENÊUTICA DOS DIREITOS HUMANOS SOB A PERSPECTIVA DA 

TEORIA DE RONALD DWORKIN 

  

Ronald Dworkin, ao definir e defender a instituição de uma teoria geral do direito que 

seja ao mesmo tempo normativa e conceitual - em contraposição à teoria do positivismo 

jurídico e à teoria do utilitarismo -, menciona a necessidade desta teoria ter ligações 

com as diversas áreas da filosofia, em especial com a filosofia da linguagem, a lógica 

filosófica e a metafísica, quando tratar da questão do significado das proposições do 

direito e de sua verdade ou falsidade (DWORKIN, 2010, p. X). 

Nesse sentido, Dworkin afirma que: 

  

O direito constitucional não poderá fazer um verdadeiro progresso enquanto não isolar o 

problema dos direitos contra o Estado e tornar esse problema parte de sua própria 

agenda. Isso conta como um argumento em favor de uma fusão do direito constitucional 

e da teoria moral, uma relação que, inacreditavelmente, ainda está por ser estabelecida. 

É perfeitamente compreensível que os juristas temam a contaminação pela filosofia 

moral, particularmente pelos filósofos que falam sobre direitos, porque as nuanças 

fantasmagóricas desse conceito assombram o cemitério da razão. Mas hoje dispomos de 

uma filosofia melhor do que aquelas que estão na lembrança dos juristas. O professor 

Rawls, de Harvard, por exemplo, publicou um livro abstrato e complexo sobre a justiça 

que nenhum jurista constitucional poderá ignorar. Não é necessário que os juristas 

desempenhem um papel passivo no desenvolvimento de uma teoria dos direitos morais 

contra o Estado, assim como não foram passivos no desenvolvimento da sociologia e da 

economia jurídicas. Eles devem reconhecer que o direito não é mais independente da 

filosofia do que dessas outras disciplinas (Dworkin, 2010, p. 233). 

  

A teoria de Dworkin parte da idéia de que os indivíduos podem ter outros direitos 

jurídicos além daqueles expressamente determinados pela coleção de regras explícitas 

que formam a totalidade do direito de uma comunidade. Os direitos, nessa perspectiva, 

teriam a dimensão de trunfos políticos ou direitos preferenciais suscetíveis de serem 

reconhecidos judicialmente (DWORKIN, 2010, p. XV). 

Com essa amplitude, os direitos humanos foram proclamados pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948) como aqueles direitos inerentes à própria natureza 

humana, a que todos fazem jus pelo mero fato de existirem e que independeriam de 

qualquer reconhecimento estatal. 

A promoção da dignidade humana torna-se o fundamento da liberdade, da justiça e da 

paz mundial. Na esfera da proteção internacional, os direitos humanos são resguardados 

ainda pelos dois pactos internacionais adotados pelas Nações Unidas em 1966, quais 

sejam, o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais e, ainda pelos tratados e convenções que integram tanto o sistema 

especial de proteção dos direitos humanos existentes no âmbito da ONU e também os 
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tratados que integram os sistemas regionais existentes no âmbito europeu, americano, 

africano e árabe. 

Dentre os tratados que integram tais sistemas merecem destaque, no âmbito do sistema 

especial das ONU, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, a Convenção contra a Tortura e a Convenção sobre os 

Direitos da Criança. 

No âmbito dos sistemas regionais cabe ressaltar a Convenção Européia de Direitos 

Humanos, adotada em 1950 e que entrou em vigor em 1953, a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, adotada 

em 1969, e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, adotada em 1981. 

Estes tratados, em especial os pactos de direitos civis e políticos e de direitos 

econômicos, sociais e culturais foram concebidos com o propósito de dar natureza 

jurídica obrigatória aos dispositivos da Declaração Universal de 1948 (ALVES, 2005, p. 

46), embora seja necessário o registro de que, presentemente, ela é considerada uma 

norma imperativa de direito internacional geral (jus cogens). 

Cabe aqui ressaltar que o artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, adotada em 1969, define como norma imperativa de direito internacional geral 

(jus cogens) aquela aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados 

como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser 

modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza. 

A separação da proteção dos direitos humanos em dois pactos foi justificada 

oficialmente, à época, como forma de diferenciar os direitos cuja aplicação seria 

imediata (civis e políticos) daqueles passíveis de aplicação apenas progressivamente e 

que requerem, portanto, uma atuação positiva e não negativa (abstenção) do Estado 

(CANÇADO TRINDADE, 2003, p. 451). 

No entanto, Cançado Trindade (2003, p. 447) esclarece que a distinção dos direitos 

humanos em dois pactos afigurou-se, antes, como um reflexo da profunda divisão 

ideológica do mundo no início dos anos cinqüenta, marcada pela disputa de poder entre 

os EUA e a então União Soviética, que repercutiu nos trabalhos das Nações Unidas. O 

grupo ocidental queria enfatizar os direitos civis e políticos, enquanto o bloco socialista 

privilegiava os direitos econômicos, sociais e culturais. 

Cançado Trindade (2003, p. 453), ainda assevera que, na atual quadra histórica, tem 

prevalecido o princípio de indivisibilidade dos direitos humanos, conforme enunciado, 

originariamente, na Declaração Universal de 1948 e reafirmado na Conferência Mundial 

de Direitos Humanos realizada em Teerã em 1968 e, posteriormente, em várias 

resoluções das Nações Unidas. Nesse sentido, prepondera a idéia de que a realização 

plena dos direitos civis e políticos é impossível sem o gozo dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, observado que entre estas duas categorias de direitos não pode haver 

senão complementaridade e interação, e não compartimentalização e antinomia. 

Nessa seara, o mestre português J. J. Gomes Canotilho (2003) faz uma distinção 

importante entre direitos humanos e direitos fundamentais, segundo a qual os primeiros 
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seriam aqueles direitos válidos para todos os povos em todos os tempos (dimensão 

jusnaturalista-universalista), e fundamentais os direitos do homem, jurídico-

institucionalmente garantidos espaço-temporalmente. 

Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí seu caráter 

inviolável, intemporal e universal, e os direitos fundamentais seriam os direitos 

objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. 

No caso brasileiro, essa distinção parece assumir contornos bastante claros quando os 

observamos sob a perspectiva da Constituição Federal de 1988 que emprega a expressão 

"direitos fundamentais" aos direitos nela positivados (ex.: Título II) e a expressão 

"direitos humanos" para se referir aos princípios que regem as relações internacionais 

do Brasil, dispostos no art. 4º, II, e aos direitos consagrados em tratados e convenções 

internacionais, dispostos no art. 5º, § 3º, e aos princípios constitucionais que autorizam a 

intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, dispostos no art. 34, VII, "b". 

É a partir da dignidade humana, portanto, que se deve compreender o próprio sentido da 

existência do Estado de Direito, o qual somente se legitima em função da proteção dos 

direitos humanos, e não o contrário. Por esta razão, os direitos humanos não devem ser 

vistos como simples concessões ou adornos, mas sim como o núcleo ou a pedra angular 

da Constituição e fundamento essencial da República, como estabelece o art. 1º, III, da 

Magna Carta de 1988. 

Por isto, merece destaque a teoria de Dworkin por enfatizar o exercício de uma 

interpretação construtiva do Direito, concebida com base na idéia de integridade e 

comprometida com a busca da solução justa para casos complexos (DWORKIN, 2003, 

p. XII), estando revestida, dessa forma, de atributos suficientes para ser utilizada como 

instrumento de promoção da convivência e da existência digna, livre e igual da pessoa 

humana. 

Para Dworkin (2003, p. 71), a interpretação é, por natureza, o relato de um propósito, 

pois ela propõe uma forma de ver o que é interpretado - uma prática social ou uma 

tradição, tanto quanto uma pintura ou um texto - como se este fosse o produto de uma 

decisão de perseguir um conjunto de temas, visões ou objetivos, uma direção em vez de 

outra. 

Nesse sentido, vale ressaltar que Dworkin concorda com Gadamer quando este 

apresenta a interpretação como algo que reconhece as imposições da história ao mesmo 

tempo em que luta contra elas (2003, p. 75), senão vejamos: 

  

Em linhas gerais, a interpretação construtiva é uma questão de impor um propósito a um 

objeto ou prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero 

aos quais se imagina que pertençam. [...] Do ponto de vista construtivo, a interpretação 

criativa é um caso de interação entre propósito e objeto. Segundo esse ponto de vista, 

um participante que interpreta uma prática social propõe um valor a essa prática ao 

descrever algum mecanismo de interesses, objetivos ou princípios ao qual, se supõe, que 

ela atende, expressa ou exemplifica. [...] Diríamos, então, que toda interpretação tenta 

tornar um objeto o melhor possível, como exemplo de algum suposto empreendimento, 
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e que a interpretação só assume formas diferentes em diferentes contextos porque 

empreendimentos diferentes envolvem diferentes critérios de valor ou de sucesso 

(Dworkin, 2003, p. 63-65). 

  

O autor estabelece uma distinção analítica entre as três etapas da interpretação 

construtiva. Primeiro, há uma etapa pré-interpretativa, quando são identificados as 

regras e os padrões que podem ser validamente utilizados no caso. Em segundo lugar, 

deve haver uma etapa interpretativa em que se busca uma justificativa geral para as 

regras e padrões identificados na etapa anterior. E, por fim, chega-se a etapa pós-

interpretativa ou reformuladora na qual o intérprete ajusta sua idéia daquilo que a 

prática realmente requer para melhor servir à justificativa que ele aceita como mais 

adequada na etapa interpretativa (DWORKIN, 2003, p. 81-84). 

A concepção da construção da prática jurídica como um romance em cadeia tem seu 

lugar na teoria interpretativa desenvolvida por Dworkin (2003, p. 276). O intérprete, 

neste cenário, assumiria o papel de um romancista que "escreve um romance em série; 

cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um novo 

capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e assim por 

diante". O autor utiliza essa comparação para evidenciar que a atividade do intérprete, 

especialmente nos casos difíceis, é complexa, exigindo do julgador - aqui comparado à 

figura mítica de Hércules -, extrema competência, coerência e bom senso para cumprir 

plenamente sua tarefa. 

O pensamento de Dworkin avança para a consideração do Direito como integridade, 

virtude que o jusfilósofo situa ao lado dos princípios da eqüidade, da justiça e do devido 

processo legal adjetivo (DWORKIN, 2003, p. 200-203). Trata-se de um ideal a ser 

buscado e que, na esfera política, exige que "o governo aja de modo coerente e 

fundamentado em princípios com todos os cidadãos, para estender a cada um os padrões 

fundamentais de justiça e eqüidade que usa para alguns". A integridade é, por assim 

dizer, um compromisso estatal com a coerência; um agir motivado por um conjunto 

único e coerente de princípios. 

Dworkin desdobra as exigências da integridade em dois outros princípios mais práticos, 

nos seguintes termos: 

  

O primeiro é o princípio da integridade na legislação, que pede aos que criam o direito 

por legislação que o mantenham coerente quanto aos princípios. O segundo é o 

princípio de integridade no julgamento: pede aos responsáveis por decidir o que é a lei, 

que a vejam e façam cumprir como sendo coerente nesse sentido. O segundo princípio 

explica como e por que se deve atribuir ao passado um poder especial próprio no 

tribunal, contrariando o que diz o pragmatismo, isto é, que não se deve conferir tal 

poder. Explica por que os juízes devem conceber o corpo do direito que administram 

como um todo, e não como uma série de decisões distintas que eles são livres para 

tomar ou emendar uma por uma, com nada além de um interesse estratégico pelo 

restante (2003, p. 203). 
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Segundo Dworkin (2003, p. 252-259), a aceitação da integridade como um ideal político 

não encontraria resistências naquelas comunidades em que a associação política está 

fundamentada em princípios, isto é, naquela comunidade cujos membros aceitam que 

são governados por princípios comuns, e não apenas por regras criadas por um acordo 

político. 

Mas Dworkin também descreve os outros dois modelos gerais de associação política. 

No primeiro supõe que os membros de uma comunidade tratam sua associação apenas 

como um acidente de fato da história e da geografia, entre outras coisas, e, portanto, 

como uma comunidade associativa que nada tem de verdadeira. No segundo, o modelo 

das regras, no qual os membros obedecem às regras que aceitaram ou negociaram como 

uma questão de obrigação, e não de mera estratégia, admitindo, porém, que o conteúdo 

dessas regras esgota sua obrigação (2003, p. 252-253). 

Com esse raciocínio, Dworkin (2003, p. 260) sustenta que a integridade é "a chave para 

a melhor interpretação construtiva de nossas práticas jurídicas distintas e, 

particularmente, do modo como nossos juízes decidem os casos difíceis nos tribunais". 

Neste ponto, uma abordagem relevante sobre o pensamento de Dworkin é trazida pela 

professora Ruth Barros Pettersen da Costa: 

  

[...] constata-se que a preocupação de Dworkin ao elaborar o seu método interpretativo é 

construir a melhor decisão para os casos postos em julgamento, buscando interação com 

a prática jurídica e social, em que a teoria do direito, no âmbito de uma comunidade de 

princípio em que cada cidadão respeita os princípios de eqüidade e de justiça, seja 

concebida como integridade. A teoria do direito como integridade deve reproduzir, 

assim, a idéia de coerência e congruência em relação a certos princípios de retidão 

moral como a eqüidade, a justiça e o devido processo legislativo, que proporcionem a 

melhor justificativa da prática jurídica como um todo. [...] Observa-se, com efeito, que o 

método construtivo proposto por Dworkin exige que seja empreendida uma visão 

macrossistêmica da prática jurídica para a solução de controvérsias específicas. 

Preocupa o jusfilósofo que tais soluções não sejam profecias imaginadas pelos juízes, 

porém que sejam o resultado de um processo argumentativo racional em que não haja 

espaço para subjetivismos e a tônica seja a congruência com um todo assumido como 

coerente (Costa, 2010, p. 185). 

  

Assim, a teoria de Dworkin, ao olhar o direito como integridade, proporciona à 

interpretação uma dimensão mais substantiva e abrangente, na medida em que propõe 

que essa prática jurídica seja necessariamente adequada às melhores justificativas de 

justiça e eqüidade. 

De acordo com Dworkin, o direito como integridade: 
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[...] pede que os juízes admitam, na medida do possível, que o direito é estruturado por 

um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a eqüidade e o devido processo legal 

adjetivo, e pede-lhes que os apliquem nos novos casos que se lhes apresentem, de tal 

modo que a situação de cada pessoa seja justa e eqüitativa segundo as mesmas normas. 

Esse estilo de deliberação judicial respeita a ambição que a integridade assume, a 

ambição de ser uma comunidade de princípios (Dworkin, 2003, p. 291). 

  

  

Tratando-se especificamente dos direitos humanos, Dworkin (2010, p. 302-314) entende 

que o governo deve buscar o equilíbrio entre o bem-estar geral da sociedade como um 

todo (interesse público) e os direitos individuais, concedendo a cada um o que lhe é 

devido. No entanto, o autor destaca que a instituição de direitos contra o governo é uma 

tarefa complexa, problemática e que deve ser conduzida com seriedade. Quem quer que 

se lance neste desafio deve aceitar, no mínimo, dois valores fundamentais, a saber: a 

dignidade humana e a igualdade. 

A dignidade humana é definida por Dworkin (2010, p. 304) como uma idéia vaga, mas 

poderosa, defendida por filósofos de diferentes escolas, e que "pressupõe que existem 

maneiras de tratar um homem que são incompatíveis com seu reconhecimento como um 

membro pleno da comunidade humana, e sustenta que tal tratamento é profundamente 

injusto". A igualdade, de seu turno, significa que: 

  

[...] os membros mais frágeis da comunidade política têm o direito à mesma 

consideração e ao mesmo respeito que o governo concede a seus membros mais 

poderosos, de modo que, se algumas pessoas têm liberdade de decisão, qualquer que 

seja o efeito sobre o bem-estar geral, todas as pessoas devem ter a mesma liberdade 

(Dworkin, 2010, p. 305). 

  

O autor afirma que o direito à igualdade, que ele chama de direito à igual consideração e 

respeito, visa proporcionar a todas as pessoas, indistintamente, o tratamento igual 

perante a lei, sem qualquer discriminação arbitrária e insultante (DWORKIN, 2010, p. 

XVI). 

Em Dworkin (2010, p. 314), a instituição e a interpretação dos direitos, levados a sério, 

revelam, primordialmente, um compromisso de que a dignidade e a igualdade serão 

respeitadas. 

A título de exemplo vale ressaltar que a tônica dos direitos humanos no âmbito 

internacional tem sido guiada pelos princípios da subsidiariedade, complementaridade e 

solidariedade, na medida em que os regimes internacionais que se estruturaram em 

torno da temática dos direitos humanos têm como objetivo precípuo complementar os 

sistemas domésticos de proteção aos direitos humanos. E essa parece ser a 

principiologia norteadora pelas Cortes Internacionais na hermenêutica dos direitos 
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previstos nos principais tratados e convenções e internacionais sobre a matéria 

(PIOVESAN, 2006). 

Ao se ressaltar os atributos da interpretação teleológica, efetiva, dinâmica, evolutiva e 

guiada pelo princípio da proporcionalidade, as Cortes Internacionais não só cumprem 

com seu papel subsidiário e complementar como também acabam por proporcionar uma 

aproximação de sua prática jurisprudencial com a necessidade de considerar as 

mudanças ocorridas nos planos social e político como forma de manter atualizado o 

próprio debate acerca dos direitos humanos, repita-se, não meramente como produtos 

históricos ou culturais, mas sobretudo como roteiros emancipatórios. 

  

3. CONCLUSÃO 

  

O presente artigo buscou mostrar que a hermenêutica ainda se apresenta na atualidade 

como uma temática de significativa importância. Como se pôde perceber, há uma 

extensa e valiosa produção filosófica sobre o assunto, com influências marcantes nos 

domínios do Direito. 

É assim que, apoiando-se em fundamentos filosóficos, Ronald Dworkin tem 

desenvolvido sua teoria geral do direito, por meio da qual enfatiza a idéia de que os 

indivíduos podem ter direitos contra o Estado, anteriores aos direitos criados por 

legislação explícita, se contrapondo, deste modo, ao positivismo e ao utilitarismo. 

Os elementos hermenêuticos da teoria dworkiana apontam para a prática de uma 

interpretação construtiva do Direito, orientada pelo princípio da integridade e por 

padrões racionais de justiça e eqüidade. 

E, finalmente, por conferir à hermenêutica uma dimensão mais substantiva e 

abrangente, a teoria de Ronald Dworkin reúne elementos adequados para ser utilizada 

como instrumento de concretização dos direitos humanos. 
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